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 ة ــــدمــقـــام
اِت ـئَ ــُروِر َأْنُفِسنَا، َوِمْن َسيِ ـْن ُش ـمِ هِ وُذ بِاـعُ ـَونَ  ،ِفُرهُ ـَوَنْسَتغْ  هُ ــنُـــيْ ـعِ ـَوَنْستَ  َنْحـَمُدهُ  ٬َد ـإنر احَـمْ 
ُد َأْن ا إَلـَه إار اهُ ـ، َوَأْشهَ ا ُمِضلر َلـُه، َوَمْن ُيْضلِْل َفا َهاِدَي َلـهُ ـِدِه اهُ فَ ـا، َمْن َيـهْ ـَأْعَالِنَ 

يَك َلـُه، َوَأْشهَ ـَوْح   ُدُه َوَرُسوُلـُه.ـدًا َعبْ ـُد َأنر ُمـَحـمر ـَدُه ا َرِ
 [.999]آل عمران/  (                )

(                                          
 [.9]النساء/(              

(                  
  [.99 - 99]اأحزاب/  (         

اأموِر  ، ور ملسو هيلع هللا ىلصاهَُدى ُهَدى حمٍد  ن خَر احديِث كتاُب اه، وخرفإ أما بعد:
، َوُكُل َضاَلٍة ي ، وكُل بِْدَعٍة ضالة    النراِر.ُمـْحدَثاُتـها، وكُل ُمـْحَدثة بِْدعة 

احمد ه رب العامن الذي تفرد وحده باأساء احسنى، والصفات العى، واأفعال 
 احميدة، وامثل اأعى.

الظاهرة والباطنة، التي عم ها كل ، السابغة وأمده وأشكره عى عظيم نعمه
 خلوق ي السموات واأرض، وي الدنيا واآخرة.

وعى عظمة  ربوبيته وألوهيته،كال وعى  وماله،واحمد ه كثرا عى جاله 
بعثة  وعى كال دينه ورعه، وعىملكه وسلطانه، وعى عظيم إنعامه وإحسانه، 

 وعده ووعيده.صدق عى ورعه، ودينه حسن  أنبيائه ورسله، وعى
سبحانه ا إله غره، وا رب سواه، كل خلوق شاهد بوحدانيته، وكل موجود داع إى 

ه وتعظيمه ومده، وكل حسوس هاد إى ربوبيته، وكل يء يسبح بحمده، وكل حبت
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 ، ومستجيب مشيئته، ومَع اى إرادته، وخاضع لعظمته.خلوق متصاغر لكريائه
هو سبحانه الواحد اأحد، اخالق لكل أحد، القادر عى كل أحد، امحيط بكل 

أحد، املك الذي ا حتاج  لأحد، البصر بكل أحد، امالك لك لأحد، العليم بك
 إى أحد، الغني الذي حتاج إليه كل أحد، الرب الذي يري كل أحد.

، له احمد ي اأوى واآخرة وهو سبحانه املك احق الذي يستحق امحامد كلها
عى جاله وماله، وله احمد عى نعمة اخلق واإجاد، وعى نعمة العطاء 

                 سعاد : داية واإواإمداد، وعى نعمة اه
   [. ١٨-١١/اجاثية]                             

وهو سبحانه اخالق القادر القاهر الذي وسم ميع امخلوقات بآثار احدث بعد 
العدم، وبا أجرى عى الكل من العجز واحاجة، والنقص والزيادة، لتكون له 

               وبية الناطقة، واألوهية الواحدة: غة، والرباحجة البال
 [ .999] اأنعام/                                 

ى خلقه، فجعلهم سفراء بينه وبن عبيده، إذلك وأكمله برسل بعثهم باحق  ثم أكد اه 
وحيه، وكلفهم ، وأمرهم بإباغ التهعى وحيه، واختصهم بفضله، واصطفاهم برس ءوُأمنا

 بالدعوة إى توحيده، والعمل برعه.
خلق ميع اخائق،وفضل بعضهم اخالق الذي له اخلق واأمروحده،سبحانه هو 

عى بعض، فاصطفى من امائكة رساً، واصطفى من البر أنبياء ورساً، وفضل 
 .تفاوتة، ودرجات مبعضهم عى بعض، وجعلهم عى مراتب ختلفة

  :من اأنبياء والرسل أوَ العزم وهم  اه فاصطفى
 ( عليهم أفضل الصاة والسام. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحمد) 

( عليها أفضل  إبراهيم وحمدسبحانه من أوَ العزم اخليلن ) اه  ىواصطف
، وسيد ، وجعله أكمل اخلق (ملسو هيلع هللا ىلص حمداً )واصطفى من اخليلن  الصاة والسام،

 بعًا، وأعاهم قدرًا، وأحسنهم ريعة.االبر، وخاتم اأنبياء، وأفضل الرسل، وأكثرهم ت
، وأحسن الكرامات، وأعظم اأخاق، وأرسله بأكمل توخصه ربه بأعى الدرجا
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الرائع، وجعل له من اأصحاب واأتباع النصيب اأوفر، وبعثه بالدعوة التامة، 
كل جبار عنيد، وعصمه من كل شيطان مريد، حتى أظهر  والرسالة العامة، وحفظه من

اه به الدين، وأوضح به السبيل، وأشاد به معام احق، وهدم به معاقل الرك، وأزهق 
 به الباطل، وحطرم به اأصنام واأوثان، وأظهر به أمة التوحيد واإيان.

  اأمم.وجعل سبحانه دينه أحسن اأديان، وكتابه أحسن الكتب، وأمته خر
وتصديقه، وحبته وطاعته، وتوقره واتباعه، وحسن  ملسو هيلع هللا ىلصثم أوجب اه علينا اإيان به 

 ااقتداء به، والقيام بأداء حقوقه، ونرة دينه وأتباعه، والدفاع عنه وعن دينه وسنته .
، ورفنا باتباعه، وجعلنا من ملسو هيلع هللا ىلصفاحمد ه رب العامن الذي أكرمنا بتصديق رسوله 

 أمة أخرجت للناس. أمته، خر
بشراً  واحمد ه رب العامن الذي أرسل رسوله باهدى ودين احق، أرسله كافة للناس

 ونذيراً، وداعياً إى اه بإذنه وراجاً منرا، وبعثه رمة للعامن، بلسان عري مبن.
بيناً، واختار له معلًا م ،ليكون رسواً أميناً  ملسو هيلع هللا ىلصواحمد ه رب العامن الذي اختار حمدًا 

ِاطًا مستقيًا، وارتضاه جميع البرية إماماً، وجعل رعه للنبوة ختامًا :اً دينًا قوي  ، وهداه 
         9[99/اأحزاب]                               

لة، غ الرساإيانًا ورمة، وعلًا وحكمة، وأرسله رمة للعامن، فبلر  ملسو هيلع هللا ىلصمأ اه قلبه 
وأدى اأمانة، ونصح اأمة، وجاهد ي اه حق جهاده حتى أتاه اليقن، فصلوات اه 

 وسامه عليه وعى آله وأصحابه وأتباعه.
م أصحابه أركان اإسام واإيان، وبن هم رائع اإسام الباغ امبن، وعلر  ملسو هيلع هللا ىلصغ بلر 

 .، وأخاقه وآدابهوحرامه، وحاله ه ونوافله، وعبادته ومعاماتهضوفرائوفضائله، 
بامؤمنن رؤوفًا رحيًا، وعى تعليمهم ما ينفعهم حريصًا أميناً، يرشدهم إى  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

أحسن اأعال، وهدهم إى أحسن اأخاق، ويدهم عى ما فيه فاحهم وفوزهم 
                  ونجاَم ي الدنيا واآخرة: 

  [.999/التوبة]                  
هم من كل ر، م يرك خراً قط إا أمرهم به، رأمته عى كل خر، وحذ ملسو هيلع هللا ىلصدل 
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وم يرك رًا قط إا حذرهم منه، حتى م يكن شيئاً من أعال الر ي زمانه 
     مروكاً، وم يكن شيئًا من سبل السام واخر ي زمانه إا مسلوكًا : 

                            
                      

 [ .99-99/امائدة]       
ميع ما أرسله اه به من  ملسو هيلع هللا ىلصغ فلا تم ما أراده اه برسوله من هداية أهل اإسام، وبلر 

والتام والكال فقال :  أعال،  أنزل اه شواهد التبليغاأحكام، وقرب رحيله من دنيا ا
   [.9/امائدة]                         

 ليلها كنهارها، ا يزيغ عنها إا هالك. ،إى جوار ربه، وترك اأمة عى البيضاء ملسو هيلع هللا ىلصفرحل 
واأخاق الكريمة، أمته اأخبار الصادقة، واأحكام العادلة، واآداب احسنة،  ملسو هيلع هللا ىلصوترك 

 .، والسنة امطهرةوالسرة العطرة
والتخلق بأخاقه، وإباغه هذا الدين احق، والعمل بأحكامه،  بتعلم ملسو هيلع هللا ىلصوأمرهم 

جميع البرية إى يوم القيامة، ليعبد الناس رهم وحده ا ريك له، ويسعدوا ي 
                            الدنيا واآخرة: 

  [.99/إبراهيم]       
اهادي اى الراط امستقيم، امفَ رسول رب العامن ، الصادق اأمن ،  ملسو هيلع هللا ىلصهو 

                           بسرته للقرآن الكريم:
 .[ 9/اجمعة]                                        

وااخاقية ، وتفجرت من  ةوالعملي ةالقرآن أمته ، وفَه هم بحياته العلمي ملسو هيلع هللا ىلصغ بلر 
 هل ظاهرجمهار اأحكام الرعية ، وأم اإهية ، وجرت منه لسانه بحار العلو

 باطنه بأحسن اأخاق اإسامية.و
ائها للبرية، أدوأمرهم ب ، ةالعظيم ةل هذه اأمانممته عى أ ملسو هيلع هللا ىلص ى الرسولربوقد 

 فيه. بعثه اهول يوم أمن كا نزلت، 
َر وأحسن كر أولقد كانت السرة النبوية أول و مثل الناذج أنها رج مجامعه 
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 ،ومن تبعهم بإحسان ملسو هيلع هللا ىلصصحاب النبي أالبرية ، وأطهر النفوس الزكية ، وهم 
ي اه حق جهاده، حتى ري اه عنهم ورضوا  اوجاهدو الذين آمنوا باه ورسوله،

                       :هعن
                                       

 [.999/التوبة]      
 وامهاجرون واأنصار. من الصحابة ري اه عنهم اخلفاء الراشدون، فكان

 من هؤاء اأخيار: امؤمن التقي النقي، والعابد اخاشع، والساجد الباكي،كان و
امحنك، والسياي الداهية، واحاكم العادل، وامجاهد الباسل، والعبقري القائد و

احافظ، والفقيه البارع، والعام العامل، والغني الشاكر، والفقر املهم، وامحدث 
الصابر، والورع الزاهد، واحكيم واحليم، والعفو والكريم، والتاجر والزارع 

 اأمن .
والزوجة وكان منهم اأب التقي، والزوج الوي، والولد البار، واأم الرحيمة، 

 واجار امحسن.اأمينة، والعامل الصادق، واأخ الرحيم، 
فهذا اجيل الفريد من البر، وهذا السوق العامر بالفضائل، كله من ثمرات اإيان 

وأصبحوا رعاة لأمم ورسوله، وكلهم َرجوا من جامعة اايان والتقوى، باه 
 .، فساد اأمن والسام ي كل باد فتحوهابعد أن كانوا رعاة للغنم

 ونواة خر أمة أخرجت للناس.القرون،  وهذا كانوا اأمة الوسط، وخر
 سام، وهداة اأنام، وعباد الرمن، وليوث الصدام.أولئك أئمة احق واهدى، وماة اإ

، وأعمقها علًا، وأصدقها يقينًا، ، أبر هذه اأمة قلوباً ملسو هيلع هللا ىلصأولئك أصحاب حمد 
عرفوا ادينه، ف ةوأحسنها عماً، وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم اه لصحبة نبيه، وإقام

 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.
 :عظيمة جهم رهم بأربعة تيجانهذا تور 
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وكذلك ) وتاج ..  ( ُأخرجت للناس كنتم خر أمة) اج وت ( .. هو اجتباكم) تاج 
 .( لتكونوا شهداء عى الناس) وتاج  .. ( جعلناكم أمة وسطاً 

هي الينبوع الصاي لطالب العلم والفقه، والدليل اهادي  ملسو هيلع هللا ىلصوما كانت سرة النبي 
 ةة وااصاح، واخزانومريد اهداية والصاح، وامنهج السديد مريد الدع

 .واحياةعب الدين واخر سعه لكل ُش الوا
 والشجرةوكذا السرة النبوية هي البحر الزخار، والَاج امنر، والغيث العميم، 

من اأخبار الصادقة، واأحكام العادلة، واأقوال  امثمرة بأطيب الثارامباركة 
  .، والسنن النبويةاحسنة، واأعال الصاحة، واأخاق الكريمة

سرة النبوية خر معلم ومدرس، وخر مرب ومؤدب، وفيها كل ما ينشده كل مسلم وكذا ال
من دروس التوحيد واإيان، ومناهج الدعوة والتعليم، وأنواع العبادات وامعامات، 
ومعاَ اأخاق واآداب، وأصول اإمامة والقيادة، ومناهج العدل والرمة، وأنواع 

 .الصر والتضحيات ي سبيل اه  أنواعالعطاء، واجهاد والكفاح، وألوان الكرم و
التي يتطلع إليها كل وكذا السرة النبوية هي امصدر الوحيد اأعى لأسوة احسنة 

 .كل مسلم مسلم، ومنبع الريعة العظيمة التي يدين ه ها
، ي قلبه، وا يتبعه ي فكره وعلمه وعمله بجوارحه ملسو هيلع هللا ىلصوامسلم الذي ا يعيش الرسول 
، هو مسلم انتاء، ا مسلم التزاموا يتخلق بأخاقه وآدابه، وا يقتدي به ي سرته وسنته، 

                  : وترك احقيقة، أنه أخذ الصورة
        [.999/اأعراف]             

ظيم ، وحبة الرب الكريم الذي أرسله، وحبة الدين الع ملسو هيلع هللا ىلصولشدة حبتي للرسول 
الذي جاء بواسطته، وحبة امؤمنن به، وحبة اخر جميع أمته، رح اه صدري، 

ما أنتفع به، وما تنتفع به أمته، وما أرجو به شفاعته، والعمل  ملسو هيلع هللا ىلصورغبت نفِ أن أكتب عنه 
     : وتقييد العلم بالكتابة سنة نبوية مأمور ها ، وإحياء سنته،باغ ريعتهإبسنته، و

  [ .99/هود]                                 
ِّ أعى نعمه التي ا تعد وا حَ، و وأمد اه  من  شكره عى ما امتن به ع
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(،  كتاب التوحيد ي ضوء القرآن والسنةتيسر الكتابة عن شهادة أن ا إله إا اه ) 
شهادة أن حمدًا رسول اه،  ردف ذلك بكتاب يثم أهمني وأعانني ووفقني أن أُ 
 وفضله، وتوفيقه وعونه. فجاء هذا امولود امبارك بإذن اه

 ( . بن امعرفة والواجب, ي ضوء القرآن والسنةة النبوية, رالسلد وسمته وسميته )وما وُ 
العلمية  ملسو هيلع هللا ىلصما تفرق ي غره، من سرته  الكتابوبفضل اه وحده معت ي هذا 

 .، وأخاقه وشائله النبويةه القولية والفعليةوسنت والعملية،
، وحركت قلمي لتحرير سرته، وِفت وقتي  ملسو هيلع هللا ىلص هحياتوأجريت فكري ي بحور 
 لتدوين ما صح من سنته.

بب إَ مرت بذلك، وا رغبت فيه، لعظيم تبعاته، وعدم أدائه حقه، ولكنه أمر ُح وما أُ 
واحساب:  بل مع خوف من السؤال وا إعجاب،زاد وا إحسان  قدمت عليه، من غرأف

 . [ 99] امؤمنون/                         
فطالعت ي كتب السرة النبوية بنية ااستفادة واإفادة، وقرأت ما أمد  وقد وفقني اه 

حتى أصبحت السرة النبوية اه عليه من كتب التفسر واحديث، وكتب امغازي والسر، 
 ي غفلتي.تذكري وي فؤادي، تسليني ي وحدي، وتؤنسني ي وحشتي، 

لن يعبد اه حقًا إا من عرفه حقًا بأسائه وصفاته وأفعاله، وعرف ملكه الكبر، هذا 
             : ، وعرف دينه ورعه، ووعده ووعيده، وثوابه وعقابهوخزائنه العظيمة

 [ .95/حمد]                       
حقًا إا من عرفه حقًا بأقواله احسنة، وأعاله الصاحة، وأخاقه  ملسو هيلع هللا ىلصيتبع الرسول ولن 

العظيمة، وسرته الكريمة، وعرف دعوته وتعليمه، وجهاده وغزواته، وعرف صره 
وتضحياته، وعرف رمته وإحسانه، وعرف أخاقه وشائله، وعرف عباداته 

               : اماته، ثم اقتدى به ي كل ذلك تعبدًا ه ومع
   [.99/اأحزاب]                جئ                          

وفصل اخطاب، ومع له أصول  ،ومن مع له اه بن هذا وهذا فقد آتاه اه احكمة
                :ي الدنيا واآخرةوالكرامات  النعم

 [.99] يونس/   
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إا إذا اتبع   فلن حبه اه ة حبة العبد ه اتباع رسول اه، ومن أحب اه موعا
               :  ابد أن تسبقه معرفة سرته ملسو هيلع هللا ىلصواتباع الرسول  ،لهرسو

 [.99/آل عمران]                        
  مبني عى أصلن عظيمن ما: ،ان، وسعادته ي الدنيا واآخرةسنولب حياة اإ

 بااتباع. ملسو هيلع هللا ىلصبالعبادة .. وتوحيد الرسول  توحيد اه 
اأمم، وأحسن ما يزرعه فيه هذا فإن أكرم ما متد إليه أعناق اهمم، وأعظم ما تتنافس 

يسعد ها نسان ي أرض العمل، هو العلوم الرعية، وامعارف الدينية، التي اإ
اإنسان ي الدنيا واآخرة، فهي أعى العلوم شأنًا، وأرفعها مقامًا، وأعظمها ثوابًا، 

عة، وينبوع احكمة، وطريق النجاة والفاح، وكلية الريأها نور اأبصار والبصائر، 
                             وروح الرسالة: 

 [ . 99-99] آل عمران/                         
أنيسه، لعله أن  ملسو هيلع هللا ىلص اه وسنة وسرة رسول ،جليسه ومن رام ذلك فليجعل كتاب اه 

، وتطلع ي واليقنالتوحيد يكون من السابقن اأولن امهتدين، وترق ي قلبه أنوار
 ذلك صادقًا ن م يكن نبيًا، ومن سأل اهإه ويدرج النبوة بن جنبره شمس العرفان، وتُ دص

                  أكرمه به، واه يؤي فضله من يشاء: 
  [ .995/البقرة]                           

الوقت والرغبة فنظرت ي كثر من كتب السرة النبوية، فوجدَا قيمة  وقد يَ اه َ
، وبن صغر ا يروي كل ونافعة، لكنها بن كبر قد يئس احافظ منه لطوله

امقصودمنه لقره، وامتوسط منها قليل يعتمد عى الَد، وا يميز أحيانًا بن 
، والقليل منها جامع للعلم النافع الغزير السليم، فأحببت  أن أقرن الصحيح والسقيم
 .، وامورد كبراً القليل، ليكون القليل كثراً  ذلك مع ،هذا العمل القليل

معت فيه بن القرآن والسنة، واأخبار الصادقة، الذي هذا امختر اليسر، فجاء اه 
باأحاديث  ، متوج باآيات القرآنية، وموثق ملسو هيلع هللا ىلصسرة سيد البر، ودرة اأمم، حمد  عن

ومسلمة منار  تر من كتب السرة امحققة، ليكون لكل مسلمعالنبوية، وختر وم
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 والقدوة احسنة.، والسنة امطهرة، بالسرة العطرة ،علم، وِاط هداية
ختر الفقه اإسامي ي يل فليطالع كتابنا ) بالتفص ملسو هيلع هللا ىلصومن أراد معرفة سنة الرسول 

 (، الذي حتوي بفضل اه عى أكثر من ثاثن ألف مسألة رعية .ضوء القرآن والسنة 
 ودفع خطواتوباتباع نبي الرمن دخول ي دار السنة واأمان، وثمرة العلم العمل، 

 .، ورفع أعام السنة ي كل مكانوتفويت لفرصة أهل الفساد والطغيان الشيطان،
وأكثر العرض التارخي هذه السرة النبوية مأخوذ من القرآن والسنة، وآثار الصحابة 

وكتب السرة اموثوقة كسرة  ،وكتب امغازي والسر، وكتب الشايل ري اه عنهم،
ل النبوة للبيهقي، والطبقات الكرى ابن سعد، وزاد امعاد، وغرها من ابن هشام، ودائ

 كتب السرة امعاِة امحققة.
وقد اجتهدت ما استطعت ي اجمع والنقل، والتأليف والرتيب، والتحرير والتهذيب، 

 وااختيار وااختصار.
نقل ميع اأحاديث وقد تم بفضل اه وحده نقل ميع اآيات من القرآن الكريم، كا تم 

يث والروايات الضعيفة دمن أصوها الصحيحة، واعرضنا عن ميع اأحا
 .، أداًء لأمانة، وصيانة للوحي، وتنقية للسنةواموضوعة، سواء ي اأخبار أو اأحكام

، اوما نقلناه من اأحاديث من صحيح البخاري ومسلم م نبن احكم عليه، لصحة ما فيه
 .صحيح، أو حسن أو غرها كتبنا أمامه درجة احديثغرما كالسنن اأربع وما نقلناه من 

وما أخذناه من كتب السرة فنشر إى اسم امصدر ، وأحيانًا ا نذكر اسم امصدر بسبب 
 .أو التأخر ،أو التقديم ،أو ااختصار، واحذف أ ،اإضافة

عى شخصية مصوره، وما كان لكل كتاب طعم يدل عى ذوق صانعه، ولون يدل  
 قائه، أنه أيَ عى امرء من معاجة الكثر مع أسقامه.تثرت ضبط القليل منه مع إآ

وحرصت أن يكون هذا امختر سهل اأسلوب، بِن الدروب، جيد األفاظ، واضح 
كاشفًا عن  عًا لعيون اأخبار،، حلو الطعم، جامةلأماي، جزل العبار اً امعاي، حقق

 حركًا للطاعات، زاجرًا عن امعاي.ى السنة، قامعًا للبدعة، إهاديًا  اأرار،
 ، وحب اخر للناس.ودينه والكتاب كله صدى ما ي القلب من حب اه ورسوله
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 وينفع به كل مسلم ومسلمة. ،أن جعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يتقبله أرجواه 
ينتفع به امبتدي وامنتهي، ويستفيد منه وقد اخترت هذا امجموع امتن رجاء أن 

 .، وأن ينهل منه الراغب وامشتهيِتر امقتدي وام
التي تصور أحسن حياة،  ،ةيسهر النفاوالكتاب بحر عظيم من العلوم القيمة، واجو

 .خرينلسيد اأولن واآ ،اة، وأطهر حياةيوأمل ح
اخطأ، وا يصفو من  من لكن هذا الكتاب مها بلغ من الصحة والدقة ا خلو

سقط الرأي، وزلل القول، ما جرى به القلم من غر قصد، الكدر، وقد ا خلو من 
 .، فنستغفر اه ونتوب إليهفلكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة، ولكل عام هفوة

لكن امؤمن يبلغ بنيته ما ا كا أخذت السن من جسمي،  ،وقد أخذ الدهر من عقِ
 .واه عليم بذات الصدور ،يبلغه بعمله

 .وكل بني آدم خطاء، وخر اخطائن التوابونوا شك أن العصمة لأنبياء، 
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 

 . الطريق امعوج من ، وبيانًا للطريق السويأداء لأمانة، وقيامًا بالواجب الكدر،
واحكمة ضالة امؤمن ، وأسعد الناس من رزقه اه إياها، وهيأ له أسباب احصول 

ب ي اأرض اخصبة، عليها، واحكمة تنبت ي القلوب الزاكية كا ينبت احَ 
   :ةالبذر ي اأرض السبخ وموت احكمة ي القلوب الفاجرة كا يموت

                      

 [ .99] اأعراف/   
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 

 ( . ي ضوء القرآن والسنة , امعرفة والواجببن ,السرة النبوية)
وقد جعلته متوسطًا بن ااختصار واإطناب، لئا مله النفوس، وتعرض عنه 

 . التنفرطالة وصدي عن التوسع والتكثر خشية اإوالقلوب، وتقعد عنه اهمم، 
ت وما اكتمل بنيانه، وشيدت أركانه، واستوى عى سوقه، وتفتحت أزهاره، وطاب
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، فأكرم رمك اه ثاره، جعلته بن يديك مسطورًا، لك غنمه، وعى مؤلفه غرمه
  .حل بك بحسن قراءته، والعمل بموجبهالضيف الذي 

والفضل ي ذلك كله ه وحده ا ريك له معًا وتأليفاً، وترتيبًا وتبويباً، وعرضًا وحقيقاً، 
 [ .99/النحل]                  وطباعة وتسويقاً : 

دة ااستفاوامعلم وامتعلم وما كان الكتاب جامعًا واسعًا، وليسهل عى القارئ 
 مرتبة عى النحو التاَ: ، تفتح عى عر خزائن، منه، جعلته ي عرة أبواب

  ملسو هيلع هللا ىلصالباب السادس : صفة حياة الرسول   بعثته إى ملسو هيلع هللا ىلصده ـــمول نالباب اأول : م
 ملسو هيلع هللا ىلصالباب السابع : دعوة الرسول   إى هجرته  ملسو هيلع هللا ىلصه تالباب الثاي : من بعث

 وتوقره ملسو هيلع هللا ىلصالباب الثامن:حبة الرسول  ى وفاتهإ ملسو هيلع هللا ىلصالباب الثالث : من هجرته 
 ملسو هيلع هللا ىلصالباب التاسع : حقوق الرسول   ملسو هيلع هللا ىلصالباب الرابع : دائل نبوة الرسول 

 ملسو هيلع هللا ىلصالباب العار : فقه اتباع الرسول  يان باه ورسولهالباب اخامس : فقه اإ
 كاملة، وبكل خر حافلة، أوها التعريف بحياة رسول رب العامن، أبواب عرة تلك

وأوسطها التريف والتكليف با جاء به خاتم امرسلن، وآخرها نيل الثواب  
العظيم، والفوز بالرضوان واجنة وامغفرة والرمة من رب العامن، جميع أتباع 

 . ملسو هيلع هللا ىلصسيد امرسلن 
  .فتوحة بن يديك، ترحب بالداخلن، وتسعد بالزائرينم ملسو هيلع هللا ىلصفهذه أبواب سرته 

الطاهرة العطرة مفضوضة م َتم، ومفتوحة م تغلق، ومشهورة  ملسو هيلع هللا ىلصوها هي سرته 
ى العلاء إى اأكابر واأصاغر، ومهداة إ ةم تكتم، ومكشوفه م حجب، مرسل
 والدعاة، ومعروضة للعامة واخاصة.

ومزينه بأقوال سلف اأمة،  تمدة من القرآن والسنة،مبنية عى الصدق واأمانة، ومس
 يضاح.بالتحقيق واإ ومتوجة

 وخر امال عن ساهرة لعن نائمة، وعمل اإنسان فرع عن ذاته، وعمله العلمي
 .، وخر امال ما عم نفعهوالعمِ اإجاي عصارة حياته، وأنفس مدخراته

، وهاية العمل تقوى م توحيد الرب ورأس اأدب معرفة اإنسان قدره، وهاية العل
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 ، وهذا هو مراد اه من خلقه، وجامع أبواب اخر واأجر ي رعه.الرب 
 .، وااخاص روح العبادةواهداية تاج النعم، وااستقامة تاج العمل

ى َ أن أحيط بتلك البحور الزاخرة هذا وإي لعبد ضعيف قاِ العلم والفهم، فأنر 
هر الغالية من تلك اجبال العالية، وأن أفجر استخرج اجوأوأن ،  ملسو هيلع هللا ىلصمن حياته 

 .، لكن ما ا ُيدرك كله ا ُيرك جلهاأهار العذبة ي أرض البرية امجدبة
والتقصر، وااعراف باجهل قرار بالقصور أعرف به ي هذا الشأن هو اإعظم يء أو

 هو احق الذي يعلمه اه مني. والعجز، وااعراف بأن باعي ي هذا اميدان قصر
ما أقدمنا عليه من هذا اأمر العظيم، ونتوب إليه  العظيم ونحن ي هذا امقام نستغفر اه

 ما اقتحمناه من اخطر اجسيم، ونعوذ باه العظيم من الوقوع ي حبائل الشيطان الرجيم.
فيق لاستقامة، وأن ا سلف وكان، ونستمد منه العون والتوعونسأله سبحانه العفو 

                       : ةميرف عنا كل عمل تعقبه امامة والندا
 [ .9] آل عمران/              

ونسأل اه الكريم أن جعل أعالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا با جري منها 
  الَائر، وتكشف اخبايا والنوايا.للعامن، وأن جعلها حجة لنا ا علينا، يوم تبى

عى  بنا من اهموم وامصاعب، وعوناً  ونرجو من فضله العظيم عزمًا خرق ما حلر 
مع سوء إكال هذا امأرب، وعناية حفظ العبد امسكن من سوء امقاصد، وقبواً 

 الصنيع، وقلة امآثر، إن ري غفور شكور .
 .، وغاية مراديل ي خاطري، وما يعتر ي فؤاديواه وحده أعلم بحاَ، وما جو

من  الكتابعى نعمة البدء واختام، وأسأله أن ينفع هذا  وي اختام أمد اه 
               :مه ونره، وأعان عى نره بلسانه وقلمه ومالهكتبه وقرأه وعلر 

                           
 [ .95/النمل]         

 كا أسأله سبحانه أن ينفع به امسلمن ي مشارق اأرض ومغارها .
العى، أن يغفر َ ولوالدي وأهل بيتي،  بأسائه احسنى، وصفاته وأسأل اه 

عى إخراجه، ولكل من قرأ هذا الكتاب وعلرمه وتعلمه ونره،  وأعانن كتبه مو
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 منهم واأموات. وجميع امسلمن وامسلات، اأحياء
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.
 وهو سبع ضار.وحاسد، يبدو ي صورة إنسان بار، وحاقد ونعوذ باه من كل جاهل 

ورحم اه من أهدى إلينا عيوبنا، ودلنا عى تقصرنا، بدافع النصح وامحبة، ليستقيم 
                  العود، ويطيب الغذاء، ويصفو من الكدر: 

 [ .99/اأعراف]           
 

 السام عليكم ورمة اه وبركاتهو
 
 
 

 كتبه الفقر إى عفو ربه

 إبراهيم بن عبداه التوجري حمد بن

 بريدة -امملكة العربية السعودية 
 hatha-alislam.com/index )هذا اإسام(موقعنا عَ اأنَنت : 

 ( 9999599999) -( 9999999999)  جوال :
 Mb_twj@hotmail.com : الريد اإلكروي

mailto:Mb_twj@hotmail.com
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 دراسة السرة النبوية يةأم
 هي: السرة النبوية امصالح العظيمة التي تتحقق للمسلم من دراسةأهم  

نسان الكامل ي صورته وسرته وريرته، هي امثل اأعى لإ ملسو هيلع هللا ىلصأن سرة الرسول  -9
 .  [ 9 قلم /ال]                  :  ه وذلك ما ينشده كل إنسانوميع أحوال

ي  هي التطبيق العمِ أحكام اإسام الواردةحابه وأص ملسو هيلع هللا ىلصرسول أن حياة ال -9
       :  ، والتعرف عى ذلك ودراسته عبادة من العباداتالقرآن والنسة

 .  [ 9 ] احر /                                
، وا وأقواله وأعاله وأخاقه واجب رعي نيتهي  ملسو هيلع هللا ىلصأن ااقتداء بالرسول  -9

ودائل نبوته،  ،لهوشاي ، وأخاقهوسنتها بمعرفة سرته ااقتداء إيتم حقيق هذا 
                   وأحواله ي كل شأن :

   [ . 999 /اأعراف]             
وثمرَا وااقتداء به قلبًا وقالبًا دليل عى حبة العبد لربه،   ملسو هيلع هللا ىلصأن اتباع الرسول  -9

                               رب لعبده : حب  ال
    [ .99/آل عمران]         

من مواقف إيانية، وأخاق كريمة، تقوي عزيمة  ملسو هيلع هللا ىلصأن معرفة ما حفلت به سرة النبي  -9
وتفتح له  ،واأعال ،ي قلبه الطمأنينة، وترغبه ي حاسن اأقوال تسكبامؤمن، و

 [. ٨٣/اأحزاب]                       :ثواب أبواب اأجر وال
بتاءات س، ومواساة هم ي كافة أنواع ااجميع فئات النا اً أن ي السرة النبوية دروس  -9

       ی : والعلاء واحكام إى اه خاصة الدعاة والتي تتطلب الصر،  ،التي تصيبهم

 [ .95-99/الطور]                     

:  ملسو هيلع هللا ىلصعى فهم كتاب اه عز وجل، وسنة رسوله  اً عون ملسو هيلع هللا ىلصأن ي دراسة سرة النبي   -9
 [.99/النحل]                               

من العر والعظات التي يتعظ ها احاكم وامحكوم، فيعرف كل  أن ي السرة النبوية كثراً   -9
           مآل من اتصف هذه  الصفات :  واجروت والكرياءمن حدثه نفسه بالظلم 

                                         

 [ .999/يوسف]                           
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كنز عظيم للعلوم من عقيدة وأحكام، ودعوة وتعليم، وسياسة  ملسو هيلع هللا ىلصأن سرة النبي  -5
                        وجهاد، وآداب وأخاق : 

 [ .9/اجمعة]                              

 اه ي القرآن أصول الدعوة إى اه، وأصول دعوة اأنبياء، وما يتطلب بنر  -99
  .عاء كلمة اهبذل والتضحية بكل يء من أجل إاللذلك من الصر و

           ه : ءعمليا حتى صار أعداؤه أوليا ملسو هيلع هللا ىلص  ذلك رسول اه ثم بنر 
                                             

 . [99- 99/فصلت]                                    
سباب نزول اآيات القرآنية، ومعرفة علم الناسخ وامنسوخ، ومعرفة أن معرفة أ -99

 ي، ا يمكن معرفته وفهمه إا  ملسو هيلع هللا ىلصامعجزات واآيات التي أجراها اه عى يد الرسول 
 . [ 9-9] النجم/                   : ملسو هيلع هللا ىلصضوء معرفة سرة النبي 

يان ة سرته، وأصول اإعرف إا ي ضوء معرفا تُ   ملسو هيلع هللا ىلصأن خصائص النبي  -99
ا يمكن معرفتها من الناحية العلمية والعملية إا من  والدعوة والتعليم واأحكام

                             :  ملسو هيلع هللا ىلصخال سرته 
                      

 [ .999/آل عمران]         

السرة النبوية قبل  اه فيه الكريم، الذي بنر هو القرآن  ملسو هيلع هللا ىلصوأعظم مصادر سرة النبي  
                بعثة وبعدها، وقبل اهجرة وبعدها: ال

 [ . ٩٩/النحل]          

 أمرين : ابد من ملسو هيلع هللا ىلصمعرفة سرة الرسول  الكريم وحتى تكتمل ااستفادة من القرآن
ة معرفة أسباب النزول، والناسخ لرجوع إى كتب التفسر بامأثور امعترااأول: 

 وامنسوخ وغر ذلك.
وأفعاله  ملسو هيلع هللا ىلصل الرسول اامعترة التي عنيت بجمع أقوالسنة كتب الرجوع إى الثاي: 

وتقريراته، وصفاته اخلقية واخُلقية كصحيح البخاري ومسلم ومسند أمد، وكتب 
، وكتب دائل ة، وكتب امناقب، وكتب الشائلحاأربع واجوامع الصحي نالسن

 والسر، وغرها من امصادر اإسامية اموثوقة . النبوة، وكتب امغازي
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 حياة العرب ي اجاهلية

وأكثرها سام أسوأ حياة، وأشدها ظامًا، وأعظمها فسادًا، كانت حياة العرب قبل اإ
 ظلًا، وأفسدها أخاقًا، وكانت عى شاكلتهم بقية أمم اأرض .

 فساءت أخاقهم ي كل يء، وأفسد الشيطان حياَم من كل جانب.
بدل العلم .. والفرقة بدل الوحدة .. هل ن فيهم الرك بدل التوحيد .. واجفكا

 حسان .والظلم والعدوان بدل العدل واإواخوف بدل اأمن .. 
 وكانت ي حياَم أشد أنواع اجاهلية :

 حكم اجاهلية .. مية اجاهلية .. ظن اجاهلية .. ترج اجاهلية .
قبيلة، وي  نتر فيهم الكفر والرك والظلم، وعم ذلك وطم ي كل أرة، وي كلوا

كل قوم، حتى كان ي كل بيت وثن، ولكل قبيلة صنم، ولكل قوم طاغوت ُيعبد من 
                                  : دون اه

 [ . ٣١٩/اأنعام]                
 وظهرت فيهم أنواع الفواحش، وانترت بينهم امحرمات، وكثر فيهم اإثم والبغي،

                        وقالوا عى اه غر احق، وكفروا باه العظيم : 
 [ . ٢٩/اأنعام]      

وفروا من التوحيد إى الرك، حتى أيقنوا أن الرك هو احق، وأن التوحيد هو 
 [ . ١/ص]                                 الباطل فقالوا : 

وجاوزوا  واتبعوا الشهوات ما حل منها وما حرم،ل اجاهلية ي كل باطل، وخاض أه
ي و ،أكلهم ورهمي و ،أقواهم وأعاهمعباداَم وأخاقهم، وي حدود اه ي 

حتى رسخت ي  ،فقد استباحوا اخمر، وشاع رها بينهمنكاحهم وأمواهم ، 
 . مهتهم لقمة سائغة لعدو، وجعلقلوهم، وشغلت أوقاَم، وأفنت أمواهم

، لرجل خليات، وتتخذ امرأة أخاءواستباحوا الزنا، وكان من عاداَم أن يتخذ ا
 هون بعض النساء عى البغاء .وكانوا ُيكرِ 

واستحلوا الربا، وبالغوا ي أكله إى حد الغلو والقسوة، وأجحفوا فيه حتى أكلوه 
 م جحيًا ا تطاق .هم الفقر، وصارت حياَأضعافًا مضاعفة، فدقر 
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إن الذي ذبح اميتة هو اه، أفتأكلون  :واستحلوا أكل اميتة والدم، وقال هم الشيطان
 ما ذبحتم، وا تأكلون ما ذبح اه؟

د، فكانوا يدفنون بناَم وهن احمية وكراهية البنات إى حد الوأوبلغت هم القسوة و
ۓ               :  أحياء خشية العار

 [ . ٣١٨/اأنعام]                 
             :وكانوا يدفنون اأبناء والبنات وهم أحياء، خشية الفقر

 [ . ١٣] اإراء/                      
 . وابامرأة عندهم، فكانت تورث كا يورث امتاع والد وسقطت منزلة

 باءيق عى القوافل، والفخر بمآثر اآم، وقطع الطروشاع فيهم حب الغارات، وحب الظل
                    :  من خرأو ر هم فيا كانوا عليهدواأجداد، وتقلي

 .[ ٢٣/لقان]                                   
وادهم لم والعدوان ي نغرموا باحرب، حتى صارت مساة هم، يتفاخرون بالظوأُ 

شعال وهانت عليهم إراقة الدماء، وإامعهم، ويأكل القوي منهم الضعيف ، وج
ملهاة وهواية هم، تثر احروب  احرب احروب بمسوغ أو بدون مسوغ، وصارت
نهب أمواهم، سفك فيها دماء الناس، وتُ بينهم حادثة تافهة، تدوم سنن طويلة، تُ 

 ستحل حارمهم .سبى ذرارهم، وتُ وتُ 
ين هم الشيطان كل منكر وحرم وباطل، حتى كانوا ي حياَم أضل من اأنعام : وز
  [ . ٢٢/سبأ]                             

 ،وا أمر ،وا قيد ،وا حد، وعاشوا حياَم يتقلبون ي الشهوات كالبهائم با دين
 [ . ٣٢حمد/]                             وا هي:

وزين هم الشيطان أن اتباع اهوى هو اهدى، حتى خافوا من اهدى وأنكروه 
                     وحاربوه:

 [ . ١٨/] القصص                          
                  وأنكروا احق، وسخروا منه، وردوا اهدى عى اهادي:

 [.١٢]اأنفال/                 
 .وضاصُم، وأسوأ قبائحهم، فليقرأ سورة اأنعام ومن أراد معرفة جهاصت العرب
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 ملسو هيلع هللا ىلصبعثة النبي 
أن تطلع شمس الرسالة من جزيرة العرب التي كانت أشد الباد  قتضت حكمة اه ا

الدنيا كلها  الظام، ويمأ الذي يبدد ظامًا، وأشدها حاجة إى هذا النور الساطع
                        نورًا ، ورمة وعداً : هداية و

 [.٢/اجمعة]                                
من الظلات إى النور، ومن الكفر إى اإيان، ومن  ملسو هيلع هللا ىلصاأمة ببعثة النبي هذه وأخرج اه 

ومن الظلم إى  ،اجهل إى العلم، ومن العداوة إى امحبةالرك إى التوحيد، ومن 
         :  العدل، ومن اخوف إى اأمن، ومن اهوى إى اهدى

                                 
                                        

 [ . ٣٢١/آل عمران] 
ليكونوا  د اختار سبحانه العربمن العرب، فق ملسو هيلع هللا ىلصرسوله حمدًا  وكا اختار اه  

 . إى يوم القيامة هم أول من يتلقى هذه الدعوة، ثم يبلغوها إى أنحاء العام
 ليكونوا أول من يتلقى الوحي حكم بالغة:  وي اختيار اه للعرب

كوه، وإذا ترإذا عَ عليهم احق فقد كانوا أسلم الناس فطرة، وأصحاب إرادة قوية، 
 انكشف الغطاء عن عيوهم آمنوا به وأحبوهالتوى عليهم فهمه حاربوه، وإذا 

ا ي سبيله، وهذا ما حصل، فقد كانوا ر الرية، وما آمنوا واحتضنوه، واستاتو
 باحق صاروا خر الرية .

قة، يصعب حوها وكانت ألواح قلوهم صافية، م تكتب فيها عقائد وكتابات عمي
وإزالتها، شأن الفرس والروم وأهل اهند الذين كانوا يفتخرون بعلومهم وآداهم 

 الراقية والزاهية، التي م يكن من السهل حلها وإبطاها .
لواح قلوهم إا كتابات بسيطة، خطتها يد اجهل والبداوة، أما العرب فلم تكن عى أ

وعميت عن احق، فكان من السهل اليسر  ،والغفات فانغمست ي وديان الشهوات
ربانية مكاها، فأرعوا ي قبول اإسام،  صورالعادات وغسلها، ورسم حو تلك 
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         يان : إاحياَم، وغروا العام، وفتحوا قلوب البرية ب فتغرت
                              

 [ . ٣٣٢/آل عمران]                    
أصحاب ِاحة وِامة، مع كفرهم وضاهم وكان العرب ي جزيرة العرب  

ومروءة، ا خدعون أنفسهم، وا خدعون  نجدةوأصحاب جد وحزم، وأصحاب 
 .السديد، والعزم اأكيد، والبطش الشديد، والشهامة والكرمغرهم، اعتادوا القول 

               :  مااً ونوراً فجاء اإسام ليزيد هذه اأخاق 
                          

 [ . ٣١١/آل عمران]                   
 وما أكر م اه العرب هذا الدين فقبلوه، كانوا خر أمة أخرجت للناس ي العبادة

انوا أرحم الناس ، وكوامعارات وحسن امعامات ،واأخاق واآداب والدعوة،
 بالناس، فدعوا الناس إى اه، وعلموهم رع اه، وأحسنوا إليهم ي كل حال .

من  ءايمرات والراوكان العرب أصحاب صدق وأمانة وشجاعة، وليس النفاق وامؤ
طبيعتهم، فلا أسلموا صدقوا ما عاهدوا اه عليه، وبذلوا الغاَ والنفيس ي سبيل 

                               : اه 
 [ .٢١/اأحزاب]            

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 .

وأحاس  حرب،أهل جلد عند امصائب، ومغاويرو وكانوا أصحاب تقشف ي احياة،
 عمًا باحق، وا كانوا أشد الناس فروسية ومبارزة ي ميادين القتال،مخيل، فلا أسل

 ودفاعًا عن احق . ،نرة للحقو
وكانت قوى العرب العلمية والعملية، وطاقاَم الفكرية، ومواهبهم الفطرية، مذخورة 

باحياة والنشاط،  ًا، فلا أسلمت صارت حياَا دافقةً فيهم م تستهلك، فكانت أمة بكر
، والعزائم واحاس، والرمة واإحسان، والصدق واإخاص، والعدل واأمانة

                        :  والعلم والتعليم، والدعوة واجهاد
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 [ . ٢٩/الفتح]       

من أشد الفرات التي مرت ها  ملسو هيلع هللا ىلصعث اه ها رسوله حمدًا وكانت الفرة التي بَ 
ح، وأشد صاًا وفرقة، وأبعد من كل أمل ي اإجزيرة العرب، ظلًا وجهًا، وفساد

 أسًا ي ااجتاع، وأصعب مرحلة واجهها نبي من اأنبياء .ي
باحق ، وأظهر دينه عى الدين كله :  ملسو هيلع هللا ىلصثم طلعت شمس الرسالة، وأيد اه رسوله 

                             
 [ . ١١/التوبة]      

ل، وأعظم اأخاق قوال واأعاحاسن اأ ملسو هيلع هللا ىلصعى يدي الرسول  وأظهر اه 
 واآداب، وأحسن السنن واأحكام.
ت بعد ذلة، واجتمعت بعد  ملسو هيلع هللا ىلص وجهاده وتغرت حياة أهل اجاهلية بجهده ، فعزر

 فرقة، وترامت بعد قسوة.
اأصنام  وانتقلت من أمة كانت ترعى الغنم إى أمة ترعى اأمم، وانرفت من عبادة

 واأوثان إى عبادة رهم الرمن.
لت أجسادهم بالسنن واآداب.وتزير   نت قلوهم بالتوحيد واإيان، وجمر

الوحشة  واجتمعت نفوسهم عى احق واهدى، وشاعت بينهم الرمة واأخوة بدل
                       والقسوة :

                 

 [ . ٣٢١] آل عمران/          



 

   
 

 بعثتهإى  مولدهمن ملسو هيلع هللا ىلص سرته 
 شتمل عى ما يي :  تو

 

 ملسو هيلع هللا ىلص النبينسب  -1
 أهــــم اأحــــداث التــــي وقعــــت -2

 ي حياة عبد امطلب

 ملسو هيلع هللا ىلص الرسولمولد  -3
 ملسو هيلع هللا ىلص الرسولتسمية  -4
 ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ختان -5
  ملسو هيلع هللا ىلصكفالته وحضانته  -3
 ملسو هيلع هللا ىلصه رضاع -2
 ملسو هيلع هللا ىلصشق صدره  -1

 خاتم النبوة -3
  حرب الفجار ملسو هيلع هللا ىلصشهوده  -12

 حلف الفضول ملسو هيلع هللا ىلصشهوده  -11
 بتجارة خدجة ملسو هيلع هللا ىلصخروجه  -12

 من خدجة ملسو هيلع هللا ىلصزواجه  -13

 بناء الكعبة -14

 ملسو هيلع هللا ىلصحفظ حياته  -15
 تبر بالنبوة مقدمات -13

 

 البــاب اأول
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 نةــــرآن والســـوء القـــــي ض بن امعرفة والواجب  ةــــويـــرة النبـــالس
 الباب اأول

 من مولده إى بعثته ملسو هيلع هللا ىلصسرته 
 ملسو هيلع هللا ىلصنسب النبي  -1

حمد بن عبد اه بن عبد امطلب، بن هاشم، بن عبد مناف، بن قي، )هو  :ملسو هيلع هللا ىلص نسبه
، بن رمالك، بن الن ن غالب، بن فهر، بنبن كاب، بن مرة، بن كعب، بن لؤي، ب

 .(بن معد، بن عدنان بن نزار، كنانة، بن خزيمة، بن مدركة، بن إلياس، بن مر،
 .ملسو هيلع هللا ىلصبن إبراهيم  وعدنان من نسل إساعيل

كانت منهم، ويلتقي نسبه   (منة بنت وهب آ )من بني زهرة، أن أمه  ملسو هيلع هللا ىلصوأخواله 
 .(كاب بن مرة)بنسبها ي

، وأعاد سلطتها عى احرم، وكانت له قريشاً  : وهوالذي مع(ـيقص ): ملسو هيلع هللا ىلصأجداده و
 مكانة عظيمة ي قريش.

ي، ـعبد مناف، وعبد الدار، وعبد قص ) :خلفه أواده اأربعة (يـقص )وما هلك 
 .(وعبد الكعبة

 الذي كانت له السقاية والرفادة. (عبد مناف )وكان أرفهم ي قريش 
مي أول من سن رحلة الشتاء والصيف، وُس  ، وهو(هاشم )خلفه ابنه  (عبد مناف )وما مات 

 .( عمرو )أنه كان هشم الثريد ويطعمه احجاج والزوار، واسمه احقيقي ، هاشًا 
 .(قي)بجده اأعى  ، الذي نشأ بامدينة، وكان شبيهاً (عبد امطلب)ثم بعد هاشم جاء ابنه 

و الذي أقسم إن وعبد امطلب هو الذي حفر بئر زمزم بعد أن أخفتها السيول، وه
 رزقه اه عرة من الولد أن يذبح أحدهم.

من خر القرون، وأزكى القبائل، وأعظم البطون. ملسو هيلع هللا ىلصوهذا نعلم أن اه تعاى اختار نبيه   

لقًا، وأعزهم وأحسنهم ُخ  ًا،وأعظمهم رف وأعاهم حسبًا،أوسط قومه نسبًا، ملسو هيلع هللا ىلصفكان 
عرب، وتاج الناس، وخرة ف النخبة بني هاشم، وصميم قريش، وأر ملسو هيلع هللا ىلصكان ؛ فنفراً 

 . خلق اه
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 ،آَدَم َقْرًنا َفَقْرًنا يُبِعثُْت ِمْن َخْرِ ُقُروِن َبنِ  »َقاَل : ملسو هيلع هللا ىلص  اهَأنر َرُسوَل  ُهَرْيَرَة  يأَ َعْن 
ِذي ُكنُْت فِيهِ َحتر   .()البخاريأخرجه  «ى ُكنُْت ِمَن اْلَقْرِن الر

من أعى وأطهر أهل اأرض نسبًا، وأكرمهم حسبًا،  ملسو هيلع هللا ىلصأن يكون نبيه  وشاء اه 
        :  كا قال اه  لقاً وُخ  لقاً وأرفهم قومًا وقبيلة وفخذًا، وأحسنهم َخ 

  [ . 9/القلم]         
ُسبَْحاَنُه اْصَطَفى كِنَاَنَة  اهإِنر  »: ملسو هيلع هللا ىلص  اهَقاَل : َقاَل َرُسوُل   َواثَِلة ْبن اأَْسَقعِ وَعن 

، َواْصَطَفى َبنِي َهاِشٍم ِمْن ُقرْيٍش ،  ِمْن َوَلِد إِْسَاِعيَل ، َواْصَطَفى ُقَرْيًشا ِمْن كِنَاَنةَ 
 .()مسلمأخرجه  «َهاِشمٍ  َواْصَطَفاي ِمْن َبنِي

، فقد سأل هرقل ملك الروم ملسو هيلع هللا ىلص هبطهارة نسب ، والعدو والصديق ،والبعيد وقد شهد القريب
 .(3) متفق عليه .ُهَو فِينَا ُذو َنَسب :فقال  ملسو هيلع هللا ىلصأبا سفيان عندما كان كافرًا عن نسب الرسول 

ينتقل من أصاب اآباء الطاهرين، إى أرحام اأمهات الطاهرات،  ملسو هيلع هللا ىلصوم يزل حمد 
 م يصبه من سفاح اجاهلية يء.

ونسبًا، وقد كان  رفاً  من قومه وقد جرت سنة اه تعاى أن ا يبعث نبيًا إا ي وسطٍ 
 .ملسو هيلع هللا ىلصي الذروة من هذه نبينا حمد 

لفضائل وامكارم، وما من أم من أمهاته إا وهي إا كان غنيًا با من أبائهفا من أب 
 أفضل نساء قومها نسبًا ومنزلة.

حتى جمعت  ،وم تزل هذه الفضائل والكاات البرية تتحدر من اأصول إى الفروع
          : كلها ي سيد البر، وخرة بني آدم عى اإطاق

                        

  [ . 999/التوبة] 
  : من قبيلة ذات مكانة عالية ملسو هيلع هللا ىلصوحكمة اختيار الرسول 

وامساواة قائمة عى أسس ثابتة، وليست ردة فعل حالة نفسية،  العدللتكون دعوته إى 
لئا يكون أعداء اإسام ساح ي أيدهم للصد عن سبيل اه،  ؛أو طلب مكانة اجتاعية

 هي إا وسيلة لغاية، وهي رفع وضعه ااجتاعي. ما ملسو هيلع هللا ىلصوحتى ا يتوهم متوهم أن رسالته 
                                                 

 (.9999برقم ) البخاري أخرجه (9)
 (.9999برقم ) مسلم أخرجه( 9)
 (.9999( واللفظ له ، ومسلم برقم )9أخرجه البخاري برقم ) يه,متفق عل (9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8115
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ن حمدًا إنا يطالب با إي هذا النسب الرفيع ي قومه لقيل  ملسو هيلع هللا ىلصفلو م يكن حمد 
 افتقده، لرد اعتباره ااجتاعي، ومع هذا النسب الرفيع فقد قال الكفار ما حكى اه

 [ . 99/الزخرف]                            عنهم:

والناس والعرب إذا كانت تعرف صفاء نسبه وأصالته فلن جد غضاضة ي اانضواء 
 حت لوائه وطاعته.
من قبيلة ذات مكانة وسيادة يعود عليه باحاية والنرة، وقد  ملسو هيلع هللا ىلصكا أن كون الرسول 
 مواقف طيبة ي مايته، ودخلوا معه ي الِشعب لنرته. ملسو هيلع هللا ىلصوقفت قبيلة الرسول 

من من العقبات التي أمتهم قبيلته، ووقف معه ن فار قريش قتله كاوما حاول ك
كان أصله  عمه أبو طالب مواقفه امشهورة ضد أكابر قريش، وإسام عمه مزة 

 وبدايته مية ابن أخيه.
  ملسو هيلع هللا ىلصأرة النبي : 
باأرة اهاشمية، نسبة إى جده هاشم بن عبد مناف،  ملسو هيلع هللا ىلصعرف أرة النبي تُ  -9

ورًا، ذا رف كبر، وحن تقاسم بنو عبد مناف وبنو عبد الدار وكان هاشم رجًا م
اج ي موسم احج، امناصب فيا بينهم، توى هاشم السقاية والرفادة، فكان يطعم احج

مر، وجمع هم اماء من آبار تواللحم، واخبز والسمن، والسويق وال زويثرد هم اخب
 . بيء من التمر أو الزبيبحىر ـا، وقد تُ مكة، ويضعها قرب الكعبة ليرب احجاج منه

وقد سمي هاشًا 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 : 
  [ . 9-9/قريش]                          

سلمى )ثم إن هاشم بن عبد مناف خرج إى الشام ي جارة، وما قدم امدينة تزوج 
، من أراف بني عدي بن النجار، وأقام عندها أيامًا ثم خرج إى الشام، (بنت عمرو

وولدت  من أرض فلسطن، (غزة)وهي عند أهلها قد ملت منه، فات هاشم بـ
 .(شيبة)طفاً، وسمته  (سلمى)امرأته 

 



99 
 

 عبد امطلب بن هاشم : -2

، وحن (هاشم، وامطلب، ونوفل، وعبد شمس)كان لعبد مناف أربعة أواد :  
أن يتوى  (امطلب)صارت الرفادة والسقاية هاشم، أوى هاشم عند وفاته أخيه 

فضل ي قومه، وكانت قريش السقاية والرفادة، فصارت إليه من بعده، وكان ذا رف و
 ، لسخائه وجوده.(اضالفير )تسميه 

به عمه امطلب، فرحل ي طلبه إى امدينة،  عسمغامًا  (شيبة بن هاشم)وما صار
له، وكساه حلة يانية، بر فلا رآه عرف شبه أبيه فيه، ففاضت عيناه، وضمه إليه وقَ 

 ،ست بمفارق أمي إا أن تأذن َلعمه : ل (شيبة)وأردفه عى راحلته إى مكة، فقال 
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 

 له عى بعره. غرهم، فأذنت له، فاحتمله فدخل به مكة مردفاً 
شيبة عبد امطلب، فقال امطلب:  ى عبدًا، فسموفقالت قريش: هذا امطلب اشر

 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 

من أرض اليمن، فوى بعده عبد  (ردفان)ي جارة إى اليمن، فهلك ي منطقة 
 ة، وأقامها للناس ُمْستنًا بمن كان قبله من آبائه.امطلب  السقاية والرفاد

وكان عبد امطلب بن هاشم رجا جسيًا وسيًا أبيضًا، طويل القامة، فصيح 
 اللسان، كريم اأخاق.

ما رآه أحد قط إا أحبه، ورف ي قومه رفًا م يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه، 
، لكثرة مد الناس (شيبة احمد)بـ  رف بن أهل مكةوعظمت مكانته فيهم حتى عُ 

أنه كان يرفع من  ؛(مطعم طر الساء)جوده، ويقال له  (الفياض)إياه، ويقال له 
 مائدته للطر والوحوش عى رؤوس اجبال.

 وكان يطعم قومه الكبد والسنام.
وم يكن عبد امطلب عظيًا عند قريش فحسب، وإنا كان عظيًا كذلك ي ميع 

جزيرة العربية، وله مكانة عند ملوك العرب، وقد اختارته قريش ليكون رئيسًا أنحاء ا
 لوفدها عند امهات واللقاءات مع املوك واأمراء.
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 ث التي وقعت ي حياة عبد امطلبأهم اأحدا -2
 : انتحادث أهم اأحداث التي وقعت ي حياة عبد امطلب

 وحادث الفيل. .. حفر بئر زمزم
 حفر بئر زمزم : : حادثة اأوى

، ولكن السيول طمرَا حتى َخفيت، ودفنتها ملسو هيلع هللا ىلصُسقيا من اه منذ عهد إبراهيم  زمزم
 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.

ف موضعها، غدا بمعوله، ومعه ابنه احارث بن فلا تبن لعبد امطلب شأها، وعر
عبد امطلب، وليس له يومئذ ولد غره، فلا بدأ باحفر بدأ لعبد امطلب الطي 

إها يا عبد امطلب فقامت إليه قريش، وقالوا: ، ّر، فعرفت قريش أنه أدرك حاجتهفك
ا أنا بفاعل! إن هذا بئر أبينا إساعيل، وإن لنا فيها حقا، فأركنا معك فيها. فقال : م

  .صصت به دونكم، وُأعطيته من بينكماأمر قد ُخ 
وحن نازعته قريش ي زمزم، وم يقدر عى مواجهتهم، نذر عبد امطلب لئن أتاه 

همت أن أُ  اً اه عرة أبناء، وبلغوا أن يمنعوه، لينحرن أحدهم عند الكعبة، لكن قريش
 .زمزم رك لعبد امطلب سقايةت

  : دعاء عبد امطلب، ورزقه عرة أواد غر البنات، وهمفأجاب اه
 وعبد العزى .. والزبر بن عبد امطلب .. وهو أكرهم ،احارث بن عبد امطلب )

 رسول اهوعبد اه والد  جل ..َح و  .. وأبو طالب.. .. ورار ممقوِ والـ .. أبو هب
 .(غر أواد عبد امطلبوالعباس، وهو أص .. ومزة ..،، وهو شقيق الزبرملسو هيلع هللا ىلص

 .ري اه عنها العرة اثنان: مزة، والعباس ملسو هيلع هللا ىلصوقد أسلم من أعام النبي 
 وهن:  ،أما بنات عبد امطلب فست

 .وبرة ..  وأروى .. وأميمة .. وعاتكة .. وأم حكيم وهي البيضاء .. صفية بنت عبد امطلب
 الست إا صفية. ملسو هيلع هللا ىلصوم يسلم من عات النبي 

معهم ثم  ،نو عبد امطلب عرة أبناء ذكور، وعرف أهم سيمنعونهوما بلغ ب
أخرهم بنذره، ودعاهم إى الوفاء بالنذر فأطاعوه، ثم رب عليهم بالقداح، فخرج 
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، فأخذه عبد امطلب بيده، وأخذ الشفرة، ثم (عبد اه)القدح عى أحب ولده إليه 
من بني خزوم.  ،ا إخوته وأخوالهأقبل به إى الكعبة ليذبحه، فمنعته قريش، وا سي

 فقال عبد امطلب : ماذا أصنع بنذري؟ 
فأشر عليه أن ُترب القداح عى عبد اه، وعى عر من اإبل، فإن خرجت عى 

حتى يرى ربه، وإن خرجت عى اإبل فتنحر عنه، فخرجت  اعبد اه فتزاد عر
لقداح فخرجت عى عبد اه، وما القرعة عى عبد اه، فزادوها عرا، ثم ربوا ا

  .زالوا يزيدون حتى بلغت اإبل مائة، ثم وقعت القرعة عليها
ركت ا ُيصد ـحرت اإبل، وتُ ثم نُ ، فقالت قريش : لقد ري ربك يا عبد امطلب

 عنها إنسان وا سبع وا طر.
، فعبد امطلب أول من سن دية النفس مائة من اإبل، وجرت عليها قريش والعرب

 عى ما كانت عليه قبل اإسام. ملسو هيلع هللا ىلصثم أقرها رسول اه 
ه بن وي قصة حفر زمزم وما جرى بعده إظهار مكانة عبد امطلب، ورفع لقدر

ي صلبه أب سيد البر، وسالة بني آدم، ورأس قريش  أن ؛لشأنه الناس، وتعظياً 
 .ملسو هيلع هللا ىلصحمدًا 
 حادثة الفيل :الثانية : 

عى ظهور  حدث مثله ي تاريخ العرب، وكان دلياً حادث الفيل حادث عظيم م 
ليس  ب خرًا، وأنه سيكون للكعبة شأنحادث أكر منه، وعى أن اه يريد بالعر

 لغرها من بيوت العبادة.
، وتزامنت مع ملسو هيلع هللا ىلصوقد وقعت حادثة الفيل ي عهد عبد امطلب بن هاشم جد النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالعام الذي ولد فيه الرسول 
نائب ملك احبشة النجاي ي اليمن، رأى العرب  احبيأبرهة ن وموجز القصة أ

ي  صنعاءتتوافد عى البيت احرام ي مكة، وحجه كل عام، فبنى كنيسة كبرة ب
من البيت  ، وأراد أن يرف العرب إى احج إليها بداً (الُقلريس)اليمن، وساها 

 احرام بمكة.
 ليها ودخلها لياً، ولطخ جدراها بالعذرة.فسمع بذلك رجل من بني كنانة، فسار إ
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وقرر أن هدم الكعبة، وسار بنفسه يقود جيشًا كبرًا،  ،بذلك غضب أبرهةفلا علم 
 .(حموداً )وكان ي جيشه عدد من الفيلة، واختار لنفسه أكر الفيلة، وساه 

 ،كيس رق احرم اممر غَ ـوجيشه ا يقف له أحد حتى وصل إى امُ أبرهة ومى 
وهناك ساق أموااً لقريش، منها مئتا ، قرب عرفة عى مسافة عرين كياً من مكة

 .بعر لعبد امطلب
ه وأكرمه، لر أَج  أبرهة، فلا رآه ةأبرهفجاء عبد امطلب، وكان سيد قريش، فدخل عى 

ِّ مائتي بعر التي أخذها.   ثم قال له : ما حاجتك؟ فقال: حاجتي أن يرد املك ع
 .ثم زهدت فيك حن كلمتني ،املك: كنت أعجبتني حن رأيتكفقال 

 أتكلمني ي مائتي بعر، وترك بيتًا هو دينك ودين آبائك جئت هدمه ا تكلمني فيه؟
 سيمنعه.  وإن للبيت رباً  ،أنا رب اإبل :عبد امطلب فقال
 قال : أنت وذاك.  ،: ما كان ليمتنع منيأبرهة فقال 
رها، عإبل عبد امطلب إليه، فلا قبضها، قلدها النعال، وأشأن ُترد أبرهة فأمر 

وبثها ي احرم، وأشار عبد امطلب عى قومه بالتفرق ي الشعاب،  ،وجعلها هدياً 
أنه رأى أنه ا طاقة  ؛أبرهةوالتحرز ي رؤوس اجبال، خوفًا عليهم من معرة جيش 

 سيمنعه. وجنوده، وأن للبيت رباً أبرهة هم بقتال 
 وجنوده.أبرهة جأت قريش إى الشعاب واجبال، وجلست تنتظر ما يصنع فل

وقام عبد امطلب عند الكعبة يدعوا اه ويستنره، وهو آخذ بحلقة باب الكعبة 
 ويقول :

  هُ لَ ْح رَ  عُ نَ مْ يَ  ءَ رْ امَ  إنر  مر ا هُ 
  مْ اُهُ وَحَ  مْ هُ ليبُ َص  نر بَ لِ غْ  يَ َا 
 ناتَ لَ بْ ـــــــقِ وَ  مْ هُ كَ ارِ ــــــــَت َت ـــنْ كُ  إنْ 

 ْك ـــــــــــَالــــــــــــــــــَحرِ  عْ ـــَنامْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَف 
 ْك ــَــــــــــــــــــــالــــَـ حـَوًا مدْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَغ
 ــــــــــْك لَ   ادَ ـــــــــَـا بــــــــــــــــــَم ر  ـــــْأمـــــــــــــــَف

، إى مكة برك، فربوه أبرهةجيشه، وَيأ لدخول مكة، فلا وجهوا فيل أبرهة  بأوع
 م فأبى، فوجهوه إى جهة اليمن فقام هرول، ثم وجهوه إى مكة فرك.وليق

وجنوده طرًا أبابيل، ترميهم بحجارة من أبرهة فبينا هم كذلك إذ أرسل اه عى 
ص أو العدس، ا تصيب منهم أحدًا إا أهلكته وقطعته، وليس سجيل بحجم احم

 ا.ؤأكثرهم، وفر الباقون هاربن من حيث جا كلهم أصابت، فأهلكت الطرُ 
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أبرهة فأبقاه اه لرى ما حل بجيشه من اهاك والفرار، وبعث اه عى أبرهة وأما 
 وهو مثل فرخ الطائر، أنامله أنملة أنملة، وم يصل إى صنعاء إا هتساقطت من داءً 

وانصدع صدره عن قلبه، فات بن قومه ي بلده ر ميتة، وأخر اه عن أصحاب 
                                          الفيل بقوله :

 [ . ٤-١/الفيل]                          
أصاهم به من النقمة، أعظمت العرب ا بوما رد اه احبشة عن مكة، وأصاهم 

قريشًا، وقالوا: هم أهل اه، قاتل اه عنهم، وكفاهم ر عدوهم، وازدادوا تعظيًا للبيت 
                  تعاى :  بمكانته عند اه احرام، وإياناً 

 [ . 99] العنكبوت/      
بحواَ  ملسو هيلع هللا ىلصقبل مياد الرسول  ( م999 ) ووقعت حادثة الفيل هذه ي شهر حرم سنة

شهر ونصف تقريبًا، وكان هذا احادث العظيم آية من آيات اه، ومقدمة لبعثة نبي يبعث ي 
صلة  همن رفعة وشأن، وتكون لدين امكة، وُيطّهر الكعبة من اأوثان، ويعيد إليها ما كان ه

 [ . 59ائدة/] ام                  :  عميقة دائمة هذا البيت
وحادثة الفيل جاءت لترز وتعِ مكانة قريش بن سائر القبائل العربية، فقد استباح 

 .أبرهةالقبائل واأراي التي مر ها، ومى اه قريشًا وبلده احرام من أبرهة 
، فتابعته هذه ملسو هيلع هللا ىلصعث منها وفيها نبي هو حمد ـمكانة قريش، ثم بُ  تحتى إذا ظهر

ه سائر القبائل اأخرى، كا أنه إذا انقاد القلب ه انقادت له سائر القبيلة، انقادت ل
 اجوارح بالطاعة.

 فسبحان احكيم العليم ي خلقه، وأمره وتدبره.
أهل مكة قدوة جميع  نأ ؛هذا التكريم، وهذه احراسةخص اه أهل مكة وقد 

  .القبائل، فإذا أسلموا أسلم الناس
الفيل تدل عى أهم كانوا أوزاعًا متفرقن، منهم من هو وأحوال العرب وقت حادثة 

 خاضع للفرس ي العراق، ومنهم من هو خاضع للروم ي الشام، ومنهم من هو خاضع
 لأحباش ي اليمن، ومنهم القبائل التي يأكل بعضها بعضًا ي وسط جزيرة العرب. 

 يمة هم بدون اإسام.وما حدث ي قصة الفيل كان مقياسًا حقيقة العرب، وأنه ا ق
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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 نرًا ا صنع للبر فيه، تعظيًا 

الذي خرج من مكة، وتعظيًا أهل ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصلشأن البيت احرام، ومقدمة لبعثة النبي 
                                 بلد احرام:ال

  [ . 99] القصص/                                         
وقع هذا اأمر  خوا به اأحداث، وقالوارر أَ ــواستعظمت قريش هذا احادث العظيم، فَ 

 م الفيل بسنة .. وهكذا.ووقع هذا بعد عا ،وولد فان عام الفيل ،عام الفيل
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 ملسو هيلع هللا ىلص الرسولمولد  -3
ما بلغ عبد اه بن عبد امطلب مسًا وعرين سنة، وكان شابًا نسيبًا وسيًا، أراد أبوه 

آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كاب بن  )عبد امطلب أن يزوجه، فزوجه 
سبًا وموضعًا، وأبوها سيد بني زهرة نسبًا ، وآمنة يومئذ أفضل امرأة ي قريش ن( مرة

ورفًا، وبنى ها عبد اه ي مكة، ثم خرج عبد اه بن عبد امطلب إى الشام للتجارة 
من عر قريش، ثم انرفوا ومروا بطريق عودَم عى امدينة، فأقام عبد اه  مع عرٍ 

ثم مات ودفن بامدينة،  لشعوره بامرض، فجلس عندهم أياماً  ؛عند أخواله بني النجار
 .( ) آمنة جنن ي بطن أمه ملسو هيلع هللا ىلصورسول اه وعرون سنة،  وعمره مس

قالوا : خلفناه  ( عبد اه )وما قدم أصحابه إى مكة سأهم عبد امطلب عن ابنه 
عند أخواله بني النجار، أنه مريض، فبعث إليه عبد امطلب أكر أواده، احارث 

 وصل إى امدينة وجد عبد اه قد مات ودفن هناك. بن عبد امطلب، وما 
فرجع احارث إى أبيه عبد امطلب فأخره أن عبد اه قد توي، فوجد عليه عبد 

 امطلب وإخوته وأخواته وجدًا شديدًا.
وجارية حبشية وميع ما خلفه عبد اه بن عبدامطلب مسًا من اإبل،وقطعة غنم،

 ري اه عنها. ، وهي أم أيمن(برة)اسمها 
، ( م999 ) من عام الفيل، اموافق سنة ،، من شهر ربيع اأولااثننوي هار يوم 

 ، ي شعب بني هاشم بمكة امكرمة.ملسو هيلع هللا ىلصولد سيد اخلق حمد 
َذاَك َيْوم  » قال:ف، ااثننُسئل عن صوم يوم  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه  عن أي قتادة 

ر فِيهِ ُبِعثُْت أَ  ُولِْدُت فِيِه، َوَيْوم   َِ  .() مسلمأخرجه  «ْو ُأْنِزَل َع
 .() أمد والرمذيأخرجه  .َعاَم اْلِفيلِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهُولِْدُت َأَنا َوَرُسوُل  قال :  َرَمةَ ــخْ ـَقيِْس ْبِن مَ َعْن 

ما ي رعه من احسن ما يشبه إى ولد ي شهر ربيع اأول فيه إشارة  ملسو هيلع هللا ىلصوكونه 
 أعدل الرائع. ملسو هيلع هللا ىلصعه رْ ـزمن الربيع، فإنه أعدل الفصول، وَش 

                                                 
 (.9999برقم ) مسلمأخرجه  (9)
 (.9599الرمذي برقم ) أخرجه( وهذا لفظه ، و99959أخرجه أمد برقم ) /حسن (9)
 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6537
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تنشق اأرض فيه عا ي بطنها  ي ربيع بشارة أمته بكل خر، فالربيع ملسو هيلع هللا ىلصوي وادته 
التنويه بقدره، وأنه أقبل بأعظم  ي ربيع إشارة ظاهرة إى ملسو هيلع هللا ىلص، ومولده تعاىمن نعم اه 

  [ . ١١٧/اأنبياء]                           نعمة، وأنه رمة للعامن: 
ي ربيع اأول إشارة إى أنه اأول عى اأنبياء، وريعته اأوى عى ُولد وكونه 

            الرائع، وكتابه اأول امهيمن عى ميع الكتب: 
  [ . ١/امائدة]              

فيه إشارة إى أن يوم مولد الرسول  اأولاليوم الذي ولد فيه من ربيع وكونه م يثبت تاريخ 
 :رع فيه نوع من العبادة، ا احتفال بمولده وا غرهـة، وم يُ ـادة معينـا يرتبط بعب ملسو هيلع هللا ىلص

 [. ٥١/النور]                                    
 .ملسو هيلع هللا ىلص، فإنه ولد ي هذا اليوم، وفيه بعث، وفيه مات ملسو هيلع هللا ىلصميزة خاصة ي حياته  ااثننوليوم 

ولد بعد موت والده، وهذا أبلغ اليتم، وأعى مراتبه، ثم ماتت أمه  ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول 
وعمره ست سنن أمام عينيه، حتى ا تتدخل يد أب أو أم حانية ي توجيهه، بل 

                 بالربية والرعاية كا قال سبحانه:  ليميتواه احكيم الع
                                    

  . [ ٨-١/الضحى]                     
                  ويتلقى علومه من لدن حكيم خبر: 

  [ . ١١١/النساء]         
إذا وصل إى مدارج عزه إى  ملسو هيلع هللا ىلصيتيًا لئا يكون عليه حق مخلوق، ولينظر  ملسو هيلع هللا ىلصونشأ 

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: 

 [ . ٢/الصف]                                    
بربه، وجعله أكثر إحساسًا بآام الفقراء واليتامى  جعله أكثر تعلقاً  يتياً  ملسو هيلع هللا ىلصته ونشأ 

تلقى دعوته هذه  ملسو هيلع هللا ىلصوامحتاجن، فتزداد رمته هم، ولئا يقول امبطلون أن حمدًا 
، وفيه يه اأبوي هامن والده، أو ورثها منه، فانقطع بذلك اليتم توارث الزعامة أو التوج

 .م حزينًا غر منتجعرة لكل يتيم أا يقف أمام اليت
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ي طفولته امبكرة مع أمه فقط م تكن من باب الصدفة وااتفاق، بل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ةونشأ
عاش ي بيت أمه ي مكة بعيدًا  ملسو هيلع هللا ىلصهي سنة اه ي تربية اأنبياء والرسل، فإساعيل 

                           :  ملسو هيلع هللا ىلصعن أبيه إبراهيم 
                             

 [ . ١٧/لبراهيم]       
 .[ ١٢/طه]            :عاش ي بيت أمه حن عليه وترعاه بعيدا عن أبيه ملسو هيلع هللا ىلصوموسى 
 .(آمنة بنت وهب ) طفولته ي بيت أمه نشأ ي ملسو هيلع هللا ىلص  عاش ي بيت أمه، وحمد ملسو هيلع هللا ىلصوعيسى 

وعظيم دورها ي تربية اأنفس واأجيال،  أعظم إشارة إى عظيم مكانة اأم،هذا  وي
فهي التي تولت تربية عدد من اأنبياء ي طفولتهم، وهي قادرة عى تربية اأجيال 

 .حقوق ةثاث ملسو هيلع هللا ىلصبعدهم، وهذا جعل ها النبي 
َمْن َأَحُق  ،َيا َرُسوَل اه :َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَجاَء َرُجل  إَِى َرُسوِل  :َقاَل   ُهَرْيَرَة َأيَعْن 

َقاَل: ُثمر َمْن؟  «ُثمر ُأُمَك »َقاَل: ُثمر َمْن؟ َقاَل:  «ُأُمَك »النراِس بُِحْسِن َصَحاَبتِي؟ َقاَل: 
 .()متفق عليه «ُثمر َأُبوكَ »َمْن؟ َقاَل:  َقاَل: ُثمر  «ُثمر ُأُمَك »َقاَل: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.9999( ، ومسلم برقم )9599أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
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 ملسو هيلع هللا ىلصته تسمي -4
سمته حمدًا، ثم أرسلته إى جده  ( آمنة بنت وهب )من أمه ملسو هيلع هللا ىلص بعد وادة النبي 

. عبد امطلب، فأخذه ودخل به الكعبة، وما كان يوم سابعه ذبح عنه، ودعا له قريشاً   

ت قال: سميته حمداً، فقالوا: كيف سمي ميت ابنك؟يا عبد امطلب ماذا س :فلا أكلوا قالوا
 فقال: إي أرجو أن حمده أهل اأرض وأهل الساء.باسم ليس أحد من آبائك وقومك؟

              :سبحانهي القرآن ي قوله  (ملسو هيلع هللا ىلص حمد  )وقد ورد اسم 
 [ . 95/الفتح ]        وقوله سبحانه: ، [  99/اأحزاب]             

             ي التوراة كا قال سبحانه :  (أمد)وجاء اسمه 
                                             

 [ . 9/الصف]                     
، ـَأَنا مُ  : َأْسَاءً إِنر َ »َيُقوُل : ملسو هيلع هللا ىلص  اهَقاَل : َسِمْعُت َرُسوَل  ُجَبْرِ ْبِن ُمْطِعٍم عن و د  َحمر

اُس َعَى ْحَرُ النر ـَحاِرُ الرِذي يُ ـْ اْلُكْفَر، َوَأَنا اليَ  اهُ َاِحي الرِذي َيْمُحو ـَمُد، َوَأَنا الـَوَأَنا َأْح 
 .() متفق عليه «َقَدِمي ، َوَأَنا اْلَعاِقُب 

 بأي القاسم.ملسو هيلع هللا ىلص ي نِ وكُ 
ْوا بِاْسِمي ، َوا»ملسو هيلع هللا ىلص:  اهَقاَل: َقاَل َرُسوُل  جابر بن عبداه َعْن  َتَكنرْوا بُِكنْيَتِي،  َتَسمر
 .() متفق عليه «بينكم َأَنا َأُبو اْلَقاِسِم ، َأْقِسمُ فإِي 

 أضاءت منه قصور الشام. ملسو هيلع هللا ىلص وظهر نور من أمه عند وادته 
 اَتمُ خَ  اه ي أِم الكتابإِ ِِي ِعنَْد »َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  اهَقاَل:َسِمْعُت َرُسوَل  بِْن َساِرَيَة اْلِعْربَاِض َعِن 

  إِ ِْبَراِهيَم، َوبَِشاَرُة ِعيَسىَدْعَوُة أَي ،ِل َذلَِك يأَوتنَْجِدل  ِي طِينَتِِه، َوَسأُْخِرُُكْم بِ ــُالنربِيَِن، َوإِ ِنر آَدَم م
امِ ، َورُ قوَمهُ   .(3)أمدأخرجه  «ْؤَيا أُِمَي الرتِي َرأَْت أَنرُه َخَرَج ِمنَْها نُور  أََضاَءْت َهَا ِمنُْه ُقُصوُر الشر

 . وي هذا إشارة إى استقرار دينه ونبوته ي باد الشام
َا »َيُقوُل :   ملسو هيلع هللا ىلص اه: َسِمْعُت َرُسوَل  قال معاوية بن أي سفيان ري اه عنهاعن 

تِي َقائَِمًة بَِأْمِر  ُهْم َمْن َخَذلَ  اهَتَزاُل َطائَِفة  ِمْن ُأمر  َأْمُر َأْو َخاَلَفُهْم َحترى َيْأيَ  ُهمْ ـ، َا َيُرُ
 .() متفق عليه «نراسِ َوُهْم َظاِهُروَن َعَى الاه 

                                                 
 (.9999( واللفظ له ، ومسلم برقم )9959)أخرجه البخاري برقم  متفق عليه, (9)
 ( واللفظ له.9999( ، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
 (.99999برقم ) أخرجه أمدصحيح/ ( 9)
 ( واللفظ له.9999( ، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6900
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5583
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
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 ملسو هيلع هللا ىلص هختان -5
يوم سابعه عى عادة العرب، وعق عنه بكبش، وجعل ملسو هيلع هللا ىلص ختن عبد امطلب حمدًا 

 له مأدبة، وساه حمدًا، وأشهره بن الناس.
 وحضانتهملسو هيلع هللا ىلص كفالته  -3

بمكة يتيم اأب، فقد توي أبوه عبد اه وهو ي بطن أمه، وعندما ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول لدوُ 
 ومواته أم أيمن بركة احبشية. ،د امطلب، وحضنته أمهمات والده كفله جده عب

عمه أي هب، وأرضعت معه أبا سلمة بن عبد  ةوشاركت ي إرضاعه ثويبية، موا
 اأسد امخزومي.

باأبواء، وهي راجعة به  ( آمنة )من العمر ست سنن توفيت والدته ملسو هيلع هللا ىلص وعندما بلغ 
إى أخوال جده عبد امطلب من بني  من امدينة إى مكة، بعد زيارة قامت ها معه

 يزور قر أمه بعد بعثته، كا زارها عام صلح احديبية.ملسو هيلع هللا ىلص النجار، وكان 
 : َمْن َحْوَلَه ، َفَقاَل  َقْرَ ُأِمِه َفبََكى َوَأْبَكى ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل : َزاَر النربُِي   ُهَرْيَرَة َأيَعْن 

َها َفُأِذَن َ أَ َفَلْم ُيْؤَذْن َ، َواْسَتْأَذْنُتُه ي اْسَتْأَذْنُت َرِي ي َأْن َأْسَتْغِفَر َهَا» ، ْن َأُزوَر َقْرَ
َا ُتَذِكُر امَْوَت   .() أخرجه مسلم«َفُزوُروا اْلُقُبوَر َفإِهر

إى مكة، ملسو هيلع هللا ىلص باأبواء، رجعت أم أيمن بالنبي فنت ، ودُ ملسو هيلع هللا ىلصوما توفيت آمنة أم النبي 
 فضمه وكفله ورعاه جده عبد امطلب، ورق عليه رقة م يرقها عى أحد من أواده.

قربه منه، ويدنيه إليه، وجلسه معه عى بساطه ي حجر الكعبة، ـوكان عبد امطلب يُ 
ِّ بابناويدخل عليه إذا خا، وإذا نام، و  إليه.ملسو هيلع هللا ىلص ي، فيؤتى به يأكل طعامًا إا قال: ع

توي جده عبد امطلب، بعد أن  ،من العمر ثان سنواتملسو هيلع هللا ىلص وما بلغ الرسول 
، وحفظه ورعايته، وذلك أن عبد اه والد ملسو هيلع هللا ىلصأوى ولده أبا طالب بكفالة النبي 

 وأبا طالب أخوان أب وأم، أمها فاطمة بنت عمرو.ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 
 قيام، وضمه إى ولده، وقدمه بحق ابن أخيه خرملسو هيلع هللا ىلص فقام أبو طالب عم النبي 

عليهم، وكان حبه حبًا شديدًا، وكان ا ينام إا إى جنبه، وإذا خرج خرج معه، 
 مع عمه أي طالب إى الشام ي أشياخ من قريش للتجارة.ملسو هيلع هللا ىلص وسافر النبي 

                                                 
 (.599برقم ) مسلمأخرجه  (9)
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بدأ سعيه ي  ،من تلك الرحلةملسو هيلع هللا ىلص وكان أبوطالب ا مال له، فلا عاد رسول اه 
الغنم، ورعاها لبعض أهل مكة عى  يرعبي صباه ملسو هيلع هللا ىلص اشتغل  طلب الرزق، وقد

 قراريط، وبذلك رب مثاً عاليًا من صغره ي اكتساب الرزق بالكد والتعب.
َفَقاَل  «اهُ َنبِيًا إِار َرَعى اْلَغنَمَ  َما َبَعَث »َقاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصَعن النربِِي  َأِي ُهَرْيَرَة َعْن 

ةَ »َأْصَحاُبُه: َوَأْنَت؟ َفَقاَل:   .() أخرجه البخاري «َنَعْم، ُكنُْت َأْرَعاَها َعَى َقَراِريَط ِأَْهِل َمكر
، ففي خالطة الغنم اأمةمرن برعيها عى رعاية تال :واحكمة من رعي الغنم قبل النبوة

م إذا صروا عى رعيها ومعها هأ ؛ والتحمل، واحلم والشفقةتدريب عى الصر
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، 

 وأحسنوا معاملتها.ها، روتفاوت عقوها، فرفقوا بضعيفها، وجروا كس
لكوها أضعف من غرها، وأن تفرقها أكثر من غرها، ومع  وخصت الغنم بذلك

 من غرها من اإبل والبقر. كثرة تفرقها فهي أسهل انقياداً 
 وظل أبو طالب حوط ابن أخيه ويرعاه، ويدافع عنه أكثر من أربعن سنة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.9999برقم ) بخاريالأخرجه  (9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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 ملسو هيلع هللا ىلصرضاعه  -2
هب،  ، ثم أرضعته ثويبية مواة عمه أي(آمنة)هي أمه ملسو هيلع هللا ىلص كانت أول من أرضعته 

 ملسو هيلع هللا ىلص.وكان أبو هب قد أعتقها، فأرضعت النبي 
عمه مزة بن عبد امطلب، وأبو سلمة بن  ة ييبثومن الرضاعة من ملسو هيلع هللا ىلص وإخوة النبي 

 عبد اأسد، وابنها مَوح.
ثم َقِدمت جموعة من النساء امرضعات يبحثن عن اأطفال، ومنهن حليمة السعدية 

، فكن يرفضن أخذه إذا قيل هن أنه يتيم، ملسو هيلع هللا ىلص رسول، فُعرض عليهن ال ري اه عنها
 أهن يرغبن ي صلة أبيه.

 ،وقد وجدت ميع النساء معها أطفااً، وبقيت حليمة م جد غر هذا اليتيم
أها كرهت أن ترجع من بن صواحبها وم تأخذ رضيعا، فأخذته  ؛فأخذته معها

 عل ها فيه بركة، وم تأخذه إا أها م جد غره.وسألت اه أن ج
 .نحو مائة كيلو من الطائفوديار حليمة السعدية ي واٍد جنوب غرب الطائف، عى 

حتى روي، ثم رب ملسو هيلع هللا ىلص فلا وضعته ي حجرها در لبنها، فرب ، فأخذته حليمة 
للبن، أخوه حتى روي، ثم ناما، ثم قام زوجها إى شارف هم فإذا هي حافل با

 فحلب منها، ثم رب وربت معه، حتى انتهيا ريًا وشبعًا، وباتوا بخر ليلة.
تعلمي واه  :-امكنى بأي كبشة -نفلا أصبحوا قال زوجها احارث بن عبد العزي

 واه إي أرجو ذلك. :فقالت حليمة ،يا حليمة، لقد أخذي نسمة مباركة
واه  :تاها، فسبقت الكل، والنساء يقلنأوما رجعوا إى بادهم ملته معها عى 

 إن ها لشأنًا.
 فلا قدموا منازهم من باد بني سعد، وكانت أرضًا جدبة، كانت غنم حليمة حن

لبنًا، فتحلب وترب، وغرهم ا حلب قطرة  تروح عليها شباعاً ملسو هيلع هللا ىلص قدمت بالنبي 
 رث.عى حليمة السعدية وزوجها احاملسو هيلع هللا ىلص لبن، وهذه من بركة النبي 

 عند حليمة السعدية حتى مى من عمره سنتن، ثم فطمته عن احليب.ملسو هيلع هللا ىلص وم يزل الرسول 
سنتن حتى كان غامًا كأنه يبلغ يشب عندها شبابًا ا يشبه الغلان، فلم ملسو هيلع هللا ىلص وكان 

 ابن أربع سنن.
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، وهي حريصة عى بقائه (آمنة)سنتن قدمت به حليمة إى أمه ملسو هيلع هللا ىلص وبعد أن بلغ النبي 
واطمأنت  آمنةه من الركة التي حلت عليهم منذ نزل عندهم، فرأته يفا يرون معها، م

 عليه، وم تزل ها حليمة حتى وافقت عى رده معها. 
 إى ديار بني سعد.ملسو هيلع هللا ىلص  رسولثم عادت حليمة بال

 :له فوائد مة -عى عادة أراف العرب-للرضاعة ي البادية ملسو هيلع هللا ىلص إن إرسال النبي 
 ن، وااستفادة من مناخ البادية الصحي.جنب أوبئة امد ؛منها

وي خروج اأطفال إى البادية تعويد هم عى النطق السليم للغة العربية، وماية هم 
رسوله ليفهم اللغة العربية التي سوف يستقبل ها  دّ عِ ـمن اللحن فيها، واه سبحانه يُ 

                         : القرآن الكريم، ويبلغ ها القرآن واأحكام 
  [ . 959-959/الشعراء]                 

إى البادية تقوية أجسادهم، وإبعاد هم عن تدليل  اً وي خروج اأطفال صغار
 منذ الصغر. وامجاهدةاأمهات واأخوات، وتربية هم عى الصر 

 ( حمد )ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول ولكل إنسان من اسمه نصيب، سواء ي اأشخاص أو غرهم، فاسم 
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.
 وأحسنهم مدًا. ،إعام من ربه أنه أمد اخلق لربهملسو هيلع هللا ىلص  ( أمد )واسمه 

ي شهر ربيع اأول، وي ذلك إشارة عظيمة إى ااستبشار بابتداء نعم ملسو هيلع هللا ىلص ولد و
 [ . 999/اأنبياء]                            :اموى عليه وعى العامن

أم عبد الرمن  (الشفا)والقابلة  (آمنة)ملسو هيلع هللا ىلص ومن الفأل احسن، وصنع اه فيه أن أمه 
 ته أمه، وثويبية، وحليمة السعدية.بن عوف، وحاضنته بركة، ومرضع

وي اأساء نصيب، ففي الوالدة والقابلة اأمن والشفاء، وي اسم احاضنة الركة والناء، 
           وي مرضعاته اأمن والثواب واحلم والسعد 

  [. 999/التوبة]                         
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 ملسو هيلع هللا ىلص شق صدره -1
 وقعت له مرتن:ملسو هيلع هللا ىلص بي حادثة شق صدر الن

 ي بني سعد بن بكر، وعمره أربع سنوات. اً حن كان مسرضع اأوى :
 مع أخيه وأخته ي البهم. يغدو قالت حليمة  : وما بلغ أربع سنن كان

اُم َوُهَو َيْلَعُب َمَع  ملسو هيلع هللا ىلص اهَأنر َرُسوَل  ْبِن َمالٍِك  َأَنسِ َعْن  يُل َعَليِْه السر َأَتاُه ِجْرِ
َعُه ، َفَشقر َعْن َقْلبِِه ، َفاْستَْخَرَج اْلَقْلَب ، َفاْستَْخَرَج ِمنُْه َعَلَقًة ،  اْلِغْلَاِن ، َفَأَخَذُه َفَرَ

يْ  َمُه ،  َطْسٍت ِمْن َذَهٍب بَِاِء َزْمَزَم ، ُثمر َأَ َك ، ُثمر َغَسَلُه يَطاِن ِمنْ َفَقاَل : َهَذا َحُظ الشر
ًدا ـ َمَكانِِه ، َوَجاَء اْلِغْلَاُن َيْسَعْوَن إَِى ُأِمِه َيْعنِي ظِئَْرُه ، َفَقاُلوا : إِنر مُ ُثمر َأَعاَدُه ي َحمر

ْوِن ، َقاَل َأَنس  : َوَقْد ُكنُْت َأَرى أَثَر َذلَِك امِ َقْد ُقتَِل ، َفاْستَْقبَُلوُه َوُهَو ُمنْتَِقُع ال ْخيَِط لر
 .() أخرجه مسلم . َصْدِرهِ ي
ُل َشْأنَِك  ملسو هيلع هللا ىلص اهَأَل َرُسوَل َأنر َرُجًا َس    ُعْتَبَة ْبِن َعْبٍد الُسَلِمِي َعْن و َفَقاَل: َكْيَف َكاَن َأور

َكاَنْت َحاِضنَتِي ِمْن َبنِي َسْعِد ْبِن َبْكٍر، َفاْنَطَلْقُت َأَنا َواْبن  َهَا ِي  »؟ َقاَل :  اهَيا َرُسوَل 
، َفاْنَطَلَق ا بَِزاٍد ِمْن ِعنِْد ُأِمنَاَهٍْم َلنَا ، َوَمْ َنْأُخْذ َمَعنَا َزاًدا ، َفُقْلُت : َيا َأِخي ، اْذَهْب َفْأتِنَ 

ا لَِصاِحبِِه : ي َوَمَكْثُت ِعنَْد اْلَبْهِم ، فَ َأخ اِن ، َفَقاَل َأَحُدُمَ َ َْ َُا َن اِن َأْبَيَضاِن َكَأهر َأْقَبَل َطْرَ
ا َبْطنِي ، ُثمر َا َيْبَتِدَراي ، َفَأَخَذاي َفَبَطَحايَأُهَو ُهَو ؟ َقاَل : َنَعْم . َفَأْقبَ   إَِى اْلَقَفا ، َفَشقر
اُه َفَأْخ    .َرَجا ِمنُْه َعَلَقَتْنِ َسْوَداَوْيِن اْسَتْخَرَجا َقْلبِي ، َفَشقر

ا لَِصاِحبِِه : اْئتِنِي بَِاِء َثْلٍج  َفَغَسَا بِِه َجْوِي ، ُثمر َقاَل : اْئتِنِي بَِاِء َبَرٍد ،  ،َفَقاَل َأَحُدُمَ
َها ِي َقْلبِي ، ِكينَِة، َفَذارر ا لَِصاِحبِِه :  َفَغَسَا بِِه َقْلبِي ، ُثمر َقاَل : اْئتِنِي بِالسر ُثمر َقاَل َأَحُدُمَ

ٍة ،  ا لَِصاِحبِِه : اْجَعْلُه ِي كِفر ِة ، َفَقاَل َأَحُدُمَ ِحْصُه ، َفَحاَصُه ، َوَخَتَم َعَلْيِه بَِخاَتِم النُُبور
ٍة ، َفإَِذا َأَنا َأْنُظُر إَِى اْأَْلِف َفْوِقي،  تِِه ِي كِفر ر َبْعُضُهْم ،ـُأْشِفُق َأْن يَ َواْجَعْل َأْلًفا ِمْن ُأمر َِ  ِخرر َع

َتُه ُوِزَنْت بِِه مََاَل ِهِْم ، ُثمر اْنَطَلَقا َوَتَرَكاِي، َوَفِرْقُت َفَرًقا َشِديًدا ، ثُ  مر َفَقاَل : َلْو َأنر ُأمر
َا بِالرِذي َلِقيتُُه ، َفَأْشَفَقْت  َُ ر اْنَطَلْقُت إَِى ُأِمي َفَأْخَرْ َِ   . َأْن َيُكوَن ُأْلبَِس ي َع

ْحِل ، َوَركَِبْت َخْلِفي َحترى َبَلْغنَا  َقاَلْت : ُأِعيُذَك بِاه ، َفَرَحَلْت َبِعًرا َهَا َفَجَعَلْتنِي َعَى الرر
َثْتَها بِالرِذي َلِقيُت ، َفلَ  تِي ؟ َوَحدر ْيُت َأَماَنتِي َوِذمر ْم َيُرْعَها َذلَِك ، إَِى ُأِمي ، َفَقاَلْت : َأَوَأدر

اِم   .() أخرجه أمد «َفَقاَلْت : إِِي َرَأْيُت َخَرَج ِمنِي ُنوًرا َأَضاَءْت ِمنُْه ُقُصوُر الشر
                                                 

 (.999برقم ) مسلمأخرجه  (9)
 (.99999برقم ) أمد أخرجهصحيح/ (9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5468


99 
 

 شق صدره ليلة اإراء وامعراج. الثانية :
ُفِرَج َعْن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان أبوذر حدث َأنر َرُسوَل اه  الٍِك َأَنِس ْبِن مَ َعْن 

يُل  َة ، َفنََزَل ِجْرِ َفَفَرَج َصْدِري ، ُثمر َغَسَلُه بَِاِء َزْمَزَم ، ُثمر  ملسو هيلع هللا ىلصَسْقِف َبيْتِي َوَأَنا بَِمكر
ِي َصْدِري ، ُثمر َأْطبََقُه ، ُثمر َأَخَذ  َفَأْفَرَغهُ  ْمتَلٍِئ ِحْكَمًة َوإِيَاًناـَجاَء بَِطْسٍت ِمْن َذَهٍب مُ 

َاِء الُدْنيَا  .() متفق عليه «..بِيَِدي َفَعَرَج ِي إَِى السر
أن ي ذلك إشارة إى إعداده وَيئته للرسالة بأمر  :عياناً ملسو هيلع هللا ىلص وحكمة شق صدره 

 سوداء،عملية تطهر لقلبه بإزالة تلك العلقة الملسو هيلع هللا ىلص يعرفه الناس، فقد أجري للرسول 
ثم غسل القلب باء زمزم، وذلك تطهر معنوي أخذ الشكل احِ الذي يراه  

 لقى إليه من الوحي.ـما سيُ  تأهباً  ؛الناس
حظ  همنذ صغره، فقد أزيل منملسو هيلع هللا ىلص وي شق صدره ي صغره إشارة إى عصمة الرسول 

 الشيطان. نصيب فيها للشيطان، عى أكمل اأحوال من العصمة من لينشأ نشأة ا الشيطان
لنبيه عن مزالق الطبع اإنساي،  إشارة إى تعهد اه ملسو هيلع هللا ىلص وي شق صدره 

                : ووساوس الشيطان، حصانة لوحيه الذي أرسله اه به
                                         

  [. 9-9/النجم]        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
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 خاتم النبوة -3

و عبارة عن قطعة حم ناتئة، عليها شعر، حجمها قدر بيضة احامة، ومكاها وه
 . ملسو هيلع هللا ىلصعند كتفه اأيَ 

را الراهب، حِ ـبَ  ةقصي ي الكتب السابقة كا ملسو هيلع هللا ىلص وهذا اخاتم عامة من عامات نبوته 
 .وقصة إسام سلان الفاري 

عد الوادة، بعد حادثة ن بور كَ ، وإنا تَ ملسو هيلع هللا ىلصعند وادته  وهذا اخاتم م يكن موجوداً 
 شق صدره وهو صغر.

اِئبعن  ، إِنر اهَفَقاَلْت:َياَرُسوَل  ملسو هيلع هللا ىلص اه َخاَلتِي إَِى َرُسوِل :َذَهَبْت يقال  َيِزيد ْبن السر
ْبُت ِمْن َوُضوِئِه، ُثمر اْبَن ُأْختِ  َأ، َفَرِ َكِة، ُثمر َتَوضر َِ بِاْلَرَ ، َفَمَسَح َرْأِي، َوَدَعا  ي َوِجع 

 .() متفق عليه .َبْنَ َكتَِفْيِه، ِمْثَل ِزِر اَحَجَلةِ  خاَتم النبوةُقْمُت َخْلَف َظْهِرِه، َفنََظْرُت إَِى 
ُه َبيَْضُة َمَامٍ ملسو هيلع هللا ىلص اهَرُسوِل  ًا ِي َظْهرِ ـَرَأْيُت َخاتَ  : َقاَل   َجابِر ْبن َسُمَرةَ عن و . ، َكَأنر

 .() أخرجه مسلم
 ارـَج ف  حرب الملسو هيلع هللا ىلص  شهوده -12

بن قريش ومن معها من  أو تزيد، هاجت حرب الفجار مسة عر عاماً ملسو هيلع هللا ىلص ما بلغ 
كنانة، وبن قيس وأحافها، وكان الظفر ي أول النهار لقيس عى قريش، حتى إذا 

 كان وسط النهار كان الظفر لقريش وكنانة عى قيس.
 .بعض أيامه، وكان ينبل وجهز النبل لعمومته أثناء القتالملسو هيلع هللا ىلص وقد شهد الرسول 

 ه.وي هذا إشارة إى شجاعته وفروسيته منذ صغر
 
 
 
 
 

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

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1450
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2065
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 حلف الفضولملسو هيلع هللا ىلص وده شه -11

ي شهر حرام بعد حرب الفجار بشهر أو أكثر، وكان  ،وكان هذا احلف ي ذي القعدة
باليمن قدم مكة ببضاعة،  (زبيد)من  أعظم حلف سمعت به العرب، وسببه أن رجاً 

فاشراها منه العاص بن وائل السهمي، وأبى أن يعطيه حقه، فاستدعى عليه اأحاف 
 ، فأبوا أن يعينوه عى العاص بن وائل، وانتهروه.وسهاً  الدار وخزوماً  عبد

صعد عى جبل أي قيس عند طلوع الشمس، وقريش عند  ،فلا رأى الزبيدي الر
   الكعبة، وِخ بظامته قائا :

 يا آل فهر مظلوم بضاعته
 وحرم أشعث م يقض عمرته

 ت كرامتهماتإن احرام من 
 

 ئي الدار والنفرببطن مكة نا 
 يا للرجال وبن اِحجر واحَجر
 وا حرام لثوب الفاجر الغدر

فاجتمعت بنو هاشم  ،وقال: ما هذا مروك ،ملسو هيلع هللا ىلصزبر بن عبد امطلب، عم النبي فقام ال 
وحالفوا  ،، وبنو تيم بن مرة، ي دار عبد اه بن جدعان، وتعاقدوا، وتعاهدواوزهرة

 رد إليه حقه.ـحتى يُ  ،مع امظلوم عى الظامواحدة  باه، ليكونن يداً 
، وقالوا : لقد دخل هؤاء ي فضل من (حلف الفضول)ت قريش هذا احلف فسمر 

 ،، ودفعوها إليه(الزبيدي)العاص بن وائل، فانتزعوا منه سلعة إى  اأمر، ثم مشو
 هذا احلف.ملسو هيلع هللا ىلص وقد شهد رسول اه 

ِحْلَف امَُطيربَِن َمَع  َشِهْدُت »: ملسو هيلع هللا ىلص ه قال: قال رسول ا عن عبدالرمن بن عوف 
 .() أخرجه أمد «َر النرَعِم َوَأِي َأْنُكثُهُ ـْمـ ُح َفَا ُأِحُب َأنر َ، ُعُموَمتِي َوَأَنا ُغَام  

، وحبه للفضائل وامكارم منذ صغره، وَيئة ملسو هيلع هللا ىلص  وي هذا إشارة إى كال رجولته
 لناس لقبول ما جاء به.ا

ِح به حلف ُيعد من أعظم مفاخر العرب، فقد رفعوا به منار العدل، وهدموا وهذا ا
 الظلم.

 
 

                                                 
 (.9999برقم ) أمد أخرجهيح / صح (9)
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  ري اه عنها بتجارة خدجةملسو هيلع هللا ىلص خروجه -12
امرأة تاجرة، ذات رف ومال، تستأجر  ري اه عنهاكانت خدجة بنت خويلد 

ما ملسو هيلع هللا ىلص  الرجال ي ماها، وتضارهم فيه بيء جعله هم، وما بلغها من رسول اه
بلغها من صدق حديثه، وعظم أمانته، وكرم أخاقه، بعثت إليه، وعرضت عليه أن 
خرج ي ماها إى الشام تاجرًا، وأها ستعطيه أفضل ما تعطي غره، فقبل رسول 

 ذلك منها.ملسو هيلع هللا ىلص اه 
، ثم باع النبي (ميَة)ي ماها إى الشام، وخرج معه غامها ملسو هيلع هللا ىلص فخرج رسول اه 

 قدم ها إى الشام من مكة، ثم اشرى ما أراد أن يشري، وأقبل قافاً  سلعته التيملسو هيلع هللا ىلص 
 ومعه ميَة. ،إى مكة

مكة ي ساعة الظهرة، ذهب إى بيت خدجة، وأخرها ملسو هيلع هللا ىلص وما دخل رسول اه 
 با ربحوا ي الشام، فَت بذلك.

فربحت ضعف ما كانت  ،من جارةملسو هيلع هللا ىلص ما جاء به  ري اه عنهاثم باعت خدجة 
 من قومه. تربح، وأضعفت له ضعف ما كانت تعطي رجاً 

 ي جارة خدجة إى الشام وعمره مس وعرون سنة.ملسو هيلع هللا ىلص وكان خروجه 
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 ري اه عنهامن خدجة  ملسو هيلع هللا ىلص زواجه  -13

لشدة عفافها،  ؛سيدة نساء قريش، وكانت تسمى الطاهرة  ري اه عنهاكانت خدجة 
 حسب ومال.وكانت ذات عقل واسع، وذات 

وعرفت حسن أخاقه، وصدق حديثه، وذلك ، ملسو هيلع هللا ىلص وما سمعت بعظيم أمانة الرسول 
 ري اه عنهات ي رحلته إى الشام، أحسر ملسو هيلع هللا ىلص من غامها ميَة، الذي رافق الرسول 

 ملسو هيلع هللا ىلص.أها وجدت ضالتها امنشودة ي حمد 
 برجلن :ملسو هيلع هللا ىلص قد تزوجت قبل الرسول  ري اه عنهاوكانت خدجة 

 .(عبد اه، وهند): عتيق بن عائذ، وولدت له أوها 
 ثم مات.وزينب، والثاي : هند بن مالك، ولدت له هالة وهندًا من الذكور، 

خطبتها والعقد عليها، خرج معه عمه أبو طالب، وعمه مزة، حتى ملسو هيلع هللا ىلص وما أراد 
أن أباها قد مات قبل حرب الفجار،  ؛عم خدجة (عمرو بن أسد)دخلوا عى 

 .إى عمها ابنة أخيه، وحر العقد رؤساء مرفخطبوا 
 بخدجة، وأوم عليها، ونحر جزورًا أو جزورين، وأطعم الناس.ملسو هيلع هللا ىلص ثم بنى رسول اه  

، وم يتزوج عليها ملسو هيلع هللا ىلصأول امرأة تزوجها رسول اه  ري اه عنهاوكانت خدجة 
 .وعرين سنة مساً ملسو هيلع هللا ىلص حتى ماتت، وبقيت معه  ري اه عنها
بعد وقد تزوجها وعرين سنة،  حن تزوج خدجة مساً ملسو هيلع هللا ىلص نبي وكان عمر ال

 حينئذ أربعن سنة. ري اه عنهارجوعه من الشام، وكان عمرها 
بالصادق اأمن، ملسو هيلع هللا ىلص رفت خدجة ي اجاهلية بالعفيفة الطاهرة، وعرف حمد وقد عُ 

دق اأمن، والصا ،أن يكون أول بيت بني ي النبوة بن الطاهرة العفيفة فأراد اه 
 ملسو هيلع هللا ىلص.رزق منها الذرية دون غرها، ما عدا مارية القبطية أم إبراهيم ابن النبي ويُ 

ويثني عليها ما هي عليه من ،  ري اه عنهاحب زوجه خدجة ملسو هيلع هللا ىلص وكان النبي 
بنفسها وماها، وهي أول من آمن به من ملسو هيلع هللا ىلص مكارم اأخاق، وأها التي واسته 

ول من بذلت نفسها وماها ي سبيل اه، وأول من النساء، وأول من صى خلفه، وأ
 . جاءها سام من اه مع جريل
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ْرُ َخ »: يقول  ملسو هيلع هللا ىلصيقول : سمعت النبي  سمعت عليًا  َقاَل :ْبِن َجْعَفٍر  اهَعبِْد َعْن 
 .() متفق عليه «نَِسائَِها َمْرَيُم بِنُْت ِعْمَراَن ، َوَخْرُ نَِسائَِها َخِدَجُة بِنُْت ُخَوْيلٍِد 

، َوَلَقْد  عى خدجةٍ َما ِغْرُت امرأٍة َما ِغْرُت َعَى قالت :  ري اه عنهاوعن عائشة 
َجنِي بِثََاِث ِسنَِن ، لِ  َا ُكنُْت َأْسَمُعُه َيْذُكُرَها ، َوَلَقْد َأَمَرُه َرُبُه َعزر ـَهَلَكْت َقبَْل َأْن َيتََزور

هَ  اَة ُثمر ُهِْدَها إَِى ا بِبَيٍْت ِمْن َقَصٍب يَوَجلر َأْن ُيبَِرَ  اجَنرِة ، َوإِْن َكاَن َليَْذَبُح الشر
 .() أخرجه مسلم .َخَائِلَِها

يُل النربِير  قال  ُهَرْيَرةَ عن أي و ، َهِذِه َخِدَجُة َقْد  اهَفَقاَل : َيا َرُسوَل  ملسو هيلع هللا ىلص: َأَتى ِجْرِ
اب  ، َفإَِذا ِهَي َأَتتَْك  اَم ِمْن َأَتتَْك َمَعَها إَِناء  فِيِه إَِدام  َأْو َطَعام  َأْو َرَ َفاْقَرْأ َعَليَْها السر

ا  َها بِبَيٍْت ِي اجَنرِة ِمْن َقَصٍب اَصَخب  فِيِه َواَنَصب   َرِهَ   .(3). متفق عليهَوِمنِي، َوَبِرْ
، فقد آمنت به عندما كفر ملسو هيلع هللا ىلصها قدر كبر ي قلب النبي  ري اه عنهاوخدجة 

زق منها باها عندما حرمه الناس، ورُ  الناس، وصدقته عندما كذبه الناس، وواسته
 الولد دون غرها، وهي من أقرب نسائه إليه ي النسب.

قبل البعثة بخمسة عر عاما، وبنى ها ي البيت الذي ملسو هيلع هللا ىلص وقد تزوجها رسول اه 
وفيت، وعمرها مس وستون ـفيه ولدت ميع أوادها، وفيه تُ كانت تسكنه بمكة، وَ 

 البعثة. سنة، ي العام العار من
 ساكنًا فيه حتى خرج مهاجرًا إى امدينة، فأخذه عقيل بن أي طالب.ملسو هيلع هللا ىلص وم يزل النبي 

 ، ما عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. ري اه عنهامن خدجة  ملسو هيلع هللا ىلص وكل أواد النبي 
، ثم ملسو هيلع هللا ىلص ، وبه كان ُيكنى(القاسم )من خدجة قبل البعثة ملسو هيلع هللا ىلص لد للرسول وأول من وُ 

عبد )، ثم ولد له ي اإسام (فاطمة)، ثم (أم كلثوم)، ثم (رقية)، ثم (نبزي)لدت له وَ 
 أنه ولد بعد النبوة، ري اه عنهم أمعن. ؛وكان يلقب بالطيب والطاهر (اه

وهم صغار، فات القاسم بعد أن بلغ سنًا مكنه من امي، ثم ملسو هيلع هللا ىلص وقد مات بنوه 
 مات عبد اه وهو طفل صغر.

فكلهن أدركن اإسام، وأسلمن، وعشن حتى تزوجن، وكلهن ملسو هيلع هللا ىلص سول وأما بنات الر
 بستة أشهر.ملسو هيلع هللا ىلص ، فقد ماتت بعد وفاته  ري اه عنهاما عدا فاطمة  ، ملسو هيلع هللا ىلصمتن ي حياة النبي 

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

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4762
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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لوفاة أواده الذكور، فلا مات  ؛بانقطاع أثرهملسو هيلع هللا ىلص ون النبي وكان امركون ي مكة يعِر 
       : انقطع ولده، فهو أبر، فأنزل اه سبحانه:  القاسم، ثم مات بعده عبد اه قالوا

  [ . 9-9/الكوثر]                                  
أحد من الذكور، حتى ا ملسو هيلع هللا ىلص وله احكمة البالغة أن ا يعيش للنبي  وقد شاء اه 

 يكون ذلك مدعاة افتتان الناس هم، وادعائهم هم النبوة.
اأواد الذكور تكميًا لفطرته البرية، وقضاء حاجات النفس اإنسانية،  فأعطاه 

 .ي كال رجولته شانئ، أو يتقول عليه متقولملسو هيلع هللا ىلص ولئا ُينتقص النبي 
ي الصغر، ليكون ذلك عزاء وسلوى للذين ا يرزقون البنن، أو يرزقوهم  اه أخذهمف

 ثم يموتون.
ثم اأمثل  ،اأنبياء اء، وأشد الناس باءً وفوق ذلك أن ذلك لون من ألوان اابت

 . ملسو هيلع هللا ىلصبتِ من اخلق فصر حمد ، وأعظم من افاأمثل
،  اْأَْنبِيَاءُ »، َأُي النراِس َأَشُد َبَاًء ؟ َقاَل :  اهَيا َرُسوَل  َقاَل : ُقْلُت  عن سعد بن أي وقاص 

ُج  ، ُثمر اْأَْمثَُل َفاْأَْمثَُل  اْشتَدر َبَاُؤُه ، َوإِْن  َفإِْن َكاَن ِدينُُه ُصْلبًا ، ُل َعَى َحَسِب ِدينِهِ َفيُبْتََى الرر
َكُه َيْمِي عَ  ُح اْلبََاُء بِاْلَعبِْد َحترى َيْرُ َ َعَى َحَسِب ِدينِِه ، َفَا َيْرَ ِِ َى َكاَن ِي ِدينِِه ِرقرة  اْبُت

 .()مذي وابن ماجهالرأخرجه  «اْأَْرِض َما َعَليِْه َخطِيئَة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.9999برقم ) (وهذا لفظه ، وأخرجه ابن ماجه9959برقم ) أخرجه الرمذيصحيح / ( 9)
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 بناء الكعبة -14

           ضع للعبادة ي اأرض كا قال سبحانه : الكعبة أول بيت وُ 
  [ . 59/آل عمران]                     

 .وصدعت جدراها ،وقد تعرضت الكعبة للسيول والعوادي التي زعزعت بنياها
مس وثاثون سنة، جرف مكة سيل ملسو هيلع هللا ىلص ، وعمره بخمس سننملسو هيلع هللا ىلص وقبل بعثة النبي 

عرم انحدر إى البيت احرام، فأوشكت الكعبة منه عى ااهيار، وكان قد أصاب 
من احجارة رضًا بل حريق بسبب امرأة كانت جمرها، وكانت جدراها الكعبة من قَ 

 صاً حر ؛فوق القامة، فظهر اخلل ي جدراها، فاضطرت قريش إى جديد بنياها
 ، وتعظيًا لبيت رها . ا عى حرمتهاعى مكانتها، وحفاظً 

دخلوا دخلوا ي بناء الكعبة من كسبهم إا طيبا، فا يُ وقد اتفقت قريش عى أن ا يُ 
 من الناس. دٍ ـربا، وا مهر بغي، وا مظلمة أحمااً من  فيه

فوا أن يصيبهم وما أرادت قريش هدم الكعبة لبنائها من جديد َيبوا من ذلك، وخا
 ما أصاب أصحاب الفيل. 

 أتريدون هدمها اإصاح أم اإساءة؟ :فقال هم الوليد بن امغرة امخزومي
 .نريد اإصاح. فقال : إن اه ا هلك امصلحن: فقالوا 

 جدار الكعبة . دمهورع  ،وأخذ امعول
د، فإن أصيب الوليد لن فقال الوليد : قوموا ساعدوي، فقالوا : ا، ننتظر إى الغ

فقد ري اه صنعنا فهدمنا. هدم منها شيئا، ورددناها كا كانت، وإن م يصبه يء 
فهدموا معه، حتى إذا انتهوا إى أساس صبح الوليد من ليلته م يصبه يء، أف

خذ بعضها ببعض، فركوا اأساس كا آأفضوا إى حجارة خراء  ، ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم 
 ناء فوقه.ورعوا ي الب ،هو

لكل  واوقد اشرك سادة مكة ي أعال اهدم والبناء، فقسموا جدران الكعبة، وجعل
عبد مناف وزهرة، وما بن احجر اأسود  ية جزءا منها، فكان جهة الباب لبنقبيل

ني خزوم وقبائل من قريش، وكان ظهر الكعبة جهة الغرب لبني بوالركن الياي ل
 بني عبد الدار بن قي، و بني أسد، وبني عدي.جر لحِ ـمح وسهم، وجهة ال

 مع أعامه ي البناء ونقل احجارة.ملسو هيلع هللا ىلص وقد شارك النبي 
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َمَعُهُم اِحَجاَرَة لِْلَكْعبَِة َوَعَليِْه  َكاَن َينُْقُل ملسو هيلع هللا ىلص  اهَأنر َرُسوَل  اه َجابِر ْبن َعبِْد عن 
َت َعَى َمنْكِبَيَْك إَِزاُرُه ، َفَقاَل َلُه اْلَعبراُس َعُمُه : َيا اْبَن َأِخي ، َلْو َحَلْلَت إَِزاَرَك َفَجَعلْ 

ُه ، َفَجَعَلُه َعَى َمنْكِبَيِْه َفَسَقَط َمْغِشيًا عَ ُدوَن احِ  َليِْه ، َفَا ُرئَِي َبْعَد َجاَرِة ، َقاَل : َفَحلر
  .()متفق عليه .ملسو هيلع هللا ىلص َذلَِك ُعْرَياًنا 

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 

دمًا، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن  ب بنو عبد الدار جفنة ملوءةرر ـتشتعل بينهم، وق
 كعب بن لؤي عى اموت، واستمروا عى هذه احال عدة أيام.

ثم أهم اه سبحانه وتعاى أكر قريش سنًا، وهو أبو أمية بن امغرة امخزومي، 
فقال: يا معر قريش اجعلوا بينكم فيا َتلفون فيه أول من يدخل من باب بني 

، كأن ملسو هيلع هللا ىلصا يرقبون أول داخل، فإذا به الصادق اأمن حمد شيبة، فرضوا واجتمعو
 أرسله ليخلص قريشًا من هذا الر امستطر. اه 

 فلا رأوه، قالوا: هذا اأمن رضينا، هذا حمد.
حتى أعطاهم احل العظيم ملسو هيلع هللا ىلص فلا وصل إليهم أخروه اخر، فلم يلبث رسول اه 

رداءه، ثم أخذ احجر فوضعه فيه، ثم قال: ملسو هيلع هللا ىلص به دابر الفتنة، فبسط اه الذي قطع 
لتأخذ كل قبيلة بطرف، ثم أمرهم برفعه، فرفعوه ميعًا، حتى إذا بلغوا به موضعه، 

 عليه. ىنهو بيده امباركة ي مكانه، ثم بوضعه 
 .وتفنيهم سببًا ي وقاية قريش من حرب كادت تقع بينهمملسو هيلع هللا ىلص وهذا الرأي السديد كان 
        :رمة للمتخاصمنوة للعامن،فسبحان من أرسله رم

                      
 .[  999/التوبة] 

وكانت النفقة احال قد ضاقت بقريش عن إمام بناء البيت عى قواعد إبراهيم 
، فاضطروا إى النقص منه، فبنوا عند اجزء الشاَ الذي تركوه جدارًا قصرًا، ملسو هيلع هللا ىلص

، ونقصوا منها قلياً من اجهة (اِحْجرب)البيت، وهو ما يعرف لإعام أنه من 
الشاذروان، ورفعوا باب الكعبة عن اأرض، وكان ارتفاع بالرقية، وهو ما يسمى 

                                                 
 (.999( واللفظ له ، ومسلم برقم )999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
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الكعبة عى عهد إبراهيم وإساعيل تسعة أذرع، وكان ها بابان، باب رقي يدخل 
 منه الناس، وباب غري خرج منه الناس.

ش زادوا ي ارتفاعها تسعة أذرع أخرى، واقتروا عى باب واحد ي فلا بنتها قري
 ا.ؤا، ويمنعوا من شاؤدخلوا من شاـيُ ـل ،اجهة الرقية، ورفعوا باها عن اأرض

َيا َعاِئَشُة ، َلْوَا َأنر َقْوَمِك َحِديُث  »َقاَل َهَا : ملسو هيلع هللا ىلص َأنر النربِير  َعنَْها اه َرِيَ َعاِئَشَة َعْن 
َعْهٍد بَِجاِهلِيرٍة َأََمْرُت بالبيت َفُهِدَم ، َفَأْدَخْلُت فِيِه َما ُأْخِرَج ِمنُْه َوَأْلَزْقُتُه بِاْأَْرِض ، 

قِ  ، َوَجَعْلُت َلُه َباَبْنِ     .()متفق عليه «َفَبَلْغُت بِِه َأَساَس إِْبَراِهيمَ ، َوَباًبا َغْربًِيا  ، ًياَباًبا َرْ
 ، «َنَعمْ  »ْدِر أَِمَن اْلبَيِْت ُهَو؟ َقاَل :َعِن اجَ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت : َسأَلُت النربِير  َعنَْها اهَرِيَ َعائَِشَة َعْن و

ْت ِهُِم النرَفَقةُ »ُهْم َمْ ُيْدِخُلوُه ِي اْلبَْيِت؟ َقاَل :ـُقْلُت : َفَا لَ  َ ُقْلُت : َفَا َشْأُن  .«إِنر َقْوَمِك َقرر
ْوَمِك ا ، َوَلْوَا َأنر قَ ؤا َوَيْمنَُعوا َمْن َشاَشاُءوَفَعَل َذلَِك َقْوُمِك لِيُْدِخُلوا َمْن »َبابِِه ُمْرَتِفًعا؟ َقاَل :

اِهلِيرِة َفَأَخاُف َأْن ُتنْكَِر ُقُلوُهُْم َأْن ُأْدِخَل اجَْدَر ِي اْلبَيِْت ، َوَأْن ُأْلِصَق َحِديث  َعْهُدُهْم بِاجَ 
   .()متفق عليه «َباَبُه بِاْأَْرِض 

ي قومه، فقد تلقاه ملسو هيلع هللا ىلص  مكانة حمد د بنر ي أمر احجر اأسوملسو هيلع هللا ىلص وحديث حكيم النبي 
حاية  ،القبائلر اجميع بالرضا والقبول، وإذا كانت حادثة الفيل أبرزت قريشًا عى سائ

 عى هذا الرمز.ملسو هيلع هللا ىلص اه ها، فإن حادثة بناء الكعبة تتم اخطوة الثانية بتتويج حمد 
عى قريش، ملسو هيلع هللا ىلص ميزت حمدًا فحادثة الفيل ميزت قريشًا ورفعتها، وحادثة بناء الكعبة 

 ورفعته عليهم، وذلك كله مهيدًا للبعثة التي دنت، وأزف موعدها، وقرب إعاها.
هذه الكرامات والتريفات، وي هذا إشارة بليغة ِحة، ملسو هيلع هللا ىلص فسبحان من خصه 

بن  وهي أن الذي حال بن إراقة الدماء التي كادت تتفجر، هو الذي سيحول غداً 
  البر.إراقة الدماء بن

حت لواء غدًا والذي مع قومه بعد نزاعهم، هو الذي سيجمع البرية كلها 
                          اإسام 

  [ . 9/امائدة]                      
 

                                                 
 (.9999( واللفظ له ، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
 (.9999( واللفظ له ، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
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 ملسو هيلع هللا ىلصحفظ حياته  -15
حياة إى البعثة ملسو هيلع هللا ىلص من ميع أدران اجاهلية، وظلت حياته ملسو هيلع هللا ىلص نبيه  حفظ اه 

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 

لقًا، وأفضلهم مروءًة، وأكرمهم حسبًا، وأصدقهم والرسالة، حتى صار أحسن قومه ُخ 
ًا، وأعظمهم حلًا، وأعاهم فكرًا، وأبعدهم حديثًا، وأعظمهم أمانة، وأحسنهم رأي

 أمن.لصادق اعن الفحش واأخاق التي تدنس الرجال، حتى صار وحده معروفًا با
 .وم يتأثر با حوله من اأفكار واأفعال والرذائل اجاهلية

من أنواع الكرامات ملسو هيلع هللا ىلص ي كتابه ما َمنر به عى عبده ورسوله حمد  وقد ذكر اه 
 [ . 9/القلم]                 ق، واهبات التي خصه ربه ها، فقال: واأخا

                                      وقال سبحانه: 
                               

  [ .٨-١/الضحى]                 
   .[999/النساء]                          وقال سبحانه: 

سليم العقيدة، صادق اإيان، عميق التفكر، غر خاضع أباطيل اجاهلية، ملسو هيلع هللا ىلص فنشأ 
اف، ـفا عُ  رف عنه أنه سجد لصنم قط، أو مسح به، أو ذهب إى كاهن أو عرر

 والتمسح ها.، وبغضت إليه عبادة اأصنام
ه سمع أن خدجة بنت خويلد ري اه عنهابن الزبر قال: حدثني جار   عن عروة

َت َأَبًدا واه ،َأْي َخِدَجةُ  »خدجة :وهو يقول  ملسو هيلع هللا ىلص النبي َا َأْعبُُد  واه ،َا َأْعبُُد الار
ى َأب  .() أخرجه أمد « ًدااْلُعزر

ُح َقاَل : َكاَن َصنَم  ِمْن ُنَحاٍس ُيَقاُل َلُه إَِساف  ، َأْو نَ   وعن زيد بن حارثة ائَِلُة َيتََمسر
ُكوَن بِِه إَِذا َطاُفوا ، َفَطاَف َرُسوُل  ، َوُطْفُت َمَعُه ، َفَلار َمَرْرُت َمَسْحُت ملسو هيلع هللا ىلص  اهامُْرِ

هُ ملسو هيلع هللا ىلص: » اهبِِه، َفَقاَل َرُسوُل  نرُه َحترى «َا َمَسر ِِ : َأََمسر ، َقاَل َزْيد  : َفُطْفنَا َفُقْلُت ِي َنْف
ْ ُتنْهَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهُكوُن َفَمَسْحتُُه ، َفَقاَل َرُسوُل َأْنُظَر َما يَ  َما اْستََلَم  َفَواهَقاَل َزْيد  :  «؟َأَم

ِذي ُأْنِزَل َعَليْهِ  اهَصنًَا َحترى َأْكَرَمُه   .()السنن الكرىي النسائي  أخرجه.بِالر
                                                 

 (.8908برقم )  أمدأخرجه / صحيح (9)
 (.3برقم )  النسائي ي السنن الكرىأخرجه حسن/ (9)
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قط، وا  من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فلم يرب مراً ملسو هيلع هللا ىلص وحفظ اه نبيه 
 ، أو جلس جلسًا دنيئًا قط.قطاقرف فاحشة قط، وا شارك ي ميَ أو هو عابٍث 

أن  ؛قول الشعر، فلم ُيعرف عنه قط أنه قال شعرًا، أو أنشأ قصيدةملسو هيلع هللا ىلص وُبِغَض إليه 
        ذلك ا يتائم ومقام النبوة، وقد نزهه اه عن قول الشعر، فقال: 

  [ . 95/يس]                           
يتذوق ما ي الشعر من مال وحكمة، ويسمعه من غره، وا ملسو هيلع هللا ىلص ومع هذا فقد كان 
  .() أخرجه البخاري «إِنر ِمَن اْلبَيَاِن َلِسْحًرا »: ملسو هيلع هللا ىلص عجب فهو القائل

 .() أخرجه البخاري «إِنر ِمَن الشعِر حكمةً  »: ملسو هيلع هللا ىلص هو القائلو
اهلية باأمانة، ا يأمنه أحد عى وديعة إا أداها له، وا معروفًا ي اجملسو هيلع هللا ىلص وكان 

 يأمنه أحد عى ر إا وجده عند حسن الظن به.
إى  اه معروفًا بالصدق، شهد له بذلك العدو والصديق، وما بعثه ملسو هيلع هللا ىلص وكان 

الناس كافة، وأمره أن ينذر عشرته اأقربن، صار ينادي بطون قريش، فلا حروا، 
ُتُكْم َأنر َخيًْا َتـْخُرُج بَِسْفِح َهَذا اْجَبَِل َأُكنْتُْم ُمَصِدِقير » م :قال ه . «َأَرَأْيتَُكْم َلْو َأْخَرْ

ْبنَا َعَليَْك َكِذًبا.    .(3)متفق عليه َقاُلوا: َما َجرر
قري الضيف، ويعن الضعيف، ـيُ كريًا،وصواً للرحم،عطوفًا عى الفقراء، ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

ري اه  أم امؤمنن خدجة هلبائس، وقد وصفته بمكارم اأخاق زوجواي اويُ 
َأبِشـْر، فواه َا ُيـْخِزيَك اه : ت لهقال خائفاً  عند بدء الوحي إليه، ما جاء إليهاعنها 

، َوَتْكِسُب امَ  ِحَم،َوَتْصُدُق اْلـَحِديَث،َوَتـْحِمُل اْلَكلر ْعُدوَم ، َأَبًدا،واه إِنرَك َلـتَِصُل الرر
يَْف ، َوُتِعُن َعَى َنَوائِِب احَِق.    .()متفق عليه َوَتْقِري الضر

، فقد كان يقف مع الناس قبل البعثة بعرفات، ملسو هيلع هللا ىلصيكره خالفة دين إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلص وكان 
وا يصنع ما كانت تصنع قريش من الوقوف ي احج بامزدلفة، وعدم الوقوف مع 

 ن غرهم.هم ع اً الناس بعرفات مييز

                                                 
 (.9999برقم ) البخاري أخرجه  (9)
 (.9999برقم ) البخاري أخرجه  (9)
 (.999ومسلم برقم ) ،( 9599أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
 ( واللفظ له.999ومسلم برقم ) ،(9أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
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 َيْوَم َعَرَفَة ، َفَخَرْجُت َأْطُلبُُه بَِعَرَفَة ، َقاَل : َأْضَلَلُت َبِعًرا َ  ُجبَْرِ ْبِن ُمْطِعمٍ عن 
    .()متفق عليه . َواِقًفا َمَع النراِس بَِعَرَفةَ ملسو هيلع هللا ىلص َفَرَأْيُت النربِير 

وا مصره، وم ا يعرف مصدره  ،قبل البعثة جد ي نفسه قلقًا غامضاً ملسو هيلع هللا ىلص وكان 
يكن خطر بباله ما سوف يكرمه اه به من الوحي والرسالة، وم حلم بذلك ي يوم 

                       من اأيام، كا قال اه سبحانه: 
                                      

  [ . 99/الشورى]       
وا فكر ها، وإنا كان اه سبحانه يلهمه  ،للرسالة، وا حلم هايسترف ملسو هيلع هللا ىلص وم يكن 

             :اخلوة للعبادة، تطهرًا له، وإعدادًا روحيًا لتحمل أعباء الرسالة
  [ . 99/القصص]                             

يًا، ا يقرأ وا يكتب، أمملسو هيلع هللا ىلص أن نشأ ملسو هيلع هللا ىلص وتربيته لرسوله  تعاىوكان من حكمة اه 
                  ة امفرين، كا قال سبحانه: ـنر ـليكون أبعد عن َم اأعداء، وظِ 

  [ . 99/العنكبوت]                         
   ورفه ربه باأمية اأرضية، ورفعه بالعلمية الساوية، كا قال سبحانه: 

                     
 .[ 999/اأعراف]       

وبعده من ميع الفواحش ومنكرات اأخاق،  معصومًا قبل الوحيملسو هيلع هللا ىلص وقد كان 
ومن الرذائل والسفه والكذب، وبذاءة اللسان، وغرها من مساوئ اأخاق، 

                      ومتحليًا بأحسن اأخاق واآداب: 
  [ . 9/اجمعة]                                 

ي شبابه متميزًا باأخاق احسنة، وسامة الفطرة الكارهة للوثنيات ملسو هيلع هللا ىلص لقد عاش 
والركيات واخرافات، فنشأ عى فطرة التوحيد التي فطر اه الناس عليها، نزيه 
د القلب، طاهر القالب، حسن السلوك، عظيم اأخاق، وكل هذه اأمور مه

    :حملها غره صلوات اه وسامه عليهـللرسالة العظمى التي سيحملها ويُ 

                                                 
 ( واللفظ له.9999ومسلم برقم ) ،(9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
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  [ . 999/التوبة]            

متمتعًا بجميع خصائص البر، فهو شاب كسائر الشباب، وله عواطفه ملسو هيلع هللا ىلص لقد نشأ 
ول البرية، فإن اه قد عصمه وميوله، خالط الناس، ويتعامل معهم، ومع هذه امي

أن اه  ؛ول بينه وبن احق والعدل والفضيلةحُ ـمن ميع مظاهر اانحراف التي تَ 
            ه أعظم رسالة جاءت إى أهل اأرض: عدُ يُ 

  [ . 99/التوبة]                       
حياة، وأطهر حياة، وأكرم حياة، قبل البعثة أحسن حياة، وأمل ملسو هيلع هللا ىلص فكانت حياته 

فلها بمعاي اإنسانية، ثم نبأه اه سبحانه وبعثه إى الناس، فتمت هذه الفضائل حوأ
عى أحسن وجه، وما زالت تسمو فروعها، وترسخ أصوها، ي كل مكان وزمان، 
توحيد وإيان، وفضل وكال، وهدى ونور، وحق وخر، وعبادة ودعوة، وأجر 

        : الذي أكرمنا اه بااقتداء به ملسو هيلع هللا ىلص موع حياة نبينا وثواب، هي ج
 [ . 99/اأحزاب]                                               جئ   
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 مقدمات تبر بالنبوة -13

  . ملسو هيلع هللا ىلصي اأيام اأخرة قبيل البعثة بدأت تلوح آثار النبوة عى النبي 
 عامات واآثار :هذه الأبرز ومن 
 حجب الشياطن عن اسراق السمع من الساء : -1

، وحر مبعثه، ُحجبت الشياطن عن السمع، وحيل ملسو هيلع هللا ىلصمرا تقارب أمر رسول اه 
بينها وبن امقاعد التي كانت تقعد فيها اسراق السمع، كا أخر اه عن اجن 

                             بقوهم: 
                                               

  [ . 99-9/اجن]              
                              :  مي بالشهبومن رام اسراق السمع من اجن رُ 

 .[  5/اجن] 
 الرؤيا الصادقة : -2

ي نومه إا  الصادقة، فكان ا يرى رؤياً من النبوة الرؤيا ملسو هيلع هللا ىلص دئ به النبي أول ما بُ 
 ملسو هيلع هللا ىلص.جاءت كفلق الصبح، حتى مى عى ذلك ستة أشهر، ثم بدأ ينزل الوحي عليه 

 للخلوة :ملسو هيلع هللا ىلص حبه  -3

من اأربعن حبب اه  إليه اخلوة، فلم يكن يء أحب ملسو هيلع هللا ىلص حن تقاربت سن النبي 
يتحنث بغار  هجر مكة كل عام، ليقي شهر رمضانملسو هيلع هللا ىلص إليه من اخلوة وحده، فكان 

  حراء، وكان يتزود خلوته، ويقيم اأيام واللياَ ذوات العدد.
ُل َما ُبِدَئ بِِه َرُسوُل اه  ِمْن اْلَوْحِي الُرْؤَيا  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت :كان َأور

اِدَقَة ِي النرْوِم، َفَكاَن َا َيَرى ُرْؤَيا إِار َجاَءْت ِمْثَل َفَلِق الُص  ْبِح، ُثمر ُحِبَب إَِلْيِه اخََاُء. الصر
 .()متفق عليه

أول ما يبدأ به إذا انرف قبل أن  ،إذا قى خلوته من شهره ذلكملسو هيلع هللا ىلص وكان النبي 
يدخل بيته الكعبة، فيطوف ها سبعًا، أو ما شاء اه تعاى، ثم يرجع إى بيته، وظل 

 ي إحدى خلواته بغار حراء.عى ذلك ثاث سنوات إى أن جاءه الوحي وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

                                                 
 ( واللفظ له.999(  ومسلم برقم )9أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
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 ملسو هيلع هللا ىلص :تسليم احجر والشجر عى النبي  -4

كان إذا خرج حاجته ا يمر بحجر وا شجر ملسو هيلع هللا ىلص  حن أراد اه تعاى كرامة نبيه حمد 
ل إا وقال: السام عليك يا رسول اه، فيلتفت فا يرى إا الشجر واحجر، وظَ 

 حراء ي شهر رمضان. ويرى حتى جاءه جريل بالوحي وهو بغار عكذلك يسم
َة َكاَن ُيَسِلُم »:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اه  َجابِِر ْبِن َسُمَرَة َعْن  إِِي َأَْعِرُف َحَجًرا بَِمكر

ر َقْبَل َأْن ُأْبَعَث ، إِِي َأَْعِرفُ  َِ  .() أخرجه مسلم . «ُه اْآنَ َع
 الصوت, ورؤيته الضوء :ملسو هيلع هللا ىلص ساعه  -5

بمكة مس عرة سنة، يسمع صوت اهاتف به من امائكة، ويرى نور ملسو هيلع هللا ىلص فقد أقام 
 امائكة، حتى رأى املك جريل بعينه، وشافهه بوحي اه ي غار حراء.

ةَ ملسو هيلع هللا ىلص ري اه عنها قال : أقام رسول اه  عن ابن عباس َة َسنًَة َيْسَمُع  بَِمكر َمَْس َعْرَ
ْوَت  ْوءَ  ،الصر َسْبَع ِسنَِن َوَا َيَرى َشْيًئا، َوَثَاِن ِسنَِن ُيوَحى إَِلْيِه، َوَأَقاَم  ،َوَيَرى الضر

ا .  .() أخرجه مسلم بِامَِدينَِة َعْرً
إِِي َأَرى َضْوًءا ،  »َة: َقاَل ِخَِدجَ   ملسو هيلع هللا ىلصَعِن اْبِن َعبراٍس ري اه عنها َأنر النربِير  و

. َقاَلْت: َمْ َيُكِن اه لَِيْفَعَل َذلَِك بَِك َيا «َوَأْسَمُع َصْوًتا، َوَأَنا َأْخَشى َأْن َيُكوَن ي ُجنُن  
َهَذا  اْبَن َعْبِداه، ُثمر َأَتْت َوَرَقَة ْبَن َنْوَفٍل َفَذَكَرْت َذلَِك َلُه َفَقاَل: إِْن َيُكْن َصاِدًقا َفإِنر 

ُه،  َاُم، فإِْن ُبِعَث َوَأَنا َحي  َفَسُأَعِزُرُه ، َوَأْنُرُ َناُموس  ِمْثَل َناُموِس ُموَسى َعَلْيِه السر
 .(3) أمدأخرجه  َوُأوِمُن بِِه.

 
 

*      *        *    *      * 
 

                                                 
 (.9999برقم ) مسلمأخرجه  (9)
 (.9999برقم ) مسلمأخرجه  (9)
 (.9999برقم ) أمد أخرجهصحيح/  (9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=98
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 الثايالباب 
 هجرتهإى  من بعثتهملسو هيلع هللا ىلص سرته 

 بدء نزول الوحي -1

؛ انتر ي اأمم أن اه سبحانه سيبعث نبيًا ي هذا الزمان، ملسو هيلع هللا ىلصما دنت بعثة النبي 
 وأن ظهوره قد قرب.

 فكان أهل الكتاب يعرفون ذلك من كتبهم، كقصة ابن اهيبان، الذي قدم من الشام
يتبعه، فليهود أن سبب قدومه للمدينة توقع خروج نبي امدينة قبيل البعثة، وقال لإى 

 اتباعه، ما يعرفه من صفته وصفة زمانه ي التوراة.إى  ودعا اليهود
وقصة سلان الفاري الذي جاء من باد فارس يبحث عن الدين احق، فأقام 

 وقرب زمانه.، ملسو هيلع هللا ىلص بالشام، ثم دله اأحبار عى مكان بعثة حمد 
اب من اأمم فكانت ترى ي اآيات امنذرة ما تستدل به عى وأما غر أهل الكت
 قرب هذا امبعث.

ما يراه عليهم من الضال  ؛اانفراد عن قومهُيكثر من ب اخاء، وحملسو هيلع هللا ىلص وكان 
امبن، من عبادة اأوثان، وخالفة الفطرة، وما ي اخلوة من صفاء النفس، 

م خلقه، ومظاهر قدرته، فكان خلو وهدوء البال، والتفكر ي ملكوت اه، وعظي
 بغار حراء ي رمضان من كل عام.

من جاورته ي ملسو هيلع هللا ىلص للخلوة عند مقاربة إحاء اه له، وإذا عاد ملسو هيلع هللا ىلص وقويت حبته 
 منزله.إى  الغار بدأ بالطواف بالبيت، ثم انرف

  .ي الغار قبل البعثة، يتعبد ه فيها با يفتح اه عليهملسو هيلع هللا ىلص وقد كانت خلوته 
ا بعد البعثة فقد فرض اه عليه خلوة من نوع آخر، هي التهجد وقيام الليل، كا قال سبحانه: أم

 [ . 95/اإراء]                               
حراء كا كان خرج ي شهر رمضان، إى  أربعون سنة، وخرجملسو هيلع هللا ىلص ل للنبي مُ وما كَ 

ه اه تعاى بالرسالة، ميه نور النبوة، وأكر، فأرق عل بأمر اه ملسو هيلع هللا ىلص أتاه جريل 
 يوم الدين.إى  وبعثه سبحانه رمة للعامن
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من شهر رمضان، وأول ما أكرمه اه بنبوته أنزل عليه ااثنن ي يوم ملسو هيلع هللا ىلص وكانت بعثته 
  [ . 999/البقرة]                القرآن كا قال اه سبحانه: 

، َقاَل : ُسئَِل َعْن َصْوِم َيْوِم اا ملسو هيلع هللا ىلصاه أن رسول  وعن أي قتادة َذاَك َيْوم  »ْثنَْنِ
ر فيهِ  َِ  .() أخرجه مسلم «ُولِدُت فيِه ، َوَيْوم  ُبِعثُْت َأْو ُأْنِزَل َع

 وعمره أربعون سنة.ملسو هيلع هللا ىلص وبعث اه نبيه 
َة ِأَْرَبِعَن َسنًَة ملسو هيلع هللا ىلص  اهُبِعَث َرُسوُل  قال:عن ابن عباس ري اه عنها  ، َفَمُكَث بَِمكر

َة َسنًَة ُيوَحى إَِليِْه ، ُثمر ُأِمَر ب َن ، َوَماَت َوُهَو اْبُن ْجَرِة َفَهاَجَر َعْرَ ِسناهِ َثَاَث َعْرَ
 .() . متفق عليهَثَاٍث َوِستِنَ 

 .ري اه عنها أما عن قصة بدء الوحي بالتفصيل فقد نقلته لأمة أم امؤمنن عائشة
ُل َما ُبِدَئ بِِه َرُسوُل :  ري اه عنها قالتة عن عائش َوْحِي الُرْؤَيا ال ِمنَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهَأور
احَ  ِح ، ُثمر ُحبَِب إَِليِْه ُة ِي النرْوِم ، َفَكاَن َا َيَرى ُرْؤَيا إِار َجاَءْت ِمثَْل َفَلِق الُصبْ الصر

ََ  -نرُث فِيِه ُلو بَِغاِر ِحَراٍء ، َفيَتَحَ َكاَن خْ َاُء وَ اخَ  يَا َقبَْل  -َعَدِد ال َذَواِت َوُهَو الترَعبُُد اللر
ُد لَِذلَِك ، ُثمر َيْرِجعُ إى  َأْن َينِْزعَ  دُ إى  َأْهلِِه َوَيتََزور مِِثْلَِها َحترى َجاَءُه  َخِدَجَة َفيَتََزور

  .ُق َوُهَو ِي َغاِر ِحَراءٍ احَ 
طرنِي َحترى َبَلَغ ِمنِي : اْقَرْأ ، َقاَل : َما َأَنا بَِقاِرٍئ ، َقاَل : َفَأَخَذِي َفغَ  َفَجاَءُه امَلُك ، َفَقاَل 

نِي الثرانِيَ اجَ  َة َحترى ْهَد ، ُثمر َأْرَسَلنِي ، َفَقاَل : اْقَرْأ ، ُقْلُت : َما َأَنا بَِقاِرٍئ ، َفَأَخَذي َفَغطر
نِي َما َأَنا بَِقاِرٍئ ، َفَأَخَذيَلنِي ، َفَقاَل : اْقَرْأ ، َفُقْلُت ْهَد ، ُثمر َأْرَس َبَلَغ ِمنِي اجَ   َفَغطر

ِذي َخَلَق  "الثرالِثََة ، ُثمر َأْرَسَلنِي َفَقاَل :  * َخَلَق اِإْنَساَن ِمْن َعَلٍق   *اْقَرْأ بِاْسِم َرِبَك الر
ا َرُسوُل   " *اْقَرْأ َوَرُبَك اأَْكَرُم  َيْرُجُف ُفَؤاُدُه ، َفَدَخَل َعَى َخِدَجَة ملسو هيلع هللا ىلص  اه َفَرَجَع ِهَ

ْوُع ،«  َزِمُلوي َزِمُلوي » َعنَْها ، َفَقاَل : اهِت ُخَوْيلٍِد َرِيَ بِنْ  ُلوُه َحترى َذَهَب َعنُْه الرر  ، َفَزمر
ِِ »َرَ : َها اخَ َفَقاَل ِخَِدَجَة ، َوَأْخَرَ   . «َلَقْد َخِشيُت َعَى َنْف
ِحَم ، َوحْ َأَبًدا ، إِ  اهْخِزيَك ـَما يُ  واه ،َفَقاَلْت َخِدَجُة : َكار  َكلر ، الِمُل نرَك َلتَِصُل الرر

يَْف َوَتْكِسُب امَ  ِق ، َفاْنَطَلَقْت بِِه َخِدَجُة ، َوُتِعُن َعَى َنَوائِِب احَ  ْعُدوَم ، َوَتْقِري الضر
َ الْبَن َنْوَفِل ْبِن َأَسِد ْبِن َعبِْد  َحترى َأَتْت بِِه َوَرَقةَ  ى اْبَن َعِم َخِدَجَة ، َوَكاَن اْمَرًأ َتنَرر ُعزر

                                                 
 .(9999برقم )أخرجه مسلم  (9)
 .(9999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9599برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
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اِير ، َفيَْكتُُب ِمَن الكِتَاَب الاِهلِيرِة ، َوَكاَن َيْكتُُب ِي اجَ  انِيرِة َما َشاَء الْنِجيِل بِ اإِ ِعْرَ ِعْرَ
ا َكبًِرا َقْد َعِمَي ، َفَقاَلْت َلُه َخِدَجُة : َيا اْبَن َعِم ، اْسَمْع ِمَن اْبِن َأْن َيْكُتَب ، َوَكاَن َشْيخً  اه

ُه َرُسوُل    .َخَرَ َما َرَأىملسو هيلع هللا ىلص  اهَأِخيَك ، َفَقاَل َلُه َوَرَقُة : َيا اْبَن َأِخي ، َماَذا َتَرى ، َفَأْخَرَ
ِذي َنزر  ،َيا َليْتَنِي فِيَها َجَذًعا، ملسو هيلع هللا ىلصَعَى ُموَسى  اهَل َفَقاَل َلُه َوَرَقُة : َهَذا النراُموُس الر

ِرُجَك َقْوُمَك،َفَقاَل َرُسوُل  َقاَل:  «ْخِرِجير ُهمْ ـمُ  َأوَ »ملسو هيلع هللا ىلص:  اهَليْتَنِي َأُكوُن َحيًا إِْذ ُخْ
ا َنَعْم، َمْ َيْأِت َرُجل  َقُط بِِمْثِل َما ِجئَْت بِِه إِار ُعوِدَي، َوإِْن ُيْدِرْكنِي يَ  َك َنْرً ْوُمَك َأْنُرْ

ًرا، ُثمر َمْ َينَْشْب َوَرَقُة َأْن ُتُوِيَ َوَفَرَ   .(). متفق عليهَوْحُي ال ُمَؤزر
مدة يسرة، أيامًا معدودة، وذلك من رمة اه به ملسو هيلع هللا ىلص ثم فر الوحي عن رسول اه 

يعلمه العود، ولإى  ما كان وجده من الروع، وليحصل له التشوقعنه ، ليذهب  ملسو هيلع هللا ىلص
ا يملك تقديمه ملسو هيلع هللا ىلص ربه أن الوحي خاص باه وحده، متى شاء أنزله، وأن حمدًا 

 [.9-9/الضحى]                               وا تأخره: 

ِل أَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهَوْحُي َعْن َرُسوِل الُحبَِس : قال  بن عبداه  جابرَعْن و ْمِرِه ، ِي َأور
َاُء ، َفَجَعَل ْخُلو ِي ِحَراٍء ، َفبَيْنََا ُهَو ُمْقبِل  ِمْن ِحَراٍء  إَِذا َأَنا بِِحس  َوُحبَِب إَِليِْه اخَ 

ِذي َأَتاِي  ، َقاَل: ِمْن َفْوِقي، َفَرَفْعُت َرْأِي َفإَِذا الر َفَلار  » بِِحَراٍء َفْوَق َرْأِي َعَى ُكْرِي 
ًعا ، َفُقْلُت : َدِثُروِي َدِثُروِي ، اأَ َرَأْيتُُه ُجئِثُْت َعَى  ِ َْ ِِ ُم ْرِض ، َفَلار َأَفْقُت َأَتيُْت َأْه

يُل  ِثُر ـالَيَأُهَا "، َفَقاَل : ملسو هيلع هللا ىلص َفَأَتاِي ِجْرِ َوثِيَاَبَك * َوَربرَك َفَكِرْ * ْنِذْر ُقْم َفأَ * ُمدر
 .()أمدأخرجه  «"َوالُرْجَز َفاْهُجرْ  *َفَطِهرْ 

بعد أن ذهب عنه الروع، وظهرت له احقيقة ملسو هيلع هللا ىلص ثم نزل الوحي عى رسول اه 
 .بالنبوة، وبدأ يرقب جيء الوحي، ويستعد له، جاءه جريل بالوحي مرة ثانية

 غار حراء فيخلو فيه.إى  الوحي يذهب أثناء فرةملسو هيلع هللا ىلص وكان النبي 
ي صورته التي خلقه ملسو هيلع هللا ىلص وبينا هو نازل ذات يوم إذ سمع صوتًا من الساء، فإذا جريل 

 .ري اه عنهاأم امؤمنن خدجة إى  اه عليها، سادًا ما بن اأفق، فرعب منه، ورجع
ةً الُثمر َفَرَ َعنِي »: يقول ملسو هيلع هللا ىلص أنه سمع رسول اه  جابر بن عبداه َعْن  َفبَيْنَا  ،َوْحُي َفْرَ

ِذي  َاِء ، َفإَِذا امََلُك الر ي ِقبََل السر َاِء َفَرَفْعُت َبَرِ َأَنا َأْمِي َسِمْعُت َصْوًتا ِمَن السر
                                                 

 .(999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9برقم )اري أخرجه البخ متفق عليه, (9)
 .(99999برقم ) أخرجه أمدصحيح/  (9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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َاِء وَ َجا إى  ْرِض ، َفُجئِثُْت ِمنُْه َحترى َهَوْيُت اأَ َءِي بِِحَراٍء َقاِعد  َعَى ُكْرِي  َبْنَ السر
ِِ ، َفُقْلُت : َزِمُلوِي َزِمُلوِي َفَأْنَزَل  ،ْرضِ اأَ  ِثرُ ـالَيَأُهَا  ": َتَعاَى  اهَفِجئُْت َأْه  - ُمدر

  .()متفق عليه .«"َفاْهُجرْ  -إى 
وكانت هذه أول آيات نزلت بعد فرة الوحي، وكانت هذه اأوامر امتتابعة إيذانًا 

 اه تعاى.إى  بالبدء بالدعوةملسو هيلع هللا ىلص وتكليفًا لرسول اه 
 أن توفاه اهإى  بعدها ثاثة وعرين عاماً  بالدعوة، وظل قائاً ملسو هيلع هللا ىلص فقام رسول اه 

  خر اجزاء.ملسو هيلع هللا ىلص ، جزاه اه عن أمة حمد 
      له:  نزلت بعد سورة امدثر مبارة، سورة امزمل، حيث قال اه  مث

                                                     

  [ . 9-9/امزمل] 
بامدثر، حن قال اه  ملسو هيلع هللا ىلص رسل ، حن أمره جريل بالقراءة، وأُ (قرأا)بئ بـ نُ ملسو هيلع هللا ىلص حمد 

 [ . 9-9/امدثر]                         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: 
                                               

  [ . 9-9/امدثر]         
وأصحابه حواً كاماً حتى ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، فقام ملسو هيلع هللا ىلص وكان قيام الليل فرض عى النبي 

                         :   ورمت أقدامهم، فأنزل اه
                                        

                                
                                      

 .[  99/امزمل]                                   

 ته.يفصار قيام الليل تطوعًا بعد فرض 

يَاِم َرُسوِل اه  أنه سأل عائشة ري اه عنها امشد بن هعن سع  َقاَلْت:فَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن قِ
                                                 

 .(999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
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يِْل الَأَلْسَت َتْقَرُأ َيا َأُهَا   َض ِقيَاَم اللر ِمُل؟ ُقْلُت: َبَى. َقاَلْت: َفإِنر اه َعزر َوَجلر اْفَرَ ـُمزر
ِل َهِذِه الُسوَرِة َفَقاَم َنبُِي اه  َوَأْصَحاُبُه َحْوًا، َوَأْمَسَك اهُ َخاِمَتََها اْثنَْي  ملسو هيلع هللا ىلصِي َأور

يِْل  َعَرَ  َاِء َحترى َأْنَزَل اهُ ِي آِخِر َهِذِه الُسوَرِة الترْخِفيَف، َفَصاَر ِقيَاُم اللر َشْهًرا ِي السر
  .() أخرجه مسلم َتَطُوًعا َبْعَد َفِريَضٍة.
 ة النبوية مرت بامراحل اآتية :وهذا نعلم أن البعث

ثم دنا ما وقت النبوة  .. ي هذا الزمانحيث انتر أواً ي اأمم أن اه سيبعث نبيًا 
  .. ، والتي امتدت ستة أشهرملسو هيلع هللا ىلصثم الرؤيا الصادقة ي منامه  .. اخلوة ملسو هيلع هللا ىلصحبب اه إليه 

حن جاءه جريل ي الغار، وهي مرتبة  ملسو هيلع هللا ىلصعى الرسول  (قرأا)ثم نزول الوحي بـ 
باأمر  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ثم نزل الوحي عى  .. النبوة، وهي اإخبار فقط، دون اأمر باإنذار

، وللعام  باإنذار، وهي مرتبة الرسالة، فأصبح بذلك نبيًا ورسواً للبرية كافة
 .[9/الفرقان]                        أمع: 

 له مراتب شتى: ملسو هيلع هللا ىلصرسوله إى  والوحي من اه تعاى
لصبح، وكانت مبدأ ا يرى رؤيا إا جاءت مثل فلق املسو هيلع هللا ىلص اأوى : الرؤيا الصادقة، فكان 

               ، ورؤيا اأنبياء كلها وحي: ملسو هيلع هللا ىلصوحيه 
 .[ 99/الفتح]                            

 من غر أن يراه. ملسو هيلع هللا ىلص الثانية : ما كان يلقيه املك ي روعه وقلبه 
 وراء حجاب. منملسو هيلع هللا ىلص الثالثة : أن يكلمه اه تعاى با واسطة ملك، كا كلم اه موسى 

قول، وي هذه احال املك رجاً، فيخاطبه حتى يعي عنه ما يملسو هيلع هللا ىلص الرابعة : أن يرى 
 ، كا مثل جريل مرة ي صورة دحية الكلبي .يراه الصحابة

اخامسة : أن يرى املك ي صورته التي خلقه اه عليها، فيوحي إليه ما شاء اه أن 
 مرتن.ملسو هيلع هللا ىلص يوحيه، وهذا وقع له 

                            ه اأحوال يقول اه تعاى : وي هذ
 .[  99/الشورى]                                

 َيا َرُسوَل اه،  : َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصوَعْن َعاِئَشَة َرِيَ اه َعنَْها َأنر احَاِرَث ْبَن ِهَشاٍم َسَأَل َرُسوَل اه 
                                                 

 .(999برقم )أخرجه مسلم  (9)



99 
 

َأْحيَاًنا َيْأتِينِي ِمثَْل َصْلَصَلِة اجََرِس، »:  ملسو هيلع هللا ىلصَوْحُي ؟ َفَقاَل َرُسوُل اه التِيَك َكيَْف َيأْ 
ر ، َفيُْفَصُم َعنِي َوَقْد َوَعيُْت َعنُْه َما َقاَل ، َوَأْحيَاًنا َيتََمثرُل  َِ  امََلُك ََ َوُهَو َأَشُدُه َع

يَْوِم الَوْحُي ِي الَوَلَقْد َرَأْيتُُه َينِْزُل َعَليِْه  : َقاَلْت َعائَِشةُ . «َرُجًا َفيَُكِلُمنِي َفَأِعي َما َيُقوُل 
ِديِد  ُد َعَرًقا.الالشر ِد َفيَْفِصُم َعنُْه َوإِنر َجبِينَُه َليَتََفصر  .()متفق عليه َرْ
 خاف من نسيان ما أوحى اه إليه من القرآن، فكان يعالج من التنزيل شدة،ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

فإذا ذهب  فأمره اه أن يستمع وينصت إذا قرأ جريل، ه شفتيه لئاينساه،وحرك ب
                     ا قرأه جريل كا قال سبحانه: كملسو هيلع هللا ىلص جريل قرأه 

 .[95–99/القيامة]                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(9999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
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 ملسو هيلع هللا ىلصمراحل الدعوة ي حياة النبي  -2
عبادة اه وحده إى  اه، قام من فوره يدعو الناسإى  بالدعوةملسو هيلع هللا ىلص نبيه  منذ أن أمر اه
 واجتناب عبادة ما سواه . ا ريك له.

 وفاته بفرتن:إى  منذ بعثتهملسو هيلع هللا ىلص  وقد مرت الدعوة ي حياة النبي
 وقد استمرت ثاثة عر عامًا.اأوى : الفرة امكية : 

 وقد استمرت عر سنوات.نية : الثانية : الفرة امد
 مرحلتن:إى  وتنقسم الفرة امكية

 استمرت ثاث سنوات.قد امرحلة اأوى : الدعوة الَية، و
امرحلة الثانية : الدعوة اجهرية، وهي الدعوة جهرًا باللسان دون قتال، واستمرت 

 امدينة.إى  من بداية السنة الرابعة للبعثة، حتى اهجرة
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 الدعوة الرية -1

               لأمر بالدعوة والتبليغ ي قوله سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص استجاب رسول اه 
                                            

 . [  9-9] امدثر/      
إى  يدعو اه رًا مدة ثاث سنن، فبدأإى  من فراشه فورًا، وظل يدعوملسو هيلع هللا ىلص فنهض 

 مكارم اأخاق.إى  ، ونبذ كل مظاهر الرك، والدعوة توحيد اه
اإسام رًا، لئا يفاجئ أهل مكة با هيجهم عليه، فجعل يعرض إى  يدعوملسو هيلع هللا ىلص فبدأ 

اإسام عى ألصق الناس به، وأقرهم إليه، من أهل بيته، وأصدقائه، ومن يتوسم 
 رفونه بالصدق والصاح.فيهم اخر من يعرفهم بحب احق، ويع

 ي مقدمتهم:  اإسام أفرادإى  ملسو هيلع هللا ىلصرسول الفأجاب 
، وهي أول من آمن به من ملسو هيلع هللا ىلص، زوج الرسول  ري اه عنها خدجة بنت خويلد -9

 النساء، بل هي أول من آمن به مطلقًا.

 ورقة بن نوفل، ولكنه مات مبكرًا. -9

هو ابن عر ، أسلم وملسو هيلع هللا ىلص، وهو ابن عم النبي ثم أسلم عِ بن أي طالب  -9
 ي بيته.ملسو هيلع هللا ىلص سنن، وهو أول من أسلم من الصبيان، وكان يسكن عند النبي 

 ثم أسلم مواه زيد بن حارثة ا لكلبي، وهو أول من أسلم من امواَ. -9

 (رقية، وزينب، وأم كلثوم، وفاطمة)ملسو هيلع هللا ىلص اإسام بنات النبي إى  ثم سارعت -9
 ري اه عنهن.

، فهو أول من آمن بو بكر الصِديق أملسو هيلع هللا ىلص وأول من أسلم من خارج بيت النبي  -9
، وهو أصغر من الرسول ملسو هيلع هللا ىلصمن الرجال البالغن اأحرار، وكان صديقًا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص بالرسول 

 ملسو هيلع هللا ىلص.رسول اه إى  بسنتن ونصف تقريبًا، وكان أحب الناسملسو هيلع هللا ىلص 

آِخًذا بَِطَرِف َثْوبِِه إِْذ َأْقَبَل َأُبو َبْكٍر ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل : ُكنُْت َجالًِسا ِعنَْد النربِِي   عن أي الدرداء 
ا َصاِحُبُكْم َفَقْد َغاَمرَ  »ملسو هيلع هللا ىلص: َحترى َأْبَدى َعْن ُرْكَبتِِه ، َفَقاَل النربُِي  َم َوَقاَل  «َأمر اَن إِِي كَ  :َفَسلر

ْعُت إَِلْيِه ، ُثمر َنِدمْ َبْينِي َوَبْنَ اْبِن اخَ  ء  َفَأْرَ ر  ُتُه َأْن َيْغِفَر َالُت َفَس طراِب َيْ َِ َفَأَبى َع
، ُثمر إِنر ُعَمَر َنِدَم َفَأَتى َمنِْزَل  -َثَاًثا - «َلَك َيا َأَباَبْكرٍ  اهُ َيْغِفُر  » َفَقاَل : .َفَأْقَبْلُت إَِلْيَك 
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َم َأبوَبْكٍر ، َفَقاُلوا : َا  : َبْكٍر َفَسَأَل يأَ  َم َفَجَعَل َوْجهُ ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي إى  َفَأَتى .َأثر النربِِي  َفَسلر
ُر َحترى َأْشَفَق َأبوَبْكرٍ ملسو هيلع هللا ىلص  َأَنا ُكنُْت  واه اه ،َفَجَثا َعَى ُرْكَبَتْيِه ، َفَقاَل : َيا َرُسوَل  ،َيَتَمعر

َتْنِ  -َأْظَلَم  :  َكَذْبَت، َوَقاَل َأبوَبْكرٍ  :َبَعَثنِي إَِلْيُكْم َفُقْلُتمْ  اهَإِنر  »:  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل النربُِي - َمرر
َتْنِ  - « َصاِحبِيْنُتْم َتاِرُكوا ََفَهْل أَ  ،  بِنَْفِسِه َوَمالِهِ َوَواَساي ،َصَدَق  َفَا ُأوِذَي  - َمرر
 .() البخاريأخرجه  .َبْعَدَها

 اه ورسوله، وكان أبو بكر إى  وما أسلم أبو بكر الصديق أظهر إسامه، ودعا
لق ومعروف، وكان نسابًا، سهًا، تاجرًا، ذا ُخ  ؤلفًا لقومه، حبوبًا،رجًا كريًا، مُ 

 رجال قومه يأتونه، لعلمه وجوده وجارته وحسن جلسه.
اه تعاى كل من وثق به من قومه، من يغشاه، وجلس إليه، أو إى  يدعو فكان 

 يذهب إليه.
ة ، وقد أسلم عى يديه ي بداية الدعوة مستعاى اهإى  أول من دعا وأبو بكر 

عثان بن عفان، والزبر بن العوام، وعبد الرمن )من العرة امبرين باجنة، وهم: 
  .(بن عوف، وسعد بن أي وقاص، وطلحة بن عبيد اه

 رسولإى  فكان هؤاء النفر هم الرعيل اأول، وطليعة اإسام، فجاء هم أبو بكر
 سام.حن استجابوا له، وأسلموا، وأصبحوا من جنود اإملسو هيلع هللا ىلص  اه

اإسام إى  اه ، فدعت بناَاإى  بالدعوة ري اه عنها وقامت كذلك خدجة
 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 

بيدة بن احارث بن عبد امطلب، وسعيد بن زيد مظعون، وأخواه: قدامة وعبد اه، وع
بن عمرو بن نفيل، وامرأته فاطمة بنت اخطاب، وأساء بنت أي بكر، وأم الفضل 

بة بن غزوان، وعبد اه بن زوجة العباس بن عبد امطلب، وخباب بن اأرت، وعت
 ري اه عنهم أمعن. ،مسعود

 الدخول ي اإسام،إى  سارع الفقراء وغرهمثم بدأ الناس يتسامعون برسالة اإسام، و
                                                 

 .(9999برقم ) لبخاريأخرجه ا (9)
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فأسلم مسعود بن ربيعة، وعياش بن أي ربيعة، وخنيس بن حذافة، وعامر بن ربيعة، 
زوجته أساء بنت عميس، والسائب بن ووعبد اه بن جحش، وجعفر بن أي طالب 

اص، وأبو مظعون، ونعيم بن عبد اه النحام، وعامر بن فهرة، وخالد بن سعيد بن الع
حذيفة بن عتبة، وعار بن يار، وصهيب بن سنان، وبال بن رباح، ومصعب بن 

 اإسام.إى  بسة .. وغرهم من السابقننعمر، وعمرو بن ع
وميع هؤاء أسلموا را، وقد زاد عددهم عى سبعة وستن نفرًا من الرجال والنساء، 

اثة عر فقط من امواَ واأرقاء عامة هؤاء من اأغنياء والوجهاء واأراف، وث
 وامستضعفن.

وبجهود هؤاء وغرهم انتر اإسام بمكة وخارجها عى يد هؤاء اأغنياء والفقراء، 
 والسادة وامواَ، والرجال والنساء، والكبار والصغار.

 إى م باه، ويرشدهمرهاإسام مستخفيًا، فيذكِ إى  جتمع هؤاء السابقنملسو هيلع هللا ىلص وكان 
 أن الدعوة كانت ا تزال فردية ورية. ؛دينهم راً 

 ، عند جبل الصفا.(اأرقم بن أي اأرقم)يلتقي بمن أسلم ي دار ملسو هيلع هللا ىلص وي هذه امرحلة كان 
ولعل سبب اختيارها أن اأرقم م يكن معروفًا بإسامه، وأنه من بني خزوم حاملة 

 قلب دور اأعداء، وأنه كان صغراً اللقاء ي  ونلواء العداء لبني هاشم، لذا يستبعد
الكبار، وأن داره قرب إى  عمره ي حدود ستة عر عامًا، واأنظار تنرف عادة

 حركة خاصة فيه.إى  الصفا حيث تشتد احركة، ما ا يلفت النظر
أن يقوم بالدعوة ي البداية رًا، لئا ملسو هيلع هللا ىلص هم رسوله أن أَ  اه وكان من حكمة 
 با هيجهم عليه، ويثرهم عليه، فيئدون الدعوة ي مهدها. يفاجئ أهل مكة

هر ها ظ، وملسو هيلع هللا ىلصولكي يكون للدعوة أنصار وأعوان حموها إذا جهر ها رسول اه 
 أعداء حاولون القضاء عليها.

للدعوة، وماسه ها، أن يدعو كل من ياقيه ي السوق أو عند الكعبة، ملسو هيلع هللا ىلص وكان مقتى حبه 
 يتحدث إا مع أفراد معدودين، مؤجاً الدعوة العامة للوقت امناسب.أو غرها، لكنه م 

كانت فردية، والدعوة ملسو هيلع هللا ىلص والدعوة الفردية هي أصل الدعوة وأساسها، وأكثر دعوة الرسول 
 الفردية ا تكلف شيئًا، أها حصل ي امنزل والطريق والسوق ووسائل امواصات
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 وامطارات ووسائل ااتصال وغرها. 
، وااجتاعات ، أها تقوم عى ااستفادة من اللقاءات والزيارات أحسن طرق الدعوة وهي

ويتحدث فيها فرد مع فرد، ويعرض عليه ما يريد هدوء، مع إفساح امجال لأخذ 
 والعطاء واحوار.

اأخذ باأسباب، إى  ور رية الدعوة ي البداية إرشاد الدعاة ي كل مكان وزمان
 مصلحة الدين امرجوحة. عى ،ة حفظ النفسوتقديم مصلح

لتزام احيطة واحذر، باوأصحابه بدار اأرقم، يأمرهم  ئهحن استخفاملسو هيلع هللا ىلص وكان 
 أن يقي اه أمره.إى  التخفي، وعدم اإعان عن اإسامو

 الشعاب فاستخفوا فيها بصاَم عن أنظار امركن.إى  فكانوا إذا أرادوا الصاة خرجوا
وقت الفجر، ي لصاة امفروضة قبل اإراء: ركعتن قبل طلوع الشمس، وكانت ا

            وركعتن قبل الغروب ي وقت العر كا قال سبحانه: 
 .[ 99غافر/]      

   ، وعى أمته حواً، كا قال سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلصوقيام الليل كان واجبًا عى النبي 
 .[ 95/اإراء]                            

 ثم نسخ اه وجوبه ليلة اإراء بفرض الصلوات اخمس، وبقي حكم التهجد سنة مؤكدة.
والدعوة م تزل رية فردية، وقد تكونت خال هذه الفرة  ،ومرت ثاث سنوات

خوة والتعاون، وتبليغ الرسالة، ثم نزل ن امؤمنن، تقوم عى امحبة واأماعة م
بمعالنة قومه بالدعوة، وجاهة باطلهم، ومهامة ملسو هيلع هللا ىلص كلف رسول اه ـالوحي يُ 

                             أصنامهم جهارًا، كال قال سبحانه: 
 .[  59-59/احجر]      
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 الدعوة اجهرية -2

أرسله  أن يصدع با جاء به من احق، وأن ينادي الناس بأمره الذيملسو هيلع هللا ىلص أمر اه رسوله 
 اه به، وذلك بعد أن ظل مستخفيا بالدعوة ثاث سنن.

              وأول ما نزل من القرآن هذا الشأن: 
 .[ 999-999] الشعراء/                               

                             ثم أنزل اه قوله تعاى : 
 .[ 59-59جر/اح]      

بتنفيذ أمر ربه، فكان أول يء فعله أن دعا ميع ذويه وقرابته وعشرته من ملسو هيلع هللا ىلص فبدأ 
بني هاشم، ونفر من بني عبد امطلب، فاجتمع أربعون رجًا أو يزيدون، فأكرمهم 

 اه، وخوفهم من عقابه .إى  ، ودعاهموأطعمهمملسو هيلع هللا ىلص رسول اه 
 اهَدَعا َرُسوُل  "َوَأنِذْر َعِشَرَتَك اأَْقَربِنَ ": َهِذِه اآَيةُ ا ُأْنِزَلْت مّ  قال :  عن أي هريرة

َيا َبنِي َكْعِب ْبِن ُلَؤي  ، َأْنِقُذوا َأْنُفَسُكْم ِمَن » ُقَرْيًشا ، َفاْجَتَمُعوا ، َفَعمر ، َوَخصر ، َفَقاَل :ملسو هيلع هللا ىلص 
َة ْبِن َكْعٍب ، َأْنِقُذوا َأْنُفَس  ُكْم ِمَن النراِر ، َيا َبنِي َعبِْد َشْمٍس ، َأْنِقُذوا َأْنُفَسُكْم النراِر ، َيا َبنِي ُمرر

 ، َأْنِقُذوا َأْنُفَسُكْم ِمنَ  َن النراِر ، َيا َبنِي َهاِشمِمَن النراِر ، َيا َبنِي َعْبِد َمنَاٍف ، َأْنِقُذوا َأْنُفَسُكْم مِ 
َأْنُفَسُكْم ِمَن النراِر ، َيا َفاطَِمُة ، َأْنِقِذي َنْفَسِك ِمَن النراِر ، طرِلِب ، َأْنِقُذوا النراِر ، َيا َبنِي َعْبِد امُ 

 .()متفق عليه  «اَرِمًا َسَأُبُلَها بِبََاهَ َشيًْئا ، َغْرَ َأنر َلُكْم  اهَفإِِي َا َأْملُِك َلُكْم ِمَن 
َوَرْهَطَك  "َوَأْنِذْر َعِشَرَتَك اأَْقَربَِن "ا َنَزَلْت َقاَل : مر  َعنُْهَا  اهَرِيَ اْبِن َعبراٍس َعْن و

َفا َفَهَتَف ملسو هيلع هللا ىلص  اهَخَرَج َرُسوُل  ، ُمْخَلِصنَ ـالِمنُْهُم  َفَقاُلوا:  .«َيا َصَباَحاهْ » : َحترى َصِعَد الصر
ُتُكْم َأنر َخْيًا  » َمْن َهَذا ؟ َفاْجَتَمُعوا إَِلْيِه ، َفَقاَل : ُرُج ِمْن َسْفِح َهَذا َأَرَأْيُتْم إِْن َأْخَرْ ْ ََ  

ْبنَا َعَلْيَك َكِذًبا ، َقاَل :  «َبِل ، َأُكنُْتْم ُمَصِدِقير ؟ اجَ   َيَدْي َفإِِي َنِذير  َلُكْم َبْنَ »َقاُلوا : َما َجرر
َتبرْت َيَدا  : " َذا ، ُثمر َقاَم ، َفنََزَلْت َما َمَْعَتنَا إِار هَ  ،َقاَل َأبوَهٍَب : َتًبا َلَك  .«َعَذاٍب َشِديٍد 

 .()متفق عليه "َأي َهٍَب َوَتبر 
مرة ثانية، وصنع هم طعامًا، فأكلوا وربوا، ثم خطبهم وعشرته قرابته ملسو هيلع هللا ىلص ثم مع 

 . اه إى  مودعاه، ملسو هيلع هللا ىلص
                                                 

 .واللفظ له (999، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9599برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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 يفكر ي وسيلةملسو هيلع هللا ىلص من تعهد عمه أي طالب بحايته، أخذ ملسو هيلع هللا ىلص وبعد أن تأكد النبي 
 . اه إى  ودعا قومهجبل الصفا ذات يوم، ملسو هيلع هللا ىلص ، فصعد جديدة يبلغ فيها قومه رسالة ربه

مع أنه رسول جميع البرية، توضيح  ،بإنذار عشرته اأقربنملسو هيلع هللا ىلص وي بدء الرسول 
 ئوليات الداعي التي جب أن تبدأ من اأهل واأقارب.وبيان لدرجات مس

 فالشخص مسئول عن أهله وزوجته وأواده ووالديه وأعامه وأقاربه، كا قال سبحانه :
 .[ 999الشعراء/]           

وي امواجهة القوية من أي هب، وهذا العداء امعلن من أول حظة من عم النبي 
ة عشائرية، أو عصبية قبلية، بل ناس أن هذه الدعوة ليست دعو، أكر دليل يوضح للملسو هيلع هللا ىلص
خلقه من اإنس واجن، كا قال سبحانه لرسوله إى إى تعدين ورسالة من اه  يه

                              ملسو هيلع هللا ىلص: 
                                        

 . [ 999عراف/] اأ            
اإسام، ويدعو هم باهداية، واه حفظه ويكلؤه، إى  يدعو كفار قريشملسو هيلع هللا ىلص وظل 

     ويطمئنه بحراسته ومايته له من أعدائه وامستهزئن، كا قال سبحانه: 
 .[ 59-59احجر/]                     

رمته لقومه، فإنه قد ضاق باحق الذي أرسله اه به، وشدة ملسو هيلع هللا ىلص ولكال معرفته 
        لر ذلك بقوله: ـصدره بسبب أقواهم امعاندة للدين، فأنزل اه له َح 

                               
 [ .55-59احجر/]         

حبه اجميع  ،كبر امنزلة ي بلده وقومه، معروفًا باأمانة والصدقملسو هيلع هللا ىلص لقد كان 
ل خلقه، ولكنه بعد اجهر بالدعوة واجه مكة با تكره، وتعرض خصام السفهاء لكا

  .والكراء واأقارب
ون ي  َان مودَم هم عشرته اأقربون، لكن هذه اآامَ  سبيل إباغ وأول قوم يغامر بخ

يه إا به، ورح صدره للقيام به، أنه يعلم أن الذي أرسله معه، وما عل احق الذي أرسله اه
                                :الباغ والصر

 .[999-999] النحل/                         
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 موقف قريش من اجهر بالدعوة -1
كسائر الدعوات التي ظهرت ي مكة، ثم م ملسو هيلع هللا ىلص كانت قريش تظن أن دعوة حمد 

بدعوته، وبدأ يتحدث عن الرك ملسو هيلع هللا ىلص  ولكن ما جهر رسول اه، تلبث أن انتهت
وأهله، ويبن حقائق اأصنام، وأها حجارة ا تنفع وا تر، حينذاك أدركت قريش 

 أن هذه الدعوة ليست كالدعوات السابقة، وأها بدأت تدخل كل منزل.
، وم تتعرض له، لكنه ما حدث عن اإهية ملسو هيلع هللا ىلصوقريش ي البداية سامت الرسول 

لف ذلك، وذكر آهتهم وعاها، فلا فعل ذلك أعظموه اكل ما خ والتوحيد، ونبذ
ب عليه، ومنعه، دوأمعوا عى خافه وعداوته إا عمه أبا طالب، الذي ح ،وناكروه

 ضد من عاداه. وقام دونه
حقائق اأصنام، مبينًا أن  اً كراي دعوته ُمظهرًا أمر اه تعاى، ذملسو هيلع هللا ىلص ومى رسول اه 

 ربع من البعثة.أبن، وكان ذلك ي سنة مه فهو ي ضال من عبدها من دون ا
العرب با م يكونوا يألفونه ويعرفونه، فاستنكروا دعوته أشد ملسو هيلع هللا ىلص لقد فاجأ رسول اه 

                  ااستنكار، وكان كل مهم القضاء عليه وعى أصحابه 
                                        

                                                        
                                       

  [ .9-9ص/]        
وتلك سنة جاهلية ، هو تقليد اآباءملسو هيلع هللا ىلص رفض دعوة حمد إى  والذي دفع قريشاً 

                           :كا قال سبحانه إبليسية
  [ .99لقان/]                         

ى دينه وراثة عن أبيه حول بن اإنسان واإصغاء للحق، أنه تلقر  ةإن تقليد اآباء عقب
إا بالعادات امستقرة اموروثة هم عن  الرسَل  دون تفكر، وما عارض الكفارُ 

، فرى أباه أو أقاربه يفعلون شيئا فيفعله ويتعود عليه، وا يكتفي هذا، بل إذا أسافهم
صعب مواجهة ستذكر بأن هذا خطأ ا يتجاوب ي تركه، بل ينكر ذلك، أنه ألفه، وي

                            :أهل بلده عادات 
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 .[ 99-99الزخرف/]         

، ويدافع عنه، وحنو عليه، وحسن إليه، ملسو هيلع هللا ىلصوكان أبو طالب يعرف صدق حمد 
أحب خلق اه ملسو هيلع هللا ىلص وحامي عنه، وهو مستمر مع ذلك عى ركه، وكان رسول اه 

 حبًا طبيعيًا ا رعيًا، ملسو هيلع هللا ىلصحمد  امتحن قلبه بحب إليه طبعًا، ور ذلك أن اه 
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 

 وألسنتهم بالسوء إليه. ،ا عليه، ومدوا أيدهمؤاجروكانوا هابونه وحرمونه، 
هو احق، ولكنهم قدموا ملسو هيلع هللا ىلص اء به حمد وكفار مكة مقرون بقلوهم أن ما ج

          :اه عنهمقال كا  ،عى اتباع احق ،أهواءهم، وتقليد آبائهم
 [ .99] اأنعام/             

يء ما إى  عى دعوته، ورأوا أنه ا جيبهمملسو هيلع هللا ىلص وما رأى كفار قريش ثبات النبي 
عليه، وقام  دبوا أن عمه أبا طالب قد حأنكروه عليه من فراقهم وعيب آهتهم، ورأ

 أي طالب، وهم: إى  قريش فرجال من أرا ىمشعند ذلك دونه، وم يسلمه هم، 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبو سفيان بن حرب، وأبو البخري بن هشام، واأسود بن 

جاج، بناء احاامطلب، وأبو جهل عمرو بن هشام، والوليد بن امغرة، ونبيه ومنبه 
  .السهمي  والعاص بن وائل

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.
 رفوا عنه، مؤملن إجابته.فقال هم أبو طالب قواً رفيقًا، وردهم ردًا ميًا، فان

 : موقف الوليد بن امغرة 
َعَلْيِه  َفَقَرأَ ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي إى  ُمِغَرِة َجاءَ ـالَولِيَد ْبَن الَعنُْهَا َأنر  اهَرِيَ اْبِن َعبراٍس َعِن 

ُه َرقر َلُه ، َفَبَلَغ َذلَِك َأَبا َجْهٍل ، َفَأَتاُه َفَقاَل : َيا َعُم ، إِنر َقْوَمَك َيَرْوَن َأنْ ال  ُقْرآَن ، َفَكَأنر
ًدا لُِتْعِرَض لِ ـَقاَل : َمَ ؟ َقاَل : لُِيْعُطوَكُه ، َفإِنرَك َأَتْيَت مُ  . َجَْمُعوا َلَك َمااً   .َلُه َا ِقبَ ـَحمر

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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َيْبُلُغ َقْوَمَك َأنرَك ُمنْكِر  َلُه  َقاَل : َفُقْل فيِه َقْواً  .َقاَل: َقْد َعلَِمْت ُقَرْيش  َأِي ِمْن َأْكَثِرَها َمااً 
  .َأْو َأنرَك َكاِره  َلُه 

َأْعَلَم بَِرَجٍز َوا بَِقِصيَدٍة  َما فِيُكْم َرُجل  َأْعَلَم بِاأَْشَعاِر ِمنِي، َوا َفَواه ،َقاَل : َوَماَذا َأُقوُل 
ِذي َيُقوُل َشْيًئا ِمْن َهَذا ، واهَوا بَِأْشَعاِر اِجنِ  ،ِمنِي ِذي  وواه ،َما ُيْشبُِه الر إِنر لَِقْولِِه الر

ُه لَ  ُه َلَيْعُلو َوَما ُيْعَى ُمْغِدق  َأْسَفُلهُ ، ُمْثِمر  َأْعاهُ ـَيُقوُل َحاَوًة، َوإِنر َعَلْيِه َلَطاَوًة ، َوإِنر  ،، َوإِنر
َتهُ  ُه َلَيْحِطُم َما َحْ َقاَل: َفَدْعنِي َحترى  .َقاَل: ا َيْرَى َعنَْك َقْوُمَك َحترى َتُقوَل فِيهِ  .َوإِنر

هِ  َر، َقاَل: َهَذا ِسْحر  ُيْؤَثُر َيْأُثُرُه ِمْن َغْرِ َوَمْن َخَلْقُت  َذْرِي "  :َزَلْت َفن .ُأَفِكَر، َفَلار َفكر
 .()احاكمأخرجه  ."َوِحيًدا

 : قريش تصد احجاج عن ساع الدعوة 
، ويدعو إليه، حتى اقرب موسم تعاىي دعوته، يظهر دين اه ملسو هيلع هللا ىلص استمر النبي 

، ملسو هيلع هللا ىلصاحج، وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، واحتاروا ي أمر الرسول 
، أنه سيؤثر عليهم، وكفار قريش يعلمون وتشاوروا كيف حولون بينه وبن احجاج

  .بأنه ساحرملسو هيلع هللا ىلص صادق أمن، فاتفقوا أهم يصفون النبي  اً أن حمد
       نزل فيه: الذي أ رأي الوليد بن امغرة امخزومي وكان هذا الرأي

                                      
                                                                   

                                                                          
 [ . 99-99/امدثر]                                  

القرار، باروا ي تنفيذه، فجلسوا وبعد أن اتفق زعاء قريش عى هذا الرأي، وهذا 
، ملسو هيلع هللا ىلصروه رسول اه بسبل الناس حن قدموا اموسم، فجعل ا يمر هم أحد إا حذ

 ، ليرفوهم عنه.وذكروا له أمره
يتبع الناس إذا وِا موسم احج ملسو هيلع هللا ىلص ، فقد كان رسول اه (أبو هب)والذي توى كر ذلك عمه 

وحده، وخرهم  اه ةعبادإى  امجاز، فيدعوهمي ي منازهم، وي سوق عكاظ، وجنة، وذ
 ، فإنه صابئ كذاب.ا منهأنه نبي مرسل، وأبو هب خلفه يقول للناس ا تطيعوه، وا تسمعو

                                                 
 .(9599برقم ) احاكمأخرجه صحيح/ (9)
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 ِِ ي ِي اجَاِهِليرِة ِي ُسوِق ِذي امََجاِز  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َرَأْيُت النربِير   عن َربِيَعَة ْبن َعبراٍد الدر
َوالنراُس ُمـْجَتِمُعوَن َعَلْيِه، َوَوَراَءُه  «ا َأُهَا النراُس ُقوُلوا َا إَِلَه إِار اهُ ُتْفلُِحوايَ »َيُقوُل: َوُهوَ 

، َيْتَبُعُه َحْيُث َذَهَب. الَرُجل  َوِيُء  ُه َصابِئ  َكاِذب  ، َيُقوُل: إِنر َوْجِه، َأْحَوُل، ُذو َغِديَرَتْنِ
 .()أمدأخرجه  .: َهَذا َعُمُه َأُبو َهٍَب َوَقاُلوا َ ملسو هيلع هللا ىلصَنَسَب َرُسوِل اه  ، َفَذَكُروا َُت َعنْهُ الَفَس 

ا، ي باد العرب كلهملسو هيلع هللا ىلص انتر ذكر رسول اه  من ذلك اموسم وما صدرت العرب
يركبوه مع قومه، فقال قصيدته امشهورة التي تعوذ  نوخي أبو طالب دماء العرب أ
د همأاف قومه، وفيها بحرم مكة، وتودد فيها أر وا ملسو هيلع هللا ىلص اه  أنه غر مسلم رسول كر

 ، ومن أبلغ أبياَا قوله: تاركه حتى هلك دونه
 َقْوَم َا ُودر فِيِهمُ الا َرَأْيُت َومر 

 َذىاأَ َعَداَوِة وَ الَوَقْد َصاَرُحوَنا بِ 
 َوَقْد َحاَلُفوا َقْوًما َعَلْينَا َأظِنرةً 

ِِ بَِسمْ  ُت َهُْم َنْف  َراَء َسْمَحةٍ َصَرْ
ُت ِعنَْد   َبْيِت َرْهِطي َوإِْخَوِي الَوَأْحَرْ

 ِقَياًما َمًعا ُمْسَتْقبِِلَن ِرَتاَجهُ 
 َأُعوُذ بَِرِب النراِس ِمْن ُكِل َطاِعنٍ 
 َوِمْن َكاِشٍح َيْسَعى َلنَا بَِمِعيَبةٍ 
 َوَثْوٍر َوَمْن َأْرَسى َثبًِرا َمَكاَنهُ 

ةٍ بَ الَبْيِت َحِق الَوبِ   ْيِت ِمْن َبْطِن َمكر
 ُمْسَوِد إِْذ َيْمَسُحوَنهُ ـالَجِر َوبِاحَ 

ْخِر َرْطَبةً   َوَمْوِطِئ إِْبَراِهيَم ِي الصر
 ِمْن ُكِل َراكٍِب  اهَوَمْن َحجر َبْيَت 
 اِزِل ِمْن ِمنًىـَنَوامَ َوَلْيَلِة َمٍْع 

ى إَِذا َصَمُدوا الْمَرِة َوبِاجَ   َهَاُكْرَ
 َصاِب َعِشيرةً نَْدَة إِْذ ُهْم بِاحِ َوكِ 

 َوَساِئلِ الُعَرى وَ الَوَقْد َقطرُعوا ُكلر  
 َزاِيلِ َعُدِو امالا َأْمَر َوَقْد َطاَوُعو

 َناِملِ اأَ َيَعُضوَن َغْيًظا َخْلَفنَا بِ 
 َقاِولِ َأْبَيَض َعْضٍب ِمْن ُتَراِث امَ وَ 

 َوَصاِئلِ الَوَأْمَسْكُت ِمْن َأْثَوابِِه بِ 
 َلَدى َحْيُث َيْقِي َحْلَفُه ُكُل َنافِلِ 
 َعَلْينَا بُِسوٍء َأْو ُمِلح  بَِباطِلِ 
 َوِمْن ُمْلَحٍق ِي الِديِن َما َمْ ُنَحاِولِ 
 لِ َوَراٍق لِِر  ِي ِحَراٍء َوَنازِ 

 َلْيَس بَِغافِلِ  اهإِنر  وباه
 َصاِئلِ اأَ إَِذا اْكَتنَُفوُه بِالُضَحى وَ 

 َعَى َقَدَمْيِه َحافًِيا َغْرَ َناِعلِ 
 َوِمْن ُكِل ِذي َنْذٍر َوِمْن ُكِل َراِجلِ 
 َوَهْل َفْوَقَها ِمْن ُحْرَمٍة َوَمنَاِزلِ 

 نَاِدلِ ُؤُموَن َقْذًفا َرْأَسَها بِاجَ يَ 
اُج َبْكِر ْبِن َواِئلِ ُجِ   يُز ِهِْم ُحجر

                                                 
 .(99999برقم ) أمدأخرجه صحيح/  (9)
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 َفَهْل َبْعَد َهَذا ِمْن ُمَعاٍذ لَِعاِئذٍ 
 ِعَدى َوَوُدوا َلَو انرنَاالُيَطاُع بِنَا 

ًداـُنْبَزى مُ  اهَكَذْبُتْم َوَبْيِت   َحمر
َع َحْوَلهُ   َوُنْسلُِمُه َحترى ُنَرر

 ِديِد إَِلْيُكمُ احَ َوَينَْهَض َقْوم  بِ 
 َغَاُم بَِوْجِههِ الْبَيَض ُيْسَتْسَقى َوأَ 

ُك ِمْن آِل َهاِشمٍ اهُ َيُلوُذ بِِه   ار
 َولِيِد َماَذا َحَبْوَتنَاالَوَساِئْل َأَبا 

ْن ُيَعاُش بَِرْأِيهِ ـَوُكنَْت اْمَرًأ مِ   مر
 َفُعْتَبُة َا َتْسَمْع بِنَا َقْوَل َكاِشٍح 
 َوَمرر َأُبو ُسْفَياَن َعنِي ُمْعِرًضا

 َنْجٍد َوَبْرِد ِمَياِههِ إى  َيِفرُ 
َنا فِْعَل امـَويُ   نَاِصِح َأنرهُ ْخِرُ

 َأُمْطِعُم َمْ َأْخُذْلَك ِي َيْوِم َنْجَدةٍ 
ةً الَأُمْطِعُم إِنر   َقْوَم َساُموَك ُخطر

 َعنرا َعْبَد َشْمٍس َوَنْوَفًا  اهَجَزى 
 ِخُس َشِعَرةً ـبِِميَزاِن ِقْسٍط َا يُ 

ُلوالَ   َقْد َسُفَهْت َأْحَاُم َقْوٍم َتَبدر
ِميُم ِمْن ُذَؤاَبِة َهاِشمٍ   َوَنْحُن الصر
ُبوا  َوَسْهم  َوَخُْزوم  َمَاَلْوا َوَألر
 َفَعْبَد َمنَاٍف َأْنُتْم َخْرُ َقْوِمُكمْ 
 لَِيْهِن َبنِي َعْبِد َمنَاٍف ُعُقوُقنَا
 دٍ َلَعْمِري َلَقْد ُكِلْفُت َوْجًدا بَِأْمَ 

لٍ   َفَمْن ِمْثُلُه ِي النراِس َأُي ُمَؤمر
 َحلِيم  َرِشيد  َعاِدل  َغْرُ َطاِئشٍ 

 َعاِذلِ  اهَوَهْل ِمْن ُمِعيٍذ َيترِقي 
 ْبَواُب ُتْرٍك َوَكاُبلِ ُتَسُد بِنَا أَ 

 ا ُنَطاِعْن ُدوَنُه َوُننَاِضلِ َومَِ 
 َاِئلِ احَ َوَنْذَهَل َعْن َأْبنَاِئنَا وَ 

َاِصلِ  َت َذاِت الصر َواَيا َحْ  ُهُوَض الرر
 َيَتاَمى ِعْصَمًة لِْأََراِملِ الَاَل ثِ 

 َفُهْم ِعنَْدُه ِي َرْمٍَة َوَفَواِضلِ 
 ُمَخاتِلِ ـالكَ  اً بَِسْعِيَك فِينَا مْعِرض

 َوَرْمَتِِه فِينَا َوَلْسَت بَِجاِهلِ 
 َحُسوٍد َكُذوٍب ُمْبِغٍض ِذي َدَغاِولِ 

 َمَقاِولِ ـالَكَا َمرر َقْيل  ِمْن ِعَظاِم 
 َأِي َلْسُت َعنُْكْم بَِغافِلِ  َوَيْزُعمُ 

َواِخلِ   َشِفيق  َوُخِْفي َعاِرَماِت الدر
 َاِئلِ اجَ ُموِر اأُ َوَا ُمْعِظٍم ِعنَْد 

 َوإِِي َمَتى ُأوَكْل َفَلْسُت بَِواِئلِ 
 ُعُقوَبَة َر  َعاِجًا َغْرَ آِجلِ 
 َلُه َشاِهد  ِمْن َنْفِسِه َغْرُ َعاِئلِ 

 َغَياطِلِ الْيَضا بِنَا وَ َبنِي َخَلٍف قَ 
 َواِئلِ اأَ ُطوِب اخُ َوآِل ُقَي  ِي 

 ِعَدى ِمْن ُكِل ِطْمٍل َوَخاِملِ الَعَلْينَا 
ُكوا ِي َأْمِرُكْم َكلر َواِغلِ   َفَا ُتْرِ

 َعاِقلِ ِخْذَاُننَا َوَتْرُكنَا ِي اموَ 
 َواِصلِ َوإِْخَوتِِه َدْأَب امُِحِب ام

اُم ِعنَْد الترَفاُضلِ احُ إَِذا َقاَسُه   كر
  إَِهًا َلْيَس َعنُْه بَِغافِلِ ُيَواَ
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 َساِعي َماِجد  َواْبُن َماِجدٍ َكِريُم امَ 
َدُه َرُب  هِ الَوَأير  ِعَباِد بِنَْرِ

 َلْوَا َأْن َأِجيَء بُِسبرةٍ  فواه
َبْعنَاُه َعَى ُكِل َحاَلةٍ   َلُكنرا اتر

ب  َلقَ   ْد َعلُِموا َأنر اْبنَنَا َا ُمَكذر
 َفَأْصَبَح فِينَا َأْمَد  ِي َأُروَمةٍ 
ِِ ُدوَنُه َوَمَْيُتهُ   َحِدْبُت بِنَْف

 

 َلُه إِْرُث َجٍْد َثابٍِت َغْرِ َناِصلِ 
 َوَأْظَهَر ِدينًا َحُقُه َغْرُ َزاِئلِ 

 َحافِلِ َجُر َعَى َأْشَياِخنَا ِي امَ ـتُ 
ْهِر ِجًدا َغْرَ َقْوِل الترَهاُزلِ   ِمَن الدر

 َباطِلِ اأَ َوَا ُيْعنَى بَِقْوِل  َلَدْينَا
 َتَطاِولِ ُتَقِرُ َعنَْها ُسوَرُة ام
َرا وَ   َكَاكِلِ الَوَداَفْعُت َعنُْه بِالذر
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 ودعوته ملسو هيلع هللا ىلص أساليب كفار قريش ي مواجهة الرسول  -2
  اهإى  ماٍض ي دعوته، ا يرفه عن الدعوةملسو هيلع هللا ىلص ما رأى كفار قريش أن النبي 

يء، وم يثنه عنها حديثهم مع عمه أي طالب، وا غر ذلك من امحاوات 
، ودعوته، واختاروا لقمع ملسو هيلع هللا ىلصأساليب أخرى مواجهة الرسول إى  اؤاأخرى، فلج

 هذه الدعوة عدة أساليب تنفر الناس عنها، ومن ذلك:
 إثارة الشبهات حول مصدر القرآن الذي جاء به : -1

ة حول القرآن، والرسول الذي جاء به، حتى ا يبقى أحد وذلك ببث الدعايات الكاذب
 جال ي تدبر دعوته، أو ااستاع إليه.

           : كا أخر اه  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اه  فكان كفار قريش يقولون
 . [999] النحل/

                    ملسو هيلع هللا ىلص: وكانوا يقولون عن الرسول 
 . [9] الفرقان/                         

                                ن:وكانوا يقولون عن القرآ
                             

 [. 9-9] الفرقان/        
              وكانوا يشككون ي مصدر القرآن: 

 .[999حل/] الن                    
 معارضة القرآن بأساطر اأولن : -2

وذلك إشغال الناس باأساطر عن القرآن، والذي توى كر ذلك النر بن احارث، 
، وينصب له العداوة، وكان قد ملسو هيلع هللا ىلصوكان من شياطن قريش، ومن يؤذي رسول اه 
 ي جلسه إذا قام، ويقول أناملسو هيلع هللا ىلص تعلم أحاديث ملوك الفرس، فكان يعقب الرسول 

 أحسن حديثًا منه، وما حديثه إا أساطر اأولن، ثم حدثهم.
                             : إى وقد نزل ي النر قوله تع

                                       
  . [ 5- 9/اجاثية]         

 .[ 99] القلم/                        ونزل فيه: 
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 أسلوب السخرية وااستهزاء : -3

لصد الناس ، وذلك ملسو هيلع هللا ىلص، والنبي الكريم ن بالقرآنؤكان كفار مكة يسخرون ويستهز
وتشككهم  َذيل امسلمن، وحقرهم، ومواجهتهم بحرب نفسية توهن قواهم،عنه، و

 ي دينهم.
                     باجنون: ملسو هيلع هللا ىلص فرموا النبي 

 .[ 9] احجر/ 
                         ورموه بالسحروالكذب:

  . [9] ص/
                               ورموه بالشعر: 

 . [9] اأنبياء/           
            :سخروا منهإى اه تعإى  إذا قرأ عليهم القرآن، ودعاهمملسو هيلع هللا ىلص وكان 

  .[ 9] فصلت/                                  
          سيبعثون بعد اموت :  موسخروا منه حن أخرهم أه

  . [ 9] الرعد/                        
ي كل ناد، فقال: إن كان هذا ملسو هيلع هللا ىلص وكان أبو جهل فرعون هذه اأمة، يستهزئ بالرسول 

اه   أخرك فأمطر علينا حجارة من الساء، أو ائتنا بعذاب أليم، كا هو احق من عند
                         وأصحابه :  وعن عنه

                              
 . [ 99-99] اأنفال/                  

ساخرة مستهزئة: إي أرجو  ملسو هيلع هللا ىلصوجاءت أم ميل زوجة أي هب، فقالت للرسول 
   :  أن يكون شيطانك قد تركك، م أره قربك ليلتن أو ثاثًا، فأنزل اه 

  .() متفق عليه                           
إن ااستهزاء باللسان أشد وقعًا عى النفس من جرح السنان، وإذا كان ااستهزاء شديدًا 

 شك أشد وقعًا عى الرجل الريف الريء، الذي له امكانة الرفيعة عى النفس، فإنه وا
 لق والعقل، والصدق واأمانة.ـي اخُ  

                                                 
 .(9959، ومسلم برقم ) (9599برقم )خاري أخرجه الب متفق عليه, (9)
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أن جد نفسه ي موقف ُيسخر منه، وُيستهزأ به، ويوصف ملسو هيلع هللا ىلص ليس من السهل عليه 
بالسحر واجنون والكذب، من قوم كانوا يمدحونه وحمدونه من قبل، ولكن رسول 

 كل ذلك ي سبيل اه  ومرضاته، رغم ما فيه من القسوة وأم القلب. هان عليهملسو هيلع هللا ىلص اه 
 به، نؤعى من آذاه، وقوة صره عى قومه وهم يستهزملسو هيلع هللا ىلص وهذا نعلم عظمة حلمه 

ما ا يتطلعون، واه يؤيده إى  ويسخرون منه، أنه يعلم ماا يعلمون، ويتطلع
                             ويصره: 

  .[  55-59] احجر/                  
                :واه سبحانه يأمره بالصر كلا اشتد عليه اأذى

 .[  99] الروم/            
والغاَ يبذل ي سبيله كل غال، فابد من الصر الطويل عى كل استهزاء وأذى، 

إتعاب البدن، وإيام القلب بالتهم، حتى يظهر لقدم، وحريك اوابد ي سبيل اه من 
 .دين اه 

َا َقاَلْت لَِرُسوِل  ري اه عنهاَعاِئَشَة َأنر ْبن الُزَبْرِ  ُعْرَوةَ عن  َثْتُه َأهر َيا َرُسوَل ملسو هيلع هللا ىلص:  اهَحدر
َلَقْد َلِقيُت ِمْن َقْوِمِك َوَكاَن » ، َهْل َأَتى َعَلْيَك َيْوم  َكاَن َأَشدر ِمْن َيْوِم ُأُحٍد؟ ، َفَقاَل : اه

ِِ َعَى اْبِن َعْبِد َيالِيَل ْبِن َعْبِد ُكَاٍل ، الُت ِمنُْهْم َيْوَم َأَشدر َما َلِقي َعَقَبِة ، إِْذ َعَرْضُت َنْف
َما َأَرْدُت ، َفاْنَطَلْقُت َوَأَنا َمْهُموم  َعَى َوْجِهي ، َفَلْم َأْسَتِفْق إِار بَِقْرِن إى  َفَلْم ُجِْبنِي

يُل ، َفنَاَداِي، الثرَعالِِب َفَرَفْعُت َرْأِي ،  ْتنِي ، َفنََظْرُت َفإَِذا فِيَها ِجْرِ َفإَِذا َأَنا بَِسَحاَبٍة َقْد َأَظلر
َوَقْد َبَعَث إَِلْيَك  ،َعزر َوَجلر َقْد َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك َلَك ، َوَما ُرُدوا َعَلْيَك  اهَفَقاَل : إِنر 

  .فِيِهْم  َباِل لَِتْأُمَرُه بَِا ِشْئَت اجِ َمَلَك 
ر ، ُثمر َقاَل : َيا مُ اجِ َقاَل : َفنَاَداِي َمَلُك  َِ ُد إِنر ـَباِل َوَسلرَم َع َقْد َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك  اهَحمر

ْن َباِل، َوَقْد َبَعَثنِي َرُبَك إَِلْيَك لَِتْأُمَرِي بَِأْمِرَك َفَا ِشْئَت ، إِْن ِشْئَت أَ اجِ َوَأَنا َمَلُك  ،َلَك 
ِمْن َأْصَاِهِْم  اُهَبْل َأْرُجو َأْن ُخِْرَج »ملسو هيلع هللا ىلص:  اهَفَقاَل َلُه َرُسوُل  «ْخَشَبْنِ اأَ ُأْطبَِق َعَلْيِهُم 

ُك بِِه َشْيًئا اهََمْن َيْعُبُد   .() متفق عليه «َوْحَدُه َا ُيْرِ
 أحد من قتل مزةما ناله من ااستهزاء، وشاته اأعداء، أشد ما اقاه يوم ملسو هيلع هللا ىلص فجعل 

             مع سبعن من أصحابه، مع ما ناله من اجراحة: 
 .[  99] يس/                    
 .(9959، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)                                                 
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كذهم اه بوحي ُيتى كا قال  ملسو هيلع هللا ىلصوكلا افرى الكفار فرية عى القرآن والرسول 
                                                      سبحانه: 

 [ .99-99/احاقة]                                               
إى  ؛ جأواملسو هيلع هللا ىلصوكفار قريش ما عجزوا أن جدوا حجة أو برهانًا يواجهون به النبي 

                : ملسو هيلع هللا ىلصوالقوة كا فعل فرعون مع موسى السيف 
 . [ 95/] الشعراء     

 ليواجه أهل السخرية وااستهزاء بالتأكيد عى اأمور التالية :ملسو هيلع هللا ىلص واه سبحانه يري رسوله  
أن ميع اأنبياء واجههم الكفار بالسخرية وااستهزاء، فهي سنة اه لربية أنبيائه  -9

                            :وأوليائه

  . [ 9-9] الزخرف/
بالصر عى مشاق الدعوة ملسو هيلع هللا ىلص من احث عى الصر، وقد أمر اه رسوله اإكثار  -9

             :  كا قال سبحانه ي أكثر من ثانن موضعًا ي القرآن
  . [ 99] الروم/              

                        وقال سبحانه: 
 . [ 95] ق/     

                     :دعوة بالعبادةااستعانة عى ال -9
  . [ 55-59] احجر/                           

                                 وقال سبحانه: 
  . [ 999] طه/                      

استهزأ الكفار باه وآياته،  به أنه ليس وحده ي اميدان، فقد أتذكر امستهز -9
                  ورسله، كا قال سبحانه: 

                                 
 .[  99-99] التوبة/                    

بيان أن امستهزئ مغلوب ومفلس، وأنه أقل درجة من امستهزأ به، فليعلن احق  -9
                         :ه، وا يباَ با سواهالذي مع

  .[ 59-59] احجر/                         
  .[99]الروم/                وقال سبحانه:
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 أسلوب امواجهة بالقوة : -4

تمروا ي مواجهته أعداء اأنبياء إذا سمعوا احق فإما أن يستسلموا له، وإما أن يس
 بالقوة إن استطاعوا، فإن م يستطيعوا واجهوه بالسخرية وااستهزاء.

وأصحابه بن السخرية وااستهزاء تارة، وبن ملسو هيلع هللا ىلص وكفار قريش معوا ي إيذاء النبي 
                     :اإيذاء امادي اجسدي تارة أخرى

  . [ 99] اأحزاب/              
لوا دون انتشار الدعوة، وإعادة وْ حُ يَ وقد قام امركون باأذى امعنوي واجسدي لِ 

 حظرة الكفر.إى  الداخلن فيها
أبو هب، وعقبة بن أي معيط،  )ي بيته هم: ملسو هيلع هللا ىلص وكان النفر الذين يؤذون رسول اه 

اة عى ، وهؤاء كانوا جرانه، وكان أحدهم يطرح رحم الش(واحكم بن أي العاص 
 وهو يصِ، وبعضهم يطرحها ي برمته إذا نصبت له.ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه 

ِِ ِعنَْد ملسو هيلع هللا ىلص َأنر النربِير  ابن مسعود َعْن  ، َلُه ُجُلوس   َبْيِت َوَأُبوَجْهٍل َوَأْصَحاب  الَكاَن ُيَص
ٍد ، ـَأُيُكْم َجِيُء بَِسَى َجُزوِر َبنِي ُفَاٍن َفَيَضُعُه َعَى َظْهِر مُ  :إِْذ َقاَل َبْعُضُهْم لَِبْعض َحمر

َوَضَعُه َعَى ملسو هيلع هللا ىلص َقْوِم ، َفَجاَء بِِه ، َفنََظَر َحترى إَِذا َسَجَد النربُِي الإَِذا َسَجَد َفاْنَبَعَث َأْشَقى 
َِ َمنََعة  َظْهِرِه  ُ َشْيًئا َلْو َكاَن    .َبْنَ َكتَِفْيِه َوَأَنا َأْنُظُر َا ُأَغرر

َساِجد  َا َيْرَفُع ملسو هيلع هللا ىلص  اهِحيُل َبْعُضُهْم َعَى َبْعٍض ، َوَرُسوُل ـَقاَل : َفَجَعُلوا َيْضَحُكوَن َويُ 
اللرُهمر َعَلْيَك »َرَفَع َرْأَسُه ، ُثمر َقاَل : َرْأَسُه َحترى َجاَءْتُه َفاطَِمُة ، َفَطَرَحْت َعْن َظْهِرِه ، فَ 

ْعَوَة ِي  «بُِقَرْيشٍ  اٍت ، َفَشقر َعَلْيِهْم إِْذ َدَعا َعَلْيِهْم ، َقاَل : َوَكاُنوا َيَرْوَن َأنر الدر َثَاَث َمرر
ى الَذلَِك  ، َوَعَلْيَك بُِعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة ،  اللرُهمر َعَلْيَك بَِأِي َجْهلٍ »َبَلِد ُمْسَتَجاَبة  ، ُثمر َسمر

ابَِع ،«َولِيِد ْبِن ُعْتبََة ، َوُأَميرَة ْبِن َخَلٍف ، َوُعْقبََة ْبِن َأِي ُمَعْيطٍ الَوَشْيبََة ْبِن َربِيَعَة ، وَ   ، َوَعدر السر
ذِ ـَفَلْم يَ  ِِ بَِيِدِه َلَقْد َرَأْيُت الر ِذي َنْف َعى ِي ملسو هيلع هللا ىلص  اهيَن َعدر َرُسوُل ْحَفْظ ، َقاَل : َفَوالر ْ َِ

 .() متفق عليه .َقلِيِب َقِليِب َبْدرٍ ال
د  ـَقاَل : َقاَل َأُبو َجْهٍل : َهْل ُيَعِفُر مُ   ُهَرْيَرَة َأيَعْن و َوْجَهُه َبْنَ َأْظُهِرُكْم ؟ ، َقاَل :  َحمر

ِت وَ  ى َلِئْن َرَأْيُتُه َيْفَعُل َذلَِك َأََطَأنر َعَى َرَقَبتِِه ، َأْو الَفِقيَل : َنَعْم ، َفَقاَل : َوالار ُعزر
اِب ، َقاَل : َفَأَتى َرُسوَل  ِِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهَأَُعِفَرنر َوْجَهُه ِي الُرَ َم لَِيَطَأ َعَى َزعَ  ،َوُهَو ُيَص

                                                 
 .(9959واللفظ له ، ومسلم برقم ) (999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
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َلُه :  َرَقَبتِِه، َقاَل : َفَا َفِجَئُهْم ِمنُْه إِار َوُهَو َينُْكُص َعَى َعِقَبْيِه ، َوَيترِقي بَِيَدْيِه ، َقاَل : َفِقيَل 
َلْو  »ملسو هيلع هللا ىلص:  اهُسوُل َخنَْدًقا ِمْن َناٍر َوَهْوًا َوَأْجنَِحًة ، َفَقاَل رَ ـَما َلَك؟  َفَقاَل : إِنر َبْينِي َوَبْينَُه لَ 

 .() مسلمأخرجه  «َدَنا ِمنِي َاْخَتَطَفْتُه امََاِئَكُة ُعْضًوا ُعْضًوا
ُكوَن ـالَعْن َأَشِد َما َصنََع  ْبَن َعْمروٍ  اهَعْبَد ُت ال: َس  َقاَل  ِ  ُعْرَوَة ْبِن الُزَبْر َعْن و ُمْرِ

ِِ ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي إى  َقاَل : َرَأْيُت ُعْقَبَة ْبَن َأِي ُمَعْيٍط َجاءَ  .ملسو هيلع هللا ىلص  اهبَِرُسوِل  ، َفَوَضَع َوُهَو ُيَص
 ِرَداَءُه ِي ُعنُِقِه َفَخنََقُه بِِه َخنًْقا َشِديًدا ، َفَجاَء َأُبوَبْكٍر َحترى َدَفَعُه َعنُْه ، َفَقاَل : َأَتْقُتُلونَ 

 .() البخاريأخرجه  .َبِينَاِت ِمْن َرِبُكمْ الَوَقْد َجاَءُكْم بِ  اهَرُجًا َأْن َيُقوَل َرِيَ 
ي سبيل اه فصر، فقد أوذي أصحابه ري اه عنهم كذلك  ملسو هيلع هللا ىلصوكا أوذي النبي 

 فصروا، حتى أظهر اه دينه:
خطب ي امسجد احرام فربه امركون، وكان من ربه عتبة ـقام يَ  فأبو بكر 

 عرف وجهه من أنفه.بن ربيعة، حيث جعل يربه عى وجهه بنعليه، حتى م يُ 
ًا ي ما علمت أمه بإ ومصعب بن عمر  سامه أخرجته من منزله، وكان فتًى منعر

 بيت ثراء، فأصبح ا جد ما يسد جوعه.
 أثر ي وجهه. بالقرآن ي امسجد احرام فربوه رباً    وجهر عبد اه بن مسعود

امواَ، فكان من أنه كان  ؛فقد نال من العذاب ما م ينله غره  أما بال بن رباح
الصبيان يطوفون به جبال مكة، وكان إى  رقبته حبا، ثم يسلمه أمية بن خلف يضع ي

بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع عى إى  خرجه إذا ميت الظهرة
 صدره، ويقول له: ا تزال كذلك حتى موت أو تكفر بمحمد، فا يزيد عى قوله:

 .هلوجه ا ، حتى مر به أبو بكر فاشراه فأعتقهأحد  ، أحد   
يذيقه امركون أنواع العذاب، وكانوا يضعون عى صدره  وكان خباب بن اأرت 

 احجارة، ويضعونه عى اجمر، فا يطفئ اجمر إا ودك ظهره.
لم هو وأبوه وأمه، فكان وكان عار بن يار ري اه عنها موى لبني خزوم، فأس

 فيعذبوهم بحرها.اأبطح إذا ميت الظهرة إى  خرجوهمون امرك
ا آَل َياِرٍ »بآل يار وهم يعذبون فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ومر النبي    .()احاكمأخرجه «َفإِنر َمْوِعَدُكُم اجَنرةُ  ،َصْرً

                                                 
 .(9959برقم )أخرجه مسلم  (9)
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري (9)
 .(9959) برقم احاكمأخرجه صحيح/ (9)
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عن أبو جهل زوجته سمية ي ُقبلها بحربة فقتلها، فكانت فات يار ي العذاب، وطَ 
 أول شهيدة ي اإسام.

كفار قريش عامر بن فهرة، ومامة أم بال، وأبا وكان من امستضعفن الذين يعذهم 
 .ري اه عنهم فكيهة، وزنرة، والنهدية، وصهيب الرومي، وغرهم

وكان من امعذبن من أهل مكة : عثان بن عفان، والزبر بن العوام، وسعيد بن زيد، 
 .ري اه عنهم وخالد بن سعيد بن العاص، وغرهم

ها، ملسو هيلع هللا ىلص للدعوة اإسامية، وأيست من طاعة الرسول  ما عجزت أن تقف إن قريشاً 
العنف والقوة ي حاربة اإسام وامسلمن، إى  اجتمع رؤساؤهم وقرروا اللجوء

، ملسو هيلع هللا ىلصالقبائل ليصبوا العذاب واأذى عى كل من تابع حمدًا إى  فأصدروا أوامرهم
بوهم بالرب فوثبت كل قبيلة عى من فيها من امسلمن، فجعلوا حبسوهم، ويعذ

                        واجوع والعطش، وبرمضاء مكة إذا اشتد احر:
  . [ 5-9] الروج/                                

فكانت فتنة كرى عى من آمن، وُفتن فيها من ُفتن، وعصم اه من عصم، ومنع اه 
          كان ريفًا ي قومه: بعمه أي طالب، أنه ملسو هيلع هللا ىلص رسوله 

  . [ 99] الروج/                           
ومن صناديد قريش،  ،؛ ومن آمن بهملسو هيلع هللا ىلصوكان من أعظم امجاهرين بالظلم لرسول اه 

وأشهرهم : أبو هب، وأبو جهل، وأبو سفيان بن احارث بن عبد امطلب، أشدهم 
بة بن ربيعة، وأبو سفيان بن حرب، واحكم بن أي توع واحكم بن أي العاص،

العاص، وعقبة بن أي معيط، والوليد بن امغرة، والعاص بن وائل، وأمية بن خلف، 
 وُأي بن خلف، واأسود بن امطلب، واأسود بن عبد يغوث، وغرهم. 

ُل َمْن َأْظَهَر إِْسَاَمُه َسْبَعة  : َرُسوُل  أي مسعود َعْن  ، َوَأُبو َبْكٍر ، ملسو هيلع هللا ىلص  اهَقاَل : َأور
، وَ  ، َوبَِال  ، َوُأُمُه ُسَميرُة، َوُصَهْيب  ر  ا َرُسوُل امِ َوَعار  بَِعِمهِ  اهَفَمنََعُه ملسو هيلع هللا ىلص  اهْقَداُد، َفَأمر

ا َأُبو َبْكٍر َفَمنََعُه َأي ُكوَن، فَ  اه َطالٍِب، َوَأمر ا َساِئُرُهْم َفَأَخَذُهْم امُْرِ َبُسوُهْم البَِقْوِمِه، َوَأمر
ْمِس ، َفَا ِمنُْهْم إِْنَسان  إِار َوَقْد َواَتاُهْم َعَى َما َأَراُدوا احَ َأْدَراَع  ِديِد ، َوَصَهُروُهْم ِي الشر

ُه َهاَنْت َعَلْيِه َنْفُسُه ِي  إِار  ِوْلَداَن ، َوَأَخُذوا ال، َوَهاَن َعَى َقْوِمِه ، َفَأْعَطْوُه  اهبَِال  ، َفإِنر
َة ، َوُهَو َيُقوُل : َأَحد  ، َأَحد    .()وابن ماجه أخرجه أمد .َيُطوُفوَن بِِه ِشَعاَب َمكر

                                                 
 .(999وهذا لفظه ، وأخرجه ابن ماجه برقم ) (9999برقم ) أخرجه أمدحسن/  (9)
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وأصحابه، ومنع امركن من إصابتهم ملسو هيلع هللا ىلص قادر عى ماية الرسول إى واه سبحانه وتع
 بأذى، ولكن بإصابتهم با أصاهم من الكفار يتحقق عدة مصالح :

 رفعة درجاَم، وزيادة حسناَم، وحط سيئاَم.منها: 

أن ما أصاهم يوضح من بعدهم كيفية مواجهة اإيذاء البدي وامعنوي، وأن ومنها: 
من سبقه صر، وهان عليه حمل اأذى ، فمتى عرف ذلك عىؤذصاب ويُ امؤمن يُ 

                              ي سبيل اه تعاى: 
                                  

  .[ 9-9/العنكبوت]                     
 ورسوله ، وما يريده وهذه اابتاءات العظيمة، والشدائد امؤمة، أثمرت ما حبه اه

 ملسو هيلع هللا ىلص.ورسوله ى ااه تع

، وهذا م يظهر ي من الكاذب فقد تبن ها الطيب من اخبيث، والصادق ي إيانه
 مكة منافقون أبدًا.

 أما ي امدينة ما ذهب اإيذاء البدي كُثر امنافقون، ودخل ي اإسام من يكيد له.
رادهم، فقد جعل اإسام ينتر، وجعل وإيذاء الكفار من آمن بمكة حقق عكس م

 بقاع اأرض فرارًا بدينهم، ومن ذلك قصة الطفيلإى احبشة، وإى  الصحابة هاجرون
 بن عمرو الدوي، فقد أسلم بسبب كثرة تشويه كفار قريش هذا الدين.

تعاطف بعض الكفار مع امؤمنن، إى  وي إيذاء هؤاء الكفار للمؤمنن حكمة أدت
، مرا ملسو هيلع هللا ىلصته هم، وإسامه، كا حصل من مزة بن عبد امطلب عم الرسول ومناِ

، فدخل امسجد احرام، وربه عى رأسه، ثم قال: ملسو هيلع هللا ىلصعلم بإيذاء أي جهل محمد 
ِر إن استطعت؟.  أتشتمه؟ فأنا عى دينه، أقول ما يقول، فُردر ذلك ع

ته فاطمة، ورها ، كان سبب إسامه أنه رب زوج أخوكذا عمر بن اخطاب 
 ، ي دار اأرقم، وأسلم.ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه إى  ما منعته، فندم واستحيا، ثم ذهب

، ملسو هيلع هللا ىلصوحن كثر الداخلون ي اإسام كان ابد من مكان جتمع فيه امسلمون مع الرسول 
دار اأرقم بن أي اأرقم امخزومي  ، ملسو هيلع هللا ىلص ليعلمهم أمور دينهم، فاختار هم الرسول 

ملسو هيلع هللا ىلص الصفا، وباها خلفي يدخله الداخل فا ُيرى، وقد اَذها الرسول  وكانت عى جبل
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ن للبيئة الصاحة، والصحبة الطيبة يمقرًا للدعوة ي السنة اخامسة من البعثة، وي هذا تكو
نِ، وتعلمه إذا جهل، وتنبهه إذا غفل، ولتكون مقرًا للتواصل بن  إذا اإنسانالتي ُتذِكر 

            :بعد يوم من آمن به يوماً ملسو هيلع هللا ىلص ول امسلمن، وتعهد الرس
                                   

  . [ 99] الكهف/                      
 حاولة التقريب بن اإسام واجاهلية : -5

د بن امطلب، وهو يطوف بالكعبة الوليد بن امغرة، واأسوملسو هيلع هللا ىلص فقد اعرض رسول اه 
يا حمد هلمر فلتعبد  وكانوا من أراف قومهم، فقالوا: وأمية بن خلف، والعاص بن وائل،

ما نعبد كنا قد أخذنا حظنا منه، وإن كان ما  ما نعبد، ونعبد ما تعبد، فإن كان الذي تعبد خراً 
          :نعبد خرًا ما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه، فأنزل اه

                                               
  . [ 9-9] الكافرون/                    
بعض ما هو عليه، ويركون هم بعض ما ملسو هيلع هللا ىلص وكان كفار قريش يرون أن يرك حمد 

           :  هم عليه، ليحصل التآلف والتوافق، فأنزل اه 
                                        

  . [5-9] القلم/                    
                       عى احق، وأيده بنره: ملسو هيلع هللا ىلص رسوله فثبت اه 

                                           
  . [ 99-99] اإراء/

رسول إى  اب عى امستضعفن من امسلمن ذهب خباب بن اأرت وما طال العذ
هم اأمثال، فرجعون راضن ملسو هيلع هللا ىلص يستنجد به من هذا العذاب، فيرب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اه 

 مطمئنن صابرين عى الباء.
َوُهَو ُمَتَوِسد  ُبْرَدًة َلُه ِي ظِِل ملسو هيلع هللا ىلص  اهَرُسوِل إى  َقاَل : َشَكْوَنا  َرِت اأَ َخبراِب ْبِن َعْن 

ُجُل فِيَمْن َقْبَلُكْم  »َقاَل : ؟ َلنَا اهَأَا َتْدُعو ؟ َأَا َتْسَتنِْرُ َلنَا :َكْعَبِة ، ُقْلنَا َلهُ ال َكاَن الرر
َفُيَشُق بِاْثنََتْنِ َوَما  ،َفُيَجاُء بِامِنَْشاِر َفُيوَضُع َعَى َرْأِسهِ  ،ْرِض َفُيْجَعُل فِيهِ اأَ  ْحَفُر َلُه ِي ـيُ 

ِديِد َما ُدوَن َحِْمِه ِمْن َعْظٍم َأْو َعَصٍب َوَما احَ َيُصُدُه َذلَِك َعْن ِدينِِه، َوُيْمَشُط بَِأْمَشاِط 
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نر َهَذا ــَلُيتِ  واهِ ،َيُصُدُه َذلَِك َعْن ِدينِهِ  اكُِب ِمْن َصنَْعاءَ اأَ مر إى  ْمَر َحترى َيِسَر الرر
َمْوَت َاَخَاُف إِار   .()البخاريأخرجه .«َوَلكِنرُكْم َتْسَتْعِجُلونَ  ،ِو الِذْئَب َعَى َغنَِمهِ أ اهَ َحْرَ

 عى استهزاء قريش :ملسو هيلع هللا ىلص صر النبي  -3
عذاها عى امستضعفن من امسلمن،  صبت قريش وغرها من القبائل عظيم

 .من الوجهاء واأقوياء وغرهم
فلم تستطع قريش بادئ اأمر أن تبطش به، أو تعتدي عليه كا فعلت ملسو هيلع هللا ىلص أما النبي 

قابل ـبامسلمن، أنه كان رجاً شهًا وقوراً، تتعاظمه نفوس اأعداء واأصدقاء، بحيث ا يُ 
 خاصة والعامة، وكان مع ذلك ي منعة عمه أي طالب.إا باإجال والتوقر من قبل ا

جعلوا همزونه ويستهزؤن به، ويسخرون  ،لكن قريشًا، خاصة أئمة الكفر والضال
 منه ومن أتباعه، وجادلونه وخاصمونه.

 وكان عى رأس امستهزئن أبو هب عمه، وعقبة بن أي معيط، واحكم بن أي العاص،
 العاص بن وائل، وأبو جهل بن هشام وغرهم.والوليد بن امغرة، و

أَْقبَلَِت  "َتبرْت َيَدا أَِي َهٍَب  " َنَزَلْت : مراَقاَلْت :  ري اه عنها أَْسَاَء بِنِْت َأِي َبْكرَعْن 
م  َأَبيْنَا ، َودِينَ ال  ُه َقَليْنَا ،َعْوَراُء ُأُم َمِيٍل بِنُْت َحْرٍب ، َوَهَا َوْلَوَلة  َوِي َيِدَها فِْهر  َوِهَي َتُقوُل : ُمَذمر

  .َجالِس  ِي امَْسِجِد، ُثمر َقَرَأ ُقْرآًنا َوَمَعُه َأبوَبْكرٍ ملسو هيلع هللا ىلص  اهَوَأْمَرُه َعَصْينَا ، َوَرُسوُل 
 اهَفَقاَل َرُسوُل  .َقْد َأْقَبَلْت َوَأَنا َأَخاُف َأْن َتَراكَ  ، اه َرآَها َأُبوَبْكٍر َقاَل : َيا َرُسوَل َفَلار 
َا َلْن َتَراِي  »ملسو هيلع هللا ىلص:  ُقْرَءاَن الَوإَِذا َقَرْأَت »، َوَقَرَأ ُقْرآًنا اْعَتَصَم بِِه َكَا َقاَل ، َوَقَرَأ :  «إِهر

ِذيَن ا ُيْؤِمنُوَن بِاآِخَرِة ِحَجاًبا َمْسُتوًراَجَعْلنَا َبْينََك وَ  َفَأْقَبَلْت َحترى َوَقَفْت َعَى ،  «َبْنَ الر
ُت َأنر َصاِحَبَك َهَجاِي  ،، َفَقاَلْت : َيا َأَبا َبْكٍر ملسو هيلع هللا ىلص  اهِي َبْكٍر ، َوَمْ َتَر َرُسوَل أ  .إِِي ُأْخِرْ

ْت َوِهَي َتُقوُل : َقْد َعلَِمْت ُقَرْيش  َأِي َبيْ الَفَقاَل : ا ، َوَرِب َهَذا  ِت َما َهَجاِك ، َقاَل : َفَولر
 .()احاكمأخرجه  .بِنُْت َسِيِدَها

َأَا َتْعَجُبوَن »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص مذمًا، ثم يسبونه، فكان ملسو هيلع هللا ىلص وكانت قريش تسمي رسول اه 
ُف  َوَأَنا  ،ًا ـًا ، َوَيْلَعنُوَن ُمَذمر ـْشتُِموَن ُمَذمر يَ  ،َعنِي َشْتَم ُقَرْيش َوَلْعنَُهمْ  اهُ َكْيَف َيْرِ

د  ـمُ   .()البخاريأخرجه  «َحمر
                                                 

 .(9999برقم ) أخرجه البخاري (9)
 .  (9999احاكم )أخرجه حسن/  (9)
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري (9)
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ي ملسو هيلع هللا ىلص فقد بلغ من أمره أنه كان يتبع رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص أما زوجها أبو هب، عم رسول اه 
 اأسواق وامجامع واأندية، ومواسم احج، ويكذبه أمام الناس.

ِِ عن َربِيَعَة ْبن َعبراٍد الدر  ِي اجَاِهِليرِة ِي ُسوِق ِذي امََجاِز  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َرَأْيُت النربِير   ي
َوالنراُس ُمـْجَتِمُعوَن َعَلْيِه، َوَوَراَءُه  «َيا َأُهَا النراُس ُقوُلوا َا إَِلَه إِار اهُ ُتْفلُِحوا»َيُقوُل: َوُهوَ 

، َيْتَبُعُه َحْيُث َذَهَب. َوْجِه، َأْحَوُل، ُذو َغِديالَرُجل  َوِيُء  ُه َصابِئ  َكاِذب  ، َيُقوُل: إِنر َرَتْنِ
َِ َنَسَب َرُسوِل اه  ،ُت َعنْهُ الَفَس   .()أمدأخرجه : َهَذا َعُمُه َأُبو َهٍَب.َوَقاُلوا َ ملسو هيلع هللا ىلصَفَذَكُروا 

باأذى، وشق قميصه، فدعا عليه رسول ملسو هيلع هللا ىلص وتسلط عتبة بن أي هب عى رسول اه 
فخرج ي قافلة يريد الشام فنزل  «بًا من كابكلْ كَ  ط عليهِ لِ هم َس اللر »، وقال: ملسو هيلع هللا ىلص اه

قالوا له : كا . فحطوا متاعهم حوله وقعدوا  .فقال : إي أخاف دعوة حمد منزاً 
 .()احاكمأخرجه  حرسونه ، فجاء اأسد فانتزعه فذهب به .
    : إى زه، فأنزل اه تعمزه ومملسو هيلع هللا ىلص وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول اه 

                                              
                                                       

  . [ 5-9] اهمزة/                                       
بعظم باٍل، فقال: يا حمد أنت ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه إى  اء يوماً بن خلف فج يّ وأما أخوه أُ 

 ملسو هيلع هللا ىلص.تزعم أن اه يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده، ثم نفخه نحو رسول اه 
نعم أقول ذلك، يبعثه اه وإياك بعدما تكونان هكذا، ثم يدخلك ملسو هيلع هللا ىلص : فقال رسول اه 

                         فيه: إى النار، فأنزل اه تع
                                              

                                
                                   

  .  [ 99-99] يس/                        
 معيط، فاذا حصل منه؟ أما أشقى القوم عقبة بن أي

                                                 
 .(99999برقم ) أمدأخرجه صحيح/  (9)
 .  (9999احاكم )أخرجه حسن/  (9)
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َقاَل : َكاَن ُعْقبَُة ْبُن َأِي ُمَعْيٍط ا َيْقَدُم ِمْن َسَفٍر إِا َصنََع  ري اه عنها اْبِن َعبراسٍ َعِن 
َة ُكلرُهْم ، َوَكاَن ُيْكثُِر مُ َطَعاًما َفَدَعا َعلَ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهَجاَلَسَة َرُسوِل ـيِْه النراَس ِجَراَنُه َوَأْهَل َمكر

َقاُء ، َفَقِدَم َذاَت َيْوٍم ِمْن َسَفِرِه َفَصنََع َطَعاًما ، ُثمر َدَعا رَ  ُسوَل َوُيْعِجبُُه َحِديثُُه َوَيْغلُِب َعَلْيِه الشر
َوَأِي  اهَما َأَنا بِالرِذي آُكُل َطَعاَمَك َحترى َتْشَهَد َأْن ا إَِلَه إِا  »َقاَل : َطَعاِمِه ، فَ إى  ملسو هيلع هللا ىلص اه

. َفَقاَل : اْطَعْم َيا اْبَن َأِخي . َقاَل : َما َأَنا بِالرِذي َأْفَعُل َحترى َتُقوَل ، َفَشِهَد بَِذلَِك ،  «اه َرُسوُل 
 َذلَِك ُأَير ْبَن َخَلٍف َفَأَتاُه ، َفَقاَل : َصبَْوَت َيا ُعْقبَُة، َوَكاَن َخلِيَلُه.  َفَطِعَم ِمْن َطَعاِمِه ، َفبََلغَ 

ُجُل َفَأَبى َأْن َيْطَعَم ِمْن َطَعاِمي إِا َأْن  واهَفَقاَل : ا  ر الرر ََ َما َصَبْوُت ، َوَلكِْن َدَخَل إِ
ُرَج مِ  ْن َبْيتِي َقْبَل َأْن َيْطَعَم ، َفَشِهْدُت َلُه َفَطِعَم . َفَقاَل : َما َأْشَهَد َلُه ، َفاْسَتْحَيْيُت َأْن َخْ

ِذي َأْرَى َعنَْك َأَبًدا َحترى َتْأتَِيُه َفَتْبُزَق ِي َوْجِههِ  َقاَل َفَفَعَل بِِه  .َوَتَطَأ َعَى ُعنُِقهِ  ،َأَنا بِالر
ٍة فَ  ،َذلَِك    .َفْيهِ َقاُه َبْنَ َكتِ لأَوَأَخَذ َرِحَم َدابر

ْيِف لأا »ملسو هيلع هللا ىلص:  اهَفَقاَل َلُه َرُسوُل  َة إِا َعَلْوُت َرْأَسَك بِالسر  . «َقاَك َخاِرًجا ِمْن َمكر
ا ُه ، َقْتَلُه َعاِصِم ْبِن َثابُِت ْبُن  ،َفُأِرَ ُعْقَبُة َيْوَم َبْدٍر ، َفُقتَِل َصْرً َوَمْ ُيْقَتْل ِمَن اأَُساَرى َغْرُ

 .()أبونعيم اأصبهاي ي دائل النبوةجه أخر .اأَْقَلِح 
وكان اأخنس بن ُريق من أراف القوم، ومن ُيسمع له، ومن يؤذي رسول اه 

                          ويصيب منه، ويرد عليه، فأنزل اه فيه: ملسو هيلع هللا ىلص 
  .[ 99-99] القلم/                                        

وكان الوليد بن امغرة امخزومي من سادة قريش، وكان من جادلون رسول اه 
رك ـترك وأنا كبر قريش وسيدها؟ ويُ ل عى حمد، وأُ نزَ ـيُ ، وينال منه، ويقول: أَ ملسو هيلع هللا ىلص

أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيف؟ فنحن عظيا القريتن! فنزل قوله 
                                           سبحانه: 

                                           
  .[ 99-99] الزخرف/                                 
 وَكًا به.ملسو هيلع هللا ىلص أما العاص بن وائل السهمي فكان من أشد الناس عداوة للنبي 

، قال العاص بن وائل: لقد انقطع نسله، وكان إذا ُذكر ملسو هيلع هللا ىلصفحن مات عبد اه ابن النبي 
، قال: دعوه، فإنا هو رجل أبر ا عقب له، لو قد مات انقطع ذكره، ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 

                                                 
 .(9/999أبونعيم اأصبهاي ي دائل النبوة )ه أخرجصحيح/  (9)
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                           واسرحتم منه، فأنزل اه ي ذلك: 
 . [ 9-9] الكوثر/                           

َِ : َلْن ال َعَى َكاَن ََقاَل :   َخبراٍب َعْن و َعاِص ْبِن َواِئٍل َدْين  ، َفَأَتْيُتُه َأَتَقاَضاُه ، َفَقاَل 
ٍد ، َقاَل :  ٍد َحترى َمُوَت ، ُثمر َأْقِضَيَك َحترى َتْكُفَر بُِمَحمر َفُقْلُت َلُه : إِِي َلْن َأْكُفَر بُِمَحمر

َماٍل إى  ُتْبَعَث ، َقاَل : َوإِِي َمَْبُعوث  ِمْن َبْعِد امَْوِت ، َفَسْوَف َأْقِضيَك إَِذا َرَجْعُت 
                   :َيةُ اآَوَوَلٍد، َقاَل : َفنََزَلْت َهِذِه 

                                   
 .()متفق عليه                    

وأصحابه، فكان أخزاه اه ملسو هيلع هللا ىلص أما أبو جهل بن هشام فكان من أشد الناس عداوة للنبي 
 وما جاء به من احق، ويؤذيه بالقول والفعل.ملسو هيلع هللا ىلص هزأ برسول اه 

َي بِالنربِِي  ري اه عنها اْبِن َعبراسٍ َعِن  َبْيِت امَْقِدِس ، َوَجاَء ِمْن إى  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل : ُأْرِ
ِهْم ، َفَقاَل ُأَناس  : َنْحُن ُنَصِدُق َحِدُثُهْم بَِمِسِرِه ، َوبَِعاَمِة َبْيِت امَْقِدِس ، َوَبِعرِ ـَلْيَلتِِه يُ 

ًدا ـمُ  َب ــاْرَتُدوا ُكفر ــبَِا َيُقوُل، فَ  ملسو هيلع هللا ىلص َحمر  َأْعنَاَقُهْم َمَع َأِي َجْهٍل ، َقاَل : َوَقاَل  اهاًرا ، َوَرَ
ُقوِم ، َهاُتوا ُزْبًدا َوتَ ـَأُبو َجْهٍل : ُخَِوُفنَا مُ  د  بَِشَجِر الزر   .()أخرجه أمد .ُمواتَزقر فْمًرا ـَحمر

َحقر ُتَقاتِِه َوا  اهاترُقوا "َيَة : اآَقَرَأ َهِذِه ملسو هيلع هللا ىلص  اهَأّن َرُسوَل  ري اه عنها اْبِن َعبراسٍ َعِن و
ُقوِم ُقطَِرْت ِي َدارِ  »ملسو هيلع هللا ىلص:  اهَقاَل َرُسوُل  "ا َوَأْنتُْم ُمْسلُِموَن َمُوُتنر إِ   َلْو َأنر َقْطَرًة ِمَن الزر

 .()أمد والرمذيأخرجه  «َفَكيَْف بَِمْن َيُكوُن َطَعاَمهُ  ، َأَْفَسَدْت َعَى َأْهِل الُدْنيَا َمَعايَِشُهمْ  الُدْنيَا
، فقال له: واه يا حمد لتركن سب آهتنا أو لنسبن ملسو هيلع هللا ىلص ولقي أبو جهل مرة رسول اه
                            فيه: إى إهك الذي تعبد، فأنزل اه تع

 . [ 999] اأنعام/              
 اه تعاى.إى  عن سب آهتهم، وجعل يدعوهمملسو هيلع هللا ىلص فكف عندئذ رسول اه 
أي كنت أمي أنا ملسو هيلع هللا ىلص  إن أول يوم عرفت رسول اهقال:  عن امغرة بن شعبة 

ملسو هيلع هللا ىلص  فقال رسول اهملسو هيلع هللا ىلص  وأبو جهل بن هشام ي بعض أزقة مكة، إذ لقينا رسول اه
. قال «اهِإى  أدعوكَ  ، هرسولِ إى عز وجل و اهِإى  مر لُ هَ  ، يا أبا احكم»أي جهل: 

                                                 
 .واللفظ له (9959، ومسلم برقم ) (9959برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(9999برقم ) أخرجه أمدصحيح/  (9)
 .( وهذا لفظه9999الرمذي برقم )أخرجه و ، (9999أمد برقم )أخرجه صحيح/  (9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2698
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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غت؟ قد بلر  نشهد أنْ  إا أنْ  عن سب آهتنا؟ هل تريد أبو جهل: يا حمد هل أنت منتهٍ 
ما اتبعتك. فانرف  فواه لو أي أعلم أن ما تقول حقاً  ، غتقد بلر  فنحن نشهد أنْ 

ِر فقال: فواه إي أعلم أن ما يقول حقملسو هيلع هللا ىلص  رسول اه بني قي  ولكنْ  ، وأقبل ع
قالوا: فينا اللواء. جابة. فقلنا: نعم. فقالوا: فينا الندوة. فقلنا: نعم. ثم فينا احِ : قالوا 

ت منا، حتى إذا حاكر موا وأطعَ فقلنا: نعم. قالوا: فينا السقاية. فقلنا: نعم. ثم أطعَ 
 .()البيهقي ي دائل النبوةأخرجه  .واه ا أفعل ،الركب قالوا: منا نبي

، واه سبحانه يؤيده ملسو هيلع هللا ىلصهذه بعض أنواع السخرية وااستهزاء من كفار قريش بالنبي 
                ويسليه، ويبره بالنر والتمكن، فيقول: وحفظه، 

 [.99] اأنعام/                                 
                                          ويقول له: 

 [. 55-59] احجر/                          
                                        ۓ      ويقول له: 

 [. 99] اأنعام/       
 . [99] الروم/                                      ويقول له: 
                                        ويقول له: 

 [.99اف/] اأحق            
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(9/999ة )البيهقي ي دائل النبوأخرجه  (9)
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 احبشة إى  اهجرة -3
ما يصيب أصحابه من الباء والعذاب، وأنه ا يقدر أن يمنعهم ملسو هيلع هللا ىلص ما رأى رسول اه 

َحُقوا ـالإِنر بَِأْرِض اَحَبَشِة َملًِكا ا ُيْظَلُم َأَحد  ِعنَْدُه ، فَ »:  ما هم فيه من الباء، قال هم
 .()البيهقي ي السنن الكرىأخرجه  «ار َأْنُتْم فِيهِ ـْخَرًجا مِ ـَلُكْم َفَرًجا َومَ  اهُ ْجَعَل ـبِبِاِدِه ، َحترى يَ 

خافة  ،أرض احبشةإى  ملسو هيلع هللا ىلصفخرج عند ذلك امسلمون من أصحاب رسول اه 
 الفتنة، وفرارًا بدينهم، فكانت أول هجرة ي اإسام.

، وعبد ملسو هيلع هللا ىلصسول اه ، وامرأته رقية بنت روكان فيمن هاجر: عثان بن عفان 
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.
لبحر، منهم الراكب، ومنهم اماي، فخرجوا حتى أتوا الشعيبة، مرفأ للسفن عى ا

  .احبشةإى  هم ساعة وصلوا سفينتن لتجار ملوهم فيهاإى ويَ اه تع
وكان عددهم مسة عر نفرًا: أحد عر رجا، وأربع نسوة، وكان خروجهم ي 

احبشة وجدوا فيها خر جار، إى  رجب من السنة اخامسة من البعثة، وما وصلوا
 يكرهونه. دينهم، وعبدوا اه، ا يؤذهم أحد، وا يسمعون شيئاً  وأمنوا عى

 مكة بعد رمضان من تلك السنة.إى  ولكن م يطل هم امقام ي احبشة، فقد عادوا
 احبشة :إى  اهجرة الثانية 

مكة، اشتد أذى الكفار عليهم، فأشار الرسول إى  ما رجع امهاجرون من احبشة
احبشة مرة ثانية، فهاجروا قرابة ثاثة وثانن رجا، إى  جرةعى أصحابه باهملسو هيلع هللا ىلص 

 ثاي عرة امرأة.و
 وما علمت قريش هؤاء بعثت رجلن من أصلب رجاها وأذكاهم، وهم: 

 النجاي وبطارقته.إى  عمرو بن العاص، وعبد اه بن أي ربيعة، وأرسلوا معهم اهدايا امستطرفة
ها ي إقناع  ليكونوا عوناً  ،البطارقةإى  ة، وقدما رشوَااحبشإى  وجاء الرجان

 النجاي، ليطرد هؤاء امسلمن من باده.
 ولكن النجاي م يتعجل ي إعطاء الرأي، وطلب أن حر بن يديه ميع أطراف القضية. 

                                                 
 .(5/9البيهقي ي السنن الكرى )أخرجه جيد/  (9)
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م الرجان اهدايا ملك احبشة، وحر امسلمون، واختاروا جعفر در فلا حروا قَ 
 ن أي طالب أن يكون امتحدث عنهم.ب

فقال النجاي هم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم؟ وم تدخلوا به ي ديني؟ 
: أها املك! كنا قومًا أهل جاهلية، نعبد اأصنام، ونأكل اميتة، ونأي فقال جعفر 

ا عى ذلك الفواحش، ونقطع اأرحام، ونِء اجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكن
اه إى  حتى بعث اه إلينا رسواً منا، نعرف نسبه وصدقه، وأمانته وعفافه، فدعانا

 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 

 رجوعهم خارين، وبقاء امسلمن ي احبشة آمنن مطمئنن.كفار قريش، و
الصحابة هذه اهجرة، لينظر هل يركون البلد واأهل وامال من إى وقد ابتى اه تع

أجل الدين، أو يركون الدين من أجل البلد واأهل وامال، فاختاروا اهجرة ي 
 احبشة فارين بدينهم.ى إ سبيل اه من أجل الدين، وهاجروا ي سبيل اه

أها شملت أفرادًا  ؛وأحدثت هجرة احبشة هزة كبرة ي امجتمع امكي امرك
 من البيوت القرشية الكبرة.

وقد مكث مهاجروا احبشة ما شاء اه، ثم عاد بعضهم بعد هجرة امدينة، وقبل غزوة 
الباقون مع جعفر بن أي  بدر الكرى، وكانوا ثاثة وثاثن رجًا وثان نساء، وعاد

طالب بعد فتح خير ي العام السابع اهجري، وي هذا العام توي النجاي بعد أن 
 .()متفق عليه .صاة الغائبملسو هيلع هللا ىلص أكرمه اه باإسام، فصى عليه رسول اه 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(599، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
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 مفاوضات قريش مع أي طالب -4
رف الناس عن أيقنت قريش أن بطشها بامسلمن امستضعفن وغرهم م ي

وأصحابه م تفلح ي الصد ملسو هيلع هللا ىلص اإسام، ورأت أن طرق ااستهزاء والسخرية بمحمد 
 أسلوب امفاوضات مرة أخرى.إى  عن سبيل اه ، فلجأت قريش

أي طالب مرة أخرى، فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنًا إى  فذهب أراف قريش
ي نادينا وي جلسنا، وإنا قد استنهيناك من ورفًا، ومنزلة فينا، وإن ابن أخيك يؤذينا 

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.

وا ملسو هيلع هللا ىلص ول اه فعظم عى أي طالب فراق قومه وعداوَم، وم يطب نفسًا بإسام رس
، فلا جاء إليه قال له: يا ابن أخي إن قومك قد ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه إى  خذانه، فبعث

ِر أدهم وي جلسهم فانته عن ذلك، وي، فزعموا أنك تؤذهم ي ناؤجا بق ع
 وعى نفسك، وا حملني من اأمر ماا أطيق.

ْمَس  َما َتَرْونَ »الساء، فقال: إى  ببرهملسو هيلع هللا ىلص فحّلق رسول اه  ؟  َقاُلوا : َنَعْم ،  «َهِذِه الشر
، َفَقاَل  «َلًة عُلوا ِمنَْها ُش عَما َأَنا بَِأْقَدَر َعَى َأْن َأَدَع َذلَِك ِمنُْكْم َعَى َأْن ُتْش »َقاَل : 

ْبنَا اْبَن َأِخي َقُط َفاْرِجُعوا  .()احاكمأخرجه  .َأُبوَطالٍِب : َما َكذر
 ، فقال:ملسو هيلع هللا ىلصامشهورة ي نرة الرسول ثم أطلق أبو طالب قصيدته 

 واه لن يصلوا إليك بجمعهم
 فامي أمرك ما عليك غضاضة
 ودعوتني وعلمُت أنك ناصحي

 قد علمت بأنه وعرضت ديناً 
 لوا امامة أو حذار مسبة

 
 
 

 حتى أوسد ي الراب دفينا 
 بذاك منك عيونا رر قَ أبر وَ 

 أمينا مَ دْ فلقد صدقت وكنت قِ 
 يان الرية دينامن خر أد

 لوجدتني سمحًا بذاك مبينا
 

                                                 
 .  (9/999احاكم )أخرجه صحيح/  (9)
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 ملسو هيلع هللا ىلصطلب قريش تسليم الرسول  -5
ماض ي دعوته، وأن أبا طالب قد أبى خذان ابن ملسو هيلع هللا ىلص ما رأت قريش أن رسول اه 

أخيه وإسامه، وإِاره عى مايته، مشوا إليه بعارة بن الوليد بن امغرة، فقالوا 
ش ماا، ونسبا، وشهامة وشعرا، فخذه، فلك له: يا أبا طالب، قد جئناك بفتى قري

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 
 ا يكون أبدا. تقتلونه؟ هذا واه

فقال امطعم بن عدي: واه يا أبا طالب لقد أنصفك قومك، وجهدوا عى التخلص 
 ما تكرهه، فا أراك تريد تقبل منهم شيئًا.

، امفقال أبو طالب: واه ما أنصفتموي، ولكنك قد أمعت خذاي، و ِّ ظاهرة ع
 فاصنع ما بدا لك.

ما إى  لمن دعا بني هاشم، وبني امطلبوما رأى أبو طالب ما تصنع قريش بامس
إى  ، والقيام دونه، فاجتمعوا إليه، وقاموا معه، وأجابوهملسو هيلع هللا ىلصهو عليه من منع رسول اه 

 ما دعاهم إليه إا ما كان من عمه أي هب فبقي عى عداوته.
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 ملسو هيلع هللا ىلصحاولة الطغاة اغتيال الرسول  -3
مكر زعائها، وأمعوا عى قتل النبي  بعد فشل مفاوضات قريش مع أي طالب اشتد

د ، فلا كان مساء الليلة التي عرضوا فيها عارة بن الوليد عى أي طالب ُفقملسو هيلع هللا ىلص
 ، فلم ُيعلم أين مكانه . ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 

فوجد أبا طالب  وجاء أبوطالب وعمومته فلم جدوه ي منزله، فجاء زيد بن حارثة 
ومعه أصحابه يتحدثون، وما علم  ،اأرقمي دار ملسو هيلع هللا ىلص مهمومًا، فأخره أن الرسول 

بحال عمه أي طالب ذهب إليه، فقال: يا ابن أخي أين كنت؟ أكنت ي ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه 
بيته، فلا أصبح ملسو هيلع هللا ىلص خر؟ فقال: نعم، فقال أبو طالب: أدخل بيتك، فدخل رسول اه 

بني  فأخذه بيده فوقف به عى أندية قريش، ومعه فتيانملسو هيلع هللا ىلص أبو طالب غدا مع النبي 
 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 

 أبو جهل لعنه اه. أشدهم انكساراً 
ليقتلوه،  ملسو هيلع هللا ىلصَأن ُأَناًسا من بني َمـْخُزوم تواصوا بِالنربِِي  عن ابن عباس ري اه عنها

ِِ سمُعوا ِقَراَءته فأرسلوا  ملسو هيلع هللا ىلصِمنُْهم َأُبو جهل والوليد بن ُمغَرة ، َفبينا النربِي  ليه إَقاِئم ُيَص
ِِ فِيِه، َفجعل يسمع ِقَراَءته َوَا يَراُه،  َولِيد لَيْقُتلُه ، َفاْنَطلقال ِذي ُيَص َحترى َأَتى امََكان الر

ِِ فِيِه إى  َفاْنَرف إليهم فأعلمهم بذلك َفأتوُه، َفَلار اْنَتهوا ِذي ُهَو ُيَص امََكان الر
ْوت من َخلفهم، فيذهبون إليإى  سمُعوا ِقَراَءته، فيذهبون ْوت َفإِذا الصر ه فيسمعونه الصر

         َأْيضًا من َخلفهم، فانرفوا َوم َجدوا إَِلْيِه َسبِيًا، َفَذلِك َقْوله: 
 .()البيهقي ي دائل النبوةأخرجه                     

 بعد يوم. ترقد وتزداد ي قلوب امركن يوماً ملسو هيلع هللا ىلص وم تزل فكرة اغتيال النبي 
 .. ملسو هيلع هللا ىلصعنها ي قصة طويلة جرت بن امركن وبن النبي عن ابن عباس ري اه 

قد أبى إا ما ترون من  إن حمداً  ،يا معر قريش :قال أبو جهل  ملسو هيلع هللا ىلصفلا قام عنهم 
                                                 

 .(9/959البيهقي ي دائل النبوة )أخرجه  (9)
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عيب ديننا ، وشتم آبائنا ، وتسفيه أحامنا ، وسب آهتنا ، وإي أعاهد اه أجلسن له 
 .ذلك بنو عبد مناف ما بدا همفليصنع بعد  ،بحجر ، فإذا سجد فضخت به رأسه غداً 

فقام يصِ بن الركنن  ملسو هيلع هللا ىلصوجلس ، وأتى النبي  فلا أصبح أبو جهل أخذ حجراً 
الشام، وجلست قريش ي أنديتها ينظرون، فلا إى  اأسود والياي، وكان يصِ

احتمل أبو جهل احجر ثم أقبل نحوه ، حتى إذا دنا منه رجع  ملسو هيلع هللا ىلصسجد رسول اه 
ره ، حتى قذف به من يده ، وقامت إليه جَ لونه ، قد يبست يداه عى َح  اً منتقع مرعوباً 

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 

 .() أنيابه لفحل قط ، فَهمر أن يأكلني.
د  َوْجَهُه َبْنَ َأْظُهِرُكْم ؟َقاَل َفِقيَل :ـَقاَل : َقاَل َأُبوَجْهٍل : َهْل ُيَعِفُر مُ   َأِي ُهَرْيَرةَ َعْن و  َحمر

ِت  .َنَعْم  ى َلِئْن َرَأْيُتُه َيْفَعُل َذلَِك َأََطَأنر َعَى َرَقَبتِِه ، َأْو َأَُعِفَرنر َوْجَهُه الوَ  َفَقاَل : َوالار ُعزر
اِب  ِِ َزَعَم لَِيَطَأ َعَى َرَقَبتِِه ، َقاَل : َفَا  ملسو هيلع هللا ىلص اهَقاَل : َفَأَتى َرُسوَل .ِي الُرَ َوُهَو ُيَص

ُص َعَى َعِقَبْيِه ، َوَيترِقي بَِيَدْيِه ، َقاَل : َفِقيَل َلُه : َما َلَك ؟ َفَقاَل : َفِجَئُهْم ِمنُْه إِار َوُهَو َينْكُ 
َلْوَدَنا ِمنِي َاْخَتَطَفْتُه »ملسو هيلع هللا ىلص: اهَفَقاَل َرُسوُل .َوَأْجنَِحةً  َوَهْوًا  َخنَْدًقا ِمْن َنارٍ ـإِنر َبْينِي َوَبْينَُه لَ 

 .() مسلمه أخرج . «امََاِئَكُة ُعْضًوا ُعْضًوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(9/999(، وسرة ابن هشام )99/999انظر سر أعام النباء  ) (9)
 .(9959برقم )أخرجه مسلم  (9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 إسام مزة بن عبد امطلب  -2
أسلم مزة بن عبد  ي وسط هذا اجو امشحون بالظلم والطغيان من كفار قريش

أسن من الرسول  ، وأخوه من الرضاعة، وكان ملسو هيلع هللا ىلصوهو عم الرسول  امطلب 
 بسنتن.ملسو هيلع هللا ىلص 

عند ملسو هيلع هللا ىلص ه ، فقد مر أبو جهل برسول املسو هيلع هللا ىلصوسبب إسامه ي البداية مية للرسول 
 ساكت ا يكلمه.ملسو هيلع هللا ىلص الصفا، فآذاه وشتمه، ونال منه ببعض ما يكره، ورسول اه 

 ناد من قريش عند الكعبة، فجلس معهم، ثم أقبل مزة إى  ثم انرف أبو جهل
من صيٍد، متوشحًا سيفه، فأخرته أمة ابن جدعان با سمعت، فاحتمل مزة 

 ة.ا أراد اه به من الكرامـمَ ـالغضب، لِ 
فخرج يسعى ليوقع بأي جهل ما يكره، فلا دخل امسجد نظر إليه جالسًا ي القوم، 
فأقبل نحوه، وقام عى رأس أي جهل، فرفع القوس، وربه به، فشجه شجة منكرة، 

ِر ذلك إن استطعت.ثم قال أي جهل: أتشتمه وأنا عى دينه، أقول ما يقول، رُ   در ع
ة أي جهل، فمنعهم أبو جهل، وقال هم: دعوا أبا فقام رجل من بني خزوم لنر

 عارة، فو اه لقد سببت ابن أخيه سبًا قبيحًا.
ره وبملسو هيلع هللا ىلص اء إليه رسول اه بيته، وثبته اه عى دينه، فجإى  وعاد مزة  ه، رر فذكر

 اإيان ي قلبه.إى وأنذره، فثبت اه تع
قد ملسو هيلع هللا ىلص رور، وعرفت قريش أن رسول اه بإسام عمه مزة أيا ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه  وُرر 

 سيمنعه. عز وامتنع، وأن مزة 
فسبحان احكيم العليم الذي جعل ما حب ي باطن ما يكره اإنسان، فا فعله أبو 

من اأذى كان سببًا لتحريك العصبية القبلية، وإسام مزة، وإذا ملسو هيلع هللا ىلص جهل برسول اه 
رت ء، والعصبية مقوتة، لكن إذا ُسخِ العصبية تطاول السفهاء عى اأنبيا ضعفت

 وإعاء كلمة اه ، وردع الظامن، فهي حمودة. ،خدمة الدين
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  إسام عمر بن اخطاب  -1
بثاثة أيام، أيد اه اإسام وامسلمن بإسام  بعد إسام مزة بن عبد امطلب 

 ، وقوة الشكيمة.، وكان رجًا معروفًا بحدة الطبعالفاروق عمر بن اخطاب 
وكان من أشد الناس عداوة للمسلمن، وناهم منه من اأذى حتى يئسوا من إسامه، 

 لعمر باهداية.ملسو هيلع هللا ىلص وقد دعا رسول اه 
ْسَاَم بَِأَحِب َهَذْيِن اإِ اللرُهمر َأِعزر  »َقاَل : ملسو هيلع هللا ىلص  اهَأّن َرُسوَل  ري اه عنهااْبِن ُعَمَر َعن 

ُجَلْنِ إَِلْيَك ، بَِأِي َجْهٍل َأْو بُِعَمَر ْبِن  ُعَمَر ْبَن  اهإى  َفَكاَن َأَحُبُهَا  «طراِب اخَ الرر
 .()والرمذي أخرجه أمد .طراِب اخَ 

بنت أي حثمة فقالت: واه فقد روَا أم عبد اه  اب أما قصة إسام عمر بن اخط
أرض احبشة، وقد ذهب عامر ي بعض حاجتنا، إذ أقبل عمر بن إى  إنا لنرحل

اخطاب حتى وقف عِ وهو عى ركه. قالت: وكنا نلقى منه الباء أذى لنا ورًا 
 علينا. فقالت: فقال: إنه َانطاق يا أم عبد اه. 

ت: نعم، واه لنخرجن ي أرض اه، آذيتمونا وقهرمونا، حتى جعل اه قالت: فقل
لنا خرجًا. قالت: فقال: صحبكم اه، ورأيت له رقة م أكن أرها، ثم انرف وقد 

 خروجنا.  –فيا أرى  -أحزنه 
من حاجتنا تلك، فقلت له: يا أبا عبد اه، لو رأيت  -وهو زوجها  -قالت: فجاء عامر

ته وحزنه علينا. قال: أطمعت ي إسامه؟ قالت: قلت: نعم. قال: ا عمر آنف ًا وِرقر
يسلم الذي رأيت حتى يسلم مار اخطاب. قالت: يأسًا لِـَا كان يرى من غلظته 

 .()ي فضائل الصحابة واحاكم أخرجه أمد اإسام. ىوقسوته ع
عمره، بعد أن دخل وهو ي السادسة والعرين من  وقد أسلم عمر بن اخطاب 

دار اأرقم، بعد أربعن نفسًا أسلموا قبله من اأحرار، ثم انتر خر ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه 
 ي مكة. إسام عمر بن اخطاب 

ما أسلم عمر بن اخطاب  قال : أي قريش أنقل قال :  ري اه عنهابن عمر اعن 
قال : فغدا عليه ، قال عبد اه : .للحديث ؟ قيل له : ميل بن معمر اجمحي 

                                                 
 .(9999، وأخرجه الرمذي برقم )(9959برقم ) أخرجه أمدحسن/  (9)
 .(9595احاكم برقم )، وأخرجه (999برقم ) ي فضائل الصحابة أخرجه أمدحسن/  (9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
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ل كلا رأيت ، حتى جاءه ، فقال : أما وغدوت أتبع أثره أنظر ما يفعل ، وأنا غام أعقِ 
 ؟  ملسو هيلع هللا ىلصعلمت يا ميل أي قد أسلمت ودخلت ي دين حمد 

 ما راجعه حتى قام جر رجليه، واتبعه عمر، واتبعت أي ، حتى إذا قام قال : فواه
وهم ي أنديتهم حول  - عى باب امسجد ِخ بأعى صوته: يا معر قريش

 ،قال : يقول عمر من خلفه : كذب ، ولكن قد أسلمت . أأا إن عمر قد صب - الكعبة
 .عبده ورسوله وشهدت أن ا إله إا اه وحده ا ريك له ، وأن حمداً 

 سهم ،ؤوقال : وثاروا إليه ، قال : فا برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس عى ر
فقعد ، وقاموا عى رأسه ، وهو يقول : افعلوا ما بدا لكم ،  -أي أعيا  - قال : وطلح

لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا ، قال : فبيناهم  رجل فأحلف أن لو كنا ثاث مائة
وقف عليهم ،  عى ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه جبة حرة وقميص قومس حتى

 ه ، رجل اختار لنفسه أمراً مَ عمر بن اخطاب ، قال : فَ  أفقال : ما شأنكم ؟ قالوا : صب
 .() أمد ي فضائل الصحابة وابن حبانأخرجه  فاذا تريدون ؟

عزر اإسام وامسلمون، وصاروا يطوفون بالكعبة،  وبإسام عمر بن اخطاب 
 ويصلون ا خافون قريشًا.

 .() البخاريأخرجه  .قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر  عن ابن مسعود 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(9995ابن حبان برقم )أخرجه ( وهذا لفظه ، و999أمد ي فضائل الصحابة برقم )أخرجه  جيد/  (9)
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري (9)
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 ملسو هيلع هللا ىلصإغراءات قريش للنبي  -3
بعد يوم، وأن  وماً ماض ي دعوته، وأن أصحابه يزيدون يملسو هيلع هللا ىلص ما رأت قريش أن الرسول 

كل حاواَا ي الصد عن سبيل اه قد باءت بالفشل، فرأت أن جرب أسلوب اإغراء 
 بريق هذه العروض.ملسو هيلع هللا ىلص غري حمدًا ـبامال، أو اجاه، أو امُلك، ظنًا منهم أنه ربا يُ 

 قال يوماً  -وكان سيدا  -دثت أن عتبة بن ربيعة عن حمد بن كعب القرظي قال : ُح 
جالس ي امسجد وحده : يا معر ملسو هيلع هللا ىلص ورسول اه  ،الس ي نادي قريشوهو ج

وَأعرض عليه أمورًا لعله يقبل بعضها، فنعطيه أها حمد فأكلمه إى  قريش ، أا أقوم
  .شاء ويكف عنا ؟ فقالوا : بى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه

، إنك منا حيث قد فقال : يا ابن أخي ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه إى  فقام إليه عتبة حتى جلس
 ،علمت من السطة ي العشرة وامكان ي النسب ، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم

رت به من بت به آهتهم ودينهم ، وكفر هت به أحامهم ، وعِ قت به ماعتهم ، وسفر فرر 
 .تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها ض عليك أموراً رِ عْ مى من آبائهم ، فاسمع مني أَ 

  .«أسمعْ  قل يا أبا الوليدِ »ملسو هيلع هللا ىلص: ال له رسول اه قال : فق
معنا لك من  قال : يا ابن أخي إن كنت إنا تريد با جئت به من هذا اأمر مااً 

دناك علينا ، حتى ا نقطع ، وإن كنت تريد به رفا سور  أموالنا حتى تكون أكثرنا مااً 
تراه  ياً ئْ وإن كان هذا الذي يأتيك رِ كناك علينا ، دونك ، وإن كنت تريد به ملكا ملر  أمراً 

  .ا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب ، وبذلنا فيه أموالنا حتى نرئك منه
يا أبا  أقد فرغَت »ملسو هيلع هللا ىلص : رسول اه  قال ،يستمع منهملسو هيلع هللا ىلص ورسول اه  ،من قولهفرغ  فلا

  .قال : نعم«؟الوليد 
   الّرْمَِن الّرِحيِم  اهبِْسِم ملسو هيلع هللا ىلص :  رسول اه. فقال قال : أفعل «ع مني تمفاْس  »قال : 

                                  
                                     

فيها يقرؤها ملسو هيلع هللا ىلص ثم مى رسول اه                         
 عليها يسمع منه، ه خلف ظهره معتمداً وألقى يدي فلا سمعها منه عتبة أنصت ها، ، عليه
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يا أبا الوليد ما  قد سمعَت »ملسو هيلع هللا ىلص:  فسجد ثم قال السجدة منهاإى  ملسو هيلع هللا ىلصثم انتهى رسول اه 
 .«، فأنت وذاكسمعَت 

نحلف باه لقد جاءكم أبو الوليد بغر  : أصحابه فقال بعضهم لبعضإى  فقام عتبة
:  هم قالف راءك يا أبا الوليد ؟الوجه الذي ذهب به . فلا جلس إليهم قالوا : ما و

واه ما سمعت مثله قط ، واه ما هو بالشعر وا بالسحر  ورائي أي قد سمعت قواً 
  .وا بالكهانة

 ، يا معر قريش أطيعوي واجعلوها ي ، وخلوا بن هذا الرجل وبن ما هو فيه فاعتزلوه
به العرب فقد كفيتموه ِص فواه ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم ، فإن تُ 

.  الناس به وكنتم أسعد، وعزه عزكم ،ككملْ كه مُ لْ بغركم، وإن يظهر عى العرب فمُ 
أخرجه  .فاصنعوا ما بدا لكم ، قال : هذا رأيي فيه. قالوا : سحرك واه يا أبا الوليد بلسانه

 .()ابن إسحاق ي السرة والبيهقي ي دائل النبوة 
 زات :طلب اآيات وامعج 

 ملسو هيلع هللا ىلص ح ي كف النبي لم تف والراءما رأت قريش أن طرق اأذى واإرهاب، وطرق اإغراء 
اخوارق وامعجزات امادية واحسية، ليعجز، ملسو هيلع هللا ىلص عن دعوته، رأت أن تطلب من النبي 

 ويرك دعوته. ،ويفشل
نه قالوا : يا حمد ، إن كنت غر قابل منا شيئًا ما عرضناه عليك فإنك قد علمت أف

وا أشد عيشًا منا ، فسل لنا ربك الذي  ،وا أقل ماء ،ليس من الناس أحد أضيق بلداً 
فليسِر عنا هذه اجبال التي قد ضيقت علينا ، وليبسط لنا بادنا،  ،بعثك با بعثك به

  .كأهار الشام وليخرق لنا فيها أهاراً 
فإنه كان شيخ  ،بن كاب وليبعث لنا من مى من آبائنا ، وليكن فيمن يبعث لنا قي

فنسأهم عا تقول ، أحق هو أم باطل ، فإن صدقوك وصنعت ما سألناك  ،ِصْدق
قناك ، وعرفنا به منزلتك من اه تع  ، وأنه بعثك رسواً كا تقول.إى صدر

 ،با بعثني بهإى تع ما هذا ُبعثت إليكم، إنا جئتكم من اه»:ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه فقال هم 
وإن  ، ، فإن تقبلوه فهو حظكم ي الدنيا واآخرة ما ُأرسلت به إليكموقد بلغتكم 

ِر أصر أمر اه حتى حكم اه بيني وبينكم   . «تردوه ع
                                                 

 .(9/999) البيهقي ي دائل النبوةأخرجه و ( ،9/999) ق ي السرةاسحابن إأخرجه حسن/  (9)
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قالوا : فإذا م تفعل هذا لنا فخذ لنفسك ، سل ربك أن يبعث معك ملكًا يصِدقك با 
 ،وزًا من ذهب وفضةويراجعنا عنك ، واسأله فليجعل لك جنانًا وقصورًا وكن ،تقول

يغنيك ها عا نراك تبتغي ، فإنك تقوم باأسواق، وتلتمس امعاش كا نلتمس ، 
 حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسواً كا تزعم . 

ما أنا بفاعل ، وما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت هذا »:  ملسو هيلع هللا ىلصفقال هم رسول اه 
فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم ي ، ونذيراً  إليكم، ولكن اه بعثني بشراً 

ِر أصر أمر اه حتى حكم اه بيني وبينكم  . «الدنيا واآخرة وإن تردوه ع
قالوا : فأسقط الساء علينا ِكَسفًا كا زعمت أن ربك إن شاء فعل ، فإنا لن نؤمن لك 

 .« ن شاء أن يفعله بكم فعلإاه إى  ذلك»: ملسو هيلع هللا ىلصقال فقال رسول اه  . إا أن تفعل
ونطلب  ،ونسألك عا سألناك عنه ،قالوا : يا حمد ، فا علم ربك أنا سنجلس معك

منك ما نطلب، فيتقدم إليك فيعلمك با تراجعنا به ، وخرك ما هو صانع ي ذلك بنا 
 إذ م نقبل منك ما جئتنا به . 

 له الرمن ، وإنا واه ا نؤمن بالرمن أبداً ،إنه قد بلغنا إنا يعلمك هذا رجل من اليامة يقال 
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

قام عنهم وقام معه عبد اه بن أي أمية بن امغرة  ملسو هيلع هللا ىلصل اه فلا قالوا ذلك لرسو
عرض عليك قومك ما عرضوا فلم  ،، وهو ابن عمته ، فقال له : يا حمدامخزومي

تقبله منهم ، ثم سألوك أنفسهم أمورًا ليعرفوا ها منزلتك من اه كا تقول ، 
يعرفون به فضلك عليهم  ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما ،ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل

ثم سألوك أن تعجل هم بعض ما َوفهم به من العذاب  ،ومنزلتك من اه فلم تفعل
الساء سلا ، ثم إى  حتى تتخذ فواه ا أومن بك أبداً  -أو كا قال له  -فلم تفعل 

ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها ، ثم تأي معك بصك معه أربعة من امائكة يشهدون 
 .وايم اه لو فعلت ذلك ما ظننت أي أصدقك ،أنك كا تقول لك

                                                 
 .(9/999سرة ابن هشام ) انظر (9)
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أهله حزينًا آسفا ما فاته إى  ملسو هيلع هللا ىلص وانرف رسول اه ، ملسو هيلع هللا ىلصثم انرف عن رسول اه 
 .() ما كان يطمع به من قومه حن دعوه ، وما رأى من مباعدَم إياه.

ال له زمعة بن اأسود، والنر اإسام، وبلغهم رسالة ربه، قإى  قومهملسو هيلع هللا ىلص دعا رسول اه وما 
ك حدث عنك الناس، وُيرى لَ ربك يا حمد مَ  معك علبن احارث، والعاص بن وائل: لو ُج 

                                             معك، فأنزل اه تعاى: 
 . [5-9] اأنعام/                                     

 وأنزل اه فيا سألوه أنفسهم من تسير اجبال، وتقطيع اأرض، وبعث موتاهم: 
                                                    

  . [99] الرعد/
وأنزل اه ي قوهم: خذ لنفسك ما سألوه أن يأخذ لنفسه أن جعل له جنانًا وقصورًا 

                                              وكنوزًا: 
                                                  
                                                   
                                                    

 [. 99-9] الفرقان/                                     
             مبينًا هم أنه بر مثلهم: ملسو هيلع هللا ىلص وأنزل اه عى رسوله 

                                       
  .[ 99] الفرقان/                         

                           بن أي أمية: وأنزل اه فيا قال عبد اه
                                           
                                          

                                                       
  . [ 59-59] اإراء/                                    

                                                 
 .(9/999سرة ابن هشام ) انظر (9)
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وأنزل اه ي قوهم: إنا يعلمك يا حمد رجل باليامة، يقال له الرمن! ولن نؤمن به 
                                               أبدًا: 

  . [99] الرعد/                                                            
                      ونزل ي قوهم: إنا يعلمه بر عند امروة: 

  . [999] النحل/                                     
 أن اه علم أهم ا يؤمنون ؛ما سألوهإى  ومن رمة أرحم الرامن سبحانه أنه م جبهم

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 فُأجيبوا، ثم م يؤمنوا أخذهم اه بعذاب ااستئصال، كا فعل باأمم السابقة 

                                      اد وثمود وغرهم: كع
  . [95] اإراء/                                   

 ، الذي أرسله اه رمةملسو هيلع هللا ىلصواه  قد رفع عن هذه اأمة عذاب ااستئصال بفضل نبيِها حمد 
 .[ 999] اأنبياء/                قيام الساعة: إى  للعامن 

َلنَا يصبح اْدُع َلنَا َربرَك ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل : َقاَلْت ُقَرْيش  لِلنربِِي  ري اه عنها اْبِن َعبراسٍ َعِن 
َفا َذَهبَ  ُه  فسأل اتربعناك، وعرفنا أن ما قلَت كا قلَت. ةً َذَهبَ  ْت َفإِْن َأْصَبحَ ،  ةً الصر ، َربر

اُم ، َفَقاَل : إِْن ِشْئَت َأْصَبحَ  يُل َعَلْيِه السر َمْن َكَفَر ف،  ةً َذَهبَ هذه الصفا ُهْم ـلَ  ْت َفَأَتاُه ِجْرِ
ْبُتُه َعَذاًبا بعد ذلك ِمنُْهْم   أبوابَهُْم  ناَعاَمَِن ، َوإِْن ِشْئَت َفَتحْ الا ِمَن ُأَعِذْبُه َأَحدً ا َعذر

 .()أخرجه أمد «الترْوَبِة  ا ، بل افتح هم أبوابَيا َرِب ،  »الترْوَبِة. َقاَل :
وكيف يطلب كفار قريش اآيات، وقد أنزل اه عليهم القرآن العظيم، وهو آية اآيات، 

                                         وبينة البينات: 
                                            
                                              
                                  

 . [99-99] العنكبوت/           
                                                 

 .(9999برقم ) أخرجه أمدصحيح/  (9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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 ةامقاطعة العام -12
 ما رأت قريش أن أمر اإسام أخذ ينتر ويعلو، وأن عدد امسلمن أخذ يزداد

عن دعوته بات بالفشل، وم منع من انتشار ملسو هيلع هللا ىلص ، وأن حاواَا لصد النبي ويكثر
قد قوبلت بالرفض، وأن ملسو هيلع هللا ىلص اإسام، وأن مساوماَا أي طالب وابن أخيه حمد 

ي احبشة، وأن مزة بن عبد امطلب قد  النجاي قد منع من جأ إليه من امسلمن
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.

وبني يتعاهدون فيه عى بني هاشم،  واتفقوا أن يكتبوا بينهم كتاباً  هذا اجتمعوا
نكحوهم، وا يبيعوهم شيئًا، وا يبتاعوا ـامطلب، عى أن ا ينكحوا إليهم، وا يُ 

منهم، وأن يضيقوا عليهم، وا جالسوهم، وا خالطوهم، حتى يسلموا إليهم رسول 
 للقتل، وكتبوا ذلك ي صحيفة علقوها ي جوف الكعبة، توكيدًا عى أنفسهم.ملسو هيلع هللا ىلص اه 

قام ي أهل بيته من بني هاشم، ملسو هيلع هللا ىلص قريش عى ابن أخيه فلا رأى أبو طالب تآلب 
إى  ، وحياطته، والقيام دونه، فأجابواملسو هيلع هللا ىلصماية النبي إى  وبني امطلب، ودعاهم

معهم ي شعب بني هاشم، حتى كفارهم، ملسو هيلع هللا ىلص دخلوا النبي ـذلك، وأمعوا أمرهم أن يُ 
 يش.مسلمهم إيانًا، وكافرهم مية، إا أبا هب فكان مع قرملسو هيلع هللا ىلص يمنعه 

وكان ابتداء حر بني هاشم وبني امطلب ي شعب أي طالب، ي أول يوم من 
لد امحرم سنة سبع من البعثة، واستمرت امقاطعة ثاث سنن، وي فرة احصار وُ 

ابن عباس ري اه عنها، واشتد احصار عليهم، وُمنع عنهم الطعام، حتى بلغهم 
 من اجوع من وراء الشعب.اجهد، وُسمع أصوات صبياهم بالبكاء 
أمره أن  ،، فكان إذا أخذ الناس مضاجعهمملسو هيلع هللا ىلصوكان أبو طالب خاف عى رسول اه 

وبني أينام ي فراشه، حتى يراه من أراد به مكرا، فإذا نام الناس أخذ أحد بنيه أو إخوته 
 ، وأمره أن يأي بعض فرشهم فرقد عليها.ملسو هيلع هللا ىلصعمه فأضجعه عى فراش رسول اه 

مكة إا إى  اأمر، وقطعت عليهم اأسواق، فكانت قريش ا ترك طعامًا يصلواشتد 
َِ إى  بادروا ين، رائه، حتى يقتل اجوع من ي الشعب، فهلك من هلك من امحا

 ن الدعوة خارج الشعب.عم يتوقف ملسو هيلع هللا ىلص والرسول 
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 َِ ين بامؤن والغذاء خفية، وكان وآذت قريش كل من اطلعوا عى أنه يمد امحا
حكيم بن حزام، ابن أخ خدجة ري اه عنها، وهشام بن  من يمدهم بالطعام راً 

عمرو العامري، وكان أوصلهم لبني هاشم، فكان يأي بالبعر ليًا فيوقره طعامًا، ثم 
 امحصورين.إى  يربه باجاه الشعب، ويرك زمامه ليصل

قض الصحيفة، ورفع هذا واستمرت اأحوال الشديدة عى أهل الشعب، حتى سعى ي ن
و بن رالظلم، بعض أقارب من كان ي الشعب، وكان ي مقدمة هؤاء هشام بن عم

 ري بن هشام.خأمية، وزمعة بن اأسود، وأبو الباحارث، وامطعم بن عدي، وزهر بن أي 
 امطلب صات رحم.بني وكانت تربط هؤاء ببني هاشم و

أخر عمه أبا طالب ملسو هيلع هللا ىلص يفة الظامة أن النبي وكان ما أان قلوب هؤاء لنقض الصح
أن اه قد سلط اأرضة عى الصحيفة فأكلت ميع ما فيها من جور وظلم وقطيعة 
وهتان، فكلم أبو طالب قريشًا هذا، وقال هم: إن كان اأمر كا قال ابن أخي فانتهوا 

 خي.نزلوا عا فيها، وإن كان كاذبًا دفعت إليكم ابن أاعن قطيعتنا، و
، فزادهم ذلك رًا، ملسو هيلع هللا ىلصعى ذلك، ثم نظروا فإذا هي كا قال الرسول  فتعاقدوا ميعاً 

 وقالوا هذا سحر ابن أخيك.
فقال أبو طالب: يا معر قريش، عام ُنحبس وُنحر، وقد بان اأمر، وتبن لكم 

 أنكم أوى بالظلم والقطيعة واإساءة؟
 والكعبة، ودعا. ثم دخل أبو طالب وأصحابه بن أستار الكعبة 

حُرم عليه منا، ثم ـفقال: اللهم انرنا عى من ظلمنا، وقطع أرحامنا، واستحل ما يَ 
  .الشعبإى  انرفوا

أولئك النفر من قريش إى  ىالصحيفة فمزقها، ثم مشإى  ن عديوعند ذلك قام امطعم ب
بني هاشم، إى  الذين أمعوا أمرهم عى نقض الصحيفة، فلبسوا الساح، ثم خرجوا

 مساكنهم ففعلوا.إى  وبني امطلب، فأمروهم باخروج من الشعب
  .وكان خروجهم من الشعب ي امحرم أول السنة العارة من البعثة

، وحلم وأصحابهملسو هيلع هللا ىلص فسبحان العزيز الرحيم الذي يسمع ويرى ما يفعل الكفار بنبيه 
 [.999/البقرة ]               عليهم، وا يعاجلهم بالعقوبة: 
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فأي قسوة، وأي جور، وأي ظلم، من جاء بدين الرمة والشفقة عى امؤمنن والكافرين 
                      : وامحاربن

 [.999/التوبة]              
روا حتى نرهم وأصحابه ومن ناِه من أذى واضطهاد، فصملسو هيلع هللا ىلص وما أعظم ما اقاه الرسول 

                         : وأظهر دينهاه، 
  [.99/التوبة]          

ق كلمة قريش، وأوقع الصدام والنزاع بينهم، وأظهر صر  لقد انتهت امقاطعة عى نحو فرر
قوَم وثباَم عى احق أقوى من قبل، وأظهر هذا عن وأصحابه، وكشف ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

 ؤمن به، من أهل امروءة والشهامة.الدين من ينره من م ي
ُجِل  اهإِنر »قال :  ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اه عن أي هريرة   .()متفق عليه«َفاِجرِ الَليَُؤِيُد َهَذا الِديَن بِالرر

 اه تعاى، وظل أبو طالب حوطه ويمنعهإى  من الشعب يدعوملسو هيلع هللا ىلص وخرج رسول اه 
بن يدي ملسو هيلع هللا ىلص كون أن يفاوضوا النبي أن احقه امرض واشتد به، فحاول امرإى 

 عابوا ي اإساءة إليه بعد وفاة عمه.ـأي طالب، لئا يُ 
فلا اشتكى أبو طالب، وثقل به مرضه، قالت قريش بعضهم لبعض، إن مزة وعمر 

أي طالب، إى  قد أسلا، وقد فشا أمر حمد ي قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا
 ليعطه منا، واه ما نأمن أن يبتزونا أمرنا.فليأخذ لنا عى ابن أخيه، و

منهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبو  ،قريش ي مسة وعرين رجاً  ففمشى إليه أرا
 جهل بن هشام، وأمية بن خلف، وأبو سفيان بن حرب، والعاص بن وائل، وغرهم.

ك ما فقالوا: يا أبا طالب إنك كبرنا وسيدنا، وأنت منا حيث قد علمت، وقد حر
 ترى، فأنصفنا من ابن أخيك، فمره فليكف عن شتم آهتنا، وندعه وإهه.

يا ابن أخي، هؤاء أراف قومك  ؛، فقال له أبو طالبملسو هيلع هللا ىلصفبعث إليه أبو طالب، فجاء النبي 
 قد اجتمعوا لك، ليعطوك وليأخذوا منك، وقد سألوك أن تكف عن شتم آهتهم، ويدعوك

 . وإهك، فاقبل منهم فقد أنصفوك 
 أرأيتم إن أعطيتكم هذه، هل أنتم معطي كلمة إن أنتم تكلمتم ها»ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول اه 

                                                 
 .(999اللفظ له ، ومسلم برقم )و (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
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  .«العجم املكتم ها العرب، ودانت لكم ه
تقولوا : ا إله إا اه، »ملسو هيلع هللا ىلص : فقال  ؟فقال أبو جهل: نعم وأبيك! وعر كلات فا هي

 واه ما رأيتك سألتهم شططًا. . فقال أبو طالب: يا ابن أخي!«وَلعون ما تعبدون من دونه
أما زعاء قريش فصفقوا بأيدهم، ثم قالوا: أتريد يا حمد أن جعل اآهة إهًا 

 واحدًا؟ إن أمرك لعجب.
ثم قالوا: إنه واه لن يعطيكم شيئًا ما تريدون، فانطلقوا وامضوا عى دين آبائكم، 

                       : فيهمإى حتى حكم اه بينكم وبينه، فأنزل اه تع
                                                                      
                                                           

                                                     
 .[  9-9] ص/                               
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 وفاة أي طالب  -11
اشتد امرض عى أي طالب، ثم توي بعد خروجه من الشعب، ي آخر السنة 

 سنة. «99»العارة من البعثة، وذلك قبل اهجرة بثاث سنن، وله من العمر 
، ويرد عنه كل من يؤذيه، أكثر من أربعن عامًا، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وكان أبو طالب يذب عن

 وهو مقيم مع ذلك عى دين قومه، ومات عى ذلك.
ْت َأَبا َطالٍِب َسِعيد ْبن امَُسيرِب عن   ملسو هيلع هللا ىلصاُة َجاَءُه َرُسوُل اه َوفَ الَعْن َأبِيِه َقاَل: مرا َحَرَ

َيا َعِم ُقْل َا »:ملسو هيلع هللا ىلص ُأَميرَة ْبِن امُِغَرِة، َفَقاَل َرُسوُل اه ْبَن َأي َفَوَجَد ِعنَْدُه َأَبا َجْهل َوَعْبَداه
ا ِعنَْد اه  ُأَميرَة : َيا َأَبا َفَقاَل َأُبوَجْهٍل َوَعْبُد اه ْبُن َأِي  «إَِلَه إِار اه، َكلَِمًة َأْشَهُد َلَك ِهَ

لِِب  ِة َعْبِد امُطر َيْعِرُضَها َعَلْيِه َوُيِعيُد َلُه  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلْم َيَزْل َرُسوُل اه  ؟َطالٍِب َأَتْرَغُب َعْن ِملر
لِِب ، َوَأبَ  ِة َعْبِد امُطر ى َأْن تِْلَك امََقاَلَة َحترى َقاَل َأُبو َطالٍِب آِخَر َما َكلرَمُهْم: ُهَو َعَى ِملر

 َيُقوَل َا إَِلَه إِار اه. 
      :َفَأْنَزَل اه «َأَما واه َأَْسَتْغِفَرنر َلَك َما َمْ ُأْنَه َعنَْك »:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اه 

                                
      : ملسو هيلع هللا ىلصَل لَِرُسوِل اه َطالٍِب َفَقا ِي َأيى اَتعَ  َوَأْنَزَل اه       

 .() متفق عليه«                              
ا  اهُقْل ا إَِلَه إِا  »لَِعِمِه : ملسو هيلع هللا ىلص  اهَقاَل : َقاَل َرُسوُل  َأِي ُهَرْيَرَة َعْن و ، َأْشَهُد َلَك ِهَ

ي. فَ «ِقَياَمةِ الَيْوَم  ، َيُقوُلوَن: إِنرُه َمََلُه َعَى َذلَِك اجََزعُ َقاَل: َلْوا َأْن ُتَعِرَ أَْقَرْرُت   ُقَرْيش 
ا َعيْنََك ، َفَأْنَزَل   .() مسلمأخرجه   «             اهِهَ

حب له أن يؤمن، ولكن ملسو هيلع هللا ىلص حبًا شديدًا، وكان ملسو هيلع هللا ىلص طالب حب رسول اه وكان أبو 
، ومات أبو طالب كافرًا، ملسو هيلع هللا ىلصأبا طالب كان عنده العصبية محمد ا لدين حمد 

 .فواراه بالراب ابنه عِ بن أي طالب 
 له.ملسو هيلع هللا ىلص النار، لكنه أهون أهل النار عذابًا، لشفاعة النبي إى  ومصر أي طالب

                                                 
 .( واللفظ له99، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(99برقم )أخرجه مسلم  (9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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ِلِب العن  : َما َأْغنَْيَت َعْن َعِمَك؟ َفإِنرُه َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصأنه َقاَل لِلنربِِي  َعبراس ْبن َعْبِد امُطر
َرِك  ُهَو ِي َضْحَضاٍح ِمْن َناٍر، َوَلْوَا َأَنا»ُحوُطَك َوَيْغَضُب َلَك. َقاَل : ـيَ  َلَكاَن ِي الدر

 .() متفق عليه «ْسَفِل ِمن النرارِ اأَ 
َلَعلرُه َتنَْفُعُه َشَفاَعتِي »اَل : ِعنَْدُه َعُمُه ، َفقَ  َوُذكِرَ ملسو هيلع هللا ىلص َأنرُه َسِمَع النربِير    َسِعيٍد اخُْدِرِي َأيَعْن و 

ِِ ِمنُْه دَِماُغهُ  ، ، َيبُْلُغ َكْعبَيْهِ  ِقيَاَمِة َفيُْجَعُل ِي َضْحَضاٍح ِمَن النرارِ الَيْوَم   .() متفق عليه «َيْغ
َأْهَوُن َأْهِل النراِر َعَذاًبا َأُبو َطالٍِب ،  »َقاَل : ملسو هيلع هللا ىلص  اهَأّن َرُسوَل  ري اه عنها اْبِن َعبراسٍ َعِن و

 .() مسلمأخرجه  «ِمنُْهَا ِدَماُغهُ  َوُهَو ُمنْتَِعل  بِنَْعَلْنِ َيْغِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(995واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(999رقم )واللفظ له ، ومسلم ب (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(999برقم )أخرجه مسلم  (9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=18
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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 وفاة خدجة ري اه عنها  -12
، وهي من نعم اه الكرى ملسو هيلع هللا ىلصزوجة رسول اه  لد ري اه عنهاخدجة بنت خوي

، فقد آمنت به، وآزرته ي أحرج اأوقات، وأعانته عى إباغ رسالته، ملسو هيلع هللا ىلصعليه 
 الطويل. مُـرِ اجهاد ا أعباءوماها، وشاركته وواسته بنفسها 

يبتان: مصملسو هيلع هللا ىلص توفيت ري اه عنها بعد وفاة أي طالب بأيام، فاجتمعت عى النبي 
وهي  ، ومن كان يؤنسه ي داخل بيتهوهو عمه ه ي اخارجيمصيبة من كان حم

 ، فلزم بيته، وأقل اخروج، وحزن لفراقها.زوجته
وكانت وفاَا ري اه عنها قبل اهجرة بثاث سنن، وبعد البعثة بعر سنن، 

 وتوفيت ري اه عنها قبل أن تفرض الصاة ي اإراء وامعراج.
ي ملسو هيلع هللا ىلص دفنت ري اه عنها باحجون، ي مقابر أهل مكة، ونزل رسول اه و

 حفرَا، وم تكن صاة اجنازة رعت.
مسًا وعرين سنة، وتوفيت وها من العمر ملسو هيلع هللا ىلص وكانت مدة إقامتها مع الرسول 

 حن وفاَا يبلغ من العمر مسن سنة.ملسو هيلع هللا ىلص مس وستون سنة، والرسول 
امَِدينَِة بِثََاِث إى  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل:ُتُوِفيَْت َخِدَجُة َقبَْل َمـْخَرِج النربِِي َأبِيِه َعْن ِهَشاٍم َعْن 

َث َسنَتَْنِ َأْو َقِريبًا ِمْن َذلَِك، َوَنَكَح َعائَِشَة َوِهَي بِنُْت ِسِت ِسنَِن، ُثمر َبنَى ِهَا ِسنَِن، َفَلبِ 
 .() متفق عليهَوِهَي بِنُْت تِْسِع ِسنَِن. 

 : فضائل خدجة ري اه عنها 
يُل النربِير  قال ُهَرْيَرَة عن أي  ، َهِذِه َخِدَجُة َقْد  اهَفَقاَل : َيا َرُسوَل ملسو هيلع هللا ىلص : َأَتى ِجْرِ

اَم ِمْن  اب  ، َفإَِذا ِهَي َأَتتَْك َفاْقَرْأ َعَليَْها السر َأَتتَْك َمَعَها إَِناء  فِيِه إَِدام  َأْو َطَعام  َأْو َرَ
َها بِبَيٍْت ِي اجَنرِة ِمْن َقَصٍب َرِهَ   .() متفق عليه .فِيِه َوا َنَصَب  ا َصَخَب  ،ا َوِمنِي ، َوَبِرْ

َخْرُ نَِسائَِها َمْرَيُم بِنُْت »َيُقوُل:ملسو هيلع هللا ىلص  اهَسِمْعُت َرُسوَل قال:  وعن عِ بن أي طالب
 .() متفق عليه «ْيلِدٍ ِعْمَراَن ، َوَخْرُ نَِسائَِها َخِدَجَة بِنُْت ُخوَ 

                                                 
 .(9999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9959برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(9999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .واللفظ له (9999، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17245
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16561
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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َما ِغْرُت ملسو هيلع هللا ىلص َعنَْها َقاَلْت : َما ِغْرُت َعَى َأَحٍد ِمْن نَِساِء النربِِي  اهَرِيَ َعائَِشَة َعْن و
اَة ُثمر ملسو هيلع هللا ىلص َوَلكِْن َكاَن النربُِي  ،ْيتَُهاَعَى َخِدَجَة، َوَما َرأَ  َا َذَبَح الشر ُيْكثُِر ِذْكَرَها، َوُربر

َا ُقْلُت َلهُ  ،ُيَقِطُعَها َأْعَضاًء ، ُثمر َيبَْعثَُها ِي َصَدائِِق َخِدَجةَ  ُه لَ  :َفُربر ْم َيُكْن ِي الُدْنيَا ـَكَأنر
َا َكاَنْت َوَكاَنْت  »ُل : َفيَُقو .اْمَرَأة  إِار َخِدَجُة   .() متفق عليه «ي ِمنَْها َوَلد  َوَكاَن ا ،إِهر

ْرَبع  : َمْرَيُم بِنُْت ِعْمَراَن ، َعامََِن أَ الَحْسبَُك ِمْن نَِساِء  »َقاَل : ملسو هيلع هللا ىلص  اهَأّن َرُسوَل   أنسَعْن و
دٍ ـَوآِسيَُة اْمَرَأُة فِْرَعْوَن ، َوَخِدَجُة بِنُْت ُخَوْيلٍِد ، َوَفاطَِمُة بِنُْت مُ    .()أمد والرمذيأخرجه  «َحمر

منهن كفلت نبيًا مرساً،  ، أن كاً ( آسية، ومريم، وخدجة )والقدر امشرك بن 
 ته، وأحسنت إليه.وآمنت به، وصدقته، وآزر

 م يتزوج عليها حتى ماتت.ملسو هيلع هللا ىلص ومن فضائل خدجة أن النبي 
 .عى خدجة حتى ماتت ملسو هيلع هللا ىلصالنبي م يتزوج  عن عائشة ري اه عنها قالت :

  .() مسلمأخرجه 
اه من نساء هذه اأمة، إى  وهي أول من أسلم من النساء من هذه اأمة، وأول داعية

من ملسو هيلع هللا ىلص ل اه من هذه اأمة، وأول من صى خلف النبي وأول من أنفق ماله ي سبي
 هذه اأمة، وأول من بعث اه له السام مع جريل من هذه اأمة.

قط، وم تغاضبه، وم ينله منها باء، ملسو هيلع هللا ىلص  هومن فضائلها ري اه عنها أها م تسوء
 قبطية.كلهم منها إا إبراهيم فإنه من مارية الملسو هيلع هللا ىلص وا عتب، وا هجر، وأن أواده 

عائشة، لكن م يدخل ها إا بعد ملسو هيلع هللا ىلص وما توفيت خدجة ري اه عنها تزوج 
عى سودة بنت زمعة ي ملسو هيلع هللا ىلص امدينة، ما بلغ عمرها تسع سنن، ثم عقد إى  اهجرة

مكة، ودخل ها قبل دخوله بعائشة، وكانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة، وانفردت 
 نحوًا من ثاث سنن.ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي 

فوهبت يومها ملسو هيلع هللا ىلص ت سودة ري اه عنها، خشيت أن يفارقها رسول اه وما كر
 .حتى توفيت بامدينة آخر خافة عمر بن اخطاب ملسو هيلع هللا ىلص لعائشة، وبقيت معه 

 
                                                 

 .(9999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 (.9999(  والرمذي برقم )99959أمد برقم )أخرجه صحيح/ ( 9)
 .(9999برقم )أخرجه مسلم  (9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 بعد وفاة أي طالب ملسو هيلع هللا ىلص شدة أذى قريش للرسول  -13
من الشعب ي العام العار من البعثة، توي بعد ذلك أبو ملسو هيلع هللا ىلص ما خرج رسول اه 

خدجة ري اه عنها ي العام نفسه، فزادت عليه امصائب من توفيت ثم طالب، 
قريش، واجرأ عليه كفار قريش باأذى والنكال بالقول والفعل، بعد أن كان مقترًا 

 عى ااستهزاء قبيل وفاة عمه أي طالب.
ملسو هيلع هللا ىلص وهويصِ،وعزم أبوجهل أن يطأ عنقه ملسو هيلع هللا ىلص سا اجزور بن كتفيه فقدطرح الكفار

 ، فِحيل بينه وبن ذلك.وهو ُيصِ
َقاَل: َس  ٍء َصنََعُه  :ُت اْبَن َعْمِرو ْبِن الَعاصِ العن ُعْرَوَة ْبِن الُزَبْرِ ِي بَِأَشِد َيْ َأْخِرْ

ُكوَن بِالنربِِي  ِِ ِي ِحْجِر الَكْعبَِة، إِْذ َأْقبََل ُعْقبَُة ْبُن ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَل: َبيْنَا النربُِي ملسو هيلع هللا ىلص امُـْرِ ُيَص
َفَأْقبََل َأُبوَبْكٍر َحترى َأَخَذ بَِمنْكِبِِه،  ،َفَوَضَع َثْوَبُه ِي ُعنُِقِه، َفَخنََقُه َخنًْقا َشِديًدا  ُمَعيْطٍ َأِي 

  .() البخاريأخرجه  "َأَتْقتُُلوَن َرُجًا َأْن َيُقوَل َرِيَ اه"، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َوَدَفَعُه َعِن النربِِي 
ِِ ِعنَْد ملسو هيلع هللا ىلص َأنر النربِير   ْبن َمْسُعودٍ وعن ا ، الَكاَن ُيَص َبْيِت َوَأُبوَجْهٍل َوَأْصَحاب  َلُه ُجُلوس 

ٍد إَِذا ـُفَاٍن َفَيَضُعُه َعَى َظْهِر مُ َأُيُكْم َجِيُء بَِسَى َجُزوِر َبنِي  :إِْذ َقاَل َبْعُضُهْم لَِبْعض َحمر
َوَضَعُه َعَى َظْهِرِه ملسو هيلع هللا ىلص َقْوِم َفَجاَء بِِه ، َفنََظَر َحترى إَِذا َسَجَد النربُِي الَفاْنبََعَث َأْشَقى  .َسَجدَ 

ُ َشْيًئا َلْو َكاَن َ َبْنَ َكتَِفْيِه َوَأَنا َأْنُظُر َا  ِحيُل ـَفَجَعُلوا َيْضَحُكوَن َويُ   َمنََعة  ، َقاَل :ُأَغرر
َساِجد  َا َيْرَفُع َرْأَسُه َحترى َجاَءْتُه َفاِطَمُة َفَطَرَحْت ملسو هيلع هللا ىلص  اهَبْعُضُهْم َعَى َبْعٍض ، َوَرُسوُل 

اٍت ، َفَشقر  «اللرُهمر َعَلْيَك بُِقَرْيشٍ »َعْن َظْهِرِه ، َفَرَفَع َرْأَسُه ، ُثمر َقاَل :  َعَلْيِهْم إِْذ َثَاَث َمرر
ْعَوَة ِي َذلَِك  ى الَدَعا َعَلْيِهْم ، َقاَل : َوَكاُنوا َيَرْوَن َأنر الدر اللرُهمر »َبَلِد ُمْسَتَجاَبة  ، ُثمر َسمر

َة ، َوُأَميرَة ْبِن َولِيِد ْبِن ُعْتبَ الَعَلْيَك بَِأِي َجْهٍل ، َوَعَلْيَك بُِعْتَبَة ْبِن َربِيَعَة ، َوَشْيَبَة ْبِن َربِيَعَة ، وَ 
ابَِع ، َفَلْم يَ  « ُمَعْيطٍ َبَة ْبِن َأيَخَلٍف ، َوُعقْ  ِِ بَِيِدِه َلَقْد ـَوَعدر السر ْحَفْظ ، َقاَل : َفَوالرِذي َنْف

ِذيَن َعدر َرُسوُل  َعى ِي ملسو هيلع هللا ىلص  اهَرَأْيُت الر ْ   .() متفق عليه .َقلِيِب َقلِيِب َبْدرٍ الَِ
 امركن بعد وفاة أي طالب ما حصل من أي جهل لعنه اه.من ملسو هيلع هللا ىلص وما لقيه 

د  َوْجَهُه َبْنَ َأْظُهرِ ـَقاَل : َقاَل َأُبوَجْهٍل : َهْل ُيَعِفُر مُ    ُهَرْيَرةَ َأيَعْن  ُكْم ؟َقاَل َفِقيَل : َحمر
ِت وَ  .َنَعْم  ى َلِئْن َرَأْيُتُه َيْفَعُل َذلَِك َأََطَأنر َعَى َرَقَبتِِه ، َأْو َأَُعِفَرنر َوْجَهُه الَفَقاَل : َوالار ُعزر

                                                 
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري (9)
 .(9959واللفظ له ، ومسلم برقم ) (999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
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اِب  ِِ َزَعَم لَِيَطَأ َعَى َرَقَبتِِه ، قَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَقاَل : َفَأَتى َرُسوَل .ِي الُرَ اَل : َفَا َوُهَو ُيَص
:  َفِجَئُهْم ِمنُْه إِار َوُهَو َينُْكُص َعَى َعِقَبْيِه ، َوَيترِقي بَِيَدْيِه ، َقاَل : َفِقيَل َلُه : َما َلَك ؟ َفَقاَل 

ْخَتَطَفْتُه َلْوَدَنا ِمنِي َا »ملسو هيلع هللا ىلص: اهَفَقاَل َرُسوُل .َوَأْجنَِحةً  َوَهْوًا  َخنَْدًقا ِمْن َنارٍ ـإِنر َبْينِي َوَبْينَُه لَ 
                  . َقاَل : َفَأْنَزَل اه َعزر َوَجلر «امََاِئَكُة ُعْضًوا ُعْضًوا

                                                             
                 َيْعنِي َأَبا َجْهٍل                                   

                                               
 .() مسلمأخرجه  .      ېئ   

َخاُف َأَحد  ، َوَلَقْد ـَوَما يُ  اهَلَقْد ُأِخْفُت ِي »:  ملسو هيلع هللا ىلص اهَقاَل : َقاَل َرُسوُل  َأَنٍس وعن 
ر َثاُثوَن ِمْن بَ  اهُأوِذيُت ِي  َِ  َوَما َ َليَْلةٍ و ْنِ َيْومِ َوَما ُيْؤَذى َأَحد  ، َوَلَقْد َأَتْت َع

ء  ُيَواِريِه إِبُِط بِالٍ    .()الرمذي أمد و أخرجه «َولِبِاٍل َطَعام  َيْأُكُلُه ُذو َكبٍِد إِا َيْ
فلم يثر هذا كله  ،وأوغلت قريش ي كفرها وصدها عن سبيل اه ، وعنادها الضاري

اللرُهمر »: بقوله  هماعتذاره لقو ملسو هيلع هللا ىلص، ولكنه أثار شفقته ورمته، وكان جوابه ملسو هيلع هللا ىلصغضبه 
  .() ابن حبان أخرجه «َقْوِمي َفإِهُْم َا َيْعَلُمونَ  اهدِ 

    :وإذا أراد اه إظهار دينه، فلن تستطيع قريش وا غرها أن تطفئ نور اه
                                           

  [ .٢٣/التوبة] 
حن ضاقت عليه مكة، وأصابه فيها اأذى، استأذن رسول  بكر الصديق وكان أبو 

أرض احبشة، حتى إذا بلغ برك إى  ي اهجرة فأذن له، فخرج مهاجراً ملسو هيلع هللا ىلص اه 
رج، خْ ـرج وا يُ خْ ـالغاد لقيه ابن الدغنة سيد القارة، وقال له: إن مثلك يا أبا بكر ا يَ 

مكة وبنى مسجدًا ي فناء إى  ر، فرجعمكة واعبد ربك، وأنا لك جاإى  فارجع
من أجاره، فرد عليه إى  داره، ورفع صوته بالقرآن، فأفزع ذلك كفار قريش، وشكوه

 .جواره، وري بجوار اه 
 

                                                 
 .(9959برقم )أخرجه مسلم  (9)
 (.9999برقم ) الرمذي، وأخرجه  (99999برقم )أخرجه أمد صحيح/( 9)
 (.599) برقمابن حبان /أخرجه حسن( 9)
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=8101#docu
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 الطائفإى  ملسو هيلع هللا ىلصه خروج -14
، من سفهاء قريش بعد موت أي طالب، وخدجة ملسو هيلع هللا ىلصما اشتد الباء عى رسول اه 
ملسو هيلع هللا ىلص يش ي اإسام، وانرفت عنه، رأى رسول اه ري اه عنها، وما زهدت قر

 أن الدعوة ي مكة م تؤت أكلها.
بلد آخر، لعله جد فيه قبواً واستجابة ما جاء به إى  فبدأ يفكر باخروج من مكة

الطائف، إى  ملسو هيلع هللا ىلصيعينه عى إباغ دين اه، فخرج رسول اه  من عند اه، ونصراً 
 ملسو هيلع هللا ىلصالطائف تبعد نحو ثانن كيا عن مكة، فخرج قبيلة ثقيف، وهناك حيث تقطن 

الطائف سرًا عى اأقدام ذهابًا وعودًة، ومعه مواه زيد بن حارثة، يبتغي إى 
 اه تعاى، واإيواء ليبلغ رسالة ربه، والنرة عى قومه، وامنعة منهم.إى  الدعوة

 عثة.الطائف ي هاية شهر شوال، سنة عر من البإى  ملسو هيلع هللا ىلصوكان خروجه 
 نفر من ثقيف ، هم سادة ثقيف وأرافهم ،إى  الطائف ، عمدإى  ملسو هيلع هللا ىلصما انتهى رسول اه و

، وعند وحبيب ، بنو عمرو بن عمر بن عوفعبد ياليل ، ومسعود ،  : وهم إخوة ثاثة
اه،وكلمهم با جاءهم له إى  مح،فجلس إليهم فدعاهمـأحدهم امرأة من قريش من بني ُج 

  .اإسام، والقيام معه عى من خالفه من قومهمن نرته عى 
وقال اآخر : أما وجد اه  . فقال أحدهم : هو يمرط ثياب الكعبة إن كان اه أرسلك

من اه كا  أرسله غرك ؟ وقال الثالث : واه ا أكلمك أبدا ؛ لئن كنت رسواً  أحداً 
كنت تكذب عى اه ، ما  من أن أرد عليك الكام ، ولئن تقول ، أنت أعظم خطراً 

  . ينبغي َ أن أكلمك
إن فعلتم ما »من عندهم وقد يئس من خر ثقيف ، وقد قال هم:  ملسو هيلع هللا ىلصفقام رسول اه 

أن َيبُْلغ قومه خرقدومه عى الطائف،  ملسو هيلع هللا ىلص. وكره رسول اه «فعلتم ، فاكتموا عِ
اجتمع عليه فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم، يسبونه ويصيحون به، حتى 

حائط لعتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وما فيه ، ورجع عنه إى  الناس، وأجؤوه
ظل حبلة من عنب فجلس فيه ، وابنا ربيعة إى  من سفهاء ثقيف من كان يتبعه ، فعمد

 ينظران إليه ، ويريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف.
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الّلُهّم إَلْيك َأْشُكو َضْعَف ُقّوِي ، َوِقّلَة  » :ربه قائاً إى  فلا اطمأن ي احائط توجه
 َوَأْنَت َرّي،، ْسَتْضَعِفَن امُ َأْنَت َرّب  ، ِحيَلتِي ، َوَهَواِي َعَى النّاِس، َيا َأْرَحَم الّراِمِنَ 

ّ َعُدّو َمّلْكَتُه َأْمِري ؟ إْن َمْ إى  َأمْ  ،َبِعيٍد َيَتَجّهُمنِي إى  َمْن َتكُِلنِي؟إى  َِ  َيُكْن بِك َع
َقْت َلُه  َِ ، َأُعوُذ بِنُوِر َوْجِهك اّلِذي َأْرَ َِ ، َوَلكِّن َعافَِيَتك ِهَي َأْوَسُع  َغَضب  َفَا ُأَبا

ّ  ، ِخَرةِ اآالّظُلَاُت َوَصُلَح َعَلْيِه َأْمُر الّدْنَيا وَ  َِ ِمْن َأْن ُتنِْزَل ِي َغَضَبك ، َأْو َحِّل َع
 .« ُعْتَبى َحّتى َتْرَى ، َوَا َحْوَل َوَا ُقّوَة إّا بِكالَلك ُسْخُطَك، 

 نرانياً  فلا رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي، حركت له رمها ، فدعوا غاماً 
 من هذا العنب ، فضعه ي هذا الطبق ، ثم اذهب به فقاا له : خذ قطفاً  .عداس يقال له

منه ، ففعل عداس ، ثم ذهب به حتى وضعه بن يدي ذلك الرجل ، فقل له يأكل إى 
،  «بسم اه  »يده فيه ، قال :  ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قال له : كل . فلا وضع رسول اه  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 

ثم أكل ، فنظر عداس ي وجهه ، ثم قال : واه إن هذا الكام ما يقوله أهل هذه 
قال :  «عداس؟ وما دينك ؟ ومن أهل أي باد أنت يا »: ملسو هيلع هللا ىلصالباد. فقال له رسول اه 

 نراي ، وأنا رجل من أهل نينوى . 
 : . فقال له عداس «من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اه 

. «ذلك أخي، كان نبيًا، وأنا نبي »: ملسو هيلع هللا ىلصوما يدريك ما يونس بن متى ؟ فقال رسول اه 
 يه . يقبل رأسه ويديه وقدم ملسو هيلع هللا ىلصفأكب عداس عى رسول اه 

فقال ابنا ربيعة أحدما لصاحبه : أما غامك فقد أفسده عليك . فلا جاءما عداس 
 قاا له : ويلك يا عداس ، ما لك تقِبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي ،

وحك يا  :يعلمه إا نبي.قاا لهما ي اأرض يء خر من هذا ، لقد أخري بأمر ما 
 .() . ك عن دينك، فإن دينك خر من دينهعداس، ا يرفن

من الطائف، وهو مهموم وحزون، فلم يستفق إا وهو بقرن ملسو هيلع هللا ىلص ثم عاد رسول اه 
 الثعالب، جبل مطل عى منى.

َا َقاَلْت لِلنربِِي  هاَرِيَ َعائَِشَة عن  َهْل َأَتى َعَليَْك َيْوم  َكاَن َأَشدر ِمْن َيْوِم  :ملسو هيلع هللا ىلص َعنَْها َأهر
َعَقبَِة إِْذ الَلَقْد َلِقيُت ِمْن َقْوِمِك َما َلِقيُت َوَكاَن َأَشدر َما َلِقيُت ِمنُْهْم َيْوَم  »ُأُحٍد ؟ َقاَل :

ِِ َعَى اْبِن َعبِْد َيا َما َأَرْدُت َفاْنَطَلْقُت إى  َفَلْم ُجِبْنِي ،لِيَل ْبِن َعبِْد ُكَالٍ َعَرْضُت َنْف
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َفَرَفْعُت َرْأِي َفإَِذا َأَنا  ،َفَلْم َأْستَِفْق إِار َوَأَنا بَِقْرِن الثرَعالِِب  ،َوَأَنا َمْهُموم  َعَى َوْجِهي
تْنِي َفنََظْرُت َفإَِذا فِيَها ِجْرِ  َقْد َسِمَع َقْوَل  اهيُل َفنَاَداِي ، َفَقاَل : إِنر بَِسَحاَبٍة َقْد َأَظلر

 ،بَاِل لِتَْأُمَرُه بَِا ِشْئَت فِيِهمْ اجِ َوَقْد َبَعَث إَِليَْك َمَلَك  ،َوَما َرُدوا َعَليَْك  ،َقْوِمَك َلَك 
ر ، ُثمر َقاَل : َيا مُ  َِ َم َع ُد ، فَ ـَفنَاَداِي َمَلُك اِجبَاِل َفَسلر إِْن  ،َقاَل : َذلَِك فِيَا ِشئَْت َحمر

ِمْن  اهُْخِرَج ـَبْل َأْرُجو َأْن يُ »ملسو هيلع هللا ىلص: َفَقاَل النربُِي  .ْخَشبَْنِ اأَ ِشئَْت َأْن ُأْطبَِق َعَليِْهُم 
ُك بِِه َشيْئًا اهَأْصَاِهِْم َمْن َيْعبُُد   .() متفق عليه «َوْحَدُه َا ُيْرِ

فرف اه إليه نفرًا من اجن، فاستمعوا قراءته، وم  ي تلك الليلة يصِ،ملسو هيلع هللا ىلص وقام 
              : حتى نزل عليه قوله سبحانهملسو هيلع هللا ىلص يشعر هم الرسول 

                              
                                   

                                   
                                      

 [ .٢٣-٣٢/اأحقاف]             
 .مكة، وقريش أشد ما كانوا عليه من خافه، وفراق دينهملسو هيلع هللا ىلص ثم قدم رسول اه 

كيف تدخل عليهم وهم  :بن حارثة  دخول مكة، قال له زيدملسو هيلع هللا ىلص فلا أراد 
إن اه جاعل ما ترى فرجًا وخرجًا، وإنه ناِ دينه، يد، يا ز» ملسو هيلع هللا ىلص أخرجوك ؟ فقال 

 .«ومظهر نبيه
إى  جبل حراء، فبعث رجاً من خزاعة هو عبد اه بن أريقطإى  ملسو هيلع هللا ىلصثم انتهى 

 .سهيل بن عمرو فامتنع من جوارهإى  ملسو هيلع هللا ىلصاأخنس بن ريق ليجره فأبى، فبعث 
ذلك، وقال إى  وأجابه .منع :امطعم بن عدي ليجره، فقال امطعمإى  ملسو هيلع هللا ىلصفبعث 

 قل محمد فليأت. :لعبد اه بن أريقط
خرج امطعم بن عدي، وقد فبات عنده تلك الليلة، فلا أصبح  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه إى  فرجع

 ملسو هيلع هللا ىلص:لبس ساحه هو وبنوه ستة أو سبعة، فدخلوا امسجد احرام، وقال لرسول اه 
 ملسو هيلع هللا ىلص.الرسول وأمر بنيه أن يكونوا عند أركان البيت حاية  ،طف
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بل  :فقال امطعم أجرأم تابع؟: وقال له ، امطعم بن عديإى  ثم جاء أبوسفيان
 ا نخفر ذمتك، قد أجرنا من أجرت. إذاً  :جر.فقال أبو سفيان

انرفوا معه، ملسو هيلع هللا ىلص طوافه، فلا انرف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فجلس معه حتى قى رسول اه 
 جلسه.إى  ورجع أبو سفيان

 ملسو هيلع هللا ىلص:ذا الصنيع، وجهده ي نقض الصحيفة الظامة، فقال للمطعم هملسو هيلع هللا ىلص وقد حفظ 
ْكتُُهْم َلهُ »ي أسارى بدر:  َمنِي ِي َهُؤاِء النرتْنَى َلَرَ  «َلْو َكاَن امُْطِعُم ْبُن َعِدي  َحيًا َفَكلر

  .() البخاريأخرجه 
 انوا.اه همه فقط هداية الناس،وتعريفهم باحق، َمن كانوا وحيث كإى  إن الداعي

رمة للعامن ي كل زمان ومكان، فإذا م تستجب ملسو هيلع هللا ىلص فاه سبحانه بعث النبي 
غره، وإذا م يقبل إى  غرها، وإذا امتنع شخص عن اإسام ذهبإى  قرية ذهب

 [ .٧٠١/اأنبياء]                           : الصغرإى  الكبر ذهب
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 اجاإراء وامعر -15
 امسجد اأقَ ي الشام.إى  من امسجد احرام بمكةملسو هيلع هللا ىلص رحلته  اإراء:
 امنتهى فوق سدرةإى  اأقَ ي الشام من امسجد ملسو هيلع هللا ىلص رحلته : وامعراج
 .السبع السموات

، ومعجزة باهرة له، وعامة جلية عى نبوته، ملسو هيلع هللا ىلصواإراء وامعراج تكريم للنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص هي من اآيات امكية التي وقعت للنبي ، وملسو هيلع هللا ىلصوهي من اآيات اخاصة بالنبي 

 امدينة بسنة.إى  قبل اهجرة
وروحه، بعد ملسو هيلع هللا ىلص واإراء وامعراج وقعا ي ليلة واحدة ي اليقظة، بجسد النبي 

 فيه. ا، ولكن م يتعن اليوم والشهر الذي وقععودته من الطائف
أليمة، وأمورًا  أحوااً ت شديدة، وابتاءايرى أن ثمة ملسو هيلع هللا ىلص ومن تأمل سرة الرسول 

قبل اإراء وامعراج بقليل، فموت أي طالب الذي كان ملسو هيلع هللا ىلص قاسية، حصلت للنبي 
، ملسو هيلع هللا ىلصأمام الكفار وناًِا، وموت خدجة ري اه عنها سكن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حصنًا للنبي 

الطائف إى  ملسو هيلع هللا ىلصاحبشة فرارًا بدينهم، وخروجه إى  وهجرة من هاجر من أصحابه
قريش  ةا كان منهم إا أن رفضوه، وما جاء به، وعدم مباااإيان فإى  أهلها داعياً 

 ، وزيادة ُجرأَم عليه .به وبا جاء به من احق
بامعجزة الساطعة، إى فلا اجتمعت هذه الصعاب اموجعة أكرمه اه تبارك وتع

وامكرمة العالية، اإراء وامعراج، ليبن اه للناس أهم إذا رفضوا نر رسوله، 
             ول دينه، فإن اه سيكرمه وينره ويؤيده:وقب

  [ .٢٢/التوبة]                       
  .اإراء وامعراج ي سورتن وقد ذكر اه 

          فذكر قصة اإراء ي سورة اإراء، ي قوله سبحانه:
                                     

  [.٧/اإراء]      
               وذكر سبحانه قصة امعراج ي سورة النجم، ي قوله سبحانه:

                                                
  [ . 99-99/النجم]                   
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جريل، وشق صدره، ثم غسله باء ملسو هيلع هللا ىلص عراج جاءه فبعد الِعشاء من ليلة اإراء وام
 زمزم، ثم جاء بطست متلئ حكمة وإيانًا، فأفرغه ي صدره، ثم أطبقه.

 بعد شق صدره ي بادية بني سعد.ملسو هيلع هللا ىلص وهذا هو الشق الثاي الثابت لصدره 
اق، وهو دابة أبيض فوق احار ودون البغل، يضع حافره بالُر ملسو هيلع هللا ىلص ثم أتاه جريل 

 .طرفهعند منتهى 
فيها  ، فربط الراق باحلقة التي يربطملسو هيلع هللا ىلصبيت امقدس، يصحبه جريل إى  ملسو هيلع هللا ىلصفركبه 

معوا له، فصى هم ركعتن، ثم خرج ـاأنبياء، ثم دخل امسجد فوجد اأنبياء قد ُج 
 .فأتاه جريل بإناء من مر، وإناء من لبن، فاختار اللبن

 أصبت الفطرة. :فقال جريل
لذي يشبه السلم، فصعد عليه بصحبة جريل، الذي كان يطلب صب له امعراج اثم نُ 

البيت إى  له فتح كل ساء فيفتح له، ثم التقى باأنبياء ي كل ساء، ثم وصل
سدرة امنتهى، ثم فرض اه عليه وعى إى  امعمور فوق الساء السابعة، ثم ُرفع

بيت إى  ات العاأمته الصلوات اخمس، ورأى اجنة والنار، ثم عاد من السمو
 مكة، ووصلها قبل الصبح.إى  امقدس بصحبة جريل، ثم ركب الراق

ثَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َمالِِك ْبِن َصْعَصَعَة َرِيَ اه َعنُْهَا َأنر َنبِير اه َأَنِس ْبِن َمالٍِك َعْن  ُهْم َعْن َحدر
َي بِِه :  َا َقاَل ِي اِحْجِر ُمْضَطِجًعا إِْذ َأَتاِي آٍت َفَقدر »َليَْلِة ُأْرِ َبيْنََا َأَنا ِي احَطِيِم َوُربر

َجنْبِي َما إى  َفُقْلُت لِْلَجاُروِد َوُهوَ  -َهِذِه إى  َما َبْنَ َهِذهِ  -َقاَل َوَسِمْعتُُه َيُقوُل َفَشقر  -
 -ِشْعَرتِهِ إى  ِشْعَرتِِه َوَسِمْعتُُه َيُقوُل ِمْن َقِصهِ إى  ِمْن ُثْغَرِة َنْحِرهِ  :بِِه َقاَل  َيْعنِي

َفاْستَْخَرَج َقْلبِي ُثمر ُأتِيُت بَِطْسٍت ِمْن َذَهٍب َمُْلوَءٍة إِيَاًنا َفُغِسَل َقْلبِي ُثمر ُحِيَ ُثمر 
ٍة ُدوَن  اُق َيا الَفَقاَل َلُه اجَاُروُد: ُهَو  -بَْغِل َوَفْوَق اِحَاِر َأْبيََض لاُأِعيَد ُثمر ُأتِيُت بَِدابر ُرَ

ََ َطْرفِهِ  -َأَباَمـَْزَة ؟ َقاَل َأَنس  : َنَعْم  َفُحِمْلُت َعَليِْه َفاْنَطَلَق ِي  ،َيَضُع َخْطَوُه ِعنَْد َأْق
َاَء الُدْنيَا َفاْستَْفتَ  يُل َحترى َأَتى السر   .َح َفِقيَل: َمْن َهَذا؟ِجْرِ

يُل. ِقيَل: َوَمْن َمَعَك  د  ـمُ  :َقاَل  ؟َقاَل: ِجْرِ ِقيَل  .َنَعمْ  :َقاَل  ؟ِقيَل َوَقْد ُأْرِسَل إَِليْهِ  .َحمر
َهَذا َأُبوَك آَدُم  :ِجيُء َجاَء َفَفتََح َفَلار َخَلْصُت َفإَِذا فِيَها آَدُم َفَقاَل َفنِْعَم امَ  ،َمْرَحبًا بِهِ 

َاَم ُثمر َقاَل  ،َفَسِلْم َعَليْهِ  الِِح  :َفَسلرْمُت َعَليِْه َفَردر السر الِِح َوالنربِِي الصر  .َمْرَحبًا بِاِاْبِن الصر
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َاَء الثرانِيََة َفاْستَْفتََح ِقيَل  يُل  :َقاَل  ؟َمْن َهَذا :ُثمر َصِعَد ِي َحترى َأَتى السر َوَمْن  :ِقيَل  .ِجْرِ
د  ـمُ  :َقاَل  ؟َمَعَك  َفنِْعَم امَِجيُء  ،َمْرَحبًا بِهِ  :ِقيَل  .َنَعمْ  :َقاَل  ؟َوَقْد ُأْرِسَل إَِليْهِ  :ِقيَل  .َحمر

ا اْبنَا اخَ َجاَء َفَفتََح َفَلار َخَلْصُت إَِذا َحْ  يَى َوِعيَسى  ،اَلةِ يَى َوِعيَسى َوُمَ َقاَل َهَذا َحْ
ْمُت  ،َفَسِلْم َعَليِْهَا  ا ُثمر َقاَا َمْرَحبًا بِ َفَسلر الِِح اأَ َفَردر الِِح َوالنربِِي الصر   .ِخ الصر
َاِء الثرالِثَِة َفاْستَْفتََح ِقيَل َمْن َهَذاإى  ُثمر َصِعَد ِي  يُل  ؟السر  ؟ِقيَل َوَمْن َمَعَك  ،َقاَل ِجْرِ

د  ِقيَل َوَقْد ُأْرِسَل إَِليْهِ ـَقاَل مُ  ِجيُء َجاَء َفُفتَِح َفَلار يَل َمْرَحبًا بِِه َفنِْعَم امَ قِ  ،َقاَل َنَعمْ  ؟َحمر
ْمُت َعَليِْه َفَردر ُثمر َقاَل  ،َهَذا ُيوُسُف َفَسِلْم َعَليْهِ  :َقاَل  .َخَلْصُت إَِذا ُيوُسُف  َمْرَحبًا  :َفَسلر

الِِح اأَ بِ  الِِح َوالنربِِي الصر   .ِخ الصر
ابَِعَة َفاْستَْفتََح ِقيَل َمْن َهَذا ُثمر َصِعَد ِي َحترى َأَتى َاَء الرر يُل  ؟السر ِقيَل َوَمْن  ،َقاَل ِجْرِ

د  ـَقاَل مُ  ؟َمَعَك  ِجيُء َجاَء يَل َمْرَحبًا بِِه َفنِْعَم امَ َقاَل َنَعْم قِ  ؟ِقيَل َأَوَقْد ُأْرِسَل إَِليْهِ  ،َحمر
َفَسلرْمُت َعَلْيِه َفَردر ُثمر  ،َذا إِْدِريُس َفَسِلْم َعَليْهِ هَ  :إِْدِريَس َقاَل إى  َفُفتَِح َفَلار َخَلْصُت 

الِِح اأَ َمْرَحبًا بِ  :َقاَل  الِِح َوالنربِِي الصر   .ِخ الصر
َاَء اخَ  ُثمر َصِعدَ  يُل  ؟اِمَسَة َفاْسَتْفَتَح ِقيَل َمْن َهَذاِي َحترى َأَتى السر ِقيَل َوَمْن  ،َقاَل ِجْرِ

د  ـَقاَل مُ ؟ َمَعَك    ِجيُء َجاءَ يَل َمْرَحًبا بِِه َفنِْعَم امَ قِ  ،َقاَل َنَعمْ  ؟ِقيَل َوَقْد ُأْرِسَل إَِلْيهِ  ،َحمر
 :َفَسلرْمُت َعَليِْه َفَردر ُثمر َقاَل  ،َهَذا َهاُروُن َفَسِلْم َعَليْهِ  :َفَلار َخَلْصُت َفإَِذا َهاُروُن َقاَل 

الِ اأَ َمْرَحبًا بِ  الِِح ِخ الصر   .ِح َوالنربِِي الصر
اِدَسَة َفاْستَْفتََح ِقيَل َمْن َهَذا َاَء السر يُل  ؟ُثمر َصِعَد ِي َحترى َأَتى السر ِقيَل َمْن  ،َقاَل ِجْرِ

د  ِقيَل َوَقْد ُأْرِسَل إَِليْهِ ـَقاَل مُ  ،َمَعَك  اَء َفَلار ِجيُء َج اَل َمْرَحبًا بِِه َفنِْعَم امَ َقاَل َنَعْم قَ  ،َحمر
ْمُت َعَليِْه َفَردر ُثمر َقاَل  ،َهَذا ُموَسى َفَسِلْم َعَليْهِ  :َخَلْصُت َفإَِذا ُموَسى َقاَل  َمْرَحبًا  :َفَسلر

الِِح اأَ بِ  الِِح َوالنربِِي الصر اَوْزُت َبَكى ،ِخ الصر َأْبكِي  :َقاَل  ؟َما ُيبْكِيَك  :ِقيَل َلهُ  ،َفَلار َجَ
تِيِأَنر ُغَا  تِِه َأْكثَُر ِمرْن َيْدُخُلَها ِمْن ُأمر   .ًما ُبِعَث َبْعِدي َيْدُخُل اجَنرَة ِمْن ُأمر

يُل ِقيَل َمْن َهَذاإى  ُثمر َصِعَد ِي  ابَِعِة َفاْستَْفتََح ِجْرِ َاِء السر يُل  ؟السر ِقيَل َوَمْن  ،َقاَل ِجْرِ
د  ِقيَل َوَقْد بُ ـَقاَل مُ  ؟َمَعَك   ِجيُء َجاءَ اَل َمْرَحبًا بِِه َفنِْعَم امَ قَ  ،َقاَل َنَعمْ  ؟ِعَث إَِليْهِ َحمر

َامَ  ،َهَذا َأُبوَك َفَسِلْم َعَليْهِ  :َفَلار َخَلْصُت َفإَِذا إِْبَراِهيُم َقاَل  ْمُت َعَليِْه َفَردر السر  ،َقاَل َفَسلر
الِِح َوالنربِِي ال :َقاَل  الِِح َمْرَحبًا بِاِاْبِن الصر   .صر
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ر ِسْدَرُة امُ  ُثمر  ََ  :َقاَل  ،ِفَيَلةِ الَوإَِذا َوَرُقَها ِمْثُل آَذاِن  ،نَْتَهى َفإَِذا َنْبُقَها ِمْثُل ِقَاِل َهَجرَ ُرفَِعْت إِ
َما َهَذاِن َيا  :ْلُت َفقُ  ،َوَهَْراِن َظاِهَرانِ  ،َهَْراِن َباطِنَانِ  ،َوإَِذا َأْرَبَعُة َأْهَارٍ  ،نَْتَهىَهِذِه ِسْدَرُة امُ 

يُل  ا  :َقاَل  ؟ِجْرِ ا الظراِهَراِن َفالنِيُل وَ  ،نرةِ َباِطنَاِن َفنَْهَراِن ِي اجَ الَأمر   .ُفَراُت الَوَأمر
 َِ  ،َوإَِناٍء ِمْن َعَسلٍ  ،َوإَِناٍء ِمْن َلبَنٍ  ،ُثمر ُأتِيُت بِإَِناٍء ِمْن َمْرٍ  ،بَيُْت امَْعُمورُ الُثمر ُرفَِع 

بَنَ  تَُك الِهَي  :َفَقاَل  ،َفَأَخْذُت اللر تِي َأْنَت َعَليَْها َوُأمر   .ِفْطَرُة الر
َلَواُت َمِْسَن َصَاًة ُكلر َيْومٍ  ر الصر َِ  :َفَرَجْعُت َفَمَرْرُت َعَى ُموَسى َفَقاَل  ،ُثمر ُفِرَضْت َع

َتَك َا َتْسَتطِيُع َمِْسَن َصَاًة  :َقاَل  ،َيْومٍ َقاَل ُأِمْرُت بَِخْمِسَن َصَاًة ُكلر  ؟بَِا ُأِمْرَت  إِنر ُأمر
ْبُت النراَس َقْبَلَك  واهَوإِِي  ،ُكلر َيْومٍ  ائِيَل َأَشدر امَُعاَجَةِ  ،َقْد َجرر  ،َوَعاَجُْت َبنِي إِْرَ
تَِك الَرِبَك َفاْس إى  َفاْرِجعْ  ا َفَرَجْعُت َفَرَجْعُت َفَوَض  ،ُه الترْخِفيَف ِأُمر إى  َع َعنِي َعْرً

ا ،ُموَسى َفَقاَل ِمْثَلهُ  َفَرَجْعُت  ،ُموَسى َفَقاَل ِمْثَلهُ إى  َفَرَجْعُت  ،َفَرَجْعُت َفَوَضَع َعنِي َعْرً
ا  َفَرَجْعُت َفُأِمْرُت بَِعْرِ َصَلَواٍت ُكلر  ،ُموَسى َفَقاَل ِمْثَلهُ إى  َفَرَجْعُت  ،َفَوَضَع َعنِي َعْرً

ُموَسى إى  َفَرَجْعُت  ،َفَرَجْعُت َفُأِمْرُت بَِخْمِس َصَلَواٍت ُكلر َيْومٍ  ،َفَرَجْعُت َفَقاَل ِمْثَلهُ  ،َيْومٍ 
َتَك َا َتْسَتطِيُع َمَْس  :َقاَل  ،ُقْلُت ُأِمْرُت بَِخْمِس َصَلَواٍت ُكلر َيْومٍ  ؟بَِم ُأِمْرَت  :َفَقاَل  إِنر ُأمر

ْبُت النراَس َقْبَلَك َوَعالَ  ،َصَلَواٍت ُكلر َيْومٍ  اِئيَل َأَشدر امُ  ْجُت ـَوإِِي َقْد َجرر  ،َعاَجَةِ َبنِي إِْرَ
تَِك الَرِبَك َفاْس إى  َفاْرِجعْ  َوَلِكنِي  ،ُت َرِي َحترى اْسَتْحيَْيُت الَس  :َقاَل  .ُه الترْخِفيَف ِأُمر

ْفُت َعْن ِعَباِدي ،َأْمَضْيُت َفِريَضتِي :َناَدى ُمنَادٍ  َقاَل َفَلار َجاَوْزُت  .َأْرَى َوُأَسِلمُ   «َوَخفر
  .() متفق عليه

ي مكة بن قومه، أخرهم با أراه اه من آياته الكرى، فاشتد ملسو هيلع هللا ىلص وما أصبح الرسول 
 ، وسخريتهم منه .تكذيبهم، وأذاهم له

َي يمر »:  ملسو هيلع هللا ىلصاه َعِن اْبِن َعبراٍس ري اه عنها َقاَل : َقاَل َرُسوُل   ،ا َكاَن َلْيَلُة ُأْرِ
َة، َفظِْعُت بَِأْمِري، َوَعَرْفُت َأنر النراَس ُمَكِذِي  قال:  َفَقَعَد ُمْعَتِزًا َحِزينًا، «َوَأْصَبْحُت بَِمكر

ِزِئ: َهْل َكاَن ِمْن َفَمرر بِه َعُدُو اه َأُبوَجْهٍل، َفَجاَء َحترى َجَلَس إَِلْيِه، َفَقاَل َلُه َكامُْسَتهْ 
ٍء؟ َفَقاَل َلُه َرُسوُل اه  َي يَ  »َقاَل : َوَما ُهَو ؟ َقاَل : «َنَعمْ  »ملسو هيلع هللا ىلص: َيْ ْيَلَة إِِي ُأْرِ  : َقاَل  « اللر

 .  «َنَعْم  »َقاَل : ُثمر َأْصَبْحَت َبْنَ َظْهَراَنْينَا ؟ ! َقاَل :  «ْقِدِس َبْيِت امَ إى »َأْيَن ؟ َقاَل : إى 
                                                 

 .(999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
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ُه ُيَكِذُبُه خَاَفَة إْن َيـ َأَرَأْيَت  : ِديَث إِْن َدَعا َقْوَمُه إَِليِْه ، َفَقاَل ْجَحَدُه احَ َقاَل : َفَلْم ُيِرِه َأنر
ْثتَنِي ؟ َفَقاَل َرُسوُل اه  ِدُثُهْم بَِا َحدر . َقاَل : َهيرا  «َنَعْم  »ملسو هيلع هللا ىلص : إِْن َدَعْوُت َقْوَمَك َأُحَ

 . َحترى َجَلُسوا إَِلْيِهَا  ؤاَفاْنَتَفَضْت إَِلْيِه اَمَجالُِس َوَجا : َبنِي َكْعِب ْبِن ُلَؤي  . َقاَل َمْعَرَ 

ْثتَنِي .   َقاَل : َحِدْث َقْوَمَك بَِا َحدر
يَْلَة » : ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اه  َي ِيَ اللر َبيِْت  إى»َن ؟ َقاَل : َأيْ إى  . َفَقاُلوا : «إِِي ُأْرِ

. َقاَل : َفِمْن َبْنِ ُمَصِفٍق ،  «َنَعْم  »َقاُلوا : ُثمر َأْصبَْحَت َبْنَ َظْهَراَنيْنَا ؟ َقاَل :  «ْقِدِس امَ 
َقاُلوا : َوَتْستَطِيُع َأْن َتنَْعَت  -َزَعَم  -َوِمْن َبْنِ َواِضٍع َيَدُه َعَى َرْأِسِه، ُمتََعِجبًا لِْلَكِذِب 

َقاَل َرُسوُل  -بََلِد َوَرَأى امَْسِجَد الَذلَِك إى  َقْوِم َمْن َقْد َساَفرَ الَوِي  -ِجَد؟ َلنَا امَْس 
ر َبْعُض النرْعِت الَفَذَهبُْت َأْنَعُت ، َفَا ِزْلُت َأْنَعُت َحترى  » : ملسو هيلع هللا ىلصاه  َِ  . «تَبََس َع

 -َأْو ِعَقاٍل  -ترى ُوِضَع ُدوَن َداِر َعِقيٍل َفِجيَء بِامَْسِجِد َوَأَنا َأْنُظُر إَِليِْه ، َح  »َقاَل : 
االَفَقاَل »، َقاَل : «َوَكاَن َمَع َهَذا َنْعت  َمْ َأْحَفْظهُ »، َقاَل : «َفنََعتُُه َوَأَنا َأْنُظُر إَِليْهِ   َقْوُم : َأمر

 .()أمد أخرجه  «النرْعُت فواه َلَقْد َأَصاَب 
ق دون تردد.اخ وما بلغ أبو بكر الصديق   ر، صدر
اأقَ ، أصبح امسجدإى  ملسو هيلع هللا ىلصقالت : ما أري بالنبي  عن عائشة ري اه عنها

إى  وصدقوه، وسعوا بذلك يتحدث الناس بذلك ، فارتد ناس من كانوا آمنوا به
بيت امقدس؟ إى  صاحبك يزعم أنه أري به الليلةإى  فقالوا: هل لك أي بكر 

قالوا: نعم . قال : لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه  قال : أو قال ذلك ؟
بيت امقدس وجاء قبل أن يصبح؟! قال:نعم، إي أصدقه فيا إى  أنه ذهب الليلة

 هو أبعد من ذلك ، أصدقه بخر الساء ي غدوة أو روحة . 
 .()احاكم أخرجه  .فلذلك سمي أبو بكر الصديق

 بفؤاده، وم يره بعينه. ربهملسو هيلع هللا ىلص وقد رأى رسول اه 
وٍق َعْن  ُ َْ َتاْه ، َهْل َرَأى مُ  اهَرِيَ ِئَشَة لَِعاَقاَل : ُقْلُت َم د  ـَعنَْها : َيا ُأمر ُه ؟ ملسو هيلع هللا ىلص َحمر َربر

َثَكُهنر َفَقْد َكَذَب  ،ار ُقْلَت ـَفَقاَلْت : َلَقْد َقفر َشَعِري مِ  َمْن  :َأْيَن َأْنَت ِمْن َثَاٍث َمْن َحدر
َثَك َأنر مُ  ًدا ـَحدر ُه َفَقْد َكَذَب ،ملسو هيلع هللا ىلص َحمر ا ُتْدِرُكُه اأَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك "ُثمر َقَرَأْت :  َرَأى َربر
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إِا َوْحًيا َأْو ِمْن َوَراِء  اهَوَما َكاَن لَِبَرٍ َأْن ُيَكِلَمُه  " ، "بُِر اخَ اأَْبَصاَر َوُهَو اللرطِيُف 
ُه َيْعَلُم َما ِي َغٍد َفَقْد َكَذَب ،  "ِحَجاٍب  َثَك َأنر َوَما َتْدِري َنْفس  َماَذا " :ُثمر َقَرَأْت ، َوَمْن َحدر

ُه َكَتَم َفَقْد َكَذَب ، ُثمر َقَرَأْت  "َتْكِسُب َغًدا  َثَك َأنر ُسوُل َبِلْغ َما ُأْنِزَل " :، َوَمْن َحدر َيَأُهَا الرر
َام ِي ُصواآية"إَِلْيَك ِمْن َرِبَك  يَل َعَلْيِه السر َتْنِ ، َوَلِكنرُه َرَأى ِجْرِ   .() متفق عليه .َرتِِه َمرر

 «اهى أرَ أنر  نور  »هل رأيت ربك؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلص قال: سألت رسول اه  عن أي ذرو
  .() مسلمأخرجه 

حن زاغت ملسو هيلع هللا ىلص من صبيحة ليلة اإراء، جاء جريل ملسو هيلع هللا ىلص وما أصبح رسول اه 
 الشمس، فبن له كيفية الصاة وأوقاَا.

به: الصاة جامعة، فاجتمعوا فصى به جريل، فنادى بأصحاملسو هيلع هللا ىلص فأمر رسول اه 
أها أول صاة ظهرت،  ؛بالناس، وسميت تلك الصاة الظهرملسو هيلع هللا ىلص وصى الرسول 

 أو أها ُفعلت عند قيام الظهرة.
ائِيُل   اهبِْد ْبن عَ  َجابِرِ عن  ْمُس، َفَقاَل : ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي إى  َقاَل : َجاَء َجْرَ ِحَن َزاَلِت الشر

ْمُس ، ُثمر َمَكَث َحترى ـُقْم َيا مُ  ُد َفَصِل الُظْهَر ، َفَقاَم َفَصىر الُظْهَر ِحَن َزاَلِت الشر َحمر
ُجِل لِْلَعْرِ ِمثَْلُه ، َفجَ ـَكاَن فَ  ُد َفَصِل ـاَء َفَقاَل : ُقْم َيا مُ ْيُء الرر َعْرَ ، َفَقاَم َفَصىر الَحمر

ْمُس ، َفَقاَل : ُقْم َفَصِل امَْغِرَب َفَقاَم َفَصاَها ِحَن ال َعْرَ ، ُثمر َمَكَث َحترى َغاَبِت الشر
َفُق َفَجاَءُه ،  ْمُس َسَواء  ، ُثمر َمَكَث َحترى َذَهَب الشر ِعَشاَء الَفَقاَل : ُقْم َفَصِل َغاَبِت الشر

ُد َفَصِل ، َفَقاَم ـَفْجُر بِالُصبِْح ، َفَقاَل : ُقْم َيا مُ الَفَقاَم َفَصاَها ، ُثمر َجاَءُه ِحَن َصَدَع  َحمر
  .َفَصىر الُصبَْح 
ُجِل ِمثَْلُه ، َفَقاَل : ُقْم يَ ـَغِد ِحَن َكاَن فَ الُثمر َجاَءُه ِمَن  ُد َفَصِل الُظْهَر ، َفَقاَم ـا مُ ْيُء الرر َحمر
ُجِل ِمْثَلْيِه ، َفَقاَل : ُقْم َيا مُ ـُثمر َجاَءُه ِحَن َكاَن فَ  ،َفَصىر الُظْهرَ  ُد َفَصِل ـْيُء الرر َعْرَ ، الَحمر
ْمُس َوْقتًا َواحِ  ،َعْرَ الَفَقاَم َفَصىر  ْ َيُزْل َعنُْه ، ُثمر َجاَءُه امَْغِرَب ِحَن َغاَبِت الشر ًدا َم

يِْل الَفَصىر امَْغِرَب ، ُثمر َجاَءُه  ،َفَقاَل : ُقْم َفَصِل امَْغِرَب  ِعَشاَء ِحَن َذَهَب ُثُلُث اللر
ُل َفَقاَل : ُقْم َفَصِل  ُثمر َجاَءُه الُصبَْح ِحَن َأْسَفَر ِجًدا ، َفَقاَل : ُقْم  ،ِعَشاءَ الَفَصىر  ،اأَور

 .()أمد واحاكم أخرجه  .َصِل الُصبَْح ، ُثمر َقاَل : َما َبْنَ َهَذْيِن ُكُلُه َوْقت  فَ 
                                                 

 .(999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(999برقم )أخرجه مسلم  (9)
03أمد برقم )أخرجه صحيح/ ( 9)  (  .999( ، وأخرجه احاكم برقم)3
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وأمته ليلة اإراء ركعتن ملسو هيلع هللا ىلص عى النبي إى وكانت الصاة عندما فرضها اه تع
امدينة إى  ملسو هيلع هللا ىلصوامغرب ثاثًا، ثم هاجر رسول اه  ،الظهر والعر والعشاء والفجر

 وتركت صاة السفر عى اأوى.ففرضت أربعا، 
، ِي  ري اه عنهاَعائَِشَة عن  َاَة ِحَن َفَرَضَها َرْكَعتَْنِ َرْكَعتَْنِ َقاَلْت: َفَرَض اه الصر

ْت َصَاُة السر  َفِر، َفُأِقرر .احََرِ َوالسر   .() متفق عليه َفِر، َوِزيَد ِي َصَاِة احََرِ
فالصلوات اخمس فرضت ليلة اإراء ركعتن ركعتن، إا امغرب فثاث، ثم 

 زيدت بعد اهجرة إا الفجر لطول القراءة فيها، وصاة امغرب أها وتر النهار.
يت امقدس، بيت امقدس، وجعل الكعبة بينه وبن بإى  بمكة يصِملسو هيلع هللا ىلص وكان 

الكعبة، كا قال إى  حتى هاجر، ثم نزل الوحي بعد ستة عر شهرًا بتحويل القبلة
                         سبحانه:

  [ .٧١١/البقرة]                      ڭ
ا ليست هفوليلة اإراء وامعراج م يعرف يومها وا شهرها، وا عامها بالتحديد، 

أفضلية عى سائر اللياَ ي العمل، فا يرع ي تلك الليلة مزيد عبادة، سواء 
 .أو غرها أو صاة، أو صدقة، أو عمرة ،كانت تلك العبادة ذكراً 

وي اإراء وامعراج آيات وأحكام، فقد أظهر اه به قدرته ي نر أوليائه، 
ليل عى استحباب تلقي دملسو هيلع هللا ىلص مه هم، وي ترحيب أهل السموات بالرسول اكرإو

والدعاء، وبذل النصيحة من حتاج إليها  ،أهل الفضل بالبر والرحيب، والثناء
طلب منه، وفيه بيان أمية الصاة ي اإسام، فقد فرض اه ميع وإن م تُ 

وأمته مبارة با ملسو هيلع هللا ىلص ، وفرض الصاة عى الرسول ملسو هيلع هللا ىلصاأحكام بواسطة جريل 
كان مؤمنًا صدق وثبت وزاد  نعراج محيص للناس، فمواسطة، وي اإراء وام

إيانه، ومن كان مرددًا ضعيفًا انتكس وارتكس، فالدين ليس بالعقل، وإنا بالوحي 
الصديق ر اه قلبه قدم الوحي عى العقل، وي مقدمة هؤاء أبو بكر ور والنص، فمن نَ 

 آمن وصدق بخر اإراء وامعراج الذي :          
 [ .٢٢/الزمر]           

 
                                                 

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

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25


999 
 

 عى اأفراد والقبائلنفسه ملسو هيلع هللا ىلص عرض الرسول  -13
ملسو هيلع هللا ىلص الطائف، فلم جد عندهم خرًا، بل عاد إى  خرجملسو هيلع هللا ىلص ما اشتد أذى قريش للنبي 

مكلوم الفؤاد من اإعراض وااستهزاء، ومكلوم القدمن من احجارة، وحينا 
 إراء وامعراج.تكريم امن ربه اشتدت عليه اأمور جاءه 

بعرض نفسه عى اأفراد والقبائل، بحثًا عن خرج آخر للدعوة بن ملسو هيلع هللا ىلص ثم بعد ذلك بدأ 
 عبد اه فيه مع أتباعه آمنن.إجاد مكان مناسب يَ ملسو هيلع هللا ىلص مكة، وكان هدفه إى  الوافدين

وكانت مواسم احج والعمرة، وأسواق العرب، مناسبات هامة لالتقاء بذوي الشأن 
 حتى يبلغ رسالة ربه. ،يحموه وينروهوغرهم، ل

وتفاوتت ردود فعل امدعوين من اأفراد والقبائل، فمنهم من أبى، ومنهم من توقف، 
 ومنهم من استجاب.

مكة ي السنة العارة من البعثة، وقومه أشد ما كانوا إى  من الطائفملسو هيلع هللا ىلص فلا رجع 
يتهيأ لدعوة قبائل ملسو هيلع هللا ىلص أخذ ك العام قد اقرب، لعليه من خافه، وكان موسم احج ذا

اإسام، كا كان شأنه كل عام منذ أن جهر بالدعوة ي السنة الرابعة من إى  العرب
 ، ويعرض نفسهتعاى اهإى  البعثة، فبدأ يزور الناس ي منازهم وجامعهم، ويدعوهم

 عى القبائل واأفراد.
ْم بُِعَكاٍظ َعْرَ ِس  ملسو هيلع هللا ىلصَمَكَث َرُسوُل اه  : َقاَل  َعْن َجابِرٍ  ــبرُع النراَس ِي َمنَاِزِهِ نَِن َيتر

ِي؟ َحترى ُأَبِلَغ ِرَساَلَة َرِي  : َوَمـَجنرٍة، َوِي امَْوِسِم بِِمنًى، َيُقوُل  َمْن ُيْؤِوينِي؟ َمْن َينُْرُ
ُجَل َليَْخُرُج ِمَن «.  َوَلُه اجَنرةُ  رَفيَْأتِيِِه َقْوُمُه َفَيُقوُلوَن: يََمِن، َأْو ِمْن مالَحترى إِنر الرر

 .()أمد أخرجه اْحَذْر ُغَاَم ُقَرْيٍش َا َيْفتِنَُك. 
لنراِس ِي َيْعِرُض َنْفَسُه َعَى ا ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسوُل اه  َجابِِر ْبِن َعبِْد اه وَعْن 

َقْوِمِه، َفإِنر ُقَرْيًشا َقْد َمنَُعوِي َأْن ُأَبِلَغ َكَاَم إى  َأَا َرُجل  َيـْحِمُلنِي»امَْوِقِف َفَقاَل: 
  .()أبوداود والرمذيأخرجه  «َرِي 

 تبعه عمه أبوهب يكذبه،وينفرالناس منه. اهإى  كلا مرعى قوم يدعوهمملسو هيلع هللا ىلص وكان
                                                 

 . (003أمد برقم )أخرجه صحيح/( 9)
08أبوداود برقم )أخرجه صحيح/ ( 9) 9الرمذي برقم )أخرجه ،  ووهذا لفظه( 0 3.) 
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ِ َربِيَعَة ْبِن َعبراٍد الدر َعْن  ِِ َبَرَ َعيْنِي بُِسوِق ِذي ملسو هيلع هللا ىلص  اهَقاَل : َرَأْيُت َرُسوَل   ي
َوَيْدُخُل ِي فَِجاِجَها ،  «ُتْفلُِحوا  اه َيا َأُهَا النراُس، ُقوُلوا َا إَِلَه إِار  »امََجاِز َيُقوُل : 

َأُهَا  »َوالنراُس ُمتََقِصُفوَن َعَليِْه ، َفَا َرَأْيُت َأَحًدا َيُقوُل َشيْئًا ، َوُهَو َا َيْسُكُت َيُقوُل : 
َوْجِه َذا الَوَل َوِيَء إِار َأنر َوَراَءُه َرُجًا َأْح  «ُتْفلُِحوا اهالنراُس ، ُقوُلوا َا إَِلَه إِار 

ُه َصابِئ  َكاِذب  ، َفُقْلُت : َمْن َهَذا ؟ َقاُلوا : مُ  َغِديَرَتْنِ َيُقوُل : ُد ْبُن َعبِْد ـإِنر َوُهَو  ،اهَحمر
ِذي ُيَكِذُبُه ؟ َقاُلوا : َعُمُه َأُبو َهٍَب  َة ، ُقْلُت : َمْن َهَذا الر  .()أمد أخرجه  .َيْذُكُر النُبُور

 اإسام:ملسو هيلع هللا ىلص ومن اأفراد الذين عرض عليهم الرسول 
 سويد بن الصامت، وكان ريفًا ي قومه، أحسن الرد، وم يسلم. -9

ي اجاهلية، فسمع ملسو هيلع هللا ىلص ضاد بن ثعلبة اأزدي من اليمن، وكان صديقًا للنبي  -9
 وأسلم.ملسو هيلع هللا ىلص من النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص ه الطفيل بن عمرو الدوي، رئيس قبيلة دوس باليمن، عرض عليه رسول ا -9
اإسام، وقرأ عليه القرآن فأسلم، ثم جاء الطفيل بسبعن أو ثانن بيتًا من دوس 

 وهو بخير.ملسو هيلع هللا ىلص امدينة، ثم حقوا برسول اه إى  من أسلم من قومه

إياس بن معاذ من بني عبد اأشهل، وكان يوم بعاث عى ميلن من امدينة،  -١
 ملسو هيلع هللا ىلص. هم، جعله اه تقدمة لرسول اهانتر فيه اأوس عى اخزرج، وقتل فيه أراف

َمُه اه لَِرُسولِِه  ، َفَقِدَم  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعائَِشَة ري اه عنها َقاَلْت : َكاَن َيْوُم ُبَعاٍث َيْوًما َقدر
َق َمَلُؤُهمْ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اه  َواُتـُهمْ  ،َوَقِد اْفَرَ َمُه اه لَِرُسولِِه  َوُقتَِلْت َرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوُجرِ ُِحوا ، فَقدر

ْم ِي    .() البخاريأخرجه  ْسَاِم.اإِ ِي ُدُخوِهِ
نفسه عليها بنو عامر بن صعصعة، وبنو ملسو هيلع هللا ىلص ومن أبرز القبائل التي عرض الرسول 

فزارة، وبنو مرة، وبنو حنيفة، وبنو سليم، وبنو نر من هوازن، وبنو احارث بن 
وبكر بن كعب، وبنو عذرة، وحارب، وغسان، ومدان، وثقيف، وكلب، وعبس، 

 وائل، وبنو شيبان.
عليهم، ولكن تفاوتت ردودهم بن رد ملسو هيلع هللا ىلص وكل هؤاء م يستجيبوا ما عرضه النبي 

          قبيح كا فعل بنو حنيفة، ورد غر يء كا فعل بنو شيبان:
                                                 

 (  .99999أمد برقم )أخرجه صحيح/ ( 9)
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري (9)
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 .[ ٢٣-٢٠/يس]                              

مكة للحج والعمرة إى  وي هذا العرض العام عى القبائل امختلفة التي كانت تفد
من ختلف البقاع، دليل عى عامية الدعوة، وأها للعامن أمعن، كا قال 

 [ .٧٠١/اأنبياء]                           سبحانه: 
اس ابد أن يصاحبه أذى، فيلزم الداعي الصر، واحتساب ض اإسام عى النرْ وعَ 

ۓ              :اأجر، وعدم مواجهة من أساء بيء يكرهه
  [ . ٣٢/الفرقان]                              
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 بيعة العقبة اأوى -12
اه، رغم إى  م بالدعوةيقوملسو هيلع هللا ىلص من البعثة، ورسول اه  ةدخلت السنة احادية عر

 تضييق قريش عليه،وإثارَم الشائعات واأكاذيب حوله،ليصدوا الناس عا جاء به.
إظهار دينه، واعزاز  من البعثة، وأراد اه  ةفلا كان موسم حج السنة احادية عر

ينا هو عند العقبة لقي رهطًا من ب، فملسو هيلع هللا ىلص، وإنجاز موعده له، خرج رسول اه ملسو هيلع هللا ىلصنبيه 
  .زرج أراد اه هم خراً اخ

أمن مواَ »قالوا: نفر من اخزرج، قال:  «من أنتم؟»ملسو هيلع هللا ىلص: فقال هم رسول اه 
 ، قالوا: بى،فجلسوا معه،فدعاهم«أفا جلسون أكلمكم؟»، قالوا:نعم، قال:«هود؟
 اه،وعرض عليهم اإسام،وتا عليهم القرآن.إى 

كانوا معهم ي بادهم، وكانوا أهل كتاب وما صنع اه هم ي اإسام أن هود 
وعلم، وكانوا هم أهل رك أصحاب أوثان، وكان اليهود قد غزوهم ي بادهم، 
فكانوا إذا كان بينهم يء قالوا: إن نبيًا مبعوثًا اآن، قد أظل زمانه نتبعه، نقتلكم معه 

 قتل عاد وإرم.
، قال بعضهم لبعض: يا قوم اهإى  أولئك النفر، ودعاهمملسو هيلع هللا ىلص فلا كلم رسول اه 

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 
أمرك الذي أجبناك إليه، فإن إى  عوهمجمعهم اه بك، فسنقدم عليهم، وند

 جمعهم اه عليك فا رجل أعز منك.
  .بادهم، قد آمنوا وصدقوا باه ورسولهإى  ثم انرفوا راجعن

 وكان عدد هؤاء ستة نفر من اخزرج وهم: 
أسعد بن زرارة، وعوف بن احارث، ورافع بن مالك، وقطبة بن عامر، وعقبة بن 

 . بد اه بن رئاب ري اه عنهمعامر، وجابر بن ع
اإسام، ففشا فيها اإسام حتى م تبق إى  امدينة، دعاةإى  ثم رجع هؤاء الستة

 ملسو هيلع هللا ىلص.دار من دور اأنصار إا وفيها ذكر رسول اه 



999 
 

أوس بن حارثة، إى  وكان اأوس واخزرج إخوانًا أم وأب، فاأوس منسوبون
، (قيلة) حارثة، وكانوا من قبل يعرفون باسم أمهماخزرج بن إى  واخزرج منسوبون
 .(اأنصار)ملسو هيلع هللا ىلص فساهم رسول اه 

وحدَم، فوقعت بينهم العداوة بسبب قتيل، ولبثت  واشملهم، ومزقاليهود وقد فرق 
أن أطفأها اه باإسام، وألف بينهم برسول إى  احرب بينهم مائة وعرين سنة،

                      :كا قال سبحانه ملسو هيلع هللا ىلصاه 
                          

  .[ 999/آل عمران]             
، حتى إذا كان العام امقبل، وذلك سنة  اهإى  وبقي هؤاء الستة ي امدينة يدعون

من  موسم احج اثنا عر رجا، اثنان من اأوس، وعرة اثنتي عرة من البعثة، واِ
 ي العام اماي.ملسو هيلع هللا ىلص اخزرج، منهم مسة من الستة الذين أسلموا عى يد النبي 

رافع بن ومعاذ بن احارث، وعوف بن احارث، ومن اخزرج: أسعد بن زرارة، 
قطبة بن عامر، والعباس بن عبادة، ويزيد بن ثعلبة، وعبادة بن الصامت، ومالك، 

 عقبة بن عامر، ري اه عنهم. و
 س: أبو اهيثم بن التيهان، وعويم بن ساعدة ري اه عنها.ومن اأو

هؤاء عند العقبة بمنى، فبايعوه بيعة العقبة اأوى، عى السمع ملسو هيلع هللا ىلص وقد لقي رسول اه 
والطاعة ي العَ واليَ، وي امنشط وامكره، واأمر بامعروف والنهي عن امنكر، 

إذا ملسو هيلع هللا ىلص ئم، وعى الواء والنرة لرسول اه وقول احق، وأن ا خافوا ي اه لومة ا
 قدم عليهم امدينة، وأن يمنعوه ما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأوادهم.

اِمِت عن  اَعِة ، ِي  ملسو هيلع هللا ىلص َباَيْعنَا َرُسوَل اه : َقاَل  ُعبَاَدَة ْبِن الصر ْمِع َوالطر ِ الَعَى السر َْ يُ
، َوامَنَْشِط َوامَْكَرِه، َو َأار ُننَاِزَع الوَ  ِ َْ ْمَر َأْهَلُه ، َوَأْن َنُقوَل َأْو َنُقوَم بِاحَِق َحيْثَُا اأَ ُع

 .() متفق عليه ُكنرا َا َنَخاُف ِي اه َلْوَمَة َائٍِم.
امدينة، إى  مباركة، وانتهى اموسم، عاد أولئك النفروبعد أن مت هذه البيعة ا

، ليعلمهم اإسام، ويقرئهم القرآن، مصعب بن عمر ملسو هيلع هللا ىلص وبعث معهم النبي 
 اإسام.إى  وليدعو هناك

                                                 
 .(9995واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9955برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16293
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مصعب بن  ملسو هيلع هللا ىلصعلينا من أصحاب النبي  قال : أول من قدم الراء بن عازب عن 
عمر م جاء ، فجعا يقرئاننا القرآن ، ثم جاء عار وبال وسعد ، ثوابن أم مكتوم  ،عمر

، فا رأيت أهل امدينة فرحوا بيء فرحهم  ملسو هيلع هللا ىلصي عرين ، ثم جاء النبي بن اخطاب 
   .() البخاريأخرجه  قد جاء. ملسو هيلع هللا ىلصبه ، حتى رأيت الوائد والصبيان يقولون : هذا رسول اه 

د مصعب بن عمر خلق كثر من اأنصار، وكان من أسلم عى يد فأسلم عى ي
سيد بني عبد اأشهل: سعد بن معاذ، وأسيد بن خضر، ري  مصعب بن عمر 

اه عنها، وبإسامها أسلم ميع بني عبد اأشهل ي يوم واحد إا اأصرم، وهو 
 يوم أحد، واستشهد فيه.إى  عمرو بن ثابت فقد تأخر إسامه

اخر أسعد بن إى  وكان نزول مصعب بن عمر بامدينة عى السيد اجليل السابق
اه، حتى م تبق دار من دور اأنصار إا وفيها  إى  ، وأقام ي امدينة يدعو زرارة 

 رجال ونساء مسلمون.
 .مكةإى  ومع حلول اموسم التاَ، عاد مصعب بن عمر 

ر بذلك بانتشار اإساملسو هيلع هللا ىلص وأخر الرسول  َُ م ي امدينة، وُكثر الداخلن فيه منها، َف
 ملسو هيلع هللا ىلص.رسول اه 

ما طبع اه عليه اأوس واخزرج من الرقة واللن، وعدم  ،وسبب رعة إسام اأنصار
َأَتاُكْم »: ملسو هيلع هللا ىلصامغااة ي الكرياء، وجحود احق، فإهم من أهل اليمن، وقد قال النبي 

  .() متفق عليه«يَاُن َيَاٍن ، َواِحْكَمُة َيَانِيَة  اإِ َنُ ُقُلوًبا ، الأفئدًة، وَ َيَمِن، ُهْم َأَرُق الَأْهُل 
ثم إن اأوس واخزرج قد أهكتها احروب الداخلية التي استمرت أكثر من مائة 

مع الكلمة، إى  وعرين عامًا، وقد اكتووا بنارها، وذاقوا مرارَا، حتى اشتاقوا
 ب، فكان دخوهم ي اإسام رمة هم.واخاص من احرو

وقريش وسائر العرب قد طال عهدهم بالنبوات واأنبياء، حتى غرقوا ي اأوثان 
 ، وقبائح اجاهلية .والوثنية

بنبي  أما اأوس واخزرج فكانوا يسمعون اليهود يتحدثون عن اأنبياء، ويتوعدوهم
                          قد أظل زمانه: 

                                                 
 (.9599برقم ) أخرجه البخاري (9)
 .(99واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=48
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=104
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=104
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=104
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=100
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
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 [ .٩٢/البقرة]       

اإسام، ارتفعت الغشاوة عن إى  ي اموسم، ودعاهمملسو هيلع هللا ىلص فلا عرفوا رسول اه 
 عيوهم، وكأهم كانوا من هذه الدعوة عى ميعاد.

ه، فرح صدورهم ل كله أن اه علم ما ي قلوهم من قبول احق، ذلكوفوق 
 ، وأسبق الناس إليه.وجعلهم ي صدره
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 بيعة العقبة الثانية  -11
للبعثة،  ةانتر اإسام ي امدينة، وما اقرب موسم احج من السنة الثالثة عر
ُيطرد ملسو هيلع هللا ىلص اجتمع ثاثة وسبعون رجا من اأنصار، فقالوا: حتى متى نذر رسول اه 

 خاف؟ـي جبال مكة ويُ 
، فخرجوا مع حجاج ملسو هيلع هللا ىلصة رسول اه ااحج، وماقإى  اعدوا واتفقوا عى امسرفتو

قومهم من أهل الرك وهم مسائة، فقدموا مكة مع احجاج من قومهم، 
، فلا وصل مكة جاء منزل  مستخفن بإسامهم، وكان معهم مصعب بن عمر 

إى  ن رعتهمعن اأنصار، وعملسو هيلع هللا ىلص أواً، فجعل خر رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه 
 اإسام، ويقص عليه خر قبائل يثرب، وما ها من قوة ومنعة.

ر بذلك رسول اه  َُ  ، ودعا له.ملسو هيلع هللا ىلصَف
اتفاق الفريقن إى  اتصاات رية، أدتملسو هيلع هللا ىلص ثم جرت بن اأنصار وبن رسول اه 

عى أن جتمعوا ي أوسط أيام التريق لياً، ي الشعب الذي عند العقبة حيث 
اأوى من منى، وذلك إبرام اتفاق هو أعظم اتفاق ي تاريخ اإسام، وأن  اجمرة

 يتم هذا ااجتاع ي رية تامة، ي ظام الليل.
ْم بُِعَكاٍظ َعْرَ ِسنَِن َيترــب ملسو هيلع هللا ىلصَمَكَث َرُسوُل اه  : َقاَل  َعْن َجابِرٍ  ُع النراَس ِي َمنَاِزِهِ

ِي؟ َحترى ُأَبِلَغ ِرَساَلَة َرِي » : ِمنًى، َيُقوُل َوَمـَجنرٍة ، َوِي امَْوِسِم بِ  َمْن ُيْؤِوينِي؟ َمْن َينُْرُ
ُجَل َلَيْخُرُج ِمَن ». َوَلُه اجَنرةُ  َيَمِن، َأْو ِمْن مرَفَيْأتِِيِه َقْوُمُه َفَيُقوُلوَن: اْحَذْر الَحترى إِنر الرر

 .()د أمأخرجه .  «ُغَاَم ُقَرْيٍش َا َيْفتِنَُك 
خرجنا ي حجاج قومنا من امركن وقد صلينا قال:  وعن كعب بن مالك 

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 

  .: وما ذاك؟عليه أم ا؟ قال: قلنا له
 :قال فقلنا .وأن أصِ إليها ،قال: قد رأيت أن ا أدع هذه البنية مني بظهر يعني الكعبة

 .إليهاإي أصِ  :فقال .وما نريد أن نخالفه ،الشامإى  واه ما بلغنا أن نبينا يصِ إا 
                                                 

 ( .99999أمد برقم ) أخرجهصحيح/ ( 9)
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الكعبة  إى الشام وصىإى  فكنا إذا حرت الصاة صلينا .لكنا ا نفعل :قال فقلنا له
فلا قدمنا  ،وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إا اإقامة عليه :قال أخي .حتى قدمنا مكة

فإنه  ،فاسأله عا صنعت ي سفري هذا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه إى  يا ابن أخي انطلق :مكة قال
  .واه قد وقع ي نفِ منه يء ما رأيت من خافكم إياي فيه

فلقينا رجل من  ،م نره قبل ذلك ،وكنا ا نعرفه ملسو هيلع هللا ىلصقال فخرجنا نسأل عن رسول اه 
فهل  :قال .ا :قال قلنا ؟هل تعرفانه :فقال ملسو هيلع هللا ىلصأهل مكة فسألناه عن رسول اه 

قال وكنا نعرف العباس كان ا يزال  .نعم :قلنا ،تعرفان العباس بن عبد امطلب عمه
قال  .العباسقال فإذا دخلتا امسجد فهو الرجل اجالس مع  .يقدم علينا تاجرا

معه جالس فسلمنا ثم جلسنا  ملسو هيلع هللا ىلصفدخلنا امسجد فإذا العباس جالس ورسول اه 
 :قال « ؟هل تعرف هذين الرجلن يا أبا الفضل » :للعباس ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اه  ،إليه
قال فواه ما أنسى قول  .وهذا كعب بن مالك ،هذا الراء بن معرور سيد قومه ،نعم

  .نعم :لقا « الشاعر» ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 
يا نبي اه إي خرجت ي سفري هذا وهداي اه لإسام  :قال فقال الراء بن معرور

فرأيت أن ا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها وقد خالفني أصحاي ي ذلك 
لقد كنت عى قبلة  » :قال ؟حتى وقع ي نفِ من ذلك يء فاذا ترى يا رسول اه

قال  .الشامإى  فصى معنا ملسو هيلع هللا ىلصقبلة رسول اه إى  فرجع الراءقال  «لو صرت عليها
 .الكعبة حتى مات وليس ذلك كا قالوا نحن أعلم به منهمإى  وأهله يزعمون أنه صى

  .العقبة من أوسط أيام التريق ملسو هيلع هللا ىلصاحج فواعدنا رسول اه إى  قال وخرجنا
ومعنا عبد اه بن عمرو  ملسو هيلع هللا ىلص وكانت الليلة التي وعدنا رسول اه ،فلا فرغنا من احج

وكنا نكتم من معنا من قومنا من امركن أمرنا  ،بن حرام أبو جابر سيد من سادتنا
يا أبا جابر إنك سيد من سادتنا وريف من أرافنا وإنا نرغب بك  :فكلمناه وقلنا له

رسول اإسام وأخرته بميعاد إى  ثم دعوته ،للنار غدا عا أنت فيه أن تكون حطباً 
قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا ي رحالنا  ،فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا ملسو هيلع هللا ىلصاه 

نتسلل مستخفن  ملسو هيلع هللا ىلصحتى إذا مى ثلث الليل خرجنا من رحالنا ميعاد رسول اه 
ومعنا امرأتان  ،تسلل القطا حتى اجتمعنا ي الشعب عند العقبة ونحن سبعون رجا



999 
 

وأساء بنت  ،أم عارة إحدى نساء بني مازن بن النجار نسيبة بنت كعب :من نسائهم
  .عمرو بن عدي بن ثابت إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع

حتى جاءنا ومعه يومئذ عمه العباس بن  ملسو هيلع هللا ىلصقال فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول اه 
إا أنه أحب أن حر أمر ابن أخيه ويتوثق  ،وهو يومئذ عى دين قومه ،عبد امطلب

يا معر اخزرج قال  :فلا جلسنا كان العباس بن عبد امطلب أول متكلم فقال ،له
إن  :وكانت العرب ما يسمون هذا احي من اأنصار اخزرج أوسها وخزرجها

وهو ي  ،وقد منعناه من قومنا من هو عى مثل رأينا فيه ،منا حيث قد علمتم حمداً 
فخذ  ،فتكلم يا رسول اه ،سمعنا ما قلت قد :قال فقلنا .عز من قومه ومنعة ي بلده
  .لنفسك ولربك ما أحببت

أبايعكم  » ورغب ي اإسام قال،  اه إى  فتا ودعا ملسو هيلع هللا ىلصقال فتكلم رسول اه 
قال فأخذ الراء بن معرور بيده  « عى أن منعوي ما منعون منه نساءكم وأبناءكم

 ، ملسو هيلع هللا ىلصفبايعنا يا رسول اه  ،نمنع منه أزرنانعم والذي بعثك باحق لنمنعنك ما  :قال ثم
  .فنحن أهل احروب وأهل احلقة ورثناها كابرا عن كابر

أبو اهيثم بن التيهان حليف بني عبد  ملسو هيلع هللا ىلصقال فاعرض القول والراء يكلم رسول اه 
 ،وإنا قاطعوها يعني العهود ،إن بيننا وبن الرجال حباا ،يا رسول اه :اأشهل فقال

قال  ،قومك وتدعناإى  سيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك اه أن ترجعفهل ع
 ،وأنتم مني ،أنا منكم ،واهدم اهدم ،بل الدم الدم »ثم قال  ملسو هيلع هللا ىلصفتبسم رسول اه 

أخرجوا إَ  »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال رسول اه  « وأسام من سامتم ،أحارب من حاربتم
منهم  ،ا منهم اثني عر نقيبافأخرجو « منكم اثني عر نقيبا يكونون عى قومهم

وأما معبد بن كعب فحدثني ي حديثه عن  ،وثاثة من اأوس ،تسعة من اخزرج
الراء بن  ملسو هيلع هللا ىلصكان أول من رب عى يد رسول اه  :أخيه عن أبيه كعب بن مالك قال

ِخ الشيطان من رأس العقبة  ملسو هيلع هللا ىلصفلا بايعنا رسول اه  ،ثم تتابع القوم ،معرور
هل لكم ي مذمم  ،واجباجب امنازل ،عته قط يا أهل اجباجببأبعد صوت سم

  ؟والصباة معه قد أمعوا عى حربكم
أما واه  ،اسمع أي عدو اه ،هذا ابن أزيب ،هذا أزب العقبة »:  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اه 

قال فقال له العباس بن  «رحالكم إى  ارفعوا »:  ملسو هيلع هللا ىلصثم قال رسول اه  « أفرغن لك
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 .والذي بعثك باحق لئن شئت لنميلن عى أهل منى غدا بأسيافنا :ضلةعبادة بن ن
فلا  ،قال فرجعنا فنمنا حتى أصبحنا «م أومر بذلك  » : ملسو هيلع هللا ىلصقال فقال رسول اه 

إنه  ،يا معر اخزرج :نا ي منازلنا فقالواؤأصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جا
وتبايعونه عى  ،نه من بن أظهرناصاحبنا هذا تستخرجوإى  قد بلغنا أنكم قد جئتم

قال  ،واه إنه ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب احرب بيننا وبينه منكم ،حربنا
فانبعث من هنالك من مركي قومنا حلفون هم باه ما كان من هذا يء وما 

قال وقام  ،بعضإى  قال فبعضنا ينظر ،وقد صدقوا م يعلموا ما كان منا ،علمناه
وعليه نعان جديدان قال  ،القوم وفيهم احارث بن هشام بن امغرة امخزومي

ما تستطيع يا أبا جابر وأنت سيد  :فقلت كلمة كأي أريد أن أرك القوم ها فيا قالوا
فسمعها احارث فخلعها  ،من سادتنا أن تتخذ نعلن مثل نعِ هذا الفتى من قريش

فاردد  ،نتعلنها قال يقول أبو جابر أحفظت واه الفتىواه لت :ثم رمى ها إَ فقال
واه لئن صدق الفأل  ،واه صلح :قال ،واه ا أردما :قال فقلت ،عليه نعليه

 .()أمد أخرجه  .«أسلبنه
 :كا أخر اه عنهم  إن ي بيعة العقبة اأوى والثانية فضل كبر لأنصار ري اه عنهم

                ۓ           
                                 

                                      
  .[ 5-9] احر/                     

، َوَا ُيبِْغُضُهْم ِحُبُهْم إِار ـْنَصاُر َا يُ اأَ »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َسِمْعُت النربِير   وعن الراء  ُمْؤِمن 
  .() متفق عليه «اه، َوَمْن َأْبَغَضُهْم َأْبَغَضُه  اهإِار ُمنَافِق  ، َفَمْن َأَحبرُهْم َأَحبرُه 

 «ْنَصارِ اأَ ْنَصاِر، َوآَيُة النَِفاِق ُبْغُض اأَ يَاِن ُحُب اإِ آَيُة »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي   وعن أنس
  .() متفق عليه

نَصاَر َسَلُكوا َواِدًيا َأْو ِشْعبًا اأَ َلْو َأنر  »:  َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النربِِي  َأِي ُهَرْيَرَة َعْن و
 .(0) البخاريأخرجه  «نَصارِ اأَ َرُة َلُكنُْت اْمَرًأ ِمْن نَصاِر، َوَلْوَا اِهجْ اأَ َلَسَلْكُت ِي َواِدي 

                                                 
 (  .99959أمد برقم )أخرجه صحيح/ ( 9)
 .(99واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(99واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(9995برقم ) يأخرجه البخار (9)
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، وتأخر إسام قومه وبني ملسو هيلع هللا ىلصوي استجابة اأنصار واستعدادهم لنرة الرسول 
رها احكيم العليم، إذ لو بادر  ،اإيان بهإى  عمه، وسبق اأباعد حكم عظيمة قدر
الرياسة والفخر برجل منهم به لقيل: قوم أرادوا  ياناإإى  أهله وأقاربه وقومه

 وتعصبوا له.
فلا بادر إليه اأباعد، وقاتلوا عى حبه من كان منهم أو من غرهم، دل ذلك عى 

ف به من آمن به، واه ْر صدق إياهم، وصدق من آمنوا به، وأن هذا الدين يَ 
 ختص برمته من يشاء.

ث فتح اه بسببها الطريق أمام وبيعة العقبة الثانية من أهم اأحداث ي اإسام، حي
امدينة، ثم إى  ،ملسو هيلع هللا ىلصامدينة، ثم هجرة الرسول إى  الصحابة ري اه عنهم للهجرة

رعت اأحكام، وفتحت أبواب اجهاد، وانتر وانتر اإسام، وقامت دولة 
                      :كا قال سبحانه  اإسام

                          
                                     

 [ .99] النور/          
 
 
 
 

*       *       *       *      * 
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 الباب الثالث
 هجرته إى وفاته منملسو هيلع هللا ىلص سرته 

 السنة اأوى من اهجرة
 اهجرة إى امدينة -1

، ومركزًا لدعوته، إكرامًا أهلها الذين ملسو هيلع هللا ىلص امدينة دارًا هجرة النبي  اختار اه 
 .إى بلدهم لنرتهملسو هيلع هللا ىلص سارعوا ي الدخول ي اإسام، ودعوا رسول اه 

 طبيعي حري، فكانت حرة الوبرة حيط نالقرى بتحصد ميزت امدينة عن سائر قو
 .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

إِِي ُأِريُت َداَر ِهْجَرتُِكْم، َذاَت َنْخٍل َبْنَ » قال: ملسو هيلع هللا ىلصي أن النب ري اه عنهاعائشة عن 
 .()أخرجه البخاري«اََبتَْن 

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

 .ز الناس نفسًا، وأرفهم مًا، وأرقهم أفئدة، وألينهم قلوباً فكانوا أع
وأصحابه، واَاذها هم دارًا وقرارًا، حتى ملسو هيلع هللا ىلص فكانت امدينة أصلح مكان هجرة الرسول 

 .يقوى اإسام، ثم يعم أرجاء اأرض
فرق فيها بن أوليائه وأعدائه، وجعلها مبدأ إعزاز  ور اهجرة إى امدينة أن اه 

 .دينه، ونر عبده ورسوله، واستخاف أوليائه، والتمكن هم ي اارض
 إى امدينة :ملسو هيلع هللا ىلص هجرة أصحاب النبي  -1

ما صدر أهل بيعة العقبة الثانية، وعددهم ثاثة وسبعون رجاً وامرأتان، طابت 
، وقد جعل اه له بامدينة أهل منعة ونجدة، واشتد الباء من امركن ملسو هيلع هللا ىلص نفسه 

 .، ما يعلمون من خروجهم إى امدينة، فضيقوا عليهم وآذوهمي مكة منعى امسل
                                                 

 (.9599برقم ) أخرجه البخاري(  9)
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 .فأذن هم إى امدينة ، واستأذنوه ي اهجرةملسو هيلع هللا ىلص فشكا ذلك أصحاب رسول اه 
َرَأْيُت ِي امَنَاِم َأِي  »أيامًا، ثم خرج إى أصحابه مَورًا، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ثم مكث 

َة إَِى َأْرٍض  َا اليََاَمُة َأْو َهَجُر،ُأَهاِجُر ِمْن َمكر ِِ إَِى َأهر ، َفَذَهَب َوَه ا َنْخل  َفإَِذا ِهَي  ِهَ
  .()متفق عليه « امَِدينَُة َيثِْرُب 

أمر ميع امسلمن باهجرة إى امدينة، واللحوق بإخواهم من ملسو هيلع هللا ىلص ثم إنه 
 َتنِْفي ِدينَُة،ام َوِهَي  َيثِْرَب،: َيُقوُلونَ  ُقَرىال َتْأُكُل  بَِقْرَيةٍ  ُأِمْرُت »: ملسو هيلع هللا ىلص اأنصار، فقال 

 .()متفق عليه «ِديدِ احَ  َخبََث  كِرُ ال َينِْفي َكَا  النراَس 
 .ري اه عنهم إى امدينة أرسااً، متخفن، مشاة، وركباناً ملسو هيلع هللا ىلص فخرج أصحابه 

 .بمكة ينتظر أن يؤذن له باهجرة من مكة إى امدينةملسو هيلع هللا ىلص وأقام 
إى امدينة أبو سلمة بن عبد اأسد، ثم عامر بن ربيعة،  فكان أول من هاجر من مكة

  .وامرأته ليى، ثم عبد اه بن جحش وغرهم
 .ري اه عنهم ثم خرج الصحابة أرسااً يتبع بعضهم بعضاً 

، َواْبُن ُأِم َمْكتُوٍم، قال :   عن الراء بن عازب ُل َمْن َقِدَم َعَليْنَا ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْرٍ َأور
، َوبِاَل   َرِيَ  ُر ْبُن َياِرٍ  .()أخرجه البخاري .َعنُْهمْ  اهُثمر َقِدَم َعَليْنَا َعار

، ملسو هيلع هللا ىلص فهاجر الصحابة ري اه عنهم الواحد تلو اآخر، وم يبق ي مكة إا رسول اه 
 .، وقلة من امسلمن حبسهم امرض أو العذر، وعِ بن أي طالب وأبو بكر 
ولكن رسول  ،ي اهجرةملسو هيلع هللا ىلص كثرًا ما يستأذن رسول اه بكر الصديق وكان أبو 

 .يأمره بالبقاء والريث ملسو هيلع هللا ىلصاه 
باحبشة من امسلمن هجرة إخواهم إى امدينة رجع بعضهم  الذينوحن سمع 

  إى مكة، ثم هاجر بعضهم، وحبس كفار مكة بعضهم، وبقي جعفر بن أي طالب
ي امدينة عام خير ملسو هيلع هللا ىلص اجرين، ثم قدموا عى الرسول ي احبشة ي عدد من امه

 .سنة سبع من اهجرة
وم تكن هجرة امسلمن من مكة إى امدينة سهلة، بل كانت من أصعب اأمور 

 .وعى امسلمن ،عى الكفار
                                                 

 (. 9999برقم )  أخرجه مسلم(، و9999برقم)  أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
 (. 9999برقم  ) أخرجه مسلم(، و9999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
 (.9599برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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فقد كان كفار مكة يمنعون امهاجرين بأساليب قاسية، ويمتحنون امهاجرين بأنواع 
 .لردوهم عن اإسام واهجرة من امحن واأذى،

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، 

                  ۓ : ملسو هيلع هللا ىلص ونرة رسوله 
  .[  9] احر/                              

فامهاجرون تركوا وبذلوا كل يء من أجل الدين، واأنصار استقبلوا وبذلوا كل 
         :ورضوا عنه يء ي سبيل اه، فري اه عنهم

                             
  .[  999] التوبة/                    

 إى امدينة :ملسو هيلع هللا ىلص هجرة النبي  -2
أخذوا ي اهجرة إى امدينة بأنفسهم ملسو هيلع هللا ىلص ما رأى امركون أصحاب رسول اه 

صارت له شيعة وأصحاب من غرهم بغر ملسو هيلع هللا ىلص وأمواهم وأهلهم، ورأوا الرسول 
إليهم، وأن ملسو هيلع هللا ىلص بلدهم، فشعرت قريش بخطورة اأمر، وخافوا خروج رسول اه 

فاجتمعوا ي دار الندوة، وهي دار قي بن كاب التي كانت جمع أتباعه حرهم، 
جر الكعبة من الشال، وكان قريش ا تقي أمرًا هامًا إا فيها، ومكاها مقابل حِ 

اجتاعهم ي السنة الرابعة عرة من البعثة، بعد ثاثة أشهر من بيعة العقبة الثانية، 
، وحر معهم إبليس ي ملسو هيلع هللا ىلص ه فاجتمعوا ليتشاوروا فيا يصنعون ي أمر رسول ا

صورة شيخ نجدي، وم يتخلف عن هذا ااجتاع أحد من أهل العقل والرأي فيهم، 
بنا ربيعة، وطعيمة بن عدي، اومنهم صناديد قريش أبو جهل بن هشام، وعتبة وشيبة 

بر بن مطعم، والنر بن احارث، وأبو البحري بن هشام، وحكيم بن حزام، جو
 .نا احجاج، وأمية بن خلف، وغرهم من ليس من قريشونبيه ومنبه اب
                                             اجتمعوا : 

 .[  5-9] الصف/                                       
إن  :فقال بعضهم لبعضه، ووحن اجتمع أئمة الكفر والضال ي اليوم الذي حدد 

فإنا واه ما نأمنه عى الوثوب علينا فيمن قد  ،هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم
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احبسوه ي  :اتبعه من غرنا ، فأمعوا فيه رأيا . قال فتشاوروا ثم قال قائل منهم
احديد وأغلقوا عليه بابا ، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا 

 ابغة ومن مى منهم من هذا اموت حتى يصيبه ما أصاهم .قبله زهرا والن

واه لئن حبستموه كا تقولون  ،فقال الشيخ النجدي : ا واه ما هذا لكم برأي
ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إى أصحابه فأوشكوا أن يثبوا 

ما هذا لكم مركم، ى يغلبوكم عى أعليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حت
نخرجه من بن أظهرنا ، فننفيه : فتشاوروا ، ثم قال قائل منهم .فانظروا ي غره ،برأي

من بادنا ، فإذا أخرج عنا فواه ما نباَ أين ذهب وا حيث وقع إذا غاب عنا 
 فأصلحنا أمرنا وألفتنا كا كانت . ،وفرغنا منه

وحاوة ، أم تروا حسن حديثه ،برأي فقال الشيخ النجدي : ا واه ما هذا لكم
ما أمنتم أن حل واه لو فعلتم ذلك  ،وغلبته عى قلوب الرجال با يأي به ،منطقه

ثم  ،فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه عى حي من العرب
ثم يفعل بكم  ،يسر هم إليكم حتى يطأكم هم ي بادكم فيأخذ أمركم من أيديكم

 دبروا فيه رأيا غر هذا . ،ا أرادم
قالوا :  .واه إن َ فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد :قال فقال أبو جهل بن هشام

أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا  :قال وما هو يا أبا احكم ؟
ا ربة رجل فينا ، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ، ثم يعمدوا إليه فيربوه ه

فإهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه ي القبائل ميعا ، فلم  ،واحد فيقتلوه فنسريح منه 
 يقدر بنو عبد مناف عى حرب قومهم ميعا ، فرضوا منا بالعقل فعقلناه هم .

 .هذا الرأي الذي ا رأي غره ،قال فقال الشيخ النجدي : القول ما قال الرجل
 .() .م جمعون له فتفرق القوم عى ذلك وه

ي تاريخ بعد الرك وهذا اتفق زعاء قريش مع إبليس عى ارتكاب أكر جريمة 
 .ملسو هيلع هللا ىلص البرية، وهي قتل الرسول 

            هذه امؤامرة الكرى بقوله سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلص نبيه وقد أخر اه 
  .[99اأنفال/]               

                                                 
 .(9/995، الطبقات الكرى ابن سعد )(9/59(  انظر سرة  ابن هشام )9)
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، وقال له: ا تبت هذه ملسو هيلع هللا ىلص ذ هذه امؤامرة أتى جريل إى النبي تنفيوقت وما حان 
 .الليلة ي فراشك

ت ي فراشه، وأن يأن يب عِ بن أي طالب ملسو هيلع هللا ىلص وما جاء الليل أمر الرسول 
أنه ليس بمكة أحد عنده  ؛للناسملسو هيلع هللا ىلص يؤدي اأمانات التي كانت عند رسول اه 

 .من صدقه وأمانته ما يعرفون ؛ملسو هيلع هللا ىلص يء خشى عليه إا وضعه عنده 
            ، وهو يتلو ظهراً من بيته ملسو هيلع هللا ىلص ثم خرج رسول اه 

  .[ 5] يس/                 
عى رؤوس اجالسن عند بابه الراب، ثم انرف حيث أراد، ونزل ي هذا قوله ملسو هيلع هللا ىلص ونثر 

                    سبحانه: 
  .[ 99فال/] اأن       
 ، فخرجا من خوخة ي دار أي بكر  إى بيت أي بكر ملسو هيلع هللا ىلص ثم ذهب رسول اه 

  .لياً، حتى حقا بغار ثور جهة اليمن
ليصحبه، وعلف راحلتن عنده ملسو هيلع هللا ىلص قد حبس نفسه عى رسول اه  وكان أبو بكر 

 .عليها إى امدينةملسو هيلع هللا ىلص رسول اه  معورق السمر أربعة أشهر، ليهاجر 
 َنْحرِ  ِي  َبْكرٍ  َأِي  َبيِْت  ِي  ُجُلوس   َيْوًما َنْحنُ  َبيْنََا  قالت: ئشة ري اه عنهاعن عا

ِهَرِة، ْ  َساَعةٍ  ِي  ُمتََقنًِعا، ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َهَذا: َبْكرٍ  ِأَِي  َقائِل   َقاَل  الظر  فِيَها، َيْأتِينَا َيُكنْ  َم
اَعةِ  َهِذهِ  ِي  بِهِ  َجاءَ  َما واه ُأِمي،وَ  َأِي  َلهُ  فَِداء  : َبْكرٍ  َأُبو َفَقاَل  ، إِار  السر  َفَجاءَ : َقاَلْت  َأْمر 

 َمنْ  َأْخِرْج »: َبْكرٍ  ِأَِي  ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َفَقاَل  َفَدَخَل، َلهُ  َفُأِذنَ  َفاْستَْأَذَن، ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل 
 َ ُأِذنَ  َقدْ  َفإِِي »: َقاَل  ،اه َرُسوَل  َيا ْنَت أَ  بَِأِي  َأْهُلَك، ُهمْ  إِنرَا : َبْكرٍ  َأُبو َفَقاَل  .«ِعنَْدكَ 

َحاَبةُ : َبْكرٍ  َأُبو َفَقاَل  «اخُُروِج  ِي  : ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َقاَل  ؟اه َرُسوَل  َيا َأْنَت  بَِأِي  الصر
،هَ  َراِحَلتَير  إِْحَدى - اه َرُسوَل  َيا َأْنَت  بَِأِي  - َفُخذْ : َبْكرٍ  َأُبو َقاَل  «َنَعمْ »  َقاَل  اَتْنِ

  .«بِالثرَمنِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل 
ا: َعائَِشةُ  َقاَلْت  ْزَناُمَ  َفَقَطَعْت  ِجَراٍب، ِي  ُسْفَرةً  َهَُا  َوَصنَْعنَا اِجَهاِز، َأَحثر  َفَجهر
 ُسِميَْت  لَِك َفبِذَ  اِجَراِب، َفمِ  َعَى  بِهِ  َفَرَبَطْت  نَِطاِقَها، ِمنْ  ِقْطَعةً  َبْكرٍ  َأِي  بِنُْت  َأْسَاءُ 
َق  ُثمر : َقاَلْت  النَِطاَقْنِ  َذاَت   فِيهِ  َفَكَمنَا َثْوٍر، َجبَلِ  ِي  بَِغارٍ  َبْكرٍ  َوَأُبو ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َحِ
ا َيبِيُت  َليَاٍل، َثاََث  ، ُغاَم   َوُهوَ  َبْكٍر، َأِي  ْبنُ  اه َعبْدُ  ِعنَْدُمَ ، َثِقف   َشاب   َفيُْدلُِج َلِقن 
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اِعنْ  ِمنْ  ةَ  ُقَرْيشٍ  َمعَ  َفيُْصبُِح  بَِسَحٍر، ِدِمَ  إِار  بِهِ  ُيْكتَاَدانِ  َأْمًرا َيْسَمعُ  َفاَ  َكبَاِئٍت، بَِمكر
تَلِطُ  ِحنَ  َذلَِك  بَِخَرِ  َيْأتِيَُهَا  َحترى َوَعاُه، َة، ْبنُ  َعاِمرُ  َعَليِْهَا  َوَيْرَعى الظراَُم، َخْ  ُفَهْرَ
ُحَها َغنٍَم، ِمنْ  ِمنَْحةً  َبْكرٍ  َأِي  َمْوَى   َفيَبِيتَانِ  الِعَشاِء، ِمنَ  َساَعة   َتْذَهُب  ِحنَ  َعَليِْهَا  َفُرِ

ا َينِْعَق  َحترى َوَرِضيِفِهَا، ِمنَْحتِِهَا  َلبَنُ  َوُهوَ  ِرْسٍل، ِي  ةَ  ْبنُ  َعاِمرُ  ِهَ  َيْفَعُل  بَِغَلٍس، ُفَهْرَ
َِ  تِْلَك  ِمنْ  َليَْلةٍ  ُكِل  ِي  َذلَِك  يَا   .الثراَِث  اللر

، ْبنِ  َعبْدِ  َبنِي ِمنْ  َوُهوَ  الِديِل، َبنِي ِمنْ  َرُجًا  َبْكرٍ  َوَأُبو ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َواْستَْأَجرَ   َعِدي 
 َوائِلٍ  ْبنِ  الَعاصِ  آلِ  ِي  ِحْلًفا َغَمَس  َقدْ  - بِاِهَداَيةِ  امَاِهرُ  َواِخِريُت  - ِخِريتًا َهاِدَياً  

هْ  ارِ  ِدينِ  َعَى  َوُهوَ  ِمِي،السر  َثْورٍ  َغارَ   َوَواَعَداهُ  َراِحَلتَيِْهَا، إَِليْهِ  َفَدَفَعا َفَأِمنَاهُ  ُقَرْيٍش،ُكفر
َة، ْبنُ  َعاِمرُ  َمَعُهَا  َواْنَطَلَق  َثاٍَث، ُصبَْح  بَِراِحَلتَيِْهَا  َليَاٍل، َثاَِث  َبْعدَ  لِيُل، ُفَهْرَ  َوالدر

َواِحلِ  َطِريَق  ِهِمْ  َفَأَخذَ   .()أخرجه البخاري .السر
طلبوه ي كل مكان ي مكة، وبعثوا القافة ي أثره ملسو هيلع هللا ىلص ما فقدت قريش رسول اه و

مائة ناقة، من يأي بالرسول  هاي كل طريق، وأعلنت قريش عن مكافأة سخية قدر
 .وصاحبه إى قريش حين أو ميتنملسو هيلع هللا ىلص 

لوا إى باب غار ثور، ولكن اه غالب فانطلق امطاردون ي كل جهة، حتى وص
ظر أحدهم إى موضع عى أمره، فقد وقفوا عى باب الغار وم يدخلوه، ولو ن

 .، ولكن حجبهم الذي يملك السمع واأبصار قدميه أبرهم
َثهُ   الِصِديَق  َبْكرٍ  َأَبا َأنر  ،  َمالٍِك  ْبنُ  َأَنُس عن  ِكنَ امُ  امِ َأْقدَ  إَِى  َنَظْرُت : َقاَل  َحدر  ْرِ
َنا َقَدَمْيهِ  إَِى  َنَظرَ  َأَحَدُهمْ  َأنر  َلوْ  اهِ  َرُسوَل  َيا: َفُقْلُت  َغاِر،ال ِي  َوَنْحنُ  ُرُءوِسنَا َعَى   َأْبَرَ
َت   .()متفق عليه.«َثالُِثُهَا  اُه بِاْثنَْنِ  َظنَُك  َما َبْكرٍ  َأَبا َيا»: َفَقاَل  َقَدَمْيِه، َحْ

             نزل بعد سنن قوله تعاى : لشأن اوي هذا 
                                

                          
                     

  .[99] التوبة/         
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لطلب عنها، وما ي غار ثور ثاثة أيام، حتى هدأ ا وأبو بكر ملسو هيلع هللا ىلص ومكث رسول اه 
هدأ الطلب خرجا مع دليلها الذي أمعن ي اجاه اجنوب نحو اليمن، حتى إذا وصل 
إى طريق م يألفه الناس اجه شااً، وسلك طريقًا قرب الساحل م يسلكه أحد من 

  .أم معبد اخزاعية ي قديد ةي طريقه بخيمملسو هيلع هللا ىلص ومر ،الناس إا نادراً 
 .، فمنعها اه منه، وكفاما رهحقها راقة بن مالكوي الطريق إى امدينة 

اَقةَ  عن ارِ  ُرُسُل  َجاَءَنا: قال ُجْعُشمٍ  ْبنَ  ُرَ َعُلونَ  ُقَرْيٍش، ُكفر  َوَأِي  ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسولِ  ِي  َجْ
ُه، َأوْ  َقتََلهُ  َمنْ  ِمنُْهَا، َواِحدٍ  ُكِل  ِدَيةَ  َبْكٍر،  جَالِسِ  ِمنْ  جْلِسٍ  ِي  َجالِس   َأَنا َفبَيْنََا  َأَرَ
، َوَنْحنُ  َعَليْنَا َقامَ  َحترى ِمنُْهْم، َرُجل   َأْقبََل  ُمْدلٍِج، َبنِي َقْوِمي اَقةُ  َيا َفَقاَل  ُجُلوس  : ُرَ
اِحِل، َأْسِوَدةً  آنًِفا َرَأْيُت  َقدْ  إِِي  ًداـمُ  ُأَراَها بِالسر   .َوَأْصَحاَبهُ  َحمر
اَقةُ  َقاَل  ُمْ  َفَعَرْفُت : ُرَ ُمْ : َلهُ  َفُقْلُت  ُهْم، َأهر  َوُفاًَنا، ُفاًَنا َرَأْيَت  َوَلكِنرَك  ِهِْم، َليُْسوا إِهر

 َأنْ  َجاِرَيتِي َفَأَمْرُت  َفَدَخْلُت  ُقْمُت  ُثمر  َساَعًة، امَْجلِسِ  ِي  َلبِثُْت  ُثمر  بَِأْعيُنِنَا، اْنَطَلُقوا
ُرَج  ْ ، َفتَْحبَِسَها َأَكَمٍة، َوَراءِ  ِمنْ  َوِهَي  بَِفَرِي، ََ ر َِ ي، َوَأَخْذُت  َع  بِهِ  َفَخَرْجُت  ُرْحِ

 َفَرِي  َأَتيُْت  َحترى َعالِيَُه، َوَخَفْضُت  اأَْرَض، بُِزِجهِ  َفَحَطْطُت  البَيِْت، َظْهرِ  ِمنْ 
 َعنَْها، َفَخَرْرُت  ِي،َفرَ  ِي  َفَعثََرْت  ِمنُْهْم، َدَنْوُت  َحترى ي، ُتَقِرُب  َفَرَفْعتَُها َفَركِبْتَُها،
ا َفاْستَْقَسْمُت  اأَْزاَمَ  ِمنَْها َفاْستَْخَرْجُت  كِنَاَنتِي، إَِى  َيِدي َفَأْهَوْيُت  َفُقْمُت  ُهمْ : ِهَ  َأُرُ

ِذي َفَخَرَج  اَ، َأمْ   إَِذا َحترى ي ُتَقِرُب  اأَْزاََم، َوَعَصْيُت  َفَرِي، َفَركِبُْت  َأْكَرُه، الر
 َيَدا َساَخْت  تَِفاَت،لاِا  ُيْكثِرُ  َبْكرٍ  َوَأُبو َيْلتَِفُت، اَ  َوُهوَ  ، ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسولِ  ِقَراَءةَ  ُت َسِمعْ 

، َبَلَغتَا َحترى اأَْرِض، ِي  َفَرِي  ا ُثمر  َعنَْها، َفَخَرْرُت  الُرْكبَتَْنِ َ َُ  َفَلمْ  َفنََهَضْت، َزَجْر
ِرُج  َتَكدْ  ْ َاءِ  ِي  َساطِع   ُعثَان   َيَدْهَا ِأََثرِ  إَِذا َقائَِمًة، تََوْت اْس  َفَلار  َيَدْهَا، َُ  ِمثُْل  السر

ِذي َفَخَرَج  بِاأَْزاَِم، َفاْستَْقَسْمُت  الُدَخاِن،  َفَركِبُْت  َفَوَقُفوا، بِاأََمانِ  َفنَاَدْيتُُهمْ  َأْكَرُه، الر
ِِ  ِي  َوَوَقعَ  ِجئْتُُهْم، َحترى َفَرِي   َأنْ  َعنُْهْم، احَبْسِ  ِمنَ  َلِقيُت  َما َلِقيُت  ِحنَ  َنْف
ُمْ  الِدَيَة، فِيَك  َجَعُلوا َقدْ  َقْوَمَك  إِنر :َلهُ  َفُقْلُت  .ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسولِ  َأْمرُ  َسيَْظَهرُ  َُ  َوَأْخَرْ
ادَ  َعَليِْهمُ  َوَعَرْضُت  ِهِْم، النراُس  ُيِريدُ  َما َأْخبَارَ  ْ  آِي َيْرزَ  َفَلمْ  َوامَتَاَع، الزر  َيْسَأاَِي، َوَم

ةَ  ْبنَ  َعاِمرَ  َفَأَمرَ  َأْمٍن، كِتَاَب  َِ  َيْكتَُب  َأنْ  تُهُ الَفَس  .«َعنرا َأْخِف »: َقاَل  َأنْ  إِار   َفَكتََب  ُفَهْرَ
  .() متفق عليه .ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َمَى  ُثمر  َأِديٍم، ِمنْ  ُرْقَعةٍ  ِي 
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لْ قال:   وعن أي بكر الصديق  ْينَا َلْيَلَتنَا َوَيْوَمنَا َحترى اْرَحَ َة، َفَأْحَيْينَا، َأْو َرَ نَا ِمْن َمكر
ي َهْل َأَرى ِمْن ظِل  َفآِوَي إَِليِْه، َفإَِذا َصْخَرة  َأَتيْ  ُتَها َأْظَهْرَنا َوَقاَم َقائُِم الظرِهَرِة، َفَرَمْيُت بَِبَرِ

ْيتُ  َهَا ظِل   َبِقيرةَ  َفنََظْرُت   ،اه َنبِير  َيا اْضَطِجعْ : َلهُ  ُقْلُت  ُثمر  فِيِه، ملسو هيلع هللا ىلص لِلنربِِي  َفَرْشُت  ُثمر  ُه،َفَسور
  . ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َفاْضَطَجعَ 

 إَِى  َغنََمهُ  َيُسوُق  َغنَمٍ  بَِراِعي َأَنا َفإَِذا َأَحًدا، الطرَلِب  ِمنَ  َأَرى َهْل  َحْوَ َما َأْنُظرُ  اْنَطَلْقُت  ُثمر 
ْخَرةِ   ُقَرْيٍش، ِمنْ  لَِرُجلٍ  َقاَل  ُغَاُم، َيا َأْنَت  مَِنْ : َلهُ  َفُقْلُت  تُهُ الَفَس  َأَرْدَنا، الرِذي ِمنَْها يدُ ُيرِ  الصر

هُ  : َقاَل  َلنَا؟ َحالِب   َأْنَت  َفَهْل : ُقْلُت  َنَعْم،: َقاَل  َلَبٍن؟ ِمنْ  َغنَِمَك  ِي  َهْل : َفُقْلُت  َفَعَرْفُتُه، َسار
َعَها َينُْفَض  َأنْ  َأَمْرُتهُ  ُثمر  َغنَِمِه، ِمنْ  َشاةً  َفاْعتََقَل  هُ َفَأَمْرتُ  َنَعْم،  َأنْ  َأَمْرُتهُ  ُثمر  الُغَباِر، ِمنَ  َرْ

ْيِه، َينُْفَض  َب  َهَكَذا،: َفَقاَل  َكفر يْهِ  إِْحَدى َرَ  َوَقدْ  َلَبٍن، ِمنْ  ُكْثَبةً  َِ  َفَحَلَب  بِاأُْخَرى، َكفر
، َفِمَها َعَى  إَِداَوةً  ملسو هيلع هللا ىلص اه لَِرُسولِ  َجَعْلُت   َأْسَفُلُه، َبَردَ  َحترى اللرَبنِ  َعَى  َفَصبَْبُت  ِخْرَقة 

ْب : َفُقْلُت  اْسَتْيَقَظ، َقدِ   َفَواَفْقُتهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي  إَِى  بِهِ  َفاْنَطَلْقُت  َب  ،اه َرُسوَل  َيا اْرَ  َحترى َفَرِ
ِحيُل  آنَ  َقدْ : ُقْلُت  ُثمر  َرِضيُت، ْلنَا .«َبَى »: َقاَل  ؟اه َرُسوَل  َيا الرر  .َيْطُلبُوَننَا َوالَقْومُ  َفاْرَحَ

 .()أخرجه البخاري
ي ركب من امسلمن، كانوا  امدينة، لقي الزبر بن العوام ملسو هيلع هللا ىلص وقبل قدوم الرسول 

 .وأبا بكر ثيابًا بيضملسو هيلع هللا ىلص جارًا قافلن من الشام، فكسا الزبر رسول اه 
 إى امدينة :ملسو هيلع هللا ىلص وصول النبي  -3

، وعامر بن  من مكة، من غار ثور ومعه صاحبه أبو بكر الصديق ملسو هيلع هللا ىلص سار النبي 
 .فهرة خادمًا ها، وعبد بن أي أريقط دلياً ي الطريق ها

من بيع اأول، رمن شهر  ،ااثننبارك اميمون إى امدينة يوم وقد وصل الركب ام
 .من اهجرة السنة اأوى

أهل امدينة استقبااً حارًا، وصاح النساء واخدم والغلان: جاء ملسو هيلع هللا ىلص واستقبله 
 :ملسو هيلع هللا ىلص ، جاء حمد، اه أكر، جاء حمد، وأنشدوا فرحًا بقدومه ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه 

 ات الوداعــمن ثني                 ا  ــــــــدر علينـــــع البـــــطل
 ا ه داعــــــــــا دعــــــــم                  ا ـــوجب الشكر علين
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ن اأوس، ونزل ي بيت كلثوم محتى نزل قباء، ي بني عمرو بن عوف ملسو هيلع هللا ىلص ثم سار 
ملسو هيلع هللا ىلص بن اهدم، شيخ بني عمرو بن عوف، ونزل عنده بضع عرة ليلة، حتى بنى 

 .مسجد قباء، وصى فيه
 جلس ويتحدث مع أصحابه ري اه عنهم ي بيت سعد بن خيثمة، أنه كانملسو هيلع هللا ىلص وكان 
 .عى خارجة بن زيد هل له هناك، وكان عزاب الصحابة عنده، ونزل أبو بكرا أ عزباً 
 همْ  ُيَقاُل  َحي   ِي  ِدينَِة،امَ  ُعْلوِ  ِي  فنزَل  ِدينََة،امَ  َقِدمَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهِ  َرُسوَل  أَنر   َمالٍِك  ْبن أََنسعن 
ةَ أَْرَبعَ  فيِهمْ  َفأََقامَ  َعْوٍف، ْبنُ  َعْمِرو َبنُو   .()متفق عليه .َليْلَةً َعْرَ

من قباء يوم اجمعة حن ارتفع النهار، فأدركته اجمعة ي بني سام ملسو هيلع هللا ىلص ثم خرج رسول اه 
إى داخل امدينة، فجمع هم بامسجد الذي ي بطن الوادي،  هيقبن عوف، وهو ي طر
 .داخل امدينة، ويسمى مسجدها اآن مسجد اجمعة توكانت أول معة أقيم

 .ي أخواله بني النجار دينة بدار أي أيوب اأنصاري داخل امملسو هيلع هللا ىلص ونزل 
 َكاُنوا امُْسلِِمَن، ِمنَ  َرْكٍب  ِي  الُزَبْرَ  َلِقَي ملسو هيلع هللا ىلص  اه َرُسوَل  َأنر  الُزَبْر  ْبن ُعْرَوةعن 

ْأِم، ِمنَ  َقافِلِنَ  َجاًرا  َوَسِمعَ  اٍض،َبيَ  ثِيَاَب  َبْكرٍ  َوَأَباملسو هيلع هللا ىلص  اه َرُسوَل  الُزَبْرُ  َفَكَسا الشر
َة، ِمنْ ملسو هيلع هللا ىلص  اه َرُسولِ  َخَْرَج  ِدينَةِ بِامَ  امُْسلُِمونَ   إَِى  َغَداةٍ  ُكلر  َيْغُدونَ  َفَكاُنوا َمكر

ِة، ُهمْ  َحترى َفيَنْتَظُِروَنهُ  احَرر ِهَرةِ  َحرُ  َيُردر   .الظر
ِْم، إَِى  َأَوْوا َفَلار  اْنتَِظاَرُهْم، َأَطاُلوا َما َبْعدَ  َيْوًما َفاْنَقَلبُوا َِ َِ  ُبيُو  َهُودَ  ِمنْ  َرُجل   َأْو

 َيُزوُل  ُمبَيرِضنَ  َوَأْصَحابِهِ ملسو هيلع هللا ىلص  اه بَِرُسولِ  َفبَُرَ  إَِليِْه، َينُْظرُ  ِأَْمرٍ  آَطاِمِهْم، ِمنْ  ُأُطمٍ  َعَى 
اُب، ِهِمُ  َ َر  َجُدُكمُ  َهَذا الَعَرِب، َمَعاِرَ  ايَ : َصْوتِهِ  بَِأْعَى  َقاَل  َأنْ  اليَُهوِدُي  َيْملِِك  َفَلمْ  ال

ِذي ْوا الِساَِح، إَِى  امُْسلُِمونَ  َفثَارَ  َتنْتَظُِروَن، الر ِة، بَِظْهرِ ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوَل  َفتََلقر  َفَعَدَل  احَرر
 َشْهرِ  ِمنْ  ااثنن َيْومَ  َوَذلَِك  َعْوٍف، ْبنِ  َعْمِرو َبنِي ِي  ِهِمْ  َنَزَل  َحترى اليَِمِن، َذاَت  ِهِمْ 
لِ  َربِيعٍ    .اأَور
 َمْ  مرنْ  - اأَْنَصارِ  ِمنَ  َجاءَ  َمنْ  َفَطِفَق  َصاِمًتا،ملسو هيلع هللا ىلص  اه َرُسوُل  َوَجَلَس  لِلنراِس، َأُبوَبْكرٍ  َفَقامَ 
ْمُس  َأَصاَبِت  َحترى َبْكٍر، َأَبا َحِيي -ملسو هيلع هللا ىلص  اه َرُسوَل  َيرَ   ْكرٍ بَ  َأُبو َفَأْقَبَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اه َرُسوَل  الشر

 ِي ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفَلبَِث  َذلَِك، ِعنْدَ ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوَل  النراُس  َفَعَرَف  بِِرَداِئِه، َعَلْيهِ  َظلرَل  َحترى
ةَ  بِْضعَ  َعْوٍف  ْبنِ  َعْمِرو َبنِي  َوَصىر  الترْقَوى، َعَى  ُأِسَس  الرِذي امَْسِجدُ  َوُأِسَس  َلْيَلًة، َعْرَ
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 َمْسِجدِ  ِعنْدَ  َبَرَكْت  َحترى النراُس  َمَعهُ  َيْمِي  َفَسارَ  َراِحَلَتُه، َرِكَب  مر ثُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اه َرُسوُل  فِيهِ 
ُسولِ  ِِ  َوُهوَ  ِدينَِة،بِامَ ملسو هيلع هللا ىلص  الرر  لِلترْمِر، ِمْرَبًدا َوَكانَ  اُمْسلِِمَن، ِمنَ  ِرَجال   َيْوَمِئذٍ  فِيهِ  ُيَص

  .ُزَراَرةَ  ْبنِ  َأْسَعدَ  َحْجرِ  ِي  َيتِيَمْنِ  ُغاَمْنِ  َوَسْهلٍ  لُِسَهْيلٍ  
 َرُسوُل  َدَعا ُثمر  .«امَنِْزُل  اهُ َشاءَ  إِنْ  َهَذا»: َراِحَلتُهُ  بِهِ  َبَرَكْت  ِحنَ ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفَقاَل 
 َرُسوَل  ايَ  َلَك  َهَبُهُ  َبْل  اَ،: َفَقااَ  َمْسِجًدا، لِيَترِخَذهُ  بِامِْرَبِد، َفَساَوَمُهَا  الُغاََمْنِ ملسو هيلع هللا ىلص  اه
 َوَطِفَق  َمْسِجًدا، َبنَاهُ  ُثمر  ِمنُْهَا، اْبتَاَعهُ  َحترى ِهبَةً  ِمنُْهَا  َيْقبََلهُ  َأنْ  اه َرُسوُل  َفَأَبى ،اه

بِنَ  َمَعُهمُ  َينُْقُل ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  بِنَ  َينُْقُل  َوُهوَ  َوَيُقوُل، ُبنْيَانِهِ  ِي  اللر  اَ  اِحَاُل  َهَذا »: اللر
، َل ِمَا نَا َأَبرُ  َهَذا َخيَْرْ  َفاْرَحمِ  ،ةاآِخر َأْجرُ  اأَْجرَ  إِنر  مر الله»: َوَيُقوُل  «َوَأْطَهرْ  َربر

  .() أخرجه البخاري «ة َوامَُهاِجرَ  اأَْنَصارَ 
كلا مر عى دار من دور اأنصار استقبله كبارها، ودعوه إى النزول عندهم، ملسو هيلع هللا ىلص وكان 

، «خلوا سبيلها فإها مأمورة»اه هلم إى القوة وامنعة، فيقول: ويقولون له: يا رسول 
 ُبُيوِت  َأُي »، وقال:ملسو هيلع هللا ىلص فلم تزل تسر به إى مكان امسجد اليوم، فركت فيه، فنزل عنها 

 َفَهِيْئ  اْنَطلِْق فَ »: َقاَل  َباِي، َوَهَذا َداِري َهِذهِ  اه ، َنبِير  َيا َأَنا: َأُيوَب  َأُبو َفَقاَل  .«َأْقَرُب  َأْهلِنَا
  .() أخرجه البخاري «َمِقيًا  َلنَا

 ِي  اَمِدينَِة، ُعْلوِ  ِي  َنَزَل  امَِدينََة،ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َقِدمَ  امر : َقاَل   َمالٍِك  ْبن َأَنس وعن
ةَ  َأْرَبعَ  فِيِهمْ  َفَأَقامَ : َقاَل  َعْوٍف، ْبنِ  َعْمِرو َبنُو َهُمْ  ُيَقاُل  َحي    َمَإِ  إَِى  َأْرَسَل  ُثمر  ْيَلًة،لَ  َعْرَ
اِر، َبنِي  َعَى ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسولِ  إَِى  َأْنُظرُ  َوَكَأِي : َقاَل  ُسُيوفِِهْم، ُمَتَقِلِدي َفَجاُءوا: َقاَل  النرجر

ارِ  َبنِي َوَمَأُ  ِرْدَفُه، َوَأُبوَبْكرٍ  َراِحَلتِهِ   َفَكانَ : َقاَل  وَب،َأيُ  َأِي  بِِفنَاءِ  َقىال َحترى َحْوَلُه، النرجر
 ِِ َاُة، َأْدَرَكتْهُ  َحْيُث  ُيَص ِِ  الصر  امَْسِجِد، بِبِنَاءِ  َأَمرَ  إِنرهُ  ُثمر : َقاَل  الَغنَِم، َمَرابِضِ  ِي  َوُيَص
ارِ  َبنِي َمَإِ  إَِى  َفَأْرَسَل  ارِ  َبنِي َيا»: َفَقاَل  َفَجاُءوا، النرجر  َفَقاُلوا «َهَذا َحاِئَطُكمْ  َثاِمنُوِي  النرجر

 ُقُبورُ  فِيهِ  َكاَنْت  َلُكْم، َأُقوُل  َما فِيهِ  َفَكانَ : َقاَل  ،اه إَِى  إِار  َثَمنَهُ  َنْطُلُب  اَ  ،واه اَ 
كَِن، ، فِيهِ  َوَكاَنْت  امُْرِ ، فِيهِ  َوَكانَ  ِخَرب  ِكنَ  بُِقُبورِ ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفَأَمرَ  َنْخل   امُْرِ

: َقاَل  امَْسِجِد، ِقْبَلةَ  النرْخَل  َفَصُفوا: َقاَل  َفُقطَِع، َوبِالنرْخلِ  َفُسِوَيْت، اِخَرِب َوبِ  َفنُبَِشْت،
 .()أخرجه البخاري . ِحَجاَرةً  ِعَضاَدَتْيهِ  َوَجَعُلوا
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ره ومسجده، ثم ارحل من منزل جَ حتى بنى ُح   ي منزل أي أيوب ملسو هيلع هللا ىلص وأقام النبي 
 .تقريباً  شهر بعدملسو هيلع هللا ىلص أي أيوب إى حجراته 

، حيث خرجوا استقباله، ملسو هيلع هللا ىلص وهذا نعلم حب الصحابة ري اه عنهم لرسول اه 
 .ونستفيد من ذلك مروعية استقبال اأكابر، واحرامهم، وتوقرهم، وإكرامهم

 .أنه كان كبر قبيلته ؛عى كلثوم بن اهدم مروعية نزول اأكابر عى اأكابر ملسو هيلع هللا ىلصوي نزوله 
النزول عى أحد إى اختيار الناقة إرضاء للجميع، والنزول حسب ما وي ترك أمر 

 . يريد اه 
عند أقرب بيت للمسجد تطييب لقلوب اجميع، والنزول ملسو هيلع هللا ىلص وي اختيار أمر نزول رسول اه 

 .حيث يريد اه 
زيد بن حارثة وأبا رافع مواه إى مكة،  وهو ي بيت أي أيوب  ملسو هيلع هللا ىلصعث وقد بَ 

 .ين ومسائة درهم، ليأتياه بأهله من مكةوأعطاما بعر
سودة بنت زمعة ري ملسو هيلع هللا ىلص فقدما بابنتيه فاطمة وأم كلثوم ري اه عنها، وزوجته 

زيد  ة زيد بن حارثة، وابنها أسامة بن، وزوجملسو هيلع هللا ىلص اه عنها، وأم أيمن حاضنة الرسول 
 .ري اه عنها

العاص بن الربيع، وكان ا  فمنعها من اهجرة زوجها أبوملسو هيلع هللا ىلص وأما زينب بنت الرسول 
مع زوجها إى احبشة بل فهاجرت من قَ ملسو هيلع هللا ىلص يزال مركًا، وأما رقية بنت الرسول 

 .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 ميعاً 
ي بني  ونزل آل أي بكر ، ي بيت حارثة بن النعان ملسو هيلع هللا ىلص زل آل رسول اه فن

 .احارث بن اخزرج بالسنح
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 لدولة اإسامية ي امدينةأسس بناء ا -2
 ..النبوي  بناء امسجد قامت الدولة اإسامية بعد اهجرة إى امدينة عى ثاثة أسس: )

 .( ووثيقة امعاهدة بن سكان امدينة .. وامؤاخاة بن امهاجرين واأنصار
 بناء امسجد النبوي -1

إى قباء، قام مع أصحابه ببناء مسجد قباء ي بضع عرة ليلة، ثم ملسو هيلع هللا ىلص ما وصل النبي 
حول إى امدينة، فكان أول عمل قام به بعد نزوله بناء امسجد النبوي، حيث 

ن من بني النجار، فابتاعه بركت الناقة ي مربد للتمر لسهل وسهيل غامن يتيم
 .منها، وبناه مسجداً 
كَِن، ُقبُورُ  َلُكمْ  َأُقوُل  َما فِيهِ  َفَكانَ :  قال أنس بن مالك   َوفِيهِ  َخِرب   َوفِيهِ  امُْرِ

، كِنَ  بُِقبُورِ ملسو هيلع هللا ىلص  النربُِي  َفَأَمرَ  َنْخل   َفُقطَِع، َوبِالنرْخلِ  َفُسِوَيْت، بِاخَِرِب  ُثمر  َفنُبَِشْت، امُْرِ
 .()متفق عليه .اِحَجاَرةَ  ِعَضاَدَتيْهِ  َوَجَعُلوا امَْسِجدِ  ِقبَْلةَ  النرْخَل  َفَصُفوا
ينقل معهم اللبن واحجارة ي بنيانه، وُيقِدم ي العمل من جيد جانبًا منه، ملسو هيلع هللا ىلص وكان 

 .ويشجع امواهب
حمل لبنتن لبنتن،  وكان الصحابة ري اه عنهم حملون لبنة لبنة، وعار بن يار

 اي» ، فجعل ينفض الراب عن رأسه، ويقول:ملسو هيلع هللا ىلص وكان رجا ضابطًا قويا، فرآه النبي 
ُر،  َينُْفُض  َفَجَعَل   اه ، ِمنَ  ْجرَ اأَ  ُأِريدُ  إِِي : َقاَل  ،« َأْصَحاُبَك؟ ْحِمُل  َما ْحِمُل  َأَا  َعار
اَب  رٍ  َوْيُح »:  َوَيُقوُل  َعنُْه، الُرَ  إَِى  َوَيْدُعوَنهُ  نرِة،اجَ  إَِى  َيْدُعوُهمْ  َباِغيَُة،ال ِفئَةُ ال َتْقتُُلهُ  ،َعار

 .()أخرجه ابن حبان «النرار
، وكان بناؤه متواضعًا ي تقريباً  وقد استغرق بناء امسجد النبوي اثني عر يوماً 

له أبسط صورة، فراشه الرمال، وأعمدته جذوع النخل، وسقفه جريد النخل، وطو
 .ذلك أو دونه مثل عرضهما يِ القبلة إى مؤخرته مائة ذراع، و

                                                 
 (.999(، ومسلم برقم )999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه(  9)
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حول مسجده ملسو هيلع هللا ىلص نيت احجرات أزواج النبي وبعد الفراغ من بناء امسجد بُ 
وأهله، ملسو هيلع هللا ىلص قفت باجريد وجذوع النخل، لتكون مساكن لرسول اه ـالريف، وُس 

 . عنهافكان لسودة بنت زمعة ري اه عنها بيت، وآخر لعائشة ري اه
وظل امسجد النبوي عى حاله حتى كثر الناس، وضاق امسجد، وذلك بعد غزوة 

، ووسع ها اأرض التي اشراها عثان بن عفان ملسو هيلع هللا ىلص خير، فأدخل فيه رسول اه 
 .يصِ بالناس فيه، وخطب فيه مستندًا إى جذع نخلةملسو هيلع هللا ىلص ، وكان ملسو هيلع هللا ىلص امسجد 

 َشَجَرةٍ  إَِى  اجُُمَعةِ  َيْومَ  َيُقومُ  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص النربِير  َأنر  َعنُْهَا  اه َرِيَ  اه َعبْدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ 
ا؟ َلَك  َنْجَعُل  َأاَ  اه ، َرُسوَل  َيا: َرُجل   َأوْ  اأَْنَصاِر، ِمنَ  اْمَرَأة   َفَقاَلِت  َنْخَلٍة، َأوْ   ِمنَْرً

ا، َلهُ  َفَجَعُلوا ،«ِشئْتُمْ  إِنْ »: َقاَل  ، إَِى  ُدفِعَ  اجُُمَعةِ  َيْومَ  انَ كَ  َفَلار  ِمنَْرً  َفَصاَحِت  امِنَْرِ
بِِي، ِصيَاَح  النرْخَلةُ  هُ ملسو هيلع هللا ىلص  النربُِي  َنَزَل  ُثمر  الصر بِِي  َأنِنَ  َتئِنُ  إَِليِْه، َفَضمر ِذي الصر نُ  الر  .ُيَسكر

  .()أخرجه البخاري «اِعنَْدهَ  الِذْكرِ  ِمنَ  َتْسَمعُ  َكاَنْت  َما َعَى  َتبْكِي َكاَنْت »: َقاَل 
يصِ قبل بناء مسجده حيث أدركته الصاة، وأمية امسجد ي اإسام فقد ملسو هيلع هللا ىلص وكان 

 .إى البدء ي بنائه فور وصوله إى امدينة، قبل أن يبني بيتًا لنفسهملسو هيلع هللا ىلص بادر رسول اه 
 ام، فهو يؤدي الوظائف التالية :وهذا يدل عى أمية امسجد ي اإس

: فهو حل إقامة الصاة ماعة، وحل ااعتكاف، وتاوة  لتعبديةاة الوظيف -9
 .القرآن الكريم، وغرها

الوظيفة التوجيهية: حيث تقوم فيه حلقات التعليم، والتدريس، والوعظ،  -9
 .واإفتاء، وغرها

الوظيفة ااجتاعية: حيث من خال امسجد يتم إيواء الفقراء فيه، واستقبال  -9
 أهل احي الواحداجتاع ، وفيه ، ويتم التعارف بن أهل القريةالغرباء فيهالضيوف و

 .حبة وامواساة بن امسلمنخوة وام، وتتحقق من خاله اأفيه
أصحابه ي بناء امسجد دليل عى تواضعه، وحاجته إى التاس ملسو هيلع هللا ىلص وي مشاركة الرسول 

 . يكون أول امبادرين إليهاأجر، وتقديم القدوة احسنة ي العمل، فامسلم إذا دعا إى خر
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لف أأما فضائل امسجد النبوي، فهو أول مسجد أسس عى التقوى، والصاة فيه ب
 .صاة، وأنه من امساجد التي جوز شد الرحال إليها

                               قال تعاى : 
 .[  999] التوبة/               

 ِف ال ِمنْ  َخْر   َهَذا َمْسِجِدي ِي  َصاَة  »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه   يرة وعن أي هر
  .()متفق عليه «احََرامَ  امَْسِجدَ  إِار  ِسَواُه، فِيَا  َصاَةٍ 
 نَِسائِِه، َبْعضِ  َبيِْت  ِي ملسو هيلع هللا ىلص  اهِ  َرُسولِ  َعَى  َدَخْلُت : قال  اخُْدِرِي  َسِعيدٍ  َأِي وعن 
 ِمنْ  َكًفا َفَأَخذَ : َقاَل  الترْقَوى؟ َعَى  ُأِسَس  الرِذي ْسِجَدْينِ امَ  َأُي  اِه، َرُسوَل  َيا: َفُقْلُت 

َب  َحْصَباَء،  .() أخرجه مسلم .ِدينَةامَ  َمْسِجدِ ـلِ  «َهَذا َمْسِجُدُكمْ  ُهوَ »: َقاَل  ُثمر  ْرَض،اأَ  بِهِ  َفَرَ
: َمَساِجدَ  َثَاَثةِ  إَِى  إِار  الِرَحاُل  ُتَشدُ  َا »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  هريرة وعن أي 
ََ اأَ  َوَمْسِجدِ  َراِم،احَ  َوَمْسِجدِ  َهَذا، َمْسِجِدي  .()متفق عليه «ْق
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 امؤاخاة بن امهاجرين واأنصار -2
بعد بنائه امسجد هو عقد امؤاخاة بن ملسو هيلع هللا ىلص كان العمل الثاي الذي قام به الرسول 

 .ن واأنصارامهاجري
ذهب عنهم ـبن امهاجرين بعضهم مع بعض حن نزلوا امدينة ليُ ملسو هيلع هللا ىلص فقد آخى 

ؤنسهم من مفارقة اأهل والعشرة، ويشد أزر بعضهم ببعض، وحشة الغربة، ويُ 
لرتفق اأدنى باأعى، ويستعن اأعى باأدنى، أن بعض امهاجرين أحسن حاا 

بن مزة بن عبد امطلب، وزيد بن حارثة ملسو هيلع هللا ىلص من بعض بامال والعشرة، كا آخى 
  .كان مواهم اً ري اه عنها، أن زيد

 .بن الزبر بن العوام، وعبد اه بن مسعود ري اه عنهاملسو هيلع هللا ىلص وآخى 
 .()احاكم و البخاري ي اأدب امفرد أخرجه .والُزبر َمسعودٍ  ابن َبنملسو هيلع هللا ىلص  النبُي  آَخى: َقاَل   أنس عن

م امهاجرون إى امدينة من بطون دامهاجرين واأنصار، فقد قبن ملسو هيلع هللا ىلص ثم آخى 
 .ختلفة، ونزلوا فيها با أهل وا مال، وقدموا إى قوم م يسبق هم هم معرفة

وكان اأنصار قومًا م جف الدماء بينهم من احروب، وبينهم من مظاهر الفرقة والنزاع 
   يع باإيان، كا قال سبحانه : الكثر، ولكن اه برمته ألف بن قلوب اجم

                                              
  .[ 999عمران/آل ]                          

، وكانوا امؤاخاة بن امهاجرين واأنصار ي دار أنس بن مالك ملسو هيلع هللا ىلص وقد عقد 
 .ن، ونصفهم من اأنصارتسعن رجاً، نصفهم من امهاجري

 .وامواساة، والتوارث فيا بينهم دون ذوي الرحم ،بينهم عى احقملسو هيلع هللا ىلص فآخى 
   أنزل اه سبحانه:  ،فلا عز اإسام، واجتمع الشمل، وذهبت الوحشة

  .[  99] اأنفال/                                        
  .بالقرابة، وأبقى اأخوة وامناِة هفنسخ اه التوارث، وخص

 كا يِ: بن أصحابه من امهاجرين واأنصارملسو هيلع هللا ىلص  النبي وقد آخى
                                                 

 (.9999ي امستدرك  برقم  ) أخرجه احاكمو  ،(999البخاري ي اأدب امفرد  برقم )أخرجه /صحيح ( ( 9)
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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 

كان عبد الرمن بن عوف مع سعد بن الربيع ري اه عنها أخوين، وأخوين، وكان 
مصعب بن عمر كان و جعفر بن أي طالب مع معاذ بن جبل ري اه عنها أخوين،

مع أي الدرداء  سلان الفاريكان مع أي أيوب اأنصاري ري اه عنها أخوين، و
 .ري اه عنها أخوين، إى آخر التسعن

  .مهاجراً  امدينة إىجدد التآخي بحسب من يأي ملسو هيلع هللا ىلص  ثم صار
أ وقد كانت عواطف امحبة واإيثار وامواساة وامؤانسة متزج ي هذه اإخوة، وم

                             :  امجتمع اجديد بأروع اأمثلة
                                       

                                        
 .[  ١٢/الفتح]                               

فقد حرص اأنصار ري اه عنهم عى احفاوة بإخواهم امهاجرين، فا نزل مهاجري عى 
 .أنصاري إا بقرعة

َعِت  ِحنَ  الُسْكنَى، ِي  َهُمْ  َطارَ  َمْظُعونٍ  ْبنَ  ُعثَْانَ  َأنر  الَعاَءِ  مِ أ عن  َعَى  اأَْنَصارُ  اْقَرَ
ْضتُهُ  ِعنَْدَنا ُعثَْانُ  َفاْشتََكى: الَعاَءِ  ُأمُ  َقاَلْت  امَُهاِجِريَن، ُسْكنَى ، َحترى َفَمرر  ُتُوِيَ

ائِِب، َأَبا َعَليَْك  اه َرْمَةُ : ْلُت َفقُ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  النربُِي  َعَليْنَا َفَدَخَل  َأْثَوابِِه، ِي  َوَجَعْلنَاهُ   السر
: َقاَلْت  ،«َأْكَرَمهُ  اه َأنر  ُيْدِريِك  َوَما»: ملسو هيلع هللا ىلص  النربُِي  َفَقاَل  ،اه َأْكَرَمَك  َلَقدْ  َعَليَْك  َشَهاَدِي 

ا»:َقاَل  َفَمْن؟ اه، َرُسوَل  َيا َوُأِمي َأْنَت  بَِأِي  َأْدِري، اَ  :ُقْلُت   اليَِقُن، اهوَ  َجاَءهُ  َقدْ فَ  ُهوَ  َأمر
، َلهُ  َأَْرُجو إِِي  اهوَ   اهَفوَ : َقاَلْت  ،«ِي  ُيْفَعُل  َما اه َرُسوُل  َوَأَنا اهوَ  َأْدِري َوَما اخَْرَ
 َعيْنًا َمْظُعونٍ  ْبنِ  لُِعثَْانَ  يُت أِ َفر َفنِْمُت، َذلَِك، َفَأْحَزَننِي: َقاَلْت  َبْعَدُه، َأَحًدا ُأَزِكي اَ 

ِري، ُتُه،ملسو هيلع هللا ىلص  اه َرُسوَل  َفِجْئُت  َجْ   .()أخرجه البخاري «َعَمُلهُ  َذلِِك »: َفَقاَل  َفَأْخَرْ
 وقد تسابق اأنصار ري اه عنهم إى البذل بكل ما خفف عن إخواهم امهاجرين

أن يقسم بينهم وبن إخواهم ملسو هيلع هللا ىلص وطأة الغربة والفاقة، حتى عرضوا عى رسول اه  
 .مهاجرين النخلا
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ا،  » : اْقِسْم َبيْنَنَا َوَبْنَ إِْخَوانِنَا النرِخيَل؟ َقاَل:ملسو هيلع هللا ىلصلِلنربِِي  اْأَْنَصارُ  َقاَلْت  َقاَل:  َأِي ُهَرْيَرةَ  َعنْ 
 .(). أخرجه البخاريَقاُلوا: َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا«   ْكُكْم ِي الثرَمَرةِ َنَة ، َوَنْرَ َتْكُفوَننَا امَؤو

 .خوة العظيمة أن اأنصار جاوزوا امؤاساة إى امساواةومن مظاهر هذه اأ
   سبحانه:  هقولبوقد آثر اأنصار امهاجرين بكل يء، حتى أثنى اه عليهم، 

                                  
                                   

  .[  5] احر/       
رضوان اه عليهم، وأعظم  ،والبذل والعطاء واإيثاروهذا  ،امحبةوخوة وحقق هذه اأ

          :فاح وفوز ي الدنيا واآخرة، كا قال سبحانه
                             

 .[ 999] التوبة/                             
 : سلمن اأخوةوالقرآن وإن نسخ التوارث باإخوة، وفرض التوارث بالنسب، فقد أبقى بن ام

 .[ ١١/احجرات]                               
اون عى احق والنرة، والتناصح وامواساة، ، والتععى الر والتقوى التعاونأمرهم بو

                                إى يوم القيامة: 
  .[ 9] امائدة/           

 وهذه بعض فضائلهم:وقد رب اأنصار ي ذلك كله أروع اأمثلة، 
 «اأَْنَصارِ  ُبْغُض  النَِفاِق  َوآَيةُ  اأَْنَصاِر، ُحُب  اِإيَانِ  آَيةُ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي  َعنِ   عن أنس
 .()متفق عليه
 ِهَا َفَخَا : َقاَل  ، ملسو هيلع هللا ىلص اهِ َرُسولِ  إَِى  ْنَصارِ اأَ  ِمنَ  اْمَرأَة   َجاَءِت : قال  َمالٍِك  ْبن أََنس وعن 
ِِ  َوالرِذي»: َوَقاَل  ، ملسو هيلع هللا ىلص اهِ َرُسوُل  ر  اسِ النر  َأََحُب  إِنرُكمْ  بِيَِدهِ  َنْف ََ ات َثَاَث  إِ   .()متفق عليه«َمرر

ُمْ  بِاأَْنَصاِر، ُأوِصيُكمْ »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه  : قال  َمالٍِك  ْبن وعن أنس  َكِرِي  َفإِهر
ِذي َقَضُوا َوَقدْ  َوَعيْبَتِي، ِذي َوَبِقَي  َعَليِْهْم، الر اَوُزوا ُحِْسنِِهْم، ِمنْ  َفاْقبَُلوا َهُْم، الر  َوَجَ

 .(0) متفق عليه «ُمِسيئِِهم نْ عَ 
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 (.99(، ومسلم  برقم )99برقم )  أخرجه البخاري متفق عليه,(  9)
 (.9995(، ومسلم  برقم )9999برقم )  أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
 (.9999(، ومسلم  برقم )9955برقم )  أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3


999 

 

 ِشْعبًا، َأوْ  َواِدًيا، َسَلُكوا اأَْنَصارَ  َأنر  َلوْ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه   وعن أي هريرة
: ُهَرْيَرةَ  َأُبو َفَقاَل  ،«اأَْنَصارِ  ِمنَ  اْمَرأً  َلُكنُْت  اِهْجَرةُ  َوَلْواَ  اأَْنَصاِر، َواِدي ِي  َلَسَلْكُت 

وُه، آَوْوهُ  َوُأِمي، َأِي بِ  َظَلمَ  َما   .()أخرجه البخاري.ُأْخَرى َكلَِمةً  َأوْ  َوَنَرُ
أما فضائل امهاجرين، فهم أول من آمن باه ورسوله، وأول من هاجر ي سبيل اه، وأول 

       : سبحانهقال كا من ُأخرج من بلده وماله ابتغاء مرضاة اه، 
                             

  .[  999] التوبة/                              
         ۓ وهم أول من نر هذا الدين كا قال سبحانه: 

                     
  .[  9]  احر/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.9995برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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 وثيقة امعاهدة بن سكان امدينة -3
أفضل الصاة والسام تسمى ي اجاهلية )يثرب(، فلا هاجر كانت امدينة عى ساكنها 

ساها امدينة، وطيبة، وطابة، وقد جاء القرآن بتسميتها بامدينة ي عدة آيات كا ملسو هيلع هللا ىلص إليها 
                               قال سبحانه: 

                                    
                                            

  .[  999] التوبة/                          
ى َتَعاَى  اهَ إِنر »: َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص  اهِ َرُسوَل  َسِمْعُت : َقاَل   َسُمَرةَ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ و  َسمر

  .() أخرجه مسلم «َطاَبةَ  امَِدينَةَ 
 .رة صارت امدينة دار اإيان، وحصن اإساموبعد اهج

 َتْأِرزُ  َكَا  امَِدينَِة، إَِى  َليَْأِرزُ  يَانَ اإِ  إِنر »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهِ َرُسوَل  َأنر   ُهَرْيَرةَ  َأِي  َعنْ 
  .()عليهمتفق «ُجْحِرَها إَِى  احَيرةُ 

أن ملسو هيلع هللا ىلص ركون، أراد إى امدينة وفيها امسلمون واليهود وامملسو هيلع هللا ىلص وما وصل النبي 
ينظم العاقات بن أهل امدينة، وأن يبن حقوقهم وواجباَم، فكتب كتابًا هذا 

 .الشأن، ينظم عاقة امسلم بامسلم، وعاقة امسلم بغر امسلم
  :وأهم بنود الصحيفة امتعلقة بامسلمن من امهاجرين واأنصار

مؤمنن، وأهم يدًا واحدة عى من أهم أمة واحدة من دون الناس، والعدل بن ا
بغى منهم أو عليهم، أو أفسد بن امؤمنن، وأن بعضهم أولياء بعض من دون الناس، 

 .إلخ ....وأنه جر عى امسلمن أدناهم 
 أما الصحيفة امتعلقة باليهود, فأهم بنودها: 

 ،امؤمنن، لليهود دينهم نفق اليهود مع امؤمنن ما داموا حاربن، وأن اليهود أمة معأن يُ 
إا من ظلم أو أثم فإنه ا هلك إا نفسه وأهل بيته،  ،وللمسلمن دينهم، مواليهم وأنفسهم

، وأن عى امسلمن نفقتهم، ملسو هيلع هللا ىلص وأن ا خرج أحد من هود امدينة إا بإذن حمد 
                                                 

 (.9999برقم )  أخرجه مسلم (9)
 (. 999(، ومسلم  برقم )9999برقم )  أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
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النصح وعى اليهود نفقتهم، وأن بينهم النر عى من حارب أهل امدينة، وأن بينهم 
 .إلخ ...والنصيحة، والر دون اإثم 

 أما بنود الصحيفة امتعلقة بامركن, فهي: 
ار قريش وا من نرها، وا جر مرك مااً لقريش وا نفسًا، ولقريش أا ُج 

وحلفائها حق الصلح إذا طلبوه، إا من حارب منهم اإسام، وأن ا يسدى لقريش 
 .أي عون

 :متعلقة بالقواعد العامة أهل امدينة فهيأما بنود الصحيفة ا
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 

ن بينهم النر ، وأملسو هيلع هللا ىلص  اه رسول خاف رره، فإن مرده إى اه تعاى، وإى حمد
ومن قعد بامدينة آمن، إا من ظلم أو أثم،  ،عى من دهم امدينة، وأن من خرج آمن

 .ملسو هيلع هللا ىلص  اه رسول وأن اه جار من بر واتقى، وحمد
قواعد امجتمع ملسو هيلع هللا ىلص وهذه احكمة، وهذا العدل، وهذه الرمة أرسى رسول اه 

   يعرف التاريخ سواه : ، ما م  ، وقواعد اأمن واحياة السعيدة اجديد
                     

  .[  999] التوبة/          
بالعهد الذي  ابالعهد الذي التزم به لليهود وغرهم، أما اليهود فلم يفوملسو هيلع هللا ىلص وقد وفا 

 ثاث قبائل:  ي امدينة اربوه، وكان اليهود، بل حملسو هيلع هللا ىلص بينهم وبن الرسول 
 .ضر، وبنو قريظةبنو قينقاع، وبنو الن

 .وسبى ذريتهم ،عى بني قينقاع، وأجى بني النضر إى خير، وقتل بني قريظةملسو هيلع هللا ىلص   نّ مَ فَ 
        ونزلت سورة احر ي بني النضر، وسورة اأحزاب ي بني قريظة:

                             
                           

  .[  99] امائدة/      
 ، ولكن اه خذهم،من احق  ، وما جاء بهملسو هيلع هللا ىلص حسدًا للرسول ظلًا وواليهود أعظم الناس 
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            : ملسو هيلع هللا ىلص ونر نبيه  

                    

  .[  995] البقرة/            
 .نصار الذين آووهمأما كفار قريش فقد هددوا امهاجرين، واأ

ووجدت قريش ضالتها ي ابن سلول، زعيم امنافقن، الذي فاتته زعامة امدينة 
، فأشعل الفرقة والفتنة بن امهاجرين واأنصار ي امدينة، ملسو هيلع هللا ىلص بمجيء الرسول 

ويستهزئون بالرسول بن امسلمن واجتمع حوله جيش من امنافقن الذين يفسدون 
، ويكيدون لإسام ملسو هيلع هللا ىلص سوله ورق، وخونون اه ، وما جاء به من احملسو هيلع هللا ىلص 

                    وامسلمن: 

  .[  99-99] البقرة/         
             : وصدوا عن احق، وصدوا الناس عنه

  .[  99] النساء/          
 .له، مراعاة لعاطفة قرابته من اأنصار نفاقيف عن زعيم امنافقن بعد كل موق يعفوملسو هيلع هللا ىلص وكان 
ِذي َعنُْه، َواْصَفْح  ،َعنْهُ  اْعُف  اه ، َرُسوَل  َيا:  ُعبَاَدةَ  ْبنُ  َسْعدُ  َقاَل   َعَليَْك  َأْنَزَل  َفَوالر

ِذي بِاحَِق  اه َجاءَ  َلَقدْ  الكِتَاَب  ةِ ال َهِذهِ  َأْهُل  اْصَطَلَح  َلَقدِ و َعَليَْك، َأْنَزَل  الر  َعَى  بَُحْرَ
ِذي بِاحَِق  َذلَِك  اه َأَبى َفَلار  بِالِعَصاَبِة، َفيَُعِصبُوهُ  ُيتَِوُجوهُ  َأنْ  َق  اه َأْعَطاكَ  الر  َرِ

 َوَأْصَحاُبهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َوَكانَ  ، ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  َعنْهُ  َفَعَفا َرَأْيَت، َما بِهِ  َفَعَل  َفَذلَِك  بَِذلَِك،
كَِن، َعنِ  َيْعُفونَ  ونَ  ،اه َأَمَرُهمُ  َكَا  الكِتَاِب، َوَأْهلِ  امُْرِ  اه َقاَل  اأََذى، َعَى  َوَيْصِرُ

ِذينَ  ِمنَ  َوَلتَْسَمُعنر ": َوَجلر  َعزر  ِذينَ  َوِمنَ  َقبْلُِكمْ  ِمنْ  الكِتَاَب  ُأوُتوا الر ُكوا الر  َأًذى َأْرَ
اًرا إِيَانُِكمْ  َبْعدِ  ِمنْ  َيُرُدوَنُكمْ  َلوْ  الكِتَاِب  َأْهلِ  نْ مِ  َكثِر   َودر ": اه َوَقاَل  ،"َكثًِرا  ُكفر

ُل  ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َوَكانَ  ، "َأْنُفِسِهمْ  ِعنْدِ  ِمنْ  َحَسًدا  اه َأِذنَ  َحترى بِِه، اه َأَمَرهُ  َما الَعْفوَ  َيتََأور
ارِ  َصنَاِديدَ  بِهِ  اه َفَقتََل  َبْدًرا، ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  َغَزا َفَلار  فِيِهْم،  اْبنُ  ُأَي   اْبنُ  َقاَل  ُقَرْيٍش، ُكفر
كِنَ  ِمنَ  َمَعهُ  َوَمنْ  َسُلوَل  َه، َقدْ  َأْمر   َهَذا: اأَْوَثانِ  َوَعبََدةِ  امُْرِ ُسوَل  َفبَاَيُعوا َتَوجر  ملسو هيلع هللا ىلص الرر

  ()متفق عليه .َفَأْسَلُموا اِإْساَمِ  َعَى  
                                                 

 (. 9959(، و برقم)9999برقم )  أخرجه البخاري ،متفق عليه( 9)



999 

 

ن كتبوا ابن سلول قائلن: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم باه وكان أول ما فعله كفار مكة أ
 .لتقاتلنه أولتخرجنه، أو لنسرن إليكم بأمعنا، حتى نقتل مقاتلتكم، ونستبيح نساءكم

 .فامتثل ابن سلول أمرهم، وأخذ ي مع كفار امدينة لتنفيذ امطلوب
 ِمرا بَِأْكثَرَ  َتكِيُدُكمْ  َكاَنْت  َما بَالَِغ،امَ  مُ ِمنْكُ  ُقَرْيشٍ  َوِعيدُ  َبَلغَ  َلَقدْ »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال هم 

 َسِمُعوا َفَلار  «َوإِْخَواَنُكمْ  َأْبنَاَءُكْم، ُتَقاتُِلوا َأنْ  ُتِريُدونَ  َأْنُفَسُكْم، بِهِ  َتكِيُدوا َأنْ  ُتِريُدونَ 
ُقواملسو هيلع هللا ىلص النربِِي  ِمنَ  َذلَِك    .()أخرجه أبو داود .َتَفرر

 ى مسلمي امدينة يقولون هم: ا يغرنكم أنكم أفلتمونا إى وأرسل كفار مكة إ
 .بيد خراءكم ي مقر داركمنيثرب، سنأتيكم فنستأصلكم، و

                عليهم: ملسو هيلع هللا ىلص ولكن اه خذهم، وأحبط كيدهم، ونر رسوله 

              

  .[  99] اأنفال/                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.9999) / أخرجه أبو داود برقمصحيح( 9)
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 جرة إى امدينةمظاهر نجاح اه -3
اه الذي يسر الشمس والقمر والنجوم ي الساء هو سبحانه الذي يسر من حب إى ما 

  .[  99] يونس/   گ       حب، باأمر الذي حب: 
 وُهدمت ها معاقل ،وأصحابه إى امدينة أيا نجاحملسو هيلع هللا ىلص وقد نجحت هجرة الرسول 

 .، وحققت أهدافًا عظيمة، جعلتها تستحق أن تكون بداية للتاريخ اإساميالرك
 التوفيق كثرة نجملها فيا يي :ظاهر هذا النجاح ومو
خَت قريش بعد اهجرة كل موازين القوة وامكانة التي توارثتها عى عدة  -9

 .، وسقطت هيبتهاسلطاهاقرون، وزال عنها 
 .وتردوا، وتسلل كثر منهم إى امدينة فأسلموا ،ئها، فتعاركوادب اخاف بن أبنا -9
أن قريشًا م تعد حاجزًا ي وجه الدعوة إى اإسام، فقد أسقطت اهجرة رهبتها  -9

ا ينظرون ؤها من قلوب العرب، وبدمن نفوس امسلمن، كا أسقطت اهجرة هيبت
 أفواجًا، وجاءت قبائل العرب ودينه نظرة حايدة، فدخلوا ي دين اهملسو هيلع هللا ىلص إى حمد 

 .عى اإسامملسو هيلع هللا ىلص من كل جهة يبايعون رسول اه 
باهجرة ارتفعت مكانة امدينة، وأصبحت حط اأنظار، وعاصمة اإسام،   -9

وبن ربوعها قامت أول ماعة عى أساس العقيدة، ا عى أساس القبيلة، ومنها 
 .جزيرة العربيةانطلق الدعاة إى اه، فتوحدت حت لوائها ا

ظهرت باهجرة أمة إسامية معها اإسام، وم جمعها عصبيات قبلية، وأول مرة   -9
تربط بن أفرادها مشاعر احب واإخاء والواء ابتغاء وجه اه تعاى، واحدة ظهرت أمة 

                 حيث َمنر اه عليهم باإسام: 
  .[  99] اأنفال/                

أتفه  ،ويسفكون الدماء ،بعد اهجرة تغرت حياة العرب من قوم يشنون احروب -9
اأسباب، إى أصحاب قيم ومبادئ عالية، يأمرون بامعروف، وينهون عن امنكر، 

والثأر  ،وقويت روابط اأخوة وامحبة بينهم، وزالت عنهم بواعث البغض والكراهية
ام، ومعهم اإسام عى اأخاق واهدى والعلم، فعمت الفضيلة، وانتر العلم واانتق
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                      :  العلاء، واختفى اجهل واجاهليةو
 .[  9/اجمعة]                                            

مدينة احجارة، فاستقرت فيها الفضائل، بعد اهجرة صارت امدينة مدينة الصفات، ا  -9
سموا أهل اأرض بصفات وها الدعاة إى اه إى العام، فغروا وجه التاريخ، ومنوخرج 

                   اإيان واحق والعدل واإحسان: 
                          

  .[  999] آل عمران/              
اهجرة النبوية أعطت اإسام حرية احركة والدعوة ي كل مكان، فحن استقر  -9

  .بامدينة بادر فورًا إى مراسلة القبائل داخل اجزيرة العربيةملسو هيلع هللا ىلص الرسول 
كا بادر إى إرسال السفراء إى املوك والرؤساء واأمراء ي الدول امجاورة، 

       حقيقًا أمر ربه بقوله : يدعوهم إى الدخول ي اإسام

 .[  99 /لبراهيم]           
كانت اهجرة النبوية مقدمة إهاء عصور الوثنية، وقيام عر جديد ي كل مر،  -5

شعاره اإيان، وكرامة اإنسان، وحرير العباد من عبادة اأوثان إى عبادة اه الواحد 
 .[  99] اإراء/                  اأحد: 

والعدل،  ،اهجرة كانت إعانًا ببداية قيام الدولة اإسامية، القائمة عى احق -99
                            واإحسان: 

                                    
  .[  99] النور/                                     

قامت الدولة اإسامية ي امدينة بعد اهجرة، وكانت اهجرة هي السبب ي  -99
انتصارات امسلمن ي الفتوحات اإسامية، وهي السبب ي دخول اإسام إى 
كل عواصم العام، وبسببها امتدت رقعة اإسام وامسلمن حتى تكونت الدولة 

، ومن أفريقيا جنوبًا، اأطلِ غرباً ، إى امحيط كرى، من اهند رقاً اإسامية ال
  .إى روسيا شااً 

باهجرة سعد العام باأمن والسام، وَلص العام بأمعه من ذل اجبابرة، ومن  -99
  .[  999] اأنبياء/                     الفوى والظلم واهمجية: 
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ااستقرار  الدولة اإسامية، فحصلملسو هيلع هللا ىلص أقام النبي  ،رة إى امدينةما مت اهج -99
للمسلمن، فرزت الطاقات وامواهب التي كانت كامنة حت ظلات الكفر 

ا بنور اإسام، عبقريات تفتح اأرض، ؤلية، فانطلق امسلمون وقد استضاواجاه
واهند  د الفرس والرومتعلم الدين، وتنر العلم، وتقيم العدل، وتؤسس الدول ي باو

                   : سبانيا، وغرهاأوأفريقيا و

 .[  99/اجاثية] 
ولن خرج العدو فتح القلوب باإيان، ـح اأرض بالساح، حتى تُ تفـوهذه سنة اه ، فلن تُ 

تلة، ما وستبقى باد امسلمن حاخارجي من الباد، حتى خرج العدو الداخِ من القلب 
                          دامت القلوب معتلة: 

 .[  99] إبراهيم/     
وأصحابه إى امدينة كانت رمة من ملسو هيلع هللا ىلص وبعد هذا كله نعلم يقينًا أن هجرة النبي 

اه، فقد كانت بداية انطاق اإسام إى كل مكان، وفاحة خر لبناء من اه، ونعمة 
رى َليص امستضعفن من سامية القائمة عى احق والعدل، وبُ الدولة اإ

    براثن الظلم والطغيان، وفتح أبواب اأمن والسام لكل إنسان: 

  .[  9] امائدة/           
ى الصحابة ري اه رأوهذه اأسباب والثمرات التي حققت باهجرة إى امدينة 

لتاريخ اإسامي، وليس امولد النبوي، اة النبوية هي بداية أن تكون اهجر عنهم
 .ملسو هيلع هللا ىلص وا البعثة، وا وفاة الرسول 

أن جعل اهجرة هي  ،مع صدق فراسته،   وقد أهم اه تعاى عمر بن اخطاب
بداية التاريخ اإسامي، وذلك بعد مشاورة الصحابة ري اه عنهم، وامسلمون 

 .يعملون به حتى اليوم
، ااثننأن تكون كتابة هذه الكلات من السرة النبوية ي يوم  د شاء اه وق

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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 للمدينةملسو هيلع هللا ىلص دعاء الرسول  -4
، َبْكٍر، أَُبو ُوِعَك  امَِدينََة،ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َقِدمَ  امر :  عنها ري اهقالت عائشة   أَُبو َفَكانَ  َوبِاَل 

ى أََخَذْتهُ  إَِذا َبْكرٍ   :َيُقوُل  احُمر
اكِ  ِمنْ  أَْدنَى َوامَْوُت                 أَْهلِهِ  ِي  ُمَصبرح   اْمِرئٍ  ُكُل   نَْعلِهِ  ِرَ

ى َعنْهُ  عَ أُْقلِ  إَِذا بِاَل   َوَكانَ   :َيُقوُل  َعِقَرَتهُ  َيْرَفعُ  احُمر
َِ ــــــَوَح  َوادٍ ـــــــبِ          َليْلَةً  أَبِيتَنر  َهْل  ِشْعِري َليَْت  أَاَ   ُل ـــلِيــَوَج  ر  ــــإِْذِخ  ْو
 َوَطِفيُل  َشاَمة   َِ  ُدَونْ ــَيبْ  َوَهْل          ةٍ ــَجَنر  اهَ ــــــــــــِميَ  اــــــــــْومً ـيَ  أَِرَدنْ  ْل ـــــَوهَ 

 إَِى  أَْرِضنَا ِمنْ  أَْخَرُجونَا َكَا  َخلٍَف  ْبنَ  َوأَُميرةَ  َربِيَعَة، ْبنَ  َوُعتْبَةَ  َربِيَعَة، ْبنَ  َشيْبَةَ  الَعنْ  مر الله: َقاَل و
ةَ  بِنَاَكحُ  امَِدينَةَ  إَِليْنَا َحبِْب  مر الله»: ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  َقاَل  ُثمر  الَوَباِء، أَْرضِ  ، أَوْ  َمكر  َلنَا َباِركْ  مر الله أََشدر

 َوِهَي  امَِدينَةَ  َوَقِدْمنَا: َقاَلْت  ،«اجُْحَفةِ  إَِى  ُمراَها َوانُْقْل  َلنَا، َوَصِحْحَها ُمِدنَا، َوِي  َصاِعنَا ِي 
 .() أخرجه البخاري «آِجنًا ءً َما َتْعنِي َنْجًا  َجِْري ُبْطَحانُ  َفَكانَ : َقاَلْت  اه ، أَْرضِ  أَْوَبأُ 

ا ا وقد اجتوى امهاجرون امدينة، وم يوافق هواءها أبداهم، وجهدوا من احمى، حتى كانو
 .يصلون أحياناً إا وهم قعود
 َواْشَتَكى َأْصَحاُبُه، اْشَتَكى امَِدينَةَ  ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َقِدمَ  مَراقالت:  عن عائشة ري اه عنها

َة، ْبنُ  َوَعاِمرُ  َبْكٍر، أُبو ، َبْكٍر، َأِي  َمْوَى  ُفَهْرَ  ِي  ملسو هيلع هللا ىلص النربِير  َعاِئَشةُ  َفاْسَتْأَذَنْت  َوبَِال 
ِْم، َِ  .()أخرجه أمد «َهَا َفَأِذنَ  ِعَياَد
للمدينة بالركة والصحة، ونقل ماها إى اجحفة، واجحفة قرية ملسو هيلع هللا ىلص ثم دعا 

 .بائهام تسكن حتى اآن لوومندثرة قرب رابغ، 
ةَ  َكُحبِنَا امَِدينَةَ  إَِليْنَا َحبِْب  اللُهمر »: ملسو هيلع هللا ىلص فقال   ِي  َلنَا َوَباِركْ  َوَصِحْحَها، ،َأَشدر  َأوْ  َمكر
  .()أخرجه أمد «اجُْحَفةِ  ِي  َفاْجَعْلَها ُمراَها، َواْنُقْل  َوَصاِعَها، ُمِدَها،

ةَ  َجَعْلَت  َما ِضْعَفْي  بِامَِدينَةِ  اْجَعْل  مر الله»: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي  َعنِ   َأَنسٍ  َعنْ و  ِمنَ  بَِمكر
َكةِ    .(0)متفق عليه «الَرَ

                                                 
 (.9995برقم )  أخرجه البخاري( 9)
 (. 99999برقم ) أخرجه أمد صحيح/( 9)
 (. 99999برقم ) أخرجه أمد صحيح/( 9)
 (. 9995(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري ،متفق عليه( 9)
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 بعائشة ري اه عنهاملسو هيلع هللا ىلص زواج الرسول  -5
بعائشة ري اه عنها، ملسو هيلع هللا ىلص من السنة اأوى للهجرة، بنى الرسول  ،ي شهر شوال

 .وهي بنت تسع سنن
َجنِي: َقاَلْت  َعنَْها اه َرِيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ   امَِدينَةَ  َفَقِدْمنَا ِسنَِن، ِسِت   بِنُْت  َوَأَنا ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َتَزور

َق  َفُوِعْكُت  َخْزَرٍج، ْبنِ  احَاِرِث  َبنِي ِي  َفنََزْلنَا َِ  َشَعِري، َفَتَمرر  ُأمُ  ُأِمي َفَأَتْتنِي ُمَْيَمةً  َفَو
، اِحُب َصوَ  َوَمِعي ُأْرُجوَحٍة، َلِفي َوإِِي  ُروَماَن، َخْت  َِ  ُتِريدُ  َما َأْدِري اَ  َفَأَتْيُتَها، ِي  َفَرَ

اِر، َباِب  َعَى  َأْوَقَفْتنِي َحترى بِيَِدي َفَأَخَذْت  ،ِي  ، َبْعُض  َسَكنَ  َحترى َأُْهُِج  َوإِِي  الدر ِِ  َنَف
اَر، َأْدَخَلْتنِي ُثمر  َوَرْأِي،َوْجِهي بِهِ  َفَمَسَحْت  َماءٍ  ِمنْ  َشْيًئا َأَخَذْت  ُثمر   ِمنَ  نِْسَوة   َفإَِذا الدر

َكِة، اخَْرِ  َعَى  َفُقْلنَ  الَبْيِت، ِي  اأَْنَصارِ  ، َفَأْسَلَمْتنِي َطاِئٍر، َخْرِ  َوَعَى  َوالَرَ  إَِلْيِهنر
 َيْوَمِئذٍ  َوَأَنا ْيِه،إِلَ  َفَأْسَلَمْتنِي ى،ُضح ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  إِار  َيُرْعنِي َفَلمْ  َشْأِي، ِمنْ  َفَأْصَلْحنَ 

  .()متفق عليه .ِسنِنَ  تِْسعِ  بِنُْت 
َجَها ملسو هيلع هللا ىلص النربِير  َأنر  ري اه عنها َعاِئَشةَ  َعنْ و  إَِلْيهِ  َوُزفرْت  ِسنَِن، َسْبعِ  بِنُْت  َوِهَي  َتَزور

ةَ َثَانَ  بِنُْت  َوِهَي  َعنَْها َوَماَت  َمَعَها، َوُلَعُبَها ِسنَِن، تِْسعِ  بِنُْت  َوِهَي     .()أخرجه مسلم.«َعْرَ
 .قد رأى عائشة ري اه عنها ي امنام قبل أن خطبهاملسو هيلع هللا ىلص وكان 

 بِِك  َجِيءُ  امَنَامِ  ِي  َرَأْيتُِك  »: ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  َِ  َقاَل : َقاَلْت  َعنَْها اه َرِيَ  َعائَِشةَ  َعنْ 
َقةٍ  ِي  امََلُك   َفإَِذا الثرْوَب  َوْجِهِك  َعنْ  َفَكَشْفُت  اْمَرَأُتَك، هِ َهذِ : َِ  َفَقاَل  َحِريٍر، ِمنْ  َرَ

  .()متفق عليه «ُيْمِضهِ  اه ِعنْدِ  ِمنْ  َهَذا َيُك  إِنْ : َفُقْلُت  ِهَي، َأْنِت 
 .ملسو هيلع هللا ىلص وأم امؤمنن عائشة بنت أي بكر الصديق، هي البكر الوحيدة التي تزوجها رسول اه

َا َقبَْل  َعبراسٍ  اْبنُ  تَْأَذنَ اْس : َقاَل  ُمَليَْكةَ  َأِي  اْبنعن  َِ ، َوِهَي  َعائَِشةَ  َعَى  َمْو : َقاَلْت  َمْغُلوَبة 
، ُيثْنَِي  َأنْ  َأْخَشى ر َِ  َلُه، اْئَذُنوا: َقاَلْت  امُْسلِِمَن، ُوُجوهِ  َوِمنْ  ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسولِ  َعمِ  اْبنُ : َفِقيَل  َع
 َرُسولِ  َزْوَجةُ  ،اه َشاءَ  إِنْ  بَِخْرٍ  َفَأْنِت : َقاَل  اترَقْيُت، نِ إِ  بَِخْرٍ : َقاَلْت  َجِِدينَِك؟ َكيَْف : َفَقاَل 
ِك، بِْكًرا َينْكِْح  َوَمْ  ، ملسو هيلع هللا ىلصاه َاءِ  ِمنَ  ُعْذُركِ  َوَنَزَل  َغْرَ  :َفَقاَلْت  ِخَاَفُه، الُزَبْرِ  اْبنُ  َوَدَخَل  السر

                                                 
 (.9999(، ومسلم برقم )9959برقم ) أخرجه البخاري ،متفق عليه( 9)
 (.9999برقم )  ،أخرجه مسلم( 9)
 (.9999(، ومسلم  برقم )9999برقم )  أخرجه البخاري ،متفق عليه( 9)
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، َفَأْثنَى َعبراسٍ  اْبنُ  َدَخَل   ر َِ   .()أخرجه البخاري .َمنِْسيًا نِْسيًا ُكنُْت  َأِي  َوَوِدْدُت  َع
 َوفِيهِ  َواِدًيا َنَزْلَت  َلوْ  َأَرَأْيَت  اه ، َرُسوَل  َيا ُقْلُت : َقاَلْت  َعنَْها، اه َرِيَ  َعائَِشةَ  َعنْ و

ْ  َشَجًرا َوَوَجْدَت  ِمنَْها، ُأكَِل  َقدْ  َشَجَرة   : َقاَل  َبِعَرَك؟ ْرتِعُ تُ  ُكنَْت  َأِهَا ِي  ِمنَْها، ُيْؤَكْل  َم
ِذي ِي » ْ  الر   .()أخرجه البخاري «ِمنَْها ُيْرَتعْ  َم

وكانت ري اه عنها تكنى بأم عبد اه، ابن أختها أساء عبد اه بن الزبر، الذي 
 .عائشة ري اه عنها بأم عبد اه، وم تلد قطملسو هيلع هللا ىلص وكنىملسو هيلع هللا ىلص ساه رسول اه 

 .ويراعي صغر سنها ، عنها، ويباسطهاياطف عائشة ري اهملسو هيلع هللا ىلص وكان 
 َِ  َوَكانَ  ، ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي  ِعنْدَ  بَنَاِت البِ  َعُب لأ ُكنُْت : َقاَلْت  َعنَْها اه َرِيَ  َعائَِشةَ  َعنْ 

ْعنَ  َدَخَل  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفَكانَ  َمِعي، َيْلَعبْنَ  َصَواِحُب  ُهُنر  ِمنُْه، َيتََقمر ِ ََ ر  َفيُ ََ  إِ
 .() متفق عليه .َمِعي َعبْنَ َفيَلْ 
 َمْ  َجاِرَية   َوَأَنا َأْسَفاِرهِ  َبْعضِ  ِي  ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي  َمعَ  َخَرْجُت : َقاَلْت  ري اه عنها َعاِئَشةَ  َعنْ و

ُموا »: لِلنراسِ  َفَقاَل  َأْبُدْن، َوَمْ  اللرْحمَ  َأْمِلِ  ُموا، «َتَقدر ْ  »: َِ  َقاَل  ُثمر  َفَتَقدر ََ  ترىَح  َتَعا
 َوَنِسيُت، َوَبُدْنُت  اللرْحمَ  َمَْلُت  إَِذا َحترى َعنِي، َفَسَكَت  َفَسَبْقُتُه، َفَساَبْقُتهُ  «ُأَسابَِقِك 
ُموا »: لِلنراسِ  َفَقاَل  َأْسَفاِرِه، َبْعضِ  ِي  َمَعهُ  َخَرْجُت  ُموا، «َتَقدر ْ »: َقاَل  ُثمر  َفتََقدر ََ  َحترى َتَعا
  .(0)أخرجه أمد«بِتِْلك َهِذهِ  »: َيُقوُل  َوُهوَ  َيْضَحُك، َفَجَعَل  َفَسَبَقنِي،  َبْقتُُه،َفَسا «ُأَسابَِقِك 

لدت ي اإسام، وهي أصغر من فاطمة بنت وُ  أم امؤمنن عائشة ري اه عنهاو
، وم يتزوج ملسو هيلع هللا ىلص بثان سنن، وكانت امرأة بيضاء ميلة، تزوجها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حمد 

ب امرأة حبها إا خدجة، وا ُيعلم ي نساء العامن امرأة أعلم بكرًا غرها، وا أح
، وروت عن اخلفاء الراشدين طيبا مباركاً  كثراً  علاً ملسو هيلع هللا ىلص منها، فقد روت عن النبي 

 .أكثر من ألفي حديثملسو هيلع هللا ىلص عن النبي ري اه عنها وعامة الصحابة علا كثرا، وروت 
لها، وكانت عامة مثما م جمعه امرأة  معت ري اه عنها من العلم والفضل والبيان

علم العلاء، وتفتي امفتن، وتواي امحتاجن، وكانت بليغة بارعة واسعة العلم، تُ 
 .البيان، زعيمة ي كل يء ي العلم واأدب واحفظ والبيان

                                                 
 (.9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.9999)برقم  أخرجه البخاري( 9)
 (. 9999(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري ،متفق عليه( 9)
 (.99999برقم ) أخرجه أمد/صحيح (9)
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َا  َذاِت  َجيْشِ  َعَى  َبَعثَهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهِ َرُسوَل  َأنر   َعاصِ ال ْبن وَعْمر َعنْ   َفَأَتيْتُهُ  ِسِل،السر
: ُقْلُت  «َأُبوَها» َقاَل  الِرَجاِل؟ ِمنَ : ُقْلُت  «َعائَِشةُ »: َقاَل  إَِليَْك؟ َأَحُب  النراسِ  َأُي : َفُقْلُت 

 .()متفق عليه .ِرَجاًا  َفَعدر  «ُعَمرُ »: َقاَل  َمْن؟ ُثمر 
ها من وملسو هيلع هللا ىلص مع عائشة ري اه عنها تسع سنن، ومات عنها ملسو هيلع هللا ىلص وكانت مدة مقامه 

من مسن  قريباً ملسو هيلع هللا ىلص العمر ثاي عرة سنة، وعاشت ري اه عنها بعد الرسول 
خلت  ةسنة، وتوفيت بامدينة، سنة ثان ومسن للهجرة، ليلة الثاثاء، لسبع عر

 .من رمضان، ودفنت ري اه عنها بالبقيع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.  9999(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري ،متفق عليه( 9)
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 تريع اأذان -3
 واأنصار مأن إى الدار، وامسلمون من امهاجرينإى امدينة، واط ملسو هيلع هللا ىلص ما هاجر الرسول 

 .بدأت تنزل رائع اإسام كاأذان للصاة، والزكاة والصيام وغرها  حوله، 
 .ع اأذان ي السنة اأوى من اهجرةوقد ُر 

وكانت الصاة ي البداية بدون نداء، ثم كان النداء ها بلفظ )الصاة جامعة(، ثم 
 .بالكيفية امخصوصة ي السنة اأوى من اهجرةجاء تريع اأذان 

 امَِدينَةَ  َقِدُموا ِحنَ  ْسلُِمونَ امُ  َكانَ : َقاَل  َأنرهُ  ري اه عنها ُعَمرَ  ْبنِ  اهِ َعبْدِ  َعنْ 
تَِمُعونَ  َلَواِت، َفيَتََحيرنُونَ  َجْ ا ُينَاِدي َوَليَْس  الصر ، ِهَ ُموا َأَحد   َفَقاَل  لَِك ذَ  ِي  َيْوًما َفتََكلر
ُِذوا: َبْعُضُهمْ  َر  يَُهوِد،ال َقْرنِ  ِمثَْل  َقْرًنا: َبْعُضُهمْ  َوَقاَل  النرَصاَرى، َناُقوسِ  ِمثَْل  َناُقوًسا ا

َاِة؟ ُينَاِدي َرُجًا  َتبَْعثُونَ  َأَوَا  :ُعَمرُ  َفَقاَل   َفنَادِ  ُقمْ  بَِاُل  َيا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهِ َرُسوُل  َقاَل  بِالصر
َاةِ    .()متفق عليه «بِالصر
َب  ُيْعَمُل  بِالنراُقوسِ ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َأَمرَ  امر : َقاَل   َزْيدٍ  ْبن اه َعبْدوعن   بِهِ  لِيُْرَ
َاةِ  َجْمعِ ـلِ  لِلنراسِ   َعبْدَ  َيا: َفُقْلُت  َيِدِه، ِي  َناُقوًسا ْحِمُل  َرُجل   َنائِم   َوَأَنا ِي  َطاَف  الصر

َاِة، إَِى  بِهِ  َنْدُعو: َفُقْلُت  بِِه؟ َتْصنَعُ  َوَما: َقاَل  وَس؟النراقُ  َأَتبِيعُ  اه  َأُدُلَك  َأَفَا : َقاَل  الصر
، اه: َتُقوُل : َفَقاَل : َقاَل  َبَى،: َلهُ  َفُقْلُت  َذلَِك؟ ِمنْ  َخْر   ُهوَ  َما َعَى  ، اه َأْكَرُ  اه َأْكَرُ
، ، اه َأْكَرُ ًدا َأنر  َأْشَهدُ  ،اه إِار  إَِلهَ  َا  َأنْ  َأْشَهدُ  ،اه إِار  إَِلهَ  َا  َأنْ  َأْشَهدُ  َأْكَرُ  حَمر

ًداـمُ  َأنر  َأْشَهدُ  اه ، َرُسوُل  َاِة، َعَى  َحير  اه ، َرُسوُل  َحمر َاِة، َعَى  َحير  الصر  َحير  الصر
، اه َفَاِح،ال َعَى  َحير  َفَاِح،ال َعَى  ، اه َأْكَرُ   .اه إِار  إَِلهَ  َا  َأْكَرُ
َاةَ  َأَقْمَت  إَِذا َوَتُقوُل : َقاَل  ُثمر  َبِعيٍد، َغْرَ  َعنِي اْستَْأَخرَ  ُثمر : َقاَل  ، اه ،َأْكَرُ  اه :الصر  َأْكَرُ

ًدا َأنر  َأْشَهدُ  ،اه إِار  إَِلهَ  َا  َأنْ  َأْشَهدُ  َاِة،ا َعَى  َحير  اه ، َرُسوُل  حَمر  َعَى  َحير  لصر
َاُة، َقاَمِت  َقدْ  َفَاِح،ال َاُة، َقاَمِت  َقدْ  الصر ، اه ،َأْكَرُ  اه الصر   .اه إِار  إَِلهَ  َا  َأْكَرُ

ُتُه، ، ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوَل  َأَتْيُت  َأْصبَْحُت، َفَلار  َا»: َفَقاَل  َرَأْيُت  بَِا  َفَأْخَرْ  إِنْ  َحق   َلُرْؤَيا إِهر
هُ  بِِه، َفْليَُؤِذنْ  َرَأْيَت، َما َعَليْهِ  ِق الفَ  بَِالٍ  َمعَ  َفُقمْ  ،اه َشاءَ   َفُقْمُت  «ِمنَْك  َصْوًتا َأْنَدى َفإِنر
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 َوُهوَ  طراِب،اخَ  ْبنُ  ُعَمرُ  َذلَِك  َفَسِمعَ : َقاَل  بِِه، َوُيَؤِذنُ  َعَليِْه، ِقيهِ ال َفَجَعْلُت  بَِاٍل، َمعَ 
رُ  َرَج َفخَ  َبيْتِهِ  ِي  ِذي: َوَيُقوُل  ِرَداَءُه، َجُ  ِمثَْل   َرَأْيُت  َلَقدْ  اه ، َرُسوَل  َيا بِاحَِق  َبَعثََك  َوالر
  .()وأبو داود أخرجه أمد «ْمدُ احَ  َفلِلرهِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  َفَقاَل  َرَأى، َما

، وإثبات وي النداء للصاة باأذان إظهار شعائر اإسام، وإعان شهادة التوحيد
عرف ، ثم الدعاء إى الطاعة عقب الشهادة بالرسالة، أها ا تُ ملسو هيلع هللا ىلص الرسالة محمد 

، وكذا ة، ثم الدعاء إى الفاح، وهو إشارة إى يوم القيامملسو هيلع هللا ىلص إا من جهة الرسول 
 .اإعام بدخول وقت الصاة، والدعوة إى اجاعة

 .اأجور فاأذان من أعظم العبادات اجامعة للمسلمن، وكثرة
 َفإَِذا َوالبَاِدَيَة، الَغنَمَ  ُحُِب  َأَراكَ  إِِي : َلهُ  َقاَل   اخُْدِرير  َسِعيدٍ  عبد اه امازي أن أبا عن

ْنَت  َباِدَيتَِك، َأوْ  َغنَِمَك، ِي  ُكنَْت  اَةِ  َفَأذر  َمَدى َيْسَمعُ  اَ  َفإِنرهُ  بِالنَِداِء، َصْوَتَك  َفاْرَفعْ  بِالصر
، َواَ  إِْنس   َواَ  ِجن   امَُؤِذِن، َصْوِت  ء    .()أخرجه البخاري .الِقيَاَمةِ  َيْومَ  َلهُ  َشِهدَ  إِار  َيْ

ِف  ،النَِداءِ  ِي  َما النراُس  َيْعَلمُ  َلوْ »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوَل  َأنر   ُهَرْيَرةَ  َأِي  َعنْ و ِل، َوالصر  اأَور
 إَِلْيِه، اَْسَتَبُقوا الترْهِجرِ  ِي  َما َيْعَلُمونَ  َوَلوْ  اَْسَتَهُموا، َعَلْيهِ  َيْسَتِهُموا َأنْ  إِار  َجُِدوا َمْ  ُثمر 

ا َوالُصْبِح، الَعَتَمةِ  ِي  َما َيْعَلُمونَ  َوَلوْ    .()متفق عليه .«َحْبًواَوَلوْ  َأََتْوُمَ
ن أم مكتوم ي مسجده أربعة مؤذنن: بال بن رباح، وعبد اه ابملسو هيلع هللا ىلص وكان لرسول اه 

 .بامدينة، وسعد القرظ ي مسجد قباء، وأبو حذورة ي مكةملسو هيلع هللا ىلص 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  (.955) (، وأخرجه أبو داود برقم99999برقم ) أخرجه أمد/ صحيح(  9)
 (.995) برقم أخرجه البخاري( 9)
 (.999) برقم أخرجه مسلم(، و999) برقم أخرجه البخاري ،متفق عليه(  9)
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 مإسام عبد اه بن سا -2
ِحرًا من أحبار هود، وعامًا من علائهم، فلا قدم رسول   كان عبد اه بن سام

 .إى امدينة، وتأكد أنه رسول اه آمن به، ودخل ي اإسامملسو هيلع هللا ىلص اه 
 إِِي : َفَقاَل  َفَأَتاُه، امَِدينَةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسولِ  َمْقَدمُ  َساَمٍ  ْبنَ  اه َعبْدَ  َبَلغَ : َقاَل   َأَنسٍ  َعنْ 

ُل  َما: َقاَل  َنبِي   إِار  َيْعَلُمُهنر  اَ  َثاٍَث  َعنْ  َسائُِلَك  اطِ  َأور اَعِة؟ َأْرَ ُل  َوَما السر  َطَعامٍ  َأور
ءٍ  َأِي  َوِمنْ  ؟اجَنرةِ  َأْهُل  َيْأُكُلهُ  ءٍ  َأِي  َوِمنْ  َأبِيِه؟ إَِى  الَوَلدُ  َينِْزعُ  َيْ  إَِى  َينِْزعُ  َيْ

ِي » ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  َفَقاَل  َأْخَوالِِه؟ َ يُل  آنًِفا ِهِنر  َخرر  َعُدوُ  َذاكَ  :اه َعبْدُ  َفَقاَل : َقاَل  «ِجْرِ
  .امَاَئَِكةِ  ِمنَ  اليَُهودِ 
ا»: ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  َفَقاَل  ُل  َأمر اطِ  َأور اَعةِ  َأْرَ ُرُ  َفنَار   السر ِق  ِمنَ  النراَس  َحْ  إَِى  امَْرِ

ا امَْغِرِب، ُل  َوَأمر ا ُحوٍت، َكبِدِ  َفِزَياَدةُ  اجَنرةِ  َأْهُل  َيْأُكُلهُ  َطَعامٍ  َأور بَهُ  َوَأمر : الَوَلدِ  ِي  الشر
ُجَل  َفإِنر  بَهُ  َكانَ  َماُؤهُ  َسبََقَهافَ  امَْرَأةَ  َغِيَ  إَِذا الرر بَهُ  َكانَ  َماُؤَها َسبََق  َوإَِذا َلُه، الشر  الشر
، َقْوم   اليَُهودَ  إِنر  اه َرُسوَل  َيا: َقاَل  ُثمر  اه، َرُسوُل  َأنرَك  َأْشَهدُ : َقاَل  «َهَا  َعلُِموا إِنْ  ُهُت 

تُوِي  َتْسَأَهُمْ  َأنْ  َقبَْل  بِإِْساَِمي  َفَقاَل  البَيَْت، اه َعبْدُ  َوَدَخَل  اليَُهودُ  َفَجاَءِت  َك،ِعنْدَ  َهَ
 َأْعَلِمنَا، َواْبنُ  َأْعَلُمنَا، َقاُلوا «َساَمٍ  ْبنُ  اه َعبْدُ  فِيُكمْ  َرُجلٍ  َأُي » :ملسو هيلع هللا ىلص هَرُسوُل 

َنا، َنا، َواْبنُ  َوَأْخَرُ  َأَعاَذهُ : َقاُلوا « اه َعبْدُ  مَ َأْسلَ  إِنْ  َأَفَرَأْيُتمْ »:  ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  َفَقاَل  َأْخَرِ
ًدا َأنر  َوَأْشَهدُ  ،اه إِار  إَِلهَ  اَ  َأنْ  َأْشَهدُ : َفَقاَل  إَِليِْهمْ  اه َعبْدُ  َفَخَرَج  َذلَِك، ِمنْ  اه  حَمر

َنا،: َفَقاُلوا اه ، َرُسوُل  َنا، َواْبنُ  َرُ  .() أخرجه البخاري .فِيهِ َوَوَقُعوا َرِ
هُ  :َيْمِي  ِحَي   َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهِ  َرُسوَل  َسِمْعُت  َما قال:  عدوعن س  لَِعْبدِ  إِار  ،اجَنرةِ  ِي  إِنر

 .() متفق عليه .َسَامٍ  ْبنِ  اه
 
 
 
 

                                                 
 .(9995برقم ) أخرجه البخاري(  9)
 (. 9999) برقمومسلم (، 9999برقم ) أخرجه البخاري ،متفق عليه(  9)
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 لبئر رومة   راء عثان بن عفان -1
 ال عثان :ق ،«َمْن َحَفَر بِئَْر ُروَمَة َفَلُه اجَنرةُ » : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  قال قال : عن عثان 
ا  َ َُ  .() أخرجه البخاري .َفَحَفْر

َوَلْيَس ِهَا َماء   امَِدينَةَ  َقِدمَ  ملسو هيلع هللا ىلصَهْل َتْعَلُموَن َأنر َرُسوَل اه  قال : عن عثان و
ي» :َفَقاَل  ُروَمةَ  بِْئرِ  ُيْسَتْعَذُب َغْرَ  لِِمَن َفَيْجَعَل َدْلَوُه َمَع ِدَاِء اُمْس  ُروَمةَ  بِْئرَ  َمْن َيْشَرِ

َِ « بَِخْرٍ َلُه ِمنَْها ِي اَجنرةِ  ْيُتَها ِمْن ُصْلِب َما  .() الرمذيأخرجه  .َفاْشَرَ
 زيادة ركعات الصاة -5

فرضت الصلوات اخمس ليلة اإراء وامعراج، ركعتن ركعتن، إا امغرب، ثم 
 .ها وتر النهارزيدت بعد اهجرة إا الفجر، لطول القراءة فيها، وتركت امغرب أ

َل  َكانَ : َقاَلْت ري اه عنها  َعائَِشةَ  َعنْ  َض  َما َأور َاةُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهِ َرُسولِ  َعَى  اْفُرِ  الصر
َا ْغِرَب،امَ  إِار  َرْكَعتَاِن، َرْكَعتَانِ   ِعَشاءَ الوَ  َعْرَ الوَ  الُظْهرَ  اهُ َأَتمر  ُثمر  َثَاًثا، َكاَنْت  َفإِهر

،احَ  ِي  ًعاَأْربَ  ِخَرةَ اآ َاةَ  َوَأَقرر  َرِ لِ اأَ  َفْرِضَها َعَى  الصر َفر ِي  ور   .() أخرجه أمد .السر
 أقاماحر ركعتن ، فلا و السفرفرضت صاة : َقاَلْت ري اه عنها  َعائَِشةَ  َعنْ و

ركت صاة الفجر ي صاة احر ركعتان ركعتان ، وتُ  يدَ زِ  امدينةب ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 
 .(0) ابن حبانأخرجه  .ل القراءة ، وصاة امغرب أها وتر النهارلطو

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري(  9)
 (.9999الرمذي برقم ) أخرجه/حسن(  9)
 (.99999برقم ) أخرجه أمد/ صحيح( 9)
 (.9999برقم ) ابن حبانأخرجه / حسن( 9)
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 أن تعرى امدينةملسو هيلع هللا ىلص خوف الرسول  -12
أن ديارهم كانت ي  ؛بامدينة أراد بنو سلمة أن يقربوا من امسجدملسو هيلع هللا ىلص ما استقر النبي 

 .أن تعرى امدينة فنهاهم، ورغبهم ي اأجرملسو هيلع هللا ىلص أطراف امدينة، فخي رسول اه 
َب  ُبُيوَتنَا، َنبِيعَ  َأنْ  َفَأَرْدَنا امَْسِجِد، َعنِ  َنائِيَةً  ِدَياُرَنا َكاَنْت : َقاَل  اهِ  َعبْدِ  ْبنَ  َجابِرعن   ِمنَ  َفنَْقَرِ

   .() أخرجه مسلم «َدَرَجةً َخْطَوةٍ  بُِكِل  َلُكمْ  إِنر »: َفَقاَل  ، ملسو هيلع هللا ىلص اهِ  َرُسوُل  َفنََهاَنا امَْسِجِد،
 إَِى  َينْتَِقُلوا َأنْ  َسلَِمةَ  َبنُو َفَأَرادَ  امَْسِجِد، َحْوَل  بَِقاعُ ال َخَلِت : َقاَل  ها َعبْدِ  ْبنِ  َجابِرِ وعن 
 َتنْتَِقُلوا َأنْ  ُتِريُدونَ  َأنرُكمْ  َبَلَغنِي إِنرهُ »: َهُمْ  َفَقاَل  ، َ ملسو هيلع هللا ىلص اهِ  َرُسوَل  ذلَِك  َفبََلغَ  امَْسِجِد، ُقْرِب 
 ُتْكَتْب  ِدَياَرُكمْ  َسلَِمةَ  َبنِي َيا»: َفَقاَل  َذلَِك، َأَرْدَنا َقدْ  اهِ  َرُسوَل  َيا َنَعمْ : َقاُلوا ،«امَْسِجدِ  ُقْرَب 

 .()متفق عليه «آَثاُرُكمْ  ُتْكَتْب  ِدَياَرُكمْ  آَثاُرُكْم،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.999برقم ) أخرجه مسلم(  9)
 (.999(، ومسلم برقم )999برقم ) أخرجه البخاري ،متفق عليه(  9)
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 أعداء اإسام ي امدينة -11

 عداوة هود امدينة :  -1
 .والكفار، وامنافقون ،دينة ثاثة أصناف: اليهودأعداء اإسام ي ام

 امدينة كان فيها ثاث قبائل من اليهود: ملسو هيلع هللا ىلص وما قدم الرسول 
  .بنو قينقاع، وكانوا حلفاء اخزرج، وكانت ديارهم داخل امدينة

 .وبنو النضر، وبنو قريظة، وكانوا حلفاء اأوس، وكانت ديارهم ي عواَ امدينة
      ائل اليهودية هي التي تثر احروب بن اأوس واخزرج: وكانت هذه القب

  .[  99] امائدة/                           
قبل مبعثه، فلا ملسو هيلع هللا ىلص وقد كان هود امدينة يستفتحون عى اأوس واخزرج برسول اه 

 كا قال سبحانه عن اليهود :بعثه اه من العرب كفروا به، وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، 
                      

  .[  95] البقرة/                
   ، حسدًا من عند أنفسهم: ملسو هيلع هللا ىلص واستكر اليهود عن قبول احق الذي جاء به حمد 

                              
  .[  999] البقرة/                     

     ، واستغنوا با عندهم: ملسو هيلع هللا ىلص وقد كفروا بكل ما جاء به الرسول 

                   

  .[  59] البقرة/                          
وقالت اليهود للمسلمن من اأوس واخزرج ما أنزل اه من كتاب بعد موسى، 

          بالنبي الذي نذكره لكم، فأنزل اه :  وا هذا

                    

  .[  95] امائدة/              
 :لإسام وامسلمن هم يداً وأصحابه، وأعظمهم كملسو هيلع هللا ىلص وأشد اليهود عداوة للرسول 

ع، وسام بن مشكم، حيي بن أخطب، وأخوه أبو يار بن أخطب، وكنانة بن الربي
ع بن فاروكعب بن اأرف، وكعب بن أسد، وعمرو بن جحاش، ورفاعة بن زيد، و

 .حرملة، وعبد اه بن صوريا، وغرهم من أرافهم
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رؤساء وعلاء اليهود، فقال هم: يا معر هود اتقوا اه وأسلموا، فواه ملسو هيلع هللا ىلص وقد كلم 
ما نعرف ذلك يا حمد، فجحدوا ما  إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به احق، فقالوا:
            عرفوا، وأِوا عى كفرهم، فأنزل اه فيهم: 

                       

  .[  99] النساء/          
عي إى اإسام فأبى وقال: واه ما بنا وقال فنحاص من علاء اليهود حينا دُ 

     ر، وإنه إلينا ليفتقر، وإنا عنه أغنياء، فأنزل اه: إى اه من فق

                     

                  
 .[  999-999] آل عمران/ 

وقال بعض علاء وأحبار هود: تعالوا نؤمن با أنزل عى حمد وأصحابه 
م دينهم، ونفتنهم لرجعوا عنه، فأنزل اه غدوة، ونكفر به عشية، حتى نلبس عليه

                             فيهم: 

                           

                         

  .[  99-99آل عمران/] 
      : يعاملهم باحكمة والصر والعفو ملسو هيلع هللا ىلص وكان 

  .[  99] امائدة/
، فكان رجال من امسلمن يوادوهم، واستهزؤا وقد أظهر بعض هود اإسام ونافقوا

        ی : وموااَم للمسلمن من مودَم فأنزل اه حذراً 

                                      

                            

                                 

                   

                                  

  .[  99-99] امائدة/
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 وإحراجًا،ا ليعرفوا احق، وإنا تكرًا، واستهزاًء، ملسو هيلع هللا ىلص وكان اليهود يسألون رسول اه 
                  كا سألوه عن الروح، فأنزل اه: 

  .[  99] اإراء/               
ما قدم إى ملسو هيلع هللا ىلص واليهود بقبائلهم الثاث أشد الناس عداوة ه ولرسوله، وقد عاهدهم 
، فأخزاهم اه، امدينة، ولكنهم م يفوا بالعهد، بل حاربوه، وفتنوا امسلمن عن دينهم

       ملسو هيلع هللا ىلص : من امدينة، وأظهر اه دينه، ونر رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وأجاهم رسول اه 

                             

                  

 . [  9] احر/            
              وقال سبحانه: 

  .[  99] التوبة/      
 :عداوة كفار امدينة -2

 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 
اأوس، وهو والد حنظلة غسيل امائكة، أما أبو عامر فهو عمرو بن صيفي من 

 .وكان قد تنر ي اجاهلية، وكان له رف كبر ي اخزرج
إى امدينة مهاجرًا، واجتمع عليه امسلمون، وأظهر اه ملسو هيلع هللا ىلص فلا قدم رسول اه 

شأن اإسام، رق بذلك أبو عامر الراهب، وبارز بالعداوة، وخرج فارًا إى كفار 
وأصحابه، فجمعوا معهم بعض القبائل، ملسو هيلع هللا ىلص حرب رسول اه  مكة، وألبهم عى

حداهن رسول إوقدموا عام أحد، وكان أبو عامر قد حفر حفرًا بن الصفن، فوقع ي 
ي وجهه الريف، وكَت رباعيته اليمنى والسفى، وشج ملسو هيلع هللا ىلص ، وأصيب ملسو هيلع هللا ىلص اه 

 .رأسه، ومات هذا الفاسق عى كفره وركه
من امهاجرين واأنصار عن امسجد احرام،  ثم قامت قريش بصد امسلمن

                       منعهم من الطواف بالبيت: وبدأت 

 .[ 9] الصف/      
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َة، ُأَميرةَ  َعَى  َفنََزَل  ُمْعَتِمًرا، َسْعد   اْنَطَلَق قال  عن عبد اه بن مسعود : ِأَُميرةَ  َفَقاَل  بَِمكر
ِِ  َخْلَوةٍ  اَعةَ َس  َِ  اْنُظرْ   َفَلِقَيُهَا  النرَهاِر، نِْصِف  ِمنْ  َقِريبًا بِهِ  َفَخَرَج  َبْيِت،البِ  َأُطوَف  َأنْ  َلَع
، َهَذا َفَقاَل  َمَعَك؟ َهَذا َمنْ  َصْفَواَن، َأَبا َيا: َفَقاَل  َجْهٍل، َأُبو  َأَا : َجْهلٍ  َأُبو َلهُ  َفَقاَل  َسْعد 

ةَ  َتُطوُف  َأَراكَ  وَهُمْ  َأنرُكمْ  َوَزَعْمُتمْ  الُصَباَة، َأَوْيتُمُ  َوَقدْ  نًا،آمِ  بَِمكر  اهوَ  َأَما َوُتِعينُوَهُْم، َتنُْرُ
: َعَلْيهِ  َصْوَتهُ  َوَرَفعَ  َسْعد   َلهُ  َفَقاَل  َسامًِا، َأْهلَِك  إَِى  َرَجْعَت  َما َصْفَوانَ  َأِي  َمعَ  َأنرَك  َلْوَا 
  .امَِدينَةِ  َعَى  َطِريَقَك  ِمنُْه، َعَلْيَك  َأَشدُ  ُهوَ  َما َأَْمنََعنرَك  َهَذا نِيَمنَْعتَ  َلِئنْ  اهوَ  َأَما

: َسْعد   َفَقاَل  الَواِدي، َأْهلِ  َسِيدِ  احََكِم، َأِي  َعَى  َسْعدُ  َيا َصْوَتَك  َتْرَفعْ  َا : ُأَميرةُ  َلهُ  َفَقاَل 
ُمْ »: َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوَل  َسِمْعُت  َلَقدْ  اهَفوَ  ُأَميرُة، َيا َعنَْك  َدْعنَا َة؟: َقاَل  ،«َقاتُِلوكَ  إِهر  بَِمكر
 ُأمر  َيا: َقاَل  َأْهلِِه، إَِى  ُأَميرةُ  َرَجعَ  َفَلار  َشِديًدا، َفَزًعا ُأَميرةُ  لَِذلَِك  َفَفِزعَ  َأْدِري، اَ : َقاَل 

؟ َِ  َقاَل  َما َتَرْي  َأَمْ  َصْفَواَن، ًدا َأنر َزَعمَ : َقاَل  َلَك؟ َقاَل  َوَما: َقاَلْت  َسْعد  ُهمْ  حَمر  َأْخَرَ
ُمْ  ، َأهر ر ِِ َة،: َلهُ  َفُقْلُت  َقاتِ َة، ِمنْ  َأْخُرُج  َا  اهوَ : ُأَميرةُ  َفَقاَل  َأْدِري، َا : َقاَل  بَِمكر  َكانَ  َفَلار  َمكر
 َأُبو َفَأَتاهُ  ْخُرَج، َأنْ  ُأَميرةُ  َفَكِرهَ  ِعَرُكْم؟ ِرُكواَأدْ : َقاَل  النراَس، َجْهلٍ  َأُبو اْسَتنَْفرَ  َبْدرٍ  َيْومُ 

َلرْفَت، َقدْ  النراُس  َيَراكَ  َما َمَتى إِنرَك  َصْفَواَن، َأَبا َيا: َفَقاَل  َجْهلٍ   الَواِدي، َأْهلِ  َسِيدُ  َوَأْنَت  ََ
َلرُفوا ا: َقاَل  َحترى َجْهلٍ  َأُبو بِهِ  َيَزْل  َفَلمْ  َمَعَك، ََ َينر  اهَفوَ  َغَلْبَتنِي، إِذْ  َأمر  َبِعرٍ  َأْجَودَ  َأَْشَرِ
َة،  َقاَل  َما َنِسيَت  َوَقدْ  َصْفَواَن، َأَبا َيا: َلهُ  َفَقاَلْت  َجِهِزينِي، َصْفَوانَ  ُأمر  َيا: ُأَميرةُ  َقاَل  ُثمر  بَِمكر

؟ َأُخوكَ  َلَك   َا  َأَخذَ  ُأَميرةُ  َخَرَج  َفَلار  َقِريًبا، إِار  َمَعُهمْ  ُجوزَ أَ  َأنْ  ُأِريدُ  َما ،َا : َقاَل  الَيْثِرِيُ
 .() البخاريأخرجه.بَِبْدرٍ  َوَجلر  َعزر  اه َقَتَلهُ  َحترى بَِذلَِك  َيَزْل  َفَلمْ  َبِعَرُه، َعَقَل  إِار  َمنِْزًا  َينِْزُل 

     خر سبحانه:كا أ لمؤمنن هم اليهود والذين أركواوأشد الناس عداوة ل

                         

               

  .[  99] امائدة/       
      ثم أحبط اه كيد هؤاء، وهؤاء، وخذهم ميعاً، وأظهر دينه: 

  .[  99]  التوبة/               
 : عداوة امنافقن ي امدينة -3

إذا كان الكفار واليهود يكيدون لإسام ويواجهونه ي الظاهر، فإن امنافقن حاربتهم 
        أهم حاربونه من الداخل:  ؛لإسام أشد وأخطر

                                                 
 (.9599برقم ) ه البخاريأخرج( 9)
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  .[  9] امنافقون/        
أي بن سلول رأس امنافقن ي اإسام، وهو من اخزرج، كان وكان عبد اه بن 

 .مطاعًا ي قومه، وم جتمع اأوس واخزرج عى رجل من أحد الفريقن غره
ملسو هيلع هللا ىلص كوه عليهم، فلا جاء رسول اه لِ مَ ـوكان قومه قد نظموا له اخرز ليتوجوه، ثم يُ 

م، ضغن وحقد، ورأى أن إى امدينة وهم عى ذلك انرف قومه عنه إى اإسا
 .، وأخذ يكيد لإسامقد استلبه ملكه، فأقام عى كفرهملسو هيلع هللا ىلص رسول اه 

فلا رأى قومه قد أبو إا اإسام دخل فيه كارهًا مرًا عى نفاق وضغن وكيد 
          لإسام وامسلمن، وذلك بعد غزوة بدر الكرى: 

 .[ 99] النساء/              
 َقطِيَفةٍ  َعَى  ِمَارٍ  َعَى  َركَِب  ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوَل  َأنر  ري اه عنها عن أسامة بن زيدو

 اخَْزَرِج  ْبنِ  احَاِرِث  َبنِي ِي  ُعبَاَدةَ  ْبنَ  َسْعدَ  َيُعودُ  َوَراَءهُ  َزْيدٍ  ْبنَ  ُأَساَمةَ  َوَأْرَدَف  َفَدكِيرٍة،
 َأنْ  َقبَْل  َوَذلَِك  َسُلوَل  اْبنُ  ُأَي   ْبنُ  اه َعبْدُ  فِيهِ  بَِمْجلِسٍ  َمرر  َحترى: َقاَل  َبْدٍر، َوْقَعةِ  َقبَْل 

، ْبنُ  اه َعبْدُ  ُيْسلِمَ  كِنَ  امُْسلِِمنَ  ِمنَ  َأْخاَط   امَْجلِسِ  ِي  َفإَِذا ُأَي   َعبََدةِ  َوامُْرِ
 امَْجلَِس  َغِشيَِت  َفَلار  َرَواَحةَ  ْبنُ  اه َعبْدُ  امَْجلِسِ  َوِي  َوامُْسلِِمَن، َواليَُهودِ  اأَْوَثانِ 
ِة، َعَجاَجةُ  ابر وا اَ : َقاَل  ُثمر  بِِرَدائِِه، َأْنَفهُ  ُأَي   ْبنُ  اه َعبْدُ  َمررَ  الدر   .َعَليْنَا ُتَغِرُ
 الُقْرآَن، َعَليِْهمُ  َرأَ َوقَ  اه ، إَِى  َفَدَعاُهمْ  َفنََزَل  َوَقَف  ُثمر  َعَلْيِهْم، ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفَسلرمَ 
 َفاَ  َحًقا َكانَ  إِنْ  َتُقوُل، ِمرا َأْحَسنَ  اَ  إِنرهُ  امَْرءُ  َأُهَا: َسُلوَل  اْبنُ  ُأَي   ْبنُ  اه َعبْدُ  َفَقاَل 
 ْبنُ  اه دُ َعبْ  َفَقاَل  َعَليِْه، َفاْقُصْص  َجاَءكَ  َفَمنْ  َرْحلَِك  إَِى  اْرِجعْ  َجْلِِسنَا، ِي  بِهِ  ُتْؤِذَنا

 امُْسلُِمونَ  َفاْستَبر  َذلَِك، ُنِحُب  َفإِنرا َجَالِِسنَا، ِي  بِهِ  َفاْغَشنَا اه َرُسوَل  َيا َبَى : َرَواَحةَ 
ُكونَ  ِفُضُهمْ  ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َيَزلِ  َفَلمْ  َيتَثَاَوُروَن، َكاُدوا َحترى َواليَُهوُد، َوامُْرِ  َحترى ُخَ

تَهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َركَِب  ُثمر  َسَكنُوا،  النربُِي  َلهُ  َفَقاَل  ُعبَاَدَة، ْبنِ  َسْعدِ  َعَى  َدَخَل  َحترى َفَسارَ  َدابر
ْ  َسْعدُ  َيا: ملسو هيلع هللا ىلص  ، َوَكَذا َكَذا: َقاَل  - ُأَي   ْبنَ  اه َعبْدَ  ُيِريدُ  - ُحبَاٍب؟ َأُبو َقاَل  َما َتْسَمعْ  َأَم
ِذي َعنُْه، َواْصَفْح  َعنْهُ  اْعُف  اه ، ُسوَل رَ  َيا: ُعبَاَدةَ  ْبنُ  َسْعدُ  َقاَل   َعَليَْك  َأْنَزَل  َفَوالر

ِذي بِاحَِق  اه َجاءَ  َلَقدْ  الكِتَاَب  ةِ  َهِذهِ  َأْهُل  اْصَطَلَح  َلَقدِ و َعَليَْك، َأْنَزَل  الر  َعَى  البَُحْرَ
ِذي بِاحَِق  َذلَِك  اه َأَبى َفَلار  بِالِعَصاَبِة، َفيَُعِصبُوهُ  ُيتَِوُجوهُ  َأنْ  َق  اه َأْعَطاكَ  الر  َرِ

  . ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  َعنْهُ  َفَعَفا َرَأْيَت، َما بِهِ  َفَعَل  َفَذلَِك  بَِذلَِك،
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كَِن، َعنِ  َيْعُفونَ  َوَأْصَحاُبهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َوَكانَ   ،اه َأَمَرُهمُ  َكَا  الكِتَاِب، َوَأْهلِ  امُْرِ
ونَ  ِذينَ  ِمنَ  َوَلتَْسَمُعنر  »:  اه َقاَل  َذى،اأَ  َعَى  َوَيْصِرُ  َقبْلُِكمْ  ِمنْ  الكِتَاَب  ُأوُتوا الر

ِذينَ  َوِمنَ  ُكوا الر  َلوْ  الكَِتاِب  َأْهلِ  ِمنْ  َكثِر   َودر  »: اه َوَقاَل  اآَيَة، « َكثًِرا َأًذى َأْرَ
اًرا إِيَانُِكمْ  َبْعدِ  ِمنْ  َيُرُدوَنُكمْ   النربُِي  َوَكانَ  اآَيِة، آِخرِ  إَِى  « َأْنُفِسِهمْ  ِعنْدِ  ِمنْ  َحَسًدا ُكفر

ُل  ملسو هيلع هللا ىلص  َفَقتََل  َبْدًرا، ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  َغَزا َفَلار  فِيِهْم، اه َأِذنَ  َحترى بِِه، اه َأَمَرهُ  َما الَعْفوَ  َيتََأور
ارِ  َصنَاِديدَ  بِهِ  اه كِنَ  ِمنَ  َمَعهُ  َوَمنْ  َسُلوَل  اْبنُ  ُأَي   اْبنُ  َقاَل  ُقَرْيٍش، ُكفر  َوَعبََدةِ  امُْرِ

َه، َقدْ  َأْمر   َهَذا: اأَْوَثانِ  ُسوَل  َفبَاَيُعوا َتَوجر  .() متفق عليه .َفَأْسَلُموا اِإْساَمِ  َعَى  ملسو هيلع هللا ىلص الرر
وقد كر أمر ابن سلول، واجتمع حوله امنافقون، واستمروا يكيدون لإسام 

أنه عى ملتهم،  ؛ذا اأمر، ووجدوا ضالتهم ي ابن سلولوأهله، فاستغلت قريش ه
فكاتبوه ليكيد ويثر الفتنة بن امسلمن، ويقوم بالدور الذي كان يقوم به كفار مكة 

 .وأصحابه ي مكة من الكفر وااستهزاء والكيد وامكرملسو هيلع هللا ىلص ضد الرسول 
ت كافراً، وأصحابه، حتى ماملسو هيلع هللا ىلص الرسول  ءواستمر رأس امنافقن وأتباعه ي عدا

       وخذل اه امنافقن، وأيد بنره امؤمنن: 

            

             

  .[  99-99] التوبة/               
ا يبيت إا ساهرًا أو ي ملسو هيلع هللا ىلص واحرازًا من مكائد اليهود والكفار وامنافقن كان 

 .حراسة من أصحابه
 َليَْت »: َقاَل  امَِدينََة، َقِدمَ  َفَلار  َسِهَر، ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َكانَ : قالت ري اه عنها عن عائشة

ُرُسنِي َصاِحًا َأْصَحاِي  ِمنْ  َرُجًا  يَْلةَ  َحْ  َمنْ »: َفَقاَل  ِساٍَح، َصْوَت  َسِمْعنَا إِذْ  ،« اللر
  .()متفق عليه .ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َوَنامَ  ِأَْحُرَسَك، ِجئُْت  َوقراصٍ  َأِي  ْبنُ  َسْعدُ  َأَنا: َفَقاَل  ،«َهَذا؟

 اهوَ  »: اآَيةَ  َهِذهِ  َنَزَلْت  َحترى ْحَرُس ـيُ  ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َكانَ  قالت : ري اه عنها وعن عائشة
 النراُس  َأُهَا َيا » :َهُمْ  َفَقاَل  الُقبرِة، ِمنَ  َرْأَسهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهِ  َرُسوُل  َفَأْخَرَج  « النراسِ  ِمنَ  َيْعِصُمَك 
ُفوا  .()أخرجه الرمذي «اه َعَصَمنِي َفَقدْ  ،اْنَرِ
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 اإذن بقتال الكفار -99
 مر تريع اجهاد ي سبيل اه بأربع مراحل، هي:

 امرحلة اأوى: مرحلة الصر والعفو :
امؤمنن ي بداية اإسام ي مكة بالصر إى حن، والعفو عن  أمر اه 

وإيتاء الزكاة، وكانوا يتحرقون شوقا إى قتال أعدائهم،  ،ركن، وإقامة الصاةام
ولكنهم كانوا قليِ العدد والعدة، وهم ي البلد احرام، وعدوهم كثر العدد 

                                        :والعدة

                                  

  .[  99] النساء/                     
ينذر بالدعوة إى اه بغر قتال، صابرًا هو وأصحابه عى كيد امركن ملسو هيلع هللا ىلص ومكث 

  .[  59] احجر/            أمر ربه: وأذاهم، امتثاًا 
      ب بقوله: وأمره اه سبحانه بالعفو والصفح عن امركن وأهل الكتا

                   

  .[  995البقرة/ ]                           
بالصر والعفو،  وأصحابه يعفون عن امركن وأهل الكتاب كا أمرهم اه ملسو هيلع هللا ىلص وكان 

                 كا قال سبحانه : 

                 

  .[  999] آل عمران/            
ْمَنِ  َعبْدَ  َأنر وعن ابن عباس ري اه عنها   ملسو هيلع هللا ىلص النربِير  َأَتُوا َلهُ  َوَأْصَحاًبا َعْوٍف  ْبنَ  الرر

ُكوَن، َوَنْحنُ  ِعز   ِي  ُكنرا ،اه َنبِير  َيا: َفَقاُلوا َنا آَمنرا َفَلار  ُمْرِ ْ ةً  ِِ  ِمْرُت أ إِِي »: َفَقاَل  .َأِذلر
َلهُ  َفَلار  «َقْومَ ال ُتَقاتُِلوا َعْفِو،َفَا البِ   :َوَتَعاَى  َتبَاَركَ  اه َفَكُفوا،َفَأْنَزَل  ِقتَالِ البِ  َأَمَرهُ  ِدينَةِ امَ  إَِى  َحور

َاةَ  َوَأقِيُموا َأْيِدَيُكمْ  ُكُفوا َهُمْ  قِيَل  الرِذينَ  إَِى  َترَ  َأَمْ "  َكاةَ  َوآُتوا الصر  َعَليِْهمُ  ُكتَِب  َفَلار  الزر
  .() أخرجه احاكم . "النراَس  َخَْشْونَ  ِمنُْهمْ  َفِريق   إَِذا ِقتَاُل ال

                                                 
 .(9999أخرجه احاكم برقم ) /صحيح (9)
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 امرحلة الثانية : اإذن بالقتال :
 من امهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم، ملسو هيلع هللا ىلص كانت قريش قد اضطهدت من آمن بالنبي 

تون ي دينه، ومعذب ي بدنه، وهارب ي الباد ونفوهم من بادهم، فهم بن مف
 .جر الصحابة ري اه عنهم إى احبشة، ثم امدينةافرارًا بدينه منهم، كا ه

وصدوا عن سبيل اه، وكذبوا  ،فلا عتت قريش عن أمر رها، وأعرضوا عن دين اه
واانتصار من  بقتاهم،ملسو هيلع هللا ىلص ، وآذوا من اعتصم بدينه، أذن اه تعاى لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص نبيه 

     ظلم امسلمن وبغى عليهم، فأنزل اه قوله سبحانه: 

                         

                 

                    

               

  .[  99-95] احج/     
باجهاد ي الوقت األيق به، إزالة الباطل، ودحر بغي وظلم قريش  فأذن اه تعاى

 .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  

  .[  959] البقرة/     
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

  .[  99] التوبة/            
 .وهذه آخر مرحلة من مراحل تريع القتال ي سبيل اه

 به، ، ثم مأذوناً فقد فرض اه عى امسلمن قتال امركن كافة، وكان من قبل حرماً 
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  به جميع امركن، كا قال سبحانه :  به من بدأهم بالقتال، ثم مأموراً  ثم مأموراً  

                 

                      
  .[  9] التوبة/

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: 

  .[  959] البقرة/                                         
وأسمى غايات اجهاد ي سبيل اه أن يتمكن من يريد الدخول ي اإسام من 

يمنعه من ذلك، ثم إذا دخل ي اإسام وجد فيه  الدخول فيه، دون أن جد عائقاً 
ماية من يريد صده عنه، أو منعه من ااستمرار فيه، أو إجباره عى دين يكرهه، 

          مكن اإنسان من حرية ااعتقاد: و

                        

  .[  95] الكهف/            
ومن أهداف اجهاد ي سبيل اه  إتاحة الفرصة إباغ هذا الدين ي أنحاء اأرض، 

       : وتيسر سبل إباغه للناس، ليسعدوا ي الدنيا واآخرة

  .[  99] إبراهيم/              
فرع اه اجهاد لفتح أبواب حرية ااعتقاد، ا إكراه الناس عى الدخول فيه: 

ی                                    
  .[  999] البقرة/                   حخ   

مة والساحة، ومن مراحل تريع اجهاد يتبن لكل عاقل أن إن اإسام دين الر
أربعة عر عاما قبل فرض اجهاد، ملسو هيلع هللا ىلص اإسام م ينتر بالسيف، فقد أمى النبي 

وهو يدعو إى اه باحكمة، واموعظة احسنة، وقد دخل ي اإسام ي تلك 
 .الفرة خيار الصحابة وكبارهم
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 من اهجرة ي السنة اأوىالرايا  -13
بعد تريع اجهاد، واإذن بقتال الكفار كافة، كان من احكمة لكَ قوة قريش، 

مردها، أن يبسط امسلمون سيطرَم عى طريق قوافل قريش والقضاء عى 
 .التجارية  امتجهة من مكة إى الشام

 لبسط هذه السيطرة خطتن:ملسو هيلع هللا ىلص وقد اختار الرسول 
يا واحدة تلو اأخرى، مهامة قوافل قريش التجارية، اأوى : إرسال البعوث والَا

 .خرجوا امؤمنن من ديارهم، وفتنوهم ي دينهمالتي صد أصحاها عن سبيل اه، وأَ 
الثانية : السعي إى عزل قريش التي فيها أئمة الكفر والضال، وذلك بالدخول ي 

، والتي َرق قوافل معاهدات دفاعية وعدم اعتداء مع القبائل امحيطة بامدينة
 .قريش أراضيها، وهي ي طريقها إى الشام

مع أصحابه فهي تسع عرة غزوة، وقاتل ي ملسو هيلع هللا ىلص أما الغزوات التي غزاها رسول اه 
تسع منهن وهن: )بدر، وأحد، واأحزاب، وقريظة، وامصطلق، وخير، وفتح مكة، 

 .وحنن، والطائف(
، َفَصىر  بِالنراِس، َيْستَْسِقي َخَرَج  َيِزيدَ  ْبنَ  اهِ َعبْدَ  َأنر  إِْسَحاَق  َأِي  َعنْ   ُثمر  َرْكَعتَْنِ

 َأوْ  - َرُجلٍ  َغْرُ  َوَبيْنَهُ  َبيْنِي َليَْس : َوَقاَل  َأْرَقَم، ْبنَ  َزْيدَ  َيْوَمئِذٍ  َفَلِقيُت : َقاَل  اْستَْسَقى،
َة، تِْسعَ : َقاَل  ؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهِ َرُسوُل  َغَزا َكمْ : َلهُ  َفُقْلُت : َقاَل  - َرُجل   َوَبيْنَهُ  َبيْنِي : َفُقْلُت  َعْرَ
ةَ  َسبْعَ : َقاَل  َمَعُه؟ َأْنَت  َغَزْوَت  َكمْ  ُل  َفَا : َفُقْلُت : َقاَل  ،َغْزَوةً  َعْرَ  َغَزاَها؟ َغْزَوةٍ  َأور
 .() متفق عليه .ُعَشْر ال َأوِ  ُعَسْرِ ال َذاُت : َقاَل 

ط، وقاتلت معه امائكة منها ي من هذه الغزوات ي غزوة أحد فقملسو هيلع هللا ىلص وجرح  
ملسو هيلع هللا ىلص بدر، ونزلت امائكة يوم اخندق، فزلزلوا امركن وهزموهم، ورمى 

بامنجنيق ي غزوة ملسو هيلع هللا ىلص ي وجوه امركن فهربوا ي بدر وحنن، وقاتل  باحَ
 .واحدة وهي الطائف، وحصن باخندق ي غزوة واحدة وهي اأحزاب
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 ن اهجرة فهي:ي السنة اأوى مالرايا أما 
 ف البحر :ي  رية س   -1

س سبعة أشهر من أوكانت هذه الَية ي رمضان من السنة اأوى للهجرة، عى ر
 .، ي ثاثن راكبًا من امهاجرين  ،وكانت بقيادة مزة بن عبد امطلبملسو هيلع هللا ىلصمهاجره 

من هذه الَية قد ي اإسام، واهدف لواًء أبيض، وهو أول لواء عُ ملسو هيلع هللا ىلص وعقد له 
اض عر لقريش جاءت من الشام تريد مكة، وفيهم أبو جهل بن هشام، ي اعر

 .يصثاثائة راكب من أهل مكة، فبلغوا سيف البحر من ناحية العِ 
فالتقى هؤاء وهؤاء حتى اصطفوا للقتال، فحجز بينهم جدي بن عمرو اجهني، 

بثت رية مزة وكان حليفا للفريقن، فلم يقتتلوا، وانرف كل إى بلده، بعد أن 
 .الرعب ي نفوس امركن

 رية عبيدة بن احارث إى رابغ : -2
إى بطن رابغ،   ابن عمه عبيدة بن احارث بن عبدامطلبملسو هيلع هللا ىلص ثم بعث رسول اه 

، وعقد له راية بيضاء، ي ستن ملسو هيلع هللا ىلص ي شوال، عى رأس ثانية أشهر من مهاجره 
كان حينذاك مركا، ي مائتن من سفيان بن حرب، و ارجا من امهاجرين، فلقي أب

 .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 
،  وعتبة بن غزوان ،  قداد بن عمروالفريقان، وفر من امركن إى امسلمن ام

 .أها كان مسلمن، ولكنها خرجا مع الكفار ليتوصا هم إى امسلمن
 رية سعد بن أي وقاص إى اخَرار : -3

عى سعد بن أي وقاص إى اخرار، ي شهر ذي القعدة ملسو هيلع هللا ىلص ثم بعث رسول اه 
،  له امقداد بن عمرو ، وعقد له لواًء أبيض، مملسو هيلع هللا ىلص رأس تسعة أشهر من مهاجره 

ي عرين رجا من امهاجرين، ليعرض عرًا لقريش، فخرجوا حتى صبحوا 
اخرار، موضع قرب اجحفة، فوجدوا العر قد مرت باأمس، فرجعوا إى امدينة، 

 .وم يلقوا كيداً 
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 فيات ي السنة اأوى من اهجرةالو -14
، وكان شيخًا كبرًا ي سنه،  اهدم  بن  بعد اهجرة كلثوم اأنصارأول من توي من 

إى قباء ملسو هيلع هللا ىلص إى امدينة، وما وصل ملسو هيلع هللا ىلص وكبرًا ي قومه، أسلم قبل قدوم الرسول 
 . مهاجرا نزل ي منزل كلثوم بن اهدم

، ملسو هيلع هللا ىلص عى رأس تسعة أشهر من مهاجره ،   اأنصاري ثم توي أسعد بن زرارة
 .أخذه وجع ي حلقه فات 

ة قديم اإسام، شهد العقبتن، وكان نقيبًا عى قبيلته، وهو أصغر وأسعد بن زرار
 .ملسو هيلع هللا ىلص النقباء سنًا، وهو أول من صى اجمعة ي امدينة قبل مقدم الرسول 

 .وسبب قلة الوفيات ي السنة اأوى من اهجرة قلة امسلمن بالنسبة إى من أسلم بعدهم
 
 
 
 

*       *       *       *      * 

 



 

 
 البــاب الثالث

 من هجرته إى وفاته ملسو هيلع هللا ىلصسرته 
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 الباب الثالث

 من هجرته إى وفاتهملسو هيلع هللا ىلص سرته 
 السنة الثانية من اهجرة

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

 ان(دغزوة اأبواء أو )و -1
بنفسه، وكانت ي صفر، عى رأس ملسو هيلع هللا ىلص  اهغزوة اأبواء أول غزوة غزاها رسول 

 مزة بن عبد امطلبملسو هيلع هللا ىلص امدينة، ومل لواءه ملسو هيلع هللا ىلص ا من مقدم النبي اثني عر شهر
 وكان لواؤه أبيضًا، واستخلف عى امدينة سعد بن عبادة ،. 

ي سبعن رجا من امهاجرين، ليس فيهم أنصاري، يعرض عرا ملسو هيلع هللا ىلص وخرج 
 .أن القافلة أفلتت منه ؛لقريش، فلا بلغ اأبواء وهي شال اجحفة، م يلق كيداً 

ي بن عمرو الضمري، عى أن ا يغزوا خسيد بني ضمرة ي زمانه، ملسو هيلع هللا ىلص ثم وادع 
بني ضمرة وا يغزوه، وا يكثروا عليه معًا، وا يعينوا عدوًا، وكتب بينه وبينهم 

 .ي هذه الغزوة مس عرة ليلةملسو هيلع هللا ىلص كتابًا ثم رجع إى امدينة، وكانت غيبته 
 غزوة بواط -2

ي مائتن ملسو هيلع هللا ىلص من هجرته  اً ول عى رأس ثاثة عر شهري ربيع اأملسو هيلع هللا ىلص خرج النبي 
لقريش، فيها أمية بن خلف اجمحي، ومائة رجل من  من أصحابه، يعرض عراً 

 .قريش، وألفان ومسائة بعر
 ، ثم رجع ، ناحية جبل رضوى ، وهو جبل من جبال جهينة بقرب ينبع بواطملسو هيلع هللا ىلص فبلغ 
 .حن م يعثر عى القافلة، وم يلق حرباً  ملسو هيلع هللا ىلص

 غزوة سفوان )بدر اأوى( -3
لسنة شهر ربيع اأول لأغار كرز بن جابر الفهري عى رح امدينة واستاقه، ي 

من اهجرة، فخرج  الثانية من اهجرة، ي ربيع اأول، عى رأس ثاثة عر شهراً 
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ي طلبه، حتى بلغ واديا يقال له سفوان، من ناحية بدر، وفاته كرز بن ملسو هيلع هللا ىلص  اهرسول 
 .إى امدينةملسو هيلع هللا ىلص ر فلم يلحقه، فرجع باج

 .، واستشهد ي فتح مكة فيا بعد وقد أسلم كرز بن جابر
 غزوة العشرة -4

ملسو هيلع هللا ىلص من مهاجره  اآخرة، عى رأس سبعة عر شهراً  ىي مادملسو هيلع هللا ىلص  اهخرج رسول 
مزة بن عبد  هءمائتن من امهاجرين، ومل لوا ي السنة الثانية من اهجرة، ي

 .كان لواؤه أبيضاً ، وامطلب 
لقريش  ليعرضوا عراً  ،يعتقبوها ومن معه من امهاجرين عى ثاثن بعراً ملسو هيلع هللا ىلص وخرج 

 .قد جاءه اخر بخروجها من مكة فيها أموال قريش ملسو هيلع هللا ىلص ذاهبة إى الشام، وكان
ذا  العشرة، فوجد العر قد مضت قبل ذلك بأيام، وهذه العر هي التي خرج ملسو هيلع هللا ىلص فبلغ 

 .لغزوة بدر الكرى حن رجعت من الشام، فكانت سبباً  يريدهاملسو هيلع هللا ىلص  اهها رسول 
بني مدلج، وحلفاءهم من بني ضمرة، ثم عاد ملسو هيلع هللا ىلص  اهوي هذه الغزوة وادع رسول 

 .إى امدينة وم يلق حربا
 لةخرية ن -5

بعث رسول  ،عى رأس سبعة عر شهرا من اهجرة ،ي رجب من السنة الثانية للهجرة
امهاجرين، وكان  إى نخلة، وبعث معه ثانية رهط من  بن جحش عبد اهملسو هيلع هللا ىلص اه 

كل اثنن يعتقبان بعرًا، وكتب له كتابًا، وأمره أا ينظر فيه حتى يسر يومن، إمعانًا 
 َِ ، ثم ينظر فيه ويمي ي وجهته ، وا ية، وحتى ا يعلم أحد أين ااجاهي ال

 .يستكره أحدًا من أصحابه
إذا نظرت ي كتاي هذا » ومن معه، ثم قرأ الكتاب بعد يومن، فإذا فيه: فسار عبد اه

د ها قريشا، وتعلم لنا من أخبارهم مضاف  .«حتى تنزل نخلة، بن مكة والطائف، فرصر
وطاعة، ثم أخر أصحابه با ي الكتاب، وأنه  : سمعاً فقال عبد اه بن جحش 

 .إى وجهته قوا ومضوا ميعاً هاه أن يستكره أحدًا من أصحابه، فواف
من فوق الفرع يقال له بحران، أضل سعد بن أي وقاص، وعتبة  نحتى إذا كان بمعد

 .بعرًا ها كان يعتقبانه، فتخلفا عليه ي طلبه، ري اه عنها  ،بن غزوان



959 
 

وسار عبد اه بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة، فمرت به عر قريش حمل 
فيها عمرو بن احرمي، وعثان بن امغرة،  ، وجارة من جارة قريشاً دمأو زبيباً 

 .ونوفل بن امغرة، واحكم بن كيسان
أن ذلك كان ي آخر يوم  ؛فتشاور أصحاب الَية ي أمر ااستياء عى هذه العر

من رجب، وهو شهر حرام، وعندما وجدوا أهم لو تركوهم هذه الليلة ليدخلن 
نعن به منهم، فتشجعوا وأمعوا أمرهم عى قتل من قدروا عليه منهم، احرم، وليمت

 .وأخذ ما معهم من اأموال
ن بن احرمي بسهم فقتله، وأروا عثان ب وفرمى واقد بن عبد اه التميمي عمر

وأقبل عبد اه بن جحش وأصحابه بالعر  ،امغرة، واحكم بن كيسان، وأفلت نوفل
 .بامدينةملسو هيلع هللا ىلص اه واأسرين إى رسول 
إنه م يأمرهم بقتال ي الشهر احرام، وأبى أن يأخذ العر ملسو هيلع هللا ىلص : فقال هم رسول اه 

 .واأسرين، فظن القوم أهم قد هلكوا، وعنفهم امسلمون فيا فعلوا
وقالت قريش: إن حمدًا وأصحابه قد استحلوا الشهر  احرام، وسفكوا فيه الدماء، 

  ا فيه الرجال، وما أكثر الناس من ذلك أنزل اه تعاى : وأخذوا اأموال، وأرو
                       
                         

                
               

  .[  999-999البقرة/]                 
العر ملسو هيلع هللا ىلص ج اه عى امسلمن ما كانوا فيه من اهم، وقبض الرسول رر ـوهذا فَ 

واأسرين ثم قدم سعد وعتبة إى امدينة، وأسلم احكم بن كيسان، وحق عثان 
 .بن امغرة بمكة فات ها كافرًا بعد دفع الفدية من قريش

ا ي الشال إى الشام، وما وقع ما وقع ي رية نخلة خافت قريش، أن جارَ
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 

امسلمن  وصمموا عى إبادة يصطلحوا مع امسلمن ويوادعوهم أِوا عى كفرهم،
 .[9] الصف/              ي عقردارهم:
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 امعاهدات مع القبائل -3
ي وقت  من القبائل معاهدات دفاع مشرك وأمان مع غر من سبقملسو هيلع هللا ىلص عقد النبي 

 .مبكر من حياته بامدينة، وم يرتبط ذلك بخروج امسلمن ي غزوة أو رية
اخزاعين،  وروات بني عمرو بن ورقاء، وبَ إى بديلملسو هيلع هللا ىلص  اهفقد كتب رسول 

إى أسلم ملسو هيلع هللا ىلص وكتب ، يفيدهم أنه م خنهم منذ سامهم، وأكد هم اأمان من جانبه
 .من خزاعة، وأقر هم بامناِة

إى قبيلة غفار، وي كتابه اتفاقية دفاع مشرك ضد من حارهم، أو ملسو هيلع هللا ىلص وكتب 
 .حارب امسلمن

 .نرة والنصيحةإى نعيم بن مسعود اأشجعي، وفيه امحالفة عى الملسو هيلع هللا ىلص وكتب 
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 حويل القبلة إى الكعبة  -2
يديه، فلا هاجر إى يصِ بمكة إى بيت امقدس، والكعبة بن ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي 
ه إى بيت امقدس، واستمر عى ذلك أكثر من ستة عر شهرا، وكان امدينة ُوِج 

 .ملسو هيلع هللا ىلص لة أبيه إبراهيم يكثر الدعاء واابتهال أن ُيوجه إى الكعبة التي هي قبملسو هيلع هللا ىلص 
تعاى بتحويل القبلة  اهوي النصف الثاي من رجب، من السنة الثانية للهجرة، أمر 

 .من بيت امقدس إى امسجد احرام
يْنَا: قال  عن الراء بن عازب  َعَرَ  ِسترةَ  ْقِدسِ امَ  َبيِْت  َنْحوَ  ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسولِ  َمعَ  َصلر

ْفنَا ُثمر  َشْهًرا، َعَرَ  َسبَْعةَ  َأوْ  َشْهًرا، ِ   .() متفق عليه .َكْعبَةِ ال َنْحوَ  ُِ
حب أن ُيوجه إى الكعبة، وكان حن يصِ بمكة جعل الكعبة بينه وبن ملسو هيلع هللا ىلص وكان 

 .بيت امقدس، فيصيب القبلتن
ِِ ملسو هيلع هللا ىلص  اه َرُسوُل  َكانَ :َقاَل  ري اه عنها َعبراسٍ  اْبنِ  َعنِ  ةَ  َوُهوَ  ُيَص  َبيِْت  َنْحوَ  بَِمكر
َف  ُثمر  َشْهًرا، َعَرَ  ِسترةَ  ِدينَةِ امَ  إَِى  َهاَجرَ  َما َوَبْعدَ  َيَدْيِه، َبْنَ  َكْعبَةُ الوَ  ْقِدِس،امَ  ِ ُِ 
 .()أخرجه أمد  .َكْعبَةِ ال إَِى 

إى امدينة م يمكنه اجمع بن القبلتن، فكان يكثر من الدعاء، ملسو هيلع هللا ىلص فلا هاجر 
 اهتعاى أن يوجهه إى الكعبة، فأنزل  اه الساء، سائاً ويرفع يديه وطرفه إى 

              تعاى: 

  .[  999] البقرة/                    
 .، وكانت أول صاة صاها ي مسجده هي العرنحو الكعبةملسو هيلع هللا ىلص فتوجه 

اءِ  َعنِ  َل  َكانَ ملسو هيلع هللا ىلص  النربِير  َأنر   َعاِزٍب  ْبنِ  الَرَ  َأوْ  َأْجَداِدِه، َعَى  َنَزَل  امَِدينَةَ  َقِدمَ  َما َأور
 َسبَْعةَ  َأوْ  َشْهًرا، َعَرَ  ِسترةَ  امَْقِدسِ  َبيِْت  ِقبََل  َصىر  َوَأنرهُ  اأَْنَصاِر، ِمنَ  َأْخَوالِهِ  َقاَل 
هُ  البَيِْت، ِقبََل  ِقبَْلتُهُ  َتُكونَ  َأنْ  ُيْعِجبُهُ  َوَكانَ  َشْهًرا، َعَرَ  َل  َصىر  َوَأنر َها َصَاةٍ  َأور  َصار
 .()أخرجه البخاري  .الَعْر  َصاَةَ 

أهم كانوا  ؛ووصل خر حويل القبلة إى أهل قباء ي صاة الفجر من اليوم الثاي
 .، فاستداروا إى جهة الكعبةخارج امدينة

                                                 
 .(999(، ومسلم برقم )99برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه(  9)
 .(9559أخرجه أمد برقم ) صحيح/ ( 9)
 .(99برقم ) أخرجه البخاري(  9)
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: َفَقاَل  آٍت، َجاَءُهمْ  إِذْ  الُصبِْح، َصاَةِ  ِي  بَاءٍ بِقُ  النراُس  َبيْنَا: َقاَل   ُعَمرَ  ْبنِ  اه َعبْدِ  َعنْ 
يَْلةَ  َعَليْهِ  ُأْنِزَل  َقدْ ملسو هيلع هللا ىلص  اه َرُسوَل  إِنر  ، اللر  َفاْستَْقبُِلوَها، الَكْعبََة، َيْستَْقبَِل  َأنْ  ُأِمرَ  َوَقدْ  ُقْرآن 

ْأِم، إَِى  ُوُجوُهُهمْ  َوَكاَنْت   .() متفق عليه .الَكْعبَةِ إَِى  َفاْستََداُروا الشر
خرج زائرًا أم بر بن الراء بن معرور ي بني سلمة، ملسو هيلع هللا ىلص وكانت بداية حويل القبلة أنه 

الظهر بأصحابه ي ملسو هيلع هللا ىلص  اهفصنعت له طعامًا، وحانت صاة الظهر، فصى رسول 
إى البيت، وصى جريل  مسجد هناك، فلا صى ركعتن نزل جريل، فأشار أن صِل 

إى الكعبة، واستقبل اميزاب، فتحولت النساء ملسو هيلع هللا ىلص  اهدار رسول إى البيت، فاست
 .مكان الرجال، والرجال مكان النساء، فسمي ذلك امسجد مسجد القبلتن

إى الكعبة ي بني سلمة هي صاة ملسو هيلع هللا ىلص  اهوهذا نعلم أن أول صاة صاها رسول 
 .الظهر، وأول صاة صاها بامسجد النبوي هي صاة العر

 أن الكفار وامنافقن واليهود ملسو هيلع هللا ىلص رسوله  اهل حويل القبلة إى الكعبة، أخر وما حص
  اهفقالوا كذلك، كا أخر  ؟ما واهم عن قبلتهم التي كانوا عليها :سيقولون

                   بقوله:  معنه

 .[  999] البقرة/           
وكيف بمن  ؟لبعضهم: كيف حال صاتنا إى بيت امقدسأما امسلمون فقالوا 

            :  اهفأنزل  ؟يصلون إى بيت امقدس ممات منا وه

                         

  .[  999] البقرة/                 
حويلها إى الكعبة ثانيا،  القبلة إى بيت امقدس أوا، ثم  اهوكان ي جعل 

عباده  اهحكم عظيمة، وحنة للمسلمن وامركن واليهود وامنافقن، امتحن 
 .ليتبن الطيب من اخبيث، ولرى من يتبع الرسول من ينقلب عى عقبيه

، وأما امركون فقالوا: اهفأما امسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا، وهم الذين هدى 
 .بلتنا يوشك أن يرجع إى ديننا، وما رجع إليها إا أها احقكا رجع من ق

 .صى إى قبلة اأنبياء وأما اليهود، فقالوا: خالف قبلة اأنبياء قبله، ولو كان نبياً 
                                                 

 .(999(، ومسلم برقم )999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
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فقد تركها،  حمد أين يتوجه؟ إن كانت اأوى حقاً  يردوأما امنافقون فقالوا: ما ي
باطل، وكثرت أقاويل السفهاء، وكانت كا  وإن كانت الثانية هي احق فقد كان عى

                       جل شأنه:  اهقال 

                         

  .[  999] البقرة/       
هي القبلة التي تليق ها، وهم أهلها، أها  هذه اأمة ها  اهوهذه القبلة التي هدى 

الِقبل، أفضل اأمم، وهم أمة الوسط، كا اختار هم أفضل الكتب، وأفضل  أوسط
             الرسل، وأفضل الرائع: 

            

 .[  999] آل عمران/        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



999 
 

 فرض صيام رمضان  -3
 .ه قريش واليهود، كانت تصومصيام يوم عاشوراء، وهو العار من شهر حرم

 اجَاِهلِيرِة، ِي  ُقَرْيش   َتُصوُمهُ  َعاُشوَراءَ  َيْومُ  َكانَ : َقاَلْت  َعنَْها اه َرِيَ  َعائَِشةَ عن 
 ُفِرَض  لار فَ  بِِصيَاِمِه، َوَأَمرَ  َصاَمُه، امَِدينَةَ  َقِدمَ  لار فَ  َيُصوُمُه، ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َوَكانَ 

 .()متفق عليه .َتَرَكهُ َشاءَ  َوَمنْ  َصاَمُه، َشاءَ  َفَمنْ  ُشوَراَء،َعا َيْومَ  َتَركَ  َرَمَضانُ 
 .امدينة مهاجرًا، وجد الناس يصومونه فصامه، وأمر الناس بصيامهملسو هيلع هللا ىلص فلا قدم 

 َيْومَ  َتُصومُ  اليَُهودَ  َفَرَأى امَِدينَةَ  ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َقِدمَ : َقاَل  َعنُْهَا  اه َرِيَ  َعبراسٍ  اْبنِ  َعنِ 
ى َيْوم   َهَذا ،َصالِح   َيْوم   َهَذا: َقاُلوا ،«َهَذا؟ َما»: َفَقاَل  اُشوَراَء،عَ  ائِيَل  َبنِي اه َنجر  إِْرَ

 َوَأَمرَ  َفَصاَمُه، ،«ِمنُْكمْ  بُِموَسى َأَحُق  َفَأَنا»: َقاَل  ُموَسى، َفَصاَمهُ  َعُدِوِهْم، ِمنْ 
.()متفق عليه.بِِصيَاِمهِ 

 .ر ذنوب السنة اماضيةوصوم يوم عاشوراء يكف
 َأنْ  اه َعَى  َأْحتَِسُب  َعاُشوَراَء، َيْومِ  ِصيَامُ » قال : ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه   َقتَاَدةَ  َأِي  َعنْ 

نَةَ  ُيَكِفرَ  تِي السر  .()أخرجه مسلم  «َقبَْله الر
  فرض صيام رمضان :بدء 

    حانه: من اأمم السابقة، كا قال سب عى امسلمنكان الصيام مفروضًا 

  .[  999] البقرة/                           
 .والكيفية وصيام من قبلنا ختلف عن صيامنا من حيث امدة والوقت

صيام شهر رمضان ي شعبان من السنة الثانية من اهجرة، بعد حويل  اهوقد فرض 
 .ع رمضاناتوقد صام تسملسو هيلع هللا ىلص القبلة إى الكعبة بشهر، فتوي النبي 

 صيام رمضان عى ثاث مراحل:  اهوقد رع 
رحلة التخير بن صيامه، وبن أن يطعم عن كل يوم مسكينًا، كا قال ماأوى: 
 .[  999البقرة/]             سبحانه: 

                                                 
 .(9999(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
 .(9999(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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هُ   ْكَوعِ اأَ  ْبنِ  َسَلَمةَ  َعنْ و  َشاءَ  َمنْ ملسو هيلع هللا ىلص  اه ُسولِ رَ  َعْهدِ  َعَى  َرَمَضانَ  ِي  ُكنرا: َقاَل  َأنر
 َشِهدَ  َفَمنْ ": َيةُ اآ َهِذهِ  ُأْنِزَلْت  َحترى ِمْسكٍِن، بَِطَعامِ  َفاْفتََدى َأْفَطرَ  َشاءَ  َوَمنْ  ،َصامَ 
ْهرَ  ِمنُْكمُ   .()أخرجه مسلم ."َفْليَُصْمهُ  الشر

ى صاة واجاع إ الرب، لكن إذا أفطر أحدهم حل له اأكل ووجوباً  الثانية: هي صيامه
أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صى العشاء حرم عليه الطعام والراب  العشاء،

             .واجاع إى الليلة امقبلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبرة بطول مدة الصيام
 امشقة، تلك  اهالثالثة: إباحة اأكل والرب واجاع ي الليل إى طلوع الفجر، فخفف 

                   وأنزل:  

              

                        

                     

 .[  999] البقرة/          
امنافع  وصيام رمضان ركن من أركان اإسام، وهو عبادة من العبادات التي فيها 

، وتذكر أحوال  ، وفيه تعويد للمسلم الرقابة عى نفسه اأجور العظيمةو ، مةاج
 .اجائعن من الفقراء، وتزكية النفوس بالتقوى، وتطهر اأبدان من اأخاط الرديئة

 الِصَيامَ  إِار  َلهُ  آَدمَ  اْبنِ  َعَملِ  ُكُل ُه: ا َقاَل »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوُل  َقاَل قال:  عن أي هريرة 
 َوَا  َيْرُفْث  َفَا  َأَحِدُكمْ  َصْومِ  َيْومُ  َكانَ  َوإَِذا،  ة  ـُجنر  َوالِصَيامُ  ،بِهِ  َأْجِزي َوَأنا َ إِنرهُ فَ 

هُ  َفإِنْ  ، َيْصَخْب  دٍ ـمُ  َنْفُس  َوالرِذي، َصاِئم   اْمُرؤ   إِِي  :َفْلَيُقْل  َقاَتَلهُ  َأوْ  َأَحد   َسابر  بَِيِدهِ  َحمر
اِئمِ  ،امِْسِك  ِريِح  ِمنْ  ٬ا ِعنْدَ  َأْطَيُب  اِئمِ الصر  َفم ُخُلوُف ـلَ   إَِذا ، َيْفَرُحُهَا  َفْرَحَتانِ  لِلصر

هُ  َلِقَي  َوإَِذا ، َفِرَح  َأْفَطرَ   .()متفق عليه .«بَِصْوِمهِ  َفِرَح  َربر
وي حديد وقت الصيام واإفطار تعويد للنفوس عى النظام واانضباط ي أمور 

 .احياة اأخرى
 
 

                                                 
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم(  9)
 (.9999( واللفظ له، ومسلم برقم )9599، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
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 غزوة بدر الكرى -4
 وهي مراحل مواجهة امركن ثاث: 

 مرحلة غزوة امركن للمسلمن: امرحلة اأوى:
وقد استغرقت هذه امرحلة اخمس سنوات اأوى بعد اهجرة، وكانت قريش 

 .وأصحابهملسو هيلع هللا ىلص وحلفاؤها يزحفون بجيوشهم نحو امدينة، أماً ي القضاء عى حمد 
وأبعدها ، حلة عدة غزوات، كان أكرها شأناً ل تلك امروقد خاض الطرفان خا

 .أثرًا، غزوة بدر، وغزوة أحد، وغزوة اأحزاب
 مرحلة الصلح واهدنة : امرحلة الثانية :
ن عن امسجد احرام سلمون ي امدينة ست سنوات منقطعحيث مكث ام

عتهم قريش، وأصحابه إى مكة يريدون العمرة، فمنملسو هيلع هللا ىلص والطواف به، فخرج النبي 
وتم الصلح بن الطرفن عى إيقاف احرب بينهم مدة عر سنوات، ابتداء من 

 .، وهو ما يسمى صلح احديبيةلهجرةلالسنة السادسة 
 مرحلة غزوة امسلمن للمركن:امرحلة الثالثة : 

بني بكر عى احديبية، بإعانة قريش حلفائهم وسببها خرق قريش معاهدة صلح 
 .، بعد اثنن وعرين شهرًا من الصلحملسو هيلع هللا ىلص فاء الرسول خزاعة حل

 .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
رب من الشام إى مكة، وكان سبب هذه الغزوة العظيمة هو إقبال أي سفيان بن ح

أفلتت من  ي عر لقريش عظيمة، فيها أموال هم وجارة، وهي نفس العر التي
 .رة، حن ذهاها من مكة إى الشامشي غزوة العملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

وكانت عرهم ألف بعر، وكان امال مسن ألف دينار، وكان فيها فقط ثاثون أو 
 .عمرو بن العاصأربعون رجاً، منهم خرمة بن نوفل، و

 : خروج امسلمن إى بدر 
بأي سفيان مقباً من الشام ي جارة لقريش، ندب ملسو هيلع هللا ىلص  اهفلا سمع رسول 

 اهخرجوا إليها، لعل اهذه عر قريش، فيها أمواهم، ف»امسلمن إليها، وقال هم: 
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كل الناس، بل طلب أن خرج معه من كان ملسو هيلع هللا ىلص ، وم يستنفر الرسول «ينفلكموها
 .ره حاراً ظه
 َأِي  ِعرُ  َصنََعْت  َما َينُْظرُ  َعيْنًا ُبَسيَْسةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َبَعَث : َقاَل   َمالٍِك  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ 

ي، َأَحد   بَيِْت ال ِي  َوَما َفَجاءَ  ُسْفيَاَن،  َما َأْدِري َا : َقاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسولِ  َوَغْرُ  َغْرِ
َثهُ : َقاَل  نَِسائِِه، َبْعَض  اْستَثْنَى : َفَقاَل  َفتََكلرَم، ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفَخَرَج : َقاَل  ِديَث،احَ  َفَحدر

ا َظْهُرهُ  َكانَ  َفَمنْ  َطلِبًَة، َلنَا إِنر » َكْب  َحاِرً  .()أخرجه مسلم «َمَعنَا َفْلَرْ
ا يلقى حربًا، ملسو هيلع هللا ىلص  اهفخفر بعض الصحابة، وثقل بعضهم، أهم ظنوا أن رسول 

 .أحدًا َلف عن هذه الغزوة العظيمةملسو هيلع هللا ىلص ولذلك م يعاتب  إنا خرج للعر،
َلرَف  ِحنَ  َحِدُث ـيُ  َمالٍِك، ْبن َكْعبعن  ةِ  َعنْ  ََ لرْف  َمْ  :َكْعب   َقاَل  َتُبوَك، ِقصر َ ََ  َعنْ  َأ

َلرْفُت  ُكنُْت  َأِي  َغْرَ  َتُبوَك، َغْزَوةِ  ِي  إِار  َغَزاَها َغْزَوةٍ  ِي  ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسولِ   َبْدٍر، َغْزَوةِ  ِي  ََ
لرَف  َأَحًدا ُيَعاتِْب  َوَمْ  َ  .()متفق عليه .ُقَرْيشٍ  ِعرَ  ُيِريدُ ملسو هيلع هللا ىلص  اه َرُسوُل  َخَرَج  إِنرَا  َعنَْها، ََ

من السنة  ،من امدينة يوم السبت الثاي عر من شهر رمضانملسو هيلع هللا ىلص  اهفخرج رسول 
من  بالناس، ثم رد أبا لبابة الثانية للهجرة، واستعمل ابن أم مكتوم عى الصاة 

 .الروحاء، واستعمله عى امدينة
من امهاجرين واأنصار ثاثائة وبضعة عر رجاً، ملسو هيلع هللا ىلص وكان عدد من خرج مع الرسول 

 .( رجاً 999( رجاً، ومن اخزرج )99من امهاجرين، ومن اأوس ) رجاً  (99)
اءِ  َعنِ  ُث  ُكنرا: َقاَل   الَرَ ، َوبِْضَعةَ  ِماَئةٍ  َثَاُث  َبْدرٍ  َأْصَحاَب  َأنر  َنَتَحدر ةِ  َعَرَ  َأْصَحاِب  بِِعدر

ِذينَ  َطاُلوَت،  .()أخرجه البخاري .ُمْؤِمن   إِار  َمَعهُ  َجاَوزَ  َوَما النرَهَر، َمَعهُ  َجاَوُزوا الر
كِنَ امُ  إَِى ملسو هيلع هللا ىلص  اه َرُسوُل  َنَظرَ   َبْدرٍ  َيْومُ  َكانَ  امر : َقاَل   طراِب اخَ  ْبن ُعَمروعن   ْرِ
،ال َوُهمْ   . (0)أخرجه مسلم .َرُجًا  َعَرَ  َوتِْسَعةَ  ِماَئةٍ  َثَاُث  َوَأْصَحاُبهُ  ف 

أن منازل اأوس كانت بعيدة ي عواَ امدينة، ؛ وكان اخزرج أكثر من اأوس
امدينة أن يستأي هم حتى  عواَوجاء النفر بغتة، واستأذنه رجال ظهورهم ي 

 .ملسو هيلع هللا ىلص فأبى  ،ذهبوا إى ظهورهمي
                                                 

 .(9599برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(9995(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري، تفق عليهم(  9)
 .(9595برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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 اهعدد من الصحابة بعذر، وقد رب هم رسول  وقد َلف عن اخروج إى بدر
 .وأجورهم ،بسهامهمملسو هيلع هللا ىلص 

 ومن هؤاء الصحابة الذين خلفوا بعذر :
 ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهعى امرأته رقية بنت رسول ملسو هيلع هللا ىلص  اه: خلفه رسول عثان بن عفان  -9

 .عنها، والناس ي بدر اهاتت ري وكانت مريضة، فأقام عليها حتى م
هُ  َبْدٍر، َعنْ  ُعثَْانُ  َتَغيرَب  إِنرَا : َقاَل  َعنُْهَا  اه َرِيَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  تَهُ  َكاَنْت  َفإِنر  بِنُْت  َحْ

 َشِهدَ  ِمرنْ  َرُجلٍ  َأْجرَ  َلَك  إِنر »: ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َلهُ  َفَقاَل  َمِريَضًة، َوَكاَنْت  ، ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسولِ 
 .()أخرجه البخاري «َوَسْهَمهُ  َبْدًرا

ملسو هيلع هللا ىلص  اهعنها، بعثها رسول  اهوسعيد بن زيد، ري  ،اهلحة بن عبيد ط 9-9
 .يتحسسان عر أي سفيان القادمة من الشام

خر العر، فوجداه قد ُأخر ها ملسو هيلع هللا ىلص  اهليخرا رسول  فقدم طلحة وسعيد امدينة
 .بان منرفًا من بدروخرج، فلحقاه حتى لقياه بر

 .من الروحاء، واستخلفه عى امدينةملسو هيلع هللا ىلص ، رده  أبو لبابة اأنصاري -9
عى قباء، وأهل العالية، ليء ملسو هيلع هللا ىلص  اه، خلرفه رسول  عاصم بن عدي العجاي -9

 .بلغه عنهم
أن يبقى مع أمه، أها كانت ملسو هيلع هللا ىلص ، أمره النبي  أمامة بن ثعلبة اأنصاريأبو -9

 .بعد قدومه من بدرملسو هيلع هللا ىلص  اهماتت وصى عليها رسول مريضة، وقد 
إى بدر، فأصاب ساقه بالصفراء ملسو هيلع هللا ىلص  اه، خرج مع رسول  خوات بن جبر -9

 .هبسهمملسو هيلع هللا ىلص فرب له النبي  ،فرجع َحجر فكُ 
أن قريشًا أخذوا عليه وعى أبيه ملسو هيلع هللا ىلص  اه، حيث أخر رسول  حذيفة بن اليان -9

َفا،»: َفَقاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص العهد أا يقاتا مع الرسول  اه َوَنْستَِعنُ  بَِعْهِدِهْم، َهُمْ  َنِفي اْنَرِ
  .()أخرجه مسلم  «َعَليِْهمْ 

 .إى امدينةملسو هيلع هللا ىلص ، وقع فكَ بالروحاء، فرده  احارث بن الصمة -5
 .عنها اهري  اهجابر بن عبد  -99

                                                 
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري(  9)
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم(  9)
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هُ  عن أي الزبر   تِْسعَ  ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسولِ  َمعَ  َغَزْوُت : ُل َيُقو اه َعبْد ْبنَ  َجابِرَ  َسِمعَ  َأنر
ةَ  ْ : َجابِر   َقاَل  ، َغْزَوةً  َعْرَ  َيْومَ  اه َعبْدُ  ُقتَِل  لار فَ  َأِي، َمنََعنِي ُأُحًدا َوَا  َبْدًرا َأْشَهدْ  َم
ْ  ُأُحٍد، لرْف  َم َ ََ  .()أخرجه مسلم  .َقطُ َغْزَوةٍ ِي ملسو هيلع هللا ىلص  اه َرُسولِ  َعنْ  َأ

، كان صبيًا صغرًا  رًا وم يبار القتال لصغره، فهم أنس بن مالكأما من حر بد
 .وم يبار القتالملسو هيلع هللا ىلص خدم النبي 

 .وهو غام، لينظر أحداث القتال، فأصابه سهم فقتله وكذا حارثة بن راقة، خرج 
 نحو وهذا نعلم أنه ليس ميع من خرج إى بدر شهد القتال، وإنا شهده منهم

 .عنهم أمعن اهجال ري ثاثائة وستة ر
وخرج امسلمون إى بدر، وعامتهم مشاة عى أقدامهم، وكان معهم فرسان فقط، 

وعِ بن  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهومعهم سبعون بعرًا يعتقبوها، كل ثاثة عى بعر، فكان رسول 
 .يعتقبون بعراً  ،أي طالب، وأبو لبابة

 بَِأْقَوى َأْنتَُا  َما »:ملسو هيلع هللا ىلص ك، فقال : نحن نمي عن، قااملسو هيلع هللا ىلص  اهوما كانت عقبة رسول 
  .()أخرجه أمد« ِمنُْكَا  ْجرِ اأَ  َعنِ  بَِأْغنَى َأَنا َوَا  ِمنِي،

عنهم  اهري  ،وكان أبو بكر الصديق، وعمر بن اخطاب، وعبد الرمن بن عوف
 .عنهم اهيعتقبون بعرًا واحدا، وهكذا بقية الصحابة ري 

 .قطع من أعناق اإبلباأجراس أن تُ ملسو هيلع هللا ىلص وأمر 
سبحانه  اهإا أن  ،ومع هذه القلة التي كانت ي امسلمن ي العدد والعدة، وشدة احاجة

  كا قال سبحانه :  صدق إياهم، وكال افتقارهم،ل وتعاى نرهم نرًا مؤزرًا،

  .[  999] آل عمران/                 
م بعسكره عند بئر أي عتبة ي امدينة، فعرض أصحابه، ير وَخ ملسو هيلع هللا ىلص  اهخرج رسول ثم 

 اهورد من استصغره، وكان من رده لصغره أسامة بن زيد، والراء بن عازب، وعبد 
 اهبن عمر، وزيد بن أرقم، ورافع بن خديج، وأسيد بن ظهر، وزيد بن ثابت، ري 

 .عنهم أمعن
 : عقد األوية 

 .لواء اأعظم، وكان أبيضًا إى مصعب بن عمر القيادات، فدفع الملسو هيلع هللا ىلص ثم وزع 
                                                 

 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(9599/ أخرجه أمد برقم )حسن(  9)
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 إى كتيبتن:ملسو هيلع هللا ىلص وقسم جيشه 
 .كتيبة امهاجرين: وأعطى علمها لعِ بن أي طالب  -9
 .كتيبة اأنصار: وأعطى علمها لسعد بن معاذ  -9

عى اميمنة الزبر بن العوام، وجعل عى اميَة امقداد بن ملسو هيلع هللا ىلص  اهوجعل رسول 
 .الساقة الذين يسوقون اجيش قيس بن أي صعصعة عى عمرو، وجعل

م إهم اللهم إهم حفاة فاملهم، الله»امسلمن، قال:  فقرملسو هيلع هللا ىلص وما رأى الرسول 
 .«شبعهمأم إهم جياع فاللهعراة فاكسهم، 

عليهم، ونرهم ي بدر، وما رجع منهم رجل إا  اهففتح  ،ملسو هيلع هللا ىلصوقد استجاب اه دعاء نبيه 
        وشبعوا:  ،وغنموا  واكتسوا،بجمل أو ملن، 

  .[  999] البقرة/               
باإفطار، ليكون أقوى هم عى  ري اه عنهم أمر أصحابهملسو هيلع هللا ىلص  اهثم إن رسول 

 .السر والقتال، وقد أفطر امسلمون ي هذه الغزوة العظيمة
َمَواُت  َعْرُضَها َجنرةٍ  إَِى  ُقوُموا»: ولهبق ب أصحابه ي القتاليرغِ ملسو هيلع هللا ىلص النبي وكان   السر

 َعْرُضَها َجنرة   ،اه َرُسوَل  َيا -: ْنَصاِرُي اأَ  َامِ احُ  ْبنُ  ُعَمْرُ  َيُقوُل  -: َقاَل  ،«ْرُض اأَ وَ 
َمَواُت   .َبٍخ  َبٍخ : َقاَل  ،«َنَعمْ »: َقاَل  ْرُض؟اأَ وَ  السر

ِملُ  َما»: ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفَقاَل   إِار  ،اه َرُسوَل  َيا اهوَ َا : َقاَل  «َبٍخ؟ َبٍخ  َقْولَِك  َعَى  َك َحْ
 َفَجَعَل  َقَرنِِه، ِمنْ  َمََراٍت  َفَأْخَرَج  ،«َأْهلَِها ِمنْ  َفإِنرَك »: َقاَل  َأْهلَِها، ِمنْ  َأُكونَ  َأنْ  َرَجاَءةَ 
، َيْأُكُل  َا َهِذهِ  َمََراِي  َل آكُ  َحترى َحيِيُت  َأَنا َلئِنْ : َقاَل  ُثمر  ِمنُْهنر ، َحَيَاة   إِهر : َقاَل  َطِويَلة 
.()أخرجه مسلم .ُقتَِل  َحترى َقاَتَلُهمْ  ُثمر  الترْمِر، ِمنَ  َمَعهُ  َكانَ  بَِا  َفَرَمى

، فلا كان قرب  عنهم من امدينة اهسار مع أصحابه ري ملسو هيلع هللا ىلص  اهثم إن رسول 
 وعدي بن أي الزغباء، ري اه عنهااجهني،  سة بن عمرويالصفراء، بعث بس

 .له أخبار عر أي سفيان يتحسسان
 رجل مرك يريدملسو هيلع هللا ىلص وي الطريق، وعند حرة الوبرة، ناحية امدينة، أدرك النبي 

  :ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َلهُ  َفَقاَل  ، َنَعمْ  : َقاَل  «؟ َوَرُسولِهِ  اهبِ  ُتْؤِمنُ » :ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  اتباعه، فقال له
  .()أخرجه مسلم «َفاْنَطلِْق »

                                                 
 .(9599قم )بر أخرجه مسلم(  9)
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم(  9)
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 درخروج امركن إى ب : 
،شديد احيطة واحذر، وكان يتحسس اأخبار، قريشعرسفيان رئيس قافلة  وكان أب

 .ويسأل من لقي من الركبان، حتى جاءه اخر أن حمدًا قد استنفر أصحابه للعر
أن يأي  فعند ذلك استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري، وبعثه إى مكة، وأمره

 .ها ي أصحابه قد عرضملسو هيلع هللا ىلص هم، وخرهم أن حمدًا قريشًا، فيستنفرهم ي أموا
فخرج ضمضم ريعًا حتى أتى مكة، فرخ ببطن الوادي واقفًا عى بعره، وقد 

ل رحله، وشق قميصه، وهو يقول: يا معر قريش! اللطيمة، ور جدع أنف بعره، وَح 
عرض ها حمد وأصحابه، ا أرى أن تدركوها، اللطيمة، أموالكم مع أي سفيان قد 

 .الغوث، الغوث
فتجهز الناس راعًا، ونفروا عى كل صعب وذلول، وخرجت قريش كلها، وم 
يتخلف من أرافها أحد إا أبو هب بن عبد امطلب، فبعث مكانه العاص بن 

ملسو هيلع هللا ىلص د هشام، ي دين كان له عليه، وخرج اجميع إنقاذ العر، والقضاء عى حم
وم ترك قريش أحدًا إا أخذوه معهم، ولو كان كارهًا، وكان من خرج  وأصحابه،

مكرها من بني هاشم العباس بن عبد امطلب، ونوفل بن احارث، ونوفل وعقيل 
 .ابنا أي طالب

هم، وكان وتسعة عر مقاتاً ي بداية مسروكان عدد امركن ألف وثاثائة 
عمرو بن هشام  درع، ومال كثرة، بقيادة أي جهل معهم مائة فرس، وستائة

 .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 

فأرسلها من رأس اجبل، فأقبلت َوي حتى مصارعكم، ي ثاث، ثم أخذ صخرة 
رؤيا عاتكة،  اهق تررضت، فا بقيت دار وا بنية إا ودخل فيها بعضها، فصدر 

 .ونر عبده عى قريش
وما فرغت قريش من جهازها، وأمعت عى امسر، ذكرت ما كان بينها 

ن خلفنا، وبن بني بكر من العداوة واحرب، فقالوا: إنا نخشى أن يأتونا م
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ي، جبليس ي صورة راقة بن مالك امدفكاد ذلك أن يثنيهم، فتبدى هم إ
وكان من أراف بني كنانة، فقال هم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من 

    ذلك ي القرآن الكريم بقوله: اهخلفكم بيء تكرهونه، وقد ذكر 

                

                          

  .[  99] اأنفال/      
ن بالدفوف، ب، ومعهم القيان، يرورسوله اهوحينئذ خرجوا بحدهم وحديدهم، حادون 

 اهي غاية البطر والكر واخياء، كا قال  ويغنن هجاء امسلمن، وخرجوا وهم
               عنهم: 

 .[  99] اأنفال/       
 وهم:  وكان امطعمون جيش الكفار اثني عر رجاً 

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، 

 .ابني احجاج بن عامروأمية بن خلف، وسهيل بن عمرو، ونبيه ومنبه 
وكان كل واحد من هؤاء السادة اأغنياء ينحر كل يوم تسعًا أو عرًا من اإبل، وكان 

 سبحانه: اهأول من نحر هم حن خرجوا من مكة أبو جهل عمرو بن هشام، وفيهم أنزل 
                    

  .[  99ال/] اأنف                        
 .وسار جيش امركن باجاه بدر، وما وصلوا اجحفة نزلوا ها

 نجاة عر قريش : 
الذي يمر عى بدر، وكان حذرًا  كان أبو سفيان يسر بالعر عى الطريق الرئيِ

متيقظًا، واستبطأ ضمضًا والنفر، فلا اقرب من ماء بدر لقي جدي بن عمرو 
ما رأيت أحدًا أنكره،  اهت أحدًا من عيون حمد؟ قال: واجهني، فقال له: هل أحسس

إا أي قد رأيت راكبن قد أناخا إى هذا التل، ثم استقيا ي شن ها، ثم انطلقا، وأشار 
 .يتحسسان له أخبار العرملسو هيلع هللا ىلص  اهوعدي الذين بعثها رسول  بسببهإى مناخ 

 .ا ففته، فإذا فيه النوىفجاء أبو سفيان إى مناخها، فأخذ من أبعار بعره
 .عائف يثرب، وهذه عيون حمد اهفقال: هذه و
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فرجع أبو سفيان إى أصحابه ريعًا، فرب وجوه العر، واجه ها نحو ساحل 
فنجا  ،الذي يمر ببدر عى اليسار، ثم أرع السر البحر، وترك الطريق الرئيِ

 .بالقافلة من امسلمن
 عهم ي بدروصول امركن إى مصار : 

ما رأى أبو سفيان أنه قد نجا بالعرأرسل إى قريش، قيس بن امرئ القيس برسالة يقول 
 .، فارجعوااهفيها: إنكم إنا خرجتم لتمنعوا عركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاها 

 .فوصلهم الرسول وهم ما زالوا باجحفة، وأخرهم باخر، فهموا بالرجوع إى مكة
د بدرًا، فنقيم ها ثاثًا، فننحر رِ ا نرجع حتى نَ  اهة قريش أبو جهل: وفقال طاغي

ونطعم الطعام، ونسقي اخمر، وتعزف علينا القيان، حتى تسمع بنا العرب ، اجزور
 .وبمسرنا ومعنا، فا يزالون هابوننا أبدًا بعدها، فامضوا

فًا لبني زهرة، أي جهل رجع اأخنس بن ريق، وكان حلي أنف رغمعى ولكن 
فأقنعهم بأنه خلص هم صاحبهم خرمة بن نوفل، ونجى هم أمواهم، فرجعوا من 
 .اجحفة إى مكة، وم يشهد بدرًا أزهري واحد، وكان عددهم حواَ ثاثائة رجل

 .وأرادت بنو هاشم الرجوع فمنعهم أبو جهل
يقع بالعدوة  ومى امركون نحو بدر، فنزلوا قريبًا منها، وراء كثيب رمل،

، وجرهم قائدهم إى مصارعهم ي بدر، حيث يريد القصوى عى حدود وادي بدر
 .[  9] اأنفال/                           :  اه 
  أصحابه ي اأمر ملسو هيلع هللا ىلصالنبي مشاورة : 

، وهو ي الطريق بوادي ذفران، ملسو هيلع هللا ىلص  اهبلغ خر خروج قريش منع عرهم رسول 
لصفراء، فجمع الصحابة وأخرهم باأمر، واستشارهم فيا يعمل، قرب وادي ا

فكره بعضهم القتال، أهم م يستعدوا له، إنا خرجوا للعر، فجادل بعضهم رسول 
            تعاى:  اهليقنعوه بوجهة نظرهم، فنزل فيهم قول ملسو هيلع هللا ىلص  اه

                                 
  .[ 9-9] اأنفال/               

 .وعند ذلك تكلم قادة امهاجرين، وأيدوا الرأي القائل بالسر ماقاة العدو
فقال وأحسن،  وأحسن، وتكلم عمر بن اخطاب  فقال فقام أبو بكر الصديق 

ِّ أها الناس»ملسو هيلع هللا ىلص :  اهفقال رسول   .«أشروا ع
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ا ،اه َرُسوَل  َيا: وقال بن عمرو امِْقَدادُ  فقام ائِيَل  َبنُو َقاَلْت  َكَا  َلَك  َنُقوُل  اَ  إِنر  إِْرَ
ا َفَقاتِاَ  َوَرُبَك  َأْنَت  َفاْذَهْب  ": مُِوَسى  َمَعَك، َوَنْحنُ  اْمضِ  َوَلكِنِ  " َقاِعُدونَ  ُهنَا َها إِنر
هُ  َي  َفَكَأنر .()أخرجه البخاري .ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسولِ  َعنْ  ُرِ

 ،" َفَقاتِاَ  َوَرُبَك  َأْنَت  اْذَهْب  ": ُموَسى َقْومُ  َقاَل  َكَا  َنُقوُل  اَ :امقداد وي رواية قال 
 .()أخرجه البخاري .َوَخْلَفَك  ،َيَدْيَك  َوَبْنَ  ِشَالَِك، َوَعنْ  َيِمينَِك، َعنْ  ُنَقاتُِل  َوَلكِنرا

 . ، وره قول امقدادملسو هيلع هللا ىلص  اهفأرق وجه رسول 
ِّ أها الناس»: ملسو هيلع هللا ىلص  اهثم قال رسول  ، وإنا يريد اأنصار، ففهمت «أشروا ع

 .اأنصار أنه يعنيهم
قال ف ؟اهلكأنك تريدنا يا رسول  اه، سيد اأنصار، فقال: وفقام سعد بن معاذ 

 .«أجل»ملسو هيلع هللا ىلص : 
فقال سعد: قد آمنا بك، وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو احق، وأعطيناك عى 

ما أردت، فنحن  اهعى السمع والطاعة، فامض يا رسول ذلك عهودنا ومواثيقنا 
معك، فوالذي بعثك باحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته خضناه معك، ما 

 .َلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً 
يريك منا ما تقر به عينك، فَ بنا  اهدق ي اللقاء، ولعل إنا لُصر ي احرب، ُص 

  .اهبركة عى 
،   اهسروا عى اسم »، ونشطه ذلك، ثم قال: بقول سعد ملسو هيلع هللا ىلص  اهَ رسول فُ 

لكأي اآن أنظر إى  اهتعاى قد وعدي إحدى الطائفتن، و اهوأبروا، فإن 
 .خرهم بمصارع القومملسو هيلع هللا ىلص  اهثم أخذ رسول ، «مصارع القوم

ةَ  َبْنَ  ُعَمرَ  َمعَ  ُكنرا: َقاَل  عن أنس بن مالك  اَءْينَا ِدينَِة،َوامَ  َمكر  َوُكنُْت  َاَل،اهِ  َفَرَ
،ال َحِديدَ  َرُجًا  هُ  َيْزُعمُ  َأَحد   َوَليَْس  َفَرَأْيتُهُ  بََرِ ي، َرآهُ  َأنر  :لُِعَمرَ  َأُقوُل  َفَجَعْلُت : َقاَل  َغْرِ

 َأْنَشأَ  ُثمر  فَِراِي، َعَى  ُمْستَْلٍق  َوَأَنا َسَأَراهُ : ُعَمرُ  َيُقوُل : َقاَل  َيَراُه، َا  َفَجَعَل  َتَراُه؟ َأَما
ِدُثنَا  ْمِس،اأَ بِ  َبْدرٍ  َأْهلِ  َمَصاِرعَ  ُيِرينَا َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوَل  إِنر : َفَقاَل  َبْدٍر، َأْهلِ  َعنْ  ُحَ
عُ  َهَذا»: َيُقوُل   .()أخرجه مسلم  «اه َشاءَ  إِنْ  َغًدا ُفَانٍ  َمْرَ

                                                 
 .(9995برقم ) أخرجه البخاري(  9)
 .(9599برقم ) أخرجه البخاري (9)
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم(  9)
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  إى بدربه أصحاو ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وصول : 
من وادي ذفران حتى نزال بالعدوة الدنيا من وادي بدر، وقريش ملسو هيلع هللا ىلص ثم ارحل 

        ي كتابه:  اهبالعدوة القصوى، كا أخر 

                

                  

  .[  99] اأنفال/     
بر بن العوام، وسعد عِ بن أي طالب، والزملسو هيلع هللا ىلص  اهوي مساء يوم اخميس بعث رسول 

 .ي نفر من الصحابة إى ماء بدر، يلتمسون خر قريش ،عنهم اهري ، بن أي وقاص
َشاَوَر ِحَن َبَلَغُه إِْقبَاُل َأِي ُسْفَياَن ، َقاَل : َفتََكلرَم َأُبو َبْكٍر ملسو هيلع هللا ىلص  اهَأّن َرُسوَل  َأَنسٍ  َعنْ 

اَنا ُتِريُد يَ  ا َرُسوَل َفَأْعَرَض َعنُْه ، ُثمر َتَكلرَم ُعَمُر َفَأْعَرَض َعنُْه ، َفَقاَم َسْعُد ْبُن ُعبَاَدَة ، َفَقاَل : إِير
ِِ بَِيِدِه لَ  اه َب الْو َأَمْرَتنَا َأْن ُنِخيَضَها ؟ ، َوالرِذي َنْف بَْحَر َأََخْضنَاَها ، َوَلْو َأَمْرَتنَا َأْن َنْرِ

النراَس َفاْنَطَلُقوا َحترى َنَزُلوا َبْدًرا، ملسو هيلع هللا ىلص  اهِغَاِد َلَفَعْلنَا، َقاَل : َفنََدَب َرُسوُل الَأْكبَاَدَها إَِى َبْرِك 
اِج ، َفَأَخُذوُه َفَكاَن َأْصَحاُب َوَوَرَدْت َعَليِْهْم َرَواَيا ُقَريْ  ٍش َوفِيِهْم ُغَام  َأْسَوُد لَِبنِي احَجر

َِ ِعْلم  بَِأِي ُسْفَياَن ، َوَلكِْن ملسو هيلع هللا ىلص  اهَرُسوِل  َيْسَأُلوَنُه َعْن َأِي ُسْفيَاَن َوَأْصَحابِِه ، َفيَُقوُل : َما 
ُبوُه ، َفَقاَل : َنَعْم َأَنا َهَذا َأُبو َجْهٍل ، َوُعتْبَُة ، َوَشيْبَُة ، َوُأمَ  يرُة ْبُن َخَلٍف ، َفإَِذا َقاَل َذلَِك : َرَ

َِ بَِأِي ُسْفيَاَن ِعْلم  ، َوَلكِْن هَ  ُكْم َهَذا َأُبو ُسْفيَاَن ، َفإَِذا َتَرُكوُه َفَسَأُلوُه ، َفَقاَل : َما  َذا َأُبو ُأْخِرُ
ُبوُه ، َوَرُسوُل َجْهٍل ، َوُعْتبَُة ، َوَشْيبَُة ، َوُأَمير  ُة ْبُن َخَلٍف ِي النراِس ، َفإَِذا َقاَل َهَذا َأْيًضا : َرَ

ِِ ، فَ ملسو هيلع هللا ىلص  اه َف، لار َقائِم  ُيَص ُبوُه إَِذا »َقاَل:  َرَأى َذلَِك اْنَرَ ِِ بِيَِدِه َلَتْرِ َوالرِذي َنْف
ُكوُه إَِذا َكَذَبُكمْ  ،َصَدَقُكمْ   .()أخرجه مسلم  «َوَتْرُ

 بعيدًا عن اماء، فأصاب امسلمن عطش شديد، وضعف شديد،ملسو هيلع هللا ىلص  اهوقد نزل رسول 
عليهم مطرًا خفيفًا، فطهرهم به، فرب امسلمون منه، وتطهروا، ونشطوا،  اهفأنزل 

وأذهب عنهم رجس الشيطان، وثبت اأرض من حت أقدامهم، ونزل امطر شديدًا عى 
    م، منعهم من التقدم، كا قال سبحانه: امركن، فكان باًء ونقمة عليه

                  

  .[  99] اأنفال/           
                                                 

 .(9995برقم ) أخرجه مسلم(  9)
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بجيشه نحو ماء بدر، فنزل عى أفضل بئر من آبار بدر، وسبق ملسو هيلع هللا ىلص  اهثم سار رسول 
 .امركن إليها

أا نبني لك عريشًا  اهبي : يا نوما استقر امسلمون عى اماء، قال سعد بن معاذ 
وأظهرنا عى عدونا كان  اهتكون فيه، ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا 

ذلك ما أحببنا، وإن كانت اأخرى جلست عى ركابك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، 
ما نحن بأشد لك حبًا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى  اهفقد َلف عنك أقوام، يا نبي 
 .هم، يناصحونك، وجاهدون معك اهحربًا ما َلفوا عنك، يمنعك 

 .خرا، ودعا له بخرملسو هيلع هللا ىلص  اهفأثنى عليه رسول 
، ملسو هيلع هللا ىلصامعركة، فدخله الرسول  ميدان فوق تل مرف عى ثم بني العريش من اجريد

متوشحًا سيفه ي نفر من اأنصار  ، وقام سعد بن معاذ ومعه أبو بكر الصديق 
 .ملسو هيلع هللا ىلص  اهسول حرسون ر

  جيشه ملسو هيلع هللا ىلص رسولالتعبئة : 
أصحابه، وعبأهم أحسن تعبئة، وذلك ليلة اجمعة، وجعل ملسو هيلع هللا ىلص  اهثم صف رسول 

هذا مرع فان غدًا، وهذا مرع »يمي ي موضع امعركة، ويشر بيده، ويقول: 
 .«، ويضع يده عى اأرض هاهنا وهاهنااهفان غدًا إن شاء 

.()أخرجه مسلم  .ملسو هيلع هللا ىلص  اه َرُسولِ  َيدِ  عِ َمْوض َعنْ  َحُدُهمْ أَ  َماطَ  َفَا : قال أنس 
فاطمأنت  ،، فناموا ميعاً اهوأصاب امسلمن النعاس ي تلك الليلة أمنة من 

       سبحانه:  اهقلوهم، وأخذوا من الراحة قسطهم كا قال 

                  

  .[  99] اأنفال/         
ويبكي،  تعاى، اهفقد بات تلك الليلة يصِ حت شجرة، يترع إى ملسو هيلع هللا ىلص  اهأما رسول 

 .ويكثر ي سجوده من قول: )يا حي يا قيوم(، يكرر ذلك حتى أصبح
 مر الله َوَعْدَتنِي، َما آِت  مر الله َوَعْدَتنِي، َما َِ  َأْنِجزْ  مر الله»تلك الليلة: ملسو هيلع هللا ىلص ومن دعائه 

لِ  إِنْ  ْ  بَِرِبِه، َهْتُِف  َزاَل  َفَا  ،«ْرضِ اأَ  ِي  ُتْعبَدْ  َا  ْسَامِ اإِ  َأْهلِ  ِمنْ  ِعَصاَبةَ ال َهِذهِ  ْك َُ
 ِرَداَءُه، َفَأَخذَ  َبْكرٍ  َأُبو َفَأَتاهُ  َمنْكِبَيِْه، َعنْ  ِرَداُؤهُ  َسَقطَ  َحترى ِقبَْلِة،ال ُمْستَْقبَِل  َيَدْيهِ  َماًدا

                                                 
 .(9995برقم ) أخرجه مسلم(  9)
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هُ  َربرَك، ُمنَاَشَدُتَك  َكَفاكَ  ،اه َنبِير  َيا: َوَقاَل  َوَرائِِه، ِمنْ  تََزَمهُ ال ُثمر  بَيِْه،َمنْكِ  َعَى  َقاهُ الفَ   َفإِنر
ُكمْ  َتْستَِغيثُونَ  إِذْ ": َوَجلر  َعزر  اه َفَأْنَزَل  َوَعَدَك، َما َلَك  َسيُنِْجزُ   َأِي  َلُكمْ  َفاْستََجاَب  َربر
هُ  "ُمْرِدفِنَ  َائَِكةِ امَ  ِمنَ  ٍف البِ  ُمُِدُكمْ    .()أخرجه مسلم «َائَِكةبِامَ  اه َفَأَمدر

 َرَأْيتُنَا َوَلَقدْ  ، ْقَدادِ امِ  َغْرُ  َبْدرٍ  َيْومَ  َفاِرس   فِينَا َكانَ  َماقال:  وعن عِ بن أي طالب 
َت  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل  إِار  َنائِم   إِا فِينَا َوَما ِِ  َشَجَرةٍ  َحْ  .()أخرجه أمد  .َأْصبَح َحترى يَوَيبْكِ  ُيَص

وما طلع فجر يوم اجمعة، السابع عر من رمضان، من السنة الثانية للهجرة، نادى 
 .)الصاة جامعة(ملسو هيلع هللا ىلص :  اهرسول 

ض عى القتال، ثم قال صاة الفجر، وحرر ملسو هيلع هللا ىلص  اهفجاء الناس، فصى هم رسول 
َت  ُقَرْيشٍ  َمْعَ  إِنر »ملسو هيلع هللا ىلص :    .()أخرجه أمد  «بَلِ اجَ  ِمنَ  ْمَراءِ احَ  َلعِ الِض  َهِذهِ  َحْ

أصحابه، وذلك قبل أن تنزل قريش إى الوادي، وأخذ يعدل ملسو هيلع هللا ىلص  اهثم صف رسول 
 .ا القتال حتى آذنكم(ؤ)ا تبدملسو هيلع هللا ىلص :  اهصفوف أصحابه حتى فرغ، ثم قال رسول 

 َأِي  ِعرُ  َصنََعْت  َما َينُْظرُ  َعيْنًا ُبَسيَْسةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َبَعَث : َقاَل   َمالٍِك  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ 
ي، َأَحد   بَيِْت ال ِي  َوَما َفَجاءَ  ُسْفيَاَن،  َما َأْدِري َا : َقاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اه َرُسولِ  َوَغْرُ  َغْرِ
َثهُ : َقاَل  نَِسائِِه، َبْعَض  اْستَثْنَى : َفَقاَل  َفتََكلرَم، ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفَخَرَج : َقاَل  ِديَث،احَ  َفَحدر

ا َظْهُرهُ  َكانَ  َفَمنْ  َطلِبًَة، َلنَا إِنر » َكْب  َحاِرً  ِي  َيْستَْأِذُنوَنهُ  ِرَجال   َفَجَعَل  ،«َمَعنَا َفْلَرْ
ا َظْهُرهُ  َكانَ  َمنْ  إِار  َا،»: َفَقاَل  ِدينَِة،امَ  ُعْلوِ  ِي  ُظْهَراِهِمْ   اه َرُسوُل  َفاْنَطَلَق  ،«َحاِرً

كِنَ امُ  َسبَُقوا ىَحتر  َوَأْصَحاُبهُ ملسو هيلع هللا ىلص  ُكوَن،امُ  َوَجاءَ  َبْدٍر، إَِى  ْرِ  اه َرُسوُل  َفَقاَل  ْرِ
ءٍ  إَِى  ِمنُْكمْ  َأَحد   ُيَقِدَمنر  َا »: ملسو هيلع هللا ىلص   .(0)أخرجه مسلم «ُدوَنهُ  َأَنا َأُكونَ  َحترى َيْ

  .ن قربعإا امركن أصحابه إى كيفية القتال، فا يرموا ملسو هيلع هللا ىلص ثم وجه 
إَِذا َأْكَثُبوُكْم َفاْرُموُهْم َواْسَتْبُقوا » َبْدٍر: َيْومَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َلنَا َرُسوُل اه  َقاَل: َأِي ُأَسْيٍد   َعنْ 

  .(3)أخرجه البخاري «َنْبَلُكمْ 
 اضطراب جيش قريش : 

 .ي معسكرها بالعدوة القصوىأما قريش فقضت ليلة بدر 
                                                 

 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(9999/ أخرجه أمد برقم )صحيح( 9)
 .(599/أخرجه أمد برقم )صحيح( 9)
 .(9599برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(9599برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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م إن هذه الله»إى وادي بدر، قال:  الكثيبتنحدر من ملسو هيلع هللا ىلص  اهفلا رآها رسول 
م فنرك اللهقريش قد أقبلت بخيلها وخيائها وفخرها، حادك، وتكذب رسولك، 

 .() «م أحنهم الغداةاللهالذي وعدتني، 
يحرز جيش امسلمن فلا اطمأنت قريش، بعثت عمر بن وهب اجمحي طليعة، ل

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 شيئًا، ولكني يا معر قريش رأيت البايا 

يثرب حمل السم الناقع، أما تروهم خرسًا ا يتكلمون،  نواضح، حمل امنايا
قتل رجاً منكم، ما أرى أن ُيقتل رجل منهم، حتى يَ  اهيتلمظون تلمظ اأفاعي، و

 .وا رأيكمرُ فإذا أصابوا منكم أعدادهم، فا خر العيش بعد ذلك؟ فَ 
: يا أبا الوليد، بة بن ربيعة، فقالت الناس، فأتى عي ىفلا سمع حكيم بن حزام ذلك مش

 .ذكر به إى آخر الدهر؟إنك كبر قريش وسيدها امطاع فيها، هل لك إى خر تُ 
قال: ما ذلك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس، وحمل أمر حليفك عمرو بن احرمي، 

ِر   .عقله، وما أصيب من ماله فإنكم ا تطلبون من حمد إا دمه، فقال: قد فعلت، ع
لية، يعني أبا جهل، فإي ا أخشى أن يشجر أمر ظت ابن احنئام: فثم قال عتبة حكي

 .الناس غره
 .ثم قام عتبة خطيبًا فقال: يا قوم! إي أرى قومًا مستميتن، ا تصلون إليهم وفيكم خر

يا قوم! اعصبوها اليوم برأي، وقولوا جبن عتبة بن ربيعة، وقد علمتم أي لست 
 .بأجبنكم

 َعَى  ِمنُْهمْ  َرُجل   إَِذا َوَصاَفْفنَاُهمْ  ِمنرا َقْومُ ال َدَنا لار فَ ..قال:   عن عِ بن أي طالب
ُ  َيا »: ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفَقاَل  َقْوِم،ال ِي  َيِسرُ  َأْمَرَ  َلهُ  َمَلٍ  ِِ  َوَكانَ  - َمَْزةَ  َِ  َنادِ  َع

ِكنَ امُ  ِمنَ  َأْقَرَهُمْ   َرُسوُل  َقاَل  ُثمر  «َهُْم؟ َيُقوُل  َوَماَذا ْمَِر،اأَ  َملِ اجَ  َصاِحُب  َمنْ : - ْرِ
، َيْأُمرُ  َأَحد   َقْومِ ال ِي  َيُكنْ  إِنْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اه  .« ْمَرِ اأَ  َملِ اجَ  َصاِحَب  َيُكونَ  َأنْ  َفَعَسى بَِخْرٍ

 إِِي  َقْوُم، َيا: َهُمْ  ُقوُل َويَ  ِقَتاِل،ال َعنِ  َينَْهى َوُهوَ  َربِيَعَة، ْبنُ  ُعْتَبةُ  ُهوَ : َفَقاَل  َمَْزةُ  َفَجاءَ 
، َوفِيُكمْ  إَِلْيِهمْ  َتِصُلونَ  َا  ُمْسَتِميتِنَ  َقْوًما َأَرى  بَِرْأِي، َيْومَ ال اْعِصُبوَها َقْومُ  َيا َخْر 

                                                 
 .(9/999انظر سرة ابن هشام ) (9)
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 َأُبو َذلَِك  َفَسِمعَ : َقاَل  بَِأْجَبنُِكْم، َلْسُت  َأِي  َعلِْمُتمْ  َوَقدْ  َربِيَعَة، ْبنُ  ُعْتَبةُ  َجُبنَ : َوُقوُلوا
كَ  َلوْ  اهوَ  َهَذا؟ َتُقوُل  َأْنَت : َفَقاَل  َجْهٍل،  ِرَئُتَك  َمَأَْت  َقدْ  َأَْعَضْضُتُه، َهَذا َيُقوُل  َغْرُ
اَي :ُعْتَبةُ  َفَقاَل  ُرْعًبا، َجْوَفَك   .()أخرجه أمد .َبانُ اجَ  َأُينَا يَْومَ ال َسَتْعَلمُ  اْستِِه؟ ُمَصِفرَ  َيا ُتَعِرُ  إِير

ل اأمر، فبعث إى عامر بن احرمي ينشده جعِر أبو جهل عى القتال، وتأو
بن جحش،  اهخفرته ي مقتل أخيه عمرو بن احرمي الذي قتل ي رية عبد 

فقام عامر يرخ، واعمراه، واعمراه، فحمي القوم، واستوثقوا عى ما هم عليه 
ليه عتبة، وتغلب الطيش عى من الر، وأفسد عى الناس الرأي الذي دعاهم إ

                : اهاحكمة، ليتم أمر 

  .[  99اأنفال/]     
 بدء القتال بن امسلمن وامركن : 

ثم بدأ القتال، فخرج اأسود بن عبد اأسد امخزومي، وكان رجاً رسًا يء 
 .أهدمنه، أو أموتن دونهأربن من حوضهم، أو  اهاخلق، فقال: أعاهد 

، فلا التقيا ربه مزة، فلا خرج إى امسلمن، خرج إليه مزة بن عبد امطلب 
احوض يريد أن ير بيمينه،  قدمه بنصف ساقه، وهو دون احوض، ثم زحف إى فأطنر 
مزة ربة أخرى فقتله داخل احوض، فكان هذا الرجل أول قتيل ي هذه  هفرب

 .امعركة
 :ثم خرج بعد ذلك ثاثة من خرة فرسان قريش، يطلبون امبارزة، وهم

 .الوليد بن عتبةابنه عتبة بن ربيعة، وأخوه شيبة بن ربيعة، و
ل شباب اأنصار، فلا انفصلوا من الصف طلبوا امبارزة، فخرج إليهم ثاثة من أفض

م، فقالوا: من أنتم؟ عنه اهري  ،بن رواحة اهعفراء، وعبد  بنااوهم: عوف ومعاذ 
 .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
 .«قم يا عبيدة بن احارث، ثم قم يا مزة، قم يا عِ»ملسو هيلع هللا ىلص :  اهفقال رسول 

 .أكفاء كرام ،أنتم؟ فأخروهم، فقالوا: نعم فلا قاموا ودنوا منهم قالوا: من
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فبارز عبيدة عتبة بن ربيعة، وكان عبيدة أسن من شهد بدرًا من امسلمن، وبارز 
 .مزة شيبة بن ربيعة، وبارز عِ الوليد بن عتبة

واحد منها من بارزه، وأما عبيدة وعتبة فأثخن كل واحد  فأما مزة، وعِ، فقتل كل
، ملسو هيلع هللا ىلص  اهمزة وعِ عى عتبة فقتاه، واحتما عبيدة إى رسول منها صاحبه، فكر 

 .خد عبيدة ابن عمه عى قدمه الريفةملسو هيلع هللا ىلص وقد قطعت رجله، وهو ينزف دمًا، فوضع 
 ! لو كان أبو طالب حيًا لعلم أي أحق منه بقوله:اه: يا رسول فقال عبيدة 

 ائلع حوله        ونذهل عن أبنائنا واحَرر ونسلمه حتى نُ 
 .وأرضاه  عبيدة شهيداً  ثم مات

            وي هؤاء الستة نزل قوله تعاى: 

 .[  95] احج/                 
 ِمنْ  ِسترةٍ  ِي  َرِهِمْ  ِي  "اْختََصُموا َخْصَانِ  َهَذانِ ": َنَزَلْت : َقاَل   َذر   َأِي  َعنْ و

،: ُقَرْيشٍ   ِِ  َربِيَعَة، ْبنِ  َوُعتْبَةَ  َربِيَعَة، ْبنِ  َوَشيْبَةَ  احَاِرِث، ْبنِ  َوُعبَيَْدةَ  َزَة،َوَمْ  َع
 .()متفق عليه .ُعتْبَةَ  ْبنِ  َوالَولِيدِ 

 .وهذه أول وأعظم مبارزة ي اإسام
وقادَم دفعة واحدة،  وقد استشاط امركون غضبًا ما قتل ثاثة من خرة فرساهم

 .لمن كرة رجل واحدوكروا عى امس
ثم تزاحف الناس، ودنا بعضهم من بعض، وشد الكفار عى امسلمن، ونشبت احرب، 

 .بسهم فقتله، فكان أول قتيل من امسلمن فُرمي مهجع موى عمر بن اخطاب 
وهو يرب من احوض ُرب ثم ُرمي حارثة بن راقة، وكان صغرًا ي النظارة، 

 .، فكان أول قتيل من اأنصاربسهم غرب ي نحره فقتله
اءِ  بِنَْت  الُرَبيِعِ  ُأمر  َأنر   َمالٍِك  ْبن َأَنسعن  اَقةَ  ْبنِ  َحاِرَثةَ  ُأمُ  َوِهَي  الَرَ  النربِير  َأَتِت  ُرَ
ِدُثنِي َأاَ  ،اه َنبِير  َيا: َفَقاَلْت  ،ملسو هيلع هللا ىلص  ْهم  َس  َأَصاَبهُ  َبْدرٍ  َيْومَ  ُقتَِل  َوَكانَ  َحاِرَثَة، َعنْ  ُحَ

، ُت، اجَنرةِ  ِي  َكانَ  َفإِنْ  َغْرب  : َقاَل  البَُكاِء، ِي  َعَليْهِ  اْجتََهْدُت  َذلَِك  َغْرَ  َكانَ  َوإِنْ  َصَرْ
َا َحاِرَثةَ  ُأمر  َيا»  .()أخرجه البخاري«اأَْعَى الِفْرَدْوَس  َأَصاَب  اْبنَِك  اجَنرِة،َوإِنر  ِي  ِجنَان   إِهر

                                                 
 .(9999(، ومسلم برقم )9599برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه(  9)
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ا نعرف،  ام أقطعنا للرحم، وأتانا باللهستفتح أبو جهل فقال: ا وما اشتد القتال
 .()أخرجه أمد  .ه الغداةنْ فأحِ 

             :   اهفأنزل 

  .[  95] اأنفال/                     
 .تعاى، فدارت الدائرة عى أضل الفريقن، وأقطعهم للرحم اهوقد استجاب 
ي مقدمة امقاتلن ي بدر، وقاتل قتااشديدًا، وكذلك أبو بكر ملسو هيلع هللا ىلص وكان النبي 

 .جل وقته ي العريش أو ي الدعاء فقطملسو هيلع هللا ىلص مض النبي ، وم يُ الصديق 
وصاحبه ملسو هيلع هللا ىلص جاهدون ي العريش بالدعاء والترع، ثم نزل  بكروأبوملسو هيلع هللا ىلص بل كان 

 . امقامن الريفنمعًا بن ،فحرضا وحثا عى القتال، وقاتا بأبداها
كِنَ امُ  َسبَُقوا َحترى َوَأْصَحاُبهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  اْنَطَلَق : َقاَل  َمالٍِك  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ   إَِى  ْرِ

ُكوَن،امُ  َوَجاءَ  َبْدٍر، ءٍ  إَِى  ِمنُْكمْ  َأَحد   ُيَقِدَمنر  َا »: ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفَقاَل  ْرِ  َحترى َيْ
 .()أخرجه مسلم  «ُدوَنهُ  َأَنا َأُكونَ 

ِِ   َعنْ و  َعُدِو،ال إَِى  َأْقَرُبنَا َوُهوَ  ، ملسو هيلع هللا ىلص اه بَِرُسولِ  َنُلوذُ  َوَنْحنُ  َبْدرٍ  َيْومَ  َرَأْيتُنَا َلَقدْ : َقاَل   َع
 .()أخرجه أمد .َبْأًسا َيْوَمئِذٍ  النراسِ  َأَشدِ  ِمنْ  َوَكانَ 
 نزول النر امبن : 

ساحة امعركة بقوة إيانية كبرة، وشدوا عى امركن، وأخذوا  ثم صمد امسلمون ي
  بامائكة، وأيدهم بنره، كا قال سبحانه:  اهي اقتطاف رؤوسهم، وأمدهم 

                      

                     

                     

  .[  999-999] آل عمران/               
            وقوله سبحانه: 

                      

  .[  99-5] اأنفال/      
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               وقوله سبحانه: 

  . [ 99اأنفال/]                    
يُل، َهَذا»: َبْدرٍ  َيْومَ  َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النربِير  َأنر  َعنُْهَا  اه َرِيَ  َعبراسٍ  نِ ابْ  َعنِ و  بَِرْأسِ  آِخذ   ِجْرِ

 .()أخرجه البخاري «احَْرِب  َأَداةُ  َعَلْيهِ  َفَرِسِه،
ما تفعل امائكة وامؤمنون  ،وعندما رأى إبليس، وكان ي صورة راقة بن مالك

        قال سبحانه:  عى عقبيه كاركن، فر ناكصًا بام
                

                         
    .[  99] اأنفال/ 
ي العريش يناشد ربه سبحانه ما وعده من النر والظفر، وجتهد ي الدعاء، ملسو هيلع هللا ىلص وكان 

، هذا اهأبر يا أبا بكر، أتاك نر »ل: ويطلب النر، ثم أغفى إغفاءة، ثم انتبه، فقا
 .«جريل آخذ بعنان فرسه يقوده، عى ثناياه النقع

    وامؤمنن: ملسو هيلع هللا ىلص ، وأيد رسوله من امائكة ، وأنزل جندهاهوجاء نر 

                    

  .[  99] اأنفال/         
    ، وهو يثب ي الدرع، ويقول: من العريشملسو هيلع هللا ىلص  اهثم خرج رسول 

  .[  99-99] القمر/             
عنهم عى القتال، ويبرهم باجنة، ويشجعهم  اهحرض الصحابة ري ملسو هيلع هللا ىلص ثم قام 

 .بنزول امائكة معهمويبرهم 
 َأِي  ِعرُ  َصنََعْت  َما ُظرُ َينْ  َعيْنًا ُبَسيَْسةَ  ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َبَعَث : َقاَل   َمالٍِك  ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ 

ي، َأَحد   بَيِْت ال ِي  َوَما َفَجاءَ  ُسْفيَاَن،  َما َأْدِري َا : َقاَل  ، ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسولِ  َوَغْرُ  َغْرِ
َثهُ : َقاَل  نَِسائِِه، َبْعَض  اْستَثْنَى : َفَقاَل  َفتََكلرَم، ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفَخَرَج : َقاَل  ِديَث،احَ  َفَحدر

ا َظْهُرهُ  َكانَ  َفَمنْ  َطلِبًَة، اَلنَ  إِنر » َكْب  َحاِرً  ِي  َيْستَْأِذُنوَنهُ  ِرَجال   َفَجَعَل  ،«َمَعنَا َفْلَرْ
ا َظْهُرهُ  َكانَ  َمنْ  إِار  َا،»: َفَقاَل  ِدينَِة،امَ  ُعْلوِ  ِي  ُظْهَراِهِمْ   .«َحاِرً
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كِنَ امُ  َسبَُقوا َحترى َوَأْصَحاُبهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفاْنَطَلَق  ُكوَن،امُ  َوَجاءَ  َبْدٍر، إَِى  ْرِ  ْرِ
ءٍ  إَِى  ِمنُْكمْ  َأَحد   ُيَقِدَمنر  َا »: ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفَقاَل   َفَدَنا ،«ُدوَنهُ  َأَنا َأُكونَ  َحترى َيْ
ُكوَن،امُ  َمَواُت  َعْرُضَها َجنرةٍ  إَِى  ُقوُموا»: ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفَقاَل  ْرِ : َقاَل  ،«ْرُض اأَ وَ  السر
َمَواُت  َعْرُضَها َجنرة   ،اه َرُسوَل  َيا -: ْنَصاِرُي اأَ  َامِ احُ  ْبنُ  ُعَمْرُ  َيُقوُل  -  السر
ِمُلَك  َما»: ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفَقاَل  َبٍخ، َبٍخ : َقاَل  ،«َنَعمْ »: َقاَل  ْرُض؟اأَ وَ   َقْولَِك  َعَى  َحْ

 .«َبٍخ؟ َبٍخ 
 َفَأْخَرَج  ،«َأْهلَِها ِمنْ  َفإِنرَك »:َأْهلَِها،َقاَل  ِمنْ  َأُكونَ  َأنْ  َرَجاَءةَ  إِار ،اه َياَرُسوَل  اهَاوَ :َقاَل 

، َيْأُكُل  َفَجَعَل  َقَرنِِه، ِمنْ  َمََراٍت  َا َهِذهِ  َمََراِي  آُكَل  َحترى َحيِيُت  َأَنا َلئِنْ :َقاَل  ُثمر  ِمنُْهنر  إِهر
، َحَيَاة    .()أخرجه مسلم.ُقتَِل َحترى َقاَتَلُهمْ  ُثمر  الترْمِر، ِمنَ  َمَعهُ  َكانَ  بَِا  َفَرَمى: َقاَل  َطِويَلة 

 اهنزل ماء الساء عى اأرض، ولكنها بشارة يينزل عى امؤمنن كا  اه  نرو
قد أمدهم بألف من امائكة، ثم ثاثة آاف، ثم مسة  اهلعباده، وطمأنة قلوهم، وكان 

فرح بخروج امؤمنن ي  اهملك واحد لتدمر الكفر وأهله، ولكن  آاف، وكان يكفي
      ، ومواجهة عدوه بالقلب والقالب، كا قال سبحانه: اهسبيل 

 .[  999عمران/ ] آل                    
وه(، أخذ حفنة من احصباء، فاستقبل ها الكفار، وقال: )شاهت الوجملسو هيلع هللا ىلص ثم إن النبي  

ثم رمى ها ي وجه القوم، فا بقي أحد منهم إا امتأت عينه من احصباء، وي ذلك 
               نزل: 

  .[ 99] اأنفال/            
بنفسه الريفة ي هذه الغزوة العظيمة قتااً شديدًا، وكذلك أبو ملسو هيلع هللا ىلص  اهوقاتل رسول 
 .بكر الصديق 

َقيْنَا َبْدرٍ  َيْومَ  بَْأُس ال َحَرَ  امر قال:  ِ بن أي طالب عن ع  َوَكانَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اه بَِرُسولِ  اتر
ْ : َأوْ  - َكانَ  َما النراِس، َأَشدِ  ِمنْ  كِنَ امُ  إَِى  َأْقَرَب  َأَحد   - َيُكنْ  َم  .()أخرجه أمد  « ِمنْهُ  ْرِ

     : شديداً عنهم ي غزوة بدر قتااً  اهوقاتل الصحابة ري 

                

 .[ 99/احجرات]     
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َباٍت  َثَاُث  الُزَبْرِ  ِي  َكانَ قال :  عن عروة بن الزبر  يِْف  َرَ  ِي  إِْحَداُهنر  بِالسر
َب : َقاَل  .فِيَها َأَصابِِعي َأُْدِخُل  ُكنُْت  إِنْ : َقاَل  .َعاتِِقهِ   َيْومَ  َوَواِحَدةً  َبْدٍر، مَ َيوْ  ثِنْتَْنِ  ُرِ

ُموك  .()أخرجه البخاري  .الَرْ
يقاتل يوم  -يعني سعد بن أي وقاص -قال : لقد رأيت سعدًا  وعن ابن مسعود 

 .()أخرجه أمد ي فضائل الصحابة . الراجلبدر قتال الفارس و
ِِ   اْبنِهِ  َوَبْنَ  َبيْنَهُ  َأَناوَ  َخَلٍف  ْبنُ  ُأَميرةُ  َِ  َقاَل : َقاَل  وعن عبد الرمن بن عوف   َع

ُجُل  َمنِ  ،َلهِ اإِ  َعبْدَ  َيا: بَِأْيِدهَِا  آِخذ   : َقاَل  َصْدِرِه؟ ِي  َنَعاَمةٍ  بِِريَشةِ  َعلرمُ امُ  ِمنُْكمُ  الرر
لِِب امُ  َعبْدِ  ْبنُ  َمَْزةُ  َذاكَ : ُقْلُت  ِذي َذاكَ : َقاَل  طر  .()خرجه احاكم أ .َفاِعيَل اأَ  بِنَا َفَعَل  الر

وشاركت امائكة ي قتل وأر امركن ي بدر، وم تبار امائكة القتال إا 
ي هذه الغزوة فقط، وفيا سواها يكونون عددًا ومددًا ا يربون، وإنا لتأييد 

               :وإرهاب الكفار ،امؤمنن، ومايتهم

               

 .[ 99-99/اأنفال]      
 َفاْجتََوْينَاَها ثَِاِرَها، ِمنْ  َأَصبْنَا ِدينَةَ امَ  َقِدْمنَا امر : َقاَل  عن عِ بن أي طالب و

ا َوَأَصاَبنَا ، ِهَ ُ  ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َوَكانَ  َوْعك  كِنَ امُ  َأنر  َبَلَغنَا لار فَ  َبْدٍر، َعنْ  َيتََخرر  َأْقبَُلوا، َقدْ  ْرِ
، َوَبْدر   َبْدٍر، إَِى  ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َسارَ  كِنَ امُ  َفَسبَْقنَا بِئْر   َرُجَلْنِ  فِيَها َفَوَجْدَنا إَِليَْها، ْرِ

ا ُمَعيٍْط، َأِي  ْبنِ  لُِعْقبَةَ  َوَمْوًى  ُقَرْيٍش، ِمنْ  َرُجًا  ِمنُْهْم، ا َفاْنَفَلَت، ُقَرِيُ ال َفَأمر  َوَأمر
 َقْوُم؟ال َكمِ : َلهُ  َنُقوُل  َفَجَعْلنَا َأَخْذَناُه،فَ  ُعْقبَةَ  َمْوَى 
ُبوُه، َذلَِك  َقاَل  إِذْ  ْسلُِمونَ امُ  َفَجَعَل  .َبْأُسُهمْ  َشِديد   َعَدُدُهْم، َكثِر   اهوَ  ُهمْ : َفيَُقوُل   َرَ
 َشِديد   َعَدُدُهْم، َكثِر   اهوَ  ُهمْ : َقاَل  «َقْوُم؟ال َكمِ »: َلهُ  َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي  إَِى  بِهِ  اْنتََهْوا َحترى

هُ  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َفَجَهدَ  ،َبْأُسُهمْ  ِرَ  َينَْحُرونَ  َكمْ »: َسَأَلهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النربِير  إِنر  ُثمر  ،َفَأَبى ُهْم، َكمْ  ُخْ
ا: َفَقاَل  «ُزِر؟اجُ  ِمنَ  ،ال َقْومُ ال»: ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفَقاَل  َيْوٍم، ُكلر  َعْرً  مِِاَئةٍ  َجُزورٍ  ُكُل  ف 

هُ  ُثمر  «َوَتبَِعَها يْلِ  ِمنَ  َأَصاَبنَا إِنر َت  َفاْنَطَلْقنَا َمَطٍر، ِمنْ  َطش   اللر َجرِ  َحْ  َجِف احَ وَ  الشر
تََها َنْستَظُِل   .َطرِ امَ  ِمنَ  َحْ

                                                 
 .(9599برقم ) أخرجه البخاري(  9)
 (.9995برقم ) أخرجه أمد ي فضائل الصحابة صحيح/ (9)
 .(9999برقم ) ي امستدرك أخرجه احاكم صحيح/ (9)
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هُ  َيْدُعو ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َوَباَت  ، َعزر  َربر لِ  إِنْ  إِنرَك  مر الله»: َوَيُقوُل  َوَجلر ْ  َا  ِفئَةَ ال َهِذهِ  ْك َُ
اةَ »: َناَدى َفْجرُ ال َطَلعَ  لار فَ : َقاَل  «ُتْعبَدْ  ِت  ِمنْ  النراُس  َفَجاءَ  ، «اه ِعبَادَ  الصر  َحْ

َجِر، َض  ، ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  بِنَا َفَصىر  َجِف،احَ وَ  الشر  إِنر »: َقاَل  ُثمر  ِقتَاِل،ال َعَى  َوَحرر
َت  ُقَرْيشٍ  َمْعَ   َوَصاَفْفنَاُهمْ  ِمنرا َقْومُ ال َدَنا لار فَ  . «بَلِ اجَ  ِمنَ  ْمَراءِ احَ  الِضَلعِ  هِ َهذِ  َحْ

ُ  َيا »: ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفَقاَل  َقْوِم،ال ِي  َيِسرُ  َأْمَرَ  َلهُ  َمَلٍ  َعَى  ِمنُْهمْ  َرُجل   إَِذا ِِ  َنادِ  َع
كِ امُ  ِمنَ  َأْقَرَهُمْ  َوَكانَ  - َمَْزةَ  َِ   َيُقوُل  َوَماَذا ْمَِر،اأَ  َملِ اجَ  َصاِحُب  َمنْ : - نَ ْرِ

، َيْأُمرُ  َأَحد   َقْومِ ال ِي  َيُكنْ  إِنْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َقاَل  ُثمر  « َهُْم؟  َيُكونَ  َأنْ  َفَعَسى بَِخْرٍ
 .«ْمَرِ اأَ  َملِ اجَ  َصاِحَب 

 إِِي  َقْوُم، َيا: َهُمْ  َوَيُقوُل  ِقتَاِل،ال َعنِ  َينَْهى ُهوَ وَ  َربِيَعَة، ْبنُ  ُعتْبَةُ  ُهوَ : َفَقاَل  َمَْزةُ  َفَجاءَ 
، َوفِيُكمْ  إَِليِْهمْ  َتِصُلونَ  َا  ُمْستَِميتِنَ  َقْوًما َأَرى  بَِرْأِي، يَْومَ ال اْعِصبُوَها َقْومُ  َيا َخْر 

 َأُبو َذلَِك  َفَسِمعَ : َقاَل  بَِأْجبَنُِكْم، َلْسُت  َأِي  َعلِْمتُمْ  َوَقدْ  َربِيَعَة، ْبنُ  ُعتْبَةُ  َجبُنَ : َوُقوُلوا
كَ  َلوْ  اهوَ  َهَذا؟ َتُقوُل  َأْنَت : َفَقاَل  َجْهٍل،  ِرَئتَُك  َمَأَْت  َقدْ  َأَْعَضْضتُُه، َهَذا َيُقوُل  َغْرُ
اَي : ُعتْبَةُ  َفَقاَل  ُرْعبًا، َجْوَفَك  : َقاَل  بَاُن،اجَ  َأُينَا يَْومَ ال َستَْعَلمُ  اْستِِه؟ ُمَصِفرَ  َيا ُتَعِرُ  إِير

زَ   ْنَصارِ اأَ  ِمنَ  فِتْيَة   َفَخَرَج  ُيبَاِرُز؟ َمنْ : َفَقاُلوا َمِيرًة، َولِيدُ ال َواْبنُهُ  َشيْبَةُ  َوَأُخوهُ  ُعتْبَةُ  َفَرَ
، لِِب امُ  َعبْدِ  نِيبَ  ِمنْ  َعِمنَا، َبنِي ِمنْ  ُيبَاِرُزَنا َوَلكِنْ  َهُؤاِء، ُنِريدُ  َا : ُعتْبَةُ  َفَقاَل  ِسترة   .طر
، َيا ُقمْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفَقاَل  ُ ِِ  ْبنِ  اِرِث احَ  ْبنَ  ُعبَيَْدةُ  َيا َوُقمْ  َمَْزُة، َيا َوُقمْ  َع
لِِب امُ   ُعبَيَْدُة، َوُجِرَح  ُعتْبََة، ْبنَ  َولِيدَ الوَ  َربِيَعَة، اْبنَْي  َوَشيْبََة، ُعتْبََة، َتَعاَى  اه َفَقتََل  «طر

َنا َسْبِعَن، ِمنُْهمْ  َفَقَتْلنَا   َعْبدِ  ْبنِ  َعبراسِ البِ  َقِصر   ْنَصارِ اأَ  ِمنَ  َرُجل   َفَجاءَ  َسْبِعَن، َوَأَرْ
لِِب امُ  ِي، َما اهوَ  َهَذا إِنر  ،اه َرُسوَل  َيا: َعبراُس ال َفَقاَل  َأِسًرا، طر ِي  َلَقدْ  َأَرَ  َرُجل   َأَرَ

 َأَنا: ْنَصاِرُي اأَ  َفَقاَل  َقْوِم،ال ِي  ُأَراهُ  َما َأْبَلَق، َفَرسٍ  َعَى  َوْجًها، النراسِ  ْحَسنِ أَ  ِمنْ  َأْجَلُح،
ُتهُ  َدكَ  َفَقدْ  اْسُكْت،»: َفَقاَل  ،اه َرُسوَل  َيا َأَرْ  .()أخرجه أمد «َكِريمٍ بَِمَلٍك  َتَعاَى  اه َأير

يُل  َجاءَ قال:   وعن رفاعة : َقاَل  فِيُكْم، َبْدرٍ  َأْهَل  َتُعُدونَ  َما: َفَقاَل  ، ملسو هيلع هللا ىلص لنربِِي ا إَِى  ِجْرِ
 .اَمَاِئَكةِ  ِمنَ  َبْدًرا َشِهدَ  َمنْ  َوَكَذلَِك : َقاَل  َنْحَوَها، َكلَِمةً  َأوْ  «اُمْسلِِمنَ  َأْفَضلِ  ِمنْ »

 .()أخرجه البخاري 
                                                 

 .(599/ أخرجه أمد برقم )صحيح(  9)
 .(9559برقم ) أخرجه البخاري(  9)
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 هزيمة امركن : 
الصفوف، ويقطعون اأعناق،  يمزقونوا ثم شد الصحابة اهجوم عى امركن، فجعل

 اهفبدأت أمارات الفشل واهزيمة ي صفوف امركن، ودارت الدائرة عى أعداء 
ن صناديد قريش وأرافهم ما تل مورسوله ، ومى امسلمون يقتلون ويأرون، وقُ 

يش عى السبعن، وأر مثلهم، وعامتهم من القادة والسادة والزعاء، وحقت قر يربو
 .خسائر فادحة ي اأنفس واأموال، وغنم امسلمون منهم غنائم عظيمة

، ْبنَ  اه َعْبدَ  ُأُحدٍ  َيْومَ  الُرَماةِ  َعَى  ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َجَعَل قال :  عن الراء بن عازب  ُجَبْرٍ
 َأْرَبِعنَ  َبْدرٍ  َيْومَ  كِنَ امُْرِ  ِمنَ  َأَصاُبوا َوَأْصَحاُبهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َوَكانَ  َسْبِعَن، ِمنرا َفَأَصاُبوا
 .()أخرجه البخاري «َقتِيًا  َوَسْبِعنَ  َأِسًرا، َسْبِعنَ  َوِماَئًة،

    وبطش اه ي ذلك اليوم بأعداء اه ، وانتقم منهم كا أخر سبحانه بقوله:

 .[ 99/الدخان]            
  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

ملسو هيلع هللا ىلص : امسلمن يومئذ عن قتل عدد من رجال قريش، فقال ملسو هيلع هللا ىلص  اهوقد هى رسول 
ِهْم َقْد ُأْخِرُجوا ُكْرًها ا َحاَجَة َهُْم  إِِي َقْد َعَرْفُت َأنر » َناًسا ِمْن َبنِي َهاِشٍم َوَغْرِ

ِي ْبَن  بِِقتَالِنَا، َفَمْن َلِقَي ِمنُْكْم َأَحًدا ِمْن َبنِي َهاِشٍم َفا َيْقتُْلُه، َوَمْن َلِقَي َأَبا اْلبَْخَرِ
َا ُأْخِرَج َعبِْد امُ  ْبنَ ِهَشاٍم َفا َيْقُتْلُه، َوَمْن َلِقَي اْلَعبراَس  ُه إِنر لِِب َفا َيْقتُْلُه ، َفإِنر طر

 .() والبيهقي ي دائل النبوة أخرجه احاكم « ُمْستَْكَرًها
وتبعثروا ي الوديان  ،ي صورة غر منظمة فر امركون وهربوا من ساحة بدر ثم

   :جاً والشعاب، واجهوا صوب مكة مذعورين، ا يدرون كيف يدخلوها خ

                

 .[ 99-99/اأنفال]            

                                                 
 .(9599برقم ) أخرجه البخاري(  9)
 .(9/999) (، وأخرجه البيهقي ي دائل النبوة9999برقم ) أخرجه احاكم /حسن (9)



999 
 

ومع زوال الشمس من ذلك اليوم خا ميدان بدر من كفار قريش، وُهزم امركون 
وامؤمنن، ورجع من م يقتل أو يؤر من امركن ملسو هيلع هللا ىلص رسوله اههزيمة ساحقة، ونر 

              : ين، خائبنإى مكة ي فلول منهزمن، منكَ

  .[  999] آل عمران/     
 :وقد استشهد من امسلمن ي غزوة بدر أربعة عر رجاً 

   :ستة من امهاجرين، وثانية من اأنصار، وقد دفنوا ي مصارعهم ي ميدان بدر

                      

                        
 .[  999-995/] آل عمران

من القتى من صناديد  بأربعة وعرين رجاً ملسو هيلع هللا ىلص  اهوما انتهت امعركة أمر رسول 
فإنه انتفخ  ،إا أمية بن خلف من أطواء بدر ي  فنقلوا من مصارعهم، وقذفوا ي طوقريش، 

 .راب واحجارة ي مكانهي درعه، فذهبوا ليحركوه فتزايل، فألقوا عليه ما غيبه من ال
ينَ  بَِأْرَبَعةٍ  َبْدرٍ  َيْومَ  َأَمرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اه َنبِير  َأنر   عن أي طلحة  ُقَرْيٍش، َصنَاِديدِ  ِمنْ  َرُجًا  َوِعْرِ

 بِالَعْرَصةِ  َأَقامَ  َقْومٍ  َعَى  َظَهرَ  إَِذا َوَكانَ  ُخْبٍِث، َخبِيٍث  َبْدرٍ  َأْطَواءِ  ِمنْ  َطِوي   ِي  َفُقِذُفوا
َبَعهُ  َمَشى ُثمر  َرْحُلَها، َعَلْيَها َفُشدر  بَِراِحَلتِهِ  َأَمرَ  الثرالَِث  الَيْومَ  بَِبْدرٍ  َكانَ  لار فَ  َلَياٍل، َثَاَث   َواتر

ِكِي، َشَفةِ  َعَى  َقامَ  َحترى َحاَجتِِه، لَِبْعضِ  إِار  َينَْطلُِق  ُنَرى َما: َوَقاُلوا َأْصَحاُبُه،  َفَجَعَل  الرر
ُكمْ  ُفَاٍن، ْبنَ  ُفَانُ  َوَيا ُفَاٍن، ْبنَ  ُفَانُ  َيا»: آَباِئِهمْ  َوَأْسَاءِ  بَِأْسَاِئِهمْ  نَاِدهِمْ يُ  ُ َُ  َأنرُكمْ  َأَي

ا َوَرُسوَلُه، اه َأَطْعُتمُ   َرُبُكمْ  َوَعدَ  َما َوَجْدُتمْ  َفَهْل  َحًقا، َرُبنَا َوَعَدَنا َما َوَجْدَنا َقدْ  َفإِنر
 َهَا؟ َأْرَواَح  اَ  َأْجَسادٍ  ِمنْ  ُتَكِلمُ  َما ،اه َرُسوَل  َيا: ُعَمرُ  َفَقاَل : َقاَل  «ًقا؟َح 

دٍ ـمُ  َنْفُس  َوالرِذي»: ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفَقاَل  : َقتَاَدةُ  َقاَل  ،«ِمنُْهمْ  َأُقوُل  مَِا بَِأْسَمعَ  َأْنُتمْ  َما بَِيِدِه، َحمر
ةً  َوَنِقيَمةً  َوَتْصِغًرا َتْوبِيًخا َقْوَلهُ  َعُهمْ َأْسمَ  َحترى اه َأْحيَاُهمُ  َ َْ    .() متفق عليه.َوَنَدًما َوَح

          الباطل، ودمر قادته، وأخزى أهله: اهوهكذا قصم 

                   

 .[  99-99]إبراهيم/           
                                                 

 .(9999(، ومسلم برقم )9599برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه(  9)
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ملسو هيلع هللا ىلص : اأرى قيل للرسول الغنائم وبنر امسلمن، وأخذ  وبعد انتهاء هذه امعركة 
 .عليك بالعر، ليس دوها يء، فناداه العباس أن ذلك ا يصلح له، وكان ي اأرى

 َعزر  اه ِأَنر : َقاَل  « َم؟ـَولِ  »: َقاَل  َلَك، َيْصُلُح  َا  إِنرهُ فقال العباس:  «َم؟ـَولِ  »ملسو هيلع هللا ىلص : فقال 
، إِْحَدى َدكَ َوعَ  إِنرَا  َوَجلر  اِئَفَتْنِ  .()أخرجه أمد .َوَعَدك َما َأْعَطاكَ  َوَقدْ  الطر
 مقتل أي جهل رأس الكفر : 

رأس الكفر، وأكر قادة قريش، أبا جهل بن هشام، بأصغر امسلمن سنا  اهوقد قتل 
 .ري اه عنها وخرة، معاذ بن عفراء، ومعاذ بن عمرو بن اجموح

ِف  ِي  َواِقف   َأَنا َبْينَاقال :  ن عوف عن عبد الرمن ب  َعنْ  َنَظْرُت  َبْدٍر، َيْومَ  الصر
، َيِمينِي َِ  َبْنَ  ُكنُْت  َلوْ  َمَنرْيُت  َأْسنَاُهَُا، َحِديَثةٍ  ْنَصارِ اأَ  ِمنَ  ُغَاَمْنِ  َبْنَ  َأَنا َفإَِذا َوِشَا
ا، َفَغَمَزِي  ِمنُْهَا، َأْضَلعَ   َوَما َنَعْم،: ُقْلُت : َقاَل  َجْهٍل؟ َأَبا َتْعِرُف  َهْل  َعِم، َيا: َل َفَقا َأَحُدُمَ

ُت : َقاَل  َأِخي؟ اْبنَ  َيا إَِلْيهِ  َحاَجُتَك  ِذي ، ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوَل  َيُسُب  َأنرهُ  ُأْخِرْ ِِ  َوالر  بَِيِدِه، َنْف
 .ِمنرا ْعَجُل اأَ  َيُموَت  َحترى َسَواَدهُ  َسَواِدي ُيَفاِرُق  َا  َرَأْيُتهُ  َلِئنْ 
ْبُت : َقاَل   َأِي  إَِى  َنَظْرُت  َأنْ  َأْنَشْب  َفَلمْ : َقاَل  ِمْثَلَها،: َفَقاَل  َخُر،اآ َفَغَمَزِي  لَِذلَِك، َفَتَعجر

ِذي َصاِحُبُكَا  َهَذا َتَرَياِن؟ َأَا : َفُقْلُت  النراِس، ِي  َيُزوُل  َجْهلٍ  : َقاَل  َعنُْه، َتْسَأَانِ  الر
َباهُ  َراهُ َفاْبَتدَ  َفا ُثمر  َقَتَاُه، َحترىبَِسْيَفْيِهَا  َفَرَ اُه، ، ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسولِ  إَِى  اْنَرَ : َفَقاَل  َفَأْخَرَ

: َقاَا  «َسْيَفْيُكَا؟ َمَسْحُتَا  َهْل »: َفَقاَل  َقَتْلُت، َأَنا: ِمنُْهَا  َواِحدٍ  ُكُل  َفَقاَل  «َقَتَلُه؟ َأُيُكَا »
، ِي  َفنََظرَ  َا، ْيَفْنِ  ُموِح،اجَ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  مَُِعاذِ  بَِسَلبِهِ  َوَقَى  ،«َقَتَلهُ  ِكَاُكَا »: َفَقاَل  السر

ُجَانِ   .()متفق عليه .، ومعاذ بن عفراءُموِح اجَ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنُ  ُمَعاذُ  َوالرر
جده ع أبو جهل، فونمن الناس أن ينظروا ما صملسو هيلع هللا ىلص وما انتهت امعركة طلب النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلص  اهبن مسعود ي القتى، فاحتز رأسه، وجاء به إى رسول  اهعبد 
 .«َجْهلٍ  َأُبو َصنَعَ  َما َينُْظرُ  َمنْ »قال يوم بدر:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه  عن أنس بن مالك 

َبهُ  َقدْ  َفَوَجَدهُ  َمْسُعودٍ  اْبنُ  َفاْنَطَلَق  : َقاَل  َجْهٍل؟ َأُبو ،َأَأْنَت : َقاَل  َبَرَد، َحترى َعْفَراءَ  اْبنَا َرَ
 .()متفق عليه .َقْوُمه َقتََلهُ  َرُجلٍ  َأوْ  َقتَْلتُُموُه، َرُجلٍ  َفْوَق  َوَهْل : َقاَل  بِلِْحيَتِِه، َفَأَخذَ 

                                                 
 .(9999/ أخرجه أمد برقم )صحيح(  9)
  .واللفظ له (9999(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه(  9)
 .(9999(، ومسلم برقم )9599برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه(  9)
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 بشائر النر : 
بن  اهقبل مقدمه امدينة، عبد  مبرينملسو هيلع هللا ىلص  اهما تم النر للمسلمن، أرسل رسول 

، ملسو هيلع هللا ىلص  اهرثة أهل امدينة راكبا عى ناقة رسول رواحة أهل العالية، وزيد بن حا
         :فطافا بامدينة هلان ويكران، ويبران أهل امدينة بالنر العظيم

 .[  9/الروم]         
، ثم ملسو هيلع هللا ىلص  تههذه عاد تببدر بعد انتهاء امعركة ثاثة أيام، وكانملسو هيلع هللا ىلص  اهوأقام رسول 

ومعه سبعون أسرًا من امركن، والغنائم التي أصاها من قفل راجعًا إى امدينة، 
     امركن، واحمد ه الذي بنعمته تتم الصاحات: 

              

  .[  99] اأنفال/      
 : غنائم بدر 

أن حكمها م يرع  ؛قبل رحيل امسلمن من بدر وقع خاف بينهم حول الغنائم
     سورة اأنفال:  اهواشتد اخاف بينهم، حتى أنزل  يومئذ،

                          
  .[  9] اأنفال/   

عنهم ما رواه عبادة بن  اهوسبب ااختاف ي غنائم بدر بن الصحابة ري 
 اه َفَهَزمَ  النراُس  تََقىالفَ  ْدًرا،بَ  َمَعهُ  َفَشِهْدُت  ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي  َمعَ  َخَرْجنَاقال:  الصامت 

،ال  َعْسَكرِ ال َعَى  َطائَِفة   َوَأَكبرْت  َوَيْقتُُلوَن، َهِْزُمونَ  آَثاِرِهمْ  ِي  َطائَِفة   َفاْنَطَلَقْت  َعُدور
َمُعوَنُه، َحُْووَنهُ  ةً غِ  ِمنْهُ  َعُدوُ ال ُيِصيُب  َا  ملسو هيلع هللا ىلص اه بَِرُسولِ  َطائَِفة   َوَأْحَدَقْت  َوَجْ  َحترى رر

يُْل، َكانَ  إَِذا ِذينَ  َقاَل  َبْعضٍ  إَِى  َبْعُضُهمْ  النراُس  َوَفاءَ  اللر  َنْحنُ : َغنَائِمَ ال َمَُعوا الر
  .َنِصيب  فِيَها ِأََحدٍ  َفَليَْس  َوَمَْعنَاَها َحَوْينَاَها

ِذينَ  َوَقاَل   َعُدور ال َعنَْها َنَفيْنَا َنْحنُ  ِمنرا اِهَ  بَِأَحقر  َلْستُمْ : َعُدوِ ال َطَلِب  ِي  َخَرُجوا الر
ِذينَ  َوَقاَل  ،َوَهَزْمنَاُهمْ  ا بَِأَحقر  َلْستُمْ : ملسو هيلع هللا ىلص اه بَِرُسولِ  َأْحَدُقوا الر  َأْحَدْقنَا َنْحنُ  ِمنرا ِهَ

ةً  ِمنْهُ  َعُدوُ ال ُيِصيَب  َأنْ  َوِخْفنَا ، ملسو هيلع هللا ىلص اه بَِرُسولِ   َيْسَأُلوَنَك ": ْت َفنََزلَ  بِِه، َواْشتََغْلنَا ِغرر
ُسوِل، ه ْنَفاُل اأَ  ُقلِ  ْنَفالِ اأَ  َعنِ  ُقوا َوالرر  .()أخرجه أمد ."َبيْنُِكمْ  َذاَت  َوَأْصلُِحوا اه َفاتر

                                                 
 .(99999أخرجه أمد برقم )/حسن  (9)
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 اهوقد ُقسمت الغنائم، ومست، ووزعت عى امشاركن ي غزوة بدر، كا قال 
               سبحانه: 

                   

  .[  99] اأنفال/         
أو أعال كلفوا  أعذار ؛لتسعة من الصحابة م يشهدوا بدراً ملسو هيلع هللا ىلص وقد أسهم الرسول 

، وقد ملسو هيلع هللا ىلص  اه، أنه كان يمرض زوجته رقية بنت رسول ها، منهم عثان بن عفان 
 .وأصحابه من بدرملسو هيلع هللا ىلص توفيت ودفنت يوم عودة الرسول 

اخمس،  تقسيم الغنائم ي منطقة الصفراء، ي طريق العودة إى امدينة، فأخرجوكان 
 .وقسم الباقي بن امسلمن
ي غزوة بدر سيفه ذو الفقار، ثم صار هذا السيف ملسو هيلع هللا ىلص  اهوكان من نصيب رسول 

 . عِ بن أي طالب إىبعد ذلك 
 .ية ليغيظ به امركنمل أي جهل، وقد جعله ي هديه عام احديبملسو هيلع هللا ىلص وكان من نصيبه 

  وقد اختصت هذه اأمة بحل الغنائم، وكان ابتداء ذلك ي غزوة بدر، كا قال سبحانه:
 .[  95] اأنفال/                    
 َبْعنِيَيتْ  اَ : لَِقْوِمهِ  َفَقاَل  اأَْنبَِياِء، ِمنَ  َنبِي   َغَزا»: قال ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  أن وعن أي هريرة  

ا َيْبنَِي  َأنْ  ُيِريدُ  َوُهوَ  اْمَرَأٍة، ُبْضعَ  َمَلَك  َرُجل   ا، َيْبنِ  اَومر  ِهَ  َيْرَفعْ  َوَمْ  ُبُيوًتا َبنَى َأَحد   َواَ  ِهَ
ى َأَحد   َواَ  ُسُقوَفَها،  َيةِ الَقرْ  ِمنَ  َفَدَنا َفَغَزا ِواََدَها، َينَْتظِرُ  َوُهوَ  َخلَِفاٍت  َأوْ  َغنًَا  اْشَرَ

ْمسِ  َفَقاَل  َذلَِك، ِمنْ  َقِريًبا َأوْ  الَعْرِ  َصَاةَ   اْحبِْسَها مر الله ،َمْأُمور   َوَأَنا َمْأُموَرة   إِنرِك : لِلشر
 َفَلمْ  لَِتْأُكَلَها، النرارَ  َيْعنِي َفَجاَءْت  الَغنَاِئَم، َفَجَمعَ  َعَلْيِه، اه َفَتَح  َحترى َفُحبَِسْت  َعَلْينَا،
، َقبِيَلةٍ  ُكِل  ِمنْ  َفْلُيَباِيْعنِي ُغُلوًا، فِيُكمْ  إِنر : َفَقاَل  َهاَتْطَعمْ   بَِيِدِه، َرُجلٍ  َيدُ  َفَلِزَقْت  َرُجل 
 فِيُكمُ : َفَقاَل  بَِيِدِه، َثَاَثةٍ  َأوْ  َرُجَلْنِ  َيدُ  َفَلِزَقْت  َقبِيَلُتَك، َفْلُيَباِيْعنِي الُغُلوُل، فِيُكمُ : َفَقاَل 

َهِب، ِمنَ  َبَقَرةٍ  َرْأسِ  ِمْثلِ  بَِرْأسٍ  اؤَجافَ  الُغُلوُل،  ُثمر  ،َفَأَكَلْتَها النراُر، َفَجاَءِت  َفَوَضُعوَها، الذر
َها َوَعْجَزَنا َضْعَفنَا َرَأى ،الَغنَاِئمَ  َلنَا اه َأَحلر   .()متفق عليه «َلنَا َفَأَحلر

 َقْبَلُكْم، سِ ؤوالرُ  ُسودِ  لَِقْومٍ  َغنَاِئمُ ال َحِلر  َمْ »: ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َقاَل  وعن أي هريرة 
َاءِ  ِمنَ  النرارُ  َتنِْزُل  َكاَنْت  عَ  َبْدرٍ  َيْومَ   َكانَ  لار فَ  « َفَتْأُكُلَها السر  َفَأْنَزَل  َغنَاِئِم،ال ِي  النراُس  َأْرَ

                                                 
 .(9999(، ومسلم برقم )9999برقم ) ه البخاريأخرج، متفق عليه(  9)
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ُكمْ  َسَبَق  اه ِمنَ  كَِتاب   َلْوَا  ": َوَجلر  َعزر  اه  ار ـمِ  َفُكُلوا * َعظِيم   َعَذاب   َأَخْذُتمْ  فِيَا  َمَسر
  .()أخرجه أمد  « "َطِيًبا َحَاًا  َغنِْمُتمْ 

 : أرى بدر 
 .من امركن طريقه إى امدينة، ومعه الغنائم الكثرة، وسبعون أسراً ملسو هيلع هللا ىلص أكمل الرسول 

ن حامل لواء بقتل النر بن احارث، وكاملسو هيلع هللا ىلص  اهفلا وصل إى منطقة الصفراء أمر رسول 
امركن يوم بدر، ومن أكابر جرمي قريش، ومن أشد الناس كيدًا لإسام، ومن أشدهم 

 .برب عنقه فقتله عِ بن أي طالب ملسو هيلع هللا ىلص ، فأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص إيذاًء للرسول 
إى عرق الظبية أمر عاصم بن ثابت أن يرب عنق ملسو هيلع هللا ىلص  اهوعندما وصل رسول 

، وهو الذي وضع ملسو هيلع هللا ىلص  اهناس عداوة لرسول معيط، وكان من أشد الأي عقبة بن 
وهو ساجد عند الكعبة، ووضع رجله عى ملسو هيلع هللا ىلص  اهسا اجزور عى ظهر رسول 

 .()متفق عليه .وهو ساجدملسو هيلع هللا ىلص عنق الرسول 
  .()أخرجه أبو داود «النرارُ »: َقاَل  لِلِصبْيَِة؟ َمنْ :وما ُقِدم لترب عنقه، قال 

 .عليهملسو هيلع هللا ىلص كفل اأطفال ويربيهم، يستعطف الرسول وقول عقبة: من للصبية؟ أي من ي
، اه، كانا من ر عباد (النر بن احارث، وعقبة بن أي معيط)وهذان الرجان

، اهوأعظمهم كفرًا، وبغيًا، وعنادًا، وحسدًا، وهجاًء، وإيذاًء لإسام وأهله، لعنها 
                    وقد فعل: 

 .[  99-99] اأنفال/         
ق النبي  عنهم، وأوصاهم هم خرًا،  اهأرى بدر بن أصحابه ري ملسو هيلع هللا ىلص وقد فرر

 ، فعاملوهم أحسن معاملة،ملسو هيلع هللا ىلص  اهعنهم وصية رسول  اهوقد نفذ الصحابة ري 
 .وأطعموهم اخبز، فكان ذلك سببًا ي إسام بعضهم 

 .رىأصحابه ي شأن اأملسو هيلع هللا ىلص ثم استشار الرسول 
َثنِيري اه عنها قال:  عن ابن عباس   َبْدرٍ  َيْومُ  َكانَ  مرا: َقاَل  طراِب،اخَ  ْبنُ  ُعَمرُ  َحدر

كِنَ امُ  إَِى  ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َنَظرَ  ،ال َوُهمْ  ْرِ  َرُجًا، َعَرَ  َوتِْسَعةَ  ِماَئةٍ  َثَاُث  َوَأْصَحاُبهُ  ف 
 َوَعْدَتنِي، َما َِ  َأْنِجزْ  مر الله»: بَِرِبهِ  َهْتُِف  َفَجَعَل  َيَدْيِه، َمدر  ُثمر  ،ِقْبَلةَ ال ملسو هيلع هللا ىلص اه َنبُِي  َفاْسَتْقَبَل 

                                                 
 .(9999/أخرجه أمد برقم )صحيح( 9)
 .(9959(، ومسلم برقم )999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه(  9)
 .(9999أخرجه أبو داود برقم )/صحيح( 9)
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ْلِْك  إِنْ  مر الله َوَعْدَتنِي، َما آِت  مر الله  ِي  ُتْعَبدْ  َا  ْسَامِ اإِ  َأْهلِ  ِمنْ  ِعَصاَبةَ ال َهِذهِ  َُ
 .َمنْكَِبْيهِ  َعنْ  ِرَداُؤهُ  َسَقطَ  َحترى ِقْبَلِة،ال ُمْسَتْقبَِل  َدْيهِ يَ  َماًدا بَِرِبِه، َهْتُِف  َزاَل  َفَا  ،«ْرضِ اأَ 

 ،اه َنبِير  َيا: َوَقاَل  َوَراِئِه، ِمنْ  َتَزَمهُ ال ُثمر  َمنْكَِبْيِه، َعَى  َقاهُ الفَ  ِرَداَءُه، َفَأَخذَ  َبْكرٍ  َأُبو َفَأَتاهُ 
هُ  َربرَك، ُمنَاَشَدُتَك  َكَفاكَ   َتْسَتِغيُثونَ  إِذْ ": َوَجلر  َعزر  اه َفَأْنَزَل  َوَعَدَك، َما َلَك  ِجزُ َسُينْ  َفإِنر
هُ  "ُمْرِدفِنَ  َاِئَكةِ امَ  ِمنَ  ٍف البِ  ُمُِدُكمْ  َأِي  َلُكمْ  َفاْسَتَجاَب  َربرُكمْ   َاِئَكِة،بِامَ  اه َفَأَمدر
َثنِي: ُزَمْيلٍ  َأُبو َقاَل   َأَثرِ  ِي  َيْشَتدُ  َيْوَمِئذٍ  ْسلِِمنَ امُ  ِمنَ  َرُجل   َبْينََا : َقاَل  َعبراٍس، اْبنُ  َفَحدر

ِكنَ امُ  ِمنَ  َرُجلٍ  َبةً  َسِمعَ  إِذْ  َأَماَمُه، ْرِ ْوطِ  َرْ  َأْقِدمْ : َيُقوُل  َفاِرسِ ال َوَصْوَت  َفْوَقهُ  بِالسر
كِ امُ  إَِى  َفنََظرَ  َحْيُزوُم،  َوُشقر  َأْنُفُه، ُخِطمَ  َقدْ  ُهوَ  َفإَِذا إَِلْيهِ  نََظرَ فَ  ُمْسَتْلِقًيا، َفَخرر  َأَماَمهُ  ْرِ
َبةِ  َوْجُهُه، ْوطِ  َكَرْ  .َأْمَعُ  َذلَِك  َفاْخَرر  السر
َث  ْنَصاِرُي اأَ  َفَجاءَ  َاءِ  َمَددِ  ِمنْ  َذلَِك  َصَدْقَت،»: َفَقاَل  ، ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوَل  بَِذلَِك  َفَحدر  السر
وا َسْبِعَن، َمِئذٍ َيوْ  َفَقَتُلوا ،«الثرالَِثةِ   لار فَ : َعبراسٍ  اْبنُ  َقاَل  ُزَمْيٍل، َأُبو َقاَل  َسْبِعَن، َوَأَرُ
وا  «َساَرى؟اأُ  َهُؤَاءِ  ِي  َتَرْونَ  َما»: َوُعَمرَ  َبْكٍر، ِأَِي  ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َقاَل  َساَرى،اأُ  َأَرُ
 َلنَا َفَتُكونُ  ،فِْدَيةً  ِمنُْهمْ  َتْأُخذَ  َأنْ  َأَرى َعِشَرِة،الوَ  مِ عَ ال َبنُو ُهمْ  ،اه َنبِير  َيا: َبْكرٍ  َأُبو َفَقاَل 
ةً  اِر،ال َعَى  ُقور  .لِْإِْسَامِ  َهِْدَهُمْ  َأنْ  اه َفَعَسى ُكفر

 ِذيالر  َأَرى َما ،اه َرُسوَل  َيا اهوَ  َا : ُقْلُت  «طراِب؟اخَ  اْبنَ  َيا َتَرى َما»: ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفَقاَل 
َب  ُمَِكنرا َأنْ  َأَرى َوَلِكنِي َبْكٍر، َأُبو َرَأى َب  َعِقيلٍ  ِمنْ  َعلًِيا َفُتَمِكنَ  َأْعنَاَقُهْم، َفنَْرِ  َفَيْرِ

َب  لُِعَمَر، َنِسيًبا ُفَانٍ  ِمنْ  َوُمَِكنِي ُعنَُقُه، ةُ  َهُؤَاءِ  َفإِنر  ُعنَُقُه، َفَأْرِ  ا،َوَصنَاِديُدهَ  ُكْفرِ ال َأِئمر
 َفإَِذا ِجْئُت، َغدِ ال ِمنَ  َكانَ  لار فَ  ُقْلُت، َما َهْوَ  َوَمْ  َبْكٍر، َأُبو َقاَل  َما ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفَهِوَي 
ِي  ،اه َرُسوَل  َيا: ُقْلُت  َيْبكَِياِن، َقاِعَدْينِ  َبْكرٍ  َوَأُبو ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  ءٍ  َأِي  ِمنْ  َأْخِرْ  َتْبكِي َيْ
 .لُِبَكاِئُكَا  َتَباَكْيُت  ُبَكاءً  َأِجدْ  َمْ  َوإِنْ  َبَكْيُت، ُبَكاءً  َوَجْدُت  َفإِنْ  ؟َوَصاِحُبَك  َأْنَت 
ر  َعَرَض  لِلرِذي َأْبكِي »: ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفَقاَل  َِ  َلَقدْ  ِفَداَء،ال َأْخِذِهمِ  ِمنْ  َأْصَحاُبَك  َع

ر  ُعِرَض  َِ َجَرةِ  َهِذهِ  ِمنْ  َأْدَنى َعَذاُهُمْ  َع  اه َوَأْنَزَل  - ملسو هيلع هللا ىلص اه َنبِِي  ِمنْ  َقِريَبةٍ  َشَجَرةٍ  -« الشر
ى َلهُ  َيُكونَ  َأنْ  لِنَبِي   َكانَ  َما": َوَجلر  َعزر   َفُكُلوا" َقْولِهِ  إَِى "ْرضِ اأَ  ِي  ُيْثِخنَ  َحترى َأْرَ
 .()أخرجه مسلم .َهُمْ َغنِيَمةَ ال اه َفَأَحلر "َطِيًبا َحَاًا  َغنِْمُتمْ  ِمرا
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، ولكن رأي أي ومصلحة عنها فيه خر اهوكا الرأين من أي بكر وعمر ري 
 اهأصوب وأحسن، استقرار اأمر عليه، وموافقته الكتاب الذي سبق من  بكر

بإحال ذلك هم، وحصول اخر العظيم بإسام أكثر أولئك اأرى، وموافقة 
 .لرأي أي بكر ملسو هيلع هللا ىلص  اهرسول 

عل فيا بعد اخيار لإمام بن القتل أو الفداء حااً ي أول اإسام، ثم ُج  وكان أخذ
عل فيا بعد اخيار لإمام بن القتل أو الفداء أو امن، أما اأطفال الفداء حااً، ثم ُج 

            والنساء فا جوز قتلهم، ما داموا غر حاربن، كا قال سبحانه: 

                           

  .[ 9] حمد/                     
فداء اأرى كل عى حسب ماله، ومن م يكن عنده فداء ملسو هيلع هللا ىلص  اهوقد جعل رسول 

م عرة من أواد امسلمن القراءة وحسن القراءة والكتابة، جعل فداءه أن يعلِ 
نده مال وا حسن القراءة والكتابة، فمنر عليهم والكتابة، وبعض اأرى ليس ع

 .وأطلقهم بغر فداءملسو هيلع هللا ىلص  اهرسول 
ىاأَ  ِمنَ  َناس   َكانَ ري اه عنها قال: عن ابن عباس  ْ  َبْدرٍ  َيْومَ  ْرَ ، َهُمْ  َيُكنْ  َم  فَِداء 

 .()أخرجه أمد .كِتَاَبةَ ال ْنَصارِ اأَ  َأْوَادَ  ُيَعِلُموا َأنْ  فَِداَءُهمْ  ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َفَجَعَل 
وأول من افتدى من أرى بدر أبو وداعة احارث بن ضبرة السهمي، فداه ابنه 

 .امطلب بأربعة آاف درهم، ثم رجع إى مكة
 .  فيا بعد وكان من بن اأرى سهيل بن عمرو، فداه مكرز بن حفص، ثم أسلم سهيل

 قد أخذملسو هيلع هللا ىلص ، وكان ملسو هيلع هللا ىلص ب بنت الرسول زوج زين بن اأرى أبو العاص بن الربيع ومن
 .عنها، ثم أسلم اهعليه عهدًا أن يرسل إليه ابنته زينب، وكانت ا تزال ي مكة ري 

ةَ  َأْهُل  َبَعَث  مراعنها قالت :  اهعن عائشة ري  اُهْم، فَِداءِ  ِي  َمكر  َزْينَُب  َبَعَثْت  َأْرَ
بِيعِ  ْبنِ  اصِ عَ ال َأِي  فَِداءِ  ِي ملسو هيلع هللا ىلص  اه َرُسولِ  بِنُْت   َكاَنْت  َهَا بِِقَاَدةٍ  فِيهِ  َوَبَعثَْت  بَِاٍل، الرر

ا َأْدَخَلتَْها ِخَِدَجةَ   .َعَليَْها َبنَى ِحنَ  َعاصِ ال َأِي  َعَى  ِهَ
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ةً  َهَا َرقر  ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َرآَها لار فَ : َقاَلْت   َهَا واُتْطلِقُ  َأنْ  َرَأْيتُمْ  إِنْ »: َوَقاَل  َشِديَدًة، ِرقر
ِذي َعَليَْها َوَتُرُدوا َأِسَرَها،  َوَرُدوا َفَأْطَلُقوُه، ،اه َرُسوَل  َيا َنَعمْ : َفَقاُلوا «َفاْفَعُلوا َهَا، الر

ِذي َعَليَْها  .()أخرجه أمد .َهَا الر
، أره أبو اليَ كعب بن عمرو اخزرجي، ومن بن اأرى العباس بن عبد امطلب 

باس مسلًا، لكن أكرهته قريش عى اخروج، وقد فدى العباس بن عبد وكان الع
 اهامطلب نفسه بائة أوقية، وفدى ابن أخيه عقيل بن أي طالب بثانن أوقية، ثم أنزل 

                   تعاى:

  .[  99] اأنفال/            
ي صاة ملسو هيلع هللا ىلص  اهدينة ليفدي أراه، فوافق رسول إى ام  وقدم جبر بن مطعم

 .امغرب وهو يقرأ سورة الطور، فكان هذا أول وقوع اإسام ي قلبه
يقرأ ي امغرب بالطور ، وذلك أول  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت النبي  قال:  عن جبر بن مطعم

 .()متفق عليه . ما وقر اإيان ي قلبي
 َعِدي   ْبنُ  امُْطِعمُ  َكانَ  َلوْ »: َبْدرٍ  ُأَساَرى ِي  َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص النربِير  نر أ  عن جبر بن مطعمو

َمنِي ُثمر  َحيًا، ْكتُُهمْ  النرتْنَى، َهُؤاَءِ  ِي  َكلر  .()متفق عليه «َلهُ  َلَرَ
حن رجع من الطائف، وكان ملسو هيلع هللا ىلص  اهوسبب ذلك أن امطعم بن عدي أجار رسول 

ش عى بني هاشم، ثم أسلم جبر أحد الذين قاموا بنقض الصحيفة التي كتبتها قري
 .قبل فتح مكة بن مطعم 

متسرًا بفداء ابنه، فأخره  ملسو هيلع هللا ىلصاجحمي من مكة اغتيال الرسول وخرج عمر بن وهب 
 .با جاء من أجله، فشهد شهادة احق، وأسلم، ففرح امسلمون بذلكملسو هيلع هللا ىلص  اهرسول 

 «وأطلقوا له أسره فقهوا أخاكم ي دينه، وأقرئوه القرآن،»ملسو هيلع هللا ىلص :  اهفقال رسول 
 .ثم عاد داعيًا إى مكة، فأسلم عى يديه من أهل مكة خلق كثر

 بدر : فضل شهداء 
                قال اه تعاى :  -9

                       

 .[  999-995/]آل عمران         
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يُل  َجاءَ : اَل قَ   َرافِعٍ  ْبنِ  ِرَفاَعةَ  َعنْ و -9  َأْهَل  َتُعُدونَ  َما: َفَقاَل  ، ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي  إَِى  ِجْرِ
 َبْدًرا َشِهدَ  َمنْ  َوَكَذلَِك : َقاَل  َنْحَوَها، َكلَِمةً  َأوْ  «امُْسلِِمنَ  َأْفَضلِ  ِمنْ »: َقاَل  فِيُكْم، َبْدرٍ 
 .()أخرجه البخاري .امَاَئَِكةِ  ِمنَ 
عندما أرسل ،  قصة حاطب بن أي بلتعة ، يوعن عِ بن أي طالب  -9

عى فتح مكة، فقال عمر بن اخطاب ملسو هيلع هللا ىلص  اهإى أهل مكة كتابًا خرهم عزم رسول 
 ِمنْ  َأَليَْس »ملسو هيلع هللا ىلص : ورسوله وامؤمنن، فدعني أرب عنقه، فقال  اه: إنه قد خان 

َلعَ  اه َلَعلر : َفَقاَل  «َبْدٍر؟ َأْهلِ   َلُكمُ  َوَجبَْت  َفَقدْ  ِشئْتُْم، َما اْعَمُلوا: َفَقاَل  َبْدرٍ  َأْهلِ  إَِى  اطر
 .()متفق عليه «َلُكمْ  َغَفْرُت  َفَقدْ : َأوْ  اجَنرُة،

  وأصحابه إى امدينة ملسو هيلع هللا ىلصوصول النبي : 
 اهرؤوس امسلمن، هنؤنه با فتح  هلقي إى منطقة الروحاءملسو هيلع هللا ىلص ما وصل الرسول 

الذي أظفرك، وأقر عينك،  اه! احمد اهل : يا رسو عليه، فقال أسيد بن حضر 
ما كان َلفي عن بدر، وأنا أظن أنك تلقى عدوًا، ولكن ظننت  اهيا رسول  اهو

 .)صدقت(ملسو هيلع هللا ىلص :  اهفقال رسول ، أها عر، ولو ظننت أنه عدو ما َلفت
 دًا منصورًا مظفرًا، قد خافه كل عدو له،حتى دخل امدينة النبوية، مؤيملسو هيلع هللا ىلص  ثم مى

بن  اهداخل امدينة وخارجها، فأسلم بر كثر من أهل امدينة، وحينئذ دخل عبد 
 .أي سلول وأصحابه ي اإسام نفاقاً 

عزة امؤمنن ي اجزيرة وامدينة، وصارت هم   اهوهذه الغزوة العظيمة أظهر 
اوة قيمة عند اليهود وامركن وامنافقن، وانخذل اليهود، وجاهروا بالعد

 .عليهمملسو هيلع هللا ىلص كيدهم ومكرهم، ونر رسوله  اهللمسلمن، فأحبط 
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 أهم اأحداث والوقائع بعد غزوة بدر -5
 أول عيد فطر ي اإسام : -1

هو العيد الذي وقع ي أول شوال، من السنة  أول عيد فطر يمر عى امسلمن
وة بدر، فصى هم بالنر والفتح امبن ي غز اهالثانية للهجرة، بعد أن أكرمهم 

 .ي أول شوالصاة العيد ملسو هيلع هللا ىلص 
 اِهلِيرِة،اجَ  ِي  فِيِهَا  َيْلَعُبونَ  َيْوَمانِ  َوَهُمْ  ِدينَةَ امَ  ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َقِدمَ قال:  عن أنس 

ا ِهَِا  َأْبَدَلُكمْ  َقدْ  اه إِنر  »: َفَقاَل   .()خرجه أمدأ «النرْحرِ َوَيْومَ  ِفْطِر،ال َيْومَ : ِمنُْهَا  َخْرً
 غزوة بني سليم وغطفان بالكدر : -2

امدينة من بدر، أقام ها سبع ليال، ثم خرج بنفسه يريد بني سليم، ملسو هيلع هللا ىلص ما قدم النبي 
 .وذلك ي شوال من السنة الثانية للهجرة

ماء من مياههم، يقال له الكدر، فأقام عليه ثاث ليال، ثم رجع إى امدينة، ملسو هيلع هللا ىلص فبلغ 
 .وم يلق حرباً 

من بني سليم وغطفان  ما بلغه أن هذا امكان معاً ملسو هيلع هللا ىلص وكان سبب خروجه 
 .خططون حرب امسلمن

 :فرض الزكاة  -3
ي القرآن الكريم حينا  اهالزكاة عبادة معروفة ي الرساات الساوية السابقة، وقد ذكرها 

       : حدث عن اأنبياء السابقن كا قال 

 .[  99] اأنبياء/            
 سام مرت بمرحلتن :والزكاة ي اإ

فقد ورد ذكر الزكاة والصدقة بصفتها تريعًا عامًا، وإحسانًا من  ،اأوى : ي العهد امكي
اإنسان لغره، دون أن ترد نصوص تبن فرضيتها، وحديد ما جب فيه، ومن جب أن 

            تدفع له كا قال سبحانه:
 .[  99] امزمل/                          

فقد نزل فرض الزكاة ي شهر شوال، من السنة الثانية للهجرة،  ،الثانية : ي العهد امدي
   :  وصار احديث عنها بصفتها ركنًا من أركان اإسام كا قال سبحانه
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 .[  99] التوبة/
 القرآن والسنة اأموال التي جب فيها الزكاة، ومقدار الزكاة الواجبة، ومقادير وبنر 

       النصاب، ومن ترف له كا قال سبحانه : 
              

 .[  99] التوبة/          
                   :   اهوقال 

 .[  999] التوبة/     
  :عنها اهمن فاطمة ري  زواج عي بن أي طالب  -4

ي السنة اأوى من اهجرة، ملسو هيلع هللا ىلص من فاطمة بنت حمد  تزوج عِ بن أي طالب 
 .وبنى ها ي السنة الثانية من اهجرة، ي شهر شوال، بعد وقعة بدر

 َبْدٍر، َيْومَ  ْغنَمِ امَ  ِمنَ  َنِصيبِي ِمنْ  َشاِرف   َِ  َكاَنْت  قال : عن عِ بن أي طالب 
 بَِفاطَِمةَ  َأْبتَنَِي  َأنْ  َأَرْدُت  لار فَ  َيْوَمئٍِذ، ُمسِ اخُ  ِمنَ  َشاِرًفا َأْعَطاِي  ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َوَكانَ 
اًغا َرُجًا  َواَعْدُت  ، ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسولِ  بِنِْت   بِإِْذِخرٍ  َفنَْأِي  َمِعَي، َيْرَحُِل  َقيْنَُقاعَ  َبنِي ِمنْ  َصور

اِغنَ  ِمنَ  َأبِيَعهُ  َأنْ  َأَرْدُت  ور  .()متفق عليه .ُعْرِي َولِيَمةِ  ِي  بِهِ  َفَأْستَِعنَ  الصر
 ثان عرة سنة، وعمر عِ  عنها يوم بنى ها عِ  اهوكان عمر فاطمة ري 

 .يومئذ مس وعرون سنة
 من الذكور: عمها عِ بن أي طالب  عنها ابن اهوولدت فاطمة ري 

 .احسن واحسن، وحسن، ومن اإناث أم كلثوم، وزينب
 غزوة بني قينقاع : -5

 .حدثت غزوة بني قينقاع يوم السبت، للنصف من شوال، من السنة الثانية للهجرة
بن أي سلول،  اهوكان بنو قينقاع من أشجع هود، وكانوا صاغة، وكانوا حلفاء عبد 

 .عهد كا سبق، وكانوا حلفاء اخزرجملسو هيلع هللا ىلص وكان بينهم وبن الرسول 
أظهروا البغي والعدوان واحسد، ونقضوا ،  وظهر عز اإسام ، فلا كانت وقعة بدر

 .ملسو هيلع هللا ىلصالعهد مع الرسول 
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 َوَقِدمَ  َبْدٍر، َيْومَ  ُقَرْيًشا ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َأَصاَب  مراعنها قال:  اهعن ابن عباس ري 
 َأنْ  َقْبَل  َأْسلُِموا َهُوَد، َمْعَرَ  َيا»: َفَقاَل  َقْينَُقاعَ  َبنِي  ُسوِق  ِي  َيُهودَ ال َمَعَ  نَةَ ِديامَ 

ُد،ـمُ  َيا: َقاُلوا ،«ُقَرْيًشا َأَصاَب  َما ِمْثُل  ُيِصيَبُكمْ  نرَك  َا  َحمر  َنَفًرا َقَتْلَت  َأنرَك  َنْفِسَك  ِمنْ  َيُغرر
ا َلَعَرْفَت  َقاَتْلَتنَا َلوْ  إِنرَك  ِقَتاَل،ال َيْعِرُفونَ  َا  َاًراَأغْ  َكاُنوا ُقَرْيشٍ  ِمنْ   َوَأنرَك  النراُس، َنْحنُ  َأنر
 .() داودأخرجه أبو . "َسُتْغَلُبونَ  َكَفُروا لِلرِذينَ  ُقْل ":َذلَِك  ِي  َوَجلر  َعزر  اه َفَأْنَزَل  ِمْثَلنَا، َتْلَق  َمْ 

ود بني قينقاع نقضوا العهد واميثاق، وتوسعوا ي أن هملسو هيلع هللا ىلص  اهوما رأى رسول 
استفزازهم امسلمن، سار إليهم، واستخلف عى امدينة أبا لبابة، ودفع اللواء إى 

 .مزة بن عبد امطلب 
حصارًا ملسو هيلع هللا ىلص  اهفلا رأى اليهود امسلمن حصنوا ي حصوهم، فحاِهم رسول 

 الرعب ي قلوهم، اهالقعدة، حتى قذف دام مس عرة ليلة، إى هال ذي  شديداً 
 .فكتفواملسو هيلع هللا ىلص ، فأمر هم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فنزلوا عى حكم الرسول 

أن يعفوا ملسو هيلع هللا ىلص  اهبن أي سلول، رأس النفاق، فألح عى رسول  اهوحينئذ قام عبد 
، فأعرض عنه الرسول عنهم، فقال: يا حمد أحِس  َّ ، ثم كرر الطلب ملسو هيلع هللا ىلص ن إى موا

َّ م قال: أحِس ثانية، فأعرض عنه، ث ار، وثاثائة دارع، قد ح، أربعائة ن إى موا
امرؤ أخشى  اهمنعوي من اأمر واأسود، حصدهم ي غداة واحدة؟ إي و

 .«هم لك»ملسو هيلع هللا ىلص :  اهفقال رسول  .الدوائر
جلوا من امدينة بذرارهم ونسائهم، وأمهلهم ثاثة أيام، ـأن يُ ملسو هيلع هللا ىلص  اهوأمر رسول 

 . نها عبادة بن الصامت ووكل بإخراجهم م
 .فلا مضت الثاثة أيام، خرج ي آثارهم حتى سلكوا إى أذرعات بالشام

عنهم، بعد  اهوتوى قبض أمواهم حمد بن مسلمة، فقسمت بن الصحابة ري 
، وهكذا غنم امسلمون أموال هود بني قينقاع، وم ملسو هيلع هللا ىلص إخراج اخمس للرسول 

 .ا كانوا صاغةتكن هم أرضون وا مزارع، إن
 َفَأْجَى  ، ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوَل  َحاَرُبوا َوُقَرْيَظةَ  النرِضرِ  َبنِي َهُودَ  َأنر ري اه عنها  عن ابن عمر

 َفَقتََل  َذلَِك، َبْعدَ  ُقَرْيَظةُ  َحاَرَبْت  َحترى َعَليِْهْم، َوَمنر  ُقَرْيَظةَ  َوَأَقرر  النرِضِر، َبنِي ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل 
 بَِرُسولِ  ِحُقواـلَ  َبْعَضُهمْ  َأنر  إِار  ْسلِِمَن،امُ  َبْنَ  ُهمْ ـَوَأْمَوالَ  َوَأْوَاَدُهمْ  نَِساَءُهمْ  َوَقَسمَ  ْم،ِرَجاَهُ 
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 َوُهمْ  َقيْنَُقاَع، َبنِي ُكلرُهْم، ِدينَةِ امَ  َهُودَ  ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َوَأْجَى  َوَأْسَلُموا، آَمنَُهمْ ـفَ  ، ملسو هيلع هللا ىلص اه
 .()متفق عليه . ِدينَةِ بِامَ  َكانَ  َهُوِدي   َوُكلر  َحاِرَثَة، َبنِي َوَهُودَ  َسَاٍم، ْبنِ  اه َعبْدِ  َقْومُ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص  اهقد ترأ من حلف هود بني قينقاع عندما حاربوا رسول   وكان عبادة بن الصامت
          وفيه وي ابن سلول نزل قوله تعاى: 

                       

                   

  .[  99-99] امائدة/          
 :غزوة السويق  -3

 .ي اخامس من ذي احجة، من السنة الثانية للهجرة، حدثت غزوة السويق
ذر وصل أبو سفيان بالعر إى مكة، ورجعت فلول قريش امنهزمة إى مكة، ن فحن

 .أبو سفيان أن ا يمس رأسه ماء  من جنابة، حتى يغزو حمدًا، ويثأر أصحابه
فخرج أبو سفيان ي مائتي راكب من قريش لير بيمينه، فوصل إى أطراف امدينة 

م  يالنضر، ونزل عى سيد بن لياً، وجأ إى بني بن مشكم اليهودي، النضر سار
 .وأصحابهملسو هيلع هللا ىلص فأخره عن الرسول 

أبو سفيان بمهامة ناحية العريض، واد ي طرف حرة واقم، فقتل رجلن، وأحرق  فقام
 .نخًا، وفر ومن معه إى مكة

فخرج ي إثرهم يطلبهم ي مائتن من امهاجرين واأنصار،  ملسو هيلع هللا ىلص اهفبلغ ذلك رسول 
واستعمل عى امدينة أبا لبابة، فجعل أبو سفيان وأصحابه يلقون ُجرب السويق، 

حتى بلغ قرقرة الكدر، ففاته ملسو هيلع هللا ىلص أزوادهم، يتخففون منها للنجاة، فلحقهم  وهي عامة
 .إى امدينة راجعاً ملسو هيلع هللا ىلص أبو سفيان وأصحابه، فانرف 

 .ي هذه الغزوة مسة أيامملسو هيلع هللا ىلص  اهوكانت غيبة رسول 
أتطمع لنا أن تكون  اهيا رسول ملسو هيلع هللا ىلص :  اهفقال امسلمون حن رجع هم رسول 

 .«نعم»غزوة؟ قال: 
 
 

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



999 
 

 وفيات السنة الثانية من اهجرة -2
 .  ونعلثانية للهجرة، توي عثان بن مظمن السنة ا ي شهر ذي احجة

أول اإسام، وهاجر إى احبشة، ثم هاجر  من سادة امهاجرين، أسلم  وكان 
من أشد الناس اجتهادًا ي العبادة، يصوم النهار،  إى امدينة، وشهد بدرًا، وكان 

 .يل، وكان من اأغنياء امنفقن ويقوم الل
 ِحنَ  الُسْكنَى، ِي  َمْظُعونٍ  ْبنُ  ُعثَْانُ  َلنَا َطارَ : َقاَلْت  ري اه عنها الَعاَءِ  ُأمِ  َعنْ  

َعْت  ْضنَاهُ  َفاْشتََكى امَُهاِجِريَن، ُسْكنَى َعَى  اأَْنَصارُ  اْقَرَ ، َحترى َفَمرر  َجَعْلنَاهُ  ُثمر  ُتُوِيَ
ائِِب، َأَبا َعَليَْك  اه َرْمَةُ : َفُقْلُت  ، ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َعَليْنَا َفَدَخَل  َأْثَوابِِه، ِي   السر

ا»: َقاَل  ،اهوَ  َأْدِري اَ : ُقْلُت  «ُيْدِريِك  َوَما»: َقاَل  ،اه َأْكَرَمَك  َلَقدْ  َعَليَْك  َفَشَهاَدِي   َأمر
 - اه َرُسوُل  َوَأَنا - َأْدِري َما اهوَ  ،اه ِمنَ  اخَْرَ  َلهُ  ْرُجوَأَ  إِِي  اليَِقُن، َجاَءهُ  َفَقدْ  ُهوَ 
 َوَرَأْيُت : َقاَلْت  َبْعَدُه، َأَحًدا ُأَزِكي اَ  اهَفوَ : الَعاَءِ  ُأمُ  َقاَلْت  «بُِكمْ  َواَ  ِي  ُيْفَعُل  َما

ِري، َعيْنًا النرْومِ  ِي  لُِعثَْانَ   َذاكِ »: َفَقاَل  َلُه، َذلَِك  َفَذَكْرُت  ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوَل  َفِجئُْت  َجْ
 .()أخرجه البخاري «َلهُ  َجِْري َعَمُلهُ 
 .بامدينة، وُدفن بالبقيع، وهو أول من دفن من امهاجرين بالبقيع  مات 

 .وهم أربعة عر، ما بن مهاجري وأنصاري  توي ي السنة الثانية من اهجرة شهداء بدرو
 .ما جاءت البشارة بنر امؤمنن ي بدر ملسو هيلع هللا ىلص اهوتوفيت رقية بنت رسول 

 :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 

در وغرهم من صناديد قريش، وتوي أبو هب بمكة بعد غزوة ب ومنبه ابنا احجاج،
 .بقليل

 
*       *       *       *      * 
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 البــاب الثالث

 من هجرته إى وفاته ملسو هيلع هللا ىلصسرته 
 
 

 الرايا واأحداث اهامة ي السنة الثالثة من اهجرةوالغزوات 
 شتمل عى ما يي :  تو 

 غزوة قرقرة الكدر -1
 غزوة غطفان -2

 مقتل كعب بن اأرف -3

 ملسو هيلع هللا ىلصمن أم كلثوم بنت رسول اه  زواج عثان بن عفان  -4
 رية القردة -5

 من حفصة بنت عمر ري اه عنها ملسو هيلع هللا ىلصزواج الرسول  -3

 من زينب بنت خزيمة ري اه عنها ملسو هيلع هللا ىلصزواج الرسول  -2

 غزوة أحد -1

 غزوة مراء اأسد -3

 وفيات السنة الثالثة من اهجرة -12

 من اهجرة الثالثةالسنة 



999 

 
 

 الباب الثالث

 من هجرته إى وفاتهملسو هيلع هللا ىلص سرته 
 من اهجرة الثالثةالسنة 

 الرايا واأحداث اهامة ي السنة الثالثة من اهجرةوالغزوات  
 غزوة قرقرة الكدر -1

ي منتصف حرم، من السنة الثالثة للهجرة، ي مائتن من  ملسو هيلع هللا ىلصخرج رسول اه 
جمعت بقرقرة الكدر، وهو  أصحابه، عندما علم أن معًا من بني سليم وغطفان

  عى امدينة سباع بن عرفطة الغفاري  ملسو هيلع هللا ىلصماء لبني سليم، واستخلف رسول اه 
 .ودفع لواءه إى عِ بن أي طالب 

حتى بلغ قرقرة الكدر، فأقام عليه ثاث ليال، فلم يلق  ملسو هيلع هللا ىلصفسار إليهم رسول اه 
 أحدًا من بني سليم وغطفان.

ي بطن الوادي،  ملسو هيلع هللا ىلصى أعى الوادي، واستقبلهم نفرًا من أصحابه إ ملسو هيلع هللا ىلصوأرسل 
 فوجد رعاء فيهم غام يقال له يسار، فسأله عن الناس، فقال الغام: ا علم َ هم.

، وقد ظفر بالنعم، فانحدر به إى امدينة، وكانت النعم ملسو هيلع هللا ىلصفانرف رسول اه 
ه، وصار مسائة بعر، فأخرج مسها، وقسم أربعة أماس بن الصحابة الذين مع

 فأعتقه. ملسو هيلع هللا ىلصيسار ي سهم النبي 
 ي هذه الغزوة مس عرة ليلة. ملسو هيلع هللا ىلصوغاب النبي 
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 غزوة غطفان -2
من عيونه أن معًا من غطفان، من بني ثعلبة بن حارب  ملسو هيلع هللا ىلصجاء اخر إى رسول اه 

 جمعوا عى ماء يقال له ذو أمر، يريدون اإغارة عى امدينة.
م من السنة الثالثة للهجرة، ي أربعائة ومسن ي امحر ملسو هيلع هللا ىلصفخرج إليهم الرسول 

قبل غزوة أحد، واستخلف عى  ملسو هيلع هللا ىلصرجاً، ي أكر ملة عسكرية قادها رسول اه 
 .امدينة عثان بن عفان 

، قذف اه ي قلوهم الرعب، فهربوا إى رؤوس ملسو هيلع هللا ىلصفلا سمعت غطفان بخروج النبي 
     ، ونزل ي هذه الغزوة : اجبال، وحفظ اه امسلمن من ر الكافرين

                              
  [ . 99/امائدة]                   

 مقتل كعب بن اأرف -3
وأصحابه، وكان أبوه عربيًا  ملسو هيلع هللا ىلصكان كعب بن اأرف من أشد الناس عداوة للنبي 

ة، وحالف بني النضر، ورف فيهم، من قبيلة طي، من بني نبهان، جاء إى امدين
 وتزوج منهم عقيلة بنت أي احقيق، فولدت له كعبًا.

وكان كعب طوياً جسيًا، وشاعرًا جيدًا، ساد هود احجاز بكثرة ماله، وكان 
 يعطي أحبار اليهود ويصلهم.

 رق امدينة، خلف ديار بني النضر.جنوب وكان حصنه 
أنه ما بلغه خر انتصار امسلمن ي بدر، وعلم  وكان من عداوة كعب بن اأرف

 بمقتل صناديد قريش، قال: أحق هذا؟
هؤاء أراف العرب، وملوك الناس، واه لئن كان حمد أصاب هؤاء القوم لبطن 

 اأرض خر َ من ظهرها.
وامسلمن، ويمدح عدوهم،  ملسو هيلع هللا ىلصفلا تأكد عنده اخر انطلق عدو اه هجو رسول اه 

 رض عليهم.وح
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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 
 وامسلمن، ليأخذوا ثأرهم منهم. ملسو هيلع هللا ىلصينشد اأشعار،وحرض قريشًا عى رسول اه 

َة َأَتْوُه، َفَقاُلوا: اأَ عباس ري اه عنها، قال: مَرا َقِدَم َكْعُب ْبُن عن ابن  ِف َمكر ْرَ
 َأْم َهَذا الُصنَيْبُِر َنْحُن َأْهُل الِسَقاَيِة َوالِسَداَنِة، َوَأْنَت َسيُِد َأْهِل َيثِْرَب، َفنَْحُن َخْر  

ُه امُ    .َخْر  ِمنرانْبَِرُ ِمْن َقْوِمِه، َيْزُعُم َأنر
َأَمْ "، َوَنَزَلْت:"ْبَرُ اأَ  إِنر َشانِئََك ُهوَ "ملسو هيلع هللا ىلص اه َفَقاَل: َأْنتُْم َخْر  ِمنُْه، َفنََزَل َعَى َرُسوِل 

ِذيَن ُأوُتوا َنِصيبًا ِمَن  بِْت َوالطراُغوِت َوَيُقوُلوَن لِلرِذيَن َكَفُروا بِاجِ كِتَاِب ُيْؤِمنُوَن الَتَر إَِى الر
 .() أخرجه ابن حبان."َهُؤَاِء َأْهَدى ِمَن الرِذيَن آَمنُوا َسبِيًا 

 دمه. ملسو هيلع هللا ىلصوما عاد إى امدينة أخذ يقرض الشعر متشببًا بنساء امسلمن، فأهدر رسول اه 
ُه َقْد آَذى اهَ اأَ َمْن لَِكْعِب ْبِن » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه قال: عن جابر  ِف؟ َفإِنر ْرَ

ُد َفَقاَل  ،«َوَرُسوَلهُ  ، َقاَل: «َنَعمْ »ْبُن َمْسَلَمَة: َيا َرُسوَل اهِ، َأِحُب َأْن َأْقُتَلُه؟ َقاَل:  ُمـَحمر
، َفْأَُقْل، َقاَل:  َِ ُجَل َقْد «ُقْل »اْئَذْن  ، َفَأَتاُه، َفَقاَل َلُه: َوَذَكَر َما َبْينَُهَا، َوَقاَل: إِنر َهَذا الرر

َبْعنَاُه َأَراَد َصَدَقًة، َوقَ  َن، اآْد َعنراَنا، َفَلار َسِمَعُه َقاَل: َوَأْيًضا َواِه، َلَتَمُلنرُه، َقاَل: إِنرا َقِد اتر
ٍء َيِصُر َأْمُرُه، َقاَل: َوَقْد َأَرْدُت َأْن ُتْسلَِفنِي َسَلًفا ، َوَنْكَرُه َأْن َنَدَعُه َحترى َننُْظَر إَِى َأِي َيْ

  .ْرَهنُنِي؟ َقاَل: َما ُتِريُد؟َقاَل: َفَا تَ 
َعَرِب، َأَنْرَهنَُك نَِساَءَنا؟ َقاَل َلُه: َتْرَهنُوِي الَقاَل: َتْرَهنُنِي نَِساَءُكْم، َقاَل: َأْنَت َأْمَُل 

َْمَة َأْوَاَدُكْم، َقاَل: ُيَسُب اْبُن َأَحِدَنا، َفُيَقاُل: ُرِهَن ِي َوْسَقْنِ ِمْن َمٍْر، َوَلكِْن َنْرهَ  نَُك الأر
، َوَعبراِد احَ ، َقاَل: َفنََعْم، َوَواَعَدُه َأْن َيْأتَِيُه بِ -َيْعنِي الِسَاَح  - اِرِث، َوَأِي َعْبِس ْبِن َجْرٍ

، َقاَل: َفَجاُءوا َفَدَعْوُه َلْيًا َفنََزَل إَِلْيِهْم، َقاَلْت َلُه اْمَرَأُتُه: إِِي  ُه َأَْسَمُع َصوْ  ْبِن بِْرٍ ًتا َكَأنر
  .َصْوُت َدمٍ 

َا َهَذا  ُد َقاَل: إِنر َكِريَم َلْو ُدِعَي إَِى َطْعنٍَة الْبُن َمْسَلَمَة، َوَرِضيُعُه، َوَأُبو َنائَِلَة، إِنر  ُمـَحمر
: إِِي إَِذا َجاَء، َفَسْوَف َأُمُد َيِدي إَِى َرْأِسِه، َفإَِذا  د  اْسَتْمَكنُْت َليًْا َأََجاَب، َقاَل حَمر

                                                 
 (.9999/ أخرجه ابن حبان برقم )صحيح(  9)
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، َفَقاُلوا: َنِجُد ِمنَْك ِريَح الِطيِب، َقاَل:  ِمنُْه َفُدوَنُكْم، َقاَل: َفَلار َنَزَل َنَزَل َوُهَو ُمتََوِشح 
تِي ُفَاَنُة ِهَي َأْعَطُر نَِساِء  ، الَنَعْم َحْ َِ َأْن َأُشمر ِمنُْه، َقاَل: َنَعْم َفُشمر َعَرِب، َقاَل: َفتَْأَذُن 

، ُثمر َقاَل: َأَتْأَذُن َتَنَاَوَل َفَش فَ  ، ُثمر َقاَل: ُدوَنُكْم،  َأْن َأُعوَد، َقاَل: َفاْستَْمَكَن ِمْن َرْأِسهِ مر
 . () متفق عليه «َفَقتَُلوهُ  َقاَل 

وكان مرع كعب بن اأرف أربع عرة ليلة مضت من شهر ربيع اأول، من 
 السنة الثالثة للهجرة.

ود بمرع طاغيتها كعب بن اأرف، دب الرعب ي قلوهم، وما علمت ه
لن يتوانى ي استخدام القوة حن ا جدي النصح مع كل  ملسو هيلع هللا ىلصوعلموا أن الرسول 

من يريد العبث باأمن وإشعال الفتن، فلزموا الصمت واهدوء، وتظاهروا بالوفاء 
  الفرصة.بالعهود، وأرعت اأفاعي إى جحورها َتبئ فيها، لتخرج حن حن

 ملسو هيلع هللا ىلصزواج عثان من أم كلثوم بنت الرسول  -4
، فمرضت قبل ملسو هيلع هللا ىلصقد تزوج من قبل رقية بنت رسول اه  كان عثان بن عفان 

أن يبقى عندها، فاتت ري اه عنها عندما جاء بشر ملسو هيلع هللا ىلص غزوة بدر، فأمره النبي 
 أهل امدينة بالفتح والنر يوم بدر.ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه 

 أختها أم كلثوم ري اه عنها.ملسو هيلع هللا ىلص اه عنها زوجه الرسول  فلا ماتت رقية ري
ي شهر ربيع اأول، من ملسو هيلع هللا ىلص أم كلثوم بنت الرسول  وقد تزوج عثان بن عفان 

 . السنة الثالثة للهجرة، وكانت بكرًا وم تلد لعثان 
  . وم ُيعرف أحد تزوج ابنتي نبي غر عثان بن عفان 

ًدا ـَبَعَث مُ اه نر إِ  قال:  عن عثان بن عفان  ِن اْستََجاَب ـبِاحَِق، َفُكنُْت مِ  ملسو هيلع هللا ىلصَحمر مر
ْجَرَتْنِ َكَا ُقْلَت، َوَصِحْبُت َرُسوَل  ُبِعَث بِِه، َوَهاَجْرُت اهَولَِرُسولِِه، َوآَمنُْت بَِا ه 
ا َما َعَصيْتُُه َواَ َغَشْشتُُه َحترىاه َوَباَيْعتُُه، َفوَ  ملسو هيلع هللا ىلصاه   .()البخاري أخرجه  . اهُه َتَوفر
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 رية القردة -5
  .بعد غزوة بدر خافت قريش أن تسلك طريقها الذي كانت تسلكه إى الشام

ر عليها  فقالوا: حن اقرب موسم رحلتهم ي الصيف إى الشام: إن حمدًا قد عور
 .متجرنا، وهو عى طريقنا، فا ندري أين نسلك؟

 منا بمكة أكلنا رؤوس أموالنا، فلم يكن ها من بقاء.فقال صفوان بن أمية: إن أق
فتشاورت قريش ي هذا اأمر، فاختاروا أن يسلكوا طريق العراق، الذي خرق 
نجدا إى الشام، وهي طريق طويلة جدًا، مر رقي امدينة عى بعد كبر منها، 

ن وائل، ان، من بني بكر بيبن ح تواستأجروا دليا يدهم عى الطريق، هو فرا
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.
أنباء  ملسو هيلع هللا ىلصان عى ذات عرق، طريق العراق، فبلغت رسول اه يفسلك هم فرات بن ح

ئة راكب، ليعرض عر قريش، ، ي ما هذه العر، فبعث إليها زيد بن حارثة 
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 

 مه، وفقه ي الدين، وم يزل يغزوان، ثم أسلم وحسن إسايدليل القافلة فرات بن ح
 إى أن مات، فانتقل فرات إى مكة، فنزل ها. ملسو هيلع هللا ىلصسول اه مع ر

 قسم غنائم هذه الَية عى أهلها، بعد أن أخرج اخمس. ملسو هيلع هللا ىلصثم إن رسول اه 
وكان ذلك ي شهر مادي اآخرة، من السنة الثالثة للهجرة، وهذه الَية هي آخر 

 وأنجح رية قام ها امسلمون قبل غزوة أحد.
بعد بدر، ازداد  اً صاعقة كبرة، ونكبة شديدة، أصابت قريش هذه اهزيمة توكان

 .وخوفهم  وقلقهم ،بعدها مهم وحزهم
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 

د اأمن إى طريق جارَا، وتعيد سمعتها التي هذا احصار، وتأخذ بثأرها، وتعي
 انحطت هزيمتها ي بدر، فكانت غزوة أحد.
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 من حفصة بنت عمر ري اه عنها ملسو هيلع هللا ىلصزواج الرسول  -3
حفصة بنت عمر بن اخطاب ري اه عنها، ي شعبان من  ملسو هيلع هللا ىلصتزوج رسول اه 

، ذافة السهمي السنة الثالثة للهجرة،بعد أن انقضت عدَا من زوجها خنيس بن ح
 توي عنها بعد بدر.قد الذي 

َمْت َحْفَصُة بِنُْت   أن عمر بن اخطاب ري اه عنها عن عبد اه بن عمر ِحَن َتَأير
ْهِمِي، َوَكاَن ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل  َفُتُوِيَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اه ُعَمَر ِمْن ُخنَْيِس ْبِن ُحَذاَفَة السر

اَن، َفَعَرْضُت َعَلْيِه َحْفَصَة، َفَقاَل: ِدينَِة، َفَقاَل ُعمَ بِامَ  ُر ْبُن اخَطراِب: َأَتْيُت ُعْثَاَن ْبَن َعفر
َج َيْوِمي َهَذا َِ َأْن اَ َأَتَزور َ ُثمر َلِقَينِي، َفَقاَل: َقْد َبَدا  َِ   .َسَأْنُظُر ِي َأْمِري، َفَلبِْثُت َلَيا

ْجتَُك َحْفَصَة بِنَْت ُعَمَر، َقاَل ُعَمُر: َفَلِقيُت َأَبا َبْكٍر ال ِصِديَق، َفُقْلُت: إِْن ِشئَْت َزور
ر َشيْئًا، َوُكنُْت َأْوَجَد َعَليِْه ِمنِي َعَى ُعثَْاَن، َفَلبِثُْت  ََ َفَصَمَت َأُبو َبْكٍر َفَلْم َيْرِجْع إِ

َ ُثمر َخَطبََها َرُسوُل  َِ اهُ ملسو هيلع هللا ىلص اه َليَا ِقَينِي َأُبو َبْكٍر، َفَقاَل: َلَعلرَك َوَجْدَت َفلَ  َفَأْنَكْحتَُها إِير
ر َحْفَصَة َفَلْم َأْرِجْع إَِليَْك َشيْئًا؟ َِ ر ِحَن َعَرْضَت َع َِ   .َع

ر  َِ ُه َمْ َيْمنَْعنِي َأْن َأْرِجَع إَِليَْك فِيَا َعَرْضَت َع َقاَل ُعَمُر: ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل َأُبو َبْكٍر: َفإِنر
 ،ملسو هيلع هللا ىلص اه َقْد َذَكَرَها، َفَلْم َأُكْن ِأُْفِيَ ِرر َرُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص اه َأِي ُكنُْت َعلِْمُت َأنر َرُسوَل  ار إِ 

 .() البخاري أخرجه  .َقبِْلتَُها ملسو هيلع هللا ىلصاه َوَلْو َتَرَكَها َرُسوُل 
 قد طلق حفصة ثم راجعها ري اه عنها. ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اه 

َق َحْفَصة ُثمر َراَجَعَهاملسو هيلع هللا ىلص اه َل َرُسو َأن  عن عمر بن اخطاب  .()ابن حبان أخرجه .َطلر
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 خزيمة ري اه عنها تمن زينب بن ملسو هيلع هللا ىلصزواج الرسول  -2
 زينب بنت خزيمة اهالية ي شهر رمضان، من السنة الثالثة للهجرة. ملسو هيلع هللا ىلصتزوج رسول اه 

، وصدقتها وكانت تسمى ري اه عنها أم امساكن، لكثرة إطعامها امساكن
 عليهم، وإحساها إليهم.

 بعد أن استشهد زوجها عبيدة بن احارث بن عبد امطلب  ملسو هيلع هللا ىلصخطبها رسول اه 
، فلم تلبث عنده إا يسرًا، بضعة أشهر ا ملسو هيلع هللا ىلصي بدر، فجعلت أمرها إليه، فتزوجها 

 تزيد، ثم توفيت ي آخر شهر ربيع اآخر من السنة الرابعة للهجرة.
، وكان عمرها حن توفيت ري ملسو هيلع هللا ىلصبن خزيمة ري اه عنها، ي حياته  وكانت وفاة زينب

 ، ودفنها بالبقيع ري اه عنها.ملسو هيلع هللا ىلصاه عنها ثاثن سنة أو نحوها، فصى عليها رسول اه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



999 

 
 

 غزوة أحد -1
للنصف من شوال، من السنة الثالثة للهجرة.  ،حدثت غزوة أحد هار يوم السبت

 ل رق امدينة، سمي أحدًا لتوحده عن اجبال التي حوله.وأحد جبل شا
وسبب هذه الغزوة أن قريشًا أرادت أن تنتقم لقتاها ي بدر، وتشفي غيظها من امسلمن، 

، وتستعيد مكانتها التي تزعزعت بن العرب بعد هزيمتها ي عليهم وتروي غلة حقدها
 وا قوة َدد وجودهم.بدر، وأن تضع حدًا لتهديد امسلمن قبل أن يصبح

وكان أبو سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أي جهل، وعبد اه بن أي 
  .ربيعة، أكثر زعاء قريش نشاطًا وحمسًا خوض هذه امعركة

من استيائها عى أمواهم التي  وعجل ي حركهم ما فعلته رية زيد بن حارثة 
 جد.كانت متجهة إى الشام عن طريق ن

وأول ما فعلوه هذه الغزوة أهم احتجزوا العر التي نجا ها أبو سفيان، والتي كانت 
فقالوا للذين كانت هم أموال فيها: إن حمدًا قد وتركم، وقتل خياركم،  سببا لغزوة بدر

بوا لذلك، افأعينونا هذا امال عى حربه، لعلنا ندرك فيه ثأرنا بمن أصاب منا، فأج
 عر، وامال مسون ألف دينار.وكانت ألف ب

، وبعثت رجااً يسرون ي العرب، ويدعوهم إى ملسو هيلع هللا ىلصوجهزت قريش حرب رسول اه 
 ، فاستنفروا بني كنانة، وأهل َامة، بأشعارهم.ملسو هيلع هللا ىلصنرهم، وحرضوهم عى قتال حمد 

واأعراب من كنانة وَامة،  ،ومعت قريش اجموع من حلفائها، واأحابيش
ي مسن رجاً  ،حنظلة غسيل امائكة  الدهم أبو عامر الفاسق، وواجتمع إلي
 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 

 ن مس عرة امرأة من أراف قريش.الرجال، وحتى ا يفروا، وبلغ عدده
فخرج أبو سفيان بزوجته هند بنت عتبة، وخرج عكرمة بن أي جهل بزوجته أم 

ام، وخرج صفوان بن أمية بزوجته برزة بنت مسعود، شحكيم بنت احارث بن ه
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وخرج طلحة بن أي طلحة بزوجته سافة بنت سعد، وخرج عمرو بن العاص 
 جاج.بزوجته ريطة بنت منبه بن اح

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.

برسالة  وعها من مكة بعث العباس بن عبد امطلب فلا خرجت قريش بجم
، ضمنها ميع تفاصيل جيش قريش، ودفع بالكتاب إى ملسو هيلع هللا ىلصمستعجلة إى الرسول 

رجل من بني غفار كان قد استأجره، ورط عليه أن يأي امدينة ي ثاثة أيام ففعل، 
أي  ملسو هيلع هللا ىلص وهو بمسجد قباء، فقرأ الرسالة عى الرسول ملسو هيلع هللا ىلصوسلم الرسالة إى الرسول 

يكتب بأخبار امركن إى  بالكتان، وكان العباس  ملسو هيلع هللا ىلص، فأمره  بن كعب 
عاد مَعًا إى امدينة، وأخذ يستشر أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص، ثم إن الرسول ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 ري اه عنهم فيا بلغه.
 بحراسة امدينة خوفًا من أن يؤخذ امسلمون عى غرة. ملسو هيلع هللا ىلصوحينئذ أمر رسول اه 

ر اأنصار فيهم سعد بن معاذ، وأسيد بن حضر، وسعد بن عبادة فقام نفر من كبا
فباتوا ليلة اجمعة  ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنهم، ومعهم بعض امسلمن بحراسة الرسول 

 عى بابه، وعليهم الساح حتى أصبحوا، وقام البعض اآخر بحراسة امدينة.
  : وصول جيش قريش إى امدينة 

 ظاهر امدينة،ف اليهود وامنافقون، ووصل امركون شاع خر مسر قريش ي الناس، وأرج
  .ونزلوا قريبا من جبل أحد، عى شفر الوادي، مقابل امدينة، وعسكروا هناك

خر قريش استشار أصحابه، وأخرهم برؤياه التي رآها ليلة  ملسو هيلع هللا ىلصفلا تأكد للرسول 
ا، َوَرَأْيُت ي ذؤابة َسْيِفي َثْلًا،َوَأور  ُتْذَبُح إِِي َقْد َرَأْيُت َبَقًرا » :ملسو هيلع هللا ىلصاجمعة، فقال   ْلُتَها َخْرً

ْلُتَها امَ َوَرَأْيُت َأِيَ َأْدَخْلُت َيِدي ِي ِدرْ   . () ي دائل النبوة أخرجه البيهقي «ِدينَةَ ٍع َحِصينٍَة َفَأور
 ، َسيًْفا َفاْنَقَطَع َصْدُرهُ  َرَأْيُت ِي ُرْؤَياَي َأِي َهَزْزُت »:   َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النربِِي  وعن أي موسى 

                                                 
 .(9/999ي دائل النبوة ) / أخرجه البيهقيصحيح( 9)
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َما َفإَِذا ُهَو َما ُأِصيَب ِمَن امُْؤِمنَِن َيْوَم ُأُحٍد، ُثمر َهَزْزُتُه ُأْخَرى َفَعاَد َأْحَسَن َما َكاَن، َفإَِذا ُهَو  
، َفإَِذا ُهُم امُْؤِمنُوَن َيْوَم َخ اه ِمَن الَفتِْح َواْجتَِاِع امُْؤِمنَِن، َوَرَأْيُت فِيَها َبَقًرا، وَ اه َجاَء بِِه  ْر 

 .() متفق عليه «ُأُحدٍ 
إن رأيتم أن تقيموا بامدينة، »أصحابه ري اه عنهم، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصثم استشار النبي 

ونجعل النساء والذرية ي اآطام، فإن أقاموا أقاموا بر مقام، وإن دخلوا علينا 
 .«موا من فوق الصياي واآطامرُ قاتلناهم ي اأزقة، فنحن أعلم ها منهم، و

وكان هذا الرأي هو رأي اأكابر من امهاجرين واأنصار، وكان عبد اه بن أي 
من القتل، وحر  ، ا نصحًا للمسلمن، ولكن خوفاً ملسو هيلع هللا ىلصسلول يرى رأي رسول اه 

 الشورى بصفته أحد زعاء اخزرج.
خاصة اأحداث، والذين م  لكن كان رأي اأغلبية من الصحابة اخروج إى العدو،

 .ري اه عنهم يشهدوا بدرًا من الصحابة
َفَقاَلوا: َيا َرُسوَل اهِ، َواهِ َما ُدِخَل َعَليْنَا فِيَها ِي اجَاِهلِيرِة، َفَكيَْف ُيْدَخُل َعَليْنَا فِيَها 

ْنَصاُر: َرَدْدَنا اأَ تَُه، َقاَل: َفَقاَلِت َقاَل: َفَلبَِس َأْمَ  ، «َشْأَنُكْم إًِذا  »ْسَاِم؟ َفَقاَل: اإِ ِي 
 .()أخرجه أمد .َرْأَيهُ ملسو هيلع هللا ىلص َعَى َرُسوِل اهِ 

أقم بامدينة، وا َرج إليهم،   فقال رأس امنافقن عبد اه بن أي سلول: يا رسول اه
 ه.لنا قط إا أصاب منا، وا دخلها علينا إا أصبنا من وفواه ما خرجنا منها إى عد

أن أكثر الناس أبى إا اخروج إى العدو، وم يتناهوا إى ملسو هيلع هللا ىلص فلا رأى رسول اه 
 . ()أخرجه أمد «إًِذا مكُ نُ  َشأْ »رأيه، قال: 

اجمعة بالناس، فوعظهم وأمرهم باجد وااجتهاد، وأخرهم  ملسو هيلع هللا ىلصثم صى الرسول 
 لك.أن هم النر إذا صروا، وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم، ففرح الناس بذ

 بالناس العر، وقد ُحشدوا، وحر أهل العواَ. ملسو هيلع هللا ىلصثم صى النبي 

                                                 
 (.9999، ومسلم برقم )واللفظ له (9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
 (.99999/ أخرجه أمد برقم )صحيح( 9)
 (.99999/ أخرجه أمد برقم )صحيح (9)
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 بيته، وكان الناس ينتظرون خروجه، فقال هم سعد بن معاذ، ملسو هيلع هللا ىلصثم دخل رسول اه 
عى اخروج، وهو أعلم باه،  ملسو هيلع هللا ىلصاستكرهتم رسول اه  ؛وأسيد بن حضر ري اه عنها

 دوا اأمر إليه، فندموا ميعا عى ما صنعوا.وبا يريد، والوحي ينزل عليه من الساء، فر
 مته، وظاهر بن درعن، وتقلد السيف.وقد لبس أ ملسو هيلع هللا ىلصفخرج عليهم رسول اه 

ما كان لنا أن نخالفك، وا   فلا رآه الناس قاموا فاعتذروا إليه، وقالوا: يا رسول اه
 احرب . ، فاعتذر هم بأنه لبس أمةرهك عى اخروج، فاصنع ما بدا لكنستك
ُه َليَْس لِنَبِي  إَِذا َلبَِس َأَْمتَُه َأْن  »ملسو هيلع هللا ىلص: رسول اه : قال قال  اهَجابِِر ْبِن َعبِْد  َعنْ  إِنر

 .()د أخرجه أم « َيَضَعَها َحترى ُيَقاتَِل 
 ي الناس باخروج إى العدو. ملسو هيلع هللا ىلصثم أذن مؤذن رسول اه 

  : خروج امسلمن إى أحد 
 األوية. ملسو هيلع هللا ىلصثم عقد الرسول 

دفعه إى احباب بن  :، ولواء اخزرج إى أسيد بن حضر  ملسو هيلع هللا ىلصدفعه  ؛لواء اأوس
عى  ملسو هيلع هللا ىلص، واستعمل  دفعه إى مصعب بن عمر  :، ولواء امهاجرين امنذر 
  .ليصِ بمن بقي ي امدينة ،ة ابن أم مكتومامدين

، سعد ملسو هيلع هللا ىلصي ألف من أصحابه، وخرج السعدان أمام الرسول  ملسو هيلع هللا ىلصثم خرج رسول اه 
دارعن، وخرج مزة بن  اري اه عنها، يعدوان، وكان ،بن معاذ، وسعد بن عبادة

 حارًا. عبد امطلب 
دارع، حتى وصل إى  م فرسان، ومائةهومعه جيشه، ومع ملسو هيلع هللا ىلصثم سار رسول اه 

(، فعسكر فيه، ثم أخذ يستعرض جيشه، فرد من  الشيخن مكان جهة أحد، يقال له )
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.
بأصحابه امغرب، ثم صى  ملسو هيلع هللا ىلصشيخن( أدركهم امساء، فصى الرسول وي منطقة )ال

العشاء، وبات هناك، واختار مسن رجًا حراسة امعسكر، يتجولون حوله، وكان 
 . قائدهم حمد بن مسلمة 

                                                 
 (99999/ أخرجه أمد برقم )صحيح(  9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
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 ، وتوى حراسته ذكوان بن عبد القيس، فلزمه وم يفارقه.ملسو هيلع هللا ىلصونام رسول اه 
وانتهى إى مكان يقال له  ي السحر، ملسو هيلع هللا ىلص وقبل طلوع الفجر أدلج رسول اه

بااً فأذن وأقام، فصى  ملسو هيلع هللا ىلصصاة الفجر، فأمر فحانت بن امدينة وأحد،  (الشوط)
 بأصحابه الفجر. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 

سلول، ومعه ثاثائة من بن وي هذه الفرة، وي ذلك امكان أنخزل عبد اه بن أي 
ومن ا  ،: عصاي وأطاع الولدانملسو هيلع هللا ىلصول امنافقن، ثلث اجيش، وهو يقول عن الرس

ما ندري عام نقتل أنفسنا هاهنا؟ ارجعوا أها الناس، فرجع ومن معه من  ،رأي له
 ي سبعائة من أصحابه. ملسو هيلع هللا ىلصامنافقن، وبقي رسول اه 

رهم باه لرجعوا، فلا استعصوا عليه، وذكر  -والد جابر امنافقن - ثم تبع عبد اه بن حرام
 ا اانراف، قال هم: أبعدكم اه، أعداء اه، فسيغني اه عز وجل نبيه عنكم.إ اوأبو

                 : وي هؤاء امنافقن نزل قول اه 
                                      

                              
  [ . 999-999/آل عمران]                 

                         قبل لقاء العدو ي أحد:  ن من امنافقننوميز اه امؤم
                                                 

 [.995/آل عمران ]                             
ا  :انخزل ابن سلول وأصحابه قالت طائفة من امؤمنن نقاتلهم، وطائفة قالتوما  

                       نقاتلهم، فأنزل اه سبحانه: 
  [ . 99/النساء]                               

بالرجوع،  وما رجع ابن سلول وأصحابه بثلث اجيش مت بنو سلمة وبنو حارثة
      ، وفيها أنزل اه تعاىملسو هيلع هللا ىلصفعصمها اه سبحانه وثبتها، وحقتا بالرسول 

  [ . 999/آل عمران]                         
سره نحو قريش، وكان معسكر امركن حول بينه وبن أحد،  ملسو هيلع هللا ىلصثم واصل الرسول 

 .«كثب، من طريق ا يمر بنا عليهم؟من رجل خرج بنا عى القوم من  »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال 
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إى أحد،  قصراً  ثم اختار طريقاً   .فقال: أنا يا رسول اه فقام أبو خيثمة احارثي 
يمر بحرة بني حارثة ومزارعهم، فسار حتى نزل الشعب من أحد، ي عدوة الوادي 

 ظهره إى جبل أحد، وجعل امدينة، جاعاً  إى اجبل، فعسكر بجيشه مستقباً 
 جبل الرماة عن يساره. عينن
   جيشه : ملسو هيلع هللا ىلصتعبئة الرسول 

أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصي صباح يوم السبت، اخامس عر من شهر شوال، عبأ رسول اه 
، وعى  ري اه عنهم للقتال، فجعل عى ميمنة اجيش امنذر بن عمرو 

 .، يسانده امقداد بن عمرو اميَة الزبر بن العوام 
عى مسن  البدري  عبد اه بن جبر اأنصاري اأوي ملسو هيلع هللا ىلصر رسول اه وأمر 

رام، وأمرهم بالتمركز عى جبل صغر، يقع عى الضفة اجنوبية من وادي قناة، 
 سمي فيا بعد بجبل الرماة.

انضح اخيل عنا بالنبل، ا يأتونا من خلفنا، إن كانت  »أمرهم:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اه 
 .() « ؤتن من قبلكنُ ا  لنا أو علينا، فاثبت مكانك،

ُحوا َمَكاَنُكْم َهَذا َحترى ُأْرِسَل »للرماة: ملسو هيلع هللا ىلص ثم قال  َْطُفنَا الطرْرُ َفَا َتْرَ ََ إِْن َرَأْيتُُموَنا 
ُحوا َحترى ُأْرِسَل إَِليُْكم إَِليُْكْم،َوإِْن َرَأْيُتُموَنا َهَزْمنَا الَقْوَم َوَأْوَطْأَناُهْم َفاَ   .() البخاري أخرجه«َتْرَ

                   وي هذه التعبئة نزل قوله سبحانه : 
  [ .999/آل عمران]             

 أفضل مكان ي ميدان القتال، مع أنه نزل فيه بعد العدو. ملسو هيلع هللا ىلصوهذا احتل رسول اه 
يبث روح احاسة والبسالة ي أصحابه، وحرضهم عى  ملسو هيلع هللا ىلصثم أخذ رسول اه 

فبسطوا أيدهم  «من يأخذ مني هذا ؟» فقال: أخذ سيفاً ، ثم لصر والثبات عند اللقاءا
ساك  الفق .قال فأحجم القوم «فمن يأخذه بحقه؟»كل إنسان منهم يقول أنا أنا قال: 

 .()أخرجه مسلم .أنا آخذه بحقه قال: فأخذه ففلق به هام امركن :بن خرشة أبو دجانة
                                                 

 .(9/99سرة ابن هشام ) انظر(  9)
 (.9995(  أخرجه البخاري برقم )9)
 (.9999برقم ) مسلمأخرجه  (9)
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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، 
عى اميَة عكرمة بن أي جهل، وجعلوا عى امشاة صفوان بن أمية، أو عمرو و

بن العاص، وجعلوا عى الرماة وكانوا مائة عبد اه بن أي ربيعة، ودفعوا اللواء إى 
 طلحة بن أي طلحة من بني عبد الدار.

 هموجاء أبو سفيان إى بني عبد الدار ملة اللواء ليحرضهم عى القتال، وحث
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 غدًا إذا التقينا 
وقد ثبتوا عند احتدام امعركة، حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم، ونجح أبو  ،كيف نصنع
 إثارة ميتهم حاية اللواء.سفيان ي 

وقبل نشوب امعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع ي صفوف امسلمن، 
حيث أرسل أبو سفيان رسواً إى اأنصار يقول هم: يا معر اأوس واخزرج، 

بيننا وبن ابن عمنا ننرف عنكم، فإنه ا حاجة لنا بقتالكم، فرد عليه اأنصار  اخلو
 ًا، وأسمعوه ما يكره.ردًا عنيف

وخرج إى اأنصار أبو عامر الفاسق، الذي ألب قريشًا 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 
باءت حاوات الكفار بالفشل ي تفريق باحجارة ومن معه حتى فر منهم، وبذلك 

 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 :
 . ار .. ربًا بكل بتاروهًا بني عبد الدار .. وهًا ماة اأدي
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 ارقـــرش النمــونف       انق ــــوا نعـــقبلإن تُ   ويقلن أيضا :
 قـــــراق غر وامـــــف       ارق ــأو تدبروا نف

 : بدء القتال بن امسلمن وامركن 
 التحم اجيشان، واقتتل الناس يومئذ قتااً شديدًا، ي كل مكان من ميدان امعركة،

ثقل امعركة يدور حول لواء امركن، فقد تعاقب بنو عبد الدار عى مل وكان  
اللواء بعد قتل قائدهم طلحة بن أي طلحة، ثم أخواه عثان وأبو سعد ابنا أي 
طلحة، قتا واحدًا تلو اآخر، ثم تعاقب عى اللواء أبناء طلحة بن أي طلحة، 

 رزة واحدًا بعد اآخر.ع، ثم احارث، ثم كاب، فقتلوا ي امبافمسا
تل ي امبارزة أحد عر رجاً من ملة لواء امركن من بني عبد وهكذا حتى قُ 

الدار، وم يبق منهم أحد حمله، وشارك ي امبارزة وَقتَل هؤاء من امسلمن: 
عِ بن أي طالب، ومزة بن عبد امطلب، وسعد بن أي وقاص، وعاصم بن 

  بن العوام، ري اه عنهم أمعن.، والزبروقزمان ،ثابت
عليهم، ما يدنو منه أحد إا قتل،  وبعد هذا القتل الكبر أصبح لواء امركن شؤماً 

 فركوه ملقي عى اأرض.
ثم اشتد القتال، ومي الوطيس، وتعانقت السيوف، وملت خيالة امركن عى 

 ن عى أعقاهم.نضحهم الرماة بالنبال فينتكصوفامسلمن ثاث مرات، 
  من امسلمن ي هذا اليوم باء حسناً، وأظهروا من البطوات ما أعجز امركن.روأبى كث
وسعد بن أي وقاص، ري  ،وأبو طلحة ،والزبر ،وطلحة ،عِقتااً شديدًا وقاتل 

 اه عنهم، وأبطال غرهم كثر.
قتال، فكان أبو دجانة ا وأظهر الصحابة ري اه عنهم بطوات عظيمة ي ساحة ال

 من امركن إا قتله. يلقى أحداً 
من ملة قتال اأبطال، فقتل نفرًا  وقاتل أسد اه وأسد رسوله مزة بن عبد امطلب 

مكن منه،  لواء امركن، وبينا هو يبارز أحد امركن فقتله، وكمن له وحي حتى
 مقتاً. هثم رماه بحربته، فأصابت من
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َِ َمْواََي ُجبَْرُ  يقال وح َزَة َقتََل ُطَعيَْمَة ْبَن َعِدِي ْبِن اِخيَاِر بِبَْدٍر، َفَقاَل  : إِنر َمْ
 ، ، َقاَل: َفَلار َأْن َخَرَج النراُس َعاَم َعيْنَْنِ ْبُن ُمْطِعٍم: إِْن َقتَْلَت َمَْزَة بَِعِمي َفَأْنَت ُحر 

ُأُحٍد، َبيْنَُه َوَبيْنَُه َواٍد، َخَرْجُت َمَع النراِس إَِى الِقتَاِل، َفَلار َأِن َوَعيْنَْنِ َجبَل  بِِحيَاِل 
  .اْصَطُفوا لِْلِقتَاِل، َخَرَج ِسبَاع  َفَقاَل: َهْل ِمْن ُمبَاِرٍز؟

لِِب، َفَقاَل: َيا ِسبَاُع، َيا اْبَن ُأمِ  َأْنَاٍر ُمَقِطَعِة  َقاَل: َفَخَرَج إَِليِْه َمَْزُة ْبُن َعبِْد امُطر
اِهِب، َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَرُسوَلُه اه َحاُد ـالبُُظوِر، َأتُ  ؟ َقاَل: ُثمر َشدر َعَليِْه، َفَكاَن َكَأْمِس الذر
َت َصْخَرٍة، َفَلار َدَنا ِمنِي َرَميْتُُه بَِحْرَبتِي،ـَوَكَمنُْت لِ  َفَأَضُعَها ِي ُثنرتِِه َحترى  َحْمَزَة َحْ

 .()أخرجه البخاري .ْت ِمْن َبْنِ َوِرَكيِْه، َقاَل: َفَكاَن َذاَك الَعْهَد بِهَخَرَج 
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، 

 نها.ري اه ع
ا َكاَن َيْوُم ُأُحٍد، ِجيَء بَِأِي ُمَسًجى، َوَقْد ُمثَِل بِِه، َقاَل: مر   عن جابر بن عبد اه

َفَأَرْدُت َأْن َأْرَفَع الثرْوَب َفنََهاِي َقْوِمي، ُثمر َأَرْدُت َأْن َأْرَفَع الثرْوَب َفنََهاِي َقْوِمي، َفَرَفَعُه 
« َمْن َهِذِه؟»َمَر بِِه َفُرفَِع َفَسِمَع َصْوَت َباكِيٍَة َأْو َصائَِحٍة، َفَقاَل: ، َأْو أَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهِ 

َ َتبْكِي؟ َفَا َزاَلِت امََائَِكُة ُتظُِلُه »َفَقاُلوا بِنُْت َعْمٍرو، َأْو ُأْخُت َعْمٍرو، َفَقاَل:  َوِم
 .()متفق عليه «بَِأْجنَِحتَِها َحترى ُرفِعَ 

أبى باء حسنًا ي قتال امركن، وكاد يقتل أبا سفيان بن  عامر وحنظلة بن أي 
 إِنر »ملسو هيلع هللا ىلص: فقال النبي حرب، لكن شداد بن اأسود قتله قبل أن يصل إى أي سفيان، 

ا َقاَلْت: َخَرَج َوُهَو ُجنُب  مر فَ  «َائَِكُة، َفَسُلوا َصاِحبَتَهُ ُكْم َحنَْظَلَة ُتَغِسُلُه امَ َصاِحبَ 
َلتْهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاه ائَِعَة، َفَقاَل َرُسوُل اهَ  َسِمعَ   .()أخرجه ابن حبان واحاكم «َائَِكةُ امَ  َفَذاَك َقْد َغسر

                                                 
 (.9999( أخرجه البخاري برقم )9)
 .    واللفظ له (9999(، ومسلم برقم )9959، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9599)احاكم برقم أخرجه (، و9999/ أخرجه ابن حبان برقم )صحيح( 9)
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شديد العرج، وكان له أربعة أبناء شباب، فلا  اً أعرج  حوكان عمرو بن اجمو
فأذن له، وكان  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  ىقد عذرك، فأت  كان يوم أحد قال له أبناؤه: إن اه 

 .حتى استشهد ، فقاتل سيد بني سلمة
ُه َحَرَ َذلَِك َقاَل: َأَتى َعْمُرو ْبُن   عن أي قتادة  ملسو هيلع هللا ىلصُموِح إَِى َرُسوِل اهِ اجَ َأنر

ِِ َهِذِه َسبِيِل اهِ َحترى ُأْقتََل َأْمِي بِ  َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهِ، َأَرَأْيَت إِْن َقاَتْلُت ِي  ِرْج
. َفَقتَُلوُه   «َنَعْم  »: ملسو هيلع هللا ىلصنرِة؟، َوَكاَنْت ِرْجُلُه عْرَجاَء، َفَقاَل َرُسوُل اهِ اجَ َصِحيَحًة ِي 

َكَأِي َأْنُظُر إَِليَْك  »َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَيْوَم ُأُحٍد ُهَو َواْبُن َأِخيِه َوَمْوًى َهُْم، َفَمرر َعَليِْه َرُسوُل اهِ 
 .() أخرجه أمد «اجَنرةَمِْي بِِرْجلَِك َهِذِه َصِحيَحًة ِي 

من بني عبد اأشهل يأبى اإسام، فلا  م روكان عمرو بن ثابت امعروف باأص
كان يوم أحد قذف اه اإسام ي قلبه، للحسنى التي سبقت له من ربه، فأسلم، 

، فقاتل حتى قتل، وم يعلم أحد بأمره، ومات ي ملسو هيلع هللا ىلصوأخذ سيفه، وحق بالرسول 
ُه لَ »، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصلصحابة لرسول اه فذكره اوقته،   :. قال أبو هريرة«نرةِ ِمْن َأْهِل اجَ ـإِنر

 .() أخرجه أمد .وم يصل ه صاة قط
 تل، وكان قد دعا ربه أن يرزقه الشهادة ي سبيل اه.حتى قُ  وقاتل عبد اه بن جحش 

وكان من  ،وف بينه وبن عبد الرمن بن ع ملسو هيلع هللا ىلص، آخى رسول اه  وسعد بن الربيع 
 أغنياء اأنصار، وقد أبى باًء حسنًا ي القتال، حتى استشهد.

َِ  َيْوَم ُأُحٍد لَِطَلِب ملسو هيلع هللا ىلص اه َقاَل : َبَعثَنِي َرُسوُل    َزْيِد ْبِن َثابٍِت   َعنْ  بِيِع، َوَقاَل    :َسْعِد ْبِن الرر
اَم ، َوُقْل َلُه : َيُقوُل َلَك َرُسوُل  : َكيَْف َجُِدَك؟  َقاَل : َفَجَعْلُت اه إِْن َرَأْيتَُه َفَأْقِرْئُه ِمنِي السر

َبًة  ،َقتَْى َفَأَصبْتُُه َوُهَو ِي آِخِر َرَمٍق الَأُطوُف َبْنَ  َبٍة َوبِِه َسبُْعوَن َرْ َما َبْنَ َطْعنٍَة بُِرْمٍح َوَرْ
اَم ، َوَيُقوُل َلَك : ملسو هيلع هللا ىلص اه بَِسيٍْف َوَرْميٍَة بَِسْهٍم ، َفُقْلُت َلُه : َيا َسْعُد ، إِنر َرُسوَل  َيْقَرُأ َعَليَْك السر

ِي َكيَْف َجُِدَك ؟» ااه َقاَل : َعَى َرُسوِل  «َخِرْ اُم ، َوَعَليَْك السر ُم ، ُقْل َلُه : َيا َرُسوَل السر
 َأْن َخُْلَص إَِى اه نرِة ، َوُقْل لَِقْوِمي اأَْنَصاِر : ا ُعْذَر َلُكْم ِعنَْد اجَ ، َأِجُدِي َأِجُد ِريَح اه 

 .()واحاكممالك أخرجه  .اهَوفِيُكْم ُشْفر  َيْطِرُف ، َقاَل : َوَفاَضْت َنْفُسُه َرِمَُه ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوِل  
                                                 

 (.99999/ أخرجه أمد برقم )حسن( 9)
 (.99999/ أخرجه أمد برقم )حسن( 9)
 (.9599احاكم برقم )أخرجه (، و99برقم ) مالك/ أخرجه صحيح( 9)
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وكان من قاتل يوم أحد مية، وليس بنية اجهاد ي سبيل اه، فكان من أهل النار، رجل 
 .«إنه من أهل النار»، يقول:  كر له قزمانإذا ذُ  ملسو هيلع هللا ىلصيقال له قزمان، وكان رسول اه 

فلا كان يوم أحد قاتل قتااً شديدًا، فقتل وحده سبعة أو ثانية من امركن، وكان 
خنته اجراح. فقال له رجال من امسلمن: واه لقد أبليت اليوم يا قزمان ذا بأس، فأث

فأبر. فقال: باذا أبر، فو اه إن قاتلت إا عن أحساب قومي، ولوا ذلك ما 
 قاتلت، فلا اشتدت عليه جراحه أخذ سهًا من كنانته فقتل نفسه.

العظيمة، حتى أن الرسول قتااً شديدًا ي هذه الغزوة  وقاتل سعد بن أي وقاص 
 من شدة إعجابه به يوم أحد فداه بأبيه وأمه وحده. ملسو هيلع هللا ىلص

َأَبَوْيِه ِأََحٍد َغْرِ َسْعِد ْبِن  ملسو هيلع هللا ىلصقال:  َما َمََع َرُسوُل اهِ   عن عِ بن أي طالب
ُه َجَعَل َيُقوُل َلُه َيْوَم ُأُحٍد:   .()ليهمتفق ع «اْرِم فَِداَك َأِي َوُأِمي»َمالٍِك، َفإِنر

بنفسه، واتقى عنه  ملسو هيلع هللا ىلصيوم أحد باًء عظيا، ووقى رسول اه  وأبى طلحة بن  عبيد اه 
 النبل بيده حتى شلت.

 قتااً عظيًا يوم أحد، وكان من أشهر الرماة. وقاتل أبو طلحة اأنصاري 
، َوَأُبو َطْلَحَة  ملسو هيلع هللا ىلصالنربِِي  َقاَل: مَرا َكاَن َيْوُم ُأُحٍد اْهََزَم َناس  ِمَن النراِس َعنِ   عن أنس

َجِوب  َعَليِْه بَِحَجَفٍة، َقاَل: َوَكاَن َأُبو َطْلَحَة َرُجًا َراِمًيا، َشِديَد ـمُ  ملسو هيلع هللا ىلصَبْنَ َيَدِي النربِِي 
َ َيْوَمئٍِذ َقْوَسْنِ َأْو َثَاًثا ََ  .()متفق عليه .النرْزِع، َوَك

َلَصْوُت َأِي َطْلَحَة ِي »ملسو هيلع هللا ىلص: ه قال نأحتى   يعجب بشجاعة أي طلحةملسو هيلع هللا ىلص وكان 
كَِن ِمْن فِئَةٍ   . () أخرجه أمد «اجَيِْش َأَشُد َعَى امْرِ

ي احرب، ثم ينثر كنانته، ويقول: وجهي لوجهك  ملسو هيلع هللا ىلصجثو بن يدي النبي  وكان 
 الوقاء، ونفِ لنفسك الفداء.

 حمد عليكم حق، ْر نَ  وخريق من علاء اليهود، وقد قال لقومه اليهود: إنر 
صبت فقالوا: إن اليوم يوم سبت، فقال: ا سبت لكم، فأخذ سيفه وعدته، وقال: إن أُ 

                                                 
 .(9999(، ،مسلم برقم )9995، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه(  9)
 .(9999(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 .(99999/ أخرجه أمد برقم )صحيح(  9)



995 

 
 

حتى قتل، فقال رسول  ملسو هيلع هللا ىلصفاَ محمد، يصنع فيه ما يشاء، ثم قاتل مع رسول اه 
 .() «خريق خر هود »: ملسو هيلع هللا ىلصاه 
 : النر امبن 

اه نره يوم أحد عى امسلمن، لقد دارت رحا احرب عى امركن، وأنزل 
وهم بالسيوف، وولت نساء الكفار ا يلوون عى يء، وصدقهم وعده، فحُس 

بقوله النر وسيطر امسلمون عى أرض امعركة سيطرة تامة، كا بن اه ذلك 
                       سبحانه: 

                            
                        

  [ . 999/آل عمران]                    
 وياحقوهم امركنيتبعون  مري اه عنهوبعد هذا النر العظيم بدأ الصحابة 

وجمعون الغنائم، وكان للرماة دور عظيم ي هذا النر امؤزر، فقد ملت خيل 
 سلمن، ففشلوا ورجعوا، بسبب نضح الرماة هم بالنبل.امركن ثاث مرات عى ام

 : شؤم امعصية 
وبينا امسلمون يتبعون امركن، يقتلون ويأرون، وجمعون الغنائم من 

ليجمعوا مع  ،عى اجبل ينزلون ملسو هيلع هللا ىلصاميدان، وإذا بالرماة الذين وضعهم رسول اه 
: أنسيتم ما قال لكم رسول اه  فقال هم أمرهم عبد اه بن جبر ، الناس الغنائم

 ؟ فلم يطيعوه، ما يرون من هزيمة امركن.ملسو هيلع هللا ىلص
اَلِة َيْوَم ُأُحٍد، َوَكاُنوا َمِْسَن ملسو هيلع هللا ىلص َجَعَل النربُِي  :قال عن الراء بن عازب  جر َعَى الرر

، َفَقاَل: اه َرُجًا َعْبَد  َْطُفنَا الطر »ْبَن ُجَبْرٍ ََ ُحوا َمَكاَنُكْم َهَذا َحترى إِْن َرَأْيُتُموَنا  ْرُ َفَا َتْرَ
ُحوا َحترى ُأْرِسَل إَِلْيُكمْ  ، «ُأْرِسَل إَِلْيُكْم، َوإِْن َرَأْيُتُموَنا َهَزْمنَا الَقْوَم َوَأْوَطْأَناُهْم، َفَا َتْرَ

، َرافَِعاٍت  َرَأْيُت النَِساَء َيْشَتِدْدَن، َقْد َبَدْت اه َفَهَزُموُهْم، َقاَل: َفَأَنا وَ  َخَاِخُلُهنر َوَأْسُوُقُهنر
، َفَقاَل َأْصَحاُب َعْبِد  : الَغنِيَمَة َأْي َقْومِ اه ثَِياَهُنر الَغنِيَمَة، َظَهَر َأْصَحاُبُكْم  َفَا  ،ْبِن ُجَبْرٍ
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: َأَنِسيُتْم َما َقاَل َلُكْم َرُسوُل اه َتنَْتظُِروَن؟ َفَقاَل َعْبُد  َلنَْأتَِنر اه ؟ َقاُلوا: وَ ملسو هيلع هللا ىلص اه  ْبُن ُجَبْرٍ
 .() أخرجه البخاري .الَغنِيَمة النراَس، َفَلنُِصيَبنر ِمنَ 

وا ظهور امسلمن للعدو، تركوترك أغلب الرماة اخمسن أماكنهم ي اجبل، و
وثبت عبد اه بن جبر ي مكانه، وثبت معه نفر ما يبلغون العرة، وي هذه امخالفة 

            نزل قوله سبحانه:  ملسو هيلع هللا ىلصيمة أمر رسول اه العظ
                            

                            
  [ . 999/آل عمران]                           

 من أين جاءَم امصيبة ليتقوها.هم فَ وهذا وضع اه قلوهم أمامهم مكشوفة با فيها، وعرر 
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

هي عمرة بنت علقمة احارثية فرفعت لواء امركن الذي كان مطروحا  امركن
 عى اأرض، فاجتمع حوله امركون.

كون بامسلمن من اأمام واخلف، فحدثت فوى عارمة ي فأحاط امر
ل الرماة بمخالفتهم أمر الرسول   ملسو هيلع هللا ىلصصفوفهم، وانفلت الزمام، وضاع النظام، وحور

صفوف امسلمن امنظمة التي كانت تقاتل كبنيان مرصوص إى فوى عارمة، 
 تل من امسلمن ناس كثر.والتبس اأمر، وقُ  ،فرب بعضهم بعضاً 

َخ إِْبلِيُس َلْعنَُة  ري اه عنها عائشةعن  ُكوَن، َفَرَ َقاَلْت:  مرا َكاَن َيْوَم ُأُحٍد ُهِزَم امُْرِ
 .()أخرجه البخاري.ُأْخَراُكْم، َفَرَجَعْت ُأواَُهْم َفاْجَتَلَدْت ِهَي َوُأْخَراُهماه َعَلْيِه: َأْي ِعَباَد اه 

، أهم م يعرفوه، فقد بر اليان، والد حذيفة خطأً وقتل امسلمون ي هذه ااضطرابات 
   .، فقال: أي عباد اه أي، أي ، فإذا هو بأبيه اليان  حذيفة 
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 .()أخرجه البخاريقال: فو اه ما احتجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة: يغفر اه لكم.
زاده ذلك عند أن يفديه، فتصدق حذيفة بديته عى امسلمن، ف ملسو هيلع هللا ىلصفأراد رسول اه 

 .ومنزلة خراً  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 
وخَ امسلمون بسبب الضعف اإنساي لفريق من اجنود كل ما ربحوه ي أول 

                                :هذه الغزوة 
 [.99/النور]     

حامل  ثم تراجع امسلمون، وترك بعضهم ساحة القتال، وثبت مصعب بن عمر 
، فأقبل عليه ابن قمئة، فارس من ملسو هيلع هللا ىلصامسلمن، وأخذ يقاتل دون رسول اه  لواء

عِ بن أي  ملسو هيلع هللا ىلصامركن، فقتل مصعب بن عمر، فسقط اللواء، فأمر رسول اه 
 أن يرفع اللواء فرفعه. طالب 

  ملسو هيلع هللا ىلصإشاعة مقتل الرسول : 
تل مته، فظن ابن قميئة أنه قإذا لبس أ ملسو هيلع هللا ىلصيشبه الرسول  كان مصعب بن عمر 

 .اً ، فرجع إى امركن وهو يقول: قتلت حمدملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 
وِخ الشيطان بصوت عاٍل: أا إن حمدًا قد قتل، فلا سمع امسلمون ذلك عظم 
 اأمر عليهم، وطاشت أحامهم، وأصبحوا حيارى، ا يدرون ما يصنعون، فانقسموا

 إى ثاث فرق: بعد هذه اإشاعة
رار، وتركت ساحة امعركة، ا عن نية سيئة، وا إِار الفرقة اأوى : اذت بالف

عى اخطيئة، بل عن ضعف بري قادهم إى الفرار بعد رؤية اهاك، وهؤاء 
                قليلون كا قال سبحانه وتعاى : 

                     
  . [ 999/آل عمران]                        

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

أصابتهم احرة، فصارت غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه، ة الثانية: الذين قالفر
أو يستمر عى بصرته ي القتال إى أن يقتل، وهم أكثر الصحابة، ثم تراجع هؤاء 

 ما عرفوا أنه حي. ملسو هيلع هللا ىلصإى الرسول 
ضوكان من تصدى للمركن  امؤمنن عى القتال بعد هذه الشائعة أنس بن  وحرر

إى اجنة، وتعويض ما فاته يوم بدر، فقال عندما رأى  النر، الذي كان يتشوق
اللرُهمر إِِي َأْعتَِذُر إَِليَْك ِمرا َصنََع َهُؤَاِء َيْعنِي َأْصَحاَبُه ، َوَأْبَرُأ بعض امسلمن قعودًا: 

َم َفاْستَْقبََلُه امُ إَِليَْك ِمرا َصنََع َهُؤَاِء َيْعنِي  كَِن ، ُثمر َتَقدر َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ ، َفَقاَل : َيا ْرِ
 نرَة َوَرِب النرْرِ إِِي َأِجُد ِرَحَها ِمْن ُدوِن ُأُحٍد ، َقاَل َسْعد  : َفَا اجَ َسْعُد ْبَن ُمَعاٍذ 

  .َما َصنَعَ  اْستََطْعُت َيا َرُسوَل اهِ
َبًة بِا يِْف َقاَل َأَنس  : َفَوَجْدَنا بِِه بِْضًعا َوَثَانَِن َرْ  ،َأْو َطْعنًَة بُِرْمٍح ، َأْو َرْميًَة بَِسْهمٍ  ،لسر

ُكوَن َفَا َعَرَفُه َأَحد  إِار ُأْختُُه بِبَنَانِِه ، َقاَل َأَنس  : ُكنرا ُقتَِل َوَقْد َمثرَل بِِه امُ  َوَوَجْدَناُه َقدْ  ْرِ
         ْشبَاِههِ َيَة َنَزَلْت فِيِه َوِي أَ اآُنَرى َأْو َنُظُن َأنر َهِذِه 

 . ()متفق عليه               
 .ملسو هيلع هللا ىلصالفرقة الثالثة : الذين ثبتوا مع الرسول 

ي ساحة امعركة ثبوت اجبال الراسيات، وم يفارق مكانه،  ملسو هيلع هللا ىلصفقد ثبت رسول اه 
 وثبت ي وجه العدو.

َقيْنَا  الَقْوُم البَْأُس، َوَلِقَي لاَمرر ـُكنرا إَِذا اْح  قال:  عن عِ بن أي طالب َقْوَم، اتر
 .()أخرجه أمد .، َفَا َيُكوُن ِمنرا َأَحد  َأْدَنى ِمَن الَقْوِم ِمنْهُ  ملسو هيلع هللا ىلصاه بَِرُسوِل 

َر عباد اه، أنا  »ينادهم:  ملسو هيلع هللا ىلصفلا انكشف امسلمون أخذ رسول اه  َر عباد اه، إ إ
 .«رسول اه
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إا عصابة  ملسو هيلع هللا ىلصه، فكروا عليه وهاموه، وم يكن مع الرسول فعرف امركون صوت
من أصحابه، سبعة من امهاجرين، فيهم : طلحة بن عبيد اه، وسعد بن أي وقاص، 

 .() وسبعة من اأنصار ري اه عنهم أمعن.
ْنَصاِر َوَرُجَلْنِ اأَ ُأْفِرَد َيْوَم ُأُحٍد ِي َسْبَعٍة ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص اه  َأّن َرُسوَل    َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َعنْ 

،  «نرةِ ُهَو َرفِيِقي ِي اجَ  نرُة َأوْ ْن َيُرُدُهْم َعنرا َوَلُه اجَ مَ » : ِمْن ُقَرْيٍش ، َفَلار َرِهُقوُه ، َقاَل 
َم َرُجل  ِمْن َفتَ  ْن َيُرُدُهْم َعنرا َوَلُه مَ »ْنَصاِر َفَقاَتَل َحترى ُقتَِل ُثمر َرِهُقوُه َأْيًضا ، َفَقاَل : اأَ َقدر

َم َرُجل  ِمْن «نرةِ نرُة َأْو ُهَو َرفِيِقي ِي اجَ اجَ  ْنَصاِر َفَقاَتَل َحترى ُقتَِل َفَلْم َيَزْل َكَذلَِك اأَ ، َفَتَقدر
ْبَعُة ، َفَقاَل َرُسوُل اه  َحتر   .() أخرجه مسلم« َما َأْنَصْفنَا َأْصَحاَبنَا » لَِصاِحَبْيِه :ملسو هيلع هللا ىلص ى ُقتَِل السر
  من اجراح : ملسو هيلع هللا ىلصما أصاب رسول اه 

 ، أهم يريدون قتله.ملسو هيلع هللا ىلصبعد مقتل هؤاء اأنصار شد امركون عى رسول اه 
قه، وأصيبت شفته السفى لش ملسو هيلع هللا ىلصفرماه عتبة بن أي وقاص باحجارة فوقع 

 .ملسو هيلع هللا ىلصَت البيضة عى رأسه رباعيته اليمنى السفى، وكُ  تَ، وكُ ترحُج و
، وأتى ابن قمئة فعا رسول ملسو هيلع هللا ىلصوتقدم عبد اه بن شهاب الزهري فشجه ي جبهته 

أجلها  ملسو هيلع هللا ىلصبالسيف، وربه عى منكبه اأيمن ربة شديدة، شكا الرسول  ملسو هيلع هللا ىلصاه 
تيه، وقال: خذها وأنا ابن قمئة، فدخلت حلق أكثر من شهر، ثم ربه عى وجن

 .() « أقمأك اه  »: ملسو هيلع هللا ىلص، فقال ملسو هيلع هللا ىلصامغفر ي وجنته 
يدافع هؤاء امركن، فسقط ي حفرة من احفر التي حفرها أبو عامر الفاسق،  ملسو هيلع هللا ىلصوأخذ 

 بيده، ورفعه حتى استوى قائًا. ، فأخذ عِ بن أي طالب ملسو هيلع هللا ىلصفجحشت ركبتاه 
 أو قتله نبي. ، أو آذى نبياً ، نبيًا وّر الناس من قتل 

  .(0) متفق عليه .َعَى َقْوٍم َفَعُلوا بِنَبِيِِه، ُيِشُر إَِى َرَباِعيَتِهاه اْشتَدر َغَضُب قال : عن أي هريرة 
 ملسو هيلع هللا ىلصري اه عنها، عن رسول اه  ،ودافع طلحة بن عبيد اه، وسعد بن أي وقاص

ر، وما اثنان فلم خلص إليه أحد ظنه ببسالة منقطعة النأيا دفاع، وقاتا دفاعًا ع
 من امركن.
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ا النربِير   عن قيس َء َوَقى ِهَ  .() أخرجه البخاري .َيْوَم ُأُحد ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َرَأْيُت َيَد َطْلَحَة َشار
َِ النربُِي  قال: وعن سعد   .()متفق عليه «َداَك َأِي َوُأِمياْرِم فِ »:كِنَاَنتَُه َيْوَم ُأُحٍد، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َنثََل 

، وم تقاتل إا ي غزوة بدر الكرى، والذي ملسو هيلع هللا ىلصونزلت امائكة حاية الرسول 
 جريل وميكائيل عليها السام. ملسو هيلع هللا ىلصنزل حايته 

 َيْوَم ُأُحٍد، َوَمَعُه َرُجاَِن ُيَقاتِاَِن َعنُْه، َعَليِْهَا ملسو هيلع هللا ىلص اه َرَأْيُت َرُسوَل قال :    عن سعد
، َكَأَشِد الِقتَالِ   .()متفق عليه .َما َرَأْيتُُهَا َقبُْل َواَ َبْعدُ  ،ثِيَاب  بِيض 

َر  »ينادهم بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلصواستمر الصحابة يقاتلون امركن، فلا سمعوا صوت رسول اه  إ
َر عباد اه ابة من ، أقبلوا إليه، وقد كثرت فيهم اجراحات، فاجتمع إليه عص« عباد اه، إ

 سبعة من امهاجرين، وسبعة من اأنصار. :، أربعة عر رجاً ري اه عنهم أصحابه
منهم من امهاجرين: أبو بكر الصديق، وعمر بن اخطاب، وعِ بن أي طالب، 

 وأبو عبيدة بن اجراح، وعبد الرمن بن عوف. 
ان، وأبو ومن اأنصار: أبو طلحة اأنصاري، واحارث بن الصمة، ومالك بن سن

 دجانة، وأم عارة، ري اه عنهم أمعن.
 بكل ما أوتوا من قوة، مع كثرة جراحاَم. ملسو هيلع هللا ىلصوأخذ هؤاء يدافعون عن الرسول 

 : جهاد النساء ي غزوة أحد 
رب نساء الصحابة ري اه عنهن أروع اأمثلة ي غزوة أحد العظيمة، فكن يسقن 

 العطشى، ويداوين اجرحى.
، َوَأُبو َطْلَحَة  ملسو هيلع هللا ىلصا َكاَن َيْوُم ُأُحٍد اْهََزَم َناس  ِمَن النراِس َعِن النربِِي مر :  قال  عن أنس

َوَكاَن َأُبو َطْلَحَة َرُجًا َراِميًا، َشِديَد »، َقاَل: «َجِوب  َعَليِْه بَِحَجَفةٍ ـمُ  ملسو هيلع هللا ىلصَبْنَ َيَدِي النربِِي 
َ َيْوَمئٍِذ َقْوَسْنِ أَ  ََ ُجُل َيُمُر َمَعُه اجَْعبَُة ِمَن النربِْل، «ْو َثَاًثاالنرْزِع، َوَك ، َقاَل: َفَكاَن الرر

ُف َنبُِي اه »، َقاَل: « اْنثُْرَها ِأَِي َطْلَحةَ  » َفيَُقوُل: ُبو َقْوِم، َفيَُقوُل أَ الَينُْظُر إَِى ملسو هيلع هللا ىلص  َوُيْرِ
ْف، َا ُيِصبَْك َسْهم  ِمْن ِسَهاِم ، بَِأِي َأْنَت َوُأِمي، َا َطْلَحَة: َيا َنبِير اه َقْوِم، ال ُتْرِ
  .«َنْحِري ُدوَن َنْحِرَك 

                                                 
 .(9999(  أخرجه البخاري برقم )9)
 .(9999برقم )(، ومسلم 9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه(  9)
 .(9999(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه(  9)
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َُا مََشِمَرَتاِن، َأَرى َخَدَم ُسوِقِهَا  ، َقاَل: َوَلَقْد َرَأْيُت َعاِئَشَة بِنَْت َأِي َبْكٍر، َوُأمر ُسَلْيٍم َوإِهر
َِهَا، ُثمر َجِيئَاِن  ِقَرَب َعَى ُمُتوِهَِا، ُثمر الَتنُْقَاِن  َْ ُتْفِرَغانِِه ِي َأْفَواِهِهْم، ُثمر َتْرِجَعاِن َفَتْم

 .()متفق عليه .َقْومِ الُتْفِرَغانِِه ِي َأْفَواِه 
ُه إَِذا ْنَصاِر َمعَ اأَ َيْغُزو بُِأِم ُسَليٍْم َونِْسَوٍة ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن َرُسوُل اهقال :  وعن أنس
 .()أخرجه مسلم  .ْرَحىَن امَاَء، َوُيَداِويَن اجَ َغَزا، َفيَْسقِ 

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 
 امسلمن ي أحد بقربة ها.تسقي 

   بأصحابه إى أحد : ملسو هيلع هللا ىلصانحياز النبي 
مع من التف حوله إى جهة جبل أحد، فرآه بعض امسلمن، وكان  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ىمش

، فنادى بأعى صوته: يا  أول من عرفه بعد انتشار شائعة قتله كعب بن مالك 
أن اصمت، فبلغ  ملسو هيلع هللا ىلصل ، فأشار إليه الرسوملسو هيلع هللا ىلصمعر امسلمن أبروا، هذا رسول اه 

صوته امسلمن، فاجتمع حوله ثاثون من الصحابة تقريبا، فلا رأوه حيًا فرحوا، 
 حتى كأنه م يصيبهم ما أصاهم.

أن يعلو  ملسو هيلع هللا ىلصمن معه أن ينحازوا نحو جبل أحد، وأراد  ملسو هيلع هللا ىلصفطلب رسول اه 
نزف الصخرة التي ي الشعب فلم يستطع، ما أصابه من الضعف، لكثرة الدم الذي 

عى ظهره، حتى  ملسو هيلع هللا ىلصمن جراحه، فرك طلحة بن عبيد اه حته، فصعد رسول اه 
 . ()أخرجه أمد «َأْوَجَب َطْلَحةُ »ملسو هيلع هللا ىلص: فقال  ،جلس عى الصخرة

ي الشعب أدركه أي بن خلف، وهو يقول: أين حمد؟ ا  ملسو هيلع هللا ىلصسند رسول اه فلا أُ 
: ملسو هيلع هللا ىلصيه رجل منا؟ فقال رسول اه أيعطف عل  ،فقال القوم: يا رسول اه  ،نجوت إن نجا

هده من دتي ترقوته، ف ملسو هيلع هللا ىلصطعنه الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص، فخلوا سبيله، فلا دنا من رسول اه «دعوه »
ََ  عدوالطعنة عن فرسه مرارًا، فات   .(0)أخرجه احاكم ف، وهم راجعون إى مكة.اه ب

                                                 
  .(9999(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 .(9999( أخرجه مسلم برقم )9)
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علت عالية ما استقر ي الشعب، أن  ملسو هيلع هللا ىلصوكان آخر هجوم قام به امركون أن النبي 
من خيل امركن للجبل، يقودهم أبو سفيان، وخالد بن الوليد، يريدون النيل من 

ُه َليَْس َهُم»ملسو هيلع هللا ىلص: امسلمن، فقال    .()أخرجه أمد «أْن َيْعُلوَنا اللرُهمر إِنر
، إِنرَك إِْن َتَشْأ َا ُتْعبَْد ِي »ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  .()أخرجه مسلم «ْرضِ اأَ اللُهمر

أصحابه ري اه عنهم فتصدوا للمركن، وقاتلوهم، ورموهم باحجارة،  ملسو هيلع هللا ىلصثم ندب 
 حتى أهبطوهم من اجبل.

 اشتد عليهم اخوف، كا قال سبحانه: ة منه عى امسلمن، حننثم أنزل اه النعاس أم
 . [ 999/آل عمران]                          

اُه النَُعاُس َيْوَم ُأُحٍد َحترى َسَقَط َسيِْفي ِمْن َقاَل: ُكنُْت فِ   عن أي طلحة يَمْن َتَغشر
 .()أخرجه البخاري .َوَيْسُقُط َفآُخُذهُ  ،َيِدي ِمَراًرا َيْسُقُط َوآُخُذهُ 

             أما امنافقون فلم يكن هم هم  إا أنفسهم، فأنزل اه فيهم: 
                              

                                            
                                                           

                                   
 .[  999/آل عمران]            

يداوون جراح  مري اه عنهأمر وانرف امركون يوم أحد، أخذ الصحابة وما هدأ ا
، وخرج النساء من امدينة إى الصحابة يعينوهم، وكانت فاطمة بنت رسول اه ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 اعتنقته، وجعلت تغسل جراحاته باماء فيزداد الدم. ملسو هيلع هللا ىلصفيمن خرج، فلا رأت النبي  ملسو هيلع هللا ىلص
ْت َرَباِعيَتُُه، َوُهِشَمِت ملسو هيلع هللا ىلص ْجُه َرُسوِل اِه قال: ُجِرَح وَ   عن سهل بن سعد  َ َِ بَيَْضُة ال، َوُك

ُ ْبُن َأِي َطالٍِب َيْسُكُب ملسو هيلع هللا ىلص َعَى َرْأِسِه، َفَكاَنْت َفاطَِمُة بِنُْت َرُسوِل اهِ  ِِ َم، َوَكاَن َع َتْغِسُل الدر
َم إِار َكثَْرًة، َأَخَذْت ِقْطَعَة َحِصٍر َعَليَْها بِامَِجِن، َفَلار َرَأْت َفاطَِمُة َأنر امَاَء  َا َيِزيُد الدر

مُ اجُ َصَقتُْه بِ الَفَأْحَرَقتُْه َحترى َصاَر َرَماًدا، ُثمر   .(0)متفق عليه .ْرِح، َفاْستَْمَسَك الدر
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ْت َرَباِعيَتُُه َيْوَم ُأُحٍد، َوُشجر ِي َرْأِسهِ ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َرُسوَل اهِ   وعن أنس َ َِ ، َفَجَعَل ُك
َم َعنُْه،َوَيُقوُل:  وا َرَباِعيَتَُه، َوُهَو »َيْسُلُت الدر ُ ََ َكيَْف ُيْفلُِح َقْوم  َشُجوا َنبِيرُهْم، َوَك

: «َيْدُعوُهْم إَِى اهِ؟ ء  اأَ َليَْس َلَك ِمَن "، َفَأْنَزَل اهُ َعزر َوَجلر  .()أخرجه مسلم  « "ْمِر َيْ
، وأصحابه آثروا اانسحاب، ملسو هيلع هللا ىلصهم لن يصلوا إى الرسول وما رأى امركون أ

أم ا، فأخذوا يتهيؤون للرجوع إى مكة، وأخذ  ملسو هيلع هللا ىلصوا يعرفون هل قتل الرسول 
بعضهم من الرجال والنساء يمثلون بقتى امسلمن، يقطعون اآذان، واأنوف، 

تها ثم والفروج، ويبقرون البطون، كا بقرت هند بنت عتبة عن كبد مزة، فاك
تها، وجدعوا أنف وأذي عبد اه بن عمرو، والد جابر بن عبد اه ري اه لقأ

 . وقطعوا أنف وأذي عبد اه بن جحش  ،عنها
،  وم يرك امركون قتيا من امسلمن إا مثلوا به، إا حنظلة بن أي عامر 

 فركوه بسبب أن والده مع امركن.
 لمن قبل اانراف :أي سفيان بامس ةشات 

امسلمن:  أرف أبو سفيان عى اجبل، فنادى ما أراد امركون اانراف إى مكة
د  ـَأِي الَقْوِم مُ  اٍت، َفنََهاُهُم النربُِي  ،َحمر َأْن ُجِيُبوُه، ُثمر َقاَل: َأِي الَقْوِم اْبُن ملسو هيلع هللا ىلص َثَاَث َمرر

اٍت، ُثمر  َأِي  اٍت، ُثمر َرَجَع إَِى  ُقَحاَفَة؟ َثَاَث َمرر َقاَل: َأِي الَقْوِم اْبُن اخَطراِب؟ َثَاَث َمرر
ا َهُؤاَِء، َفَقْد ُقتُِلوا   .َأْصَحابِِه َفَقاَل: َأمر
ِذيَن َعَدْدَت َأَْحَياء  ُكُلُهمْ َيا َعُدور اهاه َفَا َمَلَك ُعَمُر َنْفَسُه، َفَقاَل: َكَذْبَت وَ  ، َوَقْد ، إِنر الر

، إِنرُكْم َسَتِجُدوَن ِي الَقْوِم  َبِقَي َلَك َما َيُسوُءَك، َقاَل: َيْوم  بَِيْوِم َبْدٍر، َواحْرُب ِسَجال 
  .ُأْعُل ُهَبْل  ،ُمْثَلًة، َمْ آُمْر ِهَا َوَمْ َتُسْؤِي، ُثمر َأَخَذ َيْرَجُِز: ُأْعُل ُهَبْل 

َأْعَى  اُهُقوُلوا:  »، َما َنُقوُل؟ َقاَل: ، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اه«وا َلهُ َأاَ ُجِيبُ ملسو هيلع هللا ىلص: »َقاَل النربُِي 
ى َلُكْم، َفَقاَل النربُِي «َوَأَجُل  ى َواَ ُعزر َل: ، َقا«َأاَ ُجِيُبوا َلُه؟ملسو هيلع هللا ىلص: »، َقاَل: إِنر َلنَا الُعزر

 .()أخرجه البخاري  «َمْواََنا، َواَ َمْوَى َلُكمْ  اُهُقوُلوا »، َما َنُقوُل؟ َقاَل: َقاُلوا: َيا َرُسوَل اه
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 .( 9995البخاري برقم ) أخرجه( 9)



999 

 
 

وما انرف أبو سفيان ومن معه، نادى امسلمن: إن موعدكم بدر عى رأس احول، 
قل نعم إن شاء اه، هو  »: لعمر بن اخطاب  ملسو هيلع هللا ىلصحيث قتلتم أصحابنا، فقال رسول اه 

 .()ي الكرى لنسائياأخرجه ..فافرق الناس عى ذلك«بيننا وبينك موعد
خرج ي ا»، وقال له:  عِ بن أي طالب  ملسو هيلع هللا ىلصفلا ذهب امركون بعث رسول اه 

فإن كانوا قد جنبوا اخيل، وامتطوا اإبل،  ،آثار القوم، فانظر ماذا يصنعون، وماذا يريدون
نفِ  فإهم يريدون امدينة، والذي ،وامتطوا اإبل ،فإهم يريدون مكة، وإن ركبوا اخيل

 .«بيده لئن أرادوها أسرن إليهم فيها، ثم أناجزهم
: فخرجت ي آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا اخيل، وامتطوا  ثم قال عِ 

 جعوا إى مكة.راإبل، و
 .() بانرافهم إى مكة. ملسو هيلع هللا ىلص، فأخر الرسول  فجاء عِ 

تروا يتفقدون وما انرف امركون إى مكة فرح امسلمون بذهاهم، وان
، فرآه وقد مثل فيه،  يلتمس عمه مزة  ملسو هيلع هللا ىلصجرحاهم وقتاهم، وذهب رسول اه 

ْكتُُه َحترى يَ  »ملسو هيلع هللا ىلص: وأذناه، فقال فجدع أنفه  ُه ـَلْوا َأْن ْجَزَع َصِفيرُة َلَرَ ِمْن ُبُطوِن  اهْحُرَ
ْرِ َوالِسبَاعِ   .() والطحاوي أخرجه أمد «الطر

 َعنُْهَا َقاَل: َمرا ُقتَِل َمَْزُة َأْقَبَلْت َصِفيرُة َتْطُلبُُه َا َتْدِري َما َصنََع،اه اٍس َرِيَ وَعِن اْبِن َعبر 
: َا    ِِ : اْذُكْر ِأُِمَك، َوَقاَل الُزَبْرُ لَِع ِِ  لِلُزَبْرِ ، َفَقاَل َع اْذُكْر َأْنَت  ،َفَلِقيْت َعلِيًا َوالُزَبْرَ

َُا َا َيْدِرَياِن، َفَجاَءِت النربِير لَِعمر  إِِي »َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص تَِك، َقاَلْت: َما َفَعَل َمَْزُة؟ َفَأَرَياَها َأهر
َجَعْت َوَبَكْت « َأَخاُف َعَى َعْقلَِها  .(0)أخرجه احاكم .، َفَوَضَع َيَدُه َعَى َصْدِرَها، َوَدَعا َفاْسَرْ

كن بقتاهم غضبوا، وقالوا: لئن أظفرنا اه عليهم وما رأى امسلمون مثيل امر
           ، فأنزل اه سبحانه: معليه ولنُـْربَِنر لنمثلن هم، 

  [ . 999/النحل]                     
 . (3) أخرجه أمد «َنْصِرُ َوَا ُنَعاِقُب »ملسو هيلع هللا ىلص: فقال 

                                                 
 (.99999النسائي ي السنن الكرى )/أخرجه صحيح( 9)
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 : مع شهداء أحد ودفنهم 
  .د استشهد من امهاجرين واأنصار سبعون رجاً ما كان يوم أح

من اأنصار أربعة وستون رجاً، ومن امهاجرين ستة رجال منهم: مزة بن عبد 
 امطلب، ومصعب بن عمر، وقتل من الكفار ثاثة وعرون رجاً.

عى الشهداء ي ميدان أحد، وأمر أن يدفنوا ي مصارعهم،  ملسو هيلع هللا ىلصثم أرف الرسول 
 . ()أخرجه البخاري «َنا َشِهيد  َعَى َهُؤاَِء َيْوَم الِقيَاَمةِ أَ »:  ملسو هيلع هللا ىلص وقال

بقتى أحد أن ينزع عنهم احديد، واجلود، وأن يدفنوهم حيث ِعوا  ملسو هيلع هللا ىلصثم أمر 
 بدمائهم، وثياهم وا يغسلوا.

ُجَلْنِ ِمْن َكاَن َجَْمُع َبْنَ ملسو هيلع هللا ىلص اه َعنُْهَا َأنر َرُسوَل اه َرِيَ اه عن َجابَِر ْبَن َعْبِد   الرر
َفإَِذا ُأِشَر َلُه إَِى َأَحٍد « َأُهُْم َأْكَثُر َأْخًذا لِْلُقْرآنِ »َقْتَى ُأُحٍد ِي َثْوٍب َواِحٍد، ُثمر َيُقوُل: 

َمُه ِي اللرْحِد، َوَقاَل:  ِدَماِئِهْم، َوَمْ َوَأَمَر بَِدْفنِِهْم بِ « َأَنا َشِهيد  َعَى َهُؤاَِء َيْوَم الِقَياَمةِ »َقدر
ُلوا  .() البخاري أخرجه «ُيَصِل َعَلْيِهْم َوَمْ ُيَغسر

 فقط. عى مزة  ملسو هيلع هللا ىلص وصى النبي 
َوَمْ ُيَصِل َعَى َأَحٍد ِمَن الُشَهَداِء  ،َمرر بَِحْمَزَة، َوَقْد ُمثَِل بِهِ ملسو هيلع هللا ىلص َأنر النربِير   عن أنس بن مالك

هِ   .() أخرجه أبو داود .َغْرِ
فالشهيد امقتول ي معركة مع الكفار ا ُيغسل، ولإمام أن يصِ عليه، أو يرك 

 الصاة عليه.
بدفن شهداء أحد ي مصارعهم، فكان يوضع الرجل أو الرجان أو  ملسو هيلع هللا ىلصثم أمر 

الثاثة ي قر واحد، ما بامسلمن من اجراح التي يشق معها احفر ي قر واحد، 
لثاثة ي الثوب الواحد، لقلة الثياب، فدفن مزة بن عبد وكان يكفن الرجان وا

 واحد. امطلب مع ابن أخته أميمة عبد اه بن جحش ري اه عنها ي قر
ودفن عبد اه بن حرام مع عمرو بن اجموح ري اه عنها ي قر واحد، ما كان 

 بينها من الصفاء وامحبة.
                                                 

 .(9995( أخرجه البخاري برقم )9)
 .(9995( أخرجه البخاري برقم )9)
  .(9999/ أخرجه أبو داود برقم )حسن( 9)
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، َوَجْهد  َقاَل   عن هشام بن عامر اأنصاري :  مَرا َكاَن َيْوُم ُأُحٍد َأَصاَب النراَس َقْرح 
، َفَقاَل َرُسوُل اهِ  ، َوالثرَاَثَة ِي  »: ملسو هيلع هللا ىلصَشِديد   «َقْرِ الاْحِفُروا َوَأْوِسُعوا َواْدفِنُوا اِاْثنَْنِ

 .()أخرجه أمد  «َأْخًذا  لِْلُقْرآنِ َأْكثََرُهْم َمًْعا وَ  »َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهِ، َمْن  ُنَقِدُم؟ َقاَل: 
ُجَلْنِ ِمْن َقتَْى ُأُحٍد ملسو هيلع هللا ىلص اه َعنُْهَا َأنر َرُسوَل اه وعن جابر َرِيَ  َمُع َبْنَ الرر َكاَن َجْ

َمُه ِي  َفإَِذا ُأِشَر َلُه إَِى َأَحدٍ « َأُهُْم َأْكثَُر َأْخًذا لِْلُقْرآنِ »ِي َثْوٍب َواِحٍد، ُثمر َيُقوُل:  َقدر
 .() أخرجه البخاري .اللرْحدِ 

فتى مكة شبابًا، ومااً، وثيابًا، وكان أعطر أهل مكة، ثم  وكان مصعب بن عمر 
 .با م يسره كلهد ي أحد، وكفن هإنه أسلم وترك كل هذا النعيم، واستش

ِل اهِ، َنبْتَِغي َوْجَه ِي َسبِي ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َهاَجْرَنا َمَع َرُسوِل اهِ   عن خباب بن اأرت
اهِ، َفَوَجَب َأْجُرَنا َعَى اهِ، َفِمنرا َمْن َمَى َمْ َيْأُكْل ِمْن َأْجِرِه َشيْئًا، ِمنُْهْم ُمْصَعُب ْبُن 

، َفُكنرا إَِذا َوَض  ُن فِيِه إِار َنِمَرة  ء  ُيَكفر ، ُقتَِل َيْوَم ُأُحٍد، َفَلْم ُيوَجْد َلُه َيْ ْعنَاَها َعَى ُعَمْرٍ
: ملسو هيلع هللا ىلص َرْأُسُه، َفَقاَل َرُسوُل اه َرْأِسِه، َخَرَجْت ِرْجَاُه، َوإَِذا َوَضْعنَاَها َعَى ِرْجَليِْه، َخَرَج 

ِِ َرْأَسُه، َواْجَعُلوا َعَى ِرْجَليِْه ـَضُعوَها مِ »  .()متفق عليه «ْذِخراإِ ار َي
  وأصحابه إى امدينة: ملسو هيلع هللا ىلصرجوع الرسول 

الرجوع إى امدينة ومعه أصحابه ري اه عنهم، وقف عى  ملسو هيلع هللا ىلصد الرسول ما أرا
 .داعيًا وحامداً  جبل أحد، فأثنى عى ربه، وترع إليه

ُكوَن، َقاَل: َرُسوُل امُ ا َكاَن َيْوُم ُأُحٍد َواْنَكَفَأ مر َقاَل:    عن عبيد بن رفاعة  :ملسو هيلع هللا ىلصاه ْرِ
 ْمُد ُكُلُه،احَ اللرُهمر َلَك »َفَصاُروا َخْلَفُه ُصُفوًفا، َفَقاَل:  «اْستَُووا َحترى ُأْثنَِي َعَى َرِي »

ا َبَسْطَت، َوَا َباِسَط مَا َقبَْضَت، َوَا َهاِدَي مَا َأْضَلْلَت، َوَا ُمِضلر اللرُهمر َا َقابَِض مَ 
ْعَطيَْت، َوَا ُمَقِرَب مَا َباَعْدَت، مَْن َهَدْيَت، َوَا ُمْعطَِي مَا َمنَْعَت، َوَا َمانَِع مَا أَ 

ْبَت    .َوَا ُمبَاِعَد مَا َقرر
اللرُهمر اْبُسْط َعَلْينَا ِمْن َبَرَكاتَِك َوَرْمَتَِك َوَفْضلَِك َوِرْزِقَك، اللرُهمر إِِي َأْسَأُلَك النرِعيَم 

ْمَن َيْوَم اأَ َعْيَلِة وَ الِي َأْسَأُلَك النرِعيَم َيْوَم ُحوُل َوَا َيُزوُل، اللرُهمر إِ ـامُِقيَم الرِذي َا يَ 
                                                 

 .(99999/أخرجه أمد برقم )صحيح ( 9)
 .(9995(  أخرجه البخاري برقم )9)
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يَاَن اإِ ْوِف، اللرُهمر إِِي َعاِئذ  بَِك ِمْن َرِ َما َأْعَطْيَتنَا َوَرِ َما َمنَْعَت، اللرُهمر َحِبْب إَِلْينَا اخَ 
اِشِدينَ الُفُسوَق، وَ لاُكْفَر، وَ الَوَزِينُْه ِي ُقُلوبِنَا، َوَكِرْه إَِلْينَا    .ِعْصَياَن، َواْجَعْلنَا ِمَن الرر

نَا ُمْسلِِمَن، َوَأْحيِنَا ُمْسلِِمَن، نَ احِ وَ  اللرُهمر َتَوفر اِحِ َغْرَ َخَزاَيا َوَا َمْفتُونَِن،  ،ْقنَا بِالصر
ِذيَن ُيَكِذُبوَن ُرُسَلَك، َوَيُصدُ الاللرُهمر َقاتِِل  وَن َعْن َسبِيلَِك، َواْجَعْل َعَليِْهْم َكَفَرَة الر

ِذيالِرْجَزَك َوَعَذاَبَك، اللرُهمر َقاتِِل   .() أخرجه أمد «ِق كِتَاَب إَِلَه احَ الَن ُأوُتوا َكَفَرَة الر
 مساء السبت، راجعاً مع أصحابه إى امدينة، فصى ها امغرب. ملسو هيلع هللا ىلصثم انرف رسول اه 

ْشَهِل اأَ َقِدَم َيْوَم أُُحٍد َفَسِمَع نَِساًء ِمْن َبنِي َعبِْد  ملسو هيلع هللا ىلصأَنر َرُسوَل اهِ  ه عنهاري ا َعْن اْبِن ُعَمرَ 
، َفَقاَل:  َعَى َمَْزَة  ْنَصاِر َيبْكِنَ اأَ ، َفِجئَْن نَِساُء «َلكِْن َمَْزُة َا َبَواكَِي َلُه  »َيبْكَِن َعَى َهْلَكاُهنر

، أَنْتُنر َهاُهنَا َتبْكَِن َحترى  »َوُهنر َيبْكَِن، َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهِ ِعنَْدُه، َفاْستَيَْقَظ  َن، اآَيا َوْحَُهنر
ِجْعَن َوَا َيبْكَِن َعَى َهالٍِك َبْعَد   .() وابن ماجه أمد أخرجه .« يَْومِ الُمُروُهنر َفْلَرْ

، وقد أصيب زوجها وخرجت امرأة من بني دينار، واسمها السمراء بنت قيس
ا، َيا ُأمر  ملسو هيلع هللا ىلصَما َفَعَل َرُسوُل اهِ  :وأبوها وأخوها بأحد، فلا نعوا ها قالت ؟ َقاُلوا: َخْرً

ُفَاٍن، َفَقاَلْت: َأُرونِيِه َحترى َأْنُظَر إَِليِْه، َفَأَشاُروا َهَا إَِليِْه، َحترى إَِذا َرَأْتُه َقاَلْت: ُكُل 
 .() ي الدائل أخرجه البيهقي .َللُمِصيبٍَة َبْعَدَك َج 

وبات امسلمون ليلة اأحد ي امدينة، حرسون أنقاب امدينة ومداخلها، وقد 
بامسجد حرسونه، خوفًا من  ملسو هيلع هللا ىلصأهكهم التعب، وبات اأنصار عى باب الرسول 

 هجوم العدو عى امدينة.
 اه فيها بنر  ،ل عمرانوقد أنزل اه ي غزوة أحد من القرآن ستن آية من سورة آ
             أحداث هذه الغزوة العظيمة، وتبدأ هذه اآيات من قوله: 

  [ . 999/آل عمران]                   
 : احكم والغايات امحمودة التي أرادها اه ي غزوة أحد 

نيا، ومعصية الرسول منها تعريف امسلمن بسوء عاقبة الفشل، والتنازع، وإرادة الد
                       :  ملسو هيلع هللا ىلص
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 [ .999/آل عمران]                    

وفشلهم، كانوا بعد ذلك أشد  ،، وتنازعهم ملسو هيلع هللا ىلص فلا ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول
 .ذانذرًا ويقظة من أسباب اخح

أن ُيدالوا مرة، وُيدال عليهم أخرى،  ومنها: أن حكمة اه وسنته ي رسله واتباعهم
لكن تكون هم العاقبة، فلو انتر امؤمنون دائًا دخل معهم غرهم، وم يتميز 
 الصادق من غره، ولو انتر عليهم عدوهم دائًا، م حصل امقصود من الرسالة.

منها: أن يتميز امؤمن الصادق، من امنافق الكاذب، فإن اه ما نر امؤمنن ي و
بدر، وطار صيتهم، دخل معهم ي اإسام منافقون، يظهرون اإسام، ويبطنون 
الكفر، فاقتضت حكمة اه أْن َسبرب للمؤمنن حنة هذه الغزوة، ميزت بن امؤمن، 

نون أن هم أعداء ي نفس دورهم، يعيشون بينهم، والكافر، وامنافق، فعرف امؤم
                           فاستعدوا هم، وحرزوا منهم : 

                             

 [ .  995/آل عمران]            
طن، لطغت نفوسهم، ومنها: أن اه سبحانه لو نر امؤمنن دائًا ي كل مو

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.

 هيأ لعباده امؤمنن به منازل عالية ي دار كرامته، م تبلغها أعاهم، ومنها: أن اه
 فقيض اه هم أسباب الباء وامحن التي توصلهم إليها .

ومنها : أن نفوس البر ضعيفة جرها العافية والغنى والنر إى الطغيان والركون 
ة اه أن قيض ها من إى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن السر إى اه، ومن رم

 الباء ما يكون دواًء لذلك امرض. 
حب أن يتخذ من عباده شهداء، والشهادة عنده من أعى مراتب  ومنها: أن اه 

أوليائه، ما فيها من إراقة دمائهم ي سبيل مرضاته وحبته، وإيثار حبته ورضاه 
 عليهم .عى نفوسهم، وا سبيل إى ذلك إا بتقدير تسليط العدو 
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إذا أراد أن هلك أعداءه ويمحقهم، قيض هم اأسباب التي  ومنها: أن اه 
يستوجبون ها هاكهم، ومن أعظمها بعد كفرهم ظلمهم وطغياهم، فيسوقهم إى 

            مصارعهم، ويمحص أولياءه، ويطهرهم من ذنوهم : 
                               

                                
 [ .  999-995/آل عمران]       

أخرهم با فعل اه بشهداء بدر من الكرامة، فرغبوا ي  ملسو هيلع هللا ىلصومنها : أن الرسول 
الشهادة، فهيأ هم اأسباب، وما حصل من بعضهم امخالفة رفع اه عنهم النر، 

                          واستشهد منهم سبعون رجاً : 
 [ .999/آل عمران]        

، وأن  ملسو هيلع هللا ىلصومنها : أن غزوة أحد كانت مقدمة وَيئة للنفوس لتحُمل موت رسول اه 
                      يصروا ويثبتوا عى دينه إذا مات أو قتل :

                                     
   [ .999/آل عمران]            

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 : 
 [.999آل عمران/ ]                      

وأولياءه بمن قتل منهم ي سبيل اه أحسن تعزية وألطفها،  ملسو هيلع هللا ىلصثم عزى اه نبيه 
                   وأدعاها إى الرضا با قدره اه ها فقال : 

                                
 [.999-995/آل عمران]                                

ومنها : أن اه أظهر ي بدر قوة ا إله إا اه، فنرهم وحده مع قلة اأسباب، وأظهر ي 
 أمره، حصلت امصيبة عى امسلمن . ةأحد قوة حمد رسول اه، فلا خالف الرما
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 غزوة مراء اأسد -3
بعد غزوة أحد بيوم، فكانت غزوة أحد يوم السبت، اخامس من كانت هذه الغزوة 

عر من شوال، وكانت غزوة مراء اأسد يوم اأحد السادس عر من شهر شوال، 
 من السنة الثالثة للهجرة.

أن أبا سفيان بن حرب يريد الرجوع بقريش إى  ملسو هيلع هللا ىلصوكان سببها أنه بلغ رسول اه 
 .ملسو هيلع هللا ىلصب الرسول امدينة، ليستأصلوا من بقي من أصحا

َف امُ قال: ري اه عنها عن ابن عباس ْوَحاَء، مَرا اْنَرَ ُكوَن َعْن ُأُحٍد َوَبَلُغوا الرر ْرِ
ًدا َقَتْلُتُموُه، َوَا ُـ َقاُلوا: َا م اْرِجُعوا، َفَبَلَغ َذلَِك  ،َكَواِعَب َأْرَدْفُتْم، َوبِْئَس َما َصنَْعُتمُ الَحمر
 .() ي الكرى أخرجه النسائي .ْسداأَ َدَب النراَس َفاْنَتَدُبوا َحترى َبَلُغوا َمَْراَء َفنَ ، ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اهِ 
يأمركم بطلب العدو،  ملسو هيلع هللا ىلصأن ينادي أن رسول اه  الصبح، أمر بااً  ملسو هيلع هللا ىلصفلا صى 

 وا خرج معنا إا من شهد القتال باأمس.
خلفه عى إخوته، فلم أن خرج معه، أن أباه  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  واستأذن جابر 

 .ملسو هيلع هللا ىلصحر أحد، فأذن له 
 عبد اه بن أي سلول بأن يذهب معه، فأبى عليه ورده. ملسو هيلع هللا ىلصواستأذن 

  .ومل لواء امسلمن عِ بن أي طالب 
إى مراء اأسد، وهو جروح الوجه، مشجوج اجبهة، وقد  ملسو هيلع هللا ىلصوخرج رسول اه 

قمئة، جحوش الركبتن من كَت رباعيته، متوهن امنكب اأيمن من ربة ابن 
 احفرة التي سقط فيها، والتي حفرها أبو عامر الفاسق ي ميدان أحد.

ميع من حر القتال بأحد، عى ما هم من اجراح والقرح كا  ملسو هيلع هللا ىلصوخرج معه 
                  وصفهم اه سبحانه وتعاى بقوله : 
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بعد صاة الصبح، ودليله ي السر ثابت بن الضحاك اخزرجي، ومى  ملسو هيلع هللا ىلصفسار 
حتى عسكر بحمراء اأسد، وبقي هناك ثاث ليال، وكان الصحابة ري اه عنهم 

 يوقدون النران كل ليلة، حتى كانت ُترى من مكان بعيد.
بحمراء اأسد معبد بن أي معبد اخزاعي، وهو مرك، وكانت  ملسو هيلع هللا ىلصلقي رسول اه و

 .ملسو هيلع هللا ىلصخزاعة مسلمهم وكافرهم، هواهم مع رسول اه 
 واه لقد عز علينا ما أصابك ي أصحابك، ولوددنا أن اه عافاك منهم.  ،فقال معبد: يا حمد

ن معه بالروحاء، وقد أن يلحق بأي سفيان فيخذله، فأدرك أبا سفيان وم ملسو هيلع هللا ىلصفأمره 
 وأصحابه. ملسو هيلع هللا ىلصأمعوا الرجعة إى رسول اه 

 فلا رأى أبو سفيان معبدًا قال: ما وراءك يا معبد؟
فقال: حمد خرج ي أصحابه يطلبكم ي مع م أر مثله قط، يتحرقون عليكم 

 حرقًا، قد اجتمع معه من كان َلف عنه ي يومكم.
 ما تقول؟  فقال أبو سفيان: وحك

ل: واه ما أرى أن ترحل حتى ترى نواي اخيل، قال: فو اه لقد أمعنا فقا
 عليهم لنستأصل بقيتهم، قال: فإي أهاك عن ذلك.

فخاف أبو سفيان ومن معه، فأرعوا إى مكة، وعند انرافهم مر بأي سفيان ركب 
افيتموه من عبد القيس يريدون امدينة، فحملهم رسالة إى حمد، وقال هم: إذا و

 فأخروه أنرا قد أمعنا امسر إليه وإى أصحابه لنستأصل بقيتهم.
، وهو بحمراء اأسد، فأخروه بالذي قاله أبو سفيان، ملسو هيلع هللا ىلصفمر الركب برسول اه 

 .«حسبنا اه ونعم الوكيل »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال 
من أصحابه، أنزل اه  ملسو هيلع هللا ىلصوي هذا اموقف وهذه ااستجابة والطاعة لرسول اه 

                         سبحانه: قوله 
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َقاَهَا إِْبَراِهيُم َعَليِْه  "َوكِيُل َونِْعَم الاه َحْسبُنَا " ري اه عنها وعن ابن عباس
اَُم ِحَن  د  ـِقَي ِي النراِر، َوَقاَهَا مُ الالسر إِنر النراَس َقْد َمَُعوا َلُكْم "ِحَن َقاُلوا: ملسو هيلع هللا ىلص َحمر

 .()أخرجه البخاري. "َونِْعَم الَوكِيُل اه َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِيَاًنا َوَقاُلوا َحْسبُنَا 
ومن معه إى امدينة يوم اأربعاء، بعد أن أقام بحمراء اأسد ثاث  ملسو هيلع هللا ىلصرجع  ثم

 ليال، وقد اسرد امسلمون هيبتهم بعد ما أصاهم ي أحد.
إى امدينة أر الصحابة ري اه عنهم أبا عزة اجمحي، الذي  ملسو هيلع هللا ىلصوقبل عودته 

يقاتل وا يظاهر عليه،  ي بدر لفقره، وكثرة بناته، عى أن ا ملسو هيلع هللا ىلصَمنر عليه رسول اه 
، فإن َ بنات، وأعطيك عهدًا أا   فلا جيء به، قال: يا حمد ِر أقلني، وامنن ع

 أعود مثل ما فعلت.
واه ا مسح عارضيك بمكة بعدها، وتقول خدعت حمدًا مرتن،  »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال 

 .«ارب عنقه يا زبر
 .() .ملسو هيلع هللا ىلصفرب الزبر عنقه، بأمر الرسول 

 لسنة الثالثة من اهجرةوفيات ا -12
، عم  وي هذه السنة توي شهيدًا أسد اه وأسد رسوله مزة بن عبد امطلب 

 ، وأخوه من الرضاعة، وذلك ي غزوة أحد.ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
وتوي ي غزوة أحد من امسلمن سبعون شهيدًا، من امهاجرين ستة شهداء، منهم 

، يدًا، منهم عبد اه بن حرام ربعة وستون شهأ، ومن اأنصار مصعب بن عمر 
 .وعمرو بن اجموح 

 
*       *       *       *      * 
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 البــاب الثالث

 من هجرته إى وفاته ملسو هيلع هللا ىلصسرته 
 
 
 

 من اهجرة رابعةواأحداث اهامة ي السنة الالرايا والغزوات 
 شتمل عى ما يي :  تو 

 إى بني أسد رية أي سلمة  -1

 رية عبد اه بن ُأنيس  -2
 رية الرجيع -3

 رية بئر معونة -4

 غزوة بني النضر -5

 اآخرة رغزوة بد -3

 من أم سلمة ري اه عنهاملسو هيلع هللا ىلص رسول زواج ال -2

 السنة الرابعة من اهجرة 
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 الباب الثالث

 من هجرته إى وفاتهملسو هيلع هللا ىلص سرته 
 من اهجرة الرابعةالسنة 

 من اهجرة الرابعةالرايا واأحداث اهامة ي السنة والغزوات  
 إى بني أسد رية أي سلمة   -1

بعد امصيبة التي أصيب ها امسلمون ي أحد زالت هيبة امسلمن من النفوس، وطمعت 
 هود وامنافقون با كانوا يضمرونه من العداوة والبغضاء.هم القبائل، وكاشفهم الي

فلم يمض عى غزوة أحد إا شهرين حتى َيأت قبائل بني أسد لإغارة عى 
 امدينة، طمعًا ي خراَا، ومظاهرة للمركن ي عداوَا.

حيث سار طليحة بن خويلد اأسدي، وأخوه سلمة، ي قومها بني أسد ومن 
 .ملسو هيلع هللا ىلصب رسول اه أطاعها إى حر

، وكان قد جرح بعث إليهم أبا سلمة بن عبد اأسد  ملسو هيلع هللا ىلصفلا بلغ اخر رسول اه 
ي عضده ي أحد، وعقد له لواًء، وبعث معه مائة ومسن رجًا من امهاجرين 

 .واأنصار، وأوصاه ومن معه بتقوى اه 
ابعة للهجرة، ي أصحابه، وذلك ي أول حرم، من السنة الر فخرج أبو سلمة 

ن، فأغار عى رح هم فأخذه، طَ ومى حتى انتهى إى ماء لبني أسد بجبل يسمى قَ 
روهم، فتفرق  وأخذ ثاثة رعاة، وأفلت الباقون، فجاؤا قومهم فأخروهم اخر، وحذر

 معهم ي كل وجه.
فلا ورد أبو سلمة ماءهم وجد معهم قد تفرق، فعسكر عى اماء، وفرق أصحابه 

 ث فرق:ثا
فرقة قامت معه، وفرقتان أغارتا ي ناحيتن ختلفتن، فرجعتا إليه سامتن، وقد 

 أصابتا نعًا كثرة، ثم عاد اجميع إى امدينة سامن غانمن.
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 اآخرة. ىجرحه، فلم يلبث حتى مات ي ماد ض بهفامدينة انت فلا دخل أبو سلمة 
ُه، ملسو هيلع هللا ىلص اَلْت: َدَخَل َرُسوُل اهِ قَ ري اه عنها  َعْن ُأِم َسَلَمةَ  َعَى َأِي َسَلَمَة َوَقْد َشقر َبَرُ

َا »، َفَضجر َناس  ِمْن َأْهلِِه، َفَقاَل: «َبَرُ الإِنر الُروَح إَِذا ُقبَِض َتبَِعُه »َفَأْغَمَضُه، ُثمر َقاَل: 
، َفإِنر اَمَائِ    .َكَة ُيَؤِمنُوَن َعَى َما َتُقوُلونَ َتْدُعوا َعَى َأْنُفِسُكْم إِار بَِخْرٍ

اللُهمر اْغِفْر ِأَِي َسَلَمَة َواْرَفْع َدَرَجَتُه ِي امَْهِدِيَن، َواْخُلْفُه ِي َعِقبِِه ِي »ُثمر َقاَل: 
ِه، َوَنوِ الَغابِِريَن، َواْغِفْر َلنَا َوَلُه َيا َربر ال  .()أخرجه مسلم  «ْر َلُه فِيهِ َعامََِن، َواْفَسْح َلُه ِي َقْرِ

َما ِمْن َعْبٍد ُتِصيُبُه »َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص : َسِمْعُت َرُسوَل اهِ ري اه عنها قالت وعن أم سلمة
ا  ، َفَيُقوُل: إِنر ا  هُمِصيَبة  َِ َخْرً ا إَِلْيِه َراِجُعوَن، اللُهمر ْأُجْرِي ِي مِصيَبتِي، َوَأْخلِْف  َوإِنر

ا ِمنَْها ِمنَْها، إِار  ، َقاَلْت: َفَلار ُتُوِيَ َأُبو َسَلَمَة، « َأَجَرُه اهُ ِي ُمِصيَبتِِه، َوَأْخَلَف َلُه َخْرً
ا ِمنُْه، َرُسوَل اهِ ملسو هيلع هللا ىلص ُقْلُت َكَا َأَمَرِي َرُسوُل اهِ  َِ َخْرً  .()أخرجه مسلمملسو هيلع هللا ىلص ، َفَأْخَلَف اهُ 
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 ن أنيس رية عبد اه ب -2
عبد اه بن أنيس، لقتل خالد بن سفيان اهذَ، ي اخامس من  ملسو هيلع هللا ىلصبعث رسول اه 

 شهر حرم، من السنة الرابعة للهجرة.
ُه َقْد َبَلَغنِي َأنر َخالَِد »َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  اهأنه قال: َدَعاِي َرُسوُل  عن عبد اه بن أنيس  ْبَن إِنر

ر ُسْفَياَن ْبِن ُنَبْيٍح اهُ  َِ َِ النراَس لَِيْغُزَوِي، َوُهَو بُِعَرَنَة، َفْأتِِه َفاْقُتْلهُ ـَي َذ ، َقاَل: ُقْلُت:  «ْجَمُع 
َِ َحترى َأْعِرَفُه، َقاَل: اهَيا َرُسوَل  َقاَل: َفَخَرْجُت  «إَِذا َرَأْيَتُه َوَجْدَت َلُه إِْقَشْعِرَيَرةً »، اْنَعْتُه 

َوَقْعُت َعَلْيِه، َوُهَو بُِعَرَنَة َمَع ُظُعٍن َيْرَتاُد َهُنر َمنِْزًا، َوِحَن َكاَن  ُمَتَوِشًحا بَِسْيِفي َحترى
َِ َرُسوُل الَوْقُت  ، َفَلار َرَأْيُتُه َوَجْدُت َما َوَصَف  ْقَشْعِريَرِة َفَأْقَبْلُت اإِ ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص اه َعْرِ

َاِة، َفَصلرْيُت َوَأَنا َأْمِي  َنْحَوُه، َوَخِشيُت َأْن َيُكوَن َبْينِي َوَبْينَهُ  ُحَاَوَلة  َتْشَغُلنِي َعِن الصر
ُجُل؟ ُقْلُت: َرُجل   َنْحَوُه ُأوِمُئ بَِرْأِي الُرُكوَع، َوالُسُجوَد، َفَلار اْنَتَهْيُت إَِلْيِه َقاَل: َمِن الرر

ُجِل َفَجاءَ الِمَن  َك ِهََذا، َقاَل: َأَجْل َأَنا ِي َذلَِك، َقاَل: َعَرِب َسِمَع بَِك، َوبَِجْمِعَك ِهََذا الرر
يَْف َحترى َقَتْلتُُه، ُثمر َخَرْجُت، َوَتَرْكُت  َفَمَشْيُت َمَعُه َشْيئًا َحترى إَِذا َأْمَكنَنِي َمَْلُت َعَليِْه السر

َقاَل:  «َوْجهُ الَأْفَلَح » َفَقاَل: َفَرآِي   ملسو هيلع هللا ىلصاه َظَعائِنَُه ُمكِبراٍت َعَليِْه، َفَلار َقِدْمُت َعَى َرُسوِل 
َفَدَخَل ِي َبْيتَُه ملسو هيلع هللا ىلص اه َقاَل: ُثمر َقاَم َمِعي َرُسوُل  «َصَدْقَت »، َقاَل: اهُقْلُت: َقَتْلتُُه َيا َرُسوَل 
 .()داود وأبو أخرجه أمد «ْبَن ُأَنيْسٍ اه َأْمِسْك َهِذِه ِعنَْدَك َيا َعْبَد »َفَأْعَطاِي َعًصا، َفَقاَل: 
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 رية الرجيع -3
 كانت هذه الَية ي صفر من السنة الرابعة للهجرة.

َر َعَلْيِهْم َعاِصَم ْبَن َثابٍِت َوُهَو ملسو هيلع هللا ىلص قال: َبَعَث النربُِي  عن أي هريرة  ًة َعْينًا، َوَأمر ير َرِ
َة ُذِكُروا لِ َجُد َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن اخَطراِب َفاْنَطَلُقوا َحترى إِذَ  َحي  ـا َكاَن َبْنَ ُعْسَفاَن َوَمكر

ِمْن ُهَذْيٍل ُيَقاُل َهُْم: َبنُو َحَْياَن، َفَتبُِعوُهْم بَِقِريٍب ِمْن ِماَئِة َراٍم، َفاْقَتُصوا  آَثاَرُهْم َحترى 
ُدوُه ِمَن اـَأَتْوا َمنِْزًا َنَزُلوُه، َفَوَجُدوا فِيِه َنَوى تَ    .َمِدينَةِ ْمٍر َتَزور

ِحُقوُهْم، َفَلار اْنَتَهى َعاِصم  َوَأْصَحاُبُه ـَيْثِرَب، َفَتبُِعوا آَثاَرُهْم َحترى لَ  رَفَقاُلوا: َهَذا م
، جُئوا إَِى َفْدَفٍد، َوَجاَء الَقْوُم َفَأَحاُطوا ِهِْم، َفَقاُلوا: َلُكُم الَعْهُد َوامِيَثاُق إِْن َنَزْلُتْم إَِلْينَا

ِة َكافٍِر، اللرُهمر َأْخِرْ َعنر أَ  ا َأَنا َفَا َأْنِزُل ِي ِذمر : َأمر ا ْن اَ َنْقُتَل ِمنُْكْم َرُجًا، َفَقاَل َعاِصم 
، َنبِيرَك، َفَقاَتُلوُهْم َحترى َقَتُلوا َعاِصًا ِي َسْبَعِة َنَفٍر بِالنرْبِل، َوَبِقَي ُخَبْيب  َوَزْيد  َوَرُجل  آَخرُ 

َأْعَطْوُهُم الَعْهَد َوامِيَثاَق، َفَلار َأْعَطْوُهُم الَعْهَد َوامِيَثاَق َنَزُلوا إَِلْيِهْم، َفَلار اْسَتْمَكنُوا فَ 
ُل  ِذي َمَعُهَا: َهَذا َأور ُجُل الثرالُِث الر ِمنُْهْم َحُلوا َأْوَتاَر ِقِسِيِهْم، َفَرَبُطوُهْم ِهَا، َفَقاَل الرر

ُروُه َوَعاجُوُه َعَى َأْن َيْصَحَبُهْم َفَلْم َيْفَعْل َفَقَتُلوهُ  الَغْدِر،  .َفَأَبى َأْن َيْصَحَبُهْم َفَجرر
ى ُخَبْيًبا َبنُو احَاِرِث ْبِن َعاِمِر ْبِن  َة، َفاْشَرَ ا بَِمكر َواْنَطَلُقوا بُِخَبْيٍب، َوَزْيٍد َحترى َباُعوُمَ

َقَتَل احَاِرَث َيْوَم َبْدٍر، َفَمَكَث ِعنَْدُهْم َأِسًرا، َحترى إَِذا َأْمَُعوا  َنْوَفٍل، َوَكاَن ُخَبْيب  ُهوَ 
َقْتَلُه، اْسَتَعاَر ُموًسى ِمْن َبْعِض َبنَاِت اَحاِرِث لَِيْسَتِحدر ِهَا َفَأَعاَرْتُه، َقاَلْت: َفَغَفْلُت َعْن 

َِ َفَدَرَج إَِلْيِه َحترى َأَتاُه َفَوَض  َعُه َعَى َفِخِذِه، َفَلار َرَأْيُتُه َفِزْعُت َفْزَعًة َعَرَف َذاَك َصبِي  
َْشْنَ َأْن َأْقُتَلُه؟ َما ُكنُْت ِأَ  ََ ، ْفَعَل َذاِك إِْن َشاَء اهِمنِي َوِي َيِدِه امُوَسى، َفَقاَل: َأ

ا ِمْن ُخَبْيٍب،  َلَقْد َرَأْيُتُه َيْأُكُل ِمْن ِقْطِف ِعنٍَب َوَما َوَكاَنْت َتُقوُل: َما َرَأْيُت َأِسًرا َقُط َخْرً
ُه َمُوَثق  ِي اَحِديِد، َوَما َكانَ  ، َوإِنر َة َيْوَمِئٍذ َثَمَرة    .إِار ِرْزق  َرَزَقُه اه بَِمكر

، ُثمر اْنَرَ  ِِ َرْكَعَتْنِ َف إَِلْيِهْم، َفَقاَل: َفَخَرُجوا بِِه ِمَن احََرِم لَِيْقُتُلوُه، َفَقاَل: َدُعوِي ُأَص
ْكَعَتْنِ ِعنَْد الَقْتِل  َل َمْن َسنر الرر َلْواَ َأْن َتَرْوا َأنر َما ِي َجَزع  ِمَن امَْوِت َلِزْدُت، َفَكاَن َأور

 ُهَو، ُثمر َقاَل: اللرُهمر َأْحِصِهْم َعَدًدا، ُثمر َقاَل:
َِ ِحَن ُأْقَتُل ُمْسلًِا  ِعي ِشق  َكاَن هَِعَى َأِي       َما ُأَبا  َمْرَ
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ٍء ِمْن َجَسِدِه  ُثمر َقاَم إِلْيِه ُعقَبُة ْبُن احَاِرِث َفَقَتَلُه، َوَبَعَثْت ُقَرْيش  إَِى َعاِصٍم لُِيْؤَتْوا بَِيْ
ِة ِمَن اه َيْعِرُفوَنُه، َوَكاَن َعاِصم  َقَتَل َعِظيًا ِمْن ُعَظَاِئِهْم َيْوَم َبْدٍر، َفَبَعَث  َعَلْيِه ِمْثَل الُظلر

ءٍ  ْبِر، َفَحَمْتُه ِمْن ُرُسلِِهْم، َفَلْم َيْقِدُروا ِمنُْه َعَى َيْ  .()أخرجه البخاري  .الدر
 ة فابتاعه صفوان بن أمية، ليقتله بأبيه أمية بن خلف.ثنوأما زيد بن الدر 

هم أبو سفيان، فقال أبو حرم ليقتلوه، اجتمع رهط من قريش فيمن اوعندما أخرجوه 
أنشدك اه يا زيد! أحب أن حمدًا عندنا اآن ي مكانك  :م للقتلدِ سفيان حن قُ 

 فترب عنقه، وأنت ي أهلك؟
فقال: واه ما أحب أن حمدًا اآن ي مكانه الذي هو فيه، تصيبه شوكة تؤذيه، وأنا 

 جالس ي أهِ.
 ًا حب أحدًا كحب أصحاب حمد حمدًا.فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحد

 وأرضاه. موى صفوان زيدًا  نسطاسثم قتل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(9999برقم ) البخاري أخرجه ( 9)
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 رية بئر معونة -4
 .كانت هذه الَية ي صفر من السنة الرابعة للهجرة، وتسمى هذه الَية رية القراء

 ثاثة أسباب: لَية اذه وه
اه َياَن، اْسَتَمُدوا َرُسوَل ـْكَواَن، َوُعَصيرَة، َوَبنِي حْ َأنر ِرْعًا، َوذَ  عن َأَنِس ْبِن َمالٍِك 

اَء ِي َزَماِهِْم، َكاُنوا ملسو هيلع هللا ىلص  ُهْم بَِسْبِعَن ِمَن اأَْنَصاِر، ُكنرا ُنَسِميِهْم الُقرر ، َفَأَمدر َعَى َعُدو 
ْيِل، َحترى َكاُنوا بِ  َتِطُبوَن بِالنرَهاِر، َوُيَصُلوَن بِاللر بِْئِر َمُعوَنَة َقَتُلوُهْم َوَغَدُروا ِهِْم، َفَبَلَغ َحْ

َفَقنََت َشْهًرا َيْدُعو ِي الُصْبِح َعَى َأْحَياٍء ِمْن َأْحَياِء الَعَرِب، َعَى ِرْعٍل، ملسو هيلع هللا ىلص النربِير 
: َفَقَرْأَنا فِيِهْم ُقْرآًنا، ثُ  «ْحَيانَ ـَوَذْكَواَن، َوُعَصيرَة، َوَبنِي لَ  َبِلُغوا " مر إِنر َذلَِك ُرفَِع: َقاَل َأَنس 

نَا َفَرِيَ َعنرا َوَأْرَضاَنا  .()أخرجه البخاري ". َعنرا َقْوَمنَا َأنرا َلِقينَا َربر
َشْهًرا َيْدُعو َعَى ُأَناٍس َقَتُلوا ُأَناًسا ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص إِنرَا َقنََت َرُسوُل اِه  :قاَل   و َعْن َأَنسٍ 

اءُ الُهُم ـلَ  َأْصَحابِِه، ُيَقاُل   .()أخرجه مسلم .ُقرر
امدينة،  ملسو هيلع هللا ىلصاعب اأسنة، قدم عى رسول اه بن مالك، امعروف بمُ  عامر وكان

فعرض عليه اإسام، ودعاه إليه، فلم يسلم، وم يبعد عن اإسام، وقال: يا حمد، لو 
 لك. بعثت رجااً من أصحابك إى أهل نجد، فدعوهم إى أمرك، رجوت أن يستجيبوا

 . « إي أخشى عليهم أهل نجد »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اه 
 ملسو هيلع هللا ىلصأنا هم جار، فابعثهم فليدعوا الناس إى أمرك، فبعث رسول اه  :عامرفقال 

 .() سبعن رجًا من أصحابه.
فمى الصحابة ري اه عنهم حتى وصلوا إى بئر معونة، فنزلوا ها، وبعثوا حران 

إى عدو اه عامر بن الطفيل، فلم ينظر عدو اه  ملسو هيلع هللا ىلصبكتاب رسول اه  بن ملحان 
، وأومأ إى رجل من قومه، فطعن حرام من خلفه ملسو هيلع هللا ىلصعامر بن الطفيل ي كتاب النبي 

 حتى أنفذه بالرمح.
 . (0)أخرجه البخاري .فقال حرام: ُفْزُت َوَرِب الَكْعَبة

                                                 
 .(9959برقم ) أخرجه البخاري(  9)
 .(999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(9/999) بن هشاماانظرسرة ( 9)
 .(9959برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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من الصحابة، فأبوا أن  ثم استنفر عامر بن الطفيل قبحه اه بني عامر إى قتال الباقن
 جيبوه، وقالوا: لن نخفر جوار أي براء.

فاستنفر عليهم قبائل من بني سليم، رعًا وذكوان، وعصية، فأجابوه وخرجوا حتى 
القوم، وأحاطوا هم ي رحاهم، فقال هم امسلمون: واه ما إياكم أردنا،  اغشو

ليهم، فأخذ الصحابة سيوفهم ، فأبوا عملسو هيلع هللا ىلصوإنا نحن قوم جتازون ي حاجة للنبي 
فقاتلوهم، فقتل كل هؤاء الصحابة السبعن ري اه عنهم إا كعب بن زيد الذي 

 .ُترك وبه رمق، فعاش حتى استشهد ي غزوة اخندق 
وكان عمرو بن أمية الضمري، وامنذر بن عقبة اأنصاري ي رح امسلمن، وم 

حوم عى موضع الوقعة، قاا: واه إن  يعلا بمصاب أصحاهم، فلا رأوا الطر
هذه الطر لشأنًا، فأقبا ينظران، فإذا أصحاهم ي دمائهم، وإذا اخيل التي أصابتهم 

 واقفة عى بئر معونة، بن بني عامر، وحرة بني سليم.
 ملسو هيلع هللا ىلصفقال امنذر بن عقبة لعمرو بن أمية: ما ترى؟ قال: أرى أن تلحق برسول اه 

فقال امنذر: ا أرغب بنفِ عن موطن قتل فيه امنذر بن عمرو،  فتخره اخر،
، وأخذوا عمرو بن أمية أسرًا، فلا أخرهم أنه من مر، فقاتل القوم حتى قتل 

ن رقبة زعم أها كانت عى أمه، ورجع عأخذه عامر بن الطفيل وجزر ناصيته، وأعتقه 
 .() ا حصل.ب ملسو هيلع هللا ىلصإى امدينة، وأخر الرسول  عمرو بن أمية 

له ي هذه امعركة ، وقد ظهرت وكان من بن القتى ي بئر معونة عامر بن فهرة 
 .  كرامة من اه

ِي َأِي ، َقاَل : مر َوَعْن َأِي ُأَساَمَة ، َقاَل : َقاَل ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة :  ِذيَن بِبِْئِر َفَأْخَرَ ا ُقتَِل الر
ْمِرُي َقاَل َلُه َعاِمُر ْبُن الُطَفْيِل : َمْن َهَذا ؟ َفَأَشاَر إَِى َمُعوَنَة َوُأِرَ َعْمرُ  و ْبُن ُأَميرَة الضر

َة ، َفَقاَل : َلَقْد َرَأْيُتُه َبْعَد َما ُقتَِل  ُرفَِع إَِى َقتِيٍل، َفَقاَل َلُه : َعْمُرو ْبُن ُأَميرَة َهَذا َعاِمُر ْبُن ُفَهْرَ
َاِء ، َحترى  َاِء َبْينَُه َوَبْنَ السر  ملسو هيلع هللا ىلصْرِض ، ُثمر ُوِضَع َفَأَتى النربِير اأَ إِِي َأَْنُظُر إَِى السر

ُهْم َفنََعاُهْم ، َفَقاَل :  ْم ، َفَقاُلوا»َخَرُ ُ ُْم َقْد َسَأُلوا َرهر نَا  :إِنر َأْصَحاَبُكْم َقْد ُأِصيُبوا َوإِهر َربر
  .()أخرجه البخاري «بَِا َرِضينَا َعنَْك َوَرِضيَت َعنرا َأْخِرْ َعنرا إِْخَواَننَا 

                                                 
 .(9/999) بن هشاماانظرسرة  (9)
 .(9959برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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  ، وكان ملوكًا فأسلم فاشراه أبو بكروعامر بن فهرة موى أي بكر الصديق 
وأي  ملسو هيلع هللا ىلصدار اأرقم، وكان رفيق رسول اه  ملسو هيلع هللا ىلصفأعتقه، وأسلم قبل أن يدخل رسول اه 

أحدًا، ثم قتل يوم بئر معونة، وهو ابن ي هجرَا إى امدينة، وشهد بدرًا و،  بكر 
 .ربعن سنة أ

 وقد جاء خر فاجعة بئر معونة، وخر مقتل عاصم بن ثابت، وخبيب بن عدي،
ي يوم واحد، فحزن  ملسو هيلع هللا ىلصوأصحاهم ري اه عنهم يوم الرجيع، إى رسول اه 

 وامسلمون عليهم حزنًا شديدًا. ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
أنه مكث شهرًا يدعو ي كل صاة عى رعل وذكوان  ملسو هيلع هللا ىلصولقد بلغ حزن الرسول 

 فيهم قرآنًا ُيتى، ثم نسخ بعد. وعصية، الذين غدروا بالقراء، وأنزل اه 
 اه ، َوَذْكَواَن ، َوُعَصيرَة ، َوَبنِي َحَْياَن اْسَتَمُدوا َرُسوَل َأنر ِرْعًا    َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َعنْ 
ُهْم بَِسْبِعَن ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلص اَء ِي َزَماِهِْم ، َكاُنوا الْنَصاِر ُكنرا ُنَسِميِهُم اأَ َعَى َعُدو  ، َفَأَمدر ُقرر

ْيِل ، َحترى كَ  َتِطُبوَن بِالنرَهاِر َوُيَصُلوَن بِاللر اُنوا بِبِْئِر َمُعوَنَة َقَتُلوُهْم َوَغَدُروا ِهِْم َفَبَلَغ َحْ
َعَرِب َعَى ِرْعٍل ، الَفَقنََت َشْهًرا َيْدُعو ِي الُصْبِح َعَى َأْحَياٍء ِمْن َأْحَياِء   ملسو هيلع هللا ىلصالنربِير 

َبِلُغوا " ُقْرآًنا ، ُثمر إِنر َذلَِك ُرفَِع َقاَل َأَنس  : َفَقَرْأَنا فِيِهْم  . َوَذْكَواَن ، َوُعَصيرَة ، َوَبنِي َحَْيانَ 
نَا َفَرِيَ َعنرا َوَأْرَضاَنا    .()متفق عليه ."َعنرا َقْوَمنَا َأنرا َلِقينَا َربر

براء عامر بن مالك، سيد بني عامر، امعروف بماعب اأسنة، الذي أعطى أما أبو 
 ه ذلك، فات عقب ذلك من شدة اهم.اجوار للمسلمن، فإنه ما بلغه مقتلهم شق علي

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 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاه  صحابه، وهو ا يعلم أن معها عقد وجوار من رسولرًا أأثإذا ناما قتلها، 
بمقتل أصحابه ببئر معونة، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصوما قدم عمرو بن أمية امدينة أخر رسول اه 

بئس ما صنعت! لقد كان هم مني أمان وجوار،  »: ملسو هيلع هللا ىلصأخره بمقتل العامرين، فقال له 
 .() .افبعث بديتها إى قومه «هانر ديَ َأَ 
 

                                                 
 .(999برقم ) مسلم، و واللفظ له (9959رقم )ب البخاري أخرجه ، متفق عليه (9)
 .(9/999انظر دائل النبوة  للبيهقي ) (9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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 غزوة بني النضر -5
 يع اأول، من السنة الرابعة للهجرة.كانت غزوة بني النضر ي شهر رب

 وهذه الغزوة ثاثة أسباب:
، ملسو هيلع هللا ىلصأرسلت إى اليهود، وهددَم باحرب إن م يقاتلوا الرسول  اأول : أن قريشاً 

 غدرًا. ملسو هيلع هللا ىلصفاستجاب بنو النضر لذلك، ووضعوا خطة يقتلون ها النبي 
ليلتقي بثاثن من أن خرج إليهم ي ثاثن رجا من أصحابه،  ملسو هيلع هللا ىلصفطلبوا من النبي 

 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 

نوده، حتى نزلوا عى فرجع عنهم، ثم استعد وحاِهم بج ملسو هيلع هللا ىلصها، فأخر النبي 
 اجاء، وهم ما ملت اإبل إا الساح، وكانت منازهم غرب مسجد قباء.

خرج إى بني النضر يستعينهم ي دية الرجلن الذين قتلها  ملسو هيلع هللا ىلصالثاي : أن رسول اه 
قد أخذ العهد عى اليهود أن يعاونوه  ملسو هيلع هللا ىلص، أن رسول اه عمرو بن أمية الضمري 

مسجد قباء فصى فيه ركعتن، ومعه نفر من أصحابه، ثم أتى  ملسو هيلع هللا ىلصى ي الديات، فأت
 بني النضر فكلمهم، فقالوا له: نعم يا أبا القاسم نعينك عى ما أحببت.

إى جنب جدار من بيوَم ينتظر وفاءهم با وعدوا، وجلس  ملسو هيلع هللا ىلصفجلس رسول اه 
 معه أبو بكر وعمر وعِ وطائفة من أصحابه ري اه عنهم.

 اليهود ببعضهم، قالوا: إنكم لن جدوا الرجل عى مثل حاله هذه، فمن فلا خا
 .رجل يعلوا هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله ويرحنا منه؟

فانتدب لذلك رجل منهم هو عمرو بن جحاش بن كعب، فقال: أنا لذلك، فصعد 
خره با عليه السام، وأ جريُل  ملسو هيلع هللا ىلصصخرة، فأتى رسول اه  ملسو هيلع هللا ىلصليلقي عى رسول اه 

مظهرًا أنه يريد أن يقي حاجته، وترك أصحابه ي جلسهم،  ملسو هيلع هللا ىلصأراد القوم، فقام 
ورجع ريعًا إى امدينة، فلا أبطأ عى أصحابه قاموا ي طلبه، فلقوا رجا مقبا من 

 امدينة فسألوه، فقال: رأيته داخًا امدينة.
اخر با أرادت هود من حتى انتهوا إليه، فأخرهم  ملسو هيلع هللا ىلصفأقبل أصحاب رسول اه 

     بحرهم والسر إليهم، ونزل ي ذلك :  ملسو هيلع هللا ىلصالغدر، وأمر رسول اه 
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  [ . 99/امائدة]                     

، ملسو هيلع هللا ىلصالثالث : أن بني النضر قد دسوا إى قريش، وحضوهم عى قتال رسول اه 
، وحرضوا امركن عى ملسو هيلع هللا ىلصورة عندما نزلوا  بأحد لقتال رسول اه عهم عى الودلو

 قتال امسلمن، فكانت غزوة أحد.
 بني النضر عن امدينة، أهم غدروا، ونقضوا العهد. ملسو هيلع هللا ىلصفلهذه اأسباب أجى رسول اه 

 أن اخرجوا من امدينة فا »، وأمرهم: حمد بن مسلمة  ملسو هيلع هللا ىلصفبعث إليهم رسول اه 
 .«ئي بعد ذلك ربت عنقهم با ممتم به من الغدر، فمن رُ تشاركوي ها، وقد ممت

فمكثوا عى ذلك أيامًا يتجهزون للجاء، فلا سمع هم امنافقون، أرسل إليهم ابن 
سلول: أن ا َرجوا من دياركم، إنرا معكم، فقويت عند ذلك نفوس هود بني 

: إنا لن نخرج من ملسو هيلع هللا ىلصي بن أخطب إى رسول اه النضر، فأرسل سيد بني النضر حي
                   ديارنا، ونابذوه بنقض العهود، وفيهم نزل قول اه سبحانه: 

                             
                                    

                                    
  [ . 99-99/احر]                           

ي أصحابه، واستخلف عى امدينة ابن أم مكتوم، فلا رأوا  ملسو هيلع هللا ىلصفسار إليهم رسول اه 
، ملسو هيلع هللا ىلصا إى حصوهم، فقاموا عليها يرمون بالنبل واحجارة، فحاِهم ؤالتج ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 

               ذلك نزل قول اه سبحانه : ثم أمر بقطع نخيلهم وحريقها، وي
  [ . 9/احر]                         

 فاستنزهم امسلمون من حصوهم، وأمروهم بقطع نخيلهم، إهانة هم، وإرعابا لقلوهم.
         وَى امنافقون عن نرة هود، وكان مثلهم ومثل امنافقون: 

                           جئ           
  [ . 99-99/احر]                         

وقذف اه ي قلوب هود بني النضر الرعب، واشتد احصار عليهم، وأيقنوا أن حصوهم 
ت عى اجاء، وعى أن هم ما أقلر  ملسو هيلع هللا ىلصلن منعهم من اه، فعند ذلك صاحوا رسول اه 

                : وفيهم نزل ،اإبل من اأمتعة واأموال إا الساح
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 .[ 9-9/احر]         
فحملوا من أمواهم ما استقلت به اإبل، وكانت ستائة بعر، وكانوا هدمون بيوَم 

ا ينتفع ها امسلمون  بأيدهم، ليحملوا ما استحسنوه من اأبواب والنوافذ وغرها، حتى
قيق، وكنانة بن الربيع، وحيي ـبن أي احُ  مسار كوسار أكثرهم وأرافهم ، من بعدهم
 ، وغرهم، إى خير، وسارت ماعة منهم إى الشام.بن أخطب

ما تركوه من اأموال والساح، وكانت أموال بني النضر  ملسو هيلع هللا ىلصوقبض رسول اه 
يضعها حيث يشاء، وم خمسها، أن اه  ملسو هيلع هللا ىلصة لرسول اه لصوأرضهم وديارهم خا

     أفاءها عليه، وم يوجف امسلمون عليها بخيل وا ركاب، كا قال سبحانه: 
                                      

  [ . 9/احر]                 
أكثرها للمهاجرين، وقسمها بينهم خاصة، لفقرهم، وبذلك أغنى  ملسو هيلع هللا ىلصوأعطى الرسول 

ينفق ما بقي منها عى أهله نفقة سنة، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصوكان ، اه امهاجرين وأزال فاقتهم
 ا بقي ي الساح، والكراع عدة ي سبيل اه.جعل م

ُجُل يَ  َمالٍِك  عن َأَنس ْبن النرَخَاِت، َحترى اْفَتَتَح ُقَرْيَظَة، ملسو هيلع هللا ىلص ْجَعُل لِلنربِِي ـَقاَل: َكاَن الرر
 .() متفق عليه .َوالنرِضَر، َفَكاَن َبْعَد َذلَِك َيُرُد َعَلْيِهمْ 
 النضر.ونزلت سورة احر كلها ي بني 

 وبإجاء بني النضر أراح اه امسلمن من رهم وكيدهم.
َعنُْهَا َقاَل: َحاَرَبِت النرِضُر، َوُقَرْيَظُة، َفَأْجَى َبنِي النرِضِر، َوَأَقرر اه َعِن اْبِن ُعَمَر َرِيَ 

اَهُْم، َوَقَسَم نَِساَءُهْم َوَأْواََدُهْم ُقَرْيَظَة َوَمنر َعَلْيِهْم، َحترى َحاَرَبْت ُقَرْيَظُة، َفَقَتَل ِرَج 
 .()أخرجه البخاري .َوَأْمَواَهُْم َبْنَ اُمْسلِِمنَ 

بني النضر عن مكائدهم بعد كل هذا، فقد حرض زعاؤهم هود وم يتوقف زعاء 
 .كا سيأي ي موضعه اأحزاب، فكانت غزوة اخندق
                                                 

 .(9999برقم ) مسلم(، و9999برقم ) البخاري أخرجه  متفق عليه,( 9)
 .(9999برقم ) البخاري أخرجه (  9)
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 غزوة بدر اآخرة -3
 شعبان، من السنة الرابعة للهجرة، وتسمى هذه الغزوة بدر كانت هذه الغزوة ي

الصغرى، أنه م يقع فيها حرب، وتسمى بدر اموعد، للمواعدة التي كانت بن أي 
 سفيان وامسلمن يوم أحد.

 ومعه ألف ومسائة من الصحابة، ومعهم عرة أفراس. ملسو هيلع هللا ىلصوقد خرج إليها الرسول 
 .وكانت بدر سوقًا من أسواق العرب

لفي رجل من قريش، ومعهم مسون فرسًا، وكان أوخرج أبو سفيان من مكة ي 
مر الظهران أو عسفان، ألقى اه تعاى ي قلبه الرعب،  كارهًا للخروج، فلا انتهى إى

 فرأى أن يرجع.
عام جدب، وا يصلحكم إا عام  فقال من معه: يا معر قريش، إن هذا العام

 .، فرجع الناسوتربون فيه اللبن، وإي راجع فارجعواب، ترعون فيه الشجر، خص
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.
ر، وأقام ها ثانية أيام، ينتظر أبا سفيان ميعاده، وأصحابه إى بد ملسو هيلع هللا ىلصفخرج رسول اه 

إى امدينة، وقد سمع الناس بمسره، وبلغ  ملسو هيلع هللا ىلصولكنه م جده، فرجع رسول اه 
إى بدر أثر كبر ي استعادة هيبة امسلمن بعد غزوة  ملسو هيلع هللا ىلصريشًا أمره، وكان خروجه ق

 أحد التي أصيب فيها امسلمون.
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 أم سلمة ري اه عنها من ملسو هيلع هللا ىلصزواج الرسول  -2
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 

 أمل النساء، وأرفها نسبًا.الصائب، وكانت من 
ملسو هيلع هللا ىلص ت رسول اه عفلا انقضت عدَا من زوجها أي سلمة الذي توي عنها، سم

ا »يقول:  ، َفَيُقوُل َما َأَمَرُه اهُ: إِنر ا إَِلْيِه َراِجُعونَ  هَما ِمْن ُمْسلٍِم ُتِصيُبُه ُمِصيَبة  ، اللُهمر َوإِنر
ا ِمنَْها ْأُجْرِي ِي ُمِصيَبتِي، َوَأْخلِ  ا ِمنَْها، إِار َأْخَلَف اهُ َلُه َخْرً َِ َخْرً  .«ْف 

ُل َبْيٍت امُ َقاَلْت: َفَلار َماَت َأُبو َسَلَمَة، ُقْلُت: َأُي  َهاَجَر  ْسلِِمَن َخْر  ِمْن َأِي َسَلَمَة؟ َأور
َِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِى َرُسوِل اهِ   . ()أخرجه مسلم  .ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل اهِ ، ُثمر إِِي ُقْلُتَها، َفَأْخَلَف اُه 

أم سلمة ري اه عنها ي شهر شوال، من السنة الرابعة للهجرة،  ملسو هيلع هللا ىلصفتزوج رسول اه 
 وتوى تزوجها ابنها سلمة.

إَِذا »ملسو هيلع هللا ىلص:  اهَأنر ُأمر َسَلَمَة َقاَلْت: َقاَل َأُبو َسَلَمَة: َقاَل َرُسوُل  عن ُعَمَر ْبِن َأِي َسَلَمةَ 
ا َأَصا ، َفْلَيُقْل: إِنر َوإِنرا إَِلْيِه َراِجُعوَن، ِعنَْدَك َأْحَتِسُب ُمِصيَبتِي َفْأُجْرِي  هَب َأَحَدُكْم ُمِصيَبة 

 .«فِيَها، َوَأْبِدْلنِي  َما ُهَو َخْر  ِمنَْها 
، ِِ بَِخْرٍ َوإِنرا   ُقبَِض، ُقْلُت: إِنرا هَِفَلار  َفَلار اْحُتِرَ َأُبو َسَلَمَة، َقاَل: اللرُهمر اْخُلْفنِي ِي َأْه
 إَِلْيِه َراِجُعوَن، اللرُهمر ِعنَْدَك َأْحَتِسُب ُمِصيَبتِي، َفْأُجْرِي فِيَها. 

ا ِمنَْها، َفُقْلُت: َوَمْن َخْر  ِمْن َأِي َسَلَمَة، َفَا ِزْلُت  َقاَلْت: َوَأَرْدُت َأْن َأُقوَل: َوَأْبِدْلنِي َخْرً
ْتُه، ُثمر َح  َا َخَطَبَها َأُبو َبْكٍر َفَردر َُ ْتهُ  ترى ُقْلُتَها، َفَلار اْنَقَضْت ِعدر  .َخَطَبَها ُعَمُر َفَردر

اه ، َوبَِرُسولِِه، َأْخِرْ َرُسوَل ملسو هيلع هللا ىلص اه ، َفَقاَلْت: َمْرَحًبا بَِرُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص اه َفَبَعَث إَِلْيَها َرُسوُل 
ُه َلْيَس َأَحد  ِمْن َأْولَِياِئي َشاِهًداَأِي اْمَرَأة  َغْرَ ملسو هيلع هللا ىلص  ، َوَأنر  .ى، َوَأِي ُمْصبَِية 

، َفإِنر  »ملسو هيلع هللا ىلص: اه َفَبَعَث إَِلْيَها َرُسوُل  ا َقْوُلِك: إِِي ُمْصبَِية  ا اه َأمر َسَيْكِفيِك ِصْبَياَنِك، َوَأمر
ى، َفَسَأْدُعو  ا َأْن ُيْذِهَب غَ اه َقْوُلِك: إِِي َغْرَ َتِك، َوَأمر ْولَِياُء، َفَلْيَس َأَحد  ِمنُْهْم اأَ ْرَ

َضاِي   .()أخرجه أمد .ملسو هيلع هللا ىلصاه ُقْلُت: َيا ُعَمُر، ُقْم َفَزِوْج َرُسوَل ، «َشاِهد  َوَا َغاِئب  إِار َسَرْ
                                                 

 .(599برقم ) مسلم أخرجه ( 9)
 (.99995برقم ) أمد أخرجه / صحيح( 9)
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َج ُأمر َسَلمَ ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َرُسوَل اهِ  ري اه عنها َعْن ُأِم َسَلَمةَ و َة َأَقاَم ِعنَْدَها َثَاًثا، َمرا َتَزور
، إِْن ِشْئِت َسبرْعُت َلِك، َوإِْن َسبرْعُت َلِك، َسبرْعُت »َوَقاَل:  ُه َلْيَس بِِك َعَى َأْهلِِك َهَوان  إِنر
 .()أخرجه مسلم «لِنَِساِئي
رت أم سلمة ري اه عنها، حتى ماتت عن تسعن سنة، وكانت وفاَا سنة مِ وقد عُ 

ن للهجرة، ي خافة يزيد بن معاوية، وكانت ري اه عنها آخر أمهات إحدى وست
 امؤمنن وفاة، ودفنت ي امدينة بالبقيع.

 
 
 
 

*       *       *       *      * 
 
 

 

                                                 
 .(9999برقم ) مسلم أخرجه ( 9)



 

 
 

 البــاب الثالث

 من هجرته إى وفاته ملسو هيلع هللا ىلصسرته 
 
 

 
 من اهجرة امسةواأحداث اهامة ي السنة اخالرايا والغزوات 

 شتمل عى ما يي :  تو 
 غزوة دومة اجندل -1

 قدوم وفد مزينة -2

 من زينب بنت جحش ري اه عنهاملسو هيلع هللا ىلص زواج رسول اه  -3

 غزوة بني امصطلق -4

 من جويرية بنت احارث ري اه عنهاملسو هيلع هللا ىلص  الرسول زواج -5

 غزوة اخندق -3

 غزوة بني قريظة -2

 قدوم وفد أشجع -1

 من اهجرة اخامسةالسنة  
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 البــــاب الثـــالث
 من هجرته إى وفاته ملسو هيلع هللا ىلصسرته  

 من اهجرة امسةالسنة اخ
 من اهجرة امسةواأحداث اهامة ي السنة اخالرايا والغزوات 

 غزوة دومة اجندل  -1
كانت هذه الغزوة ي شهر ربيع اأول، من السنة اخامسة للهجرة، ودومة اجندل 

، وبينها وبن امدينة مس دمشق مس ليال موضع عى طرف الشام، بينها وبن
 .ليلة ةعر

أن بدومة اجندل معًا كثرًا من القبائل،  ملسو هيلع هللا ىلصوسبب هذه الغزوة أنه بلغ رسول اه 
 وأهم يظلمون من مرر هم، وينهبون ما معهم، وأهم يريدون مهامة امدينة.

لغفاري، وخرج الناس، واستخلف عى امدينة سباع بن عرفطة ا ملسو هيلع هللا ىلصفندب الرسول 
لف من امسلمن، فكانوا يسرون بالليل، ويكمنون ي النهار، أإليهم ي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 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.
بساحتهم، فلم  ملسو هيلع هللا ىلصمنهم، ونزل رسول اه  ل تفرقوا خوفاً فلا علم أهل دومة اجند

 جد فيها أحدًا، فأقام ها أيامًا، وبث الَايا وفرقها، فرجعت وم تصب منهم أحدًا.
 إى امدينة، وم يلق كيدًا. ملسو هيلع هللا ىلصثم رجع الرسول 

وهذه تعتر أول غزوة بعيدة عن امدينة من جهة الشام، وكانت بمثابة إعان عن دعوة 
سام بن سكان البوادي الشالية الغارقة ي اجهل، وإرهابًا لقير وجنده بالشام، اإ

للمسلمن عى قطع امسافات الطويلة ي سبيل اه، ومقدمة للفتوحات  اً وتدريب
 العظيمة ي امناطق البعيدة.
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 قدوم وفد مزينة  -2
 .ملسو هيلع هللا ىلصرجل عى رسول اه ي رجب من السنة اخامسة للهجرة قدم وفد مزينة ي أربعائة 

ن، وقرة بن إياس، وبال بن احارث، فبايعهم رسول اه وي هذا الوفد: النعان بن مقرِ 
أنتم مهاجرون حيث كنتم، » عى اإسام، وجعل هم اهجرة ي دارهم، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلص

 .() . فرجعوا إى بادهم « فارجعوا إى أموالكم
 َفَأَمَرَنا ُمَزْينََة، ِمنْ  ِماَئةٍ  َأْرَبعِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهِ َرُسولِ  َعَى  َقِدْمنَا: َقاَل   ُمَقِرنٍ  ْبنِ  النُْعَانِ  َعنِ 

ُدهُ  َطَعام   َلنَا َما اهِ  َرُسوَل  َيا: َقْومِ ال َبْعُض  َفَقاَل  بَِأْمِرِه، ملسو هيلع هللا ىلص اهِ َرُسوُل    .َنَتَزور
 ُتْغنِي ُأَراَها َوَما َمٍْر، ِمنْ  َفاِضَلة   إِار  يِعنْدِ  َما: َفَقاَل  « َزِوْدُهمْ »: لُِعَمرَ  ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َفَقاَل 
 َبْكرِ ال ِمْثُل  َمْر   فِيَها َفإَِذا َلُه، ُعِليرةٍ  إَِى  بِنَا َفاْنَطَلَق « َفَزِوْدُهمْ  اْنَطلِْق »: َفَقاَل  َشْيًئا، َعنُْهمْ 

  .َحاَجَتُهمْ  َقْومُ ال َفَأَخذَ  .ُخُذوا: َفَقاَل  ْوَرِق اأَ 
 َأْرَبعُ  ِمنْهُ  اْحَتَمَل  َوَقدْ  َمَْرةٍ  َمْوِضعَ  َأْفِقدُ  َوَما َتَفُت الفَ : َقاَل  َقْوِم،ال آِخرِ  ِي  َأَنا ُكنُْت وَ : َقاَل 
 .() أخرجه أمد.َرُجلٍ  ِماَئةِ 

 عى قبيلة مزينة خرًا، ثم رجعوا إى بادهم.ملسو هيلع هللا ىلص  وأثنى رسول اه
 ُجَهْينََة، ِمنْ  َكانَ  َوَمنْ  َوُمَزْينَُة، َوِغَفاُر، َأْسَلُم، » :َل َقا َأنرهُ  ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي  َعنِ  عن أي هريرة 

 .()متفق عليه .«َوَغَطَفانَ  َأَسٍد، لِيَفْنِ َواحَ  َعاِمٍر، َوَبنِي َمِيٍم، َبنِي ِمنْ  َخْر   ُجَهْينَُة، َأوْ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.999/ 9الطبقات الكرى ابن سعد ) انظر( 9)
 .(99999أمد برقم )  أخرجه/ صحيح( 9)
 .(9999برقم ) مسلمو (،9999برقم ) أخرجه البخاريمتفق عليه/( 9)
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 من زينب بنت جحش ري اه عنها ملسو هيلع هللا ىلصزواج رسول اه  -3
ي اه عنها هي أم امؤمنن، وأمها أميمة بنت عبد امطلب، زينب بنت جحش ر

، أسلمت زينب ري اه عنها بمكة، وهاجرت إى امدينة، وتزوجها ملسو هيلع هللا ىلصعمة النبي 
 .ملسو هيلع هللا ىلص، موى رسول اه بعد أن طلقها زوجها زيد بن حارثة  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 

ى عادات وكانت حكمة هذا الزواج إبطال حرمة زوجة اابن امتبنى، والقضاء ع
 اجاهلية بااعتزاز باأنساب واأحساب.

، الذي كان ُيدعى قبل ه ومواه زيد بن حارثه بِ قد زوجها من حِ  ملسو هيلع هللا ىلصوكان الرسول 
 إبطال التبني بزيد بن حمد.

 َنْدُعوهُ  ُكنرا َما ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسولِ  َمْوَى  َحاِرَثَة، ْبنَ  َزْيدَ  َأنر  َعنُْهَا اه  َرِيَ  ُعَمرَ  ْبنِ اه  َعْبدِ  َعنْ 
ٍد  ْبنَ  َزْيدَ  إِار  .() متفق عليه .« اه ِعنْدَ  َأْقَسطُ  ُهوَ  ِآَباِئِهمْ  اْدُعوُهمْ  » الُقْرآنُ  َنَزَل  َحترىُمـَحمر

 ، زينب بنت جحش ري اه عنها مواه زيد بن حارثه ملسو هيلع هللا ىلصوما خطب رسول اه 
   نت امرأة فيها حدة، فأنزل اه: حسبًا، وكا هاستنكفت منه، وقالت: أنا خر من  

                                              
  [ . 99/اأحزاب]                   

  ؟.قد رضيته َ يا رسول اه منكحاً فلا نزلت هذه اآية قالت ري اه عنها: 
، قد أنكحته نفِ، فتزوجته، ومكثت ملسو هيلع هللا ىلصاه  ا أعي رسول ، قالت: إذاً ( نعم) قال: 

 عنده قريبًا من سنة.
 ، أها كانت تؤذيه بلساها، وتتعاظم عليه برفها.ملسو هيلع هللا ىلصثم جاء زيد يشكوها إى رسول اه 

ِق »: َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص  النربُِي  َفَجَعَل  َيْشُكو، َحاِرَثةَ  ْبنُ  َزْيدُ  َجاءَ :َقاَل   َأَنسٍ  َعنْ   َوَأْمِسْك  اه، اتر
 .()أخرجه البخاري  «َزْوَجَك  َلْيَك عَ 

نة إزالة ومؤ ملسو هيلع هللا ىلصِمل رسوله حَ ـُبإمساكها، ولكن اه شاء أن ي يوي زيدًا  ملسو هيلع هللا ىلصفكان 
من مطلقة متبناه زيد بن حارثة، ليوجه امجتمع عمليًا  ملسو هيلع هللا ىلصآثار نظام التبني، فيتزوج 

 بإبطال عادة التبني الذي كان سائدًا ي اجاهلية.

                                                 
 (.9999(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري، فق عليهمت(  9)
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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يأمر زيدًا بطاقها، وكان خشى الناس أن يعيبوا عليه، ويقولوا: أن  يستحي ملسو هيلع هللا ىلصفكان 
             هذا الشأن:  تزوج امرأة ابنه بالتبني، فأنزل اه ي

                                
  [ . 99/اأحزاب]          

 .ملسو هيلع هللا ىلصوكان هذا اأمر شديدًا عليه 
د  ـَلْو َكاَن مُ  : ت عنها قالعن عائشة ري اه ا ُأْنِزَل َعَلْيِه ، َلَكَتَم َكاِمًا َشْيًئا مر  ملسو هيلع هللا ىلصَحمر

ِق  اهَوإِْذ َتُقوُل لِلرِذي َأْنَعَم "  َهِذِه اآَيةَ   اهَعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتر
ِْفي ِي َنْفِسَك َما  َُ َْشى النراَس ُمْبِدي اهَو ََ َْشاه واهِه َو ََ  .() مسلمأخرجه  ."َأَحُق َأْن 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوما انقضت عدة زينب من زيد ري اه عنها تزوجها رسول اه ،  فطلقها زيد 
ةُ  اْنَقَضْت  امر : َقاَل  َأَنسٍ  َعنْ  ر  َفاْذُكْرَها»: لَِزْيدٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهِ َرُسوُل  َقاَل  َزْينََب، ِعدر َِ  ،«َع

 َصْدِري، ِي  َعُظَمْت  َرَأْيُتَها َفَلار : َقاَل  َعِجينََها، َخِمرُ ـتُ  َوِهَي  َأَتاَها َحترى َزْيد   َفاْنَطَلَق : اَل قَ 
ْيُتَها َذَكَرَها، ملسو هيلع هللا ىلص اهِ َرُسوَل  َأنر  إَِلْيَها، َأْنُظرَ  َأنْ  َأْسَتطِيعُ  َما َحترى  َعَى  َوَنَكْصُت  َظْهِري، َفَولر

  .َيْذُكُركِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهِ  َرُسوُل  َأْرَسَل : َزْينَُب  َيا: ْلُت َفقُ  َعِقبِي،
 َوَجاءَ  ُقْرآُن،ال َوَنَزَل  َمْسِجِدَها، إَِى  َفَقاَمْت  َرِي، ُأَواِمرَ  َحترى َشْيًئا بَِصانَِعةٍ  َأَنا َما: َقاَلْت 
 .()أخرجه مسلم .إِْذنٍ  بَِغْرِ  َعَلْيَها َفَدَخَل  ، ملسو هيلع هللا ىلص اهِ َرُسوُل 
َجُكنر ، تقول: ملسو هيلع هللا ىلصالنربِِي  َأْزَواِج  َعَى  َتْفَخرُ  َزْينَُب  َفَكاَنْت  ، َزور َجنِي َأَهالِيُكنر اه  َوَزور
 .()أخرجه البخاري .َسَمَواٍت  َسْبعِ  َفْوِق  ِمنْ  َتَعاَى 
  . وليمة الزواج 

، عندما بنى بزينب بنت جحش ري اه عنها بخبز وحم، ملسو هيلع هللا ىلصوأوم رسول اه 
 بزًا وحًا.وأشبع الناس خ

 ُخْبًزا النراَس  َفَأْشَبعَ  َجْحٍش، بِنِْت  بَِزْينََب  َبنَى ِحنَ  ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسوُل  َأْوَمَ : َقاَل   َأَنسٍ  َعنْ 
 .(0)أخرجه البخاري .َوحًْا 

 َأوْ  - َأْكَثرَ  نَِساِئهِ  ِمنْ  اْمَرَأةٍ  َعَى  ملسو هيلع هللا ىلص اهِ  َرُسوُل  َأْوَمَ  َما: قال   َمالٍِك  ْبن َأَنسعن و
 .(3)أخرجه مسلم .َزْينََب  َعَى  َأْوَمَ  مرا - َأْفَضَل 

                                                 
 .(999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.9959برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 .(59) (9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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َج َرُسوُل  : َقاَل   َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َعنْ و َعْت ُأِمي ، َفَدَخَل بَِأْهلِِه ، َقاَل : َفَصنَ ملسو هيلع هللا ىلص اه َتَزور
َذا إَِى َرُسوِل  ، َفُقْل: ملسو هيلع هللا ىلص اه ُأُم ُسَلْيٍم َحْيًسا َفَجَعَلْتُه ِي َتْوٍر ، فَقاَلت : َيا َأَنُس ، اْذَهْب ِهَ

َاَم ، َوَتُقوُل : إِنر َهَذا َلَك ِمنرا َقِليل  َيا َرُسوَل  ، اه َبَعَثْت ِهََذا إَِلْيَك ُأِمي َوِهَي ُتْقِرُئَك السر
َاَم ، َوَتُقوُل : إِنر َهَذا ملسو هيلع هللا ىلص اه َقاَل : َفَذَهْبُت ِهَا إَِى َرُسوِل  ، َفُقْلُت : إِنر ُأِمي ُتْقِرُئَك السر

َِ ُفَاًنا َوُفَاًنا » ، ُثمر َقاَل : «َضْعُه  »، فَقاَل : اه َلَك ِمنرا َقلِيل  َيا َرُسوَل  اْذَهْب ، َفاْدُع 
ى َوَمْن َلِقيُت ، َقاَل : ُقْلُت  « َلِقيَت  َوُفَاًنا َوَمنْ  ى ِرَجاًا، َقاَل : َفَدَعْوُت َمْن َسمر َوَسمر

َِ َرُسوُل  َيا َأَنُس ،  »: ملسو هيلع هللا ىلص اه ِأََنٍس : َعَدَد َكْم َكاُنوا ؟ َقاَل : ُزَهاَء َثَاِث ِماَئٍة ، َوَقاَل 
ُة وَ : َفَدَخُلوا َحترى اْمَتَأَ  ، َقاَل  «َهاِت الترْورَ   :ملسو هيلع هللا ىلصاه ، فَقاَل َرُسوُل  ْجَرةُ احُ ِت الُصفر

ة  ، َوْلَيْأُكْل ُكُل إِْنَساٍن ِمرا َيلِيِه » ة  َعَرَ ، َقاَل : َفَأَكُلوا َحترى َشبُِعوا ، َقاَل :  «لَِيَتَحلرْق َعَرَ
َِ : َفَخَرَجْت َطاِئَفة  َوَدَخَلْت َطاِئَفة  َحترى َأَكُلوا ُكُلُهْم ، فقَ  ، َقاَل :  «َيا َأَنُس ، اْرَفْع  »اَل 

 .()أخرجه مسلم!. َفَا َأْدِري ِحَن َوَضْعُت َكاَن َأْكَثَر َأْم ِحَن َرَفْعُت  ،َفَرَفْعُت 
، ورسول اه ملسو هيلع هللا ىلصفلا طعم الناس، جلس طوائف منهم يتحدثون ي بيت رسول اه 

، فجعل ملسو هيلع هللا ىلصى رسول اه جالس، وزوجته مولية وجهها إى احائط، فثقلوا ع ملسو هيلع هللا ىلص
   خرج، ثم يرجع، وهم قعود يتحدثون، فأنزل اه ي هذا الشأن:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

                                        
                               
                            

                               
  [ . 99/اأحزاب]                             

احجاب، ويتمناه عى ربه، حتى نزل  ملسو هيلع هللا ىلصيقرح عى النبي  وكان عمر بن اخطاب 
 .لرأيه  بذلك القرآن موافقاً 

 َفَلوْ  َوالَفاِجُر، الَرُ  َعَلْيَك  ُل َيْدُخ اه  َرُسوَل  َيا: ُقْلُت :  ُعَمرُ  َقاَل : َقاَل  َأَنسٍ  َعنْ 
َهاِت  َأَمْرَت   .() أخرجه البخاري .اِحَجاِب  آَيةَ اه  َفَأْنَزَل  بِاِحَجاِب، اُمْؤِمنِنَ  ُأمر

                                                 
 .(59) (9999)برقم  أخرجه مسلم( 9)
 .(9959برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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وكانت أم امؤمنن زينب بنت جحش ري اه عنها من سادة النساء دينًا، وورعًا، 
 ري اه عنها. ،وجودًا، ومعروفاً 

ُعُكنر »: ملسو هيلع هللا ىلص اهِ َرُسوُل  َقاَل : َقاَلْت  ري اه عنها َشةَ َعائِ  َعنْ   َأْطَوُلُكنر  ِي  َحاًقاـلَ  َأْرَ
ُتُهنر  َيَتَطاَوْلنَ  َفُكنر : َقاَلْت  «َيًدا َا َزْينَُب، َيًدا َأْطَوَلنَا َفَكاَنْت : َقاَلْت  َيًدا، َأْطَوُل  َأير  َكاَنْت  ِأَهر

 .()أخرجه مسلم .ُق َوَتَصدر  بَِيِدَها َتْعَمُل 
 ملسو هيلع هللا ىلص اهِ َرُسولِ  بِنَْت  َفاطَِمةَ  ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي  َأْزَواُج  َأْرَسَل :  َقاَلْت  ري اه عنها َعاِئَشةَ  وعن
: َفَقالْت  َهَا، َفَأِذنَ  ِمْرِطي، ِي  َمِعي ُمْضَطِجع   َوُهوَ  َعَلْيهِ  َفاْسَتْأَذَنْت  ، ملسو هيلع هللا ىلص اهِ  َرُسولِ  إَِى 
 َوَأَنا ُقَحاَفَة، َأِي  اْبنَةِ  ِي  َعْدَل ال نََك الَيْس  إَِلْيَك  َأْرَسْلنَنِي َأْزَواَجَك  إِنر  ،اهِ َرُسوَل  َيا

،   .«ُأِحُب؟ َما ِحِبنَ ـتُ  َأَلْسِت  ،ُبنَيرةُ  َأْي » :ملسو هيلع هللا ىلص اهِ  َرُسوُل  َهَا َفَقاَل  :َقاَلْت  َساِكَتة 
 اهِ َرُسولِ  ِمنْ  َذلَِك  َسِمَعْت  ِحنَ  َفاطَِمةُ  َقاَمْت فَ : َقاَلْت  «َهِذهِ  َفَأِحبِي» :َقاَل  َبَى،: َفَقاَلْت 

ُنر  ،ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي  َأْزَواِج  إَِى  َفَرَجَعْت  ،ملسو هيلع هللا ىلص َْ   .ملسو هيلع هللا ىلص اهِ  َرُسوُل  َهَا َقاَل  َوبِالرِذي َقاَلْت، بِالرِذي َفَأْخَرَ
ٍء، ِمنْ  َعنرا َأْغنَْيِت  ُنَراكِ  َما: َهَا َفُقْلنَ  َِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهِ َرُسولِ  إَِى  َفاْرِجِعي َيْ  إِنر : َلهُ  َفُقو

 .َأَبًدا فِيَها ُأَكِلُمهُ  َا  َواهِ : َفاطَِمةُ  َفَقاَلْت  ُقَحاَفةَ  َأِي  اْبنَةِ  ِي  َعْدَل ال َينُْشْدَنَك  َأْزَواَجَك 
تِي َوِهَي  ، ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي  َزْوَج  َجْحٍش، بِنَْت  َزْينََب  ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي  َأْزَواُج  َفَأْرَسَل  :َعاِئَشةُ  َقاَلْت   الر
ا َقطُ  اْمَرَأةً  َأرَ  َوَمْ  ، ملسو هيلع هللا ىلص اهِ َرُسولِ  ِعنْدَ  نِْزَلةِ امَ  ِي  ِمنُْهنر  ُتَساِمينِي َكاَنْت   الِدينِ  ِي  َخْرً

ِحِم، َوَأْوَصَل  َحِديًثا، َوَأْصَدَق  ه َوَأْتَقى ،َزْينََب  ِمنْ   اْبتَِذاًا  َوَأَشدر  َصَدَقًة، َوَأْعَظمَ  لِلرر
ُق  الرِذي َعَملِ ال ِي  لِنَْفِسَها ُب  بِِه، َتَصدر ةٍ  ِمنْ  َسْوَرةً  َعَدا َما َتَعاَى، اهِ إَِى  بِهِ  َوَتَقرر  ِحدر
عُ  فِيَها، َكاَنْت  ِ َْ  .()أخرجه مسلم .َفْيَئةَ ال ِمنَْها ُت

ي  ،سنة عرين للهجرة ري اه عنها وقد توفيت أم امؤمنن زينب بنت جحش
  .، وعمرها ثاث ومسون سنةعمر بن اخطاب  خافة

، ودفنت ري اه موتًا بعده، وقد صى عليها عمر  ملسو هيلع هللا ىلصوكانت أول نساء النبي 
 عنها بالبقيع.

 
                                                 

 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.9999برقم ) أخرجه مسلم(  9)
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 غزوة بني امصطلق -4
 بنو امصطلق بطن من خزاعة، وتسمى هذه الغزوة غزوة امريسيع، وهو ماء لبني خزاعة.

 السنة اخامسة للهجرة. وكانت هذه الغزوة ي شعبان، من
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، 

 هم رسالة اإسام، واشركوا مع امركن ي غزوة أحد.وكانوا من بلغت
، ليعلم حقيقة هذا اأمر بعث إليه بريدة بن احصيب  ملسو هيلع هللا ىلصوما بلغ رسول اه 

 اخر، فأتاهم ولقي احارث زعيمهم، وكلمه، فوجدهم قد معوا اجموع.
 فقال بريدة: منكم، قدمت ما بلغني من معكم هذا فسأل القوم: من الرجل؟

 الرجل، فأسر ي قومي، ومن أطاعني، فنكون يدًا واحدة حتى نستأصله.
أركب اآن، وآتيكم  :ل علينا، فقال بريدة فقال احارث: فنحن عى ذلك، فعجِ 

 فأخره خرهم. ملسو هيلع هللا ىلصبجمع من قومي، فَوا بذلك منه، ورجع إى رسول اه 
ومعهم  دهم سبعائة مقاتل،الناس إليهم، فأرعوا اخروج، وكان عد ملسو هيلع هللا ىلصفندب رسول اه 

 عى رأسهم عبد اه بن أي بن سلول. ،ثاثون فرساً، وخرج معهم كثر من امنافقن
تن خلتا منه، سنة مس للهجرة، واستخلف رسول اه لوكان خروجهم ي شعبان للي

 .عى امدينة زيد بن حارثة  ملسو هيلع هللا ىلص
ًا له ليأتيه بخر رسول اه وكان احارث بن أي رار سيد بني امصطلق قد وجه عين

من شأهم شيئًا، فعرض عليه  ري طريقه، فسأله عنهم، فلم يذك ملسو هيلع هللا ىلص، فأصابه النبي ملسو هيلع هللا ىلص
 فرب عنقه. عمر بن اخطاب  ملسو هيلع هللا ىلصاإسام فأبى، فأمر رسول اه 

، وأنه قتل عينه، يء بذلك ومن معه، وخافوا ملسو هيلع هللا ىلصفلا بلغ احارث مسر رسول اه 
 نهم من كان معهم من العرب.خوفًا شديدًا، وتفرق ع
وأصحابه إى امريسيع، أغار عى بني امصطلق وهم  ملسو هيلع هللا ىلصوما وصل الرسول 

هم، وسبى ذرارهم، وأصاب يومئذ تغارون، وأنعامهم ُتسقى عى اماء، فقتل مقاتل
 .ري اه عنهاجويرية 
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ر  َفَكَتَب : َقاَل  ِقَتاِل،ال َقْبَل  َعاءِ الدُ  َعنِ  َأْسَأُلهُ  َنافِعٍ  إَِى  َكَتْبُت : َقاَل  َعْونٍ  اْبنِ  َعنِ  ََ َا : إِ  إِنر
لِ  ِي  َذلَِك  َكانَ   َغاُروَن، َوُهمْ  ْصَطلِِق امُ  َبنِي َعَى  ملسو هيلع هللا ىلص اهِ َرُسوُل  َأَغارَ  َقدْ  ْسَاِم،اإِ  َأور

 اْبنَةَ  ُجَوْيِرَيةَ  َيْوَمِئذٍ  َصاَب َوأَ  َسْبَيُهْم، َوَسَبى ُمَقاتَِلَتُهْم، َفَقَتَل  اِء،امَ  َعَى  ُتْسَقى َوَأْنَعاُمُهمْ 
 .()متفق عليه .اِرِث احَ 

، وأمر باأسارى فكتفوا، واستعمل عليهم بريدة بن احصيب  ملسو هيلع هللا ىلصثم أمر الرسول 
، ملسو هيلع هللا ىلصوشياه، واستعمل عليها شقران مواه  بالغنائم فجمعت من متاع وساح، ونعم

 ومع الذرية ي ناحية.
 ء مسة آاف شاة، وكان السبي مائة أهل بيت.فكانت اإبل ألفي بعر، والشا

ذلك كله ي اموضع الذي غنمه فيه، بعد أن أخرج اخمس،  ملسو هيلع هللا ىلصثم قسم رسول اه 
 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 
 .ملسو هيلع هللا ىلصه من العدو فقتله خطأ، فوداه النبي يرى أن

 :ما جرى من امنافقن ي غزوة بني امصطلق 
ي هذه الغزوة عدد كبر من امنافقن، فيهم عبد اه بن أي بن  ملسو هيلع هللا ىلصخرج مع الرسول 

سلول، رأس امنافقن، وم يكن خروجهم رغبة ي اجهاد، وإنا خرجوا إثارة 
 الفتنة بن امسلمن.

 ي هذه الغزوة بسبب امنافقن حادثتان عظيمتان:وقد حدثت 
 إثارة الفتنة بن امهاجرين واأنصار. احادث اأول:
 َمنْ  َعَى  ُتنِْفُقوا اَ : َيُقوُل  ُأَي   ْبنَ اه  َعبْدَ  َفَسِمْعُت  َغَزاةٍ  ِي  ُكنُْت قال:  عن زيد بن أرقم 

، ِمنَْها اأََعزُ  َليُْخِرَجنر  ِعنِْدهِ  ِمنْ  َرَجْعنَا َوَلئِنْ  لِِه،َحوْ  ِمنْ  َينَْفُضوا َحترىاه  َرُسولِ  ِعنْدَ   اأََذلر
ْثتُُه، َفَدَعاِي  ، ملسو هيلع هللا ىلص لِلنربِِي  َفَذَكَرهُ  لُِعَمَر، َأوْ  لَِعِمي َذلَِك  َفَذَكْرُت   إَِى  ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسوُل  َفَأْرَسَل  َفَحدر

َبنِي َقاُلوا، َما ُفواَفَحلَ  َوَأْصَحابِِه، ُأَي   ْبنِ اه  َعبْدِ  َقُه، ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسوُل  َفَكذر  َمْ  َهم   َفَأَصاَبنِي َوَصدر
َبَك  َأنْ  إَِى  َأَرْدَت  َما: َعِمي َِ  َفَقاَل  البَيِْت، ِي  َفَجَلْسُت  َقُط، ِمثُْلهُ  ُيِصبْنِي ملسو هيلع هللا ىلص اه  َرُسوُل  َكذر

ر  َفبََعَث  "امُنَافُِقونَ  َجاَءكَ  إَِذا": َتَعاَى اه  َفَأْنَزَل  َوَمَقتََك؟ ََ  َقدْ  اه إِنر »: َفَقاَل  َفَقَرأَ ملسو هيلع هللا ىلص  النربُِي  إِ
َقَك   .()متفق عليه «َزْيدُ  َيا َصدر

                                                 
 .(9999(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
 .(9999(، ومسلم برقم )9599برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
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َحترى  امَُهاِجِرينَ  َوَقْد َثاَب َمَعُه َناس  ِمنْ ملسو هيلع هللا ىلص َغَزْوَنا َمَع النربِِي قال:   وعن جابربن عبد اه
اب   ِرينَ امَُهاجِ  َوَكاَن ِمنْ  ،َكثُُروا ْنَصاِرُي َغَضبًا َشِديًدا اأَ َفَكَسَع َأْنَصاِرًيا َفَغِضَب  ،َرُجل  َلعر

َفَخَرَج النربُِي ، َلْلُمَهاِجِرينَ  َيا :َوَقاَل امَُهاِجِرُي   .َلْأَْنَصارِ  َيا :ْنَصاِرُي اأَ َوَقاَل  ،َحترى َتَداَعْوا
َفُأْخِرَ بَِكْسَعِة امَُهاِجِرِي  «؟َما َشْأُهُمْ  :ُثمر َقاَل  « جَاِهلِيرةِ َما َباُل َدْعَوى َأْهِل ا َفَقاَل  »: ملسو هيلع هللا ىلص
َا َخبِيثَة   » :ملسو هيلع هللا ىلصْنَصاِرير َقاَل َفَقاَل النربُِي اأَ   . «َدُعوَها َفإِهر

َعُز اأَ َليُْخِرَجنر  امَِدينَةِ  إَِى َلئِْن َرَجْعنَا  ،َأَقْد َتَداَعْوا َعَليْنَا :َعبُْد اه ْبُن ُأَي  اْبُن َسُلوَل  َوَقاَل 
َا » :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل النربُِي  - لَِعبِْد اه-  َأَا َنْقتُُل َيا َرُسوَل اه َهَذا اخَبِيَث  ُعَمرُ  َفَقاَل  .َذلر اأَ ِمنَْها 

ُث النراُس َأنرُه َكاَن َيْقتُُل َأْصَحاَبهُ   .()متفق عليه «َيتََحدر
أن يرف الناس عن هذا اأمر، ويعالج هذا اموقف عاجًا  ملسو هيلع هللا ىلصوأراد رسول اه 

بالرحيل فورًا، وسار هم بقية يومهم ذلك، والليل كله، ثم هار اليوم  ملسو هيلع هللا ىلصعمليًا، فأمر 
 ملسو هيلع هللا ىلصالثاي حتى آذَم الشمس، ثم نزلوا وناموا من فورهم من شدة اإجهاد، فعل 

فتنة فتمزق وحدة  ذلك ليشغل الناس عن اخوض ي حديث يمكن أن يؤدي إى
يرفهم عن الفتنة التي أطلقها امنافق ابن لامسلمن من امهاجرين واأنصار، و

 سلول، لتخرق ما بن امسلمن من مودة وأخوة.
فقال  ملسو هيلع هللا ىلصما قاله والده، أتى رسول اه  وعندما بلغ عبد اه بن عبد اه بن أي سلول 

ل عبد اه بن أي بن سلول، أي، فيا بلغك إنه بلغني أنك تريد قت ،له: يا رسول اه
عنه، فإن كنت ابد فاعًا 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 

له، فأقتل رجًا مؤمنًا نفِ أن أنظر إى قاتل عبد اه بن أي يمي ي الناس فأقت
 بكافر فأدخل النار.

 .().« فق به، ونحسن صحبته، ما بقي معناربل ن »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اه 
، حتى وقف أبيه من غزوة بني امصطلق تقدم عبد اه  ملسو هيلع هللا ىلصفلا رجع رسول اه 

ك عى باب امدينة، فلا رآه أناخ به، وقال له: واه ا جوز من هاهنا حتى يأذن ل
 ، فإنه العزيز، وأنت الذليل. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 

                                                 
 .(9999، ومسلم برقم )واللفظ له (9999م )برق أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
 .(9/999سرة ابن هشام ) انظر ( 9)
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 «بن أظهرنا دعه، فلعمري لنحسنن صحبته ما دام»أذن له، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصفلا جاء النبي 
  فخى سبيله فدخل امدينة.
لعاج هذه الفتنة عدم مؤاخذة كراء القوم باهفوات،  ملسو هيلع هللا ىلصويؤخذ من ترف النبي 

ياهم، ما أم، وقبول أعذارهم، وتصديق بتهتلئا ينفر أتباعهم، وااقتصار عى معا
 ي ذلك من التأنيس والتأليف.

            ي شأن هذه الفتنة سورة امنافقن:  وقد أنزل اه 
                               

  [ . 9-9/امنافقون]                            
 حديث اإفك : احادث الثاي:

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 

 أم امؤمنن عائشة ري اه عنها. ،بالفحشاء سيدة من خرة النساء، زوجة سيد الرسل
الصديقة بنت الصديق عائشة ري اه عنها حديث اإفك كاما، فقالت:  وقد روت

ُرَج  َأنْ  َأَرادَ  إَِذا ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسوُل  َكانَ  ُتُهنر  َأْزَواِجِه، َبْنَ  َأْقَرعَ  َخْ  ِهَا َخَرَج  َسْهُمَها َخَرَج  َفَأير
 َفَخَرْجُت  َسْهِمي، َفَخَرَج  َغَزاَها ْزَوةٍ غَ  ِي  َبْينَنَا َفَأْقَرعَ : َعاِئَشةُ  َقاَلْت  َمَعُه، ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسوُل 

َنا فِيِه، َوُأْنَزُل  َهْوَدِجي، ِي  ُأْمَُل  َفَأَنا اِحَجاُب، َنَزَل  َبْعَدَما ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسولِ  َمعَ  ْ َِ  َحترى َف
 َلْيَلةً  آَذنَ  لَِن،َقافِ  امَِدينَةِ  ِمنَ  َوَدَنْوَنا َوَقَفَل، تِْلَك  َغْزَوتِهِ  ِمنْ  ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسوُل  َفَرغَ  إَِذا

ِحيِل، ِحيلِ  آَذُنوا ِحنَ  َفُقْمُت  بِالرر  َشْأِي  َقَضْيُت  َفَلار  اجَْيَش، َجاَوْزُت  َحترى َفَمَشْيُت  بِالرر
، إَِى  َأْقَبْلُت  ِِ  َوَحَبَسنِي ِعْقِدي َتَمْسُت الفَ  اْنَقَطَع، َقدِ  َظَفارِ  َجْزعِ  ِمنْ  َِ  ِعْقد   َفإَِذا َرْح

ْهطُ  َوَأْقَبَل  اُؤُه،اْبتِغَ  ِذينَ  الرر ، َيْرَحُلونَ  َكاُنوا الر  َبِعِري َعَى  َفَرَحُلوهُ  َهْوَدِجي َفاْحَتَمُلوا َِ
  .فِيهِ  َأِي  َحِْسُبونَ  َوُهمْ  َرِكْبُت، ُكنُْت  الرِذي
َعام ِمنَ  الُعْلَقةَ  ُكُل َتأْ  إِنرَا  اللرْحُم، ُيْثِقْلُهنر  َمْ  ِخَفاًفا، َذاكَ  إِذْ  النَِساءُ  َوَكانَ   َيْسَتنْكِرِ  َفَلمْ  ،الطر
ةَ  الَقْومُ   َوَساُروا، اجََمَل  َفَبَعُثوا ،الِسنِ  َحِديَثةَ  َجاِرَيةً  َوُكنُْت  َرَفُعوُه، ِحنَ  اهَْوَدِج  ِخفر

يب   َواَ  اٍع،دَ  ِهَا َوَلْيَس  َمنَاِزَهُمْ  َفِجْئُت  اجَْيُش  اْسَتَمرر  َبْعَدَما ِعْقِدي َفَوَجْدُت   ُجِ
َِ  َفَأَمُْت  ُمْ  َوَظنَنُْت  بِِه، ُكنُْت  الرِذي َمنِْز ِجُعونَ  َسَيْفِقُدوِي  َأهر ، َفَرْ ر ََ  َجالَِسة   َأَنا َفَبْينَا إِ

َِ  ِي    .َفنِْمُت  َعْينِي َغَلَبْتنِي َمنِْز
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ْكَوا ُثمر  الُسَلِمُي  امَُعطرلِ  ْبنُ  َصْفَوانُ  َوَكانَ   ِعنْدَ  َفَأْصَبَح  َفَأْدَلَج  اجَْيِش، َوَراءِ  ِمنْ  ِيُ الذر
، َِ  اِحَجاِب، َقْبَل  َرآِي  َوَكانَ  َرآِي، ِحنَ  َفَعَرَفنِي َفَأَتاِي  َناِئٍم، إِْنَسانٍ  َسَوادَ  َفَرَأى َمنِْز

َجاِعهِ  َفاْسَتْيَقْظُت  ْرُت  َعَرَفنِي ِحنَ  بِاْسِرْ  ،َكلَِمةً  َكلرَمنِي َمااه َووَ  بِِجْلَباِي، َوْجِهي َفَخمر
َجاِعِه، َغْرَ  َكلَِمةً  ِمنْهُ  َسِمْعُت  َواَ   َفَركِْبُتَها، َيَدْهَا َعَى  َفَوطَِئ  َراِحَلتَهُ  َأَناَخ  َحترى اْسِرْ

اِحَلَة، ِي  َيُقودُ  َفاْنَطَلَق   َفَهَلَك  الظرِهَرِة، ْحرِ نَ  ِي  ُموِغِرينَ  َنَزُلوا َبْعَدَما اجَْيَش  َأَتْينَا َحترى الرر
 َفاْشَتَكْيُت  امَِدينََة، َفَقِدْمنَا َسُلوَل، اْبنَ  ُأَي   ْبنَ اه  َعْبدَ  اِإْفَك  َتَوىر  الرِذي َوَكانَ  َهَلَك، َمنْ 

 .()أخرجه البخاري .اِإْفِك  َأْصَحاِب  َقْولِ  ِي  ُيِفيُضونَ  َوالنراُس  َشْهًرا، َقِدْمُت  ِحنَ 
آية من سورة  ةي براءة أم امؤمنن عائشة ري اه عنها ست عر ه وأنزل ا
                                        النور: 

                                           
                                   

                                 
                                      
                                                

                                                        
                                   

                                        
                               

                                    
                                        

                             
                                      
                                   
                                     

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

 : إقامة حد القذف عى من أشاع حديث اإفك 
إى امسجد، فخطب الناس،  ملسو هيلع هللا ىلصما نزلت براءة عائشة ري اه عنها، خرج رسول اه 

وتا عليهم ما أنزل اه من القرآن ي ذلك، ثم أمر بمسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، 
 حد القذف ثانن جلدة. بواومنة بنت جحش، وكانوا من أفصح بالفاحشة، فُر 

،امِ  َعَى  ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسوُل  َقامَ  ُعْذِري، َنَزَل  امر : َقاَلْت  ري اه عنها َعاِئَشةَ  َعنْ   َفَذَكرَ  نَْرِ
ُبوا َواْمَرَأٍة، بَِرُجَلْنِ  َأَمرَ  َنَزَل  َفَلار  ُقْرآَن،ال َوَتَا  َذلَِك، ُهم َفُرِ  .()وأبو داود أخرجه أمد .َحدر

إقامة احد عى ابن سلول، مع أنه رأس أهل اإفك، أنه كان يستوي  ملسو هيلع هللا ىلصك رسول اه وتر
 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 

 م يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك. تضاحاً امنافقن اف
دث احديث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويعنفونه، وجعل ابن سلول بعد ذلك إذا حر 

كيف ترى يا عمر؟ أما واه لو قتلته يوم قلت َ أقتله، أرعدت  »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اه 
 .« له أنف، ولو أمرَا اليوم بقتله لقتلته

 أعظم بركة من أمري. ملسو هيلع هللا ىلصعلمت أمر رسول اه : قد واه فقال عمر 
وكانت حادثة اإفك، وإثارة النعرة اجاهلية من سلسلة فنون اإيذاء والفتن وامحن 

من أعداء الدين من امنافقن امندسن، ثم كشف اه زيفها،  ملسو هيلع هللا ىلصلقيها رسول اه  التي
معاجة اأمور،  ، وحكمته يملسو هيلع هللا ىلصوبطاها بوحي أنزله، وبرزت فيها شخصية الرسول 

                                    وخضوعه للوحي من ربه ي كل حال: 
 .[ 999/الكهف]                                                  

 ي هذه الغزوة ثانية وعرين يوما، ودخل امدينة هال شهر رمضان. ملسو هيلع هللا ىلصوكانت غيبته 
 

                                                 
 .(9999أبو داود برقم ) أخرجه (، و99999أمد برقم ) أخرجه/ حسن( 9)
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 من جويرية بنت احارث ري اه عنها ملسو هيلع هللا ىلص الرسول زواج -5

ُجَوْيِرَيُة  َوَقَعْت  ْصَطلِِق امُ  َبنِي َسبَاَياملسو هيلع هللا ىلص اه ا َقَسَم َرُسوُل :مر َقاَلْت  ري اه عنها َعائَِشةَ  َعنْ 
ْهمِ  اِرِث احَ بِنُْت  َوَكاَتبَتُْه َعَى نَْفِسَها َوَكانَْت  ،أَْو ِابِْن َعم  َلهُ  ْبِن ِشَاسٍ  لِثَابِِت ْبِن َقيْسِ  ِي السر
َتْسَتِعينُُه ِي ملسو هيلع هللا ىلص اه َفَأَتْت َرُسوَل  ،َا َيَراَها َأَحد  إِار َأَخَذْت بِنَْفِسهِ  ،ُحْلَوًة ُمَاَحةً  اْمَرأَةً 

ُه  ،َما ُهَو إِار َأْن َرَأْيُتَها َعَى َباِب ُحْجَرِي َفَكِرْهُتَهااه َفوَ  :َقاَلْت  ،كَِتاَبتَِها َوَعَرْفُت َأنر
ى ِمنَْها َما َرَأْيُت  اِرِث ْبِن احَ ُجَوْيِرَيُة بِنُْت  َأَنااه، َيا َرُسوَل  :َفَدَخَلْت َعَلْيِه َفَقاَلْت  ،َسَرَ

ارٍ  ْهمِ  َما َمْ َخَْف َعَلْيَك َفَوَقْعُت ِي  بََاءِ الْد َأَصاَبنِي ِمْن َوقَ ، َسِيِد َقْوِمهِ  َأِي ِرَ لَِثابِِت  السر
سِ  ار ِِ َفِجْئُتَك َأْسَتِعينَُك َعَى كَِتاَبتِي ْبِن َقْيِس ْبِن الشر  ،َأْو ِاْبِن َعم  َلُه َفَكاَتْبُتُه َعَى َنْف

َأْقِي ِكَتاَبَتِك  » :َقاَل اه؟ َوَما ُهَو َيا َرُسوَل  :َقاَلْت  «؟َفَهْل َلِك ِي َخْرٍ ِمْن َذلَِك » :َقاَل 
ُجِك  َرُ إَِى النراِس اخَ َوَخَرَج  :َقاَلْت  ،«َقْد َفَعْلُت » :َقاَل اه، َنَعْم َيا َرُسوَل  :َقاَلْت  «َوَأَتَزور
َج ملسو هيلع هللا ىلص اه َأنر َرُسوَل  ، ملسو هيلع هللا ىلصاه َأْصَهاُر َرُسوِل  :لنراُس َفَقاَل ا اِرِث احَ ُجَوْيِرَيَة بِنَْت  َتَزور

اَها ِماَئَة َأْهِل َبْيٍت ِمنْ  :َقاَلْت  ،َفَأْرَسُلوا َما بَِأْيِدهِمْ  َفَا  ،ْصَطِلِق امُ  َبنِي َفَلَقْد َأْعَتَق بِتَْزِوجِِه إِير
 .()أخرجه أمد .َأْعَلُم اْمَرَأًة َكاَنْت َأْعَظَم َبَرَكًة َعَى َقْوِمَها ِمنَْها

بنت عرين  ملسو هيلع هللا ىلصوكانت جويرية بنت احارث ري اه عنها حن تزوجها رسول اه 
 سنة، وكانت ري اه عنها من الذاكرين اه كثرًا والذاكرات.

خرج من عندها بكرة حن صى الصبح وهي  ملسو هيلع هللا ىلصعن جويرية ري اه عنها أن النبي 
تِي ما ِزلْ »ي مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال:  ِت َعى احَاِل الر

َلَقْد ُقْلُت َبـْعَدِك َأْرَبـَع َكلِـَاٍت َثاَث : »ملسو هيلع هللا ىلصقالت: نعم، قال النبي « َفاَرْقُتِك َعَلْيـها؟
: ُسْبـَحاَن اه َوبِـَحـْمِدِه، َعَدَد َخْلِقِه، َوِرَضا اٍت َلْو ُوِزَنْت بَِا ُقْلِت ُمنُْذ الَيوِم َلَوَزَنْتـُهنر  َمرر

 .()أخرجه مسلم«.ِسِه، َوِزَنَة َعْرِشِه، َوِمَداَد َكلِـَاتِـهِ َنفْ 
سنة مسن من اهجرة، ري اه عنها وقد توفيت أم امؤمنن جويرية بنت احارث 

 ي خافة معاوية بن أي سفيان، وكان عمرها حن توفيت مسًا وستن سنة.
اه أكثر بني امصطلق  من جويرية ري اه عنها، هدى ملسو هيلع هللا ىلصوبسبب زواج الرسول 

 لقومه إى اإسام فأسلموا. إى اإسام، فقد أسلم أبوها احارث، فخرج داعياً 
                                                 

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

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
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 غزوة اخندق -3
 كانت هذه الغزوة ي شوال، من السنة اخامسة للهجرة.

 حول امدينة. ملسو هيلع هللا ىلصفر بأمر النبي سميت غزوة اخندق أجل اخندق الذي ُح 
وائف من امركن عى حرب امسلمن، وهم: وسميت غزوة اأحزاب اجتاع ط

 قريش، وغطفان، واليهود، ومن تبعهم.
 :سبب هذه الغزوة 

من امدينة إى  ملسو هيلع هللا ىلصمن أراف هود بني النضر الذين أجاهم الرسول  أن نفراً سببها 
خير، منهم سام بن مشكم، وسام بن أي احقيق، وحيي بن أخطب، وكنانة بن 

كة، واجتمعوا بأراف قريش، وحرضوهم عى حرب رسول الربيع، خرجوا إى م
 حتى نستأصله.عليه ، وقالوا: إنا سنكون معكم ملسو هيلع هللا ىلصاه 

فأجابتهم قريش إى ذلك، وقالت هم: إنكم أهل الكتاب اأول، فأخرونا فيا 
 نختلف فيه نحن وحمد، أفديننا خر أم دينه؟

 احق منه.فقال اليهود: بل دينكم خر من دينه، وأنتم أوى ب
                      فأنزل اه فيهم: 

                                 
 .[ 99-99/النساء]                          

 .ملسو هيلع هللا ىلصفلا قالوا ذلك لقريش رهم، ونشطهم ما دعوهم إليه من حرب رسول اه 
لذين أخرجوا إى خير، أن يتصلوا بقريش والقبائل وكان هدف هود بني النضر ا

اأخرى، للثأر أنفسهم، والطمع ي العودة إى ديارهم وأماكهم ي امدينة، 
 وأصحابه. ملسو هيلع هللا ىلصواستئصال حمد 

وما أجابتهم قريش اجهوا بعد ذلك إى قبيلة غطفان النجدية الكرى، وأغروها 
، عى أن يكون لغطفان نصف ثمر بالتحالف معهم ومع قريش عى حرب امسلمن

 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 
 ، ومله عثان بن أي طلحة.مقاتل، معهم ثاثائة فرس، وعقدوا اللواء ي دار الندوة
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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.

ري، وبنو مرة وخرجت قبائل غطفان: بنو فزارة ي ألف يقودهم عيينة بن حصن الفزا
ي أربعائة، يقودهم احارث بن عوف، وبنو أشجع ي أربعائة، يقودهم مسعر بن 

 هم قوم آخرون.عزخيلة، وخرج م
فكان ميع الذين وافوا اخندق من قريش وقبائل العرب، واأحابيش، واليهود، 

 ، واجه اجميع إى امدينة، عىعرة آاف، وهم اأحزاب الذين ساهم اه 
 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، 

جلوا من امدينة، ووجد اليهود ووجدوا أكر ضالة هم ي هود بني النضر، الذي أُ 
هم ي قريش التي ترى ي وجود حمد وأصحابه خطرًا عليها، وعى جارَا، ضالت

 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 
بأمر اأحزاب، وما أمعوا عليه من الر دعا الناس، وأخرهم  ملسو هيلع هللا ىلصما سمع الرسول 

خرهم، وشاورهم ي أمرهم، فأشار عليه سلان الفاري بحفر اخندق، وكان أول 
 وهو يومئذ حر. ملسو هيلع هللا ىلصمشهد شهده مع رسول اه 

إنا كنا بفارس إذا حوِنا خندقنا علينا، فأعجب ذلك رسول اه  ،ال: يا رسول اهفق
 ، وكانت خطة حكيمة ا تعرفها العرب قبل ذلك.ملسو هيلع هللا ىلص

بحفر اخندق من جهة الشال، وهي عورة امدينة، بن حرة واقم والوبرة،  ملسو هيلع هللا ىلصفأمر 
ل من كل جانب، أن امدينة كانت مشتبكة بالبنيان، وحاطة باحرث وبساتن النخي

 أن امدينة مكشوفة من تلك اجهة. سوى الشال، فحفر اخندق هناك
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لكل عرة رجال أربعن ذراعًا، ورع امسلمون ي حفر اخندق  ملسو هيلع هللا ىلصوقطع رسول اه 
 حفر معهم بنفسه. ملسو هيلع هللا ىلصي جو بارد، ورسول اه 

ٍد  َأْصَحاَب  َأنر   َأَنسٍ  َعنْ   :نَْدِق اخَ  ْومَ يَ  َيُقوُلونَ  َكاُنواملسو هيلع هللا ىلص ُمـَحمر
ِذينَ  َنْحنُ  َداـمُ  َباَيُعوا الر  .()متفق عليه  .َأَبَدا َبِقينَا َما ْسَامِ اإِ  َعَى  َحمر

َينُْقُل ِمْن ُتَراِب  َرَأْيُتهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اها َكاَن َيْوُم اْأَْحَزاِب َوَخنَْدَق َرُسوُل مر :  َقاَل   وعن الراء
َعِر َفَسِمْعُتُه َيْرَجُِز بَِكلَِاِت نَْدِق َحترى َواَرى َعنِي ااخَ  ْلُغَباُر ِجْلَدَة َبْطنِِه ، َوَكاَن َكثَِر الشر

اِب ، َيُقوُل :  اْبِن َرَواَحَة َوُهَو َينُْقُل ِمَن الُرَ
ْينَ ـَوَا َتَص     اللرُهمر َلْوَا َأْنَت َما اْهَتَدْينَا »  ْقنَا َوَا َصلر  اــدر
 َوَثِبِت اْأَْقَداَم إِْن َاَقْينَا    ا ــــــــــــنَ ــَليْ ــًة عَ ـينَ ــكِ ـــــَلْن َس َأْنزِ ـــــــفَ   
 «اـنَ ـــًة َأَبيْ ــنَ ــتْ ـــــَوإِْن َأَراُدوا فِ      ا ــنَ ــــْوا َعَليْ ــــــْد َبغَ ــــــَى قَ إِنر اْأُ    

 .()ليهمتفق ع .َقاَل : ُثمر َيُمُد َصْوَتُه بِآِخِرَها
واجتهد الصحابة ري اه عنهم ي حفر اخندق، يبادرون قدوم العدو، فكانوا يعملون 

 رونفي احفر طوال النهار، ويرجعون إى أهلهم ي امساء، وكانوا يقاسون وهم ح
من شدة اجوع واجهد الشديد، حتى ربطوا عى بطوهم احجارة من و من شدة الرد،
 شدة اجوع.

بطون عزائم امسلمن، ويتسللون من ثافقون فقد كانوا يتأخرون ي العمل، ويأما امن
       ، كا قال سبحانه: ملسو هيلع هللا ىلصالعمل، ويذهبون إى أهليهم بغر علم الرسول 

                                 
  [ . 99/النور]        

حتى اكتمل احفر قبل أن يصل جيش وقد واصل امسلمون عملهم ي حفر اخندق، 
 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 

                                                 
 .(9999(، ومسلم برقم )9959برقم ) ريأخرجه البخا، متفق عليه( 9)
 (.9999، ومسلم برقم )واللفظ له (9999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
 



999 
 

   ، ونزلوا إى جانب أحد، وأخر اه عن جيئهم بقوله سبحانه: ي ستة آاف
                            

  [ . 99 -99/اأحزاب]                       
  : خروج امسلمن إى اأحزاب 

 وأصحابه ماقاة امركن، فجعلوا ظهورهم إى جبل سلع، ملسو هيلع هللا ىلصخرج رسول اه 
ووجوههم إى نحو العدو، وجعلوا اخندق بينهم وبن العدو، وكان عددهم ثاثة 

 ام.طبالذراري والنساء فجعلوا ي اآ ملسو هيلع هللا ىلصآاف رجل، وأمر رسول اه 
  .يؤم الناس ي الصاة عى امدينة عبد اه بن أم مكتوم  ملسو هيلع هللا ىلصواستخلف 

 اأنصار لسعد بن عبادة ، ولواءري اه عنه وأعطى لواء امهاجرين لزيد بن حارثة
 ا ينرون(. مَح ، وأوصاهم إذا بيتهم العدو أن يكون شعارهم  )ري اه عنه

اد بن قبة من أدم، وُجعل عى حراستها طائفة من اأنصار، فيهم عبر  ملسو هيلع هللا ىلصوربت للنبي 
 ، فكانوا حرسونه كل ليلة.بر 

                     وقدم امركون بجيش عظيم جدًا: 
  [ . 99/اأحزاب]                              

وعندما وصلت اأحزاب امدينة فوجئوا بوجود اخندق، فقاموا بعدة حاوات 
اقتحامه، ولكنهم فشلوا، أن امسلمن كانوا يمطروهم بوابل من النبل كلا موا بذلك، 

 كن بينهم حرب إا الرمي بالنبل واحصار.وعرين ليلة م ي وأقاموا عى ذلك بضعاً 
 : نقض بنو قريظة العهد 

كلم أبو سفيان بن حرب حيي بن أخطب أن يذهب إى بني قريظة، ويسأهم أن 
 ، ويكونوا معهم عليه.ملسو هيلع هللا ىلصينقضوا العهد الذي بينهم وبن رسول اه 

ة، ظي، سيد بني قريظفخرج حيي بن أخطب إى بني قريظة، وأتى كعب بن أسد القر
 ليه، فألح عليه حيي بن أخطب بعدة حاوات حتى فتح له.إفرفض اخروج 

جئتك بعز الدهر، وببحر طام، جئتك بقريش عى قادَا  ،فقال حيي: وحك يا كعب
 واستأصليوسادَا، وبغطفان عى قادَا وسادَا، وقد عاهدوي أا يرحوا حتى 

 حمدًا ومن معه.
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  بذل الدهر، فدعني وما أنا عليه، فإي م أر من حمداً فقال كعب بن أسد: جئتني واه
حمد من إا الصدق والوفاء، واه ما أكرهنا عى دينه، وا غصبنا مااً، وا ننقم 

ي، وأكد عى ظوعمله شيئًا، وأنت تدعو إى اهلكة، وتكلم عمرو بن سعدي القر
ييًا ما زال بكعب حتى ، ولكن حملسو هيلع هللا ىلصأمية البقاء عى العهد، وعدم خيانة الرسول 

وأغراه فوافق عى نقض العهد، واشرط عى حيي أن يعطيه عهدًا وميثاقًا، لئن  خدعه
رجعت قريش وغطفان وم يصيبوا حمدًا أن يدخل معه ي حصنه، يصيبه ما يصيب 

  .بني قريظة، فوافق عى ذلك
نت قريظة ي ، وكاملسو هيلع هللا ىلصفنقض كعب بن أسد عهده، وبرئ ما كان بينه وبن رسول اه 

اجهة اجنوبية الرقية من امدينة، ثم قامت بنو قريظة، ومزقت الصحيفة التي كان 
 فيها العقد.

أهم رأوا امسلمن ، ودخلت بنو قريظة مع قريش وغطفان ي حاربة امسلمن
انب، وأهم اقربوا من النهاية، فلن تؤاخذ قريظة عى خيانتها، أحيط هم من كل ج

  .وأمدوا اأحزاب بامال والساح
 ،بعث إليهم الزبر بن العوام  ملسو هيلع هللا ىلصوما انتهى خر نقض بني قريظة العهد مع الرسول 

 تأكد من صحة اخر امفاجئ.يل
 بخرِ  ايأتين نْ مَ » م اأحزاب:يو ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه  :َقاَل   اهِ َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ 

 نْ مَ »: ثم قال ،قال الزبر: أنا «؟القوم بخرِ  ايأتين نْ مَ »قال الزبر: أنا، ثم قال: ف «؟القوم
 «الُزَبْرُ  َحَواِرير ، وإن َحَواِري   َنبِي   لُِكِل إن »:َقاَل ثم قال الزبر: أنا،ف ،«؟القوم بخرِ  ايأتين

 .()متفق عليه
من خر خيانة بني قريظة العهد أرسل إليهم السعدان: سعد بن  ملسو هيلع هللا ىلصول وليتأكد الرس

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 

وا تفتوا ي  فاحنوا َ حنًا أعرفه، أحق ما بلغنا عن هؤاء القوم أم ا؟ فإن كان حقاً 
 عى الوفاء فيا بيننا وبينهم فاجهروا به للناس(. واأعضاء الناس، وإن كان

                                                 
 .(9999(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه(  9)
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، ملسو هيلع هللا ىلصفخرجوا إليهم فوجدوهم عى أخبث ما بلغهم عنهم، ونالوا من رسول اه 
وقالوا: ا عهد بيننا وبن حمد، وا عقد، فدعوهم إى اموادعة، وجديد احلف، 

 الت قريظة: اآن وقد كَ جناحنا. يريدون باجناح امكسورة بني النضر.فق
، ملسو هيلع هللا ىلصوما أِت قريظة عى اخيانة رجع السعدان، ومن معها إى رسول اه 

فسلموا عليه، ثم قالوا: عضل والقارة، أي كغدر قبيلة عضل والقارة بأصحاب 
 الرجيع، خبيب بن عدي وأصحابه.

بثوبه  ملسو هيلع هللا ىلص، ثم تقنع « أكر أبروا يا معر امسلمناه »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اه 
 ملسو هيلع هللا ىلصفاضطجع، ومكث طويًا، فاشتد عى الناس الباء واخوف حن رأوا رسول اه 

  .اضطجع، وعرفوا أنه م يأت من بني قريظة خر
 .().« أبروا بفتح اه ونره »رفع رأسه فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصثم إنه 
يعَ  الكَِتاِب، ُمنِْزَل  ُهمر اللر »يدعو عى اأحزاب بقوله: ملسو هيلع هللا ىلص وظل   اْهِزمِ  اِحَساِب، َرِ

 .()متفق عليه  «َوَزْلِزْهُم اْهِزْمُهمْ  اللرُهمر  اأَْحَزاَب،
وعظم عند ذلك الباء عى امسلمن، واشتد خوفهم، وضاق اأمر، وخيف عى 

صار، النساء والذراري، وأتاهم اأحزاب من فوقهم، ومن أسفل منهم، وزاغت اأب
 وبلغت القلوب احناجر، حتى ظن امؤمنون كل ظن، وكانوا كا قال اه هم وعنهم

                           : وعن عدوهم
                                  
                        

 .[ 99-5/اأحزاب]               
يري هذه اأمة بامواقف العظيمة، واأحداث الكبرة، واأهوال احرجة،  إن اه 

واامتحانات العسرة، ليعلموا أن اأمور كلها بيد اه، وأن النر منه وحده ا ريك 
 .[ 99/امجادلة]                         له: 
 : ظهور النفاق 

ن من شدة اخوف، وشدة اجوع، وشدة الرد، وخيانة إضافة إى ما أصاب امسلم
بني قريظة، فقد نجم النفاق، وظهر امنافقون، وتكلم الذين ي قلوهم مرض با ي 

                                                 
 .(9/999سرة ابن هشام )  انظر (9)
 .(9999، ومسلم برقم )(9999برقم ) أخرجه البخاري، عليه متفق( 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: 

                                         
  [ . 99/اأحزاب]             

 إن بيوتنا عورة من العدو، ،وقال أوس بن قيي أحد بني حارثة بن احارث: يا رسول اه
 وهي خارج امدينة، فأذن لنا نخرج إى دارنا، فإننا نخشى عليها الَقة. 

ا يستأذنه أحد مهم إا أذن له، وي هؤاء امنافقن نزل قوله  ملسو هيلع هللا ىلصل اه فجعل رسو
                                  سبحانه: 

                                   
                                          

                                    
 .[ 99-99/اأحزاب]               

والذي  »ما ي الناس من الباء والكرب، واخوف، قال هم:  ملسو هيلع هللا ىلصوما رأى الرسول 
نفِ بيده، ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة، وإي أرجو أن أطوف بالبيت العتيق 

عبة، وليهلكن اه كَى وقير، ولتنفقن كنوزما آمنا، وأن يدفع اه إَ مفاتيح الك
 .().« ي سبيل اه 

عى النساء  فرسان امسلمن حرسون امدينة، ويظهروا التكبر، َوفاً  ملسو هيلع هللا ىلصوبعث 
 والذراري من بني قريظة أن يغروا عليهم.

 : الصلح مع غطفان 
 ى ديارهم، وأحاطترجفون ويتسللون إما نقضت بنو قريظة العهد، وبدأ امنافقون يُ 

 ةإى عيين ملسو هيلع هللا ىلصل احصار، بعث رسول اه اأحزاب بامدينة، واشتد عى الناس الباء، وطور 
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.
 أن يفعل ذلك بعث إى السعدين:  ملسو هيلع هللا ىلصأراد الرسول فلا 

 سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، ري اه عنها، فاستشارما ي ذلك.
                                                 

 (.9/999دائل النبوة للبيهقي )  انظر( 9)
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 أمرك اه به ابد من العمل به؟ أم شيئاً  أمرًا حبه فنصنعه؟ أم شيئاً   ،فقاا: يا رسول اه
ا أي رأيت العرب ذلك إ بل يء أصنعه لكم، واه ما أصنعُ  » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال  تصنعه لنا؟

أكَ عنكم من شوكتهم إى  بوكم من كل جانب، فأردت أنرمتكم عن قوس واحدة، وكالَ 
قد كنا نحن وهؤاء القوم عى الرك باه،   ،: يا رسول اهفقال سعد بن معاذ  « أمر ما

قرى أو بيعًا،  وعبادة اأوثان، ا نعبد اه وا نعرفه، وهم ا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إا
من  اأفحن أكرمنا اه باإسام، وهدانا له، وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ واه ما لنا هذ

 حاجة، واه ا نعطيهم إا السيف، حتى حكم اه بيننا وبينهم.
 .()« فأنت وذاك»: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اه 

حابه امركن ي وأص ملسو هيلع هللا ىلصامفاوضة مع غطفان، وواجه النبي  ملسو هيلع هللا ىلصقطع رسول اه ثم 
 ملسو هيلع هللا ىلصاخندق، وتراشقوا معهم بالنبل طول مدة احصار، حتى أهم شغلوا الرسول 

صاة العر، فصلوها بعد غروب الشمس، أن صاة اخوف م  ءعن أدا وامسلمن يوماً 
 ترع إا ي غزوة ذات الرقاع، وهي بعد اأحزاب.

ْمُس  َغَرَبِت  َما َبْعدَ  اخَنَْدِق  َيْومَ  َجاءَ  اخَطراِب  نَ بْ  ُعَمرَ  َأنر  اه  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ   الشر
ارَ  َيُسُب  َفَجَعَل  ِِ  كِْدُت  َما ،اه َرُسوَل  َيا: َقاَل  ُقَرْيٍش، ُكفر ، ُأَص  َكاَدِت  َحترى الَعْرَ

ْمُس  ْيُتَها َمااه وَ »: ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َقاَل  َتْغُرُب، الشر أَ  ُبْطَحاَن، إَِى  َفُقْمنَا «َصلر َاةِ  َفَتَوضر  لِلصر
ْأَنا ْمُس، َغَرَبِت  َما َبْعدَ  الَعْرَ  َفَصىر  َهَا، َوَتَوضر  .()متفق عليه .امَْغِرب َبْعَدَها َصىر  ُثمر  الشر

وفشلت حاوات امركن ي اقتحام اخندق، وخرجت فوارس من قريش عى 
أي جهل، وهبرة بن أي وهب، ونوفل بن خيلهم منهم عمرو بن عبد ود، وعكرمة بن 

عبد اه امخزومي، ورار بن اخطاب، فوجدوا مكانا ضيقا فاقتحموا منه، فقتل 
نوفل بن عبد اه عمرو بن ود، وقتل الزبر بن العوام  عِ بن أي طالب 

امخزومي، ربه بالسيف فشقه نصفن، فكر ذلك عى امركن، فأرسلوا إى 
 أن ابعث إلينا بجسد عمرو بن ود، ونعطيك عرة آاف درهم. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

وقال أصحابه ري اه عنهم:  « ا حاجة لنا بجسده وا بثمنه » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اه 
فخى  «ادفعوا إليهم جيفتهم، فإنه خبيث اجيفة، خبيث الدية، وا نأكل ثمن اموتى »

 بينهم وبينه.
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ذه الغزوة ثاثة تحم اخندق إى معسكرهم، وقتل ي هتل هؤاء فرر بقية من اقوما قُ 
، الذي أصيب ي تشهد ستة من امسلمن، منهم سعد بن معاذ سامركن، وا من

 من قريب، ملسو هيلع هللا ىلصأكحله، رماه حبان بن العرقة، وقد نصبت له خيمة ي امسجد ليعوده الرسول 
 ره من بني قريظة.ض جرحه، وشفا اه صدفثم مات بعد غزوة بني قريظة، حن انت 

 ُيَقاُل  ُقَرْيٍش، ِمنْ  َرُجل   َرَماهُ  اخَنَْدِق، َيْومَ  َسْعد   ُأِصيَب : َقاَلْت  َعنَْهااه  َرِيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ 
 ِي  َرَماهُ  ُلَؤي   ْبنِ  َعاِمرِ  ْبنِ  َمِعيصِ  َبنِي ِمنْ  َقْيٍس، ْبنُ  ِحبرانُ  َوُهوَ  الَعِرَقةِ  ْبنُ  ِحبرانُ  َلهُ 

َب  ِل،اأَْكحَ   .() متفق عليه .َقِريٍب  ِمنْ  لَِيُعوَدهُ  اَمْسِجدِ  ِي  َخْيَمةً ملسو هيلع هللا ىلص  النربُِي  َفَرَ
 : نزول النر 

ما اشتد الكرب عى امسلمن، فصروا وترعوا وثبتوا، جاءهم نر اه، وكفاهم 
  .اه القتال

 بثاث وسائل:ي هذه الغزوة اأحزاب اه  وهزم
 جهود نعيم بن مسعود الغطفاي :الوسيلة اأوى : 

بينا امسلمون ي تلك الشدة، وذلك اخوف، من كثرة أعدائهم، واجتاعهم عى 
حرهم، إذ حدث اه سبحانه وتعاى من أمره خرًا، وهو إسام نعيم بن مسعود 

 اأشجعي الغطفاي.
مي، وأنا رت مع قو ملسو هيلع هللا ىلص: ما سارت اأحزاب إى رسول اه قال نعيم بن مسعود 

ي عارفًا، فقذف اه ي قلبي اإسام، فكتمت  ملسو هيلع هللا ىلصك، وكان رسول اه لذعى ديني 
بن امغرب والعشاء، فوجدته  ملسو هيلع هللا ىلصذلك قومي، وخرجت حتى أتيت رسول اه 

 .« ما جاء بك يا نعيم؟ »يصِ، فلا رآي جلس، ثم قال: 
 ت يا رسول اه.قلت: إي جئت أصدقك، وأشهد أن ما جئت به حق، فمري با شئ

 .« ل عنا ما استطعت، فإن احرب خدعةإنا أنت فينا رجل واحد، فخذِ  »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي 
علمون ودي إياكم؟ قالوا: تحتى أتى بني قريظة، فقال هم:  فخرج نعيم بن مسعود 

 صدقت، لست عندنا بمتهم.
كم، وأبناؤكم ونساؤكم، ا فقال هم: إن قريشًا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم، فيه أموال

ا حرب حمد وأصحابه، ؤ غره، وإن قريشًا وغطفان قد جاولوا منه إىحتقدرون أن 
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وقد ظاهرموهم عليه، وبلدهم وأمواهم ونساءهم بغره، فليسوا كأنتم، فإن رأوا هزة 
رهنًا  أصابوها، وإن كان غر ذلك حقوا ببادهم، فا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم

من أرافهم، يكونون بأيديكم، لكيا يولوكم اأدبار، ويركوكم محمد تواجهونه 
 وحدكم، ولستم بقادرين عليه. 

 فقالوا: لقد أرت بالرأي.
حتى أتى قريشًا، فقال: أي سفيان بن حرب، ومن معه من  ثم خرج نعيم بن مسعود 

ه قد بلغني أمر قد رأيت عِ حقا رجال قريش: قد عرفتم ودي لكم، وفراقي حمدًا، وإن
 لكم، فاكتموا عني، فقالوا: نفعل.  أن أبلغكموه نصحاً 

فقال نعيم: تعلمون أن معر هود قد ندموا عى ما صنعوا فيا بينهم وبن حمد، وقد 
أّنا قد ندمنا عى ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من أراف القبيلتن قريش  :أرسلوا إليه

اا فنعطيهم لك، فترب أعناقهم، ثم نكون معك عى من بقي منهم، حتى وغطفان رج
 نستأصلهم؟ فأرسل إليهم حمد: أن نعم.

 من رجالكم، فا تدفعوا إليهم رجا واحدا. م هود يلتمسون منكم رهناً كفإن بعث إلي
حتى أتى غطفان، فقال: يا معر غطفان، إنكم أهِ، وعشري، وأحب  ثم خرج نعيم 

، ثم قال هم مثل ما قال لقريش، وحذرهم ما حذرهم.الن َّ  اس إ
، وبذلك زرع اه بذور الشك بن امركن واليهود، وأخذ كل فريق يتهم اآخر باخيانة

 فتمزق شملهم.
 هبوب الرياح : الوسيلة الثانية :
عى اأحزاب رحًا شديدة، ي ليلة ظلاء شاتية باردة، فجعلت  فقد بعث اه 

ن الرجل منهم إم خيامهم، وتدفن رحاهم، حتى دفأ قدورهم، وتطفئ نراهم، وَتك
 ا يكاد هتدي إى رحله.

ُت »: َقاَل  َأنرهُ ملسو هيلع هللا ىلص  النربِِي  َعنِ  ري اه عنها َعبراسٍ  اْبنِ  َعنِ  َبا، ُنِرْ  َعاد   َوُأْهلَِكْت  بِالصر
ُبورِ   .()متفق عليه «بِالدر

 امركن. ىجنود اه الذين أرسلهم اه ع وكانت هذه الريح جندي من
 امائكة : الوسيلة الثالثة :
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فقد أرسل اه عى اأحزاب مع الريح الشديدة جندًا من امائكة تزلزهم، وتلقي 
شأن الرعب ي قلوهم، حتى امتأت قلوب اأحزاب رعبًا وخوفًا وهلعًا، وأنزل اه ي 

                : سبحانه  نعمه قولهالريح وامائكة يذكر عبادة ب
                                 

 .[ 5/اأحزاب] 
 : هزيمة اأحزاب 

وس غطفان إى بني قريظة ؤي ليلة من لياَ احصار أرسل أبو سفيان بن حرب ور
نا بدار مقام، قد قريش وغطفان، فقالوا هم: إنا لس ين منعكرمة بن أي جهل ي نفر

 هلك اخف واحافر، فاغدوا للقتال حتى نناجز حمدًا ونفرغ ما بيننا وبينه.
إن اليوم يوم السبت، وهو يوم ا نعمل فيه شيئا، ولسنا مع ذلك  :فقالت بنو قريظة

حتى تعطونا رهنا من رجالكم، فإننا نخشى إن رستكم  بالذين نقاتل معكم حمداً 
  بادكم، وتركونا مع الرجل، وا طاقة لنا به.أن تشمروا إى احرب

فلا رجعت الرسل إى قريش وغطفان با قالت بنو قريظة، قالت قريش وغطفان: إن 
كم به نعيم بن مسعود حق، فأرسلوا إى بني قريظة : إنا واه ا ندفع لكم ثدحالذي 
 عيم بن مسعود حق.من رجالنا، فقالت بنو قريظة: إن الذي ذكر لكم ن واحداً  رجاً 

فخذل اه بينهم، وتفرق أمرهم، ويئس هؤاء من نر هؤاء، وهؤاء من نر 
                          هؤاء، وكفى اه امؤمنن القتال: 

  [ . 99/اأحزاب]                 
حابه ا ينفكون عن وأص ملسو هيلع هللا ىلصوي هذه الفرة من الشدائد وامخاوف كان رسول اه 

 .، يستغيثون به، ويستنزلون نرهدعاء ه رب العامن
َِ  َأِي  ْبنِ  اهِ َعْبدِ  َعنْ  ،»: َفَقاَل  ْحَزاِب،اأَ  َعَى  ملسو هيلع هللا ىلص اهِ  َرُسوُل  َدَعا: َقاَل   َأْو  اللُهمر

يعَ  كَِتاِب،ال ُمنِْزَل  ، ْحَزاَب،اأَ  اْهِزمِ  َساِب،احِ  َرِ  .()متفق عليه «َوَزْلِزْهُمْ  اْهِزْمُهمْ  اللُهمر
، وامؤمنن فهزم، ورب وجوه أعدائه بالريح ملسو هيلع هللا ىلصوقد استجاب اه دعاء الرسول 

 وامائكة، وكفى اه امؤمنن القتال، ونر عبده، وأعز جنده. 

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



995 
 

 َوَنَرَ  ُجنَْدُه، َأَعزر  ،َوْحَدهُ اه  إِار  إَِلهَ  اَ »: َيُقوُل  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسوَل  َأنر   ُهَرْيَرةَ  َأِي  َعنْ 
ءَ  َفاَ  َوْحَدُه، اأَْحَزاَب  َوَغَلَب  َعْبَدُه،  .()متفق عليه «َبْعَدهُ  َيْ

أن يبعث من أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص وما أرسل اه تعاى الريح عى اأحزاب أراد رسول اه 
 .يأتيه بخر اأحزاب، فأرسل إليهم حذيفة بن اليان من ليا 

 ِمنَ ملسو هيلع هللا ىلص اه  َرُسوُل  َوَصىر  نَْدِق،بِاخَ  ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسولِ  َمعَ  َرَأْيُتنَا َلَقدْ ه اوَ  :قال حذيفة 
طُ  َقْومُ ال َفَعَل  َما َلنَا َفَينُْظرَ  َيُقومُ  َرُجل   َمنْ »: َفَقاَل  إَِلْينَا َتَفَت ال ُثمر  َهِوًيا، اللرْيلِ   َلهُ  َيْرُ

هُ  ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسوُل  ، َقامَ  َفَا  ، «نرةَ اجَ ه ا َأْدَخَلهُ  َيْرِجعُ  َأنر  َهِوًيا ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسوُل  َصىر  ُثمر  َرُجل 
طُ  َيْرِجعُ  ُثمر  َقْوُم،ال َفَعَل  َما َلنَا َفَينُْظرَ  َيُقومُ  َرُجل   َمنْ »: َفَقاَل  إَِلْينَا َتَفَت ال ُثمر  اللرْيِل، ِمنَ   َيْرِ
ْجَعَة، ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسوُل  َلهُ   َقْومِ ال ِمنَ  َرُجل   َقامَ  َفَا  ، «نرةِ اجَ  ِي  َرفِيِقي َيُكونَ  َأنْ  اهرَ  َأْسَأُل  الرر
ةِ  َمعَ  ةِ  ْوِف،اخَ  ِشدر ةِ  وِع،اجُ  َوِشدر دِ ال َوِشدر   .َرْ
 َيا »: َفَقاَل  َدَعاِي، ِحنَ  ِقيَامِ ال ِمنَ  ُبد   َِ  َيُكنْ  َفَلمْ  ، ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسوُل  َدَعاِي  َأَحد   َيُقمْ  َمْ  َفَلار 

 َفَذَهبُْت : َقاَل  ،«َتأْتِيَنَا َحترى َشيْئًا ْحِدَثنر ـتُ  َوَا  َيْفَعُلوَن، َما َفاْنُظرْ  َقْومِ ال ِي  َفاْدُخْل  َفاْذَهْب  ُحَذْيَفُة،
  .بِنَاءً  َوَا  َناًرا َوَا  قِْدًرا، َهُمْ  تَِقرُ  َا  َتْفَعُل  َما َتْفَعُل اه  َوُجنُودُ  َوالِريُح  َقْوِم،ال ِي  َفَدَخْلُت 

: ُحَذْيَفةُ  َفَقاَل  َجِليُسُه، َمنْ  اْمُرؤ   لَِينُْظرْ  ُقَرْيٍش، َمْعَرَ  َيا: َفَقاَل  َحْرٍب   ْبنُ  ُسْفَيانَ  َأُبو َفَقامَ 
ُجلِ  بَِيدِ  َفَأَخْذُت   َأُبو اَل قَ  ُثمر  ُفَاٍن، ْبنُ  ُفَانُ  َأَنا: َقاَل  َأْنَت؟ َمنْ : َفُقْلُت  َجنْبِي، إَِى  الرِذي الرر
 َبنُو َوَأْخَلَفْتنَا ُكَراُع،ال َهَلَك  َلَقدْ  ،ُمَقامٍ  بَِدارِ  َأْصَبْحُتمْ  َمااه وَ  إِنرُكمْ  ُقَرْيٍش، َمْعَرَ  َيا: ُسْفَيانَ 
، َلنَا ِئنُ َتْطمَ  َمااه وَ  َتَرْوَن، َما الِريِح  َهِذهِ  ِمنْ  َوَلِقينَا َنْكَرُه، الرِذي َعنُْهمُ  َوَبَلَغنَا ُقَرْيَظَة،  ِقْدر 

، َلنَا َتُقومُ  َوَا  ، َلنَا َيْسَتْمِسُك  َوَا  َنار  ،ـُمْرتَ  َفإِِي  ِحُلواـَفاْرتَ  بِنَاء   َوُهوَ  َملِهِ ـَج  إَِى  َقامَ  ُثمر  ِحل 
َبهُ  ُثمر  َعَلْيِه، َفَجَلَس  َمْعُقول   ، ُهوَ وَ  إِار  ِعَقاَلهُ  َأْطَلَق  َفَا  َثَاٍث، َعَى  َفَوَثَب  َرَ  َوَلْوَا  َقاِئم 

  .بَِسْهمٍ  َلَقَتْلتُهُ  ِشْئُت  ُثمر  َتْأتَِينِي، َحترى َشْيًئا ْحِدْث ـتُ  َا  ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسولِ  َعْهدُ 
ِِ  َقاِئم   َوُهوَ  ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسولِ  إَِى  َرَجْعُت  ُثمر : ُحَذْيَفةُ  َقاَل   نَِساِئهِ  لَِبْعضِ  ِمْرطٍ  ِي  ُيَص

ٍل، ر  َوَطَرَح  َرْحلِِه، إَِى  َأْدَخَلنِي ِي َرآ َفَلار  ُمَرحر َِ  َوإِنرهُ  َوَسَجدَ  َرَكعَ  ُثمر  ْرِط،امِ  َطَرَف  َع
ُتهُ  َسلرمَ  َفَلار  َلِفيِه، ،اخَ  َأْخَرْ ، َفَعَلْت  بَِا  َغَطَفانُ  َوَسِمَعْت  َرَ  إَِى  َفاْنَشَمُروا ُقَرْيش 

 .()أخرجه أمد «بَِاِدِهمْ 
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وامسلون، وقد فتح اه عليهم، وأقر أعينهم بجاء اأحزاب، ملسو هيلع هللا ىلص اه فلا أصبح رسول 
 . ()أخرجه البخاري«إَِلْيِهمْ  َنِسرُ  َنْحنُ  َيْغُزوَننَا، َواَ  َنْغُزوُهمْ  اآنَ »ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اه 

 ملسو هيلع هللا ىلص.، فلم يغزوهم أحد بعد ذلك، وهذا علم من أعام نبوته ملسو هيلع هللا ىلصوقد وقع اأمركا قال 
 اهُ  إِار  إَِلهَ  َا »ي اانراف إى منازهم، وهم يقولون: للناس ملسو هيلع هللا ىلص ثم أذن الرسول 

ءَ  َفَا  َوْحَدُه، ْحَزاَب اأَ  َوَغَلَب  َعْبَدُه، َوَنَرَ  ُجنَْدُه، َأَعزر  َوْحَدُه،  . ()متفق عليه «َبْعَدهُ  َيْ
وكان امسلمون قد أقاموا باخندق حاِين ي شتاء بارد، وجوع شديد، وحصار 

 ويل، فرجعوا إى امدينة جهودين ووضعوا الساح.ط
وكان انرافهم من اخندق يوم اأربعاء، لسبع ليال بقن من ذي القعدة، من السنة 

 اخامسة للهجرة.
 : ظهور امعجزات 

 منها: ملسو هيلع هللا ىلصظهرت ي هذه الغزوة العظيمة آيات ومعجزات للرسول 
 تكثر الطعام القليل : اأوى :

 َفاْنَكَفْأُت  َمًَصا، ملسو هيلع هللا ىلص اهِ بَِرُسولِ  َرَأْيُت  نَْدُق اخَ  ُحِفرَ  امر :  قال اه عن جابر بن عبد 
؟ ِعنَْدكِ  َهْل : َهَا َفُقْلُت  اْمَرَأِي، إَِى  ء   َشِديًدا، َمًَصا ملسو هيلع هللا ىلص اهِ  بَِرُسولِ  َرَأْيُت  َفإِِي  َيْ

ْيَمة   َوَلنَا َشِعٍر، ِمنْ  َصاع   فِيهِ  ِجَراًبا َِ  َفَأْخَرَجْت  ، ُهَ  َوَطَحنَْت، َفَذَبْحُتَها: َقاَل  َداِجن 
ْعُتَها َفَراِغي، إَِى  َفَفَرَغْت  ْيُت  ُثمر  ُبْرَمتَِها، ِي  َفَقطر  َا : َفَقاَلْت  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهِ َرُسولِ  إَِى  َولر

  .َمَعهُ  َوَمنْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهِ بَِرُسولِ  َتْفَضْحنِي
ْيَمةً  َذَبْحنَا َقدْ  إِنرا اهِ، َرُسوَل  َيا: َفُقْلُت  َفَساَرْرُتُه، َفِجْئُتهُ : َقاَل   ِمنْ  َصاًعا َوَطَحنَْت َلنَا، ُهَ

 َأْهَل  َيا»: َوَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهِ َرُسوُل  َفَصاَح  َمَعَك، َنَفرٍ  ِي  َأْنَت  َفَتَعاَل  ِعنَْدَنا، َكانَ  َشِعرٍ 
 ُتنِْزُلنر  َا »: ملسو هيلع هللا ىلص اهِ َرُسوُل  َوَقاَل  ،«ُكمْ بِ  َهًا  َفَحير  ُسوًرا َلُكمْ  َصنَعَ  َقدْ  َجابًِرا إِنر  نَْدِق،اخَ 

بُِزنر  َوَا  ُبْرَمَتُكْم، ْ  النراَس  َيْقَدمُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهِ َرُسوُل  َوَجاءَ  َفِجْئُت  ،«َأِجيءَ  َحترى َعِجينََتُكمْ  ََ
ِذي َفَعْلُت  َقدْ : َفُقْلُت  َوبَِك، بَِك : َفَقاَلْت  اْمَرَأِي، ِجْئُت  َحترى  َلهُ  َفَأْخَرْجُت  ،َِ  ُقْلِت  الر

 َخابَِزةً  اْدِعي»: َقاَل  ُثمر  َوَباَرَك، فِيَها َفَبَصَق  ُبْرَمتِنَا إَِى  َعَمدَ  ُثمر  َوَباَرَك، فِيَها َفَبَصَق  َعِجينََتنَا
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،ال َوُهمْ  «ُتنِْزُلوَها َوَا  ُبْرَمتُِكمْ  ِمنْ  َواْقَدِحي َمَعِك، َفْلَتْخبِزْ   َحترى ُلواَأَكَ  بِاهِ َفُأْقِسمُ  ف 
 .()متفق عليه .ُهو َكَا  َلُتْخَبزُ  َعِجينََتنَا َوإِنر  ِهَي، َكَا  َلَتِغطُ  ُبْرَمَتنَا َوإِنر  َواْنَحَرُفوا، َتَرُكوهُ 

 حول احجر إى رمل : الثانية :
ة  ، َفَجاُءوا نَْدِق َنْحِفُر َفَعَرَضْت ُكْدَية  َشِديدَ إِنرا َيْوَم اخَ  قال:  عن جابر بن عبد اه 

، ُثمر َقاَم َوَبْطنُُه  «َأَنا َناِزل   »نَْدِق ، َفَقاَل : َهِذِه ُكْدَية  َعَرَضْت ِي اخَ ، َفَقاُلوا : ملسو هيلع هللا ىلصالنربِير 
اٍم َا َنُذوُق َذَواًقا ، َفَأَخَذ النربُِي  َب ، امِ  ملسو هيلع هللا ىلصَمْعُصوب  بَِحَجٍر، َوَلبِْثنَا َثَاَثَة َأير ْعَوَل َفَرَ

 .()أخرجه البخاري . َعاَد َكثِيًبا َأْهَيَل َأْو َأْهَيمَ فَ 
 البشارة بالفتوحات : الثالثة :

اءِ ال َعنِ   َلنَا َوَعَرَض : َقاَل  نَْدِق،اخَ  بَِحْفرِ ملسو هيلع هللا ىلص اه  َرُسوُل  َأَمَرَنا: َقاَل   َعاِزٍب  ْبنِ  َرَ
اه  َرُسولِ  إَِى  َفَشَكْوَها: َقاَل  َعاِوُل،امَ  فِيَها َتْأُخذُ  َا  اخَنَْدِق، ِمنَ  َمَكانٍ  ِي  َصْخَرة  

ْخَرِة، إَِى   َهَبطَ  ُثمر  َثْوَبهُ  َوَضعَ : َقاَل  َوَأْحِسُبهُ : َعْوف   َقاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسوُل  َفَجاءَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص  الصر
َب  «اه بِْسمِ »: َفَقاَل  ْعَوَل امِ  َفَأَخذَ  َبةً  َفَرَ َ  َرْ ََ  َأْكَرُ  اه»: َوَقاَل  َجِر،احَ  ُثُلَث  َفَك

اِم، َمَفاتِيَح  ُأْعطِيُت   . «َهَذا َمَكاِي  ِمنْ  احُْمرَ  ُقُصوَرَها َأُْبِرُ  إِِي اه وَ  الشر
َب  «اه بِْسمِ »: َقاَل  ُثمر  َ  ُأْخَرى َوَرَ ََ ،اه »: َفَقاَل  اَحَجرِ  ُثُلَث  َفَك  َمَفاتِيَح  ُأْعِطيُت  َأْكَرُ

َها َوُأْبِرُ  َداِئَن،امَ  َأُْبِرُ  إِِي اه وَ  َفاِرَس،   .«َهَذا َمَكاِي  ِمنْ  ْبَيَض اأَ  َقْرَ
َب  «اه بِْسمِ »: َقاَل  ُثمر  َبةً  َوَرَ  ُأْعطِيُت  َأْكَرُ اه »: َفَقاَل  َجرِ احَ  َبِقيرةَ  َفَقَلعَ  ُأْخَرى َرْ

 .() أخرجه أمد«َهَذا َمَكاِي  ِمنْ  َصنَْعاءَ  َأْبَواَب  َأُْبِرُ  إِِي اه وَ  َيَمِن،ال َمَفاتِيَح 
فيا قال، وم يمض عى هذه الغزوة إا ربع قرن، حتى فتحت  ملسو هيلع هللا ىلصوقد صدق رسول اه 

                 وُحكمت باإسام: هذه الباد كلها
                             

  [ . 99-99/احج]              
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 وة بني قريظةغز -2
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.
جاءت ي وقت عصيب، كان ابد من  ،وهذه اخيانة ،النقض، وهذا الغدروأن هذا 

 .امؤم تأديب عاجل لبني قريظة عى هذا الغدر
بقتاهم بعد عودته من اخندق، ووضعه الساح، وامتثاا أمر  ملسو هيلع هللا ىلصهذا أمر اه رسوله 

وتوكيدا أصحابه ري اه عنهم أن يتوجهوا إى بني قريظة،  ملسو هيلع هللا ىلصأمر رسول اه  اه 
 لطلب الَعة أمرهم أا يصلوا العر إا ي بني قريظة.

 الَعْرَ  َأَحد   ُيَصِلَنر  اَ »: اأَْحَزاِب  َيْومَ ملسو هيلع هللا ىلص  النربُِي  َقاَل : َقاَل  َعنُْهَا اه  َرِيَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ 
ِريِق، ِي  الَعْرَ  َبْعُضُهمُ  َفَأْدَركَ  «ُقَرْيَظةَ  َبنِي ِي  إِار  ِِ  اَ : َبْعُضُهمْ  َفَقاَل  الطر  َحترى ُنَص

، َبْل : َبْعُضُهمْ  َوَقاَل  َنْأتَِيَها، ِِ  ُيَعنِْف  َفَلمْ  ملسو هيلع هللا ىلص لِلنربِِي  َذلَِك  َفُذكِرَ  َذلَِك، ِمنرا ُيِردْ  َمْ  ُنَص
 .()متفق عليه .ِمنُْهمْ  َواِحًدا

الساح، من اخندق هو وأصحابه، ووضعوا ملسو هيلع هللا ىلص ففي اليوم الذي رجع فيه الرسول 
 ، يأمره بقتال بني قريظة. أتاه جريل عليه السام، ي صورة دحية الكلبي 

 الِسَاَح  َوَوَضعَ  اخَنَْدِق، ِمنَ ملسو هيلع هللا ىلص  النربُِي  َرَجعَ  امر  :َقاَلْت  َعنَْهااه  َرِيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ  
يُل  َأَتاهُ  َواْغَتَسَل، َاُم، َعَلْيهِ  ِجْرِ  َفاْخُرْج  َوَضْعنَاُه، َمااه وَ  الِسَاَح؟ ْعَت َوَض  َقدْ : َفَقاَل  السر

 .إَِلْيِهمْ  ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َفَخَرَج  ُقَرْيَظَة، َبنِي إَِى  َوَأَشارَ  ُهنَا، َها: َقاَل  «َأْيَن؟ َفإَِى »: َقاَل  إَِلْيِهمْ 
 .()أخرجه البخاري

يَل  َمْوِكَب  َغنٍْم، َبنِي ُزَقاِق  ِي  َساطًِعا الُغَبارِ  إَِى  َأْنُظرُ  َكَأِي :َقاَل   َأَنسٍ  َعنْ و  ِجْرِ
 .()أخرجه البخاري .ُقَرْيَظةَ  َبنِي إَِى  ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسوُل  َسارَ  ِحنَ  َعَلْيهِ اه  َصَلَواُت 

 وثاثون فرساً،  ةوأصحابه إى بني قريظة ي ثاثة آاف مقاتل، ومعهم ست ملسو هيلع هللا ىلصوخرج الرسول 
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عرين ليلة، ورد اه حيي بن أخطب حتى و اً احصار عى بني قريظة مس ملسو هيلع هللا ىلصورب 
 جاء ودخل احصن معهم.

وقذف اه ي قلوهم الرعب، واشتد عليهم احصار، وضيق عليهم اخناق، حتى 
فيهم، وطلبوا من  ملسو هيلع هللا ىلصعظم عليهم الباء، فرغبوا ي ااستسام، وقبول حكم الرسول 

ماذا سيحل هم إذا  أن يتصلوا ببعض حلفائهم من اأوس، لعلهم يعرفون ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
 .ملسو هيلع هللا ىلصنزلوا عى حكمه 

 ا أبا لبابة بن عبد امنذر لنستشره ي أمرنا، وكان حليفاً نأن ابعث إلي ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأرسلوا إى
ش إليه النساء والصبيان هإليهم، فلا رأوه، قام إليه الرجال، وج ملسو هيلع هللا ىلصهم، فبعثه رسول اه 
 ابة أترى أن ننزل عى حكم حمد؟هم، وقالوا له: يا أبا لب ّق يبكون ي وجهه، فرَ 

 قال: نعم، وأشار بيده إى حلقه، يعني الذبح.
، ملسو هيلع هللا ىلصقال أبو لبابة: فو اه ما زلت قدماي من مكاها حتى عرفت أي قد خنت اه ورسوله 

توبة نصوحًا، يعلمها اه  حتى أحدث ه  ملسو هيلع هللا ىلصفقلت: واه ا أنظر ي وجه رسول اه 
 نفِ. من

لبابة إى امسجد النبوي، فربط نفسه إى سارية من سواري امسجد  ثم انطلق أبو
، وقال: ا أبرح مكاي هذا ملسو هيلع هللا ىلصالنبوي، وكانت من جذوع النخل، وم يأت رسول اه 

ِر ما صنعت، فنزل قوله تعاى :                حتى يتوب اه ع
  [ . 99/اأنفال]               

أما إنه لو جاءي استغفرت  » خره، وكان قد استبطأه، قال: ملسو هيلع هللا ىلصل اه فلا علم رسو
 .«له، فأما إذ فعل ما فعل، فا أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب اه عليه

باجذع ست ليال أو أكثر، تأتيه امرأته وقت كل صاة فتحله للصاة،  مربوطاً  وأقام أبو لبابة 
     لت توبته من اه تعاى بقوله سبحانه: ثم يعود فربط باجذع، حتى نز

  [ . 999/التوبة ]                                       
  ملسو هيلع هللا ىلصنزول بني قريظة عى حكم رسول اه: 

، ملسو هيلع هللا ىلصما اشتد احصار عى بني قريظة أذعنوا ورضوا أن ينزلوا عى حكم الرسول 
ة أنه الذبح، وقذف اه ي قلوهم الرعب، وبلغ أشده بالرغم ما أخرهم به أبو لباب
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من حصنهم وصاح: يا كتيبة اإيان، ثم تقدم هو  عندما اقرب عِ بن أي طالب 
والزبر بن العوام ري اه عنها وقال: واه أذوقن ما ذاق مزة، أو أقتحمن 

  .ملسو هيلع هللا ىلصفأذعنوا حينئذ، ونزلوا عى حكم رسول اه ،  نهمحص
يلتمسون منه اإحسان إى حلفائهم بني قريظة، كا  ملسو هيلع هللا ىلصثبت اأوس إى رسول اه فتوا

 عبد اه بن أي بن سلول. مأحسن إى هود بني قينقاع حلفاء اخزرج، الذين شفع فيه
 ؟ قالوا: بى. « أا ترضون أن حكم فيهم رجل منكم »: لأوس ملسو هيلع هللا ىلصفقال 

 ضينا.قال: )فذاك إى سعد بن معاذ(، قالوا: قد ر
 إَِى  ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َفَأْرَسَل  ُمَعاٍذ، ْبنِ  َسْعدِ  ُحْكم َعَى  ُقَرْيَظةَ  َأْهُل  َنَزَل قال :  عن أي سعيد 

 َأوْ  َسِيِدُكْم، إَِى  ُقوُموا»: لِْأَْنَصارِ  َقاَل  امَْسِجدِ  ِمنَ  َدَنا َفَلار  َاٍر،ـحِ  َعَى  َفَأَتى َسْعدٍ 
ُكمْ  ُْم، َوَتْسبِي ُمَقاتَِلَتُهْم، َتْقتُُل : َفَقاَل . «ُحْكِمَك  َعَى  َنَزُلوا اَءِ َهؤُ »: َفَقاَل . «َخْرِ : َقاَل  َذَراِرهر

 .()متفق عليه «امَلِِك  بُِحْكمِ »: َقاَل  َوُربرَا  «اه بُِحْكمِ  َقَضْيَت »
 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهِ  َرُسوَل  َحاَرُبوا ،َوُقَرْيَظةَ  النرِضِر، َبنِي َهُودَ  َأنر  ري اه عنها ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ و

 َبْعدَ  ُقَرْيَظةُ  َحاَرَبْت  َحترى َعَلْيِهْم، َوَمنر  ُقَرْيَظةَ  َوَأَقرر  النرِضِر، َبنِي ملسو هيلع هللا ىلص اهِ  َرُسوُل  َفَأْجَى 
 َبْعَضُهمْ  َأنر  إِار  امُْسلِِمَن، َبْنَ  َوَأْمَواَهُمْ  َوَأْوَاَدُهمْ  نَِساَءُهمْ  َوَقَسمَ  ِرَجاهُْم، َفَقَتَل  َذلَِك،
  .َوَأْسَلُموا َفآَمنَُهمْ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهِ بَِرُسولِ  ِحُقوا
ُهْم، ِدينَةِ امَ  َهُودَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهِ َرُسوُل  َوَأْجَى   َسَاٍم، ْبنِ  اهِ  َعْبدِ  قْومُ  َوُهمْ  َقْينَُقاَع، َبنِي ُكلر
 .() متفق عليه .ِدينَةِ بِامَ  َكانَ  َهُوِدي   َوُكلر  َحاِرَثَة، َبنِي َوَهُودَ 

 : تنفيذ احكم ي بني قريظة 
عى بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذرارهم، وتقسم  بعد أن حكم سعد بن معاذ 

 باأرى، فجمعوا ي دار رملة بنت احارث، ودار أسامة بن زيد. ملسو هيلع هللا ىلصأمواهم، أمر رسول اه 
ينة، ثم بعث إليهم فجيء أن حفر هم اخنادق ي سوق امد ملسو هيلع هللا ىلصثم أمر رسول اه 

هم أرسااً، فترب أعناقهم الواحد تلو اآخر، ثم يلقون ي تلك اخنادق، وكانوا 
 من أربعائة رجل. قريباً 

 وكان من ملة من قتل مع بني قريظة حيي بن أخطب، فدخل مع بني قريظة ي حصنهم،
                                                 

 . (9999، ومسلم برقم ) (9999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه (9)
 .(9999(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
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 هده عليه.بعد أن رجعت عنهم قريش وغطفان، وفاء لكعب بن أسد با كان عا 
، أما  « هل أخزاك اه؟ »: ملسو هيلع هللا ىلصفلا أي به قال له رسول اه  ِّ فقال حيي: لقد ظهرت ع

 خذل.ـُذل اه يـخـواه ما مت نفِ ي عداوتك، ولكن من يَ 
ثم أقبل عى الناس فقال: أها الناس إنه ا بأس بأمر اه، كتاب وقدر وملحمة كتبها 

 فربت عنقه، ورمي ي اخندق. اه عى بني إرائيل، ثم جلس
وم يقتل من نساء بني قريظة إا واحدة، وهي التي طرحت عى رأس سويد بن 

 الصامت رحًى فقتلته.
قد أمر بقتل كل من أنبت من اأسارى، وترك من م ينبت، فكان  ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اه 

 وأحق بالسبي. ،ي من م ينبت، فخِ سبيلهظعطية القر
، فخرج حتى ملسو هيلع هللا ىلصي م يدخل مع قريظة ي غدرهم بالرسول ظالقر ديعوكان عمرو بن س

بامدينة ي تلك الليلة، ثم ذهب فلم يعلم أين توجه من  ملسو هيلع هللا ىلصبات بمسجد رسول اه 
 .«ذاك رجل نجاه اه بوفائه »شأنه فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصكر لرسول اه فذُ ، اأرض إى يومنا هذا

 : تقسيم غنائم قريظة 
ائم بني قريظة، وقد أمر أن جمع ما وجد ي حصوهم من بتوزيع غن ملسو هيلع هللا ىلصثم أمر الرسول 

اأموال، فوجد ي حصوهم ألف ومسائة سيف، وثاثائة درع، وألف ومسائة 
 ترس، ووجدوا ماا نواضح، وماشية كثرة.

اخمس، ثم قسم الباقي عى القائمن، وكانت قريظة أشد اليهود عداوة  ملسو هيلع هللا ىلصفأخرج 
فرًا، فأحل اه هم من البأس الشديد، مع ما أعد اه هم ، وأغلظهم كملسو هيلع هللا ىلصلرسول اه 

َم اأحزاب ااويوم القيامة من العذاب األيم، وذلك لكفرهم، ونقضهم العهد، وم
: ، والصفقة اخارة ي الدنيا واآخرةملسو هيلع هللا ىلصعى امسلمن، فباؤا بغضب من اه ورسوله 

                                 
                           
                         

  [ . 99-99/اأحزاب]                    
  :واستشهد من امسلمن ي غزوة بني قريظة رجان

 الرحى فات، واآخر أبو سنان بن حصن، يةوهم خاد بن سويد، الذي طرحت عليه اليهود
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ِ بني قريظة. ملسو هيلع هللا ىلصمات ورسول اه    حا
ي(، وما وقعت ي السبي ظمن نسائهم )رحانة بنت زيد القر ملسو هيلع هللا ىلصواصطفى رسول اه 

وهي ي ملك يمينه، وكان  ملسو هيلع هللا ىلص، فاختارت اإسام، وقد توي عنها ملسو هيلع هللا ىلصخرها رسول اه 
 ذلك باختيارها.

ة، وطأطأ امنافقون وبعد هزيمة بني قريظة ذلت هود، وضعفت حركة النفاق ي امدين
كثر ما كانوا يأتون، وتبع هذا وذاك أن امركن م يعودوا عن رؤوسهم، وجبنوا 

 ي غزو امسلمن، بل أصبح امسلمون هم الذين يغزوهم. يفكرون
وبالقضاء عى هود بني قريظة َلص امسلمون من آخر شوكة ي ظهورهم، وأصبحت 

عى قلب رجل واحد، موئل اإسام، وحصنه احصن، امدينة كلها ما عدا امنافقن 
 ودرعه امتن.

  وفاة سعد بن معاذ : سيد اأوس 
ي بني قريظة بالقتل والسبي، وأقراه عينه، وشفى صدره منهم،  ما حكم سعد بن معاذ 

، فقال له: يكيد بنفسه هو ، وملسو هيلع هللا ىلصفات، وقبل وفاته دخل عليه الرسول  انفجر جرحه 
 .« ما وعدته، واه صادقك ما وعدكه خرًا من سيد قوم، فقد صدقت اهجزاك ا »

 َا  اللرُهمر أن ا يميته حتى تقر عينه من بني قريظة، فقال:  قد دعا اه  وكان سعد 
 . ()أخرجه أمد .ُقَرْيَظةَ  ِمنْ  َعْينِي ُتِقرر  َحترى ِمْتنِيـتُ 

 .با حصل عند وفاتهملسو هيلع هللا ىلص خر الرسول نزل جريل عليه السام، فأ وما مات 
، فقال: من ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن عبد اه ري اه عنها، قال: جاء جريل إى رسول اه 

قال:  هذا العبد الصالح الذي مات، فتحت له أبواب الساء، وحرك له العرش؟
 .().فإذا سعد بن معاذ ملسو هيلع هللا ىلص فخرج رسول اه 
قد  اً هم إن سعداللر » ي حجره، وقال:جعل رأس سعد بن معاذ ملسو هيلع هللا ىلص وما دخل عليه 

ق رُسَلك ، جاهدَ  به  َت لبر ه بخر ما تقَ ل روَح قبَ ا الذي عليه، فوقَى  ي سبيِلك، وصدر
 .()ي فضائل الصحابة أخرجه أمد «اأرواح

 .وقد اهتز عرش الرمن موت سعد بن معاذ 
                                                 

 (.99959أمد برقم ) أخرجه/ حسن( 9)
 (.9999ثار برقم ) مشكل اآ رح الطحاوي ي أخرجه/ صحيح( 9)
 (.9955برقم ) ي فضائل الصحابة أمد أخرجه/ صحيح( 9)
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 «ُمَعاذٍ  ْبنِ  َسْعدِ  َمْوِت ـلِ  َمنِ ـْح الرر  َعْرُش  اْهَتزر »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعت النبي  عن جابر 
 . ()متفق عليه

َك َلُه َـ َهَذا الرِذي ت» قال: ملسو هيلع هللا ىلص ري اه عنها عن رسول اه وعن ابن عمر  ،ْرُش عَ الَحرر
َاءِ  ًة ُثمر ُفِرَج  ،َائَِكةِ ًفا ِمْن امَ الَدُه َسبُْعوَن َوَشهِ  ،َوُفتَِحْت َلُه َأْبَواُب السر  «َعنْهُ  َلَقْد ُضمر َضمر

 .() ي الكرىالنسائي أخرجه 
 شديدًا. حزناً  وقد حزن امسلمون موت سعد بن معاذ 

أشدر فقدًا عى امسلمن بعد رسول اه  ري اه عنها قالت : ما كان أحد  عن عائشة 
 .()ي فضائل الصحابة أخرجه أمد وصاحبيه أو أحدما من سعد. ملسو هيلع هللا ىلص

وثاثن سنة، وتوي بعد انراف اأحزاب بخمس وعرين  سبعاً  وعاش سعد 
 ليلة، بعد حياة حافلة باخر والعطاء والفداء، ودفن ي امدينة.

اءَ عن   ِمنْ  َوَيْعَجبُونَ  َيَمُسوَهَا َأْصَحاُبهُ  َفَجَعَل  َحِريٍر، ُحلرةُ ملسو هيلع هللا ىلص  لِلنربِِي  ْت ُأْهِديَ : قال  الَرَ
 .(0)متفق عليه «َن ال َأوْ  ِمنَْها، َخْر   ُمَعاذٍ  ْبنِ  َسْعدِ  مََنَاِديُل  َهِذِه؟ لِنِ  ِمنْ  َأَتْعَجبُونَ »: َفَقاَل  لِينَِها،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2549&idto=2550&bk_no=57&ID=1159#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2549&idto=2550&bk_no=57&ID=1159#docu
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 قدوم وفد أشجع -1
وفد من أشجع، وكانوا مائة،  ملسو هيلع هللا ىلصنة اخامسة للهجرة قدم عى رسول اه ي هاية الس

 خيلة، فنزلوا شعب سلع.عى رأسهم مسعود بن رُ 
، وأمر هم بأمال التمر، فقالوا: يا حمد، قد ضقنا ملسو هيلع هللا ىلصفخرج إليهم رسول اه 

، وكتب هم بذلك ملسو هيلع هللا ىلصبحربك، وحرب قومك، فجئنا نوادعك، فوادعهم رسول اه 
 .ملسو هيلع هللا ىلصإهم أسلموا بعد ذلك، وبايعوا رسول اه  ثم، كتاباً 
 َسْبَعًة، َأوْ  َثَانَِيةً  َأوْ  تِْسَعةً  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهِ َرُسولِ  ِعنْدَ  ُكنرا: َقاَل   ْشَجِعّي اأَ  َمالٍِك  ْبن َعْوفعن 
 اِه، َرُسوَل  َيا اَيْعنَاكَ بَ  َقدْ : َفُقْلنَا بَِبْيَعٍة، َعْهدٍ  َحِديَث  َوُكنرا «اهِ؟ َرُسوَل  ُتَباِيُعونَ  َأَا »: َفَقاَل 
 ُتَباِيُعونَ  َأَا »: َقاَل  ُثمر  اِه، َرُسوَل  َيا َباَيْعنَاكَ  َقدْ : َفُقْلنَا «اِه؟ َرُسوَل  ُتَباِيُعونَ  َأَا »: َقاَل  ُثمر 

  .ُنَباِيُعَك؟ َفَعَامَ  اهِ، َرُسوَل  َيا َباَيْعنَاكَ  َقدْ : َوُقْلنَا َأْيِدَينَا َفَبَسْطنَا: َقاَل  «اِه؟ َرُسوَل 
ُكوا َوَا  اهَ َتْعُبُدوا َأنْ  َعَى »: َقاَل  َلَواِت  َشْيًئا، بِهِ  ُتْرِ  َوَأَرر  - َوُتِطيُعوا ْمِس،اخَ  َوالصر

 َسْوطُ  َيْسُقطُ  النرَفرِ  ُأوَلِئَك  َبْعَض  َرَأْيُت  َفَلَقدْ  «َشْيًئا النراَس  َتْسَأُلوا َوَا  - َخِفيرةً  َكلَِمةً 
اه ُينَاِوُلهُ  َأَحًدا َيْسَأُل  َفَا  َأَحِدِهْم،  .()أخرجه مسلم .إِير

 

 
 

*       *       *       *      * 
 

                                                 
 .(9999برقم ) خرجه مسلمأ( 9)



 

 البــاب الثالث

 من هجرته إى وفاته ملسو هيلع هللا ىلصسرته 
 

 
 

 من اهجرة سادسةواأحداث اهامة ي السنة ال الراياوالغزوات 
 شتمل عى ما يي :  تو 

 رية حمد بن مسلمة إى الُقرطاء -1

 غزوة بني حيان -2

 رية عكاشة بن حصن إى الَغمر -3

 قصبةرية حمد بن مسلمة إى ذي ال -4

 اجراح إى ذي القصة ي عبيدة بنرية أ -5

 د بن حارثة إى بني سليم باجمومرية زي -3

 رية زيد بن حارثة إى العيص -2

 رية زيد بن حارثة إى الطرف -1

 د الرمن بن عوف إى دومة اجندلرية عب -3

 رية عي بن أي طالب إى فدك -12

 بن عتيك لقتل سام بن أي احقيقرية عبد اه  -11

 ماه بن رواحة إى يسر بن رزارية عبد  -12
 رية اخبط -13

 بن جابر الفهري زرية كر -14

 صلح احديبية -15

 من اهجرة السادسةالسنة  
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 البــــاب الثـــالث
 من هجرته إى وفاته ملسو هيلع هللا ىلصسرته  

 من اهجرة السادسةالسنة 
 من اهجرة السادسةالرايا واأحداث اهامة ي السنة والغزوات 

 ية حمد بن مسلمة إى الُقَرطاء ر -1

 حمد بن مسلمة  ملسو هيلع هللا ىلصمن السنة السادسة للهجرة، بعث رسول اه  ،ي شهر حرم
 طاء، وهم بطن من بني بكر.رَ ى القُ ي ثاثن راكبا إ

فخرج إليهم ي العار من امحرم، فسار بالليل، وكمن ي النهار، فلا أغار عليهم 
منهم، واستاق نعا وشاء، وم يعرض للنساء، ثم  هرب سائرهم بعد أن قتل نفراً 

 رجع إى امدينة، فقدمها لليلة بقيت من حرم.
عى أصحاب الَية، وكانت اإبل مائة  ما جاء به، وقسم ما بقي ملسو هيلع هللا ىلصفخمس 

 ومسن بعرا، والغنم ثاثة آاف شاة.
ما فرغ من اأحزاب وقريظة، وكَت شوكة  ملسو هيلع هللا ىلصوسبب هذه الَية أن الرسول 

يوجه مات تأديبية إى اأعراب  ملسو هيلع هللا ىلصقريش، وهدأ وضع امدينة، أخذ رسول اه 
 ة عى امدينة.والقبائل الذين كان يبلغه عنهم عزمهم عى اإغار
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 حيان غزوة بني -2
 ، من السنة السادسة للهجرة.اأوى ىه الغزوة ي ربيع اأول، أو مادكانت هذ

 وبنو حيان هم الذين غدروا بأصحاب الرجيع، خبيب بن عدي وأصحابه.
وما كانت ديارهم متوغلة ي باد احجاز إى حدود مكة، ولوجود ثارات بن 

أا  ملسو هيلع هللا ىلصجهة، وقريش واأعراب من جهة أخرى، فقد رأى رسول اه  امسلمن من
 يتوغل ي الباد القريبة من العدو اأكر قريش.

أن الوقت قد حان لغزو  ملسو هيلع هللا ىلصرأى  ،اه اأحزاب، وانكَت شوكة قريش لفلا خذ
 بني حيان، وأخذ الثأر أصحاب الرجيع.

هم عئتن من الصحابة، ومإى بني حيان يطالب بدماء أصحابه، ي ما ملسو هيلع هللا ىلصفخرج 
أنه  ملسو هيلع هللا ىلص، وأظهر الرسول عرون فرسًا، واستخلف عى امدينة ابن أم مكتوم 

 وادٍ ادي ُغران، ويريد الشام، ليصيب بني حيان غرة، ثم أرع السر حتى انتهى إى 
بن مكة وامدينة، وهي منازل بني حيان، وفيها كان مصاب  قريب من احديبية،
 ليهم ودعا هم.أصحابه، فرحم ع

وما سمعت به بنو حيان هربوا واحتموا ي رؤوس اجبال، فلم يقدر امسلمون 
 عى أحد منهم.
ي كل ناحية، فلم يقدروا أو يومن، وبعث الَايا  بأرضهم يوماً  ملسو هيلع هللا ىلصفأقام رسول اه 

بأصحابه ري اه عنهم إى عسفان، لتسمع به قريش،  ملسو هيلع هللا ىلصثم سار رسول اه  ،عى أحد
 داخلهم الرعب، ولرهم من نفسه قوة.في

ميم قرب مكة، ثم رجع غي عرة فوارس إى كراع ال  الصديق أبا بكر ملسو هيلع هللا ىلصفبعث 
 وم يلق أحدًا. أبو بكر 
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ررية عكاشة بن حصن إى الغَ  -3  م 
عكاشة بن  ملسو هيلع هللا ىلصي شهر ربيع اأول، من السنة السادسة للهجرة، بعث رسول اه 

لغمر، وهو ماء لبني أسد، قرب فيد، ومعه أربعون إى ا حصن اأسدي 
  .رجا، فخرج إليهم مَعاً 

با رجال، فبعث شجاع بن  لوفاً فلا علم به القوم هربوا، فنزل عى بادهم فوجدها ُخ 
وهب اأسدي طليعة، فرأى أثر الغنم فقصدها امسلمون، وأغاروا عليها، وغنموا ما 

 وم يلقوا كيدا.ئتي بعر، ثم رجعوا إى امدينة 
 لقصةرية حمد بن مسلمة إى ذي ا -4

حمد بن مسلمة  ملسو هيلع هللا ىلصي شهر ربيع اآخر، من السنة السادسة للهجرة، بعث رسول اه 
  ومعه عرة نفر إى بني ثعلبة من غطفان، وهم بذي القصة، موضع قريب من ،

هم مائة رجل، فراموا بنو ثعلبة، وهم ذة، فوردوا عليهم ليا، فأحدق بامدينة جهة الر
  .ساعة من الليل

ثم ملت عليهم اأعراب بالرماح فقتلوا امسلمن ميعا، ووقع حمد بن مسلمة 
  جرحا، فُرب كعبه فلم يتحرك، ثم جردوهم من الثياب، ومر بمحمد بن مسلمة

 رجل من امسلمن فحمله حتى رجع به إى امدينة.
  ذي القصةي عبيدة بن اجراح إىرية أ -5

أبا عبيدة بن اجراح  ملسو هيلع هللا ىلصي شهر بيع اآخر، سنة ست من اهجرة، أرسل رسول اه 
  إى ذي القصة، عى أثر مقتل أصحاب حمد بن مسلمة  ي أربعن رجا ،

  .لوا امغربصمن امسلمن حن 
فسار إليهم امسلمون مشاة، حتى وافوا ذي القصة مع عاية الصبح، فأغاروا 

 ، فأعجزوهم هربا ي اجبال.عليهم
ة من ثر مهم، فاستاقوه، ورَ عَ من نَ  اً عَ وأصاب امسلمون منهم رجا فأسلم فركوه، وغنموا نَ 

 وقسم ما بقي عليهم. ،ملسو هيلع هللا ىلصسه رسول اه مر متاعهم، وقدموا بذلك امدينة، فخَ 
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 د بن حارثة إى بني سليم باجمومرية زي -3
 زيد بن حارثة  ملسو هيلع هللا ىلصسادسة للهجرة، بعث رسول اه ي شهر ربيع اآخر، من السنة ال

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، 

 وشاء وأرى، فكان فيهم زوج حليمة. اً عَ فأصابوا ي تلك امحلة نَ 
 للمزنية نفسها وزوجها. ملسو هيلع هللا ىلصإى امدينة وهب رسول اه  فلا قفل زيد بن حارثة 
 رية زيد بن حارثة إى العيص -2

 العيص بينها وبن امدينة أربع ليال جهة الشام.
 اأوى، من السنة السادسة للهجرة. ىكانت هذه الَية ي شهر مادو

إى العيص، اعراض  ة وسبعن راكباً ي مائ زيد بن حارثة  ملسو هيلع هللا ىلصحيث بعث رسول اه 
 عر لقريش قادمة من الشام، بقيادة أي العاص بن الربيع، فأدركوها وأخذوها با فيها.

من كانوا ي العر، منهم  ضة كثرة لصفوان بن أمية، وأروا ناساً فوأخذوا يومئذ 
 أبو العاص بن الربيع، وقدموا هم إى امدينة.

رجال مكة امعدودين جارة وماا وأمانة، وهو زوج زينب بنت وكان أبو العاص من 
 ، وأمه هالة بنت خويلد، أخت خدجة بنت خويلد ري اه عنها.ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 

فأتى أبو العاص زينب ري اه عنها ي الليل، وكانت زينب قد هاجرت قبله، 
 وتركته عى ركه، فاستجار ها فأجارته.

 رد أموال العر عليه. ملسو هيلع هللا ىلصأن تطلب من رسول اه وطلب أبو العاص من زينب 
إى صاة الصبح فكر وكر الناس ِخت زينب ري  ملسو هيلع هللا ىلصفلا خرج رسول اه 

 إي قد أجرت أبا العاص بن الربيع. ،أها الناس : ة النساءفّ اه عنها من ُص 
 هل سمعتم  أها الناس من الصاة أقبل عى الناس، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصسلم رسول اه  فلا

أما والذي نفس حمد بيده، ما علمت بيء من  »ما سمعت؟، قالوا: نعم، قال: 
 .« ذلك حتى سمعت ما سمعتم، إنه جر عى امسلمن أدناهم
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انرف فدخل عى ابنته زينب، فقالت له: إن أبا العاص بن  ملسو هيلع هللا ىلصثم إن رسول اه 
 ملسو هيلع هللا ىلصاز رسول اه قرب فابن عم، وإن بعد فأبو ولد، وإي قد أجرته، فأج إنالربيع 

 .ملسو هيلع هللا ىلصجوارها، وسألته أن يرد عليه ما أخذ منه فقبل 
إن هذا  »إى الَية الذين أصابوا مال أي العاص، فقال هم:  ملسو هيلع هللا ىلصثم بعث رسول اه 

الرجل منا حيث علمتم، وقد أصبتم له مااً، فإن حسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا 
 .« عليكم، فأنتم أحق به نحب ذلك، وإن أبيتم فهو يء اه الذي أفاء

 بل نرده عليه، فردوه عليه كله، ا يفقد منه شيئا.  فقالوا: يا رسول اه
ثم رجع أبو العاص بن الربيع إى مكة، فأدى اأموال التي معه إى أهلها، ثم قال: يا 

فجزاك اه خرا، ،  م مال عندي م يأخذه؟ قالوا: امعر قريش هل بقي أحد منك
 كريًا. ناك وفياً فقد وجد

فقال: فأنا أشهد أن ا إله إا اه، وأن حمدًا عبده ورسوله، واه ما منعني من اإسام 
ا اه إليكم، وفرغت عنده إا َوف أن تظنوا أي إنا أردت أن آكل أموالكم، فلا أداه

  .منها، أسلمت
 ملسو هيلع هللا ىلصة، فرد عليه النبي ي امحرم، سنة سبع من اهجر مهاجراً  ملسو هيلع هللا ىلصإى النبي  ثم خرج 

ابنته زينب ري اه عنها عى النكاح اأول، وم حدث شهادة وا صداقا، أن آية 
 حريم امسلات عى الكفار م تنزل بعد.

ِِ ملسو هيلع هللا ىلص َأَن َرُسوَل اِه  عن ابن عباس  ََ َأ َعاِص ْبِن الَربِيِع، َوَكاَن إِْساُمَها الَرَد اْبنَتَُه َزْينََب َع
ََ النَِكاِح قَ  ِْدْ  َهَهاَدةو َوص َدَداقوااأَ بَْل إِْساِمِه بِِسِت ِسنَِن َع ُْ  ْ َْ  .()أخرجه أمد .َوِل، َو

فداءه من مكة، وهي ري اه عنها وكان أبو العاص بن الربيع قد أر ببدر، فأرسلت زينب 
أسرها بغر فداء، ورط عليه  قادة أمها خدجة، فرق ها رسول اه  رقة هديدة ، فأطلق ها

 خراو.ملسو هيلع هللا ىلص أن يرسل له زينب، فوى له بذلك، فأثنى عليه رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 
ِِ َجْهٍل َفَسِمَعْت بَِذلَِك فَ  َْرَمَة، َقاَل: إَِن َعلِيًا َخَطَب بِنَْت  َأ ََ اطَِمُة َفَأَتْت عن امِْسَوَر ْبَن 

ِِ َفَقاَلْت: َيْزُعُم قَ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل اه ٌ َناكٌِح بِنَْت َأ ِِ ْوُمَك َأَنَك صَ َتْغَضُب لِبَنَاتَِك، َوَهَذا َع
َأْنَكْحُت َأَبا الَعاِص ْبَن  ،َأَما َبْعدُ »، َفَسِمْعُتُه ِحَن َتَشَهَد، َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص اه َجْهٍل، َفَقاَم َرُسوُل 

                                                 
 (.9999برقم ) أخرجه أمد/ حسن( 9)
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ِِ َأْكَرُه َأْن َيُسوَءَها ،ٌة ِمنِيَبْضعَ  َفاطَِمةَ  َوإِنَ  ،الَربِيِع، َفَحَدَثنِي َوَدَدَقنِي َتِمُع  واه ،َوإِ ْ ََ َص 
كَ  «َوبِنُْت َعُدِو اه ِعنَْد َرُجٍل َواِحدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصبِنُْت َرُسوِل اه  َ ََ ٌ  َف ِِ  .()متفق عليه .ْطَبةَ الِ  َع

وقد ولد أي العاص بن الربيع من زينب ري اه عنها عِ وأمامة، فأما عِ فقد 
 .ملسو هيلع هللا ىلصت حن ناهز ااحتام ي حياة النبي ما

أثناء الصاة،  حملها أحياناً  ملسو هيلع هللا ىلصوأما أمامة ري اه عنها فهي التي كان رسول اه 
 شديدا. وكان حبها حباً 

ِِ َقتَاَدَة اأَْنَصاِرِي  ِِ َوُهَو َحاِمٌل ُأَماَمَة بِنَْت  ملسو هيلع هللا ىلص اهَأَن َرُسوَل   َعْن َأ َزْينََب  َكاَن ُيَص
ِِ الَعاِص ْبِن َربِيَعَة ْبِن َعبِْد َهْمسٍ  ملسو هيلع هللا ىلص نِْت َرُسوِل اهبِ  َفإَِذا َسَجَد َوَضَعَها، َوإَِذا  ،، َوِأَ

َلَها  .()متفق عليه .َقاَم َمَ
حتى كادت أن موت، لكن ملسو هيلع هللا ىلص وعاهت أمامة ري اه عنها، ومرضت ي حياة أبيها

 اه تعاى عافاها.
ِِ ُقبَِض، َفْأتِنَا، َفَأْرَسَل ُيْقِرُئ  ملسو هيلع هللا ىلصْبنَُة النَبِِي ا َأْرَسَلتقال:  عن أسامة  إَِليِْه إَِن اْبنوا 

،  إَِن هِ»اََم، َوَيُقوُل: الَس  ْ ِِ َما َأَخَذ، َوَلُه َما َأْعَطى، َوُكٌل ِعنَْدُه بَِأَجٍل ُمَسًمى، َفْلتَْص
ِه َليَْأتِيَنََها، َفَقاَم َوَمَعُه َسْعُد ْبُن ُعبَاَدَة، َوَمَعاُذ ْبُن ، َفَأْرَسَلْت إَِلْيِه ُتْقِسُم َعَليْ «َوْلتَْحتَِسْب 

ُ ْبُن َكْعٍب، َوَزْيُد ْبُن َثابٍِت َوِرَجاٌل  َِ الَصبُِي َوَنْفُسُه  ملسو هيلع هللا ىلص ، َفُرفَِع إَِى َرُسوِل اهَجبٍَل، َوُأ
َا َهٌن  -َتتََقْعَقُع  ََ   .َفَفاَضْت َعيْنَاهُ  -َقاَل: َحِسبْتُُه َأَنُه َقاَل َكَأ

ِه، َوإَِنَا ِي ُقُلوِب ِعبَادِ  ِذِه َرْمٌَة َجَعَلَها اههَ  »، َما َهَذا؟ َفَقاَل:  اَل َسْعٌد: َيا َرُسوَل اهَفقَ 
 .()متفق عليه «ِمْن ِعبَاِدِه الُرَمَاء َيْرَحُم اه

بعد وفاة فاطمة   وعاشت أمامة ري اه عنها حتى تزوجها عِ بن أي طالب
 . ري اه عنها، ثم عاشت عند عِ حتى قتل عنها

 وأما زينب ري اه عنها فتوفيت أوائل السنة الثامنة للهجرة.
 
 

                                                 
 (.9995( واللفظ له، ومسلم برقم )9995برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
 (.999(، ومسلم برقم )999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
 (.599برقم ) (، ومسلم9999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
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 رية زيد بن حارثة إى الطرف -1
 الطرف: ماء يبعد عن امدينة ستة وثاثن ميًا.

 زيد بن حارثة  ملسو هيلع هللا ىلص اآخرة، من السنة السادسة للهجرة، بعث رسول اه ىي ماد
إى بني ثعلبة، فهربت عنهم  إى الطرف، ي مسة عر رجًا، فخرج هم 

 .هم  سار إليهم، وأن هؤاء مقدمة ملسو هيلع هللا ىلصاأعراب، وخافوا أن يكون رسول اه 
 ربع ليال.أمهم عرين بعرًا، ثم رجع إى امدينة، وم يلق كيدًا، وغاب عَ فأصاب من نَ  

 بن عوف إى دومة اجندلرية عبد الرمن  -3
 دومة اجندل: موضع عى أطراف الشام. 

،  عبد الرمن بن عوف  ملسو هيلع هللا ىلصمن السنة السادسة للهجرة، دعا رسول اه  ،ي شهر شعبان
 . «جهز، فإي باعثك ي رية من يومك هذا أو من الغد إن شاء اه تعاى »فقال له: 

فأقعده بن يديه، وعممه بيده، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصفلا أصبح عبد الرمن غدا إى رسول اه 
، ثم «خذه بسم اه وبركته »عقد له اللواء بيده، أو أمر باا يدفعه إليه، ثم قال له: 

اغز بسم اه، وي سبيل اه، فقاتل من كفر باه، وا  »: ملسو هيلع هللا ىلصمد اه تعاى، ثم قال 
إى كلب بدومة  أن يسر ملسو هيلع هللا ىلص، ثم أمره رسول اه  «تفل وا تغدر، وا تقتل وليدا
 اجندل فيدعوهم إى اإسام.

بأصحابه،  ، فسار عبد الرمن  «إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم »وقال له: 
وكانوا سبعائة رجل، حتى قدم دومة اجندل، فمكث ثاثة أيام يدعوهم إى 
اإسام، فلا كان اليوم الثالث أسلم ملكهم اأصبع بن عمرو الكلبي، وكان 

 انيا، وأسلم معه ناس كثر من قومه.نر
خره با فتح اه عليه،  ملسو هيلع هللا ىلصإى النبي  ع بن مكيث بشراً فرا فبعث عبد الرمن 

  .وكتب له بذلك
اأصبع، وقدم ها إى امدينة، فولدت له أبا سلمة  توتزوج عبد الرمن مار بن

 بن عبد الرمن ري اه عنها.
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 إى فدك  رية عي بن أي طالب -12
 فدك: قرية شال امدينة، بينها وبن امدينة يومان. 

ي مائة رجل إى بني سعد بن بكر ي  عِ بن أي طالب  ملسو هيلع هللا ىلصبعث رسول اه 
 فدك، وذلك ي شهر شعبان، من السنة السادسة للهجرة.

هذه الَية عندما بلغه أن بني سعد بن بكر قد اجتمعوا  ملسو هيلع هللا ىلصوقد بعث رسول اه 
 أن ُيمدوا هود خير.يريدون 

ي الليل، وكمن ي النهار، حتى انتهى إى اهمج، وهو ماء وعيون من جهة  فسار 
هم، فسألوه، وشدوا عليه فأقر أنه عن لبني سعد، وأهم  وادي القرى، فأصابوا عيناً ً

 ثمرها نصيبًا.من بعثوه إى خير، ليعرض عى هودها نرهم، عى أن جعلوا هم 
بر بن وا له: فأين القوم؟قال: تركتهم وقد اجتمع منهم مئتا رجل، ورأسهم فقالو

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.

ى أصحابه ري اه عنهم، ثم اخمس، وقسم سائر الغنائم ع ثم أخرج عِ 
 رجع إى امدينة، وم يلق كيدًا.

 رية عبد اه بن عتيك لقتل سام بن أي احقيق -11
لقتل سام بن أي احقيق، ي إى خير  ملسو هيلع هللا ىلصكانت هذه الَية التي بعثها رسول اه 

 من السنة السادسة للهجرة. ،شهر رمضان
، وأعاهم ملسو هيلع هللا ىلصن ألرب اأحزاب عى رسول اه وكان أبو رافع سام بن أي احقيق م

 .ملسو هيلع هللا ىلصبامؤنة وامال الكثر، وكان من يؤذي رسول اه 
ي  ملسو هيلع هللا ىلصاستأذنت اخزرج رسول اه  ،ر بني قريظةفلا انقى شأن اأحزاب، وأمْ 

قتل سام بن أي احقيق، ورغبت ي ذلك مساواة لأوس ي قتل كعب بن 
 أو امرأة. قتلوا وليداً ن يأاأرف، فأذن هم، وهاهم 

  .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.

حتى إذا قدموا خير  ، فخرجوا عبد اه بن عتيك  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه عليهم ر مر وقد أَ 
 .، فقتله اه عى يد عبد اه بن عتيك أتوا حصن أي رافع
اِء ْبِن َعاِزٍب  َ َِ ِِ َرافٍِع الَيُهوِدِي ِرَجاصو ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلص  َبَعَث َرُسوُل اه َقاَل:  َعِن ال إَِى َأ

َوُيِعُن ، ملسو هيلع هللا ىلص َرافٍِع ُيْؤِذي َرُسوَل اه وْبَن َعتِيٍك، َوَكاَن َأبُ  َمَر َعَلْيِهْم َعْبَد اهاأَْنَصاِر، َفأَ 
َعَلْيِه، َوَكاَن ِي ِحْصٍن َلُه بَِأْرِض اِحَجاِز، َفَلَا َدَنْوا ِمنُْه، َوَقْد َغَرَبِت الَشْمُس، َوَراَح النَاُس 

ِحِهمْ  ْ ََ ِِ ُمنَْطلِ  ، َفَقاَل َعبُْد اهبِ ِِ ِأَْدَحابِِه: اْجلُِسوا َمَكاَنُكْم، َفإِ ٌق، َوُمَتَلِطٌف لِْلَبَواِب، َلَع
، َوَقْد َدَخَل النَ  ِِ َحاَجةو   .اُس َأْن َأْدُخَل، َفَأْقَبَل َحَتى َدَنا ِمَن الَباِب، ُثَم َتَقنََع بَِثْوبِِه َكَأَنُه َيْق

ِِ ُأِريُد َأْن ُأْغلَِق الَباَب، : إِْن ُكنَْت ُتِريُد َأْن َتْدُخَل َفاْدُخ الَبَواُب، َيا َعْبَد اه َفَهَتَف بِهِ  ْل، َفإِ
ََ َوَتٍد، َقاَل: َفُقْمُت  َفَدَخْلُت َفَكَمنُْت، َفَلَا َدَخَل النَاُس َأْغَلَق الَباَب، ُثَم َعَلَق اأََغالِيَق َع

َا، َفَفَتْحُت الَباَب، َوَكاَن َأُبو َرافٍِع ُيْسَمُر ِعنْ  ُُ َ َلُه، َفَلَا إَِى اأََقالِيِد َفَأَخْذ ِِ َدُه، َوَكاَن ِي َعَا
َ ِمْن َداِخٍل، ُقْلُت: َِ ا َأْغَلْقُت َع  َذَهَب َعنُْه َأْهُل َسَمِرِه َدِعْدُت إَِلْيِه، َفَجَعْلُت ُكَلَا َفَتْحُت َبابو

َ َحتَى َأْقُتَلُه، َفاْنَتَهْيُت إِ  َِ ُْلُصوا إِ ََ  ْ َْ  ِِ َلْيِه، َفإَِذا ُهَو ِي َبْيٍت ُمْظلٍِم َوْسَط إِِن الَقْوُم َنِذُروا 
ِعَيالِِه، صَ َأْدِري َأْيَن ُهَو ِمَن الَبْيِت، َفُقْلُت: َيا َأَبا َرافٍِع، َقاَل: َمْن َهَذا؟ َفَأْهَوْيُت َنْحَو 

َبةو بِالَسْيِف َوَأَنا َدِهٌش، َفَا َأْغنَْيُت َهْيئوا، َوَد  ْ َْ ُبُه  ِ ْْ اَح، َفَخَرْجُت ِمَن الَصْوِت َفَأ
البَْيِت، َفَأْمُكُث َغْرَ َبِعيٍد، ُثَم َدَخْلُت إَِلْيِه، َفُقْلُت: َما َهَذا الَصْوُت َيا َأَبا َرافٍِع؟ َفَقاَل: 

َبةو َأْثَخنَ  ْ َْ ُبُه  ِ ْْ َبنِي َقْبُل بِالَسْيِف، َقاَل: َفَأ َ َْ ْ ِأُِمَك الَوْيُل، إَِن َرُجاو ِي الَبْيِت  َْ تُْه َو
ِِ َقَتْلُتُه، َفَجَعْلُت   َأْقُتْلُه، ُثَم َوَضْعُت ظَِبَة الَسْيِف ِي َبْطنِِه َحَتى َأَخَذ ِي َظْهِرِه، َفَعَرْفُت َأ

ِِ قَ  ، َوَأَنا ُأَرى َأ ِِ ِد اْنَتَهْيُت َأْفَتُح اأَْبَواَب َبابوا َبابوا، َحَتى اْنَتَهْيُت إَِى َدَرَجٍة َلُه، َفَوَضْعُت ِرْج
ْت َساِقي َفَعَصْبُتَها بِِعَاَمٍة، ُثَم اْنَطَلْقُت َحَتى  َ ََ إَِى اأَْرِض، َفَوَقْعُت ِي َلْيَلٍة ُمْقِمَرٍة، َفاْنَك
ََ الَباِب، َفُقْلُت: صَ َأْخُرُج الَلْيَلَة َحَتى َأْعَلَم: َأَقَتْلُتُه؟ َفَلَا َداَح الِديُك قَ  اَم َجَلْسُت َع
، َفُقْلُت:  ِِ ََ الُسوِر، َفَقاَل: َأْنَعى َأَبا َرافٍِع َتاِجَر َأْهِل اِحَجاِز، َفاْنَطَلْقُت إَِى َأْدَحا النَاِعي َع

« اْبُسْط ِرْجَلَك »َفَحَدْثُتُه، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َأَبا َرافٍِع، َفاْنَتَهْيُت إَِى النَبِِي  لنََجاَء، َفَقْد َقَتَل اها
ْ َأْهَتكَِها َقطُ َفبَ  َْ َا  ََ ِِ َفَمَسَحَها، َفَكَأ  .()أخرجه البخاري .َسْطُت ِرْج
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 اه بن رواحة إى يسر بن رزامرية عبد  -12
 كانت هذه الَية ي شوال، سنة ست من اهجرة.

رت هود خير تل سام بن أي احقيق ي خير، أمر وكان سبب هذه الَية أنه ما قُ 
ل إى غطفان وغرهم جمعهم حرب جر بن رزام اليهودي، فسار هذا الرعليهم يس

، فبعث إليه عبد اه بن رواحة، ي ثاثن ملسو هيلع هللا ىلص، فبلغ ذلك رسول اه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 
 .ر عليهم عبد اه بن رواحة مر رجاً، فيهم عبد اه بن أنيس، وأَ 

ه: نحن آمنون حتى نعرض فخرجوا إى خير، وما دخلوا عى يسر بن رزام، قالوا ل
 عليك ما جئنا له، قال: نعم، وَ منكم مثل ذلك، فقالوا: نعم.

بعثنا إليك لتخرج إليه، فيستعملك عى خير، وحسن إليك،  ملسو هيلع هللا ىلصقالوا: إن رسول اه 
 فطمع ي ذلك وخرج، وخرج معه ثاثون رجا من اليهود، كل واحد منهم رديف لواحد

 رزان رديف عبد اه بن أنيس عى بعره. من امسلمن، وكان يسر بن 
بار، عى ستة أميال من خير، ندم يسر ثفساروا إى امدينة، حتى إذا كانوا بقرقرة 

، فأهوى بيده إى سيف عبد اه بن أنيس، ففطن له عبد ملسو هيلع هللا ىلصعى مسره إى رسول اه 
عامة فخذه  طعفق ،أي عدو اه، فربه بالسيف اً اه، فدفع بعره، وقال له: غدر

 اه فجرحه ي رأسه. وساقه، وسقط يسر عن بعره، ورب عبدَ 
عى صاحبه فقتله إا رجا واحدًا أفلت عى  ملسو هيلع هللا ىلصومال كل رجل من أصحاب الرسول 

 مقتل من امسلمن أحد، ثم أجهزوا عى يسر بن رزا، قد أعجزهم شدا، وم يُ هرجلي
 اكم اهُ جر قد نَ  »، قال هم: ملسو هيلع هللا ىلصوا عى رسول اه فقتلوه، ثم رجعوا إى امدينة، وما أقبل

 .« مْن ـالظالِ  ومِ من القَ 
 عبد اه بن أنيس، فتفل عى شجته، فلم تقح وم تؤذه. ملسو هيلع هللا ىلصودعا رسول اه 
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 رية اَخَبط -13
 كانت هذه الَية قبل صلح احديبية، سنة ست من اهجرة.

ي ثاثائة رجل من امهاجرين  أبا عبيدة بن اجراح  ملسو هيلع هللا ىلصحيث بعث رسول اه 
، لرصدوا عرًا لقريش ما يِ ساحل البحر، وقد  واأنصار، فيهم عمر بن اخطاب 

من مر، م جد هم غره، حتى إذا كانوا ببعض الطريق فني  جراباً  ملسو هيلع هللا ىلصزودهم رسول اه 
كل يوم قليا مع فكان مزودي مر، فكان يقوَم عبيدة بأزواد اجيش فجُ أبوزادهم، فأمر 

ا يمص كقليا حتى فني، فكان يعطي كل رجل منهم مرة واحدة، فكانوا يمصوها 
 عليها اماء، فكانت تكفيهم يومهم إى الليل. نالصبي، ثم يربو

 ا إى أكل اخبطؤ، ج ، وهو زادهم الوحيد انت معهمفلا فنيت تلك التمرات التي ك
اء، فيأكلونه حتى بط بعصيهم، ثم يبلونه بامفكانوا يربون اخ - وهو ورق السمر -

 وجدوه عى ساحل البحر. ثم بعث اه هم عنراً  ،تقرحت أشداقهم
َثاََث ِماَئِة َراكٍِب َأِمُرَنا َأُبو ُعبَيَْدَة ملسو هيلع هللا ىلص  َبَعثَنَا َرُسوُل اهقال:  عن جابر بن عبد اه 

اِح َنْرُصُد ِعَر ُقَرْيشٍ ْبُن اجَ  اِحِل نِْصَف َشْهٍر، َفَأَصاَبنَا ُجوع  َشِديد  َحترى ، َفَأَقمْ رر نَا بِالسر
، الَأَكْلنَا اخَبََط، َفُسِمَي َذلَِك اجَيُْش َجيَْش اخَبَِط، فَ  ًة ُيَقاُل َهَا الَعنَْرُ َقى َلنَا البَْحُر َدابر
َهنرا ِمْن َوَدكِِه َحترى ثَ  اَبْت إَِليْنَا َأْجَساُمنَا، َفَأَخَذ َأُبو ُعبَيَْدَة َفَأَكْلنَا ِمنُْه نِْصَف َشْهٍر، َوادر

ًة ِضَلًعا ِمْن  ِضَلًعا ِمْن َأْضاَِعِه، َفنََصبَُه َفَعَمَد إَِى َأْطَوِل َرُجٍل َمَعُه، َقاَل ُسْفيَاُن: َمرر
تَهُ    .َأْضاَِعِه َفنََصبَُه َوَأَخَذ َرُجًا َوَبِعًرا َفَمرر َحْ

 : َوَكاَن َرُجل  ِمَن الَقْوِم َنَحَر َثاََث َجَزاِئَر، ُثمر َنَحَر َثاََث َجَزائَِر ُثمر َنَحَر َقاَل َجابِر 
َنا َأُبو َصالٍِح، َأنر َقيَْس ْبَن  ،َثاََث َجَزائَِر، ُثمر إِنر َأَبا ُعبَيَْدَة َهَاهُ  و َيُقوُل: َأْخَرَ َوَكاَن َعْمر 

ِي اجَيِْش َفَجاُعوا، َقاَل اْنَحْر، َقاَل: َنَحْرُت، َقاَل: ُثمر َجاُعوا،  َسْعٍد َقاَل ِأَبِيِه: ُكنُْت 
َقاَل: َنَحْرُت، َقاَل: ُثمر َجاُعوا، َقاَل اْنَحْر َقاَل: َنَحْرُت، ُثمر َجاُعوا، َقاَل:  َقاَل: اْنَحْر،

 .()متفق عليه .اْنَحْر، َقاَل: ُهِيُت 
 ، ذكروا ذلك له.ملسو هيلع هللا ىلصة، فلا أتوا رسول اه ثم انرف أهل الَية إى امدين

 .()متفق عليه .َفأََتاُه َبْعُضُهْم َفأََكلَهُ «  ، أَْطِعُمونَا إِْن َكاَن َمَعُكمْ َرَجُه اهُُكلُوا، ِرْزًقا أَْخ  »ملسو هيلع هللا ىلص: فقال 
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 يرية كرز بن جابر الفهر -14
رينة امدينة ي شهر شوال، من السنة السادسة للهجرة، قدم ثانية نفر من عكل وع

تووا جعى اإسام، فا ملسو هيلع هللا ىلص، فأظهروا اإسام، وبايعوا رسول اه ملسو هيلع هللا ىلصعى رسول اه 
 امدينة، وسقمت أجسادهم، فعظمت بطوهم، وهزلت أبداهم.

إنا كنا أهل رع، وم نكن أهل   ، فقالوا: يا نبي اهملسو هيلع هللا ىلصفشكوا ذلك إى رسول اه 
الصدقة، فيربوا من ألباها وأبواها،  أن يأتوا إبل ملسو هيلع هللا ىلصريف، فرخص هم رسول اه 

 فصحوا، وغدروا، وقتلوا الرعاة بعد أن سملوا أعينهم.
، بعث ي آثارهم عرين ملسو هيلع هللا ىلصوما فعل العرنيون ما فعلوا، وجاء خرهم إى رسول اه 

 ، وأرسل معهم قائفًا. فارسا، بقيادة كرز بن جابر الفهري 
اللهم اعم عليهم الطريق، واجعله عليهم أضيق  »: عى العرنن، فقال ملسو هيلع هللا ىلصثم دعا رسول اه 
 .«من مسك مل

فعمى اه عليهم السبيل، فا ارتفع النهار حتى أدركوهم، فأحاطوا هم، وأروهم، وقدموا 
 .ملسو هيلع هللا ىلصهم إى امدينة عى النبي 

قون فا ستسقوا ي احرة يت أعينهم، وألُ ل، فقطعت أيدهم وأرجلهم، وسمملسو هيلع هللا ىلصفأمر هم 
 ى ماتوا.يسقون حت

، ، َفاْجتََوْوا امَِدينَةَ ملسو هيلع هللا ىلص : َأنر َرْهًطا ِمْن ُعْكٍل َثَانِيًَة، َقِدُموا َعَى النربِِي َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك 
ْودِ »اْبِغنَا ِرْسًا، َقاَل:  ،َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اه  ، َفاْنَطَلُقوا،«َما َأِجُد َلُكْم إِار َأْن َتْلَحُقوا بِالذر
ُبوا ِمْن َأْبَواِهَا وَ  ْوَد، َوَكَفُروا الَفَرِ اِعَي َواْستَاُقوا الذر بَاِهَا، َحترى َصُحوا َوَسِمنُوا، َوَقتَُلوا الرر

يُخ النربِير  ِ َل النرَهاُر َحترى ُأِيَ ِهِْم،ملسو هيلع هللا ىلص َبْعَد إِْساَِمِهْم، َفَأَتى الرر  ، َفبََعَث الطرَلَب، َفَا َتَرجر
ِة، َفقَ  طرَع َأْيِدَهُْم َوَأْرُجَلُهْم، ُثمر َأَمَر بَِمَساِمَر َفُأْمِيَْت َفَكَحَلُهْم ِهَا، َوَطَرَحُهْم بِاحَرر

 .()متفق عليه .َيْستَْسُقوَن َفَا ُيْسَقْوَن، َحترى َماُتوا
ِدينََة، َفاْجتََوْوَها، َفَقاَل امَ ملسو هيلع هللا ىلص وِل اِه َأنر َناًسا ِمْن ُعَرْينََة َقِدُموا َعَى َرُس  وَعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك 

ُبوا ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص: »َهُْم َرُسوُل اِه  َدَقِة، َفتَْرَ ُْرُجوا إَِى إِبِِل الصر ََ ، «بَاِهَا َوَأْبَواِهَاالإِْن ِشئْتُْم َأْن 
 .() أخرجه مسلم «َفَفَعُلوا، َفَصُحوا، ُثمر َماُلوا َعَى الِرَعاءِ 

                                                 
 (.9999(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه (9)
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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            : ي هؤاء العرنن قوله تعاى  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  ونزل عى
                          

                             
  [ . 99] امائدة/          

، 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 
حربياً، وظهر ذلك جليا ي عقد صلح احديبية، فإن هذا الصلح اعراف ة امسلمن مواجه

           ي اجزيرة العربية:  ئهعى بقابقوة اإسام، واموافقة 
                                     

  [. 99-99] احج/                   
اأحزاب كان اهجوم من الكفار عى امسلمن، وهذه مرحلة للقضاء وحد أوي بدر و

  .عى اإسام
هجوم امسلمن عى الكفار ي عقر دارهم، بدءًا  ثم بدأت مرحلة جديدة هي

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: 
 [ . 999] اأنعام/                
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 صلح احديبية -15
عرف اليوم شال غرب مكة، وتُ  يقع عى بعد اثنن وعرين كياً  احديبية : اسم بئر

 باسم الشميِ.احديبية 
أصحابه أنه يريد ملسو هيلع هللا ىلص أخر الرسول  ،في أول شهر ذي القعدة، من السنة السادسة للهجرةف

أنه دخل البيت هو وأصحابه آمنن، حلقن رؤسهم ملسو هيلع هللا ىلص ه العمرة، وأنه رأى ي منام
                      ومقرين، كا قال سبحانه: 

                                   
  [ . 99/الفتح]        

َي   .واستبروا ا، وفرحوملسو هيلع هللا ىلصا للخروج معه ؤوما سمع الصحابة ري اه عنهم بذلك بادروا و
خشى أن تعرض له قريش بحرب، أو يصدوه عن البيت احرام، لذلك ملسو هيلع هللا ىلص وكان 

ليخرجوا معه،  ،استنفر العرب امسلمن، ومن حوله من أهل البوادي من اأعراب
 فأبطأ عليه كثر من اأعراب.

حقيقة هذا التوجس واخوف الذي ي قلوب أولئك اأعراب بقوله  وقد كشف اه 
                         : هسبحان

                                               
                                             

  [. 99-99/الفتح]                         
ًا إى مكة أداء العمرة، من امدينة متوجهملسو هيلع هللا ىلص ، خرج أولئك اأعرابملسو هيلع هللا ىلص وما أبطأ عليه 

ألف وأربعائة ملسو هيلع هللا ىلص ثنن، هال ذي القعدة، من السنة السادسة للهجرة، وخرج معه يوم اا
من امهاجرين واأنصار، ومن حق هم من اأعراب، وخرجت معه زوجه أم سلمة 

 السيوف ي القرب. ري اه عنها، وم يأخذ معه من الساح إا ساح الراكب، وهي
اه، ي أنفه برة من فضة، ليغيظ  أخزاهسبعن بدنة، فيها مل أي جهل ملسو هيلع هللا ىلص وساق معه 

 .بذلك امركن، وبعثها مع ناجية بن جندب اأسلمي 
ثم أشعره،  ،الظهر، ثم دعا باهدي فقلدههم ومعه امسلمون ذا احليفة، صى ملسو هيلع هللا ىلص فلا وصل 

 الناس من حربه، وليعلموا أنه إنا خرج زائراً للبيت معظًا له.وأحرم بالعمرة ولبى، ليأمن 
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َزَمَن احَُدْيبَِيِة ِمَن امَِدينَِة ِي ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْرَواَن َقااَ: َخَرَج النربُِي    ْخَرَمةَ ـَعِن امِْسَوِر ْبِن مَ 
َة ِماَئًة ِمْن َأْصَحابِهِ  اهَْدَي، ملسو هيلع هللا ىلص َفِة، َقلرَد النربُِي إَِذا َكاُنوا بِِذي احَُليْ  َحترى ،بِْضَع َعْرَ

 . () أخرجه البخاري .َوَأْشَعَر َوَأْحَرَم بِالُعْمَرةِ 
له  عيناً  ،بن يديه بَ بن سفيان اخزاعي الكلبي، وكان مركاً ملسو هيلع هللا ىلص وبعث الرسول 

 إى قريش ليأتيه بخرهم، أن امرك أقرب إى ااختاط بالعدو وأخذ أخباره.
مياً، جاءه  ونضع بينه وبن امدينة ستة وثاثالروحاء، موملسو هيلع هللا ىلص ه وما وصل رسول ا

 خر أن عدوًا يريد أن يغزو امدينة، فوجه إليه أبا قتادة ي نفر من الصحابة.
، َعاَم اُحَدْيبَِيِة، َفَأْحَرَم َأْصَحاُبُه َوَمْ ُأْحِرمْ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: اْنَطَلْقنَا َمَع النربِِي   َعْن َأِي َقَتاَدةَ 

ْهنَا َنْحَوُهْم، َفَبُرَ َأْصَحاِي بِِحَاِر َوْحٍش، َفَجَعَل َبْعُضُهْم  َفُأْنبِْئنَا بَِعُدو  بَِغْيَقَة، َفَتَوجر
َيْضَحُك إَِى َبْعٍض، َفنََظْرُت َفَرَأْيُتُه، َفَحَمْلُت َعَلْيِه الَفَرَس َفَطَعنُْتُه َفَأْثَبُتُه، َفاْسَتَعنُْتُهْم 

، َوَخِشينَا َأْن ُنْقَتَطَع، َأْرَفُع ملسو هيلع هللا ىلص َأْن ُيِعينُوِي، َفَأَكْلنَا ِمنُْه، ُثمر ِحْقُت بَِرُسوِل اه  َفَأَبْوا
َفَلِقيُت َرُجًا ِمْن َبنِي ِغَفاٍر ِي َجْوِف اللرْيِل، َفُقْلُت: َأْيَن  ،َفَرِي َشْأًوا َوَأِسُر َعَلْيِه َشْأًوا

 .َقاَل: َتَرْكُتُه بَِتْعَهَن، َوُهَو َقاِئل  الُسْقَيا؟ فَ ملسو هيلع هللا ىلص َتَرْكَت َرُسوَل اه 
َن ؤُ ، إِنر َأْصَحاَبَك َأْرَسُلوا َيْقرَ ، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهَحترى َأَتْيُتهُ ملسو هيلع هللا ىلص َفَلِحْقُت بَِرُسوِل اه 

ُْم َقْد َخُشوا َأْن َيقْ  َاَم َوَرْمََة اه َوَبَرَكاتِِه، َوإِهر َتطَِعُهُم الَعُدُو ُدوَنَك َفاْنُظْرُهْم، َعَلْيَك السر
ْدَنا ِمَاَر َوْحٍش، َوإِنر ِعنَْدَنا َفاِضَلًة؟ َفَقاَل َرُسوُل اه  ا اصر َفَفَعَل، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اه إِنر

 .()متفق عليه .ْحِرُمونَ ـَوُهْم مُ «  ُكُلوا »ِأَْصَحابِِه: ملسو هيلع هللا ىلص 
سفان وعسفان بينه وبن مكة، حتى إذا كان قريبًا من عُ  سره إىملسو هيلع هللا ىلص ثم واصل رسول اه 
أتاه عيينة، فقال: إن قريشًا معوا لك موعًا، وقد معوا لك . مكة ثانون كياً.

 .كونعاأحابيش، وهم أحياء انضموا إى بعض، وهم مقاتلوك، وصادوك عن البيت، وما 
 َلتُْهُم احَْرُب، َماَذا َعَلْيِهْم َلْو َخلرْوا َبْينِي َوَبْنَ َيا َوْيَح ُقَرْيٍش، َلَقْد َأكَ  »ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول اه 

ْسَاِم اإِ َسائِِر النراِس، َفإِْن َأَصاُبوِي َكاَن الرِذي َأَراُدوا، َوإِْن َأْظَهَرِي اُه َعَليِْهْم َدَخُلوا ِي  
، َواهِ إِِي َا َأَزاُل ُأَجاِهُدُهمْ َوُهْم َوافُِروَن، َوإِْن َمْ َيْفَعُلوا، َقاَتُلوا َوِهِْم قُ  ، َفَاَذا َتُظُن ُقَرْيش  ة   ور

الَِفةُ    .()أخرجه أمد «َعَى الرِذي َبَعثَنِي اهُ َلُه َحترى ُيْظِهَرُه اهُ َلُه َأْو َتنَْفِرَد َهِذِه السر
                                                 

 (.9959برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (. 9959برقم ) مسلمو(، 9999برقم )  أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
 ( .99599برقم ) أخرجه أمد/ حسن( 9)
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 أصحابه ي هذا اأمر الذي حدث.ملسو هيلع هللا ىلص فاستشار النبي 
ا َعَى َصاِحبِهِ  -ْبِن خَْرَمَة َوَمْرَواَن ْبِن احََكِم َعِن امِْسَوِر   َقااَ: َخَرَج  -َيِزيُد َأَحُدُمَ

َة ِماَئًة ِمْن َأْصَحابِِه، َفَلار َأَتى َذا احَُلْيَفِة، َقلرَد ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َعاَم احَُدْيبَِيِة ِي بِْضَع َعْرَ
َحترى َكاَن ملسو هيلع هللا ىلص بُِعْمَرٍة، َوَبَعَث َعْينًا َلُه ِمْن ُخَزاَعَة، َوَساَر النربُِي  اهَْدَي َوَأْشَعَرُه َوَأْحَرَم ِمنَْها

بَِغِديِر اأَْشَطاِط َأَتاُه َعْينُُه، َقاَل: إِنر ُقَرْيًشا َمَُعوا َلَك ُمُوًعا، َوَقْد َمَُعوا َلَك 
َأِشُروا َأُهَا النراُس »َمانُِعوَك، َفَقاَل: اأََحابِيَش، َوُهْم ُمَقاتُِلوَك، َوَصاُدوَك َعِن الَبْيِت، وَ 

ِذيَن ُيِريُدوَن َأْن َيُصُدوَنا َعِن الَبْيِت  ْم َوَذَراِرِي َهُؤاَِء الر ، َأَتَرْوَن َأْن َأِميَل إَِى ِعَياِهِ ر َِ ، َع
كِ    .«ْحُروبِنَ ـَن، َوإِار َتَرْكنَاُهْم مَ َفإِْن َيْأُتوَنا َكاَن اه َعزر َوَجلر َقْد َقَطَع َعْينًا ِمَن امُْرِ

، َخَرْجَت َعاِمًدا ِهََذا الَبْيِت، اَ ُتِريُد َقْتَل َأَحٍد، َواَ َحْرَب َأَحٍد، ُبو َبْكٍر: َيا َرُسوَل اهَقاَل أَ 
َنا َعنُْه َقاَتْلنَاُه. َقاَل:  ْه َلُه، َفَمْن َصدر  .()أخرجه البخاري «اْمُضوا َعَى اْسِم اهِ»َفَتَوجر

 :نزول صفة صاة اخوف 
إى عسفان، اقرب منه خالد بن الوليد، ي مائتي فارس، فيهم ملسو هيلع هللا ىلص وما وصل رسول اه 

خالد خيله بن امسلمن وبن القبلة، وهنا نزل الوحي بصفة  عكرمة بن أي جهل، وصفر 
 صاة اخوف.

ُكوَن  ،بُِعْسَفانَ ملسو هيلع هللا ىلص ا َمَع َرُسوِل اه َقاَل: ُكنر  َعْن َأِي َعيراٍش الُزَرِقِي  َفاْسَتْقَبَلنَا امُْرِ
الُظْهَر ، َفَقاُلوا: ملسو هيلع هللا ىلص ِقْبَلِة، َفَصىر بِنَا َرُسوُل اه الَوُهْم َبْينَنَا َوَبْنَ  ،َولِيدِ الَعَلْيِهْم َخالُِد ْبُن 

ُمْ  ََ   .َقْد َكاُنوا َعَى َحاٍل َلْو َأَصْبنَا ِغرر
َفنََزَل  َن َصَاة  ِهَي َأَحُب إَِلْيِهْم ِمْن َأْبنَاِئِهْم َوَأْنُفِسِهْم، َقاَل:اآُثمر َقاُلوا: َتْأِي َعَلْيِهُم 

ِذِه  َاُم ِهَ يُل َعَلْيِه السر                     : َعْرِ الَياِت َبْنَ الُظْهِر وَ اآِجْرِ
ْت َفَأمَ    َفَأَخُذوا الِسَاَح، َقاَل: َفَصَفْفنَا َخْلَفُه ملسو هيلع هللا ىلص َرُهْم َرُسوُل اه ، َقاَل: َفَحَرَ

ْنِ    .َصفر
ِف الرِذي ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ُثمر َرَكَع َفَرَكْعنَا َمِيًعا، ُثمر َرَفَع َفَرَفْعنَا َمِيًعا، ُثمر َسَجَد النربُِي  بِالصر

َخُروَن َفَسَجُدوا ِي اآَلار َسَجُدوا َوَقاُموا َجَلَس َخُروَن ِقَيام  َحُْرُسوَهُْم، فَ اآَيلِيِه، وَ 
  .َمَكاِهِمْ 

                                                 
 (.9999البخاري برقم ) أخرجه( 9)
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َم َهُؤَاِء  إَِى َمَصاِف َهُؤَاِء، َوَجاَء َهُؤَاِء إَِى َمَصاِف َهُؤَاِء، َقاَل: ُثمر َرَكَع  ُثمر َتَقدر
ِذي َيلِيِه، ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  َفَرَكُعوا َمِيًعا، ُثمر َرَفَع َفَرَفُعوا َمِيًعا، ُثمر َسَجدَ  ُف الر َوالصر

ُثمر  ،َخُروَن، َفَسَجُدوا ُثمر َسلرَم َعَلْيِهمْ اآَخُروَن ِقَيام  َحُْرُسوَهُْم، َفَلار َجَلَس َجَلَس اآوَ 
َف   .()وأبوداود أخرجه أمد .اْنَرَ

يَ  فهذه أول صاة خوف صاها امسلمون ي احديبية، وهي صاة تدل عى
اإسام، وساحته، وصاحيته لكل زمان ومكان، ثم جاءت صفات أخرى لصاة 

 اخوف كا سيأي ي غزوة ذات الرقاع إن شاء اه تعاى.
 ى مكة:مواصلة السر إ 

 تفادى امواجهة وااصطدام مع خيل امركن، فقال أصحابه:ملسو هيلع هللا ىلص ثم إن النبي 
 .«هم ها؟ من خرج بنا عى طريق غر طريقهم التي »

بن شعاب، فلا خرجوا  وعراً أنا يا رسول اه، فسلك هم طريقًا  فقال رجل من أسلم:
منه، وقد شق ذلك عى امسلمن، وأفضوا إى أرض سهلة عند منقطع الوادي قال 

واه »ملسو هيلع هللا ىلص: ، فقالوا ذلك، فقال «قولوا: نستغفر اه ونتوب إليه» للناس:ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه 
         عرضت عى بني إرائيل فلم يقولوها، وهي: إها للحطة التي 

                                  
  [ . 99] البقرة/       

خرجهم ـ، ي طريق تُ «اسلكوا ذات اليمن »امسلمن، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ثم أمر رسول اه 
 جيش ذلك الطريق.ار، مهبط احديبية من أسفل مكة، فسلك ارَ عى ثنية امُ 

 فلا رأت خيل قريش كثرة اجيش قد خالفوا عن طريقهم نكصوا راجعن إى قريش.
َمْن َيْصَعُد الثرنِيرَة، »حتى إذا وصل إى ثنية امرار قال أصحابه: ملسو هيلع هللا ىلص وسار رسول اه 

ائِيَل  ُط َعنُْه َما ُحطر َعْن َبنِي إِْرَ ُه ُحَ   .«َثنِيرَة امَُراِر، َفإِنر
َل َمْن َصِعَدَها َخيُْلنَا، َخيُْل َبنِي جابر َقاَل  النراُس، َفَقاَل  ْزَرِج، ُثمر َتتَامر اخَ : َفَكاَن َأور

َفَأَتيْنَاُه َفُقْلنَا َلُه: « ْمَرِ اأَ َمِل اجَ َوُكُلُكْم َمْغُفور  َلُه، إِار َصاِحَب ملسو هيلع هللا ىلص: » َرُسوُل اه
ر ِمْن َأْن ملسو هيلع هللا ىلص وُل اهِ َتَعاَل َيْستَْغِفْر َلَك َرُس  ََ تِي َأَحُب إِ ، َفَقاَل: َواهِ َأَْن َأِجَد َضالر

ًة َلهُ  َِ َصاِحبُُكْم، َقاَل َوَكاَن َرُجل  َينُْشُد َضالر  .()أخرجه مسلم .َيْستَْغِفَر 
                                                 

 (.9999أبو داود برقم )أخرجه (، و99999/ أخرجه  أمد برقم )صحيح( 9)
 (.9999برقم )  أخرجه مسلم( 9)
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  ملسو هيلع هللا ىلص :بروك ناقة الرسول 
القصواء، ناقة الرسول ي ثنية امرار التي ُهبط منها عى قريش بالقرب من احديبية بركت 

 ْل، فأحت، فقال الصحابة ري اه عنهم: خأت القصواء.َح ، فقال الناس: َحْل، ملسو هيلع هللا ىلص
 .«ما خأت القصواء، وما ذاك ها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل »ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول اه 

ي جيئه، ثم مت ملسو هيلع هللا ىلص ثم جاءت الرسل من قريش وغرها تسأل وتفاوض الرسول 
 ن امسلمن وقريش، كا ورد ذلك ي صحيح البخاري رمه اه.كتابة الصلح ب

َعِن امِْسَوِر ْبِن َخَْرَمَة، َوَمْرَواَن، ُيَصِدُق ُكُل َواِحٍد ِمنُْهَا َحِديَث َصاِحبِِه، َقااَ: 
ِريِق، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص اه َخَرَج َرُسوُل » ملسو هيلع هللا ىلص: النربُِي  َزَمَن احَُدْيبِيَِة َحترى إَِذا َكاُنوا بِبَْعِض الطر
، َفُخُذوا َذاَت اليَِمنِ الإِنر َخالَِد ْبَن الَولِيِد بِ » َما اه َفوَ « َغِميِم ِي َخيٍْل لُِقَرْيٍش َطلِيَعة 

ِة اجَيِْش، َفاْنَطَلَق َيْرُكُض َنِذيًرا لُِقَرْيٍش، َوَساَر النربُِي  َشَعَر ِهِْم َخالِد  َحترى إَِذا ُهْم بَِقَرَ
بَُط َعَليِْهْم ِمنَْها َبَرَكْت بِِه َراِحَلتُُه، َفَقاَل النراُس: َحْل َح ملسو هيلع هللا ىلص  تِي ُهْ ترى إَِذا َكاَن بِالثرنِيرِة الر

ْت، َفَقاُلوا: َخَأَْت الَقْصَواُء، َخَأَْت الَقْصَواءُ ـَحْل َفَألَ    .حر
ا بُِخُلٍق، َوَلكِْن َحبََسَها َحابُِس َما َخَأَْت الَقْصَواُء، َوَما َذاَك َهَ ملسو هيلع هللا ىلص: »َفَقاَل النربُِي 

ًة ُيَعِظُموَن فِيَها ُحُرَماِت »، ُثمر َقاَل: «الِفيلِ  ِِ بِيَِدِه، اَ َيْسَأُلوِي ُخطر ِذي َنْف إِار اه َوالر
اَها   .«َأْعَطيْتُُهْم إِير

ََ احَُدْيبَِيِة َعَى َثَمٍد َقلِيِل امَاِء، ُثمر َزَجَرَها َفَوَثَبْت، َقاَل: َفَعَدَل َعنُْهْم َحترى َنَزَل بِ  َأْق
ًضا، َفَلْم ُيَلِبْثُه النراُس َحترى َنَزُحوُه َوُشكَِي إَِى َرُسوِل اه  ُضُه النراُس َتَرُ الَعَطُش، ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَرر

اه َما َزاَل َجِيُش َهُْم بِالِرِي َحترى َفاْنَتَزَع َسْهًا ِمْن كِنَاَنتِِه، ُثمر َأَمَرُهْم َأْن َجَْعُلوُه فِيِه، َفوَ 
  .َصَدُروا َعنْهُ 

َفَبْينََا ُهْم َكَذلَِك إِْذ َجاَء ُبَدْيُل ْبُن َوْرَقاَء اخَُزاِعُي ِي َنَفٍر ِمْن َقْوِمِه ِمْن ُخَزاَعَة، َوَكاُنوا 
اَمَة، َفَقاَل: إِ ملسو هيلع هللا ىلص َعْيَبَة ُنْصِح َرُسوِل اه  َ َِ ، َوَعاِمَر ْبَن ِمْن َأْهِل  ِي َتَرْكُت َكْعَب ْبَن ُلَؤي 

ُلَؤي  َنَزُلوا َأْعَداَد ِمَياِه احَُدْيبَِيِة، َوَمَعُهُم الُعوُذ اَمَطافِيُل، َوُهْم ُمَقاتُِلوَك َوَصاُدوَك َعِن 
  .الَبْيِت 

ا َمْ َنِجْئ لِِقَتاِل َأَحٍد، َوَلكِنرا »ملسو هيلع هللا ىلص: َفَقاَل َرُسوُل اه  ِجْئنَا ُمْعَتِمِريَن، َوإِنر ُقَرْيًشا َقْد  إِنر
ًة، َويُ  ُْم ُمدر َُ ْت ِهِْم، َفإِْن َشاُءوا َماَدْد َخُلوا َبْينِي َوَبْنَ النراِس، ـَهَِكْتُهُم احَْرُب، َوَأَرر
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إِار َفَقْد َمُوا، َوإِْن ُهْم َفإِْن َأْظَهْر: َفإِْن َشاُءوا َأْن َيْدُخُلوا فِيَا َدَخَل فِيِه النراُس َفَعُلوا، وَ 
ِِ بَِيِدِه َأَُقاتَِلنرُهْم َعَى َأْمِري َهَذا َحترى َتنَْفِرَد َسالَِفتِي، َوَلُينِْفَذنر اه  َأَبْوا، َفَوالرِذي َنْف

  .«َأْمَرُه 
: َسُأَبِلُغُهْم َما َتُقوُل، َقاَل: َفاْنَطَلَق َحترى َأَتى  ُقَرْيًشا، َقاَل: إِنرا َقْد ِجْئنَاُكْم ِمْن َفَقاَل ُبَدْيل 

ُجِل َوَسِمْعنَاُه َيُقوُل َقْوًا، َفإِْن ِشْئُتْم َأْن َنْعِرَضُه َعَلْيُكْم َفَعْلنَا، َفَقاَل ُسَفَهاُؤُهْم: اَ   َهَذا الرر
ْأِي ِمنُْهْم: ٍء، َوَقاَل َذُوو الرر َنا َعنُْه بَِيْ ِرَ ْ َُ َهاِت َما َسِمْعَتُه َيُقوُل، َقاَل:  َحاَجَة َلنَا َأْن 

َثُهْم بَِا َقاَل النربُِي  ، َفَقاَم ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعوٍد َفَقاَل: َأْي ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعُتُه َيُقوُل َكَذا َوَكَذا، َفَحدر
َل: َفَهْل َتترِهُموِي؟ َقْوِم، َأَلْسُتْم بِالَوالِِد؟ َقاُلوا: َبَى، َقاَل: َأَوَلْسُت بِالَوَلِد؟ َقاُلوا: َبَى، َقا

ر ِجْئُتُكْم  َِ َقاُلوا: اَ، َقاَل: َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأِي اْسَتنَْفْرُت َأْهَل ُعَكاَظ، َفَلار َبلرُحوا َع
َة ُرْشٍد،  ِِ َوَوَلِدي َوَمْن َأَطاَعنِي؟ َقاُلوا: َبَى، َقاَل: َفإِنر َهَذا َقْد َعَرَض َلُكْم ُخطر بَِأْه

َنْحًوا ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَقاَل النربُِي ملسو هيلع هللا ىلص اْقَبُلوَها َوَدُعوِي آتِيِه، َقاُلوا: اْئتِِه، َفَأَتاُه، َفَجَعَل ُيَكِلُم النربِير 
ُد َأَرَأْيَت إِِن اْسَتْأَصْلَت َأْمَر َقْوِمَك، َهْل ـِمْن َقْولِِه لُِبَدْيٍل، َفَقاَل ُعْرَوُة ِعنَْد َذلَِك: َأْي مُ  َحمر

بَِأَحٍد ِمَن الَعَرِب اْجَتاَح َأْهَلُه َقْبَلَك، َوإِْن َتُكِن اأُْخَرى، َفإِِي َواه َأََرى  َسِمْعَت 
  .ُوُجوًها، َوإِِي َأََرى َأْوَشاًبا ِمَن النراِس َخلِيًقا َأْن َيِفُروا َوَيَدُعوكَ 

ِت  ، َأَنْحُن َنِفُر َعنُْه َوَنَدُعُه؟ َفَقاَل: َمْن َذا؟ َفَقاَل َلُه َأُبو َبْكٍر الِصِديُق: اْمُصْص بَِبْظِر الار
ِِ بَِيِدِه،  ا َقاُلوا: َأُبو َبْكٍر، َقاَل: َأَما َوالرِذي َنْف َلْواَ َيد  َكاَنْت َلَك ِعنِْدي َمْ َأْجِزَك ِهَ

َم َأَخَذ ملسو هيلع هللا ىلص َأََجْبُتَك، َقاَل: َوَجَعَل ُيَكِلُم النربِير  بِلِْحَيتِِه، َواُمِغَرُة ْبُن ُشْعَبَة َقاِئم  َفُكلرَا َتَكلر
ْيُف َوَعَلْيِه امِْغَفُر، َفُكلرَا َأْهَوى ُعْرَوُة بَِيِدِه إَِى ِحَْيِة ملسو هيلع هللا ىلص َعَى َرْأِس النربِِي  َوَمَعُه السر

ْيِف، َوَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي  َب َيَدُه بِنَْعِل السر ، َفَرَفَع ملسو هيلع هللا ىلص ِة َرُسوِل اه َلُه: َأِخْر َيَدَك َعْن ِحْيَ  َرَ
ُعْرَوُة َرْأَسُه، َفَقاَل: َمْن َهَذا؟ َقاُلوا: اُمِغَرُة ْبُن ُشْعَبَة، َفَقاَل: َأْي ُغَدُر، َأَلْسُت َأْسَعى ِي 

َجاَء  َغْدَرتَِك؟ َوَكاَن اُمِغَرُة َصِحَب َقْوًما ِي اجَاِهِليرِة َفَقَتَلُهْم، َوَأَخَذ َأْمَواَهُْم، ُثمر 
ءٍ ملسو هيلع هللا ىلص: »َفَأْسَلَم، َفَقاَل النربُِي  ا امَاَل َفَلْسُت ِمنُْه ِي َيْ ا اِإْسَاَم َفَأْقَبُل، َوَأمر ، ُثمر إِنر «َأمر

َم َرُسوُل اه   َ ملسو هيلع هللا ىلصُعْرَوَة َجَعَل َيْرُمُق َأْصَحاَب النربِِي  ُنَخاَمًة ملسو هيلع هللا ىلص  بَِعْينَْيِه، َقاَل: َفَواه َما َتنَخر
 َوَقَعْت ِي َكِف َرُجٍل ِمنُْهْم، َفَدَلَك ِهَا َوْجَهُه َوِجْلَدُه، َوإَِذا َأَمَرُهْم اْبَتَدُروا َأْمَرُه، َوإَِذا إِار 

ْم ِعنَْدُه، َوَما يُ  ُ ََ َأ َكاُدوا َيْقَتتُِلوَن َعَى َوُضوِئِه، َوإَِذا َتَكلرَم َخَفُضوا َأْصَوا ِحُدوَن إَِلْيِه ـَتَوضر



999 
 

َظَر َتْعظِيًا َلُه، َفَرَجَع ُعْرَوُة إَِى َأْصَحابِِه، َفَقاَل: َأْي َقْوِم، َواه َلَقْد َوَفْدُت َعَى النر 
، َواه إِْن َرَأْيُت َملًِكا َقُط ُيَعِظُمُه  ى، َوالنرَجاِيِ َ َْ ، َوكِ امُُلوِك، َوَوَفْدُت َعَى َقْيَرَ

ٍد ـاُب مُ َأْصَحاُبُه َما ُيَعِظُم َأْصحَ  َم ُنَخاَمًة إِار َوَقَعْت ِي َكِف ـمُ ملسو هيلع هللا ىلص َحمر ًدا، َواه إِْن َتنَخر َحمر
َأ َكاُدوا  ا َوْجَهُه َوِجْلَدُه، َوإَِذا َأَمَرُهْم اْبَتَدُروا َأْمَرُه، َوإَِذا َتَوضر َرُجٍل ِمنُْهْم، َفَدَلَك ِهَ

ْم ِعنَْدُه، َوَما ُحُِدوَن إَِلْيِه النرَظَر  َيْقَتتُِلوَن َعَى َوُضوِئِه، َوإَِذا َتَكلرمَ  ُ ََ َخَفُضوا َأْصَوا
َة ُرْشٍد َفاْقَبُلوَها، َفَقاَل َرُجل  ِمْن َبنِي ِكنَاَنَة:  ُه َقْد َعَرَض َعَلْيُكْم ُخطر َتْعظِيًا َلُه، َوإِنر

َف َعَى النربِِي  ملسو هيلع هللا ىلص: َوَأْصَحابِِه، َقاَل َرُسوُل اه ملسو هيلع هللا ىلص  َدُعوِي آتِيِه، َفَقاُلوا: اْئتِِه، َفَلار َأْرَ
، َوُهَو ِمْن َقْوٍم ُيَعِظُموَن الُبْدَن، َفاْبَعُثوَها َلهُ » َفُبِعَثْت َلُه، َواْسَتْقَبَلُه النراُس « َهَذا ُفَان 

وا َعِن الَبْيِت، َفَلار ، َما َينَْبِغي ِهَُؤاَِء َأْن ُيَصدُ َذلَِك َقاَل: ُسْبَحاَن اه ُيَلُبوَن، َفَلار َرَأى
َرَجَع إَِى َأْصَحابِِه، َقاَل: َرَأْيُت الُبْدَن َقْد ُقِلَدْت َوُأْشِعَرْت، َفَا َأَرى َأْن ُيَصُدوا َعِن 

  .الَبْيِت 
َف َفَقاَم َرُجل  ِمنُْهْم ُيَقاُل َلُه ِمْكَرُز ْبُن َحْفٍص، َفَقاَل: َدُعوِي آتِيِه، َفَقاُلوا: اْئتِِه،  َفَلار َأْرَ

، َوُهَو َرُجل  َفاِجر  ملسو هيلع هللا ىلص: »َعَلْيِهْم، َقاَل النربُِي  ، َفَبْينََا ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَجَعَل ُيَكِلُم النربِير «َهَذا ِمْكَرز 
ُه مَر  ِي َأُيوُب، َعْن ِعْكِرَمَة َأنر : َفَأْخَرَ ا َجاَء ُهَو ُيَكِلُمُه إِْذ َجاَء ُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو َقاَل َمْعَمر 

: َقاَل الُزْهِرُي « َلَقْد َسُهَل َلُكْم ِمْن َأْمِرُكمْ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو، َقاَل النربُِي  َقاَل َمْعَمر 
ملسو هيلع هللا ىلص ِي َحِديثِِه: َفَجاَء ُسَهْيُل ْبُن َعْمٍرو َفَقاَل: َهاِت اْكُتْب َبْينَنَا َوَبْينَُكْم ِكَتاًبا َفَدَعا النربُِي 

ِحيمِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َفَقاَل النربُِي  الَكاتَِب، ْمَِن الرر ْمَُن، َفَواه َما «بِْسِم اه الرر ا الرر : َأمر ، َقاَل ُسَهْيل 
َأْدِري َما ُهَو َوَلكِِن اْكُتْب بِاْسِمَك اللرُهمر َكَا ُكنَْت َتْكُتُب، َفَقاَل امُْسلُِموَن: َواه اَ 

ِحيِم، َفَقاَل النربُِي َنْكُتُبَها إِار بِْسِم اه الرر  ُثمر َقاَل: « اْكُتْب بِاْسِمَك اللرُهمر ملسو هيلع هللا ىلص: »ْمَِن الرر
د  َرُسوُل اهـَهَذا َما َقاَى َعَلْيِه مُ » : َواه َلْو ُكنرا َنْعَلُم َأنرَك َرُسوُل اه « َحمر ، َفَقاَل ُسَهْيل 

ُد ْبُن َعْبِد اهـ، َوَلكِِن اْكُتْب مُ َما َصَدْدَناَك َعِن الَبْيِت، َواَ َقاَتْلنَاكَ  ملسو هيلع هللا ىلص: ، َفَقاَل النربُِي َحمر
ْبُتُموِي، اْكُتْب مُ إِِي َلَرُسوُل اهَواه » ُد ْبُن َعْبِد اهـ، َوإِْن َكذر َقاَل الُزْهِرُي:  -«  َحمر

ًة ُيَعِظُموَن فِيَها ُحرُ »َوَذلَِك لَِقْولِِه:  اَهااَ َيْسَأُلوِي ُخطر َفَقاَل َلُه  -« َماِت اه إِار َأْعَطْيُتُهْم إِير
 .()أخرجه البخاري «َخُلوا َبْينَنَا َوَبْنَ الَبْيِت ـَعَى َأْن تُ ملسو هيلع هللا ىلص: »النربُِي 
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وعطش الناس يوم احديبية، وم جدوا ماء للوضوء لصاة العر، فخرج هم اماء 
 ا.ؤ، فربوا وتوضملسو هيلع هللا ىلصمن بن أصابعه 

َأ ملسو هيلع هللا ىلص اه َقاَل: َعطَِش النراُس َيْوَم احَُدْيبِيَِة، َوَرُسوُل  ابٍِر َعْن َج  َبْنَ َيَدْيِه َرْكَوة  َفتََوضر
: َليَْس َقاُلوا َيا َرُسوَل اه« ْم؟َما َلكُ ملسو هيلع هللا ىلص: »اه ِمنَْها، ُثمر َأْقبََل النراُس َنْحَوُه، َفَقاَل َرُسوُل 

ُأ بِِه  ُب، إِار َما ِي َرْكَوتَِك، َقاَل: َفَوَضَع النربُِي ِعنَْدَنا َماء  َنتََوضر َيَدُه ِي ملسو هيلع هللا ىلص َواَ  َنْرَ
ْكَوِة، َفَجَعَل امَاُء َيُفوُر ِمْن َبْنِ َأَصابِِعِه َكَأْمثَاِل الُعيُوِن.   الرر
ْأَنا َفُقْلُت ِجَابٍِر: َكْم ُكنْتُْم َيْوَمئٍِذ؟ َقاَل: ْبنَا َوَتَوضر ٍف َلَكَفاَنا، ُكنرا الَلْو ُكنرا ِماَئَة  َقاَل: َفَرِ

َة ِماَئةً   .( )أخرجه البخاري .َمَْس َعْرَ
 : بيعة الرضوان 

أن يؤكد لقريش هدفه من هذه الزيارة، وأنه جاء للعمرة، وأن ملسو هيلع هللا ىلص أراد رسول اه 
َعَث ِخَراَش ْبَن ُأَميرَة فبَ يشهد عى ذلك كل العرب قبل وصول سفراء قريش إليه، 

َة َعَقَرْت بِِه اخُ  َلُه َعَى َمٍَل َلُه ُيَقاُل َلُه: الثرْعَلُب، َفَلار َدَخَل َمكر َة، َوَمَ َزاِعير إَِى َمكر
، َوَأَراُدوا َقتَْل ِخَراٍش، َفَمنََعُهُم  ، َفَدَعا ُعَمَر ملسو هيلع هللا ىلص اه َحترى َأَتى َرُسوَل  ،َحابُِش اأَ ُقَرْيش 

ةَ  ا ِمْن َبنِي َل اه، َفَقاَل: َيا َرُسولِيَبَْعثَُه إَِى َمكر ، َوَليَْس ِهَ ِِ ، إِِي َأَخاُف ُقَرْيًشا َعَى َنْف
اَها، َوِغْلَظتِي َعَليَْها، َوَلكِْن َأُدُلَك  َعِدي  َأَحد  َيْمنَُعنِي، َوَقْد َعَرَفْت ُقَرْيش  َعَداَوِي إِير

اَن. َعَى َرُجٍل ُهَو َأَعُز ِمنِي ُعثَْاَن   ْبِن َعفر
ُه َجاَء ملسو هيلع هللا ىلص اه َقاَل: َفَدَعاُه َرُسوُل  ْ َيْأِت ِحَْرٍب، َوَأنر ُه َم ُهْم َأنر ِرُ ، َفبََعثَُه إَِى ُقَرْيٍش ُخْ

َة، َوَلِقيَُه َأَباُن ْبُن َسعِ الَزائًِرا ِهََذا  يِد بَيِْت، ُمَعِظًا ِحُْرَمتِِه، َفَخَرَج ُعثَْاُن َحترى َأَتى َمكر
تِهِ الْبِن  َغ ِرَساَلَة  ،َعاِص، َفنََزَل َعْن َدابر َلُه َبْنَ َيَدْيِه، َوَرِدَف َخْلَفُه، َوَأَجاَرُه َحترى َبلر َوَمَ

َغُهْم َعْن ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوِل  ، َفاْنَطَلَق ُعثَْاُن َحترى َأَتى َأَبا ُسْفيَاَن َوُعَظَاَء ُقَرْيٍش، َفَبلر
بَيِْت، َفُطْف بِِه. الَأْرَسَلُه بِِه، َفَقاُلوا لُِعثَْاَن: إِْن ِشئَْت َأْن َتُطوَف بِ َما ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوِل 

َقاَل: َفاْحتَبََستُْه ُقَرْيش  ِعنَْدَها، ملسو هيلع هللا ىلص. اه َفَقاَل: َما ُكنُْت ِأَْفَعَل َحترى َيُطوَف بِِه َرُسوُل 
 .()أخرجه أمد .َقْد ُقتَِل ْسلِِمَن َأنر ُعثَْاَن امُ وَ ملسو هيلع هللا ىلص اه َفبََلَغ َرُسوَل 
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عندها، ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيا  ثم إن قريشًا احتبست عثان بن عفان 
بينهم ي اأمر الذي دمهم، ويروا أمرهم، ثم يردوا عثان بجواب إى الرسول 

 ، وما طال ااحتباس شاع بن امسلمن أن عثان قد قتل.ملسو هيلع هللا ىلص
 .«ا نرح حتى نناجز القوم »اإشاعة: ما بلغته ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اه 

فبايعوه، ملسو هيلع هللا ىلص الناس إى البيعة، فتواثب الصحابة إى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ثم دعا رسول اه 
وكان أول من بايع من الصحابة ري اه عنهم، أبو سنان عبد اه بن وهب اأسدي، 

اه  حت الشجرة كا قالملسو هيلع هللا ىلص ثم تتابع الصحابة ري اه عنهم يبايعون رسول اه 
                          سبحانه وتعاى : 

  [ .99] الفتح/                  
 .عن عثان بن عفان ملسو هيلع هللا ىلص ثم بايع رسول اه 

بِبَيَْعِة الِرْضَواِن َكاَن ُعثَْاُن ْبُن ملسو هيلع هللا ىلص ا ُأِمَر َرُسوُل اهِ َقاَل: مر   َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك 
َة َقاَل: َفبَاَيَع النراَس، َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل اهِ ملسو هيلع هللا ىلص اَن َرُسوَل َرُسوِل َعفر   ملسو هيلع هللا ىلص:إَِى َأْهِل َمكر
َب بِإِْحَدى َيَدْيِه َعَى اأُْخَرى،  «َوَحاَجِة َرُسولِهِ  ،ِإِنر ُعثَْاَن ِي َحاَجِة اه» َفَرَ

ا مِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَكاَنْت َيُد َرُسوِل اهِ   .()أخرجه الرمذي .ْن َأْيِدهِْم أَْنُفِسِهمْ لُِعثَْاَن َخْرً
بيعة الرضوان عى أن ا يفروا من ملسو هيلع هللا ىلص وقد بايع الصحابة ري اه عنهم رسول اه 

اموت، وم يتخلف عن البيعة إا اجد بن قيس، وكان منافقًا وكان له مل أمر، 
 فكان ختبئ خلفه خشية أن ُيدعى للبيعة.

َراِر، َفإِنرُه امُ َمْن َيْصَعُد الثرنِيرَة، َثنِيرَة »ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهِ   بِْد اهَِعْن َجابِِر ْبِن عَ 
ائِيَل  ُط َعنُْه َما ُحطر َعْن َبنِي إِْرَ َل َمْن َصِعَدَها َخيُْلنَا، َخيُْل َبنِي « ُحَ َقاَل: َفَكاَن َأور

َوُكُلُكْم َمْغُفور  َلُه، إِار َصاِحَب ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل َرُسوُل اهِ ْزَرِج، ُثمر َتتَامر النراُس، َفقَ اخَ 
 .() أخرجه مسلم «ْمَرِ اأَ َمِل اجَ 

 .() متفق عليه «َأْنُتْم َخْرُ َأْهِل اأَْرضِ »ي فضل من شهد بيعة الرضوان: ملسو هيلع هللا ىلص وقال النبي 
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َا َسِمَعِت النربِير  ري اه عنهاُأُم ُمبَِرٍ وعن  َا َيْدُخُل »َيُقوُل ِعنَْد َحْفَصَة:  ملسو هيلع هللا ىلصَأهر
تََها ِذيَن َباَيُعوا َحْ ، الر َجَرِة َأَحد   .()أخرجه مسلم «النراَر، إِْن َشاَء اهُ، ِمْن َأْصَحاِب الشر

والشجرة التي مت حتها البيعة أخفاها اه تعاى عن الناس، لئا حصل ها فتنة 
 .دون اه من يتعلق ها العوام واجهال ئا لبسبب ما وقع حتها من اخر، و

مر ري اه عنها قال: رجعنا من العام امقبل ، فا اجتمع منا اثنان عى عن ابن ع
 .() أخرجه البخاري الشجرة التي بايعنا حتها، كانت رمة من اه.

ي وما بلغ عمر بن اخطاب أن الناس يصلون حت شجرة توموا أها الشجرة الت
 .طعتفقُ  مت حتها البيعة هاهم عن ذلك، وأمر بقطعها

  .من مكة إى امسلمن وما مت البيعة رجع عثان بن عفان 
وما علمت قريش هذه البيعة خافوا، ورغب أهل الرأي منهم بالصلح، بينا رأى 

وا بعضهم اللجوء إى احرب، فقرروا أن يتسللوا لياً إى معسكر امسلمن، وحدث
أحداثًا تشعل احرب، فهبط من امركن ثانون رجاً من جهة جبل التنعيم، 

 د حرس امسلمن حمد بن مسلمة ائلعلهم جدون من امسلمن غرة، لكن ق
 ملسو هيلع هللا ىلص.كان متيقظًا، فأروا امركن ميعًا، وأتوا هم إى رسول اه 

، «ل لكم أحد أمانًا؟هل جئتم ي عهد أحد؟ أو هل جع »ملسو هيلع هللا ىلص: فقال هم رسول اه 
 قالوا : ا.

ي الصلح، وأنه م ملسو هيلع هللا ىلص سبيلهم، وعفا عنهم ميعًا، رغبة منه ملسو هيلع هللا ىلص فخى رسول اه 
                         يأت لقتال، وي ذلك نزل قوله تعاى: 

  [ . 99/الفتح]                           
ةَ  َرُجًا ِمْن َأْهلِ َأنر َثَانَِن   عن أنسو ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلص ، َهبَُطوا َعَى َرُسوِل اه َمكر

ةُيِريُدوَن  ،ُمتََسِلِحنَ  الترنِْعيمِ  َجبَلِ  َتْحيَاُهْم، َوَأْصَحابِِه، َفَأَخَذُهْم ِسْلًا َفاْس  ملسو هيلع هللا ىلصالنربِِي  ِغرر
َة ِمْن َبْعِد َأْن   :  َفَأْنَزَل اه ِذي َكفر َأْيِدَهُْم َعنُْكْم َوَأْيِدَيُكْم َعنُْهْم بِبَْطِن َمكر َوُهَو الر

 .()أخرجه مسلم.  َأْظَفَرُكْم َعَليِْهمْ 
                                                 

 (.9959برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (. 9599برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1734&idto=1734&bk_no=51&ID=1765#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1734&idto=1734&bk_no=51&ID=1765#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1734&idto=1734&bk_no=51&ID=1765#docu
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  صلح احديبية :بداية 
سهيل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه بعثت إى رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص من رسول اه ما رأت قريش ما حصل 

ئت حمدًا ابن عمرو، ومعه حويطب بن عبد العزى، ومكرز بن حفص، وقالوا له: 
، وا يكون ي صلحه إا أن يرجع عنا عامه هذا، فو اه ا تتحدث العرب هصاحف

 عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدًا.
قد سهل لكم أمركم،  »، قال أصحابه: ملسو هيلع هللا ىلصول اه فأتاه سهيل بن عمرو، فلا رآه رس

 .«أراد القوم الصلح حيث بعثوا هذا الرجل
جلس بن يديه، وتكلا وأطاا الكام، ثم اتفقا ملسو هيلع هللا ىلص فلا انتهى سهيل إى رسول اه 

 .بن امسلمن وقريش عى روط الصلح
 : روط صلح احديبية 

 التالية:مع سهيل بن عمرو عى الروط  ملسو هيلع هللا ىلصاتفق الرسول 

وأصحابه عامه هذا، فا يدخل مكة، وإذا كان العام القابل ملسو هيلع هللا ىلص أن يرجع حمد اأول: 
دخلها امسلمون، فأقاموا ها ثاثًا، معهم ساح الراكب، وهي السيوف ي القرب، 

 وا تتعرض هم قريش بأي أذى.

 عن بعض.وضع احرب بن الطرفن عر سنن، يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم الثاي: 

أن من أحب أن يدخل ي عقد حمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل ي الثالث: 
عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وتعتر القبيلة التي تنضم إى أي الفريقن جزءًا من ذلك 

 الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتر عدوانًا عى ذلك الفريق.

، وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا: ملسو هيلع هللا ىلصنحن مع عقد رسول اه فتواثبت خزاعة فقالوا: 
 نحن ي عقد قريش، وعهدها.

مسلًا بغر إذن وليه رده عليهم، ومن أتى قريشًا من ملسو هيلع هللا ىلص أن من أتى حمدًا الرابع: 
 م يرده عليهم، وكان هذا أشد رط عى امسلمن.ملسو هيلع هللا ىلص مع حمد 

 ل وا أغال.أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه ا أسااخامس: 

، وما فرغ من الكتابة أشهد وكان الذي يكتب روط الصلح عِ بن أي طالب 
عى الكتاب رجااً من امسلمن، وهم أبو بكر، وعمر، وعثان، ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه 
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وعبد الرمن بن عوف، وأبو عبيدة بن اجراح، وسعد بن أي وقاص، وحمد بن 
 مسلمة ري اه عنهم أمعن.

 ن امركن حويطب بن عبد العزى، ومكرز بن حفص.وشهد م
 ،« حلقوااوا فانحروا وومُ قُ  »من قضية الكتاب، قال أصحابه: ملسو هيلع هللا ىلص وما فرغ رسول اه 

وحلق كا سبق، فلا رأوا ذلك قاموا فنحروا، ملسو هيلع هللا ىلص فلم يقم أحد، حتى نحر النبي 
 وجعل بعضهم حلق بعضًا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غا كا سبق.

 للمحلقن ثاثًا، وللمقرين مرة.ملسو هيلع هللا ىلص ثم دعا رسول اه 
َ آَخُروَن، َفَقاَل ـال، َقاَل: َحَلَق ِرَجال  َيْوَم ري اه عنها َعِن اْبِن َعبراسٍ  ُحَدْيبَِيِة، َوَقرر

ينَ  «َيْرَحُم اهُ امَُحِلِقَن  »ملسو هيلع هللا ىلص: َرُسوُل اِه  َيْرَحُم  »؟ َقاَل: َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهِ، َوامَُقِرِ
يَن َقاَل:  «َحِلِقَن امُ  اه َقاُلوا: َيا  «َيْرَحُم اُه امَُحِلِقَن  »َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهِ، َوامَُقِرِ

يَن؟ َقاَل: هَرُسوَل ا يَن  »، َوامَُقِرِ ، َقاُلوا: َفَا َباُل امَُحِلِقَن َيا َرُسوَل اِه «َوامَُقِرِ
ْمََة؟ َقاَل:   .( ) أخرجه أمد « َمْ َيُشُكوا »َظاَهْرَت َهُُم الرر

، وذلك وي غزوة احديبية أنزل اه تعاى آية الفدية، ي شأن كعب بن عجرة 
 ، فحلق وفدى.بسبب هوام رأسه

ْدَيِة، َفَقاَل: تُُه َعِن الفِ الَفَس  َجَلْسُت إَِى َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة عن عبد اه بن معقل قال : 
ًة، ُمِْلُت إَِى َرُسوِل  ًة، َوِهَي َلُكْم َعامر َوالَقْمُل َيتَنَاَثُر َعَى ملسو هيلع هللا ىلص اه َنَزَلْت ِير َخاصر

َأْو َما ُكنُْت ُأَرى اجَْهَد َبَلَغ بَِك  -َما ُكنُْت ُأَرى الَوَجَع َبَلَغ بَِك َما َأَرى »َوْجِهي، َفَقاَل: 
اٍم، َأْو َأْطِعْم ِسترَة َمَساكَِن، »َفُقْلُت: اَ، َفَقاَل: « َشاًة؟ َجِدُ  -َما َأَرى  َفُصْم َثاََثَة َأير

 .() متفق عليه «لُِكِل ِمْسكٍِن نِْصَف َصاع
  إى امدينة :ملسو هيلع هللا ىلص رجوع الرسول 

وأصحابه إى امدينة بعد أن غابوا عنها شهرًا ونصف الشهر، منها ملسو هيلع هللا ىلص ثم رجع النبي 
ميم، بن مكة وامدينة، غإى كراع الملسو هيلع هللا ىلص مكثوها ي احديبية، فلا وصل عرون يوما 

                             نزلت عليه سورة الفتح: 
                                   

                                                 
 . ، وأصله ي الصحيحن(9999برقم ) أخرجه أمد/ صحيح (9)
 (. 9999(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري ,متفق عليه( 9)
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  [ . 9-9/الفتح]                  
ا َفَتْحنَا َلَك َفْتًحا ُمبِينًا"  : َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َعنْ و َهنِيًئا   :بَِيُة، َقاَل َأْصَحاُبهُ َديْ احُ َقاَل:  "إِنر

تَِها " : هَفَا َلنَا، َفَأْنَزَل ا َمِريًئا ِري ِمْن َحْ لُِيْدِخَل اُمْؤِمنَِن َواُمْؤِمنَاِت َجنراٍت َجْ
 .() متفق عليه ."اأَْهَارُ 

 : أعظم الفتوح ي اإسام 
خر كثر، وفتح كبر، وأمن  أعظم فتح ي اإسام هو صلح احديبية، فقد حصل بسببه

الناس، واجتمع بعضهم ببعض، وتكلم امؤمن مع الكافر، وزالت الوحشة بن الناس، 
وانتر العلم النافع، ودخل الناس ي اإسام، فقد كانوا ي احديبية ألفًا 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 فتحًا 

                                     كا قال سبحانه:  مبيناً 
  [ . 9-9/الفتح]                           

ا َفتَْحنَا َلَك َفتًْحا ُمبِينًا"   : َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َعنْ و  .() متفق عليه .َدْيبِيَةُ َقاَل : احُ  "إِنر
ُِموا َقاَل: َقاَم َسْهُل ْبُن ُحنَيٍْف َيْوَم ِصِفَن، َفَقاَل: َأُهَا النراُس وعن شقيق بن سلمة  َر ، ا

َدْيبِيَِة َوَلْو َنَرى ِقتَاًا َلَقاَتْلنَا، َوَذلَِك ِي احُ َيْوَم ملسو هيلع هللا ىلص َأْنُفَسُكْم، َلَقْد ُكنرا َمَع َرُسوِل اهِ 
ِذي َكاَن َبْنَ َرُسوِل اهِ  كَِن، َفَجاَء ُعَمُر ْبُن امُ َوَبْنَ ملسو هيلع هللا ىلص الُصْلِح الر طراِب، َفَأَتى اخَ ْرِ

، «َبَى  »، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهِ، َأَلْسنَا َعَى َحق  َوُهْم َعَى َباطٍِل؟ َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوَل اهِ
نِيرَة «َبَى  »َقاَل: َأَليَْس َقتَْاَنا ِي اجَنرِة َوَقتَْاُهْم ِي النراِر؟ َقاَل:  ، َقاَل: َفِفيَم ُنْعطِي الدر

  .ُكِم اهُ َبيْنَنَا َوَبيْنَُهمْ ِي ِدينِنَا، َوَنْرِجُع، َومَرا َحْ 
، َقاَل: َفاْنَطَلَق ُعَمُر « َوَلْن ُيَضيَِعنِي اهُ َأَبًدا ،طراِب، إِِي َرُسوُل اهِاخَ َيا اْبَن  »َفَقاَل: 

ُهْم َعَى َباطٍِل؟ َفَلْم َيْصِرْ ُمتََغيًِظا، َفَأَتى َأَبا َبْكٍر، َفَقاَل: َيا َأَبا َبْكٍر َأَلْسنَا َعَى َحق  وَ 
َقاَل: َبَى، َقاَل: َأَليَْس َقتَْاَنا ِي اجَنرِة َوَقتَْاُهْم ِي النراِر؟ َقاَل: َبَى، َقاَل: َفَعَاَم 

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

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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ُكِم اهُ َبيْنَنَا َوَبيْنَُهْم؟ َفَقاَل: َيا اْبَن  نِيرَة ِي ِدينِنَا، َوَنْرِجُع َومَرا َحْ ، طراِب اخَ ُنْعطِي الدر
ُه َرُسوُل اهِ َفتِْح، البِ   ملسو هيلع هللا ىلصُقْرآُن َعَى َرُسوِل اهِ الَوَلْن ُيَضيَِعُه اهُ َأَبًدا، َقاَل: َفنََزَل  ،إِنر

اُه، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهِ، َأْو َفتْح  ُهو؟ َقاَل:  ، َفَطاَبْت « َنَعمْ  »َفَأْرَسَل إَِى ُعَمَر، َفَأْقَرَأُه إِير
 .()متفق عليه .َجعَ َنْفُسُه َورَ 

                      أما قوله سبحانه: 
                                

فامراد هذا الفتح فتح خير، أها هي التي [  95-99/الفتح]          
 وقعت فيها امغانم الكثرة للمسلمن.

فامراد هذا  [ 9/النر]               وأما قوله سبحانه: 
 الفتح فتح مكة سنة ثان من اهجرة ي رمضان.

  ها رسوله وامؤمنن.فهذه ثاثة فتوح أكرم اه
 : حكم امهاجرات بعد الصلح 

إى امدينة، واستقر ها، جاء إليه نسوة مؤمنات مهاجرات، وكانت أم ملسو هيلع هللا ىلص  ما وصل النبي 
يط أول من خرج إليه ي تلك امدة، وهي أول من هاجر من النساء كلثوم بنت عقبة بن أي مع

إى امدينة، وكانت عاتقاً، فخرج ي إثرها أخواها عارة والوليد ابنا ملسو هيلع هللا ىلص  بعد هجرة الرسول 
ذلك، وم ُيدخل النساء ملسو هيلع هللا ىلص  عقبة، فقاا: يا حمد، أوف لنا با عاهدتنا عليه، فأبى رسول اه 

                      تعاى ي ذلك ي ذلك الرط، فأنزل اه
                                            

                                                 
 [.99/اممتحنة]                                  

 هذه اآية طلق الصحابة ري اه عنهم زوجاَم الكافرات. ثم بعد نزول
 : فقه غزوة احديبية 

هم،  م للمسلمن، وي الصورة الباطنة عز  ضي ةالصورة الظاهري صلح احديبية هو 
امسلمن،  وفيه ظهرت عزة امسلمن، وذهاب هيبة قريش، واعراف قريش بكيان

                                                 
 (.9999(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
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م القرآن، وناظروهم عى اإسام جهرة واختلط امسلمون بامركن، وأسمعوه
آمنن، وظهر من كان خفي إسامه، وذلت قريش من حيث أرادت العزة، وأن 

لتفت ي عضد امسلمن، وتدخل الفرقة بينهم،  ،إشاعة قتل عثان بن عفان 
فحصل بعدها عكس ما تريد قريش، وهو الدعوة إى بيعة الرضوان، واَام العقل 

تأثرون ، وأن الناس يرعية كا حصل من عمر بن اخطاب أمام النصوص ال
 قه أمام الصحابة ري اه عنهم.لْ َح وملسو هيلع هللا ىلص النبي  كا ي نحر باأفعال أكثر من اأقوال

أكر أعدائه، وهم قريش، وتفرغ بعد ذلك للتوجه ملسو هيلع هللا ىلص  وبعد هذا الصلح أسكت الرسول 
 م ي خير، وهزمهم ر هزيمة.إى العدو الثاي ي عقر داره، وهم اليهود، حيث غزاه

ملوك اأرض، وأمراء العام، وأرسل إليهم الرسل، ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك كاتب رسول اه 
 ودعاهم إى اإسام.

بغزوة بدر ي الفضيلة، ما ترتب  نوغزوة احديبية أعظم فتح، هذا استحقت أن تقر
 نافقن.، وذل وانكسار للكفار واموامسلمن  عليها من عز وانتصار لإسام

 
 
 
 

*       *       *       *      * 
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 الباب الثالث 
 من هجرته إى وفاته ملسو هيلع هللا ىلصسرته 

 من اهجرة سابعةالسنة ال
 من اهجرة سابعةواأحداث اهامة ي السنة الالرايا والغزوات 

 إى املوك واأمراءملسو هيلع هللا ىلص  كتب الرسول  -1
بعد صلح احديبية لتوسيع دائرة الدعوة إى اإسام داخل ملسو هيلع هللا ىلص  َيأت الفرصة للرسول 

   خارجها، أن اإسام رسالة عامية، كا قال سبحانه: اجزيرة العربية و
 [.999]اأنبياء:                        

الرسل إى ملوك وأمراء العرب والعجم، وكتب معهم كتبًا إى املوك ملسو هيلع هللا ىلص  فأرسل 
واأمراء، يدعوهم فيها إى اإسام، وكان وقت تلك الكتب والرسائل من بعد 

 .ملسو هيلع هللا ىلص إى وفاته صلح احديبية 
، َوإَِى ُكِل ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َنبِير اهِ  عن أنس  ، َوإَِى النرَجاِيِ ى، َوإَِى َقيَْرَ َ َْ َكتََب إَِى كِ

 .() أخرجه مسلم .َتَعاَى  هَجبراٍر َيْدُعوُهْم إَِى ا
، أن يكتب إى املوك قيل له: إهم ا يقبلون كتابًا إا وعليه خاتمملسو هيلع هللا ىلص  وحن أراد 

 خامًا من فضة.ملسو هيلع هللا ىلص  فاَذ رسول اه 
ٍة، َوَنَقَش فِيِه مُ ملسو هيلع هللا ىلص َأنر النربِير   َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َذ َخاَمًا ِمْن فِضر َ َر د  َرُسوُل ـا َحمر

د  َرُسوُل اهِ،»، َوَقاَل لِلنراِس: ها ٍة، َوَنَقْشُت فِيِه ُحَمر َْذُت َخاَمًا ِمْن فِضر َر َفَا  إِِي ا
 .()متفق عليه« َينُْقْش َأَحد  َعَى َنْقِشهِ 

، ثم ي يد أي بكر، ثم ي يد عمر، ثم ي يد ملسو هيلع هللا ىلص وكان اخاتم ي يد رسول اه 
كان معه عى  عثان ري اه عنهم، فلا كانت الست الباقية من خافة عثان 

                                                 
 (. 9999( أخرجه مسلم برقم )9)
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ئر، فطلبوه ثاثة أيام ي يده فوقع ي البملسو هيلع هللا ىلص  بئر أريس، فحرك عثان خاتم رسول اه 
 فلم يقدروا عليه.

ٍة، ملسو هيلع هللا ىلص  َأنر َرُسوَل اهَعِن اْبِن ُعَمَر َرِيَ اه َعنُْهَا  َذ َخاَمًا ِمْن َذَهٍب َأْو فِضر َ َر ا
ُه، َوَنَقَش فِيِه: مُ  ِِ َكفر ُه ِمرا َي د  َرُسوُل اهـَوَجَعَل َفصر َذ النراُس ِمثَْلُه، فَ َحمر َ َر َلار ، َفا

ََُذوَها َرَمى بِِه َوَقاَل:   «. بَُسُه َأَبًداالاَ »َرآُهْم َقِد ا
ِة َقاَل اْبُن ُعَمَر: َفَلبَِس اخَاَتَم َبْعَد  َذ النراُس َخَواتِيَم الِفضر ََ ٍة، َفا َذ َخاَمًا ِمْن فِضر َ َر ُثمر ا

 .()متفق عليه .بِْئِر َأِريَس  َحترى َوَقَع ِمْن ُعْثَاَن ِي  َأُبو َبْكٍر، ُثمر ُعَمُر، ُثمر ُعْثَاُن،ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي 
عى إرسال الكتب إى املوك واأمراء اختار حملها رساً ملسو هيلع هللا ىلص  وما عزم الرسول 

 من أصحابه ري اه عنهم.
كتبًا إى املوك واأمراء يدعوهم فيها إى اإسام، فخرج ي يوم ملسو هيلع هللا ىلص  وقد أرسل 

 ي امحرم من سنة سبع من اهجرة. واحد ستة نفر، وذلك
 إى املوك واأمراء:ملسو هيلع هللا ىلص  وفيا يِ الكتب التي أرسلها رسول اه 

 إى النجاي ملك احبشةملسو هيلع هللا ىلص  كتاب الرسول  -1
كل من ملك احبشة، وهذا النجاي اسمه أصحمة، بعث رسول اه للقب  :النجاي

وكتب معه إليه كتابن يأمره ي إليه عمرو بن أمية الضمري، وكان أول رسول بعثه، ملسو هيلع هللا ىلص  
 أحدما أن يزوجه أم حبيبة رملة بنت أي سفيان، وأن يبعث إليه من عنده من امسلمن.

 وي الكتاب اآخر يدعوه إى اإسام.
َت ُعبَيِْد اهِ ْبِن َجْحٍش، َوَكاَن َأتَ  ري اه عنها َعْن ُأِم َحبِيبَةَ  َا َكاَنْت َحْ ى َأهر

َا بَِأْرِض ملسو هيلع هللا ىلص َفَاَت، َوإِنر َرُسوَل اهِ  النرَجاِير  َج ُأمر َحبِيبََة َوإِهر اُه احَ َتَزور َجَها إِير بََشِة، َزور
َزَها ِمْن ِعنِْدِه، وَ  ،النرَجاِيُ  ا إَِى َرُسوِل اَوَمَهَرَها َأْرَبَعَة آَاٍف، ُثمر َجهر ملسو هيلع هللا ىلص  هَبَعَث ِهَ

ْحبِيَل اْبِن َحَس  ، َوَمْ ُيْرِسْل إَِليَْها َرُسوُل اهِ َمَع ُرَ نََة، َوِجَهاُزَها ُكُلُه ِمْن ِعنِْد النرَجاِيِ
ءٍ ملسو هيلع هللا ىلص   .()أخرجه أمد .بَِيْ

 
                                                 

 (. 9959(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
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  إى النجاي :ملسو هيلع هللا ىلص  نص كتاب الرسول   
دٍ  َهَذا الرحيم الرمن بسم اه » النرَجاِيِ  َرُسوِل اه إَِى   كِتَاب  ِمْن ُمـَحمر

بََع  بََشِة ،احَ  َعظِيمِ  ْصَحمِ اأَ  َدى ، َوآَمَن بِاه َوَرُسولِِه ، َوَشِهَد َأْن اهُ َسَام  َعَى َمِن اتر
ْ َيترِخْذ َصاِحبًَة َوَا َوَلدًا ، َوَأنر  يَك َلُه ، َم ًدا َا إَِلَه إِار اه َوْحَدُه َا َرِ َعبُْدُه  مـَُحمر

كَِتاِب الُقْل َيا َأْهَل    اَيِة اه ، َفإِِي َأَنا َرُسوُلُه ، َفَأْسلِْم َتْسَلْم َوَأْدُعوَك بَِدعَ  َوَرُسوُلُه ،
َك بِِه َشْيًئا َوَا َيترِخَذ َبْعُضنَا َتَعاَلْوا إَِى َكلَِمٍة َسَوا ٍء َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َأار َنْعُبَد إِار اه َوَا ُنْرِ

ْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا بَِأنرا ُمْسلُِمونَ  َفإِْن َأَبيَْت َفَعَليَْك   َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اه َفإِْن َتَولر
   .()البيهقي ي دائل النبوة واحاكمأخرجه  «كَقْومِ ِمْن  النرَصاَرى إِْثمُ 

إى النجاي، وقرئ عليه، أخذه فوضعه ي عينيه، ملسو هيلع هللا ىلص  وما وصل كتاب الرسول 
بإجابته ملسو هيلع هللا ىلص  ثم أسلم، وشهد شهادة احق، ثم كتب النجاي إى رسول اه 

 وتصديقه وإسامه.
اسعة للهجرة، فنعاه ، توي ي رجب من السنة التثم إن هذا النجاي أصحمة 

، َفُقوُموا َفَصُلوا  »إى أصحابه يوم وفاته فقال: ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  َماَت اليَْوَم َرُجل  َصالِح 
 .()أخرجه البخاري «َعَى َأِخيُكْم َأْصَحَمةَ 

 وأصحابه صاة الغائب.ملسو هيلع هللا ىلص  ثم صى عليه رسول اه 
ِذي َماَت فِيهِ  َنَعى النرَجاِير ملسو هيلع هللا ىلص  َأنر َرُسوَل اه عن أي هريرة  َخَرَج إَِى  ،ِي اليَْوِم الر

َ َأْرَبًعا ، َفَصفر ِهِْم َوَكرر  .()أخرجه البخاري .امَُصىر
ملسو هيلع هللا ىلص  خلفه نجاي آخر، وقد كتب إليه رسول اه  وما مات النجاي أصحمة 

 كتابًا يدعوه إى اإسام.
َ ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َنبِير اهِ  عن أنس  َْ ، َوإَِى ُكِل َكتََب إَِى كِ ، َوإَِى النرَجاِيِ ى، َوإَِى َقيَْرَ

 .ملسو هيلع هللا ىلصَتَعاَى َوَليَْس بِالنرَجاِيِ الرِذي َصىر َعَليِْه النربُِي  َجبراٍر َيْدُعوُهْم إَِى اه
 .(0)مسلمأخرجه 

                                                 
 (. 9999برقم) احاكمأخرجه و (،9999برقم) أخرجه البيهقي ي دائل النبوة(9)
 (. 9999( أخرجه البخاري برقم )9)
 (. 9999( أخرجه البخاري برقم )9)
 (.9999( أخرجه مسلم  برقم )9)
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 إى هرقل ملك الرومملسو هيلع هللا ىلص  كتاب الرسول  -2
ى هرقل ملك الروم يدعوه إى إ دحية بن خليفة الكلبي ملسو هيلع هللا ىلص  بعث رسول اه 

اإسام، وكتب معه كتابًا وأمره أن يدفعه إى عظيم ُبرى، وهو احارث بن أي 
 شمر الغساي ملك غسان، ليدفعه إى هرقل.

  إى هرقل ملك الرومملسو هيلع هللا ىلص  نص كتاب الرسول : 
ْمَِن الرر  » ٍد َرُسوِل اهِ إَِى ِهرَ ِحيِم، ِمْن حَ بِْسِم اهِ الرر ْقَل َعظِيِم الُروِم، َسَام  َعَى مر

بََع  ا َبْعُد، َفإِِي َأْدُعوَك بِِدَعاَيِة اهُ َمِن اتر َأْسلِْم َتْسَلْم، َوَأْسلِْم ُيْؤتَِك اهُ  ،ْسَامِ اإِ َدى، َأمر
يَْت َفإِنر َعَليَْك إِْثَم  ، َوإِْن َتَولر َتْنِ كِتَاِب َتَعاَلْوا إَِى الَل ِريِسيَِن، َوَيا َأهْ اأَ َأْجَرَك َمرر

َك بِِه َشيْئًا َوَا َيترِخَذ َبْعُضنَا  َبْعًضا َكلَِمٍة َسَواٍء َبيْنَنَا َوَبيْنَُكْم َأْن َا َنْعبَُد إِار اهَ َوَا ُنْرِ
ا ُمْسلُِمونَ  ْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا بَِأنر  .()عليه متفق « َأْرَبابا ِمْن ُدوِن اهِ َفإِْن َتَولر

وكان هرقل قد نذر إن ظهرت الروم عى الفرس أن يمي حافيًا من القسطنطينية 
إى بيت امقدس، فلا انترت الروم عى فارس خرج هرقل من باده يمي عى 

 قدميه شكرًا ه تعاى عى هذا النر، ليصِ ي بيت امقدس.
 ، فقرئ عليه.ملسو هيلع هللا ىلص كتاب النبي  وم يلبث هرقل أن أتاه رسول عظيم برى، فدفع إليه

نظر لنا من قومه من نسأله عنه، وكان أبو سفيان بن افقال هرقل لصاحب رطته: 
ي امدة التي كانت بن رسول اه حرب بالشام مع رجال من قريش قدموا جارًا 

فانطلق ي  الشأم ببعض قير فوجدنا رسول أبوسفيان قال قريش وبن كفار ملسو هيلع هللا ىلص
فأدخلنا عليه فإذا هو جالس ي جلس ملكه وعليه  إيلياء ناوبأصحاي حتى قدم

ُجِل  : َفَقاَل  الروم التاج وإذا حوله عظاء ُمَانِِه َسْلُهْم َأُهُْم َأْقَرُب َنَسبًا إَِى َهَذا الرر لَِرْ
ُه َنبِي   ِذي َيْزُعُم َأنر ْم إَِليِْه َنَسبًا ، َقاَل : َما َقَراَبُة ، َقاَل : َأُبو ُسْفيَاَن ، َفُقْلُت : َأَنا َأْقَرُهُ  ؟الر

ْكِب َيْوَمئٍِذ َأَحد  ِمْن َبنِي َعبِْد ؟َما َبيْنََك َوَبيْنَُه  ، َفُقْلُت : ُهَو اْبُن َعِمي َوَليَْس ِي الرر
ي ، َفَقاَل : َقيَْرُ َأْدُنوهُ  نَْد َكتِِفي ، َوَأَمَر بَِأْصَحاِي َفُجِعُلوا َخْلَف َظْهِري عِ  ،َمنَاٍف َغْرِ

ُه َنبِي  َفإِْن  ِذي َيْزُعُم َأنر ُجَل َعِن الر ُمَانِِه ُقْل ِأَْصَحابِِه إِِي َسائِل  َهَذا الرر ُثمر َقاَل: لَِرْ
ي يَاُء َيْوَمئٍِذ ِمْن َأْن َيْأُثَر َأْصَحاِي َعنِ احَ َلْوَا اه َكَذَب َفَكِذُبوُه ، َقاَل َأُبو ُسْفيَاَن : وَ 

                                                 
 (. 9999(، ومسلم برقم )9599أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)



999 
 

َكِذَب َعنِي َفَصَدْقتُُه ، الَكِذَب َلَكَذْبتُُه ِحَن َسَأَلنِي َعنُْه َوَلكِنِي اْستَْحيَيُْت َأْن َيْأُثُروا ال
ُمَانِهِ  ُجِل فِيُكمْ  ُقْل َلُه َكيَْف  :ُثمر َقاَل لَِرْ ، ُقْلُت: ُهَو فِينَا ُذو َنَسٍب، ؟َنَسُب َهَذا الرر

، ُقْلُت : َا ، َفَقاَل : ُكنْتُْم َتترِهُموَنُه َعَى ؟الَقْوَل َأَحد  ِمنُْكْم َقبَْلهُ َذا َقاَل: َفَهْل ، َقاَل : هَ 
، ُقْلُت : ؟ُقْلُت : َا ، َقاَل : َفَهْل َكاَن ِمْن آَبائِِه ِمْن َملٍِك  ؟َكِذِب َقبَْل َأْن َيُقوَل َما َقاَل ال

اُف النراِس َيتربُِعونَ  ، ُقْلُت : َبْل ُضَعَفاُؤُهْم ، َقاَل : ؟ُه َأْم ُضَعَفاُؤُهمْ َا ، َقاَل : َفَأْرَ
نِِه َبْعَد َأْن ، ُقْلُت : َبْل َيِزيُدوَن ، َقاَل : َفَهْل َيْرَتُد َأَحد  َسْخَطًة لِِدي؟َفيَِزيُدوَن َأْو َينُْقُصونَ 

ٍة َنْحُن اآَوَنْحُن  ، ُقْلُت : َا  ؟، ُقْلُت : َا ، َقاَل : َفَهْل َيْغِدرُ ؟َيْدُخَل فِيهِ  َن ِمنُْه ِي ُمدر
ْ ُيْمكِنِي َكلَِمة  ُأْدِخُل فِيَها َشيْئًا َأْنتَِقُصُه بِِه َا  َنَخاُف َأْن َيْغِدَر ، َقاَل َأُبو ُسْفيَاَن : َوَم

َها ، َقاَل : َفَهْل َقاَتْلتُُموُه َأْو َقاَتَلُكمْ  ُت : َنَعْم ، َقاَل : ، ُقلْ ؟َأَخاُف َأْن ُتْؤَثَر َعنِي َغْرُ
َة َوُنَداُل امَ ، ُقْلُت : َكاَنْت ُدَوًا َوِسَجاًا ُيَداُل َعَليْنَا ؟َكاَنْت َحْرُبُه َوَحْرُبُكمْ  َفَكيَْف  رر
ُك بِ ؟، َقاَل : َفَاَذا َيْأُمُرُكمْ ْخَرى اأُ َعَليِْه  ِه َشيْئًا ، َقاَل : َيْأُمُرَنا َأْن َنْعبَُد اهرَ َوْحَدُه َا ُنْرِ

َدَقِة، وَ  َاِة ، َوالصر َعْهِد، الَوَفاِء بِ الَعَفاِف، وَ الَوَينَْهاَنا َعار َكاَن َيْعبُُد آَباُؤَنا ، َوَيْأُمُرَنا بِالصر
ُمَانِِه ِحنَ  َفَقاَل َماَنِة ، اأَ َوَأَداِء  يُكْم َعْن َنَسبِِه فِ  َسألتَُك ُقْل َلُه إِِي  :ُقْلُت َذلَِك َلهُ  لَِرْ

ُه ُذو َنَسٍب َوَكَذلَِك الُرُسُل ُتبَْعُث ِي َنَسِب َقْوِمَها وَ  ، َهْل َقاَل َأَحد   َسألتَُك َفَزَعْمَت َأنر
َقْوَل َقبَْلُه، الَهَذا  : َلْو َكاَن َأَحد  ِمنُْكْم َقاَل  َقْوَل َقبَْلُه َفَزَعْمَت َأْن َا ، َفُقْلُت الِمنُْكْم َهَذا 

َكِذِب َقبَْل َأْن الَهْل ُكنْتُْم َتترِهُموَنُه بِ  َسألتَُك َيْأَتُم بَِقْوٍل َقْد ِقيَل َقبَْلُه ، وَ  ُقْلُت : َرُجل  
ْ َيُكْن لَِيَدَع َيُقوَل َما َقاَل  ُه َم َكِذَب َعَى النراِس َوَيْكِذَب الَفَزَعْمَت َأْن َا َفَعَرْفُت َأنر

ْو َكاَن ِمْن ْن آَبائِِه ِمْن َملٍِك َفَزَعْمَت َأْن َا ، َفُقْلُت : لَ َهْل َكاَن مِ  َسألتَُك ، وَ اه َعَى 
اُف النراِس َيتربُِعوَنُه ، َأْم ُضَعَفاُؤُهْم  َسألتَُك وَ  ،َيْطُلُب ُمْلَك آَبائِهِ آَبائِِه َملِك  ُقْلُت  َأْرَ

بَُعوُه َوُهْم َأْتبَاُع الُرُسلِ  َهْل َيِزيُدوَن َأْو َينُْقُصوَن  َسألتَُك ، وَ  َفَزَعْمَت َأنر ُضَعَفاَءُهُم اتر
ُْم َيِزيُدوَن َوَكَذلَِك  َهْل َيْرَتُد َأَحد  َسْخَطًة  َسألتَُك يَاُن َحترى َيتِمر ، وَ اإِ َفَزَعْمَت َأهر

لِطُ اإِ لِِدينِِه َبْعَد َأْن َيْدُخَل فِيِه َفَزَعْمَت َأْن َا ، َفَكَذلَِك  ْ ََ ُقُلوَب الَبَشاَشتُُه  يَاُن ِحَن 
َهْل َيْغِدُر َفَزَعْمَت َأْن َا َوَكَذلَِك الُرُسُل َا َيْغِدُروَن ،  َسألتَُك َا َيْسَخُطُه َأَحد  ، وَ 

َهْل َقاَتْلتُُموُه َوَقاَتَلُكْم َفَزَعْمَت َأْن َقْد َفَعَل َوَأنر َحْرَبُكْم َوَحْرَبُه َتُكوُن ُدَوًا  َسألتَُك وَ 
َة َوُتَداُلوَن َعَليِْه امَ اُل َعَليُْكُم َوُيدَ  ْخَرى ، َوَكَذلَِك الُرُسُل ُتبْتََى َوَتُكوُن َهَا اأُ رر
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ُه َيْأُمُرُكْم َأْن َتْعبُُدوا  َسألتَُك َعاِقبَُة ، وَ ال ُكوا بِِه  اهبَِاَذا َيْأُمُرُكْم َفَزَعْمَت َأنر ، َوَا ُتْرِ
َدَقِة، وَ َشيْئًا َوَينَْهاُكْم َعار  َاِة، َوالصر َوَفاِء الَعَفاِف ، وَ ال َكاَن َيْعبُُد آَباُؤُكْم، َوَيْأُمُرُكْم بِالصر

ُه َخاِرج  ، َوَلكِْن َمْ  ،َماَنِة ، َقاَل : َوَهِذِه ِصَفُة النربِِي اأَ َعْهِد ، َوَأَداِء البِ  َقْد ُكنُْت َأْعَلُم َأنر
ُه ِمنُْكمْ َأُظنر أَ  َحًقا َفيُوِشُك َأْن َيْملَِك َمْوِضَع َقَدَمير َهاَتْنِ ، َوَلْو ُقْلَت  ْن َيُك َماَوإِ  ،نر

ْمُت ُلِقيرُه َوَلْو ُكنُْت ِعنَْدُه َلَغَسْلُت َقَدَميْهِ   .()متفق عليه . َأْرُجو َأْن َأْخُلَص إَِليِْه َلتََجشر
عنده الصخب، عى هرقل اهتز وتأثر، وكثر ملسو هيلع هللا ىلص وما قرئ كتاب رسول اه 

خرج أبو سفيان وأصحابه، فقال أبو سفيان أصحابه: لقد وارتفعت اأصوات، وأُ 
ر ابن أي كبشة، إنه خافه ملك بني اأصفر، فا زلت موقنا أنه سيظهر، حتى مْ أَ  رَ مِ أَ 

ِّ اإسام.  أدخل اه ع
إيان، لكنه آثر ملكه عى ا ،ثم إن هرقل أكرم دحية الكلبي، وكاد هرقل أن يسلم

 ثم حارب امسلمن ي غزوة مؤتة.
 إى كرى ملك الفرسملسو هيلع هللا ىلص  كتاب الرسول  -3
بكتاب إى كَى بن هرمز ملك  عبد اه بن حذافة السهمي ملسو هيلع هللا ىلص  بعث رسول اه 

الفرس، يدعوه فيه إى اإسام، وأمره أن يدفعه إى عظيم البحرين امنذر بن 
 .ساوي، ليدفعه إى كَى بن هرمز

 اى كرى ملك الفرس: ملسو هيلع هللا ىلصلرسول نص كتاب ا 
ْمَِن الرحيم، من حمد رسول اه إى كَى عظيم فارس بِْسِم اه)) سام َعى َمِن  ،الرر

إَِى النراِس َكافرًة،  ، َوَأِي َرُسوُل اهَوَرُسولِِه، َوَشِهَد َأْن ا إَِلَه إِا اه دى، َوآَمَن بِاهاهُ اترَبَع 
 .()أخرجه ابن جرير الطري «كاَن َحيًا، َأْسلِْم َتْسَلْم، َفإِْن َأَبيَْت َفَعَليَْك إِْثُم امَُجوسِ  لِيُنِْذَر َمنْ 

 فلا قرئ الكتاب عى كَى، أخذه فمزقه.
ىَبَعَث بِكِتَابِِه إَِى  ملسو هيلع هللا ىلصاه َأنر َرُسوَل ري اه عنها عن ابن عباس  َ َْ اه َمَع َعبِْد  كِ

ْهِمِي ْبِن ُحَذاَفَة  َفَأَمَرُه َأْن َيْدَفَعُه إَِى َعظِيِم الَبْحَرْيِن، َفَدَفَعُه َعظِيُم البَْحَرْيِن إَِى السر
َقُه، َفَدَعا َعَلْيِهْم َرُسوُل اه  ى، َفَلار َقَرَأُه َمزر َ َْ قملسو هيلع هللا ىلص كِ ُقوا ُكلر ُمَزر  .()أخرجه البخاري.َأْن ُيَمزر

                                                 
 (. 9999(، ومسلم برقم )9599أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
 (. 9/999جه ابن جرير الطري )أخر/حسن (9)
 (. 9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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إى هذا  نلديجباليمن أن ابعث من عندك رجلن ثم كتب كَى إى باذان عامله 
  .الرجل الذي باحجاز، فليأتياي به

ورجًا آخر، وكتب معها كتابًا، فقدما امدينة، فدفعا كتاب باذان  هفبعث باذان قهرمان
ارجعا عني  ملسو هيلع هللا ىلص : »، ودعاما إى اإسام، ثم قال ملسو هيلع هللا ىلص ، فتبسم رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص إى النبي 

 .«تياي الغد فأخركم با أريديومكا هذا، حتى تأ
ُه  » ملسو هيلع هللا ىلص :فجاءاه من الغد، فقال ها رسول اه  َأْبلَِغا َصاِحبَُكَا َأنر َرِي َقْد َقتََل َربر

يَْلةِ  ى ِي َهِذِه اللر َ َْ  .() أخرجه أمد «كِ
اأوى  ىالثاثاء، لعر ليال مضت من مادلسبع ساعات مضت منها، وهي ليلة 

أن اه تعاى سلط عليه ابنه شرويه فقتله، فرجعا إى باذان بذلك فأسلم سنة سبع، و
 باذان، وأسلم اأبناء معه، وهم أواد الفرس الذين تزوجوا من اليمن.

فمزق اه تعاى ملك فارس، وسقطت دولتهم ي ملسو هيلع هللا ىلص  دعوة نبيه  وقد استجاب اه 
 الروم.، وملكها امسلمون هي وملكة خافة عمر بن اخطاب 

ى َبْعَدهُ » : ملسو هيلع هللا ىلص اهَقاَل: َقاَل َرُسوُل   َأِي ُهَرْيَرةَ  َعنْ  َ َْ ى َفَا كِ َ َْ َوإَِذا  ،إَِذا َهَلَك كِ
ا ِي َسبِيلِ ـالرِذي َنْفُس مُ وَ  ،َهَلَك َقْيَرُ َفَا َقْيَرَ َبْعَدهُ  ٍد بَِيِدِه َلُتنِْفُقنر ُكنُوَزُمَ   «اه َحمر

 .()متفق عليه
 سكندريةإى امقوقس ملك ااملسو هيلع هللا ىلص  كتاب الرسول  -4

إى امقوقس عظيم القبط، صاحب  حاطب بن أي بلتعة ملسو هيلع هللا ىلص  بعث الرسول 
 وكتب معه كتابًا، وهذا نصه: اإسكندرية، واسمه جريج بن ميناء، يدعوه إى اإسام، 

  إى امقوقس عظيم القبط : ملسو هيلع هللا ىلص نص كتاب الرسول 

)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 

               عليك إثم القبط:  أجرك مرتن، فإن توليت فإن
                                       

  [ . 99/آل عمران]                      
                                                 

 (.99999/ أخرجه أمد برقم )صحيح( 9)
 (.9599(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
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له ثم قرأه وأكرم حاطبًا، وأحسن نزله، ثم رحه إى فلا وصل الكتاب امقوقس أخذه فقبر 
حداما مارية إكسوة، وبغلة شهباء، وجاريتن ملسو هيلع هللا ىلص  لرسول بكتاب، وأهدى لملسو هيلع هللا ىلص  رسول اه 

، فرجع حاطب حسان بن ثابت ملسو هيلع هللا ىلص  القبطية أم إبراهيم، وأختها سرين أعطاها الرسول 
  با جرى، وم يسلم امقوقس ضناً ملسو هيلع هللا ىلص  إى امدينة بالكتاب واهدايا، وأخر النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص  ملكه(، وقبل رسول اه )ضن اخبيث بملكه، وا بقاء ملسو هيلع هللا ىلص : بملكه، فقال الرسول 
 هديته، وأخذ اجاريتن، وما مارية وأختها سرين.

 بفتح مر، وأوى بأهلها خرًا.ملسو هيلع هللا ىلص  وقد بر الرسول 
ى »: ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  عن أي ذر  ُكْم َستَْفتَُحوَن ِمْرَ َوِهَي َأْرض  ُيَسمر إِنر

ًة َوَرِمًاِقَراُط، َفإَِذا َفتَْحتُُموَها فَ الفِيَها  ًة »َأْو َقاَل « َأْحِسنُوا إَِى َأْهلَِها، َفإِنر َهُْم ِذمر ِذمر
 .()أخرجه مسلم «َوِصْهًرا

ا مهم، وأمنأما الذمة فهي احرمة واحق، وأما الرحم فلكون هاجر أم إساعيل 
 منهم.ملسو هيلع هللا ىلص  بن الرسول االصهر فلكون مارية أم إبراهيم 

َفإِنرُكْم  ،اهَ اهَ ِي ِقبِْط ِمْرَ  » قال : ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اه ري اه عنها أ وعن أم سلمة
ًة، َوَأْعَواًنا ِي َسبِيِل اهِ  .()ي الكبر أخرجه الطراي «َستَْظَهُروَن َعَليِْهْم، َوَيُكوُنوَن َلُكْم ِعدر

 إى احارث بن أي شمر صاحب دمشقملسو هيلع هللا ىلص  كتاب الرسول  -5
بكتاب إى احارث بن أي شمر  وهب اأسدي شجاع بن ملسو هيلع هللا ىلص  ل اه بعث رسو

 الغساي، صاحب دمشق يدعوه إى اإسام.
  إى احارث بن أي شمر صاحب دمشق: ملسو هيلع هللا ىلصنص كتاب الرسول 
بسم اه الرمن الرحيم، من حمد رسول اه إى احارث بن أي شمر، سام »

ق، إي أدعوك إى أن ت ؤمن باه وحده ا عى من اتبع اهدى، وآمن باه وصدر
 .«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.

                                                 
 (. 9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.999برقم ) ي الكبر/ أخرجه الطراي صحيح( 9)
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باد ملسو هيلع هللا ىلص : )با قال احارث، فقال ملسو هيلع هللا ىلص  إى امدينة، وأخر الرسول  ورجع شجاع 
 ملكه(، ثم مات احارث الغساي عام الفتح.

 العظيمة. مؤتةعداد للهجوم عى امدينة بداية أمر معركة وكان هذا التوتر واإ
 إى هوذة بن عي ملك اليامةملسو هيلع هللا ىلص  كتاب الرسول  -3

سليط بن عمرو العامري بكتاب إى هوذة بن عِ احنفي ملسو هيلع هللا ىلص  بعث رسول اه 
 إسام.صاحب اليامة، يدعوه إى ا

  إى هوذة بن عي ملك اليامة: ملسو هيلع هللا ىلصنص كتاب الرسول 
عِ، سام عى من  بسم اه الرمن الرحيم، من حمد رسول اه إى هوذة بن»

جعل أسلم تسلم، وأسيظهر إى منتهى اخف واحافر، فعلم أن ديني ااتبع اهدى، و
 .«لك ما حت يديك

، أنزله وحياه، ملسو هيلع هللا ىلص بكتاب رسول اه  عى هوذة بن عِ فلا قدم سليط بن عمرو 
كتابًا قال فيه: ملسو هيلع هللا ىلص  م يرده، وكتب إى رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص  فلا قرأ عليه كتاب رسول اه 

ما أحسن ما تدعو إليه، وأمله، وأنا شاعر قومي وخطيبهم، والعرب َاب مكاي، 
 فاجعل َ بعض اأمر أتبعك.

 ًا من نسج هجر )اأحساء(.بجائزة، وكساه أثواب ثم إن هوذة أجاز سليطًا 
ملسو هيلع هللا ىلص : قال   ملسو هيلع هللا ىلص، وقرئ كتاب هوذة عى رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص عى الرسول  وما قدم سليط 

 .«لو سألني سيابة من اأرض ما فعلت، باد وباد ما ي يديه»
 من فتح مكة.ملسو هيلع هللا ىلص  فات هوذة عندما رجع رسول اه 

، وذلك ي رسله ي يوم واحدملسو هيلع هللا ىلص  وهذه هي الكتب الستة التي بعث ها الرسول 
 .امحرم سنة سبع من اهجرة

كتبًا أخرى تزيد عى امائتن، بعث ها إى ملوك وأمراء ملسو هيلع هللا ىلص  وقد كتب الرسول  
وزعاء وأشخاص، يدعوهم فيها إى اإسام، منهم ملوك عان والبحرين واليمن، 

 أي ي حينه إن شاء اه تعاى.يوغرهم ما س
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 بسحر هودملسو هيلع هللا ىلص  إصابة الرسول  -2

من احديبية ي ذي احجة ودخل شهر حرم من السنة ملسو هيلع هللا ىلص  ا رجع رسول اه م
السابعة للهجرة، جاء رؤساء من اليهود الذين بقوا بامدينة من يظهر اإسام وهو 

إى لبيد بن اأعصم من بني زريق، وكان منافقًا، وهو أعلم هود بالسحر،  ،منافق
حمد الرجال والنساء، فلم نصنع شيئًا، فقالوا له: أنت أسحر منا، وقد سحر منا 

وأنت ترى أثره فينا، وخافه ديننا، ومن قتل منا وأجى، ونحن نجعل لك عى ذلك 
  ُجعاً عى أن تسحره لنا سحرًا ينكؤه.

منه مرضًا شديدًا، ملسو هيلع هللا ىلص  ، ومرض رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص فقام لبيد بن اأعصم بسحر النبي 
 ولبث عى ذلك مدة حتى دله اه عليه.الطعام والراب، عن خذ عن النساء ووأُ 

َرُجل  ِمْن َبنِي ُزَرْيٍق، ُيَقاُل َلُه ملسو هيلع هللا ىلص  هَسَحَر َرُسوَل اَعنَْها َقاَلْت: اه َعْن َعائَِشَة َرِيَ 
َء َوَما فَ ملسو هيلع هللا ىلص  هِم، َحترى َكاَن َرُسوُل اَلبِيُد ْبُن اأَْعَص  ْ ُه َكاَن َيْفَعُل الير يرُل إَِليِْه َأنر َعَلُه، ُخَ

َيا َعائَِشُة،  »َحترى إَِذا َكاَن َذاَت َيْوٍم َأْو َذاَت َليَْلٍة َوُهَو ِعنِْدي، َلكِنرُه َدَعا َوَدَعا، ُثمر َقاَل: 
ا ِعنَْد َرْأِي، اه َأَشَعْرِت َأنر  َأْفتَاِي فِيَا اْستَْفتَيْتُُه فِيِه، َأَتاِي َرُجاَِن، َفَقَعَد َأَحُدُمَ

، َقاَل: َواآ ُجِل؟ َفَقاَل: َمْطبُوب  ا لَِصاِحبِِه: َما َوَجُع الرر ، َفَقاَل َأَحُدُمَ ر َِ َخُر ِعنَْد ِرْج
ٍء؟ َقاَل: ِي ُمْشٍط َوُمَشاَطٍة، َوُجِف  َمْن َطبرُه؟ َقاَل: َلبِيُد ْبُن اأَْعَصِم، َقاَل: ِي َأِي َيْ

ِي َناٍس ملسو هيلع هللا ىلص   هَفَأَتاَها َرُسوُل ا «َو؟ َقاَل: ِي بِئِْر َذْرَواَن َطْلِع َنْخَلٍة َذَكٍر. َقاَل: َوَأْيَن هُ 
وَس َنْخلَِها ؤُة اِحنراِء، َأْو َكَأنر رُ َيا َعائَِشُة، َكَأنر َماَءَها ُنَقاعَ »ِمْن َأْصَحابِِه، َفَجاَء َفَقاَل: 

يَاطِ ؤرُ  ، اهَقْد َعاَفاِي »ْجتَُه؟ َقاَل: : َأَفاَ اْستَْخرَ هُقْلُت: َيا َرُسوَل ا« نِ وُس الشر
ا ا َفُدفِنَْت « َفَكِرْهُت َأْن ُأَثِوَر َعَى النراِس فِيِه َرً  .()أخرجه البخاري .َفَأَمَر ِهَ

في رسول امعوذتان، سورة الفلق، وسورة الناس، وُش ملسو هيلع هللا ىلص  ونزلت عى رسول اه 
 يهودي.بإذن اه تعاى من سحر لبيد بن اأعصم الملسو هيلع هللا ىلص  اه 

رجل من اليهود، فاشتكى، فأتاه جريل  ملسو هيلع هللا ىلص ر النبير حَ قال : َس   عن زيد بن أرقم
 .(9)أخرجه الطحاوي. بامعوذتنصلوات اه عليه 

                                                 
 (. 9999)برقم  أخرجه البخاري( 9)
 (.9599/أخرجه  الطحاوي ي مشكل اآثار برقم )صحيح (9)
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ُذوا  »ملسو هيلع هللا ىلص: ه َقاَل: َقاَل َرُسوُل ا  َعْن ُعْقبََة ْبِن َعاِمرٍ و ر ُسوَرَتاِن، َفتََعور َِ ُأْنِزَلْت َع
 ْ ُه َم ، َفإِنر  .()أخرجه أمد .َعِوَذَتْنِ َيْعنِي  امُ « ْذ بِِمثْلِِهنر ُيتََعور  ِهِنر

كان ا ينتقم لنفسه، وأنه خي إذا ملسو هيلع هللا ىلص  لبيد بن اأعصم، أنه ملسو هيلع هللا ىلص  وم يقتل النبي 
     قتله أن تثور بذلك فتنة بن امسلمن، وبن حلفائه من اأنصار: 

                       
 .[999/التوبة]        
 قدوم أم أساء بنت أي بكر ري اه عنها -3

ي فرة هدنة احديبية قدمت قتيلة بنت عبد العزى عى ابنتها أساء بنت أي بكر 
ي صلة أمها، وهي مركة، ملسو هيلع هللا ىلص  الصديق ري اه عنها، فاستفتت رسول اه 

 فأمرها بصلتها.
َكة  ِي َعْهِد ُقَرْيٍش إِْذ  َعْن َأْسَاَء بِنِْت َأِي َبْكٍر، ر ُأِمي َوِهَي ُمْرِ َِ َقاَلْت: َقِدَمْت َع

، ملسو هيلع هللا ىلصَفاْسَتْفَتْيُت َرُسوَل اِه  ،َعاَهَدُهمْ  ر ُأِمي َوِهَي َراِغَبة  َِ ، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهِ، َقِدَمْت َع
ِِ َنَعْم، »َأَفَأِصُل ُأِمي؟ َقاَل:  ِك  ِص  ()متفق عليه «ُأمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( .99955/أخرجه  أمد برقم )صحيح( 9)
 (. 9999(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
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 غزوة ذي َقَرد -4
 ماء عى نحو ميلن من امدينة، ما يِ باد غطفان. :ذو قرد
بعد احديبية، قبل غزوة خير بثاثه أيام، وتسمى غزوة الغابة،  هذه الغزوة وكانت

 أن اإبل التي أغار عليها امسلمون كانت بتلك الغابة .
بعد احديبية، وكان أعظم من أبى فيها  ملسو هيلع هللا ىلص أول غزوة غزاها رسول اه  وهذه الغزوة

 .سلمة بن اأكوع 
حة ترعى بالغابة، وكان عليها قعرون لملسو هيلع هللا ىلص  ة أنه كان لرسول اه وسبب هذه الغزو

رجل من غفار مع امرأته، فأغار عليهم عبد الرمن بن عيينة بن حصن الغفاري، 
 فقتلوا الرجل، وأروا امرأته، واستاقوا اللقاح.

بِثَنِيرِة الَغاَبِة،  َقاَل: َخَرْجُت ِمَن امَِدينَِة َذاِهبًا َنْحَو الَغاَبِة، َحترى إَِذا ُكنُْت   َمةَ َعْن َسلَ 
ْمَِن ْبِن َعْوٍف، ُقْلُت: َوْحََك َما بَِك؟ َقاَل: ُأِخَذْت لَِقاُح النربِِي  َلِقيَنِي ُغاَم  لَِعبِْد الرر

َخاٍت َأْسَمْعُت َما ، ُقْلُت: َمْن َأَخَذَها؟ َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َ َِ ْخُت َثاََث  : َغَطَفاُن، َوَفَزاَرُة َفَرَ
َقاُهْم، َوَقْد َأَخُذوَها، َفَجَعْلُت الَبْنَ اََبتَيَْها: َيا َصبَاَحاْه َيا َصبَاَحاْه، ُثمر اْنَدَفْعُت َحترى 

عْ َواليَْوُم يَ          َأَنا اْبُن اأَْكَوعِ   َأْرِميِهْم، َوَأُقوُل:  . ْوُم الُرضر
ا َأُسوُقَها، َفَلِقيَنِي النربُِي   ُبوا، َفَأْقبَْلُت ِهَ ا ِمنُْهْم َقبَْل َأْن َيْرَ َ َُ ، َفُقْلُت: َيا ملسو هيلع هللا ىلص َفاْستَنَْقْذ

ُبوا ِسْقيَُهْم، َفاْبَعْث ِي إِْثِرِهمْ ه َرُسوَل ا ، َوإِِي َأْعَجْلتُُهْم َأْن َيْرَ ، إِنر الَقْوَم ِعَطاش 
 .()متفق عليه «إِنر الَقْوَم ُيْقَرْوَن ِي َقْوِمِهم ،َمَلْكَت، َفَأْسِجْح  ،َفَقاَل: َيا اْبَن اأَْكَوعِ 

الفزع »بامدينة:  خ، ِما بلغه صياح سلمة بن اأكوع ملسو هيلع هللا ىلص  وكان رسول اه 
 ، وكان أول من انتهى إليه من الفرسانملسو هيلع هللا ىلص ، فرامت اخيول إى رسول اه «الفزع

مقداد بن عمرو، ثم عباد بن بر، وسعد بن زيد، وأسيد بن ظهر، وعكاشة بن ا
، ملسو هيلع هللا ىلصحصن اأسدي، وحرز بن نضلة، وأبوقتادة احارث بن ربعي فارس الرسول 

 وغرهم ري اه عنهم أمعن.
ر عليهم سع د بن زيد اأشهِ، ثم قال له: )احق ي طلب القوم فلا اجتمعوا أمر

 لناس(.حتى أحقك ي ا
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، وحق دبرينيتخللون الشجر، فوى امركون مملسو هيلع هللا ىلص  فأقبل فوارس رسول اه 
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.
بعبد الرمن فطعنه فقتله، وغشاه برده، ثم ملسو هيلع هللا ىلص  رس رسول اه أبو قتادة فا فلحق

 حول أبو قتادة عى فرس اأخرم، ثم حق القوم.
  ،ا»قبل أن يراه: ملسو هيلع هللا ىلص  تل أبو قتادة، فقال رسول اه ، قالوا: قُ مسجىفلا رأى القتيل 

 .«ليس بأي قتادة، ولكنه قتيل أي قتادة، وضع عليه برده، لتعرفوا أنه صاحبه
وهو عى اماء ملسو هيلع هللا ىلص  أتيت رسول اه  :بعد جهاد ومطاردة للمركن وقال سلمة 

ي مسائة من أصحابه، وإذا ملسو هيلع هللا ىلص  قرد، وإذ بنبي اه  ذيب هالذي خأت امركن عن
فت وأحرزت من امركن، فهو يشوي لرسول اه بااً قد نحر هم جزورًا ما خلر 

 من كبدها وسنامها.ملسو هيلع هللا ىلص  
 صاة اخوف بذي قرد.ملسو هيلع هللا ىلص  زوة صى رسول اه وي هذه الغ

 بذي قرد يوما وليلة يتحسس اخر.ملسو هيلع هللا ىلص  وأقام رسول اه 
تنا ة، وخر رجالخر فرساننا اليوم: أبو قتاد»ملسو هيلع هللا ىلص : قال سلمة: فلا أصبحنا قال رسول اه 

 سهمن: سهم الفارس، وسهم الراجل ميعًا.ملسو هيلع هللا ىلص  ، ثم أعطاي رسول اه « سلمة
 .إى امدينة، وقد أردف خلفه سلمة بن اأكوع ملسو هيلع هللا ىلص  ل اه ثم رجع رسو

أما امرأة التي أرت فقد استطاعت أن تفلت من وثاقها، وانتهت إى العضباء ناقة 
 إن نجاها اه لتنحرها. نذرت، ثم ركبتها ووجهتها إى امدينة، وملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

َا ملسو هيلع هللا ىلصَعْضبَاُء َناَقُة َرُسوِل اهِ الوا: َفَلار َقِدَمِت امَِدينََة َرآَها النراُس، َفَقالُ  ، َفَقاَلْت: إِهر
َا، َفَأَتْوا َرُسوَل اهِ  اَها اهُ َعَليَْها َلتَنَْحَرهر ، َفَذَكُروا َذلَِك َلُه، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَنَذَرْت إِْن َنجر

ا، َنَذَرْت ُسبَْحاَن اهِ، بِئَْس » َ َْ اَها اهُ َعلَ  هَا َجَز َا، َا َوَفاَء لِنَْذٍر ِي إِْن َنجر يَْها َلتَنَْحَرهر
 .()أخرجه مسلم«َعبْدُ الَمْعِصيٍَة، َوَا فِيَا َا َيْملُِك 

 
                                                 

 (.9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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 غزوة خير -5
خير مدينة كبرة ذات حصون، ومزارع، ونخل كثر، وتقع شال امدينة، بينها وبن 

 امدينة ثانية برد، وسكاها هود.
بعد أن قدم من غزوة ذي َقَرد بامدينة ثاث ليال، ثم خرج   ملسو هيلع هللا ىلصأقام رسول اه وقد 

 إى خير ي بقية امحرم، من السنة السابعة للهجرة.
وسبب هذه الغزوة العظيمة أن هود خير م يظهروا عداًء سافرًا للمسلمن حتى 

 لوا عن امدينة.ْج حق هم زعاء هود بني النضر، عندما أُ 
قيق، وكنانة بن ـبن أي احُ  مسار النضر الذين نزلوا خير:  وكان أعظم زعاء بني

 الربيع، وحيي بن أخطب، وما نزلوها دان هم أهلها.
لقد نزلوها بأحقادهم ضد امسلمن، فكانوا كلا وجدوا فرصة لانتقام من امسلمن 

إى  انتهزوها، ووجدوا ي قوة قريش وبعض قبائل العرب الوسيلة التي سيدخلون ها
ضد امسلمن، ثم جروهم إى غزوة اخندق، وسعوا ي إقناع  همبولر أامدينة مرة أخرى، ف

 قريظة لانضام إليهم، والغدر بامسلمن.
فكانت خير مركزًا لليهود من قبل، ثم انضم إليهم هود بني النضر، وبني قينقاع بعد 

 إجائهم من امدينة.
 مر، ومركز إثارة الفتن واحروب ضد امسلمن.فكانت خير مركز الدسائس والتآ

وكانت هدنة احديبية فرصة أمام امسلمن لتصفية هذا اجيب الذي يشكل خطورة 
 عى أمن اإسام وامسلمن.

احديبية، تفرغ اآن ليهود خير، هدنة من أمر قريش ملسو هيلع هللا ىلص هى رسول اه فلا انت
 لتأديبهم عى ما فعلوه بامسلمن.

اه امسلمن بعد احديبية بمغانم كثرة يأخذوها  إذا هزموا هود خير، كا أشارت وقد وعد 
          إى ذلك سورة الفتح التي نزلت ي طريق العودة من احديبية: 
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 [.99-99/الفتح]                                   
  إى خير :ملسو هيلع هللا ىلص  خروج الرسول 

لغزو خير وفتحها، وكان اه قد وعده بفتحها، وجهز أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص  جهز الرسول 
 للخروج معه من الذين خرجوا معه للحديبية.

 جاء امخلفون عنه ي غزوة احديبية يريدون اخروج معهملسو هيلع هللا ىلص  ه وما جهز رسول ا
            للغنيمة، فلم يأذن أحد منهم، ونزل فيهم: 

                           
 [.99/ الفتح ]                                        

ينادي: أن ا خرج معنا إا راغب ي اجهاد، فلم خرج معه  منادياً ملسو هيلع هللا ىلص  ثم أمر رسول اه 
 إا أصحاب الشجرة، وهم ألف وأربعائة.

اخروج إى خير أمر أبا طلحة اأنصاري أن يلتمس له ملسو هيلع هللا ىلص  وما أراد رسول اه 
 غامًا خدمه، وهو ذاهب إى خير.

ُغاًَما ِمْن ِغْلَانُِكْم التَِمْس »ِي َطْلَحَة: ، َقاَل ِأَ ملسو هيلع هللا ىلص: َأنر النربِير َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك 
 .()متفق عليه «ُدُمنِي َحترى َأْخُرَج إَِى َخيَْرَ خْ 

 .عى امدينة سباع بن عرفطة الغفاري ملسو هيلع هللا ىلص  واستعمل رسول اه 
، ملسو هيلع هللا ىلص ِمِه، َوالنربُِي ِدينََة ِي َرْهٍط ِمْن َقوْ َقِدَم امَ  َعْن َأبِيِه َأنر َأَبا ُهَرْيَرةَ ُخثَيْم  عن  بَِخيَْرَ

 .()أخرجه أمد  .ِدينَةبَاَع ْبَن ُعْرُفَطَة َعَى امَ َوَقِد اْستَْخَلَف ِس 
 يتجهز لفتح خير فخرج معه وشهد خير.ملسو هيلع هللا ىلص  وقدم أبو ثعلبة اخشني امدينة ورسول اه 

ى بغرها إا ي غزوةملسو هيلع هللا ىلص  وكان رسول اه   وغزوة تبوك. ،خير من عادته إذا أراد غزوة ورر
أما غزوة خير فإن اه قد وعده بفتحها، وأما غزوة تبوك فأن امسافة بعيدة جدًا، 

 وأها كانت مع أعظم دولة ي وقتها وهي الروم، فابد من ااستعداد الكامل ها.
ومن معه إى خير بروح إيانية عالية، عى الرغم من علمهم ملسو هيلع هللا ىلص  وخرج رسول اه 

ون خير، وشدة بأس رجاها، وعتادهم احري، وسلكوا طريقًا بن خير بمنعة حص
 لمسلمن.للوا بن غطفان أن يمدوا أهل خير، أهم كانوا أعداء وْ حُ وغطفان، ليَ 

ِ النافلة عى مارهملسو هيلع هللا ىلص  وكان  م  يص  وهو متوجه إى خير، وكان امسلمون يرفعون أصوَا
                                                 

 (.9999(، ومسلم برقم )9959، أخرجه البخاري برقم )ق عليهمتف( 9)
 (. 9999/ أخرجه أمد برقم )صحيح( 9)
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 أن يرفقوا بأنفسهم. ملسو هيلع هللا ىلص بالتهليل والتكبر، فأمرهم النبي 
ًفا ، َوَا َنْعُلو ملسو هيلع هللا ىلص  هَل : ُكنرا َمَع َرُسوِل اَقا َأِي ُموَسى نْ ع ِي َغَزاٍة ، َفَجَعْلنَا َا َنْصَعُد َرَ

ًفا ، َوَا َهْبِ    :، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  اهُط ِي َواٍد ، إِار َرَفْعنَا َأْصَواَتنَا بِالترْكبِِر، َقاَل : َفَدَنا ِمنرا َرُسوُل َرَ
اْرَبُعوا َعَى َأْنُفِسُكْم ، َفإِنرُكْم َا َتْدُعوَن َأَصمر َوَا َغائِبًا ، إِنرَا َتْدُعوَن َسِميًعا  َيا َأُهَا النراُس ،»

نرِة : َا َحْوَل َوَا اجَ ْبَن َقيٍْس ، َأَا ُأَعِلُمَك َكلَِمًة ِهَي ِمْن ُكنُوِز  هَيا َعبَْد ا » ، ُثمر َقاَل :َبِصًرا 
َة إِار   .()متفق عليه . «باهُقور

 : وصول امسلمن إى خير 
ن وأصحابه من خير لياً، بات هو وأصحابه قريبًا منها، وكاملسو هيلع هللا ىلص  ما قرب النبي 

ر عليهم حتى يصبح، فلا أصبح صى الفجر غِ إذا أتى قومًا بليل م يُ ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اه 
 ركب هو وأصحابه ري اه عنهم حتى أتوا خير.ثم بغلس، 

 ليدعو دعاء دخول القرية. « قفوا »عى خير قال أصحابه: ملسو هيلع هللا ىلص  وما أرف 
ُيِريُد ُدُخوَهَا إِار َقاَل ِحَن َيَراَها:  َمْ َيُكْن َيَرى َقْرَيةً ملسو هيلع هللا ىلص  هَأنر َرُسوَل ا  عن صهيب

بِْع َوَما َأْظَلْلَن، َوَربر » َاَواِت السر بِْع َوَما َأْقَلْلَن، َوَربر اأَ اللرُهمر َربر السر َرِضَن السر
يَاطِِن َوَما َأْضَلْلَن، َنْسَأُلَك َخْرَ َهِذهِ  َقْرَيِة َوَخْرَ َأْهلَِها، ال الِرَياِح َوَما َذَرْيَن، َوَربر الشر

َها  .()أخرجه احاكم وابن حبان «َوَرِ َما فِيَها ،َوَرِ َأْهلَِها ،َوَنُعوُذ بَِك ِمْن َرِ
بزغت الشمس، وقد خرج هود خير إى مزارعهم  خير حنملسو هيلع هللا ىلص  فأتى رسول اه 

 وا وفروا إى حصوهم.بمساحيهم ومكاتلهم، وأخرجوا مواشيهم، وما رأوا امسلمن فزع
أََتى َخيَْرَ َليًْا، َوَكاَن إَِذا أََتى َقْوًما بَِليٍْل َمْ ُيِغْر ِهِْم َحترى ُيْصبَِح، ملسو هيلع هللا ىلص  هأَنر َرُسوَل ا َعْن َأَنٍس 

د  ـ، مُ هد  َوامر حَ ـَُفَلار َأْصبََح َخَرَجِت اليَُهوُد بَِمَساِحيِهْم، َوَمَكاتِلِِهْم َفَلار َرَأْوُه َقاُلوا: م َحمر
، إِنرا إَِذا َنَزْلنَا بَِساَحِة َقْوٍم َفَساَء َصبَاُح امُنَْذِرينَ  »ملسو هيلع هللا ىلص: َواخَِميُس، َفَقاَل النربُِي   «َخِرَبْت َخيَْرُ

 .()أخرجه البخاري
وا  َساِحي، َفَلار امَ َقاَل: َصبرْحنَا َخيَْرَ ُبْكَرًة، َفَخَرَج َأْهُلَها بِ  َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َبُرُ

د  َواهـَقاُلوا: مُ ملسو هيلع هللا ىلص  بِالنربِِي  د  َواخَِميُس، َفَقاَل النربُِي ـ، مُ  َحمر ، اه  »ملسو هيلع هللا ىلص: َحمر ، َخِرَبْت َخيَْرُ َأْكَرُ
                                                 

 (.9999( واللفظ له ، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (. 9995ابن حبان برقم )أخرجه (، و9999/ أخرجه احاكم برقم )صحيح( 9)
  .(9959برقم ) أخرجه البخاري (9)
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، َفنَاَدى ُمنَاِدي النربِِي ُحوِم احُُمرِ ـَفَأَصبْنَا ِمْن لُ  «نَْذِرينَ َقْوٍم َفَساَء َصبَاُح ام إِنرا إَِذا َنَزْلنَا بَِساَحةِ 
َا ِرْجس  ـَوَرُسوَلُه َينَْهيَانُِكْم َعْن لُ اه إِنر ملسو هيلع هللا ىلص: »  .()أخرجه البخاري «ُحوِم احُُمِر، َفإِهر

وما هرب اليهود إى حصوهم حاِهم امسلمون فيها، وأخذ امسلمون ي 
 افتتاح حصوهم، فسقطت الواحد تلو اآخر.

 ينقسم إى شطرين:وخير بلد كبر 
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.
 كتيبة، وفيه ثاثة حصون، هي:فيعرف بالمن خير وأما الشطر الثاي 

 حصن القموص، وحصن الوطيح، وحصن السام.
 فهذه احصون الثانية هي أمنع حصون خير وأقواها، وأكرها.

 عند فتح بعض هذه احصون. ،وقد واجه امسلمون مقاومة شديدة، وصعوبة كبرة
 : فتح حصن ناعم 

ه مرحب اليهودي، ينادي بالِرَاز، كان أول حصن هامه امسلمون هو حصن ناعم، فخرج من
 ثرما عامر بن اأكوع.إ، فاختلفا ربتن مات عى  فخرج له عامر بن اأكوع 

ثم خرج مرحب اليهودي يطلب الراز مرة أخرى بعدما قتل عامر بن اأكوع، فرز له عِ 
 لق رأس مرحب فقتله، فكان فتح احصن عى يديه.فف بن أي طالب 
َة ِماَئةً ْحُن َأْرَبَع َونَ ملسو هيلع هللا ىلص َدْيبِيََة َمَع َرُسوِل اهِ احُ  : َقِدْمنَا اأكوع قال سلمة بن  -َعْرَ

َقاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصَما َلبِْثنَا إِار َثَاَث َليَاٍل َحترى َخَرْجنَا إَِى َخْيَرَ َمَع َرُسوِل اهِ فواه   -وفيه
ُز بِ    .َقْومِ الَفَجَعَل َعِمي َعاِمر  َيْرَجِ

يْنَا      اـــــــا اْهتََدْينَ ــــــــْوَا اهُ مَ ــــــاهِ لَ ــــــــتَ  ْقنَا َوَا َصلر  َوَا َتَصدر
 ْقَداَم إِْن َاَقيْنَااأَ َفثَبِِت       َوَنْحُن َعْن َفْضلَِك َما اْستَْغنَيْنَا

 َوَأْنِزَلْن َسكِينًَة َعَليْنَا
                                                 

 (. 9959( أخرجه البخاري برقم )9)
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، َقاَل: « َذا؟َمْن هَ ملسو هيلع هللا ىلص: »َفَقاَل َرُسوُل اهِ  ، َقاَل: َوَما «َغَفَر َلَك َرُبَك »َقاَل: َأَنا َعاِمر 
ُصُه إِار اْستُْشِهَد، َقاَل: َفنَاَدى ُعَمُر ْبُن ملسو هيلع هللا ىلص اْستَْغَفَر َرُسوُل اهِ  ْنَساٍن َخُ طراِب اخَ ِإِ

، َقاَل: َوُهَو َعَى َمٍَل َلُه: َيا َنبِير اهِ، َلْوَا َما َمترْعتَنَا بَِعا ِمٍر، َقاَل: َفَلار َقِدْمنَا َخْيَرَ
  َخَرَج َملُِكُهْم َمْرَحب  َخْطُِر بَِسيِْفِه، َوَيُقوُل:

 َقْد َعلَِمْت َخيَْرُ َأِي َمْرَحُب 
ُب ـَشاكِي الِسَاِح َبَطل  مُ   َجرر

 بــــُروُب َأْقبََلْت َتَلهر ـــإَِذا احُ 
، َفَقاَل:َقاَل: َوَبَرَز َلُه َعِمي     َعاِمر 

 َشاكِي الِسَاِح َبَطل  ُمَغاِمرُ .. َقْد َعلَِمْت َخيَْرُ َأِي َعاِمُر 
، َفَوَقَع َسْيُف َمْرَحٍب ِي ُتْرِس َعاِمٍر، َوَذَهَب َعاِمر  َيْسُفُل َلُه، َفَرَجَع  َبَتْنِ َقاَل: َفاْخَتَلَفا َرْ

ُه، َفَكاَنْت فِيَها َنْفُسُه، َقاَل َسَلَمُة: َفَخَرْجُت، َفإَِذا َنَفر  ِمْن َسْيُفُه َعَى َنْفِسِه، َفَقَطَع َأْكَحلَ 
َوَأَنا ملسو هيلع هللا ىلص ، َيُقوُلوَن: َبَطَل َعَمُل َعاِمٍر، َقَتَل َنْفَسُه، َقاَل: َفَأَتْيُت النربِير ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَحاِب النربِِي 

َقاَل: « َمْن َقاَل َذلَِك؟ملسو هيلع هللا ىلص: » هَقاَل َرُسوُل اُل َعاِمٍر؟ َأْبكِي، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهِ، َبَطَل َعمَ 
َتْنِ »ُقْلُت: َناس  ِمْن َأْصَحابَِك، َقاَل:   .()أخرجه مسلم «َكَذَب َمْن َقاَل َذلَِك، َبْل َلُه َأْجُرُه َمرر

فنهض  الراية أي بكر الصديق ملسو هيلع هللا ىلص  وظل حصن ناعم منيعًا أمام امسلمن، فقد أعطى 
ي اليوم الثاي الراية ملسو هيلع هللا ىلص  شديدًا، ثم رجع وم ُيفتح له، ثم أعطى الرسول  ها، وقاتل قتااً 

 ثم رجع وم ُيفتح له. ،، فقاتل قتااً شديداً لعمر بن اخطاب 
وظل امسلمون تسعة أيام حاولون فتح حصن ناعم، لكن ما استطاعوا، وي اليوم 

 تح اه احصن عى يديه.الراية لعِ بن أي طالب، ففملسو هيلع هللا ىلص  العار أعطى رسول اه 
َلرَف َعِن النربِِي   َسَلَمةَ  َعنْ  ََ ِِ  َقْد  ِي َخيَْرَ َوَكاَن بِِه َرَمد  ، َفَقاَل : َأَنا  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل : َكاَن َع

َلرُف  ََ ِِ  َفَلِحَق بِالنربِِي ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َرُسوِل اه َأ تِي َفَلار َكاَن َمَساُء اللر  ،َوَسلرمَ  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَخَرَج َع يَْلِة الر
اَيَة َغًدا َرُجًا  »  : ملسو هيلع هللا ىلص بَاِحَها ، َقاَل َرُسوُل اهِي َص  َفَتَحَها اه اَيَة َأْو َليَْأُخَذنر الرر َأُْعطَِنر الرر

ِِ  َوَما  «َعَليِْه  ْفتَُح اهيَ ، َوَرُسوَلهُ اه ُحُِب  »، َأْو َقاَل :  «َوَرُسوُلُه  اهُحِبُُه  ، َفإَِذا َنْحُن بَِع
  ِِ اَيَة َفَفتََح اهملسو هيلع هللا ىلص  َفَأْعَطاُه َرُسوُل اه .َنْرُجوُه ، َفَقاُلوا : َهَذا َع  .()متفق عليه.« َعَليْهِ  الرر
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 بدعوَم إى اه تعاى. أواً  أمره عليًا إليهم ملسو هيلع هللا ىلص وما أرسل رسول اه 
: ملسو هيلع هللا ىلص  َأنر َرُسوَل اه  عن سهل بن سعد اَيَة َغًدا َرُجًا َيْفتَُح »َقاَل َيْوَم َخيَْرَ َأُْعطَِنر َهِذِه الرر

َت النراُس َيُدوُكوَن َليَْلتَُهْم ، َقاَل: َفبَا«َوَرُسوُلهُ اه ِحبُُه ـَويُ  ،َوَرُسوَلهُ اه ِحُب ـَعَى َيَدْيِه، يُ اه 
ُكُلُهْم َيْرُجو َأْن ُيْعَطاَها، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ُس َغَدْوا َعَى َرُسوِل اهَأُهُْم ُيْعَطاَها، َفَلار َأْصبََح النرا

ُ ْبُن َأِي َطالٍِب » ِِ  «. ؟َأْيَن َع
اه َفُأِيَ بِِه َفَبَصَق َرُسوُل «. َفَأْرَسُلوا إَِلْيهِ » َيْشَتكِي َعْينَْيِه، َقاَل: ِقيَل: ُهَو َيا َرُسوَل اهفَ 

اَيَة، َفقَ ملسو هيلع هللا ىلص  ، َفَأْعَطاُه الرر َأ َحترى َكَأْن َمْ َيُكْن بِِه َوَجع  : َيا ِي َعْينَْيِه َوَدَعا َلُه، َفَرَ  ِِ اَل َع
ُفْذ َعَى ِرْسِلَك َحترى َتنِْزَل بَِساَحتِِهْم، انْ  »، ُأَقاتُِلُهْم َحترى َيُكوُنوا ِمْثَلنَا؟ َفَقاَل: َرُسوَل اه

ُهْم بَِا َجِ  َأَْن َهِْدَي  فِيِه، َفَواه ُب َعَلْيِهْم ِمْن َحِق اهُثمر اْدُعُهْم إَِى اِإْسَاِم، َوَأْخِرْ
 .()فق عليهمت «بَِك َرُجًا َواِحًدا، َخْر  َلَك ِمْن َأْن َيُكوَن َلَك ُمُْر النرَعمِ اه 

 فقتله. وما خرج مرحب يطلب الراز مرة أخرى خرج له عِ 
ِِ  َوُهَو َأْرَمُد، َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ُثمر َأْرَسَلنِي.. قال:  عن سلمة  اَيَة »إَِى َع َأُْعطَِنر الرر

اَل: َفَأَتْيُت َعلًِيا، َفِجْئُت بِِه َأُقوُدُه ، قَ -« ِحُبُه اهُ َوَرُسوُلهُ ـيُ »َأْو  -« ِحُب اهَ َوَرُسوَلهُ ـَرُجًا يُ 
اَيَة، َوَخَرَج ملسو هيلع هللا ىلصَوُهَو َأْرَمُد، َحترى َأَتْيُت بِِه َرُسوَل اِه  َأ َوَأْعَطاُه الرر ، َفَبَسَق ِي َعْينَْيِه َفَرَ

، َفَقاَل   :َمْرَحب 
 َقْد َعلَِمْت َخيَْرُ َأِي َمْرَحُب 

ُب ـَشاكِي الِسَاِح َبَطل  مُ   َجرر
 بــــُروُب َأْقبََلْت َتَلهر ـــإَِذا احُ 

:  ِِ  َفَقاَل َع
تْنِي أُِمي َح   يَْدَرْه ـــَأَنا الرِذي َسمر

ــــــَكَليِْث َغاَباٍت َكِريِه امَنْظَ  ــ   َرهْ ــ
اع نَْدَرهْ  ُأوفِيِهُم بِالصر   َكيَْل السر

َب َرْأَس َمْرَحٍب َفَقتََلُه، ُثمر   .()أخرجه مسلم .َفتُْح َعَى َيَدْيهِ الَكاَن  َقاَل: َفَرَ
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فخرج له الزبر بن العوام  ،ثم خرج بعد قتل مرحب أخوه يار، فقال: من يبارز؟
 بني يا رسول اه  فقال املسو هيلع هللا ىلص : ، فقالت أمه صفية بنت عبد امطلب، عمة الرسول

 .، فقتله الزبر «بل ابنك يقتله إن شاء اه تعاى »ملسو هيلع هللا ىلص : 
عجب به الصحابة ري اه ج رجل من امسلمن، وقاتل قتااً شديدًا، فأُ ثم خر

 أنه ي النار.ملسو هيلع هللا ىلص  عنهم، فأخرهم رسول اه 
ِعي ـلَِرُجٍل مِ  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اهفَ  َخيَْرَ  َشِهْدَنا عن أي هريرة  ْن َمَعُه َيدر  : ْسَامَ اإِ مر

ُجُل َأَشدر ال َفَلار َحَرَ  «َهَذا ِمْن َأْهِل النرارِ » ِقتَاِل َحترى َكثَُرْت بِِه الِقتَاُل َقاَتَل الرر
َ  ،َفَكاَد َبْعُض النراِس َيْرَتاُب  ،َراَحةُ اجِ  ُجُل َأَم َراَحِة َفَأْهَوى بِيَِدِه إَِى اجِ َفَوَجَد الرر

ا َنْفَسهُ  ، َفَقاُلوا َيا ْسلِِمنَ امُ در ِرَجال  ِمْن َفاْشتَ  ،كِنَاَنتِِه َفاْستَْخَرَج ِمنَْها َأْسُهًا َفنََحَر ِهَ
َق اه ُه َا ُقْم َيا ُفَاُن فَ » :َفَقاَل  ،اْنتََحَر ُفَان  َفَقتََل َنْفَسهُ  ،َحِديثََك  َرُسوَل اه، َصدر َأِذْن َأنر

ُجِل  ، إنر اهنرَة إِار ُمْؤِمن  َيْدُخُل اجَ   .()متفق عليه. «َفاِجرِ الُيَؤِيُد الِديَن بِالرر
ناعم مقاومة شديدة، وثبتوا حتى  وقد اقى الصحابة ري اه عنهم حول حصن

هارت مقاومة اليهود بعد مقتل رئيسهم مرحب وإخوانه، وما يئسوا من مقاومة ا
امسلمن تسللوا من هذا احصن إى حصن الصعب، واقتحم امسلمون حصن 

 ، واستولوا عى مافيه .ناعم ففتحوه
 : 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، 

اللواء إى احباب بن امنذر، فأقام امسلمون عليه ثاثة أيام، ملسو هيلع هللا ىلص  ودفع رسول اه 
 بخير حصن أكثر طعامًا منه.ثم فتحوه، وما 

وكان قد أصاب امسلمن ي خير جاعة شديدة، فذبحوا مرًا من مر اإنس، 
 عن أكلها.ملسو هيلع هللا ىلص  فنهاهم رسول اه 

، َقاَل: َأَصاَبتْنَا جَ قال :   عن عبد اه بن أي أوِ ِِ اَعة  َيْوَم َخيَْرَ َفإِنر الُقُدوَر َلتَْغ
 .()متفق عليه «اَ َتْأُكُلوا ِمْن حُوِم احُُمِر َشيْئًاملسو هيلع هللا ىلص:»َجاَء ُمنَاِدي النربِِي َوَبْعُضَها َنِضَجْت،فَ 
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 أصحابه وهو ي خير عن أكل البصل والكراث إذا أرادوا الذهابملسو هيلع هللا ىلص  وهى الرسول 
 إى امسجد.

اِث البََصِل، وَ الَهَى َزَمَن َخيَْرَ َعِن ملسو هيلع هللا ىلص َأنر النربِير   َعْن َجابِرٍ  ، ُثمر  ُكرر َفَأَكَلُهَا َقْوم 
َجَرَتْنِ  »ملسو هيلع هللا ىلص: ْسِجِد َفَقاَل النربُِي امَ ا إَِى ؤَجا ؟ امُ َأَمْ َأْنَه َعْن َهاَتْنِ الشر َقاُلوا:  «نْتِنََتْنِ

ْحُرْ ـَمْن َأَكَلُهَا َفَا يَ  »ملسو هيلع هللا ىلص: وُع. َفَقاَل َرُسوُل اهِ اجُ َبَى َيا َرُسوَل اِه، َوَلكِْن َأْجَهَدَنا 
 .()أخرجه أمد «ار َيَتَأذرى ِمنُْه َبنُو آَدمَ ـَمْسِجَدَنا، َفإِنر اَمَاِئَكَة َتَتَأذرى مِ 

: ملسو هيلع هللا ىلص َأنر النربِير  ري اه عنها وعن ابن عمر َمْن َأَكَل ِمْن َهِذِه »َقاَل ِي َغْزَوِة َخيَْرَ
َجَرِة   .()أخرجه البخاري «نر َمْسِجَدَناَفاَ َيْقَربَ  -َيْعنِي الثُوَم  -الشر

 : 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.
ل، وقد أقام امسلمون عى حاِته ثاثة أيام، فجاء رجل من اليهود يقال له غزا

ي عى أن أدلك عى ما تسريح به من أهل النطاة، وَرج نِ مِ ؤَ فقال: يا أبا القاسم، تُ 
 إى الشق؟

عى أهله وماله، فأخره غزال بدبول خارج احصن حت ملسو هيلع هللا ىلص  فأمنه رسول اه 
إى دبوهم فقطعها، فلا اشتد هم ملسو هيلع هللا ىلص  اأرض يرب منه أهل احصن، فسار 

من الطرفن، ثم افتتحه  رجال لقتال، وقتل وجرحالعطش خرجوا فقاتلوا أشد ا
 ، وكان هذا آخر حصون النطاة.ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه 

 : فتح حصن ُأي 
من النطاة حول إى الشق، فبدأ ملسو هيلع هللا ىلص  حصن ُأي أحد حصون الشق، فلا فرغ رسول اه 

شديدًا، فخرج رجل منهم يدعو إى الراز، فخرج له  ي، فقاتل أهله قتااً بحصن أُ 
 فقتله احباب، ثم خرج آخر، فخرج له أبو دجانة فقتله. ب بن امنذر احبا

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.
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 لنزار :فتح حصن ا 
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 

بنصب امنجنيق الذي وجدوه ي ملسو هيلع هللا ىلص  ، وعلقت به، فأمر رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص ثياب رسول اه 
ل ي جدران احصن، ثم اقتحمه امسلمون، واهزم حصن الصعب، فأوقعوا اخل

ه ذاليهود هزيمة منكرة، وفروا، وتركوا نساءهم وذرارهم، فأخذها امسلمون، وبفتح ه
 احصون اخمسة تم فتح الشطر اأول من خير وهي النطاة والشق.

 : فتح الشطر الثاي من خير 
إى الشطر  ،اخمسة السابقةوفتح احصون  اليهود بعد هزيمةملسو هيلع هللا ىلص  حول رسول اه 

 الثاي من خير، وهي حصون الكتيبة، وهي ثاثة :
 حصن القموص، وحصن الوطيح، وحصن السام.

إى تلك احصون فرض عى أهلها أشد احصار، ودام احصار أربعة عر ملسو هيلع هللا ىلص  وما أتى 
 أن ينصب عليهمملسو هيلع هللا ىلص  رسول اه  مّ يوما، واليهود ا خرجون من حصوهم، حتى هَ 

 الصلح.ملسو هيلع هللا ىلص  امنجنيق، فلا اشتدت عليهم احال، وأيقنوا باهلكة، سألوا رسول اه 
 وقد سبيت صفية بنت حيي بن أخطب من حصن القموص.

ود وهذا ثم بفضل اه فتح تلك احصون الثانية، وألقى اه الرعب ي قلوب ه
 ح مع امسلمن .خير، فطلبوا امفاوضة والصل

 ر :الصلح مع هود خي 
عى أهل خير، فقتل امقاتلة، وسبى الذراري، وغنم اأموال، ملسو هيلع هللا ىلص  ما ظهر رسول اه 

 .نزل فأكلمك؟املسو هيلع هللا ىلص : أرسل كنانة بن أي احقيق إى رسول اه 
 عى ما يِ:ملسو هيلع هللا ىلص  فصالح رسول اه  ، فنزل ابن أي احقيق،«نعم»ملسو هيلع هللا ىلص : قال النبي  

وأن خرج اليهود من خير  .. لذرية هموترك ا ..حقن دماء من ي حصوهم من امقاتلة
وأن ا  .. ما كان هم من أرض ومال مها كان نوعهملسو هيلع هللا ىلص  وأن يركوا لرسول اه  ..بذرارهم

 يكتموا وا يغيبوا شيئا من هذه اأموال.
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 .()ابن حبانأخرجه  «وبرئت منكم ذمة اه وذمة رسوله إن كتمتموي شيئاً »ملسو هيلع هللا ىلص : ثم قال 
 وتم تسليم احصون إى امسلمن. فصاحوه عى ذلك،
خرج أهل خير من أرضهم كا صاحوه، سألوه أن ـأن يُ ملسو هيلع هللا ىلص  فلا أراد الرسول 

يقرهم فيها عى أن يعملوا عى نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فأجاهم 
فوا امسلمن العمل، وهم نصف الثمر، أن كْ إى ذلك، عى أن يَ ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اه 

 يفرغون للقيام عليها.امسلمن ا 
، فأقروه، فأقرهم رسول اه «نرككم عى ذلك ما شئنا»ملسو هيلع هللا ىلص : ثم قال هم رسول اه 

 وأرحا. ءي إمارته تيا ، حتى أجاهم عمر بن اخطاب ملسو هيلع هللا ىلص 
فيه مال وحِ حيي  سكاً مَ وعى الرغم من هذه امعاهدة فقد غيب ابنا أي احقيق 

ابني أي احقيق، قاا: أذهبته احروب ملسو هيلع هللا ىلص  ه بن أخطب، فلا سأل عنه رسول ا
أي احقيق زوج  الربيع ما كنانة بنحدقتلها، وأملسو هيلع هللا ىلص والنفقات، فلا عثر عليه 

 صفية بنت حيي بن أخطب، وسبب قتلها أها نقضا العهد، وكتا امال.
 : قسمة غنائم خير 

قد وعدهم  اه قسم غنائم خير بن أهل احديبية، أن ملسو هيلع هللا ىلص  ثم إن رسول اه 
ملسو هيلع هللا ىلص  إياها، وم يغب منهم إا جابر بن عبد اه ري اه عنها، فقسم له رسول اه 

 أنه معذور . اكسهم من حره
ما فتح عنوة بن أهل ملسو هيلع هللا ىلص وأن خير ُفتح شطرها عنوة، وشطرها صلحًا، قسم 

 سلمن.وما حتاج إليه من أمور ام لنوائبهمن، وعزل ما فتح صلحًا ناغاخمس وال
للفارس ثاثة أسهم، للفرس سهان، وللفارس سهم، ملسو هيلع هللا ىلص وقسم رسول اه 

 وللراجل سهم.
 ،َوَحاَجتِهِ  لِنََوائِبِهِ  نِْصَفْنِ نِْصًفا َخيَْرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَقَسَم َرُسوُل  :َقاَل  َسْهِل ْبِن َأِي َحثَْمةَ  َعنْ 

 .()أخرجه أبو داود ْسلِِمنَ َبْنَ امُ  َونِْصًفا
، ملسو هيلع هللا ىلص  َقَسَم َرُسوُل اهَعنُْهَا َقاَل: اه َعِن اْبِن ُعَمَر َرِيَ و َيْوَم َخيَْرَ لِْلَفَرِس َسْهَمْنِ

اِجِل َسهْ   .ًا َولِلرر
                                                 

 (.955/ أخرجه ابن حبان برقم )صحيح( 9)
 (. 9999/أخرجه أبو داود برقم )حسن صحيح( 9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=4&ID=&idfrom=2540&idto=2685&bookid=4&startno=77#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=4&ID=&idfrom=2540&idto=2685&bookid=4&startno=77#docu
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ُجِل َفَرس  َفَلُه َثَاَثُة َأْسُهٍم، َفإِْن َمْ َيُكْن َلُه َفَرس   ُه َنافِع  َفَقاَل: إَِذا َكاَن َمَع الرر َ َر  َقاَل: َف
 .()أخرجه البخاري .َفَلُه َسْهم  
شيئا من الغنيمة وم ملسو هيلع هللا ىلص  هم رسول اه  خشهد خير من العبيد والنساء فرض وأما من

 يسهم هم.
ورجع امسلمون من خير إى امدينة، ردوا إى اأنصار  ،امهاجرين ما استغنوا ثم إن

 منائحهم التي منحوها إياهم ما قدموا عليهم امدينة.
 ولقد استغنى امسلمون بفتح خير، لركة غنائمها التي وعدهم اه إياها.

 .() أخرجه البخاري .َحترى َفتَْحنَا َخيَْرَ  َعنُْهَا َقاَل: َما َشبِْعنَااه َعِن اْبِن ُعَمَر َرِيَ 
وكان الصحابة ري اه عنهم ي خير وغرها يأخذون من الطعام حاجتهم فيأكلوه 

 قبل أن يقسم.
َِ  َعْن َعبِْد اه ُجُل َجِيُء َفيَْأُخُذ   ْبِن َأِي َأْو ، َفَكاَن الرر َقاَل: َأَصبْنَا َطَعاًما َيْوَم َخيَْرَ

 .()أخرجه أبو داود .ُف َر َما َيْكِفيِه، ُثمر َينَْر ُه ِمْقَداِمنْ 
 : قدوم مهاجري احبشة 

 وهو بخير بعدما فتحها ابن عمه جعفر بن أي طالب وأصحابه من احبشة.ملسو هيلع هللا ىلص  قدم عى الرسول 
ل بر جعفر وأصحابه ري اه عنهم فرح فرحًا عظيًا، وقَ ملسو هيلع هللا ىلص  فلا رأى رسول اه 

 ، بفتح خير، أم بقدوم جعفر(َر )ما أدري بأها أنا أُ ملسو هيلع هللا ىلص : يه، ثم قال  عيننجعفر ب
 .(0)احاكم أبوداود و أخرجه

وقدم مع مهاجري احبشة اأشعريون، وكانوا ثاثة ومسن رجا، فيهم أبو موسى 
 .اأشعري 

ِن، َفَخَرْجنَا ُمَهاِجِريَن َوَنْحُن بِاليَمَ ملسو هيلع هللا ىلص ْخَرُج النربِِي ـَقاَل: َبَلَغنَا مَ  َعْن َأِي ُموَسى 
ا َأُبو ُبْرَدَة، َواآَخُر َأُبو ُرْهٍم  َِ َأَنا َأْصَغُرُهْم، َأَحُدُمَ ا َقاَل: ِي  -إَِليِْه، َأَنا َوَأَخَواِن  إِمر

ا َقاَل: ِي َثاََثٍة َوَمِْسَن، َأِو اْثنَْنِ َوَمِْسَن َرُجًا ِمْن َقْوِمي  َركِبْنَا ، فَ -بِْضٍع، َوإِمر
َقتْنَا َسِفينَتُنَا إَِى النرَجاِيِ بِاحَبََشِة، َوَواَفْقنَا َجْعَفَر ْبَن َأِي َطالٍِب َوَأْصَحاَبُه الَسِفينًَة، فَ 

                                                 
 (. 9999برقم ) جه البخاريأخر( 9)
 (. 9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (. 9999/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 9)
 (.9999احاكم برقم )أخرجه (، و9999/أخرجه أبو داود برقم )حسن (9)
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: إِنر َرُسوَل اه ِعنَْدُه، َفَقاَل  َبَعثَنَا َهاُهنَا، َوَأَمَرَنا بِاِإَقاَمِة، َفَأِقيُموا َمَعنَا، ملسو هيلع هللا ىلص  َجْعَفر 
، َفَأْسَهَم َلنَا، َأْو َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َقْمنَا َمَعُه َحترى َقِدْمنَا َمِيًعا، َفَواَفْقنَا النربِير َفأَ  ِحَن اْفتَتََح َخيَْرَ

َفَأْعَطاَنا ِمنَْها، َوَما َقَسَم ِأََحٍد َغاَب َعْن َفتِْح َخيَْرَ ِمنَْها َشيْئًا، إِار مَِْن َشِهَد َمَعُه، إِار 
 .()متفق عليه .َمَعُهمْ  َسِفينَتِنَا َمَع َجْعَفٍر َوَأْصَحابِِه، َقَسَم َهُمْ  َأْصَحاَب 

إِنر اأَْشَعِرِيَن إَِذا َأْرَمُلوا ِي »ملسو هيلع هللا ىلص : وي فضل اأشعرين وهم أهل اليمن، قال النبي 
ْم بِامَ  الَغْزِو، َأْو َقلر  ْم ِي َثْوٍب َواِحٍد، ُثمر َمَُعوا َما َكاَن ِعنَْدهُ  ،ِدينَةِ َطَعاُم ِعيَاِهِ

ِة، َفُهْم ِمنِي َوَأَنا ِمنُْهمْ  ِوير  .()متفق عليه «اْقتََسُموُه َبيْنَُهْم ِي إَِناٍء َواِحٍد بِالسر
أن ملسو هيلع هللا ىلص  وا مهاجرين من احبشة أخر النبي ؤوي فضل أصحاب السفينة الذين جا

 هم هجرتن:
َفَدَخَلْت : -اهجرة إى احبشة  ي حديث - أنه قال عن أي موسى اأشعري 

ْن َقِدَم َمَعنَا َعَى َحْفَصَة َزْوِج النربِِي ـَأْسَاُء بِنُْت ُعَميٍْس َوِهَي مِ  َزائَِرًة ، َوَقْد  ملسو هيلع هللا ىلصمر
َكاَنْت َهاَجَرْت إَِى النرَجاِيِ فِيَمْن َهاَجَر إَِليِْه ، َفَدَخَل ُعَمُر َعَى َحْفَصَة ، َوَأْسَاُء 

نَْدَها ، َفَقاَل ُعَمُر : ِحَن َرَأى َأْسَاَء َمْن َهِذِه ؟ َقاَلْت : َأْسَاُء بِنُْت ُعَميٍْس ؟ َقاَل عِ 
ُة َهِذِه ؟ال ؟بَِشيرُة َهِذهِ احَ ُعَمُر :   .بَْحِرير

ِمنُْكْم ،  ملسو هيلع هللا ىلص بَِرُسوِل اهنَْحُن َأَحُق فَ  ،ْجَرةِ اهِ َفَقاَلْت َأْسَاُء : َنَعْم ، َفَقاَل ُعَمُر : َسَبْقنَاُكْم بِ  
 ،ُيْطِعُم َجائَِعُكمْ  ملسو هيلع هللا ىلص ُكنْتُْم َمَع َرُسوِل اه ،َكار َواه ،َفَغِضبَْت َوَقاَلْت َكلَِمًة : َكَذْبَت َيا ُعَمرُ 

َوِي   اهَبَشِة ، َوَذلَِك ِي احَ بَُغَضاِء ِي البَُعَداِء الَوُكنرا ِي َداِر َأْو ِي َأْرِض  ،َوَيِعُظ َجاِهَلُكمْ 
اًبا َحترى َأْذكُ  َرُسولِِه َواْيُم اه ُب َرَ ، ملسو هيلع هللا ىلص  َر َما ُقْلَت لَِرُسوِل اهَا َأْطَعُم َطَعاًما َوَا َأْرَ

َا َأْكِذُب َوَا َأِزيُغ  َوَواه ،َوَأْسَأُلهُ ملسو هيلع هللا ىلص  ْذُكُر َذلَِك لَِرُسوِل اهَوَنْحُن ُكنرا ُنْؤَذى َوُنَخاُف ، َوَسأَ 
 .، إِنر ُعَمَر َقاَل َكَذا َوَكَذا  ، َقاَلْت : َيا َنبِير اهملسو هيلع هللا ىلص َأِزيُد َعَى َذلَِك ، َقاَل : َفَلار َجاَء النربُِي  َوَا 

َوَلُه َوِأَْصَحابِِه ِهْجَرة  َواِحَدة  ، َوَلُكْم  ،َليَْس بَِأَحقر ِي ِمنُْكمْ »:ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل َرُسوُل اه 
 .()متفق عليه«ِفينَِة ِهْجَرَتانِ َأْنتُْم َأْهَل السر 

 
                                                 

 (. 9999(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (. 9999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
 ( واللفظ له. 9999(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
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 : قدوم وفد دوس 
وهو ي مكة، فأسلم عى يديه، ثم ملسو هيلع هللا ىلص  جاء الطفيل بن عمرو الدوي إى رسول اه 

 بمن أسلم معه منملسو هيلع هللا ىلص  رجع إى قومه دوسًا، ودعاهم إى اإسام، ثم قدم عى النبي 
 .فيهم أبو هريرة قومه، وهو ي خير، فجاء بسبعن أو ثانن بيتًا من دوس،  

، ملسو هيلع هللا ىلص َمِدينََة ِي َرْهٍط ِمْن َقْوِمِه، َوالنربُِي ـَأنر َأَبا ُهَرْيَرَة َقِدَم ال َعْن َأبِيهِ  عن اْبن ِعَراكٍ  بَِخْيَرَ
َمِدينَِة، َقاَل: َفاْنَتَهْيُت إَِلْيِه َوُهَو َيْقَرُأ ِي َصَاِة ـَوَقِد اْسَتْخَلَف ِسَباَع ْبَن ُعْرُفَطَة َعَى ال

ْكَعِة  ، َقاَل: َفُقْلُت (َوْيل  لِْلُمَطِفِفَن  )، َوِي الثرانَِيِة:(كهيعص)وَى بـ: اأُ الُصْبِح ِي الرر
: َوْيل  لُِفَانٍ  ِِ اَل َكاَل بِالنراِقِص ، َقاَل: َفَلار َصىر َواِي، َوإَِذا كَ الإَِذا اْكتَاَل اْكَتاَل بِ  ،لِنَْف

، َوَقِد اْفَتَتَح النربُِي  َدَنا َشْيًئا َحترى َأَتْينَا َخْيَرَ ُكوَنا امُ َخْيَرَ ، َقاَل: َفَكلرَم  ملسو هيلع هللا ىلص َزور ْسلِِمَن َفَأْرَ
 .()أخرجه أمد .ِي ِسَهاِمِهمْ 

  ها:من صفية بنت حيي ري اه عنملسو هيلع هللا ىلص  زواج الرسول 
صفية بنت حيي ري اه عنها سبيت من حصن القموص بخير، قبل أن تنزل هود 

ملسو هيلع هللا ىلص  عى الصلح، وكانت زوجة كنانة بن الربيع بن أي احقيق، وقد قتله الرسول 
اإسام فأسلمت، فأعتقها ملسو هيلع هللا ىلص بعد الصلح لغدره، وقد عرض عليها رسول اه 

 وتزوجها، وجعل عتقها صداقها.
َعَلْيِه اِحْصَن، ُذكَِر َلُه َمَاُل َصِفيرَة اه َقاَل: َقِدْمنَا َخْيَرَ َفَلار َفَتَح  َمالٍِك  َعْن َأَنِس ْبنِ 

لِنَْفِسِه، ملسو هيلع هللا ىلص بِنِْت ُحَيِي ْبِن َأْخَطَب، َوَقْد ُقتَِل َزْوُجَها َوَكاَنْت َعُروًسا، َفاْصَطَفاَها النربُِي 
ْهَباِء َحلرْت  َفَخَرَج ِهَا َحترى َبَلْغنَا َسدر  ، ُثمر َصنََع َحْيًسا ِي نَِطٍع ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَبنَى ِهَا َرُسوُل اهالصر

 : َِ  .َفَكاَنْت تِْلَك َولِيَمَتُه َعَى َصِفيرةَ «. آِذْن َمْن َحْوَلَك »َصِغٍر، ُثمر َقاَل 
َ ـُيملسو هيلع هللا ىلص ُثمر َخَرْجنَا إَِى امَِدينَِة، َفَرَأْيُت النربِير   ْجلُِس ِعنَْد ـَا َوَراَءُه بَِعبَاَءٍة، ُثمر يَحِوي َه

 .()متفق عليه «َبِعِرِه َفيََضُع ُرْكبَتَُه، َوَتَضُع َصِفيرُة ِرْجَلَها َعَى ُرْكبَتِِه َحترى َتْرَكَب 
ُة؟اخُ َصِفيرُة َما َهِذِه  َيا »ي وجه صفية ُخرة، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص  ورأى رسول اه   « َرَ

، َفَرَأْيُت َكَأنر َقَمًرا َوَقَع ِي  َفَقاَلْت: َكانَ  َرْأِي ِي ِحْجِر ْبِن َأِي َحِقيٍق َوَأَنا َنائَِمة 
ُتُه بَِذلَِك َفَلَطَمنِي، َوَقاَل: تَ   َقاَلْت: َوَكاَن َرُسوُل اهمنرْنَ َملَِك َيثِْرَب؟ ـِحْجِري، َفَأْخَرْ

                                                 
 (. 9999/ أخرجه أمد برقم )صحيح( 9)
 (. 9999(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
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ر ملسو هيلع هللا ىلص  ََ ، َوَيُقوُل:َقتََل َزْوجِ  ،ِمْن َأْبَغِض النراِس إِ ر ََ إِنر  » ي َوَأِي َوَأِخي، َفَا َزاَل َيْعتَِذُر إِ
ر  َِ َب َع ِِ  «َوَفَعَل َوَفَعَل  ،َعَرَب الَأَباِك َألر  .() أخرجه ابن حبان .َحترى َذَهَب َذلَِك ِمْن َنْف

وكانت صفية ري اه عنها امرأة ريفة عاقلة، ذات حسب ومال، وذات دين 
 أخذَن الغرة منها.ملسو هيلع هللا ىلص  ر، حتى أن أزواج رسول اه وحلم ووقا
بَِطَعاٍم َقْد َصنََعْتُه َلُه ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَثْت َصِفيرُة إَِى َرُسوِل اهِ  َقاَلْت: ري اه عنها َعْن َعاِئَشةَ 

نِي  َأْفَكُل اجَ َوُهَو ِعنِْدي، َفَلار َرَأْيُت  ْبُت اِرَيَة، َأَخَذْتنِي ِرْعَدة  َحترى اْسَتَقلر ، َفَرَ
ر َرُسوُل اِه ال ََ َغَضَب ِي َوْجِهِه، ال، َفَعَرْفُت ملسو هيلع هللا ىلصَقْصَعَة، َفَرَمْيُت ِهَا. َقاَلْت: َفنََظَر إِ

. َقاَلْت: ُقْلُت: َوَما «َأْوَى  »َيْوَم. َقاَلْت: َقاَل: الَفُقْلُت: َأُعوُذ بَِرُسوِل اِه َأْن َيْلَعنَنِي 
اَرُتُه َيا َرُسو  .()أخرجه أمد «َطَعام  َكَطَعاِمَها، َوإَِناء  َكإَِناِئَها » َل اهِ؟ َقاَل:َكفر

، َفبََكْت، َفَدَخَل   َعْن َأَنسٍ و َقاَل: َبَلَغ َصِفيرَة َأنر َحْفَصَة َقاَلْت: إِِي اْبنَُة َهُوِدي 
َِ َحْفَصُة: إِِي اْبنَُة َفقَ  «َما َشْأُنِك؟»َوِهَي َتبْكِي، َفَقاَل:ملسو هيلع هللا ىلص ُي َعَليَْها النربِ  اَلْت: َقاَلْت 

. َفَقاَل النربُِي  ، َفِفيَم  »ملسو هيلع هللا ىلص: َهُوِدي  ، َوإِنرِك َلتَْحَت َنبِي  ِك َلنَبِي  ، َوإِنر َعمر إِنرِك اْبنَُة َنبِي 
ِقي اهَ َيا َحْفَصةُ  »، َفَقاَل: «َتْفَخُر َعَليِْك   .()أخرجه أمد «اتر

 سبع عرة سنة.ملسو هيلع هللا ىلص  ري اه عنها حن تزوجها الرسول  وكان عمر صفية
، ودفنت وقد توفيت ري اه عنها سنة مسن من اهجرة ي خافة معاوية 

 بالبقيع.
 : غدر اليهود 

احارث، امرأة سام بن مشكم،  تمن خير، أهدت له زينب بنملسو هيلع هللا ىلص  ما انتهى رسول اه 
أي عضو من الشاة أحب إى حمد؟  وأخت مرحب اليهودي، شاة مصلية، وقد سألت

 فقيل ها الذراع، فأكثرت فيها السم، ثم سمت سائر الشاة، ثم جاءت ها.
تناول منها الذراع، فاك منها مضغة، فلم يسغها، ملسو هيلع هللا ىلص  فلا وضعتها بن يدي رسول اه 

 وبسط أصحابه أيدهم، وفيهم بر بن الراء معرور فأساغها.
 .«إن هذا العظم ليخري أنه مسموم»، ثم قال أصحابه: فلفظهاملسو هيلع هللا ىلص  وأما رسول اه 

                                                 
 (. 9955/ أخرجه ابن حبان برقم )صحيح( 9)
 (. 99999قم )/ أخرجه أمد برحسن( 9)
 (. 99959/ أخرجه أمد برقم )صحيح( 9)
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، َفَقاَل َشاة  فِيهَ ملسو هيلع هللا ىلص  ، ُأْهِدَيْت لَِرُسوِل اهَقاَل: مَرا ُفتَِحْت َخيَْرُ   َعْن َأِي ُهَرْيَرةَ  ا َسم 
َِ َمْن َكاَن َها ُهنَا ِمَن اليَُهودِ ملسو هيلع هللا ىلص: » َرُسوُل اه َل َهُْم َرُسوُل ، َفَقاُجِمُعوا َلهُ ـفَ « اْمَُعوا 

ٍء، َفَهْل َأْنتُْم َصاِدِقير َعنْهُ : » ملسو هيلع هللا ىلص اه ، َفَقاُلوا: َنَعْم َيا َأَبا الَقاِسمِ «. إِِي َسائُِلُكْم َعْن َيْ
، َفَقاَل َرُسوُل اهَقاُلوا: َأُبوَنا « َمْن َأُبوُكمْ ملسو هيلع هللا ىلص: » َفَقاَل َهُْم َرُسوُل اه ملسو هيلع هللا ىلص:  ُفاَن 

ٍء »َفَقاُلوا: َصَدْقَت َوَبِرْرَت، َفَقاَل: « وُكْم ُفاَن  َكَذْبتُْم، َبْل َأبُ » َهْل َأْنتُْم َصاِدِقير َعْن َيْ
َفَقاُلوا: َنَعْم َيا َأَبا الَقاِسِم، َوإِْن َكَذْبنَاَك َعَرْفَت َكِذَبنَا َكَا َعَرْفتَُه ِي « تُُكْم َعنْهُ الإِْن َس 

 .«؟َمْن َأْهُل النرارِ ملسو هيلع هللا ىلص: » َرُسوُل اه َأبِينَا، َقاَل َهُمْ 
اْخَسئُوا فِيَها، ملسو هيلع هللا ىلص: » ، َفَقاَل َهُْم َرُسوُل اهْخُلُفوَننَا فِيَهاـَفَقاُلوا: َنُكوُن فِيَها َيِسًرا، ُثمر تَ  

ٍء إِْن َس »ُثمر َقاَل َهُْم: «. اَ َنْخُلُفُكْم فِيَها َأَبًدا َواه  تُُكمْ الَفَهْل َأْنتُْم َصاِدِقير َعْن َيْ
اِة َسًا؟»َقاُلوا: َنَعْم، َفَقاَل: « َعنْهُ  َما »َفَقاُلوا: َنَعْم، َفَقاَل: « َهْل َجَعْلتُْم ِي َهِذِه الشر

يُح ِمنَْك، َوإِْن ُكنَْت َنبِيًا َمْ « َمََلُكْم َعَى َذلَِك  اًبا َنْسَرِ َفَقاُلوا: َأَرْدَنا إِْن ُكنَْت َكذر
كَ   .()أخرجه البخاري «َيُرر

بن الراء، قتلت قصاصا  بِرتلك امرأة وعفا عنها، فلا مات ملسو هيلع هللا ىلص  وترك رسول اه 
  . بِربقتلها 

 يأتيه اأم من هذا السم بن فرة وأخرى.ملسو هيلع هللا ىلص  وكان رسول اه 
، ِمْن َأْكَلٍة َأَكلَ ـاْحتََجَم َوُهَو مُ ملسو هيلع هللا ىلص َأنر النربِير  ري اه عنهاَعِن اْبِن َعبراٍس  َها ِمْن ْحِرم 

تَْها اْمَرَأة  ِمْن َأْهِل َخيَْرَ   .()أخرجه أمد .َشاٍة َمْسُموَمٍة، َسمر
 ملسو هيلع هللا ىلص .إى انقطاع اأهر منه ملسو هيلع هللا ىلص  وقد بلغ أثر هذا السم برسول اه 

ِذي َماَت فِيِه: ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن النربُِي قالت :  َعنَْهااه عن َعائَِشُة َرِيَ  َيا »َيُقوُل ِي َمَرِضِه الر
، َفَهَذا َأَواُن َوَجْدُت اْنِقَطاَع َأْهَِري َعا ِذي َأَكْلُت بَِخيَْرَ َعاِم الر َ الطر ئَِشُة َما َأَزاُل َأِجُد َأَم

 .()أخرجه البخاري «ِمْن َذلَِك الُسمِ 
لنبيه مراتب الفضل كلها، فاَذه نبيًا ورسواً، وجعله داعيًا   وهذا أكمل اه

 ًا وشهيدًا، فصلوات اه وسامه عليه وعى آله وأصحابه.ومعلًا، وجعله جاهد
                                                 

 (. 9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.9999/ أخرجه أمد برقم )صحيح( 9)
 (.  9999( أخرجه البخاري برقم )9)
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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 

 .قع شال خيرموضع يفدك 
إى خير بعث حيصة بن مسعود ي رجال معه إى هود ملسو هيلع هللا ىلص  ه ما وصل رسول او

 عليه. فأبطؤافدك، يدعوهم إى اإسام، 
ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اه  ا إىمن خير قذف اه الرعب ي قلوهم، فبعثوملسو هيلع هللا ىلص  فلا فرغ رسول اه 

ملسو هيلع هللا ىلص  يصاحونه عى النصف من فدك، بمثل ما صالح عليه أهل خير، فقبل رسول اه 
 ذلك منهم.

بخيل وا ركاب،  اعليهامسلمون  ف، أنه م يوجملسو هيلع هللا ىلص الصة لرسول اه فكانت فدك خ
 منها عى أهله، وعى الصغر وامحتاج من بني هاشم. قينفملسو هيلع هللا ىلص  فكان 
 : حصار وادي القرى 

 بن امدينة والشام، كثر القرى. يقع واد :وادي القرى
ى وادي القرى، وكان ها حتى انتهى إملسو هيلع هللا ىلص  بعد الصلح مع أهل فدك سار رسول اه 

أصحابه للقتال، وصفهم، ودفع لواءه إى سعد بن عبادة ملسو هيلع هللا ىلص  ماعة من اليهود، فعبأ 
 إى اإسام، وأخرهم أهم إن أسلموا أحرزوا أمواهم، ملسو هيلع هللا ىلص  ، ثم دعاهم الرسول

 إا القتال. اوحقنوا دماءهم، وحساهم عى اه، فرفضوا ذلك، وأبو
 ،فقتله فقتله، ثم برز آخر فرز له عِ  ه الزبر بن العوام فرز رجل منهم فخرج ل

وأصحابه، ملسو هيلع هللا ىلص  تلوا، ثم جالدهم الرسول وهكذا، حتى برز منهم أحد عر رجا كلهم قُ 
عنوة، ملسو هيلع هللا ىلص  فا ارتفعت الشمس مغيبها حتى أعطوا ما بأيدهم، وفتحها رسول اه 

 كثرًا. وغنمه اه تعاى أمواهم، وأصابوا أثاثًا ومتاعاً 
غام له يدعى مدعًا، أهداه له رفاعة بن زيد اجذامي، ملسو هيلع هللا ىلص  وكان مع رسول اه 

 عن حاله بعد موته.ملسو هيلع هللا ىلص  فقاتل مع امسلمن حتى قتل، وأخرهم الرسول 
، َفَفتََح اهُ َعَليْنَاملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َخَرْجنَا َمَع النربِِي   َعْن َأِي ُهَرْيَرةَ  نَْم َذَهبًا َفَلْم َنغْ  ،إَِى َخيَْرَ

َعاَم َوالثِيَاَب، ُثمر اْنَطَلْقنَا إَِى َوَا َوِرًقا، َغنِْمنَا امَ  ملسو هيلع هللا ىلص َواِدي، َوَمَع َرُسوِل اهِ التَاَع َوالطر
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َعبْد  َلُه، َوَهبَُه َلُه َرُجل  ِمْن ُجَذاٍم ُيْدَعى ِرَفاَعَة ْبَن َزْيٍد ِمْن َبنِي الُضبَيِْب، َفَلار َنَزْلنَا 
، َفَكاَن فِيِه َحتُْفُه، َفُقْلنَا: ُل َرْحَلُه، َفُرِمَي بَِسْهمحُ ـَيملسو هيلع هللا ىلص َواِدَي، َقاَم َعبُْد َرُسوِل اهِ ال

َهاَدُة َيا َرُسوَل اهِ، َقاَل  ٍد بِيَِدِه، إِنر ـُِذي َنْفُس مَكار َوالّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َرُسوُل اهِ  َهنِيئًا َلُه الشر َحمر
ْ ُتِصبَْها الالَليِْه َناًرا َأَخَذَها ِمَن الِشْمَلَة َلتَْلتَِهُب عَ  ، َقاَل: «َمَقاِسمُ ـَغنَائِِم َيْوَم َخيَْرَ َم

اكَ  اٍك َأْو ِرَ ،  ، َأَصبُْت َيْومَ ْنِ َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهَفَفِزَع النراُس، َفَجاَء َرُجل  بِِرَ َخيَْرَ
اك  ِمْن َنارٍ ملسو هيلع هللا ىلص: » َفَقاَل َرُسوُل اه اَكاِن ِمْن َنارٍ أَ  ،ِرَ  .()متفق عليه «ْو ِرَ

بوادي القرى أربعة أيام، وقسم ما أصاب عى أصحابه هناك، وترك اأرض والنخل ملسو هيلع هللا ىلص  وأقام 
 .بيد اليهود، وعاملهم مثل أهل خير، ووى عليهم عمرو بن سعيد بن العاص 

 : أمر هود تياء 
صاحوه  وفدك ووادي القرى بأهل خيرملسو هيلع هللا ىلص  ما بلغ هود تياء ما فعل رسول اه 

 عى اجزية، وأقاموا ببادهم، وأرضهم ي أيدهم.
 : عودة امسلمن إى امدينة 

وأصحابه إى امدينة، قد نرهم اه عى هود خير وما ملسو هيلع هللا ىلص  ثم انرف الرسول 
 حوها، وأعطاه من امغانم خرًا كثرًا، فكانت مدة غيبته نحوًا من شهر.

 إى امدينة حدثت أحداث منها:ملسو هيلع هللا ىلص  وي طريق عودته 
بخفض الصوت، وعدم ملسو هيلع هللا ىلص  : رفع الصحابة الصوت بذكر اه تعاى، فأمرهم  اأول

 إجهاد أنفسهم.
َهُروَن بِالترْكبِِر، ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ُكنرا َمَع النربِِي   َعْن َأِي ُموَسى  ِي َسَفٍر، َفَجَعَل النراُس َجْ

ُكْم َليَْس َتْدُعوَن َأَصمر َوَا َغائِبًا، َأُهَ ملسو هيلع هللا ىلص: »َفَقاَل النربُِي  ا النراُس اْرَبُعوا َعَى َأْنُفِسُكْم، إِنر
ُكْم َتْدُعوَن َسِميًعا َقِريبًا، َوُهَو َمَعُكمْ  َة « إِنر َقاَل َوَأَنا َخْلَفُه، َوَأَنا َأُقوُل: َا َحْوَل َوَا ُقور

 ْبَن َقيٍْس: َأَا َأُدُلَك َعَى َكنٍْز ِمْن ُكنُوِز اجَنرِة، َفُقْلُت: َبَى، َيا َعبَْد اهِ » :إِار بِاهِ، َفَقاَل 
َة إِار بِاهِ »َيا َرُسوَل اهِ َقاَل:   .()متفق عليه «ُقْل: َا َحْوَل َوَا ُقور

 : فوات صاة الفجر : الثاي
َل ِمْن َغْزَوِة َخيَْرَ َساَر َليَْلُه َحترى إَِذا َأْدَرَكُه ِحَن َقفَ ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َرُسوَل اهِ   َعْن َأِي ُهَرْيَرةَ 

َس، َوَقاَل لِبَِاٍل: ال يَْل »َكَرى َعرر ، َفَصىر بَِال  َما ُقِدَر َلُه، َوَناَم َرُسوُل اهِ «اْكَأْ َلنَا اللر
                                                 

 (. 999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
 (. 9999برقم ) (، ومسلم9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
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َفْجِر، َفَغَلبَْت الاِحَلتِِه ُمَواِجَه َفْجُر اْستَنََد بَِال  إَِى رَ الَوَأْصَحاُبُه، َفَلار َتَقاَرَب ملسو هيلع هللا ىلص 
، َوَا َأَحد  ملسو هيلع هللا ىلصبَِاًا َعيْنَاُه َوُهَو ُمْستَنِد  إَِى َراِحَلتِِه، َفَلْم َيْستَيِْقْظ َرُسوُل اهِ  ، َوَا بَِال 

ْمُس  َبتُْهُم الشر  .ِمْن َأْصَحابِِه َحترى َرَ
َهُُم اْستِيقَ ملسو هيلع هللا ىلص َفَكاَن َرُسوُل اهِ   َفَقاَل « َأْي بَِاُل »، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصاًظا، َفَفِزَع َرُسوُل اهِ َأور

ِذي َأَخَذ  ِِ الر بِنَْفِسَك، َقاَل:  -بَِأِي َأْنَت َوُأِمي َيا َرُسوَل اهِ  -بَِاُل: َأَخَذ بِنَْف
َأ َرُسوُل اهِ «اْقتَاُدوا» َاَة، ، َوأَ ملسو هيلع هللا ىلص، َفاْقتَاُدوا َرَواِحَلُهْم َشيْئًا، ُثمر َتَوضر َمَر بَِاًا َفَأَقاَم الصر

َاَة َقاَل:  َاَة َفْليَُصِلَها إَِذا َذَكَرَها»َفَصىر ِهُِم الُصبَْح، َفَلار َقَى الصر َ الصر ِِ ، «َمْن َن
َاَة لِِذْكِري"َفإِنر اهَ َقاَل:   .()متفق عليه. َأِقِم الصر

 من الناقة :ملسو هيلع هللا ىلص  : سقوط الرسول  الثالث
، َوَصِفيرُة َرِديَفتُُه ،  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل : َأْقبَْلنَا ِمْن َخيَْرَ َأَنا وَأُبو َطْلَحَة َوَرُسوُل اهِ  ْن َأَنسٍ عَ 

َع َرُسوُل اهِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل : َفَعثََرْت َناَقُة َرُسوِل اهِ َعْت َصِفيرُة .  ملسو هيلع هللا ىلص ، َفُرِ ِ ُِ َقاَل : َو
ْرَت ؟ َقاَل : ُسوَل اِه ، َجَعَلنِي اهرَ  َفاْقتََحَم َأُبو َطْلَحَة َفَقاَل : َيا اَ ، َعَليَْك  » فَِداَك  َأُرِ

َقى َأُبو َطْلَحَة َعَى َوْجِهِه الثرْوَب ، َفاْنَطَلَق إَِليَْها َفَمدر َثْوَبُه َعَليَْها ، ُثمر َأْصَلَح الَقاَل : فَ  «ْرَأةَ امَ 
 .()أخرجه أمد .تَنَْفنَاُه ، َأَحُدَنا َعْن َيِمينِِه َواآَخُر َعْن ِشَالِهِ َهَا َرْحَلَها ، َفَركِبْنَا ، ُثمر اكْ 

  إى امدينة :ملسو هيلع هللا ىلص  وصول الرسول 
 .«هذا جبل حبنا ونحبه»له جبل أحد قال:  اسره إى امدينة، حتى إذ بدملسو هيلع هللا ىلص  واصل الرسول 
َم بِِه  اللرُهمر إِِي ُأَحِرُم َما »عى امدينة، قال: ملسو هيلع هللا ىلص  فلا أرف  َبْنَ َجَبَلْيَها، ِمْثَل َما َحرر

َة، اللرُهمر َباِرْك َهُْم ِي ُمِدِهْم  َوَصاِعِهمْ   .()متفق عليه «إِْبَراِهيُم َمكر
 .، َفَلْم َيَزْل َيُقوُهَا َحترى َدَخَل امَِدينَةَ «آيِبُوَن َتاِئُبوَن َعابُِدوَن لَِرِبنَا َحاِمُدونَ  »ملسو هيلع هللا ىلص : ثم قال 

 .(0) تفق عليهم
 
 
 

                                                 
 (.  999(، ومسلم برقم )959أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
 (.9599)برقم ( وأصله ي البخاري99599/أخرجه  أمد برقم )صحيح( 9)
 (. 9999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
 (. 9999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
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 سلمي مع قريشقصة احجاج بن عاط ال -3
اُج بْ ملسو هيلع هللا ىلص  ا اْفَتَتَح َرُسوُل اهَقاَل: مر   َعْن َأَنسٍ  ، ُن ِعَاٍط: َيا َرُسوَل اهَخْيَرَ َقاَل احَجر

َِ ِهَا َأْهًا، َوإِِي ُأِريُد َأْن آتَِيُهْم، َفأَ  َة َماًا، َوإِنر  َِ بَِمكر َنا ِي ِحل  إِْن َأَنا نِْلُت ِمنَْك، إِنر 
  .َأْن َيُقوَل َما َشاءَ ملسو هيلع هللا ىلص  ا؟ َفَأِذَن َلُه َرُسوُل اهَأْو ُقْلُت َشْيئً 

َي ِمْن َغنَاِئِم  َِ َما َكاَن ِعنَْدِك، َفإِِي ُأِريُد َأْن َأْشَرِ َفَأَتى اْمَرَأَتُه ِحَن َقِدَم َفَقاَل: اْمَِعي 
ٍد ـمُ  ُْم َقِد اْسُتبِيُحوا َوُأِصيَبْت َأْمَواُهُْم، َقاَل: َفَفَشا ذَ َوَأْص ملسو هيلع هللا ىلص َحمر َة، َحابِِه، َفإِهر لَِك ِي َمكر

وًرا َقاَل: َوَبَلَغ امْس َواْنَقَمَع  ُكوَن َفَرًحا َوُرُ َعبراَس َفَعِقَر، الَرُ اخَ لُِموَن، َوَأْظَهَر امْرِ
ِي ُعْثَاُن َوَجَعَل َا َيْسَتطِيُع َأْن َيُقوَم،  : َفَأْخَرَ َزِرُي، َعْن ِمْقَسٍم َقاَل: َفَأَخَذ اجَ َقاَل َمْعَمر 

 اْبنًا َلُه ُيَقاُل َلُه: ُقَثُم، َفاْسَتْلَقى َفَوَضَعُه َعَى َصْدِرِه َوُهَو َيُقوُل:
 .َيْرَغْم َمْن َرَغمْ  َبنِي ِذي النرَعْم .... َشمْ اأَ ْنِف اأَ َشبِيَه ِذي  َحير ُقَثْم َحير ُقَثْم ..

اِج ْبِن  ِعَاٍط، َوْيَلَك َما ِجْئَت بِِه، َوَماَذا احَ َقاَل َثابِت  َعْن َأَنٍس: ُثمر َأْرَسَل ُغَاًما إَِى   جر
اُج ْبُن ِعَاٍط لُِغَاِمِه: اْقَرْأ َعَى َأِي احَ َخْر  ِمرا ِجْئَت بِِه. َقاَل اه َتُقوُل؟ َفَا َوَعَد   جر

َِ ِي َبْعِض ُبُيوتِِه ِآتَِيُه، َفإِنر ال َاَم، َوُقْل َلُه: َفْلَيْخُل  ُه، اخَ َفْضِل السر ُ َُ َرَ َعَى َما َي
اِر، َقاَل: َأْبِرْ َيا َأَبا  َعبراُس َفَرًحا الَفْضِل. َقاَل: َفَوَثَب الَفَجاَء ُغَاُمُه َفَلار َبَلَغ َباَب الدر

ُه َما َقاَل  َحترى َقبرَل  اُج، َفَأْعَتَقُه.احَ َبْنَ َعْينَْيِه، َفَأْخَرَ  جر
ُه ُثمر َجاَءُه احَ   اُج، َفَأْخَرَ ، َوَغنَِم َأْمَواملسو هيلع هللا ىلص  َأنر َرُسوَل اهجر َهُْم، َوَجَرْت َقِد اْفَتتََح َخْيَرَ

ْم، َواص ِسَهاُم اه َخَذَها ـََصِفيرَة بِنَْت ُحَيي  َفاتملسو هيلع هللا ىلص  اه َطَفى َرُسوُل ـَْعزر َوَجلر ِي َأْمَواِهِ
َها َأْن ُيْعتَِقَها َ َوَتُكوَن  ،َوَتُكوَن َزْوَجتَُه، َأْو َتْلَحَق بَِأْهلَِها، َفاْخَتاَرْت َأْن ُيْعتَِقَها ،لِنَْفِسِه، َوَخرر

َِ َهاُهنَا، َأَرْدُت َأْن َأْمَعَ  َفاْستَْأَذْنُت َرُسوَل  ُه َفَأْذَهَب بِِه،َزْوَجتَُه، َوَلِكنِي ِجْئُت مَِاٍل َكاَن 
َِ َأْن َأُقوَل َما ِشْئُت ملسو هيلع هللا ىلص اه  .َفَأْخِف َعنِي َثَاًثا، ُثمر اْذُكْر َما َبَدا َلَك ،، َفَأِذَن 
ِِ  َوَمَتاٍع، َفَجَمَعْتُه َفَدَفَعْتُه إَِلْيهِ ـَْقاَل: َفَجَمَعْت ام  ، ُثمر اْسَتَمرر بِِه، َرَأُتُه َما َكاَن ِعنَْدَها ِمْن ُح

ُه َقْد احَ َعبراُس اْمَرَأَة الَفَلار َكاَن َبْعَد َثَاٍث َأَتى  ْتُه َأنر اِج، َفَقاَل: َما َفَعَل َزْوُجِك؟ َفَأْخَرَ جر
ِذي َبَلَغَك. َفْضِل، َلَقْد َشقر َعَلْينَا الَيا َأَبا اه ْخِزيَك ـَُذَهَب َيْوَم َكَذا َوَكَذا، َوَقاَلْت: َا ي الر

ُزِي اهَقاَل  َخْيَرَ َعَى َرُسولِِه اه إِار َما َأْحَبْبنَا: َفَتَح  ، َوَمْ َيُكْن بَِحْمِد اه: َأَجْل َا َحْ
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َصِفيرَة بِنَْت ُحَيي  لِنَْفِسِه، َفإِْن َكاَنْت ملسو هيلع هللا ىلص  ، َواْصَطَفى َرُسوُل اهَوَجَرْت فِيَها ِسَهاُم اه ملسو هيلع هللا ىلص
 .ِقي بِهِ احَ َحاَجة  ِي َزْوِجِك فَ  َلِك 

،  َقاَلْت: َأُظنَُك َواه  ُتِك. اأَ َصاِدًقا. َقاَل: َفإِِي َصاِدق   ْمُر َعَى َما َأْخَرْ
َجالَِس ُقَرْيٍش َوُهْم َيُقوُلوَن إَِذا َمرر ِهِْم: َا ُيِصيُبَك إِار َخْر  َيا َأَبا ـَفَذَهَب َحترى َأَتى م

ِي اهِل. َقاَل َهُْم: َمْ ُيِصْبنِي إِار َخْر  بَِحْمِد َفْض ال اُج ْبُن ِعَاطٍ احَ ، َقْد َأْخَرَ َأنر َخْيَرَ  جر
، َواْصَطَفى َصِفيرَة لِنَْفِسِه، َوَقْد َسَأَلنِي َوَجَرْت فِيَها ِسَهاُم اه َعَى َرُسولِِه،اه َقْد َفَتَحَها 

ٍء َهاُهنَا، ُثمر َيْذَهَب.َأْن ُأْخِفَي َعَليْ   ِه َثَاًثا ، َوإِنرَا َجاَء لَِيْأُخَذ َماَلُه، َوَما َكاَن َلُه ِمْن َيْ
تِي َكاَنْت بِامُ الاه َقاَل: َفَردر   كَِن، َوَخَرَج مْسلِِمَن َعَى اَكآَبَة الر ْسلُِموَن، َوَمْن امُ ْرِ

ُهُم الترى َأَتُوا َكاَن َدَخَل َبْيَتُه ُمْكَتِئًبا َح  ر اماخَ َعبراَس، َفَأْخَرَ َُ ، َف  -اه ْسلُِموَن َوَردر َرَ
كِنَ ْو َغْيٍظ، َأْو ُحْزٍن َعَى امُ أَ  -َيْعنِي َما َكاَن ِمْن َكآَبٍة   .()أخرجه أمد .ْرِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.  99995/ أخرجه أمد برقم )صحيح( 9)
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 بأم حبيبة ري اه عنهاملسو هيلع هللا ىلص  سول دخول الر -2
خير إى امدينة، وجد ي انتظاره زوجته أم حبيبة رملة  منملسو هيلع هللا ىلص  ما رجع رسول اه 

وأصحابه، وم تذهب  ر فبنت أي سفيان، بعد أن رجعت من احبشة مع جع
 معهم إى خير، بل جلست ي امدينة.

قد بعث إى النجاي عمرو بن أمية الضمري ليزوجه أم حبيبة، ملسو هيلع هللا ىلص  وكان رسول اه 
  طالب وأصحابه ري اه عنهم.ويبعث ها إليه مع جعفر بن أي

، فليس ي أزواجه من هي ملسو هيلع هللا ىلص وكانت أم حبيبة ري اه عنها من بنات عم الرسول 
أقرب إليه نسبًا منها، وا ي نسائه من هي أكثر صداقًا منها، وا من تزوج ها وهي 

 نائية الدار أبعد منها.
بن جحش، فات عنها  وقد هاجرت ري اه عنها إى احبشة مع زوجها عبد اه

 وهم باحبشة.
بضعًا وثاثن سنة، وتوفيت ملسو هيلع هللا ىلص  عمر أم حبيبة ري اه عنها حن دخل ها رسول اه  نوكا

 ري اه عنها سنة أربع وأربعن من اهجرة، ي خافة أخيها معاوية ري اه عنها.
َا َكاَنْت ْحَت ُعبَ  َعْن ُعْرَوَة َعْن ُأِم َحبِيبَةَ  ، َوَكاَن َأَتى النرَجاِير يِْد اهِ ْبِن َجْحشٍ َأهر
َج ُأمر َحبِيَبةَ ملسو هيلع هللا ىلص َفَاَت، َوإِنر َرُسوَل اِه  َا بَِأْرِض  ،َتَزور اهُ احَ َوإِهر َجَها إِير  ،النرَجاِيُ  َبَشِة، َزور

 .()أخرجه أمد .آَاٍف  َوَمَهَرَها َأْرَبَعةَ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.99999/ أخرجه  أمد برقم )صحيح( 9)
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 غزوة ذات الرقاع -1
ت هذه الغزوة بذات الرقاع أن الصحابة ري اه عنهم لفوا عى أرجلهم سمي

 اخرق بعد أن تنقبت خفافهم.
ِي َغْزَوٍة َوَنْحُن ِسترُة َنَفٍر، َبيْنَنَا َبِعر  َنْعتَِقبُُه، ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َخَرْجنَا َمَع النربِِي  َعْن َأِي ُموَسى 

َدَماَي، َوَسَقَطْت َأْظَفاِري، َوُكنرا َنُلُف َعَى َأْرُجلِنَا اِخَرَق، َفُسِميَْت َفنَِقبَْت َأْقَداُمنَا، َوَنِقبَْت قَ 
 .()متفق عليه .َغْزَوَة َذاِت الِرَقاِع، مَِا ُكنرا َنْعِصُب ِمَن اِخَرِق َعَى َأْرُجلِنَا

با هريرة أن أ ؛وغزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة خير، ي السنة السابعة من اهجرة
غزوة ذات الرقاع، فلزم أها كانت بعد خير،  وسى اأشعري ري اه عنها شهداوأبا م

 وهو ي خير.ملسو هيلع هللا ىلص  أن أبا موسى وأبا هريرة ري اه عنها قدما عى الرسول 
اخَْوِف ِي َصىر بَِأْصَحابِِه ِي ملسو هيلع هللا ىلص َأنر النربِير  َرِيَ اه َعنُْهَا  هَعْن َجابِِر ْبِن َعبِْد ا

ابَِعِة، َغْزَوِة َذاِت الِرَقاعِ   .()أخرجه البخاري.َغْزَوِة السر
أن موعًا من بني حارب، أو من أنار، ملسو هيلع هللا ىلص  وسبب هذه الغزوة أنه بلغ رسول اه 

 ملسو هيلع هللا ىلص .وبني ثعلبة من غطفان، قد أمعوا عى حربه 
مل عى امدينة تعي أربعائة أو سبعائة من أصحابه، واسملسو هيلع هللا ىلص  فخرج إليهم الرسول 

 .، وقيل أبا ذر الغفاري عثان بن عفان 
بن مكة وامدينة، فلم جد  ة قرب مكة، موضعلخاهم بنحتى أتى حملسو هيلع هللا ىلص   ومى رسول اه

جارية وضيئة، وهربت اأعراب إى رؤوس  نهم أحدًا إا نسوة، فأخذهن وفيهي حا
كن بينهم قتال، وقد أخاف الناس بعضهم منهم فتقارب الناس، وم ي اً اجبال، ثم لقي مع

ر امركون عليهم، فصى رسول غِ بعضاً، وحرت صاة العر، فخاف امسلمون أن يُ 
 بأصحابه صاة اخوف، ثم انرف راجعاً إى امدينة وقد غاب مس عرة ليلة.ملسو هيلع هللا ىلص  اه 

 .امدينة بسامته وسامة امسلمن إىبشرًا  جعال بن راقة ملسو هيلع هللا ىلص  وبعث 
َيُكْن  إَِى َذاِت الِرَقاِع ِمْن َنْخٍل، َفلَِقَي َمًْعا ِمْن َغطََفاَن، َفلَمْ ملسو هيلع هللا ىلص َخَرَج النربُِي قال:  عن جابر 

، َوأََخاَف النراُس َبْعُضُهْم بَْعًضا، َفَصىر النربُِي   .()أخرجه البخاري .َرْكَعتَِي اخَْوِف ملسو هيلع هللا ىلص قِتَال 
                                                 

 (. 9999(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
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بَِذاِت الِرَقاِع، َفإَِذا َأَتيْنَا َعَى َشَجَرٍة َظلِيَلٍة ملسو هيلع هللا ىلص ا َمَع النربِِي َقاَل: ُكنر   َعْن َجابِرٍ و
كَِن َوَسيُْف النربِِي ملسو هيلع هللا ىلصَتَرْكنَاَها لِلنربِِي  َجَرِة، ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَجاَء َرُجل  ِمَن امُْرِ ُمَعلرق  بِالشر

اُفنِي؟ َقاَل:  َ ََ َطُه، َفَقاَل:  َدُه « ها»ْمنَُعَك ِمنِي؟ َقاَل: يَ  ، َقاَل: َفَمنْ «اَ »َفاْخَرَ َفتََهدر
ُروا، َوَصىر ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَحاُب النربِِي  ، ُثمر َتَأخر اَُة، َفَصىر بَِطائَِفٍة َرْكَعتَْنِ ، َوُأِقيَمِت الصر

، َوَكاَن لِلنربِِي  ائَِفِة اأُْخَرى َرْكَعتَْنِ ، َولِْلَقْوِم َرْكَعتَانِ ملسو هيلع هللا ىلص بِالطر  .()أخرجه البخاري .َأْرَبع 
  إى امدينة : ملسو هيلع هللا ىلصاأحداث التي وقعت أثناء رجوع النبي 

 ورث بن احارث :غاحادث اأول : قصة 
َفَلار َقَفَل  ِقَبَل َنْجٍد،ملسو هيلع هللا ىلص  هُه َغَزا َمَع  َرُسوِل اَأنر  َرِيَ اه َعنُْهَا َأْخَرَ  هعن َجابَِر ْبَن َعْبِد ا

 ،ملسو هيلع هللا ىلصاه ُه، َفَأْدَرَكْتُهُم الَقاِئَلُة ِي َواٍد َكثِِر الِعَضاِه، َفنََزَل َرُسوُل َقَفَل َمعَ ملسو هيلع هللا ىلص  هَرُسوُل ا
َق النراُس َيْستَظُِلوَن بِالشر  َحَْت َسُمَرٍة َوَعلرَق ِهَا َسيَْفُه، َونِْمنَا ملسو هيلع هللا ىلص  َجِر، َفنََزَل َرُسوُل اهَوَتَفرر

، َفَقاَل: َيْدُعوَنا،ملسو هيلع هللا ىلص  ْوَمًة، َفإَِذا َرُسوُل اهنَ  ر َسيِْفي، َوَأَنا » َوإَِذا ِعنَْدُه َأْعَراِي  َِ َط َع إِنر َهَذا اْخَرَ
، َفاْستَيَْقْظُت َوُهَو ِي َيِدِه َصْلتًا، َفَقاَل: َمْن َيمْ  َوَمْ  « -َثاًَثا  -، نَُعَك ِمنِي؟ َفُقْلُت: اهَنائِم 

 .()متفق عليه .ُيَعاِقبُْه َوَجَلَس 
 : لثاي : قصة مل جابر احادث ا

من جابر بن عبد اه ري اه ملسو هيلع هللا ىلص  ي طريق العودة من ذات الرقاع ابتاع رسول اه 
عن دين أبيه، فأخره ملسو هيلع هللا ىلص  عنها مله، ورط له ظهره إى امدينة، وسأله رسول اه 

 ملسو هيلع هللا ىلص .به، واستغفر له رسول اه 
، َفتََاَحَق ِي ملسو هيلع هللا ىلصاَل: َغَزْوُت َمَع َرُسوِل اهِ قَ  ري اه عنها َعْن َجابِِر ْبِن َعبِْد اهِ

 : َِ َِ َقْد َأْعيَا، َوَا َيَكاُد َيِسُر، َقاَل: َفَقاَل  تِي َناِضح   َقاَل: ُقْلُت: « بَِعِرَك؟ـَما لِ »َوَحْ
، َقاَل: َفتََخلرَف َرُسوُل اهِ  اَمَها اإِ َدِي ، َفَزَجَرُه َوَدَعا َلُه، َفَا َزاَل َبْنَ يَ ملسو هيلع هللا ىلصَعلِيل  بِِل ُقدر

 : َِ َقاَل: ُقْلُت: بَِخْرٍ َقْد َأَصاَبتُْه َبَرَكُتَك، َقاَل: « َرى َبِعَرَك؟ـَكيَْف تَ »َيِسُر، َقاَل: َفَقاَل 
ُه، َقاَل: َفُقْلُت: َنَعْم، َفبِْعتُُه إِ « َأَفتَبِيُعنِيِه؟» اُه َعَى َفاْستَْحيَيُْت، َوَمْ َيُكْن َلنَا َناِضح  َغْرُ ير

َِ َفَقاَر َظْهِرِه َحترى َأْبُلَغ امَ   .ِدينَةَ َأنر 
  َِ ، َفاْستَْأَذْنتُُه، َفَأِذَن  ْمُت النراَس إَِى  ،َقاَل: َفُقْلُت َلُه: َيا َرُسوَل اهِ، إِِي َعُروس   ِدينَةِ امَ َفتََقدر
، َفَسَأَلنِي عَ   َِ ُتُه بَِا َصنَْعُت فِيِه، َفَاَمنِي فِيِه، الِن َحترى اْنَتَهْيُت، َفَلِقَينِي َخا َبِعِر، َفَأْخَرْ

َِ ِحَن اْسَتْأَذْنُتُه: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َوَقْد َكاَن َرُسوُل اهِ  ْجَت؟ َأبِْكًرا َأْم َثِيًبا؟»َقاَل  ، َفُقْلُت «َما َتَزور
                                                 

 (. 9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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ْجُت َثِيًبا، َقاَل:  ْجَت بِْكًرا »َلُه: َتَزور ، هَفُقْلُت َلُه: َيا َرُسوَل ا، «ُتَاِعُبَك َوُتَاِعُبَها؟َأَفَا َتَزور
َج إَِلْيِهنر ِمْثلَ  -َأِو اْسُتْشِهَد  -ُتُوِيَ َوالِِدي  ، َفَكِرْهُت َأْن َأَتَزور َِ َأَخَوات  ِصَغار  ُهنر َفَا ـَو

ْجُت َثِيًبا لِتَ  ، َفَتَزور ، َوَا َتُقوُم َعَلْيِهنر ، َقاَل ُتَؤِدُهُنر : َفَلار َقِدَم َرُسوُل ُقوَم َعَلْيِهنر َوُتَؤِدَهُنر
ر الامَِدينََة َغَدْوُت إَِلْيِه بِ ملسو هيلع هللا ىلص  اه َِ ُه َع  .() متفق عليه.َبِعِر، َفَأْعَطاِي َثَمنَُه َوَردر

رة :احادث الثالث : أفراخ احُ   مر
َفَرَأْينَا  ،َفاْنَطَلَق ِحَاَجتِهِ  سفر،ِي ملسو هيلع هللا ىلص اِه  َرُسوُل َقاَل : ُكنرا َمَع   مسعود نب عبداهعن 
ملسو هيلع هللا ىلص َتْفِرُش، َفَجاَء النربُِي فجعلت َرُة مر ، َفَجاَءِت احُ َفَأَخْذَنا َفْرَخْيَها ،ناْمَرًة َمَعَها َفْرَخ ـُح 

 .() ودوأبودا أخرجه أمد «َمْن َفَجَع َهِذِه بَِوَلِدَها ؟ ُرُدوا َوَلَدَها إَِلْيَها»َفَقاَل: 
 : اري اه عنه وعار بن يار اد بن براحادث الرابع : قصة عبر 

ِي َغْزَوِة َذاِت الِرَقاِع، ملسو هيلع هللا ىلص  َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اهَقاَل:   َعبِْد اه َعْن َجابِِر ْبن 
كَِن، فَ امُ َفُأِصيبَْت اْمَرَأة  ِمَن  َف َرُسوُل اهْرِ ، َوَجاَء َزْوُجَها َوَكاَن َقافًِا ملسو هيلع هللا ىلص   َلار اْنَرَ

ِريَق َدًما ِي َأْصَحاِب مُ  ٍد ـَغائِبًا، َفَحَلَف َأْن َا َينْتَِهَي َحترى ُهْ ، َفَخَرَج َيتْبَُع َأَثَر ملسو هيلع هللا ىلصَحمر
َب َرُجل  َفاْنتَدَ « َمْن َرُجل  َيْكَلُؤَنا َليَْلتَنَا َهِذِه؟»َمنِْزًا، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ، َفنََزَل النربُِي ملسو هيلع هللا ىلصالنربِِي 

َفُكوُنوا بَِفِم »، َقاَل: اَا: َنْحُن َيا َرُسوَل اهْنَصاِر، َفقَ اأَ ِمَن امَُهاِجِريَن، َوَرُجل  ِمَن 
 .َواِديال، َقاَل: َوَكاُنوا َنَزُلوا إَِى ِشْعٍب ِمَن « الِشْعِب 

ُجَاِن إَِى َفِم الِشْعِب َقاَل   يِْل َأَحُب إَِليَْك  ْنَصاِرُي اأَ َفَلار َخَرَج الرر لِْلُمَهاِجِرِي: َأُي اللر
َلُه َأْو آِخَرُه؟ َقاَل: اكْ  َلُه، َفاْضَطَجَع امُ َأْن َأْكِفيََكُه؟ َأور َهاِجِرُي َفنَاَم، َوَقاَم ِفنِي َأور

ُجِل َعَرَف َأنرهُ اأَ  ُجُل، َفَلار َرَأى َشْخَص الرر ، َوَأَتى الرر ِِ َقْوِم، الُة َربِيئَ  ْنَصاِرُي ُيَص
آَخَر، َفَوَضَعُه  َقائًِا، ُثمر َرَماُه بَِسْهم، َفَوَضَعُه فِيِه، َفنََزَعُه َفَوَضَعُه، َوَثبََت َفَرَماُه بَِسْهم

، ُثمر فِيِه، َفنََزَعُه َفَوَضَعُه، َوَثَبَت َقائًِا، ُثمر َعاَد َلُه بِثَالٍِث، َفَوَضَعُه فِيِه، َفنََزَعُه َفَوَضَعهُ 
ُجُل  ا الرر َرَكَع َوَسَجَد، ُثمر َأَهبر َصاِحبَُه، َفَقاَل: اْجلِْس َفَقْد ُأوتِيَت، َفَوَثَب، َفَلار َرآُمَ

َماِء، َقاَل: ْنَصاِرِي ِمَن الدِ اأَ ُمَهاِجِرُي َما بِ ـَعَرَف َأْن َقْد َنَذُروا بِِه َفَهَرَب، َفَلار َرَأى ال
َا َأْهبَبْتَنِي َقاَل: ُكنُْت ِي ُسوَرٍة َأْقَرُؤَها، َفَلْم ُأِحبر َأْن َأْقَطَعَها َحترى ، أَ ُسبَْحاَن اه

ْمَي َرَكعْ  ْغًرا َأَمَرِي  َرُسوُل ، َلْوَا َأْن ُأَضيَِع ثَ ُت َفُأِريتَُك، َواْيُم اهُأْنِفَذَها، َفَلار َتاَبَع الرر
ِِ ملسو هيلع هللا ىلص  اه  .()أخرجه أمد  . َقبَْل َأْن َأْقَطَعَها، َأْو ُأْنِفَذَهابِِحْفظِِه، َلَقَطَع َنْف

                                                 
 (. 999(، ومسلم برقم )9599، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه(  9)
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 إى تربة رية عمر بن اخطاب  -3
، عمر بن اخطاب ملسو هيلع هللا ىلص  ث رسول اه ي شهر شعبان من السنة السابعة للهجرة، بع

ي ثاثن راكبًا إى بني نر بن معاوية بن بكر بن هوازن، وبني جشم بن بكر بن 
 قرب مكة. وادٍ هوازن، بربة، 
بمن معه إليهم، يسرون بالليل، ويكمنون ي النهار، فأتى اخر  فخرج عمر 

هوازن فهربوا، وجاء عمر إى حاهم فلم يلق أحدًا، فانرف راجعًا إى امدينة، 
من ديار هذيل قال له دليله من بني هال: هل لك ي مع آخر من  دفلا كان باجد

ملسو هيلع هللا ىلص  : ما أمري رسول اه فقال له عمر  ؟أجدبت بادهم ا سائرين، قدؤخثعم جا
 راجعًا إى امدينة. هم، إنا أمري أن أقاتل هوازن تربة، فانرف عمر 

 إى بني فزارة رية أي بكر الصديق  -12
إى  أبا بكر الصديق ملسو هيلع هللا ىلص  من السنة السابعة للهجرة، بعث رسول اه  ،ي شعبان

 بني فزارة ي نجد.
َرُه َرُسوُل اِه   سلمة بن اأكوععن  َعَلْينَا، ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َغَزْوَنا َفَزاَرَة َوَعَلْينَا َأُبو َبْكٍر، َأمر

ْسنَا، ُثمر َشنر ـَفَلار َكاَن َبْينَنَا َوَبْنَ ال َاَء، َفَقَتَل ـَغاَرَة، َفَوَرَد الالَاِء َساَعة  َأَمَرَنا َأُبو َبْكٍر َفَعرر
َراِرُي، َفَخِشيُت َأْن َيْسبُِقوِي  َمْن َقَتَل  َعَليِْه، َوَسَبى، َوَأْنُظُر إَِى ُعنٍُق ِمَن النراِس فِيِهُم الذر

ْهَم َوَقُفوا، َفِجْئُت ِهِْم اجَ َبِل، َفَرَمْيُت بَِسْهٍم َبْينُهْم َوَبْنَ اجَ إَِى  َبِل، َفَلار َرَأُوا السر
َمَعَها اْبنَة   -َقْشُع: النِْطُع الَقاَل:  -ة  ِمْن َبنِي َفَزاَرَة َعَلْيَها َقْشع  ِمْن َأَدٍم َأُسوُقُهْم َوفِيِهِم اْمَرأَ 

َلنِي َأُبو َبْكٍر اْبنََتَها، َفَقِدْمنَا الَهَا ِمْن َأْحَسِن  َعَرِب، َفُسْقُتُهْم َحترى َأَتْيُت ِهِْم َأَبا َبْكٍر، َفنَفر
َيا َسَلَمُة، َهْب »ِي الُسوِق، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ُت َهَا َثْوًبا، َفَلِقَينِي َرُسوُل اِه َوَما َكَشفْ  ،َمِدينَةَ ـال

َوَما َكَشْفُت َهَا َثْوًبا، ُثمر َلِقَينِي  ،َلَقْد َأْعَجَبْتنِي ه، َوااهِ ، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل « ةَ َمْرأَ ـَِ ال
: ـفَ ُسوِق، ـَغِد ِي الالِمَن ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اِه  َِ َِ ال»َقاَل  ، «وكَ َأب َمْرَأَة هـَيا َسَلَمُة، َهْب 

إَِى َأْهِل ملسو هيلع هللا ىلص  ها، َفَبَعَث ِهَا َرُسوُل اَما َكَشْفُت َهَا َثْوبً  ه، َفَواهُت: ِهَي َلَك َيا َرُسوَل اَفُقلْ 
ةَ  وا بَِمكر َة، َفَفَدى ِهَا َناًسا ِمَن امُْسلِِمَن َكاُنوا ُأِرُ  .()أخرجه مسلم .َمكر

                                                 
 (. 9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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 إى بني مرة  رية بشر بن سعد  -11
، ي بشر بن سعد ملسو هيلع هللا ىلص  ي شهر شعبان، سنة سبع من اهجرة، بعث رسول اه 
 ثاثن راكبًا إى بني مرة، وكانوا شال امدينة قرب فدك.

إى ديارهم م جد أحدًا، فاستاق النعم والشاة، ثم انحدر إى  فلا وصل بشر 
ينة، فلا علم بنو مرة باخر حقوهم فأدركوهم فراموا بالنبل، حتى فنيت نبل امد
صحابه، فقتلوا من قتلوا من أصحاب بشر أملن، ثم مل بنو مرة عى بشر وامس

فظنوه قد حتى ارتث وسقط،  ري اه عنهم، وفر من فر منهم، وقاتل بشر 
 ائهم.شمات، ورجعوا بأنعامهم و

حتى انتهى إى فدك، وأقام عند هودي أيامًا حتى  حامل بشر  ثم ي امساء
 ضمدت جراحه، ثم رجع إى امدينة.

 علبة بن زيد احارثي.ملسو هيلع هللا ىلص  وقد نقل خر مصاب هذه الَية إى رسول اه 
 إى اميفعة رية غالب بن عبد اه الليثي  -12

رة، وقد بعثها رسول اه من السنة السابعة للهج ،كانت هذه الَية ي شهر رمضان
 إى احرقة من جهينة، بينها وبن امدينة ثانية برد، من ناحية نجد.ملسو هيلع هللا ىلص  

، ي مائة وثاثن رجا، إليهم غالب بن عبد اه الليثي ملسو هيلع هللا ىلص  وقد بعث رسول اه 
 ملسو هيلع هللا ىلص .ودليلهم يسار موى رسول اه 

وشاء،  واستاقوا نعاً لوا من أرف هم، تقوصلوا إى ديارهم هجموا عليهم، فوما 
 ورجعوا إى امدينة، وم يأروا أحدًا.

إَِى احَُرَقِة، ملسو هيلع هللا ىلص  ها َرُسوُل اَبَعَثنَ عن أسامة بن زيد بن حارثة ري اه عنها قال: 
ْقُت َأَنا َوَرُجل  ِمَن اأَْنَصاِر َرُجًا ِمنُْهْم، َفَلار  َغِشينَاُه، َفَصبرْحنَا الَقْوَم َفَهَزْمنَاُهْم، َوَحِ

ي َحترى َقَتْلُتُه، َفَلار َقِدْمنَا َبَلَغ النربِير  ،اهَقاَل: اَ إَِلَه إِار  َفَكفر اأَْنَصاِرُي َفَطَعنُْتُه بُِرْحِ
َفَا َزاَل ُقْلُت: َكاَن ُمَتَعِوًذا، «  َقاَل اَ إَِلَه إِار اه َيا ُأَساَمُة، َأَقَتْلَتُه َبْعَد َما»، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص

 .()أخرجه البخاري .ُيَكِرُرَها، َحترى َمَنرْيُت َأِي َمْ َأُكْن َأْسَلْمُت َقْبَل َذلَِك الَيْومِ 
                                                 

 (. 9999م )( أخرجه البخاري برق9)
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 إى يمن وُجبار رية بشر بن سعد  -13
أن معًا من غطفان ملسو هيلع هللا ىلص  ي شهر شوال، من السنة السابعة للهجرة، بلغ رسول اه 

 لإغارة عى امدينة أو أطرافها.واعدهم عيينة بن حصن الفزاري 
فعقد له لواًء، وبعث معه ثاثائة رجل،  بشر بن سعد ملسو هيلع هللا ىلص  فدعا رسول اه 

وأمرهم أن يسروا بالليل، ويكمنوا بالنهار، وخرج معهم حسن بن نويرة اأشجعي 
 دلياً، وهو الذي قدم بخر جمع غطفان.

اح أسفل خير، ثم خرجوا إى يمن وجبار، فنزلوا بس افسارت الَية حتى أتو
القوم فأصابوا هم نعا كثرًا، وتفرق الرعاء، وذهبوا إى القوم فأخروهم، فتفرقوا 
وحقوا بعلياء بادهم، فلحقهم بشر وأصحابه حتى أتوا حاهم، فلم يظفر بأحد 

فرجع بالنعم والرجلن إى امدينة فأسلا، فأرسلها ، منهم إا رجلن أرما
 ملسو هيلع هللا ىلص .ول اه رس

وما فر عيينة بن حصن منهزمًا لقيه احارث بن عوف امري، وكان حليفًا له، فاستوقفه 
 وهو يركض.  خلفي الطلب، أصحاب حمد ،ما أقدر  ،احارث، فقال عيينة: ا

فقال له احارث: قد آن لك يا عيينة أن تقر عا ترى، إن حمدًا وطئ الباد، 
 وأنت موضع ي غر يء.

 كان هذا اأمر سببًا ي جعل عيينة يفكر ي اإسام.ف
 أر ثامة بن ُأثال احنفي وإسامه -14

َخْيًا ِقَبَل َنْجٍد، َفَجاَءْت بَِرُجٍل ِمْن َبنِي َحنِيَفَة ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َبَعَث النربُِي  عن أي هريرة 
، ملسو هيلع هللا ىلصْن َسَواِري امَْسِجِد، َفَخَرَج إَِلْيِه النربُِي ُيَقاُل َلُه ُثَاَمُة ْبُن ُأَثاٍل، َفَرَبُطوُه بَِساِرَيٍة مِ 

 .«َما ِعنَْدَك َيا ُثَاَمُة؟»َفَقاَل: 
ُد، إِْن َتْقُتْلنِي َتْقُتْل َذا َدٍم، َوإِْن ُتنِْعْم ُتنِْعْم َعَى َشاكٍِر، َوإِْن ـَفَقاَل: ِعنِْدي َخْر  َيا مُ   َحمر

َك َحترى َكاَن الَغُد، ُثمر َقاَل َلُه:  ُكنَْت ُتِريُد اَماَل َفَسْل ِمنْهُ  َما ِعنَْدَك َيا »َما ِشْئَت َفُرِ
َكُه َحترى َكاَن َبْعَد الَغِد، َفَقاَل: « ُثَاَمُة؟ َقاَل: َما ُقْلُت َلَك: إِْن ُتنِْعْم ُتنِْعْم َعَى َشاكٍِر، َفَرَ

ٍل خْ َفاْنَطَلَق إَِى نَ « َاَمةَ َأْطلُِقوا ثُ »َلَك، َفَقاَل:  َفَقاَل: ِعنِْدي َما ُقْلُت « َما ِعنَْدَك َيا ُثَاَمُة؟»
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، َوَأْشَهُد َأْن اَ إَِلَه إِار اه َقِريٍب ِمَن اَمْسِجِد، َفاْغَتَسَل ُثمر َدَخَل امَْسِجَد، َفَقاَل: َأْشَهدُ 
ًدا َرُسوُل اهـَُأنر م ُد، َواهـ، َيا مُ َحمر ر ِمْن َما َكاَن َعَى  َحمر ََ اأَْرِض َوْجه  َأْبَغَض إِ

، َواهَوْجِهَك، َفَقْد َأْصَبَح َوْجُهَك َأَح  ر ََ ر ِمْن  بر الُوُجوِه إِ ََ َما َكاَن ِمْن ِديٍن َأْبَغَض إِ
، َواهِدينَِك، َفَأْصَبَح ِدينَُك َأَح  ر ََ ر ِمْن بَ  بر الِديِن إِ ََ َلِدَك، َما َكاَن ِمْن َبَلٍد َأْبَغُض إِ

، َوإِنر َخْيَلَك َأَخَذْتنِي َوَأَنا ُأِريُد الُعْمَرَة، َفَاَذا َتَرى؟  ر ََ َفَأْصَبَح َبَلُدَك َأَحبر البَِاِد إِ
ُه َرُسوُل  َ : َصَبْوَت، َقاَل: اَ،  ،ملسو هيلع هللا ىلصاه َفَبرر َة َقاَل َلُه َقاِئل  َوَأَمَرُه َأْن َيْعَتِمَر، َفَلار َقِدَم َمكر

ٍد َرُسوِل اهـْن َأْسَلْمُت َمَع مُ َوَلكِ  ، اَ َيْأتِيُكْم ِمَن الَيَاَمِة َحبرُة ِحنَْطٍة، ، َواَ َواهملسو هيلع هللا ىلص َحمر
 .() متفق عليه .ملسو هيلع هللا ىلصَحترى َيْأَذَن فِيَها النربُِي 

ثم خرج ثامة إى اليامة، فمنعهم أن حملوا إى مكة شيئًا، حتى أر بقريش 
 .العلهز ااجوع، وأكلو

ي امدينة، فقال له: أنشدكم اه ملسو هيلع هللا ىلص  فأرسلت قريش وفدًا بقيادة أي سفيان إى رسول اه 
، فقال أبو «بى»ملسو هيلع هللا ىلص : عثت رمة للعامن، فقال رسول اه والرحم، إنك تزعم أنك بُ 

 سفيان: قد قتلت اآباء بالسيف، واأبناء باجوع.
بينهم وبن احمل إى مكة، ففعل  أن خِ  لإى ثامة بن أثاملسو هيلع هللا ىلص  ب رسول اه فكت
  ، : وأنزل اه تعاى                     

  [ . 99/امؤمنون] 
عى إسامه، وم يرتد مع من ارتد من أهل اليامة، حن تنبأ  وقد ظل ثامة 

 مسيلمة الكذاب.
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (. 9999(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
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 عمرة القضاء -15
أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص  بعة للهجرة، أمر الرسول ما دخل هال شهر ذي القعدة، من السنة السا

بالعمرة، تنفيذًا ما تم ااتفاق عليه مع قريش ي صلح احديبية، بأن يعتمر امسلمون ي 
 العام القادم ي شهر ذي القعدة.

ا من مات خيتخلف عنه أحد من شهد احديبية للعمرة، وم ملسو هيلع هللا ىلص  فخرج رسول اه 
 ي خير أو غرها.

من امسلمن ألفن، سوى النساء والصبيان، من ملسو هيلع هللا ىلص  مع رسول اه فكان جموع من خرج 
 أهل احديبية وغرهم.

ملسو هيلع هللا ىلص  ، وساق رسول اه بن اأضبط الديِ  فعى امدينة عويملسو هيلع هللا ىلص  مل رسول اه واستع
ستن بدنة، وجعل عليها ناجية بن جندب اأسلمي، يسر ها أمامه، ومعه أربعة فتيان من 

 أسلم.
 من غدر أهل مكة. معه الساح والدروع والرماح خوفاً ملسو هيلع هللا ىلص  ل وقد مل الرسو

 وقاد معه مائة فارس، احتياطًا من غدر امركن.
م ، وقدر م اخيل أمامه، عليها حمد بن مسلمة إى ذي احليفة، قدر ملسو هيلع هللا ىلص  فلا انتهى 

 .الساح، واستعمل عليه بشر بن سعد 
 وامسلمون معه يلبون. ،ليفة، ولبىاح ذي وأصحابه من مسجدملسو هيلع هللا ىلص  وأحرم رسول اه 

ي اخيل، فلا كان بمر الظهران، واد بن مكة  ومى حمد بن مسلمة 
لوه عن سبب جيئه باخيل، فقال: هذا أسفان، وجد ها نفرًا من قريش، فسوع

مع بشر بن  يصبِح هذا امنزل غدًا إن شاء اه، ورأوا ساحًا كثراً ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اه 
 .سعد 

رجوا راعًا حتى أتوا مكة، فأخروا قريشًا با رأوا وسمعوا، ففزعت قريش، وقالوا: فخ
 واه ما أحدثنا حدثا، وإنا عى كتابنا وهدنتنا، ففيم يغزونا حمد ي أصحابه؟

أن قريشًا تقول عنهم: ملسو هيلع هللا ىلص  إى مر الظهران نزل به، فبلغ رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص  وما وصل الرسول 
فقال الصحابة ري اه عنهم: يا رسول اه  لو أكلنا من ظهرنا، ما يتباعثون من العجف، 

 فأكلنا من شحومها، وحسونا من امرق، فأصبحنا غدًا حتى ندخل عى القوم وبنا مام.
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 .«ولكن ائتوي بفضل أزوادكم ،ا »ملسو هيلع هللا ىلص : فقال رسول اه 
كة، فأكلوا لرطاعهم، ثم معوا عليها من أطعاَم كلها، فدعا هم فيها بانفبسطوا أ

 كفتوا ي جرهم فضل ما فضل منها.أحتى تضلعوا شبعًا، ف
جج، واد قريب من مكة، حيث ينظر إى أالساح إى بطن يملسو هيلع هللا ىلص  م رسول اه ثم قدر 

 أنصاب احرم.
 : فزع قريش 

وأصحابه إى بطن يأجج خافت قريش، فبعثت مكرز بن حفص ي نفر ملسو هيلع هللا ىلص  ما وصل 
ببطن يأجج، وهو ي أصحابه واهدي والساح، ملسو هيلع هللا ىلص   من قريش حتى لقوا رسول اه

رفت صغرًا وا كبرًا بالغدر، تدخل بالساح ي احرم عى ما عُ  ،فقالوا: يا حمد
 ب.رَ قومك، وقد رطت هم أا تدخل إا بساح امسافر، السيوف ي القِ 

 .« دخل عليهم الساحإي ا أُ  »ملسو هيلع هللا ىلص : فقال رسول اه 
رف به الر والوفاء، ثم رجع ريعًا بأصحابه إى مكة، علذي يُ فقال مكرز: هذا ا

 فقال: إن حمدًا 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.
 مكة :ملسو هيلع هللا ىلص   دخول الرسول 

من يأجج، بعد أن وضع اأداة كلها احجف وامجان ملسو هيلع هللا ىلص  ثم خرج رسول اه 
والرماح والنبل، وخلف عليها أوس بن خوَ اأنصاري، ي مائتي راجل، وقدم 

 اهدي أمامه، فحبس بذي ُطوى، موضع عند باب مكة جهة امدينة.
له من الثنية التي بعد أن غاب عنها سبع سنن، وكان دخو مكةملسو هيلع هللا ىلص  ودخل الرسول 

تطلعه عى احجون، وأصحابه ري اه عنهم حدقون به، قد توشحوا السيوف 
 يلبون وهم خافون عليه من أهل مكة أن يرميه أحد.

َناُه ِمْن ِغْلَاِن ملسو هيلع هللا ىلص  ها اْعتََمَر َرُسوُل امر  قال :  عن عبد اه بن أي أوِ َسَرْ
كَِن َوِمنُْهْم، َأْن يُ   .() أخرجه البخاري .ملسو هيلع هللا ىلص اهْؤُذوا َرُسوَل امُْرِ

                                                 
 (. 9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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يلبي حتى دخل امسجد احرام من باب بني شيبة، وقد ملسو هيلع هللا ىلص  وم يزل رسول اه 
 صفت له قريش عند دار الندوة، أو ما يِ احجر.

َة ِسَاطَ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َرُسوَل اه  َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َة، َقاَم َأْهُل َمكر أخرجه  .ْن مَرا َدَخَل َمكر
 .()ابن حبان

 َوَيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَيْمِي   ملسو هيلع هللا ىلصآخذ بزمام راحلة الرسول   ْبُن َرَواَحةَ  َوَعبُْد اه
 اليوم نر بكم عى تنزيله      بني الكفار عن سبيله اخلو
 َل َعْن َخلِيلِهِ ــُل اخَلِيــَوُيْذهِ       اَم َعْن َمِقيلِهِ اهَ ل يا يزـــرب

 ُمْؤِمن  بِِقيلِهِ َيا َرِب إِِي 
َمْه َيا »ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل ف؟ ملسو هيلع هللا ىلص َر َبْنَ َيَدْي َرُسوِل اهبن َرَواَحَة، َأَتُقوُل الِشعْ اَفَقاَل َلُه عمر: يا 

 .() أخرجه ابن حبان «بلع النر قْ ُعَمُر، َهََذا َأَشُد عليهم من وَ 
  : أداء العمرة, وإظهار القوة 

الركن بمحجنه، أنه كان راكبًا، واضطبع  عند الكعبة استلمملسو هيلع هللا ىلص  ما وصل الرسول 
 بثوبه، ثم رع ي الطواف.

ة إى مكوأصحابه خرجوا من ملسو هيلع هللا ىلص  وما كان أراف قريش ما سمعوا بقدوم الرسول 
هنتهم مى ووحسدًا، وخوفًا من احمى التي أشيع أن امسلمن قد  ،رؤوس اجبال غيظاً 

 الرمل، وإظهار القوة.أصحابه بملسو هيلع هللا ىلص  يثرب أن تصيبهم، فأمر رسول اه 
َة، َوَقْد َوَهنَتُْهْم ُمرى َيثِْرَب، ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقِدَم َرُسوُل اهِ   َعِن اْبِن َعبراسٍ  َوَأْصَحاُبُه َمكر

ًة، امُ َقاَل  ى، َوَلُقوا ِمنَْها ِشدر ُه َيْقَدُم َعَليُْكْم َغًدا َقْوم  َقْد َوَهنَتُْهُم احُمر ُكوَن: إِنر ْرِ
ِِ اِحْجَر، َوَأَمَرُهُم النربُِي َفَجَلُس  َأْن َيْرُمُلوا َثَاَثَة َأْشَواٍط، َوَيْمُشوا َما َبْنَ ملسو هيلع هللا ىلص وا مرا َي

ُكوَن َجَلَدُهمْ  ى امُْرِ ، لَِرَ  .الُرْكنَْنِ
ى َقْد َوَهنَتُْهْم، َهُؤَا   ِذيَن َزَعْمتُْم َأنر احُمر ُكوَن: َهُؤَاِء الر   .َذا َوَكَذاِء َأْجَلُد ِمْن كَ َفَقاَل امُْرِ

ْ َيْمنَْعُه َأْن َيْأُمَرُهْم َأْن َيْرُمُلوا  َها إِار اأَ َقاَل اْبُن َعبراٍس: َوَم  .ْبَقاُء َعَليِْهمْ اإِ ْشَواَط ُكلر
 .() متفق عليه

                                                 
 (.9999/ أخرجه  ابن حبان برقم ) صحيح( 9)
 (.9999/ أخرجه  ابن حبان برقم ) صحيح(9)
 (. 9999(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
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من الطواف بالبيت، صى خلف امقام ركعتن، ومعه من ملسو هيلع هللا ىلص  وما فرغ رسول اه 
حابه، ثم سعى بن الصفا وامروة عى راحلته، وأصحابه معه يسعون، يسره من أص
يَع الاللرُهمر ُمنِْزَل »ثم دعا فقال:  ْحَزاِب، اللرُهمر اْهِزْمُهْم اأَ َساِب، َهاِزَم احِ كَِتاِب، َرِ

 .()أخرجه أمد( َوَزْلِزْهُمْ 
َِ  َعْبِد اهوعن  ، َواْعَتَمْرَنا َمَعُه، َفَلار َدَخَل ملسو هيلع هللا ىلص ُسوُل اهاْعَتَمَر رَ َقاَل:   ْبِن َأِي َأْو

َة أَ  ُه ِمْن َأْهِل َمكر َفا َوامَْرَوَة َوَأَتْينَاَها َمَعُه َوُكنرا َنْسُرُ َة َطاَف َوُطْفنَا َمَعُه، َوَأَتى الصر ْن َمكر
 .()أخرجه البخاري .َيْرِمَيُه َأَحد  

 : ذبح اهدي 
عى بن الصفا وامروة، دعا باهدي، وكان عدده ستن ، وسملسو هيلع هللا ىلص ما طاف رسول اه 

بدنة، وكان قد أمر بإحضاره من ذي طوى، فنحر هديه عند امروة، وحلق هناك، 
 ابه ري اه عنهم.، وكذلك فعل أصحَ حلقه معمر بن عبد اه العدوي 

   من مكة :ملسو هيلع هللا ىلص  خروج النبي 
رطت عليه قريش ي صلح وأصحابه بمكة ثاثة أيام كا اشملسو هيلع هللا ىلص  أقام رسول اه 

 الكعبة لوجود اأصنام والصور فيها.ملسو هيلع هللا ىلص  احديبية، وم يدخل 
َِ  َعْن َعْبِد اه َبْيِت، َوَصىر َخْلَف الَفَطاَف بِ ملسو هيلع هللا ىلص  اْعَتَمَر َرُسوُل اهَقاَل:   ْبِن َأِي َأْو

ُه ِمَن النراِس، َفَقاَل  ،امََقاِم َرْكَعَتْنِ  : َأَدَخَل َرُسوُل اهَلُه َوَمَعُه َمْن َيْسُرُ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُجل 
 .()أخرجه البخاري .اَ  :الَكْعَبَة؟ َقاَل 

 فلا انقضت اأيام الثاثة امقررة للعمرة حسب روط صلح احديبية، أمرت قريش
 راجعًا إى امدينة . باخروج من مكة، فخرجملسو هيلع هللا ىلص  الرسول 

اُر ُقَرْيٍش َبْينَُه  ملسو هيلع هللا ىلص اهَعنُْهَا َأنر َرُسوَل  اهَرِيَ  اْبِن ُعَمرَ  َعنِ  َخَرَج ُمْعَتِمًرا، َفَحاَل ُكفر
ْقبَِل،  َأْن َيْعَتِمَراْلَعاَم امُ َى َدْيبَِيِة، َوَقاَضاُهْم عَ ، َوَحَلَق َرْأَسُه بِاحُ َوَبْنَ اْلَبْيِت، َفنََحَر َهْدَيهُ 

ا إِار َما َأَحُبوا ، َفاْعَتَمَر ِمنَ  ْقبِِل اْلَعاِم امُ  َوَا َحِْمَل ِسَاًحا َعَلْيِهْم إِار ُسُيوًفا، َوَا ُيِقيَم ِهَ
 .(0)أخرجه البخاري .ْخُرَج َفَخَرَج ـَفَدَخَلَها َكَا َكاَن َصاَحَُهْم ، َفَلار َأَقاَم ِهَا َثَاًثا َأَمُروُه َأْن يَ 

                                                 
 (. 95999أخرجه أمد برقم )/ صحيح( 9)
 (. 9959برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (. 9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (. 9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
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  عن خالد بن الوليد :  ملسو هيلع هللا ىلصسؤال الرسول 
ي عمرة  ملسو هيلع هللا ىلصقد دخل مع النبي  الوليد بن الوليد كان أخي:  قال خالد بن الوليد 

بسم اه الرمن الرحيم ، أما  : إَ كتابا ، فإذا فيهالقضية، فطلبني فلم جدي ، فكتب 
بعد ، فإي م أر أعجب من ذهاب رأيك عن اإسام وعقلك عقلك! ومثل اإسام 

فقلت: يأي اه به .  « خالد؟ أين »عنك ، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصله أحد! وقد سألني رسول اه ِـ ِ هَج 
وحده مع امسلمن كان خرا له ، ما مثله جهل اإسام ، ولو كان جعل نكايته  »فقال : 

. فاستدرك يا أخي ما قد فاتك ، فقد فاتك مواطن صاحة . قال :  «ولقدمناه عى غره 
 .() فلا جاءي كتابه نشطت للخروج ، وزادي رغبة ي اإسام

  ي عارة ابنة مزة ري اه عنها :ملسو هيلع هللا ىلص   قضاء الرسول 
اِء  َة َأْن َيَدُعوُه ملسو هيلع هللا ىلص َمَر النربُِي َقاَل: مَرا اْعتَ  َعِن الَرَ ِي ِذي الَقْعَدِة، َفَأَبى َأْهُل َمكر

اٍم، َفَلار َكتَبُوا الكِتَاَب، َكتَبُوا:  ا َثاََثَة َأير َة، َحترى َقاَضاُهْم َعَى َأْن ُيِقيَم ِهَ َيْدُخُل َمكر
د  َرُسوُل اهـَهَذا َما َقاَى َعَليِْه مُ  َذا، َلْو  ، َقاُلوا:َحمر  َنْعَلُم َأنرَك َرُسوُل اهاَ ُنِقُر َلَك ِهَ

ُد ْبُن َعبِْد اهـَما َمنَْعنَاَك َشيْئًا، َوَلكِْن َأْنَت مُ  ُد ْبُن ـُ، َوَأَنا مَأَنا َرُسوُل اه»، َفَقاَل َحمر َحمر
ِ ْبِن َأِي َطالٍِب «َعبِْد اه ِِ : اَ َواه«َل اهاْمُح َرُسو: »، ُثمر َقاَل: لَِع  ِِ اَ  ، َقاَل َع

ْحِسُن َيْكتُُب، َفَكتََب: َهَذا َما ـُـالكِتَاَب، َوَليَْس يملسو هيلع هللا ىلص  َبًدا، َفَأَخَذ َرُسوُل اهُحوَك أَ ـَأمْ 
ُد ْبُن َعبِْد اهـَُقاَى َعَليِْه م يَْف ِي الِقَراِب، وَ ـيُ  ، اَحمر َة الِساََح إِار السر َأْن اَ ْدِخُل َمكر

ُرَج ِمْن َأْهلَِها بَِأَحٍد إِْن َأَراَد َأْن َيتْبََعُه، َوَأْن اَ َيْمنََع ِمْن َأْصَحابِِه َأَحًدا إِْن َأَراَد َأنْ   َخْ
ا. َفَلار َدَخَلَها َوَمَى اأََجُل َأَتْوا َعلِيًا، َفَقاُلوا: ُقْل لَِصاِحبَِك: اْخُرْج َعنرا، َفَقْد  ُيِقيَم ِهَ

ِِ   :، َفتَبَِعتُْه اْبنَُة َمَْزَة، ُتنَاِديملسو هيلع هللا ىلصَمَى اأََجُل، َفَخَرَج النربُِي  َيا َعِم َيا َعِم، َفتَنَاَوَهَا َع
َلتَْها، َفاْختََصَم فِيَها  اَُم: ُدوَنِك اْبنََة َعِمِك َمَ َفَأَخَذ بِيَِدَها، َوَقاَل لَِفاطَِمَة َعَليَْها السر

ِِ  َوَزيْ  : اْبنَُة َعِمي َع ا، َوِهَي بِنُْت َعِمي، َوَقاَل َجْعَفر  َ َُ : َأَنا َأَخْذ  ِِ ، َقاَل َع د  َوَجْعَفر 
ا النربُِي  : اْبنَُة َأِخي. َفَقَى ِهَ تِي، َوَقاَل َزْيد  اخَاَلُة »ِخَاَلتَِها، َوَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َوَخاَلتَُها َحْ

ِِ  « بَِمنِْزَلِة اأُمِ  َأْشبَْهَت َخْلِقي »َوَقاَل ِجَْعَفٍر: « َأْنَت ِمنِي َوَأَنا ِمنَْك : »َوَقاَل لَِع
ُج بِنَْت َمَْزَة؟ «َأْنَت  َأُخوَنا َوَمْواََنا»، َوَقاَل لَِزْيٍد: «َوُخُلِقي : َأاَ َتَتَزور  ِِ ، َوَقاَل َع

َضاَعةِ »َقاَل:  َا اْبنَُة َأِخي ِمَن الرر  .()أخرجه البخاري .«إِهر
                                                 

 (.9/999( انظر البداية والنهاية )9)
 (. 9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15493
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15493
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 من ميمونة بنت احارث ري اه عنهاملسو هيلع هللا ىلص  زواج الرسول  -13
ميمونة بنت احارث اهالية ملسو هيلع هللا ىلص  تزوج رسول اه  -عمرة القضاء  - ي هذه العمرة

 ميمونة.ملسو هيلع هللا ىلص  ري اه عنها، وكان اسمها برة، فساها رسول اه 
ة ، وأخت عصاء، لبابوميمونة أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد امطلب 

 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 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص  اه  ََ  عى عرة أميال من مكة. فبعد فراغه من عمرة القضاء، وبنى ها ب
َجَها ملسو هيلع هللا ىلص   اهأَنر َرُسوَل  بنت احارث ري اه عنها َعْن َميُْموَنةَ   .()مسلمأخرجه .ل  َحَا وهو َتَزور

َا َكاَنْت ِمْن َأْتَقاَنا .. َمْيُموَنُة  واهَذَهَبْت وعن عائشة ري اه عنها قالت :  َعزر  هَأَما َأهر
ِحمِ َوَأْوَصلَ  ،َوَجلر   .()أخرجه احاكم. نَا لِلرر

وقد توفيت ميمونة ري اه عنها سنة إحدى ومسن بَف ي نفس امكان 
 فيه.ملسو هيلع هللا ىلص  الذي تزوجها رسول اه 

َجَها َحَاًا، ملسو هيلع هللا ىلص   َأنر َرُسوَل اه ري اه عنها  َصِم َعْن َمْيُموَنةَ اأَ ْبِن  َعْن َيِزيد َتَزور
ا َحَاًا  َها َوَبنَى ِهَ ا فِيَها، َفنََزْلُت ِي َقْرِ تِي َبنَى ِهَ ِة الر َف، َفَدَفنراَها ِي الُظلر ِ ََ ، َوَماَتْت بِ
 .() أخرجه ابن حبان .َأَنا َواْبُن َعبراسٍ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( .9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (. 9999/ أخرجه احاكم برقم )صحيح( 9)
 (. 9999/ أخرجه ابن حبان برقم )صحيح( 9)
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 جاء إى بني سليمورية اأخرم بن أي الع -12
ي شهر ذي ، ء من عمرة القضاء بعث اأخرم بن أي العوجاملسو هيلع هللا ىلص  ما رجع الرسول 

 .اإسام احجة، سنة سبع للهجرة، ي مسن رجا إى بني سليم، ليدعوهم إى
، ودعاهم إى اإسام فقالوا: ا حاجة لنا إى ما دعوتنا إليه، وقد اأخرم فخرج إليهم 

  أهم علموا بقدومه فاستعدوا له. ؛معوا له معًا كثراً 
حاطوا بامسلمن من كل ناحية، وقاتل القوم قتااً فراموا بالنبل مع امسلمن، وأ

تل عامة امسلمن، ثم حامل اأخرم بن أي العوجاء ، وقُ شديدًا، وأصيب اأخرم 
با جرى، ملسو هيلع هللا ىلص  عى نفسه عى ما به من جراح، حتى بلغ امدينة، وأخر رسول اه 

 وذلك ي أول يوم من صفر سنة ثان من اهجرة.
 
 
 
 

    *      *   *       *       * 
 
 



 

 البــاب الثالث
 من هجرته إى وفاته ملسو هيلع هللا ىلصسرته 

 
 

 

 من اهجرة ثامنةواأحداث اهامة ي السنة الالرايا و الغزوات
 شتمل عى ما يي :  تو 

 ملسو هيلع هللا ىلص وفاة زينب بنت رسول اه  -1

 حريم اخمر -2

 إسام بعض سادة قريش -3

 رية غالب بن عبد اه إى بني املوح -4

 رية غالب بن عبد اه إى مصاب -5

 رية شجاع بن وهب إى بني عامر -3

 رية كعب بن عمر إى ذات أطاح -2

 غزوة مؤتة -1

 رية ذات الساسل -3

 رية أي قتادة إى خضرة -12

 رية أي قتادة إى إضم -11

 غزوة فتح مكة -12

 غزوة حنن -13

 غزوة الطائف -14

 انإى ملك عُ ملسو هيلع هللا ىلص  كتاب رسول اه  -15

 إى ملك البحرينملسو هيلع هللا ىلص  كتاب الرسول  -13

 من اجونيةملسو هيلع هللا ىلص  زواج الرسول  -12

 ملسو هيلع هللا ىلصبن رسول اه اوادة إبراهيم  -11

 من اهجرة الثامنةالسنة  



999 
 

 الباب الثالث 
 من هجرته إى وفاته ملسو هيلع هللا ىلصسرته 

 من اهجرة الثامنةالسنة 
 من اهجرة الثامنةالرايا واأحداث اهامة ي السنة والغزوات 

 ملسو هيلع هللا ىلص وفاة زينب بنت رسول اه  -1
، وزوجة أي العاص ملسو هيلع هللا ىلص ي بداية العام الثامن اهجري توفيت زينب بنت رسول اه 

أربع: زينب ورقية،  ملسو هيلع هللا ىلصبنات النبي  ، وعددملسو هيلع هللا ىلص ت النبي ، وزينب أكر بنابن الربيع 
 وأم كلثوم وفاطمة.

 حبًا شديدًا، ويثني عليها. حب زينب ملسو هيلع هللا ىلص وكان رسول اه 
عاشت ري اه عنها نحو ثاثن سنة، وبقيت مع زوجها ي امدينة نحو سنة، ثم 

 توفيت ري اه عنها.
ن الربيع أمامة، وهي التي كان وقد ولدت زينب ري اه عنها من أي العاص ب

بعد وفاة  حملها أحيانًا ي الصاة، وقد تزوجها عِ بن أي طالب ملسو هيلع هللا ىلص النبي 
 ملسو هيلع هللا ىلص .فاطمة بنت رسول اه 

أردفه عى راحلته يوم الفتح، ملسو هيلع هللا ىلص عليًا، وكان رسول اه  أيضاً  ي العاصوولدت أ
 . ملسو هيلع هللا ىلصرسول وتوي وقد ناهز احلم ي حياة ال

ِة َرِيَ َعْن ُأِم َعطِير  ِحَن ُتُوِفيَِت  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  َعنَْها َقاَلْت: َدَخَل َعَليْنَااه َة اأَْنَصاِرير
اْغِسْلنََها َثاًَثا، َأْو َمًْسا، َأْو َأْكثََر ِمْن َذلَِك إِْن َرَأْيتُنر َذلَِك، بَِاٍء َوِسْدٍر، »اْبنَتُُه، َفَقاَل: 

، َفَلار َفَرْغنَا «َفإَِذا َفَرْغتُنر َفآِذنرنِي -َأْو َشيْئًا ِمْن َكاُفوٍر  -وًرا َواْجَعْلَن ِي اآِخَرِة َكافُ 
اُه، َفَأْعَطاَنا ِحْقَوُه، َفَقاَل:  اهُ »آَذنر  .()متفق عليه« َأْشِعْرَهَا إِير

                                                 
 (.595(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم )متفق عليه, ( 9)
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 حريم اخمر -2
     بقوله سبحانه:  حرم اه اخمر حريًا هائياً  ي السنة الثامنة للهجرة

                               

 [.59/امائدة] 
َهاِجِريَن، َفَقاُلوا: َتَعاَل ْنَصاِر َوامُ اأَ  َنَفٍر ِمَن قال: َأَتيُْت َعَى  عن سعد بن أي وقاص و

َم اـُنْطِعْمَك َوَنْسِقَك َمًْرا، َوَذلَِك َقْبَل َأْن تُ  ُش َواحَ  -يْتُُهْم ِي َحش  َفَأتَ ْمُر، َقاَل خَ َحرر
ْبُت َمَعُهْم، َقا -بُْستَاُن ال َل َفإَِذا َرْأُس َجُزوٍر َمْشِوي  ِعنَْدُهْم، َوِزق  ِمْن َمٍْر. َقاَل َفَأَكْلُت َوَرِ

. َقاَل َفَأَخَذ ْنَصارِ اأَ َهاِجُروَن َخْر  ِمَن ِريَن ِعنَْدُهْم. َفُقْلُت: امُ َهاجِ ْنَصاَر َوامُ اأَ َفَذَكْرُت 
َبنِي، بِِه َفَجَرَح بَِأْنِفي َفَأَتيُْت َرُسوَل اهِ ـََرُجل  َأَحَد ل ْأِس َفَرَ ُتُه َفَأْنَزَل اهُ ملسو هيلع هللا ىلصْحيَِي الرر ، َفَأْخَرْ

ُ وَ إِنرَا اخَْمُر َوامَ  "ْمِر: َشْأَن اخَ  -َيْعنِي َنْفَسُه  - َعزر َوَجلر ِير  َِ ْزَاُم أَ اْنَصاُب وَ اأَ ْي
ْيَطانِ   .()أخرجه مسلم." ِرْجس  ِمْن َعَمِل الشر

 َوَدْوسٍ   َثِقيٍف   ِمنْ  َصِديق   ملسو هيلع هللا ىلصاه َكاَن لَِرُسوِل  :َقاَل  اْبِن َعبراٍس ري اه عنها َوَعنْ 
َيا ُفَاُن َأَما َعِلْمَت َأنر  » ْتِح بَِراِحَلٍة َأْو َراِوَيٍة ِمْن َمٍْر ُهِْدَها إَلْيِه ، َفَقاَل :فَ الَفَلِقَيُه َيْوَم  

َمَها ؟  اه ُجُل َعَى ُغَاِمِه َفَقاَل : اْذَهْب َفبِْعَها ، َفَقاَل َرُسوُل  «َحرر إنر  » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َفَأْقَبَل الرر
َهَا َح  َم ُرْ َم َبْيَعَهاالرِذي َحرر ا َفُأْفِرَغْت ِي  « رر  .()أخرجه أمد ومسلم َبْطَحاِء.الَفَأَمَر ِهَ

، ملسو هيلع هللا ىلص وما نزل حريم اخمر استجاب الصحابة ري اه عنهم أمر رسول اه 
 وسكبوا اخمور التي كانت عندهم فورًا.

ْحِريُم اخَْمِر، َفَأَمَر ـَحَة، َفنََزَل تَ : ُكنُْت َساِقَي الَقْوِم ِي َمنِْزِل َأِي َطلْ قال َعْن َأَنٍس 
ْوُت، َقاَل: َفَخَرْجُت َفُقْلُت: َهَذا  ُمنَاِدًيا َفنَاَدى، َفَقاَل َأُبو َطْلَحَة: اْخُرْج َفاْنُظْر َما َهَذا الصر

: اْذَهْب َفَأْهِرْقَها، قَ  َِ اَل: َفَجَرْت ِي ِسَكِك ُمنَاٍد ُينَاِدي: َأاَ إِنر اخَْمَر َقْد ُحِرَمْت، َفَقاَل 
ْمُرُهْم َيْوَمِئٍذ الَفِضيَخ، َفَقاَل َبْعُض الَقْوِم:ُقتَِل َقْوم  َوْهَي ِي ـامَِدينَِة، َقاَل: َوَكاَنْت َخ 

                        :اهُبُطوِهِْم، َقاَل: َفَأْنَزَل 
 .() متفق عليه .           
                                                 

 (. 9999( أخرجه مسلم برقم )9)
 (. 9995(، وأخرجه مسلم برقم )9999( أخرجه أمد برقم)9)
 (.9599(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم)متفق عليه,  (9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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يم اخمر سأل الصحابة ري اه عنهم عمن مات وهو يرها قبل حريمها، وما نزل حر
      ، كا قال سبحانه: جناح عليهم إذا ما اتقوا وآمنوا فجاء الوحي أنه ا

                                
 [ .٩١/امائدة]                       

 ريشإسام بعض سادة ق -3
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.
رمتكم مكة بأفاذ  »قال أصحابه ري اه عنهم: ملسو هيلع هللا ىلص فلا رآهم رسول اه 

 .«أكبادها
 :قصة إسام عمرو بن العاص  -1

ْفنَا ِمنَ مر ، َقاَل:  َعاِص ال و ْبنْمرعَ  عن نَْدِق، َمَْعُت ِرَجاًا اأَْحَزاِب َعِن اخَ  ا اْنَرَ
ِمْن ُقَرْيٍش َكاُنوا َيَرْوَن َمَكاِي، َوَيْسَمُعوَن ِمنِي، َفُقْلُت َهُْم: َتْعَلُموَن، َواهِ إِِي َأََرى َأْمَر 

د ا َكبًِرا، َوإِِي َقْد َرَأْيُت َرْأًيا، َفَا َتَرْوَن فِيِه؟ َقاُلوا: َوَما َرَأْيَت؟ ُموَر ُعُلوً اأُ َيْعُلو  ُمـَحمر
دَقاَل: َرَأْيُت َأْن َنْلَحَق بِالنرَجاِيِ َفنَُكوَن ِعنَْدُه، َفإِْن َظَهَر  َعَى َقْوِمنَا ُكنرا ِعنَْد  ُمـَحمر

َت  ، َفإِنرا َأْن َنُكوَن َحْ َت َيَدْي مُ النرَجاِيِ ٍد، َوإِْن ـَيَدْيِه َأَحُب إَِلْينَا ِمْن َأْن َنُكوَن َحْ َحمر
ْأُي. قَ  ، َفَقاُلوا: إِنر َهَذا الرر اَل: َظَهَر َقْوُمنَا َفنَْحُن َمْن َقْد ُعِرُفوا، َفَلْن َيْأتَِينَا ِمنُْهْم إِار َخْر 

َدُم، اأَ ُه، َوَكاَن َأَحبر َما ُهَْدى إَِلْيِه ِمْن َأْرِضنَا َمُعوا َلُه َما ُهِْدي لَ ـَفُقْلُت َهُْم: َفاْج 
ا َلِعنَْدُه إِْذ َجاَء َعْمُرو ْبنُ  ُأَميرَة  َفَجَمْعنَا َلُه ُأْدًما َكثًِرا، َفَخَرْجنَا َحترى َقِدْمنَا َعَلْيِه، َفَواهِ إِنر

ْمِرُي، َوَكاَن َرُسوُل اهِ  َلْيِه ِي َشْأِن َجْعَفٍر َوَأْصَحابِِه َقاَل: َفَدَخَل َعَلْيِه َقْد َبَعَثُه إِ ملسو هيلع هللا ىلص الضر
ُثمر َخَرَج ِمْن ِعنِْدِه، َقاَل: َفُقْلُت ِأَْصَحاِي: َهَذا َعْمُرو ْبُن ُأَميرَة، َلْو َقْد َدَخْلُت َعَى 

ْبُت ُعنَُقُه، َفإِذَ لأالنرَجاِيِ َفَس  اُه َفَأْعَطانِيِه، َفَرَ ا َفَعْلُت َذلَِك َرَأْت ُقَرْيش  َأِي َقْد ُتُه إِير
دٍ ـَأْجَزْأُت َعنَْها ِحَن َقَتْلُت َرُسوَل مُ    .َحمر

 َِ َقاَل: َفَدَخْلُت َعَليِْه، َفَسَجْدُت َلُه َكَا ُكنُْت َأْصنَُع، َفَقاَل: َمْرَحبًا بَِصِديِقي، َأْهَدْيَت 
لُِك، َقْد َأْهَدْيُت َلَك ُأْدًما َكثًِرا، َقاَل: ُثمر امَ َعْم َأُهَا ِمْن بَِاِدَك َشيْئًا؟ َقاَل: ُقْلُت: نَ 

ْمتُُه إَِليِْه، َفَأْعَجبَُه َواْشَتَهاُه، ُثمر ُقْلُت َلُه: َأُهَا  لُِك إِِي َقْد َرَأْيُت َرُجًا َخَرَج ِمْن امَ َقدر
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افِنَا ِعنِْدَك، َوُهَو َرُسوُل َرُجٍل َعُدو  َلنَا، َفَأعْ  ُه َقْد َأَصاَب ِمْن َأْرَ طِنِيِه ِأَْقتَُلُه، َفإِنر
ُه، َفَلِو  َ ََ َبًة َظنَنُْت َأْن َقْد َك ا َأْنَفُه َرْ َب ِهَ َوِخيَاِرَنا، َقاَل: َفَغِضَب ُثمر َمدر َيَدُه َفَرَ

 َِ ْت  لُِك، َواهِ َلْو َظنَنُْت َأنرَك امَ ا ْرُض َلَدَخْلُت فِيَها َفَرًقا ِمنُْه، ُثمر ُقْلُت: َأُهَ اأَ اْنَشقر
ْكَرُ اأَ تَُكُه، َفَقاَل: َأَتْسَأُلنِي َأْن ُأْعطِيََك َرُسوَل َرُجٍل َيْأتِيِه النراُموُس الَتْكَرُه َهَذا َما َس 

ِذي َكاَن َيْأِي ُموَسى لِتَْقتَُلُه؟ َقاَل: ُقْلُت: َأُهَا  َفَقاَل: َوَحَك َيا لُِك َأَكَذاَك ُهَو؟ امَ الر
ُه َوا َعْمُرو، َأطِْعنِي بِْعُه، َفإِنر ِق، َوَلَيْظَهَرنر َعَى َمْن َخاَلَفُه َكَا َظَهَر احَ َلَعَى  هَواتر

ْسَاِم، َقاَل: َنَعْم، َفبََسَط اإِ ُموَسى َعَى فِْرَعْوَن َوُجنُوِدِه، َقاَل: ُقْلُت: َفبَايِْعنِي َلُه َعَى 
ْسَاِم، ُثمر َخَرْجُت إَِى َأْصَحاِي َوَقْد َحاَل َرْأيِي َعار َكاَن َعَليِْه، اإِ َوَباَيْعتُُه َعَى  َيَدهُ 

ِأُْسلَِم، َفَلِقيُت َخالَِد ملسو هيلع هللا ىلص َوَكتَْمُت َأْصَحاِي إِْسَاِمي، ُثمر َخَرْجُت َعاِمًدا لَِرُسوِل اهِ 
َة، َفُقْلُت: َأْيَن َيا َأَبا ُسَليَْاَن؟ َقاَل: َفتْ الَولِيِد، َوَذلَِك ُقبَيَْل الْبَن  ِح، َوُهَو ُمْقبِل  ِمْن َمكر

، َأْذَهُب َوانِْسُم، َوإِنر الرر امَ َواهِ َلَقِد اْستََقاَم  ُأْسلُِم، َفَحترى َمتَى؟ َقاَل:  هُجَل َلنَبِي 
، َفَقِدَم َخالُِد ْبُن ملسو هيلع هللا ىلصْمنَا َعَى َرُسوِل اهِ ُقْلُت: َواهِ َما ِجئُْت إِار ِأُْسلَِم، َقاَل: َفَقدِ 

َِ َما ال َولِيِد َفَأْسَلَم َوَباَيَع، ُثمر َدَنْوُت، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهِ، إِِي ُأَبايُِعَك َعَى َأْن َتْغِفَر 
َر، َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل ا َم ِمْن َذْنبِي، َوَا َأْذُكُر َوَما َتَأخر َيا َعْمُرو، َبايِْع، َفإِنر »: ملسو هيلع هللا ىلصهِ َتَقدر

، َقاَل: َفبَاَيْعتُُه ُثمر «ُجُب َما َكاَن َقبَْلَها ـْجَرَة تَ اهِ ُجُب َما َكاَن َقبَْلُه، َوإِنر ـْسَاَم يَ اإِ 
ُِم َأنر ُعثَْاَن ْبَن َطْلحَ  َر َثنِي َمْن َا َأ ْفُت َقاَل اْبُن إِْسَحاَق: َوَقْد َحدر َة ْبِن َأِي َطْلَحَة اْنَرَ

 .()أخرجه أمد.َكاَن َمَعُهَا َأْسَلَم ِحَن َأْسَلَا 
َأْسَلَم النراُس، »فقال:   عى إسام عمرو بن العاصملسو هيلع هللا ىلص وعند ذلك أثنى رسول اه 

 .()أخرجه أمد «َعاصِ الَوآَمَن َعْمُرو ْبُن 
رفته ومكانته وشجاعته، وكان يقربه ويدنيه، معملسو هيلع هللا ىلص وما أسلم عمرو بن العاص كان النبي 

  .من أعظم رجال قريش رأيًا ودهاًء، وحزمًا وكفاءة، وبرًا بأمور احرب 
رب به امثل وكان من أراف ملوك العرب، ومن أعيان امهاجرين، وكان من يُ 

 ي الدهاء والفطنة.
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 ، فلمملسو هيلع هللا ىلص أسلم آمه ماضيه ضد رسول اه  له مواقف كبرة ضد امسلمن، فلا
 يستطع أن يمأ عينيه منه حياًء وإجااً.

سنة ثاث وأربعن للهجرة، وعمره بضع وثانون سنة،  وتوي عمرو بن العاص 
 وتوى إمارة مر، وخلف عبيدًا وعقارًا.

َنا َعْمَرو ْبَن امَ َعِن اْبِن ِشَاَسَة  ْوِت، امَ َعاِص، َوُهَو ِي ِسيَاَقِة الْهِرِي َقاَل: َحَرْ
َل َوْجَهُه إَِى َيبَ  َك َرُسوُل اجِ كِي َطِويًا، َوَحور َ َداِر، َفَجَعَل اْبنُُه َيُقوُل: َيا َأَبتَاُه، َأَما َبرر

َك َرُسوُل اهِ ملسو هيلع هللا ىلص اهِ  َ بَِكَذا؟ َقاَل: َفَأْقبََل بَِوْجِهِه، َفَقاَل: إِنر َأْفَضَل َما ملسو هيلع هللا ىلص بَِكَذا؟ َأَما َبرر
ًدا َرُسوُل اهِ، إِِي َقْد ُكنُْت َعَى َأْطبَاٍق َثَاٍث ُنِعُد َشَهاَدُة َأْن َا   : إَِلَه إِار اهُ، َوَأنر حَمر

ر َأْن َأُكوَن َقِد ملسو هيلع هللا ىلص َلَقْد َرَأْيتُنِي َوَما َأَحد  َأَشدر ُبْغًضا لَِرُسوِل اهِ  ََ ِمنِي، َوَا َأَحبر إِ
اِل َلُكنُْت ِمْن َأْهِل النراِر، َفَلار َجَعَل اهُ احَ ُمُت َعَى تِْلَك اْستَْمَكنُْت ِمنُْه َفَقَتْلتُُه، َفَلْو 

َفُقْلُت: اْبُسْط َيِمينََك َفْأَُبايِْعَك، َفبََسَط َيِمينَُه، َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصْسَاَم ِي َقْلبِي َأَتيُْت النربِير اإِ 
َط، َقاَل: َقاَل: قُ « َما َلَك َيا َعْمُرو؟»َفَقبَْضُت َيِدي، َقاَل:  ُط »ْلُت: َأَرْدُت َأْن َأْشَرِ َتْشَرِ

، َقاَل: « بَِاَذا؟ َِ ْسَاَم َهِْدُم َما َكاَن َقبَْلُه؟ َوَأنر اإِ َأَما َعلِْمَت َأنر  »ُقْلُت: َأْن ُيْغَفَر 
ِدُم َما َكاَن َقبَْلَها؟ َوَأنر اه ْ ََ   .«جر َهِْدُم َما َكاَن َقبَْلُه؟احَ ْجَرَة 

ر ِمْن َرُسوِل اهِ  ََ ، َوَا َأَجلر ِي َعيْنِي ِمنُْه، َوَما ُكنُْت ُأطِيُق َأْن ملسو هيلع هللا ىلصَوَما َكاَن َأَحد  َأَحبر إِ
ْ َأُكْن َأْمَأُ َعيْنَير   َأْمَأَ َعيْنَير ِمنُْه إِْجَاًا َلُه، َوَلْو ُسئِْلُت َأْن َأِصَفُه َما َأَطْقُت؛ ِأَِي َم

  .نرةِ اجَ اِل َلَرَجْوُت َأْن َأُكوَن ِمْن َأْهِل احَ ْو ُمُت َعَى تِْلَك ِمنُْه، َولَ 
، َفإَِذا ، َوَا َنار  َِ فِيَها، َفإَِذا َأَنا ُمُت َفَا َتْصَحبْنِي َنائَِحة   ُثمر َولِينَا َأْشيَاَء َما َأْدِري َما َحا

اَب َشنًا،  ر الُرَ َِ ي َقْدَر َما ُتنَْحُر َجُزور  َوُيْقَسُم َدَفنْتُُموِي َفُشنُوا َع ُثمر َأِقيُموا َحْوَل َقْرِ
 .()أخرجه مسلم .ْحُمَها، َحترى َأْستَْأنَِس بُِكْم، َوَأْنُظَر َماَذا ُأَراِجُع بِِه ُرُسَل َرِي ـَل
 : قصة إسام خالد بن الوليد  -2

ِي َما َأَراَد ِمَن اخَْرِ  ا َأَراَد اهَُمر وهو يتحدث عن قصة إسامه:  قال خالد بن الوليد 
ِي ُرْشِدي ، َفُقْلُت : َقْد َشِهْدُت َهِذِه اإِ َقَذَف ِي َقْلبِي  َواطَِن ُكلرَها امَ ْسَاَم ، َوَحَرَ

دٍ  َعَى  ِِ َأِي  ملسو هيلع هللا ىلص حَمر ُف َوَأَنا َأَرى ِي َنْف ْوِضع  مُ  ، َفَلْيَس ِي َمْوِطٍن َأْشَهُدُه إِار َأْنَرِ
ٍء ، َوَأنر  ًدا ِي َغْرِ َيْ َدْيبَِيِةَخَرْجُت ِي احُ  َى إ ملسو هيلع هللا ىلصاه َسَيْظَهُر ، َفَلار َخَرَج َرُسوُل  حَمر
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كَِن ، َفَلِقيُت َرُسوَل امُ َخْيٍل ِمَن  ، َفُقْمُت بِإَِزاِئِه  َبُعْسَفانَ  ِي َأْصَحابِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصاه ْرِ
ْضُت َلُه ، َفَصىر   - بَِأْصَحابِِه الُظْهَر َأَماَمنَا ، َفَهَمْمنَا َأْن ُنِغَر َعَلْيِهْم ، ُثمر َمْ ُيْعَزْم َلنَا َوَتَعرر

ة   َلَع َعَى َما ِي َأْنُفِسنَا ِمَن  -َوَكاَنْت فِيِه ِخَرَ َعْرِ الِم بِِه ، َفَصىر بَِأْصَحابِِه َصَاَة اهَ َفاطر
ُجُل َمْنُوع  َفاْعَتَزَلنَا َوَعَدَل َعْن َسنَِن  ْوِف ، َفَوْقعَ اخَ َصَاَة  َذلَِك ِمنرا َمْوِقًعا ، َوُقْلُت : الرر

اِح ، َقْلُت  ُقَرْيش   ، َوَداَفَعْتهُ  َدْيبَِيةَ احُ بِ  ُقَرْيًشا َيِمِن ، َفَلار َصاَلَح الَخْيلِنَا ، َوَأَخَذ َذاَت  بِالرر
ٍء َبِقَي ِي  ِِ : َأُي َيْ َبعَ  النرَجاِيِ ؟  َأْيَن اَمْذَهُب؟ إَِى  ؟ َنْف ًدا ، َفَقِد اتر َوَأْصَحاُبُه  حَمر
ٍة ، َفُأِقيُم ِي  ِهَرْقَل ؟َدُه آِمنُوَن ، َفَأْخُرُج إَِى ِعنْ  انِيرٍة َأْو َهُوِدير َفَأْخُرُج ِمْن ِدينِي إَِى َنْرَ

ةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاه َبِقَي ؟ َفَأَنا ِي َذلَِك إِْذ َدَخَل َرُسوُل  َعَجٍم َتابًِعا ، َفُأِقيُم ِي َداِري فِيَمنْ  ِي  َمكر
َدَخَل َمَع َقْد  َولِيدِ الَولِيُد ْبُن ال َقِضيرِة ، َفَتَغيرْبُت َوَمْ َأْشَهْد ُدُخوَلُه ، َوَكاَن َأِخيالُعْمَرِة 
ر كَِتاًبا ، َفإَِذا فِيِه : بِْسِم الِي ُعْمَرِة  ملسو هيلع هللا ىلصالنربِِي  ََ اه َقِضيرِة ، َفَطَلَبنِي َفَلْم َجِْدِي ، َفَكَتَب إِ

ا َبْعُد، َفإِِي َمْ َأَر َأْعَجَب ِمْن َذَهاِب َرْأِيَك َعِن  ِحيِم ، َأمر ْمَِن الرر  ْسَاِم َوَعْقُلَك اإِ الرر
! ْسَامِ اإِ  َوِمْثُل  َعْقُلَك!  َعنَْك، َوَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصاه َوَقْد َسَأَلنِي َرُسوُل  َجِهَلُه َأَحد 

؟ َأْينَ  » ْسَاَم ، َوَلْو َكاَن َجَعَل اإِ َما ِمْثُلُه َجِهَل  »بِِه . َفَقاَل :  َفُقْلُت : َيْأِي اهُ « َخالِد 
ُه َمَع امُْسلِِمنَ  ِه  نَِكاَيَتُه َوَحدر ْمنَاُه َعَى َغْرِ ا َلُه ، َوَلَقدر . َفاْسَتْدِرْك َيا َأِخي َما  «َكاَن َخْرً

. َقاَل : َفَلار َجاَءِي كَِتاُبُه َنِشْطُت لِْلُخُروِج ،  َقْد َفاَتَك ، َفَقْد َفاَتَك َمَواطُِن َصاِحَة 
ِي ُسَؤاُل َرُس اإِ َوَزاَدِي َرْغَبًة ِي  َعنِي ، َوَأَرى ِي النرْوِم َكَأِي  ملسو هيلع هللا ىلصاه وِل ْسَاِم ، َوَرر

اَء َواِسَعٍة ، َفُقْلُت : إِنر َهِذِه َلُرْؤَياـبَِاٍد َضِيَقٍة مُ  ِي  َفَلار  ،ْجِدَبٍة ، َفَخَرْجُت إَِى بَِاٍد َخْرَ
َاُقْلُت  امَِدينَةَ  َأْن َقِدْمُت  لِْإِْسَاِم،  َرُجَك الذى َهَداَك اهخْ َفَقاَل:  . ِأَِي َبْكرٍ  : َأَْذُكَرهر

ِك .  ِذي ُكنَْت فِيِه ِمَن الِرْ  َوالِضيُق الر
؟  ملسو هيلع هللا ىلصاه ُقْلُت : َمْن ُأَصاِحُب إَِى َرُسوِل  ملسو هيلع هللا ىلصاه َقاَل : َفَلار َأْمَْعُت اخروَج إَِى َرُسوِل 

،  َأَما َتَرى َما َنْحُن فِيِه، إِنرَا َنْحُن َأَكَلُة َرْأسٍ  ْهٍب،َأَبا وَ  َفُقْلُت : َيا َصْفَواَن ْبَن ُأَميرَة ، َفَلِقيُت 
د   َظَهرَ َوَقدْ  دٍ  َفَلْو َقِدْمنَا َعَى  َعَجِم،الوَ  َعَرِب ال َعَى  حَمر َف  ُحَمر بَْعنَاُه ، َفإِنر َرَ دٍ   َواتر  حَمر

ف  . َفَأَبى َأَشدر   ْقنَا ، َوُقْلُت : َهَذا َباِء ، َفَقاَل : َلْو َمْ اإِ َلنَا َرَ َبْعتُُه َأَبًدا . َفاْفَرَ ي َما اتر  َيْبَق َغْرِ
لَِصْفَواَن  َل َما ُقْلُت َفُقْلُت َلُه ِمثْ  ِعْكِرَمَة ْبَن َأِي َجْهٍل ، َرُجل  ُقتَِل َأُخوُه َوَأُبوُه بَِبْدٍر . َفَلِقيُت 

َِ ِمْثَل َما َقا ْبِن ُأَميرَة ، ر . َقاَل : َا َأْذُكُرُه .  َلَصْفَواُن ْبُن ُأَميرَة ،ل َفَقاَل  َِ َقْلُت : َفاْكتُْم َع
 َِ ُعْثَاَن ْبَن  ، َفَأَمْرُت بَِراِحَلتِي ، َفَخَرْجُت ِهَا إَِى َأْن َلِقيُت  َفَخَرْجُت إَِى َمنِْز

َِ َصِديق  ، َفَلْو َذَكْرُت َلُه َما َأْرُجو . ُثمر َذَكْرُت َمْن ُقتَِل ِمْن آَبائِِه ،  َطْلَحَة، َفُقْلُت : إِنر َهَذا 
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ر َوَأَنا َراِحل  ِمْن َساَعتِي . َفَذَكْرُت َلُه َما َصاَر  َفَكِرْهُت َأْن ُأَذِكَرُه ، ُثمر ُقْلُت : َوَما َِ ْمُر اأَ َع
 إَِلْيِه ، َفُقْلُت : إِنرَا َنْحُن بَِمنِْزَلِة َثْعَلٍب ِي ُجْحٍر ، َلْو ُصبر فِيِه َذُنوب  ِمْن َماٍء خرَج .

َع ـَوُقْلُت َلُه َنْحًوا مِ  يَْوَم َوَأَنا الَجاَبَة ، َوَقاَل : إِِي َغَدْوُت اإِ ار ُقْلُت لَِصاِحبِي ، َفَأْرَ
َعْدُت َأَنا َوُهوَ  ، إِْن َسبََقنِي  َيْأَجَج  ُأِريُد َأْن َأْغُدَو ، َوَهِذِه َراِحَلتِي بَِفخ  ُمنَاَخٍة . َقاَل : َفاتر

َفْجُر َحترى ال، َفَلْم َيْطُلِع َأَقْمُت َعَلْيِه . َقاَل : َفَأْدَجْنَا َسَحًرا َأَقاَم ، َوإِْن َسبَْقتُُه 
ِهَا َفَقاَل : َمْرَحًبا  َعاصِ الَعْمَرو ْبَن  َدِة ، َفنَِجدُ اهَ ، َفَغَدْوَنا َحترى اْنَتَهْينَا إَِى  بَِيْأَجَج  َتَقْينَاال
َرَجَك . َفَقاَل : َوَما َقْوِم ، َفُقْلنَا : َوبَِك . َفَقاَل : إَِى َأْيَن َمِسُرُكْم ؟ َفُقْلنَا : َوَما َأْخ البِ 

دٍ ُمـ ْسَاِم َواِتبَاعُ اإِ الُدُخوُل ِي  : َأْخَرَجُكْم ؟ ُقْلنَا . َقاَل : َوَذاَك الرِذي َأْقَدَمنِي .  ملسو هيلع هللا ىلص َحمر
ِة ِرَكاَبنَا ، َفُأْخِرَ بِنَ  ِدينَةَ امَ  َفاْصَطَحْبنَا َمِيًعا َحترى َدَخْلنَا  ملسو هيلع هللا ىلصاه ا َرُسوُل ، َفَأَنْخنَا بَِظْهِر احَرر

ر بِنَا ، َفَلبِْسُت ِمْن َصالِِح ثِيَاِي ، ُثمر َعَمْدُت إَِى َرُسوِل  َُ  َفَلِقيَنِي َأِخي ، َفَقاَل : ملسو هيلع هللا ىلصاه َف
ْع ، َفإِنر َرُسوَل  ْعنَا امَْيَ  ملسو هيلع هللا ىلصاه َأْرِ ر بُِقُدوِمَك ، َوُهَو َينَْتظُِرُكْم . َفَأْرَ َُ   ،َقْد ُأْخِرَ بَِك ، َف

ر  ََ ُم إِ َلْعُت َعَلْيِه ، َفَا َزاَل َيَتَبسر ِة ،  َفاطر ر َحترى َوَقْفُت َعَلْيِه ، َفَسلرْمُت َعَلْيِه بِالنُُبور َِ َفَردر َع
َاَم بَِوْجٍه َطْلٍق ، َفُقْلُت : إِِي َأْشَهدُ   . «َتَعاَل  »َقاَل : . فَ اه ، َوَأنرَك َرُسوُل  َأْن َا إَِلَه إِار اهُ السر

الرِذي َهَداَك ، َقْد ُكنُْت َأَرى َلَك َعْقًا َرَجْوُت َأْن َا  ْمُد هاحَ » : ملسو هيلع هللا ىلصاه ُثمر َقاَل َرُسوُل 
، َقْد َرَأْيَت َما ُكنُْت َأْشَهُد ِمْن تِْلَك امََواطِِن اه ُقْلُت : َيا َرُسوَل  « ُيْسلَِمَك إِار إَِى َخْرٍ 

َِ  ًدا لِْلَحِق ، َفاْدُع اهَك ُمَعانِ َعَليْ    .َأْن َيْغِفَرَها 
. ، َعَى َذلَِك اه ُقْلُت : َيا َرُسوَل  . «ُجُب َما َكاَن َقْبَلهُ ـْسَاُم يَ اإِ » : ملسو هيلع هللا ىلصاه َفَقاَل َرُسوُل 

 « َصد  َعْن َسبِيلَِك  ُكلر َما َأْوَضَع فِيِه ِمنْ  َولِيدِ الاللرُهمر اْغِفْر ِخَالِِد ْبِن »:  َقاَل 
مَ  : َخالِد   َقاَل   و َوَتَقدر . َقاَل : َوَكاَن ُقُدوُمنَا ِي َصَفٍر َسنََة  ملسو هيلع هللا ىلصاه َفَباَيَعا َرُسوَل  ُعْثَاُن َوَعْمر 

  .()َيْعِدُل ِي َأَحًدا ِمْن َأْصَحابِِه فِيَا َحَزَبُه  ملسو هيلع هللا ىلصاه َما َكاَن َرُسوُل اه َثَاٍن . َقاَل : َفوَ 
 : مناقب خالد بن الوليد 

 ، فقد شهد فتح مكة وحنينًا مع امسلمن،ظيمةكثرة وع ومناقب خالد بن الوليد 
مته ي سبيل اه، وحارب أهل ، واحتبس أدرعه وأملسو هيلع هللا ىلص م رسول اه ر ي أياوتأمر 

الردة، ومسيلمة الكذاب، وغزا العراق، وشهد حروب الشام، وم يبق ي جسده قيد 
 عليه طابع الشهداء.شر إا و

                                                 
 (.9/999(، والبداية والنهاية )  9/995( انظر دائل النبوة للبيهقي) 9)



999 
 

 ، فا قرت أعن اجبناء. ، ومات عى فراشه ، وقتل ماعة من اأبطال ستن سنة وعاش 
 سيف   وا خالدًا ، فإنهُ اتؤذُ  » : ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اه :قال  بن أي أوِ عن عبد اه
 .()أخرجه ابن حبان. «الكفار عَى  اهُ هُ بر َص  اه من سيوِف 

 وليد وفاة خالد بن ال : 
عى فراشه، فقد طلب القتل من مظانه، لكن قدر اه له أن   توي خالد بن الوليد 

 يموت عى فراشه.
بعد هذا اجهاد الطويل ي امدينة، سنة إحدى وعرين  وكانت وفاة خالد بن الوليد 

 من اهجرة.
ر ، فلم يقدِ هلوفاة قال: لقد طلبت القتل مظانّ عن أي وائل قال: ما حرت خالدا ا

من اه َ إا أن أموت عى فراي، وما من عمِ يء أرجى عندي بعد ا إله إا 
ليلة بتّها وأنا متّرس والساء َّلني مطر إى صبح، حتى نغر عى الكّفار، ثم قال: 

 .اهإذا أنا مّت فانظروا ي ساحي وفري فاجعلوه عّدة ي سبيل 
ازته فقال: ما عى نساء آل الوليد أن يسفحن عى خالد فلا توي خرج عمر إى جن

  .أو لقلقة دموعهّن ما م يكن نقعاً 
ْبِن ُعَمَر  اهِغَرِة ْبِن َعبِْد امُ َولِيِد ْبِن الْبِن ُنَمْرٍ َقاَل: َخالُِد ْبُن اه َعبِْد وعن حمد بن 

اِرِث احَ َالِيرُة ُأْخُت َميُْموَنَة بِنِْت اهِ ِن َحْزٍن اِرِث بْ احَ ْخُزوٍم، َوُأُمُه: ُلبَاَبُة بِنُْت ـْبِن مَ 
َعَى  طراِب اخَ ، َوَكاَن َخالِد  ُيَكنرى َأَبا ُسَليَْاَن، اْستَْعَمَلُه ُعَمُر ْبُن ملسو هيلع هللا ىلصَزْوِج النربِِي 

َة وآَمَد َفَمَكَث َسنًَة، َواْستَْعَفى، َفَأْعَفاهُ  بر اَن، َوالرر فأقام ها  ِدينَةَ امَ ، َفَقِدَم الُرَها، َوُحرر
 .() أخرجه احاكم.ي منزله حتى مات ي امدينة

 : شأن عثان بن طلحة  -3
حاجب الكعبة، من بني عبد الدار، ُقتل أبوه طلحه وعمه عثان  عثان بن طلحة 

 بن أي طلحة ميعًا يوم أحد كافرين.
، ثم انتقل إى ملسو هيلع هللا ىلص توي رسول اه أقام بامدينة حتى  وما أسلم عثان بن طلحة 

 مكة، فأقام ها حتى مات سنة اثنن وأربعن للهجرة. 
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 رية غالب بن عبد اه إى بني املوح -4

غالب بن عبد اه الليثي، ملسو هيلع هللا ىلص سنة ثان من اهجرة، بعث رسول اه  ،ي شهر صفر
كِديد موضع وال ،ي بضعة عر رجا إى بني املوح، وهم من بني ليث، بالكديد

 بن مكة وامدينة.
فخرج امسلمون، حتى إذا كانوا بُقديد لقوا احارث بن مالك الليثي فأروه، فقال: 

 أريد اإسام.ملسو هيلع هللا ىلص إنا خرجت إى رسول اه 
فقالوا له: إن تك مسلًا فلن يرك رباط يوم وليلة، وإن تكن غر ذلك استوثقنا 

 منك، فأوثقوه رباطًا.
ا بطن الكديد بعد العر، فلا ذهب بعض الليل شن امسلمون ثم مضوا حتى أتو

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، 

  .ى من حيث شاءأقبل سيل حال بينهم وبن عدوهم بعثه اه تعا
ملسو هيلع هللا ىلص ناهم، فقدمنا بالنعم عى رسول اه تْ فأرعنا حتى فُ  :قال جندب اجهني 

 بامدينة.
 رية غالب بن عبد اه إى ُمصاب  -5

ي  ملسو هيلع هللا ىلصرسول يد مؤيدًا بنر اه له، بعثه الدِ من الكَ  ما رجع غالب بن عبد اه الليثي 
، يث أصيب أصحاب بشر بن سعد من السنة الثامنة للهجرة، إى ح ،شهر صفر

منهم كعب بن عجرة، وأبو وذلك ي بني مرة، ناحية فدك، وبعث معه مائتي رجل، 
 سعيد اخدري، وعلبة بن زيد وغرهم.

وما وصل امسلمون إليهم، أغاروا عليهم مع الصبح، فقتلوا منهم قتى، وأصابوا 
 منهم نعًا، ثم رجعوا إى امدينة. 
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 اع بن وهب إى بني عامر رية شج -3

شجاع بن وهب ملسو هيلع هللا ىلص ي شهر ربيع اأول، من السنة الثامنة للهجرة، بعث رسول اه 
ى مع من هوازن، يقال هم: بنو عامر بالِ، إربعة وعرين رجاً، أاأسدي، ي 

 ماء عى ثاث مراحل من مكة، جهة ذات عرق، وأمره أن يغر عليهم.
 عنهم، فكان يسر الليل، ويكمن بالنهار، حتى صبحهم فخرج شجاع وأصحابه ري اه

 ذلك كله حتى قدموا امدينة. وا كثرة، وشاء، فاستاق وهم غافلون، فأصابوا نعاً 
وكان ي السبي جارية وضيئة، فأخذها شجاع بن وهب لنفسه بثمن فأصاها، فلا 

 قدموا امدينة خرها، فاختارت امقام عنده.
لَية مس عرة ليلة، وكانت سهامهم بضعة عر بعرًا لكل وكانت غيبة هذه ا

 رجل منهم، وعدلوا البعر بعر من الغنم.
ًة فِيَها َعبُْد  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  َأنر  َعنُْهَا:اه َعِن اْبِن ُعَمَر َرِيَ  ير ْبُن ُعَمَر ِقبََل  اه َبَعَث َرِ

ِسَهاُمُهْم اْثنَْي َعَرَ َبِعًرا، َأْو َأَحَد َعَرَ َبِعًرا َوُنِفُلوا َنْجٍد، َفَغنُِموا إِبًِا َكثَِرًة، َفَكاَنْت 
 .() متفق عليه .َبِعًرا َبِعًرا

 رية كعب بن عمر إى ذات أطاح  -2

كعب بن عمر الغفاري ملسو هيلع هللا ىلص ي شهر ربيع اأول من السنة الثامنة للهجرة، بعث رسول اه 
وادي القرى. راءطاح، من ناحية الشام، و، ي مسة عر رجاً، إى ذات أ 

فسار كعب بأصحابه ري اه عنهم، يسر بالليل، ويكمن بالنهار، حتى إذا دنا منهم 
  .رآه عن هم، فأخر قومه بقلة عددهم

كثرا، فدعوهم إى اإسام، فلم  ذات أطاح، وجدوا معاً  ىفلا وصل امسلمون إ
ل، فلا رأى امسلمون ذلك قاتلوهم أشد القتال، حتى يستجيبوا هم، ورشقوهم بالنب

ملسو هيلع هللا ىلص ت حتى أتى رسول اه لواحدًا استطاع أن يف تل امسلمون عن آخرهم إا رجاً قُ 
 ملسو هيلع هللا ىلص .فأخره با حصل فشق ذلك عى رسول اه 
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 غزوة مؤتة  -1

 اأوى، من السنة الثامنة للهجرة. ىكانت هذه الغزوة العظيمة ي شهر ماد
م يشهدها لكثرة جيش امسلمن فيها، ويسمى  ملسو هيلع هللا ىلصرسول غزوة مع أن الوسميت 

 جيشها جيش اأمراء.
 ومؤتة قرية تقع رق اأردن، عى مسرة أحد عر كياً جنوب الكرك.

 : سبب الغزوة 
بكتابه   كان قد بعث احارث بن عمر اأزدي  ملسو هيلع هللا ىلصسبب هذه الغزوة أن رسول اه 

ه ي الطريق رحبيل بن عمرو الغساي، أمر إى ملك برى بالشام، فعرض ل
 ل قير، فقال للحارث: أين تريد؟بَ البلقاء من أرض الشام من قِ 

: الشام، قال: فلعلك من رسل حمد؟ فقال: نعم، فأمر به فقال احارث بن عمر 
 غره. رسولملسو هيلع هللا ىلص قتل لرسول اه فأوثق رباطًا، ثم قدمه فرب عنقه صرًا، وم يُ 

لسفراء والرسل من أشنع اجرائم، فكانت هذه احادثة بمثابة إعان حالة وكان قتل ا
  .حن بلغه مقتل رسولهملسو هيلع هللا ىلص احرب عى امسلمن، فاشتد ذلك عى رسول اه 

الناس لقتال الغساسنة، فخرجوا ي جيش كبر قوامه ملسو هيلع هللا ىلص فعند ذلك ندب رسول اه 
 ثاثة آاف مقاتل.

 : خروج اجيش إى مؤتة 
، فإن أصيب فجعفر  عى هذا اجيش العظيم مواه زيد بن حارثة ملسو هيلع هللا ىلص ول اه ر رسمر أَ 

 .، فإن أصيب فعبد اه بن رواحة  بن أي طالب 
رَ اه ْبِن ُعَمَر َرِيَ  اهَعْن َعْبِد  ِي َغْزَوِة ُمْؤَتَة َزْيَد ْبَن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  َعنُْهَا َقاَل: َأمر

، َوإِْن ُقتَِل َجْعَفر  َفَعْبُد ملسو هيلع هللا ىلص : » ها َحاِرَثَة، َفَقاَل َرُسوُل  « ْبُن َرَواَحةَ  اهإِْن ُقتَِل َزْيد  َفَجْعَفر 
َتَمْسنَا َجْعَفَر ْبَن َأِي َطالٍِب، َفَوَجْدَناُه ِي ال: ُكنُْت فِيِهْم ِي تِْلَك الَغْزَوِة، فَ اهَقاَل َعْبُد 

 .()أخرجه البخاري  .ا َوتِْسِعَن، ِمْن َطْعنٍَة َوَرْمَيةٍ الَقْتَى، َوَوَجْدَنا َما ِي َجَسِدِه بِْضعً 
، وأوصاه ومن معه  أبيض، ودفعه إى زيد بن حارثة  لواءً ملسو هيلع هللا ىلص وعقد رسول اه 

 ، وأن يدعو من هناك إى اإسام، فإن أجابوا وإا  أن يأتوا مقتل احارث بن عمر 
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 استعانوا باه عليهم وقاتلوهم.
التجهز واخروج، فخرجوا وعسكروا باجرف، موضع قريب من فأرع الناس ب

 امدينة جهة الشام.
، وسلموا ملسو هيلع هللا ىلص ع الناس أمراء رسول اه وما َيأ اجيش اإسامي للخروج ودر 

 . ، فقالوا له: ما يبكيك يا ابن رواحة؟عليهم،فعندها بكى عبد اه بن رواحة 
يقرأ آية من ملسو هيلع هللا ىلص ت رسول اه عبكم، ولكني سم قال:أما واه ما ي حب الدنيا، وا صبابة

                   كتاب اه تعاى، يذكر فيها النار: 

 [.99/مريم] 
 فلست أدري كيف َ بالصدر بعد الورود.

  .كم إلينا صاحندصحبكم اه، ودفع عنكم، ور :فقال امسلمون
 :فقال عبد اه بن رواحة 

 تقذف الزبدا عرفوربة ذات       ـــرة ـــل الرمـن مغفأــــــــلكنني أس
 اء والكـبداــــبحـربة تنفذ اأحش       ــران جهــزةـــــــــــي حأو طعـنة بيدَ 

 وقد رشـدا زاــــــأرشده اه من غ     حتى يقال إذا مروا عى جسدي
 اع، فوقف وودعهم.مشيعًا للجيش وأمرائه، حتى بلغ ثنية الودملسو هيلع هللا ىلص وخرج رسول اه 

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 

 من الروم. مآب من أرض البلقاء ي مائة الف
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 

 واالرجال، أو يأمرهم بأمره فيمضخرونه بعدد عدوهم، فإما أن يمدهم بملسو هيلع هللا ىلص لرسول اه 
 يكن هناك رأي باانسحاب. وم ،ليهع 

، وعارض هذا الرأي، وشجع الناس قائا: يا  وعند ذلك قام عبد اه بن رواحة
الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد  ،تي خرجتم تطلبونلتكرهون لالتي  واه إن ،قوم



999 
 

وا فإنا هي وا قوة وا كثرة، ما نقاتلهم إا هذا الدين الذي أكرمنا اه به، فانطلق
 وإما شهادة. ،إحدى احسنين، إما ظهور

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 
و، فلا وصلوا إى بعد أن قى امسلمون ليلتن ي معان، توجهوا إى أرض العد

َ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 

 الفريقن، ثاثة آاف مقاتل يواجهون مائتي الف مقاتل من الكفار.امرير بن 
، وجعل يقاتل براوة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  ُب وبدأ القتال، فأخذ الراية زيد بن حارثة حِ 

حتى ُقتل طعنًا بالرماح،  بالغة، وبسالة نادرة، وامسلمون معه يقاتلون، وثبت زيد 
 .وخر شهيدًا 

، وطفق يقاتل قتااً ليس له مثيل، حتى إذا  طالب ثم أخذ الراية جعفر بن أي 
أحمه القتال نزل عن فرسه الشقراء فعقرها، فكان أول فرس يعقر ي اإسام، ثم 

 وهو يقول : هأخذ يقاتل عى رجلي
 ـارد راهاـــــطيبة وبـ   ـــا   ــــــــة واقـراهـــيا حـبذ اجـن

 افرة بعـيدة أنساهاك    والروم روم قد دنـا عذاهـا  
ِر إن اقيتها راها                  ع

، فأخذ الراية بشاله، فقطعت شاله، فحضن الراية بعضديه حتى  فقطعت يمينه 
 .استشهد 

 فأثابه اه بذلك جناحن ي اجنة، يطر ها حيث شاء، ولذلك سمي بجعفر الطيرار.
اَُم َعَليَْك َيا اْبَن َعنُْهَا اه ُعَمَر َرِيَ  عن اْبن َم َعَى اْبِن َجْعَفٍر َقاَل: السر  َكاَن إَِذا َسلر

 .()أخرجه البخاري  . ِذي اجَنَاَحْن 
                                                 

 (.9995برقم ) أخرجه البخاري( 9)



999 
 

شجاعًا مقدامًا، أصابه ي مؤته ما يزيد عن تسعن إصابة، ليس منها  وكان جعفر 
 يء ي دبره.

رَ َعنُْهَا قَ اه ْبِن ُعَمَر َرِيَ اه َعْبِد عن  ِي َغْزَوِة ُمْؤَتَة َزْيَد ْبَن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  اَل: َأمر
، َوإِْن ُقتَِل َجْعَفر  َفَعْبُد ملسو هيلع هللا ىلص : » اه َحاِرَثَة، َفَقاَل َرُسوُل  « ْبُن َرَواَحةَ اه إِْن ُقتَِل َزْيد  َفَجْعَفر 

َفَر ْبَن َأِي َطالٍِب، َفَوَجْدَناُه ِي َتَمْسنَا َجعْ ال: ُكنُْت فِيِهْم ِي تِْلَك الَغْزَوِة، فَ اهَقاَل َعبُْد 
 .()أخرجه البخاري  .الَقْتَى، َوَوَجْدَنا َما ِي َجَسِدِه بِْضًعا َوتِْسِعَن، ِمْن َطْعنٍَة َوَرْمَيةٍ 

، وتقدم ها وهو عى شهيدًا أخذ الراية عبد اه بن رواحة  وبعد سقوط جعفر 
 أمر امعركة، ثم أخذ يقول:بعض الردد من شدة   فرسه، مردد 
 هذا مام اموت قد صليت           ا نفـس إن م تقتِ موي   ــي

 ديــتــا هــــــــهـمإن تفعِ فعا            ـد أعطـيت  ــــــا منيت فقــــــــوم
قد لقيت  ك، فأتاه ابن عم له بعرق من حم، فقال: شد هذا صلبك، فإن ثم نزل 

فأخذه من يده، ثم انتهش منه هشة، ثم سمع احطمة ي  ،هذه ما لقيتي أيامك 
 ولقي ما مناه. ناحية الناس، فألقاه من يده، ثم أخذ سيفه فتقدم وقاتل حتى قتل 

اَيَة َزْيد  َفُأِصيَب، ُثمر »َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َخَطَب النربُِي  َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َأَخَذ الرر
ْبُن َرَواَحَة َفُأِصيَب، ُثمر َأَخَذَها َخالُِد ْبُن  اهَجْعَفر  َفُأِصيَب، ُثمر َأَخَذَها َعبُْد َأَخَذَها 

ُْم ِعنَْدَنا»، َوَقاَل: «الَولِيِد َعْن َغْرِ إِْمَرٍة َفُفتَِح َلهُ  َنا َأهر ُ َُ َما »َقاَل َأُيوُب َأْو َقاَل: «َما َي
ُْم ِعنَْدنَ  ُهْم َأهر ُ َُ  .()أخرجه البخاري  . َوَعيْنَاُه َتْذِرَفانِ  «ا َي

م يكلف ملسو هيلع هللا ىلص ، وكان رسول اه   وما وقعت الراية باستشهاد عبد اه بن رواحة
 ، ومل الراية، وقال يا معر امسلمن، أحدًا بحملها بعده، تقدم ثابت بن أقرم 

اصطلح الناس عى اصطلحوا عى رجل منكم، فقالوا: أنت، فقال: ما أنا بفاعل، ف
 فأخذها. خالد بن الوليد 

وهزمهم اه فلا أخذ خالد الراية، واجتمع امسلمون إليه، قاتل الكفار قتااً شديدًا، 
أول غزوة يشارك فيها  ذهوقتل امسلمون من الكفار خلقًا كثرًا، وهأسوأ هزيمة، 

 بعد إسامه. خالد بن الوليد 
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َفَا َبِقَي ِي  ،: َلَقِد اْنَقَطَعْت ِي َيِدي َيْوَم ُمْؤَتَة تِْسَعُة َأْسيَاٍف  الَولِيدِ  ْبنُ  َخالِدُ  َقاَل 
 .()أخرجه البخاري .َيِدي إِار َصِفيَحة  َيَانِيَة  

وقد استطاع خالد بن الوليد وجيشه ري اه عنهم أن يثبتوا أمام هذا الطوفان من 
 العدو طول النهار.
هيئة اجيش، فجعل مقدمة اجيش ساقه، وساقته مقدمته،  غرر  فلا أصبح خالد 

 وميمنة اجيش ميَة، وميَته ميمنة.
فلا لقوا العدو ي اليوم الثاي أنكر عدوهم حاهم، وقالوا: جاءهم مدد، فلا مل 

 هزمهم اه أسوأ هزيمة، وقتل منهم امسلمون أعدادًا كبرة. عليهم خالد بن الوليد 
، وانسحب بجيشه شيئًا فشيئًا، حتى انرف بمن معه إى امدينة،  د ثم انحاز خال

 صب ي جيشه أحد خال هذا اانسحاب.وم يُ 
فهداه إى اإسام، ووفقه للحكمة الصائبة ي تدبر  وقد َمنر اه عى خالد 

اأمور، وجعله سببًا إنقاذ هذه القبضة من الرجال من بن مائتي ألف من الكفار، 
استطاع بتوفيق اه وعونه أن ينقذ امسلمن من وسط هذا اللج امهلك، وأن و

خرجهم من جة البحر من غر أن يبتل أحد، وأن ينسحب هم من وسط اللهب من 
للذكاء العري الذي هذبه اإسام هذه التاريخ غر أن حرق أحد، وأن يسجل 

 ب.عرف ها مثيل ي تاريخ احروامنقبة التي ا يُ 
 بأمرين: وقد فتح اه سبحانه وتعاى عى خالد 

 اأول: أنه قاتل  امركن حتى قتل منهم خلقًا كثرًا، فولوا إى بادهم وم يتبعهم.
الرجوع بامسلمن سامن هو أن ، ورأى فشيئاً  والثاي: أنه انحاز بامسلمن شيئاً 

 الغنيمة الكرى.
ُهْم،، َوَجْعَفراً اً َنَعى َزْيدملسو هيلع هللا ىلص َأنر النربِير  َعْن َأَنٍس   ، َواْبَن َرَواَحَة لِلنراِس َقْبَل َأْن َيْأتَِيُهْم َخَرُ

اَيَة َزْيد  َفُأِصيَب، ُثمر َأَخَذ َجْعَفر  َفُأِصيَب، ُثمر َأَخَذ اْبُن َرَواَحَة َفُأِصيَب »َفَقاَل:   َوَعيْنَاُه « َأَخَذ الرر
اَيَة َسيْف  ِمْن ُسيُوِف َحترى َأَخَذ ا»َتْذِرَفاِن:   .() أخرجه البخاري  «َعَليِْهمْ اه ، َحترى َفتََح اهلرر
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عى ما حدث ي غزوة مؤتة وهو ي امدينة، فنعى ملسو هيلع هللا ىلص طلع اه سبحانه رسوله أوقد 
 أهل امدينة أمراء اجيش الثاثة قبل أن يأتيهم خرهم.

َليْنَا َعبُْد اهِ ْبُن َرَباٍح َفَوَجْدُتُه َقْد اْجتََمَع إَِليِْه َناس  ِمَن َخالِِد ْبِن ُسَمْرٍ َقاَل: َقِدَم عَ عن 
َثنَا َأُبو َجيَْش ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل: َبَعَث َرُسوُل اهملسو هيلع هللا ىلص  َقتَاَدَة َفاِرُس َرُسوِل اه النراِس َقاَل: َحدر

، َعَليُْكْم َزْيُد ْبُن َحاِرَثَة، َفإِْن ُأِصيَب زَ »َمَراِء َوَقاَل: اأُ  ، َفإِْن ُأِصيَب َجْعَفر  ، فَجْعَفر  ْيد 
َما  ،َفَوَثَب َجْعَفر  َفَقاَل: بَِأِي َأْنَت َيا َنبِير اهِ َوُأِمي «ْنَصاِرُي اأَ فَعبُْد اهِ ْبُن َرَواَحَة 

ر َزْيًدا َقاَل:  َِ . «َذلَِك َخْر   اْمُضوا، َفإِنرَك َا َتْدِري َأُي  »ُكنُْت َأْرَهُب َأْن َتْستَْعِمَل َع
، َوَأَمَر َأْن امِ َصِعَد ملسو هيلع هللا ىلص  اهُ، ُثمر إِنر َرُسوَل اهيُْش َفَلبِثُوا َما َشاَء اجَ َقاَل: َفاْنَطَلَق  نَْرَ

َاُة َجاِمَعة     .ُينَاَدى الصر
، َأْو َثاَب َخَر   »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهِ  ْمَنِ  - َناَب َخر  ُكْم َعْن أَ  - َشكر َعبُْد الرر َا ُأْخِرُ

ُْم اْنَطَلُقوا َحترى َلُقوا  ؟َغاِزيالَجيِْشُكْم َهَذا  ، َفُأِصيَب َزْيد  َشِهيًدا، َفاْستَْغِفُروا الإِهر َعُدور
ترى َقْوِم َح الُثمر َأَخَذ الِلَواَء َجْعَفُر ْبُن َأِي َطالٍِب َفَشدر َعَى  ». َفاْستَْغَفَر َلُه النراُس، «َلُه 

َهاَدِة، َفاْستَْغِفُروا َلُه، ُثمر َأَخَذ الِلَواَء َعبُْد اهِ ْبُن َرَواَحَة  ُقتَِل َشِهيًدا، َأْشَهُد َلُه بِالشر
َولِيِد َوَمْ الَفَأْثبََت َقَدَميِْه َحترى ُأِصيَب َشِهيًدا، َفاْستَْغِفُروا َلُه، ُثمر َأَخَذ الِلَواَء َخالُِد ْبُن 

َر َنْفَسُه اأُ ِمَن َيُكْن  اللُهمر ُهَو َسيْف   »ُأْصبَُعيِْه َوَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص . َفَرَفَع َرُسوُل اهِ «َمَراِء ُهَو َأمر
هُ   .()أخرجه أمد «ِمْن ُسيُوفَِك َفاْنُرْ

وقد استشهد من امسلمن ي هذه الغزوة العظيمة اثنا عر رجا، أما الكفار فقتل 
 دهم.عرف عدمنهم خلق كثر ا يُ 

ملسو هيلع هللا ىلص ثم رجع امسلمون منترين، وما دنا اجيش من امدينة تلقاهم رسول اه 
وأصحابه بالتكريم والتعظيم والرحيب، فصلوات اه وسامه عى نبينا حمد 

 وعى آله وأصحابه أمعن.
 آل جعفر  ملسو هيلع هللا ىلصرسول مواساة ال: 

َجْيًشا، اْسَتْعَمَل َعَلْيِهْم َزْيَد ْبَن َحاِرَثَة ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل: َبَعَث َرُسوُل اهِ  َعْن َعْبِد اهِ ْبِن َجْعَفرٍ 
، َفإِْن ُقتَِل  -َأِو اْسُتْشِهَد  -َفإِْن ُقتَِل َزْيد   »  َفَأِمُرُكْم َعْبُد اه -َد َأِو اْسُتْشهِ  -َفَأِمُرُكْم َجْعَفر 
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اَيَة َزْيد  َفَقاالَفَلُقوا  ْبُن َرَواَحةَ  ، َفَأَخَذ الرر اَيَة َجْعَفر  َفَقاَتَل َحترى َعُدور َتَل َحترى ُقتَِل، ُثمر َأَخَذ الرر
اَيَة َخالُِد ْبُن  َولِيِد َفَفَتَح الُقتَِل، ُثمر َأَخَذَها َعْبُد اِه ْبُن َرَواَحَة َفَقاَتَل َحترى ُقتَِل، ُثمر َأَخَذ الرر

ُهِم النربِير «اهُ َعَلْيهِ  إِنر  »َرَج إَِى النراِس، َفَحِمَد اهَ َوَأْثنَى َعَلْيِه، َوَقاَل: ، َفخَ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأَتى َخَرُ
اَيَة، َفَقاَتَل َحترى ُقتَِل الإِْخَواَنُكْم َلُقوا  ، َوإِنر َزْيًدا َأَخَذ الرر ُثمر َأَخَذ  -َأِو اْسُتْشِهَد  -َعُدور

اَيَة َبْعَدُه َجْعَفُر ْبُن َأِي َطالٍِب َفَقاَتَل  اَيَة َعْبُد اهِ -َأِو اْسُتْشِهَد  -َحترى ُقتَِل  الرر ، ُثمر َأَخَذ الرر
اَيَة َسْيف  ِمْن ُسُيوِف اهِ َخالُِد ْبُن  -َأِو اْسُتْشِهَد  -ْبُن َرَواَحَة، َفَقاَتَل َحترى ُقتَِل  ُثمر َأَخَذ الرر

 َأْن َيْأتَِيُهْم، ُثمر َأَتاُهْم َفَقاَل: -َثاًثا  -َهَل آَل َجْعَفٍر َفَأْمَهَل، ُثمر َأمْ  «َولِيِد، َفَفَتَح اهُ َعَلْيِه ال
َِ اْبنَِي أِخي الَا َتْبُكوا َعَى َأِخي َبْعَد  » ، َفَقاَل: "َيْوِم اْدُعوا إ   َقاَل: َفِجيَء بِنَا َكَأنرا َأْفُرخ 
ر  » ََ ا  »َسنَا، ُثمر َقاَل: وؤاِق َفَحَلَق راحَ َفِجيَء بِ  « اَق احَ اْدُعوا إِ دَأمر َفَشبِيُه َعِمنَا ُمـَحمر

ا َعْبُد اهِ َفَشبِيُه َخْلِقي َوُخُلِقي  اللُهمر  »ُثمر َأَخَذ بَِيِدي َفَأَشاَهَا، َفَقاَل:  «َأِي َطالٍِب، َوَأمر
، َقاَهَا َثاَث ِمَراٍر، َقاَل:  «ِه اْخُلْف َجْعَفًرا ِي َأْهلِِه، َوَباِرْك لَِعْبِد اِه ِي َصْفَقِة َيِمينِ 

َافَِن َعَلْيِهْم َوَأَنا َولُِيُهْم ال »َفَجاَءِت أُمنَا َفَذَكَرْت َلُه ُيْتَمنَا، َوَجَعَلْت ُتْفِرُح َلُه، َفَقاَل:  ََ َعْيَلَة 
 .()أخرجه  أمد  «ِخَرِة؟!اآِي الُدْنَيا وَ 

َص النربُِي قال  عنهاري اه َعبِْد اهِ  َجابِر ْبن وعن يرِة، َوَقاَل احَ ِآِل َحْزٍم ِي ُرْقيَِة ملسو هيلع هللا ىلص : َرخر
َِ َأَرى َأْجَساَم َبنِي َأِخي َضاِرَعًة ُتِصيبُُهُم »ِأَْسَاَء بِنِْت ُعَميٍْس:  َا، َقاَلْت: « اَجةُ احَ َما 

ُع إَِلْيِهْم، َقاَل: الَوَلكِِن  ِ َْ  «اْرِقيِهمْ »ْت: َفَعَرْضُت َعَلْيِه، َفَقاَل: َقالَ « اْرِقيِهمْ »َعْنُ ُت
 .()أخرجه  مسلم

 رية ذات الساسل  -3
 اآخرة، من السنة الثامنة للهجرة. ىكانت هذه الَية ي شهر ماد

، وعذرة، أن معًا من قضاعة، وهم: بِملسو هيلع هللا ىلص وسبب هذه الَية أنه بلغ رسول اه 
 ى أطراف امدينة.وبنو القن، قد جمعوا يريدون اإغارة ع

 فبعثه إليهم. عمرو بن العاص ملسو هيلع هللا ىلص فدعا رسول اه 
ر َرُسوُل اهِ  قال:  َعاصِ ال َعْمرو ْبنعن  ََ ُخْذ َعَليَْك ثِيَاَبَك َوِسَاَحَك، ُثمر  »َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَث إِ

َد ِير النرَظَر ُثمر طَ  «اْئتِنِي  أُ، َفَصعر إِِي أُِريُد أَْن أَْبَعثََك َعَى َجيٍْش  »أَْطأَُه، َفَقاَل: َفأََتيْتُُه َوُهَو َيتََوضر
، َما اَل: َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اه. قَ «اِل َرْغبًَة َصاِحًَة امَ َفيَُسِلَمَك اهُ َوُيْغنَِمَك، َوأَْزعُب َلَك ِمَن 
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. َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصْسَاِم، َوأَْن أَُكوَن َمَع َرُسوِل اهِ إِ اْعبًَة ِي رَ اِل، َوَلكِنِي أَْسَلْمُت امَ أَْسَلْمُت ِمْن أَْجِل 
الِِح امَ َيا َعْمُرو، نِْعًا بِ  » ُجِل الصر الُِح لِلرر  .()أمد أخرجه  « اِل الصر

أبيض، وبعثه ي ثاثائة رجل من  لواءً  لعمرو بن العاص ملسو هيلع هللا ىلص ثم عقد رسول اه 
 امهاجرين واأنصار، ومعهم ثاثون فرسًا.

يسرون بالليل،  ،خرج عمرو وأصحابه إى ذات الساسل، وهي ماء جذامف
ويكمنون بالنهار، فلا قرب من القوم بلغه أن هم معًا كثرًا، فبعث إى رسول اه 

ي مائتن من  أبا عبيدة بن اجراح ملسو هيلع هللا ىلص يستمده، فبعث إليه رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص 
عنها، وأمره أن يلحق بعمرو،  امهاجرين اأولن، فيهم أبو بكر وعمر ري اه

 وأن يكونا ميعًا وا ختلفا، فساروا حتى حقوا هم.
خها، حتى أتى أقَ بادهم، ، ودور بامسلمن حتى وطئ باد َبِ وسار عمرو 

، وبعد أن اقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل مل امسلمون نوأتى باد عذرة وبني الق
 د.عليهم فهربوا وتفرقوا ي البا

، وكان يبعث اخيل فيأتون بالشاء والنعم، فينحرون أياماً  وأقام عمرو بن العاص 
 ويأكلون.

 ، الناس أا يوقدوا ناراً فغضب عمر بن اخطاب  وي هذه الَية أمر عمرو بن العاص 
م يستعمله علينا إا ملسو هيلع هللا ىلص ، وقال له: إن رسول اه وهم أن ينال منه، فنهاه أبو بكر الصديق 

 لعلمه باحرب، فهدأ عنه، ثم إهم لقوا العدو فهزموهم، فأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم.
 : الرجوع إى امدينة 

ي   باجيش إى امدينة احتلم عمرو بن العاص  ما قفل عمرو بن العاص
الطريق، ي ليلة باردة كأشد ما تكون من الرد، فخرج لصاة الصبح، وقال أصحابه: 

  .حتلمت البارحة، فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصاة، ثم صى همواه لقد ا
يبره بانتصاره، ملسو هيلع هللا ىلص إى رسول اه  عوف بن مالك اأشجعي  ثم بعث عمرو 

 وأنه عزز نفوذ امسلمن عى َوم الشام، وخره برجوع اجيش وسامته.
كيف  » وما قدم عمرو بن العاص ومن معه ري اه عنهم، سأهم عنه فقال:

 .« وجدتم عمرًا وأصحابه؟
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اع ع عمرو هم من إيقاد النران، ومن اتبنمملسو هيلع هللا ىلص فأثنوا عليه خرا، ثم ذكروا لرسول اه 
 عن ذلك.ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه  هفسأل، العدو، ومن صاته هم وهو جنب

فقال عمرو: يا رسول اه إي كرهت أن آذن هم أن يوقدوا نارًا فرى عدوهم قلتهم، 
تبعوهم فيكون هم مدد فيعطفوا عليهم، وإي احتلمت ي ليلة باردة وكرهت أن ي

   :  شديدة الرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول اه
  [ . 95/النساء]                        

 إى عمرو، وم يقل شيئًا.ملسو هيلع هللا ىلص فضحك رسول اه 
كل ما فعل، ظن أنه صارت له  قد ري عنملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اه  فلا عرف عمرو 

أعظم من مكانة أي بكر وعمر ري اه عنها، فسأل ملسو هيلع هللا ىلص مكانة عند رسول اه 
 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول ، ليعرف منزلته عند المن أحب الناس إليك؟ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه 

َقاَل: َبَعَث َعْمَرو ْبَن الَعاِص َعَى َجيِْش َذاِت الُساَِسِل،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  َعْن َأِي ُعثَْاَن َأنر 
« َأُبوَها»ُقْلُت: ِمَن الِرَجاِل؟ َقاَل: « َعائَِشةُ »َقاَل: فَفَأَتيْتُُه َفُقْلُت: َأُي النراِس َأَحُب إَِليَْك؟ »

 .()متفق عليه .َفَعدر ِرَجاًا، َفَسَكُت خَاَفَة َأْن َجَْعَلنِي ِي آِخِرِهمْ « ُعَمرُ »ُقْلُت: ُثمر َمْن؟ َقاَل: 
 ي قتادة إى ُخضرةرية أ -12

من السنة الثامنة للهجرة، حيث بعث رسول اه  ،كانت هذه الَية ي شهر شعبان
، ي مسة عر رجا إى خضرة، وهي أرض أبا قتادة احارث بن ربعي ملسو هيلع هللا ىلص 

أن يشن عليهم الغارة، ملسو هيلع هللا ىلص حارب بنجد، أن غطفان كانوا حتشدون هناك، وأمره 
كمن بالنهار، وما وصل هجم عى حار منهم عظيم، بالليل، و فسار أبو قتادة 

  .فأحاط هم، وقتل أرافهم ورجاهم، وفر من بقي منهم
واستاق امسلمون النعم والشاء، فكانت اإبل مائتي بعر، وكانت الغنم ألفي شاة، 

 كثرًا، فنفلهم أمرهم بعرًا بعرًا لكل رجل. وسبوا سبياً 
قسم بينهم غنيمتهم، بعد أن أخرج اخمس، فأصاب فملسو هيلع هللا ىلص ثم قدموا عى رسول اه 

 من الغنم. كل رجل منهم اثنا عر بعرًا، وُعدل البعر بعر
 ضيئة وقعت ي سهم أي قتادة، فجاء حمية بن جزء وكان ي السبي جارية و

إن أبا قتادة قد أصاب ي وجهه هذا جارية، وقد كنت وعدتني  ،فقال: يا رسول اه
 ل يء يفيء اه عليك .جارية من أو
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اى أي قتادة فاستوهبه اجارية فوهبها له، فدفعها رسول اه  ملسو هيلع هللا ىلصفأرسل رسول اه 
 . اى حمية بن جزء  ملسو هيلع هللا ىلص

 وكانت غيبة هذه الَية مس عرة ليلة.
 رية أي قتادة إى إضم  -11

 من السنة الثامنة للهجرة. ،كانت هذه الَية ي أول شهر رمضان
ة إى إضم، ومعه نفر ي ري أبا قتادة احارث بن ربعي  ملسو هيلع هللا ىلصرسول لفقد بعث ا

 ، فيهم عبد اه بن أي حدرد، وحلم بن جثامة، ري اه عنها.من امسلمن
ْسلِِمَن امُ إَِى إَِضٍم َنَفٍر ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َبَعَثنَا َرُسوُل اهِ   ْبِد اهِ ْبِن َأِي َحْدَردٍ َعِن عَ 
، ْسلِِمنَ امُ اِرُث ْبُن ربعّي، وحّلم ابن جّثامة بن قيس، ِي َنَفٍر ِمَن احَ ُبو َقَتاَدَة: ِمنُْهْم أَ 

ْشَجِعُي َعَى َقُعوٍد َلُه، َمَعُه اأَ ْضَبِط اأَ َفَخَرْجنَا َحترى إَِذا ُكنرا بَِبْطِن إَِضٍم َمرر بِنَا َعاِمُر ْبُن 
َحِلُم ـَوَمََل َعَلْيِه مُ  ْسَاِم، َفَأْمَسْكنَا َعنُْه،اإِ َفَسلرَم َعَلْينَا بَِتِحيرِة َوَوْطب  ِمْن َلَبٍن  ،ُمَتِيع  َلهُ 

ٍء َكاَن َبْينَُه َوَبْينَُه، َوَأَخَذ َبِعَرُه َوُمَتِيَعُه، َفَلار َقِدْمنَا َعَى َرُس  ملسو هيلع هللا ىلص وِل اهِ ْبُن َجثراَمَة َفَقَتَلُه لَِيْ
َناُه  ْبُتْم ِي َسبِيِل "ُقْرآُن:ال، َفنََزَل فِينَا َرَ اخَ َأْخَرَ ِذيَن آَمنُوا إِذا َرَ َفَتَبيرنُوا َوا اه َيا َأُهَا الر

اَم َلْسَت ُمْؤِمناً لأَتُقوُلوا مَِْن   .()البيهقي  أخرجه."قى إَِلْيُكُم السر
، كلا دفنوه وم يلبث حِلم إا سبعًا حتى مات، فلا دفنوه لفظته اأرض ثاثاً 

 موعظة للمؤمنن، لئا يتَعوا ي قتل من قال: إي مسلم. ؛لفظته
 ووقعت مثل هذه القصة لرجل آخر لفظته اأرض.

اي َعْن َأَنٍس  َفَأْسَلَم، َوَقَرَأ البََقَرَة َوآَل ِعْمَراَن، َفَكاَن َيْكتُُب  َقاَل: َكاَن َرُجل  َنْرَ
املسو هيلع هللا ىلصلِلنربِِي  دنِيًا، َفَكاَن َيُقوُل: َما َيْدِري ، َفَعاَد َنْرَ اه إِار َما َكتَبُْت َلُه َفَأَماَتُه ُمـَحمر

دَفَقاُلوا: َهَذا فِْعُل ، َفَدَفنُوُه، َفَأْصبََح َوَقْد َلَفَظتُْه اأَْرُض  َوَأْصَحابِِه مَرا َهَرَب ُمـَحمر
وا َلُه َفَأْعَمُقوا، َفَأْصبََح َوَقْد َلَفَظتُْه اأَْرُض، َقْوُه، َفَحَفرُ لأِمنُْهْم، َنبَُشوا َعْن َصاِحبِنَا فَ 

دَفَقاُلوا: َهَذا فِْعُل  َقْوُه، َفَحَفُروا الَوَأْصَحابِِه، َنبَُشوا َعْن َصاِحبِنَا مَرا َهَرَب ِمنُْهْم فَ ُمـَحمر
ُه َليَْس َلُه َوَأْعَمُقوا َلُه ِي اأَْرِض َما اْستََطاُعوا، َفَأْصبََح َوَقْد َلفَ  َظتُْه اأَْرُض، َفَعلُِموا َأنر

 .() متفق عليه.َقْوهُ لأِمَن النراِس، فَ 
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 غزوة فتح مكة -12
 ملسو هيلع هللا ىلصرسول نقض قريش العهد الذي تم ااتفاق عليه مع الهو  :سبب غزوة فتح مكة
 ي صلح احديبية.

فقد كان من ضمن روط الصلح أن من شاء أن يدخل ي عقد حمد وعهده دخل، 
ملسو هيلع هللا ىلص ن شاء أن يدخل ي عقد قريش وعهدهم دخل، فدخلت خزاعة ي عقد حمد وم

وعهده، ودخلت بنو بكر ي عقد قريش وعهدهم، ومكث اجميع ي تلك اهدنة سبعة 
  .عر شهراً 

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.

وهذا الليل، وما يرانا أحد، فأعانوا بني بكر عى  ،وقالت قريش: ما يعلم بنا حمد
ملسو هيلع هللا ىلص معهم للظغن عى رسول اه  خزاعة بالكراع والساح والرجال، وقاتلوا

 من السنة الثامنة للهجرة. ،وأصحابه، وكان ذلك ي شعبان
فاستنجدت خزاعة بامسلمن، وخرج عمرو بن سام اخزاعي إى امدينة مَعًا، 

 ها:من، وأخره با حدث، وأنشد بن يديه أبياتا، ملسو هيلع هللا ىلصيستنر رسول اه 
 ــه اأتلــداـــــــا وأبيـــــــــف أبيـنــحل     ـداً ــــــمــد  حـــــــــــــا رب إي ناشـــــــيـ

 ــدداـــــوا مــــــــــاد اه يأتـــوادع عبـ     داـــــــــعتأرًا ــــفانر هداك اه نص
 أبيض مثل البدر يسمو صعدا     رداـــــــــــــــد جــــول اه قــــفيهم رس

 ـداـــــــاقــك امؤكــــــــونقضــوا ميث     داــــــــــك اموعوــــــإن قريشـًا أخلف
 ــداً ــــــــــًا وسجــــــــــا ركعــــلونــــــوقتر       ادـــــــــــالوتـر هجــــــا بــــــــم بيرتونـــــهـ

 دداــــــــــــــــــــل عــــــــــم أذل وأقــــــــوه     وا أحدًا ـُت أدعـوا أن لســوزعم
، فا برح حتى مرت هم سحابة، « ُنرت يا عمرو بن سام »ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول اه 
 .« إن هذه السحابة لتستهل بنر بني كعب »ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول اه 
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ثم خرج ُبديل بن ورقاء، سيد خزاعة، ي نفر من أصحابه، حتى قدموا عى رسول 
ساعدت بني بكر عى  اً حصل، وأن قريشبامدينة، فأخروه بتفاصيل ما ملسو هيلع هللا ىلص اه 

 خزاعة، ثم عاد الوفد إى مكة.
 : ندم قريش 

ندمت قريش عى ما صنعت من مساعدة بني بكر ي قتل خزاعة، وعلموا أن هذا 
 ملسو هيلع هللا ىلص.احديبية الذي كان بينهم وبن رسول اه صلح نقض ِيح ما جاء ي 
  .با فعل القوم ى أي سفيان بن حرب، وأخرهإفجاء احارث بن هشام 

 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 

 ديد الصلح.، ليقوم بتجملسو هيلع هللا ىلص
فخرج أبو سفيان حتى قدم امدينة، فدخل عى ابنته رملة أم حبيبة ري اه عنها، 

 طوته عنه.ملسو هيلع هللا ىلص فلا ذهب ليجلس عى فراش رسول اه 
 فقال: يا بنية، أرغبت ي عن هذا الفراش، أم رغبت به عني؟

  .، وأنت مرك نجسملسو هيلع هللا ىلصقالت: بل هو فراش رسول اه 
 يا بنية بعدي ر.فقال: واه لقد أصابك 

 ، فقال: اشدد العقد، وزدنا ي امدة.ملسو هيلع هللا ىلصثم خرج أبو سفيان حتى أتى رسول اه 
 .« ولذلك قدمت؟، هل كان من حدث قبلكم؟ »ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول اه 

فقال أبو سفيان: معاذ اه، نحن عى عهدنا وصلحنا يوم احديبية، ا نغر وا نبدل، 
 ملسو هيلع هللا ىلص.فلم يرد عليه رسول اه 

، فقال له: ما ملسو هيلع هللا ىلصفكلمه أن يكلم له رسول اه   أبو سفيان إى أي بكر الصديق  فذهب
 أنا بفاعل، ثم ذهب إى عمر، ثم عثان، ثم عِ، ثم فاطمة، فردوه ميعًا.

؟ ملسو هيلع هللا ىلص اه رسول ىإوأغلظ عليه عمر بن اخطاب، فقال أي سفيان: أنا أشفع لكم 
 فواه لو م أجد إا الذر جاهدتكم به.

فعاد أبو سفيان إى مكة خائبًا، فلا قدم عى قريش قالوا: ما وراءك؟ هل جئت 
 بكتاب من حمد أو عهد؟
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ِر وتتبعت أصحابه فلم جبني أحد، فأصاب الذعر  قال: ا واه، لقد أبى ع
 واخوف واهم قريشًا ما فعلوا، وما أخر به أبو سفيان.

 من امدينة : ملسو هيلع هللا ىلصرسول خروج ال 
أهله باخروج، وم يسم هم اجهة التي يقصدها، وأمر الناس ملسو هيلع هللا ىلص اه أمر رسول 

اللهم خذ العيون  »بقوله: ملسو هيلع هللا ىلص باجهاد، ثم أعلم الناس أنه سائر إى مكة، ودعا 
 .« واأخبار عن قريش حتى نبغتها ي بادها

إى أهل البادية ومن ملسو هيلع هللا ىلص فتجهز الناس من امهاجرين واأنصار، وأرسل رسول اه 
 ن امسلمن ي كل ناحية بأن يتجهزوا معه.حوله م

فمنهم من وافاه بامدينة، ومنهم من حقه بالطريق كبني سليم، ومن القبائل التي 
 بامدينة أسلم، وغفار، ومزينة، وجهينة، وأشجع.ملسو هيلع هللا ىلص قدمت عى رسول اه 

من امدينة وخارجها عرة آاف رجل، وم يتخلف عنه أحد من ملسو هيلع هللا ىلص فاجتمع معه 
 ين واأنصار إا أهل اأعذار.امهاجر

كتابا إى  امسر إى مكة، كتب حاطب بن أي بلتعة ملسو هيلع هللا ىلص وما أمع رسول اه 
إليهم، ثم أعطاه امرأة من مزينة، وجعل ها ملسو هيلع هللا ىلص قريش خرهم فيه بمسر رسول اه 

 بذلك.ملسو هيلع هللا ىلص جعاً عى أن تبلغه قريشًا، فعلم 
، َوامِْقَداَد، َفَقاَل: أَ ملسو هيلع هللا ىلص  اه َبَعثَنِي َرُسوُل  قال: عن عِ  اْنَطلُِقوا َحترى »َنا َوالُزَبْرَ

، َفُخُذوا ِمنَْها ا َظِعينًَة َمَعَها كِتَاب  َقاَل: َفاْنَطَلْقنَا َتَعاَدى بِنَا « َتْأُتوا َرْوَضَة َخاٍخ، َفإِنر ِهَ
ِعينَِة،  ْوَضَة، َفإَِذا َنْحُن بِالظر ُقْلنَا َهَا: َأْخِرِجي الكِتَاَب، َقاَلْت: َما َخيُْلنَا َحترى َأَتيْنَا الرر

، َفُقْلنَا: َلتُْخِرِجنر الكِتَاَب، َأْو َلنُْلِقَنر الِثيَاَب، َقاَل: َفَأْخَرَجتُْه ِمْن ِعَقاِصَها،  َمِعي كِتَاب 
َة ِمنَ ، َفإَِذا فِيِه: ِمْن َحاطِِب ْبِن َأِي َبْلتََعَة، إِ ملسو هيلع هللا ىلص اه َفَأَتْينَا بِِه َرُسوَل  كَِن،  َى َناٍس بَِمكر امُْرِ

ُهْم بِبَْعِض َأْمِر َرُسوِل  ِرُ  ملسو هيلع هللا ىلص . اه ُخْ
، إِِي اهَقاَل: َيا َرُسوَل « َذا؟َيا َحاطُِب، َما هَ  ملسو هيلع هللا ىلص : » اه َفَقاَل َرُسوُل  ر َِ ، اَ َتْعَجْل َع

، َوَمْ َأُكْن ِمْن َأْنُفِسَها، َوَكاَن َمْن َمَعَك ُكنُْت اْمَرًأ ُمْلَصًقا ِي ُقَرْيٍش، َيُقوُل: ُكنُْت َحلِيًفا
ْحُموَن َأْهلِيِهْم َوَأْمَواَهُْم، َفَأْحَبْبُت إِْذ َفاَتنِي َذلَِك ِمَن ـِمَن امَُهاِجِريَن َمْن َهُْم َقَراَبات  يَ 

َِذ ِعنَْدُهْم َيًدا َحُْموَن َقَراَبتِي، َوَمْ  َر َأْفَعْلُه اْرتَِداًدا َعْن ِدينِي، َواَ ِرًضا النرَسِب فِيِهْم، َأْن َأ



999 
 

ُه َقْد َصَدَقُكمْ ملسو هيلع هللا ىلص : » اه بِالُكْفِر َبْعَد اِإْسَاِم، َفَقاَل َرُسوُل  اَل ُعَمُر: َيا َرُسوَل ، َفقَ «َأَما إِنر
ْب ُعنَُق َهَذا امُنها ُه َقْد َشِهَد َبْدًرا، وَ  »افِِق، َفَقاَل: َـ ، َدْعنِي َأْرِ اطرَلَع اه َما ُيْدِريَك َلَعلر إِنر

َيا َأُهَا "الُسوَرَة: اه . َفَأْنَزَل «َعَى َمْن َشِهَد َبْدًرا َفَقاَل: اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم َفَقْد َغَفْرُت َلُكْم 
ُكْم َأْولَِياَء ُتْلُقوَن إَِلْيِهْم بِ  ِذيَن آَمنُوا اَ َتترِخُذوا َعُدِوي َوَعُدور ِة َوَقْد َكَفُروا بَِا َجاَءُكْم مَ االر َودر

بِيلِ " -إَِى َقْولِِه  - "ِمَن احَِق   .() أخرجه البخاري  «"َفَقْد َضلر َسَواَء السر
وأصحابه من امدينة إى مكة، ومعه عرة آاف من ملسو هيلع هللا ىلص ثم خرج رسول اه 

السنة  من امدينة ي العار من شهر رمضان، منملسو هيلع هللا ىلص امسلمن، وكان خروجه 
 ليلة خلت من رمضان. ةالثامنة للهجرة، ودخل مكة لتسع عر

 .هم كلثوم بن احصن الغفاري عى امدينة أبارِ  ملسو هيلع هللا ىلص الرسولواستخلف 
  قر أمه : ملسو هيلع هللا ىلص الرسولزيارة 

من امدينة إى مكة عام الفتح، مر ي الطريق باأبواء ، فنزل  ملسو هيلع هللا ىلص الرسولما توجه 
 وزار قر أمه.
ِف َراكٍِب لأ، َفنََزَل بِنَا َوَنْحُن َمَعُه َقِريب  ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص: ُكنرا َمَع النربِِي َقاَل  عن بريدة 

، ُثمر َأْقبََل َعَليْنَا بَِوْجِهِه َوَعيْنَاُه َتْذِرَفانِ  طراِب اخَ َفَقاَم إَِليِْه ُعَمُر ْبُن  ،َفَصىر َرْكَعتَْنِ
ُت َرِي ِي اْستِْغَفاٍر لأإِِي َس  »وَل اهِ َما َلَك؟ َقاَل: ِم َيُقوُل: َيا َرُس اأُ ِب وَ اأَ َفَفَداُه بِ 

، َفَدَمَعْت َعيْنَاَي َرْمًَة َهَا ِمَن النرار َِ  .() أخرجه أمد «ِأُِمي، َفَلْم َيْأَذْن 
ْوَلُه، َفَقاَل: َقْرَ ُأِمِه، َفبََكى َوَأْبَكى َمْن َح ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل:  َزاَر النربُِي   وَعْن َأِي ُهَرْيَرةَ 

َها َفُأِذَن » ، َواْستَْأَذْنتُُه ِي َأْن َأُزوَر َقْرَ َِ اْستَْأَذْنُت َرِي ِي َأْن َأْستَْغِفَر َهَا َفَلْم ُيْؤَذْن 
، َفُزوُروا  َا ُتَذِكُر الَِ  .() أخرجه مسلم «ْوَت امَ ُقبُوَر َفإِهر

 ي أمية :سفيان بن احارث, وعبد اه بن أ إسام أي 
طريقه إى مكة، فلا وصل إى اأبواء جاءه ابن عمه أبو سفيان بن  ملسو هيلع هللا ىلص الرسولأكمل 

 من الرضاعة من حليمة السعدية. ملسو هيلع هللا ىلص الرسولاحارث بن عبد امطلب، وأخو 
بن السقيا والعرج جاءه ابن عمته عبد اه بن أي أمية بن امغرة، ابن ملسو هيلع هللا ىلص وما كان 

 أبيها. ملسو هيلع هللا ىلصرسول ة زوج ال، وأخو أم سلمملسو هيلع هللا ىلص الرسولعمة 
                                                 

 (.9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.99999أخرجه أمد  برقم) صحيح/( 9)
 (.599برقم ) أخرجه مسلم(  9)
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 وكان ااثنان من ألد خصوم اإسام.
وا يفارقه قبل النبوة، فلا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول أما أبو سفيان بن احارث فقد كان يألف ال

ُبعث عاداه، وهجاه، وهجا أصحابه بقصائد كثرة، وظل أبو سفيان بن احارث عى 
 .مدى عرين سنة هجو امسلمن، ويقاتلهم ي كافة احروب

، ا سيا ملسو هيلع هللا ىلصرسول وما هداه اه لإسام كانت له مواقف نادرة ي الدفاع عن ال
 صمودًا مشهودًا. ملسو هيلع هللا ىلصالرسول موقفه يوم حنن، حن فر الناس، فصمد مع 

أما عبد اه بن أي أمية، فقد دافع عن اإسام بقوة، وشهد مع امسلمن غزوة الفتح 
قبل ذلك من أشد الناس إيذاًء  ، وكانوحنن، واستشهد ي حصار الطائف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول لل
أعرض عنها، ما كان يلقى منها من شدة اأذى، فالتمسا ملسو هيلع هللا ىلص فلا لقيا رسول اه 

  .الدخول عليه فلم يستطيعا، فكلمته أم سلمة ري اه عنها فيها
 أشقى الناس بك. ،ا يكن ابن عمك، وابن عمتك  ،فقالت: يا رسول اه

ا حاجة َ ها، أما ابن عمي فهتك عري، وأما ابن عمتي  »: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اه 
 .«وصهري فهو الذي قال ِي بمكة ما قال

فلا بلغ اخر إليها قال أبو سفيان ومعه ابنه جعفر: واه ليأذنن َ، أو آخذن بيد 
 ابني هذا، ثم لنذهبن ي اأرض حتى نموت عطشًا أو جوعًا.

 رق ها، ثم أذن ها. ملسو هيلع هللا ىلصفلا بلغ ذلك رسول اه 
من قبل وجهه، فقل له ما قال إخوة ملسو هيلع هللا ىلص ائت رسول اه  :أي سفيان وقال عِ 

                  يوسف ليوسف عليه السام: 
يرى أن يكون أحد أحسن قواً منه، ففعل ذلك أبو  املسو هيلع هللا ىلص فإنه  

                  » ملسو هيلع هللا ىلص:فقال له رسول اه ، سفيان
 .() احاكمأخرجه « 

منها إسامها، وحسن ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم أبو سفيان وعبد اه بن أي أمية، وقبل رسول اه 
 إسامها ري اه عنها.

                                                 
 .(9999)احاكم ي امستدرك /أخرجه صحيح( 9)
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حفة، وهو مهاجر بعياله إى امدينة، عمه العباس بن عبد امطلب باجُ ملسو هيلع هللا ىلص ولقيه 
 فرحًا عظيًا.ملسو هيلع هللا ىلص ففرح به رسول اه 

مصلحة الدعوة،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول ، وكان يكتم إسامه، بأمر الوكان قد أسلم قبل خير
بأخبار قريش بعد اهجرة، وهو آخر من هاجر إى  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول وخاصة تزويد 

 امدينة، أن بعده تم فتح مكة، وا هجرة بعد الفتح.
  مر الظهران :ملسو هيلع هللا ىلص وصول النبي 

هى إى سره إى مكة وهو صائم، والناس صيام معه، فلا انتملسو هيلع هللا ىلص واصل رسول اه 
 ، وأفطر الناس معه.ملسو هيلع هللا ىلصالكديد، بن عسفان وقديد، وهو اسم واد شال مكة، أفطر 

َخَرَج ِي َرَمَضاَن ِمَن امَِدينَِة َوَمَعُه ملسو هيلع هللا ىلص َعنُْهَا َأنر النربِير اه َعِن اْبِن َعبراٍس َرِيَ 
ُة آاٍَف، َوَذلَِك َعَى َرْأِس َثَاِن ِسنَِن َونِْصٍف ِمْن  َمْقَدِمِه امَِدينََة، َفَساَر ُهَو َوَمْن َعَرَ

َة، َيُصوُم َوَيُصوُموَن، َحترى َبَلَغ الَكِديَد، َوُهَو َماء  َبْنَ  َمَعُه ِمَن امُْسلِِمَن إَِى َمكر
 .()أخرجه البخاري  .َأْفَطَر َوَأْفَطُروا ،ُعْسَفاَن َوُقَدْيدٍ 

، ملسو هيلع هللا ىلص َع َرُسوِل اهِ َساَفْرَنا مَ قال:  وعن أي سعيد اخدري  َة َوَنْحُن ِصيَام  إَِى َمكر
ُكْم َقْد َدَنْوُتْم ِمْن َعُدِوُكْم، وَ  : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َفنََزْلنَا َمنِْزًا، َفَقاَل َرُسوُل اهِ  ِفْطُر َأْقَوى الإِنر

 »نَا َمنِْزًا آَخَر، َفَقاَل: َفَكاَنْت ُرْخَصًة، َفِمنرا َمْن َصاَم، َوِمنرا َمْن َأْفَطَر، ُثمر َنَزلْ «  َلُكمْ 
ُكْم ُمَصبُِحو َعُدِوُكْم، وَ   .() أخرجه مسلم .َوَكاَنْت َعْزَمةً «  ِفْطُر َأْقَوى َلُكْم، َفَأْفطُِرواالإِنر

 ثجني الكبا : 
 هو النضيج من ثمر اأراك. ثالكبا

 .ثلكباوأصحابه ي عسفان بمر الظهران أخذوا جنون ثمر املسو هيلع هللا ىلص ما نزل رسول اه 
 َنْجنِي الَكَباَث، َوإِنر  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  َعنُْهَا َقاَل: ُكنرا َمعَ اه َرِيَ اه عن َجابَِر ْبَن َعْبِد 

ُه َأْطَيُبهُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه   َقاُلوا: َأُكنَْت َتْرَعى الَغنََم؟ َقاَل:«  َعَلْيُكْم بِاأَْسَوِد ِمنُْه، َفإِنر
 .()متفق عليه« ار َوَقْد َرَعاَهاَوَهْل ِمْن َنبِي  إِ  »

                                                 
 (.9999برقم) أخرجه البخاري( 9)
 (.9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.9999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم )متفق عليه, ( 9)
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تَنِي ِسَواًكا ِمَن و ُه َكاَن َجْ ، َفَجَعَلِت اأَ َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َأنر اَقْنِ َراِك، َوَكاَن َدِقيَق السر
 َقاُلوا: َيا «ِممر َتْضَحُكوَن؟  »: ملسو هيلع هللا ىلصَقْوُم ِمنُْه، َفَقاَل َرُسوُل اهِ الالِريُح َتْكَفُؤُه، َفَضِحَك 

ِة َساَقيِْه، َفَقاَل: اهَنبِير  ِِ بِيَِدِه، َهَُا َأْثَقُل ِي  »، ِمْن ِدقر ِذي َنْف  «يَزاِن ِمْن ُأُحدٍ امِ َوالر
 .()أخرجه أمد

 : إيقاد النران 
أصحابه بإيقاد ملسو هيلع هللا ىلص شاًء أمر رسول اه ما جمعت جيوش امسلمن بمر الظهران عِ 

ملسو هيلع هللا ىلص ة مأت اأرض، فكان منظرًا مهيبًا، واستعمل رسول اه النران، فأوقدوا نرانًا كثر
 .عى احرس عمر بن اخطاب 

، ملسو هيلع هللا ىلصوكان اه سبحانه وتعاى قد أخذ العيون عن قريش، فلم يأَم خر عن رسول اه 
وا يدرون ما هو فاعل، فبعثوا أبا سفيان بن حرب يتحسس اأخبار، فقالوا له: إن لقيت 

 أمانًا. حمدًا فخذ لنا منه
يلتمسون اأخبار عن  ،فخرج من مكة أبو سفيان ومعه حكيم بن حزام، وبديل بن ورقاء

، فلا وصلوا إى مر الظهران فإذا هم بنران كثرة، ففزعوا وخافوا، ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 
، وكان ملسو هيلع هللا ىلص، وهو راكب عى بغلة رسول اه فالتقى هم العباس بن عبد امطلب 

 ملسو هيلع هللا ىلصرسول قريش رسواً يطلب منهم أن خرجوا مصاحة الالعباس يريد أن يرسل إى 
 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. 

  .، وأخرهم بأنه جيش امسلمنفسمعهم العباس 
 فقال أبو سفيان: فا احيلة يا أبا الفضل؟

فقال العباس: واه لئن ظفر بك ليربن عنقك، فاركب ي عجز هذه البغلة، بغلة 
 منه لك.أ، فاستملسو هيلع هللا ىلص، حتى آي بك رسول اه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 

 ، ورجع صاحباه.ملسو هيلع هللا ىلصفركب أبو سفيان خلف العباس عى بغلة رسول اه 
ال العباس: فجئت به، وكلا مررت بنار من نران امسلمن قالوا: من هذا؟ فإذا ق

 عى بغلته.ملسو هيلع هللا ىلص رأوا البغلة، قالوا: عم رسول اه 
                                                 

 (.9559أخرجه أمد برقم ) صحيح/( 9)
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من هذا؟ فلا رأى أبو  :، قال: فلا مررت بنار عمر بن اخطاب قال العباس 
كن منك بغر عدو اه؟ احمد ه الذي أم  سفيان عى عجز الدابة قال: أبو سفيان

، وأرع العباس فدخل عى رسول ملسو هيلع هللا ىلصعقد وا عهد، ثم أخذ يشتد نحو رسول اه 
 قبل عمر.ملسو هيلع هللا ىلص اه 

هذا أبو سفيان قد أمكن اه منه بغر عقد وا عهد، فدعني   ،فقال عمر: يا رسول اه
 أرب عنقه.

رسول ، فدعا الملسو هيلع هللا ىلصإي قد أجرته، ثم جلست إى رسول اه   ،فقلت: يا رسول اه
 ة، فأان القول وتردد.لأبا سفيان إى اإسام ي تلك اللي ملسو هيلع هللا ىلص

من العباس أن يأخذه معه إى خيمته، ويأي به ي الصباح، وي  ملسو هيلع هللا ىلصرسول فطلب ال
أن جعل  ملسو هيلع هللا ىلصرسول من ال الصباح جاء به فقبل اإسام، وأسلم، وطلب العباس 

من  »، فقال: ملسو هيلع هللا ىلصسول اه له شيئًا، أنه زعيم حب الفخر، فهو سيد قريش، فوافق ر
 .« دخل دار أي سفيان فهو آمن

 مر الظهران إى مكة.ملسو هيلع هللا ىلص وغادر رسول اه 
العباس أن حبس أبا سفيان عند مضيق اجبل، حتى مر به جنود  ملسو هيلع هللا ىلصرسول وأمر ال

 اه فراها، ففعل العباس.
ا قبل  وعندما رأى أبو سفيان ما رأى، جاء إى قومه، وِخ فيهم حذرًا هم، بأنه

 هم با جاء به حمد، وأبلغهم بأماكن اأمان ي امسجد احرام، ودار أي سفيان، 
 ومن دخل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن.

َعاَم الَفتِْح، َفبََلَغ َذلَِك ُقَرْيًشا، َخَرَج َأُبو ُسْفيَاَن ملسو هيلع هللا ىلص  اه ا َساَر َرُسوُل ِهَشاٍم َعْن َأبِيِه َقاَل: مر  َعنْ 
، َفَأْقبَُلوا ملسو هيلع هللا ىلص اه ْرٍب، َوَحكِيُم ْبُن ِحَزاٍم، َوُبَدْيُل ْبُن َوْرَقاَء، َيْلتَِمُسوَن اخََرَ َعْن َرُسوِل ْبُن َح 

َا نَِراُن َعَرَفَة، َفَقاَل َأُبو ُسْفيَاَن:  َما َهِذِه، َيِسُروَن َحترى َأَتْوا َمرر الظرْهَراِن، َفإَِذا ُهْم بِنَِراٍن َكَأهر
و َأَقُل َلكَ  َا نَِراُن َعَرَفَة؟ َفَقاَل ُبَدْيُل ْبُن َوْرَقاَء: نَِراُن َبنِي َعْمٍرو، َفَقاَل َأُبو ُسْفيَاَن: َعْمر  ِمْن  َأهر

ملسو هيلع هللا ىلص اه َفَأْدَرُكوُهْم َفَأَخُذوُهْم، َفَأَتْوا ِهِْم َرُسوَل ملسو هيلع هللا ىلص اه  َذلَِك، َفَرآُهْم َناس  ِمْن َحَرِس َرُسولِ 
  .َأُبو ُسْفيَانَ  َفَأْسَلمَ 

«. اخَيِْل، َحترى َينُْظَر إَِى امُْسلِِمنَ  ْس َأَبا ُسْفيَاَن ِعنَْد َحْطماْحبِ »َفَلار َساَر َقاَل لِْلَعبراِس: 
ْت ُمُر َكتِيبًَة َكتِيبًَة َعَى َأِي ُس ـ، تَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَحبََسُه الَعبراُس، َفَجَعَلِت الَقبَائُِل َمُُر َمَع النربِِي  ْفيَاَن، َفَمرر
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ْت ُجَهيْنَُة، َقاَل  َِ َولِِغَفاَر، ُثمر َمرر ، َقاَل: َيا َعبراُس َمْن َهِذِه؟ َقاَل: َهِذِه ِغَفاُر، َقاَل: َما   ِمثَْل َكتِيبَة 
ْت ُسَليُْم، َفَقاَل ِمثَْل ذَ  ْت َسْعُد ْبُن ُهَذْيٍم َفَقاَل ِمثَْل َذلَِك، َوَمرر لَِك، َحترى َأْقبََلْت َذلَِك، ُثمر َمرر

اَيُة، َفَقاَل َكتِيبَة  َمْ َيَر ِمثَْلَها، َقاَل: َمْن َهِذِه؟ َقاَل: َهُؤاَِء اأَْنَصاُر، َعَليِْهْم َسْعُد ْبُن ُعبَاَدَة َمَعُه الرر 
ُل الَكْعبَُة، َفَقاَل َأُبو ُسْفيَاَن: َيا َسْعُد ْبُن ُعبَاَدَة: َيا َأَبا ُسْفيَاَن، اليَْوَم َيْوُم امَْلَحَمِة، اليَْوَم ُتْستَحَ 

  .َعبراُس َحبرَذا َيْوُم الِذَمارِ 
، َوِهَي َأَقُل الَكتَاِئِب، فِيِهْم َرُسوُل  َمَع ملسو هيلع هللا ىلص َوَأْصَحاُبُه، َوَراَيُة النربِِي ملسو هيلع هللا ىلص  اه ُثمر َجاَءْت َكتِيبَة 

ام بَِأِي ُسْفيَاَن َقاَل: َأَمْ َتْعَلْم َما َقاَل َسْعُد ْبُن ُعبَاَدَة؟ ملسو هيلع هللا ىلص  اه ، َفَلار َمرر َرُسوُل الُزَبْرِ ْبِن الَعور
، َوَلكِْن َهَذا َيْوم  ُيَعِظُم »َقاَل: َكَذا َوَكَذا، َفَقاَل: « َما َقاَل؟»َقاَل:  فِيِه الَكْعبََة، اه َكَذَب َسْعد 

 .()أخرجه البخاري  .َأْن ُتْرَكَز َراَيتُُه بِاحَُجونِ ملسو هيلع هللا ىلص  اه وُل َقاَل: َوَأَمَر َرُس « َوَيْوم  ُتْكَسى فِيِه الَكْعبَةُ 
َعبراُس: ُقْلُت الَمرر الظرْهَراِن َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  اه َقاَل: َمرا َنَزَل َرُسوُل  ري اه عنها َعِن اْبِن َعبراسٍ و
َة َعنَْوًة، َقبَْل َأْن َيْأتُ ملسو هيلع هللا ىلص  اه ، َلئِْن َدَخَل َرُسوُل هَوا وُه َفيَْستَْأِمنُوُه إِنرُه َهََاُك ُقَرْيٍش، َفَجَلْسُت َمكر

ُهْم بَِمَكاِن ملسو هيلع هللا ىلص  اه َعَى َبْغَلِة َرُسولِ  َة َفُيْخِرُ : َأِجُد َذا َحاَجٍة َيْأِي َأْهَل َمكر ِِ ، َفُقْلُت َلَع
ْذ َسِمْعُت َكَاَم َأِي ُسْفيَاَن، َوُبَدْيِل ْبِن لِيَْخُرُجوا إَِليِْه، َفيَْستَْأِمنُوُه َفإِِي َأَِسُر إِ ملسو هيلع هللا ىلص  اه َرُسولِ 

َفْضِل؟ ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: َما َلَك فَِداَك الَوْرَقاَء، َفُقْلُت: َيا َأَبا َحنَْظَلَة، َفَعَرَف َصْوِي، َفَقاَل: َأُبو 
َلُة؟ َقاَل: َفَركَِب َخْلِفي، ياحِ ، َوالنراُس، َقاَل: َفَا ملسو هيلع هللا ىلص  اه ُقْلُت: َهَذا َرُسوُل  َأِي َوُأِمي؟

َم، ُقْلُت: َيا َرُسوَل ، َفَأْسلَ ملسو هيلع هللا ىلص  اه َوَرَجَع َصاِحبُُه، َفَلار َأْصَبَح َغَدْوُت بِِه َعَى َرُسولِ 
َنَعْم، َمْن َدَخَل َداَر »َفْخَر، َفاْجَعْل َلُه َشيْئًا، َقاَل: الِحُب َهَذا ـ، إِنر َأَبا ُسْفيَاَن َرُجل  يُ اه

، َوَمْن َدَخَل  ، َوَمْن َأْغَلَق َعَليِْه َداَرُه َفُهَو آِمن  « ْسِجَد َفُهَو آِمن  امَ َأِي ُسْفيَاَن َفُهَو آِمن 
َق النراُس إَِى ُدوِرِهْم َوإَِى   .() أخرجه أبو داود  . ْسِجدِ امَ َقاَل: َفتََفرر

  من مر الظهران :ملسو هيلع هللا ىلص مسر النبي 
مكة حتى انتهى إى ذي طوى، موضع عند باب مكة ي سره إى  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول مى 

 تنظيم اجيش وترتيبه. ملسو هيلع هللا ىلصالرسول من الشال، وهناك أعاد 
عى امجنبة اليمنى من اجيش، ومعه أسلم وسليم  خالد بن الوليد ملسو هيلع هللا ىلص فجعل 

 .ديوغفار ومزينة وجهينة، وأمره أن يدخل مكة من أسفلها من كُ 
                                                 

 (.9999( أخرجه البخاري برقم )9)
 (.9999أخرجه أبو داود  برقم ) صحيح/(  9)
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ة اليَى، ومعه امهاجرون، وكانت معه راية عى امجنب وجعل الزبر بن العوام 
، وأمره أن يدخل مكة من أعاها من كداء، من الثنية العليا عند مقرة ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 احجون، وأمره أن يغرز رايته باحجون، وا يرح حتى يأذنه.
عى مقدمته قيس بن سعد بن عبادة، ومعه اأنصار، وجعل أبا عبيدة بن ملسو هيلع هللا ىلص وجعل 

 رجالة وهم امشاة.اجراح عى ال
  .« ا تقاتلوا إا من قاتلكم »أمراءه وعهد إليهم بقوله: ملسو هيلع هللا ىلص وأوى النبي 

 .زوا عى جريح، وا يتبعوا مدبراً هاهم عن قتل النساء والصبيان، وأن ا جهو
 : الذين ا عهد هم وا أمان 

عرة من امركن من اأمان، وأمر بقتلهم وإن وجدوا  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول استثنى 
 عبة، وهم:متعلقن بأستار الك

 عكرمة بن أي جهل، لشدة عداوته للمسلمن. -9

عبد اه بن سعد بن أي الَح، وكان قد أسلم، وكتب الوحي، ثم ارتد وحق  -9
 بالكفار بمكة.

مقيس بن صبابة، وكان أخوه ُقتل خطأ، فأخذ ديته، ثم عدا عى اأنصاري الذي  -9
 قتله فقتله، وهرب إى مكة مرتدًا.

مع أحد اأنصار أخذ الصدقة، ملسو هيلع هللا ىلص بد اه بن خطل، وكان مسلًا، أرسله رسول اه ع -9
 .بشعرهملسو هيلع هللا ىلص ومعها موى له مسلم، فعدا عى اموى فقتله، ثم ارتد وهجا رسول اه 

عندما هاجرت إى امدينة، ملسو هيلع هللا ىلص هبار بن اأسود، الذي اعرض زينب بنت رسول اه  -9
 .وسقطت زينب عى صخرة، وسقط ملهارها فهاج، عوكانت حاماً، فرب ب

 ، وأقواهم هجاء له.ملسو هيلع هللا ىلص، وكان من أشد الناس عداوة لرسول اه ذاحويرث بن ُنقي -9

 كعب بن زهر بن أي سلمى. -9

 ي غزوة أحد.ملسو هيلع هللا ىلص وحي بن حرب، الذي قتل مزة عم رسول اه  -9

 يوم أحد، ومثلت به. هند بنت عتبة، زوجة أي سفيان، التي بقرت بطن مزة  -5

 ملسو هيلع هللا ىلص.قينتان ابن خطل، كانتا تغنيان هجاء رسول اه  -99
 ل ما آل إليه أمر هؤاء فيا بعد إن شاء اه تعاى.يوسيأي تفص
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 : أوباش قريش 
إى مكة وبرشت أوباشًا، ومعت موعًا من ملسو هيلع هللا ىلص ما علمت قريش بقدوم النبي 

حصدهم بذلك أمر جيوشه بملسو هيلع هللا ىلص قبائل شتى مواجهة امسلمن، فلم علم رسول اه 
 حتى يوافوه عى الصفا، ففعلوا، ا يقاتلهم أحد إا حصدوه.

َولِيِد َعَى الَفتِْح، َفَجَعَل َخالَِد ْبَن الَيْوَم ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ُكنرا َمَع َرُسوِل اهِ  َ  عن أي هريرة 
ى، َوَجَعَل أَ الَجنِبَِة امُ ُيْمنَى، َوَجَعَل الُزَبْرَ َعَى الَجنِبَِة امُ  َ َْ بَيَاِذَقِة، َوَبْطِن الَبا ُعبَيَْدَة َعَى ُي
َِ »َواِدي، َفَقاَل: ال ُْم، َفَجاُءوا ُهَْرِوُلوَن، َفَقاَل: «ْنَصارَ اأَ َيا َأَبا ُهَرْيَرَة، اْدُع  َُ َيا َمْعَرَ »، َفَدَعْو

وا، إَِذا َلِقيتُُموُهْم َغًدا َأْن اْنُظرُ »َقاُلوا: َنَعْم، َقاَل: « ْنَصاِر، َهْل َتَرْوَن َأْوَباَش ُقَرْيٍش؟اأَ 
َفا»، َوَأْخَفى بِيَِدِه َوَوَضَع َيِمينَُه َعَى ِشَالِِه، َوَقاَل: «َحُْصُدوُهْم َحْصًدا   .«َمْوِعُدُكُم الصر

َف َيْوَمئٍِذ َهُْم َأَحد  إِار َأَناُموُه، َقاَل: َوَصِعَد َرُسوُل اهِ  َفاملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َفَا َأْرَ ، َوَجاَءِت الصر
َفا، َفَجاَء َأُبو ُسْفيَ اأَ  اُء ُقَرْيشٍ هاَن، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اْنَصاُر َفأََطاُفوا بِالصر َا  ،، ُأبِيَدْت َخْرَ

، وَ : »ملسو هيلع هللا ىلصيَْوِم، َقاَل َأُبو ُسْفيَاَن: َقاَل َرُسوُل اهِ الُقَرْيَش َبْعَد  َمْن َمْن َدَخَل َداَر َأِي ُسْفيَاَن َفُهَو آِمن 
، َوَمْن أَْغَلَق َبابُه َفُهَو آِمن  لأس ُجُل َفَقْد َأَخَذْتُه اأَ ، َفَقاَلِت «َقى الِسَاَح َفُهَو آِمن  ا الرر ْنَصاُر: أَمر

ا الرر  "، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص اهَوْحُي َعَى َرُسوِل الَرْأَفة  بَِعِشَرتِِه، َوَرْغبَة  ِي َقْرَيتِِه، َوَنَزَل  ُجُل َفَقْد ُقْلتُْم: أَمر
اٍت  -َأَخَذْتُه َرْأَفة  بَِعِشَرتِِه، َوَرْغبَة  ِي َقْرَيتِِه، أََا َفَا اْسِمي إًِذا؟  د  َأَنا  -َثَاَث َمرر َعبُْد اهِ  ُمـَحمر

َما ُقْلنَا  اهُلوا: وَ َقا «َاُتُكْم ـَاُت مَ امَ ْحيَاُكْم، وَ ـْحيَا مَ امَ َوَرُسوُلُه، َهاَجْرُت إَِى اهِ َوإَِليُْكْم، فَ 
 .() أخرجه مسلم «َفإِنر اهَ َوَرُسوَلُه ُيَصِدَقانُِكْم َوَيْعِذَرانُِكمْ »إِار َضنًا بِاهِ َوَرُسولِِه، َقاَل: 

ها، وم تلق أية منمرت بالدخول ودخلت كل كتيبة من اجيش اإسامي من اجهة التي أُ 
، فقد مى حتى دخل من أسفل مكة، فلقيه صفوان  مقاومة تذكر، إا خالد بن الوليد

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 

يدافعهم حتى انتهى هم  فقتل منهم قريبًا من عرين رجاً، واهزموا، واستمر خالد 
أبو سفيان: من دخل داره، وأغلق عليه بابه، هم القتل إى باب امسجد احرام، فصاح 

 وكف يده، فهو آمن، فدخلوا دورهم، وأغلقوا عليهم أبواهم.
                                                 

 (.9999برقم ) أخرجه مسلم (9)
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 رجان شذا عنه، فسلكا طريقًا غر طريقه، فقتا ميعًا، وما: تل من كتيبة خالد وقُ 
 خزاعي.تعوجيش بن اأشعر ال كرز بن جابر الفهري،

  ، وقال: يا رسول اهملسو هيلع هللا ىلصواستمر القتل ي امركن، فجاء أبو سفيان إى رسول اه 
 أبيحت خراء قريش، ا قريش بعد اليوم.

من دخل دار أي سفيان فهو آمن، ومن ألقى الساح فهو آمن،  »ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول اه 
 .()أخرجه مسلم. «ومن أغلق بابه فهو آمن

 يأمره أن يرفع يده عن القتل. إى خالد ملسو هيلع هللا ىلص ثم أرسل رسول اه 
، الَفَأِذَن َهُْم، َحترى َصىر  «ُكُفوا الِسَاَح إِار ُخَزاَعَة َعْن َبنِي َبْكٍر »ملسو هيلع هللا ىلص: ثم قال  َعْرَ
 .() أخرجه أمد «ُكُفوا الِسَاَح  »ُثمر َقاَل: 

 : اجتاع الصحابة ي اخيف 
 قد أمر الصحابة بعد دخول مكة بالتجمع باخيف، وهو امحصب،ملسو هيلع هللا ىلص  كان رسول اه

 حيث تقاسم أهل مكة عى الكفر. 
َغًدا إِْن َشاَء  َمنِْزُلنَا » ُحنَيْنًا ِحَن َأَرادَ  ملسو هيلع هللا ىلصاه َقاَل َرُسوُل : َقاَل   َأِي ُهَرْيَرةَ  َعنْ 
 .()متفق عليه.«ُكْفرِ الَحيُْث َتَقاَسُموا َعَى  َبنِي كِنَاَنةَ  بَِخيِْف  اه

ملسو هيلع هللا ىلص  ة النبيي، ونصب راوكان أول من وصل إى اخيف هو الزبر بن العوام 
 قبة من َأدم، ثم جمع بقية اجيش هناك.ملسو هيلع هللا ىلص هناك، ورب لرسول اه 

  مكة : ملسو هيلع هللا ىلصالرسول دخول 
امهاجرون  مكة من أعاها من َكدا، ي كتيبته اخراء، وبن يديهملسو هيلع هللا ىلص ثم دخل رسول اه 

واأنصار، ري اه عنهم، وذلك بكرة يوم اجمعة لعر ليال بقن من رمضان، وهو 
خلفه، واضعًا رأسه الريف عى راحلته  قته القصواء، مردفًا أسامة بن زيد راكب نا

تواضعًا ه رب العامن، حن رأى ما أكرمه اه به من الفتح، حتى إن حيته لتكاد مس 
 ، وهو يقرأ سورة الفتح، يردد ها صوته.ملسو هيلع هللا ىلصوسط رحله 

َة َدَخَل ِمْن َأْعَاَها، َوَخَرَج ِمْن مر  ملسو هيلع هللا ىلصَعنَْها: َأنر النربِير اه َعْن َعاِئَشَة َرِيَ  ا َجاَء إَِى َمكر
 .(0)أخرجه البخاري «َأْسَفلَِها

                                                 
 (.9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.9999أخرجه أمد برقم ) حسن/( 9)
 (.9999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم )متفق عليه, ( 9)
 (.  9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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َة َقاَل: َسِمْعُت َعبَْد و ٍل َيُقوُل: َرَأْيُت اه َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن ُقرر َيْوَم  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  ْبَن ُمَغفر
َة َعَى َناَقتِِه، َوُهَو َيْقَرُأ ُس   .()أخرجه البخاري .وَرَة الَفتِْح ُيَرِجعُ َفتِْح َمكر

دار أم هاي بنت أي طالب ري ملسو هيلع هللا ىلص وما ارتفع النهار من يوم الفتح أتى رسول اه 
 اه عنها، فاغتسل ثم صى ثاي ركعات ي بيتها، وذلك ضحى.

ُه َرَأى النربِير  َنا َأَحد  َأنر َصىر الُضَحى َغْرُ ُأِم َهانٍِئ ملسو هيلع هللا ىلص  َعِن اْبِن َأِي َليَْى َقاَل: َما َأْخَرَ
َة اْغتََسَل ِي َبيْتَِها، َفَصىر َثَاِيَ َرَكَعاٍت، َفَا َرَأْيتُُه ملسو هيلع هللا ىلص َأنر النربِير  َذَكَرْت  َيْوَم َفتِْح َمكر

ُه ُيتُِم الُرُكوَع َوالُسُجودَ   .() متفق عليه«َصىر َصاًَة َأَخفر ِمنَْها َغْرَ َأنر
وأجارت أم هاي ري اه عنها رجلن من أقارها، كانا قد فرا إليها، وكان عِ بن 

 يتبعها. أي طالب 
َمْرَحبًا بُِأِم »عن أم هاي بنت أي طالب ري اه عنها، قالت: َأِي َطالٍِب َفَقاَل: 

اٍت ُمْلتَِحًفا ِي َثْوٍب َواِحٍد، َفَلار ، َفَلار َفَرَغ ِمْن ُغْسلِِه، َقاَم َفَصىر َثَاِيَ َرَكعَ «َهانِئٍ 
ةَ  ُه َقاتِل  َرُجًا َقْد َأَجْرُتُه، ُفاََن اْبَن ُهبَْرَ َف، ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهرِ، َزَعَم اْبُن ُأِمي َأنر ، اْنَرَ

 «َهانٍِئ: َوَذاَك ُضًحى َقاَلْت ُأمُ « َقْد َأَجْرَنا َمْن َأَجْرِت َيا ُأمر َهانِئٍ : » ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  َفَقاَل 
 .()أخرجه البخاري 

  بالبيت وتطهره من اأصنام:ملسو هيلع هللا ىلص طواف رسول اه 
امسجد احرام، وامهاجرون واأنصار بن يديه، وخلفه ملسو هيلع هللا ىلص ثم أتى رسول اه 

 هللون ويكرون. ،وحوله
إى احجر اأسود، فاستلمه بمحجن ي يده، ثم طاف بالبيت سبعًا عى ملسو هيلع هللا ىلص فأقبل 

حلته، وحول البيت ثاثائة وستون صنًا، مشدودة باحديد، فجعل كلا دنا من را
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.
، « ائتني بامفتاح »، حاجب الكعبة، فقال له: عثان بن طلحة ملسو هيلع هللا ىلص ثم دعا رسول اه 
فدفعه إليه، ففتح باب الكعبة، وأمر عمر بن اخطاب أن يدخل ملسو هيلع هللا ىلص فجاء به إى النبي 

 الكعبة حتى حيت كل صورة فيها.ملسو هيلع هللا ىلص فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخل رسول اه 
                                                 

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



999 
 

َة ملسو هيلع هللا ىلص  اه َأنر َرُسوَل  َعنُْهَا اه ْبِن ُعَمَر َرِيَ اه َعْن َعبِْد  َأْقبََل َيْوَم الَفتِْح ِمْن َأْعَى َمكر
، َوَمَعُه ُعثَْاُن ْبُن َطْلَحَة ِمَن احََجبَِة،  َعَى َراِحَلتِِه، ُمْرِدًفا ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد، َوَمَعُه بِاَل 

َوَمَعُه ملسو هيلع هللا ىلص  اه وُل َحترى َأَناَخ ِي امَْسِجِد، َفَأَمَرُه َأْن َيْأِيَ بِِمْفتَاِح البَيِْت، َفَدَخَل َرُس 
، َوُعثَْاُن ْبُن َطْلَحَة، َفَمَكَث فِيِه َهَاًرا َطِويًا، ُثمر َخَرَج َفاْستَبََق  ُأَساَمُة ْبُن َزْيٍد، َوبِاَل 

َل َمْن َدَخَل، َفَوَجَد بِاًَا َوَراَء البَاِب َقائًِا، َفَسَألَ اه النراُس، َفَكاَن َعبُْد  ُه: ْبُن ُعَمَر َأور
: هَقاَل َعْبُد ا ،؟ َفَأَشاَر َلُه إَِى امََكاِن الرِذي َصىر فِيهِ ملسو هيلع هللا ىلص  اه َأْيَن َصىر َرُسوُل 

 .()أخرجه البخاري .َفنَِسيُت َأْن َأْسَأَلُه َكْم َصىر ِمْن َسْجَدةٍ 
 ُصَوَر ِي البَْيِت َمْ َيْدُخْل َحترى َأَمرَ َمرا َرَأى ال ملسو هيلع هللا ىلصَعنُْهَا: َأنر النربِير اه َعِن اْبِن َعبراٍس َرِيَ و
اَُم بَِأْيِدهَِا اأَْزاَ   ، َقاَتَلُهُم اه»ُم، َفَقاَل ِهَا َفُمِحيَْت، َوَرَأى إِْبَراِهيَم َوإِْسَاِعيَل َعَليِْهَا السر
 .()أخرجه البخاري  «إِِن اْستَْقَسَا بِاأَْزاَِم َقطُ اه وَ 
  ي أهل مكة : ملسو هيلع هللا ىلصول الرسخطبة 

من الكعبة، فوقف عى باب الكعبة، وقد استكف له الناس، ملسو هيلع هللا ىلص ثم خرج رسول اه 
 ينتظرون ماذا يصنع؟

َ َثَاًثا ُثمر َقاَل : بعضادي الباب، وهم حته،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  فأخذ  اهَا إَِلَه إِار  »َفَكرر
َوْحَدُه َأَا إِنر ُكلر َمْأَثَرٍة َكاَنْت ِي  ،ْحَزاَب اأَ َزَم َوهَ  ،َوَنَرَ َعبَْدهُ  ،َصَدَق َوْعَدهُ  ،َوْحَدهُ 

َت َقَدَمير إِار اجَ  َعى ِمْن َدٍم َأْو َماٍل َحْ اِج  َما َكاَن ِمْن ِسَقاَيِة احَ اِهلِيرِة ُتْذَكُر َوُتدر
 .  «بَيِْت الَوِسَداَنِة 
ْوِط وَ الِه َطإِ ِشبْ اخَ َأَا إِنر ِدَيَة  » : ُثمر َقاَل  بِِل ِمنَْها اإِ َعَصا ِماَئة  ِمَن الَعْمِد َما َكاَن بِالسر

 .()أخرجه أبوداود وابن ماجه «َأْرَبُعوَن ِي ُبُطوِهَا َأْوَاُدَها
َة، َفَقاَل:ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َرُسوَل اهِ ري اه عنها  َعِن اْبِن ُعَمرَ و َيا  » َخَطَب النراَس َيْوَم َفْتِح َمكر
َقْد َأْذَهَب َعنُْكْم ُعِبيرَة اجَاِهلِيرِة َوَتَعاُظَمَها بِآَباِئَها، َفالنراُس َرُجَاِن: َبر  اه ُهَا النراُس، إِنر أَ 

آَدَم ِمْن اه َتِقي  َكِريم  َعَى اهِ، َوَفاِجر  َشِقي  َهِن  َعَى اِه، َوالنراُس َبنُو آَدَم، َوَخَلَق 
َيا َأُهَا النراُس إِنرا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ": اه، َقاَل ُتَراٍب 

 .(0)أخرجه الرمذي «."َعلِيم  َخبِر  اه َأْتَقاُكْم إِنر  إِنر َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اه لَِتَعاَرُفوا
                                                 

 (.9995( أخرجه البخاري برقم )9)
 (.9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.9999(، وأخرجه ابن ماجه برقم )9999/ أخرجه أبو داود )حسن( 9)
 (.  9999برقم ) أخرجه الرمذي/صحيح (9)
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ُه َما كَ » ًة ، َوَا اإِ اِهلِيرِة ، َفإِنر اجَ اَن ِمْن ِحْلٍف ِي  َأُهَا النراُس ، إنر ْسَاَم َمْ َيِزْدُه إار ِشدر
 .()الطحاويالبخاري ي اأدب امفرد وأخرجه  «ْسَامِ اإِ ِحْلَف ِي 

، «ا تثريب عليكم اليوم »)أقول لكم كا قال يوسف إخوته : ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول اه 
 ء(.اذهبوا فأنتم الطلقا
 عنهم ميعًا، فدخلوا ي اإسام، وهم مسلمة الفتح.ملسو هيلع هللا ىلص فعفى رسول اه 

 . ملسو هيلع هللا ىلصوهذه ثمرة حسن اخلق، والرمة الصادقة منه 
من باب الكعبة، وجلس ي امسجد، ومفتاح الكعبة بيده، ثم ملسو هيلع هللا ىلص ثم نزل رسول اه 

يا  كعبةال )هاك مفتاحملسو هيلع هللا ىلص: ، فدعي له، فقال رسول اه «أين عثان بن طلحة؟ »قال: 
 عثان، اليوم يوم بر ووفاء(.

 .«خذوها يا بني أي طلحة تالدة خالدة، ا ينزعها منكم إا ظام »وقال: 
                           ونزر ي هذا اموقف: 

 .[  99/النساء]                                         
مفتاح الكعبة ي بني شيبة إى يومنا هذا، وإى يوم القيامة بأمر  وا يزال بفضل اه

 ملسو هيلع هللا ىلص.اه تعاى، وأمر رسوله 
 : أذان بال فوق الكعبة 

 بااً أن يصعد فيؤذن فوق الكعبة.ملسو هيلع هللا ىلص حانت صاة الظهر يوم الفتح، فأمر رسول اه 
لكعبة، وكان أبو سفيان بن حرب، وعتاب بن أسيد، واحارث بن هشام، جلوس بفناء ا
 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.

ك هم، ، ثم ذكر ذل« قد علمت الذي قلتم »، فقال هم: ملسو هيلع هللا ىلصفخرج عليهم رسول اه 
 فقال احارث وعتاب: نشهد أنك رسول اه.

 ملسو هيلع هللا ىلصميع الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، خاف عادته ملسو هيلع هللا ىلص وقد صى رسول اه 
 ، لبيان اجواز.ي الوضوء عند كل صاة

                                                 
 (.  9999برقم ) أخرجه الطحاوي(، و999البخاري ي اأدب امفرد برقم )أخرجه  /حسن (9)
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َلَواِت َيْوَم  ملسو هيلع هللا ىلصَأنر النربِير   عن بريدة ْيِه ُخفر َفتِْح بُِوُضوٍء َواِحٍد، َوَمَسَح َعَى الَصىر الصر
 «َعْمًدا َصنَْعُتُه َيا ُعَمرُ »َيْوَم َشْيًئا َمْ َتُكْن َتْصنَُعُه، َقاَل: الَفَقاَل َلُه ُعَمُر: َلَقْد َصنَْعَت 

 .()مسلم أخرجه
 : إسام والد أي بكر الصديق 

، وجاء بأبيه يقوده، وكان قد عمي، ي امسجد خرج أبو بكر ملسو هيلع هللا ىلص ما جلس رسول اه 
 ،« ها تركت الشيخ ي بيته، حتى أكون أنا آتيه »: قال أي بكر ملسو هيلع هللا ىلص ه فلا رآه رسول ا

هو أحق أن يمي   : يا رسول اهفقال أبو بكر ، وذلك إكراما أي بكر الصديق  
 إليك من أن مي إليه أنت.

سلم أبو قحافة أبن يديه، ثم مسح صدره، وقال له: )أسلم تسلم(، فملسو هيلع هللا ىلص فأجلسه 
 .لصديق والد أي بكر ا

  دماءهم :ملسو هيلع هللا ىلص مصر الذين أهدر النبي 
أما عكرمة بن أي جهل، فقد فر يوم الفتح بعد اهزيمة، وذهب إى جدة، وركب  -9

 البحر، فأصابتهم عاصف، فعاهد اه إن أنجاه اه ما هو فيه أن يضع يده ي يد حمد.

جنادين ي فأسلم، وحسن إسامه، وقد استشهد ي أملسو هيلع هللا ىلص فجاء عكرمة إى رسول اه 
 . خافة أي بكر الصديق 

، وأما عبد اه بن سعد بن أي الَح، فذهب يوم الفتح إى عثان بن عفان  -9
بايع عبد   ، ثم قال: يا رسول اهملسو هيلع هللا ىلصوكان أخاه من الرضاعة، فاستأمن له رسول اه 

 فأسلم عبد اه، وحسن إسامه، وكانت له، ، فأبى، ثم بايعه بعد ثاث مراتاه
 سنة ست وثاثن للهجرة.  مواقف حمودة ي فتوحات أفريقية، وتوي 

 ، وهو متعلق بأستار الكعبة.وأما عبد اه بن خطل، فقتله أبو برزة اأسلمي  -9

 وأما مقيس بن صبابة، فأدركه الناس ي السوق، فقتلوه. -9

ينة عى وأما هبار بن اأسود، فهرب يوم الفتح، وم يقدر عليه أحد، ثم قدم امد -9
 فأسلم، وحسن إسامه.ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه 

 وأما هند بنت عتبة، زوجة أي سفيان، فإها اختفت يوم الفتح، ثم أسلمت وبايعت. -9

 وأما وحي بن حرب، وكعب بن زهر، فإها أسلا، وحسن إسامها. -9

 وأما قينتا ابن خطل، فأسلمت إحداما، وقتلت اأخرى. -9
                                                 

 (.  999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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  ملسو هيلع هللا ىلص :بيعة أهل مكة لرسول اه 
 يعة الرجال:ب  -1

، فجلس هم عى الصفا، فجاءه الرجال والنساء، ملسو هيلع هللا ىلصاجتمع الناس بمكة لبيعة رسول اه 
 والكبار والصغار، فبدأ بمبايعة الرجال، فبايعوه عى اإسام، والسمع والطاعة فيا استطاعوا.

ْجَرَة َقْد َمَضْت اهِ إِنر : »ْجَرِة، َفَقاَل اهِ ُأَباِيُعُه َعَى ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َأَتْيُت النربِير  عن جاشع 
 .()متفق عليه «ْرِ اخَ َهاِد وَ اجِ ْسَاِم وَ اإِ ِأَْهلَِها، َوَلِكْن َعَى 

َة  -َفْتِح الَيْوَم ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اه َعِن اْبِن َعبراسٍ و َا ِهْجَرَة، َوَلِكْن » :-َفْتِح َمكر
، َوإَِذا اْسُتنِْفرْ   .()متفق عليه« ُتْم َفاْنِفُرواِجَهاد  َونِيرة 

 بيعة النساء :  -2
ا ملسو هيلع هللا ىلص من بيعة الرجال بايع النساء من غر مصافحة، فقد كان ملسو هيلع هللا ىلص ما فرغ رسول اه 

 يصافح النساء، وا يمس يد امرأة إا امرأة أحلها اه له، أو ذات حرم منه.
ْؤِمنَاِت امُ َيْمَتِحُن َمْن َهاَجَر إَِلْيِه ِمَن  َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َرُسوَل اه َعنَْها َرِيَ اه َعاِئَشةَ  َعنْ 
ْت ِهَذا  آيةا « ْؤِمنَاُت امُ َيَأُهَا النربُِي إَِذا َجاَءَك  » : َعزر َوَجلر  ِذِه اآَيِة ، َيُقوُل اهِهَ  َفَمْن َأَقرر

ِط ِمَن  ْ ْت  َكاًما ، َواه  «َقْد َباَيْعُتِك  »:  ملسو هيلع هللا ىلص ِت ، َقاَل َهَا َرُسوُل اهْؤِمنَاامُ الرر ! َما َمسر
 .()متفق عليه . َباَيَعِة ، َما ُيَباِيُعُهنر إِا بَِقْولِهِ امُ َيُدُه َيَد اْمَرَأٍة َقُط ِي 

 نساء يوم الفتح هذه اآية، فمن أقرت بذلك قال ها: قد بايعتك.يمتحن الملسو هيلع هللا ىلص فكان 
:فاجتمع إليه عى الصفاء نساء قريش،   َفَقاَلْت ِهنْد  ِمْن َبْينِهنر

َِ  ،إِِي ا ُأَصافُِح النَِساءَ  »ُنَاِسُحَك؟ َفَقاَل: اه َيا َرُسوَل  َِ مِِاَئِة اْمَرَأٍة ِمْثُل ُقو إِنر َقْو
د. َقاَل  « َأٍة َواِحَدةٍ اْمرَ  ُب َصنًَا ِي َبْيتَِها ْبُن ُعَمَر: مر  ُمـَحمر ا َأْسَلَمْت ِهنْد  َجَعَلْت َتْرِ

َذْتُه َفْلَذًة َفْلَذًة َوِهَي َتُقوُل: ُكنرا ِمنَْك ِي ُغُرورٍ البِ   .(0)َقُدوِم َحترى َفلر
 : إسام صفوان بن أمية 

من زعاء قريش، فخاف عى نفسه القتل يوم الفتح، صفوان بن أمية بن خلف، زعيم 
ابن عمه عمر بن وهب، فأمنه، فخرج ي طلبه  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول فهرب خارج مكة، فاستأمن له 

 ملسو هيلع هللا ىلص.حتى أدرك صفوان بجدة، يريد أن يركب البحر، فكلمه وأعلمه بأمان رسول اه 
                                                 

 (.  9999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم )متفق عليه, ( 9)
 (.  9999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم )متفق عليه, ( 9)
 (.  9999(، ومسلم برقم )9999برقم )أخرجه البخاري متفق عليه, ( 9)
 (.  9/999بن سعد )لطبقات الكرى اا انظر( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049


999 
 

رم، فرجع فقال صفوان: إي أخافه عى نفِ، فقال عمر: هو أحلم من ذلك وأك
 عن اإسام، فطلب إمهاله فأمهله.ملسو هيلع هللا ىلص صفوان حتى دخل مكة، وكلمه رسول اه 

 إى حنن والطائف، وهو مرك، ثم أسلم بعد ذلك.ملسو هيلع هللا ىلص ثم خرج صفوان مع رسول اه 
  بمكة : ملسو هيلع هللا ىلصالرسول خوف اأنصار من بقاء 

ر بفتح مكة، وهي بلده وموطنه، ومولده، قالت اأنصاملسو هيلع هللا ىلص ما أكرم اه رسوله 
بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة ي قريته، ورأفته بعشرته، أترون إذ فتح اه 

 عليه أرضه وبلده يقيم ها؟
با ذكره اأنصار، فلا انقى الوحي قال رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص فنزل الوحي عى رسول اه 

ُجُل َفَأْدَرَكْتُه  » ، َقاَل:هَلبرْيَك َيا َرُسوَل اَقاُلوا: « ْنَصارِ اأَ َيا َمْعَرَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ا الرر ُقْلُتْم: َأمر
، إِِي َعْبُد اِه َوَرُسوُلُه، َهاَجْرُت إَِى  »َقاُلوا: َقْد َكاَن َذاَك، َقاَل:   « َرْغَبة  ِي َقْرَيتِِه؟ َكار
َيْبُكوَن َوَيُقوُلوَن: َواِه،  ، َفَأْقَبُلوا إَِلْيهِ «َاُت َمَاُتُكمْ امَ ْحَيا َحَْياُكْم وَ امَ اهِ َوإَِلْيُكْم، وَ 
إِنر اَه َوَرُسولُه : »ملسو هيلع هللا ىلص اهَرُسولِِه، َفَقاَل َرُسوُل َوبِ  هُقْلنَا إِار الِضنر بِا َما ُقْلنَا الرِذي

 .()أخرجه مسلم «ُيَصِدَقانُِكْم، َوَيْعِذَرانُِكمْ 
  ي حرمة مكة : ملسو هيلع هللا ىلصالرسول خطبة 

م الفتح بقتال امركن حتى فرغوا، وأذن خزاعة للمسلمن يوملسو هيلع هللا ىلص أذن رسول اه 
أن يأخذوا بثأرهم من بني بكر إى امساء، ثم أمر برفع السيف، ثم قتل رهط من 

غضبًا ملسو هيلع هللا ىلص ، فغضب رسول اه ملسو هيلع هللا ىلصعة رجاً من هذيل ي احرم يؤم رسول اه اخز
له، ثم قال: شديدًا، فلا كان غداة يوم الفتح، قام، فحمد اه وأثنى عليه با هو أه

َمَها اه» َة َحرر َوالَيْوِم اآِخِر َأْن اه َحِرْمَها النراُس، َفَا حُِل ِاْمِرٍئ ُيْؤِمُن بِ ـ، َوَمْ يُ إِنر َمكر
َص لِِقَتالِ  فِيَها،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  َيْسِفَك ِهَا َدًما، َواَ َيْعِضَد ِهَا َشَجَرًة، َفإِْن َأَحد  َتَرخر

َِ فِيَها َساَعًة ِمْن َهَاٍر، ُثمر اه إِنر َفُقوُلوا:  َا َأِذَن  َقْد  َأِذَن لَِرُسولِِه َوَمْ َيْأَذْن َلُكْم، َوإِنر
اِهُد الَغاِئَب   .()متفق عليه «َعاَدْت ُحْرَمُتَها الَيْوَم َكُحْرَمتَِها بِاأَْمِس، َوْلُيَبِلِغ الشر

القتل، فقد كثر أن يقع ، لئن قتلتم قتياً أدينره، ، ارفعوا أيديكم عن يا معر خزاعة »
 «فمن ُقتل بعد مقامي هذا فأهله بخر النظرين، إن شاؤا فدم قاتله، وإن شاؤا فعقله

 .() أخرجه أمد.خزاعةثم ودى رسول اه الرجل اهذَ الذي قتلته 
                                                 

 (. 9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.  9999(، ومسلم برقم )999أخرجه البخاري برقم )متفق عليه, ( 9)
 (99999 أخرجه أمد برقم )/ صحيح( 9)
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توحيد، بمكة تسعة عر يوما يقر الصاة، ويرسخ عقيدة ال ملسو هيلع هللا ىلصالرسول وقد أقام 
  .ويفقه الناس ي دينهم

ميم بن أسيد اخزاعي ليجدد أنصاب احرم، وبعث راياه للدعوة إى ملسو هيلع هللا ىلص وبعث 
 اإسام، وكَ اأوثان التي كانت حول الكعبة، فكَت كلها.

َة تِْسَعَة َعَرَ َيوْ ملسو هيلع هللا ىلص َأَقاَم النربُِي  َعنُْهَا َقاَل:اه َعِن اْبِن َعبراٍس َرِيَ  ِِ بَِمكر ًما ُيَص
 .()أخرجه البخاري .َرْكَعَتْنِ 

 : بعث الرايا إى هدم اأصنام 
أثناء وجوده بمكة عام الفتح بعض الَايا هدم اأصنام، وإزالة ملسو هيلع هللا ىلص بعث رسول اه 

 مراكز الوثنية من جزيرة العرب.
 :إى مناة رية سعد بن زيد اأشهي  -9
ناة ليهدمها، وكانت بامشلل، وذلك لست ي عرين فارسًا إى مملسو هيلع هللا ىلص بعثه رسول اه  

ليال بقن من رمضان، من السنة الثامنة للهجرة، فهدمها، وقتل امرأة التي فيها، ثم 
 ملسو هيلع هللا ىلص.رجع إى رسول اه 

  :رية خالد بن الوليد إى العزى -9
ي ثاثن فارسًا من الصحابة هدم العزى بنخلة، وهي أعظم ملسو هيلع هللا ىلص بعثه رسول اه 

امرأة مثل عى ثاث سمرات، فقطع السمرات، وهدم البيت، وأصنامهم، وكانت 
 ملسو هيلع هللا ىلص.العريانة التي كانت فيها، ثم رجع إى رسول اه 

 :رية عمرو بن العاص إى سواع -9
إى سواع ليهدمه، وكان برهاظ، موضع بينبع، عى ثاث ليال من ملسو هيلع هللا ىلص بعثه رسول اه  

 ه.نثم أسلم ساد مكة، فجاءه عمرو فكَه، وأمر أصحابه فهدموا بقيته،

 :ذيمةجرية خالد بن الوليد إى بني  -9
من السنة الثامنة  ،ليلة من ناحية يلملم، وذلك ي شوالُبعد وكانوا بأسفل مكة، عى 

 قيم بمكة عام الفتح.مملسو هيلع هللا ىلص للهجرة، والنبي 

ذيمة، ومعه ثاثائة ومسون رجًا، فلا وصل جإى بني  فخرج خالد بن الوليد 
  ناأنا صبأصب ن اإسام، فلم حسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولوإليهم دعاهم إى

 قتى بني جذيمة.ملسو هيلع هللا ىلص يقتل منهم ويأر، ثم ودى رسول اه  فجعل خالد 
                                                 

 (.  9959( أخرجه البخاري برقم )9)
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َخالَِد ْبَن الَولِيِد إَِى َبنِي َجِذيَمَة، ملسو هيلع هللا ىلص َبَعَث النربُِي : اعنه ري اهعن عبد اه بن عمر 
َاِم، َفَلْم ُحِْسنُوا َأْن َيُقوُلوا: َأْسَلْمنَا، َفَجَعُلوا َيُقوُلوَن: َصَبْأَنا َصَبْأَنا، َفَدَعاُهْم إَِى اِإْس 

، َوَدَفَع إَِى ُكِل َرُجٍل ِمنرا َأِسَرُه، َحترى إَِذا َكاَن َيْوم  َأَمرَ   َفَجَعَل َخالِد  َيْقُتُل ِمنُْهْم َوَيْأِرُ
اَ َأْقُتُل َأِسِري، َواَ َيْقُتُل َرُجل  ِمْن اه ٍل ِمنرا َأِسَرُه ، َفُقْلُت: وَ َخالِد  َأْن َيْقُتَل ُكُل َرُج 

اللرُهمر »َيَدُه َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َفَذَكْرَناُه، َفَرَفَع النربُِي ملسو هيلع هللا ىلص َأْصَحاِي َأِسَرُه، َحترى َقِدْمنَا َعَى النربِِي 
َتْنِ  « د  ار َصنََع َخالِ ـإِِي َأْبَرُأ إَِلْيَك مِ   .()أخرجه البخاري  .َمرر

  ي مكة : ملسو هيلع هللا ىلصالرسول بعض اأمور التي حكم ها 
 :منها مدة إقامته عام الفتح بمكة ي بعض اأمور ملسو هيلع هللا ىلصالرسول أفتى 

 ي امرأة التي رقت. ملسو هيلع هللا ىلص حكمه  -1

َقْت ِي َعْهِد َرُسولِ  عن ُعْرَوة ْبن ِة الَفتِْح، َفَفِزَع َقْوُمَها إَِى ِي َغْزوَ ملسو هيلع هللا ىلص  ها الُزَبْرِ َأنر اْمَرَأًة َرَ
َن َوْجُه َرُسولِ  ، ملسو هيلع هللا ىلص  ها ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َيْستَْشِفُعوَنُه، َقاَل ُعْرَوُة: َفَلار َكلرَمُه ُأَساَمُة  فِيَها، َتَلور

َِ ، َقاَل ُأَساَمُة: اْس « َأُتَكِلُمنِي ِي َحد  ِمْن ُحُدوِد اه»َفَقاَل:  ، َفَلار َكاَن َيا َرُسوَل اه تَْغِفْر 
ا َبْعُد، َفإِنرَا َأْهَلَك  »بَِا ُهَو َأْهُلُه، ُثمر َقاَل: اه َخطِيبًا، َفَأْثنَى َعَى اه الَعِيُ َقاَم َرُسوُل  َأمر

يُف َتَرُكوُه، َوإَِذا َرَ  ِ َق فِيِهُم الرر ُْم َكاُنوا إَِذا َرَ ِعيُف َأَقاُموا َعَليِْه النراَس َقبَْلُكْم َأهر َق فِيِهُم الضر
، َوالرِذي َنْفُس  داحَدر دبِيَِدِه، َلْو َأنر َفاطَِمَة بِنَْت ُمـَحمر َقْت َلَقَطْعُت َيَدَها ُمـَحمر ُثمر َأَمَر  «َرَ

 .()متفق عليه .بِتِْلَك امَْرَأِة َفُقطَِعْت َيُدَها، َفَحُسنَْت َتْوَبتَُهاملسو هيلع هللا ىلص  ها َرُسوُل 
 حريم بيع اخمر واميتة واخنزير واأصنام: -2

ُه َسِمَع َرُسوَل اه َرِيَ اه َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد   َيُقوُل َعاَم الَفْتِح َوُهَو ملسو هيلع هللا ىلص ه ا َعنُْهَا َأنر
َة:  َم َبْيَع اخَْمِر، َوامَْيَتِة َواِخنِْزيِر َواأَْص اه إِنر »بَِمكر ، َفِقيَل: َيا َرُسوَل «نَامِ َوَرُسوَلُه َحرر

ا اه ا الُسُفُن، َوُيْدَهُن ِهَا اجُُلوُد، َوَيْسَتْصبُِح ِهَ َا ُيْطَى ِهَ ، َأَرَأْيَت ُشُحوَم امَْيَتِة، َفإِهر
إِنر  ،الَيُهودَ اه َقاَتَل »ِعنَْد َذلَِك: ملسو هيلع هللا ىلص  ها ، ُثمر َقاَل َرُسوُل «اَ، ُهَو َحَرام  »النراُس؟ َفَقاَل: 

َم ُشُحوَمَها َمَُلوُه، ُثمر َباُعوُه، َفَأَكُلوا َثَمنَهُ اه   . ()متفق عليه «َمرا َحرر
 

                                                 
 (.  9995رقم )( أخرجه البخاري ب9)
 (.  9999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم )متفق عليه, ( 9)
 (.  9999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم )متفق عليه, ( 9)
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 :نكاح امتعة هائياً ملسو هيلع هللا ىلص حريمه  -3
َيا َأُهَا النراُس، إِِي َقْد ُكنُْت »َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص عن الربيع بن سرة اجهني َأنرُه َكاَن َمَع َرُسوِل اهِ 

َم َذلَِك إَِى َيْوِم َأِذْنُت لَ   .()أخرجه مسلم «ِقَياَمةالُكْم ِي اِاْستِْمتَاِع ِمَن النَِساِء، َوإِنر اهَ َقْد َحرر
 : دخول الناس ي دين اه أفواجًا 

عى قريش، دخل الناس ي دين اه أفواجًا، أن قريشًا ملسو هيلع هللا ىلص ما انتر رسول اه 
 بيت احرام، وِيح ولد إساعيل.كانوا أئمة الناس وهداَم، وأهل ال

مكة، ودانت له قريش، ودوخها اإسام، وعرفت العرب أنه ا ملسو هيلع هللا ىلص فلا فتح رسول اه 
، وا عداوته، فدخلوا ي دين اه أفواجًا، يربون إليه من ملسو هيلع هللا ىلصطاقة ها بحرب رسول اه 

                  : كا قال سبحانه كل وجه
                                   

 .[9-9/النر] 
َِ َأُبو ِقَاَبَة: َأاَ َتْلَقاُه َفَتْسَأَلُه؟ َقاَل َفَلِقيُتُه عن عمرو بن سلمة اجرمي و َقاَل: َقاَل 

: َما لِلنراِس، َما لِلنراِس؟  ُتُه َفَقاَل: ُكنرا بَِاٍء َمَرر النراِس، َوَكاَن َيُمُر بِنَا الُرْكَباُن َفنَْسَأُهُمْ الَفَس 
ُجُل؟ َفَيُقوُلوَن: َيْزُعُم َأنر  بَِكَذا، َفُكنُْت اه َأْرَسَلُه، َأْوَحى إَِلْيِه، َأْو: َأْوَحى اه َما َهَذا الرر

ُم بِإِْسَامِ  َا ُيَقُر ِي َصْدِري، َوَكاَنِت الَعَرُب َتَلور ِهُم الَفْتَح، َأْحَفُظ َذلَِك الَكَاَم، َوَكَأنر
، َفَلار َكاَنْت َوْقَعُة َأْهلِ  ُه إِْن َظَهَر َعَلْيِهْم َفُهَو َنبِي  َصاِدق   َفَيُقوُلوَن: اْتُرُكوُه َوَقْوَمُه، َفإِنر

 .()أخرجه البخاري .الَفْتِح، َباَدَر ُكُل َقْوٍم بِإِْسَاِمِهْم، َوَبَدَر َأِي َقْوِمي بِإِْسَاِمِهم
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.  9999( أخرجه مسلم برقم )9)
 (.  9999( أخرجه البخاري برقم )9)
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 غزوة حنن -13
حنن مكان يبعد عن مكة ستة وعرين كياً من جهة الرق، جهة عرفات، ويعرف 

 اآن بالرائع.
 ، وغزوة حنن.وتسمى هذه الغزوة غزوة أوطاس، وغزوة هوازن

بمكة ملسو هيلع هللا ىلص وُتعد غزوة حنن امتدادًا لفتح مكة، أها ناشئة عنه، ومتممة له، فقد أقام 
من مكة إى حنن ي السادس من ملسو هيلع هللا ىلص نن، وكان خروجه تسعة عر يوما، ثم خرج إى ح

 شهر شوال، من السنة الثامنة للهجرة.
 : سبب هذه الغزوة 

ما فتح مكة، وخضعت له قريش، خاف أراف هوازن وثقيف أن ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اه سببها 
 ملسو هيلع هللا ىلص.، فحشدوا له اجموع والقبائل، ونزلوا بحنن، يريدون قتال النبي ملسو هيلع هللا ىلصيغزوهم رسول اه 

من امدينة، وهم يظنون أنه ملسو هيلع هللا ىلص كانوا قد معوا له قبل ذلك، ما سمعوا بخروجه و
يريدهم، فلا أتاهم أنه قد نزل مكة أخذوا ي ااستعداد وحشد القوات والقبائل 

 مواجهته قبل أن هامهم.
 با تقوم به ثقيف وهوازن ومن معهم خرج إليهم ي حنن.ملسو هيلع هللا ىلص وما علم رسول اه 

 ازن وثقيف إى حنن :خروج موع هو 
 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.
للتيمن ا به خرجووكان عى رأس بني جشم دريد بن الصمة، وهو شيخ كبر جدًا، 

 برأيه، وكان شجاعًا جربًا، ذو رأي ي احروب.
وقد بلغ جيش الكفار عرين ألفًا، وكان ماع أمر الناس إى مالك بن عوف النري، 

 وهو يومئذ ابن ثاثن سنة.
يفر وكانوا يريدوها موقعة حاسمة، ولذا حشدوا اأموال والنساء واأبناء، حتى ا 

 .أحد ويرك أهله وماله
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أمر الناس أن يسوقوا معهم ملسو هيلع هللا ىلص فلا أمع مالك بن عوف النري السر إى رسول اه 
 فسار هم حتى نزلوا بأوطاس، واد ي ديار هوازن.، أمواهم ونساءهم، وأبناءهم

وما نزل مالك بن عوف بأوطاس اجتمع إليه الناس، وفيهم دريد بن الصمة، فقال دريد 
بأوطاس، فقال: نعم جال اخيل، ا حزن رس، وا للناس: بأي واد أنتم؟ قالوا: 

 !ءعار الشايسهل دهس، ماَ أسمع رغاء البعر، وهاق احمر، وبكاء الصغر، و
 قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أمواهم ونساءهم وأبناءهم.

فقال دريد: فأين مالك؟ فُدعي إليه، فقال له: إنك يا مالك قد أصبحت رئيس قومك، 
، وهاق احمر، هذا يوم كائن له ما بعده من اأيام، ماَ أسمع رغاء البعروإن 

 عار الشاء؟يوبكاء الصغر، و
 فقال مالك: سقت مع الناس أمواهم ونساءهم وأبناءهم.
 م أهله وماله ليقاتل عنهم.نهقال: وم ذلك؟ قال مالك: أردت أن أجعل خلف كل رجل م

 وهل يرد امنهزم يء؟ ،فقال له دريد: راعي ضأن واه
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.

ورفعة م تغب عنك كعب وا  ءفقال دريد: غاب اِحُد واِجُد، ولو كان يوم عا
 ولودت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكاب. كاب،

ارفعهم  ثم قال: يا مالك، إنك م تصنع بتقديم بيضة هوازن إى نحور اخيل شيئًا،
ن اخيل، فإن كانت لك حق بك من متوالصباة عى  قإى متنع بادهم، ثم أل

 وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك، وقد أحرزت أهلك ومالك.
 واه، ا أفعل ذلك، إنك كرت، وكر عقلك، واه لتطيعنني فقال مالك بن عوف: ا

 عى هذا السيف حتى خرج من ظهري. أتكئنر يا معر هوازن، أو 
قالوا: أطعناك، فقال دريد: هذا يوم م أشهده، وم يفتني، ثم أمر مالك بن عوف 

 لنعم.باخيل فصفت، ثم صفت امقاتلة، ثم صفت النساء من وراء ذلك، ثم صفت ا
 فكم، ثم شدوا عليهم شدة رجل واحد.وثم قال للناس: إذا رأيتموهم فاكَوا جفون سي
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  وأصحابه إى حنن :ملسو هيلع هللا ىلص خروج رسول اه 
باجتاع هوازن وثقيف ومن معهم، بعث عبد اه بن أي حدرد ملسو هيلع هللا ىلص ما سمع رسول اه 

عوا عليه من ليأتيه بخرهم، فانطلق فدخل ي هوازن، فعلم ورأى ما أم اأسلمي 
 بأمرهم.ملسو هيلع هللا ىلص ، ثم رجع فأخر رسول اه ملسو هيلع هللا ىلصحرب رسول اه 

مواجهتهم، فاستعار من صفوان بن أمية أدراعًا وساحًا، ملسو هيلع هللا ىلص فاستعد رسول اه 
 وكان صفوان ما زال مركًا، فقال صفوان: أغصبًا يا حمد؟

 .« بل عارية مضمونة »ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول اه 
 درع.مائة ملسو هيلع هللا ىلص فأعار صفوان رسول اه 

 من عبد اه بن أي ربيعة ثاثن أو أربعن ألفا.ملسو هيلع هللا ىلص واستلف رسول اه 
من مكة إى حنن، يوم السبت، لست ليال خلون من شوال، ملسو هيلع هللا ىلص ثم خرج رسول اه 

  .اثنا عر ألفًا من امسلمنملسو هيلع هللا ىلص سنة ثان للهجرة، ومعه 
مسلمة الفتح ا معه من امدينة لفتح مكة، وألفان من ؤعرة آاف، وهم الذين جا

 من أهل مكة، وهم الطلقاء، وأكثرهم حديث عهد باإسام.
 كثر من امركن أمثال صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، وغرهم.ملسو هيلع هللا ىلص وخرج معه 

إى ذلك احن، ولكثرته  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول ويعتر هذا اجيش أكر جيش إسامي خرج ي حياة 
     زل  اه تعاى ي هذا الشأن: عتقد بعض الناس أهم لن يغلبوا من قلة، فأنا

                            
  [ .99/التوبة]                                          

أمرًا عى مكة،  من مكة، استعمل عتاب بن أسيد  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول وقبل أن خرج 
 وهو أول أمر ي اإسام عى مكة.

إى حنن، وي الطريق رأى الناس شجرة خراء عظيمة يقال ها: ذات ملسو هيلع هللا ىلص بي وسار الن
  ،أنواط، يعكف الناس ويذبحون عندها، فقال بعض الطلقاء من أهل مكة: يا رسول اه

ِِ بَِيِدِه »ملسو هيلع هللا ىلص: اجعل لنا ذات أنواط كا هم ذات أنواط، فقال رسول اه  ُقْلُتْم َوالرِذي َنْف
َهُلونَ  "ُموَسى: َكَا َقاَل َقْوُم  َا الُسنَُن، " اْجَعْل َلنَا إَِهًا َكَا َهُْم آِهًَة َقاَل إِنرُكْم َقْوم  َجْ  إِهر
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َكُبنر ُسنََن َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ُسنرًة ُسنرةً    .()أخرجه أمد «َلَرْ
من حنن عشية، وحرت الصاة، جاءه رجل فارس ملسو هيلع هللا ىلص وما اقرب رسول اه 

 هوازن. بخر
ُْم َساُروا َمَع َرُسولِ   نَْظلِيرةِ احَ  نب َسْهل عن ، َحترى ملسو هيلع هللا ىلص  اه َأهر ْرَ َيْوَم ُحنَْنٍ َفَأْطنَُبوا السر

َاَة ِعنَْد َرُسولِ  ،َكاَنْت َعِشيرةً  ُت الصر ، َفَقاَل: َيا َرُسوَل ، َفَجاَء َرُجل  َفارِ ملسو هيلع هللا ىلص  اه َفَحَرْ س 
َبْنَ َأْيِديُكْم َحترى َطَلْعُت َجَبَل َكَذا َوَكَذا، َفإَِذا َأَنا ِهََواِزَن َعَى َبْكَرِة  ، إِِي اْنَطَلْقُت اه

َم َرُسوُل  ، َفَتَبسر َوَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص اه آَباِئِهْم بُِظُعنِِهْم، َوَنَعِمِهْم، َوَشاِئِهْم، اْجَتَمُعوا إَِى ُحنَْنٍ
، َقاَل: « ْن َشاَء اهلِِمَن َغًدا إِ ْس امُ تِْلَك َغنِيَمُة » ْيَلَة؟»، ُثمر ُرُسنَا اللر ، َقاَل َأَنُس ْبُن «َمْن َحْ

 .()أخرجه أبو داود  .«َفاْرَكْب »، َقاَل: ِوُي: َأَنا َيا َرُسوَل اهَغنَ الَأِي َمْرَثٍد 
د الغنوي، واستقبل الشعب، وبات ليلته ينظر، فلم ير أحدًا ثفركب أنس بن أي مر

 با رأى.ملسو هيلع هللا ىلص ، فلم أصبح جاء وأخر رسول اه من هوازن
بجيشه حتى وصل إى حنن، مساء ليلة الثاثاء، لعر ليال ملسو هيلع هللا ىلص ثم أكمل رسول اه 

 خلون من شوال.
 : تعبئة اجيوش 

ما كان من الليل عبأ مالك بن عوف أصحابه ي وادي حنن، وكان قد سبق 
يرشقوا امسلمن بالنبل أول ما  امسلمن إليه، وفرق الناس فيه، وأوعز إليهم أن

يطلعون، ثم حملوا عليهم ملة رجل واحد، وفرق كمناءهم ي الطريق وامداخل 
 والشعاب، وامضائق.

جيشه، وعقد األوية والرايات، ورتب جيشه ي صفوف منظمة، ملسو هيلع هللا ىلص وعبأ رسول اه 
، وطاف بغلته البيضاء، ولبس درعن وامغفر والبيضة، واستقبل الصفوفملسو هيلع هللا ىلص وركب 

 عليهم، وحضهم عى القتال، وبرهم بالفتح إن صروا وصدقوا.
، وم يزل ي خيله ي امقدمة عى بني سليم خالد بن الوليد ملسو هيلع هللا ىلص واستعمل رسول اه 
 حتى ورد اجعرانة.

 
                                                 

 (.  99959أخرجه أمد برقم ) صحيح/( 9)
 (.  9999أبو داود  برقم  )أخرجه  صحيح/( 9)
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 : بداية القتال 
شديدًا، ي عاية الصبح، وهم ا  انحدر امسلمون ي وادي حنن، وكان منحدراً 

وجود كمناء العدو ي مضايق الوادي، فا راعهم وهم ينحدرون إا يعلمون ب
حتى  الكتائب قد شدت عليهم شدة رجل واحد، وبدأ الرب بخالد بن الوليد 

سقط، وانكشفت خيل بني سليم مولية، وتبعهم أهل مكة من الطلقاء، وبدأ الفرار 
 من كل مكان إى كل مكان.

ليل من امهاجرين واأنصار وأهل بيته، فيهم ، وثبت معه نفر قملسو هيلع هللا ىلصوثبت رسول اه 
أبو بكر وعمر وعِ والعباس، وابنه الفضل، وأبو سفيان بن احارث، وربيعة بن 

 احارث، وأسامة بن زيد، وغرهم ري اه عنهم.
؟ َقاَل: َلِكنر ملسو هيلع هللا ىلص  اه َأَفَرْرُتْم َعْن َرُسولِ أنه سئل:  عن الراء بن عازب  َيْوَم ُحنَْنٍ

ْلنَا َعَلْيِهْم، ملسو هيلع هللا ىلص  اه وَل َرُس  َمْ َيِفرر ، إِنر َهَواِزَن َكاُنوا َقْوًما ُرَماًة، َوإِنرا َمرا َلِقينَاُهْم َمَ
ا َرُسوُل  َفَلْم ملسو هيلع هللا ىلص  اه َفاْهََزُموا َفَأْقَبَل اُمْسلُِموَن َعَى الَغنَاِئِم، َواْسَتْقَبُلوَنا بِالِسَهاِم، َفَأمر

، َفَلَقدْ  ُه َلَعَى َبْغَلتِِه الَبْيَضاِء، َوإِنر َأَبا ُسْفَياَن آِخذ  بِلَِجاِمَها، َوالنربُِي  َيِفرر ملسو هيلع هللا ىلص َرَأْيُتُه َوإِنر
لِْب »َيُقوُل:   .()أخرجه البخاري «َأَنا النربُِي اَ َكِذْب، َأَنا اْبُن َعْبِد امُطر

ي هزيمتهم دون البحر، فلا رأى أبو سفيان بن حرب هزيمة امسلمن قال: ا تنته
وحكيم بن حزام، ورجال من أهل  ،وصفوان بن أمية ،وكان أبو سفيان قد اعتزل هو

 مكة، وراء تل ينظرون من يكون النر، وكانوا حديثي عهد باإسام.
، وأبو سفيان بن احارث آخذ بركاها ملسو هيلع هللا ىلصبلجام بغلة رسول اه  وأخذ العباس 

 ا يألو يَع نحو امركن.ملسو هيلع هللا ىلص هو يكفها عن اإراع نحو العدو، و
اللهم نِزل نرك، اللهم  »عن بغلته، فاستنر ربه، ودعا قائا: ملسو هيلع هللا ىلص ثم نزل رسول اه 

 .()أخرجه أمد «عبد بعد اليومتشأ أن ا تُ  إنْ 
 .()أخرجه أمد «اللُهمر بَِك ُأَحاِوُل، َوبَِك َأُصوُل، َوبَِك ُأَقاتِل»ملسو هيلع هللا ىلص: وقال 

                                                 
 (.  9999( أخرجه البخاري برقم )9)
 (.99999) برقم أخرجه أمد صحيح/ (9)
 (.  99599أخرجه أمد برقم ) صحيح/( 9)
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يقاتل العدو، والصحابة الذين معه يقاتلون معه، ويتقون به ملسو هيلع هللا ىلص  ثم أخذ رسول اه
 لشجاعته كعادَم.

  ِِ َقيْنَا  بَِرُسولِ الَقْوُم البَْأُس، َوَلِقَي الَقاَل: ُكنرا إَِذا اْمَرر  َعْن َع ، َفَا ملسو هيلع هللا ىلص  اه َقْوَم، اتر
 .()دأخرجه أم .َيُكوُن ِمنرا َأَحد  َأْدَنى ِمَن الَقْوِم ِمنْهُ 

 : رجوع امسلمن إى ميدان امعركة 
يا عباس  ناد أصحاب  »، وكان رجاً صيتًا: لعمه العباس ملسو هيلع هللا ىلص ثم قال رسول اه 

 ، فأقبلوا راعًا.« السمرة
، َفَلِزْمُت َأَنا َوَأُبو ُسْفيَاَن ْبُن ملسو هيلع هللا ىلص : َشِهْدُت َمَع َرُسوِل اِه  َقاَل َعبراس   ِن اِرِث بْ احَ َيْوَم ُحنَْنٍ

َعَى َبْغَلٍة َلُه َبيَْضاَء َأْهَداَها َلُه َفْرَوُة ملسو هيلع هللا ىلص َفَلْم ُنَفاِرْقُه، َوَرُسوُل اِه ملسو هيلع هللا ىلص طرلِِب َرُسوَل اِه امُ َعبِْد 
اُر َوىر الْسلُِموَن وَ امُ تََقى الَذاِمُي، َفَلار اجُ ْبُن ُنَفاَثَة  هِ ْسلُِموَن ُمْدبِِريَن، َفَطِفَق َرُسوُل اامُ ُكفر

: َوَأَنا آِخذ  بِلَِجاِم َبْغَلِة َرُسوِل اِه الَيْرُكُض َبْغَلتَُه ِقَبَل ملسو هيلع هللا ىلص  اِر، َقاَل َعبراس  َأُكُفَها إَِراَدَة َأْن ملسو هيلع هللا ىلص ُكفر
َع، َوَأُبو ُسْفيَاَن آِخذ  بِِرَكاِب َرُسوِل اِه  ِ َْ َأْي َعبراُس، َناِد : »ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل َرُسوُل اِه ملسو هيلع هللا ىلصَا ُت

ُمَرةِ َأْصَحا   .«َب السر
ُمَرِة؟ َقاَل: َفَواهِ، َفُقْلُت بَِأْعَى َصْوِي::  -َوَكاَن َرُجًا َصيِتًا - َفَقاَل َعبراس   َأْيَن َأْصَحاُب السر

بريَْك، َقاَل: بََقِر َعَى َأْوَاِدَها، َفَقاُلوا: َيا َلبريَْك، َيا لَ الَلَكَأنر َعْطَفتَُهْم ِحَن َسِمُعوا َصْوِي َعْطَفُة 
ْعَوُة ِي الَفاْقتَتَُلوا وَ  اَر، َوالدر ْنَصاِر، َقاَل: ُثمر اأَ ْنَصاِر، َيا َمْعَرَ اأَ ْنَصاِر َيُقوُلوَن: َيا َمْعَرَ اأَ ُكفر

ْعَوُة َعَى َبنِي  ِت الدر َيا َبنِي  ْزَرِج اخَ اِرِث ْبِن احَ ْزَرِج، َفَقاُلوا: َيا َبنِي اخَ اِرِث ْبِن احَ ُقِرَ
  .ْزَرِج اخَ اِرِث ْبِن احَ 

ْم، َفَقاَل َرُسوُل اِه امُ َوُهَو َعَى َبْغَلتِِه كَ ملسو هيلع هللا ىلص َفنََظَر َرُسوُل اِه  َهَذا »ملسو هيلع هللا ىلص تََطاِوِل َعَليَْها إَِى ِقتَاِهِ
اِر، ُثمر الَه َحَصيَاٍت َفَرَمى ِهِنر ُوُجوملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ُثمر َأَخَذ َرُسوُل اِه « َوطِيُس الِحَن َمَِي  ُكفر

دٍ ـاْهََزُموا َوَرِب مُ »َقاَل:  ِقتَاُل َعَى َهيْئَتِِه فِيَا َأَرى، َقاَل: َفَواهِ، الَقاَل: َفَذَهبُْت َأْنُظُر َفإَِذا « َحمر
ُهْم َكلِيًا، َوَأْمَرُهْم ُمدْ   .()أخرجه مسلم .بًِراَما ُهَو إِار َأْن َرَماُهْم بَِحَصيَاتِِه َفَا ِزْلُت َأَرى َحدر

ُهْم بَِذَراِرِهِْم   َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك و َقاَل: َمرا َكاَن َيْوُم ُحنَْنٍ َأْقبََلْت َهَواِزُن َوَغَطَفاُن، َوَغْرُ
ُة آَاٍف، َوَمَعُه الُطَلَقاُء، َفَأْدَبُروا َعنُْه، ملسو هيلع هللا ىلص َوَنَعِمِهْم، َوَمَع النربِِي  َحترى َبِقَي َوْحَدُه، َيْوَمئٍِذ َعَرَ

                                                 
 (.  9999أخرجه أمد برقم ) صحيح/( 9)
 (.9999) مسلمأخرجه (9)
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َيا َمْعَرَ »تََفَت َعْن َيِمينِِه، َفَقاَل: الْخلِْط َبيْنَُهَا َشيْئًا، َقاَل: فَ ـَقاَل: َفنَاَدى َيْوَمئٍِذ نَِداَءْيِن، َمْ يَ 
َيا »َعْن َيَساِرِه َفَقاَل:  تََفَت الَفَقاُلوا: َلبريَْك، َيا َرُسوَل اهِ، َأْبِرْ َنْحُن َمَعَك، َقاَل: ُثمر « ْنَصارِ اأَ 

َقاُلوا: َلبريَْك، َيا َرُسوَل اهِ، َأْبِرْ َنْحُن َمَعَك، َقاَل: َوُهَو َعَى َبْغَلٍة َبيَْضاَء، « ْنَصارِ اأَ َمْعَرَ 
ُكونَ امُ َفاْهََزَم  « َأَنا َعبُْد اهِ َوَرُسوُلهُ  » َفنََزَل َفَقاَل:  .()أخرجه مسلم .ْرِ

، أقبلوا وهم يقولون: لبيك، لبيك، وجالد مع امسلمون نداء العباس فلا س
اْهََزُموا »ملسو هيلع هللا ىلص: الفريقان جالدة شديدة، فاهزم امركون وفروا، فقال رسول اه 

 .()أخرجه ابن حبان «َكْعَبةِ الَكْعَبِة، اْهََزُموا َوَرِب الَوَرِب 
 : نزول امائكة 

وامؤمنن بأن أنزل امائكة إرهاب الكفار كا قال ملسو هيلع هللا ىلص ثم إن اه تعاى أيد رسوله 
                      سبحانه: 

                             
                                      

                               
 .[ 99–99/التوبة]             

وم تقاتل امائكة ي غزوة قط إا ي غزوة بدر الكرى، وإنا نزلت ي حنن 
 لتخويف الكفار، وعددًا ومددًا ا يربون.

 .()أخرجه ابن حبان «َمْن َقَتَل َكافًِرا َفَلُه َسَلُبهُ »يوم حنن: ملسو هيلع هللا ىلص وقال 
اَذت أم سليم زوج أي عرين رجا، وأخذ أساهم، و فقتل أبو طلحة اأنصاري 

 طلحة وأم أنس بن مالك خنجرًا، لتقتل ها من قرب إليها من امركن.
سلب رجل قتله، وكان درعًا باعه أبو قتادة،  با قتادهأ يوم حننملسو هيلع هللا ىلص ونفل رسول اه 

 واشرى به خرقًا ي بني سلمة بامدينة.
ه، عليه رحله وساحه، فقال وقتل سلمة بن اأكوع رجا من امركن، فجاء بجمله يقود

ُجَل؟»ملسو هيلع هللا ىلص: النبي   .(0)أخرجه مسلم «َلُه َسَلبُُه َأْمَعُ »ْكَوِع، َقاَل: اأَ َقاُلوا: اْبُن « َمْن َقتََل الرر
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 (.  9999أخرجه ابن حبان برقم ) صحيح/( 9)
 (.  9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)



995 
 

وظل امسلمون يتبعون الكفار حتى تفرقوا ي كل وجه، ا يلوي أحد عى أحد، 
ل مكة من الطلقاء، ما ونزل نر اه للمؤمنن، وأسلم عند ذلك ناس كثر من أه

أحدًا من فر منه، بل ما قالت له أم ملسو هيلع هللا ىلص ، وم يعنف رسول اه رأوا من نر اه 
 .()أخرجه مسلم «إِنر اَه َقْد َكَفى َوَأْحَسنَ »سليم أن يقتل الطلقاء لفرارهم قال: 

وهكذا اهزم الكفار هزيمة منكرة، وفروا ي كل واد، وغنم امسلمون نساءهم 
 رارهم وأمواهم، وأنعامهم.وذ
 : رية أوطاس 

رئيسهم مالك بن ما اهزمت هوازن تفرقوا ي الباد، فذهبت طائفة منهم فيهم 
 ا إى الطائف، وحصنوا ها، وانحاز بنو عمرة إى نخلة.ؤعوف النري، فلج

  .وسارت فرقة من هوازن فعسكروا بأوطاس، واد من أودية حنن
، وهو عم رية من أصحابه بقيادة أي عامر اأشعري ملسو هيلع هللا ىلص  فبعث إليهم رسول اه
، وفيهم أبو موسى اأشعري، والزبر بن العوام الذي قتل أبو موسى اأشعري 

 دريد بن الصمة.
قد أمر بتعقب الفارين من امركن، وجزهم، لكَ شوكتهم، ملسو هيلع هللا ىلص وكان رسول اه 

 حتى ا جتمعوا للحرب مرة  أخرى.
ية إى أوطاس، لتعقب امركن الذين فيهم دريد بن الصمة، فسارت هذه الَ

، وخلرف قبل موته أبا موسى اأشعري فجالدهم أبو عامر اأشعري حتى استشهد 
، وأن يطلب منه أن ملسو هيلع هللا ىلصعى قيادة من معه، وأوصاه أن يبلغ سامه إى رسول اه 

أعداء، وبلغ رسالة امهمة، وهزم اه عى يديه ا يستغفر له، فأكمل أبو موسى 
 واستغفر له.ملسو هيلع هللا ىلص ، فدعا له الرسول ملسو هيلع هللا ىلصأي عامر وسامه إى رسول اه 

ِمْن ُحنَْنٍ َبَعَث َأَبا َعاِمٍر َعَى ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: مَرا َفَرَغ النربُِي  عن أي موسى اأشعري 
ِة، َفُقتَِل ُدَرْيد   َأْصَحاَبُه، َقاَل َأُبو اه َوَهَزَم  ،َجْيٍش إَِى َأْوَطاٍس، َفَلِقَي ُدَرْيَد ْبَن الِصمر

ُموَسى: َوَبَعَثنِي َمَع َأِي َعاِمٍر، َفُرِمَي َأُبو َعاِمٍر ِي ُرْكَبتِِه، َرَماُه ُجَشِمي  بَِسْهٍم َفَأْثَبَتُه ِي 
ِِ ُرْكَبتِِه، َفاْنَتَهْيُت إَِلْيِه َفُقْلُت: َيا َعِم َمْن َرَماَك؟ َفَأَشاَر إَِى َأِي ُمو َسى َفَقاَل: َذاَك َقاتِ

َبْعُتُه َوَجَعْلُت َأُقوُل َلُه: َأاَ  ، َفاتر الرِذي َرَماِي، َفَقَصْدُت َلُه َفَلِحْقُتُه، َفَلار َرآِي َوىر
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ْيِف َفَقَتْلُتُه، ُثمر ُقْلُت ِأَِي  َبَتْنِ بِالسر ، َفاْخَتَلْفنَا َرْ  َعاِمٍر: َقَتَل َتْسَتْحِيي، َأاَ َتْثُبُت، َفَكفر
ْهَم َفنََزْعُتُه َفنََزا ِمنُْه امَاُء، َقاَل: َيا اْبَن َأِخي َأْقِرِئ النربِير اه  َصاِحَبَك، َقاَل: َفاْنِزْع َهَذا السر
. ملسو هيلع هللا ىلص  َِ َاَم، َوُقْل َلُه: اْسَتْغِفْر   السر

ا ُثمر َماَت، َفَرَجْعُت َفَدَخْلُت َعَى النربِِي َواْسَتْخَلَفنِي َأُبو َعاِمٍر َعَى النراِس، َفَمُكَث َيِسرً 
تُ ملسو هيلع هللا ىلص  يِر بَِظْهِرِه َوَجنَْبْيِه، َفَأْخَرْ ِ َر َر ِرَماُل ال ، َقْد َأثر يٍر ُمْرَمٍل َوَعَلْيِه فَِراش  ُه ِي َبْيتِِه َعَى َرِ

 ، َِ َنا َوَخَرِ َأِي َعاِمٍر، َوَقاَل: ُقْل َلُه اْسَتْغِفْر  َأ، ُثمر َرَفَع َيَدْيِه َفَقاَل: بَِخَرِ َفَدَعا بَِاٍء َفَتَوضر
اللرُهمر اْجَعْلُه َيْوَم الِقَياَمِة »َوَرَأْيُت َبَياَض إِْبَطْيِه، ُثمر َقاَل: «. اللرُهمر اْغِفْر لُِعَبْيٍد َأِي َعاِمرٍ »

ْبِن اه اللرُهمر اْغِفْر لَِعْبِد »َتْغِفْر، َفَقاَل:  َفاْس َفُقْلُت: َوَ«. ِمَن النراسِ  َفْوَق َكثٍِر ِمْن َخْلِقَك 
 .()أخرجه البخاري «َقْيٍس َذْنَبُه، َوَأْدِخْلُه َيْوَم الِقَياَمِة ُمْدَخًا َكِريًا 

 منصورة.ملسو هيلع هللا ىلص ثم رجعت الَية إى رسول اه 
 : الشهداء والقتى ي حنن 
 استشهد من امسلمن ي غزوة حنن أربعة نفر : -9

يمن بن عبيد، ويزيد بن زمعة اأسدي، وراقة بن احارث  اأنصاري، وأبو عامر أ
 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.

 وُقتل من الكفار وجرح خلق كثر من هوازن، وثقيف: -9

فقد قتل من بني مالك من ثقيف سبعن قتيًا، وقتل بأوطاس من بني مالك ثاثائة 
 قتيل، منهم دريد بن الصمة.

 ر هم القتل.حوقتل خلق كثر من بني نر بن معاوية ثم من بني رئاب، حيث است
ي  وحده ي أوطاس تسعة إخوة، وقتل أبو طلحة  وقتل أبو عامر اأشعري

 وحده. حنن عرين رجاً 
 :مع غنائم حنن 

بعد هزيمة هوازن وثقيف ي حنن بجمع الغنائم، فجمعت، فكان ملسو هيلع هللا ىلص أمر الرسول 
السبي نحو ستة آاف من النساء واأطفال، واإبل أربعة وعرون ألفًا، والغنم أكثر 

 من أربعن ألف شاة، وأربعة آاف أوقية فضة.
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ن عمرو الغفاري، ي نفر من عى هذه الغنائم مسعود بملسو هيلع هللا ىلص وقد جعل رسول اه 
قسمها حتى انرف هذه الغنائم فحبست ي اجعرانة، وم يملسو هيلع هللا ىلص امسلمن، ثم أمر 
 ، كا سيأي إن شاء اه تعاى.من  غزوة الطائف

 :احكم والغايات التي أرادها اه من غزوة فتح مكة وغزوة حنن 
ه، وجنوده امؤمنن، واستنقذ ورسول تح اأعظم الذي أعز اه به دينهفتح مكة: هو الف

وخلصه من أيدي الكفار وامركن، ه وبيته الذي جعله هدى للعامن،به بلد
واستبر به أهل الساء واأرض، ودخل الناس به ي دين اه أفواجًا، وأرق به وجه 

                  اأرض ضياًء وابتهاجًا: 
                                   

 [ . 9-9/النر] 
العرب  ملسو هيلع هللا ىلصوما تم الفتح امبن، ودخل الناس ي دين اه أفواجًا، ودانت له 

بأرها، ومنر عى أهل مكة فلم يسرقهم، وم يأخذ شيئًا من أمواهم، كان من 
حكمة اه أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن اإسام، وأن جتمعوا بأنفسهم 

وأصحابه، ليظهر أمر اه، وإعزازه لرسوله ودينه  ملسو هيلع هللا ىلصهم حرب رسول اه وأموا
عزة رسوله  وأوليائه، ولتكون غنائمهم شكرانًا أهل الفتح، وليظهر اه 

مون مثلها، فا يقاومهم وامؤمنن، وقهره هذه الشوكة العظيمة التي م يلق امسل
 ا أحد من العرب، وهذا ما حصل .بعده

عددهم  مة اه أن أذاق امسلمن أواً مرارة اهزيمة والكَة، مع كثرةواقتضت حك
من رؤوسًا رفعت بالفتح وشمخت، وم تدخل بلده وعدَم، وقوة شوكتهم، ليطا

متواضعًا لربه، خاضعًا لعظمته، مستكينًا لعزته أن فتح  ملسو هيلع هللا ىلصوحرمه كا دخله رسوله 
بعده، وليبن للناس أن النر من  له بلده، وأحل له حرمه، وم حله أحد قبله وا

ع لَ عنده وحده، فلا انكَت قلوهم، وزال عنهم العجب، أرسل اه إليهم ِخ 
                  احر، مع بريد النر: 
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 . [99-99/التوبة]                            
أن افتتح غزو العرب بغزوة بدر، وكان فيها النر الكامل  وكان من حكمة اه 

م بغزوة حنن التي كان فيها النر الكامل والغنائم العظيمة، والغنائم، وختم غزوه
وكان بينها ست سنن، وهاتن الغزوتن أطفأ اه مرة العرب عن غزو امسلمن، 
فبدر خوفهم، وُكَت شوكتهم، وحنن استفرغت قواهم، وأذلت معهم، حتى م 

 لقبول احق. جدوا ُبدًا من الدخول ي اإسام، فسبحان من هيأ القلوب
بنر حنن وغنائمهم قلوب أهل مكة وأرافهم، فكان ذلك كالدواء  وجر اه 

 ما ناهم من الذلة والكَ بعد الفتح .
          وهذه سنة اه ي أوليائه وأعدائه : 

                            

                   

    . [9-9القصص/ ]              
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 غزوة الطائف -14
 كانت غزوة حنن امتدادًا لغزوة فتح مكة، وكذا كانت غزوة الطائف امتدادًا لغزوة حنن.

فبعد أن تعقب امسلمون فلول اهاربن من هوازن ي أوطاس ونخلة، توجهوا للقضاء 
 وأوطاس، وحصنت بحصوها امنيعة ي الطائف.ثقيف التي فرت من حنن  فلول عى

وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف فروا ودخلوا الطائف مع قائدهم مالك بن 
 عوف النري، وحصنوا ها من امسلمن.

 بعد فراغه من حنن، بعد منتصف شهر شوال، سنة ثان للهجرة.ملسو هيلع هللا ىلص فسار إليهم رسول اه 
ائف، وجعل عى مقدمته خالد بن الوليد، بمن بجيشه إى الطملسو هيلع هللا ىلص وحرك رسول اه 
 معه من الفرسان.

وهو ي طريقه إى الطائف بقر أي رغال، وهو أبو ثقيف، وكان من ثمود، ملسو هيلع هللا ىلص ومر 
وكان حن نزول العذاب عى ثمود ي حرم اه، فمنعه حرم اه من عذاب اه، فلا 

ان وهو امغمس، فدفن فيه، صابته النقمة التي أصابت قومه ي هذا امكأ هخرج من
 والناس يرمون قره.

 : حصار الطائف 
من حصن الطائف، فرب  سره إى الطائف، حتى نزل قريباً ملسو هيلع هللا ىلص ثم أكمل رسول اه 

عسكره هناك، وفرض عى أهلها احصار، فرمت ثقيف امسلمن بالنبال واحجارة 
 ناس آخرون. حرُج رميًا شديدًا، حتى استشهد من امسلمن اثنا عر رجًا، و

أن يرتفع بعسكره قليا، حتى يسلم جيشه من رمي سهام ملسو هيلع هللا ىلص فاضطر رسول اه 
ثقيف، فنزل ي مكان مسجد ابن عباس بالطائف، وكانت الطائف آنذاك جنوب 

بالسهام عى بعد، استخدم امسلمون  غري امسجد، وما كان القتال تراشقاً 
 صلوا إى احصن فينقبوه.الدبابة، ليحتموا ها من السهام، حتى ي

 والدبابة : آلة من خشب مركب عى عجات، يدخل فيها الرجال، ويدبون ها إى عدوهم.
وعندما رأَم ثقيف ألقت عليهم قطعًا من احديد حاة، فأحرقت الدبابة، فخرج 

 أصحاها من حتها، فأصابوهم بالسهام، فقتلوا منهم رجااً.



999 
 

عى أهل الطائف ي حصنهم، وقذف به القذائف  امنجنيقملسو هيلع هللا ىلص ونصب رسول اه 
 من احجارة، وهذا أول منجنيق يرمى به ي اإسام.

عى ملسو هيلع هللا ىلص وبذل امسلمون الوسع ي الرمي بامنجنيق، خاصة بعد أن حثهم الرسول 
 الرمي به، ووعدهم عى ذلك درجة ي اجنة.

َنا َمَع َنبِِي   عن أي نجيح السلمي ْ َِ  ِحْصَن الطراِئِف، َفَسِمْعُت ملسو هيلع هللا ىلص  اه َقاَل: َحا
َقاَل: َفَبَلْغُت َيْوَمِئٍذ ِسترَة َعَرَ « نرةِ اجَ َمْن َبَلَغ بَِسْهٍم َفَلُه َدَرَجة  ِي »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 

 .()والرمذي أخرجه أمد .َسْهًا 
بقطع ملسو هيلع هللا ىلص وإضعاف معنويات ثقيف، وإجبارهم عى ااستسام، أمر رسول اه 

 ثقيف وحريقها، فقطعها امسلمون قطعًا ذريعًا. أعناب
أن يدعها ه والرحم، وقالوا له: م تقطع أموالنا؟ إما أن ملسو هيلع هللا ىلص لت ثقيف رسول اه أفس

 تأخذها إن ظهرت علينا، وإما أن تدعها ه والرحم.
 .« فإي أدعها ه والرحم »ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول اه 

ل من احصن وخرج إلينا فهو حر، فنزل أيا عبد نزملسو هيلع هللا ىلص: ثم نادى منادي رسول اه 
إليه من احصن ثاثة وعرون رجاً، فيهم نفيع بن مَوح، تسور احصن، وتدى 

 أبا بكرة.ملسو هيلع هللا ىلص إى اأرض ببكرة يسقى عليها، فكناه رسول اه 
  .ملسو هيلع هللا ىلصوأسلم هؤاء العبيد كلهم، فأعتقهم رسول اه 

مر، وم يؤذن لرسول اه  اأنوما طال حصار الطائف، واستعَ عى امسلم
، « إنا قافلون إن شاء اه :ناد ي الناس»: بفتح الطائف، قال لعمر بن اخطاب ملسو هيلع هللا ىلص 

 !فثقل ذلك عى امسلمن، وقالوا: نذهب وا نفتحه
َ َرُسوُل  ري اه عنها عن عبد اه بن عمر َِ اِئَف، َفَلْم َينَْل ملسو هيلع هللا ىلص  اه َقاَل: َمرا َحا الطر

َفَثُقَل َعَلْيِهْم، َوَقاُلوا: َنْذَهُب َواَ َنْفَتُحُه، َوَقاَل «. ا َقافُِلوَن إِْن َشاَء اهإِنر »ْيًئا، َقاَل: ِمنُْهْم َش 
ًة:  ، َفَقاَل: «. اْغُدوا َعَى الِقَتالِ »َفَقاَل: «. َنْقُفُل »َمرر ا َقا»َفَغَدْوا َفَأَصاَهُْم ِجَراح  فُِلوَن إِنر

 .()متفق عليه .ملسو هيلع هللا ىلصَفَأْعَجَبُهْم، َفَضِحَك النربُِي «. َغًدا إِْن َشاَء اه
 حرقتنا نبال ثقيف، فادع اهأ ،وما اشتدت نبال ثقيف عى امسلمن، قالوا: يا رسول اه

                                                 
 (.  9999(، وأخرجه الرمذي برقم )99999أخرجه أمد برقم ) صحيح/( 9)
 (.  9999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم )متفق عليه, ( 9)
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 .()والرمذي أخرجه أمد « اللرُهمر اْهِد َثِقيًفا »ملسو هيلع هللا ىلص: عليهم، فقال رسول اه  
ملسو هيلع هللا ىلص ى بثقيف مسلمن قبل أن يرحل رسول اه ، فأتملسو هيلع هللا ىلصوقد استجاب اه دعاء رسوله 

 ي حصار أهل الطائف بضع عرة ليلة.ملسو هيلع هللا ىلص من اجعرانة، حن قسم غنائم حنن، ولبث 
  من الطائف :ملسو هيلع هللا ىلص عودة النبي 

الطائف متوجهًا إى اجعرانة التي ترك فيها غنائم حنن، وي ملسو هيلع هللا ىلص غادر الرسول 
وهو عى ناقته، ملسو هيلع هللا ىلص ول اه الطريق لقيه راقة بن مالك اجشعمي، فدنا من رس

 ماذا تريد؟  والناس يقرعونه، ويقولون له: إليك إليك
ك َ، هذا كتاب  رفع يده بالكتاب، ثم قال: يا رسول اهملسو هيلع هللا ىلص فلا اقرب من الرسول 

 .« يوم وفاء وبر، ادنه »ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول اه ، أنا راقة بن مالك بن جشعم
فا أذكره، إا ملسو هيلع هللا ىلص ت شيئًا أسأل رسول اه سلمت، ثم تذكرأقال راقة: فدنوت منه ف

أي قلت: يا رسول اه  الضالة من اإبل تغشى حياي، وقد مأَا إبِ، هل َ 
ى َأْجر  »ملسو هيلع هللا ىلص: من أجر ي أن أسقيها؟ قال   .()أخرجه أمد «َنَعْم، ِمْن ُكِل َذاِت َكبٍِد َحرر

 : قسمة غنائم حنن 
نة ليلة اخميس خمس ليال خلون من ذي من الطائف إى اجعراملسو هيلع هللا ىلص قدم النبي 

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.

  يأته أحد منهم، أمر بقسمة الغنائم.لا مف
 لفهم عى اإسام، لضعف إياهم.أوهم، من سادات العرب، يتبامؤلفة قلملسو هيلع هللا ىلص فبدأ 

 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.
َأَبا ُسْفَياَن ْبَن َحْرٍب، َوَصْفَواَن ْبَن ملسو هيلع هللا ىلص  هى َرُسوُل اَأْعطَ قال:  عن رافع بن خديج 

بِِل، َوَأْعَطى اإِ ْقَرَع ْبَن َحابٍِس، ُكلر إِْنَساٍن ِمنُْهْم ِماَئًة ِمَن اأَ ُأَميرَة، َوُعَيْينََة ْبَن ِحْصٍن، وَ 
 َعبراَس ْبَن ِمْرَداٍس ُدوَن َذلَِك، َفَقاَل َعبراُس ْبُن ِمْرَداٍس:

                                                 
 (.  9599(، وأخرجه الرمذي برقم )99999أخرجه أمد برقم ) صحيح/( 9)
 (.  99999أخرجه أمد برقم ) صحيح/( 9)
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عَ   َرعِ ــــــــــــــــــــــــــــقْ اأَ َة وَ ــــــــــــَبْنَ ُعَيْينَ       ُعَبْيِد الُل َهْبِي َوَهَْب ــَأَجْ
 ْجَمعِ امَ َيُفوَقاِن ِمْرَداَس ِي       ابِس  ــــــــا َكاَن َبْدر  َوَا َح ـــــَفمَ 

ْ      َوَما ُكنُْت ُدوَن اْمِرٍئ ِمنُْهَا  ََ  ْوَم َا ُيْرَفعِ ـــــيَ الِفِض َوَمْن 
 .()أخرجه مسلم .ِماَئةً ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َفَأَتمر َلُه َرُسوُل اِه 

حكيم بن حزام مائة من اإبل، ثم سأله مائة أخرى فأعطاه ملسو هيلع هللا ىلص وأعطى رسول اه 
 إياها، ثم سأله فأعطاه.

ُتُه، َفَأْعَطاِي، ُثمر لأِي، ُثمر َس َفَأْعَطاملسو هيلع هللا ىلص  اه ُت َرُسوَل لأَس  َقاَل: ِحَزاٍم  َحِكيم ْبنَعْن  
، َفَمْن َأَخَذُه بَِسَخاَوِة »ُثمر َقاَل:  ،ُتُه، َفَأْعَطاِي لأَس  ة  ُحْلَوة  َيا َحكِيُم، إِنر َهَذا اَماَل َخِرَ

ذِ  اِف َنْفٍس َمْ ُيَباَرْك َلُه فِيِه، َكالر ي َيْأُكُل َواَ َيْشَبُع، َنْفٍس ُبوِرَك َلُه فِيِه، َوَمْن َأَخَذُه بِإِْرَ
  .«الَيُد الُعْلَيا َخْر  ِمَن الَيِد الُسْفَى 
: َفُقْلُت: َيا َرُسوَل  ِذي َبَعَثَك بِاحَِق اَ َأْرَزُأ َأَحًدا َبْعَدَك َشْيًئا َحترى اهَقاَل َحِكيم  ، َوالر

 .() متفق عليه.  ُأَفاِرَق الُدْنَيا
ئة من اإبل، وكان صفوان ا يزال مركًا، ثم أعطاه صفوان بن أمية ماملسو هيلع هللا ىلص وأعطى 

 مائة ثانية، ثم مائة ثالثة.
، فا زال ملسو هيلع هللا ىلص قال صفوان: أعطاي رسول اه  َر يوم حنن، وإنه أبغض الناس إ

. َر  يعطيني حتى صار أحب الناس إ
 هَة، ُثمر َخَرَج َرُسوُل اَفتِْح، َفتِْح َمكر الَغْزَوَة ملسو هيلع هللا ىلص  هَعِن اْبِن ِشَهاٍب َقاَل: َغَزا َرُسوُل ا

، َفنََرَ اهُ ِدينَُه وَ امُ بَِمْن َمَعُه ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص  َوَأْعَطى  ،ْسلِِمنَ امُ ْسلِِمَن، َفاْقتَتَُلوا بُِحنَْنٍ
ْبُن َقاَل ا .ُثمر ِماَئةً  ،ُثمر ِماَئةً  ،َيْوَمئٍِذ َصْفَواَن ْبَن ُأَميرَة ِماَئًة ِمَن النرَعمِ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اه

َثنِي َسِعيُد ْبُن  ملسو هيلع هللا ىلص  هَلَقْد َأْعَطاِي َرُسوُل ا َسيِِب، َأنر َصْفَواَن َقاَل: َواهِامُ ِشَهاٍب: َحدر
ر  ََ ُه َأََحُب النراِس إِ ، َفَا َبِرَح ُيْعطِينِي َحترى إِنر ر ََ ُه َأَْبَغُض النراِس إِ  .َما َأْعَطاِي، َوإِنر

 .() مسلم أخرجه
 حويطب بن عبد العزى مائة من اإبل، وأعطى احارث بن هشام مائة من اإبل، ملسو هيلع هللا ىلص طى وأع

                                                 
 (.  9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.9999(، ومسلم برقم ) 9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9999برقم )  أخرجه مسلم( 9)
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 وأعطى سهيل بن عمرو مائة من اإبل.
آخرين من امؤلفة قلوهم مسن مسن، وأربعن أربعن، ملسو هيلع هللا ىلص وأعطى رسول اه 

، حتى شاع ي الناس أن حمدًا يعطي عطاء من ا خشى الفقر، فازدمت عليه اأعراب
 يطلبون امال، حتى اضطروه إى سمرة خطفت رداءه.

، ملسو هيلع هللا ىلص  اه َبْينََا ُهَو َيِسُر َمَع َرُسولِ   ُجَبْرِ ْبِن ُمْطِعمٍ عن  َوَمَعُه النراُس َمْقَفَلُه ِمْن ُحنَْنٍ
، ملسو هيلع هللا ىلصَوَقَف النربُِي َفَعلَِقُه النراُس َيْسَأُلوَنُه َحترى اْضَطُروُه إَِى َسُمَرٍة، َفَخطَِفْت ِرَداَءُه، فَ 

َِ َعَدُد َهِذِه الِعَضاِه َنَعًا َلَقَسْمُتُه َبْينَُكْم، ُثمر اَ »َفَقاَل:  َأْعُطوِي ِرَداِئي، َلْو َكاَن 
 .()أخرجه البخاري  «َجُِدوِي َبِخيًا، َواَ َكُذوًبا، َواَ َجَباًنا

اَنِة، َقاَل: َفاْزَدَمُوا اجِ ِئَم ُحنَْنٍ بِ َغنَاملسو هيلع هللا ىلص  اه َقاَل: َقَسَم َرُسوُل   وعن ابن مسعود ِعرر
َعزر َوَجلر إَِى َقْوِمِه، اه َبَعَثُه اه إِنر َعْبًدا ِمْن ِعَباِد  »ملسو هيلع هللا ىلص :  اه َعَلْيِه، َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل 

َم َعْن َجبِينِِه، َوَيُقوُل: َرِب  ُبوُه َوَشُجوُه، َفَجَعَل َيْمَسُح الدر ُْم َا  َفَكذر اْغِفْر لَِقْوِمي، َفإِهر
 .()أخرجه أمد «َيْعَلُمونَ 

 بن جبلن. هناك رجل، فأعطاه غناً ملسو هيلع هللا ىلص وجاء إى الرسول 
اُه، َفَأَتى َقْوَمُه َفَقاَل: َأْي ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َرُجًا َسَأَل النربِير   َعْن َأَنسٍ  ، َفَأْعَطاُه إِير َغنًَا َبْنَ َجَبَلْنِ
اُف ـُموا، َفَواهِ إِنر مُ َقْوِم َأْسلِ  ًدا َلُيْعِطي َعَطاًء َما َخَ ُجُل الَحمر : إِْن َكاَن الرر َفْقَر َفَقاَل َأَنس 

 .ْسَاُم َأَحبر إَِلْيِه ِمَن الُدْنَيا َوَما َعَلْيَهااإِ َلُيْسلُِم َما ُيِريُد إِار الُدْنَيا، َفَا ُيْسلُِم َحترى َيُكوَن 
 .() أخرجه مسلم

إِنرا »صفوان بن أمية، وقال له: ملسو هيلع هللا ىلص وما انتهت هذه الغزوة العظيمة نادى رسول اه 
، ِأَنر ِي َقْلبِي َقاَل: َا، َيا َرُسوَل اه «َقْد َفَقْدَنا ِمْن َأْدَراِعَك َأْدَراًعا، َفَهْل َنْغَرُم َلَك؟

 .(0)أخرجه أبو داود  .َيْوَم َما َمْ َيُكْن َيْوَمِئذال
ْبَى َحترى َتَضَع، َوَا َغْرُ َذاِت احُ َا ُتوَطُأ »السبايا نادى مناديه: ملسو هيلع هللا ىلص وما فرق النبي 

 .(3)أخرجه أمد «ٍل َحترى َحِيَض َحْيَضةً ــَمْ 
                                                 

 (.9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.  9999أخرجه أمد برقم ) صحيح/( 9)
 (. 9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.  9999أخرجه أبو داود  برقم ) صحيح/( 9)
 (.  99999أخرجه أمد برقم ) صحيح/( 9)
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 َيْوَم ُحنَْنٍ َبَعَث َجْيًشا إَِى َأْوَطاَس، َفَلُقواملسو هيلع هللا ىلص َأنر َرُسوَل اِه   ْدِرِي اخُ َعْن َأِي َسِعيٍد 
َعُدًوا، َفَقاَتُلوُهْم َفَظَهُروا َعَلْيِهْم، َوَأَصاُبوا َهُْم َسَباَيا، َفَكَأنر َناًسا ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل 

ُجوا ِمْن ِغْشَياِهِنر ِمْن َأْجِل َأْزَواِجِهنر ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص اهِ  ِكَن، َفَأْنَزَل اهُ َعزر َوَجلر ِي امُ َحرر ْرِ
 .()أخرجه مسلم ".َصنَاُت ِمَن النَِساِء إِار َما َمَلَكْت َأْيَاُنُكمْ حْ امُ وَ "َذلَِك: 

رقوص بن حرجل، هو ذو اخويرة، واسمه ملسو هيلع هللا ىلص وبعد قسمة الغنائم أتى رسول اه 
 لغنائم حنن.ملسو هيلع هللا ىلص زهر، يعرض عى قسمة رسول اه 

، اجِ بِ ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل: َأَتى َرُجل  َرُسوَل اهِ  َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهِ َفُه ِمْن ُحنَْنٍ ْعَراَنِة ُمنَْرَ
، َوَرُسوُل ا َوِي َثْوِب  ة  ُد، ـَيْقبُِض ِمنَْها، ُيْعطِي النراَس، َفَقاَل: َيا مُ ملسو هيلع هللا ىلص  هِبَِاٍل فِضر َحمر

َت إِْن »اْعِدْل، َقاَل:  ْ َِ َمْ َأُكْن َوْيَلَك َوَمْن َيْعِدُل إَِذا مْ َأُكْن َأْعِدُل؟ َلَقْد ِخْبَت َوَخ
َمَعاَذ »نَافَِق، َفَقاَل: امُ : َدْعنِي، َيا َرُسوَل اهِ َفَأْقُتَل َهَذا طراِب اخَ َفَقاَل ُعَمُر ْبُن « َأْعِدُل 

َث النراُس َأِي َأْقُتُل َأْصَحاِي، إِنر َهَذا َوَأْصَحاَبُه َيْقَرُءوَن  ُقْرآَن، َا َجاِوُز الاهِ َأْن َيَتَحدر
ِميرةِ َحنَ  ْهُم ِمَن الرر  .()أخرجه مسلم «اِجَرُهْم، َيْمُرُقوَن ِمنُْه َكَا َيْمُرُق السر
 : موقف اأنصار من توزيع الغنائم 

من غنائم حنن كل الناس إا اأنصار ري اه عنهم، فوجدوا عى ملسو هيلع هللا ىلص أعطى رسول اه 
ُكنَا،  ، ملسو هيلع هللا ىلص اه لِ لَِرُسواه َيْغِفُر  :فقال أحداثهمرسول اه ي أنفسهم،  ُيْعطِي ُقَرْيًشا َوَيْرُ
 .()أخرجه البخاري  .َوُسيُوُفنَا َتْقُطُر ِمْن دَِمائِِهمْ 

َناوقالوا :   .(0)أخرجه البخاري .إَِذا َكاَنْت َشِديَدة  َفنَْحُن ُنْدَعى، َوُيْعَطى الَغنِيَمَة َغْرُ
ملسو هيلع هللا ىلص النبي  سيد اأنصار، فأخر وما كثرت القالة ي اأنصار، انطلق سعد بن عبادة 

 با ي نفوس اأنصار.
َعَطاَيا ِي الَما َأْعَطى ِمْن تِْلَك ملسو هيلع هللا ىلص  اه ا َأْعَطى َرُسوُل َقاَل: مر  ْدِرِي اخُ َعْن َأِي َسِعيٍد 
ء  َوَجَد َهَذا اأَ َعَرِب، َوَمْ َيُكْن ِي الُقَرْيٍش َوَقبَائِِل  ْنَصاِر ِي اأَ  ُي ِمنَ احَ ْنَصاِر ِمنَْها َيْ

َقْوَمُه، َفَدَخَل َعَليِْه ملسو هيلع هللا ىلص  اه َقاَلُة َحترى َقاَل َقائُِلُهْم: َلِقَي َرُسوُل الَأْنُفِسِهْم، َحترى َكثَُرْت فِيِهُم 
ا َصنَْعَت ير َقْد  َوَجُدوا َعَليَْك ِي َأْنُفِسِهْم مَِ احَ ، إِنر َهَذا َة، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهَسْعُد ْبُن ُعبَادَ 

                                                 
 (.  9999( أخرجه مسلم برقم )9)
 (.  9999( أخرجه مسلم برقم )9)
 (.  9999( أخرجه البخاري برقم )9)
 (.  9999ي برقم )( أخرجه البخار9)
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َعَرِب، الَفْيِء الرِذي َأَصبَْت، َقَسْمَت ِي َقْوِمَك، َوَأْعَطيَْت َعَطاَيا ِعَظاًما ِي َقبَاِئِل الِي َهَذا 
، َقاَل: اأَ ِي ِمَن احَ َوَمْ َيُك ِي َهَذا  ء  َقاَل: َيا َرُسوَل « ُد؟َفَأْيَن َأْنَت ِمْن َذلَِك َيا َسعْ »ْنَصاِر َيْ

َِ َقْوَمَك ِي َهِذِه »َما َأَنا إِار اْمُرؤ  ِمْن َقْوِمي، َوَما َأَنا؟ َقاَل: ، اه ، َقاَل: « ظَِرةِ احَ َفاْمَْع 
، َفَجَمَع   .()أخرجه أمد .ظَِرةِ احَ ْنَصاَر ِي تِْلَك اأَ َفَخَرَج َسْعد 

، ملسو هيلع هللا ىلصتاهم رسول اه فلا اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا احي من اأنصار، فأ
ًا »فحمد اه وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال:  َيا َمْعَرَ اأَْنَصاِر، َأَمْ َأِجْدُكْم ُضار

َفُكُم اه َفَهَداُكُم   : ُكلرَا َقاَل َشيْئًا َقاُلوا« ِي اه ِي، َوَعاَلًة َفَأْغنَاُكُم اه ِي، َوُكنْتُْم ُمتََفِرقَِن َفَألر
َقاَل: ُكلرَا َقاَل َشيْئًا، َقاُلوا: ملسو هيلع هللا ىلص «. اه َما َيْمنَُعُكْم َأْن ُجِيبُوا َرُسوَل »َوَرُسوُلُه َأَمُن، َقاَل:  اُه
اةِ  »َوَرُسوُلُه َأَمُن، َقاَل: اه   َلْو ِشئْتُْم ُقْلتُْم: ِجئْتَنَا َكَذا َوَكَذا، َأَتْرَضْوَن َأْن َيْذَهَب النراُس بِالشر

إَِى ِرَحالُِكْم، َلْواَ اِهْجَرُة َلُكنُْت اْمَرًأ ِمَن اأَْنَصاِر، َوَلْو َسَلَك ملسو هيلع هللا ىلص َوالبَِعِر، َوَتْذَهبُوَن بِالنربِِي 
، إِنرُكْم  النراُس َواِدًيا َوِشْعبًا َلَسَلْكُت َواِدَي اأَْنَصاِر َوِشْعبََها، اأَْنَصاُر ِشَعار  َوالنراُس ِدَثار 

وا َحترى َتْلَقْوِي َعَى احَْوضِ َستَ   .()متفق عليه «ْلَقْوَن َبْعِدي ُأْثَرًة، َفاْصِرُ
ًا َفَهَداُكُم اأَ َيا َمْعَرَ »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  اه َأنر َرُسوَل   َعْن َأَنسٍ و ِي، اه ْنَصاِر، َأَمْ آتُِكْم ُضار

ا: َبَى َيا َقاُلو« َبْنَ ُقُلوبُِكْم ِي؟اه ، َأَمْ آتُِكْم َأْعَداًء َفَألرَف ِي اه َأَمْ آتُِكْم ُمتََفِرقَِن َفَجَمَعُكُم 
َناَك؟ ـَأَفَا َتُقوُلوَن: ِجئْتَنَا َخائًِفا َفآَمنراَك، َوَطِريًدا َفآَوْينَاَك، َومَ »، َقاَل: َرُسوَل اه  «ْخُذوًا َفنََرْ

 .()أخرجه أمد .نَا َولَِرُسولِهِ ُن بِِه َعَليْ امَ  َفَقاُلوا: َبْل هِ
 فبكى اأنصار ري اه عنهم حتى أخضلوا حاهم، وقالوا: رضينا برسول اه قسًا وحظاً.

 : حكمة إعطاء امؤلفة قلوهم 
من غنائم حنن أموااً عظيمة جزلة لسادات قريش، وسادات ملسو هيلع هللا ىلص أعطى رسول اه 

فزارة، وغرهم، ومنع اأنصار منها، العرب، وأرافهم من زعاء غطفان، وميم، و
بطوهم، ا من عقوهم، فكا  أن ي الدنيا أقوامًا كثرين يقادون إى احق من

إى طريقها بحزمة علف، ُمد إليها حتى تدخل حظرَا آمنة،  بالدوا ىَد
 نفوسهم فكذلك هناك خلق كثر من البر حتاج إى عطاء كبر، حتى تستأنس

 حبه وَش له.باإيان، و
                                                 

 (.  99999أخرجه أمد برقم ) حسن/( 9)
 (.  9999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم )متفق عليه, ( 9)
 (.  99999أخرجه أمد برقم ) صحيح/( 9)
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وقد خفيت هذه احكمة عى كثر من الصحابة أول اأمر، حتى بينها هم الرسول 
ِي اه إِِي ُأْعطِي َقْوًما َأَخاُف َظَلَعُهْم َوَجَزَعُهْم، َوَأكُِل َأْقَواًما إَِى َما َجَعَل »: بقوله  ملسو هيلع هللا ىلص

َِ « َتْغلَِب  ُقُلوِهِْم ِمَن اخَْرِ َوالِغنَى، ِمنُْهْم َعْمُرو ْبنُ  َفَقاَل َعْمُرو ْبُن َتْغلَِب: َما ُأِحُب َأنر 
 .()أخرجه البخاري .ُمَْر النرَعم ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  بَِكلَِمةِ 

ُْم  َحِديُث َعْهٍد »: ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َقاَل النربُِي َعْن َأَنٍس و ُفُهْم، ِأَهر إِِي ُأْعِطي ُقَرْيًشا َأَتَألر
 .()جه البخاري أخر «بَِجاِهلِيرةٍ 

، يعطي قريشًا، ويرك اأنصار، ملسو هيلع هللا ىلصوما قال بعض اأنصار: يغفر اه لرسول اه 
إِِي ُأْعطِي ِرَجاًا َحِديث  َعْهُدُهْم  »ملسو هيلع هللا ىلص: وسيوفنا تقطر من دمائهم، فقال رسول اه 

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهَى ِرَحالُِكْم بَِرُسوِل َأَما َتْرَضْوَن َأْن َيْذَهَب النراُس بِاْأَْمَواِل َوَتْرِجُعوا إِ  ،بُِكْفرٍ 
َقْد َرِضينَا ، َفَقاَل   اه، َقاُلوا : َبَى َيا َرُسوَل  «َما َتنَْقلِبُوَن بِِه َخْر  ِمرا َينَْقلِبُوَن بِهِ  َفَواه
وا َحترى َتْلَقْوا » :َهُمْ  ْوَن َبْعِدي َأَثَرًة َشِديَدًة َفاْصِرُ ُكْم َسَرَ َعَى  ملسو هيلع هللا ىلصُسوَلُه َورَ  اهإِنر
 .()أخرجه البخاري «ْوِض احَ 
 : قدوم وفد هوازن 

، وكانوا أربعة عر ملسو هيلع هللا ىلصبعد أن قسمت غنائم حنن، قدم وفد هوازن عى رسول اه 
د، فبايعوا رسول اه  ُِ  عى اإسام.ملسو هيلع هللا ىلص رجاً، ورأسهم زهر بن 

 عليك، فإنه قد نزل بنا ثم قالوا: يا رسول اه  إنا أصل وعشرة، فُمنر علينا، منر اه
 من الباء ما ا خفى عليك.

يا رسول اه  إنا  :وقال زهر بن ِد، أحد بني سعد بن بكر، قوم حليمة السعدية
ي احضائر عاتك وخااتك، وحواضنك الاي كن يكفلنك، ثم سألوه أن يرد 

 ي.بن اأموال أو السبملسو هيلع هللا ىلص إليهم أمواهم وسبيهم، فخرهم رسول اه 
َقاَم ِحَن َجاَءُه َوْفُد َهَواِزَن ملسو هيلع هللا ىلص  اه َأنر َرُسوَل  َكِم َوامِْسَور ْبن َخَْرَمةاحَ  َمْرَوان ْبنعن 

َأَحُب  »: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  ُمْسلِِمَن، َفَسَأُلوُه َأْن َيُردر إَِلْيِهْم َأْمَواَهُْم َوَسْبَيُهْم، َفَقاَل َهُمْ 
ر َأْصَدُقُه، ََ ا امَاَل، َوَقْد ُكنُْت  احَِديِث إِ ْبَي، َوإِمر ا السر : إِمر اِئَفَتْنِ َفاْخَتاُروا إِْحَدى الطر

                                                 
 (.  9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.  9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.  9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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َة َلْيَلًة ِحَن َقَفَل ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص  اه ، َوَقْد َكاَن َرُسوُل «اْسَتْأَنْيُت ِهِْم  اْنَتَظَرُهْم بِْضَع َعْرَ
َ َهُْم َأنر َرُسوَل  ، َقاُلوا: َفإِنرا ملسو هيلع هللا ىلص  اه الطراِئِف، َفَلار َتَبنر اِئَفَتْنِ َغْرُ َراد  إَِلْيِهْم إِار إِْحَدى الطر

بَِا ُهَو َأْهُلُه، ُثمر َقاَل: اه ِي امُْسلِِمَن، َفَأْثنَى َعَى ملسو هيلع هللا ىلص  اه َنْخَتاُر َسْبَينَا، َفَقاَم َرُسوُل 
ا َبْعُد، َفإِنر إِْخَواَنُكْم َهُؤاَِء َقْد َجا» َتاِئبَِن، َوإِِي َقْد َرَأْيُت َأْن َأُردر إَِلْيِهْم َسْبَيُهْم،  َناؤَأمر

َفَمْن َأَحبر ِمنُْكْم َأْن ُيَطِيَب بَِذلَِك َفْلَيْفَعْل، َوَمْن َأَحبر ِمنُْكْم َأْن َيُكوَن َعَى َحِظِه َحترى 
ِل َما ُيِفيُء  اُه ِمْن َأور   .«َيْفَعْل َعَلْينَا َفلْ اه ُنْعطَِيُه إِير

إِنرا اَ َنْدِري َمْن : » ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  َهُْم، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  اه َفَقاَل النراُس: َقْد َطيرْبنَا َذلَِك لَِرُسولِ 
ْن َمْ َيْأَذْن، َفاْرِجُعوا َحترى َيْرَفُعوا إَِلْينَا ُعَرَفاُؤُكْم َأْمَرُكمْ ـَأِذَن ِمنُْكْم ِي َذلَِك مِ  َفَرَجَع « مر

ُْم َقْد َطيرُبوا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  اُس، َفَكلرَمُهْم ُعَرَفاُؤُهْم، ُثمر َرَجُعوا إَِى النر  وُه َأهر َفَأْخَرُ
 .()أخرجه البخاري .َوَأِذُنوا

وفد هوازن بن أمواهم وسبيهم فاختاروا السبي من النساء واأواد، ملسو هيلع هللا ىلص وما خر 
َِ َولَِبنِي َعْبدِ »ملسو هيلع هللا ىلص: فقال  ا َما َكاَن  لِِب َفُهَو َلُكمْ امُ  َأمر َهاِجُروَن: َوَما َكاَن امُ ، َوَقاَل « طر

َِ اأَ ، َوَقاَلِت ملسو هيلع هللا ىلص  اه َفُهَو لَِرُسولِ  َلنَا ا َما َكاَن  ْنَصاُر ِمْثَل َذلَِك، َوَقاَل ُعَيْينَُة ْبُن َبْدٍر: َأمر
ا أَ اأَ ولَِبنِي َفَزاَرَة َفَا، َوَقاَل  َنا َوَبنُو َمِيٍم َفَا، َوَقاَل َعبراُس ْبُن ْقَرُع ْبُن َحابٍِس: َأمر

ا َأَنا َوَبنُو ُسَلْيٍم َفَا، َفَقاَلِت  ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  اه يراِن: َكَذْبَت، َبْل ُهَو لَِرُسولِ احَ ِمْرَداٍس: َأمر
ٍء ِمَن َيا َأُهَا النراُس، ُرُدوا َعَلْيِهْم نَِساَءُهْم َوَأْبنَاَءُهْم، ملسو هيلع هللا ىلص : » اه َرُسوُل  َك بَِيْ َفَمْن َمَسر

ٍء ُيِفيُئُه ال ِل َيْ  .()أخرجه أمد «َعَلْينَااه َفْيِء َفَلُه َعَلْينَا ِسترُة َفَراِئَض ِمْن َأور
فرد الناس عى هوازن ميع السبي، فلله در هذه النفوس الزكية، التي قاتلت، ثم 

              :  ملكت، ثم آثرت، ثم رضيت
                                    

 [ .٣٢٢/التوبة]                 
 سلم.أوقدم بعد ذلك مالك بن عوف النري، رئيس هوازن ف

سأل وفد هوازن عن مالك ما فعل؟ فقالوا: هو بالطائف مع ملسو هيلع هللا ىلص وكان رسول اه 
مسلًا رددت إليه أهله وماله،  أخروا مالكًا أنه إن أتاي »ملسو هيلع هللا ىلص: ثقيف، فقال هم 

 .«وأعطيته مائة من اإبل
                                                 

 (.  9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.  9995أخرجه أمد برقم ) حسن/( 9)
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فأسلم، وحسن إسامه، ورد ملسو هيلع هللا ىلص فلا أخروه جاء إى اجعرانة، فأدرك رسول اه 
 عليه أهله وماله ومائة من اإبل، ثم استعمله عى من أسلم من قومه.

  من اجعرانة :ملسو هيلع هللا ىلص اعتار الرسول 
ي اجعرانة أهلر بالعمرة، ومعه بعض من قسمة الغنائم ملسو هيلع هللا ىلص ما فرغ رسول اه 

 أصحابه ري اه عنهم.
َة َليًْا، ُثمر اجِ َخَرَج ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص  اه َأنر َرُسوَل   َكْعبِِي الَحِرٍش ُـ َعْن م ْعَراَنِة ُمْعتَِمًرا، َفَدَخَل َمكر

َف ْعَراَنِة َكبَاِئٍت، َفَلار اجِ َخَرَج ِمْن َحِْت َليَْلتِِه، َفَأْصبََح بِ  ْمُس َأَخَذ ِي َبْطِن َرِ  َزاَلِت الشر
 .()أخرجه أمد .َقاَل: َفلَِذلَِك َخِفيَْت ُعْمَرُتهُ  .ِدينَةِ امَ َحترى َجاَء الطرِريُق َطِريَق 

تِي َمَع الاْعَتَمَر َأْرَبَع ُعَمٍر ُكُلُهنر ِي ِذي ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َرُسوَل اهِ  أنس وعن  َقْعَدِة إِار الر
ْقبِِل امُ َعاِم الَقْعَدِة، َوُعْمَرًة ِمَن الَدْيبَِيِة ِي ِذي احُ َدْيبَِيِة، َأْو َزَمَن احُ تِِه: ُعْمَرًة ِمَن َحجر 

َقْعَدِة، َوُعْمَرًة َمَع الَقْعَدِة، َوُعْمَرًة ِمْن ِجْعَراَنَة َحْيُث َقَسَم َغنَاِئَم ُحنَْنٍ ِي ِذي الِي ِذي 
تِهِ   .()متفق عليه .َحجر

 َفَرَمُلوا ،ْعَراَنةِ اجِ َوَأْصَحاَبُه اْعتََمُروا ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص  اه َأنر َرُسوَل ري اه عنها  َعِن اْبِن َعبراسٍ و
ىالَوَجَعُلوا َأْرِدَيتَُهْم َحَْت آَباطِِهْم َقْد َقَذُفوَها َعَى َعَواتِِقِهُم  ،بَيِْت البِ  َ َْ  .()أخرجه أبو داود  .ُي
  إى امدينة :ملسو هيلع هللا ىلص رجوع الرسول 

عى مكة،  أمراً  إى امدينة استخلف عتاب بن أسيد ملسو هيلع هللا ىلص قبل أن يرجع الرسول 
 وعمره إحدى وعرون سنة، وهو أول أمر ي اإسام عى مكة.

فأسلم، وما  إى امدينة، وي الطريق لقيه أبو حذورة ملسو هيلع هللا ىلص ثم رجع رسول اه 
بصوته، فأمره ملسو هيلع هللا ىلص عجب ه، فأُ بالصاة، فرخ به حكيملسو هيلع هللا ىلص سمع مؤذن رسول اه 

  .اأذان عى أي حذورة بنفسهملسو هيلع هللا ىلص باأذان، وألقى 
ن به، قال: يا رسول اه  مري بالتأذين بمكة، فأمره به، فقدم عى عتاب بن  فلا أذر

، وعمره ست عرة ملسو هيلع هللا ىلصأسيد بمكة، فأذن بامسجد احرام بمكة عن أمر رسول اه 
 ذان من بعده أواده.سنة، وأذن بمكة حتى مات، وتوارث اأ

                                                 
 (.  99999أخرجه أمد برقم ) حسن/( 9)
 (.  9999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم )متفق عليه, ( 9)
 (.  9999أخرجه أبو داود  برقم ) صحيح/( 9)
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سره إى امدينة، فقدمها لست ليال بقن من ذي القعدة، سنة ثان ملسو هيلع هللا ىلص ثم واصل 
 ، والفتح امبن.العظيمة هجرة، بعد أن توج اه هامته باانتصاراتمن ا

اأمان، فأكرمه أهلها، وآووه  يقبل ثانية أعوام إى امدينة وهو مطارد يبغملسو هيلع هللا ىلص فقد جاء 
هو اليوم يدخل امدينة التي استقبلته مهاجرًا خائفًا، لتستقبله مرة أخرى، ونروه، وها 

وقد دانت له مكة، وألقى أهلها كرياءهم وجاهليتهم حت قدميه، فأكرمهم وعفا 
                       :  ملسو هيلع هللا ىلص عنهم، وأعزهم باإسام

 .[59/يوسف]      
أذعنت له الرؤوس امستكرة، ودخل الناس القبائل امحيطة بمكة، و ملسو هيلع هللا ىلصوخضعت له 

                      ي دين اه أفواجًا: 
 [ . ١-٣/النر]                               

 إى ملك ُعانملسو هيلع هللا ىلص كتاب رسول اه  -15
 عمرو بن العاص ملسو هيلع هللا ىلص ي ذي القعدة، من السنة الثامنة للهجرة، بعث رسول اه 

ان، يدعوما إى اإسام، عَ إى جيفر وعبد ابني اجلندي، وما من اأزد بُ 
 معه إليها كتابًا هذا نصه:ملسو هيلع هللا ىلص واملك منها جيفر، وكتب 

بسم اه الرمن الرحيم، من حمد بن عبد اه، إى جيفر وعبد ابني اجلندي،  »
 سام عى من اتبع اهدى، أما بعد:

سام، أسلا تسلا، فإي رسول اه إى الناس كافة، أنذر فإي أدعوكا بدعاية اإ
وحق القول عى الكافرين، فإنكا إن أقررما باإسام وليتكا، وإن  من كان حياً 

حل بساحتكا، وتظهر  أبيتا أن تقرا باإسام فإن ملككا زائل عنكا، وخيِ
 .« نبوي عى ملككا

 ، فخرج عمرو بن العاص ملسو هيلع هللا ىلصمه رسول اه ، وختوكتب الكتاب أي بن كعب 
إى ُعان، فلا قدمها دعاما إى اإسام، وبن ها فضائله وحاسنه، وبعد أيام 

 عمرو والصدقة، ن، وخليا بملسو هيلع هللا ىلصإى اإسام، وصدقا برسول اه  اوحاورات أجاب
  .نيائهم، وردها عى فقرائهمغالصدقة من أ فأخذ عمرو 
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 ملسو هيلع هللا ىلص.بعان عندهم حتى توي رسول اه  لعاص عمرو بن اوم يزل 
 عى أهل عان ومدحهم بحسن خلقهم.ملسو هيلع هللا ىلص وقد أثنى 

َعَرِب، َفَسُبوُه الَرُجًا إَِى َحي  ِمْن َأْحَياِء  ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَث َرُسوُل اِه قال:  عن أي برزة 
بُ  ُه، َفَقاَل َرُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص هوُه، َفَجاَء إَِى َرُسوِل اَوَرَ َلْو َأنر َأْهَل ُعَاَن : »ملسو هيلع هللا ىلص ها ، َفَأْخَرَ

ُبوكَ   .()أخرجه مسلم «َأَتْيَت، َما َسُبوَك َوَا َرَ
 إى ملك البحرينملسو هيلع هللا ىلص كتاب الرسول  -13

من السنة الثامنة للهجرة،  ،منرفه من اجعرانة، ي شهر ذي القعدةملسو هيلع هللا ىلص بعث الرسول 
ين، وكتب إليه كتابًا العبدي، ملك البحر ساوى، إى امنذر بن العاء بن احرمي 

 .يدعوه فيه إى اإسام، وبعث معه نفر فيهم أبو هريرة 
دعاه إى اإسام، وبن له  ىعى امنذر بن ساو فلا قدم العاء بن احرمي 

أن العقول الراجحة َتدي إى احق بفطرَا، وكشف له عن حاسن اإسام، وما 
الدين، فنظر امنذر ي أمره، ثم أسلم، وكتب فيه من الفضائل، وصاح أمور الدنيا و

 كتابًا، هذا نصه:ملسو هيلع هللا ىلص إى رسول اه 
فإي قرأت كتابك عى أهل البحرين، فمنهم من أحب  ،أما بعد، يا رسول اه )

اإسام وأعجبه، ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأري جوس وهود، فأحدث 
 (. إَ ي ذلك أمرك

مد رسول اه إى امنذر اه الرمن الرحيم، من ح بسم »ملسو هيلع هللا ىلص: فكتب إليه الرسول 
، سام عليك، فإي أمد إليك اه الذي ا إله إا هو، وأشهد أن ا إله إا ىبن ساو

، فإنه من ينصح فإنا اه، وأن حمدًا عبده ورسوله، أما بعد: فإي أذكرك اه 
ني، ومن نصح هم فقد ينصح لنفسه، وأنه من يطع رسِ ويتبع أمرهم فقد أطاع

نصح َ، وأن رسِ قد أثنوا عليك خرًا، وإي قد شفعتك ي قومك، فاترك 
للمسلمن ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مها تصلح 

 .«عن عملك، ومن أقام عى هودية أو جوسية فعليه اجزيةعزلك فلن ن
                                                 

 (.  9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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عى البحرين حتى توي ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه عامل  وم يزل العاء بن احرمي 
 بامدينة.ملسو هيلع هللا ىلص ، وكان يبعث بجزيتها إى رسول اه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 

اِح إَِى الَبْحَرْيِن َيْأِي ملسو هيلع هللا ىلص اه َأنر َرُسوَل   َعْمَرو ْبَن َعْوٍف عن  َبَعَث َأَبا ُعَبْيَدَة ْبَن اجَرر
َر َعَلْيِهُم الَعَاَء ْبَن ُهَو َصاَلَح أَ ملسو هيلع هللا ىلص اه بِِجْزَيتَِها، َوَكاَن َرُسوُل  ْهَل الَبْحَرْيِن، َوَأمر

ِمِي، َفَقِدَم َأُبو ُعَبْيَدَة بَِاٍل ِمَن الَبْحَرْيِن، َفَسِمَعِت اأَْنَصاُر بُِقُدوِمِه، َفَواَفْتُه َصَاَة  احَْرَ
ُضوا َلُه، َفَتَبسر ملسو هيلع هللا ىلص  اه الُصْبِح َمَع َرُسولِ  َف َتَعرر ِحَن َرآُهْم، ملسو هيلع هللا ىلص  اه َم َرُسوُل ، َفَلار اْنَرَ

ءٍ »َوَقاَل:  ُه َجاَء بَِيْ ، اُلوا: َأَجْل َيا َرُسوَل اهقَ « َأُظنُُكْم َسِمْعُتْم بُِقُدوِم َأِي ُعَبْيَدَة، َوَأنر
ُكْم، َفوَ »َقاَل:  ُ َُ وا َوَأِمُلوا َما َي َأْخَشى َعَلْيُكْم َما الَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم، َوَلكِْن اه َفَأْبِرُ

َأْن ُتْبَسَط َعَلْيُكُم الُدْنَيا، َكَا ُبِسَطْت َعَى َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َفَتنَاَفُسوَها َكَا َتنَاَفُسوَها، 
 .()متفق عليه. «ْتُهمهَ أَوُتْلِهَيُكْم َكَا 

 من اجونيةملسو هيلع هللا ىلص زواج الرسول  -12
أميمة بنت النعان ملسو هيلع هللا ىلص تزوج رسول اه ي شهر ذي القعدة، من السنة الثامنة للهجرة، 

 بن راحيل اجونية.
َوَدَنا ِمنَْها، ملسو هيلع هللا ىلص  اه َعنَْها َأنر اْبنََة اجَْوِن َمرا ُأْدِخَلْت َعَى َرُسولِ اه َعْن َعاِئَشَة َرِيَ 

 .()أخرجه البخاري «ِك َلَقْد ُعْذِت بَِعظِيٍم، احَِقي بَِأْهلِ »ِمنَْك، َفَقاَل َهَا: اه َقاَلْت: َأُعوُذ بِ 
ْوُط، ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َخَرْجنَا َمَع النربِِي  َعْن َأِي ُأَسيٍْد و َحترى اْنَطَلْقنَا إَِى َحاِئٍط ُيَقاُل: َلُه الشر

، َفَجَلْسنَا َبْينَُهَا، َفَقاَل النربُِي  ، َوَقْد َوَدَخَل « اْجلُِسوا َها ُهنَا: »ملسو هيلع هللا ىلصَحترى اْنَتَهيْنَا إَِى َحاِئَطْنِ
اِحيَل، َوَمَعَها اجَ ُأِيَ بِ  ْونِيرِة، َفُأْنِزَلْت ِي َبْيٍت ِي َنْخٍل ِي َبْيِت ُأَمْيَمَة بِنِْت النُْعَاِن ْبِن َرَ

  .َداَيتَُها َحاِضنَة  َهَا
َِ »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َفَلار َدَخَل َعَليَْها النربُِي  َُب « َهبِي َنْفَسِك  ََ امَلَِكُة َنْفَسَها لِلُسوَقِة؟ َقاَلْت: َوَهْل 

« َقْد ُعْذِت بَِمَعاذٍ »ِمنَْك، َفَقاَل: اه َقاَل: َفَأْهَوى بِيَِدِه َيَضُع َيَدُه َعَليَْها لِتَْسُكَن، َفَقاَلْت: َأُعوُذ بِ 
، وَ »ُثمر َخَرَج َعَليْنَا َفَقاَل:   .()أخرجه البخاري «َأْهلَِهاْقَها بِ حِ أَيا َأَبا ُأَسيٍْد، اْكُسَها َراِزِقيرتَْنِ

                                                 
 (.  9599(، وأخرجه مسلم برقم)9999لبخاري برقم )أخرجه ا متفق عليه,( 9)
 (. 9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.  9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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 ملسو هيلع هللا ىلصبن رسول اه اوادة إبراهيم  -11
بالعالية ملسو هيلع هللا ىلص بن رسول اه اي شهر ذي القعدة، من السنة الثامنة للهجرة، ولد إبراهيم 

 أمه مارية القبطية.ملسو هيلع هللا ىلص حيث أنزل رسول اه 
ختلف إى مارية القبطية هناك، ويطؤها بملك اليمن، ومع ذلك رب ملسو هيلع هللا ىلص وكان 

 ها احجاب.علي
 عبدًا.ملسو هيلع هللا ىلص ، وبره به، فوهب له رسول اه ملسو هيلع هللا ىلصوما ُولد إبراهيم جاء أبو رافع إى رسول اه 

 .«إبراهيم ُولد َ الليلة غام فسميته باسم أي» :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  عن أنس 
 .() مسلمأخرجه 

ملسو هيلع هللا ىلص اللبن، فدفعه  وتنافست نساء اأنصار ي إبراهيم أيتهن ترضعه، وكانت أمه مارية قليلة
 إى أم سيف، فكانت ترضعه.

، َوَكاَن ظِْئًرا ملسو هيلع هللا ىلص  اه َقاَل: َدَخْلنَا َمَع َرُسولِ  َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َعَى َأِي َسْيٍف الَقْنِ
َاُم، َفَأَخَذ َرُسوُل  ْبَراِهيَم َعَلْيِه السر ُه، ُثمر دَ ملسو هيلع هللا ىلص اه ِإِ َخْلنَا َعَلْيِه َبْعَد إِْبَراِهيَم، َفَقبرَلُه، َوَشمر

ْمَِن ملسو هيلع هللا ىلص اه َذلَِك َوإِْبَراِهيُم َجُوُد بِنَْفِسِه، َفَجَعَلْت َعْينَا َرُسوِل  َتْذِرَفاِن، َفَقاَل َلُه َعْبُد الرر
َا َرْمَة  »َفَقاَل:  ؟: َوَأْنَت َيا َرُسوَل اهْبُن َعْوٍف  ْخَرى، ، ُثمر َأْتَبَعَها بِأُ «َيا اْبَن َعْوٍف إِهر

ا بِِفَراِقَك َيا : »ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل  َزُن، َواَ َنُقوُل إِار َما َيْرَى َرُبنَا، َوإِنر إِنر الَعْنَ َتْدَمُع، َوالَقْلَب َحْ
 .()متفق عليه «إِْبَراِهيُم مََْحُزوُنونَ 

 أرحم الناس بالعيال من كل أحد.ملسو هيلع هللا ىلص وكان 
، َقاَل: َكاَن ملسو هيلع هللا ىلصِعيَاِل ِمْن َرُسوِل اِه الُت َأَحًدا َكاَن َأْرَحَم بِ َقاَل: َما َرَأيْ   َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك 

 َِ ِضًعا َلُه ِي َعَوا َبْيَت َوإِنرُه الِدينَِة، َفَكاَن َينَْطلُِق َوَنْحُن َمَعُه َفيَْدُخُل امَ إِْبَراِهيُم ُمْسَرْ
َخُن، َوَكاَن ظِْئُرُه َقيْنًا، َفَيْأُخُذُه َفُيَقبِ   .ُلُه، ُثمر َيْرِجعُ َليُدر

و: َفَلار ُتُوِيَ  ُه َماَت ِي  ،إِنر إِْبَراِهيَم اْبنِي: »ملسو هيلع هللا ىلص هِ إِْبَراِهيُم َقاَل َرُسوُل ا َقاَل َعْمر  َوإِنر
 .()أخرجه مسلم «نرةِ اجَ الثرْدِي َوإِنر َلُه َلِظْئَرْيِن ُتَكِمَاِن َرَضاَعُه ِي 

 

*       *       *      *       * 
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 الباب الثالث
 من هجرته إى وفاته ملسو هيلع هللا ىلصسرته 

 من اهجرة تاسعةالسنة ال
 من اهجرة تاسعةواأحداث اهامة ي السنة الالرايا والغزوات 

 عاله عى الصدقاتملسو هيلع هللا ىلص بعث الرسول  -1
عاله عى ملسو هيلع هللا ىلص ما استهل هال امحرم، من السنة التاسعة للهجرة، بعث رسول اه 

تفريقها عى امسلمن، وأوصاهم بتقوى اه، وحسن الصدقات جباية الزكاة، و
 معاملة الناس، وأرسلهم إى امناطق امختلفة، ي أوقات ختلفة.

 إى أسلم وغفار. بريدة بن احصيب ملسو هيلع هللا ىلص فبعث 
 إى صنعاء باليمن. وبعث امهاجر بن أي أمية 
 إى حرموت. وبعث زياد بن لبيد البياي 

 إى بني امصطلق.  بن أي معيط الوليد بن عقبة ملسو هيلع هللا ىلص وبعث 
 إى بني حنظلة.  وبعث مالك بن نويرة 
 عى ناحية من ديار بني سعد. وبعث الزبرقان بن بدر 
 عى ناحية أخرى من بني سعد. وبعث قيس بن عاصم 

 عبد اه بن اللتبية إى بني ذبيان.ملسو هيلع هللا ىلص وبعث 
 إى بني فزارة.    وبعث عمرو بن العاص

 إى جهينة. ن مكيث وبعث رافع ب
 إى بني كاب. وبعث الضحاك بن سفيان 

 إى هوازن. عكرمة بن أي جهل ملسو هيلع هللا ىلص وبعث 
 إى بني كعب. بَ بن سفيان ملسو هيلع هللا ىلص وبعث 

 إى أهل نجران، ليجمع صدقاَم، ويقدم عليه بجزيتهم. وبعث عِ بن أي طالب 
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 إى طيء وأسد. وبعث عدي بن حاتم الطائي 
 نة.يليم ومزإى ُس  بر  اد بنوبعث عبر 

 من قبل ليأتيه بجزية البحرين.  أبا عبيدة بن اجراحملسو هيلع هللا ىلص وبعث 
نفرًا من أصحابه إى العاء بن احرمي عامله عى البحرين، ليقبضوا ملسو هيلع هللا ىلص وبعث 

 ما اجتمع عنده من صدقة.
فهذه البعوث التي تقارب العرين، تدل عى اتساع رقعة اإسام، وكثرة الداخلن 

                                : فيه
 .[99-99/اجاثية]              

  عند مع الصدقات :ملسو هيلع هللا ىلص وصايا الرسول 
إذا بعث أصحابه ري اه عنهم ليأخذوا صدقات أهل القبائل، ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اه 

أخذوها يأمرهم أن يأخذوا صدقاَم من حواي أمواهم، ويتوقوا كرائمها، وأن ي
ويردوها عى فقرائهم، وأن جعلوا الصدقات ي ذوي القربى من أحد  ،من أغنيائهم

منهم، اأول فاأول، فإن م يكن للغني قرابة فأوَ العشرة، ثم لذوي احاجة من 
             كا قال سبحانه: اجران وغرهم

                            
 .[ 99/التوبة]              
وأداء اأمانة، وحذرهم من الغلول من الصدقات،  ،ُيرغب عاله ي العفافملسو هيلع هللا ىلص وكان 

 .ويأمرهم بتقوى اه 
َرُجًا ِمْن َبنِي َأْسٍد ُيَقاُل َلُه اْبُن  ملسو هيلع هللا ىلصاْسَتْعَمَل النربُِي  قال:  عن أي ميد الساعدي

، َفَقاَم النربُِي اأَُتبِيرِة َعَى َصَدَقٍة، َفلَ  َِ َعَى امِنَْرِ  ملسو هيلع هللا ىلصار َقِدَم َقاَل: َهَذا َلُكْم َوَهَذا ُأْهِدَي 
،  »َوَأْثنَى َعَلْيِه ُثمر َقاَل:  َفَحِمَد اه َِ َما َباُل الَعاِمِل َنْبَعُثُه َفَيْأِي َيُقوُل: َهَذا َلَك َوَهَذا 

ٍء َفَهار َجَلَس ِي َبْيِت َأبِيِه َوُأمِ  ِِ بَِيِدِه، ا َيْأِي بَِيْ ِه، َفَينُْظُر َأُهَْدى َلُه َأْم ا، َوالرِذي َنْف
، َأْو َشاًة ـيَ  إِار َجاَء بِِه َيْوَم الِقَياَمةِ  ، َأْو َبَقَرًة َهَا ُخَوار  ْحِمُلُه َعَى َرَقبَتِِه، إِْن َكاَن َبِعًرا َلُه ُرَغاء 

 .()متفق عليه .َثاًَثا«  َأا َهْل َبلرْغُت »ْيِه َحترى َرَأْينَا ُعْفَرَيْ إِْبَطيِْه ، ُثمر َرَفَع َيدَ «َتيَْعُر 

                                                 
 (. 9999(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري ،متفق عليه( 9)
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الوليد بن عقبة بن أي معيط إى بني امصطلق، قوم جويرية بنت ملسو هيلع هللا ىلص وما بعث رسول اه 
ليأخذ صدقاَم، وكانوا قد أسلموا، فلا كان ببعض الطريق ملسو هيلع هللا ىلص احارث، زوجة رسول اه 

، وقال: يا رسول اه  إن احارث منعني ملسو هيلع هللا ىلصإليهم فرق وخافهم، فرجع إى رسول اه  اً متوجه
إى احارث بعثاً، فلقيهم احارث بأصحابه ومعهم الزكاة، قادمًا ملسو هيلع هللا ىلص الزكاة، وأراد قتِ، فبعث 

 .؟ملسو هيلع هللا ىلص، فسألوه: هل منعت الزكاة، وأردت قتل رسول رسول اه ملسو هيلع هللا ىلصها إى رسول اه 
 ، وا أتاي.ةث حمدًا باحق، ما رأيته بتي بعفقال: والذ 

؟»َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  اِرُث َعَى َرُسوِل اهاحَ َفَلار َدَخَل  َِ َكاَة، َوَأَرْدَت َقتَْل َرُسو « َمنَْعَت الزر
ِذي َبَعثََك بِ  ر  َس ِق َما َرَأْيتُُه، َوَا َأَتاِي، َوَما َأْقبَْلُت إِار ِحَن اْحتَبَ احَ َقاَل: َا، َوالر َِ َع

َعزر َوَجلر َوَرُسولِِه.  َن َكاَنْت َسْخَطًة ِمَن اه، َخِشيُت َأْن َتُكوملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل َرُسوِل اه
ِذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسق  بِنَبَأٍ َفتَبَيرنُوا َأْن ُتِصيبُوا »ُجَراُت احُ َقاَل: َفنََزَلِت  َيا َأُهَا الر

اه َفْضًا ِمَن »َكاِن: امَ إَِى َهَذا  «تُْصبُِحوا َعَى َما  َفَعْلتُْم َناِدِمنَ َقْوًما بَِجَهاَلٍة، فَ 
 .()أخرجه أمد .« َعلِيم  َحكِيم  اه َونِْعَمًة وَ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (. 99995برقم ) أخرجه أمد/ حسن( 9)
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 ي السنة التاسعة ملسو هيلع هللا ىلصالرايا التي بعثها الرسول  -2
 رية عيينة بن حصن إى بني العنر -1

عيينة بن حصن ملسو هيلع هللا ىلص التاسعة للهجرة، بعث رسول اه  ي شهر حرم، من السنة
الفزاري، إى بني العنر، وكانوا فيا بن السقيا وأرض بني ميم، والسقيا عى 

 يومن من امدينة من جهة مكة.
إى بني كعب  بعث بر بن سفيان الكعبي ملسو هيلع هللا ىلص وسبب هذه الَية أن رسول اه 

نواحيهم بنو عمر بن جندب بن العنر من خزاعة، أخذ صدقاَم، فجاء وقد حل ب
التميميون، فجمعت خزاعة مواشيها للصدقة، فاستكثر ذلك بنو ميم، وشهروا 

 من أخذ الصدقة. وا برًا عالسيوف، ومن
 فأخره.ملسو هيلع هللا ىلص إى رسول اه  فقدم بر 

ي ملسو هيلع هللا ىلص ، فبعثه ن ص)من هؤاء القوم؟(، فانتدب عيينة بن حملسو هيلع هللا ىلص: فقال الرسول 
من العرب، ليس فيهم مهاجري وا أنصاري، فكان يسر الليل،  مسن فارساً 

ويكمن بالنهار، فلا وصل إليهم هجم عليهم، فلا رأوا اجمع هربوا وولوا، فأر 
امرأة، وثاثن صبيًا، ثم ذهب إى  ةعيينة منهم أحد عر رجاً، وأخذ إحدى عر

 ت احارث.فحبسوا ي دار رملة بنملسو هيلع هللا ىلص امدينة، فأمر هم رسول اه 
 رية الضحاك بن سفيان إى بني كاب -2

الضحاك بن ملسو هيلع هللا ىلص ي شهر ربيع اأول، من السنة التاسعة للهجرة، بعث رسول اه 
، ي رية الُقَرطاء، بطن من بني بكر، ليدعوهم إى اإسام، سفيان الكاي 

 ومعه اأصيد بن سلمة بن قرط.
اتلوهم فهزموهم، وحق اأصيد أباه فلقوا القرطاء بالزجاوة، موضع بنجد، فق

فسبه وسب  ،سلمة، وسلمة عى فرس له بالزج، فدعاه إى اإسام، وأعطاه اأمان
دينه، فرب اأصيد عرقوي فرس أبيه فوقع، فأمسك أباه إى أن جاءه أحد 

                   امسلمن فقتله، وم يقتله ابنه: 
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  [ .99/امجادلة] 
 زرية علقمة بن جز   -3

أن ناسًا من احبشة قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة، فبعث ملسو هيلع هللا ىلص بلغ رسول اه 
وذلك ي ربيع اأول من السنة التاسعة  امدجي  ززن جإليهم علقمة ب ملسو هيلع هللا ىلص

 للهجرة، ي ثاثائة رجل.
هربوا، فلم يلق  ،وخاضوا إليهم البحر،فلا سمع أولئك بمسر امسلمن إليهم

 علقمة وأصحابه ري اه عنهم كيدًا.
هم ثم رجعوا إى امدينة، واستأذنت طائفة من أصحابه بالتعجل إى أهليهم، فأذن 

 وكانت فيه دعابة. ر عليهم عبد اه بن حذافة السهمي علقمة، وأمر 
فنزلوا ببعض الطريق، وأوقدوا نارًا يصطلون عليها، ويصنعون طعامهم، فقال هم 

 عبد اه بن حذافة: أليس َ عليكم السمع والطاعة؟
 .كم بيء إا فعلتموه؟ قالوا: بىقالوا: بى. قال: أفا أنا أمرت

 فإي أعزم عليكم بحقي وطاعتي إا تواثبتم ي هذه النار. قال:
  ِِ َر َعَلْيِهْم َرُجًا َفَأْوَقَد َناًرا َوَقاَل: اْدُخُلوَها، ملسو هيلع هللا ىلص َأنر النربِير  َعْن َع َبَعَث َجْيًشا، َوَأمر

، َفَقاَل لِلرِذيَن ملسو هيلع هللا ىلصُروا لِلنربِِي َفَأَراُدوا َأْن َيْدُخُلوَها، َوَقاَل آَخُروَن: إِنرَا َفَرْرَنا ِمنَْها، َفَذكَ 
َخِريَن: «َلْو َدَخُلوَها َمْ َيَزاُلوا فِيَها إَِى َيْوِم الِقَياَمةِ »َأَراُدوا َأْن َيْدُخُلوَها:  ْْ اَ »، َوَقاَل لِ

اَعُة ِي امَْعُروِف   .()أخرجه البخاري «َطاَعَة ِي َمْعِصَيٍة، إِنرَا الطر
                  ادثة قوله تعاى: ونزل ي هذه اح

                                                       
 .[95/النساء]         

                                                 
 (.  9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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 لسفُ رية عي بن أي طالب إى ال -4
 أي طالب  عِ بنملسو هيلع هللا ىلص ي شهر ربيع اآخر، سنة تسع للهجرة، بعث رسول اه 

، وهو صنم لقبيلة طيء، وبعث معه مائة ومسن رجاً، عى مائة بعر، ُفلسالهدم 
، وخربوه، الُفلسومسن فرسًا، فشنوا الغارة عى قبيلة طيء مع الفجر، فهدموا 

 أيدهم من السبي والنعم. ؤاومل
انة، أخت عدي بن حاتم الطائي، وهرب عدي إى الشام، فلا  وكان ي السبي سفر

عى أخت عدي بن ملسو هيلع هللا ىلص نر رسول اه حابه ري اه عنهم امدينة، مَ قدم عِ وأص
 .ي إسام أخيها عدي بن حاتم  حاتم فأطلقها، فكان ذلك سبباً 

  قصة إسام عدي بن حاتم  : 
، َفَكِرْهُت ُخُروَجُه َكَراَهًة ملسو هيلع هللا ىلصا َبَلَغنِي ُخُروُج َرُسوِل اهِ مر قال:   عن عدي بن حاتم

، َقاَل: َفَكِرْهُت َشِديَدًة، َخرَ  ْجُت َحترى َوَقْعُت َناِحَيَة الُروِم، َحترى َقِدْمُت َعَى َقْيَرَ
ُجَل، ـَِمَكاِي َذلَِك َأَشدر ِمْن َكَراِهَيتِي ل ُخُروِجِه، َقاَل: َفُقْلُت: َواهِ، َلْوَا َأَتْيُت  َهَذا الرر
ِي، َوإِْن كَ  اَن َصاِدًقا َعلِْمُت، َقاَل: َفَقِدْمُت َفَأَتْيُتُه، َفَلار َقِدْمُت َقاَل َفإِْن َكاَن َكاِذًبا َمْ َيُرر

: ملسو هيلع هللا ىلصالنراُس: َعِدُي ْبُن َحاتٍِم، َعِدُي ْبُن َحاتٍِم. َقاَل: َفَدَخْلُت َعَى َرُسوِل اهِ  َِ  ، َفَقاَل 
َأَنا َأْعَلُم »ُت: إِِي َعَى ِديٍن، َقاَل: َثَاًثا، َقاَل: ُقلْ  «َيا َعِدُي ْبَن َحاتٍِم، َأْسلِْم َتْسَلْم »

ُكوِسيرِة، َوَأْنَت »َفُقْلُت: َأْنَت َأْعَلُم بِِدينِي ِمنِي؟ َقاَل:  «بِِدينَِك ِمنَْك  َنَعْم، َأَلْسَت ِمَن الرر
، َقاَل: َفَلْم َيْعُد «ينَِك دِ  ِحُل َلَك ِي ـَفإِنر َهَذا َا يَ »َقاَل: ، ُقْلُت: َبَى  «َتْأُكُل ِمْرَباَع َقْوِمَك؟ 

ِذي َيْمنَُعَك ِمَن »َأْن َقاَهَا، َفَتَواَضْعُت َهَا، َفَقاَل:  ْسَاِم، َتُقوُل: إِنرَا اإِ َأَما إِِي َأْعَلُم َما الر
َة َلُه، َوَقْد َرَمْتُهْم  َبَعُه َضَعَفُة النراِس، َوَمْن َا ُقور ُقْلُت: َمْ  «َة؟رَ احِ َعَرُب. َأَتْعِرُف الاتر

نر اهُ َهَذا »َأَرَها، َوَقْد َسِمْعُت ِهَا. َقاَل:  ِِ بَِيِدِه، َلُيتِمر ِذي َنْف ْخُرَج ـَْمَر، َحترى تاأَ َفَوالر
ِعينَُة ِمَن  ى بْ الَرِة، َحترى َتُطوَف بِ احِ الظر َ َْ ِن َبْيِت ِي َغْرِ ِجَواِر َأَحٍد، َوَلَيْفَتَحنر ُكنُوَز ِك

ى ْبُن ُهْرُمَز؟ َقاَل: « ُهْرُمزَ  َ َْ ى ْبُن ُهْرُمَز، َوَلُيْبَذَلنر امَاُل  َحترى »َقاَل: ُقْلُت: كِ َ َْ َنَعْم، ِك
ِعينَُة تَ « َا َيْقَبَلُه َأَحد   َبْيِت ِي الَرِة، َفَتُطوُف بِ احِ ْخُرُج ِمَن ـَقاَل َعِدُي ْبُن َحاتٍِم: َفَهِذِه الظر

ِِ بَِيِدِه َلَتُكوَننر َغْرِ جِ  ى ْبِن ُهْرُمَز، َوالرِذي َنْف َ َْ َواٍر، َوَلَقْد ُكنُْت فِيَمْن َفَتَح ُكنُوَز كِ
 .()أخرجه أمد. َقْد َقاَهَاملسو هيلع هللا ىلص الثرالَِثُة، ِأَنر َرُسوَل اِه 

                                                 
 (. 99999برقم ) أخرجه أمد/حسن( 9)
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ُثمر  َفَشَكا إَِلْيِه الَفاَقَة،إِْذ َأَتاُه َرُجل  ملسو هيلع هللا ىلص َبْينَا َأَنا ِعنَْد النربِِي   قال: وعن عدي بن حاتم 
بِيِل، َفَقاَل:  ُقْلُت: َمْ َأَرَها، « َيا َعِدُي، َهْل َرَأْيَت اِحَرَة؟»َأَتاُه آَخُر َفَشَكا إَِلْيِه َقْطَع السر

ِعينََة َتْرَحُِل مِ »: َوَقْد ُأْنبِْئُت َعنَْها، َقاَل  َينر الظر ، َلَرَ َن اِحَرِة، َحترى َفإِْن َطاَلْت بَِك َحَياة 
َاُف َأَحًدا إِار اه ََ ِِ «  َتُطوَف بِالَكْعَبِة اَ  اُر َطِيٍئ  :ُقْلُت فِيَا َبْينِي َوَبْنَ َنْف َفَأْيَن ُدعر

ُروا البَِاَد،  ِذيَن َقْد َسعر ى»الر َ َْ َ «َوَلِئْن َطاَلْت بَِك َحَياة  َلُتْفَتَحنر ُكنُوُز كِ َْ ى ْبِن ، ُقْلُت: ِك
ُجَل ي» ُهْرُمَز؟ َقاَل:  َينر الرر ، َلَرَ ى ْبِن ُهْرُمَز، َوَلِئْن َطاَلْت بَِك َحَياة  َ َْ ْخِرُج ِمْلَء َكِفِه ـُكِ

ٍة، َيْطُلُب َمْن َيْقَبُلُه ِمنُْه َفَا َجُِد َأَحًدا َيْقَبُلُه ِمنُْه، َوَلَيْلَقَنر اه َيْوَم  َأَحُدُكمْ  ِمْن َذَهٍب َأْو فِضر
ِجُم َلُه، َفَلَيُقوَلنر َلُه: َأَمْ َأْبَعْث إَِلْيَك َرُسوًا فَ  ُيَبِلَغَك؟ َيْلَقاُه، َوَلْيَس َبْينَُه َوَبْينَُه َتْرُمَان  ُيَرْ
ِمينِِه َفَا َفَيُقوُل: َبَى، َفَيُقوُل: َأَمْ ُأْعِطَك َماًا َوُأْفِضْل َعَلْيَك؟ َفَيُقوُل: َبَى، َفَينُْظُر َعْن يَ 

: َسِمْعُت النربِير  َقاَل  «َيَرى إِار َجَهنرَم، َوَينُْظُر َعْن َيَساِرِه َفَا َيَرى إِار َجَهنرمَ   ملسو هيلع هللا ىلصَعِدي 
ِة ت»َيُقوُل:  ُقوا النراَر َوَلْو بِِشقر َة تـَاتر : َقاَل َعدِ « ْمَرٍة َفبَِكلَِمٍة َطِيَبةٍ ـَْمَرٍة َفَمْن َمْ َجِْد ِشقر ي 

ِعينََة َتْرَحُِل ِمَن اِحَرِة َحترى َتُطوَف بِالَكْعَبِة اَ تَ  ، َوُكنُْت فِيَمِن  َخاُف إِار اهـَفَرَأْيُت الظر
ى ْبِن ُهْرُمزَ  َ َْ ُونر َما َقاَل النربُِي َأُبو الَقاِسمِ  ،اْفَتَتَح ُكنُوَز كِ ملسو هيلع هللا ىلص  َوَلِئْن َطاَلْت بُِكْم َحَياة  َلَرَ

 .()أخرجه البخاري. ِرُج ِمْلَء َكِفهِ ُخْ 
عن أبيه حاتم الطائي امعروف بالكرم، ملسو هيلع هللا ىلص سأل رسول اه   ثم إن عدي بن حاتم 

ِحَم، َوَيْفَعُل َكَذا َوَكَذا، َقاَل:  ،َيا َرُسوَل اه :فقال إِنر َأَباَك َأَراَد َأْمًرا »إِنر َأِي َكاَن َيِصُل الرر
 .()أخرجه أمد .ي الِذْكرَ َيْعنِ « َفَأْدَرَكهُ 

 حسن إسامه، وعطاؤه. أسلم عدي بن حاتم  اوم
َقاَل: َأَتْينَا ُعَمَر ِي َوْفٍد، َفَجَعَل َيْدُعو َرُجًا َرُجًا َوُيَسِميِهْم،   َعْن َعِدِي ْبِن َحاتِمٍ 

َلْمَت إِْذ َكَفُروا، َوَأْقَبْلَت إِْذ َأْدَبُروا، َأْس  َفُقْلُت: َأَما َتْعِرُفنِي َيا َأِمَر امُْؤِمنَِن؟ َقاَل: َبَى 
َِ إًِذا : َفَا ُأَبا  .()أخرجه البخاري .َوَوَفْيَت إِْذ َغَدُروا، َوَعَرْفَت إِْذ َأْنَكُروا. َفَقاَل َعِدي 

: إِنر َأور اخَ َقاَل: َأَتيُْت ُعَمَر ْبَن   َعْن َعِدِي ْبِن َحاتِمٍ  و َِ َبيرَضْت َوْجَه  َل َصَدَقةٍ طراِب، َفَقاَل 
 .(0)أخرجه مسلم.ملسو هيلع هللا ىلص ِجئَْت ِهَا إَِى َرُسوِل اهَوُوُجوَه َأْصَحابِِه َصَدَقُة َطيٍِئ، ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل اه

                                                 
 (. 9959برقم ) خاريأخرجه الب( 9)
 (.  99999برقم ) أخرجه أمد/ صحيح( 9)
 (.  9959برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (. 9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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 وفود السنة التاسعة -3

 الوفود القادمة لإسام قبل غزوة تبوك -1
ملسو هيلع هللا ىلص أقام الرسول  السنة التاسعة للهجرة تسمى سنة الوفود، ولكثرة الوفود والبعوث

طيلة السنة التاسعة بامدينة، يستقبل الوفود التي تريد اإسام، ويبعث العال عى 
وم ويرسل الَايا عند احاجة،  ،الصدقات، ويرسل الدعاة إى اه ي كل جهة

 من امدينة ي تلك السنة إا لغزوة تبوك فقط.ملسو هيلع هللا ىلص خرج 
 امدينة تريد اإسام ما يزيد عى ستن وقد بلغ جموع وفود القبائل التي جاءت إى

 وفدًا، يتلو بعضها بعضًا، وفد يدخل امدينة، وآخر خرج منها.
ح اه به قلوب الناس لإسام، وأظهر اه دينه عى الدين كله، تَ ــح مكة، فَ تْ ذلك أن فَ 

وتغر موقف العرب فيه، فسارعوا إى الدخول ي اإسام، ودخلوا ي دين اه 
                    أفواجًا كا قال سبحانه: 

                            

 .[ 9-9/النر] 
َمرر النراِس، َوَكاَن َيُمُر بِنَا الُرْكَباُن ـُكنرا بَِاٍء مَ قال:  وعن عمرو بن سلمة اجرمي 
ُجُل؟ َفيَ َفنَْسَأُهُْم: َما لِلنراِس، َما لِلنراسِ  َأْرَسَلُه، َأْوَحى  ُقوُلوَن: َيْزُعُم َأنر اه؟  َما َهَذا الرر

بَِكَذا، َفُكنُْت َأْحَفُظ َذلَِك الَكَاَم، َوَكَأنرَا ُيَقُر ِي َصْدِري، َوَكاَنِت  اه إَِلْيِه، َأْو: َأْوَحى
ُم بِإِْسَاِمِهُم الَفْتَح، َفَيُقوُلوَن: ا ُه إِْن َظَهَر َعَلْيِهْم َفُهَو َنبِي  الَعَرُب َتَلور ْتُرُكوُه َوَقْوَمُه، َفإِنر

، َفَلار َكاَنْت َوْقَعُة َأْهِل الَفْتِح َباَدَر ُكُل َقْوٍم بِإِْسَاِمِهْم، َوَبَدَر َأِي َقْوِمي  َصاِدق 
َصُلوا َصَاَة َكَذا »َحًقا، َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصبِِي ِمْن ِعنِْد النر  ِدَم َقاَل: ِجْئُتُكْم َواهَفَلار قَ  ،بِإِْسَاِمِهمْ 

َاُة َفْلُيَؤِذْن َأَحُدُكْم،  ِت الصر ِي ِحِن َكَذا، َوَصُلوا َصَاَة َكَذا ِي ِحِن َكَذا، َفإَِذا َحَرَ
ُكْم َأْكَثُرُكْم ُقْرآًنا ى ِمَن ـِي، لَفنََظُروا َفَلْم َيُكْن َأَحد  َأْكَثَر ُقْرآًنا ِمنِ «. َوْلَيُؤمر َا ُكنُْت َأَتَلقر

ُموِي َبْنَ َأْيِدهِْم، َوَأَنا اْبُن ِست  َأْو َسْبِع ِسنِن  .()أخرجه البخاري .الُرْكَباِن، َفَقدر

                                                 
 (. 9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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فاحمد ه رب العامن وحده، وا إله إا اه وحده وصدق وعده، ونر عبده، 
 وحده، ولو كره امركون: وهزم اأحزاب وحده، وأظهر دينه عى الدين كله 

                                                 
 .[ 5-9/الصف]                                            

وسنذكر إن شا ءاه تعاى أهم هذه الوفود التي جاءت إى امدينة ي السنة التاسعة 
بإسام قومها، وتأخذ عنه رائع ملسو هيلع هللا ىلص مها، وتبر رسول اه للهجرة، لتعلن إسا

 اإسام، وتطلب منه اأمان لقومها.
 قدوم وفد باهلة -1

 بعد الفتح مطرف بن الكاهن الباهِ، وافدًا لقومه بإسامهم.ملسو هيلع هللا ىلص قدم عى الرسول 
إى اه  مقد بعث إى باهلة أبا أمامة صدي بن عجان الباهِ يدعوهملسو هيلع هللا ىلص وكان 
هم بعد الفتح أسلموا عن إعليه، ثم  ا، ويعرض عليهم رائع اإسام، فأبوتعاى

 آخرهم.
، وكتب له رسول ملسو هيلع هللا ىلصإى امدينة، أخذ لقومه أمانًا من رسول اه  ا قدم مطرف فل

 كتابًا فيه فرائض الصدقات.ملسو هيلع هللا ىلص اه 
ملسو هيلع هللا ىلص ه ثم قدم هشل بن مالك الوائِ من باهلة وافدًا لقومه، فأسلم، فكتب له رسول ا

 أسلم من قومه كتابًا فيه رائع اإسام، وأعطاهم اأمان. نوم
 قدوم وفد بني ميم -2

، ركب وفد عظيم ملسو هيلع هللا ىلصما جاءت رية عيينة بن حصن بسبايا بني ميم إى رسول اه 
، وفيهم ملسو هيلع هللا ىلصمن بني ميم، عددهم تسعون أو ثانون رجا، فقدموا عى رسول اه 

قرع بن حابس، رد بن حاجب، والزبرقان بن بدر، واأعدة من رؤسائهم، منهم ُعطا
 وقيس بن عاصم، وعمرو بن اأهتم، وغرهم من سادة ميم.

 فتح مكة وحنينًا والطائف.ملسو هيلع هللا ىلص وكان اأقرع بن حابس قد شهد مع رسول اه 
فلا قدم وفد بني ميم إى امدينة رآهم سباياهم، فأخذ النساء واأطفال يبكون، 

لصاة الظهر، والناس  خلوا امسجد النبوي، وقد أذن بال فعجل الوفد، ود
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ا ؤ، فجاملسو هيلع هللا ىلصللصاة، فاستبطأ الوفد خروج رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص ينتظرون خروج رسول اه 
خرج إلينا يا حمد، امن وراء احجرات أن ملسو هيلع هللا ىلص إى بابه، وأخذوا ينادون رسول اه 

يكلمونه ي سبيهم، من صياحهم، فخرج إليهم، فتعلقوا به ملسو هيلع هللا ىلص فآذى ذلك رسول اه 
 امسجد. نفصى الظهر، ثم جلس ي صحملسو هيلع هللا ىلص فوقف معهم، ثم مى رسول اه 

ثابت بن ملسو هيلع هللا ىلص خطيب ميم ُعطارد بن حاجب فخطب، ثم أمر رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص ثم أذن 
فخطب  ،أن يقوم فيجيب الرجل ي خطبتهملسو هيلع هللا ىلص قيس بن شاس، خطيب رسول اه 

ر أن يقول، فقال، وافتخر بقومه، ثم لشاعر ميم الزبرقان بن بدملسو هيلع هللا ىلص ثم أذن ، وأحسن
 أن جيب شاعرهم، فقال وأحسن.ملسو هيلع هللا ىلص أمر رسول اه 

إن هذا الرجل مؤتى له، خطيبه أخطب من خطيبنا،  ،وأي :ثم قال اأقرع بن حابس
 وشاعره أشعر من شاعرنا، وأصواَم أعى من أصواتنا.

هم، ورد عليهم ائزفأحسن جوملسو هيلع هللا ىلص فلا فرغ القوم أسلموا، وجوزهم رسول اه 
 عى بني ميم بخصال حسنة فيهم.ملسو هيلع هللا ىلص وقد أثنى الرسول ، سباياهم

ملسو هيلع هللا ىلص  قال: َما ِزْلُت ُأِحُب َبنِي َمِيٍم ُمنُْذ َثَاٍث َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل اه عن أي هريرة 
الِ »َيُقوُل فِيِهْم:  جر تِي َعَى الدر ُ «ُهْم َأَشُد ُأمر َُ  ْم، َفَقاَل َرُسوُل اه، َقاَل: َوَجاَءْت َصَدَقا

َا ِمْن »َوَكاَنْت َسبِيرة  ِمنُْهْم ِعنَْد َعاِئَشَة، َفَقاَل : ، «َهِذِه َصَدَقاُت َقْوِمنَاملسو هيلع هللا ىلص: » َأْعتِِقيَها ، َفإِهر
 .()متفق عليه«  َوَلِد إِْسَاِعيَل 

ملسو هيلع هللا ىلص أن يؤمر عليهم أحدهم، فاستشار ملسو هيلع هللا ىلص وما أسلم وفد بني ميم سألوا رسول اه 
 بكر وعمر ري اه عنها. ابأ

ُهمْ  َعِن اْبِن َأِي ُمَلْيَكَة َأنر َعْبَد اه ُه َقِدَم َرْكب  ِمْن َبنِي َمِيٍم َعَى النربِِي  ْبَن الُزَبْرِ َأْخَرَ َأنر
َأِمِر اأَْقَرَع ْبَن َحابٍِس، ، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َأِمِر الَقْعَقاَع ْبَن َمْعَبِد ْبِن ُزَراَرَة، َقاَل ُعَمُر: َبْل ملسو هيلع هللا ىلص

َقاَل َأُبو َبْكٍر: َما َأَرْدَت إِار ِخَاِي، َقاَل ُعَمُر: َما َأَرْدُت ِخَاَفَك، َفَتَاَرَيا َحترى اْرَتَفَعْت 
َُا، َفنََزَل ِي َذلَِك:  َُ ِذيَن آَمنُوا اَ ُتَقِدُموا"َأْصَوا  .()أخرجه البخاري.َحترى اْنَقَضْت  " َيا َأُهَا الر

، أول سورة فأنزل اه ي شأن وفد بني ميم، وشأن أي بكر وعمر ري اه عنها
                                      : احجرات

                                                 
 (. 9999(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
 (. 9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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 [ .9-9/احجرات]                    
َث النربِير َفَكاَن ُعَمُر َبْعُد، َوَمْ َيْذُكْر  َذلَِك َعْن َأبِيِه َيْعنِي َأَبا َبْكرٍ  َقاَل اْبُن الُزَبْرِ  ، إَِذا َحدر

اِر َمْ ُيْسِمْعُه َحترى َيْسَتْفِهَمهُ ملسو هيلع هللا ىلص  َ َِ َثُه َكَأِخي ال  .()أخرجه البخاري. بَِحِديٍث َحدر
 قدوم وفد بني أسد بن خزيمة -3

عرة رهط من بني أسد بن ملسو هيلع هللا ىلص ي أول سنة تسع من اهجرة، قدم عى رسول اه 
بن اأزور، ووابصة بن معبد، ونقادة بن عبد خزيمة، فيهم حرمي بن عامر، ورار 

 ة بن خويلد اأسدي.يحلطاه، و
فسلموا  فدخلوا امسجد، ورسول اه جالس ي امسجد مع أصحابه ري اه عنهم،

 عليه، وتكلموا.
إنا شهدنا أن اه وحده ا ريك له، وأنك عبده  ،فقال حرمي بن عامر: يا رسول اه

رسول اه وم تبعث لنا بعثًا، وم نقاتلك كا قاتلتك العرب، ورسوله، وجئناك يا 
                   ونحن عى من وراءنا، فأنزل اه تعاى : 

 .[99] احجرات/                             
َكلرُموا ، َفَقاُلوا: َقاَتَلْتَك ، َفتَ ملسو هيلع هللا ىلصَقِدَم َوْفُد َبنِي َأَسٍد َعَى َرُسوِل اهِ وعن ابن عباس قال: 

ُهْم َشْوَكًة، َوَصْلنَا َرِمََك، َفَقاَل ِأَِي َبْكٍر َوُعَمَر  ُمَرُ ، َوَلْسنَا َبَأَقِلِهْم َعَدًدا، َوَا َأَكلر
ْيَطاَن إِنر فِْقَه َهُؤَاِء َقلِيل  »، َقاُلوا: َا، َقاَل: «َتَكلرُموا َهَكَذا»َرِيَ اهُ َعنُْهَا:  ، َوإِنر الشر

         "، َقاَل َعَطاء  ِي َحِديثِِه: َفَأْنَزَل اُه َجلر َوَعزر «ِسنَتِِهمْ الَينْطُِق َعَى 
أخرجه النسائي ي  "                                     

 .() السنن الكرى
                                                 

 (.  9999برقم ) بخاريأخرجه ال( 9)
 .(999999برقم ) نسائي ي السنن الكرىأخرجه الحسن/ (9)
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، وتبعوا طليحة بن خويلد اأسدي، ما ملسو هيلع هللا ىلصبي وبنو أسد كانوا فيمن ارتد بعد وفاة الن
 ادعى النبوة.

وكَهم، ورجع بقيتهم ، ي عهد أي بكر الصديق  ثم قاتلهم خالد بن الوليد 
 .وتاب طليحة، وحسن إسامه ، إى اإسام

 قدوم وفد طيء -4
ة، وكانوا مسة عر ي السنة التاسعة للهجرملسو هيلع هللا ىلص قدم وفد طيء عى رسول اه 

 بن ُخليف، وزيد اخيل بن مهلهل من بني د، وقعنبيصة بن اأسوقفيهم  رجًا،
 نبهان، وهو رئيسهم وسيدهم، وكان شاعرًا وخطيبًا وبليغًا وجوادًا.

ي امسجد، فأناخوا رواحلهم ي فناء امسجد، ثم ملسو هيلع هللا ىلص فدخلوا امدينة ورسول اه 
ا، وحسن إسامهم، سلموأ، فعرض عليهم اإسام فملسو هيلع هللا ىلصول اه دخلوا ودنوا من رس

 لزيد اخيل: )من أنت؟(، قال: أنا زيد اخيل بن مهلهل.ملسو هيلع هللا ىلص ثم قال رسول اه 
كر َ رجل من العرب بفضل ثم جاءي إا رأيته دون ما ما ذُ »ملسو هيلع هللا ىلص: فقال له رسول اه 

 .«يقال فيه، إا زيد اخيل، فإنه م يبلغ كل ما كان فيه
ز كل رجل من الوفد بخمس أواق فضة، ثم زيد اخر، ثم أجاملسو هيلع هللا ىلص ثم ساه رسول اه 

 انرفوا إى بادهم طيء.
 قدوم وفد بجيلة وأمس -5

ي امدينة، ومعه من قومه مائة ملسو هيلع هللا ىلص عى رسول اه  قدم جرير بن عبد اه البجِ 
 ي خطبته.ملسو هيلع هللا ىلص ومسون رجًا من اليمن، فلا دنا من امدينة عرض له رسول اه 

: َمرا دَ  َمِدينَِة َأَنْخُت َراِحَلتِي، ُثمر َحَلْلُت َعْيَبتِي، ُثمر َلبِْسُت ُحلرتِي، ُثمر ـالَنْوُت ِمَن َقاَل َجِرير 
: َيا َعْبَد اهِ، احَ َخُْطُب، َفَرَماِي النراُس بِ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخْلُت، َفإَِذا َرُسوُل اِه  ِِ َدِق، َفُقْلُت ِجَلِي

َعَرَض َلُه  ْم، َذَكَرَك آنًِفا بَِأْحَسِن ِذْكٍر، َفَبْينَا ُهَو َخُْطُب إِذْ ؟ َقاَل: َنعَ ملسو هيلع هللا ىلصَذَكَرِي َرُسوُل اِه 
َفِج، ِمْن َخْرِ ِذي َيَمٍن، الَباِب، َأْو ِمْن َهَذا الَيْدُخُل َعَلْيُكْم ِمْن َهَذا  »ِي ُخْطَبتِِه َوَقاَل: 

:  «إِار َأنر َعَى َوْجِهِه َمْسَحَة َمَلٍك   .َفَحِمْدُت اهَ َعزر َوَجلر َعَى َما َأْبَاِي َقاَل َجِرير 
 .()أخرجه أمد

                                                 
 (. 95999برقم ) أخرجه أمد/ صحيح( 9)
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عى هذا يا »له رداءه، وقال: ملسو هيلع هللا ىلص ، فسلم عليه، فبسط ملسو هيلع هللا ىلصإى النبي  ثم جاء جرير
 .«جرير فاقعد
 .()أخرجه ابن ماجه «إَِذا َأَتاُكْم َكِريُم َقْوٍم َفَأْكِرُموهُ »إى أصحابه، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص ثم التفت 
عى شهادة أن ا إله إا اه، وأن حمدًا ملسو هيلع هللا ىلص جرير وقومه، وبايعوا رسول اه ثم أسلم 

 رسول اه، وإقام الصاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم.
َكاةِ ملسو هيلع هللا ىلص  َباَيْعُت َرُسوَل اهَقاَل:  اه َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد  َاِة، َوإِيَتاِء الزر ، َعَى إَِقاِم الصر

 .()متفق عليه .َوالنُْصِح لُِكِل ُمْسلِمٍ 
َم ِي َوْجِهيملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َما َحَجَبنِي النربُِي  َعْن َجِريٍر  و  .ُمنُْذ َأْسَلْمُت، َواَ َرآِي إِار َتَبسر

 .()متفق عليه
 قدوم وفد اأمسين -3

مس قدم قيس بن عزوة اأمِ ي مائتن ومسن رجًا من أمس، واأ
 امتشدد ي دينه.

 )من أنتم؟(.ملسو هيلع هللا ىلص: فقال هم رسول اه 
 فقالوا: نحن أمس اه، وكان يقال هم ذلك ي اجاهلية.

 .«وأنتم اليوم ه»ملسو هيلع هللا ىلص: فقال هم رسول اه 
 ، ففعل.«عط ركب بجيلة، وابدأ باأمسينأ»لبال: ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اه 

 ملسو هيلع هللا ىلص:، َفَقاَل َرُسوُل اهِ ملسو هيلع هللا ىلصَوْفُد َبِجيَلَة َعَى َرُسوِل اهِ َقِدَم  َعْن َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب َقاَل: 
َقاَل: َفَتَخلرَف َرُجل  ِمْن َقْيٍس َقاَل: َحترى َأْنُظَر َما  «َمِسِيَن ـْح اأَ ا بِ ؤَبَجلِِيَن، َواْبدَ الاْكُسوا »

اٍت:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َفَدَعا َهُْم َرُسوُل اهِ ملسو هيلع هللا ىلص: َيُقوُل َهُْم َرُسوُل اهِ  اللُهمر َصِل »َمَْس َمرر
 .(0)أخرجه أمد «َعَلْيِهْم، َأِو اللُهمر َباِرْك فِيِهمْ 

 : هدم ذي اخلصة 
ببادهم من  ذو اخلصة بيت فيه صنم باليمن لدوس، وخثعم، وبجيلة، ومن كان

 عبة اليانية، والكعبة الشامية.كالعرب، وكان يسمى ال
                                                 

 (.  9999/ أخرجه ابن ماجه برقم )حسن( 9)
 (. 99(، ومسلم برقم )99برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
 (. 9999رقم )(، ومسلم ب9999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
 (. 99999برقم ) أخرجه أمد/ صحيح( 9)
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َِ َرُس قال:  عن جرير  َوَكاَن َبْيًتا ِي « َأاَ ُتِرُحنِي ِمْن ِذي اخََلَصةِ ملسو هيلع هللا ىلص: » وُل اهَقاَل 
ى َكْعَبَة الَيَانَِيِة، َقاَل: َفاْنَطَلْقُت ِي َمِْسَن َوِماَئِة َفاِرٍس ِمْن َأْمََس، َوَكاُنوا  َخْثَعَم ُيَسمر

َب ِي َصْدِري َحترى َرَأْيُت َأَثَر َأْصَحاَب َخْيٍل، َقاَل: َوُكنُْت اَ َأْثُبُت َعَى اخَْيِل، فَ  َرَ
َها «اللرُهمر َثِبْتُه، َواْجَعْلُه َهاِدًيا َمْهِدًيا»َأَصابِِعِه ِي َصْدِري، َوَقاَل:  َ ََ ، َفاْنَطَلَق إَِلْيَها َفَك

َقَها، ثُ  ُه، َفَقاَل َرُسوُل َجِريٍر: وَ ـيُ ملسو هيلع هللا ىلص  مر َبَعَث إَِى َرُسوِل اهَوَحرر الرِذي َبَعَثَك بِاحَِق، ْخِرُ
َا ج َمل  َأْجَوُف َأْو َأْجَرُب، َقاَل: َفَباَرَك ِي َخْيِل َأْمََس، ـََما ِجْئُتَك َحترى َتَرْكُتَها َكَأهر

اٍت   .()متفق عليه .َوِرَجاِهَا َمَْس َمرر
 قدوم وفد خثعم -2

وقتل من قتل من خثعم، صنم ذي اخََلصة،  بعد أن هدم جرير بن عبد اه البجِ 
ي امدينة، فيهم: أنس بن ُمدرك، وحصن بن ملسو هيلع هللا ىلص قدم وفد منهم عى رسول اه 

مشِمت، فقالوا: آمنا باه ورسوله، وما جاء من عند اه، وبايعوه بيعة اإسام، ثم قالوا 
من ، وعليه جرير اكتب لنا كتابًا نتبع ما فيه، فكتب هم كتابًا، شهد ملسو هيلع هللا ىلص: لرسول اه 

 من الصحابة ري اه عنهم.حر
 قدوم وفد عبد القيس -1

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 
 منذر بن عائذ، وهو أشج عبد القيس.رجًا، وكان فيهم ا

َل ُمَُعٍة ُمَِعْت َبْعَد ُج  ري اه عنها َعِن اْبِن َعبراسٍ  ُه َقاَل: إِنر َأور ٍة ِي َمْسِجِد ُمعَ ـَأنر
 .()أخرجه البخاري.، ِي َمْسِجِد َعْبِد الَقْيِس بُِجَواَثى ِمَن الَبْحَرْينِ ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اه

يِرِه َفَقاَل: َأِقْم ِعنِْدي ـَُة َقاَل: ُكنُْت َأْقُعُد َمَع اْبِن َعبراٍس يَعْن َأِي َمْرَ  ْجلُِسنِي َعَى َرِ
َِ َفَأَقْمُت َمَعُه َشْهَرْيِن، ُثمر َقاَل: إِنر َوْفَد َعْبِد الَقْيِس مَرا  َحترى َأْجَعَل َلَك َسْهًا ِمْن َما

َمْرَحًبا بِالَقْوِم، »َقاُلوا: َربِيَعُة. َقاَل: « -َأْو َمِن الَوْفُد؟  -ْوُم؟ َمِن القَ »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َأَتُوا النربِير 
 .«َأْو بِالَوْفِد، َغْرَ َخَزاَيا َواَ َنَداَمى
                                                 

 (. 9999(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
 (. 959برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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ْهِر احََراِم، َوَبْينَنَا َوَبْينََك هَ  َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اه  َذا إِنرا اَ َنْسَتِطيُع َأْن َنْأتِيَك إِار ِي الشر
، َفُمْرَنا بَِأْمٍر َفْصٍل، ُنْخِرْ بِِه َمْن َوَراَءَنا، َوَنْدُخْل بِِه اَجنرَة، َوَسَأُلوهُ  اِر ُمَرَ  احَُي ِمْن ُكفر

َبِة: َفَأَمَرُهْم بَِأْرَبٍع، َوَهَاُهْم َعْن َأْرَبٍع، أَ  َوْحَدُه، َقاَل:  َمَرُهْم: بِاِإيَاِن بِاهَعِن اأَْرِ
 ،َأْن اَ إَِلَه إِار اه َشَهاَدةُ »ُه َأْعَلُم، َقاَل: َوَرُسول َقاُلوا: اه« َوْحَدهُ  ْدُروَن َما اِإيَاُن بِاهَأتَ »
ًدا َرُسوُل اهـَأنر مُ وَ  َكاِة، َوِصَياُم َرَمَضاَن، َوَأْن ُتْعُطوا ِمَن َحمر َاِة، َوإِيَتاُء الزر ، َوإَِقاُم الصر

اِء َوالنرِقِر َوال« ُمَس امَْغنَِم اخُ  َا َقاَل: ـَوَهَاُهْم َعْن َأْرَبٍع: َعِن احَنَْتِم َوالُدبر ُمَزفرِت ، َوُربر
ِ ـال» وا ِهِنر َمْن َوَراَءُكمْ »َوَقاَل: « ُمَقرر  .() أخرجه البخاري« اْحَفُظوُهنر َوَأْخِرُ

السنة التاسعة من اهجرة، حيث قدم أما الوفادة الثانية : فكانت ي عام الوفود، ي 
أربعون أو عرون رجًا من بني عبد القيس، منهم اجارود بن ملسو هيلع هللا ىلص عى رسول اه 

 ري.ععمرو العبدي، وامنذر بن عائذ، أشج عبد القيس، ويسمى اأشج ال
ِي الَشِج اأَ َعِن  ُه َأَتى النربِير   َعَرِ ِس لَِيُزوَرُه َفَأْقَبُلوا، َفَلار َقيْ الِي ُرْفَقٍة ِمْن َعْبِد ملسو هيلع هللا ىلص َأنر

َقْوُم، َوَمْ َيْلَبُسوا إِار ثَِياَب َسَفِرِهْم، ال، َفَأَناُخوا ِرَكاَهُْم، َفاْبَتَدَر ملسو هيلع هللا ىلصَقِدُموا َرَفَع َهُُم النربُِي 
ُي َفَعَقَل َرَكاِئَب َأْصَحابِِه َوَبِعَرُه، ُثمر َأْخَرَج ثَِيابَ الَوَأَقاَم  َذلَِك بَِعْنِ ُه ِمْن َعْيَبتِِه وَ َعَرِ

إِنر فِيَك ملسو هيلع هللا ىلص: »َفَسلرَم َعَلْيِه، َفَقاَل َلُه النربُِي ملسو هيلع هللا ىلص ، ُثمر َأْقَبَل إَِى النربِِي ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اه
ا؟ َقاَل: «َوَرُسوُلهُ  ِحُبُهَا اهـَخْصَلَتْنِ يُ ـَل ء  ُجبِْلُت ، َقاَل: َيْ «ْلمُ احِ َناُة وَ اأَ »، َقاَل: َما ُمَ

ء  َأت  .() أخرجه ابن حبان. هَحْمُد ـال، َقاَل: «َبْل ُجبِْلَت َعَلْيهِ  ،َا »َخلرُقُه؟ َقاَل: َـ َعَلْيِه َأْو َيْ
استقبل القبلة، ودعا لقبيلة عبد القيس، ملسو هيلع هللا ىلص وأسلم اجارود العبدي، ثم إن رسول اه 

غر خزايا وا  ،ر كارهناللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعن غ»ملسو هيلع هللا ىلص: فقال 
 .()  أخرجه أمد «إذ بعض قومنا ا يسلموا حتى خزوا ويوتروا ،موتورين

بوفد عبد القيس، حتى فاتته راتبة الظهر، فا صاها إا بعد ملسو هيلع هللا ىلص وقد انشغل رسول اه 
 العر.

َأْيُتُه ُيَصِليِهَا َينَْهى َعنَْها، ُثمر رَ ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعُت النربِير عن أم سلمة ري اه عنها قالت: 
ر َوِعنِْدي نِْسَوة  ِمْن َبنِي َحَراٍم ِمَن اأَْنَصاِر، َفَأْرَسْلُت  َِ ، ُثمر َدَخَل َع ِحَن َصىر الَعْرَ

                                                 
 .(99)برقم  أخرجه البخاري (9)
 ( .99م )وأصله ي مسلم من حديث ابن عباس ري اه عنها برق (9999/أخرجه ابن حبان برقم )صحيح( 9)
 .(99995) أخرجه أمد/صحيح (9)
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َِ َلُه: َتُقوُل َلَك ُأمُ  َك ، َسِمْعتُ َسَلَمَة: َيا َرُسوَل اه إَِلْيِه اَجاِرَيَة، َفُقْلُت: ُقوِمي بَِجنْبِِه َفُقو
، َوَأَراَك  ُتَصِليِهَا، َفإِْن َأَشاَر بَِيِدِه، َفاْسَتْأِخِري َعنُْه، َفَفَعَلِت اجَاِرَيُة،  َتنَْهى َعْن َهاَتْنِ

َف َقاَل:  ْكَعَتْنِ الَيا بِنَْت َأِي ُأَميرَة، َس »َفَأَشاَر بَِيِدِه، َفاْسَتْأَخَرْت َعنُْه، َفَلار اْنَرَ ِت َعِن الرر
َتْنِ َبْعَد الُظْهِر َبعْ  ْكَعَتْنِ اللر ُه َأَتاِي َناس  ِمْن َعْبِد الَقْيِس، َفَشَغُلوِي َعِن الرر ، َوإِنر َد الَعْرِ

 .()متفق عليه «َفُهَا َهاَتانِ 
عرة أيام، فلا أرادوا الرجوع إى ملسو هيلع هللا ىلص وقد أقام وفد عبد القيس عند رسول اه 

َما ِعنِْدي َما  َواه»ملسو هيلع هللا ىلص: حمان، فقال رسول اه املسو هيلع هللا ىلص بادهم، سألوا رسول اه 
اِدَنا َضَوالر ِمْن َضَواِل ـإِنر َبْينَنَا َوَبْنَ بِ ،  َيا َرُسوَل اه:  اجارود ، َفَقاَل  «َأْمُِلُكْم َعَلْيهِ 

ُغ َعَلْيَها ، َقاَل :   .() «ا ، تِْلَك َحَرُق النرارِ »النراِس ، َفنََتَبلر
 باجوائز.ملسو هيلع هللا ىلص ع وفد عبد القيس إى بادهم، وقد أمر هم رسول اه ثم رج

 قدوم وفد بني سعد بن بكر -3
فدًا إى رسول اه ابعث بنو سعد بن بكر، وهم بطن من هوازن، ضام بن ثعلبة، و

 ، وذلك ي السنة التاسعة للهجرة.ملسو هيلع هللا ىلص
قوم م يطمئنوا، قد أرسل إليهم من يدعوهم إى اإسام، غر أن الملسو هيلع هللا ىلص وكان الرسول 

 ملسو هيلع هللا ىلص.فأرسلوا ضام بن ثعلبة، فجاء ضام وافدًا هم إى رسول اه 
ِي امَْسِجِد، َدَخَل َرُجل  َعَى ملسو هيلع هللا ىلص َبْينََا َنْحُن ُجُلوس  َمَع النربِِي  عن أنس بن مالك قال:

؟ َوالنربُِي ـمُ  َمٍَل، َفَأَناَخُه ِي امَْسِجِد ُثمر َعَقَلُه، ُثمر َقاَل َهُْم: َأُيُكمْ  د  ُمتركِئ  َبْنَ ملسو هيلع هللا ىلص َحمر
لِِب  ُجُل: َيا اْبَن َعْبِد امُطر ُجُل اأَْبَيُض اُمتركُِئ. َفَقاَل َلُه الرر  ،َظْهَراَنْيِهْم، َفُقْلنَا: َهَذا الرر

ُجُل لِلنربِِي «. َقْد َأَجْبُتَك ملسو هيلع هللا ىلص: »َفَقاَل َلُه النربُِي  ِئُلَك َفُمَشِدد  َعَلْيَك ِي إِِي َساملسو هيلع هللا ىلص: َفَقاَل الرر
ر ِي َنْفِسَك؟ َفَقاَل:  َِ ْد َع َوَرِب  َفَقاَل: َأْسَأُلَك بَِرِبَك « َسْل َعار َبَدا َلَك »امَْسَأَلِة، َفَا َجِ

 ، آُهَك بِاهَقاَل: َأْنُشدُ «. مْ اللرُهمر َنعَ »َأْرَسَلَك إَِى النراِس ُكِلِهْم؟ َفَقاَل:  َمْن َقْبَلَك، آهُ
ْيَلِة؟ َقاَل:  َلَواِت اخَْمَس ِي الَيْوِم َواللر َ الصر ِِ َقاَل: َأْنُشُدَك «. اللرُهمر َنَعمْ »َأَمَرَك َأْن ُنَص

نَِة؟ َقاَل: اه ، باه ْهَر ِمَن السر اه ، باهَقاَل: َأْنُشُدَك «. اللرُهمر َنَعمْ »َأَمَرَك َأْن َنُصوَم َهَذا الشر
َدَقَة ِمْن َأْغنَِياِئنَا َفَتْقِسَمَها َعَى ُفَقَراِئنَا؟ َفَقاَل النربُِي  اللرُهمر ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَمَرَك َأْن َتْأُخَذ َهِذِه الصر

                                                 
 (.  999(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
 .(9/999سعد ) بنانظر الطبقات ا (9)
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ُجُل: آَمنُْت بَِا ِجْئَت بِِه، َوَأَنا َرُسوُل َمْن َوَراِئي ِمْن َقْوِمي، َوَأَنا ِضَاُم ْبُن «. َنَعمْ  َفَقاَل الرر
 .()أخرجه البخاري .ْعَلَبَة َأُخو َبنِي َسْعِد ْبِن َبْكرٍ ثَ 

جتنب ما هيتني عنه، ثم ا أزيد وا أنقص. أدي هذه الفرائض، وؤ: سأمثم قال ضا
 .() أخرجه مسلم «نرةَ َلِئْن َصَدَق َلَيْدُخَلنر اجَ »ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول اه 

َل َفَأَتى إَِى َبِعِرِه، َفَأْطَلَق ِعَقاَلُه،  ُثمر َخَرَج َحترى َقِدَم َعَى َقْوِمِه، َفاْجَتَمُعوا إَِلْيِه، َفَكاَن َأور
ِق الَما َتَكلرَم بِِه َأْن َقاَل: بِْئَسِت الاُت وَ  ى، َقاُلوا: َمْه َيا ِضَاُم، اتر َص وَ الُعزر َذاَم، اجُ َرَ

ِق  َُا َواهُجنُوَن، َقاَل: ـالاتر انِ َا  َوْيَلُكْم، إِهر َعزر َوَجلر َقْد َبَعَث  َوا َينَْفَعاِن، إِنر اه  َيُرر
َوْحَدُه  ُد َأْن َا إَِلَه إِا اهَرُسوًا، َوَأْنَزَل َعَلْيِه كَِتاًبا اْسَتنَْقَذُكْم بِِه ِمرا ُكنُْتْم فِيِه، َوإِِي َأْشهَ 

يَك َلُه، َوَأنر مُ  ًدا َعْبُدُه َوَرُس ـَا َرِ اُكْم وُلُه، إِِي َقْد ِجْئُتُكْم ِمْن ِعنِْدِه بَِا َأَمَرُكْم بِِه، َوَهَ َحمر
ِه َرُجل  َوا اْمَرَأة  إِا ُمْسلًِا َقاَل: الَما َأْمَسى ِمْن َذلَِك  َعنُْه، َقاَل: َفَواه َيْوِم َوِي َحاِرِ
 .()أخرجه أمد. ِضَاِم ْبِن َثْعَلَبةَ  اَن َأْفَضَل ِمنْ َفَا َسِمْعنَا بَِوافِِد َقْوٍم كَ  َيُقوُل اْبُن َعبراٍس:

 وفاة النجاي
، رمه اهي رجب من السنة التاسعة للهجرة، توي ملك احبشة أصحمة النجاي 

 إى أصحابه، وخرج هم، فصى عليه صاة الغائب.ملسو هيلع هللا ىلص فنعاه رسول اه 
ت بن قوم نصارى، وم صى عى غائب سواه، وسبب ذلك أنه ماملسو هيلع هللا ىلص وم يثبت أنه 

يكن عنده من امسلمن من يصِ عليه، أن الصحابة الذين عنده خرجوا مهاجرين 
 إى امدينة عام خير.

، َصاِحَب احََبَشِة، ِي الَيْوِم ملسو هيلع هللا ىلص   َأنر َرُسوَل اه  عن أي هريرة َنَعى َهُُم النرَجاِير
 .(0)متفق عليه «وا ِأَِخيُكمْ ِفرُ ـاْسَتغْ »الرِذي َماَت فِيِه، َوَقاَل: 

:  قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي َعْن َجابٍِر و ، َفُقوُموا »ِحَن َماَت النرَجاِيُ َماَت الَيْوَم َرُجل  َصالِح 
 .(3) متفق عليه «َفَصُلوا َعَى َأِخيُكْم َأْصَحَمةَ 

َصىر َعَى َأْصَحَمَة ملسو هيلع هللا ىلص  َنبِير اه َأنر  َعنُْهَا  اأَْنَصاِرِي َرِيَ اه َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهو
نَا َوَراَءهُ  ِف الثراِي َأِو الثرالِِث  ،النرَجاِيِ َفَصفر  .() متفق عليه .َفُكنُْت ِي الصر

                                                 
 (.  99برقم  ) أخرجه البخاري( 9)
 (.  99برقم ) أخرجه مسلم(  9)
 (.  9999برقم ) أخرجه أمد /حسن( 9)
 (. 599(، ومسلم برقم )9999برقم ) اريأخرجه البخ، متفق عليه( 9)
 (. 599(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
 (. 599(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
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 أزواجهملسو هيلع هللا ىلص هجر الرسول 
أزواجه، وآى منهن ملسو هيلع هللا ىلص ي السنة التاسعة للهجرة، وقبل غزوة تبوك، هجر رسول اه 

 مربة له، وامربة الغرفة. شهرًا، واعتزل عنهن ي
  أزواجه :ملسو هيلع هللا ىلص سبب هجر الرسول 

 أزواجه.ملسو هيلع هللا ىلص أمور كان جموعها سببًا هجر النبي ملسو هيلع هللا ىلص تكررت من أزواج النبي 
، وسعة صدره، وكال صره، وكثرة صفحه، وأن ملسو هيلع هللا ىلصهو الائق بمكارم أخاقه  اوهذ

 ذلك م يقع منه حتى تكرر موجبه منهن ري اه عنهن.
 ب :وهذه هي اأسبا

ُب  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها أن النبي  َكاَن َيْمُكُث ِعنَْد َزْينََب بِنِْت َجْحٍش، َوَيْرَ
َتنَا َدَخَل َعَلْيَها النربُِي  َفْلَتُقْل: إِِي َأِجُد ملسو هيلع هللا ىلص ِعنَْدَها َعَسًا، َفَتَواَصْيُت َأَنا َوَحْفَصُة: َأنر َأير

ا، َفَقاَلْت َلُه َذلَِك، َفَقاَل: ِمنَْك ِريَح َمَغافَِر، َأَكْلَت َمغَ  اَ، َبْل »افَِر، َفَدَخَل َعَى إِْحَداُمَ
ْبُت َعَسًا ِعنَْد َزْينََب بِنِْت َجْحٍش، َوَلْن َأُعوَد َلهُ  ِرُم َما "َفنََزَلْت: « َرِ َيا َأُهَا النربُِي ِمَ ُحَ

َوإِْذ َأَرر النربُِي إَِى َبْعِض "لَِعاِئَشَة َوَحْفَصَة:  "اهإِْن َتُتوَبا إَِى " -إَِى  - "َلَك اه َأَحلر 
ْبُت َعَسًا »لَِقْولِِه:   "َأْزَواِجهِ   .()أخرجه البخاري «َبْل َرِ
َحترى  َعاِئَشُة َوَحْفَصةُ  َكاَنْت َلُه َأَمة  َيَطُؤَها ، َفَلْم َتَزْل بِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنر َرُسوَل اه   َأَنسٍ  وَعنْ 
                : َمَها عى نفسه ، َفَأْنَزَل اه  َعزر َوَجلر َحرر 

 .()  أخرجه احاكم           
  أزواجه :ملسو هيلع هللا ىلص أحداث قصة هجر الرسول 

ْبَن َمْ َأَزْل َحِريًصا َعَى َأْن َأْسَأَل ُعَمَر  َعنُْهَا َقاَل: ْبِن َعبراٍس َرِيَ اه َعْن َعْبِد اه
َتْنِ َقاَل اهملسو هيلع هللا ىلصاخَطراِب، َعِن امَْرَأَتْنِ ِمْن َأْزَواِج النربِِي   إِْن َتُتوَبا إَِى اه"َتَعاَى:  ، اللر

َز، ُثمر  "َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَا  َحترى َحجر َوَحَجْجُت َمَعُه، َوَعَدَل َوَعَدْلُت َمَعُه بِإَِداَوٍة َفَتَرر
َأ، َفُقْلُت َلُه: َيا َأِمَر اُمْؤِمنَِن َمِن امَْرَأَتاِن ِمْن َأْزَواِج َجاَء َفَسَكبْ  ُت َعَى َيَدْيِه ِمنَْها َفَتَوضر

َتاِن َقاَل اهملسو هيلع هللا ىلصالنربِِي  ؟ َقاَل: َواَعَجًبا  "َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَا  إِْن َتُتوَبا إَِى اه"َتَعاَى:  ، اللر
ا َعاِئَشُة َوَحْفَصُة، ُثمر اْسَتْقَبَل ُعَمُر احَِديَث َيُسوُقُه َقاَل: ُكنُْت َأَنا َلَك َيا اْبَن َعبرا ٍس، ُمَ
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َِ امَِدينَِة، َوُكنرا َنَتنَاَوُب  َِ ِمَن اأَْنَصاِر ِي َبنِي ُأَميرَة ْبِن َزْيٍد، َوُهْم ِمْن َعَوا َوَجار  
َيْوًما َوَأْنِزُل َيْوًما، َفإَِذا َنَزْلُت ِجْئُتُه بَِا َحَدَث ِمْن َخَرِ َذلَِك ، َفَينِْزُل ملسو هيلع هللا ىلصالنُُزوَل َعَى النربِِي 

ِه، َوإَِذا َنَزَل َفَعَل ِمْثَل َذلَِك، َوُكنرا َمْعَرَ ُقَرْيٍش َنْغلُِب النَِساَء،  الَيْوِم ِمَن الَوْحِي َأْو َغْرِ
م  َتْغلُِبُهْم نَِساُؤُهْم، َفَطِفَق نَِساُؤَنا َيْأُخْذَن ِمْن َأَدِب نَِساِء َفَلار َقِدْمنَا َعَى اأَْنَصاِر إَِذا َقوْ 

َم ُتنْكُِر َأْن ـِاأَْنَصاِر، َفَصِخْبُت َعَى اْمَرَأِي َفَراَجَعْتنِي، َفَأْنَكْرُت َأْن ُتَراِجَعنِي، َقاَلْت: َول
اِجْعنَُه، َوإِنر إِْحَداُهنر َلَتْهُجُرُه الَيْوَم َحترى اللرْيِل، َلُرَ ملسو هيلع هللا ىلص إِنر َأْزَواَج النربِِي  ُأَراِجَعَك؟ َفَواه

ر ثَِياِي، َفنََزْلُت  َِ ، ُثمر َمَْعُت َع َفَأْفَزَعنِي َذلَِك َوُقْلُت َهَا: َقْد َخاَب َمْن َفَعَل َذلِِك ِمنُْهنر
الَيْوَم َحترى ملسو هيلع هللا ىلص َغاِضُب إِْحَداُكنر النربِير َفَدَخْلُت َعَى َحْفَصَة َفُقْلُت َهَا: َأْي َحْفَصُة، َأتُ 

ِت، َأَفَتْأَمنَِن َأْن َيْغَضَب اه ْ َِ لَِغَضِب َرُسولِِه   اللرْيِل؟ َقاَلْت: َنَعْم، َفُقْلُت: َقْد ِخْبِت َوَخ
ُْجرِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَتْهلِكِي؟ اَ َتْسَتْكثِِري النربِير ملسو هيلع هللا ىلص  ََ ٍء َواَ  يِه، َوَسلِينِي َما َبَدا َواَ ُتَراِجِعيِه ِي َيْ

نرِك َأْن َكاَنْت َجاَرُتِك َأْوَضَأ ِمنِْك َوَأَحبر إَِى النربِِي   . -ُيِريُد َعاِئَشَة  -ملسو هيلع هللا ىلص َلِك، َواَ َيُغرر
اَن ُتنِْعُل اخَْيَل لَِغْزِوَنا، َفنََزَل َصاِحبِي اأَْنَص  ْثنَا َأنر َغسر در اِرُي َيْوَم َقاَل ُعَمُر: َوُكنرا َقْد َحَ

ًبا َشِديًدا، َوَقاَل: َأَثمر ُهَو؟ َفَفِزْعُت َفَخَرْجُت  َب َباِي َرْ َنْوَبتِِه، َفَرَجَع إَِلْينَا ِعَشاًء َفَرَ
اُن؟ َقاَل: اَ، َبْل َأْعَظُم ِمْن  ، ُقْلُت: َما ُهَو، َأَجاَء َغسر إَِلْيِه، َفَقاَل: َقْد َحَدَث الَيْوَم َأْمر  َعظِيم 

َق النربُِي  ْت، َقْد ُكنُْت َأُظُن  -نَِساَءُه، ملسو هيلع هللا ىلص َذلَِك َوَأْهَوُل، َطلر َ َِ َفُقْلُت: َخاَبْت َحْفَصُة َوَخ
ر ثَِياِي، َفَصلرْيُت َصَاَة الَفْجِر َمَع النربِِي  َِ ، َفَدَخَل ملسو هيلع هللا ىلصَهَذا ُيوِشُك َأْن َيُكوَن، َفَجَمْعُت َع

َبًة َلُه فَ ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي  اْعَتَزَل فِيَها، َوَدَخْلُت َعَى َحْفَصَة َفإَِذا ِهَي َتْبكِي، َفُقْلُت: َما َمْرُ
ْرُتِك َهَذا، َأَطلرَقُكنر النربُِي  ؟ َقاَلْت: اَ َأْدِري، َها ُهَو َذا ُمْعَتِزل  ِي ملسو هيلع هللا ىلصُيْبكِيِك َأَمْ َأُكْن َحذر

، فَ  َبِة، َفَخَرْجُت َفِجْئُت إَِى امِنَْرِ إَِذا َحْوَلُه َرْهط  َيْبكِي َبْعُضُهْم، َفَجَلْسُت َمَعُهْم امَْرُ
تِي فِيَها النربُِي  َبَة الر ، َفُقْلُت لُِغَاٍم َلُه َأْسَوَد: ملسو هيلع هللا ىلصَقلِيًا، ُثمر َغَلَبنِي َما َأِجُد، َفِجْئُت امَْرُ

َوَذَكْرُتَك ملسو هيلع هللا ىلص َرَجَع، َفَقاَل: َكلرْمُت النربِير ُثمر ملسو هيلع هللا ىلص اْسَتْأِذْن لُِعَمَر، َفَدَخَل الُغَاُم َفَكلرَم النربِير 
، ُثمر َغَلَبنِي َما َأِجُد  ِذيَن ِعنَْد امِنَْرِ ْهِط الر ْفُت َحترى َجَلْسُت َمَع الرر َلُه َفَصَمَت، َفاْنَرَ

ْد َذَكْرُتَك َلُه َفَصَمَت، َفِجْئُت َفُقْلُت لِْلُغَاِم: اْسَتْأِذْن لُِعَمَر، َفَدَخَل ُثمر َرَجَع، َفَقاَل: قَ 
، ُثمر َغَلَبنِي َما َأِجُد، َفِجْئُت الُغَاَم َفُقْلُت:  ِذيَن ِعنَْد امِنَْرِ ْهِط الر َفَرَجْعُت َفَجَلْسُت َمَع الرر

ر َفَقاَل: َقْد َذَكْرُتَك َلُه َفَصَمَت، َفَلار َولر  ََ ًفا، اْسَتْأِذْن لُِعَمَر، َفَدَخَل ُثمر َرَجَع إِ ْيُت ُمنَْرِ
َفإَِذا ملسو هيلع هللا ىلص  ، َفَدَخْلُت َعَى َرُسوِل اهملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: إَِذا الُغَاُم َيْدُعوِي، َفَقاَل: َقْد َأِذَن َلَك النربُِي 
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َر الِرَماُل بَِجنْبِِه، ُمتركِئً  ، َقْد َأثر ا َعَى ـُهَو ُمْضَطِجع  َعَى ِرَماِل َحِصٍر، َلْيَس َبْينَُه َوَبْينَُه فَِراش 
: َيا َرُسوَل اه ، َفَسلرْمُت َعَلْيِه، ُثمر ُقْلُت َوَأَنا َقاِئم  ، َأَطلرْقَت ِوَساَدٍة ِمْن َأَدٍم َحْشُوَها لِيف 

ُه َفَقاَل:  ر َبَرَ ََ ، ُثمر ُقْلُت َوَأَنا َقاِئم  َأْسَتْأنُِس: َيا  َفُقْلُت: اه« اَ »نَِساَءَك؟ َفَرَفَع إِ َأْكَرُ
، َلْو َرَأْيَتنِي َوُكنرا َمْعَرَ ُقَرْيٍش َنْغلُِب النَِساَء، َفَلار َقِدْمنَا امَِدينََة إَِذا َقْوم  َتْغلُِبُهْم وَل اهَرُس 

َم النربُِي  َلْو َرَأْيَتنِي َوَدَخْلُت َعَى َحْفَصَة َفُقْلُت اه ، ُثمر ُقْلُت: َيا َرُسوَل ملسو هيلع هللا ىلصنَِساُؤُهْم، َفَتَبسر
نرِك َأْن َكاَنْت َجاَرُتِك َأْوَضَأ ِمنِْك، َوَأَحبر إَِى النربِِي َهَ   -ُيِريُد َعاِئَشَة  -ملسو هيلع هللا ىلص ا: اَ َيُغرر

َم النربُِي   .َتَبُسَمًة ُأْخَرىملسو هيلع هللا ىلص َفَتَبسر
ي ِي َبْيتِِه، َفَواه  َم، َفَرَفْعُت َبَرِ  َبْيتِِه َشْيًئا َيُرُد َما َرَأْيُت ِي  َفَجَلْسُت ِحَن َرَأْيُتُه َتَبسر

، َغْرَ َأَهَبٍة َثَاَثٍة، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اه تَِك، َفإِنر َفاِرَس  الَبَرَ اْدُع اهرَ َفْلُيَوِسْع َعَى ُأمر
َوَكاَن ملسو هيلع هللا ىلص ُي ، َفَجَلَس النربِ ْعُبُدوَن اهـَوالُروَم َقْد ُوِسَع َعَلْيِهْم َوُأْعُطوا الُدْنَيا، َوُهْم اَ يَ 

ِْم ِي اَحَياِة »ُمتركًِئا، َفَقاَل:  َِ َأَوِي َهَذا َأْنَت َيا اْبَن اخَطراِب، إِنر ُأوَلِئَك َقْوم  ُعِجُلوا َطِيَبا
، َفاْعَتَزَل النربُِي  َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اه« الُدْنَيا َِ ِديِث نَِساَءُه ِمْن َأْجِل َذلَِك احَ ملسو هيلع هللا ىلص اْسَتْغِفْر 

يَن َلْيَلًة، َوَكاَن َقاَل: ـِحَن َأْفَشْتُه َحْفَصُة إَِى َعائِ  َما َأَنا بَِداِخٍل َعَلْيِهنر »َشَة تِْسًعا َوِعْرِ
ِة َمْوِجَدتِِه َعَلْيِهنر ِحَن َعاَتَبُه « َشْهًرا وَن َلْيَلًة َدَخَل اهِمْن ِشدر ، َفَلار َمَضْت تِْسع  َوِعْرُ

ا، َفَقاَلْت َلُه َعاِئَشُة: َيا َرُسوَل اهَعَى َعا ، إِنرَك ُكنَْت َقْد َأْقَسْمَت َأْن اَ َتْدُخَل ِئَشَة َفَبَدَأ ِهَ
يَن َلْيَلًة َأعُ  ْهُر تِْسع  »ُدَها َعًدا، َفَقاَل: ـَعَلْينَا َشْهًرا، َوإِنرَا َأْصَبْحَت ِمْن تِْسٍع َوِعْرِ الشر

وَن َلْيَلةً  يَن َلْيَلًة، َقاَلْت َعاِئَشُة: ُثمر َأْنَزَل اه« َوِعْرُ ْهُر تِْسًعا َوِعْرِ َتَعاَى  َفَكاَن َذلَِك الشر
َ نَِساَءُه ُكلرُهنر َفُقْلَن  ُتُه، ُثمر َخرر َل اْمَرَأٍة ِمْن نَِساِئِه َفاْخَرْ ، َفَبَدَأ ِي َأور ِمْثَل َما َقاَلْت آَيَة الترَخُرِ

 .()أخرجه البخاري .ةُ َعاِئَش 
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 غزوة تبوك -4
كانت غزوة تبوك ي شهر رجب، من السنة التاسعة للهجرة، وتسمى غزوة العَة، 

 .ما فيها من العَ الشديد
فقد كانت ي وقت حار جدًا، وكانت ي ضيق شديد ي النفقة والظهر والطعام  

           ه: واماء، وطول الطريق، وُبعد الدار، كا قال سبحان
                          

 .[999/التوبة]                                  
 اهإِنرُكْم َسَتْأُتوَن َغًدا إِْن َشاَء ..» قال:ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  وعن معاذ بن جبل 

ا َفَمْن َجاَءَها ِمنُْكْم َفَا َيَمسر ِمْن َماِئهَ  ،َي النرَهارُ َوإِنرُكْم َلْن َتْأُتوَها َحترى ُيْضحِ  ،َتُبوكَ  َعْنَ 
 .() مسلمأخرجه « َشْيًئا َحترى آيَ 

 ملسو هيلع هللا ىلص.وغزوة تبوك آخر غزوات رسول اه 
ِي َغَزاٍة َغَزاَها َحترى َكاَنْت َغْزَوُة ملسو هيلع هللا ىلص َخلرْف َعْن النربِِي ـََمْ َأتقال:  عن كعب بن مالك 

لرَف َعْن َبْدرملسو هيلع هللا ىلص َوَمْ ُيَعاتِْب النربُِي  ، َبْدًراَتُبوَك إِار  َ ََ ِعَر الإِنرَا َخَرَج ُيِريُد  ،ٍ َأَحًدا 
َوَلَعْمِري  ،َعزر َوَجلر   َمْوِعٍد َكَا َقاَل اهَتَقْوا َعْن َغْرِ الفَ  ،َفَخَرَجْت ُقَرْيش  ُمَغِوثَِن لِِعِرِهمْ 

َف َمَشاِهِد َرُس إِنر أَ  ا َمَكاَن  ،ِي النراِس َلَبْدر  ملسو هيلع هللا ىلص  وِل اهْرَ َ َُ َوَما ُأِحُب َأِي ُكنُْت َشِهْد
لرْف َبْعُد َعْن النربِِي  ،ْسَامِ اإِ َعَقَبِة َحْيُث َتَواَفْقنَا َعَى الَبْيَعتِي َلْيَلَة  َ ََ ِي َغْزَوٍة ملسو هيلع هللا ىلص َوَمْ َأ

 .()متفق عليه.آِخُر َغْزَوٍة َغَزاَها َوِهَي  ،َغَزاَها َحترى َكاَنْت َغْزَوُة َتُبوكَ 
 : سبب غزوة تبوك 

أن هرقل ملك الروم مع موعًا كثرة من الروم، والغساسنة، ملسو هيلع هللا ىلص بلغ رسول اه 
 .وقبائل العرب اموالية له، وأن الغساسنة تنعل اخيل لغزو امسلمن

لب وأصحابه ي ولتأديب الروم، وأخذ الثأر منهم، ما فعلوه من قتل جعفر بن أي طا 
 غزوة مؤتة.

بعد أن فرغ من أمر جزيرة العرب، والروم أقرب الناس إليه، وهم أوى ملسو هيلع هللا ىلص وأنه 
متثااً أمر ربه ا، فبدأ بدعوَم الناس بالدعوة إى احق، لقرهم إى اإسام وأهله

                                                 
 (.999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.  9995(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
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                                 : بقوله

  [ .99/إبراهيم] 
عى غزو الروم، وإباغهم اإسام الذي أمره ملسو هيلع هللا ىلص اأسباب عزم رسول اه  فلهذه

         بإباغه للناس كافة، وقتال من قاتله منهم كا قال سبحانه: 
                               

 . [ 999/التوبة] 
 : استنفار امسلمن هذه الغزوة 

لتهيؤ لغزو الروم، فأرع امسلمون يتجهزون للخروج، أصحابه باملسو هيلع هللا ىلص أمر رسول اه 
وأخذت القبائل تقدم امدينة من كل جهة، منها غفار، وأسلم، وأشجع، وجهينة، وبنو 

 كعب من خزاعة، وغرهم.
ى بغرها إا ما كان من غزوة خيرملسو هيلع هللا ىلص وكان رسول اه   ،قلا خرج إى غزوة إا ورر

 وغزوة تبوك.
 بفتحها كا سبق.ملسو هيلع هللا ىلص وعد رسوله   اهأما غزوة خير فأن 

وأما غزوة تبوك فلبعد الشقة، وشدة الزمان، إذ كان ذلك ي شدة حر، حن طابت 
كثرة العدو، وبعد امسافة، وقلة لبب إى الناس امقام، والثار، وُح  وأينعت الظال،

 الظهر وامال.
خروج مع رسول اه فكان هذه اأسباب أثرها ي تثاقل بعض الناس عن النفرة وا

  هذه الغزوة.يملسو هيلع هللا ىلص 
ب الرسول  امسلمن ي النفرة معه، وبن هم ثواب اجهاد ي سبيل اه، ملسو هيلع هللا ىلص فرغر

  ونزل القرآن يعاتب امتخلفن، وهدد بسوء عاقبة القاعدين، كا قال سبحانه :
                                 

                         
                          

 .[ 95-99/التوبة]                 
قبل أن يكون معه منهم أحد فقال ملسو هيلع هللا ىلص رهم اه با كان من نر اه تعاى لرسوله ثم ذكر 

                           سبحانه:
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 .[ 99/التوبة]                         

 اه للمسلمن أن سبيل العزة والفاح واخر هو اجهاد ي سبيل اه بامال ثم بنر 
         والنفس ي كل حال، وأمرهم بذلك بقوله: 

 .[ 99/التوبة]                       
، حتى ا حصيهم كتاب ملسو هيلع هللا ىلصفتسابق الناس إى اخروج ي هذه الغزوة مع رسول اه 

 حافظ من كثرَم، حتى بلغ عددهم ما يزيد عى ثاثن ألف رجل.
  نفاق عى جيش العرة :عى اإملسو هيلع هللا ىلص حض الرسول 

عدها، الصحابة ري اه عنهم عى اإنفاق عى جيش العَة، لبملسو هيلع هللا ىلص حث الرسول 
 وكثرة اخارجن إليها، وقلة الزاد وامال، والظهر، وشدة احال.

 أن من جهز جيش العَة فله اجنة.ملسو هيلع هللا ىلص ووعد امنفقن باأجر العظيم، وبن 
فتسابق الصحابة ري اه عنهم إى التنافس ي اإنفاق ي سبيل اه، كل أحد 

بنصف ماله، ومنهم من جاء حسب مقدرته، فمنهم من جاء بكل 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.
َق، َفَواَفَق َذلَِك َماًا ملسو هيلع هللا ىلص  َأَمَرَنا َرُسوُل اه :قال   طراِب اخَ  ُعَمَر ْبن عن َيْوًما َأْن َنَتَصدر

، َفَقاَل َرُسوُل اه َيْوَم َأْسبُِق َأَبا َبْكٍر إِْن َسَبْقُتُه َيْوًما، َفِجْئُت بِنِْصِف ال: ِعنِْدي، َفُقْلُت  َِ  َما
ُه، َفَقاَل َلُه بُِكِل َما ِعنْدَ  َتى َأُبو َبْكٍر ، ُقْلُت: ِمْثَلُه، َقاَل: َوأَ «َما َأْبَقْيَت ِأَْهِلَك؟ملسو هيلع هللا ىلص: »

َا ُأَسابُِقَك  َوَرُسوَلُه، ُقْلُت: َقاَل: َأْبَقْيُت َهُُم اه« ْهِلَك؟َما َأْبَقْيَت ِأَ ملسو هيلع هللا ىلص: » َرُسوُل اه
ٍء أ  .()الرمذي وأبو داود أخرجه  .َبًداإَِى َيْ

 وجاء عثان بن عفان بنفقات عظيمة، وكان أكثر امنفقن ي هذه الغزوة، وم ينفق 
 أحد أعظم من نفقته.

ْمَِن ْبِن َسمُ   اَن إَِى النربِِي  َقاَل:  َرةَ َعْن َعبِْد الرر ِف ِدينَاٍر ِي لأبِ ملسو هيلع هللا ىلص َجاَء ُعْثَاُن ْبُن َعفر
َز النربُِي  ِة، َقاَل: َفَصبرَها ِي ِحْجِر النربِِي الَجْيَش ملسو هيلع هللا ىلص َثْوبِِه، ِحَن َجهر َ َْ ، َفَجَعَل النربُِي ملسو هيلع هللا ىلصُع

اَن َما َعِمَل َبْعَد  َما َرر اْبنُ »، ُيَقِلبَُها بَِيِدِه، َوَيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  .()أخرجه أمد .ِدُدَها ِمَراًراير« يَْومِ الَعفر
                                                 

  .(9999الرمذي برقم )و ،(9999/ أخرجه أبو داود برقم )حسن( 9)
 (. 99999برقم ) أخرجه أمد/ حسن( 9)
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ْمَنِ و َف َعَلْيِهْم، َوَقاَل:  َأنر ُعْثَاَن  َعْن َأِي َعْبِد الرر َ َأْرَ ِِ ، َأْنُشُدُكُم اهِحَن ُحو
َمْن َحَفَر ُروَمَة »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص اه نر َرُسوَل ، َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن أَ ملسو هيلع هللا ىلصَواَ َأْنُشُد إِار َأْصَحاَب النربِِي 

ُه َقاَل: «َفَلُه اجَنرةُ  َا، َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنر َُ ِة َفَلُه اجَنرةُ »؟ َفَحَفْر َ َْ َز َجْيَش الُع ؟ «َمْن َجهر
ُقوُه بَِا َقاَل  ُْم، َقاَل: َفَصدر َُ ْز  .() معلقاً  أخرجه البخاري. َفَجهر

قر له الصحابة بتجهيز جيش جيش العَة بعدد كبر من اإبل كا أ ن وجهز عثا
 لتجهيز جيش العَة ثانية آاف درهم. وأنفق عبد الرمن بن عوف ، العَة

وتصدق كثر من الصحابة ي جهيز هذا اجيش العظيم، الغني منهم والفقر، 
 والرجال والنساء.
َدَقِة ُكنرا َنَتَحاَمُل، َفَجاَء َأُبو َعِقيٍل بِنِْصِف َصاٍع، ا ُأِمْرَنا قال: مر  عن أي مسعود  بِالصر

َلَغنِي  َعْن َصَدَقِة َهَذا، َوَما َفَعَل َهَذا  َل اُمنَافُِقوَن: إِنر اهَوَجاَء إِْنَسان  بَِأْكَثَر ِمنُْه، َفَقا
ِذيَن َيْلِمُزوَن امُ "اآَخُر إِار ِرَئاًء، َفنََزَلْت:  ِذيَن الر َدَقاِت، َوالر ِوِعَن ِمَن امُْؤِمنَِن ِي الصر طر
 .() أخرجه البخاري ."اَ َجُِدوَن إِار ُجْهَدُهمْ 

قال امنافقون: ما فعل هذا إا رياء، وما أنفق  وما أنفق عبد الرمن بن عوف 
   نافقن: أبو عقيل قالوا: إن اه لغني عن صدقة هذا، فأنزل اه ي هؤاء ام

                                 
 .[ 95/التوبة]                         

  َائن :أمر البك 
يسألونه أن حملهم، وكانوا سبعة، ملسو هيلع هللا ىلص جاء ماعة من فقراء الصحابة إى رسول اه 

لعرباض بن سارية، منهم: سام بن عمر، وعلبة بن زيد، وعبد اه بن امغفل، وا
 وكانوا كلهم معَين، وذوي حاجة، وا حبون التخلف عن هذه الغزوة.

، فدمعت أعينهم وحزنوا، لكوهم «ا أجد ما أملكم عليه»ملسو هيلع هللا ىلص: فقال هم رسول اه 
           م جدوا ما ينفقون، وقد عذرهم اه سبحانه بقوله: 

                                      
                             

                                                 
 (. 9999برقم )معلقًا ( أخرجه  البخاري 9)
 (. 9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)



999 
 

                                 
 .[59-59/التوبة]      

من مر، فخرجا مع رسول  ثم أعطى أحد الصحابة اثنن منهم ناضحًا، وزودما شيئاً 
يلته ما شاء اه، ثم بكى، وقال: اللهم فإنه قام فصى من ل وأما علبة بن زيد ، ملسو هيلع هللا ىلصاه 

، ملسو هيلع هللا ىلصإنك أمرت باجهاد، ورغبت فيه، ثم م جعل عندي ما أتقوى به مع رسول اه 
ما حملني عليه، وإي أتصدق عى كل مسلم بكل ملسو هيلع هللا ىلص وم جعل ي يد رسول اه 

 مظلمة أصابني ها ي مال أو جسد أو عرض.
، فلم يقم أحد، «أين امتصدق هذه الليلة؟» ملسو هيلع هللا ىلص:فلا أصبح مع الناس، قال رسول اه 

 )أين امتصدق؟ فليقم(.ملسو هيلع هللا ىلص: ثم قال رسول اه 
أبر، فو الذي نفِ بيده لقد كتبت ي »ملسو هيلع هللا ىلص: فقام إليه علبة فأخره، فقال رسول اه 

 .«الزكاة امتقبلة
 : شأن اأشعرين 

َأْسَأُلُه احُْمَاَن ملسو هيلع هللا ىلص  وِل اهَأْصَحاِي إَِى َرُس َأْرَسَلنِي  َقاَل:  عن أي موسى اأشعري
ِة، َوِهَي َغْزَوُة َتُبوكَ  َ َْ ، إِنر َأْصَحاِي َفُقْلُت َيا َنبِير اه ،َهُْم، إِْذ ُهْم َمَعُه ِي َجْيِش الُع

ءٍ  َواه» :َأْرَسُلوِي إَِلْيَك لَِتْحِمَلُهْم، َفَقاَل  ُهَو َغْضَباُن َوَواَفْقُتُه، وَ  ،«اَ َأْمُِلُكْم َعَى َيْ
َوَجَد ِي ملسو هيلع هللا ىلص َخاَفِة َأْن َيُكوَن النربُِي ـ، َوِمْن مَ ملسو هيلع هللا ىلصَوَرَجْعُت َحِزينًا ِمْن َمنِْع النربِِي  ،َواَ َأْشُعرُ 

ُم الرِذي َقاَل النربُِي  ُ َُ ، َفَرَجْعُت إَِى َأْصَحاِي َفَأْخَرْ ر َِ  َبْث إِار ُسَوْيَعًة،لأ، َفَلْم ملسو هيلع هللا ىلصَنْفِسِه َع
 .ْبَن َقْيٍس، َفَأَجْبُتهُ   ُينَاِدي: َأْي َعْبَد اهإِْذ َسِمْعُت بَِاًا  
، َوَهَذْينُخْذ هَ » َيْدُعوَك، َفَلار َأَتْيُتُه َقاَل:ملسو هيلع هللا ىلص  َفَقاَل: َأِجْب َرُسوَل اه   َذْيِن الَقِرينَْنِ

ْصَحابَِك، َفُقْل: إِنر ، َفاْنَطلِْق ِهِنر إَِى أَ -ْعٍد لِِسترِة َأْبِعَرٍة اْبَتاَعُهنر ِحينَِئٍذ ِمْن َس  -الَقِرينَْنِ 
 .()متفق عليه «ْحِمُلُكْم َعَى َهُؤاَِء َفاْرَكُبوُهنّ ـيَ ملسو هيلع هللا ىلص  ْو َقاَل: إِنر َرُسوَل اه، أَ اه
 : خلف اأعراب وامنافقن 

 ، ليأذن هم ي التخلف عن اخروجملسو هيلع هللا ىلصجاء امعذرون من اأعراب إى رسول اه 
معه، وتعللوا باجهد، وكثرة العيال، فأذن هم، ولكنه م يعذرهم، لكذهم، وكانوا 

                 رجًا، فأنزل اه ي شأهم: نن وثانن اث
                                                 

 (. 9995(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري ،متفق عليه( 9)
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 .[ 99-99/التوبة] 
ماية للمؤمنن من  ؛خروج امنافقن مع امؤمنن إى تبوك فثبطهم وقد كره اه 

              رهم وفتنتهم، وسوء طويتهم كا قال سبحانه : 
                         
                           

                           
 [ .99 – 99 /التوبة ]                          

أخذ امنافقون ي تثبيط  ،الناس باجهاز، ودعاهم إى النفرملسو هيلع هللا ىلص وما أمر رسول اه 
 الناس عن اخروج واإنفاق ي غزوة تبوك.

بعيد، فكشف اه لرسوله ا طاقة له بالروم، والسفر ملسو هيلع هللا ىلص وقال امنافقون: إن رسول اه 
                  عا ي قلوهم بقوله: ملسو هيلع هللا ىلص 

                       
 .[ 99/التوبة]           

ي احق،  وقال بعض امنافقن لبعضهم: ا تنفروا ي احر، زهادة ي اجهاد، وشكاً 
    من معه، فأنزل اه تعاى:، ليقعدعن اخروج وملسو هيلع هللا ىلصوإرجافًا برسول اه 

                            
                                               

 .[ 99-99/التوبة]                          
سلمة: ذات يوم وهو يتجهز لغزوة تبوك، للجد بن قيس، سيد بني ملسو هيلع هللا ىلص وقال رسول اه 

 .«هل لك العام ي جاد بني اأصفر؟ ،يا جد»
أو تأذن َ وا تفتني؟ فو اه لقد عرف قومي أنه ما من رجل  ،فقال: يا رسول اه

 بالنساء مني، وإي أخشى إن رأيت نساء بني اأصفر أن ا أصر. بأشد عجباً 
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اجد بن  ي ، وقال له: )قد أذنت لك(، فنزل قوله تعاىملسو هيلع هللا ىلصفأعرض عنه رسول اه 
                              قيس: 

 . [ 95/التوبة]         
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 

 للمؤمنن. وترهيباً  بال، إرجافاً غدا مقرنن ي احاه لكأي بكم بعضهم بعضًا، و
فقال خي: وددت أن جلد كل واحد منا مائة جلدة، وأن نفلت من أن ينزل فينا 

 قرآن مقالتكم هذه.
أدرك القوم، فإهم قد احرقوا، »لعار بن يار: ملسو هيلع هللا ىلص وأثناء هذه الفرة قال رسول اه 

ملسو هيلع هللا ىلص فأتوا رسول اه  ، فقال هم ذلك،فانطلق إليهم عار  «فسلهم عا قالوا
 فقال وديعة بن ثابت: يا رسول اه  إنا كنا نخوض ونلعب.، يعتذرون إليه

                        فأنزل اه تعاى : 
                          

                                     
                            

 .[ 99-99/التوبة] 
، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َن َوَما َقاَل َرُسوُل اهنَافِقِ امُ ُقْرآُن فِيِه َذَكُر المَرا َنَزَل  وقال كعب بن مالك: 

ُجُل َصاِدًقا َلنَْحُن َأَرُ ِمَن  اُس : َواهاجُ  َفَسِمَعَها ُعَمْرُ ِمِر ، َقاَل : احَ َلِئْن َكاَن َهَذا الرر
ر ، َأْحَسنُُهْم ِعنِْدي َأَثًرا َأْو  ُن َسْعٍد ، َفَقاَل : َواهبْ  ََ َيا ِجاُس ، إِنرَك أُِحُب النراَس إِ

ء  َيْكَرُهُه  ر َأْن َيْدُخَل َعَلْيِه َيْ َِ ُهْم َع َا لَ  ، َوَلَقْد ُقْلَت َأَعزر َُ َك ، َتْفَضَحنر َمَقاَلًة َلِئْن َذَكْر
ر ِمَن اأُْخَرى َوَلِئْن َسَكُت  َِ ا َأَرُ َع  ، َفَمَشى إَِى َرُسوِل اه َعنَْها َلُتْهلَِكنِي ، َوأََحُدُمَ

ر ، َفَأْنَزَل  اُس ، َفَحَلَف بِاهاجُ َفَذَكَر َلُه َما َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َِ  اه :َما َقاَل ُعَمْرُ ، َوَلَقْد َكَذَب َع

                       

                          

  .() [99] التوبة/                 
                                                 

 (. 9/999) سحاقإانظر سرة ابن ( 9)
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إى تبوك، لعلهم يتحينون الفرص للتخذيل ملسو هيلع هللا ىلص وخرج بعض امنافقن مع الرسول 
 م : ذه، وأقسموا باه أهم مع امؤمنن إخفاء مكرهم وكواإرجاف والغدر

                          
 . [99 – 99 /التوبة ]                            

 : بناء امنافقن مسجد الرار 
فكر امنافقون ي مكيدة يكيدون ها اإسام وامسلمن حت شعار الدين، 

، ليجتمعوا فيه، تبوكغزوة  ووصلت هم اجرأة عى اه ورسوله أن يبنوا مسجدًا قبيل
 ويديروا حلقات تآمرهم عى امسلمن.

وزعم امنافقون أهم بنو امسجد للمنفعة والتوسعة عى أهل الضعف والعلة، ومن 
 ملسو هيلع هللا ىلص.عجز عن امسر إى مسجد رسول اه 

وكان الذي أمرهم ببنائه أبو عامر الفاسق، الذي وعدهم أن يعينهم بامال والساح، 
 من امدينة.ملسو هيلع هللا ىلص هم بقوة من الروم، إخراج الرسول وأن يأتي

أن يصِ فيه قبل أن خرج إى ملسو هيلع هللا ىلص فلا بنى امنافقون مسجدهم، طلبوا من الرسول 
 تبوك، ليأخذ الصفة الرعية، ويكون ظاهره خدمة اإسام، وباطنه لسحق اإسام.

غل، ولو إي عى جناح سفر، وحال ش»من الصاة فيه، وقال: ملسو هيلع هللا ىلص فامتنع الرسول 
 .«قدمنا إن شاء اه آتيناكم فصلينا لكم فيه

من تبوك فضح اه حقيقة نوايا امنافقن، وكشف لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص وعندما رجع رسول اه 
   قوله تعاى : ملسو هيلع هللا ىلص عن مدى خبثهم ومكرهم، فأنزل اه عى رسوله ملسو هيلع هللا ىلص 

                            
                                   

                                   
 .[999-999/التوبة]          
 حراق هذا امسجد.إبملسو هيلع هللا ىلص فلا نزلت هذه اآيات أمر 

وا يزال مسجد الرار يتكرر بصور شتى ي كل مكان وزمان لتشويه اإسام باسم 
                                 : اإسام  ، من ِقبل أعداءاإسام

 .[ 9/الصف]        
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 : خلف عدد من امسلمن الصادقن 
من  ، حتى َلفوا عنهملسو هيلع هللا ىلصأبطأت النية بعدد من امسلمن عن اخروج مع رسول اه 

من غر شك وا ارتياب منهم، مثل كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، و ر،غر عذ
تهمون ي مة، وكانوا نفر صدق ا يُ يثال بن أمية، وأبو ذر، وأبو لبابة، وأبو خوه

 إى تبوك. إسامهم، ثم حق أبو ذر وأبو خيثمة باجيش بعد ما سار
  إى تبوك :ملسو هيلع هللا ىلص خروج الرسول 

ومع النفقات، وامتأت امدينة بالقادمن للخروج معه،  ،ملسو هيلع هللا ىلصما جهز رسول اه 
ظيم، وكان عدده يزيد عى ثاثن ألفًا من الرجال، وأعلم هذا اجيش العملسو هيلع هللا ىلص خرج 
 الناس أنه يريد غزو الروم ي تبوك.ملسو هيلع هللا ىلص 

، واستخلف ابن أم مكتوم  عى امدينة حمد بن مسلمة اأنصاري ملسو هيلع هللا ىلص واستعمل 
عى أهله،  عِ بن أي طالب ملسو هيلع هللا ىلص  وخلرف رسول اه ، يؤم الناس ي الصاةل

 دينة.وأمره باإقامة فيهم ي ام
َخَرَج إَِى َتُبوَك، َواْسَتْخَلَف َعلًِيا، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  َأنر َرُسوَل اه بن أي وقاص  سعدعن 

ِلُفنِي ِي الِصْبَياِن َوالنَِساِء؟ َقاَل:  َ َُ َأاَ َتْرَى َأْن َتُكوَن ِمنِي بَِمنِْزَلِة َهاُروَن ِمْن »َأ
ُه َلْيَس َنبِي  بَ   .()عليه متفق «ْعِديُموَسى إِار َأنر

إا ملسو هيلع هللا ىلص ي امدينة، فأرجف به امنافقون، وقالوا: ما خلفه رسول اه  فتخلف عِ 
 له، وَففًا منه. استثقااً 

، وهو نازل باجرف، موضع قريب ملسو هيلع هللا ىلصساحه، ثم أتى رسول اه  فأخذ عِ 
 «ء بك يا عِ؟ما جا»، قال: ملسو هيلع هللا ىلصشال امدينة، أو ي ثنية الوداع، فلا رآه رسول اه 

فقال: يا رسول اه: زعم الناس أنك إنا خلفتني أنك استثقلتني وَففت مني؟ فقال 
كذبوا، ولكنني ما تركت ورائي، فارجع فاخلفني ي أهِ وأهلك، »ملسو هيلع هللا ىلص: رسول اه 

 .«أما ترى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غر أنه ا نبي بعدي
 فأدبر عِ  :راوي احديث عد بن أي وقاص قال س،قال: بى يا رسول اه

 ر إى غبار قدميه يسطع.ظ، كأي أنمَعاً 
                                                 

 (. 9999(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري ،متفق عليه( 9)
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سلول ومعه  بن ما رب عسكره ي ثنية الوداع رب عبد اه بن أيملسو هيلع هللا ىلص وكان 
أسفل منه، جهة جبل ذباب، فتخلف هو وأصحابه عن  ةعى حد مامنافقون عسكره

والبلد البعيد،  ،واحر ،فر مع جهد احال، وقال: يغزو حمد بني اأصملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 
 أنظر إى أصحابه إى ما ا طاقة له به،  حسب أن قتاهم معه اللعب، واه لكأي

س النفاق وامنافقون معه أوأصحابه، ثم عاد رملسو هيلع هللا ىلص برسول اه  بال، إرجافاً مقرنن باح
     نه : ، وطهر اه جيش امؤمنن من امنافقن كا قال سبحاإى امدينة

                            
                      

 [ .99 – 99 /التوبة ]                  
 : توزيع األوية والرايات 

ية والرايات من اختار وجيشه عن ثنية الوداع، عقد األوملسو هيلع هللا ىلص قبل أن يرحل رسول اه 
  عنهم .ري اه من أصحابه
أحق   هذا إشارة إى أن الصديق ي، واأعظم إى أي بكر الصديق  هفدفع لواء

 الصحابة باخافة.
 أسيد بن حضر راية اأوس، وأعطى احباب بن امنذر راية اخزرج.ملسو هيلع هللا ىلص وأعطى 

 .، فسار به متوجهًا إى تبوكإى تبوك علقمة اخزاعي ملسو هيلع هللا ىلص وكان دليل الرسول 
 امتخلفن عن غزوة تبوك أربعة أصناف: وهذا يتبن أن

عِ بن أي طالب، وحمد بن مسلمة، وابن أم  :وهم ،اأول : مأمورون مأجورون
 مكتوم ري اه عنهم.

 ورون، وهم الضعفاء وامرى، والفقراء كالبكائن وأمثاهم.الثاي : معذ
لك، ومرارة بن الربيع، فوا: كعب بن مالِ الثالث : عصاة مذنبون، وهم الثاثة الذين ُخ 

 وهال بن أمية، وأمثاهم.
 الرابع : ملومون مذمومون، وهم اأعراب، وامنافقون.

  جر :ملسو هيلع هللا ىلص مرور رسول اه  باح 
مر ي طريقه باحجر، ديار ثمود، فاستحث رسول  إى تبوكملسو هيلع هللا ىلص ما سار رسول اه 

كان باحجر،  من ديار ثمود، فاستقى الناس من بئر راحلته، ونزل قريباً ملسو هيلع هللا ىلص اه 
 واعتجنوا به.
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اَ َتْدُخُلوا َمَساكَِن »بِاِحْجِر َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ا َمرر النربُِي مر  َعنُْهَا َقاَل: َعِن اْبِن ُعَمَر َرِيَ اه
ِذيَن َظَلُموا َأْنُفَسُهْم، َأْن ُيِصيَبُكْم َما َأَصاَهُْم، إِار َأْن َتُكوُنوا َباكِنَ  ْأَسُه ُثمر َقنرَع رَ  «الر

ْرَ َحترى َأَجاَز الَواِدَي  َع السر  .()أخرجه البخاري .َوَأْرَ
أن هريقوا اماء، ويطرحوا العجن لإبل، وأن يستقوا من ملسو هيلع هللا ىلص ثم أمرهم رسول اه 

 البئر التي كانت تردها الناقة.
َأْرَض َثُموَد، ملسو هيلع هللا ىلص  ُسوِل اهَس َنَزُلوا َمَع رَ َأنر النرا َعنُْهَا  ْبن ُعَمَر َرِيَ اه اه عن َعْبد 

َأْن ُهَِريُقوا َما اْسَتَقْوا ملسو هيلع هللا ىلص اه اِحْجَر، َفاْسَتَقْوا ِمْن بِْئِرَها، َواْعَتَجنُوا بِِه، َفَأَمَرُهْم َرُسوُل 
تِي كَ  اَنْت َتِرُدَها ِمْن بِْئِرَها، َوَأْن َيْعلُِفوا اِإبَِل الَعِجَن، َوَأَمَرُهْم َأْن َيْسَتُقوا ِمَن البِْئِر الر

 .()أخرجه البخاري .النراَقةُ 
 ي أصحابه، وقص عليهم خر ثمود، وما عاقبهم اه به.ملسو هيلع هللا ىلص ثم خطب رسول اه 

َياِت، َوَقْد َسَأَهَا اآَا َتْسَأُلوا »ْجِر، َقاَل: احِ بِ ملسو هيلع هللا ىلص ا َمرر َرُسوُل اهِ َقاَل: مر   َعْن َجابِرٍ 
َفِج، َفَعَتْوا َعْن َأْمِر َرِهِْم، الَفِج، َوَتْصُدُر ِمْن َهَذا ـالِرُد ِمْن َهَذا َقْوُم َصالٍِح، َفَكاَنْت تَ 

ْم َصْيَحة   ُ َْ ُبوَن َلَبنََها َيْوًما، َفَعَقُروَها، َفَأَخَذ ُب َماَءُهْم َيْوًما، َوَيْرَ َفَعَقُروَها، َوَكاَنْت َتْرَ
َا  َت َأِديِم السر َد اهُ َمْن َحْ يَل: َمْن ُهَو ، قِ «ِء ِمنُْهْم، إِار َرُجًا َواِحًدا َكاَن ِي َحَرِم اهَِأْمَ

  «َرِم َأَصاَبُه َما َأَصاَب َقْوَمهُ احَ ُهَو َأُبو ِرَغاٍل، َفَلار َخَرَج ِمَن »؟ َقاَل: َيا َرُسوَل اه
 .()أخرجه أمد

 : مواصلة السر إى تبوك 
 مرأة ي حديقة ها.اتبوك، ومر بسره إى ملسو هيلع هللا ىلص سول اه ثم أكمل ر

اِعِدِي  َغْزَوَة َتُبوَك، َفَلار َجاَء َواِدَي ملسو هيلع هللا ىلص َغَزْوَنا َمَع النربِِي  َقاَل:  َعْن َأِي ُمَْيٍد السر
، َوَخَرَص َرُسوُل «ُصوااْخرُ »ِأَْصَحابِِه: ملسو هيلع هللا ىلص الُقَرى إَِذا اْمَرَأة  ِي َحِديَقٍة َهَا، َفَقاَل النربُِي 

َة َأْوُسٍق، َفَقاَل َهَا: ملسو هيلع هللا ىلص  اه ُرُج ِمنَْها»َعَرَ َا »َفَلار َأَتْينَا َتُبوَك َقاَل: « َأْحِي َما َخْ َأَما إِهر
، َوَمْن َكاَن َمَعُه َبِعر  َفْلَيْعِقْلهُ  ، َفَا َيُقوَمنر َأَحد  ْيَلَة ِريح  َشِديَدة  َفَعَقْلنَاَها، « َسَتُهُب اللر

، فَ َوَهبرْت رِ  ، َفَقاَم َرُجل  ، َبْغَلًة ملسو هيلع هللا ىلصَقْتُه بَِجَبِل َطِيٍء، َوَأْهَدى َمِلُك َأْيَلَة لِلنربِِي اليح  َشِديَدة 
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َكْم َجاَء »َبْيَضاَء، َوَكَساُه ُبْرًدا َوَكَتَب َلُه بَِبْحِرِهْم، َفَلار َأَتى َواِدَي الُقَرى َقاَل لِْلَمْرَأِة: 
 .()أخرجه البخاري .ملسو هيلع هللا ىلص َأْوُسٍق، َخْرَص َرُسوِل اهَة َقاَلْت: َعَرَ « َحِديَقُتِك 

 جمع بن الصلوات ي هذه الغزوة ويقر.ملسو هيلع هللا ىلص وكان 
ِِ ملسو هيلع هللا ىلص َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اهِ  قال :  عن معاذ بن جبل ِي َغْزَوِة َتُبوَك، َفَكاَن ُيَص

 .() أخرجه مسلم .اِعَشاَء َمِيعً الْغِرَب وَ امَ َعْرَ َمِيًعا، وَ الالُظْهَر وَ 
َلْيَس »ملسو هيلع هللا ىلص: تبوك، فجهده الصوم، فقال  إىي الطريق ملسو هيلع هللا ىلص وصام رجل من أصحابه 
َفرِ  ْوُم ِي السر  .()متفق عليه «ِمَن الِرِ الصر

هم ضحي نحر نواملسو هيلع هللا ىلص ستأذنوا رسول اه وأصاب الناس جاعة شديدة، حتى ا
 ليأكلوا منها.

، َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهاُة َتُبوَك َأَصاَب النراَس جوَ ا َكاَن َغزْ مر  قال :  عن أي سعيد ، َعة 
َهنرا، َفَقاَل َرُسوُل اهِ  ، َقاَل: َفَجاَء «اْفَعُلواملسو هيلع هللا ىلص: »َلْو َأِذْنَت َلنَا َفنََحْرَنا َنَواِضَحنَا، َفَأَكْلنَا َوادر

ْهرُ  ، َوَلِكْن اْدُعُهْم بَِفْضِل َأْزَواِدِهْم، ُثمر اْدُع ُعَمُر، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهِ، إِْن َفَعْلَت َقلر الظر
َكِة، َلَعلر اهَ َأْن َجَْعَل ِي الاهَ َهُْم َعَلْيَها بِ  ، َقاَل: «َنَعمْ ملسو هيلع هللا ىلص: »  َذلَِك، َفَقاَل َرُسوُل اهَرَ

ُجُل َجِيُء بَِكِف ُذَرٍة، َقاَل:  َفَدَعا بِنَِطٍع، َفَبَسَطُه، ُثمر َدَعا بَِفْضِل َأْزَواِدِهْم، َقاَل: َفَجَعَل  الرر
ٍة َحترى اْجَتَمَع َعَى النَِطِع ِمْن َذلَِك اآَخُر بَِكِف َمٍْر، َقاَل: َوَجِيُء اآَوَجِيُء  َ َْ َخُر بَِك

ء  َيِسر   َكِة، ُثمر َقاَل: الَعَلْيِه بِ ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل: َفَدَعا َرُسوُل اه ،َيْ ، َقاَل: «ِعَيتُِكمْ ُخُذوا ِي َأوْ »َرَ
َعْسَكِر ِوَعاًء إِار َمَلُئوُه، َقاَل: َفَأَكُلوا َحترى الَفَأَخُذوا ِي َأْوِعَيتِِهْم، َحترى َما َتَرُكوا ِي 
، َفَقاَل َرُسوُل اِه  ،  اهُ، َوَأِي َرُسوُل اهَأْشَهُد َأْن َا إَِلَه إِار ملسو هيلع هللا ىلص: »َشبُِعوا، َوَفَضَلْت َفْضَلة 

، َفُيْحَجَب َعِن اجَ َا َيْلَقى اَه ِهَِا َعْبد  غَ   .(0)أخرجه مسلم «نرةِ ْرَ َشاك 
واشتدت ي الطريق حاجة الناس إى اماء، وأصاهم من العطش ما كاد يقطع رقاهم، 

 وا أكراشها، ويربوا ماءها، من شدة العطش.قُ حتى ملهم ذلك عى نحر إبلهم، ليُش 
ُه ِقيَل لُِعَمَر ْبِن ري اه عنها قال :  براسٍ َعِن اْبِن عَ  ِة، الطراِب: َحِدْثنَا ِمْن َشْأِن اخَ َأنر َ َْ ُع

، َحترى َظنَنرا َأنر ِرقَ  اَبنَا َقاَل: َخَرْجنَا إَِى َتُبوَك ِي َقْيٍظ َشِديٍد، َفنََزْلنَا َمنِْزًا، َأَصاَبنَا فِيِه َعَطش 
                                                 

 (. 9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (. 999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.  9999(، ومسلم برقم )9599برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
 (. 99برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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ُجُل َلَيْذَهُب َيْلَتِمُس َسَتنَْقِطُع، َحترى  اَء، َفَا َيْرِجُع َحترى َنُظنر َأنر َرَقَبَتُه امَ إِْن َكاَن الرر
ُبُه َوَجَْعُل َما َبِقَي َعَى َكبِدِ  ُجَل َلَينَْحُر َبِعَرُه َفَيْعِرُ َفْرَثُه َفَيْرَ ِه، َسَتنَْقِطُع، َحترى إِنر الرر

َدَك اهيُق: َيا َرُسوَل اهالِصدِ َفَقاَل َأُبو َبْكٍر  ا، َفاْدُع َلنَا، َفَقاَل:  ، َقْد َعور ِي الُدَعاِء َخْرً
، ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َنَعْم، َقاَل: َفَرَفَع َيَدْيِه « ِحُب َذلَِك؟ُـ َأت» ، َفَلْم ُيْرِجْعُهَا َحترى َأَظلرْت َسَحاَبة 

 .()أخرجه ابن حبان .َعْسَكرَ الَننُْظُر، َفَلْم َنِجْدَها َجاَوَزِت ا َما َمَعُهْم، ُثمر َذَهْبنَا ؤَفَسَكَبْت، َفَملَ 
  ملسو هيلع هللا ىلص :فقدان ناقة الرسول 

َفَقاَل َزْيُد طريقه إى تبوك، فلا كان ببعض الطريق ضلت ناقته، ملسو هيلع هللا ىلص أكمل رسول اه 
ُه ـَس مُ َأَليْ ملسو هيلع هللا ىلص:  ُعَاَرُة ِعنَْد َرُسوِل اهْبُن الُلَصْيِت، َوُهَو ِي َرْحِل ُعَاَرَة وَ  د  َيْزُعُم َأنر َحمر

، َويُ  َاِء، َوُهَو َا َيْدِري َأْيَن نَ ـَنبِي  ُكْم َعْن َخَرِ السر َوُعَاَرُة ملسو هيلع هللا ىلص  اَقُتُه؟ َفَقاَل َرُسوُل اهْخِرُ
ِرُ » ِعنَْدُه: ُه ُخْ ، َوَيْزُعُم َأنر ُه َنبِي  ُكْم َأنر ِرُ د  ُخْ َاِء َوُهَو إنر َرُجًا َقاَل: َهَذا ُحَمر ُكْم بَِأْمِر السر

نِي اه َما َأْعَلُم إار َما َعلرَمنِي اه َا َيْدِري َأْيَن َناَقُتُه، َوإِِي وَ  َعَلْيَها، َوِهَي ِي اه َوَقْد َدلر
َحترى َتْأُتوِي  َواِدي، ِي ِشْعِب َكَذا َوَكَذا، َقْد َحَبَسْتَها َشَجَرة  بِِزَماِمَها، َفاْنَطلُِقواالَهَذا 
 .() .ا ِهَاؤَفَذَهُبوا، َفَجا« ِهَا
  خلف عبد الرمن بن عوف :ملسو هيلع هللا ىلص صاة الرسول 

سره إى تبوك، وبعد نزول اجيش ي الليل، وعند الفجر ذهب ملسو هيلع هللا ىلص واصل رسول اه 
دم امسلمون ، فتأخر، فقر لقضاء حاجته، وكان معه امغرة بن شعبة ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه 

فأدرك ملسو هيلع هللا ىلص بن عوف، وصى هم الفجر، وي الركعة الثانية جاء النبي عبد الرمن 
 ركعة، وأتم ركعة.

ُه َغَزا َمَع َرُسوِل اهِ   ِغَرَة ْبَن ُشْعَبةَ امُ عن   .َتُبوكَ ملسو هيلع هللا ىلص َأنر
َز َرُسوُل اِه  :ِغَرةُ امُ َقاَل   َفْجِر، الِة َغاِئِط َفَحَمْلُت َمَعُه إَِداَوًة َقْبَل َصَا الِقَبَل ملسو هيلع هللا ىلص َفَتَرر

ر أملسو هيلع هللا ىلص َجَع َرُسوُل اِه َفَلار رَ  ََ َداَوِة َوَغَسَل َيَدْيِه َثَاَث اإِ َخْذُت ُأَهِريُق َعَى َيَدْيِه ِمَن إِ
اٍت ُثمر َغَسَل َوْجَهُه، ُثمر َذَهَب ي ِه ْخِرُج ُجبرَتُه َعْن ِذَراَعْيِه، َفَضاَق ُكار ُجبرتِِه َفَأْدَخَل َيَديْ ـَُمرر

َأ امِ برِة، َوَغَسَل ِذَراَعْيِه إَِى اجُ برِة، َحترى َأْخَرَج ِذَراَعْيِه ِمْن َأْسَفِل اجُ ِي  ، ُثمر َتَوضر ْرَفَقْنِ
ْيِه، ُثمر َأْقَبَل  ْمَ  :ِغَرةُ امُ َقاَل  ،َعَى ُخفر ُموا َعْبَد الرر ِن َفَأْقَبْلُت َمَعُه َحترى َنِجُد النراَس َقْد َقدر

                                                 
 (. 9999/ أخرجه ابن حبان برقم )صحيح( 9)
 (.  9/999ابن هشام ) انظر سرة( 9)



999 
 

ْكَعَة ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْدَرَك َرُسوُل اِه  ،ْبَن َعْوٍف َفَصىر َهُمْ  ْكَعَتْنِ َفَصىر َمَع النراِس الرر إِْحَدى الرر
ْمَِن ْبُن َعْوٍف َقاَم َرُسوُل اهِ اآ ُيتُِم َصَاَتُه َفَأْفَزَع َذلَِك ملسو هيلع هللا ىلص ِخَرَة، َفَلار َسلرَم َعْبُد الرر
« َأْحَسنُْتمْ »َصَاَتُه َأْقَبَل َعَلْيِهْم ُثمر َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ُروا الترْسبِيَح َفَلار َقَى النربُِي ْسلِِمَن َفَأْكثَ امُ 

َاَة لَِوْقتَِها« َقْد َأَصْبُتمْ »َأْو َقاَل:   .() أخرجه مسلم .َيْغبُِطُهْم َأْن َصلرُوا الصر
 : فوات صاة الفجر 

ِي َغْزَوِة َتُبوَك، َفَلار ُكنرا بَِدَهاٍس ملسو هيلع هللا ىلص اَل: ُكنرا َمَع َرُسوِل اهِ قَ   َعْن َعْبِد اهِ ْبِن َمْسُعودٍ 
ْيَلَة ـَمْن َيْكَلُؤَنا ال »ملسو هيلع هللا ىلص: ْرِض، َقاَل َرُسوُل اهِ اأَ ِمَن  : َأَنا، َقاَل:  "لر  «إًِذا َتنَامُ »َقاَل بَِال 

، ْمُس، َواْسَتْيَقَظ ُفَان  ، َفُقْلنَا: َتَكلرُموا َحترى  َفنَاَم َحترى َطَلَعِت الشر ، َوُفَان  َوُفَان 
اْفَعُلوا َما ُكنُْتْم َتْفَعُلوَن، َوَكَذلَِك َيْفَعُل َمْن َناَم »َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َيْسَتْيِقَظ، َفاْسَتْيَقَظ َرُسوُل اهِ 

 َ ِِ  .()أخرجه الطحاوي «َأْو َن
أكثر من مرة، ي ملسو هيلع هللا ىلص وفوات صاة الفجر حتى ترتفع الشمس، حدث لرسول اه 

 غزوة احديبية، وغزوة خير، وغزوة تبوك.
 : وصول جيش امسلمن إى تبوك 

إِنرُكْم َسَتْأُتوَن َغًدا، إِْن »إى تبوك بيوم واحد قال أصحابه: ملسو هيلع هللا ىلص قبل أن يصل الرسول 
ُكْم َلْن َتْأُتوَها َحترى ُيْضِحَي النرَهاُر،  َفَمْن َجاَءَها ِمنُْكْم َفَا َيَمسر َشاَء اُه، َعْنَ َتُبوَك، َوإِنر

اِك َتبُِض الَفِجْئنَاَها َوَقْد َسَبَقنَا إَِلْيَها َرُجَاِن، وَ « ِمْن َماِئَها َشْيًئا َحترى آِيَ  َعْنُ ِمْثُل الِرَ
ٍء ِمْن َماٍء، َقاَل َفَسَأَهَُا رَ  َقاَا: َنَعْم، « ا؟َهْل َمَسْسُتَا ِمْن َماِئَها َشْيئً ملسو هيلع هللا ىلص » ُسوُل اهبَِيْ

 ، َوَقاَل َهَُا َما َشاَء اهُ َأْن َيُقوَل. ملسو هيلع هللا ىلصَفَسبرُهَا النربُِي 
ٍء، َقاَل َوَغَسَل َرُسوُل الَقاَل: ُثمر َغَرُفوا بَِأْيِدهِْم ِمَن  َعْنِ َقلِيًا َقلِيًا، َحترى اْجَتَمَع ِي َيْ

َشكر  -َعْنُ بَِاٍء ُمنَْهِمٍر َأْو َقاَل: َغِزيٍر الَأَعاَدُه فِيَها، َفَجَرِت  فِيِه َيَدْيِه َوَوْجَهُه، ُثمر ملسو هيلع هللا ىلص اهِ 
ِِ  َأُهَُا َقاَل  ، » :َحترى اْسَتَقى النراُس، ُثمر َقاَل  -َأُبو َع ُيوِشُك، َيا ُمَعاُذ إِْن َطاَلْت بَِك َحَياة 

 .()مسلم أخرجه «َأْن َتَرى َما َهاُهنَا َقْد ُملَِئ ِجنَاًنا
 إى تبوك ربت له قبة.ملسو هيلع هللا ىلص وما وصل الرسول 
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 .ِي ُقبرٍة ِمْن َأَدمٍ ِي َغْزَوِة َتُبوَك َوُهَو ملسو هيلع هللا ىلص َأَتْيُت النربِير  قال:  عن عوف بن مالك
 .()أخرجه البخاري

ُكْم بَِخْرِ النراِس »ي تبوك خطب ي أصحابه، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص وما استقر رسول اه  َأَا ُأْخِرُ
َأْو َعَى  -َرِ النراِس، إِنر ِمْن َخْرِ النراِس: َرُجًا  َعِمَل ِي َسبِيِل اهِ َعَى َظْهِر َفَرِسِه وَ 

َجِريًئا، ْوُت، َوإِنر ِمْن َرِ النراِس: َرُجًا َفاِجًرا َحترى َيْأتَِيُه امَ  -َدَمْيِه َظْهِر َبِعِرِه، َأْو َعَى قَ 
ٍء ِمنْهُ  اه َيْقَرُأ ِكَتاَب   .() أخرجه أمد «َوَا َيْرَعِوي  إَِى َيْ

ي تبوك عرين يوما، م يلق كيدًا، وم يواجه عدوًا، وكان يرسل ملسو هيلع هللا ىلص وأقام الرسول 
 الَايا إى القبائل عى أطراف الشام، وأرسل رسالة إى هرقل عظيم الروم.

ك، وإذا قام يصِ من الليل حرس ي كل ليلة حن إقامته بتبوـُيملسو هيلع هللا ىلص وكان رسول اه 
 ل من أصحابه حرسونه.ااجتمع وراءه رج

أصحابه ري اه عنهم أها ستهب عليهم وهم ي تبوك ريح شديدة، ملسو هيلع هللا ىلص وأخر 
 فهبت كا أخر.

اِعِدِي   َغْزَوَة َتُبوَك، َفَلار َجاَء َواِدَي ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َغَزْوَنا َمَع النربِِي   َعْن َأِي ُمَْيٍد السر
، َوَخَرَص َرُسوُل «ُصوااْخرُ »ِأَْصَحابِِه: ملسو هيلع هللا ىلص الُقَرى إَِذا اْمَرَأة  ِي َحِديَقٍة َهَا، َفَقاَل النربُِي 

َة َأْوُسٍق، َفَقاَل َهَا: ملسو هيلع هللا ىلص  اه َا »َتُبوَك َقاَل: َفَلار َأَتْينَا « ْخُرُج ِمنَْهاـَأْحِي َما يَ »َعَرَ َأَما إِهر
ْيَلةَ سـَ ، َوَمْن َكاَن َمَعُه َبِعر  َفْلَيْعِقْلهُ  َتُهُب اللر ، َفَا َيُقوَمنر َأَحد  َفَعَقْلنَاَها، « ِريح  َشِديَدة 

، فَ  ، َفَقاَم َرُجل   .()أخرجه البخاري .َقْتُه بَِجَبِل َطِيءالَوَهبرْت ِريح  َشِديَدة 
 وهو ي تبوك عن بعض أراط الساعة. ملسو هيلع هللا ىلصوأخر 

ي غزوة تبوك، وهو ي قبة من ملسو هيلع هللا ىلص قال: أتيت النبي  ي وعن عوف بن مالك اأشجع
اَعِة: َمْوِي، ُثمر َفْتُح َبْيِت امَْقِدِس، ُثمر ُمْوتَ »أدم فقال:  ان  َيْأُخُذ اْعُدْد ِسًتا َبْنَ َيَدِي السر

ُجُل ِماَئَة ِدينَاٍر َفَيَظُل َساِخًطا، ُثمر  فِيُكْم َكُقَعاِص الَغنَِم، ُثمر اْستَِفاَضُة امَاِل َحترى ُيْعَطى الرر
، فِْتنَة  اَ َيْبَقى َبْيت  ِمَن الَعَرِب إِار َدَخَلْتُه، ُثمر ُهْدَنة  َتُكوُن َبيْنَُكْم َوَبْنَ َبنِي اأَْصَفرِ 

َت ُكِل َغاَيٍة اْثنَا َعَرَ  َت َثَانَِن َغاَيًة، َحْ  .(0)البخاري أخرجه «ًفاالَفَيْغِدُروَن َفَيْأُتوَنُكْم َحْ
 وهو ي غزوة تبوك عن سرة امصِ.ملسو هيلع هللا ىلص وسئل 

                                                 
 (.9999) برقم أخرجه البخاري( 9)
 (.  99995برقم ) أخرجه أمد/حسن (9)
 (. 9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (. 9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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ِة ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َرُسوَل اهِ  ري اه عنها َعْن َعاِئَشةَ  ؟ ـالُسِئَل ِي َغْزَوِة َتُبوَك َعْن ُسْرَ ِِ ُمَص
ْحلِ »َفَقاَل:   .()أخرجه مسلم «َكُمْؤِخَرِة الرر

 وامؤخرة : هي العود القائم ي آخر الرحل.
اإنسان إذا وقع الطاعون ي مكان  أصحابه ما يفعلملسو هيلع هللا ىلص ك أخر الرسول وي غزوة تبو

ُْرُجوا ِمنْهَ »فقال:  ََ ا َفَا  ا إَِذا َوَقَع الطراُعوُن بَِأْرٍض َوَأْنُتْم ِهَ ا، َوإَِذا َوَقَع بَِأْرٍض َوَلْسُتْم ِهَ
 .()أخرجه أمد «َفَا َتْقَدُموا َعَلْيهِ 

  م يعطهن نبي قبله : مساً ملسو هيلع هللا ىلص إعطاء النبي 
 َعاَم َغْزَوِة َتُبوَك َقاَم ِمَن اللرْيلِ ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َرُسوَل اهِ ري اه عنها عن عبد اه بن عمر 
، َفاْجَتَمَع َوَراَءهُ  ِِ َف إَِلْيِهْم،  ُيَص ِرَجال  ِمْن َأْصَحابِِه َحُْرُسوَنُه، َحترى إَِذا َصىر َواْنَرَ

ا َأَنا َفُأْرِسْلُت إَِى النراِس » َفَقاَل َهُْم: : َأمر ِِ ْيَلَة َمًْسا، َما ُأْعِطَيُهنر َأَحد  َقْب َلَقْد ُأْعِطيُت اللر
 ِِ ًة، َوَكاَن َمْن َقْب ُت َعَى  ُكِلِهْم َعامر َعُدِو بِالُرْعِب، َوَلْو الإِنرَا ُيْرَسُل إَِى َقْوِمِه، َوُنِرْ

 َِ ْت  ِِ الَكاَن َبْينِي َوَبْينَُهْم َمِسَرُة َشْهٍر مَُِلَئ ِمنُْه ُرْعًبا، َوُأِحلر َغنَاِئُم آُكُلَها، َوَكاَن َمْن َقْب
َِ ْحِرُقوَهَ ـُيَعِظُموَن َأْكَلَها، َكاُنوا يُ  ْرُض َمَساِجَد َوَطُهوًرا، َأْينََا َأْدَرَكْتنِي اأَ ا، َوُجِعَلْت 

ِِ ُيَعِظُموَن َذلَِك، إِنرَا َكاُنوا ُيَصُلوَن ِي  ْيُت، َوَكاَن َمْن َقْب ْحُت َوَصلر َاُة َمَسر الصر
: َسْل اخَ َكنَاِئِسِهْم َوبَِيِعِهْم، وَ  َِ ْرُت اِمَسُة ِهَي َما ِهَي، ِقيَل  َفإِنر ُكلر َنبِي  َقْد َسَأَل، َفَأخر

 .()أخرجه أمد «ِقَياَمِة، َفِهَي َلُكْم َومَِْن َشِهَد َأْن َا إَِلَه إِار اهُالَمْسَأَلتِي إَِى َيْوِم 
:  ُأْعطِيُت َمًْسا َمْ ُيْعَطُهنر َأَحد  »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َأنر النربِير   ْبن َعْبِد اه رَجابِ وعن  ِِ َقْب

َِ اأَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا، َفَأُيَا َرُجٍل ِمْن  ُت بِالُرْعِب َمِسَرَة َشْهٍر، َوُجِعَلْت  ُنِرْ
، َوُأْعطِيُت  ِِ َِ امََغانُِم َوَمْ َحِلر ِأََحٍد َقْب َاُة َفْلُيَصِل، َوُأِحلرْت  تِي َأْدَرَكْتُه الصر ُأمر

َفاَعَة، َوكَ  ةً الشر ًة َوُبِعْثُت إَِى النراِس َعامر  .(0) متفق عليه. «اَن النربُِي ُيْبَعُث إَِى َقْوِمِه َخاصر
  يلة :أمصاحة أهل 

، وأعطاه ملسو هيلع هللا ىلصوهو بتبوك حنة بن روبة، صاحب أيلة، فصالح النبي ملسو هيلع هللا ىلص جاء إى النبي 
بغلة ملسو هيلع هللا ىلص  اجزية ثاثائة دينار كل سنة، وكان معه ثاثائة رجل، وأهدى للرسول

 بردًا، وكتب له وأهل أيلة كتابًا.ملسو هيلع هللا ىلص بيضاء، فكساه رسول اه 
                                                 

 (.  955برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.  99999برقم ) أخرجه أمد/ صحيح( 9)
 (.  9999برقم ) أخرجه أمد/ صحيح( 9)
 (.  999) (، ومسلم برقم999برقم )  أخرجه البخاري/ متفق عليه( 9)
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اِعِدِي  َغْزَوَة َتُبوَك، َفَلار َجاَء َواِدَي ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َغَزْوَنا َمَع النربِِي   َعْن َأِي ُمَْيٍد السر
َرُسوُل ، َوَخَرَص «اْخُرُصوا»ِه: ِأَْصَحابِ ملسو هيلع هللا ىلص الُقَرى إَِذا اْمَرَأة  ِي َحِديَقٍة َهَا، َفَقاَل النربُِي 

َة َأْوُسٍق، َفَقاَل َهَا: ملسو هيلع هللا ىلص  اه ُرُج ِمنَْها»َعَرَ َا »َفَلار َأَتْينَا َتُبوَك َقاَل: « َأْحِي َما َخْ َأَما إِهر
، َوَمْن َكاَن َمَعُه َبِعر  َفْلَيعْ  ، َفَا َيُقوَمنر َأَحد  ْيَلَة ِريح  َشِديَدة  َفَعَقْلنَاَها، « ِقْلهُ َسَتُهُب اللر

، فَ  ، َفَقاَم َرُجل  ، َبْغَلًة ملسو هيلع هللا ىلصَقْتُه بَِجَبِل َطِيٍء، َوَأْهَدى َمِلُك َأْيَلَة لِلنربِِي الَوَهبرْت ِريح  َشِديَدة 
 .()أخرجه البخاري .َبْيَضاَء، َوَكَساُه ُبْرًدا َوَكَتَب َلُه بَِبْحِرِهمْ 

 : مصاحة أهل جرباء وأدرح 
وهو بتبوك هود جرباء وأدرح، فأعطوه اجزية مائة دينار ي ملسو هيلع هللا ىلص ول اه أتى إى رس

 ملسو هيلع هللا ىلص.كتابًا، أهم آمنون بأمان اه، وأمان حمد ملسو هيلع هللا ىلص كل رجب، وكتب هم 
 : بعث خالد بن الوليد إى أكيدر دومة اجندل 

ي أربعائة وعرين فارسًا إى أكيدر بن عبد  خالد بن الوليد ملسو هيلع هللا ىلص بعث رسول اه 
 بدومة اجندل.املك، 

، فخرج أكيدر يصيد البقر مع أخيه «إنك ستجده يصيد البقر»ملسو هيلع هللا ىلص: وقال له رسول اه 
 ، وأر أكيدر وقتل أخوه حسان.حسان، فتلقتهم خيل خالد 

، عى أن يفتح له دومة ملسو هيلع هللا ىلصوأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأي به رسول اه 
 اجندل ففعل.

ة رمح، فعزل خالد ة رأس، وأربعائة درع، وأربعائوصاحه عى ألفي بعر، وثانائ
 به، فصار لكل رجل منهم مس ، ثم قسم ما بقي بن أصحاملسو هيلع هللا ىلصفي رسول اه ص

، فصاحه عى اجزية، وم يسلم، ملسو هيلع هللا ىلصثم قدم خالد بأكيدر عى رسول اه ، فرائض
، بغلة بيضاء، وجبة من سندس، منسوج فيها الذهبملسو هيلع هللا ىلص وأهدى أكيدر إى رسول اه 

 فعجب الناس منها.
اءالعن  ُة َحِريٍر، َفَجَعَل َأْصَحاُبُه َيْلِمُسوَهَا ملسو هيلع هللا ىلص ُأْهِدَيْت لَِرُسوِل اهِ  :قال   َرَ ُحلر

نرِة، اجَ َأَتْعَجُبوَن ِمْن لِِن َهِذِه؟ مََنَاِديُل َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ِي »َوَيْعَجُبوَن ِمْن لِينَِها، َفَقاَل: 
 .()متفق عليه «َنُ لأوَ َخْر  ِمنَْها 

                                                 
 (.  9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (. 9999(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
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ي اجهاد  وأكيدر دومة اجندل كان نرانيًا، وم يسلم، وقد قتله خالد بن الوليد 
 . ي خافة أي بكر الصديق 

 : وفاة ذو البجادين 
 .  توي ي تبوك عبد اه ذو البجادين امزي

ي غزوة ملسو هيلع هللا ىلص : قمت ي جوف الليل، وأنا مع رسول اه قال عبد اه بن مسعود 
ملسو هيلع هللا ىلص تبوك، فرأيت شعلة من نار ي ناحية العسكر، فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول اه 

وأبو بكر وعمر ري اه عنها، وإذا عبد اه ذو البجادين قد مات، وإذا هم قد 
ي حفرته، وأبو بكر وعمر ري اه عنها يدليانه إليه، ملسو هيلع هللا ىلص حفروا له، ورسول اه 

 .«هم إي قد أمسيت راضيًا عنه فارض عنهالل»ملسو هيلع هللا ىلص: وهو يقول 
 فقلت: يا ليتني كنت صاحب احفرة .

  إى امدينة :ملسو هيلع هللا ىلص رجوع النبي 
إى ملسو هيلع هللا ىلص ي تبوك عرين يومًا، وم يلق كيدًا من أي عدو، ثم رجع ملسو هيلع هللا ىلص أقام النبي 

 امدينة منترًا، وكفى اه امؤمنن القتال.
 إى امدينة حصلت أمور منها :ملسو هيلع هللا ىلص وي طريقه 

 ، ويباعد من النار:العمل الذي يدخل اجنةب ملسو هيلع هللا ىلصخباره إ

ِي َسَفٍر َفَأْصَبْحُت َيْوًما َقِريًبا ِمنُْه َوَنْحُن ملسو هيلع هللا ىلص ُكنُْت َمَع النربِِي  : َقاَل   ُمَعاِذ ْبِن َجَبلٍ  عنْ 
ِي بَِعَمٍل ُيْدِخُلنِي  َيا َرُسوَل اه ُر َفُقْلُت َنِس  َلَقْد » : َقاَل  ؟َوُيَباِعُدِي َعْن النرارِ  ،نرةَ اجَ َأْخِرْ
ُه َلَيِس  ،َتنِي َعْن َعِظيمٍ لأَس  ُه اه َعَلْيِه َتْعُبُد اهَوإِنر َ َر ْك بِِه َشْيًئا ر  َعَى َمْن َي َوُتِقيُم  ،َوَا ُتْرِ

َاةَ  َكاةَ َوتُ  ،الصر ُج  ،َوَتُصوُم َرَمَضانَ  ،ْؤِي الزر َأَا َأُدُلَك َعَى َأْبَواِب » :ُثمر َقاَل  «َبْيَت ال َوَحُ
ْوُم ُجنرة   ،ْرِ اخَ  َدَقُة ُتْطِفُئ  ،الصر ُجِل ِمْن  ،اُء النرارَ امَ ِطيَئَة َكَا ُيْطِفُئ اخَ َوالصر َوَصَاُة الرر

ْم َعْن " َتَا  َقاَل ُثمر  «َجْوِف اللرْيلِ  َِ ُجنُوُهُ   ."َيْعَمُلونَ "  َحترى َبَلغَ  " َضاِجعِ امَ َتَتَجا
َك بَِرْأِس » :َقاَل ُثمر   : َبَى َيا َرُسوَل اه.ُقْلُت  «َوِذْرَوِة َسنَاِمهِ  ،َوَعُموِدهِ  ،ْمِر ُكِلهِ اأَ َأَا ُأْخِرُ
َاةُ  ،ْسَامُ اإِ ْمِر اأَ َرْأُس » : َقاَل  َك » :ُثمر َقاَل  «َهادُ اجِ َوِذْرَوُة َسنَاِمِه  ،َوَعُموُدُه الصر َأَا ُأْخِرُ

: َيا َنبِير َفُقْلُت  «ُكفر َعَلْيَك َهَذا» :َخَذ بِلَِسانِِه َقاَل َفأَ  َبَى َيا َنبِير اه :ُقْلُت  «بَِمَاِك َذلَِك ُكِلهِ 
َوَهْل َيُكُب النراَس ِي النراِر  ،ُمَعاذُ  َثكَِلْتَك ُأُمَك َيا»َفَقاَل  ؟َوإِنرا مََُؤاَخُذوَن بَِا َنَتَكلرُم بِهِ  اه

 . () أخرجه الرمذي وابن ماجه «ِسنَتِِهمْ لأُد َعَى ُوُجوِهِهْم َأْو َعَى َمنَاِخِرِهْم إِار َحَصائِ 

                                                 
 .(9599) (، وأخرجه ابن ماجه9999ذي برقم )أخرجه الرم /صحيح (9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=32
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=32
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2541&idto=2542&bk_no=2&ID=1662#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2541&idto=2542&bk_no=2&ID=1662#docu
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من تبوك، تآمر بضعة عر رجًا من امنافقن عى الغدر ملسو هيلع هللا ىلص ي طريق عودة النبي  -9
، ومزامته عى العقبة، ليطرحوه من راحلته عى اأرض، ولكن اه ملسو هيلع هللا ىلصبرسول اه 

 عصمه منهم.

ِمْن َغْزَوِة َتُبوَك َأَمَر ُمنَاِدًيا َفنَاَدى: إِنر ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اهِ ا َأْقَبَل َقاَل: مر   َعْن َأِي الُطَفْيلِ 
، َفَبْينََا َرُسوُل اهِ الَرُسوَل اهِ َأَخَذ  َيُقوُدُه ُحَذْيَفُة َوَيُسوُق بِِه ملسو هيلع هللا ىلص َعَقَبَة، َفَا َيْأُخْذَها َأَحد 

َواحِ  ر  إِْذ َأْقَبَل َرْهط  ُمَتَلِثُموَن َعَى الرر ًرا َوُهَو َيُسوُق بَِرُسوِل اهِ َعار ، ملسو هيلع هللا ىلصِل، َغَشْوا َعار
َواحِ  ُب ُوُجوَه الرر ر  َيْرِ َحترى َهَبَط  «َقْد، َقدْ  »َذْيَفَة: ـُحملسو هيلع هللا ىلص ِل، َفَقاَل َرُسوُل اهِ َوَأْقَبَل َعار

، َفَقاَل:ملسو هيلع هللا ىلص ، َفَلار َهَبَط َرُسوُل اهِ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهِ  ر  ُر، َهْل َعَرْفَت  » َنَزَل َوَرَجَع َعار َيا َعار
َواِحِل وَ  «َقْوَم؟ ال َة الرر  «َهْل َتْدِري َما َأَراُدوا؟  »َقْوُم ُمَتَلِثُموَن َقاَل: الَفَقاَل: َقْد َعَرْفُت َعامر

 .()خرجه أمدأ «َفَيْطَرُحوهُ ملسو هيلع هللا ىلص َأَراُدوا َأْن َينِْفُروا بَِرُسوِل اهِ »َقاَل: اهُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل: 
                  وأنزل اه ي شأن امنافقن : 

                                 
                                    

 .[99/التوبة]                
وأصحابه إى وادي القرى ملسو هيلع هللا ىلص وصل سره إى امدينة، فلا ملسو هيلع هللا ىلص ثم أكمل رسول اه 

ْل »قال أصحابه:  َل َمِعي َفْلَيَتَعجر « إِِي ُمَتَعِجل  إَِى اَمِدينَِة، َفَمْن َأَراَد ِمنُْكْم َأْن َيَتَعجر
َف َعَى امَِدينَِة َقاَل:  َفَلار  ُبنَا حِ ـَهَذا ُجَبْيل  يُ »َفَلار َرَأى ُأُحًدا َقاَل: « َهِذِه َطاَبةُ »َأْرَ

ُكْم بَِخْرِ ُدوِر اأَْنَصارِ  اِر، ُثمر ُدوُر َبنِي »َقاُلوا: َبَى، َقاَل: « َوُنِحُبُه، َأاَ ُأْخِرُ ُدوُر َبنِي النرجر
َوِي ُكِل ُدوِر  -َأْو ُدوُر َبنِي اَحاِرِث ْبِن اخَْزَرِج  -َعْبِد اأَْشَهِل، ُثمر ُدوُر َبنِي  َساِعَدَة 

ا -َيْعنِي  -ِر اأَْنَصا  .()أخرجه البخاري «َخْرً
 : هدم مسجد الرار 

إى ذي أوان، بلد قريب من امدينة، جاءه ماعة من ملسو هيلع هللا ىلص ما وصل رسول اه 
امنافقن، وسألوه أن يأي مسجدهم بقباء، ليصِ فيه، وهو مسجد الرار، الذي 

 الدين. للكيد لإسام وامسلمن حت ستار اَذه امنافقون مكاناً 
                                                 

 (.  99959برقم ) أخرجه أمد/ صحيح(9)
 (.  9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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                فأنزل اه تعاى ي هذا الشأن: 
                                 
                                     

 .[999-999] التوبة/                      
مالك بن الُدخشم، ومعن بن عدي، فقال ملسو هيلع هللا ىلص  فلا نزلت هذه اآيات دعا رسول اه

 .«هذا امسجد الظام أهله، فاهدماه وحرقاه إىانطلقا »ها: 
 فخرجا ريعن حتى أتياه، فأشعا فيه النران وهدماه.

أخذوا  أخر أصحابه الذين معه ي غزوة تبوك بأن بامدينة ناساً ملسو هيلع هللا ىلص ثم إن رسول اه 
 العذر.أجر الغزو معهم كامًا، حبسهم 

ِدينَِة َخْلَفنَا َما َسَلْكنَا ِشْعًبا ، َوَا َواِدًيا إِار امَ إِنر َأْقَواًما بِ » قال : ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   عن أنس
  .()أخرجه البخاري «ُعْذرُ الَوُهْم َمَعنَا فِيِه َحَبَسُهُم 

  وأصحابه :ملسو هيلع هللا ىلص استقبال النبي 
، فخرجوا إى ثنية الوداع من تبوكملسو هيلع هللا ىلص تسامع الناس ي امدينة بمقدم رسول اه 

 يتلقونه بحفاوة، وفرح ورور بالغ، وجعل النساء والصبيان والوائد يقولون:
 من ثنيات الوداعـــــــــــــا       طلع البدر علين

 ا ه داعــــــــــــــــما دع       ر عليناكوجب الش    
اِئِب  ى النربِير  َخَرْجُت َمعَ  َأْذُكُر َأِي  قال :  َعِن السر إَِى َثنِيرِة الَوَداِع ملسو هيلع هللا ىلص الِصْبَياِن َنَتَلقر

 .()أخرجه البخاري .َمْقَدَمُه ِمْن َغْزَوِة َتُبوكَ 
إى تبوك ي رجب، وعودته من تبوك إى امدينة ي رمضان ملسو هيلع هللا ىلص وكان خروج النبي 

 ضحى، من السنة التاسعة للهجرة.
 فيه ركعتن، ثم جلس للناس، فجاء إذا قدم من سفر بدأ بامسجد، فصىملسو هيلع هللا ىلص وكان 

رجًا  ناأعراب الذين َلفوا عن غزوة تبوك، وكان عددهم بضعة وثانوامنافقون 
 فاعتذروا بشتى اأعذار.

                                                 
 (.  9995برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.  9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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منهم عانيتهم، واستغفر هم، ووكل رائرهم إى اه، فعاتبه ربه وعفا ملسو هيلع هللا ىلص فقبل النبي 
                          عنه بقوله: 

 .[99/التوبة]      
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، 

، وقبول التوبة من امؤمنن الصادقن، اخارجن وذكل فضل امجاهدين امخلصن
 الغزوة وامتخلفن. ي هذه منهم

  اه فيها ثواب امؤمنن الصادقن، كا بنر وتعتر سورة التوبة آخر إنذار للبرية، بنر 
 سوء عاقبة الكفر والنفاق، وعقوبة القعود عن الدعوة واجهاد ي سبيل اه.

 ة تبوك :أمر امتخلفن عن غزو 
 وأصحابه ري اه عنهم: أمر أي لبابة -9

ُفوا بُِذُنوِهِْم  " :تعاى َقْوله ري اه عنها ي اْبِن َعبراس َعنِ  َخَلُطوا َوآَخُروَن اْعَرَ
َة َرهْ  "  َعَمًا َصاِحًا َوآَخَر َسِيًئا لرُفوا َعِن النربِِي َقاَل : َكاُنوا َعَرَ َ ََ  ِي َغْزَوةِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٍط 

ْسِجِد ، َفَكاَن امَ َأْوَثَق َسْبَعة  ِمنُْهْم َأْنُفَسُهْم بَِسَواِري  ملسو هيلع هللا ىلص َفَلار َحَرَ ُرُجوُع النربِِي   َتُبوَك، 
وثُِقوَن امُ َمْن َهُؤَاِء  »َفَلار َرآُهْم َقاَل :   ْسِجِد َعَلْيِهمْ امَ إَِذا َرَجَع ِي  ملسو هيلع هللا ىلص بِِي َمُر النر ـمَ 

َواِري ؟ لر  َأُبو ُلَباَبةَ  َقاُلوا : َهَذا «َأْنُفَسُهْم بِالسر َ ََ  ، ُفوا َعنَْك َيا َرُسوَل اهَوَأْصَحاب  َلُه 
 َحترى ُتْطلَِقُهْم َوَتْعُذَرُهْم . َوَحَلُفوا َا ُيْطلُِقُهْم َأَحد  

ِذي  ُذُرُهْم َحترى َيُكوَن اهَا ُأْطلُِقُهْم َوَا َأعْ  َوَأَنا ُأْقِسُم بِاه»: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل النربُِي   ُهَو الر
لرُفوا َعِن  َ ََ لَِك َقاُلوا : . َفَلار َبَلَغُهْم ذَ «ْسلِِمَن امُ َغْزِو َمَع الُيْطلُِقُهْم ، َرِغُبوا َعنِي َو

ُروَن َوآَخ "  :َتَباَرَك َوَتَعاَى  اه الرِذي ُيْطلُِقنَا . َفَأْنَزَل  هْنُفَسنَا َحترى َيُكوَن اَوَنْحُن َا ُنْطلُِق أَ 
ُفوا بُِذُنوِهِْم َخَلُطوا َعَمًا َصاِحًا َوآَخَر َسيِ    َعَسىوَ  " َأْن َيُتوَب َعَلْيِهمْ  ًئا َعَسى اهاْعَرَ

 َواِجب  . ِمَن اه
 أخرجه الطري ي جامع البيانَفَأْطَلَقُهْم َوَعَذَرُهْم. ملسو هيلع هللا ىلص َفَلار َنَزَلْت َأْرَسَل إَِلْيِهُم النربُِي  

 () . 

                                                 
 .(9/999)الطري ي جامع البيان أخرجه /حسن (9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2375&idto=2375&bk_no=50&ID=2387#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2375&idto=2375&bk_no=50&ID=2387#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2375&idto=2375&bk_no=50&ID=2387#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2375&idto=2375&bk_no=50&ID=2387#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2375&idto=2375&bk_no=50&ID=2387#docu
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 أمر كعب بن مالك وصاحبيه ري اه عنهم: -9

لرْف َعْن َرُسوِل اهَمْ قال:  عن كعب بن مالك  َ ََ ِي َغْزَوٍة َغَزاَها إِار ِي َغْزَوِة ملسو هيلع هللا ىلص  َأ
لرَف َعنَْها، َ ََ ْفُت ِي َغْزَوِة َبْدٍر، َوَمْ ُيَعاتِْب َأَحًدا  لر َ ََ َا  َتُبوَك، َغْرَ َأِي ُكنُْت   َخَرَج إِنر

َبْينَُهْم َوَبْنَ َعُدِوِهْم َعَى َغْرِ ِميَعاٍد،  َرْيٍش، َحترى َمََع اهُيِريُد ِعَر قُ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اه
َِ ملسو هيلع هللا ىلص  ْد َشِهْدُت َمَع َرُسوِل اهَوَلقَ  َلْيَلَة الَعَقَبِة، ِحَن َتَواَثْقنَا َعَى اِإْسَاِم، َوَما ُأِحُب َأنر 

 .َد َبْدٍر، َوإِْن َكاَنْت َبْدر  َأْذَكَر ِي النراِس ِمنَْهاِهَا َمْشهَ 
لرْفُت َعنُْه،  َ ََ َ ِحَن  ََ ي: َأِي َمْ َأُكْن َقُط َأْقَوى َواَ َأْي ِي تِْلَك الَغَزاِة،  َكاَن ِمْن َخَرِ

 َيُكْن ُهَا ِي تِْلَك الَغْزَوِة، َوَمْ َما اْجَتَمَعْت ِعنِْدي َقْبَلُه َراِحَلَتاِن َقُط، َحترى َمَْعتُ  َواه
َها، َحترى َكاَنْت تِْلَك الغَ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اه ى بَِغْرِ  ْزَوُة، َغَزاَها َرُسوُل اهُيِريُد َغْزَوًة إِار َورر

ُمْسلِِمَن َأْمَرُهْم ِي َحر  َشِديٍد، َواْسَتْقَبَل َسَفًرا َبِعيًدا، َوَمَفاًزا َوَعُدًوا َكثًِرا، َفَجىر لِلْ ملسو هيلع هللا ىلص 
ُهْم بَِوْجِهِه الرِذي ُيِريُد، َوامُ  ُبوا ُأْهَبَة َغْزِوِهْم، َفَأْخَرَ ، ملسو هيلع هللا ىلص  ْسلُِموَن َمَع َرُسوِل اهلَِيَتَأهر َكثِر 

، ُيِريُد الِديَوانَ  َمُعُهْم ِكَتاب  َحافِظ   .َواَ َجْ
: َفَا َرُجل  ُيِريُد َأْن َيَتَغيرَب   ،  َينِْزْل فِيِه َوْحُي اهإِار َظنر َأْن َسَيْخَفى َلُه، َما َمْ  َقاَل َكْعب 

َز َرُسوُل اهتِْلَك الَغْزَوَة ِحَن َطاَبِت الِثَاُر َوالِظاَ ملسو هيلع هللا ىلص  َوَغَزا َرُسوُل اه هر ملسو هيلع هللا ىلص  ُل، َوَجَ
َز َمَعُهْم، َفأَ  هر ْرِجُع َوَمْ َأْقِض َشْيًئا، َفَأُقوُل ِي َوامُْسلُِموَن َمَعُه، َفَطِفْقُت َأْغُدو لَِكْي َأَجَ

: َأَنا َقاِدر  َعَلْيِه، َفَلْم َيَزْل َيَتَاَدى ِي َحترى اْشَتدر بِالنراِس اجِ  ِِ  ُد، َفَأْصَبَح َرُسوُل اهَنْف
ُز َبْعدَ ملسو هيلع هللا ىلص  هر ، ُثمر َواُمْسلُِموَن َمَعُه، َوَمْ َأْقِض ِمْن َجَهاِزي َشْيًئا، َفُقْلُت َأَجَ ُه بَِيْوٍم َأْو َيْوَمْنِ
َز، َفَرَجْعُت َوَمْ َأْقِض َشْيًئا، ُثمر َغَدْوُت، ُثمر احَ  هر ُقُهْم، َفَغَدْوُت َبْعَد َأْن َفَصُلوا ِأََجَ

ْمُت َأْن  ُعوا َوَتَفاَرَط الَغْزُو، َوَمَ َأْرَحَِل َرَجْعُت َوَمْ َأْقِض َشْيًئا، َفَلْم َيَزْل ِي َحترى َأْرَ
َِ َذلَِك، َفُكنُْت إَِذا َخَرْجُت ِي النراِس َبْعَد ُخُروِج  ْر  َفُأْدِرَكُهْم، َوَلْيَتنِي َفَعْلُت، َفَلْم ُيَقدر

َفُطْفُت فِيِهْم، َأْحَزَننِي َأِي اَ َأَرى إِار َرُجًا َمْغُموًصا َعَلْيِه النَِفاُق، َأْو ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل اه
 .َحترى َبَلَغ َتُبوكَ ملسو هيلع هللا ىلص  َمْ َيْذُكْرِي َرُسوُل اهِمَن الُضَعَفاِء، وَ  َر اهْن َعذَ مر ـَرُجًا مِ 

ي َسلَِمَة: َيا َفَقاَل َرُجل  ِمْن َبنِ « َما َفَعَل َكْعب  »َفَقاَل: َوُهَو َجالِس  ِي الَقْوِم بَِتُبوَك:  
َيا  ٍل: بِْئَس َما ُقْلَت، َواهِه، َفَقاَل ُمَعاُذ ْبُن َجبَ َحَبَسُه ُبْرَداُه، َوَنَظُرُه ِي ِعْطفِ  ،َرُسوَل اه
ا، َفَسَكَت َرُسوُل اهَما َعلِْمنَا َعَلْيِه إِار َخ  َرُسوَل اه ، َقاَل َكْعُب ْبُن َمالٍِك: َفَلار ملسو هيلع هللا ىلص ْرً

ُر ا ِي َمِي، َوَطِفْقُت َأَتَذكر َه َقافًِا َحَرَ ُه َتَوجر لَكِذَب، َوَأُقوُل: بَِاَذا َأْخُرُج ِمْن َبَلَغنِي َأنر
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، َفَلار  ِِ ملسو هيلع هللا ىلص   ِقيَل: إِنر َرُسوَل اهَسَخطِِه َغًدا، َواْسَتَعنُْت َعَى َذلَِك بُِكِل ِذي َرْأٍي ِمْن َأْه
ءٍ  ،  َقْد َأَظلر َقاِدًما َزاَح َعنِي الَباطُِل، َوَعَرْفُت َأِي َلْن َأْخُرَج ِمنُْه َأَبًدا بَِيْ فِيِه َكِذب 

ْسِجِد، امَ َقاِدًما، َوَكاَن إَِذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر، َبَدَأ بِ ملسو هيلع هللا ىلص اه َفَأْمَْعُت ِصْدَقُه، َوَأْصَبَح َرُسوُل 
ُفوَن، َفَطِفُقوا َيْعَتِذُرونَ  ، ُثمر َجَلَس لِلنراِس، َفَلار َفَعَل َذلَِك َجاَءُه امَُخلر َكُع فِيِه َرْكَعَتْنِ  َفَرْ

َعَانَِيَتُهْم، ملسو هيلع هللا ىلص  َقبَِل ِمنُْهْم َرُسوُل اهإَِلْيِه َوَحْلُِفوَن َلُه، َوَكاُنوا بِْضَعًة َوَثَانَِن َرُجًا، فَ 
اِئَرُهْم إَِى اهَوَباَيَعُهْم َواْسَتْغَفَر َهُْم، َووَ   .َكَل َرَ

َم َتَبُسَم امُ   َفِجْئُت َأْمِي َحترى « َتَعاَل »ْغَضِب، ُثمر َقاَل: َفِجْئُتُه َفَلار َسلرْمُت َعَلْيِه َتَبسر
 : َِ َفَك، َأَمْ َتُكْن َقْد اْبَتْعَت َظْهَركَ »َجَلْسُت َبْنَ َيَدْيِه ، َفَقاَل  ُقْلُت: َبَى، إِِي فَ «. َما َخلر

َك ِمْن َأْهِل الُدْنَيا، َلَرَأْيُت َأْن َسأَ  َواه ْخُرُج ِمْن َسَخطِِه بُِعْذٍر، َوَلَقْد َلْو َجَلْسُت ِعنَْد َغْرِ
ْثُتَك الَيْوَم َحِديَث َكِذٍب َتْرَى بِ ُت َجَدًا، َوَلكِنِي َواهُأْعطِي ِه ، َلَقْد َعلِْمُت َلِئْن َحدر

ر فِي َعنِي، َلُيوِشَكنر اه َِ ُد َع ْثُتَك َحِديَث ِصْدٍق، َجِ ، َوَلِئْن َحدر ر َِ  ِه، إِِي َأْن ُيْسِخَطَك َع
َِ ِمْن ُعْذٍر، َواه، َما ، اَ َواهَأَْرُجو فِيِه َعْفَو اه َ ِمنِي  َكاَن  ََ َما ُكنُْت َقُط َأْقَوى، َواَ َأْي
لرْفُت َعنَْك  َ ََ  .ِحَن 

ا َهَذا َفَقْد َصَدَق، فَ ملسو هيلع هللا ىلص: » َفَقاَل َرُسوُل اه  ُت، َوَثاَر َفُقمْ «. فِيَك  ُقْم َحترى َيْقِيَ اهَأمر
بَ  : َواهِرَجال  ِمْن َبنِي َسلَِمَة َفاتر َِ َما َعلِْمنَاَك ُكنَْت َأْذَنْبَت َذْنًبا َقْبَل َهَذا،  ُعوِي، َفَقاُلوا 

ُمَتَخِلُفوَن، َقْد ـبَِا اْعَتَذَر إَِلْيِه الملسو هيلع هللا ىلص  ْعَتَذْرَت إَِى َرُسوِل اهَوَلَقْد َعَجْزَت َأْن اَ َتُكوَن ا
َما َزاُلوا ُيَؤِنُبوِي َحترى َأَرْدُت َأْن  َلَك، َفَواهملسو هيلع هللا ىلص  َك اْستِْغَفاُر َرُسوِل اهَكافَِيَك َذْنبَ  َكانَ 

؟ َقاُلوا: َنَعْم، َرُجَاِن، َقااَ  ، ُثمر ُقْلُت َهُْم: َهْل َلِقَي َهَذا َمِعي َأَحد  ِِ َأْرِجَع َفُأَكِذَب َنْف
بِيِع ِمْثَل َما ُقْلَت، َفِقيَل َهُ  ا؟ َقاُلوا: ُمَراَرُة ْبُن الرر َا ِمْثُل َما ِقيَل َلَك، َفُقْلُت: َمْن ُمَ

، َقْد َشِهَدا َبْدًرا، فِيِهَا  َِ َرُجَلْنِ َصاِحَْنِ الَعْمِرُي، َوِهَاُل ْبُن ُأَميرَة الَواِقِفُي، َفَذَكُروا 
، َفَمَضْيُت ِحَن َذَكُروُمَ  ، وَ ُأْسَوة  َِ اُمْسلِِمَن َعْن َكَاِمنَا َأُهَا ملسو هيلع هللا ىلص  َهَى َرُسوُل اها 

 ِِ َرْت ِي َنْف وا َلنَا َحترى َتنَكر ُ لرَف َعنُْه، َفاْجَتنََبنَا النراُس، َوَتَغرر َ ََ الثرَاَثُة ِمْن َبْنِ َمْن 
تِي َأْعِرُف   .اأَْرُض َفَا ِهَي الر

ا  َفَلبِْثنَا َعَى َذلَِك َمِْسنَ   َِا َيْبكَِياِن، َوَأمر َِ ا َصاِحَباَي َفاْسَتَكاَنا َوَقَعَدا ِي ُبُيو َلْيَلًة، َفَأمر
َاَة َمَع امُْسلِِمَن، َوَأُطوُف  َأَنا، َفُكنُْت َأَشبر الَقْوِم َوَأْجَلَدُهْم َفُكنُْت َأْخُرُج َفَأْشَهُد الصر

، ِي اأَْسَواِق َواَ ُيَكِلُمنِ  َفُأَسِلُم َعَلْيِه َوُهَو ِي َجْلِِسِه َبْعَد ملسو هيلع هللا ىلص  َوآِي َرُسوَل اهي َأَحد 



999 
 

َك َشَفَتْيِه بَِرِد ال : َهْل َحرر ِِ َاِة، َفَأُقوُل ِي َنْف ِِ َقِريًبا ِمنُْه، ـالصر ر َأْم اَ؟ ُثمر ُأَص َِ َاِم َع سر
، َوإَِذا الَتَفُت َنْحَوُه َأْعَرَض َعنِي، َحترى َفُأَساِرُقُه النرَظَر، َفإَِذا َأْقَبْلُت َعَى َصاَ  ر ََ ِي َأْقَبَل إِ

ْرُت ِجَداَر َحاِئِط َأِي َقَتاَدَة، َوُهَو  ر َذلَِك ِمْن َجْفَوِة النراِس، َمَشْيُت َحترى َتَسور َِ إَِذا َطاَل َع
، فَ  ر ََ َاَم، َفُقْلُت: َيا َأَبا َواهَسلرْمُت َعَلْيِه، فَ اْبُن َعِمي َوَأَحُب النراِس إِ ر السر َِ  َما َردر َع

َوَرُسوَلُه؟ َفَسَكَت، َفُعْدُت َلُه َفنََشْدُتُه َفَسَكَت،  َهْل َتْعَلُمنِي ُأِحُب اه َقَتاَدَة، َأْنُشُدَك بِاه
ْرُت َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َفَفاَضْت َعْينَ  َفنََشْدُتُه، َفَقاَل: اه َفُعْدُت َلهُ  ْيُت َحترى َتَسور اَي، َوَتَولر

ْأِم، مِ  ،اِجَدارَ  ْن َقِدَم ـَقاَل: َفَبْينَا َأَنا َأْمِي بُِسوِق امَِدينَِة، إَِذا َنَبطِي  ِمْن َأْنَباِط َأْهِل الشر مر
َعاِم َيبِيُعُه بِ  َطِفَق النراُس ُيِشُروَن َلُه، ِدينَِة، َيُقوُل: َمْن َيُدُل َعَى َكْعِب ْبِن َمالٍِك، فَ امَ بِالطر

ُه َقْد َبَلَغنِي أَ  ا َبْعُد، َفإِنر اَن، َفإَِذا فِيِه: َأمر ر كَِتاًبا ِمْن َمِلِك َغسر ََ نر َحترى إَِذا َجاَءِي َدَفَع إِ
ا ُنَواِسَك، َفُقْلُت بَِداِر َهَواٍن، َواَ َمْضَيَعٍة، َفاحَْق بِنَ  َوَمْ َجَْعْلَك اه َصاِحَبَك َقْد َجَفاَك 

َا: وَ  َُ ا الترنُوَر َفَسَجْرُتُه ِهَا، َحترى إَِذا َمَضْت ــتَ َهَذا َأْيًضا ِمَن الَبَاِء، فمَرا َقَرْأ ْمُت ِهَ َيمر
ملسو هيلع هللا ىلص  ، َفَقاَل: إِنر َرُسوَل اهَيْأتِينِيملسو هيلع هللا ىلص  ، إَِذا َرُسوُل َرُسوِل اهَأْرَبُعوَن َلْيَلًة ِمَن اخَْمِسنَ 

َيْأُمُرَك َأْن َتْعَتِزَل اْمَرَأَتَك، َفُقْلُت: ُأَطِلُقَها؟ َأْم َماَذا َأْفَعُل؟ َقاَل: اَ، َبِل اْعَتِزْهَا َواَ 
َتْقَرْهَا، َوَأْرَسَل إَِى َصاِحَبير ِمْثَل َذلَِك، َفُقْلُت ِاْمَرَأِي: احَِقي بَِأْهلِِك، َفَتُكوِي 

 .ِي َهَذا اأَْمرِ  ِيَ اهَدُهْم، َحترى َيقْ ِعنْ 
: َفَجاَءِت اْمَرَأُة ِهَالِ   : إِنر ِهَاَل ، َفَقاَلْت: َيا َرُسوَل اهملسو هيلع هللا ىلص ْبِن ُأَميرَة َرُسوَل اه َقاَل َكْعب 

، َلْيَس َلُه  ، َفَهْل َتْكَرُه َأْن أْبَن ُأَميرَة َشْيخ  َضاِئع  «. ِك َيْقَربْ  اَ، َوَلكِْن اَ »ْخُدَمُه؟ َقاَل: َخاِدم 
ُه َواه ٍء، َواهَما بِِه  َقاَلْت: إِنر َما َزاَل َيْبكِي ُمنُْذ َكاَن ِمْن َأْمِرِه، َما َكاَن إَِى  َحَرَكة  إَِى َيْ

: لَ  ِِ َِ َبْعُض َأْه ِة ِي اْمَرَأتَِك َكَا َأِذَن ِاْمَرأَ ملسو هيلع هللا ىلص  ِو اْسَتْأَذْنَت َرُسوَل اهَيْوِمِه َهَذا، َفَقاَل 
ُدَمُه؟ َفُقْلُت: َواه ِهَاِل ْبِن ُأَميرَة َأنْ  ْ ينِي َما ، َوَما ُيْدرِ ملسو هيلع هللا ىلص َتْأِذُن فِيَها َرُسوَل اهاَ َأْس  ََ
؟ َفَلبِْثُت َبْعَد َذلَِك َعْرَ َلَياٍل، ملسو هيلع هللا ىلص  َيُقوُل َرُسوُل اه إَِذا اْسَتْأَذْنُتُه فِيَها، َوَأَنا َرُجل  َشاب 
َعْن َكَاِمنَا، َفَلار َصلرْيُت ملسو هيلع هللا ىلص  ِمْن ِحَن َهَى َرُسوُل اهنَا َمُْسوَن َلْيَلًة َحترى َكَمَلْت لَ 

 َصَاَة الَفْجِر ُصْبَح َمِْسَن َلْيَلًة، َوَأَنا َعَى َظْهِر َبْيٍت ِمْن ُبُيوتِنَا، َفَبْينَا َأَنا َجالِس  َعَى 
تِي َذَكَر اه ر احَاِل الر َِ ر اأَْرُض بَِا َرُحَبْت، َسِمْعُت ، َقْد َضاَقْت َع َِ ، َوَضاَقْت َع ِِ  َنْف

َِ َعَى َجَبِل َسْلٍع بَِأْعَى َصْوتِِه: َيا َكْعُب ْبَن َمالٍِك َأْبِرْ   .َصْوَت َصاِرٍخ، َأْو
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، َوآَذَن َرُسوُل اه َقاَل: َفَخَرْرُت َساِجًدا، َوَعَرْفُت َأْن َقْد َجاءَ   َعَلْينَا  َبِة اهبَِتوْ ملسو هيلع هللا ىلص  َفَرج 
وَن،  وَننَا، َوَذَهَب ِقَبَل َصاِحَبير ُمَبِرُ ِحَن َصىر َصَاَة الَفْجِر، َفَذَهَب النراُس ُيَبِرُ
ْوُت  َِ َعَى اجََبِل، َوَكاَن الصر ر َرُجل  َفَرًسا، َوَسَعى َساٍع ِمْن َأْسَلَم، َفَأْو ََ َوَرَكَض إِ

َع ِمَن الَفَرِس، ، َفَكَسْوُتُه  َأْرَ ِي، َنَزْعُت َلُه َثْوَير ِذي َسِمْعُت َصْوَتُه ُيَبِرُ َفَلار َجاَءِي الر
اُه َواهإِ  ا، بُِبْرَ اُمَ ا َيْوَمِئٍذ، َواْسَتَعْرُت َثْوَبْنِ َفَلبِْسُتُهَا، َوا ير ُمَ ْنَطَلْقُت إَِى َما َأْمِلُك َغْرَ

املسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اه  وَن: لَِتْهنَِك َتْوَبُة اهِي النراُس َفْوًجا َفْوًجا، ُهَنُوِي بِالترْوَبِة، َيُقولُ ، َفَيَتَلقر
: َحترى َدَخْلُت امَ  َجالِس  َحْوَلُه النراُس، َفَقاَم ملسو هيلع هللا ىلص  ْسِجَد، َفإَِذا َرُسوُل اهَعَلْيَك، َقاَل َكْعب 

ر  ََ ر َرُجل  ِمَن  اَفَحنِي َوَهنراِي، َواهى َص ُهَْرِوُل َحتر  َطْلَحُة ْبُن ُعَبْيِد اه إِ ََ َما َقاَم إِ
ُه، َواَ َأْنَساَها لَِطْلَحةَ   .امَُهاِجِريَن َغْرَ

: َفَلار   ُق َوْجُهُه ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص  ، َقاَل َرُسوُل اهملسو هيلع هللا ىلص َسلرْمُت َعَى َرُسوِل اه َقاَل َكْعب  َوُهَو َيْرُ
وِر:  ُ َُ ْن ِعنِْدَك َيا ، َقاَل: ُقْلُت: َأمِ «َيْوٍم َمرر َعَليَْك ُمنُْذ َوَلَدْتَك ُأُمَك َأْبِرْ بَِخْرِ  »ال
إَِذا ُرر ملسو هيلع هللا ىلص  َوَكاَن َرُسوُل اه«. اَ، َبْل ِمْن ِعنِْد اه: »؟ َقاَل نِْد اه، َأْم ِمْن عِ َرُسوَل اه

ُه ِقْطَعُة َقَمٍر، َوُكنر  ْيِه ا َنْعِرُف َذلَِك ِمنُْه، َفَلار َجَلْسُت َبْنَ َيدَ اْستَنَاَر َوْجُهُه، َحترى َكَأنر
َِ َصَدَقًة إَِى اه، إِنر ِمْن َتْوَبتِي َأْن َأْنَخلَِع مِ ُقْلُت: َيا َرُسوَل اه ، َوإَِى َرُسوِل اه ْن َما

 «.َأْمِسْك َعَليَْك َبْعَض َمالَِك َفُهَو َخْر  َلَك ملسو هيلع هللا ىلص: » َقاَل َرُسوُل اه
اِي  ه، إِنر ا، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهْلُت: َفإِِي ُأْمِسُك َسْهِمي الرِذي بَِخْيَرَ قُ   إِنرَا َنجر

 َما َأْعَلُم َأَحًدا ِمنَ  َما َبِقيُت. َفَواه بِالِصْدِق، َوإِنر ِمْن َتْوَبتِي َأْن اَ ُأَحِدَث إِار ِصْدًقا
ار ـ، َأْحَسَن مِ ملسو هيلع هللا ىلص َكْرُت َذلَِك لَِرُسوِل اهِي ِصْدِق احَِديِث ُمنُْذ ذَ  امُْسلِِمَن َأْبَاُه اه

ْدُت ُمنُْذ ذَ  إَِى َيْوِمي َهَذا َكِذًبا، َوإِِي َأَْرُجو ملسو هيلع هللا ىلص  َكْرُت َذلَِك لَِرُسوِل اهَأْبَاِي، َما َتَعمر
َعَى النربِِي اه َلَقْد َتاَب  "ملسو هيلع هللا ىلص: َرُسولِِه  َعَى  يَا َبِقيُت، َوَأْنَزَل اهفِ  َأْن َحَْفَظنِي اه

اِدِقنَ  "إَِى َقْولِِه  " َوامَُهاِجِريَن َواأَْنَصارِ  ر ِمْن  َما َأْنَعَم اه َفَواه " َوُكوُنوا َمَع الصر َِ َع
 ِِ ، َأْن اَ ملسو هيلع هللا ىلص لَِرُسوِل اه ِمْن ِصْدِقي نِْعَمٍة َقُط َبْعَد َأْن َهَداِي لِْإِْسَاِم َأْعَظَم ِي َنْف

ِحَن َأْنَزَل  -َقاَل لِلرِذيَن َكَذُبوا  ِذيَن َكَذُبوا، َفإِنر اهَأُكوَن َكَذْبُتُه، َفَأْهِلَك َكَا َهَلَك الر 
إَِى  " ْبُتمْ َلُكْم إَِذا اْنَقلَ اه َسَيْحلُِفوَن بِ  "َرر َما َقاَل ِأََحٍد، َفَقاَل َتَباَرَك َوَتَعاَى:  -الَوْحَي 

  ." اَ َيْرَى َعِن الَقْوِم الَفاِسِقنَ  اهَفإِنر  "َقْولِِه 
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ِذينَ  ْفنَا َأُهَا الثرَاَثُة َعْن َأْمِر ُأوَلِئَك الر لر َ ََ : َوُكنرا  ِحَن ملسو هيلع هللا ىلص  َقبَِل ِمنُْهْم َرُسوُل اه َقاَل َكْعب 
فِيِه، َفبَِذلَِك  َأْمَرَنا َحترى َقَى اهملسو هيلع هللا ىلص  ْم، َوَأْرَجَأ َرُسوُل اهَحَلُفوا َلُه، َفَباَيَعُهْم َواْسَتْغَفَر َهُ 

ِذيَن ُخِلُفوا ": َقاَل اه ار ُخِلْفنَا َعِن الَغْزِو، إِنرَا ـمِ  َوَلْيَس الرِذي َذَكَر اه ." َوَعَى الثرَاَثِة الر
اَنا، َوإِْرَجاُؤُه َأْمرَ ـُهَو تَ  ْن َحَلَف َلُه َواْعَتَذَر إَِلْيِه َفَقبَِل ِمنْهْخلِيُفُه إِير  .()متفق عليه. َنا، َعمر

لقد تاب اه عى هؤاء امؤمنن الصادقن توبة كريمة، رف فيها قدرهم، وغسل 
ملسو هيلع هللا ىلص عنهم عارهم، وبيض وجوههم، ورد هم اعتبارهم، ورفهم بأن ذكرهم بعد النبي 

          وك، كا قال سبحانه: وأصحابه الذين خرجوا معه ي غزوة تب
                          

                                      
                                  
                                            

 [.995-999] التوبة/                  
 : آخر الغزوات 

سبعًا وعرين ملسو هيلع هللا ىلص بغزوة تبوك، وقد بلغ عدد غزواته ملسو هيلع هللا ىلص انتهت غزوات الرسول 
وقريظة، وبني  ،واخندق ،ي تسع غزوات هي: بدر، وأحدملسو هيلع هللا ىلص غزوة، قاتل فيها 

 وحنن. ،امصطلق، وخير، وفتح مكة، والطائف
 بن بعث ورية. ام ،ثاننوراياه أكثر من ملسو هيلع هللا ىلص وبلغت بعوثه 

 : فقه الرايا والبعوث والغزوات 
 فضل ذلك ي اخروج ي الغزوات والَايا والبعوث، وبنر ملسو هيلع هللا ىلص ب الرسول رغر 

 أصحابه ري اه عنهم ومن بعدهم.
ِِ بَِيِدِه َلْواَ َأنر ِرَجا»َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َسِمْعُت النربِير  عن أي ُهَرْيَرَة  ًا ِمَن َوالرِذي َنْف

ْفُت َعْن  ،امُْؤِمنَِن اَ َتطِيُب َأْنُفُسُهْم َأْن َيَتَخلرُفوا َعنِي، َواَ َأِجُد َما َأْمُِلُهْم َعَلْيهِ  لر َ ََ َما 
ير  ِِ بَِيِدِه َلَوِدْدُت َأِي ُأْقَتُل ِي َسبِيِل اهرِ، ُثمر ُأْح ٍة َتْغُزو ِي َسبِيِل اهَرِ َيا، ُثمر ، َوالرِذي َنْف

 .()متفق عليه «ُأْقَتُل، ُثمر ُأْحَيا، ُثمر ُأْقَتُل، ُثمر ُأْحَيا، ُثمر ُأْقَتُل 
 إذا بعث بعثًا بعثه أول النهار.ملسو هيلع هللا ىلص وكان 

                                                 
 (.  9995(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري ،متفق عليه (9)
 (.  9999(، ومسلم برقم )9959برقم ) أخرجه البخاري ،متفق عليه( 9)
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ُه َقاَل:ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النربِِي   َغاِمِدِي الَعْن َصْخٍر  تِي ِي ُبُكوِرِهمْ » َأنر َقاَل:  «اللُهمر َباِرْك ِأُمر
َل النرَهاِر، َوَكاَن َصْخر  َرُجًا َتاِجًرا، َوَكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اهِ  َفَكانَ  ًة َبَعَثَها َأور ير إَِذا َبَعَث َرِ

ِل النرَهارِ   .()أخرجه أمد .َا َيْبَعُث ِغْلَاَنُه إِار ِمْن َأور
وراياه وبعوثه، علم أن ملسو هيلع هللا ىلص إن اإنسان إذا نظر بثاقب بره إى غزوات الرسول 

هم رأيًا، ، وأسدر القادة فراسةي الدنيا، وأحسن  للحروبأعظم قائد ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه 
 وأشجعهم قلبًا، وأبرهم بأمور احروب.

 سيد الرسل، وأعظمهم ي صفة النبوة والرسالة.ملسو هيلع هللا ىلص كا أنه 
ع ي غزوة قأو هزم ي غزوة واحدة من الغزوات التي خاضها، وما و ملسو هيلع هللا ىلص وم يفشل

 فسببه معصية الرماة أمره. أحد من رفع النرة،
 وما وقع ي حنن فسببه اإعجاب من بعض امسلمن بالقوة والكثرة.

بحكمته الفذة، أن خيب امركن ي أهدافهم، كا فعل ي أحد، وأن ملسو هيلع هللا ىلص واستطاع 
 يغر جرى القتال، حتى بدل اهزيمة انتصارًا بحكمته.

هذه الغزوات ملسو هيلع هللا ىلص اأخرى، فقد استطاع  ،أما من النواحيربيةهذا من ناحية القيادة اح
وبسط السام، وكَ شوكة اأعداء، وإجاءهم إى امصاحة، ،والَايا،فرض اأمن

 بن الناس. وإطفاء نار الفتنة والسلب والنهب
أن خِ السبيل لنر الدعوة إى اه، وفتح اأبواب للدخول ي ملسو هيلع هللا ىلص واستطاع 

 س ي دين اه أفواجًا.حتى دخل النا اإسام أمام كل الناس
وقد أريق ي ميع هذه الغزوات والَايا، ي عر سنوات أقل دم عرف ي تاريخ 

 أيامًا معدودة .بن امسلمن والكفار الفعِ احروب، حيث استغرقت مدة القتال 
من خال تلك الغزوات أن يتعرف عى امخلصن من ملسو هيلع هللا ىلص واستطاع الرسول 

 نوازع الغدر واخيانة والطمع.ر ميضيظهر اإسام، ومن أصحابه،ومن يبطن النفاق و
من خال تلك الغزوات والَايا طائفة كبرة من القواد والفرسان، الذين ملسو هيلع هللا ىلص وربى 

وهم واجهوا الفرس والروم وغرهم ي ميادين القتال ي العراق والشام، وغرها، ففاق
، رهم وأمواهمحتى أجلوهم من أرضهم وديا ي َطيط وإدارة دفة احروب،

 وملكوا بادهم.
                                                 

 (.  99999برقم ) أخرجه أمد/ صحيح( 9)
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 ،والسكن، واأرض ،من خال هذه الغزوات أن يوفر للناس اأمنملسو هيلع هللا ىلص واستطاع 
، حتى قى عى كثر من مشاكل الفقراء الذين م يكن هم أهل وا مال، واحرف

 وا دار، وهيأ للمجاهدين الساح واخيل والعدة واأموال.
مثقال ذرة من الظلم والطغيان، والبغي وحصل عى ذلك كله من غر أن يقوم ب

               :والعدوان، عى أحد من الناس
 [ .999 /التوبة ]                     

ذه الغزوات أغراض احروب وأهدافها، التي كانت تشتعل ه اه ثم بفضلملسو هيلع هللا ىلص  وغرر 
ن تسلط القوي عى الضعيف ب ي اجاهلية عبارة عوكانت احرفقد  ،نارها أجلها

بالسلب والنهب، والبغي والقتل، والظلم والعدوان، وأخذ الثأر وَريب العمران، 
رث والنسل، والفساد تك اأعراض، والقسوة عى الضعاف والصغار، وإهاك احهو

 ذلك ما يفعله الناس ي اجاهلية. غري اأرض و
وأغراض سامية، حيث صارت احرب وما جاء اإسام صار للحرب أهداف نبيلة، 

ي اإسام جهادا إنقاذ الناس من نظام الظلم والعدوان، إى نظام العدل واإحسان، 
 الضعيف. فيه ومن نظام يأكل فيه القوي الضعيف، إى نظام يواي القوي

ومن نظام الكفر والرك والفجور إى لباس التوحيد واإيان والتقوى، وصار 
الغزوات جهادًا لتحرير الناس من مذلة العبودية للبر، إى عزة  اجهاد ي تلك

 العبودة خالق البر.
وصار جهادًا لتطهر أرض اه من الغدر واخيانة واإثم، والعدوان، إى بسط اأمن 

                   : والسامة والرمة والرافة
                                         

 [ .999 /آل عمران]                                
أحكامًا تدار ملسو هيلع هللا ىلص واجهاد ي سبيل اه عبادة من أعظم العبادات، وقد رع الرسول 

 ها تلك احروب، وألزم امجاهدين من قواد وجنود بالتقيد ها، وعدم خالفتها.
ٍة، َأْوَصاُه ِي ملسو هيلع هللا ىلص وُل اِه َقاَل: َكاَن َرُس  عن بريدة  ير َر َأِمًرا َعَى َجْيٍش، َأْو َرِ إَِذا َأمر

تِِه بَِتْقَوى اِه، َوَمْن َمَعُه ِمَن  ا، ُثمر َقاَل: امُ َخاصر اْغُزوا بِاْسِم اهِ ِي َسبِيِل  »ْسلِِمَن َخْرً
 .ُلوا، َوَا َتْقُتُلوا َولِيًداثِ مَ ـُوا، َوَا َتْغِدُروا، َوَا تاهِ، َقاتُِلوا َمْن َكَفَر بِاهِ، اْغُزوا َوَا َتُغلُ 
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َك ِمَن ال  كَِن َفاْدُعُهْم إَِى َثَاِث ِخَصاٍل ـَوإَِذا َلِقيَت َعُدور ُتُهنر َما  -َأْو ِخَاٍل  -ُمْرِ َفَأير
ْسَاِم، َفإِْن َأَجاُبوَك، َفاْقَبْل ِمنُْهْم، اإِ  َأَجاُبوَك َفاْقَبْل ِمنُْهْم، َوُكفر َعنُْهْم، ُثمر اْدُعُهْم إَِى 

ُْم إِْن امُ َوُكفر َعنُْهْم، ُثمر اْدُعُهْم إَِى الترَحُوِل ِمْن َداِرِهْم إَِى َداِر  ُهْم َأهر َهاِجِريَن، َوَأْخِرْ
ُلوا ُمهَ ـالَفَعُلوا َذلَِك َفَلُهْم َما لِْلُمَهاِجِريَن، َوَعَلْيِهْم َما َعَى  اِجِريَن، َفإِْن َأَبْوا َأْن َيَتَحور

ُْم َيُكوُنوَن َكَأْعَراِب  ُهْم َأهر ِذي َجِْري ـالِمنَْها، َفَأْخِرْ ُمْسلِِمَن، َجِْري َعَلْيِهْم ُحْكُم اِه الر
ء  إِار َأْن يالَغنِيَمِة وَ الُمْؤِمنَِن، َوَا َيُكوُن َهُْم ِي ـالَعَى  ْسلِِمَن، امُ َجاِهُدوا َمَع ـَُفْيِء َيْ

ْزَيَة، َفإِْن ُهْم َأَجاُبوَك َفاْقَبْل ِمنُْهْم، َوُكفر َعنُْهْم، َفإِْن ُهْم َأَبْوا اجِ َفإِْن ُهْم َأَبْوا َفَسْلُهُم 
َت َأْهَل ِحْصٍن َفَأَراُدوَك َأْن تَ  ،َفاْسَتِعْن بِاهِ َوَقاتِْلُهمْ  ْ َِ َة  ْجَعَل َهُمْ ـَوإَِذا َحا َة اهِ، َوِذمر ِذمر

َة َأْصَحابِ  َتَك َوِذمر َة َنبِيِِه، َوَلكِِن اْجَعْل َهُْم ِذمر َة اهِ، َوَا ِذمر َعْل َهُْم ِذمر َك، َفإِنرُكْم َنبِيِِه، َفَا َجْ
ِْفُروا ِذمَ  َُ َة َرُسولِهِ ْخِفُروا ِذمر ـَُمُكْم َوِذَمَم َأْصَحابُِكْم َأْهَوُن ِمْن َأْن تـَأْن   .َة اهِ َوِذمر

َت َأْهَل ِحْصٍن َفَأَراُدوَك َأْن ُتنِْزَهُْم َعَى ُحْكِم اهِ، َفَا ُتنِْزْهُْم َعَى ُحْكِم اهِ،   ْ َِ َوإَِذا َحا
 .()رجه مسلمأخ «َوَلكِْن َأْنِزْهُْم َعَى ُحْكِمَك، َفإِنرَك َا َتْدِري َأُتِصيُب ُحْكَم اهِ فِيِهْم َأْم َا 

وا »يأمر بالتيسر فيقول: ملسو هيلع هللا ىلص وكان  ُ َِ وا َوَا ُتَع ُ َِ وا َوَا ُتنَِفُروا، َوَي  .()أخرجه مسلم « َبِرُ
إذا جاء قومًا بليل م يغر عليهم حتى يصبح، وهى أشد النهي عن التحريق ملسو هيلع هللا ىلص وكان 

ل امعاهدين، بالنار آدمي، أو حيوان، وهى عن قتل النساء وشدد ي النهي عن قت
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.
وأصحابه ي  ملسو هيلع هللا ىلصوا يملك امسلم بعد معرفة هذه اجهود العظيمة من الرسول 

ين الدعوة إى اه، وميادين اجهاد ي سبيل اه، إا أن يستغفر اه ويتوب إليه من مياد
               ستغفار، وقلة العمل، وقلة الصر:لة ااد، وقمقلة اح

 [ .99 /اأعراف ]              
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 ية وفود السنة التاسعة بعد تبوك بق -2
 إى امدينة تريد اإسام بعد غزوة تبوكهذه أهم الوفود التي قدمت 

 ثقيف قدوم وفد -1
ي رمضان، من السنة التاسعة للهجرة، بعد عودة ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه  عىقدم وفد ثقيف 

 من تبوك.ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 
ما انرف من ملسو هيلع هللا ىلص وكان رئيسهم وسيدهم عروة بن مسعود الثقفي قد تبع الرسول 

  .سلم فأ الطائف، فأدركه قبل أن يصل إى امدينة
 أن يرجع إى قومه ليدعوهم إى اإسام.ملسو هيلع هللا ىلص ثم سأل رسول اه 
 .«إي أخاف أن يقتلوك »ملسو هيلع هللا ىلص: فقال له رسول اه 

ليهم من أبكارهم أو من أبصارهم، ولو إأنا أحب  ،: يا رسول اهفقال عروة 
يدعو قومه إى  ، فخرج عروة ملسو هيلع هللا ىلصوجدوي نائا ما أيقظوي، فأذن له النبي 

له، وقد دعاهم إى اإسام، وأظهر هم دينه،  ةفلا أرف هم عى علير  اإسام،
 رموه بالنبل من كل جانب، فأصابه سهم فقتله.

ل صاحب ياسن، دعا قومه إى ثَ ل عروة، مَ ثَ مَ  »مقتله قال: ملسو هيلع هللا ىلص فلا بلغ رسول اه 
 . «اإسام فقتلوه

ا فيا بينهم، فرأوا أنه ا طاقة هم ثم إن ثقيفًا أقامت بعد قتل عروة أشهر ًا، ثم تشاورو
بحرب من حوهم من العرب، وقد بايعوا وأسلموا، فأمعوا أمرهم أن يرسلوا اى 

رجًا منهم، فأرسلوا عبد يا ليل، ومعه مسة من أرافهم، فيهم ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اه 
 ، وكان أصغرهم. عثان بن أي العاص 

وفد اى امدينة، فلا دنوا منها، رآهم فخرج عبد يا ليل، وهو رئيس القوم، هذا ال
، فرك الركاب، ملسو هيلع هللا ىلص، وكان يرعى ركاب أصحاب رسول اه امغرة بن شعبة 

فأخره،  بقدومهم عليه، فلقيه أبو بكر ملسو هيلع هللا ىلص وذهب يشتد ليبر رسول رسول اه 
، حتى أكون أنا ملسو هيلع هللا ىلص  : أقسمت عليك بأن ا تسبقني إى رسول اه   فقال له أبو بكر

 ه ، ففعل .أحدث
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اه  فأخره بقدوم وفد ثقيف عليه، فَ رسولملسو هيلع هللا ىلص عى رسول اه  فدخل أبو بكر 
 بقدومهم .ملسو هيلع هللا ىلص 

، فلا دخلوا عليه أمر ملسو هيلع هللا ىلص إليهم ، وعلمهم كيف حيون رسول اه  ثم عاد امغرة 
بإنزاهم ي امسجد ، ليكون أرق لقلوهم ، فرب هم قبة ي ناحية ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه 
 حيث يسمعون القرآن .امسجد ، 

، وهو يدعوهم إى اإسام ، فسأله رئيسهم ملسو هيلع هللا ىلص ومكثوا مدة ختلفون إى رسول اه 
ملسو هيلع هللا ىلص أن يأذن هم بالربا والزنا ورب اخمر ، وأن يعفيهم من الصاة ، فأبى رسول اه 

 أن يقبل شيئًا من ذلك .
، َفَأْنَزَهُُم ملسو هيلع هللا ىلص ِدُموا َعَى َرُسوِل اهيٍف قَ َأنر َوْفَد َثقِ   َعاصِ الَعْن ُعْثَاَن ْبِن َأِي 

ُطوا َعَى النربِِي  وا، ـَأْن َا يُ ملسو هيلع هللا ىلص امَْسِجَد لَِيُكوَن َأَرقر لُِقُلوِهِْم، َفاْشَرَ وا، َوَا ُيْعَرُ ْحَرُ
ُهْم، َقاَل: َفَقاَل:  ،-أي: ا يصلوا  - َجُبواـَُوَا ي إِنر َلُكْم َأْن َا  »َوَا ُيْسَتْعَمَل َعَلْيِهْم َغْرُ

ُكمْ ـُت وا، َوَا ُيْسَتْعَمَل َعَلْيُكْم َغْرُ وا، َوَا ُتْعَرُ  .«َا َخْرَ ِي ِديٍن َا ُرُكوَع فِيِه ، ْحَرُ
 .() أخرجه أمد

َطْت َعَى لأَس  قال: وعن وهب بن منبه ُت َجابًِرا َعْن َشْأِن َثِقيٍف إِْذ َباَيَعْت؟ َقاَل: اْشَرَ
ُه َسِمَع النربِير ملسو هيلع هللا ىلصبِِي النر  َبْعَد َذلَِك َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص ، َأْن َا َصَدَقَة َعَلْيَها، َوَا ِجَهاَد، َوَأنر
ُقوَن، َوي»  .() أخرجه أبو داود « َجاِهُدوَن إَِذا َأْسَلُمواـَُسَيَتَصدر

، وأسلموا ، واشرطوا أن يتوى ملسو هيلع هللا ىلص ثم إن وفد ثقيف وافقوا عى روط رسول اه 
ملسو هيلع هللا ىلص م ، فقبل رسول اه هدم الات ، وأن ا يكَوا أوثاهم بأيدهملسو هيلع هللا ىلص ل اه رسو

 ما بقي من رمضان ، وكان بال ملسو هيلع هللا ىلص فلا أسلموا صاموا مع رسول اه ، منهم ذلك 
 ملسو هيلع هللا ىلص .يأتيهم بفطورهم وسحورهم من عند رسول اه 

ليهم أن يؤمر عملسو هيلع هللا ىلص وما أراد وفد ثقيف اإنراف إى بادهم ، سألوا رسول اه 
، ما رأى من  رجًا منهم يؤمهم للصاة ، فأمر عليهم عثان بن أي العاص 

ة القرآن، وكان قد أسلم قبلهم رًا ، وكتمهم ذلك ، وكان اءحرصه عى اإسام ، وقر
عجب يقرئه القرآن ، ويعلمه الدين ، حتى فقه ي الدين ، فأُ ملسو هيلع هللا ىلص ختلف إى رسول اه 

 وأحبه .ملسو هيلع هللا ىلص به رسول اه 
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  َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اِه، اْجَعْلنِي إَِماَم َقْوِمي، َفَقاَل: ن عثان بن أي العاص ع
 .() أخرجه أمد « ِخْذ ُمَؤِذًنا َا َيْأُخُذ َعَى َأَذانِِه َأْجًراـَواْقَتِد بَِأْضَعِفِهْم، َواتّ  ،َأْنَت إَِماُمُهمْ »
َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل « ُأمر َقْوَمَك »َقاَل َلُه: ملسو هيلع هللا ىلص النربِير  َأنر   َعاصِ الَأِي  ُعْثَان ْبنعن و

ِِ َشْيًئا َقاَل: اه ُه ِي َصْدِري « اْدُنهْ »، إِِي َأِجُد ِي َنْف َفَجلرَسنِي َبْنَ َيَدْيِه، ُثمر َوَضَع َكفر
. ُثمر َقاَل:  ْل »َبْنَ َثْدَيير ، ُثمر َقاَل:  َفَوَضَعَها ِي َظْهِري« َحور ُأمر َقْوَمَك. َفَمْن َأمر »َبْنَ َكتَِفير

ِعيَف، َوإِنر فِيِهْم َذا الَقْوًما َفْلُيَخِفْف، َفإِنر فِيِهُم  َكبَِر، َوإِنر فِيِهُم امَِريَض، َوإِنر فِيِهُم الضر
 .() أخرجه مسلم « ءاَجِة، َوإَِذا َصىر َأَحُدُكْم َوْحَدُه، َفْلُيَصِل َكْيَف َشااحَ 

 ،وي هذه الوصية لعثان بتخفيف الصاة تنبيه عى الرفق بحديث العهد باإسام
 حتى ا ينفر منه وا يسأم من تكاليفه .

بعد أن استعمله يشكو إليه ، فقال ملسو هيلع هللا ىلص وجاء عثان بن أي العاص يومًا إى رسول اه 
 ي ، يلبسها عِ .ءي وقرايا رسول اه : إن الشيطان قد حال بيني وبن صا

، َفإَِذا  » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اه  ْذ بِاهَذاَك َشْيَطان  ُيَقاُل َلُه َخنَْزب  ِمنُْه، َواْتِفْل  َأْحَسْسَتُه َفَتَعور
 .() أخرجه مسلم .َقاَل: َفَفَعْلُت َذلَِك َفَأْذَهَبُه اهُ َعنِي« َعَى َيَساِرَك َثَاًثا

، ده منذ أسلمسجعًا جده ي جوملسو هيلع هللا ىلص إى رسول اه  لعاص وشكا عثان بن أي ا
َ ِمْن َجَسِدَك، َوُقْل  »ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اه  َثَاًثا، َوُقْل  بِاْسِم اه :َضْع َيَدَك َعَى الرِذي َتَأمر

اٍت   .(0)أخرجه مسلم «َأُعوُذ بِاِه َوُقْدَرتِِه ِمْن َرِ َما َأِجُد َوُأَحاِذر :َسْبَع َمرر
، ملسو هيلع هللا ىلص نرفوا إى بادهم ، بعد أن أقاموا نصف شهر عند رسول اه ان وفد ثقيف إم ث

 وحباهم وعلمهم .   هموقد أكرم
 وفد الطائف ، وجاءَم ثقيف ، كتموهم احقيقة ، وأظهروا احزن والكآبة،الفلا أتى 

ان له أتينا رجًا غليظًا قد ظهر بالسيف ، ود :وقالوا هم، وخوفوهم باحرب والقتال
 الناس ، فعرض علينا أمورًا شدادًا أبيناها عليه ، سألنا أن هدم الات ، ونبطل أموالنا

فأخذت ثقيف نخوة اجاهلية ، وقالوا : واه ا نقبل ، ي الربا ، ونحرم اخمر والزنا
 هذا أبدًا .
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اثه ، هم : أصلحوا الساح ، وَيؤا للقتال ، فأقامت ثقيف تستعد يومن أو ث افقالو
خ ي قلوهم الرعب ، فقالوا للوفد : واه ما لنا به من طاقة ، وقد دور  ثم ألقى اه 

 . يهالعرب كلها ، فارجعوا إليه ، وأعطوه ما سأل ، وصاحوه علحمد 
ذلك أبدى الوفد هم حقيقة اأمر ، وقالوا : قد قاضيناه وأسلمنا ، ووجدناه أتقى  دنعف

هم وأصدقهم ، وقد بورك لنا ولكم ي مسرنا إليه ، وفيا الناس وأوفاهم ، وأرم
فقالت ثقيف : م كتمتونا هذا احديث ، وغممتمونا أشد الغم ؟ فقالوا : ، ضيناه عليهاق

ملسو هيلع هللا ىلص أردنا أن ينزع اه من قلوبكم نخوة الشيطان ، فأسلموا واستجاب اه دعاء الرسول 
  .لثقيف باهداية إى اإسام

 .() أخرجه أمد « اللُهمر اْهِد َثِقيًفا »ملسو هيلع هللا ىلص: َقاَل َرُسوُل اِه  َقاَل:   َعْن َجابِرٍ 
 : هدم الات 

الات صنم بالطائف تعبده ثقيف ، مكثت ثقيف بعد إسامها أيامًا ، ثم قدم عليهم 
، هدم الطاغية الات ، وكانت  ر عليهم خالدًا بن الوليد ، قد أمر ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه رسل 

توجهوا إى الات ليهدموها ، واجتمعت ثقيف كلها الرجال والنساء ي بيت ، ف
 واأطفال ، لينظروا إليهم ، وا يرون أها ستهدم ، ويظنون أها ستمنعهم .

، فأخذ الفأس وقال: يا معر ثقيف إنا  ، وكان مع خالد  فقام امغرة بن شعبة 
دوه ، ثم رب الباب فكَه ، ثم هي لكاع ، حجارة و مدر ، فاقبلوا عافية اه واعب

عا سورها مع أصحابه ، فا زالوا هدموها حجرًا حجرًا ، حتى سووها باأرض ، 
 ثقيف . توأخذوا حليها من حت أساسها ، فبهت

، ومعهم حِ الات  ملسو هيلع هللا ىلصثم رجع خالد وأصحابه ري اه عنهم إى رسول اه 
عى إزالة طاغوت من طواغيت   وكسوَا ، فقسمه بينهم من يومه ، ومدوا اه

              اأرض ، وإعان شعائر اإسام ي تلك اجهة : 
 [ .99 /اإراء ]                 
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 قدوم وفد الدارين -2
منرفة من تبوك ، سنة تسع من اهجرة ، وكانوا  ملسو هيلع هللا ىلصقدم وفد الدارين عى رسول اه 

بن أوس الداري ، وأخوه نعيم ، وكانوا عى دين النرانية ، عرة نفر ، فيهم ميم 
 فأسلموا وحسن إسامهم ، وكانوا من بني خم ي فلسطن .

قصة اجساسة والدجال ، فحدث  ملسو هيلع هللا ىلصأنه ذكر لرسول اه  ومن فضائل ميم الداري 
 أصحابه ، وهو عى امنر . ملسو هيلع هللا ىلصها الرسول 

 اِدي ، ُمنَاِدى َرُسوِل اهَسِمْعُت نَِداَء امُنَ   قالت :نها ي اه عر َقْيسٍ  َفاطَِمَة بِنْتعن 
َاَة َجاِمَعًة . َفَخَرْجُت إَِى اَمْسِجِد ملسو هيلع هللا ىلص  ، َفُكنُْت ملسو هيلع هللا ىلص  َفَصلرْيُت َمَع َرُسوِل اه، ُينَاِدي الصر

تِى َتِى ُظُهوَر  َاَتُه َجَلَس َعَى َص ملسو هيلع هللا ىلص  ، َفَلار َقَى َرُسوُل اهَقْوِم الِِ َصِف النَِساِء الر
 َا ـَأَتْدُروَن ل» ُثمر َقاَل « . لَِيْلَزْم ُكُل إِْنَساٍن ُمَصارُه »  :نَْرِ َوُهَو َيْضَحُك ، َفَقاَل امِ 

 َوَرُسوُلُه َأْعَلُم .  َقاُلوا : اه ؟« َمَْعُتُكْم 
اِرىر َكاَن َما َمَْعُتُكْم لَِرْغَبٍة َواَ لَِرهْ  إِِنى َواه » : َقاَل  َبٍة ، َوَلِكْن َمَْعُتُكْم أَنر َمِيًا الدر

َثنِى َحِديثًا َواَفَق الرِذى ُكنُْت ُأَحِدُثُكْم َعْن َمِسيِح  انًِيا َفَجاَء َفَباَيَع َوَأْسَلَم ، َوَحدر َرُجًا َنْرَ
ٍة مَ  ِِ َسِفينٍَة َبْحِرير ُه َرِكَب  َثنِى َأنر اِل ، َحدر جر َع َثَاثَِن َرُجًا ِمْن َخٍْم َوُجَذاَم ، َفَلِعَب الدر

 ِِ ِِ الِهُِم امَْوُج َشْهرًا  ْمِس ، الَبْحِر ، ُثمر َأْرَفُئوا إَِى َجِزيَرٍة  َبْحِر َحترى َمْغِرِب الشر
ة  َأهْ  ِفينَِة َفَدَخُلوا اجَِزيَرَة َفَلِقَيْتُهْم َدابر ِِ َأْقُرِب السر َعِر ، اَ َيْدُروَن َفَجَلُسوا  َلُب  َكثُِر الشر
َعِر ، َفَقاُلوا : َوْيَلِك َما َأْنِت ؟ اَسةُ اجَ َفَقاَلْت : َأَنا  َما ُقُبُلُه ِمْن ُدُبِرِه ِمْن َكْثَرِة الشر َقاُلوا :  ،سر

اَسُة ؟ َقاَلْت : َأُهَا  ِِ الَوَما اجَسر ُجِل  ُكْم َقْوُم ! اْنَطلُِقوا إَِى َهَذا الرر ُه إَِى َخَرِ ْيِر َفإِنر  الدر
اعاً  ْت َلنَا َرُجًا َفِرْقنَا ِمنَْها َأْن َتُكوَن َشْيَطاَنًة ، َقاَل َفاْنَطَلْقنَا ِرَ  بِاأَْشَواِق . َقاَل مَرا َسمر

ْيَر ، َفإَِذا فِيِه َأْعَظُم إِْنَساٍن َرَأْينَاُه َقُط َخْلقًا ، وَ  َأَشُدُه ِوَثاقًا ، جُْموَعة  َيَداُه َحترى َدَخْلنَا الدر
 إَِى ُعنُِقِه ، َما َبْنَ ُرْكَبَتْيِه إَِى َكْعَبْيِه بِاَحِديِد ، ُقْلنَا : َوْيَلَك َما َأْنَت ؟ 

وِي َما َأْنُتْم ؟ َقاُلوا : َنْحُن ُأَناس  ِمَن  ي ، َفَأْخِرُ َركِْبنَا  َعَرِب ،الَقاَل : َقْد َقَدْرُتْم َعَى َخَرِ
ٍة ، َفَصاَدْفنَا  َبْحَر ِحَن اْغَتَلَم ، َفَلِعَب بِنَا امَْوُج َشْهرًا ، ُثمر َأْرَفْأَنا إَِى الِِ َسِفينٍَة َبْحِرير

ا ، َفَدَخْلنَا  ِِ َأْقُرِهَ ة  َأْهَلُب َكثُِر الاجَ َجِزيَرتَِك َهِذِه ، َفَجَلْسنَا  َعِر اَ ِزيَرَة ، َفَلِقَيْتنَا َدابر شر
َعِر ، َفُقْلنَا : َوْيَلِك َما َأْنِت ؟ َفَقاَلْت : َأَنا  اَسُة . اجَ ُيْدَرى َما ُقُبُلُه ِمْن ُدُبِرِه ِمْن َكْثَرِة الشر سر
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ُكْم اجَ ُقْلنَا : َوَما  ُه إَِى َخَرِ ْيِر َفإِنر ِِ الدر ُجِل  اَسُة ؟ َقاَلِت : اْعِمُدوا إَِى َهَذا الرر سر
اعًا ، َوَفِزْعنَا ِمنَْها َوَمْ َنْأَمْن َأْن َتُكوَن َشْيَطاَنةً بِ    .ْاأَْشَواِق . َفَأْقَبْلنَا إَِلْيَك ِرَ

وِي َعْن َنْخِل َبْيَساَن . ُقْلنَا : َعْن َأِى َشْأِهَا َتْسَتْخِرُ ؟ َقاَل : َأْسَأُلُكْم َعْن  َفَقاَل : َأْخِرُ
ونِى َعْن  َنْخلَِها َهْل ُيْثِمُر ؟ ُه ُيوِشُك َأْن اَ ُتْثِمَر . َقاَل : َأْخِرُ ُقْلنَا َلُه : َنَعْم . َقاَل : َأَما إِنر

ِة ؟ ُقْلنَا : َعْن َأِى َشْأِهَا َتْسَتْخِرُ ؟ َقاَل : َهْل فِيَها َماء  ؟ َقاُلوا : ِهَى َكثَِرةُ  ير َرِ ِة الطر  ُبَحْرَ
ونِى َعْن َعْنِ ُزَغَر ؟  َقاُلوا : َعْن  امَاِء . َقاَل : َأَما إِنر  َماَءَها ُيوِشُك َأْن َيْذَهَب . َقاَل : َأْخِرُ

 ِِ َعْنِ ؟ ُقْلنَا َلُه : الَعْنِ َماء  ؟ َوَهْل َيْزَرُع َأْهُلَها بَِاِء الَأِى َشْأِهَا َتْسَتْخِرُ ؟ َقاَل : َهْل 
 ْهُلَها َيْزَرُعوَن ِمْن َماِئَها. َنَعْم ، ِهَى َكثَِرُة امَاِء ، َوأَ 

َة َوَنَزَل َيْثِرَب . َقاَل :  ونِى َعْن َنبِِى اأُِمِيَن َما َفَعَل ؟ َقاُلوا : َقْد َخَرَج ِمْن َمكر َقاَل : َأْخِرُ
َناُه َأنرهُ الَأَقاَتَلُه  َقْد َظَهَر َعَى َمْن َيلِيِه  َعَرُب ؟ ُقْلنَا : َنَعْم . َقاَل : َكْيَف َصنََع ِهِْم ؟ َفَأْخَرْ

َعَرِب َوَأَطاُعوُه ، َقاَل َهُْم : َقْد َكاَن َذلَِك ؟ ُقْلنَا َنَعْم . َقاَل : َأَما إِنر َذاَك َخْر  َهُْم َأْن الِمَن 
ُكْم َعنِي ، إِِنى َأَنا اَمِسيُح ، َوإِِنى ُأوِشُك َأْن ُيْؤَذنَ  ِِ اخُُروِج ،  ُيطِيُعوُه ، َوإِِنى خِْرُ ِى 

َة َوَطْيَبةَ  ِِ َأْرَبِعَن َلْيَلًة َغْرَ َمكر ِِ اأَْرِض َفَا َأَدَع َقْرَيًة إِار َهَبْطُتَها  َفُهَا  َفَأْخُرَج َفَأِسَر 
ا ، ُكلرَا َأَرْدُت َأْن َأْدُخَل َواِحَدًة َأْو َواِحدًا ِمنُْهَا  ر كِْلَتاُمَ َِ َمَتاِن َع  اْسَتْقَبَلنِى َمَلك  حَرر

ْيُف َصْلتًا َيُصُدنِى َعنَْها ، َوإِنر َعَى ُكِل َنْقٍب ِمنَْها َمَاِئَكًة َحُْرُسوَهَا . َقاَلْت :  بَِيِدِه السر
ِِ  -ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اه َقاَل  تِِه   . «َبةُ َهِذِه َطيْ  ،َهِذِه َطْيَبةُ  ،َهِذِه َطْيَبةُ : » -نَْرِ امِ َوَطَعَن بِِمْخَرَ

ْثُتُكْم َذلَِك ؟ » َيْعنِى امَِدينََة   . َفَقاَل النراُس :َنَعمْ « . َأاَ َهْل ُكنُْت َحدر

َة ، َأاَ  » ِذى ُكنُْت ُأَحِدُثُكْم َعنُْه َوَعِن اَمِدينَِة َوَمكر ُه َواَفَق الر ُه َأْعَجبنِى َحِديُث َمِيٍم َأنر  َفإِنر
ا ِِ َبْحِر الشر ُه  ِق َما الَأْو َبْحِر  ،مِ إِنر ِق ما ُهَو ، ِمْن ِقَبِل اَمْرِ َيَمِن ، اَ َبْل ِمْن ِقَبِل اَمْرِ

ِق َما ُهَو  ِق . َقاَلْت َفَحفِ « ُهَو ، ِمْن ِقَبِل امَْرِ ْظُت َهَذا ِمْن َرُسوِل َوَأْوَمَأ بَِيِدِه إَِى امَْرِ
 .() أخرجه مسلم .ملسو هيلع هللا ىلص اه

 سام.لبشارة بانتشار اإحديث ا وروى ميم 
ْمُر َما َبَلَغ اأَ َلَيْبُلَغنر َهَذا  »َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص اه َسِمْعُت َرُسوَل قال :  عن ميم الداري 

ْيُل َوال ُك اهاللر َأْو  ،ٍَهَذا الِديَن، بِِعِز َعِزيز َوَبٍر إِار َأْدَخَلُه اهَبْيَت َمَدٍر َوَا  نرَهاُر، َوَا َيْرُ
 .() أخرجه أمد «ُكْفرَ البِِه  َاَم، َوُذًا ُيِذُل اهْس اإِ بِِه  َذلِيٍل، ِعًزا ُيِعُز اه ُذِل بِ 

                                                 
 (.9599برقم )  أخرجه مسلم( 9)
 (.99599برقم )  أخرجه أمد/ حسن( 9)
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 قدوم وفد بني عامر بن صعصعة -3
وفد بني عامر بن صعصعة ، فيهم عامر بن الطفيل ، وأربد بن ملسو هيلع هللا ىلص قدم عى الرسول 

 قيس ، وكانا رؤساء القوم . 
ن اإسام ، لكن أن الناس أسلموا ، وانتر اإسام ي وكان الرجان ا يريدا

، ملسو هيلع هللا ىلص غطفان وغرها ، أجرما قومها عى الذهاب إى امدينة ماقاة الرسول 
 ملسو هيلع هللا ىلص . غتيال الرسول خطة ا ضمرا ي أنفسهاأفوافقا عى ذلك ، و

، فقال عامر بن الطفيل أربد بن قيس إذا قدمنا عى الرجل فإي سأشغل عنك وجهه
 له بالسيف . تفإذا فعلت ذلك فاق

يا حمد خالني ، أي ملسو هيلع هللا ىلص : ول اه فلا قدموا امدينة ، قال عامر بن الطفيل لرس
 .«ا واه حتى تؤمن باه وحده ا ريك له »ملسو هيلع هللا ىلص َذي خليًا لك .فقال رسول اه ا

، ي ذلك ، وينتظر أربد بن قيس ما كان أمره به ملسو هيلع هللا ىلص وجعل عامر يكلم رسول اه 
 فجعل أربد ا يفعل .

فلا رأى عامر ما يصنع أربد قال : يا حمد ما جعل َ إن أسلمت ؟ فقال رسول اه 
 . «لك ما للمسلمن، وعليك ما عليهم  »ملسو هيلع هللا ىلص  : 

 فقال عامر : أجعل َ اأمر من بعدك إن أسلمت ؟
 . «ليس ذلك لك وا لقومك  »ملسو هيلع هللا ىلص : فقال رسول اه 

 . «ا  »ملسو هيلع هللا ىلص : لوبر ، ولك امدر ؟ ، فقال رسول اه فقال عامر : أجعل َ ا
اً ، اوقال : أما واه أمأها عليك خيًا ورجملسو هيلع هللا ىلص فقام عامر بن الطفيل عن رسول اه 

اللهم اكفني عامر بن الطفيل،  »ملسو هيلع هللا ىلص : ، قال رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص فلا وى عن رسول اه 
 .«سام عن بني عامر واهد بني عامر، وأغن اإ

 ، فقال عامر أربد : أين ما كنت أمرتك به ؟ملسو هيلع هللا ىلص من عند رسول اه  ثم خرجوا
ل عِ ، واه ما ممت بالذي أمرتني به ، إا دخلت بيني وبن جفقال أربد : ا تع

 الرجل  ، حتى ما أرى غرك، أفأربك بالسيف ؟ ، فتعجب عامر بن الطفيل من ذلك.
عى عامر بن الطفيل الطاعون   ثم رجع الوفد إى بادهم ، وي الطريق بعث اه

مرأة من بني سلول ، فتأسف وتشاءم من بيتها ، وركب فرسه اي عنقه ، فآوى إى بيت 
 فات عى ظهرها .
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َوَكاَن َرِئيَس  ،َبَعَث َخاَلُه، َأخ  ِأُِم ُسَلْيٍم، ِي َسْبِعَن َراكًِباملسو هيلع هللا ىلص: َأنر النربِير   عن أنس
ِكَن َعاِمُر  َِ امُْرِ ْهِل َو َ َبْنَ َثَاِث ِخَصاٍل، َفَقاَل: َيُكوُن َلَك َأْهُل السر ْبُن الُطَفْيِل، َخرر

ٍف؟ َفُطِعَن َعاِمر  ِي الٍف وَ الَأْهُل امََدِر، َأْو َأُكوُن َخلِيَفَتَك، َأْو َأْغُزوَك بَِأْهِل َغَطَفاَن بِ 
ةِ  ة  َكُغدر الَبْكِر، ِي َبْيِت اْمَرَأٍة ِمْن آِل ُفَاٍن، اْئُتوِي بَِفَرِي،  َبْيِت ُأِم ُفَاٍن، َفَقاَل: ُغدر

 .()أخرجه البخاري .َفَاَت َعَى َظْهِر َفَرِسه
وأما أربد بن قيس فقدم عى قومه ، ثم قال : لقد دعانا حمد إى عبادة يء لوددت 

هذه بيوم أو يومن ومعه أنه عندي اآن ، فأرميه بالنبل حتى أقتله . ثم خرج بعد مقالته 
 ة فأحرقتها .قمله ، فأرسل اه عليه وعى مله صاع

           وأنزل اه ي عامر بن الطفيل ، وأربد بن قيس قوله تعاى : 
                                       

                                            
                                                   

                                                
                               

                                 
 [ .99 – 9 /الرعد ]             

 قدوم وفد بني عامر: 
ما رأى بنو عامر بن صعصعة ما حل بعامر بن الطفيل ، وأربد بن قيس ، أرسلوا وفدًا 

 ، وأعلنوا إسامهم . ملسو هيلع هللا ىلصإى رسول اه 
ُه َوَفَد إَِى النربِِي عن مطرف بن عبد اه  ْمنَا ِي َرْهٍط ِمْن َبنِي َعاِمٍر َقاَل: َفَأَتْينَاُه فَ ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َسلر

، َعَلْيِه َفُقْلنَا: َأْنَت َولُِينَا، َوَأْنَت َسِيُدَنا، َوَأْنَت َأْطَوُل َعَلْينَا، َوَأْنَت َأْفَضُلنَا َعَلْينَا َفْضًا 
اُء، َفَقاَل: الَوَأْنَت اجَْفنَُة  ْيَطانُ »َغرر نرُكُم الشر  . () أخرجه أمد «ُقوُلوا َقْوَلُكْم ، َوَا َيْسَتِجرر

 
 

                                                 
 (.9959برقم )  أخرجه البخاري( 9)
 (99999برقم )  أخرجه أمد/صحيح( 9)
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 قدوم وفد بني حنيفة -4
، ، وكانوا يسكنون اليامةوفد بني حنيفة، سنة تسع من اهجرةملسو هيلع هللا ىلص وفد عى رسول اه 

 رق احجاز .
كان معهم عنفوة ، وجاعة بن مرارة ، وبن وكان الوفد بضعة عر رجًا ، فيهم رجال 

دار رملة ملسو هيلع هللا ىلص ه وما وصلوا إى امدينة ، أنزهم رسول ا، مسيلمة بن حبيب الكذاب
 بنت احارث ، وكانت دارها دار الوفود ، وأجريت عليهم ضيافة .

 ي امسجد فأسلموا وبايعوا إا مسيلمة الكذاب .ملسو هيلع هللا ىلص ثم جاء الوفد إى رسول اه 
اُب َعَى َعْهِد النربِِي الَقاَل: َقِدَم ُمَسْيلَِمُة  ري اه عنها َعِن اْبِن َعبراسٍ عن  ملسو هيلع هللا ىلص َكذر
َِ مامَدِ  د  ـُينََة، َفَجَعَل َيُقوُل: إِْن َجَعَل  ْمَر ِمْن َبْعِدِه َتبِْعُتُه، َفَقِدَمَها ِي َبَرٍ َكثٍِر ِمْن اأَ َحمر

ٍس، َوِي َيِد النربِِي ملسو هيلع هللا ىلص َقْوِمِه، َفَأْقَبَل إَِلْيِه النربُِي  ِقْطَعُة ملسو هيلع هللا ىلص َوَمَعُه َثابُِت ْبُن َقْيِس ْبِن َشار
ِقْطَعَة َما الَتنِي َهِذِه الَلْو َس »ترى َوَقَف َعَى ُمَسْيلَِمَة ِي َأْصَحابِِه، َقاَل: َجِريَدٍة، َح 

ى َأْمَر اهِ فِيَك، َوَلِئْن  ِذي َأْدَبْرَت َلَيْعِقَرنرَك اهَأْعَطْيُتَكَها، َوَلْن َأَتَعدر ، َوإِِي َأَُراَك الر
َف َعنْهُ « بِت  ُجِيُبَك َعنِيُأِريُت فِيَك َما ُأِريُت، َوَهَذا َثا  .() .متفق عليه .ُثمر اْنَرَ

َبْينَا َأَنا َناِئم  ، َرَأْيُت ِي َيَدير ِسَواَرْيِن ِمْن   »قال :  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه  وعن أي هريرة 
نِي َشْأُهُ  ر ِي امَ َذَهٍب ، َفَأَمر ََ ْخُتُهَا ، َفَطاَرا ، نَاِم َأِن اْنُفْخُهَا َفنَفَ َا ، َفُأوِحَي إِ

 ُ ِِ ا اْلَعنْ اَبْنِ َخُْرَجاِن َبْعِدي ، َأَحُدُمَ ْلُتُهَا َكذر  .().متفق عليه  « َواْآَخُر ُمَسْيلَِمةُ  ،َفَأور
 قدوم وفد نجران -5

 وفدنصارى نجران ي السنة التاسعة للهجرة .ملسو هيلع هللا ىلص قدم عى رسول اه 
وإا  ،أو اجزية ،بًا يدعوهم فيه إى اإسامقد كتب إليهم كتاملسو هيلع هللا ىلص وكان رسول اه 

 آذهم بحرب ، فذعر أهل نجران ذعرًا شديدًا .
وفدهم ، وكانوا ستن رجًا ، فيهم أربعة وعرون رجًا من ملسو هيلع هللا ىلص فبعثوا إى رسول اه 

قب ، واسمه عبد امسيح ، وهو اأرافهم ، منهم ثاثة نفر يؤل أمرهم إليهم ، منهم الع
اأهم ، وهو صاحب رحلهم ، واأسقف ، واسمه أبو  ه، والسيد ، واسمأمر القوم 

 حارثة بن علقمة ، وهو حرهم وإمامهم .
                                                 

 (.9999(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري متفق عليه،( 9)
 (  9999(، ومسلم برقم )9999برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
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أكرمهم ودعاهم إى  ،ملسو هيلع هللا ىلصفلا وصل وفد نجران إى امدينة ، والتقوا برسول اه 
وبن وفد  ملسو هيلع هللا ىلص، وطال اجدال بن رسول اه  فامتنعوااإسام ، وتا عليهم القرآن ، 

 يتلو عليهم القرآن ، ويقرع باطلهم باحجة . ملسو هيلع هللا ىلص، ورسول اه  نجران
أن  ملسو هيلع هللا ىلصد معهم امجادلة باحكمة واموعظة احسنة ، طلبوا من رسول اه جْ ـفلا م تُ 

       ، ونزل ي شأهم قول اه تعاى :  ملسو هيلع هللا ىلصيباهلهم ، فوافق رسول اه 
                                         

                                              
                                

 [ .99 – 99] آل عمران/               
هم ذلك ، ثم من ملسو هيلع هللا ىلصفخاف رؤساء الوفد من امباهلة ورفضوها ، فقبل رسول اه 

نصفها ي صفر ، والنصف  ،ألفي حلة ، يدفعون للمسلمنصاحهم عى اجزية ، 
خرج هم قس ، وا يفتنوا عن ـعة ، وا يُ يَ اآخر ي رجب ، عى أن ا َدم هم بِ 

 دينهم ، مام حدثوا حدثًا ، أو يأكلوا ربا ، وكتب هم ذلك ي كتاب أخذوه معهم .
أن يبعث معهم  ملسو هيلع هللا ىلصول اه نراف إى بادهم طلبوا من رسفلا أراد وفد نجران اا

رجًا أمينًا ، ليقبض مال الصلح ، وحكم بينهم فيا اختلفوا فيه من أمواهم ، فبعث 
 . معهم أبو عبيدة بن اجراح  ملسو هيلع هللا ىلص

ِيُد، َصاِحَبا  َعْن ُحَذْيَفَة  ُيِريَداِن َأْن ملسو هيلع هللا ىلص  َنْجَراَن، إَِى َرُسوِل اهَقاَل: َجاَء الَعاِقُب َوالسر
ا لَِصاِحبِِه: اَ َتْفَعْل، َفَواهُيَاِعنَا َلِئْن َكاَن َنبًِيا َفَاَعنرا اَ ُنْفلُِح َنْحُن،  ُه، َقاَل: َفَقاَل َأَحُدُمَ

َتنَا، َواْبَعْث َمَعنَا َرُجًا َأِمينًا، َواَ َتْبَعْث َمَعنَا الَواَ َعِقُبنَا ِمْن َبْعِدَنا، َقااَ: إِنرا ُنْعطِيَك َما َس 
َف «َأَْبَعَثنر َمَعُكْم َرُجًا َأِمينًا َحقر َأِمنٍ » :َفَقاَل ،  َأِمينًاإِار   َلُه َأْصَحاُب َرُسوِل اه ، َفاْسَتْرَ

اِح »َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  َهَذا َأِمُن َهِذِه ملسو هيلع هللا ىلص: »  َقاَم، َقاَل َرُسوُل اهَفَلار « ُقْم َيا َأَبا ُعَبْيَدَة ْبَن اجَرر
ةِ   .() بخاريأخرجه ال «اأُمر

َفَقاُلوا: اْبَعْث َمَعنَا َرُجًا ُيَعِلْمنَا ملسو هيلع هللا ىلص  ِن َقِدُموا َعَى َرُسوِل اهَيمَ الَأنر َأْهَل   َعْن َأَنسٍ و
ةِ اأُ َهَذا َأِمُن َهِذِه »َقاَل َفَأَخَذ بَِيِد َأِي ُعَبْيَدَة َفَقاَل:  .ْسَامَ اإِ الُسنرَة وَ   .() أخرجه مسلم .«مر

                                                 
 (. 9999برقم )  أخرجه البخاري( 9)
 .( 9995برقم )  أخرجه مسلم(  9)
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 رم  ـم وفد ح  قدو -3
، وفيه إعان إسامهم ، عند مقدم ملسو هيلع هللا ىلص قدم رسول ملوك مر بكتاهم إى رسول اه 

من تبوك، ي رمضان، سنة تسع من اهجرة ، وهم احارث بن عبد كال، ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 
 فيه ما هم وما بنر  ،ونعيم بن عبد كال ، ومالك بن مرة ، وكتب لكل وفد كتاباً 

 عليهم.
ي ملسو هيلع هللا ىلص عر وفدًا ، من أكثر من ستن وفدًا ، كلهم قدموا عى الرسول  فهؤاء مسة

، ملسو هيلع هللا ىلص السنة التاسعة من اهجرة ، يريدون اإسام ، أو يعلنون إسامهم أمام رسول اه 
 واكتفينا بمن ذكرنا من الوفود خشية اإطالة .

لسنة قبل السنة التاسعة من اهجرة ، وبعد املسو هيلع هللا ىلص وهناك وفود جاءت إى رسول اه 
 عى اإسام .ملسو هيلع هللا ىلص ا ليعلنوا إسامهم ، ويبايعوا رسول اه ؤالتاسعة ، وكلهم جا

من تبوك،  ملسو هيلع هللا ىلصوقد بلغت الوفود أوجها ي السنة التاسعة للهجرة ، بعد مقدم رسول اه 
حتى سميت تلك السنة سنة الوفود ، ثم تتابعت الوفود ي السنة العارة واحادية 

                 :  سامي اإ ، تريد الدخولللهجرة عرة
 [ .99 – 99 /اجاثية ]                            

 : فقه تدفق الوفود إى امدينة 
دليل واضح عى مدى انتشار اإسام ي  ملسو هيلع هللا ىلصي أخبار وفود القبائل عى رسول اه 

عى  اس هذا اأمر،وعامةوبرهان عى اهتام الن،ملسو هيلع هللا ىلصجزيرة العرب ي حياة الرسول 
 توحيد جزيرة العرب حت راية اإسام، والتسليم لدولة اإسام ي امدينة النبوية .

وي تدفق هذه الوفود من جهات اأرض عى امدينة، وإعان إسامها وإستسامها، 
       :  ملسو هيلع هللا ىلصدليل قاطع عى وفاء اه بوعده النر الذي وعد به نبيه 

                               
 [ .99-99/احج ]                      

ستقبال هذه الوفود وإكرامها وضيافتها وإعطائها العطايا ، دليل عى ساحة اوي 
الشعوب والقبائل الذين وفدوا إى دار اإسام، واستقباهم  ِثوعنايته بمم اإسام،

 ، فاحمد ه الذي بنعمته تتم الصاحات.إكرامًا هم ، ورجاء هدايتهم ي بيوت اه ،
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 ملسو هيلع هللا ىلصوفاة أم كلثوم بنت رسول اه  -5
 واخرالسنة التاسعة للهجرة.أ،ي ،وزوج عثان ملسو هيلع هللا ىلصتوفيت أم كلثوم بنت رسول اه 

ْغِسُل اْبنََتُه، َفَقاَل: َوَنْحُن نَ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت: َدَخَل َعَلْينَا النربُِي  ري اه عنها ُأِم َعطِيرةَ عن 
اْغِسْلنََها َثَاًثا، َأْو َمًْسا، َأْو َأْكَثَر ِمْن َذلَِك، إِْن َرَأْيُتنر َذلَِك، بَِاٍء َوِسْدٍر، َواْجَعْلَن ِي »

َقى إَِلْينَا الاُه فَ َفَلار َفَرْغنَا آَذنر « ِخَرِة َكاُفوًرا َأْو َشْيًئا ِمْن َكاُفوٍر، َفإَِذا َفَرْغُتنر َفآِذنرنِياآ
اهُ »َحْقَوُه، َفَقاَل:   .() متفق عليه .«َأْشِعْرَهَا إِير

بنته أم كلثوم ري اه عنها ، حتى حدر الدمع من عينيه ، اعى ملسو هيلع هللا ىلص وحزن رسول اه 
 ملسو هيلع هللا ىلص .لكال رمته ، وشدة شفقته 

َجالِس  َعَى ملسو هيلع هللا ىلص  َوَرُسوُل اه ، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص ْدَنا بِنًْتا لَِرُسوِل اهَقاَل: َشهِ  َنِس ْبِن َمالٍِك َعْن أَ 
، َقاَل: َفَرَأْيُت َعْينَْيِه َتْدَمَعاِن، َقاَل: َفَقاَل:  ْيَلَة؟»الَقْرِ َفَقاَل « َهْل ِمنُْكْم َرُجل  َمْ ُيَقاِرِف اللر

َها« َفاْنِزْل »َأُبو َطْلَحَة: َأَنا، َقاَل:   .()أخرجه البخاري .َقاَل: َفنََزَل ِي َقْرِ
 إا فاطمة ري اه عنها.ملسو هيلع هللا ىلص وبموت أم كلثوم ري اه عنها، م يبق من بنات الرسول 

  بن أي بن سلولهوفاة عبد ا -3
بن سلول، رأس القعدة ، من السنة التاسعة للهجرة ، توي عبد اه بن أي شهر ذي ي 

 امنافقن، ورأس أعداء الدين، بعد أن مرض عرين ليلة.
فأخره بوفاة ملسو هيلع هللا ىلص إى رسول اه  بد اه بن أي بن سلول جاء إبنه عبد اه فلا مات ع

  .أبيه ، وسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه ، فأعطاه إياه
 ُلوَل َجاَء اْبنُُه َعْبُد اهَقاَل: َمرا ُتُوِيَ َعْبُد اِه ْبُن ُأَي  اْبُن َس ري اه عنها  َعِن اْبِن ُعَمرَ 

، َفَسَأَلُه َأْن ُيْعِطَيُه َقِميَصُه ُيَكِفُن فِيِه َأَباُه، َفَأْعَطاُه ُثمر َسَأَلُه ملسو هيلع هللا ىلص هَعْبِد اهِ إَِى َرُسوِل ا ْبنُ 
 َ ِِ َ َعَلْيِه، َفَقاَم ُعَمُر َفَأَخَذ بَِثْوِب َرُسوِل اهملسو هيلع هللا ىلص  َعَلْيِه؟ َفَقاَم َرُسوُل اه َأْن ُيَص ِِ  لُِيَص

َ  ا َرُسوَل اه، َفَقاَل: يَ ملسو هيلع هللا ىلص ِِ ِِ َعَلْيِه َوَقْد َهَاَك اُه َأْن ُتَص  َعَلْيِه؟ َفَقاَل َرُسوُل اه َأُتَص
ِي ا» ملسو هيلع هللا ىلص:  َ اْسَتْغِفْر َهُْم َأْو َا َتْسَتْغِفْر َهُْم، إِْن َتْسَتْغِفْر َهُْم َسْبِعَن  " َفَقاَل: هإِنرَا َخرر
ةً  ، «َسْبِعَن  َوَسَأِزيُدُه َعَى  " َمرر ُه ُمنَافِق  َفَأْنَزَل اهُ َعزر ملسو هيلع هللا ىلص  َفَصىر َعَلْيِه َرُسوُل اه َقاَل: إِنر

 : هِ  "َوَجلر  .() متفق عليه ." َوَا ُتَصِل َعَى َأَحٍد ِمنُْهْم َماَت َأَبًدا َوَا َتُقْم َعَى َقْرِ
                                                 

 (.595(، ومسلم برقم )  9999 برقم ) أخرجه البخاري، متفق عليه( 9)
 (. 9999برقم )  أخرجه البخاري( 9)
 (.9999(،  ومسلم برقم )  9995برقم )  أخرجه البخاري ،متفق عليه( 9)
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وَل، ْبُن ُأَي  اْبُن َسلُ  مَرا َماَت َعْبُد اهُه َقاَل: َأنر  ْبِن اخَطراِب  َعِن اْبِن َعبراٍس َعْن ُعَمرَ 
َ َعَلْيهِ ملسو هيلع هللا ىلص  ُدِعَي َلُه َرُسوُل اه ِِ ، َفُقْلُت: َيا َوَثْبُت إَِلْيهِ ملسو هيلع هللا ىلص  ، َفَلار َقاَم َرُسوُل اهلُِيَص

، َوَقْد َقاَل َيْوَم َكَذا: َكَذا وَ  َرُسوَل اه ِِ َعَى اْبِن ُأَي  ُه، َكَذا، َقاَل: ُأَعِدُد َعَلْيِه َقْولَ َأُتَص
َم َرُسوُل اه ُت »َفَلار َأْكَثْرُت َعَلْيِه َقاَل: « َأِخْر َعنِي َيا ُعَمرُ »َوَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  َفَتَبسر إِِي ُخِرْ

ُت، َلْو َأْعَلُم َأِي إِْن ِزْدُت  ْبِعَن ُيْغَفْر َلُه َلِزْدُت َعَليْ  َفاْخَرْ َصىر َعَلْيِه َقاَل: فَ « َهاَعَى السر
َف، َفَلْم َيْمُكْث إِار َيِسًرا، َحترى َنَزَلِت اآَيَتاِن ِمْن َبَراَءَة: ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اه َواَ  "، ُثمر اْنَرَ

 نْ َقاَل: َفَعِجْبُت َبْعُد مِ  " َوُهْم َفاِسُقونَ  "إَِى َقْولِِه  " ُتَصِل َعَى َأَحٍد ِمنُْهْم َماَت َأَبًدا
 .()أخرجه البخاري .َوَرُسوُلُه َأْعَلمُ  َواه ،ملسو هيلع هللا ىلص ُجْرَأِي َعَى َرُسوِل اه

  ي ؟عى عبد اه بن أُ  ملسو هيلع هللا ىلصماذا صى الرسول 
عى عبد اه بن أي  ملسو هيلع هللا ىلصاجوز الصاة عى مرك أو منافق ، إنا صى رسول اه 

ربه ، وما  هليه ، بل خرر نه عن الصاة عوأنه م يُ  ،إجراء له عى ظاهر حكم اإسام
ستئاف  لقومه ، ودفع ي ذلك من إكرام ولده الذي حققت صاحيته ، ومصلحة اا

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 : 

                                     
 . [99 /التوبة ]      

 حج أي بكر الصديق بالناس -2
أبا بكر  ملسو هيلع هللا ىلصي آخر شهر ذي القعدة ، من السنة التاسعة للهجرة ، بعث رسول اه 

 أمرًا عى احج ، ليقيم للمسلمن حجهم . الصديق 
م امسلمن دينهم ، ويستقبل الوفود علِ ويُ  ي امدينة يتابع الدعوة ، ملسو هيلع هللا ىلصوبقى الرسول 

 ي امدينة . ملسو هيلع هللا ىلصالتي جاءت لتعلن إسامها أمام الرسول 
باخروج إى احج ي تلك السنة ، لكراهته اإختاط بأهل  ملسو هيلع هللا ىلصوم يرغب الرسول 

بعضهم بالبيت عراة ، وم يكن طاف الرك الذين ينسكون بغر التوحيد ، وربا 
 هم عن البيت ، للعقود التي بينه وبينهم .أن يصد ملسو هيلع هللا ىلصلرسول اه 
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  ملسو هيلع هللا ىلصي ثاثائة رجل من امدينة ، وبعث معه رسول اه  فخرج أبو بكر الصديق 
شعرها بيده الريفة ، واستعمل عليها ناجية بن جندب بعرين بدنة ، قلدها وأ

  .مس بدنات ، وساق أبو بكر  اأسلمي 
، ملسو هيلع هللا ىلص اه ا َفَتْلُت َقَاِئَد َهْدِي َرُسوِل َأنَ  :عن عائشة ري اه عنها قالت َدَها بَِيَدير ُثمر َقلر

ا َمَع َأِي، َفَلمْ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اه ء  َأَحلرُه اهملسو هيلع هللا ىلص  ْحُرْم َعَى َرُسوِل اهـَي بَِيَدْيِه، ُثمر َبَعَث ِهَ  َيْ
 .() متفق عليه .َلُه َحترى ُنِحَر اهَْدُي 
بسورة براءة ، ملسو هيلع هللا ىلص مدينة ، نزل الوحي عى رسول اه من ا فلا خرج أبو بكر 

ليعلنها عى الناس ي احج ، أن عادة العرب  عِ بن أي طالب ملسو هيلع هللا ىلص فبعث 
بن اأهل بيته ، فبعث عليًا لكونه  نْ هو مِ  نْ جرت أنه ا ينقض العهد إا من عقده ، أو مَ 

ع رغاء ناقة رسول اه ي الطريق إى مكة ، سم فلا كان أبو بكر  ،عمه من عصبته
  .، فإذا هو عِ ملسو هيلع هللا ىلص  القصواء ، فظن أبو بكر أنه رسول اهملسو هيلع هللا ىلص 

: ا ، بل رسول ، ثم دفع إى  : أمر أنت أم رسول ؟فقال عِ  فقال له أبو بكر 
أن ينادي ي احج  ر عليًا ره عى اموسم ، وأمر ، فأمر ملسو هيلع هللا ىلص أي بكر كتاب رسول اه 

 ببعض اأمور .
، فأذن  فأقام للناس احج ، حتى إذا كان يوم النحر ، قام عِ   أبو بكر ىمثم 

 وهو : ملسو هيلع هللا ىلص بالذي أمره رسول اه 
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 ،

 ء من امركن ورسوله كا قال سبحانه :يفإن اه بر ذا مضت اأربعة أشهرفإ
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، َفَتُقوُل: الَقاَل: َكاَنِت امَْرَأُة َتُطوُف بِ  ري اه عنها َعِن اْبِن َعبراسٍ و َبْيِت َوِهَي ُعْرَياَنة 
 َعَى َفْرِجَها، َوَتُقوُل: َمْن ُيِعُرِي تِْطَواًفا؟ ْجَعُلهُ 

 َفَا َبَدا ِمنُْه َفَا ُأِحُلهُ      َيْوَم َيْبُدو َبْعُضُه َأْو ُكُلُه ال
 .() أخرجه  مسلم ." ُخُذوا ِزينََتُكْم ِعنَْد ُكِل َمْسِجدٍ  "َيُة اآَفنََزَلْت َهِذِه 

 ملسو هيلع هللا ىلص.الناس با أمره به  ي نوا مع عِ ي ناس معه، فأذر  أبا هريرة  وبعث أبو بكر
ِة ِي ُمَؤِذنَِن َبَعَثُهْم َيْوَم النرْحِر ُيَؤِذُنوَن  َقاَل: ُهَرْيَرَة  عن أي َبَعَثنِي َأُبو َبْكٍر ِي تِْلَك احَجر

ك  َـ بِِمنًى، َأْن اَ ي ، الَواَ َيُطوَف بِ  ،ُحجر َبْعَد الَعاِم ُمْرِ ملسو هيلع هللا ىلص  ُل اهَأْرَدَف َرُسوثم َبْيِت ُعْرَيان 
ِِ  َيْوَم  َن َمَعنَا َع اَءَة َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َفَأذر ِ ْبِن َأِي َطالٍِب، َوَأَمَرُه َأْن ُيَؤِذَن بَِرَ ِِ النرْحِر ِي بَِع

، َواَ َيُطوَف بِ  ك  اَءَة، َوَأْن اَ ُحجر َبْعَد الَعاِم ُمْرِ  .()جه البخاريأخر.بَْيِت ُعْرَيان  الَأْهِل ِمنًى بَِرَ
ِر ْبِن َأِي ُهَرْيَرةَ ـمُ َعْن  ِ ْبِن َأِي َطالٍِب ِحَن   َعْن َأبِيِه َأِي ُهَرْيَرةَ  َحرر ِِ  َقاَل: ُكنُْت َمَع َع

. َفَقاَل: َما ُكنُْتْم ُتنَاُدوَن؟ َقاَل: ُكنرا ُننَاِدي: أَ ملسو هيلع هللا ىلص  َبَعَثُه َرُسوُل اه اَءة  َة بَِرَ ُه َا إَِى َأْهِل َمكر نر
، َوَا َيُطوُف بِ اجَ َيْدُخُل  ، َوَمْن َكانَ النرَة إِار ُمْؤِمن  ملسو هيلع هللا ىلص  َبْينَُه َوَبْنَ َرُسوِل اه َبْيِت ُعْرَيان 

، َفإِنر َأَجَلُه َأْو َأَمَدُه إَِى َأْرَبَعِة َأْشُهٍر، َفإَِذا َمَضِت  َن ْشُهِر َفإِنر اَه َبِريء  مِ اأَ ْرَبَعُة اأَ َعْهد 
ِكَن َوَرُسوُلُه، َوَا ُحُج َهَذا  . َقاَل: َفُكنُْت ُأَناِدي َحترى الَبْيَت َبْعَد الامُْرِ ك  َعاِم ُمْرِ

 .() أخرجه أمد .َصِحَل َصْوِي 
  فقه حجة أي بكر : 

، بمثابة ملسو هيلع هللا ىلصبأمر الرسول  ي السنة التاسعة من اهجرة الصديق كانت حجة أي بكر 
ي السنة العارة من ملسو هيلع هللا ىلص الكرى ، وهي حجة الوداع التي حجها النبي  للحجة ةالتوطئ

اهجرة ، بعد أن قى اإسام عى معام الرك ي مكة هائيًا ، وطهر اه بيته من 
ومن آمن به، وم حج ملسو هيلع هللا ىلص اأصنام ، وحفظ للبيت قدسيته وحرمته ، فحج رسول اه 

           : أحد من امركن ي حجة الوداع  معه

 [.999/اأنعام]        
 

*       *       *       *      * 
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 البــاب الثالث

 من هجرته إى وفاته ملسو هيلع هللا ىلصسرته 
 
 

 

 من اهجرة العارةالرايا واأحداث اهامة ي السنة و الغزوات
 شتمل عى ما يي :  تو 

 وأي موسى اأشعري إى اليمن بعث معاذ بن جبل -1

  ملسو هيلع هللا ىلصبن الرسول اوفاة إبراهيم  -2
 وفود السنة العارة للهجرة : وتشمل: -3

 وفد كندة   -9

 وفد حرموت  -9

 حج وفد مذ -9

 ى اليمنبعث عي بن أي طالب إ -4

 حجة الوداع -5

 شمل:يظهور مدعي النبوة: و -3

 تنبؤ مسيلمة الكذاب -9

 اأسود العنِ تنبؤ  -9

 تنبؤ طليحة بن خويلد اأسدي  -9

 من اهجرة العارةالسنة  
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 لباب الثالث ا
 وفاتهإى  من هجرته ملسو هيلع هللا ىلصسرته 

 من اهجرة عارةالرايا والغزوات واأحداث اهامة ي السنة ال
 السنة العارة من اهجرة

 اليمنإى  وأي موسى اأشعري بعث معاذ بن جبل -1

يستقبل الوفود، ويبعث البعوث ، ويرسل  ملسو هيلع هللا ىلصدخلت السنة العارة للهجرة والرسول 
 ، ويفقهوهم ي الدين.إى اإسام قبائل العرب يدعوهمإى  الدعاة الَايا ، ويبعث

، معاذ بن جبل ، وأبا  حجة الوداعسنة عر من اهجرة قبل  ملسو هيلع هللا ىلصفقد بعث رسول اه 
وأمرما أن يعلا الناس القرآن ،  ،اليمنإى  ،موسى اأشعري ، ري اه عنها

 وأمور دينهم .
 :اف من أقاليم اليمن ، واليمن خافانكل واحد منهم عى خ ملسو هيلع هللا ىلصواستعمل 

 جهة عدن ، وكانت جهة أي موسى اأشعري إى  العليا فكانت جهة معاذ 
 السفى .

ا َواَ ُتنَِفَرا، َوَتَطاَوَعا َواَ » :أوصاما فقال هاملسو هيلع هللا ىلص وما بعثها  ا، َوَبِرَ َ َِ ا َواَ ُتَع َ َِ َي
 .()متفق عليه «ْخَتلَِفاـتَ 

ا َأْن  ،َيَمنِ الإى  َبَعَث ُمَعاًذا َوَأَبا ُموَسىملسو هيلع هللا ىلص  هَرُسوَل ا َأنر  ي بردة وعن أ َفَأَمَرُمَ
 .()أمدأخرجه  .ُقْرآنَ الُيَعِلَا النراَس 

 اه بحكمه .تعن راب يفعله أهل اليمن ، فأف ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  ثم سأل أبو موسى 
هُ ملسو هيلع هللا ىلص عن أي بردة قال: َبَعَث النربُِي  ا َواَ »الَيَمِن، َفَقاَل: إى  َأَبا ُموَسى َوُمَعاًذا َجدر َ َِ َي

ا َواَ ُتنَِفَرا َوَتَطاَوَعا ا، َوَبِرَ َ َِ اب  ِمَن اه ، َفَقاَل َأُبو ُموَسى: َيا َنبِير «ُتَع ا َرَ إِنر َأْرَضنَا ِهَ
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اب  ِمَن الَعَسِل البِْتُع، َفَقاَل: ِعِر امِْزُر، َوَرَ َفاْنَطَلَقا، َفَقاَل ُمَعاذ  «. ُكُل ُمْسكٍِر َحَرام  » الشر
ُقُه َتَفُوًقا، َقاَل:  ِأَِي ُموَسى: َكْيَف َتْقَرُأ الُقْرآَن؟ َقاَل: َقاِئًا َوَقاِعًدا َوَعَى َراِحَلتِي، َوَأَتَفور

ا َأَنا َفَأَناُم َوَأُقوُم، َفَأْحَتِسُب َنْوَمتِي َكَا َأْحَتِسُب  َب ُفْسَطاًطا، َفَجَعَا َأمر َقْوَمتِي، َوَرَ
، َفَقاَل: َما َهَذا؟ َفَقاَل َأُبو ُموَسى: َهُوِدي   َيَتَزاَوَراِن، َفَزاَر ُمَعاذ  َأَبا ُموَسى َفإَِذا َرُجل  ُموَثق 

َبنر ُعنَُقُه  : َأَْرِ ، َفَقاَل ُمَعاذ   .()أخرجه البخاري .َأْسَلَم ُثمر اْرَتدر
 معاذ ملسو هيلع هللا ىلص رسول وصية ال : 

إى  إِنرَك َسَتْأِي َقْوًما َأْهَل كَِتاٍب، َفإَِذا ِجْئَتُهْم، َفاْدُعُهمْ ري اه عنها بن عباس اعن 
ًدا َرُسوُل ـ، َوَأنر مُ اهَأْن َيْشَهُدوا َأْن اَ إَِلَه إِار  َفإِْن ُهْم َأَطاُعوا َلَك بَِذلَِك،  اه،َحمر

ُهْم َأنر  َقْد َفَرَض َعَلْيِهْم َمَْس َصَلَواٍت ِي ُكِل َيْوٍم َوَلْيَلٍة، َفإِْن ُهْم َأَطاُعوا َلَك اه  َفَأْخِرْ
ُهْم َأنر  ُد َعَى ُفَقَراِئِهْم، اه بَِذلَِك، َفَأْخِرْ َقْد َفَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغنَِياِئِهْم َفُرَ

ُه َلْيَس َبْينَُه َفإِْن ُهْم َأَطاُعوا لَ  ِق َدْعَوَة اَمْظُلوِم، َفإِنر ْم َواتر اَك َوَكَراِئَم َأْمَواِهِ َك بَِذلَِك، َفإِير
  .()متفق عليه«ِحَجاب  اه َوَبْنَ 
  معاذ ملسو هيلع هللا ىلص توديع الرسول : 

ُيوِصيِه ملسو هيلع هللا ىلص  هُسوُل اَمَعُه رَ  َيَمِن َخَرَج الإى  ملسو هيلع هللا ىلص ها َبَعَثُه َرُسوُل امر  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل 
َت َراِحَلتِِه، َفَلار َفَرَغ َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  هُمَعاذ  َراكِب  َوَرُسوُل اوَ  َيا ُمَعاُذ إِنرَك َعَسى  »َيْمِي َحْ

ي  ،َأْن َا َتْلَقاِي َبْعَد َعاِمي َهَذا . َفَبَكى ُمَعاذ  «َوَلَعلرَك أَن َمُرر بَِمْسِجِدي َهَذا، َوَقْرِ
إِنر َأْوَى  »ِدينَِة َفَقاَل: امَ َتَفَت َفَأْقَبَل بَِوْجِهِه َنْحَو ال، ُثمر ملسو هيلع هللا ىلص لِِفَراِق َرُسوِل اهِ  َجَشًعا

 .()أمدأخرجه  «ترُقوَن َمْن َكاُنوا َوَحْيُث َكاُنواالنراِس ِي امُ 
فاة بعد و أن قدم ي خافة أي بكر الصديق إى  واليًا عى اليمن وم يزل معاذ 

، وقد استعمله أبو بكر  واي السنة التي حج فيها عمر بن اخطاب و،  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
 عى احج . الصديق 

 
 

                                                 
 (.9999( أخرجه البخاري برقم )9)

 .(95(، ومسلم برقم )9959رجه البخاري برقم)، أخمتفق عليه (9)
 (.99999أخرجه أمد برقم ) صحيح/( 9)
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 ملسو هيلع هللا ىلصبن الرسول اوفاة إبراهيم  -2
لعر ليال خلون من شهر ربيع اأول ، من السنة  ملسو هيلع هللا ىلصبن الرسول توي إبراهيم ا

 . ر شهراً عالعارة للهجرة ، عند مرضعته أم سيف ، وكان عمره ستة 
، َوَكاَن ِظْئًرا ملسو هيلع هللا ىلص اه َقاَل: َدَخْلنَا َمَع َرُسوِل  َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َعَى َأِي َسْيٍف الَقْنِ

َاُم، َفَأَخَذ َرُسوُل  ْبَراِهيَم َعَلْيِه السر ُه، ُثمر َدَخْلنَا َعَلْيِه َبْعَد ملسو هيلع هللا ىلص اه ِإِ إِْبَراِهيَم، َفَقبرَلُه، َوَشمر
  .َتْذِرَفانِ ملسو هيلع هللا ىلص اه اِهيُم َجُوُد بِنَْفِسِه، َفَجَعَلْت َعْينَا َرُسوِل َذلَِك َوإِْبرَ 

ْمَِن ْبُن َعْوٍف  َا »؟ َفَقاَل: : َوَأْنَت َيا َرُسوَل اه َفَقاَل َلُه َعْبُد الرر َيا اْبَن َعْوٍف إِهر
َزُن، َواَ َنُقوُل إِار َما إِنر الَعْنَ تَ ملسو هيلع هللا ىلص : »، ُثمر َأْتَبَعَها بُِأْخَرى، َفَقاَل «َرْمَة   ْدَمُع، َوالَقْلَب َحْ

ا بِِفَراِقَك َيا إِْبَراِهيُم مََْحُزوُنونَ    .() متفق عليه «َيْرَى َرُبنَا، َوإِنر
، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ِعَياِل ِمْن َرُسوِل اهِ الَقاَل: َما َرَأْيُت َأَحًدا َكاَن َأْرَحَم بِ   وَعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك 

 َِ ِضًعا َلُه ِي َعَوا َبْيَت الِدينَِة، َفَكاَن َينَْطلُِق َوَنْحُن َمَعُه َفَيْدُخُل امَ َكاَن إِْبَراِهيُم ُمْسَرْ
َخُن، َوَكاَن ِظْئُرُه َقْينًا، َفَيْأُخُذُه َفُيَقِبُلُه، ُثمر َيْرِجعُ  ُه َلُيدر  .َوإِنر

و: َفَلار ُتُوِيَ  ُه َماَت ِي ، إِنر إِْبَراِهيَم اْبنِيملسو هيلع هللا ىلص : » هُم َقاَل َرُسوُل اإِْبَراِهيَقاَل َعْمر  َوإِنر
  .() مسلمأخرجه  «نرةِ اجَ الثرْدِي َوإِنر َلُه َلِظْئَرْيِن ُتَكِمَاِن َرَضاَعُه ِي 

 أن يدفن بالبقيع ي امدينة. ملسو هيلع هللا ىلص ، أمر ملسو هيلع هللا ىلص بن رسول اه اوما مات إبراهيم 
اِء ْبِن عَ الَعِن  ًرا، ، َوُهَو اْبُن ِسترَة َعَرَ َشهْ ملسو هيلع هللا ىلص  إِْبَراِهيُم اْبُن َرُسوِل اهاِزٍب َقاَل: َماَت َرَ

 .«نرةِ اجَ إِنر َلُه ُمْرِضًعا ُيْرِضُعُه ِي  »َبِقيِع َوَقاَل: الَأْن ُيْدَفَن ِي ملسو هيلع هللا ىلص  َفَأَمَر بِِه َرُسوُل اه
 .()أمدأخرجه 
ئه ،وأقواهم صرًا ، وأعظمهم مدًا له عند أرى اخلق عن اه ي قضاملسو هيلع هللا ىلص وكان 

، ة منه ، ورمة للولد ، ورقة عليهبنه إبراهيم ، رأفاامصيبة ، وبكى مع ذلك يوم موت 
 واللسان مشتغل بذكر اه ومده. ،وشكره  متلئ بالرضا عن اه ملسو هيلع هللا ىلص وقلبه 

وم موت ، وقد انكسفت الشمس يملسو هيلع هللا ىلص بنه إبراهيم م يصل عليه الرسول اوما توي 
ستغنى ببنوة رسول اه ، أو أنه ا، فاشتغل بصاة الكسوف عن الصاة عليهملسو هيلع هللا ىلص إبراهيم 
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يد بشهادته عن الصاة عليه، عن قربة الصاة التي هي شفاعة له، كا استغنى الشه ملسو هيلع هللا ىلص
 .أعلم واه

َوُهَو اْبُن َثَانَِيَة َعَرَ  هاإِْبَراِهيُم اْبُن َرُسوِل َقاَلْت: َلَقْد ُتُوِيَ  ري اه عنها َعْن َعاِئَشةَ 
 .()أمدأخرجه  .َشْهًرا َفَلْم ُيَصِل َعَلْيهِ 

 كسوف الشمس يوم موت إبراهيم:  
ْمُس َيْوَم َماَت إِْبَراِهيُم، َفَقاَل النراُس: اْنَكَسَفْت  عن امغرة بن شعبة قال: اْنَكَسَفِت الشر

ْمَس َوالَقمَ ملسو هيلع هللا ىلص : »اه َمْوِت إِْبَراِهيَم، َفَقاَل َرُسوُل ـل ، اَ َر آَيَتاِن ِمْن آَياِت اهإِنر الشر
ا، َفاْدُعوا َينَْكِسَفاِن مَ  َ اه ْوِت َأَحٍد َواَ ِحََياتِِه، َفإَِذا َرَأْيُتُموُمَ ِِ  «َوَصُلوا َحترى َينَْج

 .()متفق عليه
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 وفود السنة العارة للهجرة -3
 وفد كندة -1

ي امدينة ثانون رجًا من قبيلة كندة، وكانت منازهم ملسو هيلع هللا ىلص ى الرسول قدم ع 
 .باليمن،وكان عى رأسهم اأشعت بن قيس، وكان ذلك ي السنة العارة من اهجرة

: ملسو هيلع هللا ىلص  هَقِدْمُت َعَى َرُسوِل اَقاَل:   َقْيسٍ  ْشَعث ْبناأَ عن  َِ  ِي َوْفِد ِكنَْدَة، َفَقاَل 
َِ ِي خَْرِجي إَِلْيَك ِمَن اْبنَِة َمٍْد، َوَلَوِدْدُت َأنر  «ٍد؟ َهْل َلَك ِمْن َولَ » ُقْلُت: ُغَام  ُولَِد 

َة َعْنٍ َوَأْجًرا إَِذا ُقبُِضوا، ُثمر َلِئْن  »َقْوُم، َقاَل: الَمَكاَنُه َشبَِع  َا َتُقوَلنر َذلَِك، َفإِنر فِيِهْم ُقرر
ُْم مََْجبَ  ُْم مََْجَبنَة  مُقْلَت َذاَك، إِهر ، إِهر  .()أمدأخرجه  «ْحزَنة  ـَنَة  َحْزَنة 

رتد عن ا، وقد  اإسامي اجاهلية ، وجيهًا ي  وكان اأشعت بن قيس سيدًا مطاعاً 
،  ي خافة أي بكر الصديق  إى اإسام ، ثم عادملسو هيلع هللا ىلصبعد وفاة الرسول  اإسام

لقادسية ، وامدائن ، وجلواء ، ومات ا وشهد بعد ذلك مع سعد بن أي الوقاص 
  .سنة أربعن أو اثنتن وأربعن بالكوفة 

 وفد حرموت  -2
، ر جْ ، وكان فيهم وائل بن ُح ةمع وفد كندملسو هيلع هللا ىلص قدم وفد حرموت عى رسول اه 
 وكان أحد اأراف من أبناء املوك.

حدهم ، وهو لف أحامدينة أخذ عدو هم وائل بن حجر ، فإى  وي طريق الوفد
 .سويد بن احنظلية أنه أخوه ، فخى سبيله

، َوَمَعنَا َواِئُل ْبُن ُحْجٍر، َفَأَخَذُه ملسو هيلع هللا ىلص عن ُسَوْيِد ْبِن َحنَْظَلَة َقاَل: َخَرْجنَا ُنِريُد َرُسوَل اهِ 
َج النراُس َأْن يَ  ُه َأِخي، َفَخىر عَ ـَعُدو  َلُه، َفَتَحرر ، ملسو هيلع هللا ىلص ُه، َفَأَتْينَا َرُسوَل اهنْ ْحلُِفوا، َوَحَلْفُت َأنر

ُهْم َوَأْصَدَقُهْم، َصَدْقَت  »َفَذَكْرُت َذلَِك َلُه، َفَقاَل:   «امُْسلُِم َأُخو امُْسلِمِ  ،َأْنَت ُكنَْت َأَبرر
 .()أمدأخرجه 

 .أرضاً   ، وأقطع وائل بن حجرملسو هيلع هللا ىلصامدينة، رحب هم رسول اه إى  وما وصل الوفد
َأْقَطَعُه َأْرًضا، َقاَل: َفَأْرَسَل َمِعي ُمَعاِوَيَة َأْن ملسو هيلع هللا ىلص  هَأنر َرُسوَل ا عن وائل بن حجر 

َِ ُمَعاِوَيُة: َأْرِدْفنِي َخْلَفَك، َفُقْلُت: َا تَ  اُه ـ َقاَل: َفَقاَل  اُه ـ َأْو َقاَل: َأْعلِْمَها إِير ُكوُن َأْعطَِها إِير
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َأْعِطنِي َنْعَلَك، َفُقْلُت: اْنَتِعْل ظِلر النراَقِة، َقاَل: َفَلار ُلوِك، َقاَل: َفَقاَل: امُ ِمْن َأْرَداِف 
َرِي احَِديَث َفَقاَل: َوِدْدُت َأِي  يِر، َفَذكر ِ َر اْسُتْخلَِف ُمَعاِوَيُة َأَتْيُتُه، َفَأْقَعَدِي َمَعُه َعَى ال

ْلُتُه َبْنَ َيَدير   .()أمدأخرجه .ُكنُْت َمَ
 حريصًا عى تعلم الدين.ملسو هيلع هللا ىلص حن قدم عى رسول اه  ن حجر وكان وائل ب

ِمِي احَ َعْن َواِئِل ْبِن ُحْجٍر  ، ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َأَتْيُت النربِير   ْرَ ِِ َفُقْلُت: َأَْنُظَرنر َكْيَف ُيَص
، َوَرَفَع َيَدْيِه َحترى َكاَنَتا َحْذَو َمنْ الَقاَل: َفاْسَتْقَبَل  َ ِكَبْيِه ، َقاَل: ُثمر َأَخَذ ِشَاَلُه ِقْبَلَة، َفَكرر

َع َيَدْيِه بَِيِمينِِه ، َقاَل: َفَلار َأَراَد َأْن َيْرَكَع َرَفَع َيَدْيِه َحترى َكاَنَتا َحْذَو َمنْكَِبْيِه، َفَلار َرَكَع َوَض 
ترى َكاَنَتا َحْذَو َمنِْكَبْيِه، َفَلار َسَجَد َعَى ُرْكَبَتْيِه، َفَلار َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الُرُكوِع َرَفَع َيَدْيِه َح 

َش ِرْجَلُه امَ َوَضَع َيَدْيِه ِمْن َوْجِهِه، بَِذلَِك  ى، َوَوَضَع َيَدُه الْوِضع، َفَلار َقَعَد اْفَرَ َ َْ ُي
ى َعَى ُرْكَبتِِه ال َ َْ ى، َوَوَضَع َحدر ِمْرَفِقِه َعَى َفِخِذِه الُي َ َْ  ،َعَقَد َثَاثِنَ ُيْمنَى، وَ الُي

براَبةِ   .()أمدأخرجه  .َوَحلرَق َواِحَدًة، َوَأَشاَر بِإِْصَبِعِه السر
 وفد مذحج -3

 .ي امدينة وكان فيهم هاي بن يزيد ملسو هيلع هللا ىلص قدم وفد مذحج عى الرسول 
ْم ُيَكنُوَن َهانًِئا َأَبا هُ َمَع َقْوِمِه َفَسِمعَ ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوِل إى  ا َوَفدَ َأنر َهانًِئا مر  َعِن اْبِن َهانٍِئ 

احُكُم، َفلَِم ُتَكنرى َأَبا ُهَو احََكُم َوإَِلْيِه اه إِنر »، فَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص اه َكِم، َفَدَعاُه َرُسوُل احَ 
ٍء َرُضوا ِي َحَكًا َفَأْحُكُم َبْينَُهْم، فَقاَل: «َكمِ احَ  إِنر »؟َقاَل: َقْوِمي إَِذا اْخَتَلُفوا ِي َيْ

، َفَا َلَك ِمَن  ، َوَعْبُد اه؟، «َوَلدِ الَذلَِك َحََسن  ْيح  ، َقاَل: َقاَل ُرَ ؟ «َفَأُهُْم َأْكَرُ »، َوُمْسلِم 
، َقاَل:  ْيح  ْيٍح »َقاَل: ُرَ إى  َقْوُم الُرُجوعَ الَفَدَعا َلُه َولَِوَلِدِه، َفَلار َأَراَد « َفَأْنَت َأُبو ُرَ

ْيٍح: َيا َرُسوَل ى ُكلر َرُجٍل ِمنُْهْم َأْرًضا َحْيُث َأَحبر ِي بَِاِدِه، َقاَل َأبُ بَِاِدِهْم، َأْعطَ  و ُرَ
َ اه َِ ٍء ُيوِجُب  ِي بَِيْ َاِم، َوإِْطَعاُم َكَاِم، َوَبْذُل السر الطِيُب »، َقاَل: اجَنرةَ ، َأْخِرْ
 .()أخرجه ابن حبان واحاكم« َعامِ الط
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 (.99999أخرجه  أمد برقم )صحيح/( 9)

 (.99احاكم برقم )أخرجه (، و999ابن حبان برقم )  أخرجهصحيح/( 9)
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 اليمنإى  أي طالب بعث عي بن -4
اليمن ي شهر ربيع اأول، من السنة إى  خالد بن الوليد ملسو هيلع هللا ىلص بعث رسول اه 

 ملسو هيلع هللا ىلصي شهر رمضان ، من السنة العارة للهجرة ، بعث رسول اه العارة للهجرة ثم 
 .مكانه عِ بن أي طالب اليمن إى 

هم القرآن ، ويعلمأن يقبض اخمس من خالد  عليًا ملسو هيلع هللا ىلص وأمر رسول اه 
 .إى اإسام ، ويدعو أهل اليمنويقي بينهم ،اإسامو

 : يا رسول اه ، تبعثني وأنا شاب أقي بينهم ، وا أدري ما القضاء ؟ فقال عِ 
 «اللهم اهِد قلَبه، وثبت لساَنه» :، ثم قال بيده ي صدر عِ ملسو هيلع هللا ىلص فرب رسول اه 

  .()أمدأخرجه 
تقِض ْصَاِن، َفا اخَ إَِلْيَك  جلسإَِذا يا عِ،  » :قال لهفملسو هيلع هللا ىلص ثم أوصاه رسول اه  

ِل ، اأَ ما سمعت من  َخرِ اآمن  بينها حتى تسمع  فإنك إذا فعلَت ذلك تبنر لَك ور
:  «القَضاء  ِِ ِر قضاء  بعدَفَا  َفَقاَل َع  .()أمدأخرجه  .اختلف ع

ٍد، َمْن َشاَء ِمنُْهْم َأْن ُيَعِقَب َمَعَك ُمْر َأْصَحاَب َخالِ »: لعِ ملسو هيلع هللا ىلص ثم قال الرسول 
َب َمَعُه، َقاَل: َفَغنِْمُت َأَواٍق  :قال الراء« َفْلُيَعِقْب، َوَمْن َشاَء َفْلُيْقبِْل  َفُكنُْت فِيَمْن َعقر

 .() أخرجه البخاري .َذَواِت َعَددٍ 
بن الوليد  حتى أتى اليمن ،  ليقبض مس الغنائم التي غنمها خالد فخرج عِ 

 ِفأتوا بغنائم وأطفال ونساء وغر ذلك ، فجعل ع ،   عى الغنائم بريدة بن
 ي امدينة.ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه إى  بيء من هذه الغنائم ثم بعث عِ ، احصيب 

ُ ْبُن َأِي َطالٍِب   عن أي سعيد اخدري  ِِ ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اه إى   قال: َبَعَث َع
ا، َقاَل: َفقَ ـَُهْيَبٍة ِي َأِديٍم َمْقُروٍظ، َمْ تالَيَمِن بِذُ  ْل ِمْن ُتَراِهَ ، َبْنَ َسَمَها َبْنَ َأْرَبَعِة َنَفرَحصر

ا َعاِمُر ْبُن الطُ  ا َعْلَقَمُة َوإِمر ابُِع: إِمر َفْيِل، ُعَيْينََة ْبِن َبْدٍر، َوَأْقَرَع ْبِن حابٍِس، َوَزْيِد اخَْيِل، َوالرر
َذا ِمْن َهُؤاَِء، َقاَل: َفَبَلَغ َذلَِك النربِير  َفَقاَل  َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َرُجل  ِمْن َأْصَحابِِه: ُكنرا َنْحُن َأَحقر ِهَ

َاِء َصَباًحا َوَمَساءً » َاِء، َيْأتِينِي َخَرُ السر  .(0)البخاريأخرجه «َأاَ َتْأَمنُوِي َوَأَنا َأِمُن َمْن ِي السر
                                                 

 (.999قم )أخرجه أمد بر صحيح/( 9)

 (.959أخرجه أمد برقم ) حسن/( 9)

 .(9995برقم ) أخرجه البخاري  (9)
 (.9999برقم )  أخرجه البخاري( 9)
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 ، ويدعوهم إليه ، وكتب اإسامليمن يقرئهم القرآن ، ويعلمهم ي ا  وظل عِ 
 أن يوافيه باموسم ، موسم احج.ملسو هيلع هللا ىلص بذلك ، فأمره رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه إى 

 .بمكة ي حجة الوداعملسو هيلع هللا ىلص فواِ رسول اه   فرجع عِ 
ستة   ، فقد أقام خالد   ي امهمة التي م ينجح فيها خالد   وقد نجح عِ 

  .فلم جيبوه إى اإسام شهر يدعو الناسأ
 أجابوه ميعًا ، فكتب بذلك إى اإسام ودعا مدان ،اليمنإى  وعندما قدم عِ

السام عى مدان، السام عى  » :ثم رفع رأسه وقال ،فسجدملسو هيلع هللا ىلص رسول اه إى 
 . «مدان 
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 حجة الوداع -5
 فقه تأخر فريضة احج: 

ما أراده اه سبحانه من تطهر نفوس اأمة من شوائب الوثنية ، وعادات ما تم 
ر قلوها بنور التوحيد واإيان ، وزين قلوها وقوالبها بمحاسن اأقوال اجاهلية، ونور 

 واأعال واأخاق ، ومأ قلوها بحب اه ورسوله ودينه.
واأصنام واأوثان ، وتاقت  من تطهر بيته احرام من الرجس وحصل ما أراده اه 

حج بيت اه احرام ، الذي منعهم امركون من الطواف به ، إى  نفوس امسلمن
وداع اأمة ، بعد أن أكمل اه هم الدين ، وَيأ البلد حان وقت ودنت ساعة الفراق ، و

ثان، مع أهل الكفر واأو احرام استقبال أهل التوحيد واإيان،بعدجهاد طويل مرير
 ، وزوال آثار اجاهلية والظلم والطغيان.دخول الناس ي دين اه أفواجاً  كانت ثمرته

أن حج البيت ، باجموع التي آمنت باه ورسوله،  ملسو هيلع هللا ىلصفأمر اه جل جاله رسوله 
ليلقى امسلمن ، ويعلمهم دينهم ومناسكهم ، ويؤدي الشهادة ، ويبلغ اأمانة، 

، ستقامة والباغيأخذ من امسلمن العهد بالثبات وااويوي الوصايا الكرى ، و
، ويعلن ذلك كله ي هذا  هها حت قدميعويض ،ويمحو آثار اجاهلية كلها ، ويطمسها
                اجمع العظيم ، ي البلد اأمن : 

 .[ 9 /امائدة ]        
د أن بلغ الرسالة ، وأدى اأمانة ، ي السنة العارة من اهجرة ، بع ملسو هيلع هللا ىلصفحج النبي 

 .ونصح اأمة ، وجاهد ي اه حق جهاده ، وودع اأمة ي هذه احجة العظيمة
، ومسجدًا سيارًا،وروضة مباركة، يتعلم فيها اجاهل، ةمدرسة متنقل ملسو هيلع هللا ىلصوكانت حجته  

ن ، م فيها العام ، وينتبه فيها الغافل ، ويقوى فيها الضعيف ، وينشط الكساعلِ ويُ 
 ويتنافس فيها امتنافسون .

   سحابة رمة ، تغشى من معه ي احل والرحال :  ملسو هيلع هللا ىلصوكانت صحبته 
                     

 [ .999 /التوبة ]           
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 النهايةإى  حجة الوداع من البداية
حاج  ملسو هيلع هللا ىلصسول اه ذن ي الناس أن ري شهر ذي القعدة ، من السنة العارة للهجرة ، أُ 

ل مثل ، ويعم ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه بهذا العام ، فقدم امدينة بر كثر ، كلهم يلتمس أن يأتم 
فلم يبق أحد يقدر عى أن يأي راكبًا أو راجًا إا قدم ، ليؤدي فريضة احج مع عمله، 

 . ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 
من ألف عودته إليها ، عى أكثر إى  من خروجه من امدينة ملسو هيلع هللا ىلصوقد اشتملت حجته 

مسألة رعية ، سجلها أصحابه ري اه عنهم تسجيًا دقيقًا ، ا يوجد له نظر ي 
               رحات املوك والعظاء ، والعلاء والكراء : 

                                         
  [ .9 /اجمعة] 
 : أساء هذه احجة امباركة 

 م حج بعد فرض احج غرها . ملسو هيلع هللا ىلصأنه  ؛اإسامهذه احجة امباركة حجة تسمى 
بلغ الناس رع اه ي احج قواً وفعًا ،  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه  ؛وتسمى حجة الباغ

 وقواعده ، وملهم أمانة إباغ هذا الدين لغرهم . اإسامغهم فيها أصول وبلر 
       ، وهو واقف بعرفة :  ملسو هيلع هللا ىلص  ذلك كله أنزل اه عى رسولهفلا بنر 

 [ .9 /امائدة ]                 
 ودع الناس فيها ، وم حج بعدها . ملسو هيلع هللا ىلصوتسمى حجة الوداع أن الرسول 

 ، َقاُلوا:«َأَتْدُروَن َأُي َيْوٍم َهَذا؟»بِِمنًى: ملسو هيلع هللا ىلص َعنُْهَا َقاَل: َقاَل النربُِي اه َعِن اْبِن ُعَمَر َرِيَ 
، َأَفَتْدُروَن َأُي َبَلٍد َهَذا؟»َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َفَقاَل: اه  اه  :، َقاُلوا«َفإِنر َهَذا َيْوم  َحَرام 

، َأَفَتْدُروَن َأُي َشْهٍر َهَذا؟»َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل:  َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، اه ، َقاُلوا: «َبَلد  َحَرام 
، َقاَل: َفإِنر َشْهر  َحرَ  »َقاَل:  َم َعَلْيُكْم ِدَماَءُكْم، َوَأْمَواَلُكْم، َوَأْعَراَضُكْم َكُحْرَمِة اه ام  َحرر

 .() أخرجه البخاري «َيْوِمُكْم َهَذا، ِي َشْهِرُكْم َهَذا، ِي َبَلِدُكْم َهَذا 
النرْحِر َبْنَ اجََمَراِت ِي َيْوَم ملسو هيلع هللا ىلص َوَقَف النربُِي  قال: َعنُْهَا اه َعْن اْبِن ُعَمَر َرِيَ و

َذا، َوَقاَل:  تِي َحجر ِهَ ِة الر اللرُهمر »َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص َفَطِفَق النربُِي « َهَذا َيْوُم احَِج اأَْكَرِ »احَجر
ُة الَوَداعِ « اْشَهدْ  َع النراَس، َفَقاُلوا: َهِذِه َحجر  .() أخرجه البخاري .َوَودر

                                                 
 (.9999( أخرجه البخاري برقم)9)

 (.9999( أخرجه البخاري برقم)9)
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  للحج:ملسو هيلع هللا ىلص خروج الرسول 
من امدينة للحج يوم السبت ، خمس ليال بقن من ذي القعدة ، ملسو هيلع هللا ىلص خرج رسول اه 

، وبعد أن صى -هن أي رح شعره ، وادر  -من السنة العارة للهجرة ، بعد أن ترجل 
 الظهر بامدينة أربعًا.
، ويقال سباع بن عرفطة   عى امدينة أبا دجانة الساعدي ملسو هيلع هللا ىلص واستعمل رسول اه 

 .ي الغفار
من حج معه من إى  من امدينة أكثر من مائة ألف حاج ، باإضافةملسو هيلع هللا ىلص وقد خرج معه 

من  ، حتى وصل عدد من حج معه مكة وما حوها ، والقادمن من اليمن مع عِ 
 أكثر من مائة وأربعة وعرين ألف حاج. امدينة وغرها
 كلهن معه ي حجته.ملسو هيلع هللا ىلص وكانت نساؤه 

  ذي احليفة:إى  من امدينةملسو هيلع هللا ىلص خروجه 
ذي احليفة ، وهي وادي إى  من امدينة بعد أن صى الظهر ، فوصلملسو هيلع هللا ىلص خرج  

العر ، فصى فيها العر ركعتن ، وصى ها امغرب  العقيق ، قبل أن يصِ
 والعشاء ، ثم بات هناك حتى أصبح ، فصى الصبح.

 ي تلك الليلة عى نسائه التسع ري اه عنهن.ملسو هيلع هللا ىلص وطاف رسول اه 
َفَيُطوُف َعَى نَِساِئِه، ُثمر ملسو هيلع هللا ىلص اه عن عائشة ري اه عنها قالت: ُكنُْت ُأَطِيُب َرُسوَل 

 .()متفق عليه .ُيْصبُِح ُحِْرًما َينَْضُخ ِطيًبا
ْيَلَة آٍت ِمْن َرِي، َفَقاَل: َصِل ِي َهَذا الَواِدي »قال أصحابه: ملسو هيلع هللا ىلص فلا أصبح  َأَتاِي اللر

ةٍ  ،امَُباَركِ   .()البخاريأخرجه  «َوُقْل: ُعْمَرًة ِي َحجر
 :بدء اإحرام 

إحرامه ، وهذا الغسل غر غسل اجاع اأول ، ثم طيبته عائشة ري ملسو هيلع هللا ىلص ثم اغتسل 
اه عنها بيدها بذريرة ، وطيب فيه مسك ، ي بدنه ورأسه ، حتى كان وبيص الطيب 

 يرى ي مفرق رأسه وحيته وهو حرم.
 رأسه حتى ا يشعث ، ثم جرد ي إزاره وردائه. شعرملسو هيلع هللا ىلص ثم لبد 

                                                 
 (.9959(، ومسلم برقم )999أخرجه البخاري برقم) متفق عليه,( 9)

 (.9999( أخرجه البخاري برقم )9)
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 .ية بن جندب اأسلمي جهديه فأشعره وقلده ، وكان عى هديه نا ملسو هيلع هللا ىلص ثم دعا
الظهر ي مسجد ذي احليفة ، ثم أهل باحج والعمرة ي مصاه ، ملسو هيلع هللا ىلص ثم صى النبي 
 وقرن بينها.

 :هل ملبدا يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اه  ل:قاَعْن َعْبِد اهِ ْبِن ُعَمَر َرِيَ اهُ َعنُْهَا 
ْلَك ، َا يَك َلَك َلبرْيَك ، إِنر احَْمَد َوالنِْعَمَة َلَك َوامُ َلبرْيَك اللرُهمر َلبرْيَك ، َلبرْيَك َا َرِ »

يَك َلَك  ري اه عنها كان  عبد اه بن عمر وإن  ا يزيد عى هؤاء الكلات «َرِ
ركعتن ثم إذا استوت به الناقة قائمة  بذي احليفة يركع ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اه : يقول 
 .()متفق عليه. أهل هؤاء الكلات مسجد ذي احليفة عند

قد صى بذي احليفة مس صلوات، العر وامغرب والعشاء والفجر ملسو هيلع هللا ىلص فيكون 
بعد فريضة ملسو هيلع هللا ىلص هجد وأوتر ، وصى نافلة الفجر ، فكان إحرامه والظهر ، وصى الت

 ونافلة ، وهذا أكمل أنواع اإحرام.
 فركب ناقته القصواء ، فأهل أيضًا.ملسو هيلع هللا ىلص ثم خرج 

 .ِحَن اْسَتَوْت بِِه َراِحَلُتُه َقاِئَمةً ملسو هيلع هللا ىلص َعنُْهَا َقاَل: َأَهلر النربُِي اه َعِن اْبِن ُعَمَر َرِيَ 
 .()البخاريأخرجه 

 ستقلت به ناقته عى ظهر البيداء.اثم أهل ما 
، ُثمر امَ بِ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َصىر النربُِي  َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  ِدينَِة َأْرَبًعا، َوبِِذي احَُلْيَفِة َرْكَعَتْنِ

 ..() أخرجه البخاري .َأَهلر َباَت َحترى َأْصَبَح بِِذي احَُلْيَفِة، َفَلار َركَِب َراِحَلَتُه َواْسَتَوْت بِِه 
قد أهل ي ثاثة مواطن ، ليسمعه الناس ، فأهل ي مصاه ، وأهل حن ملسو هيلع هللا ىلص فيكون 

 قلت به ي البيداء ، وكل واحد من الصحابة نقل ماسمع.تساركب ناقته ، وأهل حن 
، وي ذي احليفة ولدت أساء بنت عميس ري اه عنها، زوج أي بكر الصديق 

 أي بكر.حمد بن 
ِد ْبِن َأِي َبْكٍر  َعْن َعاِئَشَة َرِيَ اهُ َعنَْها َقاَلْت: ُنِفَسْت َأْسَاُء بِنُْت ُعَمْيٍس بُِمَحمر

ِلر »َأَبا َبْكٍر، ملسو هيلع هللا ىلص  هَجَرِة، َفَأَمَر َرُسوُل ابِالشر  َُ  .(0)مسلمأخرجه  «َيْأُمُرَها َأْن َتْغَتِسَل َو
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 ملسو هيلع هللا ىلص:رسول اه  ةتلبي 
لبيك اللهم لبيك، لبيك ا ريك لك لبيك، إن  » :بنسكه ، لبى بقوله ملسو هيلع هللا ىلصوما أهل 

  «احمد والنعمة لك واملك، ا ريك لك 
َلبرْيَك اللرُهمر َلبرْيَك، ملسو هيلع هللا ىلص اه نر َتْلبَِيَة َرُسوِل إِ : قال َعنُْهَا اه ْبِن ُعَمَر َرِيَ اه َعْن َعْبِد 

يَك َلَك َلبريْ  يَك َلَك َلبرْيَك اَ َرِ  .()متفق عليه .َك، إِنر احَْمَد َوالنِْعَمَة َلَك َوامُْلَك، اَ َرِ
 .()أمدأخرجه   «ِق َلبرْيَك إَِلَه احَ »: كذلك بقوله يويلب

ملسو هيلع هللا ىلص بذلك ، والناس يلبون معه با قال ، ويزيدون ، لبيك ذا امعارج ، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص فلبى 
 يسمع وم يقل شيئًا.

وأمره أن يأمر أصحابه ري اه عنهم ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه إى  ه الساموجاء جريل علي
، فكانوا يرفعون أصواَم ملسو هيلع هللا ىلص برفع أصواَم بالتلبية ، فإها من شعائر احج ، فأمرهم 

 بالتلبية ، حتى تبح أصواَم.
  مكة:إى  ملسو هيلع هللا ىلصمسر الرسول 

يق مكة ، وي الطرإى  من ذي احليفة وأصحابه ري اه عنهمملسو هيلع هللا ىلص سار النبي 
 حصلت بعض اأمور ، ومن ذلك:

 شأن اماي عى قدميه: -1

، َقاُلوا: َنَذَر »َما َباُل َهَذا؟«  :َرَأى َشْيًخا ُهَاَدى َبْنَ اْبنَْيِه، َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص النبي َأنر  َعْن َأَنٍس 
، َقاَل   .()متفق عليه .َيْرَكَب  ، َوَأَمَرُه َأنْ »َعْن َتْعِذيِب َهَذا َنْفَسُه َلَغنِي   اهإِنر «  :َأْن َيْمِيَ

 حكم حج الصبي: -2

ْوَحاِء، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي  ري اه عنها أن َعِن اْبِن َعبراسٍ  « َقْوُم؟الَمِن : »َلِقَي َرْكًبا بِالرر
ا، َفَقاَلْت: ، َفَرَفَعْت إَِلْيِه اْمَرَأة  َصبِيً «هَرُسوُل ا»ْن َأْنَت؟ َقاَل: ْسلُِموَن، َفَقاُلوا: مَ َقاُلوا: امُ 

؟ َقاَل:   .(0)مسلمأخرجه  «َنَعْم، َوَلِك َأْجر  »َأِهََذا َحج 
 شأن الصيد:  -3

ْمِرير  ْبن عن ُعَمرو ُه َخَرَج َمَع َرُسوِل اهِ  َسَلَمَة الضر ٍز، َأنر َة،  ُيِريدُ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َرُجٍل ِمْن َهْ َمكر
ْوَحاِء، َوَجَد النراُس ِمَاَر َوْحٍش َعِقًرا، َفَذَكُروُه لِلنربِِي  َحترى إَِذا َكاُنوا ِي َبْعِض َواِدي الرر
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، هِ ُه َفَقاَل: َيا َرُسوَل اَبْهِزُي، َوَكاَن َصاِحبَ الَفَأَتى  «َأِقُروُه َحترى َيْأِيَ َصاِحُبُه  »َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص 
ْحِرُموَن، ـَسَمُه ِي الِرَفاِق، َوُهْم مُ َأَبا َبْكٍر َفقَ ملسو هيلع هللا ىلص  هَاِر؟ َفَأَمَر َرُسوُل ااحِ َشْأَنُكْم ِهََذا 

، َفَأَمَر النربُِي اأُ َقاَل: ُثمر َمَرْرَنا َحترى إَِذا ُكنرا بِ  َثاَيِة إَِذا َنْحُن بَِظْبٍي َحاِقٍف ِي ظِل  فِيِه َسْهم 
 .()أمدأخرجه  .َرُجًا َأْن َيِقَف ِعنَْدُه َحترى ُجِيَز النراُس َعنْهُ ملسو هيلع هللا ىلص 
قصة احار الوحي دليل عى جواز أكل امحرم من صيد احال إذا م يصده  وي

 علم أن من صاده حال.أجله، وي قصة الظبي دليل عى منع امحرم من أكل صيد م يُ 
 امة:ثهدية الصعب بن ج -4

ان، أهدى له الصعب در و اأبواء أوإى  مكة ، فلا وصلإى  طريقهملسو هيلع هللا ىلص واصل الرسول 
 مارًا وحشيًا فرده عليه.   امةثبن ج

ُه َأْهَدى لَِرُسوِل اه َعْن َعْبِد  ْيثِِي َأنر ْعِب ْبِن َجثراَمَة اللر ِمَاًرا ملسو هيلع هللا ىلص اه ْبِن َعبراٍس َعِن الصر
ُه َعَلْيِه، َفَلار َرَأى َما ِي َوْجِهِه َقاَل:  اَن، َفَردر ُه »َوْحِشًيا، َوُهَو بِاأَْبَواِء، َأْو بَِودر ا َمْ َنُردر إِنر

 .()متفق عليه «َعَلْيَك إِار َأنرا ُحُرم  
  ف:بَر  ملسو هيلع هللا ىلص نزول الرسول 

م نزل ها ، ثم ثرف ، وهي عى عره أميال من مكة ، إى  ملسو هيلع هللا ىلصثم وصل الرسول 
 أن جعلها عمرة. ن أحرم باحجمأذن من م يسق اهدي ، 

َِ ملسو هيلع هللا ىلص اه َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل  َعنَْها َقاَلْت:اه َعْن َعاِئَشَة َرِيَ  ِي َأْشُهِر احَِج، َوَليَا
َف، َقاَلْت: َفَخَرَج  ِ ََ َمْن َمْ َيُكْن ِمنُْكْم »َأْصَحابِِه، َفَقاَل: إى  احَِج، َوُحُرِم احَِج، َفنََزْلنَا بِ
، َفَأَحبر َأْن َجَْعَلَها ُعْمَرًة َفْلَيْفَعْل، َوَمْن   .()البخاريأخرجه «َكاَن َمَعُه اهَْدُي َفاَ َمَعُه َهْدي 

 أصحابهملسو هيلع هللا ىلص اضت عائشة ري اه عنها ي اليوم الذي ندب رسول اه حوي رف 
 العمرة من م يكن معه هدي.إى  فسخ احجإى 

، فَ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت: َخَرْجنَا َمَع النربِِي  ري اه عنها َعْن َعاِئَشةَ  َلار ِجْئنَا اَ َنْذُكُر إِار احَجر
ر النربُِي  َِ َف َطِمْثُت، َفَدَخَل َع ُقْلُت: َلَوِدْدُت « َما ُيْبِكيِك؟»َوَأَنا َأْبِكي، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َرِ

ء  َكَتَبُه »ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: « َلَعلرِك ُنِفْسِت؟»َأِي َمْ َأُحجر الَعاَم، َقاَل: اه وَ  َفإِنر َذلِِك َيْ
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ِِ َما َيْفَعُل احَاُج، َغْرَ َأْن اَ َتُطوِي بِ َعَى اه   «َبْيِت َحترى َتْطُهِريالَبنَاِت آَدَم، َفاْفَع
 .() البخاريأخرجه 

ملسو هيلع هللا ىلص مكة ، وضاق عليها الوقت ، أمرها النبي إى  وما وصلت عائشة ري اه عنها
 نة.ر، فصارت قادخل احج عى العمرة ففعلتأن تُ 

ِة الَوَداِع َفَأْهَلْلنَا بُِعْمَرٍة، ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت: َخَرْجنَا َمَع النربِِي  َعنَْهااه ِيَ َعْن َعاِئَشَة رَ  ِي َحجر
َمْن َكاَن َمَعُه َهْدي  َفْلُيِهلر بِاحَِج َمَع الُعْمَرِة، ُثمر اَ َحِلر َحترى َحِلر  ملسو هيلع هللا ىلص : »ُثمر َقاَل النربُِي 
، َوَمْ َأُطْف بِ َفَقدِ «  ِمنُْهَا َمِيًعا َة َوَأَنا َحاِئض  َفا َوامَْرَوِة، الْمُت َمكر َبْيِت، َواَ َبْنَ الصر

ِِ بِاَحِج، َوَدِعي  »، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي إى  َفَشَكْوُت َذلَِك  اْنُقِي َرْأَسِك َواْمَتِشطِي َوَأِه
ْمَِن ْبِن َأِي َبْكرٍ ملسو هيلع هللا ىلص ْرَسَلنِي النربُِي ، َفَفَعْلُت، َفَلار َقَضْينَا احَجر أَ « الُعْمَرةَ  إى  َمَع َعْبِد الرر

 .()متفق عليه «َهِذِه َمَكاَن ُعْمَرتِِك »الترنِْعيِم َفاْعَتَمْرُت، َفَقاَل: 
  بذي طوى: ملسو هيلع هللا ىلص مبيت رسول اه 

مكة ، حتى نزل بذي طوى ، موضع عند باب مكة من إى  طريقهملسو هيلع هللا ىلص أكمل رسول اه 
ذي طوى قطع التلبية ، وبات ها ليلة اأحد ، أربع ليال إى  نة ، فلا وصلجهة امدي

فدخلها  مكة،إى  خلون من ذي احجة، ثم أصبح فاغتسل وصى ها الفجر، ثم هض
 هارًا من أعاها، من كدا من الثنية العليا ، صباح يوم اأحد ، ونزل بامسلمن بظاهر

 مكة عند احجون.
  امسجد احرام:ملسو هيلع هللا ىلص دخول الرسول 

 .كعبةجهة باب الامسجد احرام ضحًى ، فدخله من ملسو هيلع هللا ىلص ثم أتى الرسول 
  .طوافه بالبيت باحجر اأسودملسو هيلع هللا ىلص ثم بدأ رسول اه 

ُه َجاءَ   َعْن ُعَمَر  ، اَ َتُرُ َواَ إى  َأنر احََجِر اأَْسَوِد َفَقبرَلُه، َفَقاَل: إِِي َأْعَلُم َأنرَك َحَجر 
 .() متفق عليه .ُيَقِبُلَك َما َقبرْلُتَك ملسو هيلع هللا ىلص ُع، َوَلْواَ َأِي َرَأْيُت النربِير َتنْفَ 

بالبيت ماشيًا ، فرمل ثاثًا ، ومشى أربعًا ، يستلم احجر اأسود والركن ملسو هيلع هللا ىلص ثم طاف 
 الياي ي كل طوافه ، وقد اضطبع بردائه ، فجعل وسطه حت إبطه اأيمن ، وجعل

 أيَ ، وأبدى كتفه اأيمن.عى كتفه ا طرفيه
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كلا حاذى احجر اأسود ، وازدحم عليه الناس استلمه بيده ثم قبلها وكر، ملسو هيلع هللا ىلص وكان 
 أو استلمه بمحجنه وقبل امحجن وكر.

ُكوَن: ملسو هيلع هللا ىلص اه َعنُْهَا َقاَل: َقِدَم َرُسوُل اه َعِن اْبِن َعبراٍس َرِيَ  َوَأْصَحاُبُه، َفَقاَل امُْرِ
ُه  َأْن َيْرُمُلوا اأَْشَواَط الثرَاَثَة، ملسو هيلع هللا ىلص َيْقَدُم َعَلْيُكْم َوَقْد َوَهنَُهْم ُمرى َيْثِرَب، َفَأَمَرُهُم النربُِي إِنر

َها إِار اإِ  ، َوَمْ َيْمنَْعُه َأْن َيْأُمَرُهْم َأْن َيْرُمُلوا اأَْشَواَط ُكلر  ْبَقاءُ َوَأْن َيْمُشوا َما َبْنَ الُرْكنَْنِ
 .()  أخرجه البخاري .َعَلْيِهمْ 
ربنا آتنا ي الدنيا حسنة وي  »يدعو بن الركنن ، اأسود والياي فيقول: ملسو هيلع هللا ىلص وكان 

 .«اآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
، أو قبل يده عند استامه، أواستلم أنه قبل الركن اليايملسو هيلع هللا ىلص ن النبي وم يرد ع
 غرالركنن.

َيْسَتِلُم ِمَن الَبْيِت إِار الُرْكنَْنِ ملسو هيلع هللا ىلص نُْهَا َقاَل: َمْ َأَر النربِير عَ اه َرِيَ  ابن عمرَعْن 
 .()البخاريأخرجه  .الَيَانَِيْنِ 

خلف مقام إى  من طوافه ، وطاف بالبيت سبعة أشواط ، جاء ملسو هيلع هللا ىلصوما فرغ رسول اه 
 [ .999 /البقرة ]            فقرأ :  ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم 

 .ن ، وامقام بينه وبن الكعبةفصى ركعت
 احجر اأسود فاستلمه .إى  من صاته عاد وما فرغ

  بن الصفا وامروة : ملسو هيلع هللا ىلصسعي الرسول 
ود ، فلا دنا من سالصفا من الباب الذي يقابل احجر اأإى  ملسو هيلع هللا ىلصثم خرج رسول اه 

 . [999 /البقرة ]               الصفا قرأ : 
 بدأ اه به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، ثم قال: أبدأ با

ا إله إا اه وحده ا ريك له، له املك، وله احمد، وهو  »فوحد اه وكره، وقال: 
  .«عى كل يء قدير، ا إله إا اه أنجز وعده، ونر عبده، وهزم اأحزاب وحده 

إى  فقال مثل هذا ثاث مرات ، ثم نزل يمي بن ذلك ،ملسو هيلع هللا ىلص ثم دعا رسول اه 
امروة، حتى إذا انصبت قدماه ي بطن الوادي رمل ، وهو اآن مضاء بالنور اأخر ، 

 .«ا ُيقطع الوادي إا سعيًا  »وقال أصحابه: 
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ْعَي »أيضًا: ملسو هيلع هللا ىلص وقال     .()أمدأخرجه  «اْسَعْوا َفإِنر اهَ َكَتَب َعَلْيُكُم السر
ت ، فقال البي واستقبل ،جاوز الوادي ، مشى حتى أتى امروة ، فرقى عليها حتى إذا

 من الذكر والدعاء. عليها ما قال عى الصفا
ا ملسو هيلع هللا ىلص ي طواف القدوم ماشيًا ، وسعى بن الصفا وامروة ماشيًا ، وكان ملسو هيلع هللا ىلص فطاف 

 رب الناس بن يديه ، فلا كثر الناس بن يديه ركب.يُ 
 العمرة:إى  فسخ احج 

طوافه بالصفا وامروة سبعة أشواط ، وكان عى امروة ، أمر من ملسو هيلع هللا ىلص ما أكمل رسول اه 
 م يكن معه هدي من أصحابه قارنًا كان أو مفردًا ، أن جعلها عمرة ، ويتحلل من إحرامه.

 ، وقد سمينا احج؟: كيف نجعلها متعةافقالو
 .«اْفَعُلوا َما َأَمْرُتُكمْ »ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول اه 

َيْوَم َساَق الُبْدَن َمَعُه، َوَقْد َأَهُلوا بِاحَِج ملسو هيلع هللا ىلص َأنرُه َحجر َمَع النربِِي  َعنُْهَا اه ابُِر َرِيَ َج  عن
وا، »ُمْفَرًدا، َفَقاَل َهُْم:  َفا َوامَْرَوِة، َوَقِرُ َأِحُلوا ِمْن إِْحَراِمُكْم بَِطَواِف الَبْيِت، َوَبْنَ الصر

ا ُثمر َأِقيُموا  تِي َقِدْمُتْم ِهَ ِوَيِة َفَأِهُلوا بِاحَِج، َواْجَعُلوا الر ْ َحَاًا، َحترى إَِذا َكاَن َيْوُم الرر
؟«ُمْتَعةً  ْينَا اَحجر  ، َفَقاُلوا: َكْيَف َنْجَعُلَها ُمْتَعًة، َوَقْد َسمر

َي َلَفَعْلُت ِمْثَل الرِذي َأَمْرُتُكْم، َوَلكِْن اَ اْفَعُلوا َما َأَمْرُتُكْم، َفَلْواَ َأِي ُسْقُت اهَدْ »َفَقاَل: 
لرهُ   .()البخاريأخرجه  .َفَفَعُلوا« َحُِل ِمنِي َحَرام  َحترى َيْبُلَغ اهَْدُي َحِ

إى  وقد ضاقت بذلك صدور الصحابة ري اه عنهم ، وكر عليهم فسخ احج
 أشهر احج من أفجر الفجور. أن امركن كانوا يرون أن العمرة ي ؛العمرة

أن يبطل ما كانت تزعمه اجاهلية ، ولذلك شدد عليهم ، وغضب ملسو هيلع هللا ىلص فأراد رسول اه 
الصحابة ري اه عنهم عن امتثال أمره ، وشدد عليهم ، إزالة بعض ما تلكأ 

 التحرج من نفوسهم عن فعل مروع.
ُنوا َيَرْوَن َأنر الُعْمَرَة ِي َأْشُهِر احَِج ِمْن َأْفَجِر َعنُْهَا َقاَل: َكااه َعِن اْبِن َعبراٍس َرِيَ 

َبْر، َوَعَفا اأََثْر،  َم َصَفًرا، َوَيُقوُلوَن: إَِذا َبَرا الدر الُفُجوِر ِي اأَْرِض، َوْجَعُلوَن امَُحرر
َوَأْصَحاُبُه َصبِيَحَة َرابَِعٍة ُمِهِلَن ملسو هيلع هللا ىلص َواْنَسَلَخ َصَفْر، َحلرِت الُعْمَرُة مَِِن اْعَتَمْر، َقِدَم النربُِي 
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َعُلوَها ُعْمَرًة، َفَتَعاَظَم َذلَِك ِعنَْدُهْم، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل  ، َأُي اهبِاحَِج َفَأَمَرُهْم َأْن َجْ
 .()البخاريأخرجه  .اِحِل؟ َقاَل: ِحل  ُكُلهُ 

  ي أصحابه: ملسو هيلع هللا ىلص خطبة الرسول 
َوَأْصَدُقُكْم َوَأَبُرُكْم، َوَلْوَا  ُتْم َأِي َأْتَقاُكْم هِ َقْد َعلِمْ »للناس: ملسو هيلع هللا ىلص ثم قال رسول اه 

ْدَي، اهَ ِحُلوَن، َوَلْو اْسَتْقَبْلُت ِمْن َأْمِري َما اْسَتْدَبْرُت َمْ َأُسِق ـََهْدِيي َحََلْلُت َكَا ت
 .()همتفق علي .َفَحَلْلنَا َوَسِمْعنَا َوَأَطْعنَا« َفِحُلوا

حة والزبر ري اه عنهم ، وأبو بكر وعمر وطلملسو هيلع هللا ىلص فحل الناس كلهم إا الرسول 
بعمرة إا عائشة ري اه عنها م ملسو هيلع هللا ىلص سار من ساق اهدي ، وحل نساؤه يال وأهل

 حل من أجل حيضها.
العمرة سأله راقة بن مالك فقال: يا رسول إى  أصحابه بفسخ احجملسو هيلع هللا ىلص ثم بعد أمره 

 هذه لعامنا هذا أم لأبد ؟ عمرتنا ،اه
« ِج احَ ُعْمَرُة ِي الَدَخَلِت  »ْخَرى، َوَقاَل: اأُ َأَصابَِعُه َواِحَدًة ِي ملسو هيلع هللا ىلص  َفَشبرَك َرُسوُل اهِ

َتْنِ   .()متفق عليه«َبْل ِأََبِد َأَبدٍ  ،َا »َمرر
  بمكة:ملسو هيلع هللا ىلص إقامة الرسول 

ة ، حتى نزل باأبطح ، رق بعد فراغه من طوافه بن الصفا وامروملسو هيلع هللا ىلص عاد الرسول 
ثنن والثاثاء واأربعاء ، حتى صى الصبح من حد واامكة ، فأقام هناك بقية يوم اأ

 يوم اخميس ، كل ذلك يصِ بأصحابه هناك.
 .الكعبة بعد طوافه ها حتى رجع من عرفةإى  ملسو هيلع هللا ىلصوم يعد 
َة، َفَطاَف َوَسَعى َبْنَ ملسو هيلع هللا ىلص َقِدَم النربُِي  َعنُْهَا َقاَل:اه ْبِن َعبراٍس َرِيَ اه َعْن َعْبِد  َمكر

َفا، َوامَْرَوةِ   .(0)البخاريأخرجه  .َوَمْ َيْقَرِب الَكْعَبَة َبْعَد َطَوافِِه ِهَا، َحترى َرَجَع ِمْن َعَرَفةَ ، الصر
ة خشية أن يظن الناس أنه واجب، دالطواف تطوعًا بالبيت ي تلك امملسو هيلع هللا ىلص وترك النبي 

 حب التخفيف عى أمته. ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
 يوم الروية يقر الصاة ، ويصليها ي أوقاَا با مع.إى  مدة إقامته هناكملسو هيلع هللا ىلص وكان 
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َأ، ملسو هيلع هللا ىلص اه َخَرَج َعَلْينَا َرُسوُل قال:  عن أي جحيفة  بِاهَاِجَرِة، َفُأِيَ بَِوُضوٍء َفَتَوضر
ُحوَن بِِه، َفَصىر النربُِي َفَجَعَل النراُس َيْأُخُذوَن ِمْن َفْضِل َوُضوِئِه فَ  الُظْهَر ملسو هيلع هللا ىلص َيَتَمسر

، َوَبْنَ َيَدْيِه َعنََزة   ، َوالَعْرَ َرْكَعَتْنِ  .()متفق عليه .َرْكَعَتْنِ
من اليمن حاجًا ، وقدم هدي من اليمن ،  وي هذه الفرة قدم عِ بن أي طالب 

 ، مائة بدنة.ملسو هيلع هللا ىلص به رسول اه  فكان جموع اهدي الذي قدم به ، واهدي الذي أتى
ِِ  ِمَن  قال: عن جابر بن عبد اه  ، َفَوَجَد َفاطَِمَة َرِيَ ملسو هيلع هللا ىلص َيَمِن بُِبْدِن النربِِي الَقِدَم َع

، َوَلبَِسْت ثَِياًبا َصبِيًغا، َواْكَتَحَلْت، َفَأْنَكَر َذلَِك َعَلْيَها، َفَقاَلْت: إِنر ـاهُ َعنَْها مِ  ْن َحلر َأِي مر
ِِ  َيُقوُل بِ  َذا، َقاَل: َفَكاَن َع َحِرًشا َعَى ـُمملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اهِ إى  ِعَراِق: َفَذَهْبُت الَأَمَرِي ِهَ

ُتُه َأِي َأْنَكْرُت ملسو هيلع هللا ىلص  ، ُمْسَتْفتًِيا لَِرُسوِل اهَفاطَِمَة لِلرِذي َصنََعْت  فِيَا َذَكَرْت َعنُْه، َفَأْخَرْ
؟»اَل: َفقَ ، َذلَِك َعَلْيَها َقاَل ُقْلُت: اللُهمر « َصَدَقْت َصَدَقْت، َماَذا ُقْلَت ِحَن َفَرْضَت احَجر

َقاَل: َفَكاَن َمَاَعُة « ْدَي َفَا ِحُل اهَ َفإِنر َمِعَي »إِِي ُأِهُل بَِا َأَهلر بِِه َرُسوُلَك، َقاَل: 
ِِ  ِمَن اهَ  ِذي َأَتى بِِه النربُِي  ،َيَمنِ الْدِي الرِذي َقِدَم بِِه َع ِماَئًة، َقاَل: َفَحلر النراُس ملسو هيلع هللا ىلص َوالر

وا، إِار النربِير  ُ  .()مسلمأخرجه  .َوَمْن َكاَن َمَعُه َهْدي  ملسو هيلع هللا ىلص ُكُلُهْم َوَقرر
 بالبطحاء ي مكة.ملسو هيلع هللا ىلص وقدم كذلك أبو موسى اأشعري من اليمن ، ورسول اه 

َأْرِض َقْوِمي، َفِجْئُت َوَرُسوُل إى  ملسو هيلع هللا ىلصاه َبَعَثنِي َرُسوُل َقاَل:   ُموَسى اأَْشَعِريأي عن 
، َقاَل: ْلُت: َنَعْم َيا َرُسوَل اهقُ « ْبَن َقيْسٍ اه َأَحَجْجَت َيا َعبَْد »ُمنِيخ  بِاأَْبَطِح، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص اه 
ُقْلُت: َمْ « َفَهْل ُسْقَت َمَعَك َهْدًيا: »َقاَل: ُقْلُت: َلبرْيَك إِْهَاًا َكإِْهاَلَِك، َقاَل « َكْيَف ُقْلَت؟»

َفا َوامَْرَوِة، ُثمر ِحلر الَفُطْف بِ »َأُسْق، َقاَل:   .()متفق عليه «بَْيِت، َواْسَع َبْنَ الصر

 منى:إى  اخروج 
فلا كان يوم الروية ، وهو اليوم الثامن من ذي احجة، وكان يوم اخميس ضحى ، توجه 

 ، وقد أحرم باحج من كان أحل منهم.منىإى  ن معه من امسلمنبمملسو هيلع هللا ىلص رسول اه 
نزل هناك ، وصى ها الظهر والعر وامغرب  ىمنإى  ملسو هيلع هللا ىلصفلا وصل رسول اه 

قرًا ركعتن ، وبات بمنى تلك الليلة ، وكانت ليلة اجمعة ، ي أوقاَا والعشاء ، 
 وصى ها الصبح ، ثم مكث قليًا حتى طلعت الشمس.
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   عرفة:إى  ملسو هيلع هللا ىلصتوجه الرسول 
عرفة ، وأمر أن ترب إى  ملسو هيلع هللا ىلصفلا طلعت الشمس من يوم اجمعة ، هض رسول اه 

 له قبة من شعر بنمرة ، وهي خارج احرم ، بن طرف احرم ، وطرف عرفات.
هم املبي ، ومنهم امكر ، نسالكًا طريق ضب ، وكان أصحابه مملسو هيلع هللا ىلص فسار رسول اه 
عرفة وجد إى  فلا وصل، وا عى هؤاء ،ينكر عى هؤاءوا  ،وهو يسمع ذلك

لت ِح رُ ـالقبة قد ربت له بنمرة فنزل ها ، حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فَ 
له ، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة ، فخطب الناس وهو عى راحلته 

  .فيها قواعد الرك واجاهلية ، وهدم اإسام، قرر  فيها قواعد  ةخطبة عظيمة جامع
أها الناس، اسمعوا قوَ، فإي ا أدري لعِ  » بعد أن مد اه وأثنى عليه:ملسو هيلع هللا ىلص فقال 

 .«قف أبدًا وا ألقاكم بعد عامي هذا هذا ام
ا، ِي َبَلِدُكْم إِنر ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َحَرام  َعَلْيُكْم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا ِي َشْهِرُكْم َهذَ »

ٍء ِمْن َأْمِر  ، َوِدَماُء اجَ َهَذا، َأَا ُكُل َيْ َت َقَدَمير َمْوُضوع  ، اجَ اِهلِيرِة َحْ اِهِليرِة َمْوُضوَعة 
َل َدٍم َأَضُع ِمْن ِدَماِئنَا َدُم اْبِن َربِيَعَة ْبِن  ِضًعا ِي َبنِي َسْعٍد احَ َوإِنر َأور اِرِث، َكاَن ُمْسَرْ

، َوِرَبا فَ  لِِب، اجَ َقَتَلْتُه ُهَذْيل  ُل ِرًبا َأَضُع ِرَباَنا ِرَبا َعبراِس ْبِن َعْبِد امُطر ، َوَأور اِهلِيرِة َمْوُضوع 
ُقوا اهَ ِي النَِساِء، َفإِنرُكْم َأَخْذُمُوُهنر بَِأَماِن اِه، َواْسَتْحَلْلُتمْ  ُه َمْوُضوع  ُكُلُه، َفاتر  َفإِنر

 ُروَجُهنر بَِكلَِمِة اهِ، َوَلُكْم َعَلْيِهنر َأْن َا ُيوِطْئَن ُفُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُهوَنُه، َفإِْن َفَعْلَن َذلَِك فُ 
ُنر بِ  َُ ٍح، َوَهُنر َعَلْيُكْم ِرْزُقُهنر َوكِْسَو ًبا َغْرَ ُمَرِ ُبوُهنر َرْ َوَقْد َتَرْكُت ، ْعُروِف امَ َفاْرِ

، َوَأْنُتْم ُتْسَأُلوَن َعنِي، َفَا َأْنُتْم ْعَتَصْمُتْم بِِه، ِكَتاُب اهَما َلْن َتِضُلوا َبْعَدُه إِِن افِيُكْم 
براَبِة، َيْرَفُعَها« َقاِئُلوَن؟ ْيَت َوَنَصْحَت، َفَقاَل بِإِْصَبِعِه السر  َقاُلوا: َنْشَهُد َأنرَك َقْد َبلرْغَت َوَأدر

َاءِ إى  اٍت « اْشَهْد، اللُهمر اْشَهدْ  اللُهمر »:النراسِ إى  َينُْكُتَهاوَ  ،السر  .()مسلمأخرجه  .َثَاَث َمرر
َن، ُثمر َأَقاَم َفَصىر الُظْهَر، ُثمر َأَقاَم َفَصىر ملسو هيلع هللا ىلص فلا فرغ رسول اه  ، المن خطبته، َأذر َعْرَ

ْوِقَف، َفَجَعَل َبْطَن َناَقتِِه امَ ، َحترى َأَتى ملسو هيلع هللا ىلص وُل اهِ َوَمْ ُيَصِل َبْينَُهَا َشْيًئا، ُثمر َركَِب َرُس 
َخَراِت، َوَجَعَل َحْبَل اُمَشاِة َبْنَ َيَدْيِه، َواْسَتْقَبَل إى  َقْصَواءِ ال ِقْبَلَة، َفَلْم َيَزْل َواِقًفا الالصر

ْمُس   .()مسلمأخرجه  .َحترى َغَرَبِت الشر
                                                 

 (.9999( أخرجه مسلم برقم )9)

 (.9999( أخرجه مسلم برقم )9)
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 ؟ وهو ي عرفةملسو هيلع هللا ىلص ام الرسول هل ص 
َاَرْوا ِعنَْدَها َيْوَم َعَرَفَة ِي َصْوِم ـَأنر َناًسا تَ  ري اه عنها َعْن ُأِم الَفْضِل بِنِْت احَاِرِث 

، َوَقاَل َبْعُضُهْم: َلْيَس بَِصاِئٍم، َفَأْرَسَلْت إَِلْيِه بَِقَدِح ملسو هيلع هللا ىلص النربِِي  ، َفَقاَل َبْعُضُهْم: ُهَو َصاِئم 
َبهُ َلَبٍن َوُهَو َواِقف    .()متفق عليه .َعَى َبِعِرِه، َفَرِ

َيْوَم َعَرَفَة َفَأْرَسَلْت إَِلْيِه ملسو هيلع هللا ىلص َأنر النراَس َشُكوا ِي ِصَياِم النربِِي َعنَْها اه وَعْن َمْيُموَنَة َرِيَ 
َب ِمنُْه َوالنراُس َينُْظُرونَ   .()متفق عليه .بِِحَاٍب َوُهَو َواِقف  ِي اَمْوِقِف َفَرِ

  .الناس أن يرتفعوا عن بطن عرنةملسو هيلع هللا ىلص وأمر رسول اه 
، َواْرفكلها  َعَرَفةُ :« ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اه  َقاَل: َجابِِر ْبِن َعْبِد اه َعنْ  ُعوا َعْن َبْطِن َمْوِقف 

  .()والطحاوي أمدأخرجه  » ُعَرَنةَ 
 :كثرة العتقاء من النار يوم عرفة 

َما ِمْن َيْوٍم َأْكَثَر ِمْن َأْن ُيْعتَِق اهُ فِيِه »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص نر َرُسوَل اهِ ري اه عنها أ عن َعاِئَشةُ 
ُه َلَيْدُنو، ُثمر ُيَباِهي ِهِِم امََائِ  َكَة، َفَيُقوُل: َما َأَراَد َعْبًدا ِمَن النراِر، ِمْن َيْوِم َعَرَفَة، َوإِنر

 .(0)أخرجه مسلم «َهُؤَاِء؟
اِم َعْرِ ِذي ملسو هيلع هللا ىلص : »َقاَل: َقاَل َرُسوُل اه  َعْن َجابٍِر و اٍم َأْفَضُل ِعنَْد اه ِمْن َأير َما ِمْن َأير

ةِ  : َيا َرُسوَل «اِحجر ُنر ِجهَ اه، َقاَل: َفَقاَل َرُجل  َُ ، اهاًدا ِي َسبِيِل ، ُهنر َأْفَضُل َأْم ِعدر
ِنر ِجَهاًدا ِي َسبِيِل »َقاَل:  َِ ، َوَما ِمْن يْوٍم َأْفَضُل ِعنَْد اه ِمْن يْوِم اهُهنر َأْفَضُل ِمْن ِعدر

َاِء الُدْنَيا َفُيَباِهي بَِأْهِل إى  َعَرَفَة َينِْزُل اه َاِء، َفَيُقوُل: اْنُظرُ اأَ السر إى  واْرِض َأْهَل السر
ا َضاِحَن َجا ا ِمْن ُكِل َفج  َعِميٍق َيْرُجوَن َرْمَتِي، َوَمْ َيَرْوا َعَذاِي، ؤِعَباِدي ُشْعًثا ُغْرً

 .(3)أخرجه ابن حبان «َفَلْم ُيَر َيْوم  َأْكَثُر ِعْتًقا ِمَن النراِر ِمْن يْوِم َعَرَفةَ 
  : إكال الدين 

         ة قوله تعاى : وهو واقف بعرف ملسو هيلع هللا ىلصنزل عى رسول اه 
 [ .9 /امائدة ]               

                                                 
 (.9999(، ومسلم برقم )9599أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)

 (.9999(، ومسلم برقم )9595أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)

 (.9959(، وأخرجه الطحاوي برقم )99999د برقم )/أخرجه أمصحيح(9)

 (.9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)

 (.9999ابن حبان برقم )  أخرجهصحيح/ ( 9)
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، فإن فيها  ملسو هيلع هللا ىلصبكى ، وكأنه استشعر منها وفاة النبي  فلا سمعها عمر بن اخطاب 
 بعد نزوها بنحو ثانن يومًا . ملسو هيلع هللا ىلصفقد مات  ،ملسو هيلع هللا ىلصنعي رسول اه 

وِد َقاَل َلُه: َيا َأِمَر امُْؤِمنَِن، آَية  ِي كَِتابُِكْم َأنر َرُجًا ِمَن الَيهُ   َعْن ُعَمَر ْبِن اخَطراِب 
ْذَنا َذلَِك الَيْوَم ِعيًدا. َقاَل: َأُي آَيٍة؟ َقاَل: ؤَتْقرَ  َ َر  َهَا، َلْو َعَلْينَا َمْعَرَ الَيُهوِد َنَزَلْت، اَ

َقاَل  " ِدينًا اإسامَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم الَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْمَْمُت َعَلْيُكْم نِعْ  "
ِذي َنَزَلْت فِيِه َعَى النربِِي  ، َوُهَو َقاِئم  بَِعَرَفَة ملسو هيلع هللا ىلص ُعَمُر: َقْد َعَرْفنَا َذلَِك الَيْوَم، َوامََكاَن الر

 .()متفق عليه.َيْوَم ُمَُعةٍ 
                  أما آخر آية نزلت من القرآن فهي قوله سبحانه : 

 [ .999 /البقرة ]                              
 بعد نزوها تسع ليال ثم مات . ملسو هيلع هللا ىلصوقد مكث النبي 

  امزدلفة :إى  من عرفة ملسو هيلع هللا ىلصإفاضة الرسول 
ما غابت الشمس من يوم عرفة ، واستحكم غروها ، وغاب قرص الشمس ، أفاض 

امزدلفة سالكًا طريق امأزمن ، وهو يلبي ي مسره ،  إى من عرفة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 
بالسكينة ، وقد ضم إليه زمام  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أردف أسامة بن زيد خلفه ، وأفاض رسول اه 

 ناقته ، حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله .
ُه َدَفَع َمَع النربِِي  َعنُْهَا  اهَرِيَ  َعبراسٍ  اْبنعن  َوَراَءُه  ملسو هيلع هللا ىلصَفَسِمَع النربُِي  َعَرَفةَ  َيْومَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنر

بِِل َفَأَشاَر بَِسْوطِِه إَِلْيِهْم َوَقاَل  ًبا َوَصْوًتا لِْإِ َعَلْيُكْم  َأُهَا النراُس » :َزْجًرا َشِديًدا َوَرْ
ِكينَِة َفإِنر اْلِرر  يَضاعِ بِالسر  .() البخاريأخرجه  «َلْيَس بِاْإِ
وكلا أتى حبًا  ،-أي أرع  -يسر العنق ، فإذا وجد فجوة نص ملسو هيلع هللا ىلصوجعل رسول اه 

 من احبال ، وهو الرمل اممتد ، أرخى للناقة زمامها قليًا حتى تصعد .
، فبال  ملسو هيلع هللا ىلصي الطريق عند الشعب ، وهو ما انفرج بن جبلن ، نزل  ملسو هيلع هللا ىلصفلا كان 

َاُة »َقاَل: ف: الصاة يا رسول اه ، توضأ وضوءًا خفيفًا ، فقال له أسامة بن زيد و الصر
 .()متفق عليه «َأَماَمَك 

                                                 
 (.9999(، ومسلم برقم )99أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)

 (.9999برقم ) البخاريأخرجه ( 9)

 (.9999(، ومسلم برقم )9995أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
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 :اجمع بن امغرب والعشاء ي امزدلفة 
 ِمْن َعَرَفَة َحترى إَِذا َكاَن بِالِشْعِب َنَزَل ملسو هيلع هللا ىلص َدَفَع َرُسوُل اه قال:   عْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيدٍ 

َاَة َيا َرُسوَل اه َأ َوَمْ ُيْسبِِغ الُوُضوَء َفُقْلُت الصر َاُة َأَماَمَك »، َفَقاَل: َفَباَل، ُثمر َتَوضر « الصر
َاُة، َفَصىر  َأ، َفَأْسَبَغ الُوُضوَء، ُثمر ُأِقيَمِت الصر َفَركَِب، َفَلار َجاَء امُْزَدلَِفَة َنَزَل َفَتَوضر

، َوَمْ ُيَصِل َبْينَُهَا  امَْغِرَب ُثمر   .َأَناَخ ُكُل إِْنَساٍن َبِعَرُه ِي َمنِْزلِِه، ُثمر ُأِقيَمِت الِعَشاُء َفَصىر
 .()البخاريأخرجه 

 ،صى التهجد ثم أوتر ملسو هيلع هللا ىلص، لكنه ، وم يصح عنه ي إحياء تلك الليلة يءملسو هيلع هللا ىلص ثم رقد 
 أن يفيضوا ن وغرهم من الضعفاءساء والصبيالضعفة أهله من النملسو هيلع هللا ىلص ثم أذن رسول اه 

 منى بعد غيبوبة القمر.إى 
َسْوَدُة، َأْن َتْدَفَع ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َعاِئَشَة َرِيَ اه َعنَْها َقاَلْت: َنَزْلنَا امُْزَدلَِفَة َفاْسَتْأَذَنِت النربِير 

َعْت َقْبَل َحْطَمِة النراِس، َوَأَقْمنَا َقْبَل َحْطَمِة النراِس، َوَكاَنِت اْمَرَأًة َبِطيَئًة، َفَأِذَن َهَا، َفَدفَ 
َكَا اْسَتْأَذَنْت ملسو هيلع هللا ىلص َحترى َأْصَبْحنَا َنْحُن، ُثمر َدَفْعنَا بَِدْفِعِه، َفَأَْن َأُكوَن اْسَتْأَذْنُت َرُسوَل اه 

ر ِمْن َمْفُروٍح بِهِ  َسْوَدُة، ََ  .()متفق عليه .َأَحُب إِ
َم النربُِي ـ: َأَنا مِ قالَعنُْهَا  وعن اْبَن َعبراٍس َرِيَ اه ْن َقدر َلْيَلَة امُْزَدلَِفِة ِي َضَعَفِة ملسو هيلع هللا ىلص مر

 .()متفق عليه.َأْهلِهِ 
  بامشعر احرام: ملسو هيلع هللا ىلص وقوف النبي 

فصى بالناس الصبح مغلسًا ملسو هيلع هللا ىلص ما طلع الفجر من ليلة النحر بامزدلفة قام رسول اه 
، ناقته القصواءملسو هيلع هللا ىلص م ركب رسول اه ج اأكر ، ثبأذان وإقامة يوم النحر ، وهو يوم اح

حتى أتى امشعر احرام ، فاستقبل القبلة ، ودعا اه وهلله وكر ووحده ، وم يزل 
 واقفًا حتى أسفر جدًا ، وذلك قبل طلوع الشمس.

الناس حن وقف عى امشعر احرام أن امزدلفة كلها موقف ، ملسو هيلع هللا ىلص وأخر رسول اه 
 .(0)أخرجه مسلم  «َوَمْع  ُكُلَها َمْوِقف   ،ُت َهاُهنَاَوَقفْ  » :فقال

 
                                                 

 (.995( أخرجه البخاري برقم )9)

 (.9959(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)

 (.9959(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)

 (.9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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 :سؤال عروة بن مرس 
سِ  ، َفَلْم ُيْدِرِك النراَس إِار َلْيًا ملسو هيلع هللا ىلص  َأنرُه َحجر َعَى َعْهِد َرُسوِل اه  عن ُعْرَوة ْبن ُمَرِ
َرَجَع َفَأَتى َمًْعا، َفَقاَل: َيا َرُسوَل َعَرَفاٍت َفَأَفاَض ِمنَْها، ُثمر إى  َوُهَو بَِجْمٍع، َفاْنَطَلَق 

؟ َفَقاَل:  َِ ِمْن َحج  ، َوَأْنَضْيُت َراِحَلتِي، َفَهْل  ِِ َمْن َصىر َمَعنَا َصَاَة  »اهِ، َأْتَعْبُت َنْف
َلْيًا َأْو َهَاًرا،  َغَداِة بَِجْمٍع، َوَوَقَف َمَعنَا، َحترى ُنِفيَض، َوَقْد َأَفاَض َقْبَل َذلَِك ِمْن َعَرَفاٍت ال

 .()أمدأخرجه  «َفَقْد َتمر َحُجُه، َوَقَى َتَفَثهُ 
  حى اجار: ملسو هيلع هللا ىلص مع رسول اه 

َِ َرُسوُل اهِ  َِ الَهُلمر » َغَداَة َمٍْع: ملسو هيلع هللا ىلص َعِن اْبِن َعبراٍس َقاَل: َقاَل  َفَلَقْطُت َلُه  «ُقْط 
ََ اخَْذِف، َفَلار  اُكْم  ،َنَعمْ » َوَضَعُهنر ِي َيِدِه، َقاَل:  َحَصَياٍت ُهنر َح بَِأْمَثاِل َهُؤاِء، َوإِير

َا َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم بِ الوَ   .()أمدأخرجه   «ُغُلِو ِي الِدينِ الُغُلور ِي الِديِن، َفإِنر
  منى:إى  ملسو هيلع هللا ىلصإفاضة الرسول 

الشمس ، خالفًا للمركن  من امشعر احرام قبل أن تطلعملسو هيلع هللا ىلص ثم دفع رسول اه 
حوله الفضل بن عباس ري  فمنى حتى تطلع الشمس ، وأردإى  الذين ا يفيضون

  .اه عنها
ملسو هيلع هللا ىلص َأنر ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد َرِيَ اه َعنُْهَا َكاَن ِرْدَف النربِِي  َعِن اْبِن َعبراٍس َرِيَ اه َعنُْهَا 

ا َقااَ: َمْ إى  ِة، ُثمر َأْرَدَف الَفْضَل ِمَن امُْزَدلَِفةِ امُْزَدلِفَ إى  ِمْن َعَرَفةَ  ِمنًى، َقاَل: َفكَِاُمَ
 .()البخاريأخرجه  .ُيَلِبي َحترى َرَمى َمَْرَة الَعَقَبةِ ملسو هيلع هللا ىلص َيَزِل النربُِي 

ْمُس َوَذَهَبِت ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اه  عن جابرو الُصْفَرُة  َمْ َيَزْل َواِقًفا َحترى َغَرَبِت الشر
َوَقْد َشنََق لِْلَقْصَواِء ملسو هيلع هللا ىلصُقْرُص َوَأْرَدَف ُأَساَمَة َخْلَفُه، َوَدَفَع َرُسوُل اهرِ الَقلِيًا، َحترى َغاَب 

كِينَةَ » ُيْمنَى :الالِزَماَم، َحترى إِنر َرْأَسَها َلُيِصيُب َمْوِرَك َرْحلِِه ، َوَيُقوُل بَِيِدِه   َأُهَا النراُس السر
ِكينَةَ  َا َأَتى َحْبًا ِمَن اِحَباِل َأْرَخى َهَا َقلِيًا َحترى َتْصَعَد ، َحترى َأَتى امُْزَدلَِفَة «السر ، ُكلر

ِعَشاَء بَِأَذاٍن َواِحٍد َوإَِقاَمَتْنِ َوَمْ ُيَسِبْح َبْينَُهَا َشْيًئا ، ُثمر اْضَطَجَع الَفَصىر ِهَا امَْغِرَب وَ 
َ َلُه الُصْبُح بَِأَذاٍن َوإَِقاَمٍة ، ُثمر الَفْجُر ، َوَصىر الَحترى َطَلَع  ملسو هيلع هللا ىلص اهُل َرُسو َفْجَر ِحَن َتَبنر
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َدُه ، الَقْصَواَء َحترى َأَتى امَْشَعَر احََراَم ، َفاْسَتْقَبَل الَركَِب  َلُه َوَوحر ُه َوَهلر َ ِقْبَلَة َفَدَعاُه َوَكرر
ْمُس ، َوَأْرَدَف َفَلْم َيَزْل  َفْضَل ْبَن َعبراٍس الَواِقًفا َحترى َأْسَفَر ِجًدا َفَدَفَع َقْبَل َأْن َتْطُلَع الشر

ْعِر َأْبَيَض َوِسيًا َفَلار َدَفَع َرُسوُل  ِريَن،  ملسو هيلع هللا ىلص اهَوَكاَن َرُجًا َحَسَن الشر ْت بِِه ُظُعن  َجْ َمرر
َل الَيَدُه َعَى َوْجِه  ملسو هيلع هللا ىلص اهنر ، َفَوَضَع َرُسوُل َفْضُل َينُْظُر إَِلْيهِ الَفَطِفَق  َفْضُل الَفْضِل، َفَحور
َل َرُسوُل اآالِشِق إى  َوْجَههُ  َخِر َعَى َوْجِه اآَيَدُه ِمَن الِشِق  ملسو هيلع هللا ىلص اهَخِر َينُْظُر، َفَحور

ُف َوْجَهُه ِمَن الِشِق ال َك َقلِيًا َخِر َينُْظُر، َحترى َأتَ اآَفْضِل، َيْرِ ٍ َفَحرر َِ   .ى َبْطَن ُحَ
 .()مسلمأخرجه 
  اعن أمه امرأةسؤال: 

َفَقاَلْت إِنر ُأِمي َنَذَرْت َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصالنربِِي إى  َأنر اْمَرَأًة َجاَءْت  اْبِن َعبراٍس ري اه عنها َعنْ 
َنَعْم ُحِجي َعنَْها، َأَرَأْيِت َلْو َكاَن َعَى  » ُحجر َفَاَتْت َقْبَل َأْن ُحجر َأَفَأُحجر َعنَْها؟ َقاَل:

ِذي َلُه، َفإِنر اه َأَحُق  » َفَقاَل: َقاَلْت: َنَعْم، «اِضَيَتُه؟ُأِمِك َدْين  َأُكنِْت قَ  اْقُضوا اه الر
 .()مسلمأخرجه  «َوَفاءِ البِ 
  وادي حر:إى  ملسو هيلع هللا ىلصوصول الرسول 

 يسر سرًا لينًا، وعليه السكينة، فلا أتى حًَا، حرك ناقته قليًا.ملسو هيلع هللا ىلص وكان رسول اه 
عليكم بحَ اخذف الذي  » :وادي حَ قال للناسي ملسو هيلع هللا ىلص وما أوضع رسول اه 

 ثم أمرهم بالسكينة ي مسرهم. «به اجمرة  ىيرم
، ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َدَفَع َرُسوُل اه   عْن َجابِرٍ  ٍ َِ كِينَُة، َوَأْوَضَع ِي َواِدي ُحَ َوَعَلْيِه السر

 ََ كِينَِة، اخَ َفَأَراُهْم ِمْثَل َح تِي َمنَْسَكَها، َفإِِي َا  »َوَقاَل:ْذِف، َوَأَمَرُهْم بِالسر لَِتْأُخْذ ُأمر
ِِ َا   .()أمدأخرجه  «َقاُهْم َبْعَد َعاِمِهْم َهَذا الَأْدِري َلَع

  منى: إى  ملسو هيلع هللا ىلصوصول الرسول 
منى سلك الطريق الوسطى التي َرج عى اجمرة ، وكان يلبي إى  ملسو هيلع هللا ىلصما وصل 

 ي مسره ذلك حتى رع ي الرمي.
ُه َمْ َيَزْل ملسو هيلع هللا ىلص اْبِن َعبراٍس َرِيَ اه َعنُْهَا َأنر النربِير َعِن  َأْرَدَف الَفْضَل، َفَأْخَرَ الَفْضُل َأنر

 .(0)البخاريأخرجه  .ُيَلِبي َحترى َرَمى اجَْمَرةَ 
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مرة العقبة ، وهي اجمرة الكرى ، وقف ي أسفل الوادي ، وجعل ملسو هيلع هللا ىلص وما وصل 
منى عن يمينه ، واستقبل اجمرة ، وهو عى راحلته ، وكان الوقت البيت عن يساره ، و

اخذف ، يكر مع كل  من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حَملسو هيلع هللا ىلص ضحى ، فرماها 
 .حصاة منها 
لَِتْأُخُذوا »َيْرِمي َعَى َراِحَلتِِه َيْوَم النرْحِر، َوَيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص َرَأْيُت النربِير  قال: عن جابر 
تِي َهِذهِ َمنَاِسَككُ  ِِ َا َأُحُج َبْعَد َحجر  .()مسلمأخرجه  «ْم، َفإِِي َا َأْدِري َلَع
َة ملسو هيلع هللا ىلص : َحَجْجُت َمَع َرُسوِل اه ري اه عنها قالت َصْنِ احُ وَعْن ُأِم  َوَداِع َفَرَأْيُتُه الَحجر

 .()مسلمأخرجه  .َعَقَبةِ الِحَن َرَمى َمَْرَة 
 بالروية ي الرمي.ملسو هيلع هللا ىلص مي ، فأمرهم الرسول وازدحم الناس عند الر

َيْرِمي َمَْرَة ملسو هيلع هللا ىلص ْحَوِص َعْن ُأِمِه َقاَلْت: َرَأْيُت َرُسوَل اه اأَ َعْن ُسَلْيَاَن ْبِن َعْمِرو ْبِن 
ُضُكْم َبْعًضا َيا َأُهَا النراُس، َا َيْقُتُل َبعْ  »َواِدي َيْوَم النرْحِر، َوُهَو َيُقوُل: الَعَقَبِة ِمْن َبْطِن ال

ََ اخَْذِف   .()أمدأخرجه  «َوَا ُيِصيُب َبْعُضُكْم، َوإَِذا َرَمْيُتُم اجَْمَرَة َفاْرُموَها بِِمْثِل َح
  بمنى يوم النحر:ملسو هيلع هللا ىلص خطبة الرسول 

الناس بمنى حن ارتفع الضحى ، وهو واقف بن اجمرات عى ملسو هيلع هللا ىلص خطب رسول اه 
بن قائم وقاعد ، فذكر حرمة يوم النحر ، وحرمة يعر عنه ، والناس  ناقته ، وعِ 

: ملسو هيلع هللا ىلصاجمع حوله ، وكان ما قاله  ةمكة، وقرر ي خطبته بعض ما قاله ي عرفة ، لكثر
، ُقْلنَا: «َأَتْدُروَن َأُي َيْوٍم َهَذا؟»َيْوَم النرْحِر، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َخَطَبنَا النربُِي   َعْن َأِي َبْكَرَة 

ُه َسُيَسِميِه بَِغْرِ اْسِمِه، َقاَل: اه َوَرُسو « َأَلْيَس َيْوَم النرْحِر؟»ُلُه َأْعَلُم، َفَسَكَت َحترى َظنَنرا َأنر
ُه «َأُي َشْهٍر َهَذا؟»ُقْلنَا: َبَى، َقاَل:  ، ُقْلنَا: اه َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َفَسَكَت َحترى َظنَنرا َأنر
ِة؟»ِه، َفَقاَل َسُيَسِميِه بَِغْرِ اْسمِ  ُقْلنَا: اه « َأُي َبَلٍد َهَذا؟»، ُقْلنَا: َبَى، َقاَل «َأَلْيَس ُذو احَجر

ُه َسُيَسِميِه بَِغْرِ اْسِمِه، َقاَل  َبْلَدِة الَأَلْيَسْت بِ »َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َفَسَكَت َحترى َظنَنرا َأنر
، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا،  َفإِنر »ُقْلنَا: َبَى، َقاَل: « احََراِم؟ ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحَرام 

ُكْم، َأَا َهْل َبلرْغُت؟إى  ِي َشْهِرُكْم َهَذا، ِي َبَلِدُكْم َهَذا، ، َقاُلوا: َنَعْم، «َيْوِم َتْلَقْوَن َربر
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اِهُد الَغا»َقاَل:  ِئَب، َفُربر ُمَبلرٍغ َأْوَعى ِمْن َساِمٍع، َفَا َتْرِجُعوا اللرُهمر اْشَهْد، َفْلُيَبِلِغ الشر
ُب َبْعُضُكْم ِرَقاَب َبْعضٍ  اًرا، َيْرِ  .()البخاريأخرجه  «َبْعِدي ُكفر

: َا »: ي حجة الوداع ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  : قالقال عن سلمة بن قيس و إِنرَا ُهنر َأْرَبع 
ُكوا بِاهِ َشْيًئا، َوَا تَ  َم اهُ إِار بِ ُتْرِ تِي َحرر ُقوااحَ ْقُتُلوا النرْفَس الر ِ َْ   «، وا تزنواِق، َوَا َت

 .()أمدأخرجه 
َمَم، َفَا اأُ َأَا َوإِِي َفَرُطُكْم َعَى احَْوِض َأْنُظُرُكْم، َوإِِي ُمَكاثِر  بُِكُم  »ملسو هيلع هللا ىلص: وقال 

ر  ،َوَسِمْعُتْم ِمنِي ،ِي ُتَسِوُدوا َوْجِهي، َأَا َوَقْد َرَأْيُتُمو َِ َوَسُتْسَأُلوَن َعنِي، َفَمْن َكَذَب َع
ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النراِر، َأَا َوإِِي ُمْسَتنِْقذ  ِرَجاًا َأْو َناًسا ، َوُمْسَتنَْقذ  ِمنِي آَخُروَن،  َفَأُقوُل: َفْلَيَتَبور

 .()أمدأخرجه  «ِري َما َأْحَدُثوا َبْعَدكَ َيا َرِب َأْصَحاِي َفُيَقاُل: إِنرَك َا َتدْ 
َأَا َا َجْنِي َجاٍن إِار َعَى َنْفِسِه، َوَا ْجنِي َوالِد  َعَى َوَلِدِه، َوَا َمْوُلود  »ملسو هيلع هللا ىلص: وقال 

ْيَطاَن َقْد َأِيَس َأْن ُيْعَبَد ِي َبَلِدُكْم َهَذا َأَبًدا، َوَلكِ  ْن َسَيُكوُن َلُه َعَى َوالِِدِه، َأَا إِنر الشر
َى ِهَا، َأَا َوُكُل َدٍم ِمْن ِدَماِء اجَاِهلِيرِة  َتِقُروَن ِمْن َأْعَالُِكْم، َفَرْ َطاَعة  ِي َبْعِض َما َحْ

ُل َما َأَضُع ِمنَْها َدُم  ، َوَأور لِِب احَ َمْوُضوع  ِضًعا ِي َبنِي  -اِرِث ْبِن َعْبِد امُطر َكاَن ُمْسَرْ
، َلُكْم ُرُءوُس َأْمَوالُِكْم، اجَ َأَا َوإِنر ُكلر ِرًبا ِمْن ِرَبا  -، َفَقَتَلْتُه ُهَذْيل  َلْيٍث  اِهلِيرِة َمْوُضوع 

َتاُه َهْل َبلرْغُت؟ اٍت، َقاُلوا: َنَعْم، َقاَل: « َا َتْظلُِموَن َوَا ُتْظَلُموَن، َأَا َيا ُأمر اللرُهمر »َثَاَث َمرر
اٍت « اْشَهدْ   .(0)ماجه ابنالرمذي و أخرجه. َثَاَث َمرر
ُكْم، َوَصُلوا َمَْسُكْم، َوُصوُموا َشْهَرُكْم، َوَأُدوا َزَكاَة َأْمَوالُِكْم، »ملسو هيلع هللا ىلص: وقال  اْعُبُدوا َربر

 .(3)أمدأخرجه  «َتْدُخُلوا َجنرَة َرِبُكمْ  ،َوَأطِيُعوا َذا َأْمِرُكمْ 
َ اه»ملسو هيلع هللا ىلص: وقال رسول اه   اْمَرًأ َسِمَع َمَقاَلتِي َفَبلرَغَها، َفُربر َحاِمِل فِْقٍه َغْرُ َفِقيٍه، َنرر
  .َمْن ُهَو َأْفَقُه ِمنْهُ إى  َوُربر َحاِمِل فِْقهٍ 

، َوالنرِصيَحُة لُِوَاِة امُْسلِِمَن، َعَمِل هِالَثَاث  َا ُيِغُل َعَلْيِهنر َقْلُب ُمْؤِمٍن: إِْخَاُص 
ُْم، ُحِيُط ِمْن َوَراِئِهمْ َوُلزُ  ََ  .()ماجه ابنأمدوأخرجه  «وُم َمَاَعتِِهْم، َفإِنر َدْعَو

                                                 
 (.9999برقم ) البخاريأخرجه ( 9)

 (.99595أمد برقم )  أخرجهصحيح/( 9)

 (.99959أمد برقم )  أخرجهصحيح/ ( 9)

 (.9999(، وأخرجه ابن ماجه برقم )9999أخرجه الرمذي برقم )حسن/ ( 9)

 (.99999أخرجه  أمد برقم ) صحيح/( 9)

 .(9999(، وأخرجه  ابن ماجه برقم )99999أخرجه أمد برقم )صحيح/ ( 9)
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الناس ي خطبته هذه بالسمع والطاعة من قادهم بكتاب اه ، ملسو هيلع هللا ىلص وأمر رسول اه 
  .عاً دوإن كان عبدًا أسودًا ج

  :منازل الناس ي منى 
فأنزل امهاجرين ميمنة القبلة ، وأنزل امهاجرين و اأنصار منازهم ، ملسو هيلع هللا ىلص ثم أنزل 

 يسار مصى اإمام بمنى. ملسو هيلع هللا ىلص اأنصار مسرة القبلة ، وأنزل الناس حوهم ، ونزل 
ْمَِن ْبِن ُمَعاٍذ َعْن َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِب النربِِي  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َخَطَب النربُِي ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َعْبِد الرر

َهُْم َمنَاِزَهُ  ِقْبَلِة الَمْيَمنَِة إى  َوَأَشارَ « لَِينِْزِل امَُهاِجُروَن َها ُهنَا»ْم َفَقاَل: النراَس بِِمنًى َوَنزر
ِة إى  َوَأَشارَ « ْنَصاُر َها ُهنَااأَ وَ » َ ََ  .()داودبو أ أخرجه «ُثمر لَِينِْزِل النراُس َحْوَهُمْ »ِقْبَلِة الَمْي
  ملسو هيلع هللا ىلص:سؤال الناس رسول اه 

عمن حلق قبل أن يذبح، وعمن ذبح ملسو هيلع هللا ىلص ئل رسول اه وهناك ي يوم النحر بمنى س
  .قبل أن يرمي، ونحو ذلك من التقديم والتأخر ي أداء امناسك ذلك اليوم

ِة الَوَداِع بِِمنًى ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َرُسوَل اه   عْن َعْبِد اه ْبِن َعْمِرو ْبِن الَعاصِ  َوَقَف ِي َحجر
اْذَبْح َواَ »َفَقاَل: َمْ َأْشُعْر َفَحَلْقُت َقْبَل َأْن َأْذَبَح؟ َفَقاَل:  لِلنراِس َيْسَأُلوَنُه، َفَجاءُه َرُجل  

َفَا ُسِئَل « اْرِم َواَ َحَرَج »َفَجاَء آَخُر َفَقاَل: َمْ َأْشُعْر َفنََحْرُت َقْبَل َأْن َأْرِمَي؟ َقاَل: « َحَرَج 
ٍء ُقِدَم َواَ ُأِخَر إِار قَ ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي   .()البخاريأخرجه  «اْفَعْل َواَ َحَرَج »اَل: َعْن َيْ
  هديه بمنى:ملسو هيلع هللا ىلص نحر رسول اه 

، ملسو هيلع هللا ىلص امنحر بمنى ، فنحر ثاثًا وستن بدنه بيده الريفة إى  ملسو هيلع هللا ىلصثم انرف رسول اه 
منها ، وهي سبع وثاثون بدنة، مام امائة، ثم أكل منها،  يوأمر عليًا أن ينحر ما بق

 ى منها عى امساكن.وأمر عليًا بقسمة ما بق
َف  :-وفيه  – ملسو هيلع هللا ىلصي صفة حجة النبي  عن جابر  اَمنَْحِر، َفنََحَر َثَاًثا إى  ُثمر اْنَرَ

َكُه ِي َهْدِيِه، ُثمر َأَمَر ِمْن ُكِل َبَدَنةٍ  ، َوَأْرَ  َوِسِتَن بَِيِدِه، ُثمر َأْعَطى َعلًِيا، َفنََحَر َما َغَرَ
َبا ِمْن َمَرِقَهابَِبْضَعٍة، َفُجِعلَ   .()مسلمأخرجه  .ْت ِي ِقْدٍر، َفُطبَِخْت، َفَأَكَا ِمْن َحِْمَها َوَرِ
َأَمَرُه َأْن َيُقوَم َعَى ُبْدنِِه، َوَأْن َيْقِسَم ُبْدَنُه ُكلرَها، ُحُوَمَها ملسو هيلع هللا ىلص َأنر النربِير  وعن عِ 

َا َشْيًئاَوُجُلوَدَها َوِجَاَهَا، َواَ ُيْعطَِي ِي ِجزَ  َِ  .(0)متفق عليه .اَر
                                                 

 (.9599أبو داود برقم )  أخرجهحسن/( 9)

 (.99( أخرجه البخاري برقم )9)

 (.9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)

 (.9999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
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 أهن كن متمتعات. ؛عن نسائه البقرملسو هيلع هللا ىلص وذبح رسول اه 
 ةوذبح الصحابة ي اه عنهم اهدي عن أنفسهم ، فنحرو البعر عن سبعة ، والبقر

 عن سبعة ، والشاه عن واحد.
 امنحر استفته جارية شابة من خثعم عن احج عن أبيها.  ملسو هيلع هللا ىلص وما أتى 

، ملسو هيلع هللا ىلص ِد اه ْبِن َعبراٍس َرِيَ اه َعنُْهَا َقاَل: َكاَن الَفْضُل َرِديَف َرُسوِل اه َعْن َعبْ 
ُف َوْجَه ملسو هيلع هللا ىلص َفَجاَءِت اْمَرَأة  ِمْن، َفَجَعَل الَفْضُل َينُْظُر إَِلْيَها َوَتنُْظُر إَِلْيِه، َوَجَعَل النربُِي  ، َيْرِ

: َيا َرُسوَل اه إِنر َفِريَضَة اه َعَى ِعَباِدِه ِي احَِج الِشِق اآَخِر، َفَقاَلْت إى  الَفْضلِ 
اِحَلِة، َأَفَأُحُج َعنُْه؟ َقاَل:  ، َوَذلَِك ِي «َنَعمْ »َأْدَرَكْت َأِي َشْيًخا َكبًِرا، اَ َيْثُبُت َعَى الرر

ِة الَوَداعِ   .()متفق عليه .َحجر

أمر بامعروف، والنهي عن امنكر، من ويؤخذ من هذا وغره أن تعليم الناس، وا
 شعائر احج.

  رأسه:ملسو هيلع هللا ىلص حلق رسول اه 
من نحر هديه ، دعا احاق ، فحلق رأسه ، حلقه معمر بن عبد ملسو هيلع هللا ىلص ما فرغ رسول اه 

 .اه العدوي 
، ُثمر َج اأَ ْيَمِن، ُثمر اأَ َجانِبِِه إى  َوَأَشارَ  «ُخذْ »للحاق ملسو هيلع هللا ىلص ثم قال رسول اه  ِ ََ َعَل ْي

 .()مسلمأخرجه   .ُيْعطِيِه النراَس 
ُق يَ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َلَقْد َرَأْيُت َرُسوَل اهِ   َعْن َأَنسٍ  ْحلُِقُه، َوَأَطاَف بِِه َأْصَحاُبُه، َفَا ـَواَحار

 .()مسلمأخرجه  .ُيِريُدوَن َأْن َتَقَع َشْعَرة  إِار ِي َيِد َرُجلٍ 
للمحلقن بالرمة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد دعا ر بعضهم ، ، وقملسو هيلع هللا ىلص وحلق ناس من أصحاب النبي  

 واحدة. ينثاثًا ، وللمقر وامغفرة
َقاُلوا: « اللرُهمر اْغِفْر لِْلُمَحِلِقنَ ملسو هيلع هللا ىلص : »َقاَل: َقاَل َرُسوُل اه  عْن َأِي ُهَرْيَرَة 

يَن، َقاَل:  يَن، َقاَهَا َثَاًثا، َقاَل: ، َقاُلوا: َولِْلمُ «اللرُهمر اْغِفْر لِْلُمَحِلِقنَ »َولِْلُمَقِرِ َقِرِ
ينَ »  .(0)متفق عليه«َولِْلُمَقِرِ

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

 (.9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)

 (.9999برقم ) مسلمأخرجه ( 9)

 (.9999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
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  البيت:إى  ملسو هيلع هللا ىلصإفاضة الرسول 
من حلق رأسه لبس القميص ، وأصاب الطيب ، طيبته عائشة ملسو هيلع هللا ىلص وما فرغ رسول اه 

 ري اه عنها بطيب فيه مسك ، قبل أن يطوف طواف اإفاضة.
ْحَراِمِه ِحَن ُحِْرُم، ملسو هيلع هللا ىلص َقاَلْت: ُكنُْت ُأَطِيُب َرُسوَل اه  َهاَة َرِيَ اه َعنْ َعْن َعاِئَش  ِإِ

ِلِه َقْبَل َأْن َيُطوَف بِ   .()متفق عليه. َبْيِت الَوِحِ
البيت قبل الظهر ، فطاف طواف اإفاضة عى إى  فأفىملسو هيلع هللا ىلص ثم ركب رسول اه 

عشوه ، وكان يستلم الركن  راحلته ، كي يراه الناس ، وليرف ، وليسألوه ، فإن الناس
 بمحجنه ، كلا أتى عليه أشار إليه وكر.

َبْيِت َعَى َبِعٍر، ُكلرَا َأَتى الُرْكَن البِ ملسو هيلع هللا ىلص َعِن اْبِن َعبراٍس َرِيَ اه َعنُْهَا َقاَل: َطاَف النربُِي 
 َ ٍء َكاَن ِعنَْدُه َوَكرر  .()البخاريأخرجه .َأَشاَر إَِلْيِه بَِيْ

 وبنو عبد امطلب يسقون ، فناولوه دلوًا فرب منه. من طوافه أتى زمزمملسو هيلع هللا ىلص فرغ  وما
الِسَقاَيِة َفاْسَتْسَقى، َفَقاَل إى  َجاءَ ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َرُسوَل اه  َعِن اْبِن َعبراٍس َرِيَ اه َعنُْهَا 

اٍب ملسو هيلع هللا ىلص ُأِمَك َفْأِت َرُسوَل اه إى  الَعبراُس: َيا َفْضُل، اْذَهْب  ِمْن ِعنِْدَها، َفَقاَل:  بَِرَ
َعُلوَن َأْيِدَهُْم فِيِه، َقاَل: ، َقاَل: َيا َرُسوَل اه«اْسِقنِي» ُْم َجْ َب ِمنُْه، ُثمر «اْسِقنِي»، إِهر ، َفَرِ

مر َقاَل: ثُ « اْعَمُلوا َفإِنرُكْم َعَى َعَمٍل َصالٍِح »َأَتى َزْمَزَم َوُهْم َيْسُقوَن َوَيْعَمُلوَن فِيَها، َفَقاَل: 
 .َعاتِِقهِ إى  َيْعنِي: َعاتَِقُه، َوَأَشارَ « َلْواَ َأْن ُتْغَلُبوا َلنََزْلُت، َحترى َأَضَع احَْبَل َعَى َهِذهِ »

 .()البخاريأخرجه 
إى  َفَأَفاَض ملسو هيلع هللا ىلص : ُثمر َركَِب َرُسوُل اه  -وفيه  - ملسو هيلع هللا ىلصي صفة حجة النبي  وعن جابر 

لِِب، َيْسُقوَن َعَى َزْمَزَم، َفَقاَل: َبْيِت، َفَصىر بَِمكر ال اْنِزُعوا »َة الُظْهَر، َفَأَتى َبنِي َعْبِد اُمطر
لِِب، َفَلْوَا َأْن َيْغلَِبُكُم النراُس َعَى ِسَقاَيتُِكْم َلنََزْعُت َمَعُكمْ  َفنَاَوُلوُه َدْلًوا « َبنِي َعْبِد امُطر

َب ِمنْهُ   .(0)مسلمأخرجه  .َفَرِ
 ي منى:ملسو هيلع هللا ىلص مة الرسول إقا 

بمنى أيام التريق الثاثة ، ملسو هيلع هللا ىلص منى من يومه ذلك ، ومكث إى  ملسو هيلع هللا ىلصثم رجع رسول اه 
 يصِ الصلوات اخمس ي أوقاَا بمن معه قرًا با مع.

                                                 
 (.9995(، ومسلم برقم )9995أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)

 (.9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)

 (.9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)

 (.9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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ُه َا َيْدُخُل اجَنرَة إِار »أن ينادي بمنى ي الناس:  بر بن سحيم ملسو هيلع هللا ىلص وأمر  َأَا إِنر
 َ ،  َوإِهر ٍب ُمْؤِمن  اُم َأْكٍل َوُرْ يِق  «ا َأير اَم الترْرِ  .()أمدأخرجه  .َيْعنِي َأير

 :رمي اجار 
ذاهبًا  ،يأي اجار ي أيام التريق الثاثة بعد زوال الشمس ماشياً ملسو هيلع هللا ىلص كان الرسول 

وراجعًا ، فرمي كل مرة بسبع حصيات ، يكر مع كل حصاة ، ويقف بعد الرمي عند 
والوسطى مستقبل القبلة ، فيطيل القيام ، ويرفع يديه يدعو ، ويرمي  اجمرة اأوى

 يف.مرة العقبة ، وا يقف عندها ، ثم يرجع فيصِ الظهر ركعتن بمسجد اخ
ُه َكاَن َيْرِمي اجَْمَرَة الُدْنَيا بَِسْبِع َحَصَياٍت، ُيَكِرُ َعَى إِ  َعِن اْبِن ُعَمَر َرِيَ اه َعنُْهَا  ْثِر َأنر

ُم َحترى ُيْسِهَل، َفَيُقوَم ُمْسَتْقبَِل الِقْبَلِة، َفَيُقوُم َطِويًا، َوَيْدُعو َوَيْرَفعُ   ُكِل َحَصاٍة، ُثمر َيَتَقدر
 َيَدْيِه، ُثمر َيْرِمي الُوْسَطى، ُثمر َيْأُخُذ َذاَت الِشَاِل َفَيْسَتِهُل، َوَيُقوُم ُمْسَتْقبَِل الِقْبَلِة، َفَيُقومُ 
َطِويًا، َوَيْدُعو َوَيْرَفُع َيَدْيِه، َوَيُقوُم َطِويًا، ُثمر َيْرِمي َمَْرَة َذاِت الَعَقَبِة ِمْن َبْطِن الَواِدي، 

ُف، َفَيُقوُل   .()البخاريأخرجه  «َيْفَعُلهملسو هيلع هللا ىلص َهَكَذا َرَأْيُت النربِير »َواَ َيِقُف ِعنَْدَها، ُثمر َينَْرِ
 امسجد احرام ، بل بقي ي منىإى  أيام التريق م يذهببمنى ملسو هيلع هللا ىلص وخال إقامته 

 حن طواف الوداع.إى 
  استئذان العباس :أن يبيت بمكة 

َ ِمنًى ملسو هيلع هللا ىلص اْسَتْأَذَن النربِير  َأنر الَعبراَس  َعْن اْبِن ُعَمَر َرِيَ اه َعنُْهَا  َِ َة َلَيا لَِيبِيَت بَِمكر
 .()متفق عليه .ِذَن َلهُ ِمْن َأْجِل ِسَقاَيتِِه، َفأَ 

 ي امبيت وتأخر الرمي.ملسو هيلع هللا ىلص واستأذن رعاة اإبل أن يبيتوا خارج منى فأذن هم 
، َعْن َأبِيهِ الَعْن َأِي  اِح ْبِن َعاِصِم ْبِن َعِدي  َص لِِرَعاِء ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َرُسوَل اه  َبدر بِِل ِي اإِ َرخر

، ُثمر َيْرُموَن الَغِد الَغَد، َأْو ِمْن َبْعِد النرْحِر، ُثمر َيْرُموَن َبْيُتوَتِة َعْن ِمنًى َيْرُموَن َيْوَم الال َيْوَمْنِ
 .(0)أمدأخرجه  .َيْوَم النرْفرِ 

  ي أوسط أيام التريق:ملسو هيلع هللا ىلص خطبة الرسول 
ةَ  َثنِي َمْن َسِمَع ُخْطَبَة َرُسوِل اِه  قال َعْن َأِي َنْرَ اِم الترْرِ ملسو هيلع هللا ىلص َحدر  يِق َفَقاَل: ِي َوَسِط َأير

، َأَا َا َفْضَل لَِعَرِي  َعَى َعَجِمي  » ، َوإِنر َأَباُكْم َواِحد  ُكْم َواِحد  ، َيا َأُهَا النراُس، َأَا إِنر َربر
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، َوَا َأْمََر َعَى َأْسَوَد، َوَا َأْسَوَد َعَى َأْمََر، إِار بِالترقْ  َوى َوَا لَِعَجِمي  َعَى َعَرِي 
، ُثمر َقاَل: «َأُي َيْوٍم َهَذا؟ » ، َقاُلوا: َبلرَغ َرُسوُل اه، ُثمر َقاَل: «َأَبلرْغُت  ، َقاُلوا: َيْوم  َحَرام 

، َقاَل: ُثمر َقاَل: «َأُي َشْهٍر َهَذا؟» ، «َأُي َبَلٍد َهَذا؟ » ، َقاُلوا: َشْهر  َحَرام  ، َقاُلوا َبَلد  َحَرام 
َم َبْينَُكْم ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم  َفإِنر » َقاَل:  َقاَل: َوَا َأْدِري َقاَل: َأْو َأْعَراَضُكْم،  - «اَه َقْد َحرر
َغ َرُسوُل «َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا، ِي َشْهِرُكْم َهَذا، ِي َبَلِدُكْم َهَذا َأَبلرْغُت  -َأْم َا  ، َقاُلوا: َبلر

 .()أمدأخرجه  .اه
  ملسو هيلع هللا ىلص:من منى ملسو هيلع هللا ىلص إفاضة الرسول 

من منى ي آخر يوم من أيام التريق ، وهو يوم النحر اآخر ، ملسو هيلع هللا ىلص ثم هض رسول اه 
 وذلك بعد أن رمى بعد الزوال ، وتفرق امسلمون.

امحصب ، وهو اأبطح ، وهو خيف بني كنانة ، وهو اآن عارات إى  فأفاض
 هناك.ملسو هيلع هللا ىلص بة ، فنزل رسول اه قه فيه وجد أبا رافع قد رب لملسو هيلع هللا ىلص وطرق ، وما أفاض 

َنْحُن َناِزُلوَن »:  من الغد يوم النحر وهو بمنى ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال النبي  عن أي هريرة 
َب ، َوَذلَِك َأنر ، َيْعنِي بَِذلَِك امُ  « َغًدا بَِخْيِف َبنِي ِكنَاَنَة َحْيُث َتَقاَسُموا َعَى اْلُكْفرِ  َحصر

ِلِب َأْن ا ُينَاكُِحوُهْم ، َوا ُيَباِيُعوُهْم َعَى َبنِي َهاِشٍم َوَبنِي امُ  اَلَفْت ُقَرْيًشا َوِكنَاَنَة َحَ  طر
 .()متفق عليه . ملسو هيلع هللا ىلص اهَحترى ُيَسِلُموا إَِلْيِهْم َرُسوَل 

ي امحصب بقية يومه ذلك وليلته ، فصى به الظهر والعر ملسو هيلع هللا ىلص فأقام الرسول 
 ناك.وامغرب والعشاء ، ثم رقد رقدة ه

، َواَمْغِرَب، َوالِعَشاَء، ُثمر َرَقَد ملسو هيلع هللا ىلص َأنر النربِير   أنس بن مالك عن َصىر الُظْهَر، َوالَعْرَ
ِب، ُثمر َركَِب امُ َرْقَدًة بِ   .()البخاريأخرجه  .الَبْيِت، َفَطاَف بِهإى  َحصر

 :عمرة عائشة ري اه عنها من التنعيم 
ة ، رغبت عائشة ري اه عنها ي العمرة ، فأمر رسول اه ي تلك الليلة ، ليلة احصب

أخاها عبد الرمن أن يعمرها من التنعيم ، تطييبًا لقلبها ، فخرجت ري اه عنها ملسو هيلع هللا ىلص 
 مع أخيها ، فأهلت بعمرة من التنعيم ، ففرغت من عمرَا ليًا ، ثم أقبلت مع أخيها

 فأذن بالناس ي الرحيل.ي جوف الليل ، وهو بامحصب ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه إى 
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ٍة َوَأْنَطلُِق بِاحَِج؟ عن عائشة ري اه عنها قالت: َيا َرُسوَل اه ، َأَتنَْطِلُقوَن بُِعْمَرٍة َوَحجر
ُرَج َمَعَها ْمَِن ْبَن َأِي َبْكٍر َأْن َخْ الترنِْعيِم، َفاْعَتَمَرْت َبْعَد اَحِج ِي ِذي إى  َفَأَمَر َعْبَد الرر

ةِ احَ   .() متفق عليه. جر
َِ ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َعاِئَشَة َرِيَ اه َعنَْها، َقاَلْت: َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اه  ِي َأْشُهِر احَِج، َوَلَيا

َف، َقاَلْت: َفَخَرَج  ِ ََ َمْن َمْ َيُكْن »َأْصَحابِِه، َفَقاَل: إى  احَِج، َوُحُرِم احَِج، َفنََزْلنَا بِ
َعَلَها ُعْمَرًة َفْلَيْفَعْل، َوَمْن َكاَن َمَعُه اهَْدُي َفاَ ِمنُْكْم َمعَ  ، َفَأَحبر َأْن َجْ َقاَلْت: « ُه َهْدي 

ا َرُسوُل اه اآفَ  ا، َوالتراِرُك َهَا ِمْن َأْصَحابِِه َقاَلْت: َفَأمر َوِرَجال  ِمْن َأْصَحابِِه، ملسو هيلع هللا ىلص ِخُذ ِهَ
ٍة َوَكاَن َمعَ  ر َفَكاُنوا َأْهَل ُقور َِ ُهُم اهَْدُي، َفَلْم َيْقِدُروا َعَى الُعْمَرِة، َقاَلْت: َفَدَخَل َع

ُقْلُت: َسِمْعُت َقْوَلَك ِأَْصَحابَِك « َما ُيْبِكيِك َيا َهنَْتاُه؟»َوَأَنا َأْبِكي، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اه 
ِِ « َوَما َشْأُنِك؟»َفُمنِْعُت الُعْمَرَة، َقاَل:  َفَا َيِضُرِك، إِنرَا َأْنِت اْمَرَأة  »، َقاَل: ُقْلُت: اَ ُأَص

تِِك، َفَعَسى اه َأْن  ، َفُكوِي ِي َحجر ِمْن َبنَاِت آَدَم، َكَتَب اه َعَلْيِك َما َكَتَب َعَلْيِهنر
تِِه َحترى َقِدْمنَا ِمنًى، َفَطَهْرُت، ُثمر َخ « َيْرُزَقكِيَها َرْجُت ِمْن ِمنًى، َقاَلْت: َفَخَرْجنَا ِي َحجر
َب، َوَنَزْلنَا الَفَأَفْضُت بِ  َبْيِت، َقاَلْت: ُثمر َخَرَجْت َمَعُه ِي النرْفِر اآِخِر، َحترى َنَزَل امَُحصر

ْمَِن ْبَن َأِي َبْكٍر، َفَقاَل:  ، اْخُرْج بُِأْختَِك ِمَن احََرِم، َفْلُتِهلر بُِعْمَرةٍ »َمَعُه، َفَدَعا َعْبَد الرر
َقاَلْت: َفَخَرْجنَا، َحترى إَِذا َفَرْغُت، « ُثمر اْفُرَغا، ُثمر اْئتَِيا َها ُهنَا، َفإِِي َأْنُظُرُكَا َحترى َتْأتَِياِي 

َواِف، ُثمر ِجْئُتُه بَِسَحَر، َفَقاَل:  ِحيِل « َهْل َفَرْغُتْم؟»َوَفَرْغُت ِمَن الطر َفُقْلُت: َنَعْم، َفآَذَن بِالرر
 .()البخاريأخرجه . َأْصَحابِِه، َفاْرَحَل النراُس  ِي 
 :طواف الوداع 

 حتى يكون آخر عهدهم بعد احج بادهم إى  الناس أن ا ينرفواملسو هيلع هللا ىلص أمر رسول اه 
 الطواف بالبيت.

 .()متفق عليه.ْيِت بَ الَعِن اْبِن َعبراٍس َرِيَ اه َعنُْهَا َقاَل: ُأِمَر النراُس َأْن َيُكوَن آِخُرَعْهِدِهْم بِ 
مكة ي تلك الليلة ، ليلة احصبة ، فطاف بالبيت طواف الوداع ملسو هيلع هللا ىلص ثم دخل رسول اه 

 سحرًا قبل صاة الصبح.
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ُمِهِلَن بِاحَِج، ِي َأْشُهِر ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َعاِئَشَة َرِيَ اه َعنَْها َقاَلْت: َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اه 
َف، َفَقاَل النربُِي احَِج، َوُحُرِم احَِج، فَ  ، »ِأَْصَحابِِه: ملسو هيلع هللا ىلص نََزْلنَا َرِ َمْن َمْ َيُكْن َمَعُه َهْدي 

، َفاَ  َعَلَها ُعْمَرًة َفْلَيْفَعْل، َوَمْن َكاَن َمَعُه َهْدي  َوِرَجاٍل ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن َمَع النربِِي «. َفَأَحبر َأْن َجْ
ٍة اهَْدُي، َفَلمْ  ر النربُِي  ِمْن َأْصَحابِِه َذِوي ُقور َِ َوَأَنا َأْبِكي، ملسو هيلع هللا ىلص َتُكْن َهُْم ُعْمَرًة، َفَدَخَل َع

ُقْلُت: َسِمْعُتَك َتُقوُل ِأَْصَحابَِك َما ُقْلَت: َفُمنِْعُت الُعْمَرَة، َقاَل: « َما ُيْبِكيِك؟»َفَقاَل 
، َقاَل: «َوَما َشْأُنِك؟» ِِ ِك َأْنِت ِمنْ »، ُقْلُت: اَ ُأَص َبنَاِت آَدَم، ُكتَِب َعَلْيِك َما  َفَا َيِرْ

تِِك َعَسى اه َأْن َيْرُزَقكَِها ، َفُكوِي ِي َحجر ، َقاَلْت: َفُكنُْت َحترى َنَفْرَنا ِمْن «ُكتَِب َعَلْيِهنر
ْمَِن، َفَقاَل:  َب، َفَدَعا َعْبَد الرر ِهلر بُِعْمَرٍة، اْخُرْج بُِأْختَِك احََرَم، َفْلتُ »ِمنًى، َفنََزْلنَا امَُحصر

ْيِل َفَقاَل: «. ُثمر اْفُرَغا ِمْن َطَوافُِكَا، َأْنَتظِْرُكَا َها ُهنَا ُقْلُت: «. َفَرْغُتَا »َفَأَتْينَا ِي َجْوِف اللر
َل النراُس َوَمْن َطاَف بِ  ِحيِل ِي َأْصَحابِِه، َفاْرَحَ ْبِح، َبْيِت َقْبَل َصَاِة الُص الَنَعْم، َفنَاَدى بِالرر

 .()متفق عليه.امَِدينَةِ إى  ُثمر َخَرَج ُمَوِجًها
 ي ترك طواف الوداع للحائض.ملسو هيلع هللا ىلص ورخص 

َحاَضْت، َفَذَكْرُت َذلَِك  -ملسو هيلع هللا ىلص َزْوَج النربِِي  -َأنر َصِفيرَة بِنَْت ُحَيي   َعْن َعاِئَشَة َرِيَ اه َعنَْها
َا َقْد َأَفاَضْت َقاَل: « َي َأَحابَِستُنَا هِ »، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصلَِرُسوِل اه   .()متفق عليه.«َفاَ إًِذا»َقاُلوا: إِهر

  امدينة:إى  ملسو هيلع هللا ىلصرجوع الرسول 
امدينة ، وخرج من مكة من إى  من امسجد احرام مرحاً ملسو هيلع هللا ىلص ثم خرج رسول اه 

 الثنية السفى ، ثنية كدي ، وكانت مدة إقامته ها عرة أيام.
تِي ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َرُسوَل اه  اه َعنُْهَا  َعِن اْبِن ُعَمَر َرِيَ  َة ِمْن َكَداٍء ِمَن الثرنِيرِة الُعْلَيا الر َدَخَل َمكر

 .()متفق عليه.َبْطَحاِء، َوَخَرَج ِمَن الثرنِيرِة الُسْفَى البِ 
  ي غدير خم:ملسو هيلع هللا ىلص خطبته 

خطب غدير خم نزل هناك ، وإى  امدينة ، وما وصلإى  بأصحابه من مكةملسو هيلع هللا ىلص سار 
 ، وبأهل بيته. الناس خطبة عظيمة ، ووعظهم وذكرهم وأوصاهم بكتاب اه 

فقال زيد: َقاَم ملسو هيلع هللا ىلص عن حصن بن سرة أنه سأل زيد بن أرقم أن حدثه عن رسول اه 
َة َواَمِدينَِة َفَحِمَد اهَ ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اهِ  َوَأْثنَى َيْوًما فِينَا َخطِيًبا، بَِاٍء ُيْدَعى ُمًا َبْنَ َمكر

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

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

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



995 
 

َر، ُثمر َقاَل:  ا َبْعُد، َأَا َأُهَا النراُس َفإِنرَا َأَنا َبَر  ُيوِشُك َأْن َيْأِيَ  »َعَلْيِه، َوَوَعَظ َوَذكر َأمر
ُهَُا ِكَتاُب اهِ فِيِه  : َأور ُخُذوا َدى َوالنُوُر فَ اهُ َرُسوُل َرِي َفُأِجيَب، َوَأَنا َتاِرك  فِيُكْم َثَقَلْنِ

َب فِيهِ « بِكَِتاِب اهِ، َواْسَتْمِسُكوا بِِه    .َفَحثر َعَى ِكَتاِب اه َوَرغر
َوَأْهُل َبْيتِي ُأَذِكُرُكُم اَه ِي َأْهِل َبْيتِي، ُأَذِكُرُكُم اَه ِي َأْهِل َبْيتِي، ُأَذِكُرُكُم اَه ِي »ُثمر َقاَل: 
: َوَمْن َأْهُل َبْيتِهِ َفَقاَل َلُه « َأْهِل َبْيتِي َأَلْيَس نَِساُؤُه ِمْن َأْهِل َبْيتِِه؟ َقاَل: نَِساُؤُه  ؟َيا َزْيدُ  ُحَصْن 

  ِِ َدَقَة َبْعَدُه، َقاَل: َوَمْن ُهْم؟ َقاَل: ُهْم آُل َع ِمْن َأْهِل َبْيتِِه، َوَلكِْن َأْهُل َبْيتِِه َمْن ُحِرَم الصر
َدَقَة؟ َقاَل: َنَعمْ َوآُل َعِقيٍل، َوآُل َجْعَفرٍ   .()مسلمأخرجه «، َوآُل َعبراٍس َقاَل: ُكُل َهُؤَاِء ُحِرَم الصر

، وبراءة عرضه من تكلم فيه من  فضل عِ بن أي طالب ملسو هيلع هللا ىلص ثم بن رسول اه 
 بعض من كان معه بأرض اليمن.

اِء ْبِن َعاِزٍب الَعِن  ، َفنُوِدَي  ِي ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: ُكنرا َمَع َرُسوِل اهِ   َرَ َسَفٍر، َفنََزْلنَا بَِغِديِر ُخم 
، َوُكِسَح لَِرُسوِل اِه  َاُة َجاِمَعة  ، َفَصىر الُظْهَر، َوَأَخَذ بَِيِد ملسو هيلع هللا ىلص فِينَا: الصر َت َشَجَرَتْنِ َحْ

  ِِ َقاُلوا: َبَى، َقاَل:  « َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأِي َأْوَى بِامُْؤِمنَِن ِمْن َأْنُفِسِهْم؟ »، َفَقاَل: َع
، َفَقاَل:  «َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأِي َأْوَى بُِكِل ُمْؤِمٍن ِمْن َنْفِسِه؟ »  ِِ َقاُلوا: َبَى، َقاَل: َفَأَخَذ بَِيِد َع
ِِ  َمْوَاُه، اللُهمر َواِل َمْن َواَاُه، َوَعاِد َمْن َعاَداهُ »  .()ماجه وابن رجه أمدأخ «َمْن ُكنُْت َمْوَاُه، َفَع
  امدينة:ملسو هيلع هللا ىلص وصول الرسول 

امدينة ، فلا أتى ذا احليفة بات ها ، أنه إى  وأصحابه السرملسو هيلع هللا ىلص واصل الرسول 
 كان يكره أن يطرق الناس أهاليهم ليًا عى غر أهبة.ملسو هيلع هللا ىلص 

يَك اَ إَِلَه إِار اه َوْحَدُه »ورأى امدينة ، كر ثاث مرات وقال: ملسو هيلع هللا ىلص فلا أصبح  اَ َرِ
، آِيُبوَن َتاِئُبوَن َعابُِدوَن َساِجُدوَن  ٍء َقِدير  َلُه، َلُه امُْلُك َوَلُه احَْمُد، َوُهَو َعَى ُكِل َيْ

 .()متفق عليه « لَِرِبنَا َحاِمُدوَن، َصَدَق اه َوْعَدُه، َوَنَرَ َعْبَدُه، َوَهَزَم اأَْحَزاَب َوْحَدهُ 
ثم ثم جلس للناس، رًا ، فأتى امسجد فركع فيه ركعتن ، امدينة هاملسو هيلع هللا ىلص ثم دخل 
 بيته.إى  انرف

إَِذا َقِدَم ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَن  : -وفيه  –ي قصة َلفه عن غزوة تبوك  عن كعب بن مالك 
، ُثمر َجَلَس لِلنراسِ  َكُع فِيِه َرْكَعَتْنِ  .(0)متفق عليه.َسَفٍر، َبَدَأ بِامَْسِجِد، َفَرْ

                                                 
 (.9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)

 (.999ابن ماجه برقم )و (.99995أخرجه  أمد برقم ) صحيح/( 9)

 (.9999(، ومسلم برقم )9959أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)

 (.9995(، ومسلم برقم )9999خاري برقم )أخرجه الب متفق عليه,( 9)
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 مدعي النبوة ظهور  -3
 الكذاب مسيلمة تنبؤ -1

كان مسيلمة الكذاب قد قدم امدينة ، ي السنة التاسعة للهجرة مع قومه بني حنيفة، 
 ذلك.ملسو هيلع هللا ىلص من بعده حتى يتبعه، فأبى عليه الرسول  أن جعل له اأمرملسو هيلع هللا ىلص وسأل رسول اه 

شرك ادعى أنه االيامة ، أخذ مسيلمة يفكر ي أمره ، ثم إى  فلا رجع وفد بني حنيفة
 ، فادعى النبوة ، وسمى نفسه رمان اليامة.ملسو هيلع هللا ىلص ي اأمر مع رسول اه 

  أركه ي اأمر، فافتتن الناس به. ملسو هيلع هللا ىلصأخزاه اه أن رسول اه وشهد له الرجال بن عنفوة 
فأسلم ، وقرأ سورًا من ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه إى  قد وفد مع قومهوكان الرجال بن عنفوة 

الدين ، ثم ارتد وآمن بمسيلمة ، وشهد له زورًا أن رسول اه قد القرآن ، وفقه ي 
 أركه ي النبوة.

قد رأى ي ملسو هيلع هللا ىلص وكان  ،فكان الرجال أعظم فتنة عى بني حنيفة من مسيلمة الكذاب
ها فطارا ، فأوها خها ، فنفهامنام أنه وضع ي يده سوارا ن من ذهب ، فكر

 كاذبن خرجان.
، َرَأْيُت ِي َيَدير ِسَواَرْيِن ِمْن  »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل اه  َأنر  عن أي هريرة  َبْينََا َأَنا َناِئم 

ْلُتُهَا  ر ِي اَمنَاِم َأِن اْنُفْخُهَا، َفنََفْخُتُهَا َفَطاَرا، َفَأور ََ نِي َشْأُهَُا، َفُأوِحَي إِ  َذَهٍب، َفَأَمر
، َخُْرَجاِن َبْعِدي اَبْنِ اَب، َصاِحَب َفكَ  ،َكذر ، َواآَخُر ُمَسْيلَِمَة الَكذر ر ِِ ا الَعنْ اَن َأَحُدُمَ

 .()متفق عليه«الَيَاَمةِ 
وكان مسيلمة الكذاب يسجع الكام سجعًا ، مضاهاة للقرآن ، وينظم من كام الكهان 

 وامنجمن ما يضحك منه السفهاء ، ويستحي من روايته العقاء.
ه اه عن قومه الصاة ، وأحل هم اخمر والزنا ، ثم وضع مسيلمة الكذاب قبح

 أنه نبي ، فافتتن به قومه.ملسو هيلع هللا ىلص ترغيبًا هم ي اتباعه ، وهو مع ذلك يشهد لرسول اه 
 ملسو هيلع هللا ىلص:رسول اه إى  كتاب مسيلمة الكذاب 

إى  كتابًا قال فيه: من مسيلمة رسول اه ،ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه إى  ثم كتب مسيلمة الكذاب
ركت ي اأمر معك ، وإن لنا ، سام عليك ، أما بعد: فإي قد أُ  حمد رسول اه

 نصف اأرض ، ولقريش نصف اأرض ، ولكن قريشًا قوم يعتدون.
                                                 

 (.9999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
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قال ملسو هيلع هللا ىلص رئ كتاب مسيلمة عى رسول اه وبعث الكتاب مع رجلن من قومه ، فلا قُ 
َأَما َواه َلْوَا َأنر الُرُسَل َا ُتْقَتُل »َل: َقاَا: َنُقوُل َكَا َقاَل. َقا« َما َتُقوَاِن َأْنُتَا؟»ها: 

ْبُت   .()داودأخرجه أبو  «َأْعنَاَقُكَا  َلَرَ
  مسيلمة الكذابإى  ملسو هيلع هللا ىلصرسول الكتاب: 

بسم اه الرمن الرحيم، من حمد  »مسيلمة الكذاب: إى  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب الرسول نص 
دى، أما بعد: فإن اأرض ه مسيلمة الكذاب، السام عى من اتبع اهإى  رسول اه،

 .«يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقن 
مسيلمة، إى  ، فلا وصل الكتاب بالكتاب مع حبيب بن زيد اأنصاري ملسو هيلع هللا ىلص وبعث 

 ملسو هيلع هللا ىلص.وقرئ عليه ، قتل مسيلمة حبيب بن زيد رسول رسول اه 
عد وفاة رسول اه واستمر مسيلمة ي كذبه وفجوره ، وتفاقم أمره ، وازدادت شوكته ب

 ، وأخذ حشد اجموع لقتال امسلمن.  ملسو هيلع هللا ىلص
ر عليه خالد بن الوليد  أبو بكر الصديق  ملسو هيلع هللا ىلصفجهز له خليفة رسول اه  ، جيشًا َأمر

فقتل مسيلمة الكذاب، وبعج بطنه، وفلق رأسه، وهزمه وقومه ي معركة اليامة 
                                  العظيمة، وباء باخَان والعقاب: 

                                         
                              

 [ .59 /اأنعام ]                    
 تنبؤ اأسود العني – 2

ه قومه بنو عبس ، وماعة ظهر ي صنعاء باليمن اأسود العنِ ، فادعى النبوة ، وتبع
 من بني مذحج ، وسمى نفسه رمان اليمن .

 واسم اأسود هذا عبهلة بن كعب ، ولقب باأسود أنه كان خمر وجهه دائًا .
وكان اأسود العنِ كاهنًا مشعوذًا ، وكان ُيري قومه اأعاجيب ، ويسبي قلوب من 

 سمع منطقه .
ن حجة الوداع ، فكاتبته مذحج ، وواعدوه م ملسو هيلع هللا ىلصوكان أول خروجه بعد عودة الرسول 

نجران ، فوثبوا عليها ، وأخرجوا عمرو بن حزم ، وخالد بن سعيد ، ري اه عنها ، 
 ، وأنزلوه منزها.  ملسو هيلع هللا ىلصعاما رسول اه  

                                                 
 (.9999أبو داود برقم )  أخرجهصحيح/( 9)
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، عامل رسول اه ثم استوى اأسود عى صنعاء ، وأخرج منها امهاجربن أمية 
 .ملسو هيلع هللا ىلصسول اه فأخذها، ثم قوي أمره بمرض ر ملسو هيلع هللا ىلص

 .عى يد فروز الديلمي  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قتل اه اأسود العنِ الكذاب قبل وفاة رسول اه 
 تنبؤ طليحة بن خويلد اأسدي – 3

 متنبئ ثالث ، هو طليحة بن خويلد اأسدي . ملسو هيلع هللا ىلصظهر ي بني أسد ي حياة رسول اه 
، وادعى النبوة ، مع قومه فأسلم ، ثم ارتد  ملسو هيلع هللا ىلصوكان طليحة قد وفد عى رسول اه  

 وتبعه ماعة .
رار  ملسو هيلع هللا ىلصاموادعة ، فوجه إليه رسول اه إى  يدعوه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه إى  فكتب طليحة

عاله عى بني أسد ، وأمرهم بقتال من ارتد ، وم يلبث اأمر كذلك إى  بن اأزور
 . ملسو هيلع هللا ىلصحتى توي رسول اه 

، فسار إليه خالد الوليد  ، بعث إليه خالد بنفلا كانت خافة أي بكر الصديق 
 الشام ، ثم إنه أسلم ، وحسن إسامه ، وشهد إى  ، فقاتل طليحة فهزمه ، وهرب

                 معركة القادسية ، فأبى فيها باًء عظيًا: 
   [ .95] امائدة/                  

        طل: ل الباوأبطواحمد ه رب العامن الذي أظهر احق، 
                          

 [ .99]التوبة/
 
 
 

*       *       *       *      * 
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 البـــــاب الثــــــالث
 مــن هجرتـــه إى وفـــاته ملسو هيلع هللا ىلصسرتـــه 
 من اهجرة احادية عرةالسنة 

 ملسو هيلع هللا ىلصوفاة الرسول 
 ملسو هيلع هللا ىلصدنو أجل الرسول  – 1

ثنن ، أربع ليال بقن من صفر ، من السنة احادية عرة للهجرة ، ندب ي يوم اا
، بن زيد  ري اه عنها أسامة ملسو هيلع هللا ىلصالناس لغزو الروم ، ودعا رسول اه  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 

وطئ اخيل البلقاء ره عى هذا اجيش ، وأمره أن يُ وكان عمره ثان عرة سنة ، وأمر 
 من أرض فلسطن .

 وجعه الذي قبضه اه تعاى فيه . ملسو هيلع هللا ىلصفلا كان يوم اأربعاء  بدأ بالنبي 
غز ا »:أسامة ملسو هيلع هللا ىلص لواء بيده ، ثم قال  عقد أسامة  يوم اخميسملسو هيلع هللا ىلص فلا أصبح 

 .«باسم اه، ي سبيل اه، فقاتل من كفر باه 
، وعسكر  بلوائه معقودًا ، فدفعه إى بريدة بن احصيب اأسلمي  فخرج أسامة 

 باجرف ، موضع قريب شال امدينة .
امهاجرين واأنصار إا انتدب وه وخرج الناس ي هذا اجيش ، وم يبق أحد من وج

م :عمر بن اخطاب ، وأبو عبيدة بن اجراح ، وسعد بن ي ذلك اجيش ، فكان فيه
أي وقاص ، وسعيد بن زيد ، وقتادة بن النعان ، وسلمة بن أسلم ، وغرهم ري 

 اه عنهم أمعن .
ذلك ، قام ي  ملسو هيلع هللا ىلص، حداثة سنه ، فلا بلغ رسول اه  وتكلم الناس ي إمرة أسامة 

 ه خليق باإمارة .، وأن الناس خطيبًا ، وبن فضل أسامة 
ي معسكره باجرف ، حتى يعرف   ، فقد تريث أسامة  ملسو هيلع هللا ىلصونظرًا مرض رسول اه 
 ما يقي اه تعاى به .
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البدء بتجهيز هذا اجيش بيومن ، وظل معسكرًا باجرف ، ثم  بعد ملسو هيلع هللا ىلصفقد مرض 
انت بعدما استخلف ، وك ، ثم أنفذه أبو بكر  ملسو هيلع هللا ىلصرجع إى امدينة بعد وفاة الرسول 

 آاف مقاتل . عدته ثاثة
  ملسو هيلع هللا ىلصعامات دنو أجل الرسول:  

الباغ امبن ، وأدى اأمانة ، ونصح اأمة ، وسيطر اإسام عى  ملسو هيلع هللا ىلصغ الرسول ما بلر 
ظهر أاجزيرة العربية، ودخل الناس ي دين اه أفواجًا، وبدت طائع انتشاره ي العام، و

بدنو أجله ، فأخذ يتهيأ للقاء ربه، وظهر منه  ملسو هيلع هللا ىلصه اه دينه عى الدين كله ، أحس رسول ا
 من اإشارات واأقوال واأفعال ما يدل عى قرب الرحيل من هذه الدنيا الفانية .

 باقراب أجله ما يي : ملسو هيلع هللا ىلصرسوله  ف اه عرَ  ما وأول
 نزول سورة النر : -1

                      وسورة النر هي : 
 [ .9 – 9/النر]                               

، َقاُلوا: "َوالَفْتُح اه إَِذا َجاَء َنْرُ "َسَأَهُْم َعْن َقْولِِه َتَعاَى:  َعِن اْبِن َعبراٍس َأنر ُعَمَر 
، َأوْ  َب لِ  َفْتُح اَمَداِئِن َوالُقُصوِر، َقاَل: َما َتُقوُل َيا اْبَن َعبراٍس؟ َقاَل: َأَجل  ٍد ـَمَثل  ُرِ ُمَحمر

  ().  أخرجه البخاري .ُنِعَيْت َلُه َنْفُسهُ ملسو هيلع هللا ىلص  
إَِذا َجاَء "َصَاًة َبْعَد َأْن َنَزَلْت َعَلْيِه: ملسو هيلع هللا ىلص  َعنَْها َقاَلْت: َما َصىر النربُِي اه َعْن َعاِئَشَة َرِيَ و

نَا َوبَِحْمِدكَ  ُسْبَحاَنَك »إِار َيُقوُل فِيَها:  "َوالَفْتُح اه َنْرُ  َِ  ،َربر  .()متفق عليه «اللرُهمر اْغِفْر 
 ملسو هيلع هللا ىلص .وسورة النر هي آخر سورة نزلت كاملة عى رسول اه 

َِ اْبُن َعبراٍس: َتْعَلُم اه ْبِن َعْبِد اه َعْن ُعَبْيِد   -َوَقاَل َهاُروُن: َتْدِري  -ْبِن ُعْتَبَة َقاَل: َقاَل 
َفْتُح، َقاَل: الوَ اه ُقْرآِن، َنَزَلْت َمِيًعا؟ ُقْلُت: َنَعْم، إَِذا َجاَء َنْرُ الَلْت ِمَن آِخَر ُسوَرٍة َنزَ 

 .() أخرجه مسلم .َصَدْقَت 
 ملسو هيلع هللا ىلص :مدارسة القرآن مع جريل  -2

كل عام ي رمضان ، فعرضه ي العام ملسو هيلع هللا ىلص يعرض القرآن عى جريل ملسو هيلع هللا ىلص كان الرسول 
 الذي قبض فيه مرتن .

                                                 
 (.9595) ( أخرجه البخاري برقم 9)

 .( 999(، ومسلم  برقم ) 9599أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
 ( .9999أخرجه مسلم برقم ) ( 9)
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ِعنَْدُه َمِيًعا، َمْ ُتَغاَدْر ِمنرا ملسو هيلع هللا ىلص  إِنرا ُكنرا َأْزَواَج النربِِي قالت : اه عنهاعن عائشة ري 
َاُم َمِْي، اَ وَ  ، َفَأْقَبَلْت َفاطَِمُة َعَلْيَها السر َْفى ِمْشَيُتَها ِمْن ِمْشَيِة َرُسوِل اه َواِحَدة  ََ َما 

َب َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص اه  ُثمر َأْجَلَسَها َعْن َيِمينِِه َأْو َعْن ِشَالِِه، ُثمر « َمْرَحًبا بِاْبنَتِي»، َفَلار َرآَها َرحر
َها الثرانَِيَة، َفإَِذا ِهَي َتْضَحُك، َفُقْلُت  َها، َفَبَكْت ُبَكاًء َشِديًدا، َفَلار َرَأى ُحْزَهَا َسارر َسارر

ِك َرُسوُل  ِ ِمْن َبْينِنَا، ُثمر َأْنِت َتْبِكَن، َفَلار َقاَم ملسو هيلع هللا ىلص   اهَهَا َأَنا ِمْن َبْنِ نَِساِئِه: َخصر َِ بِال
ِك؟ َقاَلْت: َما ُكنُْت ِأُْفِيَ َعَى َرُسوِل الَس ملسو هيلع هللا ىلص  اه َرُسوُل  ُه، ملسو هيلع هللا ىلص  اه ُتَها: َعار َسارر ِرر

، ُقْلُت َهَا: َعَزْمُت َعَلْيِك بَِا  تِنِيِق مر َِ َعَلْيِك ِمَن احَ َفَلار ُتُوِيَ  .ا َأْخَرْ
ِي   ُه َأْخَرَ ِل، َفإِنر ِي ِي اأَْمِر اأَور ا ِحَن َسارر ْتنِي، َقاَلْت: َأمر ا اآَن َفنََعْم، َفَأْخَرَ : َقاَلْت: َأمر
ُه َقْد َعاَرَضنِي بِِه ا» ًة، َوإِنر يَل َكاَن ُيَعاِرُضُه بِالُقْرآِن ُكلر َسنٍَة َمرر ، َواَ َأنر ِجْرِ َتْنِ لَعاَم َمرر

ِقي  َب، َفاتر َلُف َأَنا َلِك اه َأَرى اأََجَل إِار َقِد اْقَرَ ي، َفإِِي نِْعَم السر َقاَلْت :  «َواْصِرِ
ِي الثرانَِيَة ، َقاَل :  ِذي َرَأْيِت ، َفَلار َرَأى َجَزِعي َسارر  َيا َفاطَِمُة ، َأَا »َفَبَكْيُت ُبَكاِئي الر

ةِ اأُ ْؤِمنَِن ، َأْو َسِيَدَة نَِساِء َهِذِه َتُكوِي َسِيَدَة نَِساِء امُ  َتْرَضْنَ َأنْ   .()متفق عليه «مر
 عتكاف ي رمضان :مضاعفة اا -3

يعتكف العر اأواخر من رمضان كل عام ، فلا كان العام الذي قبض فيه ملسو هيلع هللا ىلص كان 
 اعتكف عرين يومًا .

اٍم، َفَلار َكاَن ملسو هيلع هللا ىلص  »َقاَل: َكاَن النربُِي   َعْن َأِي ُهَرْيَرَة  َة َأير َيْعَتكُِف ِي ُكِل َرَمَضاٍن َعَرَ
يَن َيْوًما ِذي ُقبَِض فِيِه اْعَتَكَف ِعْرِ  .()البخاريأخرجه . الَعاُم الر

 ي العبادة :ملسو هيلع هللا ىلص جتهاده ا -4

 ستغفار .د وااثر من العبادة والذكر واحمي العام الذي قبض فيه ، وأكملسو هيلع هللا ىلص جتهد ا

َقاَل: ُنِعَيْت  "َفْتُح الوَ اه إَِذا َجاَء َنْرُ "َنَزَلْت مرا  َقاَل: ري اه عنها َعِن اْبِن َعبراسٍ 
أخرجه  .ِخَرةِ اآَنْفُسُه ِحَن ُأْنِزَلْت، َفَأَخَذ ِي َأَشِد َما َكاَن اْجتَِهاًدا ِي َأْمِر ملسو هيلع هللا ىلص  اه لَِرُسوِل 

 .() ىي الكر النسائي
 

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

 (.9999)  أخرجه البخاري برقم  (9)

   (. 99999برقم  ) ي الكرى/ أخرجه النسائي صحيح (9)
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 باقراب أجله :ملسو هيلع هللا ىلص تلميح الرسول  – 5
 ح هم بذلك ي مناسبات ختلفة.ض أصحابه باقراب أجله،ويلمِ رِ عَ يُ ملسو هيلع هللا ىلص كان الرسول 

لَِتْأُخُذوا َمنَاِسَكُكْم، َفإِِي َا »للناس عند مرة العقبة :ملسو هيلع هللا ىلص ففي حجة الوداع قال  -9
تِي َهذِ  ِِ َا َأُحُج َبْعَد َحجر  .() أخرجه مسلم  «هِ َأْدِري َلَع

حمد اه ، وأثنى عليه ، ووعظ فم ، خوخطب ي منرفه من احج ي غدير -9
ا َبْعُد، َأَا َأُهَا النراُس َفإِنرَا َأَنا َبَر  ُيوِشُك َأْن َيْأِيَ َرُسوُل َرِي »ر ثم قال : وذكر  َأمر

 .() مسلمأخرجه   «َفُأِجيَب 

ٍد ِي َيِدهِ ـَُوالرِذي َنْفُس م» :ملسو هيلع هللا ىلصل: قال رسول اه قا وعن أي هريرة  -9 َلَيْأتَِنر  ،َحمر
 .()أخرجه مسلم «َعَى َأَحِدُكْم َيْوم  َوَا َيَراِي، ُثمر َأَْن َيَراِي َأَحُب إَِلْيِه َمْن َأْهلِِه َوَمالِِه َمَعُهم

 عى شهداء أحد :ملسو هيلع هللا ىلص صاة رسول اه  – 3
من حجة الوداع ، خرج إى أحد  فصى عى الشهداء  صاته ملسو هيلع هللا ىلص ما رجع الرسول 

عى اميت ، بعد ثان سنن ، كامودع لأحياء واأموات ، ثم انرف ، وخطب 
 الناس ، وودعهم.
َبْعَد َثَاِي ِسنَِن،  َعَى َقْتَى ُأُحدٍ ملسو هيلع هللا ىلص  اه َقاَل: َصىر َرُسوُل   َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرٍ 

، َوَأَنا َعَلْيُكْم »ِع لِْأَْحَياِء َواأَْمَواِت، ُثمر َطَلَع امِنَْرَ َفَقاَل: َودِ َكامُ  إِِي َبْنَ َأْيِديُكْم َفَرط 
، َوإِنر َمْوِعَدُكُم احَْوُض، َوإِِي َأَْنُظُر إَِلْيِه ِمْن َمَقاِمي َهَذا، َوإِِي َلْسُت َأْخَشى  َشِهيد 

كُ  ، َقاَل: َفَكاَنْت آِخَر َنْظَرٍة «وا، َوَلِكنِي َأْخَشى َعَلْيُكُم الُدْنَيا َأْن َتنَاَفُسوَهاَعَلْيُكْم َأْن ُتْرِ
َا إَِى َرُسوِل  َُ  .(0) متفق عليه . ملسو هيلع هللا ىلصاه َنَظْر

 أهل البقيع :ملسو هيلع هللا ىلص استغفاره  – 2
ي جوف ملسو هيلع هللا ىلص ي أواخر شهر صفر من السنة احادية عرة للهجرة ، خرج رسول اه 

 غفر أهلها .تى البقيع ، فاسالليل إ
ِمْن َجْوِف اللرْيِل، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  اه َقاَل: َبَعَثنِي َرُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص  اه َعْن َأِي ُمَوْهَِبَة َمْوَى َرُسوِل 

ْقُت َمَعُه، ، َفاْنَطلَ «َبِقيِع َفاْنَطلِْق َمِعي الَيا َأَبا ُمَوْهَِبَة، إِِي َقْد ُأِمْرُت َأْن َأْسَتْغِفَر ِأَْهِل  »
                                                 

 (.   9959)أخرجه مسلم برقم  (9)

 .( 9999)أخرجه مسلم برقم ( 9)
 (.9999) أخرجه مسلم برقم  (9)

 (. 9959( ومسلم برقم )  9999أخرجه البخاري برقم ) ، متفق عليه (9)
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َاُم َعَلْيُكْم َيا َأْهَل  »َفَلار َوَقَف َبْنَ َأْظُهِرِهْم َقاَل:  َمَقابِِر، لَِيْهِن َلُكْم َما َأْصَبْحُتْم ـالالسر
اُكُم اُه ِمنُْه، َأْقَبَلِت ـرفِيِه، مِ  ْيِل ِفَتُن َكِقَطِع اللر الا َأْصَبَح فِيِه النراُس، َلْو َتْعَلُموَن َما َنجر

ُهَا آِخَرَها، امُ   .«وَى اأُ ِخَرُة َر  ِمَن اآْظلِِم، َيْتَبُع َأور
ر َفَقاَل:   َِ ْلَد اخُ َيا َأَبا ُمَوْهَِبَة، إِِي َقْد ُأوتِيُت َمَفاتِيَح َخَزاِئِن الُدْنَيا، وَ  »َقاَل: ُثمر َأْقَبَل َع

ُت َبْنَ اجَ فِيَها، ُثمر  ُقْلُت: بَِأِي  َقاَل: «نرِة اجَ َذلَِك، َوَبْنَ لَِقاِء َرِي َعزر َوَجلر وَ  نرَة، َوُخِرْ
َيا َأَبا ُمَوْهَِبَة، َلَقِد اه َا وَ  » نرَة، َقاَل:اجَ ْلَد فِيَها، ُثمر اخُ َوُأِمي، َفُخْذ َمَفاتِيَح الُدْنَيا، وَ 

ُت لَِقاَء َرِي، وَ  َف الاْسَتْغَفَر ِأَْهِل  ُثمر  «نرَة اجَ اْخَرْ ملسو هيلع هللا ىلص  اه َفُبِدَئ َرُسوُل  ،َبِقيِع، ُثمر اْنَرَ
 .()أخرجه أمد  .ِي َوَجِعِه الرِذي قَبَضُه اهُ َعزر َوَجلر فِيِه ِحَن َأْصَبَح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.99559أخرجه أمد برقم ) صحيح/( 9)
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 ملسو هيلع هللا ىلصمرض الرسول  – 2
شهر صفر ، من  يشكو من امرض الذي قبضه اه فيه ، ي أواخرملسو هيلع هللا ىلص بتدأ رسول اه ا

 السنة احادية عرة للهجرة ، وكانت مدة مرضه ثاثة عر يومًا تقريبًا .
ي شدة مرضه يصِ بالناس إى أن ثقل به امرض جدًا ، فانقطع ملسو هيلع هللا ىلص وكان رسول اه 

 أن يصِ بالناس . عن الصاة ي امسجد ثاثة أيام ، وأمر أبا بكر 
ه الصداع الشديد ي رأسه الريف ، بعد عن وجمملسو هيلع هللا ىلص دئ به رسول اه وكان أول ما بُ 

 رجوعه من البقيع .
ر َرُسوُل  ري اه عنها َعْن َعاِئَشةَ  ََ َبِقيِع، الَذاَت َيْوٍم ِمْن َجنَاَزٍة بِ ملسو هيلع هللا ىلص  اه َقاَلْت: َرَجَع إِ

َما  »ثم َقاَل:  «َواَرْأَساهْ  َبْل َأَنا » َوَأَنا َأِجُد ُصَداًعا ِي َرْأِي، َوَأَنا َأُقوُل: َواَرْأَساْه َقاَل:
نُْتِك، ُثمر َصلرْيُت َعَلْيِك، َوَدَفنُْتِك؟  ْلُتِك َوَكفر ، َفَغسر ِِ ِك َلْو ِمِت َقْب ُقْلُت: َلكِنِي َأْو  «َرر

َساِئَك، َلْو َفَعْلَت َذلَِك َلَقْد َرَجْعَت إَِى َبْيتِي َفَأْعَرْسَت فِيِه بَِبْعِض نِ اه َلَكَأِي بَِك، وَ 
َم َرُسوُل  ِذي َماَت فِيهِ   ، ُثمر ملسو هيلع هللا ىلص اه َقاَلْت: َفَتَبسر  .()أمدأخرجه . ُبِدَئ ِي َوَجِعِه الر

أراد أن يطوف عى أزواجه كا هي عادته ي تعاهدهن ، فلا ملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اه إثم 
جه وصل إى بيت ميمونة بنت احارث ري اه عنها اشتد به امرض ، فاستأذن أزوا

 له ، ري اه عنهن . أن يمرض ي بيت عائشة ري اه عنها ، فأذنر 
بن عمه العباس بن عبد امطلب ، وعِ بن أي طالب ، ري اه عنها ، ملسو هيلع هللا ىلص فخرج 

 ورجاه من شدة امرض َطان ي اأرض .
ُعُه، اْسَتْأَذَن َأْزَواَجُه َواْشَتدر بِِه َوَج ملسو هيلع هللا ىلص  ا َثُقَل النربُِي مر عن عائشة ري اه عنها قالت : 

َض ِي َبْيتِي، َفَأِذنر َلُه، َفَخَرَج النربُِي  ، تملسو هيلع هللا ىلص  ِي َأْن ُيَمرر ُخُط ِرْجَاُه ِي ـََبْنَ َرُجَلْنِ
ُت  َعْبَد اهاأَْرِض، َبْنَ َعبراٍس َوَرُجٍل آَخَر. َقاَل ُعَبْيُد  ْبَن َعبراٍس َفَقاَل: اه : َفَأْخَرْ

ُ ْبُن َأِي َطالٍِب أَ  ِِ ُجُل اآَخُر؟ ُقْلُت: اَ. َقاَل: ُهَو َع َوَكاَنْت َعاِئَشُة   َتْدِري َمِن الرر
ر »َقاَل َبْعَدَما َدَخَل َبْيَتُه َواْشَتدر َوَجُعُه: ملسو هيلع هللا ىلص  َحِدُث: َأنر النربِير ـَعنَْها تُ اه َرِيَ  َِ َهِريُقوا َع

ِِ َأْعَهُد إَِى النراسـتُ  ِمْن َسْبِع ِقَرٍب، َمْ  ، َلَع  .()البخاريأخرجه  «ْحَلْل َأْوكَِيُتُهنر
 ب ي بيت عائشة ري اه عنها .طبر حب أن يُ ملسو هيلع هللا ىلص وكان 

                                                 
 (.99599أمد برقم )أخرجه  حسن/( 9)

 (.959أخرجه البخاري برقم )( 9)
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َكاَن َيْسَأُل ِي َمَرِضِه الرِذي َماَت فِيِه، ملسو هيلع هللا ىلص  اه َأنر َرُسوَل  َعنَْهااه َعْن َعاِئَشَة َرِيَ 
ُيِريُد َيْوَم َعاِئَشَة، َفَأِذَن َلُه َأْزَواُجُه َيُكوُن َحْيُث َشاَء، « ؟َأْيَن َأَنا َغًدا ؟ا َغًداَأْيَن َأنَ »َيُقوُل: 

 .() متفق عليه .َفَكاَن ِي َبْيِت َعاِئَشَة َحترى َماَت ِعنَْدَها
  ملسو هيلع هللا ىلص :اشتداد امرض عى الرسول 

، احمى تشتد عليه، وبدأت ملسو هيلع هللا ىلص اه  اشتدت وطأة امرض ، واشتد الوجع عى رسول
 ، حتى أن حرارَا لتوجد من فوق الثياب .ملسو هيلع هللا ىلص واشتدت حرارة جسمه 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاه َعنَْها َقاَلْت: َما َرَأْيُت َأَحًدا َأَشدر َعَلْيِه الَوَجُع ِمْن َرُسوِل اه َعْن َعاِئَشَة َرِيَ 
 .() متفق عليه

َوُهَو ُيوَعُك، َفَمِسْسُتُه بَِيِدي، ملسو هيلع هللا ىلص  اه َقاَل: َدَخْلُت َعَى َرُسوِل  ابن مسعود َعْن و
إِِي  ،َأَجْل ملسو هيلع هللا ىلص : »اه إِنرَك َلُتوَعُك َوْعًكا َشِديًدا، َفَقاَل َرُسوُل اه َفُقْلُت: َيا َرُسوَل 

اه َقاَل: َفُقْلُت: َذلَِك َأنر َلَك َأْجَرْيِن، َفَقاَل َرُسوُل « ُأوَعُك َكَا ُيوَعُك َرُجَاِن ِمنُْكمْ 
َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيِصيُبُه َأًذى ِمْن َمَرٍض، َفَا ِسَواُه إِار ملسو هيلع هللا ىلص : »اه ُثمر َقاَل َرُسوُل « َأَجْل : »ملسو هيلع هللا ىلص

َجَرُة َوَرَقَها ُط الشر  .()متفق عليه«َحطر اهُ بِِه َسِيَئاتِِه، َكَا َحُ
َوُهَو ُيوَعُك، َفَوَضْعُت َيِدي ملسو هيلع هللا ىلص   َقاَل: َدَخْلُت َعَى النربِِي   ْدِرِي اخُ َعْن َأِي َسِعيٍد و

ُه َبْنَ َيَدير َفْوَق الِلَحاِف، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل  َها َعَلْيَك َقاَل:  ،اهَعَلْيِه َفَوَجْدُت َحرر َما َأَشدر
ُف َلنَا » ُف َلنَا الإِنرا َكَذلَِك ُيَضعر  .(0) ابن ماجهأمد وأخرجه  «ْجرُ اأَ َبَاُء، َوُيَضعر
  ملسو هيلع هللا ىلص :رقية الرسول 

كانت عائشة ري اه عنها تقرأ بامعوذات ، وهي سورة اإخاص والفلق والناس ، 
 ، رجاء بركتها .ملسو هيلع هللا ىلص ومسح بيده  ،هنملسو هيلع هللا ىلص وتنفث عى رسول اه 

ِذي َماملسو هيلع هللا ىلص  َأنر النربِير  َعنَْهااه َعْن َعاِئَشَة َرِيَ  َت َكاَن َينُْفُث َعَى َنْفِسِه ِي امََرِض الر
َكتَِهايِه بِامُ فِ  ، َوَأْمَسُح بَِيِد َنْفِسِه لَِرَ ُت الَفَس  ،َعِوَذاِت، َفَلار َثُقَل ُكنُْت َأْنِفُث َعَلْيِه ِهِنر

: َكْيَف َينِْفُث؟ َقاَل: َكاَن َينِْفُث َعَى َيَدْيِه، ُثمر َيْمَسُح ِهَِا َوْجَههُ   .(3) عليه متفق.الُزْهِرير
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  ملسو هيلع هللا ىلص :لُد الرسول 
غمي عليه مرة فخافوا عليه ، غمى عليه ، ثم يفيق ، وأُ من شدة وجعه يُ ملسو هيلع هللا ىلص كان الرسول 

 مل التي تنفجر داخل البطن . دّ وه ، وذات اجنب الدّ لَ وظنوا أن به ذات اجنب فَ 
َفُقْلنَا « ُلُدوِي َأْن اَ تَ »َلَدْدَناُه ِي َمَرِضِه َفَجَعَل ُيِشُر إَِلْينَا:  :ري اه عنها َقاَلْت َعاِئَشةُ 

َواِء، َفَلار َأَفاَق َقاَل:  ، ُقْلنَا َكَراِهَيَة امَِريِض «َأَمْ َأْهَُكْم َأْن َتُلُدوِي »َكَراِهَيُة امَِريِض لِلدر
َواِء، َفَقاَل:    «ُه َمْ َيْشَهْدُكمْ اَ َيْبَقى َأَحد  ِي الَبْيِت إِار ُلدر َوَأَنا َأْنُظُر إِار الَعبراَس َفإِنر »لِلدر

 .()متفق عليه
  لعثان ملسو هيلع هللا ىلص وصية الرسول: 

به ، فجعل  خاف ء، فجا ي مرض موته إى عثان بن عفان  ملسو هيلع هللا ىلص أرسل رسول اه 
  .يتغر  ووجه عثان  يكلمهملسو هيلع هللا ىلص رسول اه 

َب َمنْكِ : اقالت عائشة ري اه عنه َمُه، َأْن َرَ َيا  »َبُه، َوَقاَل: َفَكاَن ِمْن آِخِر َكَاٍم َكلر
نَافُِقوَن َعَى َخْلِعِه، َفَا َقِميًصا، َفإِْن َأَراَدَك امُ  ُعْثَاُن، إِنر اَه َعزر َوَجلر َعَسى َأْن ُيْلبَِسَك 

َلْعُه َحترى َتْلَقاِي، َيا ُعْثَاُن، إِنر اَه َعَسى َأْن ُيْلبَِسَك َقِميًصا، َفإِنْ  ْ افُِقوَن نَ َأَراَدَك امُ  ََ
َلْعُه َحترى َتْلَقاِي  ْ ََ  .()أمدأخرجه .َثَاًثا «َعَى َخْلِعِه، َفَا 

  ي مرض اموت :ملسو هيلع هللا ىلص خطبة الرسول 
ي حياته ، فقبل وفاته بخمسة أيام اشتد الوجع ملسو هيلع هللا ىلص وهذه آخر خطبة خطبها رسول اه 

  ملسو هيلع هللا ىلص :قال ، وزادت حرارته حتى أغمي عليه ، فلا أفاق من اإغاء ملسو هيلع هللا ىلصبرسول اه 
 . «هريقوا عِ من سبع قرب م حلل أوكيتهن  »

َقاَل َبْعَدَما َدَخَل َبْيَتُه َواْشَتدر َوَجُعُه: ملسو هيلع هللا ىلص  َحِدُث َأنر النربِير ـَعنَْها تُ اه َوَكاَنْت َعاِئَشُة َرِيَ 
ر ِمْن َسْبِع ِقَرٍب، َمْ ت» َِ ِِ ـَُهِريُقوا َع ، َلَع  .()أخرجه البخاري «َأْعَهُد إَِى النراسِ  ْحَلْل َأْوكَِيُتُهنر

بخفة ، فخرج متوكئًا عى الفضل بن العباس ري اه ملسو هيلع هللا ىلص فعند ذلك أحس رسول اه 
عنها ، عاصبًا رأسه بعصابة دساء ، وعليه ملحفة منعطفًا ها عى منكبيه ، حتى 

والناس دخل امسجد ، فصعد امنر ، وم يصعده بعد ذلك اليوم ، ثم جلس ، 
 .ملسو هيلع هللا ىلص ، وأشار إى وفاتهجتمعون حوله ، فخطبهم
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َ َعْبًدا َبْنَ ال اهإِنر »َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل: َخَطَب النربُِي    َعْن َأِي َسِعيٍد اخُْدِرِي  ْنَيا دُ َخرر
ِِ َما ُيْبكِي ، َفقُ  ، َفَبَكى َأُبو َبْكٍر الِصِديُق «اهَوَبْنَ َما ِعنَْدُه َفاْخَتاَر َما ِعنَْد  ْلُت ِي َنْف

ْيَخ؟ إِْن َيُكِن  َ َعْبًدا َبْنَ الُدْنَيا َوَبْنَ َما ِعنَْدُه، َفاْخَتاَر َما ِعنَْد اه َهَذا الشر ، َفَكاَن اهَخرر
، إِنر َأَمنر النراِس َيا َأَبا َبْكٍر اَ َتْبِك »ُهَو الَعْبَد، َوَكاَن َأُبو َبْكٍر َأْعَلَمنَا، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  اه َرُسوُل 

َْذُت َأَبا َبْكٍر،  َر تِي اَ ر ِي ُصْحَبتِِه َوَمالِِه َأُبو َبْكٍر، َوَلْو ُكنُْت ُمترِخًذا َخلِيًا ِمْن ُأمر َِ َع
، إِار َباُب  ُتُه، اَ َيْبَقَنر ِي امَْسِجِد َباب  إِار ُسدر ُة اِإْسَاِم َوَمَودر  «َأِي َبْكرٍ  َوَلكِْن ُأُخور

 .() متفق عليه
ُْم َكِرِي »باأنصار ري اه عنهم فقال : ملسو هيلع هللا ىلص ثم أوى  ُأوِصيُكْم بِاأَْنَصاِر، َفإِهر

ِذي َهُْم، َفاْقَبُلوا ِمْن مُ  ِذي َعَلْيِهْم، َوَبِقَي الر َجاَوُزوا ـْحِسنِِهْم، َوتَ ـَوَعْيَبتِي، َوَقْد َقَضُوا الر
 .() أخرجه البخاري «َعْن ُمِسيِئِهمْ 

َوَعَلْيِه ِمْلَحَفة  ُمَتَعِطًفا ِهَا ملسو هيلع هللا ىلص  اه : َخَرَج َرُسوُل قال َعنُْهَا اه وعن اْبَن َعبراٍس َرِيَ 
، َفَحِمَد  َوَأْثنَى َعَلْيِه، ُثمر  اهَعَى َمنْكَِبْيِه، َوَعَلْيِه ِعَصاَبة  َدْسَاُء، َحترى َجَلَس َعَى امِنَْرِ

ا َبْعُد َأُهَا النراُس، َفإِنر النراَس َيْكُثُروَن، َوَتِقُل اأَْنَصاُر َحترى َيُكوُنوا كَ »َل: َقا ْلِح ِي امِ َأمر
َ ِمنُْكْم َأْمًرا َيُرُ فِيِه َأَحًدا، َأْو َينَْفُعُه، َفْلَيْقَبْل ِمْن مُ  َِ َعاِم، َفَمْن َو ْحِسنِِهْم، َوَيَتَجاَوْز ـالطر

 .() أخرجه البخاري «ُمِسيِئِهمْ  َعنْ 
ْن َتْطُعنُوا ِي إَِماَرتِِه، َفَقْد ُكنُْتْم إ»أسامة بن زيد ، وأنه خليق لإمارة ، فقال : ملسو هيلع هللا ىلص ثم ذكر 

َماَرِة، َوإِْن َكاَن لـإِْن َكاَن لَ اه َتْطُعنُوَن ِي إَِماَرِة َأبِيِه ِمْن َقْبُل، َواْيُم  ِب ِمْن َأَح ـََخلِيًقا لِْإِ
، َوإِنر َهَذا ل ر ََ ر َبْعَدهُ ـَالنراِس إِ ََ  .(0) متفق عليه «ِمْن َأَحِب النراِس إِ

  َأن يكتب الكتاب :ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  م  ه 
 .ن يكتب كتابًا اتضل اأمة بعدهأملسو هيلع هللا ىلص  مر هَ  ،بأربعة أيامملسو هيلع هللا ىلص ي يوم اخميس، قبل وفاته 

، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  اه ُحِرَ َرُسوُل ا مر  َعنُْهَا َقاَل:اه َعِن اْبِن َعبراٍس َرِيَ  َوِي الَبْيِت ِرَجال 
ملسو هيلع هللا ىلص اه ، َفَقاَل َبْعُضُهْم: إِنر َرُسوَل «َهُلُموا َأْكُتْب َلُكْم ِكَتاًبا اَ َتِضُلوا َبْعَدهُ ملسو هيلع هللا ىلص : »النربُِي 

َف َأْهُل الَبْيِت َواْخَتَصُموا، َفاْخَتلَ اه َقْد َغَلَبُه الَوَجُع، َوِعنَْدُكُم الُقْرآُن َحْسُبنَا، كَِتاُب 
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ار َفِمنُْهْم َمْن َيُقوُل َقِرُبوا َيْكُتُب َلُكْم ِكَتاًبا اَ َتِضُلوا َبْعَدُه، َوِمنُْهْم َمْن َيُقوُل َغْرَ َذلَِك، َفلَ 
ْغَو َواِاْختَِاَف، َقاَل َرُسوُل  َفَكاَن َيُقوُل اْبُن  :َقاَل ُعَبْيُد اه« ُقوُمواملسو هيلع هللا ىلص : »اه َأْكَثُروا اللر

ِة، َما َحاَل َبْنَ َرُسوِل  ِزير َة ُكلر الرر ِزير َوَبْنَ َأْن َيْكُتَب َهُْم َذلَِك ملسو هيلع هللا ىلص  اه َعبراٍس: إِنر الرر
 .() متفق عليه .الكَِتاَب، ِاْختَِافِِهْم َوَلَغِطِهمْ 

  ملسو هيلع هللا ىلص :وصية الرسول 
 ث .أصحابه ي ذلك اليوم بثاملسو هيلع هللا ىلص أوى رسول اه 

اه : َيْوُم اخَِميِس، َوَما َيْوُم اخَِميِس؟ اْشَتدر بَِرُسوِل ري اه عنها  َقاَل اْبُن َعبراسٍ 
، َفَتنَاَزُعوا َواَ َينَْبِغي «اْئُتوِي َأْكُتْب َلُكْم ِكَتاًبا َلْن َتِضُلوا َبْعَدُه َأَبًدا»َوَجُعُه، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  

، َدُعوِي، »َفَقاُلوا: َما َشْأُنُه، َأَهَجَر اْسَتْفِهُموُه؟ َفَذَهُبوا َيُرُدوَن َعَلْيِه، َفَقاَل:  ِعنَْد َنبِي  َتنَاُزع 
كَِن ِمْن »َوَأْوَصاُهْم بَِثَاٍث، َقاَل: « َفالرِذي َأَنا فِيِه َخْر  ِمرا َتْدُعوِي إَِلْيهِ  َأْخِرُجوا اُمْرِ

َوَسَكَت َعِن الثرالَِثِة َأْو َقاَل « لَوْفَد بِنَْحِو َما ُكنُْت ُأِجيُزُهمْ َجِزيَرِة الَعَرِب، َوَأِجيُزوا ا
 .()أخرجه البخاري.َفنَِسيُتَها

ُة َوِصيرِة َرُسوِل   َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  ْتُه ملسو هيلع هللا ىلص  اه َقاَل: َكاَنْت َعامر َوَفاُة، َوُهَو الِحَن َحَرَ
َاَة،»ُيَغْرِغُر بِنَْفِسِه   .() أخرجه ابن ماجه   .«َوَما َمَلَكْت َأْيَاُنُكمْ  الصر

  يعبد : من اخاذ قره وثناً ملسو هيلع هللا ىلص حذير الرسول 
يتخذون  الناس الذين ، وأخرهم أن رار أمته أن يتخذوا قره مسجداً ملسو هيلع هللا ىلص حذر الرسول 

 قبور أنبيائهم مساجد .
ي َوَثنًا، َلَعَن اهُ َقْوًما اللُهمر َا  »:  قال ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النربِِي   َعْن َأِي ُهَرْيَرةَ  َعْل َقْرِ  َجْ

 .(0)أمدأخرجه «َخُذوا ُقُبوَر َأْنبَِياِئِهْم َمَساِجدَ ـَاتّ 
ي ِعيًدا »ملسو هيلع هللا ىلص :  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اه  َعْن َأِي ُهَرْيَرةَ و  .(3) أمدأخرجه  «َا َتترِخُذوا َقْرِ
اه َلَعَن »َقاَل ِي َمَرِضِه الرِذي َماَت فِيِه: ملسو هيلع هللا ىلص  النربِِي َعنَْها َعِن اه َعْن َعاِئَشَة َرِيَ و

ُه َغْرَ «َخُذوا ُقُبوَر َأْنبَِياِئِهْم َمْسِجًداـالَيُهوَد َوالنرَصاَرى، اتّ  ، َقاَلْت: َوَلْواَ َذلَِك َأَْبَرُزوا َقْرَ
 .() أخرجه البخاري .َأِي َأْخَشى َأْن ُيترَخَذ َمْسِجًدا

                                                 
 .( 9999(، ومسلم برقم )  9999أخرجه البخاري برقم )  متفق عليه,( 9)
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   أبا بكر أن يصي بالناس :ملسو هيلع هللا ىلص ر الرسول أم 
لوجع ، حتى غلبه مع ما به من شدة ا حريصًا عى أن يصِ بالناسملسو هيلع هللا ىلص يزل م 

 ، وأعجزه عن اخروج إى امسجد .امرض
 أن يؤم الناس ي الصاة . أبا بكر ملسو هيلع هللا ىلص فعند ذلك أمر رسول اه 

َاِة، ملسو هيلع هللا ىلص  اه وُل َثُقَل َرُس مرا  َقاَلْت: ري اه عنها َعْن َعاِئَشةَ  َجاَء بَِال  ُيوِذُنُه بِالصر
َ بِالنراسِ »َفَقاَل:  ِِ  ،إِنر َأَبا َبْكٍر َرُجل  َأِسيف   ،اه، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل «ُمُروا َأَبا َبْكٍر َأْن ُيَص

ُه َمَتى َما َيُقْم َمَقاَمَك اَ ُيْسِمُع النراَس، َفَلْو َأَمْرَت ُعَمَر،  ِِ »َفَقاَل:َوإِنر ُمُروا َأَبا َبْكٍر ُيَص
 .() متفق عليه«بِالنراس

   بحسن الظن باه ملسو هيلع هللا ىلص ر الرسول أم : 
  ،وهو من أعظم العبادات.سن الظن باه تعاى أن يظن العبد أن اه يرمه ويعفو عنهُح 

اٍم ملسو هيلع هللا ىلص اه َسِمْعُت َرُسوَل »َقاَل:   ْنَصاِرِي اأَ اه َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد  َقْبَل َمْوتِِه بَِثَاَثِة َأير
  .()أخرجه مسلم «َعزر َوَجلاه ْحِسُن الظرنر بِ ـَُا َيُموَتنر َأَحُدُكْم إِار َوُهَو ي»َيُقوُل: 

  مع امسلمن :ملسو هيلع هللا ىلص آخر صاة حرها الرسول 
من نفسه خفة ، فخرج هادى بن رجلن إى ملسو هيلع هللا ىلص بيومن ، وجد ملسو هيلع هللا ىلص قبل وفاة الرسول 

 صاة .ال
ِدثِينِي َعْن   َعاِئَشةَ  َقاَل : َدَخْلُت َعَى   ُعَبْيِد اه ْبِن َعْبِد اه ْبِن ُعْتَبةَ  َعنْ  َفُقْلُت : َأَا ُحَ

، ُقْلنَا :  «؟َأَصىر النراُس » : ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَلْت : َبَى ،  َثُقَل النربُِي ملسو هيلع هللا ىلص َمَرِض َرُسوِل اه 
َِ َماًء ِي امِْخَضِب »، ُهْم َينَْتظُِروَنَك ، َقاَل : َا  : َفَفَعْلنَا ، َفاْغَتَسَل  ، َقاَلْت  «َضُعوا 

، ُقْلنَا : َا ، ُهْم  «؟َأَصىر النراُس »ملسو هيلع هللا ىلص : َفَذَهَب لَِينُوَء َفُأْغِمَي َعَلْيِه ، ُثمر َأَفاَق َفَقاَل 
َِ َماًء ِي امِْخَضِب »َينَْتظُِروَنَك َيا َرُسوَل اه ، َقاَل :  ، َقاَلْت : َفَقَعَد َفاْغَتَسَل ،  «َضُعوا 

، ُقْلنَا : َا ، ُهْم  «؟َأَصىر النراُس »َذَهَب لَِينُوَء َفُأْغِمَي َعَلْيِه ، ُثمر َأَفاَق َفَقاَل :  ُثمر 
َِ َماًء ِي امِْخَضِب »َينَْتظُِروَنَك َيا َرُسوَل اه ، َفَقاَل :  ، َفَقَعَد َفاْغَتَسَل ، ُثمر  «َضُعوا 

، َفُقْلنَا : َا ، ُهْم َينَْتظُِروَنَك  «؟َأَصىر النراُس »، ُثمر َأَفاَق َفَقاَل :  َذَهَب لَِينُوَء َفُأْغِمَي َعَلْيهِ 
َام لَِصَاِة  ِعَشاِء الَيا َرُسوَل اه ، َوالنراُس ُعُكوف  ِي اَمْسِجِد َينَْتظُِروَن النربِير َعَلْيِه السر

 .ِخَرِة اآ
                                                 

 ( . 999(، ومسلم برقم )  999أخرجه البخاري برقم )  متفق عليه,( 9)
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ُسوُل َفَقاَل : إِنر َرُسوَل اه إَِى َأِي بَ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْرَسَل النربُِي   َ بِالنراِس ، َفَأَتاُه الرر ِِ ْكٍر بَِأْن ُيَص
َ بِ ملسو هيلع هللا ىلص  ِِ  : -َوَكاَن َرُجًا َرِقيًقا  النراِس ، َفَقاَل َأُبو َبْكرٍ َيْأُمُرَك َأْن ُتَص

اَم ، ُثمر اأَ َصىر َأُبو َبْكٍر تِْلَك َيا ُعَمُر َصِل بِالنراِس ، َفَقاَل َلُه ُعَمُر : َأْنَت َأَحُق بَِذلَِك، فَ   ير
ا ملسو هيلع هللا ىلص إِنر النربِير  ًة َفَخَرَج َبْنَ َرُجَلْنِ َأَحُدُمَ َعبراُس لَِصَاِة الُظْهِر َوَأُبو الَوَجَد ِمْن َنْفِسِه ِخفر

َر َفَأوْ  ِِ بِالنراِس ، َفَلار َرآُه َأُبو َبْكٍر َذَهَب لَِيَتَأخر َر ، ملسو هيلع هللا ىلص َمَأ إَِلْيِه النربُِي َبْكٍر ُيَص بَِأْن َا َيَتَأخر
 ِِ  ،َقاَل : َأْجِلَساِي إَِى َجنْبِِه ، َفَأْجَلَساُه إَِى َجنِْب َأِي َبْكٍر ، َقاَل : َفَجَعَل َأُبو َبْكٍر ُيَص

 .() متفق عليه. َقاِعد  ملسو هيلع هللا ىلص ُي َوالنراُس بَِصَاِة َأِي َبْكٍر َوالنربِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصَوُهَو َيْأَتُم بَِصَاِة النربِِي 
 من معسكره باجرف : ةرجوع جيش أسام 

الوجع، فوصلت اأخبار اى ملسو هيلع هللا ىلص بيوم، اشتد به ملسو هيلع هللا ىلص ما كان يوم اأحد، قبل وفاة النبي 
، ورجع الناس  وهو باجرف، فشاع احزن بن الصحابة، فرجع أسامة  ةجيش أسام

 . -مى عليهأي مغ -مغمورملسو هيلع هللا ىلص ى امدينة، ورسول اه إمعه 
ى إفا يتكلم، فجعل يرفع يديه ملسو هيلع هللا ىلص ، وقد أصمت رسول اه  خل عليه أسامه دف

 قال أسامه: فعرفت أنه يدعو َ. ة، الساء، ثم يصبها عى أسام
 َمِدينَِة،ـالَهَبْطُت َوَهَبَط النراُس َمِعي إَِى ملسو هيلع هللا ىلص  اه ا َثُقَل َرُسوُل ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َقاَل: مر  َعنْ 

َاِء، ُثمر  َوَقْد َأْصَمَت َفَا َيَتَكلرُم، َفَجَعَل ملسو هيلع هللا ىلص  اه َفَدَخْلُت َعَى َرُسوِل  َيْرَفُع َيَدْيِه إَِى السر
 َِ ُه َيْدُعو  ر َأْعِرُف َأنر َِ  .()أمدأخرجه  . َيُصُبَها َع

  ما عنده :  ملسو هيلع هللا ىلص إنفاق الرسول 
ِذي َماَت فِيِه: ملسو هيلع هللا ىلص  اه َقاَلْت َعاِئَشُة: َقاَل َرُسوُل  -9 َيا َعاِئَشُة، َما َفَعَلِت »ِي َمَرِضِه الر

َهُب  ْبَعِة، َأِو الثرَانَِيِة، َأِو تِْسَعِة، َفَجَعَل ُيَقِلُبَها اخَ ، َفَجاَءْت َما َبْنَ «؟الذر ْمَسِة إَِى السر
ٍد بِ ـَما َظُن مُ »بَِيِدِه  َوَيُقوُل:   ()أمدأخرجه  «َأْنِفِقيَها ،ِقَيُه َوَهِذِه ِعنَْدهُ َعزر َوَجلر َلْو لَ اه َحمر

ا َواَ ِدينَاًرا ملسو هيلع هللا ىلص  اه َما َتَرَك َرُسوُل  َقاَل:  َعْن َعْمِرو ْبِن احَاِرِث و -9 ِعنَْد َمْوتِِه ِدْرَمً
 .َأْرًضا َجَعَلَها َصَدَقةً وَ  ، َوِسَاَحهُ  ، ، إِار َبْغَلَتُه  الَبْيَضاءَ  َواَ َعْبًدا َواَ َأَمًة َواَ َشْيًئا

 .(0)البخاريأخرجه 
                                                 

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

 (.99999أخرجه أمد برقم ) حسن/( 9)

 (.99999أخرجه أمد برقم ) صحيح/( 9)
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ا، َوَا ملسو هيلع هللا ىلص  اه َقاَلْت: َما َتَرَك َرُسوُل  ري اه عنها وَعْن َعاِئَشةَ  -9 ِدينَاًرا، َوَا ِدْرَمً
ءٍ   .() مسلمأخرجه  .َشاًة، َوَا َبِعًرا، َوَا َأْوَى بَِيْ

  أصحابه :   ملسو هيلع هللا ىلص وداع الرسول 
، فلا طلع الفجر أصبح خفيفًا مفيقًا، فكشف سر مريضًا متعباً ملسو هيلع هللا ىلص بات رسول اه 

، فتبسم ما رأى  صفوف خلف أي بكر الصديق  ماحجرة، ونظر اى الناس وه
 من اجتاعهم عى رجل واحد، وحسن ألفتهم وتآخيهم .

، َوَأُبو َبْكٍر َأنر اُمْسلِِمَن َبْينَا ُهْم ِي الَفْجِر َيْوَم اِا  :  َمالٍِك  ْبن سعن َأنَ   ْثنَْنِ
ِِ ِهِْم، َفَفِجَئُهُم النربُِي  َعنَْها َفنََظَر إَِلْيِهْم اه َقْد َكَشَف ِسْرَ ُحْجَرِة َعاِئَشَة َرِيَ ملسو هيلع هللا ىلص  ُيَص

َم َيْضَحُك  ، َفَتَبسر ملسو هيلع هللا ىلص   اهَعَى َعِقَبْيِه، َوَظنر َأنر َرُسوَل  َفنََكَص َأُبو َبْكٍر  ،َوُهْم ُصُفوف 
ِْم، َفَرًحا بِالنربِِي ـَُيِريُد َأْن ي َِ َاِة، َوَهمر اُمْسلُِموَن َأْن َيْفَتتِنُوا ِي َصَا ملسو هيلع هللا ىلص  ْخُرَج إَِى الصر

، َوُتُوِيَ َذلَِك الَيْومَ   .ِحَن َرَأْوُه، َفَأَشاَر بَِيِدِه: َأْن َأِمُوا، ُثمر َدَخَل احُْجَرَة، َوَأْرَخى الِسْرَ
 .()البخاريرجه أخ

أنه م يبق من أمر النبوة إا امبرات، وهي الرؤيا ملسو هيلع هللا ىلص ثم أخرهم رسول اه 
 الصاحة.

الِسَتاَرَة َوالنراُس ُصُفوف  ملسو هيلع هللا ىلص  اه َقاَل: َكَشَف َرُسوُل  ري اه عنها َعِن اْبِن َعبراسٍ  
ُه َمْ »َخْلَف َأِي َبْكٍر، َفَقاَل:  ِة إِار الرُ  َأُهَا النراُس، إِنر اِت النُُبور اِحَُة، َيْبَق ِمْن ُمَبِرَ ْؤَيا الصر

ا الُرُكوُع الْسلُِم، َأْو ُتَرى َلُه، َأَا َوإِِي ُهِيُت َأْن َأْقَرَأ َيَراَها امُ  ُقْرآَن َراكًِعا َأْو َساِجًدا، َفَأمر
ا الُس  ، َوَأمر بر َعزر َوَجلر ُجوُد َفاْجَتِهُدوا ِي الُدَعاِء، َفَقِمن  َأْن ُيْسَتَجاَب َفَعِظُموا فِيِه الرر

 .()مسلمأخرجه  «َلُكمْ 
قد أصبح مفيقًا، ظنوا أنه قد برأ من وجعه، فانرفوا ملسو هيلع هللا ىلص فلا رأى الناس رسول اه 
 ي حوائجهم مستبرين .

ر ْبَن َأِي َطالٍِب َخَرَج ِمْن ِعنِْد رَ  ْبناعن  ِِ ِذي ُتُوِيَ ملسو هيلع هللا ىلص  اه ُسوِل َعبراٍس َأنر َع ِي َوَجِعِه الر
َباِرًئا، اه  َفَقاَل: َأْصَبَح بَِحْمدِ  ؟ملسو هيلع هللا ىلص اه فِيِه، َفَقاَل النراُس: َيا َأَبا َحَسٍن، َكْيَف َأْصَبَح َرُسوُل 
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لِِب َفَقاَل َلُه: َأْنَت وَ  اه َعْبُد الَعَصا، َوإِِي وَ  َبْعَد َثَاٍث اه َفَأَخَذ بَِيِدِه َعبراُس ْبُن َعْبِد امُطر
ِر ِمْن َوَجِعِه َهَذا، إِِي َأَْعِرُف ُوُجوَه َبنِي َعْبِد امُطرلِِب ملسو هيلع هللا ىلص  اه َأََرى َرُسوَل  َسْوَف ُيَتَو

لِْمنَا ُه فِيَمْن َهَذا اأَْمُر، إِْن َكاَن فِينَا عَ الَفْلنَْس ملسو هيلع هللا ىلص  اه ِعنَْد اَمْوِت، اْذَهْب بِنَا إَِى َرُسوِل 
ا وَ  : إِنر  ِِ َنا َعلِْمنَاُه، َفَأْوَى بِنَا، َفَقاَل َع اه نَاَها َرُسوَل الَلِئْن َس اه َذلَِك، َوإِْن َكاَن ِي َغْرِ

 .()أخرجه البخاري.ملسو هيلع هللا ىلصاه اَ َأْسَأُهَا َرُسوَل اه َفَمنََعنَاَها اَ ُيْعطِينَاَها النراُس َبْعَدُه، َوإِِي وَ ملسو هيلع هللا ىلص  
  استئذان أي بكر الصديق: 

يا  :نح ، فقالي اخروج إى أهله بالُس ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه  استأذن أبو بكر الصديق 
ضل كا حب ، واليوم يعني يوم رسول اه : إي أراك قد أصبحت بنعمة من اه وف

 ثنن يوم بنت خارجة أفأتيها ؟اا
 .بالسنح ، موضع بعواَ امدينة له، فخرج أبو بكر إى أه«نعم  »ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول اه 

 ملسو هيلع هللا ىلص :حتضار الرسول ا 
فداه أي وأمي ، واشتد الوجع عليه أشد ما يكون حن رجع إى ملسو هيلع هللا ىلص حتر رسول اه ا

حجرة عائشة ري اه عنها ، فاضطجع ي حجر عائشة ري اه عنها ، وجعل 
من سكرات بنته فاطمة من شدة ما يلقى االشديد، حتى تأذت وتأمت  يتغشاه الكرب

 اموت .
َاُم: َواَكْرَب ملسو هيلع هللا ىلص  ا َثُقَل النربُِي مر  َقاَل:  َعْن َأَنسٍ  اُه، َفَقاَلْت َفاطَِمُة َعَلْيَها السر َجَعَل َيَتَغشر

َرًبا ، َفَلار َماَت َقاَلْت: َيا َأَبَتاُه، َأَجاَب «َلْيَس َعَى َأبِيِك َكْرب  َبْعَد الَيْومِ »َأَباُه، َفَقاَل َهَا: 
يَل َننَْعاهْ  ،َدَعاُه، َيا َأَبَتاْه، َمْن َجنرُة الِفْرَدْوِس َمْأَواهْ   .َيا َأَبَتاْه إَِى ِجْرِ

ْحُثوا َعَى َرُسوِل ـََأَطاَبْت َأْنُفُسُكْم َأْن ت ،: َيا َأَنُس ري اه عنهاَقاَلْت َفاطَِمُة  َفَلار ُدفِنَ 
ابملسو هيلع هللا ىلص  اه   .()البخاريأخرجه .الُرَ
ْوِت َما َوَجَد، َقاَلْت ِمْن َكْرِب امَ ملسو هيلع هللا ىلص  اه ا َوَجَد َرُسوُل مر  َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َقاَل:و

ُه َقْد الَا َكْرَب َعَى َأبِيِك َبْعَد » :ملسو هيلع هللا ىلص اه َرُسوُل  َوا َكْرَب َأَبَتاُه، َفَقاَل  :َفاطَِمةُ  َيْوِم، إِنر
 .()أخرجه ابن ماجه  «ِقَياَمةِ الَواَفاُة َيْوَم ٍك ِمنُْه َأَحًدا، امُ َس بَِتارِ َحَرَ ِمْن َأبِيِك َما َليْ 
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من  قد ظهر أثر السم الذي أكله بخير، وملسو هيلع هللا ىلص ثم جعل الوجع يشتد عى رسول اه 
قطع منه اأهر بسبب السم ، انالشاة امسمومة التي أهدَا له زينب اليهودية، حتى 

 مات صاحبه . واأهر عرق متصل بالقلب إذا انقطع
َيا َعاِئَشُة »َيُقوُل ِي َمَرِضِه الرِذي َماَت فِيِه: ملسو هيلع هللا ىلص  َعنَْها: َكاَن النربُِي اه َقاَلْت َعاِئَشُة َرِيَ 

، َفَهَذا َأَواُن َوَجْدُت اْنِقَطاَع َأْهَِري ِمْن َذلَِك  ِذي َأَكْلُت بَِخْيَرَ َعاِم الر َما َأَزاُل َأِجُد َأَمَ الطر
 .()البخاريأخرجه «مِ الُس 

ِذي ُقبَِض ملسو هيلع هللا ىلص  اه َدَخَلْت َعَى َرُسوِل قالت : ري اه عنها وعن ُأمر ُمَبِرٍ  ِي َوَجِعِه الر
َعاَم الر  ُِم إِار الطر َر ِذي فِيِه، َفَقاَلْت: بَِأِي َوُأِمي َيا َرُسوَل اهِ، َما َتترِهُم بِنَْفِسَك؟ َفإِِي َا َأ

، َوَكاَن اْبنَُها َماَت َقْبَل النربِِي َأكَ  ُه، َهَذا َأَواُن »َقاَل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصَل َمَعَك بَِخْيَرَ ُِم َغْرَ َر َوَأَنا َا َأ
 .()أخرجه أمد«َقْطِع َأْهَِري

 يريده اه له من تكميل مراتب العبودية َا ـ، لِ ملسو هيلع هللا ىلص فظهر أثر السم بقوة عند موته 
 شهيدًا .ملسو هيلع هللا ىلص ة ، فات والفضل ، فأكرمه ربه بالشهاد

يعالج سكرات اموت ، وعائشة ري اه عنها مسندته إى ملسو هيلع هللا ىلص وبينا رسول اه 
حرها ونحرها ، دخل عبد الرمن بن أي بكر ، وي يده سواك سصدرها ، وهو بن 

فأخذته ولينته وأعطته إياه صلوات اه  ،ينظر إليهملسو هيلع هللا ىلص رطب يستن به ، والرسول 
 وسامه عليه .

ر َأنر َرُسوَل اه : إِنر ِمْن نَِعِم قالت ري اه عنها َشةَ َعائِ  عن َِ ُتُوِيَ ِي َبْيتِي، ملسو هيلع هللا ىلص  اه َع
ر  ،َمََع َبْنَ ِريِقي َوِريِقِه ِعنَْد َمْوتِهِ اه َوِي َيْوِمي، َوَبْنَ َسْحِري َوَنْحِري، َوَأنر  َِ َدَخَل َع

ْمَِن، َوبَِيِدِه الِس  ، َفَرَأْيُتُه َينُْظُر إَِلْيِه، َوَعَرْفُت َأنرُه ملسو هيلع هللا ىلص اه َواُك، َوَأَنا ُمْسنَِدة  َرُسوَل َعْبُد الرر
ِحُب الِسَواَك، َفُقْلُت: آُخُذُه َلَك؟ َفَأَشاَر بَِرْأِسِه: َأْن َنَعْم َفَتنَاَوْلُتُه، َفاْشَتدر َعَلْيِه، َوُقْلُت: ـُي

ُه، َوَبْنَ َيَدْيِه َرْكَوة  َأْو ُعْلَبة  ُأَلِينُُه َلَك؟ َفَأَشاَر بَِرأْ   -َيُشُك ُعَمُر  -ِسِه: َأْن َنَعْم َفَليرنُْتُه، َفَأَمرر
، َفَجَعَل ُيْدِخُل َيَدْيِه ِي اَماِء َفَيْمَسُح ِهَِا َوْجَهُه، َيُقوُل:  ، إِنر اهاَ إَِلَه إِار »فِيَها َماء 

فِيِق اأَْعَى »َنَصَب َيَدُه، َفَجَعَل َيُقوُل: ُثمر « لِْلَمْوِت َسَكَراٍت  َحترى ُقبَِض َوَماَلْت « ِي الرر
 .()أخرجه البخاري .َيُدهُ 
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 ملسو هيلع هللا ىلصوفاة الرسول  – 3
ثنن ، الثاي عر من شهر ربيع اأول ، من السنة يوم ااملسو هيلع هللا ىلص توِ اه رسوله حمدًا 

 ثاث وستون سنة .ملسو هيلع هللا ىلص احادية عرة للهجرة ، وعمره 
، واشتداد الضحى يقع قبل  ثننحن اشتد الضحى من يوم ااملسو هيلع هللا ىلص انت وفاته وك

 ، ويستمر حتى يتحقق الزوال .الزوال
اه َقاَل: َبْينََا امُْسلُِموَن ِي َصَاِة الَفْجِر َمْ َيْفَجْأُهْم إِار َرُسوُل   َمالٍِك  َأَنس ْبن عن
َم َيْضَحُك، َوَنَكَص َأُبو  َكَشَف ِسْرَ ُحْجَرِة َعاِئَشَة، َفنََظرَ ملسو هيلع هللا ىلص  ، َفَتَبسر إَِلْيِهْم َوُهْم ُصُفوف 
ُه ُيِريُد اخُُروَج َوَهمر اُمْسلُِموَن َأْن َيْفَتتِنُوا  َبْكٍر  ، َفَظنر َأنر فر َعَى َعِقَبْيِه لَِيِصَل َلُه الصر

ِْم، َفَأَشاَر إَِلْيِهْم َأِمُوا َصَاَتُكْم، َفَأرْ  َِ  .َخى الِسْرَ َوُتُوِيَ ِمْن آِخِر َذلَِك الَيْومِ ِي َصَا
 .()البخاريأخرجه 

َأْو ُعْلَبة  فِيَها  -َكاَن َبْنَ َيَدْيِه َرْكَوة  ملسو هيلع هللا ىلص  اه : إِنر َرُسوَل قالت َعنَْهااه َعاِئَشَة َرِيَ  نوع
، َيُشُك ُعَمُر  اَ إَِلَه إِار »ْمَسُح ِهَِا َوْجَهُه، َوَيُقوُل: َفَجَعَل ُيْدِخُل َيَدْيِه ِي امَاِء، َفيَ  -َماء 

فِيِق اأَْعَى »ُثمر َنَصَب َيَدُه َفَجَعَل َيُقوُل: « ، إِنر لِْلَمْوِت َسَكَراٍت اه َحترى ُقبَِض « ِي الرر
 .()أخرجه البخاري .َوَماَلْت َيُدهُ 

ر َأنر َرُسوَل اه  : إِنر ِمْن نَِعمِ ري اه عنها قالتَعاِئَشَة  عنو َِ ُتُوِيَ ِي ملسو هيلع هللا ىلص  اه َع
  .َمََع َبْنَ ِريِقي َوِريِقِه ِعنَْد َمْوتِهِ اه َبْيتِي، َوِي َيْوِمي، َوَبْنَ َسْحِري َوَنْحِري، َوَأنر 

 .() أخرجه البخاري
ُه َمْ  »وُل: َوُهَو َصِحيح  َيقُ  ملسو هيلع هللا ىلصاه َكاَن َرُسوُل : ري اه عنها قالتَعاِئَشَة  عنو إِنر

َ ـَحيرا َأْو يُ ـُيْقَبْض َنبِي  َقُط َحترى َيَرى َمْقَعَدُه ِمَن اجَنرِة، ُثمر يُ  ُه «َخرر ، َفَلار اْشَتَكى َوَحَرَ
ُه َنْحَو َسْقِف  الَقْبُض َوَرْأُسُه َعَى َفِخِذ َعاِئَشَة ُغِيَ َعَلْيِه، َفَلار َأَفاَق َشَخَص َبَرُ

فِيِق اأَْعَى »َبْيِت، ُثمر َقاَل: ال ُه َحِديُثُه ـَفُقْلُت: إًِذا اَ يُ « اللرُهمر ِي الرر َجاِوُرَنا، َفَعَرْفُت َأنر
 .(0)البخاريأخرجه  .َحِدُثنَا َوُهَو َصِحيح  ـالرِذي َكاَن يُ 
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َمَسَحُه  ِمنرا إِْنَسان ، إَِذا اْشَتَكىملسو هيلع هللا ىلص اه َكاَن َرُسوُل : ري اه عنها قالتَعاِئَشَة  وعن
اِي، َا ِشَفاَء إِار ِشَفاُؤَك، الَأْذِهِب »بَِيِمينِِه، ُثمر َقاَل:  َباَس، َربر النراِس، َواْشِف َأْنَت الشر

َما  َوَثُقَل، َأَخْذُت بَِيِدِه ِأَْصنََع بِِه َنْحوَ ملسو هيلع هللا ىلص  اه َفَلار َمِرَض َرُسوُل « ِشَفاًء َا ُيَغاِدُر َسَقًا 
فِيِق »َكاَن َيْصنَُع، َفاْنَتَزَع َيَدُه ِمْن َيِدي، ُثمر َقاَل:  َِ َواْجَعْلنِي َمَع الرر « ْعَى اأَ اللُهمر اْغِفْر 

 .()مسلمأخرجه  .َقاَلْت: َفَذَهْبُت َأْنُظُر، َفإَِذا ُهَو َقْد َقَى 
ُه َلَبْنَ َحاِقنَتِي َوَذاِقنَتِي، َفَا َأْكَرُه َوإِنر ملسو هيلع هللا ىلص  َماَت النربُِي : ري اه عنها قالتَعاِئَشَة  وعن

َة امَْوِت ِأََحٍد َأَبًدا َبْعَد النربِِي   .()البخاريأخرجه  .ملسو هيلع هللا ىلص ِشدر
َوَرْأُسُه َبْنَ َسْحِري َوَنْحِري ، ملسو هيلع هللا ىلص  اه ُقبَِض َرُسوُل : ري اه عنها قالتَعاِئَشَة  وعن

 .() أمدأخرجه .ُه َمْ َأِجْد ِرًحا َقُط َأْطَيَب ِمنَْهاَقاَلْت: َفَلار َخَرَجْت َنْفُس 
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 ، 

 عاى من الدنيا كاوصعدت إى بارئها راضية مرضية ، وخرج أكرم إنسان عى اه ت
 وا ولدًا ، إا فاطمة ري اه عنها، وا دينارًا ، وا درماجاء إليها، وم يرك مااً 

هداية وإيانًا ، وأخاقًا وآدابًا ، وريعة عامة  لأمة إى يوم القيامة ملسو هيلع هللا ىلصوإنا ترك 
   أوسطها : لمها ، هي خر اأمم وخالدة ، ومراثًا روحيًا عظيًا ، وأمة رباها وعر 

                     
 [ .999 /التوبة ]           

 : هول الفاجعة التي أصابت امسلمن 
عى أصحابه كالصاعقة ،  ملسو هيلع هللا ىلصبامدينة ، ونزل خر وفاته  ملسو هيلع هللا ىلصشاع خر وفاة رسول اه 

،  لشدة حبهم له ، وما تعودوه من صحبته ، والعيش ي كفنه ، واأنس بمجالسته
 . ملسو هيلع هللا ىلصوتلقي العلم منه ، وحقق اأمن ببعثته ، واجتاع قلوهم عليه ، ووحشة فراقه 

ْينَا  َعْن َأِي ُبْرَدَة َعْن َأبِيِه َقاَل: ، ُثمر ُقْلنَا: َلْو َجَلْسنَا َحترى ملسو هيلع هللا ىلص اه ْغِرَب َمَع َرُسوِل امَ َصلر
َ َمَعُه  ِِ اه  ُقْلنَا: َيا َرُسوَل « َما ِزْلُتْم َهاُهنَا؟»َعَلْينَا، َفَقاَل:  َقاَل َفَجَلْسنَا، َفَخَرَج  ،ِعَشاءَ الُنَص
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ْينَا َمَعَك  َ َمَعَك امَ َصلر ِِ َأْحَسنُْتْم َأْو »ِعَشاَء، َقاَل الْغِرَب، ُثمر ُقْلنَا: َنْجلُِس َحترى ُنَص
َاِء، َوَكاَن َكثًِرا« َأَصْبُتمْ  َاِء، َفَقاَل: ـمِ  َقاَل َفَرَفَع َرْأَسُه إَِى السر ار َيْرَفُع َرْأَسُه إَِى السر

َاَء َما ُتوَعُد، َوَأَنا َأَمنَة  ِأَْصَحاِي، َفإِ » َاِء، َفإَِذا َذَهَبِت النُُجوُم َأَتى السر َذا النُُجوُم َأَمنَة  لِلسر
تِي َذَهْبُت َأَتى َأْصَحاِي َما ُيوَعُدوَن، َوَأْصَحاِي َأَمنَة  ِأُمر  تِي، َفإَِذا َذَهَب َأْصَحاِي َأَتى ُأمر

 .()مسلمأخرجه  «َما ُيوَعُدونَ 
  موقف عمر بن اخطاب: 

جيء به حمواً ي كساء، فدخل عى عائشة ري  ملسو هيلع هللا ىلصما اشتد امرض برسول اه 
، َأْن َأُدوَر َبْينَُكنر يُع إِِي َقْد اْشَتَكْيُت ، َوإِِي َا َأْسَتطِ  » قال :و اه عنها وبعث إى أزواجه

َِ َفْأَُكْن ِعنَْد َعاِئَشَة ، َأْو َصِفيرةَ  ، َوَمْ ُأَمِرْض َأَحًدا َقْبَلُه ، َفَبْينََا َرْأُسُه َذاَت َيْوٍم  «َفاْئَذنر 
ُه ُيِريُد ِمْن َرْأِي َح  اَجًة ، َفَخَرَجْت ِمْن َعَى َمنِْكَبير إِْذ َماَل َرْأُسُه َنْحَو َرْأِي ، َفَظنَنُْت َأنر

ُه ُغِيَ َعَلْيهِ   ، فِيِه ُنْطَفة  َباِرَدة  ، َفَوَقَعْت َعَى ُثْغَرِة َنْحِري ، َفاْقَشَعرر َهَا ِجْلِدي ، َفَظنَنُْت َأنر
ْيُتُه َثْوًبا  .َفَسجر

ر احِ َهَُا ُمِغَرُة ْبُن ُشْعَبَة ، َفاْسَتْأَذَنا ، َفَأِذْنُت ـالَفَجاَء ُعَمُر وَ   ََ َجاَب ، َفنََظَر  ، َوَجَذْبُت إِ
، ُثمر َقاَما ، َفَلار َدَنَوا ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص اه ُعَمُر إَِلْيِه ، َفَقاَل : َواَغْشَياْه ، َما َأَشُد َغْيَ َرُسوِل 

َرُجل   ، َقاَل : َكَذْبَت ، َبْل َأْنَت ملسو هيلع هللا ىلص اه ِغَرُة : َيا ُعَمُر ، َماَت َرُسوُل ، َقاَل امُ َباِب ال
 .ُمنَافِِقنَ ـالَعزر َوَجلر اه َا َيُموُت َحترى ُيْفنَِي ملسو هيلع هللا ىلص اه ُحوُسَك فِْتنَة  ، إِنر َرُسوَل ـَت
ا إَِلْيِه َراِجُعوَن ، َماَت  ْيِه ، َفَقاَل : إِنرا هِ َجاَب ، َفنََظَر إِلَ احِ و َبْكٍر ، َفَرَفْعُت ُثمر َجاَء َأب  َوإِنر

ُثمر َأَتاُه ِمْن ِقَبِل َرْأِسِه ، َفَحَدَر َفاُه ، َوَقبرَل َجْبَهَتُه ، ُثمر َقاَل : َواَنبِيراْه ، ُثمر  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهَرُسوُل 
َفاُه ، َرَفَع َرْأَسُه ، ُثمر َحَدَر َفاُه ، َوَقبرَل َجْبَهَتُه ، ُثمر َقاَل : َواَصِفيراْه ، ُثمر َرَفَع َرْأَسُه ، َوَحَدَر 

 .ملسو هيلع هللا ىلص اه َل َجْبَهَتُه ، َوَقاَل : َواَخِليَاْه ، َماَت َرُسوُل َوَقبر 
َا ملسو هيلع هللا ىلص اه ْسِجِد َوُعَمُر َخُْطُب النراَس َوَيَتَكلرُم ، َوَيُقوُل : إِنر َرُسوَل امَ َفَخَرَج إَِى  

 .()أمدأخرجه  .نَافِِقنَ امُ َعزر َوَجلر اه َيُموُت ، َحترى ُيْفنَِي 
سل سيفه ، وتوعد الناس ، وقال :ا أسمع ملسو هيلع هللا ىلص من عند رسول اه  رج عمر فلا خ

إا ربته بالسيف ، ثم قام ي امسجد خطيبًا وقال : ملسو هيلع هللا ىلص أحدًا يقول : مات رسول اه 
اه ما وملسو هيلع هللا ىلص قد توي ، وإن رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص إن رجااً من امنافقن يزعمون أن رسول اه 
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موسى بن عمران ، فغاب أربعن ليلة ، ثم رجع  كا ذهب مات ، ولكنه ذهب إى ربه
 إليهم بعد أن قيل قد مات .

كا رجع موسى ، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا ملسو هيلع هللا ىلص واه لرجعن رسول اه 
 أنه مات ، وظل الناس ي امسجد وحوله يبكون من هول الفاجعة .

  موقف أي بكر الصديق: 
َعَى َفَرِسِه ِمْن َمْسَكنِِه بِالُسنِْح َحترى  َقاَلْت: َأْقَبَل َأُبو َبْكٍر  َعنَْهااه َعاِئَشَة َرِيَ  نع

َم اه َنَزَل، َفَدَخَل امَْسِجَد، َفَلْم ُيَكِلِم النراَس َحترى َدَخَل َعَى َعاِئَشَة َرِيَ  َعنَْها، َفَتَيمر
ٍة، َفَكَش ملسو هيلع هللا ىلص  النربِير  ِد ِحَرَ َف َعْن َوْجِهِه، ُثمر َأَكبر َعَلْيِه، َفَقبرَلُه، ُثمر َبَكى، َوُهَو ُمَسًجى بُِرْ
تِي ُكتَِبْت َعَلْيَك اه ، اَ َجَْمُع ْنَت َيا َنبِير اهبَِأِي أَ »َفَقاَل:  ا امَْوَتُة الر ، َأمر َعَلْيَك َمْوَتَتْنِ

 .َفَقْد ُمترَها
ِي َفأ َأُبو َسَلَمَة: َقاَل   ُيَكِلُم  َوُعَمرُ  َخَرَج  َأَبا َبْكرٍ  َعنُْهَا َأنر اه َرِيَ  اْبُن َعبراسٍ  ْخَرَ

دَ  ،َفَأَبى ،اْجلِْس  :َفَأَبى َفَقاَل  ،اْجلِْس  :َفَقاَل  ،النراَس  َفَاَل إَِلْيِه النراُس  ، َأُبو َبْكرٍ  َفَتَشهر
ا َبْعدُ  :َفَقاَل  ،ُعَمرَ  َوَتَرُكوا ًدا ـَفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َيْعُبُد مُ  ،َأمر ًدا  ملسو هيلع هللا ىلصَحمر  ،َقْد َماَت  ملسو هيلع هللا ىلصَفإِنر ُمـَحمر

                  :َتَعاَى اه َقاَل  ،َا َيُموُت  َحي  اه َفإِنر اه َوَمْن َكاَن َيْعُبُد 
                                       

 . [999 /آل عمران ]             

اَها ِمنُْه  َبْكرٍ  َأُبو َأْنَزَهَا َحترى َتَاَهااه َلَكَأنر النراَس َمْ َيُكوُنوا َيْعَلُموَن َأنر اه وَ   َفَتَلقر
 .()البخاريأخرجه  . َفَا ُيْسَمُع َبَر  إِار َيْتُلوَها ،النراُس 

 . الصديق ما سمعوا خطبة أي بكر فنشج الناس يبكون
ُبو َبْكٍر، َأْنَزَل َهِذِه اآَيَة َحترى َتَاَها أَ اه َلَكَأنر النراَس َمْ َيْعَلُموا َأنر اه : وَ قال عمر 

ا ِمَن النراِس إِار َيْتُلوَها اَها ِمنُْه النراُس ُكُلُهْم، َفَا َأْسَمُع َبَرً   .َفَتَلقر
َما ُهَو إِار َأْن َسِمْعُت َأَبا َبْكٍر َتَاَها َفَعِقْرُت، َحترى َما ُتِقُلنِي ِرْجَاَي، اه وَ : قال عمر 

 .َقْد َماَت ملسو هيلع هللا ىلص  ِض ِحَن َسِمْعُتُه َتَاَها، َعلِْمُت َأنر النربِير َوَحترى َأْهَوْيُت إَِى اأَرْ 
 .()البخاريأخرجه 
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قالت عائشة ري اه عنها : فا كان من خطبتها من خطبة إا نفع اه ها ، لقد 
 ف عمر الناس ، وإن فيهم لنفاقًا ، فردهم اه بذلك .خور 

فهم احق الذي عليهم ، وخرجوا به يتلون : وعرر   أبو بكر الناس اهدى ،ثم لقد برر 
                                         

 [ .999 /آل عمران ]                       
  أحد باخافة : ملسو هيلع هللا ىلصهل أوى الرسول 

َعنُْهَا َكاَن َوِصًيا، َفَقاَلْت: َمَتى اه ا َرِيَ َذَكُروا ِعنَْد َعاِئَشَة َأنر َعلِيً  َعِن اأَْسَوِد َقاَل:
َفَدَعا بِالطرْسِت،  -َأْو َقاَلْت: َحْجِري  -َأْوَى إَِلْيِه، َوَقْد ُكنُْت ُمْسنَِدَتُه إَِى َصْدِري؟

ُه َقْد َماَت، َفَمَتى َأْوَى إَِلْيهِ   .()البخاريأخرجه  ؟َفَلَقْد اْنَخنََث ِي َحْجِري، َفَا َشَعْرُت َأنر
ًة:  ُت َعلًِيا الُجَحْيَفَة َقاَل: َس  وعن أي ء  ِمرا َلْيَس ِي الُقْرآِن؟ َوَقاَل َمرر َهْل ِعنَْدُكْم َيْ

ِذي َفَلَق احَبرةَ  ، َوَبَرَأ النرَسَمَة، َما ِعنَْدَنا إِار َما ِي الُقْرآنِ  ،َما َلْيَس ِعنَْد النراِس؟ َفَقاَل: َوالر
ِحيَفةِ  ِحيَفِة؟ َقاَل: الَعْقُل، . إِار َفْهًا ُيْعَطى َرُجل  ِي كَِتابِِه، َوَما ِي الصر ُقْلُت: َوَما ِي الصر

 .()البخاريأخرجه  .َوفَِكاُك اأَِسِر، َوَأْن اَ ُيْقَتَل ُمْسلِم  بَِكافِرٍ 
ِِ  و ء  إِار كَِتاَما ِعنَْدنَ  َقاَل: َعْن َع ِحيَفُة عَ ُب اها َيْ  ملسو هيلع هللا ىلص :ِن النربِِي ، َوَهِذِه الصر
، َما َبْنَ َعاِئٍر إَِى َكَذا، َمْن َأْحَدَث فِيَها َحَدًثا، َأْو آَوى مُ  » ْحِدًثا، َفَعَلْيِه َلْعنَُة ـاَمِدينَُة َحَرم 

ف  َواَ عَ اه  ْ َِ ُة امُْسلِِمَن َوامََاِئَكِة َوالنراِس َأْمَِعَن، اَ ُيْقَبُل ِمنُْه  ، َوَقاَل: ِذمر ْدل 
، َفَمْن َأْخَفَر ُمْسِلًا َفَعَلْيِه َلْعنَُة  َواَمَاِئَكِة َوالنراِس َأْمَِعَن، اَ ُيْقَبُل ِمنُْه اه َواِحَدة 

، َوَمْن َتَوىر َقْوًما بَِغْرِ إِْذِن َمَوالِيِه، َفَعَلْيِه َلْعنَُة  ، َواَ َعْدل  ف  ْ َوامََاِئَكِة َوالنراِس  اهَِ
، َواَ َعْدل   ف  ْ َِ  .()البخاريأخرجه  «َأْمَِعَن، اَ ُيْقَبُل ِمنُْه 

، َفَقاَل: َما َكاَن النربُِي  ْبن رَعامِ  وعن ِ ْبِن َأِي َطالٍِب، َفَأَتاُه َرُجل  ِِ َواثَِلَة َقاَل: ُكنُْت ِعنَْد َع
ُ إَِلْيَك، َقاَل: َفغَ ملسو هيلع هللا ىلص   َِ ر َشْيًئا َيْكُتُمُه النراَس، َغْرَ ملسو هيلع هللا ىلص  ِضَب، َوَقاَل: َما َكاَن النربُِي ُي ََ ُ إِ َِ ُي

َثنِي بَِكلَِاٍت َأْرَبٍع، َقاَل: َفَقاَل: َما ُهنر َيا َأِمَر  ُه َقْد َحدر َلَعَن اُه  »ْؤِمنَِن؟ َقاَل: َقاَل: امُ َأنر
من غرر َلَعَن اُه ، وْحِدًثاـَمْن َذَبَح لَِغْرِ اهِ، َوَلَعَن اُه َمْن آَوى مُ  َمْن َلَعَن َوالَِدُه، َوَلَعَن اهُ 

 .(0)مسلمأخرجه  « مناَر اأرض
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َما اه َعْبًدا َمْأُموًرا، َبلرَغ وَ ملسو هيلع هللا ىلص  اه َقاَل: َكاَن َرُسوُل  ري اه عنها عن اْبَن َعبراسٍ و
نَا دُ  ءٍ ُأْرِسَل بِِه، َوَما اْخَتصر ُوُضوَء، َوَأْن َا ال، َأَمَرَنا َأْن ُنْسبَِغ َلْيَس َثاًثاً  ،وَن النراِس بَِيْ

َدَقَة، َوَأْن َا ُننِْزَي ِمَاًرا َعَى َفَرسٍ   .()أمدأخرجه  .َنْأُكَل الصر
، َفُقْلنَا: اأَ َعْن َقْيِس ْبِن ُعَباٍد َقاَل: اْنَطَلْقُت َأَنا وَ و  ِِ اه َهْل َعِهَد إَِلْيَك َنبُِي ْشَرُ إَِى َع

ًة؟ َقاَل: َا، إِا َما ِي كَِتاِي َهَذا، َقاَل: َوِكَتاب  ِي ملسو هيلع هللا ىلص   َشْيًئا َمْ َيْعَهْدُه إَِى النراِس َعامر
ْسَعى ْؤِمنُوَن َتَكاَفُأ ِدَماُؤُهْم، َوُهْم َيد  َعَى َمْن ِسَواُهْم، َويَ مُ ا »ِقَراِب َسْيِفِه، َفإَِذا فِيِه 

تِِهْم َأْدَناُهْم، َأَا   َا ُيْقَتُل ُمْؤِمن  بَِكافٍِر، َوا ُذو َعْهٍد ِي َعْهِدِه، َمْن َأْحَدَث َحَدًثا َأْو بِِذمر
 .() أخرجه أمد «اِئَكِة َوالنراِس َأْمَِعنَ امَ آَوى ُحِْدًثا، َفَعَلْيِه َلْعنَُة اِه، وَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.9599أخرجه أمد برقم ) صحيح/( 9)
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 ملسو هيلع هللا ىلصة الرسول غسل جناز – 4
 ثنن ، أقبل الناس عى جهاز رسول اهباخافة يوم اا ما بويع أي بكر الصديق 

 ، الثالث عر، من ربيع اأول.وغسله ، وذلك يوم الثاثاءملسو هيلع هللا ىلص 
اختلفوا فيه فقالوا: واه ما  ملسو هيلع هللا ىلصقالت: ما أرادوا غسل النبي ري اه عنها عن عائشة 

كا نجِرد موتانا، أم نغِسله وعليه ثيابه؟  ملسو هيلع هللا ىلصاه  ندري! كيف نصنع ، أنجّرد رسول
قالت : فلا اختلفوا أرسل اه عليهم الِسنَة حتى واه ما من القوم من رجل إا ذقنه ي 

وعليه  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  اصدره نائًا، ثم كلرمهم من ناحية البيت، ا يدرون من هو: أن اغسلو
وهو ي قميصه، يفاض  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  افغسلو ثيابه.قالت ري اه عنها : فثاروا إليه،

 .() دوأبوداو أمدخرجه أعليه اماء والسدر ، ويدلكه الرجال بالقميص. 
وكانت عائشة ري اه عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إا 

 .نساؤه
 : وهم ،سبعة نفرملسو هيلع هللا ىلص وكان الذين تولوا غسل رسول اه 

والعباس بن عبد امطلب .. والفضل بن العباس .. وقثم بن عِ بن أي طالب .. 
العباس ، ري اه عنهم ، ومعهم أسامة بن زيد ، وصالح وهو شقران موى رسول 

 ، ري اه عنهم أمعن .ملسو هيلع هللا ىلص اه 
، وم يل من غسله ملسو هيلع هللا ىلص ، فحر غسل الرسول  اأنصاري  وأما أوس بن خوى

،  مع عِ ملسو هيلع هللا ىلص ون الرسول باه عنهم  يقل فكان العباس والفضل وقثم ريشيئًا، 
يغسله ، وهو  وكان أسامة بن زيد وشقران ري اه عنها يصبان اماء ، وعِ 

 يقول : بأي وأمي ، ما أطيبك حيًا وميتًا .
ِ ْبِن َأِي َطالٍِب  َعنْ  ِِ َل النربِير مر    َع َذَهَب َيْلَتِمُس ِمنُْه َما َيْلَتِمُس ِمَن اَمِيِت،  ملسو هيلع هللا ىلصا َغسر

ِيُب ِطْبَت َحًيا َوطِْبَت َمِيًتا :َفَلْم َجِْدُه ، َفَقاَل   .() ابن ماجه أخرجه. بَِأِي الطر
ِِ  ُيَغِسُل النربِير   اْبِن َعبراسٍ  َعنِ و ار ُيَرى ِمَن ـَفَلْم َيَر ِمنُْه َشْيًئا مملسو هيلع هللا ىلص َقاَل : َجَعَل َع

 .() أمد أخرجه .ابَِأِي َأْنَت َوُأِمي ، َما َأْطَيَبَك َحًيا َوَمِيتً  : امَِيِت ، َوُهَو َيُقوُل 
                                                 

 .(9999أخرجه أبوداود برقم )(، و99995) أخرجه أمد برقم حسن/ (9)
 .(9999برقم ) أخرجه ابن ماجهحسن/ (9)
 .(9999برقم ) أخرجه أمدحسن/ (9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883


999 
 

 ملسو هيلع هللا ىلصتكفن الرسول  – 5
، كفنوه ي ثاثة أثواب بيض ، سحولية من كرسف ملسو هيلع هللا ىلص ما فرغوا من غسل الرسول 

 وهو القطن ، ليس فيها قميص وا عامة .
ُحولِيرٍة ُكِفَن ِي َثَاَثِة َأْثَواٍب َيَانَِيٍة بِيٍض، َس ملسو هيلع هللا ىلص اه َأنر َرُسوَل  َعنَْهااه َعْن َعاِئَشَة َرِيَ 

 .() متفق عليه.َلْيَس فِيِهنر َقِميص  َواَ ِعَاَمة   ،ِمْن ُكْرُسٍف 
 ملسو هيلع هللا ىلصالصاة عى الرسول  – 3

ذن للناس ضع عى ريره ي بيت عائشة ري اه عنها ، ثم أُ وُ  ملسو هيلع هللا ىلصفن الرسول ما كُ 
 حد .، أفواجًا يتبع بعضهم بعضًا ، يصلون عليه ، وا يؤمهم أأرسااً ملسو هيلع هللا ىلص بالدخول عليه 

وإنا صلوا عليه فرادى م يؤمهم أحد ، ليبار كل واحد من الناس الصاة عى 
منه إليه ، ولتكرر صاة امسلمن عليه مرة بعد مرة ، من كل فرد من آحاد ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

 الصحابة ، رجاهم ونساؤهم وصبياهم .
َاَة َعَى َرُسوِل أ َعْن َأِي َعِسيٍب، َأْو َأِي َعِسيمٍ  ُه َشِهَد الصر ِِ ملسو هيلع هللا ىلص اه نر ، َقاُلوا: َكْيَف ُنَص

َباِب َفُيَصُلوَن َعَلْيِه، الَعَلْيِه؟ َقاَل: اْدُخُلوا َأْرَساًا َأْرَساًا، َقاَل: َفَكاُنوا َيْدُخُلوَن ِمْن َهَذا 
  .َخِر اآَباِب الُثمر َخُْرُجوَن ِمَن 

ء  َمْ ُيْصلُِحوُه، ملسو هيلع هللا ىلصْحِدِه ـَِي ل َفَلار ُوِضعَ َقاَل:  ، َقاَل امُِغَرُة: َقْد َبِقَي ِمْن ِرْجَلْيِه َيْ
اَب،  ر الُرَ َِ َقاُلوا: َفاْدُخْل َفَأْصلِْحُه، َفَدَخَل، َوَأْدَخَل َيَدُه َفَمسر َقَدَمْيِه، َفَقاَل: َأِهيُلوا َع

اَب، َحترى َبَلغَ  َدُثُكْم َعْهًدا َأْنَصاَف َساَقْيِه، ُثمر َخَرَج، َفَكاَن َيُقوُل َأَنا َأْح  َفَأَهاُلوا َعَلْيِه الُرَ
 .() أخرجه أمد .ملسو هيلع هللا ىلص بَِرُسوِل اه
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 ملسو هيلع هللا ىلصدفن الرسول  – 2
، أخذوا يتشاورون ملسو هيلع هللا ىلص ما فرغ الصحابة ري اه عنهم من الصاة عى رسول اه 

 أين يدفنونه ؟
ال آخرون : ندفنه بالبقيع ، فاختلفوا ، فأرسلوا إى فقال بعضهم : ندفنه عند امنر ، وق

يقول ) ما قبض اه نبيًا إا ي ملسو هيلع هللا ىلص فقال : سمعت رسول اه  أي بكر الصديق 
 ب أن يدفن فيه ( ادفنوه ي موضع فراشه.حـُاموضع الذي ي

 َدْفنِِه، َفَقاَل َأُبو اْخَتَلُفوا ِي ملسو هيلع هللا ىلص  اه ا ُقبَِض َرُسوُل مر َقاَلْت:  ري اه عنهاَعْن َعاِئَشةَ 
َنبًِيا إِار ِي امَْوِضِع اه َشْيًئا َما َنِسيُتُه، َقاَل: َما َقَبَض ملسو هيلع هللا ىلص  اه َبْكٍر: َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل 

 .() أخرجه الرمذي «الرِذي ُحُِب َأْن ُيْدَفَن فِيِه، اْدفِنُوُه ِي َمْوِضِع فَِراِشه
،  ُحْجَرِي    : َرَأْيُت َكَأنر َثَاَثَة َأْقَاٍر َسَقَطْت ِي قالتوعن عائشة ري اه عنها 

، إِْن َتْصُدْق ُرْؤَياِك ُيْدَفُن ِي َبْيتِِك َخْرُ َأْهِل  َعاِئَشةُ  ، َفَقاَل : َيا َأَبا َبْكرٍ  ُت لأَفَس 
َِ  ،َوُدفِنَ  ملسو هيلع هللا ىلصاه ْرِض َثَاَثًة ، َفَلار ُقبَِض َرُسوُل اأَ  ، َهَذا َخْرُ  َعاِئَشةُ  َيا : و َبْكرٍ َأبُ  َقاَل 

 .()احاكم  أخرجه. َأْقَاِرِك ، َوُهَو َأَحُدَها
أو  ؟جعل له حدـ، هل يُ ملسو هيلع هللا ىلص فر قر النبي ثم اختلف الصحابة ري اه عنهم ي ح

 جعل له شق ؟ ـيُ 
جعل ي جانب القر للميت من جهة القبلة ، والريح شق حفر ي ـشق يُ  :واللحد
،  وكان ي الندينة رجان حفران القبور ما : أبو عبيده بن اجراح  .القر وسط

حد ، لْ ، وكان يَ  وكان يرح ، كحفر أهل مكة ، واآخر أبو طلحة زيد بن سهل 
ملسو هيلع هللا ىلص وكان حفر أهل امدينة ، فأرسلوا إليها ، فسبق صاحب اللحد فحفر قر النبي 

 ي حجرة عائشة ري اه عنها .
ُح، َكاَن بِامَ ملسو هيلع هللا ىلص  ِيَ النربُِي ُتوُ مرا  َأَنِس ْبِن َمالٍِك َقاَل:َعْن  ِدينَِة َرُجل  َيْلَحُد، َوآَخُر َيْرَ

نَا، َوَنْبَعُث إَِلْيِهَا، َفَأُهَُا ُسبَِق َتَرْكنَاُه، َفُأْرِسَل إَِلْيِهَا، َفَسَبَق َص  اِحُب َفَقاُلوا: َنْسَتِخُر َربر
 .() أخرجه ابن ماجه .ملسو هيلع هللا ىلص َلَحُدوا لِلنربِِي فَ  ،اللرْحدِ 
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َأُبو  ، َوَكانَ ملسو هيلع هللا ىلص لرسول اه ْحِفُروا َـ ا َأَراُدوا َأْن يَقاَل : مر  ري اه عنها اْبِن َعبراسٍ  َعنْ 
اِح  ُح َكَحْفرِ  ُعَبْيَدَة ْبُن اجَرر ةَ  َيْرَ ِفُر  َأُبو َطْلَحَة َزْيُد ْبُن َسْهلٍ  ، َوَكانَ  َأْهِل َمكر ِذي َحْ ُهَو الر

ا : اْذَهْب إَى  َعبراُس ال ، َفَكاَن َيْلَحُد ، َفَدَعا ِدينَةِ امَ  ِأَْهلِ  َأِي  َرُجَلْنِ ، َفَقاَل ِأََحِدِمَ
اِح اجَ ُعَبْيَدَة ْبِن  َخِر اْذَهْب إَى  رر ْْ ، َفَوَجَد ملسو هيلع هللا ىلص لرسول اه اللرُهمر ِخْر  . َأِي َطْلَحةَ  ، َولِ
 .()أمد أخرجه .ملسو هيلع هللا ىلص لرسول اه ، َفَجاَء بِِه ، َفَلَحَد  َأَبا َطْلَحةَ  َأِي َطْلَحةَ  َصاِحَب 

ِضِه الرِذي َهَلَك ِي َمرَ  َقاَل  نر َسْعَد ْبَن َأِي َوقراصٍ ْعِد ْبِن َأِي َوقراٍص أَ َعْن َعاِمِر ْبِن َس و
َِ لَ فِيِه: احَ  ر اللربَِن َنْصًبا،َكَا ُصنَِع بَِرُسوِل ـُدوا  َِ  .()مسلمأخرجه .ملسو هيلع هللا ىلصاه ْحًدا، َواْنِصُبوا َع

بالفراش ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه ول خط حول الفراش، ثم ُح  وما جاء أبوطلحة اأنصاري 
العباس وعِ ملسو هيلع هللا ىلص ناحية من البيت وحفر أبو طلحة القر ، وصنع له حدًا ، ودخل قره 

ة فطيق ملسو هيلع هللا ىلصي قره ملسو هيلع هللا ىلص والفضل ، ري اه عنهم ، ووضع شقران موى رسول اه 
 ه صلوات اه وسامه عليه .ي قرملسو هيلع هللا ىلص ثم أنزلوا رسول اه ، مراء
 .َقِطيَفة  َمَْراءُ ملسو هيلع هللا ىلص اه ُجِعَل ِي َقْرِ َرُسوِل  قال:ري اه عنها بن عباس اوعن 
 .()مسلمأخرجه 

 قثم بن العباس بن عبد الطلب ري اه عنها .ملسو هيلع هللا ىلص وكان آخر الناس عهدًا برسول اه 
ِ ْبِن َأِي َطالٍِب، ِي َزَماِن ُعَمَر، أَ احَ ْبِن اه َعْبِد عن  ِِ ْو َزَماِن اِرِث َقاَل: اْعَتَمْرُت َمَع َع

ُعْثَاَن، َفنََزَل َعَى ُأْختِِه ُأِم َهانٍِئ بِنِْت َأِي َطالٍِب، َفَلار َفَرَغ ِمْن ُعْمَرتِِه َرَجَع، َفُسكَِب َلُه 
ٍن، ِعَراِق، َفَقاُلوا: َيا َأَبا َحَس الُغْسل  َفاْغَتَسَل، َفَلار َفَرَغ ِمْن ُغْسلِِه َدَخَل َعَلْيِه َنَفر  ِمْن َأْهِل 

َنا َعنُْه، َقاَل: َأُظُن امُِغَرَة ْبَن ُشْعَبَة َحِدُثُكْم َأنر  ِرَ ْ َُ ُه ِجْئنَاَك َنْسَأُلَك َعْن َأْمٍر ُنِحُب َأْن 
؟ َقاُلوا: َأَجْل، َعْن َذلَِك ِجْئنَا َنْسَأُلَك. َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص اه َكاَن َأْحَدَث النراِس َعْهًدا بَِرُسوِل 

 .(0)أخرجه أمد .َعبراسِ الُقَثُم ْبُن ملسو هيلع هللا ىلص  اه َعْهًدا بَِرُسوِل  َأْحَدُث النراسِ 
ثنن ، ويوم الثاثاء بكامله ، يوم ااملسو هيلع هللا ىلص ربعاء ، فقد مكث ليلة اأملسو هيلع هللا ىلص وكان دفن النبي 

 ه عليه ما تعاقب الليل والنهار .مودفن ليلة اأربعاء ، صلوات ري وسا

                                                 
 .(95)أخرجه أمد برقم  حسن/ (9)
 (.599( أخرجه مسلم برقم )9)

 (.599( أخرجه مسلم برقم )9)

 . (999)أخرجه أمد برقم  حسن/( 9)
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http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=5
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 . ْربَِعاءِ اأَ َوُدفَِن َلْيَلَة  ،َيْوَم اِاْثنَْنِ ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِيَ َعْن َعاِئَشَة ري اه عنها َقاَلْت: ُتوُ 
 .()أخرجه أمد

َساِحي َحترى َسِمْعنَا  َصْوَت امَ ملسو هيلع هللا ىلص   َعلِْمنَا بَِدْفِن َرُسوِل اهَقاَلْت: َما  عنها َعْن َعاِئَشةَ و
ْيِل، َلْيَلَة   .()أخرجه أمد .ْربَِعاءِ اأَ ِمْن آِخِر اللر

حزنًا عظيًا ، وتأثر بذلك ملسو هيلع هللا ىلص زن الصحابة ري اه عنهم عى وفاة رسول اه وقد ح
كبارهم وصغارهم ، ورجاهم ونساؤهم وأطفاهم ، ورحل الَاج امنر الذي مأ 

 ملسو هيلع هللا ىلص .الدنيا نورًا وهدى ورمه ، ي حياته وبعد ماته 
َيْرَكُب َوَأُبو َبْكٍر َرِديُفُه، ملسو هيلع هللا ىلص  اه ُل َكاَن َرُسوملسو هيلع هللا ىلص  اه َهاَجَر َرُسوُل مرا  َقاَل:  َعْن َأَنسٍ 

اِم، َوَكاَن َيُمُر بِ  ِريِق ِاْختَِافِِه إَِى الشر َقْوِم َفَيُقوُلوَن: َمْن الَوَكاَن َأُبو َبْكٍر ُيْعَرُف ِي الطر
َقْوِم الَن اَمِدينَِة َبَعَثا إَِى َهَذا َبْنَ َيَدْيَك َيا َأَبا َبْكٍر؟ َفَيُقوُل: َهاٍد َهِْدينِي. َفَلار َدَنْوا مِ 

ِذيَن َأْسَلُموا ِمَن  ْنَصاِر إَِى َأِي ُأَماَمَة َوَأْصَحابِِه، َفَخَرُجوا إَِلْيِهَا َفَقاُلوا: اْدُخَا آِمنَْنِ اأَ الر
، َفَدَخَا     .ُمَطاَعْنِ

: َفَا َرَأْيُت َيْوًما َقُط َأْنَوَر َوَا َأْحَس  َوَأُبو َبْكٍر ملسو هيلع هللا ىلص  اه َن ِمْن َيْوِم َدَخَل َرُسوُل َقاَل َأَنس 
َيْوِم الرِذي ُتُوِيَ َرُسوُل الامَِدينََة، َوَشِهْدُت َوَفاَتُه، َفَا َرَأْيُت َيْوًما َقُط َأْظَلَم َوَا َأْقَبَح ِمَن 

 .() أمدأخرجه  .فِيهِ ملسو هيلع هللا ىلص  اه 
ِذي َقِدَم فِيِه َرُسوُل َيْوُم االَكاَن مرا َقاَل:  َعْن َأَنٍس و امَِدينََة  َأَضاَء ِمنَْها ُكُل ملسو هيلع هللا ىلص  اه لر

ٍء، فَ  ٍء ، َوَقاَل: َما َنَفْضنَا َعْن َرُسوِل الَكاَن لار َيْ ِذي َماَت فِيِه َأْظَلَم ِمنَْها ُكُل َيْ َيْوُم الر
 .(0)أخرجه أمد .ْيِدي َحترى َأْنَكْرَنا ُقُلوَبنَااأَ ملسو هيلع هللا ىلص  اه 
إَِى ُأِم لُِعَمَر: اْنَطلِْق بِنَا ملسو هيلع هللا ىلص  اه َبْعَد َوَفاِة َرُسوِل  َقاَل: َقاَل َأُبو َبْكٍر   ْن َأَنسٍ عَ و

اْنَتَهْينَا إَِلْيَها َبَكْت، َفَقاَا َهَا: َما لار َيُزوُرَها، فَ ملسو هيلع هللا ىلص  اه َكَا َكاَن َرُسوُل  َأْيَمَن َنُزوُرَها
 .ملسو هيلع هللا ىلص َخْر  لَِرُسولِِه اه ُيْبكِيِك؟ َما ِعنَْد 

، َوَلِكْن َأْبكِي َأنر ملسو هيلع هللا ىلص َخْر  لَِرُسولِِه  َأْعَلُم َأنر َما ِعنَْد اه َفَقاَلْت: َما َأْبكِي َأْن َا َأُكونَ 
َاِء، َفَهيرَجْتُهَا َعَى ال  .(3)مسلمأخرجه .ُبَكاِء. َفَجَعَا َيْبكَِياِن َمَعَهاالَوْحَي َقِد اْنَقَطَع ِمَن السر

                                                 
 . (99599)أخرجه أمد برقم  حسن/( 9)
 (.99999أخرجه أمد برقم ) حسن/ (9)

 .(99999) أخرجه أمد برقم صحيح/ (9)
 .(99999)أخرجه أمد برقم  صحيح/ (9)
 (.9999أخرجه مسلم برقم )( 9)
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َاُم: ملسو هيلع هللا ىلص  ا َثُقَل النربُِي َقاَل: مر   عْن َأَنسٍ و اُه، َفَقاَلْت َفاطَِمُة َعَلْيَها السر َجَعَل َيَتَغشر
  .«َلْيَس َعَى َأبِيِك َكْرب  َبْعَد الَيْومِ »َواَكْرَب َأَباُه، َفَقاَل َهَا: 

َيا َأَبَتاْه إَِى  ،، َيا َأَبَتاْه َمْن َجنرُة الِفْرَدْوِس َمْأَواهْ َماَت َقاَلْت: َيا َأَبَتاُه، َأَجاَب َرًبا َدَعاهُ لار فَ 
يَل َننَْعاهْ  ُثوا لار فَ ، ِجْرِ َاُم: َيا َأَنُس َأَطاَبْت َأْنُفُسُكْم َأْن َحْ ُدفَِن، َقاَلْت َفاطَِمُة َعَلْيَها السر
ابملسو هيلع هللا ىلص  اه َعَى َرُسوِل   .()البخاريأخرجه .الُرَ

                                
 [ .99 /اأحزاب ]
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 

شهد اه ومائكته واخائق أمعن أن رسولنا حمدًا ن ، ونُ إنا ه وإنا إليه راجعو
قد بلغ الرسالة ، وأدى اأمانة ، ونصح اأمة ، وجاهد ي اه حق جهاده حتى أتاه ملسو هيلع هللا ىلص 

     اليقن ، وترك اأمة عى البيضاء ليلها كنهارها ا يزيغ عنها إا هالك ، 
  [ .١١/الزمر]         

 [.99 /آل عمران ]                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.9999( أخرجه البخاري برقم )9)
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 ملسو هيلع هللا ىلصزوجات الرسول  – 1
 بأن حرم عليهن أن ، وقد أكرمهن اه  ملسو هيلع هللا ىلصأمهات امؤمنن هن زوجات الرسول 

               كا قال سبحانه :  ملسو هيلع هللا ىلصيتزوجن بعد رسول اه 
 . [99 /اباأحز]                                

مرأة ، ودخل بثاث عرة منهن ، واجتمع عنده امس عرة ملسو هيلع هللا ىلص وقد تزوج الرسول 
 . زوجات عن تسعملسو هيلع هللا ىلص مرأة ، وتوي امنهن إحدى عرة 
َوَدَنا ِمنَْها، ملسو هيلع هللا ىلص  اه ا ُأْدِخَلْت َعَى َرُسوِل َأنر اْبنََة اجَْوِن مر َعنَْهااه َعْن َعاِئَشَة َرِيَ 

 .()البخاريأخرجه «َلَقْد ُعْذِت بَِعظِيٍم، احَِقي بَِأْهلِِك »ِمنَْك، َفَقاَل َهَا: اه بِ َقاَلْت: َأُعوُذ 
َج النربُِي  اِحيَل، ملسو هيلع هللا ىلص  وَعْن َعبراِس ْبِن َسْهٍل َعْن َأبِيِه َوَأِي ُأَسْيٍد َقااَ: َتَزور ُأَمْيَمَة بِنَْت َرَ

َا َكِرَهْت َذلَِك ُأْدِخَلْت َعَلْيِه َبَسَط َيَدُه إِ لار فَ  َفَأَمَر َأَبا ُأَسْيٍد َأْن ُجَِهَزَها  ،َلْيَها، َفَكَأهر
 .()البخاريأخرجه .َوَيْكُسَوَها َثْوَبْنِ َراِزِقيرْنِ 

ا:  -بَِل اإِ َخْرُ نَِساٍء َرِكْبَن  »ملسو هيلع هللا ىلص : اه َقاَل: َقاَل َرُسوُل   وَعْن َأِي ُهَرْيَرةَ  َقاَل َأَحُدُمَ
 .()متفق عليه «َأْحنَاُه َعَى َيتِيٍم ِي ِصَغِرهِ  -َخُر: نَِساُء ُقَرْيٍش اآنَِساِء ُقَرْيٍش، َوَقاَل  َصالُِح 

عرة إمرأة ، وهن أمهات امؤمنن وبقن معه إحدى الاي دخل هن  ملسو هيلع هللا ىلصوزوجاته 
 [ .9 /اأحزاب]                كا قال سبحانه : 

 وهن : ,قرشيات ت  وأمهات امؤمنن س  -1
وعائشة بنت أي بكر ، وحفصة بنت عمر ،  خدجة بنت خويلد ، وسودة بنت زمعة ،

 وأم سلمة بنت أمية بن سهل، وأم حبيبة رملة بنت أي سفيان، ري اه عنهن أمعن.
 وأربع عربيات غر قرشيات وهن :

س اهالية ، ميمونة بنت احارث بن قيورئاب امخزومية ،  ةزينب بنت جحش ابن
 امصطلقية. راررية بنت احارث بن ي، وجونب بنت خزيمة بن احارث اهاليةوزي

 وواحدة من بني إرائيل وهي صفية بنت حيي بن أخطب النري اليهودي .
 مرأة فقط .إحدى عرة ا ملسو هيلع هللا ىلصفهؤاء أزواجه 

                                                 
 (.9999( أخرجه البخاري برقم )9)

 (.9999( أخرجه البخاري برقم )9)

 (.9999مسلم برقم )(، و9999متفق عليه، أخرجه البخاري برقم ) ( 9)
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أطلق لنا د له امعدود ، ونحن أطلق له العدد ، وُح  ملسو هيلع هللا ىلصواه حكيم عليم ، فالرسول 
أن يتزوج ما شاء من النساء ، وحد له  ملسو هيلع هللا ىلصامعدود ، وحد لنا العدد فأباح اه لرسوله 
 ، فلا أكمل اه ريعته قال اه له : ملسو هيلع هللا ىلصنساء بأعينهن ينقلن ريعته من داخل بيوته 

                                        

 [ .99 /اأحزاب] 
لنا أن نتزوج ما شئنا من نساء امسلمن ي أي وقت ، وحدد لنا   ونحن أباح اه

العدد حيث ا جتمع ي عصمة الرجل ي وقت واحد أكثر من أربع زوجات ، مع 
                       كا قال سبحانه : نه ملك اليمحابا

                                     
 [ .9 /النساء]        

، من خال  ملسو هيلع هللا ىلصوإذا كنا قد عرفنا الرسول الكريم ، والنبي الرحيم ، والزوج الصالح 
، فا بد لنا من معرفة أزواجه الطاهرات ، وأمهات امؤمنن التقيات ،  ملسو هيلع هللا ىلصسرته 

ومعرفة أواده من بنن وبنات ، ليكتمل النصاب بمعرفة أهل بيت النبوة ، وما جب 
 امحبة وسائر احقوق .هم من 

  :مرأةاوهن إحدى عرة وبقن معه, الاي تزوج هن ,  ملسو هيلع هللا ىلصوهؤاء أزواجه 
 :خدجة بنت خويلد ري اه عنها  -1

،  ملسو هيلع هللا ىلصهي أم امؤمنن خدجة بنت خويلد ري اه عنها ، أول زوجات الرسول 
 وهو ي سن اخامسة والعرين من عمره ، وهي ي سن اأربعن من ملسو هيلع هللا ىلصتزوجها 

 مرأة .اعمرها ، وم يتزوج عليها ي حياَا أي 
من النساء ، وأول من صى خلفه ،  ملسو هيلع هللا ىلصوخدجة ري اه عنها أول من آمن بالرسول 

منها  ملسو هيلع هللا ىلص، وهي التي رزق  وأول من أنفق ماله ي سبيل اه ، وأول من دعا إى اه 
ي اجنة من  رت ببيتالولد ، وأول من جاءها سام خاص من رها ، وأول من بُ 

 وا نصب . فيهقصب ، ا صخب 
 :سودة بنت زمعة ري اه عنها  -2

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 دهرًا .
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ا توي زوجها السكران بن عمرو ، وتركها من وعندما عادت مع زوجها من هجرَ
أن يبطش  ملسو هيلع هللا ىلصغر عائل ، وكان أهلها أشداء وأعداء ألدا لإسام ، فخي رسول اه 

صاها خرًا ، مأن جزها عى إسامها و ملسو هيلع هللا ىلصها قومها ، ويفتنوها ي دينها ، فأراد 
 ملسو هيلع هللا ىلصلرسول وي هذا الوقت كانت خدجة ري اه عنها قد ماتت ، وحزن عليها ا

سودة بنت زمعة ري اه عنها وتزوجها ي شوال من  ملسو هيلع هللا ىلصحزنًا شديدًا ، فخطب 
 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 
وحرصت  ،ملسو هيلع هللا ىلصشيت أن يطلقها رسول اه ي السن ، وذهبت حاجتها إى الرجال ، خ

  .عى أن حر ي أزواجه ، وأن تَه با حبه ، فوهبت يومها لعائشة ري اه عنها
إَِذا َأَراَد َسَفًرا َأْقَرَع َبْنَ نَِساِئِه، ملسو هيلع هللا ىلص  اه َعنَْها َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اه َعْن َعاِئَشَة َرِيَ 
ُتُهنر َخَرَج َسْهُمهَ  ا َخَرَج ِهَا َمَعُه، َوَكاَن َيْقِسُم لُِكِل اْمَرَأٍة ِمنُْهنر َيْوَمَها َوَلْيَلَتَها، َغْرَ َأنر َفَأير

، َتْبَتِغي بَِذلَِك ِرَضا َرُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص َسْوَدَة بِنَْت َزْمَعَة َوَهَبْت َيْوَمَها َوَلْيَلَتَها لَِعاِئَشَة َزْوِج النربِِي 
 .() أخرجه البخاري.ملسو هيلع هللا ىلص اه 

، ثم توفيت ري اه عنها ي خافة ملسو هيلع هللا ىلص وبقيت سودة ري اه عنها زوجة للرسول 
 ، وعمرها ما يقارب الثانن عامًا .عثان 

 :نت أي بكر الصديق ري اه عنهاعائشة ب -3
ي ملسو هيلع هللا ىلص أم امؤمنن عائشة بنت أي بكر الصديق ري اه عنها ، تزوجها رسول اه 

ة للبعثة ، وقد بلغت من العمر ست سنن ، وم يدخل ها إا شوال ، من السنة العار
ي شوال ، من السنة الثانية للهجرة ، وعمرها تسع سنن ، بعد هجرته إى امدينة 

 بسبعة أشهر .
َجَها َوِهَي بِنُْت ِسِت ِسنَِن، َوَبنَى ِهَا َوِهَي ملسو هيلع هللا ىلص  َأنر النربِير ري اه عنها  َعْن َعاِئَشةَ   َتَزور

 .()البخاريأخرجه .بِنُْت تِْسِع ِسنِنَ 
َجَها َوِهَي بِنُْت َسْبِع ِسنَِن، َوُزفرْت إَِلْيِه ملسو هيلع هللا ىلص  َأنر النربِير ري اه عنها  وَعْن َعاِئَشةَ  َتَزور

ةَ   .()مسلم أخرجه.َوِهَي بِنُْت تِْسِع ِسنَِن، َوُلَعُبَها َمَعَها، َوَماَت َعنَْها َوِهَي بِنُْت َثَاَن َعْرَ
                                                 

 (.9999( أخرجه البخاري برقم )9)

 (.9999( أخرجه البخاري برقم )9)

 (.9999( أخرجه مسلم برقم )9)
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َجنِي َرُسوُل اهَقاَلْت:  ري اه عنها وَعْن َعاِئَشةَ  اٍل، َوَبنَى ِي ِي ملسو هيلع هللا ىلص   َتَزور ِي َشور
الٍ  َكاَن َأْحَظى ِعنَْدُه ِمنِي؟، َقاَل: َوَكاَنْت َعاِئَشُة َتْسَتِحُب ملسو هيلع هللا ىلص   ، َفَأُي نَِساِء َرُسوِل اهَشور

ا  .()مسلمأخرجه .لٍ َأْن ُتْدِخَل نَِساَءَها ِي َشور
، مواقفه العظيمة ملسو هيلع هللا ىلصمكانة عظيمة ي قلب رسول اه  وكانت أي بكر الصديق 
أن يكرم صاحبه الوي اأمن، ويوثق عرى امحبة بينه ملسو هيلع هللا ىلص معه ي سبيل اه، فأراد 

 وبن من ناِه ووقف معه، برباط امصاهرة، فتزوج من ابنته عائشة ري اه عنها.
 ي امنام أن ملكًا حمل إليه عائشة ي رقة من حرير.ملسو هيلع هللا ىلص ه وقد رأى رسول ا

،  »ملسو هيلع هللا ىلص : اه َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل  ري اه عنها َعْن َعاِئَشةَ  َتْنِ َجِك َمرر ُأِريُتِك َقْبَل َأْن َأَتَزور
َقٍة ِمْن َحِريٍر، َفُقْلُت َلُه: اْكِشْف، َفَكَش ـََرَأْيُت امََلَك ي َف َفإَِذا ِهَي َأْنِت، ْحِمُلِك ِي َرَ

َقٍة ِمْن َحِريٍر، َفُقْلُت: اه َفُقْلُت: إِْن َيُكْن َهَذا ِمْن ِعنِْد  ِمُلِك ِي َرَ ُيْمِضِه، ُثمر ُأِريُتِك َحْ
 .()البخاريأخرجه «ُيْمِضهِ اه اْكِشْف، َفَكَشَف، َفإَِذا ِهَي َأْنِت، َفُقْلُت: إِْن َيُك َهَذا ِمْن ِعنِْد 

 .عائشة ري اه عنهابكرًا غرملسو هيلع هللا ىلص  يتزوج رسول اه وم
، َأَرَأْيَت َلْو َنَزْلَت َواِدًيا َوفِيِه َشَجَرة  ُقْلُت َيا َرُسوَل اهَعنَْها َقاَلْت: اه َعْن َعاِئَشَة َرِيَ 

ِذي »تُِع َبِعَرَك؟ َقاَل: َقْد ُأكَِل ِمنَْها، َوَوَجْدَت َشَجًرا َمْ ُيْؤَكْل ِمنَْها، ِي َأِهَا ُكنَْت ُترْ  ِي الر
َهاملسو هيلع هللا ىلص  اه َتْعنِي َأنر َرُسوَل « َمْ ُيْرَتْع ِمنَْها ْج بِْكًرا َغْرَ  .()البخاريأخرجه .َمْ َيَتَزور

مرأة ذكية ، فطنة ، غزيرة العلم ، فقيهة ي الدين ، سامية اوكانت عائشة ري اه عنها 
، ملسو هيلع هللا ىلص إليه ، وكانت شديدة احب لرسول اه ملسو هيلع هللا ىلص اخلق ، وكانت أحب نساء الرسول 

 حتى كانت تغار عليه .
َبَعَث َعْمَرو ْبَن الَعاِص َعَى َجْيِش َذاِت الُسَاِسِل، ملسو هيلع هللا ىلص  اه َأنر َرُسوَل  َعْن َأِي ُعْثَانَ 

ِمَن الِرَجاِل؟ َقاَل: ُقْلُت: « َعاِئَشةُ »َقاَل: َفَأَتْيُتُه َفُقْلُت: َأُي النراِس َأَحُب إَِلْيَك؟ َقاَل: 
َعَلنِي ِي « ُعَمرُ »ُقْلُت: ُثمر َمْن؟ َقاَل: « َأُبوَها» َفَعدر ِرَجاًا، َفَسَكُت َخَاَفَة َأْن َجْ

 .(0) متفق عليه«آِخِرِهمْ 
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، ليلة الثاثاء ، السابع  توفيت أم امؤمنن عائشة ري اه عنها ي خافة معاوية 
ان ومسن من اهجرة ، وعمرها ست وستون سنة ، عر من رمضان ، سنة ث

 الفردوس مثواها . ةودفنت من ليلتها بالبقيع ري اه عنها ، وجعل جن
 :حفصة بنت عمر ري اه عنها  -4

عمر بن اخطاب ري اه عنها ، توي عنها زوجها خنيس  تأم امؤمنن حفصة بن
دينة ، إذ أصابته جراحة يوم أحد بن حذافة السهمي ، صاحب اهجرتن ، احبشة وام

فات منها ، فحزنت عليه حزنًا شديدًا ، 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 
، مواساة ها ، وإكرامًا أبيها ، فاروق هذه ملسو هيلع هللا ىلص ل اه ثم لبث عمر لياَ فخطبها رسو

 .اأمة 
َمْت َحْفَصُة بِنُْت ُعَمَر ِمْن اه ُعَمَر َرِيَ  ْبنا عن َعنُْهَا َأنر ُعَمَر ْبَن اخَطراِب ِحَن َتَأير

ْهِمِي، َوَكاَن ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل  ِهَد َبْدًرا، ُتُوِيَ َقْد َش ملسو هيلع هللا ىلص  اه ُخنَْيِس ْبِن ُحَذاَفَة السر
اَن، َفَعَرْضُت َعَلْيِه َحْفَصَة، َفُقْلُت: إِْن ِشْئَت  بِامَِدينَِة، َقاَل ُعَمُر: َفَلِقيُت ُعْثَاَن ْبَن َعفر

َِ أَ  ، َفَقاَل: َقْد َبَدا  َ َِ ْن اَ َأْنَكْحُتَك َحْفَصَة بِنَْت ُعَمَر، َقاَل: َسَأْنُظُر ِي َأْمِري، َفَلبِْثُت َلَيا
َج َيْوِمي َهَذا   .َأَتَزور

َقاَل ُعَمُر: َفَلِقيُت َأَبا َبْكٍر، َفُقْلُت: إِْن ِشْئَت َأْنَكْحُتَك َحْفَصَة بِنَْت ُعَمَر، َفَصَمَت َأُبو َبْكٍر 
 َ َِ ر َشْيًئا، َفُكنُْت َعَلْيِه َأْوَجَد ِمنِي َعَى ُعْثَاَن، َفَلبِْثُت َلَيا ََ  ُثمر َخَطَبَها َرُسوُل َفَلْم َيْرِجْع إِ

ر ملسو هيلع هللا ىلص  اه  َِ ر ِحَن َعَرْضَت َع َِ اُه َفَلِقَينِي َأُبو َبْكٍر َفَقاَل: َلَعلرَك َوَجْدَت َع َفَأْنَكْحُتَها إِير
ُه َمْ َيْمنَْعنِي َأْن َأْرِجَع إَِلْيَك فِي َا َعَرْضَت، َحْفَصَة َفَلْم َأْرِجْع إَِلْيَك؟ ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: َفإِنر

، ملسو هيلع هللا ىلص اه َقْد َذَكَرَها، َفَلْم َأُكْن ِأُْفِيَ ِرر َرُسوِل ملسو هيلع هللا ىلص  اه إِار َأِي َقْد َعلِْمُت َأنر َرُسوَل 
 .() البخاريأخرجه  .َوَلْو َتَرَكَها َلَقبِْلُتَها

عرين عامًا ، وهي الزوجة ملسو هيلع هللا ىلص وكان عمر حفصة ري اه حن تزوجها رسول اه 
 ة ي الرتيب بعد خدجة وسودة وعائشة ، ري اه عنهن .الرابع

                                                 
 (.9999( أخرجه البخاري برقم )9)
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ملسو هيلع هللا ىلص أتاه جريل ملسو هيلع هللا ىلص ، وما طلقها رسول اه  ةوكانت حفصة ري اه عنها صوامة قوام
 .ها زوجتك ي اجنةإ، وةقوام ة، فإها صوامةفقال له: راجع حفص

أول وتوفيت حفصة ري اه عنها ي شعبان ، سنة إحدى وأربعن للهجرة ، ي 
 ، ودفنت بالبقيع ي امدينة ري اه عنها . خافة معاوية 

 :زينب بنت خزيمة ري اه عنها -5
بنت  ةأم امؤمنن زينب بنت خزيمة ري اه عنها هي أخت أم امؤمنن ميمون

احارث أمها ، وكانت تدعى ي اجاهلية أم امساكن ، لرمتها إياهم ، ورقتها 
 ها عدد من اأزواج ي اجاهلية واإسام .عليهم ، وتعاقب علي

، بخطبتهاملسو هيلع هللا ىلص ، أكرمها رسول اه ي أحد وما مات آخرأزواجها عبد اه بن جحش 
 والزواج منها ي شهر رمضان ، من السنة الثالثة للهجرة .

شهرين أو ثاثة ، ثم توفيت ملسو هيلع هللا ىلص وبقيت زينب بنت خزيمة ري اه عنها مع الرسول 
 ي البقيع .ملسو هيلع هللا ىلص ، ودفنت بالبقيع ، وهي أول من دفن من أزواج الرسول ري اه عنها 

ي حياته غر زينب بنت خزيمة ، وقبلها خدجة التي دفنت ملسو هيلع هللا ىلص وم يمت من أزواجه 
 باحجون بمكة ، ري اه عنهن أمعن .

 :أم سلمة هند بنت أي أمية ري اه عنها  -3
إى احبشة مع زوجها أي سلمة عبد  أم امؤمنن أم سلمة ري اه عنها ، هاجرت

 بن عمته برة .امن الرضاعة ، وملسو هيلع هللا ىلص ، وهو أخو النبي  اه بن عبد اأسد 
ندمل بعد فرة ، ثم ارح جرحًا كبرًا وقد أبى أبو سلمة باًء حسنًا ي غزوة أحد ، وُج 

 عاوده واشتد عليه أمه ، وكان سببًا ي وفاته .
زينب وسلمة ) سلمة ، وأربعة من اأواد هم :  وخلف وراءه زوجته أم فات 

أن يكرمها ملسو هيلع هللا ىلص ، فبكت عليه زوجته ، وحزنت لفقده ، فأراد الرسول (وعمر ودرة 
ويواسيها عمليًا ، بضمها إى نسائه ، والقيام بأمرها ، وكفالة أوادها ، أها من 

ملسو هيلع هللا ىلص ل امهاجرات الاي هاجرن اهجرتن ، وذات رأي سديد ، كا عمل الرسو
 برأها ي صلح احديبية كا مر معنا .

 ي شوال ، سنة أربع من اهجرة. ملسو هيلع هللا ىلص فتزوجها 
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َما ِمْن ُمْسلٍِم ُتِصيُبُه  »َيُقوُل:   ملسو هيلع هللا ىلصاه َقاَلْت: َسِمْعُت َرُسوَل ري اه عنها  َعْن ُأِم َسَلَمةَ 
، َفَيُقوُل َما َأَمَرُه اهُ:  ا إِلَ  إِنرا هِ "ُمِصيَبة  ، اللُهمر ْأُجْرِي ِي ُمِصيَبتِي،  "ْيِه َراِجُعونَ َوإِنر

ا ِمنَْها  ا ِمنَْها، إِار َأْخَلَف اهُ َلُه َخْرً َِ َخْرً َماَت َأُبو َسَلَمَة، ُقْلُت: لار ، َقاَلْت: فَ «َوَأْخلِْف 
ُل بَ  ، ُثمر إِِي ُقْلُتَها، ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل اهْيٍت َهاَجَر إَِى َأُي اُمْسلِِمَن َخْر  ِمْن َأِي َسَلَمَة؟ َأور

َِ َرُسوَل اهفَ  ر َرُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص  َأْخَلَف اهُ  ََ َحاطَِب ْبَن َأِي َبْلَتَعَة ملسو هيلع هللا ىلص  اه ، َقاَلْت: َأْرَسَل إِ
، َفَقاَل: ـَي َِ بِنًْتا َوَأَنا َغُيور  ا اْبنَُتَها َفنَْدُعو اهَ »ْخُطُبنِي َلُه، َفُقْلُت: إِنر   َأْن ُيْغنَِيَها َعنَْها، َأمر

ةِ الَوَأْدُعو اهَ َأْن َيْذَهَب بِ   .() مسلمأخرجه «َغْرَ
لزمت أم سلمة ري اه عنها بيتها ، وعكفت عى العبادة ، ملسو هيلع هللا ىلص وبعد وفاة الرسول 

رواية ملسو هيلع هللا ىلص ، وهي ثاي أزواج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وروت للصحابة ما سمعت من رسول اه 
وتوفيت أم سلمة ري اه عنها ي شهر ذي  ،عنهاللحديث بعد عائشة ري اه 

، وفاةملسو هيلع هللا ىلص يع ، وهي آخر زوجات النبي ، ودفنت بالبق، سنة اثنتن وستن للهجرةالقعدة
 ري اه عنها .

 ي اه عنها:زينب بنت جحش ر -2

ة بنت يمأم ملسو هيلع هللا ىلصبنة عمة الرسول اأم امؤمنن زينب بنت جحش ري اه عنها ، هي 
 عبد امطلب .

ثم تبناه ،  ملسو هيلع هللا ىلصمن مواه زيد بن حارثة الذي أعتقه رسول اه  ملسو هيلع هللا ىلصوجها رسول اه وقد ز
،  ملسو هيلع هللا ىلصإى أن أبطل اه عادة التبني ، وأنزل اه ي قصة زواجها من زيد ، ثم من الرسول 

                          قوله تعاى : 
                                  

                                
 [ .99 /اأحزاب]                 

ي ذي القعدة من العام  ملسو هيلع هللا ىلصوما طلقها زيد ، وفرغت من عدَا ، تزوجها رسول اه 
 اخامس اهجري ، وهي بنت مس وثاثن سنة .
ل : زوجكن أهاليكن ، ، وتقو ملسو هيلع هللا ىلصوكانت ري اه عنها تفخر عى أزواج النبي 

 وزوجني اه من فوق سبع ساوات .
                                                 

 (.599لم برقم )أخرجه مس( 9)
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مرأة مواه اي، بزواجه من نبتعادة ال إبطالهذا الزواج تنفيذ  ملسو هيلع هللا ىلصوأراد رسول اه 
 أمام امسلمن ، ليكون أدعى لقبوهم كا تقدم .  زيد

تعمل  وكانت زينب ري اه عنها من سادة النساء دينًا وخلقًا وورعًا ومعروفًا ، كانت
 بيدها وتتصدق .

ُعُكنر َحَاًقا ِي َأْطَوُلُكنر  » ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اهَعنَْها َقاَلْت: اه َعْن َعاِئَشَة َرِيَ  َأْرَ
ُتُهنر َأْطَوُل َيًدا َفُكنر  :َقاَلْت  « َيًدا َا َكاَنْت َزْينَب  َفَكاَنْت َأْطَوَلنَا َيًدا :َقاَلْت  .َيَتَطاَوْلَن َأير ِأَهر

ُق   .() متفق عليه.َتْعَمُل بَِيِدَها َوَتَصدر
وقد توفيت زينب بنت جحش ري اه عنها سنة عرين من اهجرة، ي خافة عمر 

، ثم دفنت ًا ومسن سنة، وقد صى عليها عمر ، وكان عمرها ثاثبن اخطاب 
 بالبقيع ري اه عنها.

 :جويرية بنت احارث ري اه عنها -8
أم امؤمنن جويرية بنت احارث ري اه عنها ، كان أبوها احارث سيد بني امصطلق ، 

 . وقد أسلم 
ار  احَ َيُة ب نُْت  ، َأَنا ُجَوْير  اهَيا َرُسوَل  قالت: ري اه عنها عن جويرية  َ  َ ث  ْبن  َأ    ار 

َن  ، َوَقْد َأَصاَبن ي م  ه  ِ  الَسْهم  ل َثاب ت  ْبن  َقْيس  الَسِيد  َقْوم  َْف َعَلْيَك، َفَوَقْعُت  ََ  ْ ََ ء  َما  ََ َب
س   ََ ْبن  َعٍم َلُه  -ْبن  الَش  ِ ْئُتَك َأْس  -َأْو  ، َفج   ِ ََ َنْف ََ ك َتاَبت ي. َقاَل: َفَكاَتْبُتُه َع ينَُك َع َتع 

ْن َذل َك؟» ْْ  م  ِ  َخ ِ  ك َتاَبَتك  »؟ َقاَل: اهَقاَلْت: َوَما ُهَو َيا َرُسوَل « . َفَهْل َلك   َأْق
ُ ل َ  النَاالَ َقاَلْت: َوَخَرَج « . َقْد َفَعْلُت ». َقاَل: اهَقاَلْت: َنَعْم َيا َرُسوَل « َوَأَتَزَوُجك   س  َُ
َيَة ب نَْت ملسو هيلع هللا ىلص اه َأَن َرُسوَل  ، َفَقاَل النَاُس: َأْصَهاُر َرُسول  احَ َتَزَوَج ُجَوْير  ث  ملسو هيلع هللا ىلص  اه ار 

ْن َبن ي  اَئَة َأْهل  َبْيت  م  ج ه  ل َياَها م  ه ْم، َقاَلْت: َفَلَقْد َأْعَتَق ب َتْزو  ََ امُ َفَأْرَسُلوا َما ب َأْيد  ، َف ْصَطل ق 
نَْهاَأْعَلُم امْ  َها م  ََ َقْوم   .() أمدأخرجه  .َرَأًة َكاَنْت َأْعَظَم َبَرَكًة َع

جها بعد غزوة اعرين سنة ، وكان زوملسو هيلع هللا ىلص وكان عمر جويرية حن تزوجها رسول اه 
هذا الزواج صيانة سيدات اأر ملسو هيلع هللا ىلص بني امصطلق ِ السنة الامسة للهجرة ، وقد أراد 

ملسو هيلع هللا ىلص فتقر ، فنالت بزواج رسول اه اوم ذل ، وغني قوم الكريمة من الذل ، ورمة عزيز ق
 منها أعظم رف ، وأعَ مقام .
                                                 

 (.9999(، ومسلم برقم )9999( متفق عليه، خرجه البخاري برقم )9)

 (.99999/أخرجه أمد برقم )حسن (9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=7287#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=7287#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=7287#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=7287#docu
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وقد توفيت أم امؤمنن جويرية ري اه عنها سنة مسن من اهجرة ، ِ خَفة معاوية 
  وكان عمرها حن توفيت مسًا وستن سنة ، ري اه عنها وأرضاها ، ودفنت ،

 بالبقيع بامدينة .
 يبة رملة بنت أي سفيان ري اه عنها:أم حب -3

د اه بن يأم امؤمنن أم حبيبة ري اه عنها أسلمت قديًا ، وهاجرت مع زوجها عب
عمرو  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول أرسل  وما مات زوجها ي احبشةجحش اأسدي إى احبشة ، 

يًا بصفته وكملسو هيلع هللا ىلص إى النجاي ليخطبها له ، فزوجها رسول اه  بن أمية الضمري 
بيل بن حسنة ، وكان ذلك سنة سبع ح، وبعث ها النجاي إى امدينة مع رملسو هيلع هللا ىلص عنه 

 للهجرة ، وكان عمرها بضعًا وثاثن سنة .
من أم حبيبة ري اه عنها مواساة ها ي مصيبتها ي زوجها ملسو هيلع هللا ىلص وي زواج الرسول 

بني أمية ، فا وعداوة قومها  ء قوف معها ي غربتها ، وَفيف من غلواوومات الذي 
م حتى هداهم اه لإسام ، وأصبحوا قوه تنره هيكرمهم ويؤلف قلوملسو هيلع هللا ىلص زال النبي 

 وتدافع عن أهله كا تقدم .
، وليس ي نسائه من هي أقرب ملسو هيلع هللا ىلص وأم حبيبة ري اه عنها من بنات عم الرسول 

 إليه نسبًا من أم حبيبة ري اه عنها .
أربعن من اهجرة ، ي خافة أخيها معاوية ري توفيت ري اه عنها سنة أربع و

 اه عنها ، ودفنت بالبقيع .
 صفية بنت حيي ري اه عنها: -12

حيي  أم امؤمنن صفية بنت حيي ري اه عنها هي بنت سيد بني النضر ي امدينة
 ، وكان أشد أعدائه من هود . بن أخطب

ابعة للهجرة ، وقعت صفية ري اه خير ي السنة السملسو هيلع هللا ىلص فتتح رسول اه اوعندما 
لنفسه ، ثم أعتقها وتزوجها ، ودخل عليها ملسو هيلع هللا ىلص عنها ي اأر ، فاصطفاها رسول اه 

 ي طريق العودة من خير إى امدينة ، وهي الزوجة العارة من أزواجه .
، فقتل يوم خير ،  اليهودي وكان زوج صفية ري اه عنها كنانة بن أي احقيق

 زوجته مع النساء . وسبيت
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َعَلْيِه اِحْصَن، ُذكَِر َلُه َمَاُل َصِفيرَة  َفَتَح اهلار َخْيَرَ فَ َقاَل: َقِدْمنَا  َنِس ْبِن َمالٍِك َعْن أَ 
لِنَْفِسِه، ملسو هيلع هللا ىلص  بِنِْت ُحَيِي ْبِن َأْخَطَب، َوَقْد ُقتَِل َزْوُجَها َوَكاَنْت َعُروًسا، َفاْصَطَفاَها النربُِي 

ا َرُسوُل فَ  ْهَباِء َحلرْت، َفَبنَى ِهَ ، ُثمر َصنََع َحْيًسا ِي ملسو هيلع هللا ىلص اه َخَرَج ِهَا َحترى َبَلْغنَا َسدر الصر
 : َِ َفَكاَنْت تِْلَك َولِيَمَتُه َعَى َصِفيرَة، ُثمر َخَرْجنَا «. آِذْن َمْن َحْوَلَك »نَِطٍع َصِغٍر، ُثمر َقاَل 

ُحَِوي َهَا َوَراَءُه بَِعَباَءٍة، ُثمر َجْلُِس ِعنَْد َبِعِرِه َفَيَضُع ملسو هيلع هللا ىلص  َأْيُت النربِير إَِى اَمِدينَِة، َفرَ 
 .() متفق عليه.ُرْكَبَتُه، َوَتَضُع َصِفيرُة ِرْجَلَها َعَى ُرْكَبتِِه َحترى َتْرَكَب 

أكر زعاء بنة امن زواجه بصفية ري اه عنها رفع قدرها ومكانتها ، فهي ملسو هيلع هللا ىلص وأراد 
إكرام عزيز قوم ملسو هيلع هللا ىلص اليهود ، فا بد من إكرامها مكانتها عند اليهود ، وكان من خلقه 

 ذل إذا أسلم .
يلقنها احجج ملسو هيلع هللا ىلص عزيزة مكرمة ، وكان ملسو هيلع هللا ىلص وعاشت صفية ري اه عنها مع الرسول 

 .عندما يقع بينها وبن بعض نسائه ما يقع عادة بن الرائر 
، َفَبَكْت، َفَدَخَل َعَلْيَها النربُِي َقاَل: َبلَ   َعْن َأَنسٍ  َغ َصِفيرَة َأنر َحْفَصَة َقاَلْت: بِنُْت َهُوِدي 

،  «َما ُيْبكِيِك؟ »َوِهَي َتْبكِي، َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص   َِ َحْفَصُة: إِِي بِنُْت َهُوِدي  َفَقاَلْت: َقاَلْت 
،  »ملسو هيلع هللا ىلص : َفَقاَل النربُِي  ، َفِفيَم َتْفَخُر َوإِنرِك اَْبنَُة َنبِي  ، َوإِنرِك َلَتْحَت َنبِي  ِك َلنَبِي  َوإِنر َعمر

 .() أخرجه الرمذي .« َيا َحْفَصةُ اه اترِقي  » ُثمر َقاَل: «َعَلْيِك؟
، ملسو هيلع هللا ىلص)وإن عمك لنبي ( يريد إساعيل ، ملسو هيلع هللا ىلص بنة نبي ( يريد إسحاق )وإنك املسو هيلع هللا ىلص فقوله 

 .ملسو هيلع هللا ىلص )وإنك لتحت نبي ( يريد نفسه 
سبعة عر عامًا ، وكانت ذات حسب ملسو هيلع هللا ىلص مر صفية حن تزوجها رسول اه وكان ع

 ومال وخلق ودين .
،  وتوفيت ري اه عنها سنة مسن من اهجرة ي امدينة ، ي خافة معاوية 

 ودفنت بالبقيع .
 ميمونة بنت احارث ري اه عنها: -11

ي عمرة ملسو هيلع هللا ىلص ول اه زوجها رستأم امؤمنن ميمونة بنت احارث ري اه عنها 
القضاء ، ي السنة السابعة من اهجرة ، ودخل ها بَف خارج مكة ، وهي أخت أم 

  .ابنت احارث زوجة العباس ، ري اه عنه الفضل
                                                 

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

 .(9959)أخرجه الرمذي برقم صحيح/( 9)
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وكانت ميمونة ري اه عنها معروفة بالصاح والتقوى وصلة الرحم ، فلا تأيمت 
بالزواج ملسو هيلع هللا ىلص عى رسول اه  س  العزي ، أشار العباعبد م بن همن زوجها أي ر

أخت زوجته أم الفضل ري اه عنها ، فتزوجها فهي ، ها منها ، أنه أعرف الناس
إكرامًا ها ، ومواساة ها بعد فقد زوجها ، وتقديرًا لفضلها ، وحبيبًا ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه 

 لقومها ي اإسام كا تقدم .
 من اهجرة بَف ، ي نفس سنة إحدى ومسنعنها وتوفيت ميمونة ري اه 

 من عمرة القضاء . هفيه ، بعد منرفملسو هيلع هللا ىلص امكان الذي تزوجها 
َجَها َحَاًا، َوَبنَى ملسو هيلع هللا ىلص  اه َأنر َرُسوَل  ري اه عنها َصِم َعْن َمْيُموَنةَ اأَ َعْن َيِزيَد ْبِن  َتَزور

تِي َبنَى ِة الر َها َأَنا َواْبُن  ِهَا َحَاًا، وماتت بَف، فدفنها ِي الُظلر ِهَا فِيَها، َفنََزْلُت ِي َقْرِ
َوَضْعنَاَها ِي اللرْحِد، َماَل َرْأُسَها، َوَأَخْذُت ِرَداِئي َفَوَضْعُتُه حت رأسها، لار َعبراٍس، فَ 
 .() أخرجه ابن حبان .بن َعبراسافاجتذبه 

نها ، وآخرهن ميمونة مرأة ، أوهن خدجة ري اه عاإحدى عرة ملسو هيلع هللا ىلص فهذه أزواجه 
 ري اه عنها .

 :  ملسو هيلع هللا ىلصزوجات الرسول  حكمة تعدد -2
كام واآداب الزوجية التي حأمهات امؤمنن معلات ومفتيات ينقلن لأمة اأ

، ومن الصعب أن تقوم زوجة واحدة بنقل وإباغ تلك اأحكام   ملسو هيلع هللا ىلصحصل ي بيوته 
 .من بيوته اهامة ل تلك اأحكامامختلفة إى الناس، فاقتى اأمر تعدد أزواجه، لنق

اأسوة احسنة ي حسن اخلق ، وطيب العرة مع نسائه ، وما يفعل  ملسو هيلع هللا ىلصكا كان 
ختاف الطبائع واأعار االرجل مع أزواجه من تعليم ورمة ، وحسن عرة ، مع 

 والصفات .
ظيمة ، وم يكن هؤاء النساء من أزواجه ما يغرهن بالبقاء معه سوى هذه امهمة الع

بن  ملسو هيلع هللا ىلصهن فقد كن يعشن ي شظف من العيش ، وكن يطالبن بزيادة النفقة ، فخرر 
 قبول هذا امستوى من امعيشة، فاخرن البقاء معه كا قال سبحانه : الطاق أو

                             

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

، بنة عزيز ذلتابنة عدو لدود ، وابنة صديق ميم ، واوكان منهن الصغرة وامسنة ، و
ومنهن من ميزت بالر والتقوى وكثرة الصيام  ،ومنهن من يواسيها عن فقد زوجها

  .والقيام ، ومنهن من تزوجها ليؤلف قومها عى اإسام ، وحببه إليهم
مد ـجكثر أعداء اإسام من قريش وغطفان وهود وغرهم اقتضت احكمة أن يُ وما 

بعض أطراف هذا العداء ، وذلك باإصهار إى قبائل شتى ، أن أعراف  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 
مرأَم ، ولئا تستغل هذه امصالح االعرب كانت تقتي أن حمي أهل امرأة زوج 

، وحد لغره  ملسو هيلع هللا ىلصهذه الكيفية خاصًا برسول اه استغااً سيئًا ، جعل اه هذا التعدد 
                           من أمته أربع زوجات : 

                              
                                       
                           

 [ .99 /اأحزاب]                          
     له :  بأمهات امؤمنن قال اه  ملسو هيلع هللا ىلصوما مت امقاصد الكرى من زواجه 

                                         
 [ .99 /اأحزاب]                     
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 ملسو هيلع هللا ىلصأواد الرسول  – 3
 .وبنات  أبناءمن خدجة بنت خويلد ري اه عنها  ملسو هيلع هللا ىلص كان للرسول -9

 القاسم ، وعبد اه ، وقد ماتوا صغارًا . :فهم اأبناءأما 
 وأما البنات فهن أربع عى الرتيب :

 زينب ، ورقية ، وأم كلثوم ، وفاطمة ، ري اه عنهن .
  .ملسو هيلع هللا ىلصنات الرسول بن خاها أبو العاص بن الربيع ، وكانت أكر بافأما زينب فتزوجها 

جه رسول اه ، وما توفيت زور  وأما رقية ري اه عنها فتزوجها عثان بن عفان 
  .أختها أم كلثوم ري اه عنها ملسو هيلع هللا ىلص

ه منها احسن ل ، وولد بن أي طالب  وأما فاطمة ري اه عنها فتزوجها عِ
 واحسن ، وزينب وأم كلثوم ري اه عنهم أمعن .

توفاهن اه ي حياته إا فاطمة ري اه عنها ، فقد ماتت بعد وفاته  ملسو هيلع هللا ىلصته وميع بنا
 بسته أشهر كا تقدم . ملسو هيلع هللا ىلص
إبراهيم من ريته مارية القبطية ، ومات بعد ستة عر شهرًا من  ملسو هيلع هللا ىلصوولد للرسول  -9

 وادته.

 ثاثة : القاسم ، وعبد اه ، وإبراهيم . ملسو هيلع هللا ىلص هفأواد
 وم وفاطمة ، ري اه عنهم أمعن .وأم كلث ةوبناته أربع :زينب ورقي

 اللهم صل وسلم عى حمد وعى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه.
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 بيعة أي بكر الصديق باخافة  -12
أصاب الناس احزن واأسى عى فقدان رسول ملسو هيلع هللا ىلص بعد أن انتر خر وفاة رسول اه 

، للنظر ي  اعدةر ي سقيفة بني سجتمع اأنصاا، ملسو هيلع هللا ىلص دفن الرسول ، وقبل أن يُ ملسو هيلع هللا ىلص اه 
 ملسو هيلع هللا ىلص .أمر اخافة ، ومن سيكون خليفة للمسلمن بعد رسول اه 

ِر  :قال عن عمر بن اخطاب  َنا ِحَن َتَو إِار َأنر اأَْنَصاَر  ملسو هيلع هللا ىلصَنبِيرُه  اهَقْد َكاَن ِمْن َخَرِ
ِهْم ِي َسِقيَفِة َبنِي َس  ِِ َوالُزَبْرُ وَ َخاَلُفوَنا َواْجَتَمُعوا بَِأْرِ َمْن اِعَدَة، َوَخاَلَف َعنرا َع

َهاِجُروَن إَِى َأِي َبْكٍر. َفُقْلُت أَِي َبْكٍر: َيا َأَبا َبْكٍر اْنَطلِْق بِنَا إَِى َمَعُهَا، َواْجَتَمَع امُ 
ْوَنا ِمنُْهْم َلِقَينَا ِمنُْهْم َرُجَاِن إِْخَوانِنَا َهُؤاَِء ِمَن اأَْنَصاِر. َفاْنَطَلْقنَا ُنِريُدُهْم، َفَلار َدنَ 

َهاِجِريَن؟ َفُقْلنَا: ْيَن ُتِريُدوَن َيا َمْعَرَ امُ َقْوُم، َفَقااَ: أَ الَصاِحَاِن، َفَذَكَرا َما َمَاَى َعَلْيِه 
ُبوُهُم، اْقُضوا َأْمَرُكْم . ُنِريُد إِْخَواَننَا َهُؤاَِء ِمَن اأَْنَصاِر . َفَقااَ: اَ َعَلْيُكْم َأْن اَ َتْقرَ 

ل  َبْنَ اه َفُقْلُت: وَ  َلنَْأتَِينرُهْم . َفاْنَطَلْقنَا َحترى َأَتْينَاُهْم ِي َسِقيَفِة َبنِي َساِعَدَة، َفإَِذا َرُجل  ُمَزمر
َما َلُه؟ َقاُلوا: ُيوَعُك . َظْهَراَنْيِهْم. َفُقْلُت: َمْن َهَذا؟ َفَقاُلوا: َهَذا َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة. َفُقْلُت: 

َد َخطِيُبُهْم، َفَأْثنَى َعَى  ا َبْعُد َفنَْحُن  اهَفَلار َجَلْسنَا َقلِيًا َتَشهر بَِا ُهَو َأْهُلُه، ُثمر َقاَل: َأمر
، َوَقْد َدفرْت ِم، َوَأْنُتْم َمْعَرَ امُ َوَكتِيَبُة اِإْساَ  اهَأْنَصاُر  ة  ِمْن َقْوِمُكْم، َهاِجِريَن َرْهط  َدافر

َتِزُلوَنا ِمْن َأْصلِنَا َوَأْن َحُْضنُوَنا ِمَن اأَْمِر . َفَلار َسَكَت َأَرْدُت َأْن  َفإَِذا ُهْم ُيِريُدوَن َأْن َخْ
ْرُت َمَقاَلًة َأْعَجَبْتنِي ُأِريُد َأْن ُأَقِدَمَها َبْنَ َيَدي َأِي َبْكرٍ  نُْت ُأَداِرى ، َوكُ َأَتَكلرَم َوُكنُْت َزور

ِد، َفَلار َأَرْدُت َأْن َأَتَكلرَم َقاَل َأُبو َبْكٍر: َعَى ِرْسِلَك . َفَكِرْهُت َأْن ُأْغِضَبُه، ِمنُْه َبْعَض احَ 
ِي َتْزِويِري َما َتَرَك ِمْن َكلَِمٍة َأْعَجَبْتنِي  واهَفَتَكلرَم َأُبو َبْكٍر َفَكاَن ُهَو َأْحَلَم ِمنِي َوَأْوَقَر ، 

إِار َقاَل ِي َبِدَهتِِه ِمْثَلَها َأْو َأْفَضَل ِمنَْها، َحترى َسَكَت. َفَقاَل: َما َذَكْرُتْم فِيُكْم ِمْن َخْرٍ 
، َوَلْن ُيْعَرَف َهَذا اأَْمُر إِار ِهََذا  ًبا َعَرِب َنَس الِي ِمْن ُقَرْيٍش، ُهْم َأْوَسُط احَ َفَأْنُتْم َلُه َأْهل 

َُا ِشْئُتْم. َفَأَخَذ بَِيِدي، وَ  ، َفَباِيُعوا َأهر ُجَلْنِ بَِيِد َوَداًرا، َوَقْد َرِضيُت َلُكْم َأَحَد َهَذْيِن الرر
َها، َكاَن َأِي ُعَبْيَدَة ْبِن اجَ  اِح َوْهَو َجالِس  َبْينَنَا، َفَلْم َأْكَرْه ِمرا َقاَل َغْرَ َم  واهرر َأْن ُأَقدر

َر َعَى َقْوٍم فِيِهْم َأُبو َبْكٍر ،َفتُ  ر ِمْن َأْن َأَتَأمر ََ َب ُعنُِقي اَ ُيَقِرُبنِي َذلَِك ِمْن إِْثٍم، َأَحبر إِ  ْرَ
ِِ ِعنَْد  ر َنْف ََ ْنَصاِر: ْوِت َشْيًئا اَ َأِجُدُه اآَن . َفَقاَل َقاِئل  ِمَن اأَ امَ اللرُهمر إِار َأْن ُتَسِوَل إِ

ُك، َوُعَذْيُقَها امُ أَ  ُب، ِمنرا َأِمر  ، َوِمنُْكْم َأِمر  ، َيا َمْعَرَ ُقَرْيٍش . َنا ُجَذْيُلَها امَُحكر َرجر
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َفَكُثَر اللرَغُط، َواْرَتَفَعِت اأَْصَواُت َحترى َفِرْقُت ِمَن اِاْختَِاِف. َفُقْلُت: اْبُسْط َيَدَك َيا َأَبا 
َهاِجُروَن، ُثمر َباَيَعْتُه اأَْنَصاُر ، َوَنَزْوَنا َعَى َسْعِد ْبِن َفَباَيْعُتُه، َوَباَيَعُه امُ  َدهُ َبْكٍر . َفَبَسَط يَ 

 :َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة. َقاَل ُعَمرُ  اهُعَباَدَة. َفَقاَل َقاِئل  ِمنُْهْم: َقَتْلُتْم َسْعَد ْبَن ُعَباَدَة . َفُقْلُت: َقَتَل 
َنا ِمْن َأْمٍر َأْقَوى ِمْن ُمَباَيَعِة َأِي َبْكٍر، َخِشينَا إِْن َفاَرْقنَا  َوإِنرا َواه َما َوَجْدَنا فِيَا َحَرْ

ا َباَيْعنَاُهْم َعَى َما اَ َنْرَى،  : َأْن ُيَباِيُعوا َرُجًا ِمنُْهْم َبْعَدَنا، َفإِمر ا الَقْوَم َوَمْ َتُكْن َبْيَعة  َوإِمر
، َفَمْن َباَيَع َرُجًا َعَى َغْرِ َمُشوَرٍة ِمَن اُمْسلِِمَن، َفَا ُيَتاَبُع ُهَو ُنَخالُِفُهْم  َفَيُكوُن َفَساد 

ًة َأْن ُيْقَتاَ  ِذي َباَيَعُه، َتِغرر  .()البخاريأخرجه  .َواَ الر
َقْد َأَمَر َأَبا َبْكٍر َأْن ملسو هيلع هللا ىلص  اه ْنَصاِر، َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنر َرُسوَل اأَ َيا َمْعَرَ  : وقال عمر 

َم َأَبا َبْكٍر؟  .َيُؤمر النراَس؟ َفَأُيُكْم َتطِيُب َنْفُسُه َأْن َيَتَقدر
َم َأَبا َبْكرٍ اه ْنَصاُر: َنُعوُذ بِ اأَ َفَقاَلِت    .()أمدأخرجه  .َأْن َنَتَقدر
َا َيُكوُن اإِ َهاِجِريَن، َوإِنر امُ اَن ِمَن كَ ملسو هيلع هللا ىلص  اه َقاَم َزْيُد ْبُن َثابٍِت َفَقاَل: إِنر َرُسوَل و َماَم إِنر

 .ملسو هيلع هللا ىلص اه ُمَهاِجِريَن، َوَنْحُن َأْنَصاُرُه َكَا ُكنرا َأْنَصاَر َرُسوِل ـالِمَن 
ا ِمْن َحي  َيا َمْعَرَ  ، ُثمر َقاَل:  ْنَصاِر، َوَثبرَت َقاِئَلُكمْ اأَ َفَقاَم َأُبو َبْكٍر، َفَقاَل: َجَزاُكُم اهُ َخْرً

 .() أخرجه أمد .َلْو َفَعْلُتْم َغْرَ َذلَِك مََا َصاَحْنَاُكمْ اه وَ 
  عدم حرص أي بكر : عى اخافة 

ختاف والفتنة قبل ها، حريصًا عى اخافة ، وإنا ما خاف اا وم يكن أبو بكر 
 وأرضاه . خشية أن تقع فتنة أربى من تركه قبوها ، 

قال : ما كنت حريصًا عى اإمارة يومًا وا ليلة ، وا سألتها  ا خطب أبو بكر وم
 ي ر وا عانية .

  : البيعة العامة 
ثنن ، يوم وفاة ي سقيفة بني ساعدة يوم ااباخافة  مت بيعة أي بكر الصديق 

فكانت جتمع الناس ي امسجد ، ا ، فلا كان الغد صبيحة يوم الثاثاءملسو هيلع هللا ىلص النبي 
، ثم له من عموم امسلمن، وخطب ي ذلك اليوم عمر بن اخطاب البيعة العامة 

 .خطب أبو بكر 
                                                 

 (.9999اري برقم )أخرجه البخ( 9)

 .(999) أخرجه أمد برقم  حسن/ (9)
 ( .99999)  أخرجه أمد برقم  صحيح/(9)
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 :خطبة عمر  -3
، َوَذلَِك الَغَد  َأَنس ْبن َمالٍِك  عن ُه َسِمَع ُخْطَبَة ُعَمَر اآِخَرَة ِحَن َجَلَس َعَى امِنَْرِ َأنر

َد َوَأُبو َبْكٍر َصاِمت  اَ َيَتَكلرُم، َقاَل: ُكنُْت َأْرُجو َأْن َيِعيَش ، فَ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َيْوٍم ُتُوِيَ النربُِي  َتَشهر
د  ـَحترى َيْدُبَرَنا، ُيِريُد بَِذلَِك َأْن َيُكوَن آِخَرُهْم، َفإِْن َيُك مُ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل اه  َقْد َماَت، ملسو هيلع هللا ىلص َحمر

َتُدوَن بِِه، َهَدى اه مُ َفإِنر اه َتَعاَى َقْد َجَعَل َبْنَ َأْظُهِرُكْم ُنو ْ ََ ًدا ـًرا  ، َوإِنر َأَبا َبْكٍر ملسو هيلع هللا ىلص َحمر
ُه َأْوَى امُْسِلِمَن بُِأُموِرُكْم، َفُقوُموا َفَباِيُعوهُ ملسو هيلع هللا ىلص َصاِحُب َرُسوِل اه  ، َفإِنر  .، َثاِيَ اْثنَْنِ

ِة َعَى  َوَكاَنْت َطاِئَفة  ِمنُْهْم َقْد َباَيُعوُه َقْبَل َذلَِك ِي َسِقيَفةِ  َبنِي َساِعَدَة، َوَكاَنْت َبْيَعُة الَعامر
امِنَْرِ َقاَل الُزْهِرُي: َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َسِمْعُت ُعَمَر َيُقوُل ِأَِي َبْكٍر َيْوَمِئٍذ: اْصَعِد 

ةً  ، َفَباَيَعُه النراُس َعامر ، َفَلْم َيَزْل بِِه َحترى َصِعَد امِنَْرَ  .()البخاريأخرجه  .امِنَْرَ
 :خطبة أي بكر الصديق  -4

، وصعد امنر ، وخطب ي الناس ، فحمد اه تعاى وأثنى عليه ثم قام أبو بكر 
ُكْم ، بالذي هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، َأُهَا النراُس ، َفإِِي َقْد ُوِليُت َعَلْيُكْم َوَلْسُت بَِخْرِ

ْدُق َأَماَنة  ، وَ َفإِْن َأْحَسنُْت َفَأِعي َكِذُب ِخَياَنة  ، النُوِي ؛ َوإِْن َأَسْأُت َفَقِوُموِي ؛ الصر
ِعيُف فِيُكْم َقِوي  ِعنِْدي ُه إْن َشاَء اه ، وَ  َوالضر َقِوُي فِيُكْم َضِعيف  الَحترى ُأِريَح َعَلْيِه َحقر

َهُْم اه اجِ َيَدُع َقْوم   قر ِمنُْه إْن َشاَء اه ، َا احَ ِعنِْدي َحترى آُخَذ  َهاَد ِي َسبِيِل اه إار َرَ
ُهْم اه بِ البِالُذِل ، َوَا َتِشيُع  َأَطْعُت اه  َبَاِء ؛ َأِطيُعوِي َماالَفاِحَشُة ِي َقْوٍم َقُط إار َعمر

َِ َعَليْ   .() ُكْم.َوَرُسوَلُه ، َفإَِذا َعَصْيُت اه َوَرُسوَلُه َفَا َطاَعَة 
 بإماع امسلمن ، واحمد ه رب العامن. وهكذا مت بيعة أي بكر الصديق 

، من أول يوم أو ثاي يوم من وفاة ، والزبر بن العوام وبايع عى بن أي طالب 
 ملسو هيلع هللا ىلص .رسول اه 

ْنَصاِر َفَجَعَل اأَ َطَباُء َقاَم ُخ ملسو هيلع هللا ىلص  ا ُتُوِيَ َرُسوُل اه مر َقاَل:  ْدِرِي اخُ َعْن َأِي َسِعيٍد 
ُجُل ِمنْ  َكاَن إَِذا اْسَتْعَمَل َرُجًا ملسو هيلع هللا ىلص  َهاِجِريَن إِنر َرُسوَل اه ُهْم، َيُقوُل: َيا َمْعَرَ امُ الرر

َ َهَذا  ِِ ا ِمنُْكْم وَ اأَ ِمنُْكْم َقَرَن َمَعُه َرُجًا ِمنرا، َفنََرى َأْن َي ِمنرا، َخُر اآْمَر َرُجَاِن َأَحُدُمَ
ملسو هيلع هللا ىلص  ْنَصاِر َعَى َذلَِك، َفَقاَم َزْيُد ْبُن َثابٍِت، َفَقاَل: إِنر َرُسوَل اه اأَ َقاَل: َفَتَتاَبَعْت ُخَطَباُء 

                                                 
 (.9995( أخرجه البخاري برقم )9)

 (.9/999سحاق ) إابن أخرجه / صحيح( 9)
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َهاِجِريَن، َوَنْحُن َأْنَصاُرُه َكَا ُكنرا َأْنَصاَر نر اِإَماَم َيُكوُن ِمَن امُ َهاِجِريَن، َوإِ َكاَن ِمَن امُ 
ا َيا َمْعَرَ »، َفَقاَل:  ، َفَقاَم َأُبو َبْكٍر ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اه  ْنَصاِر، َوَثبرَت اأَ َجَزاُكُم اه َخْرً

ُثمر َأَخَذ َزْيُد ْبُن َثابٍِت بَِيِد َأِي « َأَما َلْو َفَعْلُتْم َغْرَ َذلَِك مََا َصاَحْنَاُكمْ »ُثمر َقاَل: « َقاِئَلُكمْ 
نَْرِ َنَظَر ِي امِ ُبُكْم، َفَباَيُعوُه، ُثمر اْنَطَلُقوا، َفَلار َقَعَد َأُبو َبْكٍر َعَى َبْكٍر، َفَقاَل: َهَذا َصاحِ 

ْنَصاِر َفَأَتْوا بِِه، َفَقاَل َأُبو َبْكِر: اْبُن اأَ َناس  ِمَن  مَ َقْوِم َفَلْم َيَر َعلًِيا َفَسَأَل َعنُْه، َفَقاالُوُجوِه 
ْسلِِمَن؟ َفَقاَل: َا َتْثِريَب َيا َخلِيَفَة َأَرْدَت َأْن َتُشقر َعًصا امُ  نُهُ َوَختَ ملسو هيلع هللا ىلص  َعِم َرُسوِل اه 

 .() أخرجه احاكم .َفَباَيَعهُ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل اه 
كا قاله م ينص عى اخافة عينًا أحد من الناس ، ا أي بكر ملسو هيلع هللا ىلص والرسول 

 .كا يقوله طائفة من الرافضة  بعض الناس ، وا لعِ 
أشار إشارات قوية يفهمها كل ذي لب وعقل ، إى أن اأوى باخافة أبو ملسو هيلع هللا ىلص ولكنه 

، وبعثه أمرًا ملسو هيلع هللا ىلص ، ومن ذلك تقديمه ي الصاة ، حن مرض الرسول  بكر الصديق 
 وغر ذلك .واختياره رفيقًا له ي اهجرة، عى احج ي السنة التاسعة للهجرة 
بعد ستة أشهر من وفاة رسول   بايع أبا بكر   وما وقع ي الصحيحن من أن علياً 

بايع أواً مع  ، فإن عليًا ملسو هيلع هللا ىلص ، وذلك حن توفيت فاطمة بنت رسول اه ملسو هيلع هللا ىلص اه 
 الناس البيعة العامة عى امنر .

بسبب حقها ي  وما حصل من فاطمة ري اه عنها من عتب عى أي بكر 
 .«ما تركناه فهو صدقة  ، نورثا »قال: ملسو هيلع هللا ىلص امراث ، وم تعلم أن النبي 

أن جدد البيعة  فلم تكلم فاطمة ري اه عنها الصديق حتى ماتت ، فاحتاج عِ 
 .أي بكر الصديق 

من أول يوم ، وشهد معه الصلوات ،  ، فإنه بايع أبا بكر  وهذا هو الائق بعِ 
 وبذله النصيحة وامشورة بن يديه ، ري اه عنهم أمعن .

 
 

*       *       *       *      * 

                                                 
 .(9999) أخرجه احاكم برقم  صحيح/ (9)



 

 
 
 
 

  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول دائل نبوة 

 شتمل عى ما يي :  تو
 ملسو هيلع هللا ىلص بالرسولبشارات اأنبياء السابقن  -1
 لو م يكن نبيًا حَذر اأنبياء منه ملسو هيلع هللا ىلصأنه  -2

  كان ايرى رؤيا ي امنام إا جاءت كا رآها ملسو هيلع هللا ىلصأنه  -3
 ملسو هيلع هللا ىلصسراق اجن للسمع قبيل بعثته انقطاع ا -4
 ملسو هيلع هللا ىلصإنزال القرآن الكريم عليه  -5
 العادة مرارًا ي أمور كثرة ملسو هيلع هللا ىلصللنبي خرق  أن اه  -3
 ملسو هيلع هللا ىلص للرسولنات اتوقر بعض اجادات واحيو -2
 عن أمور حصل ي امستقبل فحصلت ملسو هيلع هللا ىلص إخباره -1

 فصدقها الطب احديث ملسو هيلع هللا ىلص امعجزات واأخبار التي أخر ها -3

 رابعالبــاب ال
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 ملسو هيلع هللا ىلصدائل نبوة الرسول 
ه بالدائل العظيمة ، واآيات درمة للعامن ، وأي ملسو هيلع هللا ىلصرسوله حمدًا  بعث اه 
كا  ،الكثرة، الدالة عى وجوب اإيان به ، وصدق رسالتهوامعجزات ، العجيبة

                            قال سبحانه : 
 [ .9 /اجمعة]                          

ْنبَِياِء َنبِي  إِار ُأْعِطَي َما ِمْثلُه آَمَن اأَ َما ِمن  »  : ملسو هيلع هللا ىلص النبيقال : قال   وعن أي هريرة
َا  ،َبَرُ الَعَلْيِه  ِذي ُأوتِيُت َوْحًياَوإِنر ر  اهَأْوَحاُه  َكاَن الر ََ َفَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكَثَرُهْم َتابًِعا  ،إِ
 .()متفق عليه «ِقَياَمةِ الَيْوَم 

 كثرة وهذه أمها : ملسو هيلع هللا ىلصودائل نبوته 
 كا قال سبحانه :  ملسو هيلع هللا ىلصفقد بر به عيسى ،  ملسو هيلع هللا ىلصبشارات اأنبياء السابقن به  اأوى :

                                                
 [ .9 /الصف]                               

   والذين معه ي التوراة واإنجيل كا قال سبحانه :  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء وصف النبي 
                                       

                                            
                               

 [ .95 /الفتح]                      
   وجاء النص ي القرآن ي حق ميع اأنبياء باإقرار بنبوته كا قال سبحانه : 

                               
                              

 [ .99 /آل عمران]               
مسجلة ي كتب أهل الكتاب ، شهد ها بعض علاء  ملسو هيلع هللا ىلصوما كانت نبوة حمد 
رات وعامات اعليه من أم ا رأوَا ِـ قبل البعثة وبعدها، لِ  ملسو هيلع هللا ىلصاليهود والنصارى للنبي 

                            النبوة : 
 [ .999 /البقرة]                           

                                                 
 (.999( واللفظ له ، ومسلم برقم )9599البخاري برقم ) ، أخرجهمتفق عليه( 9)
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ي التوراة:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عبد اه بن عمرو ري اه عنها أنه قال ي صفة رسول اه 
ُه َمَْوُصوف  ِي الترْوَراِة بَِبْعِض ِصَفتِِه ِي   واه نربُِي إِنرا َأْرَسْلنَاَك َشاِهًدا َيَأُهَا ال : ُقْرآنِ الإِنر

ْيُتَك امَُتَوِكَل ، َلْيَس بَِفظ   َِ ، َسمر ا َوَنِذيًرا ، َوِحْرًزا لُِأِمِيَن ، َأْنَت َعْبِدي َوَرُسو َوُمَبِرً
ِيَئَة ، وَ  ِيَئِة السر اٍب ِي اأَْسَواِق ، َوا َيْدَفُع بِالسر َلكِْن َيْعُفو َوَيْغِفُر ، َوا َغلِيٍظ ، َوا َصخر

َة  اهَوَلْن َيْقبَِضُه  ، َوَيْفَتُحوا  اهَعْوَجاَء ، بَِأْن َيُقوُلوا : ا إَِلَه إِا الَتَعاَى َحترى ُيِقيَم بِِه امِلر
 .()البخاريه أخرج  .ُغْلًفا ِهَا َأْعُينًا ُعْمًيا ، َوآَذاًنا ُصًا ، َوُقُلوًبا

وهي التوراة   ،بشهادة من عنده علم الكتاب ملسو هيلع هللا ىلصعى نبوة حمد   وقد استشهد اه
                         واإنجيل كا قال سبحانه : 

 [ .99 /الرعد]                   
وجد هذا التحذير ي كتبهم ، بينا لر اأنبياء منه ، ولو م يكن نبيًا حذر  ملسو هيلع هللا ىلصأنه  الثانية :

 قع خاف ذلك .الوا
فقد انترت دعوته ي مشارق اأرض ومغارها ، وعم دينه أقطار اأرض ، ولو كان 
كذابًا حذر منه اأنبياء من قبله ، وحذروا أمهم من اتباعه كا حذروهم من اتباع 

، والثناء  ملسو هيلع هللا ىلصالدجال ، وما م حصل يء من ذلك ، بل حصل من اأنبياء مدحه 
، خالفته ، فدل ذلك عى صدق نبوته، واأمر باتباعه ، والنهي عن  عليه ، والبشارة به

           وإنه رسول اه الذي برت به اأنبياء أمهم : 
  [ . 99/الرعد]                          

                                              
 [. ٥/الصف]                                 

 كا رآها مثل فلق الصبح . جاءتكان ايرى رؤيا ي امنام إا  ملسو هيلع هللا ىلصأنه  الثالثة :
إى أرض فيها نخل ، فوقع اأمر كا رأى ، وهاجر هاجر ي امنام أنه  ملسو هيلع هللا ىلصفقد رأى 

 .إى امدينة
َة إَِى َأْرٍض مَ َرَأْيُت ِي ا»قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  موسى عن أي  نَاِم َأِي ُأَهاِجُرِمْن َمكر

َا  ِِ إَِى َأهر  .()متفق عليه«ِدينَُة َيْثِرُب َفإَِذا ِهَي امَ  ،ُة َأْو َهَجرُ َيَامَ الِهَا َنْخل  َفَذَهَب َوَه
                                                 

 (.9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.9999( واللفظ له ، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
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فوقع ذلك ، ودخل أنه سيدخل امسجد احرام بعد هجرته إى امدينة  ملسو هيلع هللا ىلصورأى 
               ًا كا قال سبحانه : امسجد احرام فاح

                               
 [ .99 /الفتح]                   

كثرة ، ومن أراد معرفتها ، فعليه بكتاب التعبر من صحيح  ملسو هيلع هللا ىلصورؤاه الصادقة 
  البخاري ، وكتاب الرؤيا من صحيح مسلم .

 . ملسو هيلع هللا ىلصسراق اجن للسمع قبيل بعثته اع اانقط الرابعة :
فيزيدون عليه، فلا من الساء، وتلقيه إى الكهان  السمع تسرقفقد كانت الشياطن 

سراق السمع ي د اعوصار من يق ُحجبت الشياطن عن السمع، ملسو هيلع هللا ىلصقرب أمر مبعثه 
         رمى بشهاب ثاقب كا قال سبحانه عن اجن : الساء يُ 

                                            
 [ .5 – 9 /اجن]        

، وأسلمت اجن ،  ملسو هيلع هللا ىلصعث وظنت قريش أن ذلك عامة عى قيام الساعة ، ولكن ما بُ 
عرفت سبب منعها من السمع ، وأنه لئا ختلط الوحي بغره ، كا زكى اه وحيه 

                                  بقوله : 
 [ .999 – 999 /الشعراء]      

 . ملسو هيلع هللا ىلصإنزال القرآن الكريم عليه  اخامسة :
           كا قال سبحانه :  ملسو هيلع هللا ىلصوالقرآن من أعظم دائل نبوته 

 [ .99 /احجر]          
 والقرآن الكريم معجز ي ذاته من سبعة وجوه : 

وفصاحته وباغته ، وظنت قريش أفصح الناس لسانًا أها تستطيع  القرآن بيان اأول :
                    اإتيان بمثله كا قال اه عنهم : 

 [ .99 /اأنفال]                         
 فنزل القرآن بتحدهم عى ثاث مراحل : 

، ، ثم حداهم أن يأتوا بسورة مثلهر مثله بعر سو ابمثله .. ثم حداهم أن يأتو اأن يأتو
فعجزوا مع شدة حرصهم عى مغالبة القرآن ، فقطع اه طمعهم ي معارضة كتابه إى 
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                           قيام الساعة بقوله : 
  [ .99 /اإراء]                     

والزيادة والنقصان عى مر العصور والدهور  ،والتغير حفظه من التحريف الثاي :
 [.5/احجر]                  إى قيام الساعة كا قال سبحانه: 

صدق اأخبار التي تضمنها ، سواء التي مضت ، أم التي حصلت أثناء نزول  الثالث :
 القرآن ، أو اأخبار التي ستقع ي امستقبل .

خلق السموات واأرض وما فيها ، وقصة آدم وإبليس ،  فاأخبار التي مضت كأخبار
 وقصص اأنبياء السابقن مع أقوامهم .

وأما اأخبار التي نزلت مع التنزيل كاآيات التي نزلت ي كشف أحوال امنافقن ، 
 واآيات التي فيها إجابة السائلن 

القرآن  به ما أخر وأما اأخبار التي فيها كشف ما سيأي ي امستقبل فوقعت مطابقة
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 :

 [.١١١/اأنعام]                          
رآن من تريع وأحكام تصلح جميع اخلق ، وجميع حسن ما تضمنه الق الرابع :

صلح العباد ي دنياهم مل ميع ما يُ شاأزمنة واأمكنة ، وجميع اأحوال، وت
                  وأخراهم ي كل يء : 

 [ .٨٢ /النحل]        
لقرآن قرر حتواها القرآن الكريم ، فعاوة عى أن ااكثرة العلوم التي  اخامس :

غرف منه االعقيدة الصحيحة ، وهدم أساطر اخرافة ، وقرر اأحكام احسنة ، فقد 
 علاء النحو والباغة واللغة وغرهم شتى العلوم .

 أنه معروف عند قومه أنه أمي  ؛صادق فيا بلغه عن ربه  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا يدل عى أن النبي 
          حي من ربه : ما جاء به و يقرأ وا يكتب ، ما يدل عى أن ا

                               
 [ .95 – 99 /العنكبوت]                     
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 تأثر القرآن ي النفوس التأثر البليغ ، سواء كانت نفوسًا مؤمنة أو كافرة أو السادس :
                         مادات : أو  حيوانات

                               
 [ .99 /الزمر]                       

                  وعن تأثره ي اجادات قال سبحانه : 
 [.99/احر]        

             وعن تأثره ي نفوس امؤمنن قال اه سبحانه : 
 [ .9 /اأنفال]                              

           وعن تأثره ي نفوس الكفار كا قال سبحانه عن النصارى : 
                                

 [ .99 /امائدة]      
ْقَرُأ ِي امَْغِرِب بِالُطوِر، َفَلار َبَلَغ َهِذِه يَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قال: سمعت وعن جبر بن مطعم 

                                      َيةَ اآ
 .()عليه متفق.َقاَل:َكاَد َقْلبِي َأْن َيطِرَ                     

أمر اه ي القرآن بأكل  فقد ،من اأمراض البدنية والقلبية القرآنستشفاء باا السابع :
وحرم اخمر والزنا والفواحش ، وبعد امرض أمر  ،الطيبات ، واجتناب اخبائث

                ستشفاء بالرقية والعسل : تداوى واالبا
 [ .99 /اإراء]                ڭ  

                                وقال سبحانه : 
 [ .99 /يونس]         

 واآن نعود إى تكميل دائل نبوته .
 خرق له العادة مرارًا ي أمور كثرة . أن اه  ملسو هيلع هللا ىلصمن دائل نبوته  السادسة :

أكثر من عر  ملسو هيلع هللا ىلص، وقد حصل هذا للنبي  ملسو هيلع هللا ىلصومن ذلك تكثر الطعام بركة دعائه 
 مرات ، وكلها ي الصحيحن وغرما .

                                                 
 (.999( واللفظ له ، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
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ملسو هيلع هللا ىلص ْبُن َعْمِرو ْبِن َحَراٍم ، َوَعَلْيِه َدْين  ، َفاْسَتَعنُْت النربِير  اهُتُوِيَ َعْبُد  : َقاَل  َجابِرٍ  َعنْ 
َِ النربُِي ملسو هيلع هللا ىلص َطَلَب النربُِي َعَى ُغَرَماِئِه ، َأْن َيَضُعوا ِمْن َدْينِِه ، فَ  إَِلْيِهْم َفَلْم َيْفَعُلوا ، َفَقاَل 

َعْجَوَة َعَى ِحَدٍة ، َوَعْذَق َزْيٍد َعَى ِحَدٍة ، ُثمر ال ،اْذَهْب َفَصنِْف َمَرَك َأْصنَاًفا » ملسو هيلع هللا ىلص:
ر  ََ َء َفَجَلَس َعَى َأْعَاُه ، َأْو ِي ، َفَجاملسو هيلع هللا ىلص ، َفَفَعْلُت ، ُثمر َأْرَسْلُت إَِى النربِِي « َأْرِسْل إِ

ُه َمْ «كِْل لِْلَقْوِم »َوَسطِِه ، ُثمر َقاَل :  ، َفكِْلُتُهْم َحترى َأْوَفْيُتُهُم الرِذي َهُْم ، َوَبِقَي َمِْري َكَأنر
ء   ْعبِِي  َعنْ  : فَِراس   َوَقاَل  . َينُْقْص ِمنُْه َيْ َثنِي الشر ، َفَا َزاَل ملسو هيلع هللا ىلص ، َعِن النربِِي  َجابِر   ، َحدر

اُه   .() البخاريأخرجه .َيكِيُل َهُْم َحترى َأدر
َمًَصا ملسو هيلع هللا ىلص ا ُحِفَر اخَنَْدُق َرَأْيُت بِالنربِِي مر  :  َعنُْهَا َقاَل َرِيَ اه َعْبِد اه ْبن َجابِرعن و

ء  ؟ َفإِِي َرَأْيُت بَِرُسوِل اه  ملسو هيلع هللا ىلص َشِديًدا ، َفاْنَكَفْأُت إَِى اْمَرَأِي َفُقْلُت : َهْل ِعنَْدِك َيْ
ر ِجَراًبا فِيِه َصاع  ِمْن َش  ََ ْيَمة  َداِجن  َفَذَبْحُتَهاَمًَصا َشِديًدا ، َفَأْخَرَجْت إِ  ،ِعٍر َوَلنَا ُهَ

ْعُتَها ِي ُبْرَمتَِها ِعَر، َفَفَرَغْت إَِى َفَراِغي َوَقطر ْيُت إَِى َرُسوِل اه  ،َوَطَحنَِت الشر ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمر َولر
َفُقْلُت : َيا َرُسوَل اه  َوبَِمْن َمَعُه ، َفِجْئُتُه َفَساَرْرُتُه ،ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت : َا َتْفَضْحنِي بَِرُسوِل اه 

ْيَمًة َلنَا َوَطَحنرا َصاًعا ِمْن َشِعٍر َكاَن ِعنَْدَنا َفَتَعاَل َأْنَت َوَنَفر  َمَعَك ، َفَصاَح النربُِي  ،َذَبْحنَا ُهَ
  .«ُكْم نََع ُسوًرا َفَحير َهًا بِ نَْدِق إِنر َجابًِرا َقْد َص اخَ َيا َأْهَل  »َفَقاَل : ملسو هيلع هللا ىلص 
بُِزنر َعِجينَُكمْ  ،َا ُتنِْزُلنر ُبْرَمَتُكمْ »ملسو هيلع هللا ىلص: اَل َرُسوُل اه َفقَ  ْ ََ َفِجْئُت  «َحترى َأِجيَء  ،َوَا 

َيْقُدُم النراَس َحترى ِجْئُت اْمَرَأِي، َفَقاَلْت : بَِك َوبَِك ، َفُقْلُت : َقْد ملسو هيلع هللا ىلص َوَجاَء َرُسوُل اه 
َلُه َعِجينًا َفَبَصَق فِيِه َوَباَرَك ، ُثمر َعَمَد إَِى ُبْرَمتِنَا َفَبَصَق  َفَعْلُت الرِذي ُقْلِت ، َفَأْخَرَجْت 

َوُهْم « اْدُع َخابَِزًة َفْلَتْخبِْز َمِعي َواْقَدِحي ِمْن ُبْرَمتُِكْم َوَا ُتنِْزُلوَها  »َوَباَرَك ، ُثمر َقاَل : 
وُه َواْنَحَرُفوا َوإِنر ُبْرَمَتنَا َلَتِغُط َكَا ِهَي َوإِنر َعِجينَنَا َفُأْقِسُم بِاه َلَقْد َأَكُلوا َحترى َتَركُ   ،ف  ال

 .()عليه متفق .َلُيْخَبُز َكَا ُهوَ 
ِة َأْضَياَف اِإْساِم ا يَ َقاَل : َكاَن َأهْ   َأِي ُهَرْيَرةَ  َعنْ و ْأُووَن َعَى َأْهٍل َوا ُل الُصفر

الرِذي ا إَِلَه إِا ُهَو إِْن ُكنُْت أَْعَتِمُد بَِكبِِدي َعَى اأَْرِض ِمَن اجُوِع َوَأُشُد  وواه، َمالٍ 
ِذي يَ وِع ، َوَلَقْد َقَعْدُت َيْوًما َعَى َطِرياجُ َجَر َعَى َبْطنِي ِمَن احَ  ْخُرُجوَن فِيِه ، ـِقِهُم الر

َعزر َوَجلر َما َأْسَأُلُه إِا لُِيْشبَِعنِي ، َفَمرر َوَمْ  اهُتُه َعْن آَيٍة ِمْن كَِتاِب الَفَمرر ِي َأُبو َبْكٍر َفَس 
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ْسَأُلُه إِا لُِيْشبَِعنِي َفَمرر َوَمْ َعزر َوَجلر َما أَ  اهُتُه َعْن آَيٍة ِمْن كَِتاِب الَيْفَعْل ، ُثمر َمرر ُعَمُر َفَس 
َم ِحَن َرآِي ، َوَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َقاِسِم الَيْفَعْل ، ُثمر َمرر ِي َأُبو  ، ُقْلُت: َلبرْيَك َيا «َيا َأَبا ِهر  »َفَتَبسر

َِ ، َفَوَجَد ، َوَمَى َفَأْتَبْعُتُه َوَدَخَل َمنِْزَلُه ، َفاْسَتْأذَ «ْق اح»، َفَقاَل:  اهَرُسوَل  ْنُت َفَأِذَن 
َبُن َلُكْم ؟  »َقَدًحا ِمْن َلَبٍن ، َفَقاَل :    .ِقيَل : َأْهَداُه َلنَا ُفان  «ِمْن َأْيَن َهَذا اللر

ِة َفاْدُعُهمْ اح »  : ، ُقْلُت : َلبرْيَك ، َقاَل «َأَبا ِهر   »: ملسو هيلع هللا ىلص اهَفَقاَل َرُسوُل   ،«ْق إَِى َأْهِل الُصفر
َأْضَياُف اِإْساِم ، َوا َيْأُووَن َعَى َأْهٍل َوا َماٍل ، َوإَِذا َأَتْتُه َصَدَقة  َبَعَث ِهَا إَِلْيِهْم ،  َوُهمْ 

َكُهْم فِيَها ، ة  َأْرَسَل إَِلْيِهْم َفَأَصاَب ِمنَْها َوَأْرَ َفَساَءِي  َوَمْ َيَتنَاَوْل ِمنَْها َشْيًئا ، َوإَِذا َأَتْتُه َهِدير
ِة َوَأَنا َرُسوُلُه إَِلْيِهْم َفَسَيْأُمُرِي َأْن ُأِديَرُه اللَِك ، َوُقْلُت : َما َهَذا ذَ  َقَدُح َبْنَ َأْهِل الُصفر

َعَلْيِهْم َفَا َعَسى َأْن ُيِصيَبنِي ِمنُْه َوَقْد ُكنُْت َأْرُجو َأْن ُأِصيَب ِمنُْه َما ُيْغنِينِي َوَمْ َيُكْن ُبد  
ْم ، َفَلار َدَخُلوا َعَلْيِه َوَأَخُذوا َجَالَِسُهْم ،  اهِة ِمْن َطاعَ  ُ َُ َوَطاَعِة َرُسولِِه ، َفَأَتْيُتُهْم َفَدَعْو
  .«َقَدَح َفَأْعطِِهْم الَيا َأَبا ِهر  ، ُخِذ  »َقاَل : 

ُب َحترى َيْرَوى ، الَفَأَخْذُت  ُجَل َفَيْرَ ُثمر َيُرُدُه َوُأَناِوُلُه اآَخَر ، َقَدَح َفَجَعْلُت ُأَناِوُلُه الرر
َقَدَح ، الملسو هيلع هللا ىلص  اهَقْوُم ُكُلُهْم ، َفَأَخَذ َرُسوُل الَوَقْد َرِوَي  ملسو هيلع هللا ىلص اهَحترى اْنَتَهْيُت بِِه إَِى َرُسوِل 

َم ، َفَقاَل :  َاِء َفَتَبسر ، َفُقْلُت : «ا ِهر  َيا َأبَ  »َفَوَضَعُه َعَى َيَدْيِه ، ُثمر َرَفَع َرْأَسُه إَِى السر
ْب  »، َقاَل :  اه، َيا َرُسوَل َلبرْيَك  ْبُت ، ُثمر َقاَل : «اْقُعْد َفاْرَ ْب  »، َفَقَعْدُت َفَرِ ، «اْرَ

ْبُت ، ُثمر َقاَل :  ْب  »َفَرِ ْبُت ، ُثمر َقاَل : «اْرَ ْب  »، َفَرِ ُب ، َوَيُقوُل : «اْرَ ، َفَلْم َأَزْل َأْرَ
ِذي َبَعَثَك بِ «ْب اْرَ  »  اهَقَدَح ، َفَحِمَد الِق َما َأِجُد َلُه َمْسَلًكا ، َفَأَخَذ احَ ، َحترى ُقْلُت َوالر

َب  ى ، ُثمر َرِ  .() البخاريأخرجه .َعزر َوَجلر َوَسمر
 . ملسو هيلع هللا ىلصومن ذلك تكثر اماء القليل بركة دعائه 

ْت  ملسو هيلع هللا ىلص ْد َرَأْيُتنِي َمَع النربِِي قَ  : قال بن عبداه ري اه عنها عن جابر َعْرُ الَوَقْد َحَرَ
َج  ملسو هيلع هللا ىلصَفُجِعَل ِي إَِناٍء َفُأِيَ النربُِي  ،َوَلْيَس َمَعنَا َماء  َغْرَ َفْضَلةٍ  بِِه َفَأْدَخَل َيَدُه فِيِه َوَفرر

َكُة ِمْن اال ،ُوُضوءِ الَحير َعَى َأْهِل  » َأَصابَِعُه ُثمر َقاَل : ُر ِمْن  « هَرَ َفَلَقْد َرَأْيُت اَماَء َيَتَفجر
ُبوا ،َبْنِ َأَصابِِعهِ  َأ النراُس َوَرِ ُه  ،َفَجَعْلُت َا آُلوا َما َجَعْلُت ِي َبْطنِي ِمنْهُ  ،َفَتَوضر َفَعِلْمُت َأنر

 .()متفق عليه . ةٍ ًفا َوَأْرَبَع ِمائَ ال :َقاَل  ؟َكْم ُكنُْتْم َيْوَمِئذٍ  ِجَابِرٍ  ُقْلُت  .َبَرَكة  
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، وهذا خاص به  ملسو هيلع هللا ىلصومن ذلك ما جعل اه من الركة والشفاء ي بدنه وريقه وعرقه 
 دون غره .

َبٍة ِي َساِق  َقاَل : َرَأْيُت َأَثرَ  َأِي ُعَبْيدٍ  َيِزيد ْبنعن  ، َما ْلُت : َيا َأَبا ُمْسلِم، َفقُ  َسَلَمةَ  َرْ
َبُة ؟ َفَقاَل : َهِذهِ  ْ َبة  َأَصاَبْتنِي َيْوَم َخْيَرَ ، َفَقاَل النرا َهِذِه الرر ُس : ُأِصيَب َسَلَمُة ، َرْ

اَعةِ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأَتْيُت النربِير   .() البخاريأخرجه  .، َفنََفَث فِيِه َثاَث َنَفَثاٍت َفَا اْشَتَكْيُتَها َحترى السر
َيْدُخُل َبْيَت ُأِم ُسَلْيٍم َفَينَاُم َعَى فَِراِشَها  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النربُِي  :َقاَل   َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك 

َناَم ِي  ملسو هيلع هللا ىلصَهَذا النربُِي  :َقاَل َفَجاَء َذاَت َيْوٍم َفنَاَم َعَى فَِراِشَها َفُأتَِيْت َفِقيَل َهَا .ْيَسْت فِيهِ َولَ 
َقاَل َفَجاَءْت َوَقْد َعِرَق َواْسَتنَْقَع َعَرُقُه َعَى ِقْطَعِة َأِديٍم َعَى اْلِفَراِش  .َبْيتِِك َعَى فَِراِشِك 

ُه ِي َقَواِريِرَهاَفَفَتَحْت َعتِ  ا َفَجَعَلْت ُتنَِشُف َذلَِك اْلَعَرَق َفَتْعِرُ َ ََ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَفِزَع النربُِي  ،يَد
: َنْرُجو َبَرَكَتُه لِِصْبَيانِنَا َقاَل  اهَيا َرُسوَل  :َفَقاَلْت « ؟َما َتْصنَِعَن َيا ُأمر ُسَلْيمٍ » :َفَقاَل 

 .() متفق عليه «َأَصْبِت »
ق القمر آية له حن سأله أهل مكة أن يرهم آية تدل عى نبوته ، فانشق ومن ذلك انشقا

 .()متفق عليه « اْشهُدوا »  ملسو هيلع هللا ىلصالقمر فرقتن حتى رأوا جبل حراء بينها ، فقال النبي 
ومن خوارق العادات التي حصلت له رفع بيت امقدس له وهو ي مكة ، حتى رآه 

 ووصفه للناس ، وهو ينظر إليه .
بَ مر »  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  سمعتَقاَل: بن عبداه ري اه عنها  جابر َعنْ  نِي تْ ا َكذر

ُهْم َعْن آَياتِِه َوَأَنا  َفَطِفْقُت  ،َِ َبْيَت امَْقِدسِ  اهَفَجَا  ،ُقَرْيش  ُقْمُت ِي اِحْجرِ  ُأْخِرُ
 .(0) متفق عليه « َأْنُظُر إَِلْيهِ 

أنه أوي جوامع الكلم ، ونر بالرعب ، وأوي مفاتيح خزائن  ملسو هيلع هللا ىلصومن دائل نبوته 
 .اأرض 

ُت بِالُرْعِب الُبِعْثُت بَِجَواِمِع »  :قال ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسوَل  أنر  أي هريرة  َعنْ   ،َكلِِم َوُنِرْ
 .(3) متفق عليه «ْرِض َفُوِضَعْت ِي َيِدياأَ نَا َأَنا َناِئم  ُأتِيُت بَِمَفاتِيِح َخَزاِئِن َفَبيْ 

                                                 
 (.9999( أخرجه البخاري برقم: )9)
 (.9999برقم )( ، ومسلم 9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
 (.9999(  ، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.999( ، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
 (.999( ، ومسلم برقم )9599أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
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 لفه وهو يصِ بالناس إمامًا .يرى من َخ  هأن ملسو هيلع هللا ىلصومن دائل نبوته 
َاُة َفَأْقَبَل َعَلْينَا َرُسوُل  أنس  َعنْ  َأِقيُموا »  :بَِوْجِهِه ، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَقاَل : ُأِقيَمِت الصر

 .() متفق عليه « َفإِِي َأَراُكْم ِمْن َوَراِء َظْهِري ،ُصُفوَفُكْم َوَتَراُصوا
وهي ريح َب من جهة امرق، فريح  ر بالصباأنه نُ  ملسو هيلع هللا ىلصومن لطيف دائل نبوته 

 بدون أمره .  ملسو هيلع هللا ىلصأما الصبا فتأتيه  ،تأتيه بأمره ملسو هيلع هللا ىلصسليان 
  [.١٥/ص]    : ملسو هيلع هللا ىلصقال اه تعاى عن سليان 

َبا »  :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص ابن عباس ري اه عنها أن النبي َعنْ و ُت بِالصر َوُأْهلَِكْت َعاد   ،ُنِرْ
ُبورِ   .() متفق عليه «بِالدر

 توقر بعض اجادات له كجبل أحد حن صعد عليه . السابعة :
ف هم ، أبوبكر وعمر وعثان، فرجإى ُأُحد ومعه  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   قال : صعد  عن أنس

 .()لبخارياه أخرج«َشِهيَدانِ أو ِصِديق  أو اْثُبْت ُأُحُد َفَا َعَلْيَك إِا َنبِي  » :فربه برجله،قال
 .اجذع إليه  حنن ملسو هيلع هللا ىلصومن دائل نبوته 

َكاَن َيُقوُم َيْوَم اجُُمَعِة إَِى َشَجَرٍة ملسو هيلع هللا ىلص  َعنُْهَا َأّن النربِير  اهَرِيَ  اه َجابِِر ْبِن َعْبِد  َعنْ و
ا، َقاَل  اه:َيا َرُسوَل  :ْت اْمَرَأة  ِمْن اأَْنَصاِر َأْو َرُجل  َأْو َنْخَلٍة ، َفَقالَ   :َأَا َنْجَعُل َلَك ِمنَْرً

ا َفَلار َكاَن َيْوَم اجُُمَعِة ُدفَِع إَِى امِنَْرِ  «إِْن ِشْئُتمْ  » َفَصاَحِت النرْخَلُة  ،َفَجَعُلوا َلُه ِمنَْرً
بِِي ، ُثمر َنَزَل  ُن َقاَل : ملسو هيلع هللا ىلص النربُِي ِصَياَح الصر بِِي الرِذي ُيَسكر ُه إَِلْيِه َتِئُن َأنَِن الصر َكاَنْت »َفَضمر

 .(0)البخاريه أخرج «َتْبكِي َعَى َما َكاَنْت َتْسَمُع ِمَن الِذْكِر ِعنَْدَها
 توقر بعض احيوانات له . ملسو هيلع هللا ىلصومن دائل نبوته 

َخْلَفُه َذاَت َيْوٍم َفَأَرر  ملسو هيلع هللا ىلص اهَقاَل : َأْرَدَفنِي َرُسوُل  ري اه عنها ْبِن َجْعَفرٍ  اهَعْبِد  َعنْ 
ر َحِديًثا َا ُأَحِدُث بِِه َأَحًدا ِمَن النراِس ، َوَكاَن َأَحُب َما اْستَ  ََ ِحَاَجتِِه  ملسو هيلع هللا ىلص اهَرَ بِِه َرُسوُل إِ

َهَدًفا َأْو َحاِئَش َنْخٍل ، َقاَل : َفَدَخَل َحاِئًطا لَِرُجٍل ِمْن اأَْنَصاِر َفإَِذا َمَل  ، َفَلار َرَأى 
ْن َرُب َهَذا مَ »َفَمَسَح ِذْفَراُه َفَسَكَت َفَقاَل :  ملسو هيلع هللا ىلصَفَأَتاُه النربُِي  ،َحنر َوَذَرَفْت َعْينَاهُ  ملسو هيلع هللا ىلصالنربِير 
َِ : َيا َرُسوَل  «َمُل ؟َمْن َهَذا اجَ ـلِ  ؟َملِ اجَ   : ، َفَقاَل  اهَفَجاَء َفًتى ِمْن اأَْنَصاِر ، َفَقاَل 

                                                 
 (.999برقم )( واللفظ له ، ومسلم 995أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
 (.599( ، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
 (.9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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تِي َملرَكَك  اهَأَفَا َتترِقي » اَها اهِي َهِذِه اْلَبِهيَمِة الر ر َأنرَك ُجِيُعُه َوُتدْ  ،إِير ََ  «ِئُبهُ َفإِنرُه َشَكى إِ
 .()أبوداوده أخرج

ل مع مرور الزمن إخباره عن أمور حصل ي امستقب ملسو هيلع هللا ىلصمن دائل نبوته  الثامنة :
 فحصلت كا أخر .

ِذيَن َيُلوَهُْم ، ُثمر  » قال :ملسو هيلع هللا ىلص النربِّي  عن ابن مسعود  َعنْ  َخْرُ النراِس َقْرِي ، ُثمر الر
ِذيَن َيُلوَهُْم   .() متفق عليه « هُ شهادُة أحدهم يمينَُه ، ويمينُُه شهادتَ  م  َتْسبُِق اوقْ جيُء أُثمر  ،الر

 خليفة للمسلمن من بعده . ختيار أي بكر اإى  ملسو هيلع هللا ىلص ومن ذلك إياؤه
َاِة َوالترْعظِيَم  اهَرِيَ  َعاِئَشةَ َقاَل : ُكنرا ِعنْدَ  ْسَودِ اأَ  َعنِ  َعنَْها َفَذَكْرَنا اُمَواَظَبَة َعَى الصر

َاُة َفُأِذَن ، مَ ملسو هيلع هللا ىلص  اها َمِرَض َرُسوُل َقاَلْت : مر َهَا ،  ِت الصر ِذي َماَت فِيِه َفَحَرَ َرَضُه الر
، َفِقيَل َلُه : إِنر َأَبا َبْكٍر َرُجل  َأِسيف  ، إَِذا َقاَم ِي  «ُمُروا َأَبا َبْكٍر َفْلُيَصِل بِالنراسِ  :» َفَقاَل 

َ بِالنراِس ، َوَأَعاَد َفَأَعا ِِ إِنرُكنر » ُدوا َلُه ، َفَأَعاَد الثرالَِثَة ، َفَقاَل :َمَقاِمَك َمْ َيْسَتطِْع َأْن ُيَص
  . «َصَواِحُب ُيوُسَف ُمُروا َأَبا َبْكٍر َفْلُيَصِل بِالنراسِ 

ًة ، َفَخَرَج ُهَاَدى َبْنَ َرُجَلْنِ َكَأِي ملسو هيلع هللا ىلص َفَخَرَج َأُبو َبْكٍر َفَصىر َفَوَجَد النربُِي  ِمْن َنْفِسِه ِخفر
اِن ِمَن ـْجَلْيِه تَ َأْنُظُر رِ  َر ، َفَأْوَمَأ إَِلْيِه النربُِي الُخطر َأْن ملسو هيلع هللا ىلص َوَجِع ، َفَأَراَد َأُبو َبْكٍر َأْن َيَتَأخر

ِِ ملسو هيلع هللا ىلص َمَكاَنَك ، ُثمر ُأِيَ بِِه َحترى َجَلَس إَِى َجنْبِِه ، ِقيَل لِْأَْعَمِش : َوَكاَن النربُِي  َوَأُبو  ،ُيَص
ِِ بِ   .() متفق عليه.  َوالنراُس ُيَصُلوَن بَِصَاِة َأِي َبْكٍر ، َفَقاَل بَِرْأِسِه : َنَعمْ  ،َصَاتِهِ َبْكٍر ُيَص

، فانترو كا أخر الفرسإخباره أن الروم سوف تنتر عى  ملسو هيلع هللا ىلصومن دائل نبوته 
                          كا قال سبحانه : 

                            
 .[9-9/الروم]                          

 مظلومًا فوقع كا أخر. إخباره بمقتل عثان    ملسو هيلع هللا ىلصومن دائل نبوته 
ُيْقَتُل فِيَها َهَذا : » فِْتنًَة ، َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاه َقاَل : َذَكَر َرُسوُل  اه عنها ري اْبِن ُعَمرَ  َعنِ 

 .(0)والرمذي  أمد أخرجه  . لُِعْثَانَ  «َمْظُلوًما 
                                                 

 (.9995برقم ) /أخرجه أبوداودصحيح( 9)
 (.9999( واللفظ له ، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
 (.999( واللفظ له ، ومسلم برقم )999أخرجه البخاري برقم ) ,متفق عليه (9)
 ( وهذا لفظه.9999الرمذي برقم )أخرجه (، و9599أخرجه أمد برقم )حسن / ( 9)
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 ، فكان كا أخر. بن أي طالب  عى يد عِ خيرإخباره بفتح  ملسو هيلع هللا ىلص ومن دائل نبوته
اَيَة َرُجًا َيْفَتُح  » : َيْوَم َخْيَرَ ل يقوملسو هيلع هللا ىلص النربِّي  أنه سمع  عن سهل بن سعد  َأُْعِطَنر الرر

َفَغَدْوا َوُكُلُهْم َيْرُجو َأْن ُيْعَطى، َفَقاَل:  ،َفَقاُموا َيْرُجوَن لَِذلَِك َأُهُْم ُيْعَطى، «َعَى َيَدْيِه  اه
«   ِِ َأ َمَكاَنُه َحترى َكَأنره َفَأَمَر َفُدِعَي لَ  ،َفِقيَل َيْشَتِكي َعْينَْيهِ  «؟َأْيَن َع ُه َفَبَصَق ِي َعْينَْيِه َفَرَ

ء  ، َفَقاَل : ُنَقاتُِلُهْم َحترى َيُكوُنوا ِمْثَلنَا َعَى ِرْسِلَك َحترى َتنِْزَل  » َفَقاَل: ؟َمْ َيُكْن بِِه َيْ
ُهْم بَِا َجِ  ،ْسَامِ اإِ بَِساَحتِِهْم ، ُثمر اْدُعُهْم إَِى  َأَْن ُهَْدى بَِك  َفَواه ،ُب َعَلْيِهمْ َوَأْخِرْ

 .() متفق عليه « َرُجل  َواِحد  ، َخْر  َلَك ِمْن ُمِْر النرَعمِ 
حوقًا به بعد  هأول أهل بيت ري اه عنها بنته فاطمةاإخباره بأن  ملسو هيلع هللا ىلصومن دائل نبوته 

 .وفاته ، فكان كا أخر
َها ، َفَبَكْت ، ُثمر ملسو هيلع هللا ىلص  اه عن عائشة ري اه عنها أن رسول َدَعا َفاطَِمَة اْبنََتُه ، َفَسارر

َها ، َفَضِحَكْت ، َفَقاَلْت َعاِئَشُة : َفُقْلُت  كِ  : لَِفاطَِمةَ  َسارر  اهبِِه َرُسوُل  َما َهَذا الرِذي َسارر
ِك ، َفَضِحْكِت؟َفَبَكْيِت ملسو هيلع هللا ىلص  ِي بَِمْوتِِه َفَبَكْيُت  ؟ ُثمر َسارر ِي َفَأْخَرَ ُثمر  ،َقاَلْت : َسارر

ُل َمْن َيْتَبُعُه ِمْن َأْهلِِه َفَضِحْكُت  ِي َأِي َأور ِي َفَأْخَرَ  .() متفق عليه .َسارر
ى وقير ، وإنفاق كنوزما ي سبيل اه ، إخباره هاك كَ ملسو هيلع هللا ىلص ومن دائل نبوته
 .فكان كا أخر

َفاَقَة ، ُثمر َأَتاُه الِه إِْذ َأَتاُه َرُجل  َفَشَكا إَِليْ   ملسو هيلع هللا ىلصَبْينَا َأَنا ِعنَْد النربِِي قال:  ٍ  َعِدِي ْبِن َحاتِم َعنْ 
بِيِل ، َفَقاَل  ُقْلُت : َمْ َأَرَها َوَقْد  ؟َرةَ احِ َيا َعِدُي َهْل َرَأْيَت  » : آَخُر َفَشَكا إَِلْيِه َقْطَع السر

ِعينََة َتْرَحُِل ِمْن اِحرَ » ُأْنبِْئُت َعنَْها ، َقاَل :  َينر الظر ِة َحترى َتُطوَف َفإِْن َطاَلْت بَِك َحَياة  َلَرَ
ََ البِ  ِِ « اُف َأَحًدا إِار اهَكْعَبِة َا  ِذيَن َقْد  :، ُقْلُت فِيَا َبْينِي َوَبْنَ َنْف اُر َطِيٍئ الر َفَأْيَن ُدعر

ُروا  ى » بَِاَد الَسعر َ َْ ى ْبِن هُ ، «َوَلِئْن َطاَلْت بَِك َحَياة  َلُتْفَتَحنر ُكنُوُز كِ َ َْ  ؟ْرُمزَ ُقْلُت : كِ
ى ْبِن ُهْرُمزَ  »َقاَل :  َ َْ ِرُج ِمْلَء َكِفِه ِمْن َذَهٍب  ،كِ ُجَل ُخْ َينر الرر َوَلِئْن َطاَلْت بَِك َحَياة  َلَرَ

ٍة َيْطُلُب َمْن َيْقَبُلُه ِمنُْه ، َفَا َجُِد َأَحًدا َيْقَبُلُه ِمنْهُ  ْلَقاُه َأَحُدُكْم َيْوَم يَ  َوَلَيْلَقَنر اه ،َأْو فِضر
ِجُم َلُه ، َفَلَيُقوَلنر َلُه َأَمْ َأْبَعْث إَِلْيَك َرُسوًا َفُيَبِلَغَك   ؟َوَلْيَس َبْينَُه َوَبْينَُه َتْرُمَان  ُيَرْ

                                                 
 (.9999( واللفظ له ، ومسلم برقم )9599أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
 ( واللفظ له.9999( ، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6388
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6388
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5575
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5575
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َفَا  َفَينُْظُر َعْن َيِمينِهِ  ،َفَيُقوُل : َبَى  ؟: َبَى ، َفَيُقوُل : َأَمْ ُأْعِطَك َماًا َوُأْفِضْل َعَلْيَك َفَيُقوُل 
  .«َوَينُْظُر َعْن َيَساِرِه َفَا َيَرى إِار َجَهنرَم  ،َيَرى إِار َجَهنرمَ 

َة »، َيُقوُل :  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل : َعِدي  َسِمْعُت النربِير  ِة َمَْرٍة َفَمْن َمْ َجِْد ِشقر ُقوا النراَر َوَلْو بِِشقر اتر
ِعينََة َتْرَحُِل ِمْن َقاَل : عَ  ،«َمَْرٍة َفبَِكلَِمٍة َطِيَبٍة  َكْعبَِة الَرِة َحترى َتُطوَف بِ احِ ِدي  َفَرَأْيُت الظر

َاُف إِار  ََ ى ْبِن ُهْرُمَز َوَلِئْن َطاَلْت اه َا  َ َْ ُونر  َوُكنُْت فِيَمِن اْفَتَتَح ُكنُوَز كِ بُِكْم َحَياة  َلَرَ
 .()البخاريه أخرج . ُج ِمْلَء َكِفهِ ْخرِ ـيُ   ملسو هيلع هللا ىلصَقاِسِم الالنربُِي َأُبو  َقاَل  َما

إخباره بأن الطاعون ا يدخل امدينة ، فكان كا أخر ، فلم  ملسو هيلع هللا ىلصومن دائل نبوته 
 يدخلها قط حتى اآن .

  « ِسيُح َوا الطراُعونُ امَ ِدينََة امَ ا َيْدُخُل : » ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  قالَقاَل :  أي هريرة  َعنِ 
 .() متفق عليه
إخباره بأن بعض أمته سوف يتشبه باليهود والنصارى ، فوقع  ملسو هيلع هللا ىلصائل نبوته ومن د

 اأمر كا أخر .
ا َلَتتربُِعنر َس : » قال ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  أن  سعيد اخدريأي  َعنِ  ِذيَن ِمْن َقْبلُِكْم ِشْرً نََن الر

، َوِذَراًعا بِِذَراٍع َحترى َلْو  َيُهوُد ال اه، ُقْلنَا: َيا َرُسوَل «موهماتبعتُجْحَر َضب   دخلوابِِشْرٍ
 .() متفق عليه  «َفَمْن ؟»َوالنرَصاَرى ؟ َقاَل : 
 إخباره عن أمور ستقع قبل قيام الساعة، وقد وقع اأمركا أخر. ملسو هيلع هللا ىلصومن دائل نبوته 

َو ِي ُقبرٍة ِمْن َأَدٍم َفَقاَل َوهْ  َتُبوكَ  ِي َغْزَوةِ   ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل : َأَتْيُت النربِىر    َعْوِف ْبِن َمالٍِك  َعنْ 
اَعةِ  اْعُددْ » ُثمر ُموَتان  َيْأُخُذ فِيُكْم  ،ْقِدسِ امَ َبْيِت  ُثمر َفْتُح  ،َمْوِي  :ِسًتا َبْنَ َيَدِي السر

ُجُل ِماَئَة ِدينَاٍر َفَيَظُل َساِخطً امَ ُثمر اْستَِفاَضُة  ،َغنَمِ الَكُقَعاِص  ُثمر فِْتنَة   ،ااِل َحترى ُيْعَطى الرر
ْصَفِر َفَيْغِدُروَن اأَ ُثمر ُهْدَنة  َتُكوُن َبْينَُكْم َوَبْنَ َبنِي  ،َعَرِب إِار َدَخَلْتهُ الَيْبَقى َبْيت  ِمَن  َا 

َت َثَانَِن َغاَيةً  َت ُكِل َغاَيٍة اْثنَا َعَرَ  ،َفَيْأُتوَنُكْم َحْ  .(0)البخاريه أخرج «ًفالأَحْ
عن نار ستخرج من أرض احجاز ، تيء ها أعناق اإبل ببرى  ملسو هيلع هللا ىلصاره بخومنها إ

  . هـ999ي الشام ، وقد خرجت هذه النار سنة 
                                                 

 (.9959برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.9995( واللفظ له ، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
 ( واللفظ له.9995( ، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
 (.9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)



999 
 

اَعُة َحترى تَ » قال:  ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن أي هريرة  َعنِ  ْخُرَج َنار  ِمْن َأْرِض ـا َتُقوُم السر
ىاحِ   .() متفق عليه  «َجاِز ُتِيُء َأْعنَاَق اِإبِِل بُِبْرَ

 التي صدقها الطب احديث :واأخبار : امعجزات  التاسعة
فقد كشف الطب احديث عن أرار بعض امعجزات واأمور التي أخر ها النبي 

يومًا بعد يوم عى ر من أرار هذه امعجزات ، فيزيد إيان  ، ويطلعنا اه  ملسو هيلع هللا ىلص
            :  ملسو هيلع هللا ىلصالعبد ، ويطمئن قلبه عى صدق نبوة حمد 

                                  [
 [ .99 /فصلت

 :  ملسو هيلع هللا ىلصوهذه بعض أرار امعجزات التي أخر ها 
 التمر : -1

َتَصبرَح ُكلر َيْوٍم َسْبَع َمََراٍت  َمنْ : » ملسو هيلع هللا ىلص قال : قال رسول اه  بن أي وقاص عن سعد
ُه ِي َذلَِك   .() متفق عليه  «ُسم  َوَا ِسْحر   َيْومِ الَعْجَوًة َمْ َيُرر

َمْن اْصَطَبَح ُكلر َيْوٍم َمََراٍت : »ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اه سعد بن أي وقاص وعن 
ُه ُسم  َوَاِسْحر  َذلَِك  َعْجَوًة َمْ  ُه: َسْبَع َمََراٍت.  «يَْوَم إَِى اللرْيلِ الَيُرر  .()متفق عليهَوَقاَل َغْرُ

ذهب الداء وا داء فيه ، ملن فقد أثبت الطب أن التمر بأنواعه ، وأجوده العجوة ، يُ 
 د السامة .ينقي الدم والكبد من امواوة ، ي الباءللطبع ، مقو للكبد ، يزيد 

 احبة السوداء :  -2

ْوَداَء ِشَفاء  احَ إِنر َهِذِه » يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصأها سمعت النبي  عن عائشة ري اه عنها برَة السر
امِ  اُم؟ َقاَل:  «ِمْن ُكِل َداٍء إِار ِمْن السر  .(0)البخاريه أخرج.  «امَْوُت » ُقْلُت: َوَما السر

وداء ، وهي الكمون اأسود ، فيها شفاء من كل وقد أثبت الطب عمليًا أن احبة الس
داء يقبل العاج كعَ اهضم واإمساك ونزات الرد والسعال والربو ، وأمراض 

الكبد والكى وامعدة ، والعقم والكسور ، والسكر وضغط الدم ، أمراض القلب و
 وأمراض العيون وغرها .

                                                 
 (.9599( ، ومسلم برقم )9999) أخرجه البخاري برقم متفق عليه, (9)
 (.9999( ، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
 (.9999( واللفظ له، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
 (.9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10539&idto=10542&bk_no=52&ID=3228#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10539&idto=10542&bk_no=52&ID=3228#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10539&idto=10542&bk_no=52&ID=3228#docu
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 العسل : -3

َبِة َعَسٍل  :الِشَفاُء ِي َثَاَثةٍ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي عن ابن عباس ري اه عنها  َرْ
تِي َعْن  َطِة ِمـْحَجٍم َوَكيرِة َناٍر َوَأْهَى ُأمر  .()البخاريه أخرج  « َكِي الَوَرْ

 .()متفق عليه .َعَسَل الْلَواَء وَ احَ ِحُب ـيُ  ملسو هيلع هللا ىلصاه  َكاَن َرُسوُل  َرِيَ اه َعنَْها َقاَلْت: َعاِئَشةَ  وَعنْ 
 «اْسِقِه َعَسًا » :َفَقاَل َأِخي َيْشَتكِي َبْطنَُه َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنر َرُجًا َأَتى النربِير   َأِي َسِعيٍد  َعنْ و

َقْد  :ُثمر َأَتاُه َفَقاَل ، «اْسِقِه َعَسًا » :ُثمر َأَتاُه الثرالِثََة َفَقاَل ، «اْسِقِه َعَسًا » :ى الثرانِيََة َفَقاَل ُثمر َأتَ 
َأ . «اْسِقِه َعَسًا ، َصَدَق اه َوَكَذَب َبْطُن َأِخيَك » :َفَقاَل  ،َفَعْلُت   .() متفق عليه َفَسَقاُه َفَرَ

ناس من كل داء يقبل العاج ، وأثبت الطب أن العسل غذاء ودواء ، العسل فيه شفاء لل
ينقي اجسم من السموم ، وحرق اأشياء الضارة ، وأحسن ما يكون ربًا كا قال 

                                سبحانه : 
 [ .95 /النحل]     

 الكمأة : -4

  « َماُؤَها ِشَفاء  لِْلَعْنِ ِن وَ ِمْن امَ  َكْمَأةُ ال: »ملسو هيلع هللا ىلص قال:قال رسول اه عن سعيد بن زيد 
 .(0) متفق عليه

 الكمأة نبات صحراوي ا ساق له وا أوراق ، تنصدع عنه اأرض بعد نزول امطر .
فهي شفاء من االتهابات ي  ي الكمأة ، ملسو هيلع هللا ىلصوقد أثبت الطب ما قاله رسول اه 

 لراخوما .، وماؤها شفاء من أمراض العيون ، ويمنع التليف الذي يسبب ااجسم
 السنا : -5

نُ  »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصقال : سمعت رسول اه  عن عبد اه بن حرام  نَا َوالسر ، وِت َعَلْيُكْم بِالسر
امَ َفإِنر فِ  اُم؟ َقاَل: قيل يا رسول اه «يِهَا ِشَفاًء ِمْن ُكِل َداٍء إِار السر  «امَْوُت » : َوَما السر
 .(3)ابن ماجه  أخرجه

 )سنا مكي ( والسنوت : العسل .بـ السنا شجرة تعرف 
                                                 

 (.9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 ( واللفظ له.9999( ، ومسلم برقم )9999م )أخرجه البخاري برق متفق عليه, (9)
 (.9999( واللفظ له ، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
 (.9995(  ، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
 (.9999برقم ) أخرجه ابن ماجهصحيح / ( 9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5459&idto=5460&bk_no=0&ID=3180#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5459&idto=5460&bk_no=0&ID=3180#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9922&idto=9925&bk_no=52&ID=3034#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9922&idto=9925&bk_no=52&ID=3034#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=10434#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=127&ID=&idfrom=724&idto=962&bookid=127&startno=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=127&ID=&idfrom=724&idto=962&bookid=127&startno=19#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=127&ID=&idfrom=724&idto=962&bookid=127&startno=19#docu
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ة ، ويسهل ة للجراثيم واحميات الراشحوقد أثبت الطب أن السنا أوراقه وثاره مضاد
 ذن اه .، ويقوي القلب ، ويزيل الصداع بإ والسوداءالصفراء 

 القسط البحري : -3

َا َأَتْت َرُسوَل ري اه عنها  عن أم قيس بنت حصن بِاْبٍن َهَا َقْد َعلرَقْت  ملسو هيلع هللا ىلص  اهَأهر
ُقوا » : ُعْذَرِة َفَقاَل الَعَلْيِه ِمَن  ِذِه  عام ،اهاتر َذا  ،َاِق عْ اأَ َتْدَغُروَن َأْوَاَدُكْم ِهَ َعَلْيُكْم ِهَ

 .()البخاريه أخرج  « نْباجَ َسْبَعَة َأْشِفَيٍة ِمنَْها : َذاُت  نِْدِي ، َفإِنر فِيهِ اهُعوِد ال
أثبت الطب أن التداوي بالقسط طاًء أو رابًا أو سوطًا أو لدودًا يدفع السموم ، ويقتل 

 جراثيم .الديدان ، وهو من أقوى امواد امطهرة القاتلة لل
 أبوال وألبان اإبل : -2

بَِل اإِ َأْن َيْلَحُقوا بَِراِعيِه َيْعنِي ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َناًسا اْجَتَوْوا ِي اَمِدينَِة َفَأَمَرُهُم النربُِي   عن أنس
ُبوا ِمْن  ُبوا ِمْن الَفَيْرَ ا َحترى َصَلَحْت َباِهَا َوَأْبَواِهَ الَباِهَا َوَأْبَواِهَا، َفَلِحُقوا بَِراِعيِه َفَرِ

اِعَي ، َوَساُقوا  ، َفَبَعَث ِي َطَلبِِهْم ، َفِجيَء ِهِْم ملسو هيلع هللا ىلص بَِل ، َفَبَلَغ النربِير اإِ َأْبَداُهُْم، َفَقَتُلوا الرر
 .() متفق عليه . َفَقَطَع َأْيِدَهُْم َوَأْرُجَلُهْم َوَسَمَر َأْعُينَُهمْ 

ن اإبل وأبواها يفيد ي عاج السكر والربو أثبت الطب حديثًا أن التداوي برب ألبا
والدرن وإلتهاب الكبد وقرح اجهاز اهضمي والَطان وغرها ، وألبان اإبل ثرية 

 . اأساسيةبمكونات الغذاء 
 زيت الزيتون : -1

                                  قال اه تعاى : 
                                   

                                        
 [ .99 ]النور/            

ُه  : »ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  وعن عمر بن اخطاب  ِهنُوا بِِه ، َفإِنر ْيِت َوادر اْئَتِدُموا بِالزر
 .()ابن ماجه  أخرجه «ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكةٍ 

                                                 
 (.5211) برقم أخرجه البخاري( 9)
 (.9999( واللفظ له ، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) يه,متفق عل (9)
 (.9995برقم ) أخرجه ابن ماجهصحيح / ( 9)
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أن زيت الزيتون مغذ لأبدان، ونافع ي غذاء احامل وامرضع  عملياً وقد أثبت الطب 
واأطفال، ملن لتصلب الراين، ويقي أمراض احموضة والقرصة، وخفض نسبة 

 لتهابية والكبدية .لوزن، وينفع ي عاج اأمراض ااالسكر ي الدم، وينقص ا
 السواك بعود اأراك : -3

تِي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه   عن أي هريرة َأْو َلْوا َأْن َأُشقر  -َلْوا َأْن َأُشقر َعَى ُأمر
 .()متفق عليه «.أََمْرُتـُهـْم بِالِسَواِك َمَع ُكِل َصاةٍ  -َعَى النراسِ 

 الِسَواُك َمْطَهَرة  لِْلَفِم ، َمْرَضاة  : »ملسو هيلع هللا ىلص عائشة ري اه عنها قالت : قال رسول اهعن و
ِب   .()أمد  أخرجه «.لِلرر

رآن ، وعند السواك مسنون كل وقت ، ويتأكد عند الوضوء ، والصاة ، وقراءة الق
 ر رائحة الفم وغر ذلك، والسواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب.دخول البيت، وعند تغ

وقد أثبت الطب أن سواك اأراك حتوي عى كثر من امواد النافعة وامطهرة 
 ة ، وامانعة للنزيف الدموي ، والقاتلة للجراثيم .والقابض

 غمس الذباب : -12
ِي إَِناِء َأَحِدُكْم َفْلَيْغِمْسُه  إَِذا َوَقَع الُذَباُب » : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهَأنر َرُسوَل  عن أي هريرة 
ُه ُثمر لَِيْطَرْحهُ   .()البخاريه أخرج  «َخِر َداءً اآَفإِنر ِي َأَحِد َجنَاَحْيِه ِشَفاًء َوِي  ُكلر

راثيم عى أطراف جناحيه ورجليه اجقد أثبت الطب عمليًا أن الذباب حمل و
أن ي أثبت الطب كذلك اأمراض ، و وخرطومه ، وي برازه ، واجراثيم هي أسباب

الذباب نفسه أقوى امضادات احيوية التي هي سبب للشفاء من اجراثيم التي 
، وا يلزم من  لتطهره حملها الذباب ، فتعقيم احليب إذا وقع فيه الذباب بغمسه كله

 ذلك ربه .
 اأسمر : اخبز – 11
؟  ملسو هيلع هللا ىلص اهَهْل َأَكَل َرُسوُل  :َفُقْلُت  َسْهَل ْبَن َسْعدٍ  ُت لأَس  :َقاَل َأِي َحاِزم  َعنْ  َفَقاَل النرِقير

: َهْل  :َقاَل َفُقْلُت  .اهَحترى َقَبَضُه اه ِقير ِمْن ِحَن اْبَتَعَثُه النر  ملسو هيلع هللا ىلص اهَما َرَأى َرُسوُل  َسْهل 
                                                 

 (.999( واللفظ له، ومسلم برقم )999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.99999برقم ) أخرجه أمد صحيح / ( 9)
 (.5212) برقم أخرجه البخاري( 9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10559&idto=10560&bk_no=52&ID=3234#docu
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ُمنُْخًا ِمْن ِحَن  ملسو هيلع هللا ىلصاه َما َرَأى َرُسوُل  :َقاَل  ؟َمنَاِخُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَكاَنْت َلُكْم ِي َعْهِد َرُسوِل 
ِعَر َغْرَ َمنُْخولٍ َكْيَف ُكنُْتْم َتأْ  :َقاَل ُقْلُت  .اهَحترى َقَبَضُه اه اْبَتَعَثُه  ُكنرا  :َقاَل  ؟ُكُلوَن الشر

ْينَاُه َفَأَكْلنَاُه. ،َفَيطُِر َما َطارَ  ،َنْطَحنُُه َوَننُْفُخهُ   .()البخاريه أخرج َوَما َبِقَي َثرر
فقد أثبت الطب احديث أن خلو اخبز من النخالة كاخبز اأبيض يؤدي إى اإصابة 

، وفتق جدار البطن واحاجب احاجزمساك، والبواسر، بمجموعة من اأمراض كاإ
وانسداد اأمعاء ، والنزيف الدموي للمعدة ، ورطان اأمعاء ، وغر ذلك ، وأمية 

 النخالة صارت تباع ي الصيدليات ي شكل أقراص ومساحيق .
 الصر : – 12
ُعَمُر ْبُن  َحترى إَِذا ُكنرا بَِمَلٍل اْشَتَكى َأَباَن ْبِن ُعْثَانَ  َخَرْجنَا َمعَ  :َقاَل  ُنَبْيِه ْبِن َوْهٍب  َعنْ 

ْوَحاءِ  َعْينَْيِه َفَلار ُكنرااه ُعَبْيِد  َيْسَأُلُه َفَأْرَسَل  َأَباَن ْبِن ُعْثَانَ  اْشَتدر َوَجُعُه َفَأْرَسَل إَِى  بِالرر
ِرِ َفإِنر  ا بِالصر َث َعْن َرُسوِل   ُعْثَانَ  إَِلْيِه َأْن اْضِمْدُمَ ُجلِ  ملسو هيلع هللا ىلصاه َحدر إَِذا  ِي الرر

ِرِ اْشَتَكى َعيْ  ا بِالصر َدُمَ  .()مسلمه أخرج .نَْيِه َوُهَو ُحِْرم  َضمر
العن وأوجاعها، ومن حكة  أثبت الطب احديث أن ثمرة الصر تنفع من قروحوقد 
، وهو جفف للجسد ، وعاج لتقرحات قرنية العن ، وقروح الرجلن ، امآق

طبه وينعمه ، وهو اجلد فروالصر مرطب للجلد ويلطفه وينعمه أنه حبس اماء ي 
 لتهاب امفاصل .نافع ي عاج ا

وهناك أضعاف ما ذكرنا من امعجزات التي أكد الطب صحتها ، وقد تركناها خشية 
     : اء عن اه ورسوله طبيًا وعملياً اإطالة، وا يزال الطب كل يوم يؤكد صحة ما ج

 [ .99 /آل عمران]                       
  .كثرة ، فقد أوصلها بعض الباحثن إى أكثر من ألف دليل ملسو هيلع هللا ىلصودائل نبوته 

 من حيث وقوعها إى ثاثة أقسام : ملسو هيلع هللا ىلصويمكن تقسيم دائل نبوته 
حيًا ، خروج اماء من بن  ملسو هيلع هللا ىلصاأول : آيات ودائل حصلت وانقضت حن كان النبي 
ة له ، وحنن اجذع إليه ، ر آيأصابعه ، وتسليم احجر عليه بمكة ، وانشقاق القم

 شباع العدد الكثر من الطعام أو الراب القليل ونحو ذلك .وإ
                                                 

 (.9999رقم )ب أخرجه البخاري( 9)
 (.9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11795
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إى قيام الساعة ، وهي القرآن الكريم ،  ملسو هيلع هللا ىلصالثاي : آية خالدة ، منذ بعث اه النبي 
              والسنة النبوية ، وذلك من أعظم اأدلة عى نبوته : 

 [ .5 /احجر]       
من  ملسو هيلع هللا ىلصما أخر به النبي كل  وهيالثالث : آيات ودائل تأي مع مرور الزمن ، 

حدث بعد قيام الساعة من البعث الصغرى والكرى ، وما  الغيبيات كعامات الساعة
 واحساب إى دخول الناس منازهم ي اجنة أو النار .

 
 
 
 

*       *       *       *      * 

 



 

 
 
 
 
 

 فقه اإيان باه ورسوله 

 ويشتمل عى ما يي :     
 

 ملسو هيلع هللا ىلصفقه اإيان باه ورسوله  -1
 روط شهادة أن ا إله إا اه  -2

 رسول اه  اً روط شهادة أن حمد -3

 ملسو هيلع هللا ىلصخصائص الرسول  -4
 ملسو هيلع هللا ىلصلوازم اإيان بالنبي  -5
  ملسو هيلع هللا ىلصنواقض اإيان بالنبي  -3

 

 اخامسالبــاب 
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 فقه اإيان باه ورسوله -1
 .اإيان هو التصديق بالقلب، واإقرار باللسان، والعمل باجوارح

 نقياد.واا ،والتصديق وحده ا يكفي، فابد معه من اإقرار 
يتبعه، فات بنبوة إبن أخيه، ولكنه م يقر له، وم  ملسو هيلع هللا ىلصق أبو طالب عم النبي فقد صدر 
 مركًا .

كانوا يعرفون أنه نبي، ويشهدون أنه نبي،  ملسو هيلع هللا ىلصنوا ي عهد النبي وكذلك اليهود الذين كا
         عليهم بالكفر، أهم م يتبعوه :  ومع هذا حكم اه

 [ .99/اأنعام]            
، ويسمونه بالنبي، وهم باقون عى  ملسو هيلع هللا ىلصوكذا بعض الكفار اليوم يؤمنون بنبوة حمد 

                           :كفرهم، أهم م يتبعوه 
 [ .99/النساء]                              

 فا نجاة أحد يوم القيامة إا بثاثة أمور :
:  والكفر بكل ما يعبد من دون اه  .. وحده ملسو هيلع هللا ىلصواتباع الرسول  .. عبادة اه وحده

                            
 [ .999] البقرة/   حخ     

                        
 [.٣١٩/اأعراف]       

ولو أن اإيان هو التصديق ه ورسوله فقط بدون انقياد، لكان إبليس مؤمنًا، أنه 
        يعلم احق من الباطل، ولكنه م ينقد للحق استكبارًا عليه :

 [ .١١/البقرة]                           
، وا يتم توحيد اه بالعبادة اا   ملسو هيلع هللا ىلصهذا ا يتم اإيان باه بدون اإيان برسول اه 

                                                    باإتباع :  ملسو هيلع هللا ىلصبتوحيد الرسول 
 [ .999/الكهف]                                  

 ،اإسامواإيان باه ورسوله أصل التوحيد، وأساس اإيان، وأعظم أركان 
               للفاح والنجاة ي الدنيا واآخرة : والطريق الوحيد 

 [ .9/التغابن]                 
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 واإيان. اإسامان العبد إا باستكال أركان وا يكمل إي
                       تعاى : اه ال ق

                       
  . [999/النساء]                  

ُبنَِي َعَى  اإسامإِنر : » ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها قال: قال رسول اه و
َاةِ وَ اه، َشَهاَدِة َأْن َا إَِلَه إِار  ،ْمسٍ ـَخ  َكاةِ ، إَِقاِم الصر َوَحِج ،َوِصَياِم َرَمَضانَ ، َوإِيَتاِء الزر

 .()همتفق علي «.البيِت 
َذاَت َيْوٍم ، إِْذ َطَلَع َعَلْينَا َرُجل  َشِديُد ،  ملسو هيلع هللا ىلص اهَبْينََا َنْحُن ِعنَْد َرُسوِل قال :  عمر وعن 

َعِر ، َا  َفِر ، َوَا َيْعِرُفُه ِمنرا َأَحد  ، َحترى َبَياِض الِثَياِب ، َشِديُد ، َسَواِد الشر  ُيَرى َعَلْيِه َأَثُر السر
ْيِه َعَى َفِخَذْيِه ، َوَقاَل : َيا ملسو هيلع هللا ىلصَجَلَس إَِى النربِِي  ، َفَأْسنََد ُرْكَبَتْيِه إَِى ُرْكَبَتْيِه ، َوَوَضَع َكفر

ِي َعِن ـمُ  ُد ، َأْخِرْ َأْن َتْشَهَد َأْن َا إَِلَه إِار  اإسام» :ملسو هيلع هللا ىلصاه  ، َفَقاَل َرُسوُل  اإسامَحمر
ًدا َرُسوُل اه ـ، َوَأنر مُ  اه َكاَة ، َوَتُصوَم َرَمَضاَن ، ملسو هيلع هللا ىلصَحمر َاَة ، َوُتْؤِيَ الزر ، َوُتِقيَم الصر

ْبنَا َلُه َيْسَأُلُه ، ، َقاَل : َصَدْقَت ، َقاَل : َفَعجِ «َبْيَت إِِن اْسَتَطْعَت إَِلْيِه َسبِيًا الَوَحُجر 
ِي َعِن اِإيَاِن ، َقاَل :  َأْن ُتْؤِمَن بِاه ، َوَمَاِئَكتِِه ، َوُكُتبِِه ، »َوُيَصِدُقُه ، َقاَل : َفَأْخِرْ

هِ الَيْوِم اآِخِر ، َوُتْؤِمَن بِ الَوُرُسلِِه ، وَ  ِه َوَرِ  .()مسلمأخرجه  «  َقَدِر َخْرِ
ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِل النراَس َحترى  »: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَرِيَ اه َعنُْهَا َأنر َرُسوَل اه اْبِن ُعَمَر َعِن و

ًدا َرُسوُل اه ، َوُيِقيُموا  َكاَة ، َيْشَهُدوا َأْن َا إَِلَه إِار اه ، َوَأنر ُمـَحمر َاَة ، َوُيْؤُتوا الزر الصر
، َوِحَساُهُْم َعَى  اإسامَفإَِذا َفَعُلوا َذلَِك ، َعَصُموا ِمنِي ِدَماَءُهْم َوَأْمَواَهُْم ، إِار بَِحِق 

  .()همتفق علي «اه

ُه َقاَل :  ملسو هيلع هللا ىلص اهَعِن َرُسوِل  َأِي ُهَرْيَرَة َعْن و ٍد بَِيِدِه ، َا َيْسَمُع ـَوالرِذي َنْفُس مُ  »َأنر َحمر
ِذي ُأْرِسْلُت بِِه  اِي  ، ُثمر َيُموُت َوَمْ ُيْؤِمْن بِالر ِة َهُوِدي  ، َوَا َنْرَ ، ِي َأَحد  ِمْن َهِذِه اأُمر

  .(0)مسلمأخرجه  «إِار َكاَن ِمْن َأْصَحاِب النرارِ 
 

                                                 
 .( واللفظ له99(، ومسلم برقم )9أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (9)
 .(999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(99مسلم برقم )و ،( واللفظ له99، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (9)
 .(9برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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 اه  ا إله إاروط شهادة أن  -2
 : شهادة التوحيد ها ركنان 

 وشهادة أن حمدًا رسول اه . .. شهادة أن ا إله إا اه
وحده ا  وعبادته ،وأفعاله ،وصفاته ،بأسائه فشهادة أن ا إله اا اه توحيد اه 

 .يك لهر
، ورط لدخول اجنة، والنجاة من اإساموكلمة التوحيد بركنيها رط للدخول ي 

هذا فإنه جب عى من أراد اه والدار اآخرة ، النار، وهي لب الدين، وأساس املة
والقيام بروط كلمة ، أن يعلم روط تلك الشهادة، وحققها بالعمل بموجبها

             كا قال سبحانه :  التوحيد من أوصاف أهل اجنة
 [ .99/امعارج] 

وهذه اآية وإن كان امقصود ها عموم الشهادات، فإن شهادة ) أن ا إله إا اه، وأن 
 والتطبيق . ، والتصديق، رسول اه ( هي أوى الشهادات باأداء والتحقيق اً حمد

 : روط شهادة أن ا إله إا اه 
 ثانية روط:  كلمة التوحيد يشرط لتحقيق

         : كا قال سبحانه العلم امناي للجهلاأول:
 . [ 95] حمد /           
       :كا قال سبحانه اليقن امناي للشكالثاي:

  [.99/ احجرات]             

             ال سبحانه:كا ق القبول امناي للردالثالث: 
 .[٢١١/البقرة]                       حخ   

                :كا قال سبحانه  كراانقياد امناي للالرابع: 
 .  [٢٢/لقان]                       

       :كا قال سبحانه  الصدق امناي للكذبخامس: ا

 . [  995 / التوبة]       
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         :ك كا قال سبحانه اإخاص امناي للرلسادس : ا

 .[9/البينة]               
       : ف كا قال سبحانهااستقامة امنافية لانحراالسابع:

 . [  999 / هود]                   
          :ض كا قال سبحانه حبة امنافية للبغ: املثامنا

 [ .999/البقرة]                  
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 روط شهادة أن حمدًا رسول اه -3
هي طاعته فيا أمر، وتصديقه فيا أخر، واجتناب ما هى  شهادة أن حمدًا رسول اه
                           :  إا با رععنه وزجر، وأن ا ُيعبد اه

 [ .999/الكهف]               
وشهادة أن حمدًا رسول اه كشهادة أن ا إله إا اه، ها روط، ا ينتفع قائلها إا 

 بتحقيقها وهي :
                العلم بمعناها، وهو العلم بأن حمدًا رسول من عند اه حقًا :  -9

  [ .١٢/اأحزاب]                   

                   : استيقان القلب هذه الشهادة  -9
                         

 [ .99/احجرات] 

             ملسو هيلع هللا ىلصنقياد ها ظاهرًا وباطنًا، وذلك بالقيام بحقوق النبي  اا -9
 . [١٣/آل عمران]                          

               القبول ها، فا يرد شيئًا من لوازمها :  -9
                                   

 [ .99/النساء] 

       اإخاص فيها، بأن ا جعل مع الرسول ريكا ي اإتباع :  -9
 [ .9/احر]                                 

                  الصدق فيها، وضده الكذب والنفاق : -9
 [ .9/امنافقون]                                    

         وامعاداة من أبغضها: امحبة هذه الشهادة وأهلها،  -9
 [ .١٢/مرانآل ع]                   

                    اإيان ها والكفر با يناقضها:  -9
 [.٣٣١/النساء]                            
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 ملسو هيلع هللا ىلصخصائص الرسول  -4
امرسلن ، مع اه له ما تفرق من وسيد ولد آدم ، وأفضل النبين  ملسو هيلع هللا ىلصرسولنا حمد 

عال واأخاق،وخصه ربه الذي اصطفاه بخصائص كاات اأنبياء من اأقوال واأ
 .كريمةتزيد عى مائة صفة  ملسو هيلع هللا ىلصميز ها عن غره ، وخصائصه 

 عى سبيل اإجاز :  ملسو هيلع هللا ىلصوهذه أشهر خصائصه 
  .أن اه سبحانه أخذ العهد واميثاق عى اأنبياء أن يؤمنوا به وينروه -9

                          :  اه تعاىقال 
                             

 [ .99 /آل عمران]                        

 مسًا م يعطهن أحد قبله :  ملسو هيلع هللا ىلص أنه أعطي -2

: »قال : ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  عن جابر بن عبد اه  ِِ ُأْعطِيُت َمًْسا َمْ ُيْعَطُهنر َأَحد  َقْب
ُت بِالُرْعِب َمِس  َِ اأَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا، َفَأُيَا َرُجٍل ِمْن ُنِرْ َرَة َشْهٍر، َوُجِعَلْت 

، َوُأْعطِيُت  ِِ َِ امََغانُِم َوَمْ َحِلر ِأََحٍد َقْب َاُة َفْلُيَصِل، َوُأِحلرْت  تِي َأْدَرَكْتُه الصر ُأمر
َفاَعَة، َوَكاَن النربُِي ُيْبَعُث إَِى َقْومِ  ةً الشر ًة َوُبِعْثُت إَِى النراِس َعامر (). متفق عليه «ِه َخاصر

 

 أن ي كتابه الذي أنزل عليه الناسخ وامنسوخ :  -3

                                 قال اه تعاى : 
 [ .999 /البقرة]               

 خاتم اأنبياء وامرسلن :  ملسو هيلع هللا ىلصأنه   -4

                                 تعاى : قال اه 
 .[ 99 /اأحزاب]               

 نزل عليه إى يوم القيامة : حفظ الكتاب الذي أُ  -5

 [ .5 /احجر]                         قال اه تعاى : 
 من التحريف والتبديل :  ملسو هيلع هللا ىلصماية كتابه  -3

                                : قال اه تعاى 
 [ .99 – 99 /فصلت]                            

                                                 
 (.999(، ومسلم برقم )999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
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  :أمنة أصحابه من العذاب والفتن ي حياته ملسو هيلع هللا ىلصأنه  -2
                          قال اه تعاى : 

 [ .99 /اأنفال]       
ْينَ  َعْن َأبِيهِ  ةَ َعْن َأِي ُبْردَ و ، ُثمر ُقْلنَا: َلْو َجَلْسنَا َحترى ملسو هيلع هللا ىلص  ا اَمْغِرَب َمَع َرُسوِل اهَقاَل: َصلر

َ َمَعُه الِعَشاَء َقاَل َفَجَلْسنَا، َفَخَرَج َعَلْينَا، َفَقاَل:  ِِ اه ُقْلنَا: َيا َرُسوَل « َما ِزْلُتْم َهاُهنَا؟»ُنَص
ْينَا َمَعَك اَمْغِرَب  َ َمَعَك الِعَشاَء، َقاَل َصلر ِِ َأْحَسنُْتْم َأْو »، ُثمر ُقْلنَا: َنْجلُِس َحترى ُنَص

َاِء، َفَقاَل: « َأَصْبُتمْ  َاِء، َوَكاَن َكثًِرا ِمرا َيْرَفُع َرْأَسُه إَِى السر َقاَل َفَرَفَع َرْأَسُه إَِى السر
َاِء، َفإَِذا َذهَ » َاَء َما ُتوَعُد، َوَأَنا َأَمنَة  ِأَْصَحاِي، َفإَِذا النُُجوُم َأَمنَة  لِلسر َبِت النُُجوُم َأَتى السر

تِي  تِي، َفإَِذا َذَهَب َأْصَحاِي َأَتى ُأمر َذَهْبُت َأَتى َأْصَحاِي َما ُيوَعُدوَن، َوَأْصَحاِي َأَمنَة  ِأُمر
 .() أخرجه مسلم«َما ُيوَعُدونَ 

 ما فيها من عظيم اخر والركات :  أقسم بحياته , أن اه  -1

 [ .99 /احجر]                قال اه تعاى : 
 أكثر الناس تبعًا ي الدنيا واآخرة : ملسو هيلع هللا ىلصأنه  -3

ُل النراِس َيْشَفُع ِي اجَنرةِ ملسو هيلع هللا ىلص : »اه َقاَل: َقاَل َرُسوُل   َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  َوَأَنا  ،َأَنا َأور
 .()أخرجه مسلم «اأَْنبَِياِء َتَبًعاَأْكَثُر 
النبوة والرسالة ,  بوصف ملسو هيلع هللا ىلصنادى كل نبي باسمه , ونادى حمدًا  أن اه  -12

 زيادة ي التكريم واإجال له :

 [ .99 /اأنفال]                      قال اه تعاى : 
                                  وقال اه تعاى : 

 [ .99 /امائدة]           
 له ما تقدم من ذنبه وما تأخر : اه غفر ملسو هيلع هللا ىلصأنه   -11

                                      قال اه تعاى : 
 [ .9 – 9 /الفتح]               

                                                 
 .(9999( أخرجه مسلم برقم )9)
 (.959( أخرجه مسلم برقم )9)
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 , وامفصل . بفاحة الكتاب , وخواتيم سورة البقرة ملسو هيلع هللا ىلصخصه  أن اه  -12

يُل َقاِعد  ِعنَْد النربِِي  ري اه عنها اْبِن َعبراسٍ  َعنِ  ، َسِمَع َنِقيًضا ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل : َبْينََا ِجْرِ
َاِء ، ُفتَِح اْلَيْوَم ، َمْ ُيْفَتْح َقُط إِار اْلَيْوَم ،  َفْوِقِه ، َفَرَفَع َرْأَسُه ، َفَقاَل : َهَذا َباب  ِمَن السر

َفنََزَل ِمنُْه َمَلك  ، َفَقاَل : َهَذا َمَلك  َنَزَل إَِى اأَْرِض ، َمْ َينِْزْل َقُط إِار اْلَيْوَم ، َفَسلرَم ، 
ُة الِكَتاِب، َوَخَواتِيُم ُسوَرِة َأْبِرْ بِنُوَرْيِن ُأوتِ :َوَقاَل  َا َنبِي  َقْبَلَك: َفاِحَ ُ ََ يَتُهَا َمْ ُيْؤ
 .()أخرجه مسلم  .، َلْن َتْقَرَأ بَِحْرٍف ِمنُْهَا إِار ُأْعِطيَتهُ  الَبَقَرةِ 

 سمه باسمه ي كتابه تريفًا وتعظيًا له :قرن ا أن اه  -13

 [ .99 /اأحزاب]                       قال اه تعاى  : 
 [ .99 /التغابن]          وقال اه تعاى : 

 أعطاه مفاتيح خزائن اأرض بيده :  أن اه  -14

ُت بِالُرْعِب، »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  َأنر َرُسوَل اه  َعْن َأِي ُهَرْيَرَة  ُبِعْثُت بَِجَواِمِع الَكلِِم، َوُنِرْ
َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: َوَقْد « اِئم  ُأتِيُت بَِمَفاتِيِح َخَزاِئِن اأَْرِض، َفُوِضَعْت ِي َيِديَفَبْينَا َأَنا نَ 

 .()متفق عليه.َوَأْنُتْم َتنَْتثُِلوَهَاملسو هيلع هللا ىلص  َذَهَب َرُسوُل اه 
 خصه باإراء وامعراج : أن اه  -15

                           قال اه تعاى : 
 [ .9 /اإراء]                                  

 يرى من خلفه كا يرى من أمامه : ملسو هيلع هللا ىلصأنه  -13

َف َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  اه َقاَل: َصىر َرُسوُل    َعْن َأِي ُهَرْيَرةَ  َيا ُفَاُن، َأَا »َيْوًما ُثمر اْنَرَ
ِِ إِذَ  ِسُن َصَاَتَك؟ َأَا َينُْظُر امَُص ِِ لِنَْفِسِه، إِِي ُحْ َا ُيَص ؟ َفإِنر ِِ ا َصىر َكْيَف ُيَص

 .().متفق عليه«َأُْبِرُ ِمْن َوَراِئي َكَا ُأْبِرُ ِمْن َبْنِ َيَدير اه وَ 
 لة والفضيلة وامقام امحمود يوم القيامة :يخصه بدرجة الوس أن اه  -12

َمْن َقاَل ِحَن َيْسَمُع »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  َعنُْهَا: َأنر َرُسوَل اه َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اه َرِيَ اه 
َاِة الَقاِئَمِة، آِت مُ  ِة، َوالصر ْعَوِة الترامر ًدا الَوِسيَلَة َوالَفِضيَلَة، ـالنَِداَء: اللرُهمر َربر َهِذِه الدر َحمر

ِذي َوَعْدَتُه، َحلرْت ـَواْبَعْثُه َمَقاًما مَ   .(0) أخرجه البخاري «َلُه َشَفاَعتِي َيْوَم الِقَياَمةِ  ْحُموًدا الر
                                                 

 (.999( أخرجه مسلم برقم )9)

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

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

 (.9995(أخرجه البخاري برقم )9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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 أول من تنشق عنه اأرض يوم القيامة :ملسو هيلع هللا ىلص أنه  -11

َل َمْن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النربِِي  َعْن َأِي َسِعيٍد  النراُس َيْصَعُقوَن َيْوَم الِقَياَمِة، َفَأُكوُن َأور
 .()متفق عليه «ُيِفيُق 
 جنة :أول من يقرع باب املسو هيلع هللا ىلص أنه  -13

آِي َباَب اجَنرِة َيْوَم الِقَياَمِة َفَأْستْفتُِح، »ملسو هيلع هللا ىلص : اه َقاَل َرُسوُل  َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك، َقاَل:
، َفَيُقوُل: بَِك ُأِمْرُت َا َأْفَتُح ِأََحٍد َقْبَلَك ـَفَيُقوُل اخَاِزُن: َمْن َأْنَت؟ َفَأُقوُل: مُ  د   «َحمر

 .()أخرجه مسلم
 ل من يمر عى الراط :أوملسو هيلع هللا ىلص أنه  -22

ُب » :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اه  -ؤية وفيه ي حديث الر -   َأِي ُهَرْيَرةَ  َعنْ  ..َوُيْرَ
 ُ َْ َل َمْن ُجِيُز » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َقاَل َرُسوُل  «َجَهنرمَ  ِج  .()متفق عليه «َفَأُكوُن َأور
 خصه بالكوثر : أن اه  -21

 [ .9 /الكوثر]             قال اه تعاى : 
 أن ما بن بيته ومنره روضة من رياض اجنة : -22

ي َرْوَضة  ِمْن ِرَياِض اجَنرةِ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النربِِي  ِي ُهَرْيَرَة َعْن أَ   «َما َبْنَ َبْيتِي َوِمنَْرِ
 .(0)متفق عليه

 خصه يوم القيامة بالدعوة امستجابة : أن اه  -23

َل ُكُل َنبِي  لُِكِل َنبِي  َدْعَوة  ُمْسَتَجاملسو هيلع هللا ىلص : »اه َقاَل: َقاَل َرُسوُل   َعْن َأِي ُهَرْيَرةَ  ، َفَتَعجر َبة 
تِي َيْوَم الِقَياَمِة، َفِهَي َناِئَلة  إِْن َشاَء اهُ َمْن مَ  اَت َدْعَوَتُه، َوإِِي اْخَتَبْأُت َدْعَوِي َشَفاَعًة ِأُمر

ُك بِ  تِي َا ُيْرِ  .(3)متفق عليه«َشْيًئااه ِمْن ُأمر
 ر حساب :سبعون ألفًا بغملسو هيلع هللا ىلص أنه يدخل اجنة من أمته  -24

تِي َسْبُعوَن الًفا »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  اه َأنر َرُسوَل   َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنٍ  َيْدُخُل اجَنرَة ِمْن ُأمر
وَن، »، َقاُلوا: َمْن ُهْم َيا َرُسوَل اهِ؟ َقاَل: «بَِغْرِ ِحَساٍب  ُ ُقوَن، َوَا َيَتَطرر ِذيَن َا َيْسَرْ ُهُم الر
ُلونَ َوَا َيْكَتُوو  .()متفق عليه «َن، َوَعَى َرِهِْم َيَتَوكر

                                                 
 (.9999م )(، ومسلم برق9959أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)

 (.959( أخرجه مسلم برقم )9)
 (.999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
 (.9959(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
 (.955(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)

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

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12042&idto=12043&bk_no=52&ID=3641#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12042&idto=12043&bk_no=52&ID=3641#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12042&idto=12043&bk_no=52&ID=3641#docu
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 :خر اأمم, وجعلهم وسطا, وجعلهم شهداء عى الناس ملسو هيلع هللا ىلصجعل أمته  أن اه  -25
                       قال اه تعاى : 

 [ .999 /آل عمران]         
                    : وقال اه تعاى

 [ .999/البقرة]       
 أن اه سبحانه حرم الزكاة والصدقة عليه وعى آله , وعى مواليه ومواي آله : -23

َدَقَة َا » :ملسو هيلع هللا ىلص .. قال: قال رسول اه عن عبدامطلب بن ربيعة بن احارث إِنر الصر
دٍ   .()أخرجه مسلم «إِنرَا ِهَي َأْوَساُخ النراسِ  ،َتنَْبِغي ِآِل ُمـَحمر

 صار واأغال عن أمته :وضع اآ اه  أن -22

                            قال اه تعاى : 
 [ .99 /احج]     

 [ .999 /البقرة]                     وقال اه تعاى : 
 بإسام قرينه من اجن : ملسو هيلع هللا ىلصخصه  أن اه  -21

ُوِكَل بِِه َقِرينُُه  َما ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد إِار َوَقدْ  » :ملسو هيلع هللا ىلص اهَرُسوُل َقاَل قال:   اْبِن َمْسُعودٍ  َعنِ 
اَك َيا َرُسوَل  ، «  َاِئَكةِ ِمَن اِجِن ، َوَقِرينُُه ِمَن امَ  اَي ، »؟ َقاَل :  اهَقاُلوا : َوإِير  إا أنر َوإِير

 .()أخرجه مسلم « إِار بَِخْرٍ  َأَعاَننِي َعَلْيِه َفَأْسَلَم ، َفَا َيْأُمُري اه
 تنام عيناه وا ينام قلبه :ملسو هيلع هللا ىلص أنه  -23

َرِيَ اه َعنَْها: َكْيَف َكاَنْت َصَاُة  َعاِئَشةعن أي سلمة بن عبد الرمن أنه سأل 
ِه َعَى إِْحدَ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل اه  ى ِي َرَمَضاَن؟ َقاَلْت: َما َكاَن َيِزيُد ِي َرَمَضاَن َواَ ِي َغْرِ

ِِ َأْرَبًعا، َفَا  ، ُثمر ُيَص نر ِِ َأْرَبَع َرَكَعاٍت، َفَا َتْسال َعْن ُحْسنِِهنر َوُطوِهِ َة َرْكَعًة، ُيَص َعْرَ
ِِ َثَاًثا، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اه َتنَاُم َقْبَل َأْن ُتوتَِر؟  ، ُثمر ُيَص نر َتْسال َعْن ُحْسنِِهنر َوُطوِهِ

 .()متفق عليه«نَاُم َعْينِي َواَ َينَاُم َقْلبِيتَ »َقاَل: 
 قد جاوز أمته عن اخطأ والنسيان وحديث النفس : أن اه  -32

 [ .999 /البقرة]                  قال اه تعاى : 
                                                 

 (.9999( أخرجه مسلم برقم )9)

 (.9999( أخرجه مسلم برقم )9)

 (.999(، ومسلم برقم )9995أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)



999 
 

 .()أخرجه مسلم فقال اه: قد فعلت.
َثْت بِِه َأْنُفَسَها، اه نر إِ »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  َعِن النربِِي  َعْن َأِي ُهَرْيَرَة و تِي َما َحدر اَوَز َعْن ُأمر َجَ

 .()متفق عليه«َما َمْ َتْعَمْل َأْو َتَتَكلرمْ 
ستئصال وأن اه زوى له اأرض من اهاك وااملسو هيلع هللا ىلص سبحانه حفظ أمته أن اه  -31

 فرأى مشارقها ومغارها , وأنه أعطي كنوز الدنيا , وهي اآن ي أمته :

َِ اأَْرَض، َفَرَأْيُت َمَشاِرَقَها »ملسو هيلع هللا ىلص : اه َقاَل: َقاَل َرُسوُل   ْوَبانَ َعْن ثَ  إِنر اهَ َزَوى 
َِ ِمنَْها، َوُأْعِطيُت الَكنَْزْيِن اأَْمََر  تِي َسَيْبُلُغ ُمْلُكَها َما ُزِوَي  َوَمَغاِرَهَا، َوإِنر ُأمر

ٍة، َوَأْن َا ُيَسِلَط َعَلْيِهْم َعُدًوا َواأَْبَيَض، َوإِِي َسالُت َرِي ِأُمر  تِي َأْن َا ُهْلَِكَها بَِسنٍَة َعامر
ُه ـِمْن ِسَوى َأْنُفِسِهْم، َفَيْسَتبِيَح َبْيَضَتُهْم، َوإِنر َرِي َقاَل: َيا مُ  ُد إِِي إَِذا َقَضْيُت َقَضاًء َفإِنر َحمر

ٍة، َوَأْن َا ُأَسِلَط َعَلْيِهْم َعُدًوا ِمْن َا ُيَرُد، َوإِِي َأْعَطْيُتَك ِأُمر  تَِك َأْن َا ُأْهلَِكُهْم بَِسنٍَة َعامر
َأْو َقاَل َمْن َبْنَ  -ِسَوى َأْنُفِسِهْم، َيْسَتبِيُح َبْيَضَتُهْم، َوَلِو اْجَتَمَع َعَلْيِهْم َمْن بَِأْقَطاِرَها 

 .()أخرجه مسلم  «ِلُك َبْعًضا، َوَيْسبِي َبْعُضُهْم َبْعًضاَحترى َيُكوَن َبْعُضُهْم ُهْ  -َأْقَطاِرَها 
 شهداء اه ي اأرض :ملسو هيلع هللا ىلص أن أمته  -32

ا، َفَقاَل النربُِي قال عن َأَنَس ْبَن َمالٍِك  « َوَجَبْت ملسو هيلع هللا ىلص : »: َمُروا بَِجنَاَزٍة، َفَأْثنَْوا َعَلْيَها َخْرً
: َما َفَقاَل ُعَمُر ْبُن اخَطراِب « َوَجَبْت »ا، َفَقاَل: ُثمر َمُروا بُِأْخَرى َفَأْثنَْوا َعَلْيَها َرً 

ا، َفَوَجَبْت »َوَجَبْت؟ َقاَل:  ا، َفَوَجَبْت َلُه اَجنرُة، َوَهَذا َأْثنَْيُتْم َعَلْيِه َرً َهَذا َأْثنَْيُتْم َعَلْيِه َخْرً
 .(0)يهمتفق عل« َلُه النراُر، َأْنُتْم ُشَهَداُء اه ِي اأَْرضِ 

 أنه ا خلو عر ي أمته من ماعة ظاهرة عى احق إى يوم القيامة : -33

تِي َظاِهِريَن َعَى »َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  اه َعِن اُمِغَرِة، َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل  َلْن َيَزاَل َقْوم  ِمْن ُأمر
 .(3) متفق عليه «َوُهْم َظاِهُروناه النراِس، َحترى َيْأتَِيُهْم َأْمُر 

 أن جعل صفوفها كصفوف امائكة :ملسو هيلع هللا ىلص خص أمته  اه  أن -34

                                                 
 (.999( أخرجه مسلم برقم )9)

 (.999(، ومسلم برقم )9995أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)

  (. 9995( أخرجه مسلم برقم )9)
  (. 595(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
 (.  9599(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
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ُفِضْلنَا َعَى النراِس بَِثَاٍث: ُجِعَلْت ُصُفوُفنَا »ملسو هيلع هللا ىلص : اه َقاَل: َقاَل َرُسوُل   َعْن ُحَذْيَفةَ 
نَا َطُهوًرا، إَِذا َكُصُفوِف اَمَاِئَكِة، َوُجِعَلْت َلنَا اأَْرُض ُكُلَها َمْسِجًدا، َوُجِعَلْت ُتْرَبُتَها لَ 

 .()أخرجه مسلم «َمْ َنِجِد امَاءَ 
 يأتون يوم القيامة غرًا حجلن :ملسو هيلع هللا ىلص أن أمته  -35

إِنر َحْوِي َأَْبَعُد ِمْن َأْيَلَة ِمْن َعَدٍن َوالرِذي »ملسو هيلع هللا ىلص : اه َقاَل: َقاَل َرُسوُل   َعْن ُحَذْيَفةَ 
ِِ بَِيِدِه، إِِي َأَُذوُد َعنُْه الِرَج  ُجُل اِإبَِل الَغِريَبَة َعْن َحْوِضهِ َنْف َقاُلوا: « اَل َكَا َيُذوُد الرر

لَِن ِمْن آَثاِر الُوُضوِء َلْيَسْت »َوَتْعِرُفنَا؟ َقاَل: اه َيا َرُسوَل  ر ُغًرا ُحَجر َِ َنَعْم َتِرُدوَن َع
ُكمْ   .()أخرجه مسلم  «ِأََحٍد َغْرِ

 لراط : وأمته أول من يعر عى املسو هيلع هللا ىلص أنه  -33

اُط َبْنَ َظْهَرْي َجَهنرَم، َفَأُكوُن َأَنا  ..»قال : ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  عن أي هريرة  ُب الِرَ َوُيْرَ
َل َمْن ُجِيُز، َوَا َيَتَكلرُم َيْوَمِئٍذ إِار الُرُسُل، َوَدْعَوى الُرُسِل َيْوَمِئٍذ: اللُهمر َسلِ  تِي َأور ْم، َوُأمر

 .() يهمتفق عل «َسِلمْ 
 أكثر أهل اجنة :ملسو هيلع هللا ىلص أن أمته  -32

َأَتْرَضْوَن َأْن َتُكوُنوا ُرُبَع » : ُكنرا َمَع النربِِي ِي ُقبرٍة َفَقاَل قال:  عن عبد اه بن مسعود 
ا : َنَعْم ، ، ُقْلنَ «نرِة ؟ اجَ َأَتْرَضْوَن َأْن َتُكوُنوا ُثُلَث َأْهِل »، ُقْلنَا : َنَعْم ، َقاَل : «نرِة ؟ اجَ َأْهِل 
ٍد ـَوالرِذي َنْفُس مُ »قال:   .، ُقْلنَا : َنَعمْ «نرِة ؟ اجَ َأَتْرَضْوَن َأْن َتُكوُنوا َشْطَر َأْهِل »َقاَل :  َحمر

بَِيِدِه، إِِي َأَْرُجو َأْن َتُكوُنوا نِْصَف َأْهِل اجَنرِة، َوَذلَِك َأنر اجَنرَة اَ َيْدُخُلَها إِار َنْفس  
ْعَرِة الَبْيَضاِء ِي ِجْلِد الثرْوِر اأَْسَوِد، َأْو مُ  ِك إِار َكالشر ، َوَما َأْنُتْم ِي َأْهِل الِرْ ْسلَِمة 

ْوَداِء ِي ِجْلِد الثرْوِر اأَْمَر ْعَرِة السر  .(0)متفق عليه «َكالشر
 أول من حاسب يوم القيامة :ملسو هيلع هللا ىلص أن أمته  -31

ابُِقوَن َيْوَم الِقَياَمةِ »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِِي َعِن النر   عن أي ُهَرْيَرةَ   .(3)متفق عليه«َنْحُن اآِخُروَن السر
                                                 

 (.  999برقم ) ( أخرجه مسلم9)
  (. 999( أخرجه مسلم برقم )9)
 (.  999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
  (. 999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) ه,متفق علي( 9)
 (.  999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
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 خص أمته بيوم اجمعة من بن اأمم : أن اه  -33

ُلوَن َيْوَم الِقَياَمِة،  »ملسو هيلع هللا ىلص : اه َقاَل: َقاَل َرُسوُل   َعْن َأِي ُهَرْيَرةَ  َنْحُن اآِخُروَن اأَور
ُل َمنْ  ُْم ُأوُتوا الكَِتاَب ِمْن َقْبلِنَا، َوُأوتِينَاُه ِمْن َبْعِدِهْم،  َوَنْحُن َأور َيْدُخُل اجَنرَة، َبْيَد َأهر

ِذي اْخَتَلُفوا فِيِه، َهَداَنا  اُه َفاْخَتَلُفوا، َفَهَداَنا اهُ مَِا اْخَتَلُفوا فِيِه ِمَن احَِق، َفَهَذا َيْوُمُهُم الر
 .()متفق عليه «َفالَيْوَم َلنَا، َوَغًدا لِْلَيُهوِد، َوَبْعَد َغٍد لِلنرَصاَرى -اجُُمَعِة َقاَل: َيْوُم  -َلُه 
 أبيح له الوصال ي الصوم دون أمته :ملسو هيلع هللا ىلص أنه  -42

اُكْم َوالِوَصاَل »َقاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النربِِي  عن أي ُهَرْيَرَة  َتْنِ ِقيَل: إِنرَك ُتَواِصُل، َقاَل: « إِير َمرر
 .() متفق عليه « َأبِيُت ُيْطِعُمنِي َرِي َوَيْسِقِن، َفاْكَلُفوا ِمَن الَعَمِل َما ُتِطيُقونَ إِِي »

 د بعدد :أبيح له الزواج من النساء با قي ملسو هيلع هللا ىلصأنه  -41

                          قال اه تعاى : 
                              

                                      
                           

 [ .99 /اأحزاب]                        
 أمهات للمؤمنن : ملسو هيلع هللا ىلصأن أزواجه   -42

 [ .9 /اأحزاب]                قال اه تعاى : 

 :حرمات عى غره أبدًا  ملسو هيلع هللا ىلصأن أزواجه  -43
                            قال اه تعاى : 

 [ .99 /اأحزاب]                     
 أشد إثًا وعقوبة من غره : ملسو هيلع هللا ىلصأن الكذب عليه  -44

ر َلْيَس َكَكِذٍب َعَى أَ »َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل: َسِمْعُت النربِير  َعِن امُِغَرِة  َِ َحٍد، إِنر َكِذًبا َع
ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النرارِ  ر ُمَتَعِمًدا، َفْلَيَتَبور َِ  .() متفق عليه «َمْن َكَذَب َع

 
                                                 

  (. 999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
 (.  9999(، ومسلم برقم )9599أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
  (. 9(، ومسلم برقم )9959ه البخاري برقم )أخرج متفق عليه,( 9)
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 أن من استهان به أو سبه كفر : -45

                             قال اه تعاى : 
 [ .99 /اأحزاب]      

                      وقال اه تعاى : 
                         

 [ .99 /التوبة]         
             وقال اه تعاى : 

                        

 [ .99-99 /التوبة]          
 خصه بالعصمة ي أقواله وأفعاله :  أن اه -43

                                   قال اه تعاى : 
 [ .9 – 9 /النجم]                   

 خذ إبراهيم خليًا :خليًا كا ا ملسو هيلع هللا ىلصاخذ حمدًا   أن اه -42

َلْو ُكنُْت ُمترِخًذا ِمْن َأْهِل اأَْرِض َخلِيًا، »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النربِِي  ابن مسعود َعْن 
َْذُت  َر  .() أخرجه مسلم «اْبَن َأِي ُقَحاَفَة َخلِيًا، َوَلكِْن َصاِحُبُكْم َخلِيُل اهِ َا

 بإباحة الصاة بعد العر : ملسو هيلع هللا ىلص ختصاصه ا -41

ا َواَ ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَلْت: َرْكَعَتاِن َمْ َيُكْن َرُسوُل اه  ري اه عنها َعْن َعاِئَشةَ  َيَدُعُهَا ِرً
 .() متفق عليه .َصَاِة الُصْبِح، َوَرْكَعَتاِن َبْعَد الَعْرِ  َعَانَِيًة: َرْكَعَتاِن َقْبَل 

 بإباحة القتال ي مكة :ملسو هيلع هللا ىلص ختصاصه ا -43

َة »يقول يوم الفتح ملسو هيلع هللا ىلص قال : سمعت رسول اه  عن أي ريح العدوي  إِنر َمكر
َمَها  ا ِحُل ِاْمِرٍئ ُيْؤِمُن بِ ـَحِرْمَها النراُس، َفَا يَ ـ، َوَمْ يُ اهَحرر اه َوالَيْوِم اآِخِر َأْن َيْسِفَك ِهَ

َص لِِقَتاِل َرُسوِل اه  ا َشَجَرًة، َفإِْن َأَحد  َتَرخر  اهفِيَها، َفُقوُلوا: إِنر ملسو هيلع هللا ىلص  َدًما، َواَ َيْعِضَد ِهَ
َِ فِيَها َساَعًة ِمْن َهَ  َقدْ  َا َأِذَن  اٍر، ُثمر َعاَدْت ُحْرَمُتَها َأِذَن لَِرُسولِِه َوَمْ َيْأَذْن َلُكْم، َوإِنر

اِهُد الَغاِئَب   .() متفق عليه «الَيْوَم َكُحْرَمتَِها بِاأَْمِس، َوْلُيَبِلِغ الشر
                                                 

 (.9999( أخرجه مسلم برقم )9)
 (.  999(، ومسلم برقم )959أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
  (.  9999(، ومسلم برقم )999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,(9)
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 فسها با مهر :نوهبت من نكاح  ملسو هيلع هللا ىلصأن له  -52

                                 قال اه تعاى : 
 [ .99 /اأحزاب]         

 سبحانه كرمه ورفه بالصاة عليه ، وأمر امؤمنن بذلك :أن اه  -99

                         قال اه تعاى : 
 [ .99 /اأحزاب]        

 أن أصحابه ومن تبعهم بإحسان إى يوم الدين قد ري اه عنهم : -52
                  قال اه تعاى : 

                             
 [ .999 /التوبة]          

 أعطاه قوة ثاثن رجًا : أن اه  -53

اَعِة الَواِحَدِة، ملسو هيلع هللا ىلص  َمالٍِك َقاَل: َكاَن النربُِي  عن َأَنس ْبنعن قتادة  َيُدوُر َعَى نَِساِئِه ِي السر
ْيِل َوالنرَهاِر، َوُهنر إِْحَدى ةَ  ِمَن اللر َأَوَكاَن ُيِطيُقُه؟ َقاَل: ُكنرا  :َقاَل: ُقْلُت ِأََنسٍ  .َعْرَ

َة َثَاثِنَ  ُه ُأْعِطَي ُقور ُث َأنر  .() متفق عليه .َنَتَحدر
 .() متفق عليه .َكاَن َيُطوُف َعَى نَِساِئِه بُِغْسٍل َواِحدٍ ملسو هيلع هللا ىلص  َأنر النربِير   َعْن َأَنسٍ و

الواردة ي القرآن والصحيحن أو أحدما ، اقترنا  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  خصائصفهذه أهم 
 عليها خشية اإطالة .

 
 
 
 
 
 

                                                 
  (.  995(، ومسلم برقم )999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
  (. 995(، ومسلم برقم )999أخرجه البخاري برقم  ) متفق عليه,( 9)
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 ملسو هيلع هللا ىلصلوازم اإيان بالنبي  -5
هو جرد التصديق واإقرار بأنه نبي، أو أنه رسول، أو أنه  ملسو هيلع هللا ىلصليس اإيان بالنبي 

 مصلح عظيم، ويقف اأمر عند ذلك فقط .
 تي أربعة عر أمرًا وهي :يق ملسو هيلع هللا ىلصبل اإيان الصادق الصحيح الكامل بالنبي 

معرفة اسمه ونسبه فنعرف أنه ) حمد بن عبد اه بن عبد امطلب بن هاشم بن  -9
 ... الخ  (عبد مناف بن قي بن كاب بن مره 

 وهو والرسول الذي يتبع () اه وهو فابد للمسلم أن يعرف الرب الذي يعبد
 . ( اإسام) وهو والدين الذين يدين به  ملسو هيلع هللا ىلص( )حمد

        اإيان ببريته، وانه عبد ه ا ُيعبد كا قال سبحانه :  -9
                                    

 [ .9/اإراء]            
َا ُتْطُروِي َكَا َأْطَرِت النرَصاَرى  » َيُقوُل :  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النربِير  قال : وعن عمر  -9

  . ()البخاريأخرجه « َوَرُسوُلهُ  اهَفإِنرَا َأَنا َعْبُدُه ، َفُقوُلوا : َعْبُد  ، مَ اْبَن َمْريَ 
        اإيان بنبوته ورسالته، وأنه نبي ورسول من عند اه حقًا:  -9

                                          
                        

 [ .999/اأعراف]         
من اأخبار الصحيحة الدالة عى حسن  ملسو هيلع هللا ىلصاإيان با ثبت ي سرة النبي  -9

سرته، وعظمة أخاقه، وجهاده ي دعوته، وبذل كل ما يملك ي سبيل إباغ دين 
                       ربه، ثم حقيق ذلك ي حياة امسلم : 

  [ .99/اأحزاب]  جئ                          
اإيان با جاء من صفاته اخَـلقية واخُلقية كصفة طوله ولونه وصفة هيئته   -9

 ومشيئه، وصفة وجهه، ومال خلقته .

وكذا معرفة ما حباه اه به من أخاق كريمة م جتمع أحد غره كالصدق والعفو، 
                                                 

 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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لصفات العظيمة، ثم التحِ بتلك  واأمانة والرمة، والكرم واجود وغرها من ا
   [ .9/القلم]                 اأخاق العظيمة : 

الذاتية كمعرفة أنه تنام عيناه، وا ينام قلبه، وأنه  ملسو هيلع هللا ىلصاإيان با جاء من خصائصه   -9
يرى من أمامه ومن خلفه، ومعرفة خصائصه الرعية كمعرفة أنه ا يورث، وأنه ا 

 ده، وغر ذلك من اخصائص .تنكح نساءه من بع

، وذلك بمعرفة اأدلة احسية والعقلية  ملسو هيلع هللا ىلصاإيان با جاء من دائل نبوته  -9
 والرعية التي تدل عى أنه رسول اه حقًا .

الواجبة له عى أمته، بتصديقه فيا أخر، وطاعته فيا أمر،  ملسو هيلع هللا ىلصالقيام بحقوقه   -5
       ا با رع : واجتناب ما هى عنه وزجر، وأن ا يعبد اه إ

 [ .9/احر]                                

  )خاتم النبين، ورسالته خامة الرساات كا قال عنه ربه :  ملسو هيلع هللا ىلص يان بأنهاإ -99
  . [99]اأحزاب/ (                       

ِِ َوَمَثَل  »قال : ملسو هيلع هللا ىلص اهَأنر َرُسوَل  َأِي ُهَرْيَرَة َعْن و ِِ َكَمَثِل اأَ إِنر َمَث نبَِياِء ِمْن َقْب
َعَل النراُس َيُطوُفوَن بِِه َرُجٍل َبنَى َبْيًتا َفَأْحَسنَُه َوَأْمََلُه إِار َمْوِضَع َلبِنٍَة ِمْن َزاِوَيٍة ، َفجَ 

بِنَُة َوَأَنا َخاتُِم النربِِيَن  :َوَيْعَجُبوَن َلُه َوَيُقوُلونَ  بِنَُة ، َقاَل : َفَأَنا اللر   «َهار ُوِضَعْت َهِذِه اللر
 .() متفق عليه

ناسخة ما قبلها من الرائع كلها كريعة موسى  ملسو هيلع هللا ىلصاإيان بأن رسالة النبي  -99
           عليها الصاة والسام، ومهيمنة عليها كلها:وعيسى 

 [ .99] امائدة/                 
الذي جاء  اإسام إافإنه ا دين مقبول عند اه  ملسو هيلع هللا ىلص اإيان بأنه بعد بعثة النبي -99

            :الذي جاء به  اإسامبه، فا جوز التعبد ه بعد بعثته بغر
 [ .99/آل عمران]                       

ُه َقاَل :  ملسو هيلع هللا ىلص اهَعِن َرُسوِل   َأِي ُهَرْيَرَة َعْن و ٍد بَِيِدِه ، َا ـَوالرِذي َنْفُس مُ  »َأنر  َيْسَمُع َحمر
اِي  ، ُثمر َيُموُت َوَمْ ُيْؤِمْن بِالرِذي ُأْرِسْلُت بِِه ،  ِة َهُوِدي  ، َوَا َنْرَ ِي َأَحد  ِمْن َهِذِه اأُمر

 . ()مسلمأخرجه  «إِار َكاَن ِمْن َأْصَحاِب النرارِ 
                                                 

 .(9999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(999برقم ) أخرجه مسلم( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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  انه: لإنس واجن إى يوم القيامة كا قال سبح ملسو هيلع هللا ىلصيان بعموم رسالته اإ -99
 [ .999/اأنبياء]                     

 [ .999/اأعراف]                    : وقال سبحانه 
          وكلمة الناس يقصد ها اإنس و اجن كا قال سبحانه: 

  [ .9 – 9/الناس]                
ورة اجن واأحقاف، وأتى بعض اجن للجن ي القرآن ي س ملسو هيلع هللا ىلصوثبتت دعوة النبي 

              كا قال سبحانه:  اإسامعى  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  افبايعو
                              
                                   
                                   

 [ .  99 – 95/اأحقاف ]       
قد بلغ الرسالة كاملة، وأدى اأمانة، ونصح اأمة، وجاهد ي  ملسو هيلع هللا ىلص يان بأنهاإ  -99

اء ليلها كنهارها، ا يزيغ عنها اه حق جهاده حتى أتاه اليقن، وترك اأمة عى البيض
                        ا هالك: إ
 [ .9] امائدة/ 

َوَقْد تَرْكُت فِيُكْم َما َلْن .. »: قال للناس ي حجة الوداع  ملسو هيلع هللا ىلصن النبي أ  وعن جابر
 :َقاُلوا« ؟َفَا َأنُتْم َقاِئُلونَ  ،َوَأنُتْم ُتْسأُلوَن َعنِي ،كَِتاُب اه ؛َتِضُلوا َبْعَدُه إِِن اْعَتَصْمُتْم بِهِ 

يَت َوَنَصْحَت  ،َنْشَهُد َأنَك َقْد َبلرْغَت  َاِء  َفَقاَل  ،َوَأدر براَبِة َيْرَفُعَها إى السر بِإِْصَبِعِه السر
اٍت « اللرُهمر اْشَهدْ  ،اللرُهمر اْشَهدْ » :َوَينُْكُتَها إى النراسِ      . ()مسلمأخرجه  .َثَاَث َمرر

وٍق َعْن و ُ َْ َثَك َأنر مُ  :قالت َعنَْها اهَرِيَ َعائَِشَة عن َم ًدا ـَمْن َحدر شيئًا ما َكتََم ملسو هيلع هللا ىلص َحمر
ُسوُل َبِلْغ َما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َرِبَك "واهُ يقوُل:َفَقْد َكَذَب، أنزَل اهُ عليه    .() متفق عليه."َيَأُهَا الرر

 معصوم من مسة أشياء:   ملسو هيلع هللا ىلص ،  والنبي  ملسو هيلع هللا ىلصاإيان بعصمته   -99
فهو معصوم من الرك، ومعصوم من كبائر الذنوب، ومعصوم من اأخاق السيئة، 

 ه من السفاح.ومعصوم ي جال التبليغ والرسالة، ومعصوم ي نسب
                                                 

 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7430
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
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               عصمه ربه من الرك، قبل البعثه وبعد ها:  ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي -9
  [ .٣٢٩/يوسف]                              

يعرف اه بفطرته قبل أن يبعثه اه، وكان يتعبد ه ي غار حراء سنن  ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان 
 شيئًا من أمور الرك التي كان يفعلها قومه.عديده، وم يسجد لصنم قط، وم يفعل 

 ملسو هيلع هللا ىلصحظ الشيطان منه ي حادثة شق صدره التي حصلت للنبي  وقد استخرج اه 
 مرتن : 

اأوى: ما كان صغرًا يرضع ي بادية بني سعد، والثانية: ي مكة ي احجر قبيل 
 العروج به إى الساء.

اُم َوُهَو َيْلَعُب َمَع ملسو هيلع هللا ىلص  اهَأنر َرُسوَل  عن أنس بن مالك  يُل َعَلْيِه السر ِغْلَاِن الَأَتاُه ِجْرِ
َعُه ، َفَشقر َعْن َقْلبِِه ، َفاْسَتْخَرَج  َقْلَب ، َفاْسَتْخَرَج ِمنُْه َعَلَقًة ، َفَقاَل : َهَذا الَفَأَخَذُه َفَرَ

ْيَطاِن ِمنَْك ، ثُ  مر َغَسَلُه ِي َطْسٍت ِمْن َذَهٍب بَِاِء َزْمَزَم ، ُثمر َأََمُه ، ُثمر َأَعاَدُه ِي َحُظ الشر
ًدا َقْد ُقتَِل ، ـِغْلَاُن َيْسَعْوَن إَِى ُأِمِه َيْعنِي ِظْئَرُه ، َفَقاُلوا : إِنر مُ الَمَكانِِه ، َوَجاَء  َحمر

ْونِ   «ْخَيِط ِي َصْدِرِه امِ ، َقاَل َأَنس  : َوَقْد ُكنُْت َأَرى َأَثَر َذلَِك  َفاْسَتْقَبُلوُه َوُهَو ُمنَْتِقُع اللر
     .() متفق عليه
َبْينَا  »: ملسو هيلع هللا ىلصالنربُِي َرِيَ اه َعنُْهَا  قال: َقاَل  َمالِِك ْبِن َصْعَصَعةَ  َعنْ  َأَنس ْبن َمالٍِك وعن 

ُجَلْنِ  -َوَذَكرَ  -َيْقَظاِن الَبْنَ النراِئِم وَ  َبْيِت ال َأَنا ِعنْدَ  َفُأتِيُت بَِطْسٍت  -َيْعنِي َرُجًا َبْنَ الرر
ُن َبطْ الَبْطِن، ُثمر ُغِسَل الِمْن َذَهٍب ُملَِئ ِحْكَمًة َوإِيَاًنا، َفُشقر ِمْن النرْحِر إَِى َمَراِق 

ٍة َأْبَيَض ُدوَن  َزْمَزَم، بَِاءِ  اُق الَاِر احِ َبْغِل َوَفْوَق الُثمر ُمِلَئ ِحْكَمًة َوإِيَاًنا، َوُأتِيُت بَِدابر ُرَ
يَل  َفاْنَطَلْقُت َمعَ  َاَء الُدْنَيا ِجْرِ      .() متفق عليه  « َحترى َأَتْينَا السر

 من الرك.  ملسو هيلع هللا ىلص نبيفهذا احديث وما قبله يدل عى عصمة ال
  ملسو هيلع هللا ىلصأو بعدها، فلم يسجد  من كبائر الذنوب، سواء قبل البعثةعصمه ربه  ملسو هيلع هللا ىلص والنبي -9

مرأة أجنبية عنه ط، وم يكذب قط، وم مس يده يد الصنم قط، وم يرب اخمر ق
                               قط، وم تقع منه كبرة قط: 

  [ .9-9] النجم/                                
                                                 

 ( واللفظ له.999، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 (.999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
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، هإِِي أَْخَشاُكْم  واهَأَما  »عن نفسه: ملسو هيلع هللا ىلص وكيف تقع منه الكبرة وهو الذي قال 
  . ()البخاريأخرجه  «َوَأْتَقاُكْم َلهُ 

، ومرـله بجميع اأخاق اأخاق السيئةعصمه ربه من ميع  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  -9
 لعامن إى الناس أمعن، فتبارك اه أحسن اخالقن:أنه رسول رب ا ؛احسنة

  [ .9] القلم/                   
، ومله فاضل كريم، ومع له خصال اخر كلها عى كل ُخلق فقد فطره اه  

 عليها  منذ نشأته. بمحاسن اأخاق التي جبله
من قدره ي دينه، أو خلقه،  من كل ماُيـنقصه أو يضع ملسو هيلع هللا ىلص فلله احمد الذي عصم نبيه

أو نسبه، أو قوله، أو فعله، أو سرته، أو نسبه، ليكون مثاا فريدًا لكل ما حبه اه 
ويرضاه ، وحتى  ا يبقى حاقد أو حاسد أو منتقص حجة يتعلق ها، لتنفر الناس من 

                         :  ملسو هيلع هللا ىلصرسول  اه 
  [ .999] التوبة/               

خائفًا بعد أن لقيه   ملسو هيلع هللا ىلصوقالت خدجة بنت خويلد ري اه عنها حينا أتاها النبي 
ِِ ل»جريل عليه السام ي غار حراء قبل البعثه، فقال ها:   «  َقْد َخِشيُت َعَى َنْف

،  ،: َكار  َفَقاَلْت َلهُ  ِحَم، َوَتْصُدُق احَِديَث، َأَبًدا، إِنر  اُهْخِزيَك ـَا يُ  فواهَأْبِرْ َك َلَتِصُل الرر
ْيَف ، َوُتِعُن َعَى َنَواِئِب احَِق الْحِمُل ـَوتَ      . ()البخاريأخرجه  .َكلر ، َوَتْقِري الضر

، فقلت : أخري عن  عبد اه بن عمرو بن العاص قال : لقيت يساروعن عطاء بن 
إنه موصوف ي التوراة  ي التوراة ، قال : فقال : أجل واه ، ملسو هيلع هللا ىلصصفة رسول اه 

ا َوَنِذيًرا " : ببعض صفته ي القرآن ا َأْرَسْلنَاَك َشاِهًدا َوُمَبِرً  وحرزاً  " َيَأُهَا النربُِي إِنر
اب خر لأمين ، أنت عبدي ورسوَ ، سميتك امتوكل ، ليس بفظ وا غليظ ، وا َص 

اه تعاى  ي اأسواق ، وا يدفع بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر ، ولن يقبضه
 ، وآذاناً  عمياً  ملة العوجاء ، بأن يقولوا : ا إله إا اه ، ويفتحوا ها أعيناً حتى يقيم به ا

  . ()البخاريأخرجه  . لفاً غُ  ، وقلوباً  صاً 
ا يشكل عى ما تقدم من عصمة النبي         وقول اه عز وجل :

ا ُيـراد وجدك غافًا ع       أن معنى  ؛من الرك والكبائر ويء اأخاق ملسو هيلع هللا ىلص
                                                 

 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 .(9599برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 .(9999رقم )ب أخرجه البخاري( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5640
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980
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   بك من أمر النبوة، أو م تكن تدري مالقرآن وا الرائع، فهداك اه إليها : 
                                      

 .[99 ]الشورى/                        
 فله ثاث حاات: ملسو هيلع هللا ىلصأما اخطأ الذي جوز  ي حقه  

البحتة التي  ا مس الدين والسلوك، فهذه قد تقع منه،  ور الدنيويةاخطأ ي اأم-9
لكنها ا حط من قدره كنبي، وا تنقص من منزلته، وا تناقض عصمته، وذلك مثل 

ُكْم َلْو َمْ  »تلقيح النخل، فإنه ما قدم امدينة وجدهم يلقحون النخل فقال :  َلَعلر
ا  كُ   «َتْفَعُلوا َكاَن َخْرً إِنرَا » : وُه ، َفنََفَضْت َأْو َفنََقَصْت ، َقاَل : َفَذَكُروا َذلَِك َلُه ، َفَقاَل َفَرَ

ٍء ِمْن َرْأٍي َفإِنرَا  ٍء ِمْن ِدينُِكْم َفُخُذوا بِِه ، َوإَِذا َأَمْرُتُكْم بَِيْ  َأَنا َأَنا َبَر  ، إَِذا َأَمْرُتُكْم بَِيْ
  . ()مسلمأخرجه   «َبَر  
أنه ا علم له بحقيقة أمر امتخاصمن فيها، إا ما  ؛امسائل القضائية اخطأ ي -9

 منها .له ظهر 

برا يعلم الغيب، وإنا يقي عى نحو ما  ملسو هيلع هللا ىلص، أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلصفهذا قد يقع ي حقه 
 يسمع من أقوال اخصمن والشهود .

َوإِنرُكْم  ،ا َبَر  إِنرَا َأنَ  »:  ملسو هيلع هللا ىلصويدل عى إمكانية وقوع اخطأ منه ي القضاء قوله 
تِِه ِمْن َبْعٍض ، َفَأْقِي َعَى َنْحِو ـْخَتِصُموَن إِلَ ـتَ  ير ، َوَلَعلر َبْعَضُكْم َأْن َيُكوَن َأحََن بُِحجر

 «َن النراِر َما َأْسَمُع ، َفَمْن َقَضْيُت َلُه ِمْن َحِق َأِخيِه َشْيًئا َفَا َيْأُخْذُه ، َفإِنرَا َأْقَطُع َلُه ِقْطَعًة مِ 
        .() متفق عليه

ي اجانب الديني أو السلوكي، وهذا نادر جدًا، ا تكاد مسائله تعد  ملسو هيلع هللا ىلصاخطأ منه  -9
بر كغره، خطئ كا  ملسو هيلع هللا ىلصعى اأصابع، وهذا من حكمة اه تعاى إثبات أن النبي 

ان خطئون، وينسى كا ينسون، كا حصل له من النسيان ي الصاة، حكمة استن
 امسلمن به .

ي غر رك، وا كبرة، وا ي يكون   ملسو هيلع هللا ىلصوهذا اخطأ الذي يمكن وقوعه من النبي 
تبليغ الوحي، واه سبحانه ا يقره عى هذا اخطأ، وإنا يوجهه إى الصواب، وربا 

                                                 
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.9999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9995برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
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                         يعاتبه كا قال سبحانه: 
 [ . 9-9/عبس]              

  [ .99/اأنفال]                     وقوله تعاى :
 عى سبيل اإجتهاد، ا عى سبيل الرغبة ي امعصية . ملسو هيلع هللا ىلصوهذا اخطأ يقع منه 

يستغفر اه ي اليوم أكثر من سبعن مرة، ووعده ربه بمغفرة ذنبه  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان النبي 
                                    كا قال سبحانه : 

 [ .9-9/الفتح]                 
 عصمة نسبه الذي تناسل منه من السفاح . -9

من سفاح اجاهلية، فلم يشب نسبه يء من ذلك،  ملسو هيلع هللا ىلصأصول نبينا  فقد مى اه 
 ا من جهة آبائه، وا من جهة أمهاته، وم يولد إا من نكاح رعي صحيح .

ينقله من اأصاب الطيبة إى اأرحام  بواه عى سفاح قط، وم يزل اه فلم يلتق أ
 الطاهرة مصفى مهذبًا، م تتشعب شعبتان ي عمود نسبه إا كان ي خرما .

، م يصبة من سفاح  ملسو هيلع هللا ىلصمن نكاح، وم خرج من سفاح من لدن آدم  ملسو هيلع هللا ىلصفخرج 
                        اجاهلية يء: 

 [ .999/التوبة]                
 ي جال التبليغ من اخطأ والنسيان:  ملسو هيلع هللا ىلص عصمته -9

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 : 

                                    
                                  
                                 

 [ .999-999ة/البقر[              

والرسل هم الوسائط بن اه وعباده ي التبليغ، وهم هتدي البر إى عبادة اه 
ا أوجب اه العصمة لرسله وأنبيائه، لتصل الرسالة كاملة غر منقوصة سبحانه، وهذ

                         : فتقوم  ها احجة عى الناس وا حرفة،
 .[9-9/النجم]                                    
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قد بلرغ الباغ امبن كا معصوم من اخطأ ي جال التبليغ والرسالة، و ملسو هيلع هللا ىلص فالنبي
                                  أمره ربه: 

  .[ 99/امائدة]                        
، َقاَل َبْعُض « إِِي َا َأُقوُل إِار َحًقا  »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اه وعن اي هريرة 

  .()والرمذي أخرجه أمد «إِِي َا َأُقوُل إِار َحًقا »َفَقاَل: اه.ُتَداِعُبنَا َيا َرُسوَل َفإِنرَك  َأْصَحابِِه:
 من الناس، وكفاه من أذاهم. ملسو هيلع هللا ىلص وقد عصم اه رسوله

من أذى الكفار حتى  ملسو هيلع هللا ىلص وقد ثبت ي السنة نحو عرين قصة تدل عى وقاية اه لنبيه
اجتمعت قريش عى قتله، فخرج عليهم من بيته، ما  ملسو هيلع هللا ىلص بلرغ رسالة ربه، منها قصته

 وخلرف مكانه عِ بن اي طالب، وخرج عليهم وم يروه.
من أهل مكة، وصناويدها، وحسادها،  ملسو هيلع هللا ىلص ومنها عصمة اه وحفظه لرسوله

 ومعاندها، ومرفيها.
فصانه اه ي بداية الرسالة بعمه أي طالب الذي كان رئيسًا مطاعًا ي قريش، فلا 

، عى أن يتحول معهم إى دارهم اإساممات قيض اه له اأنصار، فبايعوه عى 
 وهي امدينة، فلا صار إليها منعوه من عاداه.

ومنها أن اه عصمه من كفار قريش وغرهم وهو ي طريق اهجرة، ما خرج 
عمى وما وصلوا إى الغار أ ،مع أي بكركون ي طلبه فاختبأ ي غار ثور امر

، ملسو هيلع هللا ىلص دعا عليه النبي كه راقة بن مالك ي طريق اهجرةاه أبصارهم، ثم ما أدر
 فساخت قوائم فرسه، فلم يستطع أن يدركه أو يره .

وكلا هم أحد من امركن وأهل الكتاب بسوء كاده اه، ورد كيده عليه، وحفظ 
م، وأنزل عليه سوري فقد كاده اليهود ي امدينة بالسحر، فحاه اه منه  ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

 امعوذتن دواء لذلك الداء.
ه اليهود ي ذرا اوم  أعلمه اه به، وماه منه. ع تلك الشاة التي أهديت له بخيرَسمر

 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.  
                                                 

 .(9559، وأخرجه الرمذي برقم )(9999برقم ) أخرجه أمدصحيح/  (9)
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 ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي  اإياننواقض  -3

 شهادة أن حمدًا رسول اه تنتقض بالوقوع ي أحد مسة أمور: 
أو ملسو هيلع هللا ىلص ، نقض رط من روط شهادة أن حمدًا رسول اه، بعدم اأيان به  اأول:

جر، أو جتناب ماهى عنه وزَ اقه فيا أخر، أو عدم  أمر، أو عدم تصدياعدم طاعته في
                          :عدم عبادة اه با رع

  [ .999] النساء/                      
بريته، أو أنه خاتم أو ملسو هيلع هللا ىلص نكار أمر معلوم من الدين بالرورة كإنكار نبوته إ الثاي:

بلغ الدين كله، أو نكار عموم رسالته لإنس واجن، أو إنكارأنه قد إالنبين، أو
إنكارأن رسالته ناسخة ما قبلها من الرائع ، أو إنكار أن له حقوقًا عى أمته ونحو 

             ذلك، فمن فعل ذلك فهو كافر كا قال سبحانه:
                       
                             

 [ .٣١٣-٣١٢/النساء]        
بقول أو فعل، سواء كان ذلك ي حياته أو بعد  ماته، فمن آذاه فهو ملسو هيلع هللا ىلص إيذاؤه  الثالث:

                        كافر كا قال سبحانه:  
 [ .99] اأحزاب/          

 أطاعفقد آذى اه، ومن ملسو هيلع هللا ىلص ومن لعنه اه ا يكون إا كافرًا، أن من آذى الرسول 
                      : فقد أطاع اه ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 [ .٩٢/النساء]       
 ،أو عقله ،او صدقه ،أو نسبه ،ستهزاء به، أو الطعن ي شخصهااملسو هيلع هللا ىلص ومن ألوان إيذائه 

                   :  دينه، أو تصغر شأنه و نحو ذلكأو الطعن ي ،أو عرضه ،أو عفته
                                     

 [ .١١ /اأنعام]           
سب له، وكفر باه ورسوله، سواء كان امستهزي جادًا أو ملسو هيلع هللا ىلص  وااستهزاء بالنبي

           :هقال اه عن امستهزئن به وبأصحاب هازاً، كا
 [ .99] التوبة/                                  
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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 :
                        

   [ .5 – 9] الفتح/
 .اإسامالوقوع ي يء من نواقض  الرابع:

 نواقض وهي : ةعرالكرى تزيد عى  اإسامونواقض 
الرك ي عبادة اه وحده ا ريك له.. ومن جعل بينه وبن اه وسائط يدعوهم 

رهم ، أو كفي ر امركن ، أو شك ويتوكل عليهم ويسأهم الشفاعة.. ومن م يكفِ 
كم غره أكمل من هديه، أو أن ُح  ملسو هيلع هللا ىلصصحح مذهبهم.. ومن اعتقد أن غر هدي النبي

ولو عمل به .. ومن  ملسو هيلع هللا ىلصأحسن من حكمه..ومن أبغض شيئًا ما جاء به الرسول
فمن فعله  أو ري به كفر..  ،استهزأ بيء من دين اه أو ثوابه أو عقابه .. والسحر

اض عن عر.. واإ ملسو هيلع هللا ىلص روج عن ريعة حمدومن اعتقد أن بعض الناس يسعه اخ
إنكار نكار شئ معلوم من الدين بالرورة كدين اه ايتعلمه وا يعمل به .. وإ

حريم الزنا والربا، أو إنكار يء من أركان  نكاروجوب الصاة والزكاة ، أو إ
 امركن، ومعاونتهم عى امسلمن. ةيان .. ومظاهراإسام أو اإ
 اإسامفهو كافر مرتد عن دين  عامًا عامدًا ختاراً  من هذه النواقض ئاً فمن فعل شي

                        :كا قال سبحانه 
                            

  [  999/النساء]                  
، حتى يصل ملسو هيلع هللا ىلص لنبي، وهو جاوزة احد ي تعظيم املسو هيلع هللا ىلص الغلو ي النبي اخامس:

من صفات اه كصفة علم كان له، سواء تعاى اأمر إى ِف شئ من حقوق اه 
  الغيب، أو من العبادات كرف الدعاء أو النذر أو الذبح له، وهذا هو الرك بعينه:

                                  
  .[ 99 - 99 /الزمر]                  
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وهذه اأمة أفضل اأمم، وقد خصها اه بأكمل الرائع، وجعلها أمة وسطًا ي كل 
          شئ، فا إفراط وا تفريط، واغلو وا تقصر:

                                  
                                       

   .[999/البقرة]                                
     بقوله: وغرها من ميع أنواع الغلو واأهواء هذه اأمة  وقد حذر اه

                               
 [ . 99/امائدة]                 

ى الوقوع ي الصاحن يؤدي إ لو ي اأنبياء وأن الغ حرام ملسو هيلع هللا ىلص والغلو ي النبي
 الرك كا حصل لقوم نوح حن غلو ي الصاحن منهم.

                ثم زين هم الشيطان فعبدوهم من دون اه كا قال سبحانه : 
                                          

                                               
                                   

 [ .٢١-٢٣/نوح] 
انتر الرك ي قوم نوح، ثم انتقل إى من بعدهم،  ي الصاحن ثم بسبب الغلو

من قوم تلك اأصنام ، وانتقلت  ملسو هيلع هللا ىلصحتى وصل الرك عن طريق الغلو إى أمة حمد 
 نوح إى باد العرب .

، فإهم جاوزوا احد، ونقلوه من حيز  ملسو هيلع هللا ىلصومن ذلك غلو النصارى  ي نبي اه عيسى 
         :  كا قال اه عنهم النبوة إى أن اَذوه إها من دون اه

                                    
                                 

 [ .99/ائدةام] 
، وادعوا فيهم العصمة، ثم اتبعوهم من اأحبار والرهبان ملسو هيلع هللا ىلصثم غلوا ي أتباع عيسى 

          ي كل ما قالوا، سواء كان حقًا أم باطًا : 
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 [ .99/التوبة]                      

 .ءره حسب ما ورد به الرع من غر غلو وا إطراوتوق ملسو هيلع هللا ىلصهذا جب تعظيم النبي 
َا ُتْطُروِي َكَا َأْطَرِت النرَصاَرى اْبَن  » َيُقوُل :  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النربِير  قال : عن عمر 

  . ()البخاريأخرجه « َوَرُسوُلهُ  اهَفإِنرَا َأَنا َعْبُدُه ، َفُقوُلوا : َعْبُد  ، َمْرَيمَ 
عتر مركًا، ـاأنبياء والصاحن كثرة، بعضها رك، وفاعلها يُ ومظاهر الغلو ي 

 وبعضها يدخل ي حيز البدع غر امكفرة، وصاحبها يعتر من أهل الكبائر .
 ستة, وهي كا يي:التي يكفر ها العبد   ملسو هيلع هللا ىلصي النبي ومظاهر الغلو 

 ر َ، ونحو ذلك .كأن يقول: يا رسول اه أغثني، أو يا نبي اه اغف ملسو هيلع هللا ىلصدعاؤه  اأول:
فهذا رك، أن الدعاء عبادة ا ترف إا ه وحده، ومن ِف دعاءه لغر اه فهو 

                                     ضال مرك: 
  [ .9/اأحقاف]           

 ، ونحو ذلك.، كأن يعتقد أنه خلق أو يرزق أو يدبراأمرملسو هيلع هللا ىلصدعوى الربوبية فيه  الثاي:
وهذا رك ظاهر، وهو من أقبح أنواع الرك، أن اه وحده هو امتفرد بالربوبية عى 

                             خلقه أمعن : 
  [ .999/اأنعام]                    

جوز ِفها إا ه ، والذبح لغر اه رك ، أن الذبح عبادة ا  ملسو هيلع هللا ىلصالذبح له  الثالث:
  [ .9/الكوثر]               وحده : 
   ، وهذا رك، أن النذر عبادة ا ترف إا ه وحده :  ملسو هيلع هللا ىلصالنذر له  الرابع:

                      
 [ . 99/احج]         

وز ِفه ، وهذا رك ، أن الطواف عبادة ، ا ج ملسو هيلع هللا ىلصالطواف حول قره  اخامس :
وحده ، والطواف الرعي ا يكون إا ي مكان واحد من اأرض هو الطواف  إا ه

 [ .95/احج]  ۓ         بالبيت العتيق ي مكة حرسها اه : 
                                                 

 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)



999 
 

يعلم الغيب ، وهذا رك ي التوحيد ، أن علم الغيب خاص  ملسو هيلع هللا ىلصنه أادعاء  السادس :
         م الغيب فهو مرك : دعى أن غر اه يعلده ، فمن اباه وح

                                            
  [ .١٩/اأنعام]                                  

 فيا دون الرك فهي عى درجتن : ملسو هيلع هللا ىلصأما امظاهر امحرمة ي الغلو بالنبي 
ومنها ما يدخل ي حيز الكبائر التي دون البدع ،  ..منها ما يدخل ي حيز البدع 

، وليست مكفرات بحد ذاَا ، ولكنها  ملسو هيلع هللا ىلصوكاما ليست من نواقض اإيان بالنبي 
 قد تؤدي إى الكفر والرك .

ما كان وسيلة إى حرم فهو حرم ، ودرء كل أن  ؛ ملسو هيلع هللا ىلصوهذا حذر منها النبي 
                  امفاسد مقدم عى جلب امصالح : 

 [ .99/النور]                  
 ومن هذه امظاهر ما يي : 

 مسجدًا ُيصى فيه . ملسو هيلع هللا ىلصَاذ قره ا -9

وهذا بحمد اه متعذر بسبب احجرة النبوية، والسور احديدي امحيط ها ، وقيام 
 بمنع ذلك.حرسها اه احكومة السعودية 

ِر بَِخْمٍس َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص ْعُت النربِير : َسمِ قال عن جندب بن سفيان  َأَا ..»  : َقْبَل َأْن ُيَتَو
يِهْم َمَساِجَد ، َأَا َفَا َتترِخُذوا  َوإِنر َمْن َكاَن َقْبَلُكْم َكاُنوا َيترِخُذوَن ُقُبوَر َأْنبَِياِئِهْم َوَصاِحِ

   . ()مسلمأخرجه  «ُقُبوَر َمَساِجَد ، إِِي َأْهَاُكْم َعْن َذلَِك ال
 تخذ قره مصى .ـي حجرة عائشة، لئا يُ   ملسو هيلع هللا ىلصفن الصحابة رسول اه ومن أجل هذا دَ 

َلَعَن  » : َقاَل ِي َمَرِضِه الرِذي ماَت فيه ملسو هيلع هللا ىلصَأنر َرُسوَل اه  عنهاَرِيَ اه  َعاِئَشةَ  َعنْ  
ـخَ  َيُهوَد َوالنرَصاَرىال اهُ    .()متفق عليه « َمَساِجدَ ُذوا ُقُبوَر َأْنبَِياِئِهْم اتر
، وهذا م حصل بحمد اه ، ولن لعبادة اه وحده ملسو هيلع هللا ىلصبناء مسجد عى قره  -9

 حيًا وميتًا . ملسو هيلع هللا ىلصأن اه حافظ نبيه  ؛حصل 

 فيحرم عى أهل التوحيد بناء امساجد عى قبور اأنبياء أو الصاحن .
                                                 

 .(999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(995ومسلم برقم ) ،واللفظ له (9999خاري برقم )، أخرجه البمتفق عليه (9)
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َأنر ُأمر َحبِيَبَة َوُأمر َسَلَمَة َذَكَرَتا َكنِيَسًة َرَأْينََها بِاحََبَشِة فِيَها  ري اه عنها َعاِئَشةَ  َعنْ 
الُِح إِنر ُأوَلِئِك إَِذا َكاَن فِيهِ  » : ملسو هيلع هللا ىلص اه، َفَقاَل َرُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص  اهَتَصاِويُر لَِرُسوِل  ُجُل الصر ُم الرر

اُر اخَْلِق ِعنَْد  ُروا فِيِه تِْلِك الُصَوَر ، ُأوَلِئِك ِرَ ِه َمْسِجًدا ، َوَصور اه َفَاَت ، َبنَْوا َعَى َقْرِ
 .()متفق عليه  «ِقَياَمةِ الَيْوَم 

، ومن يفعل هذا يظن أن الدعاء عند قره أقرب إى  ملسو هيلع هللا ىلصعند قره   دعاء اه  -9
تخذ قره عيدا ، وم ـأن يُ  ملسو هيلع هللا ىلصغر علم ، وقد هى النبي بتجابة ، وهذا قول عى اه ااس

                     يفعله أصحابه بعد ماته :
 [ .999/البقرة]                      

قد مات  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ؛بعد ماته، وهذا سفه ي العقول ملسو هيلع هللا ىلصطلب الدعاء منه  -9
: قرآن، وإماع الصحابة، واميت ي حياة برزخية ا عاقة له باحياة الدنيا بنص ال

                                         
 [.9/اأحقاف]    

ولو كان طلب الدعاء منه بعد وفاته مروعًا لفعله الصحابة ري اه عنهم، وإنا 
             كا قال سبحانه : يطلب منه الدعاء ي حياته فقط

                           
 [ .99/النساء] 
أو كل اسبوع ونحو ذلك، وهذا  ،عيدًا يعوده اإنسان كل يوم ملسو هيلع هللا ىلصَاذ قره ا -9

 حرم، أنه من الزيادة ي التعظيم فوق القدر امروع .

ي ِعيًدا»: ملسو هيلع هللا ىلص اهَقاَل: َقاَل َرُسوُل   َأِي ُهَرْيَرةَ  َعنْ   .()أمد وأبوداود  أخرجه«َاَتترِخُذوا َقْرِ
 ملسو هيلع هللا ىلصوهذا نعلم أن ما يفعله بعض الناس من زوار امدينة وغرهم من ارتياد قر النبي 

 خالف للريعة . ،كل فريضةأو بعد  ،كل يوم
 ، وهذا حرم . ملسو هيلع هللا ىلصالسفر إى زيارة قره  -9

َثَاَثِة َمَساِجَد : َا ُتَشُد الِرَحاُل إِار إَِى  »  :ملسو هيلع هللا ىلص اهَقاَل : َقاَل َرُسوُل    َأِي ُهَرْيَرةَ  َعنْ 
ََ اأَ َمْسِجِدي َهَذا ، َوَمْسِجِد احََراِم ، َوَمْسِجِد   .()متفق عليه  « ْق

                                                 
 .(999ومسلم برقم ) ، (999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (9)
 ( .40أبوداود برقم )هذا لفظه، وأخرجه و( 9999أمد  برقم ) أخرجهصحيح/( 9)
 .واللفظ له (9959ومسلم برقم ) ، (9559، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (9)
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فمن أراد السفر إى امدينة فلتكن نيته السفر لزيارة امسجد النبوي والصاة فيه فقط، 
 . ملسو هيلع هللا ىلصوبعد الصاة يسن له زيارة قر النبي 

 ركًا خرجًا من املة، وقد ا يكون .، فهذا حرم ، وقد يكون  ملسو هيلع هللا ىلصاحلف به  -9

، (أو )وحياة النبي  (فإن كان احالف يعظم امحلوف به كا يعظم اه فيقول ) والنبي 
فهذا رك، أنه ساوى بن اه وامخلوق ي امنزلة، وإن كان دون ذلك فهو من 

 الرك اأصغر الذي هو من كبائر الذنوب .
اه  بغرِ  َف لَ من َح  » يقول :  ملسو هيلع هللا ىلصقال: سمعت رسول اه  عن ابن عمر ري اه عنها 

 .()أبوداود والرمذيأخرجه   «كَ أو أْرَ  فرَ فقد كَ 
  .أو صى عندها أو جلس فيها ملسو هيلع هللا ىلصتعظيم البقاع واأماكن التي مر ها النبي  -9

                    وهذا حرم، أنه من التعلق بغر اه من اجادات : 
 [ .999/الكهف]                    

بجدران حجرته، أو احديد  ح، أو أخذ تراب منه، أو التمس ملسو هيلع هللا ىلصالترك بمسح قره  -5
بتغاء الركة، وهذا باطل وحرم، أن الرع م يأت به، وهو اامحيط ها، ونحو ذلك 

   ه: ر كلها بيد اه وحده ا ريك لمن التعلق بغر اه من اجادات، واأمو
                               

 [.١/البينة]      

ْيثِِي  َعنْ و كِنَ  ، مَ ار َخَرَج إَِى ُخيَْرَ ـلَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهَأّن َرُسوَل    َأِي َواِقٍد اللر ، رر بَِشَجَرٍة لِْلُمْرِ
، اْجَعْل َلنَا َذاَت اه ُيَقاُل َهَا : َذاُت َأْنَواٍط ، ُيَعِلُقوَن َعَلْيَها َأْسلَِحَتُهْم ، َفَقاُلوا : َيا َرُسوَل 

اْجَعْل   :َقاَل َقْوُم ُموَسى ، َهَذا َكَا اهُسْبَحاَن »  :ملسو هيلع هللا ىلصَأْنَواٍط َكَا َهُْم َذاُت َأْنَواٍط، َفَقاَل النربُِي 
،َكَا َهُْم آهَ  َلنَا إَِهًا َكُبنر ُسنرَة َمْن َكاَن َقْبَلُكمْ  ة  ِِ بَِيِدِه َلَرْ  .()والرمذي أخرجه أمد«َوالرِذي َنْف

، كأن يقول : اللهم إي أتوسل إليك بجاه نبيك أن ترزقني أو  ملسو هيلع هللا ىلصالتوسل بذاته  -99
 تشفيني ونحو ذلك .

من التوسل البدعي، أن الرع ورد بالتوسل بأساء اه احسنى، أو بالعمل فهذا 
الصالح من العبد، أما التوسل بذوات اآخرين أو أعاهم، فهذا م يرد ا ي القرآن 

                                                 
 .( وهذا لفظه9999والرمذي برقم ) (9999أبوداود برقم )أخرجه حيح/ ص (9)
 .( وهذا لفظه9999، وأخرجه الرمذي برقم )(99995برقم ) أخرجه أمدصحيح/  (9)
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                               : وا ي السنة، فالتعبد به بدعة
 [ .١٣-١٢/الذاريات]                     

َلْيَس َعَلْيِه  َمْن َعِمَل َعَماً »  :ملسو هيلع هللا ىلص اهَقاَلْت : َقاَل َرُسوُل  َعنَْها اهَرِيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ و
 .()سلممأخرجه  «َأْمُرَنا َفُهَو َرد  

  . ملسو هيلع هللا ىلصااحتفال بذكرى مولده  -99
عى مر العصور، وهي من  اإساموهذا من البدع امشتهرة، وقد أنكرها علاء 

، ويتخذونه عيدًا، توقد  ملسو هيلع هللا ىلصالتشبه بالكفار من النصارى الذين حتفلون بمولد عيسى 
 .الغلو واأغاي وااختاط وغرها رتكب امحرمات من فيه الشموع، وتُ 

  .وهو منهي عنه رعًا  ،امولد تشبه بالنصارى وي إقامة
ِذيَن ِمْن َقْبلُِكْم ِش » : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَأّن َرُسوَل   َأِي َسِعيٍد اخُْدِرِي  َعنْ   ا َلَتتربُِعنر ُسنََن الر ْرً

 اهُقْلنَا : َيا َرُسوَل  «َحترى َلْو َسَلُكوا ُجْحَر َضب  َلَسَلْكُتُموُه  ،بِِشْرٍ ، َوِذَراًعا بِِذَراعٍ 
 .()متفق عليه  « َفَمْن ؟ »َيُهوُد َوالنرَصاَرى ؟ َقاَل : ال

الناس لفعله الصحابة والتابعون الذين هم أشد  اً وااحتفال بامولد النبوي لو كان خر
واخر كله ي اتباع سنته وهديه،  ،، ولو كان خرًا لسبقونا إليه ملسو هيلع هللا ىلصتعظيًا للنبي 

                             والعمل با جاء به :
  [ .99/آل عمران]         

 نواعه، سواء كان ي امساجد أو غرها بدعة حرمةأقامة امولد النبوي بجميع وإ
، وفيها من الفساد والرقص اإسامإفساد دين  ، أحدثها الشيعة الفاطميونحدثة

          ما يندى له اجبن : وطمّ  والغناء والغلو وامنكرات ما عمّ 
 [ .99/النور]                           

  ملسو هيلع هللا ىلصعقوبة امستهزئ بالنبي :  
 يذائه، ومن استهزأ به فهو كافر .ألوان إ فهو لون من  ملسو هيلع هللا ىلصأما حكم ااستهزاء بالنبي 
 القتل كفرًا ا حدًا . ملسو هيلع هللا ىلصوعقوبة امستهزئ بالنبي 

ْبِن لَِكْعِب  َمنْ »:  ملسو هيلع هللا ىلصَرِيَ اه َعنُْهَا َقاَل: َقاَل َرُسوُل اه  َجابَِر ْبن َعْبِد اهعن 
                                                 

 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(9995واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (9)
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ِف اأَ  ُه َقْد آَذى اه َوَرُسوَلهُ  ،ْرَ ُد ْبُن َمْسَلَمةَ  َفَقامَ  «َفإِنر َفَقاَل : َيا َرُسوَل اه  َأُحُِب  ُمـَحمر
  .«َنَعمْ » :َأْن َأْقُتَلُه َقاَل 

َِ َأْن َأُقوَل َشْيًئا َقاَل   .«ُقْل  » :َقاَل َفْأَذْن 
ُد ْبُن َمْسَلَمةَ ـمُ  َفَأَتاهُ  ُه َقْد َعنراَنا َوإِِي َقْد  :َقاَل فَ  َحمر ُجَل َقْد َسَأَلنَا َصَدَقًة َوإِنر إِنر َهَذا الرر

 .َأَتْيُتَك َأْسَتْسلُِفَك 
 . َلَتَمُلنرهُ اه َوَأْيًضا وَ  :َقاَل 

ءٍ  :َقاَل  َبْعنَاُه َفَا ُنِحُب َأْن َنَدَعُه َحترى َننُْظَر إَِى َأِي َيْ ا َقْد اتر َوَقْد َأَرْدَنا َأْن  ،َيِصُر َشْأُنهُ  إِنر
 .ُتْسلَِفنَا َوْسًقا َأْو َوْسَقْنِ 

ٍء ُتِريدُ  :َقاُلوا.اْرَهنُوِي ، َنَعِم  :َفَقاَل     ؟َأير َيْ
 .اْرَهنُوِي نَِساَءُكمْ  :َقاَل 
 ؟َعَرِب ال َكْيَف َنْرَهنَُك نَِساَءَنا َوَأْنَت َأْمَُل :َقاُلوا

 .وِي َأْبنَاَءُكمْ َفاْرَهنُ  :َقاَل  
 ،َكْيَف َنْرَهنَُك َأْبنَاَءَنا َفُيَسُب َأَحُدُهْم َفُيَقاُل ُرِهَن بَِوْسٍق َأْو َوْسَقْنِ َهَذا َعار  َعَلْينَا :َقاُلوا

َْمَة   .- َيْعنِي الِسَاَح  ُسْفَيانُ  َقاَل  -َوَلكِنرا َنْرَهنَُك الأر
َضاَعِة َفَدَعاُهْم إَِى  َكْعٍب  َوُهَو َأُخو َأُبو َناِئَلةَ  َلْيًا َوَمَعهُ  َفَواَعَدُه َأْن َيْأتَِيُه َفَجاَءهُ  ِمْن الرر

اَعةَ  :ْصِن َفنََزَل إَِلْيِهْم َفَقاَلْت َلُه اْمَرَأُتهُ احِ  ُرُج َهِذِه السر ْ ََ  ؟َأْيَن 
ُد ْبُن َمْسَلَمةَ ـمُ  إِنرَا ُهوَ  :َفَقاَل  َقاَلْت َأْسَمُع  :َعْمٍرو َوَقاَل َغْرُ  - َأُبو َناِئَلةَ  َوَأِخي َحمر

مُ  ُه َيْقُطُر ِمنُْه الدر َا ُهَو َأِخي :َقاَل  -َصْوًتا َكَأنر ُد ْبُن َمْسَلَمةَ ـمُ  إِنر إِنر  ،َأُبوَناِئَلةَ  َوَرِضيِعي َحمر
 .َكِريَم َلْو ُدِعَي إَِى َطْعنٍَة بَِلْيٍل َأََجاَب ال
 ،إَِذا َما َجاَء َفإِِي َقاِئل  بَِشَعِرِه َفَأَشُمهُ  :َمَعُه َرُجَلْنِ َفَقاَل  ُد ْبُن َمْسَلَمةَ ُمـَحمر  َوُيْدِخُل  :َقاَل  

ُبوُه  ًة ُثمر ُأِشُمُكمْ  -َفإَِذا َرَأْيُتُموِي اْسَتْمَكنُْت ِمْن َرْأِسِه َفُدوَنُكْم َفاْرِ  .- َوَقاَل َمرر
 .َيْوِم ِرًحاالَما َرَأْيُت كَ  :َو َينَْفُح ِمنُْه ِريُح الِطيِب َفَقاَل َفنََزَل إَِلْيِهْم ُمَتَوِشًحا َوهُ 

 . َعَرِب ال  َوَأْكَمُل  ، َعَرِب ال نَِساءِ   ِعنِْدي َأْعَطرُ  :َقاَل 
َِ َأْن َأُشمر َرْأَسَك  :َفَقاَل   .َأَتْأَذُن 
ُه ُثمر َأَشمر َأْصَحاَبهُ .َنَعْم  :َقاَل  َِ أَ  :ُثمر َقاَل  ،َفَشمر  :َفَلار اْسَتْمَكَن ِمنُْه َقاَل  .َنَعمْ : َقاَل  ؟َتْأَذُن 
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وُه  ملسو هيلع هللا ىلصُثمر َأَتْوا النربِير ، َفَقَتُلوُه  ،ُدوَنُكمْ    .()متفق عليه. َفَأْخَرُ
معاداة له، وامعادي لوَ اه معاد ه ي احقيقة، ومن عادى اه  ملسو هيلع هللا ىلصوااستهزاء به 

 فقد حاربه .
َِ َولًِيا ، » :ملسو هيلع هللا ىلصَعنُْه َقاَل : َقاَل َرُسوُل اه  َأِي ُهَرْيَرَة  َعنْ  إِنر اهَ َتَعاَى َقاَل َمْن َعاَدى 

ر  ،ْرِب احَ َفَقْد آَذْنُتُه بِ  ََ ٍء َأَحبر إِ ر َعْبِدي بَِيْ ََ َب إِ ْضُت َعَلْيهِ َوَما َتَقرر َوَا  ،  ِمرا اْفَرَ
ر بِالنرَوافِِل َحترى ُأِحبرهُ  ََ ُب إِ ، َفإَِذا َأْحَبْبُتُه ، ُكنُْت َسْمَعُه الرِذي َيْسَمُع بِِه ،  َيَزاُل َعْبِدي َيَتَقرر

ا ، َوِرْجَلُه الر  تِي َيْبطُِش ِهَ ُه الرِذي ُيْبِرُ بِِه ، َوَيَدُه الر ا ، َوَلِئْن َسَأَلنِي َوَبَرَ تِي َيْمِي ِهَ
  . ()البخاريأخرجه   «  َأُْعِطَينرُه ، َوَلِئِن اْسَتَعاَذِي َأُِعيَذنرهُ 

   حقيق بعقوبة اه له ي الدنيا واآخرة كا قال سبحانه :  ملسو هيلع هللا ىلصوامستهزئ بالنبي 
 [ .59/احجر]      

ة وااعتداء منذ بعثه اه إى يومنا هذا، شأنه م يسلم من اأذى والسخري ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 
       :  ، لتستمر أجورهم من غرهم إجابًا وسلباً شأن غره من اأنبياء

 [ .99/يس]                           
أهم اَموه باجنون، والكذب، والشعر والسحر،  ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي ء الكفارومن استهزا

ريف، وكانوا يسمونه مذما، ولكن اه حفظه، وعصمه من وغمزوه ي عرضه ال
                              : أذاهم كا قال سبحانه 

 [ .99/امائدة]                            
 ة :فإن اه سيعاقبه ي الدنيا واآخر نبياءأن من استهزأ باأ ملسو هيلع هللا ىلص وقد أخر اه رسوله

                                    
 [.99/اأنبياء] 

ا ير  الدين شيئًا، فدين اه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار ا  ملسو هيلع هللا ىلصوااستهزاء بالرسول 
              اأرض :  حالة، وقد بلغ وه احمد أكثر

 . [99/التوبة]                     

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

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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          مكرهًا، فهذا ا يؤاخذ كا قال سبحانه : ملسو هيلع هللا ىلصومن سب النبي 
                                 

 [ .999/النحل]                   
مستلزم للريعة التي جاء ها، فلوا الدين الذي جاء  ملسو هيلع هللا ىلصوا شك أن ااستهزاء بالنبي 

، ومن استهزأ فمن استهزأ به فقد استهزأ بالريعة التي جاء ها به ما استهزؤا به،
         : بالريعة فقد استهزأ باه الذي أنزها، وكل ذلك كفر

                         
 [ .99-99/التوبة]                

 
 
 
 

*       *       *       *      * 
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  ي ضوء القرآن والسنة ملسو هيلع هللا ىلصصفة حياة النبي 
 أحســـن أســوة -1

هية إوأقرت له بااه سبحانه هو املك احق الذي شهدت له بالربوبية ميع خلوقاته، 
ميع مصنوعاته، ا ريك له ي ربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته، وا شبيه له ي ذاته، 

 [ . 9/طه]                           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 

وا هدي هم إا بااستهداء  ته،إا بالتذلل لعظمته، وا غنى هم إا باافتقار إى رم
               بنوره، وا سعادة هم إا بحسن عبادته، وا فاح هم إا بإخاص العمل له : 

     [ .999/الكهف]                                  
، وهو املك الغني العزيز الكريم، ُيطاع فيشكر، وُيعَ فيغفر، ويدعى فيجيب

 [ .99/فاطر]              وُيستهدى فيهدي، وُيسأل فيعطي : 
والكفاية، واأمن، كا تكون بحسب  ،والنرة ،تكون العزة ملسو هيلع هللا ىلصوبحسب متابعة الرسول 

                  متابعته اهداية والفاح والنجاة : 
 [ .999/اأعراف]             

          تفرد باخلق وااختيارمنه كيف يشاء: هو وحده ام واه 
 [.99/القصص]                          

 العظيم، واحد ا ريك له خلق كخلقه، وختار كاختياره، ويدبر كتدبره، فهذا اخلق
ة عى كال عظم اأدلبوبيته، وأكر شواهد وحدانيته، وأمن أعظم آيات ر ،وااختيار والتدبر
                                         أسائه وصفاته : 

 [.999/اأنعام]        
فخلق سبحانه الساوات سبعًا، فأظهر لنا منهن واحدة، وهي الساء الدنيا، وأخفى 

ختصها لها عى سائر السموات، واستًا، واختار من الساوات السبع العليا، وفضر 
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، وأسكنها من شاء من خلقه، وجعلها مستقر العظيم وعرشه الكريم، بالقرب من كرسيه
 امعمور . ربن من مائكته، وجعل فيها بيتهامق

، واختار منها جنة الفردوس، وجعل سقفها عرشه، نوخلق سبحانه أنواع اجنا
 واختارها سكنًا خرته من خلقه .
ن، واختار اه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرويعصون  وخلق سبحانه امائكة الذين ا

 رافيل، وخصهم من بن امائكة بصفات وأعال عظيمة .منهم جريل وميكائيل وإ
 فجريل: موكل بالوحي الذي به حياة القلوب واأرواح .
 وميكائيل: موكل بالقطر الذي به حياة اأرض واحيوان .

 ذي إذا نفخ فيه أحيا اه به اأموات .رافيل: موكل بالنفخ ي الصور الوإ
(  999نبياء والرسل من البر، واختار الرسل من اأنبياء الذين عددهم ) واختار سبحانه اأ

( رسواً، واختار من الرسل أوَ العزم ) نوح وإبراهيم  999ألف نبي، الرسل منهم ) 
 وموسى وعيسى وحمد ( عليهم الصاة والسام .

واختار من  ،عليهم الصاة والسامَ العزم اخليلن ) إبراهيم وحمد ( واختار من أو
 .  ملسو هيلع هللا ىلصالرسل حمداً و اخليلن سيد اأنبياء

لهم عى سائر اأمم ي توحيدهم واختار سبحانه هذه اأمة من بن اأمم، وفضر 
 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 حرمًا آمنا جبى إليه ثمرات كل يء : 
   [ .59/آل عمران]                         
              وجعل بيته احرام قبلة للناس إى يوم القيامة : 

                           
 [ .  999/البقرة]    ڭ

وخلق سبحانه اأزمنة واأوقات، واختار منها من اأيام يوم عرفة، ويوم النحر، ويوم 
له عى سائر الشهور، رمضان، وفضر عاشوراء، ويوم اجمعة، واختار من الشهور شهر 
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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 .
وليلة اجمعة ضل أيام العام، فيوم اجمعة أفضل أيام اأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أف

 أفضل لياَ اأسبوع، وليلة القدر أفضل لياَ العام .
واأعال إا ما كان  والبل من اأقيب اأساء، وا يقفاه سبحانه طيب، وأساؤه أط

 فجزائه جهنم دار اخبيثن : ،طيبًا، ومن طاب عمله، طاب ثوابه، ومن خبث عمله
فهو خلد ي طهر النار خبثه، ات، خبيث الصفات، م تُ رك خبيث الذوما كان ام

فهو خلد ي اجنة دار وامؤمن طيب الذات، طيب الصفات، ،  دار اخبيثنالنار 
                                    كانت النار حرامًا عليه: و ،الطيبن

                                  
                                     

    . [ 99-99/السجدة]           
وما جاء به فوق كل حاجة، فإنه ا سبيل  ملسو هيلع هللا ىلصهذا حاجة العباد إى معرفة الرسول 

فاحهم وسعادَم ي الدنيا واآخرة إا عى أيدي الرسل، وا سبيل إى معرفة  إى
 عىا هتهم، وا ُينال رى اه البتة إالطيب من اخبيث، اا من جمن الباطل، واحق 

                      أيدهم : 
 [ .999/اأعراف]         

 نفالطيب من ميع اأقوال واأعال واأخاق هو هدهم، وهم اميزان الراجح الذي
وأخاق البرية، وبمتابعتهم يتميز ال عبأقواهم وأعاهم وأخاقهم توزن أقوال وأ

، وحصل الفوز باجنة أهل اهدى من أهل الضال، وأهل احق من أهل الباطل
                :والنجاة من النار

                 

               

 [ . 99-99/]النساء            
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، فيجب عى كل مسلم ملسو هيلع هللا ىلصنسان ي الدارين متعلقة هدي النبي نت سعادة اإكاوإذا 
وهديه وسنته ما خرج به  ملسو هيلع هللا ىلصأن يعرف من سرة النبي  أن يسعد ي الدنيا واآخرةحب 

        امؤمنن :  هع، ويدخل به ي عداد أتبااجاهلنقوائم من 

 [ .99/آل عمران]              
 يتحقق بستة أمور:  ملسو هيلع هللا ىلصااتباع الكامل للنبي و

يته وفكره .. وي أقواله احسنة .. وي أعاله نمعرفة سرته وسنته .. واتباعه ي 
 .وجهادهوي دعوته الصاحة .. وي أخاقه الكريمة .. 

 ، وأمل حياة.أحسن حياة، وأطهر حياة، وأزكى حياة ملسو هيلع هللا ىلصوحياة النبي 
واع احياة امختلفة : زوجًا وأبًا، وداعيًا ومعلًا، وعابدًا بأن ملسو هيلع هللا ىلصوقد أكرم اه رسوله 

وذاكرًا ومذكرًا، وغنيًا وفقرًا، وشاكرًا وصابرًا، وجاهدًا مامًا وسيدًا، وإوزاهدًا، 
 ومقاتًا، وغر ذلك من صفحات احياة القلبية والبدنية وامالية واأخاقية.

فيها الكال، وينال عليها أحسن ل حال، ويبلغ أمر اه إليه ي ك ملسو هيلع هللا ىلصثل توذلك أواً: ليم
   .[ 9/القلم]                 الثواب: 

مرأة، أو زوجًا أو أبًا، أو فرد من أمته، سواء كان رجًا أو اقدوة لكل  ملسو هيلع هللا ىلصوثانيا: ليكون 
             حاكًا أو حكومًا، أو قويًا أو ضعيفًا، أو داعيًا أو معلًا: 

 [ .  99/اأحزاب]                                           جئ      
هذا جب عى كل مسلم ومسلمة تعلم ما جاء به، والعمل بموجبه، والدعوة إليه، 

                        والتواي به: 
  [. 9-9/العر]                 

 اخاصة، وحياته العامة . ملسو هيلع هللا ىلصحياته لية من وهذه بعض الصور العم
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 اخاصة ملسو هيلع هللا ىلص حياة النبي  -1
 ملسو هيلع هللا ىلص بس الرسولما : 

 عامة تسمى السحاب، وكان إذا اعتم أرخى طري عامته بن كتفيه . ملسو هيلع هللا ىلصكانت له  
َوَعَلْيِه ِعَاَمة   َعَى امِنَْرِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَرُسوَل َكَأِي َأْنُظُر إَِى : قال عن عمرو بن حريث 

 .() أخرجه مسلم.  َقْد َأْرَخى َطَرَفْيَها َبْنَ َكتَِفْيهِ  ،َسْوَداءُ 
القميص، وكان أحب الثياب إليه، وكان كمه إى الرسغ ي الكف، ولبس  ملسو هيلع هللا ىلصولبس  
، ولبس ي السفر جبة ضيقة الكمن، ولبس القباء، ولبس اإزار والرداء، وكان اجبة

طول ردائه ستة أذرع وشر، وعرضه ذراعان وشر، وطول إزاره أربعة أذرع وشر، 
 وعرضه ذراعان وشر.

 ورداء بشكل واحد. ة بخطوط مر مع اأسود، واحُلة إزارحلة مراء منسوج ملسو هيلع هللا ىلصولبس 
مة والساذجة، ولبس الثوب اأسود، ولبس الفروة علر ميصة اماخ ملسو هيلع هللا ىلصولبس 

 امكفوفة بالسندس.
الَاويل،ولبس اخفن،ولبس النعلن، ولبس اخاتم ي يمينه وي يَاه،  ملسو هيلع هللا ىلصولبس 

 ر يوم أحد بن درعن.ولبس البيضة عى رأسه، ولبس امغفر، ولبس الدرع، وظاهَ 
 مر ملبد، وكساء من شعر .بردان أخران، وكساء أسود، وكساء أ ملسو هيلع هللا ىلصوكان له 

من قطن، وكان قصر الطول، قصر الكمن، وكان أحب الثياب إليه   ملسو هيلع هللا ىلصوكان قميصه 
 د فيه مرة .القميص واحرة، واحرة رب من الُر 

 .، وتكفن اأموات به، وأمر بلبسه ملسو هيلع هللا ىلصوكان أحب األوان إليه البياض، لبسه 
اْلَبُسوا ِمْن ثَِيابُِكُم اْلَبَياَض ، : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: قال َرُسوُل اه ابن عباس ري اه عنها َعْن 

َا ِمْن َخْرِ ثَِيابُِكْم َوَكِفنُوا فِيَها َمْوَتاُكمْ    .()أبوداود والرمذيأخرجه  « َفإِهر
َغلِيًظا ِمرا ُيْصنَُع بِاْلَيَمِن  ، َفَأْخَرَجْت إَِلْينَا إَِزاًرا َعاِئَشةَ  قال : َدَخْلُت َعَى  َأِي ُبْرَدةَ  َعنْ و

تِي ُيَسُموَهَا امَُلبرَدَة ، َقاَل : َفَأْقَسَمْت  ُقبَِض ِي ملسو هيلع هللا ىلص  اهإِنر َرُسوَل  باهَوكَِساًء ِمَن الر
 .() أخرجه مسلم .َهَذْيِن الثرْوَبْنِ 

                                                 
 .(9995برقم ) أخرجه مسلم (9)
 (.990الرمذي برقم )أخرجه ( ، و383أبوداود برقم )أخرجه  صحيح/( 9)
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم (9)
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لتختم خاتم فضة، وكان جعل فصه ما يِ باطن كفه، وهى الرجال عن ا ملسو هيلع هللا ىلصولبس  
 بالذهب . 

ما نسج من قطن، وربا لبسوا ما نسج  من الثياب وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصوكان غالب ما يلبسه 
 من الصوف والكتان أحيانًا .

أن هديه ي اللباس أن يلبس ما تيَ له من اللباس من القطن أو  ملسو هيلع هللا ىلصوسنة الرسول 
 الكتان أو الصوف أو الشعر.

 العامة، وأدارها عى احنك . ملسو هيلع هللا ىلصولبس 
 نه .ه، وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامسمإذا استجد ثوبًا ساه با وكان

 س، أن اللباس اجميل إذا لبسه اإنسان جمًا وإظهارًا لزينةي أنواع اللبا ملسو هيلع هللا ىلصوهديه 
 ونعمة اه فهو مدوح، وإذا لبسه تكرًا وفخرًا وخياء فهو مذموم .

ة وخياء دوح، وإذا لبسه شهرتواضعًا فهو موإذا لبس الديء من الثياب استكانة و
 ورياء فهو مذموم .
ٍة  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي عن ابن مسعود    َا َيْدُخُل اجَنرَة َمْن َكاَن ِي َقْلبِِه ِمْثَقاُل َذرر

ُجَل يُ  «كِْرٍ ِمْن  إِنر » ِحُب َأْن َيُكوَن َثْوُبُه َحَسنًا ، َوَنْعُلُه َحَسنًَة ، َقاَل :ـَقاَل َرُجل  : إِنر الرر
 .() أخرجه مسلم « َحِق َوَغْمُط النراسِ ـَْاَل ، اْلكِْرُ َبَطُر الِحُب اجَ ـيل  يُ َمِ  اه
  ملسو هيلع هللا ىلصأثاثه : 

من قوارير، وقدح مضبب بسلسلة من فضة، وله  قدح يسمى الريان، وقدح ملسو هيلع هللا ىلصكان له 
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 ثاثًا باإثمد.
 ع حلق، حملها أربعة رجال.قصعة تسمى الغراء، ها أرب  ملسو هيلع هللا ىلصوكانت له 

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 .

 .  ملسو هيلع هللا ىلصوكل هذه وردت ي أحاديث صحيحة عنه 
                                                 

 .(59برقم ) أخرجه مسلم (9)
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  ملسو هيلع هللا ىلصطعامه : 
 بات إا أكله، إا أن تعافه نفسهليه يء من الطيي الطعام أنه ما قرب إ  ملسو هيلع هللا ىلصكان هديه 

 فيركه من غر حريم، وما عاب طعامًا قط، إن اشتهاه أكله، وإا تركه لغره يأكله .
احلوى والعسل، وكان حبها، وأكل حم اجزور والضأن، وأكل الدجاج  ملسو هيلع هللا ىلصوأكل 

 كل الشواء .م البحر، وأم اأرنب ومام الوحش، وأكل طعاواحباري، وأكل ح
وأكل الرطب والتمر، ورب اللبن خالصًا ومشوبًا، ورب السويق والعسل مشوبًا 

قط، وأكل التمر باخبز، وأكل اخبز باخل، اء، وأكل القثاء بالرطب، وأكل اأبام
خة، وأكل القديد وأكل من نساإهالة الوأكل الثريد، وهو اخبز باللحم، وأكل اخبز ب

أكل الدباء امطبوخة، وأكل الثريد بالسمن، وأكل اجبن، وأكل الكبد امشوية، و
 اخبز بالزبيب، وأكل البطيخ بالرطب، وأكل التمر بالزبد، وكان حبه .

ي الطعام أكل ما تيَ، فإن أعوزه صر، حتى إنه لربط احجر عى   ملسو هيلع هللا ىلصوكان هديه 
 قد ي بيته نار.بطنه من اجوع، وُيرى اهال، ثم اهال، ثم اهال، وا يو

 ، وا يتكلف مفقودًا .إذا جاءه ضيف ا يرد موجودا ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
يوضع عى اأرض ي السفرة، وهي كانت مائدته، وكان يأكل  ملسو هيلع هللا ىلص وكان معظم طعامه

لسة العبد، وا يأكل ا إذا فرغ، وكان جلس عى طعامه جبأصابعه الثاث، ويلعقه
 حدى يديه.وا عى إ متكئًا عى اجنب،

ي أول طعامه، وحمد اه بعد  (بسم اه )قول:يأكل ويرب بيمينه، وي ملسو هيلع هللا ىلصن وكا
 الفراغ منه.

 من زمزم لعذر قائًا . ، وزجر عن الرب قائًا، ورب مرةوكان أكثر ربه قاعداً 
 .إذا رب ناول من عى يمينه، وإن كان من عى يساره أكر منه ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
 .يعجبه التيمن ي شأنه كله   ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

،  ملسو هيلع هللا ىلصَأنر َرُسوَل اه  عن أنس بن مالك  ُأَي بَِلَبٍن َقْد ِشيَب بَِاٍء َوَعْن َيـمينِـِه َأْعَراِي 
َب ُثمر َأْعَطى اأَْعَراِير َوَقاَل:   .()متفق عليه «اأَيـَمُن َفاأَيـَمنُ »َوَعْن َيَساِرِه َأبو َبْكٍر، َفَرِ

 
                                                 

 ( واللفظ له.9995(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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  ملسو هيلع هللا ىلصخدمه : 
عى حوائجه، وعبد اه بن مسعود، صاحب نعله وسواكه،  منهم أنس بن مالك، وكان 

 وعقبة بن عامر، صاحب بغلته، وبال بن رباح، وأبو ذر الغفاري، ري اه عنهم.
  ملسو هيلع هللا ىلصمواليه : 

جه مواته أم أيمن، ملسو هيلع هللا ىلص، أعتقه ملسو هيلع هللا ىلص، حب رسول اه  منهم زيد بن حارثة  ، وزور
 فولدت له أسامة بن زيد ري اه عنها .

ن، وأسلم، وأبو رافع، وأبو كبشة سليم، وشقران، ورباح، ويسار، ومدعم، ومنهم ثوبا
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، 

 ن .وميمونة، ري اه عنه
  ملسو هيلع هللا ىلصحرسه : 

يوم بدر حن نام ي العريش، وحمد بن  ملسو هيلع هللا ىلصمنهم سعد بن معاذ، حرس النبي 
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 .

           هؤاء، فلا نزل قوله تعاى: ماعة آخرون غر  ملسو هيلع هللا ىلصوحرسه 
                                       

 إى الناس فأخرهم ها، وِف احرس. ملسو هيلع هللا ىلصخرج [. 99/امائدة]        
  ملسو هيلع هللا ىلصدوابه : 

 الناقة، واخيل، واحار، والبغل . ملسو هيلع هللا ىلصركب 
كب، وهو أول فرس مل  ملسو هيلع هللا ىلصفمن خيله  ، وامرجز، وكان كه، وكان أغر حجاً السر

 . ملسو هيلع هللا ىلص، واللحيف، والظراب، والورد، وسبحة، فهذه سبعة من خيله أشهبًا، واللزاز
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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ه القصواء، وهي التي هاجر عليها، والعضباء، واجدعاء، وم يكن ومن اإبل كانت ل
 ها عضب وا جدع، والعضباء هي التي كانت ا ُتسبق، ثم سبقها قعود اأعراي .

مًا مهريًا يوم بدر، وكان أي جهل، وكانت ي أنفه برة من فضة، فأهداه  ملسو هيلع هللا ىلصوغنم 
 ليغيظ به امركن . يوم احديبية وذبحه
له من احُمر عفر، وكان أشهبًا، أهداه له امقوقس ملك القبط، ومار آخر وكان 

 أهداه له فروة اجذامي .
من اإبل مس وأربعون لقحة، وله مائة شاة من الغنم، وكان يريد أن ا   ملسو هيلع هللا ىلصوكان له 

 تزيد، كلا وّلد له الراعي همة، ذبح مكاها شاة .
 يمن ري اه عنها .وكانت له سبع أعنز منائح، ترعاهن أم أ

  ملسو هيلع هللا ىلصركوبه : 
 اإبل، واخيل، والبغال، واحمر، ي أيام ومناسبات ختلفة. ملسو هيلع هللا ىلصركب 

وركب الفرس مَجة تارة، وعريًا أخرى، وكان يركب وحده وهو اأكثر، وربا 
 أردف خلفه عى البعر، وربا أركب أمامه، وأردف الرجال، وأردف بعض نسائه .

 خيل واإبل .ا  ملسو هيلع هللا ىلصوكان أكثر مراكبه 
  وانتباهه : ملسو هيلع هللا ىلصنومه 

ليف، وكان له مسح ينام أدمًا حشوه ليف، وكانت وسادته أدمًا حشوها  ملسو هيلع هللا ىلصكان فراشه 
 له ثنيتن . عليه ُيثنى

النطع تارة، وعى ينام عى الفراش تارة، وعى احصر تارة، وعى  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
 ود .عى الَير تارة بن رماله، وتارة عى كساء أساأرض تارة، و

ُهـمر بِاْسِمَك َأُموُت َوَأْحَيا» وكان إذا أوى إى فراشه للنوم قال:  «اللر
ِذي َأْحَياَنا َبـْعَدَما َأَماَتنَا َوإَليِه النُُشوُر  ٬احَـْمُد »َوإَذا اْسَتْيَقَظ َقاَل:   .()أخرجه البخاري «الر

 ن .وكان ينام عى شقه اأيمن، ويضع يده اليمنى حت خده اأيم
 احديث .والنوم وااستيقاظ امبسوطة ي كتب الفقه  وآداب وغر ذلك من أذكار

                                                 
 (.9999برقم ) أخرجه البخاري ()
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وكان ينام أول الليل، ويقوم آخره، وربا سهر أول الليل ي مصالح امسلمن، 
وه حتى يكون هو الذي يستيقظ، إذا نام م يوقظ وكانت تنام عيناه، وا ينام قلبه، وكان

 شقه اأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه، وكان إذا عرس بليل اضطجع عى
 .، لئا يغلبه النومووضع رأسه عى كفه اأيمن 

  أهله : ملسو هيلع هللا ىلصمعارته 
مع نسائه ُحسن امعارة، وُحسن اخلق، وكان يقسم بن أزواجه   ملسو هيلع هللا ىلصكانت سرته 

استقرأ ي امبيت والنفقة، وكان إذا صى العر دار عى نسائه، فدنا منهن، و
 نقلب إى بيت صاحبة النوبة فخصها بالليل، وقل يوم إان، فإذا جاء الليل اأحواه

 سيس .كان يطوف عليهن ميعًا، فيدنو من كل امرأة من غر م
يقسم بن نسائه التسع إا سودة بنت زمعة، فإها ما كرت وهبت يومها   ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

 .ري اه عنهالعائشة 
وربا اغتسل عند كل واحدة، وقد فعل هذا يطوف عى نسائه بغسل واحد،  ملسو هيلع هللا ىلص وكان

وهذا، وقد أعطي قوة ثاثن رجًا ي اجاع وغره، وقد أباح اه له من النساء ما م 
 .امختلفةوأحكام النساء  ،يبحه أحد من أمته، استكال حقيق الباغ

نام، غتسل واليل ربا هله أول الليل وآخره، فكان إذا جامع أول اليأي أ ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
ونام، وكان إذا أراد سفرًا أقرع بن نسائه، فمن خرج سهمها خرج ها معه،  وربا توضأ

   وكان إذا قدم من السفر م يطرق أهله ليًا، وهى عن ذلك .   
ِ حب عائشة ري اه عنها، ويُ   ملسو هيلع هللا ىلصوكان  أنصار يلعبن معها، وإذا ب إليها بنات اََ

عليه، وإذا ربت من اإناء أخذه ووضع فمه ي ا حذور فيه تابعها  هويت شيئاً 
 موضع فمها ورب، وإذا تعرقت عرقًا من حم أخذه فوضع فمه موضع فمها وأكل.

ويقرأ القرآن ورأسه ي حجرها، وربا كانت حائضًا، وكان يأمرها  يتلو ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
وهي حائض فتتزر ثم يبارها، وكان يقبلها وهو صائم، وسابقها ي السفر عى 

 أقدام مرتن سبقته مرة، وسبقها مرة .ا
ُكْم أَْهلِهِ  »يقول: ملسو هيلع هللا ىلص  وكان  ُكْم َخْرُ ِِ  ،َخْرُ ُكْم أَْه   .()الرمذيأخرجه  «َوَأَنا َخْرُ

                                                 
 (.393الرمذي برقم )أخرجه صحيح/ ( 9)
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، ونعم إحسانه كان، ونعم اأب كان، ونعم زوجاته أمهات امؤمنن ملسو هيلع هللا ىلصفنعم الزوج 
                   ري اه عنهن أمعن :  وتربيته هن

                                  
                             

 [ .99-99/اأحزاب]                           
  ملسو هيلع هللا ىلصمن كان ي شئونه اخاصة : 

مسعود  ، وكان عبد اه بن ملسو هيلع هللا ىلص، وكان معيقيب عى خامه ملسو هيلع هللا ىلصكان بال عى نفقاته 
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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 العامة ملسو هيلع هللا ىلصحياة النبي   -3
 وشايلهملسو هيلع هللا ىلص أخاق النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصأخاق النبي  -1

  ملسو هيلع هللا ىلص:حسن خلق النبي 
 . [9/]القلم (       )  قال اه تعاى:

فاحشًا، وا متفِحشًا،  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو ري اه عنها قال: م يكن النبي و
 .  ()متفق عليه «ُكْم َأْخاقاً ـإنر ِمْن ِخَياِرُكْم َأْحَسنَ »وكان يقول: 

، َوا لِـَم َصنَْعَت، ـَعْش  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َخَدْمُت النربِير  عن أنس و َوا َر ِسنَِن َفَا َقاَل َ: ُأف 
 ملسو هيلع هللا ىلص: كرمه   .()متفق عليهأَا َصنَْعَت. 

ٍء قُط َفقاَل: ا. ملسو هيلع هللا ىلصقال: ما سِئَل النربُي  عن جابر   .()متفق عليهَعْن َيْ
، َوَكاَن َأْجَوُد  النراسِ  َوَد ـَأْج  ملسو هيلع هللا ىلصوُل اه ـ: َكاَن َرُس  عن ابن عباس ري اه عنها قالو

يُل  اهُ ـاَن حْنَ َيْلقـوُن ي َرمَض ــما َيك اَن َفُيَداِرسُه ـِل َلْيلٍة مْن َرمَض ـاُه ي كـاَن َيْلقــ، َوك ِجْرِ
 .(0)متفق عليهرآَن َفَلَرسوُل اه َأجَوُد باخَْرِ مَن الِرْيِح امُْرسَلِة.ــالق
 عى اإْساِم َشْيئًا إار َأْعَطاُه، َقاَل: َفَجاَءهُ  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َما ُسِئَل َرُسوُل اه  عن أنس و

دًا ُيـْعِطي  َرُجل  َفَأْعَطاُه َغنًَا َبَن َجَبَلِن، َفَرَجَع إى َقوِمِه َفَقاَل: َيا َقوِم َأْسلِـُموا َفإنر ُمـَحـمر
 ملسو هيلع هللا ىلص: اؤه ــحي  .(3)أخرجه مسلمَعطاًء ا َيـْخَشى الَفاَقَة. 
اِء ي ِخْدِرَها، َفإَذا َأَشدر َحَياًء ِمَن الَعْذرَ  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َكاَن النربُِي عن أي سعيد اخدري 

 .()متفق عليهَرَأى َشْيئًا َيْكَرُهُه َعَرْفنَاُه ي َوْجِهِه. 
                                                 

 (.9999( واللفظ له، ومسلم برقم )9995، أخرجه البخاري برقم )ق عليهمتف( 9)
 (.9995( واللفظ له، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9999( واللفظ له، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9999مسلم برقم )( واللفظ له، و9، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.9999( واللفظ له، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
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  ملسو هيلع هللا ىلص: تواضعه 
ا ُتْطُرْوي َكَا َأْطَرِت »َيـَقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َسِمْعُت النربِير  عن عمر بن اخطاب 

 .()أخرجه البخاري «اه َوَرُسوُلـهُ  َعْبدُ  النرَصاَرى اْبَن َمْرَيـَم، َفإنرَا َأنا َعْبُدُه، َفُقوُلوا
، َفَقاَلْت َيا َرُسوَل ا عن أنس و ء  : إنر َ إَليَك َحاَجًة، هَأنر اْمَرَأًة َكاَن ي َعْقلِـَها َيْ

َفَخا َمَعَها ي « َي َلِك َحاَجَتـِك ـَيا ُأمر ُفاٍن اْنُظِري َأير الِسَكِك ِشْئِت، َحترى َأْقِض »َفَقاَل: 
 .()أخرجه مسلمَبـْعِض الُطُرِق َحترى َفَرَغْت ِمْن َحاَجتِـَها. 

َلْو ُدِعيُت إى ِذَراٍع َأْو ُكَراٍع أََجْبُت، َوَلْو »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن أي هريرة و
َر ِذَراع  َأْو ُكَراع  َلَقبِْلُت   ملسو هيلع هللا ىلص:شجاعته   .()أخرجه البخاري  «ُأْهِدَي إ

َأْحَسَن النراِس، َوَكاَن َأْجَوَد النراِس، َوَكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصاَن َرُسوُل اه قال: كَ  عن أنس بن مالك 
ْوِت، فَ ،َأْشَجَع النراسِ  اُهـْم ـَوَلَقْد َفِزَع َأْهُل امَِدْينَِة َذاَت َلْيَلٍة، َفاْنَطَلَق ناس  ِقَبَل الصر َتلقر

وِت، َوهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اه  َو عى َفَرٍس أي َطْلـَحَة ُعْرٍي ي َراِجعًا، َوَقْد َسَبَقُهـْم إى الصر
ْيُف َوُهَو َيـُقوُل:  ُه َلَبـْحر  »َقاَل:« َراُعواـَراُعوا،َلـْم تُ ـَلـْم تُ »ُعنُِقِه السر « َوَجْدَناُه َبـْحرًا، َأْو إنر

ُأ.َقاَل: َوَكاَن َفَرسًا ُيبَ   .(0) عليه متفقطر
َوُهَو أْقَرُبنَا إى الَعُدِو،  ملسو هيلع هللا ىلصٍر َوَنْحُن َنلوُذ بَِرُسوِل اه قال: َلَقْد َرَأْيُتنَا َيوَم َبدْ  عن عِ و

 ملسو هيلع هللا ىلص:رفقه   .(3)أخرجه أمدَوَكاَن ِمــْن َأَشِد النراِس َيوَمِئٍذ َبأسـًا. 
أن أعرابيًا بال ي امسجد، فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال هم  عن أي هريرة 

عى َبْولِـِه َذنوبًا ِمْن َماٍء، َأْو َسْجًا ِمْن َماٍء، َفإنرَا ُبـِعْثُتـْم  َدُعوُه َوَأْهِريُقوا: »ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 
ينَ ـرُمَيِس  َِ  .()متفق عليه« يَن، َوَلـْم ُتْبَعُثوا ُمَع

 «َوَسِكنُوا َوا ُتنَِفُروا، ُروا ـُروا َوا ُتَعِس ـَيِس : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي  عن أنس بن مالك و 
 .(8)متفق عليه

                                                 
 (.9999برقم )  أخرجه البخاري( 9)
 (.9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.9999برقم )  أخرجه البخاري( 9)
 ( واللفظ له.9999برقم ) (، ومسلم9599، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.999/أخرجه أمد برقم ) صحيح( 9)
 (.999( واللفظ له، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9999(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)



999 

 

َيا َعاِئَشُة إنر اه َرفِيق  ُيـِحُب الِرْفَق، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها أن رسول اه و
 : ملسو هيلع هللا ىلصعفوه   .()متفق عليه  «ي عى َما ِسَواهُ ـي عى الِرْفِق َما ا ُيـْعطِي عى الُعنِْف، َوَما ا ُيـْعطِ ـَوُيـْعطِ 

                         )قال اه تعاى:
                                         

  . ]99]امائدة/ (      
ُهـَا َما  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: َما ُخِرَ َرُسوُل اه و َ ََ َبَن َأْمَريِن إار َأَخَذ َأْي

لِنَْفِسه، إار َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَعَد النراِس ِمنْـُه، َوَما اْنَتَقَم َرُسوُل اه َلـْم َيُكْن إْثًا، َفإْن َكاَن إْثًا َكاَن َأبْ 
 ملسو هيلع هللا ىلص: رمته   .()متفق عليهبِـَها.  ٬ُتنَتـَهَك ُحْرَمُة اه فَينَتِقَم 

                                        )قال اه تعاى:
  . ]995/آل عمران] (                             

َوُأَماَمُة بِنُْت َأي الَعاِص عى َعاتِِقِه  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َخَرَج َعَلْينَا النربُِي  عن أي قتادة و
 .()متفق عليهى، َفإَذا َرَكَع َوَضَع، َوإَذا َرَفَع َرَفَعَها. ـَفَصلر 

ده اأقرع بن حابس ـــعناحسن بن عِ و ملسو هيلع هللا ىلصقال: َقبرل رسول اه  رة ـــعن أي هريو
رة من الولد ما َقبرلت منهم أحدًا، فنظر إليه ـًا، فقال اأقرع: إن َ عشـــالتميمي جالس

 .(0)متفق عليه «َمْن ا َيْرَحـُم ا ُيْرَحـمُ »ال: ــــــثم ق ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 
َفإنر  ،ْلُيـَخِفْف ى َأَحُدُكْم لِلنراِس فَ ـإَذا َصلر »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه  عن أي هريرة و 

ِقيَم، َوالَكبَِر، َوإَذا َصلر  ِعيَف، َوالسر  .(3)متفق عليه «ى َأَحُدُكْم لِنَْفِسِه َفْلُيَطِوْل َما َشاءَ ـِمنْـُهـُم الضر
َبَذِة َوَعَلْيِه ُبْرد  َوَعى ُغَاِمِه مِ :َعِن اَمْعُروِر بِن ُسَوْيٍد َقاَل و بِالرر يا :ْثُلُه َفُقْلنَاَمَرْرَنا بَِأي َذر 

ُه َكاَن َبْيني َوَبْنَ َرُجٍل ِمْن إِْخَواي َكَام   :َفَقاَل  ،َأبا َذر  َلْو َمَْعَت َبْينَُهَا َكاَنْت ُحلرةً  إِنر
ُتُه بُِأِمِه َفَشَكاي إى النربِِي  ْ َيا َأبا » : َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َفَلِقيُت النربِير ملسو هيلع هللا ىلص َوَكاَنْت ُأُمُه َأْعَجِميرًة َفَعرر

                                                 
 ه.( واللفظ ل9959(، ومسلم برقم )9599، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9999( واللفظ له، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.999( واللفظ له، ومسلم برقم )9559، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9999( واللفظ له، ومسلم برقم )9559، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.999اللفظ له، ومسلم برقم )( و999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)



999 

 

هُ  اه ،َيا َرُسوَل  :ُقْلُت  «َجاِهلِيرة   َذر  إِنرَك اْمُرؤ  فيَك   :َقاَل  ،َمْن َسبر الِرَجاَل َسُبوا َأَباُه َوُأمر
وُهـْم ُهـْم إْخَواُنُكْم، َجَعَلـُهـُم اه َتـْحَت َأْيِديُكْم، َفَأْطِعمُ ، َجاِهليرة   َيا َأبا َذر  إِنرَك اْمُرؤ  فيَك »

ْفُتـُموُهـْم  ِمـار َتْأكُلوَن، َوَألبُِسوُهـْم ِمـار َتْلَبُسونَ  ، َوا ُتَكِلُفوُهـْم َما َيـْغِلُبـُهـْم، َفإْن َكلر
 .()متفق عليه«َفَأِعينُوُهـمْ 

َيـُعوُدُه،  ملسو هيلع هللا ىلصَفَمِرَض، َفَأتاُه النربُِي  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َكاَن ُغام  َيـُهوِدي  َيـْخُدُم النربِير  عن أنس و
 ملسو هيلع هللا ىلصَفنََظَر إى َأبِيِه َوُهَو ِعنَْدُه َفَقاَل َلـُه: َأطِْع َأبا الَقاِسِم « َأْسلِـمْ »َفَقَعَد ِعنَْد َرْأِسِه َفَقال َلـُه: 

ِذي َأْنَقَذُه ِمَن النرارِ  ٬احَـْمُد »َوُهَو َيـُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص، َفَخَرَج النربُِي  َفَأْسَلـمَ   : ملسو هيلع هللا ىلصضحكه   .  ()أخرجه البخاري «الر
ُمْسَتـْجـِمعًا َقُط َضاِحكًا َحترى َأَرى  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: َما َرَأْيُت النربِير 

ُم.   .()متفق عليهِمنْـُه َلـَهَواتِـِه، إنرَا َكاَن يَتـَبسر
َم ي َوْجِهي. ُمنُْذ َأْسَلـْمُت، َوا رآي إار  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َما َحَجَبنِي النربُِي  عن جرير و َتـَبسر

 ملسو هيلع هللا ىلص: اؤه ــبك  .(0)متفق عليه
ِر : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال َ النبي  عن ابن مسعود  ْقَرُأ َعَلْيَك، آُقْلُت: َيا َرُسوَل اه، « اْقَرْأ َع

 ): ، َفَقَرْأُت ُسوَرَة النَِساِء، َحترى َأَتْيُت إى َهِذِه اآيةِ «َنَعمْ »َوَعَلْيَك ُأْنِزَل؟ قال: 
، َفالَتَفُت «َحْسُبَك اآنَ »قال:  (          

 .(3)متفق عليهإَليِه َفإَذا َعْينَاُه َتْذِرَفاِن. 
ِِ َوي َصْدِرِه َأِزيز  َكَأِزيِز  ملسو هيلع هللا ىلصقال: رأيُت َرُسوَل اه  ر خِ عن عبداه بن الِش و ُيَص

َحى ِمَن الُبَكاِء   .()أخرجه أبو داود والنسائي. ملسو هيلع هللا ىلصالرر
 أمر اه:  ملسو هيلع هللا ىلصغضبه   . «ْرَجلِ ــكأزيِز امِ »للنسائي:  رواية وي

ن  ملسو هيلع هللا ىلصير النبي ـعن عائشة ري اه عنها قالت: دخل َعلَ  وي البيت ِقَرام فيه صور، فتلور
                                                 

 ( واللفظ له.9999(، ومسلم برقم )99، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9999برقم )  أخرجه البخاري( 9)
 (.955( واللفظ له، ومسلم برقم )9959، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9999برقم ) ( واللفظ له، ومسلم9995، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.999( واللفظ له، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9999(، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )599/ أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 9)
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ِمْن َأَشِد النراِس َعَذابًا َيْوَم الِقَياَمِة : »ملسو هيلع هللا ىلصوجهه ثم تناول السر فهتكه، وقالت: قال النبي 
ِذيَن ُيَص   .()متفق عليه «ِوُروَن َهِذِه الُصَورَ الر

داة ـــــْن صاة الغــــر عَ ــــــــي أتأخــــفقال: إن ملسو هيلع هللا ىلصقال: أتى رجل النبي  عن أي مسعود و
ط أشدر غضبًا ي موعظٍة ـــــق ملسو هيلع هللا ىلصمن أجل فان ما ُيطيل بنا، قال: فا رأيت رسول اه 

ُكْم َما َصىر بِالنراِس، ـيُ  نراُس إنر ِمنُكم ُمنَِفِريَن َفأَها الـيُ  َيا أَ »منه يومئذ، قال: فقال: 
زْ   .()متفق عليه «َوَذا احَاَجةِ  ،َوالَكبِرَ  ، َفإنر فيِهـُم امريَض  ،َفْلَيَتـَجور

  عى أمته:  ملسو هيلع هللا ىلصشفقته 
          )  قال اه تعاى:

 . [999]التوبة/ (    
َمَثِ َوَمَثُلُكْم َكَمَثِل َرُجٍل َأْوَقَد َنارًا َفَجَعَل : »ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اه قال: قا عن جابر و

ُهنر َعنْـَها، َوَأنا آِخذ  بِـُحَجِزُكْم َعِن النراِر، َوَأنُتـْم ـاجَنَاِدُب َوالَفَراُش َيـَقْعَن فِْيـَها، َوُهَو َيُذبُ 
 .()أخرجه مسلم «َتَفلرُتوَن ِمْن َيِدي

  ى الناس:إ ملسو هيلع هللا ىلصانبساطه 
 َصِغٍر  ََلُيـَخالُِطنَا َحترى َيـُقوَل أٍَخ  ملسو هيلع هللا ىلصقال: إْن َكاَن النربُِي  عن أنس بن مالك 

 .(0)متفق عليه «َيا َأَبا ُعَمٍر َما َفَعَل النَُغْرُ »
  ملسو هيلع هللا ىلصزهده : 

ٍد ُقوْ : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  عن أي هريرة  ُهـمر اْرُزْق آَل ُمـَحـمر  .(3)ق عليهمتف«تاً اللر
ٍد و ُمنُْذ َقِدَم امِدْينََة ِمْن َطَعاِم ُبر   ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشة ري اه عنها قالت: َما َشبِـَع آُل ُمـَحـمر

 .()متفق عليه َثاَث َلَياٍل تَِباعًا َحترى ُقبَِض.
نُْظُر عن عروة عن عائشة ري اه عنها أها كانت تقول: َواه َيا اْبَن ُأْختِي إْن ُكنرا َلنَ و

إى اهاِل ُثمر اهاِل، ُثمر اهاِل، َثاَثَة َأِهلرٍة ي َشْهَريِن، َوَما ُأْوِقَد ي َأبَياِت َرُسوِل اه 
                                                 

 (.9999( واللفظ له، ومسلم برقم )9995، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.999( واللفظ له، ومسلم برقم )9999اري برقم )، أخرجه البخمتفق عليه( 9)
 (.9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.9999( واللفظ له، ومسلم برقم )9995، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9999( واللفظ له، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 ( واللفظ له.9599ومسلم برقم ) (،9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
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، َقاَل: ُقْلُت َيا َخاَلُة َفَا َكاَن ُيـَعِيُشُكْم؟ َقاَلْت: اأَْسَوَداِن  ملسو هيلع هللا ىلص  أنهالترْمُر َوامَاُء، إار ، َنار 
ِجران  ِمَن اأَنَصاِر، َوَكاَنْت َلـُهـْم َمنَاِئُح َفَكاُنوا ُيْرِسُلوَن إى  ملسو هيلع هللا ىلصُسوِل اه َقْد َكاَن لِرَ 
 .()متفق عليهِمْن َألَبانِـَها َفَيْسِقينَاُه.  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اه 

َوا  ، َوا َعْبداً َوا ِدْرَهـاً  ِدينَاراً  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعْمِرو ْبِن اَحاِرِث قال: َما َتَرَك َرُسوُل اه و
تِي َكاَن َيْرَكُبـَها، َوِساَحُه، َوأْرضاً  بِيِل َصَدَقًة.  أَمًة، إا َبـْغَلَتـُه الَبْيَضاَء الر َجَعَلـَها اْبِن السر

 : ملسو هيلع هللا ىلصعدله   .()أخرجه البخاري
  عن عائشة ري اه عنها أن قريشًا أمرهم شأن امرأة امخزومية التي رقت..

« ؟٬َأتْشَفُع ي َحد  ِمْن ُحُدْوِد ا: »ملسو هيلع هللا ىلصزيد، فقال رسول اه  : فكلرمه أسامة بن-وفيه-
َق فِْيـِهـُم الّش »ُثمر َقام َفاْخَتَطَب ُثمر َقاَل:  ُـْم َكاُنوا إَذا َرَ ِذيَن َقْبَلُكْم، َأهر ِريُف ـإنرَا َأْهَلَك الر

ِعيُف َأَقاُموا َعَليِه ا َق فِيِهـُم الضر ٍد َتَرُكوُه، َوإَذا َرَ ، َوأْيـُم اه َلْو َأنر َفاطَِمَة بِنَْت ُمـَحـمر حَدر
َقْت َلَقَطْعُت َيَدَها  : ملسو هيلع هللا ىلصحلمه   .()متفق عليه«َرَ

عن عائشة ري اه عنها قالت: يا رسول اه، هل أتى عليك يوم كان أشدر من يوم 
ِمنْـُهـْم َيوَم الَعَقَبِة،إْذ َعَرْضُت  َلَقْد َلِقيُت ِمْن َقوِمِك َوَكاَن َأَشُد َما َلِقيُت »أحد؟ فقال: 

ِِ عى اْبِن َعْبِد َيالِ  بِن َعْبِد ُكاٍل، َفَلـْم ُيـِجْبني إى َما َأَرْدُت، َفاْنَطَلْقُت َوَأنا ايَل ـَنْف
ا بَِسَحاَبٍة َقْد َمْهـُموم  عى َوْجِهي، َفَلـْم َأْسَتِفْق إار بَِقْرِن الثرَعالِِب، َفَرَفْعُت َرْأِي َفإَذا َأن

ْتني، فنَظَ  يُل َأَظلر َفنَاَداي َفَقاَل: إنر اه َعزر َوَجلر َقْد َسِمَع َقوَل َقوِمَك ، ْرُت َفإَذا فْيـَها ِجْرِ
اي َقاَل َفنَادَ  ،َلَك َوَما َرُدْوا َعَلْيَك، َوَقْد َبـَعَث إَليَك َمَلَك اِجَباِل لَِتْأُمَرُه بَِا ِشْئَت فِيِهـمْ 

، ُثمر َقاَل  ر َِ ُد إنر اه َقْد َسِمَع َقوَل َقوِمَك َلَك، َوَأنا َمَلُك  :َمَلُك اِجَباِل َوَسلرَم َع َيا ُمـَحـمر
َفَا ِشْئَت؟ إْن ِشْئَت َأْن ُأْطبَِق َعَليِهـُم ، اِجَباِل، َوَقْد َبـَعَثني َرُبَك إَلْيَك لَِتْأُمَري بَِأْمِرَك 

َبْل َأْرُجو َأْن ُيـْخِرَج اه ِمْن َأْصابِـِهـْم َمْن َيـْعُبُد اه : »ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َلـُه َرُسوُل اه ،  اأَْخَشَبنِ 
 .(0)متفق عليه «ِرُك بِـِه َشْيئاً ـَوْحَدُه ا ُيْش 

                                                 
 ( واللفظ له.9599(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.9999( واللفظ له، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 ( واللفظ له.9959)(، ومسلم برقم 9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
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  ملسو هيلع هللا ىلصصره : 
                       )  قال اه تعاى:

                                     
 . [99/الكهف] (       

َوُهَو ُيوَعُك َفَمَسْسُتـُه بَِيِدي  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َدَخْلُت عى َرُسوِل اه  عن عبداه بن مسعود و
 : إنرَك َلُتوَعُك َوْعكًا َشديدًا. ٬َفُقْلُت: َياَرُسوَل ا
َقاَل َفُقْلُت: َذلَِك َأنر « َعُك َرُجاِن ِمنُْكمْ َأَجْل إِي ُأْوَعُك َكَا ُيوْ : »ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اه 

 .()متفق عليه «َأَجْل »:  ملسو هيلع هللا ىلصَلَك َأْجَرْيِن، َفَقاَل َرُسوُل اه 
َوُهَو ُمَتَوِسد  ُبْرَدًة َلـُه ي ظِِل  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َشَكوَنا إى َرُسوِل اه  عن خباب بن اأرِت و

ُجُل »َلنَا؟ َأا َتْدُعو َلنَا؟ َفَقاَل: الَكْعَبِة َفُقْلنَا: َأا َتْسَتنِْرُ  َقْد َكاَن َمْن َقْبَلُكْم ُيْؤَخُذ الرر
َفُيـْحَفُر َلـُه ي اأَْرِض َفُيـْجَعُل فِْيـَها، َفُيـَجاُء بِامِنَْشاِر َفُيْوَضُع عى َرْأِسِه َفُيـْجَعُل نِْصَفِن، 

نر َوُيـْمَشُط بَِأْمَشاِط اَحِديِد ِمن ُدوِن َلـحْ  ـِمِه َوَعْظِمِه، َفَا َيُصُدُه َذلَِك َعْن ِدْينِـِه، َواه َلَيتِـمر
اكُِب ِمْن َصنَْعاَء إى َحْض  َوالِذْئَب  ، َرَمْوَت ا َيـَخاُف إار اهـَهَذا اأَْمُر َحترى َيِسَر الرر

 ملسو هيلع هللا ىلص: ه حصن  .()أخرجه البخاري «َوَلِكنرُكْم َتْسَتْعِجُلونَ  ، عى َغنَِمهِ 

 .()متفق عليه «َلْو َتْعَلـُموَن َما َأْعَلـُم َلَضِحْكُتـْم َقلِيًا َوَلَبَكْيُتـْم َكثِراً »َيـُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن 
ا َيـِحُل لِـُمْسلِـٍم َأْن َيـْهُجَر َأَخاُه َفوَق َثاِث لَياٍل، َيْلَتِقَياِن َفُيـْعِرُض »َيـُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن 

امِ َهَذا، َوُيـْعِرُض هَ  ِذي َيْبَدُأ بِالسر ُهـَا الر  .(0)متفق عليه «َذا، َوَخْرُ
ُسوا، َوا »َيـُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن  ، َفإنر الظرنر َأْكَذُب احَِديِث، َوا َتـَحسر اُكْم َوالظرنر إير

ُسوا، َوا َتنَاَجُشوا، َوا َتـَحاَسُدوا، َوا َتـَباَغُضوا، َوا َتَداَبُروا،  َوُكوُنوا ِعَباَد اه َتـَجسر
 .(3)متفق عليه «إْخَواناً 
اُنوَن ُشَفَعاَء َوا ُشَهَداَء َيوَم الِقَياَمةِ »َيـُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن   .  ()أخرجه مسلم «ا َيُكوُن اللرعر

                                                 
 ( واللفظ له.9999(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9599برقم )  أخرجه البخاري( 9)
 (.9995( واللفظ له، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 فظ له.( والل9999(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9999( واللفظ له، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9959) برقم مسلم أخرجه( 9)
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اِر النراِس َذا الَوْجَهنِ » : َيـُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن  اِء الرِذي َيْأي َهُؤاِء بَِوْجٍه َوَهؤُ  ، ِمْن ِرَ
 .()متفق عليه«بَِوْجهٍ 
اُمْسلِـُم أُخو امُْسلِـِم، ا َيْظلِـُمُه َوا ُيْسلِـُمُه، َوَمْن َكاَن ي َحاَجِة أِخيِه »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

َج اه َعنْـُه ُكْرَبًة ِمْن ُكُرَباِت َيْوِم اـَكاَن اه ي َحاَجتِـِه، َوَمْن فَ  َج َعْن ُمْسلِـٍم ُكْرَبًة َفرر لِقَياَمِة، رر
ُه اه َيْوَم الِقَياَمةِ  َوَمْن َسَرَ ُمْسلِـاً   .()متفق عليه «َسَرَ

ُقوا الُظْلـَم، َفإنر الُظْلـَم ُظُلـَات  َيْوَم الِقَياَمةِ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان  ُقوا الُشحر َفإنر الُشحر  ،اتر َواتر
 «َواْسَتـَحُلوا َمـَحاِرَمُهـمْ ، َسَفُكوا ِدَماَءُهـْم  أْهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َحـَمَلـُهـْم عى أنْ 

 .()أخرجه مسلم
اَب »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان  اِحَن َفاْحُثوا ي ُوُجوِهِهـُم الُرَ  .  (0)أخرجه مسلم «إَذا َرأْيُتـُم امَدر
 .  (3)خرجه مسلمأ «أْعَلـُم بِأْهِل الِرِ ِمنُْكمْ  اُه ، ا ُتَزُكوا أْنُفَسُكمْ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
 ر  َنَزَل بِـِه، َفإْن َكاَن ا ُبدر ُمَتـَمنِياً ـا َيَتـَمنرَنر أَحد  ِمنُْكُم امَْوَت لُِض »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

نِي إَذا َكاَنِت الَوَفاُة َخْراً  لِْلـَمْوِت َفْلَيـُقل: اللرُهـمر أْحِيني َما َكاَنِت اَحَياُة َخْراً   َ، َوَتَوفر
 .()متفق عليه «َ

 .(8)أخرجه مسلم «َمِن اْسَتَطاَع ِمنُْكْم أْن َينَْفَع أَخاُه َفْلَيْفَعْل »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاه َوالَيْوِم اآِخِر َفْلَيـُقْل َخْرًا أْو لَِيْصُمْت، وَمْن َكاَن »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
 «َجاَرُه، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاه َوالَيْوِم اآِخِر َفْلُيْكِرْم َضْيَفهُ  ُيْؤِمُن بِاه َوالَيْوِم اآِخِر َفا ُيْؤذِ 

 .(3)متفق عليه

  ملسو هيلع هللا ىلص :تقشفه 
اٍب َما ِشْئُتْم؟ »قال :  عن النعان بن بشر  َلَقْد َرَأْيُت َنبِيرُكْم »َأَلْسُتْم ِي َطَعاٍم َوَرَ

َقِل، َما َيْمَأُ بِ ملسو هيلع هللا ىلص    .(9) .أخرجه مسلم «ِه َبْطنَهُ َوَما َجُِد ِمَن الدر
                                                 

 ( واللفظ له.9999(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9999( واللفظ له، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9999برقم ) ه مسلمأخرج( 9)
 (.9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (9999( واللفظ له، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9955برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.99( واللفظ له، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
  (. 9599م برقم )( أخرجه مسل5)
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ٍد ـَقاَلْت: َما َأَكَل آُل مُ  َعنَْهاَعْن َعاِئَشَة َرِيَ اه و ا ملسو هيلع هللا ىلص َحمر َأْكَلَتْنِ ِي َيْوٍم إِار إِْحَداُمَ
 .() أخرجه البخاري .ر  ـــمْ ـتَ 
ٍم، َوَحْشُوُه ِمْن ِمْن َأدَ ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَلْت: َكاَن فَِراُش َرُسوِل اه  ري اه عنها َعْن َعاِئَشةَ و

 .() .متفق عليه .لِيٍف 
، َيْبُسُطُه بِالنرَهاِر، َوَحَْتِجُرُه ملسو هيلع هللا ىلص  َأنر النربِير  َعنَْهاَعْن َعاِئَشَة َرِيَ اه و َكاَن َلُه َحِصر 

، َفَصلرْوا َوَراَءهُ   .() أخرجه البخاري .بِاللرْيِل، َفَثاَب إَِلْيِه َناس 
َقاَل: َأْخَرَجْت إَِلْينَا َعاِئَشُة ِكَساًء َوإَِزاًرا َغلِيًظا، َفَقاَلْت: ُقبَِض ُروُح النربِِي  ةَ َعْن َأِي ُبْردَ و

 .(0) أخرجه البخاري .ِي َهَذْينِ ملسو هيلع هللا ىلص  
  ملسو هيلع هللا ىلص : حلمه 

 َوَعَلْيِه ُبْرد  َنْجَراِي  َغلِيظُ ملسو هيلع هللا ىلص  ُكنُْت َأْمِي َمَع النربِِي  َقاَل:  َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك 
ملسو هيلع هللا ىلص  احَاِشَيِة، َفَأْدَرَكُه َأْعَراِي  َفَجَذَبُه َجْذَبًة َشِديَدًة، َحترى َنَظْرُت إَِى َصْفَحِة َعاتِِق النربِِي 

ِذي ِعنَْدَك،  َِ ِمْن َماِل اه الر ِة َجْذَبتِِه، ُثمر َقاَل: ُمْر  َرْت بِِه َحاِشَيُة الِرَداِء ِمْن ِشدر َقْد َأثر
 .(3) متفق عليه .َأَمَر َلُه بَِعَطاءٍ َت إَِلْيِه َفَضِحَك، ُثمر فَ َفاْلتَ 
  ملسو هيلع هللا ىلصتيسره : 

                       قال اه تعاى : 
                     
                     

                               

 [ .999 /اأعراف] 

َا َقاَلْت: َما ُخِرَ َرُسوُل اه  َعنَْهاو َعْن َعاِئَشَة َرِيَ اه  َبْنَ َأْمَرْيِن َقُط إِار َأَخَذ ملسو هيلع هللا ىلص  َأهر
ا، َما َمْ َيُكْن إِْثًا، َفإِْن َكاَن إِْثًا َكاَن َأْبَعَد النراِس ِمنْهُ  ُمَ َ ََ () .متفق عليه .َأْي

 

                                                 
  (. 9999( أخرجه البخاري برقم )9)
 (. 9999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
 (. 999( أخرجه البخاري برقم )9)
  (. 9999( أخرجه البخاري برقم )9)
 (.9999(، ومسلم برقم )9995أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
 (.  9999(، ومسلم برقم )9999ه البخاري برقم )أخرج متفق عليه, (9)
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وا، َواَ ُتنَِفُروا»َقاَل:   ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النربِِي   َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك و وا، َوَبِرُ ُ َِ وا َواَ ُتَع ُ َِ  «َي
 .()متفق عليه

  ملسو هيلع هللا ىلص :رمته 
 رمته باأطفال : -1

َيْأُخُذِي َفُيْقِعُدِي َعَى ملسو هيلع هللا ىلص  : َكاَن َرُسوُل اه قال َرِيَ اه َعنُْهَا  َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيدٍ 
اللرُهمر اْرَمُْهَا »ُد اَحَسَن َعَى َفِخِذِه اأُْخَرى، ُثمر َيُضُمُهَا، ُثمر َيُقوُل: َفِخِذِه، َوُيْقعِ 

 .() أخرجه البخاري «َفإِِي َأْرَمُُهَا 
، ملسو هيلع هللا ىلص  َأنر َرُسوَل اه  ْهِل ْبِن َسْعٍد و َعْن َس  َب ِمنُْه، َوَعْن َيِمينِِه ُغَام  اٍب َفَرِ ُأِيَ بَِرَ

َِ َأْن ُأْعطَِي َهُؤاَِء؟»ْن َيَساِرِه اأَْشَياُخ، َفَقاَل لِْلُغَاِم: َوعَ  َفَقاَل الُغَاُم: َواه َيا « َأَتْأَذُن 
ُه َرُسوُل اه اهَرُسوَل  () .متفق عليه .ِي َيِدهِ ملسو هيلع هللا ىلص  ، اَ ُأوثُِر بِنَِصيبِي ِمنَْك َأَحًدا، َقاَل: َفَتلر

 

 رمته باخدم : -2
إَِذا َأَتى َأَحَدُكْم َخاِدُمُه بَِطَعاِمِه، َفإِْن َمْ ُجْلِْسُه »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  َعِن النربِِي  يرة عن أي هر

 .(0)متفق عليه «َمَعُه، َفْلُينَاِوْلُه ُأْكَلًة َأْو ُأْكَلَتْن 
 رمته بالضعفاء : -3

ُكْم لِلنراِس، َفْلُيَخِفْف، َفإِنر إَِذا َصىر َأَحدُ »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  َأنر َرُسوَل اه   َعْن َأِي ُهَرْيَرةَ 
ِقيَم َوالَكبَِر، َوإَِذا َصىر َأَحُدُكْم لِنَْفِسِه َفْلُيَطِوْل َما َشاءَ  ِعيَف َوالسر  .(3) متفق عليه «ِمنُْهُم الضر

 
 
 
 
 

                                                 
 (.   9999(، ومسلم برقم )95أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه,( 9)
  (. 9999( أخرجه البخاري برقم )9)
 (.   9999(، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
 (.     9999)(، ومسلم برقم 9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
     (. 999(، ومسلم برقم )999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
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 ملسو هيلع هللا ىلصشايل النبي  -2

 « اِهِب َوا أْحَسَن النراِس َوْجهًا، َوأْحَسنَـُه َخْلقًا، لَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اه ْيَس بِالطرِويِل الذر
ِذي َينَاُم َعَلْيـِه َأَدماً  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن فَِراُش َرُسوِل اه »و  .()متفق عليه «بِالَقِصرِ   «ُعِرَف ي َوْجِههِ  َوإَِذا َكِرَه َشْيئاً ، َأَشدر َحَياًء ِمْن اْلَعْذَراِء ي ِخْدِرَهاملسو هيلع هللا ىلص  َكانَ »و  .()همتفق علي «إَذا اْشَتـَكى َنَفَث عى َنْفِسِه بِامَُعِوَذاِت، َوَمَسَح َعنْـُه بَِيِدهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و  .()متفق عليه «ْيف  ـَحْشوُه لِ  الر
، َوَكاَن َأْمَلَكُكْم إْربِـهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و  .(8)متفق عليه «ُيـْعِجُبـُه الترَيـُمُن ي َتنَُعلِـِه، َوَتَرُجلِـِه، َوُطُهوِرِه، َوِي َشْأنِـِه ُكِلهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و  .()متفق عليه «نر ُحيرض  ُيَباِرُ نَِساَءُه َفوَق اإَزاِر َوهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و  .(3)متفق عليه «إَذا ُرر اْسَتنَاَر َوْجُهُه َكاَن َوْجَهُه ِقْطَعُة َقَمرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و  .(0)متفق عليه َف ِمَن الَعْرِ َدَخَل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اه »و  .(9)متفق عليه «ا َيْطُرُق َأْهَلـُه، َكاَن ا َيْدُخُل إار ُغْدَوًة َأْو َعِشيرًة  ملسو هيلع هللا ىلصبُِي َكاَن النر »و  .(3)متفق عليه «ُيـقِبُل َوُيَباِرُ َوُهَو َصاِئم  ُيـِحُب الَعَسَل َواحَْلَواَء، َوَكاَن إَذا اْنَرَ

ا َيـْقَدُم ِمْن َسَفٍر إار َنـَهارًا ي الُضَحى، َفإَذا َقِدَم َبَدَأ بِامْسِجِد، َفَصىر  ملسو هيلع هللا ىلصاَن كَ »و  .(4)متفق عليه «عى نَِساِئِه َفَيْدُنو ِمْن إْحَداُهنر 
، َلـُه َشْعر  َيْبُلُغ َشْحـَمةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النربُِي »و  .()متفق عليه «فْيـِه َرْكَعَتِن، ُثمر َجَلَس فِيهِ    «ُأُذنيهِ  َمْرُبوعًا، َبـِعيَد َما َبْنَ امَنِْكَبْنِ

 .()متفق عليه
                                                 

 (.9999( واللفظ له، ومسلم برقم )9995، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 ( واللفظ له.9999(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 ( واللفظ له.9959(، ومسلم برقم )9995، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 ( واللفظ له.9999(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 ( واللفظ له.9995( ، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 9)
 ( واللفظ له.959(، ومسلم برقم )999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.999( واللفظ له، ومسلم برقم )999، أخرجه البخاري برقم )عليهمتفق ( 9)
 (.9999( واللفظ له، ومسلم برقم )9599، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9599( واللفظ له، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 5)
 (.9999سلم برقم )( واللفظ له، وم9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 99)
 ( واللفظ له.999(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 99)
 (.9999( واللفظ له، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 99)
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  بِِط َوا اجَْعِد، َبْنَ ُأُذنيِه َوَعاتِِقهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َشَعُر َرُسوِل اه »و  «َرِجًا، َلْيَس بِالسر
ْيِل َوُيـْحِيي آِخَرهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و   .()متفق عليه َل اللر َ َحْيُث ـيُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن » و  . ()متفق عليه «َينَاُم َأور ِِ َاُة  ِحُب َأْن ُيَص إَذا َتـَكلرَم بَِكلِـَمٍة َأَعاَدَها َثاثًا َحترى ُتْفَهـَم، َوإَذا َأَتى عى َقوٍم َفَسلرَم َعَلْيـِهـْم  ملسو هيلع هللا ىلص انَ كَ »و  .(0)متفق عليه «إَِذا اْشَتَكى َنَفَث عى َنْفِسِه بِامَُعِوَذاِت  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن » و  .()متفق عليه «َأْدَرَكْتُه الصر

اةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و  .  (3)أخرجه البخاري «ـْم َثاثاً َعَليهِ  َسلرمَ  اِة، َوإَذا اْشَتدر احَُر أْبَرَد بِالصر َر بِالصر ُد َبكر  «إَذا اْشَتدر الَرْ
َيـْخُرُج إَذا َخَرَج ي َسَفٍر إار َيْوَم  ملسو هيلع هللا ىلصَقلرَا َكاَن َرُسوُل اه ل: وقال كعب بن مالك   .()أخرجه البخاري

َهْت، َفإَذا َأَراَد الَفِرْيَضَة َنَزَل َفاْسَتْقَبَل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و  .  (8)أخرجه البخاري .اخَـِميسِ  ِِ عى َراِحَلتِـِه َحْيُث َتَوجر ُيَص
ُأ ِعنَْد ُكِل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن » و  .(9)البخاريأخرجه  «َرِحيًا َرفِيقاً  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اه  َكانَ »و   .  (3)أخرجه البخاري «الِقْبَلةَ  ْت َعْينَاُه، َوَعا َصوُتـُه، َواْشَتدر َغَضُبـُه، َحترى َكَأن ملسو هيلع هللا ىلص انَ كَ »و  .(4)أخرجه البخاري «َصَاٍة  َيَتَوضر ُه ُمنِْذُر ـرـإَذا َخَطَب اْحـَمرر

اُكمْ   .  ()أخرجه مسلم «َجْيٍش َيـُقوُل: َصبرَحُكْم َوَمسر
 أخرجه مسلم «إَذا َدَخَل َبْيَتـُه َبَدَأ بِالِسَواكِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و()  . 

                                                 
 (.9999(، واللفظ له، ومسلم برقم )9599، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 ( واللفظ له.995(، ومسلم برقم )9999ري برقم )، أخرجه البخامتفق عليه( 9)
 (. 999مسلم برقم ) (، واللفظ له ،وأخرجه999، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 9)
 ( (، واللفظ له. 9959مسلم برقم ) ( ،وأخرجه 9995، أخرجه البخاري برقم )  متفق عليه( 9)
 (.59برقم )  أخرجه البخاري( 9)
 (.599رقم )ب  أخرجه البخاري( 9)
 (.9595برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.999برقم ) أخرجه البخاري( 5)
 (. 999برقم ) أخرجه البخاري( 99)
 (.999برقم ) أخرجه مسلم( 99)
 (.999برقم ) أخرجه مسلم( 99)
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 َاءِ ِمـار  َكثِراً  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و  .()مسلمأخرجه  « َيْرَفُع َرْأَسُه إى السر
 ِسًا إَذا َمرر بِآيٍة فِيَها َتْسبِْيـح  َسبرَح، َوإَذا َمرر بُِسَؤاٍل َسأَل، َوإَذا َمرر  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و َيـْقَرُأ ُمَرَ

ذَ   .  ()أخرجه مسلم «بَِتَعُوٍذ َتَعور
 مسلم أخرجه «إَذا َمِرَض َأَحد  ِمْن َأْهلِـِه َنَفَث َعَليِه بِامَُعِوَذاِت  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و(). 

 (0)أخرجه مسلم «َيْذُكُر اه َتَعاى عى ُكِل َأْحَيانِـهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و  . 

 (3)مسلمأخرجه  «َرُجًا َسْهاً  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و. 

  اِة َوُيتِـمُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و  . ()مسلمأخرجه  «ُيوِجُز ي الصر
  فِيِه الُصْبـَح َأو الَغَداَة َحترى َتْطُلَع  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و ِِ ُه الرِذي ُيَص ا َيـُقوُم ِمْن ُمَصار

ْمُس َقامَ  ْمُس، َفإَذا َطَلَعِت الشر  . (8)أخرجه مسلم «الشر

 (3)سلمأخرجه م «َرِحيًا َرقيقاً  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن » و. 

 ِعيَف،َيَتـَخلرُف ي امَِسر،َفيُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و  .(9)أخرجه أبوداود«َوَيْدُعْوَلـُهـمْ  َوُيْرِدُف، ْزِجي الضر

 (4)أخرجه أمد «َوإَذا اْسَتـْجـَمـَر اْسَتـْجـَمـَر ِوْتراً  ،إَذا اْكَتـَحَل اْكَتـَحـَل ِوْتراً  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و. 
 أخرجه أمد وأبو داود «تعجبه الريح الطيبة ملسو هيلع هللا ىلص انَ كَ »و(). 
 بو داودمد وأأخرجه أ «َبَدَأ بِنَْفِسهِ  أَحدٍ إَذا َدَعا  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و(). 
 أخرجه أبو داود والرمذي «الَقِمْيــُص  ملسو هيلع هللا ىلصَكــاَن َأَحـبر الِثَيـاِب إى َرُســوِل اه »و(). 
 (0)أخرجه أمد والنسائي «إَذا َأَراَد احَاَجَة َأْبَعدَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و. 

                                                 
 (.9999برقم ) أخرجه مسلم (9)
 (.999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (. 9959برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 ( .9999برقم ) أخـرجـه مسلم (9)
 (.995برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (. 9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.9995/ أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 5)
 (.99999/أخرجه أمد برقم )صحيح( 99)
 (.9999(،  وأخرجه أبو داود برقم )99999/ أخرجه أمد برقم ) صحيح( 99)
 (.9599( وهذا لفظه، وأخرجه أبو داود برقم )99999/أخرجه أمد برقم )صحيح( 99)
 (.9999(،  وأخرجه الرمذي برقم )9999/أخرجـه أبو داود برقم ) صحيح( 99)
 (.99(،  وأخرجه النسائي برقم )99999/أخـرجـه أمد برقم )صحيح( 99)



999 

 

 ْعَفَرانِ َيْلَبُس النَِعاَل الِسْبتِيرَة، َويُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و أخرجه أبو داود  «َصِفُر لِـْحَيَتـُه بِالَوْرِس َوالزر
 .()والنسائي
  ٍة َيَتـَخترُم بِـِه ي َيـِمينِـهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن لَِرُسوِل اه »و  .()أخرجه النسائي «َخاتِـُم فِضر
  ُأ َبـْعَد الُغْسلِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اه »و  .()أخرجه الرمذي والنسائي «ا َيَتَوضر

  ـاعِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكـاَن َرُسـوُل اه »و ـُأ بِامُـِد َوَيـْغَتِســُل بِالصر  .(0)أخرجه أبو داود والنسائي «َيَتَوضر

  ُة  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و َ اُمتَتابِـَعَة َطاِويًا، َوَأْهُلـُه ا َيـِجُدْوَن َعَشاًء، َوَكاَن َعامر َِ َيا َيبِْيُت اللر
ِعْرِ   .(3)رجه أمد والرمذيأخ «ُخْبِزِهـْم ُخْبَز الشر

 أبوداود أخرجه  «َوَغضر ِهَا َصْوَتُه  ،َذا َعَطَس َغطرى َوْجَهُه بَِيِدِه َأْو بَِثْوبِهِ إ ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن » و
 .()والرمذي

 َاة ،َوُيِقُل اللرْغوَ  ،ُيْكثُِر الِذْكرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و ْن ُف أَ ـَـَوَا َيْأن ،ُر اخُْطَبةَ ـَوُيَقِص  ،َ َوُيِطيُل الصر
 .(8)النسائيأخرجه  «َي َمَع اْأَْرَمَلِة َوامْسِكِن َفَيْقِيَ َلُه احَاَجَة ـَيْمِش 

 ُك بِـِه َشيئاً  ملسو هيلع هللا ىلص انَ كَ »و  . (3)أخرجه النسائي ي عمل اليوم والليلة«إذا َراَعُه يء قال:ُهَو اه َرِي ا ُأْرِ

 (9)أخرجه احاكم «َت ُيْسأُل َشْيئًا إار َأْعَطاُه َأْو َسكَ  ا ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و. 
 (4)أمد والبزارأخرجه  «َلْيَس فيِه َكَسل   َتِمعاً ـجْ ـإَِذا َمَشى َمَشى مُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن » و. 

 أخرجه  «ْعَمُل الِرَجاُل ي ُبُيوَمْ يْخِصُف َنْعَلُه ، َوَيْعَمُل َما ـِخيُط َثْوَبُه ، َويَ ـيَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و
 .()أمد والبخاري ي اأدب امفرد 

 أخرجه البخاري  «، َوَكاَن ا َيْأتيِه َأَحد  إار َوَعَدُه َوَأْنَجَز َلـُه إْن َكاَن ِعنَْده َرِحياً  ملسو هيلع هللا ىلص َكانَ »و
 .()ي اأدب امفرد

                                                 
 (.9999(، وأخرجه النسائي برقم )9999أبوداود برقم ) /أخرجهصحيح( 9)
 (.9959/أخرجه النسائي برقم )صحيح( 9)
 ( وهذا لفظه.999(،  وأخرجه النسائي برقم )999/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( 9)
 ( وهذا لفظه.999(، وأخرجه النسائي برقم )59/أخرجه أبو داود برقم )صحيح( 9)
 (.9999(، وهذا لفظه، وأخرجه الرمذي برقم )9999)/أخرجه أمد برقم صحيح( 9)
 (، وهذا لفظه.9999برقم ) الرمذي ( ، وأخرجه 9995/أخرجه أبو داود برقم ) صحيح ( 9)
 (. 9999/أخرجه النسائي برقم ) صحيح ( 9)
 (.999/أخرجه النسائي ي عمل اليوم والليلة برقم )صحيح( 9)
 .(9959/أخرجه احاكم برقم ) صحيح( 5)
 ( .9959برقم ) -كشف اأستار -البزار  ( ،وأخرجه 9999/أخرجه أمد برقم ) صحيح ( 99)
 ( .995البخاري ي اأدب امفرد برقم ) ( ،وأخرجه 99599/أخرجه أمد برقم ) صحيح( 99)
 (.999/أخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم )حسن( 99)
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 أخرجه أبو داود «َكامًا َفْصًا َيْفَهـُمُه ُكُل َمْن َسِمَعهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َكاُم رسول اه »و(). 
 أخرجه أمد «َفإَذا اْسَتْيَقَظ َبَدَأ بِالِسَواكِ ، َواُك ِعنَْدُه َينَاُم إار َوالِس  ا ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن »و(). 

ق اه  ، ثم فرقها ي  ملسو هيلع هللا ىلصمعها ي سيد اأنبياء  اأخاق احسنة ي اأنبياء، ثم  فرر
 أمة سيد اأنبياء.

أحسن الناس َخلقًا وُخلقًا، وأعظمهم رمة، وأحسنهم حديثًا، وأطيبهم  ملسو هيلع هللا ىلصفكان 
 .           اهم ريرة، وأكرمهم جودًا، وأتقاهم لربه:رحًا، وأنق

 جلس عى اأرض تارة، وعى احصر تارة، وعى البساط تارة. ملسو هيلع هللا ىلصوكان  
وكان يتكئ عى الوسادة، وربا اتكأ عى يساره، وربا اتكأ عى يمينه، وكان يتوكأ 

 أحيانًا عى بعض أصحابه عند القيام من الضعف .
كأنا ينحط من صبب ، وكان أرع الناس مشية  ا مشى تكفأ تكفوءاً إذ ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

 وأحسنها وأسكنها، كأن اأرض تطوى له.
وكان يمي حافيًا ومنتعًا، وياي أصحابه فرادى وماعة، وكان أصحابه ري 
اه عنهم يمشون بن يديه وهو خلفهم، وكان ي السفر يسوق أصحابه، ُيزجي 

 الضعيف، وُيردفه .
يستنجي باماء تارة، وباأحجار تارة، وجمع بينها تارة، وكان إذا أراد   ملسو هيلع هللا ىلصان وك

قضاء احاجة ي السفر توارى عن أصحابه، واستر عنهم هدف أو شجر، وكان يبول 
 قاعدًا، وبال قائًا مرة لعذر، وكان يستنجي ويستجمر بشاله .

وعطائه، وي شأنه كله،  يعجبه التيمن ي تنعله وترجله وطهوره، وأخذه ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
 وكانت يمينه لطعامه ورابه وطهوره، ويساره خائه ونحوه من إزالة اأذى واأوساخ.

حب السواك، ويكثر من التسوك، ويستاك مفطرًا وصائًا، وكان حب  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
 الطيب، وُيكثر منه، وا يرد الطيب، وكان أحب الطيب إليه امسك .

كامًا، وأحاهم منطقًا، إذا تكلم تكلم بكام  هموأحسنفصح اخلق، أ ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
ريع ا يـُحفظ، وا منقطع تتخلله السكتات، وكان هذ  فصل مبن، يعده العاد، ليس 

                                                 
 (.9995/أخرجه أبوداود برقم )حسن( 9)
 (.9595رجه أمد برقم )/أخحسن( 9)
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كثرًا ما يعيد الكام ثاثًا ليعقل عنه، كامه جزل مؤثر، يأخذ بمجامع القلوب، 
 ويغذي اأرواح .

جة، وا يتكلم فيا ا يعنيه، ويتكلم طويل السكوت، ا يتكلم من غر حا ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
بجوامع الكلم، وا يتكلم إا فيا يرجو ثوابه، وكان إذا كره شيئًا ُعرف ي وجهه من 

 فاحشًا، وا متفحشًا، وا صخابًا ي اأسواق . ملسو هيلع هللا ىلصغر أن يتكلم بشأنه، وم يكن 
ذه، جل ضحكه التبسم، بل كله التبسم،فكان هاية ضحكه أن تبدو نواج ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

 وكان يضحك ما ُيضحك منه، وُيتعجب من مثله .
فلم يكن بشهيق، ورفع صوت، بل كانت عيناه تدمعان حتى َما،   ملسو هيلع هللا ىلصوأما بكاؤه 

 وُيسمع لصدره أزيز كأزيز امرجل ، وهي القدر التي تغِ.
تارة من خشية اه، وتارة عند ساع القرآن أوقراءته، وهو بكاء حب  ملسو هيلع هللا ىلصوكان بكاؤه 
شوق مصاحب للخوف واخشية، وتارة يبكي خوفًا عى أمته، وشفقة وإجال و

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 .
 خطب خطبه تارة عى اأرض، وتارة عى امنر، وتارة عى الناقة. ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

وكان إذا خطب امرت عيناه، وعا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش 
، وختمها  يقول صبحكم ومساكم، وكان ا خطب خطبة إا افتتحها بحمد اه 

 بااستغفار، وكان خطب خطبه قائًا أو راكبًا.
عى مد اه وتوحيده، والثناء عليه بآائه، ومجيده بأسائه  ملسو هيلع هللا ىلصبه وكان مدار خط

، وصفاته، وتعليم قواعد اإسام، وبيان أحوال اليوم اآخر، واأمر بتقوى اه 
 وبيان ما حبه اه ويرضاه، والرغيب فيه.

من  وهذه اأخاق والشائل التي مر ذكرها ، ماهي إا نقطة من بحر أخاقه ، أنه ما
يتصف ها ،  ملسو هيلع هللا ىلصخصلة ميدة ذكرت ي القرآن أو السنة أو اآثار أو اأخبار إا وكان 

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

 [ .9 /القلم]                 :  كا قال سبحانه
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  ملسو هيلع هللا ىلصدعوته  -2
 إى ثاثة أقسام، وهي : ملسو هيلع هللا ىلصتنقسم حياة النبي 

من اأخاق واآداب  ملسو هيلع هللا ىلصاأول: طريقة حياة، وهي كل ما كان يتحى به الرسول 
 [ . ٤/القلم]           والسنن والفضائل الرعية : 

 دات واحقوق والواجبات الرعية.فرائض حياة ، وهي ميع العباالثاي: 
الثالث: مقصد حياة، وهي الدعوة إى اه ، وتعليم رع اه، واأمر بامعروف، 

 والنهي عن امنكر.
رب  فدعا الناس إى توحيد رمة للعامن، ملسو هيلع هللا ىلصأرسل اه رسوله حمدًا وقد

أصنام واأوثان العامن، وعبادة اه وحده ا ريك له، واجتناب عبادة ما سواه من ا
                              وغرها كا قال سبحانه: 

                                          
 [ . ٤٤-٤٤/اأحزاب]                        

، وما حوها، بالدعوة إى اه تعاى بن أهله، وعشرته، وقومه، وقريته ملسو هيلع هللا ىلصفقام 
والعرب قاطبة، والناس كافة، والعام قاطبة يدعو إى اه ي الليل والنهار، واحر 

 [ .٧٠١/اأنبياء]                           والسفر، والصحة وامرض: 
الرسالة، وأدى اأمانة، ونصح اأمة، وجاهد ي اه حق جهاده، وترك اأمة  ملسو هيلع هللا ىلصفبلرغ 

   اء، ليلها كنهارها ا يزيغ عنها إا هالك، حقيقًا لقوله سبحانه: عى البيض
                                       

 [ .٧١/امائدة]                
 إى اه من أول يوم من بعثته،إى آخريوم من حياته،وربى أصحابه عى ذلك. ملسو هيلع هللا ىلصودعا 

أفردناه بفضل اه بباب مستقل، أن الدعوة إى اه هي مقصد  ملسو هيلع هللا ىلصوتفصيل دعوته 
كلها، وهي واجبة عى كل مسلم ومسلمة، وقد أمر اه ها قبل الصاة  ملسو هيلع هللا ىلصحياته 

والصوم وغرها من فرائض اإسام، ووقت الفرائض حدود، ووقت الدعوة مطلق 
 الفرائض من ثمراَا: غر حدود، بل الدعوة إى اه هي أم الفرائض كلها، وأداء

                                   
 [.٧٠٤/يوسف]      
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 ملسو هيلع هللا ىلصعباداته -3
يعبد اه ويذكره ي ميع أحواله، ي ليله وهاره، وي حره وسفره، وي  ملسو هيلع هللا ىلصكان 

عى كل أقواله وأفعاله، وي أخاقه وآدابه، وي بيته وسوقه، وي مسجده، ويذكر اه 
أحيانه، ويدعو اه ي ميع أوقاته، وحقق العبودية ه ي كل حال من أحواله، 

                                    حقيقًا لقول ربه له : 
 [ .99-99/الزمر]      
              عى نعمة اهداية والرسالة : ه  وشكراً 

                            

 [ .999-999] اأنعام/               
يتوضأ لكل صاة، وربا صى الصلوات اخمس بوضوء واحد كا فعل  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

 يوم الفتح، وكان يتوضأ بامد تارة، وبأزيد منه تارة .
لن، ومسح عى ومسح عى اخفن ي احر والسفر، ومسح عى اجوربن والنع

 العامة.
يتيمم بربة واحدة للوجه والكفن، وكان يتيمم باأرض التي يصِ عليها  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

ترابًا أو رمًا أو سبخًة، وجعل التيمم قائًا مقام الوضوء، فيرب بيده اأرض، 
ويمسح ها وجهه، ثم يمسح ظاهر اليد اليمنى، بباطن كف اليد اليَى، ثم يمسح 

 يَى بباطن كف اليد اليمنى . ظاهر كف ال
إذا قام إى الصاة قال : )اه أكر( ويرفع يديه معها مدودة اأصابع،  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

مستقبا ها القبلة إى فروع أذنيه، أو إى منكبيه، ثم يكمل صاته فرضًا أو نفًا عى 
إى  أحسن صفة كا ورد ي كتب الفقه واحديث أكثر من مائتي مسألة من التكبر

 التسليم.
يطيل الركعة اأوى عى الثانية من كل صاة، ويطيل صاة الصبح أكثر من  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

سائر الصلوات، أن قرآن الفجر مشهود، يشهده اه ومائكته، ومائكة الليل 
                         والنهار:

 .[١٤] اإراء/  
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الصاة سكت بقدر ما يراد إليه نفسه، وكان يقيم  إذا فرغ من القراءة ي ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
 صلبه إذا رفع من الركوع، وبن السجدتن .

ي صاته يضع ركبتيه عى اأرض، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، وإذا رفع   ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
 رفع رأسه، ثم يديه، ثم ركبتيه.

يسجد عى اأرض كثرًا، وسجد عى اماء والطن، وعى اخمرة  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
 متخذة من خوص النخل، وعى احصر، وعى الفروة امدبوغة.ا

 يبكي ي صاته، ويصِ حافيًا تارة، ومنتعًا تارة.  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
 يصِ إى سرة، ويدنو منها .  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
يصِ التهجد بالليل إحدى عرة ركعة تارة، وثاث عرة ركعة تارة،  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
يام الليل حرًا أو سفر، وكان إذا غلبه نوم أو وى اأكثر من فعله، وكان ا يدع قواأُ 

 وجع صى من النهار ثنتي عر ركعة، وكان يصِ صاة التهجد بالليل مثنى مثنى .
ُيَ بالقراءة ي صاة الليل تارة ، وجهر ها تارة ، ويطيل القيام تارة ،  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

 ة ، ويوتر أوله تارة .وخففه تارة ، ويوتر آخر الليل وهو اأكثر ، ويوتر أوسطه تار
عى راحلته، وجعل سجوده أخفض  ي السفريصِ التطوع بالليل والنهار ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

 من ركوعه ، فإن مكن من استقبال القبلة والركوع والسجود فعله .
صاة الضحى يومًا ركعتن ، ويومًا أربعًا ، ويومًا ستًا ، ويومًا  ملسو هيلع هللا ىلصوصى الرسول 

 اد أن يصليها فليصلها عى ما شاء من هذه اأعداد أو أزيد .ثانيًا ، ثم ترك ، فمن أر
سجود الشكر عن جدد النعم ، أو اندفاع النقم ، فكان إذا جاءه  ملسو هيلع هللا ىلصوكان من هديه 

 أمر يَه خر ه ساجدًا ، شكرًا ه تعاى .
خارج  التاوة سجودصاة كر وسجد واحدة ثم قام ، وإذا مر بسجدة ي ال ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

 تشهد فيه وا تسليم . قيام فيه وا تكبر، وا الصاة ا
تعظيم يوم اجمعة وليلتها، والغسل فيه ، والتطيب فيه ، والتبكر  ملسو هيلع هللا ىلصوكان من هديه 

إى اجمعة ، وقراءة سورة الكهف ، وي يوم اجمعة ساعة ا يوافقها عبد مسلم وهو 
 قائم يصِ يسأل اه شيئًا إا أعطاه اه إياه .
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صِ العيدين ي امصى الذي عى باب امدينة ، وم يصل العيد ي ي ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
، وكان يلبس عند اخروج لصاة العيدين أمل ثيابه ، وكان يبدأ  ملسو هيلع هللا ىلصمسجده 

 بالصاة قبل اخطبة .
إذا كسفت الشمس ، أو خسف القمر ، صى صاة الكسوف ي امسجد  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

 .ماعة كا وردي كتب الفقه 
جدبت اأرض ، وقحط امطر ، صى صاة ااستسقاء ي امصى ، إذا أ ملسو هيلع هللا ىلصكان و

واستسقى يوم اجمعة عى امنر ي أثناء خطبته ، ووعد الناس يومًا خرجون فيه 
ذلًا وصى هم صاة إى امصى ، فخرج إليهم ما طلعت الشمس متخشعًا مت

لوادي ، ورب ستسقى ي بعض غزواته ما عطش أصحابه، فسال اااستسقاء، وا
 الناس وارتووا .

إذا رأى الغيم والريح ُعرف ذلك ي وجهه ، فأقبل وأدبر ، فإذا أمطرت  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
 ُري عنه ، وذهب عنه ذلك.

دائرة بن أربعة أسفار هي : سفره هجرته ، وسفره للجهاد ي  ملسو هيلع هللا ىلصوكانت أسفاره 
 سبيل اه ، وهو أكثرها ، وسفره للعمرة ، وسفره للحج .

إذا سافر خرج من أول النهار ، وكان يقر الصاة الرباعية ي سفره حتى  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
يرجع ، وكان يقتر عى الفرض ي السفر ، وم حفظ عنه ي السفر من التطوع إا 

 سنة الفجر ، وصاة التهجد ، والوتر ، فلم يكن يدعهن سفرًا وا حرًا .
والرب ي اأرض ، وم حدد القر والفطر ي السفر عى مطلق السفر  ملسو هيلع هللا ىلصوعلق 

 لذلك مسافة حدودة .
له حزب من القرآن يقرؤه كل يوم ، وكانت قراءته ترتيًا ، وكان يقِطع  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

 قراءته آية آية ، وكان حب أن يسمع القرآن من غره .
يقرأ القرآن قائًا ، وقاعدًا ، ومضطجعًا ، ومتوضئًا ، وحدثًا ، وم يكن  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
 من قرآءة القرآن يء إا اجنابة ، وكان يتغنى بالقرآن ، ويرِجع صوته به أحيانًا.يمنعه 
إذا صى عى اميت تبعه إى امقابر ماشيًا أمامه ، وكان ا يصِ صاة  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

اجنازة عى من قتل نفسه ، ويصِ عى امقتول حدًا ، وكان يزور قبور أصحابه 
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الرحم عليهم ، وااستغفار هم ، وكان يعزي أهل ري اه عنهم للدعاء هم ، و
 اميت با ورد ي السنة .

إذا اجتمع خوف وسفر قر أركان الصاة وعددها ، وقر العدد وحده إذا  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
   كان ي سفر ا خوف معه ، وقر اأركان وحدها إذا كان خوف ا سفر معه : 

                                           
 [ .999] النساء/                       

ي الزكاة أكمل هدي وأحسنه ، ي وقتها ، وقدرها ، ونصاها ، ومن  ملسو هيلع هللا ىلصوكان هديه 
جب عليه ، ومرفها ، أوجبها مرة كل عام ، وراعى فيها مصلحة اأغنياء ، ومصلحة 

الزروع والثار عند كاها واستوائها،  امساكن ، وجعلها طهرة للال، وجعل حول 
 وفاوت بن مقادير الواجب بحسب سعي أرباب اأموال ي حصيلها.

عى الكبر والصغر ، والذكر  زكاة الفطر من رمضان صاعًا من طعام، ملسو هيلع هللا ىلصوفرض 
 وبقية أحكام الزكاة ي كتب الفقه واحديث.واأنثى ، واحر والعبد، 

ا ملكت يده ، وكان ا يستكثر شيئًا أعطاه ه وا أعظم الناس صدقة ب ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
 يستقله .
يعطي عطاء من ا خاف الفقر ، وا يسأله أحد شيئًا إا أعطاه إياه، قليًا  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

 كان أو كثرًا، وكان العطاء والصدقات أحب يء إليه.
خذ أجود الناس باخر ، وكان روره وفرحه با يعطيه أعظم من رور اآ ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

 با يأخذه .
ينوع ي أصناف عطائه : تارة باهبة ، وتارة باهدية ، وتارة بالصدقة ، وتارة  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

براء اليء، ثم إعطاء البائع السلعة والثمن ميعًا ، وتارة يقرض اليء، ثم يرد 
 أكثر منه ، وتارة يشري اليء، ويعطي صاحبه أكثر من ثمنه .

 يب عليها بأحسن منها ، فصلوات اه وسامه عليه .يقبل اهدية ، ويث ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
تسع رمضانات ، وكان جريل يدارسه القرآن ي رمضان ، وكان  ملسو هيلع هللا ىلصوصام رسول اه 

 أجود الناس ، وأجود ما يكون باخر ي رمضان .



995 

 

صدقة ، واإحسان ، وتاوة يكثر ي رمضان من أنواع العبادات من ال ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
 كر ، والدعاء وااعتكاف .، والصاة ، والذالقرآن
ي رمضان فصام وأفطر ، وخرر الناس بن اأمرين ، وكان يصوم تطوعًا  ملسو هيلع هللا ىلصوسافر 

ب ي صوم يوم ااثاثة أيام م ثنن ، وهى عن صوم يوم العيدين ، ن كل شهر ، ورغر
 .يعتكف العر اأواخر من رمضان حتى توفاه اه  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

  .الفقه واحديث الصيام ي كتب وبقية أحكام 
بعد اهجرة أربع عمر ، كلهن ي ذي القعدة: عمرة احديبية سنة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد اعتمر 

من اجعرانة عام  ملسو هيلع هللا ىلصست.. ثم عمرة القضاء من العام امقبل سنة سبع.. ثم عمرته 
 الفتح سنة ثان.. ثم الرابعة عمرته التي قرها مع حجته سنة عر من اهجرة .

حدة، وهي حجة الوداع، سنة عر من اهجرة، وكان بعد هجرته حجة وا ملسو هيلع هللا ىلصوحج 
 حجه قارنًا، وكتب اه له أجر حج القران بفعله، وأجر حج التمتع بتمنيه .

بالبيت، ثم سعى بن الصفا وامروة، ثم بقي عى إحرامه؛ وي ضحى  ملسو هيلع هللا ىلصوطاف 
اليوم الثامن خرج إى منى، وصى ها مس صلوات الظهر والعر وامغرب 

والفجر، قرًا با مع، وما طلعت الشمس من يوم عرفة أفاض إى  والعشاء
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 

اهدي، ورب من مرقه،  مرة العقبة، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم أكل من حم
، وما رجع إى منىثم لبس ثيابه، ثم توجه إى البيت، فطاف طواف اإفاضة، ثم 

زالت الشمس من الغد رمى اجمرات الثاث مرتبة، كل واحدة بسبع حصيات، 
 اأوى، ثم الوسطى، ثم العقبة.

ى الظهر ثم رمى ي اليوم الثاي عر والثالث عر كذلك بعد الزوال، ثم خرج وص
باأبطح، وبات به، ثم طاف بالبيت للوداع قبل الفجر، ثم خرج من مكة بعد صاة 

 الفجر متوجهًا إى امدينة، وصفة حجته مبسوطة ي كتب الفقه واحديث .
 :، وكانت حياته كلها ذكرًا ه  أكمل اخلق ذكرًا ه  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
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هيه وتريعه لأمة ذكرًا منه لربه ، وكان أمره و فقد كان كامه كله ي ذكر اه 
 سبحانه.

 .عن أساء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه ووعده ووعيده ذكراً منه ه  ملسو هيلع هللا ىلصوكان إخباره 
 . وكان مجيده لربه، وثناؤه عليه، ومده وشكره وتسبيحه لربه ذكرًا منه ه 

 .وكان سؤاله ودعاؤه ه، ورغبته ورهبته ذكرًا منه ه 
 وصمته ذكرًا منه ه بقلبه . ملسو هيلع هللا ىلصسكوته وكان 
     يذكر اه ي كل أحيانه، وعى ميع أحواله، كا أمره ربه بقوله :  ملسو هيلع هللا ىلصفكان  

 [ . 9/امزمل]                   
 يذكر اه قائًا وقاعدًا وعى جنبه، وي مشيه وركوبه، وي مسره ونزوله. ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

أنفاسه، ومواطن أذكاره وأدعيته مبسوطة ي كتب الفقه ه جري مع  ملسو هيلع هللا ىلصوكان ذكره 
 واحديث .

يسلم بنفسه عى من يواجهه، وُيـحِمل السام من يريد السام عليه من  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
 الغائبن عنه .

انتهاء السام إى وبركاته، وكان يبدأ من لقيه بالسام، وإذا سلم عليه  ملسو هيلع هللا ىلصوكان هديه  
              ی  حيته أو أفضل منها:أحد رد عليه عى الفور مثل 

 [ . 99] النساء/                              
إذا استأذن استأذن ثاثًا، فإن ُأذن له وإا انرف، وثبت عنه السام قبل  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

 ااستئذان فعًا وتعليًا .
 حب العطاس، ويشمت من عطس عنده إذا مد اه. ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

إذا عطس وضع يده أو ثوبه  ملسو هيلع هللا ىلصيكره التثاؤب، أنه من الشيطان ، وكان  ملسو هيلع هللا ىلصوكان  
 عى فيه، وخفض أو غض به صوته .
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 ملسو هيلع هللا ىلصمعاماته  -4
 أحسن الناس معاملة، وكان إذا استلف سلفًا قى خرًا منه، ودعا لصاحبه.  ملسو هيلع هللا ىلص كان 

رة إى امدينة ا واشرى، وكان راؤه بعد الرسالة أكثر من بيعه، وبعد اهج ملسو هيلع هللا ىلصوباع  
 يكاد حفظ عنه البيع إا ي قضايا يسرة أكثرها لغره، وأما راؤه فكثر.

ر نفسه قبل النبوة ي رعاية ، واستأجر، واستئجاره أكثر من إجاره، أجر  ملسو هيلع هللا ىلصوآجر 
ر نفسه من خدجة ي سفره باها إى الشام قبل النبوة، وإن كان العقد الغنم، وأجر 

 امضارب أمن، وأجر، ووكيل، وريك .معها مضاربة ف
 وتوكل، وكان توكيله أكثر من توُكله. ملسو هيلع هللا ىلصل ووكر 

ب،وكانت هباته أكثر من اَابه. اهدية،وأثاب عى اهدية،ووهب لوقبِ  ملسو هيلع هللا ىلصوأهدى  َر  وا
 برهن، واستدان بغر رهن، واستعار، واشرى بالثمن احال وامؤجل .  ملسو هيلع هللا ىلصواستدان 

من عملها كان مضمونًا له اجنة، وضمن من مات من  عى ربه أعااً  ملسو هيلع هللا ىلصوضمن  
 امسلمن وعليه دين م يرك له وفاًء أن يوفيه عنه .

، وُشفع إليه، وردت بريرة شفاعته ي مراجعتها مغيثًا، فلم يغضب عليها،  ملسو هيلع هللا ىلصوشفع 
 أرضًا كانت له، جعلها صدقة ي سبيل اه. ملسو هيلع هللا ىلصووقف 
 مره اه باحلف ي ثاثة منها بقوله : ي أكثر من ثانن موضعًا، أ  ملسو هيلع هللا ىلصوحلف 

 [ . 99/يونس]                     
 [ .9/سبأ]                           :  سبحانه وقوله
                                                                          :  سبحانه وقوله

    [ .9] التغابن/                   
يستثني ي يمينه تاره، ويكفر عنها تارة، ويمي فيها تارة، وااستثناء يمنع  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

 عقد اليمن، والكفارة حلها بعد عقدها .
ي وا يقول ي توريته إا يازح، وا يقول ي مزاحه إا احق، وُيورِ  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

 تشر، وشاور أصحابه ي جهاده وغزواته مرات كثرة .ُيشر ويس ملسو هيلع هللا ىلصاحق، وكان 
كن والضعيف ي حوائجهم، الدعوة، ويمي مع اأرملة وامس جيب ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

 ويعود امريض، ويشهد اجنازة، ويقري الضيف .
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  .يصل من قطعه،ويعطي من حرمه،ويعفوعمن ظلمه،وحسن إى من أساء إليه ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
ليه، وما قيل فيه من الشعر جزء من حامده، وأمر مديح الشعر، وأثاب ع ملسو هيلع هللا ىلصوسمع 

 أن مدحهم كذب. ؛الناس أن حثوا ي وجوه امداحن الراب
عى اأقدام، ورقع ثوبه بيده، وخصف نعله بيده، وفى ثوبه، وحلب  ملسو هيلع هللا ىلصوسابق 

 شاته، وخدم نفسه وأهله، وأعان أصحابه ي بناء امسجد، وحفر اخندق وغرما.
 عى بطنه من اجوع تارة، وشبع تارة، وأضاف وأضيف.احجر  ملسو هيلع هللا ىلصوربط 

، ورقى وم يسرق، واحتجم ي وسط رأسه، من امرض، وأمر بالتداوي ملسو هيلع هللا ىلصوتداوى 
 وعى ظهر قدمه، واحتجم ي اأخدعن، واحتجم ي الكاهل، وهو ما بن الكتفن.

 .ء الضارة، واجتناب اأشياغ امواد الفاسدةاباحمية،وحفظ الصحة،واستفر ملسو هيلع هللا ىلصوأمر 
 ملسو هيلع هللا ىلصمؤذنيه  -5

 أربعة : ملسو هيلع هللا ىلصمؤذنو النبي 
، وعبد اه ملسو هيلع هللا ىلصوهم : بال بن رباح، وهو أول من أذن لرسول اه  ملسو هيلع هللا ىلصاثنان بمسجده 

 بن أم مكتوم اأعمى، ري اه عنها.
 وسعد القرظ ي مسجد قباء ، وأبو حذورة اجمحي ي امسجد احرام بمكة .

 ملسو هيلع هللا ىلصكَتابه  -3
 هم: ملسو هيلع هللا ىلصيكتبون الوحي والرسائل لرسول اه  الكتراب الذين كانوا

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، 

سعيد بن وثابت بن قيس بن شاس، وحنظلة بن الربيع، وخالد بن الواليد، وخالد بن 
 العاص، ومعاوية بن أي سفيان، وزيد بن ثابت، ري اه عنهم أمعن.

 ملسو هيلع هللا ىلصخطباؤه وشعراؤه  -2
 .الذي كان خطب بن يديه بأمره ثابت بن قيس بن شاس اأنصاري  ملسو هيلع هللا ىلصكان خطيبه 

 الذين يذبون عن اإسام :  ملسو هيلع هللا ىلصوكان من شعرائه 
 وكان أشدهم عى الكفار. كعب بن مالك، وعبد اه بن رواحة، وحسان بن ثابت،
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 ملسو هيلع هللا ىلص  جهاد الرسول -4
   ملسو هيلع هللا ىلصساحه : 

 تسعة أسياف هي: ملسو هيلع هللا ىلصكان له 
 مأثور، وهو أول سيف ملكه، والعضب، وذو الفقار، تنفله يوم بدر .

 ذم .خْ ي، وامِ عِ لْ سوب، والقَ ومن سيوفه البتار، والقضيب، واحتف، والرر 
 سبعة أدرع هي:   ملسو هيلع هللا ىلصوكان له 

اح، وذات احواي، والبراء، والسعدية، والفضة، ذات الفضول، وذات الوش
 واخرنق.
 مسة رماح هي :  ملسو هيلع هللا ىلصوكان له  

يقال ها النبعة، والبيضاء، وعنزة يمي ها أحيانًا، ويتخذها  ةثوى، واُمثنى، وحربام
 سرة يصِ إليها ي أسفاره.

 خر السبوغ.ان من حديد، أحدما اموّشح، واآوكان له مغفر
ثاث جباب يلبسها ي احرب، وكانت له راية سوداء، يقال ها العقاب،  ملسو هيلع هللا ىلصوكان له 

 وراية صفراء، وألوية بيضاء .
 ست قِ هي:  ملسو هيلع هللا ىلصوكانت له  

 وم، والسداد .ء، والصفراء، والكت، والبيضاءالروحاء، والزورا
 تق .قال له الزلوق، وآخر اسمه الفوكان له ترس ي

يمي به، ويركب به، ويعلقه بن يديه عى  حجن قدر ذراع أو أطول،  ملسو هيلع هللا ىلصوكان له  
 بعره.

  ملسو هيلع هللا ىلصجهاده : 

، ومنازل أهله أعى امنازل ي الدنيا اإساماجهاد ي سبيل اه ذروة سنام 
 ي الذروة العليا منه، وقام بأنواعه كلها .   ملسو هيلع هللا ىلصواآخرة، وكان رسول اه 

ان، والسيف والسنان، نان، والدعوة والبيي اه حق جهاده بالقلب واجَ  ملسو هيلع هللا ىلص فجاهد
 . وماله وكانت ساعاته وأيامه موقوفة عى اجهاد بقلبه ولسانه ويده

 إمام امجاهدين، وأرفع العامن ذكرًا، وأعظمهم عند اه قدرًا . ملسو هيلع هللا ىلصوهذا كان 
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من حن بعثه، بقوله  بأعظم أنواع اجهاد، وهو الدعوة إى اه وقد أمره اه 
                              سبحانه: 

 [ .99-99/الفرقان]          
 .وتبليغ القرآن د الكفار وامنافقن يكون باحجة والبيانوجها

الرسل، وخواص اأمة،  عب من جهاد الكفار، وهو جهاد ورثةوجهاد امنافقن أص
هم اأعظمون عند والقائمون به أفراد ي العام، وامشاركون فيه، وامتعاونون عليه، 

خر قيام، وجاهد ي سبيل اه حتى أتاه  ملسو هيلع هللا ىلصاه قدرًا، وأجرًا، ومنزلة، وقد قام به 
             اليقن حقيقًا أمر ربه له بقوله : 

 [ .99/التوبة]               
ما  أول وأعظم من أكمل مراتب اجهاد، فجاهد نفسه أواً لتفعل  ملسو هيلع هللا ىلصورسول اه 

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 
                       

 [ .99/التوبة]             
، فشمر عن ساق الدعوة،  ي اجهاد من حن ُبعث إى أن توفاه اه  ملسو هيلع هللا ىلصورع 

 ودعا إى اه ليًا وهارًا، ورًا وجهارًا، وصدع بأمر اه، ا تأخذه ي اه لومة ائم.
لعبد، واأمر واأسود، ر واالكبر والصغر، والذكر واأنثى، واح  فدعا إى اه

                  نس واجن، حقيقًا لقوه سبحانه: واإ
 [. 99/إبراهيم]                 

لقومه بالدعوة إى اه وحده ا ريك له، آمن به  حِوبأمر اه،  ملسو هيلع هللا ىلصوما صدع 
م قاتلوه وحاربوه، بعضهم، وكفر به وآذاه وسبه وشتمه أكثرهم، فصر عى كل ذلك، ث

فنره اه عليهم، وأظهر اه دينه، وقتل أئمة الكفر والكر والضال الذين يصدون 
                           عن سبيل اه، ويبغوها عوجًا : 

                                              
 [.  5-9/الصف] 
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وسامه عى من أرسله اه رمة للعامن، وأفضل من دعا إى الراط فصلوات اه 
امستقيم، فبلغ الرسالة، وأدى اأمانة، ونصح اأمة، وجاهد ي اه حق جهاده حتى 

                    أتاه اليقن : 
 [ . 999/التوبة]                

قه ورمته، وكال معرفته بربه، وُحسن ، وعظيم أخا ملسو هيلع هللا ىلصولعظيم جهاده وصره 
               :ما تأخروله ما تقدم من ذنبه وغفر ونره اه عبادته،

                     
  .[  9-9] الفتح/

 وصى اه عليه ومائكته، وأمر اه امؤمنن بالصاة والسام عليه بقوله سبحانه : 
                                

 .[  99/اأحزاب] 
 واجهاد ي سبيل اه نوعان :

جهاد حسن لذاته، وهو الدعوة إى اه، واأمر بامعروف، والنهي عن امنكر  اأول:
 والنصح لكل مسلم، وهو أعى أنواع اجهاد، وهو جهاد ميع اأنبياء والرسل: 

                                 
 [ . 999/آل عمران]      

جهاد حسن لغره، وهو القتال ي سبيل اه، لصد عدوان امعتدين، وكَ  الثاي:
 شوكة امستكرين، ودفع الظلم عن امظلومن .

بمكة، ثم مأذونًا به، ثم مأمورًا به من بدأ  اإساموقد كان القتال حرمًا ي أول 
 امسلمن بالقتال، ثم مأمورًا به جميع امركن.

                              سبحانه: اه ففي التحريم قال 

                                         

                             

 .[  99/النساء] 
                 قال سبحانه :  بالقتال ذنوي اإ

 [ .95/احج]         
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                    :  قال سبحانه وي اأمر به من بدأ بالقتال
 [ .959/البقرة]                   

          وي اأمر به لعموم امركن : 
 [ . 99/التوبة]                 

                                               سبحانه :  وقال
 [ . 959/البقرة]              

مام امسلمن، أو هجم العدو عى إوهذا اجهاد فرض عن عى كل قادر إذا دعا إليه 
إليه بنفسه كطبيب وطيار  حتاج اأمراصف القتال، أو  امسلمبلد امسلمن، أو حر

                        ونحوما: 
 [ . 99/النساء]                                

ب أصحابه ي قتال أعداء اه امركن، وحثهم عى الشهادة ي يرغِ  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
وربا بايعهم عى سبيل اه، وكان يبايع أصحابه ي احرب عى أن ا يفروا، 

 .اموت، وكان إذا أراد غزوة ورى بغرها إا تبوك
 يبعث العيون ليأتونه بخر عدوه، وُيطلع الطائع، ويبث احرس . ملسو هيلع هللا ىلص وكان
تنر اه عليهم، وأكثر ذكر اه هو وأصحابه سعدوه وقف ودعا، وا يإذا لق ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

                         :ري اه عنهم
                               

                         
 [ . 99-99] اأنفال/                    

تقوا به، ايرتب صفوف اجيش، ويعبئهم بيده، وكان إذا اشتدت احرب  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
ف، وحمل الرمح والقوس، وكان أقرهم إى العدو، وكان يلبس الدرع، ويتقلد السي

 س بالرس.رويت
 النساء واأطفال ي احرب .الشيوخ و ينهى عن قتل ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
 أمور: ةيأمر أمراءه ي الَايا بثاث ملسو هيلع هللا ىلص وكان

 ..هم إى بذل اجزيةدعو اإسام افإن أبو ..اإسامأن يدعوا عدوهم قبل القتال إى 
 هم .وباه وقاتل وافإن أبوا استعان
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 ، وامثلة .والغلولينهى ي مغازيه عن النهبة،  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 
يمن عى بعض اأرى، ويقتل بعضهم، ويفادي بعضهم بامال، ويفادي بعضهم  ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

 وثبت أنه قتل جاسوساً من امركن. يفعل ذلك حسب امصلحة، بأرى امسلمن،
ورضوا به،  ، فنقض بعضهم عهده، وأقرهم الباقون،أنه إذا صالح قوماً  ملسو هيلع هللا ىلصوكان هديه 

 النضر من هود .بني غزاهم ميعًا، كا فعل بقريظة و
  ملسو هيلع هللا ىلصغزواته وبعوثه وراياه: 

 كلها كانت بعد هجرته إى امدينة، ي مدة عر سنن. ملسو هيلع هللا ىلصغزواته وبعوثه وراياه 
 سبع وعرون غزوة، قاتل منها ي تسع غزوات هي: ملسو هيلع هللا ىلصوغزواته 

 وخير، والفتح، وحنن، والطائف . بدر، وأحد، واخندق، وقريظة، وبني امصطلق،
ق، وخير، والفتح، وحنن، بدر، وأحد، واخند والغزوات الكبار اأمهات سبع هي:

 وي شأن هذه الغزوات نزل القرآن الكريم: وتبوك ،
فنزلت سورة ) اأنفال ( ي شأن غزوة بدر، ونزلت آخر سورة ) آل عمران ( ي شأن 

دق وقريظة وخير صدر سورة ) اأحزاب (، ونزلت غزوة أحد، ونزل ي غزوة اخن
سورة ) احر ( ي غزوة بني النضر، ونزلت سورة ) الفتح ( ي شأن قصة احديبية 

 وخير، وذكر اه الفتح ِحًا ي سورة ) النر ( .
 ونزلت سورة التوبة ي شأن غزوة تبوك .

اتلت معه امائكة منها ي غزوة واحدة من غزواته، وهي غزوة أحد، وق ملسو هيلع هللا ىلصوُجرح 
، فزلزلت ملسو هيلع هللا ىلصي غزوتن ما بدر، وحنن، ونزلت امائكة يوم اخندق لنرته 

 امركن وهزمتهم، وأرسل اه عليهم الريح فهربوا.
بامنجنيق ي غزوة واحدة،  ملسو هيلع هللا ىلصوكان الفتح اأعظم ي غزوي بدر وحنن، وقاتل 

 هي غزوة اخندق .هي غزوة الطائف، وحصن باخندق ي غزوة واحدة 
أما عدد راياه وبعوثه فأكثر من ستن، فصلوات اه وسامه عليه وعى آله وأصحابه 

                أمعن:

    [ .99/اأنفال]               
  ملسو هيلع هللا ىلصأمراؤه : 

 واة ي ختلف البلدان: ملسو هيلع هللا ىلصكان له 
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ره رسول اه   عى اليمن كلها بعد موت كَى. ملسو هيلع هللا ىلصمنهم باذان بن ساسان، أمر
وهو أول أمر ي اإسام عى اليمن، وأول من أسلم من ملوك العجم، وما مات 
ر بعده عى صنعاء خالد بن  ر بعده ابنه شهر عى صنعاء، وما قتل شهر أمر باذان أمر

 . سعيد بن العاص 
زبيد وعدن  زياد بن أمية اأنصاري حرموت، ووى أبا موسى اأشعري ملسو هيلع هللا ىلصووى 

 والساحل، ووى معاذ بن جبل اجند، ري اه عنهم أمعن.
أبا سفيان صخر بن حرب نجران، ووى ابنه يزيد تياء شال امدينة،  ملسو هيلع هللا ىلصووى 

 ري اه عنها .
 .عتاب بن أسيد مكة، وعمره دون عرين سنة  ملسو هيلع هللا ىلصووى 

ُعان  اص اأماس باليمن، ووى عمرو بن الع ووى عِ بن أي طالب 
 وأعاها.

أبا بكر إقامة احج سنة تسع من اهجرة، وأردفه بعِ بن أي طالب عونًا له  ملسو هيلع هللا ىلصووى 
 ومساعدًا، وليقرأ عى الناس سورة براءة، ري اه عنهم أمعن.

 لكل قبيلة وال يقبض صدقاَا وُيفرقها عى أهلها . ملسو هيلع هللا ىلصووى 
  ملسو هيلع هللا ىلصحداته : 

باأشعار التي تزيد ي النشاط، وتطرد ه ي السفر حداته الذين كانوا حدون بن يدي
 : الكسل هم

بن اأكوع، ري اه  ة، وعامر بن اأكوع، وعمه سلمةشة، وأنجعبد اه بن رواح
 .أمعن عنهم
  ملسو هيلع هللا ىلصمن كان يرب اأعناق بن يديه : 

 الذين كانوا يربون أعناق الكفار وامجرمن ومن عليه حد بن يديه هم :
طالب، والزبر بن العوام، وحمد بن مسلمة، وامقداد بن عمرو،  عِ بن أي

 والضحاك بن سفيان الكاي، وعاصم بن ثابت ري اه عنهم أمعن.
 بمنزلة صاحب الرطة من اأمر. ملسو هيلع هللا ىلصمنه  وكان قيس بن سعد بن عبادة 

 

*       *       *       *      * 
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 اهإى  فقه الدعوة -1

أم اأعال كلها ، وهي وظيفة اأنبياء والرسل ، ووظيفة هذه اأمة ميعًا اه إى  الدعوة
                                كا قال سبحانه : 

 [ .999] يوسف/             
اه يأي اإيان ، وباإيان تأي  إى العمل الصالح ، وبالدعوة سرأ اه إى  والدعوة

   اه كا قال سبحانه : إى  اأعال الصاحة ، وي مقدمة اأعال الصاحة الدعوة
 [ . 99/فصلت ]                                 

م اه جاء اإيان ي الناس ، ثم جاءت اأعال الصاحة ، ثإى  وإذا قامت الدعوة
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 

                         كال السعادة ي اجنة : رهم 
 [ .99 – 99 /القمر ]        

          فالعمل الصالح كله حابط ، وصاحبه خار : وبغر اإيان 
                                   

 . [99 – 99 /الزمر ]       
 واجهاد نوعان :

   اخلق : إى  اه ، وتعليم رع اه ، واإحسانإى  جهاد حسن لذاته ، وهو الدعوة
 [ .99 /الفرقان ]                  

    وهذا اجهاد أعى أنواع اجهاد ، وهو سبب حصول اهداية للداعي وامدعو : 
 . [95 /العنكبوت ]                    

أما اجهاد احسن لغره فهو القتال ي سبيل اه ، وهذا ا يكون إا بعد الدعوة ، وهو 
اإسام ، ودفع اأعداء ، وفتح اأبواب لتدخل الدعوة ي ه ما فيه حفظ دار حسن لغر
                                                            كل بلد : 

 . [٣٩١/البقرة] 
 طبًا ومواعظًا ودروسًا فقط ، بل هي خلق كريم ، وعطاء جزيل ،اه ليست ُخ إى  والدعوة
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          مة باخلق ، ورفق بالناس ، وتواضع هم : وإحسان ميل ، ور
                                      

 [ .995 /آل عمران ]                        
وهي كذلك بذل كل يء من أجل الدين ، وترك كل يء من أجل الدين ، وصر 

                     عى امكاره : 
 [ .99 /احجرات ]                    

 ، الذي كان أحسن الناس خلقًا وخلقًا ، ملسو هيلع هللا ىلصوالدعوة كذلك حياة مطابقة حياة سيد اخلق 
   أحسن حياة ، وأطهر حياة ، وأمل حياة :  ملسو هيلع هللا ىلصوكان خلقه القرآن ، وحياته 

                     
 .[ 999 /التوبة ]           

 اخلق بدعوَمإى  وأعظم اإحسان بعد اإحسان ي توحيد اه وعبادته ، هو اإحسان
                        اه الذي خلقهم ورزقهم : إى 

 . [ 99 /فصلت ]            
، فيجب يوم القيامةإى  كلهاواإسام هو امنهج الوحيد للحياة السعيدة للبرية 

                            :  إباغه لكل الناس
 [ .99 /إبراهيم ]      

امناهج الرعية لأفراد واجاعات والشعوب ، وهي ميع وي القرآن والسنة 
ية : قتصادية والسياسن ومكان ، ي ميع شعب احياة ااجتاعية وااصاحة لكل زما

 [ .9 /امائدة]                         
             فالقرآن العظيم ذاته منهج حياة ، وداخله مناهج : 

 [ . 99] النحل/                      
       والقرآن الكريم  كله مناهج هي أحسن امناهج عى اإطاق: 

 [ .٩٩/النحل]                   
       وعدوان:  فالبرية تعيش ي ظام وضال وبغيوبغر منهج القرآن 

 [ .٣١٩/آل عمران]           
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ا منهج حياة ، وداخلها مناهج :                      والسنة النبوية ذَا
 [ . 9 /اجمعة ]                                             

ا منهج حياة ، وداخلها مناهج من أحسن امناهج الربوية :               والسرة النبوية ذَا
 [ . 99 /اأحزاب]                                جئ                                                

جهود وتضحيات ، وإى بذل وترك ، إى  ما حتاجونر احق كنر الباطل ، كا
                    : وإى َطيط وتدبر وتنفيذ 

                                   
                            

 [ .٨٩/احج]                        
َطيط وتنفيذ ، كذلك ابد للبرية من تدبر وتنفيذ من للمباي وامدن د وكا أنه اب

اه ، وصبغهم بصبغة اه ، لتكون حياَم ي الدنيا إى  وشورى ، لكيفية دعوَم
، والفوز اه وحده ا ريك له ةواآخرة أحسن حياة ، بالتوحيد واإيان ، وعباد

                :  برضوانه وجنته
                          

 [ . 99 /التوبة ]                
 . ملسو هيلع هللا ىلصوأحسن التدبر امقرون بالتنفيذ ، تدبر رب العامن ، لرسوله الكريم 

           :  ـيبدأ ب ملسو هيلع هللا ىلصيه الرباي الكريم لصاحب الدعوة اأسوة جوالتو
                                               

 [ . 9 – 9 /العلق ]
                                                        ثم بعدها : 

 . [ 9 – 9 /امزمل ]           
                                                 ثم بعدها : 

 [ . 9 – 9 /امدثر ]                
 [ . 999 /الشعراء ]          ثم بعدها : 
 [ . 59 /احجر ]                 ثم بعدها : 
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 [ . 9 /الشورى ]              ثم بعدها : 
                                  ثم بعدها : 

 [ . 99 /إبراهيم ]
                           ثم بعدها : 

 [ .959 /البقرة ]      
 [ . 99 /التوبة ]                     ثم بعدها : 
إى  َفاْدُعُهمْ  كِتَاِب الَأْهِل  إِنرَك َتْأِي َقْوًما ِمنْ  » َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َبَعثَنِي َرُسوُل اه َقاَل :  وعن معاذ

َض  ْمُهْم َأنر اهَفإِْن ُهْم َأَطاُعوا لَِذلَِك َفَأْعلِ ، َوَأِي َرُسوُل اه، اهَشَهاَدِة َأْن َا إَِلَه إِار  اْفَرَ
َض  َك َفَأْعلِْمُهْم َأنر اهَفإِْن ُهْم َأَطاُعوا لَِذلِ  ،َس َصَلَواٍت ِي ُكِل َيْوٍم َوَليْلةٍ َعَليِْهْم َمْ  اْفَرَ

ُد ِي ُفَقَرائِِهمْ  اَك َوَكَرائَِم  ،َعَليِْهْم َصَدَقًة ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغنِيَائِِهْم َفُرَ َفإِْن ُهْم َأَطاُعوا لَِذلَِك َفإِير
مْ   .() متفق عليه« ِحَجاب   يَْس َبيْنََها َوَبْنَ اهَفإِنرُه لَ  ،َواترِق َدْعَوَة امَْظُلومِ  ،َأْمَواِهِ

  وأمته. ملسو هيلع هللا ىلصللنبي هذا هو التخطيط .. وهذا هو التدبر .. وهذا هو التوجيه 
    :  بعد التوحيد هذا الدين ، أعظم فريضة ي اإساماه ، وإباغ إى  والدعوة

                                     
 [ . 99 /امائدة ]                 

                    أعظم عقوبة :  الدعوة وعقوبة ترك
                                

 [ .999 – 995 /البقرة ]                     
   لن َرج من الدعوة الثمرات إا إذا قامت عى هذه اأصول وامناهج : و

                                         
 [ .995 /آل عمران ]                            

               اه : إى  وقام كل مسلم ومسلمة بالدعوة
                                

 [ .999 /النحل ]      
                                                 

 ( واللفظ له.95( ، ومسلم برقم )9959أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=98#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=98#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=98#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=98#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=98#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=98#docu
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 وقته ي عبادة اه ، كلر خر أمة أخرجت للناس ، فيجب عليه أن يرف من والذي جعله اه 
                       وتعليم رع اه : وتعلم اه ، إى  والدعوة

                                           
 [ .999 – 999 /اأنعام ]                          

                                            

 [ .999 /يوسف ]
 [ . 95 /آل عمران ]                                         

                                      

 [ .999 /آل عمران ]
اه ، إى  وإذا كان للحكومات والركات خطط ومناهج وأهداف ، فكذلك الدعوة

بمنهج اه ، ها َطيط ومناهج ، وها أساليب ووسائل ، وها من وراء ذلك كله 
امن ، با جاء به رسوله الكريم ، أهداف وغايات ، وهي تعبيد الناس لرب الع

ولذلك كله نتائج وآثار وثار ، وزينة تظهر عى القلوب واجوارح ، وهي أمل من 
                ثار عى اأشجار : والاأوراق واأزهار 

                             
                            

 [ . 9 – 9 /اأنفال ]         
كل إنسان ، وكل إى  اه ، لتصلإى  نخطط للدعوةوامناهج : هي اخطط التي من خاها 

أرة ، وكل قرية ، وكل دولة ، وكل قارة ، مسرشدين با جاء ي القرآن والسنة من توجيهات : 
                        

                            
                              

 . [٣١-٣١/امائدة ]              
اه ، ليدخل اإيان ي القلوب ، ثم تستجيب إى  واأساليب : الشكل الذي تتم به الدعوة
            اجوارح للقلوب بكل عمل صالح : 
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 [ .999 /التوبة ]                        
 .الناس بأحسن وسيلة إى  والوسائل : هي اأشياء امعينة إيصال احق

اه ، وإباغ دين اه ، من أعظم الفرائض والواجبات بعد اإيان باه إى  ن الدعوةإ
  فيها :  ملسو هيلع هللا ىلص، وامسلمون كلهم ركاء مع الرسول                 

 [ .999 /يوسف ]                           
َا »  :ملسو هيلع هللا ىلصالبرية كافة كا قال إى  ي إباغ دين اه ملسو هيلع هللا ىلصونحن خلفاء الرسول  إِنر

ينَ  ِ َِ يَ ْم ُم تُ ثْ عِ يَن  ُب ِ َِ َع ثُوا ُم َع بْ ْ تُ  .() أخرجه البخاري  « َوَم
، اه أمانة ثقيلة ، ورسالة عظيمة ، أشفقت من ملها أعظم امخلوقاتإى  والدعوة

               :  وملها اإنسان ليفوز بثواها، ويسعد بأدائها
                                      

                      
 [ . 99 – 99 /اأحزاب ]          

اه ، وإباغ الناس دين اه ، كا جاء إى  فيجب علينا ميعًا رجااً ونساًء مل أمانة الدعوة
 .، ولن يصلح آخر هذه اأمة إا با صلح به أوها  ملسو هيلع هللا ىلص، وسنة رسول اه  ي كتاب اه 

 ء هذه اأمانة العظيمة كا جاءت ، أفلح وسعد ي الدنيا واآخرة :فمن قام بآدا
                                 

 [ .999 /آل عمران ]     
            ومن ضيع هذه اأمانة خَ وشقي ي الدنيا واآخرة : 

                                   
                                                    

  [ . ٣٢١-٣٢١/طه]           
آن ري ضوء القوبيان مراحلها، وهذا بيان موجز أصول الدعوة العلمية والعملية ، 

اأمة  ملسو هيلع هللا ىلصوالسنة ، والتي دخل الناس بحسن تطبيقها ي دين اه أفواجًا ، وترك النبي 
 بعدها عى البيضاء ، ليلها كنهارها ، ا يزيغ عنها إا هالك .

                                                 
 (.999( أخرجه البخاري برقم )9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=4&ID=324#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=4&ID=324#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=4&ID=324#docu
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 ملسو هيلع هللا ىلصمراحل الدعوة ي حياة الرسول  -1
 بثاث مراحل : ملسو هيلع هللا ىلصاه ي حياة الرسول إى  مرت الدعوة

 . كنموالتومرحلة امواجهة  ..ومرحلة البناء والتكوين  مرحلة النر والتبليغ ..
 مرحلة النر والتبليغ -1

اه ، وهي أهم امراحل ، وهي الغاية التي بعث اه إى  لدعوةوهذه أول مراحل ا
       ، ليعبد الناس رهم وحده ا ريك له : اأنبياء والرسل من أجلها 

 [ . 99 /النحل ]                 
 يتنقل بن الناس ي امجامع واأسواق ، ويرحل ملسو هيلع هللا ىلصوي هذه امرحلة كان الرسول 

ينا أاد واأطراف ، ويتحمل كل أذى من قومه وغرهم ، ويقول للناس البإى 
 .()أمدأخرجه  «َيا َأُهَا النراُس ُقوُلوا َا إَِلَه إِار اهُ ُتْفلُِحوا: »وجدهم 

ِي؟ َحترى ُأَبِلَغ » :قائاً ويطلب من اأراف احاية والنرة  َمْن ُيْؤِوينِي؟ َمْن َينُْرُ
()أمد أخرجه  «َرِي َوَلُه اجَنرةُ  ِرَساَلةَ 

. 
ويغذيه بالدائل والراهن واآيات التي  ملسو هيلع هللا ىلصوالقرآن الكريم ينزل عى رسول اه 

 . ، وبذاً وعطاءً مأ قلبه توحيدًا وإيانًا ، ورمة ورأفة ، وحلًا وصراً 
وعواطفهم ،  ختاف عقوهماي دعوته بن مناهج عدة ، ويواجه الناس حسب  ملسو هيلع هللا ىلصفينتقل 

قلوهم وعقوهم لإيان باه ، وعبادته  تحختاف اأشخاص واأحوال ، با يفاوحسب 
 أفواجًا.وحده ا ريك له ، حتى دخل الناس ي دين اه 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.99999برقم ) أخرجه أمدصحيح/ ( 9)
 ( .99999أخرجه أمد برقم )صحيح/( 9)
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 اهإى  مناهج الدعوة-1

 : البرية إيقاظ الفطرة -1
 ة هي صفاء النفس ،القرآن كله إيقاظ للفطرة ، والفطرة موجودة ي كل إنسان ، والفطر

احق واخر والفضائل ، إى  ونقاء ي الطبع ، واستقامة ي القلب ، ميل بالنفس
   وميل ها عن الباطل والر والرذائل ، وهي من أعظم نعم اه عى عباده : 

                               
 [ . 99 /الروم ]                    

ِفْطَرِة ، َفَأَبَواُه الُكُل َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعَى » :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه قالَقاَل:   عن أي هريرةو
انِِه َوُيَمِجَسانِِه ، َكَا ُتنْ  ِحُسوَن فِيَها ِمْن ـُبَِهيَمُة َهِيَمًة َهْل تالتَُج ُهَِوَدانِِه َوُينَِرَ

  .() عليه متفق« َجْدَعاءَ 
وساعة اأمن ، وساعة وساعة الفرج، والفطرة ي كل إنسان ، حس ها ساعة الصفا ، 

 .بحب اه، ويشكر ربه  الكريم عى نعمه التي ا ُتعد وا حَ قلبهفيمتلئ النعمة ، 
 ربه ، وينكَ بن يديه .إى  عَة ، وساعة الشدة ، وساعة اخوف ، فيفروحس ها ساعة ال

، فيمتلئ قلبه وحس ها اإنسان ي آيات اه التي حدث كل يوم ي اأنفس واآفاق
                          :  بالتوحيد واإيان

 [ .99 /فصلت ]                            
س ها إذا تأمل خلق السموات واأرض ، وتأمل ي سر اأولن واآخرين ، وتأمل ي حو

               :  فيمتلئ قلبه بعظمة اه وجاله، اختاف الليل والنهار
                                 
                                

 [ .959 – 959 /آل عمران ]           
تنطق ، وكلها تشهد ، وكل َتف ، بأنه ا إله إا اه اخالق ذه الدائل واآيات ه وكل

تشهد كل يء، وكلها لكل يء ، امالك لكل يء ، العليم بكل يء ، القادر عى 
 الرحيم بكل أحد، ،بأنه ا إله إا اه الواحد اأحد ، السميع لكل أحد ، البصر بكل أحد 

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

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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الغني عن كل أحد ، الذي حتاج إليه كل أحد ، الذي يعلم بكل أحد ، وا خفى عليه 
 [ .999 /البقرة ]                                                   أحد : 

 [ . ٢٢/احر]                                     
كل خلوق ي الكون ، ي العام العلوي ، وي العام السفِ ، أنه ا إله إا  ويشهد

اه ، له اأساء احسنى ، والصفات العى ، واأفعال احميدة ، وامثل اأعى ، 
                   وأنه امستحق للعبادة وحده ا ريك له : 

                                
 [ .999 – 999 /اأنعام ]            

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 : 

 [ .9 /عةاجم ]                        
وقد تبقى الفطرة وحدها با فطنة ، فيعرف هذا اإنسان ربه معرفة العوام ، معرفة من 

 ئلت أين اه ؟ فقالت : ي الساء .ُس 
    رة تدل عى البعر ، واأقدام تدل عى امسر : عمعرفة من قال : البيعرف اه 

                                  
 [ .99 /احجرات ]                              

ات ، أو ونشغال بالشهامحى ، قد يطمسها ـوقد ينطمس بعض هذه الفطرة ، لكنها ا تُ 
       نحراف فكر : انشغال باأموال ، أو هوى ، أو انشغال بامناصب ، أو ا

 [ .99 /الفرقان ]                               
     وقد تنطمس الفطرة كليًا ، حتى يرى اإنسان احق باطًا ، والباطل حقًا : 

                                    
 [ .995 /اأعراف ]                                    

لتوحيد ركًا ، والرك توحيدًا ، كا قال اه حتى ترى اإذا انطمست الفطرة عميت، و
 .[ 9/ص ]                                عن عباد اأصنام ي مكة : 

                     نبعاث ي أي وقت : ك ، تبقى الفطرة كامنة مستعدة لاومع هذا وذا
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 [ .99 – 9 /الشمس ]                                
     ذكر اه رغم أنف صاحبها : تحرك العاطفة ظروف شديدة ، فـوقد تُ 

 [ . 99 /اإراء ]                     
والبر كلهم ينعمون بالفطرة، لكن الفطن الذكي َزه نظرة أو مسة أو آية، والضعيف 

   نظر ببره ، واأول ينظر ببصرته : البليد َزه رجة أو زلزلة أو صاعقة ، فهذا ي
                                 

 . [999 /اأنعام ]
 التوحيد ، كوامن ما فيها من ثريتوقظ الفطرة ، يم كله مناهج عظيمة ظوالقرآن الع

يستحق يستحق التكبر ، وحب من من احق ، والبعد عن الباطل ، وتكبر إى  واميل
              احب ، وتوحيد من يستحق التوحيد : 

 [ .99 /فاطر ]                  
وآيات القرآن ، وأدلة القرآن ، أحسن اأدلة التي توقظ الفطر ، وتثمر كال التوحيد 

                         واإيان والتقوى : 
 [ . 99 /يمإبراه ]        

                                  
 [ .٩١/امائدة]               

والقرآن يأمرنا بأن ننظر ي اآيات الكونية ، واآيات القرآنية ، لتشهد الفطرة بأنه ا 
رة ، ومع إله إا اه ، مع وعيد بالعذاب األيم هز النفس التي م تستيقظ فيها الفط

                   وعد بالنعيم امقيم يمني النفس با عند اه : 
 [ . 99 /الشورى]                         

                         
                       

 [ .٣١-٣١/النساء]                       
وتطمئن القلوب ، وتسعد اأرواح :  مع القصص واأمثال التي ترح الصدور ، وتؤنس النفوس ،
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 [ .٢١-٢١/إبراهيم] 
، والتوكل عى اه ، وذلك كله يثمر أعظم الثمرات ، من اإيان باه ، وحب اه 

فتقار إليه ، ورجاء جنته ، ، والرجاء له ، واخوف منه ، وااواأنس باه ، والرغبة إليه 
                            : واخوف من ناره 

 [ . ٣٢/الطاق]                                          
ات توقظ الفطرة التي فطر اه الناس عليها ، ليعبدوا رهم الذي خلقهم فالقرآن كله سور وآي

                    ورزقهم وحده ا ريك له : 
                                         

 [ . 99 – 99 /البقرة ]                        
شفاء من كل داء ، تشفي من أمراض الكفر والرك والنفاق وغرها وآيات القرآن فيها 

من أمراض القلوب ، فهي كالغذاء ينتفع به كل إنسان ، وكاماء ينتفع به الكبر 
           : والصغر ، وحتاجه القوي والضعيف ، والغني والفقر

 [ .٩٢/اإراء]                     ڭ  
 م اآيات التي توقظ الفطرة ي النفس البرية : ومن أعظ

ۓ                                   
                              

                                                
 [ . 95 – 99 /امؤمنون ]                  

                                     

 [ .999 /يونس ]
                                          

 . [ 9 – 9 /ق ]                                   
                                             

                                             
 . [ 99 – 99 /نوح ]                     
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 [ . 99 /العنكبوت ]                                     
                                          

                        
 [ . 99 –99/فاطر ]                              

 حريك العاطفة : -2

إى  اه تكون بإيقاظ الفطرة ، وتكون كذلك بتحريك العاطفة ، وتوجيههاإى  فالدعوة
لكفر والفسوق احب اه ، وحب رسوله ، وحب دينه ، وحب امؤمنن ، وإى بغض 

                                          يان والعدوان : طغلعصيان والوا
                                         

 [ . 9 – 9 /احجرات ]                      
وذات  ،ات اليمنوالعاطفة كالفطرة مشاعر هتز ها القلب ، ثم حرك ها اجوارح ذ

                              الشال : 
                                       

 [ . 95-99 /البقرة ]
واه سبحانه يرغب الناس ي الطاعات، ويعدهم بامغفرة ، ويبرهم باجنة، فيقول : 

                         
                               

 [ .999 – 999 /آل عمران ]       
                    ويعدهم باحياة الطيبة إذا آمنوا واتقوا : 

 [ .٩١/اأعراف]                                    
         ت : ويعد امؤمنن وامؤمنات بأنواع امَا

                            
 [ . 99 /التوبة ]                     

                              
 [ . 95 /اأنفال ]              
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                    وخوف سبحانه الناس من النار فيقول : 
                               

 [ . 99 /النساء ]
   نبوا معصيته ، فيقول : توخوف امؤمنن بالنار ، ليقبلوا عى طاعته ، وج

                                
 [ . 9 /التحريم ]                 

        احق ، فيقول : إى  ليشد الناس ويعرض القرآن مصر أهل احق ،
                                                 

 [ .999 – 999 /الكهف ]
                             

 [ . 59 /النحل ]             
 [ .99 – 99 /القمر ]                                 

                       ويصف مصر أهل الباطل فيقول : 
 [ .95/الكهف ]                              

                                 ويقول : 
                           

                      جئ                   
 [ .99 – 9 /احاقة ]                        

                                                ويقول : 
                                         

 [ . ٣١-١/الفجر]                            
                                   ويقول سبحانه : 

                                                     
                                                       

                                         
 [ . 99 – 99 /الذاريات ]     
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سائه أواهدف من إثارة الفطرة ، وحريك امشاعر ، وتوجيه العاطفة ، هو معرفة اه ب
                    وحده ا ريك بموجب هذه امعرفة :  وأفعاله ، ثم عبادته وصفاته

 [ .95 /حمد]                            
 حاسن اأخاق : -3

رف اإسام ، ومن أجل ذلك عُ إى  حسن اخلق هو امنهج اأمثل جذب الناس
 من قبل البعثة بالصدق واأمانة ، ولقب بالصادق اأمن . ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 [ . 9 /القلم ]                ومن بعد البعثة امتدحه ربه بقوله : 
حن جعل غاية بعثته  ملسو هيلع هللا ىلصحاسن وأخاق ، وأكد ذلك حمد رسول اه  هدين كلوال

 .() أمد أخرجه  «إِنرَا ُبِعثُْت أَُمَِم َصالَِح اأَْخاِق » مكارم اأخاق فقال : إى  الدعوة
ُيْؤِذ ِخِر َفَا اآيَْوِم الوَ  َمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاه»  اأخاق باإيان فيقول : ملسو هيلع هللا ىلصويربط  

ِخِر اآيَْوِم الوَ  ، َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهِخِر َفْليُْكِرْم َضيَْفهُ اآيَْوِم الوَ  َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاه ،َجاَرهُ 
ا َأْو لِيَْصُمْت   .() متفق عليه  « َفْليَُقْل َخْرً

                      بالرمة فيقول :  ملسو هيلع هللا ىلصويمنن اه عى رسوله 
                                 

 [ .995 /آل عمران ]                 
                          الرمة فيقول :  ملسو هيلع هللا ىلص ويبن أن الغاية من رسالته

 [ .999 /اأنبياء ]
                    ويصف امؤمنن بالرمة فيقول : 

 [ . 95 /الفتح ]  
            ويقرن مع الرمة اأمر بأداء اأمانة ، واحكم بالعدل فيقول : 

                                           
 [ . 99 /النساء ]                   

        فيقول :  ويأمر سبحانه بالعدل واإحسان ، وينهى عن الفحشاء وامنكر
                       

                                                 
 .(9599أخرجه أمد برقم )صحيح / ( 9)
 (.99( واللفظ له ، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
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 [ . 59 /النحل ]          
   ويأمر سبحانه بالعدل مع القريب والبعيد ، ومع الصديق والعدو فيقول : 

                                  
                            

 [ . 9 /ئدةاما ]
     أرحم اخلق ها فقال :  ملسو هيلع هللا ىلص وامتن اه عى اأمة بأن جعل رسوها

                         
 [ .999 /التوبة ]     

وباأخاق تلن القلوب القاسية، وتؤر  واأخاق احسنة من أعظم مناهج الدعوة ،
ة ، وبعد فتح القلوب فتحت باد مظلمة ي فتح القلوب امغلقوها تُ  النفوس الشاردة،

                             أنحاء اأرض ، بغر نقطة دم واحدة : 
 [ . 9 – 9 /الفتح ]                       

                                               
                                     

  [ .٣٣/احجرات]             
                                              

                                  

 [ . ٣٢/احجرات ]
 صول اأخاق الكرى أربعة هي:وأ

 من أساء إليك.إى  من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وحسن طيأن تصل من قطعك، وتع
              وهذه اأصول ينقلب العدو صديقاً، ويعود الكافر مؤمنًا : 

 [ . ١١/فصلت]                                              
ن خلقه القرآن ، وكان لقًا ، وكالقًا وُخ أحسن الناس َخ  ملسو هيلع هللا ىلصومن هنا كان رسول اه 

بينهم بأحسن اأخاق، وأمل الصفات، مع التوجيه اخفيف، دعوة باأخاق  مقامه
 واآداب ، قبل اأوامر واأقوال .
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            كا قال سبحانه : ي كل حال أسوة لكل إنسان  ملسو هيلع هللا ىلصفكان 
 [ . 99 /اأحزاب ]                                           جئ   

ي توحيده وإيانه ، وي أقواله احسنة ، وي أعاله الصاحة ،   ملسو هيلع هللا ىلصقتداء به فعلينا اا
 وي أخاقه الكريمة .

      أسوة حسنة ي كل ما جاء به ، وي كل ما جمل به :  ملسو هيلع هللا ىلصولنا ي رسول اه 
                                      

 [ .999 /يوسف ]
 امنهج الفكري والعقي : -4

ي والتفكر اه تكون بإيقاظ الفطرة ، وتوجيه العاطفة ، للنظر والتدبر إى  إن الدعوة
وتتحى النفوس اآيات الكونية ، واآيات القرآنية ، ليمتلئ القلب بالتوحيد واإيان ، 

 ، وحبون من أرسله ، اهإى  بمكارم اأخاق ، ليحب الناس حامل رسالة الدعوة
                : وحبون الدين الذي جاء به ، ومن ثم يدخلون فيه 

 . [9القلم/] 
عال الفكر والعقل ، ليعرف اإنسان اخالق من امخلوق ، إإى  وكذلك دعا اإسام

والكبر من الصغر ، والقوي من الضعيف ، واملك من امملوك ، والرازق من 
بأسائه وصفاته وأفعاله ، وعبادته وحده ا  زوق ، وذلك يثمر توحيد اه امر

       :  ملسو هيلع هللا ىلصريك له ، واإيان باه ورسوله ، وطاعة اه ورسوله 
 [ .59] امائدة/                

  .والفكر والتدبر والنظر ، والعلم وامعرفة ، كل ذلك وعاؤه العقل
 اخوف والرجاء ، واإيان والكفر ، وعاؤه القلب .واحب والبغض ، و

، وثمرَا التوحيد مباركةشجرة باه وأسائه وصفاته وأفعاله والعلم  فالتفكر والتدبر
ودينه ، وعبادة  وحب اه ورسولهوتعظيم اه وتكبره، ومد اه وشكره، واإيان ، 

                              اه بموجب ذلك : 
                                     

 [ .١ /يونس]      
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توحيد اه ، واإيان به ، بالنظر والتدبر والتفكر ي إى  كله يدعو الناس العظيم والقرآن
،  اه وأيَهاإى  من أحسن مناهج الدعوة ااآيات القرآنية ، واآيات الكونية ، وهذ

 [ . ٣٩١/اأعراف]             وأجودها ثمرة ، وأرعها تأثرًا : 
 عال الفكر والعقل : إإى  الكريمالقرآن  اوهذه بعض اآيات التي دعا فيه

                                
                                       

                          

 [ .999 /البقرة ]
                                

                                
 [ .959 – 959 /آل عمران ]                           

 [ .99 /حمد ]                    
 [ .99/النساء ]                                        
 [ .95 /ص ]                         
                                          

 [ .99 /اأنبياء ]           
 .[ 99 /الروم ]                            

                            
 [ .99 /الروم ]                    

                           
 [ .99 /الروم ]     

                         
 [ .99 /الروم ]                    

                               
 [ .99 /الروم ]          
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 [ .999 /يونس ]
                                              

 [ .99 /العنكبوت ]         
                                          

 [ . 9 /فاطر ]             
                                      

 [ . 99 /يونس ]                               
                                         

 [ . 9 /الرعد ]                        
                            

                               
 [ . 9 /الرعد ]      

                                      
                               

                                      
                              

 [ . 99 – 95 /النمل ]              
                                                                 

                                        
                                     
                                      

 [ .99 – 9 /النبأ ]               
                                

 . [ 99 – 99 /الغاشية ]                   
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 : اآيات التي تدل عى أمية التدبر والتفكر، ومنهاي القرآن كثرًا  توتكرر
 [ . 99 /يس]       
 [ . 99 /اأنبياء ]      
 [ . 99 /السجدة ]       
 [ . 99 /السجدة ]      
 [ . 99 /اأنعام ]      
 [ . 99 /الرعد]       
 [ . 999 /قرةالب ]       
 [ .99 /اأنعام ]          

      :  ما يدعو اإنسان للتدبر والتفكر الذي ينشأ عنه اإيان باه  اوغره
 [ . 99 /سبأ  ]                   

 وقد احتفى اإسام بالعلم والعلاء : 
                  العلم :إى  فقد كانت أول آيات القرآن نزواً دعوة

 [ . 9 – 9 /العلق ]                                         
العلم النافع الذي ذكره اه ي القرآن ، إى  وربط العلم باسم الرب ، حتى يتجه الناس

                والذي ينشأ عنه اإيان باه وخشيته وتقواه : 
 [ .99 /فاطر ]           

                    ورفع اه سبحانه مقام العلاء فقال : 
 [ .99 /امجادلة ]                 

                       ق بن العام واجاهل فقال : وفرر 
     جئ                                     

 [ . 5 /الزمر] 
 [ .99] البقرة/          بالعلم :  ملسو هيلع هللا ىلصاأنبياء والرسل آدم  أولوكان تكريم 

         وبعد تريفه بالعلم أمر اه امائكة بالسجود له :

 [ . 99 /البقرة]            
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         بالعلم :  ملسو هيلع هللا ىلصاأنبياء والرسل حمد  آخروكان تكريم 
 [ .999 /النساء ]                           

والعلم النافع هو الذي يزكي القلوب باإيان ، ويطهرها من الرك ، وهو العلم اإهي 
له، الذي يزيد اإنسان معرفة بربه ، ومعرفة بنفسه ، ومعرفه بدينه ، ومعرفه بالكون من حو

 [ .99/اإراء]                 ساحل له: وهذا العلم بحر واسع ا 
   بقوله :  ، ويطلب امزيد منهأن يدعو به ملسو هيلع هللا ىلصم اه رسوله لر وهذا العلم هو الذي عَ 

 [ .999 /طه ]         
     فسبحان العليم اخبر الذي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون: 

                                      
 [ . 95/اأنعام]                                            

والعلم اإهي وليد القرآءة والتحصيل والتدبر ، وهو نعمة من أعظم نعم اه عى 
                                    عباده : 

 [ . 9 – 9 /العلق ]                      
      :  ملسو هيلع هللا ىلصوالفضل فيه ه وحده ا ريك له كا قال اه سبحانه عن يعقوب 

 . [ 99 /يوسف ]                      
جتمعت قوة الفكر مع العلم بلغ اإنسان مرتبة كريمة ، ونال درجة كبرة ، وتبوأ منزلة اوإذا 
، ًا كبرًا وعال للعقل ي جاله ، فإذا تسلح معه بالعلم النافع ، بلغ شأإأن الفكر  ؛رفيعة

الشام ليمن إى من ا كا أظهر اه عى يد الذي عنده علم من الكتاب اإتيان بعرش بلقيس
                                               ي محة بر : 

                                                                
 [. 99 /النمل ]                        

ليتعلم منه ، بعض  ملسو هيلع هللا ىلصوكا أظهر اه عى يد العبد الصالح الذي صحبه موسى 
                            اآيات : 

 [ . 99 – 99 /الكهف ]             
 فاللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا با علمتنا ، وزدنا علًا وإيانًا وتقوى . 
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ما عدا ذلك العلم اإهي فهو علم غر نافع ، وهو كل علم يلهي أو يرف عن اه كل و
                                 واليوم اآخر : 

 [ . 9 – 9 /الروم ]                                
إا ما فيه مصالح معاشه كا وما سوى العلم اإهي كله لغو يمر به اإنسان مرور الكرام ، 

                             وصف اه امؤمنن بذلك : 

 [ . 99 /الفرقان ]
فقط، أما العلم اإهي لوق بامخ، أنه يربط امخلوق وما سوى العلم اإهي فهو جهل

     :  فربط امخلوق باخالق، فيثمر توحيد الرب وتعظيمه وحبته وعبادته 
                               

 [ . 99 /القصص ]
        وشتان بن الساء واأرض ، وبن الليل والنهار ، وبن العلم واجهل : 

 [ .95 /الرعد ]                             
، وهو جزء من العلم والعلم التجريبي كل يوم يشهد ه بالوحدانية ، والعظمة ، والقدرة

                              :  اإهي
 [ .99 /فصلت ]                        

اه ، بل ابد أن يكمله امنهج الفطري ، إى  دعوةوالعلم التجريبي ا يصلح وحده لل
 يصل الناس من خالهليكون نورًا عى نور ، الناس، إى  إحساناووالتوجيه العاطفي ، 

                              اإيان احق : إى 
 [ . 99 /النور ]         

لكنهم م علم وحده ، شهدوا لإسام بأنه حق ، والذين عرفوا اإسام عن طريق ال
مدارج اإيان ، ومراتب إى  يسلموا ، أو أسلموا وبقوا عى السلم دون أن يصعدوا

                              اأعال : 
 . [99 /احجرات ]                                     

ي امنهج العلمي من الدائل والشواهد ما جذب العقل ويملؤه ، لكن وقد يكون 
     رغًا حتى جد ما يملؤه بالتوحيد واإيان والتقوى : االقلب يظل ف
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 [ . 9 – 9 /لاأنفا ]                
، ، وأعظمها أثرًا ، وأكثرها نفعًا  اهإى  وهذه امناهج القرآنية هي أحسن سبل الدعوة

       وأيَها مًا ، وأحسنها قبواً ، وكل ما سواها حجاب دوها : 
 [ . 99 /اأنبياء ]                           

                               والناقل مؤمن : 
 [ .95 /اأنعام ]                                        

            :  ، وحق جب أداؤه لكل الناسوالقرآن باغ لكل الناس
 [ .99 /إبراهيم ]                      

اه ليس ملزمًا بمنهج واحد ، وا إى  لداعيةومناهج الدعوة ي القرآن كثرة ، وا
  وأحكم. بأسلوب واحد ، وإنا له أن يتنقل بن تلك امناهج ، ليكون التأثر أقوى

 منهج عقِ ،إى  مع أحد الناس بمنهاج فطري ، ثم ينتقل بهاه إى  فقد يبدأ عند الدعوة
وقد جمع بن منهجن ي  ،منهج خلقي يراه من خال سلوكه ومعاماتهإى  ثم يرده

 آن واحد .
امجادلة إى  اموعظة احسنة ،إى  ومن ناحية اأساليب يتنقل من الدعوة باحكمة

 بالتي هي أحسن ، وتقديم القدوة احسنة التي قد تكون أبلغ من احديث .
         وهذا هو الباغ امبن من جهة امنهج ، واأسلوب ، والوسيلة : 

 [ . 99 /النحل ]        
 [.99/الغاشية]               ، ولغره تذكرا : والدعوة للداعي تركيزا

                  نا جاهد لنفسه: ومن جاهد فإ
 [ . 95 /العنكبوت ]      
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 اهإى  أساليب الدعوة-2

  .مقصوده من غرهإى  ة التي يصل ها الداعيمهو الطريقة احكي :اأسلوب
ختاف القدرات والطاقات شخص ، اإى  الدعوة َتلف من شخصوأساليب 
 وقد يصلح هذا اأسلوب للذكي الوجيه ، وا يصلح لضده . والبيئات ،

ليؤمن به  اخالقإى  ههي أخذ امخلوق من امخلوق، وتوجياه هإى  والدعوة
 ريك له.ويكره ويشكره، وحبه ويعبده وحده ا 

وأساليب الدعوة كثرة ، وهي َتلف بحسب الداعي ، وبحسب امدعو ، وهذا 
                       تنوعت أساليبها : 

 [ .999] النحل/                               
 وهذه أهم أساليب الدعوة : 

 لتي هي أحسن .. حسن القدوة .. القوة احكمة .. اموعظة احسنة .. امجادلة با
 الدعوة باحكمة : -1

 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 
 يك له .يدعو ، لكي يؤمن باه ، ويعبد اه وحده ا ر

              : واحكمة عطاء من الرب ، وجهد من العبد
 [ . 995] البقرة/                                

 واحكمة ها ثاث صور :
 حكمة ي السلوك .. وحكمة ي امواقف .. وحكمة ي اأقوال .

 احكمة ي السلوك : -1
 ، ويدفعها لإيان باه الذي أمر به.  السلوك احسن يؤثر ي القلوب

 وأحسن السلوك امتثال أوامر اه ، واجتناب نواهيه ، ي اأقوال واأعال واأخاق .
، الذي أمرنا اه بالقتداء به ي كل يء ملسو هيلع هللا ىلص وأحسن السلوك جموع ي حياة الرسول 

                                            إا ما خصه اه به : 
 [ . 99] اأحزاب/                  جئ   
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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 

       به : يدي خلقه ، وينال عى هذا وذاك اأجر العظيم من ر
                  
        
                           

 [ . 99] اأحزاب/       
وقد ذكر اه ي القرآن الكريم أحسن أنواع السلوك ، لنتحسن به ، ونحسن به غرنا ، 

ات ي سورة اإراء ، فعًا للحسن واأحسن ، وتركًا للِء واأسوأ ، ومن ذلك آي
 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 .

 غرك إذا رآها فيك :إى  فتدبرها ، وجمل ها ، وتعبرد ه ها، تنتقل
                            راء : سورة اإ قال اه تعاى ي
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 .[  95 – 99] اإراء/                                     

ثان وصايا ، مس جاءت عى سبيل اأمر ، وثاث  وي سورة لقان ذكر اه 
 جاءت عى سبيل النهي .

 اه بسلوكك .إى  ورسوله ، وتكون داعيةفتجمل ها حبك اه 
                       قال اه تعاى ي سورة لقان : 

                                      
                                  

                                 
                                       
                                    

                                                     
                                              

                                                        
 .[ 95 – 99] لقان/                                 

        اه : إى  واخُـلق العظيم ، والسلوك احسن ، من أحسن أبواب الدعوة
 [ . 9] القلم/         

 :احكمة ي امواقف  -2
التوقف ، إى  الدعوة باموقف كالدعوة بالسلوك ، فامواقف احسنة تدفع امدعو

شكر اإحسان ، وقبول اإستاع ، وربا تكون نقطة إى  تقدير من هتم به، وجرهو
                  حول ي حياته ، من أراد اه له اهداية : 

 [ .٣٩١] البقرة/

والرسل مواقف من أحسن امواقف ، وأتباعهم كذلك مواقف ،  وهذا كان لأنبياء
وكلها حلم ورفق ولن وتلطف بامدعو ، وإحسان إليه ، وإكرام له ، وكلها من أحسن 

 أساليب الدعوة التي تؤثر ي الناس .
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 ومن تلك امواقف احسنة لأنبياء والرسل : 
 ملسو هيلع هللا ىلص :مواقف إبراهيم  -1
يكشف عن قوة رمته ، فيحاول تلين قلب أبيه  مع أبيه ، الذيملسو هيلع هللا ىلص موقف إبراهيم  -9

                                       الكافر بكل أسلوب مؤثر :
                                               
                                         

                                   
                              
                                   

 .[ 99 – 99] مريم/            
غره : إى  من الكواكب زاده إيانًا ويقينًا بربه ، وعدم االتفاتملسو هيلع هللا ىلص وموقف إبراهيم  -9

                           
                                     
                                       

                                      
                          ڭ  

 .[  95 – 99نعام/ ] اأ
مع الكفار واأصنام ، الذي أبطل به كفرهم ، وقطع حجتهم ، وأنجاه اه ملسو هيلع هللا ىلص وموقفه  -9

                               من كيدهم : 
                                                     

                                
                                
                            
                                   
                                
                                               

 . [ 99 – 99] اأنبياء/                      
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بقوة احجة : ملسو هيلع هللا ىلص من املك النمرود الذي حاج إبراهيم ، فقهره إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلص وموقفه  -9
                                      

                                       
 [ . 999] البقرة/                         

 ملسو هيلع هللا ىلص :مواقف الرسول  -2

، وهو الريف ي قومه ، من كفار مكة ، ملسو هيلع هللا ىلص مواقف الصر ي مكة ، فقد احتمل  -9
 أنواع السب والشتم والسخرية واأذى القلبي واجسدي، لكال رمته، وأنه يعلم كل

 [ . 9] القلم/                 ما ا يعلمون : 

وحمل مع هذا كله أنواع اأذى والسب أصحابه ، فأذى اجنود وآامهم مؤذ لقائدهم 
                               ومؤم له : 

 [ .٣٢٩ -٣٢٨] النحل                          

فوف صإى  العدو ، وأقرهمإى  ي اجهاد ، فقد كان أرع الناسملسو هيلع هللا ىلص مواقفه  -9
العدو ، وكان يستغيث بربه ، يستنزل نره ، لكال يقينه ، وثقته بنره ، وكان أشجع 

               :  ة، ومنى لو خرج ي كل غزوة وري الناس
 [ . 99] اأحزاب/                                        جئ   

 ي اأخاق مع كل الناس .ملسو هيلع هللا ىلص مواقفه  -9

ف الساحة والعفو .. مواقف الرمة واإحسان .. مواقف العطاء واإكرام .. : مواق
 [ .955] اأعراف/                      

                      
 [ .999] التوبة/              

                                          
 [ .995] آل عمران/                               

،  ملسو هيلع هللا ىلص اجميلة ومواقف اخلفاء الراشدين ، ومواقف الصحابة أمعن ، كلها ترمة مواقفه
                        اه : إى  وكلها من أعظم أبواب الدعوة
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 [ . 95 /الفتح ]
   وكلها دعوة :  ،يومنا هذا ، كلها حكمةإى  ومواقف علاء السلف ودعاَم

 [ . 9 /اجمعة ]                        
 مة ي اأقوال :كاح – 3

ومواعظه ونصحه وتذكره ، كلها  ملسو هيلع هللا ىلصأقوال اأنبياء والرسل كلها حكمة ، وأقوال الرسول 
                         حكمة ، وكلها دعوة : 

 [ . 9 /اجمعة ]                               
ؤثر فيها السلوك احسن ، قد تؤثر فيها امواعظ ، بالرغيب ي والقلوب التي قد ا ي

 الطاعات ، وبيان حسن ثواها ، والرهيب من امعاي ، وبيان سوء عاقبتها .
         قال اه تعاى ي الرغيب ي اإيان والطاعات : 

                                
                             

 [ . 99 /البقرة ]      
                         تعاى :  اه وقال

                             
                                                   

 [ .99 – 99 /السجدة ]
                     عاى :تاه وقال 

                                
 [ . 99 /التوبة ]      

                       وقال اه تعاى ي الرهيب من الكفر وامعاي: 
                                  

 [ .١١/النساء ]
                                ل اه تعاى : وقا

 [ .٩٣/آل عمران]                                 
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                                 وقال اه تعاى: 
 [ .٣١٢-٣١٣/البقرة]                               

                              اه تعاى : وقال 
                                       

 [ . ٢٩-٢٣/النبأ]                          
ۓ                  :  احقإى  هدهاوهناك خطاب للقلوب العاقلة

                             
                                     
                                         

 [ . 59 – 99 /امؤمنون ]                    
                                       

 .[  ١١-١١/الطور] 
وهناك خطاب للقلوب القاسية ، هزها ، ويذيب قسوَا ، بالرغيب تارة ، وبالرهيب 

                      تارة : 
                          

                            
 [ .99 – 99 /النساء ]

                                            وقال اه تعاى: 
                                   

                                                  

 [ .٢٢-٣٩/السجدة] 
  :الدعوة باموعظة احسنة – 2

 اسية التي م تنفع معها احكمة .لتلن القلوب القالوعظ هو النصح والتذكر بالعواقب ، 
وأكثر ما تكون اموعظة غالبًا ي  ،واموعظة احسنة أسلوب من أساليب الدعوة

 التحذير والتخويف .
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                       حذر قومه من الكفر :  ملسو هيلع هللا ىلصفنوح 
 [ . 99 – 99 /هود ]                             

                                          لقومه :  قال ملسو هيلع هللا ىلص دوهو

 [ . 99/هود] 
                           قال لقومه : ملسو هيلع هللا ىلصوصالح 

 [ . 99 /هود ]                             
                      قال لقوم :  ملسو هيلع هللا ىلصوشعيب 

                              

 [ . 99 /هود ]
                    مواعظ هذه اأمة : وكل القرآن 

                                         
 [ .٢٢-٢٣ /البقرة]                         

                            تعاى : اه وقال 
                                 
                                   

 [ .999 – 999 /آل عمران ]              
                              وقال اه تعاى : 

                                
 [ .99 /امائدة ]                      

                                                

 [ . 999 /البقرة ]
 :الدعوة بامجادلة بالتي هي أحسن  – 3

  ي اأمور. واخصومة دهو اللد :اجدل
      عني امحاورة لقصد إظهار احق كا قال سبحانه : واجدال ي القرآن ي

 [ .999 /النحل ]                   
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كون إظهار احق غايته ، ومقيدة يالغاية ، بأن بوامجادلة بالتي هي أحسن ، مقيدة 
 وسيلته . ىبالوسيلة ، بأن تكون احسن

 واجدال قسان : حمود .. ومذموم .
 ينها بحسب الغاية والوسيلة .والفرق ب

 هو مذموم . ففإن كانت الغاية حقًا فاجدال حمود ، وإا 
 لة حسنة كان اجدال حمودًا ، وإا كان مذمومًا .يوإن كانت الوس

اه باحكمة ، واموعظة احسنة ، تكون كذلك بامجادلة إى  وكا تكون الدعوة
 بالتي هي أحسن .

،  ملسو هيلع هللا ىلصء عليهم الصاة والسام أقوامهم ، وجادلة الرسول وجادلة ميع اأنبيا
، وجادلة التابعن هم بإحسان ، كلها من اجدل وجادلة الصحابة ري اه عنهم 

 امحمود الذي غايته إظهار احق ، وترغيب الناس فيه ، وإبطال حجة اخصم .
 ومن آيات اجدل امحمود : 

 [ .999/النحل ]                         
 [ . 99 /العنكبوت ]                       
                                        

 [ .9 /امجادلة ]     
 : آيات اجدل امذموم ومن 

 [ . 9 /احج ]                                   
 [ . 9 /غافر ]                                 
                           

 [ . 9 /غافر ]                             
ة الدليل ، ووهذه ناذج من اجدل ي القرآن ، ويظهر فيها دفع احق للباطل ، بق

 وإفحام اخصم .
                                      : قال اه تعاى

                                    



999 
 

                                            
                                       

 [ . 99 – 99 /يس ]                            
                         وقال اه تعاى : 

                                                 
 [ . 95 – 99 /الزخرف ]              

                                 وقال اه تعاى : 
                                                 
                                          
                                

 [ . 99 – 99 /لقان ]              
 : الدعوة بالقدوة والقوة -4

  .وثوابًا وتأثراً  اً اه وأيَها ، وأكثرها أجرإى  سنة أحسن وسيلة لنر الدعوةالقدوة اح
ي  أحسن قدوة للبرية هم اأنبياء والرسل عليهم الصاة والسام ، وإمامهم

الذي كان أحسن الناس خلقًا  ملسو هيلع هللا ىلصالفضائل وامحاسن سيد اأولن واآخرين حمد 
 [ . 9 /القلم ]                وخلقًا ، وكان خلقه القرآن : 

  :جاهاجموعة من اأخاق والقيم ي كل  ملسو هيلع هللا ىلصوكانت حياته 
وي حياته اخاصة  ..وي حياته العامة إمامًا وقائدًا  ..ي حياته الرسالية داعيًا ومعلًا 

 حياته يأمرنا اه بوي ميع جوان ..جتاعية غنًى وفقرًا وي حياته اا ..زوجًا وأبًا 
  : باتباعه ، واَاذه قدوة وأسوة                               

 [ . 99 /اأحزاب ]                         جئ   
                        

 [ .999 /اأعراف ]      
هو  ملسو هيلع هللا ىلصدعوة ، والرسول زمة ، وهي أنجح سبل الاه اإى  والقدوة احسنة ي جال الدعوة

ثم من بعدهم الصحابة ري اه عنهم ،  والرسل ، القدوة اأوى واأسمى ، ثم من بعده اأنبياء
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ومن بعدهم التابعون هم بإحسان ، ومن بعدهم الدعاة والعلاء الربانيون ي كل زمان ومكان : 
                           

                        
                                  

 [ .999 /اأعراف ]                       
     فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن يقتدي باأنبياء، وأمرنا أن نقتدي به  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول   وقد أمر اه  

                                      

 [ . 59 /نعاماأ ]
                                       

 [ .٨/احر] 
وي حياة الشعوب عى ختلف العصور ، قدوات سيئة ، من طبقات احكام والوزراء ، 

سلط عليهم اأضواء الكاذبة ، وتُ طلق عليهم األقاب ، وامشاهر وامفسدين ، الذين تُ 
                ء هذه القدوات السيئة : فتضل الشعوب ورا

 [ . 99 /النحل ]                       
                                   

 [ . 99 /اأعراف ]                
                             

 [ . ١/القصص]                          
اه ، تبدأ بقوة اإيان ثم بقوة الصف ، وتنتهي بقوة إى  والقوة أسلوب من أساليب الدعوة

 [ . 99 /البقرة ]                        الساعد : 
                                  

                              
                                   

 [ . 99 /احج ]       
       : القائم عى امجاهدة فقوة اإيان زاد عظيم ي طريق الدعوة

 [ .99 /الفرقان ]           
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   ؤثرة أمام الغر : وقوة الصف قوة ي طريق الدعوة ، تشد أزر امؤمنن ، وهي قوة م
                          

                             
 [ . 99 /التوبة ]

ماية للدعوة ، والقوة البدنية غر الغلظة والشدة ، وإنا هي ضد وقوة الساعد 
 وي كل خر .، اه من امؤمن الضعيف إى  الضعف ، وامؤمن القوي خر وأحب

ِمَن  اهإى  َأَحُب َقِوُي َخْر  وَ المُْؤِمُن ا»  :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه قالَقاَل:    هريرة أي  َعنْ 
ِعيِف ، َوِي ُكل  َخْر   َوَا َتْعَجْز ، َوإِْن  نَْفُعَك ، َواْستَِعْن بِاهاْحِرْص َعَى َما يَ  ،امُْؤِمِن الضر

ء  َفَا َتُقْل : َلْو َأِي َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا ، َوَما َشاَء َفَعَل ، َفإِنر  : َقَدُر اه َوَلكِْن ُقْل  َأَصاَبَك َيْ
يَْطانِ   .()مسلمه أخرج  « َلْو َتْفتَُح َعَمَل الشر

سيد الدعاة وامجاهدين كان قوي اإيان ، قوي اخلق ، قوي الساعد :  ملسو هيلع هللا ىلصورسول اه 
                                       

 [ . 95 /الفتح ]                  
قلوب من تعامل معه ، وقوة بدنه  تفيمن حوله ، وقوة خلقه أر تأثر ملسو هيلع هللا ىلصفقوة إيانه 

 ي اإسام . ههزم ها من صارع
عى امؤلفة قلوهم كانت سببًا لثباَم عى اإسام ، فصاروا لبنات قوية ،  ملسو هيلع هللا ىلصنفاقه إوقوة 

   بعد أن كانت تأكل منه :   عليه تدافع عن اإسام بعد أن كانت تقاتله ، وتنفق
                                          
                                    

 [ .999 /آل عمران ]        
 
 
 
 

                                                 
 (.9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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 أهداف مرحلة النر والتبليغ -3

 لذي يسر عى غر هدى فلن هتدي، وايصل إليهالذي يضع نصب عينيه هدفًا يسر إليه 
 ما يريد أبدًا .إى 

اه ، وضع أمام عينيه أهدافًا ثاثة ، وما حققت إى  أكمل الدعاة ملسو هيلع هللا ىلصورسول اه 
لدت ي اأرض خر أمة أخرجت للناس ي العبادة ، ي الدعوة ، ي التعليم ، ي وُ 

                       اأخاق : 
                           

 [ .999 /آل عمران]      
 وهذه اأهداف الثاثة هي : 

 .ستطاعة بقدر ااي أنحاء اأرض نر الدعوة أفقيًا ورأسيًا  -9
                                  قال اه تعاى : 

 [ .١٨/ئدةاما]                        
 فالذي يقصد بلدًا ابد أن يمر بالباد التي دونه ، وكذا الداعي الذي يريد التمكن ي اأرض ،

 اه أواً ، ليؤمن ها الناس ، ثم ليكونوا جنود التمكن ها .إى  ابد أن ينر الدعوة
كنت نقابات العسكرية ، فهي وإن مهو منهج ااوبلوغ التمكن بغر مرحلة الدعوة 

أنه ا أساس  ؛ريعًا ، فإها مهددة بالزوال ي أي وقت ، فتذهب ريعًا كا جاءت
                ها ، فهي عى شفا جرف هار سوف ينهار : 

                                          
 [ .995 /التوبة ]          

 أمعن . سلمنوظيفة اأنبياء وامرسلن ، وسبيل التابعن ، وهدف اماه هي إى  والدعوة
                         قال اه تعاى : 

 [ . 99 /النحل ]
                                  وقال اه تعاى : 

 [ .999 /يوسف ]          
                               وقال اه تعاى : 

 [ . 99 /فصلت]      
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             :  اه وسيلة لغاية ، وهي عبادة اه إى  والدعوة
 [ . 99 /اأنبياء ]                               

 حقيق الباغ لكل الناس ، لتقوم احجة عى العباد :  -9

   الناس ، ليعبدوا اه وحده ا ريك له : إى  ، إرسال الرسلاه من رمة 
                                 

 [ .999 /النساء ]
 [ .99 /اإراء ]                         فا حرج عى من م تبلغه الدعوة : 
                        واهداية بعد الدعوة بيد اه وحده : 

 [ . 99 /النور ]                               
                                              

 [ .999 /اانعام ]       
 [ .95-99 /التكوير ]                  

أن اهداية بيد اهادي  ؛وشدة احرص ا تفيدأعلم حيث جعل رسالته ةهدايته،  واه
                             وحده ا ريك له : 

 [ . 99 /النحل ]      
                  

 [ 99/القصص ]
        فعليه وزره :  بعد الباغ عنه  ومن أعرضومن قبل احق نال أجره، 

 [ . 99 /الشورى ]                
                                

                                   
 [ . ٢١-٢٢/لقان]                        

                                     
                                     

 [ .٢٩/الكهف] 
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ميع الكفار وامركن ، إى  والباغ للدين جب أن يكون من ميع امسلمن
والباغ امبن ابد أن يكون بطريقة حسنة ا بطريقة منفرة ، ليكون سببًا للهدى من 

                            يَه اه له : 
 [ . 99 /إبراهيم ]      

                              
 [ .999 /النحل ]                       

 ختيار اأئمة والقادة : ا -9

، هذا يصلح ،  ةعلم وخرة وفراسإى  بعد الدعوة والباغ حتاج اأئمة والقادةختيار ا
 وأي يء يصلح .

من  حدى الوايات ، فتساءلإوقد أراد عمر ري اه عنه يومًا أن يوَ أحدًا عى 
لعلك رأيته يصِ  :ر أمامه أحد الناس وزكي ، فسأل عمر من أشار بهكِ فذُ  يصلح؟

 وهمهم ؟ قال : نعم ، فسأله ثاثًا .
 رهم والدينار ؟هل عاملته بالد هل سافرت معه ؟  هل جاورته ؟

 فقال : ا ، فقال عمر ري اه عنه : إذن فأنت ا تعرفه . 
 كون العلم والدراسة .يتلك هي اخرة والفراسة ، قبل أن 

فا يؤم الناس إا أمن حافظ عى الفرائض ، ويتخلق بأخاق اإسام ، ويؤثر مصالح 
 [ . 99 /القصص ]                      اأمة عى رغبات نفسه : 
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 مرحلة البناء والتكوين – 2
البناء أصعب من اهدم ، وبناء البر أشد من بناء احجر ، وهذا بعث اه اأنبياء 

           احجر : والرسل لربية البر ، وم يرسل أحدًا إصاح 
 [ . 99 /اأنبياء ]                                 

والناس متفاوتون ي عقوهم وعواطفهم ، ختلفون ي ذكائهم وفطنتهم ، متباينون 
 .وأعاهم ي علومهم وقدراَم ، وي توحيدهم وإياهم 

أهم ي اأوى يبحثون  ؛ومن هنا كانت هذه امرحلة أشد عى الدعاة من اأوى
نات ومنارات اهدى ، ثم عن اأرض اخصبة ، وي هذه امرحلة يتخرون اللب

بناء اأمة ، إى  جربوها ي اميدان ، ثم يقومون ببناء هيكل اجاعة الذي يفي
                       عى أحسن طراز عرفته اأرض : 

 [ . 9 /اجمعة ]                                  
                

                          

 [ .٣٣٢/التوبة] 
هذا ابد لبناء هذا الكيان العظيم عى أصول رعية ، من معرفة سات البناء 

             والتكوين ، ثم معرفة أسس البناء والتكوين : 
 [ .999 /البقرة ]               
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 سات البناء والتكوين -1

 وكتاب اأجر والثواب .آن العظيم كتاب الدعوة ، وكتاب اهداية ، وكتاب اأحكام ،القر
 وصفات الداعي ، وما يواجه به امدعو . وثواب الدعاة،  اه فيه أصول الدعوة ، بنر  

 وسات البناء والتكوين ي القرآن كثرة ، وجمعها مس سات وهي : 
 الدأب .. واإعراض الرمة .. واإحسان .. والصر .. و

                            فالرمة كا قال سبحانه :  -9
                                   

 . [995 /آل عمران ]         
 [ .999 /اأنبياء ]                          :  وقال 

                ه : واإحسان كا قال سبحان -9
                            

 [ .999 – 999 /آل عمران ]                  

 [ .959 /البقرة ]                  وقال سبحانه : 
                  والصر كا قال سبحانه :  -9

                                  
 [ . 99 /الكهف ]                

 [ . 99] الروم/                            : وقال  
هم ويربيهم من امؤمنن ، ن يكوِ والصر أنواع ، والصر هنا موجه للمسؤل مع مَ 

 وهذا الصر نوعان :
       أنواع الطاعات والقربات :  صر عى ما حبه اه ويرضاه من

 [ . 999] آل عمران/                    
 ما يغضب اه من امحرمات واإراف ي الشهوات :  نوصر ع

 بثاث : بتى عباده افاه سبحانه قد 
 وبامصائب القدرية . ..واأوامر اإهية  ..بالشهوات البرية 
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            :  امعاي والشهوات، سقط ي ن والطاعاتباإيافمن م يعلو 
 [ .95] مريم/                     

                     وقال سبحانه :
                                                   

 [ . ٣١٨ -٣١١/البقرة]                       
                       وقال سبحانه : 

                           
 [ .99] آل عمران/            
الذين يدعون رهم عى مشاق الدعوة ، وصر عى مع أما الصر الثالث فهو الصر 
       نر: ها القوة الشدائد التي ا يلوح معتفلت البعض ، وصر عى 

                              
 [ . 999] البقرة/                                    

                                   ستعجال : وصر عى اا
                                        

 [ . 99] اأحقاف/ 
َوُهَو ُمَتَوِسد  ُبْرَدًة َلُه ِي  ملسو هيلع هللا ىلص اهُسوِل رَ إى  َشَكْوَناَقاَل:    َرِت اأَ َخبراِب ْبِن  َعنْ و

َكاَن َمْن َقْبَلُكْم ُيْؤَخُذ  َقدْ »  :َأَا َتْدُعو َلنَا؟ َفَقاَل  ؟َأَا َتْسَتنِْرُ َلنَا :َفُقْلنَا ،َكْعَبةِ ال ظِِل 
ُجُل َفُيْحَفُر َلُه ِي  ُيوَضُع َعَى َرْأِسِه َفُيْجَعُل نَْشاِر فَ امِ ْرِض َفُيْجَعُل فِيَها َفُيَجاُء بِ اأَ الرر

، َواه َوُيْمَشُط بَِأْمَشاِط احَِديِد َما ُدوَن َحِْمِه َوَعْظِمِه َفَا َيُصُدُه َذلَِك َعْن ِدينِهِ  ،نِْصَفْنِ 
نر َهَذا  اكُِب ِمنْ اأَ َليَتِمر مَ إى  َصنَْعاءَ  ْمُر َحترى َيِسَر الرر  َوالِذْئَب   اه،َا َخَاُف إِار  ْوَت َحْرَ
 .()البخاريأخرجه «َوَلكِنرُكْم َتْسَتْعِجُلونَ  ،َعَى َغنَِمهِ 

 وصر عى امكاره والشدائد ، وهذه امكاره تساعد عى تكوين الداعي ، وهي حتاج
صر الداعي مع من يدعو ، فيتعرض هو إى  صر من يتعرض ها بنفسه ، وحتاجإى 

رأى من يدعوه يعذب من قبل أعدائه ، كا يتعذب اأب واأم للعذاب ، ويتعذب إذا 
                                                 

 (.9599برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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                       : لولدهم امريض أكثر من عذابه هو

   [ .١١/الشورى] 
يمر بآل يار ملسو هيلع هللا ىلص ستجاب ، كا كان  اوامدعو الذي  ،صر الداعيإى  وهذا حتاج اأمر

وا آَل عَ »  وهم يعذبون فيقول : ٍر ، َوآَل يَ َأْبِرُ  .() احاكم أخرجه  « نرةُ اِرٍ ، َفإِنر َمْوِعَدُكُم اجَ ار
  بااً .عذب ، فيتأم لعذابه ، فيصر ، ويصِر يرى بااً يُ ملسو هيلع هللا ىلص وكان  

ي مكة ، ووطأه الكفار بأرجلهم ، وربوه ري اه عنه ب أبو بكر الصديق وُر 
يراه ، ويتأم لعذابه ، ملسو هيلع هللا ىلص جهه ، والرسول عرف أنفه من وبالنعل ي وجهه، حتى ا يُ 
             :  الصديق ويصِر ، ويصر عى ما سمع ورأى

 [.١-٣/العر]                          

رة الرمن ي امسجد احرام وقت الضحى عند امقام ، وبس بن مسعود اوجهر  
 . هيراه فيصر ، ويصر ملسو هيلع هللا ىلصفربه امركون ي وجهه ، والرسول 

 من الصاة عند الكعبة فيصر ، وفيه نزل :ملسو هيلع هللا ىلص وفوق هذا أبو جهل حاول منع الرسول 
                                                               

                                                     
 [ .95 – 5] العلق/                              ېئ   

وهو يدعو ، فيكذبه أمام الناس ، وتسبه زوجته بلساها ملسو هيلع هللا ىلص وأبو هب يتعقب رسول اه 
 السليط ، فيصر عى كل ذلك ، رمة وشفقة عى الناس من النار ، وي ذلك نزلت :

                                  
 [ . 9 – 9] امسد/                            

 كلا رآه ، فيصر عى ما سمع ورأى ، وفيه أنزل اه :ملسو هيلع هللا ىلص وأمية بن خلف يلمز رسول اه 
                                  

                                            
 [ . 5 – 9] اهمزة/                         

وهو الصادق ، وخونوه وهو اأمن ، واَموه بأنه ملسو هيلع هللا ىلص كذبوه امركون ومع هذا كله 
         نزل : أكاهن ، وشاعر ، فصر ، فكذهم اه وساحر ، وجنون ، و

                                                 
 (.9999برقم ) أخرجه احاكمصحيح / ( 9)
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 [ . 99 – 99] احاقة/                              

احجارة فيصر ، فيصر ، وترب قدميه ي الطائف ب ملسو هيلع هللا ىلصويوضع الشوك ي طريقه 
ويوضع سى اجزور عى رأسه وهو ساجد يصِ ه بامسجد احرام فيصر ، واه قادر 

 .، أنه أسوة لغرهملسو هيلع هللا ىلص عى نره ، ولكن اه يري رسوله 
عى تلك امكاره والشدائد ، رمة بامعارضن له ، أهم ا يعلمون ، ويصر ملسو هيلع هللا ىلص فصر 

بالصر ،  ه، ويصر أنه عى يقن من نر اه له ، واه يأمر ليعلم امؤمنن به الصر عملياً 
                     ويعده بالنر والفرج فيقول له : 

 [ . 99] الروم/       
                          ويقول له : 

 [ . 99] احجر/          
                        ويقول له : 

 [ . 99 – 99] امزمل                               
                        ملسو هيلع هللا ىلص : ويقول له وأتباعه 

 [ .99] اجاثية/         
                        ويقول : 

 [ . 99] الفرقان/ 
                              ويقول : 

 [ . 999 – 955] اأعراف/                
  فقط ، بل بدفع السيئة باحسنة ، وكسب قلوب الناس ، فيقول :رثم يتوج ذلك ا بالص

                                       
                                                        

 [ . 99 – 99] فصلت/                                       
                    ثم يطمئنه بأن له أسوة باأنبياء قبله فيقول له : 

                                              
 [ . 99] اأحقاف/          
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عى أعى مكارم اأخاق ، أن اه سبحانه سري به خر أمة ملسو هيلع هللا ىلص يري نبيه  ن اه إ
     أخرجت للناس ، ويري بسرته الدعاة والعلاء ، والقادة واأمراء : 

                         
 [ .999] التوبة/      

اطل الواسع الرس ، واه سبحانه يربيه ويثبته ويطمئنه وحده أمام البملسو هيلع هللا ىلص ويقف 
                        ويعده بالنر فيقول له : 

 [ .55 – 59] احجر/                        
                                              ويقول له : 

 [ . 99] اأنعام/                               
                      ويقول له : 

                                   

 [ . 99 – 99] اإراء/ 
                                  ويقول له : 

   [ . ١١/اأنعام]                       
 وأمر اه بالصر ي أكثر من ثانن آية ي القرآن ، وكلها ي جال الصر عى الدعوة

 م ها إا خلفاء الرسل.و، أها مل ثقيل، وأمانة عظيمة، ا يقاه إى 
 نًا أصول الدعوةاونزلت السور امكية كسورة يوسف واأنبياء والشعراء وغرها بي

 اه ، واأمر بالصر عى ذلك .ى إ
 ستمرار ي الرعاية :الدأب واا -4

 إن حرص الداعي عى أتباعه ، وحرص القائد عى جنوده ، ا يقل عن حرص اأب عى
متداد امتداد دعوي للداعي ، وامتداد شخي لأب ، واأتباع واجنود اأبنائه ، فاأبناء 

 اأوى ، ما فيها من إصاح اأمة معاء ، وتكوين عسكري للقائد ، واأخرة مقدمة عى
   اأرة الكرى ، والقبيلة العظمى ، وهي قبيلة امسلمن وامؤمنن وامتقن : 

 [ . 99] فصلت/                                 

الدعوة إى  تاجالتوحيد واإيان ومكارم اأخاق ، حإى  وتكوين هذه اأمة ، ودعوَا
                  امستمرة ، وامتابعة الدائمة : 
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 [ . 99] الكهف/                 

                                       
 [ .999] يوسف/      

زم الدأب والرعاية والعناية باأئمة من هذه اأمة ، ليكونوا أئمة احق وذلك يستل
يوم القيامة ، وذلك يستلزم دوام العناية هم روحيًا ، لتمتلئ قلوهم إى  واهدى

 بالتوحيد واإيان والتقوى وحاسن اأخاق .
وا ها ، ويعلموها لعمويستلزم العناية هم عقليًا بتعليمهم أحكام اه ي القرآن والسنة ، لي

 [ .95] آل عمران/                                                   الناس : 
ويستلزم العناية بأبداهم وحوائجهم ، لتقوى أبداهم عى مواصلة الدعوة والتعليم 

                    واجهاد ، ويتفرغوا مهات الدين : 
 [ . 99] امؤمنون/             

، أن ربه علمه أن ملسو هيلع هللا ىلص وأصدق وأكمل وأحسن من ظهرت فيه هذه العناية بأمته رسول اه 
جزء من هذا اجسد الكبر ، يتأثر ما حصل هذا ملسو هيلع هللا ىلص امؤمنن كاجسد الواحد ، وأنه 

     اجسد ، وحب له ما حب لنفسه ، وحرص عليه حرصه عى نفسه : 
                       

 [ .999] التوبة/        
حريص عى سامة أمته .. حريص عى راحتهم .. حريص عى سعادَم .. ملسو هيلع هللا ىلص فهو 

   حريص عى دعوَم .. حريص عى دينهم .. حريص عى دخوهم اجنة : 
                              

 [ . 9] اجمعة/                     
   للخلق : ملسو هيلع هللا ىلص فكل رمة ي البرية كلها ا تساوي مثقال ذرة من رمة رسول اه 

                                         
 [ .995] آل عمران/                             

وجوه الناس ، والشدة ي الكام معهم ،  اه العبوس يإى  ب الداعينفليجت
يبة للداعي أمام الناس ، وإظهار جال العلم ، والغلظة ي معاملتهم ، بحجة إظهار اه

 حبته وإجاله . إى  وجرهم
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 إنه بالرأفة والرمة واإحسان وتوقر الناس ، يطيع اإنسان الداعي أو القائد من قلبه ،
          نة ، أو امعاملة القاسية : شاخ بداً من أن يطيعه من الكلمة

                               
 [ .999] النحل/             

الترف ،  وهم حسبون أهم حسنون  ةإن هذا تنفر ا تبشر ، من غاظ اأكباد ، وقسا
                              صنعًا : 

 [ . 95] الفتح/                         
 اإعراض عن اجاهلن :  -5

اه جب أن يشغله فيا يفيد ، وا يضيعه فيا ا يفيد ولو كان ا إى  وقت الداعي
 [ .955] اأعراف/                      ير : 

                         :  ووقت امسلم كله إناء لعبادة اه 
                                

 [ . ٣١١-٣١٣/اأنعام]                           
ۓ                    اه : إى  ومن صفات الدعاة

 [ . 99 –99] الفرقان/               
عى امؤمنن  ة اأوقات فيا ا يفيد من قول أو فعل لغو ، وقد أثنى اه وإضاع
                                  بقوله : 

 [ . 9 – 9] امؤمنون/      
                     وقوله : 

 [ . 99] القصص/    
         حبه اه ويرضاه أفلح : والوقت هو العمر ، فمن شغله با 

 [ . 99] احج/                     
            ومن أضاع أوقاته فيا ا يفيده ، فقد ضيع عمره فيا ا يفيده : 

 [ .999 – 999] الكهف/                               
 .ستفزاز له وأصحابه اوات ااعن كل حملسو هيلع هللا ىلص رض رسول اه وقد أع
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اإسام ، وم ينشغل با إى  امركن وامنافقن ، واليهود والنصارى ،ملسو هيلع هللا ىلص فدعا 
 ومرارته .ستهزاء والسخرية والكذب واأذى رغم تكراره قالوه من اا

ي بداية الدعوة يطوف بالكعبة ، فعرض عليه الوليد بن امغرة ، والعاص بن ملسو هيلع هللا ىلص كان 
ية بن خلف ، وغرهم من سادة قريش ، وقالوا : هلم يا حمد فلنعبد ما وائل ، وأم

     تعبد ، وتعبد ما نعبد ، فنكون ي اأمر سواء ، فأعرض عنهم ، فنزلت : 
                                      

 [ . 9 – 9] الكافرون/                                  
بن أخي ، إنك منا حيث علمت افقال : يا ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه إى  وحن جاء عتبة بن ربيعة

من السطة ي العشرة ، وامكان ي النسب ، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ، 
رت به من مى فرقت به ماعتهم ، وسفهت به أحامهم ، وعبت به آهتهم ، وكفر 

 وأنظر فيها ، لعلك تقبل منها ما تشاء . من آبائهم ، فاسمع مني أمورًا ،
 قل يا أبا الوليد .ملسو هيلع هللا ىلص : فقال رسول اه 
بن أخي ، إن كنت إنا تريد با جئت به من هذا اأمر مااً معنا لك افقال عتبة : يا 

 من أموالنا ، حتى تكون أكثرنا مااً . 
 دونك .وإن كنت إنا تريد به رفًا سودناك علينا ، حتى ا نقطع أمرًا 

 ناك علينا .كْ وإن كنت تريد به ملكًا ملر 
 هوإن كان هذا الذي يأتيك تابعًا من اجن ا تستطيع رده طلبنا لك الطب ، وبذلنا في

 أموالنا ، حتى نرئك منه .
ثم قال :  ،فاسمع منيملسو هيلع هللا ىلص أفرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم ، قال ملسو هيلع هللا ىلص : فقال رسول اه 

                               
 [ . 9 – 9] فصلت/                        

                          يقرأ حتى بلغ :  ملسو هيلع هللا ىلصوظل 

 . [٣١/فصلت] 
قريش، إى  أهله، وم خرجإى  فأمسك عتبة عى فيه، وناشده بالرحم، ورجع

 واحتبس عنهم.
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 منن ، واإعراض عن الكافرين .والتوجيه الرباي الصر مع امؤ
مشغول بصناديد ملسو هيلع هللا ىلص ليسأله ، ورسول اه ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه إى  بن أم مكتوم اأعمىاجاء 

اإسام ، فأعرض عنه ، واشتغل بدعوة أولئك اأراف ، فنزل إى  قريش يدعوهم
                          ملسو هيلع هللا ىلص :الوحي معاتبًا لرسول اه 

                                                   
 [ .99 – 9] عبس/                         

يا رسول اه ، لو جلست ي صدر امجلس ، ونحيت عنا  :وقال بعض امؤلفة قلوهم
ا منك ، نعمسأبا ذر وبال وغرهم ، جلسنا إليك ، ووهؤاء الفقراء ، يعنون سلان 

                          فنزلت : 
                                   

 [ . 99] الكهف/        
، وربى عليها أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص فهذه أهم سات البناء والتكوين التي اتصف ها النبي 

 ري اه عنهم .
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 نأسس البناء والتكوي -2
البناء أول مرة ي مكة ، وهي ازمة ي جال ملسو هيلع هللا ىلص اأسس التي أقام عليها رسول اه 

       ه وسقفه : تالربية ي كل مرة ، ليكون البناء سليًا بقواعده وأعمد
                                  

                                         
                                        

                           
 [ .٣٢١-٣٢٢/آل عمران] 

 بناء اإسام ثاثه : ملسو هيلع هللا ىلص واأسس التي أقام عليها رسول 
   تاوة القرآن .. وتزكية القلوب .. وتعليم الكتاب واحكمة ، كا قال سبحانه : 

                               
 [ . 9] اجمعة/                      

 تاوة القرآن : -1
        البناء والتكوين أواً عى القرآن تاوة وتدبرًا ، وعلًا وعماً : 

 [ . 95] ص/                   

 . ري اه عنهم حابهأن يتلو القرآن عى أصملسو هيلع هللا ىلص ومهمة الرسول 
                        وي القرآن : 

 [ . 95] فاطر/               
                                          

 [ . 9 – 9] العلق/                 
 . [ 99] امزمل/             
 [ . 9] امزمل/           

 ،فالقراءة معروفة ، والرتيل قراءة حسنة مع التجويد ، وتاوة القرآن حق تاوته ، تدبره
 والعمل به حق العمل . ،وفهمه

 فتاوة القرآن حق تاوته ها مراحل : 
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    مع الرتيل ، ثم تدبر ما يقرأ ، ثم فهم ما يقرأ ، ثم عمل با يقرأ :  اءةقر
 [ . 99] حمد/                  

   وقد أنزل اه القرآن تبيانًا لكل يء ، وهدى من الضالة ، ورمة من العذاب : 
 [ . 95] النحل/                       
      وقرن العلم بالعمل به هو سبيل الصاح واإصاح للفرد واأمة : 

 [ . 999] اأعراف/                         
والعلم النافع هو كل ما جاء ي القرآن والسنة ، وكان طلبه والعمل به مقرونًا 

                         باإخاص وخشية اه : 
 [ . 9] البينة/               

                وتدبر القرآن مفتاح العلم ، وسبيل اخشية : 
 [ . 99] فاطر/            

سب عليه ، وجزي به بأشد فهذه كيفية تاوة القرآن ، وما سوى ذلك فاإنسان حا
 . [ 99/اجن]                         : العذاب 

َل النراِس ُيـْقَى َيوَم ا»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص اه قال: سمعت رسول عن أي هريرة  لِقَياَمِة إنر َأور
َفُه نَِعَمُه َفَعَرَفَها،  :- وفيه - ..َعَلْيـهِ  َمُه َوَقَرَأ الُقرآَن، َفُأَي بِـِه َفَعرر َوَرُجل  َتَعلرَم الِعْلـَم َوَعلر

ْمُتـُه، َوَقَرْأُت فِيَك الُقرآَن، َقاَل: َكَذبْ  َت َقاَل: َفَا َعِمْلَت فِيَها؟ َقاَل: َتَعلرْمُت الِعْلـَم َوَعلر
، َوَقرأَت الُقرآَن لُِيـَقاَل ُهَو َقاِرئ  َفَقْد ِقيَل، ُثمر ُأِمَر بِـِه َوَلكِنرَك َتَعلرْمَت الِعْلـَم لُيـَقاَل  َعالِـم 

 .()أخرجه مسلم « ِقَي ي النرارِ الَفُسِحَب َعى َوْجِهِه َحترى 
َوِمْن َقْلٍب ا َيـْخَشُع، َوِمْن َنْفٍس ا َتْشَبـُع، َوِمْن  اللرُهـمر إِي َأُعوُذ بَِك ِمْن ِعْلـٍم ا َينَْفُع،» 

 .  ()أخرجه مسلم «َدْعَوٍة ا ُيْسَتـَجاُب َلـَها
 التزكية : -2

         بأنه يتلو القرآن عى أتباعه ويزكيهم : ملسو هيلع هللا ىلص وصف اه رسوله 
                                    

 [ . 9] اجمعة/        

                                                 
 (.9599م )برق مسلم أخرجه( 9)
 (.9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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وتزكية القلوب بالتوحيد واإيان والتقوى ، وتزكية الروح باأخاق والفضائل ، 
   : الناس إى  وتزكية اجوارح باأعال الصاحة ، هو امقصود من بعثة الرسل

                             
                          

 [ . 99] النحل/      
           وبناء النفوس علميًا وعمليًا ا بد يكون أبدًا إا بالتزكية : 

 .[99–9] الشمس/                            
والتزكية من أعظم مناهج بناء اأفراد واجاعات ، وهي تقوم عى أصلن : التخلية أم 

ی   نفوس من الرور والرذائل ، ثم بث اخرات والفضائل : التحلية ، فهي تطهر لل
                                   

 [ . 999] البقرة/                  حخ   
فإثبات التوحيد ه ، ا بد أن يسبقه نفي الرك عنه كا ي كلمة التوحيد ) ا إله إا 

نفي للرك ، وهي التخلية ، وإا اه : إثبات األوهية ه وحده ، وهي  اه ( فا إله :
 [ . 999] البقرة/                                                    التحلية : 

 ا قدمها اه عى التحلية ، أها حتاجذسم التزكية ، وهاوالتخلية ها نصيب كبر من 
ين هم حب الشهوات ، والشيطان جري من إبن ، ذلك أن الناس زُ  ةجهود كبرإى 

       آدم جرى الدم ، ليعلم اه من يقدم أوامر ربه ، عى شهوات نفسه : 
                          

                            

 [ .99] آل عمران/ 
مر اإهية ، فمن تزكى بالتوحيد ات احيوانية ، ومبتى باأوفاإنسان مبتى بالشهوا

              ی  :واإيان قدم حبوبات الرب عى شهوات النفس 

 [ . 99-99/ اأعى]    
ومبتى كذلك بالشيطان مزينًا ا ملزمًا ، ليعلم اه من يطيع ربه الرمان ، فمن يطيع 

            ی عدوه الشيطان : 

 [ .999/البقرة]    حخ             
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   وقد أضل الشيطان أكثر اخلق فقدموا طاعة الشيطان عى طاعة الرمان : 
 [ . 99] سبأ/                          

الباطل  ومن زكى نفسه بالتوحيد واإيان والتقوى رأى احق حقًا وعمل به ، ورأى
باطًا واجتنبه ، وقدم ما حبه اه ورسوله ، عى ما حبه نفسه وَواه ، وأخذ من 

                  الدنيا بقدر احاجة ، وأعطى للدين بقدر الطاقة : 
 [ . 9] اجمعة/          

         فالدين كله قائم عى التخلية ثم التحلية ، وما متازمتان : 
                                  

 [ .99 – 99] الزمر/                     
، الب من الرك والرذائل والنجاساتَلية القلوب والقو فاجانب اأول من التزكية

 وتطهرها من امعاي والسيئات .
وتطييبها باأقوال واأعال واأخاق  ها بالتوحيد واإيان ،تواجانب الثاي حلي

                          احسنة : 
 [ .99] فاطر/             

 وتزكية القلوب وحليتها يكون بثاثة أمور : 
 حب اه .. واخوف من اه .. والرجاء ي اه .

                                      
 [ .999] البقرة/   
                             

                      
                                                   

 [ .99 – 99] السجدة/ 
القرب إى  رضوان اه ،إى  وهذا يكون القلب كالطائر يطر باإنسان باإيان باه ،

نعيم اجنة ، أنه يرى ربه وحده خلق ويرزق ويفعل ما يشاء ، ويرى كل إى  من اه ،
 ، ذليًا بن يديه، متصاغرًا لكريائه.عليه  دلياً ما سواه 
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   : ، أنت وليها ومواهافاللهم آت نفوسنا تقواها ، وزكها أنت خر من زكاها
                                           

 [ . 99] النور/ 
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 

 مة.، واحياء، واحلم، والعفة، والرمن الصدق ، واأمانة
 خلق ، ثم تصر ازمة ، ثم تصر طبعًا .ـواأخاق تُ 

   بأعظم اأخاق قبل أن يزكي نفسه ، فقال سبحانه : ملسو هيلع هللا ىلص حمدًا  وقد زكى اه 
 [ . 9] القلم/              

ملسو هيلع هللا ىلص قتداء به ال واأخاق لاامسلمن لتزكية نفوسهم باإيان واأع  ودعا اه
                                                                    جئ           : فقال

 [ . 99] اأحزاب/ 
    فقال :  التي حبها اجنة وامغفرة بمكارم اأخاقإى  ودعا اه امؤمنن

                         
                         

 [ .999 – 999] آل عمران/      
    وجعل سبحانه ثواب اجنة أكثره يتعلق باإيان مع اأخاق فقال سبحانه : 

                                                      
                                   

                              
 [ . 99 – 95] الرعد/                      

سوء الدار : إى  ة التي توجب اللعنة ، وتفييئي مقابل هؤاء أهل اأخاق السو
                                   

 [ . 99] الرعد/                          
ۓ   ف سبحانه عباد الرمن الذين يبرهم باجنة بأحسن اأخاق فقال : ووص
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 [ . 99 – 99] الفرقان/                                           

            وقال سبحانه : 
                         

 [ .999] التوبة/      
                                  وقال سبحانه : 

                              
                                
                              

 [ .99 – 9] امؤمنون/                           
                وقال سبحانه : 

                
               

 [ . 99] اأحزاب/                                     
      التحِ باأخاق احسنة ، التخِ عن اأخاق السيئة :  يسبقوا بد أن 

                        
 [ . 59] النحل/           

                                                     
 [ . 99] اأعراف/                                

                                          
                                    

 [  . 9 – 9] احجرات/              
وا بد مع التزكية بالتوحيد واإيان ، والتزكية باأخاق ، من التزكية بأهم يء ، 

         وهي العبادة بمفهومها العام ، من شعائر ورائع : 
 [ . 99] احج/                         
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 [ . 9 – 9] اأنفال/                       
                                                              

 [ . 9 – 9] امزمل/      
 [ .95] اإراء/                              
 الكتاب واحكمة : تعليم -3

                   تعليم الكتاب واحكمة من أفضل العلوم والعبادات : 
                                      

 [ . 95] آل عمران/                                       

ع أحدًا من امسلمن اجهل به ، الذي ا يس وة القرآن حصل ها العلم العامفتا
الذي يتخصص فيه فريق من علاء اأمة  م الكتاب واحكمة من العلم اخاصوتعلي

                            وفقهائها : 
 [ . 9] اجمعة/                           

 وهذا العلم اخاص يقوم عى أصلن : 
 وتعليم الكتاب .. والثاي : تعلم وتعليم احكمة .اأول : تعلم 

         علوم القرآن أعظم العلوم وأحسنها وأنفعها وأرفعها : ف -9
 [ . 99] احجر/            

                                      
                                  

 [ . 99] الزمر/            

 [ . 99] النمل/                                            
                                            

 [ .999] التوبة/                          
                                       

                            
 [ . 99] النساء/           
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 [ . 9] اأنبياء/ 
 [ . 95] آل عمران/                               

عن عى كل مسلم ومسلمة ، والعلم اخاص إن م يكن فرض عن ، فالعلم العام فرض 
 د فرض كفاية ، تأثم اأمة معاء إذا خلت من هذا اللون من العلاء الربانين .يفهو بالتأك

ُكْم َمْن َتَعلرَم الُقْرآَن َوَعلرَمهُ »قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن عثان   .()أخرجه البخاري«َخْرُ
هتام هذا الفريق الذي يتعلم الكتاب ة البناء والتكوين ااجب ي مرحلومن هنا 

                              واحكمة : 

 [ . 999] اأعراف/ 
وهذا الفريق من العلاء الربانين يكون ويتكون بربيته عى تاوة القرآن ، وتزكية 

علم بتفاصيل ودقائق العلم القلوب باإيان ، والتزكي بمكارم اأخاق ، مع ال
رن ومدارج العقل ، وحسن العمل ، وتقيبقى التوازن بن أشواق الروح ، والرعي ، 

 الفتوى بالتقوى ، فا يضل العقل وا يشقى .
تدبر  ة، بفهم سلف اأمة ، مع تربية ملكالفريق العلوم من القرآن والسنة  اويتلقى هذ

النخبة أعام هدي  اأحكام من القرآن، لتكون هذهاستنباط  لكةموتربية وفهم القرآن، 
 يوم القيامة، وهؤاء هم الراسخون ي العلم . إى   بعلمهم عامة اأمةروهداية، يستن

هذا الفريق من الصحابة ري اه عنهم ، فكا ربى من صحابته ملسو هيلع هللا ىلص وقد كون الرسول 
علم والفقه ي جال الي جال الفروسية أمثال خالد وسعد وأي عبيدة ، ربى كذلك 

 بن عباس ، ري اه عنهم أمعن .ابن مسعود ، واأمثال أي بكر وعمر و
وتبع هؤاء اأخيار احسن البري ، وسعيد بن امسيب وغرهم ، ثم تبعهم أمثال 

م تبعهم من سار عى هدهم أمثال مالك وأي حنيفة والشافعي وأمد بن حنبل ، ث
م ، وهكذا يستمر ظهور هذه اأقار والشموس ي كل زمان بن القيابن تيمية ، وا

                ومكان عى ختلف العصور : 
                          

 [ .999 – 999] البقرة/                   
                                                 

 (.9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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َا »َيُقوُل :   ملسو هيلع هللا ىلص اه: َسِمْعُت َرُسوَل  قال معاوية بن أي سفيان ري اه عنهاعن و
تِي َقائَِمًة بَِأْمِر  ُهْم َمْن َخَذلَ  اهَتَزاُل َطائَِفة  ِمْن ُأمر ُهْم َأْو َخاَلَفُهْم َحترى َيْأِيَ َأْمُر ـ، َا َيُرُ

 .() متفق عليه «َظاِهُروَن َعَى النراسِ  َوُهمْ اه 
 تعلم وتعليم احكمة : -9

هي إصابة احق ي العلم والقول والعمل ، ووضع اليء ي موضعه ،  :واحكمة
               ها من يشاء من عباده : اه ختص 

 [ . 995 /البقرة ]                             
 احكمة . عى أمته ملسو هيلع هللا ىلصلري الرسول  عى احكمة ملسو هيلع هللا ىلصرسوله سبحانه ربى  واه

 :  ملسو هيلع هللا ىلصومن حكمته 
 عى أذى قريش وعنادهم ، حتى دخل الناس ي دين اه أفواجًا . ملسو هيلع هللا ىلصصره 

الكفار خرهم بمقدم إى  ي موضوع حاطب بن أي بلتعة ، الذي أرسل ملسو هيلع هللا ىلصوترفه 
 . ، حتى ا يقال حمد يقتل أصحابه مكة لقتاهم كا مر معناإى  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 
 مع رأس امنافقن عبد اه بن أي سلول كا مر معنا . ملسو هيلع هللا ىلصوترفه 
 حن نقضت هود بني قريظة العهد كا مر معنا . ملسو هيلع هللا ىلصوترفه 
مع اأعراي الذي بال ي امسجد ، فلم يعنفه أو يعاتبه ، أو يقطع عليه  ملسو هيلع هللا ىلصوترفه 

عى بوله سجًا من  هريقوا، ثم أمر الصحابة أن  بوله ، بل أمهله حتى فرغ من بوله
يَن » اماء ثم قال :  ِ َِ َع ثُوا ُم َع بْ ْ تُ َم يَن َو ِ َِ يَ ْم ُم تُ ثْ عِ َا ُب نر  .() أخرجه البخاري  « إِ

 يوم احديبية ، عندما قبل روط كفار مكة ، وتصور الصحابة أن فيها دنية ، ملسو هيلع هللا ىلصترفه و
       وكانت فتحًا مباركًا دخل الناس بعده ي اإسام آمنن:

 [ . 999 /النساء ]              
فلم يسبه ذن َ بالزنا ، الشاب الذي جاء إليه ، وقال : ائ مع ملسو هيلع هللا ىلصترفه من احكمة و

 .، فتاب إى ربهأو يعنفه ، بل أقنعه بحكمته ودعا له
بِالِزَنى،  َ، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اه، اْئَذْن ِملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: إنر َفتًى َشاّبًا َأتى النربِير   ُأَماَمَة يَعْن أَ 

، َقاَل: َفَجَلَس، َفَدَنا ِمنْـُه َقِريباً « ادُنـهْ »َفَأْقَبَل الَقْوُم َعَلْيـِه َفَزَجُروُه، َقاُلوا: َمْه َمْه، َفَقاَل: 
                                                 

 ( واللفظ له.9999( ، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
 (.999( أخرجه البخاري برقم )9)
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ُبـُه أُ »َقاَل:  َوَا النراُس ُيـِحُبوَنـُه »َجَعَلني اه فَِداَءَك، َقاَل:  ، َقاَل: َا َواه« ِمَك؟َأُحِ
َعَلني اه فَِداَءَك، َج  ، َقاَل: َا َواه َيا َرُسوَل اه، «َأفُتـِحُبـُه ابنَتَِك؟»، َقاَل: «َهاتِـِهـمْ مر أُ 

َجَعَلني اه  ، َقاَل: َا َواه« ْختَِك؟َأفُتـِحُبـُه أُ » ، َقاَل: «َوا النراُس ُيـِحُبوَنـُه لَِبنَاتِـِهـمْ »َقاَل: 
تَِك؟» ، َقاَل: «َخَواتِـهـمْ َوا النراُس ُيـِحُبوَنـُه أَ »فَِداَءَك، َقاَل:  ، : َا َواه َقاَل « َأفُتـِحُبـُه لَِعمر

تِـِهـمْ »َجَعَلني اه فَِداَءَك، َقاَل:  َقاَل: « َأفُتـِحُبـُه لِـَخاَلتَِك؟» ، َقاَل: «َوا النراُس ُيـِحُبوَنـُه لَِعار
َدُه ، َقاَل: َفَوَضَع يَ «َوَا النراُس ُيـِحُبوَنـُه لِـَخاَاتِـِهـمْ »َجَعَلني اه فَِداَءَك، َقاَل:  ، َا َواه

ـُهـمر اْغِفْر ذْنَبـُه، َوَطِهْر َقْلَبـُه، َوَحِصْن َفْرَجهُ »َعَلْيـِه َوَقاَل:  قال: َفَلـْم َيُكْن َبـْعُد َذلَِك «. اللر
ٍء.إى  الَفَتى َيْلَتِفُت   .()أخرجه أمد َيْ

              :  من يشكره واحكمة فضل من اه يؤتيه من يشاء
 [ .99 /لقان ]                                  

                  بالتعلم والتجارب : احكمة وتكمل 
 [ . 95 /العنكبوت ]      

كتمل نصاب البناء والتكوين هذه اأمة ، عى مستوى اأفراد وهذا يكون قد ا
                   واجاعات : 

                           
 [ . 999 /آل عمران ]
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.99999/أخرجه أمد برقم )صحيح( 9)
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 أهداف مرحلة البناء والتكوين -3

 أهداف هذه امرحلة بناء ثاث جهات :
 بناء الفرد امسلم .. وبناء اأرة امسلمة .. وبناء امجتمع امسلم .

 بناء الفرد امسلم : -9

         : كان أو أنثى كا قال سبحانه امقصود بالفرد هو امسلم ذكرًا 
                            

  [ . 59/النحل]      
 والصفات الازمة للفرد امسلم ي مرحلة التكوين عر : 

 حسن الفهم للتوحيد والعبادة ، وفهم مقاصد الريعة ، وفهم عموم اإسام وشموله ،اأوى : 
                           اه ورسوله : إى  رورد اأم

 [ . 5 /الزمر ]                                    جئ  
الثانية : اإخاص ي القول والعمل ، بأن تكون حياته مصبوغة بصبغة اإخاص : 

 [ . 999 /اأنعام ]                       
                حسن العمل والتقوى ، وهو ثمرة العلم واإخاص : الثالثة : 

                                             
 [ . 999 /الكهف ]

                   الرابعة : اجهاد ي سبيل اه : 
 [ . 5 /التحريم ]               

اخامسة : التضحية بكل ما يستطيع إعاء كلمة اه ، وذلك ببذل النفس وامال 
         والوقت ، وترك اأهل والبلد والشهوات ، من أجل دين اه : 

                              
 [ . 99 /احجرات ]     

ما أمر اه ورسوله به ، واجتناب ما هى اه  طاعة اه ورسوله ، بامتثال السادسة :
                  ورسوله عنه ، ي حال العَ واليَ : 
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 [ . 95 /النساء ]        

سبيل إعاء كلمة اه ، حتى يلقى  ستمرار عى بذل كل جهد يالسابعة : الثبات واا
                            اه عى ذلك : 

                               
                              

 [ . 99 /احج ]                 
ن، وامؤمن الصادق حب أخيه ما حب لنفسه، امؤمن بنواأخوة  ةحبالثامنة : ام

           وأقل احب سامة الصدر ، وأعاه درجة اإيثار : 
                                

                               

 [ . 5 /احر ]
، وامؤمن للمؤمن كالبنيان يشد واأخ الصادق يرى إخوانه أوى بنفسه من نفسه 

                  بعضه بعضًا : 
                        

 [ . 99 /التوبة ]                
القيام بكل ما حبه اه ورسوله فقط ، وا إى  التاسعة : التجرد ، فيوجه فكره وعمله

                         يلتفت ما سوى ذلك : 
 [ . 9 /البينة ]              

القائد ي كفاءته وإخاصه ، إى  العارة : الثقة التامة التي جعل اجندي يطمئن
 حرام ، والتقدير والطاعة :اطمئنانًا ينتج احب واا

ْؤِمنَِن ِي َتَواِدِهْم َمثَُل امُ »  :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه قالَقاَل:  ري اه عنها النعان بن بشر  َعن
هَ َسِد إَِذا اْشَتَكى ِمنُْه ُعْضو  َتَداَعى َلُه َساِهْم َوَتَعاُطِفِهْم، َمَثُل اجَ َوَتَراُمِ  ِر ئُِر اجََسِد بِالسر

ىَواحُ   .() عليه متفق  «مر
                                                 

 ( واللفظ له.9999قم )( ، ومسلم بر9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
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 امسلم ي مرحلة التكوين.فهذه أهم الصفات امطلوبة لبناء الفرد 
 فكثرة ، وهذه أمها :  أما واجبات امسلم الرعية

ي من القرآن .. وأن حسن تاوة القرآن وتدبر معانيه .. وأن يكون أن يكون له ورد يوم
يكون رحيم القلب سمحًا .. وأن يكون صادق النية وأن  .. شديد احياء ..رقيق الشعور 

حتال .. وأن اجد .. وأن يكون  شجاعًا قوي ااوالكلمة والوعد .. وأن يكون وقورًا يؤثر 
يكون حسن امعاملة يؤدي حقوق اه ، وحقوق الناس .. وأن يديم مراقبة اه ي الَ 

إى  اء الفرائض ي أوقاَا ، ويتقربوالعلن ، ويتذكر اآخرة ي كل وقت .. وأن يقوم بأد
ستغفار .. ويبتعد عن ة اجهاد .. ويكثر من التوبة واااه بأنواع النوافل .. وأن يستصحب ني

       قرناء السوء ، وينر الدعوة ي كل مكان ، ويعلم رائع اإسام : 
 [ .999 /البقرة ]                     

            

 [ .99 /احج ]    
إنر اه َتَعاَى َقاَل: َمْن َعاَدى َ َولّيًا َفَقْد : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  عن أي هريرة و

ْضُتـُه َعَليهِ  َر ِمـار اْفَرَ ٍء َأَحبر إ َر َعْبِدي بَِيْ َب إ َوَما َزاَل ،  آَذْنُتـُه بِاحَْرِب، َوَما َتَقرر
ِذي َيْسَمُع بِـِه، َوَبَص َعْبدِ  َر بِالنرَوافِِل َحترى َأْحَبْبُتـُه، َفُكنُْت َسْمَعُه الر َرُب إ ِذي ـي َيَتقر رُه الر
تِي َيـْمِي بِـَها، َوإْن َسَأَلنِي أُْعطَِينرُه، َوَلِئْن ـُيْبِص  تِي َيْبِطُش بِـَها، َوِرْجَلـُه الر ُر بِـِه، َوَيَدُه الر

ٍء َأَنا َفاِعُلـُه َتَرُدِدي َعْن َنْفِس امؤِمنِ اْسَتَعاذَ  دُت َعْن َيْ َيْكَرُه  ، ي أُِعيَذنرُه، َوَما َتَردر
 .()أخرجه البخاري «.اموَت َوَأنا َأْكَرُه َمَساَءَتـهُ 

 التكوين .البناء ووبناء الفرد امسلم أهم أهداف مرحلة 
 بناء اأرة امسلمة : -9

مجتمع ، وي سلمة هدف ، واأرة ي ذاَا لبنة كبرة من لبنات ان بناء اأرة امإ
 ضن اللبنات الصغرة وهم اأفراد .الوقت نفسه اأرة ح

       واإسام يقيم بناء اأرة من أول يوم عى اإيان والتقوى : 
 [ .999 /آل عمران ]                      

                                                 
 (.9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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 لمة ثاث : ومراحل اأرة امس
 امرحلة اأوى : اأرة قبل الزواج :

حلم بذات الدين  فالزوج،  عى تقوى اه  الذهنفهذه اأرة تبنى أواً ي 
 واخلق ، وهي حلم كذلك ، وإذا توفر بعد ذلك حاسن أخرى طاب هذا الزواج .

َأُة أَْرَبـٍع: لِـَالِـَها، ُتنَْكُح امَرْ : »ملسو هيلع هللا ىلصعن أي هريرة ري اه عنه قال: قال رسول اه 
 .()متفق عليه«َولِـَحَسبِـَها، َوَجـَالِـَها، َولِِدينِـَها، َفاْظَفْر بَِذاِت الِديِن َتِرَبْت َيَداكَ 

 وابط الرعية .البحث لبلوغ هذا اهدف ، وفق الض وليس ي هذه امرحلة سوى
 امرحلة الثانية : اأرة بعد الزواج :

وامودة ، والثقة  الرمةاأرة كاجسد الواحد ، جب أن تقوم عى لتكون هذه 
                :  وامحبة والصر واأمانة والصفا والصدق

                                

 [ . 99 /الروم] 
ُكْم ِأَْهلِِه ،» :  ملسو هيلع هللا ىلصفيستحر الرجل قول الرسول  ُكْم َخْرُ ِِ  َخْرُ ُكْم ِأَْه  «َوَأَنا َخْرُ

 .()الرمذي  أخرجه

الُدْنَيا َمَتاع  َوَخْرُ » ي صفات امرأة الصاحة :  ملسو هيلع هللا ىلصوتستحر امرأة قول الرسول 
اِحَةُ امَ اِع الُدْنَيا َمتَ   .()مسلمه أخرج «ْرَأُة الصر

         ويستحران فضل العفو واإحسان: 
 [.99 /التغابن]               

                  :  نعمة اه عليهاويستحران معًا 
                              

 [ . 99 /لروما] 
 .لية واأجر ي الرعاية والربية وويستحران حجم امسؤ

َأا ُكُلُكْم َراٍع، َوُكُلُكْم َمْسُؤول  »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر ري اه عنها عن النبي 
                                                 

 (.9999(، واللفظ له، ومسلم برقم )9959، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9959الرمذي برقم )أخرجه صحيح / ( 9)
 (.9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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ُجُل وَ ،  َعْن َرِعيرتِـِه، َفاأَِمُر الرِذي َعَى النراِس َراٍع َوُهَو َمْسُؤول  َعْن َرِعيرتِـهِ   َعَى  َراعٍ  الرر

 ةَمْسُؤول َوِهَي  َوَوَلِدهِ  َبْعلَِها َبْيِت  َعَى  َراِعَية   َوامَْرَأةُ ،  َعنُْهمْ َمْسُؤول   َوُهوَ  َبْيتِهِ  َأْهلِ 
ول  َمْسؤُ  َوُكُلُكمْ  َراعٍ  َفُكُلُكمْ  أَا  ، َعنْهُ َمْسُؤول   َوُهوَ  َسِيِدهِ  َمالِ  َعَى  َراعٍ  َعْبدُ الوَ  ،َعنُْهمْ 
 .()متفق عليه « َرِعيرتِهِ  َعنْ 

 امرحلة الثالثة : اأرة عند فشل الزواج :
إذا حصل اخاف بن الزوجن وجب اإصاح بينها؛ ما فيه من حفظ اأرة من 

                      التفرق: 

 [ .99 /النساء ]                         
      :  بينها ن م ينفع اإصاحد فشل الزواج التفريق بينها إنواحل ع

                               
                                  

 [ . 999 – 995 /النساء ]             
 بناء امجتمع امسلم :  -9

مزيد من إى  مسلمن ، وأر مسلمة ، وبناؤه حتاج امجتمع امسلم هو نتيجة أفراد
 العناية والرعاية وامتابعة ، وهو الغاية اأخرة مرحلة البناء والتكوين .

   وصفات امجتمع امسلم الذي يريده اه ، مذكورة ي كتاب اه كا قال سبحانه : 
                  

 [ .999 /التوبة ]                     
                               وقوله سبحانه : 

                                            
                                       
                                      

                                        
                                      

 [ . 99 – 99 /الشورى]             
                                                 

 له.( واللفظ 9995(، ومسلم برقم )959، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
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                 :  وقوله سبحانه
                
             

 [.99/اأحزاب]                                      
                            وقوله سبحانه : 

                               
                                 
                              

                              

 [ . 99 – 9 /امؤمنون ]
ۓ                                     وقوله سبحانه : 

 [ . 99 /الفرقان ]     
، وهي تزيد  ملسو هيلع هللا ىلص، ويسعى إجاده حمد  فهذه صفات امجتمع امسلم الذي يريده اه 

بن جتمع اإلتزام ، وجتمع عى سبعن صفة حمودة بنص القرآن ، وهي التي ميز 
                          اإنتاء فقط : 

 [ . 99 /احجرات ]                  
                         وجتمع اإنتاء : 

                                           
 [ .99 /احجرات ]
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 مرحلة امواجهة والتمكن -3
، وي نفس  اإسامية مراحل تكوين الدولة مرحلة امواجهة والتمكن ي مقدمة

 الوقت هي آخر مراحل الدعوة .
 وهذه امرحلة ثاث مراحل :

 مرحلة امواجهة -1

ى امواجهة ، أنه إن صر أهل احق عإى  إن مرحلة البناء والتكوين تفي با شك
          تشار احق : لباطل ، فإن الباطل ا يصر عى انأذى ا

                               
                                   

 [ .995 /البقرة ]
 دث ،ومن هنا خاف أهل الباطل عى أنفسهم ، فيتحرك الباطل ضد احق مفتعًا احوا

وختلقًا اأكاذيب ، وملصقًا التهم بامسلمن ، ومستفزًا الشباب امسلمن ، لتكون 
اه ، وإبادة إى  جتثاث شأفة الدعاةنهم ، ليكون ذلك مررًا للكفار ابداية الصدام م

                 موع امسلمن ي كل مكان : 
 [ . 99 /التوبة ]                                   

 احديث:ووقد تكرر ذلك أكثر من مرة ، ي أكثر من بلد ، ي أكثر من صورة ي القديم 
                            

                       
 [ . 999 /البقرة ]              

وأثاروها مية جاهلية  لب العر ي بدر ،لط ملسو هيلع هللا ىلصفقد انتهز كفار مكة خروج الرسول 
 سيعتدي عى جارَم . ملسو هيلع هللا ىلصأن الرسول  ي العرب

ها ، حاد اه ورسوله ، ي ثاثة أضعاف خرجت قريش وأحافها بخيلها وخيائو
             امسلمن عددًا ، وي مسن ضعف عدة : 

 . [ 99 /اأنفال ]                    
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فأحبط اه كيدهم ، وقتلهم خارج بادهم ، وقطع دابرهم ، ونر امؤمنن عليهم : 
 [ .999 /آل عمران ]                             

هذا كان واجبًا عى أهل احق أن يستعدوا للعدو ، وأن تكون لدهم القدرة عى مواجهته ، 
 عدو ، ويصروا حتى يتم النر عى العدو .وأن يصروا حتى يتم اإستعداد لل

 زمة مواجهة العدو : اوهذه هي الروط ال
من الكفار عداد الذي يواجه به العدو ، فكل استفزاز اأول : الصر حتى يتم اإ

 عداد له هاك وإهاك للمسلمن .يستجاب له قبل كال اإ
يقابله بعنف ، وهو امؤيد من  مرات ، لكنه م عدة ملسو هيلع هللا ىلصوقد استفز كفار مكة رسول اه 

               الساء ، واه يأمره بالصر وعدم امواجهة فيقول له : 
 [ . 99 /الروم ]            

ذبوا ، وسخر الكفار منهم ، بوا وعُ ستفزاز أصحابه ري اه عنهم ، فُر ث ااوحد
فصروا وم يردوا عى هذا ب ، يتأم ما حصل هم من العذا ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول 

 . ري اه عنها ستفزاز العارماا
، وأخرًا أمر أصحابه  أخرى احبشة مرة ، ثم مرةإى  أن هاجروا ملسو هيلع هللا ىلصفأمرهم الرسول 

 امدينة ، ومغادرة مكة ، حتى يمكن التجمع واإعداد مواجهة العدوإى  باهجرة
      : عداد ، وهذا هو الصر الذي ينبغي أن يازم اإ الغاشم

 [ . 99 /اأنفال ]           
ونحن  قالوا : يا نبي اه ، كنا ي عزوهو ي مكة ف ملسو هيلع هللا ىلصالنبي إى  جاء بعض اأنصارو

، «َقْوَم الَعْفِو ، َفا ُتَقاتُِلوا الإِِي ُأِمْرُت بِ   »: ملسو هيلع هللا ىلصمركون ، فلا آمنا ِنا أذلة ، فقال 
َلهُ  ِذيَن إى  َأَمْ َترَ  ":َتَباَرَك َوَتَعاَى  اهِقَتاِل َفَكُفوا ، َفَأْنَزَل الِدينَِة َأَمَرُه بِ امَ ى إ َفَلار َحور الر

َكاَة َفَلار ُكتَِب َعَلْيِهُم  اَة َوآُتوا الزر ِقَتاُل إَِذا َفِريق  الِقيَل َهُْم ُكُفوا َأْيِدَيُكْم َوَأِقيُموا الصر
 .()النسائي  أخرجه ."َن النراَس ِمنُْهْم َخَْشوْ 

 [ .955 /اأعراف ]                     : وأمره اه بالعفو
                     :  وأمره بالصر وعدم ااستعجال

 [ . 99 /الروم ]      
                                                 

 (.9999برقم ) أخرجه النسائيصحيح / ( 9)
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وضبط  اجهة،، حتى يتم اإعداد للمووالصفح بالعفو والصرومن معه  ملسو هيلع هللا ىلصوأمر اه رسوله 
   : فكان امؤمنون كا وصفهم اه بقولهستفزاز، النفس، وعدم ااستجابة لا

                                         
                                         

                                              
                                            

 [ . 95 – 99 /الشورى ]                          
 الثاي : اإعداد مواجهة العدو : 

 أنه إعداد معنوي وعقِ وجسدي . ؛فالبناء والتكوين لأمة أول اإعداد 
 عدو فيشمل أمرين : أما اإعداد مواجهة ال

 [ . 99 /اأنفال ]              إعداد أقَ قوة : 
 [ . 99 /اأنفال ]         وإعداد أقَ ساح : 

 اجوانب ، وجمعها أمران : والقوة متعددة 
 .اإعداد امادي ، وهو استكال التدريب بأنواعه ، وتنظيم اجيوش ، وحسن توزيعها -9

 بأنواعه فيلزم فيه أمران :أما الساح 
اأول : توفر أحسن أنواع الساح وأحدثها ، فا يظهر ي العام ساح حديث إا 

                 كان امسلمون أسبق الناس إليه : 
 [ . 99 /اأنفال ]               

ا تتحكم قوى الباطل الثاي : بذل اجهد لتوفر هذا الساح وصناعته حليًا ، حتى 
 ي حصولنا عليه ، وحتى ا يتوقف اجهاد يومًا لتوقف اإمداد بالساح .

 .الثالث : القدرة 
فا تصح وا جوز مواجهة العدو دون قدرة ، أن امواجهة دون قدرة ، أخطر من 

جتثاث قوة ا احصل ه القدرة ، أن امواجهة دون قدرة القعود عن اجهاد مع
ن اموجودة ، ويورث ارتدادًا ي نفوس امسلمن ما يرون من قوة اهزيمة امسلم

 ا يمكن عاجه إا بعد زمن طويل. هم ، ويولد اليأس الذي
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وما حصل وحصل ي العام اإسامي يؤكد كل ذلك ، فامواجهة من دون استعداد 
د اإسامي صغرًا يرتب عليه مكن العدو وحكمه ، وإذال امسلمن ، وبقاء اجس

هامدًا خامدًا لزمن طويل ، وهذا ما نراه اليوم ِحًا كا رآه من قبلنا ، سفكًا للدماء ، 
نًا لأبرياء ، وهذه عقوبة معصية اه ، وخالفة للبيوت ، وإحراقًا للمزارع ، وسجوهدمًا 
                                    أمره : 

 [ . 99 /النور]
إن بعض اجاعات اإسامية التي خرجت عى طغاة حاكمن بغر قدرة كافية ، قد 

حقت ، وبررت هذه اأنظمة الكافرة إعال الساح ي مئات األوف من دعاة ُس 
امسلمن وعلائهم وعامتهم ، وجعلت تلك اجاعات هي امسؤلة عن تلك 

ها عن امواجهة ، ثم ليدب اخاف الناس عنها لعجز لينفضاأهار من الدماء ، 
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 ، 

      عداد مواجهة عدو مستعد وجبار : ا أعظم جناية من ساق اأمة با إف
                                 

 [ . 999 /النساء ]        
، وقوة حال ، من جهة عدد الرجال مطلوبة َتلف ي كل زمان ومكان ووالقدرة ا

لتوحيد ، وقوة اإيان ، وحسن امعدات ، وحسن التنظيم ، وقوة ا التسليح ، وحداثة
              ى اه ، وبعد ذلك : والتوكل ع ،ستقامةاا

 [ . 995 /البقرة ]                
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 روط النر -2

             ي القرآن الكريم عوامل النر فقال :   اه بنر 
                            

 [ . 99 – 99 /اأنفال ]                       
 . ، نزل عليهم نر اه امسلمةفهذه روط ستة ، إذا كانت موجودة ي اأمة 

، فامؤمن اإيان باه ، فهو أعظم قوة يستنزل ها النر ، ويواجه ها اأعداء -9
           أنه عبد الناِ :  القوي ، ومنصور أنه عبد قوي

                               
 [ . 99 /اأنفال ]       

الثبات ، فالثبات ي ميدان القتال يعطي قوة معنوية دافعة جيش امسلمن ، وهز  -9
 قوة العدو امعنوية .

والثبات قوة يعقبها الفتح والنر عى مستوى الفرد واجاعة ، فاإنسان الثابت عى 
أمة ، كا حصل لأنبياء والرسل والصحابة والعلاء مبدئه وعقيدته ، يغر اه به حياة 

 [. 99 /الزخرف]                       انين : بوالدعاة الر
      واجاعة الثابتة عى مبدئها وعقيدَا ودعوَا هي حل نر اه : 

 [ . 9 /حمد ]                 
طمئنان القلب ، والقلب امطمئن يستطيع أن ثمرته ا فذكر اه دائاً ، ذكر اه  -9

                  يثبت ، وأن يفكر ، وأن خطط ، وأن حارب : 
                            

 [ . 95 – 99 /الرعد ]        
        :  ر اه ذكره ونرهكَ وفوق ذلك أن ذكر اه يقرب العبد من ربه ، ومن ذَ 

 [ .999 /آل عمران ]               
 طاعة اه والرسول : -9

ة عدوهم ه، فإذا تساووا معه ي نرأولياءه بطاعتهم له، وبمعصيالناِسبحانه إنا ي
 ،، وها يرتفع النر، فامعاي أعظم من جنود العدوامعصية َى اه عنهم
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                     :وحصل اهزيمة
 [ . 999 /النساء ]

وأحد ي بدر  ري اه عنهم وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلصوسبب طاعة اه ورسوله نراه رسوله 
 وحنن وغرها .واأحزاب وفتح مكة 

والنر دائًا مع الطاعة الكاملة ، واخذان دائًا مع امعصية ، فسبب معصية 
خالفوا أمره ، ونزلوا من اجبل جمع ي أحد من بعض الرماة ، حيث  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

رة ، وحصلت الكفار عى امسلمن من هذه الثغ الغنائم ما رأوا النر ، فانقض
            اهزيمة بعد النر بسبب تلك امعصية : 

                         
                           

                              

 [ .999 /آل عمران ]
رفع اه عنهم النر حتى تابوا وما حصل ي حنن من اإعجاب بالقوة عددًا وعدة ، ف

                    :  اه ابوا فنرهموث
                         

                   
                

 [ . 99-99 /التوبة ]            
وكلا زادت امعاي وتنوعت ، كانت اهزيمة واخَان أكر وأشد ، كا خَ 

فكت فيها دماء امسلمن ، واستباح العدو ديارهم ، كا امسلمون ي مواطن كثرة ُس 
زم امسلمون عى أيدي عباد ، وكا هُ زم امسلمون اآن عى أيدي أذل أمة هود هُ 

ر ـْس ل وأَ تْ ـدولتن : باكستان ، وبنجاديش ، وقَ إى  البقر ، وقسموا أكر دولة إسامية
       : كا هو حاصل اآن ي باد امسلمنوتريد مئات األوف منهم 

 [ .999/النساء]                            
   ن بطاعة اه ورسوله ، واهزيمة مقرونة بمعصية اه ورسوله : فالنر مقرو

                                          
 [ . 999 /آل عمران ]        
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 [ .99/الشورى]                       
 :عدم التنازع  -9

       لة : التنازع يعقبه الفشل واخسارة ا حا

 [ . 99 /اأنفال ]              
، وهذا حذرنا اه منه ،  واهاك والتنازع تنشأ عنه الفرقة واخاف الذي يعقبه الكفر

                         لسوء عاقبته فقال : 
 [ . 999 /آل عمران ]         

                    رب من الكفر : اق وكلا اشتد النزاع
                                    

 [ .999 – 999 /آل عمران ]                           
  واخسارة والندامة. والتنازع يوم أحد كانت نتيجته الفشل واهزيمة

 الصر : -9

 صر عى الطاعات ، وصر عن امعاي ، وصر عى امكروه ،  الصر بأنواعه نصف الدين ،
                  وصر عى مشاق الدعوة : 

 [ . 999 /آل عمران ]        
وامطلوب من امسلم ي حياته الصر عى إباغ هذا الدين ، والصر عى إعداد 

 يتم النر .اأئمة والقادة ، والصر ي ميدان القتال حتى 
فقد يلوح النر ي البداية ، فتكون معه العجلة التي تضيع النر ، وحصل بسببها الكارثة ، 

                 فاصروا عند اللقاء ، واصروا حتى يتم النر : 

 [ . 99 /اأنفال ]
و فهذه ستة عوامل هي روط النر للمسلمن ي كل زمان ومكان ، وبمخالفتها أ

                     بعضها حصل اهزيمة با ريب : خالفة 
 [ . 99 /الفتح ]             
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 عامات التمكن -3

       ومكن هم ي اأرض بقوله :  وصف اه عباده الذين نرهم
                             

 [ .99–99/احج]                       
أبواب السعادة ي إى  ووعدهم باخافة ي اأرض ، يعمروها ، ويوجهون أهلها

                       ، فقال :  الدنيا واآخرة
                                 
                                       

 [ .99/النور]       
 فقد وصف اه من مكن هم ي اأرض بأربع صفات : 

 اأوى : إقامة الصاة :
إقامة رع اه ي اأرض ، فالصاة عمود الدين ، من أقامها إى  فإقامة الصاة إشارة

 فقد أقام الدين ، ومن استقام أمام ربه ، استقام أمام خلقه .
م بعد الشهادتن ، وهي أول ما حاسب عليه العبد يوم والصاة أعظم أركان اإسا

 القيامة ، فإن صلحت نظر ي بقية أعاله ، وإن م تصلح صاته فا عرة با سواها .
ُجِل َوَبْنَ الِش »َيـُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َسِمْعُت النربِير  عن جابر  ْرِك َوالُكْفِر َتْرَك ـإنر َبْنَ الرر

اةِ   .()مسلمأخرجه  «.الصر
 وإقامة رع اه روط ا بد منها .

                         أن يكون الرع ه ابتداء وانتهاء:  -9

 [ . 99 /يوسف]          

 أن تكون ريعة اه هي العليا ، ا ريعة فوقها ، وا ريعة معها . -9

                   أن تطبق ريعة اه كاملة غر جزأة :  -9
 [ . 99 /آل عمران ]              

                        
 [ . 99 /البقرة ]                            

                                                 
 (.99برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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 [ . 9 /الزمر ]          
 الثانية : إيتاء الزكاة :

إقامة اأمة إى  لناس ، وإيتاء الزكاة إشارةفإقامة الصاة حق اه ، وإيتاء الزكاة حق ا
              الواحدة التي تتكافل فيا بينها ، ويعن بعضها بعضًا : 

 [ . 9 /البينة ]                         
 الثالثة : اأمر بامعروف : 

د الناس رهم الذي وهو نر احق ي العام ، وإباغ دين اه لكل الناس ، ليعب
                            خلقهم ورزقهم : 

 [ . 99 /إبراهيم ]      
 النهي عن امنكر : -9

     واأمر بامعروف مقرون بالنهي عن امنكر ، والفاح مقرون هذا وهذا : 
                                 

 [ .999 /عمران آل ]
 ، وأنكر امنكر ما سواه من الرائع .وأعرف امعروف هو رع اه 

 . العادلة لدولة امسلمةإقامة اإى  واأمر بامعروف ، والنهي عن امنكر ، إشارة
إى  ومهمة الدولة امسلمة أن تطبق رع اه عى من حت وايتها ، وتبلغ رع اه

                          الناس كافة عى ختلف امستويات :
                                 

 [ . 99 /امائدة ]
                   

             
 [ .999 /عمران آل ]

 واحكومة حتى تكون رعية ها روط :
رضا امسلمن ومبايعتهم .. وأن تتوفر ي بم أن تطبق رع اه كا سبق .. وأن تقو

 . الرعية اإمام روط اإمامة
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                    فهذا اإمام الذي جب طاعته : 
                                             

 [ . 95 /النساء ]        
، واأمر بامعروف، ، وإيتاء الزكاةإقامة الصاة :فهذه صفات أهل التمكن ي اأرض

 والنهي عن امنكر .
                 فقال :  ي الدنيا وقد وعد اه هؤاء بأعظم البشارات

                           
                                          

 [ . 99 /النور ]               
                      أما ي اآخرة فبرهم بقوله : 

                           
                                  

 [ . 99 – 99 /فصلت ]                  
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 كنأهداف مرحلة امواجهة والتم -3
 أهداف هذه امرحلة ثاثة :

 إعاء كلمة اه .. الشهادة عى العامن .. أن يكون الدين كله ه .
 إعاء كلمة اه : -1

 ويتم ذلك بأمرين :
       إقامة ريعة اه ي الداخل ، واحكم بن امسلمن با أنزل اه :  -9

                                      
 [ . 95 /امائدة ]                                   

       اإسام ، ي كل زمان ومكان : إى  دعوة ميع الناس -9
 [ . 99 /إبراهيم ]                           

بق الريعة هو الذي حكم بن الناس ، وأن تط اه وذلك ا يتم حتى يكون رع
 كاملة غر جزأة ، وأن تكون كلمة اه هي العليا ، ا يء معها ، وا يء فوقها .

ن وذلك يقتي البذل والرك إعاء كلمة اه ، وماية الدعوة ، وإزالة العقبات م
                             طريقها ، ليكون الدين كله ه:

 [ . 959 /البقرة ]                                 
 الشهادة عى العامن : – 9
الذي يرز القدوة احسنة ، وحقق الشهادة بأن هذا الدين حق ،  لك بالتطبيق العمِوذ

 [ . 999 /اأنبياء ]                          ليعلم ذلك كل العامن : 
كافة اأفراد إى  هات ، وإرسال الرسلكل اجإى  وذلك يقتي بعث الدعاة

واجاعات واحكومات ، والبث اإعامي اإسامي الكثيف بكافة اللغات ، ليصل 
                   كافة امستويات : إى  احق

 [ .999 /آل عمران ]           
 أن يكون الدين كله ه : -9

لعام كله ، وإزالة العقبات التي تقف ي ويكون ذلك بنر الدين اإسامي ي ا
ستعال القوة ، فالقصد من القوة ليس العدوان ، وإنا اإى  طريقه ، ولو أدى ذلك
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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 : 

 [ . 95 /الكهف ]  
 [ .95 /امزمل ]                         
ی                                    

 [ . 999 /البقرة ]                   حخ   
وهذا يكون الدين كله ه ، وإن أعرض عنه أفراد أو ماعات حدودة ، فعليهم دفع 

                      جزية مقابل احاية : ا
                                

 [ .99 – 95 /اأنفال ]            
       وبذلك تزول الفتنة ، وينعم اجميع باأمن ، ويكون الدين كله ه : 

 [ .959 /البقرة ]                                                     
وإقامة دولة اإسام هدف لبلوغ اهدف اأعظم ، وهو تعبيد الناس لرب العامن ، 

                          وهذا هو الباغ امبن : 
 [ . 99 /إبراهيم ]        

 وهذه مامح الدولة اإسامية امأمولة : 
، وتتبع منهجًا واحدًا هو القرآن ، وتقتدي برسول  اً ا دولة وحدة ، تعبد ربًا واحدأه -9

 [.99 /امؤمنون ]                     : ملسو هيلع هللا ىلصواحد هو حمد 

              أها دولة رمة ، فهي تتعامل مع أبنائها ومع غرها بالرمة :  -9
 [ .999 /اأنبياء ]            

خوة، حب كل واحد منهم أخيه ما حب لنفسه: ة، فجميع أبنائها إخوّ أها دولة أُ  -9
 [ . 99 /احجرات ]                   

دفع امفاسد ، وحاربة أها دولة شورى ، يتشاور أهلها ي جلب امصالح ، و -9
 [ . 99 /الشورى ]        ستبداد : الظلم واا

                كم بالعدل واحق الذي أنزله اه : أها دولة ح -9
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 [ . 99 – 95 /امائدة ]            

            اخر ي كل مكان وزمان : إى  أها دولة دعوة -9
 [ .999 /آل عمران ]                          

                    أها دولة العلم والتعليم لكل الناس :  -9
 [ . 95 /آل عمران ]         

              أها دولة اأعال الصاحة ي الدين والدنيا :  -9
 [ .999 /التوبة ]                                         

                     أها دولة اأخاق والقيم الرفيعة :  -5
 [ . 9 /امائدة ]                     

؛ لتمنع تبسط اأمن ي اأرض، وتواجه الباغي امعتدي، أها دولة اجهاد -99
            :  الظلم عن نفسها وعن غرها

 [ . 99 /التوبة ]                
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 الدعوة سبيل النجاة والفاح -5
   فتح ها أبواب السعادة ي الدنيا واآخرة : اه أعظم اأعال التي تُ إى  الدعوة

 [ . 99] فصلت/                                  
اه عى أصوها العلمية والعملية ، ي ضوء القرآن والسنة ، صارت إى  الدعوةوإذا قامت 

 إجابية يسعد ها امسلمون وامركون ، أها قائمة عى العدل واإحسان والرمة .
واأساليب الدعوية، والوسائل  اه بتطبيق امناهج اإسامية،إى  إذا قامت الدعوةو

 :وأصحابه، حقق بذلك ما يِ ملسو هيلع هللا ىلصوالسنة،كا قام ها حمد الرعية، ي ضوء القرآن 
وجود الرجل الصالح ، واأرة امسلمة وامجتمع اإسامي ، والدولة اإسامية  -9

                       امأمولة ، والباغ امبن لكل العامن : 

 [ . 99 /إبراهيم ]            

     ا رب العامن ، ودخول جنات النعيم : ومن وراء ذلك كله رض
                               

 [ .999 /التوبة ]                              
             وحقق بذلك اأمن واهداية للبرية كلها :  -9

 [ . 99 /اأنعام ]                  

التوحيد .. إى  النور .. ومن الركإى  ق بذلك خروج الناس من الظلاتوحق -9
الوحدة .. ومن إى  العلم .. ومن الفرقةإى  اإيان ، ومن اجهلإى  ومن الكفر

                العدل واإحسان : إى  الظلم والطغيان
                          

 [ .999 /البقرة ]              

، وة تعبد اه ، وتنصح لعباد اهوحقق بذلك قيام اخافة الراشدة عى مناهج النب -9
   اه ، وتأمر بامعروف ، وتنهى عن امنكر : إى  خلق اه ، وتدعوإى  وحسن

                               
                                      

 [ . 99 /النور ]                             
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                              وبقيت آمنة مطمئنة : 
                           

 [ . 99 – 99 /احج ]          
      ا حققت ي الساء : وحققت بذلك عبودية اه ي اأرض ، ك -9

                                      
 [ . 99 – 99 /الذاريات ]             

                        وهذه سنة اه التي ا تتبدل أبدًا : 
 [ . 99 /اأحزاب ]     

  ضوء القرآن والسنة .اه يإى  فهذه ثمرات الدعوة
 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 : 
 [ .95 /اأنعام ]          

                   

 [ .999 /النساء ]      
              وأول خسارة حرمان البرية من الباغ امبن : 

 [ .99 /إبراهيم ]                    
                        رك الدعوة : وعقوبة من ت

                              
 [ .999 – 995 /البقرة ]                   

 [ . 99 /حمد ]                        وعقوبته : 
                  وعقوبته : 

             

 [ . 95-99 /ةامائد ]       
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ستخاف أو تعثره ، فإن اه سبحانه رتب اإستخاف عى واخسارة الثانية : تأخر اا
                والعمل الصالح : ، اإيان :أمرين

 [ . 99 /النور ]                    
، والعمل الصالح فاإيان أوله عمل القلب ، وآخره عمل اجوارح ، وهو العمل الصالح 

يار اأساليب ، عداد امناهج ، واختأخذ با أمر اه ورسوله به من إي جال الدعوة هو ا
                   ستفادة من الوسائل ، ي ضوء القرآن والسنة : واا

 [ .999 /يوسف ]                         
،  ملسو هيلع هللا ىلصأو خالفوا أمر اه ورسوله ، وقعدوا عن عمل نبيهم اه ، إى  فإذا قر الدعاة

    ستخاف أو يتعثر ، وفوق ذلك ستحكم اجاهلية دار اإسام : فسيتأخر اا
 [ . 99 /حمد ]                    

ستخاف ي كثر من بقاع اأرض ، ورضوا باحياة الدنيا ، وقد عاش امسلمون تأخر اا
                          عن العمل : فقعدوا 

                            
                          

 [ . 95 – 99 /التوبة ]                    
       واأمور كلها بيد اه وحده، ومن خالف أمر اه من احكام استبدله بغره: 

                                       

 [ . 99 /آل عمران ]                    
ستبدال فيمن سبقنا من أمتنا بسبب ترك هذا العمل العظيم ، فلا صار حكم وقد حصل اا

خر اوموا بالواجب ي أوبني أمية ملكًا عضوضًا ، استبدل اه هم بني العباس ، فلا م يق
 . التتار، فلا خالفوا أمر اه أزاهمهم اه م ، استبدل عهده

أقاموا اخافة اإسامية ، وملوا اأمانة مدة مسة بني عثان إى  فلا انتهى اأمر
قرون ، حتى عم اإسام كثرًا من بقاع اأرض ، وما كان ي أواخر عهد العثانين 

الدول الكافرة ، وتركوا هود  منع اه ، وقبلوا بقوانن اجاهلية امستوردة أعرضوا عن ر
وعم  ،سم احرية والتسامح ، فانتر الظلممة يعيثون ي اأرض فسادا ، حت االدون
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 أيدي الصليبية الفاجرة ، الفساد، فاقتلع اه هذه اخافة التي ضيعت اأمانة ، وزالت عى
                               دية احاقدة :واليهو

 [ . 99 /النور ]     
                           وتلك سنة اه : 

 [ .999 /النساء ]                    
وحصلت بعد زوال اخافة اإسامية ، واستبدال غرها ، أمور عظيمة ، ودواهي خطرة ، 

ا ، واشتغلت إى  اجسد الواحد فتمزق دول متناحرة ، وتسلط اأعداء عى بادها وثروَا
احروب فيا بن اأشقاء ، وعم الفساد ، وانترت الفتن ، وجرت أهار الدم بن امسلمن ، 

          :  وأكل بعضهم بعضاً ، وذلك كله بسبب خالفة أوامر اه 
 [ . 99 /الشورى ]                        

                              وعقوبة أشد : 
                                                                 

 [ .999 – 999 /طه ]          
رض لأمة ، وحتى ي اأ التمكناه تأخر إى  واخسارة الثالثة بسبب ترك الدعوة

معناه نقض عرى اإسام عروة لأفراد ، وتأخر التمكن عى مستوى اأمة واأفراد 
 ختفاء صورة امجتمع امسلم الذي جاءت ي القرآن صفاته وخصائصه .عروة ، وا

ستقامة ، ، وإن اختفت منه كثر من صور اا وامجتمع اإسامي اليوم عى خر كثر
ن م تكن اه ، وإ الكثر من امسلمن ي بقاع اأرض يقيمون أمر وا زال بحمد اه

هم خافة جمعهم ، وا زال الدعاة والعلاء يقومون با أوجب اه عليهم كل 
َا َتَزاُل َطائَِفة  »بقوله :  ملسو هيلع هللا ىلصبذلك النبي  برر بحسب قدرته ، ي ميع أنحاء اأرض ، 

تِي َقائَِمًة بَِأْمِر  ُهْم َمْن َخَذلَ  اهِمْن ُأمر َوُهْم اه ُهْم َأْو َخاَلَفُهْم َحترى َيْأِيَ َأْمُر ـ، َا َيُرُ
 .() متفق عليه «َظاِهُروَن َعَى النراسِ 
سية للمسلمن ي ختلف ه من اأعداء ربات آثمة وقاجر وَ ـوبن احن واحن تُ 

ن ، واحب ي اه ، والرجاء إما لتقصرهم ي عمل القلب من ضعف اإيااأوطان، 
 عتصام به .والتوكل عى اه ، واافيه ، واخوف من اه ، 

                                                 
 ( واللفظ له.9999( ، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
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إى  أو لتقصرهم ي عمل اجوارح ، بعدم توجيه العقول تدبرًا وتفكرًا لنر الدعوة
اه ، والعمل با حبه اه ورسوله ، واستعال اجوارح من السمع والبر واللسان 

               ه ورسوله : ي غر طاعة ا

 [ . 59 /اأعرف ]                      
ليتميز الصف الثابت الذي يستطيع أن حمل راية  اًء من اه ومحيصًا لهتبوإما ا

                     :  ملسو هيلع هللا ىلصاإسام التي ملها الرسول 
                                    

 [ . 9 – 9 /العنكبوت ]
 ختل إياهم ، وفسدت أخاقهم ،اخوف ، وهو عقاب اه للذين ا :واخسارة الرابعة 
                       وضل سعيهم : 

                               
 [ .999/النحل]      

أعرف كان منه أخوف ، وكلا ضعف اإيان كان اخوف من  وكلا كان العبد باه
           امخلوق أشد ، ومن خاف غر اه أخافه اه من كل يء : 

 [ .999 /آل عمران ]                          
 أن يروه رك.واخوف من اه عبادة ، واخوف من غر اه من البر

اإسام ، وكثرت امعاي ، وقلت الطاعات ، جاء اخوف من وإذا انتقضت عرى 
امخلوق ، وظن الناس أن النفع والرر بيد البر ، فألبسوا إياهم بظلم ، وفقدو 
الرشاد ، وتسلط عليهم اأعداء ، وفقدوا أمن النفس ، وكان الضيق والضنك والشدة : 

 [.99 /ماأنعا ]                          
ستخاف أو تعثر ، ثم تأخر التمكن اه أو تعثرت تأخر ااإى  إن سنة اه إذا تعطلت الدعوة

حتى للفرد ، ثم اضطربت القلوب واشتغلت بخوف من غر اه ، يذهب اأمن ويورث 
                    الشقاء ي الدنيا واآخرة : 

                                       
                                                         

 [ .999 – 999 /طه ]                              
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                    وسنة اه ماضية : 
                                 

 [ . 99 /البقرة ]           
                              وسنة اه جارية : 

                           
 [ . 99 – 99 /احج ]          

ل اللهم أرنا احق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطًا وارزقنا اجتنابه، يا ذا اجا
 واإكرام.

 
 
 
 

*       *       *       *      * 
 



 

 
 
 
 
 

  وتوقره ملسو هيلع هللا ىلصحبة الرسول 

 شتمل عى ما يي :  تو   
 

 وتوقره  ملسو هيلع هللا ىلصحبة النبي  -1
  وتوقره ملسو هيلع هللا ىلصاأسباب اجالبة محبة النبي  -2
   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وجوب حبة  -3
   ملسو هيلع هللا ىلصدائل ومظاهر حبته وتعظيمه  -4
   ملسو هيلع هللا ىلصعظمة قدر الرسول دائل  -5

 

 البــاب الثامن
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 وتوقره ملسو هيلع هللا ىلصحبة النبي  -1
والرسل بخصائص كثرة، وصفات  من بن اأنبياء ملسو هيلع هللا ىلصرسوله حمدًا  خص اه 

كريمة، وأخاق رضية، وآداب مة، ورمة عامة، وحاسن ميلة، وعلم واسع، 
 ة حسنة، وشائل رفيعة، وأقوال حسنة، وأعال صاحة، وعبودية كاملة.ووقد

خرين، تاره اه ليكون سيد اأولن واآمات اخذه اخصائص والصفات وامكرهو
لدعاة سيد امتعبدين وامتقن، وسيد اوامرسلن، وسيد الثقلن، ووسيد اأنبياء 

  [ . 9/القلم]                 : والعلاء، وسيد امجاهدين وامتقن

                               وقال تعاى: 
                                  

 [ .99/آل عمران]    
                     وقال تعاى:

 [ . 999/التوبة]                
وجله، ويوقره، ويعظمة، ويعظم سنته، بقلبه  ملسو هيلع هللا ىلص وذلك كله يدعو كل مسلم أن حبه

                            ولسانه وجوارحه: 
 [ . 99/النساء]                            

                             وقال تعاى: 

  [. 99/النساء] 
مته، وعظمة أ من احق من ربه، وعظمة ماقام به من الباغ ملسو هيلع هللا ىلصولعظيم ما جاء به 

وأخر أنه يصِ ثنى اه عليه، ذى ي سبيل ذلك، فقد أماحمل من الصر واأ
      امؤمنن باإكثار من الصاة عليه كا قال سبحانه:وأمر  ،ومائكته عليه

                           

 [ . 99/اأحزاب] 
ر َواِحَدًة َصىر » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  قالَقاَل:   أي هريرة َعنْ و َِ َعَلْيِه  اهَمْن َصىر َع

ا  .()مسلمه أخرج «َعْرً
                                                 

 .(999برقم ) أخرجه مسلم( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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هيم، وعى آل ابرإعى حمد، وعى آل حمد، كا صليت عى  فاللهم صل
 نك ميد جيد.إهيم، ابرإ

وأصح مزاجًا هم امؤمنون، ي آدم نب وأصحدم، آهم بنو مزاجاً امخلوقات وأصح 
أوَ العزم هم ، وأصح اأنبياء والرسل مزاجًا امؤمنن مزاجًا اأنبياء و الرسل

براهيم و موسى وعيسى وحمد( صلوات اه وسامه عليهم إ)نوح و  :اخمسة
 أمعن.

لن ( وأصحها مزاجًا سيد اأو براهيم و حمدإ ) وأصح أوَ العزم مزاجًا اخليان
لقا، وكان خلقه القرآن، لقا وُخ الذي كان أحسن الناس َخ  ملسو هيلع هللا ىلص ( حمد خرين)واآ

 ،هحكمه، ويؤمن بمتشاهه، وحلل حاله، وحرم حرامميتأدب بآدابه، ويعمل ب
                 : وامره، وجتنب نواهيهأويمتثل 

 [ . 99/التوبة]                   
ونصح اأمة، وجاهد  ،ة، بلغ الرسالة وأدى اأمانةلرمة، ونبي اهداينبي ا ملسو هيلع هللا ىلصنبيلفا

 [ . 999/اأنبياء]                             :هي اه حق جهاد
                                    وقال تعاى:

 [ . 99/امائدة] 
                                   وقال تعاى: 

 [ . 999/يوسف]           
 [.99/الفرقان]                       وقال تعاى: 

                      وقال تعاى:
  [ . 999/التوبة]                

 اً ومأ قلبه توحيده، ، وأرسلاً له ظاهرًا وباطنومر  فسبحان الرب الكريم الذي خلقه
          :وأرسله باحق للناس كافة ،وعلًا ورمة ،وإياناً 

  [. ١١١/النساء]                            
 [ . 9/القلم]                  وُأخر أنه مع فيه حاسن اأخاق كلها:

سان ا)أمد(، وما  و مد(سم )حا ملسو هيلع هللا ىلص حمد لرسوله اه  ختاراوقد 
  .ن عى احمد والثناءشتمام
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اأنبياء  خوانهإحمود عند اه تعاى، وحمود عند ما ئكته، وحمود عند  ملسو هيلع هللا ىلصفهو 
أن صفاته حمودة عند كل ذي عقل  ؛وامرسلن، وحمود عند أهل اارض كلهم

 [ . 95/الفتح]         وإن كابر وجحد:
 [. 99/اأحزاب]                          

أمد أهل اأرض و الساء لربه، وأحسنهم ثناء عليه، ومدًا له، ومجيدًا  ملسو هيلع هللا ىلص وهو
            إليه: اً له، وتواضعًا له، وافتقار اً له، وأعظمهم ذكرًا له، وتكبر

                                               
 [ . 9/الصف]                     

    نصح هم:أو ،نفع همأم من أنفسهم، وهوأرحم  للخلق، وهو أمد اخلق 
 [ . 9/اأحزاب]          

                 العظيم بقوله: هلقُخ فصدق اه العظيم الذي أثنى عى 

 [ . 9/القلم] 
ُل َمْن وَأَنا َسِيُد َوَلِد آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمِة ،  » : نفسهحن قال عن  ملسو هيلع هللا ىلص وصدق نَْشُق َعنُْه يَأور

ُل َشافٍِع و،  القر ُل وَأور ٍع  َأور  .()مسلمه أخرج  «ُمَشفر
من مكارم اأخاق، وكريم الشيم، فهو خر  هله اه عليبما ج ملسو هيلع هللا ىلصعليه  دحم امو

ضعًا، ا، وأشدهم توأمانة، وأصدقهم حديثاً  همظمأحسنهم شائل،وأعوالناس أخاقًا،
 .مغفرةأوسعهم و ،ظمهم عفواً أع، وأحسنهم حلًا، وأقواهم صراً نفاقًا، وإوأجودهم 

 أعظمهم برًا،  ملسو هيلع هللا ىلصوأحسنهم تعبرًا، وأكملهم توقرًا، وهو ، بياناً  فصح اخلقأ ملسو هيلع هللا ىلصوهو 
  .وأوفاهم عهدًا، وألينهم معاملة

طن اجود، وأصدقهم ي ان الصر، وأكرمهم ي موطاأصر اخلق ي مو ملسو هيلع هللا ىلص وهو
  .كافأة عى اجميل بأضعافهمعى نفسه، وأكملهم  عظمهم إيثاراً أطن اللقاء، وامو

 ركهم ما ينهي عنه، وأوصل اخلق لرمه.تأقوم الناس با يأمر به، وأ ملسو هيلع هللا ىلصوهو 
 وأعظمهم استجابة أمر ربه.

دائه، وأشد اخلق ذباً ً عن أصحابه، عأأكرم اخلق أصحابه، وأعدهم مع  ملسو هيلع هللا ىلصوهو 
    : ي دينهم و دنياهم هعظمهم نفعًا أتباعأعًا عنهم، واوماية هم، ودف

                                                 
 .(9999برقم ) لمأخرجه مس( 9)
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 [.999/اأعراف ]                     
ي التوراة:  ملسو هيلع هللا ىلصأنه قال ي صفة رسول اه  اهري اه عنوعن عبد اه بن عمرو 

ُه َمَْوُصوف  ِي الترْوَراِة بَِبْعِض ِصَفتِِه ِي اْلُقْرآنِ   واه َيَأُهَا النربُِي إِنرا َأْرَسْلنَاَك َشاِهًدا  : إِنر
َِ ، َس  ا َوَنِذيًرا ، َوِحْرًزا لُِأِمِيَن ، َأْنَت َعْبِدي َوَرُسو ْيُتَك امَتَوِكَل ، َلْيَس بَِفظ  َوُمَبِرً مر

ِيَئَة ، َوَلكِْن َيْعُفو َوَيْغِفُر ،  ِيَئِة السر اٍب ِي اأَْسَواِق ، َوا َيْدَفُع بِالسر َوا َغلِيٍظ ، َوا َصخر
َة اْلَعْوَجاَء ، بَِأْن َيُقوُلوا  َحترى ُيِقيَم بِِه امِ َتَعاَى  اهَوَلْن َيْقبَِضُه  ، َوَيْفَتُحوا  اه: ا إَِلَه إِا لر

 .()البخاريه أخرج  .ُغْلًفا ِهَا َأْعُينًا ُعْمًيا ، َوآَذاًنا ُصًا ، َوُقُلوًبا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)



995 
 

 وتوقره ملسو هيلع هللا ىلص اأسباب اجالبة محبة النبي -2
 أمور:  هوتعظيم ملسو هيلع هللا ىلصفع امسلم محبة الرسول دي الذي

رفة أخاقه العظيمة، وشائله الكريمه، ومعرفة ، ومعاحسنة ملسو هيلع هللا ىلصمعرفة سرته  اأول:
    :عظمة صدقه وحرصهجهاده وصره، ومعرفة  ةعظيم رمته باأمة، ومعرف

                     
 [ . 999/التوبة]            

                                 ومعرفة روح رسالته: 
                                             

 . [ 99 -99/اأحزاب]                       

                                   
 . [999/آل عمران]                              

كثرمن أاق أحبه ووقره وعرف سيد اأولن واآخرين هذه الصفات واأخ منف
                 الصاة والسام عليه:

 [ . 5/الفتح]       
                                  

 [ . 99/اأحزاب] 
                                   

 [ . 99/الفتح] 
  .وتوقره ،وتعظيمه ،وثنائه عليه  ملسو هيلع هللا ىلصنبي لحبته ل ي موافقة مراد اه  الثاي:

 [ . 9/القلم]                  فقد أثنى اه عليه بقوله:
                      وقوله : 

 [ . 999/التوبة]              
                       واكرمه بأعظم الكرامات بقوله: 

 [ .٤-١/الرح]                   
 ويثنى عليه . ،ملسو هيلع هللا ىلص فا يذكر أحد ي الدنيا وا يثنى عليه كا يذكر نبينا
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 [.99/احجر]                وأقسم اه بحياته تعظيًا لشأنه فقال : 
                              عقله وقلبه ولسانه بقوله :  اه وزكى

 . [9-9/النجم]                                    
 براهيم خليًا.إَذ اًا كا َذه اه خلياو

تابعة محبة اه وتعظيمه، فامؤمن حب اه، ومن  هوتعظيم ملسو هيلع هللا ىلصوحبة رسول اه 
 حبه اه من رسله وأو ليائه.
 ويعظمونه وجلونه إجال اه له .محبة اه له،  ملسو هيلع هللا ىلصفامؤمنون حبون رسول اه 

م، كل ذلك تابع محبة هجاإيان، وحبة الصحابة الكرام ووحبة أهل العلم واإ
                                 اه ورسوله:

 [ .99/آل عمران]       
                                       

 [ .999/البقرة]    
َا ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحترى َأُكوَن َأَحبر إَِلْيِه ِمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  قالَقاَل:   أنس َعنْ و

 .() متفق عليه « ِعنَ َوَلِدِه ، َوَوالِِدِه ، َوالنراِس َأْمَ 
ِِ بَِيِدهِ  : » ملسو هيلع هللا ىلص النبي قالقال :  وعن أي هريرة  ِذي َنْف اَجنرَة َحترى  نَا َتْدُخُلو َوالر

اَبْبُتْم ، َأْفُشوا  َأَوَا َوَا ُتْؤِمنُوا َحترى َحاُبوا ،  ،ُتْؤِمنُوا ٍء إَِذا َفَعْلُتُموُه َحَ َأُدُلُكْم َعَى َيْ
َا   . () مسلمأخرجه  « َم َبْينَُكمْ السر

من به ط إيان العبد، وكذا حبة ماجاء ووتعظيمه من ر ملسو هيلع هللا ىلص أن حبة النبي-9
 دضبالدين كله، وبه يكون قيام  وتعظيمه وتوقره وطاعته، ملسو هيلع هللا ىلص فحب الرسولالوحي، 

                       ذلك يكون سقوط الدين كله:
 [ .99/النساء]                                 

                               قال تعاى:

 .[ 99/النساء]
   [ .١١١/آل عمران]                  وقال تعاى:

                                                 
 .( واللفظ له99، ومسلم برقم ) (99برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(99برقم ) أخرجه مسلم (9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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    ال الصفات:كو ب،سوكرم اح ،عرفة ماخصه اه به من رف النسبم -9
                                       

                                            
                               

 [ .95/الفتح]                      
                             وقال تعاى:

 [. ٤١/اأحزاب]
                       قال تعاى:و 

 [ .999/التوبة]                
 هقلب متأ، وا ملسو هيلع هللا ىلصرسوله  ى اتباعإباه ورسوله، وسارع  هعرف ذلك زاد إيان نفم

                       : بمحبته
 [ .999/اأعراف]       

شفقته عليها، وشدة رمته ها، وفرحه  يمأمته، وعظ ملسو هيلع هللا ىلص معرفة شدة حبته -9
                     بفضل اه عليها:

  [ .999/التوبة]                
          وطاعته: همعرفة قدر الثواب واأجر احاصل باتباع -9

                          
 [٧١–٥٢/النساء]                         

 . [ ٧١ /اأحزاب]                       
فكل خر وهدى  ي هذه اأمة، وكل فاح و سعادة، وكل كرامة و عزة، وكل أجر 

 يان باه ورسوله، واتباع الرسولباإإا  من البر ايمكن أنه حصل أحد وثواب
                     :هوطاعت ملسو هيلع هللا ىلص

 [ . ١١٨/اأعراف]           
   الذي :  ملسو هيلع هللا ىلصفكل خر وفاح ي هذه اأمة إنا جاء من طريق الرسول 

                        
                       

  [ .١١٧/اأعراف]                     
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 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وجوب حبة  -3
، أعظم أصول اإيان، فا إيان من م  ورسوله، وحبة اه ورسولهاإيان باه

           اه ورسوله أحب إليه ما سواما : يكن 
                         
                           

 [ .99/التوبة]               
َما ِمْن ُمْؤِمٍن إِار َوَأَنا َأْوَى النراِس بِِه ِي  : » ملسو هيلع هللا ىلص النبي الققال :  وعن أي هريرة 

 .()متفق عليه « "النربُِي َأْوَى بِامْؤِمنَِن ِمْن َأْنُفِسِهمْ " : الُدْنَيا َواْآِخَرِة ، اْقَرُءوا إِْن ِشْئُتمْ 
فِيِه َوَجَد هن َحَاَوَة  َثَاث  َمْن ُكنر  »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  وعن َأَنِس ْبِن َمالٍِك 

يَاِن، َأْن َيُكوَن  ا، اهاْإِ َء َا ُحُِبُه إِار هِ، َوَأْن ُحِبر امَْرْ  َوَرُسوُلُه َأَحبر إَِلْيِه ِمرا ِسَواُمَ
 «َذَف ِي النرارِ َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد ِي اْلُكْفِر بعَد أْن أنقذُه اُه منُه، َكَا َيْكَرُه َأْن ُيقْ 

 .()متفق عليه
َا ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحترى َأُكوَن َأَحبر إَِلْيِه ِمْن » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  قالَقاَل:   أنس َعنْ و

 .() متفق عليه « ، َوالنراِس َأْمَِعنَ َوَلِدِه ، َوَوالِِدِه 
َر عث امحبة وقُ  وبا ا يكون بحسب معرفة ما ي امحبوب من كال وجال و

ل ذاته وأسائه وصفاته ومال ذاي، واه تعاى وحده أحق هذه امحبة، لكا
أنه أكرم اخلق عند ربه،  ؛أحق من يتلوه ي هذه امحبة  ملسو هيلع هللا ىلصوأفعاله، والرسول 

                              أخاقا :  همأعظمو
 . [999/البقرة]           

والنعم وإن كان باعث امحبة للغر بسبب ما يصل إليك من الغر من امنافع 
أن نعمه جري عى العباد ي كل حن،  ؛فاه تعاى أحق هذه امحبةواخرات، 

 [ .99/النحل]                 :  فكل نعمة منه 

                                                 
 .(9995واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .( واللفظ له99سلم برقم )، وم (99برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .( واللفظ له99، ومسلم برقم ) (99برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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]                               وقال تعاى : 
 . [99/النحل

                        وقال تعاى : 
 [ .99/إبراهيم]            

ذي أكمل فهو الرسول الكريم الرحيم الأحق من يتلوه ي هذه امحبة،   ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول 
ى إومن الضالة ، ى النورإالظلات  نعمة، وأخرجنا اه به منلوأتم به ا ،اه به الدين

         :  علينا منه منر أفليس بعد اه أحد اهدى، واستنقذنا به من النار، 
                                   

 [ .9/اجمعة]        
                  ى : وقال تعا

                      
                            
                     

 [ .99-99/امائدة]       
                         تعاى : اه وقال 

                               
 [.999/آل عمران]         

أننا نحبك، ونحب أنبياءك ورسلك،  شهد ميع خلوقاتك،، ونُ شهدكإنا نُ  مالله
                ونحب دينك، ونحب امؤمنن وامؤمنات : 

 [ . 99/آل عمران]           
       :  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  فليتبعويغفر ذنوبه، ومن أحب اه، وأحب أن حبه اه، 

 [ .99/آل عمران]                               
 عى قسمن : ملسو هيلع هللا ىلصوحبة الرسول 

من عند اه،  ملسو هيلع هللا ىلصاأوى : فرض، وهي امحبة التي تقتي قبول ما جاء به الرسول 
أرسله اه  ظيم والتسليم، وحسن ااتباع له فياعا والتضوتلقيه بامحبة والقبول والر
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به، وتصديقه فيا أخر، وطاعته فيا أمر، واجتناب ما هى عنه وزجر، ونرة دينه، 
فهذه امحبة تبعث عى امتثال أوامره، واانتهاء عن  ،ما جاء به وجهاد من خالف

                      معاصيه، والرضا با جاء به : 
                 

 [ .99/النساء]                  
                وا يتم إيان العبد إا به :  ،فهذا القدر ابد منه

 [ .99/النور]                    
قتداء بسنته، تقتي حسن التأي به، وحقيق اا فضل، وهي امحبة التي الثانية :

ولباسه، وحسن معارته، وسائر تطوعاته :  خاقه، وآدابه، ونوافله، وأكله، وربه،أو
جئ                                   

 [ .99/اأحزاب] 
                          وقال تعاى :

 [ .95/النساء]                 
        : وأكمل امسلمن دينًا من مع ي ااتباع بن الفرض والفضل 

 [ .99/احديد]                         
        كا قال سبحانه :  ملسو هيلع هللا ىلصوالتعظيم وامحبة حقان واجبان للرسول 

                     
 [ . 5-9/الفتح]       

 [ .5/الفتح]          فاحق امشرك بن اه ورسوله : 
 [ .5/الفتح]             وحده : واخاص باه

  [ . 5/الفتح]        ملسو هيلع هللا ىلصواخاص بالرسول 
 نره، ونر ما جاء به، وتأييده، ومنعه من كل ما يؤذيه . ملسو هيلع هللا ىلصوتعزيره 

 م من أجلها.عظر يُ  ةكرامه،وتعظيمه، وتبجيله، ما له من حرمة ومكانإوتوقره إجاله،و
محبوب ا يلزم أن يكون معظًا، فالولد الصغر أن ا ؛والتعظيم أعى من امحبة

حبه والده حبة تدعوه إى تكريمه ا تعظيمه، والولد حب أباه حبة تدعوه إى 
 . وإكرامه تعظيمه
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 وتعظيمه ؟ ملسو هيلع هللا ىلصوكيف نحقق حبة النبي 
       وتعظيمه عبادة نتقرب إى اه سبحانه ها :  ملسو هيلع هللا ىلصحبة النبي 

 [ . 99/اأحزاب]                          
ها وجه اه،  يمن العبد، وحبها ويرضاها، هي ما ابتغ التي يريدها اه  ةوالعباد

                  وكانت عى الصفة التي رعها اه ورسوله : 
  [ . 9/البينة]                      

أن  ؛ي اأعال هو مقتى شهادة أن ا إله إا اه وابتغاء وجه اه فاإخاص
 معناها ا معبود بحق إا اه .

 ؛ي كل ما جاء به من ربه هو مقتى شهادة أن حمدًا رسول اه ملسو هيلع هللا ىلصومتابعة النبي 
أن معنى الشهادة له بأنه رسول اه حقًا: طاعته فيا أمر، وتصديقه فيا أخر، 

 ، وأن ا يعبد اه إا با رع .واجتناب ما هى عنه وزجر
      ، وكال التعظيم له، وكال التوقر له :  ملسو هيلع هللا ىلص وي هذا كال امحبة له

                     
      [ . 5-9/الفتح]         

وكال اهداية باإيان باه ورسوله، وكال اإيان والتقوى، واإخاص 
                      وامتابعة: 

 [ . 999/اأعراف]         
كف عن طاعته، أو ارتكب نأوشك ي خره، أو است,  ملسو هيلع هللا ىلصأما من م يؤمن برسالته 

خالفته، أو ابتدع ي دينه، أو عبد اه من غر طريقه، أو جحد ما جاء به، أو استهزأ به، 
 عد اأرض عن الساء : ه بُ إيان به، بعيد عن حبته وتعظيمافهو بعيد عن 

  [ .99/النور]                                 
                                   

 [ .999/النساء]             
                         

 [ .99/النساء]         
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فقد ضل وأضل، وعمله  ملسو هيلع هللا ىلصبادته سبيًا م يرعها رسول اه وهذا من سلك ي ع
                                                   مردود غر مقبول : 

 [ . 999/الكهف]                           
َما  هذا َأْحَدَث ِي َأْمِرَناَمْن »  :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  َقاَل : تَقالَ عائشة ري اه عنها  َعنْ و

 .() متفق عليه «  َلْيَس ِمنُْه َفُهَو َرد  
يرعه اه ورسوله، م أو عبد اه با  ،عى من عبد غر اه وهذا أنكر اه 

                      وتوعدهم بالعذاب األيم : 
 . [ 99/امائدة]                 

                            ل سبحانه :وقا
 [ . 99/التوبة]             

                              وقال سبحانه : 
 [ . 99/الشورى]                       

من العبادات دة اوتعظيمه وتوقره من أصول اإيان، وهي عب  ملسو هيلع هللا ىلصإن حبة الرسول 
  .تقرب إى اه بفعلهانالتي 

 والعبادة حلها القلب واللسان واجوارح .
بالقلب بتقديم حبته عى حبة النفس والولد والوالد  ملسو هيلع هللا ىلصويتحقق تعظيم النبي 

              ، فا يتم اإيان إا بذلك : والناس أمعن
                               

 [ . 999/النساء]                         
يم وا حبة إا بعد معرفته ،  ومعرفة ظ، وا تع ملسو هيلع هللا ىلص يم با حبة لهتوقر واتعظوا

 سنه .سرته ، ومعرفة قدره وحا
قتداء واا و طاعته واتباعه  ملسو هيلع هللا ىلصذا استقرت حبته الصادقة ي القلب أثمرت تعظيمه وإ

     القلب واللسان  و اجوارح:اء به من ربه بعبادات تظهر عىبه ي ميع ما ج
 .[ 99/اأحزاب] جئ                                             

                                                 
 .(9999، ومسلم برقم ) (9959برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
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 .[99 /التوبة ]                     
  ملسو هيلع هللا ىلصل الصحابة ي حبة وتعظيم النبي اأحو : 

، واإيان به ، وحبته،  ملسو هيلع هللا ىلص نهم برف لقاء النبي ري اه ع ةالصحاب أكرم اه 
قتداء به ، ما مل واأوِ من حبته وتعظيمه واافكان هم النصيب اأك وتعظيمه ،

سبقوا به غرهم ، ولن يدركهم فيه من بعدهم ، فري اه عنهم ، ورضوا عنه كا قال 
                  سبحانه : 

                                       
 [ 999 /التوبة]          

ُ ْبُن َأِي َطالٍِب  َوُسِئَل  ِِ اه وَ  ؟ َقاَل : َكانَ  ملسو هيلع هللا ىلص: َكْيَف َكاَن ُحُبُكْم لَِرُسوِل اه    َع
َهاتِنَا ، َوِمَن امَ َأَحبر إِلَ   .() .إاْلَباِرِد َعَى الظرمَ  اءْينَا ِمْن َأْمَوالِنَا ، َوَأْوَاِدَنا ، َوآَباِئنَا ، َوُأمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.9/999( انظر كتاب الشفا بتعريف حقوق امصطفى )9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8


999 
 

 ملسو هيلع هللا ىلصدائل ومظاهر حبته وتعظيمه  -4
 : وتفضيله عى كل البر ملسو هيلع هللا ىلص تقديم النبي -1

، فهو خاتم اأنبياء ،  رهمخعى ميع اخلق أوهم وآ ملسو هيلع هللا ىلص فقد فضل اه نبيه حمدًا 
           :وإمام امرسلن، وسيد اخلق أمعن

  .[999 /التوبة]                      
ُسْبَحاَنُه اْصَطَفى ِكنَاَنَة ِمْن  اهإِنر  »:  ملسو هيلع هللا ىلص اهَقاَل : َقاَل َرُسوُل   َواثَِلة ْبن اأَْسَقعِ وَعن 

َوَلِد إِْسَاِعيَل ، َواْصَطَفى ُقَرْيًشا ِمْن كِنَاَنَة ، َواْصَطَفى َبنِي َهاِشٍم ِمْن ُقرْيٍش ، 
 .()مسلمأخرجه  «َهاِشٍم  َواْصَطَفاي ِمْن َبنِي

ُل َمْن وَأَنا َسِيُد َوَلِد آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمِة ،  » : ملسو هيلع هللا ىلص سول اهقال : قال ر وعن أي هريرة  َأور
ُل َشافٍِع و،  القرنَْشُق َعنُْه ي ُل وَأور ٍع  َأور  .()مسلمه أخرج  «ُمَشفر

له حبه وتوقره ، واستشعار هيبته ، ائهذا جب عى ميع اأمة إذا عرفت فض
وحاسنه ، ومعرفة اأمور اجالبة  استحضار مكانتهوجالة قدره ، وعظيم شأنه ، و

                   قتداء به :وحسن ااحبه ، والعلم بسرته وسنته ، 
  .[ 99 /اأحزاب]                جئ                        

عى وتعظيمه مستقرًا ي القلب ، فإن آثار ذلك ستظهر  ملسو هيلع هللا ىلص تى كان حب النبيمو
 اللسان واجوارح ا حالة .

 فرى اللسان جري بمدحه ، والثناء عليه ، وذكر حاسنه ، واإكثار من الصاة عليه :
                                

 .[ 99 /اأحزاب] 
وسرى بقية اجوارح مستجيبة ما جاء به ، تتبع رعه ، وتتمثل أوامره ، وجتنب 

         :  يه ، وتؤدي حقه من احب والتعظيم والتكريم والطاعةنواه
                             

 [. 99 /اأنفال ]                

                                                 
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8115
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 .[ ١١/احجرات]               

ل اأولياء فقد ضل ، ومن فضر  ملسو هيلع هللا ىلصعى النبي ت ل اأئمة من آل البيفمن فضر 
 فقد ضل .  ملسو هيلع هللا ىلصواأقطاب عى النبي 

فهذا كفر وإحاد ، وخالفة لنصوص  ملسو هيلع هللا ىلصل أحدًا من البر عى النبي ومن فضر 
                          الريعة ، وإماع اأمة :

  . [ 999 /النساء ]                      
 : ملسو هيلع هللا ىلصحسن اأدب معه  -2

 :  ويتحقق ذلك باأمور اآتية
، وما أثنى  با هو أهله ، وأكمل ذلك ما أثنى عليه به ربه  ملسو هيلع هللا ىلصحسن الثناء عليه  -9

بذلك وتوكيده  ، وأفضل ذلك الصاة والسام عليه ، أمر اه  ملسو هيلع هللا ىلصبه هو عى نفسه 
                          :كا قال سبحانه

 [ 99 /اأحزاب ]       

، عليه ي امأ اأعى بأنه يثني اه أخرنا  ملسو هيلع هللا ىلصورسوله حمد  اهعبد مقاملعظيم و
وأن امائكة تصِ عليه ، ثم أمرنا بالصاة والسام عليه ، ليجتمع الثناء عليه من ربه 

 العظيم ، ومن أهل العام العلوي ، وأهل العام السفِ . 
وأبخل الناس وأذهم وأحقرهم  ،عى وجوب الصاة والسام عليه وهذه اآية تدل

 .من ذكر عنده فلم يصل عليه
 اْلَبِخيُل  » :ملسو هيلع هللا ىلصقال : قال رسول اه  ري اه عنهاعِ بن أي طالب سن بن احعن 
 .()الرمذي و أمد أخرجه  «ير ـَمْن ُذكِْرُت ِعنَْدُه َفَلْم ُيَصِل َعلَ  الذي

َرِغَم َأْنُف َرُجٍل ُذكِْرُت ِعنَْدُه َفَلْم ُيَصِل » :ملسو هيلع هللا ىلص اهَقاَل : َقاَل َرُسوُل    َأِي ُهَرْيَرةَ  َعنْ و
ر ، َوَرِغَم َأْنُف َرُجٍل َأْدَرَك َأَبَوْيِه ِعنْدَ  َِ اْلكَِرِ َفَلْم ُيْدِخاُه اْجَنرَة ، َوَرِغَم َأْنُف َرُجٍل  َع

 .()والرمذي  أمد أخرجه «َدَخَل َعَلْيِه َرَمَضاُن ، ُثمر اْنَسَلَخ َقْبَل َأْن ُيْغَفَر َلهُ 

                                                 
 .(9999الرمذي برقم )(، و9999أخرجه أمد برقم )صحيح / ( 9)
 .(9999الرمذي برقم )(، و9999أخرجه أمد برقم )صحيح / ( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 امؤمننو من امائكةالصاة ، و ي امأ اأعى ملسو هيلع هللا ىلصالثناء عليه  والصاة من اه
 . عليه سؤال اه الثناء

 كثرة منها:  ملسو هيلع هللا ىلصوثمرات الصاة عى النبي 
أها سبب حصول احسنات ، وحو السيئات ، ورفع الدرجات ، وإجابة الدعوات ، 

، ملسو هيلع هللا ىلصوحصول الشفاعة، والنجاة من البخل ، وصاة اه عى العبد ، ودوام حبة النبي 
 وغر ذلك من الفوائد والثمرات .

ر َواِحَدًة َصىر »يه بقوله : ي الصاة عل ملسو هيلع هللا ىلصرغب النبي هذا  َِ َعَلْيِه  اهَمْن َصىر َع
ا  .()مسلمه أخرج« َعْرً

مروعة ي كل وقت ، ومروعة ي عبادات كثرة تزيد عى  ملسو هيلع هللا ىلصوالصاة عليه  
، الصاة ، واخطبة ، وبعد اأذان أربعن موطنًا ، ومن ذلك الصاة عليه ي التشهد ي

 عند الدعاء ، وعند ساع اسمه وغر ذلك .وي صاة اجنازة ، و
ٍد َوَعى آِل الله»ماعلمه أصحابه :  ملسو هيلع هللا ىلصوأفضل صيغ الصاة عليه  ـمر َصِل عى ُمـَحـمر

ٍد، َكَا َصلرْيَت عى إبَراِهيَم َوَعى آِل إبَراِهيمَ  ،  ُمـَحـمر ـمر َباِرْك عى اللهإنرَك َحـِميد  َمـِجيد 
ٍد َوَعى آ ٍد، َكَا َباَرْكَت عى إبَراِهيَم َوَعى آِل إبَراِهيَم إنرَك َحـِميد  ُمـَحـمر ِل ُمـَحـمر

 .()متفق عليه «.َمـِجيد  
، وذكر حاسنه وفضائله ، ومعجزاته ، ودائل نبوته ،  ملسو هيلع هللا ىلصاإكثار من ذكره  -9

حقوقه وصفاته وتذكرهم بوتعليم الناس سنته ، ودوام تذكرهم بمنزلته ومكانته ، 
 اقه ، وتذكرهم بدعوته وسرته ، وجهاده وغزواته .وأخ

فالعبد كلا أكثر من ذكر امحبوب ، واستحر ي قلبه حاسنه وفضائله ، تضاعف  
  .حبه له ، وزاد شوقه لرؤيته ، وكملت طاعته له 

       كا قال سبحانه :  باإكثار من ذكره ي كل وقتوهذا أمرنا اه 
                              

 .[ 99-99 اأحزاب/ ]                       
                                                 

 .(999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.999( واللفظ له، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
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            سبحانه بالصاة والسام عى نبيه بقوله :  اه وأمر
 .[99 /اأحزاب]                     

بالنبوة  سمه جردًا ، بل يوصفبا، فا يذكر  ملسو هيلع هللا ىلصحسن اأدب عند ذكر اسمه  -9
 أوالرسالة .

 وقد خصه اه ي القرآن من بن اأنبياء ، فلم يذكره بإسمه جردًا ، بل ناداه بقوله : 
                                           . 

         :قال بعدها                  وحن قال: 
 [ .99 /اأحزاب]       
كال اأدب معه أنه ينادى ويذكر بوصف النبوة والرسالة ، ا بغر ما ورد ي  ومن

  . [99 /النور ]                       :  القرآن والسنة
حفظ حرمة بلده امدينة النبوية ، فإها مهاجره ، ودار نرته ، وبلد أنصاره ،  -9

 امساجد بعد امسجد احرام. فضل أ ه ، وفيها قره ، وفيها مسجدهوحل إقامة دين

هذا جب عى من سكنها ، أو زارها ، أو دخل فيها ، مراعاة حسن امجاورة فيها، 
 جتناب امعاي .اوحسن التأدب ، وفعل الطاعات ، و

ورفع  ط، وكذا عند زيارة قره ، وترك اللغ ملسو هيلع هللا ىلصحسن اأدب عند دخول مسجده  -9
                              الصوت هناك 

                                  
                                  

  . [ 9-9/احجرات] 
، وحسن ساعه ، والوقار عند دراسته ، وحسن قراءته ، وتعظيم  ملسو هيلع هللا ىلص توقر حديثه  -9

                 عظيًا له سنته ، وحبة حديثه ، وامسارعة إى العمل به ، ت
                                              

 .[ 9 – 9/ النجم] 
ث توضأ وضوءه للصاة ، ولبس إذا أراد أن خرج حدِ  رمه اه وكان مالك بن أنس

وقر به حديث أحسن ثيابه، ولبس قلنسوته، ومشط حيته، فقيل له ي ذلك، فقال : أ
 . ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه
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 فيا أخر : ملسو هيلع هللا ىلصتصديق النبي  -3

 من الكذب والبهتان ، وتصديقه ملسو هيلع هللا ىلصمن أصول اإيان اأساسية اإيان بعصمة النبي 
          ي كل ما أخر به عن اماي أو احار أو امستقبل  

 [ .9 /احر]                               
  .فيا أخر وتكذيبه  ملسو هيلع هللا ىلصكل اجفا ، بل الكفر كل الكفر  ، اَامه  واجفا

                  :بقوله سبحانه من كذبهوقد رد اه ي كتابه عى 
                                    

                                            
                                              

 [ 95 – 99 /يونس]          
                                               

 .[ 9 /السجدة]      
 فالتوحيد يقوم عى ركنن :

ستعانة ، واخضوع بالعبادة وااوأفعاله ، وتوحيده  توحيد اه بأسائه وصفاته اأول :
                                                      :والذل ، والتوكل واإنابة

 .[ 999 /لبقرة] ا
نقياد أمره ، والتسليم حكمه ، واإذعان تباع له ، وااباا ملسو هيلع هللا ىلصتوحيد الرسول  الثاي :

                                    لطاعته : 
 . [99 /النساء]                    

تباع ، وتوحيد باا ملسو هيلع هللا ىلص توحيد الرسول ؛وهذا وهذا يكمل التوحيد ، ويتحقق اإيان
                           : من أرسله بالعبادة 

 [  .99 /آل عمران  ]
 : ملسو هيلع هللا ىلصالتحاكم إى سنته  -4

 تباعه.أصل من أصول اإيان به وحبته واي كل حال وشأن  ملسو هيلع هللا ىلص لنبيحكيم سنة ا
        :  ، ويسلم له تسليًا مطلقاً فا إيان من م حتكم إى ريعته

                                   
 .  [99 /النساء]           
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     :تلك حقيقة النفاق، وري بحكم غره ، ف ملسو هيلع هللا ىلصمن أعرض عا جاء به و
                                 

 [ .  999/النساء]           
كا أن حقيقة اإيان هو حكيم سنته ، وارتفاع احرج عن الصدور بحكمه ، 

  . وحبهً  اً واختبار والتسليم امطلق ما حكم به رًى 
، وترك  ملسو هيلع هللا ىلصواإعراض عن سنة النبي  ،الزيغ والنفاقأن من عامات  وقد بن اه 

             التحاكم إليها ، وحكيم غرها كا قال سبحانه : 
                                            
                                      

 . [ 99-99/النساء]                     
 وطاعته : ملسو هيلع هللا ىلصاتباع النبي   -5

مطلقًا وأفعاله، وأخاقه، وأحواله، أها لاتباع والتأي به  ملسو هيلع هللا ىلصاأصل ي أقوال النبي 
                             كا بن سبحانه وتعاى : 

 [ . 99/اأحزاب]                     جئ   
 صه اه به دون غره.ويستثنى من ذلك ما خ

       :  فقال ي آيات كثرة ملسو هيلع هللا ىلصبطاعته وطاعته رسوله  أمر اه قد و
   [ . 99/آل عمران]                     

 [ . 999/آل عمران]                وقال :
                             وقال : 

 [ . 99/النساء] 
       عند التنازع أن نرد ذلك إى اه والرسول فقال :  وأمرنا اه 

                                                      
 [ . 95/النساء]                     

هتداء هديه، به، واا، وطاعته، وااقتداء  ملسو هيلع هللا ىلصباتباع النبي  فعلينا ميعًا أن نتعبد ه 
               وحكيم سنته، وتصديق خره، وتعظيم أمره وهيه : 

 [ . 99/اأحزاب]                                      جئ   
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 [ . 99-95/ءالنسا]      
 :  ملسو هيلع هللا ىلصب عن النبي الذ -3

عظم الراهن والدائل عى حبته أونرته ومايته من  ملسو هيلع هللا ىلصالدفاع عن رسول اه 
                       واجاله : 

 . [ 5-9/الفتح]             
، وفدائه  ملسو هيلع هللا ىلصأروع اأمثلة، ي الذب عن رسول اه  ملسو هيلع هللا ىلصوقد رب أصحاب النبي 

    :س واأموال واأواد، ي العَ واليَ، وي امنشط وامكره باأنف
                            
                                 
                                     

 . [ 5 -9/احر]                   
اِمِت  وعن ْمِع َوالطراَعِة ِي اَمنَْشِط ملسو هيلع هللا ىلص  اهَباَيْعنَا َرُسوَل  قال:  ُعَباَدَة ْبِن الصر َعَى السر

َوَأْن َنُقوَم َأْو َنُقوَل بِاحَِق َحْيثَا ُكنرا ، َا َنَخاُف ِي  َوامَْكَرِه ، َوَأْن َا ُننَاِزَع اْأَْمَر َأْهَلُه ،
  .()متفق عليه .َلْوَمَة َاِئمٍ  ها

الذب عن سنته، والذب عن سنته يكون بحفظها وتنقيحها،  ملسو هيلع هللا ىلصومن الذب عنه 
وإخراج ما ليس منها، ومايتها من تأويل اجاهلن، وحريف الغالن، وانتحال 

، ورد شبهات اماحدة والزنادقة الطاعنن ي سنته، وبيان أكاذيبهم امبطلن
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.

          لة : وااستهزاء بالسنة الصحيحة كفر خرج من ام
                                 

                             

  [ . 99-99/التوبة] 
                                                 

 .(9995واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9955برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
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وعن ريعته من اخذان الذي يدل عى  ملسو هيلع هللا ىلصوالتهاون ي الذب عن رسول اه 
عليه الغرة عى وم تظهر  ملسو هيلع هللا ىلصضعف إيان امسلم أو زواله، فمن ادعى حب النبي 

                 حرمته وعرضه وسنته، فهو كاذب ي دعواه : 
 [ . 99/آل عمران]                     

تك سنتي فلاذا م غَ بلَ  :فيقول لك ملسو هيلع هللا ىلصفاحذر أن يكون خصمك يوم القيامة رسول اه 
 تعمل ها ؟ وماذا م تنرها ؟ وماذا م تدافع عنها ؟

       والرب العظيم سوف يسأل كل رسول، وكل من ُأرسل إليه : 
                              
                            

 [ . 5-9/اأعراف]                 
    :  فامحامي عن السنة، الذاب عن ماها كامجاهد ي سبيل اه 

 [ .95/العنكبوت]                     
ي أشعاره،  ملسو هيلع هللا ىلصمع حسان بن ثابت، يؤيده ما نافح عن رسول اه  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان جريل 

 فكذلك من ذب عن سنته ودينه من بعده .
اءِ   َعنْ  انَ حَ  ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  قالَقاَل:   اْلَرَ يُل »  :بن ثابت سر اْهُجُهْم َأْوَهاِجِهْم َوِجْرِ

 .() متفق عليه «  َمَعَك 
احرص عى إباغ ما جاء به من ربه كا قال وتعظيمه  ملسو هيلع هللا ىلصومن مام حبة النبي 

                                  سبحانه: 

 [ . 99/إبراهيم] 
باغها للناس، كا أمر بذلك إوأقواله وأفعاله و ملسو هيلع هللا ىلصواحرص عى نر سنن النبي 

 .() أخرجه البخاري « َبِلُغوا َعنِي َوَلْو آَيةً »  : بقوله ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه 
اِهُد اْلَغاِئَب :» ملسو هيلع هللا ىلص وقوله  .() متفق عليه « لُِيَبِلغ الشر

وحرص امسلم عى نر السنة وإباغها وتعليمها باب عظيم من أبواب حبة النبي 
 وتعظيمه، وباب كبر من أبواب كسب اأجر والثواب . ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 
 .(9999، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 .(9999، ومسلم برقم ) (999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720


999 
 

َ »  :يقول ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسوَل  سمعُت َقاَل:   بن ثابت  زيد  َعنْ  َسِمَع ِمنرا  ءاً اْمرَ  اهَنرر
ُه ، َفُربر َحاِمِل فِْقٍه إَِى َمْن ُهَو َأْفَقُه ِمنُْه ، َوُربر َحاِمِل فِْقٍه َحِديًثا َفَحِفَظُه َحترى ُيَبلِ  َغُه َغْرَ

 .()والرمذي  أبوداود أخرجه «َلْيَس بَِفِقيهٍ 
،  ملسو هيلع هللا ىلصهو روح رسالة النبي  ،والعمل بموجبها ،وتعليمها ونرها ،فإباغ السنة

                 : ته وتعظيمه وتعظيم سن والرهان القاطع عى حبته
 [ . 999/يوسف]                            

بِِه ِمَن اْهَُدى َواْلِعْلِم ،  اهَمَثُل َما َبَعَثنِي »  :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي   موسى أي  َعنْ و
 َكَمَثِل اْلَغْيِث اْلَكثِِر َأَصاَب َأْرًضا َفَكاَن ِمنَْها َنِقيرة  َقبَِلِت اَماَء ، َفَأْنَبَتِت اْلَكَأَ َواْلُعْشَب 

ا النراَس  اه ، َوَكاَنْت ِمنَْها َأَجاِدُب َأْمَسَكِت امَاَء ، َفنََفَع اْلَكثِرَ  ُبوا َوَسَقْوا ِهَ َفَرِ
، َوَأَصاَبْت ِمنَْها َطاِئَفًة ُأْخَرى إِنرَا ِهَي ِقيَعان  َا ُمِْسُك َماًء َوَا ُتنْبُِت َكَأً ، َوَزَرُعوا

بِِه َفَعلَِم َوَعلرَم ، َوَمَثُل َمْن َمْ َيْرَفْع  اهَوَنَفَعُه َما َبَعَثنِي  اه َفَذلَِك َمَثُل َمْن َفُقَه ِي ِدينِ 
 .() متفق عليه «  الرِذي ُأْرِسْلُت بِهِ  اهبَِذلَِك َرْأًسا َوَمْ َيْقَبْل ُهَدى 

 ملسو هيلع هللا ىلصماتة الضاات والبدع امخالفة هدي النبي ومن مقتضيات ذلك احرص عى إ
           ابتداع ي دينه من خوارم حبته وتعظيمه : وأمره، فا

 [ . 99/النور]                         
َمْن َأْحَدَث ِي َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس »  :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  قال: تالَ عائشة ري اه عنها قَ  َعنْ 

 .() متفق عليه « ِمنُْه َفُهَو َرد  
، واانقياد أمره، وتتبع آثاره،  ملسو هيلع هللا ىلصوتعظيمه تقتي التسليم للحبيب  ملسو هيلع هللا ىلصفمحبة النبي 

          والوقوف عند أمره وهيه، وعدم النقص أو الزيادة ي دينه : 
                                

 [ . 999/النساء]      
 أن يرزقنا العمل بموجبها ما بقينا. وتعظيمه، نسأل اه  ملسو هيلع هللا ىلصتلك بعض أمارات حب النبي 

يقتي الذب عن أصحابه ري اه عنهم، فهم  ملسو هيلع هللا ىلصوا شك أن الذب عن النبي  -9
، وقد ري اه عنهم  ملسو هيلع هللا ىلصأمة بعد نبيها ثقات عدول، وهم خر القرون، وهم أفضل ا

                                                 
 .(9999الرمذي برقم )(، و9999أخرجه أبوداود برقم )صحيح / ( 9)
 .(9999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (95برقم )أخرجه البخاري  يه,متفق عل (9)
 .(9999، ومسلم برقم ) (9959برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
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              ورضوا عنه كا قال سبحانه : 
                                    

 [ . 999/التوبة]                 

                             :  وقال 
 [ . 99/تحالف]                

                                   :  وقال 
                                    
                          

 [ . 95/الفتح]                          
ِذيَن َيُلوَهُْم ، ثُ »  :ملسو هيلع هللا ىلص النبي قالَقاَل:   بن حصن عمران  َعنْ  ُكْم َقْرِي ، ُثمر الر مر َخْرُ

ِذيَن َيُلوَهُمْ   .() متفق عليه « الر
  َأْصَحاِي ، أحدًا من ا َتُسُبوا»  :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  قالَقاَل:    َأِي َسِعيٍد اخُْدِرِي  َعنْ و
 .() متفق عليه  «َأْنَفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهًبا َما َأْدَرَك ُمدر َأَحِدِهْم َوا َنِصيَفهُ  لوْ نر َأَحَدُكْم فإ

 هذا فحقوق الصحابة علينا كثرة جدًا منها : 
   ي عنهم، وااستغفار هم، وحسن الثناء عليهم : حبتهم، والر -9

                                 
 [ . 99/احر]                         

 ااقتداء بسنتهم، وااهتداء هدهم : -9

ُه َمْن َيِعْش ِمنُْكْم َبْعِدي  .. »  :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  قالَقاَل:   اْلِعْرَباِض بِن َساِرَيةَ  َعن َفإِنر
ى اْختَِاًفا َكثِرً  ا َفَسَرَ ُكوا ِهَ اِشِديَن َمَسر ا ، َفَعَلْيُكْم بُِسنرتِي َوُسنرِة اْخَُلَفاِء امَْْهِدِيَن الرر

 .()والرمذي  أبوداود أخرجه  « َوَعُضوا َعَلْيَها بِالنرَواِجذِ 
، فهم خاصته وأصحابه وبطانته الذين  ملسو هيلع هللا ىلصوالقدح ي الصحابة وسبهم قدح ي النبي 

فري اه وجاهدوا معه، ونقلوا لأمة سنته وريعته، أطاعوه، آمنوا به ونروه و
 عنهم أمعن .

                                                 
 .(9999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .للفظ له( وا9999، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(9999الرمذي برقم )( وهذا لفظه، و9999أخرجه أبوداود برقم )صحيح / ( 9)
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، ليقول ملسو هيلع هللا ىلصعظم من طعن ي الصحابة وسبهم الرافضة، وباطن أمرهم الطعن ي الرسول أو
 :كان له أصحاب سوء، ولو كان رجًا صاحًا لكان أصحابه صاحن ،القائل رجل سوء

                             
  [ . 99/البقرة] 

          كذهم :  أفا أعظم جرمهم، وما أقبح افراءهم، وما أسو
 [ . 99/الروج]                           

وسنته الذب عن عرضه، وعرض أزواجه الطاهرات  ملسو هيلع هللا ىلصومن الذب عن النبي  -9
عائشة ري اه عنها أحب نسائه ، خاصه أم امؤمنن نأمهات امؤمنن ري اه عنه

إليه، وأحفظهن لسنته، واكثرهن رواية حديثه، والتي برأها من فوق سبع سموات 
                                  بقوله سبحانه : 

 [ . 99/النور]                                     
 أنه كافر خالف لنصوص القرآن.  ؛تل عنها بعد هذه الراءة قُ فمن سب عائشة ري اه

وهذا ساهن اه أمهات  ،مهات امؤمنن مؤمنات طيبات تقيات نقياتأوميع 
 [ . 9/اأحزاب]                 امؤمنن بقوله : 

،  ملسو هيلع هللا ىلصي يذاء للنبأعظم اإ، واَامهن بالباطل، من  ملسو هيلع هللا ىلصوالوقيعة ي زوجات النبي 
            والقدح ي دينه وعرضه وأهله، وذلك كفر من فاعله : 

  [ . 99/اأحزاب]                       
                                              

 [ . 99/اأحزاب]            
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 ملسو هيلع هللا ىلصدائل عظمة قدر الرسول   -5
وأحسنهم دينًا، وأكملهم توحيدًا، وأقواهم إيانًا، أعظم الناس قدرًا،  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي ا

هم شأنًا، وأعزهم مكانة، اوأعوأفضلهم حديثًا، وأكثرهم علًا، وأكرمهم نفسًا، 
 .ًا، وأحسنهم ُخلقاً وأرفهم نسب

 كثرة, وهذه أمها : ملسو هيلع هللا ىلصودائل عظمة قدر الرسول 
 من بن سائر الناس :  العامية وم بأعباء الرسالةصطفاه واختاره ليقا أن اه  -9

                             
 [ . ١١/التوبة]      

   بن النبوة والرسالة كا قال سبحانه :  ملسو هيلع هللا ىلصأن اه سبحانه مع محمد  -9
                     

  [ . ١١٨/اأعراف]       
ن أوَ العزم من الرسل، فهو أفضلهم وسيدهم، وأولو العزم من الرسل م ملسو هيلع هللا ىلصأنه  -9

 مسة )نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحمد( صلوات اه وسامه عليهم أمعن.
                      وقد ذكرهم اه ي قوله سبحانه : 

                                 
  [ . ١١/الشورى]                             

 [ . 99] اأحقاف/                   :  وقال 
خصه من بن اأنبياء بآيات ومعجزات تدل عى صدق نبوته، ويؤمن  أن اه  -9

              بسببها الناس، وأعظمها القرآن الكريم : 
   [ . 99] احجر/      

نتهت بموَم، أما القرآن العظيم فآية خالدة باقية إى قيام اومعلوم أن آيات اأنبياء 
 الساعة .

         أنزل عليه أحسن كتبه، وهو القرآن العظيم :  أن اه  -9
 [ . ١١/الزمر]              
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   يَها : أو حى إليه بالسنة التي هي أفضل الرائع، وأحسنها، وأكملها،ووأ
                                                 

   [ . ١-١/النجم]            
                  أتم به بنيان اأنبياء ، وهذا سمي بخاتم اأنبياء  أن اه   -9

  [ . 99 /اأحزاب ]               
ِِ َوَمثَ إ»  :قال ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اه   َأِي ُهَرْيَرةَ   َعنْ و ِِ َكَمَثِل نر َمَث َل اْأَْنبَِياِء ِمْن َقْب

 ،َرُجٍل َبنَى َبْيًتا َفَأْحَسنَُه َوَأْمََلُه إِار َمْوِضَع َلبِنٍَة ِمْن َزاِوَيٍة ، َفَجَعَل النراُس َيُطوُفوَن بِهِ 
بِنَُة ، َقاَل : َفَأَنا اللر  ،َوَيْعَجُبوَن َلهُ   « بِنَُة َوَأَنا َخاتُِم النربِِينَ َوَيُقوُلوَن َهار ُوِضَعْت َهِذِه اللر

 .() متفق عليه
عى ميع اخلق ، فهو سيد اأولن واآخرين ، وسيد  ملسو هيلع هللا ىلصفضل النبي  أن اه  -9

 اأنبياء وامرسلن .
 .() متفق عليه « َأَنا َسِيُد النراِس َيْوَم اْلِقَياَمةِ »  :ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال: قال  هريرةأي   َعنْ 
 إِِي  واهَأَما  » : ملسو هيلع هللا ىلصوأتقاهم له كا قال  ، ، وأخشاهم له أعلم اخلق بربه ملسو هيلع هللا ىلصأنه  -9

 .() متفق عليه «  َوَأْتَقاُكْم َلهُ  هَأَْخَشاُكْم  
 .واخلة أعى درجات امحبة َذه خليًا ،ا ن اه أ -5

َخْذُت ـاتر  َلْو ُكنُْت ُمترِخًذا َخلِياً »  :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه قالَقاَل:   أي سعيد اخدري   َعنْ 
 .(0) متفق عليه « َأَبا َبْكٍر َخلِيا

أن اه مع فيه ماتفرق ي غره من اأنبياء ، وهو  ملسو هيلع هللا ىلصقدره  ةومن دائل عظم -99
    :اخلة والكام والنبوة والرسالة ، وأفضل اأخاق والشائل وغرها

                     
  [ .999 /التوبة]            

وامعراج إى مافوق الساء خصه باإراء إى بيت امقدس ،  أن اه  -99
                          :السابعة ، وتكليمه بالوحي

 . [9/اإراء ]                                
                                                 

 .(9999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(959، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(9999لفظ له ، ومسلم برقم )وال (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .( واللفظ له9999، ومسلم برقم ) (9599برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
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                                :وقال 

  [.١١-١١/النجم]
جميع الناس ي أقواله وأفعاله  قدوة وأسوة ملسو هيلع هللا ىلصجعل حمدًا  أن اه  -99

                   : كا قال سبحانهوأخاقه وميع أحواله 
 [ . 99 /اأحزاب]                                      جئ   

ئه ملْ ل قلبه ، وَ ْس الشيطان منه ، وغَ  حظ جاأكرمه بشق صدره ، واستخر أن اه   -99
 . ةإيانا وحكم

 مرتن : ملسو هيلع هللا ىلصوقد حصل شق صدر النبي 
 وهو غام صغر ي بادية بني سعد . اأوى :
 قبيل اإراء والعروج به إى الساء . والثانية :

أرسله للناس كافة ، اإنس واجن ، بينا أرسل غره من اأنبياء إى  أن اه  -99
                   :أقوامهم خاصة ، كا قال سبحانه

 .[ 99 /سبأ]                    
ُأْعِطيُت َمًْسا َمْ ُيْعَطُهنر َأَحد  »  :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه قالَقاَل:    اهَعْبِد  نِ بْ  َجابِرِ   َعنْ و

 ِِ َِ اْأَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا ،  ،ِمَن اْأَْنبَِياِء َقْب ُت بِالُرْعِب َمِسَرَة َشْهٍر ، َوُجِعَلْت  ُنِرْ
َا  تِي َأْدَرَكْتُه الصر َِ اْلَغنَاِئُم ، َوَكاَن النربُِي ُيْبَعُث  ،ُة َفْلُيَصِل َوَأُيَا َرُجٍل ِمْن ُأمر ْت  َوُأِحلر

َفاَعةَ  ًة ، َوُأْعطِيُت الشر ًة ، َوُبِعْثُت إَِى النراِس َكافر  .() متفق عليه «  إَِى َقْوِمِه َخاصر
للعامن ي العام العلوي ، وي العام السفِ ، وي  ةجعله رم أن اه  -99

  [ .999 /اأنبياء ]                          الدنيا ، وي اآخرة : 
لقه فقال له : أحسن اأخاق ، وأثنى عى عظيم ُخ  ملسو هيلع هللا ىلصأن اه تعاى وهب نبيه  -99

 . [9 /القلم]                 
ن ، يتمثل أوامره ، ويتجنب نواهيه ، ويصدق أخباره ، ويتأدب بآدابه ، فكان خلقه القرآ

                   وحل حاله ، وحرم حرامه ، ويبلغ أحكامه 
 [ . 5 /الصف ]                           

                                                 
 .(999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
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ِ »  :بعثته كلها ي مكارم اأخاق بقوله ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمل  َم َصالَِح إِنرَا ُبِعْثُت أَُم
 .() أمد أخرجه « اأَْخاِق 

 ومكارم اأخاق قسان : 
 وعبادته وحده اريك له . ، واإيان به،حسن اخلق مع اخالق بتوحيده اأول :
أعظم  ملسو هيلع هللا ىلصوكان  ،حسن اخلق مع امخلوق باإحسان إليه ، وكف اأذى عنه والثاي:

  [ .9 /القلم]                 الناس أخاقًا ي هذا وهذا : 
 .()مسلمه أخرجالقرآن.   كان ملسو هيلع هللا ىلص قالت : إن خلق نبي اه عنها اه ري عائشةوعن 

     :  سبحانهوإذا كان خلقه القرآن ، فالقرآن هدي للتي هي أقوم كا قال 
                         

  [ . 5/اإراء]  
له باأخاق ظاهرًا وباطنًا ، وأرسله لتجميل الناس باإيان والتقوى فسبحان من مر 

                    ومكارم اأخاق : 
  [999 /التوبة]                

 اخلق ، ما جعل اأخاق العظيمة هي البعثة كا قال سبحانه : فالدين كله حسن 
                                  

                          
                            

                            
 .  [999] البقرة/ 

 مع اه سبحانه ي هذه اآية الدين كله بأقسامه الثاثة : فقد 
لخ ، واإحسان من إلخ ، واإسام من صاة وزكاة ... إاإيان باه ومائكته ... 

 . وفاء وصدق وصر وتقوى اه 
 .يوم القيامة ملسو هيلع هللا ىلصفمن أكمل هذه اأخاق ي الدنيا ، كان أقرب الناس منزلة من نبيه 

ُكْم بَِأَحِبُكْم : »ملسو هيلع هللا ىلصيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اه عن عمرو بن شع َأا ُأْخِرُ
                                                 

 .(9599أخرجه أمد برقم )صحيح / ( 9)
 .(999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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َر َوَأقَربُِكْم ِمنِي َمـْجلِسًا َيوَم الِقَياَمةِ  َتِن َأوْ ـفَ  ، َفَسَكَت الَقومُ  « ؟ إ َقاَل  ، َثاثاً  َأَعاَدَها َمرر
 .()أخرجه أمد والبخاري ي اأدب امفرد «.ُلقاً ُكْم ُخ ـَأْحَسنُ »َنَعم َيا َرُسوَل اه، َقاَل:  : الَقومُ 
        رفعًا عظيًا كا قال سبحانه:  ملسو هيلع هللا ىلصأن اه رفع ذكر رسوله  -99

   [ .9 /الرح] 
كر ذكر اه تعاى إا وذُ جزءًا من شهادة التوحيد ، فا يُ  ملسو هيلع هللا ىلصسم نبيه ال اه سبحانه عفج

، ي التحيات والتشهد ، وي اخطب الصاةي اأذان، واإقامة، وي  ملسو هيلع هللا ىلصمعه النبي 
 وكثر من اأذكار واأدعية .

واه ومائكته ، والعام السفِي، ي العام العلو ي كل مكان ييدوِ  ملسو هيلع هللا ىلصكر النبي ذِ فَ 
بذكره ي كل ومنارات امساجد َتف وامؤمنون يصلون ويسلمون عليه ي كل آن، 

 كل بلد.وي  ،يوم وليلة مس مرات، ي كل وقت
 ويثنى عليه . ملسو هيلع هللا ىلصذكر النبي ذكر ويثنى عليه كا يُ فليس بر ي الدنيا يُ 

أمر امؤمنن بالصاة والسام عليه ، وأخر سبحانه أنه يصِ عليه  أن اه  -99
                         ومائكته فقال : 

 [ .  99 /اأحزاب]        
مروعة ي كل حال ، ومروعة ي أحوال خاصة كالتشهد ي  فالصاة والسام عليه

الصاة ، وي صاة اجنازة ، وي اخطبة ، وبعد اأذان ، وعند الدعاء ، وغرها من 
 امواطن .

أن من صى  ملسو هيلع هللا ىلصرتب اأجر العظيم عى من صى عليه ، وأخر  ملسو هيلع هللا ىلصولعظمة قدره 
 ، صى اه عليه ها عر.واحدةعليه 
َعَلْيِه  اهَصىر  ير َواِحَدةً ـَمْن َصىر َعلَ »  :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه قالقال:   ةأي هرير  َعنْ 

ا  .()مسلمه أخرج « َعْرً
يصِ عليه ، وأمر امائكة بالصاة والسام عليه ، وأمر امؤمنن بالصاة  فاه 

اجتمع أهل العام العلوي هذا ،  وقدره والسام عليه ، لعظمة مكانته ومنزلته
 الصاة والسام عليه .عى والسفِ 

                                                 
 (.999(،  وأخرجه البخاري ي اأدب امفرد برقم )9999) /أخرجه أمد برقمصحيح( 9)
 .(999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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النسب، وكريم احسب، وصفاء النشأة، فهو خر الناس  ميزه برف أن اه  -95
 بيتًا، وخرهم نفسًا .

اْصَطَفى ِكنَاَنَة ِمْن ُسْبَحاَنُه  اهإِنر  »ملسو هيلع هللا ىلص:  اهَقاَل : َقاَل َرُسوُل   َواثَِلة ْبن اأَْسَقعِ وَعن 
َوَلِد إِْسَاِعيَل ، َواْصَطَفى ُقَرْيًشا ِمْن كِنَاَنَة ، َواْصَطَفى َبنِي َهاِشٍم ِمْن ُقرْيٍش ، 

 .()مسلمأخرجه  «َهاِشٍم  َواْصَطَفاي ِمْن َبنِي
 خصه اه به من خصائص ذاتية،وخصائص رعية. ماملسو هيلع هللا ىلصومن دائل عظم قدره  -99

أنه تنام عيناه وا ينام قلبه، وما جعل اه فيا انفصل من  :تعلق ببدنهفالذاتية التي ت
 جسده من الركة كعرقه، وريقه وشعره، وماء وضوئه، وهذا خاص به .

، ومنها أنه ا يورث، وما تركه صدقة، ومنها أن الصدقة ةأما خصائصه الرعية فمتعدد
لنكاح من أكثر من أربع نسوة، ومنها حرمة عليه وعى آل بيته، ومنها أن اه أباح له ا

جواز الوصال ي الصوم ي حقه، وأنه ا جب عليه القسم ي اللياَ بن نسائه، ومع 
                         :  ملسو هيلع هللا ىلص ذلك يقسم لكال ُخلقه

                               
     [ .99/اأحزاب]    

 ما اختص اه به أمته من خصائص وكرامات أمها :  ملسو هيلع هللا ىلصئل عظم قدره ومن دا -99
           أن اه جعل أمته خر اأمم كا قال سبحانه :  -9

                            
 [ . 999/عمران آل]                    

  بياء واصطفاهم  من بن الناس:نجتباها من بن اأمم كا اجتبى اأا أن اه  -9
  [ . 99/احج]                       
      جعل أمته أمة وسطًا، وجعلهم شهداء عى الناس: أن اه  -9

 [ . 999/البقرة]                

ُتُه ، َفَيُقوُل »  :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه قالَقاَل:   َأِي َسِعيٍد اخُْدِرِي   َعنْ و  اهَجِيُء ُنوح  َوُأمر
تِِه : َهْل َبلرَغُكْم ؟ ، َفَيُقوُلوَن : َا َفيَ  َتَعاَى : َهْل َبلرْغَت ؟   ،ُقوُل : َنَعْم َأْي َرِب ، َفَيُقوُل ِأُمر

                                                 
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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، َفَيُقوُل لِنُوٍح  د   :َما َجاَءَنا ِمْن َنبِي  ُتهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَمْن َيْشَهُد َلَك ؟ َفَيُقوُل : حَمر ُه َقْد  ،َوُأمر َفنَْشَهُد َأنر
ًة َوَسًطا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَءَعَى  " ُرهُ َوُهَو َقْوُلُه َجلر ِذكْ  ،َبلرغَ  َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمر

 .()البخاريأخرجه .َواْلَوَسُط اْلَعْدُل  "النراسِ 
فهذه اأمة أمة وسط وعدل، وصفهم اه بالوسط، لتوسطهم ي الدين، فا هم أهل 

 نبيهم عيسى فقالوا إنه اه بالرهب، وغلو ي اولَ و النصارى الذين غَ لُ و ي الدين غُ لُ غُ 
كتاب اه وحرفوه،  اوا هم أهل تقصر ي الدين تقصر اليهود الذين بدلو ،أو ابن اه

 ، وقالوا عى اه غر احق .به اعى رهم، وكفرو اهم، وكذبو أنبياء اوقتلو
خرون ي الدنيا، السابقون يوم القيامة ي احساب اآ ملسو هيلع هللا ىلصجعل أمته  أن اه  -9
 خول اجنة.ود

حر، وأول من حاسب، وأول من ـفهم اآخرون زمانًا، اأولون منزلة، فهم أول من يُ 
 يدخل اجنة.

ُلوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ، َنْحُن اْآِخرُ »  :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه قالَقاَل:   أي هريرة  َعنْ  وَن اْأَور
ُْم ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبلِنَا ُل َمْن َيْدُخُل اجَنرَة ، َبْيَد َأهر  « َوُأوتِينَاُه ِمْن َبْعِدِهْم ، َوَنْحُن َأور

 .() متفق عليه
 أول من جوز من اأمم عى الراط يوم القيامة. ملسو هيلع هللا ىلص أن أمته -9

َراُط َبْنَ ـَرُب الِص ـَوُيْض »قال ي حديث الرؤية: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه  أن عن أي هريرة 
َل َمْن ُيـِجيُز  تي َأور  .()متفق عليه «َظْهـَري َجَهنرَم، َفَأُكوُن َأَنا َوُأمر

جتمعون للعبادة يوم  ملسو هيلع هللا ىلصفأمته  ،إى يوم اجمعة سيد اأيام ملسو هيلع هللا ىلصأن اه هدى أمته  -9
 رى يوم اأحد .اجمعة، واليهود يوم السبت، والنصا

ُلوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ، »  :ملسو هيلع هللا ىلص رسول اه قالَقاَل:   أي هريرة  َعنْ  َنْحُن اْآِخُروَن اْأَور
ُل َمْن َيْدُخُل اجَنرَة ، بَ  ُْم ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلنَاَوَنْحُن َأور  ُثمر ، َوُأوتِينَاُه ِمْن َبْعِدِهمْ ، ْيَد َأهر

اْلَيُهوُد  ،َفالنراُس َلنَا فِيِه َتَبع   ،َهَذا َيْوُمُهُم الرِذي ُفِرَض َعَلْيِهْم، َفاْخَتَلُفوا فِيِه ، َفَهَداَنا اه
 .(0) يهمتفق عل «  َوالنرَصاَرى َبْعَد َغدٍ  ،َغًدا

                                                 
 .(9995برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 .( واللفظ له999، ومسلم برقم ) (999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 ( واللفظ له.999برقم )(، ومسلم 999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه (9)
 .( واللفظ له999، ومسلم برقم ) (999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
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وخلق اه آدم يوم اجمعة، واإنسان إنا خلق للعبادة، فناسب أن يشتغل أكثر بالعبادة 
وأن اه أكمل فيه خلق اموجودات، وخلق فيه اإنسان الذي ينتفع ها، فناسب  فيه،

                   عى ذلك بالعبادة فيه :  ربه أن يشكر
                                         

                                       

 [ . 99-5/اجمعة] 
                  ا جتمع عى ضالة: ملسو هيلع هللا ىلصأن أمته  -9

 [.١١/امؤمنون]      
َة ـَا يَ  اهإِنر »  :ملسو هيلع هللا ىلص النبي قالَقاَل:  ري اه عنها عمرابن   َعنْ  تِي ، َأْو َقاَل: ُأمر ْجَمُع ُأمر
ٍد ـمُ   .() أخرجه الرمذي «  َعَى َضَاَلةٍ ملسو هيلع هللا ىلص َحمر
 .يأتون يوم القيامة غرًا حجلن من آثار الوضوء ملسو هيلع هللا ىلصأن أمته  -9
تِي ُيْدَعْونَ  »  :ملسو هيلع هللا ىلص النبي قالَقاَل:   أي هريرة  َعنْ   لَِن ِمْن ـَيْوَم اْلِقَياَمِة ُغًرا مُ  إِنر ُأمر َحجر

 .() متفق عليه « آَثاِر اْلُوُضوءِ 
 .نصف أهل اجنة أو أكثر ملسو هيلع هللا ىلصأن أمته  -5

َأَتْرَضوَن َأْن َتـُكوُنوا »ي ُقبرٍة فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعنه قال: كنا مع النبي عن عبداه بن مسعود 
قلنا نعم، قال: « َتْرَضوَن َأْن َتـُكوُنوا ُثُلَث َأْهِل اجَنرِة؟ أَ »قلنا نعم قال: « ُرُبـَع َأْهِل اجَنرِة؟ 

  .قلنا: نعم« َأْهِل اجَنرِة؟  َأَتْرَضوَن َأْن َتـُكوُنوا َشْطرَ »
إِي أَْرُجو َأْن َتـُكوُنوا َشْطَر َأْهِل اجَنرِة، َوَذلَِك َأنر اجَنرَة ا َيْدُخُلـَها إار َنْفس  »قال: 

ْعَرِة الَبْيَضاِء ي ِجْلِد الثروِر اأَْسَوِد، َأْو ُمْس  ِك إار َكالشر ، َوَما َأنُتـْم ي َأْهِل الِرْ لِـَمة 
ْوَداِء ي ِجْلِد الثروِر اأَْحـَمرِ  ْعَرِة السر  .()متفق عليه. «َكالشر

 .بغر حساب وا عذابسبعن ألفًا   ملسو هيلع هللا ىلصدخل من أمته يُ  أن اه  -99
ِر اأَُمـُم، َفَأِجُد النربِير : »ملسو هيلع هللا ىلصعباس ري اه عنها قال: قال النبي عن ابن  ُعِرَضْت َع

ُة، َوالنربُِي َيـمُ  ُة، َوالنربُِي َيـُمُر َمَعُه النرفُر، َوالنربُِي َيـُمُر َمَعُه الَعَرَ ُر َمَعُه َيـُمُر َمَعُه اأُمر
                                                 

 .(9999برقم ) أخرجه الرمذي صحيح/ (9)
 .(999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 (.999م برقم )(، واللفظ له، ومسل9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
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تي؟ اخَـْمَسُة، َوالنربُِي َيـُمرُ  ، ُقْلُت: َيا ِجْريُل، َهُؤاِء ُأمر  َوْحَدُه، َفنَظْرُت َفإَذا َسَواد  َكثِر 
ُتَك، َوَهُؤاِء  .َقاَل: َهُؤاِء ُأمر َقاَل: ا، َوَلِكن اْنُظْر إَى اأُُفِق، َفنََظْرُت َفإَذا َسواد  َكثِر 

اَمُهـْم ا ِحَساَب َعَلْيـِهـْم وَ  ا َعَذاَب. ُقْلُت: َولِـَم؟ َقاَل: َكاُنوا ا َيْكَتووَن، َسْبُعوَن َأْلفًا ُقدر
ُلونَ  ون، َوَعَى َرِهِـْم يتوكر قوَن، َوا َيَتطرر  .()متفق عليه «.وا َيْسَرْ

، فاحسنة بعر أمثاها، إى سبعائة ضعف، إى ذه اأمةمضاعفة أجوره -99
 .[999/اأنعام]             أضعاف مضاعفة، إى أضعاف كثرة:

                                        
    [ . 999/البقرة]                         

                              
 [.١٤١/البقرة]         

َمَثُلُكْم َوَمَثُل َأْهِل اْلكَِتاَبْنِ ، َكَمَثِل »  :قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عنا َعنْهُ  اهَرِيَ  اْبِن ُعَمرَ  َعنِ و
َِ ِمْن ُغْدَوَة إَِى نِْصِف النرَهاِر عَ  َى ِقَراٍط َرُجٍل اْسَتْأَجَر ُأَجَراَء ، َفَقاَل : َمْن َيْعَمُل 

َِ ِمْن نِْصِف النرَهاِر إَِى َصَاِة اْلَعْرِ َعَى ِقَراٍط ؟  َفَعِمَلِت اْلَيُهوُد ، ُثمر َقاَل : َمْن َيْعَمُل 
؟  ْمُس َعَى ِقَراَطْنِ إَِى َأْن َتِغيَب الشر َِ ِمَن اْلَعْرِ َفَعِمَلْت النرَصاَرى،ُثمر َقاَل:َمْن َيْعَمُل 

، َقاَل: َهْل َوَأَقلر َعَطاءً  ،ْم ُهْم، َفَغِضَبِت اْلَيُهوُد َوالنرَصاَرى ، َفَقاُلوا : َما َلنَا َأْكَثَر َعَمًا َفَأْنتُ 
ِِ ُأوتِيِه َمْن َأَشاءُ ؟ َقاُلواَنَقْصُتُكْم ِمْن َحِقُكمْ   .()البخاريه أخرج«: َا، َقاَل: َفَذلَِك َفْض

َفَفَرَض اه َعزر َوَجلر »  :قال ملسو هيلع هللا ىلص النبيأن  امعراجي قصة اإراء و  أي ذر  وعن
تِي َمِْسَن َصَاةً   اهَما َفَرَض  :َفَقاَل  ُموَسى َفَرَجْعُت بَِذلَِك َحترى َمَرْرُت َعَى  ،َعَى ُأمر

تَِك  َتَك َا ُتطِيُق َفاْرِجْع إَِى َرِبَك َفإِنر  :َفَرَض َمِْسَن َصَاًة َقاَل  :ُقْلُت  ؟َلَك َعَى ُأمر ُأمر
َراِجْع  :َفَقاَل  .َوَضَع َشْطَرَها :ُقْلُت  ُموَسى َذلَِك َفَراَجْعُت َفَوَضَع َشْطَرَها َفَرَجْعُت إَِى 

َتَك َا ُتطِيُق َفَراَجْعُت  اْرِجْع إَِى َرِبَك  :َفَوَضَع َشْطَرَها َفَرَجْعُت إَِلْيِه َفَقاَل  .َربرَك َفإِنر ُأمر
َتَك َا ُتطِيُق َذلَِك َفإِنر  ُل اْلَقْوُل  ،َوِهَي َمُْسونَ  ،ِهَي َمْس   :َفَراَجْعُتُه َفَقاَل  .ُأمر َا ُيَبدر
 .() متفق عليه « َلَدير 

                                                 
 (.999(، واللفظ له، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه ()
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 .(999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (995برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
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مة فهذه اأمة وأعارها ذنوها مغفورة ، وعيوها مستورة ، وأعاها مضاعفة ،أمة مكرر
           والعبادة : ، أن اه رفها كاأنبياء بالدعوة  قليلة

                            
 .[ ١١١/آل عمران]                    

ا يعمها اهاك العام كاأمم السابقة بغرق أو خسف أو جدب ،  ملسو هيلع هللا ىلصأن أمته  -99
     :من قبل لذين كذبوا رسلهااه تعاى  أهلكفهي باقية إى يوم القيامة ، كا 

                           
                            

 .[ 99 /العنكبوت]        
 ،َسَأْلُت َرِي َثَاًثا ، َفَأْعَطاِي ثِنَْتْنِ »  :ملسو هيلع هللا ىلص النبي قالَقاَل:    بن أي وقاصعن سعد و

لِ  نَِة َفَأْعَطانِيَها ، َوَسَأْلُتُه َأْن َا ُهْ تِي بِالسر ِلَك ُأمر َك َوَمنََعنِي َواِحَدًة ، َسَأْلُت َرِي َأْن َا ُهْ
َعَل بَ  تِي بِاْلَغَرِق َفَأْعَطانِيَها ، َوَسَأْلُتُه َأْن َا َجْ  .()مسلمه أخرج « ْأَسُهْم َبْينَُهْم َفَمنََعنِيَهاُأمر

إى يوم  ظاهرين بقاء طائفة منها عى احق ملسو هيلع هللا ىلصومن خصائص أمة حمد  -99
 منهم .وميع امسلمن ياكم إالقيامة، جعلنا اه و

تِي َقاِئَمًة بَِأْمِر »  :يقول ملسو هيلع هللا ىلص : سمعت رسول اه  َقاَل   عن معاوية  َا َتَزاُل َطاِئَفة  ِمْن ُأمر
ُهْم َمْن َخَذَهُْم َأْو َخاَلَفُهْم َحترى َيْأِيَ َأْمُر  اه  « َوُهْم َظاِهُروَن َعَى النراسِ  اه، َا َيُرُ

 .() متفق عليه
ذه اأمة بحسن الريعة وكاها ، فقد حوت ميع حاسن كرم هأ أن اه  -99

ند الرائع اإهية امتقدمة ، ورفع اه عنها ماا يائمها ، كرفع احرج ، والعفو ع
      صار واأغال ، وحديث النفس : آااخطأ والنسيان واإكراه ، و

                       
                      

                         
 .[ 999/اأعراف]                        

                                                 
 .(9995برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .( واللفظ له9999ومسلم برقم ) ، (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
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 . [99 /احج  ]                     
ليحفظ  من جدد ها دينها عى رأس كل مائة سنة، ملسو هيلع هللا ىلصأن اه قيض أمة حمد  -99

 ها دينها عى مر القرون اى يوم القيامة .

ِة َعَى َرْأِس ُكِل »  :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اه   عن أي هريرة إِنر اه َيْبَعُث ِهَِذِه اْأُمر
 .()أبوداود أخرجه «  َجِدُد َهَا ِدينَِهاـُِماَئِة َسنٍَة َمْن ي

َ التريع ، وأحل ها بعض بالريعة السمحة ، ويُ  ملسو هيلع هللا ىلصختص أمته ا أن اه  -99
    اأمم قبلها .                                 عى ماحرم

ُت »  :قال ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي  عن جابر  ِِ ، ُنِرْ ُأْعِطيُت َمًْسا َمْ ُيْعَطُهنر َأَحد  َقْب
َِ اْأَْرُض َمْسِجدً  تِي بِالُرْعِب َمِسَرَة َشْهٍر ، َوُجِعَلْت  ا َوَطُهوًرا ، َفَأُيَا َرُجٍل ِمْن ُأمر

َاُة فَ  َِ امَ َأْدَرَكْتُه الصر َفاَعَة ، ْلُيَصِل ، َوُأِحلرْت  ِِ ، َوُأْعِطيُت الشر َغانُِم َوَمْ َحِلر ِأََحٍد َقْب
ًة ، َوُبِعْثُت إَِى النراِس عَ  ةً َوَكاَن النربُِي ُيْبَعُث إَِى َقْوِمِه َخاصر  .() متفق عليه « امر

  . ملسو هيلع هللا ىلصوغر ذلك من اخصائص والكرامات التي خص اه ها أمة حمد 
 . ملسو هيلع هللا ىلصقدره  تكميل دائل عظمةعود اآن إى نو

أنه أول من تنشق عنه اأرض يوم القيامة ، وأنه أول  ملسو هيلع هللا ىلصقدره  ةومن دائل عظم -99
 من يفيق .

وا َبْنَ اْأَْنبَِياءـَا تُ »  :قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي   عن أي سعيد  وَن َيْوَم َفإِنر النراَس َيْصَعقُ  ،ِ َخِرُ
َل َمْن َتنَْشُق َعنُْه اْأَْرُض  ،اْلِقَياَمةِ   .() متفق عليه « َفَأُكوُن َأور

وِي ِمْن َبْنِ اْأْنبَِياِء ، َفإِنر النراَس ـَا تُ  » :قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي   عن أي سعيد و َخِرُ
َل َمْن ُيِفيُق  ،ُيْصَعُقوَن َيْوَم الِقَياَمةٍ   .(0) متفق عليه «  َفَأُكوُن َأور

شفاعة العظمى لبدء احساب يوم القيامة ، خصه من بن الرسل بال أن اه  -99
تريفًا مقامه ، وإظهارًا مكانته ، إذ جعله ربه شفيع ميع اخائق لبدء حساب 

 ميع مؤمنهم وكافرهم ، حن يطول هم اموقف يوم القيامة ، ويعتذر ،العباد كلهم
إى  نثم يذهبواأنبياء عن الشفاعة من لدن نوح إى عيسى ، عليهم الصاة والسام ، 

                                                 
 .(9959برقم ) أخرجه أبوداودصحيح / ( 9)
 .(999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(9999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(9999ظ له ، ومسلم برقم )واللف (9599برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
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َِ  » :فيقول  ملسو هيلع هللا ىلصحمد  ا ـَوُيْلِهُمنِي مَ  ،َأَنا َهَا ، َفَأْسَتْأِذُن َعَى َرِيَ َفُيْؤَذُن  َحاِمَد َأْمَُدُه ِهَ
ِي اآنَ  ُرُ ُدُه بِتِْلَك امََحاِمِد ، َوَأِخُر َلُه َساِجًدا ، َفَقاَل : َيا مُ  ا َحْ ُد ، اْرَفْع ـ، َفَأْمَ َحمر

عْ  ،َرْأَسَك   .() متفق عليه « َوُقْل ُيْسَمْع ، َوَسْل ُتْعَط ، َواْشَفْع ُتَشفر
الة ، عند اه ، ما قام به من جهد الباغ والرسوقدرًا أعظم اخلق جاهًا  ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 

 وهذا فهو أول شافع ، وأول مشفع .والصر عى أداء اأمانة، 
 .() يهمتفق عل «َيْوَم اْلِقَياَمةِ  الناسِ أَنا َسِيُد  » :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه   عن أي هريرة

ومن دائل عظمة قدره عند اه أن اه خصه يوم القيامة بثاث شفاعات غر العظمى 
 امتقدمة ي أهل اموقف وهي :

 لعصاة امؤمنن من أهل الكبائرمن أمته من استحق النار أا يدخلها. ملسو هيلع هللا ىلصشفاعته  -9

ا ، َوُأِريُد لُِكِل َنبِي  َدْعَوة  ُمْس  » :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  عن أي هريرة  َتَجاَبة  َيْدُعو ِهَ
تِي ِي اْآِخَرةِ   .() متفق عليه « َأْن َأْخَتبَِئ َدْعَوِي َشَفاَعًة ِأُمر

 فإذا شفع فتحت هم أبواب اجنة فدخلوها. للمؤمنن ي دخول اجنة، ملسو هيلع هللا ىلصشفاعته  -9

اْلِقيَاَمِة َفَأْستَْفتُِح ، آِي َباَب اجَنرِة َيْوَم  » :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  عن أنس بن مالك 
،َفيَُقوُل:بَِك ُأِمْرُت، َاَأْفتَُح ِأََحٍدَقبَْلَك ـَمْن َأْنَت؟َفَأُقوُل:مُ  َفيَُقوُل اخَاِزُن: د   .(0)مسلمه أخرج«َحمر

لرتاح الناس من كربات احر ، والثانية ي  ،فالشفاعة اأوى لزوال الكرب والغم
منون اهم والغم ، والثالثة ي دخول اجنة ، لينال امؤ عصاة امؤمنن ، لرحهم من

 الفرج والَور بدخول اجنة، فصلوات اه وسامه عليه .
ي َفيف العذاب عن عمه أي طالب، ليخفف عنه العذاب، جزاء  ملسو هيلع هللا ىلصشفاعته  -9

 إحسانه إليه ، ودفاعه عنه .

ُه َكاَن  ،: َما َأْغنَْيَت َعْن َعِمَك  ملسو هيلع هللا ىلصللنبي  قال عن العباس بن عبد امطلب  َفإِنر
َرِك  ،ُهَو ِي َضْحَضاٍح ِمْن َنار» َوَيْغَضُب َلَك؟ َقاَل:  ،ُحوُطَك ـَي َوَلْوَا َأَنا َلَكاَن ِي الدر

 .(3) متفق عليه «ْسَفِل ِمْن النرارِ اْأَ 
                                                 

 .(959واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(959، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(955، ومسلم برقم ) واللفظ له (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(959برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(995واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
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 ، وهناك شفاعة خامسة ، ولكنها مشركة بينه وبنملسو هيلع هللا ىلصفهذه الشفاعات اأربع خاصة به 
 امؤمنن وامائكة، وهي الشفاعة ي امؤمنن الذين استحقوا النار أن خرجوا منها.

به ، وي طاعته ،  ي اإيان :ي ثاثة مواطن ملسو هيلع هللا ىلصقرن حقه بحق نبيه  أن اه  -99
 وي حبته .

                           فاإيان به ي قوله سبحانه : 
 [ . 9/التغابن]        

 [.999/آل عمران] وطاعته ي قوله سبحانه:
                :وي امحبة ي قوله سبحانه

             
                                

 . [99 /التوبة ]     
 للسمع ، لئا ختلط نطاحرست من اسراق الشي ملسو هيلع هللا ىلصأن الساء قبيل بعثته  -99

الوحي بكذب الشياطن ، وهذا حدث عظيم ، فقد كانت الشياطن يسرقون السمع ، 
ها كذبات كا يزيدون في ن عى الناس بعدمااثم يلقونه إى الكهان ، ثم يلقيها الكه

                       قال سبحانه عن اجن:
  [5 – 9 /اجن]                              

إِنر امََاِئَكَة َتنِْزُل ِي »  يقول: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه وعن عائشة ري اه عنها أها سمعت 
َحاُب  َاءِ  ،اْلَعنَاِن َوُهَو السر ْمَع ،  ،َفَتْذُكُر اْأَْمَر ُقِيَ ِي السر َياِطُن السر ُق الشر َفَتْسَرِ

اِن َفَيْكِذُبوَن   .() متفق عليه « َمَعَها ِماَئَة َكْذَبٍة ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسِهمْ َفَتْسَمُعُه َفُتوِحيِه إَِى اْلُكهر
تسليم بعض اجادات عليه كاحجر الذي كان  ملسو هيلع هللا ىلصومن دائل عظيم قدره   -99

 يسلم عليه بمكة قبل البعثة .
ِّ  إِِي أعرف حجراً »  :ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه قال: قال  عن جابر بن سمرة  َكاَن يسلم َع

 .()مسلمه أخرج « ْبعث، َوإِِي أعرفه اْآنقبل َأن أُ 
 .، كقصة اجمل الذي خر ساجدًا بن يديه  ملسو هيلع هللا ىلصتوقر بعض احيوانات له   -99

                                                 
 .(9999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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اَن َأْهُل َبْيٍت ِمَن اْأَْنَصاِر َهُْم َمَل  َيْسنُوَن َعَلْيِه ، َوإِنر كَ  قال:   أنس بن مالك عن 
، ملسو هيلع هللا ىلص  اها إَِى َرُسوِل ؤُه ، َوإِنر اْأَْنَصاَر َجااْجََمَل اْسُتْصِعَب َعَلْيِهْم َفَمنََعُهْم َظْهرَ 

ُه اْس َفَقاُلوا ُه َكاَن َلنَا َمَل  ُنْسنِي َعَلْيِه ، َوإِنر ُتْصِعَب َعَلْينَا ، َوَمنََعنَا َظْهَرُه ، َوَقْد َعِطَش : إِنر
ْرُع َوالنرْخُل ، َفَقاَل َرُسوُل  ، َفَقاُموا َفَدَخَل احَاِئَط  «ُقوُموا »ِأَْصَحابِِه : ملسو هيلع هللا ىلص  اهالزر

ُه َقْد  اه َفَقاَلْت اْأَْنَصاُر : َيا رسوَل  .َنْحَوهُ ملسو هيلع هللا ىلص َواْجََمُل ِي َناِحَيته ، َفَمَشى النربُِي  ، إِنر
ر  » :َصاَر ِمْثَل اْلَكْلِب اْلَكلِِب ، َوإِنرا َنَخاُف َعَلْيَك َصْوَلَتُه ، َفَقاَل  َِ  «ِمنُْه َبْأس   َلْيَس َع

، َأْقَبَل َنْحَوُه ، َحترى َخرر َساِجًدا َبْنَ َيَدْيِه ، َفَأَخَذ  ملسو هيلع هللا ىلص اهَفَلار َنَظَر اْجََمُل إَِى َرُسوِل 
بِنَاِصَيتِِه َأَذلر َما َكاَنْت َقُط ، َحترى َأْدَخَلُه ِي اْلَعَمِل ، َفَقاَل َلُه َأْصَحاُبُه : َيا  ملسو هيلع هللا ىلص اهُسوُل رَ 

، َهِذِه َهِيَمة  َا َتْعِقُل َتْسُجُد َلَك ، َوَنْحُن َنْعِقُل ، َفنَْحُن َأَحُق َأْن َنْسُجَد َلَك !  اهنبير 
ُلُح لَِبَرٍ َأْن َيْسُجَد لَِبَرٍ ، َوَلْو َصَلَح لَِبَرٍ َأْن َيْسُجَد لَِبَرٍ َأََمْرُت امَْرَأَة َا َيْص  »: ََفَقال

 .()أمده أخرج « َأْن َتْسُجَد لَِزْوِجَها ِمْن ِعَظِم َحِقِه َعَلْيَها
  :بعض اجادات له كجبل أحد حبة -99
ْفنَا َعَى  ،ِمْن َغْزَوِة َتُبوكَ ملسو هيلع هللا ىلص بِِي َأْقَبْلنَا َمَع النر قال:   أي ميدعن  َحترى إَِذا َأْرَ

 .() متفق عليه « ُنِحُبهُ ِحُبنَا وَ ـَهِذِه َطاَبُة ، َوَهَذا ُأُحد  َجَبل  يُ »  قال: امَِدينَِة،
عى جبل أحد ، ومعه  ملسو هيلع هللا ىلص، فحن صعد النبي  ملسو هيلع هللا ىلصطاعة بعض اجادات له  -95

 ،اْثُبْت ُأُحدُ »  :برجله ، وقال  ملسو هيلع هللا ىلصرجف هم اجبل ، فربه ف ،أبوبكر وعمر وعثان
 .()البخاريه أخرج «  َفَا َعَلْيَك إِا َنبِي  َوِصِديق  َوَشِهيَدانِ 

ا مشاهد معلوم ي اماي وإن م يتبعوه، وهذ ملسو هيلع هللا ىلصتعظيم بعض الكفار له  -99
اء البرية ، ظأما ي احار امعاِ فكم كتب كفار معاِون ي عواحار، 

 أول العظاء . ملسو هيلع هللا ىلصنبينا حمدًا وجعلوا 
، وأوشك  ملسو هيلع هللا ىلصوأما ي اماي فكا روي أن هرقل عظيم الروم تأثر من كتاب النبي 

أن يسلم ، ووضع كتابه له ي قصبة من ذهب تعظيًا له ، وأنه ايزال حكام الروم 
 يتوارثونه كابرًا عن كابر ، ودامت دولة الروم أكثر من دولة الفرس .

                                                 
 .(99999برقم ) أخرجه أمد/حسن (9)
 .(9959ومسلم برقم ) واللفظ له ، (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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 .اأنبياء تبعًا  أكثر ملسو هيلع هللا ىلصأنه   -99
ُل َمْن  » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  قالَقاَل:   أنس َعنْ  َأَنا َأْكَثُر اأَْنبَِياِء َتَبًعا َيْوَم اْلِقَياَمِة ، َوَأَنا َأور

 .()مسلمه أخرج« ةِ َيْقَرُع َباَب اَجنر 
ُل  » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  قالَقاَل:   أنس َعنْ و  .()مسلمه أخرج« اجَنرةِ  شفيٍع يَأَنا َأور

نبياء ي الصاة ليلة اإراء أنه كان إمام اأ ملسو هيلع هللا ىلصالنبي قدر  ةومن دائل عظم -99
  .ببيت امقدس

َلَقْد َرَأْيُتنِي ِي اِحْجِر َوَأَنا ُأْخِرُ ُقَرْيًشا   » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  قالَقاَل:   أي هريرة َعنْ 
 َ َْ اَي َقاَل : َفَسَأُلوِي َعْن َأْشَياَء ِمْن َبْيِت اَمْقِدِس َمْ ُأْثبِْتَها ، َقاَل : َفُكِرْبُت َكْرًبا َما َعْن َم

ٍء إِا  اهُكِرْبُت ِمْثَلُه َقُط ، َقاَل : َفَرَفَعُه  َِ َأْنُظُر إَِلْيِه ، َما َسَأُلوِي َعْن َيْ َعزر َوَجلر 
ْم بِِه ، ُ َُ ِِ  َأْنَبْأ َفإَِذا َرُجل   ،َقاَل : َوَرَأْيُتنِي ِي َمَاَعٍة ِمَن اأَْنبَِياِء َفإَِذا ُموَسى َقاِئم  ُيَص

ِِ ، َأْقَرُب النراِس بِِه َشَبًها  ُه ِمْن ِرَجاِل َشنُوَءَة ، َوإَِذا ِعيَسى َقاِئم  ُيَص ب  َجْعد  َكَأنر َرْ
ِِ ، َأْشَبُه النراِس بِِه َصاِحُبُكْم ،  ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعوٍد الثرَقِفُي ، َقاَل : َوإَِذا إِْبَراِهيُم َقاِئم  ُيَص

اُة َفَأَمُتُهْم َفَلار  اِة ِقيَل ََقاَل : َفَحاَنِت الصر دُ ـ : َيا مُ َفَرْغُت ِمَن الصر َهَذا َمالِك   ،َحمر
امِ َفاْلَتَفُت إِلَ  ،َصاِحُب النراِر َفَسِلْم َعَلْيهِ   .()مسلمه أخرج«  ْيِه َفَبَدَأِي بِالسر

 أكثر اأنبياء جهدًا وصرًا ، وأعظم الناس أجرًا وثوابًا يوم القيامة  ملسو هيلع هللا ىلصأنه  -99
                قال اه تعاى: 

 [ .٨٨/التوبة]                 
« َخْرٍ َفَلُه ِمْثُل َأْجِر َفاِعلِهِ  َمْن َدلر َعَى  » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  قالَقاَل:   أي مسعود َعنْ 

 .(0)مسلمه أخرج
 .خر قرون بني آدم ، كا أنه خر قرون أمته  ملسو هيلع هللا ىلصأن قرنه  -99
 ،َقْرًنا َفَقْرًنا ،ُبِعْثُت ِمْن َخْرِ ُقُروِن َبنِي آَدمَ  » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  قالَقاَل:   أي هريرة َعنْ 

 .(3)البخاريه أخرج« َحترى ُكنُْت ِمَن اْلَقْرِن الرِذي ُكنُْت فِيهِ 
                                                 

 .(959برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(959برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(9959برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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اْلَقْرُن  » َأُي النراِس َخْر  ؟ َقاَل ::ملسو هيلع هللا ىلص : َسَأَل َرُجل  النربِير تَقالَ  عنها ري اهوعن عائشة 
 .()مسلمه أخرج«   الرِذي َأَنا فِيِه ، ُثمر الثراِي ، ُثمر الثرالُِث 

بأنه غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر وهو حي يمي  ملسو هيلع هللا ىلصأخر النبي  أن اه  -99
                          سبحانه عى اأرض كا قال 

                               

 [. 9 -9 /الفتح] 
 ؛أخر أحدًا من اأنبياء بمثل ذلك ، والظاهر أنه سبحانه م خرهم وم ينقل أن اه 

اها ، ثم أهم ي مقام الشفاعة ي اموقف ذكر كل واحد منهم خطيئته التي أص
 عتذر عن الشفاعة ، ولو علم بغفرآن خطيئته م يوجل منها وشفع .ا

    :لعظيم مكانته وقدره كا قال سبحانه اً أقسم بحياته إظهار أن اه  -99
 [ .99 /احجر]             

قسام بحياته يدل عى رف حياته وعزَا وقدرها عند امقسم ها، وأن حياته واإ
ما فيها من الركات العظيمة، وامنافع اجمة، واجهد  ؛يرة أن يقسم اه هاجد ملسو هيلع هللا ىلص

            العظيم الذي بذله ي سبيل إعاء كلمة اه :
       [ . 999/التوبة]                         

بل ناداه  ي ندائه، فلم خاطبه باسمه حمد جردًا، ملسو هيلع هللا ىلصوقر نبيه  أن اه  -99
         وبقوله :[ .  99/امائدة]      بوصف الرسالة والنبوة بقوله : 

 [ . 9/التحريم] 
           :وهذا خاص بالنبي دون غره من اأنبياء، وما أخر عنه بقوله

 [ . 99/اأحزاب]           قال بعدها: [. 99/اأحزاب]  
                قبله فقد ناداهم بأسائهم فقال :  أما اأنبياء من

[ .  999-999/الصافات]               وقال سبحانه :[ .  99/هود] 
 [ . 99/القصص]                     وقال:

        وقال : [ . 999/امائدة]                 وقال : 
 [ . 99/هود]                 وقال : [ . 99/ص]            

                                                 
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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أول من جيز عى الراط، وأول من يقرع باب اجنة، وأول من  ملسو هيلع هللا ىلصأنه  -99
 يدخلها، وهذا خاص به دون غره . 

َراُط َبْنَ ـَرُب الِص ـَوُيْض »قال ي حديث الرؤية:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه  عن أي هريرة 
َل َمْن ُيـِجيُز، َوا َيَتـَكلرُم َيْوَمِئٍذ إا الُرُسُل، َوَدْعَوى َظْهـَري َجَهنرَم، َفأَ  تي َأور ُكوُن َأَنا َوُأمر

 .()متفق عليه. «الُرُسِل َيْوَمئٍذ: اللُهـمر َسِلْم َسِلمْ 
ُل َمْن  » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  قالَقاَل:   أنس َعنْ و َأَنا َأْكَثُر اأَْنبَِياِء َتَبًعا َيْوَم اْلِقَياَمِة ، َوَأَنا َأور

 .()مسلمه أخرج« َيْقَرُع َباَب اَجنرةِ 
، ْفتُِح َم اْلِقيَاَمِة َفَأْستَ آِي َباَب اجَنرِة َيوْ  » :ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  وعن أنس بن مالك 

،َفيَُقوُل:ـَفيَُقوُل اخَاِزُن:َمْن َأْنَت؟َفَأُقوُل:مُ  د   .()مسلمه أخرج«َاَأْفتَُح ِأََحٍدَقبَْلَك  ُأِمْرُت، بَِك  َحمر
كثرة أسائه وتنوعها، وكلها أساء مدح وكال  ملسو هيلع هللا ىلص قدره ةومن دائل عظم -95

 وصفات قائمة به، مثل حمد وأمد وغرها .
 : نوعان ملسو هيلع هللا ىلصوأساؤه 
خاص به ا يشاركه ي معناه غره من الرسل كمحمد، وأمد، والعاقب،  أحدما :

 [ . 95/الفتح]         واحار، وامقفي، ونبي املحمة : 
                                                

 [ . ٥/الصف]                               
د  ــَأَنا مُ  :َِ َمَْسُة َأْسَاءٍ  : »ملسو هيلع هللا ىلصرسول اه  قال : قال  جبر بن ُمْطِعمعن و  ،َحمر

ِذي َيْمُحو  ،َوَأْمَدُ  ِذي يُ  ،ِي اْلُكْفرَ  اهَوَأَنا امَاِحي الر ْحَرُ النراُس َعَى ـَوَأَنا اْحَاِرُ الر
 .(0)متفق عليه. «َوَأَنا اْلَعاِقُب  ،َقَدِمي

أساء يشاركه ي معناها غره من الرسل، لكن له منها الكال ، فهو ختص  الثاي :
بكاله دون أصله كرسول اه ، ونبي اه ، وعبد اه ، والشاهد ، وامبر ، والنذير ، 

       ونبي الرمة ، ونبي التوبة ، وامتوكل ، واأمن ، والقاسم ، وغرها : 
                                                 

 (، واللفظ له.999(، ومسلم برقم )999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 .(959برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(959برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.9999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
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 .[99 – 99 /اأحزاب] 
                               

  [.9/اأحزاب]
، فإن أساؤه تتجاوز امائتن ساً امن كل وصف من أوصافه  ملسو هيلع هللا ىلصشتققنا له اوأما إن 

           كالرؤف الرحيم ، والصادق امصدوق : 
 .[ 999 /التوبة]                         

حمد أكثر من غره ، الذي ـحمد عليها ، الذي يُ ـ) حمد ( كثر اخصال التي يُ  ملسو هيلع هللا ىلصفهو 
 حمده أهل الساء واأرض .

) أمد ( فهو أمد اخلق لربه ، ومده أكثر من مد غره لربه ، وهو أحق  ملسو هيلع هللا ىلصوهو 
 فيه .الناس وأواهم بأنه حمد ، لكثره خصال اخر 

الذي توكل عى اه ي إقامة الدين ، وي كل أموره ، توكًا م  ( امتوكل)  ملسو هيلع هللا ىلص وهو
 يركه فيه غره .

 الذي حر الناس عى قدمه ، فكأنه بعث ، ليحر الناس . ( احار ) ملسو هيلع هللا ىلص وهو
 الذي جاء بعد اأنبياء كلهم ، فليس بعده نبي . ( العاقب)   ملسو هيلع هللا ىلصوهو 
 يمحو اه به الكفر والرك . الذي ( اماحي ) ملسو هيلع هللا ىلص وهو
 ، فهو خامهم وآخرهم .ى عى آثار من تقدمه من اأنبياءالذي قف (امقفى)  ملسو هيلع هللا ىلصوهو 
فهو أمن اه عى وحيه ودينه، وهو أمن من ي الساء، وأمن من  ( اأمن)  ملسو هيلع هللا ىلصوهو 

 ي اأرض.
عن اآخر ، فهو  سان مزدوجان ، ا يفرد أحدمااوما  (ال تر الضحوك القَ )  ملسو هيلع هللا ىلص وهو

، ا تأخذه فيهم  امكابرين وامستكرين ال أعداء اهتر ضحوك ي وجه امؤمنن ، قَ 
 لومة ائم .

الذي فتح اه به أبواب اهدى ، وفتح به أمصار الكفار ، وفتح به ( الفاتح )  ملسو هيلع هللا ىلصوهو 
وب واأساع أبواب اجنة، وفتح به أبواب العلم النافع والعمل الصالح ، وفتح به القل

 واأبصار واأمصار  .
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 .) نبي التوبة ( الذي فتح اه به أبواب التوبة عى أهل اأرض  ملسو هيلع هللا ىلصوهو 
 ستغفارًا وأكملهم .اأكثر الناس توبة و ملسو هيلع هللا ىلصوكان 

ُه َلُيـَغاُن عى َقْلبِي َوإِي أَْسَتْغِفُر اه ي »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه  عن اأغر امزي  إنر
ةٍ الَيوِم ِمائَ   .()أخرجه مسلم «َة َمرر

أكمل من توبة سائر اأمم وأيَها ، وكانت توبة من قبلهم من أصعب  ملسو هيلع هللا ىلص وتوبة أمته
 حتى كان من توبة بني إرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم . اأشياء ،

        واإقاع عن امعصية :  ،ولكرامة هذه اأمة جعل اه توبتها الندم
 [ . 999 /النساء ]                        

) نبي الرمة ( ، الذي أرسله اه رمة للعامن ، فرحم اه به أهل اأرض  ملسو هيلع هللا ىلصوهو 
 ميعًا ، مؤمنهم وكافرهم .

فامؤمنون نالوا النصيب اأكمل واأوفر من الرمة ي الدنيا واآخرة ، وأما الكفار 
ل من الكفار فإنه تعجل إى رعه ، ومن قتفمن دفع اجزية عاش ي ظله وعدل 

 تزيده إا شدة العذاب ي اآخرة . ا ، واسراح من احياة الطويلة التيالنار
 ،ة ( ، الذي بعثه اه بجهاد أعدائه من الكفار الذين آذوهم) نبي املح ملسو هيلع هللا ىلصوهو 

        ، فجاهدهم بنفسه وماله، ولسانه ويده : وأِوا عى كفرهم ،وحاربوه
 .[ 5 /التحريم]                           

  .وأمته  ملسو هيلع هللا ىلصوم جاهد نبي وأمته مثل جهاد رسول اه 
الذي أنذر من عصاه بالنار : ( النذير  )الذي بر من أطاعه باجنة ،( البشر )  ملسو هيلع هللا ىلص وهو

 [ .99 /اأحزاب]                       
سم ي أعظم امقامات كا قال سبحانه : ( وقد رفه اه هذا اا بد اه) ع  ملسو هيلع هللا ىلصوهو 

 [ .9 /الفرقان ]                       
                اء بقوله سبحانه:ي مقام اإرو

                                             
 [ .9 /اإراء] 

                                                 
 (.9999برقم ) أخرجه مسلم( )
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  رسوله بالعبودية ي تسعة مواضع من القرآن .وقد وصف اه
أن اه نره بالرعب مسرة شهر من كل جهة ، فيلقي  ملسو هيلع هللا ىلصومن دائل عظيم قدره  -99

 اه تعاى الرعب ي قلوب أعدائه مسره شهر ، حتى لو كان وحده بدون عسكر .
َلـْم ُيـْعَطُهنر أَحد   َخـْمساً  ُأْعِطيُت »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن عبداه ري اه عنها أنر النربِير 

ََ اأْرُض َمْسِجداً  ُت بِالُرْعِب َمِسَرَة َشْهٍر، َوُجِعَلْت  ُيَا َرُجٍل  َوَطُهورًا، َفأ َقْبِ: ُنِرْ
ََ اَمَغانُِم َوَلـْم َتـِحلر أَحٍد َقْبِ، وَ  اُة َفْلُيَصِل، َوُأِحلرْت  تي أْدَرَكْتـُه الصر ُأْعطيُت ِمْن أمر

ةً  ًة، َوُبـِعْثُت إَى النراِس َعامر َفاَعَة، َوَكاَن النربُِي ُيْبَعُث إَى َقْوِمِه َخاصر  .()متفق عليه «الشر

وي مفاتيح خزائن اأرض فوضعت ي يده ، وحصل أرأى ي امنام أنه  ملسو هيلع هللا ىلصأنه  -99
 ك . كَى وقير وغرها من امال زاأمر كا رأى ، فورثت أمته كنو

ُت : »يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اه  :قال أي هريرة عن  ُبِعْثُت بَِجَواِمِع اْلَكلِِم ، َوُنِرْ
 .()متفق عليه «بِالُرْعِب ، َوَبْينَا َأَنا َناِئم  ُأتِيُت بَِمَفاتِيِح َخَزاِئِن اْأَْرِض َفُوِضَعْت ِي َيِدي

اد ، فا يمر يوم إا ودخل زدياأن أتباعه ي  ملسو هيلع هللا ىلصقدر النبي  ةومن دائل عظم -99
           داخل ي دين اإسام ، بخاف اأنبياء اآخرين : 

                            
 [.  ١-١/النر]               

ي امنام ، فمن رآه ي امنام وكان الذي رآه كا  ملسو هيلع هللا ىلصأن الشيطان ا يتمثل به  -99
امذكورة ي السنة، فقد رأى شخصه حقًا، ومنع اه الشيطان أن يتمثل جاء ي صفته 

 .لئا يكذب عى لسانه ي النوم  ؛ي صورته
ْيَطاَن َا : »قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  أي هريرة عن  َمْن َرآِي ِي امَنَاِم َفَقْد َرآِي ، َفإِنر الشر

 .()متفق عليه «.َيَتَمثرُل ِي ُصوَرِي 

ومنره روضة من رياض اجنة ، أي كروضة من رياض اجنة  ملسو هيلع هللا ىلصبن بيته  أن ما -99
ي نزول الرمة ، وحصول اخر والسعادة با حصل فيها من اأعال الصاحة ، أو 

 .أن العبادة فيها تؤدي إى اجنة 

                                                 
 (.999( واللفظ له، ومسلم برقم )999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.999( واللفظ له، ومسلم برقم )9599، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9999( واللفظ له، ومسلم برقم )999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
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ي َرْوَضة  ِمْن ِرَياضِ  : »قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  أي هريرة عن  ،  اجَنرةِ  َما َبْنَ َبْيتِي َوِمنَْرِ
 .()متفق عليه «وِمنْري َعى َحْوي

عصمته من الرك ، ومن اخطأ ي جال التبليغ،  ملسو هيلع هللا ىلصومن دائل عظم قدره  -99
وعصمة نسبه من السفاح ، وعصمته من كبائر الذنوب ، وعصمته من رذائل اأخاق : 

                                                
 [ .9 – 9 /النجم]                

أها أوساخ الناس، وهذا  كان  ؛، وعى آل بيته ملسو هيلع هللا ىلصأن الصدقة حرمة عليه  -99
 طهرة للال والشخص . بذها 
لِِب ،  بن ربيعة عبدامطلب َعنْ  َقاَل: اْجَتَمَع َربِيَعُة ْبُن احَاِرِث ، َواْلَعبراُس ْبُن َعْبِد اُمطر

َدَقَة  » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  فقال -وفيه  - َلْو َبَعْثنَا َهَذْيِن اْلُغَاَمْنِ  واهَفَقاَا :  إِنر َهِذِه الصر
َا َا تَ  ،إِنرَا ِهَي َأْوَساُخ النراسِ  دٍ ـَوإِهر ٍد  ،ِحُل لِـُمَحمر  .()مسلمه أخرج« َوَا ِآِل ُمـَحمر

 أعانه عى قرينه من اجن فأسلم ، فا يأمره إا بخر . أن اه  -99
َما ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد إِار َوَقْد ُوِكَل بِِه َقِرينُُه  » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل ال : قال ق ابن مسعود   َعنْ 

اَك َيا َرُسوَل اه ؟ َقاَل :  «ِمَن اِجنِ  اَي ، َوَلِكنر اه َأَعاَننِي َعَلْيِه َفَأْسَلَم ، » َقاُلوا : َوإِير َوإِير
 .()مسلمه أخرج«  َفَا َيْأُمُرِي إِار بَِخْرٍ 

      حريم نكاح زوجاته من بعده أبدًا :  ملسو هيلع هللا ىلصن دائل عظم قدره وم -99
                                  

 [.99 /اأحزاب]        
، أو سب نبيًا من اأنبياء ، فإن عقوبته القتل ، سواء كان مسلًا أو ملسو هيلع هللا ىلصأن من سبه  -95

 كافرًا.
ِِ   َعنْ  ًة َكاَنْت َتْشُتُم النربِير  َع  ،َفَخنََقَها َرُجل  َحترى َماَتْت  ،َوَتَقُع فِيهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنر َهُوِدير

 .(0) أبوداود أخرجه َدَمَها. ملسو هيلع هللا ىلصَفَأْبَطَل َرُسوُل اه   
                                                 

 (.9959( ، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(9999أخرجه أبوداود برقم )صحيح / ( 9)
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لف عنده ختاما  ملسو هيلع هللا ىلصنده التنازع ، فإنه أنه ا ينبغي ع ملسو هيلع هللا ىلصومن دائل عظم قدره  -99
 « ُقوُموا َعنِي َوَا َينَْبِغي ِعنِْدي الترنَاُزعُ  » قال : ، وكثر اللغطعند وفاتهبعض الصحابة 

 .()متفق عليه
           ن رفع الصوت فوق صوته موجب حبوط العمل : إبل 

                                 
 [.9 /احجرات]            
أو  ،أن أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل قتله نبي ملسو هيلع هللا ىلصومن دائل عظم قدره   -99

 قتل نبيًا.
َأَشُد النراِس َعَذاًبا َيْوَم اْلِقَياَمِة  »  :قال ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسوَل  أن  عبداه بن مسعود   َعنْ 

 .() أمد أخرجه «َمِثل  ِمَن امَُمِثلِنَ ـَرُجل  َقَتَلُه َنبِي  ، َأْو َقَتَل َنبًِيا ، َوإَِماُم َضَاَلٍة ، َومُ 
 
 
 

*       *       *       *      * 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.9999، ومسلم برقم ) واللفظ له (999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 .(9999برقم ) أخرجه أمدحسن / ( 9)
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 ملسو هيلع هللا ىلص  حقوق النبي
يقتي توحيده وطاعته، وتعظيمه وتكبره، ومده وشكره،  إن اإيان باه 

 . وعبادته وحده ا ريك له، وغر ذلك من احقوق العظمى الواجبة ه 
، وتصديقه ، وطاعته ، وغر ذلك تباع يقتي توحيده باا ملسو هيلع هللا ىلصوكذا اإيان بالرسول 
 . ملسو هيلع هللا ىلص من احقوق الواجبة له

   : حقوق اه  أداء هو الركن اأعظم  من الدين بعد ملسو هيلع هللا ىلصام بحقوق النبي والقي

 [ .99 آل عمران/ ]             
، ُقْلنَا : مَِْن ؟ َقاَل :  «الِديُن النرِصيَحةُ » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  قالَقاَل:   يعن ميم الدارو
ِة امُ ، َولِكَِتابِِه ، ه » تِِهمْ َولَِرُسولِِه ، َوأَِئمر  .()مسلمه أخرج« ْسلِِمَن َوَعامر

  تكون بتحقيق اأمور اآتية : ملسو هيلع هللا ىلصوالنصيحة لرسول اه 
ا أخر .. وطاعته ديقه فيالتصديق برسالته ونبوته .. واإيان بكل ماجاء به .. وتص

جتناب ما هى عنه وزجر .. وأا نعبد اه إا بارع .. ونرته حيًا فيا أمر .. وا
وتعظيم سنته .. وميتًا .. وموااة من وااه .. ومعاداة من عاداه .. وتعظيمه وتوقره .. 

ها .. والتلطف .. وبث دعوته .. ونر ريعته .. والتفقه ي معاني وإحياء دينه وطريقته
وتعليمها .. والدعوة إليها.. والذب عنها .. والتأدب عند قراءَا .. ي تعلمها 

وإعظامها وإجاها .. ونفي التهمة عنها .. وعدم الكام فيها بغر علم .. وإجال 
                 نتساهم إليها أهلها ا

 .[ 5 – 9 /الفتح ]              
..  ملسو هيلع هللا ىلصالتخلق بأخاقه الكريمة .. والتأدب بآدابه اجميلة .. وحبته  ملسو هيلع هللا ىلصن حقوقه وم

وحبة آل بيته .. وحبة أصحابه .. وجانبة من ابتدع ي دينه .. وهجر من تعرض 
 أحد من أصحابه .

                                                 
 .(99برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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والتسليم أمره .. وبذل النفوس واأموال دونه ي حياته ..  اانقياد  ملسو هيلع هللا ىلصومن حقوقه 
                            : عد موته وإحياء سنته ب

 [ . 99/اأحزاب]                         جئ   
   .ملسو هيلع هللا ىلصتبع نبيه اؤمن حقًا من أداها كا جاءت ي القرآن والسنة، وكثرة، وام ملسو هيلع هللا ىلصوحقوقه 

 ي مسة أمور جمع احقوق كلها :
وي أقواله احسنة .. وي أعاله  ..رهي نيته وفكو ..ي توحيده وإيانه ملسو هيلع هللا ىلص اتباعه

 .الصاحة .. وي أخاقه الكريمة 
كا جاءت ي القرآن والسنة ، وقد أحصينا منها ثانية عر  ملسو هيلع هللا ىلص وهذه حقوق النبي 

عام ، وأحسن العمل بموجبها أن يرزقنادائها ، وأأن يعيننا عى  حقًا ، نسأل اه 
 . الناس ها
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 ملسو هيلع هللا ىلص بالنبياإيان  -1
اإيان باأنبياء والرسل أحد أركان اإيان الستة كا ي حديث جريل أنه سأل 

، َوَماِئَكتِـِه، َوُكُتبِـِه، َوُرُسلِـِه، َوالَيوِم اآِخِر، ٬ُتْؤِمَن بِا َأنْ »عن اإيان فقال :  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
هِ   .()أخرجه مسلم «َوُتْؤِمَن بِالَقَدِر َخْرِه َوَرِ

       هو التصديق بنبوته ، وبا جاء به من الرسالة :  ملسو هيلع هللا ىلصن بالنبي واإيا
                             

 . [ 99 /احجرات]         
     باإيان باه ورسوله ي آيات كثرة كا قال سبحانه : وقد أمرنا اه 

                
  . [999 /النساء ]                     

                    وقال سبحانه : 
 .[ 999 /اأعراف]           

                     وقال جل جاله : 
 .[ 5 – 9 /الفتح]               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.9برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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 فيا أخر ملسو هيلع هللا ىلص تصديقه  -2

 هو شطر اإيان به ، فإن اإيان به له ركنان: جاء به من ربه فيا  ملسو هيلع هللا ىلصتصديق النبي 
      ما جاء به من اأوامر : اانقياد تصديق ماجاء به من اأخبار .. و

                         

  .[99/النساء]       
واإيان ، يتضمن التصديق بكل ماجاء به من أمور التوحيد  ملسو هيلع هللا ىلصوتصديق النبي 

            والرائع واأحكام ، واأخبار واآداب : 

 .[ 9 /اجمعة]                                
         :  اتباعهحق جب اإيان به ، وتصديقه ، و من الوحي ملسو هيلع هللا ىلص فكل ماجاء به 

                                             
 [ 9 – 9 /النجم]          

أصدق  ملسو هيلع هللا ىلصجاء بالوحين القرآن والسنة ، وما أصدق احديث ، وهو  ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي 
          اخلق ، ومن آمن به فيجب عليه أن يصدق با جاء به : 

 .[ 99 /النحل]            
من به حق آ، فقد بكر الصديق وصدقه من هذه اأمة أبو  ملسو هيلع هللا ىلصوأعظم من آمن به 

، فهو أفضل هذه اأمة  ملسو هيلع هللا ىلصتبعه ي كل ماجاء به ااإيان ، وصدقه حق التصديق ، ثم 
    :لك سمي أبوبكر الصديقذ، ولاتباعهل إيانه وتصديقه و، لكاملسو هيلع هللا ىلصبعد نبيها 

 [ .99 /الزمر]            
ي الدنيا واآخرة ، ونكون من يرافقه ونصدقه، ونتبعه ، لنسعد  ملسو هيلع هللا ىلصفعلينا أن نؤمن به 

                   :  مع اأنبياء وامؤمنن ي اجنة
                        

 .[ 99 – 95 /النساء]                 
اءَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اه  عن أي سعيد اخدري و ْوَن َأْهَل إنر َأْهَل اجَنرِة َلَيَرَ

ِق َأِو  اَءْوَن الَكْوَكَب الُدِرير الَغابَِر ِمَن اأُُفِق ِمَن امْرِ الُغَرِف ِمْن َفْوِقِهـْم، َكَا َتَرَ
 ، ، قالوا يا رسول اه: تلك منازل اأنبياء ا يبلغها غرهم«امْغِرِب لَِتَفاُضِل َما َبْينَـُهـمْ 
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ِِ »قال:  ُقوا امُْرَسلِنَ  ٬بَِيِدِه، ِرَجال  آَمنُوا بِاَبَى، َوالرِذي َنْف  .()متفق عليه «.َوَصدر

التكذيب والشك واإعراض ، وذلك كله من نواقض  ملسو هيلع هللا ىلصوضد التصديق للنبي  
                             تصديقه : 

 .[999 /النساء ]                  
                ينجو من عقوبة ذلك : فليحذر العبد من ذلك ، ل

  [ . 99/النور]                    
 فيا أمر ملسو هيلع هللا ىلصطاعته  -3

ة ، وقد قرن اه طاع يقتي طاعته ي كل ماجاء به من ربه  ملسو هيلع هللا ىلص اإيان بالرسول
      فقال سبحانه : ملسو هيلع هللا ىلص رسوله بطاعته ي آيات كثرة تأكيدًا لوجوب طاعته

                                                        
 . [95 /النساء ]                    

 . [999 /آل عمران]                وقوله سبحانه :  
                            وقوله سبحانه :

 . [ 99 /آل عمران ]
 ي ثاثن موضعًا من القرآن الكريم . ملسو هيلع هللا ىلصاه طاعة الرسول وقد ذكر 

   بقوله :  أخروأكد بأن من أطاع الرسول فقد أطاع اهو وأعلم اه تعاى

 .  [99 /النساء]              
إنا جاء هذا الدين من عند اه ، فهو مبلغ عن اه ، وم يأت بيء من  ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول 

                                              فسه كا قال اه له : عند ن
 .[  999 /الكهف ]                             

                    وقال سبحانه:

 [  .99 /امائدة ]             
   فقال سبحانه :  ،ه ، وطاعة رسوله ، وطاعة أوَ اأمربطاعت وقد أمر اه 

                                         
 . [95 /النساء]                           

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



999 
 

ستقااً ، اجب  ملسو هيلع هللا ىلصفأعاد سبحانه ) أطيعوا ( مع الرسول إعامًا بأن طاعة الرسول 
بت طاعته ، سواء كان ما أمر به ي القرآن ، أو م يكن فيه ، فإنه أوي فإذا أمر وج

 القرآن ومثله معه وهي السنة .
ستقااً ، بل حذف الفعل ) أطيعوا ( ، وجعل اوم يأمر اه تعاى بطاعة أوَ اأمر 

وجبت طاعته ، طاعهتم ضمن طاعة اه ورسوله ، فمن أمر منهم بطاعة اه ورسوله 
 مر منهم بخاف  ما جاء عن اه ورسوله فا سمع له وا طاعة .ومن أ

اَعُة ِي  ،اها َطاَعَة ِي َمْعِصَيِة  » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  قالَقاَل:   عِ َعنْ  إِنرَا الطر
 .()متفق عليه« ْعُروِف امَ 
« َعزر َوَجلر اه َمْخُلوٍق ِي َمْعِصَيِة ـَا َطاَعَة لِ  » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  قالَقاَل:   عِ َعنْ و

 .() أمد أخرجه
م هم العلاء واأمراء ، فالعلاء واة أمرنا ي بيان هجب طاعت لو اأمر الذينووأ

 ريعة اه ، واأمراء واة أمرنا ي تنفيذ ريعة اه عى عباد اه .
وي  والنجاة والسعادة ، نوي طاعة العلاء واأمراء ي غر معصية اه اأم

 .معصيتهم الفتن واخوف والشقاوة 
 تنازع ي اأمور بالرد حلها إى اه والرسول فقال سبحانه :عند ال وأمرنا اه 

                                           
   . [95 /النساء]                             

فسه ي هو الرد إليه ن ملسو هيلع هللا ىلصفالرد إى اه سبحانه هو الرد إى كتابه ، والرد إى الرسول 
 إى سنته بعد وفاته .الرد حياته ، و

أمره :  اانقياد رضا والتسليم، وبال ملسو هيلع هللا ىلصفيجب علينا ميعًا تلقي كل ماجاء به الرسول 
                                       

  . [ 9/احر ]
أمره وهيه بقوله هتداء هديه ، وتعظيم ، واا ملسو هيلع هللا ىلصوطاعته  اتباعهب اه  وقد أمرنا
                      سبحانه : 

 . [ 999 /اأعراف ]        
                                                 

 لفظ له.وال (9999( ، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9959برقم )أخرجه أمد صحيح / ( 9)
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 :وأخر اه سبحانه أن الفوز والسعادة ي الدنيا واآخرة فقط بطاعة اه ورسوله
 . [ 99 /اأحزاب]                        

النصوص النبوية التي فيها احث طاعته، وتواترت  بعى وجو ملسو هيلع هللا ىلصوأكد النبي 
 .لسنته ، وعدم خالفة أمره  اانقياد ، و اتباعهيد عى وجوب طاعته ووالتأك

تِ  » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  قالَقاَل:   عن أي هريرة نرَة إِار َمْن َأَبى ، ي َيْدُخُلوَن اجَ ُكُل ُأمر
نرَة ، َوَمْن َعَصاِي َفَقْد اَل : َمْن َأَطاَعنِي َدَخَل اجَ ، َوَمْن َيْأَبى ؟ ، قَ اه  َقاُلوا : َيا َرُسوَل 

 .() أخرجه البخاري« َأَبى
، َوَمْن اه  َمْن َأَطاَعنِي َفَقْد َأَطاَع  » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  قالَقاَل:    عن أي هريرةو

 ََ  .()متفق عليه« اه  َعَصاِي َفَقْد َع
 َذُروِي َما َتَرْكُتُكْم ، َفإِنرَا َهَلَك َمْن َكانَ  » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  قالَقاَل:    عن أي هريرةو

ٍء َفْأُتوا ِمنُْه َما َقْبَلُكْم بَِكْثَرِة ُسَؤاه ْم َواْختَِافِِهْم َعَى َأْنبَِياِئِهْم ، َفإَِذا َأَمْرُتُكْم بَِيْ
ٍء َفَدُعوهُ اْسَتَطْعُتْم ، َوإَِذا   .() أخرجه مسلم« َهَْيُتُكْم َعْن َيْ

كل حال ،  لسنته، وامسارعة إى طاعته ي اانقياد فيجب عى كل مسلم 
 ستجابة أمره إذا علم به .واا
ِِ َفَدَعاِي النربُِي  َقاَل:  َأِي َسِعيِد ْبِن امَُعىر  َعنْ  َفَلْم ُأِجْبُه، ُقْلُت َيا  ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت ُأَص

. َقاَل  ِِ ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم مَا  "َأَمْ َيُقْل اه» : َرُسوَل اه إِِي ُكنُْت ُأَص اْسَتِجيُبوا ه َولِلرر
 «؟ْخُرَج ِمْن اَمْسِجدِ ـُقْرآِن َقْبَل َأْن تَ الَأَا ُأَعِلُمَك َأْعَظَم ُسوَرٍة ِي »ُثمر َقاَل:   «"يـُحييُكم

إِنرَك ُقْلَت َأَُعِلَمنرَك َأْعَظَم ُسوَرٍة  اه،َرُسوَل  َيا :َنا َأْن َنْخُرَج ُقْلُت َفَلار َأَردْ  ،َفَأَخَذ بَِيِدي
ْبُع امَ َعامَِنَ الَرِب  هْمُد احَ ». َقاَل: ُقْرآنِ الِمْن  ِذي الُقْرآُن الَثاِي وَ ، ِهَي السر َعِظيُم الر

 .(0) أخرجه البخاري« ُأوتِيُتُه 
        :وا به عن رهم ؤأرسل رسله ليطاعوا فيا جا واه سبحانه إنا

                              
 . [ 99 /النساء ]                       

                                                 
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.9999لفظ له ، ومسلم برقم )وال( 9599، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(9999) برقم أخرجه البخاري( 9)
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، ليسعدوا ويفلحوا كا ذكر اه ي  موالرسل أمروا أقوامهم بطاعتهوميع اأنبياء 
        ه : مقال لقو رسول ّل وغرهم ،  وك سورة الشعراء عن نوح وهود وصالح

 . [999 – 999 /الشعراء ]                
 كل ما جاء ي سنته ، والتأي به ي مسة أمور :اتباع تكون ب ملسو هيلع هللا ىلصوطاعة الرسول 

ي توحيده وإيانه ، وي نيته وفكره ، وي أقواله احسنة ، وي أعاله الصاحة ، 
                             كريمة : وي أخاقه ال

 . [99 /اأحزاب]     
               وطاعته دليل عى حبة اه لعبده كا قال سبحانه :  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي اتباع و

 .[ 99 /آل عمران]                   
يثمر حبة اه للعبد ، وهذه  ملسو هيلع هللا ىلص لالرسواتباع و،  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول اتباع توجب  فمحبة اه 

أعظم ، فليس الشأن أن حب اه فقط ، بل الشأن كل الشأن أن حبك اه ، وا حبك اه 
ظاهرًا وباطنًا ، وصدقته خرًا ، وأطعته أمرًا ، وآثرته طوعًا ،  ملسو هيلع هللا ىلص رسولهتبعت اإا إذا 

 .ى طاعة غره وقدمت حكمه عى حكم غره ، وحبته عى حبة غره ، وطاعته ع
طاعته ، وهذا أعقب اه تعاى آية امحبة بآية اأمر   ملسو هيلع هللا ىلصومن لوازم حبة الرسول 
                           بطاعة اه ورسوله فقال : 

 .[ 99 /آل عمران] 
عة الطيبة حصل بالطاعة فيها حياة القلوب واأرواح،واحياة الناف ملسو هيلع هللا ىلصوطاعة الرسول 

           ستجابة ه ورسوله كا قال سبحانه: اوا
                        

 .[99/اأنفال] 
فهم هم أحياء وإن ماتوا ، ومن م يستجب اب ه والرسول ظاهرًا وباطنًا فستجافمن 

 .أموات وإن كانوا أحياء اأبدان
، فيجب عى اخلق طاعته  ملسو هيلع هللا ىلصل اه هو رسو أكمل الناس حياة ، وأسعدهم حياةو
أمره ، أن كل ماجاء به ودعا إليه فيه أكمل احياة ، فمن أطاعه فيا جاء به  اانقياد و

حيا وحسنت حياته ، ومن فاته جزء ما جاء به فاته جزء من احياة ، ومن أعرض عا 
              جاء به فهو ميت بن اأحياء : 
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  .[999 /اأنعام] 
: أو معصيته كا قال سبحانه  ملسو هيلع هللا ىلصسأل يوم القيامة عن طاعة الرسول وكل أحد سوف يُ 

 .[ 99 /القصص ]                  
ه أجره وأرضاه ، وأدخله اجنة يوم القيامة ونال من رب فمن أطاع اه ورسوله 

                      : وثوابه
  .[99 /النساء ]                       

                      : ملسو هيلع هللا ىلصوهؤاء رفقاؤه وجلساؤه 
                       

 .[ 99 – 95 /النساء]               
خط اه عليه ، فشقى ي الدنيا ، وأدخله النار يوم القيامة : سومن عَ اه ورسوله 

                           
  .[99 /النساء ]      

                  : تباعهأبليس وجنود إوهؤاء 
                       

 . [59 – 59 /الشعراء ]
     ه ورسوله فسوف يندم أشد الندم حن اينفع الندم : وكل من عَ ا

                                             
                            

 . [95 – 99 /الفرقان] 
ه وأهل فالناس ي هذه الدنيا إما أحياء أو أموات ، أو مؤمنون وكافرون ، أو أهل طاع

               ، ولكل درجات أو دركات ما عملوا :  ةمعصي
                                 

                                                                     
 [ . 999-999/طه]               



999 
 

ِِ َوَمَثَل َما َبَعَثنَِي  إِنر  » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  قالَقاَل:  وعن أي موسى  بِِه ، َكَمَثِل اه  َمَث
ُعْرَياُن الَش بَِعْينَير ، َوإِِي َأَنا النرِذيُر يْ َيا َقْوِم ، إِِي َرَأْيُت اجَ َرُجٍل َأَتى َقْوَمُه ، َفَقاَل : 

َبْت َطاِئَفة  ِمنْ  ُهْم، َفالنرَجاَء، َفَأَطاَعُه َطاِئَفة  ِمْن َقْوِمِه، َفَأْدَجُوا َفاْنَطَلُقوا َعَى ُمْهَلتِِهْم ، َوَكذر
َتاَحُهْم ، َفَذلَِك َمَثُل َمْن َأَطاَعنِي ْيُش ، َفَأْهَلَكُهْم َواْج وا َمَكاَهُْم َفَصبرَحُهُم اجَ َفَأْصَبحُ 

َبَع َما ِجْئُت بِِه ، َوَمَثُل َمْن َعَصاِي وَ  َب َما ِجْئُت بِِه ِمَن احَ َواتر  .()متفق عليه« ِق َكذر
عنهم ،  اه هم الصحابة ري ملسو هيلع هللا ىلصوأكمل الناس طاعة وحبة واتباعًا لرسول اه 

      :  تبعوهم بإحسان من هذه اأمةاوالذين 

                

 . [999 /التوبة ]                  
الذين ري اه عنهم ورضوا عنه، يدورون مع النصوص حيث دارت، وحكمون هؤاء 

وحكمون عى الرجل أنه عى الراط امستقيم ما كان ها عى أنفسهم وعى غرهم ، 
                                  :  عى اأثر

                             

 .[ 99 – 99 /الزمر] 
م ما جاء به ، اتباعه، وحسن طاعتهم له ، وصدق  ملسو هيلع هللا ىلصنقياد الصحابة لنبيهم اوكال 

 .، وحذر من سبهم ملسو هيلع هللا ىلصفقد أثنى عليهم 
ا َتُسُبوا َأْصَحاِي، ا َتُسُبوا َأْصَحاي، : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  عن أي هريرة 

ِذي َنْفس  «.ـْم َوا َنِصيَفهُ ي بَِيِدِه، َلْو َأنر َأَحَدُكْم َأْنَفَق ِمْثَل ُأُحٍد َذَهبًا َما َأْدَرَك ُمدر َأَحِدهِ ـَفَوالر
 .()متفق عليه

ِذيَن َيُلوَهُمْ »  :ملسو هيلع هللا ىلص النبي قالاَل: قَ   بن حصن عمران  َعنْ و ُكْم َقْرِي ، ُثمر الر ُثمر  ،َخْرُ
ِذيَن َيُلوَهُمْ   .() متفق عليه « الر

هذه امنزلة العظيمة ، وامكانة العالية ، وهي من أعظم  ملسو هيلع هللا ىلصوما كانت طاعة الرسول 
 .اهراً  وباطناً  ، قواً وعماً أسباب حبة اه لعبده ، فحري بنا أن نجتهد لتحقيقها ي حياتنا ظ

 
                                                 

 لفظ له.وال (9999( ، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (، واللفظ له.9999(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 .(9999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
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 وهذه أمها : كثرة ملسو هيلع هللا ىلصواأسباب امعينة عى طاعة الرسول 
فتقار واحاجة إليه ، بأن ، وأن يترع بن يديه ، ويظهر ااأن يلجأ العبد إى ربه  -9

، وحسن التعامل با جاء به ،  ملسو هيلع هللا ىلصهديه الراط امستقيم ، ويعينه عى طاعة الرسول 
                  سلم ي كل صاة : وهذا دعاء ام
 .[ 9 – 9 /الفاحة]      

 ، ومن اشتبه عليه احق ، أو أخفي عليه ، أو كله بِن  ملسو هيلع هللا ىلصواحق الذي جاء به الرسول 
ربه أن هديه للحق كا كان  وبفهمه اخاص ، بل يدع يستقلأشكل عليه فهمه ، فا 

                                   :  ملسو هيلع هللا ىلصيفعل النبي 
 .[ 99 /يونس]            

                 

 .[99 /غافر]    
ْمَن َأيعن و ٍء َكاَن َنبُِي ُأمر امُ  َعاِئَشةَ  ُت الَس  َقاَل:  َسَلَمَة ْبن َعْبِد الرر اه  ْؤِمنَِن بَِأِي َيْ

 ؟َيْفَتتُِح َصَاَتُه إَِذا َقاَم ِمْن اللرْيلِ  ملسو هيلع هللا ىلص
ْيِل اْفَتَتَح َصَاَتهُ  َقاَلْت: َكاَن إَِذا اِئيَل   اللرُهمر َربر  » َقاَم ِمْن اللر افِيَل   َوِميَكاِئيَل   َجْرَ  ،َوإِْرَ

َاَواِت   َهاَدةِ الَعاِمَ  ،ْرضِ اأَ وَ  َفاطَِر السر ُكُم َبْنَ ِعَباِدَك فِيَا َكاُنوا  ،َغْيِب َوالشر َأْنَت َحْ
اٍط  ،ِق بِإِْذنَِك  مَِا اْخُتلَِف فِيِه ِمْن احَ اْهِدِي  ،ْخَتلُِفونَ ـفِيِه يَ  َ ِِ ِْدي َمْن َتَشاُء إَِى  ََ َك  إِنر

 .()أخرجه مسلم «ُمْسَتِقيمٍ 
 الكريم . تدبر القرآن  -9

كل خر ، وحذره  عىفمن تدبر آيات القرآن الكريم ، وتأملها حق التأمل ، دله القرآن 
     من كل ر ، ومأ قلبه باإيان ، وأوصله إى ماحبه اه ويرضاه : 

 .[ 99 /حمد ]               
، وإى رضوانه، إى اه له الطريق اموصلةوالقرآن فيه تبيان كل يء ، ومن تدبره بان 

            :وإى جنته، وإى رمته

 .[ 999 /اأنعام ]          
                                                 

 (.999برقم ) أخرجه مسلم( 9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12031
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  واستبان له الطريق امعوج اموصل إى عذاب اه، وإى نار اه اموقدة : 
                         

 [ .99 /التوبة]             
            :فهؤاء أهل اجنة

                  

 [ .99 /التوبة ]    
 صحبة العلاء الربانين ، وحضور جالسهم . -9

صحبة العلاء واأخيار، أن  اتباعهو ملسو هيلع هللا ىلصاأسباب التي تعن عى طاعة الرسول من أعظم 
مله عى ذلك، وإن كان اتباع وسنة الصاحب ساحب وقائد ، فإن كان الصاحب صاحب 
      الصاحب صاحب بدعة وفسوق مله عى ذلك : 

                   

 . [99 /الكهف ]            
           اه عباده بلزوم بيئة اإيان والتقوى فقال :  أمروقد 

   .[995 /التوبة]           
         وحذر سبحانه من بيئة اأهواء والفجور والفسوق فقال : 

                 

 .[ 99 /اأنعام]        
 والرجل دائًا عى دين خليله ، فلينظر أحدكم من خالل .

َا  : »قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي عن أي موسى  الِِح َواجَ  إِنر ْوِء، َمَثُل اجَلِيِس الصر لِيِس السر
ا َأْن يُ ِكِر ، َفَحاِمُل امِ الافِِخ ْسِك َونَ َكَحاِمِل امِ  ا ـْسِك إِمر ا َأْن َتْبَتاَع ِمنُْه ، َوإِمر ْحِذَيَك ، َوإِمر

ا َأْن يُ الَد ِمنُْه ِرًحا َطِيَبًة ، َوَنافُِخ َأْن َجِ  ا َأْن َجَِد ِرًحا َخبِيَثةً ـكِِر ، إِمر  «.ْحِرَق ثَِياَبَك ، َوإِمر
 .()متفق عليه

ُجُل َعَى ِديِن َخِليلِِه ، َفْلَينُْظْر  ملسو هيلع هللا ىلص: » اهَقاَل : َقاَل َرُسوُل    َأِي ُهَرْيَرةَ  َعنْ  الرر
 .()أخرجه أبوداود والرمذي « َخالُِل ـَأَحُدُكْم َمْن يُ 

                                                 
 ( واللفظ له.9999(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9999برقم ) وأخرجه الرمذي،  (9999برقم ) أبوداودأخرجه حسن/( 9)
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 وزجر ملسو هيلع هللا ىلصجتناب ماهى عنه ا -4

بطاعة اه  معصيته ، وكا أمر اه  ملسو هيلع هللا ىلصالطاعة ضد امعصية ، وضد طاعة النبي 
 كذلك عن معصية اه ورسوله ي آيات كثرة . ورسوله ، فقد هى

             قال اه تعاى : 

 . [99 /النساء]       
                           وقال اه تعاى :

 . [99 /اأحزاب]                 
                               وقال اه تعاى :

                                               
 . [95 – 99 /الفرقان ]          

                            وقال اه تعاى :
 .[ 999 /النساء ]                    

                         وقال اه تعاى :
                                    

 . [ 99 /النور]        
ٍء َفْأُتوا ِمنُْه َما إَِذا .. » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  قالَقاَل:    وعن أي هريرة َأَمْرُتُكْم بَِيْ

ٍء َفَدُعوهُ   .() أخرجه مسلم« اْسَتَطْعُتْم ، َوإَِذا َهَْيُتُكْم َعْن َيْ
 سبب للعقوبة ي الدنيا قبل اآخرة . ملسو هيلع هللا ىلصومعصية الرسول 

 :ملسو هيلع هللا ىلصاه بِِشَالِِه، َفَقاَل َرُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص اه َأنر َرُجًا َأَكَل ِعنَْد َرُسوِل   بن اأكوع عن سلمة

َقاَل: َفَا َرَفَعَها  .كِْرُ الَما َمنََعُه إِار «َا اْسَتَطْعَت  »َقاَل:َاَأْسَتِطيُع ، َقاَل: « ُكْل بَِيِمينَِك  »
 .()مأخرجه مسل .إَِى فِيهِ 

اِعِدِي ـَأِي ُح  َعنْ و َفَلار َأَتْينَا   -وفيه  -َغْزَوَة َتُبوَك  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل : َغَزْوَنا َمَع النربِِي    َمْيٍد السر
 َ ْيَلَة ِريح  َشِديَدة  َفَا َيُقوَمنر َأَحد  ، َوَمْن َكاَن َمَعُه َبِعر  َتُبوَك ، َقاَل : َأَما إِهر ا َسَتُهُب اللر

                                                 
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4374
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4374
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 .()متفق عليه .َقْتُه بَِجَبِل َطِيٍء الَفْلَيْعِقْلُه ، َفَعَقْلنَاَها ، َوَهبرْت ِريح  َشِديَدة  ، َفَقاَم َرُجل  فَ 
 أربعة أنواع :ملسو هيلع هللا ىلص ومعصية النبي 
 بائر .. وبدع .. وكفر .صغائر .. وك

 .فالصغرة كل ذنب م يرد فيه حد الدنيا ، وا وعيد خاص ي اآخرة -9
جعلها كبرة، وحقرات الذنوب جتمعن ، ،وعدم التوبة منهاواإِارعى الصغرة

                    عى العبد حتى هلكنه : 

 [  .9 /الطاق]         

ة كل ذنب ورد ي القرآن أو السنة ي حق فاعله لعنة أو غضب أو حد أو والكبر -9
وعيد بالنار كالربا والزنا، والظلم والكذب، والَقة ورب اخمر، وقطيعة اأرحام 

 ونحو ذلك .

ي  وصاحب الكبرة إذا م يتب يكون حت امشيئة ي اآخرة ، إن شاء اه عذبه
             ن شاء غفر له : ، وإالنار بقدر ذنبه ثم أخرجه

 .[ 99 /النساء ]                  
لينجو من  ؛ملسو هيلع هللا ىلصالرسول اتباع و، والواجب عى امسلم احذر من الصغائر والكبائر

              العقوبة ، وتسلم له دنياه وآخرته : 

  . [9 /احر]            
    :  عتقاد أو عبادة ي الدين م تأت به الريعةااث والبدعة هي إحد -9

                 

 .[ 999 /النساء ]     
َمْن َأْحَدَث ِي َأْمِرَنا هذا َما »  :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  َقاَل : تَقالَ عائشة ري اه عنها  َعنْ و

 .() متفق عليه «  َلْيَس ِمنُْه َفُهَو َرد  
يء من نواقض اإسام كعبادة غراه من اأنبياء والصاحن، رتكاب ا هولكفر وا -9

ستهزاء بالدين ، أو اا أو عبادة اأصنام من أشجار وأحجار ، أو سب اه أو رسوله ، أو
 ووجوب الصاة والزكاة، رد يء من الدين معلوم بالرورة كاإيان باه ورسوله

                                                 
 (.9959واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 .(9999، ومسلم برقم ) (9959برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)



999 
 

          ونحو ذلك من النواقض : 

               

 .[ 999-999 /النساء]                
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 : 

 . [99 /سبأ ]                            
       :  فقال اتباعهوقد حذرنا اه سبحانه من طاعة الشيطان و

                                   
 .[ 999 /البقرة]

 بأنواعها اأربعة السابقة ثمرة ثاثة أمور :  ملسو هيلع هللا ىلصودوافع معصية الرسول 
 .بالرأي .. التقليد اأعمى  اهوى .. القولاتباع 

           :هوى النفس يقود إى أنواع امعاي اأربع كلها اتباع ف -9
                                           

 .[ 99 /ص]                       
ًا ، ويقود كذلك إى رتكاب الصغائر كالنظرة احرام مثااهوى يقود إى اتباع ف
رتكاب الكبائر كالكذب والغيبة وأكل الربا والزنا ورب اخمر ونحو ذلك من ا

 رتكبها .اورد ي شأها الوعيد الشديد من  امعاي التي
اهوى يقود إى الوقوع ي البدع امكفرة وغر امكفرة ، والبدع القولية والعملية : اتباع و

   جئ                      

 . [99 /القصص]  
هوى النفس يقود كذلك إى الكفر ، فقد يعرف اإنسان احق ثم يعرض عنه ، اتباع و

ويكفر به ، تقليدًا آبائه وعشرته كا فعل أبو طالب حن رفض الدخول ي اإسام ، 
                وخوفًا من مامة قومه :  ةأنفليس كراهية للحق ، ولكنه 

                            

 .[ 99 /لقان]
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ستكبار عن احق ، ورد اأمر عى اآمر ، كا فعل هوى النفس يقود إى اااتباع و
               إبليس حن أمره اه بالسجود آدم فامتنع : 

 .[ 99 /البقرة]                   
حسدًا للعرب أن  ملسو هيلع هللا ىلصاهوى يقود اإنسان إى احسد ، كا رد اليهود دعوة النبي باع اتو

       :  همأنه نبي كا يعرفون أبناءخرج منهم نبي، وإا فإهم يعرفون 
 [ . 999/البقرة]                            

 نص ه مستند صحيح منامقصود به الرأي الباطل الذي ليس لو :القول بالرأي -9
عجاب بالعقل، وتقديم ما يستحسنه العقل اس صحيح، وإنا مستنده اإرعي أو قي

 عى النقل، أو القياس اخاطئ، أو ااستحسان .

أن العقل يقول ا يزيده غمسه ي اماء  ؛عجاب بالعقل مثًا رد حديث الذبابفاإ
 ث .معنى احديصحة ، ولكن الطب احديث أكد إا داءً 

إَِذا َوَقَع الُذَباُب ِي إَِناِء َأَحِدُكْم َفْلَيْغِمْسُه » : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهَأنر َرُسوَل  عن أي هريرة 
 .()البخاريه أخرج  «َخِر َداءً اآَوِي  ،َفإِنر ِي َأَحِد َجنَاَحْيِه ِشَفاءً  ،ْحهُ ُثمر لَِيْطرَ  ،ُكلرهُ 

 وأما القياس اخاطئ فيقع فيه من ا يعرف ضوابط القياس الرعي الصحيح.
 ستحسان فغالبه استحسان م تأت به الريعة،وهوما يعرف بالبدع، ومن أمثلة ذلك: وأما اا

َيْسَأُلوَن َعْن  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء َثَاَثُة َرْهٍط إَِى ُبُيوِت َأْزَواِج النربِِي  قال:  َمالٍِك  َأَنس ْبنعن 
ُْم َتَقاُلوَها َفَقاُلوا ،ملسو هيلع هللا ىلصِعَباَدِة النربِِي  وا َكَأهر َقْد ُغِفَر َلُه  ملسو هيلع هللا ىلصِمْن النربِِي  َوَأْيَن َنْحنُ  :َفَلار ُأْخِرُ

رَ  َم ِمْن َذْنبِِه َوَما َتَأخر  .َما َتَقدر
ْيَل َأَبًدا :َقاَل َأَحُدُهمْ  ِِ اللر ا َأَنا َفإِِي ُأَص   .َأمر
ْهَر َوَا ُأْفطِرُ  :َوَقاَل آَخرُ    .َأَنا َأُصوُم الدر
ُج َأَبًدا.َساَء َفَا َأَنا َأْعَتِزُل النِ  :َوَقاَل آَخرُ   َأَتَزور

ِذيَن ُقْلُتْم َكَذا َوَكَذا:»إَِلْيِهْم َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصاه  َفَجاَء َرُسوُل   ،هإِِي َأَْخَشاُكْم اه َأَما وَ  ،َأْنُتْم الر
ِِ َوَأْرُقدُ ، َلكِنِي َأُصوُم َوُأْفطِرُ  ،َوَأْتَقاُكْم َلهُ  ُج النَِساءَ  ،َوُأَص َب َعْن ُسنرتِي َفَمْن َرغِ  ،َوَأَتَزور
 .() متفق عليه «َفَلْيَس ِمنِي

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

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10559&idto=10560&bk_no=52&ID=3234#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10559&idto=10560&bk_no=52&ID=3234#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10559&idto=10560&bk_no=52&ID=3234#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
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ولكان ، عند امسح ولو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخف أوى بامسح من أعاه
 ترك التيمم بالراب أوى من فعله .

والسنة، واحذر من اآراء والبدع، وعدم العمل  علينا ااعتصام بالقرآنفيجب 
             سنة ما ضية : واإفتاء إا بقرآن ناطق أو 

   [ . 999/اأعراف]                  
  هوى النفس اموجود داخل اإنسان : اتباع عظم صنم معبود من دون اه هو فأ

 [ . 99/يوسف]                        
                اهوى:اتباع ورأس الضالة 

 [ . 99/القصص]   جئ                        
          ، وا َالف أمره فتهلك :  ملسو هيلع هللا ىلص فاتبع رسول اهدى

 [ . 99/النور]              
وا محيص لصحته، هو العمل بحكم بدون معرفة دليله، و اأعمى: التقليد -9
             أو غرهم : السوء  علاءإنا تقليد ما عليه اآباء أو و

                                  
 [ .999/امائدة]         

 . ملسو هيلع هللا ىلصاأعمى هو الدافع الثالث من دوافع معصية الرسول والتقليد 
بالدليل الرعي من القرآن والسنة أو أحدما :  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي اتباع والواجب عى امسلم 

                                                    

 [ . 999/الكهف]         
الدليل بتباع قول باطل بدون دليل رعي، واااتباع وخطر التقليد أنه يكمن ي 
 .الرأياتباع و ،التقليدالرعي وسط بن طرفن ما: 
تباع الرأي فيه تقديم العقل عى النقل، وأما ااباع اتوفإن التقليد فيه تعطيل للعقل، 

                فهو تسليم العقل ما يوجبه النقل : 
                                    

 [ . 99/النساء] 
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والواجب عى كل مسلم يشهد )) أن ا إله إا اه، وأن حمدًا رسول اه (( توحيد 
 .بااتباع ملسو هيلع هللا ىلصبعبادته وحده ا ريك له، وتوحيد رسوله  اه

، فا ينتر  ملسو هيلع هللا ىلصوأن يعلم أن أفضل اخلق بعد اأنبياء هم أصحاب رسول اه 
 ملسو هيلع هللا ىلص، فاحق واهدى يدور مع الرسول  ملسو هيلع هللا ىلصعامًا مطلقًا إا لرسول اه  لشخص انتصاراً 

صحاب دون أصحاب غره حيث داروا، أولئك أ ملسو هيلع هللا ىلصحيث دار، ويدور مع أصحابه 
 تباعًا :اأبر هذه اأمة قلوبًا، وأصدقها إيانًا، وأعمقها علًا، وأحسنها  ملسو هيلع هللا ىلصحمد 

                                        
                                   

                               
  [ . 95/الفتح]                     

والعامي من امسلمن عليه أن جتهد ي اختيار العام الرباي الذي يقلده عند النازلة، 
           :  فيختار العام الشديد التمسك بالسنة، الشديد اخوف من اه

 [ . 99/النحل]         
        آخرة فليعتصم بالكتاب والسنة : ادة ي الدنيا وانجاة والسعفمن أراد ال

                              
                                 

 [ . 99-99/فصلت]                               
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 ملسو هيلع هللا ىلصأن ا يعبد اه إا با رع   -5
    واحذر من البدعة ي دينه : ،  م بسنتهااعتصا ملسو هيلع هللا ىلصمن أعظم حقوق النبي 

 . [9 /احر ]                     
 ،ْعَاُل بِالنِيراِت اأَ إِنرَا » :َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهَسِمْعُت َرُسوَل  :َقاَل   طراِب اخَ  ُعَمَر ْبن عن

ْت ِهْجَرُتُه إَِى ُدْنَيا ُيِصيُبَها َأْو إَِى اْمَرَأٍة َينْكُِحَها َفَمْن َكانَ  ،َوإِنرَا لُِكِل اْمِرٍئ َما َنَوى
 .() متفق عليه « َفِهْجَرُتُه إَِى َما َهاَجَر إَِلْيهِ 

َمْن َأْحَدَث ِي َأْمِرَنا هذا َما َلْيَس »  :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  َقاَل : تَقالَ عائشة ري اه عنها  َعنْ 
 .() ق عليهمتف «  ِمنُْه َفُهَو َرد  

َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا  َمْن َعِمَل َعَماً »  :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  َقاَل : تَقالَ عائشة ري اه عنها  َعنْ و
 .() أخرجه مسلم «  َفُهَو َرد  

 «عال بالنياتإنا اأ» ، وحديث عمر  الظاهرةفحديث عائشة هذا ميزان لأعال 
 ام كله يقوم عى هذين اأصلن العظيمن .، ودين اإس الباطنةميزان اأعال 

ه أمر فهو باطل ا ثواب فيه ، وكل عمل ا يكون علي فكل عمل ا يراد به وجه اه 
                                       ه : لماه ورسوله فمردود عى عا

 .[ 999 /الكهف]                          
َذاَت َيْوٍم ُثمر َأْقَبَل َعَلْينَا ملسو هيلع هللا ىلص َصىر بِنَا َرُسوُل اه  قال:   بن سارية ِعْرَباضال وعن

ُقُلوُب ، َفَقاَل َقاِئل  : َيا َرُسوَل الَوَوِجَلْت ِمنَْها  ،نُ ُعُيوالَفَوَعَظنَا َمْوِعَظًة َبِليَغًة َذَرَفْت ِمنَْها 
 .َكَأنر َهِذِه َمْوِعَظُة ُمَوِدٍع، َفَاَذا َتْعَهُد إَِلْينَا ؟ ،اه

هُ  ،ُأوِصيُكْم بَِتْقَوى اه» : َفَقاَل  اَعِة ، َوإِْن َعْبًدا َحَبِشًيا َفإِنر ْمِع َوالطر ُكْم َمْن َيِعْش ِمنْ  ،َوالسر
اِشِدينَ  ى اْختَِاًفا َكثًِرا،َفَعَلْيُكْم بُِسنرتِي َوُسنرِة اخَُلَفاِء امَْهِدِيَن الرر ُكوا  ،َبْعِدي َفَسَرَ َمَسر

اُكْم َومُ  ، ِهَا َوَعُضوا َعَلْيَها بِالنرَواِجذِ  لر َوكُ  ، ْحَدَثٍة بِْدَعة  ـَفإِنر ُكلر مُ ،  ُمورِ اأُ ْحَدَثاِت ـَوإِير
 .(0) أبوداود والرمذي أخرجه  « بِْدَعٍة َضَاَلة  

                                                 
 .(9599، ومسلم برقم ) (9برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(9999، ومسلم برقم ) (9959برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(9999مسلم برقم )  أخرجه (9)
 (.9999برقم )وأخرجه الرمذي  ( وهذا لفظه،9999برقم )أخرجه أبوداود صحيح / ( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5583
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اهوى ، وترك اهدى ، فتح الشيطان للناس أبواب اتباع رى وانتر ي اأمة وإذا است
 والتقليد اأعمى، واآراء الباطلة، والبدع امختلفة.امعاي بأنواعها، 

 من السنة إى البدعة، قلهموينوهذا مربع الر اأعظم الذي يفتك بعقيدة امسلمن ، 
              : ومن اهدى إى الضال

 .[ 99 /البقرة ]        
ْرِ َوُكنُْت َعِن اخَ  ملسو هيلع هللا ىلصاه  َأُلوَن َرُسوَل : َكاَن النراُس َيْس  قال   َيَانِ الُحَذْيَفَة ْبَن وعن 

ِ َخَاَفَة َأْن ُيْدِرَكنِي ، َفُقْلُت  إِنرا ُكنرا ِي َجاِهلِيرٍة َوَر  َفَجاَءَنا اه  َيا َرُسوَل  : َأْسَأُلُه َعِن الرر
َذا اخَْرِ َفَهْل َبْعَد َهَذا اخَ اه   ِ  « َعمْ نَ  » َقاَل :؟ْرِ ِمْن َر  ِهَ ُقْلُت : َوَهْل َبْعَد َذلَِك الرر

 .«َنَعْم َوفِيِه َدَخن  »َقاَل :  ؟ِمْن َخْرٍ 
ْلُت : َفَهْل َبْعَد قُ « َتْعِرُف ِمنُْهْم َوُتنْكُِر  ،َقْوم  َهُْدوَن بَِغْرِ َهْدِيي» َقاَل: ؟ُقْلُت : َوَما َدَخنُهُ 

ْم إَِلْيَها َقَذُفوُه فِيَها  ،ُدَعاة  إَِى َأْبَواِب َجَهنرمَ  َنَعمْ »َقاَل :  ؟ْرِ ِمْن َر  َذلَِك اخَ   «َمْن َأَجاَهُ
 .اِصْفُهْم َلنَ اه  ُقْلُت : َيا َرُسوَل 

َقاَل :  ؟ُمُرِي إِْن َأْدَرَكنِي َذلَِك ُقْلُت : َفَا َتأْ  «ِسنَتِنَا الُهْم ِمْن ِجْلَدتِنَا َوَيَتَكلرُموَن بِ »َفَقاَل : 
َقاَل: ؟ ُقْلُت: َفإِْن َمْ َيُكْن َهُْم َمَاَعة  َوَا إَِمام  « ْسلِِمَن َوإَِماَمُهمْ َزُم َمَاَعَة امُ َتلْ »
َها َوَلْو َأْن َتَعضر بَِأْصلِ الَفاْعَتِزْل تِْلَك » ْوُت َوَأْنَت َعَى َشَجَرٍة َحترى ُيْدِرَكَك امَ  ِفَرَق ُكلر

 .() متفق عليه «َذلَِك 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(9999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
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 ملسو هيلع هللا ىلصتعظيم سنته  -3
قتداء سنته يقتي العمل بريعته ، واا وتعظيم تعظيم سنته، ملسو هيلع هللا ىلصمن أعظم حقوقه 

متثال أوامره، وحكيم كل ما جاء به، والرضا بحكمه، والتسليم له، والسعي ابسنته، و
          ي إظهار دينه ، وتبليغ رسالته للناس ، ودعوَم لإيان به : 

                     

 . [99 /النساء ]    
، أخر، واجتناب ما هى عنه وزجر طاعته فيا أمر، وتصديقه فيا ملسو هيلع هللا ىلصومن تعظيم سنته 

                  وأن ا يعبد اه إا با رع: 
 .[ 5 – 9 /الفتح ]                 

       ، والعمل به ، وتعليمه الناس :  م ما جاء بهتعلُ  ملسو هيلع هللا ىلصومن تعظيم سنته 

 . [ 95 /آل عمران ]                                  
توقر حديثه، والتأدب عند ساعه، والوقار عند دراسته، واإصغاء  ملسو هيلع هللا ىلصومن تعظيم سنته 

  له.والتحفز استباق العمل به،تعظياً  إى حديثه كأنه يتكلم به، وتوقر جلس احديث،
نر ما جاء به ، والذب عن سنته ، والدفاع عنها ، واحب  ملسو هيلع هللا ىلصومن تعظيم سنته 

ستغفار عا وقع من وااوالبغض أجله ، وجهاد من خالفه ، والبعد عن معصيته ، 
                       التقصر ي حقه : 

 . [999 /آل عمران]          
هم وتوقرهم ، إجال العاملن ها ، وامعلمن ها ، وتقدير يقتي ملسو هيلع هللا ىلصوتعظيم سنته 

أهم كالنجوم زينة أهل اأرض ، وعامات هتدي ها الناس  خاصة العلاء منهم؛
إى احق ، ورجومًا أهل البدع والضال ، وهم اأمنة واأمناء عى مراث النبوة : 

 . [99 /طرفا ]                           
           وقال سبحانه عن علمهم وعبادَم : 

   جئ                           

 . [5 /الزمر] 
                                     : وقال 

 . [95 /الرعد] 
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 ملسو هيلع هللا ىلصالتحاكم إى ريعته  – 2
حاكم إى ريعته ، والرضا بحكمه ، والتسليم أمره : الت يقتي ملسو هيلع هللا ىلصاإيان بالنبي 

                          

 . [99 /النساء ]         
َرًبا، اه َذاَق َطْعَم اِإيَاِن، َمْن َرِيَ بِ » قال: ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  أن وعن العباس 

ٍد َوبِاِإْسَاِم ِدينًا، َوبِ   .()مسلمه أخرج « ًا َرُسوُمـَحمر
التام، لكل ما حكم به اه ورسوله، وليس ي اانقياد هذا جب التسليم الكامل، و

 والتسليم، لكل ما جاء ي الريعة: ، واانقياد ختيار  بل الواجب السمع والطاعةاذلك 
                             

 .[ 99 /النور ]   
؛ كل من آمن باه ورسوله السمع والطاعة ، وعدم خالفة أمر اه ورسوله فيجب عى

                    أن ذلك من موجبات اإيان باه ورسوله : 
                                          

 .[ 99 /اأحزاب] 
حكم به فهو  ي ميع اأمور ، فا ملسو هيلع هللا ىلص م الرسولفا يؤمن أحد من الناس حتى حكِ 

له ظاهرًا وباطنًا، والتسليم الكامل ما حكم به من غر اانقياد احق الذي جب 
   نراح صدر : امانعة ، وا مدافعة ، وا منازعة ، وأخذه بقبول ورى و

                          

 . [99 /النساء]       
 طوعًا ورًى  ملسو هيلع هللا ىلصنقاد ما حكم به رسول اه امن  وه ن حقًا ، والسعيد حقاً فامؤم

 لم امقهور من قهره كرها .تس، ا تسليم قهر كا يسوتسلياً 
م تسليم عبد مطيع لسيده ومواه الذي هو أحب اخلق إليه ، لعلمه أن سعادته سلِ بل يُ 

م ها منه، وأنصح له منها، وأعلم ، وأنه أوى به من نفسه، وأرحوفاحه ي تسليمه إليه
                    بمصاحه منها : 

 .[ 999 /التوبة ]               
                                                 

 .(99برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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نقادت كل ذرة من قلبه إليه ، ورأى استسلم له ، وا ملسو هيلع هللا ىلصوإذا علم العبد هذا من الرسول 
                 أنه ا فاح وا سعادة له إا هذا التسليم امطلق : 

 . [ 99 /اأحزاب ]     
اإعراض عنها ، وعدم التحاكم إليها ، وهذا من أكر  ملسو هيلع هللا ىلصوضد التحاكم إى ريعته 

                              عاقات الزيغ والنفاق : 
                                 

                                    
 . [ 99 – 99 /النساء]                 

    ي كل يء: ملسو هيلع هللا ىلصم ريعته كيإا بتح ،وا إيان وا فاح، وا نجاة وا سعادة
                                    
                                           

 . [ 99 – 95 /امائدة ]                      
 ملسو هيلع هللا ىلصهجر امعرضن عن سنته  – 1

 ؛عى أمته جانبة الراغبن عن سنته من أهل اأهواء والبدع والضال ملسو هيلع هللا ىلصومن حقوقه 
، متأديبًا ههم وه ي ضالتهم، وليكون ي هجره سمغلبسوا عى امسلم دينه، أو يلئا يُ 
                           : ممن بدعته ونيتوب ملعله

 . [99 /اأنعام ]                              
والصاحب ساحب إى سنة أو بدعة ، ومن جالس الصاحن زاد صاحه ، وحسن 

 دينه ، ومن جالس أهل الزيغ والفساد زاغ قلبه ، وفسد دينه .
ْوِء، َكَحاِمِل  إِنرَا  :»قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي عن أي موسى  الِِح َواجَلِيِس السر َمثَُل اجَلِيِس الصر

ا َأْن يُ كِِر، َفَحاِمُل امِ الَنافِِخ وَ  ،ْسِك امِ  ا َأْن َجَِد ِمنُْه ْحِذَيَك ، وَ ـْسِك إِمر ا َأْن َتبْتَاَع ِمنُْه ، َوإِمر إِمر
ا َأْن يُ كِرِ الَوَنافُِخ ِرًحا َطيِبًَة،  ا َأْن َجَِد ِرًحا َخبِيثَةً ـ، إِمر  .()متفق عليه «ْحِرَق ثِيَاَبَك، َوإِمر

 وا شك أن من جالس صاحب بدعة وهوى م يسلم من إحدى ثاث آفات :
وإما أن يعجب بنفسه ،  ..وإما أن يقع ي قلبه يء يره  ..فتنه لغره إما أن يكون 

 سلبه نع ةن اه عى دينه طرفمِ أَ  نْ واه ا أباَ هم ، ومَ  :ويثق بعلمه وإيانه ، ويقول
                                                 

 ( واللفظ له.9999(، ومسلم برقم )9999البخاري برقم ) ، أخرجهمتفق عليه( 9)
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              اه إياه ، فقال عى اه غر احق : 

                        

 . [99-99/اأنفال ]             
أهل اإيان والتقوى، ويتجنب جالس أهل البدع  جالس فعى امسلم أن يلزم

              واأهواء : 

                    

 . [99 /الكهف]    
ون ، وأهل البدع العقائدية والعملية، وأعظم من ينبغي احذرمن جالستهم هم امنافق

              وأهل اأهواء امضلة : 

                     

 .[ 999 /النساء ]       
 ملسو هيلع هللا ىلصحبة النبي  -3

من لوازم اإيان به ، ومن أصول  ،اتباعهوتوقره ، وتعظيم سنته ، و ملسو هيلع هللا ىلصحب النبي 
               أوجبها اه عى العباد :  الدين التي

 . [ 999 /اأعراف ]               
يكون بتقديم حبته عى حبة النفس وامال والوالد والولد  ملسو هيلع هللا ىلصوكال حبة النبي 

   أوى بكل مؤمن نفسه كا قال سبحانه عنه :  ملسو هيلع هللا ىلصأنه  ؛والناس أمعن

 .[ 9 /زاباأح  ]         
 َوَأَنا َأْوَى بِِه ِي الُدْنيَا ُمْؤِمٍن إِار  َما ِمنْ :»قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن  وعن أي هريرة

َفَأُيَا ُمْؤِمٍن َماَت َوَتَرَك  "ْؤِمنَِن ِمْن َأْنُفِسِهْم النربُِي َأْوَى بِامُ  "وا إِْن ِشْئتُْم ؤاْقرَ  ِخَرةِ اآوَ 
ْثُه َعَصبَتُُه َمْن َكاُنوا  .()متفق عليه «. َفْليَْأتِنِي َفَأَنا َمْوَاهُ  َضَياًعا َوَمْن َتَرَك َدْينًا َأوْ  ،َماًا َفْلَرِ

َا ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحترى َأُكوَن َأَحبر إَِلْيِه ِمْن َوالِِدِه : »  ملسو هيلع هللا ىلص قال : قال النبي وعن أنس 
 .()ليهمتفق ع « َوَوَلِدِه َوالنراِس َأْمَِعنَ 

                                                 
 (.9995واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9955، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.99واللفظ له ، ومسلم برقم ) (99، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&bookhad=2269#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&bookhad=2269#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&bookhad=2269#docu
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=14&idto=14&..#docu
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ِِ ، اهَيا َرُسوَل  أنه قال : وعن عمر  ٍء إِار ِمْن َنْف ر ِمْن ُكِل َيْ ََ فقال ، َأَْنَت َأَحُب إِ
ِِ بَِيِدِه، َحترى َأُكوَن َأَحبر إَِلْيَك ِمْن َنْفِسَك » :ملسو هيلع هللا ىلصاه  النبي  َفَقاَل َلُه ُعَمُر:  «َا َوالرِذي َنْف
ُه  ، َفَقاَل النربُِي َأَ  اهَن وَ اآَفإِنر ِِ ر ِمْن َنْف ََ  .()البخاري هأخرج«َن َيا ُعَمرُ اآ»: ملسو هيلع هللا ىلصْنَت َأَحُب إِ

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 

                  يان ، ويذوق حاوته : للعبد كال اإ
 .[999 /البقرة ]                      

َأْن َيُكوَن  ،يَانِ اإِ َد َحَاَوَة َثَاث  َمْن ُكنر فِيِه َوَج » :  ملسو هيلع هللا ىلص قال : قال النبي وعن أنس 
ا اه َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد  ،هْرَء َا ُحُِبُه إِار َوَأْن ُحِبر امَ  ،َوَرُسوُلُه َأَحبر إَِلْيِه ِمرا ِسَواُمَ
 ()متفق عليه «. ُكْفِر َكَا َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف ِي النرارِ الِي 

 ي عدة نصوص من القرآن مقرنًا بمحبة اه  ملسو هيلع هللا ىلص ة الرسول وقد جاء ذكر حب
، ومدى الصلة الوثيقة بن حبة اه تعاى  ملسو هيلع هللا ىلصوالسنة، وذلك لعظيم شأن حبته 

 . ملسو هيلع هللا ىلصوحبة رسوله 
، وإشعار بأميتها ، وإشارة إى  ملسو هيلع هللا ىلصقران إعام بعظيم قدر حبة النبي وي هذا اا
 علو مكانتها .

نا جوز إذا كان تبعًا محبة اه وتعظيمه ، كمحبة رسول إوتعظيم للبر ف وكل حب
 اه وتعظيمه ، فإها من مام حبة من أرسله وتعظيمه .

       :حبونه محبة اه له ، وجلونه إجال اه له ملسو هيلع هللا ىلصوأمته 

              
  .[5-9 /الفتح ]

، وإجاهم وإكرامهم ، كل ذلك تابع  وكذلك حبة الصحابة ، وأهل العلم واإيان
 محبة اه ورسوله هم .

وامحبة التامة الكاملة ه ورسوله تقتي من العبد حب كل ما حبه اه ورسوله ، 
ومعصية طاعة اه ورسوله ي كل أمر، وكره كل ما يكرهه اه ورسوله ، كا تقتي 

                                                 
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.99واللفظ له ، ومسلم برقم ) (99)، أخرجه البخاري برقم متفق عليه( 9)
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                 أعداء اه ورسوله من شياطن اإنس واجن : 
                                     

 . [99 – 99 /آل عمران]         
ي حب ما حبه، وكره ما  ملسو هيلع هللا ىلصموافقة الرسول  ملسو هيلع هللا ىلصومن أعظم دائل احب الصادق للرسول 

قلبه ما حبه يكرهه، فمن أحب اه ورسوله حبة صادقة من قلبه، أوجب له ذلك أن حب ب
اه ورسوله، ويكره ما يكرهه اه ورسوله، ويرى با يرى به اه ورسوله، ويسخط ما 

    : يسخطه اه ورسوله، ويعمل بجوارحه بمقتى هذا احب والبغض

               

                

                   

 . [99-99 /التوبة ]             
شيئًا خالف أمر اه ورسوله دل ذلك عى نقص حبة اه بجوارحه  امسلم فإن عمل
، فعليه أن يتوب ، ويسعى لتكميل امحبة الواجبة ، لتأي الطاعة الكاملة،  ملسو هيلع هللا ىلصورسوله 

              وحصل له الثواب الكامل :
                 

                      
 .[99-99/فصلت]         

إنا تنشأ من تقديم هوى النفوس عى حبة اه ورسوله ،  والذنوب وميع امعاي
                   وحبة ما حبه اه ورسوله كا قال سبحانه : 

                         جئ                

 . [99 /القصص] 
          وكذلك البدع تنشأ من تقديم اهوى عى الرع : 

                    

 . [ 95 /امائدة ]                
اه من امائكة  حبة اه جل جاله ، وحبة من حبهفيجب عى كل مؤمن ومؤمنة 

 ديقن والشهداء والصاحن عمومًا.امؤمنن والصحبة و ،واأنبياء والرسل
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، فقد استكمل اإيان ، وفاز بكريم  ومن أحب ه وأبغض ه ، وأعطى ه ، ومنع ه
                           اأجر والثواب : 

                             
 . [9 – 9 /اأنفال]                          

وامؤمن يواَ ي اه ، ويعادي ي اه ، وامؤمن جب موااته وإن ظلمك واعتدى 
            عليك ، والكافر جب معاداته وإن أكرمك وأحسن إليك 

                                                         
 . [ 9 /اممتحنة]                  

اإنسان خر ور، أو طاعة ومعصية، استحق من اموااة والثواب  اجتمع يوإذا 
  :بقدر ما فيه من اخر، واستحق من امعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الر

                                           
 .[ 9 /اممتحنة]             

                          وقال سبحانه : 
                           

 . [99 /امجادلة]            
 .ي اآخرة ملسو هيلع هللا ىلصمني رؤية وصحبة النبي  ملسو هيلع هللا ىلصومن دائل الصدق ي حبة النبي 

َِ ُحًبا َناس  َيُكوُنوَن َبْعِدي»  قال : ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  أن ن أي هريرة ع تِي   ،ِمْن َأَشِد ُأمر
 .()مسلمه أخرج «  َيَوُد َأَحُدُهْم َلْو َرآِي بَِأْهلِِه َوَمالِهِ 

جتهاد ي ااقتداء به ي كل ما جاء به ، واا ملسو هيلع هللا ىلصومن دائل الصدق ي حبة النبي 
ي اآخرة ، مثل التحِ باأخاق  ملسو هيلع هللا ىلصتقرب لرؤية وصحبة النبي  اأعال التي

 الفاضلة ، والصفات احسنة .
فاحشًا وا متفحشًا،  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبداه بن عمرو ري اه عنها قال: م يكن النبي 

 .()متفق عليه «.إنر ِمْن ِخَياِرُكْم َأْحَسنَــُكْم َأْخاقاً »وكان يقول: 

                                                 
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.9999( واللفظ له، ومسلم برقم )9995، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
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ر » : َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َأّن َرُسوَل اه    َجابِرٍ  وَعنْ  ََ  َوَأْقَربُِكْم ِمنِي َمـْجلًِسا َيْومَ  ،إِنر ِمْن َأَحِبُكْم إِ
 .()أخرجه الرمذي   «َأَحاِسنَُكْم َأْخَاًقا ،ِقَياَمةِ ال

َوَأَشاَر  «َيتِيِم ِي اجَنرِة َهَكَذاالَأَنا َوَكافُِل »  :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: قال َرُسوُل اه    َسْهٍل  نْ وعَ 
براَبِة وَ  َج َبْينَُهَا َشيْ  ،ُوْسَطىالبِالسر  .() أخرجه البخاري.ًئاَوَفرر
 عتبار احب والبغض ي اه ثاثة أقسام : اوالناس ب

وهو من آمن باه ورسوله ، وقام بوظائف اإسام ، فامتثل  :اأول : من نحبه ملة 
  .أوامر اه ورسوله ، وأخلص أقواله وأفعاله ه وحده ا ريك له 

ه ومائكته وكتبه ورسله واليوم اآخر ، وهو كل من كفر با: الثاي : من نبغضه ملة
                 أو أرك باه ي أسائه وصفاته وعبادته : 

                            
                       

                                       
 [ .99امجادلة/ ]             

وهو امسلم الذي خلط عمًا صاحًا بآخر : الثالث : من نحبه من وجه ، ونبغضه من وجه
 [ .99احجرات/  ]               سيئًا : 

                 

               

 . [99-99/ فاطر ]               
َكاَن اْسُمُه َعْبَد اه، َوَكاَن ملسو هيلع هللا ىلص  َعَى َعْهِد النربِِي َأنر َرُجًا   طراِب ْن ُعَمَر ْبِن اخَ وعَ 

ُب ِمَاًرا َوَكاَن ُيْضِحُك َرُسوَل اه   اِب، َفُأِيَ ملسو هيلع هللا ىلص ، َوَكاَن النربُِي ملسو هيلع هللا ىلصُيَلقر َ َقْد َجَلَدُه ِي الرر
 َعنُْه َما َأْكَثَر َما ُيْؤَتى بِِه.لاَقْوِم: اللرُهمر البِِه َيْوًما َفَأَمَر بِِه َفُجلَِد، َفَقاَل َرُجل  ِمْن 

ُه يُ  ،َا َتْلَعنُوهُ » ملسو هيلع هللا ىلص:َفَقاَل النربُِي   .() أخرجه البخاري «ِحُب اه  َوَرُسوَلهُ ـَفَواه  َما َعلِْمُت إِنر
 

                                                 
 .(9999برقم )أخرجه الرمذي صحيح / ( 9)
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3672
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3672
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 كثرة منها : ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وفضائل حبة 
             كان معه ي اآخرة : ملسو هيلع هللا ىلص أن من أحب الرسول  -9

                          
 .[ 99 – 95] النساء/                     

                      سبب محبة اه لعبده: ملسو هيلع هللا ىلصأن اتباع الرسول  -9

 .[ 99/ آل عمران]            
اَعِة ، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َرُجًا َسَأَل النربِير  وعن أنس  اَعُة؟ َقاَل :  : َعِن السر َوَماَذا »َمتَى السر

َء ، إِار َأِي ُأِحُب اه  َوَرُسوَلُه ، َفَقاَل : « َأْعَدْدَت َهَا ؟   «. ْحبَبَْت َأْنَت َمَع َمْن أَ »َقاَل : َا َيْ
ٍء َفَرَحنَا بَِقْوِل النربِِي  ، َقاَل َأَنس  : «َأْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبَت »ملسو هيلع هللا ىلص : َقاَل َأَنس  : َفَا َفِرْحنَا بَِيْ

اُهْم َوإِْن َمْ َأعْ  ،َوَأَبا َبْكٍر َوُعَمرَ ملسو هيلع هللا ىلص َفَأَنا ُأِحُب النربِير  َمْل َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن َمَعُهْم بُِحِبي إِير
 ()متفق عليه. مْ هبِِمْثِل َأْعَا 

ميع  ، ونحب ملسو هيلع هللا ىلصونحن نقول إننا نحب اه ورسوله، ونحب ميع أصحاب النبي 
 وإن م نعمل بمثل أعاهم.امؤمنن وامؤمنات، ونرجو أن نكون معهم 

  ملسو هيلع هللا ىلصاأسباب امعينة عى حب النبي: 
 :كثرة أمها ملسو هيلع هللا ىلص اجالبة حب النبي  امعينة اأسباب

الكريمة ، وأخاقه العظيمة ، فا من صفة ميدة إا وقد  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  معرفة صفات -9
فهو كا قال عنه ربه : منزه عنه ، ملسو هيلع هللا ىلص ، وما من خلق يء إا والنبي ملسو هيلع هللا ىلص حى ها النبي 

 . [9القلم/ ]                 
، والكرم، الصدق، واأمانة، والرمة، واإحسان، والعفوالكريمة ملسو هيلع هللا ىلص ومن أعظم صفاته 
          ة وغرها من اأخاق الكريمة: عواإيثار، والشجا

 [ .99اأحزاب/ ]     

َا َقاَلْت: َكانَ  َعائَِشَة ري اه عنها وعن  ُل َما ُبِدَئ بِِه َرُسوُل اه   َأهر َوْحِي الُرْؤَيا الِمْن ملسو هيلع هللا ىلص َأور
اِدَقَة ِي النرْومِ  َقاَلْت ف «ماَ فقد خشيت عى نفِ»ل خدجة: أنه قا -وفيه - الصر

ِحَم، َوَتْصُدُق  ،َأْبِرْ  ،َكار   :َخِدَجةُ  َلهُ  َفَواه َا ُيـْخِزيَك اه َأَبًدا، َواه إِنرَك َلَتِصُل الرر
                                                 

 (.9995( واللفظ له ، ومسلم برقم )9999بخاري برقم )، أخرجه المتفق عليه( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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ِمُل احَ  ، َوَتْكِسُب الِديَث، َوَحْ ْيَف، َوُتِعُن َعَى نَ  امَْعُدوَم، َكلر َواِئِب َوَتْقِري الضر
 .()متفق عليه احَِق.
 َعاِص َرِيَ اه َعنُْهَا الَعْبَد اه ْبَن َعْمِرو ْبِن  َقاَل: َلِقيُت  َعَطاِء ْبِن َيَسارٍ  وَعنْ 

ِي َعْن ِصَفِة َرُسوِل اه   ُقْلُت:  ُه َمَْوُصوف  ِي  ،ِي الترْوَراِة َقاَل: َأَجْل ملسو هيلع هللا ىلص َأْخِرْ َواه  إِنر
ا  َيا َأُهَا النربُِي  " :ُقْرآنِ البَِبْعِض ِصَفتِِه ِي  الترْوَراةِ  إِنرا َأْرَسْلنَاَك َشاِهًدا َوُمَبِرً
َِ  َوَنِذيًرا ْيُتَك امَتَوِكَل  ،َوِحْرًزا لِْأُِمِيَن َأْنَت َعْبِدي َوَرُسو  ،َوَا َغِليظٍ  بَِفظ   َلْيَس  ،َسمر

اٍب ِي  ِيَئةَ  ،ِق ْسَوااأَ َوَا َسخر ِيَئِة السر َوَلْن َيْقبَِضُه اه  ،َوَلكِْن َيْعُفو َوَيْغِفرُ  ،َوَا َيْدَفُع بِالسر
ةَ  َوآَذاًنا  ،َوَيْفَتُح ِهَا َأْعُينًا ُعْمًيا  ،بَِأْن َيُقوُلوا َا إَِلَه إِار اه ،َعْوَجاءَ ال َحترى ُيِقيَم بِِه امِلر

 .() أخرجه البخاري."َوُقُلوًباُغْلًفا ،ُصًا 
 الواردة ي السنة النبوية . الكريمة وغر ذلك من أخاقه

   عى أمته ، ورمته هم ، وخوفه عليهم من عذاب اآخرة : ملسو هيلع هللا ىلص تذكر شفقته  -9
                               

 . [9اجمعة/ ]                     
                       :وقال 

 [ .999التوبة/ ]              

ِِ َوَمثَُل النراِس ، َكَمثَ » : ، َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص َأنرُه َسِمَع َرُسوَل اه   وعن أي هريرة  ِل َرُجٍل إِنرَا َمَث
تِي َتَقُع ِي النراِر َيَقْعَن الاْستَْوَقَد َناًرا َفَلار َأَضاَءْت َما َحْوَلُه ، َجَعَل  َواُب الر َفَراُش َوَهِذِه الدر

َيْقتَِحُموَن  َوُهمْ  ،فِيَها، َفَجَعَل َينِْزُعُهنر َوَيْغلِبْنَُه َفيَْقتَِحْمَن فِيَها ، َفَأَنا آُخُذ بُِحَجِزُكْم َعِن النرارِ 
 .()متفق عليه «فِيَها
من أجل هداية أمته ي القلوب معرفة تضحياته ملسو هيلع هللا ىلص وما يقوي حبة النبي  -9

عوة الناس إى اه ، وترك كل يء من أجل دملسو هيلع هللا ىلص ، وشفقته عليهم ، فقد بذل وسعادَم
 . ، ودخل الناس ي اه أفواجاً من أجل ذلك ، حتى أظهر اه دينه ءكل ي
           تعاى : قال اه 

 [ .999/ التوبة]          
                                                 

 (.999(  ، ومسلم برقم )9599، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.9999( واللفظ له ، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16572
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16572
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=2020#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=2020#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=0&ID=2020#docu
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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،َوَلقَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اه  َأَنسٍ  َعنْ و ُأوِذيُت  دْ َلَقْد ُأِخْفُت ِي اه َوَماُيـَخاُف َأَحد 
، ر َثَاُثوَن ِمْن َبْنِ َليَْلٍة َوَيْومٍ  ِي اه َوَما ُيْؤَذى َأَحد  َِ َِ  َوَلَقْد َأَتْت َع   َولِبَِالٍ   ، َوَما 

ء  ُيَواِريِه إِْبطُ   َيْأُكُلُه ُذو َكبِدٍ   َطَعام    .()أخرجه الرمذي « بَِالٍ  إِار َيْ
هل أتى عليك يوم كان أشد من ملسو هيلع هللا ىلص : أها قالت للنبي ري اه عنها  عائشةوعن 
َعَقبَِة، الَلَقْد َلِقيُت ِمْن َقْوِمِك َما َلِقيُت، َوَكاَن َأَشدر َما َلِقيُت ِمنُْهْم َيْوَم  »قال:  ؟أحد يوم

ِِ َعَى   اْبِن َعبِْد َيالِيَل ْبِن َعبِْد ُكَاٍل َفَلْم ُجِبْنِي إَِى َما َأَرْدُت، إِْذ َعَرْضُت َنْف
 .َفاْنَطَلْقُت َوَأَنا َمْهُموم  َعَى َوْجِهي، َفَلْم َأْستَِفْق إِار َوَأَنا بَِقْرِن الثرَعالِِب 

تْنِي يُل َفنَاَداِي ، َفَقاَل : َفنََظرْ  ،َفَرَفْعُت َرْأِي َفإَِذا َأَنا بَِسَحاَبٍة َقْد َأَظلر ُت َفإَِذا فِيَها ِجْرِ
َوَقْد َبَعَث إَِليَْك َمَلَك اِجبَاِل لِتَْأُمَرُه  ،إِنر اه َقْد َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك َلَك َوَما َرُدوا َعَليَْك 

ر ، ُثمر َقاَل: َِ َم َع ُد، َفَقاَل: َذلَِك فِيَا  بَِا ِشئَْت فِيِهْم، َفنَاَداِي َمَلُك اِجبَاِل َفَسلر َيا ُمـَحمر
 .«ْخَشبَْنِ اأَ إِْن ِشئَْت َأْن ُأْطبَِق َعَليِْهُم  ،ِشئَْت 

ُك بِِه ـَبْل َأْرُجو َأْن يُ ملسو هيلع هللا ىلص: »َفَقاَل النربُِي  ْخِرَج اه ِمْن َأْصَاِهِْم َمْن َيْعبُُد اه َوْحَدُه َا ُيْرِ
 .()متفق عليه « َشيْئًا
ْقَرَع ِماَئًة ِمَن اأَ َناًسا ، َأْعَطى ملسو هيلع هللا ىلص  َقاَل : مرا َكاَن َيْوُم ُحنَْنٍ آَثَر النربُِي   بن مسعود ا وعنْ 

ِقْسَمِة َوْجُه اه، البِِل، َوَأْعَطى ُعيَيْنََة ِمثَْل َذلَِك، َوَأْعَطى َناًسا، َفَقاَل َرُجل  : َما ُأِريَد ِهَِذِه اإِ 
نر النربِير   .()متفق عليه«ثََر ِمْن َهَذا َفَصَرَ َرِحَم اه ُموَسى َقْد ُأوِذَي بَِأكْ » :َقاَل .ملسو هيلع هللا ىلص َفُقْلُت: َأُْخِرَ

طاع عى ، وااملسو هيلع هللا ىلص وسرته  حياتهاإكثار من قراءة كتب السرة النبوية ، وتذكر  -9
 .ي سبيل إباغ الرسالة وحلمه، أحواله وأعاله ، ودعوته وجهاده وصره

               قتداء به :ومعرفة ذلك ما يقوي حبته ، ويسهل اا
 [ .99اأحزاب/ ]                       جئ          

 
 
 

                                                 
 .(9999برقم )أخرجه الرمذي صحيح / ( 9)
 (.9959( واللفظ له ، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9999( واللفظ له ، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
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 ملسو هيلع هللا ىلصالدعوة إى دينه   -12
 العمل با جاء به ، ونر سنته ، وإباغ دينه للناس كافة كا قال سبحانه :ملسو هيلع هللا ىلص ومن أعظم حقوقه 

 [ .99إبراهيم/ ]                                   
ي أمته بعد وفاته ي الدعوة إى اه ، وتعليم رع اه ، ملسو هيلع هللا ىلص فكل مسلم نائب النبي 
              واإحسان إى اخلق : 

                

 [ .999آل عمران/ ]     
                                وقال تعاى : 

                                            
 [ .95آل عمران/ ]      

كا قال ملسو هيلع هللا ىلص  والدعوة إى اه أفضل اأعال ، وهذا رف اه ها هذه اأمة مع رسوها 
                                       سبحانه: 

 [ .999يوسف/ ]      
     جااً ونساء، كل بحسبه:والدعوة إى اه واجبة عى كل اأمة ر

 [ .999 آل عمران/]                   
 .()أخرجه البخاري«َوَلْو آَيةً َبِلُغوا َعنِي »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َأّن النربِير  َعبِْد اه ْبِن َعْمٍرو وَعنْ 

عن امنكر ،  ، واأمر بامعروف ، والنهيووجوهاواأدلة عى فضائل الدعوة إى اه 
 .ن والسنةآكثرة جدًا ي القر
                             قال اه تعاى : 

 [ .99] فصلت/      
          وقال اه تعاى : 

                
 . [999آل عمران/  ]    

             وقال اه تعاى : 

 [ .999النحل/ ]                  
                                                 

 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980
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اْنُفْذ َعَى ِرْسلَِك َحترى »  :لعِ َقاَل َيْوَم َخيَْرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأّن َرُسوَل اه     وعن سهل بن سعد
ُهْم بَِا َجُِب َعَليِْهْم ِمْن َحِق اه  فِيِه ، َفَواه  اإِ َتنِْزَل بَِساَحتِِهْم ، ُثمر اْدُعُهْم إَِى  ْسَاِم ، َوَأْخِرْ

 .()متفق عليه «َرُجًا َواِحًدا َخْر  َلَك ِمْن َأْن َيُكوَن َلَك ُمُْر النرَعمِ  َأَْن َهِْدَي اه  بَِك 
ْجِر ِمثُْل اأَ إَِى ُهًدى َكاَن َلُه ِمْن  َمْن َدَعا »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َرُسوَل اه     َأِي ُهَرْيَرةَ  وَعنْ 

َا َينُْقُص َذلَِك ِمْن ُأُجوِرِهْم َشيْئًا َوَمْن َدَعا إَِى َضَاَلٍة َكاَن َعَليِْه ِمْن  ُأُجوِر َمْن َتبَِعهُ 
 .() أخرجه مسلم«ْثِم ِمثُْل آَثاِم َمْن َتبَِعُه َا َينُْقُص َذلَِك ِمْن آَثاِمِهْم َشيْئًااإِ 

َ اه  اْمَرًأ َسِمَع ِمنرا َشيْئًا  »َيُقوُل : ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعُت النربِير قال :  بن مسعود اوعن  َنرر
َغُه   .()أخرجه الرمذي « ٍغ َأْوَعى ِمْن َساِمعٍ َفُربر ُمبَلر  ،َكَا َسِمعَ َفبَلر
              بعثه اه رمة للعامن با جاء به من هذا الدين العظيم : ملسو هيلع هللا ىلص والنبي 

 [ .999اأنبياء/  ]              
اها ، وينهون عن وأهل اأهواء والبدع ا حبون نر السنة النبوية ، بل يسعون لكت

إشاعتها وإباغها ، خافًا ما أمر اه ورسوله به من وجوب الباغ عى ميع اأمة 
اِهُد » ملسو هيلع هللا ىلص :كا قال   .(0)متفق عليه «َغاِئَب اللُيَبِلْغ الشر

من البينات واهدى فقال  اه وقد ذم اه عز وجل ي كتابه الذين يكتمون ما أنزل
                                  :سبحانه

                               
 [ .999 – 995البقرة/ ]          

                                 وقال عز وجل:
 [ .999البقرة/ ]                                 

          رسالة ربه حفظه اه من عدوه، وأجزل له اأجر وامثوبة:  غومن بلر 
                                           

 [ .99امائدة/ ]      
 

                                                 
 (.9999( واللفظ له ، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 .(9999برقم ) مأخرجه مسل( 9)
 .(9999برقم )أخرجه الرمذي صحيح / ( 9)
 ( واللفظ له.9995( ، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3672
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=4903#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=4903#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=4903#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=4903#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=56&ID=1672&idfrom=5074&idto=5158&bookid=56&startno=12#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=56&ID=1672&idfrom=5074&idto=5158&bookid=56&startno=12#docu
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 ملسو هيلع هللا ىلصتوقره  -11
وجوب توقره وتعظيمه ، وتعظيم سنته ، والتوقر هو التعظيم واإجال ملسو هيلع هللا ىلص من حقوقه 

                       ام : واإكر
 [ .5 – 9الفتح/ ]             

 ة وأصيًا ه وحده.رفاإيان باه والرسول، والتعزير والتوقر للرسول ، والتسبيح بك
  .والتعزير التقوية بالنرة وامعونة، وا يكون ذلك إا بالطاعة والتعظيم واإجال له

          هم  ، القائمون بحقوقه صدقاً حقاً  ملسو هيلع هللا ىلصبه وامؤمنون 
                     
                        
                           

 [ .999اأعراف/ ]                  
من با يليق به أنه خصه ي امخاطبة  ملسو هيلع هللا ىلصومن أعظم دائل توقر اه تعاى لنبيه 

 .                  بقوله: جال والتكريماإ
          فقال : ملسو هيلع هللا ىلصوأمر سبحانه اأمة بحسن خطابه ودعائه 

 [ .99] النور/         
حريم نكاح أزواجه من حريم إيذائه بقول أو فعل، ملسو هيلع هللا ىلص ومن توقر اه عز وجل لنبيه 

                     :  بعده أبدًا كا قال سبحانه
 [ .99اأحزاب/ ]                          

  أزواجه أمهات للمؤمنن ميعًا كا قال سبحانه:جعل ملسو هيلع هللا ىلص جااً وإكرامًا له إو

 . [ 9اأحزاب/  ]          
 عنهم ، فا يتجادلون ي هم الصحابة ري اهملسو هيلع هللا ىلص وأعظم اخلق توقرًا واتباعًا للنبي 

، وا يرفعون أصواَم أمامه بحوار أو نقاش ، وإنا جلونه ويوقرونه ، ملسو هيلع هللا ىلص جلسه 
           قوله سبحانه : بعما  ؛سهم إليه إعظامًا لهوعون رؤفوا ير

                                
 [ .9احجرات/ ]            
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، وتوقرهم له ما رواه عروة بن مسعود الثقفي ما أتى ملسو هيلع هللا ىلص ظيم الصحابة للنبي  ومن تع
ي صلح احديبية ، وكان إذ ذاك مركًا ، فرأى من تعظيم الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص للتفاوض مع النبي 

 ما هاله ، فقال لقريش عندما رجع إليهم: َأْي َقْوِم ، َواه  َلَقْد َوَفْدُت َعَى ملسو هيلع هللا ىلص للرسول 
، َواه إِْن َرَأْيُت َملًِكا َقُط ُيَعِظُمُه َأْصَحاُبُه وَ  ،امُُلوكِ  ى، َوالنرَجاِيِ َ َْ ، َوِك َوَفْدُت َعَى َقْيَرَ

ٍد مُ  َم ُنَخاَمًة إِار َوَقَعْت ِي َكِف َرُجٍل ِمنُْهْم ـَما ُيَعِظُم َأْصَحاُب ُمـَحمر ًدا ، َواه  إِْن َتنَخر َحمر
َأ َكاُدوا َيْقتَتُِلوَن َعَى َوُضوئِِه، َفَدَلَك ِهَا َوْجهَ  ُه َوِجْلَدُه، َوإَِذا َأَمَرُهُم اْبتََدُروا َأْمَرُه، َوإَِذا َتَوضر

ُْم ِعنَْدُه، َوَما يُ  ََ  .() أخرجه البخاريِحُدوَن إَِليِْه النرَظَر َتْعظِيًا َلُه.ـَوإَِذا َتَكلرَم َخَفُضوا َأْصَوا
 ره يكون بثاثة أشياء :وتوقملسو هيلع هللا ىلص وتعظيم النبي 

 بالقلب .. واللسان .. واجوارح.
قدره ،  ة، وعظيم شأنه ، وجالملسو هيلع هللا ىلص ه هيبته يكون باستشعارملسو هيلع هللا ىلص فتعظيم القلب له  -9

واستحضاره محاسنه وأخاقه، ومكانته ومنزلته، وكل ما من شأنه أن جعل القلب ذاكرًا 
       كرام: ن التعظيم والتوقر والتعزير واإحقه م

 .[999التوبة/ ]   
 فيكون بالثناء عليه با هو أهله ما أثنى به عليه ربه ، وأثنىملسو هيلع هللا ىلص أما تعظيم اللسان له  -9

هو عى نفسه ، من غر غلو وا تقصر ، ومن أعظم ذلك الصاة والسام عليه كا قال  
                           سبحانه : 

 . [99اأحزاب/  ]     
ٍد  »وأفضل أنواع الصاة عليه ما نقوله ي التشهد ي الصاة :  اللرُهمر َصِل َعَى ُمـَحمر

ْيَت َعَى إِْبَراِهيَم َوَعَى آِل إِْبَراِهيَم إِنرَك َحـِميد   َمـِجيد   ٍد َكَا َصلر ، اللرُهمر  َوَعَى آِل ُمـَحمر
ٍد وَ  ٍد َكَا َباَرْكَت َعَى إِْبَراِهيَم َوَعَى آِل إِْبَراِهيَم إِنرَك َباِرْك َعَى ُمـَحمر َعَى آِل ُمـَحمر

 .()متفق عليه « َحـِميد   َمـِجيد  
تعداد فضائله ، وخصائصه ، ودائل نبوته ، وإعام الناس ملسو هيلع هللا ىلص ومن تعظيم اللسان له 

وقه ، وتذكرهم بدعوته بسرته ، وتعليمهم سنته ، وتذكرهم بمكانته ، وتعريفهم بحق
بتعاد عن مظاهر الغلو ي حدود ما ورد به الرع ، مع ااومدحه  وجهاده ، والثناء عليه

 طراء امذموم .واا
                                                 

 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.999( واللفظ له ، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
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َا ُتْطُروِي َكَا َأْطَرِت النرَصاَرى اْبَن َمْرَيَم  :»َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص  قال : َسِمْعُت النربِير   ُعَمرَ عن 
 .() أخرجه البخاري « ، َفُقوُلوا : َعْبُد اه  َوَرُسوُلهُ َفإِنرَا َأَنا َعْبُدُه 

فإن القلب ملك لأعضاء ، واللسان ترمانه ، ملسو هيلع هللا ىلص أما تعظيم اجوارح للرسول  -9
مستقرًا ي القلب ، فإن آثار ذلك ستظهر ملسو هيلع هللا ىلص واجوارح جنوده ، فإذا كان تعظيم النبي 

وذكر ملسو هيلع هللا ىلص ان يتكلم بمدحه عى اللسان واجوارح تعبدًا ه عز وجل ، فرى اللس
أمره ، ومؤدية  ومستجيبةثلة ما جاء به ، تسنه وهديه ، وترى ميع اجوارح محا

                ما له من احقوق  : 

 [ .99/ اأنفال]                  

 ملسو هيلع هللا ىلصاأدب معه حسن  -12
جااً إبلفظ النبوة أو الرسالة،  حسن اأدب معه بندائه حن كان حياً ملسو هيلع هللا ىلص من حقوقه 

                             له، وتعظيًا لشأنه : 
                                

 [ .99النور/ ]              
ي ملسو هيلع هللا ىلص ي مسجده ، وعند قره ، أن حرمة النبي  غطعدم رفع الصوت واللملسو هيلع هللا ىلص ومن حقوقه  

                          ته وماته عى حد سواء : حيا
 [ .9احجرات/ ]                                          

وتوقره ، وحسن اأدب ملسو هيلع هللا ىلص حرام النبي اوقد بلغ الصحابة ري اه عنهم الغاية ي 
      لدين:، وكذا من تبعهم بإحسان إى يوم امعه قواً وفعاً 

 [ .999/ اأعراف]               
، ملسو هيلع هللا ىلصالنكر عى رجلن من أهل الطائف رفعا أصواَا ي مسجده  وقد شدد عمر 

َتْرَفَعاِن َأْصَواَتُكَا ِي َمْسِجِد َرُسوِل  ،َبَلِد َأَْوَجْعُتُكَا الوقال ها : َلْو ُكنُْتَا ِمْن َأْهِل 
 .() أخرجه البخاري ملسو هيلع هللا ىلص .اه  

                                                 
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 .(999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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إيذاؤه بالقول أو الفعل، وإيذاؤه كفر، ومن أسباب لعنة اه ملسو هيلع هللا ىلص وضد اأدب معه 
                        وعذابه كا قال سبحانه : 

 [ .99اأحزاب/ ]           
صحابته، ستخفاف بدينه، أو سب ، أو ااأوشتمه، أو سب دينه ،يكون بسبهملسو هيلع هللا ىلص وإيذاء النبي 

                           :  أو سب زوجاته
 [ .999النساء/ ]                     

ردة عن اإسام، وكفر باه عز وجل كا أخر اه عن امنافقن ملسو هيلع هللا ىلص ستهزاء بالنبي واا
    وسخروا منه ي غزوة تبوك فقال : ملسو هيلع هللا ىلص الذين استهزؤا بالنبي 

                          

                

 [ . 99-99] التوبة/   
 ملسو هيلع هللا ىلصالدعاء للنبي  -13

، وأعظم الدعاء له الصاة والسام ملسو هيلع هللا ىلص عبادة من العبادات، وحق له ملسو هيلع هللا ىلص الدعاء للنبي 
 عليه كا ورد ي القرآن والسنة .

 ثاثة أنواع :ملسو هيلع هللا ىلص والدعاء للنبي 
 والسام عليه .. الدعاء له بالوسيلة والفضيلة .. الدعاء له بأن يبعثه اه مقامًا حموداً  الصاة

                كا قال سبحانه : ملسو هيلع هللا ىلص فالصاة عى النبي  -9
 . [99اأحزاب/ ]                 

 ،ي من اه إكرامرمته ، وثناؤه عليه عند امائكة ، فهملسو هيلع هللا ىلص لصاة من اه عى النبي فا
 ملسو هيلع هللا ىلص .وثناء عى نبيه ، وحبة ،ورمة ،وتعظيم

الدعاء له ، فامائكة تتقرب إى اه بالصاة والسام عليه،  ملسو هيلع هللا ىلص وصاة امائكة عليه
 ملسو هيلع هللا ىلص .والثناء عليه 

 والصاة من الناس دعاء له ، وثناء عليه ، وطلب من اه أن يرفع ذكره ، ويزيده تعظياً 
 .وتريفًا وثوابًا 
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عى حمد(  )اللهم صل ه وإجاله، فمعنى قولنامعناها تعظيمملسو هيلع هللا ىلص فالصاة عى النبي
م حمدًا ي الدنيا بإعاء ذكره ، وإظهار دينه ، وإبقاء ريعته ، وتكثر أتباعه ، عظِ 

 مه بإجزال مثوبته، وتشفيعه ي أمته، وإظهار فضيلته بامقام امحمود.وي اآخرة عظِ 
 فيتضمن سامته من كل آفة .أما السام عليه 

عند ربه حيث أخر سبحانه أنه يصِ عليه ، وامائكة ملسو هيلع هللا ىلص فا أعظم منزلة النبي 
 جتمع ي الثناء عليه أهل العامفاتصِ عليه ، ثم أمر الناس بالصاة والسام عليه ، 

          العلوي والسفِ،فصلوات اه وسامه عليه وعى آله : 
 [ .99اأحزاب/ ]                       
 من صى عليه واحدة صى اه عليه ها عرًا .أن ملسو هيلع هللا ىلص تعظيم حقه من و

ر َواِحَدًة ، َصىر اه  َعَلْيِه » :َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َرُسوَل اه     َأِي ُهَرْيَرةَ  َعنْ  َِ َمْن َصىر َع
ا  .() أخرجه مسلم« َعْرً

 عند ذكره .ملسو هيلع هللا ىلص وجب الصاة عى النبي 
َرِغَم َأْنُف َرُجٍل ُذكِْرُت ِعنَْدُه َفَلْم ُيَصِل » : َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َرُسوَل اه   عن أي هريرة 

، َوَرِغَم َأْنُف َرُجٍل َدَخَل عَ  ر َِ َلْيِه َرَمَضاُن ُثمر اْنَسَلَخ َقْبَل َأْن ُيْغَفَر َلُه ، َوَرِغَم َأْنُف َرُجٍل َع
 .()أخرجه أمد والرمذي  «نرةاجَ ِكَرَ َفَلْم ُيْدِخَاُه الَأْدَرَك ِعنَْدُه َأَبَواُه 

 : ملسو هيلع هللا ىلصصفة الصاة عى النبي 
حياء إد ه ها ، وردت بعدة صفات ينبغي للمسلم التعبملسو هيلع هللا ىلص صفة الصاة عى النبي 

 للسنة بأنواعها ، وهذه أشهرها :
ٍد ، َكَا َصلرْيَت َعَى آِل إِْبَراِهيَم إِنرَك َحـِميد   » ٍد ، َوَعَى آِل ُمـَحمر اللرُهمر َصِل َعَى ُمـَحمر

ٍد ، َكَا َباَرْكَت  ٍد ، َوَعَى آِل ُمـَحمر َعَى آِل إِْبَراِهيَم إِنرَك  َمـِجيد  ، اللرُهمر َباِرْك َعَى ُمـَحمر
 .()متفق عليه«َحـِميد   َمـِجيد  

تِِه ، َكَا َصلرْيَت َعَى آِل إِْبَراِهيَم ، َوَباِرْك َعَى » ٍد، َوَأْزَواِجِه، َوُذِرير اللرُهمر َصِل َعَى ُمـَحمر
تِِه ، َكَا َباَرْكَت عَ  ٍد ، َوَأْزَواِجِه ، َوُذِرير  .(0)متفق عليه«َى آِل إِْبَراِهيَم إِنرَك َحـِميد   َمـِجيد  ُمـَحمر

                                                 
 .(999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .( وهذا لفظه9999برقم )أخرجه الرمذي  ، و (9/999)أخرجه أمد  صحيح /( 9)
 (.999( واللفظ له ، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.999سلم برقم )( واللفظ له ، وم9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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ٍد َعْبِدَك َوَرُسولَِك ، َكَا َصلرْيَت َعَى إِْبَراِهيمَ » َوَباِرْك َعَى  ،اللرُهمر َصِل َعَى ُمـَحمر
ٍد ، َكَا َباَرْكَت َعَى إِْبَراِهيَم َوآِل إِْبرَ  ٍد َوَعَى آِل ُمـَحمر  .() أخرجه البخاري« اِهيمَ ُمـَحمر

 قدرها ، وعظيم أجرها وثواها ، فقدو شأها ، وعظيمملسو هيلع هللا ىلص وأمية الصاة عى النبي 
 وردت مروعيتها ي عدة مواطن :

ي الصاة ي التشهد اأخر فرضًا أو نفًا .. وي صاة اجنازة بعد التكبرة الثانية .. 
د ستسقاء ، والنكاح ، وغرها .. وعنااب كخطبة اجمعة ، والعيدين ، ووي اخط

 جتاع القوم قبل تفرقهم ، وغر ذلك من امواطن .ا، وعند ملسو هيلع هللا ىلص الدعاء .. وعند ذكره 
 كثرة وهذه بعض ثمراها :ملسو هيلع هللا ىلص وفضائل الصاة عى النبي 

متثال أمر اه تعاى بالصاة والسام عليه ، وأها عبادة مستقلة يؤجر العبد عليها ، اأها 
ها من الذكر امستحب ، والذكر من أفضل اأعال ، وأها سبب مغفرة الذنوب ، وأ

 ملسو هيلع هللا ىلص .وكفاية العبد ما أمه ، ومنها حصول عر صلوات من اه من صى عى النبي 
كتب له عر رفع عر درجات ، ويُ يُ ملسو هيلع هللا ىلص ومن فوائدها وثارها أن من صى عى النبي 

إذا قرها بسؤال الوسيلة ملسو هيلع هللا ىلص ا سبب لشفاعته حسنات ، ويمحى عنه عر سيئات ، وأه
 ملسو هيلع هللا ىلص .له ، وأها سبب لطيب امجلس وزكاته ، وأها سبب أداء أقل القليل من حقه 

     فقد جاء مقرونًا بالصاة عليه كا قال سبحانه : ملسو هيلع هللا ىلص أما السام عى النبي 
                           

 [ .99اأحزاب/ ] 
( والدعاء حيته بتحية اإسام : )السام عليكم ورمة اه وبركاته ملسو هيلع هللا ىلص عليه  والسام

، كا نقول ي تشهد الصاة )السام عليك أها النبي ورمة له بالسامة من كل آفة
 .اه وبركاته(

وتسليم اه عى أنبيائه ورسله أمنة من اه للمرسلن ي الدنيا من كل مكروه ، وي 
           زع اليوم اأكر : اآخرة من ف

 [ .999-999الصافات/ ]          

                                                 
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
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بحانه يسلمهم ويقيهم من وتسليم اه عى أنبيائه ورسله من باب اجزاء بامثل، فاه س
، لسامة ما قالوه عن رهم أقوامهم من اخطأ والزلل، وسامة حياَم من كل مكروه

 .امة عباداَم من النقص والتقصر، وسالذنوب وامعاي
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 

 [ .99اأحزاب/  ]                         وإياكم منهم : 
 اإكثار من السام سبب للمحبة بن الناس ، ودخول اجنة .و

 ُتْؤِمنُوا َحترى َا َتْدُخُلوَن اجَنرَة َحترى ُتْؤِمنُوا، َوَا ملسو هيلع هللا ىلص :»َقاَل: َقاَل َرُسوُل اه   َأِي ُهَرْيَرةَ  َعنْ 
َاَم َبيْنَُكمْ  اَببْتُْم؟ َأْفُشوا السر ٍء إَِذا َفَعْلتُُموُه َحَ  .() أخرجه مسلم «َتـَحاُبوا، َأَوَا َأُدُلُكْم َعَى َيْ

 بالوسيلة والفضيلة .ملسو هيلع هللا ىلص الدعاء له  -9
ملسو هيلع هللا ىلص اء له واحد، وأما الفضيلة فهي الدععبد فالوسيلة منزلة عالية ي اجنة ا تكون إا ل

 بأنواع الركات واخرات والكرامات .

إَِذا َسِمْعتُْم امَُؤِذَن  » َيُقوُل:ملسو هيلع هللا ىلص َسِمَع النربِير  َأنرهُ  َعبِْد اه ْبِن َعْمِرو ري اه عنها َعنْ 
ر  ،َفُقوُلوا ِمْثَل َما َيُقوُل  َِ ر ، ُثمر َصُلوا َع َِ ا ،  َفإِنرُه َمْن َصىر َع َصَاًة َصىر اه  َعَلْيِه ِهَا َعْرً

 َِ َ الُثمر َسُلوا اه   ا َمنِْزَلة  ِي اجَنرِة َا َتنَْبِغي إِار لَِعبٍْد ِمْن ِعبَاِد اه، َوَأْرُجو َأْن َوِسيَلَة، َفإِهر
َِ  ،َأُكوَن َأَنا ُهوَ  َفاَعةُ الَفَمْن َسَأَل   .() أخرجه مسلم «َوِسيَلَة َحلرْت َلُه الشر

د هو بامقام امحمود الذي وعده به يوم القيامة ، وامقام امحموملسو هيلع هللا ىلص الدعاء له  -9
بالشفاعة الكرى يوم القيامة لبدء حساب اخائق ، وهي شفاعته العظمى ملسو هيلع هللا ىلص قيامه 

 .، ثم يفصل اه بن الناسف حن تنتهي إليه ، فيشفع وُيشفعأهل اموق
َربر  َمْن َقاَل ِحَن َيْسَمُع النَِداَء : اللرُهمر »َقاَل : ملسو هيلع هللا ىلص َأنر َرُسوَل اه  َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اه 

َاِة  ِة ، َوالصر ْعَوِة الترامر ًدا الَهِذِه الدر  َفِضيَلَة ، َواْبَعْثُه َمَقاًماالَوِسيَلَة وَ الَقاِئَمِة ، آِت ُمـَحمر
 .() أخرجه البخاري«  ِقَياَمةِ الَحلرْت َلُه َشَفاَعتِي َيْوَم  ،َمـْحُموًدا الرِذي َوَعْدَتهُ 

اعة العظمى، والثناء العظيم عى ربه ي ذلك امقام فامقام امحمود هو تلك الشف
                              العظيم: 

 [ .95اإراء/ ] 
                                                 

 .(99برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(999برقم ) أخرجه البخاري( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&bookhad=577#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&bookhad=577#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&bookhad=577#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&bookhad=577#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&bookhad=577#docu
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 ملسو هيلع هللا ىلصالذب عن ذاته  -14
ونرته من أعظم دائل حبته وإجاله ، وقد سبق ها الصحابة من جاء ملسو هيلع هللا ىلص الدفاع عن النبي 

                 بعدهم كا أخر اه عنهم بقوله : 
 [ .9احر/ ]                           

ختارهم اه لصحبة نبيه ، اوالصحابة من امهاجرين واأنصار أفضل الناس بعد اأنبياء ، 
   عنه :  اورضو والقيام معه ، والذب عنه ، وإقامة دينه ، ري اه عنهم

                             
 [ . 999التوبة/  ]                                  

ملسو هيلع هللا ىلص من أجل ما جاء به رسول اه  ،لقد بذلوا كل ما يملكونه ، وتركوا كل ما يملكون
 ،وضحوا من أجل ذلك بأنفسهموصدقوا فيا عاهدوا اه عليه، ن الدين احق، م

   :  فلهم أجر عظيم وبادهم ،وأهلهم ،موشهواَ ،وأوقاَم ،وأمواهم
                               

 [ .999اأعراف/ ] 
اِمِت  وعنْ  اَعِة ِي ملسو هيلع هللا ىلص ُسوَل اه َقاَل : َباَيْعنَا رَ  ُعبَاَدَة ْبِن الصر ْمِع َوالطر َعَى السر

ْمَر َأْهَلُه ، َوَأْن َنُقوَم َأْو َنُقوَل بِاحَِق َحْيُثَا ُكنرا ، َا اأَ امَنَْشِط َوامَْكَرِه ، َوَأْن َا ُننَاِزَع 
 .()متفق عليه . َنَخاُف ِي اه  َلْوَمَة َاِئمٍ 

ْنَصاِر َوَرُجَلْنِ اأَ ُأْفِرَد َيْوَم ُأُحٍد ِي َسْبَعٍة ِمْن ملسو هيلع هللا ىلص َأّن َرُسوَل اه    َأَنِس ْبِن َمالٍِك  وَعنْ 
َم «َأْو ُهَو َرفِيِقي ِي اجَنرةِ  ،اجَنرةُ  َمْن َيُرُدُهْم َعنرا َوَلهُ » :ِمْن ُقَرْيٍش، َفَلار َرِهُقوُه، َقاَل  ، َفَتَقدر

َأْو  ،َمْن َيُرُدُهْم َعنرا َوَلُه اجَنرةُ »ُثمر َرِهُقوُه َأْيًضا ، َفَقاَل :  ،ْنَصاِر َفَقاَتَل َحترى ُقتَِل اأَ َرُجل  ِمْن 
َم َرُجل  ِمْن «ُهَو َرفِيِقي ِي اجَنرةِ  َفَلْم َيَزْل َكَذلَِك َحترى  ،ِر َفَقاَتَل َحترى ُقتَِل ْنَصااأَ ، َفَتَقدر

ْبَعُة، َفَقاَل َرُسوُل اه   .() مسلم أخرجه« َما َأْنَصْفنَا َأْصَحاَبنَا» لَِصاِحَبيِْه:ملسو هيلع هللا ىلص ُقتَِل السر
َوَأُبو ملسو هيلع هللا ىلص اْهََزَم َناس  ِمْن النراِس َعْن النربِِي  ُأُحدٍ  مرا َكاَن َيْومُ  َقاَل:  الٍِك َأَنِس ْبِن مَ  وَعنْ 
َرُجًا َراِمًيا َشِديَد  َأُبو َطْلَحةَ  ُمـَجِوب  َعَليِْه بَِحَجَفٍة، َقاَل: َوَكانَ ملسو هيلع هللا ىلص َبْنَ َيَدْي النربِِي  َطْلَحةَ 

                                                 
 (.9995( واللفظ له ، ومسلم برقم )9955، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 .(9995برقم ) أخرجه مسلم( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4153
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4153
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
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َ َيْوَمئٍِذ َقوْ  ََ ُجُل َيُمُر َمَعُه اَجْعبَُة ِمْن النرْبِل َفَيُقوُل: النرْزِع َوَك َسْنِ َأْو َثَاًثا َقاَل: َفَكاَن الرر
ُف َنبُِي اه  «ِأَِي َطْلَحةَ  اْنُثْرَها»   ،َيا َنبِير اه :َأُبو َطْلَحةَ  َقْوِم َفيَُقوُل الَينُْظُر إَِى ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َوُيْرِ

ْف َا ُيِصْبَك َسْهم  ِمْن ِسَهاِم  بَِأِي َأْنَت َوُأِمي َا   .()متفق عليه .َنْحِري ُدوَن َنْحِركَ ، َقْومِ الُتْرِ
بكل ما  ونروه ملسو هيلع هللا ىلصفري اه عن الصحابة أمعن الذين دافعوا عن نبينا حمد 

 ،وحاسنه ،وفضائله ،حسن الدفاع عنه ببيان صفاتهنرسنته، ورزقنا ايملكون، فاللهم 
          :  أقامنا ، والتأي به ، والذب عنهبألسنتنا وودينه 

                         

 [ .5 – 9الفتح/ ] 
 ملسو هيلع هللا ىلصالذب عن دينه  -15

       الذب عن دينه الذي أرسله اه به: ملسو هيلع هللا ىلص من أعظم حقوقه 

 [ .99] فاطر/              
 :ةيتضمن أمورًا مسملسو هيلع هللا ىلص  ء به الرسولوالذب عن الدين الذي جا

من الضياع ، ويتحقق ذلك بكتابة وحرير أحاديثه الصحيحة ، ملسو هيلع هللا ىلص اأول : حفظ سنته 
 وآثار الصحابة والتابعن عى مر القرون واأجيال .

نتحال امبطلن ، وحريف الضالن ، وتأويل اجاهلن ، امن ملسو هيلع هللا ىلص الثاي : ماية سنته 
 كذب عليه ، وظهرت البدع بعده .وقد قام به علاء اأمة منذ ظهر ال

، » : َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َأن َرُسوَل اه   َعبِْد اه  ْبِن َمْسُعوٍد  َعنْ  ِِ ٍة َقْب َما ِمْن َنبِي  َبَعَثُه اه  ِي ُأمر
تِِه َحَواِرُيوَن، َوَأْصَحاب  َيْأُخُذوَن بُِسنرتِهِ إِار كَ  َاتَ  ،اَن َلُه ِمْن ُأمر ْخُلُف ـَوَيْقَتُدوَن بَِأْمِرِه، ُثمر إِهر

، َيُقول وَن َما َاَيْفَعُلوَن، َوَيْفَعُلوَن َما َا ُيْؤَمُروَن، َفَمْن َجاَهَدُهْم بَِيِدِه ِمْن َبْعِدِهْم ُخُلوف 
 ن  ، َوَمْن َجاَهَدُهْم بِلَِسانِِه َفُهَو ُمْؤِمن  ، َوَمْن َجاَهَدُهْم بَِقْلبِِه َفُهَو ُمْؤِمن  ، َوَلْيَس َفُهَو ُمْؤمِ 

 .() أخرجه مسلم « َحبرُة َخْرَدلٍ  َوَراَء َذلَِك ِمَن اِإيَانِ 
ما أدخله امبطلون فيها من اأحاديث الضعيفة وامكذوبة ، ملسو هيلع هللا ىلص الثالث : تنقيح سنته 

 وبيان الصحيح من السقيم .
                                                 

 ( واللفظ له.9999( ، ومسلم برقم )9999ري برقم )، أخرجه البخامتفق عليه( 9)
 .(99برقم ) أخرجه مسلم( 9)
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 عتقاد ،ل أوالفعل أو ااوقمستهزئن با ثبت ي هديه ي الالرابع : الرد عى شبهات ا
احجاب، أو السواك، أو اللحية، أو برفع اإزار فوق الصاة أو ستهزاء البعض باك

             :الكعبن ، أو امراث ونحو ذلك

 .[99 /امائدة]      
   ستهزاء بالسنة الصحيحة ، والطعن فيها ، كفر خرج من ملة اإسام : واا

                                    
                                  

 [ .99 – 99التوبة/ ]      
اد ، وامحامي عن السنة ، والرد عى الطاعنن ي القرآن والسنة من أعظم اجه

          الذاب عنها كامجاهد ي سبيل اه : 

 [ .99/ الفرقان ]   
من اخذان الذي ملسو هيلع هللا ىلص والتهاون ي الذب عن ريعة اإسام التي جاء ها رسول اه 

يدل عى ضعف اإيان، أو زواله بالكلية، فمن أحب أحدًا، وم تظهر عليه آثار الغرة 
                   ى حرمته وسنته، فهو كاذب ي دعواه : ع

                                      
 [ .99 – 99آل عمران/ ]      

اخامس : ومن الذب عن دينه اجهاد ي سبيل اه تعاى ، وبذل النفس وامال 
         سان ، والسيف والسنان : والوقت لنرة اإسام بالعلم والل

                              
 [ .99احجرات/ ]      
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 ملسو هيلع هللا ىلصتوقر آل بيته  -13
والري عنهم، والصاة عليهم، وإكرامهم، ملسو هيلع هللا ىلص عى أمته حب آل بيته ملسو هيلع هللا ىلص من حقوقه 

 يهم .فملسو هيلع هللا ىلص والعناية هم ، وتوقرهم ، تنفيذًا لوصية رسول اه 
َيْوًما فِينَا َخطِيًبا بَِاٍء ُيْدَعى ُمًا ملسو هيلع هللا ىلص َقاَم َرُسوُل اه قال:   بن أرقم عن زيد

ةَ  َبْنَ  رَ   ،َواَمِدينَةِ  َمكر ا  » ُثمر َقاَل: ،َفَحِمَد اه َوَأْثنَى َعَلْيِه َوَوَعَظ َوَذكر ا َبْعُد َأَا َأُهَ َأمر
َا َأَنا َبَر   ُهَُا  ُيوِشُك َأْن َيْأِيَ َرُسوُل َرِي َفُأِجيَب، َوَأَنا َتاِرك  فِيُكْم َثَقَلْنِ  النراُس َفإِنر َأور

َفَحثر َعَى كَِتاِب اه   «كَِتاُب اه ، فِيِه اهَُدى َوالنُوُر، َفُخُذوا بِكَِتاِب اه َواْسَتْمِسُكوا بِهِ 
َب فِيهِ  تِي، ُأَذِكُرُكْم اه ِي َأْهِل َبْيتِي، ُأَذِكُرُكْم اه  ِي َأْهِل َبْيتِي، َوَأْهُل َبيْ » ُثمر َقاَل: ،َوَرغر

 .() أخرجه مسلم« ُأَذِكُرُكْم اه  ِي َأْهِل َبْيتِي
 :وهم ,هم الذين حرم عليهم الصدقةملسو هيلع هللا ىلص وآل بيت النبي 

ذوي  همسبن عبد مناف، فهؤاء يدخلون ي م بن عبد مناف، وبنو امطلب شبنو ها
تعظيا ً لقدرهم، أن الصدقة و، ماية جناب النبوة رم عليهم الصدقةحالقربى، و

 أوساخ الناس. 
لِِب ْبنعَ عن  َدَقَة َا َتنَْبِغي ِآِل »قال : ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اه   َربِيَعةَ  بْد امُطر إنر الصر

دٍ   .() أخرجه مسلم «إِنرَا ِهَي َأْوَساُخ النراسِ  ،ُمـَحمر
      داخات ي آل البيت بنص القرآن كا قال سبحانه : ملسو هيلع هللا ىلص واج النبي وأز

 [ .99اأحزاب/ ]                          
 موه من الصدقة .رِ عوضًا عا ُح  يء آل البيت حقًا ي اخمس والفوقد جعل اه

اَن إَِى َرُسوِل اه   : َقاَل   ُجبَْرِ ْبِن ُمْطِعٍم  َعنْ  ، َفُقْلنَا : ملسو هيلع هللا ىلص َمَشْيُت َأَنا َوُعْثَاُن ْبُن َعفر
لِِب َوَتَرْكَتنَا َوَنْحُن َوُهْم ِمنَْك بَِمنِْزَلٍة َواحِ  َدٍة ، َفَقاَل َيا َرُسوَل اه ، َأْعَطْيَت َبنِي اُمطر

ء  َواِحد  ملسو هيلع هللا ىلص : »َرُسوُل اه   لِِب َوَبنُو َهاِشٍم َيْ  .() أخرجه البخاري «إِنرَا َبنُو امُطر
، وإكرامهم ، واإحسان ، والري عنهم ملسو هيلع هللا ىلص فيجب علينا توقر آل بيت الرسول 

يت حرامهم ، وحبتهم ، وموااَم ، فإهم من ذرية طاهرة ، ومن أرف باإليهم ، و
  .عى وجه اأرض حسبًا ونسبًا، ا سيا إذا كانوا متبعن للسنة النبوية الصحيحة

                                                 
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2096
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اه اْصَطَفى كِنَاَنَة ِمْن  إِنر » َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  قال: َسِمْعُت َرُسوَل اه    ْسَقِع اأَ َواثَِلَة ْبَن عن 
َوَلِد إِْسَاِعيَل، َواْصَطَفى ُقَرْيًشا ِمْن كِنَاَنَة، َواْصَطَفى ِمْن ُقَرْيٍش َبنِي َهاِشٍم، َواْصَطَفاِي ِمْن 

 .() أخرجه مسلم « َبنِي َهاِشمٍ 
 م أمته أن يقولوا ي التشهد يلر عَ ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومن دائل توقر آل بيت النبي 

ٍد َكَا َصلرْيَت َعَى إِْبَراِهيَم َوَعَى آِل  » :الصاة ٍد َوَعَى آِل ُمـَحمر اللرُهمر َصِل َعَى ُمـَحمر
ٍد َكَا َباَرْكَت َعَى  ٍد َوَعَى آِل ُمـَحمر إِْبَراِهيَم إِنرَك َحـِميد   َمـِجيد  ، اللرُهمر َباِرْك َعَى ُمـَحمر

 .()متفق عليه « َى آِل إِْبَراِهيَم إِنرَك َحـِميد   َمـِجيد  إِْبَراِهيَم َوعَ 
 حق له وآله دون سائر الناس .ملسو هيلع هللا ىلص فالصاة عى النبي 

 .، وي مقدمتهم أبو بكر الصديق ملسو هيلع هللا ىلصوأعظم امسلمن توقرًا آل البيت أصحاب النبي 
ِِ بَِيِدِه َلَقَراَبةُ  عن أي بكر الصديق  ِذي َنْف ر َأْن ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اه   قال :  َوالر ََ َأَحُب إِ

 .()متفق عليه َأِصَل ِمْن َقَراَبتِي.
 ملسو هيلع هللا ىلصتوقر زوجاته  -12

، ن، وبيان فضائله ن، وصيانة أعراضه نتوقر زوجاته ، ورعاية حرمتهملسو هيلع هللا ىلص ه من حقوق
 . ن، والدعاء ه ن، والري عنه نستغفار ه، واا نوحسن الثناء عليه

، وبوأهن منزلة عالية ، بل رفع قدرهن إى منزلة ملسو هيلع هللا ىلص زواج النبي مقام أ وقد رفع اه 
             اأمومة جميع امؤمنن بقوله سبحانه : 

 . [9اأحزاب/  ]   
 ملسو هيلع هللا ىلص .اه اه للنبي طالتريف والتعظيم الذي أع من وهذه امنزلة العالية هن هي

ملسو هيلع هللا ىلص منا هذا يتولون أزواج النبي وسلف هذه اأمة من أهل السنة واجاعة إى يو
خاصة يرضون عنهن أزواجه ي الدنيا واآخرة،  نأمهات امؤمنن، ويؤمنون بأه

أكثر أواده ، وأول من آمن به، وأول من أعانه  زوجته خدجة ري اه عنها أمُ 
 وعاضده عى أمره.

 لسنته .ن حفظهوأ ،وكذا الصديقة بنت الصديق عائشة ري اه عنها أحب نسائه إليه
                                                 

 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(999( واللفظ له ، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.9995( ، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8115


599 
 

َفْضُل َعاِئَشَة َعَى النَِساِء »  : َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص قال : َسِمْعُت َرُسوَل اه     َمالٍِك  َأَنس ْبنعن 
 .()متفق عليه « َكَفْضِل الثرِريِد َعَى َساِئِر الطرَعام

    من السوء والفحشاء كا قال سبحانه : ملسو هيلع هللا ىلص وقد دل القرآن عى طهارة أزواج النبي 
 [ .99اأحزاب/ ]                            

عى عظمة قدر أمهات امؤمنن ري اه عنهن عظيم مكانتهن، ومضاعفة وما يدل 
            أجورهن كا قال سبحانه: 

                  

 [ .99-99اأحزاب/ ]           
      : ملسو هيلع هللا ىلصولية عظيمة، أهن أزواج رسول اه وهن مقام كبر، وعليهن مسؤ

                 

               

                       

 [ .99-99اأحزاب/ ]   
ملسو هيلع هللا ىلص ن الصاة عليهن بالصاة عى النبي  رْ وما يدل عى عظيم حق أمهات امؤمنن قَ 

 ي التشهد ي الصاة .
ِِ َعَلْيَك؟ َقاَل: عن أي ميد الساعدي  ُْم َقاُلوا: َيا َرُسوَل اه، َكْيَف ُنَص ُقوُلوا  » َأهر

ْيَت َعَى آِل إِْبَراِهيَم ، َوَباِرْك َعَى اللرُهمر َصِل َعَى ُمـحَ  تِِه َكَا َصلر ٍد َوَأْزَواِجِه َوُذِرير مر
تِِه َكَا َباَرْكَت َعَى آِل إِْبَراِهيَم إِنرَك َحـِميد   َمـِجيد   ٍد َوَأْزَواِجِه َوُذِرير  .()متفق عليه«ُمـَحمر

ت مؤمنات قانتات تائبات عابدات مسلا ،ملسو هيلع هللا ىلص، وأزواج النبي والرسلوأزواج اأنبياء 
 .والرسل طيبات طاهرات ، والطعن فيهم طعن ي أزواجهن من اأنبياء

، مع ري اه عنها كطعن الرافضة ي عائشة نالطعن ي أمهات امؤمنن أو بعضهو
، وقد توعد اه من ملسو هيلع هللا ىلصيذاء للنبي كفر وإتطهر اه ها من فوق سبع ساوات ، وذلك 

          عذاب األيم كا قال سبحانه : بالفعل ذلك  

               

 [ .99-99اأحزاب/]          
                                                 

 (.9999( ، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
 (.999( واللفظ له ، ومسلم برقم )9995، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 9)
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 قل هن من النساء، وهن إحدى عرة:  من دخلملسو هيلع هللا ىلص وأزواج النبي 
خدجة بنت خويلد، وسودة بنت زمعة، وعائشة بنت أي بكر، وحفصة بنت عمر، وأم 

وزينب بنت جحش، وزينب بنت خزيمة، وجويرية بنت احارث،  حبيبة، وأم سلمة،
 . ن أمعنيمونة بنت احارث ، ري اه عنهوصفية بنت حيي ، وم

 ملسو هيلع هللا ىلصتوقر أصحابه  -11
قتداء هم، وحسن الثناء قر أصحابه، والري عنهم، وااعى أمته توملسو هيلع هللا ىلص من حقوقه 

ستغفار والدعاء هم، واا ة من عاداهم،ومعادا بينهم، واإمساك عا شجر عليهم،
والذين  من امهاجرين واأنصار ،هم، وذكر فضائلهم وحاسنهم، وحبتهم وإجاهم

         تبعوهم بإحسان : ا

                        

 [ .999/ التوبة]        
ثابتة معلومة  قات ، وعدالة الصحابةثكلهم عدول مرضيون ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب النبي و

 هم .ملسو هيلع هللا ىلص بتعديل اه هم ، وإخباره عن طهارَم ، ورضاه عنهم ، وشهادة رسوله 
                        قال اه تعاى : 

 [ .999آل عمران/ ]        
                   بقوله :وزكاهم ووصفهم اه 

                     

                    

 [ . 95/ الفتح]                
ِذيَن َيُلوَهُْم ، ُثمر »  :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: قال النبي   بن حصن عمران وَعنْ  ُكْم َقْرِي ، ُثمر الر َخْرُ

ِذيَن َيُلوَهُمْ   .() متفق عليه  «الر
ا َتُسبُوا أحدًا من َأْصَحاِي،  »  :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: قال َرُسوُل اه    َأِي َسِعيٍد اخُْدِرِي  وَعنْ 

 .() متفق عليه  «َذَهبًا َما َأْدَرَك ُمدر َأَحِدِهْم َوا َنِصيَفهُ  فإنر َأَحَدُكْم لْو َأْنَفَق ِمثَْل ُأُحدٍ 
عليهم ، وثناء  ، لثناء اه ملسو هيلع هللا ىلصه عنهم أفضل اأمة بعد النبي والصحابة ري ا

ه جه، وخصهم برؤية وملسو هيلع هللا ىلص ختارهم لصحبة نبيه اعليهم ، وأن اه ملسو هيلع هللا ىلص رسوله 
                                                 

 .(9999برقم )( واللفظ له ، ومسلم 9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
 .( واللفظ له9999( ، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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يعة عنه ، وتبليغ ما جاء به من ، وساع حديثه من فمه الريف ، وأخذ الرالريف
     احق عى أكمل الوجوه ، واجهاد معه ي سبيل اه : 

                  
                    

                 
                    

 .[99 – 9احر/ ]                    
وتعديل هم ، أوجبت احال التي كانوا  عى أنه لو م يرد عن اه ورسوله ثناء عليهم

اهجرة والنرة واجهاد، وبذل اأنفس واأموال واأوقات ي يان واإ عليها من
ه ، سبيل إعاء كلمة اه ، وفراق اأهل والباد ، وقتل اآباء واأواد ، نرة لدين ا

تباع، أوجب ذلك كله القطع بعدالتهم ، واجزم بنزاهتهم ، يان ، وحسن ااقوة اإمع 
 وأهم أفضل من جاء بعدهم .

ابن عمرري اه عنها قال: من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب عن 
فًا ، قوم كانوا خر هذه اأمة، أبّرها قلوبًا، وأعمقها علًا ، وأقلها تكلملسو هيلع هللا ىلص حمد 

 .() أخرجه أبونعيم ي احلية ملسو هيلع هللا ىلص.اختارهم اه لصحبة نبيه 
إيان اخلق بعد اأنبياء ، وقد شهد اه هم بأهم امؤمنون  أقوىوإيان الصحابة 

                    حقًا بقوله سبحانه : 
 [ .99اأنفال/ ]                              

 هتدوا كا قال سبحانه :ار سبحانه أن الناس إن آمنوا بمثل ما آمن به الصحابة فقد وأخ
                                  

 [ .999البقرة/ ]              
   هم وحبتهم كا قال سبحانه : ستغفاروندب من جاء بعدهم إى اا

                                 
 [ .99احر/ ]                         

                                                 
 .(9/999احلية ) أخرجه أبو نعيم ي/ حسن( 9)
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فقال سبحانه:  ،ستغفار همواا ،باللطف هم ، والعفو عنهم ، ومشاورَمملسو هيلع هللا ىلص وأمر رسوله 
                                          

 [ .995آل عمران/ ]                               
 بأهم خرا القرون ، وأن أجرهم مضاعف عى أجر من جاء بعدهم .ملسو هيلع هللا ىلص وأخر 

 ،ا َتُسبُوا أحدًا من َأْصَحاِي »  :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: قال َرُسوُل اه    َأِي َسِعيٍد اخُْدِرِي  َعنْ 
 .() متفق عليه  «فإنر َأَحَدُكْم لْو َأْنَفَق ِمثَْل ُأُحٍد َذَهبًا َما َأْدَرَك ُمدر َأَحِدِهْم َوا َنِصيَفهُ 

   نجيل والقرآن فقال سبحانه : ي التوراة واإفضلهم وخريتهم  وذكر اه 
                                   

                                            
                               

 [ .95الفتح/ ]                      
وأهل السنة واجاعة يؤمنون ويقبلون ما جاء ي الكتاب والسنة من فضائلهم 

هذه اأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثان، ثم عِ،  ومراتبهم ، فيؤمنون بأن خر
ويقدمون امهاجرين عى اأنصار، ويفضلون من  ثم بقية العرة امبرين باجنة،

وأن اه قال أهل  ،تح وقاتل عى من أنفق من بعده وقاتلأنفق منهم قبل الف
 .() متفق عليه«اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم َفَقْد َغَفْرُت َلُكمْ »بدر:

    وبأنه ا يدخل النار أحد بايع حت الشجرة كا جاء ي الكتاب والسنة : 
                                

 [ .99الفتح/ ]          
أن نحبهم ميعًا ونوقرهم ، ونثني عليهم ، بأن تكون ملسو هيلع هللا ىلص  وواجبنا نحو أصحاب حمد

ألسنتنا رطبة بذكرهم باجميل من صفاَم وأفعاهم، وقلوبنا عامرة بحبهم، وما صح فيا 
خطؤه فومن أخطأ  جرى بينهم من خاف فهم فيه جتهدون، من أصاب منهم فهو مأجور،

 معصومن ، بل هم بر يصيبون وخطئون . مغفور ، فليسوا
أن القدح ي  ؛ميعًا كفعل الرافضة فهذا كفرملسو هيلع هللا ىلص  ومن طعن ي أصحاب حمد

، فهم أصحابه وخاصته وبطانته ، وهم الذين نقلوا الدين ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة قدح ي النبي 
                                                 

 .( واللفظ له9999( ، ومسلم برقم )9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)
 .(9959لم برقم )( واللفظ له ، ومس9999أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه, (9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
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 ، من جاء بعدهم ، فمن طعن فيهم لزم من هذا الطعن فيا نقلوه من القرآن واأحاديث
حق ، وإنا أدى إلينا هذا القرآن والسنة ملسو هيلع هللا ىلص أن القرآن حق ، والرسول  ؛وهذا كفر بِن 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اه 
ليبطلوا  جرح شهود النقل ،ري اه عنهم  وإنا يريد الرافضة من الطعن ي الصحابة 

    أمرهم الطعن ي الصحابة، وباطنه الطعن ي الرسالة :  ظاهرفالكتاب والسنة، 
                                 

 [ . 999النساء/ ]           
 والقيام بحقوق الصحابة ري اه عنهم يتضمن أربعة أمور : 

     كا قال سبحانه :  ،ستغفار هماأول : حبهم والري عنهم ، واا
                                 

 [ .99احر/ ]                       
، وعاينوا ملسو هيلع هللا ىلص وا عى عن النبي الثاي : اإيان بأهم أفقه اأمة بأمر دينها ، أنه تربر 

 التنزيل ، وأن للخلفاء الراشدين منهم سنة متبعة .
َذاَت َيْوٍم ُثمر َأْقَبَل َعَلْينَا ملسو هيلع هللا ىلص قال: َصىر بِنَا َرُسوُل اه    بن سارية ِعْرَباضال عن

  ،ُقُلوُب ، َفَقاَل َقائِل  : َيا َرُسوَل اهالَوَوِجَلْت ِمنَْها  ،ُعيُونُ الَذَرَفْت ِمنَْها  َفَوَعَظنَا َمْوِعَظًة َبلِيَغةً 
ْمِع َوالطراَعِة ،  ،ُأوِصيُكْم بِتَْقَوى اه» : َهِذِه َمْوِعَظُة ُمَوِدٍع، َفَاَذا َتْعَهُد إَِليْنَا ؟ َفَقاَل  َكَأنر  َوالسر

ى اْختَِاًفا َكثًِرا ، َفَعَلْيُكْم بُِسنرتِي َوُسنر  ،َوإِْن َعبًْدا َحبَِشيًا ِة َفإِنرُه َمْن َيِعْش ِمنُْكْم َبْعِدي َفَسَرَ
اُكْم َوُمـْحَدَثاِت  ُكوا ِهَا َوَعُضوا َعَليَْها بِالنرَواِجِذ، َوإِير اِشِديَن َمَسر  ،ُمورِ اأُ اخَُلَفاِء امَْهِدِيَن الرر

 .()أخرجه أبوداود والرمذي  «َوُكلر بِْدَعٍة َضَاَلة   ،َفإِنر ُكلر ُمـْحَدَثٍة بِْدَعة  
 لكف عا شجر بينهم .الثالث : ذكر حاسنهم ، وا

 الرابع : الذب عنهم ما قاله بعض امبتدعة فيهم كالرافضة ومن سلك سبيلهم . 
 

 

*       *       *       *      * 
 

                                                 
 .(9999برقم )وأخرجه الرمذي  ،( وهذا لفظه9999برقم )أخرجه أبوداود صحيح / ( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5583
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 عتصام بالسنةأصول اا -1
  :أصول ااعتصام بالسنة واحذر من البدعة كثرة وهذه أمها 

 اأول : أن اإسام مبني عى أصلن عظيمن ما :
 أن ا نعبد إا اه وحده اريك له ، وهو معنى شهادة أن ا إله إا اه . -9

 رسول اه .أن ا نعبد اه إا با رع ، وهو معنى شهادة أن حمدًا  -9

                     فالرك ضد اأصل اأول، والبدعة ضد اأصل الثاي: 
                                                   

 [ .999 /الكهف ]
 اب.أي عمل إا إذا كان خالصًا صوابًا، واخالص ما كان ه وحده، والصو  فا يقبل اه

فالفوز والنجاة ي التوحيد والسنة ، واخَان واهاك ي الرك  ،ما كان عى السنة
                                والبدعة : 

 [ .99 – 99 /الزمر]                     
 .. وسنة تركية . : سنة فعليةالثاي : أن السنة سنتان 

، أو أمر به ، أو أقر عليه ، مثل اأذان للصلوات  ملسو هيلع هللا ىلص: هي ما فعله النبي فالسنة الفعلية 
 اخمس ، والتلبية ي احج ونحوها .

مع قيام امقتى لذلك، مثل ترك اأذان لصاة  ملسو هيلع هللا ىلصوالسنة الركية : هي ما تركه النبي 
     العيدين ، وصاة اجنازة ، فركه سنة نبوية ، كا أن فعل اأول سنة نبويه : 

 .[ 9 /احر ]                                  
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.

 () أخرجه مسلم « َعَما َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َرد   َمْن َعِمَل » :ملسو هيلع هللا ىلصودليل اأول قول النبي 
                                ودليل الثاي : 

 [ .95 /البقرة ]                  جئ   
 ي عبادته يتحقق بستة أمور : ملسو هيلع هللا ىلصالرابع : أن التأي بالنبي 

                                                 
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم (9)
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قة للريعة ي سببها، فلو زاد أحد صاة سادسة السبب: بأن تكون العبادة مواف -9
 أنه ليس ها سبب رعي ي القرآن أوالسنة: ؛عى الصلوات اخمس فعبادته مردودة

                قال اه تعاى: 

 .[ 99 /الشورى ]            
َمْن َأْحَدَث ِي َأْمِرَنا هذا َما »  :ملسو هيلع هللا ىلص اهَرُسوُل  َقاَل : تَقالَ عائشة ري اه عنها  َعنْ و

 .() متفق عليه «  َلْيَس ِمنُْه َفُهَو َرد  
أن الريعة جاءت باأضحية  م تقبل أضحيته؛ اجنس: فلو ضحى أحد بفرس -9

 .من هيمة اأنعام فقط ) الغنم والبقر واإبل ( 
                                  قال اه تعاى:

 .[ 9 /احر]       
القدر : فلو صى اجمعة ثاثًا م تقبل صاته، أها خالفة للريعة ي قدرها ،  -9

 بصاة اجمعة ركعتن . تأن الريعة جاء

                               قال اه تعاى: 
 .[ 9 /الطاق]           

أن تكون العبادة موافقة للريعة ي كيفيتها ، فلو غسل إنسان رجليه ي الكيفية : ب -9
الوضوء ثم مسح رأسه ، ثم غسل يديه ، ثم غسل وجهه ، فهذا وضوءه غر مقبول ، 

 ، أنه خالف الريعة ي كيفية الوضوء . ةوصاته به غر صحيح

                           قال اه تعاى : 
 [ . ١١١/النساء]                     

عتكف ي اامكان : فلو وقف احاج يوم عرفة بمزدلفة، أو طاف بغر الكعبة ، أو  -9
 مكان العبادة امحدد ها رعًا . بيته، فهذه العبادات ا تصح ، أنه خالف الريعة ي

َل َعَما َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َمْن َعمِ » قال:  ملسو هيلع هللا ىلص عن عائشة ري اه عنها أن رسول اه
 .() أخرجه مسلم «  َرد  

                                                 
 .(9999، ومسلم برقم ) (9959برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(9999مسلم برقم ) أخرجه (9)
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الزمان : فلو صى مسلم الظهر قبل الزوال ، أو صام فرض رمضان ي رجب ،  -9
 فهذا صاته وصيامه ليس بصحيح ، أنه خالف الريعة ي زماها امحدد ها رعًا .

                                                            قال اه تعاى:
 [ . ١١١/الكهف]                          

   :  ةإا باجتاعها ي كل عباد ملسو هيلع هللا ىلصحقق متابعة النبي تفهذه ستة أوصاف ات
 [ .99 /النور]                                  

، فا يستطيع أحد أن يأي بيء  ملسو هيلع هللا ىلصالدين ببعثة حمد أكمل  اخامس : أن اه 
                  فقط :  ملسو هيلع هللا ىلصيقرب إى اه تعاى غر النبي 

 [ .9 /احر]                      
السادس : أن كال الدين يقتي بطان البدع ، فدين اإسام كامل ا حتاج إى 

                فيه النقص :  زيادة ، كا أنه ا جوز
 . [9 /امائدة  ]        

فاه سبحانه بن ي كتابه كل يء حتاجه الناس ي معاشهم ومعادهم كا قال سبحانه: 
 [.95/النحل]          

ٍء َحترى اِخَراَءَة،  وقال رجل من امركن لسلان الفاري: َعلرَمُكْم َنبُِيُكْم ُكلر َيْ
َأْو ، ِمنِ يَ الَأْو َأْن َنْسَتنِْجَي بِ  ،ِقْبَلَة لَِغاِئٍط َأْو َبْولٍ الَلَقْد َهَاَنا َأْن َنْسَتْقبَِل  ،َقاَل: َفَقاَل: َأَجْل 

 .()مسلمه أخرج .َأْو َأْن َنْسَتنِْجَي بَِرِجيٍع َأْو بَِعْظمٍ  ،َأْن َنْسَتنِْجَي بَِأَقلر ِمْن َثَاَثِة َأْحَجارٍ 
                     السابع : أن التريع حق ه وحده كا قال سبحانه : 

  .[ 99 /يوسف]               
          ر سبحانه عى من رع للناس دينًا أضلهم به فقال :وأنك

                    

 [  .99 /الشورى]     
بعد أن أنزل اه عليه ي عرفة:  ،بعد حجة الوداع ملسو هيلع هللا ىلصوالتريع قد انقى بموت النبي 

 . [9 /امائدة ]                
                                                 

 .(999برقم ) سلمأخرجه م( 9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=456&idto=462&bk_no=1&ID=123#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=456&idto=462&bk_no=1&ID=123#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=456&idto=462&bk_no=1&ID=123#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=456&idto=462&bk_no=1&ID=123#docu
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رعًا مع اه، ومقتى مث ي دين اه، وزاد فيه ما ليس منه ، فقد جعل نفسه فمن أحد
 م يتم الرسالة ، وأنه ببدعته جاء ليتم الريعة ، وكل ذلك باطل مردود ملسو هيلع هللا ىلصفعله أن النبي 
                  معاقب عليه:

 . [  999 /النساء]          
َمْن َأْحَدَث ِي َأْمِرَنا هذا َما »  :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  َقاَل : تَقالَ  عنها عائشة ري اه َعنْ و

 .() متفق عليه «  َلْيَس ِمنُْه َفُهَو َرد  
   ي قوله سبحانه :  بتداع ي الدين ولو بقصد حسن يعتر تكذيبا ً ه واا

 [ .9 /امائدة ]       
م بن يدي اه ورسوله ، وهذا من اجرأة عى اه بتداع ي الدين تقدُ الثامن : أن اا

                 ورسوله ، وقد حذر اه من ذلك بقوله سبحانه:
 [ .9 /احجرات]                       

كان حذر من البدع دائًا ي كل خطبة ، وي كل معة ، وهذا  ملسو هيلع هللا ىلصالتاسع : أن النبي 
     خطر البدع ، وشدة ررها ، وأن كل بدعة ضالة : يدل عى عظيم 

 [ .99 /النور]                  
ْت َعيْنَاُه، َوَعَا َصْوُتُه،  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اه  َقاَل: َجابِِر ْبِن َعْبِد اه  وَعنْ  إَِذا َخَطَب اْحـَمرر

اُكْم، َوَيُقوُل:  ُمنِْذرُ  َواْشَتدر َغَضُبُه َحترى َكَأنرهُ  اَعُة ُبِعْثُت َأَنا َوالسر » َجيٍْش َيُقوُل َصبرَحُكْم َوَمسر
براَبِة وَ  «َكَهاَتْنِ  ا َبْعُد َفإِنر َخْرَ احَِديِث كِتَاُب  » ُوْسَطى َوَيُقوُل:الَوَيْقُرُن َبْنَ إِْصبََعْيِه السر َأمر

ٍد، َوَرُ  َا، َوُكُل بِْدَعٍة َضَاَلة  اأُ اه، َوَخْرُ اهَُدى ُهَدى ُمـَحمر َُ  .()مسلمه أخرج « ُموِر ُمـْحَدَثا
فيه معرفة اهدي النبوي فقط ، بل ا بد من معرفة ضده  يالعار : أن التعبد ه ا يكف

من الركيات والبدع ، لئا يقع اإنسان ي الرك أو البدع وهو ا يدري ، كا مر ي 
 حديث حذيفة السابق .

ها أخف وقد وقع أناس ي الرك الذي هو أعظم من البدع، فكيف بالبدع، أن الوقوع في
وأرع، أن أمرها قد خفى عى اإنسان ، فيظن أها سنة ، وأها من العمل احسن، وأها 

                                                 
 .(9999، ومسلم برقم ) (9959برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(999برقم ) أخرجه مسلم( 9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=2432#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=2432#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=2432#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=2432#docu
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        تقربه إى اه، وهي ا تزيده من اه إا بعداً، فيكون من قال اه فيهم: 

 [  .999 /الكهف ]                  
اعتقادات واأقوال واأفعال، وإذا انترت اشتهرت، احادي عر: أن البدع تكون ي ا

 وصارت كأها سنة .
 واموارد التي تنشأ منها البدع سبعة موارد هي :

 اأحاديث الضعيفة . -9

 اأحاديث اموضوعة. -9

 اأحاديث التي ا أصل ها . -9

 العادات أو العبادات امأخوذة من الكفار . -9

 .العادات التي يستحسنها العامة واجهال  -9
 ما نص عى استحبابه بعض العلاء بدون دليل ، وهذا من زات العلاء . -9

 الغلو  ي العبادات . -9

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 .
عى  والبدع فوق الكبائر ي امرتبة، وليس فوق البدع إا الرك، أن البدعة فيها تعد  

               الريعة بزيادة، والزيادة حريف ، وا أظلم من ذلك : 
                                                     

 . [99 /فاأعرا ]              

 وإثم البدع أعظم من إثم الكبائر من وجوه : 
، فا ةأن صاحب البدعة يعتقد أنه عى صواب فيا يقوم به من عبادات حدث :اأول

يفكر ي التوبة منها، أما فاعل الكبرة من زنا أو رقة ونحوها، فيعلم أنه خطئ، 
                    فربا أحدث توبة ، فتاب اه عليه : 

 [ .999 /النساء]             
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الثاي : أن البدع تؤدي مع مرور الزمن إى تغيرالدين ، أها تتطور وتتفرع وتشتهر ، 
 أما الكبائر فكل أحد يعلم أها خالفة للدين ، وليست منه .

ن أن أهل البدع ي الغالب حاربون أهل السنة إذا أمروهم بالسنة ، وهوهم ع  -9
 َموهم .ابدعهم ، وربا فسقوهم ، أو كفروهم ، أو 

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 .
    ة النبوية ، والبعد عنها : شهارها يؤدي إى هدم السنإأن إحياء البدع و -9

                                 
 . [ 999 /النساء ]          

الثالث عر:أن صغائر البدع تكر مع مرور الزمان، وقلة امناصح، فتصر كبائر، وتقوى 
 تعبد ه به.وتشتد حتى تصبح دينًا يُ 

     ة، واحذر من البدعة، وهذا هو الراط امستقيم: فالنجاة ي ااعتصام بالسن
 [.999/اأنعام]                          

 ثنان : اواخارجون عن الراط امستقيم إى الراط امعوج 
أحدما: رجل زل عن الطريق وهو ا يريد إا اخر، فهذا  ا ُيقتدى بزلته، أها مهلكة : 

                            
 [ .999 /اأنعام ]            
، فهذا ضار ضال مضل، وشيطان قبله من امتقنكان  نْ الثاي: من عاند احق، وخالف مَ 

       مريد، حق عى من يعرفه أن حذر الناس منه، لئا يقع أحد ي بدعته :
                                 

 [ .999 /النساء ]        
 وكلها مردودة. ،ن البدع كلها ضالة ، وكلها سيئةالرابع عر : أ

 والبدع ليست من اإسام ، والبدعة ليست بحسنة .
الُصوُف  َعَلْيِهمْ  ملسو هيلع هللا ىلصإَِى َرُسوِل اه  ْعَراِب اأَ  َجاَء َناس  ِمن َقاَل: عن َجِريِر ْبِن َعبِْد اه 

َدَقِة َفَأْبَطُئوا َعنُْه َحترى ُرِئَي  ،ْم َقْد َأَصاَبْتُهْم َحاَجة  هَفَرَأى ُسوَء َحا َفَحثر النراَس َعَى الصر
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ٍة ِمْن َوِرٍق  ْنَصارِ اأَ  َقاَل: ُثمر إِنر َرُجًا ِمنْ  :َذلَِك ِي َوْجِههِ  ُثمر  ،ُثمر َجاَء آَخرُ  ،َجاَء بُِرر
وُر ِي َوْجِههِ َتَتاَبعُ  ُ َُ  .وا َحترى ُعِرَف ال

ْسَاِم ُسنرًة َحَسنًَة َفُعِمَل ِهَا َبْعَدُه ُكتَِب َلُه ِمْثُل َأْجِر اإِ َمْن َسنر ِي  » : ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اه  
ء   َمْن َعِمَل ِهَا ًة َسِيَئًة َفُعِمَل ِهَا ْسَاِم ُسنر اإِ َوَمْن َسنر ِي  ،َوَا َينُْقُص ِمْن ُأُجوِرِهْم َيْ

ء    .()مسلمه أخرج «َبْعَدُه ُكتَِب َعَليِْه ِمْثُل ِوْزِر َمْن َعِمَل ِهَا َوَا َينُْقُص ِمْن َأْوَزاِرِهْم َيْ
فمن أحيا سنة كانت موجودة فعدمت ، ثم أحياها وعمل ها الناس بعده ، فله مثل أجر 

قبل الناس، وليس من سن العمل تريعًا،  وكذا من سن العمل فبدأ به، من عمل ها
 أن التريع منوع ، وهو بدعة ، وكل بدعة ضالة ، وكل ضالة ي النار .

 ري اه عنها.وحديث أي هريرة يفَحديث جرير بن عبد اه 
ْجِر ِمْثُل اأَ َمْن َدَعا إَِى ُهًدى َكاَن َلُه ِمْن »  قال : ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  أن عن أي هريرة  
َوَمْن َدَعا إَِى َضَاَلٍة َكاَن َعَلْيِه ِمْن  ،َا َينُْقُص َذلَِك ِمْن ُأُجوِرِهْم َشْيًئا ُأُجوِر َمْن َتبَِعهُ 

 .()مسلمه أخرج « بَِعُه َا َينُْقُص َذلَِك ِمْن آَثاِمِهْم َشْيًئاْثِم ِمْثُل آَثاِم َمْن تَ اإِ 
ا البدع ، كا أنه ليس ي البدع بدعة حسنة ، بل البدع  فليس ي اإسام إا السنن

 كلها سيئة .
ُه َقاَل:  وأما اأثر الذي أساء فهمه بعض الناس فهو ما ورد عن عبد الرمن  َأنر

َلْيَلًة ِي َرَمَضاَن إَِى اَمْسِجِد، َفإَِذا النراُس َأْوَزاع   َر ْبِن اخَطراِب َخَرْجُت َمَع ُعمَ 
ْهطُ  ِِ بَِصَاتِِه الرر ُجُل َفُيَص ِِ الرر ُجُل لِنَْفِسِه، َوُيَص ِِ الرر  .ُمَتَفِرُقوَن، ُيَص

ُثمر َعَزَم، َفَجَمَعُهْم  ،ٍئ َواِحٍد َلَكاَن َأْمَثَل َفَقاَل ُعَمُر: إِِي َأَرى َلْو َمَْعُت َهُؤاَِء َعَى َقارِ 
َعَى ُأَيِ ْبِن َكْعٍب، ُثمر َخَرْجُت َمَعُه َلْيَلًة ُأْخَرى، َوالنراُس ُيَصُلوَن بَِصَاِة َقاِرِئِهْم، َقاَل 

تِ  تِي َينَاُموَن َعنَْها َأْفَضُل ِمَن الر ْيِل ُعَمُر: نِْعَم البِْدَعُة َهِذِه، َوالر ي َيُقوُموَن. ُيِريُد آِخَر اللر
َلُه .  .()البخاريه أخرج َوَكاَن النراُس َيُقوُموَن َأور

من أشد الناس تعظيًا لكام اه ورسوله، والوقوف عند  أن عمر  :فاجواب عنه
 أحكام الريعة وحدودها .

                                                 
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(9999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=4903#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=4903#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=1&ID=4903#docu
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جد ثاثة أيام ، ي امس ملسو هيلع هللا ىلصبقوله وفعله ، وقد فعلها  ملسو هيلع هللا ىلصوصاة الراويح سنها النبي 
 ثم تركها خشية أن تفرض عى اأمة.

، ثم صدرًا من خافة عمر و،  واستمر الناس يصلوها فرادى ي خافة أي بكر
 نعمت البدعة هذه .  :أهمه اه فعلها ماعة ، فسن إحياء قيام رمضان ماعة ، وقال

ى ما كان عليه اأمر قبل فهي سنة، وبالنظر إ ملسو هيلع هللا ىلصنظر إى أها موافقة لفعل النبي بالف
  .إحيائها من جديد فهي حدثة، وهذا وصفها باحسنة

أن العقيدة عمل القلب، ؛ اخامس عر : أن بدع العقائد أشد خطرًا من بدع اأعال
وإذا صلح بالعقيدة الصحيحة صلح عمل اجوارح ، وإذا فسد القلب بالبدع امحدثة، 

 فسد سائر عمل اجوارح .
،  ،احََاُل َبِن  » َيُقوُل :  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اه   قال :  ْعَان ْبن َبِشٍر عن النُ  َواحََراُم َبِن 

َأ لِِدِينِِه َوِعرْ  ِضِه ، َوَبْينَُهَا ُمَشبرَهات  اَ َيْعَلُمَها َكثِر  ِمَن النراِس، َفَمِن اترَقى امَُشبرَهاِت اْستَْرَ
 ِِ  الُشبَُهاِت َكَراٍع َيْرَعى َحْوَل اِحَمى ُيوِشُك َأْن ُيَواِقَعُه.َوَمْن َوَقَع 

ِِ اجََسِد ُمْضَغًة إِذَ  ِِ َأْرِضِه َحَاِرُمُه، َأاَ َوإِنر  ا َأاَ َوإِنر لُِكِل َملٍِك ِمًى، َأاَ إِنر ِمَى اه 
 .() متفق عليه «َقْلُب الَأاَ َوِهَى  ،اجََسُد ُكُلهُ َصَلَحْت َصَلَح اجََسُد ُكُلُه ، َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد 
إى فرق  ةدعن تفرق أمته ي باب العقي ملسو هيلع هللا ىلصوالبدع ي العقيدة كثرة ، وقد أخر النبي 

 وطوائف نحوًا من ثاث وسبعن فرقة .
َقْت » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنر َرُسوَل اه    َرْيَرةَ َأِي هُ  َعنْ  َعَى إِْحَدى َوَسْبِعَن َأْو  َيُهودُ ال َتَفرر

تِي َعَى َثَاٍث َوَسْبِعَن فِْرَقةً  ،ِمْثَل َذلَِك  َوالنرَصاَرى، اْثنََتْنِ َوَسْبِعَن فِْرَقةً  ُق ُأمر  «َوَتْفَرِ
 .() الرمذيو أمد أخرجه

 ع والفرق التي ظهرت ي العقيدة :ومن أعظم البد
 وبدعة القدرية .، بدعة اجهمية

 وبدعة امرجئة الذين قالوا ا ير مع اإيان ذنب .
 كالزنا كافر ، وهو خلد ي النار.وبدعة امعتزلة الذين قالوا إن مرتكب الكبرة 

                                                 
 .(9955، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 (وهذا لفظه .9999برقم )أخرجه الرمذي (، و9999أخرجه أمد برقم )صحيح / ( 9)
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 ا، وأنكروآن روبدعة الرافضة الذين طعنوا ي الرسالة ، وصحة الق ،ومثلهم اخوارج
، كلهم إا أفرادًا ا يصلون إى العرةروا الصحابة السنة إا ما وافق مذهبهم ، وكفر 

اخلفاء الراشدين  ةوكذبوا ما نقلوا لأمة من اأحاديث، وعبدوا القبور، وحكموا برد
 وكفرهم إا عليًا .

حصل منهم  روا أهل السنة وعادوهم وحاربوهم ، وكانوا دائًا مع أعدائهم كاوكفر 
   مع التتار ، فشاهوا اليهود ي عقيدَم التي ها كفروا كا قال سبحانه : 

                    

 [ .99 /البقرة]                   
وبدعة اخوارج والزيدية من أعظم البدع ي باب السمع والطاعة لواة اأمور ، 

 وج عى اأئمة إذا رأوا منهم معصية .فاستحلوا اخر
نفتحت أبواب اوقد فعل اخوارج ما فعلوا من قتل عثان وعِ ري اه عنها، ثم 

 الر عى امسلمن إى يومنا هذا .
 وي باب اإيان بالقدر ضلت اجرية الذين قالوا إن اه ا يعلم اليء إا بعد وقوعه .

 وامرجئة . ..واجهمية  ..والرافضة  ..اخوارج  :عةس أهل البدع الكرى أربوورؤ
وأما البدع ي العبادات فبحر ا ساحل له ، فا تكاد جد عبادة إا وأضاف إليها أهل 

 واء ي هيئتها أو عددها أو وقتها.البدع زيادة ، س
              :فا أعظم تاعب الشيطان بالناس

 [  .9 /فاطر ]                      
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 تباعفقه اا -2
 تام .ااقتداء والتأي وااقتفاء واإئ هو  :تباعاا
 ، هو الركن الثاي من أركان التوحيد .والشهادة له بالرسالة,  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   اتباعو

 فالتوحيد كله ي أمرين : شهادة أن ا إله إا اه، وشهادة أن حمدًا رسول اه .
 ي مسة أمور :  ملسو هيلع هللا ىلصهو ااقتداء والتأي بالنبي  :ي الرع  تباعااو

وي نيته وفكره، وي أقواله احسنة، وي أعاله الصاحة، وي ي توحيده وإيانه ، 
 أخاقه الكريمة .

 [ . 99] اأحزاب/                          
 [ . 999/اأعراف]              

 [ . 9/احر]                      
 [ . 99/النساء]                             
 [ . 9/القلم]                 
، ونؤمن باه كإيانه، ونذكر اه كذكره، وندعوه كدعائه، لربه ملسو هيلع هللا ىلصوحد اه كتوحيد النبي نف

ادته، ونتوضأ كوضوئه، ونصِ كصاته، ونصوم ونستغفره كاستغفاره، ونعبد اه كعب
إى اه  عودونجاهد كجهاده، ونونشري كرائه، كصيامه، ونحج كحجه، ونبيع كبيعه، 

كعفوه، ونرحم كرمته،  وكذا نحسن كإحسانه، ونعفوكدعوته، ونعلم رعه كا علمه .. 
   وهكذا .ونحلم كحلمه، ونعطي كعطائه، ونزور كزيارته .. 

، عى الوجه الذي فعله، من أجل أنه فعله كاأدعية  ملسو هيلع هللا ىلص ونفعل كفعله ، ملسو هيلع هللا ىلصقوله فنقول ك
واأذكار، والصاة والصيام، والنكاح والطاق، والبيع والراء، والدعوة واجهاد وغرها 

                     :  تباعوهذه حقيقة التأي واا ,ملسو هيلع هللا ىلص ما جاء عنه
  [ . ١١/اأحزاب]                 جئ                                        

         امخالفة، وتكون ي ااعتقاد، والقول والفعل، والرك :   تباعوضد اا
 [ . 99/النور]                           

               وكا أنه لكل اتباع ثواب، فكذا لكل خالف عقاب : 
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  [ . 999] النساء/

 [ .9/الطاق]                       ومن يتعد حدود اه فقد ظلم نفسه : 
من ميع اأوامر والطاعات، ونرك ما تركه من أنواع  ملسو هيلع هللا ىلصما فعله هذا جب أن نفعل 

            ر حسب ااستطاعة : امعاي وامحرمات، ونفعل اأوام
                            

 .  [  99/التغابن] 
 .نجتنب ما هى اه ورسوله عنه مطلقًا و

إِنرَا َهَلَك َمْن َكاَن َقبَْلُكْم  ،َدُعوِي َما َتَرْكُتُكمْ » : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النربِِي    َأِي ُهَرْيَرةَ  َعنْ 
ٍء َفاْجتَنِبُوُه ، َوإَِذا َأَمْرُتُكمْ  ْم َواْختَِافِِهْم َعَى َأْنبِيَائِِهْم ، َفإَِذا َهَيُْتُكْم َعْن َيْ بَِأْمٍر َفْأُتوا  بُِسَؤاِهِ

 .() متفق عليه «َطْعتُمْ ِمنُْه َما اْستَ 

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

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396


599 
 

 والتأي  تباعمن حيث اا ملسو هيلع هللا ىلصأفعال النبي   -3
  من حيث ااتباع  والتأي ثاثة أقسام : ملسو هيلع هللا ىلصأفعال النبي 

ام والقعود، والدخول واخروج، واأكل والرب، يكالق :اأفعال اجبلية اأول :القسم 
 ان :والتأي نوع  تباعة ونحو ذلك فهذا من حيث ااظقيوالنوم وال

بإجابه أو ندبه كاأكل باليمن، والنوم عى الشق اأيمن،  نوع جاء النص الرعي اأول :
 والسام عند الدخول واخروج.
 ي ذلك . ملسو هيلع هللا ىلصفهذا يرع التأي وااقتداء به 

الثاي : نوع م يأت به نص دال عى مروعيته، فهو باق عى أصل اإباحة، كالصاة 
  .اتفاقًا، وكنزوله باأبطح ما فرغ من مناسك احج ملسو هيلع هللا ىلص ي موضع صى فيه النبي

 ي فعله، أن فعله اتفاقًا ا قصدًا له بعينه . ملسو هيلع هللا ىلصفهذا ا يرع التأي وااقتداء بالنبي 
 قصد ها التريع.وهي ميع العبادات وامعامات التي يُ  :اأفعال التعبدية القسم الثاي :

  .اً لأوامر، واجتنابًا للمناهيها فع ملسو هيلع هللا ىلصفهذه جب ااقتداء بالنبي 
                  كا قال سبحانه :  ملسو هيلع هللا ىلصفعال النبي أوهذه هي اأصل ي 

 [.١١/اأحزاب]                                          جئ   

 ، سواء ملسو هيلع هللا ىلصخصائصه من التي علمنا رعًا أها اخاصة به: وهي اأفعال  القسم الثالث :
 كانت من امباحات أو الواجبات أو امحرمات أو امكروهات .

هبة اخاصة مثل نكاح أكثر من أربع نسوة، والنكاح با مهر، ونكاح الو  ملسو هيلع هللا ىلصفمن امباح له 
 نفسها له .

 ومن الواجب عليه وجوب التهجد، وقيام الليل .
 ح كالثوم والبصل .ومن امحرم عليه اأكل من الصدقة، وأكل ما له رائحة خبيثة من امبا
، أنه جاء اخر أحد فهذه خصائص ا يشاركه فيها أحد، وا يقتدى وا يتأسى به فيها

 بأها من خصائصه .
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 تباعي اا قواعد هامة -4
  ملسو هيلع هللا ىلصهذه أهم القواعد الواجبة ي اتباعه :  

 ما تراه سام بني عى الوحين القرآن الكريم والسنة الصحيحة، ا عىأن دين اإ :اأوى
 وتستحسنه اأهواء .أالعقول، 

فإنه جب علينا اإيان به، ،  ملسو هيلع هللا ىلصفا جاء من أمر أو هي ي كتاب اه تعاى، أو سنة رسوله 
                  ى امتثاله فعًا أو تركًا : إة عوقبوله، وامسار

 [ . 9/احر]                       
                                    

 [ . 999/النساء]             
َلْيَس َعَليِْه َأْمُرَنا  َمْن َعِمَل َعَماً »  :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  َقاَل : تَقالَ عائشة ري اه عنها  َعنْ و

 .() أخرجه مسلم  « َفُهَو َرد  
:  تباعاامتثال والباغ، وعلينا التسليم وااواحق واهدى، وعى الرسول  فمن اه الرسالة

                                                 
                                   

 [ . 999-999/اأنعام]         
               جاءت : فامؤمن حقًا من يدور مع القرآن حيث دار، ويقف مع السنة حيث 

  [ .١١١/الكهف]                                  
 [ . 999/اأعراف]                               
 [.99/آل عمران]                                      

اانقياد إليها، ستسام لنصوص الوحين، ويم إيان العبد إا بالتسليم واافا يستق
   والرضا با فيها، وتصديق أخبارما، وتنفيذ أوامرما، وعدم ااعراض عليها : 

                                       
 [ . 99/النساء]              

                                                 
 .(9999مسلم برقم ) أخرجه (9)
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 [ . 9/احر] 
                        

                                   
 [ . 99/البقرة]      

ها أم تسواء عرف حكم ملسو هيلع هللا ىلصالسنن واأحكام التي جاء ها النبي   اتباعوجب عى امسلم 
 من أمر ها .أن مدار العبودية عى طاعة  ؛م يعرف ذلك

باغ سهذا فبعض وجوه احق تأي كثرًا عى خاف الرأي، وعى خاف ما حبه النفس كإ
 ونحو ذلك . ائض تقي الصوم وا تقي الصاةالوضوء عى امكاره، وكون اح

          فيا نعرف معناه وما ا نعرف معناه :   تباعوابد من اا
                       

    [ . ١١/النساء]       
جب عى امسلم معرفة احكم الرعي فيا يريد أن يفعله قبل أن يفعله، وذلك  الثانية :

 .ي ميع شئون حياته، ومن عمل عماً م تأت به الريعة فعمله باطل ومردود
َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا  َمْن َعِمَل َعَما»  :ملسو هيلع هللا ىلص اه عن عائشة ري اه عنها قالت: قال رسول

 .() أخرجه مسلم «  َفُهَو َرد  
كل ما جاء به من أوامر ونواهي ي القرآن   اتباعيكون ب ملسو هيلع هللا ىلصالرسول   اتباع الثالثة :

 الكريم، والعمل بالسنة التي هي أفعاله وأقواله وتقريراته .
َأَا إِِي ُأوتِيُت  » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َقاَل : َقاَل َرُسوُل    كِنِْدِي الْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب امِ  َعنِ 
 .() والرمذي أبوداود أخرجه«كَِتاَب َوِمْثَلُه َمَعُه ال

 وجود امقتيمع من جنس العبادات، وم يفعله  ملسو هيلع هللا ىلصكل ما تركه النبي  الرابعة :
عله عى عهده ففعله بدعة، وذلك مثل ااحتفال بامولد النبوي، واحياء ليلة لف

 اإراء وامعرج، وليلة النصف من شعبان، ورأس السنة ونحو ذلك .

                                                 
 .(9999مسلم برقم ) أخرجه (9)
 .(9999رمذي برقم )وهذا لفظه ، وأخرجه ال (9999)برقم أخرجه أبوداودصحيح / ( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1686
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1686
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وا عن أصحابه فهو بدعة، أنه لو كان خرًا  ملسو هيلع هللا ىلصفكل قول أو فعل م يثبت عن النبي 
                              لسبقونا إليه : 

 [ . 99النور]      
َمْن َأْحَدَث ِي َأْمِرَنا هذا َما »  :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  َقاَل : تَقالَ عائشة ري اه عنها  َعنْ و

 .() متفق عليه «  َلْيَس ِمنُْه َفُهَو َرد  
ر الدنيا ان كل يء ي أصول الدين وفروعه، ي أموبتبيأن الريعة جاءت  اخامسة :
من العبادات وامعامات والعاقات، ي السلم أو احرب، ي السياسة أو  واآخرة،
                كا قال سبحانه : وغر ذلك ااقتصاد 

 [ . 95/النحل]          
 [ . 9/امائدة]                            

ا يتحقق بالكامل إا إذا كان العمل موافقًا  ملسو هيلع هللا ىلصباع للرسول أن ااقتداء واات :السادسة
 للرع ي ستة أمور هي: السبب، اجنس، القدر، الكيفية، الزمان، امكان كا سبق.

                                                            قال اه تعاى:
 [ . ١١١/الكهف]                          

                           وقال اه تعاى : 
 [ . ١١١/النساء]                     

تعبد عنه، ال : اأصل ي كل ما أمر اه ورسوله به، أو هى اه ورسوله ةبعالسا
ر مْ احكمة اأصل هي أَ ى احكم وامعاي، فإلتفات واامتثال واإذعان، دون اا

اه ورسوله ي امأمورات، وهي اه ورسوله ي امنهيات، وهذا هو حقيقة التسليم 
                                 واانقياد : 

 [ . ٥١/النساء]                    
ء عرفت حكمته أو م سوا ،والعبودية الكاملة أن تكون مسلًا أمر اه ورسوله

 تعرفها.

                                                 
 .(9999، ومسلم برقم ) (9959برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
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والبحث عن احكم وامعاي واأرار ي ميع أوامر اه مطلوب رعًا، لنعرف 
   [ ١/يونس]            عظمة اخالق فيا خلق، وفيا حكم وقى 

 [ . ١١٢/البقرة]      جئ     [ .  ٤٤/البقرة]           
معقولة  ،اأوامر والنواهي، التي جاءت ها الريعةوميع العبادات وامعامات، و

احكمة، وإن كانت ا تظهر احكمة أحيانًا لبعض الناس :  ي منتهىامعاي، بل هي 
   [ . ١/هود]                                    

ا أن وإن كانت تزيد ي اإيان، إ ،وقد يكون من مام العبودية اا نعرف احكمة
 ًا .اتباعاامتثال والتسليم مطلقًا أصدق إيانًا، وأحسن 

فمعرفة احكم وامعاي مطلوب رعًا، لكن امراد التحذير من التنطع ي استخراج 
 امعاي، أو ربط القيام بالعمل بمعرفتها .

: امشقة ليست مقصودة ي التريع مطلقًا، أن اأصل ي الريعة التيسر  الثامنة
 .  [١٥/التغابن]            فع احرج عن العباد : ور

                             
 [ . ٥/امائدة]           

                           
 [ .١٨١/البقرة]               

 اجتناب امنهيات مطلقًا .فامطلوب من امسلم امتثال اأوامر بقدر ااستطاعة، و
َا َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم  ،َدُعوِي َما َتَرْكُتُكمْ » : َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النربِِي    َأِي ُهَرْيَرةَ  َعنْ  إِنر

ْم وَ  ٍء َفاْجَتنُِبوُه ، َوإَِذا َأَمْرُتُكْم بَِأْمٍر بُِسَؤاِهِ اْختَِافِِهْم َعَى َأْنبَِياِئِهْم ، َفإَِذا َهَْيُتُكْم َعْن َيْ
 .() متفق عليه «َفْأُتوا ِمنُْه َما اْسَتَطْعُتمْ 

ب كلها تعظيًا للرب بامتثال رَ فا يصح التقرب إى اه بامشاق، أن اه رع القُ 
 واجتناب هيه، وليست امشاق تعظيًا وا توقرًا .أمره، 

ولكن امشقة غر امقصودة التي تلحق امكلف أحيانًا بسبب أدائه لفعل مروع كا 
تزيد ي ثوابه، فاأجر عى قدر النصب كا قال  حصل ي مناسك احج أحياناً 

                                                 
 .(9995واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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                              سبحانه : 
                                      

 [ . ١١١/التوبة]   
َأْجُرِك َعَى َقْدِر  » :  اي حجته ري اه عنها حينا أصاها التعب لعائشة ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
 .() متفق عليه «َنَفَقتِِك 
ُيوَتنَا ، ْسِجِد، َفَأَرْدَنا َأْن َنبِيَع بُ ْت ِدَياُرَنا َناِئَيًة َعِن امَ َقاَل: َكانَ  اه َعْبِد  َجابِر ْبنوعن 

َب ِمَن امَ   «إِنر َلُكْم بُِكِل َخْطَوٍة َدَرَجةً » :َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  اه ْسِجِد، َفنََهاَنا َرُسوُل َفنَْقَرِ
 .()أخرجه مسلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(9995واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(999برقم )مسلم  أخرجه( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
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 ي الريعة  تباعمنزلة اا -5

 كل عمل ليكون صاحًا ومقبواً عند اه له ركنان : -9
 .  ملسو هيلع هللا ىلصوأن يكون موافقًا ما جاء به النبي  .. ه  أن يكون خالصاً 

فهو مردود عى عامله، فكذلك كل عمل ا  ا أن كل عمل ا يراد به وجه اهفك
عبد بأمره الذي أن اه إنا يُ  ؛ورسوله فهو مردود عى عاملههدي اه  يكون موافقاً 

                         راء : ، ا باأهواء واآفقط  ملسو هيلع هللا ىلصبعث به رسوله 
 [ . ١١١/الكهف]                 

َس َعَلْيِه َمْن َعِمَل َعَما َليْ »  :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  َقاَل : تَقالَ عائشة ري اه عنها  َعنْ و
 .() أخرجه مسلم «  َأْمُرَنا َفُهَو َرد  

 رط لقبول وصحة العبادات وامعامات .  تباعافا
 خاص العبادة ه وحده هو حقيقة إيان العبد وشهادته بأن ا إله إا اه .إأن  -9

هو كذلك حقيقة إيان العبد وشهادته بأن حمدًا  ملسو هيلع هللا ىلصوالتأي برسول اه   تباعواا
 ول اه .رس

  : إا هاتوحيدان ا فاح للعبد وا نجاة له من عذاب اه فها
ومدار الدين كله عى هذين اأصلن ,  ملسو هيلع هللا ىلصل، وتوحيد متابعة الرسول توحيد امرِس 

 : العظيمن
         أا نعبده إا با رع اه ورسوله :  :والثايأا نعبد إا اه،  :أحدما

 [ . ١١١/الكهف]                               
الرسول   اتباع، وملسو هيلع هللا ىلصالرسول   اتباعدليل حبة اه تعاى، فمحبة اه توجب  تباعاا -9

أقواله وأعاله نيته وه ي اتباعيكون ب ملسو هيلع هللا ىلصالرسول   اتباعيوجب حبة اه للعبد، و ملسو هيلع هللا ىلص
             كون قوة حبة اه للعبد :ت تباعوأخاقه، وبحسب قوة اا

 [ . ١١/آل عمران]                          

                                                 
 .(9999مسلم برقم ) أخرجه (9)
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، وقد أوجب اه عى عباده ملسو هيلع هللا ىلصهو الطريق الوحيد لتحصيل حبة الرسول  تباعاا -9
ه اتباعه، وا سبيل لتحصيل تلك امحبة إا عن طريق كال اتباعو ملسو هيلع هللا ىلصحبة رسوله 

  إيان.وهذه امحبة من روط ا وااقتداء به،
َا ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحترى َأُكوَن َأَحبر إَِلْيِه ِمْن َوالِِدِه »: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي   عن أنس 

 .()متفق عليه «.َوَوَلِدِه َوالنراِس َأْمَِعنَ 
ِِ ،  أنه قال : وعن عمر  ٍء إِار ِمْن َنْف ر ِمْن ُكِل َيْ ََ فقال َيا َرُسوَل اه، َأَْنَت َأَحُب إِ

ِِ بَِيِدِه، َحترى َأُكوَن َأَحبر إَِلْيَك ِمْن َنْفِسَك  » :ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ِذي َنْف َفَقاَل َلُه ُعَمُر :  «َا َوالر
ُه  ، َفَقاَل النربُِي َن َواه َأَْنَت أَ اآَفإِنر ِِ ر ِمْن َنْف ََ  «َن َيا ُعَمرُ اآ»ملسو هيلع هللا ىلص: َحُب إِ
 .()البخاريه أخرج

 سبيل دخول اجنة، والنجاة من النار .  تباعاا -9
تِي َيْدُخُلوَن اجَنرَة إِار َمْن َأَبى » :ملسو هيلع هللا ىلصاه َرُسوُل  القَقاَل:   عن أي هريرة  «ُكُل ُأمر

َمْن َأَطاَعنِي َدَخَل اجَنرَة ، َوَمْن َعَصاِي َفَقْد  » َقاُلوا: َيا َرُسوَل اه، َوَمْن َيْأَبى ؟َقاَل :
 .() أخرجه البخاري« َأَبى
، واجتناب معصيته كا قال  ملسو هيلع هللا ىلصة رسوله هو سبيل امتثال أوامر اه بطاع  تباعاا -9

                               سبحانه 
                                    

 [ . ١٢/النساء]  
 [ . ١١/آل عمران]                            

   والتأي به :   تباعإا باا ملسو هيلع هللا ىلصرسوله فا سبيل إى امتثال أوامر اه بطاعة 
                               

 [ . ١٤/اأنفال]                     
     يان كا قال سبحانه : من عامات التقوى وصحة اإ عامة  تباعاا -9

 [ . ١١/احج]                        
                                                 

 (.99واللفظ له ، ومسلم برقم ) (99، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 .(9999برقم ) البخاري أخرجه( 9)
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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عام دينه الظاهرة، ومن أعظمها وأعاها طاعة النبي اه أوامره وأحكامه وأوشعائر 
 [ .١١١/آل عمران]                رعه:   اتباع، و ملسو هيلع هللا ىلص
        من صفات امؤمنن الازمة هم كا قال سبحانه :   تباعاا -9

                                           
  [ . ١١-١١/النور]                                

كمه كا قال حب وم يرض ملسو هيلع هللا ىلصاإيان عمن أعرض عن طاعة الرسول  وقد نفى اه 
                                    سبحانه : 

 [ . ٥١/النساء]                    
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 ملسو هيلع هللا ىلصه اتباعحكم  -3
والتأي به ي كل ما جاء به عن ربه  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول   اتباعجب عى كل مسلم ومسلمة 

ويفوز بجنته، وينجو من عذابه . ،، لينال رضا ربه 
                                        
 [ .  ٧/احر] 

                                   
 [. ١١١/النساء]             

                                 
 [ . ٥١/النور] 

                                
 [ . ٥١/النساء]                

ي ميع  ملسو هيلع هللا ىلصبنفسه الكريمة أنه ا يؤمن أحد حتى حكم الرسول فقد أقسم اه 
اأمور، فا حكم به فهو احق الذي جب اانقياد له ظاهرًا وباطنًا، وما هي عنه فهو 

 جتنابه ظاهرًا وباطنًا .االباطل وامحرم الذي جب 
وز جوا  ه،اتباعما أمره اه به، وأمره الذي جب  ملسو هيلع هللا ىلصفيجب اانقياد لكل ما جاء به 

             خالفته هو منهاجه وسنته وطريقته وريعته : 
 [ .١١٨/اأعراف]                  

ُعُيوُن ، ال، َمْوِعَظًة َذَرَفْت ِمنَْها  ملسو هيلع هللا ىلصاه ُسوُل َوَعَظنَا رَ قال:   بن سارية ِعْرَباُض ال عنو
  :،إِنر َهِذِه مََْوِعَظُة ُمَوِدٍع، َفَاَذا َتْعَهُد إَِليْنَا؟ َفَقاَل اهُقُلوُب، َفُقْلنَا: َيا َرُسوَل الَوَوِجَلْت ِمنَْها 

 .()ابن ماجه أخرجه «َيِزيُغ َعنَْها َبْعِدي إِار َهالِك   بَيَْضاِء، َليُْلَها َكنََهاِرَها، َا الَقْد َتَرْكُتُكْم َعَى  »
 . ملسو هيلع هللا ىلصومن ترك سنته وطريقته فقد ترأ منه 

َفَمْن َرِغَب َعْن » :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اه فقال  -وفيه  -ي قصة الرهط الثاثة   َأَنسعن 
 .()متفق عليه«ُسنرتِي َفَلْيَس ِمنِي

                                                 
 .(99برقم ) ابن ماجهأخرجه صحيح / ( 9)
 .(9999، ومسلم برقم ) (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5583
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5583
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=9
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4871&idto=4872&bk_no=0&ID=2809#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4871&idto=4872&bk_no=0&ID=2809#docu
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  تباعأقسام الناس ي اا -2
 عى أربعة أرب : ملسو هيلع هللا ىلصللرسول   تباعالناس ي اا 

  .ورسوله به، وجتنب ما هى اه ورسوله عنه من يمتثل ما أمر اه اأول :
            عى درجات امتقن : أوهذا أكمل أحوال أهل اإيان، و

 [ . ٧١/اأحزاب]           
 ور .ظمن يمتثل امأمور، ويقرف امح الثاي :
إقدام فقد تورط لغلبة الشهوة عى ا، الطاعاتن سلم من التقصر ي فعل إفهذا و

 ،فينال ثواب الطاعة، ويستحق العذاب عى انتهاك احرماتعى فعل امعصية، 
                           وجاوزاحدود : 

 [ . ١١١/التوبة]                  
من ا يمتثل امأمور، وا يقرف امحظور، فهذا الصنف يستحق عذاب ترك  الثالث :
 ، والغفلة عن القربات .الطاعات

 وامسلمون ي امتثال أوامر اه ورسوله عى ثاث درجات :
وسابق باخرات يؤدي  .. ومقتصد يفعل الواجبات، ويرك امحرمات .. ظام لنفسه

وكل هؤاء ي اجنة  ،الواجبات وامستحبات، وجتنب امحرمات وامكروهات
                       عى درجاَم : 

                          
                                   

 [ .١١-١١/فاطر] 
 من ا يمتثل امأمور، ويقرف امحظور . الرابع :

بليس ي العامن، يستحقون عذاب إوهؤاء أخبث أحوال امكلفن، وهؤاء جنود 
 ورسوله به من الطاعات، وعذاب امجرئ عى ارتكاب ما امعرض عا أمره اه

           عاي وامنكرات : امهى اه ورسوله عنه من 
  [ . ١١/سبأ]                  

                         
 [ . ١٤/النساء]         
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 تباععامات اا -1
 ا ما يي : أبرزه ,عامات  تباعلا 
 ورعه ي كل يء . ملسو هيلع هللا ىلصالرضا بحكم رسول اه  -9

َمْن َرِيَ بِاه َرًبا ،  َذاَق َطْعَم اِإيَانِ » قال : ملسو هيلع هللا ىلصاه  َرُسول أن عن العباس 
ٍد َرُسوًا   .()مسلمه أخرج « َوبِاِإْسَاِم ِدينًا ، َوبُِمـَحمر

  . ملسو هيلع هللا ىلصحمد والرضا جمع القبول واانقياد والتسليم ما جاء به 
ل حكمه، وانقاد له، واتبعه، وري بِ م سنته، وقَ كر فمن ري بمحمد رسواً ونبيًا َح 

 سيد امرسلن .  تباعأبكل ما جاء به من ربه، ورأى نعمة اه عليه حيث جعله من 
وي  ،فعالهأ، وي أقواله ووي توحيده وإيانه ،ي نيته وفكره :ملسو هيلع هللا ىلصيقتدي بالرسول 
    ايلتفت إى غر هديه، وايعول ي سلوكه عى غر سنته:و صفاته وأخاقه،

                                      
  [ . ١٨-١٧/يونس]                           

                      
                        

                         
 [ .  ١٥-١١/امائدة]                   

                                     
   .[١٥٤/آل عمران]                         

                           
                                  

 [ .٥١-٥١/التوبة]        
 حكيم العبد للرع وحاكمه إليه . -9

 ى الرع ي كل شأن، هو العامة الفارقة، والسمةإفتحكيم العبد للرع، وحاكمه 
                                                 

 .(99برقم ) مسلم أخرجه (9)
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البارزة بن امسلم والكافر، وبن امسلم الذي يتبع هواه بغر هدى من اه ي بعض  
                                    أموره : 

  [ . ٥١/النساء]                    
                                          

 [ . ١٢/النساء]                                        
  [ . ٤٧/امائدة]                         

                                          جئ    

  [ . ١١/القصص] 
 الرعية : تعظيم النصوص -3

،  تباعفتعظيم النصوص الرعية من القرآن والسنة من أبرز عامات ومظاهر اا
جاها وتقديمها عى غرها، وعدم إو وتعظيمها يكون باإيان ها، وتقديرها

ا وتدبرها، هأن اهدى فيها ا ي غرها، واحرص عى تعلمها وفهم داقهجرها، واعت
 رضتها.اوعدم معوتعليمها للناس، والعمل بموجبها، 

آمن بكتابه العظيم، وامتثل أمره العظيم، واتبع رسوله الكريم،  ،فمن عرف ربه العظيم
                        ونال ثواب ربه العظيم : 

                            
  [ . 999/البقرة]          

                                            
                                          

  [ . 95/آل عمران] 
                               
 [.999/فاأعرا]

                                         

                           [ . 99/النساء] 
  [ . 9/النساء]                          
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 ظاهرًا وباطنًا، والتأي به قواً وفعًا وخلقًا، وعبادة ومعاملة ملسو هيلع هللا ىلصااقتداء بالنبي  -9
                               :ومعارة كا قال سبحانه 

  [ . 99/اأحزاب]                جئ       
من ربه هي امهيمنة عى  ملسو هيلع هللا ىلصأن تكون الريعة التي جاء ها حمد واأسوة احسنة 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهأوى بالعبد من نفسه، فمن م يكن رسول  ملسو هيلع هللا ىلصالعبد ي ميع أحواله، والنبي 
 أوى به من نفسه فليس من امؤمنن .

حكم  ملسو هيلع هللا ىلصهذا ا يكون للعبد حكم عى نفسه أصًا، بل احكم عى نفسه للرسول 
ريعته التي جاء   عبده أو الوالد عى ولده، وحكمهعليها أعظم من حكم السيد عى

 .[  9/اأحزاب]             ها من ربه كا قال سبحانه : 
 وف الدائم من الزيغ واانحراف وااستدراج، واخوف من امعاي والذنوب،اخ -9

    :تباععدم الثبات عى احق، كل ذلك من عامات ومظاهر ااواخوف من 
                             

  [ .99/السجدة]
                                

 [ . 9/اأنفال]           
 .  [ 99/امؤمنون]                   

            فامؤمن حقًا يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف :
 [ . 99/امؤمنون]                

خافون عى أنفسهم من الزيغ إن خالفوا سنته أو شيئًا من أمره، ملسو هيلع هللا ىلص وأصحاب النبي 
 ىء، ويستهز ملسو هيلع هللا ىلصبنبيه  ىءبيننا من يستهز نْ فكيف بنا اليوم ومَ ، رونوهم خر الق

                     بأوامره وسنته، ويتباهى بمخالفته :
 . [ 99/النور]                

                                   
 [ . 999/النساء]             

وة إى اه، وتعليم رع اه، واإحسان إى اخلق، من أبرز مظاهر الدع -9
خاتم اأنبياء، وهذه اأمة آخر اأمم، واه أكرمها ملسو هيلع هللا ىلص ، فالنبي  تباعوعامات اا
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                         والعبادة :  كاأنبياء بالدعوة
 [ .999/آل عمران]              

                              
                            

 [ .999/آل عمران] 
                                       

 [ . 999/يوسف]      
                                   
  . [ 99/إبراهيم] 

 . [ 959/البقرة]                   
 [ . 95/آل عمران]                               
 «َبِلُغوا َعنِي َوَلْو آَيًة  :» َل َقاملسو هيلع هللا ىلص َأّن النربِير  ري اه عنها َعْبِد اه ْبِن َعْمٍرو َعنْ و

 .() أخرجه البخاري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(9999برقم ) أخرجه البخاري( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980
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  ملسو هيلع هللا ىلصالوسائل امعينة عى اتباع  النبي  -3
  أمها :  ,كثرة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   اتباعالوسائل امعينة عى 
 . تقوى اه  -9

وبن النور والظام،  ،فمن اتقى اه وخافه جعل له فرقانًا يميز به بن احق والباطل
 بن ما ينفعه وما يره .و

فمن اتقى اه أعطاه اه نورًا و علًا وهدى يمي به ي ظلات اجهل والضال كا 
                             قال سبحانه : 

 [ . 99 /احديد]                                     
سعادة اإنسان ي الدنيا كله، وأساس والتقوى وااستقامة هي أساس الدين 

                          :واآخرة
 [ . 95/اأنفال]                    

 . خاص العمل ه إ -9
كفي للعبد، بل ابد من التجرد ه ي طلبه، وشكره عى تفمعرفة احق فقط ا 

فمن سعى لطلب احق خلصًا هداه اه إليه،   ،معرفته، وطلب عونه ي أدائه وإباغه
 [ . 99/حمد]                  : وأعانه عى أدائه 

 [ .٥٢/العنكبوت]                         
احق الذي يعلمه، فإن ذلك يورثه اجهل والضال حتى يعمي   اتباعومن أعرض عن 

                          قلبه عن احق الواضح : 

 [ . 9/الصف] 
والترع إليه، واللجوء إليه، من أعظم اأسباب امعينة عى إظهار اافتقار ه،  -9
                من اهدى والنور : ملسو هيلع هللا ىلصجاء به النبي  ما  تباعاا

 .[  ٥١/غافر]                    
 :ملسو هيلع هللا ىلصومن دعائه ،ًا ما يفعل ذلككثر ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اه 
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ائِيَل  َربر  اللرُهمر » افِيَل  َوِميَكائِيَل  َجْرَ َاَواِت وَ  َفاطِرَ   ، َوإِْرَ َغيِْب الَعاِمَ   ، ْرضِ اأَ السر
َهاَدةِ  ُكُم َبْنَ ِعبَاِدَك فِيَا َكاُنوا فِيِه َيـْختَلُِفونَ  ،َوالشر فِيِه ِمْن اْهِدِي مَِا اْختُلَِف  ،َأْنَت َحْ

ِْدي احَِق بِإِْذنَِك إِنرَك  اٍط ُمْستَِقيمٍ  ََ َ ِِ  .()أخرجه مسلم «َمْن َتَشاُء إَِى 
ْضُت َأْمِري إَِلْيَك ، وَ » َرْغبًَة  ،ْأُت َظْهِري إَِليَْك اجَ اللرُهمر َأْسَلْمُت َوْجِهي إَِليَْك ، َوَفور

ِذي َأْنَزْلَت َوَرْهبًَة إَِليَْك ، َا َمْلَجَأ َوَا َمنْ   ،َجا ِمنَْك إِار إَِليَْك ، اللرُهمر آَمنُْت بِكِتَابَِك الر
ِذي َأْرَسْلَت وَ  ِفْطَرِة ، َواْجَعْلُهنر آِخَر َما الَفإِْن ُمتر ِمْن َليَْلتَِك َفَأْنَت َعَى ،  بِنَبِيَِك الر

ُم بِهِ   .()البخاريه أخرج « َتتََكلر
 من القرآن والسنة :حكام الرعية تعلم اأ -9

فالعمل بأحكام اإسام فرع عن العلم ها، فا بد من العلم قبل القول والعمل كا 
                                    : قال سبحانه

 [ . ١٢/حمد]           
                                   
                     [ .  ١١/امجادلة] 

 .[  ٧٢/آل عمران]
ما فيه من   ،تباعوساع القرآن وتاوته وتدبره من أعظم اأسباب امعينة عى اا

   تقرير التوحيد واإيان، وأخبار اأنبياء والرسل، وأحوال اليوم اآخر : 
 [ .   ٨٢/النحل]                       

                                            
 [ .١-١/العلق]               

َمْن ُيِرِد اهُ بِـِه َخْرًا ُيَفِقْهُه ي الِديِن، َواهُ : »ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اه قال عن معاوية و
ُة ظَ   ٬اِهِريَن َعَى َمْن َخاَلَفُهـْم َحترى َيْأِيَ َأْمُر اامْعِطي، َوَأَنا الَقاِسُم، َوا َتَزاُل َهِذِه اأُمر

 .()متفق عليه «َوُهـْم َظاِهُرونَ 

ُكْم َمْن َتَعلرَم الُقْرآَن َوَعلرَمهُ  » : قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  عن عثان و  .(0)أخرجه البخاري«. َخْرُ
                                                 

 (.999برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 .(999برقم ) أخرجه البخاري( 9)
 (.9999( واللفظ له، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 (.9999برقم ) أخرجه البخاري( 0)
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اهدى تدبر نصوص القرآن والسنة، وفهم معانيها، فها مصدر تلقي احق و -9
 [ . ٢/اإراء]                 والسنة واأحكام : 

[ .   ٤٤/النحل]                               
                                    

 .[٨١/النساء ]
أو النقصان، وقد تكفل اه سبحانه بحفظ كتابه من التحريف أو التبديل أو الزيادة 

                        وذلك أنه منهج اأمة إى فيام الساعة : 
 .[٢ /احجر] 

من يكتبها وحفظها ويدافع عنها، وخرج منها ما  ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك قيض اه لسنة حمد 
عتصام باحق، ن والسنة مصدر اأحكام، وطريق ااوذلك أن القرآ ليس منها،

                        الضال : واأمن من الزيغ و
 .[٤١/الزخرف ]
 السلف ي فهم النصوص، وي العلم والعمل . ةطريق  اتباع -9

فهم أبر هذه اأمة قلوبًا، وأعمقها  ،ملسو هيلع هللا ىلصفخر قرون هذه اأمة وأفضلها أقرها إليه 
 علًا، وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم اه لصحبة نبيه، وإقامة دينه .

ُكْم َقرْ »  :ملسو هيلع هللا ىلص النبي قالَقاَل:   بن حصن عمران  َعنْ  ِذيَن َيُلوَهُمْ َخْرُ ُثمر  ،ِي ، ُثمر الر
ِذيَن َيُلوَهُمْ   .() متفق عليه « الر

َقْت  » :َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنر َرُسوَل اه     َأِي ُهَرْيَرةَ  وَعنْ  َيُهوُد َعَى إِْحَدى َأْو ثِنَْتْنِ الاْفَرَ
تِي  ُق ُأمر َقِت النرَصاَرى َعَى إِْحَدى َأْو ثِنَْتْنِ َوَسْبِعَن فِْرَقًة ، َوَتْفَرِ َوَسْبِعَن فِْرَقًة، َوَتَفرر

 .()الرمذيو أبوداود  أخرجه « َثَاٍث َوَسْبِعَن فِْرَقةً  َعَى 
فهم سلف اأمة فقط : بفالفاح والنجاة ي فهم النصوص الرعية من القرآن والسنة 

                                   
 [ .  ١١١/النساء]             

                                                 
 .(9999للفظ له ، ومسلم برقم )وا (9999برقم )أخرجه البخاري  متفق عليه, (9)
 .(9999برقم ) الرمذي( وهذا لفظه  ، وأخرجه 9959أبوداود برقم )أخرجه /  حسن( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5064&idto=5073&bk_no=56&ID=1671#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5064&idto=5073&bk_no=56&ID=1671#docu
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 [ . ١١/النساء]               

من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب : قال عمرري اه عنهابن اعن 
كانوا خر هذه اأمة، أبّرها قلوبًا، وأعمقها علًا ، وأقلها تكلفًا ، قوم  ملسو هيلع هللا ىلصحمد 

 .() أخرجه أبونعيم ي احلية .ملسو هيلع هللا ىلصاختارهم اه لصحبة نبيه 
 الصحبة الصاحة : -2

تعن صحبة الصاحن واأخيار من أهل اإيان والتقوى من أعظم اأسباب التي 
        :ملسو هيلع هللا ىلصوالتمسك والعمل با جاء به النبي   تباععى اا امسلم

 . [ ١١٢/التوبة]               
َا  : »قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي عن أي موسى و ْوِء،  إِنر الِِح َواجَلِيِس السر َمَثُل اجَلِيِس الصر

ا َأْن يُ الَكَحاِمِل امِْسِك َوَنافِِخ  ا ـِكِر ، َفَحاِمُل امِْسِك إِمر ا َأْن َتْبَتاَع ِمنُْه ، َوإِمر ْحِذَيَك ، َوإِمر
ا َأْن يُ الْن َجَِد ِمنُْه ِرًحا َطِيَبًة ، َوَنافُِخ أَ  ا َأْن َجَِد ِرًحا َخبِيَثةً ـكِِر ، إِمر  «ْحِرَق ثَِياَبَك ، َوإِمر

 .()متفق عليه
دعة، وإما إى تقوى أو فالصاحب ساحب إما إى خر أو إى ر، وإما إى سنة أو ب

 إى فجور، وإما إى جنة أو نار.
ُجُل َعَى ِديِن َخلِيلِهِ  » : َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص  َأّن النربِير    َأِي ُهَرْيَرةَ  َعنْ  َفْلَينُْظْر َأَحُدُكْم َمْن  ،الرر

 .() والرمذي أبوداود أخرجه «َخالُِل ـيُ 
   ونجاة، وي الصحبة السيئة ضال وهاك :   اتباعحبة الصاحة ففي الص

                             
                                     

 .[١٨/الكهف] 
 
 

                                                 
 .(9/999) احلية ي أبو نعيم أخرجه/ حسن( 9)
 ( واللفظ له.9999(، ومسلم برقم )9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 .(9999وأخرجه الرمذي برقم ) (،9999برقم ) أبوداودأخرجه /  حسن( 9)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 تباععوائق اا -12
  َأمها : ,النبي عوائق كثرة  اتباعامسلم وبن ول بن ُح ـي 
وصفاته، واجهل بآائه ونعمه، واجهل بدينه ورعه،  وأسائهجهل باه ا -9

                وما جاء به من ربه :  ملسو هيلع هللا ىلصواجهل بسرة نبيه 
  [ .١١/امائدة]           

، بل هو من أعظم أسباب الوقوع ي  تباعهذا اجهل بأنواعه من أعظم عوائق اا
اص، سواء كان جهًا بعدم ااطاع عن كفر ورك، وبدع ومالكبائر وامحرمات م

بمقاصد الريعة،  بمعانيها ومنزلتها، أو جهاً  عى نصوص القرآن والسنة، أو جهاً 
 وقواعد العلم الرعي وأصوله .

عى والسنة النبوية الصحيحة يؤكدان  ،العظيمة نجد القرآن الكريموخطورة اجهل 
 تعلمه وتعليمه، والتحذير من اجهل، وبيان خطورته : أمية العلم، واحث عى 

                                        
  [ . 95/حمد]       

                                     
 [ . 5/الزمر]                           جئ  

 [ .  95/آل عمران]                                                           
 [ .  99/فاطر]                            
 [ .  99/هود:]                    
 .[ 99/البقرة]                   

، والقول عى اه با علم أعظم واجاهل يقول عى اه با علم، ويعمل با علم
ونسبته إى ما ا يليق امحرمات عند اه وأشدها إثًا، أنه يتضمن الكذب عى اه، 
ما أحبه، ونفي ما أثبته، به، وتغير دينه وتبديله، ويتضمن حب ما أبغضه اه، وبغض 

رمه، وحريم ما بطال ما حققه، وحليل ما حإق ما أبطله اه، واحقإثبات ما نفاه، وإو
ذاته وأسائه وصفاته بيليق ا أحله، ويتضمن القول عى اه با علم، ووصفه با 
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                                            وأفعاله:
  .[  99/اأنعام] 

با  فليس ي أنواع الكبائر وامحرمات أعظم عند اه وا أشد إثًا من القول عى اه
                                        :علم كا قال سبحانه

 . [99/اأعراف]                                         
فالقول عى اه با علم أصل الكفر والرك، وعليه أسس الشيطان البدع 

 اعتقادية أساسها القول عى اه با علم : فكل بدعة قولية أو فعلية أو  ،والضاات
                                   جئ    
 [ . 99/اإراء] 

                                           
 [ .  99/لقان]            

                                   
 .  [ 99/اأعراف]                 

إِنر اه  َا : » يقول ملسو هيلع هللا ىلص اه عنها قال: سمعت رسول اه ريوعن عبد اه بن عمرو 
ُعَلَاِء، َحترى إَِذا َمْ الِعْلَم بَِقْبِض الِعَباِد، َوَلكِْن َيْقبُِض الَزاًعا َينَْتِزُعُه ِمَن ِعْلَم اْنتِ الَيْقبُِض 

اًا، َفُسِئُلوا َفَأْفَتْوا بَِغْرِ ِعْلٍم َفَضُلوا َوَأَضُلوا َذ النراُس ُرُءوًسا ُجهر َ َر  «ُيْبِق َعامًِا ا
 .()متفق عليه

َسَيْخُرُج ِي آِخِر » :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اه قال : - ارجي صفة اخو - وعن عِ 
َماِن َقْوم  َأْحَداُث  ِة ، َيْقَرُءوَن الْحَاِم ، َيُقوُلوَن ِمْن َخْرِ َقْوِل اأَ ْسنَاِن ، ُسَفَهاُء اأَ الزر ير َرِ

ِميرِة ، َفإَِذا َجاِوُز َحنَاِجَرُهْم ، َيْمُرُقوَن ِمَن الِديِن َكَا َيْمُرُق الـُقْرآَن َا يُ ال ْهُم ِمَن الرر سر
 .()متفق عليه «. ِقَياَمةِ الَيْوَم اه َلِقيُتُموُهْم َفاْقُتُلوُهْم ، َفإِنر ِي َقْتلِِهْم َأْجًرا مَِْن َقَتَلُهْم ِعنَْد 

 اهوى :  اتباع -9
ق ، وسلوك طر تباعاأهواء والشهوات من أعظم عوائق اا  اتباعوضد اهدى، اهوى 

                                اانحراف، والزيغ عن احق : 
 . [99/القصص]            جئ   
                                                 

 (.9999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 واللفظ له. (9999، ومسلم برقم ) (9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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لشهوات احيوانية كا قال ى اإومن م يتبع اأوامر الرعية هبط به الشيطان 
                                 :سبحانه

 .[  95/مريم] 
البدع وامعاي تنشأ من تقديم اهوى عى النصوص الرعية التي كلها وميع 

هدى وطاعات، أن من طبيعة النفس البرية أها ميل وحب الشهوات، وا يقدر 
                  عى ِفها عن ذلك إا من قوي إيانه : 

 .[  99/يوسف]                        
   فيا جاء به من ربه فقد اتبع اهوى، وترك اهدى :  ملسو هيلع هللا ىلص يتبع الرسول وكل من م

                                    
 .[ 99/القصص]                   جئ   

   نسان، وهو هوى النفس : اه موجود داخل اإعظم صنم معبود من دون أف
                                          

 .[  99/اجاثية]               
اللرُهـمر إِي َأُعوُذ بَِك ِمْن » : ملسو هيلع هللا ىلصيتعوذ باه من اأهواء وخاف منها كا قال  ملسو هيلع هللا ىلصوكان  

 .()أخرجه الرمذي «ُمنَْكَراِت اأَْخاِق َواأَْعَاِل َواأَْهَواءِ 
، فإن  تباعدع وامعاي واانحراف من أعظم عوائق ااجالسة أهل الب -9

 الصاحب ساحب إى يمن أو شال .
صحاب السوء يزينون جليسهم باطلهم حتى يراه حقًا، فإن م يستطيعوا قلب احق أف

إى باطل ي ذهنه أجروه عى فعل باطلهم إما جاملة أو خوفًا من نقدهم أو 
 نكار عليهم .ك فا أقل من أن يداهنهم برك اإاستهزائهم، فإن م يستطيعوا ذل

 هذا حذر اه ورسوله من جالسة أهل السوء، لشدة ررهم، وعظيم خطرهم : 
                                   

 .[ 99/اأنعام]                      
بركتهم فقال :  كثرةعظيم نفعهم، وي جالسة الصاحن، ل  ملسو هيلع هللا ىلصب اه ورسوله ورغر 

                          
                                                 

 (.9959/أخرجه الرمذي برقم )صحيح( )
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  .[  99 /الكهف]        

 .[  999/البقرة]              
َا  : »قال ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي وعن أي موسى  ْوِء،  إِنر الِِح َواجَلِيِس السر َمَثُل اجَلِيِس الصر

ا َأْن يُ الَكَحاِمِل امِْسِك َوَنافِِخ  ا ـِكِر ، َفَحاِمُل امِْسِك إِمر ا َأْن َتْبَتاَع ِمنُْه ، َوإِمر ْحِذَيَك ، َوإِمر
ا َأْن يُ الَد ِمنُْه ِرًحا َطِيَبًة ، َوَنافُِخ َأْن َجِ  ا َأْن َجَِد ِرًحا َخبِيَثةً ـكِِر ، إِمر  «.ْحِرَق ثَِياَبَك ، َوإِمر

 .()متفق عليه
عظم عوائق أمن راء اآباء واأكابر والشيوخ عى نصوص القرآن والسنة آتقديم  -9

                       فيا جاء به من الريعة :  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   اتباع
                               

                              [ .  999/البقرة] 
 .[  999/امائدة]                          

قليد اأكابر، وطاعة وتباء، اآ  اتباعوما أكثر الناس الذين غرهم الشيطان، وزين هم 
                        عراض عن دين اه :الشيوخ، واإ

 [ .  99/سبأ]      
                                      
 .[  9/فاطر] 

من احق  عرض عا جاء من اه ورسولهأوما أشد حَة من قلد اآباء ي ضاهم، و
                                    : ىواهد

 [ . 99/الفرقان] 
                                          

                                     
                            

 [ . 99-99/اأحزاب]               
                                                 

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

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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 بني عى ثاثة أصول :م ودين اه 
 وما أمعت عليه اأمة . .. ملسو هيلع هللا ىلصوسنة نبيه  .. كتاب اه 

وهذه الثاثة هي امعصومة من الزيغ والزلل، وما تنازعت فيه اأمة ي أمر من اأمور 
                       نرده إى القرآن والسنة فقط :

                                           
  .[  95/النساء]       

، يواَ عليها ويعادي، أن تهى طريقإًا يدعو صأن ينصب لأمة شخوا جوز أحد 
      هذا من فعل أهل البدع الذين يصدون الناس عن اهدى باهوى : 

                               
   .[999/النساء]           

                                    [
 . [ 99/النور

فقدموا رأي شيوخهم أو أئمتهم أو  ،بناء امسلمن إى حزبهأوكم جر الشيطان من 
    أحزاهم أو ماعتهم عى النصوص الرعية الرحة من القرآن والسنة : 

 [ .  99/امائدة]                       
 [ .99/سبأ]                              
                                  

 .[ 999/امائدة]                      
 تقديم العقل عى النقل من القرآن والسنة الصحيحة .  -9

ي إليه، وللسمع حد ينتهي إليه، وللعقل حد ينتهي إليه، فالعقل يستقبل للبر حد ينته
له بالعقل، ومدح واه سبحانه أكرم اانسان وفضر  ،الوحي، ويميز بن البدائل واأشياء

            ي كتابه أوَ األباب والعقول امستنرة فقال : 
 [ . 95/ص]              

 .[  99/البقرة]          
 .[  999/الصافات]         
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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 وزنًا، فهذا تفريط .
قرآن أو سنة،  ومنهم من بالغ فيه، وجعله إهًا ومصدرًا للتريع، فقدمه عى النقل من

  .فراط، واجفا والغلو كاما مذموم، وهذا كله من الباطلإوهذا 
بمحاكمة النصوص وحكم رسوله تسليًا مطلقًا،اواه سبحانه أمرنا بالتسليم حكمه 

                          ى العقول قبل التسليم إ
  [ . 99/نساءال]                              

                وقال تعاى :

 [ .99]امائدة/             
 : والباغ   تباعلينا التسليم وااوالباغ، وع  تباعفمن اه الرسالة، وعى الرسول اا

                                           جئ 
                                .[99/اأحزاب]

 .[9/احر]       
                                  

 [ . 99/إبراهيم] 
          :   تباعفتقديم العقل عى الوحي من أعظم معوقات اا

 [ . 99/امائدة]                 
ت من الوحي، فمن قلر  ملسو هيلع هللا ىلصما جاء به حمد   تباعبهات من عوائق ااالتعلق بالش -9

معرفته بالوحي من قرآن وسنة، تعلق بالشبهات، ومن تعلق بالشبهات أقعدته عن 
          ، وسار عى ما ي قلبه من ضاات وشبهات فضل وأضل :  تباعاا

                               
                                    

 .[  9/آل عمران]                                     
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ِذيَن َيتربُِعوَن َما » :من أهل الشبهات والضاات بقوله ملسو هيلع هللا ىلصوقد حذر النبي  َفإَِذا َرَأْيِت الر
ى  ِذيَن َسمر  .()متفق عليه  «َفاْحَذُروُهمْ اه  َتَشاَبَه ِمنُْه َفُأوَلِئِك الر

ُه َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص اه َعِن َرُسوِل   َأِي ُهَرْيَرةَ  َعنْ و تِى، ُأَناس  » : َأنر َحِدُثوَنُكْم ـيُ  َسَيُكوُن ِي آِخِر ُأمر
اُهممَ  اُكْم َوإِير  .()مسلمه أخرج «ا َمْ َتْسَمُعوا َأْنُتْم َوَا آَباُؤُكْم ، َفإِير

     : امطلق للوحين القرآن والسنةسام قائم عى تسليم العبد فدين اإ
 [ .  99/اأنبياء]                              

 .[  99/الزخرف]                        
سكوت العلاء عن بيان احق، والتحذير من الباطل، جعل صوت الباطل يقوى،  -9

 ،وصوت احق يضعف، فيلتبس اأمر، ويظن بعض الناس أن أهل الباطل لكثرَم
وقوة سلطاهم، هم أصحاب احق، بدليل ظهورهم وقوَم وسلطاهم وإا ما 

 احق .  عاتباوا وبرزوا، وينتج عن ذلك قلة رظه
هذا جاءت نصوص الريعة بالرغيب ي نر العلم، والتحذير من كتان العلم، 

                        وعدم نره كا قال سبحانه : 
 [ .  99/إبراهيم]           

                                 
                             

 [ . 999-995/البقرة]            
                                 

 . [ 99/امائدة]             
َمْن ُسِئَل َعْن ِعْلـٍم َفَكَتـَمُه َألـَجـَمُه اهُ : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اه  عن أي هريرة و

 .()أخرجه أبو داود والرمذي «الِقَياَمةِ بِلِـَجاٍم ِمْن َناٍر َيوَم 

تثاقل عن حضور جالس الذكر واإيان والدعوة والعبادة والطاعات، لالقعود وا  -9
       :   تباعواانشغال بالشهوات عن أوامر اه من أعظم عوائق اا

                                                 
 (.9999واللفظ له ، ومسلم برقم ) (9999، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
 .(9برقم ) أخرجه مسلم( 9)
 (.9995( وهذا لفظه،  وأخرجه الرمذي برقم )9999/ أخرجه أبوداود برقم ) صحيح ()

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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                              [ .  99/الكهف] 
  . [99/النور]      

 [.١٢/مريم]                               
ثبات اأحكام ها عى إااعتاد عى النصوص النبوية الضعيفة واموضوعة، و  -5

أو بسبب  ،بت بالنص الصحيح ها، بسبب اجهل أو التعصبأها سنة، ورد احق الثا
ضعيف ي فضائل اأعال، متناسن الااغرار بقول من جيز العمل باحديث 

  :روط العمل به، وهي
 .. وأن يكون احديث وأا يكون الضعف شديداً  .. ملسو هيلع هللا ىلصا يعتقد ثبوته عن النبي أ
             الريعة: ضعيف مندرجًا حت أصل عام جاءت بهال

                              
 . [999/النساء]       

 
 
 

*       *       *       *      * 
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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 

َر كل عسر، وأ ظهر ما كان ي القلب مكنونا، ليكون عى العامن الذي ي
 ظهور اأوراق مسطورا، وبن يدي اخلق مقروءا.

 اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم.
 اللهم آِت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خر من زكاها، أنت وليها ومواها.

 وزدنا علًا، إنك أنت العليم احكيم. علرمتنا،اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا با 
                              

                            . 
(                                      

                                       
        ).  

(                            ).    
                           . 
(                                   ).    

                         . 
(                  

     ). 
 .«، أشهد أن ا إله إا أنت، أستغفرك وأتوب إليك  سبحانك اللهم وبحمدك »

 

*       *       *       *      * 



599 
 

 اموضوعاتفهرس 
 

 الصفحة                                                                  اموضوع

________________________________________________________ 
 

 5 ..................................................... امقدمة.
 11 .......................................... أمية دراسة السرة النبوية -1
 22 ........................................... حياة العرب ي اجاهلية -2
 22 ...................................................... ملسو هيلع هللا ىلصبعثة النبي  -3

 25 ........... مل:شوت :بعثتهإى  مولدهمن ملسو هيلع هللا ىلص سرته  باب اأول:ال

 22 ..................................................... ملسو هيلع هللا ىلصالنبي نسب  -1
 31 .................... ي حياة عبد امطلب أهم اأحداث التي وقعت -2
 33 .................................................. ملسو هيلع هللا ىلصمولد الرسول  -3

 33 ................................................. ملسو هيلع هللا ىلصتسمية الرسول  -4

 42 .................................................. ملسو هيلع هللا ىلصختان الرسول  -5
 42 ................................................ ملسو هيلع هللا ىلصكفالته وحضانته  -3
 42 ........................................................ ملسو هيلع هللا ىلصه رضاع -2

 44 ..................................................... ملسو هيلع هللا ىلصشق صدره  -1

 43 ........................................................ خاتم النبوة -3
 43 ......................................... حرب الفجار ملسو هيلع هللا ىلصشهوده  -12

 42 .......................................  حلف الفضول ملسو هيلع هللا ىلصشهوده  -11
 41 ............................. إى الشام بتجارة خدجة ملسو هيلع هللا ىلصخروجه  -12
 43 ............................................ من خدجة ملسو هيلع هللا ىلصزواجه  -13



599 
 

 الصفحة                                                                 اموضوع

___________________________________________________ 
 52 .......................................................  بناء الكعبة -14

 55 .................................................. ملسو هيلع هللا ىلص حفظ حياته  -15
 53 ............................................. مقدمات تبر بالنبوة -13

 31 ........... مل:شبعثته, وتإى  مولدهمن ملسو هيلع هللا ىلص سرته الباب الثاي: 

 33 ................................................... بدء نزول الوحي -1
 33 ......................... وتشمل: ملسو هيلع هللا ىلص :مراحل الدعوة ي حياة النبي  -2

 22 ................................................... الدعوة الرية -1     

 24 ....................................... الدعوة اجهرية, وتشمل: -2     

 23 .............................. موقف قريش من اجهر بالدعوة -1          
 12 .......... ودعوتهملسو هيلع هللا ىلص الرسول  واجهةم أساليب كفار قريش ي -2          
 33 .......................................... اهجرة إى احبشة  -3          
 31 ............................... ي طالبمفاوضات قريش مع أ -4          
 33 ................................    ملسو هيلع هللا ىلصطلب قريش تسليم النبي  -5          
 122 ........................... ملسو هيلع هللا ىلصحاولة الطغاة اغتيال الرسول  -3          
 122 ............................... إسام مزة بن عبد امطلب -2          
 123 ..................................... إسام عمر بن اخطاب -1          
 125 ...................................ملسو هيلع هللا ىلصإغراءات قريش للنبي  -3          
 112 ........................................... امقاطعة العامة -12         
 114 ........................................... البوفاة أي ط -11          
 113 .................................. وفاة خدجة بنت خويلد -12          



599 
 

 الصفحة                                                                اموضوع

___________________________________________________ 
 111 .......... بعد وفاة أي طالبملسو هيلع هللا ىلص  أذى قريش للرسول شدة -13          
 122 .................................. إى الطائفملسو هيلع هللا ىلص ه خروج -14          
 124 .........................................اإراء وامعراج -15          
 131 ........... نفسه عى اأفراد والقبائل    ملسو هيلع هللا ىلصعرض الرسول  -13          
 134 ......................................... بيعة العقبة اأوى -12          
 131 .......................................... بيعة العقبة الثانية -11          

 143 .. مل :: ويشرته إى وفاتهمن هج ملسو هيلع هللا ىلصباب الثالث: سرته ال
 144 .............................. السنة اأوى من اهجرة : وتشتمل :

 145 .................................... اهجرة إى امدينة, وتشمل : -1
 145 ...........................إى امدينةملسو هيلع هللا ىلص هجرة أصحاب النبي  -1          

 142 ................................. إى امدينة ملسو هيلع هللا ىلصهجرة النبي  -2          
 152 ............................... إى امدينة ملسو هيلع هللا ىلصوصول النبي   -3          

 153 ................. :وتشمل  امدينة,ي  أسس بناء الدولة اإسامية -2
 153 ........................................ بناء امسجد النبوي -1          
 153 .......................... امؤاخاة بن امهاجرين واأنصار -2          
 133 ........................... وثيقة امعاهدة بن سكان امدينة  -3          

 132 ............................... ر نجاح اهجرة إى امدينة     مظاه -3
 122 .........................................للمدينة ملسو هيلع هللا ىلصدعاء الرسول  -4
 121 .............................. بنت أي بكر بعائشةملسو هيلع هللا ىلص زواج النبي  -5
 124 ..................................................... تريع اأذان -3



599 
 

 الصفحة                                                                 اموضوع

___________________________________________________ 
 123 ........................................... إسام عبد اه بن سام -2
 122 ....................................راء عثان بن عفان  بئر رومة -1
 122 ............................................. زيادة ركعات الصاة -3

 121 .............................. أن تعرى امدينة ملسو هيلع هللا ىلصخوف رسول اه  -12
 123 ............................... : أعداء اإسام ي امدينة, ويشمل -11

 123 ......................................... عداوة هود امدينة -1          
 111 ......................................... عداوة كفار امدينة -2          
 113 ................................. عداوة امنافقن ي امدينة  -3          

 115 .............................................. اإذن بقتال الكفار -12
 111 ................................. الرايا ي السنة اأوى من اهجرة -13
 132 ................................... وفيات السنة اأوى من اهجرة -14

  133 :وتشمل:لغزوات والرايا واأحداث ا :السنة الثانية من اهجرة
 135 ....................................... الغزوات والرايا : وتشمل -1

 135 ............................................... غزوة اأبواء -1          
 135 ................................................. غزوة بواط -2          
 135 ............................................... غزوة سفوان  -3          
 133 .............................................. غزوة العشرة -4          
 133 ................................................. لةخرية ن -5          
 131 ...................................... امعاهدات مع القبائل -3          

 133 ......................................... حويل القبلة إى الكعبة -2



595 
 

 الصفحة                                                                اموضوع

___________________________________________________ 
 222 .............................................. فرض صيام رمضان -3
 224 ................................................ غزوة بدر الكرى -4
 234 .................. :: وتشملأهم اأحداث والوقائع بعد غزوة بدر  -5

 234 ............................................... أول عيد فطر -1          
 234 .................................... غزوة بني سليم وغطفان -2          
 234 ............................................... فرض الزكاة  -3          
 235 ......................   زواج عي من فاطمة ري اه عنها -4          
 235 ............................................ غزوة بني قينقاع -5          
 232 ............................................... السويقغزوة  -3          

 231 ................................... وفيات السنة الثانية من اهجرة. -3
    233    :وتشمللغزوات والرايا واأحداث ا :السنة الثالثة من اهجرة

 241 ................................................ غزوة قرقرة الكدر -1
 242 ..................................................... غزوة غطفان -2
 242 .......................................... مقتل كعب بن اأرف -3
 244 .......... ملسو هيلع هللا ىلصمن أم كلثوم بنت رسول اه  زواج عثان بن عفان  -4
 245 ...................................................... رية القردة -5
 243 ........... من حفصة بنت عمر ري اه عنهاملسو هيلع هللا ىلص زواج الرسول  -3
 242 ............من زينب بنت خزيمة ري اه عنهاملسو هيلع هللا ىلص زواج الرسول  -2
 241 ........................................................غزوة أحد -1
 224 ............................................... غزوة مراء اأسد -3



599 
 

 الصفحة                                                                 اموضوع

___________________________________________________ 
 223 .................................. وفيات السنة الثالثة من اهجرة -12

 222:وتشمل:لغزوات والرايا واأحداثا :اهجرةالسنة الرابعة من 
 223 .................................. إى بني أسد رية أي سلمة  -1
  ........................................ 211رية عبد اه بن ُأنيس  -2
 212 ..................................................... رية الرجيع -3
 214 ................................................... رية بئر معونة -4
 212 ................................................. غزوة بني النضر -5
 232 ................................................. اآخرة رغزوة بد -3
 231 ..................... من أم سلمة ري اه عنهاملسو هيلع هللا ىلص زواج الرسول  -2

  233:وتشمل:واأحداثلغزوات والرايا ا:السنة اخامسة من اهجرة
  235................... ............................ غزوة دومة اجندل -1
 233 .................................................. قدوم وفد مزينة -2
 232 ......... زينب بنت جحش ري اه عنها منملسو هيلع هللا ىلص زواج رسول اه  -3
 321 .............................................. غزوة بني امصطلق -4
 322 ........ من جويرية بنت احارث ري اه عنهاملسو هيلع هللا ىلص  الرسول زواج -5
 321 .................................................... غزوة اخندق -3
 322 .................................................. غزوة بني قريظة -2
 321 ................................................. قدوم وفد أشجع -1

 323 وتشمل::واأحداثلغزوات والرايا ا:السنة السادسة من اهجرة
 331 ............................... رية حمد بن مسلمة إى الُقرطاء -1



599 
 

 الصفحة                                                                اموضوع

___________________________________________________ 
 332 .................................................. غزوة بني حيان -2
 333 ............................... كاشة بن حصن إى الَغمررية ع -3
 333 ............................ رية حمد بن مسلمة إى ذي القصبة -4
 333 ......................... رية أي عبيدة بن اجراح إى ذي القصة -5
 334 ........................ رية زيد بن حارثة إى بني سليم باجموم -3
 334 ................................... رية زيد بن حارثة إى العيص -2
 332 ................................... رية زيد بن حارثة إى الطرف -1
 332 ..................... رية عبد الرمن بن عوف إى دومة اجندل -3

 331 ............................... رية عي بن أي طالب إى فدك -12
 331 ................ رية عبد اه بن عتيك لقتل سام بن أي احقيق -11
 342 ...................... رية عبد اه بن رواحة إى يسر بن رزاحة -12
 341 .................................................... طرية اخب -13
 342 ...................................... بن جابر الفهري زرية كر -14
 344 ................................................. صلح احديبية -15

 353وتشمل:واأحداث لغزوات والرايا ا:السنة السابعة من اهجرة 
 331 ................. : وتشمل:إى املوك واأمراءملسو هيلع هللا ىلص  كتب الرسول  -1

 332 .............. إى النجاي ملك احبشةملسو هيلع هللا ىلص  كتاب الرسول  -1          
 334 .................... إى هرقل ملك الروم ملسو هيلع هللا ىلصكتاب الرسول  -2          
 333 ................. إى كرى ملك الفرسملسو هيلع هللا ىلص  كتاب الرسول   -3          
 332 .........  إى امقوقس ملك ااسكندريةملسو هيلع هللا ىلص  كتاب الرسول  -4          



599 
 

 الصفحة                                                                اموضوع

___________________________________________________ 
 331   إى احارث بن أي شمر صاحب دمشقملسو هيلع هللا ىلص  كتاب الرسول  -5          
 333 .......... إى هوذة بن عي ملك اليامة.ملسو هيلع هللا ىلص  كتاب الرسول  -3          

 322 ................................... بسحر هودملسو هيلع هللا ىلص  إصابة الرسول  -2
 321 ....................... م أم أساء بنت أي بكر ري اه عنهاوقد -3
 322 .................................................... غزوة ذي َقَرد -4
 324 ....................................................... غزوة خير -5
 332 ........................ ط السلمي مع قريشاَ قصة احجاج بن ع   -3
 334 ......................... بأم حبيبة ري اه عنهاملسو هيلع هللا ىلص  دخول النبي  -2
 335 ................................................. غزوة ذات الرقاع -1
 331 ............................... ى تربةإ رية عمر بن اخطاب  -3

 331 ........................ إى بني فزارة رية أي بكر الصديق  -12
 333 .................................. إى مرة رية بشر بن سعد  -11
 333 .................... إى اميفعة رية غالب بن عبد اه الليثي  -12
 422 .......................... إى يمن وُجبار رية بشر بن سعد  -13
 422 ............................. أر ثامة بن أثال احنفي وإسامه -14
 422 ................................................... عمرة القضاء -15
 422 ...... بنت احارث ري اه عنهامن ميمونة ملسو هيلع هللا ىلص  زواج الرسول  -13
 421 .................. إى بني سليم رية اأخرم بن أي العوجاء  -12

 423  وتشمل::لغزوات والرايا واأحداثا: السنة الثامنة من اهجرة 
 411 .................................... ملسو هيلع هللا ىلصب بنت رسول اه وفاة زين -1



599 
 

 الصفحة                                                                اموضوع

___________________________________________________ 
 412 .................................................... حريم اخمر -2
 413 ......................................... إسام بعض سادة قريش -3
 413 ........................... رية غالب بن عبد اه إى بني املوح -4
 413 ................................ رية غالب بن عبد اه إى مصاب -5
 422 ............................... رية شجاع بن وهب إى بني عامر -3
 422 .............................. رية كعب بن عمر إى ذات أطاح -2
 421 ....................................................... غزوة مؤتة -1
 422 .............................................. رية ذات الساسل -3

 423 ..................................... رية أي قتادة إى خضرة -12
 432 ........................................ رية أي قتادة إى إضم -11
 431 .................................................. غزوة فتح مكة -12
 452 ..................................................... غزوة حنن -13
 433 ...................................................غزوة الطائف -14
 423 ............................ انإى ملك عُ ملسو هيلع هللا ىلص  كتاب رسول اه  -15
 424 ........................... إى ملك البحرينملسو هيلع هللا ىلص  كتاب الرسول  -13
 425 .................................. من اجونيةملسو هيلع هللا ىلص  زواج الرسول  -12
 423 ................................. ملسو هيلع هللا ىلصبن رسول اه اوادة إبراهيم  -11

 422 وتشمل::لغزوات والرايا واأحداثا:السنة التاسعة من اهجرة 
 423 ........................... عاله عى الصدقات ملسو هيلع هللا ىلصبعث الرسول  -1
 412 ......... ي السنة التاسعة: وتشمل: ملسو هيلع هللا ىلصالرايا التي بعثها الرسول  -2



599 
 

 الصفحة                                                                اموضوع

___________________________________________________ 
 412 ........................ رية عيينة بن حصن إى بني العنر -1          
 412 ..................... رية الضحاك بن سفيان إى بني كاب -2          
 413 ...................................... رية علقمة بن جزر  -3          
 414 ........................  لسفُ رية عي بن أي طالب إى ال -4          

 413 .................................... وفود السنة التاسعة : وتشمل: -3
 413 ............... الوفود القادمة لإسام قبل غزوة تبوك: وتشمل: -1     

 412 ............................................. قدوم وفد باهلة -1          
 412 ......................................... ي ميمقدوم وفد بن -2          
 413 .............................. قدوم وفد بني أسد بن خزيمة  -3          
 432 ............................................  قدوم وفد طيء -4          
 432 ................................... قدوم وفد بجيلة وأمس -5          
 431 .......................................قدوم وفد اأمسين -3          
 432 ............................................ ثعمخقدوم وفد  -2          
 432 ....................................... قدوم وفد عبد القيس -1          
 434 ................................. قدوم وفد بني سعد بن بكر -3          

 433 ....................................................... غزوة تبوك -4
 521 ......................... تبوكغزوة قية وفود السنة التاسعة بعد ب -2     

 521 ............................................ وفد ثقيفقدوم  -1          
 532 .......................................... نقدوم وفد الداري -2          
 534 ............................ قدوم وفد بني عامر بن صعصعة  -3          



599 
 

 الصفحة                                                                اموضوع

___________________________________________________ 
 533 ....................................... بني حنيفة  وفدقدوم  -4          
 533 ........................................... نجران وفدقدوم  -5          
 531 ............................................ مر وفدقدوم  -3          

 533 ................................. ملسو هيلع هللا ىلصوفاة أم كلثوم بنت رسول اه  -5
 533 ..................................... وفاة عبد اه بن أي بن سلول -3
 542 ..................................... حج أي بكر الصديق بالناس -2

 543 لغزوات والرايا واأحداث وتشمل:ا: السنة العارة من اهجرة
 545 ............... بعث معاذ بن جبل وأي موسى اأشعري إى اليمن -1
 542 ...................................... ملسو هيلع هللا ىلصوفاة إبراهيم ابن الرسول  -2
 543 ............................ وفود السنة العارة للهجرة : وتشمل: -3

 543 ................................................... وفد كندة -1          
 543 ............................................ وفد حرموت -2          
 552 ................................................ وفد مذحج  -3          

 551 ................................ بعث عي بن أي طالب إى اليمن -4
 553 ..................................................... حجة الوداع -5
 512 ..................................... ظهور مدعي النبوة: ويشمل: -3

 512 ....................................... تنبؤ مسيلمة الكذاب -1          
 511 ........................................ تنبؤ اأسود العني -2          
 512 ............................. تنبؤ طليحة بن خويلد اأسدي  -3          

 



599 
 

 الصفحة                                                                اموضوع

___________________________________________________ 
 513 .... : وتشمل:ملسو هيلع هللا ىلصــــــاة الرســــول ف:والسنة احادية عرة من اهجرة 

 515............................................. ملسو هيلع هللا ىلصدنو أجل الرسول  -1
 532............................................... ملسو هيلع هللا ىلصمرض الرسول  -2
 322 ................................................ ملسو هيلع هللا ىلصوفاة الرسول  -3
 323 ......................................... ملسو هيلع هللا ىلصغسل جنازة الرسول  -4
 322 .............................................. ملسو هيلع هللا ىلصتكفن الرسول  -5
 322 ........................................ ملسو هيلع هللا ىلصالصاة عى الرسول  -3
 321 ................................................ ملسو هيلع هللا ىلصدفن الرسول  -2
 312 ............................................ ملسو هيلع هللا ىلصزوجات الرسول  -1
 324 ............................................... ملسو هيلع هللا ىلصأواد الرسول  -3

 325 ................................. بيعة أي بكر الصديق باخافة -12
 323 ............. : وتشمل : ملسو هيلع هللا ىلصائل نبوة الرسول : دالباب الرابع

 331 ........................... ملسو هيلع هللا ىلصبشارات اأنبياء السابقن بالرسول  -1
 332 .......................... لو م يكن نبيًا حَذر اأنبياء منه ملسو هيلع هللا ىلصأنه  -2
 332 ............. كان ايرى رؤيا ي امنام إا جاءت كا رآها ملسو هيلع هللا ىلصأنه  -3
 333 ....................... ملسو هيلع هللا ىلصانقطاع اسراق اجن للسمع قبيل بعثته  -4
 333 .................................... ملسو هيلع هللا ىلصإنزال القرآن الكريم عليه  -5
 335 ............. العادة مرارًا ي أمور كثرة ملسو هيلع هللا ىلصخرق للنبي  أن اه  -3
 333 ................. ملسو هيلع هللا ىلصتوقر بعض اجادات واحيوانات للرسول  -2
 342 .............. عن أمور حصل ي امستقبل فحصلت ملسو هيلع هللا ىلصإخباره  -1



599 
 

 الصفحة                                                                اموضوع

___________________________________________________ 
 343 ... فصدقها الطب احديث ملسو هيلع هللا ىلصامعجزات واأخبار التي أخر ها  -3

 343 ......... قه اإيان باه ورسوله: ويشمل :ف:  الباب اخامس
 351 ..................................... ملسو هيلع هللا ىلصفقه اإيان باه ورسوله  -1
 353 .................................... شهادة أن ا إله إا اه روط -2
 355 ...............................روط شهادة أن حمدًا رسول اه -3
 353 ........................................... ملسو هيلع هللا ىلصخصائص الرسول  -4
 333 ......................................... ملسو هيلع هللا ىلصلوازم اإيان بالنبي  -5
 324 ....................................... ملسو هيلع هللا ىلصنواقض اإيان بالنبي  -3

 315 ............ :: وتشململسو هيلع هللا ىلصفة حياة الرسول :ص الباب السادس
 312 .................................................... أحسن أسوة -1
 331 .......................................... اخاصة ملسو هيلع هللا ىلصحياة النبي  -2

 331 .......................................... ملسو هيلع هللا ىلصمابس الرسول  -1
 332 ................................................... ملسو هيلع هللا ىلصأثــــــــاثه   -2
 333 ................................................... ملسو هيلع هللا ىلصطعامـه  -3
 334 ................................................... ملسو هيلع هللا ىلصخدمــه  -4
 334 .................................................... ملسو هيلع هللا ىلصمواليه  -5
 334 ................................................... ملسو هيلع هللا ىلصحرسـه  -3
 334 ................................................... ملسو هيلع هللا ىلصدوابـــــه  -2
 335 ................................................... ملسو هيلع هللا ىلصركوبـه  -1
 335 ............................................ وانتباهه ملسو هيلع هللا ىلصنومـــــه  -3



599 
 

 الصفحة                                                                اموضوع

___________________________________________________ 
 333 ........................................... أهله ملسو هيلع هللا ىلصمعارته  -12
 332 .............................. ملسو هيلع هللا ىلصمن كان ي شؤونه اخاصة  -11

 331 .................................. : وتشمل:العامة ملسو هيلع هللا ىلصنبي حياة ال -3
 331 ................................. : وتشململسو هيلع هللا ىلص ه وشايلهأخاق-1

 331 .......................................... ملسو هيلع هللا ىلص أخاق النبي -1
 221 .......................................... ملسو هيلع هللا ىلصشايل النبي  -2

 214 ................................................. ملسو هيلع هللا ىلصدعـــــــــــوته  -2
 215 ................................................. ملسو هيلع هللا ىلصعبـــــــــاداته  -3
 221 ................................................. ملسو هيلع هللا ىلصمعاماته  -4
 222 ................................................. ملسو هيلع هللا ىلصمؤذنيــــــــه  -5
 222 ................................................. ملسو هيلع هللا ىلصكـــــــــتــَــابــه  -3
 222 ....................................... ملسو هيلع هللا ىلصخطباؤه وشعراؤه  -2

 223 ................................... : ويشمل : ملسو هيلع هللا ىلصجهاد الرسول  -4
 223 ................................................. ملسو هيلع هللا ىلصساحه  -1
 223 ................................................. ملسو هيلع هللا ىلصجهــــاده  -2
 222 .................................. ملسو هيلع هللا ىلصثه وراياه غزواته وبعو -3
 221 .................................................. ملسو هيلع هللا ىلصأمــــراؤه  -4
 221 ................................................... ملسو هيلع هللا ىلصحداته  -5
 221 ......................... ملسو هيلع هللا ىلص من كان يرب اأعناق بن  يديه -3
 



595 
 

 الصفحة                                                                اموضوع

___________________________________________________ 
 223 .............. : وتشمل : ملسو هيلع هللا ىلصعوة الرسول : د الباب السابع

 231 ............................................... فقه الدعوة إى اه -1
 232 .................... : وتشمل: ملسو هيلع هللا ىلصمراحل الدعوة ي حياة الرسول  -2

 232 ......................................... مرحلة النر والتبليغ -1
 231 ...................................... مناهج الدعوة اى اه -1
 253 .................................... أساليب الدعوة إى اه -2
 235 .............................. أهداف مرحلة النر والتبليغ -3

 231 ....................................... مرحلة البناء والتكوين -2
 233 .................................... سات البناء والتكوين -1
 221 ..................................... أسس البناء والتكوين -2
 211 ............................. أهداف مرحلة البناء والتكوين -3

 234 ................................... مرحلة امواجهة والتمكن -3
 234 .......................................... مرحلة امواجهة -1
 231 ............................................. روط النر -2
 121 .......................................... عامات التمكن -3
 124 ......................... أهداف مرحلة امواجهة والتمكن -4
 122 ............................... الدعوة سبيل النجاة والفاح -5
 
 
 



599 
 

 الصفحة                                                                اموضوع

___________________________________________________ 
 113 .......... وتوقره : وتشمل : ملسو هيلع هللا ىلصبة الرسول :ح الباب الثامن

 115 .......................................... وتوقره ملسو هيلع هللا ىلصحبة النبي  -1
 113 ........................ وتوقره ملسو هيلع هللا ىلصاأسباب اجالبة محبة النبي  -2
 122 .......................................... ملسو هيلع هللا ىلصوجوب حبة النبي  -3
 121 ............................... ملسو هيلع هللا ىلصدائل ومظاهر حبته وتعظيمه  -4
 133 .................................... ملسو هيلع هللا ىلصدائل عظمة قدر الرسول  -5

 131 ................... : وتشمل: ملسو هيلع هللا ىلصقوق النبي :ح الباب التاسع
 133 .................................................... ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  حقوق 

 135 .............................................. ملسو هيلع هللا ىلصاإيان بالنبي   -1
 133 ........................................... فيا أخر ملسو هيلع هللا ىلصتصديقه  -2
 132 .............................................. فيا أمر ملسو هيلع هللا ىلصطاعته  -3
 125 ................................... وزجر ملسو هيلع هللا ىلصاجتناب ما هى عنه  -4
 111 ................................... ملسو هيلع هللا ىلصأن ا يعبد اه إا با رع  -5
 113 ................................................. ملسو هيلع هللا ىلصتعظيم سنته  -3
 114 ......................................... ملسو هيلع هللا ىلصلتحاكم إى ريعته ا -2
 115 .................................... ملسو هيلع هللا ىلصهجر امعرضن عن سنته  -1
 113 .................................................. ملسو هيلع هللا ىلصحبة النبي  -3

 134 ............................................ ملسو هيلع هللا ىلصالدعوة إى دينه  -12
 133 ................................................... ملسو هيلع هللا ىلصتــوقـــــــره  -11
 131 .......................................... ملسو هيلع هللا ىلصحسن اأدب معه  -12



599 
 

 الصفحة                                                                اموضوع

___________________________________________________ 
 133 .............................................. ملسو هيلع هللا ىلصالدعاء للنبي  -13
 323 ............................................. ملسو هيلع هللا ىلصالذب عن ذاته  -14
 324 ............................................. ملسو هيلع هللا ىلصالذب عن دينه  -15
 323 ............................................... ملسو هيلع هللا ىلصتوقر آل بيته  -13
 322 .............................................. ملسو هيلع هللا ىلصتوقر زوجاته  -12
 323 ............................................. ملسو هيلع هللا ىلصتوقر أصحابه  -11

 313 ................. : ويشمل: ملسو هيلع هللا ىلصقه اتباع النبي :ف الباب العار
 315 .......................................... أصول ااعتصام بالسنة -1
 324 ..................................................... فقه ااتبــاع -2
 323 ................................. من حيث ااتباع ملسو هيلع هللا ىلصأفعال النبي   -3
 322 ........................................... قواعد هامة ي ااتباع -4
 332 ......................................... منزلة ااتباع ي الريعة -5
 335 ................................................ ملسو هيلع هللا ىلصحكم اتباعه   -3
 333 .......................................... أقسام الناس ي ااتباع -2
 332 ................................................. عامات ااتباع -1
 341 .............................. ملسو هيلع هللا ىلصالوسائل امعينة عى اتباع النبي  -3

 345 ................................................. عوائق ااتباع -12
 353 .................................................. خامة الكتاب

 355 ........................................... فهرس اموضوعات
  


