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 مفردات المادة

 من الميالد إلى البعثة-صلى اهلل عليو كسلم-المحور األكؿ:حياة النبي

 كنسبو -لى اهلل عليو كسلمص-سم النبيأكال: ا

 : ا/ا٠بو ٧بمد، اا/باقي األ٠باء، ااا/كنيتوأ/ ا٠بو

 : ا/أبوه، اا/أمو-لى اهلل عليو كسلمص-ب/نسب النيب

 نسبوج/طهارة كشرؼ 

 د/مكانة عشّبة بِب ىاشم بْب قريش

 ثانيا:مولده كنشأتو

 أ/مولده

 ب/مرضعاتو:ا/مرضعتو ثويبة، اا/مرضعتو حليمة السعدية، ااا/حادثة شق الصدر كعودتو إٔب أمو

 ثالثا:أسرتو كعائلتو

 أ/نشأتو يتيما: ا/كفاة أبيو، اا/ كفاة أمو، ااا/كفاة جده

 زكجواتو كأبناؤه ب/

 /زكاجو من سودة بنت زمعة كعائشة2/زكاجو من خدٯبة، 1ا/أزكاجو:  

 اا/أبناؤه

/األطفاؿ الذين كانوا ُب 4/إسبلـ إخوتو من الرضاع، 3/إخوتو من حليمة السعدية، 2/إخوتو من ثويبة، 1ااا/ إخوتو من الرضاع: 
 أنس بن مالك-علي بن أيب طالب، *-زيد بن حارثة، *-كفالتو: *

 كأخالقورابعا:صفاتو 

 أ/صفاتو ا٣بًلقية

 /القدكة كاألسوة التامة4/بلوغو الكماؿ البشرم، 3/نشأتو أميا، 2/ذكاؤه الفطرم، 1ب/صفاتو ا٣بيلقية:  
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أ/رعيو للغنم، ب/خركجو ُب التجارة إٔب الشاـ، ج/مشاركتو ُب حلف الفضوؿ، خامسا:مشاركتو مع قومو في أعباء الحياة: 
 ٔب الشاـ، ىػ/مشاركتو ُب بناء الكعبة، ك/كضعو ا٢بجر األسود ُب مكانود/خركجو الثا٘ب ُب التجارة إ

أ/بشارات األنبياء كالكتب بنبوتو، ب/تسليم ا٢بجر عليو، ج/ٙبنثو ُب الغار، د/عصمتيو من أفعاؿ  سادسا:إرىاصات النبوة:
م  ا١باىلية كعباداُتي

 المحور الثاني: فقو السيرة من البعثة إلى الهجرة

 [من البعثة4-8لى:مميزات كخصائص الدعوة السرية ]المرحلة األك 

لتلقي الوحي كأكؿ ما نزؿ عليو: أ/التمهيد لتلقي الوحي]الرؤيا الصادقة[، ب/ٙبنثو ُب  -صلى اهلل عليو كسلم-أكال:ُتيئة الرسوؿ
 األربعْب من عمره، ك/فَبة الوحي، ىػ/تنبئو ُب -صلى اهلل عليو كسلم-الغار، ج/أكؿ ما نزؿ عليو ُب الغار، د/طرؽ الوحي إليو

 ثانيا/سرية الدعوة كاألتباع ُب ىذه ا٤برحلة: أ/التدرج كا٤برحلية ُب الدعوة، ب/مدة سرية الدعوة كاألتباع، 

 /سرية األتباع2/ُب كسائل الدعوة كطرقها، 1ج/كيفية السرية: 

 عن األتباع-صلى اهلل عليو كسلم–د/تورية النيب 

 ىػ/أكؿ الناس إسبلما

 الثا:٧بتول الدعول ككسائلها ُب ىذه ا٤برحلة: أ/القرآف الكرٙب، ب/الصبلةث

/سائر العبادات، د/التمايز، ىػ/موقف قريش من 2/بناء العقيدة الصحيحة كالسليمة، 1ج/كسائل الَببية كالتكوين ُب ىذه ا٤برحلة: 
 الدعوة ُب ىذه ا٤برحلة

 [من البعثة6-4رحلة]المرحلة الثانية:خصائص كمميزات الدعوة في ىذه الم

أكال:ا١بهر بالدعوة كسرية األتباع: أ/ا١بهر بالدعوة، ب/االجتماع السرم باألتباع ُب دار األرقم بن أيب األرقم، ج/ما كاف ٯبهر بو 
 ُب ىذه ا٤برحلة، د/طرؽ الدعوة ككسائلها

إليو ُب ىذه ا٤برحلة، د/دكر ا٤برأة ُب الدعوة ُب  ثانيا:٧بتول الدعوة ُب ىذه ا٤برحلة: أ/القرآف الكرٙب، ب/الصبلة، ج/ما كاف يدعوا
 ىذه ا٤برحلة

ثالثا:موقف قريش من الدعوة ُب ىذه ا٤برحلة: أ/ الصد كاإلعراض عن الدعوة، ب/ التنكيل باألتباع، ج/السخرية كالتحقّب 
 كاالستهزاء، د/التفاكض كالعركض
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 نوف ا٢بماية كا١بوار، ب/ىجرة ا٢ببشة األكٔب، ج/ىجرة ا٢ببشة الثانيةرابعا:طرؽ ككسائل ٞباية الدعوة كرجا٥با: أ/االستفادة من قا

 

 [من البعثة81-6المرحلة الثالثة:خصائص كمميزات ىذه المرحلة ]

 كنتائجو-رضي هلل عنهما-أكال:إسبلـ ٞبزة بن عبد ا٤بطلب كعمر بن ا٣بطاب

 /إسبلـ عمر2/إسبلـ ٞبزة، 1: -رضي اهلل عنهما-أ/إسبلـ ٞبزة كعمر

/بدأ مرحلة جديدة من 3/ا٣بركج من دار األرقم باألتباع، 2/بلوغ ا٤بسلمْب األربعْب، 1هر باألتباع كا٣بركج من دار األرقم: ب/ا١ب
 الدعوة

 /ما ًب ٙبقيقو ُب ىذه ا٤برحلة3/ا١بهر بالصبلة عند الكعبة، 2/ا١بهر بالقرآف ُب النوادم، 1ج/ما كاف ٯبهر بو ُب ىذه ا٤برحلة: 

، ب/دخوؿ بِب ىاشم كبِب عبد ا٤بطلب -صلى اهلل عليو كسلم-قائع ىذه ا٤برحلة: أ/عـز قريش على قتل النيبثانيا:أحداث كك 
على قريش بسبع كسبع  -صلى اهلل عليو كسلم-[من البعثة، ج/أثر ا٢بصار، د/دعوة النيب11-7كا٤بسلمْب الشعب كفرض ا٢بصار]

 يوسف

 /كفاة خدٯبة2/كفاة عمو، 1ىػ/عاـ ا٢بزف: 

 بعد كفاة عمو-صلى اهلل عليو كسلم-سفهاء قريش على النيب ك/جرأة

 كخركجو للطائف -صلى اهلل عليو كسلم-ثالثا:موقف قريش من الدعوة ُب ىذه ا٤برحلة: أ/شدة األذل لرسوؿ اهلل

 ب/تشديد األذل با٤بسلمْب خارج الشعب، ج/ا٤بفاكضات كاإلغراء، د/فرض ا٢بصار

 [من البعثة84-81ه المرحلة]المرحلة الرابعة:خصائص كمميزات ىذ

ا٢بماية بوفاة عمو، ب/كصوؿ الدعوة إٔب طريق مسدكد، -صلى اهلل عليو كسلم–أكال/ظركؼ الدعوة ُب ىذه ا٤برحلة: أ/فقداف النيب 
نفسو على القبائل، د/١بؤه إٔب الطائف، ىػ/موقف أىل الطائف من الدعوة، ك/عودتو إٔب -صلى اهلل عليو كسلم-ج/عرض النيب

 ُب جوار ا٤بطعم بن عدم مكة 

صلى اهلل -ثانيا:أحداث كفرائض ىذه ا٤برحلة: أ/إسبلـ ا١بن، ب/رحلة اإلسراء كا٤بعراج، ج/فرض الصلوات ا٣بمس، د/استمرار النيب
 ُب عرض نفسو على القبائل-عليو كسلم
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د/بيعة العقبة الثانية، ىػ/انتشار اإلسبلـ ُب ثالثا:مقدمات ا٥بجرة: أ/لقاؤه كفد األكس، ب/لقاؤه كفد ا٣برج، ج/بيعة العقبة األكٔب، 
 ا٤بدينة، ك/بداية ىجرة ا٤بسلمْب إٔب ا٤بدينة

 ىػ[88-8المحور الثالث:مراحل الدعوة المدنية]

 ىػ[7-8أكال:خصائص كمميزات المرحلة األكلى]

 أ/ انتشار كانتصار اإلسبلـ ُب ا٤بدينة

 ا/أسباب قبوؿ أىل ا٤بدينة لئلسبلـ

/كصولو إٔب 4/أحداث يـو ا٥بجرة، 3/االستعداد للهجرة، 2/أسباب ا٥بجرة، 1إٔب ا٤بدينة: -لى اهلل عليو كسلمص-اا/ىجرة النيب
 ا٤بدينة

 ب/كضع قواعد بناء الدكلة اإلسبلمية: ا/بناء ا٤بسجد، اا/ا٤بؤاخاة، ااا/إصدار الوثيقة أك دستور ا٤بدينة

 ج/فريضة ا١بهاد

ا/تشريع األذاف، اا/إٛباـ الصبلة أربع ركعات، ااا/صبلة ا١بمعة، اااا/ٙبويل القبلة كا٤بفاصلة كالتمايز د/تشريعات كفرائض ىذه ا٤برحلة: 
 عن اليهود، ااااا/فريضة الصياـ

/غزك 5/غزكة بواط، 4/غزكة العيشّبة، 3/غزكة األٍبواء، 2/غزكة كٌداف، 1ىػ/غزكات كسرايا ىذه ا٤برحلة: ا/الغزكات قبل بدر الكربل، 
 كٔببدر األ

 /سرية عبد اهلل بن جحش3/سرية عبيدة بن ا٢بارث، 2/سرية ٞبزة بن عبد ا٤بطلب، 1اا/السرايا قبل بدر الكربل: 

/تأييد 4/اختيار مكاف ا٤بعركة كاالستعداد ٥با، 3/تعداد ا١بيشْب كعدُتم، 2/تعريف ٗبكاف الغزكة كسببها، 1ااا/غزكة بدر الكربل: 
 /نتائج ا٤بعركة5اهلل تعأب للمسلمْب يـو بدر، 

 ىػ[6-7ثانيا:خصائص كمميزات كأحداث المرحلة المدنية الثانية ]

 أ/موقف اليهود من الدعوة ُب ىذه ا٤برحلة: 

 /قتل أعداء الدعوة من زعماء اليهود3/نقض يهود بِب النضّب للعهد، 2/نقض يهود بِب قينقاع للعهد، 1ا/نقض اليهود للصحيفة: 
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/فرض ا٢بصار على بِب قريظة، 3/أمر جربيل باإلسراع إٔب بِب قريظة، 2/أسباب نقضهم للعهد، 1د: اا/نقض يهود بِب قريظة للعه
 /نزك٥بم على حكم سعد بن معاد4

/غزكة غطفاف أك ذم 4/غزكة السويق، 3/غزكة بِب سيليم، 2/غزكة الكيرز، 1ب/الغزكات كالسرايا ُب ىذه ا٤برحلة قبل غزكة أحد: 
راف، 5أمر،   ية زيد بن حارثة/سر 6/غزكة ٕبي

 ج/غزكة أحد: ا/مكاف ا٤بعركة كسببها، اا/تعداد ا١بيشْب، ااا/أحداث ا٤بعركة، اااا/نتائج ا٤بعركة

 د/الغزكات بْب أحد كصلح ا٢بديبية: 

 /غزكة بئر معونة2/غزكة الرجيع، 1ا/غزكٌب الرجيع كبئر معونة: 

 /نتائج الغزكة4/كقائع كأحداث الغزكة، 3يوش كعدُتا، /تعداد ا١ب2/اسم الغزكة كسببها، 1اا/غزكة ا٣بندؽ]األحزاب[: 

 /غزكة أ٭بار3/غزكة بِب ا٤بصطلق، 2/غزك ذات الرقاع، 1ااا/غزكات ذات الرقاع كبِب ا٤بصطلق كأ٭بار: 

/ا٤بفاكضات كالصلح، 3/بيعة الرضواف، 2إٔب عمرة ا٢بديبية، -صلى اهلل عليو كسلم–/خركج النيب 1ىػ: 6ىػ/صلح ا٢بديبية 
 /نتائج الصلح4

 ك/تشريعات كفرائض ىذه ا٤برحلة: ا/تشريع الزكاة، اا/صبلة العيدين، ااا/فرض ا٢بجاب، ااا/تشريع صبلة ا٣بوؼ

 ىػ[8-6ثالثا:خصائص كمميزات كأحداث المرحلة المدنية الثالثة]

 ااا/سرية زيد بن حارثة، غزكة ذات القىرىداا/، ا/سرية ا٢برة ٤ببلحقة عيكل كعيرينة: أ/الغزكات كالسرايا بْب صلح ا٢بديبية كفتح مكة

 اااا/سرية أسامة بن زيد، ا/أحداث ا٤بعركة3/عدة ا١بيش كأمرائو، 2/مكاف الغزكة كسببها، 1اا/غزكة مؤتة: اا

ىػ: ا/سبب الغزكة كتارٱبها، اا/كتاب حاطب بن أيب بلتعة إٔب قريش، ااا/خركج أبو سفياف إٔب ا٤بدينة لتجديد 8ب/غزكة الفتح 
 /نتائجها2/أحداث الغزكة، 1لصلح، اااا/أحداث غزكة الفتح كنتائجها: ا

/أحداث الغزكة، 1ىػ[: ا/مكاف الغزكة كٚبطيطها، اا/أحداث الغزكة كنتائجها: 6ج/تصفية الوجود اليهودم با٤بدينة]غزكة خيرب 
 /نتائج ا٤بعركة2

 د/تشريعات ا٤برحلة]عمرة القضاء[

 ىػ[11-8حلة ا٤بدنية الرابعة]رابعا:خصائص ك٩بيزات كأحداث ا٤بر 
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 أ/ الغزكات كالسرايا 

 ب/الفرائض كالتشريعات

 كنتائجها -صلى اهلل عليو كسلم–ج/كفاة النيب 

 قائمة مصادر كمراجع مقياس الفقو الحركي السيرة النبوية بمكتبة أحمد عركة بجامعة األمير عبد القادر

 مبلحظة عنواف الكتاب سم ا٤بؤلفا ا٤بكتبة كالرقم
  بناء اجملتمع ُب عصر النبوة ٧بمد توفيق رمضاف 218/8/52
  حملات حوؿ قضايا السّبة ٧بمد أمْب ٧بمود 219/0/101
  السّبة النبوية الصحيحة أكـر ضياء العمرم 219/0/105
  أطلس السّبة النبوية شوقي أبو خليل 219/0/125
  فقو السّبة النبوية ٧بمد سعيد رمضاف البوطي 219/0/14
  السّبة النبوية ابن جرير الطربم 219/0/146
  معارؼ من السّبة مصطفى الصاكم 219/0/147
  صحيح السّبة النبوية إبراىيم العلي 219/0/153
  كقفات مع السّبة النبوية أٞبد فريد 219/0/156
  السّبة النبوية ابن خلدكف 219/0/159

  العطرة السّبة النبوية ٧بمد إبراىيم شقرة 219/0/160
  السّبة النبوية صاّب أٞبد الشامي 219/0/166
  السّبة النبوية أٞبد بن زيِب دحبلف 219/0/174
  منهاج ا٤بؤلفْب ُب السّبة النبوية سعد ا٤برصفي 219/0/177
  ىىدمي السّبة النبوية ُب التغيّب االجتماعي حناف اللحاـ 219/0/181

  النبويةصفوة السّبة  ابن كثّب 219/0/183
  السّبة النبوية كقائع كدركس أٞبد عوض 219/0/184
  السّبة النبوية دركس كعرب ٧بمد الصبليب 219/0/196
  السّبة النبوية ُب ضوء ا٤بصادر األصلية مهدم رزؽ اهلل 219/0/197
  السّبة النبوية ابن كثّب 219/0/2
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  مهذب السّبة النبوية إبراىيم األبيارم 219/0/20
  صحيح السّبة النبوية البن كثّب ٧بمد ناصر الدين األلبا٘ب 219/0/205
  دراسات ُب السّبة النبوية حسْب مؤنس 219/0/29
  السّبة النبوية أبو ا٢بسن الندكم 219/0/3
  دراسات ُب السّبة النبوية ٧بمد سركر 219/0/30

  السّبة النبوية الطباقات الكربل ابن سعد 219/0/35
  الركض األنف أبو القاسم السهيلي 219/0/5
  دراسات ُب السّبة النبوية علي ٧بمد ٝبار 219/0/59
  جوامع السّبة النبوية ابن حـز 219/0/63
  السّبة النبوية نعما٘ب ا٤بكي 219/0/72
  موكب السّبة النبوية ٧بمد ا٤بختار كلد أباه 219/0/76
  السّبة النبوية سعيد حول 219/0/78
  فقو السّبة النبوية من زاد ا٤بعاد خالد عبد الرٞباف العك 219/0/81
  السّبة النبوية ُب القرآف الكرٙب عبد الصبور مرزكؽ 219/0/82
  ا٤بستشرقوف كالسّبة النبوية عماد الدين خليل 219/0/87
  فقو السّبة النبوية عبد ا٢بليم ا١بندم 219/0/89
  النبويةالسّبة  ابن ىشاـ  219/0/9
  الرسالة الكاملة ُب السّبة ابن النفيس 219/0/92
  -ص-تاريخ الدعوة اإلسبلمية ُب عهد النيب أٞبد فؤاد سيد 219/0/137
  شعار من السّبة النبوية ُب العهد ا٤بكي راجح عبد ا٢بميد الكردم 219/3/4
  ُب موكب السّبة النبوية ٧بمد ا٤بختار كلد أباه 219/7/6
  أضواء على السّبة النبوية عبد ا٢بميد جودت السحار 290/42
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 مقدمة

بسم اهلل الرٞبن الرحيم، ا٢بمد هلل رب العا٤بْب الذم ىدانا من ضبللة كعلمنا من جهالة، كخصنا ٖبّب كتاب أنزؿ، كأفضل  
عبدؾ كرسولك النيب األمي األمْب ا٤ببعوث رٞبة للعا٤بْب كمعلما لؤلميْب، كجعل على رسوؿ أرسل، اللهم صلي كسلم كزد كبارؾ 

 و سراجا منّبا، كبعد:سنتو ىادية للناس أٝبعْب، كسّبت

د قسمت ا٤بوضوع ، كقكٔب جذع مشَبؾ ٚبصص علـو إسبلميةىذه مذكرة ُب الفقو ا٢بركي للسّبة النبوية، أعددُتا للسنة األ 
 من ا٤بيبلد إٔب البعثة، كاحملور الثا٘ب عا١بت فيو الفقو ا٢بركي -صلى اهلل عليو كسلم-ت فيو حياة النيب١باألكؿ عا إٔب ٧باكر، احملور

ُب ميداف الدعوة، كذلك  -صلى اهلل عليو كسلم-بو النيب ل كفق ا٣بطوات كا٤بنهج الذم ٙبرؾللسّبة ا٤بكية كلها، كقسمتها إٔب مراح
ينهي هبا مرحلة من الدعوة ليبدأ مرحلة جديدة، فكانت حادثة ا١بهر  -صلى اهلل عليو كسلم-بناء على أحداث ىامة كاف النيب

من ا٤برحلة السرية إٔب مرحلة جديدة، تغّبت فيها كسائل الدعوة السابقة كاستعمل فيها أساليب كطرؽ  بالدعوة مثبل نقبل للدعوة
جديدة ٓب تكن معهودة ُب ا٤برحلة السرية السابقة، كما استمرت ُب ىذه ا٤برحلة أساليب سابقة كاالحتفاظ بسرية األتباع كعدـ 

ة، فسميت ا٤برحلة األكٔب مرحلة سرية الدعوة كاألتباع من السنة األكٔب من ا١بهر هبم، فتميزت بذلك ا٤برحلة السابقة عن البلحق
السنة  البعثة إٔب غاية السنة الثالثة، كا٤برحلة الثانية من أمر اهلل لو با١بهر إٔب ما قبل إسبلـ عمر بن ا٣بطاب، أم من السنة الثالثة إٔب

ل، فجعلت ا٤برحلة ا٤بكية الثالثة من إسبلـ عمر إٔب كفاة عمو أيب السادسة من الدعوة، كبنفس الطريقة تعاملت مع باقي ا٤براح
طالب من السنة السادسة من البعثة إٔب السنة العاشرة، كا٤برحلة ا٤بكية الرابعة من بعد كفاة عمو إٔب مقدمات ا٥بجرة، من السنة 

س معايّب التقسيم السابقة، فقسمتها إٔب أربعة ية فاعتمدت فيها نفدنالعاشرة إٔب السنة الثالثة عشر من الدعوة، أما السّبة ا٤ب
 مراحل، ا٤برحلة األكٔب من ا٥بجرة النبوية إٔب غزكة بدر الكربل، من السنة األكٔب إٔب السنة الثانية من ا٥بجرة، أما ا٤برحلة الثانية

، أما ا٤برحلة الثالثة فجعلتها من ما بعد فجعلتها من بعد غزكة بدر إٔب صلح ا٢بديبية، من السنة الثانية إٔب السنة السادسة من ا٥بجرة
صلح ا٢بديبية إٔب فتح مكة، من السنة السادسة إٔب السنة الثامنة من ا٥بجرة، أما ا٤برحلة الرابعة فجعلتها من ما بعد فتح مكة إٔب 

 .-صلى اهلل عليو كسلم-كفاة النيب

، ٍب سائر ما كرد ُب كتب اية صحيح البخارم عن غّبهما جاء ُب رك  لأما ا٤بصادر كا٤براجع الٍب اعتمدُتا، فإ٘ب قدمت ك 
من بعض اآليات ا٤بتعلقة بأحداث السّبة النبوية الكربل، ٍب شركح كتب ا٢بديث  هكتفسّب  الكرٙباألخرل، كما كرد ُب القرآف  السنن

ية، كتب السّبة النبوية األصلكعلى رأسها فتح البارم بشرح صحيح البخارم البن حجر العسقبل٘ب، ٍب سائر الشركح، ٍب ما كرد ُب  
 كبعض ا٤براجع ا٢بديثة ُب الفقو ا٢بركي للسّبة النبوية.

فإف أصبنا ُب بعض ما كتبنا فبفضل اهلل تعأب كتوفيقو، كنسألو تعأب أف ال ٰبرمنا األجر من عنذه، كإف أخطأنا فذلك من 
أطلب من كل من كقعت بيده ىذه الورقات أف ال يبخل علينا ٩با سولت بو أنفسنا كالشيطاف، كنسألو تعأب العفو عن الزالت، كما 
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ٗبا يبصره بو اهلل من مبلحظات كإشارات كتصويبات، كهلل تعأب كحده الكماؿ ُب كتابو الذم عصمو من ا٣بطأ كالنسياف، كاهلل من 
 كراء القصد كىو ا٤بستعاف كمنو كحده التوفيق كالسداد كا٥بداية إٔب سبيل الرشاد.
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 من الميالد إلى البعثة-صلى اهلل عليو كسلم-المحور األكؿ:حياة النبي

 كنسبو: -لى اهلل عليو كسلمص-سم النبيأكال: ا

 (ىاشم بنا) رثاا٢ب أبو ككنيتو ا٢بمد شيبة كا٠بو (ا٤بطلب عبد بنا) اهلل عبد بن ٧بمد القاسم أبو ىو السنة شرح ُبجاء  سمو:أ/ ا
 عن بعد أم( يصى قي  بنا) مشس عبد أبو ككنيتو ا٤بغّبه ا٠بوك ( مناؼ عبد بنا) عمرك ا١بدب كا٠بو ُب لقومو الثريد ىشم من أكؿ ألنو
 زىرة أبو ككنيتو عركة أك حكيمة أك حكيم كا٠بو كثّبا لصيده بو لقب (كبلب بنا) زيد أك ٦بمع كا٠بو أمو مع قضاعة ببلد ُب قومو

 ابن) تيم أبو كنيتو( غالب بن ؤملي  ابن) العركبة يـو ٝبع من كأكؿ بعد أما قاؿ من أكؿ كىو( كعب بن) يقظة أبو كنيتو( رةمي  بنا)
 قيس ا٠بوك كجهو  لنضارة بو لقب( رضٍ الن   بنا) رثاا٢ب أبا كيكُب( مالك ابن) كنا٘ب فوقو فما قريش تنسب كإليو قريش ا٠بوك ( رهٍ فً 
 ككنيتو عمرك ا٠بو( ركةدٍ مي  بنا) أسد أبا يكُبك ( خزٲبة ابن) للسهاـ الساترة عبةا١بي  أم كالكنانة قومو على سَبا كاف ألنو( كنانة ابن)

 إٔب ،(عدناف بن معد بنا) إياد أبو ككنيتو القليل النزر من( زارنً  بنا) عمرك ا٠بو( رضى مي  بنا) عمرك اأب كنيتو( لياسإً  بنا) ىزيل أبو
اختبلؼ ىو النسب الصحيح الذم ال ، إٔب عدناف 1كثّب خبلؼ آدـ إٔب بعده كفيما عليو تفقا٤ب الصحة علـويتوقف نسبو ا٤ب ىنا

، ٍب ييرفع 3عدناف فوؽ النسب حفظ يصح كال، 2كإٔب عدناف كاف يعدُّ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،فيو بْب العلماء باألنساب
 .4حٌب ينتهي إٔب سيدنا إ٠باعيل بن إبراىيم

 -لى اهلل عليو كسلمص-نسب النبيب/

، ك٤با أراد حفر بئر زمـز للرؤيا الٍب رآىا، اعَبضتو قريش 5عشرة أبناء أصغرىم عبد اهلل -سيد قريش–كاف لعبد ا٤بطلب   أبوه:ا/
ا كحالوا بينو كبْب ما أراد، فندر لئن كيلد لو عشرةي من الولد ٍب يبلغوا معو حٌب ٲبنعوه، لينحرف أحدىم قربانا عند الكعبة، فلما كملو 

هم أيهم ينحر، فطارت القرعة على ابنو عبد اهلل، ككاف أحب الناس إٔب عبد ا٤بطلب، كٙبّب ُب شأنو كمنعو قومو من عشرة أقرع بين
دلك، كأفدكه بعشرة من اإلبل ُب كل مرة حٌب بلغت مائة، ٍب أقرع بينو كبْب اإلبل فطارت القرعة على ا٤بائة من اإلبل، فنحرىا عبد 

  من الذبح.، ك٪بى بذلك ابنو عبد اهلل6ا٤بطلب

                                                           
1
 [1/761ج]ـ، 1988 /ىػ1418 ،3، طالرياض– الشافعي اإلماـ مكتبة ،الصغّب ا١بامع بشرح التيسّب :ا٤بناكم الرؤكؼ عبد الدين زين ا٢بافظ - 

 9، صالتِّلمسا٘بُّ: ا١بوىرة ُب نسب النيب صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو العشرة ٧بمد بن أيب بكر بن عبد اهلل بن موسى األنصارمُّ البػيرِّم- 2

، 7، كأكـر ضياء العمرم:السّبة النبوية الصحيحة، مكتبة العبيكاف الرياض، ط87ـ، ص1983ىػ/1413النبوية، دار الشركؽ جدة، ط، أبو ا٢بسن الندكم:السّبة  - 3
 91-91ـ، ص2117ىػ/1428

 25، ص1ـ، ج2113ىػ/1،1424مشس الدين الذىيب:سّب أعبلـ النببلء، تح:٧بمد بن عيادم بن عبد ا٤بنعم، مكتبة الصفا القاىرة، ط- 4
 86أبو ا٢بسن الندكم:السّبة النوية، ص- 5
 92، كأكـر ضياء العمرم:السّبة النبوية الصحيحة، ص69ـ، ص1998ىػ، 1418، 1ابن خلدكف: السّبة النبوية، تح:أٞبد البزرة، مكتبة ا٤بعارؼ الرياض، ط- 6
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سيد بِب زىرة، زكجو أبوه إياىا، كىي أفضل امرأة ُب  1تزكج عبد اهلل من آمنة بنت كىب بن عبد مناؼ بن زىرة بن كبلب أمو:اا/
 .2قريش نسبا كموضعا

كبو من الذكور عشرة، أكربىم ا٢بارث  -صلى اهلل عليو كسلم–بلغ عدد أعمامو : عمومة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمااا/
كضرار كا٤بقـو ، كالزبّب -صلى اهلل عليو كسلم–الذم كاف ٰبمي كينصر رسوؿ اهلل  عبد مناؼ كىو يكُب عبد ا٤بطلب، كأبو طالب

، أما عماتو فبلغ لم منهم اثناف: ٞبزة كالعباسأس، لكثرة خّبه كغّبىم الغيذاؽجحل أك حجل كيلقب بك  ،كأبو ٥بب عبد العزم
  .3ا٤بطلب عبد تابنكصفية كأركل بر ة ك البيضاء كأـ حكيم أميمة ك  عاتكة عددىن ستة كىن:

 أشهر أعمامو من الذكور:/1
ِـّ  و: أيمُّ حمزة بن عبد المطلب*/ رسوؿ اهلل  ىالة بنت أىيب بن عبد مناؼ بن زيىرة بنت عمِّ آمنة بنت كىب ابن عبد مناؼ أ

عقب، ككاف لو يس لو كل امرأة من بِب النجار من األنصارزكجو  كأـ عيمارة ،كينيتاف: أبو يعلى كأبو عيمارة  لوك ، صلى اهلل عليو كسلم
ُـّ أبيها كا٠بها أيمام خزكميِّ عمر بن أيب سلمة ا٤ب تزكجهافأم ا أيُـّ أبيها فأيمُّها زينب بنت عيميس ا٣بثعمية،  ،ة، كأيُـّ الفضلمن البنات أ

ُـّ الفضل فركل عنها  ،ربيب النيب عليو السبلـ أسلم رضي اهلل عنو قبل عمر، ككاف مع رسوؿ اهلل صلى  ،4عبد اهلل بن شٌدادكأما أ
صلى -على رسوؿ اهلل أبو جهل  حْب تعدلككاف سبب إسبلـ ٞبزة أىنفة كغضبا  ،اهلل عليو كسلم بدار األرقم ا٤بخزكميِّ عند الص فا

أبو بو هبا ب ضر ك  رفع قوسوف، عند عودتو من الصيد بذلك افموالة عبد اهلل بن جيدعجارية  وأخربتف ،عند الص فا -اهلل عليو كسلم
دينة قبل ىجرة النيب عليو أنا على دينو أقوؿ ما يقوؿ، فرد  علي  ذلك إف استطعت، كىاجر ٞبزة إٔب ا٤بك شج و كقاؿ: أتشتمو! جهل ك 
كأبا سلمة بن عبد و كإياه ثهويبة موالة أيب ٥بب أرضعت ،من الر ضاع -عليو كسلم صلى اهلل-النيب  درا، كىو أخكشهد ب السبلـ
 عنو اهلل رضي كديفن، ميطعم بن جيبّب غبلـ بن حرب كحشي قتلو أحد يـو-رضي اهلل عنو -سيد الشهداء ٞبزة  استشهدك  ،5األسد
 .6وييغسل كٓب بيرده ُب -صلى اهلل عليو كسلم -ككفنو رسوؿ اهللبأيحيد 

كأمُّو امرأة من الن ًمًر بن قاسط، كىي نيثيلة  ،سنْب ثبلثب: كاف أسن  من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم العباس بن عبد المطلب/*
 بن عامر الض حياف األكرب بن سعد بن ا٣بزرجر الض حياف األصغر بن زيد مناة بنت جناب بن حبيب بن مالك بن عمرك بن عام

يباج ك  ،بن تيم اهلل بن الن مر بن قاسط ضاع منها ُب العباس ابنها ؛ كذلك أف غّبهكىي أكؿ عربية كست البيت ا٢براـ ا٢برير كالدِّ
ٍتوي أف صغره كاف كقيل:   ،ا بض ا ذا ضفّبتْب معتدؿ القامةككاف العباس ٝبيبل أبيض ،تكسو البيت ا٢براـ كفعلت فنذرىٍت إف كجدى

سجد ا٢براـ كالسقاية ُب ُب ا١باىلية، كإليو كانت عمارة ا٤بترأس قومو ، ذا رأم حسن ولرٞببل صاك  كاف جوادا مطعماك  ،بليو ط
لو أعوانا قومو  كافك فإنو كاف ال يدع أحدا يستبُّ ُب ا٤بسجد ا٢براـ، كال يقوؿ فيو ىيجرا، ٰبملهم على عمارتو ُب ا٣بّب،  ،ا١باىلية

كشهد بيعة العقبة مع األنصار الس بعْب  ،عد أيب طالبب -صلى اهلل عليو كسلم-نصر رسوؿ اهلل يككاف  ،عليو كسل موا ذلك إليو
رسوؿ اهلل صلى قاؿ ل وا٤بغازم أن أىلذكر ك قبل بدر  قبل فتح خيرب، كقيلأسلم  قبل إسبلمو،عليو السبلـ عليهم ليشيد  العقد للنيب  

                                                           
 86وية، صبأبو ا٢بسن الندكم:السّبة الن - 1
 86ص ا٤بصدر نفسو، - 2
 (49/ 2ج) العشرة كأصحابو النيب نسب ُب ا١بوىرة: ٧بمد بن أيب بكر التِّلمسا٘بُّ ، ك 103-10، ص1السّبة النبوية، جابن كثّب:  - 3

4
 579صدر نفيو، ص٧بمد بن أيب بكر التِّلمسا٘بُّ: ا٤ب - 

 576ص صدر نفسو،ا٤ب- 5
 (8/ 2ج) صدر نفسوا٤ب - 6
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 ،1بإسبلمك كأما ظاىر أمرؾ فعلينا" اهلل أعلم:"لو فقاؿ ، إ٘ب مسلم كإ٘ب أيخرًجتي كىرىابدر: يا رسوؿ اهللب أيًسر ٤بااهلل عليو كسلم 
صلى اهلل –رسوؿ اهلل فتح على بأخبار ال يفرحككاف  ،ُب ذلكلو النيب صلى اهلل عليو كسلم ذف بإككاف مقيما ٗبكة من أجل السقاية 

، كأيسر العباس يـو بدر يكتم إسبلموي بو ا٤بسلموف ىناؾ كىو ككاف يتق يو،سلمْب، كيكتب بأخبار ا٤بشركْب إلا٤بك  -عليو كسلم
سلم يعظِّم العباس كٯبلو كيقوؿ ككاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك ، ففدل نفسو كفدل نوفبل كعقيبل ابِب أخويو ا٢بارث كأيب طالب

إذا  ككاف عمر كعثماف رضي اهلل عنهما، ىذا عمي العباس أجود قريش كفا كأكصلها""فيو أيضا كقاؿ  ،2"ىذا عمي كصنًو أيب"
 كقاؿ ابن شهاب: كاف أصحاب النيبِّ عليو السبلـ يعرفوف للعباس، : عمُّ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمالفراكباف نزال كيقو  هلقيا

رضي اهلل -عثمافاستشهاد كمات قبل ىػ، 17سنة ُب الكاستسقى بو عمر زمن الر مادة ، كيقدِّمونو كيشاكركنو كيأخذكف برأيو فضلو
، كصلى عليو 3ىػ32كقيل: رمضاف سنة  ىػ،33رجب 12 ُب نْببسنتْب، كىو ابن ٜباف كٜبانْب سنة، كقيل: ابن تسع كٜبا -عنو

يد بسمرقند، كعبد كبو ييكُب، كعبد اهلل ا٢بىرٍب، كعيبيد اهلل ا١بواد، كقػيثىم الشه الفضل الر ٍدؼى ، كمن أشهر أبنائو عثماف كديفن بالبقيع
ُـّ الفضل ليبابةكأيمُّ  ،الرٞبن، كمعبدا أهنا أكؿ امرأة  كيقاؿ: ،د اهلل بن ىبلؿ بن عامر بن صعصعةالكربل ا٥ببللية من بِب عب هيم أ

نًجبات، كلدت للعباس ستة ديزكرىا كيقيل عن -ملسك عليو صلى اهلل –فكاف النيب  ،أسلمت بعد خدٯبة
ي
ىا كركت عنو ككانت من ا٤ب

 .4رجاال ٓب تلد امرأة مثلهم
 ،كلو فيو مدائح ،كاف شديد ا٢بب لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ناصرا لو يغضب لو: عبد مناؼ بن عبد المطلب/أبو طالب *

ـ  ىانئ ييكُب، كعقيبل كجعفراكبو  طالبأكرب أكالده  انة كعليا كأ سد بن عبد مناؼ كأمُّهم فاطمة بنت أ ،ا٠بها ىند كقيل فاختة كٝبي
  -صلى اهلل عليو كسلم–كماتت ُب ا٤بدينة ُب حياة النيبِّ سلمت كىاجرت أ ،كىي أكؿ ىامشية كلدت ٥بامشي   ،بنت عٌم أيب طالب

 حصار الشعب.بعد  5أبو طالب مشركاكمات  ،دفنهاحضر ُب ك 
ككانت دار النيب عليو السبلـ  ،يكُب أبا عتبة ككاف أحوؿك  ،ؿ لو أبو ٥بب ١بمالواقي :عبد العزَّل بن عبد المطلب أبو لهب/*

: عتبة كعتيبة كمعتِّب، هككلد ،مات ٗبكة بعد كقعة بدر ٗبكة بْب دار أيب ٥بب كدار عقبة بن أيب ا٤بعيط، فكاف بْب شرِّ جارين،
ُـّ ٝب  .6كىي أخت أيب سفياف بن حرب عمة معاكية ،يل بنت حرب بن أمية ٞبالة ا٢بطبكبنات أمُّهم أ

، ربيعةك  أبو سفياف، كنوفل،أكالده:  ،كُبـ كبو يي : ىو أكرب كلد عبد ا٤بطلب، كشهد معو حفر زمز المطلبالحارث بن عبد /*
 .7كعبد مشس كأركل

 
 
 

                                                           
عادؿ مرشد، كآخركف،  -ىػ(: مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل، تح: شعيب األرنؤكط 241أٞبد بن حنبل أبو عبد اهلل أٞبد بن ٧بمد بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيبا٘ب ) - 1

 (335/ 5)جـ، 2001ىػ/1421، 1مؤسسة الرسالة، ط
 (164/ 14ا٤بعجم الكبّب، )جىػ(: 360ي)الطربا٘ب أبو القاسم سليماف بن أٞبد بن أيوب بن مطّب اللخمي الشام - 2
 (15/ 2) العشرة كأصحابو النيب نسب ُب ا١بوىرة :٧بمد بن أيب بكر التِّلمسا٘بُّ  - 3

4
 585، 584، 582، 581، 580صا٤بصدر نفسو، - 

  608، 606،607ص فسو،نا٤بصدر - 5

6
 613ا٤بصدر نفسو، ص - 

7
 614ا٤بصدر نفسو، ص - 
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 عمَّاتُُو صلى اهلل عليو كسلم/2
ـٌ سلمة هاجىر، كىم إخوة كلدت لو عبد اهلل كزىّب كا٤بك  أمي ة بن ا٤بغّبة ا٤بخزكمٌي، كانت عند أيب عاتكة بنت عبد المطلب:*/ أ

 مى هبا الرُّكن، فتفل قت الصخرةقالت: رأيت راكبا أخذ صخرة من أيب قيبيس، فر  ،ىي صاحبة الرؤيا ُب شأف بدرك اتكة كع، ألبيها
 .كقيل:ٓب تيسلم ،أسلمت اذيكر عن عاتكة أهنك  ،تها منها كسرة، غّب دكر بِب زىرةفما بقيت دار من قريش إال دخل

ُـّ إخوُتا عبد اهلل كأيب أٞبد  ،جحش بن رئاب األسدمِّ زكجها ت أميمة بنت عبد المطلب: */ ُـّ زينب بنت جحش كأ كىي أ
 األعمى كعبيد اهلل ا٤بتنصِّر بأرض ا٢ببشة.

ُـّ الوليد كيريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس   تزكجها البيضاء بنت عبد المطلب:*/ ُـّ عثماف بن عفاف كأ كلدت لو أركل، كىي أ
ـ  حكيم ،ميعيط بن عقبة بن أيب  ككاف يقاؿ ٥با: قبة الديباج ١بما٥با. ،ككانت البيضاء تيكٌُب أ

ُـّ سلأـ ا٤بؤمنْب  زكجكلدت لو أبا سلمة بن عبد األسد عبد األسد بن ىبلؿ ا٤بخزكمي  تزكجها  برَّة بنت عبد المطلب:*/ مة قبل أ
بِب من كلدت لو أبا سىربة ك  ،بن عبد العيٌزل من بِب عامر بن لؤمأبو ريىم تزكجت بعد عبد األسد ٍب  ،-صلى اهلل عليو كسلم-النيبِّ 

 من ا٤بهاجرين البدريْب. وعامر بن لؤم من قريش، كى
ُـّ الزُّبّبتوزكجها  صفية بنت عبد المطلب:*/ أسلمت كتوفيت  بن العواـ، ا٢بارث بن حرب بن أمي ة، ٍب العو اـ بن خويلد، كىي أ

 ثبلث كسبعوف سنة، كديفنت بالبقيع. كعمرىا، ىػ20سنة 
ُـّ طيليب بن عمّب بن كىب بن أيب كبّب بن عبد بك  أركل بنت عبد المطلب:*/ عيمّب بن كىب، فولدت لو  تزكجها ،ن قصي  ىي أ

 .1: ٓب ييسلم من عمات النيب صلى اهلل عليو كسلم غّب صفيةغّبهكقاؿ ابن إسحاؽ ك  وا ُب إسبلمها،كاختيلف ،طيليبا
 العناصر أكـر من استخلصهم ،ٕبقو القياـ من بو كلفهم ٗبا خلقو كخّبة عباده صفوة اهلل أنبياء كاف ٤با شرؼ نسبو:رة ك ج/طها
 إٔب الناس فيكوف أصفا ٥بم كالقلوب أكطأ ٥با النفوس لتكوف ،جرح من ك٤بنصبهم قدح من لنسبهم حفظا األكاصر بأككد كأمدىم
 .2أطوع كألكامراىم أسرع إجابتهم

 اأٍلىٍسقىعً  ٍبنً  كىاثًلىةى  عىنٍ  عريقا ُب قومو، ركل اإلماـ الَبمذم: 3نسبا -صلى اهلل عليو كسلم-صطفى لرسولو افإف اهلل تعأب 
 بىًِب  ًعيلى اًإ٠ٍبى  كىلىدً  ًمنٍ  كىاٍصطىفىى ًعيلى اًإ٠ٍبى  ًإبٍػرىاًىيمى  كىلىدً  ًمنٍ  اٍصطىفىى الل وى  ًإف   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  قىاؿى  قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى 
صىًحيحه  حىسىنه  حىًديثه  ىىاًشمو  بىًِب  ًمنٍ  كىاٍصطىفىا٘ب  ىىاًشمو  بىًِب  قػيرىٍيشو  ًمنٍ  كىاٍصطىفىى قػيرىٍيشنا ًكنىانىةى  بىًِب  ًمنٍ  كىاٍصطىفىى ًكنىانىةى 

، كما ركل 4
ٍعتي  قاؿ اأٍلىٍسقىعً  ٍبنى  كىاثًلىةى  عىنٍ  اإلماـ مسلم:  ًعيلى اًإ٠ٍبى  كىلىدً  ًمنٍ  ًكنىانىةى  اٍصطىفىى الل وى  ًإف   يػىقيوؿي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  ٠بًى

اًشمو  بىًِب  ًمنٍ  كىاٍصطىفىا٘ب  ىىاًشمو  بىًِب  قػيرىٍيشو  ًمنٍ  كىاٍصطىفىى ًكنىانىةى  ًمنٍ  قػيرىٍيشنا كىاٍصطىفىى ىى
و أبو سفياف هبذه ا٤بكانة ، كقد اعَبؼ لو خصم5

 قػيرىٍيشو  ًمنٍ  رىٍكبو  ُب  إًلىٍيوً  أىٍرسىلى  ًىرىٍقلى  أىف   أىٍخبػىرىهي  حىٍربو  ٍبنى  سيٍفيىافى  أىبىا أىف   أىٍخبػىرىهي  عىب اسو  ٍبنى  الل وً  أماـ ىرقل، ركل اإلماـ البخارم عن عىٍبدً 
ةً  ُب  ـً بًالش ا ً٘بىارنا كىكىانيوا عىاىيمٍ  بًًإيًليىاءى  كىىيمٍ  فىأىتػىٍوهي  قػيرىٍيشو  كىكيف ارى  سيٍفيىافى  أىبىا ًفيهىا مىاد   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  كىافى  ال ًٍب  اٍلميد   فىدى

                                                           
1
 619-618، صالتِّلمسا٘بُّ: ا١بوىرة ُب نسب النيب صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو العشرة٧بمد بن أيب بكر  - 

 215 ص، 1،1987ط، بّبكت – العريب الكتاب دار، البغدادم باهلل ا٤بعتصم ٧بمد: تح ،النبوة أعبلـ :ا٤باكردم حبيب بن ٧بمد بن علي ا٢بسن أبو - 2

 91ص أكـر ضياء العمرم:السّبة النبوية الصحيحة،- 3
 3538، رقم:-لى اهلل عليو كسلمص-سنن الَبمذم: كتاب ا٤بناقب عن رسوؿ اهلل، باب:ُب فضل النيب- 4
 4221صحيح مسلم: كتاب:الفضائل، باب:فضل نسب النيب كتسليم ا٢بجر عليو قبل النبوة، رقم:- 5
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ٍولىوي  ٦بىًٍلًسوً  ُب  اءي  كىحى ا نىسىبنا أىقٍػرىبي  أىيُّكيمٍ  فػىقىاؿى  بًتػىٍرٝبيىانًوً  كىدىعىا دىعىاىيمٍ  ٍبي   الرُّكـً  عيظىمى  فػىقيٍلتي  سيٍفيىافى  أىبيو فػىقىاؿى  نىيبي  أىن وي  يػىٍزعيمي  ال ًذم الر جيلً  هًبىذى
ا اًئله سى  ًإ٘بِّ  ٥بىيمٍ  قيلٍ  لًتػىٍرٝبيىانًوً  قىاؿى  ٍبي   ظىٍهرًهً  ًعٍندى  فىاٍجعىليوىيمٍ  أىٍصحىابىوي  كىقػىرِّبيوا ًمِبِّ  أىٍدنيوهي  فػىقىاؿى  نىسىبنا أىقٍػرىبػيهيمٍ  أىنىا ا عىنٍ  ىىذى  فىًإفٍ  الر جيلً  ىىذى

بىًِب  بيوهي  كىذى ًذبنا عىلىي   يىٍأثًريكا أىفٍ  ًمنٍ  ا٢بٍىيىاءي  لىٍوالى  فػىوىالل وً  فىكىذِّ ٍبتي  كى  ىيوى  قػيٍلتي  ًفيكيمٍ  نىسىبيوي  كىٍيفى  قىاؿى  أىفٍ  عىٍنوي  سىأىلىًِب  مىا أىك ؿى  كىافى  ٍبي   عىٍنوي  لىكىذى
ًبوً  عىنٍ  سىأىٍلتيكى  لىوي  قيلٍ  لًلتػ ٍرٝبيىافً  فػىقىاؿى  ... نىسىبو  ذيك ًفينىا ...، 1 قػىٍوًمهىا نىسىبً  ُب  تػيبػٍعىثي  الرُّسيلي  فىكىذىًلكى  نىسىبو  ذيك ًفيكيمٍ  أىن وي  فىذىكىٍرتى  نىسى

 .من ا٥بجرة 2ست سنة ا٢بديبية صلح مدة ُب ككاف ذلك

 عىٍبدً  ٍبنً  اٍلعىب اسً  عىنٍ الَبمذم كما جاءت آثارا تدؿ على اصطفائو من أكسطهم بيتا كأحسنهم كأطهرىم، ركل اإلماـ 
اكىريكا جىلىسيوا قػيرىٍيشنا ًإف   الل وً  رىسيوؿى  يىا قػيٍلتي  قىاؿى  اٍلميط ًلبً  نػىهيمٍ  أىٍحسىابػىهيمٍ  فػىتىذى بػٍوىةو  ُب  ٬بىٍلىةو  مىثىلى  مىثػىلىكى  فىجىعىليوا بػىيػٍ  الن يبُّ  فػىقىاؿى  اأٍلىٍرضً  ًمنٍ  كى

ٍّبًًىمٍ  ًمنٍ  فىجىعىلىًِب  ا٣بٍىٍلقى  خىلىقى  الل وى  ًإف   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى ٍّبً  ًمنٍ  خى ٍّبً  ًفرىًقًهمٍ  خى ٍّبً  ًمنٍ  فىجىعىلىًِب  اٍلقىبىاًئلى  ٚبىىيػ رى  ٍبي   اٍلفىرًيقىٍْبً  كىخى  ٍبي   قىًبيلىةو  خى
ٍّبً  ًمنٍ  فىجىعىلىًِب  اٍلبػيييوتى  ٚبىىيػ رى  يػٍريىيمٍ  فىأىنىا بػيييوًُتًمٍ  خى ريىيمٍ  نػىٍفسنا خى يػٍ ا ًعيسىى أىبيو قىاؿى  بػىٍيتنا كىخى ًديثه  ىىذى حىسىنه  حى

، قاؿ ابن حجر: جئت من 3
 .4سفاح ال بنكاح اهلل عبد صلب إٔب طيب إٔب طيب من أصل، خّب

، فقد ككلد ُب أشرؼ بيت من بيوت 5قومهم ُب حسب ذكم يكونوا أف أيضان  األنبياء عبلمات نكم قاؿ ابن خلدكف:
 حاؿ خربت إذا، ف6العرب، فهو من أشرؼ فركع قريش كىم بنو ىاشم، كقريش أشرؼ قبيلة ُب العرب، كأزكاىا نسبا كأعبلىا مكانة

 سادة كلهم ،مستذؿ مغمور كال مسَبذؿ خامل آبائو ُب ليس ،كرأسوا سادكا كراـ آباء سبللة أنو علمت مولده طهارة كعرفت نسبو
 .7الطاىرة با٤بناكح الناس أخص كىم قادة

، 8تتبوأ مكانة اجتماعية خاصة ُب مكة -صلى اهلل عليو كسلم-: كانت عشّبة النيببني ىاشم بين قريشعشيرة مكانة د/
، كقد عززت السيطرة على ا٤باء كحافظت عشّبتو على مكانتها زمن عبد ا٤بطلب عند ظهور اإلسبلـ، كىو الذم  حفر بئر زمـز

 .9مكانة بِب ىاشم ُب مكة

، التضاح نسبو بينهم، -صلى اهلل عليو كسلم-ك٤بكانة ىذا النسب الكرٙب ُب قريش، ٓب ٪بدىا فيما طعنت بو على النيب 
بالداعية إذا كاف من بيئة مغمورة أك  ككلما كاف ُب شرؼ من قومو كاف ذلك أدعى إٔب استماع الناس إليو، فمن عادة الناس االزدراء

                                                           
 6ركاه البخارم: كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، رقم:- 1
 46-44،ص1العسقبل٘ب:فتح البارم:جابن حجر  - 2
 3541سنن الَبمذم: كتاب:ا٤بناقب عن رسوؿ اهلل، باب:ُب فضل النيب، رقم: - 3
 ٙبفة األحوذم بشرح جامع الَبمذم - 4
 [39 ص] قدمةا٤ب :خلدكف ابن - 5
 19مصطفى االسباعي: السّبة النبوية دركس كعرب، ص- 6

7
 233ص، النبوة أعبلـ :ا٤باكردم - 

 81أكـر ضياء العمرم:السّبة النبوية الصحيحة، ص - 8
 91ا٤بصدر نفسو، ص- 9
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نسب كضيع، فإذا جاءىم من ال ينكركف شرؼ نسبو كال مكانة أسرتو االجتماعية بينهم، ٓب ٯبدكا ما يقولونو عنو إال افَباءات 
كأقرب ، فالذم ٯبمع بْب شرؼ النسب كشرؼ الفعل أكـر كأعلى مكانا 1يتحللوف هبا من االستماع لدعوتو كاإلصغاء لكبلمو

 .2٪باحا

 كنشأتو -صلى اهلل عليو كسلم–ثانيا: مولد الرسوؿ 

ككلد سيد ا٤برسلْب صلى اهلل عليو كسلم بشعب بِب ىاشم ٗبكة يـو اإلثنْب الثا٘ب عشر من شهر : -صلى اهلل عليو كسلم-أ/مولده
 صحيح اإلماـ مسلم عىٍن أىيب قػىتىادىةى ، أما مولده يـو االثنْب فقد جاء ُب5ـ571سنة  4، ألكؿ عاـ من حادثة الفيل3ربيع األكؿ

، كأما مولده 6فػىقىاؿى ًفيًو كيًلٍدتي كىًفيًو أيٍنزًؿى عىلىي   اأٍلىٍنصىارًمِّ رىًضيى الل وي عىٍنوي أىف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى سيًئلى عىٍن صىٍوـً ااًلثٍػنػىٍْبً 
ًه قىاؿى كيًلٍدتي أىنىا كىرىسيو عاـ الفيل فقد كرد ُب سنن الَب  ؿي الل ًو مذم: عىٍن اٍلميط ًلًب ٍبًن عىٍبًد الل ًو ٍبًن قػىٍيًس ٍبًن ٨بىٍرىمىةى عىٍن أىبًيًو عىٍن جىدِّ

ا بىًِب يػىعٍ  ـى اٍلًفيًل كىسىأىؿى عيٍثمىافي ٍبني عىف افى قػيبىاثى ٍبنى أىٍشيىمى أىخى رى ٍبًن لىٍيثو أىأىٍنتى أىٍكبػىري أىـٍ رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى عىا مى
ـي ًمٍنوي ُب اٍلمً  ًد كيًلدى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل  عىلىٍيًو كىسىل مى فػىقىاؿى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى أىٍكبػىري ًمِبِّ كىأىنىا أىٍقدى ـى اٍلًفيًل يبلى مى عىا

يبلن  ٍوًضًع قىاؿى كىرىأىٍيتي خىٍذؽى الط ٍّبً أىٍخضىرى ٧بًي كىرىفػىعىٍت يب أيمِّي عىلىى اٍلمى
7. 

 :-صلى اهلل عليو كسلم-ب/أسماء النبي

تبشران كدخل موالة أيب ٥بب إٔب جده عبد ا٤بطلب تبشره با٤بولود الذكر، فجاء مس ٤8با كلدتو أمو أرسلت مع ثويبةا/تسميتو محمد: 
بو الكعبة، كدعا الل و كشكر لو، كاختار لو ا٠با ٓب يكن معركفا عند العرب ك٠باه ٧بمد، كختنو ُب اليـو السابع من عمره، كدعا إٔب 

 .9كليمة على عادة قومو، كرأت أمو حْب كضعتو نورا خرج منها أضاءت منو قيصور بهصرل من أرض الشاـ

ًو كىسىل مى ٕب ٍن ٧بيىم ًد ٍبًن جيبػىٍّبً ٍبًن ميٍطًعمو عىٍن أىبًيًو رىًضيى الل وي عىٍنوي قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىيٍ ركل البخارم عى  اا/باقي األسماء:
ًمي كىأىنىا اٍلعىاًقبي ٟبىٍسىةي أى٠ٍبىاءو أىنىا ٧بيىم ده كىأىٍٞبىدي كىأىنىا اٍلمىاًحي ال ًذم ٲبىٍحيو الل وي يب اٍلكيٍفرى كىأىنىا ا٢بٍى  ، قاؿ 10اًشري ال ًذم ٰبيٍشىري الن اسي عىلىى قىدى

                                                           
1
 21مصطفى االسباعي: السّبة النبوية دركس كعرب، ص - 

2
 22ا٤بصدر نفسو، ص - 

 29-28، ص1مشس الدين الذىيب:سّب أعبلـ النببلء، ج - 3
بن ىاشم كحادثو  بعد أف أخفقت ٞبلتو العسكرية على مكة، ككاف لو لقاء مع عبد ا٤بطلب حيث حاكؿ أبرىة ا٢ببشي ٙبويل ا٢بج إٔب القليس الٍب ابتناىا ُب صنعاء - 4

 81، 79لسّبة النبوية الصحيحة، صأكـر ضياء العمرم:ا، ك 27، ص1مشس الدين الذىيب:سّب أعبلـ النببلء، جعندما غزا مكة، 
 76النبوية، ص، كأبو ا٢بسن الندكم:السّبة 81ابن خلدكف:السّبة النبوية، ص- 5
 1978صحيح مسلم:كتاب:الصياـ، باب:استحباب صياـ ثبلثة أياـ من كل شهر، رقم:- 6
 3552سنن الَبمذم:كتاب:ا٤بناقب عن رسوؿ اهلل، باب:ما جاء ُب ميبلد النيب، رقم:- 7
 48-47، ص9فتح البارم، ج - 8
 111-111النبوية الصحيحة، صأكـر ضياء العمرم:السّبة  35، ص1الذىيب:سّب أعبلـ النببلء، ج- 9

 3268/3532صحيح البخارم:كتاب ا٤بناقب، باب:ما جاء ُب أ٠باء رسوؿ اهلل، رقم:- 10
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ابن حجر: ُب ركاية نافع بن جبّب عند ابن سعد أنو دخل على عبد ا٤بلك بن مركاف فقاؿ لو: أٙبصي أ٠باء رسوؿ اهلل صلى اهلل 
لٍب ذكرىا ٧بمد بن جبّب كزاد ا٣باًب، كا٤براد أنو عليو كسلم الٍب كاف جبّب بن مطعم يعدىا؟ قاؿ: نعم، ىي ست، فذكر ا٣بمسة ا

أراد أف ٕب ٟبسة أ٠باء أختص هبا ٓب يسم هبا أحد قبلي، كقيل: ا٢بكمة ُب االقتصار على ا٣بمسة ا٤بذكورة ُب ىذا ا٢بديث أهنا 
يسمى هبا أحد قبلو، كإ٭با  ، قاؿ عياض: ٞبى اهلل ىذه األ٠باء أف1أشهر من غّبىا موجودة ُب الكتب القدٲبة كبْب األمم السالفة

تسمى بعض العرب ٧بمدا قرب ميبلده ٤با ٠بعوا من الكهاف كاألحبار أف نبيا سيبعث ُب ذلك الزماف يسمى ٧بمدا، فرجوا أف 
يكونوا ىم فسموا أبناءىم بذلك، كىم ستة ال سابع ٥بم، كمن أ٠بائو ا٤بشهورة: ا٤بختار كا٤بصطفى كالشفيع ا٤بشفع كالصادؽ 

كغّب ذلك قاؿ ابن دحية ُب تصنيف لو مفرد ُب األ٠باء النبوية: قاؿ بعضهم أ٠باء النيب صلى اهلل عليو كسلم عدد أ٠باء  ا٤بصدكؽ،
اهلل ا٢بسُب تسعة كتسعوف ا٠با، كذكر أماكنها من القرآف كاألخبار كضبط ألفاظها كشرح معانيها، كغالب األ٠باء الٍب ذكرىا كصف 

 .2م كٓب يرد الكثّب منها على سبيل التسميةهبا النيب صلى اهلل عليو كسل

اًبرو  عىنٍ ، ركل البخارم 3: تواترت االخبار بأف كنيتو أبو القاسمااا/كنيتو  تىسىم ٍوا قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  عىنٍ  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  جى
يىًٍب  تىٍكتػىنيوا كىالى  بًا٠بًٍي  ندعك ال قومو لو فقاؿ ٧بمدا فسماه غبلـ منا لرجل كلد قاؿ اهلل عبد بن ابرمن حديث ج، كركاه مسلم 4ًبكينػٍ
 اهلل رسوؿ يا فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى النيب بو فأتى ظهره على حاملو بابنو فانطلق كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ باسم تسمي

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ باسم تسمي ندعك ال قومي ٕب فقاؿ ٧بمدا فسميتو غبلـ ٕب كلد
 .5بينكم أقسم قاسم أنا فإ٭با بكنيٍب تكتنوا كال با٠بي تسموا كسلم

 ج/مرضعاتو:

، ككانت قد أرضعت 6ثويبة موالة أيب ٥بب بلنب ابن ٥با يقاؿ لو مسركح -بعد أمو- اتأكؿ من أرضعتو من ا٤برضع:ا/مرضعتو ثويبة
فكاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ييكـر ثيويبة، ، 7أبا سلمة بن عبد األسد ا٤بخزكمي بن عبد ا٤بطلب، كأرضعت بعده قبلو ٞبزة
صلى اهلل عليو كسلم إٔب  كأعتقها أبو ٥بب بعدما ىاجر رسوؿ اهلل ،فكانت تكرمها هادخل على خدٯبة بعد أف تزكجككانت ت

كقد جاءت ركاية البخارم ، 8إليها من ا٤بدينة بًصلة ككسوة حٌب ماتت بعد فتح خيربم يبعث سلك عليو صلى اهلل -فكاف ،ا٤بدينة
ًبيبىةى  أيـ   مصرحة بذلك، عن بِّْبى  فػىقىاؿى  سيٍفيىافى  أىيب  بًٍنتى  أيٍخًٍب  اٍنًكحٍ  الل وً  رىسيوؿى  يىا قىالىتٍ  أىنػ هىا سيٍفيىافى  أىيب  بًٍنتى  حى  نػىعىمٍ  فػىقيٍلتي  ذىًلكً  أىكىٙبًي

لُّ  الى  ذىًلكً  ًإف   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فػىقىاؿى  أيٍخًٍب  خىٍّبو  ُب  شىارىكىًِب  مىنٍ  كىأىحىبُّ  ٗبيٍخًليىةو  لىكى  لىٍستي   تيرًيدي  أىن كى  ٫بيىد ثي  فىًإن ا قػيٍلتي  ٕب  ٰبًى

                                                           
 644-642، ص6فتح البارم، ج- 1
 644-642، ص6فتح البارم، ج- 2
 31، ص1الذىيب:سّب أعبلـ النببلء، ج- 3
 3284صحيح البخارم:كتاب:ا٤بناقب، باب:كنية النيب، رقم:- 4
 (2681/ 3ج) ،مسلم صحيح - 5

 112، كأكـر ضياء العمرم:السّبة النبوية الصحيحة، ص48، ص9فتح البارم، ج- 6
 37، ص1الذىيب:سّب أعبلـ النببلء، ج- 7
 576، ص٧بمد بن أيب بكر بن عبد اهلل بن موسى األنصارمُّ التِّلمسا٘بُّ: ا١بوىرة ُب نسب النيب صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو العشرة- 8
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ةى  أىيب  بًٍنتى  تػىٍنًكحى  أىفٍ  ةى  أيِـّ  بًٍنتى  قىاؿى  سىلىمى ا لىوٍ  فػىقىاؿى  نػىعىمٍ  قػيٍلتي  سىلىمى بٍػنىةي  ًإنػ هىا ٕب  حىل تٍ  مىا حىٍجرًم ُب  رىبًيبىًٍب  تىكينٍ  ٓبىٍ  أىنػ هى  ًمنٍ  أىًخي الى
ةى  كىأىبىا أىٍرضىعىٍتًِب  الر ضىاعىةً  ةه  كثػيوىيٍػبىةي  عيٍركىةي  قىاؿى  أىخىوىاًتكين   كىالى  بػىنىاًتكين   عىلىي   تػىٍعرًٍضنى  فىبلى  ثػيوىيٍػبىةي  سىلىمى  أىٍعتػىقىهىا ٥بىىبو  أىبيو كىافى  ٥بىىبو  أًلىيب  مىٍوالى

 بػىٍعدىكيمٍ  أىٍلقى  ٓبىٍ  ٥بىىبو  أىبيو قىاؿى  لىًقيتى  مىاذىا لىوي  قىاؿى  ًحيبىةو  ًبشىرِّ  أىٍىًلوً  بػىٍعضي  أيرًيىوي  ٥بىىبو  أىبيو مىاتى  فػىلىم ا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   فىأىٍرضىعىتٍ 
ًذهً  ُب  سيًقيتي  أى٘بِّ  غىيػٍرى   بنت كبكوهنا ربيبة بكوهنا ٙبرٲبها علل، ك جهتْب من عليو ٙبـر أهنا، قاؿ ابن حجر: أخربىا 1ثػيوىيٍػبىةى  بًعىتىاقىًٍب  ىى
 ُب كالذم ،غّبه إسبلمها ذكر أحدا نعلم ال: نعيم أبو كقاؿ ،إسبلمها ُب اختلف: كقاؿ منده ابن ذكرىا كثويبة ،الرضاعة من أخ

 أف إٔب ا٤بدينة من الصلة إليها يرسل ككاف خدٯبة تزكج بعدما عليو تدخل ككانت ،يكرمها كاف كسلم عليو اهلل صلى النيب أف السّب
 شرٌ  ُب حوؿ بعد منامي ُب رأيتو ٥بب أبو مات ٤با: قاؿ العباس أف السهيلي كذكر، مسركح ابنها كمات ماتت خيرب فتح بعد كاف
 يـو كلد كسلم عليو اهلل صلى النيب أف كذلك: قاؿ ،اثنْب يـو كل عِب ٱبفف العذاب أف إال ،راحة بعدكم لقيت ما: فقاؿ حاؿ

 . 2فأعتقها ٗبولده ٥بب أبا بشرت ثويبة ككانت ،االثنْب

كانت العادة عند ا٢باضرين من :ىوازف بن بكر بن سعد بن ا٢بارث بن اهلل عبد كا٠بو ذؤيب أيب بنت اا/مرضعتو حليمة السعدية
كتشتد أعصاهبم، كيتقنوا اللساف العريب ُب  عن أمراض ا٢بواضر؛ لتقول أجسامهمالعرب أف يلتمسوا ا٤براضع ألكالدىم ابتعادان ٥بم 

يمة كىي حل -مهدىم، فالتمس عبد ا٤بطلب لرسوؿ الل و صلى اهلل عليو كسلم الرضعاء، كاسَبضع لو امرأة من بِب سعد بن بكر 
 كزكجها ا٢بارث بن عبد العزل ا٤بكُب بأيب كبشة. - 3بنت أيب ذؤيب

كرأت حليمة من بركتو صلى اهلل عليو كسلم ما قضت منو العجب، قاؿ ابن إسحاؽ كانت حليمة ٙبدث أهنا خرجت من 
سنة شهباء ٓب تبق لنا بلدىا مع زكجها كابن ٥با صغّب ترضعو، ُب نسوة من بِب سعد بن بكر، تلتمس الرضعاء قالت: كذلك ُب 

و من بكائ ـ ليلنا أٝبع من صبينا الذم معنامعنا شارؼ لنا، كالل و ما تبض بقطرة، كما ننا ، قالت: فخرجت على أتاف ٕب قمراءشيئان 
كما ُب شارفنا ما يغذيو، كلكن كنا نرجو الغيث كالفرج، فخرجت على أتا٘ب تلك فلقد أدمت  من ا١بوع، ما ُب ثديي ما يغنيو

لل و صلى حٌب قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إال كقد عرض عليها رسوؿ ا ب حٌب شق ذلك عليهم ضعفان كعجفان الركب
كذلك أنا كنا نرجو ا٤بعركؼ من أيب الصيب فكنا نقوؿ يتيم كما عسى أف تصنع أمو  ،إذا قيل ٥با إنو يتيم اهلل عليو كسلم فتأباه

فلما أٝبعنا االنطبلؽ قلت لصاحيب كالل و إ٘ب ألكره  ،ة قدمت معي إال أخذت رضيعان غّبمبقيت امرأفكنا نكره لذلك فما  ،كجده
ٯبعل لنا عسى الل و أف  فآلخذنو، قاؿ: ال عليك أف تفعلي أف أرجع من بْب صواحيب كٓب آخذ رضيعان، كالل و ألذىنب إٔب ذلك اليتيم

ى أخذه إال أ٘ب ٓب أجد غّبه، قالت: فلما أخذتو رجعت بو إٔب رحلي، فلما كضعتو فأخذتو كما ٞبلِب عل بركة، قالت: فذىبت إليو
ل ذلك، ٍب ناما كما كنا نناـ معو قب حٌب ركل، كشرب معو أخوه حٌب ركل ُب حجرم أقبل عليو ثديام ٗبا شاء من لنب، فشرب

فإذا ىي حافل، فحلب منها ما شرب كشربت معو حٌب انتهينا ريان كشبعان، فبتنا ٖبّب ليلة، قالت: يقوؿ  كقاـ زكجي إٔب شارفنا تلك
قالت: ٍب خرجنا كركبت  صاحيب حْب أصبحنا تعلمي كالل و يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة، قالت: فقلت كالل و إ٘ب ألرجو ذلك،

 واحيب ليقلن ٕب يا ابنة أيب ذؤيبالركب ما ال يقدر عليو شيء من ٞبرىم، حٌب إف صكٞبلتو عليها معي، فوالل و لقطعت ب أنا أتا٘ب
كٰبك أربعي علينا، أليست ىذه أتانك الٍب كنت خرجت عليها؟ فأقوؿ ٥بن بلى كالل و إهنا ٥بي ىي، فيقلن: كالل و إف ٥با شأنان، 

                                                           
 5111، 4711صحيح البخارم:كتاب:النكاح، باب:كأمهاتكم البلٌب أرضعنكم كٰبـر من الرضاعة ما ٰبـر من النسب، رقم:- 1
 37، ص1، كالذىيب:سّب أعبلـ النببلء، ج48-47، ص9فتح البارم، ج- 2
 113، كأكـر ضياء العمرم:السّبة النبوية الصحيحة، ص81ابن خلدكف: السّبة النبوية، ص- 3
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منا بو معنا الل و أجدب منها، فكانت غنمي تركح على حْب قدقالت: ٍب قدمنا منازلنا من ببلد بِب سعد كما أعلم أرضان من أرض 
حٌب كاف ا٢باضركف من قومنا يقولوف لرعياهنم كيلكم  ،كال ٯبدىا ُب ضرع كنشرب، كما ٰبلب إنساف قطرة لنب فنحلب شباعان لبنان 

شباعان لبنان، فلم نزؿ نتعرؼ من كتركح غنمي  أغنامهم جياعان ما تبض بقطرة لنباسرحوا حيث يسرح راعي بنت أيب ذؤيب، فَبكح 
الل و الزيادة كا٣بّب حٌب مضت سنتاه كفصلتو، ككاف يشب شبابان ال يشبو الغلماف، فلم يبلغ سنتيو حٌب كاف غبلمان جفران، قالت: 

يغلظ، فإ٘ب  كقلت ٥با لو تركت ابِب عندم حٌب ا كنا نرل من بركتو، فكلمنا أمو٤ب على مكثو فينافقدمنا بو على أمو ك٫بن أحرص 
 .1أخشى عليو كباء مكة، قالت: فلم نزؿ هبا حٌب ردتو معنا

، حٌب إذا كاف عند مرضعتو بقي رسوؿ الل و صلى اهلل عليو كسلم ُب بِب سعد :كإعادتو إلى كفالة أمو كجده حادثة شق الصدرد/
 عىلىٍيوً  ًجرٍبًيلي  أىتىاهي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  أىف   مىاًلكو  ٍبنً  أىنىسً  عىنٍ ، ركل مسلم 2حادث شق صدرهلو السنة الرابعة كقع ُب 

هي  اٍلًغٍلمىافً  مىعى  يػىٍلعىبي  كىىيوى  بلـىس  ال ا فػىقىاؿى  عىلىقىةن  ًمٍنوي  فىاٍستىٍخرىجى  اٍلقىٍلبى  فىاٍستىٍخرىجى  قػىٍلًبوً  عىنٍ  فىشىق   فىصىرىعىوي  فىأىخىذى  ٍبي   ًمٍنكى  الش ٍيطىافً  حىظُّ  ىىذى
ـى  ٗبىاءً  ذىىىبو  ًمنٍ  طىٍستو  ُب  غىسىلىوي  ىمىوي  ٍبي   زىٍمزى ا ًإف   فػىقىاليوا ًظئػٍرىهي  يػىٍعًِب  أيمِّوً  ًإٔبى  يىٍسعىٍوفى  اٍلًغٍلمىافي  كىجىاءى  مىكىانًوً  ُب  أىعىادىهي  ٍبي   ألى  قيًتلى  قىدٍ  ٧بيىم دن

صىٍدرًهً  ُب  اٍلًمٍخيىطً  ذىًلكى  أىثػىرى  أىٍرًئي كيٍنتي  كىقىدٍ  أىنىسه  قىاؿى  الل ٍوفً  ميٍنتىًقعي  كىىيوى  فىاٍستػىٍقبػىليوهي 
 عىٍبدو  ٍبنً  عيٍتبىةى  عىنٍ  ، كما ركل اإلماـ أٞبد:3

ثػىهيمٍ  أىن وي  السُّلىًميِّ  انىتٍ  قىاؿى  الل وً  رىسيوؿى  يىا شىٍأًنكى  أىك ؿي  كىافى  كىٍيفى  فػىقىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  سىأىؿى  رىجيبلن  أىف   حىد   حىاًضنىًٍب  كى
 أىًخي فىاٍنطىلىقى  أيمِّنىا ًعٍندً  ًمنٍ  ًبزىادو  فىٍأتًنىا اٍذىىبٍ  أىًخي يىا فػىقيٍلتي  زىادنا مىعىنىا نىٍأخيذٍ  كىٓبىٍ  لىنىا بػىٍهمو  ُب  ٥بىىا كىاٍبنه  أىنىا فىاٍنطىلىٍقتي  بىٍكرو  ٍبنً  سىٍعدً  بىًِب  ًمنٍ 

ا٘ب  يػىٍبتىًدرىا٘ب  فىأىقٍػبىبلى  نػىعىمٍ  قىاؿى  ىيوى  أىىيوى  ًلصىاًحًبوً  أىحىديٮبيىا فػىقىاؿى  نىٍسرىافً  كىأىنػ هيمىا أىبٍػيىضىافً  طىيػٍرىافً  فىأىقٍػبىلى  اٍلبػىٍهمً  ًعٍندى  كىمىكىٍثتي   فػىبىطىحىا٘ب  فىأىخىذى
ا ق اهي فىشى  قػىٍليب  اٍستىٍخرىجىا ٍبي   بىٍطًِب  فىشىق ا اٍلقىفىا ًإٔبى   ٍبي   جىٍوُب  بًوً  فػىغىسىبلى  ثػىٍلجو  ٗبىاءً  اٍئًتًِب  ًلصىاًحًبوً  أىحىديٮبيىا فػىقىاؿى  سىٍودىاكىٍينً  عىلىقىتػىٍْبً  ًمٍنوي  فىأىٍخرىجى
ا بًالس ًكينىةً  اٍئًتًِب  قىاؿى  ٍبي   قػىٍليب  ًبوً  فػىغىسىبلى  بػىرىدو  ٗبىاءً  اٍئًتًِب  قىاؿى  ار ىى تىمى  فىحىاصىوي  ًحٍصوي  ًلصىاًحًبوً  أىحىديٮبيىا قىاؿى  ٍبي   قػىٍليب  ُب  فىذى  ًٖبىاًبىً  عىلىٍيوً  كىخى

ر   أىفٍ  أيٍشًفقي  فػىٍوًقي اأٍلىٍلفً  ًإٔبى  أىٍنظيري  أىنىا فىًإذىا ًكف ةو  ُب  أيم ًتوً  ًمنٍ  أىٍلفنا كىاٍجعىلٍ  ًكف ةو  ُب  اٍجعىٍلوي  ًلصىاًحًبوً  أىحىديٮبيىا فػىقىاؿى ...النُّبػيو ةً   بػىٍعضيهيمٍ  عىلىي   ٱبًى
ا فػىرىقنا كىفىرًٍقتي  كىتػىرىكىا٘ب  اٍنطىلىقىا ٍبي   هًبًمٍ  لىمىاؿى  بًوً  كيزًنىتٍ  أيم تىوي  أىف   لىوٍ  فػىقىاؿى  ا أيمِّي ًإٔبى  اٍنطىلىٍقتي  ٍبي   شىًديدن  عىلىي   فىأىٍشفىقىتٍ  لىًقيتيوي  بًال ًذم فىأىٍخبػىٍرتػيهى

ٍلًفي كىرىًكبىتٍ  الر ٍحلً  عىلىى فىجىعىلىٍتًِب  ٥بىىا بىًعّبنا فػىرىحىلىتٍ  بًالل وً  أيًعيذيؾى  قىالىتٍ  يب  أيٍلًبسى  يىكيوفى  أىفٍ   أىمىانىًٍب  أىكىأىد ٍيتي  فػىقىالىتٍ  أيمِّي ًإٔبى  بػىلىٍغنىا حىٌب   خى
ثػىتػٍهىا كىًذم ًٍب  ا فػىلىمٍ  لىًقيتي  بًال ًذم كىحىد  ـً  قيصيوري  ًمٍنوي  أىضىاءىتٍ  نيورنا ًمِبِّ  خىرىجى  أىٍيتي رى  ًإ٘بِّ  فػىقىالىتٍ  ذىًلكى  يػىريٍعهى كخشيت عليو حليمة بعد ، 4الش ا
 .5أف بلغ ست سنْب إٔب كأهنت مسئوليتها عنو رغم حبها لو كتعلقها بو، كبقي عند أمو ،كجده ردتو إٔب أموك  ا٢بادثةىذه 

للعصمة من الشر كعبادة غّب اهلل تعأب، فبل ٰبل ُب كالشك أف التطهّب من حظ الشيطاف ىو إرىاص مبكر للنبوة كإعداد  
 .6-صلى اهلل عليو كسلم-قلبو شيء إال التوحيد، كقد دلت أحداث صباه على ٙبقق ذلك، فلم يرتكب إٜبا كٓب يسجد لصنم

 عائلتو  ثالثا:

                                                           
 37، ص1ذىيب:سّب أعبلـ النببلء، جال-1

 28، ص1الذىيب:سّب أعبلـ النببلء، ج - 2
 236صحيح مسلم:كتاب:اإلٲباف، باب:اإلسراء برسوؿ اهلل إٔب السموات كفرض الصلوات، رقم:- 3
 16991مسند اإلماـ أٞبد:كتاب:مسند الشاميْب، باب:حديث عتبة بن عبد السلمي أيب الوليد، رقم:- 4
 115ء العمرم:السّبة النبوية الصحيحة، صأكـر ضيا - 5
 114أكـر ضياء العمرم:السّبة النبوية الصحيحة، ص - 6
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 أ/نشأتو يتيما

 كترؾ من ا٤بّباث أـ أٲبن كٟبسة  ،1ٟبسا كعشرين سنةتوَب كالده كىو ُب بطن أمو، ككانت كفاتو با٤بدينة غريبا كعمره :ويكفاة أبا/

 .2-صلى اهلل عليو كسلم-ٝباؿ كغنما فورث عنو ذلك النيب

عبد ك  خادمتها أـ أٲبنمعها ك  كعمره ست سنوات لزيارة أخواؿ أبيو بِب عدم بن النجار با٤بدينةآمنة  خرجت بو أموكفاة أمو:اا/
، فأصبح ُب كفالة جده عبد ا٤بطلب إٔب أف توَب كلو ٜباف 3باألبواء بْب مكة كا٤بدينةماتت مرضت ك  كُب طريق عودُتاا٤بطلب، 

 فصار ُب كفالتو. 4سنْب، فأكصى بو إٔب عمو أيب طالب

ن كذلك أف أباه توَب كىو ٞبل ُب بط قاؿ ابن كثّب:: ٤با بلغ الثامنة من عمره، توَب جده عبد ا٤بطلب فقد نشأ يتيما، كفاة جدهااا/
توفيت أمو آمنة بنت كىب كلو من العمر ست سنْب، ٍب كاف ُب كفالة جده عبد ا٤بطلب إٔب أف توَب كلو من العمر ٜباف  أمو، ٍب

سنْب ٍب كفلو عمو أبو طالب، كٓب يزؿ ٰبوطو كينصره كيرفع من قدره كيكف عنو أذل قومو بعد أف ابتعثو اهلل على رأس أربعْب سنة 
 .5قبل ا٥بجرة بقليلُب السنة العاشرة من البعثة من عبادة األكثاف إٔب أف توَب أبو طالب  من عمره، كأبو طالب على دين قومو

أعمق األثر، حيث ككلد يتيم األب، كفقد أمو ُب طفولتو، كُب الثامنة  -صلى اهلل عليو كسلم-كقد ترؾ اليتم ُب نفس النيب 
 .6أحس بفقداف جده، ٤با كاف ٰببيوه بو من العطف كالرعاية

ُب ٙبمل آالـ اليتم أك العيش كىو ُب صغره، ما ٯبعلو أكثر إحساسا با٤بعا٘ب اإلنسانية النبيلة، كامتبلءن بالعواطف إف  
الرحيمة ٫بو اليتامى أك الفقراء أك ا٤بعذبْب، كأكثر عمبل إلنصاؼ ىذه الفئات كالرب هبا كالرٞبة ٥با، ككل داعية ٰبتاج إٔب أف يكوف 

ف اإلنسانية النبيلة، الٍب ٘بعلو يشعر بآالـ الضعفاء كالبائسْب، كال يوفر لو ىذا الرصيد شيء مثل أف لديو رصيد كبّب من العواط
 .7يعا٘ب ُب حياتو بعض ما يعانيو أكلئك ا٤بستضعفوف، كاليتامى كالفقراء كا٤بساكْب

 ب/أسرتو كأبناؤه

اهلل صلى اهلل عليو كسلم تزكج ٖبمس عشرة امرأة  كقد ركينا عن أنس أف رسوؿ قاؿ ابن كثّب::-صلى اهلل عليو كسلم-ا/أزكاجو
بنت خويلد، عاشت معو أربعة خدٯبة ، ستا من قريش:8كدخل منهن بثبلث عشرة كاجتمع عنده إحدل عشرة كمات عن تسع

                                                           
 39، ص1الذىيب:سّب أعبلـ النببلء، ج- 1
 41، ص1ا٤بصدر نفسو، ج- 2
 115أكـر ضياء العمرم:السّبة النبوية الصحيحة، ص - 3
 41، ص1الذىيب:سّب أعبلـ النببلء، ج - 4
 175، ص7، ج1411/1991، 1ابن كثّب، دار الثقافة، ا١بزائر، طابن كثّب:تفسّب - 5
 116أكـر ضياء العمرم:السّبة النبوية الصحيحة، ص - 6
 22مصطفى السباعي:السّبة النبوية دركس كعرب، ص- 7

 28، كالنوكم ٰبي بن شرؼ الدين: ُتذيب السّبة النبوية، ص289، ص5ج ابن كثّب:تفسّب ابن كثّب، - 8
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 ،العامرية القرشية قيس بن سودة ابنة زمعةكعشركف سنة كٓب يتزكج غّبىا إال بعد كفاُتا، كماتت قبلو ُب السنة العاشرة من البعثة، ك 
 خبلفة آخر ُب كتوفيت ،معو كىاجرت باالتفاؽ عائشة على دخولو قبل هبا عليها كدخل خدٯبة موت بعد ٗبكة اهلل رسوؿ تزكجها

ابنة حفصة ىػ، ك 58، كعائشة ابنة الصديق، كٓب يتزكج بكرا غّبىا، توفيت ُب خبلفة معاكية رضي اهلل عنو سنة 1ا٣بطاب بن عمر
بنت أيب سفياف كىي أـ حبيبة ىػ، ك 27ىػ كماتت ُب خبلفة عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو سنة 3ب، تزكجها سنة عمر بن ا٣بطا

 رسوؿ كاف :...عركة بن ىشاـمن حديث  داكد أبو كأخرجىػ، 44الٍب تنٌصر زكجها عبيد اهلل بن جحش با٢ببشة، كتوفيت سنة 
 يفارقها أف كخافت اسنت حْب زمعة بنت سودة قالت كلقد ... القسم ُب بعض على بعضنا يفضل ال كسلم عليو اهلل صلى اهلل

 نشوزا بعلها من خافت امرأة كأف نزلت كأشباىها ففيها منها ذلك فقبل لعائشة يومي اهلل رسوؿ يا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
ىػ، كقيل 59ق، توفيت سنة 4بنت أيب أمية بن ا٤بغّبة، كىي ابنة عمتو عاتكة بنت عبد ا٤بطلب، تزكجها سنة  أـ سلمة،  ك 2اآلية

الٍب كىبت نفسها  ميمونة بنت ا٢بارث، كامرأتْب من بِب ىبلؿ بن عامر ثبلثا من بِب عامر بن صعصعة، ك 3ىػ61يـو كرببلء سنة 
 هلل عليو كما البعّب فقالت بعّبىا على كىي إليها انتهت كالسبلـ الصبلة وعلي خطبتو أف كذلك، -صلى اهلل عليو كسلم-للنيب

ىػ، كماتت 4أك3األنصارية أـ ا٤بساكْب، تزكجها سنة  زينب بنت خزٲبةىػ، ك 40ىػ أك 38كتوفيت سنةىػ، 7، تزكجها سنة 4كرسولو
اهلًل صلى اهلل عليو كسلم زىيٍػنىبى بًٍنتى خيزىٲٍبىةى االنصارية، كىًىيى أيُـّ : تػىزىك جى رىسيوؿي ٍىرًمِّ قىاؿى ، عىًن الزُّ -صلى اهلل عليو كسلم-ُب حياتو

 كىرىسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم اٍلمىسىاًكًْب رىًضيى الل وي عىنػٍهىا، كىًىيى ًمٍن بىًِب عىٍبًد مىنىاًؼ ٍبًن ًىبلًؿ ٍبًن عىاًمًر ٍبًن صىٍعصىعىةى، كىتػيويفػِّيىتٍ 
ٍث مىعىوي ًإال يىًسّبناحىيي، ٓبٍى تػىٍلبى 

 -صلى اهلل عليو كسلم-، ككانت ٙبت عبد اهلل بن جحش، اسيتشهد يـو أحد، فتزٌكجها رسوؿ اهلل 5
إال يسّبان  -صلى اهلل عليو كسلم-سنة ثبلث من ا٥بجرة، ككانت تسمى أـ ا٤بساكْب، لكثرة إطعامها ا٤بساكْب، كٓب تلبث عنده 

بن كبلب من  امرأة من بِب بكرك  ،7، كذكر الواقدٌم إف عمرىا كاف ثبلثْب سنة6عنها رضي اهلل-شهرين أك ثبلثة، فتوفيت 
القرظيات، كىي الٍب اختارت الدنيا، كزينب بنت جحش األسدية ابن عمتو أميمة، كىي زكجة زيد بن حارثة، كىي أكؿ أزكاجو كفاة 

ىػ، 51ىػ كقيل36ىػ، كتوفيت سنة 6بنت حيي بن أخطب، أعتقها كتزكجها سنة  صفيةىػ، كالسبيتْب 21بعده توفيت سنة 
القبطية بنت ٠بعوف أـ كلده  ماريةىػ، ك 56ىػ كتوفيت سنة 5، تزكجها سنة 8بنت ا٢بارث بن عمرك بن ا٤بصطلق ا٣بزاعية كجويرية

بنت النعماف الكندية، كجد هبا  أ٠باءن فهما: ، أما أزكاجو الٍب ٓب يدخل هب9ىػ16إبراىيم، أىداىا إياه ا٤بقوقس، كتوفيت سنة 

                                                           
 (319/ 8ج) األحوذم، ٙبفة - 1
 (313/ 9ج) ،البارم فتح - 2
 131-128القضاعي: كتاب األنباء، ص- 3
 [177/ 10شرح مشكاة ا٤بصابيح ]جا٤ببل علي القارم:مرقاة ا٤بفاتيح  - 4
 (262/ 5اآلحاد كا٤بثا٘ب )ج - 5
 (182/ 15ذخّبة العقىب ُب شرح اجملتىب، )ج - 6
 (72/ 11خبايا صحيح البخارم، )ج، كوثر ا٤بعا٘ب الدرارم ُب كشف - 7
 291، ص5ا٤بصدر نفسو، ج - 8
 131-128القضاعي: كتاب األنباء، ص- 9
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بنت يزيد الكبلبية من بِب ا١بوف، كانت حديثة عهد بالكفر فاستعادت منو حْب دخلت عليو، فقاؿ منع  عمرةبياضا فردىػا، ك 
عىلىٍيًو كىسىل مى اٍمرىأىةه ًمٍن اٍلعىرىًب فىأىمىرى أىبىا أيسىٍيدو  سىٍهًل ٍبًن سىٍعدو قىاؿى ذيًكرى ًلرىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي كقد كرد خربىا ُب حديث  عائذ اهلل فردىا،

ةى فىخىرىجى رىسيوؿي الل ًو صىل ى ا فػىقىًدمىٍت فػىنػىزىلىٍت ُب أيجيًم بىًِب سىاًعدى ا فىدىخىلى عىلىيػٍهى  أىٍف يػيٍرًسلى إًلىيػٍهىا فىأىٍرسىلى إًلىيػٍهى ا الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى حىٌب  جىاءىىى
ا فػىلىم ا كىل مىهىا رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى قىالىٍت أىعيوذي  بًالل ًو ًمٍنكى قىاؿى قىٍد أىعىٍذتيًك ًمِبِّ فػىقىاليوا ٥بىىا أىتىٍدرًينى  فىًإذىا اٍمرىأىةه مينىكِّسىةه رىٍأسىهى

ا رىسيوؿي الل   ا فػىقىالىٍت الى فػىقىاليوا ىىذى اءىًؾ لًيىٍخطيبىًك قىالىٍت أىنىا كيٍنتي أىٍشقىى ًمٍن ذىًلكى مىٍن ىىذى ، قاؿ ابن حجر: ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى جى
ألهنا ٓب تعجبو إما لصورُتا كإما  ،تركو صلى اهلل عليو كسلم تزكجهاك  ،قولو صلى اهلل عليو كسلم ) أعذتك مِب ( معناه: تركتكك 

أف النيب صلى اهلل عليو كُب ا٢بديث ا٤بشهور  ،نظر ا٣باطب إٔب من يريد نكاحها : دليل على جوازوكفي ،ك٣بلقها كإما لغّب ذل
ٍب إذا  ،ليو كسلم بدا من إعاذُتا كتركهافلما استعاذت باهلل تعأب ٓب ٯبد النيب صلى اهلل ع ،"كسلم قاؿ:"من استعاذكم باهلل فأعيذكه

 .مكاهلل أعل ،يوترؾ شيئا هلل تعأب ال يعود ف

كقد كاف مهره لنسائو اثنٍب عشرة أكقية كنشأ كىو نصف أكقية فا١بميع ٟبسمائة درىم إال أـ حبيبة بنت أيب سفياف فإنو أمهرىا     
عنو النجاشي رٞبو اهلل تعأب أربعمائة دينار كصفية بنت حيي فإنو اصطفاىا من سيب خيرب ٍب أعتقها كجعل عتقها صداقها ككذلك 

 .1صطلقية أدل عنها كتابتها إٔب ثابت بن قيس بن مشاس كتزكجهاجويرية بنت ا٢بارث ا٤ب

فينبغي أف يراعى اليسر ُب ا٤بهور كما ىو الغالب ُب مهور أمهات ا٤بؤمنْب، كىذا حٌب يتيسر طريق الزكاج أماـ الشباب الذين     
ا٤بهور على الشباب حٌب يتيسر القضاء  شكل ا٤بهر عائقا حقيقيا ُب طريق إكماؿ نصف دينهم، فينبغي على أكلياء البنات تيسّب

 على عنوسة بناُتم.

كانت خدٯبة بنت خييلد بن أسد بن عبد العهزم بن قيصي، امرأة تاجرة ذات شرؼ كماؿ، زكاجو من خديجة بنت خويلد:/1
ا إٔب الشاـ كمعو أف ٱبرج ُب ماؿ ٥ب -صلى اهلل عليو كسلم-ككانت تسأجر الرجاؿ ُب ما٥با ككانت قريش ٘بارا، فعرضت على النيب

رأت خدٯبة ُب ما٥با من األمانة كحقق رٕبا كثّبا، ف 2غبلـ إ٠بو مىٍيسرىةى، ككانت ىذه بداية التعارؼ بينهما كقد ذىب ُب ٘بارُتا مرتْب
فيو  وجدتفكمشائل كرٲبة،  من خبلؿ عذبة -صلى اهلل عليو كسلم-كالربكة ما ٓب تر قبل ىذا، كأخربىا غبلمها ميسرة ٗبا رأل فيو 

ٍب عرضت عليو نفسها، فتزكجها كأصدقها  -ككاف السادات كالرؤساء ٰبرصوف على زكاجها فتأىب عليهم ذلك  -ضالتها ا٤بنشودة 
ا عىب اسو  اٍبنً  عىنً ، كقد ركل اإلماـ أٞبد القصة بشكل ٨بتلف 3كعمره ٟبس كعشرين سنة، كٓب يتزكج عليها حٌب ماتت  ٰبىٍسىبي  ًفيمى

وي  أىفٍ  يػىٍرغىبي  أىبيوىىا كىكىافى  خىًدٯبىةى  ذىكىرى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  أىف   ٞبى اده  ا فىدىعىتٍ  كىشىرىابنا طىعىامنا فىصىنػىعىتٍ  يػيزىكِّجى  ًمنٍ  كىزيمىرنا أىبىاىى
ليوا حىٌب   كىشىرًبيوا فىطىًعميوا قػيرىٍيشو   حيل ةن  كىأىٍلبىسىٍتوي  فىخىلىعىٍتوي  ًإي اهي  فػىزىك جىهىا ًإي اهي  فػىزىكٍِّجًِب  ٱبىٍطيبيًِب  الل وً  عىٍبدً  ٍبنى  ٧بيىم دى  ًإف   أًلىبًيهىا خىًدٯبىةي  فػىقىالىتٍ  ٜبًى

ا مىا شىٍأ٘ب  مىا فػىقىاؿى  حيل ةه  كىعىلىٍيوً  ٨بيىل قه  ىيوى  فىًإذىا نىظىرى  سيٍكريهي  عىٍنوي  سيرِّمى  فػىلىم ا بًاآٍلبىاءً  يػىٍفعىليوفى  كىانيوا كىكىذىًلكى   عىٍبدً  ٍبنى  ٧بيىم دى  زىك ٍجتىًِب  قىالىتٍ  ىىذى
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 كيٍنتى  أىن كى  الن اسى  ٚبيٍربي  قػيرىٍيشو  ًعٍندى  نػىٍفسىكى  تيسىفِّوى  أىفٍ  تيرًيدي  تىٍستىًحي أىمىا خىًدٯبىةي  فػىقىالىتٍ  لىعىٍمرًم الى  طىاًلبو  أىيب  يىًتيمى  أيزىكِّجي  أىنىا قىاؿى  الل وً 
رىًضيى  حىٌب   بًوً  تػىزىؿٍ  فػىلىمٍ  سىٍكرىافى 

1. 

-كمن بيتها خرج مهاجرا إٔب ا٤بدينة، ككاف النيب ،كفيو توفيت كفيو أ٪ببت لو ٝبيع أبنائو منها كسكن مع خدٯبة ُب بيتها 
ُب كل مراحل دعوتو  وُب طمأنت ، ككانت ٥با مواقف2رىا بعد كفاُتايثِب عليها كيظهر ٧ببتها، كيتأثر عنذ ذك-صلى اهلل عليو كسلم

الٍب عاشتها، كىكذا ينبغي أف تكوف العشرة ا٢بسنة كالطيبة، فالرجل لباس ا٤برآة كا٤برآة لياس الرجل، فيسَب كينصر بعضهم بعضا، 
.  كيعْب كيساعد بعضهم بعضا، فهي نصف دينو كنصف رسالتو كنصف دعوتو، كىو نصفها اآلخر الذم بنفك إال بأجل ٧بتـو

ًدٯبىةي  تػيويفػِّيىتٍ  قىاؿى  أىبًيوً  عىنٍ  ًىشىاـو  عىنٍ :ركل البخارم: المؤمنين هاتشة أمئخديجة من سودة كعا كفاة زاكجو بعد/2  ٨بىٍرىجً  قػىٍبلى  خى
ًدينىةً  ًإٔبى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  ثً  اٍلمى  هًبىا بػىُبى  ٍبي   ًسًنْبى  ًستِّ  بًٍنتي  كىًىيى  عىاًئشىةى  كىنىكىحى  ذىًلكى  ًمنٍ  قىرًيبنا أىكٍ  سىنىتػىٍْبً  فػىلىًبثى  ًسًنْبى  بًثىبلى
 كلعبتها تسع بنت كىي إليو كزفت) عائشة عن عركة عن الزىرم حديث من مسلم عند، قاؿ ابن حجر:3ًسًنْبى  ًتٍسعً  بًٍنتي  كىًىيى 
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ تزكجِب) عائشة عن أبيو عن عركة بن اهلل عبد طريق كمن (،عشرة ٜباف بنت كىي عنها كمات معها

 على دخل ٍب ،النساء من أحد على يدخل ٓب أم ،ذلك من قريبا أك سنتْب فلبث:فقولو ىذا فعلى (،شواؿ ُب يب كبُب شواؿ ُب
 توفيت ٤با:قالت عائشة عن حسن بإسناد كالطربا٘ب دأٞب ركل كقد ،ىاجر أف بعد بعائشة بُب ٍب ،يهاجر أف قبل زمعة بنت سودة

 البكر ،كثيب بكر: قالت عندؾ؟ فما ،نعم: قاؿ تزكج؟ أال اهلل رسوؿ يا: مظعوف بن عثماف امرأة حكيم بنت خولة قالت خدٯبة
 ىي إ٭با: فقاؿ بكر أيب على فدخلت علي فاذكريهما فاذىيب: قاؿ ،زمعة بنت سودة كالثيب ،عائشة إليك اهلل خلق أحب بنت
 أيب أخربم: ٥با فقالت سودة على دخلت ٍب ،فأنكحو فجاءه ٕب تصلح كابنتك اإلسبلـ ُب أخي أنت لو قوٕب: قاؿ ،أخيو بنت

 ،سودة قبل عائشة تزكج: يقولوف الفقهاء: ا٤باكردم قاؿ، ٗبكة سودة على دخل أنو كغّبه إسحاؽ ابن كذكر ،فزكجو لو فذكرت
 هبا بُب أنو ثبت إذا، بسودة كدخل هبا يدخل كٓب عائشة على عقد بأنو بينهما ٯبمع كقد ،عائشة قبل سودة تزكج: يقولوف كاحملدثوف

 بثبلث خدٯبة بعد هبا دخل كقد ،أشهر بسبعة ا٥بجرة بعد هبا دخل إنو قاؿ من قوؿ قوم ا٥بجرة من األكٔب السنة من شواؿ ُب
 قبل بسودة كدخل ،عائشة على ٍب شواؿ ُب سودة على كعقد ،رمضاف ُب خدٯبة ماتت: لو السّبة ُب الدمياطي كقاؿ، سنْب

 .4عائشة

، 6أ٪ببت لو ذكرين كأربع إناث، 5فقد كلدتو مارية القبطية سول إبراىيم خدٯبة من -صلى اهلل عليو كسلم-ل أكالده ك أبناؤه:اا/
، ككاف عبد الل و ٗبكة ككلد لو بعد مبعثو عبد الل وٍب  فاطمةٍب  أـ كلثـوٍب  رقيةٍب  زينبٍب  -كبو كاف يكُب-كىو أكربىم القاسم مأك٥ب

كمات بنوه كلهم ُب صغرىم، أما البنات فكلهن أدر كن اإلسبلـ فأسلمن ، 7ٍب ككلد لو إبراىيم ُب ا٤بدينةيلقب بالطيب كالطاىر، 
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 3617/3896صحيح البخارم:كتاب:ا٤بناقب، باب:تزكيج النيب عائشة كقدكمها ا٤بدينة كبنائو هبا، رقم:- 3
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ت تأخرت بعده ستة أشهر ٍب ٢بق كىاجرف، إال أهنن أدركتهن الوفاة ُب حياتو صلى اهلل عليو كسلم سول فاطمة رضي الل و عنها فقد
 ، بو

 ااا/ إخوتو من الرضاع كأمهاتو

، ككانت قد 1ثويبة موالة أيب ٥بب بلنب ابن ٥با يقاؿ لو مسركح -بعد أمو - اتأكؿ من أرضعتو من ا٤برضع:إخوتو من جهة ثويبة/1
 ن ثويبة.، فهاؤالء ىم أخوتو من الرضاع م2أبا سلمة بن عبد األسد ا٤بخزكمي أرضعت قبلو ٞبزة بن عبد ا٤بطلب، كأرضعت بعده

 اهلل رسوؿ ككصلها أسلمت ،رفاعة بن العزم عبد ابن ا٢بارث بنت الشيماء الرضاعة من أختو:/إخوتو من جهة حليمة السعدية2
 بن اهلل عبد الرضاعة من أيضا كأخوه ،كتوركو أمو مع كسلم عليو اهلل صلى ٙبضنو كانت الٍب كىي ،بصلة كسلم عليو اهلل صلى

 .السعدم رفاعة بن العزم عبد بن ا٢بارث كأبوىم ،ا٢بارث بنت أنيسة الرضاعة من أيضا كأختو ،ا٢بارث

 صلى عنو كركت إليو كجاءت أسلمت السعدية حليمة الرضاعة من كسلم عليو اهلل صلى كأمو مو كإخوتو من الرضاع:أ/إسالـ 3
 ٍبنى  عيمىرى  أىف   ا٢بٍىاًرثً  ٍبني  عىٍمريكعن  أبو داكد:، ككاف لو منها إخوة من الرضاع، ركل جعفر بن اهلل عبد عنها ركلك  ،كسلم عليو اهلل

ثىوي  الس اًئبً   ٍبي   عىلىٍيوً  فػىقىعىدى  ثػىٍوبًوً  بػىٍعضى  لىوي  فػىوىضىعى  الر ضىاعىةً  ًمنٍ  أىبيوهي  فىأىقٍػبىلى  جىاًلسنا كىافى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  أىف   بػىلىغىوي  أىن وي  حىد 
انًًبوً  ًمنٍ  ثػىٍوبًوً  ًشق   ٥بىىا فػىوىضىعى  الر ضىاعىةً  ًمنٍ  أيمُّوي  أىقٍػبػىلىتٍ  ـى  الر ضىاعىةً  ًمنٍ  أىخيوهي  أىقٍػبىلى  ٍبي   عىلىٍيوً  فىجىلىسىتٍ  اآٍلخىرً  جى  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  لىوي  فػىقىا

ٍيوً  بػىٍْبى  فىأىٍجلىسىوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  يىدى
 عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   رىأىٍيتي  قىاؿى  أىٍخبػىرىهي  الطُّفىٍيلً  أىبىا أىف   ثػىٍوبىافى  ٍبني  عيمىارىةي  أىٍخبػىرىنىا داكد:قاؿ، كركل أبو 3

ا يػىٍقًسمي  كىسىل مى  من ـه  يػىٍومىًئذو  كىأىنىا الطُّفىٍيلً  أىبيو قىاؿى  4بًا١ٍبًًعر انىةً  ٢بٍى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  ًإٔبى  دىنىتٍ  حىٌب   اٍمرىأىةه  أىقٍػبػىلىتٍ  ًإذٍ  ا١بٍىزيكرً  عىٍظمى  أىٞبًٍلي  غيبلى
 .5أىٍرضىعىٍتوي  ال ًٍب  أيمُّوي  ىىًذهً  فػىقىاليوا ًىيى  مىنٍ  فػىقيٍلتي  عىلىٍيوً  فىجىلىسىتٍ  رًدىاءىهي  ٥بىىا فػىبىسىطى  كىسىل مى 

على أىلو كبقائو  -صلى اهلل عليو كسلم-بن حارثة بعد أف أعتقو على إثر إيثار زيد لو زيدتبُب  :األطفاؿ الذين تولى كفالتهم/4
 -رضي اهلل عنو–، كما الننسى أف خادمو ىو أنس بن مالك 6بن أيب طالب ليخفف عن عمو أيب طالب عليمعو، كما كفل 

 كىو صغّب. -صلى اهلل عليو كسلم–كتؤب ذلك لرسوؿ اهلل 

 صفاتو كأخالقو رابعا/ 
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4
ا يػىٍعتىًمري  ،كمكة الطائف بْب ماء كىي سىًرؼى  كىاًدم رىٍأسً  ُب  تقع مكة من مرحلة على معركؼ موضع عرانة:ا١بً  -   ٤با سلم ك عليو اهلل صلى النيب نز٥با مىٍسًجده، كىهًبىا اٍلمىكِّيُّوفى  ًمنػٍهى

 دار : معجم البلداف،اهلل عبد بنياقوت اهلل  عبد أبو ياقوت ا٢بموم ،منها كاعتمر حنْب غنائم لتقسيم يوما عشر بضعة هبا أقاـ، ك حنْب غزاة من مرجعو ىوازف غنائم قسم
 [241/ 1ج] بّبكت - الفكر

 4448سنن أبو داكد:كتاب األدب:باب:ُب بر الوالدين، رقم:- 5
 136سعيد حول: األساس ُب السنة، ص- 6
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ٍعتي  قىاؿى  الر ٍٞبىنً  عىٍبدً  أىيب  ٍبنً  رىبًيعىةى  عىنٍ  ركل البخارم::صفاتو الِخلقيةا/  قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   يىًصفي  مىاًلكو  ٍبنى  أىنىسى  ٠بًى
رى  بًاٍلقىًصّبً  كىالى  بًالط ًويلً  لىٍيسى  اٍلقىٍوـً  ًمنٍ  رىبٍػعىةن  كىافى  ـى  كىالى  أىٍمهىقى  بًأىبٍػيىضى  لىٍيسى  الل ٍوفً  أىٍزىى  كىىيوى  عىلىٍيوً  أيٍنزًؿى  رىًجلو  سىٍبطو  كىالى  قىطىطو  ٔبىٍعدو  لىٍيسى  آدى
 رىبًيعىةي  قىاؿى  بػىٍيضىاءى  شىعىرىةن  ٍشريكفى عً  كى٢بًٍيىًتوً  رىٍأًسوً  ُب  كىلىٍيسى  كىقيًبضى  ًسًنْبى  عىٍشرى  كىبًاٍلمىًدينىةً  عىلىٍيوً  يػينػٍزىؿي  ًسًنْبى  عىٍشرى  ٗبىك ةى  فػىلىًبثى  أىٍربىًعْبى  اٍبني 

 بالطويل ليس مربوعا أم( ربعة كاف:)قولو، قاؿ ابن حجر 1الطِّيبً  ًمنٍ  اٍٞبىر   فىًقيلى  فىسىأىٍلتي  أىٍٞبىري  ىيوى  فىًإذىا شىعىرًهً  ًمنٍ  شىعىرنا فػىرىأىٍيتي 
 ٱبالط ٕبمرة مشرب أبيض أم( اللوف أزىر:)قولوك  ،القامة اضطراب مع الطوؿ ُب ا٤بفرط البائن بالطويل كا٤براد ،بالقصّب كال البائن
 أنو أراد فكأنو ،ضده كالسبوطة يسَبسل كال يتكسر ال أف الشعر ُب كا١بعودة( سبط كال قطط ٔبعد ليس):قولوك  ،ا٢بمرة بياضو
 من خيثمة أيب كالبن ،ذلك دكف بل أم( بيضاء شعرة عشركف ك٢بيتو رأسو ُب كليس:)قولوك  ، ...متسرح أمل رجً ك  ،بينهما كسط
 شيبة عشرين كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ شاب: يقوؿ ك٠بعتو ،نعم:قاؿ أنسا؟ جالست:لربيعة قلت عياش بن بكر أيب طريق
 ٫بوا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ شيب كاف: عمر ابن حديث من كالبيهقي حباف كابن راىويو بن كإلسحاؽ ،العنفقة يعِب ىاىنا

 كسلم؟ عليو اهلل صلى النيب خضب ىل:ألنس قاؿ العزيز عبد بن عمر أف عقيل ابن ركاية ُبك  ،مقدمو ُب بيضاء شعرة عشرين من
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ شعر بو يطيب كاف الذم الطيب من لوف الذم ىذا إ٭با:فقاؿ ،لوف قد شعره من شعرا رأيت فإ٘ب
 كسلم عليو اهلل صلى النيب مات ٤با:قاؿ ىريرة أيب عن مالك غرائب ُب كىو للدارقطِب مالك رجاؿ ُب ككقع، لونو غّب الذم فهو

 .٥2با أبقى ليكوف شعره من شيء عنده كاف من خضب

ا الل وي  رىًضيى  عىاًزبو  ٍبنً  اٍلبػىرىاءً  عىنٍ  كما ركل البخارم:  بػىٍْبى  مىا بىًعيدى  مىٍربيوعنا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  كىافى  قىاؿى  عىنػٍهيمى
ٍنًكبػىٍْبً  ليغي  شىعىره  لىوي  اٍلمى ةى  يػىبػٍ ٍيئنا أىرى  ٓبىٍ  ٞبىٍرىاءى  حيل ةو  ُب  رىأىيٍػتيوي  أيذينًوً  شىٍحمى مىٍنًكبػىٍيوً  ًإٔبى  أىبًيوً  عىنٍ  ًإٍسحىاؽى  أىيب  ٍبني  ييوسيفي  قىاؿى  ًمٍنوي  أىٍحسىنى  قىطُّ  شى

3 ،
 أف ا٤براد أفك  ،منكبيو إٔب( أذنو شحمة يبلغ شعر لو:)قولوك  ،الظهر أعلى عريض أم( ا٤بنكبْب بْب ما بعيد:)قولو قاؿ ابن حجر:

 .4ا٤بنكب إٔب متصل منو اسَبسل كما ،أذنو شحمة عند كاف شعره معظم

كاف أحسن الناس كجها، أبيض اللوف بياضا مزىرا، مستدير الوجو مليحو، كاسع الفم، طويل ك٦بمل ما ككصف بو أنو:  
، يصل إٔب شحمة أذنيو، أسود الشعر ٓب يشب إال اليسّب منو، حيث عدك عشرين -بْب ا١بعودة كالس بط-ًشق العينْب، رىًجلى الشعر

شعرة موزعة ُب الرأس كٙبت الفم كالصدغْب، كٲبيل بعض شعره إٔب ا٢بمرة من أثر الطيب، متوسط القامة متوسط الوزف، ليس 
ر ضخم اليدين كالقدمْب، مبسوط الكفْب، كفاه لينتاف، قليل ٢بم القبْب، ٰبمل ُب أعلى كتفو بالنحيف كال ا١بسيم، عريض الصد

، ٝبيل ا٤بظهر، كامل ا١بسم، سليم ا٢بواس كاألعضاء، معتنيا ٗبظهره من النظافة كحسن -كىو شعر ٦بتمع كالزرِّ -اليسرل خاًب النبوة
، كقد نشأ قوم البنية سليم 5عيبونو عليو، أك يلقبونو بو على سبيل االنتقاصا٥بيئة، كالتطيب بالطيب، فلم ير أعداؤه ُب مظهره ما ي

                                                           
 3283البخارم:كتاب:ا٤بناقب، باب:صفة النيب، رقم:صحيح  - 1
 659،661، 658، 657، ص6فتح البارم، ج- 2
3
 3287صحيح البخارم:كتاب:ا٤بناقب، باب:صفة النيب، رقم: - 

 662-661، ص6فتح البارم، ج - 4
 89-88أكـر ضياء العمرم:السّبة النبوية الصحيحة، ص - 5



26 
 

ا١بسم فصيح اللساف، جرئ ا١بناف، ٰبسن ركوب ا٣بيل على صغر سنو، فقد تفتحت مواىبو على صفاء الصحراء كىدكئها كنقاكة 
 .1ىوائها

ف بالشجاعة، كالكـر الصادؽ البعيد عن حب الظهور، كاألمانة : كاف متواضع يقَبف با٤بهابة، كيتميز با٢بياء ا٤بقَب صفاتو الُخلقيةاا/
ا٤بشهورة بْب الناس، كالصدؽ ُب القوؿ كالعمل، كالزىد ُب الدنيا عند إقبا٥با، كعدـ التطلع إليها عند إدبارىا، كاإلخبلص هلل ُب كل 

كلْب ا١بانب، كرقة ا٤بشاعر، كحب الصفح ما يصدر عنو، مع فصاحة اللساف كقوة العقل كحسن الفهم، كالرٞبة للكبّب كالصغّب، 
، كاستمر على أكمل الزكاء 2كالعفو عن ا٤بسيء، كالبعد عن الغلظة كا١بفاء كالقسوة، كالصرب ُب مواطن الشدة كا١برأة ُب قوؿ ا٢بق

 .3كالطهارة ُب أخبلقو ككاف ييعرؼ باألمْب

 ،أٝبع كالرجس ا٤بذمومات ك٦بانبة كالزكاء ا٣بّب خلق الوحي قبل ٥بم يوجد أنو أيضان األنبياء  عبلمات كمن قاؿ ابن خلدكف:
 صدقو على خدٯبة استدلت كقد، ١ببلتو منافية ككأهنا ٥با، كا٤بنافرة ا٤بذمومات عن التنزه على مفطور ككأنو ،العصمة معُب ىو كىذا
 .4 كخلقو حالو عن خارج دليل إٔب أمره ُب ٰبتاجا كٓب بكر، أبوك  كسلم عليو اهلل صلى

ككاف النيب صلى اهلل عليو كسلم ٲبتاز ُب قومو ٖببلؿ عذبة كأخبلؽ فاضلة، كمشائل كرٲبة فكاف أفضل قومو مركءة،  
كأكرمهم خّبان، كأبرىم عمبلن، كاصبل للرحم، ، كأعفهم نفسان، أمانةأعظمهم كأصدقهم حديثان، ، شدىم حياءكأحسنهم خلقان، كأ

سّبتو  ، ألحواؿ الصا٢بة كا٣بصاؿ ا٤برضية٤با ٝبع فيو من ا ، 5ءة، حٌب لقبوه األمْبكأبعدىم عن الفحش كالبذاكأكفاىم عهدان، 
سراج كىاج ُب ٝبيع شؤكف ا٢بياة البشرية، كأهنا مرآة صافية للدنيا كلها، يرل فيها كل إنساف صورتو كركحو ظاىرة كباطنة، قولو 

 .6كعملو خلقو كأدبو ىديو كسنتو

، يكوف أدعى إٔب ٪باحو ُب دعوتو كإصبلح األخبلؽ ك٧باربة ا٤بنكرات، إذ ال ٯبد ُب استقامتو ُب شبابو كحسن سّبتو 
الناس من يغمزه ُب سلوكو الشخصي قبل قيامو بالدعوة، فبل ينبغي أف يتصدل للدعوة ذك ماض ملوث كخلق غّب مستقيم، 

رافع الرأس ناصع ا١ببْب، ال ٯبد أعداؤه سبيبل  فا٤باضي السيئ يكوف مدعاة للشك ُب صدقو، فالداعية ا٤بستقيم ُب شبابو يظل أبدا
 .7إٔب غمزه ٗباض قريب أك بعيد، كال يتخذكف من ىذا ا٤باضي ا٤بنحرؼ للتشهّب بو كاالستخفاؼ بشأنو
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: كانت تعرؼ فيو النجابة من صغره، كتلوح على ٧بياه ٨بايل الذكاء الذم ٰبببو إٔب كل من رآه، كعرؼ عنو ذكاؤه الفطرم/1
العقل كأصالة الرأم، عاش ُب جو أقرب إٔب الفطرة، كأبعد عن ا٢بياة ا٤بعقدة، كاف ذلك أدعى إٔب صفاء ذىنو كقوة عقلو رجحاف 

 .1كجسمو كنفسو كسبلمة منطقو كتفكّبه، فبل يصلح ٤بثل ىذه ا٤بهمة إلبل الذكي النبيو

 .2ال يكتب، فكاف أبعد عن ُتمة األعداء كظنة ا٤بفَبين: كاف من حكمة اهلل تعأب كتربيتو، أف ينشأ أميا ال يقرأ ك نشأتو أميا/2

 كطاعة ا٣بلق مصاّب على تبعث ،كعباده تعأب اهلل بْب سفارة ىي الٍب النبوة من أعلى العآب ُب منزلة ال:بلوغو الكماؿ البشرم/3
 ُب قاربو من طرفيو داٗب كما الرسوؿ عصر ُب يكن كٓب، كأمس هبا أحق بشركطها كأكملهم أخص هبا ا٣بلق أفضل فكاف ،ا٣بلق
، بل 3{(4) عىًظيمو  خيليقو  لىعىلىى كىًإن كى }:بقولو كتابو ُب تعأب اهلل كصفو كبذلك ،كفعبل كقوال كخلقا خلقا كمالو ُب داناه كال فضلو

كامل رسوؿ، كىو من بْب الرسل ٝبيعا تصلنا دعوتو مفصلة كسّبتو  -صلى اهلل عليو كسلم-من بْب الرسل ٝبيعا، يظهر ٧بمد
–كاملة، كلذلك فهو الذم ٲبكن أف ييهتدل بو اىتداءن كامبل، كيقتدل بسّبتو اقتداءن كامبل، لك رسوؿ ميزة كخصيصة، ك٧بمد 

ل، ٘بمعت فيو ا٤بيزات كا٣بصائص ٝبيعا على كما٥با كٛبامها، فكانت نفسو جامعة ١بميع من بْب الرس -صلى اهلل عليو كسلم
، كقد تبْب 5، كتصرفو ُب الصغّبة كالكبّبة ىو الكماؿ ا٤بطلق4األخبلؽ العالية كالعادات السنية، كقد بعث ليتمم مكاـر األخبلؽ

عيب، أما أعداؤه فإهنم أفرغوا جهدىم كاستنفذكا سعيهم  لك أف حياتو الطاىرة ىي حياة العصمة من كل نقص كالربيئة من كل
ليقفوا على دخيلة من دخائلو، كليؤاخذكه ٕبقيقة يعلموهنا عنو، فلم يستطع أحد منهم أف ٯبد لو ناحية ضعف كال ما يندد بو، 

 .6اتكأقصى ما استطاع أعداؤه ُب كل زماف كمكاف أف يقولوه عنو، إنو سل سيفو للقتاؿ، كأنو كثّب الزكج

: فهو القدكة لئلنساف الذم ينشد مثاال ييقتدل بو ُب كل عمل يقدـ عليو، ُب غناه كفقره كُب سلمو القدكة كاأُلسوة التامة/4
كحربو، كيتحرل السبيل الذم يسلكو إذا تزكج أك بقيا عزبا، كأ٭بوذجا عاليا يأًب بو إذا عبد ربو أك عاشر الناس، فجميع ىذه األمور 

يتخذ لنفسو القدكة فيها، فهو ُب حاجة إٔب ا٤بثل العليا...إف التاريخ شاىد على أنو ليس ُب الدنيا أحد يصح أف  ينبغي للمرء أف
كحياتو، ككل مادعا إليو بلسانو قد حققو بسّبتو كعمل بو  -صلى اهلل عليو كسلم-يكوف لئلنسانية أيسوة من سّبتو كحياتو غّب ٧بمد

تماعية، فأصبحت أعمالو ميثبل عليا للناس يتأسوف هبا، فكانت سّبتو معلومة على حقيقتها ُب  ُب حياتو الشخصية كالعائلية كاالج
، كجعل سّبتو قدكة لكل مؤمن ُب ٝبيع شؤكف ا٢بياة 7كل زماف كمكاف إٔب يـو القيامة، لتيسّب التأسي هبا ١بميع أمم األرض

عن ٝبيع ما تراه من حليلها، كأف تعلن كل ما شاىدتو من  ، إف أعظم الناس ال يأذف لزكجو بأف ٙبدث الناس8صغّبىا ككبّبىا
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كانت لو ُب كقت كاحد تسع زكجات، ككانت كل منهن ُب إذف منو بأف تقوؿ عنو للناس كل -صلى اهلل عليو كسلم-أحوالو، لكنو
 .1لة السوء ألنو أبعد الناس عنوما تراه منو ُب خلواتو، كُب ظلمة الليل، فها عرفت الدنيا مثلو، يثق بنفسو ىذه الثقة، كال ٱباؼ قا

 مشاركتو مع قومو في أعباء الحياة خامسا/

ُب بِب  ٓب يكن لو صلى اهلل عليو كسلم عمل معْب ُب أكؿ شبابو إال أف الركايات توالت أنو كاف يرعى غنمان، رعاىارعيو الغنم: أ/
 2كاف يرعى الغنم  -صلى اهلل عليو كسلم-النيب ، كقد ثبت أفقراريطكما رعى غنم عمو أيضا كما رعى غنما ألىل مكة   سعد،

 فقاؿ ،الغنم كأىل اإلبل أىل افتخر" قاؿ حزف بن نصر حديث من النسائي ركاه ماقاؿ ابن حجر: كيساعد عمو ُب رعي غنمو،
،   3"ٔبياد أىلي غنم أرعى كأنا كبعثت ،غنم راعي كىو داكد كبعث ،غنم راعي كىو موسى بعث: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 ًإال   نىًبيًّا الل وي  بػىعىثى  مىا قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  عىنٍ  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  ىيرىيٍػرىةى  أىيب  عىنٍ  كما كاف يرعاىا بأجرة لغّبه، ركل البخارم:
ابيوي  فػىقىاؿى  اٍلغىنىمى  رىعىى مىك ةى  أًلىٍىلً  قػىرىارًيطى  عىلىى أىٍرعىاىىا كيٍنتي  نػىعىمٍ  فػىقىاؿى  كىأىٍنتى  أىٍصحى

4. 

 بأمر القياـ من يكلفونو ما على برعيها التمرف ٥بم ٰبصل أف النبوة قبل الغنم رعي من األنبياء إ٥باـ ُب ا٢بكمة: العلماء قاؿ
 إٔب مسرح من كنقلها ا٤برعى ُب تفرقها بعد كٝبعها رعيها على صربكا إذا ألهنم كالشفقة ا٢بلم ٥بم ٰبصل ما ٨بالطتها ُب كألف ،أمتهم
 من ألفوا ا٤بعاىدة إٔب كاحتياجها ضعفها مع تفرقها كشدة طباعها اختبلؼ كعلموا كالسارؽ كغّبه سبع من عدكىا كدفع مسرح
 ٙبملهم فيكوف ٥با التعاىد كأحسنوا بضعيفها كرفقوا كسرىا فجربكا عقو٥با كتفاكت طباعها اختبلؼ كعرفوا األمة على الصرب ذلك
 بذلك الغنم كخصت,  الغنم برعي ذلك على التدريج من ٥بم ٰبصل ٤با كىلة أكؿ من بذلك القياـ كلفوا لو ٩با أسهل ذلك ٤بشقة
 كمع,  ا٤بألوفة العادة ُب دكهنا بالربط كالبقر اإلبل ضبط إلمكاف كالبقر اإلبل تفرؽ من أكثر تفرقها كألف,  غّبىا من أضعف لكوهنا
، كما أف رعي الغنم فيو كسب شريف كتربية نفسية كتركيض على العطف على الضعفاء، 5غّبىا من انقيادا أسرع فهي تفرقها أكثرية

-صلى اهلل عليو كسلم-، كمن حكمة ره الغنم6كسياسة لؤلكابد، كاستنشاؽ للهواء النقي الصاُب، كتقوية للجسم كاتباع لسنة األنبياء
يما بعد، فقد ألف العمل كالكفاح منذ طفولتو، كاعتاد أف يهتم ٗبا حولو، كيبذؿ العوف ، أنو فيو دربة لو على رعاية البشر ف

 .7لآلخرين

هنض أبو طالب ٕبق ابن أخيو على أكمل كجو، كضمو إٔب كلده،  :سنة12اـ كعمره الشإلى عمو  ب/رحلتو في التجارة مع
لقي  رلك٤با بلغ الثانية عشر من عمره أخذه معو ُب ٘بارتو إٔب الشاـ فلما بلغ بيص كقدمو عليهم كاختصو بفضل احَباـ كتقدير،

ـً  ًإٔبى  طىاًلبو  أىبيو خىرىجى  قىاؿى  أىبًيوً  عىنٍ  ميوسىى أىيب  ٍبنً  بىٍكرً  أىيب  عىنٍ ركل الَبمذم  ، كقديسعرؼ ببحّبا كا٠بو جرجا٤بشهور  8الراىب  الش ا
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 كىكىانيوا الر اًىبي  إًلىٍيًهمٍ  فىخىرىجى  رًحىا٥بىيمٍ  فىحىلُّوا ىىبىطيوا الر اًىبً  عىلىى أىٍشرىفيوا فػىلىم ا قػيرىٍيشو  ًمنٍ  أىٍشيىاخو  ُب  كىسىل مى  عىلىٍيوً  لل وي ا صىل ى الن يبُّ  مىعىوي  كىخىرىجى 
ل ليهيمٍ  فىجىعىلى  رًحىا٥بىيمٍ  ٰبىيلُّوفى  فػىهيمٍ  قىاؿى  يػىٍلتىًفتي  كىالى  ًإلىٍيًهمٍ  ٱبىٍريجي  فىبلى  بًوً  ٲبىيرُّكفى  ذىًلكى  قػىٍبلى  اءى  حىٌب   الر اًىبي  يػىتىخى  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  بًيىدً  فىأىخىذى  جى
ا قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  ا اٍلعىالىًمْبى  سىيِّدي  ىىذى  فػىقىاؿى  ًعٍلميكى  مىا قػيرىٍيشو  ًمنٍ  أىٍشيىاخه  لىوي  فػىقىاؿى  لًٍلعىالىًمْبى  رىٍٞبىةن  الل وي  يػىبػٍعىثيوي  اٍلعىالىًمْبى  رىبِّ  رىسيوؿي  ىىذى

ا خىر   ًإال   حىجىره  كىالى  شىجىره  يػىٍبقى  ٓبىٍ  اٍلعىقىبىةً  ًمنٍ  أىٍشرىفٍػتيمٍ  ًحْبى  ًإن كيمٍ  افً  كىالى  سىاًجدن  ًمنٍ  أىٍسفىلى  النُّبػيو ةً  ًٖبىاًبىً  أىٍعرًفيوي  كىًإ٘بِّ  لًنىيب   ًإال   يىٍسجيدى
ًتًفوً  غيٍضريكؼً  ًبلً  رًٍعيىةً  ُب  ىيوى  كىكىافى  بًوً  أىتىاىيمٍ  فػىلىم ا طىعىامنا ٥بىيمٍ  فىصىنىعى  رىجىعى  ٍبي   التػُّف احىةً  ًمٍثلى  كى امىةه  كىعىلىٍيوً  فىأىقٍػبىلى  إًلىٍيوً  أىٍرًسليوا قىاؿى  اإٍلً  غىمى

ا تيًظلُّوي  بػىقيوهي  قىدٍ  كىجىدىىيمٍ  اٍلقىٍوـً  ًمنٍ  دىنىا فػىلىم  ءً  ًإٔبى  سى ءي  مىاؿى  جىلىسى  فػىلىم ا الش جىرىةً  ُبٍى ءً  ًإٔبى  اٍنظيريكا فػىقىاؿى  عىلىٍيوً  الش جىرىةً  ُبٍى  مىاؿى  الش جىرىةً  ُبٍى
نىمىا قىاؿى  عىلىٍيوً  بيوا الى  أىفٍ  يػينىاًشديىيمٍ  كىىيوى  عىلىٍيًهمٍ  قىائًمه  ىيوى  فػىبػىيػٍ  أىبيو قىاؿى ... فػىيػىٍقتػيليونىوي  بًالصِّفىةً  عىرىفيوهي  رىأىٍكهي  ًإذىا رُّكـى ال فىًإف   الرُّكـً  ًإٔبى  بًوً  يىٍذىى

ا ًعيسىى ا ًمنٍ  ًإال   نػىٍعرًفيوي  الى  غىرًيبه  حىسىنه  حىًديثه  ىىذى  .1اٍلوىٍجوً  ىىذى

ماؿ خدٯبة رضي الل و ُب ا٣بامسة كالعشرين من سنو خرج تاجران إٔب الشاـ ُب إلى الشاـ في ماؿ خديجة:الثانية رحلتو التجارية د/
عنها، قاؿ ابن إسحاؽ كانت خدٯبة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرؼ كماؿ، تستأجر الرجاؿ ُب ما٥با، كتضارهبم إياه بشيء 
٘بعلو ٥بم، ككانت قريش قومان ٘باران فلما بلغها عن رسوؿ الل و صلى اهلل عليو كسلم ما بلغها من صدؽ حديثو، كعظم أمانتو ككـر 

و بعثت إليو، فعرضت عليو أف ٱبرج ُب ماؿ ٥با إٔب الشاـ تاجران كتعطيو أفضل ما كانت تعطي غّبه من التجار، مع غبلـ ٥با أخبلق
 حٌب قدـ الشاـ. 2يقاؿ لو ميسرة، فقبلو رسوؿ الل و صلى اهلل عليو كسلم منها، كخرج ُب ما٥با ذلك، كخرج معو غبلمها ميسرة

، 3ن التجار أحاديثهم، كيشاىد آثار الببلد الٍب مر هبا، كالعادات الٍب كاف عليها سكاهناكُب كلتا الرحلتْب كاف يسمع م
فتجربة السفر كمعاشرة ا١بماىّب، كالتعرؼ على عوائد الناس كأكضاعهم كمشكبلُتم، ٥با األثر الكبّب ُب ٪باح دعوتو، فيجب أف 

 .4يكوف للداعية ٘باربو ُب ا٢بياة كمعرفة بشؤكف الناس

يعتمد ُب معيشتو على جهده الشخصي، أك مورد شريف، من غّب ذلة كال مهانة، فالشرفاء ال يقبلوف أف يعيشوا من كاف 
صدقات الناس كأيعطياُتم، حٌب تكوف ٥بم الكرامة ُب نفوس قومهم، فبل يهينوا أنفسهم ٗبذلة السؤاؿ، كيستطيع أف يدعوا إٔب مكاـر 

 .5ن، كٰبارب الشر كالفساد، كيبعث ُب األمة ركح الكرامة كالشرؼ كاالستقامةاألخبلؽ، كيقف ُب كجو الطغاة كا٤بفسدي

مع قومو حلف الفضوؿ كىو ُب العشرين من عمره، ركل -صلى اهلل عليو كسلم–شهد الرسوؿ مشاركتو في حلف الفضوؿ:ج/
ـه  كىأىنىا عيميومىًٍب  مىعى  اٍلميطىي ًبْبى  ًحٍلفى  شىًهٍدتي  قىاؿى  كىسىل مى  ٍيوً عىلى  الل وي  صىل ى الن يبِّ  عىنٍ  عىٍوؼو  ٍبنً  الر ٍٞبىنً  عىٍبدً  عىنٍ  اإلماـ أٞبد:  أيًحبُّ  فىمىا غيبلى

، كانعقد ُب دار عبد اهلل بن جدعاف، كىو 6أىٍنكيثيوي  كىأى٘بِّ  النػ عىمً  ٞبيٍرى  ٕب  أىف   ، ككاف ا٢بلف بْب بِب ىاشم كبِب أمية كبِب زىرة كبِب ٨بزـك
اعتزازه با٤بشاركة -صلى اهلل عليو كسلم-ٙبالف على التناصر كاألخذ للمظلـو من الظآب، كرد الفضوؿ على أىلها، كقد أظهر النيب
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، ك٠بيت قريش ذلك 1م اإلٯبابية تستحق اإلشادة هبا حٌب لو صدرت من أىل ا١باىليةُب تعزيز مبدأ العدؿ قبل بعثتو بعقدين، فالقي
 .2ا٢بلف حلف الفضوؿ

، فاشَبؾ مع 3ٟبسا كثبلثْب سنة اجتمعت قريش لبناء الكعبة-صلى اهلل عليو كسلم-: ٤با بلغ رسوؿ اهللمشاركتو في بناء الكعبةىػ/
ٍعتي  قىاؿى  ًدينىارو  ٍبني  عىٍمريكعن  البخارم: ، ركل4عمو العباس ُب نقل ا٢بجارة لبناء الكعبة  الل وً  رىسيوؿى  أىف   ٰبيىدِّثي  الل وً  عىٍبدً  ٍبنى  جىاًبرى  ٠بًى

ٍعبىةً  ا٢بًٍجىارىةى  مىعىهيمٍ  يػىنػٍقيلي  كىافى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى عىٍلتى  ًإزىارىؾى  حىلىٍلتى  لىوٍ  أىًخي اٍبنى  يىا عىمُّوي  اٍلعىب اسي  لىوي  فػىقىاؿى  ًإزىاريهي  كىعىلىٍيوً  لًٍلكى  عىلىى فىجى
ل وي  قىاؿى  ا٢بًٍجىارىةً  ديكفى  مىٍنًكبػىٍيكى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى عيٍريىاننا ذىًلكى  بػىٍعدى  ريًئيى  فىمىا عىلىٍيوً  مىٍغًشيًّا فىسىقىطى  مىٍنًكبػىٍيوً  عىلىى فىجىعىلىوي  فىحى

، قاؿ ابن 5
، عريانا أمشي أف هنيت كقاؿ إزاره فأخذ فقاـ :كفيو الطربا٘ب أخرجو أًب كسياقو اهلل عبد ابنو أيضا العباس عن بو ثحدٌ  قدحجر: ك 

 .6كبعدىا البعثة قبل يستقبح عما مصونا كاف كسلم عليو اهلل صلى أنو كفيو ،ذلك بعد يتعر فلم :اإل٠باعيلي ركاية كُب

 ا٢بجر ركن إٔب انتهوا حٌب بنوا ك ىدمت ما حجارة قبيلة كل ٝبعت ُب بناء البيت٤با شرعوا ك : كضعو الحجر األسود في مكانوك/
 فتشاكركا ا٤بسجد ُب اجتمعوا ٍب ٟبسا أك لياؿ أربع مكثوا حٌب فأقبلوا ،الركن من 7موضعو ُب ا٢بجر يضع فيمن القبائل فتنازعت

 ىذا باب من يدخل رجل أكؿ فيو ٚبتلفوف فيما بينكم اجعلوا قريش معشر يا: كقتو ُب قريش أمْب ككاف ا٤بغّبة بن أمية أبو فقاؿ
 قد ٤با بو رضينا قد: فقالوا األمْب كىو ٧بمد ىذا: فقالوا كسلم عليو تعأب اهلل صلى اهلل رسوؿ عليهم داخل أكؿ فكاف ا٤بسجد

: كقاؿ بيده فيو ككضعو ا٢بجر فأخذ بثوب فأتوه ثوبا ائتو٘ب: فقاؿ أخربكه إليهم كصل فلما ،كأمانتو فضلو من نفوسهم ُب استقر
 مستحسن من الفعل ىذا فكاف بيده فيو كضعو موضعو إٔب ا٢بجر بلغ فلما ففعلوا ٝبعيا كلّبفعوه الثوب من بناحية قبيلة كل ليأخذ
 كسلم عليو تعأب اهلل صلى اهلل كرسوؿ سنة عشرة ٖبمس الفجار عاـ بعد ذلك ككاف طاعتو أمارات من بو كالرضاء كآثاره أفعالو
، كقد  8رسالتو من ٙبملو ما لقبوؿ كتوطئة كرامتو من بو تعأب اهلل يريده ٤با تأسيسا ذلك فكاف ،سنة كثبلثْب ٟبس ابن يومئذ

هي  عىنٍ  ٦بيىاًىدو  عىنٍ  ، كركل ا٢بادثة اإلماـ أٞبد:9األدبية بْب قريش -صلى اهلل عليو كسلم-كشفت ا٢بادثة عن مكانة النيب  أىن وي  مىٍوالى
ثىوي  ٍعبىةى  يػىٍبًِب  ًفيمىنٍ  كىافى  أىن وي  حىد  رى  يػىرىل كىمىا ا٢بٍىجىرً  مىٍوًضعى  بػىلىٍغنىا حىٌب  ... ا١بٍىاًىًلي ةً  ُب  اٍلكى ارىتًنىا كىٍسطى  ىيوى  فىًإذىا أىحىده  ا٢بٍىجى  رىٍأسً  ًمٍثلى  ًحجى
نىكيمٍ  اٍجعىليوا فػىقىاليوا نىضىعيوي  ٫بىٍني  آخىريكفى  كىقىاؿى  نىضىعيوي  ٫بىٍني  قػيرىٍيشو  نٍ مً  بىٍطنه  فػىقىاؿى  الر جيلً  كىٍجوي  ًمٍنوي  يػىتػىرىاءىل يىكىادي  الر جيلً  ا بػىيػٍ  أىك ؿى  قىاليوا حىكىمن
اءى  اٍلفىجِّ  ًمنٍ  يىٍطليعي  رىجيلو   بًنػىوىاًحيوً  فىأىخىذيكا بيطيونػىهيمٍ  دىعىا ٍبي   ثػىٍوبو  ُب  فػىوىضىعىوي  لىوي  فػىقىاليوا اأٍلىًمْبي  أىتىاكيمٍ  فػىقىاليوا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فىجى
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كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى ىيوى  فػىوىضىعىوي  مىعىوي 
صلى اهلل عليو -، كذلك أهنم حكموا بينهم أكؿ داخل من باب بِب شيبة، فدخل رسوؿ اهلل1

 .2كسلم، فقالت قريش أتاكم األمْب

أربعْب سنة من عمره ُب مكة قبل أف يبعث، فكاف بْب أىلها مشركي -صلى اهلل عليو كسلم-كىكذا قضى رسوؿ اهلل 
قريش، يتعاطى فيهم التجارة كيعاملهم ُب أمور ا٢بياة ليل هنار من أخذ كعطاء، كمن شأهنا أف تكشف عن أخبلؽ ا٤برء، فيتبْب 

–ا كثّبة منعطفاُتا كعرة مسالكها، تعَبضها كىدات، كقد اجتاز رسوؿ اهلل للناس فسادىا أك صبلحها، كىي عيشة طويل طريقه
ىذه السبيل الشائكة الوعرة كخلص منها سا٤با نقيا، ٓب يصبو شيء  ٩با يصيب عامة الناس، حٌب دعوه بينهم -صلى اهلل عليو كسلم

ريش خالفوه أشد ا٣ببلؼ ُب دعوتو كٓب يَبكوا ُب ذلك باألمْب، كإف قريشا كانوا يودعوف عنده كدائعهم كأموا٥بم لعظيم ثقتهم بو، فق
ة، أك ينسب إليو الكذب ُب القوؿ سبيبل إال سلكوه، كلكن ٓب ٯبرؤ أحد منهم على أف يقوؿ شيئا ُب أخبلقو، كال أف يرميو با٣بيان

معلومة ٥بم، استول ُب  ك خبلؼ الوعد أك إخفار الذمة أك نفض العهد، ككانت كل أحوالو كشئونو كىديو ظاىرة ١بميع الناسأ
، كيكسب نقطعككاف كما قالت أـ ا٤بؤمنْب خدٯبة رضي الل و عنها ٰبمل ا٤ب، 3ذلك أحباؤه كأعداؤه، كٓب ٱبف عليهم شيء من أمره

، كيقرم الضيف كيعْب على نوائب ا٢بق  .4ا٤بعدـك

 سادسا:إرىاصات النبوة

 بشّبا ا٣بلق كإٔب رسوال بالنبوة كسلم عليو تعأب اهلل صلى اهلل رسوؿ مبعث دنا ٤باأ/بشارات األنبياء كالكتب السماكية بنبوتو: 
 من ذلك يعرؼ كتاب ٥با أمة كل فكانت ،كآف قرب قد ظهوره كأف الزماف ىذا ُب نبيا سيبعث تعأب اهلل أف األمم ُب انتشر ،كنذيرا
 اللبيب الفطن بو أعاف إ٥باما فطرىا هبواجس عليو كتنبيو بعقو٥با عليو تستدؿ ما ا٤بنذرة اآليات من ترل ٥با كتاب ال كالٍب كتاهبا
كأنو موجود  أىل الكتاب كانوا ٱبربكف ٗببعثو كأنو رسوؿ أف جّباهنم من واتر عن األنصاركذلك مثل ما ت ،5األريب ا٢باـز بو كأنذر

م، إنو دعاىم لئلسبلـ كبايعوه، فكانوا يقولوف ٥بعندىم ككانوا ينتظركنو، ككاف ذلك من أعظم ما دعا األنصار إٔب اإلٲباف بو ٤با 
 .6نقتلكم معو قتل عاد كإـر تقارب زماف نيب يبعث اآلف

كمثل ذلك إخبار ىرقل ملك الرـك كا٤بقوقس ملك مصر كالنجاشي ملك ا٢ببشة، كما أخرب سلماف الفارسي ُب قصة  
سلماف أف يوصيو، فقاؿ الراىب:أم بِب كاهلل ما أعلمو بقي  إسبلمو أف راىب النصارل ُب عمورية عندما حضرتو الوفاة، طلب منو

، مهاجره بْب حرتْب إٔب أرض سبخة ذات  أحد على مثل ما كنا عليو آمرؾ أف تأتيو، كلكنو قد أظلك زماف نيب يبعث من ا٢بـر
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أف ٚبلص إٔب تلك الببلد  ٬بل، كأف فيو عبلمات ال ٚبفى بْب كتفيو خاًب النبوة، يأكل ا٥بدية كال يأكل الصدقة، فإف استطعت
 .1فافعل، فإنو قد أظلك زمانو

كقد عصمو اهلل تعأب من أمور أىل ا١باىلية كأفعا٥بم، فلم يشارؾ قومو ُب عاداُتم : /عصمتو من أفعاؿ الجاىلية كعباداتهمب
صنم كٓب يشارؾ قومو ُب شيء من كٓب يقدـ نسكا ل كما ذبح على النصب كغّبىا 2القبيحة، كٓب يأكل ٢بما ٩با ٓب يذكر إسم اهلل عليو

، فشب ٧بفوظا من اهلل تعأب بعيدا عن أقدار ا١باىلية كعاداُتا، عصمو اهلل تعأب من أف يتورط فيما ال يليق بشأنو 3عبادة األصناـ
 .5لعب قمارا ، ٓب يشارؾ أقرانو من شباب مكة ُب ٥بوىم كال عبثهم، كٓب يشرب ٟبرا كال4من عادات ا١باىلية كما ال يركف بو بأسا

: كقد حيبب إليو العزلة كالتحنث )التعبد(، فكاف يعتزؿ قومو ُب غار حراء ُب جبل حراء ا٤بطل على الكعبة، /تحنثو في الغارج
، 6فكاف ٲبكث فيو الليإب ذكات العدد قبل أف يرجع إٔب أىلو كيتزكد لذلك، ٱبلوا فيو مقدار الشهر، يفكر ُب آالء اهلل كعظيم قدرتو

فأجو ا٢بق كىو ُب الغار، قاؿ ابن أيب ٝبرة:ا٢بكمة ُب ٚبصيصو بالتخلي فيو، أـ ا٤بقيم فيو كاف ٲبكنو رؤية الكعبة فيجتمع ٤بن حٌب 
، 7كالنظر إٔب البيت، قاؿ ابن حجر:ككأنو ٩با بقي عندىم من أمور الشرع على سنن االعتكاؼ-التعبد-ٱبلوا فيو ثبلث:ا٣بلوة

 ية.فالتحنث من بقايا اإلبراىيم

ٯبب أف يكوف للداعية أكقات ٱبلوا فيها بنفسو، تتصل فيها ركحو باهلل جل شأنو، كتصفوا فيها نفسو من كدكرات  
األخبلؽ الذميمة كا٢بياة ا٤بضطربة من حولو، ىذه ا٣بلوات تدعوه إٔب ٧باسبة نفسو إف قصرت ُب خّب أك زلت ُب ا٘باه أك أخطأت 

 .8التهجد كالقياـ هلل بالعبوديةُب سبيل كمنهج أك طريق، من ا٣بلوة ك 

اًبرً  عىنٍ : ركل مسلم تسليم الحجر عليوىػ/ ىٍعًرؼي  ًإ٘بِّ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  قىاؿى  قىاؿى  ٠بىيرىةى  ٍبنً  جى  ييسىلِّمي  كىافى  ٗبىك ةى  حىجىرنا ألى
ىٍعرًفيوي  ًإ٘بِّ  أيبٍػعىثى  أىفٍ  قػىٍبلى  عىلىي    ألعرفو إ٘ب أبعث أف قبل علي يسلم كاف ٗبكة حجرا ألعرؼ إ٘ب):كسلم عليو اهلل صلى قولو، 9اآٍلفى  ألى
 كىًإف  }:ا٢بجارة ُب تعأب لقولو موافق كىو ،ا١بمادات بعض ُب التمييز إثبات ىذا كُب ،كسلم عليو اهلل صلى لو معجزة فيو( اآلف
ا ًمنػٍهىا  ،11({44)تىٍسًبيحىهيمٍ  تػىٍفقىهيوفى  الى  كىلىًكنٍ  ًٕبىٍمًدهً  ييسىبِّحي  ًإال   شىٍيءو  ًمنٍ  كىًإفٍ } :تعأب كقولو ،10({74)الل وً  خىٍشيىةً  ًمنٍ  يػىٍهًبطي  لىمى
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ـ كىسىل مى، عىلىٍيوً  الل و صىل ى ميوسىى بًثػىٍوبً  فػىر   ال ًذم ا٢بٍىجىر كىًمٍنوي  ،ٕبسبو ٛبييزا فيو تعأب اهلل كٯبعل حقيقة يسبح  اٍلمىٍسميومىة، الذِّرىاع كىكىبلى
 .1 ذىًلكى  كىأىٍشبىاه كىسىل مى، عىلىٍيوً  الل و صىل ى الن يبٌ  دىعىاٮبيىا ًحْب اأٍليٍخرىل ًإٔبى  الش جىرىتػىٍْبً  ًإٍحدىل كىمىٍشي

 

 المحور الثاني: الفقو الحركي للسيرة المكية من البعثة إلى الهجرة 

 [من البعثة4-8السرية ] خصائص كمميزات الدعوة المرحلة األكلى:

 لتلقي الوحي كأكؿ ما نزؿ عليو -صلى اهلل عليو كسلم-أكال:تهيئة الرسوؿ

إذا أراد اهلل تعأب أمرا ألحد من خلقو ىيأ لو أسبابو كتدرج معو رفقا بو من مرحلة إٔب أ/التمهيد لتلقي الوحي]الرؤيا الصادقة[: 
بشر مهما كاف ىجومو ا٤بباشر دكف آثار جانبية، فكاف من رفق اهلل كعطفو على مرحلة، كذلك ألف أمر الوحي أمر عظيم ال يتحمل 

صلى اهلل عليو -أنبيائو أف يسلك معهم أسلوب التدرج مرحلة ٗبرحلة يَبقوف فيها كيتأىلوف لتلقي الوحي، فكانت ا٣بطوة األكٔب معو
ا اٍلميٍؤًمًنْبى  أيِـّ  عىاًئشىةى  ركل البخارم عىنٍ  ىي كحي ا٤بناـ، -كسلم  ًمنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  ًبوً  بيًدئى  مىا أىك ؿي  قىالىتٍ  أىنػ هى
 .2الصٍُّبحً  فػىلىقً  ًمٍثلى  جىاءىتٍ  ًإال   ريٍؤيىا يػىرىل الى  فىكىافى  النػ ٍوـً  ُب  الص ا٢بًىةي  الرٍُّؤيىا اٍلوىٍحيً 

 ٛبهيدا ليكوف بذلك كبدئ ،ضغث فيها ليس الٍب كىي، الوحي أقساـ من الصادقةأك الصا٢بة  قاؿ ابن حجر: كالرؤيا
، كقد استغرقت الرؤيا الصادقة مدة نصف سنة، 3ا٢بجر كسبلـ الصوت ك٠باع الضوء رؤية أيضا اليقظة ُب لو مهد ٍب ،لليقظة كتوطئة

 بعد األكؿ ربيع كىو مولده شهر من كقع بالرؤيا النبوة فابتداء ىذا كعلى ،أشهر ستة كانت الرؤيا مدة أفكقاؿ ب البيهقيذكر ذلك 
صلى اهلل عليو –ا٤بباشر عليو  5، فكانت مرحلة الرؤيا ٛبهيدا لنزكؿ الوحي4رمضاف ُب كقع اليقظة كحي كابتداء ،سنة أربعْب إكمالو

 كسلم. 

أيضا لتلقي الوحي، ا٣بلوة أك العزلة عن الناس كالتعبد ُب  -صلى اهلل عليو كسلم–ىل بو رسوؿ اهلل تأ٩با كاف يب/تحنثو في الغار: 
ركل غار حّباء، كىذا مهم جدا لصفاء الركح كالتأمل الوجدا٘ب الذم يسهل عليو كيفتح لو الطريق إٔب اهلل لتلقي الوحي السماكم، 

 النػ ٍوـً  ُب  الص ا٢بًىةي  الرٍُّؤيىا اٍلوىٍحيً  ًمنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  ًبوً  بيًدئى  مىا أىك ؿي  قىالىتٍ  أىنػ هىا اٍلميٍؤًمًنْبى  أيِـّ  عىاًئشىةى  البخارم عىنٍ 

                                                           
 http://www.al-islam.com [7 /471] اإلسبلـ موقع - مسلم على النوكم شرح - 1

  13صحيح البخارم:كتاب:بدأ الوحي، باب:بدأ الوحي، رقم: - 2
 31، ص1فتح البارم، ج- 3
 37ا٤بصدر نفسو، نفس ا١بزء، ص- 4

5
 125أكـر ضياء العمرم:السّبة النبوية الصحيحة، ص- 



34 
 

ءي  إًلىٍيوً  حيبِّبى  ٍبي   الصٍُّبحً  فػىلىقً  ًمٍثلى  جىاءىتٍ  ًإال   ريٍؤيىا يػىرىل الى  فىكىافى  دً  ذىكىاتً  الل يىإبى  التػ عىبُّدي  كىىيوى  ًفيوً  فػىيىتىحىن ثي  ًحرىاءو  بًغىارً  ٱبىٍليو كىكىافى  ا٣بٍىبلى  اٍلعىدى
ًدٯبىةى  ًإٔبى  يػىٍرًجعي  ٍبي   ًلذىًلكى  كىيػىتػىزىك دي  أىٍىًلوً  ًإٔبى  يػىٍنزًعى  أىفٍ  قػىٍبلى   .1ًحرىاءو  غىارً  ُب  كىىيوى  ا٢بٍىقُّ  جىاءىهي  حىٌب   ًلًمٍثًلهىا فػىيىتػىزىك دي  خى

 كحي من ذلك يكوف أك ،البشر باعث من يكن ٓب أنوك  ،اهلل عند منإليو أف ٱبلو بنفسو ُب الغار  قاؿ ابن حجر: حبب
 ركاية ُب كقع كقد ،إبراىيم دين كىي ا٢بنفية يتبع أم ،يتحنف ٗبعُب يتحنثك  لو، يتوجو ٤با القلب فراغ ا٣بلوة أف فيو كالسر اإل٥باـ،

 .2إسحاؽ ابن كما ركاه رمضاف شهركانت طيلة  ا٣بلوة أصل، ك "يتحنف" السّبة ُب ىشاـ ابن

بنفسو كبتوجيو من اهلل تعأب  -صلى اهلل عليو كسلم–ىذه ىي ا٤برحلة الثالثة الٍب ترقى فيها النيب ج/أكؿ ما نزؿ عليو في الغار: 
ا اٍلميٍؤًمًنْبى  أيِـّ  عىاًئشىةى  كإ٥باـ حٌب صار قادرا على تلقي ا٣بطاب السماكم ا٤بباشر، ركل البخارم عىنٍ   رىسيوؿي  بًوً  بيًدئى  مىا أىك ؿي  قىالىتٍ  أىنػ هى

ءي  إًلىٍيوً  حيبِّبى  ٍبي   الصٍُّبحً  فػىلىقً  ًمٍثلى  جىاءىتٍ  ًإال   ريٍؤيىا يػىرىل الى  فىكىافى  النػ ٍوـً  ُب  الص ا٢بًىةي  الرٍُّؤيىا اٍلوىٍحيً  ًمنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً   ا٣بٍىبلى
دً  ذىكىاتً  الل يىإبى  التػ عىبُّدي  كىىيوى  ًفيوً  فػىيىتىحىن ثي  ًحرىاءو  بًغىارً  ٱبىٍليو كىكىافى   فػىيىتػىزىك دي  خىًدٯبىةى  ًإٔبى  يػىٍرًجعي  ٍبي   ًلذىًلكى  كىيػىتػىزىك دي  أىٍىًلوً  ًإٔبى  يػىٍنزًعى  أىفٍ  قػىٍبلى  اٍلعىدى

ا اءىهي  ًحرىاءو  غىارً  ُب  كىىيوى  ا٢بٍىقُّ  جىاءىهي  حىٌب   ًلًمٍثًلهى  ٍبي   ا١بٍىٍهدى  ًمِبِّ  بػىلىغى  حىٌب   فػىغىط ًِب  فىأىخىذى٘ب  قىاؿى  بًقىارًئو  أىنىا مىا قىاؿى  اقٍػرىأٍ  فػىقىاؿى  اٍلمىلىكي  فىجى
 فىأىخىذى٘ب  بًقىارًئو  أىنىا مىا فػىقيٍلتي  اقٍػرىأٍ  فػىقىاؿى  أىٍرسىلىًِب  ٍبي   ا١بٍىٍهدى  ًمِبِّ  بػىلىغى  حىٌب   الث انًيىةى  فػىغىط ًِب  فىأىخىذى٘ب  بًقىارًئو  أىنىا مىا قػيٍلتي  اقٍػرىأٍ  فػىقىاؿى  أىٍرسىلىًِب 
لىقى  خىلىقى  ال ًذم رىبِّكى  بًاٍسمً  اقٍػرىأٍ  فػىقىاؿى  أىٍرسىلىًِب  ٍبي   الث الًثىةى  فػىغىط ًِب  ٍنسىافى  خى ـي  كىرىبُّكى  اقٍػرىأٍ  عىلىقو  ًمنٍ  اإٍلً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  هًبىا فػىرىجىعى  اأٍلىٍكرى

ا الل وي  رىًضيى  خيوىيًٍلدو  بًٍنتً  خىًدٯبىةى  عىلىى فىدىخىلى  فػيؤىاديهي  يػىٍرجيفي  كىسىل مى  عىلىٍيوً   فػىقىاؿى  الر ٍكعي  عىٍنوي  ذىىىبى  حىٌب   فػىزىم ليوهي  زىمِّليو٘ب  زىمِّليو٘ب  فػىقىاؿى  عىنػٍهى
ا ٣ًبىًدٯبىةى  ا الل وي  ٱبيٍزًيكى  مىا كىالل وً  كىبل   خىًدٯبىةي  فػىقىالىتٍ  نػىٍفًسي عىلىى خىًشيتي  لىقىدٍ  ا٣بٍىبػىرى  كىأىٍخبػىرىىى  كىتىٍكًسبي  اٍلكىل   كىٙبىًٍملي  الر ًحمى  لىتىًصلي  ًإن كى  أىبىدن

ٍعديكـى  ًدٯبى  ًبوً  فىاٍنطىلىقىتٍ  ا٢بٍىقِّ  نػىوىاًئبً  عىلىى كىتيًعْبي  الض ٍيفى  كىتػىٍقرًم اٍلمى  عىمِّ  اٍبنى  اٍلعيز ل عىٍبدً  ٍبنً  أىسىدً  ٍبنً  نػىٍوفىلً  ٍبنى  كىرىقىةى  ًبوً  أىتىتٍ  حىٌب   ةي خى
يلً  ًمنٍ  فػىيىٍكتيبي  اٍلًعبػٍرىا٘ب   اٍلًكتىابى  يىٍكتيبي  كىكىافى  ا١بٍىاًىًلي ةً  ُب  تػىنىص رى  قىدٍ  اٍمرىأن  كىكىافى  خىًدٯبىةى  ٪بًٍ رىانًي ةً  اإٍلً ا كىكىافى  يىٍكتيبى  أىفٍ  الل وي  شىاءى  مىا بًاٍلًعبػٍ  شىٍيخن

ًبّبنا ًدٯبىةي  لىوي  فػىقىالىتٍ  عىًميى  قىدٍ  كى  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فىأىٍخبػىرىهي  تػىرىل مىاذىا أىًخي اٍبنى  يىا كىرىقىةي  لىوي  فػىقىاؿى  أىًخيكى  اٍبنً  ًمنٍ  ا٠ٍبىعٍ  عىمِّ  اٍبنى  يىا خى
بػىرى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  ا كىرىقىةي  لىوي  فػىقىاؿى  رىأىل مىا خى عنا ًفيهىا لىٍيتىًِب  يىا ميوسىى عىلىى الل وي  نػىز ؿى  ال ًذم الن اميوسي  ىىذى يًّا أىكيوفي  لىٍيتىًِب  جىذى  ٱبيٍرًجيكى  ًإذٍ  حى

 يػىٍوميكى  ييٍدرًٍكًِب  كىًإفٍ  عيوًدمى  ًإال   ًبوً  ًجٍئتى  مىا ٗبًٍثلً  قىطُّ  رىجيله  يىٍأتً  ٓبىٍ  نػىعىمٍ  قىاؿى  ىيمٍ  أىكى٨بيٍرًًجي   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  قػىٍوميكى 
 .3اٍلوىٍحيي  كىفػىتػىرى  تػيويُبِّى  أىفٍ  كىرىقىةي  يػىٍنشىبٍ  ٓبىٍ  ٍبي   ميؤىز رنا نىٍصرنا أىٍنصيٍرؾى 

 ا٤بناـ ُب بذلك إليو أكحى أنو عمّب بن عبيد مرسل من ثبت كإف بغتو، أم ا٢بق فًجئو حٌب:التفسّب كُب :قاؿ ابن حجر
 لو استعلن ٍب تعأب، اهلل من كحي ألنو حقا ك٠بي ا٤بناـ، ُب تقدـ ما عقب اليقظة ُب ا٤بلك ٦بيء يكوف أف أمكن ،اليقظة قبل أكال

، فقاؿ البصر ٱبتطفاف ياقوت من جناحاف لو جربيل حينئذ كرأل 4({1) خىلىقى  ال ًذم رىبِّكى  بًاٍسمً  اقٍػرىأٍ }:هكأقرأ ،حراء قبل من جربيل
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 كما يعلمك فهو ،كإعانتو ربك ٕبوؿ لكن ،ٗبعرفتك كال بقوتك تقرؤه ال أم ،رىبِّكى  بًاٍسمً  اقٍػرىأٍ  :لو ؿفقا ثبلثا، بقارئ أنا مالو 
 ٍب كبل خدٯبة فقالت ع،ك فز جزع م بالقصة أك باآليات فرجع، أمية كانت أف بعد بالقلم تكتب صارت حٌب أمتك كعلم خلقك،
 ا٤بعدـك تكسبإنك  لوالت كق ،األخبلؽ مكاـر بأصوؿ كصفتو استقرائي بأمر أبدا ذلك نفي من عليو أقسمت ما على استدلت

 ُب ا١باىلية نصرككاف قد ت كرقة بن نوفل هاعم ابنإٔب  بو انطلقت، ٍب غّبؾ عند ٯبدكنو ال ما الناس تعطي كمعناىا ،الفقّب أم
 النصرانية دين فأعجبو كرقة فأما ،الدين عن يسألوف كغّبىا الشاـ إٔب األكثاف عبادة كرىا ٤با نفيل بن عمرك بن كزيد ىو خرج

 من يكتبكرقة  كافك  ،بعثة نيب آخر الزمافب البشارةفتلقى منهم  الصحيح، عيسى دين على الرىباف من بقي من لقيك ك  ،فتنصر
 عبد بن اهلل عبد كالده ألف أخيك، ابن من ا٠بع :فقالت لو خدٯبة كاللسانْب، الكتابْب من ناكنتم العربية،ك  بالعربانية اإل٪بيل
، ٍب قاؿ كرقة موسى على اهلل نزؿ الذم الناموس ىذاك٤با ٠بع منو قاؿ  ،كبلب بن قصي ُب جده كرقةيلتقي ُب النسب مع  ا٤بطلب

 ليكوف شابا اإلسبلـ إٔب الدعاء ظهور عند يكوف أف ٛبُب كأنو ،البهائم من الصغّب ىو كا١بىذىع: الدعوة، أياـ أم جذع فيها ليتِب يا
 تصديقو بقوة كالتنويو ،بو أخربه ما صحة على التنبيو ىذا من ا٤برادك  أعمى، كبّبا كاف بكونو كصفو سر يتبْب كهبذا ،لنصره أمكن
 ٥بم ٦بيئو ذلك ُب العلة أف كرقة ذكرك  ،ىم ٨برجي أكصلى اهلل عليو كسلم –ٍب ذكر لو إخراج قومو لو فقاؿ لو النيب  بو، ٯبيء فيما

الٍب  العداكة فتنشأ كمعاندُتم منابذُتم لذلك يلزمو كأنو ،ذلك إٔب ٯبيبونو ال أهنم الكتب من علم كألنو ،مألوفهم عن باالنتقاؿ
 كجده كسلم عليو اهلل صلى كاف ما ليذىب ذلك ككاف ،الزماف من مدة تأخره هكفتور تكوف سبب إخراجهم لو، ٍب فَب فَب الوحي، 

 كبو سنْب ثبلث كانت الوحي فَبة مدة أف الشعيب عن حنبل بن أٞبد تاريخ ُب كجاء ،العود إٔب التشوؼ لو كليحصل ،عك الر  من
 ربيع كىو مولده شهر من كقع بالرؤيا النبوة فابتداء ىذا كعلى ،أشهر ستة كانت الرؤيا مدة أف البيهقي كحكى ،إسحاؽ ابن جـز

 نزكؿ بْب ما كىي سنْب بثبلث ا٤بقدرة الوحي بفَبة ا٤براد كليس رمضاف، ُب كقع اليقظة كحي كابتداء ،سنة أربعْب إكمالو بعد األكؿ
 . 1فقط القرآف نزكؿ تأخر بل ،إليو جربيل ٦بيء عدـ" ا٤بدثر أيها يا"ك" اقرأ"

كيفية ٦بيء الوحي إليو، فركل البخارم عن   -صلى اهلل عليو كسلم-سئل النيب: -صلى اهلل عليو كسلم-د/طرؽ الوحي إليو
اـو  ٍبنى  ا٢بٍىاًرثى  أىف   عىنػٍهىا الل وي  رىًضيى  اٍلميٍؤًمًنْبى  أيِـّ  عىاًئشىةى  ا١بواب عىنٍ   يىا فػىقىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  سىأىؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  ًىشى

 عىِبِّ  فػىيػيٍفصىمي  عىلىي   أىشىدُّهي  كىىيوى  ا١بٍىرىسً  صىٍلصىلىةً  ًمٍثلى  يىٍأتًيًِب  أىٍحيىاننا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  اٍلوىٍحيي  يىٍأتًيكى  كىٍيفى  الل وً  رىسيوؿى 
 عىلىٍيوً  يػىٍنزًؿي  رىأىيٍػتيوي  كىلىقىدٍ  عىنػٍهىا الل وي  رىًضيى  عىاًئشىةي  قىالىتٍ  يػىقيوؿي  مىا فىأىًعي فػىييكىلِّميًِب  رىجيبلن  اٍلمىلىكي  ٕب  يػىتىمىث لي  كىأىٍحيىاننا قىاؿى  مىا عىٍنوي  كىعىٍيتي  كىقىدٍ 

ًبينىوي  كىًإف   عىٍنوي  فػىيػىٍفًصمي  اٍلبػىٍردً  الش ًديدً  اٍليػىٍوـً  ُب  اٍلوىٍحيي   .2عىرىقنا لىيىتػىفىص دي  جى

 ،ذلك من أعم ىو ما أك حاملو صفة يكوف أف كٰبتمل ،نفسو الوحي صفة عنو ا٤بسئوؿ يكوف أف ٰبتمل قاؿ ابن حجر: 
 بو أتاه ما منو ينفلت كٓب كثّبة صور ُب رجبل ٛبثل قد ا٤بلك فإف ،األمرين ُب حاملو صفة أك الوحي صفة ا٫بصار إٔب إشارة فيوك 
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 حاالت ا٢بديث اقتضاه ما على كىناؾ ،الصحيح ُب ككلها ذلك كغّب أعرايب صورة كُب دحية صورة ُب ٦بيئو قصة ُب كما
 ،كاسطة ببل اإلسراء ليلة كالتكليم ،الصا٢بة كالرؤيا ،كاإل٥باـ ،الركع ُب كالنفث ،النحل كدكم كمجيئو الوحي صفة من إما:أخرل

 سد كقد كاألرض السماء بْب كرسي على كرؤيتو ،جناح ستمائة لو عليها خلق الٍب صورتو ُب كمجيئو الوحي حامل صفة من كإما
 ٓب أك ،السؤاؿ بعد كقع أنو على يغايرٮبا ما ٞبل أك ،الغالب على كٞبلهما ذكرٮبا قدـتا٤ب ا٢بالتْب ُب ا٢بصرليس ا٤بقصود ك  ،األفق

 إٔب بالنسبة الدكم ٠باع ألف ،ا١برس صلصلة يعارض ال النحل فدكم الوحي فنوف كأما ،لندكرٮبا ا٤بذكورتْب ا٤بلك لصفٍب يتعرض
 عمر فشبهو ،كسلم عليو اهلل صلى النيب إٔب بالنسبة كالصلصلة ،النحل كدكم عنده يسمع - عمر حديث ُب كما - ا٢باضرين

 الركع ُب النفث كأما ،مقامو إٔب بالنسبة ا١برس بصلصلة كسلم عليو اهلل صلى ىو كشبهو ،السامعْب إٔب بالنسبة النحل بدكم
 السؤاؿ يقع فلم اإل٥باـ كأما ،ركعو ُب حينئذ نفث ا١برس صلصلة مثل ُب ا٤بلك أتاه فإذا ،ا٢بالتْب إحدل إٔب يرجع أف فيحتمل

 ،ترد ال: بطاؿ ابن فقاؿ الصا٢بة الرؤية كأما ،اإلسراء ليلة التكليم ككذا ،ٕبامل يأٌب الذم الوحي صفة عن كقع السؤاؿ ألف ،عنو
 باعتبار فهي النبوة من جزءا كانت كإف الصادقة كالرؤيا ،غّبه فيها يشركو قد الرؤيا ألف ،الناس عن بو ينفرد عما كقع السؤاؿ ألف

 حاؿ لكوف أك ،اليقظة ُب عما كقع السؤاؿ يكوف أف كٰبتمل ،كذلك كليس نبيا يسمى أف لصاحبها لساغ كإال ،غّب ال صدقها
 - فذكرىا - 1نوعا كأربعْب ستة على يأتيو كاف الوحي أف ا٢بليمي ذكر كقد ،عليو ٱبفى ما على فاقتصر السائل على ٱبفى ال ا٤بناـ

 يفهمك  و،علي أشده كىو، بالوحي ا٤بلك صوت ا٤بذكورة كالصلصلة ،ذكر فيما يدخل ك٦بموعها ،الوحي حامل صفات من كغالبها
 .2كالدرجات الزلفى زيادة من ا٤بشقة على يَبتب ما الشدة ىذه كفائدة ،أشدىا الصفة ىذه كلكن ،شديد كلو الوحي أف منو

ىو األساس الذم يَبتب عليو ٝبيع حقائق الدين بعقائده كتشريعاتو، كاليقْب بو ىو ا٤بدخل  كحديث بدأ الوحي ىذا، 
، من إخبارات غيبية كأكامر تشريعية، كمن أجل ىذا يهتم -صلى اهلل عليو كسلم-الذم البد منو إٔب اليقْب بسائر ما جاء بو النيب

كيبذلوف جهدا فكريا شاقا ُب تكلف من أجل التلبيس ُب حقيقتو  ٧بَبفوا التشكيك باإلسبلـ ٗبعا١بة موضوع الوحي ُب حياتو،
كا٣بلط بينو كبْب اإل٥باـ كحديث النفس كحٌب الصرع أيضا، لعلمهم بأف موضوع الوحي ىو منبع يقْب ا٤بسلمْب كإٲباهنم ٗبا جاء بو 

 .3ل ما قد يتفرع عنومن عند اهلل، فإف أتيح تشكيكهم ٕبقيقتو، أمكن تكفّبىم بك -صلى اهلل عليو كسلم-٧بمد

 أف فاعلم ىو القرآف الكرٙب كىو معجتو ا٣بالدة، قاؿ ابن خلدكف: -صلى اهلل عليو كسلم–كالوحي الذم جاء بو النيب  
 تقع الغالب ُب ا٣بوارؽ فإف كسلم عليو اهلل صلى ٧بمد نبينا على ا٤بنزؿ الكرٙب القرآف داللة كأكضحها كأشرفها ا٤بعجزات أعظم
 ُب فشاىده ا٤بعجز، ا٣بارؽ كىو ا٤بدعى الوحي بنفسو ىو كالقرآف بصدقو، شاىدة با٤بعجزة كيأٌب النيب يتلقاه الذم للوحي مغايرة
 .4فيو كا٤بدلوؿ الدليل الٙباد داللة أكضح فهو الوحي، مع ا٤بعجزات كسائر لو مغاير دليل إٔب يفتقر كال عينو
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كمن ا٢بكم ا٤بعلومة بْب األنبياء أف اهلل تعأب يرسل أنبائو ُب السن الٍب يكتمل فيها ٭بوىم العقلي ىػ/تنبئو في األربعين من عمره: 
 رىبًيعىةى  عىنٍ  ركل البخارم:نبئ ُب األربعْب،  -صلى اهلل عليو كسلم–كالنفسي كا١بدسي كغّبه، كلذلك تذكر الركايات أف رسوؿ اهلل 

ٍعتي  قىاؿى  الر ٍٞبىنً  عىٍبدً  أىيب  ٍبنً   بًاٍلقىًصّبً  كىالى  بًالط ًويلً  لىٍيسى  اٍلقىٍوـً  ًمنٍ  رىبٍػعىةن  كىافى  قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   يىًصفي  مىاًلكو  ٍبنى  أىنىسى  ٠بًى
رى  ـى  كىالى  أىٍمهىقى  بًأىبٍػيىضى  لىٍيسى  الل ٍوفً  أىٍزىى  عىلىٍيوً  يػينػٍزىؿي  ًسًنْبى  عىٍشرى  ٗبىك ةى  فػىلىًبثى  أىٍربىًعْبى  اٍبني  كىىيوى  عىلىٍيوً  أيٍنزًؿى  رىًجلو  سىٍبطو  كىالى  قىطىطو  ٔبىٍعدو  لىٍيسى  آدى

 فىًقيلى  فىسىأىٍلتي  أىٍٞبىري  ىيوى  افىًإذى  شىعىرًهً  ًمنٍ  شىعىرنا فػىرىأىٍيتي  رىبًيعىةي  قىاؿى  بػىٍيضىاءى  شىعىرىةن  ًعٍشريكفى  كى٢بًٍيىًتوً  رىٍأًسوً  ُب  كىلىٍيسى  كىقيًبضى  ًسًنْبى  عىٍشرى  كىبًاٍلمىًدينىةً 
 .1الطِّيبً  ًمنٍ  اٍٞبىر  

 ربيع شهر ُب كلد أنو ا١بمهور عند كا٤بشهور ،فيو كلد الذم الشهر ُب بعث بأنو القوؿ على يتم إ٭با كىذاقاؿ ابن حجر: 
 أربعْب قاؿ فمن ،كنصف كثبلثوف تسع أك كنصف سنة أربعوف بعث حْب لو يكوف ىذا فعلى ،رمضاف شهر ُب بعث كأنو األكؿ
 كقاؿ ،سواء سنة أربعوف لو يكوف ىذا فعلى ،األكؿ ربيع شهر ُب بعث إنو: الرب عبد كابن ا٤بسعودم قاؿك  ،جرب أك الكسر ألغي

 ا٤ببعث أف ا٤بشهور إٔب كضم ٧بفوظا كاف فإف ،يوما كعشركف سنة أربعوف ا١بعايب كعند ،أياـ كعشرة سنة أربعوف كلو بعث: بعضهم
 بعد األكؿ ربيع كىو مولده شهر من كقع بالرؤيا النبوة فابتداء ىذا كعلى، أيضا األربعْب إكماؿ عند بعث أنو فيصح رمضاف ُب

 .2رمضاف ُب كقع اليقظة كحي كابتداء ،سنة أربعْب إكمالو

ىجـو الوحي عليو ُب الغار كغّبه، أنو تركو حٌب يتعاَب من صدمة  -صلى اهلل عليو كسلم–من رٞبة اهلل تعأب بنبيو  ك/فترة الوحي: 
و الوحي فَبة من الزمن، كتركو يتطلع يقطع عل ،كبعد أف استعاف بأىل العلم ُب ا٤بسألة كحضي بؤازرة كمؤانسة زكجو ككل من استشاره

اًبرى  البخارم أىف   ركل ة األكٔب،رؼ لتلقي الوحي بعد استيعاب الصدمبنفسو كيستش  عىنٍ  ٰبيىدِّثي  كىىيوى  قىاؿى  اأٍلىٍنصىارًم   الل وً  عىٍبدً  ٍبنى  جى
ًديًثوً  ُب  فػىقىاؿى  اٍلوىٍحيً  فػىتػٍرىةً  نىا حى ٍعتي  ًإذٍ  أىٍمًشي أىنىا بػىيػٍ  عىلىى جىاًلسه  ًٕبًرىاءو  جىاءى٘ب  ال ًذم اٍلمىلىكي  فىًإذىا بىصىرًم فػىرىفػىٍعتي  الس مىاءً  ًمنٍ  صىٍوتنا ٠بًى

ا يىا تػىعىأبى  الل وي  فىأىنٍػزىؿى  زىمِّليو٘ب  زىمِّليو٘ب  فػىقيٍلتي  فػىرىجىٍعتي  ًمٍنوي  فػىريًعٍبتي  كىاأٍلىٍرضً  الس مىاءً  بػىٍْبى  كيٍرًسي   ثػِّري  أىيػُّهى  كىالرٍُّجزى  قػىٍولًوً  ًإٔبى  فىأىٍنًذرٍ  قيمٍ  اٍلميد 
كىتػىتىابىعى  اٍلوىٍحيي  فىحىًميى  فىاٍىجيرٍ 

3. 

 منوو كفرع ،قرأإ عن ا٤بدثر سورة نزكؿ تأخر على ٕبراء جاء٘ب الذم ا٤بلك كقولو الوحي فَبة عن قولو كدؿ ابن حجر:قاؿ 
ثػِّري  أىيػُّهىا يىا} :فنزلت بالتدريج، زالت ٍب األكؿ الفزع من معو بقيت بقية على دؿ بػِّرٍ  كىرىب كى ( 2) فىأىٍنًذرٍ  قيمٍ ( 1) اٍلميد   كىثًيىابىكى ( 3) فىكى

 كلي انقطاع إٔب ينتو ٓب إذ ،بالفتور تأخره عن لتعبّبه مطابقة كفيو ،كثّبا جاء أم الوحي فحمى ،4({5) فىاٍىجيرٍ  كىالرٍُّجزى ( 4) فىطىهِّرٍ 
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 بعضو يتلو الشيء ٦بيء كالتواتر :"كتواتر" الوقت كأىب الكشميهِب ركاية ُبك  ،تكاثر :كتتابع ،قوم :ٕبمى يراد أف فيوصف، كٰبتمل
  .1ٚبلل غّب من بعضا

 كليحصل ،عك الر  من كجده كسلم عليو اهلل صلى كاف ما ليذىب ذلك ككاف ،الزماف من مدة تأخره عن عبارة الوحي كفتور
ا عىنػٍهىا الل وي  رىًضيى  عىاًئشىةى  عىنٍ حرج كبّب، ركل البخارم  -صلىب اهلل عليو كسلم-، كقد سبب ذلك للنيب2العود إٔب التشوؼ لو  أىنػ هى

 صىل ى الن يبُّ  حىزًفى  حىٌب   فػىتػٍرىةن  اٍلوىٍحيي  كىفػىتػىرى  ... النػ ٍوـً  ُب  الص اًدقىةي  الرٍُّؤيىا اٍلوىٍحيً  ًمنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  ًبوً  بيًدئى  مىا أىك ؿي  قىالىتٍ 
ا حيٍزننا بػىلىغىنىا ًفيمىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  ا ا١ٍبًبىاؿً  شىوىاًىقً  ءيكسً ري  ًمنٍ  يػىتػىرىد ل كىيٍ  ًمرىارنا ًمٍنوي  غىدى  نػىٍفسىوي  ًمٍنوي  يػيٍلًقيى  ًلكىيٍ  جىبىلو  ًبًذٍركىةً  أىٍكَبى  فىكيل مى

ا اٍلوىٍحيً  فػىتػٍرىةي  عىلىٍيوً  طىالىتٍ  فىًإذىا فػىيػىٍرًجعي  نػىٍفسيوي  كىتىًقرُّ  جىٍأشيوي  ًلذىًلكى  فػىيىٍسكيني  حىقًّا الل وً  رىسيوؿي  ًإن كى  ٧بيىم دي  يىا فػىقىاؿى  ًجرٍبًيلي  لىوي  تػىبىد ل  ًلًمٍثلً  غىدى
 .3ذىًلكى  ًمٍثلى  لىوي  فػىقىاؿى  ًجرٍبًيلي  لىوي  تػىبىد ل جىبىلو  ًبًذٍركىةً  أىٍكَبى  فىًإذىا ذىًلكى 

إٔب أنو نيب مرسل، كأف ما ينزؿ عليو  -صلى اهلل عليو كسلم-كقد استمرت فَبة ابتداء الوحي تلك ا٤بدة، ريثما يطمئن ٧بمد
 .4اهلل عز كجل، فيؤمن ىو بنفسو أكال، كيوطن ذاتو لقبوؿ كل ما سيتلقاه من مبادئ كنظم كأحكاـإ٭با ىو كحي من 

، كاستغرؽ نزكؿ الوحي ثبلثا 5كمدة انقطاع الوحي ٓب تدـ طويبل، حيث اطمأنت نفسو كُتيأ الستقباؿ الوحي فتتابع ككثر
 .6كعشرين سنة، ثبلثة عشر سنة ٗبكة، كعشر سنْب با٤بدينة

 رية الدعوة كاألتباع في ىذه المرحلةثانيا/س

بالدعوة كفق خطوات ٩بنهجة منذ بعثتو، فكانت حركتو ذات  -صلى اهلل عليو كسلم-النيبٙبرؾ أ/التدرج كالمرحلية في الدعوة: 
فق تدرج كمرحلية مراحل، ككل مرحلة ٥با كسائلها ا٤بكافئة ٤بقتضياُتا كحاجاُتا الواقعية، ككل مرحلة تسلم إٔب ا٤برحلة الٍب تليها، ك 

متتالية بغية الوصوؿ إٔب ا٥بدؼ النهائي، فجاءت ا٤برحلة السرية ُب بداية الدعوة، كاعتمد البحث عن ا١بماعة الٍب ٙبمل مشركع 
الدعوة أكال، كفق خطوات عملية لتحقيق ىذا ا٥بدؼ ا٤برحلي، فأحكم ا٥بدؼ أكال، ٍب ا٣بطة ثانيا، كمعرفة موقف العدك ثالثا، 

 .7ابعاكالتحرؾ ر 
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من بداية  ، كذلك2، حٌب جاءه األمر با١بهر هبا1استغرقت مدة السرية ُب الدعوة كاألتباع ثبلث سنواتب/مدة سرية الدعوة:
ٍنسىافى  خىلىقى  خىلىقى  ال ًذم رىبِّكى  بًاٍسمً  ]اقٍػرىأٍ  البعثة حْب نزلت عليو ُب الغار ـي[ كىرىبُّكى  اقٍػرىأٍ  عىلىقو  ًمنٍ  اإٍلً  نزكؿ قولو تعأب ]كىأىٍنًذرٍ إٔب  3اأٍلىٍكرى

 .4اأٍلىقٍػرىًبْبى[ عىًشّبىتىكى 

 ج/كيفية السرية

 عىًشّبىتىكى  من بداية البعثة إٔب نزكؿ قولو تعأب ]كىأىٍنًذرٍ  5سرية كفرديةالدعوة بدأت /السرية في كسائل الدعوة كطرقها: 8
، كٛبيزت 7أك ٗبن استجاب لو كأيب بكر الصديق رضي اهلل عنوبالدعوة بنفسو،  -صلى اهلل عليو كسلم–، كقاـ النيب 6اأٍلىقٍػرىًبْبى[

، كٓب تكن الدعوة 8بالسرية ُب كل شيء، ُب كسائل الدعوة كاألتباع، كاعتمدت على االتصاؿ كاإلقناع الشخصي لبعض األفراد
وة، من أم طبقة كانت، موجهة لكل الناس، بل اعتمدكا على دعوة أشخاص ٧بددين ذكم قابلية كاستعداد لبلستجابة كقبوؿ الدع

من األحرار كالعبيد كالرجاؿ كالنساء كالشباب كالشيوخ كالفتياف، فالدعوة غّب معلنة إال ٤بن يهرجى انضمامو إليها، كاحملافظة التامة 
 .10ا، ما دامت الدعوة غريبة على معتقدات ا١باىلية، حٌب يؤمن هبا عدد يضحوف ُب سبيلها كتضمن استمرارى9على السرية التامة

 ثػيليثي  كىأىنىا رىأىيٍػتيًِب  لىقىدٍ  قىاؿى  أىبًيوً  عىنٍ  سىٍعدو  ٍبنً  عىاًمرً  عىنٍ ، ركل البخارم من األتباع سراُب ىذه ا٤برحلة أسلم من أسلم /سرية األتباع: 7
ـً  ٍسبلى  يكن ٓبك  ،إسبلمو ٱبفي كاف األمر ابتداء ُب أسلم كاف من أف فيو بكالسب ،اطبلعو ٕبسب ذلك قاؿ ، قاؿ ابن حجر:11اإٍلً

صلى اهلل عليو –تورية النيب ، ككاف السبب ُب ذلك 12حينئذ بعلمو اتصل كاف ما مقتضى على ذلك ٰبملك  ،أكلئك على اطلع
لىةو  عىلىى الن اسى  أىف   أىظينُّ  ا١بٍىاًىًلي ةً  ُب  كىأىنىا كيٍنتي  السُّلىًميُّ  عىبىسىةى  ٍبني  عىٍمريك قىاؿى  قىاؿى  أيمىامىةى  أىيب  عىنٍ ركل مسلم  و،أتباععن -كسلم  ضىبلى
 الل وً  رىسيوؿي  فىًإذىا عىلىٍيوً  فػىقىًدٍمتي  رىاًحلىًٍب  عىلىى فػىقىعىٍدتي  أىٍخبىارنا ٱبيٍربي  ٗبىك ةى  ًبرىجيلو  فىسىًمٍعتي  اأٍلىٍكثىافى  يػىٍعبيديكفى  كىىيمٍ  شىٍيءو  عىلىى لىٍيسيوا كىأىنػ هيمٍ 
 قىاؿى  نىيبي  كىمىا فػىقيٍلتي  نىيبي  أىنىا قىاؿى  أىٍنتى  مىا لىوي  فػىقيٍلتي  ٗبىك ةى  عىلىٍيوً  دىخىٍلتي  حىٌب   فػىتػىلىط ٍفتي  قػىٍوميوي  عىلىٍيوً  جيرىءىاءي  ميٍستىٍخًفينا مى كىسىل   عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى

ـً  ًبًصلىةً  أىٍرسىلىًِب  قىاؿى  أىٍرسىلىكى  شىٍيءو  كىبًأىمِّ  فػىقيٍلتي  الل وي  أىٍرسىلىًِب  ا  مىعىكى  فىمىنٍ  لىوي  قػيٍلتي  شىٍيءه  بًوً  ييٍشرىؾي  الى  الل وي  يػيوىح دى  كىأىفٍ  اأٍلىٍكثىافً  كىكىٍسرً  اأٍلىٍرحى
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ا عىلىى ؿه  بىٍكرو  أىبيو يػىٍومىًئذو  كىمىعىوي  قىاؿى  كىعىٍبده  حيري  قىاؿى  ىىذى ا يػىٍومىكى  ذىًلكى  تىٍستىًطيعي  الى  ًإن كى  قىاؿى  ميت ًبعيكى  ًإ٘بِّ  فػىقيٍلتي  بًوً  آمىنى  ٩ب نٍ  كىًببلى  أىالى  ىىذى
ٍعتى  فىًإذىا أىٍىًلكى  ًإٔبى  اٍرًجعٍ  كىلىًكنٍ  الن اسً  كىحىاؿى  حىإب  تػىرىل  ...1أىٍىًلي ًإٔبى  فىذىىىٍبتي  قىاؿى  فىٍأًتًِب  ظىهىٍرتي  قىدٍ  يب  ٠بًى

 كفار أذل من عليك ك٬باؼ ا٤بسلمْب شوكة لضعف ذلك تستطيع ال: -صلى اهلل عليو كسلم-لو النيب فقاؿقاؿ النوكم 
 . 2فأتِب ظهرت تعلمِب حٌب موضعك ُب اإلسبلـ على كاستمر قومك إٔب كارجع ،إسبلمك على فابق أجرؾ حصل قد كلكن ،قريش

، باسم أم شخص ٩بن أسلم معو، كال حٌب بعدد ا٤بسلمْب، بل استخدـ معو -صلى اهلل عليو كسلم-فلم ٱبربه النيب 
 ككُب عن األحرار ٕبر كعن العبيد بعبد، كٓب يعلمو باسم أحد منهم كال بعددىم.أسلوب التورية، 

أٜبر ا١بهد ُب ىذه ا٤برحلة عن إسبلـ خدٯبة بنت خويلد كأبوبكر الصديق كعلي بن أيب طالب كزيد بن دػ/أكؿ الناس إسالما: 
كالزبّب بن العواـ كعبد الرٞباف بن عوؼ كسعد بن  حارثة، كما ساىم أبوبكر ٔبهده ُب ىذه ا٤برحلة فأسلم على يده عثماف بن عفاف

 الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  رىأىٍيتي  يىاًسرو  ٍبني  عىم اري  قىاؿى  قىاؿى  ا٢بٍىاًرثً  ٍبنً  ٮبى اـً  عىنٍ كغّبىم، ركل البخارم  3أيب كقاص كطلحة بْب عبيد اهلل
بىٍكرو  كىأىبيو كىاٍمرىأىتىافً  أىٍعبيدو  ٟبىٍسىةي  ًإال   مىعىوي  كىمىا كىسىل مى  عىلىٍيوً 

 مؤب فهّبة بن كعامر حارثة بن كزيد ببلؿ فهم األعبد أما ، قاؿ ابن حجر:4
 كأبو ،كأعتقو بكر أبو فاشَباه اهلل ُب يعذب كاف ٩بن كاف أنو عركة طريق من الطربا٘ب كركل ،بكر أيب مع قدٲبا أسلم فإنو بكر أيب

 ا٣بامس كأما ،فأعتقو بكر أبو فاشَباه أمية فعذبو ببلؿ أسلم حْب أسلم أنو إسحاؽ ابن ذكر خلف بن أمية بن صفواف مؤب فكيهة
 كرثو كسلم عليو اهلل صلى النيب أف داكد بن اهلل عبد عن"  الصحابة كتاب"  ُب السكن ابن ذكر فقد ،بشقراف يفسر أف فيحتمل

 كانوا الثبلثة فإف أبوه منهم يكوف أف ينبغي ككاف ،٧بتمل كىو ياسر بن عمار فكيهة أيب بدؿ بعضال كذكر ،أٲبن كأـ ىو أبيو من
 أـ كاألخرل فخدٯبة ا٤برأتاف كأما ،فماتت ٕبربة قلبها ُب جهل أبو طعنها اإلسبلـ ُب استشهدت من أكؿ كأمو اهلل ُب يعذب ٩بن
 فقد كإال ،إسبلمو أظهر ٩بن بذلك عمار مراد كلكن ،مطلقا األحرار من أسلم من أكؿ بكر أبا أف ا٢بديث ىذا كُب ،٠بية أك أٲبن
ـً  عىنٍ ، كركل مسلم 5أقارهبم من ٱبفونو كانوا لكنهم أسلم ٩بن ٝباعة حينئذ كاف ا  كىالى  نػىزىلىتٍ  ُب   سىٍعدو  عىنٍ  أىبًيوً  عىنٍ  شيرىٍيحو  ٍبنً  اٍلًمٍقدى
اةً  رىبػ هيمٍ  يىٍدعيوفى  ال ًذينى  تىٍطريدٍ  ءً  تيٍد٘ب  لىوي  قىاليوا اٍلميٍشرًكيوفى  كىكىافى  ًمنػٍهيمٍ  مىٍسعيودو  كىاٍبني  أىنىا ًست ةو  ُب  نػىزىلىتٍ  قىاؿى  كىاٍلعىًشيِّ  بًاٍلغىدى ىىؤيالى

6. 

كانتشر اإلسبلـ بن أفراد قبلئل من بطوف كفركع شٌب، كلعل ىذا االنفتاح ا٤بتوازف على ا١بميع، أعاف ُب انتشار اإلسبلـ ُب  
فظات متصلة بالعصبية، فأبوبكر الصديق من تيم، كعثماف بن عفاف من بِب أمية، كالزبّب بن العواـ العشائر القرشية العديدة دكف ٙب

من بِب أسد كمصعب بن عمّب من بِب عبد الدار، كعلي بن أيب طالب من بِب ىاشم، كعثماف بن مضعوف من بِب ٝبح، كمنهم 

                                                           
 1373:كتاب:صبلة ا٤بسافر كقصرىا، باب:إسبلـ عمرك بن عبسة، رقم:صحيح مسلم- 1
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 19-18منّب الغضباف:ا٤بنهج ا٢بركي للسّبة النبوية، ص- 3
 3387صحيح البخارم:كتاب ا٤بناقب، باب: قوؿ النيب لو كنت متخذا خليبل، رقم:- 4
 29، ص7فتح البارم، ج - 5
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ن مسعود، فكاف كاضحا من أكؿ كىلة، أف اإلسبلـ ليس خاصا كزيد بن حارثة كعبد اهلل ب ياسرمن ٓب يكونوا قرشيْب كعمار بن 
 .1ٗبكة كقريش

، من أصحاب مكاـر األخبلؽ كا٤بضطهدين من -صلى اهلل عليو كسلم-ككاف ا٤بستجيبوف األكائل لدعوة رسوؿ اهلل 
د من الرجاؿ كالنساء ٩بن ، يدعوا إٔب اإلسبلـ كل من كثق بعقلو، حٌب أسلم عد-صلى اهلل عليو كسلم-، فكاف رسوؿ اهلل2النساء

 .3عيرفوا برجحاف الرأم كسبلمة النفس

صلى اهلل عليو كسلم، أف يبدأ الدعوة بسرية كتكتم، كأف ال يلقي هبا إال من يغلب على ظنو أنو -كقد أ٥بم اهلل تعأب رسولو 
سباب الظاىرة، على أف ال يذىب اإلنساف سيؤمن هبا، تعليما للدعاة من بعده كإرشادا ٥بم إٔب مشركعية األخذ با٢بيطة كا٢بذر كاأل

ُب التمسك هبذه األسباب مذىبا يعطيها معُب التأثّب كالفعالية ُب تصوره كتفكّبه، ألف ىذا يتناَب مع طبيعة الدعوة إٔب اإلسبلـ، 
عوة اإلسبلمية ُب  فكاف أسلوبو ُب الدعوة ُب ىذه الفَبة من قبيل السياسة الشرعية بوصف كونو إماما، كلذلك ٯبوز ألصحاب الد

كل عصر، أف يستعملوا ا٤بركنة ُب كيفية الدعوة، من حيث التكتم كا١بهر أك اللْب كالقوة، حسبما يقتضيو الظرؼ، كحاؿ العصر 
 .4الذم يعيشوف فيو

 ثالثا:محتول الدعوة ككسائلها في ىذه المرحلة

 أىف   أىظينُّ  ا١بٍىاًىًلي ةً  ُب  كىأىنىا كيٍنتي  السُّلىًميُّ  عىبىسىةى  ٍبني  عىٍمريك قىاؿى  قىاؿى  أيمىامىةى  أىيب  عىنٍ ركل مسلم أ/محتول ما كاف يدعو الناس إليو: 
لىةو  عىلىى الن اسى   عىلىٍيوً  فػىقىًدٍمتي  رىاًحلىًٍب  عىلىى فػىقىعىٍدتي  أىٍخبىارنا ٱبيٍربي  ٗبىك ةى  ًبرىجيلو  فىسىًمٍعتي  اأٍلىٍكثىافى  يػىٍعبيديكفى  كىىيمٍ  شىٍيءو  عىلىى لىٍيسيوا كىأىنػ هيمٍ  ضىبلى

 نىيبي  أىنىا قىاؿى  أىٍنتى  مىا لىوي  فػىقيٍلتي  ٗبىك ةى  عىلىٍيوً  دىخىٍلتي  حىٌب   فػىتػىلىط ٍفتي  قػىٍوميوي  عىلىٍيوً  جيرىءىاءي  ميٍستىٍخًفينا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فىًإذىا
اـً  ًبًصلىةً  أىٍرسىلىًِب  قىاؿى  أىٍرسىلىكى  شىٍيءو  كىبًأىمِّ  فػىقيٍلتي  الل وي  ٍرسىلىًِب أى  قىاؿى  نىيبي  كىمىا فػىقيٍلتي   شىٍيءه  بًوً  ييٍشرىؾي  الى  الل وي  يػيوىح دى  كىأىفٍ  اأٍلىٍكثىافً  كىكىٍسرً  اأٍلىٍرحى
ا عىلىى مىعىكى  فىمىنٍ  لىوي  قػيٍلتي  كىعىٍبده  حيري  قىاؿى  ىىذى

يدعوا الناس للتصديق بنبوتو كتوحيد اهلل  -عليو كسلمصلى اهلل -...، فكاف رسوؿ اهلل5
 تعأب كعدـ اإلشراؾ كصلة األرحاـ.

 عىلىٍيوً  آمىنى  ًمٍثلوي  مىا أيٍعًطيى  ًإال   نىيبي  اأٍلىنًٍبيىاءً  ًمنٍ  مىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  قىاؿى  قىاؿى  ىيرىيٍػرىةى  أىيب  ركل البخارم عىنٍ ب/القرآف الكريم:
اهي  كىٍحينا أيكتًيتي  ال ًذم كىافى  كىًإ٭ب ىا اٍلبىشىري  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  تىابًعنا أىٍكثػىرىىيمٍ  أىكيوفى  أىفٍ  فىأىٍرجيو ًإٕبى   الل وي  أىٍكحى

 أف على داؿ ىذا ، قاؿ ابن حجر:6
 أكثر أك آية أعطى نيب كل أف ا٤بعُبك  ،ا٤بعاندة على أصر من يضره كال ،بصدقو شاىدىا من إٲباف تقتضي معجزة من لو بد ال النيب

                                                           
1
 133-132أكـر ضياء العمرم:السّبة النبوية الصحيحة، ص - 

 246األساس ُب السنة، ص :سعيد حول- 2
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٘بد  قد ولكن ،نفسو عن دفعو يستطيع ال ٕبيث عليو مغلوبا بذلك يؤمن أم ،ألجلها بو يؤمن أف البشر من يشاىدىا من شأف من
 ،الواضح اإلعجاز من عليو اشتمل ٤با القرآف كىو ،علي أنزؿ الذم الوحيىي نفسو  هبا ٙبديت الٍب معجزٌب إفك  ،يعاندك  ٯبحدمن 

 ،قومو هبا ٙبدل غّبه بعينها يعطها ٓب بو خاصة معجزة أعطي نيب كل ألف ،غّبه دكف هبا اختص الٍب العظمى ا٤بعجزة اأهن ا٤برادك 
 يصنع ما صورة على بالعصا موسى فجاءه فرعوف عند فاشيا السحر كاف كما قومو ٢باؿ مناسبة تقع نيب كل معجزة ككانت
 األطباء لكوف كاألبرص األكمو كإبراء ا٤بوتى عيسى إحياء ككذلك ،لغّبه بعينو ذلك يقع كٓب ،صنعوا ما تلقفت لكنها السحرة

 بعث الذين العرب كاف ٤با ك٥بذا ،إليو قدرُتم تصل ٓب ٗبا عملهم جنس من فأتاىم ،الظهور غاية ُب الزماف ذلك ُب كانوا كا٢بكماء
 كقيل ،ذلك على يقدركا فلم مثلو بسورة يأتوا أف ٙبداىم الذم بالقرآف جاءىم الببلغة من الغاية ُب كسلم عليو اهلل صلى النيب فيهم
 ،القيامة يـو إٔب مستمرة القرآف معجزةأف ك  ،حضرىا من إال يشاىدىا فلم أعصارىم بانقراض انقرضت األنبياء معجزات أف ا٤براد

 يدؿ سيكوف أنو بو أخرب ٩با شيء فيو كيظهر إال األعصار من عصر ٲبر فبل ،با٤بغيبات كإخباره كببلغتو أسلوبو ُب للعادة كخرقو
 القرآف معجزةبينما جاءت  ،موسى كعصا صاّب كناقة باألبصار تشاىد حسية كانت معجزات االنبياء السابقةك  ،دعواه صحة على

 يشاىد كالذم ،مشاىده بانقراض ينقرض الرأس بعْب يشاىد الذم ألف ،أكثر ألجلها يتبعو من فيكوفال بالبصر،  بالبصّبة تشاىد
 كا٢بجة الدعوة على شتمالوكا نفعو كعمـو فائدتو لكثرة مستمرة القرآف معجزةف ه،بعد جاء من كل يشاىده باؽ العقل بعْب

: أشياء أربعة ُب القرآف إعجاز بعضهم ٝبع كقد ،سيوجد كمن كجد كمن غاب كمن حضر من نفعو فعم ،سيكوف ٗبا كاإلخبار
 العرب من الببلغة أىل كبلـ ألساليب ا٤بخالف كأسلوبو سياقو صورة ثانيهاك  ،كالببلغة اإلٯباز مع كلمو كالتئاـ تأليفو حسن أحدىا
 العجز على ٥بم كتقريعو ذلك ٙبصيل على دكاعيهم توفر مع مثلو بشيء اإلتياف إٔب يهتدكا كٓب عقو٥بم فيو حارت حٌب كنثرا نظما
 النادر إال بعضو منو يعلم ال كاف ٩با الداثرة كالشرائع السالفة األمم أحواؿ من مضى عما اإلخبار من عليو اشتمل ما ثالثهاك  ،عنو
 األربعة ىذه غّب كمن ،بعده كبعضها النبوم العصر ُب بعضها كقع الٍب الكوائن من سيأٌب ٗبا اإلخبار رابعهاك  ،الكتاب أىل من

 الركعة كمنها ،ا٤بوت اليهود كتمِب ،تكذيبو على دكاعيهم توفر مع عنها فعجزكا يفعلوهنا ال أهنم قضايا ُب قـو بتعجيز كردت آيات
 ال باقية آية أنو كمنها ،كلذاذة طراكة إال التكرار بكثرة يزداد كال ٲبجو ال كسامعو ترداده من ٲبل ال قارئو أف كمنها ،لسامعو ٙبصل الٍب

 .1فوائدىا تنتهي كال عجائبها تنقضي ال كمعارؼ لعلـو ٝبعو كمنها ،الدنيا بقيت ما تعدـ

، ككاف يدعوا بو 2دعوتو، كبو ريب من استجاب لو كبو علمهم كبو كاجو كجابو -صلى اهلل عليو كسلم-كالقرآف بو بدأ النيب 
 كإليو يقرأه على كل من رأل فيو مبلمح إجابتو، كيعلمو ألتباعو كيأمرىم بكاتبتو كقراءتو حسب نزكلو.

                                                           
 7، ص9ج] ،البارم فتحالعسقبل٘ب: حجر  ابن - 1
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43 
 

صلى اهلل عليو -ككاف النيب، 1كقد فرضت الصبلة ُب البداية ركعتْب ُب الصباح كركعتْب ُب ا٤بساء، مع قياـ الليلة: ج/الصال
يعلم أصحابو الصبلة كٰبثهم عليها، ككاف إذا حضر كقتها خرج إٔب شعاب مكة ٗبن معو مستخفيا، فيصلي فيها -كيسلم

 .2الصلوات

لف منذ البداية باإلنذار كالصبلة كالطهارة كالتوحيد كالصرب ك٘بنب األكثاف، ىذه كي حلة: د/كسائل التربية كالتكوين في ىذه المر 
كاف ا٤بؤمنوف ُب ابتداء اإلسبلـ كىم ٗبكة مأمورين بالصبلة كالزكاة كإف  ، قاؿ ابن كثّب:3ىي التكاليف الٍب جاءت ُب ىذه ا٤برحلة

م، ككانوا مأمورين بالصفح كالعفو عن ا٤بشركْب كالصرب إٔب حْب، ككانوا ٓب تكن ذات النصب، ككانوا مأمورين ٗبواساة الفقراء منه
 .4يتحرقوف كيودكف لو أمركا بالقتاؿ ليشتفوا من أعدائهم

ُب ىذه ا٤برحلة إٔب بناء العقيدة السليمة ُب نفوس أتباعو، -صلى اهلل عليو كسلم-عمد النيب/بناء العقيدة الصحيحة كالسليمة: 8
ىي الٍب تضمن الثبات على ا٢بق كٙبمل التضحيات ُب سبيلو عند الطلب، فطبقة العشرة ا٤ببشركف با١بنة ىي بشكل ىادئ، ألهنا 

الٍب كونت جيل القيادة للمجتمع الراشد، كىذه النواة ىي الٍب ٞبلت فيما بعد عبء الدعوة لئلسبلـ كٙبملت عبء ا٤بواجهة 
 .5الكربل مع أعداء الدين كالدعوة

 6كقراءة القرآف كالذكر كالفكر كقياـ الليل كتتلخص العبادة ُب الصبلة/سائر العبادات: 7

 .7صنامهم كتنظيماُتمأكٛبثل ُب مقاطعة عبادات الوثنيْب كذبائحهم كنصبهم ك ىػ/التمايز: 

كانت قريش ُب مكة ال ُتتم باألمور، طا٤با أف ا٤بسلمْب ال يتعرضوف لعقائدىم ك/موقف قريش من الدعوة في ىذه المرحلة: 
كأصنامهم، فلم تعرم أم اىتماـ هبؤالء، الذين اعتزلوا عبادة األصناـ، قبل أف يعلنوا موقفهم منها، كطا٤با أهنم منكفئوف على دكاُتم 

ىذه ا٤برحلة بينهم كبْب  ا٤بسلمْب، ألف الدعوة ٓب تكن معلنة  مكتفوف بأنفسهم ال يتدخلوف ُب شؤكف ا٢بياة، فلم يقع أم صداـ ُب
أصبل، كال يتدخل ا٤بسلموف ُب شؤكف غّبىم بنقد أك مواجهة أك ٨بالفة ظاىرة، كىذا من نتائج احملافظة التامة على السرية ُب الدعوة 

 .8كاألتباع

 ة[من البعث6-4المرحلة الثانية:خصائص كمميزات الدعوة في ىذه المرحلة]
                                                           

1
 214، صا٤بصدر نفسو - 

 23للسّبة النبوية، صمنّب الغضباف:ا٤بنهج ا٢بركي - 2

3
 214ساس ُب السنة، صسعيد حول:األ - 

 211، ص2من سورة النساء، ج 77تفسّب ابن كثّب: اآلية  - 4

 26-25منّب الغضباف:ا٤بنهج ا٢بركي للسّبة النبوية، ص- 5

6
 214، صرجع السابقسعيد حول:ا٤ب - 

 27منّب الغضباف:ا٤بنهج ا٢بركي للسّبة النبوية، ص - 7
 25-24الغضباف:ا٤بنهج ا٢بركي للسّبة النبوية، صمنّب  - 8



44 
 

 أكال:الجهر بالدعوة كسرية األتباع

من الدعوة كبداية  2لتنهي مرحلة السرية نزلت، 1اأٍلىقٍػرىًبْبى[ عىًشّبىتىكى  نزكؿ قولو تعأب ]كىأىٍنًذرٍ بدأت ىذه ا٤برحلة بأ/الجهر بالدعوة: 
هيمىا الل وي  رىًضيى  عىب اسو  اٍبنً  عىنٍ مرحلة جديدة، ركل البخارم   عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  صىًعدى  اأٍلىقٍػرىًبْبى  عىًشّبىتىكى  كىأىٍنًذرٍ  نػىزىلىتٍ  لىم ا قىاؿى  عىنػٍ

 أىٍرسىلى  ٱبىٍريجى  أىفٍ  يىٍستىًطعٍ  ٓبىٍ  ًإذىا الر جيلي  فىجىعىلى  اٍجتىمىعيوا حىٌب   قػيرىٍيشو  لًبيطيوفً  عىًدم   بىًِب  يىا ًفٍهرو  بىًِب  يىا يػينىاًدم فىجىعىلى  الص فىا عىلىى كىسىل مى 
اءى  ىيوى  مىا لًيػىٍنظيرى  رىسيوالن  ًقي   أىكيٍنتيمٍ  عىلىٍيكيمٍ  تيًغّبى  أىفٍ  تيرًيدي  بًاٍلوىاًدم خىٍيبلن  أىف   أىٍخبػىٍرتيكيمٍ  لىوٍ  أىرىأىيٍػتىكيمٍ  فػىقىاؿى  كىقػيرىٍيشه  ٥بىىبو  أىبيو فىجى  نػىعىمٍ  قىاليوا ميصىدِّ

ابو  يىدىمٍ  بػىٍْبى  لىكيمٍ  نىًذيره  فىًإ٘بِّ  قىاؿى  ًصٍدقنا ًإال   عىلىٍيكى  جىر بٍػنىا مىا ا اٍليػىٍوـً  سىائًرى  لىكى  تػىبًّا ٥بىىبو  أىبيو فػىقىاؿى  شىًديدو  عىذى  تػىب تٍ  فػىنػىزىلىتٍ  ٝبىىٍعتػىنىا أى٥ًبىذى
ا  .3كىسىبى  كىمىا مىاليوي  عىٍنوي  أىٍغُبى  مىا كىتىب   ٥بىىبو  أىيب  يىدى

 على حديث كُب رجبل كأربعوف ٟبسة يومئذ كىم كا٤بطلب ىاشم بِب على الدعوة قصر أنو الواقدم كعندقاؿ ابن حجر:
 كٞبزة طالب أبو عمومتو كفيو ،ينقصوف أك رجبل يزيدكف أربعوف حينئذ كانوا أهنم الدالئل ُب كالبيهقي كالطربم إسحاؽ بن عند

 كفضلت كشربوا ذلك من أكلوا ا١بميع كأف لنب كقعب ثريد على شاة ٥بم صنع أنو الزيادة من على حديث كُب ،٥بب كأبو كالعباس
  .4كاآلخرة الدنيا ٖبّب جئتكم قد إ٘ب بو جئتكم ٩با بأفضل قومو جاء العرب من شابا أعلم ما علي حديث ُب ككقع ،فضلة

األىل كاألقارب كمنها تتبْب مسؤكلية ا٤بسلم عن أىلو كمن يلوذكف بو من ذكم قرباه، كالقياـ ٕبق ىذه ا٤بسؤكلية، فخصص 
بضركرة اإلنذار كالتبليغ، بعد أمر بعمـو التبليغ كا١بهر بو، كىذه الدرجة من ا٤بسؤكلية يشَبؾ ُب ضركرة ٙبمل أعبائها كل مسلم 

 .5صاحب أسرة أك قرىب، كليس ىناؾ اختبلؼ بْب دعوة الرسوؿ ُب قومو كدعوة ا٤بسلم ُب أسرتو بْب أقاربو

٩با يدؿ على أف ا٤بسلمْب كانوا متكتمْب ُب أمر إسبلمهم، أف ي دار األرقم بن أبي األرقم: ب/االجتماع السرم باألتباع ف
 أىبيو قىاؿى  ركل قصة إسبلمو البخارم، فلم ٲبنعو من ذلك أمر أبا ذر بكتم إسبلمو لكنو أصر على إظهاره-صلى اهلل عليو كسلم-النيب
ـً  ٍخربيكيمٍ أي  أىالى  عىب اسو  اٍبني  لىنىا قىاؿى  قىاؿى  ٝبىٍرىةى   خىرىجى  قىدٍ  رىجيبلن  أىف   فػىبػىلىغىنىا ًغفىارو  ًمنٍ  رىجيبلن  كيٍنتي  ذىر   أىبيو قىاؿى  قىاؿى  بػىلىى قػيٍلنىا قىاؿى  ذىر   أىيب  بًًإٍسبلى
ا ًإٔبى  اٍنطىًلقٍ  أًلىًخي فػىقيٍلتي  نىيبي  أىن وي  يػىٍزعيمي  ٗبىك ةى  ًهً  كىأًٍتًِب  كىلٍِّموي  الر جيلً  ىىذى  رىأىٍيتي  لىقىدٍ  كىالل وً  فػىقىاؿى  ًعٍندىؾى  مىا فػىقيٍلتي  رىجىعى  ٍبي   فػىلىًقيىوي  فىاٍنطىلىقى  ٖبىربى
 أىفٍ  كىأىٍكرىهي  أىٍعرًفيوي  الى  فىجىعىٍلتي  مىك ةى  ًإٔبى  أىقٍػبػىٍلتي  ٍبي   كىعىصنا ًجرىابنا فىأىخىٍذتي  ا٣بٍىربىً  ًمنٍ  تىٍشًفًِب  ٓبىٍ  لىوي  فػىقيٍلتي  الش رِّ  عىنٍ  كىيػىنػٍهىى بًا٣بٍىٍّبً  يىٍأميري  رىجيبلن 
ـى  مىاءً  ًمنٍ  كىأىٍشرىبي  عىٍنوي  أىٍسأىؿى  أىف   فػىقىاؿى  عىًليي  يب  فىمىر   قىاؿى  اٍلمىٍسًجدً  ُب  كىأىكيوفي  زىٍمزى ٍنزًؿً  ًإٔبى  فىاٍنطىًلقٍ  قىاؿى  نػىعىمٍ  قػيٍلتي  قىاؿى  غىرًيبه  الر جيلى  كى  اٍلمى

 قىاؿى  ًبشىٍيءو  عىٍنوي  ٱبيٍربي٘ب  أىحىده  كىلىٍيسى  عىٍنوي  أًلىٍسأىؿى  اٍلمىٍسًجدً  ًإٔبى  غىدىٍكتي  أىٍصبىٍحتي  فػىلىم ا أيٍخربيهي  كىالى  شىٍيءو  عىنٍ  يىٍسأىليًِب  الى  مىعىوي  فىاٍنطىلىٍقتي  قىاؿى 
ًذهً  أىٍقدىمىكى  كىمىا أىٍمريؾى  مىا فػىقىاؿى  قىاؿى  مىًعي اٍنطىًلقٍ  قىاؿى  الى  قػيٍلتي  قىاؿى  دي بػىعٍ  مىٍنزًلىوي  يػىٍعًرؼي  لًلر جيلً  نىاؿى  أىمىا فػىقىاؿى  عىًليي  يب  فىمىر   ةى  ىى  قىاؿى  اٍلبػىٍلدى
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تىٍمتى  ًإفٍ  لىوي  قػيٍلتي  وي  أىًخي فىأىٍرسىٍلتي  نىيبي  أىن وي  يػىٍزعيمي  رىجيله  ىينىا ىىا خىرىجى  قىدٍ  أىن وي  بػىلىغىنىا لىوي  قػيٍلتي  قىاؿى  أىفٍػعىلي  فىًإ٘بِّ  قىاؿى  أىٍخبػىٍرتيكى  عىلىي   كى  لًييكىلِّمى
ا رىشىٍدتى  قىدٍ  ًإن كى  أىمىا لىوي  فػىقىاؿى  أىٍلقىاهي  أىفٍ  فىأىرىٍدتي  ا٣بٍىربىً  ًمنٍ  يىٍشًفًِب  كىٓبىٍ  فػىرىجىعى   رىأىٍيتي  ًإفٍ  فىًإ٘بِّ  أىٍدخيلي  حىٍيثي  اٍدخيلٍ  فىات ًبٍعًِب  إًلىٍيوً  كىٍجًهي ىىذى
ا  صىل ى الن يبِّ  عىلىى مىعىوي  كىدىخىٍلتي  دىخىلى  حىٌب   مىعىوي  كىمىضىٍيتي  فىمىضىى أىٍنتى  كىاٍمضً  نػىٍعًلي أيٍصًلحي  كىأى٘بِّ  ا٢بٍىاًئطً  ًإٔبى  قيٍمتي  عىلىٍيكى  أىخىافيوي  أىحىدن
ـى  عىلىي   اٍعًرضٍ  لىوي  فػىقيٍلتي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  ٍسبلى ا اٍكتيمٍ  ذىر   أىبىا يىا ٕب  فػىقىاؿى  مىكىا٘ب  تي فىأىٍسلىمٍ  فػىعىرىضىوي  اإٍلً  فىًإذىا بػىلىًدؾى  ًإٔبى  كىاٍرًجعٍ  اأٍلىٍمرى  ىىذى

ىٍصريخىن   بًا٢بٍىقِّ  بػىعىثىكى  كىال ًذم فػىقيٍلتي  فىأىٍقًبلٍ  ظيهيورينىا بػىلىغىكى   ًإ٘بِّ  قػيرىٍيشو  مىٍعشىرى  يىا فػىقىاؿى  ًفيوً  كىقػيرىٍيشه  اٍلمىٍسًجدً  ًإٔبى  فىجىاءى  أىٍظهيرًًىمٍ  بػىٍْبى  هًبىا ألى
ا أىف   كىأىٍشهىدي  الل وي  ًإال   إًلىوى  الى  أىفٍ  أىٍشهىدي  ا ًإٔبى  قيوميوا فػىقىاليوا كىرىسيوليوي  عىٍبديهي  ٧بيىم دن  فىأىكىب   اٍلعىب اسي  فىأىٍدرىكىًِب  أًلىميوتى  فىضيرًٍبتي  فػىقىاميوا الص اًبئً  ىىذى
 رىجىٍعتي  اٍلغىدى  أىٍصبىٍحتي  أىفٍ  فػىلىم ا عىِبِّ  فىأىقٍػلىعيوا ًغفىارى  عىلىى كى٩بىىرُّكيمٍ  كىمىٍتجىريكيمٍ  ًغفىارى  ًمنٍ  رىجيبلن  تػىٍقتػيليوفى  كىيٍػلىكيمٍ  فػىقىاؿى  عىلىٍيًهمٍ  أىقٍػبىلى  ٍبي   عىلىي  

ا ًإٔبى  قيوميوا فػىقىاليوا بًاأٍلىٍمسً  قػيٍلتي  مىا ًمٍثلى  فػىقيٍلتي   ًمٍثلى  كىقىاؿى  عىلىي   فىأىكىب   اٍلعىب اسي  كىأىٍدرىكىًِب  بًاأٍلىٍمسً  صيًنعى  مىا ًمٍثلى  يب  فىصيًنعى  الص اًبئً  ىىذى
ا فىكىافى  قىاؿى  بًاأٍلىٍمسً  مىقىالىًتوً  ـً  أىك ؿى  ىىذى  .الل وي  رىًٞبىوي  ذىر   أىيب  ًإٍسبلى

، كىو دليل على أف إسبلمو جاء 1للمسلمْب ككاف إسبلمو ُب ا٤برحلة الٍب أظهرت فيها قريش جرأُتا على اإلسبلـ كآذىا 
يكوف بعد  -صلى اهلل عليو كسلم–ُب مرحلة ا١بهر بالدعوة كسرية األتباع كلذلك أمره بإخفاء إسبلمو، كما أف ٠باعو ٖبرب النيب 
إسبلـ من ٓب يعلم ، كبقي إخفاء 2جهره بالدعوة كليس ُب ا٤برحلة السابقة، كُب ىذه ا٤برحلة أعلن أمر الدين كانتهى أمر إخفائو

 بإسبلمو.

كما دؿ على السرية التامة ُب إخفاء ا٤بسلمْب بعضهم لبعض، فإف علي رضي اهلل عنو أمر أبا ذر باتباعو كمراقتو من بعيد  
 .3بأتباعو، كأشار عليو بالتمويو ُب حالة اكتشاؼ أمره -صلى اهلل عليو كسلم-إٔب غاية ا٤بكاف السرم الذم ٱبتفي فيو النيب

كاف ال ٱبرب أحدا ٩بن أسلم حديثا ٗبن   -صلى اهلل عليو كسلم–دؿ حديث عمرك بن عبسة السلمي على أف النيب كما 
لىةو  عىلىى الن اسى  أىف   أىظينُّ  ا١بٍىاًىًلي ةً  ُب  كىأىنىا كيٍنتي  السُّلىًميُّ  عىبىسىةى  ٍبني  عىٍمريك قىاؿى  قىاؿى  أيمىامىةى  أىيب  عىنٍ أسلم قبلو، ركل مسلم   كىأىنػ هيمٍ  ضىبلى

 الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فىًإذىا عىلىٍيوً  فػىقىًدٍمتي  رىاًحلىًٍب  عىلىى فػىقىعىٍدتي  أىٍخبىارنا ٱبيٍربي  ٗبىك ةى  ًبرىجيلو  فىسىًمٍعتي  اأٍلىٍكثىافى  يػىٍعبيديكفى  كىىيمٍ  شىٍيءو  عىلىى لىٍيسيوا
 الل وي  أىٍرسىلىًِب  قىاؿى  نىيبي  كىمىا فػىقيٍلتي  نىيبي  أىنىا قىاؿى  أىٍنتى  مىا لىوي  فػىقيٍلتي  ٗبىك ةى  عىلىٍيوً  دىخىٍلتي  حىٌب   فػىتػىلىط ٍفتي  قػىٍوميوي  عىلىٍيوً  جيرىءىاءي  ميٍستىٍخًفينا كىسىل مى  عىلىٍيوً 

ـً  ًبًصلىةً  أىٍرسىلىًِب  قىاؿى  أىٍرسىلىكى  شىٍيءو  كىبًأىمِّ  فػىقيٍلتي  ا ا عىلىى مىعىكى  فىمىنٍ  لىوي  قػيٍلتي  شىٍيءه  بًوً  ييٍشرىؾي  الى  الل وي  يػيوىح دى  كىأىفٍ  اأٍلىٍكثىافً  كىكىٍسرً  اأٍلىٍرحى  ىىذى
ؿه  بىٍكرو  أىبيو يػىٍومىًئذو  كىمىعىوي  قىاؿى  كىعىٍبده  حيري  قىاؿى  ا يػىٍومىكى  ذىًلكى  تىٍستىًطيعي  الى  ًإن كى  قىاؿى  ميت ًبعيكى  ًإ٘بِّ  فػىقيٍلتي  بًوً  آمىنى  ٩ب نٍ  كىًببلى  حىإب  تػىرىل أىالى  ىىذى

ٍعتى  فىًإذىا أىٍىًلكى  ًإٔبى  اٍرًجعٍ  كىلىًكنٍ  الن اسً  كىحىاؿى   ...4أىٍىًلي ًإٔبى  فىذىىىٍبتي  قىاؿى  فىٍأًتًِب  ظىهىٍرتي  قىدٍ  يب  ٠بًى
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 ا٤بسلمْب شوكة لضعف ذلك تستطيع ال: فقاؿ ،معك كإقامٍب ىنا اإلسبلـ إظهار على متبعك إ٘ب: لو قلتقاؿ النوكم: 
 ُب اإلسبلـ على كاستمر قومك إٔب كارجع ،إسبلمك على فابق أجرؾ حصل قد كلكن ،قريش كفار أذل من عليك ك٬باؼ

، باسم أم شخص ٩بن أسلم معو، كال حٌب بعدد -صلى اهلل عليو كسلم-، فلم ٱبربه النيب1فأتِب ظهرت تعلمِب حٌب موضعك
 التورية، ككُب عن األحرار ٕبر كعن العبيد بعبد، كٓب يعلمو باسم أحد منهم.ا٤بسلمْب، بل استخدـ معو أسلوب 

ٱبفف من عدد األتباع كال يكدسهم ُب مكاف كاحد، فيأمر من لو مأكل يأكم إليو  -صلى اهلل عليو كسلم-ككاف النيب
هاجركا، ٚبفيفا على الدعوة من األعباء، بالعودة بعد إسبلمو إٔب قبيلتو، كما كزع سائر األتباع حيث أمرىم با٥بجرة إٔب ا٢ببشة ف

 .2كإبعاد ٥بم عن مواطن ا٣بطر كسَبا لقوُتم، كضماف للسرية كإعدادا للمستقبل، كضماف االستمرار ك٘بنب االستئصاؿ

، ككاف هبا 3ٯبتمع سرا ٗبن أسلم سرا ُب دار األرقم، كبقيت السرية قائمة ُب ىذه الدار-صلى اهلل عليو كسلم-ككاف النيب 
، فاختار ٥بم دار 4تلوا عليهم ما ينزؿ من القرآف، ٯبتمع هبم يوميا ليثبتهم كيزيدىم إٲبانا بدعوُتم كيعلمهم طرقها كأساليبها كآداهباي

، كىي القبيلة الٍب ٙبمل  األرقم بن أيب األرقم مركزا سريا مكانا بعيدا عن األعْب، ألف األرقم ٓب يكن معركفا بإسبلمو من بِب ٨بزـك
٤بعارضة للدعوة، كحٌب لو اكتشفوا أمر إسبلمو، فبل ٱبطر على با٥بم أف يكوف اللقاء ُب داره، ألف ذلك يعِب أنو كاف يتم ُب لواء ا

قلب صفوؼ العدك، ككاف األرقم فٌب عند إسبلمو ُب السادسة عشر من عمره، فبل ٱبطر على باؿ قريش أف تبحث ُب بيوت 
، فكاف اختيار ا٤بكاف غاية ُب ا٢بكمة 5ة قريش، كٓب تعرؼ إال بعد إسبلـ عمر بن ا٣بطابالفتياف، كبقيت الدار ٦بهولة على قياد

من الناحية األمنية، كٓب يسمع أبدا أف قريشا داٮبت يوما ىذا ا٤بركز ككشفت مكاف اللقاء، كأقصى ما كصلت إليو أف يكوف اللقاء 
 .6ُب دار عند الصفا

 .7ن أسلم مثل انكشاؼ إسبلـ أخت عمر بن ا٣بطاب كزكجها لعمرلكن قريش ما تلبث حٌب تكشف أمر إسبلـ م 

كيعلنها للناس، كٯبهر بأنو رسوؿ من  8ٯبهر بنبوتو -صلى اهلل عليو كسلم–كاف رسوؿ اهلل ج/ ما كاف يجهر بو في ىذه المرحلة: 
هر بقراءة القرآف كما جهر بتسفيو عقائد اهلل، كيدعوىم لعبادة اهلل كحده كترؾ األكثاف كصلة األرحاـ، كإظهار العبادة كالصبلة كٯب

 .2، كسائر ما كاف ٱبفيو ُب ا٤برحلة السابقة، فصار يدعوا الناس إٔب اإلسبلـ ٝباعيا رغم استمرار الدعوة الفردية أيضا1ا٤بشركْب
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لئلٲباف باهلل كنبذ يرتاد ا٤بواسم كأسواؽ العرب، كيدعو الناس  -صلى اهلل عليو كسلم-كاف الرسوؿد/طرؽ الدعوة ككسائلها: 
 مىنىاز٥بًًمٍ  ُب  الن اسى  يػىٍتبىعي  ًسًنْبى  عىٍشرى  ٗبىك ةى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  مىكىثى  قىاؿى  جىاًبرو  ركل اإلماـ أٞبد عىنٍ ، 3األصناـ كاألكثاف

 .4...ٗبًُبن  اٍلمىوىاًسمً  كىُب  كى٦بىىن ةى  بعيكىاظو 

 ُب حديث ىجرة ا٢ببشة -صلى اهلل عليو كسلم-ركل اإلماـ أٞبد عن أـ سلمة زكج النيبالدعوة في ىذه المرحلة:ثانيا:محتول 
وي  ال ًذم فىكىافى  قالت:... ل مى اًىًلي ةو  أىٍىلى  قػىٍومنا كين ا اٍلمىًلكي  أىيػُّهىا لىوي  فػىقىاؿى  طىاًلبو  أىيب  ٍبني  جىٍعفىري  كى ـى  نػىٍعبيدي  جى ٍيتىةى  كيلي كىنىأٍ  اأٍلىٍصنىا  كىنىٍأٌب  اٍلمى
ـى  كىنػىٍقطىعي  اٍلفىوىاًحشى  ا نىا الل وي  بػىعىثى  حىٌب   ذىًلكى  عىلىى فىكين ا الض ًعيفى  ًمن ا اٍلقىًومُّ  يىٍأكيلي  ا١بًٍوىارى  كىنيًسيءي  اأٍلىٍرحى  نىسىبىوي  نػىٍعًرؼي  ًمن ا رىسيوالن  إًلىيػٍ

هي  الل وً  ًإٔبى  فىدىعىانىا كىعىفىافىوي  كىأىمىانػىتىوي  كىًصٍدقىوي  هي  لًنػيوىحِّدى  ًبًصٍدًؽ  كىأىمىرىنىا كىاأٍلىٍكثىافً  ا٢بًٍجىارىةً  ًمنٍ  ديكنًوً  ًمنٍ  كىآبىاؤينىا ٫بىٍني  نػىٍعبيدي  كين ا مىا كى٬بىٍلىعى  كىنػىٍعبيدى
مىاءً  اٍلمىحىاًرـً  عىنٍ  كىاٍلكىفِّ  ا١بًٍوىارً  كىحيٍسنً  الر ًحمً  كىًصلىةً  اأٍلىمىانىةً  كىأىدىاءً  ا٢بٍىًديثً   اٍليىًتيمً  مىاؿى  كىأىٍكلً  الزُّكرً  كىقػىٍوؿً  اٍلفىوىاًحشً  عىنٍ  كىنػىهىانىا كىالدِّ
هي  الل وى  نػىٍعبيدى  أىفٍ  كىأىمىرىنىا اٍلميٍحصىنىةً  كىقىٍذؼً  ٍيئنا بًوً  نيٍشرًؾي  الى  كىٍحدى ةً  كىأىمىرىنىا شى ـً  كىالز كىاةً  بًالص بلى ـً  أيميورى  عىلىٍيوً  د دى فػىعى  قىاؿى  كىالصِّيىا ٍسبلى قٍػنىاهي  اإٍلً  فىصىد 

هي  الل وى  فػىعىبىٍدنىا بًوً  جىاءى  مىا عىلىى كىاتػ بػىٍعنىاهي  بًوً  كىآمىن ا ٍيئنا بًوً  نيٍشرًؾٍ  فػىلىمٍ  كىٍحدى ر ـى  مىا كىحىر ٍمنىا شى نىا حى ا لىنىا أىحىل   مىا كىأىٍحلىٍلنىا عىلىيػٍ نىا فػىعىدى  قػىٍومينىا عىلىيػٍ
بيونىا  كىظىلىميونىا قػىهىريكنىا فػىلىم ا ا٣بٍىبىاًئثً  ًمنٍ  نىٍستىًحلُّ  كين ا مىا نىٍستىًحل   كىأىفٍ  الل وً  ًعبىادىةً  ًمنٍ  اأٍلىٍكثىافً  ًعبىادىةً  ًإٔبى  لًيػىريدُّكنىا ًديًننىا عىنٍ  كىفػىتػىنيونىا فػىعىذ 
نىا كىشىقُّوا اليوا عىلىيػٍ نػىنىا كىحى نىا ًسوىاؾى  مىنٍ  عىلىى كىاٍختػىٍرنىاؾى  بػىلىًدؾى  ًإٔبى  خىرىٍجنىا اًديًننى  كىبػىٍْبى  بػىيػٍ ٍونىا ًجوىارًؾى  ُب  كىرىًغبػٍ ، فواضح 5ًعٍندىؾى  نيٍظلىمى  الى  أىفٍ  كىرىجى

من خبلؿ ىذا النص أف ىناؾ تشريعات فرضت ُب ىذه ا٤برحلة كالصبلة ركعتْب ُب الغداة كركعتْب ُب العشي، كالزكاة ٗبعُب الصدقة 
كليست ذات النصب، ألف تشريع الزكاة ذات النصب كاف ُب السنة الثانية بعد غزكة بدر، كالصـو ا٤بذكور ىنا أيضا غّب رمضاف، 

 عىاًئشىةى  عىنٍ الثانية قبل غزكة بدر الكربل، كإ٭با صـو التطوع كأياـ ٨بصوصة مثل يـو عاشوراء ركل البخارم  ألنو فرض ُب السنة
ا الل وي  رىًضىى  ـى  فػىلىم ا يىصيوميوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  كىكىافى  ا١بٍىاًىًلي ةً  ُب  قػيرىٍيشه  تىصيوميوي  عىاشيورىاءى  يػىٍوـي  كىافى : قىالىتٍ  عىنػٍهى ًدينىةى  قىًد  اٍلمى
ا ًبًصيىاًموً  كىأىمىرى  صىامىوي  يدعوا  -صلى اهلل عليو كسلم-، فكاف النيب6تػىرىكىو شىاءى  كىمىنٍ  صىامىوي  شىاءى  فىمىنٍ  عىاشيورىاءى  يػىٍوـى  تػىرىؾى  رىمىضىافي  فيًرضى  فػىلىم 

 الل وي  أىٍرسىلىًِب  قىاؿى  نىيبي  كىمىا فػىقيٍلتي  نىيبي  أىنىا قىاؿى  أىٍنتى  مىا لىوي  فػىقيٍلتي عبسة:  الناس إٕب ىذا كلو، باإلضافة إٔب ما جاء ُب حديث عمرك بن
ـً  ًبًصلىةً  أىٍرسىلىًِب  قىاؿى  أىٍرسىلىكى  شىٍيءو  كىبًأىمِّ  فػىقيٍلتي  ا  ...7شىٍيءه  بًوً  ييٍشرىؾي  الى  الل وي  يػيوىح دى  كىأىفٍ  اأٍلىٍكثىافً  كىكىٍسرً  اأٍلىٍرحى
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الشريف ما يثبت بو  1كاف يلقن أتباعو القرآف الكرٙب ُب دار األرقم بن أيب األرقم، كيسمعهم ا٢بديث النبومأ/القرآف الكريم: 
 أفئدُتم.

 ،ٙبديد غّب من الليل صبلة من بو األمر كقع كاف ما إال مفركضة صبلة اإلسراء قبل يكن ٓب أنو إٔب ٝباعة ذىبب/الصالة: 
 الليل صبلة أف العلم أىل بعض عن الشافعي كذكر ،بالعشي كركعتْب بالغداة ركعتْب مفركضة كانت الصبلة أف إٔب ا٢بريب كذىب
ةى  كىأىًقيميوا ًمٍنوي  تػىيىس رى  مىا فىاقٍػرىءيكا}:تعأب بقولو نسخت ٍب مفركضة كانت اةى  كىآتيوا الص بلى  الفرض فصار 2{حىسىننا قػىٍرضنا الل وى  كىأىٍقرًضيوا الز كى

 اهلل صلى فإنوكانت ُب الغداة كالعشي كما ُب ا٤برحلة األكٔب، ، كالذم يثبت أهنا  3ا٣بمس بالصلوات ذلك نسخ ٍب ،الليل بعض قياـ
 فيصح ال؟ أـ الصبلة من شيء ا٣بمس قبل افَبض ىل اختلف لكن أصحابو ككذلك ،قطعا يصلي اإلسراء قبل كاف كسلم عليو
 ٕبىٍمدً  كىسىبِّحٍ }) تعأب قولو فيو كا٢بجة ،غركهبا قبل كصبلة الشمس طلوع قبل صبلة كاف أكال الفرض إف: قاؿ من قوؿ ىذا على
 .5(4({39) اٍلغيريكبً  كىقػىٍبلى  الش ٍمسً  طيليوعً  قػىٍبلى  رىبِّكى 

حريصا -كسلمصلى اهلل عليو –أما صبلة الغداة فكانوا يصلوهنا أحيانا ُب الكعبة قبل أف تلتفتهم األنظار، ككاف رسوؿ اهلل 
على الصبلة ُب الكعبة، كإذا جاء كقت العصر تفرقوا ُب الشعاب مثُب كفرادل، يصلوف الضحى كالعصر ركعتْب ركعتْب، ُب مرحلة 

 .6البناء الشيء أكرب من الَبكيز على العبادة، فهي الٍب تصل القلب باهلل، كتعلو أكرب من احملنة كأعصى على الفتنة كأثبت على ا٢بق

 كاف يدعوا ُب ىذه ا٤برحلة كٯبهر بالوحدانية كالرسالة كٮبا ٧بور الدعوة، كٙبتوم على:يدعوا إليو في ىذه المرحلة:  ج/ما كاف

 اإلٲباف باهلل الواحد، كتعِب نقض عقيدة أىل ا١باىلية كلها-

 نبيا كرسوال -صلى اهلل عليو كسلم-اإلٲباف برسولو-

 اإلٲباف باليـو اآلخر-

من حيث األصل البشرم، كتعِب نقض أكرب قيم ا١باىلية الٍب تقـو على األسياد كالعبيد، كىو أكرب ما صدـ ا٤بساكاة بْب الناس -
 .7ا٤بؤل من قريش كغّبىا، أف يعتقدكا بأف مواليهم كعبيدىم من ا٤بمكن أف يكونوا خّبا منهم
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ة كالتعليم كالعبادة منذ السنوات األكٔب من البعثة، كانت دار األرقم مقرا سريا للدعوة كالَببي: د/التربية كالتعليم في ىذه المرحلة
 .1فأسلم فيها كتعلم كحفظ من القرآف كا٢بديث قـو كثّب حٌب ٠بيت دار اإلسبلـ

كاف ربع من أسلم من األكائل من النساء، كمعظم الشباب ا٤بتزكجْب أسلمت معهم ىػ/دكر المرأة في الدعوة في ىذه المرحلة: 
السرية دكف أف يدرم هبن أحد كحافظن على السر ككتمتو، فكانت ٔبانب الرجل أختا كزكجا كأما تعيش زكجاُتم، كعشن ا٤برحلة 

عشر ، ك٠بية أـ عمار بن ياسر الٍب استشهدت ٙبت التعذيب، كأ٠باء الٍب كاف عمرىا عند البعثة ، كأبرزىن خدٯبة بنت خويلد2ٮبو
خلق اهلل إسبلما امرأة كأكؿ شهيد ُب اإلسبلـ امرأة، فلم تكن ا٤برأة بعيدة سنوات، كيكفي أف يذكر تاريخ اإلسبلـ باعتزاز أف أكؿ 

عن ا٤بيداف، بل تكلفت بصرب كبطولة آالـ العذاب ُب سبيل اهلل، فالنهدية تلقت العذاب حٌب عميت ك٠بيت حٌب استشهدت 
 بكل بطولة. 3كفاطمة بنت ا٣بطاب دافعت عن زكجها

ضنت الدعوة كالداعية من أكؿ ٢بظة، ككضعت ثركُتا ٙبت تصرفو، كصربت على أما خدٯبة بنت خويلد فهي الٍب احت 
 .4كا٤بثبت -صلى اهلل عليو كسلم–ا٤بقاطعة كالفقر كىي سليلة الغُب كالثركة، ككاف ٥با موقف ا٤بواسي كا٤بشجع لرسوؿ اهلل 

كسلم بالدعوة إٔب اإلسبلـ، ُب قريش  صلى اهلل عليو–حينما صدع رسوؿ اهلل  ثالثا:موقف قريش من الدعوة في ىذه المرحلة:
اداتو عكعامة العرب، فاجأىم ٗبا ٓب يكونوا يتوقعونو أك يألفونو، كذلك كاضح ُب رد أيب ٥بب عليو، كُب اتفاؽ معظم زعمائهم على م

 .5كمقاكمتو

، ٍب اشتدت 6-اهلل عليو كسلم صلى-بدأت بعد ا١بهر بالدعوة مرحلة اإليذاء للمؤمنْب كلرسوؿ اهللأ/االضطهاد كالتنكيل باألتباع:
مقاكمة قريش للدعوة تدرٯبيا، ألف إعبلف الدعوة اقتضى من ا٤بسلمْب مواجهة ا٤بشركْب ٕبقائق التوحيد كفساد الشرؾ، ٩با جعل 

 ركل، 7كأصحابو، كاٚبذ األذل صورا شٌب من السب العلِب كالضرر ا٤بادم-صلى اهلل عليو كسلم-ا٤بشركوف يلحقوف األذل بالرسوؿ
مىوي  أىٍظهىرى  مىنٍ  أىك ؿى  كىافى  قىاؿى  مىٍسعيودو  ٍبنً  الل وً  عىٍبدً  ابن ماجة عىنٍ  بػٍعىةه  ًإٍسبلى  كىأيمُّوي  كىعىم اره  بىٍكرو  كىأىبيو كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  سى

ؿه  كىصيهىٍيبه  ٠بيىي ةي  ادي  كىًببلى نػىعىوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فىأىم ا كىاٍلًمٍقدى وً  الل وي  فىمى نػىعىوي  بىٍكرو  أىبيو كىأىم ا طىاًلبو  أىيب  ًبعىمِّ  كىأىم ا بًقىٍوًموً  الل وي  فىمى
ا الش ٍمسً  ُب  كىصىهىريكىيمٍ  ا٢بٍىًديدً  أىٍدرىاعى  كىأىٍلبىسيوىيمٍ  اٍلميٍشرًكيوفى  فىأىخىذىىيمٍ  سىائًريىيمٍ   ًإال   أىرىاديكا مىا عىلىى هيمٍ فقكىا كىقىدٍ  ًإال   أىحىدو  ًمنٍ  ًمنػٍهيمٍ  فىمى
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الن  افى  فىأىٍعطىٍوهي  فىأىخىذيكهي  قػىٍوًموً  عىلىى كىىىافى  الل وً  ُب  نػىٍفسيوي  عىلىٍيوً  ىىانىتٍ  فىًإن وي  ًببلى  ده أىحى  يػىقيوؿي  كىىيوى  مىك ةى  ًشعىابً  ُب  بًوً  يىطيوفيوفى  فىجىعىليوا اٍلًوٍلدى
 .اإلسبلـ بإظهار سبقوىم السبعة كىؤالء ا٤بشركْب أذل من خوفا إسبلمهم ٱبفوف كانوا أهنم ، أم1أىحىده 

كانكفأت كل قبيلة على أبنائها تعذهبم ألواف العذاب كصنوفو لتصرفهم عن الدين كتصدىم عنو، كما فعل أمية بن خلف 
أسلم مع أبيو كأمو فكاف أبو جهل كا٤بشركوف ٱبرجوهنم إٔب األبطح إذا ا١بمحي بببلؿ بن رباح، كعمار بن ياسر مؤب بِب ٨بزـك 

 .2ٞبيت الرمضاء فيعذبوهنم ٕبرىا، حٌب مات أبوه ٙبت التعذيب كطيعنت أمو برمح بصدرىا كاستشهدت

 الل وي  صىل ى ن يبُّ ال لىًقيى  مىا بىاب: كمن صور معاناُتم ما رككه بأنفسهم، حٌب جعل البخارم ُب كتابو بابا كامبل عىنونو بقولو
كركل ابن إسحاؽ من حديث ابن عباس كذكر الصحابة فقاؿ ، أم من كجو األذل ،3ٗبك ةى  اٍلميٍشرًًكْبى  ًمنٍ  كىأىٍصحىابيوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً 

 حٌب يقولوا لو: البلت كالعزل ،لسا من شدة الضركاهلل كانوا ليضربوف أحدىم كٯبيعونو كيعطشونو حٌب ما يقدر أف يستوم جا)
 .4(فيقوؿ: نعم ،إ٥بك من دكف اهلل

، فكاف يأمرىم بالثبات كالصرب كيبشرىم بالفوز -صلى اهلل عليو كسلم-حٌب شكى ا٤بسلموف ما يقع ٥بم لرسوؿ اهلل
ٍونىا قىاؿى  اأٍلىرىتِّ  ٍبنً  خىب ابً  عىنٍ كالتمكْب ٥بم، ركل البخارم   ًظلِّ  ُب  لىوي  بػيٍردىةن  ميتػىوىسِّده  كىىيوى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  ًإٔبى  شىكى

ٍعبىةً   فػىييوضىعي  بًاٍلًمٍنشىارً  فػىييجىاءي  ًفيوً  فػىييٍجعىلي  اأٍلىٍرضً  ُب  لىوي  ٰبيٍفىري  قػىبػٍلىكيمٍ  ًفيمىنٍ  الر جيلي  كىافى  قىاؿى  لىنىا الل وى  تىٍدعيو أىالى  لىنىا تىٍستػىٍنًصري  أىالى  لىوي  قػيٍلنىا اٍلكى
ًموً  ديكفى  مىا ا٢بٍىًديدً  بًأىٍمشىاطً  كىٲبيٍشىطي  ًديًنوً  عىنٍ  ذىًلكى  يىصيدُّهي  كىمىا بًاثٍػنىتػىٍْبً  فػىييشىقُّ  رىٍأًسوً  عىلىى  عىنٍ  ذىًلكى  يىصيدُّهي  كىمىا عىصىبو  أىكٍ  عىٍظمو  ًمنٍ  ٢بٍى
ا لىييًتم ن   كىالل وً  ًديًنوً  عىاءى  ًمنٍ  الر اًكبي  يىًسّبى  حىٌب   اأٍلىٍمرى  ىىذى  كىلىًكن كيمٍ  غىنىًموً  عىلىى الذٍِّئبى  أىكٍ  الل وى  ًإال   ٱبىىاؼي  الى  حىٍضرىمىٍوتى  ًإٔبى  صىنػٍ

 .5تىٍستػىٍعًجليوفى 

ف طلب خباب الدعاء من النيب صلى اهلل عليو كسلم على الكفار داؿ على أهنم كانوا قد اعتدكا عليهم باألذل ظلما إ
من البلول ليؤجركا عليها كما جرت بو عادة اهلل تعأب ُب من اتبع ، كلكن ا٢بكمة كانت تقتضي أف يبتلى الذين أمنوا بأنواع كعدكانا

  .6ٍب كانت ٥بم العاقبة بالنصر كجزيل األجر ،األنبياء فصّبكا على الشدة ُب ذات اهلل

تصدؽ مثل ىذا، اللهم إال أف يكوف صادرا عن نيب تؤمن كالشك إذا كنت فيهم ككنت ضعيف اإلٲباف فإنك ال ٲبكن أف 
بو حق اإلٲباف ا٤بؤيد با٤بعجزة الباىرة، عندىا فقط ٲبكن أف تصدقو ، كأنت تسمعو ٲبنيك بنشر األمن كالسبلـ ُب شبو جزيرة السلب 

                                                           
، كمسند أٞبد:كتاب:مسند ا٤بكثرين من الصحابة، باب:مسند عبد اهلل بن مسعود، 147رقم:سنن ابن ماجو:كتاب:ا٤بقدمة، باب:فضل سلماف كأيب ذر كا٤بقداد، - 1

 3641رقم:
2
 45-44منّب الغضباف:ا٤بنهج ا٢بركي للسّبة النبوية، ص - 

ابيوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  لىًقيى  مىا اببى صحيح البخارم، كتاب:ا٤بناقب، باب: - 3  ٗبك ةى  اٍلميٍشرًًكْبى  ًمنٍ  كىأىٍصحى

4
 213، ص7فتح البارم، ج - 

 3343صحيح البخارم: كتاب: ا٤بناقب، باب: عبلمات النبوة ُب اإلسبلـ، رقم: - 5

 [316/ 12ج]ىػ، 1379 ، بّبكت - ا٤بعرفة دار ،البارم فتحالعسقبل٘ب: حجر  ابن - 6
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ا اأٍلىٍمرى حىٌب  يىًسّبى الر ا كالنهب كالغارة، كىو يقسم ] عىاءى ًإٔبى حىٍضرىمىٍوتى الى ٱبىىاؼي ًإال  الل وى أىٍك الذٍِّئبى عىلىى كىالل ًو لىييًتم ن  ىىذى ًكبي ًمٍن صىنػٍ
 .1 [غىنىًمًو كىلىًكن كيٍم تىٍستػىٍعًجليوفى 

ككاف أبو بكر يعتق ا٤بستضعفْب من الرقيق كٰبررىم من العذاب الذم كاف يسلط عليهم، كأ١بأ ذلك ا٤بسلمْب إٔب االختباء 
 .2 أسفر عن ا٥بجرتْب إٔب ا٢ببشةُب دار األرقم، ٍب

، ٓب تلق منو استجابة، بل لقيت صدا كإعراضا مواجهة قريش با١بهر بالدعوة كمفاجئتهم هباب/الصد كاإلعراض عن الدعوة: 
 .3مباشرا ككيدا عنيفا

كالتكذيب لو، أحد كدعوتو،  -ى اهلل عليو كسلمصل-ككانت السخرية كاالستهزاء من الرسوؿج/السخرية كالتحقير كاالستهزاء:
، كٚبذيل ا٤بسلمْب كتوىْب قواىم ا٤بعنوية، فرموه بتهم 4ب الٍب اتبعها ا٤بشركوف ُب ا٢برب الكبلمية لصرؼ الناس عن الدعوةيسالاأل

 ُب صده عما ىو بسبيلو. 5ىازلة كشتائم سفيهة، كلكن أسلوب االستهزاء كالسخرية كاإليذاء ٓب يفلح كفشلوا

رة الشبهات كبث الدعايات الكاذبة، حوؿ تعاليم الدعوة كحوؿ ذاتو كشخصيتو، قصد صد الناس عن بإثا ليمو:اد/تشويو تع
 كقاؿ شعر آخركف كقاؿ سحر بعضهم فقاؿاالستجابة لدعوتو، كمعارضة القرآف الكرٙب بأساطّب األكلْب، كتشغيل الناس هبا عنو، 

 فاقتسموا ا٤بوسم أياـ ا٤بغّبة بن الوليد بعثهم رجبل عشر ستة كانوا مقاتل كقاؿ ك٠بر كذب آخركف كقاؿ األكلْب أساطّب آخركف
 كقالت ٦بنوف فإنو النبوة مدعي منا با٣بارج تغَبكا ال منهم فريق قاؿ ا٢باج جاء فإذا كأنقاهبا أبواهبا على كقعدكا كطرقها مكة عقار
 فإذا كاىنا نصبوه ا٤بسجد باب على قاعد كالوليد شاعر إنو طائفة كقالت عراؼ إنو طائفة كقالت كاىن إنو آخر طريق على طائفة
 .6أكلئك صدؽ قاؿ اهلل رسوؿ عن سئل

على عقيدُتم، قررت أف تفاكضو،  -صلى اهلل عليو كسلم-٤با رأت قريش ثبات ا٤بسلمْب مع رسوؿ اهللىػ/التفاكض كالعركض: 
 اسحاؽ ابن ذكر، 7بْب دعوتو كبْب ا١باىلية ُب العبادة كغّبىا حاكالت التوفيق،تارة ٗببا٤بساكمات ك كنوعوا ُب أساليب اإلغراء تارة 

 اهلل صلى اهلل رسوؿ لقوا خلف بن كأمية ا٤بطلب عبد بن كاألسود كائل بن كالعاص ا٤بغّبة بن الوليد أف أف: عباس ابن عن كغّبه
 ٩با خّبا بو جئت الذم كاف فإف كلو أمرنا ُب كأنت ٫بن كنشَبؾ نعبد ما كتعبد تعبد ما فلنعبد ىلم ٧بمد يا: فقالوا كسلم عليو

                                                           
 3343ُب اإلسبلـ، رقم:صحيح البخارم: كتاب: ا٤بناقب، باب: عبلمات النبوة  - 1

2
 214:األساس ُب السنة، ص سعيد حول - 

3
 239ا٤برجع نفسو، ص - 

4
 152أكـر ضياء العمرم:السّبة النبوية الصحيحة، ص - 

5
 56منّب الغضباف:ا٤بنهج ا٢بركي للسّبة النبوية، ص -- 

 [413/ 27ج] البخارم صحيح شرح القارم عمدة: ا٢بنفي العيِب الدين بدر -5

7
 56ج ا٢بركي للسّبة النبوية، صمنّب الغضباف:ا٤بنه -- 
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 ،1منو ٕبظك كأخذت أمرنا ُب شركتنا قد كنت بيدؾ ٩با خّبا بأيدينا الذم كاف فكإ منو ٕبظنا خذناكأ فيو شاركناؾ قد كنا بأيدينا
 . 2({3) أىٍعبيدي  مىا عىاًبديكفى  أىنٍػتيمٍ  كىالى ( 2) تػىٍعبيديكفى  مىا أىٍعبيدي  الى ( 1) اٍلكىاًفريكفى  أىيػُّهىا يىا قيلٍ } :كجل عز اهلل فأنزؿ

رغم ما تعرض لو ا٤بسلموف من أصناؼ العذاب، فإهنم ثبتوا على ا٢بق كصربكا، كٓب يرد أحد  ك/ثبات المسلموف على دينهم: 
معآب الدعوة غّب منهم عن دينو، فهي مرحلة كف البيد كاالكتفاء بالتبليغ كعدـ مواجهة آذاىم ا٤بادم كا٤بعنوم، كاىتموا بإيضاح 

 .3عابئْب بغضب خصومهم أك مشاعرىم أك أرائهم

إف اإلنساف مكلف كمطالب من قبل اهلل تعأب ٕبمل ما فيو كلفة كمشقة، كأمر الدعوة إٔب اإلسبلـ كا١بهاد إلعبلء كلمتو، 
شاقة كاقتحاـ ا٤بخاطر، كبذؿ من أىم متعلقات التكليف، الذم استلـز ٙبمل ا٤بشاؽ ك٦باىدة النفس كاألىواء، كسلوؾ السبل ال

 .4ا٤بهج كا٤باؿ من أجل ذلك، فما يبلقيو الدعاة إٔب اهلل تعأب كاجملاىدكف ُب سبيل إقامة اجملتمع اإلسبلمي، سنة إ٥بية ُب الكوف

 رابعا:طرؽ ككسائل حماية الدعوة كرجالها

-فلم يكن النيبٱبفي أمر اتباعو،  -ى اهلل عليو كسلمصل–كاف النيب  : أ/الحفاظ على سرية األتباع كاالختباء بهم في دار األرقم
ٱبرب باسم أم شخص ٩بن أسلم معو، كال يصرح ألحد بعدد ا٤بسلمْب، بل كاف إذا سئل عنهم استخدـ مع  -صلى اهلل عليو كسلم

صلى اهلل -ف النيب، كمن جهة ثانية فكا5السائل أسلوب التورية، كٓب يكن ٱبرب باسم أحد منهم كما سبق ُب حديث عمرك بن عبسة
ٱبفف من عدد األتباع كال يكدس ُب مكاف كاحد، فيأمر من لو مأكل يأكم إليو بالعودة بعد إسبلمو إٔب قبيلتو، كما  -عليو كسلم

كزع سائر األتباع حيث أمرىم با٥بجرة إٔب ا٢ببشة فهاجركا، ٚبفيفا على الدعوة من األعباء، كإبعاد ٥بم عن مواطن ا٣بطر كسَب 
ٯبتمع سرا -صلى اهلل عليو كسلم-، ككاف النيب6كضماف للسرية كإعداد للمستقبل، كضماف االستمرار ك٘بنب االستئصاؿ لقوُتم،

 .7ٗبن أسلم سرا ُب دار األرقم

كاف ُب جوار عمو، -صلى اهلل عليو كسلم-كدؿ حديث ابن مسعود على أف النيبب/االستفادة من قانوف الحماية كالجوار: 
مكة ُب جوار ا٤بطعم بن عدم، كأبو بكر ُب جوار قومو، ٍب ُب جوار ابن الذغنة سيد القارة كدخل مكة ُب كدخل بعد الطائف 

 ركل ابن ماجة عىنٍ ، ككذلك من عرؼ إسبلمو من سائر القبائل كانوا ُب جوار قبائلهم، 8جواره بعد رده من الطريق ُب ىجرة ا٢ببشة
                                                           

1
 [216، ص21ج] القرطيب: ا١بامع ألحكاـ القرآف، -- 

2
 3-1، اآليات:الكافركفسورة  - 

3
 35، 34، 25منّب الغضباف:ا٤بنهج ا٢بركي للسّبة النبوية، ص - 

4
 78سعيد رمضاف البوطي: فقو السّبة النبوية، ص - 

 1373باب:إسبلـ عمرك بن عبسة، رقم: ا٤بسافر كقصرىا،صحيح مسلم:كتاب:صبلة - 5

6
 226:األساس ُب السنة، ص سعيد حول - 

7
 235، صا٤بصدر نفسو - 

ا الل وي  رىًضيى  ركل ذلك البخارم عن عىاًئشىةى  - 8 نىا ٲبىير   كىٓبىٍ  الدِّينى  يىًدينىافً  كىٮبيىا ًإال   قىطُّ  أىبػىوىم   أىٍعًقلٍ  ٓبىٍ  قىالىتٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  زىٍكجى  عىنػٍهى  الل وً  رىسيوؿي  ًفيوً  يىٍأتًينىا ًإال   يػىٍوـه  عىلىيػٍ
اًجرنا بىٍكرو  أىبيو خىرىجى  اٍلميٍسًلميوفى  ابٍػتيًليى  فػىلىم ا كىعىًشي ةن  بيٍكرىةن  النػ هىارً  طىرىُبىٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى ادً  بػىٍرؾى  بػىلىغى  ًإذىا حىٌب   ا٢بٍىبىشىةً  ًقبىلى  ميهى ًغنىةً  اٍبني  لىًقيىوي  اٍلًغمى  تيرًيدي  أىٍينى  فػىقىاؿى  اٍلقىارىةً  سىيِّدي  كىىيوى  الد 
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مىوي  أىٍظهىرى  مىنٍ  أىك ؿى  كىافى  قىاؿى  مىٍسعيودو  ٍبنً  الل وً  عىٍبدً  عىةه  ًإٍسبلى بػٍ  كىصيهىٍيبه  ٠بيىي ةي  كىأيمُّوي  كىعىم اره  بىٍكرو  كىأىبيو كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  سى
ؿه  ادي  كىًببلى نػىعىوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فىأىم ا كىاٍلًمٍقدى وً ًبعى  الل وي  فىمى نػىعىوي  بىٍكرو  أىبيو كىأىم ا طىاًلبو  أىيب  مِّ  سىائًريىيمٍ  كىأىم ا بًقىٍوًموً  الل وي  فىمى

 ...1الش ٍمسً  ُب  كىصىهىريكىيمٍ  ا٢بٍىًديدً  أىٍدرىاعى  كىأىٍلبىسيوىيمٍ  اٍلميٍشرًكيوفى  فىأىخىذىىيمٍ 

أخرل غّب مكة ُب كقت مبكر من الدعوة، قاعدة  يبحث عن قاعدة -صلى اهلل عليو كسلم-بدأ النيبج/ىجرة الحبشة األكلى: 
ٙبمي ىذه العقيدة كتكفل ٥با ا٢برية، كيفتح ٥با األفاؽ لتتخلص من التجميد الذم انتهت إليو ُب مكة، فكاف ىدؼ ا٥بجرة البحث 

 .2عن قاعدة حرة كآمنة للدعوة ٰبظى فيها األتباع با٢بماية من االضطهاد كالفتنة

 ٔب ا٢ببشة ُب شهر رجب السنة ا٣بامسة من البعثة، خرج مهاجرا أحد عشر رجبل كأربع نسوة،فجاءت ا٥بجرة األكٔب إ 
 ابن قاؿ  ،دينار بنصف سفينة فاستأجركا البحر إٔب مشاة خرجوا كأهنم ،3عشرة: كقيل رجبل عشر اثِب كانوا: كقيل ،امرأتاف:كقيل

 أيب عمو كمن اهلل من ٗبكانو العافية من فيو ىو كما الببلء من أصحابو يصيب ما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رال فلما اسحاؽ
 كىي أحد عنده يظلم ال ملكا هبا فإف ا٢ببشة ارض أب خرجتم لو ٥بم قاؿ الببلء من فيو ىم ٩با ٲبنعهم أف يقدر ال كأنو طالب
 أرض أب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب من ا٤بسلموف ذلك عند فخرج أنتم ٩با فرجا لكم اهلل ٯبعل حٌب صدؽ أرض

  .4اإلسبلـ ُب كانت ىجرة أكؿ فكانت بدينهم اهلل أب كفرارا الفتنة ٨بافة ا٢ببشة

 رىسيوؿي  بػىعىثػىنىا قىاؿى  مىٍسعيودو  اٍبنً  عىنٍ  حسن بإسناد أٞبد ركلككاف عددىم ُب ىذه ا٥بجرة يفوؽ الثمانْب، د/ىجرة الحبشة الثانية: 
 ٍبني  كىعيٍثمىافي  عيٍرفيطىةى  ٍبني  الل وً  كىعىٍبدي  كىجىٍعفىره  مىٍسعيودو  ٍبني  الل وً  عىٍبدي  ًفيًهمٍ  رىجيبلن  ٜبىىاًنْبى  ًمنٍ  ٫بىٍوه  كى٫بىٍني  الن جىاًشيِّ  ًإٔبى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً 

ميوسىى كىأىبيو مىٍظعيوفو 
5... 

 عليو اهلل صلى النيب فبعثو فأسلم مكة إٔب أكال ىاجر موسى أبو يكوف أف كٲبكن ،فيهم موسى أيب ذكر استشكل كقد
 عليو اهلل صلى النيب استقرار ٙبقق فلما ،الشرقي ا١بانب من ا٢ببشة مقابل كىم قومو ببلد إٔب فتوجو ا٢ببشة إٔب بعث من مع كسلم
 إقامة أف كٰبتمل، ا٢ببشة إٔب الريح ىيجاف ألجل السفينة فألقتهم ا٤بدينة إٔب قومو من أسلم كمن ىو ىاجر با٤بدينة كأصحابو كسلم

                                                                                                                                                                                                                  

ًغنىةً  اٍبني  قىاؿى  رىيبِّ  فىأىٍعبيدى  اأٍلىٍرضً  ُب  أىًسيحى  أىفٍ  أيرًيدي  فىأىنىا قػىٍوًمي أىٍخرىجىًِب  بىٍكرو  أىبيو فػىقىاؿى  بىٍكرو  أىبىا يىا  اٍلكىل   كىٙبىًٍملي  الر ًحمى  كىتىًصلي  اٍلمىٍعديكـى  تىٍكًسبي  فىًإن كى  ٱبيٍرىجي  كىالى  ٱبىٍريجي  الى  ًمثٍػلىكى  ًإف   الد 
ًدؾى  رىب كى  فىاٍعبيدٍ  فىاٍرًجعٍ  جىاره  لىكى  كىأىنىا ا٢بٍىقِّ  نػىوىاًئبً  عىلىى كىتيًعْبي  الض ٍيفى  كىتػىٍقرًم ًغنىةً  اٍبني  فىاٍرٙبىىلى  بًًببلى  الى  بىٍكرو  أىبىا ًإف   ٥بىيمٍ  فػىقىاؿى  قػيرىٍيشو  كيف ارً  أىٍشرىاؼً  ُب  فىطىاؼى  بىٍكرو  أىيب  مىعى  فػىرىجىعى  الد 

ًغنىةً  اٍبنً  ًجوىارى  قػيرىٍيشه  فىأىنٍػفىذىتٍ  ا٢بٍىقِّ  نػىوىاًئبً  عىلىى كىييًعْبي  الض ٍيفى  كىيػىٍقرًم اٍلكىل   كىٰبىًٍملي  الر ًحمى  كىيىًصلي  اٍلمىٍعديكـى  ييٍكًسبي  رىجيبلن  أىٚبيٍرًجيوفى  ٱبيٍرىجي  كىالى  ًمثٍػليوي  ٱبىٍريجي  ...،  بىٍكرو  أىبىا كىآمىنيوا الد 
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 ،بالقدـك كسلم عليو اهلل صلى النيب من اإلذف يأتيو حٌب ا٤بدينة إٔب ا٢بضور عن جعفر تأخر ألجل طالت ا٢ببشة بأرض موسى أيب
 ا٢ببشة بأرض كىم بلغهم ا٤بسلمْب أف السّب أىلفقد ذكر  ،األكٔبا٥بجرة  ُب مذكورا كاف كإف فيهم فذكر مظعوف بن عثماف كأما
 معهم كسار ،فرجعوا صحيحا ذلك من بو أخربكا ما ٯبدكا فلم مكة إٔب مظعوف بن عثماف منهم ناس فرجع ،أسلموا مكة أىل أف

 جرير ابن كقاؿ ،رجبل ٜبانْب على زيادة كىم الثانية ا٥بجرة أىل أ٠باء إسحاؽ ابن كسرد ،الثانية ا٥بجرة كىي ا٢ببشة إٔب ٝباعة
 ،كٜبانْب ثبلثة العدة تتكمل كبو فيهم كاف ىل ياسر بن عمار ُب كشك ،كأبنائهم نسائهم سول رجبل كٜبانْب اثنْب كانوا: الطربم

 .1النجاشي إٔب ىاجر فيمن ىاجرت أ٠باء كانت كقد ،امرأة عشرة ٜبا٘ب كانت نسائهم عدة إف: كقيل

ا٤بوإب كا٤بستضعفوف، الذين كاف ينصب عليهم معظم االضطهاد كالتعذيب فلو أهنم ىاجركا جملرد النجاة بأنفسهم، ٥باجر 
٥بم ما يعصمهم من األذل كٰبميهم، ككاف عدد القرشيْب يؤلف غالبية  -ُب بيئة قبلية-كالفتنة، كلكن ىاجر رجاؿ ذكك عصبيات

ا كاف كراء ىذه ا٥بجرة أسباب أخرل،  ، كرٗب2ا٤بهاجرين...كما ىاجرت نساء من أشرؼ بيوتات مكة، ما كاف األذل لينا٥بن أبدا
كإثارة ىزة ُب أكساط البيوت الكبّبة ُب قريش،... ُب بيئة قبيلة ُتزىا ىذه ا٥بجرة على ىذا النحو ىزا عنيفا، كخاصة عندما يكوف 

 .3بْب ا٤بهاجرين أـ حبيبة بنت أيب سفياف زعيم ا١باىلية

ةى  أيِـّ  عىنٍ :ركل اإلماـ أٞبد /موقف قريش من ىجرة الحبشةىػ  قىالىتٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  زىٍكجً  اٍلميًغّبىةً  ٍبنً  أيمىي ةى  أىيب  ابٍػنىةً  سىلىمى
يػٍرى  هًبىا جىاكىٍرنىا ا٢بٍىبىشىةً  أىٍرضى  نػىزىٍلنىا لىم ا ٍيئنا نىٍسمىعي  كىالى  نػيٍؤذىل الى  الل وى  كىعىبىٍدنىا ًديًننىا عىلىى أىًمن ا الن جىاًشي   جىارو  خى  ذىًلكى  بػىلىغى  فػىلىم ا نىٍكرىىيوي  شى

ٍينً  رىجيلىٍْبً  ًفينىا الن جىاًشيِّ  ًإٔبى  يػىبػٍعىثيوا أىفٍ  ائٍػتىمىريكا قػيرىٍيشنا ٍلدى ايىا لًلن جىاًشيِّ  يػيٍهديكا كىأىفٍ  جى  مىا أىٍعجىبً  ًمنٍ  كىكىافى  مىك ةى  مىتىاعً  ًمنٍ  ييٍستىٍطرىؼي  ٩ب ا ىىدى
ـي  إًلىٍيوً  ًمنػٍهىا يىٍأتًيوً  ًثّبنا أىدىمنا لىوي  فىجىمىعيوا اأٍلىدى ريكيوا كىٓبىٍ  كى ٍكا ًإال   ًبٍطرًيقنا بىطىارًقىًتوً  ًمنٍ  يػىتػٍ  رىبًيعىةى  أىيب  ٍبنً  الل وً  عىٍبدً  مىعى  ًبذىًلكى  بػىعىثيوا ٍبي   ىىًدي ةن  لىوي  أىٍىدى

ًديػ تىوي  ًبٍطرًيقو  كيلِّ  ًإٔبى  اٍدفػىعيوا ٥بىيمىا كىقىاليوا أىٍمرىىيمٍ  كىأىمىريكٮبيىا الس ٍهًميِّ  كىاًئلو  ٍبنً  اٍلعىاصً  ٍبنً  كىعىٍمرًك اٍلمىٍخزيكًميِّ  اٍلميًغّبىةً  ٍبنً  لِّميوا أىفٍ  قػىٍبلى  ىى  تيكى
ايىاهي  لًلن جىاًشيِّ  قىدِّميوا ٍبي   ًفيًهمٍ  الن جىاًشي   ا قىالىتٍ  ييكىلِّمىهيمٍ  أىفٍ  قػىٍبلى  إًلىٍيكيمٍ  ييٍسًلمىهيمٍ  أىفٍ  سىليوهي  ٍبي   ىىدى  كى٫بىٍني  الن جىاًشيِّ  عىلىى فػىقىًدمىا فىخىرىجى

هي  ٍّبً  كىًعٍندى  دىارو  ٖبىٍّبً  ًعٍندى ًديػ تىوي  إًلىٍيوً  دىفػىعىا ًإال   ًبٍطرًيقه  بىطىارًقىًتوً  ًمنٍ  يػىٍبقى  فػىلىمٍ  جىارو  خى ا أىفٍ  قػىٍبلى  ىى ايىاىيمٍ  قػىر بىا ًإنػ هيمىا ٍبي   ...الن جىاًشي   ييكىلِّمى  ًإٔبى  ىىدى
ا فػىقىًبلىهىا الن جىاًشيِّ  ل مىاهي  ٍبي   ًمنػٍهيمى  ُب  يىٍدخيليوا كىٓبىٍ  قػىٍوًمًهمٍ  ًدينى  فىارىقيوا سيفىهىاءي  ًغٍلمىافه  ًمن ا بػىلىًدؾى  ًإٔبى  صىبىا قىدٍ  ًإن وي  اٍلمىًلكي  أىيػُّهىا لىوي  فػىقىاالى  كى

اًمًهمٍ  آبىائًًهمٍ  ًمنٍ  قػىٍوًمًهمٍ  أىٍشرىاؼي  ًفيًهمٍ  ًإلىٍيكى  بػىعىثػىنىا كىقىدٍ  أىٍنتى  كىالى  ٫بىٍني  نػىٍعرًفيوي  الى  ميٍبتىدىعو  ًبًدينو  كىجىاءيكا ًديًنكى   ًإلىٍيًهمٍ  لًتػىريد ىيمٍ  كىعىشىائًرًًىمٍ  كىأىٍعمى
ننا هًبًمٍ  أىعىلىى فػىهيمٍ   ًمنٍ  اٍلعىاصً  ٍبنً  كىعىٍمرًك رىبًيعىةى  أىيب  ٍبنً  الل وً  عىٍبدً  ًإٔبى  أىبٍػغىضى  شىٍيءه  يىكينٍ  كىٓبىٍ  قىالىتٍ  ًفيوً  كىعىاتػىبيوىيمٍ  عىلىٍيًهمٍ  واعىابي  ٗبىا كىأىٍعلىمي  عىيػٍ

مىهيمٍ  الن جىاًشيُّ  يىٍسمىعى  أىفٍ  ٍولىوي  بىطىارًقػىتيوي  فػىقىالىتٍ  كىبلى قيوا حى ننا هًبًمٍ  أىعىلىى قػىٍوميهيمٍ  اٍلمىًلكي  أىيػُّهىا صىدى ا فىأىٍسًلٍمهيمٍ  عىلىٍيًهمٍ  عىابيوا ٗبىا كىأىٍعلىمي  عىيػٍ  ًإلىٍيًهمى
ًدًىمٍ  ًإٔبى  فػىٍليػىريد اىيمٍ  ا أيٍسًلميهيمٍ  الى  ًإذىفٍ  الل وً  اٍٙبي  الل وً  ىىا الى  قىاؿى  ٍبي   الن جىاًشيُّ  فػىغىًضبى  قىاؿى  كىقػىٍوًمًهمٍ  ًببلى  كىنػىزىليوا جىاكىريك٘ب  ٍومناقػى  أيكىادي  كىالى  ًإلىٍيًهمى

ًدم افً  يػىقيوؿي  مىاذىا فىأىٍسأى٥بىيمٍ  أىٍدعيوىىيمٍ  حىٌب   ًسوىامى  مىنٍ  عىلىى كىاٍختىاريك٘ب  ًببلى فً  كىمىا كىانيوا فىًإفٍ  أىٍمرًًىمٍ  ُب  ىىذى ا أىٍسلىٍمتػيهيمٍ  يػىقيوالى  كىرىدىٍدتػيهيمٍ  ًإلىٍيًهمى
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ا مىنػىٍعتػيهيمٍ  ذىًلكى  غىٍّبً  عىلىى كىانيوا كىًإفٍ  قػىٍوًمًهمٍ  ًإٔبى   الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  أىٍصحىابً  ًإٔبى  أىٍرسىلى  ٍبي   قىالىتٍ  جىاكىريك٘ب  مىا ًجوىارىىيمٍ  كىأىٍحسىٍنتي  ًمنػٍهيمى
نىا مىا كىالل وً  نػىقيوؿي  قىاليوا ًجٍئتيميوهي  ًإذىا لًلر جيلً  تػىقيوليوفى  مىا لًبػىٍعضو  بػىٍعضيهيمٍ  قىاؿى  ٍبي   اٍجتىمىعيوا رىسيوليوي  جىاءىىيمٍ  فػىلىم ا فىدىعىاىيمٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً   كىمىا عىل مى
ٍولىوي  مىصىاًحفىهيمٍ  نىشىريكافػى  أىسىاًقفىتىوي  الن جىاًشيُّ  دىعىا كىقىدٍ  جىاءيكهي  فػىلىم ا كىاًئنه  ىيوى  مىا ذىًلكى  ُب  كىاًئنه  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى نىًبيػُّنىا بًوً  أىمىرىنىا  حى

ا مىا فػىقىاؿى  سىأى٥بىيمٍ  يني  ىىذى ًذهً  ًمنٍ  أىحىدو  ًدينً  ُب  كىالى  ًديًِب  ُب  تىٍدخيليوا كىٓبىٍ  قػىٍومىكيمٍ  ًفيوً  فىارىقٍػتيمٍ  ال ًذم الدِّ ل مىوي  ال ًذم فىكىافى  قىالىتٍ  اأٍليمىمً  ىى  كى
اًىًلي ةو  أىٍىلى  قػىٍومنا كين ا اٍلمىًلكي  أىيػُّهىا لىوي  فػىقىاؿى  طىاًلبو  أىيب  ٍبني  جىٍعفىري  ـى  نػىٍعبيدي  جى ٍيتىةى  كىنىٍأكيلي  اأٍلىٍصنىا ـى  كىنػىٍقطىعي  اٍلفىوىاًحشى  كىنىٍأٌب  اٍلمى ا  كىنيًسيءي  اأٍلىٍرحى
نىا الل وي  بػىعىثى  حىٌب   ذىًلكى  عىلىى فىكين ا الض ًعيفى  ًمن ا اٍلقىًومُّ  يىٍأكيلي  ا١بًٍوىارى   الل وً  ًإٔبى  فىدىعىانىا كىعىفىافىوي  كىأىمىانػىتىوي  كىًصٍدقىوي  نىسىبىوي  نػىٍعًرؼي  ًمن ا رىسيوالن  إًلىيػٍ

هي  هي  لًنػيوىحِّدى ارىةً  ًمنٍ  ديكنًوً  ًمنٍ  كىآبىاؤينىا ٫بىٍني  نػىٍعبيدي  كين ا مىا كى٬بىٍلىعى  كىنػىٍعبيدى  الر ًحمً  كىًصلىةً  اأٍلىمىانىةً  كىأىدىاءً  يثً ا٢بٍىدً  ًبًصٍدؽً  كىأىمىرىنىا كىاأٍلىٍكثىافً  ا٢بًٍجى
مىاءً  اٍلمىحىاًرـً  عىنٍ  كىاٍلكىفِّ  ا١بًٍوىارً  كىحيٍسنً   الل وى  نػىٍعبيدى  أىفٍ  كىأىمىرىنىا اٍلميٍحصىنىةً  كىقىٍذؼً  اٍليىًتيمً  مىاؿى  كىأىٍكلً  الزُّكرً  كىقػىٍوؿً  اٍلفىوىاًحشً  عىنٍ  كىنػىهىانىا كىالدِّ
هي  ٍيئنا ًبوً  نيٍشرًؾي  الى  كىٍحدى ةً  كىأىمىرىنىا شى ـً  كىالز كىاةً  بًالص بلى ـً  أيميورى  عىلىٍيوً  فػىعىد دى  قىاؿى  كىالصِّيىا ٍسبلى قٍػنىاهي  اإٍلً  بًوً  جىاءى  مىا عىلىى كىاتػ بػىٍعنىاهي  ًبوً  كىآمىن ا فىصىد 
هي  الل وى  فػىعىبىٍدنىا ٍيئنا ًبوً  نيٍشرًؾٍ  فػىلىمٍ  كىٍحدى نىا حىر ـى  مىا كىحىر ٍمنىا شى ا لىنىا أىحىل   مىا كىأىٍحلىٍلنىا عىلىيػٍ نىا فػىعىدى بيونىا قػىٍومينىا عىلىيػٍ  ًإٔبى  لًيػىريدُّكنىا ًديًننىا عىنٍ  كىفػىتػىنيونىا فػىعىذ 
نىا كىشىقُّوا كىظىلىميونىا قػىهىريكنىا افػىلىم   ا٣بٍىبىاًئثً  ًمنٍ  نىٍستىًحلُّ  كين ا مىا نىٍستىًحل   كىأىفٍ  الل وً  ًعبىادىةً  ًمنٍ  اأٍلىٍكثىافً  ًعبىادىةً  نػىنىا كىحىاليوا عىلىيػٍ  ًديًننىا كىبػىٍْبى  بػىيػٍ

نىا ًسوىاؾى  مىنٍ  عىلىى كىاٍختػىٍرنىاؾى  بػىلىًدؾى  ًإٔبى  خىرىٍجنىا ٍونىا ًجوىارًؾى  ُب  كىرىًغبػٍ  ىىلٍ  الن جىاًشيُّ  لىوي  فػىقىاؿى  قىالىتٍ  اٍلمىًلكي  أىيػُّهىا ًعٍندىؾى  نيٍظلىمى  الى  أىفٍ  كىرىجى
اءى  ٩ب ا مىعىكى  ٍعفىره  لىوي  فػىقىاؿى  قىالىتٍ  شىٍيءو  ًمنٍ  الل وً  عىنٍ  بًوً  جى  قىالىتٍ  كهيعص ًمنٍ  صىٍدرنا عىلىٍيوً  فػىقىرىأى  عىلىي   فىاقٍػرىٍأهي  الن جىاًشيُّ  لىوي  فػىقىاؿى  نػىعىمٍ  جى
عيوا ًحْبى  مىصىاًحفىهيمٍ  أىٍخضىليوا حىٌب   أىسىاًقفىتيوي  كىبىكىتٍ  ٢بًٍيىتىوي  أىٍخضىلى  حىٌب   الن جىاًشيُّ  كىالل وً  فػىبىكىى ا ًإف   الن جىاًشيُّ  قىاؿى  ٍبي   عىلىٍيًهمٍ  تىبلى  مىا ٠بًى  ىىذى
اءى  كىال ًذم كىالل وً  اةو  ًمنٍ  لىيىٍخريجي  ميوسىى بًوً  جى ةو  ًمٍشكى اأى  إًلىٍيكيمٍ  أيٍسًلميهيمٍ  الى  فػىوىالل وً  اٍنطىًلقىا كىاًحدى ةى  أيُـّ  قىالىتٍ  أيكىادي  كىالى  بىدن  ًمنٍ  خىرىجىا فػىلىم ا سىلىمى
ينػىبِّئػىنػ هيمٍ  كىالل وً  اٍلعىاصً  ٍبني  عىٍمريك قىاؿى  ًعٍنًدهً  ا ألى  كىكىافى  رىبًيعىةى  أىيب  ٍبني  الل وً  عىٍبدي  لىوي  فػىقىاؿى  قىالىتٍ  خىٍضرىاءىىيمٍ  ًبوً  أىٍستىٍأًصلي  ٍبي   ًعٍندىىيمٍ  عىٍيبػىهيمٍ  غىدن
امنا ٥بىيمٍ  فىًإف   تػىٍفعىلٍ  الى  ًفينىا الر جيلىٍْبً  أىتٍػقىى الىفيونىا قىدٍ  كىانيوا كىًإفٍ  أىٍرحى يٍخربىن وي  كىالل وً  قىاؿى  خى  ٍبي   قىالىتٍ  عىٍبده  مىٍرٙبىى  اٍبنى  ًعيسىى أىف   يػىٍزعيميوفى  أىنػ هيمٍ  ألى
ا ا قػىٍوالن  مىٍرٙبىى  اٍبنً  ًعيسىى ُب  يػىقيوليوفى  ًإنػ هيمٍ  اٍلمىًلكي  أىيػُّهىا لىوي  فػىقىاؿى  اٍلغىدى  عىلىٍيوً  غىدى  فىأىٍرسىلى  قىالىتٍ  ًفيوً  يػىقيوليوفى  عىم ا فىاٍسأى٥ٍبيمٍ  إًلىٍيًهمٍ  فىأىٍرًسلٍ  عىًظيمن

 كىالل وً  نػىقيوؿي  قىاليوا عىٍنوي  سىأىلىكيمٍ  ًإذىا ًعيسىى ُب  تػىقيوليوفى  مىاذىا لًبػىٍعضو  ضيهيمٍ بػىعٍ  فػىقىاؿى  اٍلقىٍوـي  فىاٍجتىمىعى  ًمثٍػليوي  بًنىا يػىٍنزًؿٍ  كىٓبىٍ  قىالىتٍ  عىٍنوي  يىٍسأى٥بييمٍ  إًلىٍيًهمٍ 
اءى  كىمىا الل وي  قىاؿى  مىا ًفيوً  ائًننا نىًبيػُّنىا ًبوً  جى اًئنه  ىيوى  مىا ذىًلكى  ُب  كى ٍعفىري  لىوي  فػىقىاؿى  مىٍرٙبىى  اٍبنً  ًعيسىى ُب  تػىقيوليوفى  مىا ٥بىيمٍ  قىاؿى  عىلىٍيوً  دىخىليوا فػىلىم ا كى  جى
تيوي  كىريكحيوي  كىرىسيوليوي  الل وً  عىٍبدي  ىيوى  نىًبيػُّنىا ًبوً  جىاءى  ال ًذم ًفيوً  نػىقيوؿي  طىاًلبو  أىيب  ٍبني  ًلمى  الن جىاًشيُّ  فىضىرىبى  قىالىتٍ  اٍلبىتيوؿً  اٍلعىٍذرىاءً  مىٍرٙبىى  ًإٔبى  أىٍلقىاىىا كىكى
هي  ا فىأىخىذى  اأٍلىٍرضً  ًإٔبى  يىدى ا مىا قىاؿى  ٍبي   عيودنا ًمنػٍهى ا قػيٍلتى  مىا مىٍرٙبىى  اٍبني  ًعيسىى عىدى ٍولىوي  بىطىارًقػىتيوي  فػىتػىنىاخىرىتٍ  اٍلعيودى  ىىذى  فػىقىاؿى  قىاؿى  مىا قىاؿى  ًحْبى  حى
بيوا كىالل وً  ٬بىىٍرًبيٍ  كىًإفٍ  ا غيرِّـى  سىب كيمٍ  مىنٍ  ٍبي   غيرِّـى  سىب كيمٍ  مىنٍ  اآٍلًمنيوفى  كىالسُّييوـي  بًأىٍرًضي سيييوـه  فىأىنٍػتيمٍ  اٍذىى بنا دىبٍػرنا ٕب  أىف   أيًحبُّ  فىمى  آذىٍيتي  كىأى٘بِّ  ذىىى

بٍػري  ًمٍنكيمٍ  رىجيبلن  ا ريدُّكا ا١بٍىبىلي  ا٢بٍىبىشىةً  بًًلسىافً  كىالد  ايىاٮبيىا عىلىٍيًهمى ةى  فىبلى  ىىدى  ميٍلًكي عىلىي   رىد   ًحْبى  الرٍِّشوىةى  ًمِبِّ  وي الل   أىخىذى  مىا فػىوىالل وً  هًبىا لىنىا حىاجى
هي  كىأىقىٍمنىا بًوً  جىاءىا مىا عىلىٍيًهمىا مىٍرديكدنا مىٍقبيوحىٍْبً  ًعٍنًدهً  ًمنٍ  فىخىرىجىا قىالىتٍ  ًفيوً  فىأيًطيعىهيمٍ  ُب   الن اسى  أىطىاعى  كىمىا ًفيوً  الرٍِّشوىةى  فىآخيذى   دىارو  ٖبىٍّبً  ًعٍندى

ٍّبً  مىعى   حىزًن اهي  حيٍزفو  ًمنٍ  أىشىد   كىافى  قىطُّ  حيٍزننا عىًلٍمنىا مىا فػىوىالل وً  قىاؿى  ميٍلًكوً  ُب  يػينىازًعيوي  مىنٍ  يػىٍعًِب  بًوً  نػىزىؿى  ًإذٍ  ذىًلكى  عىلىى ًإن ا فػىوىالل وً  قىالىتٍ  جىارو  خى
 الن جىاًشيُّ  كىسىارى  قىالىتٍ  ًمٍنوي  يػىٍعًرؼي  الن جىاًشيُّ  كىافى  مىا حىقِّنىا ًمنٍ  يػىٍعًرؼي  الى  رىجيله  فػىيىٍأٌبى  الن جىاًشيِّ  عىلىى ذىًلكى  يىٍظهىرى  أىفٍ  ٚبىىوُّفنا ذىًلكى  ًعٍندى 



56 
 

نػىهيمىا  بًا٣بٍىربىً  يىٍأتًيػىنىا ٍبي   اٍلقىٍوـً  كىقٍػعىةى  رى ٰبىٍضي  حىٌب   ٱبىٍريجي  رىجيله  مىنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  أىٍصحىابي  فػىقىاؿى  قىالىتٍ  النِّيلً  عيٍرضي  كىبػىيػٍ
ري  فػىقىاؿى  قىالىتٍ  ـً  ٍبني  الزُّبػىيػٍ ا ًقٍربىةن  لىوي  فػىنػىفىخيوا قىالىتٍ  ًسنًّا اٍلقىٍوـً  أىٍحدىثً  ًمنٍ  كىكىافى  قىالىتٍ  أىنىا اٍلعىو ا  خىرىجى  حىٌب   عىلىيػٍهىا سىبىحى  ٍبي   صىٍدرًهً  ُب  فىجىعىلىهى

ًدهً  ُب  لىوي  كىالت ٍمًكْبً  عىديكِّهً  عىلىى بًالظُّهيورً  لًلن جىاًشيِّ  الل وى  كىدىعىٍونىا قىالىتٍ  حىضىرىىيمٍ  حىٌب   اٍنطىلىقى  ٍبي   اٍلقىٍوـً  ميٍلتػىقىى هًبىا ال ًٍب  النِّيلً  نىاًحيىةً  ًإٔبى   ًببلى
هي  فىكين ا ا٢بٍىبىشىةً  أىٍمري  عىلىٍيوً  كىاٍستػىٍوسىقى  ٍّبً  ُب  ًعٍندى  .1ٗبىك ةى  كىىيوى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  عىلىى قىًدٍمنىا حىٌب   مىٍنزًؿو  خى

إف مبادرة قريش الستعادة ا٤بهاجرين، تدؿ على إدراكها ٣بطورة ا٤بوقف، إذا حصل ا٤بسلموف على مأكل ٥بم يأمنوف فيو،  
 .2قريبة من مكة، كذلك يشكل خطرا على قريش ُب ا٤بستقبل كا٢ببشة نصرانية كملكها عيرؼ بالعدؿ كىي

 [من البعثة81-6المرحلة الثالثة:خصائص كمميزات ىذه المرحلة ]

 كنتائجو-رضي هلل عنهما-أكال:إسالـ حمزة بن عبد المطلب كعمر بن الخطاب

 -رضي اهلل عنهما-أ/إسالـ حمزة كعمر

 /إسالـ حمزة8

 ما بعض منو كناؿ كشتمو فآذاه الصفا عند كسلم عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ مر جهل أبا أف إسبلمو ككاف سبب */سبب إسالمو:
 ٥با مسكن ُب جدعاف بن اهلل لعبد كموالة كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يكلمو فلم ،ألمره كالتضعيف لدينو العيب من يكره

 فأ عنو اهلل رضي ا٤بطلب عبد بن ٞبزة يلبث فلم ،معهم فجلس الكعبة عند قريش من ناد إٔب فعمد ،عنو انصرؼ ٍب ذلك تسمع
 فعل إذا ككاف ،بالكعبة يطوؼ حٌب أىلو أب يصل ٓب قنصو من رجع إذا ككاف ،لو كٱبرج يرميو قنص من راجعا قوسو متوشحا قبلأ

 رجع كقد با٤بوالة مر فلما ،شكيمة كأشد قريش ُب فٌب أعز ككاف ،معهم كٙبدث كسلم كقف إال قريش من ناد على ٲبر ٓب ذلك
 كجده ىشاـ بن ا٢بكم أيب من آنفا ٧بمد أخيك ابن لقي ما رأيت كلو عمارة باأ يا لو قالت بيتو ٔبإ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 اهلل رادأ ٤با الغضب ٞبزة فاحتمل، كسلم عليو اهلل صلى ٧بمد يكلمو كٓب عنو انصرؼ ٍب يكره ما منو كبلغ كسبو فآذاه جالسا ىاىنا

 القـو ُب جالسا ليوإ نظر ا٤بسجد دخل فلما ،بو يوقع فأ لقيو إذا جهل أليب معدا حدأ على يقف كٓب يسعى فخرج كرامتو من بو
 ذلك فرد يقوؿ ما قوؿأ دينو على كأنا أتشتمو قاؿ ٍب منكرة شجة فشجو هبا فضربو القوس رفع رأسو على قاـ ذاإ حٌب ٫بوه فأقبل
 ابن سببت قد كاهلل فإ٘ب عمارة أبا دعوا جهل بوأ فقاؿ جهل أبا لينصركا ٞبزة ٔبإ ٨بزـك بِب من رجاؿ فقامت ،استطعت إف علي
 ٞبزة أسلم فلما ،قولو من كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عليو تابع ما كعلى إسبلمو على عنو اهلل رضي ٞبزة كًب ،قبيحا سبا أخيو

 .3منو ينالوف كانوا ما بعض عن فكفوا سيمنعو ٞبزة كأف كامتنع عز قد كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف قريش عرفت

                                                           
 1649مسند اإلماـ أٞبد: كتاب:مسند أىل البيت، باب:حديث جعفر بن أيب طالب، رقم:- 1
2
 174أكـر ضياء العمرم:السّبة النبوية الصحيحة، ص - 

3
 [128-129، 2ج] ،النبوية السّبة: ىشاـ ابن - 
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 شهر ُب أسلم أنو كاألغلب النبوة، من السادسة السنة أكاخر، أسلم ٞبزة قبل إسبلـ عمر بن ا٣بطاب بثبلث أياـ*/سنة إسالمو: 
ُب أكثر من  -اهلل عليو كسلمصلى -، كجاء ُب ظركؼ أشد حاالت األزمة، حيث كانت قريش ٚبطط لقتل النيب1ا٢بجة ذل

 .2خطة

 /إسالـ عمر7

كاف عمر قبل إسبلمو شديدا على ا٤بسلمْب، يشارؾ ُب تعذيب ا٤بستضعفْب منهم لّبدىم عن دينهم، كٓب */عمر قبل اإلسالـ: 
ٍعتي سىًعيدى ٍبنى زىٍيًد ٍبًن عىٍمرًك بٍ  يسلم منو حٌب أختو كزكجها، ركل البخارم: ًن نػيفىٍيلو ُب مىٍسًجًد اٍلكيوفىًة يػىقيوؿي كىالل ًو عىٍن قػىٍيسو قىاؿى ٠بًى

ا اٍرفىض  لًل   ـً قػىٍبلى أىٍف ييٍسًلمى عيمىري كىلىٍو أىف  أيحيدن ٍسبلى أم ربطو بسبب ، 3ًذم صىنػىٍعتيٍم بًعيٍثمىافى لىكىافى لىقىٍد رىأىيٍػتيًِب كىًإف  عيمىرى لىميوثًًقي عىلىى اإٍلً
ككاف إسبلـ  ،ككأف السبب ُب ذلك أنو كاف زكج فاطمة بنت ا٣بطاب أخت عمر ،بالرجوع عن اإلسبلـإسبلمو إىانة لو كإلزاما 

، كقد يئس ا٤بسلموف 4ألف أكؿ الباعث لو على دخولو ُب اإلسبلـ ما ٠بع ُب بيتها من القرآف ،عمر متأخرا عن إسبلـ أختو كزكجها
قالت: كاهلل إنا لنَبحل إٔب أرض ا٢ببشة، كقد ذىب عامر ُب بعض  من ٦برد الطمع ُب إسبلمو، عن أـ عبد اهلل بنت أيب حثمة

حاجتنا، إذ أقبل عمر فوقف كىو على شركو، فقالت: ككنا نلقى منو أذل لنا كشدة علينا، قالت فقاؿ: إنو لبلنطبلؽ يا أـ عبد 
 لنا ٨برج، قالت فقاؿ: صحبكم اهلل، اهلل؟ قلت نعم، كاهلل لنخرجن ُب أرض من أرض اهلل، إذ آذيتمونا كقهرٛبونا، حٌب ٯبعل اهلل

كرأيت لو رقة ٓب أكن أراىا، ٍب انصرؼ كقد أحزنو فيما أرل خركجنا، قالت فجاء عامر ٕباجتنا تلك، فقلت لو: يا أبا عبد اهلل لو 
م ٞبار رأيت عمر آنفا كرقتو كحزنو علينا، قاؿ: أطمعت ُب إسبلمو؟ قالت قلت نعم، قاؿ اليسلم الذم رأيت حٌب خٌب يسل

صلى اهلل –، كقرر ذات يـو التخلص من صاحب الدعوة نفسو فقيل بأنو خرج من بيتو متوحشا سيفو، كيريد رسوؿ اهلل 5ا٣بطاب
كرىطا من أصحابو، قد ذكركا لو أهنم قد اجتمعوا ُب بيت عند الصفا، كىم قريب من أربعْب من بْب رجاؿ كنساء،  -عليو كسلم

كسلم عمو ٞبزة كأبو بكر بن أيب قحافة الصديق كعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهم، ُب رجاؿ من  كمع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
ا٤بسلمْب ٩بن كاف أقاـ مع رسوؿ اهلل صلى عليو ٗبكة كٓب ٱبرج فيمن خرج إٔب أرض ا٢ببشة، فلقيو نعيم بن عبد اهلل فقاؿ: أين تريد 

 . 6ريش كسفو أحبلمها كعاب دينها كسٌب آ٥بتها فأقتلويا عمر؟ قاؿ أريد ٧بمدا ىذا الصابئ الذم فرؽ أمر ق
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رى  اٍبنً  ركل الَبمذم عىنٍ لعمر باإلسالـ:  -صلى اهلل عليو كسلم-*/دعاء النبي  الل هيم   قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  أىف   عيمى
ـى  أىًعز   ٍسبلى ٍينً  بًأىحىبِّ  اإٍلً بػ هيمىا كىكىافى  قىاؿى  ا٣بٍىط ابً  ٍبنً  بًعيمىرى  أىكٍ  جىٍهلو  بًأىيب  إًلىٍيكى  الر جيلىٍْبً  ىىذى  .1 عيمىري  ًإلىٍيوً  أىحى

 أىتػىعىر ضي  خىرىٍجتي  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  ا٣بٍىط ابً  ٍبني  عيمىري  قىاؿى  قىاؿى  عيبػىٍيدو  ٍبن شيرىٍيح ركل اإلماـ أٞبد: عن*/سبب إسالـ عمر بن الخطاب:
بػىقىًِب  قىدٍ  فػىوىجىٍدتيوي  أيٍسًلمى  أىفٍ  قػىٍبلى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  ٍلفىوي  فػىقيٍمتي  اٍلمىٍسًجدً  ًإٔبى  سى  أىٍعجىبي  فىجىعىٍلتي  ا٢بٍىاق ةً  سيورىةى  فىاٍستػىٍفتىحى  خى

ا فػىقيٍلتي  قىاؿى  اٍلقيٍرآفً  تىٍألًيفً  ًمنٍ   مىا قىًليبلن  شىاًعرو  بًقىٍوؿً  ىيوى  كىمىا( 41) كىرٙبو  رىسيوؿو  لىقىٍوؿي  ًإن وي }إ فػىقىرىأى  قىاؿى  قػيرىٍيشه  تٍ قىالى  كىمىا شىاًعره  كىالل وً  ىىذى
نىا تػىقىو ؿى  كىلىوٍ ( 43) اٍلعىالىًمْبى  رىبِّ  ًمنٍ  تػىٍنزًيله ( 42) تىذىك ريكفى  مىا قىًليبلن  كىاًىنو  بًقىٍوؿً  كىالى ( 41) تػيٍؤًمنيوفى  ( 44) اأٍلىقىاًكيلً  بػىٍعضى  عىلىيػٍ
ٍذنىا ىخى ا( 46) اٍلوىًتْبى  ًمٍنوي  لىقىطىٍعنىا ٍبي  ( 45) بًاٍليىًمْبً  ًمٍنوي  ألى اًجزًينى  عىٍنوي  أىحىدو  ًمنٍ  ًمٍنكيمٍ  فىمى  فػىوىقىعى  قىاؿى  السُّورىةً  آًخرً  ًإٔبى   2({47) حى
ـي  ٍسبلى مىٍوًقعو  كيل   قػىٍليب  ُب  اإٍلً

3. 

ككاضح ٛباما أف سبب إسبلـ عمر ىو ٠باعو القرآف الكرٙب ُب ىذه ا٤برة، كمرة أخرل ُب بيت أختو، كدعاء النيب صلى اهلل 
 قصة فذكر زىرة بِب من رجل فلقيو السيف متقلدا عمر خرج قاؿ أنس عن الدارقطِب أخرجو فيماعليو كسلم لو، ككردت القصة 

 أبشر فقاؿ خباب فخرج اإلسبلـ ُب كرغبتو طو سورة كقراءتو زيد بن سعيد زكجها كإسبلـ إسبلمها كإنكاره أختو على عمر دخوؿ
، كُب حديث 4ىشاـ بن بعمرك أك بعمر اإلسبلـ أعز اللهم لك كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ دعوة تكوف أف أرجو فإ٘ب عمر يا

، بن جىٍهلً  بًأىيب  أىكٍ  ا٣بٍىط ابً  بن ًبعيمىرى  اإًلٍسبلـى  أىيِّدً  الل هيم  :قىاؿى  كىسىل مى، عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   أىفٌ  عىب اسو  اٍبنً   ُب  كيرىٍيبو  أىبيو زىادى  ًىشىاـو
ا عيمىري  فىأىٍصبىحى : حىًديًثوً  يػىٍومىًئذو  فىأىٍسلىمى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  عىلىى فػىغىدى

5. 

–كشرفو ربو بالرسالة، كاف عمر بن ا٣بطاب  -صلى اهلل عليو كسلم–٤با بعث النيب : سة من البعثةدافي السنة الس */إسالـ عمر
ُب السابعة  كالعشرين من  عمره، كدعي إٔب اإلسبلـ كلكنو ٓب ٯبب ُب البداية، ك٤با رأل بعد ذلك شدة ٛبسك  -رضي اهلل عنو

ا٤بسلمْب بدينهم كٙبملهم األذل ُب سبيلو، كىجرة البعض منهم بعد ذلك إٔب ا٢ببشة فرارا بدينهم، كما أف أختو فاطمة سبقتو إٔب 
ع القرآف ُب بيتها تأثر ٗبا ٠بع، كٓب يتمالك نفسو حٌب اضطلع على آيات ٩با نزؿ من القرآف ككاف كاتبا، اإلسبلـ مع زكجها، ك٤با ٠ب

 .6ا٢ببشة ىجرة بعد عمر إسبلـ إسحاؽ ابن جعلفأعلن إسبلمو ُب السنة السادسة للدعوة، كقد 

                                                           
 3614سنن أبو داكد:كتاب:ا٤بناقب عن رسوؿ اهلل، باب:ُب مناقب عمر بن ا٣بطاب، رقم:- 1

 47-41:، اآلياتا٢باقةسورة - 2
 112ن ا٣بطاب، رقم:مسند أٞبد: كتاب:مسند العشرة ا٤ببشرين با١بنة، باب:أكؿ مسند عمر ب- 3
 [11/116ج] ،بّبكت – العلمية الكتب دار، الَبمذم جامع بشرح األحوذم ٙبفة:الرحيم عبد بن الرٞبن عبد ٧بمدالعبل  أبو ا٤بباركفورم - 4
 [453/ 9ج] ،الكبّب ا٤بعجم :الطربا٘ب- 5

 [7/182ج]، البارم فتحالعسقبل٘ب: حجر  ابن - 6
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ـ عمر بن ا٣بطاب، حيث اجتمعوا لقد كاف رد فعل قريش عنيفا أماـ حادثة إسبل*/موقف قريش من إسالـ عمر بن الخطاب:
ا قىاؿى  أىبًيوً  عىنٍ  عيمىرى  ٍبنً  الل وً  عىٍبدً  ٍبن عن زىٍيد ركل البخارم:، 1على قتلو نىمى ارً  ُب  ىيوى  بػىيػٍ  الس ٍهًميُّ  كىاًئلو  ٍبني  اٍلعىاصً  جىاءىهي  ًإذٍ  خىائًفنا الد 

 قػىٍوميكى  زىعىمى  قىاؿى  بىاليكى  مىا لىوي  فػىقىاؿى  ا١بٍىاًىًلي ةً  ُب  حيلىفىاؤينىا كىىيمٍ  سىٍهمو  بىًِب  ًمنٍ  كىىيوى  ًٕبىرًيرو  مىٍكفيوؼه  كىقىًميصه  ًحبػىرىةو  حيل ةي  عىلىٍيوً  عىٍمروك أىبيو
يػىٍقتػيليو٘ب  أىنػ هيمٍ   تيرًيديكفى  أىٍينى  فػىقىاؿى  اٍلوىاًدم هًبًمٍ  سىاؿى  قىدٍ  الن اسى  فػىلىًقيى  اٍلعىاصً  فىخىرىجى  أىًمٍنتي  قىا٥بىىا أىفٍ  بػىٍعدى  إًلىٍيكى  سىًبيلى  الى  قىاؿى  أىٍسلىٍمتي  ًإفٍ  سى
ا نيرًيدي  فػىقىاليوا ر   إًلىٍيوً  سىًبيلى  الى  قىاؿى  صىبىا ال ًذم ا٣بٍىط ابً  اٍبنى  ىىذى  .2الن اسي  فىكى

 عن ، كركل الطربا٘ب3عيمىري  أىٍسلىمى  ميٍنذي  أىًعز ةن  بن مسعود قىاؿى مىازًٍلنىا الل وً  عىٍبدي  عن ركل البخارم:*/نتائج إسالـ عمر بن الخطاب:
 عند نصلي أف استطعنا ما كاهلل رٞبة كانت إمارتو كإف نصرا كانت ىجرتو كإف فتحا كاف عمر إسبلـ إف: اهلل عبد قاؿ قاؿ القاسم
 ا٣بٍىط ابً  بن بًعيمىرى  اإًلٍسبلـى  أىيِّدً  الل هيم  :قىاؿى  كىسىل مى، عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   أىفٌ  عىب اسو  اٍبنً ، كمن حديث 4عمر أسلم حٌب ظاىرين الكعبة

، بن جىٍهلً  بًأىيب  أىكٍ  ًديًثوً  ُب  كيرىٍيبو  أىبيو زىادى  ًىشىاـو ا عيمىري  فىأىٍصبىحى : حى يػىٍومىًئذو  فىأىٍسلىمى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  عىلىى فػىغىدى
5. 

فكانت للمسلمْب بو قوة، كذىب يكفر عن أخطائو كمشاركتو ُب تعذيب ا٤بستضعفْب، كليعز اإلسبلـ كا٤بسلمْب بطريقتو، 
فوقف ُب البيت ا٢براـ متحديا كبار قادة قريش كمغيضا ٥بم، كأعلن على ا٤بؤل إسبلمو كتصديقو باإلسبلـ، كٙبمل األذل ُب سبيل 

لطربا٘ب عن عبد اهلل بن مسعود قاؿ: كاف إسبلـ عمر عزا، كىجرتو نصرا كإمارتو رٞبة، كاهلل ذلك ليناؿ كيلحق أجر من سبقو، ركل ا
صلى الو عليو كسلم على الظهور –مااستطعنا أف نصلي حوؿ البيت ظاىرين حٌب أسلم عمر، كال زاؿ منذ أسلم ٰبث النيب 

 بثبلثة قبلي ٞبزة أسلم: قاؿ ؟"الفاركؽ" ٠بيت شيء ألم: عمر سألت: قاؿ عباس ابن عنكا٣بركج حٌب خرج كجهر بالدعوة، 
 اهلل رسوؿ نسمة من إٕب أحب نسمة األرض ُب فما ا٢بسُب، األ٠باء لو ىو إال إلو ال اهلل: فقلت لئلسبلـ صدرم اهلل شرح ٍب أياـ،
 فأتيت الصفا، عند األرقم أيب بن األرقم دار ُب ىو: أخٌب قالت كسلم؟ عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أين: فقلت كسلم، عليو اهلل صلى
، فاستجمع الباب، فضربت: البيت ُب كسلم عليو اهلل صلى اهلل كرسوؿ الدار ُب جلوس أصحابو ُب كٞبزة الدار  ٥بم فقاؿ القـو
 أف ٛبالكت فما نَبة نَب٘ب ٍب ثيايب ٗبجامع فأخذ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فخرج ا٣بطاب، بن عمر: قالوا لكم؟ ما: ٞبزة

 كرسولو، عبده ٧بمدا أف كأشهد لو شريك ال كحده اهلل إال إلو ال أف أشهد: فقلت! "عمر يا ٗبنتو أنت ما":فقاؿ ركبٍب على كقعت
 نفسي كالذم! ""بلى":قاؿ حيينا؟ كإف متنا إف ا٢بق على ألسنا! اهلل رسوؿ يا: فقلت ا٤بسجد أىل ٠بعها تكبّبة الدار أىل فكرب
 أحدٮبا ُب ٞبزة: صفْب ُب فأخرجناه لتخرجن با٢بق بعثك كالذم االختفاء؟ ففيم: قلت! "حييتم كإف متم إف ا٢بق على إنكم بيده

                                                           
1
 181أكـر ضياء العمرم:السّبة النبوية الصحيحة، ص - 

 3575البخارم:كتاب:ا٤بناقب، باب:مناقب عمر بن ا٣بطاب، رقم:صحيح - 2

3
 3408تاب:ا٤بناقب، باب:مناقب عمر بن ا٣بطاب أيب حفص القرشي العدكم، رقم:صحيح البخارم:ك - 

ـ، 1983ىػ/1404، 2ا٤بوصل، ط –كا٢بكم ٞبدم بن عبداجمليد السلفي، مكتبة العلـو تح:الطربا٘ب أبو القاسم سليماف بن أٞبد بن أيوب الطربا٘ب: ا٤بعجم الكبّب، - 4
 [162/ 9]ج

 [453/ 9ج] ،الكبّب ا٤بعجم :الطربا٘ب- 5
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 ،1يصبهم مثلهآب  كآبة فأصابتهم ٞبزة، كإٔب قريش إٕب فنظرت ا٤بسجد، دخلنا حٌب الطحْب ككديد  كديد لو اآلخر، ُب كأنا
ْب أربعْب عليو كسلم بدار األرقم ا٤بخزكميِّ عند الص فا قبل كماؿ ا٤بسلم كاف رسوؿ اهلل صلى اهللككمل بو عدد ا٤بسلمْب عدُتم، ف

 .2أيكملوا أربعْب بعمر رضي اهلل عنوأسلم ا ٤بك  ،رجبل هبا

 .3منا القـو انتصف ا٤بشركوف قاؿ عمر أسلم ٤با :قاؿ صهيب حديث من أيضا سعد ابن كركل 

  -ص–ككانت لو مواقفو ا٣باصة كا٤بتميزة ُب ميداف الشجاعة كالعزة، كخاصة أثناء ا٥بجرة كالغزكات، ك٤با توَب رسوؿ اهلل 
كاف لو شرؼ تقدٙب الصديق للبيعة ككاف من أكائل ا٤ببايعْب لو با٣ببلفة، كأبلى ُب ذلك ببلء حسنا، كتؤب ا٣ببلفة بعده مباشرة بعد 

 اهلل يعز أف اهلل رسوؿ دعا قد أليس :ابن عباس ـ[، كقد قاؿ لو634أغسطس  23ىػ]13لثانية سنة من ٝبادل ا 22كفاتو يـو 
 ا٤بدينة إٔب كىاجرت كأصحابو اهلل كرسوؿ اإلسبلـ بك كظهر عزا إسبلمك كاف أسلمت فلما ٗبكة ٱبافوف إذ كا٤بسلمْب الدين بك

 كىو اهلل رسوؿ قبض ٍب كذا كيـو كذا يـو من ا٤بشركْب قتاؿ من اهلل رسوؿ شهده مشهد عن تغب ٓب ٍب فتحا ىجرتك فكانت
 ٍب كرىا أك طوعا اإلسبلـ ُب الناس دخل حٌب أقبل ٗبن أدبر من فضربت اهلل رسوؿ منهاج على بعده ا٣بليفة فوازرت راض عنك
 بك اهلل كأدخل العدك بك كنفى األمواؿ بك كجىب األمصار بك اهلل مصر الناس كٔب ما ٖبّب كليت ٍب راض عنك كىو ا٣بليفة قبض
 .4لك فهنيئا بالشهادة لك ختم ٍب أرزاقهم ُب كتوسعهم دينهم ُب توسعهم من بيت أىل كل على

كلقد عز اإلسبلـ بعمر من حيث أنو ٞبل ىذا الدين جهرة كٙبدل بو كصارع من أجلو، كبإسبلمو كإسبلـ ٞبزة ككجد  
 .5كضع جديد ٗبكة

 من دار األرقمب/الجهر باألتباع كالخركج 

 أيب ابن كاف ا١بهر با٤بسلمْب كإعبلهنم اإلسبلـ نتيجة إلسبلـ عمر كبلوغ ا٤بسلمْب بو األربعْب، ركل/بلوغ المسلمين األربعين: 8
 فكملتهم رجبل كثبلثوف تسعة إال كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع أسلم كما رأيتِب لقد) :قاؿ نفسو عمر حديث من خيثمة
 اهلل حسبك النيب أيها يا: فقاؿ جربيل فنزؿ) فيو كقاؿ عباس ابن حديث من البزار كركل ،(اإلسبلـ كأعز ،دينو اهلل فأظهر ،أربعْب

 .6(، كيضاؼ إٔب األربعْب ا٤بهاجرين إٔب ا٢ببشة ثبلثة كٜبانوف رجبل كتسع عشرة امرأةا٤بؤمنْب من اتبعك كمن

                                                           
، الرسالة مؤسسة، السقا صفوة - حيا٘ب بكرم: ح، تكاألفعاؿ األقواؿ سنن ُب العماؿ كنز  :(ىػ975) فورم الربىاف ا٥بندم ا٤بتقي الدين حساـ بن علي الدين عبلء - 1
 [12/551ج] ،ـ1981/ىػ5،1411ط
 576، صالشهّب بالبػيرِّم: ا١بوىرة ُب نسب النيب صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو العشرة ن موسى األنصارمُّ التِّلمسا٘بُّ ٧بمد بن أيب بكر بن عبد اهلل ب- 2

3
 59، ص7فتح البارم، ج - 

 [1/181ج] ىػ،1415 القاىرة، - ا٢برمْب دار، ا٢بسيِب إبراىيم بن احملسن عبدك  ٧بمد بن اهلل عوض بن طارؽ: تح ،األكسط ا٤بعجم :الطربا٘ب- 4

5
 261ُب السنة، ص :األساس سعيد حول - 

6
 68منّب الغضباف:ا٤بنهج ا٢بركي للسّبة النبوية، ص - 
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أتباعو كأسلم –صلى الو عليو كسلم -جاء عمر بن ا٣بطاب إٔب دار األرقم حيث ٱبفي النيب/الخركج من دار األرقم باألتباع: 7
 ُب أنا: صنفْب ُب فخرجنا االختفاء؟ ففيم اهلل رسوؿ يا فقلت) عباس ابن حديث من تارٱبو ُب شيبة أيب بن جعفر أبو ركلهبا، 

  1(مثلها يصبهم ٓب كآبة فأصابتهم إلينا قريش فنظرت ،اآلخر ُب كٞبزة أحدٮبا

كبإسبلـ ٞبزة بن عبد ا٤بطلب كعمر بن ا٣بطاب، كاف ٥بما الدكر األكرب ُب إهناء مرحلة معينة /بدأ مرحلة جديدة من الدعوة: 4
إعبلف جهرية العبادة كالقياـ بتظاىرة علنية ٝباعية ُب  -صلى اهلل عليو كسلم-كابتداء مرحلة جديدة، عندما عرض على رسوؿ اهلل

الظركؼ غدت مواتية، استجاب لرغبة الفاركؽ كخرج با٤بسلمْب ُب صفْب من دار -رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مكة، كرأل
األرقم، كأيعلن ُب مكة صوت اإلسبلـ مدكيا، كدخل الكعبة با٤بسلمْب، ىذه ا٣بطوة ا٢با٠بة، أعطت حرية العبادة للمسلمْب ٝبيعا، 

من كاف مستخفيا إسبلمو، فكاف إسبلمهما منعطفا جديدا ُب الدعوة اإلسبلمية، ألنو كعجز ا٤بشركوف أف يولوا دكف ذلك، كأظهر 
 .2خطا بالدعوة من مرحلة ا٣بوؼ كاالضطهاد كالتعذيب إٔب مرحلة العلنية كا٢برية ُب العبادة

 ج/ما كاف يجهر بو في ىذه المرحلة

 .3يكونوا قبل ذلك يقدركف على أف ٯبهركا بوجهركا ُب ىذه ا٤برحلة بالقرآف، كٓب /الجهر بالقرآف في النوادم: 8

 القاسم عن ، ركل الطربا٘ب4كاف ا٤بسلموف ال يقدركف على الصبلة عند الكعبة حٌب أسلم عمر/الجهر بالصالة عند الكعبة: 7
 الكعبة عند نصلي أف استطعنا ما كاهلل رٞبة كانت إمارتو كإف نصرا كانت ىجرتو كإف فتحا كاف عمر إسبلـ إف: اهلل عبد قاؿ قاؿ

 .5عمر أسلم حٌب ظاىرين

اًبرو  ركل اإلماـ أٞبد عىنٍ  /البحث ججهرا عمن ينصره كيأكيو:4  ًسًنْبى  عىٍشرى  ٗبىك ةى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  مىكىثى  قىاؿى  جى
 الر جيلى  ًإف   حىٌب   ا١بٍىن ةي  كىلىوي  رىيبِّ  رًسىالىةى  أيبػىلِّغى  حىٌب   يػىٍنصيري٘ب  مىنٍ  يػيٍؤًكيًِب  مىنٍ  يػىقيوؿي  ٗبًُبن  اٍلمىوىاًسمً  كىُب  كى٦بىىن ةى  بعيكىاظو  مىنىاز٥بًًمٍ  ُب  الن اسى  يػىٍتبىعي 

ا ميضىرى  ًمنٍ  أىكٍ  اٍليىمىنً  ًمنٍ  لىيىٍخريجي  ـى  اٍحذىرٍ  فػىيػىقيوليوفى  قػىٍوميوي  فػىيىٍأتًيوً  قىاؿى  كىذى  إًلىٍيوً  ييًشّبيكفى  كىىيمٍ  رًجىا٥بًًمٍ  بػىٍْبى  كىٲبىًٍشي يػىٍفًتنيكى  الى  قػيرىٍيشو  غيبلى
 .6بًاأٍلىصىاًبعً 

ما ٙبقق ُب ىذه ا٤برحلة ىو ا٢بصوؿ على حرية العبادة كالدعوة كإعبلف ظهور من كاف /ما تم تحقيقو في ىذه المرحلة: 3
ق التجمع حو٥با كدعوة الناس لئلسبلـ، ككاف ىذا مستخفيا، فحصل ا٤بسلموف على حق الدخوؿ إٔب الكعبة كالصبلة فيها، كح
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نصرا عظيما لئلسبلـ كخطوة على الطريق، لقد قاد ىذا النقبلب ُب األمور، إٔب زيادة ُب التميز كا٤بفاصلة، كصار ا٤بسلموف قادركف 
 .1على إعبلف عبادُتم كحقيقة مبادئهم للناس ٝبيعا، كإعبلف أنفسهم كىويتهم كدينهم

 

 ككقائع ىذه المرحلةثانيا:أحداث 

ترتب على إسبلـ ٞبزة كعمر كضعا [من البعثة: 81-7كحصار الشعب] -صلى اهلل عليو كسلم-أ/عـز قريش على قتل النبي
، كأٝبعت 4، ٩با جعلها تفكر ُب حرهبا على اإلسبلـ ُب كسائل جديدة3ا٢ببشة من، كفشلت قريش ُب استعادة ا٤بهاجرين 2جديدا

صلى اهلل عليو -، فأٝبع بنو عبد ا٤بطلب أمرىم على أف يدخلوا رسوؿ اهلل-عليو كسلم صلى اهلل-ؿ اهللعلى قتل رسو  أمرىا جادة
، كتعاقدت قريش على بِب ا٤بطلب كبِب ىاشم أال يناكحوىم 5شعبهم كٰبموه فيو، فدخلوا الشعب ٝبيعا مسلمهم ككافرىم -كسلم

للقتل، -صلى اهلل عليو كسلم-وُتم كال يكلموىم حٌب يسلموىم رسوؿ اهللكال يبايعوىم كال ٯبالسوىم كال ٱبالطوىم كال يدخلوا بي
، ككاف ذلك ُب بداية السنة السابعة للبعثة كاستمر ثبلث سنوات، كانتهى ُب 7الكعبةُب جوؼ كعلقوىا  6ككتبوا ُب ذلك الصحيفة

قائم بذلك ىشاـ بن عمرك بن ا٢بارث ككاف ال احملـر من السنة العاشرة، على يد رجاؿ من قريش أٝبعوا على نقض الصحيفة،
 من معهم كمن ىاشم بِب على قريش كتبتها الٍب الصحيفة نقض ُب قاـ من أشد من ، ككذلك ا٤بطعم بن عدم، ككاف8العامرم

 .9الشعب ُب حصركىم حْب ا٤بسلمْب

يسمع صوت أبنائهم سواؽ حٌب كاف قطعت قريش عنهم األ٤با دخل بنو ىاشم كبنو عبد ا٤بطلب الشعب، ب/أثر الحصار: 
بػٍعىةو  سىاًبعى  رىأىيٍػتيًِب  قىاؿى  سىٍعدو  ، كاشتد عليهم الببلء كا١بهد، ركل البخارم عىنٍ 10كنسائهم يضاعوف من كراء الشعب من ا١بوع  مىعى  سى

ـه  لىنىا مىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  لىةً  كىرىؽي  ًإال   طىعىا  عىلىى تػيعىزِّري٘ب  أىسىدو  بػىنيو أىٍصبىحىتٍ  ٍبي   الش اةي  تىضىعي  مىا أىحىدينىا يىضىعى  حىٌب   ا٢بٍىبػىلىةً  أىكٍ  ا٢بٍيبػٍ
ـً  ٍسبلى سىٍعًيي كىضىل   ًإذنا خىًسٍرتي  اإٍلً

11. 
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ٍّبو  ٍبنً  خىاًلدً  مسلم عىنٍ كركل   قىاؿى  ٍبي   عىلىٍيوً  كىأىثٍػُبى  الل وى  اٍلبىٍصرىًة فىحىًمدى  عىلىى أىًمّبنا كىكىافى  غىٍزكىافى  ٍبني  عيٍتبىةي  خىطىبػىنىا قىاؿى  اٍلعىدىًكمِّ  عيمى
بػٍعىةو  سىاًبعى  رىأىيٍػتيًِب  كىلىقىدٍ  ... ـه  لىنىا مىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  مىعى  سى اقػينىا قىرًحىتٍ  حىٌب   الش جىرً  كىرىؽي  ًإال   طىعىا  بػيٍردىةن  فىاٍلتػىقىٍطتي  أىٍشدى

ا بًًنٍصًفهىا سىٍعده  كىاتػ زىرى  بًًنٍصًفهىا فىاتػ زىٍرتي  مىاًلكو  ٍبنً  سىٍعدً  كىبػىٍْبى  بػىٍيًِب  فىشىقىٍقتػيهىا  ًمنٍ  ًمٍصرو  عىلىى أىًمّبنا أىٍصبىحى  ًإال   أىحىده  ًمن ا اٍليػىٍوـى  أىٍصبىحى  فىمى
ًإنػ هىا صىًغّبنا الل وً  كىًعٍندى  يمناعىظً  نػىٍفًسي ُب  أىكيوفى  أىفٍ  بًالل وً  أىعيوذي  كىًإ٘بِّ  اأٍلىٍمصىارً   عىاًقبىًتهىا آًخري  يىكيوفى  حىٌب   تػىنىاسىخىتٍ  ًإال   قىطُّ  نػيبػيو ةه  تىكينٍ  ٓبىٍ  كى

نىا اأٍليمىرىاءى  كى٘بيىرِّبيوفى  فىسىتىٍخبػيريكفى  ميٍلكنا بػىٍعدى
1. 

 الل وً  عىٍبدً  ًإٔبى  رىجيله  جىاءى  قىاؿى  مىٍسريكؽو  عىنٍ  الَبمذمركل على قريش بسبع كسبع يوسف:  -صلى اهلل عليو كسلم-ج/دعوة النبي
تٍػهيمٍ  ييوسيفى  كىسىٍبعً  ًبسىٍبعو  عىلىٍيًهمٍ  أىًعِبِّ  الل هيم   قىاؿى  عىلىٍيوً  اٍستػىٍعصىٍوا قػيرىٍيشنا رىأىل لىم ا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  ًإف  ... فػىقىاؿى   فىأىخىذى
ٍيتىةى  ا١بٍيليودى  أىكىليوا حىٌب   شىٍيءو  كيل   فىأىٍحصىتٍ  سىنىةه  ـى  أىحىديٮبيىا كىقىاؿى  كىاٍلمى ٍيئىةً  اأٍلىٍرضً  ًمنٍ  ٱبىٍريجي  كىجىعىلى  قىاؿى  اٍلًعظىا  سيٍفيىافى  أىبيو فىأىتىاهي  الدُّخىافً  كىهى

ا قىاؿى  ٥بىيمٍ  الل وى  فىادٍعي  ىىلىكيوا قىدٍ  قػىٍومىكى  ًإف   فػىقىاؿى  اءي  تىٍأٌب  يػىٍوـى } لًقىٍوًلوً  فػىهىذى ا الن اسى  يػىٍغشىى( 11) ميًبْبو  ًبديخىافو  الس مى  أىلًيمه  عىذىابه  ىىذى
ا مىٍنصيوره  قىاؿى  2({11)  اٍلبىٍطشىةي  مىضىى قىدٍ  اآٍلًخرىةً  عىذىابي  ييٍكشىفي  فػىهىلٍ  3({12) ميٍؤًمنيوفى  ًإن ا اٍلعىذىابى  عىن ا اٍكًشفٍ  رىبػ نىا} لًقىٍوًلوً  ىىذى

ـي  ـي  ًعيسىى أىبيو قىاؿى  الرُّكـي  اآٍلخىري  كىقىاؿى  اٍلقىمىري  أىحىديىيمٍ  كقىاؿى  كىالدُّخىافي  كىاللِّزىا بىٍدرو  يػىٍوـى  يػىٍعًِب  كىاللِّزىا
4. 

كل   ستأصلتف نةسى  فأخذُتم ،كقحط جدب فيها سنْب بسبع ، فدعى عليهمالشرؾ يَبكوا كٓب العصياف أظهركاأم أف قومو 
 ٱبرج :ا٢بافظ قاؿ ،كا١بوع ا١بهد من الدخاف مثل السماء كبْب بينو يرل فكاف أحدىم يقـو فكاف: أخرل ركاية كُب ،أذىبتوك  شيء

 من الدخاف مثل السماء كبْب بينهم يركف ككانوا الغيث عدـ من ككىجها األرض حرارة شدة من الدخاف كهيئة ٖبار األرض من
 ، فأنزؿ اهلل تعأب قولو:ا١بوع فرط من أبصارىم غشاكة من ذلك ٚبيلهم ٕبسب األرض من ٱبرج كاف الذم أك ،ا١بوع حرارة فرط

 أكلوا الذم القحط كىو 6({12) ميٍؤًمنيوفى  ًإن ا اٍلعىذىابى  عىن ا اٍكًشفٍ  رىبػ نىا} :قالواف  5({11) ميًبْبو  ًبديخىافو  الس مىاءي  تىٍأٌب  يػىٍوـى  فىاٍرتىًقبٍ }
  .7كا١بلود ا٤بيتات فيو
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، فكانت 1كانت فكرة ا٤بقاطعة ٧بنة جديدة استمرت ثبلث سنْب، أيهنك فيها أبو طالب كخدٯبة فتوفيا على إثرىاد/عاـ الحزف: 
كفاة عمو مبعث حزف عميق ُب نفسو، ككفاة خدٯبة ُب نفس السنة كىي الٍب كانت ٚبفف عنو ٮبومو كأحزانو، فلما ماتت حزف 

 .2العاـ الذم اجتمعت فيو كفاُتما بعاـ ا٢بزفعليها حزنا شديدا، حٌب ٠بي ىذا 

 أىبًيوً  عىنٍ  اٍلميسىي بً  ٍبن سىًعيد عىنٍ أف ٲبوت عمو على اإلسبلـ، ركل البخارم  -صلى اهلل اهلل عليو كسلم–كحرص النيب /كفاة عمو:8
 اٍلميًغّبىةً  ٍبنً  أيمىي ةى  أىيب  ٍبنى  الل وً  كىعىٍبدى  جىٍهلو  أىبىا ًعٍندىهي  فػىوىجىدى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  جىاءىهي  اٍلوىفىاةي  طىاًلبو  أىبىا حىضىرىتٍ  لىم ا قىاؿى 

ًلمىةن  الل وي  ًإال   إًلىوى  الى  قيلٍ  عىمِّ  أىمٍ  فػىقىاؿى   اٍلميط ًلبً  عىٍبدً  ًمل ةً  عىنٍ  أىتػىٍرغىبي  ةى أيمىي   أىيب  ٍبني  الل وً  كىعىٍبدي  جىٍهلو  أىبيو فػىقىاؿى  الل وً  ًعٍندى  هًبىا لىكى  أيحىاجُّ  كى
انًوً  عىلىٍيوً  يػىٍعرًضيهىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  يػىزىؿٍ  فػىلىمٍ  ل مىهيمٍ  مىا آًخرى  طىاًلبو  أىبيو قىاؿى  حىٌب   اٍلمىقىالىةً  بًًتٍلكى  كىييًعيدى  عىٍبدً  ًمل ةً  عىلىى كى

ىٍستػىٍغًفرىف   كىالل وً  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  قىاؿى  قىاؿى  الل وي  ًإال   إًلىوى  الى  يػىقيوؿى  أىفٍ  كىأىىبى  اٍلميط ًلبً   مىا}الل وي  فىأىنٍػزىؿى  عىٍنكى  أيٍنوى  ٓبىٍ  مىا لىكى  ألى
 ًإن كى } كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  ًلرىسيوؿً  فػىقىاؿى  4طىاًلبو  أىيب  ُب  الل وي  كىأىنٍػزىؿى  3({113) لًٍلميٍشرًًكْبى  يىٍستػىٍغًفريكا أىفٍ  آمىنيوا كىال ًذينى  لًلن يبِّ  كىافى 

 .5({56) بًاٍلميٍهتىًدينى  أىٍعلىمي  كىىيوى  يىشىاءي  مىنٍ  يػىٍهًدم الل وى  كىلىًكن   أىٍحبىٍبتى  مىنٍ  تػىٍهًدم الى 

 ٤با أمو قرب أتى كسلم عليو اهلل صلى النيب أف ثبت كقد ،اتفاقا ا٥بجرة قبل ٗبكة كانت طالب أيب كفاة ألف إشكاؿ ىذاُب ك 
 اهلل صلى اهلل رسوؿ خرج":قاؿ مسعود ابن عن حاًب أيب كابن ا٢باكم أخرج ،اآلية ىذه فنزلت ٥با يستغفر أف ربو فاستأذف اعتمر
 الذم القرب إف: فقاؿ ،لبكائو فبكينا بكى ٍب طويبل فناجاه منها قرب إٔب جلس حٌب فجاء ،فاتبعناه ا٤بقابر إٔب يوما كسلم عليو

 لًٍلميٍشرًًكْبى  يىٍستػىٍغًفريكا أىفٍ  آمىنيوا كىال ًذينى  لًلن يبِّ  كىافى  مىا}: علي فأنزؿ ،ٕب يأذف فلم ٥با الدعاء ُب ريب كاستأذنت ،أمي قرب عنده جلست
 كإف تأخر اآلية نزكؿ يكوف أف كٰبتمل ،طالب أيب كفاة عن اآلية نزكؿ تأخّب على داللة كفيها ،6({113) قػيٍرىبى  أيكٕب  كىانيوا كىلىوٍ 

 تقدـ كإف النزكؿ تأخّب يقتضي ذلك فإف ،آمنة أمر كىو كمتأخر طالب أيب أمر كىو متقدـ: سبباف لنزك٥با كيكوف ،تقدـ سببها كاف
 اآلية بأف يشعر ألنو 7"أىٍحبىٍبتى  مىنٍ  تػىٍهًدم الى  ًإن كى : طالب أيب ُب اهلل كأنزؿ:"الباب حديث ُب قولو أيضا ذلك إٔب كيشّب ،السبب
 .8كحده فيو نزلت كالثانية غّبه كُب طالب أيب ُب نزلت األكٔب

                                                           
1
 261ُب السنة، ص :األساس سعيد حول - 

2
 31كس كعرب، صر مصطفى السباعي: السّبة النبوية د - 

 113:توبة، اآليةالسورة  - 3

4
 4399، رقم:قولو إنك ال ُتدم من أحببت كلكن اهلل يدىي من يشاء، باب:تفسّب القرآفصحيح البخارم: كتاب  - 

 56:سورة القصص، اآلية - 5
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8
 368-367، ص8فتح البارم، ج - 
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ُب السنة العاشرة من البعثة، فتوَب ُب شهر رجب كجاكز  كاحد عاـ ُب متقاربة أياـ ُب كخدٯبة طالب أيب كفاةكانت 
 ، فلم ٲبض على خركجو من الشعب إال أشهر معلومات حٌب أصابو مرض الوفاة، كتوفيت خدٯبة بعده بشهرين،1الثمانْب من عمره

 .ا٣بمسْب ٫بوُب  يومئذ كسلم عليو اهلل صلى كالنيب

 ن، فكانت كفاُتا ُب شهر رمضاف من السنة العاشرة للبعثة ك٥با ٟبس كتوفيت خدٯبة بعد أيب طالب بشهري/كفاة خديجة: 7

 عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  ٨بىٍرىجً  قػىٍبلى  خىًدٯبىةي  تػيويفػِّيىتٍ  قىاؿى  أىبًيوً  عىنٍ  ًىشىاـو  عىنٍ  ، ركل البخارم:3الصبلة تفرض أف قبل كماتت، 2كستْب سنة
ًدينىةً  ًإٔبى  كىسىل مى  ثً  اٍلمى   ًتٍسعً  بًٍنتي  كىًىيى  هًبىا بػىُبى  ٍبي   ًسًنْبى  ًستِّ  بًٍنتي  كىًىيى  عىاًئشىةى  كىنىكىحى  ذىًلكى  ًمنٍ  قىرًيبنا أىكٍ  سىنىتػىٍْبً  فػىلىًبثى  ًسًنْبى  بًثىبلى

 .4ًسًنْبى 

صلى -ا٢بماية لرسوؿ اهلل٤با توَب أبو طالب ككاف يوفر بعد كفاة عمو: -صلى اهلل عليو كسلم-ك/جرأة سفهاء قريش على النبي
، كأكثر ركايات اإليذاء كقعت ُب ىذه ا٤برحلة، ٩با اضطره للخركج إٔب 5، ٘برأ عليو من كاف يهابو من سفهاء قريش-اهلل عليو كسلم

 .7، فإف موت عمو أفقده سندا كبّبا، فلم يعد بنو ىاشم مستعدين بعده لتقدٙب نفس القدر من ا٢بماية6الطائف

 من الدعوة في ىذه المرحلة ثالثا:موقف قريش

ادت احملنة كز  ،8٘برأ عليو سفهاء قريش ٤با توَب أبو طالب،كخركجو للطائف:  -صلى اهلل عليو كسلم-أ/شدة األذل لرسوؿ اهلل
أبو داكد عن عركة بن الزبّب قاؿ: سألت عبد اهلل بن  ركل ، كبدأت قريش باإليذاء ا٤بباشر لو،-صلى اهلل عليو كسلم-على الرسوؿ

عمرك بن العاصي قلت: أخرب٘ب بأشٌد شيء صنعو ا٤بشركوف برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. قاؿ: نعم، بينما رسوؿ اهلل صلى اهلل 
 ، عليو كسلم فخنقو بو خنقا شديداعليو كسلم ُب حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أيب ا٤بعيط، فوضع ثوبو ُب عنق رسوؿ اهلل صلى اهلل

أىتػىٍقتػيليوفى رىجيبلن أىٍف يػىقيوؿى رىيبِّى الل وي كىقىٍد جىاءىكيٍم بًاٍلبػىيػِّنىاًت ًمٍن  ، كقاؿ:9حٌب أخذ ٗبنكبو، كدفعو عن رسوؿ اهللفقاؿ: فأقبل أبو بكر 
 كطلب النصرة. 11فكاف من آثار ذلك رحلة الطائف للدعوة ىناؾ ،؟10(28رىبِّكيٍم )
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على من أسلم ٩بن ٓب يدخل الشعب كعظمت عليهم احملنة، كما اشتدت قريش ب/تشديد األذل بالمسلمين خارج الشعب: 
 .1كزلزلوا زلزاال شديدا

، 2لدل الوافدين إٔب مكة للحج أك التجارة-صلى اهلل عليو كسلم-كانت قريش تشوه ٠بعة الرسوؿكالداعية:  ج/تشويو الدعوة
ادنا أىف   عىب اسو  اٍبنً  عىنٍ فكانوا يرمونو بالسحر كا١بنوف كغّبىا، ركل مسلم  ـى  ًضمى ًذهً  ًمنٍ  يػىٍرًقي كىكىافى  شىنيوءىةى  أىٍزدً  ًمنٍ  كىكىافى  مىك ةى  قىًد  ىى

ا ًإف   يػىقيوليوفى  مىك ةى  أىٍىلً  ًمنٍ  سيفىهىاءى  فىسىًمعى  الرِّيحً  ا رىأىٍيتي  أى٘بِّ  لىوٍ  فػىقىاؿى  ٦بىٍنيوفه  ٧بيىم دن  فػىقىاؿى  فػىلىًقيىوي  قىاؿى  يىدىم   عىلىى يىٍشًفيوً  الل وى  لىعىل   الر جيلى  ىىذى
ًذهً  ًمنٍ  أىٍرًقي ًإ٘بِّ  ٧بيىم دي  يىا  لًل وً  ا٢بٍىٍمدى  ًإف   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  لىكى  فػىهىلٍ  شىاءى  مىنٍ  يىًدم عىلىى يىٍشًفي الل وى  كىًإف   الرِّيحً  ىى

هي  الل وي  ًإال   إًلىوى  الى  أىفٍ  كىأىٍشهىدي  لىوي  ىىاًدمى  فىبلى  ييٍضًللٍ  كىمىنٍ  لىوي  ميًضل   فىبلى  الل وي  يػىٍهًدهً  مىنٍ  كىنىٍستىًعينيوي  ٫بىٍمىديهي  ا كىأىف   لىوي  شىرًيكى  الى  كىٍحدى  عىٍبديهي  ٧بيىم دن
ًلمىاًتكى  عىلىي   أىًعدٍ  فػىقىاؿى  قىاؿى  بػىٍعدي  أىم ا كىرىسيوليوي  ءً  كى ثى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  وً عىلىيٍ  فىأىعىادىىين   ىىؤيالى  لىقىدٍ  فػىقىاؿى  قىاؿى  مىر اتو  ثىبلى
ٍعتي  نىةً  قػىٍوؿى  ٠بًى ا الشُّعىرىاءً  كىقػىٍوؿى  الس حىرىةً  كىقػىٍوؿى  اٍلكىهى ٍعتي  فىمى اًتكى  ًمٍثلى  ٠بًى ءً  كىًلمى  يىدىؾى  ىىاتً  فػىقىاؿى  قىاؿى  اٍلبىٍحرً  نىاعيوسى  بػىلىٍغنى  كىلىقىدٍ  ىىؤيالى
ـً  عىلىى أيبىايًٍعكى  ٍسبلى  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىبػىعىثى  قىاؿى  قػىٍوًمي كىعىلىى قىاؿى  قػىٍوًمكى  كىعىلىى كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  فػىبىايػىعىوي  قىاؿى  اإٍلً

ٍيشً  الس رًي ةً  صىاًحبي  فػىقىاؿى  بًقىٍوًموً  فىمىرُّكا سىرًي ةن  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  ءً  ًمنٍ  أىصىٍبتيمٍ  ىىلٍ  لًٍلجى ٍيئنا ىىؤيالى  ًمٍطهىرىةن  ًمنػٍهيمٍ  أىصىٍبتي  اٍلقىٍوـً  ًمنٍ  رىجيله  فػىقىاؿى  شى
ءً  فىًإف   ريدُّكىىا فػىقىاؿى   .3ًضمىادو  قػىٍوـي  ىىؤيالى

إال بعد أف سدت عليهم ا٤بنافذ بإسبلـ عمر كٞبزة، ككجدكا خطر ٓب تلجأ إليها قريش كىذه الوسيلة  د/المفاكضات كاإلغراء:
 قاؿ: قاؿ اهلل عبد بن جابر عن، ركل البيهقي 4صلى اهلل عليو كسلم-ا٤بسلمْب قد استفحل، فعقد ا٤بؤٛبر إلهناء ا٤بشكلة مع ٧بمد

 من ببياف أتانا ٍب فكلمو، كالشعر كالكهانة بالسحر عا٤با رجبل  التمستم فلو ٧بمد، أمر علينا انتشر لقد قريش من كا٤بؤل جهل أبو
 فلما فأتاه كذلك، كاف إف علي ٱبفى كما علما، ذلك من كعلمت كالشعر كالكهانة السحرة بقوؿ ٠بعت لقد: عتبة فقاؿ أمره،
 آ٥بتنا تشتم فيم: قاؿ ٯببو فلم اهلل؟ عبد أـ خّب أنت ا٤بطلب؟ عبد أـ خّب أنت ىاشم؟ أـ خّب أنت ٧بمد، يا: عتبة لو قاؿ أتاه

 ٚبتار نسوة عشر زكجناؾ الباءة بك كاف كإف بقيت، ما رأسنا فكنت لك، ألويتنا عقدنا الرئاسة بك إ٭با كنت فإف آباءنا، كتضلل
 اهلل صلى اهلل كرسوؿ بعدؾ، من  كعقبك أنت هبا تستغِب ما أموالنا من لك ٝبعنا ا٤باؿ بك كاف كإف شئت، قريش أبيات أم من

 الر ٍٞبىنً  ًمنى  تػىٍنزًيله ( 1)حم}الرحيم الرٞبن اهلل بسم:»كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ فرغ فلما ، يتكلم ال ساكت كسلم عليو
ٍرتيكيمٍ } بلغ حٌب فقرأ ،5{(3)يػىٍعلىميوفى  ًلقىٍوـو  عىرىبًيًّا قػيٍرآننا آيىاتيوي  فيصِّلىتٍ  ًكتىابه  (2)الر ًحيمً   ،1({13)كىٜبىيودى  عىادو  صىاًعقىةً  ًمٍثلى  صىاًعقىةن  أىٍنذى

 .2عنهم كاحتبس أىلو إٔب ٱبرج كٓب عنو، يكف أف الرحم كناشده فيو على عتبة فأمسك

                                                           
1
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2
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 -صلى اهلل عليو كسلم–استطاع النيب عليهم إف ىو قبل ترؾ الدعوة لئلسبلـ، ك  3فعرضوا عليو أف يغنوه باألمواؿ كٲبلكوه
بنو أمية، كاستطاع بذلك أف  أكرب ٘بمع قبلي بعد بِب ٨بزـك ىم كانسحب كراءهبعد مفاكضتو زعماء قريش، ٙبييد عتبة بن ربيعة 

كل العركض قبل االعَباؼ برسالتو كالكتاب   -، كرفض النيب صلى اهلل عليو كسلم4ٱبفف من تكالب األعداء على دعوة اإلسبلـ
ما شجر بينهم، ألنو ال يريد ا٢بكم لشخصو ىو، الذم أينزؿ عليو، أف يعَبفوا باإلسبلـ شرعا كحكما، كيطبقوا مبادئو كٰبكموه في

 ا١بديد الذم بعث بو.  5كإ٭با يريد ا٢بكم ٥بذا الدين

، كٛبييز ٥با عن كل ما قد يلتبس -صلى اهلل عليو كسلم–كُب ىذا ٛبحيص كتدقيق ُب حقيقة الدعوة الٍب قاـ هبا رسوؿ اهلل  
-دة أرباب الدعوات ا١بديدة كا٤بنادكف بالثورة كاإلصبلح، فهل كاف النيبهبا من األىداؼ كاألغراض الٍب قد يضمرىا ُب أنفسهم عا

يضمر من كراء دعوتو الوصوؿ إٔب ملك أك الزعامة كالغُب، لقد سخر اهلل عيتبة بن ربيعة كأمثالو، ٢بمل ىذه  -صلى اهلل عليو كسلم
يتحوؿ إٔب ىذه الغنيمة الٍب سيقت إليو، ألنو ٓب تكن ىي الدكافع كاآلماؿ ككضعها بْب يديو، لينا٥با قريبة سائغة فلم يلن ٥بم، كٓب 

 .6الدافع لو من كراء رسالتو كدعوتو

 ٫بىٍني  ٗبًُبن  كىىيوى  الن ٍحرً  يػىٍوـى  اٍلغىدً  ًمنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  قىاؿى  قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  ىيرىيٍػرىةى  أىيب  ركل البخارم عىنٍ ىػ/فرض الحصار: 
ا نىازًليوفى   كىبىًِب  ىىاًشمو  بىًِب  عىلىى ٙبىىالىفىتٍ  كىًكنىانىةى  قػيرىٍيشنا أىف   كىذىًلكى  اٍلميحىص بى  ذىًلكى  يػىٍعًِب  اٍلكيٍفرً  عىلىى تػىقىا٠بىيوا حىٍيثي  ًكنىانىةى  بىًِب  ًٖبىٍيفً  غىدن

كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   إًلىٍيًهمٍ  ييٍسًلميوا حىٌب   يػيبىايًعيوىيمٍ  كىالى  يػينىاًكحيوىيمٍ  الى  أىفٍ  اٍلميط ًلبً  بىًِب  أىكٍ  اٍلميط ًلبً  عىٍبدً 
7. 

ا نػىٍنزًؿي  قىاؿى  أىن وي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  عىنٍ  ىيرىيٍػرىةى  أىيب  كما ركل مسلم عىنٍ   حىٍيثي  ًكنىانىةى  بىًِب  ًٖبىٍيفً  الل وي  شىاءى  ًإفٍ  غىدن
 كبِب كسلم عليو اهلل صلى النيب إخراج على ٙبالفهم كىو ،عليو كتعاىدكا ٙبالفوا الكفر على تقا٠بوا كمعُب، 8اٍلكيٍفرً  عىلىى تػىقىا٠بىيوا
 ،كالكفر الرحم كقطيعة الباطل من أنواعا فيها ككتبوا ،ا٤بشهورة الصحيفة بينهم ككتبوا ،الشعب ىذا إٔب مكة من ا٤بطلب كبِب ىاشم
 جربيل فأخرب ،تعأب اهلل ذكر من فيها ما كتركت ،كباطل رحم كقطيعة كفر من فيها ما كل فأكلت األرضة عليها تعأب اهلل فأرسل

 النيب عن فأخربىم طالب أبو إليهم فجاء طالب أبا عمو كسلم عليو اهلل صلى النيب بو فأخرب ،بذلك كسلم عليو اهلل صلى النيب
 .9أخرب كما فوجدكه بذلك كسلم عليو اهلل صلى
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 [من البعثة84-81المرحلة الرابعة:خصائص كمميزات ىذه المرحلة]

 أكال/ظركؼ الدعوة في ىذه المرحلة

فإف موت عمو أفقده سندا كبّبا، فلم يعد بنو ىاشم مستعدين بعده الحماية بوفاة عمو: -صلى اهلل عليو كسلم–أ/فقداف النبي 
 لو، فكاف عليو أف يفكر ُب طرؽ ككسائل جديدة يضمن هبا ا٢بماية كاالستمرار لدعوتو. 1لتقدٙب نفس القدر من ا٢بماية

كصلت الدعوة إٔب حد كقفت عنده، فقد استقر الوضع ُب مكة  ُب العاـ العاشر من البعثةب/كصوؿ الدعوة إلى طريق مسدكد: 
 .2أف ٰبرؾ ىذا ا١بمود فخرج إٔب الطائف -ليو كسلمصلى اهلل ع-بْب مستجيب كمعارض، كقرر النيب

يستغل موسم ا٢بج عندما تقبل  -صلى اهلل عليو كسلم-كاف النيب نفسو على القبائل: -صلى اهلل عليو كسلم-ج/عرض النبي
 إٔب خرج قد طالب أيب موت بعد كاف كسلم عليو اهلل صلى النيب أف كغّبه إسحاؽ ابن ذكرالقبائل إٔب مكة كيعرض نفسو عليهم، 

 أنو كذكر ،ا٢بج مواسم ُب العرب قبائل على نفسو يعرض فكاف مكة إٔب رجع منو امتنعوا فلما نصره إٔب يدعوىم بالطائف ثقيف
 عن عقبة بن موسى كقاؿ ،سأؿ ما إٔب منهم أحد ٯببو فلم ،كغّبىم صعصعة بن عامر كبِب حذيفة كبِب كعب كبِب كندة أتى

 يؤكه أف إال يسأ٥بم ال ،قـو شريف كل كيكلم ،القبائل على نفسو يعرض - ا٥بجرة قبل الٍب أم- السنْب تلك ُب فكاف):الزىرم
 قـو: يقولوف بل أحد يقبلو فبل ،ريب رسالة أبلغ حٌب يؤذيِب من ٛبنعوا أف أريد بل ،شيء على منكم أحدا أكره ال: كيقوؿ ،كٲبنعوه
ُب  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت):قاؿ عباد بن ربيعة حديث من حباف ابن كصححو كأٞبد البيهقي كأخرج (،بو أعلم الرجل

  3(كجل عز اهلل إٔب يدعوىم مناز٥بم ُب الناس يتبع اجملاز ذم وؽس

 بعيكىاظو  مىنىاز٥بًًمٍ  ُب  الن اسى  يػىٍتبىعي  ًسًنْبى  عىٍشرى  ٗبىك ةى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  مىكىثى  قىاؿى  جىاًبرو  ركل اإلماـ أٞبد عىنٍ ك 
 ميضىرى  ًمنٍ  أىكٍ  اٍليىمىنً  ًمنٍ  لىيىٍخريجي  الر جيلى  ًإف   حىٌب   ا١بٍىن ةي  كىلىوي  رىيبِّ  رًسىالىةى  أيبػىلِّغى  حىٌب   يػىٍنصيري٘ب  مىنٍ  يػيٍؤًكيًِب  مىنٍ  يػىقيوؿي  ٗبًُبن  اٍلمىوىاًسمً  كىُب  كى٦بىىن ةى 
ا رٍ  فػىيػىقيوليوفى  قػىٍوميوي  يىٍأتًيوً فػى  قىاؿى  كىذى ـى  اٍحذى ا٥بًًمٍ  بػىٍْبى  كىٲبىًٍشي يػىٍفًتنيكى  الى  قػيرىٍيشو  غيبلى ، ككاد النيب صلى اهلل 4بًاأٍلىصىاًبعً  ًإلىٍيوً  ييًشّبيكفى  كىىيمٍ  رًجى

اًبرً  عىنٍ ركل اإلماـ أٞبد  عليو كسلم أف يلقى االستجابة من بعض القبائل،  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  كىافى  قىاؿى  الل وً  عىٍبدً  ٍبنً  جى
ٍوًقفً  الن اسً  عىلىى نػىٍفسىوي  يػىٍعًرضي  ـى  أيبػىلِّغى  أىفٍ  مىنػىعيو٘ب  قىدٍ  قػيرىٍيشنا فىًإف   قػىٍوًموً  ًإٔبى  ٰبىًٍمليًِب  رىجيلو  ًمنٍ  ىىلٍ  فػىيػىقيوؿي  بًاٍلمى  فىأىتىاهي  كىجىل   عىز   رىيبِّ  كىبلى

افى  ًمنٍ  رىجيله  افى  ًمنٍ  الر جيلي  فػىقىاؿى  أىٍنتى  ٩ب نٍ  فػىقىاؿى  ٮبىٍدى  قػىٍوميوي  ٰبىًٍقرىهي  أىفٍ  خىًشيى  الر جيلى  ًإف   ٍبي   نػىعىمٍ  قىاؿى  مىنػىعىةو  ًمنٍ  قػىٍوًمكى  ًعٍندى  فػىهىلٍ  قىاؿى  ٮبىٍدى
رىجىبو  ُب  اأٍلىٍنصىارً  كىٍفدي  كىجىاءى  فىاٍنطىلىقى  نػىعىمٍ  قىاؿى  قىاًبلو  عىاـو  ًمنٍ  آتًيكى  ٍبي   فىأيٍخربيىيمٍ  آتًيًهمٍ  فػىقىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  فىأىتىى

5. 
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كانت الرحلة إٔب الطائف على إثر اشتداد مقاكمة قريش للدعوة عقب كفاة أيب طالب، د/لجوئو إلى الطائف كإسالـ عداس: 
 ُب كاف ذلك أف سعد ابن كذكر، 1إلٯباد مركز جديد للدعوة، كطلب النصرة من ثقيف -يو كسلمصلى اهلل عل-فسعى رسوؿ اهلل

 اهلل رسوؿ على الببلء ارتد طالب أبو توُب ٤با، قاؿ البيهقي: كخدٯبة طالب أيب موت بعد كاف كأنو ،ا٤ببعث من عشر سنة شواؿ
 عبد: خوةإ كىم يومئذ ثقيف سادة منهم نفر ثبلثة فوجد يأككه، أف رجاء بالطائف لثقيف فعمد كاف، ما أشد كسلم عليو اهلل صلى
 فقاؿ ،قومو منو انتهك كما الببلء إليهم كشكا نفسو، عليهم فعرض عمرك، بن كمسعود عمرك، بن كحبيب عمرك، بن ياليل

 ال كاهلل: اآلخر كقاؿ ،غّبؾ يرسل أف اهلل أعجز: اآلخر كقاؿ ،قط بشيء بعثك اهلل كاف إف الكعبة أستار أمرؽ أنا: أحدىم
 اهلل على تكذب كنت كلئن أكلمك، أف من كحقا شرفا أعظم ألنت اهلل رسوؿ كنت لئن كاهلل أبدا، ىذا ٦بلسك بعد أكلمك

 اهلل صلى اهلل رسوؿ مر فلما طريقو، على صفْب لو كقعدكا بو، راجعوه الذم قومهم ُب كأفشوا بو كُتزءكا ،أكلمك أف من أشر ألنت
 منهم فخلص ،رجليو أدموا حٌب أعدكىا ككانوا با٢بجارة، رضخوٮبا إال يضعهما كال رجليو يرفع ال جعلوا صفيهم بْب كسلم عليو
 ُب فإذا دما، رجبله تسيل موجع، مكركب كىو منو، حبلة ظل ُب كاستظل حوائطهم، من حائط إٔب فعمد الدماء، يسيبلف كٮبا

 ٥بما غبلما إليو أرسبل رأياه فلما كرسولو، اهلل عداكُتما من يعلم ٤با مكاهنما كره رآٮبا فلما ربيعة، بن كشيبة ربيعة بن عقبة ا٢بائط
 أنت أرض أم من:»كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو قاؿ عداس جاءه فلما عنب، معو نينول أىل من نصرا٘ب كىو عداسا يدعى

 لو فقاؿ مٌب، بن يونس الصاّب الرجل مدينة من: كسلم عليو اهلل صلى النيب لو فقاؿ نينول، أىل من أنا: عداس لو قاؿ« عداس؟ يا
 اهلل، رسوؿ أنا»:ربو رسالة يبلغو أف أحدا ٰبقر ال ككاف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو قاؿ مٌب بن يونس من يدريك كما: عداس

 اهلل لرسوؿ ساجدا عداس خر مٌب، بن يونس شأف من كجل عز اهلل أكحى ٗبا أخربه فلما ،«مٌب بن يونس خرب أخرب٘ب تعأب كاهلل
 ما: قاال أتاٮبا، فلما سكنا، غبلمهما يصنع ما كشيبة عقبة أبصر فلما ،الدماء يسيبلف كٮبا قدميو يقبل كجعل كسلم عليو اهلل صلى

 اهلل بعثو رسوؿ شأف من عرفتو بشيء أخرب٘ب صاّب، رجل ىذا:قاؿ منا؟ بأحد فعلتو نرؾ كٓب قدميو، كقبلت حملمد، سجدت شأنك
 إٔب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فرجع خداع، رجل فإنو نصرانيتك، عن يفتنك ال:كقاال بو، فضحكا مٌب، بن يونس يدعى إلينا
 .2مكة

، كذلك ٤با كصلت الدعوة ُب مكة إٔب طريق أياـ عشرة كانت بالطائف كسلم عليو اهلل صلى إقامتو مدة أف سعد ابن كأفاد
مسدكد، كا٤بسلموف موزعوف بْب ا٢ببشة مشردين كمكة مضطهدين، دكف أمل ُب تغّب الواقع القائم، فكاف البد من البحث عن 

الثا٘ب ، ككاف ىدفو األكؿ دعوة ثقيف إٔب اإلسبلـ، ك 3مكاف جديد تنطلق منو الدعوة، ككاف أقرب ا٤بواقع ٤بكة ثقيف ُب الطائف
طلب ا٢بماية كالنصرة، ككانت ا٢بماية كالنصرة السابقة بناء على عرض ا٤بشركْب، كليست بناء على طلبو، فأبو طالب ىو الذم كفر 
ا٢بماية ُب ىذه ا٤برحلة، كىذه ا٤برة األكٔب الٍب ٱبرج فيها خارج مكة كيفكر ُب تغيّب مركز االنطبلؽ، كإف كاف قد ىيأ لو مركزا 
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ا٢ببشة، غّب أف ا٢ببشة ال تصلح إال عند الضركرة القاىرة، ألف ا٢ببشة بعيدة عن ا١بو العريب، كالبد أف تكوف القاعدة احتياطيا ُب 
الصلبة لبلنطبلؽ من قومو، ليمكن قبو٥بم من بقية العرب، كثقيف ال تقل أصالة عن قريش ُب ا٢بسب كالنسب كا٤بنعة، كىي 

 .1األنسب كبديل عن مكة

التصميم ا١باـز على االستمرار ُب دعوتو كعدـ اليأس من عدـ استجابة الناس ٥با، كٕبث عن ميداف جديد كىذا دليل على  
 .2للدعوة بعد أف قامت ا٢بواجز دكهنا ُب ميداهنا األكؿ

أشد من ىزٲبة  -صلى اهلل عليو كسلم-كاف موقف أىل الطائف ٧بنة جديدة، جعلها الِبىػ/موقف أىل الطائف من الدعوة: 
ثػىٍتوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  زىٍكجى  عىنػٍهىا الل وي  رىًضيى  عىاًئشىةى  أىف   عيٍركىة ركل البخارم: عىنٍ  أحد،  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى لًلن يبِّ  قىالىتٍ  أىنػ هىا حىد 
 ًإذٍ  اٍلعىقىبىةً  يػىٍوـى  ًمنػٍهيمٍ  لىًقيتي  مىا أىشىد   كىكىافى  لىًقيتي  مىا قػىٍوًمكً  ًمنٍ  لىًقيتي  لىقىدٍ  قىاؿى  أيحيدو  يػىٍوـً  ًمنٍ  أىشىد   كىافى  يػىٍوـه  عىلىٍيكى  أىتىى ىىلٍ  كىسىل مى 

ؿو  عىٍبدً  ٍبنً  يىالًيلى  عىٍبدً  اٍبنً  عىلىى نػىٍفًسي عىرىٍضتي  ٍبًِب  فػىلىمٍ  كيبلى  كىأىنىا ًإال   أىٍستىًفقٍ  فػىلىمٍ  كىٍجًهي عىلىى مىٍهميوـه  كىأىنىا فىاٍنطىلىٍقتي  أىرىٍدتي  مىا ًإٔبى  ٯبًي
ا فىًإذىا فػىنىظىٍرتي  أىظىل ٍتًِب  قىدٍ  ًبسىحىابىةو  أىنىا فىًإذىا رىٍأًسي فػىرىفػىٍعتي  الثػ عىاًلبً  بًقىٍرفً  عى  قىدٍ  الل وى  ًإف   فػىقىاؿى  فػىنىادىا٘ب  ًجرٍبًيلي  ًفيهى  كىمىا لىكى  قػىٍوًمكى  قػىٍوؿى  ٠بًى
 ًشٍئتى  ًفيمىا ذىًلكى  فػىقىاؿى  ٧بيىم دي  يىا قىاؿى  ٍبي   عىلىي   فىسىل مى  ا١ٍبًبىاؿً  مىلىكي  فػىنىادىا٘ب  ًفيًهمٍ  ًشٍئتى  ٗبىا لًتىٍأميرىهي  ا١ٍبًبىاؿً  مىلىكى  ًإلىٍيكى  بػىعىثى  كىقىدٍ  عىلىٍيكى  رىدُّكا
بػىٍْبً  عىلىٍيًهمٍ  أيٍطًبقى  أىفٍ  ًشٍئتى  ًإفٍ  هًبًمٍ  ًمنٍ  الل وي  ٱبيٍرًجى  أىفٍ  أىٍرجيو بىلٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فػىقىاؿى  اأٍلىٍخشى هي  الل وى  يػىٍعبيدي  مىنٍ  أىٍصبلى  الى  كىٍحدى

ٍيئنا بًوً  ييٍشرًؾي   .3شى

 لىٍوالى  كىقىاليوا} تعأب قولو ُب ٦باىد عن تفسّبه ُب ٞبيد بن عبد ركل ،ثقيف من الطائف أىل أكابر من ياليل عبد ابن ككاف
ا نػيزِّؿى   عقبة بن موسى كذكر ،الثقفي ياليل عبد كابن ربيعة بن عتبة ُب نزلت قاؿ ،4({31)عىًظيمو  اٍلقىٍريػىتػىٍْبً  ًمنى  رىجيلو  عىلىى اٍلقيٍرآفي  ىىذى
 من نفر ثبلثة إٔب فعمد ،يؤككه أف رجاء الطائف إٔب توجو طالب أبو مات ٤با كسلم عليو اهلل صلى أنو شهاب ابن عن ا٤بغازم ُب

 فردكا ،5قومو منو انتهك ما إليهم كشكا نفسو عليهم فعرض ،عمرك بنو كمسعود كحبيب ياليل عبد إخوة كىم سادُتم كىم ثقيف
 .6رد أقبح عليو

 كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   أىف   أىبًيوً  عىنٍ  ميٍطًعمو  ٍبنً  جيبػىٍّبً  ٍبنً  ٧بيىم دً  ركل البخارم عىنٍ ك/عودتو إلى مكة في جوار المطعم بن عدم: 
يًّا عىًدم   ٍبني  اٍلميٍطًعمي  كىافى  لىوٍ  بىٍدرو  أيسىارىل ُب  قىاؿى  ءً  ُب  كىل مىًِب  ٍبي   حى لىوي  لىتػىرىٍكتػيهيمٍ  الن تػٍُبى  ىىؤيالى

 رجع حْب منو كقع ما ذلك ُب السبب، ك 7
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كر أف  رسوؿ اهلل صلى اهلل ذي  مناؼ،زعيم بِب نوفل بن عبد  عدم بن ا٤بطعم جوار ُب كدخل الطائف من كسلم عليو اهلل صلى النيب
أنت مبلِّغ عِب ىل و رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:"فقاؿ ل ،ف مريدا مكة م ر بو بعض أىل مكةعليو كسلم ٤با انصرؼ من الطائ

 ،م حٌب أبلِّغ رساالت ريب؟"أنت ٦بّب إئت ا٤بطعم بن عدم  فقل لو: إف ٧بمدا يقوؿ لك: ىل قاؿ:"..." قاؿ:نعمرسالة أرسلك هبا؟
فدخلوا ا٤بسجد،  قد لبس سبلحو كىو بنوه كبنو أخيوكأصبح ا٤بطعم بن عدٌم  ،قاؿ: فرجع الرجل إليو فأخربه ،قاؿ:نعم فليدخل

، 1فأقاـ هبا خل النيب صلى اهلل عليو كسلم مكةفد ،قاؿ: أجرنا من أجرت ،ؿ: أ٦بّب أـ متابع؟ قاؿ: بل ٦بّبفلما رآه أبو جهل قا
 عند منهم كاحد كل كقاـ ،السبلح فلبسوا أكالده من أربعة أمر ا٤بطعم أف) :فيو قاؿ مرسل حسن بإسناد الفاكهي أكردىاالقصة ك 

 بضع كلو بدر كقعة قبل عدم بن ا٤بطعم كمات، 2(ذمتك ٚبفر ال الذم الرجل أنت:لو فقالوا قريشا ذلك فبلغ الكعبة، من ركن
  .3كسلم عليو اهلل صلى للنيب صنع ما على لو ٦بازاة مات ٤با رثاه ثابت بن حساف أف مرسل بإسناد الفاكهي كذكر ،سنة كتسعوف

 

 

 ثانيا:أحداث كفرائض كتشريعات ىذه المرحلة

 ا١بًٍنِّ  ًمنى  نػىفىره  اٍستىمىعى  أىن وي  ًإٕبى   أيكًحيى  قيلٍ } :تػىعىأبى  الل وً  كىقػىٍوؿي  4ا١بًٍنِّ  ذًٍكري  بىابعقد البخارم ُب صحيحو باب قاؿ فيو: أ/إسالـ الجن:
ٍعنىا ًإن ا فػىقىاليوا بنا قػيٍرآننا ٠بًى  ٤با الطائف من كسلم عليو اهلل صلى النيب رجوع بعد كاف ا١بن استماع أف إسحاؽ ابن ذكر، 5({1)عىجى
 خركجو بأف سعد ابن جـز كما ،ا٤ببعث من عشر سنة ُب ذلك ككاف ،طالب أيب موت بعد كذلك ،نصره إٔب ثقيفا يدعو إليها خرج

 فذىب ا١بن داعي أتاه ،6اإلسراء بعد القصة فتكوف ،ثبلث أك بسنتْب ا٥بجرة قبل الراجح على فكاف ،شواؿ ُب كاف الطائف إٔب
لىةى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  صىًحبى  ىىلٍ  مىٍسعيودو  اًلٍبنً  قػيٍلتي  قىاؿى  عىٍلقىمىةى  عىنٍ  مسلم أخرج ،القرآف عليهم كقرأ معو  ا١بًٍنِّ  لىيػٍ

لىةو  ذىاتى  فػىقىٍدنىاهي  قىدٍ  كىلىًكن ا أىحىده  ًمن ا صىًحبىوي  مىا فػىقىاؿى  أىحىده  ًمٍنكيمٍ  نىا قىاؿى  فػىعىلى  مىا اٍستيًطّبى  اٍغًتيلى  فػىقيٍلنىا لىيػٍ لىةو  ًبشىرِّ  فىًبتػٍ  فػىلىم ا قػىٍوـه  هًبىا بىاتى  لىيػٍ
يءي  بًوً  ٫بىٍني  ًإذىا الس حىرً  ُب  قىاؿى  أىكٍ  الصٍُّبحً  كىٍجوً  ُب  كىافى   أىتىا٘ب  ًإن وي  فػىقىاؿى  ًفيوً  كىانيوا ال ًذم فىذىكىريكا الل وً  رىسيوؿى  يىا فػىقيٍلنىا ًحرىاءى  ًقبىلً  ًمنٍ  ٯبًى

صلى اهلل -إف ا١بن تعددت كفادُتم على النيب ، ٍب7ًنّبىاهًنًم كىآثىارى  آثىارىىيمٍ  فىأىرىا٘ب  بًنىا فىاٍنطىلىقى  قىاؿى  عىلىٍيًهمٍ  فػىقىرىٍأتي  فىأىتػىٍيتػيهيمٍ  ا١بًٍنِّ  دىاًعي
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 تعدد ٍب ،ا٥بجرتْب بْب ذلك ككاف أسلمواك  فسمعوا منهم من قدـ، قدـمنهم،  أسلم من كأسلم الدعوة انتشرت ٤با، ك -عليو كسلم
 .1ا٤بدينة ُب حٌب ٦بيئهم

 ب/رحلة اإلسراء كالمعراج

أيختلف ُب ٙبديد كقتها على عشرة أقواؿ، القوؿ األكؿ على أف ا٤بعراج كاف قبل ا٥بجرة بسنة : /توقيت حادثة اإلسراء كالمعراج8
كنقل عن ابن سعد كبو جـز النوكم، كعن ابن ا١بوزم أنو كاف قبلها بثمانية أشهر، كعن أيب الربيع بن سآب قبلها بستة، كعن 

ربيع األكؿ قبل ا٥بجرة بسنة كرجحو ابن ا٤بنّب، كعن ابن عبد الرب أهنا قبل ا٥بجرة بسنة كشهرين، كعن ابن إبراىيم ا٢بريب أهنا ُب 
فارس أهنا قبل ا٥بجرة بسنة كثبلثة أشهر، كعن السدم كالطربم كالبيهقي قبلها بسنة كٟبسة أشهر، كقاؿ بن حـز كاف ُب رجب سنة 

عبد الرب أهنا كانت قبلها بثمانية عشر شهرا، كعن ابن سعد ُب رمضاف قبل ا٥بجرة بثمانية اثنٌب عشرة من النبوة، كعن ابن قتيبة كابن 
 .2عشر شهرا، كقيل ُب رجب كما عند ابن عبد الرب كجـز بو النوكم، كقيل قبل ا٥بجرة بثبلث سنْب عن ابن عبد الرب

 ال ًذم سيٍبحىافى } :تػىعىأبى  الل وً  قػىٍوؿً ُب  3القرآف الكرٙب كردت قصة اإلسراء ُبالسنة:  صحيحالقرآف ك /قصة اإلسراء كالمعراج في 7
ـً  اٍلمىٍسًجدً  ًمنى  لىٍيبلن  بًعىٍبًدهً  أىٍسرىل ٍولىوي  بىارىٍكنىا ال ًذم اأٍلىٍقصىى اٍلمىٍسًجدً  ًإٔبى  ا٢بٍىرىا جاءت ، ك 4({1)اٍلبىًصّبي  الس ًميعي  ىيوى  ًإن وي  آيىاتًنىا ًمنٍ  لًنيرًيىوي  حى

ا الل وي  رىًضيى  صىٍعصىعىةى  ٍبنً  مىاًلكً  عىنٍ  مىاًلكو  ٍبنً  أىنىسً  صحيح البخارم عىنٍ مفصلة ُب  ثػىهيمٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  نىيب   أىف   عىنػٍهيمى  حىد 
لىةً  عىنٍ  نىمىا بًوً  أيٍسرًمى  لىيػٍ ٍعتيوي  قىاؿى  فػىقىد   آتو  أىتىا٘ب  ًإذٍ  ميٍضطىًجعنا ا٢بًٍٍجرً  ُب  قىاؿى  كىريٗب ىا ا٢بٍىًطيمً  ُب  أىنىا بػىيػٍ ًذهً  ًإٔبى  ىىًذهً  بػىٍْبى  مىا فىشىق   يػىقيوؿي  كى٠بًى  ىى

ٍعتيوي  ًشٍعرىتًوً  ًإٔبى  ٫بىٍرًهً  ثػيٍغرىةً  ًمنٍ  قىاؿى  بًوً  يػىٍعًِب  مىا جىٍنيب  ًإٔبى  كىىيوى  لًٍلجىاريكدً  فػىقيٍلتي   أيتًيتي  ٍبي   قػىٍليب  فىاٍستىٍخرىجى  ًشٍعرىتًوً  ًإٔبى  قىصِّوً  ًمنٍ  يػىقيوؿي  كى٠بًى
ٍليوءىةو  ذىىىبو  ًمنٍ  ًبطىٍستو  اب ةو  أيتًيتي  ٍبي   أيًعيدى  ٍبي   حيًشيى  ٍبي   قػىٍليب  فػىغيًسلى  ًإٲبىاننا ٩بى  ىيوى  ا١بٍىاريكدي  لىوي  فػىقىاؿى  أىبٍػيىضى  ا٢بًٍمىارً  كىفػىٍوؽى  اٍلبػىٍغلً  ديكفى  ًبدى

اءى  أىتىى حىٌب   ًجرٍبًيلي  يب  فىاٍنطىلىقى  عىلىٍيوً  فىحيًمٍلتي  طىٍرًفوً  أىٍقصىى ًعٍندى  خىٍطوىهي  يىضىعي  نػىعىمٍ  أىنىسه  قىاؿى  زىةى ٞبىٍ  أىبىا يىا اٍلبػيرىاؽي  نٍػيىا الس مى  فىاٍستػىٍفتىحى  الدُّ
ا مىنٍ  فىًقيلى  بنا ًقيلى  نػىعىمٍ  قىاؿى  إًلىٍيوً  أيٍرًسلى  كىقىدٍ  ًقيلى  ٧بيىم ده  قىاؿى  مىعىكى  كىمىنٍ  ًقيلى  ًجرٍبًيلي  قىاؿى  ىىذى اءى  اٍلمىًجيءي  فىًنٍعمى  بًوً  مىٍرحى  فػىلىم ا فػىفىتىحى  جى

ـي  ًفيهىا فىًإذىا خىلىٍصتي  ا فػىقىاؿى  آدى ـي  أىبيوؾى  ىىذى ـى  فػىرىد   عىلىٍيوً  فىسىل ٍمتي  عىلىٍيوً  فىسىلِّمٍ  آدى بنا قىاؿى  ٍبي   الس بلى  صىًعدى  ٍبي   الص اًلحً  كىالن يبِّ  الص اًلحً  بًااًلٍبنً  مىٍرحى
ا مىنٍ  ًقيلى  فىاٍستػىٍفتىحى  الث انًيىةى  الس مىاءى  أىتىى حىٌب   يب  بنا ًقيلى  نػىعىمٍ  قىاؿى  إًلىٍيوً  أيٍرًسلى  كىقىدٍ  ًقيلى  ٧بيىم ده  قىاؿى  مىعىكى  كىمىنٍ  ًقيلى  ًجرٍبًيلي  قىاؿى  ىىذى  ًبوً  مىٍرحى

ا قىاؿى  ا٣بٍىالىةً  ابٍػنىا كىٮبيىا كىًعيسىى ٰبىٍٓبى  ًإذىا خىلىٍصتي  فػىلىم ا تىحى فػىفى  جىاءى  اٍلمىًجيءي  فىًنٍعمى   قىاالى  ٍبي   فػىرىد ا فىسىل ٍمتي  عىلىٍيًهمىا فىسىلِّمٍ  كىًعيسىى ٰبىٍٓبى  ىىذى
بنا اءً  ًإٔبى  يب  صىًعدى  ٍبي   الص اًلحً  كىالن يبِّ  الص اًلحً  بًاأٍلىخً  مىٍرحى ا مىنٍ  ًقيلى  فىاٍستػىٍفتىحى  الث الًثىةً  الس مى  ًقيلى  ٧بيىم ده  قىاؿى  مىعىكى  كىمىنٍ  ًقيلى  ًجرٍبًيلي  قىاؿى  ىىذى

بنا ًقيلى  نػىعىمٍ  قىاؿى  إًلىٍيوً  أيٍرًسلى  كىقىدٍ  ا قىاؿى  ييوسيفي  ًإذىا خىلىٍصتي  فػىلىم ا فػىفيًتحى  جىاءى  اٍلمىًجيءي  فىًنٍعمى  بًوً  مىٍرحى  عىلىٍيوً  فىسىل ٍمتي  عىلىٍيوً  فىسىلِّمٍ  ييوسيفي  ىىذى
بنا قىاؿى  ٍبي   فػىرىد   ا مىنٍ  ًقيلى  فىاٍستػىٍفتىحى  الر ابًعىةى  الس مىاءى  أىتىى حىٌب   يب  صىًعدى  ٍبي   الص اًلحً  كىالن يبِّ  الص اًلحً  بًاأٍلىخً  مىٍرحى  مىعىكى  كىمىنٍ  ًقيلى  ًجرٍبًيلي  قىاؿى  ىىذى

                                                           
1
 219، ص7فتح البارم، ج - 

2
 243-242، ص7ج ا٤بصدر نفسو، - 

3
 3886حديث اإلسراء، رقم:صحيح البخارم:كتاب ا٤بناقب، باب: - 

4
 1:، اآليةاإلسراءسورة  - 



73 
 

بنا ًقيلى  نػىعىمٍ  قىاؿى  إًلىٍيوً  أيٍرًسلى  أىكىقىدٍ  ًقيلى  ٧بيىم ده  قىاؿى  ا قىاؿى  ًإٍدرًيسى  ًإٔبى  خىلىٍصتي  فػىلىم ا فػىفيًتحى  جىاءى  اٍلمىًجيءي  فىًنٍعمى  بًوً  مىٍرحى  عىلىٍيوً  فىسىلِّمٍ  ًإٍدرًيسي  ىىذى
بنا قىاؿى  ٍبي   فػىرىد   عىلىٍيوً  فىسىل ٍمتي  ا مىنٍ  ًقيلى  فىاٍستػىٍفتىحى  ا٣بٍىاًمسىةى  الس مىاءى  أىتىى حىٌب   يب  صىًعدى  ٍبي   الص اًلحً  كىالن يبِّ  الص اًلحً  بًاأٍلىخً  مىٍرحى  قىاؿى  ىىذى

بنا ًقيلى  نػىعىمٍ  قىاؿى  إًلىٍيوً  أيٍرًسلى  كىقىدٍ  ًقيلى  ٧بيىم ده  قىاؿى  مىعىكى  كىمىنٍ  ًقيلى  ًجرٍبًيلي  اءى  اٍلمىًجيءي  فىًنٍعمى  ًبوً  مىٍرحى ا قىاؿى  ىىاريكفي  فىًإذىا خىلىٍصتي  فػىلىم ا جى  ىىذى
بنا قىاؿى  ٍبي   فػىرىد   عىلىٍيوً  فىسىل ٍمتي  عىلىٍيوً  فىسىلِّمٍ  ىىاريكفي  اءى  أىتىى حىٌب   يب  صىًعدى  ٍبي   الص اًلحً  كىالن يبِّ  الص اًلحً  بًاأٍلىخً  مىٍرحى  ًقيلى  فىاٍستػىٍفتىحى  الس اًدسىةى  الس مى

ا مىنٍ  بنا قىاؿى  نػىعىمٍ  قىاؿى  ًإلىٍيوً  أيٍرًسلى  كىقىدٍ  ًقيلى  ٧بيىم ده  قىاؿى  مىعىكى  مىنٍ  ًقيلى  ًجرٍبًيلي  قىاؿى  ىىذى لىٍصتي  فػىلىم ا جىاءى  اٍلمىًجيءي  فىًنٍعمى  بًوً  مىٍرحى  ميوسىى فىًإذىا خى
ا قىاؿى  بنامىرٍ  قىاؿى  ٍبي   فػىرىد   عىلىٍيوً  فىسىل ٍمتي  عىلىٍيوً  فىسىلِّمٍ  ميوسىى ىىذى  قىاؿى  يػيٍبًكيكى  مىا لىوي  ًقيلى  بىكىى ٘بىىاكىٍزتي  فػىلىم ا الص اًلحً  كىالن يبِّ  الص اًلحً  بًاأٍلىخً  حى

منا أًلىف   أىٍبًكي اءً  ًإٔبى  يب  صىًعدى  ٍبي   أيم ًٍب  ًمنٍ  يىٍدخيليهىا ٩ب نٍ  أىٍكثػىري  أيم ًتوً  ًمنٍ  ا١بٍىن ةى  يىٍدخيلي  بػىٍعًدم بيًعثى  غيبلى  ًقيلى  ًجرٍبًيلي  فىاٍستػىٍفتىحى  الس ابًعىةً  الس مى
ا مىنٍ  بنا قىاؿى  نػىعىمٍ  قىاؿى  إًلىٍيوً  بيًعثى  كىقىدٍ  ًقيلى  ٧بيىم ده  قىاؿى  مىعىكى  كىمىنٍ  ًقيلى  ًجرٍبًيلي  قىاؿى  ىىذى لىٍصتي  فػىلىم ا جىاءى  اٍلمىًجيءي  فىًنٍعمى  ًبوً  مىٍرحى  فىًإذىا خى

ا قىاؿى  ًإبٍػرىاًىيمي  ـى  فػىرىد   عىلىٍيوً  فىسىل ٍمتي  قىاؿى  عىلىٍيوً  فىسىلِّمٍ  أىبيوؾى  ىىذى بنا قىاؿى  الس بلى  ًسٍدرىةي  ًإٕبى   ريًفعىتٍ  ٍبي   الص اًلحً  كىالن يبِّ  الص اًلحً  بًااًلٍبنً  مىٍرحى
ؿً  ًمٍثلي  نػىبػٍقيهىا فىًإذىا اٍلميٍنتػىهىى ًذهً  قىاؿى  ًفيػىلىةً الٍ  آذىافً  ًمٍثلي  كىرىقػيهىا كىًإذىا ىىجىرى  ًقبلى  كىنػىٍهرىافً  بىاًطنىافً  نػىٍهرىافً  أىنٍػهىارو  أىٍربػىعىةي  كىًإذىا اٍلميٍنتػىهىى ًسٍدرىةي  ىى
افً  مىا فػىقيٍلتي  ظىاًىرىافً   أيتًيتي  ٍبي   اٍلمىٍعميوري  اٍلبػىٍيتي  ٕب  ريًفعى  ٍبي   كىاٍلفيرىاتي  فىالنِّيلي  الظ اًىرىافً  كىأىم ا ا١بٍىن ةً  ُب  فػىنػىٍهرىافً  اٍلبىاًطنىافً  أىم ا قىاؿى  ًجرٍبًيلي  يىا ىىذى

و  ًمنٍ  كىًإنىاءو  ٟبىٍرو  ًمنٍ  بًًإنىاءو  ى  فىأىخىٍذتي  عىسىلو  ًمنٍ  كىًإنىاءو  لىنبى ا أىٍنتى  ال ًٍب  اٍلًفٍطرىةي  ًىيى  فػىقىاؿى  الل نبى  ٟبىًٍسْبى  الص لىوىاتي  عىلىي   فيرًضىتٍ  ٍبي   كىأيم تيكى  عىلىيػٍهى
ةن  ةن  ًٖبىٍمًسْبى  أيًمٍرتي  قىاؿى  أيًمٍرتى  ٗبىا فػىقىاؿى  ميوسىى عىلىى فىمىرىٍرتي  فػىرىجىٍعتي  يػىٍوـو  كيل   صىبلى  ٟبىًٍسْبى  تىٍستىًطيعي  الى  أيم تىكى  ًإف   قىاؿى  يػىٍوـو  كيل   صىبلى
ةن  تي  قػىبػٍلىكى  الن اسى  جىر ٍبتي  قىدٍ  كىالل وً  كىًإ٘بِّ  يػىٍوـو  كيل   صىبلى  أًليم ًتكى  الت ٍخًفيفى  فىاٍسأىٍلوي  رىبِّكى  ًإٔبى  فىاٍرًجعٍ  اٍلميعىا١بىىةً  أىشىد   ًإٍسرىائًيلى  بىًِب  كىعىا١بٍى

 فػىوىضىعى  فػىرىجىٍعتي  ًمثٍػلىوي  فػىقىاؿى  ميوسىى ًإٔبى  فػىرىجىٍعتي  عىٍشرنا عىِبِّ  فػىوىضىعى  فػىرىجىٍعتي  ًمثٍػلىوي  فػىقىاؿى  ميوسىى ًإٔبى  فػىرىجىٍعتي  عىٍشرنا عىِبِّ  فػىوىضىعى  فػىرىجىٍعتي 
 ٖبىٍمسً  فىأيًمٍرتي  فػىرىجىٍعتي  ًمثٍػلىوي  فػىقىاؿى  فػىرىجىٍعتي  يػىٍوـو  كيل   صىلىوىاتو  بًعىٍشرً  فىأيًمٍرتي  فػىرىجىٍعتي  ًمثٍػلىوي  فػىقىاؿى  ميوسىى ًإٔبى  فػىرىجىٍعتي  عىٍشرنا عىِبِّ 

 صىلىوىاتو  ٟبىٍسى  تىٍستىًطيعي  الى  أيم تىكى  ًإف   قىاؿى  يػىٍوـو  كيل   صىلىوىاتو  ًٖبىٍمسً  أيًمٍرتي  قػيٍلتي  أيًمٍرتى  ًبى  فػىقىاؿى  ميوسىى ًإٔبى  فػىرىجىٍعتي  يػىٍوـو  كيل   صىلىوىاتو 
 رىيبِّ  سىأىٍلتي  قىاؿى  أًليم ًتكى  الت ٍخًفيفى  فىاٍسأىٍلوي  رىبِّكى  ًإٔبى  فىاٍرًجعٍ  اٍلميعىا١بىىةً  أىشىد   ًإٍسرىائًيلى  بىًِب  كىعىا١بٍىتي  قػىبػٍلىكى  الن اسى  جىر ٍبتي  قىدٍ  كىًإ٘بِّ  يػىٍوـو  كيل  
ًعبىاًدم عىنٍ  كىخىف ٍفتي  فىرًيضىًٍب  أىٍمضىٍيتي  مينىادو  نىادىل جىاكىٍزتي  فػىلىم ا قىاؿى  كىأيسىلِّمي  أىٍرضىى كىلىًكِبِّ  اٍستىٍحيػىٍيتي  حىٌب  

1. 

 فقد ،ذلك ُب إنكار كال ،سعد بِب ُب صغّب كىو ذلك كاف إ٭با: كقاؿ اإلسراء ليلة الصدر شق كقوع بعضهم استنكر كقد
 من فيو كقع فاألكؿ ،حكمة منها كلكل ،الدالئل ُب نعيم أبو أخرجو كما البعثة عند أيضا الصدر شق كثبت ،بو الركايات تواردت
 أكمل على فنشأ ،الطفولية زمن ُب (منك الشيطاف حظ ىذا: فقاؿ علقمة فأخرج) أنس حديث من مسلم عند كما الزيادة

 أكمل ُب قوم بقلب إليو يوحى ما ليتلقى إكرامو ُب زيادة البعث عند الصدر شق كقع ٍب ،الشيطاف من العصمة من األحواؿ
 الغسل ىذا ُب ا٢بكمة تكوف أف كٰبتمل ،للمناجاة ليتأىب السماء إٔب العركج إرادة عند الصدر شق كقع ٍب ،التطهّب من األحواؿ

 بيتو سقف انفراج ُب ا٢بكمة تكوف أف كٰبتمل ،كسلم عليو اهلل صلى شرعو ُب تقرر كما الثالثة ا٤برة ٕبصوؿ اإلسباغ ُب ا٤ببالغة لتقع
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 ذلك كغّب القلب كاستخراج الصدر شق من كرد ما كٝبيع ،هبا يتضرر معا١بة بغّب سيلتئم كأنو صدره شق من سيقع ما إٔب اإلشارة
 قاؿ ،ذلك من شيء يستحيل فبل القدرة لصبلحية حقيقتو عن لصرفو التعرض دكف لو التسليم ٯبب ٩با للعادة ا٣بارقة األمور من

 على العادة خوارؽ من القصة ىذه اشتملت كقد ،مشاىّب ثقات ركاتو ألف اإلسراء ليلة الشق إلنكار يلتفت ال: ا٤بفهم ُب القرطيب
 ذلك فيو يؤثر فلم ذلك كمع ،٧بالة ال ٲبوت قلبو كأخرج بطنو شق من بأف العادة جرت فقد ،شاىده عمن فضبل سامعو يدىش ما

 -شق بغّب كحكمة إٲبانا ٲبتلئ أف على القدرة مع- قلبو شق ُب ا٢بكمة: ٝبرة أيب ابن قاؿ ،ذلك غّب عن فضبل كجعا كال ضررا
 أشجع كاف فلذلك ،العادية ا٤بخاكؼ ٝبيع من معو أمن ما بذلك تأثره كعدـ بطنو شق برؤية أعطي ألنو ،اليقْب قوة ُب الزيادة
 لو تأنيسا كقع ذلك أف إٔب إشارة لو األرض طي على القدرة مع راكبا بو اإلسراء ُب ا٢بكمة قيلك  ،كمقاال حاال كأعبلىم الناس

 بوقوع ا٤بعجزة إظهارك  ،يركبو ٗبا إليو يبعث بو ٱبتص من استدعى إذا ا٤بلك بأف جرت العادة ألف ،العادة خرؽ مقاـ ُب بالعادة
 الطريق بتسهيل عبدا أكـر إذا اهلل أف طّبانا الرباؽ سّب تسمية ترؾ من كيؤخذ قيل ،العادة ُب بذلك توصف ال بدابة الشديد اإلسراع

 فقد ،الربيق من مشتقكىو  ،أحكامو عليو ك٘برم السفر اسم عن بذلك ٱبرج ال أف اليسّب الزمن ُب الطويلة ا٤بسافة قطع حٌب لو
 ،سود طاقات األبيض صوفها خبلؿ كاف إذا برقاء شاة قو٥بم من أك ،السّب بسرعة كصفو ألنو الربؽ من أك ،أبيض أنو لونو ُب جاء
 ألنو تشريفو ُب لو زيادة كاف الرباؽ كوبك ر ، البياض ُب معدكدة الغنم من الربقاء ألف أبيض الرباؽ بأف ا٢بديث ُب كصفو ينافيو كال
 لؤلنبياء تسخر ككانت) كزاد موصوال أنس عن مردكيو كابن كللنسائي ،ا٤باشي من أعز كالراكب ،ماش صورة ُب لكاف بنفسو صعد لو

 األنبياء كاف:التحرير صاحبك  العيِب ٨بتصر ُب الزبيدم قاؿ النوكم قاؿ ،األنبياء لركوب معدا كاف الرباؽ أف على داللة كفيو (،قبلو
 ٞبل إبراىيم أف) للسهيلي الركض أكائل كُب (،الرباؽ على ٰبج كاف إبراىيم أف) كاألزرقي للفاكهي مكة كتاب كُب، الرباؽ يركبوف
 اهلل صلى اهلل رسوؿ ٠بعت) إسحاؽ ابن ركاية كُب، بعضا بعضها يشد آثار فهذه (،كبولدىا هبا مكة إٔب سار ٤با الرباؽ على ىاجر
 عينيو ا٤بيت إليو ٲبد الذم كىو ،منو أحسن كاف شيئا قط أر فلم با٤بعراج أٌب ا٤بقدس بيت ُب كاف ٩با فرغت ٤با: يقوؿ كسلم عليو
 بيت أتيت حٌب) البيهقي عند سعيد أيب حديث كُب (،السماء أبواب من باب إٔب يب انتهى حٌب فيو صاحيب فأصعد٘ب ،حضر إذا

 كُب (،ركعتْب منا كاحد كل فصلى ا٤بقدس بيت كجربيل أنا فدخلت ،هبا تربط األنبياء كانت الٍب با٢بلقة دابٍب فأكثقت ا٤بقدس
 أقيمت ٍب ،كساجد كراكع قائم بْب من النبيْب فعرفت ا٤بسجد دخلت ٍب) زاد أبيو عن مسعود بن اهلل عبد بن عبيدة أيب ركاية

 ،كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صلى حيث أصلي: قاؿ ا٤بقدس بيت دخل ٤با) أٞبد عند عمر حديث كُب (،فأ٩بتهم الصبلة
 ذكر من السماكات إٔب منهم صعد ٍب ،ا٤بقدس بيت ُب ٝبيعا باألنبياء صلى يكوف أف ٰبتمل عياض قاؿ(، فصلى القبلة إٔب فتقدـ

 ببيت هبم صبلتو أف كاألظهر ،أيضا فهبطوا السماء من ىبط أف بعد هبم صبلتو تكوف أف كٰبتمل ،رآه كسلم عليو اهلل صلى أنو
 كُب ،يوسف الثالثة كُب ،كعيسى ٰبٓب الثانية كُب آدـ األكٔبالسماء  ُب أف مسلم عند أنسكُب حديث  ،العركج قبل كاف ا٤بقدس
 منهم كل اختصاص ُب ا٢بكمة ُب اختلف كقد ،إبراىيم السابعة كُب ،موسى السادسة كُب ،ىاركف ا٣بامسة كُب ،إدريس الرابعة

 سيقع ما إٔب لئلشارة ا٤بذكورين ىؤالء على االقتصار ُب ا٢بكمة: كقيل ،الدرجات ُب تفاضلهم ليظهر فقيل ،هبا التقاه الٍب بالسماء
 عليو اهلل صلى النيب ٗبراجعة موسى ٚبصيص ُب ا٢بكمة: القرطيب قاؿ ،منهم لكل كقع ما نظّب من قومو مع كسلم عليو اهلل صلى لو
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 موسى فأشفق ،عليهم فثقلت األمم من غّبىا بو تكلف ٓب ٗبا الصلوات من كلفت موسى أمة لكوف لعلها الصبلة أمر ُب كسلم
 إٔب يب انتهى: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ أسرم ٤با) مسلم عند مسعود ابن حديث ُبك   ،ذلك مثل من ٧بمد أمة على

 كقاؿ (،منها فيقبض يهبط ما ينتهي كإليها ،منها فيقبض األرض من يعرج ما ينتهي كإليها السادسة السماء ُب كىي ا٤بنتهى سدرة
 ُب القرطيب كقاؿ ،كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إال أحد ٯباكزىا كٓب ،إليها ينتهي ا٤ببلئكة علم ألف ا٤بنتهى سدرة ٠بيت النوكم
 أركاح منتهى إليها: غّبه كقاؿ ،أعلمو من أك اهلل إال يعلمو ال غيب خلفها كما: قاؿ ،السابعة ُب أهنا أنس حديث ظاىر: ا٤بفهم

 ،٩بدكد ظل: أكصاؼ ثبلثة فيها ألف غّبىا دكف السدرة اختّبت: دحية ابن قاؿ ،القبلؿ مثل الكرب ُب ٜبرىا أف ، كذكرالشهداء
 أطلق كإ٭با (،أهنار أربعة فإذا ا٤بنتهى سدرة ٕب رفعت:)كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ:"قاؿ أنس عن، زكية كرائحة ،لذيذ كطعاـ

ُب البيت ا٤بعمور  الكشميهِب كقاؿ ،كالربكة كا٢بسن العذكبة شدة من فيها ٤با ا١بنة بأهنار ٥با تشبيها ا١بنة من أهنا األهنار ىذه على
 سبب يكوف أف ٰبتمل :القرطيب قاؿ(، كُب شربو اللنب عليهم ما آخر يعودكا ٓب خرجوا إذا ملك ألف سبعوف يـو كل يدخلو)

 لكونو غّبه دكف إليو كسلم عليو اهلل صلى النيب ميل ُب كالسر ،أمعاءه كيشق ا٤بولود بطن يدخل شيء أكؿ ألنو فطرة اللنب تسمية
 كسببو ا٤بقدس ببيت الصبلة من فراغو عند مرة: مرتْبللشرب  اآلنية عرض عققك  ،مفسدة جنسو عن ينشأ ال كألنو ،لو مألوفا كاف

 فرض ٚبصيص ُب كا٢بكمة، الصبلة علي فرضت ٍب ،األربعة األهنار كرؤية ا٤بنتهى سدرة إٔب كصولو عند كمرة ،العطش من لو كقع ما
 فبل كالراكع يقعد فبل القائم منهم كأف ا٤ببلئكة تعبد الليلة تلك ُب رأل بو عرج ٤با كسلم عليو اهلل صلى أنو ،اإلسراء بليلة الصبلة
 الطمأنينة من بشرائطها ،العبد يصليها ركعة كل ُب كلها العبادات تلك كألمتو لو اهلل فجمع ،يقعد فبل كالساجد يسجد

 ٗبراجعات بل كاسطة بغّب بكونو فرضها اختص كلذلك ،بياهنا عظيم إٔب إشارة اإلسراء بليلة فرضيتها اختصاص ُبك  ،كاإلخبلص
 ،مسلم كال راض غّب صرت رجعت إف فإ٘ب ،أرجع فبل استحييت حٌب ريب سألت: ك٤با رده موسى ُب ا٤برة األخّبة قاؿ ،تعددت
 اهلل أف على بو استدؿ ما أقول من ىذاك  ،عبادم عن كخففت فريضٍب أمضيت: مناد نادا٘ب جاكزت فلما ،كأسلم أرضى كلكِب

 اهلل رسوؿ فقاؿ) مسلم عند مسعود ابن حديث كُب ،كاسطة بغّب اإلسراء ليلة كسلم عليو اهلل صلى ٧بمدا نبيو كلم كتعأب سبحانو
 كرحب السبلـ علي فرد عليو فسلمت كاحد رجل غّب إٕب كضحكوا رحبوا إال ٠باء أىل آت ٓب ٕب ما: ١بربيل كسلم عليو اهلل صلى

 كُب (،إليك لضحك أحد إٔب ضحك كلو ،خلق منذ يضحك ٓب ،جهنم خازف مالك ذاؾ ٧بمد يا: قاؿ إٕب؟ يضحك كٓب يب
 سعيد أيب حديث كُب (،أٝبع اآلخرة ككعد ،كالنار ا١بنة فرأيا السماء أبواب ٥بما فتحت حٌب) كالَبمذم أٞبد عند حذيفة حديث

 ا٢بجارة فيها طرح لو ىي فإذا ،النار عليو عرضت كأنو ،البخت كأهنا طّبىا كإذا ،الدالء كأنو رماهنا كإذا ،ا١بنة عليو عرض أنو)
 .1(ألكلتها كا٢بديد

كا٤بغربْب ككارث نيب القبلتْب كإماـ ا٤بشرقْب -كاشتملت الرحلة على معاف عميقة دقيقة كثّبة، منها أنو صلى اهلل عليو كسلم
األنبياء، كإماـ األجياؿ بعده، كصلى ٝبيع األنبياء خلفو، فكاف ىذا إيذانا بعمـو رسالتو كخلود إمامتو كإنسانية تعاليمو كصبلحيتها 
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 كلتدلل توعزٲب لتجدد - كسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ هبا ابتلي الٍب احملن بعد ا٤بعجزة ىذه جاءت، كقد 1الختبلؼ ا٤بكاف كالزماف
 .2كمصر عصر كل ُب أحبائو مع اهلل سنة ىي كإ٭با عنو، اهلل ٚبلي سببو ليس قومو من يبلقيو الذم ىذا أف على

اًبرى : /موقف قريش من حادثة اإلسراء كالمعراج4 ا الل وي  رىًضيى  الل وً  عىٍبدً  ٍبنى  ركل البخارم عن جى عى  أىن وي  عىنػٍهيمى  الل وً  رىسيوؿى  ٠بًى
بػىٍتًِب  لىم ا يػىقيوؿي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى ٍقًدسً  بػىٍيتى  ٕب  الل وي  فىجىبلى  ا٢بًٍٍجرً  ُب  قيٍمتي  قػيرىٍيشه  كىذ   أىٍنظيري  كىأىنىا آيىاتًوً  عىنٍ  أيٍخربيىيمٍ  فىطىًفٍقتي  اٍلمى

 لو فذكركا بكر أيب إٔب ناس فجاء -اإلسراء عقب يعِب- كثّب ناس افتًب) قاؿ سلمة أيب عن :الدالئل ُب البيهقي ركل، ك 3إًلىٍيوً 
 ذلك، من بأبعد أصدقو إ٘ب نعم،: قاؿ مكة، إٔب رجع ٍب كاحدة ليلة ُب الشاـ أتى بأنو كتصدقو: فقالوا صادؽ، أنو أشهد: فقاؿ

 اهلل رسوؿ قاؿ) قاؿ حسن بإسناد كالبزار أٞبد عند عباس ابن حديث كُب، 4(الصديق بذلك فسمي: قاؿ ،السماء ٖبرب أصدقو
 اهلل رسوؿ قاؿ شيء؟ من كاف ىل:فقاؿ جهل أبو اهلل عدك يب مر ٗبكة كأصبحت يب أسرم ليلة كاف ٤با كسلم عليو اهلل صلى
 أٙبدثهم قومك دعوت فإف قاؿ ،نعم:قاؿ أظهرنا؟ بْب أصبحت ٍب:قاؿ ،ا٤بقدس بيت إٔب الليلة يب أسرم إ٘ب: كسلم عليو اهلل صلى

 حدثِب ٗبا قومك حدث: فقاؿ إليهما جاءكا حٌب اجملالس إليو فانفضت قاؿ لؤم، بن كعب بِب معشر يا:قاؿ نعم،:قاؿ بذلك؟
 حديث ُب ككقع ،(ا٤بسجد لنا تنعت أف كتستطيع قالوا ،متعجبا رأسو على يده كاضع بْب كمن مصفق بْب فمن قاؿ ،فحدثتهم

 أعلمهم أنو كفيو ،٧بمد صوت ىذا: بعضهم فقاؿ عليهم فسلم لقريشن بعّب رجوعو ُب مر أنو) كالطربا٘ب البزار عند أكس بن شداد
 بيت لنبيو اهلل فجلىا٣برب  (، فلما أنكرت قريشكصفو الذم ا١بمل يقدمهم الظهر فقدمت ،كذا يـو ُب تقدـ عّبىم كأف بذلك

 أكرب ٓب كربا فكربت ،أثبتها ٓب أشياء عن فسألو٘ب قاؿ:)مسلم عند سلمة أـ ُب حيث ككقع ،هرآ همابيني ا٢بجب كشفك  ا٤بقدس
 كأنا با٤بسجد فجيء) عباس ابن حديث كُب (،بو نبأُتم إال شيء عن يسألو٘ب ما ،إليو أنظر ا٤بقدس بيت ٕب اهلل فرفع ،قط مثلو
 طرفة ُب بلقيس عرش أحضر فقد ،فيو استحالة كال ،ا٤بعجزة ُب أبلغ كىذا (إليو أنظر كأنا فنعتو عقيل دار عند كضع حٌب إليو أنظر
 قالوا) أهنم أيضا ىانئ أـ حديث كُب بعزيز، اهلل قدرة ُب ذاؾ كما ،إليو أحضر حٌب مكانو من أزيل أنو يقتضي كىو ،لسليماف عْب

 صفة عن سألو الذم أف يعلى أيب عند كفيو ،(بابا بابا كأعدىا إليو أنظر فجعلت ،عددُتا أكن كٓب: قاؿ باب؟ للمسجد كم لو
 كذا مكاف ُب لنا بإبل مررت ىل: القـو من رجل فقاؿ) الزيادة من كفيو ،مطعم بن جبّب كالد عدم بن ا٤بطعم ىو ا٤بقدس بيت

 عن فأخربنا قالوا ،ٞبراء ناقة ٥بم انكسرت فبلف بِب بإبل كمررت ،طلبو ُب فهم ٥بم بعّبا أضلوا قد كجدُتم قد ،كاهلل نعم: قاؿ ككذا؟
 ىي: فقاؿ قريشا أتى ٍب الرعاء من فيها ما كعلم فعدىا اإلبل فأتى فقاـ ،مشغوال عدُتا عن كنت: قاؿ ،الرعاة من فيها كما عدُتا
 قبل ا٤بقدس بيت إٔب اإلسراء ُب ا٢بكمة: ٝبرة أيب بن ٧بمد أبو قاؿ (،قاؿ كما فكاف ،كفبلف فبلف الرعاء من كفيها ،ككذا كذا

 إٔب سبيبل األعداء ٤بعاندة ٯبد ٓب السماء إٔب مكة من بو عرج لو ألنو ،إٟباده يريد من ٤بعاندة ا٢بق إظهار إرادة السماء إٔب العركج
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 ٓب أنو كعلموا رأكىا كانوا ا٤بقدس بيت من جزئيات تعريفات عن سألوه ا٤بقدس بيت إٔب بو أسرم أنو ذكر فلما ،كاإليضاح البياف
 ُب خربه صح كإذا ،ليلة ُب ا٤بقدس بيت إٔب اإلسراء من ذكر فيما بصدقو التحقيق حصل هبا أخربىم فلما ،ذلك قبل رآىا يكن
 .1كا٤بعاند ا١باحد شقاء ُب كزيادة ،ا٤بؤمن إٲباف ُب زيادة ذلك فكاف ،ذكره ما بقية ُب تصديقو لـز ذلك

 ج/فرائض كتشريعات ىذه المرحلة

ةى  الل وي  فػىرىضى  قىالىتٍ  اٍلميٍؤًمًنْبى  أيِـّ  عىاًئشىةى  عىنٍ  ركل البخارم: ا/فرض الصلوات الخمس:  ا٢بٍىضىرً  ُب  رىٍكعىتػىٍْبً  رىٍكعىتػىٍْبً  فػىرىضىهىا ًحْبى  الص بلى
ةي  فىأيًقر تٍ  كىالس فىرً  ةً  ُب  كىزًيدى  الس فىرً  صىبلى  الل وي  رىًضيى  عىاًئشىةى  عىنٍ بخارم كلل ،ثبلثا كانت فإهنا ا٤بغرب إال إسحاؽ ابن زاد، 2ا٢بٍىضىرً  صىبلى

ةي  فيًرضىتٍ  قىالىتٍ  عىنػٍهىا ةي  كىتيرًكىتٍ  أىٍربػىعنا فػىفيرًضىتٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  ىىاجىرى  ٍبي   رىٍكعىتػىٍْبً  الص بلى  ُب فعْب، 3اأٍليكٔبى  عىلىى الس فىرً  صىبلى
 إال ركعتْب ركعتْب اإلسراء ليلة فرضت الصلوات أف ،السابقة األدلة ٘بتمع كبو يظهر كالذم ،با٤بدينة كقعت الزيادة أف الركاية ىذه

 .4ا٤بغرب

ُب اإلماـ أٞبد كقد ٝبع مشل الفرائض كتشريعات ا٤براحل ا٤بكية األكؿ حديث أـ سلمة عند  :اا/الفرائض كالتشريعات السابقة
وي  ال ًذم فىكىافى  قالت:... ىجرة ا٢ببشة ل مى ٍعفىري  كى ا لىوي  فػىقىاؿى  طىاًلبو  أىيب  ٍبني  جى اًىًلي ةو  أىٍىلى  قػىٍومنا كين ا اٍلمىًلكي  أىيػُّهى ـى  نػىٍعبيدي  جى  كىنىٍأكيلي  اأٍلىٍصنىا

ٍيتىةى  ـى  كىنػىٍقطىعي  اٍلفىوىاًحشى  كىنىٍأٌب  اٍلمى ا نىا الل وي  بػىعىثى  حىٌب   ذىًلكى  عىلىى فىكين ا الض ًعيفى  ًمن ا اٍلقىًومُّ  يىٍأكيلي  ا١بًٍوىارى  كىنيًسيءي  اأٍلىٍرحى  نػىٍعًرؼي  ًمن ا رىسيوالن  إًلىيػٍ
هي  الل وً  ًإٔبى  فىدىعىانىا كىعىفىافىوي  كىأىمىانػىتىوي  كىًصٍدقىوي  نىسىبىوي  هي  لًنػيوىحِّدى ارىةً  ًمنٍ  ديكنًوً  ًمنٍ  كىآبىاؤينىا ٫بىٍني  نػىٍعبيدي  كين ا مىا كى٬بىٍلىعى  كىنػىٍعبيدى  كىأىمىرىنىا كىاأٍلىٍكثىافً  ا٢بًٍجى

اًرـً  عىنٍ  كىاٍلكىفِّ  ا١بًٍوىارً  كىحيٍسنً  الر ًحمً  كىًصلىةً  اأٍلىمىانىةً  كىأىدىاءً  ا٢بٍىًديثً  ًبًصٍدؽً  مىاءً  اٍلمىحى  مىاؿى  كىأىٍكلً  الزُّكرً  كىقػىٍوؿً  اٍلفىوىاًحشً  عىنٍ  كىنػىهىانىا كىالدِّ
هي  الل وى  نػىٍعبيدى  أىفٍ  كىأىمىرىنىا اٍلميٍحصىنىةً  كىقىٍذؼً  اٍليىًتيمً  ٍيئنا بًوً  نيٍشرًؾي  الى  كىٍحدى ةً  كىأىمىرىنىا شى اةً  بًالص بلى ـً  أيميورى  عىلىٍيوً  فػىعىد دى  قىاؿى  كىالصِّيىاـً  كىالز كى ٍسبلى ، 5اإٍلً
ةى  كىأىًقيميوا ًمٍنوي  تػىيىس رى  مىا فىاقٍػرىءيكا}:تعأب بقولو نسخت ٍب مفركضة كانت الليل صبلة أف الشافعي كذكركقد   كىأىٍقرًضيوا الز كىاةى  كىآتيوا الص بلى
 .78ا٣بمس بالصلوات ذلك نسخ ٍب ،الليل بعض قياـ الفرض فصار 6{حىسىننا قػىٍرضنا الل وى 
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سلم فرد أمن طرؽ اإلسبلـ ٠بعهم ك  ؿكىؤالء أك  ،1كس إٔب مكة باحثْب عن ٙبالفات ضد ا٣بزرجقدـ كفد األأ/لقاؤه كفد األكس: 
 كسلم عليو اهلل صلى النيب لقي أنو إسحاؽ ابن ذكر فقد ،2الصامت بن سويدا٠بو ك  إسبلمو ُب تلف٨ب ا٤بغازل ُبكىو  كاحد منهم،

 بعاث كقعة ُب هبا فقتل ا٤بدينة إٔب كانصرؼ ،حسن القوؿ ىذا إف: فقاؿ اإلسبلـ عليو فعرض ،العقبة ُب األنصار تلقاه أف قبل
صلى –ٍب جاء كفد معتمرين ُب رجب، فاجتمع هبم رسوؿ اهلل  ،3مسلم كىو قتل لقد: يقولوف قومو فكاف قاؿ ا٥بجرة قبل ككانت

 .منهم 4كعرض عليهم الدعوة فأسلموا ٍب رجعوا إٔب قومهم فدعوىم فاستجاب ٥بم عدد -اهلل عليو كسلم

 ا،كُب السنة ا٢بادم عشر من البعثة التقى بوفد من األنصار يتكوف ستة أفراد، فدعاىم لئلسبلـ فأسلمو ب/لقاؤه كفد الخزرج: 
 على نفسو يعرض أف نبيو اهلل أمر ٤با: قاؿ طالب أيب بن علي عن حسن بإسناد الدالئل ُب كالبيهقي نعيم كأبو ا٢باكم أخرج كقد

؟ من: فقاؿ نسابة ككاف بكر أبو كتقدـ ،العرب ٦بالس من ٦بلس إٔب دفعنا حٌب ،مُب إٔب بكر كأبو منو كأنا خرج العرب قبائل  القـو
 ٍب: قاؿ ،ابةإلجا عن أخّبا كتوقفهم مراجعتهم ُب طويبل حديثا ذكركا ،ذىل من: قالوا أنتم؟ ربيعة أم من فقاؿ ،ربيعة من: فقالوا
: قاؿ ،كنصره إيوائو إٔب أجابوه لكوهنم األنصار كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ٠باىم الذين كىم ،كا٣بزرج األكس ٦بلس إٔب دفعنا

 قاؿ قومو من أشياخ عن قتادة بن عمر بن عاصم حدثِب إسحاؽ ابن قاؿ(، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بايعوا حٌب هنضوا فما
 ،اهلل إٔب فدعاىم نعم،:قالوا أكلمكم؟ ٘بلسوف أفبل: قاؿ ا٣بزرج، من قالوا أنتم؟ من: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النيب رآىم ٤با

 ككاف ،كتاب أىل ككانوا ببلدىم ُب معهم كانوا اليهود أف ٥بم اهلل صنع ٩با ككاف القرآف، عليهم كتبل ،اإلسبلـ عليهم كعرض
قتل عاد  معو فنقتلكم ،نتبعو زمانو أظل قد اآلف سيبعث نبينا إف: قالوا شيء بينهم كاف إذا فكانوا ،منهم أكثر كا٣بزرج األكس

 إٔب كانصرفوا ،كصدقوا فآمنوا يهود إليو تسبقنا ال: لبعض بعضهم فقاؿ ،النعت عرفوا كسلم عليو اهلل صلى النيب كلمهم فلما ،5كإـر
 ا٤بوسم كاف إذا حٌب, كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ذكر كفيها إال قومهم من دكر يبق ٓب أخربكىم فلما ،قومهم ليدعوا ببلدىم

  .6رجبل عشر اثنا منهم كافاه

اًبرو  ركل اإلماـ أٞبد عىنٍ ، 7كقاموا بدكرىم ُب الدعوة ُب صفوؼ األكس كا٣بزرج حٌب فشا اإلسبلـ ُب ا٤بدينة   مىكىثى  قىاؿى  جى
 يػىٍنصيري٘ب  مىنٍ  يػيٍؤًكيًِب  مىنٍ  يػىقيوؿي  ٗبًُبن  اٍلمىوىاًسمً  كىُب  كى٦بىىن ةى  بعيكىاظو  مىنىاز٥بًًمٍ  ُب  الن اسى  يػىٍتبىعي  ًسًنْبى  عىٍشرى  ٗبىك ةى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي 
ا ميضىرى  ًمنٍ  أىكٍ  اٍليىمىنً  ًمنٍ  لىيىٍخريجي  الر جيلى  ًإف   حىٌب   ا١بٍىن ةي  كىلىوي  رىيبِّ  رًسىالىةى  أيبػىلِّغى  حىٌب   رٍ  فػىيػىقيوليوفى  قػىٍوميوي  فػىيىٍأتًيوً  قىاؿى  كىذى ـى  اٍحذى  الى  قػيرىٍيشو  غيبلى

ا٥بًًمٍ  بػىٍْبى  كىٲبىًٍشي يػىٍفًتنيكى  قٍػنىاهي  فىآكىيٍػنىاهي  يػىٍثًربى  ًمنٍ  إًلىٍيوً  الل وي  بػىعىثػىنىا حىٌب   بًاأٍلىصىاًبعً  إًلىٍيوً  ييًشّبيكفى  كىىيمٍ  رًجى  بًوً  فػىيػيٍؤًمني  ًمن ا الر جيلي  فػىيىٍخريجي  كىصىد 
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ًموً  فػىييٍسًلميوفى  أىٍىًلوً  ًإٔبى  فػىيػىنػٍقىًلبي  اٍلقيٍرآفى  كىيػيٍقرًئيوي   ييٍظًهريكفى  اٍلميٍسًلًمْبى  ًمنٍ  رىٍىطه  كىًفيهىا ًإال   اأٍلىٍنصىارً  ديكرً  ًمنٍ  دىاره  يػىٍبقى  ٓبىٍ  حىٌب   بًًإٍسبلى
ـى  ٍسبلى  .1اإٍلً

فهؤالء الستة أحدثوا منعطف جديد ُب الدعوة، بعد جهاد مضن كصرب طويل، ٙبقق على يد ىؤالء النفر الستة، حْب 
 .2ناخ ا٤بناسب كا١بو ا٤ببلئم للدعوة ا١بديدةكجدكا ا٤ب

 ابن كرافع النجارم زرارة بن أسعد أمامة أبو: كىم نفر ستة كانوا األكٔب العقبة أىل أف إسحاؽ ابن ذكرج/بيعة العقبة األكلى: 
 بِب من الثبلثة ىؤالءك  ،عامر بن كعقبة ،رثاب بن اهلل عبد بن كجابر ،حديدة بن عامر بن كقطبة العجبل٘ب العجبلف بن مالك
 أسعد ىم: عركة عن األسود كأبو الزىرم عن عقبة بن موسى كقاؿ النجار، بن مالك بِب من رفاعة بن ا٢بارث بن كعوؼ ،سلمة

 بن عبادة فيهم كاف كيقاؿ ،ساعدة بن كعوٙب التيهاف بن ا٥بيثم كأبو ثعلبة بن كيزيد عفراء بن كمعاذ مالك بن كرافع زرارة بن
 .3كذكواف الصامت

لىةى  النػُّقىبىاءً  أىحىدي  كىىيوى  بىٍدرنا شىًهدى  كىكىافى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  الص اًمتً  ٍبنى  عيبىادىةى  ركل البخارم عنك   الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  أىف   اٍلعىقىبىةً  لىيػٍ
ٍولىوي  قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  ابًوً  ًمنٍ  ًعصىابىةه  كىحى ٍيئنا بًالل وً  تيٍشرًكيوا الى  أىفٍ  عىلىى بىايًعيو٘ب  أىٍصحى دىكيمٍ  تػىٍقتػيليوا كىالى  تػىٍزنيوا كىالى  تىٍسرًقيوا كىالى  شى  تىٍأتيوا كىالى  أىٍكالى

ٍيئنا ذىًلكى  ًمنٍ  أىصىابى  كىمىنٍ  الل وً  عىلىى فىأىٍجريهي  ًمٍنكيمٍ  كىَبى  فىمىنٍ  مىٍعريكؼو  ُب  تػىٍعصيوا كىالى  كىأىٍرجيًلكيمٍ  أىٍيًديكيمٍ  بػىٍْبى  تػىٍفتػىريكنىوي  بًبػيٍهتىافو   ُب  فػىعيوًقبى  شى
نٍػيىا ٍيئنا ذىًلكى  ًمنٍ  أىصىابى  كىمىنٍ  لىوي  كىف ارىةه  فػىهيوى  الدُّ تػىرىهي  ٍبي   شى  .4ذىًلك عىلىى فػىبىايػىٍعنىاهي  عىاقػىبىوي  شىاءى  كىًإفٍ  عىٍنوي  عىفىا شىاءى  ًإفٍ  الل وً  ًإٔبى  فػىهيوى  الل وي  سى

 العقبة ليلة ككاف ،ٗبُب األكٔب البيعة كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ األنصار بايع ٤با العقبة ليلة ٗبكة كاف ىذا عبادة حديث
 ٩با ٛبنعو٘ب أف على أبايعكم) األنصار من حضر ٤بن قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النيب أف ا٤بغازم أىل من كغّبه إسحاؽ ابن ذكر ما

 رسوؿ بايعنا: قاؿ أيضا عبادة حديث منك  ،كأصحابو ىو إليهم يرحل أف كعلى ،ذلك على فبايعوه (كأبناءكم نساءكم منو ٛبنعوف
 ،األكٔب البيعة ُب كقع الذم ىو ىذا أف كضح كقد ،كا٤بكره كا٤بنشط كاليسر العسر ُب كالطاعة السمع على كسلم عليو اهلل صلى اهلل

 أبيو عن الصامت بن عبادة بن الوليد بن عبادة عن إسحاؽ بن ٧بمد طريق من أٞبد أخرجو ما كنظّبه, ا٤بدينة إٔب ا٥بجرة قبل كىي
 ُب بايعوا الذين عشر اإلثُب من عبادة ككاف ،ا٢برب بيعة كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بايعنا:قاؿ – النقباء أحد ككاف - جده عن

 ركاية ُب ا٢برب يفرض أف قبل كانت أهنا صرح قد(، ك كيسرنا عسرنا ُب كالطاعة السمع كعلى النساء بيعة على) األكٔب العقبة
بطلب  ،6يعلمهم العقبة أىل مع مصعبا أرسل كسلم عليو اهلل صلى النيب أف إسحاؽ ابن كذكر ،5أٞبد عند عبادة عن الصنإبي
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منهم حيث أهنم سألوه أف يبعث معهم من يصلي هبم كيعلمهم القرآف، فأرسلو معهم يعدعوا إٔب اإلسبلـ، فأسلم بدعائو بشر كثّب 
، ليشرؼ -صلى اهلل عليو كسلم–، فكاف ا٤بمثل الشخصي لرسوؿ اهلل 1منهم سعد بن معاذ أيسيد بن حضّب سيدا األكس كا٣بزرج

ما حدث كيهيئ لبيعة -صلى اهلل عليو كسلم–، ٍب عاد قبل حلوؿ موسم ا٢بج التإب ليبلغ رسوؿ اهلل 2بنفسو على تطور ا٤بوقف
، فكاف 4ٔب ا٤بدينة على مدار ثبلث سنْب قبل ا٥بجرة، كفشا اإلسبلـ ُب ا٤بدينة حٌب سيطرؿ اإلسبلـ إو دخكاف ك ، 3العقبة الثانية

 .5ُب مكة خبلؿ عشرة أعواـانتشار اإلسبلـ ُب ا٤بدينة أكثر بكثّب من انتشاره 

من البعثة قدـ من األنصار سبعوف رجبل كامرأتاف رئيسهم الرباء بن معركر، فجاءىم  13فلما كانت سنة د/بيعة العقبة الثانية: 
اًبرً  عىنٍ ، كُب مسند اإلماـ أٞبد 6عند العقبة كبايعوه على ا٤بنع كالنصرة -صلى اهلل عليو كسلم–رسوؿ اهلل   الل ًو قاؿ...ٍبي   عىٍبدً  ٍبنً  جى

يعنا ائٍػتىمىريكا بػٍعيوفى  ًمن ا إًلىٍيوً  فػىرىحىلى  كىٱبىىاؼي  مىك ةى  ًجبىاؿً  ُب  ييٍطرىدي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  نػىتػٍريؾي  مىٌبى  حىٌب   فػىقيٍلنىا ٝبًى  حىٌب   رىجيبلن  سى
ٍعنىا اٍلعىقىبىةً  ًشٍعبى  فػىوىاعىٍدنىاهي  اٍلمىٍوًسمً  ُب  عىلىٍيوً  قىًدميوا نىا حىٌب   كىرىجيلىٍْبً  رىجيلو  ًمنٍ  عىلىٍيوً  فىاٍجتىمى  تػيبىايًعيو٘ب  قىاؿى  نػيبىايًعيكى  الل وً  رىسيوؿى  يىا فػىقيٍلنىا تػىوىافػىيػٍ
رً  عىنٍ  كىالنػ ٍهيً  بًاٍلمىٍعريكؼً  اأٍلىٍمرً  كىعىلىى كىاٍلييٍسرً  اٍلعيٍسرً  ُب  كىالنػ فىقىةً  كىاٍلكىسىلً  الن شىاطً  ُب  كىالط اعىةً  الس ٍمعً  عىلىى  الى  الل وً  ُب  تػىقيوليوا كىأىفٍ  اٍلميٍنكى

ًئمو  لىٍومىةى  الل وً  ُب  ٚبىىافيوفى  ٍنػىعيوفى  ٩ب ا عىلىٍيكيمٍ  قىًدٍمتي  ًإذىا فػىتىٍمنػىعيو٘ب  تػىٍنصيريك٘ب  أىفٍ  كىعىلىى الى  قىاؿى  ا١بٍىن ةي  كىلىكيمٍ  كىأىبٍػنىاءىكيمٍ  ٍزكىاجىكيمٍ كىأى  أىنٍػفيسىكيمٍ  ًمٍنوي  ٛبى
ا فػىقىاؿى  أىٍصغىرًًىمٍ  ًمنٍ  كىىيوى  زيرىارىةى  ٍبني  أىٍسعىدي  بًيىًدهً  كىأىخىذى  فػىبىايػىٍعنىاهي  ًإلىٍيوً  فػىقيٍمنىا ًبلً  أىٍكبىادى  نىٍضًربٍ  ٓبىٍ  فىًإن ا يػىٍثًربى  أىٍىلى  يىا ريكىٍيدن  نػىٍعلىمي  كى٫بىٍني  ًإال   اإٍلً

اف ةن  اٍلعىرىبً  ميفىارىقىةي  اٍليػىٍوـى  ًإٍخرىاجىوي  كىًإف   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  أىن وي   قػىٍوـه  أىنٍػتيمٍ  فىًإم ا السُّييوؼي  تػىعىض كيمٍ  كىأىف   ًخيىارًكيمٍ  كىقػىٍتلي  كى
ًبينىةن  أىنٍػفيًسكيمٍ  ًمنٍ  ٚبىىافيوفى  قػىٍوـه  أىنٍػتيمٍ  كىًإم ا الل وً  عىلىى كىأىٍجريكيمٍ  ذىًلكى  عىلىى تىٍصربيكفى   يىا عىن ا أىًمطٍ  قىاليوا الل وً  ًعٍندى  لىكيمٍ  عيٍذره  فػىهيوى  ذىًلكى  فػىبػىيػِّنيوا جى

ًذهً  نىدىعي  الى  فػىوىالل وً  أىٍسعىدي  ا اٍلبػىيػٍعىةى  ىى ا نىٍسليبػيهىا كىالى  أىبىدن نىا فىأىخىذى  فػىبىايػىٍعنىاهي  ًإلىٍيوً  فػىقيٍمنىا قىاؿى  أىبىدن  .7ا١بٍىن ةى  ذىًلكى  عىلىى كىيػيٍعًطينىا شىرىطى كى  عىلىيػٍ

 ، فكانت 9على الطاعة كالنصرة كا٢برب، كلذلك ٠باىا عبادة بن الصامت بيعة ا٢برب 8مضموف ك٧بتول البيعة فكاف 

 

ًإف  الل وى اٍشتػىرىل ًمٍن اٍلميٍؤًمًنْبى أىنفيسىهيٍم كىأىٍموىا٥بىيٍم البيعة قولو:]، كقد أنزؿ اهلل تعأب ُب أىل ىذه 1حةلالبيعة ىذه ا٤برة على التعبئة ا٤بس
ا عىلىٍيًو حىقًّا ُب التػ ٍورىا ًبيًل الل ًو فػىيػىٍقتػيليوفى كىيػيٍقتػىليوفى كىٍعدن ٪ًبيًل كىاٍلقيٍرآًف كىمىٍن أىٍكَبى بً بًأىف  ٥بىيٍم ا١بٍىن ةى يػيقىاتًليوفى ُب سى عىٍهًدًه ًمٍن الل ًو فىاٍستىٍبًشريكا ًة كىاإٍلً
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قاؿ ابن كثّب: قالوا: ربح البيع ال نقيل كال نستقيل، عندما اشَبط ٥بم ا١بنة، ، 2[بًبػىٍيًعكيٍم ال ًذم بىايػىٍعتيٍم بًًو كىذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي 
 .3ك٥بذا قاؿ ا٢بسن البصرم كقتادة: بايعهم كاهلل فأغلى ٜبنهم ،[وىا٥بىيٍم بًأىف  ٥بىيٍم ا١بٍىن ةى ًإف  الل وى اٍشتػىرىل ًمٍن اٍلميٍؤًمًنْبى أىنفيسىهيٍم كىأىمٍ ] فنزلت:

 ك/بداية ىجرة المسلمين إلى المدينة

ا٤بخزكمي زكج أـ سلمة أكؿ من ىاجر إٔب  على أف أبا سلمة بن عبد األسد 4ياتتتفق الركا: ا/أكائل المهاجرين إلى المدينة
 فتوجو األنصار من عشر االثِب قصة فبلغو ،إليها الرجوع على فعـز ،ا٢ببشة من رجع ٤با أكذم أنو ، كذلك5قبل العقبة الثانية ا٤بدينة

 فقدـ" كفيها طويلة قصة ُب فتوجهت انطلقت ٍب ،سنة فحبسوىا قومها فردىا معو أخذىا سلمة أبا أف سلمة أـ كعن ،ا٤بدينة إٔب
، أـ ابن منهم ٝباعة العقبتْب ، ٍب ىاجر بْب"عشية عدم بِب حليف ربيعة بن عامر بعده كقدـ ،بكرة ا٤بدينة سلمة أبو  ٍب مكتـو

ٍب  ،عدم بِب حليف ربيعة بن عامر العقبة بيعة بعد ىاجر من أكؿ كاف ٍب ،األنصار من أسلم من ليفقو عمّب بن مصعب توجو
 ا٤بشركوف ككاف ،ا٤بسلمْب من بقي من خرج هبا كاستقر كسلم عليو اهلل صلى النيب توجو ٤با فشيئا، ٍب شيئا الصحابة باقي توجو

 ، كقيل6ا٤بستضعفْب من أمره على غلب من إال ٗبكة منهم يبق ٓب أف إٔب سرا ٱبرج أكثرىم فكاف ،منهم منعو على قدركا من ٲبنعوف
 أـ كامرأتو األسد عبد بن سلمة كأبو ،حثمة أيب بنت اهلل عبد أـ 7امرأتو كمعو ربيعة بن عامر ا٤بهاجرين من ا٤بدينة قدـ من أكؿ

 .8جحش بن اهلل كعبد ،الشريد بن عثماف بن كمشاس ،ربيعة بن عتبة بن حذيفة كأبو ،سلمة

كقد ركل البخارم قصة أكؿ ا٤بهاجرين إٔب ا٤بدينة من الصحابة، ككاف أكثرىم عددا من خرج رفقة عمر بن ا٣بطاب،  
هيمىا الل وي  رىًضيى  عىاًزبو  ٍبنى  اٍلبػىرىاءى  كا٢بديث ركاه ـى  مىنٍ  أىك ؿي  قىاؿى  عىنػٍ نىا قىًد ٍّبو  ٍبني  ميٍصعىبي  عىلىيػٍ ـى  الن اسى  يػيٍقرًئىافً  كىكىانىا مىٍكتيوـو  أيِـّ  كىاٍبني  عيمى  فػىقىًد

ؿه  ـى  ٍبي   يىاًسرو  ٍبني  كىعىم اري  كىسىٍعده  ًببلى ـى  ٍبي   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  أىٍصحىابً  ًمنٍ  ًعٍشرًينى  ُب  ا٣بٍىط ابً  ٍبني  عيمىري  قىًد  الل وي  صىل ى الن يبُّ  قىًد
ًدينىةً  أىٍىلى  رىأىٍيتي  فىمىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  مىاءي  جىعىلى  حىٌب   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  ًبرىسيوؿً  فػىرىحىهيمٍ  ًبشىٍيءو  فىرًحيوا اٍلمى ـى  قيٍلنى يػى  اإٍلً  الل وً  رىسيوؿي  قىًد

ـى  فىمىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى ، قاؿ ابن حجر فمن أقبلوا مع عمر ابن 9اٍلميفىص لً  ًمنٍ  سيوىرو  ُب  اأٍلىٍعلىى رىبِّكى  اٍسمى  سىبِّحٍ  قػىرىٍأتي  حىٌب   قىًد
 اهلل عبد بن ككاقد اهلل عبد كأخاه سراقة بن كعمرك عمرك بن زيد بن كسعيد ا٣بطاب بن زيد :منهم إسحاؽ ابن ٠بي كقد ا٣بطاب،

 أقارب من كلهم ىؤالء ،كأخاه خوٕب أيب بن كحوٕب ربيعة بن كعياش حذافة بن كخنيس البكّب بِب كعاقبل كعامرا كإياسا كخالدا
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 كالزبّب عمر خرج: قاؿ عباس ابن عن ا٤بغازم ُب عائذ ابن كركل ،بقباء ا٤بنذر عبد بن رفاعة على ٝبيعا فنزلوا: قالوا ،كخلفائهم عمر
 موسى كذكر ،إسحاؽ ابن ذكر من عشر ثبلثة فهؤالء ،الشاـ إٔب كطلحة عثماف فتوجو ،طائفة ُب ربيعة بن كعياش كعثماف كطلحة

 كىو الربيع بن سعد على نزؿ فإنو عوؼ بن الرٞبن عبد إال بقباء عوؼ بن عمرك بِب على نزلوا ا٤بهاجرين أكثر أف عقبة بن
 كركل، األسد عبد بن سلمة أبو منهم ،قباء مسجد ُب األكلْب ا٤بهاجرين يـؤ كاف عتبة بن حذيفة أيب مؤب سآب أف، ك خزرجي
 سعد على فنزلوا عشرة ُب كقاص أيب بن سعد قدـ من آخر من أف كزعموا):قاؿ شهاب ابن عن عقبة بن موسى طريق من ا٢باكم

 .1(خيثمة بن

سعت قريش بشٌب الطرؽ لعرقلة ا٥بجرة، كإثارة ا٤بشاكل أماـ ا٤بهاجرين، مرة ٕبجز أموا٥بم : المسلميناا/موقف قريش من ىجرة 
، ك٤با ٓب ٯبدم ىذا 4سنة فحبسوىا 3قومها فردىا معو أخذىا سلمة أبا أف سلمة أـ عن، كما ركم 2كمرة ٕبجز زكجاُتم كأطفا٥بم

صلى اهلل –رج مهاجرا أف يعطيهم عهدا بأف ال يقالتهم مع رسوؿ اهلل األسلوب نفعا ُب صد ا٤بهاجرين عن قصدىم، جعلت ٤بن ٱب
يٍػفىةي ، ركل ذلك اإلماـ مسلم من حديث -عليو كسلم  حيسىٍيله  كىأىيب  أىنىا خىرىٍجتي  أى٘بِّ  ًإال   بىٍدرنا أىٍشهىدى  أىفٍ  مىنػىعىًِب  مىا قىاؿى  اٍليىمىافً  ٍبني  حيذى

نىا قىاؿى  ا تيرًيديكفى  ًإن كيمٍ  قىاليوا قػيرىٍيشو  كيف اري  فىأىخىذى  ًإٔبى  لىنػىٍنصىرًفىن   كىًميثىاقىوي  الل وً  عىٍهدى  ًمن ا فىأىخىذيكا اٍلمىًدينىةى  ًإال   نيرًيدي  مىا نيرًيديهي  مىا فػىقيٍلنىا ٧بيىم دن
نىا مىعىوي  نػيقىاًتلي  كىالى  اٍلمىًدينىةً   .5عىلىٍيًهمٍ  الل وى  كىنىٍستىًعْبي  بًعىٍهًدًىمٍ  ٥بىيمٍ  نىًفي اٍنصىرًفىا فػىقىاؿى  ا٣بٍىبػىرى  فىأىٍخبػىٍرنىاهي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  فىأىتػىيػٍ

قد خرجوا فزعوا من ذلك، كعلموا أنو إف خرج كاقع هبم، فاجتموا  -صلى اهلل عليو كسلم-فلما رأت قريشه أف ًشيعة النيب
 ، كعقدكا العـز على قتلو.6ُب دار الندكة كتشاكركا ُب أمره

 

 ىػ[88-8] الفقو الحركي للسيرة المدنيةالمحور الثالث:  

 ىػ[7-8أكال:خصائص كمميزات المرحلة المدنية األكلى]

 أ/ انتصار اإلسالـ في المدينة

                                                           
1
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ا الل وي  رىًضيى  عىاًئشىةى  عىنٍ ركل البخارم /أسباب قبوؿ أىل المدينة لإلسالـ:ا  صىل ى ًلرىسيولًوً  الل وي  قىد مىوي  يػىٍومنا بػيعىاثى  يػىٍوـي  كىافى  قىالىتٍ  عىنػٍهى
ـى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي   عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى ًلرىسيوًلوً  الل وي  فػىقىد مىوي  كىجيرِّحيوا سىرىكىاتػيهيمٍ  كىقيًتلىتٍ  مىلىؤيىيمٍ  افٍػتػىرىؽى  كىقىدٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىقىًد

ـً  ُب  ديخيو٥بًًمٍ  ُب  كىسىل مى  ٍسبلى  .1اإٍلً

 ،كا٣بزرج األكس بْب كقعو بو كانت ،ا٤بدينة من ميلْب على قريظة بِب عند -مزرعة أك حصن كيقاؿ -مكاف كىو عاثبي 
 يومئذ ا٣بزرج رئيس ككاف ،الكتائب حضّب لو يقاؿ ككاف حضّب بن أسيد كالد حضّب فيو األكس رئيس ككاف ،منهم كثّب فيها فقتل
 حضّب كجرح األكس كانتصرت فرجعوا حضّب ثبتهم ٍب للخزرج أكال فيها النصر ككاف ،أيضا فيها فقتل البياضي النعماف بن عمرك
 من رجل فقتل ،با٢بليف يقتل ال األصيل أف قاعدُتم من كاف أنو ذلك سبب أف األصبها٘ب الفرج أبو كذكر ،فيها فمات يومئذ

 أم ،يؤمن ال كاف من أكابرىم من فيها فقتل ،ذلك ألجل ا٢برب عليهم فوقعت ،فامتنعوا يقيدكه أف فأرادكا ،للخزرج حليفا األكس
 ،سلوؿ بن أيب بن اهلل عبد النحو ىذا من منهم بقي كاف كقد ،غّبه حكم ٙبت يكوف ال حٌب اإلسبلـ ُب يدخل أف كيأنف يتكرب

ٗبُب أكؿ  -صلى اهلل عليو كسلم-كركل ابن سعد أف النفر الستة أك الثمانية الذين لقوا النيب  ،2خيارىمك  كقتل ُب ىذه ا٢برب قادُتم
كاف ُب ٝبلة ما قالوه لو ٤با دعاىم إٔب اإلسبلـ كالنصر لو: كاعلم إ٭با كانت   ،قدموا مكة ليحالفوا قريشا الذينمن لقيو من األنصار 

الثانية فبايعوه كىم  ٍب قدموا ،كىي البيعة األكٔب ،موا ُب السنة الٍب تليها فبايعوهقدف ،فموعدؾ ا٤بوسم القابل ،اـ األكؿكقعة بعاث ع
كىو  ،بعاث كانت قبل ا٥بجرة بثبلث سنْبفدؿ ذلك على أف كقعة  ،كىاجر النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب أكائل الٍب تليها ،سبعوف
 .4أصح كاألكؿ بأكثر: كقيل بأربع: كقيل سنْب ٖبمس ا٥بجرة قبل ، كقيل كاف ذلك3ا٤بعتمد

ككاف أك٥با فيما ذكر ابن إسحاؽ  ،بْب ا٢بيْب األكس كا٣بزرج ُب أياـ كثّبة شهّبةكقيل بأف ا٢برب دامت مائة كعشرين سنة 
ة طويلٍب غلبوا على اليهود ُب قصة  ، هبا فحالفوىم ككانوا ٙبت قهرىمأف األكس كا٣بزرج ٤با نزلوا ا٤بدينة كجدكا اليهود مستوطنْب

بسبب رجل يقاؿ لو   ،انت أكؿ حرب كقعت بينهم حرب ٠بّبفلم يزالوا على اتفاؽ بينهم حٌب ك ،ٗبساعدة أيب جبلة ملك غساف
 فكاف ذلك سبب ا٢برب بْب فقتلو رجل من األكس يقاؿ لو ٠بّب ،ى مالك بن عجبلف ا٣بزرجي فحالفوكعب من بِب ثعلبة نزؿ عل

كحرب  ،كحرب حصْب بن األسلت ،ىا يـو السرارة كيـو فارع كيـو الفجار األكؿ كالثا٘بنهم كقائع من أشهر ٍب كانت بي ،ا٢بيْب
 .5إٔب أف كاف آخر ذلك يـو بعاث ،حاطب بن قيس

باإلضافة إٔب ا٢بركب الداخلية الٍب أهنكتهما معا، ىناؾ أسباب أخرل تضاؼ إٔب ما سبق، منها ما طبعهم اهلل عليو من 
ُب الكربياء كجحود ا٢بق، كرغبتهم ُب االجتماع كٓب الشمل، بعد الفرقة الٍب مزقت ٦بتمعهم، كمنها الرقة كاللْب كعدـ ا٤بغاالة 
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٨بالطتهم ألىل الكتاب من اليهود كما كانوا يسمعوف منهم كىم يتحدثوف عن النبوة كاألنبياء، بل أهنم كانوا يتوعدكهنم عند 
 .1االختبلؼ بنبوتو

 

 إلى المدينة -صلى اهلل علو كسلم-/ىجرة النبياا

 أسباب الهجرة/8

، يبحث عن 2كىو يعرض نفسو على القبائل-صلى اهلل عليو كسلم-كاف النيب*/البحث عن قاعدة حرة كآمنة للدعوة الجديدة: 
قاعدة أخرل غّب مكة، ٙبمي ىذه العقيدة كتكفل ٥با ا٢برية، كيتاح ٥با أف تتخلص من ىذا التجميد الذم انتهت إليو ُب مكة، 

 .3ر ٕبرية الدعوة كٞباية األتباع من االضطهاد كالفتنة، كىو السبب األىم للهجرةحيث تظف

كذلك أهنا امتازت بتحصن طبيعي حريب، ال تزاٞبها ُب ذلك مدينة ُب ا١بزيرة،  */موقع المدينة كسكانها المناسبين للدعوة:
الناحية الشرقية، ككانت ا٤بنطقة الشمالية ىي الوحيدة فكانت حرة الوبرة مطبقة على ا٤بدينة من الناحية الغربية، كحرة كاقم من 

ؼ ا٤بدينة ٧باطة بأشجار النخيل كالزركع الكثيفة، اىػ، ككانت ا١بهات األخرل من أطر 5با٣بندؽ سنة ا٤بكشوفة، كىي الٍب حصنها
ال ٲبر منها ا١بيش إال ُب طرؽ ضيقة ال يتفق فيها النظاـ العسكرم كترتيب الصفوؼ، ككذلك سكاهنا كانوا أصحاب ٬بوة كإباء 

 -اهلل عليو كسلمصلى –كفركسية كقوة كشكيمة، ألفوا ا٢برية كٓب ٱبضعوا ألحد، فكانت مدينة يثرب أصلح مكاف ٥بجرة الرسوؿ 
 كيتقدـ. 4كأصحابو، كاٚباذىم ٥با دارا كقرارا، حٌب يقول اإلسبلـ

صلى اهلل -٤با اجتمع كرباء قريش بدار الندكة يتشواركف ُب أمرهليلة الهجرة:  -صلى اهلل عليو كسلم-*/خطة قريش لقتل النبي
ف ٯبمعوا من كل قبيلة فٌب شبيبا نشيطا، كيعطى لكل بعد ىجرة أصحابو إٔب ا٤بدينة، أٝبعوا على رأم أيب جهل بأ -عليو كسلم

كاحد منهم سيفا صقيبل، فيعمدكف إليو كيضربونو ضربة رجل كاحد، كيفرقوف دمو ُب القبائل، فبل يقدر بنو عبد مناؼ على اإلقادة 
غتالوه، فأتوا داره كأحاطوا بو ٔبميع الناس، فافَبقوا على ىذا، كٝبعوا من فتياف قريش أربعْب شابا كأعطوىم السيوؼ كأمركىم أف ي

يرصدكنو حٌب يناـ فيبتوف بو، كآتاه ا٣برب من السماء، فثبت حٌب أمسى، فدعا عليا كقاؿ:ٖب على فراشي فإنو ال ٱبلص إليك شيء 
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سْب كىو يتلوا أكائل سورة يا 1كقد أخذ حفنة من الَباب فجعل ينثر على رؤكسهم -صلى اهلل عليو كسلم-تكرىو، كخرج رسوؿ اهلل
ا أىٍيًديًهمٍ  بػىٍْبً  ًمنٍ  كىجىعىٍلنىا} إٔب قولو تعأب: ٍلًفًهمٍ  كىًمنٍ  سىدًّ ا خى نىاىيمٍ  سىدًّ يػٍ   .2({9) يػيٍبًصريكفى  الى  فػىهيمٍ  فىأىٍغشى

لًييٍثًبتيوؾى أىٍك كىًإٍذ ٲبىٍكيري ًبكى ال ًذينى كىفىريكا }كقد سجل القرآف الكرٙب مؤامرة قريش ُب دار الندكة ليلة ا٥بجرة ُب قولو تعأب:
اًكرًينى  يػٍري اٍلمى  تىشىاكىرىتٍ  قىاؿى  ُب سبب نزك٥با، عىب اسو  اٍبنً  ركل اإلماـ أٞبد عىنً ، ك 3(يػىٍقتػيليوؾى أىٍك ٱبيٍرًجيوؾى كىٲبىٍكيريكفى كىٲبىٍكيري الل وي كىالل وي خى

لىةن  قػيرىٍيشه   بىلٍ  بػىٍعضيهيمٍ  كىقىاؿى  اقٍػتػيليوهي  بىلٍ  بػىٍعضيهيمٍ  كىقىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   ييرًيديكفى  بًاٍلوىثىاؽً  وهي فىأىثًٍبتي  أىٍصبىحى  ًإذىا بػىٍعضيهيمٍ  فػىقىاؿى  ٗبىك ةى  لىيػٍ
لىةى  تًٍلكى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  ًفرىاشً  عىلىى عىًليي  فػىبىاتى  ذىًلكى  عىلىى كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى نىًبي وي  كىجىل   عىز   الل وي  فىأىٍطلىعى  أىٍخرًجيوهي   الل يػٍ

قى  حىٌب   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  كىخىرىجى   .4بًاٍلغىارً  ٢بًى

موت أيب كاجتماع قريش على ىذا االئتمار كا٤بشاكرة على اإلثبات أك النفي أك القتل، إ٭با كاف ليلة ا٥بجرة، ككاف بعد 
 .5طالب بنحو من ثبلث سنْب، ٤با ٛبكنوا منو كاجَبءكا عليو بسبب موتو، كىو الذم كاف ٰبوطو كينصره كيقـو بأعبائو

 كىٮبيىا ًإال   قىطُّ  بػىوىم  أى  أىٍعًقلٍ  ٓبىٍ  قىالىتٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  زىٍكجى  عىنػٍهىا الل وي  رىًضيى  عىاًئشىةى  ركل البخارم عن/االستعداد للهجرة:7
ينى  يىًدينىافً  نىا ٲبىير   كىٓبىٍ  الدِّ ارً  طىرىُبىٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  ًفيوً  يىٍأتًينىا ًإال   يػىٍوـه  عىلىيػٍ  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى كىالن يبُّ ... كىعىًشي ةن  بيٍكرىةن  النػ هى
بػىتػىٍْبً  بػىٍْبى  ٬بىٍلو  ذىاتى  ًىٍجرىًتكيمٍ  دىارى  أيرًيتي  ًإ٘بِّ  لًٍلميٍسًلًمْبى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فػىقىاؿى  ٗبىك ةى  يػىٍومىًئذو  كىسىل مى   مىنٍ  فػىهىاجىرى  ا٢بٍىر تىافً  كىٮبيىا الى
ًدينىةً  ًقبىلى  ىىاجىرى  ًدينىةً  ًإٔبى  ا٢بٍىبىشىةً  بًأىٍرضً  ىىاجىرى  كىافى  مىنٍ  عىام ةي  كىرىجىعى  اٍلمى ًدينىةً  ًقبىلى  بىٍكرو  أىبيو كى٘بىىه زى  اٍلمى  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  لىوي  فػىقىاؿى  اٍلمى
 رىسيوؿً  عىلىى نػىٍفسىوي  بىٍكرو  أىبيو فىحىبىسى  نػىعىمٍ  قىاؿى  أىٍنتى  بًأىيب  ذىًلكى  تػىٍرجيو كىىىلٍ  بىٍكرو  أىبيو فػىقىاؿى  ٕب  يػيٍؤذىفى  أىفٍ  أىٍرجيو فىًإ٘بِّ  رًٍسًلكى  عىلىى كىسىل مى  عىلىٍيوً 
بىوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  انػىتىا رىاًحلىتػىٍْبً  كىعىلىفى  لًيىٍصحى فيو بياف ا٤بدة الٍب كانت بْب ، ك 6أىٍشهيرو  أىٍربػىعىةى  ا٣بٍىبىطي  كىىيوى  الس ميرً  كىرىؽى  ًعٍندىهي  كى

بْب العقبة الثانية كبْب ىجرتو صلى اهلل عليو ك  ،ىجرة الصحابة بْب العقبة األكٔب كالثانية كبْب ىجرتو صلى اهلل عليو كسلمابتداء 
 .7كسلم شهرين كبعض شهر

 إٔب ا٥بجرة ُب لو أذف أنو عباس ابن عن فجاء -كسلم عليو اهلل صلى- عن ىجرة النيب أما:الهجرة النبوية إلى المدينة اريخت/4
 كذكر ،8({81)نىًصّبنا سيٍلطىاننا لىديٍنكى  ًمنٍ  ٕب  كىاٍجعىلٍ  ًصٍدؽو  ٨بيٍرىجى  كىأىٍخرًٍجًِب  ًصٍدؽو  ميٍدخىلى  أىٍدًخٍلًِب  رىبِّ  كىقيلٍ }:تعأب بقولو ا٤بدينة
 أكؿ خرج بأنو إسحاؽ ابن كجـز ،منها قريبا أك أشهر بثبلثة العقبة بيعة بعد كاف مكة من كسلم عليو اهلل صلى خركجو أف ا٢باكم
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: فقاؿ إسحاؽ ابن عن ا٤بغازم ُب األموم بو جـز ككذا ،يوما عشر كبضعة بشهرين البيعة بعد يكوف ىذا فعلى ،األكؿ ربيع من يـو
 كعلى األكؿ، ربيع من خلت عشرة الثنٍب ا٤بدينة كقدـ األكؿ ربيع ٥ببلؿ كخرج قاؿ ،كلياؿ بشهرين العقبة بعد مكة من ٨برجو كاف
 .1فهّبة بن كعامر الصديق بكر أبو رافقو من أصحابو ُب ىجرتوا٣بميس، ك  يـو خرج ىذا

 /أحداث يـو الهجرة3

هلل ذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب قاؿ:"فرقد علي على فراش رسوؿ ا:-صلى اهلل عليو كسلم-*/نـو علي في فراش النبي
 حٌب أصبحوا فإذا ىم بعلي ،يهجم على صاحب الفراش فيوثقويهم كباتت قريش ٚبتلف كتأٛبر أ ،صلى اهلل عليو كسلم يورم عنو

يت فدعا عليا فأمره أف يب ،ى فراشوكذكر ابن إسحاؽ "أف جربيل أمره ال يبيت عل ،"ال علم ٕب فعلموا أنو فر منهمفقاؿ: ،فسألوه
فجعل ينثرىا على  ،من تراب سلم على القـو كمعو حفنةٍب خرج النيب صلى اهلل عليو ك  ،ففعل على فراشو كيسجي بربده األخضر

ا أىٍيًديًهمٍ  بػىٍْبً  ًمنٍ  كىجىعىٍلنىا}رءكسهم كىو يقرأ يس إٕب: ٍلًفًهمٍ  كىًمنٍ  سىدًّ ا خى نىاىيمٍ  سىدًّ يػٍ كذكر ٫بو ذلك  ،2({9)يػيٍبًصريكفى  الى  فػىهيمٍ  فىأىٍغشى
ٍب إف مشركي قريش  ،كصفر٢بجة كاحملـر مكث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بعد إٔب بقية ذم ا)موسى بن عقبة عن الزىرم قاؿ:

كباتت قريش ٱبتلفوف كيأٛبركف أيهم يهجم على صاحب  ،نيب صلى اهلل عليو كسلم يورم عنوكبات علي على فراش ال...اجتمعوا
قائفْب: أحدٮبا  ٮبا كذكر الواقدم أف قريشا بعثوا ُب أثر  (،فخرجوا ُب كل كجو يطلبونو...فلما أصبحوا إذا ىم بعلي ،وثقوالفراش في

 .3عنكبوت فقاؿ: ىاىنا انقطع األثرفرأل كرز بن علقمة على الغار نسح ال ،كرز بن علقمة

 لمكة -صلى اهلل عليو كسلم-*/توديع النبي

الشك أف ٢بظة مفارقة الوطن ا٤بألوؼ صعبة للغاية، فلحب الوطن سلطة على النفس يشتعل ٥بيبها عند ا٤بفارقة، كىذا رسوؿ     
 بن الرٞبن عبد عنيشرح ذلك ٗبوقف عملي كىو يودع مكرىا موطنو مكة، جاء ُب كتاب أخبار مكة  -صلى اهلل عليو كسلم–اهلل 

: فقاؿ البيت إٔب التفت ا٤بسجد كسط كقاـ ا٢بجر، كاستلم ا٤بدينة إٔب ينطلق أف -كسلم عليو اهلل صلى- النيب أراد ٤با: قاؿ سابط
 رغبة، عنك خرجت كما منك، إٕب أحب بلد األرض ُب كما منك، إليو أحب بيتنا األرض ُب كجل عز اهلل كضع ما ألعلم إ٘ب"

ا منع لعبد ٰبل ال مناؼ عبد بِب يا: نادل ٍب أخرجو٘ب، ىم كفركا الذين كلكن  أك ليلة من شاء ساعة أية ا٤بسجد ىذا ُب صلى عبدن
الَبمذم من حديث عىٍبًد الل ًو ٍبًن عىًدمِّ ٍبًن  ركاهفيما  ٤بكة، بينما حددت كتب السنة ا٤بكاف بالضبط الذم كقف فيو مودعا 4"هنار

: رىأىٍيتي رىسيوؿى الل ًو صلى اهلل عليو كسلم كىاًقفنا عىلىى ا٢بٍىٍزكىرىةً  ٞبىٍرىاءى الزٍُّىرًمِّ قىاؿى
: )كىالل ًو ًإن ًك ٣بىىيػٍري أىٍرًض الل ًو كىأىحىبُّ أىٍرًض الل ًو ًإٔبى  5 فػىقىاؿى
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(،الل   قاؿ أبو عيسى ىذا حديث حسن غريب صحيح، كركاه يونس عن الزىرم ٫بوه، كُب  ًو كىلىٍوالى أى٘بِّ أيٍخرًٍجتي ًمٍنًك مىا خىرىٍجتي
: قىاؿى رىسيوؿي مسند اإلماـ أٞبد عن أيب سلمة، كحديث الزىرم أصح، كصححو األلبا٘ب،  كُب ركاية أيضا للَبمذم عىٍن اٍبًن عىب اسو قىاؿى

ب ًك ًإٕبى  كىلىٍوالى أىف  قػىٍوًمي  قاؿ األستاذ أىٍخرىجيو٘ب ًمٍنًك مىا سىكىٍنتي غىيػٍرىًؾ(، الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ًلمىك ةى: )مىا أىٍطيىبىًك ًمٍن بػىلىدو كىأىحى
كىو تعبّب منو صلى اهلل عليو كسلم على حٌب كطنو كشٌدة ارتباطو بو؛ كليس ؿ لدرع ُب تعليقو على ىذا ا٢بديث: الدكتور كما

ىناؾ شيء ٰبزف قلب اإلنساف مثل ا٣بركج من الوطن كالبعد عنو، كىو صلى اهلل عليو كسلم بذلك ييعلِّم البشرية التعلق بأكطاهنا 
يتعارض مع الوالء للعقيدة، كال تناقض بْب أف يعتز ا٤بؤمن بأنو مسلم، كبْب أف ٰبَـب كطنو الذم ف الوالء للوطن ال إكاحملافظة عليها، 

ؽ كل اعتبار، كالدفاع عن الوطن كالتضحية با٤باؿ و فن من صميم اإلٲباف، كيبقى الدين يعيش فيو كيدافع عنو، بل إف حٌب الوط
ين كأحكامو يكوف بوجود كطن يعيش فيو ا٤بسلم آمنا يعبد فيو رب و كيقيم كالنفس من أجلو ىو دفاع عن الدين، ألف إقامة شرائع الد

ـى كطنىو فقد خدـ دينىو كمٌكن لو، كلذلك شيرع للمسلمْب أف يدافعوا عن أكطاهنم ُب كل عصر كمصر  .عليو شرعىو؛ كمن خىدى
 الدينية الضركرة كىو حكما أك حقيقة منها ٱبرج أف إال مكة من ٱبرج أف للمؤمن ينبغي ال أنو على داللة فيوقاؿ ا٤بباركفورم:      

 ، فما كاف ٤بؤمن أف يهجر كطنو إال لضركرة أك مصلحة مقدرة شرعا كمعتربة كذلك عند أىل العلم كاهلل أعلم.1الدنيوية أك
لىةن  قػيرىٍيشه  تىشىاكىرىتٍ  قىاؿى  ،بإسناد حسن عىب اسو  اٍبنً  ركل اإلماـ أٞبد عىنً */خركجهما إلى غار ثور:  أىٍصبىحى  ًإذىا بػىٍعضيهيمٍ  فػىقىاؿى  ٗبىك ةى  لىيػٍ

 صىل ى نىًبي وي  كىجىل   عىز   الل وي  فىأىٍطلىعى  أىٍخرًجيوهي  بىلٍ  بػىٍعضيهيمٍ  كىقىاؿى  اقٍػتػيليوهي  بىلٍ  بػىٍعضيهيمٍ  كىقىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   ييرًيديكفى  بًاٍلوىثىاؽً  فىأىثًٍبتيوهي 
لىةى  تًٍلكى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  ًفرىاشً  عىلىى عىًليي  فػىبىاتى  ذىًلكى  عىلىى كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  قى  حىٌب   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  كىخىرىجى  الل يػٍ  ٢بًى

ا إًلىٍيوً  ثىاريكا أىٍصبىحيوا فػىلىم ا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   ٰبىٍسىبيونىوي  عىًليًّا ٰبىٍريسيوفى  اٍلميٍشرًكيوفى  كىبىاتى  بًاٍلغىارً   فػىقىاليوا مىٍكرىىيمٍ  الل وي  رىد   عىًليًّا رىأىٍكا فػىلىم 
ا صىاًحبيكى  أىٍينى  ا أىثػىرىهي  فىاقٍػتىصُّوا أىٍدرًم الى  قىاؿى  ىىذى  نىٍسجى  بىابًوً  عىلىى فػىرىأىٍكا بًاٍلغىارً  فىمىرُّكا ا١بٍىبىلً  ُب  فىصىًعديكا عىلىٍيًهمٍ  خيلِّطى  ا١بٍىبىلى  بػىلىغيوا فػىلىم 

ثى  ًفيوً  فىمىكىثى  بىابًوً  عىلىى اٍلعىٍنكىبيوتً  نىٍسجي  يىكينٍ  ٓبىٍ  ىىاىينىا دىخىلى  لىوٍ  فػىقىاليوا اٍلعىٍنكىبيوتً  لىيىاؿو  ثىبلى
2. 

ُب الغار تلك ا٤بدة، ليتوارل عن الطلب ألف قريش أعلنت دية ٤بن يأٌب بو أك -مصلى اهلل عليو كسل-ككاف مكث النيب
نىمىا ٫بىٍني يػىٍومنا  ...عيٍركىةي ٍبني الزُّبػىٍّبً أىف  عىاًئشىةى رىًضيى الل وي عىنػٍهىا زىٍكجى الن يبِّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى قىالىتٍ عن  البخارمركل اإلماـ ٖبربه،  فػىبػىيػٍ

ا رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلى  ٍيًو كىسىل مى ميتػىقىنػِّعنا ُب سىاعىةو ٓبٍى يىكيٍن يىٍأتًينىا ًفيهىا جيليوسه ُب بػىٍيًت أىيب بىٍكرو ُب ٫بىًٍر الظ ًهّبىًة قىاؿى قىاًئله أًلىيب بىٍكرو ىىذى
اءه لىوي  اءى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عى  فػىقىاؿى أىبيو بىٍكرو ًفدى ًذًه الس اعىًة ًإال  أىٍمره قىالىٍت فىجى لىٍيًو كىسىل مى فىاٍستىٍأذىفى فىأيًذفى أىيب كىأيمِّي كىالل ًو مىا جىاءى ًبًو ُب ىى

مىٍن ًعٍندىؾى فػىقىاؿى أىبيو بىٍكرو ًإ٭ب ىا ىيٍم أىٍىليكى بًأىيب أىٍنتى يىا رىسيوؿى الل ًو قىاؿى فىًإ٘بِّ  لىوي فىدىخىلى فػىقىاؿى الن يبُّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى أًلىيب بىٍكرو أىٍخرًجٍ 
ابىةي بًأىيب أىٍنتى يىا رىسيوؿى الل ًو قىاؿى رىسيوؿي الل ًو صىل   كىسىل مى نػىعىٍم قىاؿى أىبيو بىٍكرو فىخيٍذ ى الل وي عىلىٍيًو قىٍد أيًذفى ٕب ُب ا٣ٍبيريكًج فػىقىاؿى أىبيو بىٍكرو الص حى

اتػىٍْبً قىاؿى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى بًا لث مىًن قىالىٍت عىاًئشىةي فىجىه ٍزنىاٮبيىا أىحىث  ا١بًٍهىاًز بًأىيب أىٍنتى يىا رىسيوؿى الل ًو ًإٍحدىل رىاًحلىٍبى  ىى
ذىًلكى ٠بيِّيىٍت ذىاتى النِّطىاقػىٍْبً رىةن ُب ًجرىابو فػىقىطىعىٍت أى٠ٍبىاءي بًٍنتي أىيب بىٍكرو ًقٍطعىةن ًمٍن ًنطىاًقهىا فػىرىبىطىٍت بًًو عىلىى فىًم ا١بًٍرىاًب فىبً كىصىنػىٍعنىا ٥بىيمىا سيفٍ 

قى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىأىبيو بىٍكرو بًغىارو  ثى لىيىاؿو يىًبيتي ًعٍندىٮبيىا عىٍبدي الل ًو ٍبني أىيب بىٍكرو  قىالىٍت ٍبي  ٢بًى نىا ًفيًو ثىبلى بىًل ثػىٍورو فىكىمى ُب جى
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بىاًئتو فىبلى يى  رو فػىييٍصًبحي مىعى قػيرىٍيشو ٗبىك ةى كى ـه شىابي ثىًقفه لىًقنه فػىييٍدًلجي ًمٍن ًعٍنًدٮًبىا ًبسىحى بًًو ًإال  كىعىاهي حىٌب   ٍسمىعي أىٍمرنا ييٍكتىادىافً كىىيوى غيبلى
يػٍرىةى مىٍؤبى أىيب بىٍكرو  ـي كىيػىٍرعىى عىلىٍيًهمىا عىاًمري ٍبني فػيهى ًمٍنحىةن ًمٍن غىنىمو فػىّبيًٰبيهىا عىلىٍيًهمىا ًحْبى تىٍذىىبي سىاعىةه يىٍأتًيػىهيمىا ٖبىربىً ذىًلكى ًحْبى ٱبىٍتىًلطي الظ بلى

يػٍرىةى بًغىلىسو يػىٍفعىلي ذىًلكى ُب  ًمٍن اٍلًعشىاًء فػىيىًبيتىاًف ُب  ًتًهمىا كىرىًضيًفًهمىا حىٌب  يػىٍنًعقى هًبىا عىاًمري ٍبني فػيهى ي ًمٍنحى لىةو ًمٍن تًٍلكى رًٍسلو كىىيوى لىنبى كيلِّ لىيػٍ
ثً  الل يىإب الث بلى

1... 

ني الزُّبػىٍّبً أىف  عىاًئشىةى رىًضيى الل وي عىنػٍهىا زىٍكجى الن يبِّ عيٍركىةي بٍ حديث ا٥بجرة بطولو عن  البخارمركل اإلماـ :*/ الهجرة عبر طريق الساحل
يًل كىىيوى ًمٍن بىًِب  ...صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى قىالىتٍ  ًدم  عىٍبًد ٍبًن عى كىاٍستىٍأجىرى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىأىبيو بىٍكرو رىجيبلن ًمٍن بىًِب الدِّ

ايىًة قىٍد غىمىسى ًحٍلفنا ُب آًؿ اٍلعىاًص ٍبًن كىاًئلو الس ٍهًميِّ كىىي  فػىعىا إًلىٍيًو ىىاًديىا ًخرِّيتنا كىا٣بًٍرِّيتي اٍلمىاًىري بًا٥بًٍدى وى عىلىى ًديًن كيف اًر قػيرىٍيشو فىأىًمنىاهي فىدى
ًث لى  اهي غىارى ثػىٍورو بػىٍعدى ثىبلى لًيلي فىأىخى رىاًحلىتػىٍيًهمىا كىكىاعىدى رىةى كىالد  يػٍ ا عىاًمري ٍبني فػيهى ثو كىاٍنطىلىقى مىعىهيمى ذى هًبًٍم طىرًيقى يىاؿو ًبرىاًحلىتػىٍيًهمىا صيٍبحى ثىبلى

 .2الس وىاًحلً 

ىو  ، كمؤب أيب بكر عامر بن فيهّبة، كدليلهم عبد اهلل بن األيريقط الليثي ك -رضي اهلل عنو-كخرج مهاجرا رفقة أيب بكر الصديق    
 ، كَب لرسوؿ اهلل بعهده رغم قيمة ا١بائزة الٍب جعلتها قريش فيمن يأتيها ٗبحمد كىي مائة من اإلبل.  3كافر كال ييعلم لو إسبلـ

قىاؿى اٍبني ًشهىابو كىأىٍخبػىرى٘ب عىٍبدي الر ٍٞبىًن قاؿ البخارم: : في طريق الهجرة-صلى اهلل عليو كسلم-*/لحوؽ سراقة بن مالك بالنبي
عى سيرىاقى  ٍبني  اءىنىا ريسيلي كيف اًر قػيرىٍيشو مىاًلكو اٍلميٍد١بًًيُّ كىىيوى اٍبني أىًخي سيرىاقىةى ٍبًن مىاًلًك ٍبًن جيٍعشيمو أىف  أىبىاهي أىٍخبػىرىهي أىن وي ٠بًى ةى ٍبنى جيٍعشيمو يػىقيوؿي جى

ا أىنىا جىاًلسه ُب ٦بىًٍلسو ًمٍن ٦بىىاًلًس ٯبىٍعىليوفى ُب رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىأى  نىمى ا مىٍن قػىتػىلىوي أىٍك أىسىرىهي فػىبػىيػٍ هيمى يب بىٍكرو ًديىةى كيلِّ كىاًحدو ًمنػٍ
نىا كى٫بىٍني جيليوسه فػىقىاؿى يىا سيرىاقىةي ًإ٘بِّ قىٍد رىأى  ـى عىلىيػٍ ا ٍيتي آقػىٍوًمي بىًِب ميٍدًلجو أىقٍػبىلى رىجيله ًمنػٍهيٍم حىٌب  قىا نًفنا أىٍسًودىةن بًالس اًحًل أيرىاىىا ٧بيىم دن

ننا ننا اٍنطىلىقيوا بًأىٍعييًننىا ٍبي  لىًبٍثتي ُب اٍلمىٍجًلًس سىاعىةن  كىأىٍصحىابىوي قىاؿى سيرىاقىةي فػىعىرىٍفتي أىنػ هيٍم ىيٍم فػىقيٍلتي لىوي ًإنػ هيٍم لىٍيسيوا هًبًٍم كىلىًكن كى رىأىٍيتى فيبلى كىفيبلى
ارًيىًٍب أىٍف ٚبىٍريجى ًبفىرىًسي كىًىيى ًمٍن كىرىاًء أىكىمىةو فػىتىٍحًبسىهىا عىلىي  كىأىخىٍذتي  ٍبي   ري٧بًٍي فىخىرىٍجتي بًًو ًمٍن ظىٍهًر اٍلبػىٍيًت  قيٍمتي فىدىخىٍلتي فىأىمىٍرتي جى

ًو اأٍلىٍرضى كىخىفىٍضتي عىالًيىوي حىٌب  أىتػىٍيتي فػىرىًسي فػىرىكً  ٍبتػيهىا فػىرىفػىٍعتػيهىا تػيقىرِّبي يب حىٌب  دىنػىٍوتي ًمنػٍهيٍم فػىعىثػىرىٍت يب فػىرىًسي فىخىرىٍرتي فىحىطىٍطتي ًبزيجِّ
ـى فىاٍستػىٍقسىٍمتي هًبىا أىضيرُّىيٍم أى  رىًكٍبتي فػىرىًسي ـٍ الى فىخىرىجى ال ًذم أىٍكرىهي فػى عىنػٍهىا فػىقيٍمتي فىأىٍىوىٍيتي يىًدم ًإٔبى ًكنىانىًٍب فىاٍستىٍخرىٍجتي ًمنػٍهىا اأٍلىٍزالى

ٍعتي ًقرىاءىةى رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىىيوى  ـى تػيقىرِّبي يب حىٌب  ًإذىا ٠بًى  الى يػىٍلتىًفتي كىأىبيو بىٍكرو ييٍكًثري ااًلٍلًتفىاتى سىاخىٍت كىعىصىٍيتي اأٍلىٍزالى
ا فػىرىًسي ُب اأٍلىٍرًض حىٌب  بػىلىغىتىا الرُّكٍ  يٍػهىا فػىلىم ا اٍستػىوىٍت قىائًمىةن ًإذىا يىدى ٍرتػيهىا فػىنػىهىضىٍت فػىلىٍم تىكىٍد ٚبيٍرًجي يىدى يٍػهىا بىتػىٍْبً فىخىرىٍرتي عىنػٍهىا ٍبي  زىجى أًلىثىًر يىدى

ـً فىخىرىجى ال ًذم أىٍكرىهي فػىنىا اًف فىاٍستػىٍقسىٍمتي بًاأٍلىٍزالى دىيٍػتػيهيٍم بًاأٍلىمىاًف فػىوىقػىفيوا فػىرىًكٍبتي فػىرىًسي حىٌب  ًجٍئتػيهيٍم عيثىافه سىاًطعه ُب الس مىاًء ًمٍثلي الدُّخى
عىلىٍيًو كىسىل مى فػىقيٍلتي لىوي ًإف  قػىٍومىكى قىٍد كىكىقىعى ُب نػىٍفًسي ًحْبى لىًقيتي مىا لىًقيتي ًمٍن ا٢بٍىٍبًس عىنػٍهيٍم أىٍف سىيىٍظهىري أىٍمري رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي 
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تىاعى فػىلىٍم جىعىلي  يىةى كىأىٍخبػىٍرتػيهيٍم أىٍخبىارى مىا ييرًيدي الن اسي هًبًٍم كىعىرىٍضتي عىلىٍيًهٍم الز ادى كىاٍلمى ٘ب ًإال  أىٍف قىاؿى أىٍخًف عىن ا وا ًفيكى الدِّ يػىٍرزىآ٘ب كىٓبٍى يىٍسأىالى
يػٍرىةى فىكىتىبى ُب ريقٍػعىةو ًمٍن أىًدٙبو ٍبي  مىضىى رىسيوؿي الل ًو صى فىسىأىٍلتيوي أىٍف يىٍكتيبى ٕب ًكتىابى أىٍمنو فىأىمىرى عىاًمرى ٍبنى   .1ل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى فػيهى

 قىاؿى اٍبني ًشهىابو فىأىٍخبػىرى٘ب عيٍركىةي ٍبني الزُّبػىٍّبً أىف  رىسيوؿى الل وً قاؿ البخارم:: في ركب الشاـ الزبير-صلى اهلل عليو كسلم-النبي*/لقاء 
ارنا قىاًفًلْبى ًمٍن الش ٍأـً فىكىسىا الزُّبػىيػٍري رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ًمْبى كىانيوا ٘بى صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى لىًقيى الزُّبػىيػٍرى ُب رىٍكبو ًمٍن اٍلميٍسلً 

كىأىبىا بىٍكرو ثًيىابى بػىيىاضو 
2... 

 /كصولو إلى المدينة5

قىاؿى اٍبني ًشهىابو فىأىٍخبػىرى٘ب عيٍركىةي ٍبني الزُّبػىٍّبً قاؿ البخارم:: عند كصولو-صلى اهلل عليو كسلم-استقباؿ أىل المدينة لرسوؿ اهلل*/
قىاًفًلْبى ًمٍن الش أٍـً فىكىسىا الزُّبػىيػٍري رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي أىف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى لىًقيى الزُّبػىيػٍرى ُب رىٍكبو ًمٍن اٍلميٍسًلًمْبى كىانيوا ً٘بىارنا 

عى اٍلميٍسًلميوفى بًاٍلمىًدينىًة ٨بىٍرىجى رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل   اةو   وي عىلىٍيًو كىسىل مى ًمٍن مىك ةى فىكىانيوا يػىٍغديكفى عىلىٍيًو كىسىل مى كىأىبىا بىٍكرو ثًيىابى بػىيىاضو كى٠بًى كيل  غىدى
ىيٍم فػىلىم ا أىكىٍكا ًإٔبى بػيييوًُتًٍم أىٍكَبى رىجيله ًمٍن يػىهيودى عىلىى أيطيمو ًإٔبى ا٢بٍىر ًة فػىيػىٍنتىًظريكنىوي حىٌب  يػىريد ىيٍم حىرُّ الظ ًهّبىًة فىانٍػقىلىبيوا يػىٍومنا بػىٍعدى مىا أىطىاليوا انًٍتظىارى 

اًبًو ميبػىي ًضْبى يػىزيكؿي هًبًٍم الس رىابي فػى  ًمٍن آطىاًمًهٍم أًلىٍمرو يػىٍنظيري  ًٍلٍك اٍليػىهيوًدمُّ أىٍف قىاؿى ًإلىٍيًو فػىبىصيرى ًبرىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىأىٍصحى لىٍم ٲبى
ا جىدُّكيٍم ال ًذم تػىٍنتىًظريكفى فػىثىارى الٍ  ًح فػىتػىلىق ٍوا رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ًبظىٍهًر بًأىٍعلىى صىٍوتًًو يىا مىعىاًشرى اٍلعىرىًب ىىذى ميٍسًلميوفى ًإٔبى السِّبلى

ـى أىبيو بىٍكرو لًلن اًس  ٍن شىٍهًر رىبًيعو اأٍلىك ؿً ا٢بٍىر ًة فػىعىدىؿى هًبًٍم ذىاتى اٍليىًمًْب حىٌب  نػىزىؿى هًبًٍم ُب بىًِب عىٍمرًك ٍبًن عىٍوؼو كىذىًلكى يػىٍوـى ااًلثٍػنػىٍْبً مً  فػىقىا
اءى ًمٍن اأٍلىٍنصىاًر ٩ب ٍن ٓبٍى يػىرى رى  سيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ٰبيىيِّي أىبىا بىٍكرو كىجىلىسى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى صىاًمتنا فىطىًفقى مىٍن جى

رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو  سيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى فىأىقٍػبىلى أىبيو بىٍكرو حىٌب  ظىل لى عىلىٍيًو ًبرًدىائًًو فػىعىرىؼى الن اسي حىٌب  أىصىابىٍت الش ٍمسي رى 
لىةن كىأيسِّسى اٍلمىٍسًجدي ال ًذم أيسِّسى عىلىى كىسىل مى ًعٍندى ذىًلكى فػىلىًبثى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ُب بى  ًِب عىٍمرًك ٍبًن عىٍوؼو ًبٍضعى عىٍشرىةى لىيػٍ

 .3التػ ٍقوىل كىصىل ى ًفيًو رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى 

 ،اهلل رسوؿ ٧بمد جاء كا٣بدـ كالغلماف ،البيوت كعلى الطرؽ ُب ا٤بدينة قدـ حْب الناس فخرج) رجاء بن اهلل عبد ركاية ُبك 
 كىن بالدؼ يضربن النجار بِب من جوار فخرجت) أنس عن ا٢باكم كأخرج (،كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ٧بمد جاء ،أكرب اهلل

 اهلل عبيد طريق من :ا٣بلعي فوائد كُب ا٤بصطفى شرؼ ُب سعيد أبو كأخرج ،جار من ٧بمد حبذا يا النجار بِب من جوار ٫بن: يقلن
 الشكر كجب الوداع ثنية من علينا البدر طلع: يقلن الوالئد جعل ا٤بدينة كسلم عليو اهلل صلى النيب دخل ٤با: منقطعا عائشة بن

 .1حارثة بن األسود بن مالك ابن عوؼ بن عمرك بنو عنذ ،ا٤بدينة عوإب من قباءكاف نزكلو األكؿ ب، ف4داع هلل دعا ما علينا
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أىٍكَبى  قاؿ...٘ب عيٍركىةي ٍبني الزُّبػىٍّبً قىاؿى اٍبني ًشهىابو فىأىٍخبػىرى قاؿ البخارم: بقباء كبناء مسجدىا:-عليو كسلمصلى اهلل -*/نزكؿ النبي
ابًًو ميبػىي ًضْبى يػىزيكؿي هًبًٍم الس رىابي  كىسىل مى كى رىجيله ًمٍن يػىهيودى عىلىى أيطيمو ًمٍن آطىاًمًهٍم أًلىٍمرو يػىٍنظيري إًلىٍيًو فػىبىصيرى ًبرىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيوً  أىٍصحى
ا جىدُّكيٍم ال ًذم تػىٍنتىًظريكفى فػىثى  ًٍلٍك اٍليػىهيوًدمُّ أىٍف قىاؿى بًأىٍعلىى صىٍوتًًو يىا مىعىاًشرى اٍلعىرىًب ىىذى ًح فػىتػىلىق ٍوا رىسيوؿى الل ًو فػىلىٍم ٲبى ارى اٍلميٍسًلميوفى ًإٔبى السِّبلى

ذىًلكى يػىٍوـى ااًلثٍػنػىٍْبً ًمٍن شىٍهًر رىبًيعو عىلىٍيًو كىسىل مى ًبظىٍهًر ا٢بٍىر ًة فػىعىدىؿى هًبًٍم ذىاتى اٍليىًمًْب حىٌب  نػىزىؿى هًبًٍم ُب بىًِب عىٍمرًك ٍبًن عىٍوؼو كى  صىل ى الل وي 
ـى أىبيو بىٍكرو لًلن اًس كىجىلىسى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عى  لىٍيًو كىسىل مى صىاًمتنا فىطىًفقى مىٍن جىاءى ًمٍن اأٍلىٍنصىاًر ٩ب ٍن ٓبٍى يػىرى رىسيوؿى الل ًو صىل ى اأٍلىك ًؿ فػىقىا

حىٌب  ظىل لى عىلىٍيًو ًبرًدىائًًو فػىعىرىؼى فىأىقٍػبىلى أىبيو بىٍكرو  الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ٰبيىيِّي أىبىا بىٍكرو حىٌب  أىصىابىٍت الش ٍمسي رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى 
لىةن الن اسي رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ًعٍندى ذىًلكى فػىلىًبثى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسى  ل مى ُب بىًِب عىٍمرًك ٍبًن عىٍوؼو ًبٍضعى عىٍشرىةى لىيػٍ

 .2ًذم أيسِّسى عىلىى التػ ٍقوىل كىصىل ى ًفيًو رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىأيسِّسى اٍلمىٍسًجدي ال  

ـى  لىم ا قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  مىاًلكو  ٍبن البخارم من حديث أىنىسكركل   وً عيلٍ  ُب  نػىزىؿى  اٍلمىًدينىةى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  قىًد
ـى  قىاؿى  عىٍوؼو  ٍبنً  عىٍمرًك بػىنيو ٥بىيمٍ  يػيقىاؿي  حىي   ُب  اٍلمىًدينىةً  لىةن  عىٍشرىةى  أىٍربىعى  ًفيًهمٍ  فىأىقىا  ميتػىقىلًِّدم فىجىاءيكا قىاؿى  الن ج ارً  بىًِب  مىئلىً  ًإٔبى  أىٍرسىلى  ٍبي   لىيػٍ
ي  رًٍدفىوي  بىٍكرو  كىأىبيو رىاًحلىًتوً  عىلىى كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  ًإٔبى  أىٍنظيري  كىكىأى٘بِّ  قىاؿى  سيييوًفًهمٍ  ٍولىوي  الن ج ارً  بىًِب  كىمىؤلى  أىيب  بًًفنىاءً  أىٍلقىى حىٌب   حى

 ...3أىيُّوبى 

فرسخ من  كىي على ،ن األكس بن حارثة كمناز٥بم بقباءبن مالك بنزؿ هبم ُب بِب عمرك بن عوؼ عند أكؿ كصولو ا٤بدينة 
ة إبراىيم بن كُب ركاي ،يـو االثنْب من شهر ربيع األكؿ، كنز٥با كاف مشركاو  كاف نزكلو على كلثـو بن ا٥برمك  ،ا٤بسجد النبوم با٤بدينة

ج من مكة لثبلث لياؿ بقْب من كجـز ابن حـز بأنو خر  (،لة خلت من ربيع األكؿقدمها الثنٍب عشرة لي)سعد عن ابن إسحاؽ 
فق قوؿ ىشاـ بن الكليب إنو خرج من الغار ليلة االثنْب أكؿ يـو من ربيع األكؿ فإف كاف ٧بفوظا فلعل قدكمو قباء  كىذا يوا ،صفر

و ا٤بدينة كاف الثنْب كإذا ضم إٔب قوؿ أنس إنو أقاـ بقباء أربع عشرة ليلة خرج منو أف دخول ،كاف يـو االثنْب ثامن ربيع األكؿ
دخلها الثنٍب عشرة خلت منو فعلى قولو تكوف إقامتو بقباء أربع لياؿ فقط كبو جـز ابن حباف لكن الكليب جـز بأنو  ،كعشرين منو

القدـك كاف آخر الليل ككاف  ،فكأنو ٓب يعتد بيـو ا٣بركج ،يعِب كخرج يـو ا١بمعة (الثبلثاء كاألربعاء كا٣بميس أقاـ هبا)فإنو قاؿ:
 .4فدخل هنارا

سلم فنزؿ بقباء قاؿ عمار ٤با قدـ النيب صلى اهلل عليو ك )عن ا٢بكم بن عتيبة قاؿ:كركل يونس بن بكّب ُب زيادات ا٤بغازم 
فجمع حجارة فبِب  ،: ما لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بد من أف ٯبعل لو مكانا يستظل بو إذا استيقظ كيصلي فيوبن ياسر
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يو كسلم فيو بأصحابو ٝباعة كىو ُب التحقيق أكؿ مسجد صلى النيب صلى اهلل عل ،يعِب با٤بدينة (فهو أكؿ مسجد بِب ،مسجد قباء
 .1كأكؿ مسجد بِب ١بماعة ا٤بسلمْب عامة ،ظاىرا

ُب دار أيب أيوب  -صلى اهلل عليو كسلم-نزؿ النيب: في دار أبي أيوب األنصارم -صلى اهلل عليو كسلم-نزكؿ الرسوؿ*/
 كىي ،منهم ىاشم بن ا٤بطلب عبد جده أـ ألف ،األمومة جهة من أقاربو األنصار ألف، 2نجاراألنصارم، كىو من أخواؿ أبيو بِب ال

ركل  ،3النجار بن مالك بِب إخوُتم على با٤بدينة كسلم عليو اهلل صلى النيب نزؿ كإ٭با ،النجار بن عدم بِب أحد عمرك بنت سلمى
ـى  لىم ا قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  مىاًلكو  ٍبن البخارم من حديث أىنىس  ُب  اٍلمىًدينىةً  عيٍلوً  ُب  نػىزىؿى  اٍلمىًدينىةى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  قىًد

ـى  قىاؿى  عىٍوؼو  ٍبنً  عىٍمرًك بػىنيو ٥بىيمٍ  يػيقىاؿي  حىي   لىةن  عىٍشرىةى  أىٍربىعى  ًفيًهمٍ  فىأىقىا  قىاؿى  سيييوًفًهمٍ  ميتػىقىلًِّدم فىجىاءيكا قىاؿى  الن ج ارً  بىًِب  مىئلىً  ًإٔبى  أىٍرسىلى  ٍبي   لىيػٍ
ي  رًٍدفىوي  بىٍكرو  كىأىبيو رىاًحلىًتوً  عىلىى كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  ًإٔبى  أىٍنظيري  كىكىأى٘بِّ  ٍولىوي  الن ج ارً  بىًِب  كىمىؤلى  ...4أىيُّوبى  أىيب  بًًفنىاءً  أىٍلقىى حىٌب   حى

نزؿ بْب أ ،ة: يا رسوؿ اهلل ىلم إٔب العدد كالعدد كالقو ١بمعة ُب بِب سآب بن عوؼ فقالواركب من قباء يـو ا١بمعة فأدركتو اك 
دعوىا فإهنا )يقوؿ لكل منهم  ،بِب عدمك  بِب ساعدةىم ك  ،كعند أيب األسود عن عركة: كصاركا يتنازعوف زماـ ناقتو ،أظهرنا
فربكت على باب أيب  ،فقاؿ: دعوا الناقة فإهنا مأمورة ،نصار فقالوا إلينا يا رسوؿ اهللجاءت األ)س كعند ا٢باكم عن أن (،مأمورة
فانبعثت  ،ناس فقالوا: ا٤بنزؿ يا رسوؿ اهلل فقاؿ دعوىاأهنا استناخت بو أكال فجاءه )كعند ابن عائذ عن عطاؼ بن خالد (، أيوب

أذف ٕب أف أنقل ٍب ٙبلحلت فنزؿ عنها فأتاه أبو أيوب فقاؿ: إف منزٕب أقرب ا٤بنازؿ ف ،تناخت عند موضع ا٤بنرب من ا٤بسجدحٌب اس
قاؿ ف ،كذكر ابن سعد أف أبا أيوب ٤با نقل رحل النيب صلى اهلل عليو كسلم إٔب منزلو(، فنقل كأناخ الناقة ُب منزلو ،قاؿ: نعم ،رحلك

كذكر أيضا أف مدة إقامتو عند أيب  ،زرارة جاء فأخذ ناقتو فكانت عندهكأف سعد بن  (،ا٤برء مع رحلو) صلى اهلل عليو كسلم يبالن
 .5أيوب كانت سبعة أشهر

 نحره جزكرا أك بقرة -*

ا:    اًبًر ٍبًن عىٍبًد الل ًو رىًضيى الل وي عىنػٍهيمى دً »ركل البخارم عىٍن جى
ى
ـى ا٤ب ، «ينىةى، ٫بىىرى جىزيكرنا أىٍك بػىقىرىةن أىف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى اهللي عىلىٍيًو كىسىل مى لىم ا قىًد

عى جىاًبرى ٍبنى عىٍبًد الل ًو زىادى ميعىاذه، عىٍن شيٍعبىةى، عىٍن ٧بيى  ، ٠بًى اٍشتػىرىل ًمِبِّ الن يبُّ صٌلى اهلل عليو كسلم بىًعّبنا ًبوىًقي تػىٍْبً كىًدٍرىىمو أىٍك ًدٍرٮبىىٍْبً، »اًربو
ـى ًصرىارنا ، فىأيصىلِّيى رى  -ظاىر ا٤بدينةموضع ب -فػىلىم ا قىًد ٍسًجدى

ى
ىًدينىةى أىمىرى٘ب أىٍف آٌبى ا٤ب

ـى ا٤ب ٍكعىتػىٍْبً أىمىرى بًبػىقىرىةو، فىذيٕبىٍت فىأىكىليوا ًمنػٍهىا، فػىلىم ا قىًد
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قاؿ مشس ا٢بق أبادم رٞبو ، كىذا إ٭با يدؿ على مشركعية عمل طعاـ الوليمة بعد الوصوؿ من السفر سا٤بان، 1«كىكىزىفى ٕب ٜبىىنى البىًعّبً 
ذبح ف ،2من النقع كىو الغبار  كا٢بديث يدؿ على مشركعية الدعوة عند القدـك من السفر كيقاؿ ٥بذه الدعوة النقيعة مشتقة :اهلل

 ىو سنة على، ك ذبيحة أك عمل طعاـ ٤بناسبة سارة أك لنعمة أنعم اهلل هبا على الشخص ال بأس بو كال حرج فيو شرعان أية شاة أك 
 .3سار أمرفإف ُب الشريعة ما يدؿ على ذبح شيء أك دعوة الناس إٔب طعاـ ٗبناسبة حدكث  ،كجو العمـو

  بالمدينةاإلسالمية قواعد بناء الدكلة -صلى اهلل عليو كسلم-يبكضع النب/

ـى  لىم ا قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  مىاًلكو  ٍبن ركل البخارم من حديث أىنىس:بناء المسجد ا/ ًدينىةى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  قىًد  نػىزىؿى  اٍلمى
ـى  قىاؿى  عىٍوؼو  ٍبنً  عىٍمرًك بػىنيو ٥بىيمٍ  يػيقىاؿي  حىي   ُب  اٍلمىًدينىةً  عيٍلوً  ُب  لىةن  عىٍشرىةى  أىٍربىعى  ًفيًهمٍ  فىأىقىا  كافىجىاءي  قىاؿى  الن ج ارً  بىًِب  مىئلىً  ًإٔبى  أىٍرسىلى  ٍبي   لىيػٍ

ي  رًٍدفىوي  بىٍكرو  كىأىبيو رىاًحلىًتوً  عىلىى كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  ًإٔبى  أىٍنظيري  كىكىأى٘بِّ  قىاؿى  سيييوًفًهمٍ  ميتػىقىلًِّدم ٍولىوي  الن ج ارً  بىًِب  كىمىؤلى  أىٍلقىى حىٌب   حى
ٍتوي  حىٍيثي  ييصىلِّي فىكىافى  قىاؿى  أىيُّوبى  أىيب  بًًفنىاءً  ةي  أىٍدرىكى  بىًِب  مىئلىً  ًإٔبى  فىأىٍرسىلى  اٍلمىٍسًجدً  بًًبنىاءً  أىمىرى  ًإن وي  ٍبي   قىاؿى  اٍلغىنىمً  مىرىاًبضً  ُب  كىييصىلِّي الص بلى

اءيكا الن ج ارً  ا حىاًئطىكيمٍ  ثىاًمنيو٘ب  الن ج ارً  بىًِب  يىا فػىقىاؿى  فىجى  كىانىتٍ  لىكيمٍ  أىقيوؿي  مىا ًفيوً  فىكىافى  قىاؿى  الل وً  ًإٔبى  ًإال   ٜبىىنىوي  نىٍطليبي  الى  كىالل وً  الى  فػىقىاليوا ىىذى
انىتٍ  اٍلميٍشرًًكْبى  قػيبيوري  ًفيوً   فىسيوِّيىتٍ  بًا٣بًٍرىبً كى  فػىنيًبشىتٍ  اٍلميٍشرًًكْبى  ًبقيبيورً  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فىأىمىرى  ٬بىٍله  ًفيوً  كىكىافى  ًخرىبه  ًفيوً  كىكى

لىةى  الن ٍخلى  فىصىفُّوا قىاؿى  فػىقيًطعى  كىبًالن ٍخلً  زيكفى  كىىيمٍ  الص ٍخرى  ذىاؾى  يػىنػٍقيليوفى  جىعىليوا قىاؿى  قىاؿى  ًحجىارىةن  ًعضىادىتػىٍيوً  كىجىعىليوا قىاؿى  اٍلمىٍسًجدً  ًقبػٍ  يػىٍر٘بًى
يػٍرى  الى  ًإن وي  الل هيم   يػىقيوليوفى  مىعىهيمٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  كىرىسيوؿي  يػٍري  ًإال   خى كىاٍلميهىاًجرىهٍ  اأٍلىٍنصىارى  فىاٍنصيرٍ  اآٍلًخرىهٍ  خى

4. 

ٍبي  رىًكبى  ...قىاؿى اٍبني ًشهىابو فىأىٍخبػىرى٘ب عيٍركىةي ٍبني الزُّبػىٍّبً كُب حديث آخر أنو أمر ببناء ا٤بسجد حيث بركت ناقتو، قاؿ البخارم:
ًدينىًة كىىيوى ييصىلِّي ًفيًو يػىٍومىًئذو رًجىاؿه ًمٍن رىاًحلىتىوي فىسىارى ٲبىًٍشي مىعىوي الن اسي حىٌب  بػىرىكىٍت ًعٍندى مىٍسًجًد الر سيوًؿ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى بًالٍ  مى

ٍيلو كىسىهٍ  ا لًلت ٍمًر ًلسيهى مىٍْبً يىًتيمىٍْبً ُب حىٍجًر أىٍسعىدى ٍبًن زيرىارىةى فػىقىاؿى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ًحْبى اٍلميٍسًلًمْبى كىكىافى ًمٍربىدن  لو غيبلى
ٍنزًؿي ٍبي  دىعىا رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى  ا ًإٍف شىاءى الل وي اٍلمى ا فػىقىاالى اٍلغي بػىرىكىٍت بًًو رىاًحلىتيوي ىىذى هي مىٍسًجدن مىٍْبً فىسىاكىمىهيمىا بًاٍلًمٍربىًد لًيىت ًخذى بلى

ا ًىبىةن حىٌب  ابٍػتىاعىوي ًمنػٍهيمى  هيمى بيوي لىكى يىا رىسيوؿى الل ًو فىأىىبى رىسيوؿي الل ًو أىٍف يػىٍقبػىلىوي ًمنػٍ ا كىطىًفقى رىسيوؿي الل ًو صىل ىالى بىٍل نػىهى الل وي  ا ٍبي  بػىنىاهي مىٍسًجدن
ا ا٢بًٍمىاؿي الى ًٞبىا يىانًًو كىيػىقيوؿي كىىيوى يػىنػٍقيلي الل نًبى ىىذى ٍر كىيػىقيوؿي الل هيم  ًإف  اأٍلىٍجرى عىلىٍيًو كىسىل مى يػىنػٍقيلي مىعىهيٍم الل نًبى ُب بػينػٍ ا أىبػىرُّ رىبػ نىا كىأىٍطهى ٍيبػىٍر ىىذى ؿى خى

ٍم اأٍلىٍنصىارى   .5اٍلميٍسًلًمْبى ٓبٍى ييسىم  ٕب كىاٍلميهىاًجرىٍه فػىتىمىث لى ًبًشٍعًر رىجيلو ًمٍن  أىٍجري اآٍلًخرىٍه فىاٍرحى
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فيو اإلبل أك : ا٤بربد كل شيء حبست كقاؿ األصمعي ،ىو ا٤بوضع الذم ٯبفف فيو التمرك دا: ربى ككاف موضع ا٤بسجد مً 
؟ فقاؿ لو ٤بن ىذا):يب صلى اهلل عليو كسلم سأؿكعند ابن إسحاؽ أف الن ،كبو ٠بي مربد البصرة ألنو كاف موضع سوؽ اإلبل ،الغنم

كاف أسعد من السابقْب   ،سعد بن زرارةأُب حجر  (، ككاناِب عمرك يتيماف ٕب كسأرضيهما منومعاذ بن عفراء: ىو لسهيل كسهل اب
 عند ككقع، 1دـ النيب صلى اهلل عليو كسلمكذكر ابن سعد أف أسعد بن زرارة كاف يصلي فيو قبل أف يق ،إٔب اإلسبلـ من األنصار

، 2من بِب النجار غبلمْب عنو من ٥بما دفعها بكر أبا أف الواقدم كزاد ،دنانّب بعشرة منهما اشَباه أنو الزىرم عن عقبة بن موسى
باب عاتكة،  كجعل قبلتو إٔب بيت ا٤بقدس، كجعل لو ثبلث أبواب:باب ُب مؤخره، كبابا يقاؿ لو باب الرٞبة كىو الذم يدعى

، كجعل عمده ا١بذكع، كسقفو جريدا، كبنا بيوتا إٔب جنبو باللنب -صلى اهلل عليو كسلم-كالباب الثالث الذم يدخل فيو رسوؿ اهلل
 . 3كسقفها ٔبذكع النخل كا١بريد

 كعمده ا١بريد كسقفو باللنب مبنيا سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد على كاف ا٤بسجد أف:  أخربه اهلل عبد أف نافععن 
 كأعاد ا١بريدك  باللنب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد ُب بنيانو على كبناه عمر فيو كزاد شيئا بكر أبو فيو يزد فلم النخل خشب
، بالساج كسقفو منقوشة حجارة عمده كجعل كالقصة ا٤بنقوشة با٢بجارة جداره كبُب كثّبة زيادة فيو فزاد عثماف غّبه ٍب خشبا عمده

 .4صحيح إسناده: األعظمي قاؿ

 ،ا٤بسجد يبِب كىو: كقيل ،بتسعة كقيل ،أشهر ٖبمسة ا٥بجرة بعد فقيل ؼاختبلُب توقيتها : اا/ المؤاخاة بين المهاجرين كاألنصار
 ابتداء ككاف ،ا٤بسجد ُب بينهم اإلخاء كاف :ا٤بصطفى شرؼ ُب سعيد أيب كعند ،بدر قبل أشهر كثبلثة بسنة: كقيل ،بنائو قبل كقيل

 ا٤بؤاخاة إسحاؽ بن ٧بمد كذكر ،ا٤بدينة إٔب ٰبضر أك اإلسبلـ ُب يدخل من ٕبسب ٯبددىا كاستمر ،ا٤بدينة قدكمو أكائل ا٤بؤاخاة
 أيب بن كجعفر ،أخوين حارثة بن كزيد كٞبزة ،أخوين كعلي ىو فكاف ،أخوين تآخوا: ىاجر أف بعد ألصحابو اهلل رسوؿ قاؿ)فقاؿ

 .5آخرين ٝباعة الرب عبد ابن ك٠بى ،يقدـ حٌب ألخوتو أرصده(، ككاف جعفر با٢ببشة فأخوين جبل بن كمعاذ طالب

، كقيل ٤با قدـ كاألنصار ا٤بهاجرين بْب كمرة ،ٗبكة كذلك خاصة ا٤بهاجرين بْب مرة: مرتْب ا٤بؤاخاة كانت الرب عبد ابن قاؿ
ا٤بهاجرين بعضهم لبعض، كآخى بْب ا٤بهاجرين كاألنصار، على ا٢بق كا٤بواساة، ا٤بدينة، آخى بْب  -صلى اهلل علو كسلم–رسوؿ اهلل 

 عليو اهلل صلى النيب قدـ ٤با: قالوا التابعْب من ٝباعة إٔب الواقدم بأسانيد سند ابن كذكر ،6كيتوارثوف بعد ا٤بمات دكف ذكم األرحاـ

                                                           
1
 291-289، ص7فتح البارم، ج - 

2
 312، ص7فتح البارم، ج - 

 163، ص1ابن سعد:الطبقات الكربل، ج - 3
/ 2ج)ـ، 1971 ىػ/1391 بّبكت،-اإلسبلمي ا٤بكتب ،األعظمي مصطفى ٧بمد: تح ،خزٲبة ابن صحيح: النيسابورم السلمي إسحاؽ بن بكر ٧بمد أبو خزٲبة  بنا - 4
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5
 317، ص7فتح البارم، ج - 
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 من بعضهم نفسا ْبعتس ككانوا ،يتوارثوف ككانوا ،ا٤بواساة على كاألنصار ا٤بهاجرين بْب كآخى ،ا٤بهاجرين بْب آخى ا٤بدينة كسلم
ـً  كىأيكليو}قولو تعأب: نزؿ فلما ،مائة كانوا كقيل ،األنصار من كبعضهم ا٤بهاجرين ا  الل وى  ًإف   الل وً  ًكتىابً  ُب  بًبػىٍعضو  أىٍكٔبى  بػىٍعضيهيمٍ  اأٍلىٍرحى

 ا٤بهاجرم يرث كاف ا٤بدينة قدموا ٤با) عباس ابن حديث منك  ،ا٤بؤاخاة بتلك بينهم ا٤بواريث بطلت ،1({75) عىًليمه  شىٍيءو  ًبكيلِّ 
 أصحابو بْب آخى: السهيلي قاؿ (،فنزلت بينهما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ آخى الٍب باألخوة رٞبو ذكم دكف األنصارم

 كذىبت الشمل كاجتمع اإلسبلـ عز فلما ،بعض أزر بعضهم كيشد كالعشّبة األىل مفارقة من كيتأنسوا الغربة كحشة عنهم ليذىب
 تػيٍرٞبىيوفى  لىعىل كيمٍ  الل وى  كىاتػ قيوا أىخىوىٍيكيمٍ  بػىٍْبى  فىأىٍصًلحيوا ًإٍخوىةه  اٍلميٍؤًمنيوفى  ًإ٭ب ىا}كأنزؿ إخوة كلهم ا٤بؤمنْب كجعل ا٤بواريث أبطل الوحشة

  .3الدعوة كمشوؿ التوادد ُب يعِب 2({11)

كبعد ا٥بجرة كاجو ا٤بهاجركف مشاكل متنوعة اقتصادية كاجتماعية كصحية، ككاف معظم ا٤بهاجرين قد تركوا أىليهم كثركاُتم 
ٗبكة، كأف مهارُتم كانت ُب التجارة الٍب ٭برست هبا قريش، كٓب تكن ُب الزراعة كالصناعة الٍب يقـو عليهما اقتصاد ا٤بدينة، فكاف 

عبلج سريع كحل مؤقت كاستثنائي، ككانت أنفة ا٤بهاجرين كمكانتهم تقتضي معا١بة أحوا٥بم بتشريع، كضع ا٤بهاجرين ٕباجة إٔب 
 .4يبعد عنهم أم شعور بأهنم عالة على األنصار، فشرع ا٤بؤاخاة

 

 

 أك دستور المدينة إصدار الوثيقة ااا/

 عىنٍ ركت كتب السنة أجزاء من كثيقة ا٤بدينة غّب مرتبة ُب أبواب ٨بتلفة، ركل اإلماـ أٞبد /نصوص الوثيقة في كتب السنة: 8
هً  عىنٍ  أىبًيوً  عىنٍ  شيعىٍيبو  ٍبنً  عىٍمرًك  كىأىفٍ  عىاًقلىهيمٍ مى  يػىٍعًقليوا أىفٍ  كىاأٍلىٍنصىارً  اٍلميهىاًجرًينى  بػىٍْبى  ًكتىابنا كىتىبى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   أىف   جىدِّ
حً  بًاٍلمىٍعريكؼً  عىانًيػىهيمٍ  يػىٍفديكا ٍصبلى  .5اٍلميٍسًلًمْبى  بػىٍْبى  كىاإٍلً

نىا مىا قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  عىًلي   عىنٍ  البخارمكركل  ًذهً  الل وً  ًكتىابي  ًإال   شىٍيءه  ًعٍندى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  عىنٍ  الص ًحيفىةي  كىىى
ا ًإٔبى  عىائًرو  بػىٍْبى  مىا حىرىـه  اٍلمىًدينىةي  ثنا ًفيهىا أىٍحدىثى  مىنٍ  كىذى ًئكىةً  الل وً  لىٍعنىةي  فػىعىلىٍيوً  ٧بيًٍدثنا آكىل أىكٍ  حىدى  صىٍرؼه  ًمٍنوي  يػيٍقبىلي  الى  أىٍٝبىًعْبى  كىالن اسً  كىاٍلمىبلى

                                                           
 75: سورة األنفاؿ، اآلية - 1

2
 11: ، اآليةا٢بجراتسورة - 

3
 318-317، ص7فتح البارم، ج - 

 242،242،243أكـر ضياء العمرم:السّبة النبوية الصحيحة، ص- 4

 2317مسند اإلماـ أٞبد، كتاب:كمن مسند بِب ىاشم، باب:بداية مسند عبد اهلل بن عباس، رقم:- 5
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ًئكىةً  الل وً  لىٍعنىةي  فػىعىلىٍيوً  ميٍسًلمنا أىٍخفىرى  فىمىنٍ  كىاًحدىةه  اٍلميٍسًلًمْبى  ًذم ةي  كىقىاؿى  عىٍدؿه  كىالى   كىمىنٍ  عىٍدؿه  كىالى  صىٍرؼه  ًمٍنوي  يػيٍقبىلي  الى  أىٍٝبىًعْبى  كىالن اسً  كىاٍلمىبلى
ًئكىةً  الل وً  لىٍعنىةي  فػىعىلىٍيوً  مىوىالًيوً  ًإٍذفً  ًبغىٍّبً  قػىٍومنا تػىوىٔب    .1عىٍدؿه  كىالى  صىٍرؼه  ًمٍنوي  يػيٍقبىلي  الى  ًعْبى أىٍٝبى  كىالن اسً  كىاٍلمىبلى

 يتوالىا أم :هبا كيسعى ،لو التعرض غّبه على حـر منهم كاحد الكافر أمن فإذا صحيح أماهنم أم ،كاحدة ا٤بسلمْب ذمةك 
 كافرا ا٤بسلمْب من أحد أمن فإذا ،كضيع أك شريف أكثر أك كاحد من صدرت سواء ا٤بسلمْب ذمة أف كا٤بعُب ،كٯبئ كيذىب
 .2كاحدة كنفس ا٤بسلمْب ألف ،كالعبد كا٢بر كا٤برأة الرجل ذلك ُب فيستوم ،نقضو ألحد يكن ٓب ذمة كأعطاه

 كسلم عليو اهلل صلى الن يبُّ  كىافى  مىا اٍلميٍؤًمًنْبى  أىًمّبى  يىا: فػىقىاؿى  رىجيله، فىأىتىاهي  عىًلي   ًعٍندى  كيٍنتي : قىاؿى ) الطفيل أيب طريق من لبزاركل
؟ ييًسرُّ  ، إًلىٍيكى ٍيئنا ًإٕبى   ييًسرُّ  كىافى  مىا: فػىقىاؿى  فػىغىًضبى رى  الن اسً  عىنً  يىٍكتيميوي  شى ثىًِب  أىن وي  غىيػٍ ًلمىاتو  حىد   مىنٍ  الل وي  لىعىنى : قىاؿى  ىين ؟ مىا: قىاؿى  أىٍربػىعنا، كى
ٍيًو، لىعىنى   ىىلٍ  عىٍنوي  الل وي  رىًضىى  عىًلىي  سيًئلى ) ركاية كُب ،3(غىٍّبًهً  أىٍرضً  ًمنٍ  أىخىذى  مىنٍ : مىٍركىافي  قىاؿى  األىٍرًض، مىنىارى  غىيػ رى  مىنٍ  الل وي  كىلىعىنى  كىاًلدى

ٍيًفى ًقرىابً  ًَب  كىافى  مىا ًإال   كىاف ةن  الن اسى  بًوً  يػىعيم   ٓبىٍ  ًبشىٍىءو  خىص نىا مىا: قىاؿى  ًبشىٍىءو؟ -كسلم عليو اهلل صلى- الل وً  رىسيوؿي  خىص كيمٍ  ا سى  ىىذى
ٍيوً  لىعىنى  مىنٍ  الل وي  كىلىعىنى  األىٍرضً  مىنىارى  سىرىؽى  مىنٍ  الل وي  كىلىعىنى  الل وً  ًلغىٍّبً  ذىبىحى  مىنٍ  الل وي  لىعىنى :» ًفيهىا فىًإذىا صىًحيفىةن  فىأىٍخرىجى  قىاؿى   مىنٍ  الل وي  كىلىعىنى  كىاًلدى
 ما أك ،مسلم رجل أعطيو فهم أك ،اهلل كتاب إال ،ال: قاؿ كتاب؟ عندكم ىل: لعلي قلت) جحفية أيب طريق كمن ،4«٧بيًٍدثنا آكىل

 ىذه بْب كا١بمع (،بكافر مسلم يقتل كال ،األسّب كفكاؾ ،العقل: قاؿ الصحيفة؟ ىذه ُب كما: قلت قاؿ ،الصحيفة ىذه ُب
 .5بعضها راك كل فنقل ،ذكر ما ٦بموع على مشتملة كانت ا٤بذكورة الصحيفة أف األخبار

 ككانوا ،كتابا بينهم فكتب ،اتباعوٌ  من كامتنعوا ا٤بدينة قدـ ٤با اليهود كادع كسلم عليو اهلل صلى النيب أف إسحاؽ ابن ذكرك 
 بِب كاستأصل النضّب بِب كأجلى قينقاع بِب على فمن ،طائفة بعد طائفة العهد الثبلثة فنقض ،كقريظة كالنضّب قينقاع: قبائل ثبلث
 .6قريظة

 ٍبنً  الر ٍٞبىنً  عىٍبدً  عىنٍ الصحيفة مع اليهود بعد قتل كعب بن األشرؼ، ركل أبو داكد  -صلى اهلل عليو كسلم–كقد جدد النيب 
ثىةً  أىحىدى  كىكىافى  أىبًيوً  عىنٍ  مىاًلكو  ٍبنً  كىٍعبً  ٍبنً  الل وً  عىٍبدً   عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   يػىٍهجيو رىؼً اأٍلىشٍ  ٍبني  كىٍعبي  كىكىافى  عىلىٍيًهمٍ  تًيبى  ال ًذينى  الث بلى

ـى  ًحْبى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  كىكىافى  قػيرىٍيشو  كيف ارى  عىلىٍيوً  كىٰبيىرِّضي  كىسىل مى  طه  كىأىٍىليهىا اٍلمىًدينىةى  قىًد  كىاٍلميٍشرًكيوفى  اٍلميٍسًلميوفى  ًمنػٍهيمٍ  أىٍخبلى
ابىوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   يػيٍؤذيكفى  كىكىانيوا كىاٍليػىهيودي  اأٍلىٍكثىافى  يػىٍعبيديكفى   أىنٍػزىؿى  فىًفيًهمٍ  كىاٍلعىٍفوً  بًالص رٍبً  نىًبي وي  كىجىل   عىز   الل وي  فىأىمىرى  كىأىٍصحى

                                                           
 1871صحيح البخارم: كتاب:فضائل ا٤بدينة، باب:حـر ا٤بدينة، رقم:- 1

 113ص ،4فتح البارم، ج - 2

3
 [114/ 1ج] ،الشحود نايف بن عليتح:، البزار مسندىػ[: 292] البىٍصرًمُّ  عىٍمروك بني  أىٍٞبىدي  بىٍكرو  أىبيو البػىز اري  - 

 النظامية ا٤بعارؼ دائرة ٦بلس، الَبكما٘ب بابن الشهّب ا٤بارديِب عثماف بن علي الدين عبلءل النقي ا١بوىر ذيلو كُب الكربل السنن :علي بن ا٢بسْب بن أٞبد بكر البيهقي أبو - 4
 شيٍعبىة عىنٍ  غيٍندىرو  حىًديثً  ًمنٍ  الص ًحيحً  ًَب  ميٍسًلمه  ٍخرىجىوي كأى ، [251/ 9ج]، ىػ1344 ػ ،1، طآباد حيدر ببلدة ا٥بند ُب الكائنة
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ًثّبنا أىذنل أىٍشرىكيوا ال ًذينى  كىًمنى  قػىٍبًلكيمٍ  ًمنٍ  اٍلًكتىابى  أيكتيوا ال ًذينى  ًمنى  كىلىتىٍسمىعين  }الل وي   عىنٍ  يػىٍنزًعى  أىفٍ  اأٍلىٍشرىؼً  ٍبني  كىٍعبي  أىىبى  فػىلىم ا اآٍليىةى  1{كى
 كىذىكىرى  مىٍسلىمىةى  ٍبنى  ٧بيىم دى  فػىبػىعىثى  يػىٍقتػيليونىوي  رىٍىطنا يػىبػٍعىثى  أىفٍ  ميعىاذو  ٍبنى  سىٍعدى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  أىمىرى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  أىذىل
ٍكا كىاٍلميٍشرًكيوفى  اٍليػىهيودي  فػىزىعىتٍ  قػىتػىليوهي  فػىلىم ا قػىٍتًلوً  ًقص ةى  رى  فػىقيًتلى  صىاًحبػينىا طيرًؽى  فػىقىاليوا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  عىلىى فػىغىدى  الن يبُّ  مٍ ٥بىي  فىذىكى
نىوي  يىٍكتيبى  أىفٍ  ًإٔبى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  كىدىعىاىيمٍ  يػىقيوؿي  كىافى  ال ًذم كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى  الن يبُّ  فىكىتىبى  ًفيوً  مىا ًإٔبى  يػىٍنتػىهيوفى  ًكتىابنا بػىيػٍ
نىوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى نػىهيمٍ  بػىيػٍ صىًحيفىةن  عىام ةن  اٍلميٍسًلًمْبى  كىبػىٍْبى  كىبػىيػٍ

2. 

 كال ا٤بسلموف لكم يتعرض فبل كاألذل السب عن تنتهوف أنتم إف كا٤بشركْب لليهود قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النيب أف كا٤بعُب
 أجبلىم ٍب ،قوُتم كضعفت اليهود خربت ىػ6 سنة خيرب تعأب اهلل فتح ٤با ٍب ،الفريقْب بْب كا٤بيثاؽ العهد كتاب فكتب ،يقتلوكم

  .3العرب جزيرة من خبلفتو ُب عنو اهلل رضي عمر

الصحيفة لتدعيم بناء الدكلة اإلسبلمية، كأصدر  -لى اهلل عليو كسلمص-أصدر النيب:كتب السيركما كردت في  الوثيقة   نص/7
٧بتول عن أما ، -تعايشت ُب ا٤بدينة كخاصة اليهودالكتل البشرية الٍب -وجبها العبلقات بْب أفراد اجملتمع ا١بديدكثيقة تنظم ٗب

سّب ُب كتاب كاحد ، كإ٭با ىي ٦برد أكامر صدرت عرب الزمن، ٝبعها أىل ال-مثل صلح ا٢بديبية–الوثيقة فلم يتوفر نص كامل ببنوده 
 سم الوثيقة.كأطلقوا عليها ا

كتابا بْب ا٤بهاجرين كاألنصار، كادع فيو   -لى اهلل عليو كسلمص–: قاؿ ٧بمد ابن إسحاؽ: كتب رسوؿ اهلل 4ن كثّبقاؿ اب
حيم]ىذا كتاب من ٧بمد النيب األمي، ر اليهود كعاىدىم كأقرىم على دينهم كأموا٥بم، كاشَبط عليهم كشرط ٥بم: بسم اهلل الرٞبن ال

كيثرب كمن تبعهم فلحق هبم كجاىد معهم، أهنم أمة كاحدة من دكف الناس، ا٤بهاجركف من قريش بْب ا٤بؤمنْب كا٤بسلمْب من قريش 
يتعاقلوف بينهم، كىم يػىٍفديكفى عانًيىهم با٤بعركؼ كالقسط، كبنو عوؼ على رًبعتهم -حا٥بم الٍب أتى اإلسبلـ كىم عليها-على ربعتهم

 با٤بعركؼ كالًقسط بْب ا٤بؤمنْب.يتعاقلوف كعاقلىهم األكٔب، ككل طائفة تػىٍفدل عانًيها 

ة، كبِب جيشم، كبِب النجار، كبِب عمرك بن عوؼ، كبِب   ٍب ذكر كل بطن من بطوف األنصار كأىل كل دار: بِب ساًعدى
كنو، الٌنًبيب...إٔب أف قاؿ: كإٌف ا٤بؤمنْب ال يَبكوف ميفرىجا بينهم أف ييعطوه با٤بعركؼ ُب فداء كعقل، كال ٱبالف مؤمنه مؤب مؤمن د

ظلم أك إٍب أك عدكاف أك فساد بْب ا٤بؤمنْب، كإف أيديهم عليو  -عظيمة-كإٌف ا٤بؤمنْب ا٤بتقْب على مىن بغى منهم أك ابتغى دىسيعة
 ٝبيعهم، كلو كاف كلدى أحدىم، كال يػىٍقتل مؤمنه مؤمنا ُب كافر، كال ينصر كافرا مؤمن، كإٌف ذٌمة اهلل كاحدة ٯبّب عليهم أدناىم، كإفٌ 

 نْب بعضيهم موأب بعض دكف الناس.ا٤بؤم

                                                           
 186: ، اآليةعمراف آؿسورة  - 1

2
 2166داكد: كتاب:ا٣براج كاإلمارة كالفيء، باب:كيف كاف إخراج اليهود من ا٤بدينة، رقم: سنن أبو - 

3
 [161/ 8ج]ىػ، 1415 ،2، طبّبكت – العلمية الكتب دار، داكد أيب سنن شرح ا٤بعبود عوف :آبادم العظيم ا٢بق مشس ٧بمد الطيب أبو - 

 319، ص2ج ـ،1982ىػ/1412، تح:مصطفى عبد الواحد، دار ا٤بعرفة لبناف، السّبة النبوية ابن كثّب:- 4
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كإنٌو مىن تًبعنا ًمن يهود فإٌف لو النصر كاألسوة غي مظلومْب كال متناصىًر عليهم، كإٌف ًسلم ا٤بؤمنْب كاحدة، ال يسآب مؤمن  
 دكف مؤمن ُب قتاؿ ُب سبيل اهلل، إال على سواء كعدؿ بينهم، كإٌف كل  غازية غزت معنا ييعقب بعضيها بعضا.

ء بعضهم بعضا ٗبا ناؿ دماءىم ُب سبيل اهلل، كإٌف ا٤بؤمنْب ا٤بتقْب على أحسن ىىٍدلو كأٍقومو، كإنٌو ال ٯبّب ا٤بؤمنْب يييب كإفٌ  
٤بقتوؿ، مشرؾه ماالن لقريش كال نفسا كال ٰبوؿ دكنو على مؤمن، كإنٌو من اٍعتىبط مؤمنا قتبل عن بٌينة فإنٌو قػىوىده بو إٔب أٍف يرضىى كٕبُّ ا

ـه عليو.كإٌف   ا٤بؤمنْب عليو كافة كال ٰبل ٥بم إال قيا

دثا كال يؤكيو، كإنٌو من نصره أك آكاه فإٌف   كإنٌو ال ٰبل ٤بؤمن أقر  ٗبا ُب ىذه الصحيفة كآمنى باهلل كاليـو اآلخر أف يٍنصر ٧بي
ء فإٌف مرده إٔب اهلل عٌز كجٌل كإٔب ن شيدؿ، كإنكم مهما اختلفتم فيو معليو لعنة اهلل كغضبو يـو القيامة، كال يؤخذ منو صىرؼ كال ع

 .-لى اهلل عليو كسلمص–٧بمد 

كإٌف اليهود يينفقوف مع ا٤بؤمنْب ما داموا ٧باربْب، كإٌف يهود بِب عوؼ أٌمةه مع ا٤بؤمنْب، لليهود دينهم كللمسلمْب دينهم  
 و.إال نفسو كأىلى بيت -يهلك–مواليهم كأنفسهم، إالٌ من ظلم كأٍب فإنٌو ال يوتغ 

كإٌف ليهود بِب الٌنجار كبِب ا٢بارث كبِب ساعدة كبِب جيشىم كبِب كبِب األكس كبِب ثعلبة كجفنة كبُب الشُّطىيبة مثل ليهود بِب  
عوؼ، كإٌف ًبطاىنة يهود كأنفسهم، كإنٌو ال ٱبرج منهم أحد إال بإذف ٧بمد، كال يٍنحجز على ثأر جرح، كإنىو من فتك فبنفسو كبأىل 

ظلم، كإٌف اهلل على أبر  ىذا، كإٌف على اليهود نفقتىهم كعلى ا٤بسلمْب نفقتهم، كإٌف بينهم الٌنصرى على من حارب أىلى بيتو إال من 
، كإٌف يثرب حراـ جوفها  ىذه الصحيفة، كإف بينهم النصح كالنصيحة كالرٌب دكف اإلٍب، كإنٌو ٓب يأٍب امرؤه ٕبليفو، كإٌف النصر للمظلـو

 إٌف ا١بار كالنفس غّب مضار  كال آٍب، كإنٌو ال ٘بيىار حرمةه إال بإذف أىلها.ألىل ىذه الصحيفة، ك 

اؼ فساده، فإٌف مرٌده إٔب اهلل كإٔب ٧بمد رسوؿ اهلل   لى اهلل ص–كإنٌو ما كاف بْب أىل ىذه الصحيفة من حىدىث أك شجار ٱبي
ار قريش كال من نىصرىا، كإٌف بينهم النصر على مىٍن دىًىمى ، كإٌف اهلل على أتٍػقىى ما ُب ىذه الصحيفة كأبػىرِّه، كإنو ال-عليو كسلم  ٘بي

، كإذا دعوا إٔب صلح يصا٢بونو كيلبسونو فإهٌنم يصا٢بونو، كأهٌنم إذا دعوا إٔب مثل ذلك فإنٌو ٥بم على ا٤بؤمنْب، إال من حارب  يثربى
 الد ين، على كل أناس حٌصتهم من جانبهم الذم ًقبلهم.

كتاب دكف ظآب أك آٍب، كإنٌو مىن خرج آًمنه كمن قعد آمن با٤بدينة، إال من ظآب أك أًٍب، كإٌف اهلل جاره كإنٌو ال ٰبوؿ ىذا ال
 .٤1بن بػىر  كاتقى[

 الوثيقة/بنود 4

 ىذا كتاب من ٧بمد النيب رسوؿ اهلل بْب ا٤بؤمنْب كا٤بسلمْب من قريش كأىل يثرب، كمن تبعهم فلحق هبم كجاىد معهم-1
                                                           

1
 319، ص2السّبة النبوية ج ابن كثّب: - 
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 كاحدة من دكف الناسإهنم أمة -2

 ا٤بهاجركف  من قريش على ربعتهم يتعاقلوف بينهم، كىم يفدكف عانيهم با٤بعركؼ كالقسط بْب ا٤بؤمنْب-3

 كبنو عوؼ على ربعتهم يتعاقلوف معاقلهم األكٔب، ككل طائفة تفدم عانيها با٤بعركؼ كالقسط بْب ا٤بؤمنْب-4

 عاقلهم األكٔب، ككل طائفة تفدم عانيها با٤بعركؼكبنو ا٢بارث بن ا٣بزرج على ربعتهم يتعاقلوف م-5

 كبنو ساعدة على ربعتم يتعاقلوف معاقلهم األكٔب ككل طائفة تفدم عانيها با٤بعركؼ كالقسط بْب ا٤بؤمنْب-6

 كبنو جشم على ربعتم يتعاقلوف معاقلهم األكٔب ككل طائفة تفدم عانيها با٤بعركؼ كالقسط بْب ا٤بؤمنْب-7

 ى ربعتم يتعاقلوف معاقلهم األكٔب ككل طائفة تفدم عانيها با٤بعركؼ كالقسط بْب ا٤بؤمنْبكبنو النجار عل-8

 كبنو عمرك بن عوؼ على ربعتم يتعاقلوف معاقلهم األكٔب ككل طائفة تفدم عانيها با٤بعركؼ كالقسط بْب ا٤بؤمنْب-9

 با٤بعركؼ كالقسط بْب ا٤بؤمنْب بنو النبيت على ربعتم يتعاقلوف معاقلهم األكٔب ككل طائفة تفدم عانيها-11

 كبنو األكس على ربعتم يتعاقلوف معاقلهم األكٔب ككل طائفة تفدم عانيها با٤بعركؼ كالقسط بْب ا٤بؤمنْب-11

 كإف ا٤بؤمنْب ال يَبكوف مفرحا بينهم أف يعطوه با٤بعركؼ، من فداء أك عقل، كأف ال ٰبالف مؤمن مؤب مؤمن دكنو-12

ْب أيديهم على كل من بغى أك ابتغى دسيعة ظلم أك إٜبا أك عدكانا أك فسادا بْب ا٤بؤمنْب، كإف أيديهم عليو كإف ا٤بؤمنْب ا٤بتق-13
 ٝبيعا، كلو كاف كلد أحدىم

 كال يقتل مؤمنا مؤمنا ُب كافر، كال ينصر كافر على مؤمن-14

 لناسكإف ذمة اهلل كاحدة ٯبّب عليهم أدناىم، كإف ا٤بؤمنْب بعضهم موإب بعض دكف ا-15

 كإنو من تبعنا من يهود فإف لو النصر كاألسوة غّب مظلومْب كال متناصر عليهم-16

 كإف سلم ا٤بؤمنْب كاحدة، ال يسآب مؤمن دكف مؤمن ُب قتاؿ ُب سبيل اهلل إال على سواء كعدؿ بينهم-17

 كإف كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا-18

 ؿ دماءىم ُب سبيل اهللكإف ا٤بؤمنْب ييبء بعضهم عن بعض ٗبا نا-19

 كإف ا٤بؤمنْب ا٤بتقْب على أحسن ىدل كأقومو، كإنو ال ٯبّب مشرؾ ماال لقريش كال نفسا، كال ٰبوؿ دكنو على مؤمن -21
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كإنو من اعتبط مؤمنا قتبل عن بينة، فإنو قو دبو إال أف يرضى كٕب ا٤بقتوؿ بالعقل، كإف ا٤بؤمنْب عليو كافة، كال ٰبل ٥بم إال قياـ -21
 عليو

كإنو ال ٰبل ٤بؤمن أقر ٗبا ُب ىذه الصحيفة، كآمن باهلل كاليـو اآلخر أف ينصر ٧بدثا أك يؤكيو، كإف من نصره أك آكاه فإف عليو -22
 لعنة اهلل كغضبو يـو القيامة، كال يؤخذ منو صرؼ كال عدؿ

 كإنو مهما اختلفتم فيو من شيء فإف مرده إٔب اهلل كإٔب ٧بمد-23

 نفقوف مع ا٤بؤمنْب ماداموا ٧باربْبكإف اليهود ي-24

كإف يهود بِب عوؼ أمة مع ا٤بؤمنْب، لليهود دينهم كللمسلمْب دينهم مواليهم كأنفسهم، إال من ظلم نفسو كأٍب فإنو ال يوتغ -25
 إال نفسو كأىل بيتو

 كإف ليهود بِب النجار مثل ما ليهود بن عوؼ-26

 وؼكإف ليهود بِب ا٢بارث مثل ما ليهود بن ع -27

 كإف ليهود بِب ساعدة مثل ما ليهود بن عوؼ -28

 كإف ليهود بِب جشم مثل ما ليهود بن عوؼ -29

 كإف ليهود بِب األكس مثل ما ليهود بن عوؼ -31

 كإف ليهود بِب ثعلبة مثل ما ليهود بن عوؼ، إال من ظلم كأٍب، فإنو ال يوتغ إال نفسو كأىل بيتو -31

 كأنفسهمكإف جفنة بطن من ثعلبة  -32

 كإف لبِب الشطيبة مثل ما ليهود بن عوؼ كإف الرب دكف اإلٍب -33

 كإف موإب ثعلبة كأنفسهم-34

 كإف بطانة يهود كأنفسهم-35

كإنو ال ينحجز على ثأر جرح، كإنو من فتك فبنفسو كأىل بيتو إال من ظلم كإف اهلل ، كإنو ال ٱبرج منهم أحدا إال بإذف ٧بمد-36
 على أبر ىذا
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على اليهود نفقتهم، كعلى ا٤بسلمْب نفقتهم، كإف بينهم النصر على من حارب أىل ىذه الصحيفة، كإف بينهم النصح  كإف-37
 كإنو ال يأٍب أمرؤ ٕبليفو كإف النصر للمظلـو، كالنصيحة كالرب دكف اإلٍب

 كإف اليهود ينفقوف مع ا٤بؤمنْب ماداموا ٧باربْب-38

 حيفةكإف يثرب حراـ جوفها ألىل ىذه الص-39

 كإف ا١بار كالنفس غّب مضار كال آٍب-41

 كإنو ال ٘بار حرمة إال بإذف أىلها-41

صلى اهلل -كإف ما كاف بْب أىل ىذه الصحيفة من حدث أك اشتجار ٱباؼ فساده فإف مرده إٔب اهلل كإٔب ٧بمد رسوؿ اهلل-42
 ، كإف اهلل على أتقى ما ُب ىذه الصحيفة كأبره-عليو كسلم

 قريش كال من نصرىا كإنو ال ٘بار-43

 كإف بينهم النصر من دكف يثرب-44

كإذا دعوا إٔب صلح يصا٢بونو كيلبسونو فإهنم يصا٢بونو كيلبسونو، كإهنم إذا دعوا إٔب مثل ذلك فإف ٥بم على ا٤بؤمنْب إال من -45
 حارب ُب الدين، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذم قبلهم

على مثل ما ألىل ىذه الصحيفة مع الرب احملض من أىل ىذه الصحيفة، كإف الرب دكف  كإف يهود األكس مواليهم كأنفسهم-46
 اإلٍب ال يكسب كاسب إال على نفسو، كإف اهلل على أصدؽ ما ُب ىذه الصحيفة كأبره

 جار ٤بن بر كإنو ال ٰبوؿ ىذا الكتاب دكف ظآب أك آٍب، كإنو من خرج آمن كمن قعد آمن با٤بدينة، إال من ظلم كآٍب، كإف اهلل-47
 .1-صلى اهلل عليو كسلم–كاتقى ك٧بمد رسوؿ اهلل 

 الوثيقة ضموف/تحليل م3

بلحظ كثيقة تنظم ا٢بياة ا٤بدنية كالعبلقات الداخلية بْب سكن ا٤بدينة من جهة، كتنظم العبلقات ا٣بارجية نكىي كما  
إصدار الوثيقة تطورا كبّبا ُب مفاىيم االجتماع كالسياسة، فهذه كبصفة عامة ٲبثل ْب كا٤بسا٤بْب ألىل ا٤بدينة، كالسياسية مع احملارب

 ٝباعة تقـو ألكؿ مرة ُب ا١بزيرة العربية على غّب نظاـ القبيلة كعلى غّب أساس رابطة الدـ.

                                                           
 285-282ّبة النبوية الصحيحة، صالعمرم:السأكـر ضياء - 1
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إٔب  24كاحتوت الوثيقة على مواد متعلقة باليهود كعبلقتهم با٤بسلمْب، كا٤بواد الٍب تتضمن موادعة اليهود تبدأ من ا٤بادة 
إٔب  25، أما البنود من 1على أف اليهود التزموا بدفع قسط من نفقات ا٢برب الدفاعية عن ا٤بدينة 24، كنصت ا٤بادة 47ا٤بادة 
فحددت العبلقة مع ا٤بتهودين من األكس كا٣بزرج، كنسبتهم إٔب عشائرىم العربية، كأقرت حلفهم مع ا٤بسلمْب، ككفلت  35
أقرت الصحيفة مفهـو ا٢برية الدينية بأكسع معانيها، كضربت عرض ا٢بائط ٗببدأ التعصب ك  ة،لليهود حريتهم الديني 25ا٤بادة

اليهود من إجارة قريش أك  43كما حددت مسئولية ا١برائم كحصرُتا ُب مرتكبها، كما منع البند   كمصادرة اآلراء كا٤بعتقدات،
، كاعَبؼ اليهود ُب ا٤بادة -صلى اهلل عليو كسلم–ستئذاف الرسوؿ اليهود من ا٣بركج من ا٤بدينة إال بعد ا 36نصرىا، كما منع البند

 39حلفاء ا٤بسلمْب كحلفاء اليهود من سائر القبائل باستثناء قريش، كا٤بادة  45بسلطة قضائية يرجعوف إليها، كمشلت ا٤بادة  42
نة بْب ا٢برة الشرقية كا٢برة الغربية، كبْب جبل اعتربت ا٤بدينة حرما ال ٰبل انتهاكو، فبل يقتل صيده كال يقطع شجره، كحدد حـر ا٤بدي

، فحل األمن هبذه ا٤بادة داخل ا٤بدينة كمنعت ا٢بركب  ثور ُب الشماؿ كجبل عّب ُب ا١بنوب، كيدخل كادم العقيق ُب ا٢بـر
 .2الداخلية

ألكٔب تعريفا باألطراؼ كما تضمنت الوثيقة مواد متعلقة بعبلقة ا٤بسلمْب ببعضهم كٙبدد كاجباُتم كحقوقهم، كُب ا٤بادة ا
 ا٤بتحالفة كىو ا٤بهاجرين كاألنصار، كنصت ا٤بادة الثانية على أهنم أمة كاحدة تربطهم رابطة العقيدة، يتمايزكف هبا عن كل الناس،

اس، كمن موافقة ٛباما ٤با كرد ُب القرآف الكرٙب، من ا٤ببادئ العامة من حيث اعتبار ا٤بسلمْب أمة كاحدة من دكف النجاءت ىذه كقد 
العشائر، كاعتربت  11إٔب 3حقوؽ القرابة كالصحبة كا١بوار، كذكرت البنود من  ةاحيث التعاكف كالَباحم بينهم، ٍب من حيث مراع

ا٤بهاجرين كتلة كاحدة لقلة عددىم، أما األنصار فنسبتهم إٔب عشائرىم كىذا ال يعِب اإلبقاء على العصبية القبلية، بل اعَباؼ 
بعد رابطة العقيدة، كجعل أفراد العشّبة الواحدة متضامنْب ُب دفع الديات كفكاؾ األسرل كإعانة احملتاج، كُب  بالركابط األخرل

فنص على جناية القتل دكف سبب يوجبو فإف القاتل يقاد بو، 21األخذ على يد البغاة كا٤بعتدين كا٤بفسدين، أما البند  13ا٤بادة
نص على أف السلم كا٢برب  17عدـ ٞباية ا١با٘ب مهما بلغت درجت قرابتو، كُب ا٤بادةكيعاكف ا٤بؤمنوف ُب تطبيق ا٢بكم عليو ك 

صلى -يقرر البند أف ا٤برجع عند ا٣ببلؼ ىو النيب 23ٝبيعا ا٤بؤمنوف فيو سواء ال يعد أحدىم سلما كال حربا دكف اآلخر، كُب ا٤بادة 
 .3-اهلل عليو كسلم

 ج/ فريضة الجهاد

 -لى اهلل عليو كسلمص–ضع النيب ك قاربت مرحلة بناء الفرد ا٤بسلم كا١بماعة ا٤بسلمة على هنايتها، ك  بعد أف: ا/اإلذف في القتاؿ
اإلذف نزؿ عندىا قريش اضطهادىا كمقاكمتها ألتباع الدين ا١بديد، كصعدت خطواتو األكٔب ٫بو بناء الدكلة اإلسبلمية ُب يثرب، 

                                                           
 286-285ص ،ّبة النبوية الصحيحةأكـر ضياء العمرم:الس - 1

2
 292-291، صا٤برجع نفسو - 

 298-292، صا٤برجع نفسو - 3
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)٤با أخرج النيب صلى اهلل عليو كسلم من مكة قاؿ أبو بكر: أخرجوا نبيهم بالقتاؿ، ركل النسائي كالَبمذم عن ابن عباس قاؿ: 
إال أف  حىق   بًغىٍّبً  ًديىارًًىمٍ  ًمنٍ  أيٍخرًجيوا ال ًذينى  لىقىًديره  نىٍصرًًىمٍ  عىلىى الل وى  كىًإف   ظيًلميوا بًأىنػ هيمٍ  يػيقىاتػىليوفى  لًل ًذينى  أيًذفى  ]ليهلكن; فأنزؿ اهلل تعأب:

 .2، فقاؿ أبو بكر: لقد علمت أنو سيكوف قتاؿ(1ربنا اهلل[ يقولوا

قاؿ ابن كثّب: كإ٭با شرع تعأب ا١بهاد ُب الوقت األليق بو ألهنم ٤با كانوا ٗبكة كاف ا٤بشركوف أكثر عددا فلو أمر ا٤بسلموف كىم     
وؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ككانوا نيفا كٜبانْب أقل من العشر بقتاؿ الباقْب لشق عليهم، ك٥بذا ٤با بايع أىل يثرب ليلة العقبة رس

إ٘ب ٓب أؤمر قالوا: يا رسوؿ اهلل أال ٭بيل على أىل الوادم يعنوف أىل ليإب مِب فنقتلهم؟ فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم )
صحابو شذر مذر، فذىبت منهم هبذا(، فلما بغى ا٤بشركوف كأخرجوا النيب صلى اهلل عليو كسلم بْب أظهرىم كٮبوا بقتلو كشردكا أ

طائفة إٔب ا٢ببشة كآخركف إٔب ا٤بدينة فلما استقركا با٤بدينة كافاىم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كاجتمعوا عليو كقاموا بنصره، 
 .3فكانت ىذه اآلية أكؿ ما نزؿ ُب ذلك شرع اهلل جهاد األعداء ،كصارت ٥بم دار إسبلـ كمعقبل يلجئوف إليو

كاف ا٤بؤمنوف ُب ابتداء اإلسبلـ  من سورة النساء: 77قاؿ ابن كثّب ُب تفسّبه اآلية : لجهاد لرد العدكاف كليس للعدكافاا/ ُشرع ا
ككانوا مأمورين بالصفح كالعفو  ،ككانوا مأمورين ٗبواساة الفقراء منهم ،كىم ٗبكة مأمورين بالصبلة كالزكاة كإف ٓب تكن ذات النصب

ككانوا يتحرقوف كيودكف لو أمركا بالقتاؿ ليشتفوا من أعدائهم كٓب يكن ا٢باؿ إذ ذاؾ مناسبا ألسباب   ،حْبعن ا٤بشركْب كالصرب إٔب 
كمنها كوهنم كانوا ُب بلدىم كىو بلد حراـ كأشرؼ بقاع األرض فلم يكن  ،منها قلة عددىم بالنسبة إٔب كثرة عدد عدكىم ،كثّبة

 .4يؤمر با١بهاد إال با٤بدينة ٤با صارت ٥بم دار كمنعة كأنصار فلهذا ٓب ،األمر بالقتاؿ فيو ابتداء كما يقاؿ

ىو حربا دفاعية، ٲبكن أف تعلنها أية أمة تعرضت  -صلى اهلل عليو كسلم–لرسولو  -عز كجل-إف ا١بهاد الذم أذف فيو اهلل
كلها دفاعية فعبل، لرد   -ص–للخطر الذم تعرضت لو دكلتو الناشئة ُب ا٤بدينة ُب أم زماف أك مكاف، كلذلك كانت غزكات النيب 

مؤامرة أك عدكاف بدأ بو ا٤بشركوف، كلذلك فهي ٛبثل مرحلة من الدعوة جديدة تطلبت كسائل جديدة، مثل مرحلة الدعوة السرية، ٍب 
 .5مرحلة ا١بهر ا٤بسآب بالدعوة

اإلسبلـ كبعض أصدقائو كحٌب بعض  : إف فريضة ا١بهاد ُب سبيل اهلل، تعرضت إٔب ىجـو عنيف، من قبل أعداءكقفة البد منهاااا/
أبنائو ُب بعض األحياف، كنرل أف ا٢بامل على ذلك، إما العداء التقليدم لئلسبلـ من خصومو األقدمْب بداية من ا٤بشركْب كغّبىم، 

ـ ا١بهاد كىؤالء ال ٫باكمهم إال بالتاريخ اإلسبلمي الناصع كخاصة ُب فتوحاتو األكٔب، أك يكوف الدافع عند البعض غموض مفهو 

                                                           
1
 (39سورة ا٢بج، اآلية) - 
 3195سنن الَبمذم:كتاب:تفسّب القرآف عن رسوؿ اهلل، باب:كمن سورة ا٢بج، رقم:-2

 314، ص4ابن كثّب، جتفسّب - 3

4
 211، ص2ج تفسّب ابن كثّب، - 

 155ـ، ص1991ىػ/1412، 11سعيد رمضاف البوطي: فقو السّبة النبوية مع موجز لتاريخ ا٣ببلفة الراشدة، دار الفكر ا١بزائر، ط- 5
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لديو، فيحتاج إٔب تبياف، أك البعض اآلخر أصدر حكمو عليو جاىزا متأثرا بكيد األعداء، فيحتاج إٔب تصحيح، أك نتج عن ذلك 
تصرفات بعض ا١بهلة بأحكاـ ا١بهاد كتصرفهم ا٣باطئ بو، كاإلساءة إليو بتشويو ٠بعتو كاإلضرار بو،  أك  غّب ذلك فيحتاج تفصيل 

 كتدليل!

د ليس إعبلف ا٢برب على كل ٨بالف ٤با ٰبملو ىذا الدين من اعتقاد، أك نظرة أخرل ٨بالفة ألحكامو كتشريعاتو إف ا١بها 
كآدابو، كإ٭با ىو حالة من دفاع ا٤بسلمْب عن دينهم كأنفسهم كأرضهم كعرضهم كا٤بستضعفْب منهم، كإذا كاف ا١بهاد ىو إعبلف 

ؤذف بو ٥بم كىم ُب أمس ا٢باجة إليو كالدفاع عن أنفسهم بدؿ إخراجهم كتركهم ا٢برب من ا٤بسلمْب على ٨بالفيهم، فلماذا ٓب ي
 أكطاهنم كمفارقتهم ألبنائهم كأعز أصدقائهم ككل أمبلكهم كأموا٥بم.

إٔب غاية  كلفهم حقيقة ا١بهاد البد من تعريفو كإبراز غاياتو كأىدافو كٙبديد مراحلو الٍب مر هبا منذ ظهور الدعوة ُب مكة 
 ت اإلسبلمية شرقا كغربا.الفتوحا

 :معناه بدؿ ا١بهد ُب سبيل إعبلء كلمة اهلل كإقامة اجملتمع اإلسبلمي، كالقتاؿ نوع من أنواعومفهـو الجهاد/8

 أما غايتو فهي إقامة اجملتمع اإلسبلمي كتكوين الدكلة اإلسبلمية ٗببادئها السامية كغايتها النبيلة.غايتو:/7

ا١بهاد ُب صدر اإلسبلـ مقتصرا على نشر الدعوة سرا كسلما، لكسب أكؿ األنصار كتأسيس كاف المراحل التي مر بها:/4
القاعدة األساسية لبلنطبلؽ، ٍب ا١بهر بالدعوة مع اإلبقاء على سلمية كسائلها، كالصمود ُب سبيلها للمحن كالشدائد، ٍب جاءت 

رد كل قوة ٗبثلها، بعد أف صارت للمسلمْب ُب ا٤بدينة دكلة كشرع إٔب جانبها القتاؿ الدفاعي، أم  مرحلة جديدة مع بدء ا٥بجرة
أك ا٢برب -ٙبتضنو كتوفر لو شركط القياـ كالبناء كغّبىا، ٍب شرع بعد ذلك بعد غزكة األحزاب القتاؿ الدفاعي خارج ا٤بدينة

لك بقتاؿ كل من كقف عقبة ُب طريق ، يعِب مهاٝبة العدك كمباغتتو ُب عقر داره قبل أف يهاجم ا٤بسلمْب ُب ا٤بدينة، كذ-االستباقية
الدعوة اإلسبلمية، أك ىدد أمن الدكلة اإلسبلمية، كمن ًب كاف ا١بهاد ٦برد مرحلة فقط، كمن ىنا تعلم أنو ال معُب لتقسيم ا١بهاد ُب 

ا مناطو ا٢باجة إٔب سبيل اهلل إٔب حرب دفاعية كأخرل ىجومية، إذ أف مناط شرعة ا١بهاد ليس الدفاع لذاتو كال ا٥بجـو لذاتو، كإ٭ب
، كذلك رغم 1إقامة اجملتمع اإلسبلمي، بكل ما يتطلبو من النظم كا٤ببادئ اإلسبلمية، كال عربة بعد ذلك بكونو جاء ىجوما أـ دفاعا

أف ا٤بعاصرين يشنوف ا٢بركب على بلداف تشكل ُب نظرىم خطرا عليهم تبعد عنهم بآالؼ األمياؿ، كال يسمونو حربا ىجوميا بل 
 ف بأهنا دفاعية ٢بماية الدٲبقراطية أك شيء من ىذا السبيل.يقولو 

فسبيل الدعوة ىي ا٢بكمة كا٤بوعظة ا٢بسنة، كٓب تكن ا٢برب يوما ىي السبيل لنشر اإلسبلـ، كأما ا٢بركب الٍب نشبت بْب  
 ا٤بسلمْب كالفرس كالرـك كغّبىم، فقد اضطر إليها ا٤بسلموف اضطرارا

                                                           
 127، 126سعيد رمضاف البوطي: فقو السّبة،  - 1
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 إما للدفاع عن أنفسهم-

 1للدفاع عن حرية نشر عقيدُتم ال لنشرىا، كالفرؽ كبّب بْب األمرين كإما-

فكانوا ال يقاتلوف أحدا إال دفاعا عن الدعوة اإلسبلمية إذا كقف أحد ُب سبيلها بفتنة من آمن بإجباره بأنواع التعذيب  
 .2و، أك ٗبنع الداعي من تبليغ دعوتوكاإلكراه حٌب يرجع عما اختاره لنفسو كما تقدـ، أ كبصد من أراد الدخوؿ ُب اإلسبلـ عن

أما الفرية األخرل بأف دافع ا١بهاد عند ا٤بسلمْب كاف ماديا ٕبتا، كإ٭با الغرض منو /الجهاد في مرحلة الفتوحات اإلسالمية: 3
تأثرا باال٘باه  التقليل من أٮبية العامل الركحي ُب اإلسبلـ، كإضعاؼ فريضة ا١بهاد ُب نفوس ا٤بسلمْب، كإماتة ركح القوة لديهم،

ا٤بادم ُب تفسّب التاريخ، كالذم ٰباكؿ أف يفسر كل حادثة تفسّبا ماديا، ينفي أم اثر لئلٲباف باهلل كا١بهاد ُب سبيل إعبلء كلمتو، 
يم، كقد كاف العرب قبل اإلسبلـ أحوج ٥بذه الفتوحات على ىذا ا٤ببدأ كٓب يفعلو، كإ٭با ىو دكر العقيدة ُب إيقاظ ا٥بمم كٙبريك الق

كإزالة ا٣بصومات كالعصبيات الٍب كانت تفرقهم كال توحدىم، كتعلموا من اإلسبلـ معُب األرض كالوطن كاألمة كالدفاع عن 
 ا٤بكتسبات، كنشر ا٤ببادئ كالقيم كالدعوة إٔب اهلل.

إفريقيا، فلم يكن كخّب دليل على ذلك انتشار اإلسبلـ ُب كمبادئ القتاؿ عند المسلمين:  سماحة اإلسالـ في فتوحاتو/5
بل كاف تعمّبا، كاإلسبلـ ٓب يسَبؽ اإلنساف اإلفريقي بل حرره بعيدا عن إرىاب  -كما فعل االستعمار األكريب-استنزافا للموارد

 .3-كما حدث ُب أمريكا-السياط

٫بو مدىش مع ـ، فقد كاف فاٙبيها ا٤بسلمْب متسا٧بْب على 638ىػ/15كعندما دخل اإلسبلـ بيت ا٤بقدس فاٙبا ٥با سنة  
تابعيهم ا٤بسيحيْب، كُب الواقع رحب بعض ا٤بسيحيْب ىناؾ ٕبرارة با٢بياة ٙبت قيادة حاكميهم ا١بدد، كفضلوىا على تلك الٍب 
توجب ٙبملها لقركف ٙبت سيطرة األباطرة البيزنطيْب، الذين ٓب يرىقوىم بالضرائب الكثّبة فحسب، بل كانوا يضطهدكهنم لعقائدىم 

كلكنها كانت مرفوضة ُب فلسطْب كسورية كمصر، فقد أفسح ا٤بسلموف ٥بم -٤بعايّب الٍب آمنت هبا القسطنطينيةحسب ا-ا٤بنشقة
اجملاؿ عل األقل ليؤمنوا ٗبا اعتقدكا بو، كبعبادة ما فكركا أنو مناسب، كم أفسحوا اجملاؿ للحجاج من الغرب لزيارة ا٤بواقع الدينية 

 .4ا٤بقدسة لديهم

بادئ مأخوذة من صميم الشرع ُب نصوصو كآدابو كأحكامو، كما ٛبيزكا بو من حسن ا٤بعاملة ىو من كمعلـو أف ىذه ا٤ب 
 حسن التعليم كالَببية كالتدريب، كاإلخبلص للدعوة كحدىا.

                                                           
 28، ص ا٤بطبوعات ا١بامعية: ا١بزائرُب إفريقيا، ديواف  ميةا٤باحي: الدعوة اإلسبل -1

 24، صرجع نفسوا٤ب - 2
 7ص كقياـ دكلة الفوال٘ب، حسن عيسى عبد الظاىر: الدعوة اإلسبلمية ُب غرب إفريقيا - 3

4
 21ص، 1985تاريخ ا٢بركب الصليبية، تر: أٞبد غساف سبانو كنبنبيل ا١بّبكدم، دار قتيبة دمشق، بردج:  أنتو٘ب - 
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كلعلك تزداد احَباما لئلسبلـ عندما تعرض ٤ببادئ القتاؿ السامية فيو، تلك ا٤ببادئ ا٤بعلنة من قادة الفتوحات، كخاصة  
 -رضو-٣بالد بن الوليد-رضو–ا تقارهنا ٗبا ٯبرم اليـو من حركب ضحاياىا ىم من ا٤بدنيْب األبرياء، كإليك كصية أيب بكر عندم

 قائد أركاف جيوش الفتوحات، كالٍب كانت كال تزاؿ دستورا يتبعو ا٤بسلموف ُب حركهبم: ال ٚبونوا كال تغلوا كال تغدركا كال ٛبثلوا، كال
ال شيخا كبّبا كال امرأة، كال تعقركا ٬ببل كال ٙبرقوه كال تقطعوا شجرة مثمرة، كال تذٕبوا شاة كال بقرة كال بعّبا إال تقتلوا طفبل صغّبا ك 

 ٤1بأكلة، كسوؼ ٛبركف بأقواـ قد فرغوا أنفسهم ُب الصوامع فدعوىم كما فرغوا أنفسو لو[

التنفيذ إال بعد سنة كاملة من ا٥بجرة، ككاف أكؿ  ككاف بدء مشركعية القتاؿ بعد ا٥بجرة كما تقدـ، كلكنو ٓب يوضع قيد
، ككاف يريد قريشا كبِب ٞبزة، كلكنو كفي القتاؿ ككادعو بِب بغزكة كدافبقصد الغزك فيما يسمى  -صلى اهلل عليو كسلم–خركج لو 

 .2ٞبزة، كعاد إٔب ا٤بدينة دكف قتاؿ، ٍب كاف اللقاء ُب أكؿ معركة مع قريش ُب غزكة بدر الكربل

 تشريعات المرحلة كأىم أحداثها د/ 

ا ًحْبى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  كىافى  كىقىدٍ  قىاؿى  ًإٍسحىقى  ٍبني  ٧بيىم دي  ركل الدرامي عن: ا/تشريع األذاف  يػىٍعًِب  ٧بيىم د أىبيو قىاؿى  قىًدمىهى
ةً  إًلىٍيوً  ٯبيٍتىمىعي  ًإ٭ب ىا اٍلمىًدينىةى   ال ًذينى  اٍليػىهيودً  كىبيوؽً  بيوقنا ٯبىٍعىلى  أىفٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىهىم   دىٍعوىةو  بًغىٍّبً  مىوىاًقيًتهىا ٢بًًْبً  بًالص بلى
ًُتًمٍ  بًوً  يىٍدعيوفى  رًىىوي  ٍبي   ًلصىبلى ةً  ًإٔبى  لًٍلميٍسًلًمْبى  بًوً  لًييٍضرىبى  فػىنيًحتى  بًالن اقيوسً  أىمىرى  ٍبي   كى نىمىا الص بلى  زىٍيدً  ٍبني  الل وً  عىٍبدي  رىأىل ًإذٍ  ذىًلكى  عىلىى ىيمٍ  فػىبػىيػٍ

لىةى  يبى  طىاؼى  ًإن وي  الل وً  رىسيوؿى  يىا فػىقىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  فىأىتىى ا٣بٍىٍزرىجً  ٍبنً  بػىٍلحىاًرثً  أىخيو رىبِّوً  عىٍبدً  ٍبنً   رىجيله  يب  مىر   طىاًئفه  الل يػٍ
ا أىتىًبيعي  الل وً  عىٍبدى  يىا فػىقيٍلتي  يىًدهً  ُب  نىاقيوسنا ٰبىًٍملي  أىٍخضىرىافً  ثػىٍوبىافً  عىلىٍيوً  ةً  ًإٔبى  بًوً  نىٍدعيو قػيٍلتي  بًوً  تىٍصنىعي  كىمىا فػىقىاؿى  الن اقيوسى  ىىذى  قىاؿى  الص بلى
 الى  أىفٍ  أىٍشهىدي  الل وي  ًإال   إًلىوى  الى  أىفٍ  أىٍشهىدي  أىٍكبػىري  الل وي  أىٍكبػىري  الل وي  أىٍكبػىري  الل وي  أىٍكبػىري  الل وي  تػىقيوؿي  قىاؿى  ىيوى  كىمىا قػيٍلتي  ذىًلكى  ًمنٍ  ٍّبو خى  عىلىى أىديلُّكى  أىفىبلى 
ا أىف   أىٍشهىدي  الل وي  ًإال   إًلىوى  ا أىف   أىٍشهىدي  الل وً  رىسيوؿي  ٧بيىم دن ةً  عىلىى حىي   الل وً  رىسيوؿي  ٧بيىم دن ةً  عىلىى حىي   الص بلى حً  عىلىى حىي   الص بلى  عىلىى حىي   اٍلفىبلى

حً  ًثّبو  غىيػٍرى  اٍستىٍأخىرى  ٍبي   الل وي  ًإال   إًلىوى  الى  أىٍكبػىري  الل وي  أىٍكبػىري  الل وي  اٍلفىبلى عىلىهىا قىاؿى  مىا ًمٍثلى  قىاؿى  ٍبي   كى ةي  قىامىتٍ  قىدٍ  قىاؿى  أىن وي  ًإال   ًكتٍػرنا كىجى  قىدٍ  الص بلى
ةي  قىامىتٍ   فػىقيمٍ  الل وي  شىاءى  ًإفٍ  حىقي  لىريٍؤيىا ًإنػ هىا قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  هًبىا خيبػِّرى  فػىلىم ا الل وي  ًإال   إًلىوى  الى  أىٍكبػىري  الل وي  أىٍكبػىري  الل وي  الص بلى

ؿو  مىعى  ؿه  أىذ فى  فػىلىم ا ًمٍنكى  صىٍوتنا أىٍندىل فىًإن وي  عىلىٍيوً  فىأىٍلًقهىا ًببلى ا ًببلى عىهى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  ًإٔبى  فىخىرىجى  بػىٍيًتوً  ُب  كىىيوى  ا٣بٍىط ابً  ٍبني  عيمىري  ٠بًى
 فىًلل وً  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  رىأىل مىا ًمٍثلى  رىأىٍيتي  لىقىدٍ  بًا٢بٍىقِّ  بػىعىثىكى  كىال ًذم الل وً  نىيب   يىا يػىقيوؿي  كىىيوى  ًإزىارىهي  ٯبىيرُّ  كىىيوى  كىسىل مى 
 ييٍضرىبي  خىشىبىتػىٍْبً  يػىت ًخذى  أىفٍ  أىرىادى  قىدٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  كىافى  قىاؿى  أىن وي  سىًعيدو  ٍبنً  ٰبىٍٓبى  عىنٍ ، كركل اإلماـ مالك 3ا٢بٍىٍمدي 

ا ةً  الن اسي  لًيىٍجتىًمعى  هًبًمى اتػىٍْبً  ًإف   فػىقىاؿى  النػ ٍوـً  ُب  خىشىبىتػىٍْبً  ا٣بٍىٍزرىجً  ٍبنً  ا٢بٍىاًرثً  بىًِب  ًمنٍ  ٍبي   اأٍلىٍنصىارًمُّ  زىٍيدو  ٍبني  الل وً  عىٍبدي  فىأيرًمى  لًلص بلى  ٩ب ا لىنىٍحوه  ىى
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ةً  تػيؤىذِّنيوفى  أىالى  فىًقيلى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  ييرًيدي   ذىًلكى  لىوي  فىذىكىرى  اٍستػىيػٍقىظى  ًحْبى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  فىأىتىى لًلص بلى
 .1بًاأٍلىذىافً  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فىأىمىرى 

كا٤بسلموف با٤بدينة بعد ا٥بجرة، زيد ُب الصبلة ركعتْب، ففيرضت الصبلة  -صلى اهلل عليو كسلم-٤با استقر النيب: اا/إتماـ الصالة
ةى  الل وي  فػىرىضى  قىالىتٍ  اٍلميٍؤًمًنْبى  أيِـّ  عىاًئشىةى  عىنٍ ، ركل البخارم 2أربعا بعد ا٥بجرة بشهر  ا٢بٍىضىرً  ُب  رىٍكعىتػىٍْبً  رىٍكعىتػىٍْبً  فػىرىضىهىا ًحْبى  الص بلى

ةي  فىأيًقر تٍ  كىالس فىرً  ةً  ُب  كىزًيدى  الس فىرً  صىبلى ةي  فيرًضىتٍ  قىالىتٍ  عىاًئشىةى  عىنٍ ، كركل النسائي 3ا٢بٍىضىرً  صىبلى ةي  فىأيًقر تٍ  رىٍكعىتػىٍْبً  رىٍكعىتػىٍْبً  الص بلى  صىبلى
ةً  ُب  كىزًيدى  الس فىرً   .4ا٢بٍىضىرً  صىبلى

 زيدت ٍب ،ا٤بغرب إال ركعتْب ركعتْب اإلسراء ليلة فرضت الصلوات أف يظهر كالذم ،با٤بدينة كقعت ا٢بضر صبلة ُب ةدازيال
 كالسفر ا٢بضر صبلة فرضت) قالت عائشة عن كالبيهقي حباف كابن خزٲبة ابن ركل كما ،الصبح إال ا٥بجرة عقب ا٥بجرة بعد

 القراءة لطوؿ الفجر صبلة كتركت ركعتاف ركعتاف ا٢بضر صبلة ُب زيد با٤بدينة كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أقاـ فلما ركعتْب
 قولو كىي السابقة اآلية نزكؿ عند السفر ُب منها خفف الرباعية فرض استقر أف بعد ٍب، 5(النهار كتر ألهنا ا٤بغرب كصبلة

ةً  ًمنى  تػىٍقصيريكا أىفٍ  جينىاحه  عىلىٍيكيمٍ  فػىلىٍيسى }:تعأب  ُب األثّب ابن ذكره ما ذلك كيؤيد ،6({111)كىفىريكا ال ًذينى  يػىٍفًتنىكيمي  أىفٍ  ًخٍفتيمٍ  ًإفٍ  الص بلى
 .7ا٥بجرة من الرابعة السنة ُب كاف الصبلة قصر أف ا٤بسند شرح

بىلو  ٍبنً  ميعىاذً  عىنٍ كعند اإلماـ أٞبد أهنا مرت بثبلث أحواؿ،  ةي  أيًحيلىتٍ  قىاؿى  جى ثىةى  الص بلى ـي  كىأيًحيلى  أىٍحوىاؿو  ثىبلى ثىةى  الصِّيىا  أىٍحوىاؿو  ثىبلى
ةً  أىٍحوىاؿي  فىأىم ا ـى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   فىًإف   الص بلى ًدينىةى  قىًد عىةى  ييصىلِّي كىىيوى  اٍلمى بػٍ ٍقًدسً  بػىٍيتً  ًإٔبى  شىٍهرنا عىشىرى  سى  عىلىٍيوً  أىنٍػزىؿى  الل وى  ًإف   ٍبي   اٍلمى
لىةن  فػىلىنػيوىلِّيػىن كى  الس مىاءً  ُب  كىٍجًهكى  تػىقىلُّبى  نػىرىل قىدٍ  ا ًقبػٍ ـً  اٍلمىٍسًجدً  شىٍطرى  كىٍجهىكى  فػىوىؿِّ  تػىٍرضىاىى  شىٍطرىهي  كيجيوىىكيمٍ  فػىوىلُّوا كيٍنتيمٍ  مىا كىحىٍيثي  ا٢بٍىرىا

ا قىاؿى  مىك ةى  ًإٔبى  الل وي  فػىوىج هىوي  قىاؿى  ةً  ٯبىٍتىًمعيوفى  كىكىانيوا قىاؿى  حىٍوؿه  فػىهىذى  ٍبي   قىاؿى  يػىنػٍقيسيوفى  كىاديكا أىكٍ  نػىقىسيوا حىٌب   بػىٍعضنا بػىٍعضيهيمٍ  هًبىا كىيػيٍؤًذفي  لًلص بلى
ا رىأىٍيتي  ًإ٘بِّ  الل وً  رىسيوؿى  يىا فػىقىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  أىتىى زىٍيدو  ٍبني  الل وً  عىٍبدي  لىوي  يػيقىاؿي  اأٍلىٍنصىارً  ًمنٍ  رىجيبلن  ًإف    الن اًئمي  يػىرىل ًفيمى

ا أىكينٍ  ٓبىٍ  ًإ٘بِّ  قػيٍلتي  كىلىوٍ  نىا ًإ٘بِّ  لىصىدىٍقتي  نىاًئمن لىةى  فىاٍستػىٍقبىلى  أىٍخضىرىافً  ثػىٍوبىافً  عىلىٍيوً  شىٍخصنا رىأىٍيتي  ًإذٍ  كىاٍليػىٍقظىافً  الن اًئمً  بػىٍْبى  أىنىا بػىيػٍ  الل وي  فػىقىاؿى  اٍلًقبػٍ
 ال ًذم ًمٍثلى  قىاؿى  ٍبي   قىاؿى  سىاعىةن  أىٍمهىلى  ٍبي   اأٍلىذىافً  ًمنٍ  فػىرىغى  حىٌب   مىثٍػُبى  مىثٍػُبى  الل وي  ًإال   إًلىوى  الى  أىفٍ  أىٍشهىدي  الل وي  ًإال   ًإلىوى  الى  أىفٍ  أىٍشهىدي  أىٍكبػىري  الل وي  أىٍكبػىري 
رى  قىاؿى  ةي  قىامىتٍ  قىدٍ  ذىًلكى  ُب  يىزًيدي  أىن وي  غىيػٍ ةي  قىامىتٍ  قىدٍ  الص بلى الن  عىلٍِّمهىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  الص بلى  فىكىافى  هًبىا فػىٍليػيؤىذِّفٍ  ًببلى

ؿه  اءى  قىاؿى  هًبىا أىذ فى  مىنٍ  أىك ؿى  ًببلى رى  بًوً  أىطىاؼى  ال ًذم ًمٍثلي  يب  طىاؼى  قىدٍ  ًإن وي  الل وً  رىسيوؿى  يىا فػىقىاؿى  ا٣بٍىط ابً  ٍبني  عيمىري  كىجى بػىقىًِب  أىن وي  غىيػٍ افً  سى  فػىهىذى
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فً  ةى  يىٍأتيوفى  كىكىانيوا قىاؿى  حىٍوالى بػىقىهيمٍ  كىقىدٍ  الص بلى اءى  ًإفٍ  الر جيلً  ًإٔبى  ييًشّبي  الر جيلي  فىكىافى  قىاؿى  كىسىل مى  لىٍيوً عى  الل وي  صىل ى الن يبُّ  بًبػىٍعًضهىا سى  كىمٍ  جى
ةن  فػىيػىقيوؿي  صىل ى ًُتًمٍ  ُب  اٍلقىٍوـً  مىعى  يىٍدخيلي  ٍبي   فػىييصىلِّيهىا اثٍػنىتػىٍْبً  أىكٍ  كىاًحدى اءى  قىاؿى  صىبلى ا حىاؿو  عىلىى أىًجديهي  الى  فػىقىاؿى  ميعىاذه  فىجى  كيٍنتي  ًإال   أىبىدن
بػىقىًِب  مىا قىضىٍيتي  ٍبي   عىلىيػٍهىا بػىقىوي  كىقىدٍ  فىجىاءى  قىاؿى  سى ا مىعىوي  فػىثىبىتى  قىاؿى  بًبػىٍعًضهىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  سى  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  قىضىى فػىلىم 
تىوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  ـى  صىبلى ا ميعىاذه  لىكيمٍ  سىن   قىدٍ  ًإن وي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  فػىقىضىى قىا ثىةي  فػىهىًذهً  فىاٍصنػىعيوا فػىهىكىذى  ...1أىٍحوىاؿو  ثىبلى

 الل وً  قػىٍوؿً ُب  2كقد اختلف ُب كقت فرضيتها، فاألكثر على أهنا فرضت با٤بدينة، ألهنا فرضت بآيات مدنية: ااا/صالة الجمعة
ا ال ًذٍين ءىامىنػيويا }:تػىعىأبى  ةً  نيوًدمى  ًإذىايىا أىيػ هى ره  ذىًلكيمٍ  اٍلبػىٍيعى  كىذىريكا الل وً  ذًٍكرً  ًإٔبى  فىاٍسعىٍوا ا١بٍيميعىةً  يػىٍوـً  ًمنٍ  لًلص بلى يػٍ ، 3{تػىٍعلىميوفى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ  لىكيمٍ  خى
هلل ىلم إٔب العدد : يا رسوؿ اٝبعة ُب بِب سآب بن عوؼ فقالواأكؿ أدركتو حْب كصولو من ا٥بجرة،  -صلى اهلل عليو كسلم-كالنيب

، فصلى أكؿ ٝبعة ُب اإلسبلـ ىناؾ، فصبلىا ُب ا٤بسجد الذم ُب بطن الوادم، فكانت أكؿ ٝبعة 4نزؿ بْب أظهرناأ ،كالعدد كالقوة
 .5صبلىا ُب ا٤بدينة

ف ٙبويل القبلة كاف ُب شهر رجب سنة اثنتْب من ا٥بجرة قبل ذكر ابن كثّب أ: اليهود كالمفاصلة كالتمايز عن ااا/تحويل القبلةا
ـى  مىا أىك ؿى  كىافى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   أىف   عىاًزبو  ٍبنً  اٍلبػىرىاءً  عىنٍ  ، كىو موافق ٤با ركاه البخارم:6غزكة بدر الكربل  نػىزىؿى  اٍلمىًدينىةى  قىًد

اًدهً  عىلىى ٍقًدسً  بػىٍيتً  ًقبىلى  صىل ى كىأىن وي  اأٍلىٍنصىارً  ًمنٍ  أىٍخوىاًلوً  قىاؿى  أىكٍ  أىٍجدى بػٍعىةى  أىكٍ  شىٍهرنا عىشىرى  ًست ةى  اٍلمى  تىكيوفى  أىفٍ  يػيٍعًجبيوي  كىكىافى  شىٍهرنا عىشىرى  سى
لىتيوي  ةو  أىك ؿى  صىل ى كىأىن وي  اٍلبػىٍيتً  ًقبىلى  ًقبػٍ ىىا صىبلى ةى  صىبل   كىىيمٍ  مىٍسًجدو  أىٍىلً  عىلىى فىمىر   مىعىوي  صىل ى ٩ب نٍ  رىجيله  فىخىرىجى  قػىٍوـه  مىعىوي  كىصىل ى اٍلعىٍصرً  صىبلى

اريكا مىك ةى  ًقبىلى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  مىعى  صىل ٍيتي  لىقىدٍ  بًالل وً  أىٍشهىدي  فػىقىاؿى  رىاًكعيوفى  ا فىدى  قىدٍ  اٍليػىهيودي  انىتٍ كىكى  اٍلبػىٍيتً  ًقبىلى  ىيمٍ  كىمى
بػىهيمٍ  ٍقًدسً  بػىٍيتً  ًقبىلى  ييصىلِّي كىافى  ًإذٍ  أىٍعجى ا حىًديًثوً  ُب  اٍلبػىرىاءً  قىاؿى  ذىًلكى  أىٍنكىريكا اٍلبػىٍيتً  ًقبىلى  كىٍجهىوي  كىٔب   فػىلىم ا اٍلًكتىابً  كىأىٍىلي  اٍلمى  مىاتى  أىن وي  ىىذى

لىةً  عىلىى  بًالن اسً  الل وى  ًإف   ًإٲبىانىكيمٍ  لًييًضيعى  الل وي  كىافى  كىمىا} :7تػىعىأبى  الل وي  فىأىنٍػزىؿى  ًفيًهمٍ  نػىقيوؿي  مىا نىٍدرً  فػىلىمٍ  كىقيًتليوا رًجىاؿه  ٙبيىو ؿى  أىفٍ  قػىٍبلى  اٍلًقبػٍ
 .8({143) رىًحيمه  لىرىءيكؼه 

 ،الزائد كألغى شهرا التحويل كشهر القدـك شهر منعد   عشر بستة جـز من يكوف أفب تاالركاي بْب كا١بمع قاؿ ابن حجر:
 من رجب شهر نصف ُب التحويل ككاف ،خبلؼ ببل األكؿ ربيع شهر ُب كاف القدـك أف كذلك فمعا عدٮبا عشر بسبعة جـز كمن

 ُب كاف القدـك أف على مبِب كىو (،أياـ كثبلثة شهرا عشر سبعة) حباف ابن كقاؿ ،ا١بمهور جـز كبو الصحيح على الثانية السنة
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 أك الظهر صبلة ُب القبلة حولت: سعد ابن كعند ،العصر صبلة الكعبة إٔب متوجها صبلىا صبلة أكؿك  ،األكؿ ربيع شهر عشر ثا٘ب
 صبلىا صبلة أكؿ أف كالتحقيق ،العشي صبلٌب إحدل صلينا: قاؿ أكس بن عمارة حديث من ذلك كساؽ - الَبدد على - العصر

 ابن حديث من فهو الصبح كأما ،العصر النبوم با٤بسجد صبلىا صبلة كأكؿ ،الظهر معركر بن الرباء بن بشر مات ٤با سلمة بِب ُب
 .1 قباء بأىل عمر

يػىقيوؿي }:تػىعىأبى  قبلتو، اعَبض على ذلك اليهود فأنزؿ قػىٍولًوً -صلى اهلل عليو كسلم-ك٤با حوؿ النيب  مىا الن اسً  ًمنٍ  السُّفىهىاءي  سى
ىيمٍ  لىًتًهمٍ  عىنٍ  كىال  ٍغًربي  اٍلمىٍشرًؽي  لًل وً  قيلٍ  عىلىيػٍهىا كىانيوا ال ًٍب  ًقبػٍ        .2{ميٍستىًقيمو  ًصرىاطو  ًإٔبى  يىشىاءي  مىنٍ  يػىٍهًدم كىاٍلمى

عن ابن عباس أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٤با ىاجر إٔب ا٤بدينة أمره اهلل أف يستقبل بيت ا٤بقدس ففرحت اليهود 
 عليو كسلم بضعة عشر شهرا ككاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٰبب قبلة إبراىيم فكاف يدعو اهلل فاستقبلها رسوؿ اهلل صلى اهلل

فارتاب من ذلك اليهود كقالوا ما كالىم عن  ،أم ٫بوه 3{(144)شىٍطرىهي  كيجيوىىكيمٍ  فػىوىلُّوا} :ر إٔب السماء فأنزؿ اهلل عز كجلكينظ
 اٍلمىٍشرًؽي  لًل وً  قيلٍ }:قبلتهم الٍب كانوا عليها؟ أم قالوا ما ٥بؤالء تارة يستقبلوف كذا كتارة يستقبلوف كذا فأنزؿ اهلل جواهبم َب قولو

 الل وى  ًإف   الل وً  كىٍجوي  فػىثىم   تػيوىلُّوا فىأىيٍػنىمىا}صرؼ كاألمر كلو هلل أم ا٢بكم كالت 4({142) ميٍستىًقيمو  ًصرىاطو  ًإٔبى  يىشىاءي  مىنٍ  يػىٍهًدم كىاٍلمىٍغًربي 
ًئكىةً  اآٍلًخرً  كىاٍليػىٍوـً  بًالل وً  آمىنى  مىنٍ  اٍلرب   كىلىًكن   كىاٍلمىٍغًربً  اٍلمىٍشرًؽً  ًقبىلى  كيجيوىىكيمٍ  تػيوىلُّوا أىفٍ  اٍلرب   لىٍيسى }ك 5({115) عىًليمه  كىاًسعه   كىاٍلمىبلى

أم الشأف كلو ُب امتثاؿ أكامر اهلل فحيثما كجهنا توجهنا فالطاعة ُب امتثاؿ أمره  6({177)حيبِّوً  عىلىى اٍلمىاؿى  كىآتىى كىالن ًبيِّْبى  كىاٍلًكتىابً 
 لو بعبده كرسولو كلو كجهنا ُب كل يـو مرات إٔب جهات متعددة فنحن عبيده كُب تصرفو كخدامو حيثما كجهنا توجهنا كىو تعأب

٧بمد صلوات اهلل كسبلمو عليو كأمتو عناية عظيمة إذ ىداىم إٔب قبلة إبراىيم خليل الرٞبن كجعل توجههم إٔب الكعبة ا٤ببنية على 
رب أشرؼ بيوت اهلل ُب األرض إذ ىي بناء إبراىيم ا٣بليل عليو السبلـ ك٥بذا قاؿ: قل هلل ا٤بشرؽ كا٤بغ ،ا٠بو تعأب كحده ال شريك لو

نىا قىالىتٍ  عىاًئشىةى  عىنٍ كقد ركل اإلماـ أٞبد  ،يهدم من يشاء إٔب صراط مستقيم  له رىجي  اٍستىٍأذىفى  ًإذٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  ًعٍندى  أىنىا بػىيػٍ
انىا ال ًٍب  ا١بٍيميعىةً  يػىٍوـً  عىلىى ٰبىٍسيديكنىا كىمىا شىٍيءو  عىلىى ٰبىٍسيديكنىا الى  ًإنػ هيمٍ ...اٍليػىهيودً  ًمنٍ  لىةً  كىعىلىى عىنػٍهىا كىضىلُّوا ٥بىىا الل وي  ىىدى انىا ال ًٍب  اٍلًقبػٍ  الل وي  ىىدى
مىاـً  خىٍلفى  قػىٍولًنىا كىعىلىى عىنػٍهىا كىضىلُّوا ٥بىىا   .7آًمْبى  اإٍلً
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 عىنٍ ، ركل أبو داكد 1ككاف فرض صياـ رمضاف ُب شهر شعباف من السنة الثانية للهجرة قبل غزكة بدر الكربل:ااا/فريضة الصياـاا
ٍعتي  مير ةى  ٍبنً  عىٍمرًك ثػىنىا...قىاؿى  لىيػٍلىى أىيب  اٍبنى  ٠بًى ابػينىا حىد  ـى  لىم ا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  أىف   أىٍصحى ًدينىةى  قىًد ـً  أىمىرىىيمٍ  اٍلمى ثىةً  ًبًصيىا  ثىبلى

انيوا رىمىضىافي  أيٍنزًؿى  ٍبي   أىي اـو  ـى  يػىتػىعىو ديكا ٓبىٍ  قػىٍومنا كىكى ـي  كىكىافى  الصِّيىا ا عىلىٍيًهمٍ  الصِّيىا ًذهً  فػىنػىزىلىتٍ  ًمٍسًكيننا أىٍطعىمى  يىصيمٍ  ٓبىٍ  مىنٍ  فىكىافى  شىًديدن  اآٍليىةي  ىى
ـى  أىٍفطىرى  ًإذىا الر جيلي  كىكىافى  قىاؿى  بًالصِّيىاـً  فىأيًمريكا كىاٍلميسىاًفرً  لًٍلمىرًيضً  الرٍُّخصىةي  فىكىانىتٍ  2{فػىٍليىصيٍموي  الش ٍهرى  ًمٍنكيمٍ  شىًهدى  فىمىنٍ }  أىفٍ  قػىٍبلى  فػىنىا

ا تػىٍعتىلُّ  أىنػ هىا فىظىن   ٭بٍتي  قىدٍ  ًإ٘بِّ  فػىقىالىتٍ  اٍمرىأىتىوي  فىأىرىادى  ا٣بٍىط ابً  ٍبني  عيمىري  فىجىاءى  قىاؿى  ييٍصًبحى  حىٌب   يىٍأكيلٍ  ٓبىٍ  يىٍأكيلى   ًمنٍ  رىجيله  فىجىاءى  فىأىتىاىى
ـى  فىأىرىادى  اأٍلىٍنصىارً  ٍيئنا لىكى  نيسىخِّنى  حىٌب   فػىقىاليوا الط عىا ـى  شى ًذهً  عىلىٍيوً  أيٍنزًلىتٍ  أىٍصبىحيوا فػىلىم ا فػىنىا لىةى  لىكيمٍ  أيًحل  } اآٍليىةي  ىى  ًإٔبى  الر فىثي  الصِّيىاـً  لىيػٍ
 .3{ًنسىاًئكيمٍ 

 ككانوا ،رمضافصـو  أنزؿ ٍب ،عاشوراء يـو كيصـو شهر كل من أياـ ثبلثة يصـو كاف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فإف
 ،مسكينا أطعم يصم ٓب من فكاف ،يتحملونو ال شديدافكاف عليهم  بالصياـ عادُتم تكن ٓب الناس أف أم ،الصياـ يتعودكا ٓب قوما
 يـو كل كيطعم يفطر أف شاء كمن, صاـ يصـو أف شاء من فكاف: ركاية كُب, للصياـ الثبلثة األحواؿ من األكؿ ا٢باؿ ىو كىذا

 مسافر غّب مقيما حاضرا كاف فمن أم ،4{فػىٍليىصيٍمو الش ٍهرى  ًمٍنكيمي  شىًهدى  فىمىنٍ }قولو تعأب: فنزؿ ،حوؿ فهذا ذلك أجزأه مسكينا
 ال الذم للكبّب اإلطعاـ كثبت ،كا٤بسافر للمريض فيو كرخص ،الصحيح ا٤بقيم على صيامو اهلل فأثبت ،فليصمو الشهر فأدركو

 يومو كال ليلتو يأكل ٓب يفطر أف قبل فناـ اإلفطار فحضر صائما الرجل كاف إذا: للبخارم ركاية كُبحاالف،  فهذاف الصياـ يستطيع
 فلما ،األنصارم الرجل فناـ شيئا لك نسخن حٌب فقالوا الطعاـ فأراد صائما ككاف أىلو إٔب األنصار من رجل فجاء ،ٲبسي حٌب

لىةى  لىكيمٍ  أيًحل  } -كسلم عليو اهلل صلى النيب على نزلت أصبحوا  .للصياـ الثالث ا٢باؿ ىو كىذا ،5{ًنسىاًئكيمٍ  ًإٔبى  الر فىثي  الصِّيىاـً  لىيػٍ

ـى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  فىًإف   الصِّيىاـً  أىٍحوىاؿي  ميعىاذو كىأىم ا عىنٍ كركل اإلماـ أٞبد   ًدينىةى  قىًد  كيلِّ  ًمنٍ  يىصيوـي  فىجىعىلى  اٍلمى
ثىةى  شىٍهرو  ـى  يىزًيدي  كىقىاؿى  أىي اـو  ثىبلى عىةى  فىصىا بػٍ ثىةى  شىٍهرو  كيلِّ  ًمنٍ  رىمىضىافى  ًإٔبى  اأٍلىك ؿً  رىبًيعً  ًمنٍ  شىٍهرنا عىشىرى  سى ـى  أىي اـو  ثىبلى  الل وى  ًإف   ٍبي   عىاشيورىاءى  يػىٍوـى  كىصىا

ـى  عىلىٍيوً  فػىرىضى  كىجىل   عىز   ا يىا}:كىجىل   عىز   الل وي  فىأىنٍػزىؿى  الصِّيىا ـي  عىلىٍيكيمٍ  كيًتبى  آمىنيوا ال ًذينى  أىيػُّهى ا الصِّيىا  ًإٔبى  6{قػىٍبًلكيمٍ  ًمنٍ  ال ًذينى  عىلىى كيًتبى  كىمى
ـي  ًفٍديىةه  ييًطيقيونىوي  ال ًذينى  كىعىلىى} اآٍليىةً  ىىًذهً  ـى  شىاءى  مىنٍ  فىكىافى  قىاؿى  7{ًمٍسًكْبو  طىعىا  ٍبي   قىاؿى  عىٍنوي  ذىًلكى  فىأىٍجزىأى  ًمٍسًكيننا أىٍطعىمى  شىاءى  كىمىنٍ  صىا

 الل وي  فىأىثٍػبىتى  قىاؿى  فػىٍليىصيٍموي  الش ٍهرى  ًمٍنكيمٍ  شىًهدى  فىمىنٍ  قػىٍولًوً  ًإٔبى  اٍلقيٍرآفي  ًفيوً  أيٍنزًؿى  ال ًذم رىمىضىافى  شىٍهري  اأٍليٍخرىل اآٍليىةى  أىنٍػزىؿى  كىجىل   عىز   الل وى  ًإف  
ـى  كىثػىب تى  كىاٍلميسىاًفرً  لًٍلمىرًيضً  ًفيوً  كىرىخ صى  الص ًحيحً  اٍلميًقيمً  عىلىى ًصيىامىوي  ٍطعىا ًبّبً  اإٍلً ـى  يىٍستىًطيعي  الى  ال ًذم لًٍلكى افً  الصِّيىا فً  فػىهىذى  كىكىانيوا قىاؿى  حىٍوالى
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ا يػىٍعمىلي  ظىل   ًصٍرمىةي  لىوي  يػيقىاؿي  اأٍلىٍنصىارً  ًمنٍ  رىجيبلن  ًإف   ٍبي   قىاؿى  اٍمتػىنػىعيوا نىاميوا فىًإذىا يػىنىاميوا ٓبىٍ  مىا النِّسىاءى  كىيىٍأتيوفى  كىيىٍشرىبيوفى  يىٍأكيليوفى   حىٌب   صىائًمن
ـى  ٍبي   اٍلًعشىاءى  فىصىل ى أىٍىًلوً  ًإٔبى  فىجىاءى  أىٍمسىى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىرىآهي  قىاؿى  صىائًمنا فىأىٍصبىحى  أىٍصبىحى  حىٌب   يىٍشرىبٍ  كىٓبىٍ  يىٍأكيلٍ  فػىلىمٍ  نىا
ا جىهىدى  كىقىدٍ  كىسىل مى  ا جىٍهدن ا جىهىٍدتى  قىدٍ  أىرىاؾى  ٕب  مىا قىاؿى  شىًديدن ا جىٍهدن  ًجٍئتي  ًحْبى  فىًجٍئتي  أىٍمسً  عىًمٍلتي  ًإ٘بِّ  الل وً  رىسيوؿى  يىا قىاؿى  شىًديدن

ا أىٍصبىٍحتي  ًحْبى  كىأىٍصبىٍحتي  فىًنٍمتي  نػىٍفًسي فىأىٍلقىٍيتي  ـى  مىا بػىٍعدى  حير ةو  ًمنٍ  أىكٍ  جىارًيىةو  ًمنٍ  النِّسىاءً  ًمنٍ  أىصىابى  قىدٍ  عيمىري  كىكىافى  قىاؿى  صىاًئمن  كىأىتىى نىا
لىةى  لىكيمٍ  أيًحل  } :كىجىل   عىز   الل وي  فىأىنٍػزىؿى  لىوي  ذىًلكى  فىذىكىرى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   ـً  لىيػٍ  أىٛبُّوا ٍبي  }:قػىٍوًلوً  ًإٔبى  1{ًنسىاًئكيمٍ  ًإٔبى  الر فىثي  الصِّيىا

ـى  ـى  يىزًيدي  كىقىاؿى  2{الل ٍيلً  ًإٔبى  الصِّيىا رىمىضىافى  ًإٔبى  اأٍلىك ؿً  رىبًيعً  ًمنٍ  شىٍهرنا عىشىرى  ًتٍسعىةى  فىصىا
3. 

 كسرايا أصحابو في ىذه المرحلة -صلى اهلل عليو كسلم-ىػ/غزكات النبي

 كقصدىم ،قبلو من ٔبيش أك بنفسو الكفار كسلم عليو اهلل صلى النيب قصد من كقع ما كاتغز بال كا٤برادا/الغزكات قبل غزكة بدر: 
 .4كا٣بندؽ أحد مثل دخل حٌب حلوىا الٍب األماكن إٔب أك ببلدىم إٔب يكوف أف من أعم

ا٤بدينة شهر ربيع األكؿ كشهر ربيع اآلخر كٝبادين كرجب كشعباف،  -صلى اهلل عليو كسلم-كاف أكؿ قدـك النيبغزكة كّداف:  /8
 أكؿ، فكانت غزكة كداف 5كذا القعدة كذا ا٢بجة، ٍب خرج غازيا ُب صفر على رأس اثنٍب عشر شهرا من مقدمو كشهر رمضاف كشواال

 ضمرة بِب فوادع ،قريشا يريد ا٤بدينة مقدمو من شهرا عشر اثِب رأس على صفر ُب ا٤بدينة من خرج كسلم عليو اهلل صلى النيب غزكات
 على استعمل قد افكك: ىشاـ ابن قاؿ قتاؿ، بغّب كرجع 6الضمّبم عمرك بن ٨بشي رئيسهم كادعو ،كنانة من مناة عبد بن بكر بن

كقاؿ ابن عبد الرب ُب كتاب الدرر ُب ا٤بغازم كالسّب: أكؿ غزاة غزاىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم غزكة ، عبادة بن سعد ا٤بدينة
عشرة ليلة خلت من ربيع األكؿ، أقاـ هبا بقية ربيع األكؿ كباقي العاـ   كداف غزاىا بنفسو ُب صفر، كذلك أنو كصل إٔب ا٤بدينة الثنٍب

ادة حٌب بلغ كداف فوادع بِب كلو إٔب صفر من سنة إثنْب من ا٥بجرة، ٍب خرج ُب صفر ا٤بذكور كاستعمل على ا٤بدينة سعد بن عب
  كىي ا٤بسماة بغزكة األبواء. دينة كٓب يلق حربا،ٍب رجع إٔب ا٤ب ضمرة،

 فيها كاف ٤با بذلك ٠بيت قيل ،ميبل كعشركف ثبلثة ا٤بدينة جهة من ا١بحفة كبْب بينها الفرع عمل من قرية األبواءاألَْبواء:/غزكة 7
 أك باألبواء كىو جثامة: بن الصعب حديث ُب كقع ك٥بذا 7ٜبانية أك أمياؿ ستة بينهما متقارباف مكاناف ككداف كاألبواء ،الوباء من

 كىي كداف إٔب انتهى حٌب بنفسو غازيا كسلم عليو اهلل صلى النيب خرج: قاؿ إسحاؽ ابن عن األموم مغازم ُب ككقع بوداف،
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 بن كثّب طريق من الطربا٘ب كُب األبواء، –بنفسو يعِب - كسلم عليو اهلل صلى النيب غزاىا غزكة أكؿ: عقبة بن موسى كقاؿ األبواء،
 ابن حديث من مغازيو ُب األسود أبو كذكر األبواء، النيب مع غزكناىا غزاة أكؿ: قاؿ جده عن أبيو عن عوؼ بن عمرك بن اهلل عبد

 ،بالنبل فَباموا قريش من ٝبعا فلقوا رجبل ستْب ُب ا٢بارث بن عبيدة بعث األبواء إٔب كصل ٤با كسلم عليو اهلل صلى النيب )أف عباس
  .1اهلل( سبيل ُب بسهم رمى من أكؿ ككاف ،بسهم كقاص أيب بن سعد فرمى

َرة: ك /َغْزَكة4  ابن قاؿ ،بينبع ا٢بج منزؿ عند افكىي مك العشّبة، أك العشّب كا٠بو إليو كصلوا الذم ا٤بكاف إٔب نسبة العشّبةاْلُعَشيػْ
 :ىشاـ ابن قاؿ ،أك مائتْب مائة كٟبسْب إليها ُب عدة  كخرج الطريق، إال البلد كبْب بينها كليس ينبع، ببطن ىي :إسحاؽ

 كنانة، من مدِب بِب فيها فوادع ،أيضا قريشا يريد األكٔب ٝبادم إليها كخرج ،2داألس عبد بن سلمة أبا ا٤بدينة فيها على كاستخلف
 بالتجارة الشاـ إٔب مكة من صدرت الٍب قريش عّب ىي الغزاة ىذه ُب ا٤بطلوب أف سعد ابن كذكر ،3كحلفائهم من بِب ضمرة

كذكر ابن بدر،  كقعة كانت ذلك فبسبب ،ليغنمها يتلقاىا كسلم عليو اهلل صلى النيب فخرج رجوعها يَبقبوف ككانوا ،ففاتتهم
إسحػاؽ عن عمار بن ياسر قاؿ: كنت أنا كعلي بن أيب طالب رفيقْب ُب غزكة العشّبة من بطن ينبع فلما نز٥با رسوؿ اهلل صلى اهلل 

ل األكٔب كليإب فقاؿ أبو عمر: فأقاـ هبا بقية ٝباد ،فوادعهمعليو كسلم أقاـ هبا شهرا فصػاّب هبا بِب مدِب كحلفاءىم من بِب ضمرة 
 الن يبُّ  غىزىا كىمٍ  لىوي  فىًقيلى  أىٍرقىمى  ٍبنً  زىٍيدً  جىٍنبً  ًإٔبى  كيٍنتي  ًإٍسحىاؽى  أىيب  ركل عىنٍ ك كادع فيها بِب مدِب كٓب يلق حربا، ك  من ٝبادل اآلخرة،

مٍ  ًقيلى  عىٍشرىةى  ًتٍسعى  قىاؿى  غىٍزكىةو  ًمنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى يػٍرىةي  قىاؿى  أىك ؿى  كىانىتٍ  فىأىيػُّهيمٍ  قػيٍلتي  عىٍشرىةى  سىٍبعى  قىاؿى  مىعىوي  أىٍنتى  غىزىٍكتى  كى  أىكٍ  اٍلعيسى
يػٍري  يػٍري  فػىقىاؿى  لًقىتىادىةى  فىذىكىٍرتي  اٍلعيشى اٍلعيشى

 غزا ما أكؿ العشّبة أف على أرقم بن دزي قوؿ ٰبمل: التْب قاؿ ابن ،الثالثة ىي العشّبة ، كغزكة4
 منها اثنتْب ذكر أرقم بن زيد ففات ىذا فعلى ،افاثنت عليو خفي قد كيكوف ،العشّب: قاؿ معو؟ كأنت أم غزاىا غزكة أكؿ ما ،ىو

  .5لصغره عليو خفي ذلك ككأف ،كبواط األبواء كلعلهما

 قريشا يريد األكؿ ربيع شهر ُب غزا ٍب إسحاؽ: ابن قاؿ ،ينبع بقرب جهينة جباؿ من فهو جبل بواط أماأك بُواط:  واطبَ  / غزكة3
ككاف ُب مائٍب راكب كلواؤه مع  ،6أحدا يلق كٓب كرجع ،بينبع عظيم مشهور جبل: كرضوم ،رىٍضوم ناحية من بواط بلغ حٌب أيضا

 ابن قاؿ ألفاف كٟبسمائة بعّب،سعد بن أيب كقاص، ككاف مقصده أف يعَبض لعّب قريش، ككاف فيو أمية بن خلف كمائة رجل ك 
كقاؿ ابن عبد الرب ُب كتاب الدرر ُب ، 7معاذ بن سعد الواقدم كقاؿ ،مظعوف بن عثماف بن السائب ا٤بدينة على كاستعمل: ىشاـ
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ٍب خرج فيها كاستعمل على ا٤بدينة السائب بن عثماف  ع اآلخر من السنة الثانية للهجرة،ا٤بغازم كالسّب ٍب أقاـ با٤بدينة إٔب شهر ربي
 . 1ٍب رجع إٔب ا٤بدينة كٓب يلق حربا ظعوف حٌب بلغ بواط من ناحية رضول،بن م

ا ُب  اٍلًعٍلمى  نىٍطليبي  كىأىيب  أىنىا خىرىٍجتي  قىاؿى  الص اًمتً  ٍبنً  عيبىادىةى  ٍبنً  اٍلوىلًيدً  ٍبنً  عيبىادىةى  عىنٍ ركل مسلم   أىفٍ  قػىٍبلى  اأٍلىٍنصىارً  ًمنٍ  ا٢بٍىيِّ  ىىذى
نىا ٍبي   يػىٍهًلكيوا... نىا حىٌب   مىضىيػٍ  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  مىعى  ...ًسٍرنىا بًوً  ميٍشتىًمبلن  كىاًحدو  ثػىٍوبو  ُب  ييصىلِّي كىىيوى  مىٍسًجًدهً  ُب  الل وً  عىٍبدً  ٍبنى  جىاًبرى  أىتػىيػٍ

ارىتٍ  كىالس بػٍعىةي  كىالسِّت ةي  ا٣بٍىٍمسىةي  ًمن ا يػىٍعقيبيوي  الن اًضحي  كىكىافى  ا١بٍيهىًِب   عىٍمروك ٍبنى  اٍلمىٍجًدم   يىٍطليبي  كىىيوى  بػيوىاطو  بىٍطنً  غىٍزكىةً  ُب  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي   فىدى
وي  لىوي  نىاًضحو  عىلىى اأٍلىٍنصىارً  ًمنٍ  رىجيلو  عيٍقبىةي   صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  الل وي  لىعىنىكى  شىأٍ  لىوي  فػىقىاؿى  التػ لىدُّفً  بػىٍعضى  عىلىٍيوً  فػىتػىلىد فى  بػىعىثىوي  ٍبي   فػىرىًكبىوي  فىأىنىاخى
ا مىنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  ًعني  ىىذى نىا فىبلى  عىٍنوي  اٍنزًؿٍ  قىاؿى  الل وً  رىسيوؿى  يىا أىنىا قىاؿى  بىًعّبىهي  البل  بػٍ  عىلىى تىٍدعيوا كىالى  أىنٍػفيًسكيمٍ  عىلىى تىٍدعيوا الى  ٗبىٍلعيوفو  تىٍصحى

دًكيمٍ   .2لىكيمٍ  فػىيىٍستىًجيبي  عىطىاءه  ًفيهىا ييٍسأىؿي  سىاعىةن  الل وً  ًمنٍ  تػيوىاًفقيوا الى  أىٍموىاًلكيمٍ  عىلىى تىٍدعيوا كىالى  أىٍكالى

 الفهرم جابر بن كرز أغار حٌب ليإب إال يقم ٓب ا٤بدينة يعِب من غزكة بواط، إٔب رجع ك٤با: إسحاؽ ابن قاؿ: األكلى بدرة / غزك 5
 بدر ىي كىذه ،جابر بن كرز فقاتلو ،بدر ناحية من سفىراف بلغ حٌب طلبو ُب كسلم عليو اهلل صلى النيب فخرج ،ا٤بدينة سرح على

  .3األكٔب

 اا/السرايا قبل غزكة بدر

 من قطعة كىي ،ذىاهبا ٚبفى ألهنا بذلك ٠بيت كقيل ،بالنهار ٚبرج الٍب كالسارية ،بالليل ٚبرج الٍب ىي ةيٌ رً الس   /تعريف السرية:8
 ،جيشا ٠بي الثما٭بائة على زاد فإف ،منسر لو يقاؿ ٟبسمائة على زاد فما ،ٟبسمائة إٔب مائة من كىي إليو كتعود منو ٚبرج ا١بيش

 من افَبؽ كما ،العظيم ا١بيش كا٣بميس ،جرار فجيش زاد فإف ،جحفبل يسمى آالؼ أربعة على زاد فإف ،ىبطة يسمى بينهما كما
 اجتمع ما كالكتيبة ،ٝبرة ٠بى زاد فإف ،مقنب ثبلٜبائة ٔبكإ ،عصبة كاألربعوف ،حفّبة تسمى بعدىا فما فالعشرة ،بعثا يسمى السرية

 .4ينتشر كٓب

حد األ ُب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو ىاعقدكانت راية ٞبزة أكؿ راية   :بن إسحاؽا قاؿ: /سرية حمزة بن عبد المطلب7
ُب مقامو ذلك ٞبزة بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم إٔب سيف  -صلى اهلل عليو كسلم–كبعث رسوؿ اهلل :بن إسحاؽا قاؿ, من ا٤بسلمْب

راكبا من ا٤بهاجرين ليس فيو من األنصار أحد، فلقي أبا جهل بن ىشاـ بذلك الساحل ُب  ثبلثْبالبحر من ناحية العيص ُب 
بن عمرك ا١بهِب، ككاف موادعا للفريقْب ٝبيعا، فانصرؼ بعض القـو عن بعض كٓب  ٦بدم بينهم فحجزٜبائة راكب من أىل مكة، ثبل
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 عّب ليعَبضوا ككانوا, األكٔب السنة من رمضاف شهر ُب كذلك, ٞبزة حليف مرثد أبو رايتو حامل ككاف: قالوا ،1يكن بينهم قتاؿ
 . 2كثّب ٝبع ُب جهل أبا فلقوا, قريش

ن عبد ا٤بطلب بن عبد عبيدة بن ا٢بارث ب -صلى اهلل عليو كسلم-قاؿ ابن إسحاؽ:كبعث رسوؿ اهلل/سرية عبيدة بن الحارث: 4
رٌة  مناؼ بن قصي

ي
ُب ستْب أك ٜبانْب راكبا من ا٤بهاجرين، ليس فيهم من األنصار أحد، فسار حٌب بلغ ماءن با٢بجاز بأسفل ثىنية ا٤ب

ما من قريش، عليهم ًعكرمة بن أيب جهل، فلم يكن بينهم قتاؿ، ٍب انصرؼ القـو عن القـو كللمسلمْب حامية، فلقي هبا ٝبعا عظي
از٘ب حليف بِب نوفل بن عبد كفٌر من ا٤بشركْب إٔب ا٤بسلمْب ا٤بقداد بن عمرك البهرا٘ب حليف بِب زىرة، كعيتبة بن غزكاف بن جابر ا٤ب

 .3زة معا، كقاؿ الواقدم كانت سرية ٞبزة ُب رمضاف كبعدىا سرية عبيدة ُب شواؿككاف بعثو كبعث ٞبككانا مسلمْب،  مناؼ

 ُب ذلك كقوع كاتفق, فقاتلوىم الشاـ من بتجارة راجعْب قريش من ناسا لقوا معو كمن كرد أنو/سرية عبد اهلل بن جحش: 3
 ا٢بضرمي بن اهلل عبد قتل ك٩بن, غنم ماؿ كأكؿ اإلسبلـ ُب كقع قتل أكؿ ككاف, معهم كاف الذم كأخذكا كأسركا منهم فقتلوا, رجب
ـى  لىم ا: قىاؿى  كىق اصو  أىيب  ٍبنً  سىٍعدً  عىنٍ ، 4ببدر القتاؿ على قريشا جهل أبو بو حرض الذم ا٢بضرمي بن عمرك أخو  صلى اهللً  رىسيوؿي  قىًد
ًدينىةى  كسلم عليو اهلل نىةي  جىاءىتٍ  اٍلمى يػٍ  ييٍسًلميوا، كىٓبىٍ  ٥بىيمٍ  فىأىٍكثىقى  كىتىٍأمىنػىنىا، نىٍأمىنىكى  حىٌب   لىنىا فىأىٍكًثقٍ  أىٍظهيرًنىا، بػىٍْبى  نػىزىٍلتى  قىدٍ  ًإن ك: فػىقىالىتٍ  جيهى

نٍ  ًإٔبى  ًكنىانىةى  ًمنٍ  حىي   عىلىى نيًغّبى  أىفٍ  كىأىمىرىنىا ًمئىةن، نىكيوفي  كىالى  رىجىبو  ُب  كسلم عليو اهلل صلى اهللً  رىسيوؿي  فػىبػىعىثػىنىا نىةى، بً جى يػٍ  فىأىغىٍرنىا: قىاؿى  جيهى
انيوا عىلىٍيًهمٍ  ًثّبنا، كىكى ٍأنىا كى نىةى  ًإٔبى  فػىلىجى يػٍ نػىعيونىا جيهى ؟ الش ٍهرً  ُب  تػيقىاتًليوفى  ًٓبى : كىقىاليوا فىمى نىا مىنٍ  نػيقىاًتلي  ًإ٭ب ىا: فػىقيٍلنىا ا٢بٍىرىاـً ـً  اٍلبػىلىدً  ًمنى  أىٍخرىجى  ُب  ا٢بٍىرىا
، الش ٍهرً   ىىاىينىا، نيًقيمي  بىلٍ  الى :قػىٍوـه  كىقىاؿى  فػىنيٍخربيهي، كسلم عليو اهلل صلى اهللً  رىسيوؿى  نىٍأٌب : فػىقىاليوا تػىرىٍكفى؟ مىا: لًبػىٍعضو  بػىٍعضينىا فػىقىاؿى  ا٢بٍىرىاـً
ًذهً  قػيرىٍيشو  ًعّبى  نىٍأٌب  بىلٍ  الى : مىًعي أينىاسو  ُب  أىنىا كىقػيٍلتي  ٍيئنا أىخىذى  مىنٍ : ذىاؾى  ًإذٍ  اٍلفىٍيءي  كىكىافى  اٍلًعًّب، ًإٔبى  فىاٍنطىلىٍقنىا فػىنيًصيبػيهىا، ىى  لىوي، فػىهيوى  شى

ابػينىا كىاٍنطىلىقى  اٍلًعًّب، ًإٔبى  فىاٍنطىلىٍقنىا ، فىأىٍخبػىريكهي  كسلم عليو اهلل صلى الن يبِّ  ًإٔبى  أىٍصحى ـى  ا٣بٍىبػىرى ٍبتيمٍ : فػىقىاؿى  وي،كىكىٍجهي  لىٍونيوي  ٧بيٍمىرًّا غىٍضبىافى  فػىقىا  ًمنٍ  ذىىى
يعنا ًعٍنًدم  كىاٍلعىطىًش، ا١بٍيوعً  عىلىى أىٍصبػىريكيمٍ  ًٖبىٍّبًكيمٍ  لىٍيسى  رىجيبلن  عىلىٍيكيمٍ  ألىبٍػعىثىن   اٍلفيٍرقىةي، قػىبػٍلىكيمى  كىافى  مىنٍ  أىٍىلىكى  ًإ٭ب ىا ميتػىفىرًِّقْبى؟ كىًجٍئتيمٍ  ٝبًى
نىا فػىبػىعىثى   .5اإًلٍسبلىـً  ُب  أىًمّبو  أىك ؿى  فىكىافى  األىسىًدم ، جىٍحشو  ٍبنى  اهللً  عىٍبدى  عىلىيػٍ

 غزكة بدر الكبرلااا/

 /تعريف بمكاف المعركة كسببها8

                                                           
1
 359، ص2ابن كثّب:السّبة النبوية، ج - 

2
 327، ص7، جا٤بصدر السابقابن حجر العسقبل٘ب: -

3
 357،359-356، ص2كثّب:السّبة النبوية، جابن   - 

4
 327، ص7ح البارم بشرح صحيح البخارم، جابن حجر العسقبل٘ب:فت - 

5
 [352/ 14ج] ،شيبة أيب ابن مصنف - 
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, ا٢بارث بن بدر كيقاؿ, نز٥با كاف كنانة بن النضر بن ٨بلد بن بدر إٔب نسبت مشهورة قرية ىي بدر*/تعريف بمكاف المعركة: 
 أك الستدارُتا بذلك ٠بيت, هبا الٍب البئر اسم بدر كيقاؿ ,غفار بِب شيوخ من كاحد غّب عن كلو ذلك إنكار الواقدم كحكى
 من كغّبىا عليها علم ىو كإ٭با, بدر لو يقاؿ قط أحد ملكها كما كمنازلنا مأكانا ىي إ٭باقالوا:ك , فيها يرل البدر فكاف مائها لصفاء
 .1الببلد

ُب  الشاـصخر بن حرب، مقببل من  سفياف أيب، ٠بع ب-صلى اهلل عليو كسلم-رسوؿ اهلل أفٍب : إسحاؽ ابن قاؿ:/سبب الغزكة*
 اهلل صلى النيب فندب ،2العاص بن كعمرك نوفل بن ٨برمة منهم أك أربعوف، جبلر وف ثبلث هافيعّب لقريش عظيمة فيها أمواؿ ك٘بارة، ك 

 ضمضم فأرسل ،بقصدىم أصحابو استنفر كسلم عليو اهلل صلى النيب أف فبلغو األخبار يتجسس سفياف أبو ككاف ،إليهم كسلم عليو
 راكب ألف ُب فخرجوا ،ضمضم فاستنفرىم ا٤بسلمْب كٰبذرىم أموا٥بم ٢بفظ اجمليء على ٰبرضهم ٗبكة قريش إٔب الغفارم عمرك بن

 يلقى من إٔب سلأر  أمن فلما ،ا٤بسلمْب فات حٌب السّب ُب كجد الساحل طريق فأخذ سفياف أيب حذر كاشتد ،فرس مائة كمعهم
 .3بدر كقعة من كاف ما فكاف ،ذلك من جهل أبو فامتنع ،بالرجوع يأمرىم قريشا

 /تعداد الجيشين كعدتهم7

ثىًِب عيمىري ٍبني ا٣بٍىط اًب رىًضيى الل وي عىٍنوي قىاؿى لىم ا كىافى يػىٍوـي :*/عدد جيش المسلمين بىٍدرو قىاؿى نىظىرى ركل اإلماـ أٞبد عن اٍبن عىب اسو حىد 
ثي ًمائىةو كىنػىيِّفه كىنىظىرى ًإٔبى اٍلميٍشرًًكْبى   .4فىًإذىا ىيٍم أىٍلفه كىزًيىادىةه  الن يبُّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ًإٔبى أىٍصحىابًًو كىىيٍم ثىبلى

جعلهم أكثر من ثبلثة مائة، كُب ُب حديث ابن عباس ُب مسند اإلماـ أٞبد ٓب ٰبدد عدد جيش ا٤بسلمْب يـو بدر، لكنو 
 ركل أبو داكد عىٍن عىٍبًد الل ًو ٍبًن عىٍمروك أىف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى خىرىجى يػىٍوـى بىٍدرو ُب ، أيب داككد ضبطهم بثبلٜبائة كٟبسة عشر

ًث ًمائىةو كىٟبىٍسىةى عىشىرى فػىقىاؿى رىسيوؿي الل ًو  ٍلهيٍم الل هيم  ًإنػ هيٍم عيرىاةه فىاٍكسيهيٍم الل هي ثىبلى م  ًإنػ هيٍم صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى الل هيم  ًإنػ هيٍم حيفىاةه فىاٞبًٍ
 .5 كىقىٍد رىجىعى ٔبىمىلو أىٍك ٝبىىلىٍْبً كىاٍكتىسىٍوا كىشىًبعيواًجيىاعه فىأىٍشًبٍعهيٍم فػىفىتىحى الل وي لىوي يػىٍوـى بىٍدرو فىانٍػقىلىبيوا ًحْبى انٍػقىلىبيوا كىمىا ًمنػٍهيٍم رىجيله ًإال  

 من عارين ككانوا, منهم القليل إال مشاة كانوا كٓب ٱبرجوا على أًب االستعداد، ألهنم خرجوا من أجل العّب كليس القتاؿ،
 سفياف أيب تلقي إٔب الناس ندب كسلم عليو اهلل صلى النيب أف ذلك ُب كالسبب ،ذلك من العكس على ا٤بشركوف ككاف السبلح

                                                           
 333، ص7ا٤بصدر نفسو، ج- 1

 381، ص2ابن كثّب:السّبة النبوية، ج-2
 329ص، 7بشرح صحيح البخارم، ج ح البارمابن حجر العسقبل٘ب:فت - 3
 213مسند اإلماـ أٞبد، كتاب:مسند العشرة ا٤ببشرين با١بنة، باب:أكؿ مسند عمر با٣بطاب، رقم:-4

5
 2367سنن أبو داكد، كتاب:ا١بهاد، باب: ُب نفل السرية ٚبرج من العسكر،رقم: - 
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 يأخذكا كٓب ،القليل إال منهم معو ٯبز فلم قتاؿ يقع أنو األنصار أكثر يظن فلم قليبل معو من ككاف ،قريش أمواؿ من معو ما ألخذ
 .1أموا٥بم عن ذابْب مستعدين خرجوا فإهنم ا٤بشركْب ٖببلؼ ،ينبغي كما االستعداد أىبة

ا٣بٍىط اًب رىًضيى الل وي عىٍنوي قىاؿى لىم ا كىافى يػىٍوـي بىٍدرو قىاؿى نىظىرى الن يبُّ  عيمىر ٍبنركل اإلماـ أٞبد عن قريش:المشركين من */عدد جيش 
ثي ًمائىةو كىنػىيِّفه كىنىظىرى ًإٔبى اٍلميٍشرًًكْبى فىًإذىا ىي  ككاف ُب النفّب أبو جهل كعتبة ، 2فه كىزًيىادىةه ٍم أىلٍ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ًإٔبى أىٍصحىابًًو كىىيٍم ثىبلى

، معهم سبعمائة بعّب  كامل عددىم كعدُتم كسبلحهمأموا٥بم ُب عن ذابْب مستعدين بن ربيعة كغّبٮبا من رؤساء قريش، خرجوا
 .3كمائة فرس

 لها المادم كالمعنوم مكاف المعركة كاالستعداد-صلى اهلل عليو كسلم-/اختيار النبي4

ُب أصحابو،  ُب لياؿ مضت من شهر رمضاف-صلى اهلل عليو كسلم-قاؿ ابن إسحاؽ:كخرج رسوؿ اهلل مكاف المعركة: */اختيار
، 4كاستعمل ابن أـ مكتـو على الصبلة بالناس، كرٌد أبا لبابة من الركحاء كاستعملو على ا٤بدينة، كدفع اللواء إٔب مصعب بن عمّب

ىم ليمنعوا عّبىم، فاستشار الناس كأخربىم عن قريش، فتكلم أبو بكر ٍب عمر، ٍب كسلك طريقا معتدلة، ك٠بع خرب قريش كمسّب 
، فقاؿ:لو سرت 6بقي يردد أشّبكا علي أيها الناس، حٌب تكلم سعد بن معاذ -صلى اهلل عليو كسلم-، كلكن النيب5ا٤بقداد بن عمرك

، كنزلوا 8وا راكية لقريش هبا فسألوىم خرب قريش فأخربكىم، فانطلقوا حٌب نزلوا بدرا، كأصاب7بنا حٌب تبلغ برؾ الغماد لسرنا معك
فقاؿ:امض بالناس حٌب نأٌب أدٗب ماء من القـو فننزلو،  -صلى اهلل عليو كسلم–أدٗب ماء بدر، فأشار ا٢بباب بن ا٤بنذر على النيب 

لقد -صلى اهلل عليو كسلم–اؿ رسوؿ اهلل ٍب نغور ما كراءه، ٍب نبِب عليو حوضا فنملؤه ماء، ٍب نقاتل القـو فنشرب كال يشربوف، فق
 .9أشرت بالرأم

على مشورة أصحابو، ُب مسّبه إٔب بدر عدة مرات، أحيانا يطلبها كأحيانا يبادركف  -صلى اهلل عليو كسلم-لقد اعتمد النيب 
صلى اهلل –هبا، فكاف يشركهم ُب الرأم كيعمل ٗبا يشّبكف بو، فكاف النصر نتيجة جملموع اآلراء الٍب تباد٥با الصحابة مع رسوؿ اهلل 

 شورة ٥بم ُب كثّب من األمور أك جلها.، ككاف كثّب ا٤ب-عليو كسم

                                                           
1
 333، ص7ح البارم بشرح صحيح البخارم، جابن حجر العسقبل٘ب:فت - 

2
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3
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4
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قاؿ ُب النهاية: ، 1ركل الَبمذم عىٍن عىٍبًد الر ٍٞبىًن ٍبًن عىٍوؼو قىاؿى عىب أىنىا الن يبُّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى بًبىٍدرو لىٍيبلن : */تسوية الصفوؼ ليال
ل الصفوؼ كأقاـ كبل منا مقاما يصلح لو ُب الليل ليكوف على طبقو أم رتبتهم ُب مواضعهم كىيأُتم للحرب ببدر ليبل، يعِب سو 

خطة للقتاؿ جديدة كمبتكرة، تتماشى مع ا٤بكاف الذم اختاره لتدار فيو  -صلى اهلل عليو كسلم–كضع النيب ، ك ككفقو ُب النهار
 ا٤بعركة، كفاجأ العدك هبذه ا٣بطة، إذ كانوا يقاتلوف كفق خطة الكر كالفر كليس الصفوؼ.

ثػينىا أىٍنشىأى  ٍبي  ...كىاٍلمىًدينىةً  مىك ةى  بػىٍْبى  عيمىرى  مىعى  كين ا قىاؿى  مىاًلكو  ٍبنً  أىنىسً  ركل مسلم عىنٍ : رفع معنويات جيش المسلمين*/  أىٍىلً  عىنٍ  ٰبيىدِّ
ا يػىقيوؿي  بًاأٍلىٍمسً  بىٍدرو  أىٍىلً  مىصىارًعى  ييرًينىا كىافى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  ًإف   فػىقىاؿى  بىٍدرو  فو  مىٍصرىعي  ىىذى ا فيبلى  قىاؿى  الل وي  شىاءى  ًإفٍ  غىدن

كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  حىد   ال ًٍب  ا٢بٍيديكدى  أىٍخطىئيوا مىا بًا٢بٍىقِّ  بػىعىثىوي  ال ًذم فػىوى  عيمىري  فػىقىاؿى 
د ، كأسلوب التبشّب بالنصر، كٙبدي2

 مصارع ا٤بشركْب ُب ميداف ا٤بعركة، رفع بو من معنويات ا٤بقاتلْب، كجعلهم يقاتلوف موقنْب النصر، فكاف ٥بم ذلك. 

، -صلى اهلل عليو كسلم–لقد نقل القرآف الكرٙب تصويرا دقيقا للنيب : في الدعاء يـو بدر -صلى اهلل عليو كسلم-/إلحاح النبي*
ًإٍذ تىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍم فىاٍستىجىابى لىكيٍم أى٘بِّ }:شديد، طلبا للعوف كالنصر، كذلك ُب قػىٍوًؿ الل ًو تػىعىأبى  كىو يلجأ إٔب ربو متضرعا ُب إ٢باح

ًة ميٍرًدًفْبى  ًئكى ًدُّكيٍم بًأىٍلفو ًمٍن اٍلمىبلى ُب الدعاء،  -صلى اهلل عليو كسلم-، كما ركت كتب السنة من جهتها كيف كاف اجتهاد النيب3{٩بي
 ًإٔبى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  نىظىرى  بىٍدرو  يػىٍوـي  كىافى  لىم ا قىاؿى  ا٣بٍىط ابً  ٍبن عيمىر بأف النصر من عنده، ركل مسلم عن كثقتو

ابيوي  أىٍلفه  كىىيمٍ  اٍلميٍشرًًكْبى  ثي  كىأىٍصحى لىةى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  نىيبُّ  فىاٍستػىٍقبىلى  رىجيبلن  عىشىرى  كىًتٍسعىةى  ًمائىةو  ثىبلى ٍيوً  مىد   ٍبي   اٍلًقبػٍ  يػىٍهًتفي  فىجىعىلى  يىدى
زٍ  الل هيم   ًبرىبِّوً  ًذهً  تػيٍهًلكٍ  ًإفٍ  الل هيم   كىعىٍدتىًِب  مىا آتً  الل هيم   كىعىٍدتىًِب  مىا ٕب  أى٪بًٍ ـً  أىٍىلً  ًمنٍ  اٍلًعصىابىةى  ىى ٍسبلى ا اأٍلىٍرضً  ُب  تػيٍعبىدٍ  الى  اإٍلً  زىاؿى  فىمى

ٍيوً  مىادًّا ًبرىبِّوً  يػىٍهًتفي  لىةً  ميٍستػىٍقًبلى  يىدى  كىرىائًوً  ًمنٍ  اٍلتػىزىمىوي  ٍبي   مىٍنًكبػىٍيوً  عىلىى فىأىٍلقىاهي  رًدىاءىهي  فىأىخىذى  بىٍكرو  أىبيو فىأىتىاهي  مىٍنًكبػىٍيوً  عىنٍ  رًدىاؤيهي  سىقىطى  حىٌب   اٍلًقبػٍ
تيكى  كىفىاؾى  الل وً  نىيب   يىا كىقىاؿى  يػيٍنًجزي  فىًإن وي  رىب كى  مينىاشىدى  أى٘بِّ  لىكيمٍ  فىاٍستىجىابى  رىب كيمٍ  تىٍستىًغيثيوفى  ًإذٍ }:كىجىل   عىز   الل وي  فىأىنٍػزىؿى  كىعىدىؾى  مىا لىكى  سى

ًدُّكيمٍ  ةً  ًمنٍ  بًأىٍلفو  ٩بي ًئكى ةً  الل وي  فىأىمىد هي  4{ميٍرًدًفْبى  اٍلمىبلى ًئكى  . 5بًاٍلمىبلى
 بدر تأييد اهلل تعالى المسلمين يـو /3

: كرد ُب القرآف تثبيت قلوب ا٤بسلمْب بالنـو ليذىب عنهم ا٣بوؼ، كتثبيت أقدامهم ُب األرض با٤بطر، */تثبيتهم بالنـو كالغيث
ًمٍنوي كىيػينػىزِّؿي عىلىٍيكيٍم ًمٍن الس مىاًء مىاءن لًييطىهِّرىكيٍم ًبًو كىييٍذًىبى عىٍنكيٍم باإلضافة إٔب تثبيت ا٤ببلئكة، قاؿ تعأب:}ًإٍذ يػيغىشِّيكيٍم النػُّعىاسى أىمىنىةن 

ًة أى٘بِّ  ًئكى ـى ًإٍذ ييوًحي رىبُّكى ًإٔبى اٍلمىبلى ا نيوا سىأيٍلًقي ُب قػيليوًب  مىعىكيٍم فػىثىبِّتيوا ال ًذينى آمى رًٍجزى الش ٍيطىاًف كىلًيػىٍرًبطى عىلىى قػيليوًبكيٍم كىيػيثىبِّتى بًًو اأٍلىٍقدى
لل وى كىرىسيولىوي كىمىٍن ييشىاًقٍق الل وى كىرىسيولىوي فىًإف  الل وى ال ًذينى كىفىريكا الرٍُّعبى فىاٍضرًبيوا فػىٍوؽى اأٍلىٍعنىاًؽ كىاٍضرًبيوا ًمنػٍهيٍم كيل  بػىنىافو ذىًلكى بًأىنػ هيٍم شىاقُّوا ا

 يد من اهلل كاف ٔبنود رأكىا أك ٓب يركىا، أما النصر ُب النهاية فكلو من اهلل.، كىذا التأي6شىًديدي اٍلًعقىاًب{

                                                           
 1611الَبمذم: كتاب:ا١بهاد عن رسوؿ اهلل، باب:ما جاء ُب الصف كالتعبئة عند القتاؿ، رقم:سنن - 1
 5121من ا١بنة أك النار عليو، رقم: صحيح مسلم: كتاب:ا١بنة كصفة نعيمها كأىلها، باب:عرض مقعد ا٤بيت--2

 12-9سورة األنفاؿ، اآليات:-3
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5
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ًإٍذ تىٍستىًغيثيوفى رىب كيٍم }كرد تأييد ا٤بسلمْب يـو بدر ُب القرآف كالسنة، أما ُب القرآف فورد ُب قولو تعأب : */تأييدىم بالمالئكة
دُّكيٍم بًأىٍلفو ًمنٍ  ًة ميٍرًدًفْبى  فىاٍستىجىابى لىكيٍم أى٘بِّ ٩بًي ًئكى ثىًِب  زيمىٍيلو  أىبيو أما ُب السنة فقد ُب صحيح مسلم قىاؿى ، 1{اٍلمىبلى  قىاؿى  عىب اسو  اٍبني  فىحىد 

نىمىا عى  ًإذٍ  أىمىامىوي  اٍلميٍشرًًكْبى  ًمنٍ  رىجيلو  أىثىرً  ُب  يىٍشتىدُّ  يػىٍومىًئذو  اٍلميٍسًلًمْبى  ًمنٍ  رىجيله  بػىيػٍ ـٍ  يػىقيوؿي  اٍلفىاًرسً  كىصىٍوتى  فػىٍوقىوي  بًالس ٍوطً  ضىٍربىةن  ٠بًى  أىٍقًد
يػٍزيكـي   فىجىاءى  أىٍٝبىعي  ذىًلكى  فىاٍخضىر   الس ٍوطً  كىضىٍربىةً  كىٍجهيوي  كىشيق   أىنٍػفيوي  خيًطمى  قىدٍ  ىيوى  فىًإذىا إًلىٍيوً  فػىنىظىرى  ميٍستػىٍلًقينا فىخىر   أىمىامىوي  اٍلميٍشرًؾً  ًإٔبى  فػىنىظىرى  حى

دً  ًمنٍ  ذىًلكى  صىدىٍقتى  فػىقىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  ًبذىًلكى  فىحىد ثى  اأٍلىٍنصىارًمُّ   كىأىسىريكا سىٍبًعْبى  يػىٍومىًئذو  فػىقىتػىليوا الث الًثىةً  الس مىاءً  مىدى
سىٍبًعْبى 

 اهلل فأنزؿ (،ا٤بشركْب ٲبد جابر بن كرز أف بدر يـو بلغهم ا٤بسلمْب أف) الشعيب عن صحيح بسند حاًب أيب ابن ركل، 2
د كيمٍ  أىفٍ  يىٍكًفيىكيمٍ  أىلىنٍ }:تعأب ثىةً  رىبُّكيمٍ  ٲبًي ؼو  بًثىبلى ًئكىةً  ًمنى  آالى  ا٤بسلمْب ٲبد كٓب ا٤بشركْب كرز ٲبد قاؿ ،3({124)مينػٍزىًلْبى  اٍلمىبلى

 اهلل أمد) قاؿ أنس بن الربيع كعن (،ا٤ببلئكة من آالؼ ٖبمسة ا٤بسلمْب اهلل أمد) قاؿ قتادة عن سعيد طريق كمن ،با٣بمسة
 .4كاألنفاؿ عمراف آؿ بْب بذلك ٝبع ككأنو (آالؼ ٟبسة فصاركا زادىم ٍب آالؼ ثبلثة فصاركا زادىم ٍب ،بألف بدر يـو ا٤بسلمْب

 نتائج المعركة:/5

 خسائر المشركين من قريش*/

ا٣بٍىط اًب رىًضيى الل وي عىٍنوي قىاؿى لىم ا كىافى يػىٍوـي بىٍدرو... فػىلىم ا كىافى يػىٍوميًئذو كىاٍلتػىقىٍوا  عيمىر ٍبنركل اإلماـ أٞبد: عن /عدد القتلى كاألسرل:-
بػٍعيوفى رىجيبلن  بػٍعيوفى رىجيبلن كىأيًسرى ًمنػٍهيٍم سى ىذه األمة أبو جهل ككاف زعيم ا٤بشركْب كفرعوف ، 5فػىهىزىـى الل وي عىز  كىجىل  اٍلميٍشرًًكْبى فػىقيًتلى ًمنػٍهيٍم سى

 لعنو اهلل قتل ُب تسعة كستْب رجبل من ا٤بشركْب، كأسر عقبة بن أيب معيط فقتل صربا فوَب ذلك سبعْب قتيبل.

ًدينىةً  مىك ةى  بػىٍْبى  عيمىرى  مىعى  كين ا قىاؿى  مىاًلكو  ٍبنً  أىنىسً  ركل مسلم عىنٍ :لى المشركين في بدرتدفن ق/- ثػينىا أىٍنشىأى  ٍبي  ...كىاٍلمى  أىٍىلً  عىنٍ  ٰبيىدِّ
ا يػىقيوؿي  بًاأٍلىٍمسً  بىٍدرو  أىٍىلً  مىصىارًعى  ييرًينىا كىافى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  ًإف   فػىقىاؿى  بىٍدرو  فو  مىٍصرىعي  ىىذى ا فيبلى  قىاؿى  الل وي  شىاءى  ًإفٍ  غىدن

 بػىٍعضو  عىلىى بػىٍعضيهيمٍ  بًٍئرو  ُب  فىجيًعليوا قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  حىد   ال ًٍب  ا٢بٍيديكدى  أىٍخطىئيوا مىا بًا٢بٍىقِّ  بػىعىثىوي  ال ًذم فػىوى  عيمىري  فػىقىاؿى 
فى  يىا فػىقىاؿى  إًلىٍيًهمٍ  انٍػتػىهىى حىٌب   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فىاٍنطىلىقى  فو  ٍبنى  فيبلى فى  كىيىا فيبلى فو  ٍبنى  فيبلى  الل وي  كىعىدىكيمٍ  مىا كىجىٍدًبيٍ  ىىلٍ  فيبلى
ا بًأى٠ٍبىعى  أىنٍػتيمٍ  مىا قىاؿى  ًفيهىا أىٍركىاحى  الى  أىٍجسىادنا تيكىلِّمي  كىٍيفى  الل وً  رىسيوؿى  يىا عيمىري  قىاؿى  حىقًّا الل وي  كىعىدى٘ب  مىا كىجىٍدتي  قىدٍ  فىًإ٘بِّ  حىقًّا كىرىسيوليوي   ًلمى

ٍيئنا عىلىي   يػىريدُّكا أىفٍ  يىٍستىًطيعيوفى  الى  أىنػ هيمٍ  غىيػٍرى  ًمنػٍهيمٍ  أىقيوؿي   .6شى

 يـو بدر همغنائمخسائر المسلمين ك */
                                                           

 11-9سورة األنفاؿ، اآليات:-1
2
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3
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5
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 .1بدر اثنتا عشر شهيدا، ذكر أىل السّب أ٠باءىم بالتفصيل قتل من ا٤بسلمْب يـو/الخسائر:-

ثً  ركل أبو:/غنائم المسلمين من األمواؿ-  داكد عىٍن عىٍبًد الل ًو ٍبًن عىٍمروك أىف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى خىرىجى يػىٍوـى بىٍدرو ُب ثىبلى
ٍلهيمٍ  لل هيم  ًإنػ هيٍم عيرىاةه فىاٍكسيهيٍم الل هيم  ًإنػ هيٍم ًجيىاعه  اًمائىةو كىٟبىٍسىةى عىشىرى فػىقىاؿى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى الل هيم  ًإنػ هيٍم حيفىاةه فىاٞبًٍ

هيٍم رىجيله ًإال  كىقىٍد رىجىعى  ٔبىمىلو أىٍك ٝبىىلىٍْبً كىاٍكتىسىٍوا كىشىًبعيوا فىأىٍشًبٍعهيٍم فػىفىتىحى الل وي لىوي يػىٍوـى بىٍدرو فىانٍػقىلىبيوا ًحْبى انٍػقىلىبيوا كىمىا ًمنػٍ
2. 

 شركين يـو بدر/أسرل الم-

عىٍن ٧بيىم ًد ٍبًن جيبػىٍّبً ٍبًن ميٍطًعمو عىٍن أىبًيًو أىف  الن يب  صىل ى الل وي  البخارمركل : من أسرل بدر -صلى اهلل عليو كسلم-موقف النبي/.
ًء الن تػٍ  ل مىًِب ُب ىىؤيالى يًّا ٍبي  كى ُبى لىتػىرىٍكتػيهيٍم لىوي عىلىٍيًو كىسىل مى قىاؿى ُب أيسىارىل بىٍدرو لىٍو كىافى اٍلميٍطًعمي ٍبني عىًدم  حى

اهلل عليو  صلى-، فمراد النيب3
 .4قبل كقعة بدر كلو بضع كتسعوف سنةهم لو بغّب فداء، كمات ا٤بطعم بن عدم ليَبكت -كسلم

فػىهىزىـى الل وي عىز  كىجىل   ...ا٣بٍىط اًب رىًضيى الل وي عىٍنوي قىاؿى لىم ا كىافى يػىٍوـي بىٍدرو  عيمىر ٍبنركل اإلماـ أٞبد عن : موقف الصحابة من األسرل/.
بػٍعيوفى رىجيبلن فىاٍستىشىارى رىسيوؿي الل ًو صىل ى ال بػٍعيوفى رىجيبلن كىأيًسرى ًمنػٍهيٍم سى ل وي عىلىٍيًو كىسىل مى أىبىا بىٍكرو كىعىًليًّا كىعيمىرى رىًضيى اٍلميٍشرًًكْبى فػىقيًتلى ًمنػٍهيٍم سى

ٍخوىافي فىًإ٘بِّ أىرىل أىٍف تىٍأخي الل وي عىنػٍهيٍم فػىقىاؿى أىبيو بىكٍ  ًء بػىنيو اٍلعىمِّ كىاٍلعىًشّبىةي كىاإٍلً هيٍم اٍلًفٍديىةى فػىيىكيوفي مىا رو رىًضيى الل وي عىٍنوي يىا نىيب  الل ًو ىىؤيالى ذى ًمنػٍ
ا فػىقىاؿى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى أىخىٍذنىا ًمنػٍهيٍم قػيو ةن لىنىا عىلىى اٍلكيف اًر كىعىسىى الل وي أىٍف يػىٍهًديػىهيٍم فػىيىكي  مىا تػىرىل يىا اٍبنى  ونيوفى لىنىا عىضيدن

نىًِب  فو قىرًيبنا ًلعيمىرى فى ا٣بٍىط اًب قىاؿى قػيٍلتي كىالل ًو مىا أىرىل مىا رىأىل أىبيو بىٍكرو رىًضيى الل وي عىٍنوي كىلىًكِبِّ أىرىل أىٍف ٛبيىكِّ أىٍضًربى عينػيقىوي كىٛبيىكِّنى عىًليًّا ًمٍن فيبلى
فو أىًخيًو فػىيىٍضًربى عينػيقىوي حىٌب  يػى  ٍعلىمى الل وي أىن وي لىٍيسىٍت ُب قػيليوبًنىا ىىوىادىةه رىًضيى الل وي عىٍنوي ًمٍن عىًقيلو فػىيىٍضًربى عينػيقىوي كىٛبيىكِّنى ٞبىٍزىةى ًمٍن فيبلى

ًء صىنىادً   الل وي عىٍنوي كىٓبٍى يػىٍهوى مىا يديىيٍم كىأىئًم تػيهيٍم كىقىادىتػيهيٍم فػىهىًومى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى مىا قىاؿى أىبيو بىٍكرو رىًضيى لًٍلميٍشرًًكْبى ىىؤيالى
ا أىٍف كىافى ًمٍن اٍلغىًد قىاؿى عيمىري رىًضيى الل وي  اءى فػىلىم  هيٍم اٍلًفدى عىٍنوي غىدىٍكتي ًإٔبى الن يبِّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى فىًإذىا ىيوى قىاًعده كىأىبيو  قػيٍلتي فىأىخىذى ًمنػٍ

ٍيتي كىًإٍف ٓبٍى أىًجٍد ًحبىكى فىًإٍف كىجىٍدتي بيكىاءن بىكى بىٍكرو رىًضيى الل وي عىٍنوي كىًإذىا ٮبيىا يػىٍبًكيىاًف فػىقيٍلتي يىا رىسيوؿى الل ًو أىٍخربٍ٘ب مىاذىا يػيٍبًكيكى أىٍنتى كىصىا
ا قىاؿى فػىقىاؿى الن يبُّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ال ًذم عىرىضى عىلىي  أىٍصحىابي  ابيكيٍم أىٍدٗبى بيكىاءن تػىبىاكىٍيتي لًبيكىاًئكيمى اًء لىقىٍد عيًرضى عىلىي  عىذى كى ًمٍن اٍلًفدى

رىًة ًلشىجىرىةو قىرًيبىةو  ًذًه الش جى ٍوالى ًكتىابه ًمٍن الل ًو كىأىنٍػزىؿى الل وي عىز  كىجىل  مىا كىافى لًنىيب  أىٍف يىكيوفى لىوي أىٍسرىل حىٌب  يػيٍثًخنى ُب اأٍلىٍرًض ًإٔبى قػىٍولًًو لى  ًمٍن ىى
اًء ٍبي  أيًحل  ٥بىيٍم اٍلغىنىاًئمي فػىلىم ا كىافى  ا أىخىٍذًبيٍ ًمٍن اٍلًفدى ًمٍن أىٍخًذًىٍم  يػىٍوـي أيحيدو ًمٍن اٍلعىاـً اٍلميٍقًبًل عيوًقبيوا ٗبىا صىنػىعيوا يػىٍوـى بىٍدرو سىبىقى لىمىس كيٍم ًفيمى

                                                           
 123-122ابن خلدكف السّبة النبوية، ص- 1
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بػٍعيوفى كىفػىر  أىٍصحىابي الن يبِّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى عىٍن الن يبِّ صىل ى  اءى فػىقيًتلى ًمنػٍهيٍم سى رىبىاًعيىتيوي كىىيًشمىٍت اٍلبػىٍيضىةي  الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىكيًسرىتٍ اٍلًفدى
ـي عىلىى كىٍجًهًو كىأىنٍػزىؿى الل وي تػىعىأبى أىكىلىم ا أىصىابػىٍتكيٍم ميًصيبىةه قىٍد أىصىٍبتيٍم  اءى عىلىى رىٍأًسًو كىسىاؿى الد  ًمثٍػلىيػٍهىا اآٍليىةى بًأىٍخذًكيٍم اٍلًفدى

1. 

 ٍبنً  عيبىادىةى  عىنٍ سلموف إٔب ثبلث أقساـ كما جاء ُب مسند اإلماـ أٞبد انقسم ا٤ب: الغنائمتقسيم ؼ المسلمين في */اختال
ـى  الن اسي  فىاٍلتػىقىى بىٍدرنا مىعىوي  فىشىًهٍدتي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  مىعى  خىرىٍجنىا قىاؿى  الص اًمتً  زى  طىائًفىةه  فىاٍنطىلىقىتٍ  اٍلعىديك   كىتػىعىأبى  تػىبىارىؾى  الل وي  فػىهى

قىتٍ  كىٯبىٍمىعيونىوي  ٰبىٍويكنىوي  اٍلعىٍسكىرً  عىلىى طىائًفىةه  فىأىكىب تٍ  كىيػىٍقتػيليوفى  يػىٍهزًميوفى  آثىارًًىمٍ  ُب   الى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  ًبرىسيوؿً  طىائًفىةه  كىأىٍحدى
 أًلىحىدو  فػىلىٍيسى  كىٝبىىٍعنىاىىا حىوىيٍػنىاىىا ٫بىٍني  اٍلغىنىائًمى  ٝبىىعيوا ال ًذينى  قىاؿى  بػىٍعضو  ًإٔبى  بػىٍعضيهيمٍ  الن اسي  كىفىاءى  ٍيلي الل   كىافى  ًإذىا حىٌب   ًغر ةن  ًمٍنوي  اٍلعىديكُّ  ييًصيبي 

نىا ٫بىٍني  ًمن ا هًبىا بًأىحىق   لىٍستيمٍ  اٍلعىديكِّ  طىلىبً  ُب  خىرىجيوا ال ًذينى  كىقىاؿى  نىًصيبه  ًفيهىا قيوا ال ًذينى  كىقىاؿى  كىىىزىٍمنىاىيمٍ  اٍلعىديك   عىنػٍهىا نػىفىيػٍ  الل وً  ًبرىسيوؿً  أىٍحدى
قٍػنىا ٫بىٍني  ًمن ا هًبىا بًأىحىق   لىٍستيمٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى  بًوً  كىاٍشتػىغىٍلنىا ًغر ةن  ًمٍنوي  اٍلعىديكُّ  ييًصيبى  أىفٍ  كىًخٍفنىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  ًبرىسيوؿً  أىٍحدى

ا بػىٍيًنكيمٍ  ذىاتى  كىأىٍصًلحيوا الل وى  فىاتػ قيوا كىالر سيوؿً  لًل وً  اأٍلىنٍػفىاؿي  قيلٍ  اأٍلىنٍػفىاؿً  عىنٍ  يىٍسأىليونىكى  فػىنػىزىلىتٍ   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىقىسىمىهى
 .2ًلًمْبى اٍلميسٍ  بػىٍْبى  فػىوىاؽو  عىلىى

أبو داكد عىٍن اٍبًن عىب اسو قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى يػىٍوـى بىٍدرو مىٍن فػىعىلى  كُب ركاية أخرل انقسموا قسمْب عند 
ةي الر ايىاًت فػىلىٍم يػى  يىافي كىلىًزـى اٍلمىٍشيىخى ـى اٍلًفتػٍ ا قىاؿى فػىتػىقىد  ا كىكىذى ا فػىلىوي ًمٍن النػ فىًل كىذى ا كىكىذى ا فػىلى كىذى ٍشيىخىةي كين ا بػٍرىحيوىى ا فػىتىحى الل وي عىلىٍيًهٍم قىاؿى اٍلمى م 

يىافي كىقىاليو  ٍغنىًم كىنػىبػٍقىى فىأىىبى اٍلًفتػٍ بيوا بًاٍلمى نىا فىبلى تىٍذىى زىؿى الل وي ا جىعىلىوي رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى لىنىا فىأىنػٍ رًٍدءنا لىكيٍم لىٍو انٍػهىزىٍمتيٍم لىًفٍئتيٍم إًلىيػٍ
ا أىٍخرىجىكى  رىبُّكى ًمٍن بػىٍيًتكى بًا٢بٍىقِّ كىًإف  فىرًيقنا ًمٍن اٍلميٍؤًمًنْبى لىكىارًىيوفى  يىٍسأىليونىكى عىٍن اأٍلىنٍػفىاًؿ قيٍل اأٍلىنٍػفىاؿي لًل ًو كىالر سيوًؿ ًإٔبى قػىٍولًًو كىمى

3. 

 نػىزىلىتٍ  بىٍدرو  أىٍصحىابً  مىٍعشىرى  ًفينىا فػىقىاؿى  اأٍلىنٍػفىاؿً  عىنٍ  الص اًمتً  ٍبنى  عيبىادىةى  سىأىٍلتي  اؿى قى  اٍلبىاًىًليِّ  أيمىامىةى  أىيب  كركل اإلماـ أٞبد عىنٍ 
قػينىا ًفيوً  كىسىاءىتٍ  النػ ٍفلً  ُب  اٍختػىلىٍفنىا ًحْبى   الل وً  رىسيوؿي  فػىقىسىمىوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  ًإٔبى  كىجىعىلىوي  أىٍيًدينىا ًمنٍ  الل وي  فىانٍػتػىزىعىوي  أىٍخبلى
 .4الس وىاءً  عىلىى يػىقيوؿي  بػىوىاءو  عىنٍ  اٍلميٍسًلًمْبى  بػىٍْبى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى

فكانت ىذه أكؿ ٘بربة للمسلمْب مع الغنائم، فباف ضعفهم كانقسامهم من أجلها، بعد أف توحدكا ُب غّبىا، فأدهبم اهلل 
 كرد الغنائم إليو كإٔب رسولو يقسمها كيف يشاء، كأمرىم بأف يصلحوا ما شجر بينهم بسببها. تعأب،
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 ىػ[6-7]ةخصائص كمميزات المرحلة المدنية الثانيثانيا:

 /موقف اليهود من الدعوة في ىذه المرحلةأ

 ا/نقض اليهود للصحيفة

ا قىاؿى  عيمىرى عىٍن اٍبًن  البخارمركل : / نقض يهود بني قينقاع للعهد8 هيمى نػيقىاعى كىىيٍم ...رىًضيى الل وي عىنػٍ ًدينىًة كيل هيٍم بىًِب قػىيػٍ كىأىٍجلىى يػىهيودى اٍلمى
ـو كىيػىهيودى بىًِب حىارًثىةى كىكي  ل  يػىهيوًد اٍلمىًدينىةً رىٍىطي عىٍبًد الل ًو ٍبًن سىبلى

1. 

ركل  ،من اليهود أكؿ من أخرج من ا٤بدينةمن اليهود، ك أكؿ من نقض العهد  كانوا  يهود بِب قينقاعبب ذلك فإف أما عن س
٤با حاربت بنو قينقاع قاـ بأمرىم عبد اهلل بن أيب فمشى عبادة بن الصامت :)ابن إسحاؽ ُب ا٤بغازم عن عبادة بن الصامت قاؿ

 أىٍكلًيىاءى  كىالن صىارىل اٍليػىهيودى  تػىت ًخذيكا الى  آمىنيوا ال ًذينى  يىاأىيػُّهىا}: فنزلت قاؿ ،فتربأ عبادة منهم حلفهم مثل الذم لعبد اهلل بن أيبككاف لو من 
 ييسىارًعيوفى  مىرىضه  قػيليوهًبًمٍ  ُب  ال ًذينى  فػىتػىرىل( 51) الظ اًلًمْبى  اٍلقىٍوـى  يػىٍهًدم الى  الل وى  ًإف   ًمنػٍهيمٍ  فىًإن وي  ًمٍنكيمٍ  يػىتػىوى٥ب يمٍ  كىمىنٍ  بػىٍعضو  أىٍكلًيىاءي  بػىٍعضيهيمٍ 

ككاف عبد اهلل بن أيب ٤با سأؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم أف ٲبن عليهم قاؿ: يا  ،2({52) دىائًرىةه  تيًصيبػىنىا أىفٍ  ٬بىٍشىى يػىقيوليوفى  ًفيًهمٍ 
٤با  :قاؿ ركل ابن إسحاؽ بإسناد حسن عن ابن عباسك  ،فوىبهم لو كإ٘ب امرؤ أخشى الدكائر ،د إهنم منعو٘ب من األسود كاألٞبر٧بم

ما  أصاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قريشا يـو بدر ٝبع يهود ُب سوؽ بِب قينقاع فقاؿ يا يهود: أسلموا قبل أف يصيبكم
كذكر الواقدم أف إجبلءىم كاف ُب شواؿ ، 3تنا لعرفت أنا الرجاؿال يعرفوف القتاؿ كلو قاتل ا: إهنم كانو فقالوا ،أصاب قريشا يـو بدر

 ،حكمو على فنزلوا بدر كقعة بعد شواؿ ُب فحارهبم قينقاع بنو اليهود من العهد نقض من ؿأك  فكاف، بعد بدر بشهرىػ أم 2سنة 
 . 4أذرعات إٔب ا٤بدينة من كأخرجهم

أما عن  ،5أخطب بن حيي رئيسهم ككاف ،اليهود من كبّبة يلةقب كىم النضّب بنو العهد نقض ٍب: /نقض يهود بني النضير للعهد7
عقبة ُب ا٤بغازم قاؿ: كانت النضّب قد دسوا إٔب قريش كحضوىم على قتاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فنقل عن  سبب النقض

 عىٍن اٍبًن عيمىرى رىًضيى الل وي عىنػٍهيمىا قىاؿى حىارىبىتٍ  عن ا٤بدينة، ركل البخارم -صلى اهلل عليو كسلم-فأجبلىم الِب، 6كدلوىم على العورة
دىىيٍم كىأىٍموىا٥بىيٍم بػىٍْبى الن ًضّبي كىقػيرىٍيظىةي فىأىٍجلىى بىًِب الن ًضًّب كىأىقػىر  قػيرىٍيظىةى كىمىن  عىلىٍيًهٍم حىٌب  حىارىبىٍت قػيرىٍيظىةي فػىقىتى  لى رًجىا٥بىيٍم كىقىسىمى ًنسىاءىىيٍم كىأىٍكالى

قيوا بًالن يبِّ  صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى فىآمىنػىهيٍم كىأىٍسلىميوااٍلميٍسًلًمْبى ًإال  بػىٍعضىهيٍم ٢بًى
قاؿ البخارم ككاف ذلك بعد غزكة بدر كقبل غزكة أحد،  ،7
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 ال ًذينى  أىٍخرىجى  ال ًذم ىيوى }:تػىعىأبى  الل وً  قػىٍوؿً كأنزؿ فيهم ى ، 1أيحيدو  قػىٍبلى  بىٍدرو  كىقٍػعىةً  ًمنٍ  أىٍشهيرو  ًست ةً  رىٍأسً  عىلىى كىانىتٍ  عيٍركىةى  عىنٍ  الزٍُّىرًمُّ  قىاؿى 
 قاؿ ،الغزكة ىذه ذكر ٤با تفسّبىا إسحاؽ ابن أكرد كقد ،2({2)ٱبىٍريجيوا أىفٍ  ظىنػىٍنتيمٍ  مىا ا٢بٍىٍشرً  أًلىك ؿً  ًديىارًًىمٍ  ًمنٍ  اٍلًكتىابً  أىٍىلً  ًمنٍ  كىفىريكا

 عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ خاصة كانت النضّب بِب أمواؿ أف ُب ٱبتلفوا كٓب، القصة ىذه ُب نزلت أهنا على العلم أىل كاتفقالسهيلي 
 .3أصبل قتاؿ بينهم يقع ٓب كأنو ركاب كال ٖبيل يوجفوا ٓب ا٤بسلمْب كأف كسلم

 ،بدر كقعة من أشهر ستة رأس على اليهود من طائفة كىم ،النضّب بِب غزكة كانت ٍب)قاؿ: عركة عن الرزاؽ عبدكركل 
 اإلبل أقلت ما ٥بم أف كعلى ا١ببلء على نزلوا حٌب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فحاصرىم ،ا٤بدينة بناحية ك٬بلهم مناز٥بم ككانت

، كمنهم طائفة ذىبوا إٔب 4الشاـ إٔب فأجبلىم ا١ببلء على صا٢بهم حٌب كقاتلهم ،السبلح يعِب ا٢بلقة ال كاألمواؿ األمتعة من
كانوا سبعْب، كأفلت منهم -صلى اهلل عليو كسلم-ككاف سبب ذلك أنو ٤با قتل أصحاب بئر معونة من أصحاب رسوؿ اهلل، 5خيرب
 اهلل صلى اهلل رسوؿ نم دهع معهمالما كاف ُب الطريق راجعا إٔب ا٤بدينة قتل رجلْب من بِب عامر، ككاف ف الضمرم أمية بن عمرك
: -صلى اهلل عليو كسلم–لو رسوؿ اهلل  فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أخربفلما رجع  ،عمرك بولم عي ٓبكأماف  كسلم عليو
 بْب ككاف ،ديتهما ُب يستعينهم النضّب بِب إٔب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فخرج إسحاؽ: ابن ، قاؿ6دينهماأل قتيلْب قتلت لقد
 ىذه مثل على ٘بدكه لن إنكم: فقالوا ببعض بعضهم خبل ٍب نعم،: قالوا يستعينهم أتاىم فلما ،كحلف عقد عامر كبِب النضّب بِب

 منو؟، كيرٰبنا فيقتلو عليو الصخرة ىذه فيلقي البيت ىذا على يعلو رجل من فقالوا ،٥بم جدار جانب إٔب جالسا ككاف: قاؿ ا٢باؿ،
 كرجع تربحوا ال: ألصحابو كقاؿ حاجة يقضي أنو مظهرا فقاـ السماء من ا٣برب فأتاه كعب بن جحاش بن عمرك لذلك فانتدب
 النخل بقطع فأمر ،فتحصنوا ،إليهم كا٤بسّب ٕبرهبم فأمر ،بو فلحقوا ا٤بدينة إٔب توجو أنو فأخربكا أصحابو كاستبطأه ،ا٤بدينة إٔب مسرعا

 معكم قاتلنا قوتلتم فإف ،كٛبنعوا اثبتوا أف إليهم بعثوا ا٤بنافقْب من ناس ككاف ،لياؿ ست حاصرىم أنو إسحاؽ ابن كذكر كالتحريق،
 ذلك، على فصو٢بوا اإلبل ٞبلت ما ٥بم أف على أرضهم عن لواٯب أف فسألوا ،ينصركىم فلم الرعب قلوهبم ُب اهلل فقذؼ ،فَببصوا

 ليستعْب إليهم جاء ما عند كقع إ٭با كىو ،كسلم عليو اهلل صلى بو بالغدر ٮبهم من ذكر ما النضّب بِب إجبلء سبب أف ثبت كإذا
 أحد بعد كانت معونة بئر فأل ،إسحاؽ ابن قاؿ أف إخراجهم كاف بعد غزكة أحد تعْب ،أمية بن عمرك قتيلي دية ُب هبم

 . 7باالتفاؽ
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اعو، كعزموا بتعهد، أرسلوا إليو ليحاكرىم على ا، حيث أهنم ٤با عزموا على نقض الكجاء ُب ذكر نقضهم للعهد سببا آخر 
 قػيرىٍيشو  كيف ارى  أىف   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  أىٍصحىابً  ًمنٍ  رىجيلو  عىنٍ  مىاًلكو  ٍبنً  كىٍعبً  ٍبنً  الر ٍٞبىنً  عىٍبدً  عىنٍ  داكدركل أبو  على قتلو،

تىبيوا ا لىنػىٍفعىلىن   أىكٍ  صىاًحبػىنىا لىتػيقىاتًلين   كىًإن كيمٍ  كىا٢بٍيصيوفً  ا٢بٍىٍلقىةً  أىٍىلي  ًإن كيمٍ  اٍليػىهيودً  ًإٔبى  بىٍدرو  كىقٍػعىةً  بػىٍعدى  كى ا كىذى نػىنىا ٰبىيوؿي  كىالى  كىكىذى ـً  كىبػىٍْبى  بػىيػٍ  خىدى
ًخيلي  كىًىيى  شىٍيءه  ًنسىاًئكيمٍ   صىل ى الل وً  رىسيوؿً  ًإٔبى  فىأىٍرسىليوا بًاٍلغىٍدرً  الن ًضّبً  بػىنيو أىٍٝبىعىتٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   ًكتىابػيهيمٍ  بػىلىغى  فػىلىم ا ا٣بٍىبلى

نىا اٍخريجٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  ًثْبى  ُب  إًلىيػٍ ثيوفى  ًمن ا كىٍليىٍخريجٍ  أىٍصحىاًبكى  ًمنٍ  رىجيبلن  ثىبلى بػٍرنا ثىبلى  فىًإفٍ  ًمٍنكى  فػىيىٍسمىعيوا اٍلمىٍنصىفً  ٗبىكىافً  نػىٍلتىًقيى  حىٌب   حى
بػىرىىيمٍ  فػىقىص   ًبكى  آمىن ا كى بً  كىآمىنيوا صىد قيوؾى  ا اٍلغىدي  كىافى  فػىلىم ا خى تىاًئبً  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  عىلىٍيًهمٍ  غىدى  فػىقىاؿى  فىحىصىرىىيمٍ  بًاٍلكى

ا يػيٍعطيوهي  أىفٍ  فىأىبػىٍوا عىلىٍيوً  تػيعىاًىديك٘ب  بًعىٍهدو  ًإال   ًعٍنًدم تىٍأمىنيوفى  الى  كىالل وً  ًإن كيمٍ  ٥بىيمٍ  ا ٍبي   ذىًلكى  يػىٍومىهيمٍ  فػىقىاتػىلىهيمٍ  عىٍهدن  قػيرىٍيظىةى  بىًِب  عىلىى اٍلغىدي  غىدى
تىاًئبً  ا عىنػٍهيمٍ  فىاٍنصىرىؼى  فػىعىاىىديكهي  يػيعىاًىديكهي  أىفٍ  ًإٔبى  كىدىعىاىيمٍ  الن ًضّبً  بىًِب  كىتػىرىؾى  بًاٍلكى تىاًئبً  الن ًضّبً  بىًِب  عىلىى كىغىدى  نػىزىليوا حىٌب   فػىقىاتػىلىهيمٍ  بًاٍلكى

ءً  عىلىى ًبلي  أىقػىل تٍ  مىا كىاٍحتىمىليوا الن ًضّبً  بػىنيو فىجىلىتٍ  ا١بٍىبلى  صىل ى الل وً  ًلرىسيوؿً  الن ًضّبً  بىًِب  ٬بىٍلي  فىكىافى  كىخىشىًبهىا بػيييوًُتًمٍ  كىأىبٍػوىابً  أىٍمًتعىًتًهمٍ  ًمنٍ  اإٍلً
ا الل وي  أىٍعطىاهي  خىاص ةن  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  هيمٍ  رىسيوًلوً  عىلىى الل وي  أىفىاءى  كىمىا} :فػىقىاؿى  هًبىا كىخىص وي  ًإي اىى ا ًمنػٍ ٍفتيمٍ  فىمى ٍيلو  ًمنٍ  عىلىٍيوً  أىٍكجى  كىالى  خى

اًجرًينى  أىٍكثػىرىىىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فىأىٍعطىى ًقتىاؿو  بًغىٍّبً  يػىقيوؿي  1({6)رًكىابو  نػىهيمٍ  كىقىسىمىهىا لًٍلميهى  اأٍلىٍنصىارً  ًمنٍ  ًلرىجيلىٍْبً  ًمنػٍهىا كىقىسىمى  بػىيػٍ
قىةي  ًمنػٍهىا كىبىًقيى  غىٍّبًٮًبىا اأٍلىٍنصىارً  ًمنٍ  أًلىحىدو  يػىٍقًسمٍ  ٓبىٍ  حىاجىةو  ذىًكم كىكىانىا ةى  بىًِب  أىٍيًدم ُب  ال ًٍب  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  صىدى  فىاًطمى
ا الل وي  رىًضيى   حسن الذم كىو أخطب بن حيي رءكسهم من كاف فإنو ،األحزاب ٝبع ُب األسباب أعظم منكاف إجبلئهم ك ، 2عىنػٍهى
 .3األحزاب كموافقة الغدر قريظة لبِب

 زعماء اليهودأعداء الدعوة من قتل /4

 */قتل كعب بن األشرؼ

 ُب دما أصاب أبوه ككاف ،طئ من بطن كىم نبهاف بِب من عربياكعب  كاف: إسحاؽ ابن قاؿكعب بن األشرؼ:/أصل  -
 بطن ذا جسيما طويبل ككاف ،كعبا لو فولدت ا٢بقيق أيب بنت عقيلة كتزكج ،فيهم فشرؼ النضّب بِب فحالف ا٤بدينة فأتى ا١باىلية

 امرأتو كىجا حساف فهجاه ا٤بطلب، كالد السهمي كداعة ابن على فنزؿ مكة إٔب كخرج ،بدر كقعة بعد ا٤بسلمْب كىجا ،كىامة
 أف سعد ابن قاؿ ،4آذاىم حٌب ا٤بسلمْب بنساء كتشبب ا٤بدينة إٔب كعب فرجع ،فطردتو أمية بن العيص أيب بن أسيد بنت عاتكة

 .ىػ3 السنة من، 5-عليو كسلمصلى اهلل –على رأس ٟبسة كعشرين شهرا من مهاجر رسوؿ اهلل  األكؿ ربيع ُب كاف قتلو

                                                           
1
 6: ، اآليةا٢بشرسورة  - 
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 على الكعبة أستار عند فحالفهم قريش مشركي على قدـ األشرؼ بن كعب أف الكليب طريق من عائذ ابن أخرج: /سبب قتلو7
 ٤با كأنو ،عليهم قريشا كٰبرض كا٤بسلمْب كسلم عليو اهلل صلى النيب يهجو كاف )أنو عركة عن األسود أيب طريق كمن ا٤بسلمْب، قتاؿ
 فقد األشرؼ بابن ٕب من: كسلم عليو اهلل صلى النيب فقاؿ ،1دينكم: قاؿ ٧بمد؟ دين أـ أىدل أديننا: لو قالوا قريش على قدـ

 كعب لقتل عكرمة مرسل من ا٣براسا٘ب إسحاؽ بن اهلل عبد فوائد كُب، 2آذا٘ب، فقاؿ ٧بمد بن مسلمة:أنا بو يارسوؿ اهلل كأنا قاتلو
 ٍب ،بو فتكوا حضر فإذا الوليمة إٔب كسلم عليو اهلل صلى النيب يدعو أنو اليهود من ٝباعة ككاطأ طعاما صنع أنو كىو ،آخر سببا
 ،تفرقوا فقدكه فلما ،فخرج ٔبناحو جربيل فسَبه فقاـ ،جالسو أف بعد أضمركه ٗبا جربيل فأعلمو ،أصحابو بعض كمعو فجاء دعاه
 .3األسباب بتعدد ا١بمع كٲبكن كعب، لقتل ينتدب من: حينئذ فقاؿ

ا الل وي  رىًضيى  الل وً  عىٍبدً  ٍبنى  جىاًبرى ركل حادثة قتلو بتفاصيلها اإلماـ البخارم من حديث  /قصة قتلو كما كردت في البخارم:-  عىنػٍهيمى
ـى  كىرىسيولىوي  الل وى  آذىل قىدٍ  فىًإن وي  اأٍلىٍشرىؼً  ٍبنً  ًلكىٍعبً  مىنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  قىاؿى  ةى  ٍبني  ٧بيىم دي  فػىقىا  الل وً  رىسيوؿى  يىا فػىقىاؿى  مىٍسلىمى

بُّ  ٍيئنا أىقيوؿى  أىفٍ  ٕب  فىٍأذىفٍ  قىاؿى  نػىعىمٍ  قىاؿى  أىقٍػتػيلىوي  أىفٍ  أىٙبًي ةى  ٍبني  ٧بيىم دي  فىأىتىاهي  قيلٍ  قىاؿى  شى ا ًإف   فػىقىاؿى  مىٍسلىمى قىةن  سىأىلىنىا قىدٍ  الر جيلى  ىىذى  قىدٍ  كىًإن وي  صىدى
بُّ  فىبلى  اتػ بػىٍعنىاهي  قىدٍ  ًإن ا قىاؿى  لىتىمىلُّن وي  كىالل وً  كىأىٍيضنا قىاؿى  أىٍستىٍسًلفيكى  أىتػىٍيتيكى  قىدٍ  كىًإ٘بِّ  عىن انىا  شىٍأنيوي  يىًصّبي  شىٍيءو  أىمِّ  ًإٔبى  نػىٍنظيرى  حىٌب   نىدىعىوي  أىفٍ  ٫بًي
 كىأىٍنتى  ًنسىاءىنىا نػىٍرىىنيكى  كىٍيفى  قىاليوا ًنسىاءىكيمٍ  اٍرىىنيو٘ب  قىاؿى  تيرًيدي  شىٍيءو  أىم   قىاليوا اٍرىىنيو٘ب  نػىعىم فػىقىاؿى  كىٍسقىٍْبً  أىكٍ  كىٍسقنا نىاتيٍسًلفى  أىفٍ  أىرىٍدنىا كىقىدٍ 

ا كىٍسقىٍْبً  أىكٍ  ًبوىٍسقو  ريًىنى  فػىيػيقىاؿي  أىحىديىيمٍ  فػىييسىبُّ  أىبٍػنىاءىنىا نػىٍرىىنيكى  كىٍيفى  قىاليوا أىبٍػنىاءىكيمٍ  فىاٍرىىنيو٘ب  قىاؿى  اٍلعىرىبً  أىٍٝبىلي  نىا عىاره  ىىذى  كىلىًكن ا عىلىيػٍ
ٍمىةى  نػىٍرىىنيكى  حى  يػىٍعًِب  سيٍفيىافي  قىاؿى  الؤل  اءىهي  يىٍأتًيىوي  أىفٍ  فػىوىاعىدىهي  السِّبلى عىاىيمٍ  الر ضىاعىةً  ًمنٍ  كىٍعبو  أىخيو كىىيوى  نىائًلىةى  أىبيو كىمىعىوي  لىٍيبلن  فىجى  ا٢بًٍٍصنً  ًإٔبى  فىدى

ًذهً  ٚبىٍريجي  أىٍينى  اٍمرىأىتيوي  لىوي  فػىقىالىتٍ  إًلىٍيًهمٍ  فػىنػىزىؿى  ةى  ٍبني  ٧بيىم دي  ىيوى  ًإ٭ب ىا فػىقىاؿى  الس اعىةى  ىى  صىٍوتنا أى٠ٍبىعي  قىالىتٍ  ه:غىيػٍري  كىقىاؿى  ،نىائًلىةى  أىبيو كىأىًخي مىٍسلىمى
ـي  ًمٍنوي  يػىٍقطيري  كىأىن وي  ةى  ٍبني  ٧بيىم دي  أىًخي ىيوى  ًإ٭ب ىا قىاؿى  ،الد  ىجىابى  بًلىٍيلو  طىٍعنىةو  ًإٔبى  ديًعيى  لىوٍ  اٍلكىرٙبى  ًإف   ،نىائًلىةى  أىبيو كىرىًضيًعي مىٍسلىمى  عىٍمرهك ؿى قىا ،ألى
ا إًلىٍيًهمٍ  فػىنػىزىؿى  ،فىاٍضرًبيوهي  فىديكنىكيمٍ  رىٍأًسوً  ًمنٍ  اٍستىٍمكىٍنتي  رىأىيٍػتيميو٘ب  فىًإذىا فىأىمشىُّوي  ًبشىعىرًهً  قىاًئله  فىًإ٘بِّ  جىاءى  مىا ًإذىا فػىقىاؿى  ًبرىجيلىٍْبً  مىعىوي  جىاءى   ميتػىوىشِّحن
اٍليػىٍوـً  رىأىٍيتي  مىا فػىقىاؿى  الطِّيبً  رًيحي  ًمٍنوي  يػىنػٍفىحي  كىىيوى  ري  كىقىاؿى  ،أىٍطيىبى  أىمٍ  رٰبنا كى  قىاؿى  ،اٍلعىرىبً  كىأىٍكمىلي  اٍلعىرىبً  ًنسىاءً  أىٍعطىري  ًعٍنًدم قىاؿى  ه:غىيػٍ

 ديكنىكيمٍ  قىاؿى  ًمٍنوي  اٍستىٍمكىنى  فػىلىم ا نػىعىمٍ  قىاؿى  ٕب  أىتىٍأذىفي  قىاؿى  ٍبي   أىٍصحىابىوي  أىشىم   ٍبي   فىشىم وي  نػىعىمٍ  قىاؿى  رىٍأسىكى  أىشيم   أىفٍ  ٕب  أىتىٍأذىفي  فػىقىاؿى  عىٍمرهك
 .4فىأىٍخبػىريكهي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   أىتػىٍوا ٍبي   فػىقىتػىليوهي 
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 حيث ٧باربا كاف كعبا أف كأشار البخارم إٔب ،الشارع سب إذا ا٤بعاىد قتل األشرؼ بن كعب قصة ُب: السهيلي قاؿ 
 العامة الدعوة كانت إذا دعوة بغّب ا٤بشرؾ قتل جواز كفيو ، ُب كتاب ا١بهاد كالسّب،ا٢برب بأىل الفتكُب باب: ا٢بديث ٥بذا ترجم

 .1حقيقتو إٔب قائلو يقصد ٓب كلو ا٢برب ُب إليو ٰبتاج الذم الكبلـ جواز كفيو ،بلغتو قد

 رافع اليهودم و*/قتل أب

ـي  كىيػيقىاؿي  ا٢بٍيقىٍيقً  أىيب  ٍبنً  الل وً  عىٍبد رىاًفعو  ىو أىبيو: /أصل أبو رافع- ، ا٢بًٍجىازً  بًأىٍرضً  لىوي  ًحٍصنو  ُب  كىيػيقىاؿي  ًٖبىٍيبػىرى  كىافى  ا٢بٍيقىٍيقً  أىيب  ٍبني  سىبل 
 ٖبيرب ا٢بقيق أيب بن رافع أبا فطرقوا عقبة: بن موسى عند ككقع ا٢بجاز، أرض طرؼ ُب خيرب من قريبا كاف حصنو يكوف أف كٰبتمل
كالثا٘ب  ،كسلم عليو اهلل صلى النيب قبل حيي بنت صفية زكج ككاف كنانة: خيرب أحدٮبا أىل من مشهوراف أخواف بيتو، كلو ُب فقتلوه
 .2خيرب فتح بعد ٝبيعا كسلم عليو اهلل صلى النيب كقتلهما ،ا٢بقيق أيب بن الربيع أخوه

 سبلـ قتل ُب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ا٣بزرج استأذنت األشرؼ بن كعب األكس قتلت ٤با: إسحاؽ ابن قاؿ: /سبب قتلو-
 األكس أف لرسولو اهلل صنع ٩با كاف: قاؿ مالك بن كعب بن اهلل عبد عن الزىرم فحدثِب: قاؿ ٥بم، فأذف ٖبيرب كىو ا٢بقيق أيب بن

 األكس، ككذلك علينا فضبل هبذه تذىبوف ال كاهلل: ا٣بزرج قالت إال شيئا األكس تصنع ال ،الفحلْب تصاكؿ يتصاكالف كانا كا٣بزرج
 لكعب؟ كاف كما كسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ العداكة من لو رجل من ا٣بزرج تذاكرت األشرؼ بن كعب األكس أصابت فلما

 .3ٖبيرب  كىو ا٢بقيق أيب ابن فذكركا

 عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  بػىعىثى  قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  عىاًزبو  ٍبنى  اٍلبػىرىاءى  عىنٍ ركل اإلماـ البخارم : قتلو في ركاية البخارمم/قصة -
 عىًتيكو  ٍبني  الل وً  عىٍبدي  ٥بىيمٍ  فػىقىاؿى  ا٢بًٍٍصنً  ًمنٍ  دىنػىٍوا حىٌب   فىاٍنطىلىقيوا مىعىهيمٍ  نىاسو  ُب  عيٍتبىةى  ٍبنى  الل وً  كىعىٍبدى  عىًتيكو  ٍبنى  الل وً  عىٍبدى  رىاًفعو  أىيب  ًإٔبى  كىسىل مى 
 أىفٍ  فىخىًشيتي  قىاؿى  يىٍطليبيونىوي  بًقىبىسو  فىخىرىجيوا قىاؿى  ٥بىيمٍ  ًٞبىارنا فػىفىقىديكا ا٢بًٍٍصنى  أىٍدخيلى  أىفٍ  فػىتػىلىط ٍفتي  قىاؿى  فىأىٍنظيرى  أىنىا أىٍنطىًلقى  حىٌب   أىنٍػتيمٍ  اٍمكيثيوا
لىٍستي  رىٍأًسي فػىغىط ٍيتي  قىاؿى  أيٍعرىؼى   فىدىخىٍلتي  أيٍغًلقىوي  أىفٍ  قػىٍبلى  فػىٍليىٍدخيلٍ  يىٍدخيلى  أىفٍ  أىرىادى  مىنٍ  اٍلبىابً  صىاًحبي  نىادىل ٍبي   حىاجىةن  أىٍقًضي كىأى٘بِّ  كىجى

ثيوا رىاًفعو  أىيب  ًعٍندى  فػىتػىعىش ٍوا ا٢بًٍٍصنً  بىابً  ًعٍندى  ًٞبىارو  مىٍرًبطً  ُب  اٍختىبىٍأتي  ٍبي    فػىلىم ا بػيييوًُتًمٍ  ًإٔبى  رىجىعيوا ٍبي   الل ٍيلً  ًمنٍ  سىاعىةه  ذىىىبىتٍ  حىٌب   كىٙبىىد 
ةن  أى٠ٍبىعي  كىالى  اأٍلىٍصوىاتي  أىتٍ ىىدى  ٍذتيوي  كىو ةو  ُب  ا٢بًٍٍصنً  ًمٍفتىاحى  كىضىعى  حىٍيثي  اٍلبىابً  صىاًحبى  كىرىأىٍيتي  قىاؿى  خىرىٍجتي  حىرىكى  بىابى  بًوً  فػىفىتىٍحتي  فىأىخى

ا بػيييوًُتًمٍ  أىبٍػوىابً  ًإٔبى  عىمىٍدتي  ٍبي   مىهىلو  عىلىى اٍنطىلىٍقتي  اٍلقىٍوـي  يب  نىًذرى  ًإفٍ  قػيٍلتي  قىاؿى  ا٢بًٍٍصنً   رىاًفعو  أىيب  ًإٔبى  صىًعٍدتي  ٍبي   ظىاًىرو  ًمنٍ  عىلىٍيًهمٍ  فػىغىل ٍقتػيهى
ا مىنٍ  قىاؿى  رىاًفعو  أىبىا يىا فػىقيٍلتي  الر جيلي  أىٍينى  أىٍدرً  فػىلىمٍ  ًسرىاجيوي  طىًفئى  قىدٍ  ميٍظًلمه  اٍلبػىٍيتي  فىًإذىا سيل مو  ُب   فىأىٍضرًبيوي  الص ٍوتً  ٫بىٍوى  فػىعىمىٍدتي  قىاؿى  ىىذى

ٍيئنا تػيٍغنً  فػىلىمٍ  كىصىاحى   عىلىي   دىخىلى  اٍلوىٍيلي  أًليمِّكى  أيٍعًجبيكى  أىالى  فػىقىاؿى  صىٍوٌب  كىغىيػ ٍرتي  رىاًفعو  أىبىا يىا لىكى  مىا فػىقيٍلتي  أيًغيثيوي  كىأى٘بِّ  ًجٍئتي  ٍبي   قىاؿى  شى
ٍيئنا تػيٍغنً  فػىلىمٍ  أيٍخرىل فىأىٍضرًبيوي  أىٍيضنا لىوي  ٍدتي فػىعىمى  قىاؿى  بًالس ٍيفً  فىضىرىبىًِب  رىجيله  ـى  فىصىاحى  شى ٍيئىةً  صىٍوٌب  كىغىيػ ٍرتي  ًجٍئتي  ٍبي   قىاؿى  أىٍىليوي  كىقىا  كىهى
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ٍعتي  حىٌب   عىلىٍيوً  أىٍنكىًفئي  ٍبي   بىٍطًنوً  ُب  الس ٍيفى  فىأىضىعي  ظىٍهرًهً  عىلىى ميٍستػىٍلقو  ىيوى  فىًإذىا اٍلميًغيثً   أىتػىٍيتي  حىٌب   دىًىشنا خىرىٍجتي  ٍبي   اٍلعىٍظمً  صىٍوتى  ٠بًى
ا رًٍجًلي فىا٬ٍبىلىعىتٍ  ًمٍنوي  فىأىٍسقيطي  أىٍنزًؿى  أىفٍ  أيرًيدي  السُّل مى   عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  فػىبىشِّريكا اٍنطىًلقيوا فػىقيٍلتي  أىٍحجيلي  أىٍصحىايب  أىتػىٍيتي  ٍبي   فػىعىصىٍبتػيهى
 قػىلىبىةه  يب  مىا أىٍمًشي فػىقيٍمتي  قىاؿى  رىاًفعو  أىبىا أىنٍػعىى فػىقىاؿى  الن اًعيىةي  صىًعدى  الصٍُّبحً  كىٍجوً  ُب  كىافى  فػىلىم ا الن اًعيىةى  أى٠ٍبىعى  حىٌب   أىبٍػرىحي  الى  فىًإ٘بِّ  كىسىل مى 

فػىبىش ٍرتيوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  ىصىل   الن يب   يىٍأتيوا أىفٍ  قػىٍبلى  أىٍصحىايب  فىأىٍدرىٍكتي 
 2ا٢بجة ذم ُب: كقيل ىػ6 سنة رمضاف ُب كانت سعد ابن قاؿ، 1

 .4اأٍلىٍشرىؼً  ٍبنً  كىٍعبً قػىٍتل   بػىٍعدى  كىافى ذىًلكى  الزٍُّىرًمُّ  كىقىاؿى ، 3ىػ3 سنة رجب ُب  كقيل ىػ،4 سنة: فيها كقيل ىػ،5 سنة

 كتنفيذ حكم اهلل فيهم ة للعهدنقض يهود بني قريظ/اا

 حٌب ،األحزاب كموافقة الغدر م٥ب حسن ،أخطب بن حييإيعاز من ب، 5قريظةالعهد يهود بِب  نقض ٍب: /أسباب نقضهم للعهد8
 صلى النيب بْب كافقاؿ ابن سعد:   ،-صلى اهلل عليو كسلم-عليو كغطفاف لقريش ماألُتمٗب ذلككاف ، ك 6كاف ما ىبلكهم من كاف
ا ا٤بشركْب على كظاىرك العهد  انقضو  ٗبا جاءكا بو من ا١بنود، األحزاب جاءت فلما ،عهدكىٍلث من  قريظة ِبْب ببك  كسلم عليو اهلل

عليو السبلـ إٔب  جربيل فجاءكأصحابو السبلح،  -صلى اهلل عليو كسلم–،...فوضع رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو كسلم-رسوؿ اهلل
ألدخلن فرسي ىذا  إليهم دهنأياما،...إ فلو أنظرُتم جهدا أصحايب ُب إف: فقاؿ ،قريظة بِب إٔب دهن...إ-صلى اهلل عليو كسلم-النيب

  .7عليهم ُب حصوهنم ٍب ألضعضعنها

 إليهم خرج كأنو ،القعدة ذم من بقْب لسبع إليهم كسلم عليو اهلل صلى النيب كاف توجوف: أمر جبريل بالمسير إلى بني قريظة/7
، ككاف ذلك بأمر اهلل تعأب كبإيعاز من جربيل عليو 8فرسا كثبلثوف ستة ا٤بسلمْب مع كاف أنو سعد ابن كذكر ،آالؼ ثبلثة ُب

ا الل وي  رىًضيى  عىاًئشىةى  عىنٍ السبلـ، ركل البخارم  حى  كىكىضىعى  ا٣بٍىٍندىؽً  ًمنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  رىجىعى  لىم ا قىالىتٍ  عىنػٍهى  كىاٍغتىسىلى  السِّبلى
ـ عىلىٍيوً  ًجرٍبًيلي  أىتىاهي  حى  كىضىٍعتى  قىدٍ  فػىقىاؿى  الس بلى ا قىاؿى  أىٍينى  فىًإٔبى  قىاؿى  إًلىٍيًهمٍ  فىاٍخريجٍ  كىضىٍعنىاهي  مىا كىالل وً  السِّبلى  قػيرىٍيظىةى  بىًِب  ًإٔبى  كىأىشىارى  ىينىا ىى

 ،البيت ُب ك٫بن رجل علينا )سلم:قالت عنها اهلل رضي عائشة عن كالبيهقي الطربا٘ب كعند، 9إًلىٍيًهمٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فىخىرىجى 
 أف )يأمر٘ب علقمة حديث كُب جربيل(، ىذا:فقاؿ الكليب بدحية فإذا أثره ُب فقمت ،فزعا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاـ

 ،عنك اهلل عفا: جربيل لو )فقاؿ سعد ابن عند األصم بن يزيد مرسل كُب ،ا٣بندؽ من رجع بعدما كذلك قريظة(، بِب إٔب أذىب
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 البيض دؽ ألدقنهم اهلل فو ،سبلحك عليو فشد قم: )فقاؿ عائذ ابن عند جابر ركاية كُب اهلل(، مبلئكة تضعو كٓب السبلح كضعت
ا الل وي  رىًضيى  عيمىرى  اٍبنً  عىنٍ ركل البخارم ك بالتعجيل ُب ا٣بركج إليهم،  -صلى اهلل عليو كسلم-فأمر النيب، 1 الصفا( على هيمى  قىاؿى  عىنػٍ
 فػىقىاؿى  الط رًيقً  ُب  اٍلعىٍصرى  بػىٍعضيهيمٍ  فىأىٍدرىؾى  ،قػيرىٍيظىةى  بىًِب  ُب  ًإال   اٍلعىٍصرى  أىحىده  ييصىلِّْبى   الى  اأٍلىٍحزىابً  يػىٍوـى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  قىاؿى 

ا يػيعىنِّفٍ  فػىلىمٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى لًلن يبِّ  ذىًلكى  فىذيًكرى  ،ذىًلكى  ًمن ا ييرًدٍ  ٓبىٍ  نيصىلِّي بىلٍ  بػىٍعضيهيمٍ  كىقىاؿى  نىٍأتًيػىهىا حىٌب   نيصىلِّي الى  بػىٍعضيهيمٍ   كىاًحدن
 ًمنػٍهيمٍ 

2
. 

 عن حديث كُب ،عشرة ٟبس سعد ابن كعند ،ليلة عشرة بضع -صلى اهلل عليو كسلم– يبالن حاصرىم /فرض الحصار عليهم:4
 كعب رئيسهم عليهم فعرض ،الرعب قلوهبم ُب كقذؼ ا٢بصار أجهدىم حٌب ليلة كعشرين ٟبسا حاصرىم):قاؿ كعب بن معبد

 ليلة نستحل كال نؤمن ال: فقالوا ،السبت ليلة ا٤بسلمْب يبيتوا أك ،مستقتلْب كٱبرجوا كأبناءىم نساءىم يقتلوا أك ،يؤمنوا أف أسد بن
 النيب حكم على النزكؿ ُب فاستشاركه حلفاءه ككانوا 3ا٤بنذر عبد بن لبابة أيب إٔب فأرسلوا كنسائنا؟ أبنائنا بعد لنا عيش كأم ،السبت

 اهلل تاب حٌب بو فارتبط كسلم عليو اهلل صلى النيب مسجد إٔب فتوجو ندـ ٍب الذبح يعِب حلقو إٔب فأشار كسلم عليو اهلل صلى
 .4عليو

: عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  ا٣ٍبيٍدرًم   سىًعيدو  أىيب  عىنٍ ركل البخارم :/نزكلهم على حكم سعد بن معاد3  ٍبنً  سىٍعدً  حيٍكمً  عىلىى قػيرىٍيظىةى  أىٍىلي  نػىزىؿى  قىاؿى
 خىٍّبًكيمٍ  أىكٍ  سىيِّدًكيمٍ  ًإٔبى  قيوميوا ًلؤٍلىٍنصىارً  قىاؿى  اٍلمىٍسًجدً  ًمنٍ  دىنىا فػىلىم ا ًٞبىارو  عىلىى فىأىتىى سىٍعدو  ًإٔبى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فىأىٍرسىلى  ميعىاذو 
ءً  فػىقىاؿى   .5اٍلمىًلكً  ًٕبيٍكمً  قىاؿى  كىريٗب ىا الل وً  ًٕبيٍكمً  قىضىٍيتى  قىاؿى  ذىرىارًيػ هيمٍ  كىتىٍسيب  ميقىاتًلىتػىهيمٍ  تػىٍقتيلي  فػىقىاؿى  حيٍكًمكى  عىلىى نػىزىليوا ىىؤيالى

 األكس فتواثبت كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حكم على ينزلوا أف إٔب أذعنوا ا٢بصار هبم اشتد ٤با: قاؿ إسحاؽ ابن قاؿ
: قالوا منكم؟ رجل فيهم ٰبكم أم ترضوف أال: فقاؿ علمت، ما قينقاع بِب أم - ا٣بزرج موإب ُب فعلت قد اهلل رسوؿ يا: فقالوا
 صلى اهلل رسوؿ حكم على انزلوا ٥بم قيل الببلء هبم اشتد فلما) كقاص بن علقمة ركاية كُب، معاذ بن سعد إٔب فذلك: قاؿ بلى،

 عند عركة بن ىشاـ عن مسهر بن علي ركاية كُب (،معاذ بن سعد حكم على ننزؿ قاؿ لبابة أبا استشاركا فلما, كسلم عليو اهلل
 ٥بم قوافخند: إسحاؽ ابن قاؿ، بيتْب ُب علواجي ف ا٤بقاتلة تقتل أف(، فحكم فيهم حلفاءه ككانوا سعد إٔب فيهم ا٢بكم فرد) مسلم

 ٞبيد مرسل من سعد ابن كعند, ا٤بسلمْب على كأبناءىم كنساءىم أموا٥بم كقسم, ا٣بنادؽ ُب الدـ فجرل أعناقهم فضربت خنادؽ
 أهنم إسحاؽ ابن فعند: عدُتم ُب كاختلف (،األنصار دكف للمهاجرين دارىم تكوف أف أيضا حكم معاذ بن سعد أف) ىبلؿ بن
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 كُب ،التسعمائة إٔب الثما٭بائة بْب ما إهنم يقوؿ ا٤بكثر: السهيلي كقاؿ ،سبعمائة كانوا قتادة مرسل من عائذ ابن كعند ،ستمائة كانوا
 إف يقاؿ أف ا١بمع طريق ُب فيحتمل ،مقاتل أربعمائة كانوا أهنم صحيح بإسناد حباف كابن كالنسائي الَبمذم عند جابر حديث
 .1أتباعا كانوا الباقْب

نشاطا ىاما للنيب ذكر أىل السّب كا٤بغازم بعد غزكة بدر كقبل غزكة أحد : قبل غزكة أحد /الغزكات كالسرايا في ىذه المرحلةب
شديدا ُب تقدٙب بعضها عن بعض كأ٠بائها ككجهتها كغّب  اكما ذكركا اختبلف،  عدة غزكات كسراياُب  -صلى اهلل عليو كسلم–

 :ذلك، كأشهر ما ذكر من الغزكات كالسرايا ُب ىذه ا٤برحلة

 .2بنفسو ُب طلب كيرز بن جابر الفهرم ففاتو كٓب يدركو -صلى اهلل عليو كسلم–حيث خرج النيب  :غزكة الُكرزا/

ككانت بينها كبْب بدر سبع لياؿ كقادىا بنفسو حٌب بلغ ماء الكدر من ببلدىم فأقاـ بو ثبلث لياؿ ٍب رجع كٓب  :غزكة بني ُسليماا/
 .4ك٠باىا ابن خلدكف غزكة الكرز، 3ايلق حرب

 ككانت بعد بدر بشهرين، حيث أف أبا سفياف نذر بعد بدر أف يغزك ا٤بدينة فخرج ُب مائٍب راكب حٌب بلغ بِب :غزكة السويقااا/
صلى اهلل عليو كسلم كا٤بسلموف، ففاُتم أبو سفياف كمن معو –راؼ ا٤بدينة كقتل رجلْب، فنفر رسوؿ اهلل طالنضّب ليبل، كحرؽ ٬ببل بأ

كىذه الغزكات كلها كانت فيما تبقى من السنة الثانية  ،5كطرحوا سويقا من أزكادىم ليتخففوا فأخذىا ا٤بسلموف فسميت بو الغزكة
 .للهجرة بعد بدر

٪بد  بنفسو إٔب  -صلى اهلل عليو كسلم–من ا٥بجرة، كقادىا النيب  ىػ3ككانت ُب ٧بـر سنة  :6أمر أك غزكة غطفاف غزكة ذماااا/
 .7فر كلو كرجع من غّب حربأطراؼ ا٤بدينة، كأقاـ بنجد شهر ص يريد غطفاف، حيث ٘بمع بذم أمر ٝبعا من غطفاف يريدكف غزك

بنفسو، كقصد قريش حٌب كصل إٔب بِب سليم، كأقاـ فيها عشرة لياؿ ٍب رجع  -صلى اهلل عليو كسلم-قادىا النيب :غزكة ُبحرافااااا/
 .1كٓب يلق حربا
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ُب مائة راكب إٔب القىرىدىة من أرض  ىذه الغزكات بسرية زيد بن حارثة -صلى اهلل عليو كسلم–ختم النيب اااااا/سرية زيد بن حارثة:
،٪بد، بعثو ليعَبض عّب  -كقدموا هبا على رسوؿ اهلل كأسر فيرات بن حياف، ا لقريش هبا ماؿ كثّب، فأصابوا العّب كأفلت أعياف القـو

 .1فخٌمسها -صلى اهلل عليو كسلم

 ىػ4/غزكة أحد سنة ج

 ا/مكاف المعركة كسببها

-كذكر النيب ،فرسخ من أقل ا٤بدينة كبْب بينو معركؼكىو  دحه أي  كقعت ا٤بعركة ُب ا٤بكاف الذم ٠بيت بو جبل: /مكاف المعركة8
ٍعتي قىلى  قػىتىادىةى  عىنٍ حبو لو، ركل البخارم  -صلى اهلل عليو كسلم  قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   أىف   يػىقيوؿ، عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  أىنىسنا ٠بًى

ا بػُّنىا جىبىله  ىىذى بُّوي  ٰبًي كى٫بًي
 مشتق اسم من أحسن سما كال ا٢بسن كاالسم ا٢بسن الفأؿ ٰبب كسلم عليو اهلل صلى كاف: السهيلي قاؿ، 2

 من ا٢بب فتعلق ،كعلوه األحد دين بارتفاع يشعر كذلك ،الرفع حركفو فحركات األحدية من مشتقا كونو كمع قاؿ ،األحدية من
 .4ا١بمهور باتفاؽ ىػ3 سنة شواؿ ُب ا٤بشهورة الوقعة عنده ككانت، 3ا١بباؿ بْب من فخص كمعُب لفظا كسلم عليو اهلل صلى النيب

 ،منو خلت ليلة عشرة إلحدل: إسحاؽ ابن قاؿ ،ا١بمهور باتفاؽىػ 3 سنة شواؿ ُببأحد  ا٤بشهورة الوقعة كانت: /تاريخ الغزكة7
 ُب كانت بدرا ألف ٘بوز كفيو ،بسنة بدر بعد كانت: مالك كقاؿ ،نصفو ُب: كقيل ،لتسع: كقيل ،لثماف: كقيل ،لياؿ لسبع :كقيل

 . 5تقريبا كشهر بسنة بعدىا فهي باتفاؽ رمضاف

أف من حضر بدرا من ا٤بشركْب ٤با رجعوا إٔب مكة، كجدكا العّبى الٍب قدـ هبا أبو سفياف بن  فيها السبب ككاف: /سبب الغزكة4
 من استجلبوا قريش رجعت ٤با: إسحاؽ ابن ، كقاؿ6حرب موقوفة ُب دار الندكة، فاتفقوا أف ٯبهزكا بربح تلك العّب جيشا إٔب ٧بمد

ككتب العباس بن عبد ا٤بطلب ٖبربىم كلو إٔب  ،7أحد قبل من الوادم ببطن نزلوا حٌب سفياف أبو هبم كسار العرب من استطاعوا
 لقاء كٛبنوا بدر مشهد من فاُتم ما على أسفوا ا٤بسلمْب من رجاؿ ككاف، قاؿ ابن إسحاؽ: 8-صلى اهلل عليو كسلم-رسوؿ هلل

 ،كأبقى خّب كاهلل ،تذبح بقرا منامي ُب البارحة رأيت :قاؿ أصبح فلما ،رؤيا ا١بمعة ليلة كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كرأل ،العدك
 ،كبشا مردؼ كأ٘ب حصينة درع ُب أ٘ب كرأيت ،مصيبتاف كٮبا فكرىتو فلوؿ بو قاؿ أك ظبتو عند من انقصم الفقار ذا سيفي كرأيت
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 دخل فإف ،فامكثوا ا٤بدينة ا٢بصينة الدرع كأكلت ،الكتيبة كبش الكبش كأكلت ،فينا يكوف بقرا البقر أكلت: قاؿ أكلتها؟ كما: قالوا
 فلما ا٣بركج إال الناس من كثّب كأبا ،اليـو ىذا نتمُب كنا اهلل نيب يا: القـو أكلئك فقاؿ ،البيوت فوؽ من كرموا قاتلناىم األزقة القـو

 ،أمرتنا كما أمكث اهلل رسوؿ يا: فقالوا منهم الرأم ذكك فندـ ،با٣بركج الناس ُب أذف ٍب ،فلبسها بالؤلمة دعا كانصرؼ ا١بمعة صلى
 .1يقاتل حٌب يرجع أف ا٢برب ألمة أخذ إذا لنيب ينبغي ما: فقاؿ

 اا/تعداد الجيشين

 كرجع ،بأحد نزؿ حٌب آالؼ ثبلثة ا٤بشركوف ككاف ،رجل ألف كىم هبم فخرج نزؿقاؿ ابن إسحاؽ:...: /عدد جيش المسلمين8
 حارثة بنو كٮبا ا٤بؤمنْب من طائفتْب أيدم ُب سقط اهلل عبد رجع فلما ،سبعمائة ُب فبقي ٜبائةثبل ُب سلوؿ بن أيب بن اهلل عبد عنو
 اهلل رسوؿ كأمر، أحد بأصل ا٤بسلموف كصف ،عمّب بن مصعب ا٤بسلمْب لواء صاحب ككاف ،فرس ا٤بسلمْب مع كليس، سلمة كبنو

 .2مناز٥بم يَبكوا ال أف إليهم كعهد رجبل ٟبسوف كىم الرماة على جبّب بن اهلل عبد كسلم عليو اهلل صلى

 ا٤بشركْب خيل كعلى كٟبس عشرة امرأة، ،آالؼ ثبلثة ا٤بشركوف ككافقاؿ ابن إسحاؽ:...: من قريش /عدد جيش المشركين7
 .4للقتاؿ كاأكتعب بالسبخة ا٤بشركوف كصف، عثماف بن طلحة ئهملوا كصاحب، 3، كثبلثة آالؼ بعّبالوليد بن خالد فرس مائة كىي

 فبارز عمّب بن مصعب ا٤بسلمْب لواء صاحب كافبدأت ا٤بعركة ٗببارزة بْب حاملي لواء ا٤بسلمْب كا٤بشركْب، ك : ااا/أحداث المعركة
 بالنبل الرماة فنضحتهم ا٤بشركْب خيل كٞبلت ،أثقا٥بم عن أجهضوىم حٌب ا٤بشركْب على ا٤بسلموف كٞبل ،فقتلو عثماف بن طلحة
 بن خالد ذلك فأبصر ،العسكر كدخل مكاهنم فَبكوا الرماة ذلك فرأل ،فانتبهوىم ا٤بشركْب عسكر ا٤بسلموف فدخل ،مرات ثبلث
 فهزموىم ا٤بسلمْب على فشدكا تراجعوا ظاىرة خيلهم ا٤بشركوف رأل ك٤با ،فمزقوىم ا٣بيل ُب ا٤بسلمْب على فحملوا معو كمن الوليد

 منهم طائفة كاهنـز ،يشعركف ال كىم بعضا بعضهم يقتل ا٤بسلموف فعطف ،أخراكم ٧بمد قتل: صارخ كصرخ ،القتل ُب فيهم كأثخنوا
 بعضهم إليو رجع حٌب ،أخراىم ُب يدعوىم كىو عنو انكشفوا حْب اهلل نيب كثبت ،القتل فيهم ككقع سائرىم كتفرؽ ا٤بدينة جهة إٔب

 ككسركا فأدموه كجهو فرموا ا٤بشركوف فاستقبلو ،أصحابو يلتمس كسلم عليو اهلل صلى النيب كتوجو ،الشعب ُب ا٤بهراس عند كىو
 ،الصمة بن كا٢بارث بيضاء بن سهل منهم األنصار من طائفة معو: كقيل ،كالزبّب طلحة كمعو الشعب ُب مصعدا فمر ،رباعيتو
 اهلل صلى النيب أصابوا أهنم يظنوف كىم البطوف كيبقركف كالفركج كاألنوؼ اآلذاف يقطعوف هبم ٲبثلوف ا٤بسلمْب بقتلى ا٤بشركوف كشغل

 أثقا٥بم إٔب ا٤بشركوف كرجع ،كأجل أعلى اهلل: عمر فناداه ،ىبل اعل: بآ٥بتو يفتخر سفياف أبو فقاؿ ،أصحابو كأشراؼ كسلم عليو
 ك٘بنبوا األثقاؿ ركبوا كإف ،البيوت يريدكف فهم ،ا٣بيل آثار تتبع األثقاؿ كجعلوا ركبوا إف: ألصحابو كسلم عليو اهلل صلى النيب فقاؿ

                                                           
1
 411، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج - 

2
 411، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج - 

3
 371ص، 1عد الطبقات الكربل، جابن س - 

4
 412-411، ص7البخارم، ج ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح - 



130 
 

 إٔب كرجعوا ا٤بسلمْب أنفس فطابت ،٦بنوبة ا٣بيل رأيت: فقاؿ رجع ٍب ،كقاص أيب بن سعد فتبعهم ،الرجوع يريدكف فهم ا٣بيل
 كفارت اليهود غش كظهر ا٤بنافقوف فسر ،قتبلىم على ا٤بسلموف كبكى ،عليهم يصلوا كٓب يغسلوىم كٓب ثياهبم ُب فدفنوىم قتبلىم
 .1ىذا أصاهبم ما أطاعونا لو: ا٤بنافقوف كقالت ،عليو ظهركا ما نبيا كاف لو: اليهود فقالت ،بالنفاؽ ا٤بدينة

 ا٤بسلمْب تعريف منها: عظيمة أشياء الربانية كا٢بكم الفوائد من ا٤بسلموف بو أصيب كما أحد قصة ُب ككاف: العلماء قاؿ 
 الرسل عادة أف كمنها ،منو يربحوا ال أف الرسوؿ أمرىم الذم موقفهم الرماة ترؾ من كقع ٤با ،النهي ارتكاب كشـؤ ا٤بعصية عاقبة سوء

 ،غّبه من الصادؽ يتميز كٓب منهم ليس من ا٤بؤمنْب ُب دخل دائما انتصركا لو أهنم ذلك ُب كا٢بكمة ،العاقبة ٥با كتكوف تبتلى أف
 نفاؽ أف كذلك ،الكاذب من الصادؽ لتمييز األمرين بْب ا١بمع ا٢بكمة فاقتضت ،البعثة من ا٤بقصود ٰبصل ٓب دائما انكسركا كلو

 ،تصرٰبا التلويح عاد كالقوؿ الفعل من أظهركه ما النفاؽ أىل كأظهر القصة ىذه جرت فلما ،ا٤بسلمْب عن ٨بفيا كاف ا٤بنافقْب
 ككسرا للنفس ىضما ا٤بواطن بعض ُب النصر تأخّب ُب أف كمنها ،منهم كٙبرزكا ٥بم فاستعدكا دكرىم ُب عدكا ٥بم أف ا٤بسلموف كعرؼ

 ،أعما٥بم تبلغها ال كرامتو دار ُب منازؿ ا٤بؤمنْب لعباده ىيأ اهلل أف كمنها ،ا٤بنافقوف كجزع صربكا ا٤بؤمنوف ابتلي فلما ،لشماختها
 إىبلؾ أراد أنو كمنها ،إليهم فساقها األكلياء مراتب أعلى من الشهادة أف كمنها ،إليها ليصلوا كاحملن االبتبلء أسباب ٥بم فقيض
 ا٤بؤمنْب ذنوب بذلك فمحص ،أكليائو أذل ُب كطغياهنم كبغيهم كفرىم من ذلك هبا يستوجبوف الٍب األسباب ٥بم فقيض أعدائو
 .2الكافرين بذلك ك٧بق

نىةن  كىاتػ قيوا} :تعأب قاؿ كما ،منو يقع ٓب من ضرره يعم كأنو ،النهي ارتكاب لفوائد شـؤذلك من ا كُب  ال ًذينى  تيًصينبى   الى  ًفتػٍ
 ا٢بذر الصحابة أخذ الكائنة ىذه من كاستفيد دنياه، لو ٙبصل كٓب آخرتو بأمر أضر دنياه آثر من كأف ،3{(25)خىاص ةن  ًمٍنكيمٍ  ظىلىميوا

 سبحانو أشار ذلك كإٔب, منهم كليسوا منهم أهنم يظهركف كانوا الذين العدك من كالتحرز, الطاعة ُب كا٤ببالغة, مثلها إٔب العود من
 ليذر اهلل كاف ما:)كقاؿ(, الكافرين كٲبحق آمنوا الذين اهلل كليمحص -قولو إٔب- الناس بْب نداك٥با األياـ كتلك)قولو: ُب كتعأب

 .4 (الطيب من ا٣ببيث ٲبيز حٌب عليو أنتم ما على ا٤بؤمنْب

 اااا/نتائج المعركة

 /خسائر المسلمين8

 كثبت, ا١ببل فوؽ بعضهم كانطلق, ا٤بدينة بعضهم فدخل: الصحابة تفرؽ) الطربمقاؿ : -صلى اهلل عليو كسلم-*/جرح النبي
 إٔب فَباجع, فأثقلو كجو ُب كشجو, كرباعيتو أنفو فكسر ٕبجر قمئة ابن فرماه, اهلل إٔب الناس يدعو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

                                                           
1
 412، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج - 

2
 412، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج - 

3
 25:، اآليةاألنفاؿسورة - 

4
 419-418، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج - 



131 
 

 ا٤بغازم ُب إسحاؽ ابن كقاؿ، 1حنيف بن كسهل طلحة منهم فحملو ،عنو يذبوف فجعلوا رجبل ثبلثوف كسلم عليو اهلل صلى النيب
 الدـ ٲبسح كجعل, كجهو على يسيل الدـ فجعل, كجهو كشج أحد يـو كسلم عليو اهلل صلى النيب رباعية كسرت: قاؿ أنس عن
 بن عتبة أف) ا٣بدرم سعيد أيب حديث ُب ىشاـ ابن كذكر، ربو إٔب يدعوىم كىو نبيهم كجو خضبوا قـو يفلح كيف: يقوؿ كىو
 الذم ىو الزىرم شهاب بن اهلل عبد كأف, السفلى شفتو كجرح السفلى كسلم عليو اهلل صلى النيب رباعية كسر الذم ىو كقاص أيب

 الدـ مص سناف بن مالك كأف كجنتو ُب ا٤بغفر حلق من حلقتاف فدخلت كجنتو ُب جرحو قمئة بن اهلل عبد كأف, جبهتو ُب شجو
 2 ٛبسك النار( لن: فقاؿ ازدرده ٍب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كجو من

 ،" قاؿ ابن كثّب: كاف با٤بدينة قبل مىقدىـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إليها رجل من ا٣بزرج يقاؿ لو: "أبو عامر الراىبي
ُب ا١باىلية كقرأ عٍلم أىل الكتاب، ككاف فيو عبادة ُب ا١باىلية، كلو شرؼ ُب ا٣بزرج كبّب. فلما قىدـ رسوؿي اهلل صلى  ككاف قد تػىنىص ر

اهلل عليو كسلم مهاجرنا إٔب ا٤بدينة، كاجتمع ا٤بسلموف عليو، كصارت لئلسبلـ كلمة عالية، كأظهرىم اهلل يـو بدر، شىرًؽ اللعْب أبو 
عداكة، كظاىر هبا، كخرج فارًّا إٔب كفار مكة من مشركي قريش فأل بهم على حرب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو عامر بريقو، كبارز بال

كسلم، فاجتمعوا ٗبن كافقهم من أحياء العرب، كقدموا عاـ أحد، فكاف من أمر ا٤بسلمْب ما كاف،....ككاف ىذا الفاسق قد حفر 
، فجرح ُب كجهو ككيًسرت ربىاًعيتيو حفائر فيما بْب الصفْب، فوقع ُب إحداىن رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو كسلم، كأصيب ذلك اليـو
 .3اليمُب السفلى، كشيج  رأسو، صلوات اهلل كسبلمو عليو

 من منسكبة ككىى باطنها من السفلى كشفتو كجنتو كجرحت رباعيتو ككسرت كجهو شج أنو األخبار ُب ذكر ما ك٦بموع
 سبعْب بالسيف يومئذ كسلم عليو اهلل صلى النيب كجو ضرب):قاؿ الزىرم عن الرزاؽ عبد لكرك  ،ركبتو كجحشت قمئة ابن ضربة
 .4 (كلها شرىا اهلل كقاه ضربة

 بن كمصعب ٞبزة ا٤بهاجرين من أربعة: سبعوف أحد يـو يومئذ قتل) منصور بن سعيدقاؿ : */عدد شهداء المسلمين يـو أحد
 كعب بن أيب عن صحيحيهما ُب كا٢باكم حباف ابن كأخرج (،األنصار من كسائرىم, عثماف بن كمشاس جحش بن اهلل كعبد عمّب
 كالسادس ،بلتعة أيب بن حاطب مؤب سعد ا٣بامس ككاف, ستة ا٤بهاجرين كمن كستوف أربعة األنصار من أحد يـو أصيب):قاؿ

 مالك كعن ،كسبعوف اثناف أحد شهداء أف الشافعي عن الطربم احملب كذكر, (مشس عبد بِب حليف األسلمي عمرك بن يوسف
 عشر أحد ا٤بهاجرين كمن, كتسعْب ستة فبلغوا أ٠باءىم اليعمرم الفتح أبو كسرد, كسبعوف أحد خاصة األنصار من كسبعوف ٟبسة

كسبعوف : أربعة الواقدمقاؿ , ا٤بائة عن فزادكا قاؿ, ٟبسة أك أربعة الدمياطي كعن الرب عبد ابن عن ذكر ٍب, األنصار من كسائرىم
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 أنس قوؿ كيؤيده ،سعد ابن جـز كبذلك, خاصة األنصار من السبعْب يقوؿ من الناس كمن: اليعمرم قاؿ ،1ىذا اجملتمع عليو
 .2 (سبعوف أحد يـو منا أصيب)

 أىُب  فػىقىاؿى  سيٍفيىافى  أىبيو كىأىٍشرىؼى ...قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  اٍلبػىرىاءً  عىنٍ ركل البخارم : كتمثيلهم /اغتباط المشركين من قريش بنصرىم7
يبيوهي  الى  فػىقىاؿى  ٧بيىم ده  اٍلقىٍوـً  يبيوهي  الى  قىاؿى  قيحىافىةى  أىيب  اٍبني  اٍلقىٍوـً  أىُب  فػىقىاؿى  ٘بًي ءً  ًإف   فػىقىاؿى  ا٣بٍىط ابً  اٍبني  اٍلقىٍوـً  أىُب  فػىقىاؿى  ٘بًي  كىانيوا فػىلىوٍ  قيًتليوا ىىؤيالى
ىجىابيوا أىٍحيىاءن  ًٍلكٍ  فػىلىمٍ  ألى ٍبتى  فػىقىاؿى  نػىٍفسىوي  عيمىري  ٲبى  صىل ى الن يبُّ  فػىقىاؿى  ىيبىلي  اٍعلي  سيٍفيىافى  أىبيو قىاؿى  ٱبيٍزًيكى  مىا عىلىٍيكى  الل وي  أىبٍػقىى الل وً  عىديك   يىا كىذى

 عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فػىقىاؿى  لىكيمٍ  عيز ل كىالى  اٍلعيز ل لىنىا سيٍفيىافى  أىبيو قىاؿى  كىأىجىلُّ  أىٍعلىى الل وي  قيوليوا قىاؿى  نػىقيوؿي  مىا قىاليوا أىًجيبيوهي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي 
نىا الل وي  قيوليوا قىاؿى  نػىقيوؿي  مىا قىاليوا أىًجيبيوهي  كىسىل مى  ديكفى  ًسجىاؿه  ٍربي كىا٢بٍى  بىٍدرو  بًيػىٍوـً  يػىٍوـه  سيٍفيىافى  أىبيو قىاؿى  لىكيمٍ  مىٍؤبى  كىالى  مىٍوالى  هًبىا آميرٍ  ٓبىٍ  ميثٍػلىةن  كى٘بًى

 .3تىسيٍؤ٘ب  كىٓبىٍ 

 حزما ذلك من ىند اٚبذت حٌب, كاألنف اآلذاف ٯبدعن, بالقتلى ٲبثلن منها كالنسوة ىند )خرجت: إسحاؽ ابن قاؿ
 أف تستطع فلم فبلكتها ٞبزة كبد عن كبقرت, ٞبزة قتل على لو جزاء لوحشي عليها كن البلئي كقبلئدىا حزمها كأعطت, كقبلئد
 . 4فلفظتها تسيغها

 ىػ[6-4]ىػ/الغزكات بين أحد كصلح الحديبية

 الرجيع كبئر معونةغزكة  ا/

 سنة أكاخر ُب، ككانت بو فسميت منو بقرب الوقعة كانت ىذيل ببلد من موضع اسم يعجً الر  : ىػ4آخر سنة  /غزكة الرجيع8
 عضل مع كىي ،العشرة ماكأصحاهب كخبيب, األنصارم األقلح أيب ابن ثابت بن عاصمل سريةكىي عبارة عن  من ا٥بجرة ثبلث
صلى اهلل عليو كسلم أصحاب الرجيع عييونا إٔب مكة لييخربكه خرب قريش، فسلكوا على -قاؿ الواقدم:بعث رسوؿ اهلل، 5كالقارة

 قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  ىيرىيٍػرىةى  أىيب ركل البخارم قصة السرية مفصلة من حديث ، ك 6ًجيًع فاعَبضت ٥بم بنو ٢بًٍيافى ر الن ٍجًدية حٌب كانوا بال  
ننا سىرًي ةن  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  بػىعىثى   ًإذىا حىٌب   فىاٍنطىلىقيوا ا٣بٍىط ابً  ٍبنً  عيمىرى  ٍبنً  عىاًصمً  جىدُّ  كىىيوى  ثىاًبتو  ٍبنى  عىاًصمى  عىلىٍيًهمٍ  كىأىم رى  عىيػٍ
ٍيلو  ًمنٍ  ٢بًىي   ذيًكريكا كىمىك ةى  عيٍسفىافى  بػىٍْبى  كىافى  يىافى  بػىنيو ٥بىيمٍ  يػيقىاؿي  ىيذى  نػىزىليوهي  مىٍنزالن  أىتػىٍوا حىٌب   آثىارىىيمٍ  فىاقٍػتىصُّوا رىاـو  ًمائىةً  ًمنٍ  بًقىرًيبو  فػىتىًبعيوىيمٍ  ٢بٍى

ٍرو  نػىوىل ًفيوً  فػىوىجىديكا ا فػىقىاليوا اٍلمىًدينىةً  ًمنٍ  تػىزىك ديكهي  ٛبى ٍري  ىىذى قيوىيمٍ  حىٌب   آثىارىىيمٍ  فػىتىًبعيوا يػىٍثًربى  ٛبى ابيوي  عىاًصمه  انٍػتػىهىى فػىلىم ا ٢بًى  فىٍدفىدو  ًإٔبى  ١بىىئيوا كىأىٍصحى
نىا تيمٍ نػىزىلٍ  ًإفٍ  كىاٍلًميثىاؽي  اٍلعىٍهدي  لىكيمٍ  فػىقىاليوا هًبًمٍ  فىأىحىاطيوا اٍلقىٍوـي  كىجىاءى   كىاًفرو  ًذم ةً  ُب  أىٍنزًؿي  فىبلى  أىنىا أىم ا عىاًصمه  فػىقىاؿى  رىجيبلن  ًمٍنكيمٍ  نػىٍقتيلى  الى  أىفٍ  إًلىيػٍ
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ا قػىتػىليوا حىٌب   فػىقىاتػىليوىيمٍ  نىًبي كى  عىن ا أىٍخربٍ  الل هيم   بػٍعىةً  ُب  عىاًصمن  فػىلىم ا كىاٍلًميثىاؽى  اٍلعىٍهدى  فىأىٍعطىٍوىيمٍ  آخىري  كىرىجيله  كىزىٍيده  خيبػىٍيبه  كىبىًقيى  بًالن ٍبلً  نػىفىرو  سى
نيوا فػىلىم ا ًإلىٍيًهمٍ  نػىزىليوا كىاٍلًميثىاؽى  اٍلعىٍهدى  أىٍعطىٍوىيمٍ  لُّوا ًمنػٍهيمٍ  اٍستىٍمكى ا ال ًذم الث اًلثي  الر جيلي  فػىقىاؿى  هًبىا فػىرىبىطيوىيمٍ  ًقًسيًِّهمٍ  أىٍكتىارى  حى ا مىعىهيمى  أىك ؿي  ىىذى

بػىهيمٍ  أىفٍ  فىأىىبى  اٍلغىٍدرً  بػىهيمٍ  أىفٍ  عىلىى كىعىا١بىيوهي  فىجىر ريكهي  يىٍصحى  فىاٍشتػىرىل ٗبىك ةى  بىاعيوٮبيىا حىٌب   كىزىٍيدو  ًٖبيبػىٍيبو  كىاٍنطىلىقيوا فػىقىتػىليوهي  يػىٍفعىلٍ  فػىلىمٍ  يىٍصحى
لىوي  أىٍٝبىعيوا ًإذىا حىٌب   أىًسّبنا ًعٍندىىيمٍ  فىمىكىثى  بىٍدرو  يػىٍوـى  ا٢بٍىاًرثى  قػىتىلى  ىيوى  خيبػىٍيبه  كىكىافى  نػىٍوفىلو  ٍبنً  عىاًمرً  ٍبنً  ا٢بٍىاًرثً  بػىنيو خيبػىٍيبنا  ميوسنى اٍستػىعىارى  قػىتػٍ

 فىزًٍعتي  رىأىيٍػتيوي  فػىلىم ا فىًخًذهً  عىلىى فػىوىضىعىوي  أىتىاهي  حىٌب   ًإلىٍيوً  فىدىرىجى  ٕب  صىيب   عىنٍ  فػىغىفىٍلتي  قىالىتٍ  فىأىعىارىٍتوي  هًبىا لًيىٍستىًحد   ا٢بٍىاًرثً  بػىنىاتً  بػىٍعضً  ًمنٍ 
انىتٍ  الل وي  شىاءى  ًإفٍ  ذىاؾً  أًلىفٍػعىلى  كيٍنتي  مىا أىقٍػتػيلىوي  أىفٍ  أىٚبىٍشىٍْبى  فػىقىاؿى  اٍلميوسىى يىًدهً  كىُب  ًمِبِّ  ذىاؾى  عىرىؼى  فػىٍزعىةن  يػٍرنا قىطُّ  أىًسّبنا رىأىٍيتي  مىا تػىقيوؿي  كىكى  خى
 ًمنٍ  بًوً  فىخىرىجيوا الل وي  رىزىقىوي  رًٍزؽه  ًإال   كىافى  كىمىا ا٢بٍىًديدً  ُب  لىميوثىقه  كىًإن وي  ٜبىىرىةه  يػىٍومىًئذو  ٗبىك ةى  كىمىا ًعنىبو  ًقٍطفً  ًمنٍ  يىٍأكيلي  رىأىيٍػتيوي  لىقىدٍ  خيبػىٍيبو  ًمنٍ 

 سىن   مىنٍ  أىك ؿى  فىكىافى  لىزًٍدتي  اٍلمىٍوتً  ًمنٍ  جىزىعه  يب  مىا أىف   تػىرىٍكا أىفٍ  لىٍوالى  فػىقىاؿى  إًلىٍيًهمٍ  اٍنصىرىؼى  ٍبي   رىٍكعىتػىٍْبً  أيصىلِّي دىعيو٘ب  فػىقىاؿى  لًيػىٍقتػيليوهي  ا٢بٍىرىـً 
دنا أىٍحًصًهمٍ  الل هيم   قىاؿى  ٍبي   ىيوى  اٍلقىٍتلً  ًعٍندى  الر ٍكعىتػىٍْبً    قىاؿى  ٍبي   عىدى

   مىٍصرىًعي لًل وً  كىافى  ًشق   أىمِّ  عىلىى  ميٍسًلمنا أيقٍػتىلي  ًحْبى  أيبىإب  مىا

لىوً  ذىاتً  ُب  كىذىًلكى    ٩بيىز عً  ًشٍلوو  أىٍكصىاؿً  عىلىى يػيبىارًؾٍ   يىشىأٍ  كىًإفٍ  اإٍلً

ـى  ٍبي   ا قػىتىلى  عىاًصمه  كىكىافى  يػىٍعرًفيونىوي  جىسىًدهً  ًمنٍ  ًبشىٍيءو  لًيػيٍؤتػىٍوا عىاًصمو  ًإٔبى  قػيرىٍيشه  كىبػىعىثىتٍ  فػىقىتػىلىوي  ا٢بٍىاًرثً  ٍبني  عيقبىةي  إًلىٍيوً  قىا  ًمنٍ  عىًظيمن
ٍبرً  ًمنٍ  الظُّل ةً  ًمٍثلى  عىلىٍيوً  الل وي  فػىبػىعىثى  بىٍدرو  يػىٍوـى  عيظىمىائًًهمٍ  ٍتوي  الد   .1شىٍيءو  عىلىى ًمٍنوي  يػىٍقًدريكا فػىلىمٍ  ريسيًلًهمٍ  ًمنٍ  فىحىمى

 كال مشرؾ ٲبسو ال أف عهدا اهلل أعطى ثابت بن عاصم كاف) قاؿ قتادة عن عمرك بن عاصم عن إسحاؽ ابن ركاية كُب
 .(حياتو ُب حفظو كما كفاتو بعد ا٤بؤمن العبد اهلل ٰبفظ: خربه بلغو ٤با يقوؿ عمر فكاف, أبدا مشركا ٲبس

 كىذا, كافر حكم عليو ٯبرم أنو من أنفة, قتل كلو نفسو من ٲبكن كال األماف قبوؿ من ٲبتنع أف لؤلسّب أف ا٢بديث كُب
 أكره: الثورم سفياف كقاؿ ،بذلك بأس ال: البصرم ا٢بسن قاؿ, يستأمن أف لو بالرخصة األخذ أراد فإف, بالشدة األخذ أراد إذا

 كالصبلة, بالتعميم ا٤بشركْب على كالدعاء, قتلو أريد ٗبن كالتلطف, أكالدىم قتل عن كالتورع, بالعهد للمشركْب الوفاء كفيو, ذلك
 ٗبا ا٤بسلم عبده يبتلي اهلل أف كفيو, دينو ُب كشدتو خبيب يقْب قوة على كداللة القتل عند كإنشاده الشعر إنشاء كفيو, القتل عند
 ٩با الفوائد من ذلك كغّب كميتا حيا كإكرامو ا٤بسلم دعاء استجابة كفيو ،فعلوه ما ربك شاء كلو, ليثيبو علمو ُب سبق كما شاء

 ٞبايتو كرامتو كمن, بالشهادة إكرامو من أراد ٤با قتلو من ٲبنعهم كٓب ا٤بشركْب من ٢بمو ٞباية ُب لو اهلل استجاب كإ٭با ،بالتأمل يظهر
 عبدا اهلل يكـر أف مثل, عينا يقلب كال عادة ٱبرؽ ال ٩با ذلك كقوع أف إال ,األكلياء كرامة كإثبات، ٢بمو بقطع حرمتو ىتك من

 ينفيها كمن الكرامة يثبت من بْب توسط بطاؿ ابنك , الوٕب ككرامة الفاضل فضل فيو يظهر ٩با ذلك ك٫بو, ا٢بْب ُب دعوة بإجابة
 إثبات السنة أىل عن كا٤بشهور, مثبل األعياف يقلب ما كا٤بمتنع, أحيانا الناس آلحاد العادة بو ٘برم قد ما يثبت الذم فجعل
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 إٔب يصلوف كال :فقاؿ األنبياء لبعض التحدم بو كقع ما القشّبم القاسم كأيب منهم احملققْب بعض استثُب لكن, مطلقا الكرامات
 ٗبا كا٤بكاشفة كا٤باء الطعاـ كتكثّب ا٢باؿ ُب الدعوة إجابة فإف, ذلك ُب ا٤بذاىب أعدؿ كىذا, ذلك ك٫بو أب غّب من كلد إٯباد مثل

 ا٣بارؽ فا٫بصر, كالعادة الصبلح إٔب ينسب ٩بن ذلك كقوع صار حٌب جدا كثر قد ذلك ك٫بو سيأٌب ٗبا كاإلخبار العْب عن يغيب
 الذم أف كلو ذلك ككراء, لوٕب كرامة تقع أف ٯبوز لنيب كجدت معجزة كل أف أطلق من قوؿ تقييد كتعْب, القشّبم قالو فيما اآلف

 يظهر قد ا٣بارؽ فإف, يقولو ٩بن غلط كىو, تعأب اهلل أكلياء من ذلك لو كقع من أف على يدؿ العادة خرؽ أف العامة عند استقر
 ٱبترب أف ذكركه ما كأكٔب, فارؽ إٔب تعأب اهلل أكلياء كالية على بذلك يستدؿ من فيحتاج, كراىب ككاىن ساحر من ا٤ببطل يد على
 .1فبل ال كمن كاليتو عبلمة ذلك كاف كالنواىي الشرعية باألكامر متمسكا كاف فإف ذلك لو كقع من حاؿ

 بن عضل إٔب ينسبوف مضر بن إلياس بن مدركة بن خزٲبة بن ا٥بوؿ بِب من بطن أما عىضىل، ةلقارى كاعىضىل  اككانت بعدى
 العضل قصةك  ،الرمي إصابة ُب ا٤بثل هبم يضرب, ا٤بذكور الديش إٔب ينسبوف أيضا ا٥بوؿ من بطنف ةالقارى  كأما, ٧بكم بن الديش
 صلى اهلل رسوؿ على قدـ: قاؿ قتادة بن عمر بن عاصم حدثِب فقاؿ: الرجيع يـوابن إسحاؽ  ذكر، ك الرجيع غزكة ُب كانت كالقارة

 فبعث يفقهوننا أصحابك من نفرا معنا فابعث, إسبلما فينا إف اهلل رسوؿ يا: فقالوا كالقارة عضل من رىط أحد بعد كسلم عليو اهلل
 .2أصحابو من ستة منهم

 السبعْب القراء بسرية تعرؼ الوقعة كىذه, كعسفاف مكة بْب ىذيل ببلد ُب موضع ةنى وٍ عي مى  رئٍ بً : ىػ3أكؿ سنة  غزكة بئر معونة/7
، سليم بن ٥بيعة بن القيس امرئ بن مالك بن عوؼ بن لعٍ رو  إٔب ينسبوف سليم بِب من بطن فهم لعٍ رً فأما ، 3كذكواف لعٍ رً  مع كىي
، ككانت الغزكة إليهما الغزكة فنسبت سليم بن هبثة بن ثعلبة بن ذكواف إٔب ينسبوف أيضا سليم بِب من بطنفهم كذلك  ذكوافكأما 

 .4من ا٥بجرة أربع سنة أكائل ُب

 ٥بىيمٍ  فػىعىرىضى  اٍلقير اءي  ٥بىيمٍ  يػيقىاؿي  ٢بًىاجىةو  رىجيبلن  سىٍبًعْبى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  بػىعىثى  قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  أىنىسو  عىنٍ  ركل البخارم
ي افً   صىل ى لًلن يبِّ  حىاجىةو  ُب  ٦بيٍتىازيكفى  ٫بىٍني  ًإ٭ب ىا أىرىٍدنىا ًإي اكيمٍ  مىا كىالل وً  اٍلقىٍوـي  فػىقىاؿى  مىعيونىةى  بًئػٍري  ٥بىىا يػيقىاؿي  بًٍئرو  ًعٍندى  كىذىٍكوىافي  رًٍعله  سيلىٍيمو  بىًِب  ًمنٍ  حى

عىا فػىقىتػىليوىيمٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  ةً  ُب  شىٍهرنا عىلىٍيًهمٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فىدى اةً  صىبلى  .5اٍلغىدى

 سعيد عن(، ك األنصار من بسبعْب فأمدىم عدك على كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ استمدكا كغّبىم رعبل أف) قتادةقاؿ 
 إ٭باقيل ك (، قومهم على كاستمدكا أسلموا أهنم فزعموا ٢بياف كبنو كعصية كذكواف رعل أتاه كسلم عليو اهلل صلى النيب أف) قتادة عن

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يستمدكا أف مانع كال ،كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب على الطفيل بن عامر استمدىم الذم
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 كاف كإف ،الطفيل بن عامر استمدىم الذين غّب استمدكا الذين يكوف أف كٰبتمل, هبم الغدر قصدىم كيكوف الظاىر ُب كسلم
 براء أبو قدـ سعد: ابن اؿق ،اإلسبلـ إٔب للدعاء ىو كإ٭با, عدك لقتاؿ ٥بم استمدادىم يكن ٓب أنو كٰبتمل, سليم بِب من الكل
 سلميي  فلم اإلسبلـ عليو عرض، فأىدل لو فلم قبل منو، ك كسلم عليو اهلل صلى رسوؿ علىالكبليب  األسنة مبلعب مالك بن عامر

مرؾ، فقاؿ لو:إ٘ب أخاؼ عليهم أدعوتك كيتبعوا  يستجيبوا أف رجوتل قومي إٔب أصحابك منمعي نفرا  بعثت لو: كقاؿ ،بعديي  كٓب
األنصار شىبىبىةى ييسموف  من رجبل بعْبس-صلى الو عليو كسلم-معو رسوؿ اهلل فبعث, إف يعرض ٥بم أحد ٥بم جار أنا٪بد، فقاؿ: 

نذر بن عمرك ال
ي
كيسموف , معونة بئر يـو أمية بن عمرك أسر الطفيل بن عامر أف عركة مرسل كُب، 1ساعدمالقيراء، كأمر عليهم ا٤ب

 .2كيتعلموف بالليل القرآف كيتدارسوف الصفة ألىل الطعاـ بو كيشَبكف, بالليل كيصلوف بالنهار ٰبتطبوف كانوا أهنمك  ،القراء

يػٍرىةى  ٍبني  عىاًمري  قيًتلى ...ى قىالىتٍ  عىنػٍهىا الل وي  رىًضيى  عىاًئشىةى  عىنٍ كركل البخارم  ـي  قىاؿى  قىاؿى  أيسىامىةى  أىيب  كىعىنٍ  مىعيونىةى  بًٍئرً  يػىٍوـى  فػيهى ا  ٍبني  ًىشى
ا مىنٍ  الطُّفىٍيلً  ٍبني  عىاًمري  لىوي  قىاؿى  الض ٍمرًمُّ  أيمىي ةى  ٍبني  عىٍمريك كىأيًسرى  مىعيونىةى  بًًبٍئرً  ال ًذينى  قيًتلى  لىم ا قىاؿى  أىيب  فىأىٍخبػىرى٘ب  عيٍركىةى   فػىقىاؿى  قىًتيلو  ًإٔبى  فىأىشىارى  ىىذى

ا أيمىي ةى  ٍبني  عىٍمريك لىوي  يػٍرىةى  ٍبني  عىاًمري  ىىذى ىٍنظيري  ًإ٘بِّ  حىٌب   الس مىاءً  ًإٔبى  ريًفعى  قيًتلى  مىا بػىٍعدى  رىأىيٍػتيوي  لىقىدٍ  فػىقىاؿى  فػيهى اءً  ًإٔبى  ألى نىوي  الس مى  ٍبي   اأٍلىٍرضً  كىبػىٍْبى  بػىيػٍ
بػىريىيمٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   فىأىتىى كيًضعى  ًإنػ هيمٍ  أيًصيبيوا قىدٍ  أىٍصحىابىكيمٍ  ًإف   فػىقىاؿى  فػىنػىعىاىيمٍ  خى  عىن ا أىٍخربٍ  رىبػ نىا فػىقىاليوا رىبػ هيمٍ  سىأىليوا قىدٍ  كى

 عىٍمروك ٍبني  كىميٍنًذري  بًوً  عيٍركىةي  فىسيمِّيى  الص ٍلتً  ٍبنً  أى٠ٍباءى  ٍبني  عيٍركىةي  ًفيًهمٍ  يػىٍومىًئذو  كىأيًصيبى  عىنػٍهيمٍ  فىأىٍخبػىرىىيمٍ  عىن ا كىرىًضيتى  عىٍنكى  رىًضينىا ٗبىا ًإٍخوىانػىنىا
ميٍنًذرنا بًوً  ٠بيِّيى 

3. 

 ىػ5سنة اا/غزكة الخندؽ )األحزاب(

تسمى  ك , كسلم عليو اهلل صلى النيب بأمر ا٤بدينة حوؿ حفر الذم ا٣بندؽ ألجل ا٣بندؽتسمى ىذه الغزكة بغزكة : سم الغزكةا/1
 كغطفاف قريش كىم, ا٤بسلمْب حرب على ا٤بشركْب من طوائف الجتماعكذلك , طائفة أم حزب ٝبع ،األحزابكذلك بغزكة 

 .4األحزاب تعأب اهلل ٠باىم الذين فهم ،تبعهم كمن كاليهود

 كتاريخها /سبب الغزكة7

 ,ا٤بغازم أىل من غّبه جـز كبذلك, ٟبس سنة شواؿ ُب كانت :إسحاؽ ابن كقاؿ ،أربع سنة شواؿ ُب كانتقيل  : */تاريخ الغزكة
 كيلغوف ا٥بجرة بعد كقع الذم احملـر من التاريخ يعدكف كانوا السلف من ٝباعة أف كىو, االختبلؼ ىذا سبب البيهقي بْب كقد

 السنة ُب كانت الكربل بدر غزكة أف فذكر تارٱبو ُب سفياف بن يعقوب جرل ذلك كعلى, األكؿ ربيع إٔب ذلك قبل الٍب األشهر
 ٤با ٨بالف كاه بناء لكنو, البناء ذلك على صحيح عمل كىذا الرابعة ُب كانت ا٣بندؽ كأف, الثانية ُب كانت أحد غزكة كأف, األكٔب
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 كىو ا٣بامسة ُب كا٣بندؽ الثالثة ُب كأحد الثانية ُب بدر تكوف ذلك كعلى, ا٥بجرة سنة احملـر من التاريخ جعل من ا١بمهور عليو
 .1ا٤بعتمد

، مكة إٔبكمن معو  بى طى أخٍ  بن ييحي  خرجصلى اهلل عليو كسلم بِب النضّب قدموا خيرب، -٤با أجلى رسوؿ اهلل: */سبب الغزكة
 بن كنانة كخرج، 2نستأصل ٧بمداكقالوا ٥بم ٫بن معكم حٌب , كسلم عليو اهلل صلى اهلل- ٧بمد حربكأتباعها إٔب  قريشايدعيوف 

 فأجابو, خيرب ٜبر نصف ٥بم أف على كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قتاؿ على كٰبضهم غطفاف بِب ُب يسعى ا٢بقيق أيب بن الربيع
, أطاعو فيمن خويلد بن طلحة إليهم فأقبل أسد بِب من حلفائهم إٔب ككتبوا, ذلك إٔب الفزارم بدر بن حذيفة بن حصن بن عيينة
، كخرج 3عظيم ٝبع ُب فصاركا ٥بم مددا سليم بِب من أجاهبم من فجاءىم, الظهراف ٗبر فنزلوا بقريش حرب بن سفياف أبو كخرج

 .4فأخربكه بفصوؿ قريش -صلى اهلل عليو كسلم-ركب من خزاعة إٔب النيب

 كخطتها تعداد الجيوش/4

 ا٤بغازم ُب كركل عنو، 5آالؼ أربعة: كقيل, آالؼ عشرة عدُتماألحزاب  أف بأسانيده إسحاؽ ابن ذكر: */عدد جيش األحزاب
 كمن غطفاف ُب عيينة كنزؿ, كُتامة كنانة بِب من تبعهم كمن أحابيشهم من آالؼ عشرة ُب السيوؿ ٗبجتمع قريش نزلت: قاؿأنو 

  .6نعماف بباب أحد جانب إٔب ٪بد أىل من معهم

 .7األلف ٫بو كقيل, آالؼ ثبلثة ا٤بسلموف كافقاؿ ابن إسحاؽ  : */عدد جيش المسلمين

 خطة القتاؿ*/

ككانت ا٤بنطقة  كانت ا٣بطة تعتمد على ٙبصْب ا٤بدينة من جهتها الشمالية ٖبندؽ:حزابلمواجهة األخطة المسلمين /-
الكثيفة، ال ٲبر منها الشمالية ىي الوحيدة ا٤بكشوفة، ككانت ا١بهات األخرل من أطرؼ ا٤بدينة ٧باطة بأشجار النخيل كالزركع 

 ذكر فيماالفارسي  سلمافٕبرؼ  أشارككاف الذم  ،1ا١بيش إال ُب طرؽ ضيقة ال يتفق فيها النظاـ العسكرم كترتيب الصفوؼ
 كسلم عليو اهلل صلى النيب فأمر, علينا خندقنا حوصرنا إذا بفارس كنا إنا: كسلم عليو اهلل صلى للنيب سلماف قاؿ ،ا٤بغازم أصحاب
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 سىٍعدو  ٍبنً  سىٍهلً  عىنٍ ركل البخارم , 1منو فرغوا حٌب عملو إٔب فسارعوا, للمسلمْب ترغيبا بنفسو فيو كعمل, ا٤بدينة حوؿ ا٣بندؽ ٕبفر
 الل وً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  أىٍكتىاًدنىا عىلىى التػُّرىابى  نػىنػٍقيلي  كى٫بىٍني  ٰبىًٍفريكفى  كىىيمٍ  ا٣بٍىٍندىؽً  ُب  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  مىعى  كين ا قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى 
كىاأٍلىٍنصىارً  لًٍلميهىاًجرًينى  فىاٍغًفرٍ  اآٍلًخرىهٍ  عىٍيشي  ًإال   عىٍيشى  الى  الل هيم   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى

2. 

، كقد عانوا من شدة ا١بوع، ركل 3أكثر كقد استغرؽ ا٢بفر ُب ا٣بندؽ بْب ٟبسة عشر يوما عند من أقل كشهرا عند من
اًبرنا أىتػىٍيتي  قىاؿى  أىبًيوً  عىنٍ  أىٲٍبىنى  ٍبني  اٍلوىاًحدً  البخارم عن عىٍبد اءيكا شىًديدىةه  كيٍديىةه  فػىعىرىضىتٍ  ٫بىًٍفري  ا٣بٍىٍندىؽً  يػىٍوـى  ًإن ا فػىقىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  جى  فىجى

ًذهً  فػىقىاليوا سىل مى كى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   ـى  ٍبي   نىازًؿه  أىنىا فػىقىاؿى  ا٣بٍىٍندىؽً  ُب  عىرىضىتٍ  كيٍديىةه  ىى ثىةى  كىلىًبثٍػنىا ًٕبىجىرو  مىٍعصيوبه  كىبىٍطنيوي  قىا  الى  أىي اـو  ثىبلى
ًثيبنا فػىعىادى  فىضىرىبى  اٍلًمٍعوىؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فىأىخىذى  ذىكىاقنا نىذيكؽي   اٍلبػىٍيتً  ًإٔبى  ٕب  اٍئذىفٍ  الل وً  رىسيوؿى  يىا فػىقيٍلتي  أىٍىيىمى  أىكٍ  أىٍىيىلى  كى
ٍيئنا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى بًالن يبِّ  رىأىٍيتي  اًلٍمرىأىٌب  فػىقيٍلتي  ره  ذىًلكى  ُب  كىافى  مىا شى  اٍلعىنىاؽى  فىذىٕبىىتٍ  كىعىنىاؽه  شىًعّبه  ًعٍنًدم قىالىتٍ  شىٍيءه  فىًعٍندىؾً  صىبػٍ

 كىادىتٍ  قىدٍ  اأٍلىثىاُبِّ  بػىٍْبى  كىاٍلبػيٍرمىةي  اٍنكىسىرى  قىدٍ  كىاٍلعىًجْبي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   ًجٍئتي  ٍبي   اٍلبػيٍرمىةً  ُب  الل ٍحمى  جىعىٍلنىا حىٌب   الش ًعّبى  كىطىحىنىتٍ 
فً  أىكٍ  كىرىجيله  الل وً  رىسيوؿى  يىا أىٍنتى  فػىقيمٍ  ٕب  عىيِّمه طي  فػىقيٍلتي  تػىٍنضىجى  أىفٍ  ًثّبه  قىاؿى  لىوي  فىذىكىٍرتي  ىيوى  كىمٍ  قىاؿى  رىجيبلى  اٍلبػيٍرمىةى  تػىٍنزًعٍ  الى  ٥بىىا قيلٍ  قىاؿى  طىيِّبه  كى
زى  كىالى  ـى  قيوميوا فػىقىاؿى  آٌبى  حىٌب   التػ نُّورً  ًمنٍ  ا٣ٍبيبػٍ اًجريكفى  فػىقىا ا كىاأٍلىٍنصىاري  اٍلميهى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  جىاءى  كىٍٰبىكً  قىاؿى  اٍمرىأىتًوً  عىلىى دىخىلى  فػىلىم 

اًجرًينى  كىسىل مى   عىلىٍيوً  كىٯبىٍعىلي  ا٣ٍبيبػٍزى  يىٍكًسري  فىجىعىلى  تىضىاغىطيوا كىالى  اٍدخيليوا فػىقىاؿى  نػىعىمٍ  قػيٍلتي  سىأىلىكى  ىىلٍ  قىالىتٍ  مىعىهيمٍ  كىمىنٍ  كىاأٍلىٍنصىارً  بًاٍلميهى
ابًوً  ًإٔبى  كىيػيقىرِّبي  ًمٍنوي  أىخىذى  ًإذىا كىالتػ نُّورى  اٍلبػيٍرمىةى  كىٱبيىمِّري  الل ٍحمى   كيًلي قىاؿى  بىًقي ةه  كىبىًقيى  شىًبعيوا حىٌب   كىيػىٍغًرؼي  ا٣ٍبيبػٍزى  يىٍكًسري  يػىزىؿٍ  فػىلىمٍ  يػىٍنزًعي  ٍبي   أىٍصحى

ا هيمٍ  الن اسى  فىًإف   كىأىٍىًدم ىىذى  .٦4بىىاعىةه  أىصىابػىتػٍ

 حٌببا١بيش ك  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رجٱبك ككانت خطة ا٤بسلمْب أف يَبؾ النساء كاألكالد ُب البيوت متحصنْب، 
 ، كيقابلهم على ا٣بندؽ ا٤بشركوف5سلع إٔب ظهورىم جعل

 من آالؼ عشرة ُب السيوؿ ٗبجتمع قريش نزلت: قاؿف األحزاب خطت ا٤بغازم ُبكبْب ابن إسحاؽ : /خطة األحزاب-
قيل  ك ، 1نعماف بباب أحد جانب إٔب ٪بد أىل من معهم كمن غطفاف ُب عيينة كنزؿ, كُتامة كنانة بِب من تبعهم كمن أحابيشهم

 .2كغطفاف قريش منهم أسفل كمن قريظة بنو فوقهم من جاءكىم الذين كاف

 /كقائع كأحداث الغزكة3

                                                           
1
 453، ص7البخارم، جابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح  - 

 4198غزكة ا٣بندؽ كىي األحزاب، رقم:كتاب:ا٤بغازم، باب:صحيح البخارم:   - 2
3
 455، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج - 

 4111كتاب:ا٤بغازم، باب:غزكة ا٣بندؽ كىي األحزاب، رقم:صحيح البخارم:   - 4
5
 453، ص7صحيح البخارم، ج ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح - 

1
 462، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج - 

2
 462، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج - 
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فرض األحزاب حصارا شديدا على ا٤بدينة كصور القرآف تضايق ا٤بسلمْب من ىذا : للحصار على المدينة*/فرض األحزاب 
 مردكيو ابن كعند، 1[ ا٢بٍىنىاًجرى  اٍلقيليوبي  كىبػىلىغىتٍ  اأٍلىٍبصىاري  زىاغىتٍ  كىًإذٍ  ًمٍنكيمٍ  أىٍسفىلى  كىًمنٍ  فػىٍوًقكيمٍ  ًمنٍ  جىاءيككيمٍ  ًإذٍ ]ا٢بصار فقاؿ تعأب: 

 اهلل رسوؿ كخرج ،حرب بن سفياف أبو منكم أسفل كمن ،حصن بن عيينة فوقكم من :عنهما اهلل رضي عباس ابن حديث من
  .2اآلطاـ ُب كالذرارم النساء كجعل, القـو كبْب بينو كا٣بندؽ, سلع إٔب ظهورىم جعلوا حٌب كا٤بسلموف كسلم عليو اهلل صلى

 معاذ بن سعد منها كأصيب, كا٢بجارة بالنبل مراماة إال قتاؿ بينهم يكن كٓب, يوما عشرين كانتأما عن مدة ىذا ا٢بصار ف
 بينهم ألقى األشجعي مسعود بن نعيم كأف, رحيلهم سبب ا٤بغازم أىل كذكرٍب رحلوا كرفعوا ا٢بصار،  ،موتو سبب فكاف بسهم
 .3القتاؿ ا٤بؤمنْب اهلل ككفى, فتفرقوا الريح عليهم اهلل أرسل ٍب ،بذلك لو كسلم عليو اهلل صلى النيب بأمر كذلك, فاختلفوا الفتنة

 فاشتد غدرىم ا٤بسلمْب كبلغ ،غدركا حٌب هبم يزؿ فلم قريظة بِب إٔب أخطب بن حيي توجو: ة للعهد كغدرىمظ/نقض بني قري*
 ٬بافهم منا أسفل كقريظة, فوقنا من معو كمن سفياف كأبو األحزاب ليلة رأيتنا لقد) :قاؿ حذيفة أيب عن ا٢باكم ركل، الببلء هبم

 اهلل صلى النيب يب فمر, عورة بيوتنا إف: كيقولوف يستأذنوف ا٤بنافقوف فجعل, منها رٰبا كال ظلمة أشد علينا أتت كما, ذرارينا على
  .4ثبلٜبائة إال معو يبق كٓب ركبٍب على جاث كأنا كسلم عليو

 ثلث معو كمن حصن بن عيينة يعطي أف كسلم عليو اهلل صلى النيب أراد: حزابلتفريق األ-صلى اهلل عليو كسلم-خطة النبي/*
 شيء ُب منا يطمعوف ال الشرؾ على كىم ٫بن كنا كقاال عبادة بن كسعد معاذ بن سعد ذلك من فمنعو, يرجعوا أف على ا٤بدينة ٜبار
 إال نعطيهم كال, حاجة من هبذا لنا ما, أموالنا نعطيهم بك؟ كأعزنا باإلسبلـ كجل عز اهلل أكرمنا أف بعد نفعلو فكيف, ذلك من

 .5السيف

فمير٘ب ٗبا شئت يا :لو فقاؿ, قومو بو يعلم كٓب مسلما كسلم عليو اهلل صلى النيب أتى األشجعي مسعود بن نعيم أف كرك ذي 
: قالوا, ٧ببٍب عرفتم قد: فقاؿ -٥بم ندٲبا ككاف- قريظة بِب إٔب فمضى ،6خذؿف رسوؿ اهلل، فقاؿ لو: ما استطعت أف ٚبذؿ الناسى 

, ٧بمد مع الببلء ُب كتركوكم ببلدىم إٔب رجعوا كإال انتهزكىا فرصة رأكا إف كإهنم, ببلدىم ىذه ليست كغطفاف قريشا إف: فقاؿ ،نعم
 اليهود إف: ٥بم فقاؿ قريش إٔب فتوجو ،رأيو فقبلوا ،منهم رىنا تأخذكا حٌب معهم تقاتلوا ال: قاؿ ترل؟ فما: قالوا ،بو لكم طاقة كال

 جاء ٍب ،فاقتلوىم رىنا منهم فتأخذكا قريش إٔب تبعثوا حٌب نرضي ال بأنا فراسلهم, إليو الرجوع ُب فراسلوه ٗبحمد الغدر على ندموا
, مرعى ٪بد كٓب ا٤بنزؿ بنا ضاؽ قد بأنا قريظة بِب إٔب جهل أيب بن عكرمة بعث سفياف أبو أصبح فلما: قاؿ ،ذلك بنحو غطفاف

                                                           
 11سورة األحزاب، اآلية- 1

2
 453، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج - 

3
 454، ص7العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، جابن حجر  - 

4
 462، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج - 

5
 462، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج - 

6
 346الواقدم:كتاب:ا٤بغازم، ص - 
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 ،بنا تعذركا لئبل منكم الرىن من لنا بد كال, شيئا فيو نعمل كال السبت يـو اليـو إف: فأجابوىم ٧بمدا نناجز حٌب بنا فأخرجوا
 أخربنا ما ىذا: قريظة فقالت ،فافعلوا ٚبرجوا أف شئتم فإف, رىنا نعطيكم ال أف ثانيا فراسلوىم, نعيم حذركم ما ىذا: قريش فقالت

 .1كرحيلهم خذالهنم سبب ذلك فكاف ،نعيم

 عبد بن عمرك كاف لكن بالنبل مراماة إال حرب بينهم يقع كٓب: إسحاؽ ابن قاؿ: /القتاؿ الذم كقع بين المسلمين كاألحزاب*
 اهلل عبد بن نوفل كبرز, فقتلو علي فبارزه بالسبخة صاركا حٌب ا٣بندؽ من ضيقة ناحية من خيو٥بم منو كنفر ىو اقتحم العامرم كد
 ُب البيهقي ركلككقعت ا٤بعركة ُب أياـ ٩بطرة،  ،منهزمة ا٣بيوؿ بقية كرجعت, علي قتلو كيقاؿ, فقتلو الزبّب فبارزه ا٤بخزكمي ا٤بغّبة بن

 كما :قاؿ حذيفة أيب عن ا٢باكم ركلك , مطّبة باردة ليلة ُب ا٣بندؽ ليلة رأيتنا لقد: حذيفةعن   أسلم بن زيد طريق من الدالئل
 كأنا كسلم عليو اهلل صلى النيب يب فمر, عورة بيوتنا إف: كيقولوف يستأذنوف ا٤بنافقوف فجعل, منها رٰبا كال ظلمة أشد علينا أتت

 فدخلت, كالفزع القر عِب اهلل فأذىب ٕب فدعا: قاؿ, القـو ٖبرب فأتِب اذىب: فقاؿ ثبلٜبائة إال معو يبق كٓب ركبٍب على جاث
 .2القـو كفاه كجل عز اهلل أف صاحبك أخرب :فقالوا طريقي ُب فوارس رأيت رجعت فلما, شربا ٘باكزه ال فيو الريح فإذا عسكرىم

 ألخارىم-صلى اهلل عليو كسلم–*/تقصي النبي 

 اهلل صلى- اهلل رسوؿ أدركت لو رجله  فقاؿ حذيفة عند كنا قاؿ شريك بن يزيد أبيو عن التيمي إبراىيم ركل مسلم عن
 األحزاب ليلة -كسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ مع رأيتنا لقد ذلك تفعل كنت أنت حذيفة فقاؿ فأبليت معو قاتلت -كسلم عليو

 فلم فسكتنا القيامة يـو معي اهلل جعلو القـو ٖبرب يأتيِب رجله  أال -كسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ فقاؿ كقري  شديدةه  ريحه  كأخذتنا
 القـو ٖبرب يأتينا رجله  أال قاؿ ٍب أحد منا ٯببو فلم فسكتنا القيامة يـو معي اهلل جعلو القـو ٖبرب يأتينا رجله  أال قاؿ ٍب أحد منا ٯببو

 ٖبرب فأتِب اذىب قاؿ أقـو أف إال با٠بي دعا٘ب إذ بدان  أجد فلم قاؿ حذيفة يا قم فقاؿ أحد منا ٯببو فلم القيامة يـو معي اهلل جعلو
 فوضعت بالنار ظهره يصلي سفياف أبا فرأيت أتيتهم حٌب ٞباـ ُب أمشي كأ٘ب جعلت عنده من كليت فلما علي تذعرىم كال القـو

 كرجعت ألصبتو رميتو كلو علي تذعرىم ال -كسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ قوؿ فذكرت أرميو أف فأردت القوس كبد ُب سهمان 
 عباءة فضل من -كسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ فألبسِب قررت كفرغت القـو خرب فأخربتو أتيتو فلما ا٢بماـ مثل ُب أمشي كأنا

 .3نوماف يا قم قاؿ أصبحت فلما أصبحت حٌب نائمان  أزؿ فلم فيها يصلي عليو كانت

إف أصحب ا٤بهاـ ُب أحلك الظركؼ ما ينبغي ٱبَب ٥با إال أحسن الرجاؿ كأذكاىم كأخفهم ظبل كأشدىم حذرا، ال شك أف مهمة  
كشف عورات العدك من اختصاص القلة القليلة من الرجاؿ ا٤بوىوبْب، فهي ليست مهمة سهلة من جهة كاالطبلع على خطة 

ٙبقيق النصر اك ا٥بزٲبة بْب الطرفْب، بل قد ٙبسم معرفة أسرار العدك ا٤بعركة قبل  العدك كمعرفة قدراتو أمر خطّب قد يَبتب عليو
                                                           

1
 465-464، ص7جابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم،  - 

2
 463-462، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج - 

 [171/ 1ج] ، ـ2112 - ىػ1423، 2ط– بّبكت - حـز ابن دار، البواب حسْب علي: تح ،كمسلم البخارم الصحيحْب بْب ا١بمع فتوح بن ا٢بميدم ٧بمد - 3
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 -صلى اهلل عليو كسلم-ٱبتاره النيب -رضي اهلل عنو–بدأىا، فبماغتة العدك تكوف بطرؽ شٌب ككسائل مشتة، فهذ حذيفة بن اليماف 
قة بْب صفوؼ ا٢بلفاء، كحٌب نعرؼ سبب اختيار حذيفة ، بعد خطة نعيم بن بن مسعود الٍب مكنت من ىز الث-٤بثل ىذه ا٤بهمة
فهو صحايب جليل برز من بْب صحابة رسوؿ اهلل هبا قبل ذلك،  -صلى اهلل عليو كسلم-على ا٤بهاـ الٍب كلفو النيب ٯبب أف نقف

ى األسرار كاألمانة عليو الٌصبلة كالٌسبلـ رجله قٌل نظّبه ككجوده بْب الٌرجاؿ؛ فهو رجله اٌتصف بصفات الكتماف كا٢برص عل
الٌشديدة الٍب أٌىلتو ٔبدارة كاستحقاؽ أف يظفر بلقب صاحب سر رسوؿ اهلل عليو الٌصبلة كالٌسبلـ، كإٌف معُب أف يسٌر الٌنيب الكرٙب 

 1رار النبوةإٔب أحدو من أصحابو سرًّا فهذا يعِب توٌسم الٌنيب كيقينو هبذه الٌشخصية العظيمة الٍب ال ٲبكن أف تبوح يومنا بسرو من أس
كالوحي كالدعوة إٔب اهلل تعأب، فبمثل ىذا الرجل ينتصر الدين كيهـز العدك، كليس ٗبثل من مثل اهلل لو ُب القرآف ككصفو بالتوٕب 

نىاهي آيىاتًنىا فىاٍنسىلىخى  ا فىأىتٍػبػىعىوي الش ٍيطىافي  كالردة كاالنقبلب ُب اللحظة األحوج إليو فقاؿ تعأب ُب حقو }كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىأى ال ًذم آتػىيػٍ ًمنػٍهى
ٍلًب إً 175فىكىافى ًمنى اٍلغىاًكينى ) ثىًل اٍلكى ثػىليوي كىمى نىا لىرىفػىٍعنىاهي هًبىا كىلىًكن وي أىٍخلىدى ًإٔبى اأٍلىٍرًض كىاتػ بىعى ىىوىاهي فىمى ٍف ٙبىًٍمٍل عىلىٍيًو يػىٍلهىٍث أىٍك ( كىلىٍو ًشئػٍ

بيوا بًآيىاتًنىا فىاٍقصيًص اٍلقىصىصى لىعىل هيٍم يػىتػىفىك ريكفى )تػىتػٍريٍكوي يػىٍلهىٍث ذىًلكى مىثى  بيوا بًآيىاتًنىا 176لي اٍلقىٍوـً ال ًذينى كىذ  ( سىاءى مىثىبلن اٍلقىٍوـي ال ًذينى كىذ 
انيوا يىٍظًلميوفى )   .2( {178لىًئكى ىيمي ا٣بٍىاًسريكفى )( مىٍن يػىٍهًد الل وي فػىهيوى اٍلميٍهتىًدم كىمىٍن ييٍضًلٍل فىأيك 177كىأىنٍػفيسىهيٍم كى

٤با فرؽ اهلل مشل األحزاب كخاب سعيهم، انتهت بذلك فرصتهم الٍب لن تتحقق مرة ثانية، ألف اهلل تعأب : حزاب/نتائج غزكة األ5
 عىنٍ بيهود بِب قريظة كما بعدىم، ركل البخارم  ءاكل من دخل ُب ىذا ا٢بلف بد  أف ٰبارب-صلى اهلل عليو كسلم–أمر رسولو 

يػىٍغزيكنػىنىا كىالى  نػىٍغزيكىيمٍ  اأٍلىٍحزىابً  يػىٍوـى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  قىاؿى  قىاؿى  صيرىدو  ٍبنً  سيلىٍيمىافى 
، فانتهت بذلك مرحلة ا٢برب الدفاعية، 3

طريقة جديدة، تتمثل ُب مهاٝبة العدك قبل أف ٯبمع ٝبوعو  - عليو كسلمصلى اهلل–كبدأت مرحلة جديدة اعتمد فيها النيب 
 كيستعد، أك ما ٲبسى با٢برب االستباقية ُب العصر ا٢بديث.

 بعد غزكة األحزاب كبني المصطلق كأنمار  ذات الرقاع اتااا/غزك 

 غزكة ذات الرقاع/8

  ا كسببهاهتاريخاسم الغزكة ك */

 ُب ذكركا ا٤بغازم كأىل, ا٣برؽ من أرجلهم ُب لفوا ٤با الرقاع ذات ٠بيتقيل بأهنا ، بذلك تسميتها سبب ُب اختلف: /اسمها-
, الرقاع ذات لو يقاؿ ا٤بوضع بذلك بشجر: كقيل, راياُتم فيها رقعوا ألهنم بذلك ٠بيت: ىشاـ ابن قاؿ كثّبة، أمورا بذلك تسميتها

 كقاؿ, حباف ابن قالو كبياض سواد هبا كاف خيلهم ألف: كقيل, الرقاع تشبو ألواف ذات كانت هبا نزلوا كانوا الٍب األرض بل: كقيل
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 صبلة لوقوع الرقاع ذات ٠بيت: الداكدم قاؿك , باجملموع ٠بيت تكوف أف كٰبتمل: النوكم قاؿ, بقع فيو ىناؾ ٔببل ٠بيت: الواقدم
 .1فيها الصبلة لَبقيع بذلك فسميت فيها ا٣بوؼ

 أف على، خيرب قبل ذكرىا ذلك كمع, خيرب بعد كانت أهنا إٔب البخارم جنح كقد ،كانت مٌب فيها اختلف الغزكة ىذه: /تاريخها-
, أربع سنة ا٣بندؽ كقبل النضّب بِب بعد أهنا إسحاؽ ابن فعند, زماهنا ُب ٨بتلفوف خيرب قبل كانت بأهنا جزمهم مع ا٤بغازم أصحاب

 ٪بدا كغزا - سنتو من يعِب - ٝبادل كبعض ربيع شهر النضّب بِب غزكة بعد كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أقاـ: إسحاؽ ابن قاؿ
 سنة احملـر ُب كانت أهنا حباف كابن سعد ابن كعند، الرقاع ذات غزكة كىي ٬ببل نزؿ حٌب, غطفاف من ثعلبة كبِب ٧بارب بِب يريد

 فتكوف ٟبس سنة القعدة ذم ُب كانت قريظة غزكة أف تقدـ كقد, قريظة بِب ك ا٣بندؽ بعد كانت بأهنا فجـز معشر أبو كأما, ٟبس
 غزكة ُب ا٣بوؼ صبلة أف تقدـ ألنو, قريظة بِب غزكه بعد أهنا بو ا١بـز ينبغي الذمك , تليها الٍب كأكؿ السنة آخر ُب الرقاع ذات

  .2ا٣بندؽ بعد تأخرىا على فدؿ الرقاع ذات غزكة ُب ا٣بوؼ صبلة كقوع ثبت كقد, شرعت تكن ٓب ا٣بندؽ

 -صلى اهلل عليو كسلم-فأخرب أصحاب رسوؿ اهلل ٔبلبقادـ ا٤بدينة  قدـ وأن الرقاع ذات غزكة سبب بن سعد ُبا ذكر: /سببها-
 أ٭بار بِب فغزكة ىذا فعلى, سبعمائة كيقاؿ أربعمائة ُب كسلم عليو اهلل صلى النيب فخرج, 3موعا١ب م٥ب ٝبعوا قد ثعلبةأف أ٭بارا ك 

 .4الرقاع ذات غزكة كىي, كثعلبة ٧بارب بِب غزكة مع متحدة

 ذىاتً  يػىٍوـى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  شىًهدى  عىم نٍ  خىو اتو  ٍبنً  صىاًلحً  ركل البخارم عىنٍ :/صالة الخوؼ في غزكة ذات الرقاع*
ةى  صىل ى الرِّقىاعً  اهى  كىطىائًفىةه  مىعىوي  صىف تٍ  طىائًفىةن  أىف   ا٣بٍىٍوؼً  صىبلى ا ثػىبىتى  ٍبي   رىٍكعىةن  مىعىوي  بًال ًٍب  فىصىل ى اٍلعىديكِّ  ًكجى  اٍنصىرىفيوا ٍبي   أًلىنٍػفيًسًهمٍ  كىأىٛبىُّوا قىاًئمن
تًوً  ًمنٍ  بىًقيىتٍ  ال ًٍب  الر ٍكعىةى  هًبًمٍ  فىصىل ى اأٍليٍخرىل الط ائًفىةي  كىجىاءىتٍ  اٍلعىديكِّ  ًكجىاهى  فىصىفُّوا  .5هًبًمٍ  سىل مى  ٍبي   أًلىنٍػفيًسًهمٍ  كىأىٛبىُّوا جىاًلسنا ثػىبىتى  ٍبي   صىبلى

ٍعتيوي  عىلىٍيوً  كىقػىرىأٍتيوي  ًإٕبى   بًوً  كىتىبى  شيٍعبىةي  قىاؿى  قىاؿى  الزُّرىًقيِّ  عىي اشو  أىيب  عىنٍ  أٞبد ركلك  ًفٍظتيوي  كىلىًكِبِّ  بًوً  ٰبيىدِّثي  ًمٍنوي  كى٠بًى  اٍلًكتىابً  ًمنٍ  حى
اًلدي  اٍلميٍشرًًكْبى  كىعىلىى بًعيٍسفىافى  اٍلعىديكِّ  مىصىاؼِّ  ُب  كىافى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   أىف    كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  هًبًمٍ  فىصىل ى اٍلوىلًيدً  ٍبني  خى

ةن  ٥بىيمٍ  ًإف   اٍلميٍشرًكيوفى  قىاؿى  ٍبي   الظٍُّهرى  ًذهً  بػىٍعدى  صىبلى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  هًبًمٍ  فىصىل ى كىأىٍموىا٥بًًمٍ  أىبٍػنىائًًهمٍ  ًمنٍ  إًلىٍيًهمٍ  أىحىبُّ  ًىيى  ىى
ٍلفىوي  صىف ٍْبً  فىصىف هيمٍ  اٍلعىٍصرى  ا يعناٝبىً  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  هًبًمٍ  فػىرىكىعى  قىاؿى  خى ـى  يىًليوً  ال ًذم الص فُّ  سىجىدى  ريءيكسىهيمٍ  رىفػىعيوا فػىلىم   كىقىا

ـي  الص فُّ  تىأىخ رى  ٍبي   قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  مىعى  ًلريكيوًعًهمٍ  اٍلميؤىخ ري  الص فُّ  سىجىدى  ريءيكسىهيمٍ  رىفػىعيوا فػىلىم ا اآٍلخىريكفى  ـى  اٍلميقىد   كىتػىقىد 
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ـى  اٍلميؤىخ ري  الص فُّ  هيمٍ  كىاًحدو  كيلُّ  فػىقىا يعنا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  هًبًمٍ  رىكىعى  ٍبي   صىاًحًبوً  مىقىاـً  ُب  ًمنػٍ  ًمنٍ  ريءيكسىهيمٍ  رىفػىعيوا فػىلىم ا ٝبًى
ـى  يىًليوً  ال ًذم الص فُّ  سىجىدى  الرُّكيوعً   .1عىلىٍيًهمٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  سىل مى  ٍبي   اآٍلخىريكفى  كىقىا

 ٞبلها كيفيات ا٣بوؼ صبلة صفة ُب كسلم عليو اهلل صلى النيب عن كرد فقد, متعددة صفات كيفيتها ُب كردتقد ك 
 كافقو الكيفية ىذه ترجيح من مالك إليو ذىبكما , كالتخيّب التوسع على آخركف كٞبلها, األحواؿ اختبلؼ على العلماء بعض

 ا٤بالكية تفرؽ كٓبغّبىا،  ٘بويزىم مع, ا٢برب ألمر أحوط كلكوهنا ا٤بخالفة كثرة من لسبلمتها ترجيحها على كداكد كأٞبد الشافعي
 فحملوا كا١بمهور الشافعي كفرؽ, ال أـ القبلة جهة ُب العدك يكوف أف بْب ا٢بديث ىذا ُب الٍب بالكيفية أخذكا حيث كا٢بنفية
 جهة ُب العدك كاف إذا كأما, الركعة ٝبيع كحدىا طائفة بكل صلى فلذلك القبلة جهة غّب ُب كاف العدك أف على سهل حديث

 عند ككقع ،إْب صف كحرس صف معو سجد سجد فإذا, هبم كيركع با١بميع ٰبـر اإلماـ أف عباس ابن حديث ُب ما فعلى القبلة
 يعمل طائفة فقالت, الَبجيح ُب العلماء اختلف: السهيلي كقاؿ (القبلة كبْب بيننا كا٤بشركوف صفْب صفنا) جابر حديث من مسلم
 نقبل بأصحها يؤخذ طائفة كقالت, قبلو ٤با الناسخ فإنو منها األخّب طلب ُب ٯبتهد طائفو كقالت, القرآف بظاىر أشبو كاف ٗبا منها

  .2مؤنة بأيسرىا أخذ ا٣بوؼ أشتد فإذا, ا٣بوؼ أحواؿ اختبلؼ حساب على ٔبميعها يؤخذ طائفة كقالت, ركاة كأعبلىا

 ىػ6 )الُمَرْيِسيع(قْ لِ طَ صْ /غزكة بني المُ 7

 */أصل تسمية الغزكة كتاريخها

 كأما ،خزاعة بِب من بطنكىم , حارثة بن ربيعة بن عمرك بن سعد بن ذٲبة١ب لقب ىو ا٤بصطلق: /أصل التسمية-
 كتسمى كذلك 

ي
 يـو مسّبة الفرع كبْب بينو خزاعة لبِب ماء ىوك  ،يعسً يٍ رى ا٤ب

 قبل معشر أبو ذكرىا ككذا, ٟبس سنة 3شعباف ُب كانت قاؿ الواقدم:سنة ست،  شعباف ُبككانت  : /تاريخ الغزكة-
 قاتل ٍبقاؿ: الدالئل ُب كالبيهقي النيسابورم سعيد كأبو ا٢باكم أخرجها طرؽ عدة من عقبة بن موسى مغازم ُب كالذم ،ا٣بندؽ
 عمر ابن عن) ا١بهاد ُب البخارم أخرجو ما كيؤيده، ٟبس سنة شعباف ُب ٢بياف كبِب ا٤بصطلق بِب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 كما ا٣بندؽ ُب فيو لو أذف إ٭با ألنو القتاؿ ُب لو يؤذف كٓب ،(أربع سنة شعباف ُب ا٤بصطلق بِب كسلم عليو اهلل صلى النيب مع غزا أنو
 ىو تنازع معاذ بن سعد أف اإلفك حديث ُب ثبت ما كيؤيده, أربع سنة أك ٟبس سنة كانت إهنا قلنا سواء شعباف بعد كىي تقدـ

 الصحيح ُب كقع ما لكاف فيها كاف اإلفك كوف مع ست سنة شعباف ُب ا٤بريسيع كاف فلو, اإلفك أصحاب ُب عبادة بن كسعد
 أربع سنة قيل كما كانت كإف, الصحيح على ٟبس سنة ككانت قريظة أياـ مات معاذ بن سعد ألف غلطا معاذ بن سعد ذكر من

 سنة من شواؿ ُب كانت ا٣بندؽ ألف ا٣بندؽ قبل كقعت قد لتكوف شعباف ُب ٟبس سنة كانت ا٤بريسيع أف فيظهر, أشد فهي
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، قريظة ُب جراحتو من كمات ا٣بندؽ ُب بسهم ذلك بعد كرمي ا٤بريسيع ُب موجودا معاذ بن سعد فيكوف بعدىا فتكوف ،أيضا ٟبس
 قصة إف ا٤بغازم أىل من كاحد كغّب إسحاؽ ابن قاؿ كهبذا, ا٤بريسيع غزكة ُب اإلفك قصة عائشة عن الدالئل ُب البيهقيركل 
 . 1 ا٤بريسيع غزكة من رجوعهم ُب كانت اإلفك

دعاىم إٔب  ضرار أيب بن ا٢بارث أف سيدىمك  -كسلم عليو اهلل صلى- بلغ خرب بِب ا٤بصطلق رسوؿ اهلل: هاثداح*/سبب الغزكة كأ
 لو يقاؿ مياىهم من ماء على لقيهم حٌب إليهم فخرج ،2، فابتاعوا خيبل كُتيئوا للمسّب-صلى اهلل عليو كسلم-حرب رسوؿ اهلل

 كأبناءىم نساءىم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كنفل, منهم كقتل, اهلل فهزمهم, كاقتتلوا الناس فزاحف, الساحل من قريبا ا٤بريسيع
 اهلل صلى النيب أفك) هبم فأكقع منهم غفلة حْب على عليهم أغار أنو على يدؿ عمر ابن حديث من الصحيح ُب كالذم ،كأموا٥بم

 حْب يكوف أف فيحتمل (،ذراريهم كسىب مقاتلتهم فقتل, ا٤باء على تسقي كأنعامهم غاركف كىم ا٤بصطلق بِب على أغار كسلم عليو
 ٍب الطائفتْب بْب القتاؿ ككقع كتصافوا ثبتوا ا٤باء على كىم دٮبهم ٤با يكوف بأف اهنزموا القتل فيهم كثر فلما, قليبل ثبتوا هبم اإليقاع

 عينا كأرسل ٝبوعا ٝبع كاف ا٢بارث كأف, إسحاؽ ابن ذكر ما ٫بو سعد ابن القصة ىذه ذكر كقد, عليهم الغلبة كقعت ذلك بعد
 ا٤بريسيع كىو ا٤باء إٔب كسلم عليو اهلل صلى النيب كانتهى ا١بمع كتفرؽ ىلع ذلك بلغو فلما, فقتلوه بو فظفركا ا٤بسلمْب ٖبرب تأتيو

 رجاال الباقوف كأسر عشرة منهم قتل بل إنساف منهم أفلت فما كاحدة ٞبلة عليهم ٞبلوا ٍب بالنبل كرموىم للقتاؿ أصحابو فصف
 اٍلميٍصطىًلقً  بىًِب  غىٍزكىةً  ُب  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  مىعى  خىرىٍجنىا من حديث أيب سعيد ا٣بيدرم قاؿ: ، ركل البخارم3كنساء
نىا ينا فىأىصىبػٍ بػٍ اٍلعىرىبً  سىيٍبً  ًمنٍ  سى

4. 

أ٭بار كثعلبة قد ٝبعوا ٥بم، فخرج  ، كقاؿ ابن سعد:قدـ قادـ ٔبلب، فأخرب أفٓب يذكر أىل ا٤بغازرم ىذه الغزكة: /غزكة أنمار4
، فأتى ٧بلهم بذات الرقاع، كقيل أهنا كقعت ُب أثناء غزكة بِب ا٤بصطلق، كصلى فيها صبلة ا٣بوؼ ُب بعض  لعشر خلوف من احملـر

 .5الركايات

 ىػ6اااا/صلح الحديبية سنة 

 اٍلفىٍتحى  أىنٍػتيمٍ  تػىعيدُّكفى  قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  اٍلبػىرىاءً  عىنٍ ركل البخارم : إلى العمرة يـو الحديبية -صلى اهلل عليو كسلم-خركج النبي/8
عىةى  اٍلفىٍتحى  نػىعيدُّ  كى٫بىٍني  فػىٍتحنا مىك ةى  فػىٍتحي  كىافى  كىقىدٍ  مىك ةى  فػىٍتحى  يًٍبيىةً  يػىٍوـى  الرٍِّضوىافً  بػىيػٍ  ًمائىةن  عىٍشرىةى  أىٍربىعى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  مىعى  كين ا ا٢بٍيدى
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يًٍبيىةي  ا عىلىى فىجىلىسى  فىأىتىاىىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   ذىًلكى  فػىبػىلىغى  قىٍطرىةن  ًفيهىا نػىتػٍريؾٍ  فػىلىمٍ  فػىنػىزىٍحنىاىىا بًئػٍره  كىا٢بٍيدى  مىاءو  ًمنٍ  بًًإنىاءو  دىعىا ٍبي   شىًفّبًىى
ا ًفيهىا صىب وي  ٍبي   كىدىعىا مىٍضمىضى  ٍبي   فػىتػىوىض أى  نىا مىا أىٍصدىرىتٍػنىا ًإنػ هىا ٍبي   بىًعيدو  غىيػٍرى  فػىتػىرىٍكنىاىى ابػىنىا ٫بىٍني  ًشئػٍ كىرًكى

1. 

 أك كأربعمائة ألفا كانوا أهنم عنو زىّب ركاية كُب, مائة عشرة أربع كنا الرباء عن إسحاؽ أيب عن إسرائيل ركاية ُب ككقع
 بن لسعيد قلت) قتادة طريق كمن, مائة عشرة كانوا أهنم عنو ا١بعد أيب بن سآب طريق من بعده الذم جابر حديث ُب ككقع, أكثر

 أيب ابن عند ككقع (،مائة عشرة ٟبس كانوا أهنم جابر حدثِب: سعيد فقاؿ, مائة عشرة أربع كانوا أهنم جابر عن بلغِب ا٤بسيب
 ابن عند ككقع (،كأربعمائة ألفا كانوا) جابر عن دينار بن عمرك طريق كمن (،كٟبسمائة ألفا كانوا) حارثة بن ٦بمع حديث من شيبة
 ألفا كانوا) أكَب أيب بن اهلل عبد طريق كمن ،التحديد عدـ ُب ظاىر كىو كأربعمائة ألف زىاء يسار بن معقل حديث ُب سعد

 ألفا قاؿ كمن, الكسر جرب كٟبسمائة ألفا قاؿ فمن, كأربعمائة ألف من أكثر كانوا أهنم االختبلؼ ىذا بْب كا١بمع (،كثبلٜبائة
 إف: كقاؿ الَبجيح إٔب فماؿ البيهقي كأما (،أكثر أك كأربعمائة ألفا) الرباء حديث من الثالثة الركاية ُب قولو كيؤيده, ألغاه كأربعمائة

 العدد أف  أك, عليو ىو اطلع ما على ٞبلو فيمكن كثبلٜبائة ألفا أكَب أيب بن اهلل عبد قوؿ كأما, أصح كأربعمائة ألف قاؿ من ركاية
 من عليها كالزيادة ا٤بقاتلة عدد ىو ذكره الذم العدد أك, ذلك بعد هبم تبلحقوا كالزائد ا٤بدينة من ا٣بركج ابتداء من ٝبلة ذكره الذم

  .2ا٢بلم يبلغوا ٓب الذين كالصبياف كالنساء ا٣بدـ من األتباع

 كسلم عليو اهلل صلى خركجو كافك ، 3ا٢بـر ُب أكثرىا مكة من قريبة قريةسم بئر ٠بي ا٤بكاف هبا، كىي اأما ا٢بديبية فهو 
 :الزىرم عن ا٤بغازم ُب إسحاؽ ابن ركاية ُب ككقع ،العمرة إٔب قاصد فخرج ست سنة القعدة ذم مستهل االثنْب يـو ا٤بدينة من

 (القعدة ذم ٥ببلؿ االثنْب يـو خرج كسلم عليو اهلل صلى أنو) سعد ابن عند ككقع (قتاال يريد ال البيت زيارة يريد ا٢بديبية عاـ خرج)
 .5ا٤بقبل العاـ ُب مكة يدخل أف على ا٤بصا٢بة بينهم ككقعت, البيت إٔب الوصوؿ عن ا٤بشركوف فصده ،4

 أربعة على ا٢بليفة ذم من كىي - الركحاء فبلغ ا٢بديبية عمرة ُب خرج ٤با كسلم عليو اهلل صلى النيب أف القصة كحاصل
 لبِب قليب ىو: يعقوب كقاؿ, كا٤بدينة مكة بْب غفار لبِب ماء ىوك  -غيقة بوادم ا٤بشركْب من عدكا بأف أخربكه - ميبل كثبلثْب

 إٔب قتادة أبو فيهم أصحابو من طائفة فجهز, غرتو يقصدكا أف منهم ٱبشى -البحر ُب ىو كيصب رضول ماء فيو يصب ثعلبة
 ألنو حبلال ىو فاستمر ىو إال, فأحرموا كسلم عليو اهلل صلى بالنيب كأصحابو قتادة أبو ٢بق ذلك أمنوا فلما, شرىم ليأمن جهتهم

  .6العمرة يقصد ٓب كإما ا٤بيقات ٯباكز ٓب إما
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 قريش إٔب أصحابو من رجبل يبعث أف أحب با٢بديبية كسلم عليو اهلل صلى نزؿ ٤با قالوا :إسحاؽ ابن قاؿ: بيعة الرضواف/7
 من ٗبكة من يعلم أف كأمره ،بذلك فأرسلو عثماف فدعا, ٗبكة لو عشّبة ال بأنو فاعتذر عمر فدعا, معتمرا قدـ إ٭با بأنو يعلمهم
، كأجاره حٌب دخل مكة، كبٌلغ رسالة فرسو على العاص بن سعيد بن أباف فحملو, بذلك عثماف فأعلمهم, قريب الفرج بأف ا٤بؤمنْب

 البيت إٔب خلص, لعثماف ىنيئا: ا٤بسلموف قاؿ ك٤با أجاره ،1، كأسلم أباف بعد غزكة ا٢بديبية-عليو كسلمصلى اهلل -رسوؿ اهلل
 .2كذلك فكاف ،معا نطوؼ حٌب يطوؼ ال أف بو ظِب إف: كسلم عليو اهلل صلى النيب فقاؿ, دكننا بو فطاؼ

, عليكم نرده ٓب منكم جاء من أنو على كسلم عليو اهلل صلى النيب صا٢بت قريشا أف :مالك بن أنس حديث من ك٤بسلم
 إلينا منهم جاء كمن, اهلل فأبعده إليهم منا ذىب من إنو ،نعم: قاؿ ىذا؟ أنكتب اهلل رسوؿ يا: فقالوا, إلينا رددٛبوه منا جاءكم كمن

, اآلخر الفريق من رجبل الفريقْب من رجل رمى إذ ذلك على الصلح ُب لبعض بعضهم الف فلما ،ك٨برجا فرجا لو اهلل فسيجعل
 بن سهيل ا٤بسلموف كارُتن, ا٤بسلمْب من أتاىم كمن عثماف ا٤بشركوف فارُتن, عندىم من الفريقْب من كل كارُتن, الفريقاف فتصايح

 فأرعبهم ا٤بشركْب ذلك كبلغ, يفركا ال أف على الشجرة ٙبت فبايعوه البيعة إٔب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كدعا, معو كمن عمرك
 ٙبىٍتى  يػيبىايًعيونىكى  ًإذٍ  اٍلميٍؤًمًنْبى  عىنٍ  الل وي  رىًضيى  لىقىدٍ ] ًفٍيًهم: تػىعىأبى  الل وً  قػىٍوؿً أنزؿ  ك  ,3ا٤بوادعة إٔب كدعوا مرُتنا كاف من فأرسلوا, اهلل

, مائة عشرة بضع كسلم عليو اهلل صلى النيب مع خرجوا أهنما كمركاف ا٤بسور حديث ُبك  ،5ا٢بديبية قصة ُب نزلت أهنا، ك 4 [الش جىرىةً 
 6مكة إٔب عثماف مع توجو كمن ،عنها غائبْب كانوا ذلك على زاد كما, كذكر ىنا الذين بايعوا يـو ا٢بديبية

ا كىاًحدو  كيلُّ  ييصىدِّؽي  كىمىٍركىافى  ٨بىٍرىمىةى  ٍبنً  اٍلًمٍسوىرً  عىنٍ  ركل البخارم: المفاكضات كالصلح مع مشركي قريش/4  صىاًحًبوً  حىًديثى  ًمنػٍهيمى
يًٍبيىةً  زىمىنى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  خىرىجى  قىاالى  انيوا ًإذىا حىٌب   ا٢بٍيدى  ٍبنى  خىاًلدى  ًإف   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  قىاؿى  الط رًيقً  بًبػىٍعضً  كى

ٍيلو  ُب  بًاٍلغىًميمً  اٍلوىلًيدً   نىًذيرنا يػىرٍكيضي  فىاٍنطىلىقى  ا١بٍىٍيشً  بًقىتػىرىةً  ىيمٍ  ًإذىا حىٌب   خىاًلده  هًبًمٍ  شىعىرى  مىا فػىوىالل وً  اٍليىًمْبً  ذىاتى  فىخيذيكا طىًليعىةه  ًلقيرىٍيشو  خى
ا عىلىٍيًهمٍ  يػيٍهبىطي  ال ًٍب  بًالث ًني ةً  كىافى  ًإذىا حىٌب   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  كىسىارى  لًقيرىٍيشو   فىأى٢بى تٍ  حىلٍ  حىلٍ  الن اسي  فػىقىاؿى  رىاًحلىتيوي  ًبوً  بػىرىكىتٍ  ًمنػٍهى
ىتٍ  فػىقىاليوا ىتٍ  اٍلقىٍصوىاءي  خىؤلى ىتٍ  مىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فػىقىاؿى  اٍلقىٍصوىاءي  خىؤلى بىسىهىا كىلىًكنٍ  ٖبيليقو  ٥بىىا ذىاؾى  كىمىا اٍلقىٍصوىاءي  خىؤلى  حىاًبسي  حى
ا أىٍعطىٍيتػيهيمٍ  ًإال   الل وً  حيريمىاتً  ًفيهىا يػيعىظِّميوفى  خيط ةن  يىٍسأىليو٘ب  الى  بًيىًدهً  نػىٍفًسي كىال ًذم قىاؿى  ٍبي   اٍلًفيلً  ا ٍبي   ًإي اىى هيمٍ  فػىعىدىؿى  قىاؿى  فػىوىثػىبىتٍ  زىجىرىىى  عىنػٍ
يًٍبيىةً  بًأىٍقصىى نػىزىؿى  حىٌب   اءً  قىًليلً  ٜبىىدو  عىلىى ا٢بٍيدى  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  ًإٔبى  كىشيًكيى  نػىزىحيوهي  حىٌب   الن اسي  يػيلىبٍِّثوي  فػىلىمٍ  تػىبػىرُّضنا الن اسي  يػىتىبػىر ضيوي  اٍلمى
ا فىانٍػتػىزىعى  اٍلعىطىشي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  يشي  زىاؿى  مىا فػىوىالل وً  يوً فً  ٯبىٍعىليوهي  أىفٍ  أىمىرىىيمٍ  ٍبي   ًكنىانىًتوً  ًمنٍ  سىٍهمن ا عىٍنوي  صىدىريكا حىٌب   بًالرِّمِّ  ٥بىيمٍ  ٯبًى نىمى  ىيمٍ  فػىبػىيػٍ

ًلكى  ٍيلي  جىاءى  ًإذٍ  كىذى انيوا خيزىاعىةى  ًمنٍ  قػىٍوًموً  ًمنٍ  نػىفىرو  ُب  ا٣ٍبيزىاًعيُّ  كىٍرقىاءى  ٍبني  بيدى  ًُتىامىةى  أىٍىلً  ًمنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  نيٍصحً  عىٍيبىةى  كىكى
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ادى  نػىزىليوا ليؤىم   ٍبنى  كىعىاًمرى  ليؤىم   ٍبنى  كىٍعبى  تػىرىٍكتي  ًإ٘بِّ  فػىقىاؿى  يًٍبيىةً  ًميىاهً  أىٍعدى  اٍلبػىٍيتً  عىنٍ  كىصىادُّكؾى  ميقىاتًليوؾى  كىىيمٍ  اٍلمىطىاًفيلي  اٍلعيوذي  كىمىعىهيمٍ  ا٢بٍيدى
ئٍ  ٓبىٍ  ًإن ا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  نىا كىلىًكن ا أىحىدو  لًًقتىاؿً  ٪بًى تػٍهيمٍ  قىدٍ  قػيرىٍيشنا كىًإف   ميٍعتىًمرًينى  ًجئػٍ كى  فىًإفٍ  هًبًمٍ  كىأىضىر تٍ  ا٢بٍىٍربي  هنًى
ةن  مىادىٍدتػيهيمٍ  شىاءيكا ا يىٍدخيليوا أىفٍ  شىاءيكا فٍ فىإً  أىٍظهىرٍ  فىًإفٍ  الن اسً  كىبػىٍْبى  بػىٍيًِب  كىٱبيىلُّوا ميد   أىبػىٍوا ىيمٍ  كىًإفٍ  ٝبىُّوا فػىقىدٍ  كىًإال   فػىعىليوا الن اسي  ًفيوً  دىخىلى  ًفيمى

يقىاتًلىنػ هيمٍ  بًيىًدهً  نػىٍفًسي فػىوىال ًذم ا أىٍمرًم عىلىى ألى ٍيله  فػىقىاؿى  أىٍمرىهي  الل وي  كىلىيػيٍنًفذىف   سىاًلفىًٍب  تػىنػٍفىرًدى  حىٌب   ىىذى  حىٌب   فىاٍنطىلىقى  قىاؿى  تػىقيوؿي  مىا سىأيبػىلِّغيهيمٍ  بيدى
نىاكيمٍ  قىدٍ  ًإن ا قىاؿى  قػيرىٍيشنا أىتىى ا ًمنٍ  ًجئػٍ ٍعنىاهي  الر جيلً  ىىذى  أىفٍ  لىنىا حىاجىةى  الى  سيفىهىاؤيىيمٍ  فػىقىاؿى  فػىعىٍلنىا عىلىٍيكيمٍ  نػىٍعرًضىوي  أىفٍ  ًشٍئتيمٍ  فىًإفٍ  قػىٍوالن  يػىقيوؿي  كى٠بًى

ٍعتىوي  مىا ىىاتً  ًمنػٍهيمٍ  الر ٍأمً  ذىكيك كىقىاؿى  ًبشىٍيءو  عىٍنوي  ٚبيٍربىنىا ٍعتيوي  قىاؿى  يػىقيوؿي  ٠بًى ا يػىقيوؿي  ٠بًى ا كىذى ثػىهيمٍ  كىكىذى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  قىاؿى  ٗبىا فىحىد 
ـى   أىلىٍستيمٍ  قىاؿى  الى  قىاليوا تػىت ًهميو٘ب  فػىهىلٍ  قىاؿى  بػىلىى قىاليوا بًاٍلوىلىدً  أىكىلىٍستي  قىاؿى  بػىلىى قىاليوا بًاٍلوىاًلدً  ٍستيمٍ أىلى  قػىٍوـً  أىمٍ  فػىقىاؿى  مىٍسعيودو  ٍبني  عيٍركىةي  فػىقىا

ا فىًإف   قىاؿى  بػىلىى قىاليوا أىطىاعىًِب  كىمىنٍ  كىكىلىًدم بًأىٍىًلي ًجٍئتيكيمٍ  عىلىي   بػىل حيوا فػىلىم ا عيكىاظى  أىٍىلى  اٍستػىنػٍفىٍرتي  أى٘بِّ  تػىٍعلىميوفى   خيط ةى  لىكيمٍ  عىرىضى  قىدٍ  ىىذى
 قػىٍوًلوً  ًمنٍ  ٫بىٍونا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فػىقىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   ييكىلِّمي  فىجىعىلى  فىأىتىاهي  اٍئًتوً  قىاليوا آتًيوً  كىدىعيو٘ب  اقٍػبػىليوىىا ريٍشدو 

ٍيلو  ٍعتى  ىىلٍ  قػىٍوًمكى  أىٍمرى  اٍستىٍأصىٍلتى  ًإفٍ  أىرىأىٍيتى  ٧بيىم دي  أىمٍ  ذىًلكى  ًعٍندى  عيٍركىةي  فػىقىاؿى  لًبيدى  تىكينً  كىًإفٍ  قػىبػٍلىكى  أىٍىلىوي  اٍجتىاحى  اٍلعىرىبً  ًمنٍ  بًأىحىدو  ٠بًى
ىرىل كىالل وً  فىًإ٘بِّ  اأٍليٍخرىل ىرىل كىًإ٘بِّ  كيجيوىنا ألى ًليقنا الن اسً  ًمنٍ  شىاابى كٍ أى  ألى يقي  بىٍكرو  أىبيو لىوي  فػىقىاؿى  كىيىدىعيوؾى  يىًفرُّكا أىفٍ  خى تً  بًبىٍظرً  اٍمصيصٍ  الصِّدِّ  البل 

ٍبتيكى  هًبىا أىٍجزًؾى  ٓبىٍ  ًعٍنًدم لىكى  كىانىتٍ  يىده  لىٍوالى  بًيىًدهً  نػىٍفًسي كىال ًذم أىمىا قىاؿى  بىٍكرو  أىبيو قىاليوا ذىا مىنٍ  فػىقىاؿى  كىنىدىعيوي  عىٍنوي  نىًفرُّ  أى٫بىٍني  ىجى  قىاؿى  ألى
لِّمي  كىجىعىلى  ل مى  فىكيل مىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   ييكى  كىمىعىوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  رىٍأسً  عىلىى قىاًئمه  شيٍعبىةى  ٍبني  كىاٍلميًغّبىةي  بًًلٍحيىًتوً  أىخىذى  تىكى

ا اٍلًمٍغفىري  كىعىلىٍيوً  الس ٍيفي  رٍ  لىوي  كىقىاؿى  الس ٍيفً  بًنػىٍعلً  يىدىهي  ضىرىبى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  ٢بًٍيىةً  ًإٔبى  بًيىًدهً  عيٍركىةي  أىٍىوىل فىكيل مى  عىنٍ  يىدىؾى  أىخِّ
ا مىنٍ  فػىقىاؿى  رىٍأسىوي  عيٍركىةي  فػىرىفىعى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  ٢بًٍيىةً   غىٍدرىًتكى  ُب  أىٍسعىى أىلىٍستي  غيدىري  أىمٍ  فػىقىاؿى  شيٍعبىةى  ٍبني  اٍلميًغّبىةي  قىاليوا ىىذى

اءى  ٍبي   أىٍموىا٥بىيمٍ  كىأىخىذى  فػىقىتػىلىهيمٍ  ا١بٍىاًىًلي ةً  ُب  قػىٍومنا صىًحبى  اٍلميًغّبىةي  كىكىافى  ـى  أىم ا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فػىقىاؿى  فىأىٍسلىمى  جى ٍسبلى  كىأىم ا فىأىقٍػبىلي  اإٍلً
نػىٍيوً  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  أىٍصحىابى  يػىٍرميقي  جىعىلى  عيٍركىةى  ًإف   ٍبي   شىٍيءو  ُب  ًمٍنوي  فػىلىٍستي  اٍلمىاؿى   صىل ى الل وً  رىسيوؿي  تػىنىخ مى  مىا فػىوىالل وً  قىاؿى  بًعىيػٍ

هي  كىٍجهىوي  هًبىا فىدىلىكى  ًمنػٍهيمٍ  رىجيلو  كىفِّ  ُب  كىقػىعىتٍ  ًإال   ٬بيىامىةن  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي   عىلىى يػىٍقتىًتليوفى  كىاديكا تػىوىض أى  كىًإذىا أىٍمرىهي  ابٍػتىدىريكا أىمىرىىيمٍ  كىًإذىا كىًجٍلدى
هي  أىٍصوىاتػىهيمٍ  خىفىضيوا تىكىل مى  كىًإذىا كىضيوئًوً  دُّكفى  كىمىا ًعٍندى ا الن ظىرى  إًلىٍيوً  ٰبًي ابًوً  ًإٔبى  عيٍركىةي  فػىرىجىعى  لىوي  تػىٍعًظيمن  كىفىٍدتي  لىقىدٍ  كىالل وً  قػىٍوـً  أىمٍ  فػىقىاؿى  أىٍصحى

 الل وي  صىل ى ٧بيىم دو  أىٍصحىابي  يػيعىظِّمي  مىا أىٍصحىابيوي  يػيعىظِّميوي  قىطُّ  مىًلكنا رىأىٍيتي  فٍ إً  كىالل وً  كىالن جىاًشيِّ  كىًكٍسرىل قػىٍيصىرى  عىلىى كىكىفىٍدتي  اٍلميليوؾً  عىلىى
ا كىسىل مى  عىلىٍيوً  هيمٍ  رىجيلو  كىفِّ  ُب  كىقػىعىتٍ  ًإال   ٬بيىامىةن  تػىنىخ مى  ًإفٍ  كىالل وً  ٧بيىم دن وي  هًبىا فىدىلىكى  ًمنػٍ هي  كىٍجهى  تػىوىض أى  كىًإذىا أىٍمرىهي  ابٍػتىدىريكا أىمىرىىيمٍ  كىًإذىا كىًجٍلدى

دُّكفى  كىمىا ًعٍندىهي  أىٍصوىاتػىهيمٍ  خىفىضيوا تىكىل مى  كىًإذىا كىضيوئًوً  عىلىى يػىٍقتىًتليوفى  كىاديكا  ريٍشدو  خيط ةى  عىلىٍيكيمٍ  عىرىضى  قىدٍ  كىًإن وي  لىوي  تػىٍعًظيمنا الن ظىرى  ًإلىٍيوً  ٰبًي
 صىل ى الل وً  رىسيوؿي  قىاؿى  كىأىٍصحىابًوً  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  عىلىى أىٍشرىؼى  فػىلىم ا اٍئًتوً  فػىقىاليوا آتًيوً  دىعيو٘ب  ًكنىانىةى  بىًِب  ًمنٍ  رىجيله  فػىقىاؿى  فىاقٍػبػىليوىىا

ا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  فه  ىىذى  الل وً  سيٍبحىافى  قىاؿى  ذىًلكى  رىأىل فػىلىم ا يػيلىبُّوفى  الن اسي  كىاٍستػىٍقبػىلىوي  لىوي  فػىبيًعثىتٍ  لىوي  فىابٍػعىثيوىىا ٍلبيٍدفى ا يػيعىظِّميوفى  قػىٍوـو  ًمنٍ  كىىيوى  فيبلى
ءً  يػىٍنبىًغي مىا ابًوً  ًإٔبى  رىجىعى  فػىلىم ا اٍلبػىٍيتً  عىنٍ  ييصىدُّكا أىفٍ  ٥ًبىؤيالى  اٍلبػىٍيتً  عىنٍ  ييصىدُّكا أىفٍ  أىرىل فىمىا كىأيٍشًعرىتٍ  قػيلِّدىتٍ  قىدٍ  اٍلبيٍدفى  رىأىٍيتي  قىاؿى  أىٍصحى

ـى  ا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  قىاؿى  عىلىٍيًهمٍ  أىٍشرىؼى  فػىلىم ا اٍئًتوً  فػىقىاليوا آتًيوً  دىعيو٘ب  فػىقىاؿى  حىٍفصو  ٍبني  ًمٍكرىزي  لىوي  يػيقىاؿي  ًمنػٍهيمٍ  رىجيله  فػىقىا  ًمٍكرىزه  ىىذى
نىمىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   ييكىلِّمي  فىجىعىلى  فىاًجره  رىجيله  كىىيوى  لِّميوي  ىيوى  فػىبػىيػٍ ٍيلي  جىاءى  ًإذٍ  ييكى  عىنٍ  أىيُّوبي  فىأىٍخبػىرى٘ب  مىٍعمىره  قىاؿى  عىٍمروك ٍبني  سيهى
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ٍيلي  جىاءى  لىم ا أىن وي  ًعٍكرًمىةى  ًديًثوً  ُب  الزٍُّىرًمُّ  قىاؿى  مىٍعمىره  قىاؿى  أىٍمرًكيمٍ  ًمنٍ  لىكيمٍ  سىهيلى  لىقىدٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  قىاؿى  عىٍمروك ٍبني  سيهى  حى
ٍيلي  فىجىاءى  نػىنىا اٍكتيبٍ  ىىاتً  فػىقىاؿى  عىٍمروك ٍبني  سيهى نىكيمٍ  بػىيػٍ عىا ًكتىابنا كىبػىيػٍ  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فػىقىاؿى  اٍلكىاًتبى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فىدى
ٍيله  قىاؿى  الر ًحيمً  الر ٍٞبىنً  الل وً  ًبٍسمً  كىسىل مى  ا الل هيم   بًا٠بًٍكى  اٍكتيبٍ  كىلىًكنٍ  ىيوى  مىا أىٍدرًم مىا فػىوىالل وً  الر ٍٞبىني  أىم ا سيهى  فػىقىاؿى  تىٍكتيبي  كيٍنتى  كىمى

ا قىاؿى  ٍبي   الل هيم   بًا٠بًٍكى  اٍكتيبٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فػىقىاؿى  الر ًحيمً  الر ٍٞبىنً  الل وً  ًبٍسمً  ًإال   نىٍكتيبػيهىا الى  كىالل وً  اٍلميٍسًلميوفى   قىاضىى مىا ىىذى
ٍيله  فػىقىاؿى  الل وً  رىسيوؿي  ٧بيىم ده  عىلىٍيوً  ٍدنىاؾى  مىا الل وً  رىسيوؿي  أىن كى  نػىٍعلىمي  كين ا لىوٍ  كىالل وً  سيهى  عىٍبدً  ٍبني  ٧بيىم دي  اٍكتيبٍ  كىلىًكنٍ  قىاتػىٍلنىاؾى  كىالى  اٍلبػىٍيتً  عىنٍ  صىدى
بٍػتيميو٘ب  كىًإفٍ  الل وً  لىرىسيوؿي  ًإ٘بِّ  كىالل وً  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فػىقىاؿى  الل وً   الى  ًلقىٍولًوً  كىذىًلكى  الزٍُّىرًمُّ  قىاؿى  الل وً  عىٍبدً  ٍبني  ٧بيىم دي  اٍكتيبٍ  كىذ 

ا أىٍعطىٍيتػيهيمٍ  ًإال   الل وً  حيريمىاتً  ًفيهىا يػيعىظِّميوفى  خيط ةن  يىٍسأىليو٘ب  نػىنىا ٚبيىلُّوا أىفٍ  عىلىى كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  لىوي  فػىقىاؿى  ًإي اىى  اٍلبػىٍيتً  كىبػىٍْبى  بػىيػٍ
ٍيله  فػىقىاؿى  بًوً  فػىنىطيوؼى  ـً  ًمنٍ  ذىًلكى  كىلىًكنٍ  ضيٍغطىةن  أيًخٍذنىا أىن ا اٍلعىرىبي  تػىتىحىد ثي  الى  كىالل وً  سيهى ٍيله  فػىقىاؿى  فىكىتىبى  اٍلميٍقًبلً  اٍلعىا  الى  أىن وي  كىعىلىى سيهى

نىا رىدىٍدتىوي  ًإال   ًديًنكى  عىلىى كىافى  كىًإفٍ  رىجيله  ًمن ا يىٍأتًيكى  نىمىا ميٍسًلمنا جىاءى  كىقىدٍ  اٍلميٍشرًًكْبى  ًإٔبى  يػيرىدُّ  كىٍيفى  الل وً  سيٍبحىافى  اٍلميٍسًلميوفى  قىاؿى  ًإلىيػٍ  فػىبػىيػٍ
ًلكى  ىيمٍ  ٍندىؿً  أىبيو دىخىلى  ًإذٍ  كىذى ٍيلً  ٍبني  جى  أىٍظهيرً  بػىٍْبى  بًنػىٍفًسوً  رىمىى حىٌب   مىك ةى  أىٍسفىلً  ًمنٍ  خىرىجى  كىقىدٍ  قػيييوًدهً  ُب  يػىٍرسيفي  عىٍمروك ٍبنً  سيهى

ٍيله  فػىقىاؿى  اٍلميٍسًلًمْبى  ا سيهى  بػىٍعدي  اٍلًكتىابى  نػىٍقضً  ٓبىٍ  ًإن ا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فػىقىاؿى  ًإٕبى   تػىريد هي  أىفٍ  عىلىٍيوً  أيقىاًضيكى  مىا أىك ؿي  ٧بيىم دي  يىا ىىذى
ا شىٍيءو  عىلىى أيصىا٢بًٍكى  ٓبىٍ  ًإذنا فػىوىالل وً  قىاؿى   أىنىا مىا قىاؿى  فىافٍػعىلٍ  بػىلىى قىاؿى  لىكى  ٗبيًجيزًهً  أىنىا مىا قىاؿى  ٕب  فىأىًجٍزهي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  قىاؿى  أىبىدن

ٍزنىاهي  قىدٍ  بىلٍ  ًمٍكرىزه  قىاؿى  بًفىاًعلو  ٍندىؿو  أىبيو قىاؿى  لىكى  أىجى ا ًجٍئتي  كىقىدٍ  اٍلميٍشرًًكْبى  ًإٔبى  أيرىدُّ  اٍلميٍسًلًمْبى  مىٍعشىرى  أىمٍ  جى  لىًقيتي  قىدٍ  مىا تػىرىٍكفى  أىالى  ميٍسًلمن
ابنا عيذِّبى  قىدٍ  كىكىافى  ا عىذى  حىقًّا الل وً  نىيب   أىلىٍستى  فػىقيٍلتي  كىسىل مى  لىٍيوً عى  الل وي  صىل ى الل وً  نىيب   فىأىتػىٍيتي  ا٣بٍىط ابً  ٍبني  عيمىري  فػىقىاؿى  قىاؿى  الل وً  ُب  شىًديدن
نًي ةى  نػيٍعًطي فىًلمى  قػيٍلتي  بػىلىى قىاؿى  اٍلبىاًطلً  عىلىى كىعىديكُّنىا ا٢بٍىقِّ  عىلىى أىلىٍسنىا قػيٍلتي  بػىلىى قىاؿى   أىٍعًصيوً  كىلىٍستي  الل وً  رىسيوؿي  ًإ٘بِّ  قىاؿى  ًإذنا ًديًننىا ُب  الد 
ثػينىا كيٍنتى  أىكىلىٍيسى  قػيٍلتي  نىاًصرًم كىىيوى  ـى  نىٍأتًيوً  أىن ا فىأىٍخبػىٍرتيكى  بػىلىى قىاؿى  بًوً  فػىنىطيوؼي  اٍلبػىٍيتى  سىنىٍأٌب  أىن ا ٙبيىدِّ  آتًيوً  فىًإن كى  قىاؿى  الى  قػيٍلتي  قىاؿى  اٍلعىا

ا أىلىٍيسى  بىٍكرو  أىبىا يىا فػىقيٍلتي  بىٍكرو  أىبىا فىأىتػىٍيتي  قىاؿى  بًوً  كىميط وِّؼه   قىاؿى  اٍلبىاًطلً  عىلىى كىعىديكُّنىا ا٢بٍىقِّ  عىلىى أىلىٍسنىا قػيٍلتي  بػىلىى قىاؿى  حىقًّا الل وً  نىيب   ىىذى
نًي ةى  نػيٍعًطي فىًلمى  قػيٍلتي  بػىلىى  نىاًصريهي  كىىيوى  رىب وي  يػىٍعًصي كىلىٍيسى  ل مى كىسى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  لىرىسيوؿي  ًإن وي  الر جيلي  أىيػُّهىا قىاؿى  ًإذنا ًديًننىا ُب  الد 

ثػينىا كىافى  أىلىٍيسى  قػيٍلتي  ا٢بٍىقِّ  عىلىى ًإن وي  فػىوىالل وً  بًغىٍرزًهً  فىاٍستىٍمًسكٍ  ـى  تىٍأتًيوً  أىن كى  أىفىأىٍخبػىرىؾى  بػىلىى قىاؿى  بًوً  كىنىطيوؼي  اٍلبػىٍيتى  سىنىٍأٌب  أىن ا ٰبيىدِّ  الى  قػيٍلتي  اٍلعىا
 الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  قىاؿى  اٍلًكتىابً  قىًضي ةً  ًمنٍ  فػىرىغى  فػىلىم ا قىاؿى  أىٍعمىاالن  ًلذىًلكى  فػىعىًمٍلتي  عيمىري  قىاؿى  الزٍُّىرًمُّ  قىاؿى  ًبوً  كىميط وِّؼه  آتًيوً  فىًإن كى  قىاؿى 
اًبوً  كىسىل مى  عىلىٍيوً  ـى  مىا فػىوىالل وً  قىاؿى  اٍحًلقيوا ٍبي   فىا٫ٍبىريكا قيوميوا أًلىٍصحى هيمٍ  قىا ثى  ذىًلكى  قىاؿى  حىٌب   رىجيله  ًمنػٍ ا مىر اتو  ثىبلى هيمٍ  يػىقيمٍ  ٓبىٍ  فػىلىم   دىخىلى  أىحىده  ًمنػٍ
ةى  أيِـّ  عىلىى ةى  أيُـّ  فػىقىالىتٍ  الن اسً  ًمنٍ  لىًقيى  مىا ٥بىىا فىذىكىرى  سىلىمى بُّ  الل وً  نىيب   يىا سىلىمى لِّمٍ  الى  ٍبي   اٍخريجٍ  ذىًلكى  أىٙبًي ا تيكى ةن  ًمنػٍهيمٍ  أىحىدن ًلمى  تػىٍنحىرى  حىٌب   كى

الًقىكى  كىتىٍدعيوى  بيٍدنىكى  ا ييكىلِّمٍ  فػىلىمٍ  فىخىرىجى  فػىيىٍحًلقىكى  حى هيمٍ  أىحىدن الًقىوي  كىدىعىا بيٍدنىوي  ٫بىىرى  ذىًلكى  فػىعىلى  حىٌب   ًمنػٍ لىقىوي  حى  قىاميوا ذىًلكى  رىأىٍكا فػىلىم ا فىحى
ا يىا تػىعىأبى  الل وي  فىأىنٍػزىؿى  ميٍؤًمنىاته  ًنٍسوىةه  جىاءىهي  ٍبي   غىمًّا بػىٍعضنا يػىٍقتيلي  بػىٍعضيهيمٍ  كىادى  حىٌب   بػىٍعضنا ٰبىًٍلقي  بػىٍعضيهيمٍ  كىجىعىلى  فػىنىحىريكا  ًإذىا آمىنيوا ال ًذينى  أىيػُّهى
اًجرىاتو  اٍلميٍؤًمنىاتي  جىاءىكيمٍ  انػىتىا اٍمرىأىتػىٍْبً  يػىٍومىًئذو  عيمىري  فىطىل قى  اٍلكىوىاًفرً  ًبًعصىمً  بػىلىغى  حىٌب   فىاٍمتىًحنيوىين   ميهى اٮبيىا فػىتػىزىك جى  الشٍِّرؾً  ُب  لىوي  كى  ميعىاًكيىةي  ًإٍحدى

ًدينىةً  ًإٔبى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  رىجىعى  ٍبي   أيمىي ةى  ٍبني  صىٍفوىافي  كىاأٍليٍخرىل سيٍفيىافى  أىيب  ٍبني   ميٍسًلمه  كىىيوى  قػيرىٍيشو  ًمنٍ  رىجيله  بىًصّبو  أىبيو فىجىاءىهي  اٍلمى
فػىعىوي  لىنىا جىعىٍلتى  ال ًذم اٍلعىٍهدى  فػىقىاليوا رىجيلىٍْبً  طىلىًبوً  ُب  فىأىٍرسىليوا ا الر جيلىٍْبً  ًإٔبى  فىدى ٍرو  ًمنٍ  يىٍأكيليوفى  فػىنػىزىليوا ا٢بٍيلىيػٍفىةً  ذىا بػىلىغىا حىٌب   ًبوً  فىخىرىجى  ٥بىيمٍ  ٛبى
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ىرىل ًإ٘بِّ  كىالل وً  الر جيلىٍْبً  أًلىحىدً  بىًصّبو  أىبيو فػىقىاؿى  يػٍفىكى  ألى ا سى في  يىا ىىذى ا فيبلى يِّدن  ٍبي   بًوً  جىر ٍبتي  لىقىدٍ  ١بىىيِّده  ًإن وي  كىالل وً  أىجىلٍ  فػىقىاؿى  اآٍلخىري  فىاٍستػىل وي  جى
نىوي  إًلىٍيوً  أىٍنظيرٍ  أىًر٘ب  بىًصّبو  أىبيو فػىقىاؿى  جىر ٍبتي   رىسيوؿي  فػىقىاؿى  يػىٍعديك اٍلمىٍسًجدى  فىدىخىلى  اٍلمىًدينىةى  أىتىى حىٌب   اآٍلخىري  كىفػىر   بػىرىدى  حىٌب   فىضىرىبىوي  ًمٍنوي  فىأىٍمكى

ا رىأىل لىقىدٍ  رىآهي  ًحْبى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  ٍقتيوؿه  كىًإ٘بِّ  صىاًحيب  كىالل وً  قيًتلى  قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  ًإٔبى  انٍػتػىهىى فػىلىم ا ذيٍعرنا ىىذى  لىمى
هيمٍ  الل وي  أى٪ٍبىا٘ب  ٍبي   إًلىٍيًهمٍ  رىدىٍدتىًِب  قىدٍ  ًذم تىكى  الل وي  أىٍكَبى  كىالل وً  قىدٍ  الل وً  نىيب   يىا فػىقىاؿى  بىًصّبو  أىبيو فىجىاءى   كىٍيلي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  قىاؿى  ًمنػٍ

عى  فػىلىم ا أىحىده  لىوي  كىافى  لىوٍ  حىٍربو  ًمٍسعىرى  أيمِّوً  يػىريدُّهي  أىن وي  عىرىؼى  ذىًلكى  ٠بًى ؿً  أىبيو ًمنػٍهيمٍ  كىيػىنػٍفىًلتي  قىاؿى  اٍلبىٍحرً  ًسيفى  أىتىى حىٌب   فىخىرىجى  إًلىٍيًهمٍ  سى ٍندى  جى
ٍيلو  ٍبني  قى  ًإال   أىٍسلىمى  قىدٍ  رىجيله  قػيرىٍيشو  ًمنٍ  ٱبىٍريجي  الى  فىجىعىلى  بىًصّبو  بًأىيب  فػىلىًحقى  سيهى  مىا فػىوىالل وً  ًعصىابىةه  ًمنػٍهيمٍ  اٍجتىمىعىتٍ  حىٌب   بىًصّبو  بًأىيب  ٢بًى

ـً  ًإٔبى  ًلقيرىٍيشو  خىرىجىتٍ  ًبًعّبو  يىٍسمىعيوفى   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  ًإٔبى  قػيرىٍيشه  فىأىٍرسىلىتٍ  أىٍموىا٥بىيمٍ  كىأىخىذيكا فػىقىتػىليوىيمٍ  ٥بىىا اٍعتػىرىضيوا ًإال   الش ٍأ
 أىٍيًديػىهيمٍ  كىف   ال ًذم كىىيوى  تػىعىأبى  الل وي  فىأىنٍػزىؿى  ٍيًهمٍ ًإلى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فىأىٍرسىلى  آًمنه  فػىهيوى  أىتىاهي  فىمىنٍ  أىٍرسىلى  لىم ا كىالر ًحمً  بًالل وً  تػينىاًشديهي 
ي ةى  ا٢بٍىًمي ةى  بػىلىغى  حىٌب   عىلىٍيًهمٍ  أىٍظفىرىكيمٍ  أىفٍ  بػىٍعدً  ًمنٍ  مىك ةى  بًبىٍطنً  عىنػٍهيمٍ  كىأىٍيًديىكيمٍ  عىٍنكيمٍ  ي تػيهيمٍ  كىكىانىتٍ  ا١بٍىاًىًلي ةً  ٞبًى  الل وً  نىيبُّ  أىن وي  ييًقرُّكا ٓبىٍ  أىنػ هيمٍ  ٞبًى

اليوا الر ًحيمً  الر ٍٞبىنً  الل وً  ًبٍسمً  ػ:بً  ييًقرُّكا كىٓبىٍ  نػىهيمٍ  كىحى اٍلبػىٍيتً  كىبػىٍْبى  بػىيػٍ
1 

 -ا من الناسأكباشفإ٘ب ال أرل معك إال فقاؿ:  الثقفي بتِّ عى مي  ابن مسعود بن عركةباسم قريش  ْبا٤بفاكضأكؿ ككاف 
 لقيت قد لو هبم ككأ٘ب) ٠بيتو من عند الزىرم عن ا٤بليح أيب ركاية ُب, 2نساهبمأ، ال أعرؼ كجوىهم كال -السفلة من األخبلط

 ظهر كقد, القرابة مودة من أعظم اإلسبلـ مودة أف عركة درل كما ،ىذا من عليك أشد شيء فأم أسّبا فتؤخذ أسلموؾ قد قريشا
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ خلف كىو بكر أبو لو فقاؿ ،كسلم عليو اهلل صلى النيب تعظيم ُب ا٤بسلمْب مبالغة من ذلك لو

 لكن بذلك الشتم العرب عادة ككانت, يعبدكهنا كثقيف قريش كانت الٍب األصناـ أحد اسم كالبلت ،البلت ببظر امصص: قاعد
 إٔب ا٤بسلمْب نسبة من بو أغضبو ما ذلك على كٞبلو, أمو مقاـ يعبد كاف من بإقامة عركة سب ُب ا٤ببالغة بكر أبو فأراد األـ بلفظ
 بكر أيب قوؿ ُب: ا٤بنّب ابن كقاؿ ،ذلك بو يستحق ما منو بدا من زجر إلرادة األلفاظ من يستبشع ٗبا النطق جواز كفيو, الفرار

 لكاف بنتا كانت لو بأهنا, كبّبا علوا ذلك عن اهلل تعأب, اهلل بنت البلت إف قو٥بم من بإلزامهم كتعريض كتكذيبهم للعدك ٚبسيس
, هبا أكافئك ٓبأم  هبا أجزؾ ٓب, نعمة أم يد لوال بيده نفسي كالذمفقاؿ  ،بكر أبو قالوا ذا؟ منفقاؿ عركة  ،لئلناث يكوف ما ٥با
 عن اإلمامي العزيز عبد كبْب, هبا إليو أحسن كاف الٍب بيده شتمو عن إجابتو بعدـ جازاه أم ،هبا ىذه كلكن :إسحاؽ ابن زاد

 عشر الواقدم ركاية كُب, حسن بعوف فيها بكر أبو فأعانو بدية ٙبمل كاف عركة أف ا٤بذكورة اليد أف ا٢بديث ىذا ُب الزىرم
 بن كا٤بغّبة ،يكلمو كىو كسلم عليو اهلل صلى النيب ٢بية يتناكؿ فجعل :إسحاؽ ابن ركاية كُب ،بلحيتو أخذ كلمو فكلما ،قبلئص

 رأسو على كجعل ألمتو لبس مقببل مسعود بن عركة رأل ٤با ا٤بغّبة أف) عنو األسود أيب ركاية الزبّب بن عركة مغازم ُب، ك قائم شعبة
 يصنع إ٭با الغالب كُب ا٤ببلطفة عند سيما كال يكلمو من ٢بية الرجل يتناكؿ أف العرب عادة ككانت(، عمو عركة من ليستخفي ا٤بغفر
 صلى للنيب إحبلال ٲبنعو كا٤بغّبة, كتأليفا لو استمالة ذلك عن لعركة يغضي كسلم عليو اهلل صلى النيب كاف لكن, بالنظّب النظّب ذلك
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: كقاؿ غضب يده يقرع ٩با ا٤بغّبة أكثر فلما) عركة عن األسود أيب ركاية كُب، ا٤بغّبة قاؿ ىذا؟ من: فقاؿ، كتعظيما كسلم عليو اهلل
 :إسحاؽ ابن ركاية كُب(، منزلة أشر كال منو األـ فيكم أحسب ال كاهلل أصحابك؟ بْب من آذا٘ب قد الذم ىذا من شعرم ليت

 ألست، فقاؿ لو شعبة بن ا٤بغّبة أخيك ابن ىذا: قاؿ ٧بمد؟ يا ىذا من: عركة لو فقاؿ, كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فتبسم
 ابن قاؿ (،باألمس إال سوأتك غسلت كىل) إسحاؽ ابن ركاية كُب ،غدرتك؟ شر دفع ُب أسعى ألست أم، غدرتك ُب أسعى
 فغدر مالك بِب من ثقيف من نفرا عشر ثبلثة مع خرج أنو كذلك, إسبلمو قبل للمغّبة كقع ما إٔب هبذا عركة أشار: السّبة ُب ىشاـ

 دية منو أخذكا حٌب ا٤بغّبة عم مسعود بن عركة فسعى, ا٤بغّبة رىط كاألحبلؼ مالك بنو الفريقاف فتهايج, أموا٥بم كأخذ كقتلهم هبم
صاحب اإلسكندرية، فجاء بِب مالك كآثرىم على ا٤بغّبة، فأقبلوا  ا٤بقوقسإٔب  خرجوا :الواقدمقاؿ ، كاصطلحوا نفسا عشر ثبلثة

عن بعض الشراب كأمسك نفسو، كشربت بنو مالك حٌب سىًكركا،  ا٤بغّبةشربوا ٟبرا، فكف ا٤بغّبة  راجعْب حٌب إذا كانوا بًبًيسىاف
 أما ، فقاؿ لو:1-صلى اهلل عليو كسلم-كأموا٥بم ك٢بق بالنيبككانوا ثبلثة عشر رجبل،... كأخذ ا٤بغّبة أمتعتهم  فقتلهم ا٤بغّبةي  وثبف

 يسقط الكجعلوا  إسحاؽ ابنقاؿ  ،غدرا أخده لكونو لو أتعرض ال أم :شيء ُب منو فلست ا٤باؿ كأما ، أقبلو أم فأقبل اإلسبلـ
, فرارىم من خشيو ما على الرد إٔب منهم إشارة ذلك ُب كبالغوا عركة ٕبضرة ذلك فعلوا الصحابة كلعل ،كهأخذ إال شيء شعره من

 أشد ىم بل ،لعدكه؟ كيسلمو عنو يفر أنو بو يظن كيف التعظيم ىذا كيعظمو احملبة ىذه إمامو ٰبب من: ا٢باؿ بلساف قالوا ككأهنم
: عركة فقاؿ ،شيبة أيب ابن عند زيد بن علي مرسل كُب, الرحم ٗبجرد بعضا بعضها يراعي الٍب القبائل من كبنصره كبدينو بو اغتباطا

, قارعة ستصيبكم إال أراكم كما, معكوفا ا٥بدم رأيت كلكن, ٗبلك ىو كما, ٧بمد مثل رأيت ما, ا٤بلوؾ رأيت قد إ٘ب, قـو أم
 بن مناة عبد بن ا٢بارث بِب من كىو, علقمةبن  يسمى ا٢بليس كنانة بِب من رجل أرسلوا ف، الطائف إٔب اتبعو كمن ىو فانصرؼ

 بن ا٥بوف بنو كىم كالقارة, خزاعة بن ا٤بصطلق كبنو, كنانة بن مناة عبد بن ا٢بارث بنو كىم ،األحابيش رءكس من ككاف كنانة
 قد بقبلئده الوادم عرض من عليو يسيل ا٥بدم رأل فلما) إسحاؽ ابن كزاد ،كاحدة دفعة أثّبكىا أم ،لو ابعثوىا اؿقف ، خزٲبة
 إ٭با القـو إف, الكعبة كرب قريش ىلكت: فقاؿ ا٢بليس فصاح (،كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إٔب يصل كٓب رجع ٧بلو عن حبس

 :إسحاؽ ابن زاد ،البيت عن يصدكا أف أرل فما ، فقاؿفأعلمهم كنانة بِب أخا يا أجل كسلم عليو اهلل صلى النيب فقاؿ, عمارا أتوا
 حٌب حليس يا عنا كف: فقالوا لو؟ معظما جاء من اهلل بيت عن أيصد, عاقدناكم ىذا على ما قريش معشر يا: كقاؿ غضبك 

 ُبك  ،غادرأك  فاجر رجل كىو  ،لؤم بن عامر بِب من كىو األخيف ابن زرى كٍ مً  لو يقاؿ منهم رجل فقاـ، نرضى ما ألنفسنا نأخذ
: قاؿ ،ذرارينا؟ على نأمنهم ال خلفنا كنانة كبنو مكة من ٬برج كيف :لقريش قاؿ ربيعة بن عتبة أف بدر غزكة ُب الواقدم مغازم
 ُب كاف لو بدـ كنانة بن مناة عبد بن بكر بِب من رجل فقتلو كضيء كلد لو كاف مكرز كالد يعِب األخيف بن حفص أف كذلك
 فنفرت, فقتلو غرة بكر بِب سيد يزيد بن عامر على ذلك بعد حفص بن مكرز فعدا ،اصطلحوا ٍب, ذلك ُب قريش فتكلمت, قريش

 ُبك  ،2ٍب إف قريشا بعثوا سيهيل بن عمرك ٤بصا٢بتو ،بالغدر معركفا مكرز ككاف ،ذلك أثناء ُب بدر كقعة فجاءت, كنانة ذلك من

                                                           
 419ا٤بغازم: ص :كتابالواقدم- 1
 423ا٤بغازم: ص :كتابالواقدم- 2



150 
 

 قد: كسلم عليو اهلل صلى النيب فقاؿ: قاؿ, فصا٢بو الرجل ىذا إٔب اذىب: فقالوا عمرك بن سهيل قريش فدعت) إسحاؽ ابن ركاية
 سهيل قريش بعثت): قاؿ األكوع بن سلمة حديث من شيبة أيب ابن عند موصوؿ شاىد لوك  ،ىذا بعثت حْب الصلح قريش أرادت

 قد: قاؿ سهيبل كسلم عليو اهلل صلى النيب رأل فلما, ليصا٢بوه كسلم عليو اهلل صلى النيب إٔب العزل عبد بن كحويطب عمرك بن
 جرل كسلم عليو اهلل صلى النيب إٔب انتهى فلما :إسحاؽ ابن ركاية ُب، كتابا كبينكم بيننا اكتب ىات فقاؿ، أمركم من لكم سهل

 عنهم يرجع كأف, بعضا بعضهم الناس يأمن كأف سنْب عشر بينهما ا٢برب توضع أف على الصلح بينهما كقع حٌب القوؿ بينهما
، علي ىو ،الكاتب كسلم عليو اهلل صلى النيب فدعا, ا٤بعتمد ىو الصلح مدة أنو إسحاؽ ابن ذكره الذم القدر ىذاك  ،ىذا عامهم

 من أنو على :إسحاؽ ابن ركاية ُبك  ، إلينا رددتو إال - دينك على كاف كإف - رجل منا يأتيك ال أنو كعلى: بن عمرك سهيل قاؿف
, كالنساء الرجاؿ تعم الركاية كىذه, عليو يردكه ٓب ٧بمدا يتبع ٩بن قريشا جاء كمن, عليهم رده كليو إذف بغّب قريش من ٧بمدا أتى
 من بينهم تقدـ ٗبا ا٤بؤاخذة ترؾ إٔب إشارة كىو, سليمة صدكر ُب مطويا أمرا أم ،مكفوفة عيبة بيننا أف كعلى :إسحاؽ ابن كزاد

, خيانة كال سرقة ال أم، إغبلؿ كال إسبلؿ ال كأنو :إسحاؽ ابن كقاؿ ،بينهم كقع الذم العهد على كاحملافظة, كغّبىا ا٢برب أسباب
 ٧بمد عقد ُب يدخل أف أحب من كأنو :إسحاؽ ابن قاؿ ك, كجهرا سرا كأموا٥بم نفوسهم ُب بعض من بعضهم يأمن أف كا٤براد

, كعهده ٧بمد عقد ُب ٫بن: فقالوا خزاعة فتواثبت, فيو دخل كعهدىم قريش عقد ُب يدخل أف أحب كمن, فيو دخل كعهده
 قابل عاـ كاف إذا كأنو, علينا مكة تدخل فبل ىذا عامك عنا ترجع كأنك ،كعهدىم قريش عقد ُب ٫بن: فقالوا بكر بنو كتواثبت
 :إسحاؽ ابن قاؿ، بغّبه تدخلها كال, القرب ُب السيوؼ: الراكب سبلح معك ثبلثا هبا فأقمت بأصحابك فدخلتها عنك خرجنا
 سبحاف ا٤بسلموف قاؿ، سهيل بن جندؿ أبو جاء كإذ عمر بن كسهيل ىو الكتاب يكتب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فبينما

 إال دينك على كاف كإف أحد منا يأتيك ال أنو كسلم عليو اهلل صلى النيب على عمرك بن سهيل اشَبط فيما ككاف ،يرد؟ كيف, اهلل
 على كسلم عليو اهلل صلى النيب فكاتبو, ذلك إال سهيل كأيب, منو كامتعضوا ذلك ا٤بؤمنوف فكره ،كبينو بيننا كخليت إلينا رددتو
 ىو يكوف أف يشبو ذلك كقائل، رده إال ا٤بدة تلك ُب الرجاؿ من أحد يأتو كٓب, عمرك بن سهيل أبيو إٔب جندؿ أبا يومئذ فرد, ذلك
 ىم فبينما ،أيضا ذلك أنكر ٩بن كاف حنيف بن سهلك , عبادة بن كسعد حضّب بن أسيد أيضا ذلك قاؿ ٩بن الواقدم ك٠بي ،عمر

 فإف :إسحاؽ ابن ركاية كُب ،اإلسبلـ بسبب كعذب ا٥بجرة من كمنع ٗبكة حبس كاف ،العاصي ا٠بوك  جندؿ أبو دخل إذ كذلك
 السجن من فخرج, أسلم حْب كسجنو أكثقو سهيل ككاف، فأفلت حبسو أبوه ككاف, سهيل بن جندؿ أبو طلع إذ لتكتب الصحيفة
 عليو أقاضيك من أكؿ ٧بمد يا ىذا: سهيل فقاؿ ،كتلقوه ا٤بسلموف بو ففرح ا٤بسلمْب على ىبط حٌب ا١بباؿ كركب الطريق كتنكب

 ٓب أم ،الكتاب نقض ٓب إنا فقاؿ لو. ،يلببو كأخذ كجهو فضرب جندؿ أيب إٔب عمرك بن سهيل فقاـ: إسحاؽ ابن زاد، إٕب ترده أف
 ُب جاء ٩بن كاف مكرزا أف الواقدم كقاؿ ،بلى مكرز قاؿ ،القضية من أستثنيو أك, إليك أرده فبل أم ،ٕب فأجزه ،كتابتو من نفرغ

 قاؿ، فعنو أباه ككفا فسطاطا فأدخبله جندؿ أبا أخذا كحويطبا مكرزا كأف, العزل عبد بن حويطب معهما ككاف, سهيل مع الصلح
 أبا يا: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ) إسحاؽ ابن زادك  ،1؟يفتنونِب ُب ديِب ا٤بشركْب إٔب دٌ رى أى , ا٤بسلمْب معشر اي جندؿ أبو
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,  اصرب: كيقوؿ جنبو إٔب ٲبشي جندؿ أيب مع عمر فوثب ،ك٨برجا فرجا لك جاعل اهلل كإف, نغدر ال فإنا كاحتسب اصرب, جندؿ
, أباه بو فيضرب مِب يأخذه أف رجوت: عمر يقوؿ, منو السيف قائمة كيد٘ب قاؿ, كلب كدـ أحدىم دـ كإ٭با, مشركوف ىم فإ٭با
 إ٘ب, ا٣بطاب ابن يا: فقاؿ ،قط مثلها راجعتو ما مراجعة كسلم عليو اهلل صلى النيب كراجعت, عظيم أمر دخلِب لقد: عمر قاؿ

 استنكركا ا٤بسلمْب بأف ا٢بديث ىذا ُب التصريح كقع كقد، بكر أبا جاء حٌب يصرب فلم, متغيظا فرجع ،اهلل يضيعِب كلن, اهلل رسوؿ
 من كأعتق كأصلي كأصـو أتصدؽ مازلت يقوؿ عمر ككاف) إسحاؽ ابن ركاية ُبك , ذلك ُب عمر رأم على ككانوا ا٤بذكور الصلح
 ذلك بسبب أعتقت لقد: عمر قاؿ عباس ابن حديث من الواقدم كعند ،بو تكلمت الذم كبلمي ٨بافة, يومئذ صنعت الذم
 كعمر بكر أبو كمنهم ا٤بشركْب من كرجاال ا٤بسلمْب من رجاال الصلح على أشهد ،الكتاب قضية من فرغ فلما ،دىرا كصمت, رقابا

، مشرؾ كىو حفص بن كمكرز عمرك بن سهيل بن اهلل كعبد مسلمة بن ك٧بمد كقاص أيب بن كسعد عوؼ بن الرٞبن كعبد كعلي
 ُب فاستغرقوا ا٢باؿ صورة أ٥بتهم ،رجل منهم قاـ ما فواهلل ،احلقوا ٍب فا٫بركا قوموا: ألصحابو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿك 

, كالغلبة بالقهر نسكهم كقضاء غرضهم بلوغ على اعتقادىم ُب كاقتدارىم قوُتما ظهور من أنفسهم عند الذؿ من ٢بقهم ٤با الفكر
 يفعلونو فبل باألمر آمرىم إ٘ب الناس؟ إٔب ترين أال ٥با فقاؿ) إسحاؽ ابن ركاية ُبك  ،الناس من لقي ما ٥با فذكر  سلمة ـفذىب أل

 كسلم عليو اهلل صلى النيب كعرؼ ،يتحلل أف عليو فأشارت ،منهم أحدا تكلم ال ٍب اخرج ذلك؟ أٙبب اهلل نيب يا: سلمة أـ قالتف
 القوؿ إٔب انضم إذا الفعل كأف, ا٤بشورة فضل كفيو ،بو أمرىم ما فعل إٔب بادركا ذلك الصحابة رأل فلما ففعلو بو أشارت ما صواب

 أشارت امرأة نعلم ال: ا٢برمْب إماـ قاؿ حٌب عقلها ككفور سلمة أـ كفضل, الفاضلة ا٤برأة مشاكرة كجواز, اجملرد القوؿ من أبلغ كاف
 انصرؼ ٍب ،فحلقو حالقو كدعا، فنحر بدنو موسى أمر ُب شعيب بنت عليو بعضهم استدرؾ كقد ،سلمة أـ إال فأصابت برأم

 أثناء ُب إليو جئن ،مؤمنات نسوة جاءه ٍب، 1الفتح سورة كنزلت كا٤بدينة مكة بْب كاف إذا حٌب قافبل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 تلك ُب رده إال الرجاؿ من أحد يأتو كٓب: قاؿ حيث لذلك يشهد ما الزىرم عن عقيل ركاية من الشركط أكؿ ُب تقدـ كقد, ا٤بدة
, العاص بن عمرك ٙبت كانت إهنا كيقاؿ, خرج ٩بن عقبة بنت كلثـو أـ ككانت, مهاجرات ا٤بؤمنات كجاء, مسلما كاف كلو ا٤بدة
 بن سهل فتزكجها يسلم أف قبل - دحداحة ابن كيقاؿ - حساف ٙبت ككانت بشر بنت أميمة ا٤بذكورات ا٤بؤمنات من ك٠بي

 سفياف أيب بنت ا٢بكم كأـ ،ا٤بخزكمي مسافر ٙبت ككانت األسلمية ا٢بارث بنت كسبيعة, سهل بن اهلل عبد ابنو لو فولدت حنيف
 كانت نضلة بن العزل عبد بنت كعبدة, عثماف بن مشاس ٙبت كانت عقبة بنت كبركع ،فارتدت شداد بن عياض ٙبت كانت
 أحق أىلو كاف زكجها مات من أف ا١باىلية سنة من ككاف, قتلو بعد فرت ككأهنا با٣بندؽ قتل عمرك لكن، كد عبد بن عمرك ٙبت

 أبو جاءه ا٤بدينة إٔب كسلم عليو اهلل صلى النيب رجع ٍب, ا٤بطلب عبد بن ٞبزة بنت ا٤بدة تلك ُب النساء من خرج ٩بن ككاف ،هبا
 ابن خنيس :الطبقات ُب سعد ابن ٠باٮبا ،رجلْب طلبو ُب فأرسلوا ،زىرة بِب حليف الثقفي جارية ابن سيدأي  ابن بةتٍ عي  ىو ّبصً بى 

 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إٔب عوؼ عبد بن كاألزىر شريق بن األخنس فكتب :إسحاؽ ابن زاد, كوثر لو يقاؿ لو كمؤب جابر
 حلفاء زىرة بِب من كأزىر, بصّب أيب رىط ثقيف من كاألخنس ،ببكرين استأجراه عامر بِب من كرجل ٥بما مؤب مع بو كبعثا كتابا
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 بصّب أبا يا -كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ :إسحاؽ ابن ركاية ُبك  ،الرجلْب إٔب فدفعو, برده ا٤بطالبة منهما فلكل بصّب أيب
: قاؿ كيعذبونِب؟ ديِب عن يفتنو٘ب ا٤بشركْب إٔب أترد٘ب: فقاؿ ،بقومك فا٢بق, نغدر ال كإنا, علمت ما على صا٢بونا القـو ىؤالء إف

 أبو دخل ا٢بليفة بذم كانوا فلما :الواقدم ركاية ُبك  ،٥بم ٛبر من يأكلوف فنزلوا ،ك٨برجا فرجا لك جاعل اهلل فإف, كاحتسب اصرب
كبلما عن سيفو   الرجلْب ألحد بصّب أبو فقاؿ ،ٝبيعا فأكلوا ٥بما سفرة فقدـ كدعاٮبا, يتغدل كجلس ركعتْب فصلى ا٤بسجد بصّب

 كاتبعو, عِب تردكه ٓب إف أم ٤بقتوؿ كإ٘ب  ،صاحيب صاحبكم قتل، كرجع فقاؿ اآلخر كفر، برد حٌب فضربو بو فأمكنو، اآلخر فاستلو
 يطّب كا٢بصى ذكره طرؼ بدا كقد ثوبو أسفل على عاض كىو أصحابو ُب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إٔب دفع حٌب بصّب أبو
 ففعلت ديِب عن فتنو٘ب عليهم قدمت إف أ٘ب عرفت اهلل رسوؿ يا: بصّب أبو فقاؿ، يتبعو بصّب كأبو, عدكه شدة من قدميو ٙبت من
 ركاية كُب, كيناصره كيعاضده ينصره أم ،أحد لو كاف لو حرب رى عى سٍ مً  وأمِّ  كيلي ، فقاؿ فيو عقد كال عهد كبينهم بيِب كليس فعلت ما

 البحر فيٍ سً  أتى حٌب, بو يلحقوا أف ا٤بسلمْب من ذلك بلغو من إٔب كرمز, فانطلق بصّب أبو فلقنها، رجاؿ لو كاف لو :األكزاعي
 جهة إٔب ا٤بدينة ٰباذم كىو ،الشاـ قصدكا إذا مكة أىل طريق ككاف ،صيٍ العً  نزؿ حٌب :فقاؿ ا٤بكاف إسحاؽ ابن كعْب, ساحلوأم 

 أبو كانفلت) عركة عن األسود أيب ركاية كُب, كأىلو أبيو من أم ،جندؿ أبو منهم نفلتكا ،سليم بِب ببلد من قريب كىو, الساحل
 بعّب يسمعوف ما (،مادُتم فقطعوا قريش عّب طريق على ا٤بركة ذم من قريبا فنزلوا بصّب بأيب فلحقوا مسلمْب راكبا سبعْب ُب جندؿ

 كيتضرعوف يسألونو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إٔب حرب بن سفياف أبا فأرسلوا ،السّب من ٥با منعهم عن كناية ،٥با اعَبضوا إال
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فكتب ،حرج غّب حبلؿ لك فهو إليك منا خرج كمن: كقالوا ،معو كمن جندؿ أيب إٔب يبعث أف إليو

 مكانو جندؿ أبو فدفنو, يده ُب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ككتاب فمات, ٲبوت بصّب كأبو كتابو فقدـ, بصّب أيب إٔب كسلم
, عمر خبلفة ُب فاستشهد ٦باىدا الشاـ إٔب خرج أف إٔب هبا يزؿ فل ا٤بدينة إٔب معو كمن جندؿ أبو كقدـ ،مسجدا قربه عند كجعل

 قصة كُب ،كرىوا ٩با خّب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ طاعة أف أبيو إٔب جندؿ أبا يسلم ال بأف أشاركا كانوا الذين فعلم قاؿ
 عليو اهلل صلى النيب تعظيم ُب ا٤ببالغة من الصحابة عليو كاف كما, كيقظتو عقلو جودة على يدؿ ما الفوائد من مسعود بن عركة

 إرادة كإظهار ا٢برب ُب ا٤بخادعة جواز القصة ىذه كُب ،بآثاره كالتربؾ فعل أك بقوؿ عليو جفا من كردع أموره كمراعاة كتوقّبه كسلم
 ٛبسكا ذلك عن يصد من على كينكركف, كا٢بـر اإلحراـ حرمات يعظموف كانوا ا٤بشركْب من كثّبا أف كفيو, غّبه كا٤بقصود الشيء
 عشر ٘باكز ال فقيل: ا٤بشركْب مع فيها ا٤بهادنة ٘بوز الٍب ا٤بدة ُب العلماء اختلف كقد ،السبلـ عليو إبراىيم دين من ببقايا منهم
 ذلك كألجل, كاإلشهاد الكتابة تأخرت كلو بالقوؿ العقود ُب االعتبار أف كفيو ,الزيادة ٘بوز كقيل ا٢بديث ىذا ُب ما على سنْب

: كجهْب على جندؿ أيب قصة ُب كقع ما العلماء تأكؿ: ا٣بطايب قاؿ,إليو ابنو رد ُب األمر لسهيل كسلم عليو اهلل صلى النيب أمضى
 فلم, التورية ٲبكنو ٓب إف اإلٲباف إضمار على بالكفر يتكلم أف لو كرخص, ا٥ببلؾ خاؼ إذا للمسلم التقية أباح قد اهلل أف أحدٮبا

, أبيو إٔب رده إ٭با أنو الثا٘ب كالوجو ،بالتقية ا٤بوت من ا٣ببلص إٔب السبيل كجوده مع ا٥ببلؾ إٔب جندؿ أليب إسبلما إليهم رده يكن
 من امتحاف ذلك فإف الفتنة من عليو ٱبافو ما كأما, أيضا بالتقية مندكحة فلو سجنو أك عذبو كإف, ا٥ببلؾ بو يبلغ ال أباه أف كالغالب

 إٔب عندىم من مسلما جاء من إليهم يرد أف على ا٤بشركْب مع الصلح ٯبوز ىل العلماء كاختلف ،ا٤بؤمنْب عباده صرب بو يبتلي اهلل
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 كإف,  منسوخ القصة ُب كقع الذم كأف, ال كقيل, بصّب كأيب جندؿ أيب قصة عليو دلت ما على نعم: فقيل ال؟ أـ ا٤بسلمْب ببلد
 ٕبيث ا٤بسلم يكوف أف الرد جواز ضابط: الشافعية بعض كقاؿ ،ا٢بنفية قوؿ كىو (مشركْب بْب مسلم من برمء أنا) حديث ناسخو

 شرط إذا رده طلب ُب جاء من قتل ا٥بدنة زمن ُب ا٢برب دار من ٯبيء الذم للمسلم أف كفيو ،ا٢برب دار من ا٥بجرة عليو ٘بب ال
 من العلماء ٝبهور قاؿ ,دية كال يقود فيو أمر كال العامرم قتلو بصّب أيب على ينكر ٓب كسلم عليو اهلل صلى النيب ألف, ذلك ٥بم

 ا٤بعتدم ا٤بشرؾ قتل جواز الفوائد من بصّب أيب قصة كُب ،القصة ىذه ُب كما التصريح ال بذلك التعريض ٯبوز: كغّبىم الشافعية
, قريش كبْب كسلم عليو اهلل صلى النيب بْب الٍب ا٤بعاقدة ُب دخل من ٝبلة ُب يكن ٓب ألنو غدرا بصّب أيب من كقع ما يعد كال, غيلة
 ينكر كٓب, بذلك دينو عن كدافع, بقتلو نفسو عن درأ ا٤بشركْب إٔب يعيده ا٤بشرؾ أف خشي ٤با لكنو, ٗبكة ٧ببوسا كاف ذاؾ إذ ألنو
 إال منهم جاء من ا٤بشركْب على يرد ال كاف أنو كفيو, دية كال قود عليو يكن ٓب بصّب أيب فعل مثل فعل من أف كفيو ،ذلك قولو النيب

, ألرسلو عنده كىو إليو أرسلوا لو بل, ٥بم يرسلو ٓب ثانيا إليو حضر ك٤با, ٥بم أسلمو مرة أكؿ بصّب أبا طلبوا ٤با ألهنم, منهم بطلب
 يتناكؿ كال, اإلماـ بلد ُب باقيا الشرؾ دار من حضر الذم يكوف أف الرد شرط أف كفيو ،بنفسو ٪با ذلك من بصّب أبو خشي فلما
 الشرؾ ملوؾ بعض ىادف لو مثبل ا٤بسلمْب ملوؾ بعض أف ا٤بتأخرين بعض منو كاستنبط ،إليو متحيزا كال اإلماـ يد ٙبت يكن ٓب من

 أف ٱبفى كال, يهادهنم ٓب من يتناكؿ لػم ىادهنم الذم عهد ألف, ذلك لو جاز أموا٥بم كغنم فقتلهم ا٤بسلمْب من آخر ملك فغزاىم
 للحاج ا٤بدينة أىل ميقات ا٢بليفة ذا أف منها: با٤بناسك تتعلق أشياء ا٢بديث ىذا كُب ،تعميم قرينة ىناؾ يكن ٓب إذا ما ذلك ٧بل

, التقصّب من أفضل ا٢بلق كأف, مثلة ال سنة اإلشعار كأف, سنة أك كاف فرضا كا٤بعتمر للحاج سنة كسوقو ا٥بدم تقليد كأف, كا٤بعتمر
 من كيقاتل, ا٢بـر إٔب يصل ٓب كلو أحصر حيث ىديو ينحر احملصر كأف, ٧بصور غّب أك كاف ٧بصورا ا٤بعتمر حق ُب نسك كأنو

 ذرارم سيب جواز منها: با١بهاد تتعلق أشياء كفيو, طريقا ا٤بسا٤بة إٔب كجد إذا ا٤بقاتلة ترؾ حقو ُب األكٔب كأف, البيت عن صده
 كجواز, غرُتم لطلب با١بيش كمفاجأُتم, ا٤بشركْب طبلئع عن االستتار كفيو ،القتاؿ قبل كاف كلو ا٤بقاتلة عن انفردكا إذا الكفار

, ا١بيش يدم بْب كالعيوف الطبلئع تقدٙب كاستحباب, ا٤بصلحة كٙبصيل ا٤بفسدة لدفع الوعر الطريق إٔب السهل الطريق عن التنكب
 كإف كسلم عليو اهلل صلى النيب من بذلك كالتعريض, ا٢برب ُب ا٣بداع كجواز, ا٤بسلمْب غرة ينالوا لئبل العدك أمر ُب با٢بـز كاألخذ

 كجواز, األتباع قلوب كاستطابة الرأم كجو الستخراج االستشارة فضل أيضا وكفي ،األعْب خائنة عن منهي أنو خصائصو من كاف
 ُب كالصبلح ا٢باؿ ُب للسبلمة طريقا ذلك تعْب إذا أصلو ُب قادحا يكن ٓب ما فيو الضيم كاحتماؿ, الدين أمر ُب ا٤بسا٧بة بعض
 بل ا٢باؿ ُب يظهر ما ٗبجرد ا٤بتبوع على االعَباض بو يليق ال التابع كأف, قوُتم أك ا٤بسلمْب ضعف حاؿ ُب ذلك كاف سواء ا٤بآؿ
 خرب على االعتماد جواز كفيو ،بالوحي مؤيد ىو من مع سيما كال التجربة بكثرة غالبا األمور ٗبآؿ أعرؼ ا٤بتبوع ألف, التسليم عليو

 .1صدقو على القرينة قامت إذا الكافر
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 ترتب ٤با, ا٤بسلمْب على ا٤ببْب الفتح مبدأ كانت ألهنا ا٢بديبية ىنا بالفتح ا٤براد٠بى القرآف ىذا الصلح فتحا، ك : نتائج الصلح/3
 ٣بالد كقع كما ذلك من ا٤بدينة إٔب كالوصوؿ اإلسبلـ ُب الدخوؿ ٱبشى من كٛبكن ا٢برب كرفع األمن منو كقع الذم الصلح على

 عن ا٤بغازم ُب إسحاؽ ابن ذكر كقد, الفتح كمل أف إٔب بعضا بعضها األسباب تبعت ٍب, كغّبٮبا العاص بن كعمرك الوليد بن
 كلم كلهم الناس أمن فلما, القتاؿ حيث الكفر كاف كإ٭با, منو أعظم ا٢بديبية فتح قبل فتح اإلسبلـ ُب يكن ٓب: قاؿ الزىرم
 تلك ُب دخل فلقد, فيو الدخوؿ إٔب بادر إال شيئا يعقل اإلسبلـ ُب أحد يكن كٓب كا٤بنازعة ا٢بديث ُب كتفاكضوا بعضا بعضهم
 ُب ا٢بديبية ُب خرج كسلم عليو اهلل صلى أنو عليو كيدؿ: ىشاـ ابن قاؿ ،أكثر أك ذلك قبل اإلسبلـ ُب دخل كاف من مثل السنتْب

 نزلت اآلية كىذه  ،(مبينا فتحا لك فتحنا إنا:)تعأب قولو، كأنزؿ آالؼ عشرة ُب مكة فتح إٔب سنْب بعد خرج ٍب كأربعمائة ألف
 فلما ا٢بديبية شهدنا: قاؿ حارثة بن ٦بمع حديث من كا٢باكم داكد كأبو أٞبد ركل كقد ،ا٢بديبية من كسلم عليو اهلل صلى منصرفو
 فقاؿ ،(مبينا فتحا لك فتحنا إنا) عليهم قرأ الناس ٝبع كقد الغميم كراع عند كاقفا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كجدنا انصرفنا

 منصور بن سعيد كركل ،ا٢بديبية أىل على خيرب قسمت ٍب ،لفتح إنو بيده نفسي كالذم أم: قاؿ ىو؟ فتح أك اهلل رسوؿ يا: رجل
 بيعة كتبايعوا, تأخر كما تقدـ ما لو كغفر, ا٢بديبية صلح: قاؿ( مبينا فتحا لك فتحنا إنا:)قولو ُب الشعيب عن صحيح بإسناد

 . 1اهلل بنصر ا٤بسلموف كفرح فارس على الرـك كظهرت, خيرب ٬بيل كأطعموا, الرضواف

 كانت ك٤با, الناس التقى حيث القتاؿ كاف إ٭با, ا٢بديبية فتح من أعظم كاف قبلو فتح اإلسبلـ ُب فتح فما الزىرم قاؿ
 ُب شيئا يعقل باإلسبلـ أحد يكلم كٓب كا٤بنازعة ا٢بديث ُب كتفاكضوا كالتقوا بعضا بعضهم كلم الناس كأمن ا٢برب ككضعت ا٥بدنة
 ك٩با ،قريش صناديد من يعِب, أكثر أك ذلك قبل اإلسبلـ ُب كاف من مثل السنتْب تينك ُب دخل كلقد, فيو دخل إال ا٤بدة تلك
, أفواجا اهلل دين ُب عقبو الناس دخل الذم األعظم الفتح بْب مقدمة كاف أنو الزىرم ذكره ما غّب ا٤بذكور الصلح مصلحة من ظهر

 فتح اللغة ُب الفتح فإف, ا٤بغازم ُب سيأٌب كما فتحا ٠بيت للفتح مقدمة ا٢بديبية قصة كانت ك٤با ،لذلك مفتاحا ا٥بدنة ككانت
 ضيما الظاىرة الصورة ُب ككاف, البيت عن ا٤بسلمْب صد فتحو أسباب من ككاف, اهلل فتحو حٌب مغلقا كاف كالصلح, ا٤بغلق

 كأ٠بع, نكّب غّب من ببعض بعضهم اختلط بينهم كقع الذم األمن ألجل الناس فإف, ٥بم عزا الباطنة الصورة كُب للمسلمْب
 من كظهر, خفية إال بذلك عندىم يتكلموف ال ذلك قبل ككانوا, آمنْب جهرة اإلسبلـ على كناظركىم, القرآف ا٤بشركْب ا٤بسلموف

 .2الغلبة أرادكا حيث من كأقهركا العزة أرادكا حيث من ا٤بشركوف فذؿ إسبلمو ٱبفي كاف

 فرائض كتشريعات ىذه المرحلةأحداث ك  ك/

 ا/أحداث ىذه المرحلة
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 ربيعة بن أسد بن جديلة بن يٌ مً عٍ دي  بن صىأفٍ  بن القيس عبد إٔب ينسبوف ،البحرين يسكنوف كبّبة قبيلة ىي/كفد عبد القيس: 8
 ك٥بذا الفتح قبل ، أما األكٔب فكانترجبل أربعْب حينئذ عددىم ككاف الوفود سنة ُب كانتالثانية   كفادتاف القيس لعبد كافك  ،نزار بن

 قرية أكؿ بالبحرين قريتهم ككانت ،قبلها أك ٟبس سنة ُب إما ذلك ككاف مضر كفار كبينك بيننا كسلم عليو اهلل صلى للنيب قالوا
 األشج فيهم ككاف ،األشربة كعن اإلٲباف عن سألوا كفيها ،رجبل عشر ثبلثة األكؿ الوفد عدد ككاف ،ا٤بدينة بعد ا١بمعة فيها أقيمت

 سعد بن اهلل عبد بن ىود حديث كُب ،كاآلناة ا٢بلم اهلل ٰببهما خصلتْب فيك إف كسلم عليو اهلل صلى النيب لو كقاؿ ،ا٤بنذر كا٠بو
 ىنا ىا من عليكم سيطلع ٥بم قاؿ إذ أصحابو ٰبدث كسلم عليو اهلل صلى النيب بينما قاؿ العصرم مزبدة جده ٠بع أنو العصرم

 معهم مشى ٍب ،كسلم عليو اهلل صلى النيب بقوؿ فبشرىم راكبا عشر ثبلثة فلقى ٫بوىم فتوجو عمر فقاـ ا٤بشرؽ أىل خّب ىم ركب
 كٝبع أناخها حٌب الركاب ُب األشج كتأخر فقبلوىا يده فأخذكا ،ركائبهم عن بأنفسهم فرموا كسلم عليو اهلل صلى النيب أتوا حٌب

  .1البيهقي أخرجو خصلتْب فيك أف كسلم عليو اهلل صلى النيب فقاؿ ،ٲبشي جاء ٍب متاعهم

ا الل وي  رىًضيى  عىب اسو  اًلٍبنً  قػيٍلتي  ٝبىٍرىةى  أىيب  عىنٍ  البخارمركل  هيمى  ًمٍنوي  أىٍكثػىٍرتي  ًإفٍ  جىر   ُب  حيٍلونا فىأىٍشرىبيوي  نىًبيذه  ٕب  يػيٍنتىبىذي  جىر ةن  ٕب  ًإف   عىنػٍ
ـى  فػىقىاؿى  أىفٍػتىًضحى  أىفٍ  خىًشيتي  ا١بٍيليوسى  فىأىطىٍلتي  اٍلقىٍوـى  فىجىالىٍستي  بنا فػىقىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  عىلىى اٍلقىٍيسً  عىٍبدً  كىٍفدي  قىًد  مىٍرحى

امىى كىالى  خىزىايىا غىيػٍرى  بًاٍلقىٍوـً  نػىنىا ًإف   الل وً  رىسيوؿى  يىا فػىقىاليوا الن دى نىكى  بػىيػٍ ثٍػنىا ا٢بٍيريـً  أىٍشهيرً  ُب  ًإال   ًإلىٍيكى  نىًصلي  الى  كىًإن ا ميضىرى  ًمنٍ  اٍلميٍشرًًكْبى  كىبػىيػٍ  حىدِّ
ٍلنىا ًبوً  عىًمٍلنىا ًإفٍ  اأٍلىٍمرً  ًمنٍ  ًٔبيمىلو  ٲبىافً  أىٍربىعو  عىنٍ  كىأىنٍػهىاكيمٍ  بًأىٍربىعو  آميريكيمٍ  قىاؿى  كىرىاءىنىا مىنٍ  ًبوً  كىنىٍدعيو ا١بٍىن ةى  دىخى ٲبىافي  مىا تىٍدريكفى  ىىلٍ  بًالل وً  اإٍلً  اإٍلً
ـي  الل وي  ًإال   ًإلىوى  الى  أىفٍ  شىهىادىةي  بًالل وً  ةً  كىًإقىا  ُب  انٍػتيًبذى  مىا أىٍربىعو  عىنٍ  كىأىنٍػهىاكيمٍ  ا٣ٍبيميسى  مىغىاٖبًً الٍ  ًمنٍ  تػيٍعطيوا كىأىفٍ  رىمىضىافى  كىصىٍوـي  الز كىاةً  كىًإيتىاءي  الص بلى

ب اءً  كىاٍلميزىف تً  كىا٢بٍىٍنتىمً  كىالن ًقّبً  الدُّ
2. 

 عىاًئشىةى  عىنٍ ، كقد ركل حديث اإلفك اإلماـ البخارم بطولو 4ا٤بريسيع غزكةكىي  ،3ككاف ُب غزكة بِب ا٤بصطلق/حديث اإلفك: 7
 عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  هًبىا خىرىجى  سىٍهميهىا خىرىجى  فىأىيػُّهين   أىٍزكىاًجوً  بػىٍْبى  أىقٍػرىعى  سىفىرنا أىرىادى  ًإذىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  كىافى  قىالىتٍ 
نػىنىا فىأىقٍػرىعى  عىاًئشىةي  قىالىتٍ  مىعىوي  كىسىل مى   أيٍنزًؿى  مىا بػىٍعدى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  مىعى  فىخىرىٍجتي  سىٍهًمي ًفيهىا فىخىرىجى  اىىاغىزى  غىٍزكىةو  ُب  بػىيػٍ

 ًمنٍ  دىنػىٍونىا كىقػىفىلى  تًٍلكى  غىٍزكىتًوً  ًمنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىرىغى  ًإذىا حىٌب   فىًسٍرنىا ًفيوً  كىأينٍػزىؿي  ىىٍودىًجي ُب  أيٍٞبىلي  فىكيٍنتي  ا٢بًٍجىابي 
لىةن  آذىفى  قىاًفًلْبى  اٍلمىًدينىةً   رىٍحًلي ًإٔبى  أىقٍػبػىٍلتي  شىٍأ٘ب  قىضىٍيتي  فػىلىم ا ا١بٍىٍيشى  جىاكىٍزتي  حىٌب   فىمىشىٍيتي  بًالر ًحيلً  آذىنيوا ًحْبى  فػىقيٍمتي  بًالر ًحيلً  لىيػٍ

انيوا ال ًذينى  الر ٍىطي  كىأىقٍػبىلى  قىالىتٍ  ابًٍتغىاؤيهي  فىحىبىسىًِب  ًعٍقًدم فىاٍلتىمىٍستي  فػىرىجىٍعتي  انٍػقىطىعى  قىدٍ  ظىفىارً  جىزٍعً  ًمنٍ  ٕب  ًعٍقده  فىًإذىا صىٍدرًم فػىلىمىٍستي   كى
 كىٓبىٍ  يػىٍهبػيٍلنى  ٓبىٍ  ًخفىافنا ذىاؾى  ًإذٍ  النِّسىاءي  كىكىافى  ًفيوً  أى٘بِّ  ٰبىًٍسبيوفى  كىىيمٍ  عىلىٍيوً  أىرٍكىبي  كيٍنتي  ال ًذم بىًعًّبم عىلىى فػىرىحىليوهي  ىىٍودىًجي فىاٍحتىمىليوا يػيرىحِّليو٘ب 
ارًيىةن  كىكيٍنتي  كىٞبىىليوهي  رىفػىعيوهي  ًحْبى  ا٥ٍبىٍودىجً  ًخف ةى  اٍلقىٍوـي  يىٍستػىٍنًكرٍ  فػىلىمٍ  الط عىاـً  ًمنٍ  اٍلعيٍلقىةى  يىٍأكيٍلنى  ًإ٭ب ىا الل ٍحمي  يػىٍغشىهين   ًديثىةى  جى  فػىبػىعىثيوا السِّنِّ  حى
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يبه  كىالى  دىاعو  ًمنػٍهيمٍ  هًبىا كىلىٍيسى  مىنىاز٥بىيمٍ  فىًجٍئتي  ا١بٍىٍيشي  اٍستىمىر   مىا بػىٍعدى  ًعٍقًدم كىكىجىٍدتي  فىسىاريكا ا١بٍىمىلى   بًوً  كيٍنتي  ال ًذم مىٍنًزٕب  فػىتػىيىم ٍمتي  ٦بًي
يػىٍفًقديك٘ب  أىنػ هيمٍ  كىظىنػىٍنتي  نىا ًإٕبى   عيوفى فػىيػىٍرجً  سى اًلسىةه  أىنىا فػىبػىيػٍ  الذ ٍكوىا٘بُّ  ٍبي   السُّلىًميُّ  اٍلميعىط لً  ٍبني  صىٍفوىافي  كىكىافى  فىًنٍمتي  عىٍيًِب  غىلىبىٍتًِب  مىٍنًزٕب  ُب  جى

 ًحْبى  بًاٍسَبٍجىاًعوً  فىاٍستػىيػٍقىٍظتي  ا٢بًٍجىابً  قػىٍبلى  رىآ٘ب  كىكىافى  رىآ٘ب  ًحْبى  فػىعىرىفىًِب  نىاًئمو  ًإٍنسىافو  سىوىادى  فػىرىأىل مىٍنًزٕب  ًعٍندى  فىأىٍصبىحى  ا١بٍىٍيشً  كىرىاءً  ًمنٍ 
ل ٍمنىا مىا كىالل وً  كى  ًٔبًٍلبىايب  كىٍجًهي فىخىم ٍرتي  عىرىفىًِب  ةو  تىكى ًلمى ٍعتي  كىالى  ًبكى ةن  ًمٍنوي  ٠بًى رى  كىًلمى اًعوً  غىيػٍ  عىلىى فػىوىًطئى  رىاًحلىتىوي  أىنىاخى  حىٌب   كىىىوىل اٍسَبٍجى
نىا حىٌب   الر اًحلىةى  يب  يػىقيودي  فىاٍنطىلىقى  فػىرىًكٍبتػيهىا إًلىيػٍهىا فػىقيٍمتي  يىًدىىا  كىكىافى  ىىلىكى  مىنٍ  فػىهىلىكى  قىالىتٍ  نػيزيكؿه  كىىيمٍ  الظ ًهّبىةً  ٫بىٍرً  ُب  ميوًغرًينى  ا١بٍىٍيشى  أىتػىيػٍ
رى  تػىوىٔب   ال ًذم ٍفكً  ًكبػٍ هي  بًوً  كىيػيتىحىد ثي  ييشىاعي  كىافى  أىن وي  أيٍخربٍتي  عيٍركىةي  قىاؿى  سىليوؿى  اٍبني  أييبى   ٍبني  الل وً  عىٍبدي  اإٍلً  كىيىٍستػىٍوًشيوً  كىيىٍستىًمعيوي  فػىييًقرُّهي  ًعٍندى
ٍفكً  أىٍىلً  ًمنٍ  ييسىم   ٓبىٍ  أىٍيضنا عيٍركىةي  كىقىاؿى   ٕب  ًعٍلمى  الى  آخىرًينى  نىاسو  ُب  جىٍحشو  بًٍنتي  كىٞبىٍنىةي  أيثىاثىةى  ٍبني  كىًمٍسطىحي  ثىاًبتو  ٍبني  حىس افي  ًإال   أىٍيضنا اإٍلً
رى  هًبًمٍ  ا عيٍصبىةه  أىنػ هيمٍ  غىيػٍ رى  كىًإف   تػىعىأبى  الل وي  قىاؿى  كىمى  ييسىب   أىفٍ  تىٍكرىهي  عىاًئشىةي  كىانىتٍ  عيٍركىةي  قىاؿى  سىليوؿى  اٍبني  أييبى   ٍبني  الل وً  عىٍبدي  لىوي  يػيقىاؿي  ذىًلكى  ًكبػٍ

ا ًدينىةى  فػىقىًدٍمنىا عىاًئشىةي  قىالىتٍ  ًكقىاءي  ًمٍنكيمٍ  ٧بيىم دو  لًًعٍرضً  كىًعٍرًضي كىكىاًلدىهي  أىيب  فىًإف   قىاؿى  ال ًذم ًإن وي  كىتػىقيوؿي  حىس افي  ًعٍندىىى  ًحْبى  فىاٍشتىكىٍيتي  اٍلمى
ا قػىٍوؿً  ُب  ييًفيضيوفى  كىالن اسي  شىٍهرنا قىًدٍمتي  ٍفكً  بً أىٍصحى  الل وً  رىسيوؿً  ًمنٍ  أىٍعًرؼي  الى  أى٘بِّ  كىجىًعي ُب  يىرًيبيًِب  كىىيوى  ذىًلكى  ًمنٍ  ًبشىٍيءو  أىٍشعيري  الى  اإٍلً
 يػىقيوؿي  ٍبي   فػىييسىلِّمي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  عىلىي   يىٍدخيلي  ًإ٭ب ىا أىٍشتىًكي ًحْبى  ًمٍنوي  أىرىل كيٍنتي  ال ًذم اللٍُّطفى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى
ًلكى  يػىٍنصىًرؼي  ٍبي   تًيكيمٍ  كىٍيفى  نىاًصعً  ًقبىلى  ًمٍسطىحو  أيِـّ  مىعى  فىخىرىٍجتي  نػىقىٍهتي  ًحْبى  خىرىٍجتي  حىٌب   بًالش رِّ  أىٍشعيري  كىالى  يىرًيبيًِب  فىذى  ميتىبػىر زىنىا كىكىافى  اٍلمى

 كىكين ا اٍلغىاًئطً  ًقبىلى  اٍلبػىرِّي ةً  ُب  اأٍليكىؿً  اٍلعىرىبً  أىٍمري  كىأىٍمرينىا قىالىتٍ  بػيييوتًنىا ًمنٍ  قىرًيبنا اٍلكينيفى  نػىت ًخذى  أىفٍ  قػىٍبلى  كىذىًلكى  لىٍيلو  ًإٔبى  لىٍيبلن  ًإال   ٬بىٍريجي  الى  كىكين ا
 بًٍنتي  كىأيمُّهىا مىنىاؼو  عىٍبدً  ٍبنً  اٍلميط ًلبً  ٍبنً  ريٍىمً  أىيب  ابٍػنىةي  كىًىيى  ًمٍسطىحو  كىأيُـّ  أىنىا فىاٍنطىلىٍقتي  قىالىتٍ  بػيييوتًنىا ًعٍندى  نػىت ًخذىىىا أىفٍ  بًاٍلكينيفً  نػىتىأىذ ل
الىةي  عىاًمرو  ٍبنً  صىٍخرً  يقً  بىٍكرو  أىيب  خى  ًمنٍ  فػىرىٍغنىا ًحْبى  بػىٍيًٍب  ًقبىلى  ًمٍسطىحو  كىأيُـّ  أىنىا ٍلتي فىأىقٍػبػى  اٍلميط ًلبً  ٍبنً  عىب ادً  ٍبنً  أيثىاثىةى  ٍبني  ًمٍسطىحي  كىابٍػنػيهىا الصِّدِّ
ٍأنًنىا ٍنتىاهٍ  أىمٍ  فػىقىالىتٍ  بىٍدرنا شىًهدى  رىجيبلن  أىتىسيبِّْبى  قػيٍلتً  مىا بًٍئسى  ٥بىىا فػىقيٍلتي  ًمٍسطىحه  تىًعسى  فػىقىالىتٍ  ًمٍرًطهىا ُب  ًمٍسطىحو  أيُـّ  فػىعىثػىرىتٍ  شى  كىٓبىٍ  ىى

ٍفكً  أىٍىلً  بًقىٍوؿً  فىأىٍخبػىرىٍتًِب  قىاؿى  مىا كىقػيٍلتي  قىالىتٍ  قىاؿى  مىا تىٍسمىًعي  عىلىي   دىخىلى  بػىٍيًٍب  ًإٔبى  رىجىٍعتي  فػىلىم ا مىرىًضي عىلىى مىرىضنا فىاٍزدىٍدتي  قىالىتٍ  اإٍلً
ا ًمنٍ  ا٣بٍىبػىرى  أىٍستػىٍيًقنى  أىفٍ  كىأيرًيدي  قىالىتٍ  أىبػىوىم   آٌبى  أىفٍ  ٕب  أىتىٍأذىفي  لىوي  فػىقيٍلتي  تًيكيمٍ  كىٍيفى  قىاؿى  ٍبي   فىسىل مى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي   ًقبىًلًهمى
ا فػىوىالل وً  عىلىٍيكً  ىىوِّ٘ب  بػينػىي ةي  يىا قىالىتٍ  الن اسي  يػىتىحىد ثي  مىاذىا أيم تىاهي  يىا أًليمِّي فػىقيٍلتي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  ٕب  فىأىًذفى  قىالىتٍ   لىقىل مى

بػُّهىا رىجيلو  ًعٍندى  كىًضيئىةن  قىطُّ  اٍمرىأىةه  كىانىتٍ  ثػ ٍرفى  ًإال   ضىرىائًري  ٥بىىا ٰبًي ا الن اسي  ٙبىىد ثى  أىكىلىقىدٍ  الل وً  سيٍبحىافى  فػىقيٍلتي  قىالىتٍ  عىلىيػٍهىا كى  فػىبىكىٍيتي  قىالىتٍ  هًبىذى
لىةى  تًٍلكى   ٍبنى  عىًلي   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  كىدىعىا قىالىتٍ  أىٍبًكي أىٍصبىٍحتي  ٍبي   بًنػىٍوـو  أىٍكتىًحلي  كىالى  دىٍمعه  ٕب  يػىٍرقىأي  الى  أىٍصبىٍحتي  حىٌب   الل يػٍ
 الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  عىلىى فىأىشىارى  أيسىامىةي  فىأىم ا قىالىتٍ  أىٍىًلوً  ًفرىاؽً  ُب  كىيىٍستىًشّبيٮبيىا يىٍسأى٥بييمىا اٍلوىٍحيي  اٍستػىٍلبىثى  ًحْبى  زىٍيدو  ٍبنى  كىأيسىامىةى  طىاًلبو  أىيب 

يػٍرنا ًإال   نػىٍعلىمي  كىالى  أىٍىلىكى  أيسىامىةي  فػىقىاؿى  نػىٍفًسوً  ُب  ٥بىيمٍ  يػىٍعلىمي  كىبًال ًذم أىٍىًلوً  بػىرىاءىةً  ًمنٍ  يػىٍعلىمي  بًال ًذم كىسىل مى  عىلىٍيوً   الل وً  رىسيوؿى  يىا فػىقىاؿى  عىًليي  كىأىم ا خى
ًثّبه  ًسوىاىىا كىالنِّسىاءي  عىلىٍيكى  الل وي  ييضىيِّقٍ  ٓبىٍ   ىىلٍ  بىرًيرىةي  أىمٍ  فػىقىاؿى  بىرًيرىةى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فىدىعىا قىالىتٍ  تىٍصديٍقكى  ا١بٍىارًيىةى  كىسىلٍ  كى

ا رىأىٍيتي  مىا بًا٢بٍىقِّ  بػىعىثىكى  كىال ًذم بىرًيرىةي  لىوي  قىالىتٍ  يىرًيبيكً  شىٍيءو  ًمنٍ  رىأىٍيتً  رى  أىٍغًمصيوي  قىطُّ  أىٍمرنا عىلىيػٍهى ا غىيػٍ ارًيىةه  أىنػ هى ًديثىةي  جى ـي  السِّنِّ  حى  عىنٍ  تػىنىا
اًجني  فػىتىٍأٌب  أىٍىًلهىا عىًجْبً  ـى  قىالىتٍ  فػىتىٍأكيليوي  الد  رى  يػىٍوًموً  ًمنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىقىا  عىلىى كىىيوى  أييبى   ٍبنً  الل وً  عىٍبدً  ًمنٍ  فىاٍستػىٍعذى
يػٍرنا ًإال   أىٍىًلي عىلىى عىًلٍمتي  مىا كىالل وً  أىٍىًلي ُب  اهي أىذى  عىٍنوي  بػىلىغىًِب  قىدٍ  رىجيلو  ًمنٍ  يػىٍعًذري٘ب  مىنٍ  اٍلميٍسًلًمْبى  مىٍعشىرى  يىا فػىقىاؿى  اٍلًمٍنربىً   ذىكىريكا كىلىقىدٍ  خى
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يػٍرنا ًإال   عىلىٍيوً  عىًلٍمتي  مىا رىجيبلن  ـى  قىالىتٍ  مىًعي ًإال   أىٍىًلي عىلىى يىٍدخيلي  كىمىا خى  الل وً  رىسيوؿى  يىا أىنىا فػىقىاؿى  اأٍلىٍشهىلً  عىٍبدً  بىًِب  أىخيو ميعىاذو  ٍبني  سىٍعدي  فػىقىا
ـى  قىالىتٍ  أىٍمرىؾى  فػىفىعىٍلنىا أىمىٍرتػىنىا ا٣بٍىٍزرىجً  ًمنٍ  ًإٍخوىانًنىا ًمنٍ  كىافى  كىًإفٍ  عينػيقىوي  ضىرىٍبتي  اأٍلىٍكسً  ًمنٍ  كىافى  فىًإفٍ  أىٍعًذريؾى  انىتٍ  ا٣بٍىٍزرىجً  ًمنٍ  رىجيله  فػىقىا  أيُـّ  كىكى
وً  بًٍنتى  حىس افى  لىٍتوي  كىلىًكنٍ  صىا٢بًنا رىجيبلن  ذىًلكى  قػىٍبلى  كىكىافى  قىالىتٍ  ا٣بٍىٍزرىجً  سىيِّدي  كىىيوى  عيبىادىةى  ٍبني  سىٍعدي  كىىيوى  فىًخًذهً  ًمنٍ  عىمِّ  فػىقىاؿى  ا٢بٍىًمي ةي  اٍحتىمى
ـى  يػيٍقتىلى  أىفٍ  أىٍحبىٍبتى  مىا رىٍىًطكى  ًمنٍ  كىافى  كىلىوٍ  قػىٍتًلوً  عىلىى تػىٍقًدري  كىالى  تػىٍقتػيليوي  الى  الل وً  لىعىٍمري  كىذىٍبتى  ًلسىٍعدو   عىمِّ  اٍبني  كىىيوى  حيضىٍّبو  ٍبني  أيسىٍيدي  فػىقىا
 ٮبىُّوا حىٌب   ٍزرىجي كىا٣بٍى  اأٍلىٍكسي  ا٢بٍىي افً  فػىثىارى  قىالىتٍ  اٍلمينىاًفًقْبى  عىنٍ  ٘بيىاًدؿي  مينىاًفقه  فىًإن كى  لىنػىٍقتػيلىن وي  الل وً  لىعىٍمري  كىذىٍبتى  عيبىادىةى  ٍبنً  ًلسىٍعدً  فػىقىاؿى  سىٍعدو 

تيوا حىٌب   ٱبيىفِّضيهيمٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  يػىزىؿٍ  فػىلىمٍ  قىالىتٍ  اٍلًمٍنربىً  عىلىى قىاًئمه  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  كىرىسيوؿي  يػىٍقتىًتليوا أىفٍ   سىكى
لىتػىٍْبً  بىكىٍيتي  كىقىدٍ  ًعٍنًدم أىبػىوىامى  كىأىٍصبىحى  قىالىتٍ  بًنػىٍوـو  أىٍكتىًحلي  كىالى  دىٍمعه  ٕب  يػىٍرقىأي  الى  كيل وي  ذىًلكى  يػىٍوًمي فػىبىكىٍيتي  قىالىتٍ  كىسىكىتى   يػىٍرقىأي  الى  كىيػىٍومنا لىيػٍ

ىظينُّ  ًإ٘بِّ  حىٌب   بًنػىٍوـو  أىٍكتىًحلي  كىالى  دىٍمعه  ٕب  ًبًدم فىاًلقه  اٍلبيكىاءى  أىف   ألى نىا كى اًلسىافً  أىبػىوىامى  فػىبػىيػٍ  ًمنٍ  اٍمرىأىةه  عىلىي   فىاٍستىٍأذىنىتٍ  أىٍبًكي كىأىنىا ًعٍنًدم جى
نىا قىالىتٍ  مىًعي تػىٍبًكي فىجىلىسىتٍ  ٥بىىا فىأىًذٍنتي  اأٍلىٍنصىارً  نىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  دىخىلى  ذىًلكى  عىلىى ٫بىٍني  فػىبػىيػٍ  جىلىسى  ٍبي   سىل مى فى  عىلىيػٍ

ا ًقيلى  مىا ًقيلى  ميٍنذي  ًعٍنًدم ٯبىًٍلسٍ  كىٓبىٍ  قىالىتٍ  لىهى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىتىشىه دى  قىالىتٍ  ًبشىٍيءو  شىٍأ٘ب  ُب  إًلىٍيوً  ييوحىى الى  شىٍهرنا لىًبثى  كىقىدٍ  قػىبػٍ
ا عىٍنكً  بػىلىغىًِب  ًإن وي  عىاًئشىةي  يىا بػىٍعدي  أىم ا قىاؿى  ٍبي   جىلىسى  ًحْبى  كىسىل مى  ا كىذى  ًبذىٍنبو  أىٍلمىٍمتً  كيٍنتً  كىًإفٍ  الل وي  فىسىييبػىرِّئيكً  بىرًيئىةن  كيٍنتً  فىًإفٍ  كىكىذى

 مىقىالىتىوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  قىضىى فػىلىم ا قىالىتٍ  عىلىٍيوً  الل وي  تىابى  تىابى  ٍبي   اٍعتػىرىؼى  ًإذىا اٍلعىٍبدى  فىًإف   إًلىٍيوً  كىتيويب  الل وى  فىاٍستػىٍغًفرًم
 مىا أىٍدرًم مىا كىالل وً  أىيب  فػىقىاؿى  قىاؿى  ًفيمىا عىِبِّ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  أىًجبٍ  أًلىيب  فػىقيٍلتي  قىٍطرىةن  ًمٍنوي  أيًحسُّ  مىا حىٌب   دىٍمًعي قػىلىصى 
ا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  أىًجييب  أًليمِّي فػىقيٍلتي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  ًلرىسيوؿً  أىقيوؿي   مىا أىٍدرًم مىا كىالل وً  أيمِّي قىالىتٍ  قىاؿى  ًفيمى
ارًيىةه  كىأىنىا فػىقيٍلتي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  ًلرىسيوؿً  أىقيوؿي  ًديثىةي  جى ًثّبنا اٍلقيٍرآفً  ًمنٍ  أىقٍػرىأي  الى  السِّنِّ  حى ٍعتيمٍ  لىقىدٍ  عىًلٍمتي  لىقىدٍ  كىالل وً  ًإ٘بِّ  كى ا ٠بًى  ىىذى

قٍػتيمٍ  أىنٍػفيًسكيمٍ  ُب  اٍستػىقىر   حىٌب   ا٢بٍىًديثى  قيو٘ب  الى  بىرًيئىةه  ًإ٘بِّ  لىكيمٍ  قػيٍلتي  فػىلىًئنٍ  بًوً  كىصىد   بىرًيئىةه  ًمٍنوي  أى٘بِّ  يػىٍعلىمي  كىالل وي  بًأىٍمرو  لىكيمٍ  اٍعتػىرىٍفتي  كىلىًئنٍ  تيصىدِّ
قػيِبِّ  يله  فىصىبػٍره  قىاؿى  ًحْبى  ييوسيفى  أىبىا ًإال   مىثىبلن  كىلىكيمٍ  ٕب  أىًجدي  الى  فػىوىالل وً  لىتيصىدِّ  كىاٍضطىجىٍعتي  ٙبىىو ٍلتي  ٍبي   تىًصفيوفى  مىا عىلىى اٍلميٍستػىعىافي  كىالل وي  ٝبًى

 ُب  لىشىٍأ٘ب  يػيتػٍلىى كىٍحينا شىٍأ٘ب  ُب  ميٍنزًؿه  الل وى  أىف   أىظينُّ  كيٍنتي  مىا كىالل وً  كىلىًكنٍ  بًبػىرىاءىٌب  ميبػىرًِّئي الل وى  كىأىف   بىرًيئىةه  ًحينىًئذو  أى٘بِّ  يػىٍعلىمي  كىالل وي  ًفرىاًشي عىلىى
ل مى  أىفٍ  ًمنٍ  رى أىٍحقى  كىافى  نػىٍفًسي  هًبىا الل وي  يػيبػىرِّئيًِب  ريٍؤيىا النػ ٍوـً  ُب  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  يػىرىل أىفٍ  أىٍرجيو كيٍنتي  كىلىًكنٍ  بًأىٍمرو  ُب   الل وي  يػىتىكى
ـى  مىا فػىوىالل وً  هي  عىلىٍيوً  أيٍنزًؿى  حىٌب   اٍلبػىٍيتً  أىٍىلً  ًمنٍ  أىحىده  خىرىجى  كىالى  ٦بىًٍلسىوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  رىا  اٍلبػيرىحىاءً  ًمنٍ  يىٍأخيذيهي  كىافى  مىا فىأىخىذى
 الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  عىنٍ  فىسيرِّمى  قىالىتٍ  عىلىٍيوً  أيٍنزًؿى  ال ًذم اٍلقىٍوؿً  ثًقىلً  ًمنٍ  شىاتو  يػىٍوـو  ُب  كىىيوى  ا١بٍيمىافً  ًمٍثلي  اٍلعىرىؽً  ًمنٍ  ًمٍنوي  لىيىتىحىد ري  ًإن وي  حىٌب  
ةو  أىك ؿى  فىكىانىتٍ  يىٍضحىكي  كىىيوى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  ًلمى  ٍلتي فػىقي  ًإلىٍيوً  قيوًمي أيمِّي ٕب  فػىقىالىتٍ  قىالىتٍ  بػىر أىؾً  فػىقىدٍ  الل وي  أىم ا عىاًئشىةي  يىا قىاؿى  أىفٍ  هًبىا تىكىل مى  كى
ٍفكً  جىاءيكا ال ًذينى  ًإف   تػىعىأبى  الل وي  كىأىنٍػزىؿى  قىالىتٍ  كىجىل   عىز   الل وى  ًإال   أىٍٞبىدي  الى  فىًإ٘بِّ  إًلىٍيوً  أىقيوـي  الى  كىالل وً   أىنٍػزىؿى  ٍبي   اآٍليىاتً  اٍلعىٍشرى  ًمٍنكيمٍ  عيٍصبىةه  بًاإٍلً
ا الل وي  يقي  بىٍكرو  أىبيو قىاؿى  بػىرىاءىٌب  ُب  ىىذى ٍيئنا ًمٍسطىحو  عىلىى أيٍنًفقي  الى  كىالل وً  كىفػىٍقرًهً  ًمٍنوي  لًقىرىابىًتوً  أيثىاثىةى  ٍبنً  ًمٍسطىحً  عىلىى يػيٍنًفقي  كىكىافى  الصِّدِّ ا شى  بػىٍعدى  أىبىدن

يقي  بىٍكرو  أىبيو قىاؿى  رىًحيمه  غىفيوره  قػىٍولًوً  ًإٔبى  ًمٍنكيمٍ  اٍلفىٍضلً  أيكليو يىٍأتىلً  كىالى  الل وي  فىأىنٍػزىؿى  قىاؿى  مىا ًلعىاًئشىةى  قىاؿى  ال ًذم يًحبُّ  ًإ٘بِّ  كىالل وً  بػىلىى الصِّدِّ  أىفٍ  ألى
ا ًمٍنوي  أىٍنزًعيهىا الى  كىالل وً  كىقىاؿى  عىلىٍيوً  يػيٍنًفقي  كىافى  ال ًٍب  النػ فىقىةى  ًمٍسطىحو  ًإٔبى  فػىرىجىعى  ٕب  الل وي  يػىٍغًفرى   الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  كىكىافى  عىاًئشىةي  قىالىتٍ  أىبىدن
 مىا كىالل وً  كىبىصىرًم ٠بىًٍعي أىٞبًٍي الل وً  رىسيوؿى  يىا فػىقىالىتٍ  رىأىٍيتً  أىكٍ  عىًلٍمتً  مىاذىا ًلزىيٍػنىبى  فػىقىاؿى  أىٍمرًم عىنٍ  جىٍحشو  بًٍنتى  زىيٍػنىبى  سىأىؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً 
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يػٍرنا ًإال   عىًلٍمتي   كىطىًفقىتٍ  قىالىتٍ  بًاٍلوىرىعً  الل وي  فػىعىصىمىهىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  أىٍزكىاجً  ًمنٍ  تيسىاًميًِب  كىانىتٍ  ال ًٍب  كىًىيى  عىاًئشىةي  قىالىتٍ  خى
ا ًشهىابو  اٍبني  قىاؿى  ىىلىكى  ًفيمىنٍ  فػىهىلىكىتٍ  ٥بىىا ٙبيىاًربي  ٞبىٍنىةي  أيٍختػيهىا ءً  حىًديثً  ًمنٍ  بػىلىغىًِب  ال ًذم فػىهىذى  عىاًئشىةي  قىالىتٍ  عيٍركىةي  قىاؿى  ٍبي   الر ٍىطً  ىىؤيالى
 ذىًلكى  بػىٍعدى  قيًتلى  ٍبي   قىالىتٍ  قىطُّ  أينٍػثىى كىنىفً  ًمنٍ  كىشىٍفتي  مىا بًيىًدهً  نػىٍفًسي فػىوىال ًذم الل وً  سيٍبحىافى  لىيػىقيوؿي  ًقيلى  مىا لىوي  ًقيلى  ال ًذم الر جيلى  ًإف   كىالل وً 

 . 1الل وً  سىًبيلً  ُب 

نٍػيىا ُب  كىرىٍٞبىتيوي  عىلىٍيكيمٍ  الل وً  فىٍضلي  كىلىٍوال}كقد أنزؿ اهلل عز كجل سورة النور ُب أىل اإلفك، كمنها قولو تعأب:    كىاآلًخرىةً  الدُّ
يػِّننا كىٙبىٍسىبيونىوي  ًعٍلمه  بًوً  لىكيمٍ  لىٍيسى  مىا بًأىفٍػوىاًىكيمٍ  كىتػىقيوليوفى  بًأىٍلًسنىًتكيمٍ  تػىلىق ٍونىوي  ًإذٍ ( 14) عىًظيمه  عىذىابه  ًفيوً  أىفىٍضتيمٍ  مىا ُب  لىمىس كيمٍ   ًعٍندى  كىىيوى  ىى

 2({15) عىًظيمه  الل وً 

 فرائض كتشريعات ىذه المرحلةا/ا

 اةتشريع الزك/8

ركل النسائي جاء تشريع الزكاة بالتدريج مثل سائر الفرائض، فشرعت صدقة الفطر أكال ٍب الزكاة بعدىا، : /تشريع صدقة الفطر*
قىةً  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  أىمىرىنىا قىاؿى  سىٍعدو  ٍبنً  قػىٍيسً  عىنٍ  اةي  نػىزىلىتٍ  فػىلىم ا الز كىاةي  تػىٍنزًؿى  أىفٍ  قػىٍبلى  اٍلًفٍطرً  ًبصىدى نىا كىٓبىٍ  يىٍأميٍرنىا ٓبىٍ  الز كى  يػىنػٍهى

نػىٍفعىليوي  كى٫بىٍني 
صلى اهلل عليو  ، كأمر سوؿ اهلل-صلى اهلل عليو كسلم-، ككاف ذلك على رأس ٜبانية عشر شهرا من ميهاجر رسوؿ اهلل3

رج عن الصغّب -كسلم كالكبّب كا٢بر كالعبد كالذكر ُب ىذه السنة بزكاة الفطر، كذلك قبل أف تفرض الزكاة ُب األمواؿ، كأف ٚبي
 .4كاألنثى، صاع من ٛبر أك صاع من شعّب أك صاع من زبيب أك ميداف من بر

كقد أيختلف ُب أكؿ كقت فرضت الزكاة، فقيل كاف فرضها ُب السنة الثانية قبل فرض رمضاف، كإذا كاف : /تشريع كجوب الزكاة*
ر ُب رمضاف، فإف صدقة الفطر كانت من شهر رمضاف الذم كقعت ، ٍب كانت كقعة بد5فرض صياـ رمضاف كاف ُب شهر شعباف

 فيو غزكة بدر، فيكوف فرض الزكاة ُب السنة الثانية كلكن بعد فرض صياـ رمضاف كليس قبلو كاهلل أعلم.

 ُب التكافل من: كمن حكمة فرض الزكاة ُب ىذه ا٤برحلة إكماؿ األسس الٍب يقـو عليها نظاـ اجملتمع اإلسبلمي الناشئ
 كتوزيع عمومها، ُب ا١بماعة أمواؿ على كاحملافظة ككرامتها، ا٤برأة ٢بق كالصيانة فيها، الضعاؼ ٢بقوؽ كالرعاية كا١بماعة، األسرة
 مٌب سا٤بة كاملة أموا٥بم ٥بم يردكا أف اليتامى على األكصياء أمر، ك للمجتمع كالصبلح لؤلفراد العدؿ يكفل بنظاـ الورثة على ا٤بّباث

 إذا للماؿ، إتبلفهم من ٱبيٍشىى الذين السفهاء أما ،أموا٥بن ُب طمعان  كصايتهم ٙبت اللواٌب القاصرات ينكحوا كأال ،الرشد سن بلغوا
                                                           

1
 3826كتاب:ا٤بغزم، باب: حديث اإلفك، رقم:  - 

2
 15-14ورة النور، اآليات:س - 

 2461رقم: ،نزكؿ الزكاةرض صدقة الفطر قبل ، باب: فزكاة، كتاب:الالنسائيسنن - 3
 169، ص1ابن سعد:الطبقات الكربل، ج- 4
 388، ص2ابن كثّب:السّبة النبوية، ج- 5
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 كأف فيو، يفسد ٤بن تسلمو أف ٯبوز فبل كمصلحة، قياـ فيو ك٥با ا١بماعة، ماؿ حقيقتو ُب ألنو ا٤باؿ، ٥بم يعطى فبل تسلموه، ىم
 .1عامة للنساء عشرُتم ُب كا٤بعركؼ العدؿ يراعوا

صبلة العيد يـو الفطر با٤بصلى -صلى اهلل عليو كسلم-كُب نفس السنة بعد فرض زكاة الفطر، صلى رسوؿ اهلل/صالة العيدين:7
 .2قبل ا٣بطبة، كصلى العيد يـو األضحى كأمر باألضحية، كأقاـ ا٤بدينة عشر سنْب يضحي كل عاـ

، ٯبعلوف أياما كأعياد يلعبوف فيهما، فشرع ٥بما العيدين، ركل -صلى اهلل عليو كسلم-ككاف أىل ا٤بدينة ُب أكؿ قدـك النيب
ـى  قىاؿى  أىنىسو  عىنٍ أبو داكد  افً  مىا فػىقىاؿى  ًفيًهمىا يػىٍلعىبيوفى  يػىٍومىافً  كى٥بىيمٍ  اٍلمىًدينىةى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  قىًد  كين ا قىاليوا اٍليػىٍومىافً  ىىذى

ا نػىٍلعىبي  لىكيمٍ  قىدٍ  الل وى  ًإف   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  ا١بٍىاًىًلي ةً  ُب  ًفيًهمى ا أىٍبدى يػٍرنا هًبًمى هيمىا خى  ، 3اٍلًفٍطرً  كىيػىٍوـى  اأٍلىٍضحىى يػىٍوـى  ًمنػٍ
 غرة أف كما, الشمسية السنة أكؿ كىو, ا٢بمل برج إٔب فيو الشمس تتحوؿ يـو أكؿ ىو كالنوركز, ا٤بهرجاف كيـو النّبكز يـو كٮبا

 ا٥بواء ُب معتدالف يوماف كٮبا, ا٤بيزاف يـو أكؿ يكوف أف بالنّبكز مقابلتو ٕبكم فالظاىر مهرجاف كأما ،القمرية السنة أكؿ احملـر شهر
 زماهنم أىل كقلدىم أيامهم ُب للعيد اختاركٮبا با٥بيئة ا٤بتعلقْب ا٤بتقدمْب ا٢بكماء فكأف كالنهار الليل فيهما كيستوم برد كال حر ال

 أم فيهما كالسركر اللعب عن كهنى  ،ا١باىلية ُب ا٢بكماء عليو بِب ما كأبطلوا األنبياء فجاء, حكمائهم عقوؿ بكماؿ العتقادىم
 .كا٤بهرجاف النّبكز ُب

 .4ا٥بجرة من الرابعة السنة ُب كاف الصبلة قصر أف ا٤بسند شرح ُب األثّب ابن ذكر :السفر/قصر الصالة في 4

 ُب  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  مىعى  خىرىٍجنىا قىالىتٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  زىٍكجً  عىاًئشىةى  عىنٍ  ركل البخارم /تشريع التيمم:3
اءً  كين ا ًإذىا حىٌب   أىٍسفىارًهً  بػىٍعضً  ـى  ٕب  ًعٍقده  انٍػقىطىعى  ا١بٍىٍيشً  ًبذىاتً  أىكٍ  بًاٍلبػىٍيدى ـى  اٍلًتمىاًسوً  عىلىى كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فىأىقىا  الن اسي  كىأىقىا

يقً  بىٍكرو  أىيب  ًإٔبى  الن اسي  فىأىتىى مىاءو  عىلىى كىلىٍيسيوا مىعىوي   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  ًبرىسيوؿً  أىقىامىتٍ  عىاًئشىةي  صىنػىعىتٍ  مىا تػىرىل أىالى  فػىقىاليوا الصِّدِّ
ـى  قىدٍ  فىًخًذم عىلىى رىٍأسىوي  كىاًضعه  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  كىرىسيوؿي  بىٍكرو  أىبيو فىجىاءى  مىاءه  مىعىهيمٍ  كىلىٍيسى  مىاءو  عىلىى كىلىٍيسيوا كىالن اسً   فػىقىاؿى  نىا

 الل وي  شىاءى  مىا كىقىاؿى  بىٍكرو  أىبيو فػىعىاتػىبىًِب  عىاًئشىةي  فػىقىالىتٍ  مىاءه  مىعىهيمٍ  كىلىٍيسى  مىاءو  عىلىى كىلىٍيسيوا كىالن اسى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  حىبىٍستً 
ٍنػىعيًِب  فىبلى  خىاًصرىٌب  ُب  بًيىًدهً  يىٍطعينيًِب  كىجىعىلى  يػىقيوؿى  أىفٍ  ـى  فىًخًذم عىلىى كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  مىكىافي  ًإال   الت حىرُّؾً  ًمنٍ  ٲبى  رىسيوؿي  فػىقىا
التػ يىمُّمً  آيىةى  الل وي  فىأىنٍػزىؿى  مىاءو  غىٍّبً  عىلىى أىٍصبىحى  ًحْبى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً 

 يىا بػىرىكىًتكيمٍ  بًأىك ؿً  ًىيى  مىا ا٢بٍيضىٍّبً  ٍبني  أيسىٍيدي  فػىقىاؿى  فػىتػىيىم ميوا 5
نىا عىلىٍيوً  كيٍنتي  ال ًذم اٍلبىًعّبى  فػىبػىعىثٍػنىا قىالىتٍ  بىٍكرو  أىيب  آؿى  ٙبىٍتىوي  اٍلًعٍقدى  فىأىصىبػٍ

6. 

                                                           
1
 [41/ 2ج] القرآف ظبلؿ ُبسيد قطب:  - 

 169، ص1ابن سعد:الطبقات الكربل، ج- 2
 959رقم: ،صبلة العيدين، باب:صبلةسنن أبو داكد، كتاب:ال- 3
 554-553، ص1فتح البارم:ج- 4

5
ديكا فػىلىمٍ }تػىعىأبى  الل وً  قػىٍوؿي ىي ك  -  ا فػىتػىيىم ميوا مىاءن  ٘بًى  {ًمٍنوي  كىأىٍيًديكيمٍ  ًبويجيوًىكيمٍ  فىاٍمسىحيوا طىيِّبنا صىًعيدن

6
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 ذلك إٔب كسبقو االستذكار ُب بذلك كجـز ،ا٤بصطلق بِب غزاة ُب كاف أنو يقاؿ التمهيد ُب الرب عبد بن قاؿقاؿ ابن حجر:  
 عقدىا كقوع بسبب ذلك ابتداء ككاف لعائشو اإلفك قصة كقعت كفيها ا٤بريسيع غزكة ىي ا٤بصطلق بِب ةكغزك  حباف كبن سعد بن

 ماك  ،سياقهما ُب مبْب ىو كما القصتْب الختبلؼ مرتْب السفرة تلك ُب منها سقط أنو على ٞبل ثابتا بو جزموا ما كاف فإف أيضا
 عبيد أبو كقاؿ ا٢بليفو ذم كراء ا١بيش كذات قاؿ مكة طريق من ا٤بدينة من بالقرب ا٢بليفة ذك ىي البيداء قاؿ فإنو التْب بن بو جـز

 أيضا كقاؿ مكة طريق ُب ا٢بليفة ذم قداـ الذم الشرؼ ىو كالبيداء قاؿ ،ا٢بليفة ذم من مكة إٔب أدٗب البيداء معجمو ُب البكرم
 مسنده ُب ا٢بميدم ركاه ما كيؤيده ،مكة طريق من كالعقيق أمياؿ سبعة العقيق كبْب كبينها قاؿ ،بريد على ا٤بدينة من ا١بيش ذات
 كا٤بدينة مكة بْب بواءكاأل ،األبواء ليلة سقطت القبلدة إف فيو فقاؿ ا٢بديث ىذا ُب أبيو عن عركة بن ىشاـ حدثنا قاؿ سفياف عن
 الطهارة كتاب ُب الفريايب جعفر ركاه الصلصل لو يقاؿ ا٤بكاف ذلك ككاف قاؿ ىشاـ عن ا٢بديث ىذا ُب مسهر بن على ركاية كُب
 .1ا٢بليفة ذم عند جبل ىو البكرم قاؿ ،لصي لٍ كالصي  طريقو من الرب عبد كبن لو

: فقاؿ الداكدم كأغرب, كانت بعد غزكة األحزاب  ا٣بوؼ صبلة فيها كقعت الٍب الرقاعغزكة كانت : تشريع صالة الخوؼ/5
 صبلة كسلم عليو اهلل صلى النيب مع صلى أنو كرذي ، ك فيها الصبلة لَبقيع بذلك فسميت فيها ا٣بوؼ صبلة لوقوع الرقاع ذات ٠بيت

 ىػ ُب ىذه الغزكة.5ا٣بوؼ قد شيرعت سنة ، فتكوف صبلة 2 بنجد ا٣بوؼ صبلة عمر بن اهلل عبدصلى معو ك  ،٪بد غزكة ُب ا٣بوؼ

 القعدة ذم ُب كاف ا٢بجاب إف الواقدم قوؿ أما، ٝباعة عند أربع سنة القعدة ذم ُب كاف ا٢بجاب نزكؿ بعد:فرض الحجاب/6
 سنة أشهرىا أقواؿ ثبلثة على ا٢بجاب ُب فحصلنا ،ثبلث سنة كاف بأنو كاحد كغّب عبيدة كأبو خليفة جـز كقد ،فمردكد ٟبس سنة
 .3أربع

 حدةجعل اإلسبلـ ك ك كلعل أىم حكمة من فرض ا٢بجاب ىو كضع األسس الٍب تقـو عليها األسرة ُب اجملتمع اإلسبلمي،  
 عراىا بتوثيق اإلسبلمي النظاـ ُب لؤلسرة الرعاية توٕب الشريعة اإلسبلمية ٍب كمن ،األسرة ىي اجملتمع ككحدة« النفس» ىي اإلنسانية

 الرجل استعدادات ك٘باىل الفطرة، ٦بانبة ا٤بؤثرات ىذه أكؿ كُب - البناء ىذا توىن الٍب ا٤بؤثرات ٝبيع من كٞبايتها بنياهنا، كتثبيت
 تلك مظاىر، كىذه إحدل كأنثى ذكر من األسرة إلقامة كتكاملها البعض، بعضها مع االستعدادات ىذه كتناسق ا٤برأة كاستعدادات

 ا٥بابطة النظرة كتلك ا١بائرة، ا٤بعاملة تلك تلقى كا٤برأة قوم، بناء لؤلسرة يقـو أف ٲبكن كاف كما ،اإلسبلمي النظاـ ُب باألسرة العناية
ىذا ُب ك ، ا٥بابطة النظرة ىذه كرفع ا١بائرة ا٤بعاملة تلك بدفع اإلسبلـ عناية كانت ٍب كمن - جاىلية كل - ا١باىلية ُب تلقاىا الٍب

 تصور تأثّب ٙبت الزماف، من فَبة  كحقوقها اإلنسانية خصائص كل من ا٤برأة كجردت طويبلن، كتاىت تيها البشرية خبطتالباب 
 إنساف أهنا كنسيت العناف، للمرأة كأطلقت األخرل، الضفة ُب اشتطت الشنيع ا٣بطأ ىذا معا١بة أرادت فلما لو، أصل ال سخيف

                                                           
1
 [516-515/ 1ج]، ط:ا٤بكتبة السلفية،البارم فتحابن حجر العسقبل٘ب: - 

2
 483ص ،7البارم بشرح صحيح البخارم، ج ابن حجر العسقبل٘ب:فتح - 

3
 495، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج - 
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 الربا٘ب متكامبلف، كا٤بنهج زكجاف ٮبا إ٭با متماثلْب، فردين ليسا كأهنما لشطر، مكمل كشطر لنفس، خلقت كنفس إلنساف، خلقت
 كنساء كثّبان  رجاالن  - النشأة أكؿ ُب - ٣بلق اهلل شاء البعيد، كلو الضبلؿ ذلك بعد البسيطة ا٢بقيقة ىذه إٔب البشرية يرد القوٙب

 الواحد، ا٣بالق إرادة عن صدكرىا إال تربطها رابطة كال األمر، مبدأ من بينها رحم ال الطريق، أكؿ من شٌب أسران  فكانوا كزكجهم،
 الربوبية كشيجة من هبا فيبدأ الوشائج، يضاعف أف يقصدىا، ك٢بكمة يعلمو ألمر شاء - سبحانو - كلكنو األكٔب، الوشيجة كىي

 كاحدة كطبيعة كاحدة نفس من ٮبا- كأنثى ذكر من األكٔب األسرة فتقـو الرحم، بوشيجة يثِب ٍب - الوشائج كأكؿ أصل كىي -
 إٔب بعدىا يرجعوف ٍب الربوبية، كشيجة إٔب ابتداء يرجعوف كلهم كنساء، كثّبان  رجاالن  يبث األكٔب األسرة ىذه كمن - كاحدة كفطرة

 النظاـ ُب لؤلسرة الرعاية ىذه ٍب كمن، العقيدة أساس على قيامو بعد اإلنسا٘ب، اجملتمع نظاـ عليها يقـو الٍب األسرة، كشيجة
 ا٤بؤثرات ىذه أكؿ كُب - البناء ىذا توىن الٍب ا٤بؤثرات ٝبيع من كٞبايتها بنياهنا، كتثبيت عراىا، بتوثيق العناية كىذه اإلسبلمي،

 األسرة إلقامة كتكاملها البعض، بعضها مع االستعدادات ىذه كتناسق ا٤برأة كاستعدادات الرجل استعدادات ك٘باىل الفطرة، ٦بانبة
 ُب تلقاىا الٍب ا٥بابطة النظرة كتلك ا١بائرة، ا٤بعاملة تلك تلقى كا٤برأة قوم، بناء لؤلسرة يقـو أف ٲبكن كاف كما، كأنثى ذكر من

 .1ا٥بابطة النظرة ىذه كرفع ا١بائرة ا٤بعاملة تلك بدفع اإلسبلـ عناية كانت ٍب كمن -جاىلية كل- ا١باىلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىػ[8-6الثالثة]ثالثا:خصائص كمميزات المرحلة المدنية 

 الغزكات كالسرايا بين صلح الحديبية كفتح مكةأ/
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 الحرة لمالحقة ُعكٍل كُعَرينة سريةا/

 ٔبيلة من من كحي قضاعة من حي كعيرينة ،عدناف الرباب من تيم من عيٍكل قبيلة: متغايرتاف قبيلتاف ٮباعيكلو كعيرىينة 
ثػىهيمٍ  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  أىنىسنا أىف   قػىتىادىةى  عىنٍ  البخارم:ركل  قحطاف، ًدينىةى  قىًدميوا كىعيرىيٍػنىةى  عيٍكلو  ًمنٍ  نىاسنا أىف   حىد   عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  عىلىى اٍلمى

ـً  كىتىكىل ميوا كىسىل مى  ٍسبلى ًدينىةى  كىاٍستػىٍوٟبىيوا رًيفو  أىٍىلى  نىكينٍ  كىٓبىٍ  ضىرٍعو  أىٍىلى  كين ا ًإن ا الل وً  نىيب   يىا فػىقىاليوا بًاإٍلً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  ٥بىيمٍ  فىأىمىرى  اٍلمى
ٍكدو  كىسىل مى  عىلىٍيوً  ًمًهمٍ  بػىٍعدى  فىريكاكى  ا٢بٍىر ةً  نىاًحيىةى  كىانيوا ًإذىا حىٌب   فىاٍنطىلىقيوا كىأىبٍػوىا٥ًبىا أىٍلبىاهًنىا ًمنٍ  فػىيىٍشرىبيوا ًفيوً  ٱبىٍريجيوا أىفٍ  كىأىمىرىىيمٍ  كىرىاعو  ًبذى  كىقػىتػىليوا ًإٍسبلى
 أىٍعيػينػىهيمٍ  فىسىمىريكا هًبًمٍ  فىأىمىرى  آثىارًًىمٍ  ُب  الط لىبى  فػىبػىعىثى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   فػىبػىلىغى  الذ ٍكدى  كىاٍستىاقيوا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  رىاًعيى 

حىا٥بًًمٍ  عىلىى مىاتيوا حىٌب   ا٢بٍىر ةً  نىاًحيىةً  ُب  كىتيرًكيوا أىٍيًديػىهيمٍ  كىقىطىعيوا
1. 

 بعدالبخارم  كذكرىا ،ىػ6 سنة اآلخرة ٝبادم ُب ككانت قرد ذم غزكة بعد كاف قدكمهم أف ا٤بغازم ُب إسحاؽ ابن ذكرك 
 من كثبلثة عرينة من أربعة كانوا: قاؿ أنس عن كالطربم عوانة أبو ركاه ماككاف عددىم في ،منها القعدة ذم ُب ككانت ا٢بديبية

ـً  عىلىى فػىبىايػىعيوهي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  عىلىى قىًدميوا ٜبىىانًيىةن  عيٍكلو  ًمنٍ  نػىفىرنا أىف   أىنىس عىنٍ مسلم ركل  ،2عكل ٍسبلى  فىاٍستػىٍوٟبىيوا اإٍلً
 فلما سقاما قدموا أهنم كالظاىر ،ينسب فلم أتباعهم من ككاف القبيلتْب غّب الثامن يكوف أف تملكٰب ،3أىٍجسىاميهيمٍ  كىسىًقمىتٍ  اأٍلىٍرضى 
 :مسلمكعند  ،ا١بوع من كا١بهد الشديد ا٥بزاؿ فهو هبم كاف الذم السقم فأما ،لوٟبها با٤بدينة اإلقامة كرىوا السقم من صحوا
 ا٤بقتوؿ كسلم عليو اهلل صلى النيب راعي كاسم ،باإلبل كذىبوا صاحيب قتلوا قد: فقاؿ جزع قد اآلخر كجاء الراعيْب أحد فقتلوا
 بِب غزكة ُب أصابوككاف قد  ،يسار لو يقاؿ غبلـ كسلم عليو اهلل صلى للنيب كاف :قاؿ األكوع بن سلمة عن الطربا٘ب ركل ،يىسىار
 أصحابك  ،الصدقة إبل راعي خر ىواآل الراعيك  ،العرنيْب كقتلو ،هبا فكاف با٢برة لو لقاح ُب كبعثو فأعتقو الصبلة ٰبسن فرآه ،ثعلبة

 كأهنم ،عشرة ٟبس كانت كسلم عليو اهلل صلى لقاحو عدد أف سعد ابن كذكر، 4يسار غّب قتلوا أهنم منهم أحد يذكر ٓب ا٤بغازم
هي  قىاؿى  أىنىسو  عىنٍ كبعث النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب طلبهم سرية، ركل مسلم  ،5ا٢بناء ٥با يقاؿ كاحدة منها ٫بركا  ًمنٍ  شىبىابه  كىًعٍندى

رجبل،  عشرين كانت السرية أف الواقدم مغازم كُب ،6أىثػىرىىيمٍ  يػىٍقتىصُّ  قىائًفنا مىعىهيمٍ  كىبػىعىثى  ًإلىٍيًهمٍ  فىأىٍرسىلىهيمٍ  ًعٍشرًينى  ًمنٍ  قىرًيبه  ارً اأٍلىٍنصى 
 أيضا كىذا ،األشهلي زيد بن سٍعد أنوكر كذي  ،الفهرم( جابر بن كيٍرز أمّبىم ا٤بسلمْب من )خيبل األكوع بن سلمة حديث ُب كزاد

 .1ا١بماعة أمّب كرز ككاف ،األنصار رأس كاف أنو فيحتمل أنصارم

                                                           
 4192صحيح البخارم:كتاب: ا٤بغازم، باب:قصة عكل كعرينة، رقم:- 1

2
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 3163رقم: حكم احملاربْب كا٤برتدين،باب:قسامة كاحملاربْب كالقصاص كالديات، :كتاب: المسلمصحيح - 3

4
 415ص ،1ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج - 

5
 413ص ،1ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج - 

 3163رقم: حكم احملاربْب كا٤برتدين،باب:قسامة كاحملاربْب كالقصاص كالديات، :كتاب: المسلمصحيح - 6

1
 415ص ،1ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج - 



163 
 

 كىذا ،عليو فبالقياس اللحم مأكوؿ من كأما ،ا٢بديث فبهذا اإلبل من أما ،بطهارتو قاؿ من بو فاحتج البوؿ شرهبم كأما
 كذىب ،كالركيا٘ب كاإلصطخرم حباف كابن ا٤بنذر كابن خزٲبة ابن الشافعية من ككافقهم ،السلف من كطائفة كأٞبد مالك قوؿ

 التداكم جاز ما ٪بسا كاف لو من قاؿ قوؿك  ،كغّبه اللحم مأكوؿ من كلها كاألركاث األبواؿ بنجاسة القوؿ إٔب كا١بمهور الشافعي
 حراـ كالنجس (عليها حـر فيما أمٍب شفاء ٯبعل ٓب اهلل إفسلمة ) أـ حديث من داكد أبو فيما ركاه كسلم عليو اهلل صلى لقولو بو

 كا٤بيتة حراما يكوف فبل الضركرة حاؿ ُب كأما ،االختيار حالة على ٧بموؿ ا٢بديث أف فجوابو ،شفاء غّب ألنو بو يتداكل فبل
 ركاه فيما هبا التداكم عن سألو من جواب ُب (داء إهنا بدكاء ليست إهنا) ا٣بمر ُب كسلم عليو اهلل صلى قولو يرد كال ،للمضطر

 باستعمالو يثبت ا٢بد أف النجاسات من غّبه كبْب ا٤بسكر بْب كالفرؽ ،ا٤بسكر من غّبىا بو كيلتحق با٣بمر خاص ذلك فإف ،مسلم
 الشرع فجاء شفاء ا٣بمر ُب أف يعتقدكف ا١باىلية ُب كانوا كألهنم ،كثّبة مفاسد إٔب ٯبر شربو كألف ،غّبه دكف االختيار حالة ُب

 فساد كالذرب (طوهنمب لذربة شفاء اإلبل أبواؿ ُب أف) مرفوعا عباس ابن عن ا٤بنذر ابن ركل فقد اإلبل أبواؿ كأما ،معتقدىم ٖببلؼ
 .1عنو الدكاء نفي ثبت ما على دكاء فيو أف ثبت ما يقاس فبل ،ا٤بعدة

 قاؿ ،القصاص سبيل على عليهم كقع ذلك أف إٔب ا١بوزم ابن منهم ٝباعة ماؿف كأما ما فعلوا هبم من ٠بل أعينهم،
 تعطيشهم ُب ا٢بكمة إف: كقيل ،بذلك ا٤بوت هبم أراد ألنو كٓب يسقهم ا٤باء ذلك هبم كسلم عليو اهلل صلى النيب فعل إ٭با: ا٣بطايب
 على الوفود قدـك: الفوائد من ا٢بديث ىذا كُب ،2كالوخم ا١بوع من الشفاء هبا ٥بم حصل الٍب اإلبل ألباف سقي نعمة كفركا لكوهنم
 قتل كفيو ،اعتاده ٗبا يطب جسد كل أف كفيو ،كأبوا٥با اإلبل بألباف كالتداكم الطب مشركعية كفيو ،مصا٢بهم ُب كنظره ،اإلماـ

 ا٤بنهي ا٤بثلة من ذلك كليس القصاص ُب ا٤بماثلة كفيو ،قصاصا كاف قتلهم إف قلنا إف حرابة أك غيلة قتلوه سواء بالواحد ا١بماعة
 كُب الشرب ُب الصدقة إبل السبيل أبناء استعماؿ جواز كفيو ،خبلؼ ففيو القرل ُب كأما ،الصحراء ُب احملاربة حكم كثبوت ،عنها
 .3التامة ا٤بعرفة ذلك ُب كللعرب ،القائف بقوؿ العمل كفيو ،اإلماـ بإذف عليو قياسا غّبه

ةى  ٍبني  ًإيىاسي  ركل مسلم عنجاءت تفاصيل ىذه الغزكة فيما : اا/غزكة ذات الَقَرد ثىًِب قاؿ  سىلىمى ...ٍبي   أىيب  حىد  ًدينىةى  قىًدٍمنىا قىاؿى  اٍلمى
ـً  رىبىاحو  مىعى  ًبظىٍهرًهً  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىبػىعىثى  ةى  ًبفىرىسً  مىعىوي  كىخىرىٍجتي  مىعىوي  كىأىنىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  غيبلى  طىٍلحى
يوً   رىاًعيىوي  كىقػىتىلى  أىٍٝبىعى  فىاٍستىاقىوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  ظىٍهرً  عىلىى أىغىارى  قىدٍ  اٍلفىزىارًمُّ  الر ٍٞبىنً  عىٍبدي  ًإذىا أىٍصبىٍحنىا فػىلىم ا الظ ٍهرً  مىعى  أينىدِّ
ا خيذٍ  رىبىاحي  يىا فػىقيٍلتي  قىاؿى  ةى  فىأىبًٍلٍغوي  اٍلفىرىسى  ىىذى  عىلىى أىغىاريكا قىدٍ  اٍلميٍشرًًكْبى  أىف   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  كىأىٍخربٍ  الل وً  عيبػىٍيدً  ٍبنى  طىٍلحى

ةو  عىلىى قيٍمتي  ٍبي   قىاؿى  سىٍرًحوً  ثنا فػىنىادىٍيتي  اٍلمىًدينىةى  فىاٍستػىٍقبػىٍلتي  أىكىمى اهٍ  يىا ثىبلى زي  بًالن ٍبلً  أىٍرًميًهمٍ  اٍلقىٍوـً  آثىارً  ُب  خىرىٍجتي  ٍبي   صىبىاحى  أىنىا أىقيوؿي  كىأىٍر٘بًى
ًتًفوً  ًإٔبى  الس ٍهمً  نىٍصلي  خىلىصى  حىٌب   رىٍحًلوً  ُب  سىٍهمنا فىأىصيكُّ  ًمنػٍهيمٍ  رىجيبلن  فىأى٢بٍىقي  الرُّض عً  يػىٍوـي  كىاٍليػىٍوـي  اأٍلىٍكوىعً  اٍبني  ا قػيٍلتي  قىاؿى  كى  اٍبني  كىأىنىا خيٍذىى

 رىمىٍيتيوي  ٍبي   أىٍصًلهىا ُب  فىجىلىٍستي  شىجىرىةن  أىتػىٍيتي  فىاًرسه  ًإٕبى   رىجىعى  فىًإذىا هًبًمٍ  كىأىٍعًقري  أىٍرًميًهمٍ  زًٍلتي  مىا فػىوى الل وً  قىاؿى  الرُّض عً  يػىٍوـي  كىاٍليػىٍوـي  اأٍلىٍكوىعً 
                                                           

1
 414ص ،1ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج - 

2
 418-417ص ،1ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج - 

3
 417ص ،1ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج - 
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ارىةً  أيرىدِّيًهمٍ  فىجىعىٍلتي  ا١بٍىبىلى  عىلىٍوتي  تىضىاييًقوً  ُب  فىدىخىليوا ا١بٍىبىلي  تىضىايىقى  ًإذىا حىٌب   بًوً  فػىعىقىٍرتي  ا قىاؿى  بًا٢بًٍجى  مىا حىٌب   أىتٍػبػىعيهيمٍ  كىذىًلكى  زًٍلتي  فىمى
ل ٍفتيوي  ًإال   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  ظىٍهرً  ًمنٍ  بىًعّبو  ًمنٍ  الل وي  خىلىقى  ل ٍوا ظىٍهرًم كىرىاءى  خى نىوي  بػىٍيًِب  كىخى  أىٍلقىٍوا حىٌب   أىٍرًميًهمٍ  اتػ بػىٍعتػيهيمٍ  ٍبي   كىبػىيػٍ
ًثْبى  ًمنٍ  أىٍكثػىرى  ًثْبى  بػيٍردىةن  ثىبلى ٍيئنا يىٍطرىحيوفى  كىالى  يىٍستىًخفُّوفى  ري٧ٍبنا كىثىبلى ارىةً  ًمنٍ  آرىامنا عىلىٍيوً  جىعىٍلتي  ًإال   شى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  يػىٍعرًفػيهىا ا٢بًٍجى
في  أىتىاىيمٍ  قىدٍ  ىيمٍ  فىًإذىا ثىًني ةو  ًمنٍ  ميتىضىايًقنا أىتػىٍوا حىٌب   كىأىٍصحىابيوي  كىسىل مى  لىسيوا اٍلفىزىارًمُّ  بىٍدرو  ٍبني  فيبلى  عىلىى كىجىلىٍستي  يػىتػىغىد ٍكفى  يػىٍعًِب  يػىتىضىح ٍوفى  فىجى
ا مىا اٍلفىزىارًمُّ  قىاؿى  قػىٍرفو  رىٍأسً  ا ًمنٍ  لىًقينىا قىاليوا أىرىل ال ًذم ىىذى  قىاؿى  أىٍيًدينىا ُب  شىٍيءو  كيل   انٍػتػىزىعى  حىٌب   يػىٍرًمينىا غىلىسو  ميٍنذي  فىارىقػىنىا مىا كىالل وً  اٍلبػىرٍحى  ىىذى

هيمٍ  ًإٕبى   فىصىًعدى  قىاؿى  أىٍربػىعىةه  ًمٍنكيمٍ  نػىفىره  إًلىٍيوً  فػىٍليػىقيمٍ  ـً  ًمنٍ  أىٍمكىنيو٘ب  فػىلىم ا قىاؿى  ا١بٍىبىلً  ُب  أىٍربػىعىةه  ًمنػٍ  كىمىنٍ  الى  قىاليوا تػىٍعرًفيو٘ب  ىىلٍ  قػيٍلتي  قىاؿى  اٍلكىبلى
ةي  أىنىا قػيٍلتي  قىاؿى  أىٍنتى  ر ـى  كىال ًذم اأٍلىٍكوىعً  ٍبني  سىلىمى  رىجيله  يىٍطليبيًِب  كىالى  أىٍدرىٍكتيوي  ًإال   ًمٍنكيمٍ  رىجيبلن  أىٍطليبي  الى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى ٧بيىم دو  كىٍجوى  كى

 يػىتىخىل ليوفى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  فػىوىاًرسى  رىأىٍيتي  حىٌب   مىكىا٘ب  بىرًٍحتي  فىمىا فػىرىجىعيوا قىاؿى  أىظينُّ  أىنىا أىحىديىيمٍ  قىاؿى  فػىييٍدرًكىًِب  ًمٍنكيمٍ 
ـي  أىك ٥بييمٍ  فىًإذىا قىاؿى  الش جىرى  ادي  ًإٍثرًهً  كىعىلىى اأٍلىٍنصىارًمُّ  قػىتىادىةى  أىبيو ًإٍثرًهً  عىلىى اأٍلىسىًدمُّ  اأٍلىٍخرى  بًًعنىافً  فىأىخىٍذتي  قىاؿى  اٍلًكٍنًدمُّ  اأٍلىٍسوىدً  ٍبني  اٍلًمٍقدى
ـي  يىا قػيٍلتي  ميٍدًبرًينى  فػىوىل ٍوا قىاؿى  اأٍلىٍخرىـً  ٍرىيمٍ  أىٍخرى ةي  يىا قىاؿى  كىأىٍصحىابيوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  يػىٍلحىقى  حىٌب   يػىٍقتىًطعيوؾى  الى  اٍحذى  ًإفٍ  سىلىمى
ل ٍيتيوي  قىاؿى  الش هىادىةً  كىبػىٍْبى  بػىٍيًِب  ٙبىيلٍ  فىبلى  حىقي  كىالن ارى  حىقي  ا١بٍىن ةى  أىف   كىتػىٍعلىمي  اآٍلًخرً  كىاٍليػىٍوـً  بًالل وً  تػيٍؤًمني  كيٍنتى   قىاؿى  الر ٍٞبىنً  كىعىٍبدي  ىيوى  فىاٍلتػىقىى فىخى
قى  فػىرىًسوً  عىلىى كىٙبىىو ؿى  فػىقىتػىلىوي  الر ٍٞبىنً  عىٍبدي  كىطىعىنىوي  فػىرىسىوي  الر ٍٞبىنً  بًعىٍبدً  فػىعىقىرى   بًعىٍبدً  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  فىاًرسي  قػىتىادىةى  أىبيو كى٢بًى

 ٧بيىم دو  أىٍصحىابً  ًمنٍ  كىرىاًئي أىرىل مىا حىٌب   رًٍجلىي   عىلىى كأىٍعدي  لىتىًبٍعتػيهيمٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى ٧بيىم دو  كىٍجوى  كىر ـى  فػىوى ال ًذم فػىقىتػىلىوي  فىطىعىنىوي  الر ٍٞبىنً 
ٍيئنا غيبىارًًىمٍ  كىالى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى  ًعطىاشه  كىىيمٍ  ًمٍنوي  لًيىٍشرىبيوا قػىرىدو  ذىك لىوي  يػيقىاؿي  مىاءه  ًفيوً  ًشٍعبو  ًإٔبى  الش ٍمسً  غيريكبً  قػىٍبلى  يػىٍعًدليوا حىٌب   شى
ل ٍيتػيهيمٍ  كىرىاءىىيمٍ  أىٍعديك ًإٕبى   فػىنىظىريكا قىاؿى   فىأى٢بٍىقي  فىأىٍعديك قىاؿى  ثىًني ةو  ُب  فػىيىٍشتىدُّكفى  كىٱبىٍريجيوفى  قىاؿى  قىٍطرىةن  ًمٍنوي  ذىاقيوا فىمىا عىٍنوي  أىٍجلىٍيتػيهيمٍ  يػىٍعًِب  عىٍنوي  فىخى

ًتًفوً  نػيٍغضً  ُب  ًبسىٍهمو  فىأىصيكُّوي  ًمنػٍهيمٍ  رىجيبلن  ا قػيٍلتي  قىاؿى  كى  قىاؿى  بيٍكرىةى  أىٍكوىعيوي  أيمُّوي  ثىًكلىٍتوي  يىا قىاؿى  الرُّض عً  يػىٍوـي  كىاٍليػىٍوـي  اأٍلىٍكوىعً  اٍبني  كىأىنىا خيٍذىى
ا فىًجٍئتي  قىاؿى  ثىًني ةو  عىلىى فػىرىسىٍْبً  كىأىٍردىٍكا قىاؿى  بيٍكرىةى  أىٍكوىعيكى  نػىٍفًسوً  عىديك   يىا نػىعىمٍ  قػيٍلتي  ا هًبًمى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  ًإٔبى  أىسيوقػيهيمى
قىًِب  قىاؿى  ةو  عىاًمره  كى٢بًى و  ًمنٍ  مىٍذقىةه  ًفيهىا ًبسىًطيحى  كىىيوى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  أىتػىٍيتي  ٍبي   كىشىرًٍبتي  فػىتػىوىض ٍأتي  مىاءه  ًفيهىا كىسىًطيحىةو  لىنبى
ٍتػيهيمٍ  ال ًذم اٍلمىاءً  عىلىى ًبلى  تًٍلكى  أىخىذى  قىدٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فىًإذىا عىٍنوي  حىؤل  قىٍذتيوي  شىٍيءو  كىكيل   اإٍلً  ريٍمحو  كىكيل   اٍلميٍشرًًكْبى  ًمنٍ  اٍستػىنػٍ

ؿه  كىًإذىا كىبػيٍردىةو  ًبلً  ًمنٍ  نىاقىةن  ٫بىىرى  ًببلى ًبًدىىا ًمنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  ًلرىسيوؿً  يىٍشًوم ىيوى  كىًإذىا اٍلقىٍوـً  ًمنٍ  اٍستػىنػٍقىٍذتي  ال ًذم اإٍلً  كىسىنىاًمهىا كى
 صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فىضىًحكى  قىاؿى  قػىتػىٍلتيوي  ًإال   ٨بيٍربه  ًمنػٍهيمٍ  يػىبػٍقىى فىبلى  ـى اٍلقىوٍ  فىأىت ًبعي  رىجيلو  ًمائىةى  اٍلقىٍوـً  ًمنٍ  فىأىنٍػتىًخبي  خىلًِِّب  الل وً  رىسيوؿى  يىا قػيٍلتي  قىاؿى 
 لىيػيٍقرىٍكفى  اآٍلفى  ًإنػ هيمٍ  فػىقىاؿى  أىٍكرىمىكى  كىال ًذم نػىعىمٍ  قػيٍلتي  فىاًعبلن  كيٍنتى  أىتػيرىاؾى  سىلىمىةي  يىا فػىقىاؿى  الن ارً  ضىٍوءً  ُب  نػىوىاًجذيهي  بىدىتٍ  حىٌب   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي 
اءى  قىاؿى  غىطىفىافى  أىٍرضً  ُب  فه  ٥بىيمٍ  ٫بىىرى  فػىقىاؿى  غىطىفىافى  ًمنٍ  رىجيله  فىجى  فىخىرىجيوا اٍلقىٍوـي  أىتىاكيمٍ  فػىقىاليوا غيبىارنا رىأىٍكا ًجٍلدىىىا كىشىفيوا فػىلىم ا جىزيكرنا فيبلى

رى  كىافى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  قىاؿى  أىٍصبىٍحنىا فػىلىم ا ىىارًًبْبى  يػٍ يػٍرى  قػىتىادىةى  أىبيو اٍليػىٍوـى  فػيٍرسىانًنىا خى  أىٍعطىا٘ب  ٍبي   قىاؿى  سىلىمىةي  رىج الىًتنىا كىخى
ٍْبً  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  ا الر اًجلً  كىسىٍهمى  اٍلفىاًرسً  سىٍهمى  سىٍهمى يعنا ٕب  فىجىمىعىهيمى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  أىٍردىفىًِب  ٍبي   ٝبًى
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ثى  ًإال   لىًبثٍػنىا مىا الل وً  فػىوى  قىاؿى  ... اٍلمىًدينىةً  ًإٔبى  رىاًجًعْبى  اٍلعىٍضبىاءً  عىلىى كىرىاءىهي  ٍيبػىرى  ًإٔبى  رىٍجنىاخى  حىٌب   لىيىاؿو  ثىبلى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  مىعى  خى
كىسىل مى 

1.  

 ا٤بدينة إٔب كسلم عليو اهلل صلى النيب رجع فلما ،ا٢بديبية قبل ىػ6 سنة األكؿ ربيع ُب قرد ذم غزكة كانت) سعد ابنقاؿ 
 قبل كانت قرد ذم غزكة أف السّب أىل ٱبتلف ال: القرطيب قاؿ ،لقاحو على حصن بن عيينة أغار حٌب ليإب إال هبا يقم فلم

 إغارة تكوف أف ا١بمع طريق ُب كٰبتمل ،السّب أىل ذكره ٩با أصح قرد ذم لغزكة التاريخ من الصحيح ُب ما ىذا فعلى ،ا٢بديبية
 إٔب ا٣بركج قبل ا٢بديبية بعد كالثانية ،ا٢بديبية قبل كىي إسحاؽ ابن ذكرىا الٍب األكٔب مرتْب كقعت اللقاح على حصن بن عيينة
 ا٣بركج أف :اإلكليل ُب ذكر ا٢باكم أف كيؤيده ،مسلم عند سلمة سياؽ ُب كما عيينة بن الرٞبن عبد أغاركا الذين رأس ككاف ،خيرب

 اآلخر ربيع ُب كسلم عليو اهلل صلى النيب إليها خرج الثانية كُب ،أحد قبل حارثة بن زيد إليها خرج األكؿ ففي ،تكرر قرد ذم إٔب
 أيب ابن فيهم ككاف ،لقحة عشرين كانت أهنا سعد ابن كذكر ،ا١بمع ىذا قوم ىذا ثبت فإذا ،فيها ا٤بختلف ىذه كالثالثة, ىػ5 سنة
 .2ا٤برأة كأسركا الرجل فقتلوا عليهم ا٤بشركوف فأغار كامرأتو ذر

 ىػ(6تصفية الوجود اليهودم من المدينة)غزكة خيبر ااا/

 /مكاف الغزكة كتاريخها كخطتها8

ٍيبػىرٍ : /مكاف الغزكة*  أهنا البكرم عبيدة أبو كذكر ،الشاـ جهة إٔب ا٤بدينة من برد ٜبانية تقع على كمزارع حصوف ذات كبّبة مدينة خى
 .3نز٥با العماليق من رجل باسم ٠بيت

 أف إٔب ليلة عشرة بضع ٰباصرىا فأقاـ ىػ7سنو احملـر بقية ُب كسلم عليو اهلل صلى النيب خرج: إسحاؽ ابن قاؿ: /تاريخ الغزكة*
 عليو فنزلت ا٢بديبية من كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ انصرؼ: إسحاؽ ابن عن ا٤بغازم ُب بكّب بن يونس كركل ،صفر ُب فتحها
ًثّبىةن  مىغىاًٖبى  الل وي  كىعىدىكيمي } :بقولو خيرب فيها اهلل فأعطاه كا٤بدينة مكة بْب فيما الفتح سورة ًذهً  لىكيمٍ  فػىعىج لى  تىٍأخيذيكنػىهىا كى  يعِب 4{21 ىى
،ا ُب خيرب إٔب سار حٌب هبا فأقاـ ا٢بجة ذم ُب ا٤بدينة فقدـ ،خيرب  سنة آخر ُب كانت أهنا ا٢بصار ابن عن التْب ابن كعن حملـر
 ا٤بدينة على استعملك  ،إسحاؽ ابن ذكره ما منها كالراجح ،متقاربة األقواؿ كىذه ،حـز ابن جـز كبو مالك عن منقوؿ كىو ىػ،6

 .5عرفطة بن سباع

 :/خطة غزكة خيبر*
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: قاؿ ،حلفاءىم ككانوا ٲبدكىم لئبل غطفاف كبْب بينهم الرجيع لو يقاؿ بواد نزؿ أنو إسحاؽ ابن ذكر /عزلهم عن حلفائهم:-
 أىل كخذلوا فأقاموا فرجعوا ،ذراريهم ُب خلفوىم ا٤بسلمْب أف فظنوا خلفهم حسا فسمعوا ،خيرب كقصدكا ٘بهزكا غطفاف أف فبلغِب
 خيرب إٔب فخرجنا: قاؿ ،أغار كإال عنهم كف أذانا ٠بع فإف ،كينظر يصبح حٌب بنا يغز ٓب غزا إذا )كاف ٞبيد عنكُب ركاية  خيرب،

 يـو كل ُب ٱبرجوف فكانوا ،٥بم بقصده ٠بعوا خيرب أىل أف الواقدم كحكى ركب(، أذانا يسمع كٓب أصبح فلما ليبل إليهم فانتهينا
 ،ديك ٥بم يصح كٓب دابة ٥بم تتحرؾ فلم ناموا ا٤بسلموف فيها قدـ الٍب الليلة كانت إذا حٌب أحدا، يركف فبل مستعدين متسلحْب

 الزرع ذك كذىب السحر عند كاف إذا طلحة)حٌب أيب حديث من أٞبد كعند ا٤بسلمْب، فوجدكا مزارعهم طالبْب با٤بساحي كخرجوا
لى اهلل عليو ص-النيب بو، فرفع ٙبصنواك  ا٢بصن( إٔب أيوب)فلجئوا عن ا١بهاد ُب كزاد عليهم(، أغار ضرعو إٔب الضرع كذك زرعو إٔب

 آالت رأل ٤با كسلم عليو اهلل صلى ألنو ،التفاؤؿ ا٢بديث ىذا من يؤخذ: السهيلي قاؿ خيرب( خربت ،أكرب )اهلل:كقاؿ يديو-كسلم
 . 1ستخرب مدينتهم أف منو أخذ ا٥بدـ،

: كقيل ،ليلة عشرة بضع ٧باصرُتم على أقاـ كسلم عليو اهلل صلى النيب أف إسحاؽ ابن ذكر: خيبر يهود فرض الحصار على/-
 . 2ا٢بصار مدة طوؿل ،شديدة ٨بمصة أصابتهم حٌب ،ذلك من أكثر

 كنتائجهاالغزكة  أحداث/7

ثىًِب  سىلىمىةى  ٍبن ًإيىاس ركل مسلم عن: مسلم حفي صحيالغزكة خبر /* ثى  ًإال   لىًبثٍػنىا مىا فػىوى الل وً  أىيب...قىاؿى  حىد   ًإٔبى  خىرىٍجنىا حىٌب   لىيىاؿو  ثىبلى
ٍيبػىرى  زي  عىاًمره  عىمِّي فىجىعىلى  قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  مىعى  خى يٍػنىا مىا الل وي  لىٍوالى  تىالل وً  بًاٍلقىٍوـً  يػىٍر٘بًى قٍػنىا كىالى  اٍىتىدى نىا كىالى  تىصىد   ني كى٫بىٍ  صىل يػٍ

نىا مىا فىٍضًلكى  عىنٍ  ـى  فػىثىبِّتٍ  اٍستػىٍغنػىيػٍ ا نىا ًإفٍ  اأٍلىٍقدى قػىيػٍ نىا سىًكينىةن  كىأىٍنزًلىنٍ  الى ا مىنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  عىلىيػٍ  عىاًمره  أىنىا قىاؿى  ىىذى
ٍنسىافو  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  اٍستػىٍغفىرى  كىمىا قىاؿى  رىبُّكى  لىكى  غىفىرى  قىاؿى   كىىيوى  ا٣بٍىط ابً  ٍبني  عيمىري  فػىنىادىل قىاؿى  اٍستيٍشًهدى  ًإال   ٱبىيصُّوي  إًلً
ٍيبػىرى  قىًدٍمنىا فػىلىم ا قىاؿى  بًعىاًمرو  مىتػ ٍعتػىنىا مىا لىٍوالى  الل وً  نىيب   يىا لىوي  ٝبىىلو  عىلىى ٍيًفوً  ٱبىًٍطري  مىٍرحىبه  مىًلكيهيمٍ  خىرىجى  قىاؿى  خى ٍيبػىري  عىًلمىتٍ  قىدٍ  كىيػىقيوؿي  ًبسى  أى٘بِّ  خى

حً  شىاًكي مىٍرحىبي  ٍيبػىري  عىًلمىتٍ  قىدٍ  فػىقىاؿى  عىاًمره  عىمِّي لىوي  كىبػىرىزى  قىاؿى  تػىلىه بي  أىقٍػبػىلىتٍ  ا٢بٍيريكبي  ًإذىا ٦بيىر بي  بىطىله  السِّبلى  شىاًكي عىاًمره  أى٘بِّ  خى
حً  يػٍفيوي  فػىرىجىعى  لىوي  يىٍسفيلي  عىاًمره  كىذىىىبى  عىاًمرو  تػيٍرسً  ُب  مىٍرحىبو  سىٍيفي  فػىوىقىعى  ضىٍربػىتػىٍْبً  فىاٍختػىلىفىا قىاؿى  ميغىاًمره  بىطىله  السِّبلى  فػىقىطىعى  نػىٍفًسوً  عىلىى سى
لىوي  ةي  قىاؿى  نػىٍفسيوي  ًفيهىا فىكىانىتٍ  أىٍكحى  نػىٍفسىوي  قػىتىلى  عىاًمرو  عىمىلي  بىطىلى  يػىقيوليوفى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  أىٍصحىابً  نٍ مً  نػىفىره  فىًإذىا فىخىرىٍجتي  سىلىمى

 قىاؿى  مىنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  قىاؿى  عىاًمرو  عىمىلي  بىطىلى  الل وً  رىسيوؿى  يىا فػىقيٍلتي  أىٍبًكي كىأىنىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   فىأىتػىٍيتي  قىاؿى 
يٍعًطْبى   فػىقىاؿى  أىٍرمىدي  كىىيوى  عىًلي   ًإٔبى  أىٍرسىلىًِب  ٍبي   مىر تػىٍْبً  أىٍجريهي  لىوي  بىلٍ  ذىًلكى  قىاؿى  مىنٍ  كىذىبى  قىاؿى  أىٍصحىاًبكى  ًمنٍ  نىاسه  قػيٍلتي  قىاؿى  ذىًلكى   الر ايىةى  ألى
بُّ  رىجيبلن  بُّوي  أىكٍ  كىرىسيولىوي  الل وى  ٰبًي  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  بًوً  أىتػىٍيتي  حىٌب   أىٍرمىدي  كىىيوى  أىقيوديهي  بًوً  فىًجٍئتي  عىًليًّا فىأىتػىٍيتي  قىاؿى  كىرىسيوليوي  الل وي  ٰبًي
نػىٍيوً  ُب  فػىبىسىقى  كىسىل مى  ٍيبػىري  عىًلمىتٍ  قىدٍ  فػىقىاؿى  مىٍرحىبه  كىخىرىجى  الر ايىةى  كىأىٍعطىاهي  فػىبػىرىأى  عىيػٍ حً  شىاًكي مىٍرحىبي  أى٘بِّ  خى  ا٢بٍيريكبي  ًإذىا ٦بيىر بي  بىطىله  السِّبلى
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رىهٍ  أيمِّي ٠بى ٍتًِب  ال ًذم أىنىا عىًليي  فػىقىاؿى  تػىلىه بي  أىقٍػبػىلىتٍ  ٍيدى ٍنظىرىهٍ  كىرًيوً  غىابىاتو  كىلىٍيثً  حى ٍيلى  بًالص اعً  أيكًفيًهمي  اٍلمى رىهٍ  كى  رىٍأسى  فىضىرىبى  قىاؿى  الس ٍندى
ٍيوً  عىلىى اٍلفىٍتحي  كىافى  ٍبي   فػىقىتػىلىوي  مىٍرحىبو  يىدى

1. 

 /نتائج المعركة*

ٍيبػىرى  ًمنٍ  قىرًيبنا الصٍُّبحى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  صىل ى قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  أىنىسو  ركل البخارم عىنٍ : /تصفية يهود خيبر-  ٍبي   بًغىلىسو  خى
ٍيبػىري  خىرًبىتٍ  أىٍكبػىري  الل وي  قىاؿى  ةً  نػىزىٍلنىا ًإذىا ًإن ا خى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فػىقىتىلى  السِّكىكً  ُب  يىٍسعىٍوفى  فىخىرىجيوا اٍلميٍنذىرًينى  صىبىاحي  فىسىاءى  قػىٍوـو  ًبسىاحى

ٍليبِّ  دىٍحيىةى  ًإٔبى  فىصىارىتٍ  صىًفي ةي  الس يٍبً  ُب  كىكىافى  الذُّرِّي ةى  كىسىىبى  اٍلميقىاتًلىةى  كىسىل مى  ا فىجىعىلى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  ًإٔبى  صىارىتٍ  ٍبي   اٍلكى  ًعتػٍقىهى
اقػىهىا صىدى

2. 

ٍيبػىرى  أىٍىلى  قىاتىلى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   أىف   عيمىرى  اٍبنً  ركل البخارم عىنٍ : /عقد الصلح مع يهود خيبر-  الن ٍخلً  عىلىى فػىغىلىبى  خى
ابػيهيمٍ  ٞبىىلىتٍ  مىا كى٥بىيمٍ  كىا٢بٍىٍلقىةى  كىاٍلبػىٍيضىاءى  الص ٍفرىاءى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  ًلرىسيوؿً  أىف   عىلىى فىصىا٢بىيوهي  قىٍصرًًىمٍ  ًإٔبى  كىأى١بٍىأىىيمٍ  كىاأٍلىٍرضً   رًكى

ٍيئنا يػيغىيِّبيوا كىالى  يىٍكتيميوا الى  أىفٍ  عىلىى ٍيبػىرى  قػىٍبلى  قيًتلى  كىافى  كىقىدٍ  أىٍخطىبى  ٍبنً  ٢ًبييىيِّ  مىٍسكنا فػىغىي بيوا عىٍهدى  كىالى  ٥بىيمٍ  ًذم ةى  فىبلى  فػىعىليوا فىًإفٍ  شى  كىافى  خى
 أىٍخطىبى  ٍبنً  حييىيِّ  مىٍسكي  أىٍينى  ًلسىٍعيىةى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فػىقىاؿى  قىاؿى  حيًليػُّهيمٍ  ًفيوً  الن ًضّبي  أيٍجًليىتٍ  ًحْبى  الن ًضّبً  بىًِب  يػىٍوـى  مىعىوي  اٍحتىمىلىوي 

بىٍتوي  قىاؿى   دىٍعنىا ٧بيىم دي  يىا فػىقىاليوا ٯبيًٍليػىهيمٍ  أىفٍ  كىأىرىادى  كىذىرىارًيػ هيمٍ  ًنسىاءىىيمٍ  كىسىىبى  ا٢بٍيقىٍيقً  أىيب  اٍبنى  فػىقىتىلى  اٍلمىٍسكى  فػىوىجىديكا كىالنػ فىقىاتي  ا٢بٍيريكبي  أىٍذىى
ًذهً  ُب  نػىٍعمىلٍ  ا مىا الش ٍطري  كىلىنىا اأٍلىٍرضً  ىى  ٜبىىاًنْبى  ًنسىائًوً  ًمنٍ  اٍمرىأىةو  كيل   يػيٍعًطي كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  كىكىافى  الش ٍطري  كىلىكيمٍ  لىكى  بىدى
ٍرو  ًمنٍ  كىٍسقنا  .3شىًعّبو  ًمنٍ  كىٍسقنا كىًعٍشرًينى  ٛبى

 عنوة كاف بأنو التصريح أنس عن صهيب بن العزيز عبد حديث كُب ،صلحا أك عنوة كاف ىل خيرب فتح ُب اختلف كقد
 اللذين با٢بصنْب صلحا فتحت قاؿ من على الشبهة دخلت كإ٭با قاؿ: صلحا فتحت قاؿ من على كرد ،الرب عبد ابن جـز كبو

 ،كشرط عليهم الصلح أكال معهم كعقد كقتاؿ، ٕبصار إال ذلك يقع ٓب لكن الصلح من ضرب كىو ،دمائهم ٢بقن أىلهما أسلمهما
 أخرجو مافي قتلو سببذلك  ككاف ا٢بقيق أيب بن الربيع بن كناتة صفية بنت حيي بن أخط، زكج لكنهم خلفوا الشركط ككاف منهم

 يكتموه ال أف على خيرب أىل من ترؾ من ترؾ ٤با كسلم عليو اهلل صلى النيب أف) عمر ابن حديث من ثقات رجالو بإسناد البيهقي
 خيرب إٔب منو احتملو كاف أخطب بن ٢بيي كحلي ماؿ فيو مسكا فغيبوا قاؿ ،عهد كال ٥بم ذمة فبل فعلوا فإف أموا٥بم من شيئا

 اهلل صلى النيب فقتل ،خربة ُب ذلك بعد فوجد: قاؿ ،ذلك من أكثر كا٤باؿ قريب العهد :فقاؿ ،النفقات أذىبتو فقالوا عنو فسأ٥بم
 كإبقائهم القتل بَبؾ عليهم من ٍب ،الصلح أثر زاؿ منهم النقض حدث، فلما 1 (صفية زكج كأحدٮبا ا٢بقيق أيب ابِب كسلم عليو
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 بعضها أف على الطحاكم كذكر منها، ٯبلوا ٓب أرضهم على صو٢بوا كانوا فلو عمر، أجبلىم ٍب ،ملك فيها ٥بم ليس باألرض عماال
 .1كاآلخر عنوة صلحا فتح

رى  اٍبنً  ركل البخارم عىنٍ :/مشاطرة اليهود زركع خيبر- ا الل وي  رىًضيى  عيمى ٍيبػىرى  أىٍعطىى كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  أىف   عىنػٍهيمى  خى
ا أىفٍ  عىلىى اٍليػىهيودى   .2ًمنػٍهىا خىرىجى  مىا شىٍطري  كى٥بىيمٍ  كىيػىٍزرىعيوىىا يػىٍعمىليوىى

 فيًتحىتٍ  لىم ا قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  ىيرىيٍػرىةى  أىيب  عىنٍ ركل البخارم : بالسم -صلى اهلل عليو كسلم-/محاكلة يهود خيبر قتل النبي-
ٍيبػىري   يػىهيودى  ًمنٍ  ىينىا ىىا كىافى  مىنٍ  ًإٕبى   اٍٝبىعيوا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فػىقىاؿى  سيمي  ًفيهىا شىاةه  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى لًلن يبِّ  أيٍىًديىتٍ  خى

فه  قىاليوا أىبيوكيمٍ  مىنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  ٥بىيمٍ  قىاؿى  نػىعىمٍ  فػىقىاليوا عىٍنوي  صىاًدًقي   أىنٍػتيمٍ  فػىهىلٍ  شىٍيءو  عىنٍ  سىائًليكيمٍ  ًإ٘بِّ  فػىقىاؿى  لىوي  فىجيًمعيوا  فيبلى
بٍػتيمٍ  فػىقىاؿى  فه  أىبيوكيمٍ  بىلٍ  كىذى بٍػنىا كىًإفٍ  مً اٍلقىاسً  أىبىا يىا نػىعىمٍ  فػىقىاليوا عىٍنوي  سىأىٍلتي  ًإفٍ  شىٍيءو  عىنٍ  صىاًدًقي   أىنٍػتيمٍ  فػىهىلٍ  قىاؿى  صىدىٍقتى  قىاليوا فيبلى  كىذى

ًذبػىنىا عىرىٍفتى   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فػىقىاؿى  ًفيهىا ٚبىٍليفيونىا ٍبي   يىًسّبنا ًفيهىا نىكيوفي  قىاليوا الن ارً  أىٍىلي  مىنٍ  ٥بىيمٍ  فػىقىاؿى  أىبًينىا ُب  عىرىفٍػتىوي  كىمىا كى
ا ًفيهىا ٬بىٍليفيكيمٍ  الى  كىالل وً  ًفيهىا اٍخسىئيوا  جىعىٍلتيمٍ  ىىلٍ  قىاؿى  اٍلقىاًسمً  أىبىا يىا نػىعىمٍ  فػىقىاليوا عىٍنوي  سىأىٍلتيكيمٍ  ًإفٍ  شىٍيءو  عىنٍ  صىاًدًقي   أىنٍػتيمٍ  ىىلٍ  قىاؿى  ٍبي   أىبىدن

ًذهً  ُب  ًيحي  كىاًذبنا كيٍنتى  ًإفٍ  أىرىٍدنىا قىاليوا ذىًلكى  عىلىى ٞبىىلىكيمٍ  مىا قىاؿى  نػىعىمٍ  قىاليوا ٠بيًّا الش اةً  ىى يىضير ؾى  ٓبىٍ  نىًبيًّا كيٍنتى  كىًإفٍ  نىٍسَبى
3. 

 مشكم بن سبلـ امرأة ا٢بارث بنت زينب لو أىدت خيرب فتح بعد كسلم عليو اهلل صلى النيب اطمأف ٤با: إسحاؽ أبو قاؿ
 منها الؾ الذراع تناكؿ فلما ،السم من فيها فأكثرت الذراع: ٥با قيل إليو؟ أحب الشاة من عضو أم: سألت ككانت ،مشوية شاة

 مات الرباء بن بشر كأف ،عنها صفح -لى اهلل عليو كسلمص-ٍب أف النيب ،لقمتو فأساغ الرباء بن بشر معو كأكل ،يسغها كٓب مضغو
 كزكجي كعمي أيب قتلت: قالت فعلت؟ ما على ٞبلك ما: ٥با قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النيب أف) الزىرم عن الواقدم كأخرج ،منها

 كزكجها ،زبّب كأخوىا ،الرؼ من أنزؿ الذم كىو ،الناس أجنب من ككاف يسار عمها: فقاؿ جعفر بن إبراىيم فسألت قاؿ (،كأخي
 كٓب ،مرحب أخي بنت :الدالئل ُب البيهقي كعند ،السهيلي جـز كبو ،مرحب أخت أهنا داكد أيب سنن ُب ككقع ،مشكم بن سبلـ
 ،منك الناس أرحت كاذبا كنت كإف قو٥با بعد كلفظو مغازيو ُب التيمي سليماف بذلك جـز فقد ،أسلمت أهنا بدعواه الزىرم ينفرد
 نضرة أيب طريق كمن ،عبده ٧بمدا كأف اهلل إال إلو ال كأف ،دينك على أ٘ب حضر كمن أشهدؾ كأنا ،صادؽ أنك اآلف ٕب استباف كقد
 ابن كأخرج ،قتلها يقولوف كالناس: معمر قاؿ ،فَبكها فأسلمت :الزىرم قاؿ ،الكاىل على احتجمك  ،يعاقبها فلم: فقاؿ جابر عن

 قاؿ (،فقتلوىا الرباء بن بشر كالة إٔب فدفعها قاؿ) آخره كُب مطولة القصة ىذه لو متعددة بأسانيد الواقدم شيخو عن سعد
 السهيلي أجاب كبذلك ،قتلها األكلة من الرباء بن بشر مات ٤با ٍب أكال تركها يكوف أف ٰبتمل: البيهقي قاؿ ،الثبت كىو: الواقدم
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 كإ٭با ،أسلمت لكوهنا تركها يكوف أف كٰبتمل ابن حجر: ؿاق ،قصاصا بشرب قتلها ٍب ،لنفسو ينتقم ال كاف ألنو تركها كاف أنو: كزاد
 .1بشرطو القصاص كجوب ٙبقق ٗبوتو ألف بشر مات حٌب قتلها أخر

 بن عبيد بن عامر بن ةيٍ عٍ سى  بن أخطب بن حيي بنت ىي صفية: بأـ المؤمنين صفية -صلى اهلل عليو كسلم–زكاج النبي */
 مشكم بن سبلـ ٙبت ككانت ،قريظة بِب من مشواؿ بنت برة كأمها ،السبلـ عليهما موسى أخي عمراف بن ىاركف ذرية من ،كعب

 ٍب ،دحية إٔب فصارت السيب ُب تككان ،خيرب يـو عنها فقتل النضّبم ا٢بقيق أيب بن الربيع بن كنانة فتزكجها ،رقهااف ٍب القرظي
 غىزىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  أىف   مىاًلكو  ٍبنً  أىنىسً  عىنٍ ُب خرب ركاه البخارم ك  ،2كسلم عليو اهلل صلى النيب إٔب صارت

ٍيبػىرى  نىاىىا قىاؿى ...خى اءى  الس يٍبي  فىجيًمعى  عىنػٍوىةن  فىأىصىبػٍ ٍليبُّ  ًدٍحيىةي  فىجى  اٍذىىبٍ  قىاؿى  الس يٍبً  ًمنٍ  جىارًيىةن  أىٍعًطًِب  الل وً  نىيب   يىا فػىقىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  اٍلكى
يِّدىةى  حييىي   بًٍنتى  صىًفي ةى  ًدٍحيىةى  أىٍعطىٍيتى  الل وً  نىيب   يىا فػىقىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  ًإٔبى  رىجيله  فىجىاءى  حييىي   بًٍنتى  صىًفي ةى  فىأىخىذى  جىارًيىةن  فىخيذٍ   سى

ا نىظىرى  فػىلىم ا هًبىا فىجىاءى  هًبىا اٍدعيوهي  قىاؿى  لىكى  ًإال   تىٍصليحي  الى  كىالن ًضّبً  قػيرىٍيظىةى  ا يٍبً الس   ًمنٍ  جىارًيىةن  خيذٍ  قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  إًلىيػٍهى  غىيػٍرىىى
ا قىاؿى  قػىهىا مىا ٞبىٍزىةى  أىبىا يىا ثىاًبته  لىوي  فػىقىاؿى  كىتػىزىك جىهىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فىأىٍعتػىقىهى ا قىاؿى  أىٍصدى ا نػىٍفسىهى  كىافى  ًإذىا حىٌب   كىتػىزىك جىهىا أىٍعتػىقىهى

ا بًالط رًيقً  تٍػهىا سيلىٍيمو  أيُـّ  لىوي  جىه زىتٍػهى هي  كىافى  مىنٍ  فػىقىاؿى  عىريكسنا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فىأىٍصبىحى  الل ٍيلً  ًمنٍ  لىوي  فىأىٍىدى  بًوً  فػىٍليىًجئٍ  شىٍيءه  ًعٍندى
يءي  الر جيلي  فىجىعىلى  ًنطىعنا كىبىسىطى  يءي  الر جيلي  كىجىعىلى  بًالت ٍمرً  ٯبًى انىتٍ  حىٍيسنا فىحىاسيوا قىاؿى  الس ًويقى  ذىكىرى  قىدٍ  كىأىٍحًسبيوي  قىاؿى  بًالس ٍمنً  ٯبًى ةى  فىكى  كىلًيمى
كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً 

3. 

 بغّب الدعوة بلغتو من على كاإلغارة ،ا٢بـر أشهر ُب الكفار قتاؿ جواز منها: كثّبة أحكاـ على خيرب قصة اشتملت كقد
 كال يدخره ال أف بشرط إليو ٰبتاج ٤بن القسمة قبل ا٤بشركْب من يصاب الذم الطعاـ كأكل ،السهاـ على الغنيمة كقسمة ،إنذار
 ٓب إذا ٥بم يسهم كال ،كاألشعريْب ١بعفر كقع كما ا١بماعة رضي إف لو يسهم ا٢برب انقضاء بعد حضر إذا ا١بيش مدد كأف ،ٰبولو
 أرباب من كالتوثق الصلح عقد كيثبت ،كا٤بزارعة ا٤بساقاة كجواز ،النساء متعة كٙبرٙب ،كأصحابو سعيد بن ألباف كقع كما يرضوا
 ٲبلكو ٓب القسمة قبل الغنيمة من شيئا أخذ من كأف ،دمو كىدر عهده انتقض عليو شرط ما الذمة أىل من خالف من كأف ،التهم

 البناء كجواز ،عنهم استغُب إذا الذمة أىل إجبلء كجواز ،كتركها قسمتها بْب العنوة أرض ُب ٨بّب اإلماـ كأف ،حقو دكف كاف كلو
 .4ىديتهم كقبوؿ الكتاب أىل طعاـ من كاألكل ،بالسفر باألىل

 كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  مىعى  غىزىٍكتي  قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  اأٍلىٍكوىعً  ٍبنً  سىلىمىةى  عىنٍ ركل البخارم : بعد خيبر سرية زيد بن حارثةااااا/
لىوي  حىارًثىةى  اٍبنً  مىعى  كىغىزىٍكتي  غىزىكىاتو  سىٍبعى  نىا اٍستػىٍعمى عىلىيػٍ

 سبع حارثة بن زيد مع كغزكت) عاصم أيب عن الكجي مسلم أبو ، كركل5
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 كإف ،سلمة قالو كما سبعا فبلغت حارثة بن زيد سرايا من ا٤بغازم أىل ذكره ما تتبعت كقدقاؿ ابن حجر: (،علينا يؤمره غزكات
 ىػ6 سنة اآلخر ربيع ُب: كالثانية ،راكب مائة ُب ٪بد قبل ىػ5 سنة األخّبة ٝبادل ُب: فأك٥با ،بعض يذكره ٓب ما ذكر بعضهم كاف
 ٝبادل ُب: كالرابعة ،الربيع بن العاص أبا كأسركا لقريش عّبا فتلقى كسبعْب مائة ُب منها األكٔب ٝبادم ُب: كالثالثة ،سليم بِب إٔب

 دحية على الطريق قطعوا كانوا الشاـ بطريق جذاـ بِب من أناس إٔب ٟبسمائة ُب ميسٍ حي  إٔب: كا٣بامسة ،ثعلبة بِب إٔب منها اآلخرة
 ناس عليو فخرج ٘بارة ُب قبلها خرج ككاف ،فزارة بِب من ناس إٔب: كالسابعة ،القرل كادم إٔب: كالسادسة ،ىرقل عند من راجع كىو
 بدر بن ربيعة بنت فاطمة كىي ،فةرٍ قً  أـ كقتل هبم فأكقع إليهم كسلم عليو اهلل صلى النيب فجهزه كضربوه معو ما فأخذكا فزارة بِب من

 ،فتقطعت كأجراٮبا فرسْب ذنب ُب ربطها فيقاؿ ،فيهم معظمة ككانت حذيفة بن حصن بن عيينة عم بدر بن حذيفة بن مالك زكج
 .1بخارمال مرادىي  األخّبة ىذه كلعل ،ٝبيلة ككانت بنتها كأسر

 سنة ثماف/غزكة مؤتة اااااا

 سببهاتاريخها ك /مكاف الغزكة ك 8

 .2الشاـ أرض ا٤بقدس من بيت من مرحلتْب على ىي غّبه كقاؿ ،البلقاء من بالقرب ىي إسحاؽ ابن قاؿ ميٍؤتىة:: */مكاف الغزكة

 (،ىػ8 سنة من ٝبادم ُب موتة إٔب ا١بيش كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ )بعث عركة عن األسود أيب مغازم ُب: */تاريخ الغزكة
 .3ىػ7 سنة كانت أهنا تارٱبو ُب خليفة ذكرك 

 عمّب بن ا٢بارث قتل - الشاـ على قيصر أمراء من كىو - الغسا٘ب عمرك بن شرحبيل أف فيها السبب فبأ يقاؿ: */سبب الغزكة
 ل قيصرككاف عامبلن على البلقاء من أرض الشاـ من قب ،بكتابو إٔب عظيم بيٍصرىمرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بعثو  ،األزدم

 النيب إليهم فجهز ،فاشتد ذلك على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حْب نقلت إليو األخبار، فأكثقو رباطان، ٍب قدمو فضرب عنقو
 .5، كىو أكرب جيش إسبلمي ٓب ٯبتمع قبل ذلك إال ُب غزكة األحزاب4ؼآال ثبلثة ُب عسكرا كسلم عليو اهلل صلى

 عدة الجيش كأمرائو/7

 .6آالؼ ثبلثة ُب عسكرا إٔب أىل مؤتة، كسلم عليو اهلل صلى النيب جهز:*/عدة جيش مؤتة
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ا الل وي  رىًضيى  عيمىرى  ٍبنً  الل وً  عىٍبدً  عىنٍ ركل البخارم :أمراء غزكة مؤتة*/ هيمى  ميٍؤتىةى  غىٍزكىةً  ُب  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  أىم رى  قىاؿى  عىنػٍ
ارًثىةى  ٍبنى  زىٍيدى  ٍعفىره  زىٍيده  قيًتلى  ًإفٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  حى ٍعفىره  قيًتلى  كىًإفٍ  فىجى ةى  ٍبني  الل وً  فػىعىٍبدي  جى  كيٍنتي  الل وً  عىٍبدي  قىاؿى  رىكىاحى

ًدهً  ُب  مىا كىكىجىٍدنىا اٍلقىتػٍلىى ُب  فػىوىجىٍدنىاهي  طىاًلبو  أىيب  ٍبنى  جىٍعفىرى  فىاٍلتىمىٍسنىا اٍلغىٍزكىةً  تًٍلكى  ُب  ًفيًهمٍ  كىرىٍميىةو  طىٍعنىةو  ًمنٍ  كىًتٍسًعْبى  ًبٍضعنا جىسى
1. 

: يو من قبائل لإمن الرـك كانضم رض الشاـ فبلغم أف ىرقل ملك الرـك ُب مائة ألف أمضوا حٌب نزلوا من  */عدد كعدة جيش الرـك
من بِب بكر ك٣بم كجذاـ مائة ألف كُب ركاية كانوا مائٍب ألف من الرـك كٟبسْب ألفا من العرب كمعهم من  العرب أم ا٤بتنصرة

ىل يبعثوف لرسوؿ اهلل صلى م ل ليلتْب ينظركف ُب أمرىفلما بلغهم ذلك أقاموا ُب ذلك احمل، ا٣بيوؿ كالسبلح ما ليس مع ا٤بسلمْب
فشجعهم عبد اهلل بن ركاحة كقاؿ ٥بم يا  ،ليوإىم برجاؿ أك يأمرىم بأمر فيمضوا اهلل عليو كسلم ٱبربكنو بعدد عدكىم فإما أف ٲبد

 قوة كال كثرة ما نقاتلهم إال هبذا قـو كاهلل إف الذم تكرىوف للذم خرجتم لو خرجتم تطلبوف الشهادة ك٫بن ما نقاتل الناس بعدد كال
إحدل ا٢بسنْب إما ظهور كإما شهادة فقاؿ الناس صدؽ كاهلل ابن ركاحة فمضوا للقتاؿ  الدين الذم أكرمنا اهلل تعأب بو فإ٭با ىي

 .2فلقيتهم ٝبوع ىرقل ملك الرـك من الرـك كالعرب

 داكد أيب عند(، ك جعفر أخذىا ٍب ،قتل حٌب فقاتل زيد الراية فأخذ العدك فلقوا) جعفر بن اهلل عبد حديث ُب:/أحداث المعركة4
 فقاتل تقدـ ٍب ،٥با فعقر شقراء لو فرس عن اقتحم حْب طالب أيب بن جعفر إٔب أنطر لكأ٘ب كاهلل: قاؿ مرة بِب من رجل عن

 إسحاؽ ابن قاؿ ،3رضي اهلل تعأب عنوفقطعت ٲبينو فأخذ الراية بيساره فقطعت يساره فاحتضن الراية فأخذ الراية كقاتل حٌب قتل 
كحينئذ اختلط  ،قتل حٌب فقاتل نزؿ ٍب فرسو على تقدـ ٍب االلتواء بعض هبا فالتول ركاحو بن اهلل عبد الراية أخذ ٍب :عركة عن

اإلنساف مقببل أحسن ا٤بسلموف كا٤بشركوف كأراد بعض ا٤بسلمْب االهنزاـ فجعل عقبة بن عامر رضي اهلل تعأب عنو يقوؿ يا قـو يقتل 
من أف يقتل مدبرا فأخذ الراية ثابت بن أرقم رضي اهلل تعأب عنو كقاؿ يا معشر ا٤بسلمْب اصطلحوا على رجل منكم فقالوا أنت 

: قاؿ األنصارم اليسر أيب حديث من الطربا٘ب كركل، فقاؿ ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على خالد بن الوليد رضي اهلل تعأب عنو
فلما ، 4مِب بالقتاؿ أعلم أنت: لو كقاؿ الوليد بن خالد إٔب فدفعها ،ركاحة بن اهلل عبد أصيب ٤با أقـر بن ثابت إٔب الراية عتدف أنا

 ٠بي يومئذ فمن (،تنصره فأنت سيوفك من سيف إنو اللهم) قاؿك سيف اهلل،  -صلى اهلل عليو كسلم-تسلم الراية خالد ٠باه النيب
ككضع خالد بن  (،عليهم اهلل ففتح الوليد بن خالد اهلل سيوؼ من سيف أخذىا ٍب) جعفر بن اهلل عبد حديث كُب ،اهلل سيف

 جعل الوليد بن خالد أصبح ٤با): قاؿ أبيو عن فضيل بن ا٢بارث بن اهلل عبد طريق من الواقدم كعندالوليد خطة جديدة للقتاؿ، 
 عن األسود أيب مغازم كُب (،منهزمْب كانكشفوا فرعبوا ،مدد جاءىم: كقالوا حا٥بم العدك فأنكر ،ميسرة كميمنتو ،ساقة مقدمتو

                                                           
 4261، رقم:غزكة مؤتة من أرض الشاـ، باب:غازم:كتاب: ا٤بالبخارمصحيح - 1
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 بعض ا٤بسلموف كغنم ا٤بشركْب من ناس تةؤ ٗب أصيب: قاؿ جابر حديث منالواقدم  كعند ،فهزموىم الرـك على خالد فحمل :عركة
 ا٤بسلموف كقفل ،ىزٲبة غّب عن الفريقاف ا٫باز حٌب شديدا قتاال قاتلهم الراية أخذ ٤با خالدا أف :عائذ ابن مغازم ُب، ك ا٤بشركْب أمتعة
 بن خالد كقتل ،عنوة عليهم اهلل فتح حٌب ،فحاصركىم رجبل ا٤بسلمْب من قتلوا ذىاهبم ُب كانوا حصن هبا بقرية طريقهم على فمركا
 موتة أىل ٖبرب قدـ أمية بن يعلى أف ا٤بغازم ُب عقبة بن موسى كذكر ،اليـو إٔب الدـ نقيع ا٤بكاف ذلك فسمي ،مقاتلتهم الوليد
 بعثك كالذم: فقاؿ ،خربىم فأخربه ،فأخرب٘ب قاؿ ،أخربؾ شئت كإف فأخرب٘ب شئت إف) كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو فقاؿ
 أخرب الذم ىو األشعرم عامر أبا أف) األنصارم اليسر أىب حديث من الطربا٘ب كعند (،تذكره ٓب حرفا حديثهم من تركت ما با٢بق
 .2ككانت مدة القتاؿ سبعة أياـ، 1 (ٗبصاهبم كسلم عليو اهلل صلى النيب

 عدة كتولية ،بشرط اإلمارة تعليق جواز كفيو ،عنو ا٤بنهي النعي من ذلك يكوف كال ا٤بيت ٗبوت اإلعبلـ جواز ا٢بديث كُب
 كقيل ،الَبتيب بشرط كلكن ،تنعقد ا٢باؿ ُب أهنا يظهر كالذم ال؟ أك ا٢باؿ ُب الثانية الوالية تنعقد ىل اختلف كقد ،بالَبتيب أمراء

 اإلماـ كاختيار ،االختيار فبطريق الثا٘ب كأما ،فقط لؤلكؿ تنعقد: كقيل ،الَبتيب على اإلماـ عينها ٤بن كتتعْب ،بعينو ال لواحد تنعقد
 على أف منو يؤخذ أصل ىذا: الطحاكم قاؿ ،تأمّب بغّب ا٢برب ُب التأمر جواز كفيو ،العامة با٤بصلحة أعرؼ ألنو غّبه على مقدـ

 كفيو كسلم عليو اهلل صلى النيب حياة ُب االجتهاد جواز كفيو ،ٰبضر أف إٔب مقامو يقـو اإلماـ غاب إذا رجبل يقدموا أف ا٤بسلمْب
 .3الصحابة من ذكر ك٤بن الوليد بن ٣بالد ظاىرة كفضيلة, النبوة أعبلـ من ظاىر علم

ا الل وي  رىًضيى  زىٍيدو  ٍبنى  أيسىامىةى  ركل البخارم عىنٍ : بعد مؤتة أسامة بن زيد /سريةاااااا  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  بػىعىثػىنىا يػىقيوؿي  عىنػٍهيمى
ٍقتي  فػىهىزىٍمنىاىيمٍ  اٍلقىٍوـى  فىصىب ٍحنىا ا٢بٍيرىقىةً  ًإٔبى  هيمٍ  رىجيبلن  اأٍلىٍنصىارً  ًمنٍ  كىرىجيله  أىنىا كى٢بًى  اأٍلىٍنصىارًمُّ  فىكىف   الل وي  ًإال   إًلىوى  الى  قىاؿى  غىًشينىاهي  فػىلىم ا ًمنػٍ

 كىافى  قػيٍلتي  الل وي  ًإال   إًلىوى  الى  قىاؿى  مىا بػىٍعدى  أىقػىتػىٍلتىوي  أيسىامىةي  يىا فػىقىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   بػىلىغى  قىًدٍمنىا فػىلىم ا قػىتػىٍلتيوي  حىٌب   ًبري٧بًٍي فىطىعىٍنتيوي 
ا زىاؿى  فىمىا ميتػىعىوِّذنا اٍليػىٍوـً  ذىًلكى  قػىٍبلى  أىٍسلىٍمتي  أىكينٍ  ٓبىٍ  أى٘بِّ  ٛبىىنػ ٍيتي  حىٌب   ييكىرِّريىى

4. 

 ذبياف بن سعد بن عوؼ بن مرة بِب كبْب بينهم كانت لوقعة بذلك ٠بوا: الكليب ابن قاؿ ،جهينة من بطن رقةا٢بي 
 فيما سبع سنة رمضاف ُب ككانت الليثي اهلل عبيد بن غالب سرية ٥با يقاؿ السرية كىذه, منهم قتلوا من لكثرة بالسهاـ فأحرقوىم

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعث: قالوا قومو من رجاؿ عن أسلم من شيخ عن ا٤بغازم ُب إسحق ابن ذكره ككذا ،سعد ابن ذكره
 يبْب فهذا ،أسامة فقتلو ا٢برقة بُب من ٥بم حليف هنيك بن مرداس كهبا مرة بِب أرض إٔب الليثي ٍب الكليب اهلل عبيد بن غالب كسلم

الغزكة  كانتكاف ىو األمّب،  ك  إفك  ،األمّب كاف أسامة بأف تصريح فيو ليسك  ،جهينة من ا٢برقات إٔب بعثنا :أسامة قوؿ ُب السبب

                                                           
1
 587-586ص ،7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج - 
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3
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 كقد, 1عاما عشر ٜبانية كسلم عليو اهلل صلى النيب مات ٤با لو كاف أنو ذكركا ألهنم بالغا إال يومئذ أسامة كاف فما ٜباف أك سبع سنة
 قتل أسامة إف: كقالوا, سبع سنة رمضاف ُب كذلك, ٬بل بطن كراء كىي, عةفى ا٤بيػٍ  إٔب الليثي اهلل عبد بن غالب سرية ا٤بغازم أىل ذكر

 بغزكة أبيو قتل بعد إال أمر ما ألنو الصواب ىو البخارم صنعو فالذم ا١بيش أمّب كاف أسامة أف ثبت فإف, السرية ىذه ُب الرجل
 .2ا٤بغازم أىل قاؿ ما رجح أمّبىا كاف أنو يثبت ٓب كإف, ٜباف سنة رجب ُب كذلك موتة

 :ف البحريْ غزكة أبي عبيدة إلى سِ ااااااا/

 بليةبالقى  جهينة من حي إٔب بعثهم كسلم عليو اهلل صلى النيب أف كغّبه سعد بنا ذكرك  ،البحر ساحلكانت إٔب  :الغزكة مكاف /8
 ٲبكن ألنو الصحيح ُب ما ظاىره اليغاير كىذا، كيدا يلقوا كٓب انصرفوا كأهنم ،لياؿ ٟبس ا٤بدينة كبْب بينهم ،البحر ساحل يلي ٩با

 .3جهينة من حيا كيقصدكف لقريش عّبا يتلقوف كوهنم بْب ا١بمع

 صلى النيب أف كغّبه سعد بنا ذكر، ك قريش عّب نرصد فيها قاؿ الباب ُب الثانية الركاية ُبك  ،لقريش عّب يتلقوف: خرجوا /سببها7
 بعث قاؿ جابر عن مسلم عند ابينهما ٤ب ا١بمعكن كٲب، البحر ساحل يلي ٩با بليةبالقى  جهينة من حي إٔب بعثهم كسلم عليو اهلل

 صلى اهلل رسوؿ بعثنا جابر عن حديث من مسلم عند كقع، القصة ىذه فذكر جهينة أرض إٔب بعثا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 .4ٛبرة ٛبرة يعطينا عبيدة أبو ككاف غّبه لنا ٯبد ٓب ٛبر من جرابا كزكدنا لقريش فتلقينا عبيدة أبا علينا كأمر كسلم عليو اهلل

 رجب ُب ذلك تنككا، ٗبدة مكة فتح قبل كانتأهنا   ا١براح بن عبيدة أيب مع البحر سيف غزكةالبخارم  ذكر /تاريخ الغزكة:4
 ،ا٥بدنة ُب حينئذ كانوا ألهنم ٜباف سنة رجب ُب سعد بن ذكره الذم الوقت ُب يكوف أف يتصور ما قريش عّب تلقى لكن، ٜباف سنة
 ليس للعّب تلقيهم يكوف أف ٰبتملك  ،ا٢بديبية ىدنة قبل قبلها أك ست سنة ُب السرية ىذه تكوف أف الصحيح ُب ما مقتضى بل

 ُب أكثر أك شهر نصف قاموا أهنم فيو بل أحدا قاتلوا أهنم ا٣برب طرؽ من شيء ُب يقع ٓب ك٥بذا ،جهينة من ٢بفظهم بل حملاربتهم
 .5كاحد مكاف

 ك٫بن خرجنا كيساف بن كىب عن عركة بن ىشاـ طريق من ا١بهادركل البخارم ُب كتاب  /عدد الجيش في ىذه الغزكة:3
 .6ٛبرة يـو كل يأكل منا الرجل كاف حٌب زادنا ففِب رقابنا على زادنا ٫بمل ثبلٜبائة
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 ًقبىلى  بػىٍعثنا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  بػىعىثى  قىاؿى  أىن وي  عىنػٍهيمىا الل وي  رىًضيى  الل وً  عىٍبدً  ٍبنً  جىاًبرً  عىنٍ  ركل البخارم /قصة الغزكة:5
ةى  أىبىا عىلىٍيًهمٍ  فىأىم رى  الس اًحلً  ثي  كىىيمٍ  ا١بٍىر احً  ٍبنى  عيبػىٍيدى ةى  أىبيو فىأىمىرى  الز ادي  فىًِبى  الط رًيقً  بًبػىٍعضً  كين ا ًإذىا حىٌب   فىخىرىٍجنىا ًفيًهمٍ  كىأىنىا ًمائىةو  ثىبلى  عيبػىٍيدى

ٍرو  ًمٍزكىدىمٍ  فىكىافى  كيلُّوي  ذىًلكى  فىجيًمعى  ا١بٍىٍيشً  ذىًلكى  بًأىٍزكىادً  ٍرىةه  ًإال   ييًصيبػينىا يىكينٍ  فػىلىمٍ  فىًِبى  حىٌب   قىًليبلن  قىًليبلن  يػىٍوـو  كيل   يػيقىوِّتػينىا فىكىافى  ٛبى ٍرىةه  ٛبى  فػىقيٍلتي  ٛبى
ٍرىةه  تػيٍغًِب  كىمىا ٍدنىا لىقىدٍ  فػىقىاؿى  ٛبى ا كىجى ىى نىا ٍبي   قىاؿى  فىًنيىتٍ  ًحْبى  فػىٍقدى يػٍ  ٜبىىا٘بى  ا١بٍىٍيشي  ذىًلكى  ًمٍنوي  فىأىكىلى  ًربً الظ   ًمٍثلي  حيوته  فىًإذىا اٍلبىٍحرً  ًإٔبى  انٍػتػىهى

لىةن  عىٍشرىةى  ةى  أىبيو أىمىرى  ٍبي   لىيػٍ ًعوً  ًمنٍ  ًبًضلىعىٍْبً  عيبػىٍيدى ا فػىلىمٍ  ٙبىٍتػىهيمىا مىر تٍ  ٍبي   فػىريًحلىتٍ  ًبرىاًحلىةو  أىمىرى  ٍبي   فػىنيًصبىا أىٍضبلى  مسلم عىنٍ كركل ، 1تيًصبػٍهيمى
ا ُب  اٍلًعٍلمى  نىٍطليبي  كىأىيب  أىنىا خىرىٍجتي  قىاؿى  الص اًمتً  ٍبنً  عيبىادىةى  ٍبنً  اٍلوىلًيدً  ٍبنً  عيبىادىةى  نىا يػىٍهًلكيوا...ٍبي   أىفٍ  قػىٍبلى  اأٍلىٍنصىارً  ًمنٍ  ا٢بٍىيِّ  ىىذى  حىٌب   مىضىيػٍ
نىا اًبرى  أىتػىيػٍ نىا ييٍطًعمىكيمٍ  أىفٍ  الل وي  عىسىى فػىقىاؿى  ا١بٍيوعى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  ًإٔبى  الن اسي  مىٍسًجًدًه ...كىشىكىا ُب  الل وً  عىٍبدً  ٍبنى  جى  فىأىتػىيػٍ

ا عىلىى فىأىٍكرىيٍػنىا دىاب ةن  فىأىٍلقىى زىٍخرىةن  اٍلبىٍحري  فػىزىخىرى  اٍلبىٍحرً  ًسيفى  ٍلنىا كىاٍشتػىوىيٍػنىا فىاط بىٍخنىا الن ارى  ًشقِّهى ًبٍعنىا حىٌب   كىأىكى فه  أىنىا فىدىخىٍلتي  جىاًبره  قىاؿى  شى  كىفيبلى
فه  ٍذنىا خىرىٍجنىا حىٌب   أىحىده  يػىرىانىا مىا عىٍيًنهىا ًحجىاجً  ُب  ٟبىٍسىةن  عىد   حىٌب   كىفيبلى ًعوً  ًمنٍ  ًضلىعنا فىأىخى  الر ٍكبً  ُب  رىجيلو  بًأىٍعظىمً  دىعىٍونىا ٍبي   فػىقىو ٍسنىاهي  أىٍضبلى
رىٍأسىوي  ييطىٍأًطئي  مىا ٙبىٍتىوي  فىدىخىلى  الر ٍكبً  ُب  ًكٍفلو  كىأىٍعظىمً  الر ٍكبً  ُب  ٝبىىلو  مً كىأىٍعظى 

2. 

 ىػ8سنة /غزكة فتح مكةب

 لها كتاريخها كاالستعداد السرم سبب الغزكةا/

 قاؿ فغزاىم، كسلم عليو اهلل صلى النيب ذلك فبلغ, با٢بديبية كقع الذم العهد نقضوا قريشا أف ذلك سبب كاف: /سبب الغزكة8
 يدخل أف أحب كمن, فليدخل كعهده كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عقد ُب يدخل أف أحب من: الشرط ُب كاف إسحاؽ ابن
 صلى اهلل رسوؿ عهد ُب خزاعة كدخلت, قريش عهد ُب كنانة بن مناة عبد ابن بكر بنو فدخلت, فليدخل كعهدىم قريش عقد ُب
 على خزاعة بيت حٌب الديل بِب ُب بكر بِب من الديلي معاكية بن نوفل خرج ا٥بدنة كانت فلما: إسحاؽ ابن كسلم، قاؿ عليو اهلل
, القتاؿ يَبكوا كٓب ا٢بـر دخلوا أف إٔب فاقتتلوا خزاعة ٥بم كاستيقظت, منبو لو يقاؿ رجبل منهم فأصاب, الوتّب لو يقاؿ ٥بم ماء

 قدـ حٌب ا٣بزاعي سآب بن عمرك خرج ا٢برب انقضت فلما, خفية ُب ليبل معهم بعضهم كقاتل بالسبلح بكر بِب قريش كأمدت
     :فقاؿ ا٤بسجد ُب جالس كىو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على

 األتلدا كأبيو أبينا حلف... ٧بمدا ناشػد إ٘ب رب يا

 مددا يأتوا اهلل عباد كادع ... أيدا نصرا اهلل ىداؾ فانصر

 ا٤بؤكدا ميثاقكك كنقضوا...ا٤بوعدا أخلفوؾ قريشا إف

  كسجدا ركعا كقتلونا... ىجػدا بالوتّب بيوتنا ىم
                                                           

1
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2
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 عػددا كأقل أذؿ كىػم... أحػدا أدعو لست أف كزعموا

 مكة، فتح ىاج ما ذلك فكاف  سآب، بن عمرك يا نصرت: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو فقاؿ: إسحاؽ ابن قاؿ
 .1عمرك بن كسهل عثماف بن كشيبة أمية بن صفواف قريش من أعاهنم ٩بن أف كيذكركف

 كالذم ،أثنائو ُب سافر ٍب با٤بدينة كىو الفتح غزكة عاـ ُب رمضاف استهل كسلم عليو اهلل صلى أنو خبلؼ ال: /تاريخ غزكة الفتح7
 عليو اهلل صلى أنوك , ا٥بجرة من ٜباف سنة ,2منو خلت ليلة عشرة لتسع مكة كدخل رمضاف عاشر ُب خرج أنو السّب أىل عليو اتفق

 .3الغفارم رىم أبا ا٤بدينة على استعمل كسلم

 جهزيِب لعائشة كسلم عليو اهلل صلى النيب قاؿ ٍب  :شيبة أيب ابن عند سلمة أيب مرسلُب  جاء: /االستعداد السرم لفتح مكة4
, بيننا ا٥بدنة انقضت ما كاهلل: فقاؿ, لو فقالت ىذا؟ ما: فقاؿ شأهنا بعض فأنكر بكر أبو عليها فدخل, أحدا بذلك تعلمي كال

، 4خرب يأتيهم ال مكة أىل على فعمي فحبست بالطرؽ أمر ٍب غدر، من أكؿ أهنم لو فذكر, كسلم عليو اهلل صلى للنيب ذلك فذكر
 أقرب أحدٮبا معنيْب ٰبتمل لفظا يذكر أف كالتورية غّبىا أكىم أم بغّبىا كرل إال غزكة يريد كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يكن كٓب
 .5خدعة ا٢برب يقوؿ ككاف الزىرم عن داكد أبو كزاد ،البعيد يريد كىو القريب إرادة فيوىم اآلخر من

ٍعتي  يػىقيوؿي  رىاًفعو  أىيب  ٍبنى  الل وً  عيبػىٍيدى  ركل البخارم عن: اا/كتاب حاطب لقريش  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  بػىعىثىًِب  يػىقيوؿي  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  عىًليًّا ٠بًى
ادى  كىالزُّبػىيػٍرى  أىنىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  ا فىخيذيكا ًكتىابه  مىعىهىا ظىًعينىةن  هًبىا فىًإف   خىاخو  رىٍكضىةى  تىٍأتيوا حىٌب   اٍنطىًلقيوا فػىقىاؿى  كىاٍلًمٍقدى  تػىعىادىل فىاٍنطىلىٍقنىا قىاؿى  ًمنػٍهى
لينىا بًنىا يػٍ نىا حىٌب   خى  الثػِّيىابى  لىنػيٍلًقْبى   أىكٍ  اٍلًكتىابى  لىتيٍخرًًجن   فػىقيٍلنىا ًكتىابه  مىًعي مىا قىالىتٍ  اٍلًكتىابى  أىٍخرًًجي ٥بىىا قػيٍلنىا بًالظ ًعينىةً  ٫بىٍني  فىًإذىا الر ٍكضىةى  أىتػىيػٍ

ٍتوي  قىاؿى  نىا ًعقىاًصهىا ًمنٍ  فىأىٍخرىجى  اٍلميٍشرًًكْبى  ًمنٍ  ٗبىك ةى  نىاسو  ًإٔبى  بػىٍلتػىعىةى  أىيب  ٍبنً  حىاًطبً  ًمنٍ  ًفيوً  فىًإذىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  بًوً  فىأىتػىيػٍ
ا مىا حىاًطبي  يىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  أىٍمرً  بًبػىٍعضً  ٱبيٍربيىيمٍ   الى  الل وً  رىسيوؿى  يىا قىاؿى  ىىذى
ًليفنا كيٍنتي  يػىقيوؿي  قػيرىٍيشو  ُب  ميٍلصىقنا اٍمرىأن  كيٍنتي  ًإ٘بِّ  عىلىي   تػىٍعجىلٍ   قػىرىابىاته  ٥بىيمٍ  مىنٍ  اٍلميهىاًجرًينى  ًمنٍ  مىعىكى  مىنٍ  كىكىافى  أىنٍػفيًسهىا ًمنٍ  أىكينٍ  كىٓبىٍ  حى
ذى  أىفٍ  ًفيًهمٍ  الن سىبً  ًمنٍ  ذىًلكى  فىاتىًِب  ًإذٍ  فىأىٍحبىٍبتي  كىأىٍموىا٥بىيمٍ  أىٍىًليًهمٍ  ٰبىٍميوفى  ا ًعٍندىىيمٍ  أىٚبً  ادنا أىفٍػعىٍلوي  كىٓبىٍ  قػىرىابىًٍب  ٰبىٍميوفى  يىدن  رًضنا كىالى  ًديًِب  عىنٍ  اٍرتًدى
ـً  بػىٍعدى  بًاٍلكيٍفرً  ٍسبلى قىكيمٍ  قىدٍ  ًإن وي  أىمىا كىسىل مى  وً عىلىيٍ  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  اإٍلً ا عينيقى  أىٍضًربٍ  دىٍعًِب  الل وً  رىسيوؿى  يىا عيمىري  فػىقىاؿى  صىدى  ىىذى
ليوا فػىقىاؿى  بىٍدرنا شىًهدى  مىنٍ  عىلىى اط لىعى  الل وى  لىعىل   ييٍدرًيكى  كىمىا بىٍدرنا شىًهدى  قىدٍ  ًإن وي  فػىقىاؿى  اٍلمينىاًفقً   الل وي  فىأىنٍػزىؿى  لىكيمٍ  غىفىٍرتي  فػىقىدٍ  ًشٍئتيمٍ  مىا اٍعمى
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ا يىا السُّورىةى   ضىل   فػىقىدٍ  قػىٍوًلوً  ًإٔبى  ا٢بٍىقِّ  ًمنٍ  جىاءىكيمٍ  ٗبىا كىفىريكا كىقىدٍ  بًاٍلمىوىد ةً  إًلىٍيًهمٍ  تػيٍلقيوفى  أىٍكلًيىاءى  كىعىديك كيمٍ  عىديكِّم تػىت ًخذيكا الى  آمىنيوا ال ًذينى  أىيػُّهى
 .1الس ًبيلً  سىوىاءى 

 إٔب بلتعة أيب بن حاطب كتب مكة إٔب ا٤بسّب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أٝبع فلما: قاؿ عركة عن إسحاؽ ابن كعند
 عشرة ٥با جعل حاطبا أف الواقدم كذكر, كنود ا٠بها الواقدمقاؿ ك , سارة ا٠بها 2مزينة من امرأة أعطاه ٍب, بذلك ٱبربىم قريش
 بن ٞبيد بن اهلل لعبد حليفا حاطب كاف: السهيلي قاؿ ،العباس موالة كانت إهنا: كقيل, كاحدا دينارا: كقيل, ذلك على دنانّب
 بعد أما :الكتاب لفظ أف ا٤بغازم أىل بعض كذكر ،لقريش حليفا كاف: كقيل, عمرك بلتعة أيب كاسم, العزل عبد بن أسد بن زىّب

 لو كأ٪بز اهلل لنصره كحده جاءكم لو فواهلل, كالسيل يسّب, كالليل ٔبيش جاءكم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فإف قريش معشر يا
 اهلل رسوؿ أف) كعكرمة أمية بن كصفواف عمرك بن سهيل إٔب كتب حاطبا أف الواقدم كركل ،كالسبلـ ألنفسكم فانظركا ،كعده
 .3 (يد عندكم ٕب يكوف أف أحببت كقد, غّبكم يريد أراه كال, بالغزك الناس ُب أذف كسلم عليو اهلل صلى

 اهلل رسوؿ يغز ٓب: قاؿ عنهما اهلل رضي عمر ابن حديث من عائذ ابن ركاية ُب: خركج أبو سفياف إلى المدينة لتمديد الصلحااا/
, بكر حلف من يربءكا أف كبْب, خزاعة قتيل يودكا أف: ثبلث إحدل بْب ٱبّبىم ضمرة إليهم بعث حٌب قريشا كسلم عليو اهلل صلى

 فانصرؼ سواء، على إليو ننبذ كلكنا, نربأ كال نودم ال: عمرك بن قرظة فقاؿ, فخّبىم ضمرة فأتاىم سواء، على إليهم ينبذ أك
 إسحاؽ ابن عند عركة مغازم العهد، كُب ٘بديد ُب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يسأؿ سفياف أبا قريش فأرسلت بذلك، ضمرة
 عمر أتى ٍب إٕب، األمر ليس: قاؿ, ا٢بلف لنا جدد: بكر أليب فقاؿ ا٤بدينة إٔب سفياف أبو فانطلق, قريش فخافت عائذ: كابن

 أم-أضل رجل كاليـو رأيت ما: فقاؿ إٕب، األمر ليس: فقاؿ عليا فأتى إٕب، األمر ليس: لو فقالت فاطمة أتى ٍب عمر، لو فأغلظ
 مكة إٔب كرجع الناس، بْب أجرت قد:كقاؿ األخرل على يديو إحدل فضرب:قاؿ ا٢بلف، فجدد, الناس كبّب أنت-سفياف أيب من

 .4فنأمن بصلح كال, فنحذر ٕبرب جئتنا ما: لو فقالوا

 كنتائجهاأحداث غزكة الفتح اا/اا

ـى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  سىارى  لىم ا قىاؿى  أىبًيوً  عىنٍ  ًىشىاـو  عىنٍ ركل البخارم : في صحيح البخارم/أحداث غزكة الفتح 8  عىا
ٍيلي  ًحزىاـو  ٍبني  كىحىًكيمي  حىٍربو  ٍبني  سيٍفيىافى  أىبيو خىرىجى  قػيرىٍيشنا ذىًلكى  فػىبػىلىغى  اٍلفىٍتحً   عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  عىنٍ  ا٣بٍىبػىرى  يػىٍلتىًمسيوفى  كىٍرقىاءى  ٍبني  كىبيدى
أىنػ هىا بًًنّبىافو  ىيمٍ  فىًإذىا الظ ٍهرىافً  مىر   تػىٍواأى  حىٌب   يىًسّبيكفى  فىأىقٍػبػىليوا كىسىل مى  ًذهً  مىا سيٍفيىافى  أىبيو فػىقىاؿى  عىرىفىةى  ًنّبىافي  كى ٍيلي  فػىقىاؿى  عىرىفىةى  ًنّبىافي  لىكىأىنػ هىا ىى  بيدى

 فىأىٍدرىكيوىيمٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  حىرىسً  ًمنٍ  نىاسه  فػىرىآىيمٍ  ذىًلكى  ًمنٍ  أىقىلُّ  عىٍمرهك سيٍفيىافى  أىبيو فػىقىاؿى  عىٍمروك بىًِب  ًنّبىافي  كىٍرقىاءى  ٍبني 
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 ا٣بٍىٍيلً  حىٍطمً  ًعٍندى  سيٍفيىافى  أىبىا اٍحًبسٍ  لًٍلعىب اسً  قىاؿى  سىارى  فػىلىم ا سيٍفيىافى  أىبيو فىأىٍسلىمى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  هًبًمٍ  فىأىتػىٍوا فىأىخىذيكىيمٍ 
ًتيبىةن  ٛبىيرُّ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  مىعى  ٛبىيرُّ  اٍلقىبىاًئلي  فىجىعىلىتٍ  اٍلعىب اسي  فىحىبىسىوي  اٍلميٍسًلًمْبى  ًإٔبى  يػىٍنظيرى  حىٌب   ًتيبىةن  كى  فىمىر تٍ  سيٍفيىافى  أىيب  عىلىى كى

ًتيبىةه  ًذهً  مىنٍ  عىب اسي  يىا قىاؿى  كى ًذهً  قىاؿى  ىى نىةي  مىر تٍ  ٍبي   كىًلًغفىارى  ٕب  مىا قىاؿى  ًغفىاري  ىى يػٍ  ذىًلكى  ًمٍثلى  فػىقىاؿى  ىيذىٙبٍو  ٍبني  سىٍعدي  مىر تٍ  ٍبي   ذىًلكى  ًمٍثلى  قىاؿى  جيهى
ًتيبىةه  أىقٍػبػىلىتٍ  حىٌب   ذىًلكى  ًمٍثلى  فػىقىاؿى  سيلىٍيمي  كىمىر تٍ  ا يػىرى  ٓبىٍ  كى ًذهً  مىنٍ  قىاؿى  ًمثٍػلىهى ءً  قىاؿى  ىى  فػىقىاؿى  الر ايىةي  مىعىوي  عيبىادىةى  ٍبني  سىٍعدي  عىلىٍيًهمٍ  اأٍلىٍنصىاري  ىىؤيالى
ةً  يػىٍوـي  اٍليػىٍوـى  سيٍفيىافى  أىبىا يىا عيبىادىةى  ٍبني  سىٍعدي  ٍعبىةي  تيٍستىحىلُّ  اٍليػىٍوـى  اٍلمىٍلحىمى ا عىب اسي  يىا سيٍفيىافى  أىبيو فػىقىاؿى  اٍلكى ب ذى مىارً  يػىٍوـي  حى اءىتٍ  ٍبي   الذِّ ًتيبىةه  جى  كى
تىاًئبً  أىقىلُّ  كىًىيى  ـً  ٍبنً  الزُّبػىٍّبً  مىعى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  كىرىايىةي  كىأىٍصحىابيوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  ًفيًهمٍ  اٍلكى  مىر   افػىلىم   اٍلعىو ا

ا قىاؿى  قىاؿى  مىا قىاؿى  عيبىادىةى  ٍبني  سىٍعدي  قىاؿى  مىا تػىٍعلىمٍ  أىٓبىٍ  قىاؿى  سيٍفيىافى  بًأىيب  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  ا كىذى  سىٍعده  كىذىبى  فػىقىاؿى  كىكىذى
ا كىلىًكنٍ  ٍعبىةى  ًفيوً  الل وي  يػيعىظِّمي  يػىٍوـه  ىىذى ٍعبىةي  ًفيوً  تيٍكسىى كىيػىٍوـه  اٍلكى  قىاؿى  بًا٢بٍىجيوفً  رىايػىتيوي  تػيرٍكىزى  أىفٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  كىأىمىرى  قىاؿى  اٍلكى
اًلدى  يػىٍومىًئذو  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  كىأىمىرى  اءو  ًمنٍ  مىك ةى  أىٍعلىى ًمنٍ  يىٍدخيلى  أىفٍ  اٍلوىلًيدً  ٍبنى  خى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  كىدىخىلى  كىدى
ا ًمنٍ  ٍيلً  ًمنٍ  فػىقيًتلى  كيدى اًلدً  خى فً  يػىٍومىًئذو  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  اٍلوىلًيدً  ٍبنً  خى  .1اٍلًفٍهرًمُّ  جاًبرو  ٍبني  كىكيٍرزي  اأٍلىٍشعىرً  ٍبني  حيبػىٍيشي  رىجيبلى

 صلى اهلل رسوؿ كبعث, قبة ىناؾ لو كضربت, أعبلىا من كسلم عليو اهلل صلى كالنيب مكة أسفل من كاف دخوؿ خالدك 
 كال با٢بجوف رايتو يغرز أف كأمره, مكة أعلى من كداء من يدخل أف كأمره كخيلهم ا٤بهاجرين على العواـ بن الزبّب كسلم عليو اهلل

 أدٗب عند رايتو يغرز كأف مكة أسفل من يدخل أف كأمره كغّبىم كسليم قضاعة قبائل ُب الوليد بن خالد كبعث, يأتيو حٌب يربح
 إال يقاتلوا كال أيديهم يكفوا أف كأمرىم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مقدمة ُب األنصار كتيبة ُب عبادة بن سعد كبعث, البيوت

 .2قاتلهم من

 /نتائج الغزكة7

 منقذ بن سعد بن خالد كا٠بو األشعر ابن  حبيش: رجبلف يومئذ عنو اهلل رضي الوليد بن خالد خيل من قتل: خسائر المسلمين*/
 بٌ األحي  بن لسٍ حً  بن جابر بن زرٍ ككي  ،مهاجرا كسلم عليو اهلل صلى النيب هبا مر الٍب معبد أـ أخو كىو, ا٣بزاعي أخـز بن ربيعة بن
 أسلم ٍب, األكٔب بدر غزكة ُب كسلم عليو اهلل صلى النيب سرح على أغار الذم كىو, ا٤بشركْب رؤساء من ككاف, الفهرم حبيب بن

 خالد عسكر عن فشذا طريقا سلكا الرجلْب ىذين أف إسحاؽ ابن كذكر ،العرنيْب طلب ُب كسلم عليو اهلل صلى النيب كبعثو, قدٲبا
 كانوا أمية بن كصفواف عمرك بن سهيل منهم, قريش من ناسا لقوا خالد أصحاب أف إسحاؽ ابن كذكر ،يومئذ ا٤بشركوف فقتلهما
, ا١بهِب ا٤بيبلء بن مسلمة خالد خيل من فقتل, القتاؿ من شيئا فناكشوىم, ا٤بسلمْب ليقاتلوا مكة أسفل مكاف با٣بندمة ٘بمعوا
 .3كاهنزموا عشر ثبلثة أك رجبل عشر اثنا ا٤بشركْب من كقتل
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 ا٢بارث كبنو بكر بنو هبا ٘بمع كقد مكة أسفل من دخل حٌب الوليد بن خالد كاندفع:عقبة بن موسى عند: */خسائر المشركين
 ٫بو بكر بِب من كقتل فاهنزموا, فقاتلهم  خالدا فقاتلوا, قريش هبم استنصرت الذين األحابيش كمن ىذيل من كناس مناة عبد بن

 طائفة كارتفعت, الدكر ُب دخلوا حٌب ا٤بسجد باب إٔب ا٢بزكرة إٔب القتل هبم انتهى حٌب, أربعة أك ثبلثة ىذيل كمن رجبل عشرين
 البارقة إٔب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كنظر: قاؿ, آمن فهو يده ككف بابو أغلق من: سفياف أبو كصاح, ا١بباؿ على منهم
 صلى اهلل رسوؿ كقاؿ ،يقاتل أف من بد لو يكن فلم بالقتاؿ كبدئ قوتل خالدا أف نظن: فقالوا القتاؿ؟ عن هنيت كقد ىذا ما: فقاؿ

, السبلح فينا ككضعوا بالقتاؿ بدأكنا ىم: فقاؿ القتاؿ؟ عن هنيتك كقد قاتلت ٓب: الوليد بن ٣بالد اطمأف أف بعد كسلم عليو اهلل
 كمن, رجبل كعشركف أربعة الكفار من أصيب من عدة أف سعد ابن كذكر ،خّب اهلل قضاء: فقاؿ ،استطعت ما يدم كففت كقد

 اهلل رسوؿ كاف كقد: قاؿ عباس ابن حديث من الطربا٘ب كركل ،رجبل عشر ثبلثة منهم قتل من ٦بموع كقيل, أربعة خاصة ىذيل
 بن اهلل كعبد, خطل بن العزل عبد: كىم ،٠باىم نفر دـ أىدر أنو غّب, قاتلهم من إال يقتلوا ال أف أمراءه أمر كسلم عليو اهلل صلى
 كانتا كقينتاف, األسود بن كىبار صبابة بن كمقيس, مصغر كقاؼ بنوف نقيد بن كا٢بويرث, جهل أيب بن كعكرمة, سرح أيب بن سعد
 ابن فأما ،حاطب كتاب معها كجد الٍب كىي ا٤بطلب بِب موالة كسارة, كسلم عليو اهلل صلى النيب هبجو تغنياف كانتا خطل البن
 ففر عكرمة كأما ،إسبلمو كقبل دمو فحقن كسلم عليو اهلل صلى النيب إٔب الفتح يـو عثماف فيو شفع ٍب ارتد ٍب أسلم فكاف سرح أيب
 فكاف ا٢بويرث كأما ،كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من بأماف معها فرجع ىشاـ بن ا٢بارث بنت حكيم أـ امرأتو فتبعتو اليمن إٔب

 من رجل على عدا ٍب أسلم فكاف صبابة بن مقيس كأما ،الفتح يـو علي فقتلو ٗبكة كسلم عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ األذل شديد
 اهلل عبد بن ٭بيلة فقتلو, ارتد ٍب األنصارم قتل ٍب الدية فأخذ مقيس فجاء, خطأ ىشاما أخاه قتل األنصارم ككاف, فقتلو األنصار

 بعّبىا فنخس ىاجرت ٤با كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بنت لزينب كعرض للمسلمْب األذل شديد فكاف ىبار كأما ،الفتح يـو
 باإلسبلـ أعلن دمو كسلم عليو اهلل صلى النيب أىدر أف بعد الفتح يـو كاف فلما, ماتت حٌب هبا ا٤برض ذلك يزؿ كٓب, فأسقطت

 كعاشت فأسلمت سارة كأما ،األخرل كقتلت فأسلمت إلحداٮبا فاستؤمن, كقرينة فرتِب فا٠بهما القينتاف كأما ،عنو فعفا منو فقبل
 ابن غّب كذكر ،علي قتلو ا٣بزاعي طبلطل بن ا٢بارث دمو أىدر فيمن معشر أبو كذكر ،قتلت بل: ا٢بميدم كقاؿ ،عمر خبلفة إٔب

 كأسلم ذلك بعد جاء كقد, زىّب بن كعب دمو أىدر ٩بن أيضا ا٢باكم كذكر ،قتلت قرينة كأف أسلمت الٍب ىي فرتِب أف إسحاؽ
 فيما قتلت سعد كأـ ،قتلت أيضا خطل ابن موالة كأرنب ،أسلمت كقد سفياف أيب امرأة عتبة بنت كىند، حرب بن ككحشي ،كمدح

 أك ا٠بهما ُب اختلف القينتاف ٮبا سعد كأـ أرنب تكوف أف كٰبتمل ،نسوة كست رجاؿ ٜبانية العدة فكملت إسحاؽ ابن ذكر
 .1كاللقب الكنية باعتبار
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 اٍلبػىٍيتً  كىحىٍوؿى  اٍلفىٍتحً  يػىٍوـى  مىك ةى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  دىخىلى  قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  الل وً  عىٍبدً  ركل البخارم عىنٍ : */تحطيم األصناـ
ثي  ًستُّوفى  ييًعيدي  كىمىا اٍلبىاًطلي  يػيٍبًدئي  كىمىا ا٢بٍىقُّ  جىاءى  اٍلبىاًطلي  كىزىىىقى  ا٢بٍىقُّ  جىاءى  كىيػىقيوؿي  يىًدهً  ُب  بًعيودو  يىٍطعينػيهىا فىجىعىلى  نيصيبو  ًمائىةً  كىثىبلى

1. 

 قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النيب أف :الزىرمعن  كالطربا٘ب الرزاؽ عبد ركل: عن الطلقاء -صلى اهلل عليو كسلم-*/عفو النبي
 مثل منو ليتحدر إنو حٌب, ينتظره كسلم عليو اهلل صلى اهلل كرسوؿ عليو فأبطأ, الكعبة ٗبفتاح ائتِب: الفتح يـو طلحة لعثماف بن

 سعيد بنت سبلفة كا٠بها عثماف أـ كىي ا٤بفتاح عندىا الٍب ا٤برأة كجعلت, رجل إليو فسعى ٰببسو؟ ما: كيقوؿ العرؽ من ا١بماف
 عند فجلس خرج ٍب, البيت دخل ٍب, ففتح بو فجاء ،ا٤بفتاح أعطت حٌب هبا يزؿ فلم, أبدا يعطيكموه ال منكم أخذه إف: تقوؿ

 دعا ٍب ،مقالتو كسلم عليو اهلل صلى النيب فكره ،منا نصيبا بأعظم قـو ما, كا٢بجابة كالسقاية النبوة أعطينا إنا: علي فقاؿ السقاية
 إٔب الكعبة مفتاح دفع كسلم عليو اهلل صلى النيب أف سابط بن الرٞبن عبد عن عائذ ابن كركل ،إليو ا٤بفتاح فدفع طلحة بن عثماف
 عن إسحاؽ ابنركل ك  ،ظآب إال منكم ينزعها كال, إليكم دفعها اهلل كلكن إليكم أدفعها ٓب إ٘ب, ٨بلدة خالدة خذىا: فقاؿ عثماف
 طوافو قضى فلما, بو فطاؼ البيت جاء حٌب خرج الناس كاطمأف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نزؿ ٤با: قالت شيبة بنت صفية

 يا قاؿ ٍب: إسحاؽ ابن قاؿ ،فخطب الكعبة باب على كقف ٍب, فدخلها لو ففتح الكعبة مفتاح منو فأخذ طلحة بن عثماف دعا
 .2الطلقاء فأنتم اذىبوا: قاؿ ،كرٙب أخ كابن كرٙب أخ, خّبا: قالوا فيكم؟ فاعل إ٘ب تركف ما, قريش معشر

 قد كثقيفا ىوازف أف أتاه حٌب ،ذلك على يزد كٓب شهر نصف ٗبكةالفتح  عاـ فأقاـ بمكة بعد الفتح: -ص–*/مدة بقاء النبي 
 .، فخرج إٔب حنْب3سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قتاؿ يريدكف حنينا نزلوا

 قوؿ كىو عنوة فتحت مكة إف قاؿفمنهم من  كقد اختلف ُب ىذا الفتح ىل ىو صلحا أك عنوة،: */فتح مكة بين الصلح كالعنوة
 كألف, تقسم ٓب كألهنا, أىلها إٔب الدكر كإلضافة, التأمْب ىذا كقع ٤با صلحا فتحت أهنا أٞبد عن كركاية الشافعي كعن, األكثر
 بن خالد من ككقوعو بالقتاؿ األمر من التصريح من كقع ما األكلْب كحجة ،منها الدكر أىل إخراج ١باز كإال دكرىا ٲبلكوا ٓب الغا٭بْب
 ال بأهنا القسمة ترؾ عن كأجابوا ،ذلك ُب بو التأسي عن كهنيو, هنار من ساعة أحلت بأهنا كسلم عليو اهلل صلى كبتصرٰبو, الوليد
, عليها متفقا ليست ا٤بغنومة األرض قسمة ألف, كغنائمهم دكرىم ٥بم كيَبؾ أىلها على كٲبن عنوة البلد تفتح فقد العنوة عدـ تستلـز

 أكثر كجود مع كعثماف عمر زمن ُب كذلك تقسم فلم عنوة الببلد أكثر فتحت كقد, بعدىم فمن الصحابة عن ثابت ا٣ببلؼ بل
 كقد, ا٣بلق كمتعبد النسك دار أهنا كىي, الببلد بقية دكف بو اختصاصها يدعي أف ٲبكن بأمر ذلك عن مكة زادت كقد, الصحابة

 كسلم عليو اهلل صلى النيب بأف ا٤بشهورة باألحاديث الشافعي احتج النوكم قوؿ كأما ،كالباد فيو العاكف سواء حرما تعأب اهلل جعلها
 من):كسلم عليو اهلل صلى قولو من لو كقع ما مراده كاف إف إليو أشار الذم ألف, نظر ففيو مكة دخوؿ قبل الظهراف ٗبر صا٢بهم
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 إليو أشّب من التـز إذا إال صلحا يسمى ال ذلك فإف إسحاؽ ابن عند كما (،ا٤بسجد دخل من ككذا آمن فهو سفياف أيب دار دخل
 كاف كإف ،للحرب استعدكا ألهنم ذلك يلتزموا ٓب قريشا أف ُب ظاىر الصحيحة األحاديث ُب كرد كالذم, القتاؿ عن الكف بذلك
 منو أمانا ىذا فكاف, التأمْب بعمـو تصريح ذلك كُب ،األكؿ االحتماؿ إال عُب أظنو كال ينقل ٓب فهذا بو عقد كقوع بالصلح مراده
 الذين كأما ،كالصلح كاألماف, عنوة فتحها يكن كٓب مأمونة مكة كانت: الشافعي قاؿ ٍب فمن, مكة أىل من يقاتل ٓب من لكل

 ا١بمع كٲبكن ،عنوة فتحت أهنا ذلك يستلـز فبل الكعبة بأستار تعلقوا كلو يقتلوا أف كأمر األماف من استثنوا الذين أك للقتاؿ تعرضوا
 التأمْب يكوف بأف ٥بم كسلم عليو اهلل صلى تأمينو ُب الباب حديث كبْب بالقتاؿ كسلم عليو اهلل صلى أمره ُب ىريرة أيب حديث بْب

 يقبلوا ٓب الذين أكباشهم أف يستلـز ٓب ا٤بذكور بالتأمْب كرضوا دكرىم إٔب تفرقوا فلما, بالقتاؿ اجملاىرة قريش ترؾ كىو بشرط علق
 باألتباع ال باألصوؿ العربة ألف, عنوة فتحت البلد تكوف أف كىزمهم قتلهم حٌب فقاتلهم معو كمن الوليد بن خالد كقاتلوا ذلك

 قوؿ يؤيد ٩با كىو, أحد القتاؿ باشر ٩بن أىلها من سيب كال غنيمة قسم فيها ٯبر ٓب أنو ذلك مع خبلؼ كال, باألقل ال كباألكثر
 الوليد بن خالد قصة من كقع ٤با عنوة فتح بعضها أف إٔب - ا٤باكردم منهم - طائفة كجنحت ،عنوة فتحها يكن ٓب قاؿ من

 .1بأماف دخلت من معاملة أىلها كمعاملة عنوة كاف فتحها صورة أف كا٢بق, ا٤بذكورة

بىةى  أىيب  ركل البخارم عىنٍ : */إقباؿ قبائل العرب على اإلسالـ بعد الفتح ـي  اٍلعىرىبي  قىاؿى كىكىانىتٍ  ًقبلى ًمًهمٍ  تػىلىو   فػىيػىقيوليوفى  اٍلفىٍتحى  بًًإٍسبلى
ًمًهمٍ  قػىٍوـو  كيلُّ  بىادىرى  اٍلفىٍتحً  أىٍىلً  كىقٍػعىةي  كىانىتٍ  فػىلىم ا صىاًدؽه  نىيبي  فػىهيوى  عىلىٍيًهمٍ  ظىهىرى  ًإفٍ  فىًإن وي  كىقػىٍومىوي  اتٍػريكيوهي  ًمًهمٍ  قػىٍوًمي أىيب  كىبىدىرى  بًًإٍسبلى  بًًإٍسبلى
ـى  فػىلىم ا ةى  صىلُّوا فػىقىاؿى  حىقًّا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  ًعٍندً  ًمنٍ  كىالل وً  ًجٍئتيكيمٍ  قىاؿى  قىًد ا صىبلى ا ًحْبً  ُب  كىذى ةى  كىصىلُّوا كىذى ا صىبلى  ًحْبً  ُب  كىذى
ا ةي  حىضىرىتٍ  فىًإذىا كىذى ا ًمِبِّ  قػيٍرآننا أىٍكثػىرى  أىحىده  يىكينٍ  فػىلىمٍ  فػىنىظىريكا قػيٍرآننا أىٍكثػىريكيمٍ  كىٍليػىؤيم كيمٍ  أىحىديكيمٍ  فػىٍليػيؤىذِّفٍ  الص بلى  الرٍُّكبىافً  ًمنٍ  أىتػىلىق ى كيٍنتي  ًلمى

 أىالى  ا٢بٍىيِّ  ًمنٍ  اٍمرىأىةه  فػىقىالىتٍ  عىِبِّ  تػىقىل صىتٍ  سىجىٍدتي  ًإذىا كيٍنتي  بػيٍردىةه  عىلىي   كىكىانىتٍ  ًسًنْبى  سىٍبعً  أىكٍ  ًست   اٍبني  كىأىنىا أىٍيًديًهمٍ  بػىٍْبى  فػىقىد ميو٘ب 
ا قىًميصنا ٕب  فػىقىطىعيوا فىاٍشتػىزىٍكا قىارًًئكيمٍ  اٍستى  عىن ا تػيغىطُّوا  .2اٍلقىًميصً  ًبذىًلكى  فػىرىًحي ًبشىٍيءو  فىرًٍحتي  فىمى

 دعوه يقولوف ككانوا اإلسبلـ ُب العرب قبائل من كثّب لدخوؿ سببا كاف مكة فتح أف اهلل حكمة اقتضت القيم بن قاؿ
 ككاف ٢بربو كتأىبوا لو فجمعوا ضبللو على بعضهم استمر عليو اهلل فتح فلما أمره كفونا غلبوه كأف دينو ُب دخلنا غلبهم فإف كقومو

 اهلل قدر ٤با ٍب قتالو عن قومو بانكفاؼ كال القبائل من دينو ُب دخل من بكثرة ال رسولو نصر اهلل أف يظهر أف ذلك ُب ا٢بكمة من
 .3إياىم غلبتو من عليو

 

 تشريعات كفرائض ىذه المرحلةأحداث ك /د

                                                           
1
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 ا/أحداث ىذه المرحلة

اصطناع سياسة خارجية ترمي إٔب نشر الدعوة  -ص-ُب السنة السابعة بعد ا٥بجرة قرر الرسوؿ/إرساؿ الكتب إلى الملوؾ:8
 ا٥بدنة بعد كاف الرسل كبعثاإلسبلمية خارج نطاؽ دكلتو ُب ا٤بدينة، فأرسل مبعوثْب عنو إٔب ا٤بلوؾ كاألمراء يدعوىم إٔب اإلسبلـ، 

 حديث من الواقدم عند كىو ،ا٥بدنة زمن ُب سبع سنة ُب كاف كسرل إٔب حذافة بن اهلل عبد بعث بأف سعد بن جـزك  ،1سبع سنة
 كسليط ،كسرل إٔب حذافة بن اهلل عبد فبعثفأرسل ُب يـو كاحد ستة مبعوثْب  ،2ا٢بديبيو من منصرفو بلفظ اهلل عبد بنت الشفاء

 ابِب كعباد جيفر إٔب العاص بن كعمرك ،هبجر ساكم بن ا٤بنذر إٔب ا٢بضرمي بن كالعبلء ،باليمامة علي بن ىوذة إٔب عمرك بن
 كفاة قبل ٝبيعا فرجعوا ،النجاشي إٔب أمية بن كعمرك ،الغسا٘ب مشر أيب بن إٔب كىب بن كشجاع ،قيصر إٔب كدحية ،بعماف ا١بلندل

 كجريرا كبلؿ عبد بن ا٢بارث بن أمية أيب ا٤بهاجربن بعث أنو السّب أصحاب كزاد ،العاص بن عمرك غّب كسلم عليو اهلل صلى النيب
 بعث الذم النجاشي أف مسلم عند أنس حديث كُب ،ا٤بقوقس إٔب بلتعة أيب بن كحاطب مسيلمة إٔب كالسائب ،الكبلع ذم إٔب
 إٔب البحرين عظيم فدفعو البحرين عظيم إٔب دفعوفالسهمي  حذافة بن اهلل عبد، أما 3أسلم الذم النجاشي غّب ىؤالء مع إليو

 سعد أنو بن ذكر، 5مزقو الكتاب قرأ فلما كسرل فأما، 4ىرمز بن أبركيز ىو ككسرل ساكم بن ا٤بنذر ىو البحرين كعظيم كسرل
 ٩بزؽ كل ٲبزقوا أف ،كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عليو فدعا ،فمزقو فأخذه ،كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كتاب عليو فقرأ قاؿ
 إٔب ككتب ،ملكو مزؽ اللهم قاؿ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ذلك بلغ فلما حذافة بن اهلل عبد حديث كُب ،كيتقطعوا يتفرقوا أم

 فقاؿ ،كسلم عليو اهلل صلى النيب إٔب باذاف فكتب با٢بجاز الذم الرجل ىذا إٔب رجلْب عندؾ من ابعث اليمن على عاملو باذاف
 سلط اهلل كإف ،سبع سنة األكٔب ٝبادل من مضْب لعشر الثبلثاء ليلة ذلك ككاف قاؿ ،الليلة ىذه ُب ربو قتل ريب أف صاحبكما أبلغا
 اهلل رسوؿ فقاؿ رفعو ٍب طواه الكتاب قرأ فلما قيصر كأما، 6الفرس من معو كمن ىو أسلم باذاف بلغ فلما ،فقتلو شّبكيو ابنو عليو

الذم أرسلو إٔب أمّب غساف  شجاع بن كىب األسدم، أما 7بقية ٥بم فستكوف ىؤالء كأما فيمزقوف ىؤالء أما سلم ك عليو اهلل صلى
خرج ابن سعد من طريق الواقدم عن شيوخو قالوا بعث رسوؿ اهلل }صلى اهلل عليو كسلم{ فقد أ ا٢بارث بن أيب مشر الغسا٘ب،

فانتهيت إليو كىو بغوطة دمشق فأتيت شجاع بن كىب األسدم إٔب ا٢بارث بن أيب مشر الغسا٘ب ككتب معو كتابا قاؿ شجاع 
حاجبو فقلت إ٘ب رسوؿ رسوؿ اهلل }صلى اهلل عليو كسلم{ فقاؿ ال تصل إليو حٌب ٱبرج يـو كذا ككذا كجعل حاجبو ككاف رجبل 
ركميا ا٠بو مرم يسألِب عن رسوؿ اهلل }صلى اهلل عليو كسلم{ فكنت أحدثو عن صفتو كما يدعو إليو فّبؽ حٌب يغلبو البكاء 

                                                           
1
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2
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3
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4
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كيقوؿ إ٘ب قرأت اإل٪بيل فأجد صفة ىذا النيب بعينو فأنا أؤمن بو كأصدؽ كأخاؼ من ا٢بارث أف يقتلِب كخرج ا٢بارث فجلس 
ككضع التاج على رأسو فدفعت إليو الكتاب فقرأه ٍب رمى بو كقاؿ من ينتزع مِب ملكي أنا سائر إليو كلو كاف باليمن جئتو علي 

تنعل ٍب قاؿ أخرب صاحبك ما ترل ككتب إٔب قيصر ٱبربه فكتب إليو قيصر أف ال تسر  ر با٣بيلبالناس فلم يزؿ يعرض حٌب قاـ كأم
إليو كالو عنو فلما جاءه كتاب قيصر دعا٘ب فقاؿ مٌب ٚبرج قلت غدا فأمر ٕب ٗبائة مثقاؿ ذىب كقاؿ اقرأ على رسوؿ اهلل }صلى اهلل 

 .1باد ملكو فمات ا٢بارث عاـ الفتح(ؿ )عليو كسلم{ فأخربتو فقاعليو كسلم{ مِب السبلـ فقدمت على رسوؿ اهلل }صلى اهلل 

 كىأىًخي أىنىا قىًدٍمتي  قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  ميوسىى أىيب  عىنٍ  ركل البخارم: 2عقب فتح خيبر سنة سبع قدـك األشعريين كأىل اليمن/7
ثٍػنىا اٍليىمىنً  ًمنٍ  ثٍػرىةً  ًمنٍ  اٍلبػىٍيتً  أىٍىلً  ًمنٍ  ًإال   كىأيم وي  مىٍسعيودو  اٍبنى  نػيرىل مىا ًحيننا فىمىكى لىوي  كىليزيكًمًهمٍ  ديخيو٥بًًمٍ  كى

3. 

 إنو كقيل طالب أيب بن جعفر قدـ ٤با خيرب فتح عند كسلم عليو اهلل صلى النيب على موسى أيب قدـك كافقاؿ ابن حجر:
 ا٤بدينة طالبا خرج أنو كالصحيح جعفر صحبة الثانية قدـ ٍب األكٔب ا٥بجرة ا٢ببشة إٔب ىاجر ٩بن كاف ٍب ا٥بجرة قبل ٗبكة عليو قدـ
 أىل بعض هبم ا٤براد األشعريْب بعد اليمن كأىل قولوك  ،4صحبتو قدموا ٍب ٔبعفر ىناؾ فاجتمعوا ا٢ببشة إٔب الريح فألقتهم سفينة ُب

 اهلل صلى اهلل رسوؿ على كافدا قدـ أنو ا٢بمّبم عمّب بن إياس طريق من شاىْب البن الصحابة كتاب ُب ،ٞبّب كفد كىم اليمن
 ُب اجتماعهما ا٤براد كليس طائفتْب على مشتملة الَبٝبة أف كحاصلو ،الدين ُب لنتفقو آتيناؾ فقالوا ،ٞبّب من نفر ُب كسلم عليو

 كالجل ،الوفود سنة كىي تسع سنة ُب ٞبّب كفد كقدـك خيرب فتح عند سبع سنة ُب موسى أيب مع كاف األشعريْب قدـك فإف الوفادة
 عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  عىنٍ  ميوسىى أىبيو كىقىاؿى  ، قاؿ:اٍليىمىنً  كىأىٍىلً  اأٍلىٍشعىرًيِّْبى  قيديكـً  بىابُب  ، ركل البخارم:5ٛبيم بِب مع اجتمعوا ىذا

ي  أىٍفًئدىةن  أىرىؽُّ  ىيمٍ  اٍليىمىنً  أىٍىلي  أىتىاكيمٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  عىنٍ  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  ىيرىيٍػرىةى  أىيب  عىنٍ  ، كركل6ًمنػٍهيمٍ  كىأىنىا ًمِبِّ  ىيمٍ  كىسىل مى   كىأىٍلْبى
ٲبىافي  قػيليوبنا ةي  ٲبىىافو  اإٍلً ءي  كىاٍلفىٍخري  ٲبىىانًيىةه  كىا٢بًٍٍكمى ًبلً  أىٍصحىابً  ُب  كىا٣ٍبييىبلى  .7اٍلغىنىمً  أىٍىلً  ُب  قىاري كىاٍلوى  كىالس ًكينىةي  اإٍلً

 كىو مرتْب مصر إمرة ككٕب ا٢بديبية عاـ أسلم ا٤بشهور ا٤بشهورالصحايب الصحايب السهمي كائل بن :العاص بن / إسالـ عمرك4
 .8ا٣بمسْب بعد كقيل كأربعْب نيف سنة ٗبصر مات، فتحها الذم

                                                           
 [21-19/ 2] ،ـ1985/ىػ1415 -بّبكت  -علمية دار الكتب ال، ا٣بصائص الكربل:أبو الفضل جبلؿ الدين عبد الرٞبن أيب بكر السيوطي -1

2
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3
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4
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5
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6
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7
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 بن مرة ابن يػىقىظىة بن ٨بزـك بن عمر بن اهلل عبد بن ا٤بغّبة بن الوليد بن خالد سليماف ىو أبو /إسالـ خالد بن الوليد سنة ثماف:3
 غزكة قبل كيقاؿ كا٢بديبية الفتح بْب أسلم الصحابة فرساف من ككاف كعب، بن مرة ُب ٝبيعا بكر أيب كمع النيب مع ٯبتمع كعب

 على كمات الكبار الببلد فتوح ٍب يديو، على الردة أىل قتل كاف ٍب ٪بابتو فيها ظهرت مشاىد اهلل رسوؿ مع كشهد ،بشهرين مؤتة
 .1كعشرين إحدل سنة أصح كاألكؿ با٤بدينة كقيل ٕبمص فراشو

 ]عمرة القضاء[تشريعات ىذه المرحلةا/ا 

 /تعريف عمرة القضاء كتاريخها 8

 الذم الكتاب من كا٤بشركْب ا٤بسلمْب بْب ا٤بقاضاة من كقع ما ا٤براد: فقيل, القضاء عمرة تسميتها سبب ُب اختلف: /تعريفها*
 فبلنا قاضى: اللغة أىل قاؿ ،القضية عمرة ٥با يقاؿ كلذلك, الصلح عليو كقع الذم الفصل بالقضاء فا٤براد, با٢بديبية بينهم كتب

 كا٢برمات:)تعأب اهلل قاؿ قصاصا تسميتها الثا٘ب كيرجح ،عياض قالو ألمرين بذلك تسميتها فيحتمل, عاكضو كقاضاه, عاىده
 فيها قاضي ألنو القضاء عمرة ٠بيت :كقاؿ ،فيها نزلت اآلية ىذه ألف أكٔب القصاص عمرة تسميتها: السهيلي قاؿ ،(قصاص

 كقاؿ ،أربعا كسلم عليو اهلل صلى النيب عمر عدكا ك٥بذا, تامة عمرة كانت ألهنا, عنها صد الٍب العمرة عن قضاء ألهنا ال, قريشا
 على مبِب ا٣ببلؼ كىذا, كملت ألهنا ال األجر لثبوت العمر ُب ا٢بديبية عمرة كعدت, األكٔب العمرة عن قضاء كانت بل: آخركف

 ذك ىل ٤با كسلم عليو اهلل صلى أنو األخبار تواترت ا٢باكم: ، قاؿ2البيت عن فصد اعتمر من على القضاء كجوب ُب االختبلؼ
 آخركف معو كخرج, استشهد من إال فخرجوا, ا٢بديبية شهد أحد منهم يتخلف ال كأف عمرُتم قضاء يعتمركا أف أصحابو أمر القعدة

, القضاء: أربعة أ٠بائها من فتحصل الصلح، عمرة أيضا كتسمى قاؿ, كالصبياف النساء سول ألفْب عدُتم فكانت معتمرين
 .3كالصلح, كالقصاص, كالقضية

 ا٤بشركوف فيو صد الذم الشهر مثل القعدة ذم ُب كسلم عليو اهلل صلى النيب خرج: إسحاؽ ابن قاؿ: /تاريخ عمرة القضاء7
 كسليماف عركة عن األسود كأبو,  شهاب ابن عن عقبة بن موسى ذكر ككذلك, عنها صدكه الٍب عمرتو مكاف القضاء عمر معتمرا
 ابن عن تارٱبو ُب سفياف بن يعقوب كركل ،القعدة ذم ُب القضاء عمرة إٔب خرج كسلم عليو اهلل صلى أنو مغازيهم ُب ٝبيعا التيمي

 با٤بدينة كأقاـ سراياه بث خيرب من رجع ٤با) التيمي سليماف مغازم كُب (،سبع سنة القعدة ذم ُب القضية عمرة كانت):قاؿ عمر

                                                           
1
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 من إال العمرة تلك ُب صد كاف من معو خرج: إسحاؽ ابن كقاؿ (،العمرة إٔب ٘بهزكا أف الناس ُب فنادل القعدة ذك استهل حٌب
  .1استشهد أك مات

 كمدتها عدد كعدة المسلمين في عمرة القضاء/7

 مستعدا خرج كسلم عليو اهلل صلى أنو شهاب ابن عن ا٤بغازم ُب عقبة بن ذكر موسى: عدد كعدة المسلمين في عمرة القضاء*/
 مكة يدخل ال كأف شرطو على باؽ أنو فأخربه مكرز فلقيو, ففزعوا ذلك فبلغهم غدر قريش من يقع أف خشية كا٤بقاتلة بالسبلح
 طائفة مع السبلح كسلم عليو اهلل صلى النيب كأخر, بذلك فوثق احتياطا ا٥بيئة تلك ُب خرج كإ٭با, أغمادىا ُب السيوؼ إال بسبلح

 يعتمركا أف أصحابو أمر القعدة ذك ىل ٤با كسلم عليو اهلل صلى أنو األخبار تواترت ا٢باكم: قاؿ, رجع حٌب ا٢بـر خارج أصحابو من
 ألفْب عدُتم فكانت معتمرين آخركف معو كخرج, استشهد من إال فخرجوا, ا٢بديبية شهد أحد منهم يتخلف ال كأف عمرُتم قضاء
 .2كالصبياف النساء سول

ا قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  اٍلبػىرىاءً  ركل البخارم عىنٍ : العمرةأثناء الصلح  لبنود -صلى اهلل عليو كسلم-/احتراـ النبي*  الن يبُّ  اٍعتىمىرى  لىم 
ةً  ًذم ُب  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى ثىةى  هًبىا ييًقيمى  أىفٍ  عىلىى قىاضىاىيمٍ  حىٌب   مىك ةى  يىٍدخيلي  يىدىعيوهي  أىفٍ  مىك ةى  أىٍىلي  فىأىىبى  اٍلقىٍعدى  فىأىخىذى  ... أىي اـو  ثىبلى
ا فىكىتىبى  يىٍكتيبي  ٰبيًٍسني  كىلىٍيسى  اٍلًكتىابى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  حى  مىك ةى  ييٍدًخلي  الى  الل وً  عىٍبدً  ٍبني  ٧بيىم دي  عىلىٍيوً  قىاضىى مىا ىىذى  السِّبلى

ا ًمنٍ  ٱبىٍريجى  الى  كىأىفٍ  اٍلًقرىابً  ُب  الس ٍيفى  ًإال   ٍنىعى  الى  كىأىفٍ  يػىٍتبػىعىوي  أىفٍ  أىرىادى  ًإفٍ  بًأىحىدو  أىٍىًلهى ابًوً  ًمنٍ  ٲبى ا أىٍصحى ا فػىلىم ا هًبىا ييًقيمى  أىفٍ  أىرىادى  ًإفٍ  أىحىدن  دىخىلىهى
 يىا تػينىاًدم ٞبىٍزىةى  ةي ابٍػنى  فػىتىًبعىٍتوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فىخىرىجى  اأٍلىجىلي  مىضىى فػىقىدٍ  عىن ا اٍخريجٍ  ًلصىاًحًبكى  قيلٍ  فػىقىاليوا عىًليًّا أىتػىٍوا اأٍلىجىلي  كىمىضىى

ةى  كىقىاؿى  بًيىًدىىا فىأىخىذى  عىًليي  فػىتػىنىاكى٥بىىا عىمِّ  يىا عىمِّ  ا لًفىاًطمى ـ عىلىيػٍهى ٍعفىره  كىزىٍيده  عىًليي  ًفيهىا فىاٍختىصىمى  ٞبىىلىتػٍهىا عىمِّكً  ابٍػنىةى  ديكنىكً  الس بلى  فػىقىضىى... كىجى
 .3اأٍليِـّ  ٗبىٍنزًلىةً  ا٣بٍىالىةي  كىقىاؿى  ٣ًبىالىًتهىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  هًبىا

 

 

 ىػ[88-8خصائص كمميزات المرحلة المدنية الرابعة]

 الغزكات كالسرايا في ىذه المرحلةأكال:

 فتح مكةسرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بعد  أ/

                                                           
1
 572ص ،7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج - 

2
 572ص ،7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم بشرح صحيح البخارم، ج - 

 4251، رقم:عمرة القضاء، باب:صبلة:كتاب: الالبخارمصحيح - 3
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 .يلملم ناحية من مكة بأسفل ككانوا ،كنانة بن مناة عبد بن عامر بنبِب جىًذٲٍبة /مكاف السرية:8

 .1ا٤بغازم أىل ٝبيع عند حنْب إٔب ا٣بركج قبل شواؿ ُب مكة فتح عقب كاف البعث ىذا/تاريخ السرية:7

 كاألنصار ا٤بهاجرين من كٟبسْب ثبلٜبائة ُب الوليد بن خالد إليهم كسلم عليو اهلل صلى النيب بعث سعد بنا قاؿ /عدد الجيش:4
  .2مقاتبل ال اإلسبلـ إٔب داعيا

 بىًِب  ًإٔبى  اٍلوىلًيدً  ٍبنى  خىاًلدى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  بػىعىثى  قىاؿى  أىبًيوً  عىنٍ  سىآبًو  عىنٍ  ركل البخارم: /أحداث الغزكة في البخارم:3
ـً  ًإٔبى  فىدىعىاىيمٍ  جىًذٲبىةى  ٍسبلى عىلى  صىبىٍأنىا صىبىٍأنىا يػىقيوليوفى  فىجىعىليوا أىٍسلىٍمنىا يػىقيوليوا أىفٍ  ٰبيًٍسنيوا فػىلىمٍ  اإٍلً هيمٍ  يػىٍقتيلي  خىاًلده  فىجى  كيلِّ  ًإٔبى  كىدىفىعى  كىيىٍأًسري  ًمنػٍ
اًلده  أىمىرى  يػىٍوـه  كىافى  ًإذىا حىٌب   أىًسّبىهي  ًمن ا رىجيلو   أىٍصحىايب  ًمنٍ  رىجيله  يػىٍقتيلي  كىالى  أىًسًّبم أىقٍػتيلي  الى  كىالل وً  فػىقيٍلتي  أىًسّبىهي  ًمن ا رىجيلو  كيلُّ  يػىٍقتيلى  أىفٍ  خى
ٍرنىاهي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  عىلىى قىًدٍمنىا حىٌب   أىًسّبىهي  هي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فػىرىفىعى  فىذىكى  صىنىعى  ٩ب ا ًإلىٍيكى  أىبٍػرىأي  ًإ٘بِّ  الل هيم   فػىقىاؿى  يىدى
مىر تػىٍْبً  خىاًلده 

3. 

 جذٲبة بِب إٔب مكة افتتح حْب الوليد بن خالد كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعث :الباقر جعفر أيب قاؿ إسحاؽ بن قاؿ
 قريشا أفك  ،حقيقة اإلسبلـ أرادكا أهنم على يدؿ ،صبأنا صبأنا يقولوف فجعلوا أسلمنا يقولوا أف ٰبسنوا فلم ،مقاتبل يبعثو كٓب داعيا
 كقدـ أثاؿ بن ٜبامة أسلم ٤با ٍب كمن ،الذـ مقاـ ُب يطلقوهنا كصاركا اللفظة ىذه اشتهرت حٌب صبأ أسلم من لكل يقولوف كانوا
 خالد كأما ،ىؤالء استعملها أسلمت موضع ُب بينهم اللفظة ىذه اشتهرت فلما ،أسلمت بل ال قاؿ صبأت لو قالوا معتمرا مكة

 كقاؿ ،باإلسبلـ يصرحوا حٌب بذلك خالد يكتف كٓب دين إٔب دين من خرجنا أم صبأنا قو٥بم ألف ظاىرىا على اللفظة ىذه فحمل
 ينقادكا كٓب األنفة سبيل على منهم كقع ذلك أف عنهم فهم ألنو اإلسبلـ لفظ عن العدكؿ عليهم نقم خالد يكوف أف ٰبتمل ا٣بطايب

 فكتف فاستأسركا يستأسركا فأ أمرىم أنو سعد بنا كبلـ ُبك  ،كيأسر منهم يقتل خالد فجعل ،قو٥بم متأكال فقتلهم الدين إٔب
 كانوا الذين صحابوأ من أسّبه هممن رجل كل إٔب كدفع، احملاربة بعد بأيديهم أعطوا بأهنم فيجمع أصحابو ُب كفرقهم بعضا بعضهم

 عرضهم ٍب فكتفوا هبم فأمر السبلح فوضعوا أسلموا قد الناس ففإ السبلح ضعوا خالد ٥بم فقاؿ الباقر ركاية كُب ،السرية ُب معو
 ،أسّبه منا رجل كل يقتل أفك  ،عنقو فليضرب أسّب معو كاف من خالد نادل السحر كاف فلما سعد أيب كعند ،السيف على

 كأما أيديهم ُب كاف من فقتلوا سليم بنو فأما سعد بنا كعند ،أسّبه أصحايب من رجل يقتل كال أسّبم أقتل ال كاهلل فقلت
 .4أسراىم فأرسلوا كاألنصار ا٤بهاجركف

 ىػ8سنة  غزكة حنين بعد الفتحب/
                                                           

 653، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم، ج- 1

 653، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم، ج- 2

3
 3994كتاب ا٤بغازم، باب:بعث النيب صلى اهلل عليو كسلم خالد بن الوليد إٔب بِب جىذٲبة، رقم:  - 

 654-653، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم، ج- 4
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 ا/لمحة موجزة عن الغزكة:

 عبيد أبو قاؿ ،عرفات جهة من ميبل عشر بضعة مكة كبْب بينو الطائف من قريب اجملاز ذم جنب إٔب كاد ٍْب نػى حي  مكاف الغزكة:/8
 ىوازف إٔب ينسبوف بطوف عدة فيها العرب من كبّبة قبيلو ىيك  ىوازف، كقصد فيها 1مهبلئيل بن قابثة بن حنْب باسم ٠بي البكرم

 .2مضر بن إلياس بن عيبلف بن قيس بن ةفى صى خى  بن عكرمة بن منصور بن

 كٝبع رمضاف من بقيتا لليلتْب كقيل شواؿ من خلت لست حنْب إٔب كسلم عليو اهلل صلى النيب خرج ا٤بغازل أىل قاؿ تاريخها:/7
 .3عاشره ُب إليها كصولو ككاف شواؿ سادس كسار رمضاف أكاخر ُب با٣بركج بدأ بأنو بعضهم

 ٧باربة كقصدكا الثقفيوف ذلك على ككافقو ىوازف من القبائل ٝبع النضرم عوؼ بن مالك أف ذلك ُب السبب كاف سببها:/4
 أما الوليد إٔب كتب أنو عركة عن مكة كتاب ُب شبة بن عمر قاؿ ،إليهم فخرج كسلم عليو اهلل صلى النيب ذلك فبلغ ،ا٤بسلمْب

 ىوازف أف أتاه حٌب ،ذلك على يزد كٓب شهر نصف ٗبكة عامئذ فأقاـ كقتها لو فذكر الفتح قصة عن تسألِب إٕب كتبت فإنك بعد
 اهلل صلى النيب مع ساركا أهنم ا٢بنظلية بن سهلعن  داكد كأليب ،كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قتاؿ يريدكف حنينا نزلوا قد كثقيفا

 طلعت حٌب أيديكم بْب من انطلقت إ٘ب فقاؿسلمى األ حدرد أيب بن اهلل عبد ىو رجل فجاء السّب فأطنبوا ،حنْب إٔب كسلم عليو
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فتبسم ،حنْب إٔب اجتمعوا قد كشائهم كنعمهم بظعنهم أبيهم بكرة عن هبوازف أنا فإذا ككذا كذا جبل

 .4تعأب اهلل شاء فإ غدا ا٤بسلمْب غنيمة تلك كقاؿ كسلم

 عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  كىمىعى  ىىوىازًفي  اٍلتػىقىى حينػىٍْبو  يػىٍوـي  كىافى  لىم ا قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  أىنىسو  عىنٍ  البخارمركل : حنين ـعدد الجيش يو /3
ؼو  عىشىرىةي  كىسىل مى  فىأىٍدبػىريكا كىالطُّلىقىاءي  آالى

 .6ذلك من كأكثر العدد ُب ضعفهم كانواف العدك ، أما ا٤بشركْب من5

 كمراحلها: أحداث الغزكةاا/

 ىىوىازًفي  أىقٍػبػىلىتٍ  حينػىٍْبو  يػىٍوـى  كىافى  لىم ا قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  مىاًلكو  ٍبنً  أىنىسً  عىنٍ  البخارمركل  صحيح البخارم:الغزكة في  /أحداث8
ؼو  عىشىرىةي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  كىمىعى  كىذىرىارًيًِّهمٍ  بًنػىعىًمًهمٍ  كىغىيػٍريىيمٍ  كىغىطىفىافي  هي  بىًقيى  حىٌب   عىٍنوي  فىأىٍدبػىريكا الطُّلىقىاءً  كىًمنٍ  آالى  فػىنىادىل كىٍحدى

اءىٍينً  يػىٍومىًئذو  ا ًلطٍ ٱبىٍ  ٓبىٍ  نًدى نػىهيمى ًيًنوً  عىنٍ  اٍلتػىفىتى  بػىيػٍ  يىسىارًهً  عىنٍ  اٍلتػىفىتى  ٍبي   مىعىكى  ٫بىٍني  أىٍبًشرٍ  الل وً  رىسيوؿى  يىا لىبػ ٍيكى  قىاليوا اأٍلىٍنصىارً  مىٍعشىرى  يىا فػىقىاؿى  ٲبى
 فىانٍػهىزىـى  كىرىسيوليوي  الل وً  عىٍبدي  أىنىا فػىقىاؿى  فػىنػىزىؿى  بػىٍيضىاءى  بػىٍغلىةو  عىلىى كىىيوى  مىعىكى  ٫بىٍني  أىٍبًشرٍ  الل وً  رىسيوؿى  يىا لىبػ ٍيكى  قىاليوا اأٍلىٍنصىارً  مىٍعشىرى  يىا فػىقىاؿى 

                                                           
1
 [7/621ج] البارم فتحابن حجر العسقبل٘ب: - 

 [7/623ج]البارم، حجر العسقبل٘ب:فتح ابن - 2

3
 [7/621ج] البارم فتحابن حجر العسقبل٘ب: - 

4
 [7/621ج] البارم فتحابن حجر العسقبل٘ب: - 

5
 3988كتاب : ا٤بغازم، باب:غزكة الطائف ُب شواؿ سنة ٜباف، رقم:  - 

6
 [7/623ج] البارم فتحابن حجر العسقبل٘ب: - 
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ًثّبىةن  غىنىاًئمى  يػىٍومىًئذو  فىأىصىابى  اٍلميٍشرًكيوفى  ٍيئنا اأٍلىٍنصىارى  يػيٍعطً  كىٓبىٍ  كىالطُّلىقىاءً  اٍلميهىاًجرًينى  ُب  فػىقىسىمى  كى انىتٍ  ًإذىا اأٍلىٍنصىاري  فػىقىالىتٍ  شى ةه  كى  شىًديدى
ةى  كىيػيٍعطىى نيٍدعىى فػىنىٍحني  تيوا عىٍنكيمٍ  بػىلىغىًِب  حىًديثه  مىا اأٍلىٍنصىارً  مىٍعشىرى  يىا فػىقىاؿى  قػيب ةو  ُب  فىجىمىعىهيمٍ  ذىًلكى  فػىبػىلىغىوي  غىيػٍرينىا اٍلغىًنيمى  يىا فػىقىاؿى  فىسىكى
نٍػيىا الن اسي  يىٍذىىبى  أىفٍ  تػىٍرضىٍوفى  أىالى  اأٍلىٍنصىارً  مىٍعشىرى   عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فػىقىاؿى  بػىلىى قىاليوا بػيييوًتكيمٍ  ًإٔبى  ٙبىيوزيكنىوي  الل وً  ًبرىسيوؿً  كىتىٍذىىبيوفى  بًالدُّ
ىخىٍذتي  ًشٍعبنا اأٍلىٍنصىاري  كىسىلىكىتٍ  كىاًدينا الن اسي  سىلىكى  لىوٍ  كىسىل مى    .1اأٍلىٍنصىارً  ًشٍعبى  ألى

 كانت شعبة قاؿ ،ذلك من كأكثر العدد ُب ضعفهم كانوا العدك أف ا٤بؤلفة غّب من اهنـز ٤بن كالعذرىزيمة الطلقاء يـو حنين:/7
بخارم كلل ،بالسهاـ فاستقبلونا الغنائم على الناس فأقبل ،اهنزموا ا١بهاد ُب بخارمكلل انكشفوا عليهم ٞبلنا ٤با كإنا قاؿ ،رماة ىوازف

 ٥بم يسقط يكادكف ما نضر كبِب ىوازف ٝبع فاستقبلهم سبلح عليهم ليس راحسٌ  كإخفاؤىم أصحابو شباف خرج قاؿ ا١بهاد ُب
 حنْب إٔب هبم سبق عوؼ بن مالك أف كىو آخر أمرا انكشافهم سبب إسحاؽ بن كذكر ،ٱبطئوف يكادكف ما رشقا فرشقوىم سهم

 ُب فثارت ،الصبح عماية ُب الوادم هبم أ٫بط حٌب كأصحابو كسلم عليو اهلل صلى النيب كأقبل الوادم مضايق ُب كُتيؤا فأعدكا
 رأيت ،صفوؼ بأحسن ا٤بشركوف فجاء قاؿ مسلم عند أنس حديث كُب، منهزمْب الناس كانكفأ عليهم فشدت ا٣بيل كجوىهم

 فجعلت الوليد بن خالد خيلنا ميمنة كعلى كثّب بشر ك٫بن قاؿ ،النعم ٍب الغنم ٍب ذلك كراء من النساء ٍب ا٤بقاتلة ٍب ا٣بيل صف
 ، كأنزؿ اهلل تعأب قولو ُب ىذه الغزكة:2الناس من تعلم كمن األعراب كفرت خيلنا انكشفت أف نلبث فلم ظهورنا خلف تلوذ خيلنا

ًثّبىةو  مىوىاًطنى  ُب  الل وي  نىصىرىكيمي  لىقىدٍ } بىٍتكيمٍ  ًإذٍ  حينػىٍْبو  كىيػىٍوـى  كى ثٍػرىتيكيمٍ  أىٍعجى ٍيئنا عىٍنكيمٍ  تػيٍغنً  فػىلىمٍ  كى  كىل ٍيتيمٍ  ٍبي   رىحيبىتٍ  ٗبىا اأٍلىٍرضي  عىلىٍيكيمي  كىضىاقىتٍ  شى
 اٍلكىاًفرًينى  جىزىاءي  كىذىًلكى  كىفىريكا ال ًذينى  كىعىذ بى  تػىرىٍكىىا ٓبىٍ  جينيودنا كىأىنٍػزىؿى  اٍلميٍؤًمًنْبى  كىعىلىى رىسيولًوً  عىلىى سىًكينىتىوي  الل وي  أىنٍػزىؿى  ٍبي  ( 25) ميٍدًبرًينى 

(26})3. 

 ،كسلم عليو اهلل صلى النيب عم بنا كىو ىاشم بن ا٤بطلب عبد بن ا٢بارث بن سفياف أبوكبقي معو  :معو يـو حنينف بثو االث/4
 إسبلمو كحسن فأسلم مكة فتح إٔب سائر كىو الطريق ُب فلقيو كسلم عليو اهلل صلى النيب إٔب خرج ألنو مكة فتح قبل إسبلمو ككاف
 كالعباس علي :ىاشم بِب من ثبلثة نفر أربعة البغلة إمساؾ ُب وونٱبدمالذين كانوا  واكانك  ،ثبت فيمن فكاف حنْب غزكة إٔب كخرج

 كمن األنصار من كالبقية ا٤بهاجرين من كثبلثوف، األيسر ا١بانب من مسعود بناك  ،بالعناف آخذ ا٢بارث بن سفياف كأبو ،يديو بْب
 مع كما ٤بولْب الناس كإف حنْب يـو رأيتنا لقد قاؿ حسن بإسناد عمر بن حديث من الَبمذم كركل، حارثة كأـ سليم أـ النساء
 عبد حديث من كا٢باكم أٞبد كركل ،حنْب يـو ثبت من عدد من ذكر ما أكثر كىذا ،رجل مائة كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 رجبل ٜبانوف معو كثبت الناس عنو فؤب حنْب يـو كسلم عليو اهلل صلى النيب مع كنت قاؿ أبيو عن مسعود بن اهلل عبد بن الرٞبن

 أنو حديثو ُب إسحاؽ بن ذكره ما، ك السكينة عليهم اهلل أنزؿ الذين كىم الدبر نو٥بم كٓب أقدامنا على فكنا كاألنصار ا٤بهاجرين من
 كمن أٲبن أـ بن أٲبن أمو من كأخوه زيد بن كأسامة ربيعة كأخوه ا٢بارث بن سفياف كأبو كعلي الفضل كابنو العباس معو ثبت
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، فقط عشرة كانوا ثبتوا الذين أف ا٤بطلب عبد بن العباس شعر ُب ككقع ،عشرة مسعود بناك  تسعة فهؤالء كعمر بكر أبو ا٤بهاجرين
 يـو ثبت أنو كغّبه بكار بن الزبّب ذكر ك٩بن ،ينهـز ٓب فيمن فعد الرجوع ُب عجل يكوف ذلك على زاد كمن ،الثبت ىو ىذا كلعل
 كنوفل ا٤بطلب عبد بن الزبّب بن اهلل كعبد ٥بب أيب ابنا كمعتب كعتبة العباس بن كقثم ا٢بارث بن سفياف أيب بن جعفر أيضا حنْب

 النيب استدبر اهنزموا قد الناس رأل ٤با أنو عنو ثبت فقد ا٢بجيب عثماف بن كشيبة طالب أيب بن كعقيل ا٤بطلب عبد بن ا٢بارث بن
 حديث من مسلم ركاية ُب، ك اهنزموا حٌب فقاتلهم الكفار قاتل لو كقاؿ صدره ُب فضربو عليو فأقبل ليقتلو كسلم عليو اهلل صلى

 ا٤بسلموف كٕب كفيو ،نفارقو فلم ا٢بارث بن سفياف كأبو أنا فلزمتو حنْب يـو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع شهدت العباس
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بلجاـ آخذ كأنا العباس قاؿ الكفار قبل بغلتو يركض كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فطفق مدبرين
 اهلل صلى النيب ركضها فلما بزمامها أكال آخذا كاف سفياف أبا بأف ا١بمع كٲبكن بركابو آخذ سفياف كأبو ،تسرع ال أف إرادة أكفها

 ألنو لو إجبلال للعباس اللجاـ كترؾ بالركاب سفياف أبو كأخذ يكفها البغلة بلجاـ فأخذ العباس خشي ا٤بشركْب جهة إٔب كسلم عليو
 .1عمو كاف

 ا٢بارث بن سفياف أبو عمو بناك  البيضاء بغلتو على كىو فأقبلوا زىّب ركاية ُب يـو حنين: -لى اهلل عليو كسلمص–دعاء النبي /3
 أف إٔب إشارة فيوك  ،ا٤بطلب عبد بنا أنا كذب ال النيب أنا ، كقاؿنصرؾ أنزؿ اللهم قاؿ أم، كاستنصر فنزؿ بو يقود ا٤بطلب عبد بن

 الذم بأف متيقن كأنا ،واهنزمأ حٌب أقوؿ فيما بكاذب فلست يكذب ال كالنيب النيب أنا قاؿ فكأنو الكذب معها يستحيل النبوة صفة
 كسلم عليو اهلل صلى النيب غشوا ٤با األكوع بن سلمة حديث من مسلمركل ك  ،الفرار على ٯبوز فبل حق النصر من بو اهلل كعد٘ب

 ترابا عينيو مؤل اال إنسانا منهم اهلل خلق فما الوجوه شاىت فقاؿ كجوىهم بو استقبل ٍب تراب من قبضة قبض ٍب البغلة عن نزؿ
 ا٤بشركْب كجوه ُب بو فرمى الَباب كسلم عليو اهلل صلى النيب ناكؿ عليا أف عباس بن حديث من كللبزار، منهزمْب فولوا القبضة بتلك

 بيده فأخذ البغلة عن نزؿ ٍب فرماىم فناكلو ناكلِب لصاحبو قاؿ أكال كسلم عليو اهلل صلى أنو األحاديث ىذه بْب كٯبمع ،حنْب يـو
 .2الَباب األخرل كُب ا٤برتْب إحدل ُب ا٢بصي أف فيحتمل أيضا فرماىم

 جهة إٔب بغلتو يركض صار حينئذ كسلم عليو اهلل صلى النيب فأ العباس حديث من مسلمركل  :حنين ىزيمة الكفار يـو/5
 لكأف فواهلل قاؿ الشجرة أصحاب أين صوٌب بأعلى فناديت قاؿ صيتا العباس ككاف الشجرة أصحاب ناد عباسال فقاؿ ،الكفار

 كىو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فنظر كالكفار فاقتتلوا قاؿ لبيك يا فقالوا أكالدىا على البقر عطفة صوٌب ٠بعوا حْب عطفتهم
 .3الكعبة كرب اهنزموا قاؿ ٍب الكفار كجوه هبن فرمى حصيات أخذ ٍب الوطيس ٞبى حْب ىذا فقاؿ قتا٥بم إٔب كا٤بتطاكؿ بغلتو على
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 ُب النهاية على داللة ،ا١بذامي نفاثة بن فركة لو أىداىا الٍب البيضاء البغلة كسلم عليو اهلل صلى ركوبو ُب العلماء قاؿ
 النيب يعُب ٰباذيو الذم منا الشجاع كأف ،بو نتقي البأس أٞبر إذا كاهلل كنا الرباء قاؿ إسحاؽ أيب عن مسلم كزاد ،كالثبات الشجاعة

 كذـ ا١بواب ٕبسن السؤاؿ حسن إٔب كاالرشاد ا٣بطاب ُب األدب حسن الفوائد من ا٢بديث كُب، 1كسلم عليو اهلل صلى
 ُب الرخصة كمثلو ا٢برب خارج ىو ما على ٧بموؿ ذلك عن كالنهي ا١باىلية ُب ماتوا كلو اآلباء إٔب االنتساب جواز كفيو ،اإلعجاب

 لوعد للنصر متيقنا كسلم عليو اهلل صلى النيب كاف يقاؿ كال ،اهلل سبيل ُب ا٥ببلؾ إٔب التعرض كجواز ،غّبىا دكف ا٢برب ُب ا٣بيبلء
 عليو اهلل صلى النيب مثل اليقْب ُب ىو كليس بغلتو بلجاـ آخذا معو ثبت قد ا٢بارث بن سفياف أبا آلف حق كىو بذلك لو تعأب اهلل

 كطن قد ا١بيش رأس كاف كإذا ،كالتؤب للفرار االستعداد مظنة الفحولة ركوب ألف الثبات مزيد إٔب إشارة البغلة ركوب كفيو ،كسلم
 ُب مبالغة ا٢برب ُب نفسو الرئيس شهرة كفيو ،الثبات على التباعو دعىأ ذلك كاف ذلك بأسباب كأخذ الفرار عدـ على نفسو

  .2بالعدك ا٤بباالة كعدـ الشجاعة

 ااا/نتائج غزكة حنين

 حينػىٍْبو  يػىٍوـى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى رىسيولًوً  عىلىى الل وي  أىفىاءى  لىم ا قىاؿى  عىاًصمو  ٍبنً  زىٍيدً  ٍبنً  الل وً  عىٍبدً  عىنٍ  البخارمركل : م غنائم حنينيقست/8
ٍيئنا اأٍلىٍنصىارى  يػيٍعطً  كىٓبىٍ  قػيليوبػيهيمٍ  اٍلميؤىل فىةً  ُب  الن اسً  ُب  قىسىمى   مىٍعشىرى  يىا فػىقىاؿى  فىخىطىبػىهيمٍ  الن اسى  أىصىابى  مىا ييًصبػٍهيمٍ  ٓبىٍ  ًإذٍ  كىجىديكا فىكىأىنػ هيمٍ  شى

الن  أىًجٍدكيمٍ  أىٓبىٍ  اأٍلىٍنصىارً  اكيمٍ  ضيبل  ٍيئنا قىاؿى  كيل مىا يب  الل وي  فىأىٍغنىاكيمٍ  كىعىالىةن  يب  الل وي  فىأىل فىكيمٍ  ميتػىفىرًِّقْبى  كىكيٍنتيمٍ  يب  الل وي  فػىهىدى  كىرىسيوليوي  الل وي  قىاليوا شى
ٍنػىعيكيمٍ  مىا قىاؿى  أىمىنُّ  يبيوا أىفٍ  ٲبى ٍيئنا قىاؿى  كيل مىا قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  ٘بًي  ًجٍئتػىنىا قػيٍلتيمٍ  ًشٍئتيمٍ  لىوٍ  قىاؿى  أىمىنُّ  كىرىسيوليوي  الل وي  قىاليوا شى
ا ا كىذى اًلكيمٍ  ًإٔبى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى بًالن يبِّ  كىتىٍذىىبيوفى  كىاٍلبىًعّبً  بًالش اةً  الن اسي  يىٍذىىبى  أىفٍ  أىتػىٍرضىٍوفى  كىكىذى  ًمنٍ  اٍمرىأن  لىكيٍنتي  ا٥بًٍٍجرىةي  لىٍوالى  رًحى

تػىٍلقىٍوفى  ًإن كيمٍ  ًدثىاره  كىالن اسي  ًشعىاره  اأٍلىٍنصىاري  كىًشٍعبػىهىا اأٍلىٍنصىارً  كىاًدمى  لىسىلىٍكتي  كىًشٍعبنا كىاًدينا الن اسي  سىلىكى  كىلىوٍ  اأٍلىٍنصىارً   فىاٍصربيكا أيثٍػرىةن  بػىٍعًدم سى
  .3ا٢بٍىٍوضً  عىلىى تػىٍلقىٍو٘ب  حىٌب  

 قسم منها رجع فلما ،الطائف إٔب بالعساكر ىو كتوجو با١بعرانة حنْب غنائم ٘بمع أف أمر كاف كسلم عليو اهلل صلى فإنو 
 علي ىوازف سيب من أعطى كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف إسحاؽ البن ا٤بغازم كُباؿ ابن حجر:، ق4با١بعرانة حينئذ الغنائم

 قبلبة عمر كأعطى ،خناس بنت زينب ٥با يقاؿ جارية عثماف كأعطى ،عمّب بن حباف بنت ريطة ٥با يقاؿ جارية طالب أيب بن
 ٍب بالبيت أطوؼ حٌب منها ٕب ليصلحوا ٝبح بِب ُب أخوإب إٔب جاريٍب بعثت قاؿ عمر بن عن إسحاؽ بن قاؿ ،البنو فوىبها
 فقلت كأبناءنا نساءنا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ علينا رد قالوا شأنكم ما قلت يشتدكف الناس فإذا ا٤بسجد من فخرجت أتيتهم
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 كأف ا١بوارم من معو كآخرين عوؼ بن الرٞبن لعبد أعطى أنو الواقدم كذكر ،فأخذكىا فانطلقوا ٝبح بِب ُب فهي صاحبتكم دكنكم
 .1لو ككلدت عنده قامتفأ اختارتو كقاص أيب بن سعد جارية

 يسلم ٓب من فيهم كاف كقيل ،ضعيفا إسبلما الفتح يـو أسلموا قريش من ناس أما األمواؿ فقد خص هبا ا٤بؤلفة قلوهبم كىم 
 قريش من مكة فتح يـو عليو ا٤بن كسلم عليو اهلل صلى النيب من حصل من عيٝبكىم  الطلقاءم هب كا٤براد ،أمية بن كصفواف بعد

 ٔباىلية عهد حديث قريشا أف قاؿ حيث خارمالب ُب أنس عن ذلك ُب السبب ذكر كقد ،نفسا أربعْب على زيادة مىك  ،كأتباعهم
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف خديج بن رافععن  الدالئل ُب كالبيهقي كمسلم أٞبد أخرج، ك 2كأتألفهم جربىمأ أف أردت كإ٘ب كمصيبة

 ،مائة أمية بن صفواف كأعطى مائة حرب بن سفياف أبا فأعطى اإلبل من مائة مائة حنْب سىب من قلوهبم ا٤بؤلفة أعطى كسلم
 كأعطى ،ائةثبلٜب بن علقمة كأعطى ،مائة حابس بن األقرع كأعطى ،مائة عوؼ بن مالك كأعطى ،مائة حصن بن ينةعي كأعطى
  :يقوؿ فأنشأ ا٤بائة دكف اسمرد بن العباس

 كاألقرع عيينة بْب... العبيد كهنب هنيب أ٘بعل

 اجملمع ُب مرداس يفوقاف...حابس كال حصن كاف كما

 يرفع ال اليـو تضع كمن...منهما امرئ دكف كنت كما

 .3ا٤بائة لو فأكمل قاؿ

، ٍبنً  زىٍيدً  ٍبنً  اهللً  عىٍبدً  حديثمن  البخارمركل  معاتبو األنصار يـو حنين:/7  عليو اهلل صلى رىسيوًلوً  عىلىى اهللي  أىفىاءى  لىم ا: قىاؿى  عىاًصمو
ٍيئنا؛ األىٍنصىارى  يػيٍعطً  كىٓبىٍ  قػىليوبػيهيمٍ  اٍلميؤىل فىةً  ُب  الن اسً  ُب  قىسىمى  حينػىٍْبو  يػىٍوـى  كسلم هيمٍ  ٓبىٍ  ًإذٍ  كىجىديكا، فىكىأىنػ هيمٍ  شى ، أىصىابى  مىا ييًصبػٍ  الن اسى

اكيمي  الن ضيبل   أىًجٍدكيمٍ  أىٓبىٍ  األىٍنصىارً  مىٍعشىرى  يىا: فػىقىاؿى  فىخىطىبػىهيمٍ   كل مىا يب  اهلل فىأىٍغنىاكيمي  كىعىالىةن  يب، اهللي  فىأىل فىكيمي  ميتػىفىرًِّقْبى  كىكيٍنتيمٍ  يب، اهللي  فػىهىدى
ٍيئنا، قىاؿى  ٍنػىعيكيمٍ  مىا: قىاؿى  أىمىنُّ؛ كىرىسيوليوي  اهللي : قىاليوا شى يبيوا أىفٍ  ٲبى ، كسلم عليو اهلل صلى اهللً  رىسيوؿى  ٘بًي ٍيئنا، قىاؿى  كيل مىا قىاؿى  كىرىسيوليوي  اهللي : قىاليوا شى
ا ًجٍئتػىنىا: قػيٍلتيمٍ  ًشئتيمٍ  لىوٍ : قىاؿى  أىمىنُّ  ا، كىذى  ًإٔبى  كسلم عليو اهلل صلى بًالن يبِّ  كىتىٍذىىبيوفى  كىاٍلبىًعّبً  بًالش اةً  الن اسي  يىٍذىىبى  أىفٍ  أىتػىٍرضىٍوفى  كىكىذى

 كىالن اسي  ًشعىاره  األىٍنصىاري  كىًشٍعبػىهىا، األىٍنصىارً  كىاًدمى  لىسىلىٍكتي  كىًشٍعبنا كىاًدينا الن اسي  سىلىكى  كىلىوٍ  األىٍنصىاًر، ًمنى  اٍمرءنا لىكيٍنتي  ا٥بًٍٍجرىةي  لىٍوالى  رًحىاًلكيمٍ 
، تػىٍلقىٍوفى  ًإن كيمٍ  ًدثىاره  .4ضً ا٢بٍىوٍ  عىلىى تػىٍلقىٍو٘ب  حىٌب   فىاٍصربيكا أىثػىرىةن  بػىٍعًدم سى
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 فقاؿ قاـ اجتمعوا فلما ،غّبىم معهم يدع فلم أدـ من قبة ُب فجمعهم األنصار إٔب فأرسل الزىرم ركاية ُبقاؿ ابن حجر: 
 ثابت طريق من كألٞبد ،فقالوا أسناهنم حديثو منا ناس كأما شيئا يقولوا فلم رؤساؤنا أما األنصار فقهاء فقاؿ عنكم بلغِب حديث ما

 األنصار فقالت حنْب يـو آخرين ُب عمرك بن كسهيل كاألقرع كعيينة سفياف أبا أعطى كسلم عليو اهلل صلى النيب أف أنس عن
 الإ أنا ما قاؿ سعد يا ذلك من أنت فأين لو فقاؿ ،عبادة بن سعد ٗبقالتهم، فأخربه با٤بغنم يذىبوف كىم دمائهم من تقطر سيوفنا

 ،بالغا ترتيبا النعم من يده على عليهم اهلل من ما كسلم عليو اهلل صلى رتب كقد ،فجمعهم فخرج قومك ٕب فاٝبع قاؿ قومي، من
 ٙبصيلها ُب تبذؿ األمواؿ ألف ا٤باؿ نعمة من أعظم كىي ،اآللفة بنعمة كثُب الدنيا أمر من شيء يوازيها ال الٍب اإلٲباف بنعمة فبدأ
 كلو ذلك فزاؿ ،كغّبىا بعاث حرب من بينهم كقع ٤با كالتقاطع التنافر غاية ُب ا٥بجرة قبل األنصار كانت كقد ،الٙبصل كقد

يعنا اأٍلىٍرضً  ُب  مىا أىنٍػفىٍقتى  لىوٍ } :تعأب اهلل قاؿ كما باإلسبلـ نػىهيمٍ  أىل فى  الل وى  كىلىًكن   قػيليوهًبًمٍ  بػىٍْبى  أىل ٍفتى  مىا ٝبًى  أم عالة قولوك  ،1({63) بػىيػٍ
 فصدقتم لقلتم شئتم لو كاهلل أما فقاؿ سعيد أيب حديث ُب، ك نٌ مى آى  كرسولو اهلل قالوا شيئا قاؿ كلماك  ،الفقر كالعيلة ٥بم ماؿ ال فقراء

 منو تواضعا ذلك كسلم عليو اهلل صلى قاؿ كإ٭با، فواسيناؾ كعائبل فآكيناؾ كطريدا فنصرناؾ ك٨بذكال فصدقناؾ مكذبا أتيتنا كصدقتم
 بينهم كاف ٤با عندىم كسكناه إليهم ىجرتو لوال فإنو ،عليهم لو ذلك ٝبيع ُب الظاىرة كا٤بنة البالغة ا٢بجة ا٢بقيقة ففي كإال كانصافا

 بو اختصوا ما عظيم من عنو غفلوا ما على فنبههم...ترضوف أال كسلم عليو اهلل صلى بقولو ذلك على نبو كقد ،فرؽ غّبىم كبْب
 هبذا أراد ا٣بطايب قاؿ األنصار من امرأ لكنت ا٥بجرة لوال قولوك  ،الفانية الدنيا عرض من غّبىم عليو حصل ما إٔب بالنسبة منو

 ال الٍب ا٥بجرة من ٲبنعو ما لوال ،منهم كاحدا يكوف أف رضي حٌب دينهم ُب عليهم كالثناء نفوسهم كاستطابة األنصار تألف الكبلـ
 أف أراد منهم ا٤بطلب عبد أـ لكوف أخوالو كانوا ٤با أنو كٰبتمل ،كاجبا أمرا إليها كا٥بجرة األنصار دار ا٤بدينة ككانت ،تبديلها ٯبوز

 لوال أنو أراد كإ٭با ىجرتو ٧بو كال نسبو تغّب كسلم عليو اهلل صلى يرد ٓب ا١بوزم بن كقاؿ ،ا٥بجرة مانع لوال الوالدة هبذه إليهم ينتسب
 النتسبت تركها يسع ال دينية نسبة ا٥بجرة إٔب النسبة أف لوال فالتقدير ،الدين نصرة كإٔب ا٤بدينة إٔب النتسب ىاجر كونو من سبق ما
 .2أصبل النسب ظاىر يرد كٓب األنصار ثواب ثوايب يكوف أف الخَبت أعظم ا٥بجرة ثواب أف لوال التقدير كقيل ،داركم إٔب

 ا٤بماراة تركهم ُب األنصار أدب كحسن ،إليو ا٢باجة عند با٢بق كإفحامو ا٣بصم على ا٢بجة إقامة :الفوائد من ا٢بديث كُب
 من اشتمل ٤با ٥بم عظيمة مناقب كفيو ،ككهو٥بم شيوخهم عن ال شباهنم عن كاف إ٭با عنهم نقل الذم أف كبياف ،ا٢بياء ُب كا٤ببالغة

 كاستعطاؼ ا٤بعاتبة كفيو ،ا٢بق إٔب لّبجع الشبهة كجو لو كيوضح عنو يغفل ما على الصغّب ينبو الكبّب كأف عليهم البالغ الرسوؿ ثناء
 أثرة بعدم ستلقوف لقولو النبوة أعبلـ من علم كفيو ،كاالعَباؼ كاالعتذار عليو عتب من حجة بإقامة عتبة عن كإعتابو ا٤بعاتب

 أف لو كأف ،الفيء مصارؼ ُب بعض على الناس بعض تفضيل لئلماـ أف كفيو ،يصربكا فلم أنس قاؿ الزىرم قاؿ ،قاؿ كما فكاف
 سواء ٰبدث الذم األمر عند ا٣بطبة كمشركعية ،ذلك ُب عليو عتب ال الدنيا من حقو طلب من كأف ،للمصلحة منو الغِب يعطي
 ثواب من لو حصل ٩با الدنيا من شيء فاتو من تسلية كفيو ،ا٣بطبة ُب ا٤بخاطبْب بعض ٚبصيص جواز كفيو ،عاما أـ خاصا كاف
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 عما كالصرب ،الدنيا على اآلخرة جانب كتقدٙب ،االطبلؽ على كرسولو هلل ا٤بنة كأف كالغُب كاأللفة ا٥بداية طلب على كا٢بض اآلخرة
 .1كأبقى خّب كاآلخرة اآلخرة ُب لصاحبو ذلك ليدخر منها فات

 فأرسل أكطاس إٔب كطائفة ٔبيلة إٔب كطائفة الطائف إٔب منهم طائفة صارت اهنزموا ٤با ىوازف أف إسحاؽ بن ذكرفرار ىوزاف: /4
 .2أكطاس إٔب مضى من إٔب األشعرم عامر أبو مقدمهم عسكرا كسلم عليو اهلل صلى النيب

 الن ىبٌ  أىف   أىٍخبػىرىاهي  ٨بىٍرىمىةى  ٍبنى  كىاٍلًمٍسوىرى  ا٢بٍىكىمً  ٍبنى  مىٍركىافى  أف الزبّب بن عركة عن:السبي إلى ىوازف -لى اهلل عليو كسلمص-رد النبي/3
ـى  ،مسلك  عليو صلى اهلل ، ىىوىازًفى  كىٍفدي  جىاءىهي  ًحْبى  قىا يػىهيٍم، أىٍموىا٥بىيمٍ  إًلىٍيًهمٍ  يػىريد   أىفٍ  فىسىأىليوهي  ميٍسًلًمْبى بػٍ  اهلل صلى) الل وً  رىسيوؿي  ٥بىيمٍ  فػىقىاؿى  كىسى

قيوي، ًإٔبى   ا٢بٍىًديثً  أىحىبُّ )(:كسلم عليو ، كىًإم ا الس ىٍبى  ًإم ا الط ائًفىتػىٍْبً، ًإٍحدىل فىاٍختىاريكا أىٍصدى  كىافى  كىقىدٍ  ،(هًبًمٍ  اٍستىٍأنػىٍيتي  كيٍنتي  قىدٍ كى  اٍلمىاؿى
لىةن  عىٍشرىةى  ًبٍضعى  انٍػتىظىرىىيمٍ ( كسلم عليو اهلل صلى) الل وً  رىسيوؿي  ى  فػىلىم ا الط اًئًف، ًمنى  قػىفىلى  ًحْبى  لىيػٍ  عليو اهلل صلى) الل وً  رىسيوؿى  أىف   ٥بىيمٍ  تػىبػىْب 
يػىنىا، ٬بىٍتىاري  فىًإن ا:قىاليوا الط ائًفىتػىٍْبً، ًإٍحدىل ًإالى  ًإلىٍيًهمٍ  رىاد   غىيػٍري ( كسلم بػٍ ـى  سى  عىلىى فىأىثٍػُبى  اٍلميٍسًلًمْبى  ًَب ( كسلم عليو اهلل صلى)الل وً  رىسيوؿي  فػىقىا

اءيكنىا قىدٍ  ىىؤيالىءً  ًإٍخوىانىكيمٍ  فىًإف   بػىٍعدي، أىم ا:)قىاؿى  ٍبي   أىٍىليوي  ىيوى  ٗبىا الل وً  يػىهيٍم، إًلىٍيًهمٍ  أىريد   أىفٍ  رىأىٍيتي  قىدٍ  كىًإٗبِّ  تىائًًبْبى، جى بػٍ  أىفٍ  ًمٍنكيمٍ  أىحىب   فىمىنٍ  سى
نىا الل وي  ييًفىءي  مىا أىك ؿً  ًمنٍ  ًإي اهي  نػيٍعًطيىوي  حىٌب   حىظِّوً  عىلىى يىكيوفى  أىفٍ  ًمٍنكيمٍ  أىحىب   كىمىنٍ  فػىٍليػىٍفعىٍل، ًبذىًلكى  ييطىيِّبى   قىدٍ : الن اسي  فػىقىاؿى  ،(فػىٍليػىٍفعىلٍ  عىلىيػٍ
نىا  فىاٍرًجعيوا يىٍأذىٍف، ٓبىٍ  ٩ب نٍ  ذىًلكى  ًَب  ًمٍنكيمٍ  أىًذفى  مىنٍ  نىٍدرًل الى  ًإن ا:)(كسلم عليو اهلل صلى) الل وً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  ٥بىيٍم، الل وً  رىسيوؿً  يا ذىًلكى  طىي بػٍ
نىا يػىٍرفىعي  حىٌب    قىدٍ  أىنػ هيمٍ  فىأىٍخبػىريكهي  ،(كسلم عليو اهلل صلى) الل وً  رىسيوؿً  ًإٔبى  رىجىعيوا ٍبي   عيرىفىاؤيىيٍم، فىكىل مىهيمٍ  الن اسي  فػىرىجىعى  ،(أىٍمرىكيمٍ  عيرىفىاؤيكيمٍ  إًلىيػٍ
كىأىًذنيوا طىي بيوا

3 . 

 إٔب شواؿ ُب الطائف من كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ انصرؼ ٍب...ا٤بغازم ُب عقبة بن موسى عن قاؿ ابن حجر:
 كلموه ٍب كبايعوا فأسلموا ،أشرافهم من نفر تسعة فيهم ،مسلمْب ىوازف كفد عليو كقدمت ،ىوازف سيب يعِب السيب كهبا ا١بعرانة

 كقعت كقد لكم سأطلب فقاؿ ،األقواـ ٨بازل كىن كا٣باالت كالعمات خواتكاأل األمهات أصبتم فيمن إف اهلل رسوؿ يا فقالوا
 ُب نتكلم كال إلينا أحب فا٢بسب كا٤باؿ ا٢بسب بْب اهلل رسوؿ يا خّبتنا قالوا ،ا٤باؿ أـ آلسىب إليكم أحب مريناأل فأم ا٤بقاسم

 اهلل رسوؿ صلى فلما ،إسبلمكم كأظهركا فكلموىم ا٤بسلمْب لكم أكلم كسوؼ لكم فهو ىاشم لبِب الذم أما فقاؿ ،بعّب كال شاة
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاـ ٍب ،سبيهم رد ُب ا٤بسلمْب إٔب كرغبوا فأبلغوا خطباؤىم فتكلم قاموا ،ا٥باجرة كسلم عليو اهلل صلى
 -لى اهلل عليو كسلمص-، كقاؿ ٥بم النيبعليهم ىاشم لبِب الذم رددت قد كقاؿ ،عليو ا٤بسلمْب كحض ٥بم فشفع فرغوا حْب كسلم

 الطائف إٔب كتوجو قسمة بغّب السيب ترؾ ككاف ،فأبطأًب لتحضركا السيب قسم أخرتك  استنظرت أم بكم استأنيتقد كنت 
 ا٤بهاجركف فقاؿ شعيب بن عمرك ركاية كُب ،ذلك بعد ىوازف كفد فجاءه ،ىناؾ الغنائم قسم ٍب ا١بعرانة إٔب عنها رجع ٍب فحاصرىا

                                                           
1
 649، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم، ج - 

 638، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم، ج- 2

3
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 ،فبل فزارة كبنو أنا أما عيينة كقاؿ ،فبل ٛبيم كبنو أنا أما حابس بن األقرع كقاؿ ،كذلك األنصار كقالت ،اهلل لرسوؿ فهو لنا كاف ما
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ قاؿ اهلل لرسوؿ فهو لنا كاف ما بل سليم بنو فقالت ،فبل سليم كبنو أنا أما مرداس بن العباس كقاؿ
 .1كأبناءىم نساءىم الناس إٔب فردكا نصيبو ُبء أكؿ من فرائض ست إنساف بكل فلو ٕبقو منكم ٛبسك من كسلم

 رد ٯبب ال مالو غنم ما بعد كأسلم جاء من أف كفيو كالعجم، كاسَبقاقهم العرب سيب جواز الفقو من ا٢بديث ىذا ُبك 
 السبايا( كسلم عليو اهلل صلى) النيب أطلق كقد الوكبلء، ٗبنزلة العرفاء ألف ا٤بوكل، على الوكيل إقرار يقبل من هبذا كيستدؿ عليو، مالو

 . 2كأكالده أموالو أحرز فقد األسر ُب قعي أف قبل أسلم من أما ا٤بوكلْب، على يرجع أف غّب من العرفاء بقوؿ

 عددىم كثرة مع ا٤بسلمْب ىزٲبة كقوع قدر ،إياىم غلبتو منرسولو  علي اهلل قدر ٤با...اهلل حكمة اقتضت القيم بن قاؿ
 شامخ منهم رجع من لرجع ابتداء الكفار يغلبوا ال أف قدر كلو بقوُتم ال عنده من ىو إ٭با ا٢بق النصر أف ٥بم ليتبْب عددىم كقوة

 ،متخشعا متواضعا الفتح يـو كسلم عليو اهلل صلى النيب دخلها كما مكة ليدخلوا النصر اعقبهم ٍب ،ىزٲبتهم فقدر متعاظما الرأس
 ُب البشرل الطبع من فيو بقي ٤با قلبو من اإلٲباف يتمكن ٓب من على قسمت ٍب حصلت ٤با الكفار غنائم أف أيضا حكمتو كاقتضت

 أكابر من ا١بهاد أىل كمنع ،إليها أحسن من حب على جبلت ألهنا ،٧ببتو على ك٘بتمع قلوهبم لتطمئن فيهم فقسمو ا٤باؿ ٧ببة
 ،ا٤بؤلفة على قسمتو ٖببلؼ عليهم مقصورا لكاف فيهم ذلك قسم لو ألنو ١بميعها استحقاقهم ظهور مع األنصار كرؤساء ا٤بهاجرين

 كلتقوية اإلسبلـ ُب لدخو٥بم سببا العطاء ذلك كاف فلما ،رئيسهم رضي إذا يرضوف كانوا الذين أتباعهم قلوب استجبلب فيو ألف
 عند مكة أىل أمواؿ من فيهم يقسم ٓب كلذلك ،ا٤بصلحة عظيم ذلك ُب فكاف الدخوؿ ُب دكهنم من تبعهم قبل فيو دخل من قلب

 كثّبىم فرأل ،لغزكىم ا٤بشركْب قلوب اهلل فحرؾ ،فيو ىم ما على يعينهم الذم ا٤باؿ إٔب ا١بيوش احتياج مع كثّبا كال قليبل فتحها
 الصواب ىو معو سوقو أف رئيسهم قلب ُب اهلل يقذؼ ٓب كلو ،للمسلمْب غنيمة فكانوا كأبنائهم كنسائهم بأموا٥بم معهم ٱبرجوا أف

 الغنائم تلك تقسم أف ا٢بكمة تلك اقتضت ٍب ،للمسلمْب غنيمة لتصيّبىم سببا ذلك فكاف ،فخالفو دريد إليو أشار ما الرأم لكاف
 ،لئلسبلـ صدكرىم فانشرحت إليهم منهم سىب من رد التأليف ٛباـ من كاف ٍب ،إٲبانو إٔب باإلٲباف ٩بتلئ قلبو من كيوكل ا٤بؤلفة ُب

 عنهم فصرؼ ،كالرعب الكسر من ٥بم حصل عما كالغنيمة النصر من نا٥بم ٗبا مكة أىل قلوب ذلك كجرب ،راغبْب طائعْب فدخلوا
 ذلك كلوال ،اإلسبلـ ُب الدخوؿ من ٥بم قيض كٗبا الكسرة من هبم كقع ٗبا كثقيف ىوازف من العرب أشد من ٯباكرىم كاف من شر
 بأف رؤساؤىم اعتذر فقد منهم قاؿ من كقوؿ األنصار قصة كأما ،ككثرُتا شدُتا مع القبائل تلك مقاكمة يطيقوف مكة أىل كاف ما

 أف كرأكا مذعنْب رجعوا صنع فيما ا٢بكمة من عليهم خفي ما كسلم عليو اهلل صلى ٥بم شرح ك٤با أتباعهم بعض من كاف ذلك

                                                           
 629-628، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم، ج- 1

2
 ، ـ1983/ىػ1413، 2، طبّبكت ػ دمشق اإلسبلمي ا٤بكتب ،الشاكيش زىّب ٧بمد - األرناؤكط شعيب ،تح:السنة شرح :مسعود بن ا٢بسْب البغول - 

 [87/ 11]ج
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 من حازكه ٗبا كالصغّب األنثى من كالسبايا كالبعّب الشاة عن فسلوا ببلدىم إٔب اهلل رسوؿ عود من ٥بم حصل ما العظمى الغنيمة
  .1يناسبو ما أحد كل يعطي ا٢بكيم دأب كىذا ،كميتا حيا ٥بم الكرٙب النيب ك٦باكرة العظيم الفوز

 ىػ8في شواؿ سنة  حنينغزكة الطائف بعد /ج

 ا/لمحة عن الغزكة

 ،ا٤بشرؽ جهة من مكة من اثنتْب أك مراحل ثبلث على كالنخيل عناباأل كثّب مشهور كبّب بلد ىو الطائف مكاف الغزكة:/8
 .2با١بعرانة الغنائم كحبس حنْب من منصرفة بعد إليها كسلم عليو اهلل صلى النيب كسار

 .3القعدة ذم أكؿ ُب إليها كصل كقيل ،ا٤بغازم أىل ٝبهور قوؿ كىو ،ىػ8 سنة شواؿ ُب كانت/تاريخ الغزكة:7

 فمر الطائف من أمياؿ على يةبلً  حصن لو ككاف ،الطائف دخل اهنـز ٤با ىوازف قائد النضرم عوؼ بن مالك كاف /سبب الغزكة:4
 .4هبدمو فأمر الطائف إٔب سائر كىو كسلم عليو اهلل صلى النيب بو

  أحداث الغزكةاا/

 فػىلىمٍ  الط اًئفى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  حىاصىرى  لىم ا قىاؿى  عيمىرى  ٍبنً  الل وً  عىٍبدً  عىنٍ  ركل البخارم فرض الحصار على الطائف:/8
ٍيئنا ًمنػٍهيمٍ  يػىنىلٍ  ٍكا اٍلًقتىاؿً  عىلىى اٍغديكا فػىقىاؿى  نػىٍقفيلي  مىر ةن  كىقىاؿى  نػىٍفتىحيوي  كىالى  نىٍذىىبي  كىقىاليوا عىلىٍيًهمٍ  فػىثػىقيلى  الل وي  شىاءى  ًإفٍ  قىاًفليوفى  ًإن ا قىاؿى  شى  فػىغىدى

ا قىاًفليوفى  ًإن ا فػىقىاؿى  ًجرىاحه  فىأىصىابػىهيمٍ  بػىهيمٍ  الل وي  شىاءى  ًإفٍ  غىدن فػىتىبىس مى  مىر ةن  سيٍفيىافي  كىقىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فىضىًحكى  فىأىٍعجى
5.  

 أيب بن عند الزبّب بنا مرسل ُبك  ،شيئا منهم ينل فلم الطائف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حاصر ٤با قاؿ ابن حجر:
 اللهم فقاؿ عليهم اهلل فادع ثقيف نباؿ أحرقتنا اهلل رسوؿ يا أصحابو قاؿ الطائف كسلم عليو اهلل صلى النيب حاصر ٤با قاؿ شيبة
 ،سنة ٢بصار يكفيهم ما فيو أعدكا قد ككانوا ا٢بصن عليو استعصى ٤با كسلم عليو اهلل صلى النيب أف ا٤بغازم أىل كذكر ،ثقيفا اىد

 إف جحر ُب ثعلب ىم فقاؿ الديلي معاكية بن نوفل فاستشار قوما فأصابوا بالنبل كرموىم احملماة ا٢بديد سكك ا٤بسلمْب على كرموا
 كعند ،يوما أربعْب كانت حصارىم مدة أف مسلم عند حديثو ُب أنس كذكر ،عنهم فرحل يضرؾ ٓب تركتو كإف أخذتو عليو أقمت

 إنا -لى اهلل عليو كسلمص-، فقاؿ النيب6عشر ٟبسة كقيل عشر ٜبانية كقيل عشرة بضع كقيل يوما عشرين قيل اختبلؼ السّب أىل

                                                           
1
 646-645، ص7العسقبل٘ب:فتح البارم، جابن حجر  - 

2
 641، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم، ج - 

3
 641، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم، ج - 

4
 641، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم، ج - 

5
 .3981كتاب ا٤بغازم، باب:غزكة الطائف ُب شواؿ سنة ٜباف، رقم:  - 

6
 641، ص7البارم، جابن حجر العسقبل٘ب:فتح  - 
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 يعجبهم ٓب فتح بغّب بالرجوع أخربىم ٤با أهنم ا٣برب كحاصل ،نفتحو كال نذىب والاقف عليهم فثقل ،ا٤بدينة إٔب راجعوف أم قافلوف
 كال بسهامهم منهم ينالوف فكانوا السور أعلى من عليهم رموا ألهنم با١براح فأصيبوا ،٥بم يفتح فلم بالقتاؿ أمرىم ذلك رأل ،فلما

 فضحك حينئذ عجبهمأ بالرجوع القوؿ عليهم أعاد فلما الرجوع تصويب ٥بم تبْب ذلك رأكا فلما ،السور على من إٔب السهاـ تصل
 .1-لى اهلل عليو كسلمص-النيب

ٍعتي  قىاؿى  عىاًصمو  عىنٍ  ركل البخارم: :المسلمينإلى الطائف فرار عبيد أىل /7 ٍعتي  قىاؿى  عيٍثمىافى  أىبىا ٠بًى ا ٠بًى  رىمىى مىنٍ  أىك ؿي  كىىيوى  سىٍعدن
اءى  أينىاسو  ُب  الط اًئفً  ًحٍصنى  تىسىو رى  كىكىافى  بىٍكرىةى  كىأىبىا الل وً  سىًبيلً  ُب  ًبسىٍهمو  ٍعنىا فػىقىاالى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  ًإٔبى  فىجى  الل وي  صىل ى الن يب   ٠بًى
ـه  عىلىٍيوً  فىا١بٍىن ةي  يػىٍعلىمي  كىىيوى  أىبًيوً  غىٍّبً  ًإٔبى  اد عىى مىنٍ  يػىقيوؿي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  ـه  كىقىاؿى  حىرىا  أىيب  أىكٍ  اٍلعىالًيىةً  أىيب  عىنٍ  عىاًصمو  عىنٍ  مىٍعمىره  كىأىٍخبػىرىنىا ًىشىا

ٍعتي  قىاؿى  النػ ٍهًدمِّ  عيٍثمىافى  ا ٠بًى فً  ًعٍندىؾى  شىًهدى  لىقىدٍ  قػيٍلتي  عىاًصمه  قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  عىنٍ  بىٍكرىةى  كىأىبىا سىٍعدن  هًبًمىا حىٍسبيكى  رىجيبلى
ثىةو  ثىاًلثى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  ًإٔبى  فػىنػىزىؿى  اآٍلخىري  كىأىم ا الل وً  سىًبيلً  ُب  ًبسىٍهمو  رىمىى مىنٍ  فىأىك ؿي  أىحىديٮبيىا أىم ا أىجىلٍ  قىاؿى   ًمنٍ  كىًعٍشرًينى  ثىبلى

  .2الط اًئفً 

 بكرة أيب مع منهم ا٤بغازم أىل ذكرك  ،فأسلم عبيدىم من الطائف حصن من نزؿ ٩بن بىٍكرىةى  كىأىبو ككافقاؿ ابن حجر: 
 ،أبيو بن زياد لو يقاؿ صار الذم عبيد بن زياد كالدة ٠بية زكج كاألزرؽ مرزكؽ ككذا معتب بن عامر بن لعثماف عبدا ككاف ا٤بنبعث
 ليعلمو العاص بن سعيد بن ٣بالد دفعو كسلم عليو اهلل صلى النيب ألف أمية بِب حالف ٍب الثقفي لكلدة ككاف عقبة أبو كاألزرؽ
 ككاف كبشار ،الثقفي ٣برشة ككاف جابر بن كإبراىيم الثقفي مالك البن ككاف النباؿ كٰبنس ربيعة بن اهلل لعبد ككاف ككرداف ،اإلسبلـ
 فنزؿ الطائف حصن من سورككلهم ٩بن ت ،الثقفي سلمة بن غيبلف مؤب كنافع ،كلدة بن ا٢بارث مؤب كنافع ،اهلل عبد بن لعثماف

 اهلل صلى اهلل رسوؿ أعتق قاؿ عباس بن حديث من كأٞبد شيبة أيب بن كركلهم، من كعشرين ثبلثة كسلم عليو اهلل صلى النيب إٔب
 .3ا٤بشركْب رقيق من إليو خرج من كل الطائف يـو كسلم عليو

 أصابو الفتح غزكة ُب ا٢بارث بن سفياف أيب مع إسبلمو ككاف ،سلمة أـ أخو ىو أمية أيب بن اهلل عبدفيها  استشهدنتائج الغزكة:ااا/
 تصل كال بسهامهم منهم ينالوف فكانوا السور أعلى من عليهم رموا ألهنم ،با١براح فأصيبوا الكثّب م، كجرحوا منه4فقتلو سهم

 .5السور على من إٔب السهاـ

 السرايا بعد حنين كالطائفج/

                                                           
1
 641، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم، ج - 

2
 3982كتاب ا٤بغازم، باب:غزكة الطائف ُب شواؿ سنة ٜباف، رقم:  - 

3
 642، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم، ج - 

 641، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم، ج- 4

5
 641، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم، ج - 
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 أكطاس بعد حنين ا/سرية

 كالراجح السّب أىل بعض إليو ذىب قالو الذم كىذا ،حنْب حرب موضع كىو ىوازف دار ُب كاد ىو عياض قاؿ /مكاف الغزكة:8
 ُب كاد أكطاس البكرم عبيدة أبو كقاؿ، 1حنْب كادم ُب كانت الوقعة أف إسحاؽ بن ذكر ماكحنْب   كادم غّب أكطاس كادم أف

 .2ٕبنْب التقوا ٍب كثقيف ىم عسكركا كىناؾ ىوازف ديار

 إٔب كطائفة الطائف إٔب منهم طائفة صارت اهنزموا ٤با ىوازف كأف حنْب كادم ُب كانت الوقعة أف إسحاؽ بن ذكر /سبب الغزكة:7
 .3أكطاس إٔب مضى من إٔب األشعرم عامر أبو مقدمهم عسكرا كسلم عليو اهلل صلى النيب فأرسل أكطاس إٔب كطائفة ٔبيلة

 ًمنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فػىرىغى  لىم ا قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  ميوسىى أىيب  عىنٍ  البخارمركل  /أحداث الغزكة في صحيح البخارم:4
 عىاًمرو  أىيب  مىعى  كىبػىعىثىًِب  ميوسىى أىبيو قىاؿى  أىٍصحىابىوي  الل وي  كىىىزىـى  ديرىٍيده  فػىقيًتلى  الصِّم ةً  ٍبنى  ديرىٍيدى  فػىلىًقيى  أىٍكطىاسو  ًإٔبى  جىٍيشو  عىلىى عىاًمرو  أىبىا بػىعىثى  حينػىٍْبو 
 ذىاؾى  فػىقىاؿى  ميوسىى أىيب  ًإٔبى  فىأىشىارى  رىمىاؾى  مىنٍ  عىمِّ  يىا فػىقيٍلتي  إًلىٍيوً  فىانٍػتػىهىٍيتي  ريٍكبىًتوً  ُب  فىأىثٍػبىتىوي  مو ًبسىهٍ  جيشىًميي  رىمىاهي  ريٍكبىًتوً  ُب  عىاًمرو  أىبيو فػىريًميى 
 ضىٍربػىتػىٍْبً  فىاٍختػىلىٍفنىا فىكىف   تػىٍثبيتي  أىالى  تىٍستىٍحًيي أىالى  لىوي  أىقيوؿي  كىجىعىٍلتي  فىاتػ بػىٍعتيوي  كىٔب   رىآ٘ب  فػىلىم ا فػىلىًحٍقتيوي  لىوي  فػىقىصىٍدتي  رىمىا٘ب  ال ًذم قىاتًًلي

ا فىاٍنزًعٍ  قىاؿى  صىاًحبىكى  الل وي  قػىتىلى  عىاًمرو  أًلىيب  قػيٍلتي  ٍبي   فػىقىتػىٍلتيوي  بًالس ٍيفً   صىل ى الن يب   أىٍقرًئٍ  أىًخي اٍبنى  يىا قىاؿى  اٍلمىاءي  ًمٍنوي  فػىنػىزىا فػىنػىزىٍعتيوي  الس ٍهمى  ىىذى
ـى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي   صىل ى الن يبِّ  عىلىى فىدىخىٍلتي  فػىرىجىٍعتي  مىاتى  ٍبي   يىًسّبنا فىمىكيثى  الن اسً  عىلىى عىاًمرو  أىبيو كىاٍستىٍخلىفىًِب  ٕب  اٍستػىٍغًفرٍ  لىوي  كىقيلٍ  الس بلى
ٍنبػىٍيوً  ًبظىٍهرًهً  الس رًيرً  رًمىاؿي  أىثػ رى  قىدٍ  ًفرىاشه  كىعىلىٍيوً  ميٍرمىلو  سىرًيرو  عىلىى بػىٍيًتوً  ُب  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  ًنىا فىأىٍخبػىٍرتيوي  كىجى  لىوي  قيلٍ  كىقىاؿى  عىاًمرو  أىيب  كىخىربىً  ًٖبىربى

ٍيوً  رىفىعى  ٍبي   فػىتػىوىض أى  ٗبىاءو  فىدىعىا ٕب  اٍستػىٍغًفرٍ   فػىٍوؽى  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  اٍجعىٍلوي  الل هيم   قىاؿى  ٍبي   ًإٍبطىٍيوً  بػىيىاضى  كىرىأىٍيتي  عىاًمرو  أىيب  ًلعيبػىٍيدو  اٍغًفرٍ  الل هيم   فػىقىاؿى  يىدى
ًثّبو  ٍلًقكى  ًمنٍ  كى  أىبيو قىاؿى  كىرٲبنا ميٍدخىبلن  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  كىأىٍدًخٍلوي  ذىنٍػبىوي  قػىٍيسو  ٍبنً  الل وً  لًعىٍبدً  اٍغًفرٍ  الل هيم   فػىقىاؿى  فىاٍستػىٍغًفرٍ  كىٕب  فػىقيٍلتي  الن اسً  ًمنٍ  خى
اٮبيىا بػيٍردىةى  ميوسىى أًلىيب  كىاأٍليٍخرىل عىاًمرو  أًلىيب  ًإٍحدى

4 . 

 أما دريد فقتل الصمة بن دريد فلقى، موسى أيب عم كىو األشعرم حضار بن سليم بن عبيد ىو عامر أباقاؿ ابن حجر:
 لقب فالصمة ىوازف بن بكر بن معاكية بن جشم بِب من ميشى ا١بي  علقمة بن بكر بن ا٢بارث بن كيقاؿ علقمة بن بكر بن ةمٌ الصً 
 إسحاؽ بن كقاؿ ،أكطاس إٔب التجأ من إٔب عامر أيب مع موسى أبو -كسلم عليو اهلل صلى -كبعث النيب ،فقتل ا٢بارث كا٠بو ،ألبيو
 أبو فرمى ،القتاؿ فناكشوه اهنـز من بعض فأدرؾ أكطاس إٔب توجو من آثار ُب األشعرم عامر أبا كسلم عليو اهلل صلى النيب بعث
 .5عليو اهلل ففتح فقاتلهم األشعرم موسى أبو الراية كأخذ ،جشم بِب من رجل مىشى جي  رماه ركبتو ُب عامر

                                                           
 638-637، ص7حجر العسقبل٘ب:فتح البارم، جابن - 1

 638، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم، ج- 2

 638، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم، ج- 3

4
 .3979كتاب ا٤بغازم، باب:غزكة أكطاس، رقم:  - 

 638، ص7ابن حجر العسقبل٘ب:فتح البارم، ج- 5
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 .1باالستسقاء ذلك خص ٤بن خبلفا الدعاء ُب اليدين كرفع الدعاء إلرادة التطهّب استحباب من ىذا ا٢بديث يستفاد

 فقاؿ ،مكة لفتح التوجو قبل كانت أهنا ا٤بغازم أىل ذكره كالذم ،الطائف غزكة بعدالبخارم  ذكرىا: نجد بعد الطائف سريةاا/
 ،رمضاف ُب كانت كقيل ،السنة من ٝبادل ُب كانت تةؤ كم تومؤ  قبل كانت أهنا غّبه كذكر ،ىػ8 سنة شعباف ُب كانت سعد بن

 اٍبنً  عىنٍ  ركل البخارم، 2شاة لفيأك  بعّب مائٍب ٧بارب بأرض غطفاف من كغنموا كعشرين ٟبسة ككانوا ،أمّبىا قتادة أبو ككاف قالوا
ا الل وي  رىًضيى  عيمىرى  امينىا فػىبػىلىغىتٍ  ًفيهىا فىكيٍنتي  ٪بىٍدو  ًقبىلى  سىرًي ةن  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  بػىعىثى  قىاؿى  عىنػٍهيمى  بىًعّبنا كىنػيفٍِّلنىا بىًعّبنا عىشىرى  اثٍػِبىٍ  ًسهى
ٍعنىا بىًعّبنا ثىةى  فػىرىجى بىًعّبنا عىشىرى  بًثىبلى

3.  

 ىػ9سنة  سرية عبد اهلل بن ُحدافة السهمي كعلقمة بن ُمجزز المدلجيااا/

 ربيع ُب ٦بزز بن علقمة إليهم فبعث جدة أىل تراآىم ا٢ببشة من ناسا أف كسلم عليو اهلل صلى النيب بلغ أنو سببهاكاف /سببها:8
 ،أىلهم إٔب القـو بعض تعجل رجع فلما ىربوا إليهم البحر خاض فلما البحر ُب جزيرة إٔب فانتهى ،ثبلٜبائة ُب ىػ9 سنة ُب اآلخر
 فأراد قرد ذم يـو قتل كاف ٦بزز بن كقاص أف القصة ىذه سبب أف إسحاؽ بن كذكر ،تعجل من على حذافة بن اهلل عبد فأمر

 ٯبمع أف إال سعد بن ذكره ما ٱبالف كىذا ،السرية ىذه ُب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فأرسلو ،بثأره يأخذ أف ززً ٦بيى  بن علقمة
  .4ىػ9 سنة اآلخر ربيع ُب سعد بن كأرخها باألمرين أمر يكوف بأف

 ًمنٍ  رىجيبلن  فىاٍستػىٍعمىلى  سىرًي ةن  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  بػىعىثى  قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  عىًلي   عىنٍ /قصة السرية في صحيح البخارم: 7
 فىجىمىعيوا حىطىبنا ٕب  فىاٍٝبىعيوا قىاؿى  بػىلىى قىاليوا تيًطيعيو٘ب  أىفٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  أىمىرىكيمٍ  أىلىٍيسى  فػىقىاؿى  فػىغىًضبى  ييًطيعيوهي  أىفٍ  كىأىمىرىىيمٍ  اأٍلىٍنصىارً 

ا نىارنا أىٍكًقديكا فػىقىاؿى  ا فػىقىاؿى  فىأىٍكقىديكىى  الن ارً  ًمنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  ًإٔبى  فػىرىٍرنىا كىيػىقيوليوفى  بػىٍعضنا ٲبيًٍسكي  بػىٍعضيهيمٍ  كىجىعىلى  فػىهىمُّوا اٍدخيليوىى
ا لىوٍ  فػىقىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   فػىبػىلىغى  غىضىبيوي  فىسىكىنى  الن اري  ٟبىىدىتٍ  حىٌب   زىاليوا فىمىا  ُب  الط اعىةي  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـً  ًإٔبى  ًمنػٍهىا خىرىجيوا مىا دىخىليوىى

 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعث قاؿ ا٣بدرم سعيد أيب عن كا٢باكم حباف بناك  خزٲبة بنكا ماجة بناك  أٞبد ، كركل5اٍلمىٍعريكؼً 
 بن اهلل عبد عليهم كأمر ا١بيش من لطائفة أذف الطريق ببعض كنا أك غزاتنا رأس إٔب انتهينا حٌب فيهم أنا بعث على ٦بزز بن علقمة
 .6دعابة فيو ككانت بدر أصحاب من ككاف السهمي حذافة

 ،العقوؿ ذكل على يغطى الغضب كأف ،الشرع ٱبالف ال ما منو ينفذ الغضب حاؿ ُب ا٢بكم أف الفوائد من ا٢بديث كُب
 كسلم عليو اهلل صلى النيب إٔب كالفرار ،النار من كسلم عليو اهلل صلى النيب إٔب فررنا إ٭با لقو٥بم النار من ينجى باهلل اإلٲباف أف كفيو
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 يطيعوا أف أمرىم كسلم عليو اهلل صلى ألنو األحواؿ يعم ال ا٤بطلق األمر أف كفيو ،اإلٲباف على يطلق اهلل إٔب كالفرار ،اهلل إٔب فرار
 األمر أف كسلم عليو اهلل صلى ٥بم فبْب با٤بعصية األمر حاؿ كُب ،الغضب حاؿ ُب حٌب األحواؿ عمـو على ذلك فحملوا األمّب

 ٯبتمعوف ال األمة ىذه من ا١بمع أف ٝبرة أيب بن ٧بمد أبو الشيخ منو كاستنبط ،معصية غّب ُب منو كاف ما على مقصور بطاعتو
 ما على مقصور كأنو األمر حقيقة فهم من كمنهم ،طاعة فظنو النار دخوؿ عليو ىاف من منهم قسمْب السرية النقساـ خطأ على
 اهلل فإف الشر قصد كلو خّب ُب الإ يقع ال النية صادؽ كاف من أف كفيو قاؿ ،ا١بميع لرٞبة سببا اختبلفهم فكاف ،ٗبعصية ليس

 .1اهلل كفاه اهلل على توكل كمن اهلل كقاه اهلل مع صدؽ من ا٤بعرفة أىل بعض قاؿ ك٥بذا ،عنو يصرفو

 بعد سرية عبد اهلل بن حذافة غزكة ذم الَخلَصةاااا/

 كاسم ا٣بلصة البيت اسم كقيل ،الصنم فيو كاف الذم للبيت اسم ةلصى ا٣بى  ككذي  ،أٞبر حب لو نبات ةلصى ا٣بى  /مكاف الغزكة:8
 قبيلة، كىي خثعم أرض من العببلت ٥با يقاؿ لبلدة جامعا مسجدا صار ا٣بلصة ذم موضع أف ا٤بربد كحكى ،ا٣بلصة ذك الصنم
 فكانوا، قريش جد نزار بن مضر إخوة نزار بن ربيعة إٔب نسبهم ينتهي كائل بن زنٍ عى  بن اشرى إً  بن ار٭بٍ أى  بن خثعم إٔب ينتسبوف شهّبة

 .2الكعبة بو يضاىوف بيتا بنوا قد

 ًذم ًمنٍ  تيرٰبيًِب  أىالى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  ٕب  قىاؿى  قىاؿى  جىرًيرو  نٍ عى  ركل البخارم في صحيح البخارم:/قصة الغزكة 7
ٍيلو  أىٍصحىابى  كىكىانيوا أىٍٞبىسى  ًمنٍ  فىاًرسو  كىًمائىةً  ٟبىًٍسْبى  ُب  فىاٍنطىلىٍقتي  بػىلىى فػىقيٍلتي  ا٣بٍىلىصىةً   لًلن يبِّ  ذىًلكى  فىذىكىٍرتي  ا٣بٍىٍيلً  عىلىى أىثٍػبيتي  الى  كىكيٍنتي  خى

 كىقػىٍعتي  فىمىا قىاؿى  مىٍهًديًّا ىىاًدينا كىاٍجعىٍلوي  ثػىبٍِّتوي  الل هيم   كىقىاؿى  صىٍدرًم ُب  يىًدهً  أىثػىرى  رىأىٍيتي  حىٌب   صىٍدرًم عىلىى يىدىهي  فىضىرىبى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى
يلىةى  ٣ًبىثٍػعىمى  بًاٍليىمىنً  بػىٍيتنا ا٣بٍىلىصىةً  ذيك كىكىافى  قىاؿى  بػىٍعدي  فػىرىسو  عىنٍ  ٍعبىةي  لىوي  يػيقىاؿي  تػيٍعبىدي  نيصيبه  ًفيوً  كىٔبًى  قىاؿى  كىكىسىرىىىا بًالن ارً  فىحىر قػىهىا فىأىتىاىىا قىاؿى  اٍلكى

ـى  كىلىم ا ـً  مي يىٍستػىٍقسً  رىجيله  هًبىا كىافى  اٍليىمىنى  جىرًيره  قىًد رى  فىًإفٍ  ىينىا ىىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  رىسيوؿى  ًإف   لىوي  فىًقيلى  بًاأٍلىٍزالى  عىلىٍيكى  قىدى
ا قىاؿى  عينػيقىكى  ضىرىبى  نىمى ف   لىتىٍكًسرىنػ هىا فػىقىاؿى  جىرًيره  عىلىٍيوً  كىقىفى  ًإذٍ  هًبىا يىٍضًربي  ىيوى  فػىبػىيػٍ ىٍضرًبىن   أىكٍ  الل وي  ًإال   إًلىوى  الى  أىفٍ  كىلىتىٍشهىدى  قىاؿى  عينػيقىكى  ألى

 الل وي  صىل ى الن يب   أىتىى فػىلىم ا ًبذىًلكى  يػيبىشِّريهي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  ًإٔبى  أىٍرطىاةى  أىبىا ييٍكُبى  أىٍٞبىسى  ًمنٍ  رىجيبلن  جىرًيره  بػىعىثى  ٍبي   كىشىًهدى  فىكىسىرىىىا
ا تػىرىٍكتػيهىا حىٌب   ًجٍئتي  مىا بًا٢بٍىقِّ  بػىعىثىكى  كىال ًذم الل وً  رىسيوؿى  يىا قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً   عىلىى كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فػىبػىر ؾى  قىاؿى  أىٍجرىبي  ٝبىىله  كىأىنػ هى
ٍيلً  مىر اتو  ٟبىٍسى  كىرًجىا٥ًبىا أىٍٞبىسى  خى

3.  

 حديث من اإلكليل ُب ا٢باكم كركل ،شرافهمأ من ىو ككاف قومو ببلد ُب كانت ألهنا بذلك جريرا كخصقاؿ ابن حجر: 
 خثعم بِب عن فسألو اهلل عبد بن جرير قشّب كبِب ٔبيلة بِب من رجل مائة كسلم عليو اهلل صلى النيب على قدـ قاؿ عازب بن الرباء

 خثعم إٔب يسّب أف كأمره األنصار من ثبلٜبائة معو كندب معو كاف من عامة على فاستعملو اإلسبلـ إٔب ٯبيبوا أف أبوا أهنم فأخربه
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 مائة ُب مسرعا فنفرت ،السيف فيهم كضع كإال ا٣بلصة ذا صنمهم كىدـ منهم قبل االسبلـ إٔب أجابوا فإف أياـ ثبلثة فيدعوىم
 قيس عن فذكر ذلك من أكثر كانوا أهنم السكن البن الصحابة كتاب ُبك  ،عليها يثبتوف أم خيل أصحاب ككانوا ،راكبا كٟبسْب

 من ثبلٜبائة إلينا كضم قاؿ مائتْب ُب األعْب ذم بن ا٢بجاج كقدـ قومو ُب جرير كقدـ قاؿ ،ٟبسمائة ُب كفد أنو األٞبسي غربة بن
فهم  سبعمائة فيها الٍب الركايةأما ك  ،أتباعهم ا٤بائتْب كتكملة جرير قـو ىم كا٣بمسْب ا٤بائة فكأف خثعم بِب فغزكنا كغّبىم األنصار

 ينتسبوف جرير رىط يلؤبىً  إخوة كىم كألٞبس لنا فدعا، كاحدة قبيلة من كانوا ا٣بمسْب ألف غربة بن كقيس جرير رىط من كاف من
 ىذه بعد الٍب الركاية ُب ككقع أ٭بار على أيضا نسبهم كمدار ا٤بشهورة القبيلة إليها نسبت امرأة كٔبيلة أ٭بار بن الغوث بن أٞبس إٔب

  .1بالربكو ٥بم دعا أم مرات ٟبس كرجا٥با أٞبس خيل ُب فبارؾ

 ةلصَ إلى لخم كجذاـ بعد ذم الخَ  غزكة ذات السالسلااااا/

 ارتبط ا٤بشركْب ألف السبلسل ذات ٠بيت قيل ،أياـ عشرة ا٤بدينة كبْب كبينها القرل كادم كراء أهنا سعد بن ذكر /مكاف الغزكة:8
 جذاـ لبِب ماء أنو إسحاؽ بنا كعند ،كجذاـ ٣بم غزكة كىي، السلسل لو يقاؿ ماء هبا ألف كقيل يفركا أف ٨بافة بعض إٔب بعضهم

 كبّبة قبيلةفهي  ذاـجي  كأما ،أدد بن مرة بن ا٢بارث بن عدم بن مالك كا٠بو ٣بم إٔب ينسبوف شهّبة كبّبة قبيلةفهي  ٣بم أما ،مك٣بىٍ 
 .2خزٲبة بن أسد كلد من ىم كقيل ،ا٤بشهور على ٣بم إخوة كىم عدم بن عمرك إٔب ينسبوف أيضا شهّبة

 ُب خالد أيب بن جـز كبو ىػ7 سنة كانت كقيل ا٥بجرة من ىػ8 سنة اآلخرة ٝبادل ُب كانت :ابن سعد قاؿ /تاريخ الغزكة:7
  3قبلها فقاؿ إسحاؽ بن إال مؤتة غزكة بعد كانت أهنا على االتفاؽ عساكر بن كنقل التاريخ صحيح كتاب

 كسلم عليو اهلل صلى النيب فدعا ا٤بدينة أطراؼ من يدنوا أف كأرادكا ٘بمعوا قضاعة من ٝبعا أف سعد بن كذكر/سبب الغزكة:4
 أف كأمره مائتْب ُب ا١براح بن عبيدة بأيب أمده ٍب ،كاألنصار ا٤بهاجرين سراة من ثبلٜبائة ُب كبعثو أبيض لواء لو فعقد العاص بن عمرك
 فصلى عبيدة أبو لو فأطاع األمّب كأنا مددا على قدمت إ٭با كقاؿ عمرك فمنعو هبم يـؤ أف عبيدة أبو فأراد ٱبتلفا ال كأف بعمرك يلحق

 .4عمرك هبم

 ذىاتً  جىٍيشً  عىلىى اٍلعىاصً  ٍبنى  عىٍمرىك بػىعىثى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  أىف   عيٍثمىافى  أىيب  عىنٍ  ركل البخارم /قصة الغزكة:3
ًسلً  ا قىاؿى  الرِّجىاؿً  ًمنٍ  قػيٍلتي  عىاًئشىةي  قىاؿى  إًلىٍيكى  أىحىبُّ  الن اسً  أىمُّ  فػىقيٍلتي  فىأىتػىٍيتيوي  قىاؿى  السُّبلى  فىسىكىتُّ  رًجىاالن  فػىعىد   عيمىري  قىاؿى  مىنٍ  ٍبي   قػيٍلتي  أىبيوىى

 .5آًخرًًىمٍ  ُب  ٯبىٍعىلىًِب  أىفٍ  ٨بىىافىةى 
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 فبعث بلى من كانت العاص بن عمرك أـ أف إسحاؽ بن كذكر ،كعذرة بلى ببلد كطىء حٌب عمرك كسارقاؿ ابن حجر: 
 بريدة حديث من كا٢باكم راىويو بن إسحاؽ كركل ،بذلك كيستألفهم اإلسبلـ إٔب الناس يستنفر عمرا كسلم عليو اهلل صلى النيب

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فإف دعو بكر أبو لو فقاؿ عمر ذلك فأنكر نارا يوقدكا ال أف الغزكة تلك ُب أمرىم العاص بن عمرك أف
 ،فيها قذفتو اال نارا منهم أحد يوقد ال فقاؿ ذلك ُب فكلمو بكر أبا فكلموا ،عنو فسكت با٢برب لعلمو إال علينا يبعثو ٓب كسلم
 أف ككرىت ،قلتهم عدكىم فّبل نارا يوقدكا أف ٥بم آذف أف كرىت فقاؿ فسألو كسلم عليو اهلل صلى للنيب ذلك ذكركا انصرفوا فلما

 .1أمره فحمد مدد ٥بم فيكوف يتبعوىم

 غزكة عيينة بن ِحصن بن ُحذيفةاااااا/

 عليو اهلل صلى النيب بعثو ،ٛبيم بِب من العنرب بِب ،الفزارم يعِب بدر بن حذيفة بن حصن بن عيينة غزكة إسحاؽ بن قاؿ
 من ناس على أغاركا ٛبيم بِب أف عيينو بعث سبب أف الواقدم كذكر ،سباء منهم كسيب ناسا منهم كأصاب فأغار إليهم كسلم
 عشر أحد منهم فأسر ،مهاجرم كال أنصارم فيهم ليس ٟبسْب ُب حصن بن عيينة إليهم كسلم عليو اهلل صلى النيب فبعث خزاعة
 ذلك كاف سعد بن قاؿ، -لى اهلل عليو كسلمص-على النيب ذلك بسبب رؤساؤىم فقدـ ،صبيا كثبلثْب امرأة عشرة كإحدل رجبل

نىةى  غىٍزكىةي  ًإٍسحىاؽى  اٍبني  قىاؿى  بىابجاء ُب البخارم ، ك 2ىػ9 سنة احملـر ُب يٍػفىةى  ٍبنً  ًحٍصنً  ٍبنً  عييػىيػٍ ًيمو  بىًِب  ًمنٍ  اٍلعىٍنربىً  بىًِب  ،بىٍدرو  ٍبنً  حيذى  بػىعىثىوي  ٛبى
هيمٍ  كىسىىبى  نىاسنا ًمنػٍهيمٍ  كىأىصىابى  فىأىغىارى  ًإلىٍيًهمٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ   .3ًنسىاءن  ًمنػٍ

 ىػ9 غزكة تبوؾ سنةااااااا/

 عباس بن حديث من عائذ بن كعند ،خبلؼ ببل الوداع حجة قبل ىػ9 سنة من رجب شهر ُب كانت تبوؾ غزكة /تاريخ الغزكة:8
 دخل قد كسلم عليو اهلل صلى ألنو الكسور حذفنا إذا رجب ُب قاؿ من لقوؿ ٨بالفا كليس ،أشهر بستة الطائف بعد كانت أهنا

  .4ا٢بجة ذم ُب الطائف من رجوعو من ا٤بدينة

 ،مرحلة عشرة أربع الشاـ جهة من ا٤بدينة كبْب بينها، 5دمشق إٔب ا٤بدينة طريق نصف ىو معركؼ مكاف تبوؾ /مكاف الغزكة:7
 غدا ستأتوف إنكم :مسلم حديث منها الصحيحة األحاديث ُب بذلك تسميتها ككقعت ،مرحلة عشرة إحدل دمشق كبْب كبينها

 قتيبة بنا قاؿ ،اليـو منذ تبوكاهنا مازلتما العْب إٔب سبقاه اللذين للرجلْب كسلم عليو اهلل صلى لقولو بذلك ٠بيت كقيل ،تبوؾ عْب
 عليو اهلل صلى النيب مع تبوؾ عاـ ُب خرجوا إهنم :جبل بن معاذ عن كمسلم مالك كعند، كا٢بفر كالبوؾ تبوؾ عْب ٠بيت فبذلك
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 رجبلف إليها سبق كقد فجئناىا ،شيئا مائها من ٲبس فبل جاءىا فمن تبوؾ عْب تعأب اهلل شاء إف غدا ستأتوف إنكم فقاؿ ،كسلم
 فجرت فيها أعاده ٍب مائها من بشيء كيديو كجهو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ غسلك  ،ماء من بشيء تبض الشراؾ مثل كالعْب
 .1الناس فاستقى كثّب ٗباء العْب

 إٔب الشاـ من بالزيت يقدموف الذين األنباط من ا٤بسلمْب بلغ :قالوا كغّبه سعد بنا ذكره ما فيها السبب كاف سبب الغزكة:/4
 النيب فندب ،البلقاء إٔب مقدمتهم كجاءت ،العرب متنصرة من كغّبىم كجذاـ ٣بم معهم كأجلبت ٝبوعا ٝبعت الرـك أف ا٤بدينة
 نصارل كانت قاؿ حصْب بن عمراف حديث من الطربا٘ب كركل ،غزكىم ٔبهة كأعلمهم ا٣بركج إٔب الناس كسلم عليو اهلل صلى

 عظمائهم من رجبل فبعث ،أموا٥بم فهلكت سنوف كأصابتهم ىلك النبوة يدعي خرج الذم الرجل ىذا أف ،ىرقل إٔب كتبت العرب
 .2ذلك كسلم عليو اهلل صلى النيب فبلغ ألفا أربعْب معو كجهز قباذ لو يقاؿ

 غزكة إٔب كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مع خرجنا :معاذعن  اإلكليل ُب ٢باكماركل  الجيش في غزكة تبوؾ:كعدة عدد /3
 .4فرس آالؼ عشرة معو كاف أنو موصوؿ بسند الواقدم ، كأكرد3ألفا ثبلثْب على زيادة تبوؾ

 ،أجد ال فقاؿ عنو التخلف ٰببوف ال ُب غزكة تبوؾ يستحملونو معسر كلهم نفر جاء :جيش العسرة في غزكة تبوؾتجهيز  /5
 خرجنا قاؿ ،العسرة ساعة شأف عن حدثنا لعمر قيل :عباس بناعن خزٲبة  بن خرج، كأ5مزينة بِب كمن األنصار من نفر ىؤالء كمن
 حٌب شديد حر كُب الظهر من قلة ُب خرجوا قاؿ عقيل بن عن الرزاؽ عبد تفسّب كُب ،عطش فأصابنا شديد قيظ ُب تبوؾ إٔب

 يكن كٓب 6العسرة غزكة فسميت النفقة كُب الظهر كُب ا٤باء من عسرة ذلك فكاف ،ا٤باء من كرشو ُب ما فيشربوف البعّب ينحركف كانوا
 يقوؿ فسمعتو قاؿ أكقية كمائتا كأحبلسها بأقتاهبا بعّب مائتا ىذه اهلل رسوؿ يا فقاؿ الشاـ إٔب عّبا جهز قد عثماف ككاف ،قوة للناس

اءى عيٍثمىافي ًإٔبى الن يبِّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى بًأىٍلًف ًدينى  ركل الَبمذم، بعدىا عمل ما عثماف يضر ال ارو عىٍن عىٍبًد الر ٍٞبىًن ٍبًن ٠بىيرىةى قىاؿى جى
لىٍيًو كىسىل مى يػيقىلِّبػيهىا ُب ًحٍجرًًه كىيػىقيوؿي مىا ضىر  ًحْبى جىه زى جىٍيشى اٍلعيٍسرىًة فػىيػىٍنثػيريىىا ُب ًحٍجرًًه قىاؿى عىٍبدي الر ٍٞبىًن فػىرىأىٍيتي الن يب  صىل ى الل وي عى  ...

 .لى بػىٍعدى اٍليػىٍوـً مىر تػىٍْبً عيٍثمىافى مىا عىمً 

فى  أىٍسأىليوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  ًإٔبى  أىٍصحىايب  أىٍرسىلىًِب  قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  ميوسىى أىيب  عىنٍ  البخارمكل رك   ٥بىيمٍ  ا٢بٍيٍمبلى
ليكيمٍ  الى  كىالل وً  فػىقىاؿى  لًتىٍحًملىهيمٍ  إًلىٍيكى  أىٍرسىليو٘ب  أىٍصحىايب  ًإف   الل وً  نىيب   يىا فػىقيٍلتي  تػىبيوؾى  غىٍزكىةي  كىًىيى  اٍلعيٍسرىةً  جىٍيشً  ُب  مىعىوي  ىيمٍ  ًإذٍ   شىٍيءو  عىلىى أىٞبًٍ

 كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  يىكيوفى  أىفٍ  ٨بىىافىةً  كىًمنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  مىٍنعً  ًمنٍ  حىزًيننا كىرىجىٍعتي  أىٍشعيري  كىالى  غىٍضبىافي  كىىيوى  كىكىافػىٍقتيوي 
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ٍعتي  ًإذٍ  سيوىيٍػعىةن  ًإال   أىٍلبىثٍ  فػىلىمٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى لن يبُّ ا قىاؿى  ال ًذم فىأىٍخبػىٍرتػيهيمٍ  أىٍصحىايب  ًإٔبى  فػىرىجىٍعتي  عىلىي   نػىٍفًسوً  ُب  كىجىدى  الن  ٠بًى  ًببلى
ٍبتيوي  قػىٍيسو  ٍبنى  الل وً  عىٍبدى  أىمٍ  يػينىاًدم ٍينً  خيذٍ  قىاؿى  أىتػىٍيتيوي  فػىلىم ا يىٍدعيوؾى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  أىًجبٍ  فػىقىاؿى  فىأىجى ٍينً  اٍلقىرًينػىٍْبً  ىىذى  كىىىذى

اًبكى  ًإٔبى  هًبًن   فىاٍنطىًلقٍ  سىٍعدو  ًمنٍ  ًحينىًئذو  ابٍػتىاعىهين   أىٍبًعرىةو  ًلًست ةً  اٍلقىرًينػىٍْبً   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  ًإف   قىاؿى  أىكٍ  الل وى  ًإف   فػىقيلٍ  أىٍصحى
ءً  عىلىى ٰبىًٍمليكيمٍ  ءً  عىلىى ٰبىًٍمليكيمٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يب   ًإف   فػىقيٍلتي  هًبًن   إًلىٍيًهمٍ  فىاٍنطىلىٍقتي  فىارٍكىبيوىين   ىىؤيالى ىىؤيالى

1...  

كزحفوا إٔب  كغسافائل العرب ا٤بتنصرة من ٣بم من ا٥بجرة ٝبع الرـك ٝبوعا كثّبة بالشاـ مع قب ىػ9ُب السنة  أحداث غزكة تبوؾ:/6
ثبلثوف  يد تبوؾ، كلكن ا١بيش كاف كبّبان كٙبرؾ رسوؿ الٌلو صلى اهلل عليو كسلم يـو ا٣بميس ٫بو الشماؿ ير ، 2أطراؼ شبو ا١بزيرة

  فلم يستطع ا٤بسلموف مع ما بذلوه من األمواؿ أف ٯبهزكه ٘بهيزان  ،ُب مثل ىذا ا١بمع الكبّب قبلو قطٓب ٱبرج ا٤بسلموف ك ألف مقاتل، 
 كامبلن، بل كانت ُب ا١بيش قلة شديدة بالنسبة إٔب الزاد كا٤براكب، فكاف ٜبانية عشر رجبلن يعتقبوف بعّبان كاحدان، كرٗبا أكلوا أكراؽ

بلمي كمر ا١بيش اإلس، رىةً ، كلذلك ٠بي ىذا ا١بيش جيش العيسٍ -مع قلتها-ركا إٔب ذبح البعّباألشجار حٌب تورمت شفاىهم، كاضط
سو كأسرع بالسّب حٌب جاز ٍب قىنعى رأ، ، كأمرىم أف يستقوا من البئر الٍب كانت تردىا ناقة صاّب رسوؿ اهللتبوؾ با٢ًبٍجرُب طريقو إٔب 

لى اهلل عليو تبوؾ غسل رسوؿ الٌلو ص اءم كصلك٤با كاشتدت ُب الطريق حاجة ا١بيش إٔب ا٤باء حٌب شكوا إٔب رسوؿ الٌلو، ، الوادم
فعسكر ىناؾ، كقاـ رسوؿ الٌلو صلى  نزؿ ا١بيش اإلسبلمي بتبوؾك فاستقي الناس،  جرت العْب ٗباء كثّبفيها ف كسلم فيو كجهو كيده

حٌب  كلم، كحض على خّب الدنيا كاآلخرة كحذر كأنذر كبشر كأبشرأٌب ٔبوامع ال لم فيهم خطيبان، فخطب خطبة بليغةاهلل عليو كس
كأما الركماف كحلفاؤىم فلما ٠بعوا بزحف  ،حيث قلة الزاد كا٤بادة كا٤بؤنة لل منرفع معنوياُتم، كجرب هبا ما كاف فيهم من النقص كا٣ب

رسوؿ الٌلو صلى اهلل عليو كسلم أخذىم الرعب، فلم ٯبَبئوا على التقدـ كاللقاء، بل تفرقوا ُب الببلد ُب داخل حدكدىم، فكاف 
ا٤بسلموف على مكاسب كأرجائها النائية، كحصل بذلك  لذلك أحسن أثر بالنسبة إٔب ٠بعة ا٤بسلمْب العسكرية، ُب داخل ا١بزيرة

كنصب معسكره ُب تبوؾ عشرين يوما، عقد  ،3، لعلهم ٓب يكونوا ٰبصلوف عليها لو كقع ىناؾ اصطداـ بْب ا١بيشْبسياسية كبّبة
الركماف أف اعتمادىا على كأيقنت القبائل الٍب كانت تعمل ٢بساب ، 4فيها ا٤بعاىدات مع قبائل ا٢بدكد بْب ا١بزيرة العربية كالشاـ

سادُتا األقدمْب قد فات أكانو، فانقلبت لصاّب ا٤بسلمْب، كىكذا توسعت حدكد الدكلة اإلسبلمية، حٌب القت حدكد الركماف 
 .5مباشرة، كشهد عمبلء الركماف هنايتهم إٔب حد كبّب

على مواجهة الدكلة الركمانية الشرقية ُب عقر دارىا، كعدـ االنتظار حٌب تقـو  -لى اهلل عليو كسلمص–كعـز الرسوؿ 
من ا٥بجرة، عمل على إعداد جيش  ىػ11بإغارُتا على الدكلة اإلسبلمية الفتية، كفور توحيد شبو ا١بزيرة كأداء حجة الوداع ُب السنة 
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أم ره على ك  جه ز جيش أيسامة قبل أف ٲبرضو ؼ الشاـ ا١بنوبية،آخر أسند قيادتو إٔب أسامة بن زيد بن حارثة كىو شاب، لغزك أطرا
جيش عاٌمتهم ا٤بهاجركف، منهم عمر بن ا٣بطٌاب ُب آخر عهده صلى اهلل عليو كسلم، كتوُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بعد 

 .1موت الٌنيٌب صلى اهلل عليو كسلم فلٌما جلس أبو بكر للخبلفة أنفذه بعد ،توُب كأسامة معسكره ٔبيشو ُب ا١برؼك  ذلك بأياـ،

 كاعَبفوا أكلئك صدقو رجع فلما ،رجبل كٜبانْب بضعة ُب األنصار من رىط لفواٚب الذين كالثبلثة :المتخلفوف عن غزكة تبوؾ/7
الذم  مىاًلكو  ٍبنً  كىٍعبً منهم   ،2لفواٚب الذين كبلـ عن كهنى ،منهم ذلك فقبل العذر إال حبسهم ما فحلفوا سائرىم ككذب بذنوهبم

ٍعتي  قىاؿى  عىًميى  ًحْبى  بىًنيوً  ًمنٍ  كىٍعبو  قىائًدى  كىكىافى  مىاًلكو  ٍبنً  كىٍعبً  ٍبنى  الل وً  عىٍبدى ركل البخارم قصتو عن   ًحْبى  ٰبيىدِّثي  مىاًلكو  ٍبنى  كىٍعبى  ٠بًى
 كيٍنتي  أى٘بِّ  غىيػٍرى  تػىبيوؾى  غىٍزكىةً  ُب  ًإال   غىزىاىىا غىٍزكىةو  ُب  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  عىنٍ  أىٚبىىل فٍ  ٓبىٍ  كىٍعبه  قىاؿى  تػىبيوؾى  ًقص ةً  عىنٍ  ٚبىىل فى 

ا يػيعىاًتبٍ  كىٓبىٍ  بىٍدرو  غىٍزكىةً  ُب  ٚبىىل ٍفتي  نػىهيمٍ  الل وي  ٝبىىعى  حىٌب   قػيرىٍيشو  ّبى عً  ييرًيدي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  خىرىجى  ًإ٭ب ىا عىنػٍهىا ٚبىىل فى  أىحىدن  بػىيػٍ
لىةى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  مىعى  شىًهٍدتي  كىلىقىدٍ  ًميعىادو  غىٍّبً  عىلىى عىديكًِّىمٍ  كىبػىٍْبى  ـً  عىلىى تػىوىاثػىٍقنىا ًحْبى  اٍلعىقىبىةً  لىيػٍ ٍسبلى  أىف   أيًحبُّ  كىمىا اإٍلً

ا الن اسً  ُب  أىذٍكىرى  بىٍدره  كىانىتٍ  كىًإفٍ  بىٍدرو  مىٍشهىدى  هًبىا ٕب  افى  ًمنػٍهى  تًٍلكى  ُب  عىٍنوي  ٚبىىل ٍفتي  ًحْبى  أىٍيسىرى  كىالى  أىقٍػوىل قىطُّ  أىكينٍ  ٓبىٍ  أى٘بِّ  خىربىًم ًمنٍ  كى
لىوي  ًعٍنًدم اٍجتىمىعىتٍ  مىا كىالل وً  اٍلغىزىاةً   غىٍزكىةن  ييرًيدي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  يىكينٍ  كىٓبىٍ  اٍلغىٍزكىةً  تًٍلكى  ُب  ٝبىىٍعتػيهيمىا حىٌب   قىطُّ  رىاًحلىتىافً  قػىبػٍ

ا كىر ل ًإال   ا اٍلغىٍزكىةي  تًٍلكى  كىانىتٍ  حىٌب   ًبغىٍّبًىى ا سىفىرنا اٍستػىٍقبىلى كى  شىًديدو  حىر   ُب  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  غىزىاىى ًثّبنا كىعىديكًّا كىمىفىازنا بىًعيدن  كى
بيوا أىٍمرىىيمٍ  لًٍلميٍسًلًمْبى  فىجىل ى  كىالى  كىًثّبه  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  مىعى  كىاٍلميٍسًلميوفى  ييرًيدي  ال ًذم ًبوىٍجًهوً  فىأىٍخبػىرىىيمٍ  غىٍزًكًىمٍ  أيٍىبىةى  لًيىتىأىى 

اًفظه  ًكتىابه  ٯبىٍمىعيهيمٍ  يوىافى  ييرًيدي  حى  رىسيوؿي  كىغىزىا الل وً  كىٍحيي  ًفيوً  يػىٍنزًؿٍ  ٓبىٍ  مىا لىوي  سىيىٍخفىى أىفٍ  ظىن   ًإال   يػىتػىغىي بى  أىفٍ  ييرًيدي  رىجيله  فىمىا كىٍعبه  قىاؿى  الدِّ
ؿي  الثِّمىاري  طىابىتٍ  ًحْبى  اٍلغىٍزكىةى  تًٍلكى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً   فىطىًفٍقتي  مىعىوي  كىاٍلميٍسًلميوفى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  كى٘بىىه زى  كىالظِّبلى

ٍيئنا أىٍقضً  كىٓبىٍ  فىأىٍرًجعي  مىعىهيمٍ  أى٘بىىه زى  ًلكىيٍ  أىٍغديك  فىأىٍصبىحى  ا١بًٍدُّ  بًالن اسً  اٍشتىد   حىٌب   يب  يػىتىمىادىل يػىزىؿٍ  فػىلىمٍ  عىلىٍيوً  قىاًدره  أىنىا نػىٍفًسي ُب  فىأىقيوؿي  شى
ٍيئنا جىهىازًم ًمنٍ  أىٍقضً  كىٓبىٍ  مىعىوي  كىاٍلميٍسًلميوفى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  هي  أى٘بىىه زي  فػىقيٍلتي  شى  فػىغىدىٍكتي  أى٢بٍىقيهيمٍ  ٍبي   يػىٍومىٍْبً  أىكٍ  بًيػىٍوـو  بػىٍعدى

ٍيئنا أىٍقضً  كىٓبىٍ  فػىرىجىٍعتي  أًلى٘بىىه زى  فىصىليوا أىفٍ  بػىٍعدى  ٍيئنا أىٍقضً  كىٓبىٍ  رىجىٍعتي  ٍبي   غىدىٍكتي  ٍبي   شى  أىفٍ  كىٮبىىٍمتي  اٍلغىٍزكي  كىتػىفىارىطى  أىٍسرىعيوا حىٌب   يب  يػىزىؿٍ  فػىلىمٍ  شى
لى   فىطيٍفتي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  خيريكجً  بػىٍعدى  الن اسً  ُب  خىرىٍجتي  ًإذىا فىكيٍنتي  ذىًلكى  ٕب  يػيقىد رٍ  فػىلىمٍ  فػىعىٍلتي  كىلىٍيتىًِب  فىأيٍدرًكىهيمٍ  أىٍرٙبًى
 عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  يىٍذكيٍر٘ب  كىٓبىٍ  الضُّعىفىاءً  ًمنٍ  الل وي  عىذىرى  ٩ب نٍ  رىجيبلن  أىكٍ  النػِّفىاؽي  عىلىٍيوً  مىٍغميوصنا رىجيبلن  ًإال   أىرىل الى  أى٘بِّ  أىٍحزىنىًِب  ًفيًهمٍ 
ةى  بىًِب  ًمنٍ  رىجيله  فػىقىاؿى  كىٍعبه  فػىعىلى  مىا بًتىبيوؾى  اٍلقىٍوـً  ُب  جىاًلسه  كىىيوى  فػىقىاؿى  تػىبيوؾى  بػىلىغى  حىٌب   كىسىل مى   ُب  كىنىظىريهي  بػيٍردىاهي  حىبىسىوي  الل وً  رىسيوؿى  يىا سىًلمى
يػٍرنا ًإال   عىلىٍيوً  عىًلٍمنىا مىا الل وً  رىسيوؿى  يىا كىالل وً  قػيٍلتى  مىا بًٍئسى  جىبىلو  ٍبني  ميعىاذي  فػىقىاؿى  ًعٍطًفوً   قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فىسىكىتى  خى
ًطوً  ًمنٍ  أىٍخريجي  ٗبىاذىا كىأىقيوؿي  اٍلكىًذبى  أىتىذىك ري  كىطىًفٍقتي  ٮبىِّي حىضىرى٘ب  قىاًفبلن  تػىوىج وى  أىن وي  بػىلىغىًِب  فػىلىم ا مىاًلكو  ٍبني  كىٍعبي  ا سىخى  عىلىى كىاٍستػىعىٍنتي  غىدن
 ًمٍنوي  أىٍخريجى  لىنٍ  أى٘بِّ  كىعىرىٍفتي  اٍلبىاًطلي  عىِبِّ  زىاحى  قىاًدمنا أىظىل   قىدٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  ًإف   ًقيلى  فػىلىم ا أىٍىًلي ًمنٍ  رىٍأمو  ًذم ًبكيلِّ  ذىًلكى 
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ا ـى  ًإذىا كىكىافى  قىاًدمنا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  كىأىٍصبىحى  ًصٍدقىوي  فىأىٍٝبىٍعتي  كىًذبه  ًفيوً  ًبشىٍيءو  أىبىدن أى  سىفىرو  ًمنٍ  قىًد  ًفيوً  فػىيػىرٍكىعي  بًاٍلمىٍسًجدً  بىدى
 ًمنػٍهيمٍ  فػىقىًبلى  رىجيبلن  كىٜبىىاًنْبى  ًبٍضعىةن  كىكىانيوا لىوي  كىٰبىًٍلفيوفى  إًلىٍيوً  يػىٍعتىًذريكفى  فىطىًفقيوا اٍلميخىل فيوفى  جىاءىهي  ذىًلكى  فػىعىلى  فػىلىم ا لًلن اسً  جىلىسى  ٍبي   رىٍكعىتػىٍْبً 
نًيىتػىهيمٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  ا فىًجٍئتيوي  الل وً  ًإٔبى  سىرىائًرىىيمٍ  كىكىكىلى  ٥بىيمٍ  كىاٍستػىٍغفىرى  كىبىايػىعىهيمٍ  عىبلى  تػىبىسُّمى  تػىبىس مى  عىلىٍيوً  سىل ٍمتي  فػىلىم 

ٍيوً  بػىٍْبى  جىلىٍستي  حىٌب   أىٍمًشي فىًجٍئتي  تػىعىاؿى  قىاؿى  ٍبي   اٍلميٍغضىبً   لىوٍ  كىالل وً  ًإ٘بِّ  بػىلىى فػىقيٍلتي  ظىٍهرىؾى  ابٍػتػىٍعتى  قىدٍ  تىكينٍ  أىٓبىٍ  خىل فىكى  مىا ٕب  فػىقىاؿى  يىدى
نٍػيىا أىٍىلً  ًمنٍ  غىٍّبًؾى  ًعٍندى  جىلىٍستي  ثٍػتيكى حى  لىًئنٍ  عىًلٍمتي  لىقىدٍ  كىالل وً  كىلىًكِبِّ  جىدىالن  أيٍعًطيتي  كىلىقىدٍ  ًبعيٍذرو  سىخىًطوً  ًمنٍ  سىأىٍخريجي  أىفٍ  لىرىأىٍيتي  الدُّ  د 

ثٍػتيكى  كىلىًئنٍ  عىلىي   ييٍسًخطىكى  أىفٍ  الل وي  لىييوًشكىن   عىِبِّ  ًبوً  تػىٍرضىى كىًذبو  حىًديثى  اٍليػىٍوـى  دي  ًصٍدؽو  حىًديثى  حىد  ىٍرجيو ًإ٘بِّ  ًفيوً  عىلىي   ٘بًى  عىٍفوى  ًفيوً  ألى
 كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  عىٍنكى  ٚبىىل ٍفتي  ًحْبى  ًمِبِّ  أىٍيسىرى  كىالى  أىقٍػوىل قىطُّ  كيٍنتي  مىا كىالل وً  عيٍذرو  ًمنٍ  ٕب  كىافى  مىا كىالل وً  الى  الل وً 
ا أىم ا ةى  بىًِب  ًمنٍ  رًجىاؿه  كىثىارى  فػىقيٍمتي  ًفيكى  الل وي  يػىٍقًضيى  حىٌب   فػىقيمٍ  صىدىؽى  فػىقىدٍ  ىىذى  أىٍذنػىٍبتى  كيٍنتى  عىًلٍمنىاؾى  مىا كىالل وً  ٕب  فػىقىاليوا فىاتػ بػىعيو٘ب  سىًلمى

ا قػىٍبلى  ذىنٍػبنا رى  ٗبىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  ًإٔبى  اٍعتىذىٍرتى  تىكيوفى  الى  أىفٍ  عىجىٍزتى  كىلىقىدٍ  ىىذى لِّفيوفى  إًلىٍيوً  اٍعتىذى  كىاًفيىكى  كىافى  قىدٍ  اٍلميتىخى
 ىىلٍ  ٥بىيمٍ  قػيٍلتي  ٍبي   نػىٍفًسي فىأيكىذِّبى  أىٍرًجعى  أىفٍ  أىرىٍدتي  حىٌب   يػيؤىنػِّبيو٘ب  زىاليوا مىا فػىوىالل وً  لىكى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  اٍسًتٍغفىاري  ذىنٍػبىكى 

ا لىًقيى  فً  نػىعىمٍ  قىاليوا أىحىده  مىًعي ىىذى ؿي  اٍلعىٍمرًمُّ  الر بًيعً  ٍبني  ميرىارىةي  قىاليوا ٮبيىا مىنٍ  فػىقيٍلتي  لىكى  ًقيلى  مىا ًمٍثلي  مىا٥بىي  فىًقيلى  قػيٍلتى  مىا ًمٍثلى  قىاالى  رىجيبلى  كىًىبلى
ا قىدٍ  صىا٢بًىٍْبً  رىجيلىٍْبً  ٕب  فىذىكىريكا اٍلوىاًقًفيُّ  أيمىي ةى  ٍبني  ا بىٍدرنا شىًهدى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  كىنػىهىى ٕب  ذىكىريكٮبيىا ًحْبى  فىمىضىٍيتي  أيٍسوىةه  ًفيًهمى

ًمنىا عىنٍ  اٍلميٍسًلًمْبى  كىسىل مى  ثىةي  أىيػُّهىا كىبلى ا اأٍلىٍرضي  نػىٍفًسي ُب  تػىنىك رىتٍ  حىٌب   لىنىا كىتػىغىيػ ريكا الن اسي  فىاٍجتػىنىبػىنىا عىٍنوي  ٚبىىل فى  مىنٍ  بػىٍْبً  ًمنٍ  الث بلى  ًىيى  فىمى
لىةن  ٟبىًٍسْبى  ذىًلكى  عىلىى فػىلىًبثٍػنىا أىٍعًرؼي  ال ًٍب  ا فىاٍستىكىانىا صىاًحبىامى  فىأىم ا لىيػٍ  كىأىٍجلىدىىيمٍ  اٍلقىٍوـً  أىشىب   فىكيٍنتي  أىنىا كىأىم ا يػىٍبًكيىافً  بػيييوًُتًمىا ُب  كىقػىعىدى

ةى  فىأىٍشهىدي  أىٍخريجي  فىكيٍنتي   عىلىٍيوً  فىأيسىلِّمي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  كىآٌب  أىحىده  ييكىلِّميًِب  كىالى  اؽً اأٍلىٍسوى  ُب  كىأىطيوؼي  اٍلميٍسًلًمْبى  مىعى  الص بلى
ةً  بػىٍعدى  ٦بىًٍلًسوً  ُب  كىىيوى  ـً  ًبرىدِّ  شىفىتػىٍيوً  حىر ؾى  ىىلٍ  نػىٍفًسي ُب  فىأىقيوؿي  الص بلى  أىقٍػبػىٍلتي  فىًإذىا الن ظىرى  فىأيسىارًقيوي  ًمٍنوي  قىرًيبنا أيصىلِّي ٍبي   الى  أىـٍ  عىلىي   الس بلى
ٌب  عىلىى ٍفوىةً  ًمنٍ  ذىًلكى  عىلىي   طىاؿى  ًإذىا حىٌب   عىِبِّ  أىٍعرىضى  ٫بىٍوىهي  اٍلتػىفىتُّ  كىًإذىا ًإٕبى   أىقٍػبىلى  صىبلى ارى  تىسىو ٍرتي  حىٌب   مىشىٍيتي  الن اسً  جى اًئطً  ًجدى  أىيب  حى
ـى  عىلىي   رىد   مىا فػىوىالل وً  عىلىٍيوً  فىسىل ٍمتي  ًإٕبى   الن اسً  كىأىحىبُّ  عىمِّي اٍبني  كىىيوى  قػىتىادىةى   الل وى  أيًحبُّ  تػىٍعلىميًِب  ىىلٍ  بًالل وً  أىٍنشيديؾى  قػىتىادىةى  أىبىا يىا فػىقيٍلتي  الس بلى

نىامى  فػىفىاضىتٍ  أىٍعلىمي  كىرىسيوليوي  الل وي  فػىقىاؿى  ٍدتيوي فػىنىشى  لىوي  فػىعيٍدتي  فىسىكىتى  فػىنىشىٍدتيوي  لىوي  فػىعيٍدتي  فىسىكىتى  كىرىسيولىوي  ارى  تىسىو ٍرتي  حىٌب   كىتػىوىل ٍيتي  عىيػٍ  ا١بًٍدى
نىا قىاؿى  ـً  أىٍىلً  أىنٍػبىاطً  ًمنٍ  نػىبىًطيي  ًإذىا اٍلمىًدينىةً  ًبسيوؽً  أىٍمًشي أىنىا فػىبػىيػٍ ـى  ٩ب نٍ  الش ٍأ  ٍبنً  كىٍعبً  عىلىى يىديؿُّ  مىنٍ  يػىقيوؿي  بًاٍلمىًدينىةً  يىًبيعيوي  بًالط عىاـً  قىًد

 جىفىاؾى  قىدٍ  صىاًحبىكى  أىف   بػىلىغىًِب  قىدٍ  فىًإن وي  بػىٍعدي  أىم ا ًفيوً  فىًإذىا غىس افى  مىًلكً  ًمنٍ  ًكتىابنا ًإٕبى   دىفىعى  جىاءى٘ب  ًإذىا حىٌب   لىوي  ييًشّبيكفى  الن اسي  فىطىًفقى  مىاًلكو 
ارً  الل وي  ٯبىٍعىٍلكى  كىٓبىٍ  ا لىم ا فػىقيٍلتي  نػيوىاًسكى  بًنىا فىا٢بٍىقٍ  مىٍضيػىعىةو  كىالى  ىىوىافو  ًبدى ا قػىرىأٍتػيهى ءً  ًمنٍ  أىٍيضنا كىىىذى ٍرتيوي  التػ نُّورى  هًبىا فػىتػىيىم ٍمتي  اٍلبىبلى  حىٌب   هًبىا فىسىجى
لىةن  أىٍربػىعيوفى  مىضىتٍ  ًإذىا  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  ًإف   فػىقىاؿى  يىٍأتًيًِب  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  سيوؿي رى  ًإذىا ا٣بٍىٍمًسْبى  ًمنٍ  لىيػٍ

ا فػىقيٍلتي  اٍمرىأىتىكى  تػىٍعتىزًؿى  أىفٍ  يىٍأميريؾى   ا٢بٍىًقي اًلٍمرىأىٌب  فػىقيٍلتي  ذىًلكى  ًمٍثلى  صىاًحيبى   ًإٔبى  كىأىٍرسىلى  تػىٍقرىبٍػهىا كىالى  اٍعتىز٥ًٍبىا بىلٍ  الى  قىاؿى  أىفٍػعىلي  مىاذىا أىـٍ  أيطىلِّقيهى
ا ُب  الل وي  يػىٍقًضيى  حىٌب   ًعٍندىىيمٍ  فػىتىكيو٘ب  بًأىٍىًلكً  ؿً  اٍمرىأىةي  فىجىاءىتٍ  كىٍعبه  قىاؿى  اأٍلىٍمرً  ىىذى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  أيمىي ةى  ٍبنً  ًىبلى
ؿى  ًإف   الل وً  رىسيوؿى  يىا فػىقىالىتٍ  ـه  لىوي  لىٍيسى  ضىاًئعه  شىٍيخه  أيمىي ةى  ٍبنى  ًىبلى اًد  ًبوً  مىا كىالل وً  ًإن وي  قىالىتٍ  يػىٍقرىٍبكً  الى  كىلىًكنٍ  الى  قىاؿى  أىٍخديمىوي  أىفٍ  تىٍكرىهي  فػىهىلٍ  خى

ا يػىٍوًموً  ًإٔبى  كىافى  مىا أىٍمرًهً  ًمنٍ  كىافى  ميٍنذي  يػىٍبًكي زىاؿى  مىا كىالل وً  شىٍيءو  ًإٔبى  حىرىكىةه   الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  اٍستىٍأذىٍنتى  لىوٍ  أىٍىًلي بػىٍعضي  ٕب  فػىقىاؿى  ىىذى
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ؿً  اًلٍمرىأىةً  أىًذفى  كىمىا اٍمرىأىًتكى  ُب  كىسىل مى  عىلىٍيوً   كىمىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  ًفيهىا أىٍستىٍأًذفي  الى  كىالل وً  فػىقيٍلتي  ٚبىٍديمىوي  أىفٍ  أيمىي ةى  ٍبنً  ًىبلى
 لىنىا كىمىلىتٍ  حىٌب   لىيىاؿو  عىٍشرى  ذىًلكى  بػىٍعدى  فػىلىًبٍثتي  شىابي  رىجيله  كىأىنىا ًفيهىا اٍستىٍأذىنٍػتيوي  ًإذىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  يػىقيوؿي  مىا ييٍدرًيًِب 

لىةن  ٟبىٍسيوفى  ًمنىا عىنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  نػىهىى ًحْبى  ًمنٍ  لىيػٍ ةى  صىل ٍيتي  فػىلىم ا كىبلى لىةن  ٟبىًٍسْبى  صيٍبحى  اٍلفىٍجرً  صىبلى  ظىٍهرً  عىلىى كىأىنىا لىيػٍ
نىا بػيييوتًنىا ًمنٍ  بػىٍيتو  رى  ال ًٍب  ا٢بٍىاؿً  عىلىى جىاًلسه  أىنىا فػىبػىيػٍ ٍعتي  رىحيبىتٍ  ٗبىا اأٍلىٍرضي  عىلىي   كىضىاقىتٍ  نػىٍفًسي عىلىي   ضىاقىتٍ  قىدٍ  الل وي  ذىكى  صىٍوتى  ٠بًى

ا فىخىرىٍرتي  قىاؿى  أىٍبًشرٍ  مىاًلكو  ٍبنى  كىٍعبي  يىا صىٍوتًوً  بًأىٍعلىى سىٍلعو  جىبىلً  عىلىى أىٍكَبى  صىارًخو   الل وً  رىسيوؿي  كىآذىفى  فػىرىجه  جىاءى  قىدٍ  أىفٍ  كىعىرىٍفتي  سىاًجدن
نىا الل وً  بًتػىٍوبىةً  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى ةى  صىل ى ًحْبى  عىلىيػٍ  رىجيله  ًإٕبى   كىرىكىضى  ميبىشِّريكفى  صىاًحيبى   ًقبىلى  كىذىىىبى  يػيبىشِّريكنػىنىا الن اسي  فىذىىىبى  اٍلفىٍجرً  صىبلى
ٍعتي  ال ًذم جىاءى٘ب  فػىلىم ا اٍلفىرىسً  ًمنٍ  أىٍسرىعى  الص ٍوتي  كىكىافى  ا١بٍىبىلً  عىلىى فىأىٍكَبى  أىٍسلىمى  ًمنٍ  سىاعو  كىسىعىى فػىرىسنا  ثػىٍويبى   لىوي  نػىزىٍعتي  يػيبىشِّري٘ب  صىٍوتىوي  ٠بًى

 فػىيىتػىلىق ا٘ب  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  ًإٔبى  كىاٍنطىلىٍقتي  فػىلىًبٍستػيهيمىا ثػىٍوبػىٍْبً  كىاٍستػىعىٍرتي  يػىٍومىًئذو  غىيػٍرىٮبيىا أىٍمًلكي  مىا كىالل وً  بًبيٍشرىاهي  ًإي اٮبيىا فىكىسىٍوتيوي 
ا الن اسي   عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فىًإذىا ٍلمىٍسًجدى ا دىخىٍلتي  حىٌب   كىٍعبه  قىاؿى  عىلىٍيكى  الل وً  تػىٍوبىةي  لًتػىٍهًنكى  يػىقيوليوفى  بًالتػ ٍوبىةً  يػيهىنُّو٘ب  فػىٍوجنا فػىٍوجن
ٍولىوي  جىاًلسه  كىسىل مى  ـى  الن اسي  حى ةي  ًإٕبى   فػىقىا ٍرًكؿي  الل وً  عيبػىٍيدً  ٍبني  طىٍلحى ن ا٘ب  صىافىحىًِب  حىٌب   يػيهى ـى  مىا كىالل وً  كىىى رىهي  اٍلميهىاًجرًينى  ًمنٍ  رىجيله  ًإٕبى   قىا  كىالى  غىيػٍ

ةى  أىٍنسىاىىا  كىٍجهيوي  يػىبػٍريؽي  كىىيوى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  عىلىى سىل ٍمتي  فػىلىم ا كىٍعبه  قىاؿى  ًلطىٍلحى
 الل وً  ًعٍندً  ًمنٍ  بىلٍ  الى  قىاؿى  الل وً  ًعٍندً  ًمنٍ  أىـٍ  الل وً  رىسيوؿى  يىا ًعٍنًدؾى  أىًمنٍ  قػيٍلتي  قىاؿى  أيمُّكى  كىلىدىٍتكى  ميٍنذي  عىلىٍيكى  مىر   يػىٍوـو  ٖبىٍّبً  أىٍبًشرٍ  السُّريكرً  ًمنٍ 

رو  ًقٍطعىةي  كىأىن وي  حىٌب   كىٍجهيوي  اٍستػىنىارى  سير   ًإذىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  كىكىافى  ا ًمٍنوي  ذىًلكى  نػىٍعًرؼي  اكىكين   قىمى ٍيوً  بػىٍْبى  جىلىٍستي  فػىلىم   قػيٍلتي  يىدى
قىةن  مىإب  ًمنٍ  أى٬ٍبىًلعى  أىفٍ  تػىٍوبىًٍب  ًمنٍ  ًإف   الل وً  رىسيوؿى  يىا  عىلىٍيكى  أىٍمًسكٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  قىاؿى  الل وً  رىسيوؿً  كىًإٔبى  الل وً  ًإٔبى  صىدى

ره  فػىهيوى  مىاًلكى  بػىٍعضى  يػٍ  الى  أىفٍ  تػىٍوبىًٍب  ًمنٍ  كىًإف   بًالصٍِّدؽً  ٪بى ا٘ب  ًإ٭ب ىا الل وى  ًإف   الل وً  رىسيوؿى  يىا فػىقيٍلتي  ًٖبىٍيبػىرى  ال ًذم سىٍهًمي أيٍمًسكي  فىًإ٘بِّ  قػيٍلتي  لىكى  خى
ا أىٍعلىمي  مىا فػىوىالل وً  بىًقيتي  مىا ًصٍدقنا ًإال   أيحىدِّثى  هي  اٍلميٍسًلًمْبى  ًمنٍ  أىحىدن  الل وي  صىل ى الل وً  ًلرىسيوؿً  ذىًلكى  ذىكىٍرتي  ميٍنذي  ا٢بٍىًديثً  ًصٍدؽً  ُب  الل وي  أىٍببلى

٘ب  ٩ب ا أىٍحسىنى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  ا يػىٍوًمي ًإٔبى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  ًلرىسيوؿً  ذىًلكى  ذىكىٍرتي  ميٍنذي  تػىعىم ٍدتي  مىا أىٍببلى ىٍرجيو كىًإ٘بِّ  كىًذبنا ىىذى  أىفٍ  ألى
ا الل وي  ٰبىٍفىظىًِب  اًجرًينى  الن يبِّ  عىلىى الل وي  تىابى  لىقىدٍ } كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى رىسيوًلوً  عىلىى الل وي  كىأىنٍػزىؿى  بىًقيتي  ًفيمى  كىكيونيوا لًوً قػىوٍ  ًإٔبى  كىاأٍلىٍنصىارً  كىاٍلميهى

ةو  ًمنٍ  عىلىي   الل وي  أىنٍػعىمى  مىا فػىوىالل وً { الص اًدًقْبى  مىعى  ا٘ب  أىفٍ  بػىٍعدى  قىطُّ  نًٍعمى ـً  ىىدى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  ًلرىسيوؿً  ًصٍدًقي ًمنٍ  نػىٍفًسي ُب  أىٍعظىمى  ًلئٍلًٍسبلى
بٍػتيوي  أىكيوفى  الى  أىفٍ  كىسىل مى  ا فىأىٍىًلكى  كىذى بيوا ال ًذينى  ىىلىكى  كىمى بيوا لًل ًذينى  قىاؿى  الل وى  فىًإف   كىذى  تػىبىارىؾى  فػىقىاؿى  أًلىحىدو  قىاؿى  مىا شىر   اٍلوىٍحيى  أىنٍػزىؿى  ًحْبى  كىذى
ثىةي  أىيػُّهىا ٚبىىل ٍفنىا كىكين ا كىٍعبه  قىاؿى { اٍلفىاًسًقْبى  اٍلقىٍوـً  عىنٍ  يػىٍرضىى الى  الل وى  فىًإف   قػىٍولًوً  ًإٔبى  انٍػقىلىٍبتيمٍ  ًإذىا لىكيمٍ  بًالل وً  سىيىٍحًلفيوفى }كىتػىعىأبى   أىٍمرً  عىنٍ  الث بلى
لىفيوا ًحْبى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  ًمنػٍهيمٍ  قىًبلى  ال ًذينى  أيكلىًئكى  أى  ٥بىيمٍ  كىاٍستػىٍغفىرى  فػىبىايػىعىهيمٍ  لىوي  حى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى ل وً ال رىسيوؿي  كىأىٍرجى

ًلكى  ًفيوً  الل وي  قىضىى حىٌب   أىٍمرىنىا ثىةً  كىعىلىى} الل وي  قىاؿى  فىًبذى  ًإي انىا ٚبىًٍليفيوي  ىيوى  ًإ٭ب ىا اٍلغىٍزكً  عىنٍ  خيلٍِّفنىا ٩ب ا الل وي  ذىكىرى  ال ًذم كىلىٍيسى { خيلِّفيوا ال ًذينى  الث بلى
 ًمٍنوي  فػىقىًبلى  إًلىٍيوً  كىاٍعتىذىرى  لىوي  حىلىفى  عىم نٍ  أىٍمرىنىا كىًإٍرجىاؤيهي 

 ىذه المرحلةكتشريعات أحداث د/

 أحداث المرحلةا/



206 
 

 من كسلم عليو اهلل صلى النيب رجوع بعد كاف الوفود: 1جوعو من الجعرانة كبعد تبوؾعاـ الوفود آخر سنة ثماف بعد ر /8
 ُب كاف كلو ذلك أف على اتفقوا نعم ،تبوؾ غزكة بعد كانوا الوفود أف إسحاؽ بن ذكرك  ،بعدىا كما ىػ8 سنة أكاخر ُب ا١بعرانة

 الوفود الطبقات ُب سعد بن ٧بمد سرد كقد ،الوفود سنة تسمى ىػ9 سنة كانت قاؿ عبيدة أبو حدثِب ىشاـ بن قاؿ ،ىػ9 سنة
 .2الستْب على يزيد ذكركه ما ك٦بموع السّبة نظم كُب كمغلطال الناس سيد بن كتبعو ٝبعها الٍب السّبة ُب الدمياطي كتبعو

 .3ٛبيم بِب مع اجتمعوا ىذا كالجل ،الوفود سنة كىي ىػ9 سنة ُب ٞبّب كفد قدـككاف  :قدـك أىل اليمن /7

 صلى النيب على قدموا ٛبيم بِب أشراؼ أف إسحاؽ بن كذكر ،نزار بن مضر بن إلياس بن ةطاًٖب  بن دٌ أي  بن رٌ مي  بن :تميم بني كفد /4
 ،ا٤بنقرم األىتم بن كعمرك ،السعدم بدر بن كالزبرقاف ،الدارمي حابس بن كاألقرع ،الدارمي حاجب بن عطارد منهم كسلم عليو اهلل

 ،حصن بن عيينة كمعهم إسحاؽ بنا قاؿ ،ا٤بنقرم عاصم بن كقيس ،ا٢بارث بن قيس بن يزيد بن كنعيم ،اجملاشعي يزيد بن كا٢بباب
 ،حجرتو كراء من كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نادكا ا٤بسجد دخلوا فلما ،ٛبيم بِب مع كانا ٍب الفتح شهدا كعيينة األقرع ككاف
 حصن بن عيينة إليهم كسلم عليو اهلل صلى النيب فبعث خزاعة من ناس على أغاركا ٛبيم بِب أف عيينو بعث سبب أف الواقدم ذكر

 بسبب رؤساؤىم فقدـ صبيا كثبلثْب امرأة عشرة كإحدل رجبل عشر أحد منهم فأسر مهاجرم كال أنصارم فيهم ليس ٟبسْب ُب
  .4ىػ9 سنة احملـر ُب ذلك كاف سعد بن قاؿ ذلك

 ربيعة بن أسد بن جديلة بن يٌ مً عٍ دي  بن صىأفٍ  بن القيس عبد إٔب ينسبوف ،البحرين يسكنوف كبّبة قبيلة ىي: كفد عبد القيس/3
 فيهم رجبل أربعْب حينئذ عددىم ككاف الوفود سنة ُب كانت ثانيتهماك  ،الفتح قبل إحداٮبا كفادتاف القيس لعبد كافك  ،نزار بن

 كجو من حباف بن أخرجو ما التعدد كيؤيد ،إسبلمو كحسن فأسلم نصرانيا كاف كأنو قصتو إسحاؽ بن ذكر كقد ،العبدم ا١باركد
  .5التغّب قبل رآىم كاف بأنو إشعار ففيو تغّبت ألوانكم أرل مإب ٥بم قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النيب أف آخر

 ينزلوف شهّبة كبّبة قبيلة كىي ،كائل بن بكر بن علي بن صعب بن ١بيم بن فهو حنيفة أما: ىػ9في سنة  كفد بني حنيفة/5
 .6مسيلمة فيهم رجبل عشر سبعة كانوا أهنم الواقدم كذكر ،ىػ9 سنة ُب حنيفة بِب كفد ككاف ،كاليمن مكة بْب اليمامة

عى  أىن وي  سىًعيدو  أىيب  ٍبن سىًعيد عنركل البخارم   ٪بىٍدو  ًقبىلى  خىٍيبلن  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  بػىعىثى  قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  ىيرىيٍػرىةى  أىبىا ٠بًى
ًنيفىةى  بىًِب  ًمنٍ  ًبرىجيلو  فىجىاءىتٍ   فػىقىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  إًلىٍيوً  فىخىرىجى  اٍلمىٍسًجدً  سىوىارًم ًمنٍ  ًبسىارًيىةو  فػىرىبىطيوهي  أيثىاؿو  ٍبني  ٜبيىامىةي  لىوي  يػيقىاؿي  حى

ره  ًعٍنًدم فػىقىاؿى  ٜبيىامىةي  يىا ًعٍندىؾى  مىا يػٍ  مىا ًمٍنوي  فىسىلٍ  اٍلمىاؿى  تيرًيدي  كيٍنتى  كىًإفٍ  شىاًكرو  عىلىى تػيٍنًعمٍ  تػيٍنًعمٍ  كىًإفٍ  دىـو  ذىا تػىٍقتيلٍ  تػىٍقتػيٍلًِب  ًإفٍ  ٧بيىم دي  يىا خى
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 فػىقىاؿى  اٍلغىدً  بػىٍعدى  كىافى  حىٌب   فػىتػىرىكىوي  شىاًكرو  عىلىى تػيٍنًعمٍ  تػيٍنًعمٍ  ًإفٍ  لىكى  قػيٍلتي  مىا قىاؿى  ٜبيىامىةي  يىا ًعٍندىؾى  مىا لىوي  قىاؿى  ٍبي   اٍلغىدي  كىافى  حىٌب   فػىَبيًؾى  ًشٍئتى 
 فػىقىاؿى  اٍلمىٍسًجدى  دىخىلى  ٍبي   فىاٍغتىسىلى  اٍلمىٍسًجدً  ًمنٍ  قىرًيبو  ٪بىٍلو  ًإٔبى  فىاٍنطىلىقى  ٜبيىامىةى  أىٍطًلقيوا فػىقىاؿى  لىكى  قػيٍلتي  مىا ًعٍنًدم فػىقىاؿى  ٜبيىامىةي  يىا ًعٍندىؾى  مىا

ا أىف   كىأىٍشهىدي  الل وي  ًإال   ًإلىوى  الى  أىفٍ  أىٍشهىدي   أىٍصبىحى  فػىقىدٍ  كىٍجًهكى  ًمنٍ  ًإٕبى   أىبٍػغىضى  كىٍجوه  اأٍلىٍرضً  عىلىى كىافى  مىا كىالل وً  ٧بيىم دي  يىا الل وً  رىسيوؿي  ٧بيىم دن
ينً ا أىحىب   ًدينيكى  فىأىٍصبىحى  ًديًنكى  ًمنٍ  ًإٕبى   أىبٍػغىضى  ًدينو  ًمنٍ  كىافى  مىا كىالل وً  ًإٕبى   اٍلويجيوهً  أىحىب   كىٍجهيكى   أىبٍػغىضي  بػىلىدو  ًمنٍ  كىافى  مىا كىالل وً  ًإٕبى   لدِّ

دً  أىحىب   بػىلىديؾى  فىأىٍصبىحى  بػىلىًدؾى  ًمنٍ  ًإٕبى   يػٍلىكى  كىًإف   ًإٕبى   اٍلًببلى ٍتًِب  خى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فػىبىش رىهي  تػىرىل فىمىاذىا اٍلعيٍمرىةى  أيرًيدي  كىأىنىا أىخىذى
ا يػىٍعتىًمرى  أىفٍ  كىأىمىرىهي  ـى  فػىلىم   الى  كىالل وً  كىالى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  ٧بيىم دو  مىعى  أىٍسلىٍمتي  كىلىًكنٍ  الى  قىاؿى  صىبػىٍوتى  قىاًئله  لىوي  قىاؿى  مىك ةى  قىًد

امىةً  ًمنٍ  يىٍأتًيكيمٍ  ب ةي  اٍليىمى كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  ًفيهىا يىٍأذىفى  حىٌب   ًحٍنطىةو  حى
 ا٢بنفي مسلمة بن النعماف بنا فأبوه آثاؿ بن ٜبامة كأما، 1

 ىشاـ بنا زاد ،مكة فتح قبل كانت أهنا ُب صرٰبة قصتو فإف ،بزماف حنيفة بِب كفد قبل قصتو ككانت الصحابة فضبلء من كىو
 كأرادكا علينا اجَبأت لقد فقالوا قريش فأخذتو يلىب مكة دخل من أكؿ فكاف لىب مكة ببطن كاف إذا حٌب معتمرا خرج أنو بلغِب قاؿ
 أىل ٲبّبكا أف منعهم ٍب ببلده إٔب رجع ٍب ٜبامة اعتمر، ففَبكوه اليمامة من الطعاـ إٔب ٙبتاجوف فإنكم دعوه منهم قائل فقاؿ قتلو
 اليمامة إٔب خرج ٍب ىشاـ بن زاد، ٜبامة عند فيهم يشفع بعث ٍب ذلك كسلم عليو اهلل صلى النيب إٔب مكة أىل شكا ٍب مكة

 كبْب بينهم ٱبلى أف ٜبامة إٔب فكتب الرحم بصلة تأمر إنك كسلم عليو اهلل صلى النيب إٔب فكتبوا شيئا مكة إٔب ٰبملوا أف فمنعهم
  .2إليهم ا٢بمل

 أقسم ٜبامة ألف ،ا٤بسيء عن العفو أمر كتعظيم الكافر اآلسّب على كا٤بن ا٤بسجد ُب الكافر ربط الفوائد من ٜبامة قصة كُب
 عند االغتساؿ كفيو ،مقابل بغّب كا٤بن العفو من إليو كسلم عليو اهلل صلى النيب اسداه ٤با ،كاحدة ساعة ُب حبا انقلب بغضو أف

 ،ا٣بّب ذلك عمل ُب يستمر أف لو شرع أسلم ٍب خّب عمل أراد إذا الكافر كأف ،ا٢بب كيثبت البغض يزيل اإلحساف كأف ،اإلسبلـ
 .3الكثّب العدد إسبلمو على يتبعو من سيما كال لئلسبلـ مصلحة ذلك ُب كاف إذا األسارل من إسبلمو يرجى ٗبن ا٤ببلطفة كفيو

ـى  قىاؿى  عىب اسو  اٍبنً  عىنٍ  مسلمركل ك  ةي  قىًد ٍيًلمى ًدينىةى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  عىٍهدً  عىلىى اٍلكىذ ابي  ميسى  جىعىلى  ًإفٍ  يػىقيوؿي  فىجىعىلى  اٍلمى
ا تىًبٍعتيوي  بػىٍعًدهً  ًمنٍ  اأٍلىٍمرى  ٧بيىم ده  ٕب  ًثّبو  بىشىرو  ُب  فػىقىًدمىهى  مشى اسو  ٍبنً  قػىٍيسً  ٍبني  ثىاًبتي  كىمىعىوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  إًلىٍيوً  فىأىقٍػبىلى  قػىٍوًموً  ًمنٍ  كى

ةو  ًقٍطعىةي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  يىدً  كىُب  ةى  عىلىى كىقىفى  حىٌب   جىرًيدى ٍيًلمى ابًوً  ُب  ميسى ًذهً  سىأىٍلتىًِب  لىوٍ  قىاؿى  أىٍصحى  كىلىنٍ  أىٍعطىٍيتيكىهىا مىا اٍلًقٍطعىةى  ىى
يرىاؾى  كىًإ٘بِّ  الل وي  لىيػىٍعًقرىن كى  أىٍدبػىٍرتى  كىلىًئنٍ  ًفيكى  الل وً  أىٍمرى  أىتػىعىد ل ا أيرًيتي  مىا ًفيكى  أيرًيتي  ال ًذم ألى يبيكى  ثىاًبته  كىىىذى  فػىقىاؿى  عىٍنوي  اٍنصىرىؼى  ٍبي   عىِبِّ  ٯبًي

 الل وي  صىل ى الن يب   أىف   ىيرىيٍػرىةى  أىبيو فىأىٍخبػىرى٘ب  أيرًيتي  مىا ًفيكى  أيرًيتي  ال ًذم أىرىل ًإن كى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  قػىٍوؿً  عىنٍ  فىسىأىٍلتي  عىب اسو  اٍبني 
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نىا قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  ا فىأىٮبى ًِب  ذىىىبو  ًمنٍ  ًسوىارىٍينً  يىدىم   ُب  رىأىٍيتي  نىاًئمه  أىنىا بػىيػٍ ٍأنػيهيمى نىاـً  ُب  ًإٕبى   فىأيكًحيى  شى ا أىفٍ  اٍلمى  فىطىارىا فػىنػىفىٍختػيهيمىا انٍػفيٍخهيمى
ابػىٍْبً  فىأىك ٍلتػيهيمىا عىاءى  صىاًحبى  اٍلعىٍنًسي   أىحىديٮبيىا فىكىافى  بػىٍعًدم ًمنٍ  ٱبىٍريجىافً  كىذ  ٍيًلمىةى  كىاآٍلخىري  صىنػٍ امىةً  صىاًحبى  ميسى اٍليىمى

1. 

ةى  اٍبنً  عىنٍ  صىاًلحو  عىنٍ كركل البخارم   عيٍتبىةى  ٍبنً  الل وً  عىٍبدً  ٍبنى  الل وً  عيبػىٍيدى  أىف   الل وً  عىٍبدي  ا٠ٍبيوي  آخىرى  مىٍوًضعو  ُب  كىكىافى  نىًشيطو  ٍبنً  عيبػىٍيدى
ٍيًلمىةى  أىف   بػىلىغىنىا قىاؿى  ـى  اٍلكىذ ابى  ميسى ًدينىةى  قىًد  عىاًمرو  ٍبنً  الل وً  عىٍبدً  أيُـّ  كىًىيى  زو كيرىيٍ  ٍبنً  ا٢بٍىاًرثً  بًٍنتي  ٙبىٍتىوي  كىكىافى  ا٢بٍىاًرثً  بًٍنتً  دىارً  ُب  فػىنػىزىؿى  اٍلمى

 كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  خىًطيبي  لىوي  يػيقىاؿي  ال ًذم كىىيوى  مشى اسو  ٍبنً  قػىٍيسً  ٍبني  ثىاًبتي  كىمىعىوي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  فىأىتىاهي 
ٍيًلمىةي  لىوي  فػىقىاؿى  فىكىل مىوي  عىلىٍيوً  فػىوىقىفى  قىًضيبه  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  يىدً  كىُب  نػىنىا خىل ٍيتى  ًشٍئتى  ًإفٍ  ميسى  لىنىا جىعىٍلتىوي  ٍبي   اأٍلىٍمرً  كىبػىٍْبى  بػىيػٍ

ا سىأىٍلتىًِب  لىوٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فػىقىاؿى  بػىٍعدىؾى  ىرىاؾى  كىًإ٘بِّ  أىٍعطىٍيتيكىوي  مىا اٍلقىًضيبى  ىىذى ا أيرًيتي  مىا ًفيوً  أيرًيتي  ال ًذم ألى  ٍبني  ثىاًبتي  كىىىذى
 الل وً  رىسيوؿً  ريٍؤيىا عىنٍ  عىب اسو  ٍبنى  الل وً  عىٍبدى  تي سىأىلٍ  الل وً  عىٍبدً  ٍبني  الل وً  عيبػىٍيدي  قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فىاٍنصىرىؼى  عىِبِّ  كىسىييًجيبيكى  قػىٍيسو 
رى  ال ًٍب  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى نىا قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  أىف   ٕب  ذيًكرى  عىب اسو  اٍبني  فػىقىاؿى  ذىكى  ُب  كيًضعى  أىن وي  أيرًيتي  نىاًئمه  أىنىا بػىيػٍ
ا ذىىىبو  ًمنٍ  ًسوىارىافً  يىدىم   ا فػىفيًظٍعتػيهيمى رًٍىتػيهيمى ا فىطىارىا فػىنػىفىٍختػيهيمىا ٕب  فىأيًذفى  كىكى ابػىٍْبً  فىأىك ٍلتػيهيمى  اٍلعىٍنًسيُّ  أىحىديٮبيىا الل وً  عيبػىٍيدي  فػىقىاؿى  ٱبىٍريجىافً  كىذ 
ري  بًاٍليىمىنً  فػىيػٍريكزي  قػىتػىلىوي  ال ًذم ةي  كىاآٍلخى ٍيًلمى  . 2اٍلكىذ ابي  ميسى

 ُب فنزؿ ا٤بدينة قدـ ،اليمامة صاحبىو ك  حنيفة بِب من ا٢بارث بن حبيب بن كبّب بن ٜبامة بن مةمسيلً قاؿ ابن حجر:
 عبد بن حبيب بن ربيعة بن كريز بن عامر بن اهلل عبد أـ كىي كريز بن ا٢بارث ابنة ٙبتو تككان كريز بن ا٢بارث بنت رملة دار

 كىي سةكيٌ  كا٠بها ،العدكية حثمة أيب بنت ليلى عامر بن أـ فإف ،أمو ال زكجتو ألهنا عامر بن اهلل عبد أكالد أـ الصوابك  ،مشس
 ظهر ذلك ثبت كإذا ،الكذاب مسيلمة ٙبت كريز بن عامر بن اهلل عبد قبل كيسة ككانت ،منو ك٥با كريز بن عامر بن اهلل عبد بنت
 أف غّبه كذكر ،ا٢بارث بنت بدار نزلوا أهنم إسحاؽ بنا عند كقع ما كأما ،امرأتو كانت لكوهنا عليها كقومو مسيلمة نزكؿ ُب السر
 زكج ككانت ثابت أـ كتكُب ،صحبة كلو النجار بِب من ٍب األنصار من كىي زيد بن ا٢بارث بن ثعلبة بن ا٢بارث بنت رملة ا٠بها
 كبِب ٧بارب بِب كفد ُب ذكر فإنو الوفود لنزكؿ معدة كانت دارىا أف على يدؿ سعد بن فكبلـ ،ا٤بشهور الصحايب عفراء بن معاذ

 ،ا٢بارث بنت دار ُب حبسوا قريظة بِب أف إسحاؽ بن ذكر ككذا ،ا٢بارث بنت دار ُب نزلوا أهنم كغّبىم تغلب كبِب كبلب
 بنت أيضا ٥با يقاؿ ككاف للوفود معدة دارىا ككانت ا٢بارث بنت دار ُب نزلوا كالوفد مسيلمة كأف إسحاؽ بن عند كقع ما الصوابك 

 كساؽ األنصارية ثعلبة بن ا٢بارث ابنة ٥با كيقاؿ ا٢بارث بنت رملة فقاؿ النساء طبقات ُب سعد بن ٧بمد بو صرح كذا ا٢بارث
 ُبك  فيهم قدره لعظم ،اليمامة رٞباف لو يقاؿف قاـمذا  قومو عند مسيلمة كافك  ،ا٢بارث بنت كيسة كىي مسيلمة زكجة كأما نسبها
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، أعطاه ما ا١بريدة القطعة سألو لو أنو قومو ٕبضرة لو كصرح كخاطبو بو اجتمع كسلم عليو اهلل صلى النيب أف الصحيح ا٢بديث ىذا
 .1ىػ11 سنة النبوة ادعى إسحاؽ بن قاؿ

 ،ا٤بسلمْب ٤بصلحة طريقا ذلك تعْب إذا الكفار من لقاءه يريد قدـ من إٔب بنفسو يأٌب اإلماـ أف القصة ىذه من كيستفاد
 .2ذلك ك٫بو العناد أىل جواب ُب الببلغة بأىل اإلماـ استعانة منو كيؤخذ

 اسم ىو كقيل ،كجهو ٱبمر كاف ألنو ا٣بمار ذك أيضا لو يقاؿ ككاف ،األسود كلقبو كعب بن هلةعيٍ  ا٠بوك  قصة األسود العنسي:/6
 مر أنو كيقاؿ ،أمية أيب بن ا٤بهاجر صنعاء عامل على كغلب النبوة كادعى بصنعاء خرج ،فّبكز قتلو بصنعاء فقتل باليمن تنبأ شيطانو

 الدالئل ُب كالبيهقي سفياف بن يعقوب كركل ،فقاـ شيئا لو قاؿ حٌب ا٢بمار يقم كٓب لو سجد أنو فادعى ا٢بمار عثر حاذاه فلما بو
 كاآلخر سحيق ألحدٮبا يقاؿ شيطاناف معو ككاف ،سعنٍ  بِب من كىو الكذاب األسود خرج قاؿ جري زٍ بػي  بن النعماف حديث من

 شيطاف فجاء فمات ،بصنعاء كسلم عليو اهلل صلى النيب عامل باذاف ككاف ،الناس أمور من ٰبدث شيء بكل ٱبربانو ككانا ،شقيق
 حٌب كغّبٮبا كفّبكز دادكيو مواعدُتا ُب القصة ذكرك  ،باذاف زكجة ا٤برزبانة كتزكج صنعاء ملك حٌب قومو ُب فخرج فأخربه األسود
 دخلوا حٌب ا١بدار معو كمن فّبكز فنقب حارس ألف بابو على ككاف ،سكر حٌب ا٣بمر ا٤برزبانة سقتو كقد ،ليبل األسود على دخلوا
 عليو اهلل صلى النيب كفاة عند بذلك فواَب ا٤بدينة إٔب ا٣برب كأرسلوا ،البيت متاع من أحبوا كما ا٤برأة كأخرجوا رأسو كاحتز ،فّبكز فقتلو
 ٍب أصحابو بو فأخرب الوحي فأتاه كليلة بيـو كسلم عليو اهلل صلى النيب كفاة قبل األسود أصيب عركة عن األسود أبو قاؿ ،كسلم
 .3كسلم عليو اهلل صلى النيب دفن صبيحة بذلك ا٣برب كصل كقيل عنو اهلل رضي بكر أيب إٔب ا٣برب جاء

 من اليمن ٨باليف من ٪براف منها مواضع عدة ىو ا٤براصد ُب كاليمن، قاؿ ا٢بجاز بْب موضع افرى ٪بىٍ  :ىػ9سنة  كفد أىل نجراف/7
،  5السريع للراكب يـو مسّبة قرية كسبعْب ثبلثة على يشتمل ،اليمن جهة إٔب مكة من مراحل سبع على كبّب بلد كىو، 4مكة ناحية
 هبا كبقوا ا٤بباىلة إٔب كدعاىم أصحاهبما ُب لمكس عليو اهلل صلى النيب جاؤكا الذين كالعاقب السيد منهم مقيمْب أساقفة فيها كاف
 رحا٥بم صاحب ككاف شرحبيل كيقاؿ األٍيهم ا٠بو فكاف السيد أما ٪براف صاحبا كالعاقب كالسيد، 6عنو اهلل رضي عمر أجبلىم حٌب

 ككاف علقمة بن ا٢بارث أبو أيضا عهمم ككاف مشورُتم، صاحب ككاف ا٤بسيح عبد فا٠بو العاقب كأما ذلك، ُب كرئيسهم ك٦بتمعهم
 عشركف حينئذ كىم ٗبكة كسلم عليو اهلل صلى اهلل على رسوؿ كفدكا أهنم إسحاؽ بن ذكرمدراسهم،  كصاحب كحربىم أسقفهم

 اهلل صلى النيب ، ككاف1ق9 سنة ٪براف كفد ككاف سعد بن كقاؿ ،7مرتْب قدموا فكأهنم با٤بدينة الوفود ُب ذكرىم أعاد لكنو رجبل
                                                           

1
 691، ص7فتح البارم، ج :حجر ابن - 

2
 691، ص7فتح البارم، ج :حجر ابن - 

3
 695، ص7فتح البارم، ج :حجر ابن - 

4
 [193/ 8ج] ،1415 ، 2ط بّبكت – العلمية الكتب دار، داكد أيب سنن شرح ا٤بعبود عوف  :آبادم العظيم ا٢بق مشس الطيب ٧بمد أبو - 

5
 [696/ 7ج] البارم فتح :حجر العسقبل٘ب بنا - 

6
 [193/ 8ج]داكد،  أيب سنن شرح ا٤بعبود عوف آبادم:  العظيم ا٢بق مشس ٧بمد - 

 [696/ 7ج] حجر ابن - البارم فتح - 7



210 
 

 علقمة بن كرز حديث من أيضا إسحاؽ بن كعند أشرافهم، من رجبل عشر أربعة ُب كفدىم إليو فخرج إليهم كتب كسلم عليو
 العصر صبلة حانت كقد حساف كثياب ٘بمل ُب دخلوا النبوم ا٤بسجد دخلوا ك٤با، أ٠باءىم كسرد رجبل كعشرين أربعة كانوا أهنم

 القرآف عليهم كتبل إٔب اإلسبلـ كسلم عليو اهلل صلى النيب دعاىم سعد بن قاؿ، 2دعوىم اهلل رسوؿ فقاؿ ا٤بشرؽ إٔب يصلوف فقاموا
 آية ٜبانْب أف إسحاؽ بن كذكر ،يباىبله أم يبلعناه أف ذلك، يريداف على فانصرفوا أباىلكم فهلم أقوؿ ما أنكرًب إف فقاؿ ،فامتنعوا

 ، فقاؿ3{(61)كىًنسىاءىكيمٍ  كىًنسىاءىنىا كىأىبٍػنىاءىكيمٍ  أىبٍػنىاءىنىا نىدٍعي  تػىعىالىٍوا فػىقيلٍ } :تعأب قولو إٔب يشّب ذلك ُب نزلت عمراف آؿ سورة أكؿ من
 ألف حلة ألفى على صا٢بهم أنو بكّب بن يونس ركاية كُب، 4أبدا عقبنا كال ٫بن نفلح ال فبلعننا نبيا كاف لئن فواهلل لصاحبو أحدٮبا

 بعد رجعا بكالعاق السيد أف سعد بنا كذكر مطوال بينهم كتبو الذم الكتاب كساؽ أكقية حلة كل كمع صفر ُب كألف رجب ُب
 إٔب عليا بعث كسلم عليو اهلل صلى النيب أف إسحاؽ بن ذكرك كرجع،  الصلح ماؿ أيب عبيدة فقبض معهم توجوك ، 5فأسلما ذلك
 كيأخذ ا١بزية من عليهم استحق ما منهم يقبض ذلك بعد كسلم عليو اهلل صلى النيب فأرسلو كجزيتهم بصدقاُتم ليأتيو ٪براف أىل
 .6الصدقة من عليو كجب ما منهم أسلم ٩بن

يٍػفىةى  عىنٍ  ركل البخارم افً  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  ًإٔبى  ٪بىٍرىافى  صىاًحبىا كىالس يِّدي  اٍلعىاًقبي  جىاءى  قىاؿى  حيذى ًعنىاهي  أىفٍ  ييرًيدى  ييبلى
عىن ا نىًبيًّا كىافى  لىًئنٍ  فػىوىالل وً  تػىٍفعىلٍ  الى  ًلصىاًحًبوً  أىحىديٮبيىا فػىقىاؿى  قىاؿى  أىٍلتػىنىا مىا نػيٍعًطيكى  ًإن ا قىاالى  بػىٍعًدنىا ًمنٍ  عىًقبػينىا كىالى  ٫بىٍني  نػيٍفًلحي  الى  فىبلى  كىابٍػعىثٍ  سى
ىبٍػعىثىن   فػىقىاؿى  أىًميننا ًإال   مىعىنىا تػىبػٍعىثٍ  كىالى  أىًميننا رىجيبلن  مىعىنىا  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  أىٍصحىابي  لىوي  فىاٍستىٍشرىؼى  أىًمْبو  حىق   أىًميننا رىجيبلن  مىعىكيمٍ  ألى

ةى  أىبىا يىا قيمٍ  فػىقىاؿى  كىسىل مى  ـى  فػىلىم ا ا١بٍىر احً  ٍبنى  عيبػىٍيدى ا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  قىاؿى  قىا ًذهً  أىًمْبي  ىىذى  .7اأٍليم ةً  ىى

 البخارم:ركل ، 8جدا كثّبة بطوف كفيهم مضر بن إلياس بن طاٖبة بن دٌ أي  بن رٌ مي  بن ٛبيم بنو: قدـك كفد بني تميم سنة تسع/8

ًيمو  بػىنيو جىاءىتٍ  قىاؿى  حيصىٍْبو  ٍبن عن ًعٍمرىاف ًيمو  بىًِب  يىا أىٍبًشريكا فػىقىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  ًإٔبى  ٛبى  فىأىٍعًطنىا بىش ٍرتػىنىا ًإذٍ  أىم ا قىاليوا ٛبى
 يػىٍقبػىٍلهىا ٓبىٍ  ًإذٍ  اٍلبيٍشرىل اقٍػبػىليوا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  فػىقىاؿى  اٍليىمىنً  أىٍىلً  ًمنٍ  نىاسه  فىجىاءى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  كىٍجوي  فػىتػىغىيػ رى 

ًيمو  بػىنيو  .9الل وً  رىسيوؿى  يىا قىًبٍلنىا قىدٍ  قىاليوا ٛبى

                                                                                                                                                                                                                  
 [381/ 24ج] ،البخارم صحيح شرح القارم عمدة ا٢بنفي: العيِب الدين بدر -1

2
 [381/ 24ج]القارم،  عمدة :ا٢بنفي العيِب الدين بدر - 

 [61: عمراف آؿ] - 3

4
 [697/ 7ج] ،البارم فتح :حجر العسقبل٘ب بنا - 

 [94/ 8ج] ،البارم فتح :حجر العسقبل٘ب بنا - 5

 [697/ 7ج]،البارم فتح:حجر العسقبل٘ب بنا -2

7
 4381كتاب ا٤بغازم، باب:قصة أىل ٪براف، رقم:  - 

 [544/ 6ج] حجر ابن - البارم فتح - 8

9
 .4386كتاب ا٤بغازم، باب:قدـك األشعريْب كأىل اليمن، رقم:  - 
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 صىل ى الل وً  رىسيوؿي  بػىعىثى  قىاؿى  بػيٍردىةى  أىيب  عىنٍ  البخارمركل : بعث أبي موسى كمعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع بعد غزكة تبوؾ/9
ا كىاًحدو  كيل   كىبػىعىثى  قىاؿى  اٍليىمىنً  ًإٔبى  جىبىلو  ٍبنى  كىميعىاذى  ميوسىى أىبىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  ؼو  عىلىى ًمنػٍهيمى فىافً  كىاٍليىمىني  قىاؿى  ٨ًبٍبلى  كىالى  يىسِّرىا قىاؿى  ٍبي   ٨ًبٍبلى

ًلوً  ًإٔبى  اًمنػٍهيمى  كىاًحدو  كيلُّ  فىاٍنطىلىقى  تػينػىفِّرىا كىالى  كىبىشِّرىا تػيعىسِّرىا ا كىاًحدو  كيلُّ  كىكىافى  عىمى  ًبوً  أىٍحدىثى  صىاًحًبوً  ًمنٍ  قىرًيبنا كىافى  أىٍرًضوً  ُب  سىارى  ًإذىا ًمنػٍهيمى
ا  كىقىدٍ  جىاًلسه  ىيوى  كىًإذىا إًلىٍيوً  انٍػتػىهىى حىٌب   بػىٍغلىًتوً  عىلىى يىًسّبي  فىجىاءى  ميوسىى أىيب  صىاًحًبوً  ًمنٍ  قىرًيبنا أىٍرًضوً  ُب  ميعىاذه  فىسىارى  عىلىٍيوً  فىسىل مى  عىٍهدن

هي  رىجيله  كىًإذىا الن اسي  ًإلىٍيوً  اٍجتىمىعى  عىتٍ  قىدٍ  ًعٍندى اهي  ٝبًي ا أىٙبُّى  قػىٍيسو  ٍبنى  الل وً  عىٍبدى  يىا ميعىاذه  لىوي  فػىقىاؿى  عينيًقوً  ًإٔبى  يىدى ا قىاؿى  ىىذى  بػىٍعدى  كىفىرى  رىجيله  ىىذى
ًموً   كىٍيفى  الل وً  عىٍبدى  يىا فػىقىاؿى  نػىزىؿى  ٍبي   فػىقيًتلى  بًوً  فىأىمىرى  يػيٍقتىلى  حىٌب   أىٍنزًؿي  مىا قىاؿى  فىاٍنزًؿٍ  ًلذىًلكى  بًوً  ًجيءى  ًإ٭ب ىا قىاؿى  يػيٍقتىلى  حىٌب   أىٍنزًؿي  الى  قىاؿى  ًإٍسبلى

ـي  قىاؿى  ميعىاذي  يىا أىٍنتى  تػىٍقرىأي  فىكىٍيفى  قىاؿى  تػىفىوُّقنا أىتػىفىو قيوي  قىاؿى  اٍلقيٍرآفى  تػىٍقرىأي   الل وي  كىتىبى  مىا فىأىقٍػرىأي  النػ ٍوـً  ًمنٍ  جيٍزًئي قىضىٍيتي  كىقىدٍ  فىأىقيوـي  الل ٍيلً  أىك ؿى  أىنىا
ا نػىٍومىًٍب  فىأىٍحتىًسبي  ٕب   .1قػىٍومىًٍب  أىٍحتىًسبي  كىمى

 صوب إٔب العليا معاذ جهة ككانت ،تاؽسٍ كالري  قليمكاإل الكورة كىو ،اليمن أىل بلغة ىو بلفاف٨ًبٍ  اليمنقاؿ ابن حجر: ك  
 بردة أيب بن سعيد ركاية ُب كقع، 2السفلى موسى أيب جهة ككانت ،اليـو إٔب مشهور مسجد هبا كلو دنٍ ا١بي  عملو من ككاف ،عدف

 بن سعيد ركاية ُب عنده رجل كإذا ،كسادة لو ألقى عليو قدـ فلما ىبلؿ بن ٞبيد ركاية ُب زاد ،موسى أبا معاذ فزار يتزاكراف فجعبل
 عليو اهلل صلى النيب مع تبوؾ غزكة شهد ألنو تبوؾ غزكة من الرجوع بعد اليمن إٔب موسى أيب بعث كافك  ،يهودم أنو بردة أيب

 فوض كاف كلو ،مارةاإل كسلم عليو اهلل صلى النيب يولو ٓب ذلك كلوال ،حاذقا فطنا عا٤با كاف موسى أبا أف على بو كاستدؿ ،كسلم
 كنسبوه فيو فطعنوا كالركافض ا٣بوارج كأما ،علي ٍب عثماف ٍب عمر عليو اعتمد كلذلك ،بو كصاه ٗبا توصيتو إٔب ٰبتج ٓب لغّبه ا٢بكم

 ،بذلك كصفو يقتضى ما منو يصدر ٓب أنو كا٢بق كغّبه العريب بن قاؿ بصفْب التحكيم ُب منو صدر ٤با الفطنة كعدـ الغفلة إٔب
 من شاىد ٤با ك٫بوىم بدر أىل من الصحابة أكابر من بقي من بْب شورل األمر ٯبعل أف إٔب أداه اجتهاده أف منو كقع ما كغاية

 .3إليو آؿ ما إٔب األمر كآؿ بصفْب الطائفتْب بْب الشديد االختبلؼ

ٍعتي  ًإٍسحىاؽى  أىيب  عىنٍ  ركل البخارم:إلى اليمن قبل حجة الوداع كعلي بن أبي طالب خالد بن الوليدبعث /81  رىًضيى  اٍلبػىرىاءى  ٠بًى
انىوي  ذىًلكى  بػىٍعدى  عىًليًّا بػىعىثى  ٍبي   قىاؿى  اٍليىمىنً  ًإٔبى  اٍلوىلًيدً  ٍبنً  خىاًلدً  مىعى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  بػىعىثػىنىايقوؿ  عىٍنوي  الل وي   ميرٍ  فػىقىاؿى  مىكى

اًلدو  أىٍصحىابى  دو  ذىكىاتً  أىكىاؽو  فػىغىًنٍمتي  قىاؿى  مىعىوي  عىق بى  ًفيمىنٍ  فىكيٍنتي  فػىٍليػيٍقًبلٍ  شىاءى  كىمىنٍ  فػىٍليػيعىقِّبٍ  مىعىكى  يػيعىقِّبى  فٍ أى  ًمنػٍهيمٍ  شىاءى  مىنٍ  خى ، 4عىدى
 أسن قـو إٔب تبعثِب اهلل رسوؿ يا فقلت اليمن إٔب كسلم عليو اهلل صلى النيب بعثِب قاؿ علي عن كالَبمذم داكد كأبو أٞبد أخرجك 

 جلس إذا علي يا كقاؿ ،قلبو كأىد لسانو ثبت اللهم كقاؿ صدرم على يده فوضع قاؿ ،القضاء أبصر ال السن حديث كأنا مِب

                                                           
1
 .3996كتاب ا٤بغازم، باب:بعث أيب موسى كمعاذ إٔب اليمن قبل حجة الوداع، رقم:  - 

 [61/ 8ج] حجر ابن - البارم فتح - 2

 [62/ 8ج] حجر ابن - البارم فتح - 3

4
 4112كتاب ا٤بغازم، باب:بعث علي بن أيب طالب عليو السبلـ كخالد بن الوليد إٔب اليمن قبل حجة الوداع، رقم:  - 
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 أم ،معك يعقب، ٍب بعث عليا كقاؿ لو من شاء من أصحاب خالد أف اآلخر من تسمع حٌب بينهما تقض فبل ا٣بصماف إليك
 معو عقب ٩بن فكنت الرباء قاؿ البخارم ُب، ك الغد من غزكة ليصيبوا الرجوع بعد العسكر بعض يعود أف كالتعقيب اليمن إٔب يرجع
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كتاب عليهم فقرأ أيدينا بْب تقدـ ٍب كاحدا صفا كصفنا على بنا فصلى إلينا خرجوا القـو من دنونا فلما

 رأسو رفع ٍب ساجدا خر الكتاب قرأ فلما بإسبلمهم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إٔب علي فكتب ٝبيعا ٮبداف فأسلمت كسلم
 حجة ُب ٗبكة كسلم عليو اهلل صلى النيب فبلقى اليمن من قدـ عليا أف جابر حديث الباب آخر ُبك  ،ٮبداف على السبلـ كقاؿ

 .1الوداع

ةى  ٍبنً  الل وً  عىٍبدً  عىنٍ  البخارمركل ك  اًلدو  ًإٔبى  عىًليًّا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  بػىعىثى  قىاؿى  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  أىبًيوً  عىنٍ  بػيرىٍيدى  لًيػىٍقًبضى  خى
ا ًإٔبى  تػىرىل أىالى  ٣ًبىاًلدو  فػىقيٍلتي  اٍغتىسىلى  كىقىدٍ  عىًليًّا أيٍبًغضي  كىكيٍنتي  ا٣ٍبيميسى   لىوي  ذىًلكى  ذىكىٍرتي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  عىلىى قىًدٍمنىا فػىلىم ا ىىذى

ةي  يىا فػىقىاؿى   .2ذىًلكى  ًمنٍ  أىٍكثػىرى  ا٣ٍبيميسً  ُب  لىوي  فىًإف   تػيٍبًغٍضوي  الى  قىاؿى  نػىعىمٍ  فػىقيٍلتي  عىًليًّا أىتػيٍبًغضي  بػيرىٍيدى

 صلى اهلل عليو كسلم:-/باقي أحداث السنة األخيرة من كفاتو88

 بعث ٍب كيدا يلق فلم ا١بناب إٔب ٧بصن بن عكاشة سرية فبعث الوداع حجة سنة كىي ا٥بجرة من عشرة سنة دخلتٍب 
 اليمن إٔب طالب أيب بن علي سرية بعث ٍب كأحرؽ كسىب فقتل أبيك بدـ أثّب قاؿ فلسطْب أرض من بلقاء إٔب زيد بن أسامة سرية

 كذلك صلعم اهلل رسوؿ إٔب الوفود ضربت ىذه كُب السهمي حذافة بن اهلل عبد سرية بعث ٍب مرتْب كاف كيقاؿ الصدقات لقبض
 ٣بمس صلعم اهلل رسوؿ حج كفيها أفواجا اهلل دين ُب كدخلوا العرب أسلمت قريش أسلمت فلما باإلسبلـ يَببصوف كانوا الناس أف

 يا فقاؿ العامة ُب مشهورة كىي الببلغ خطبة كيقاؿ الوداع خطبة كخطب ا٥بدل كساؽ كلهن نساءه كأحج القعدة ذم من بقْب
 إٔب الكذاب مسيلمة كتب السنة ىذه كُب ا٤بدينة إٔب كقفل أبدا ىذا عامي بعد ألقاكم ال لعلي أدرم ال فأ٘ب قوٕب ا٠بعوا الناس أيها

 األزدم جلندم بن جيفر إٔب العاص بن عمرك فبعث الوفاة سنة كىي ا٥بجرة من عشرة إحدل سنة دخلت ٍب صلعم اهلل رسوؿ
 نعي أنو كذلك فيها اهلل قبضو مرضة اهلل رسوؿ كمرض الشاـ إٔب البعث على زيد بن أسامة كأمر اإلسبلـ إٔب يدعوه عماف ملك
 .3كصحابو آلو كعلى عليو اهلل صلى األكؿ ربيع من بقْب لياؿ ُب بشكواه ابتدأ ٍب بشهر موتو قبل كأصحابو نفسو

 تشريعات المرحلة:اا/
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 النيب إف قاؿ نوفإ ا٤باكردم تبع ككأنو ،أسيد بن عتاب فيها حج كإ٭با قاؿ الطربم احملب نقل حج عتاب بن أسيد سنة ثماف:/8
 استعمل أنو يبلغنا ٓب فقاؿ خبلفو مكة أخبار ُب األزرقي بو جـز كالذم ،الفتح عاـ بالناس ٰبج أف عتابا أمر كسلم عليو اهلل صلى

 .1األمّب لكونو عتاب مع ا٤بسلموف ككاف ٝبيعا كا٤بشركوف ا٤بسلموف فحج مكة إمرة عتابا كٔب كإ٭با ،أحدا ا٢بج على السنة تلك ُب

 ٦باىد عن صحيح بإسناد كغّبه سعد بن فذكر بكر أبو حج شهر أم ُب االختبلؼ كقع :أبي بكر بالناس في سنة تسع حج/7
 الرما٘ب ا٤بفسرين من جـز كبو كالداكدل ا٢بجة ذم ُب كانت بكر أيب حجة بأفكذكر  ،القعدة ذم ُب كقعت بكر أيب حجة أف

 عليو اهلل صلى النيب بأف صرح إسحاؽ بنا أف كيؤيده األزرقي جـز كبو ٦باىد قالو ما كا٤بعتمد ،ٝباعة كتبعهم كا٤باكردل كالثعليب
 كاف بكر أيب بعث أف ُب ظاىر فهو ،ا٢بج على أمّبا بكر أبا بعث ٍب القعدة كذا كشواال رمضاف تبوؾ من رجع أف بعد أقاـ كسلم

 الوداع حجة قبل كاف ا٢بج فرض أف على ا٢بديث هبذا كاستدؿ ،ىذا على ا٢بجة ذم ُب حجة فيكوف القعدة ذم انسبلخ بعد
 أهنا الوداع حجة قبل الباب حديث ُب ىريرة أيب قوؿ من أيضا كيستفاد ا٥بدل ُب القيم بن كقاؿ ،شهّبة كثّبة ذلك ُب كاألحاديث

 من ثبلٜبائة بكر أيب مع ا٢بجة تلك ُب خرج أنو الواقدم كذكر ،اتفاقا عشر سنة كانت الوداع حجة ألف تسع سنة كانت
 .2بدنة عشرين كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ معو كبعث ،الصحابة

يقى  بىٍكرو  أىبىا أىف   ىيرىيٍػرىةى  أىيب  عىنٍ  البخارمركل   عىلىيػٍهىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبُّ  أىم رىهي  ال ًٍب  ا٢بٍىج ةً  ُب  بػىعىثىوي  عىٍنوي  الل وي  رىًضيى  الصِّدِّ
 .3عيٍريىافه  بًاٍلبػىٍيتً  يىطيوؼي  كىالى  ميٍشرًؾه  اٍلعىاـً  بػىٍعدى  ٰبىيجُّ  الى  الن اسً  ُب  يػيؤىذِّفي  رىٍىطو  ُب  الن ٍحرً  يػىٍوـى  اٍلوىدىاعً  حىج ةً  قػىٍبلى 

 بعث كقد براءة نزلت إسحاؽ بنا قاؿ، ىذا عامهم بعد ا٢براـ ا٤بسجد يقربوا فبل ٪بس ا٤بشركوف إ٭با :تعأب قولو كفيها نزؿ
 عليا دعا ٍب بيٍب أىل من رجل إال عِب يؤدم ال فقاؿ بكر أيب إٔب هبا بعثت لو فقيل ،ا٢بجعلي  عليا كسلم عليو اهلل صلى النيب
 قاؿ ا٢بجة ُب بعثت شيء بأم عليا سألت قاؿ يشيع بن زيد طريق كمن ،ٗبُب النحر يـو الناس ُب كأذف براءة بصدر أخرج فقاؿ
 اهلل صلى اهلل رسوؿ كبْب بينو كاف كمن مشرؾ العاـ بعد ٰبج كال عرياف بالبيت يطوؼ كال مؤمنة نفس إال ا١بنة يدخل ال بأربع
  .4مدتو إٔب فعهده عهد كسلم عليو

 :حجة الوداع/4

 الوداع حجة ما ندرم كال ،الوداع ٕبجة نسمع كنا :٧بمد بن عمر عن عاصم أيبعن اإل٠باعيلي ل رك */إسمها كتاريخها:
 كفاتو كقعت حٌب كسلم عليو اهلل صلى النيب كداع بالوداع ا٤براد أف فهموا كما بو فتحدثوا كسلم عليو اهلل صلى النيب ذكره شيء كأنو
 كأكد كفارا بعده يرجعوا ال أف هبا أكصاىم الٍب بالوصية الناس كدع أنو كعرفوا ا٤براد فعرفوا ،بقليل بعدىا كسلم عليو اهلل صلى

                                                           
1
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 سورة أف البيهقي عندك  ،الوداع حجة بقو٥بم ا٤براد حينئذ فعرفوا بو إليهم أرسل ما بلغ قد أنو شهدكا بأهنم عليهم اهلل باشهاد التوديع
 ا٣بطبة فذكر الناس كاجتمع فركب الوداع أنو كسلم عليو اهلل صلى النيب فعرؼ التشريق أياـ كسط ُب نزلت كالفتح اهلل نصر جاء إذا

 ُب كانت كلها ا٣بطبة ىذه أف على يدؿ كىذا ،دماءكم عليكم حـر اهلل إف أال كفيو الدجاؿ قصة فيو كذكر ،عليو كأثُب اهلل فحمد
 اقتصر بل عمر بن إال فيها الدجاؿ قصة منهم أحد يذكر ٓب الصحابة من ٝباعة الوداع حجة ُب ا٣بطبة ذكر كقد ،الوداع حجة

 أنو جرير ذكر كقد ،يوما ٜبانْب من بأكثر سلم ك عليو اهلل صلى كفاتو قبل كانت، ك 1حراـ عليكم أموالكم أف حديث على ا١بميع
 صلى النيب أف كغّبه مسلم أخرجو كما صفتها ُب الطويل حديثو ُب جابر ذكر، 2الوداع حجة كسلم عليو اهلل صلى النيب مع حج
 فقدـ حاج كسلم عليو اهلل صلى النيب أف العاشرة ُب الناس ُب أذف ٍب ٰبج ٓب ا٤بدينة قدـ منذ أم سنْب تسع مكث سلم ك عليو اهلل

 ٣بمس كاف ا٤بدينة من خركجو أف عباس بن حديث كُب ،كسلم عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ يأًب أف يلتمس كلهم كثّب بشر ا٤بدينة
 ثبلثْب الشهر كاف إف أم بقْب ٣بمس قاؿ من قوؿ كٰبمل ،ا٣بميس يـو كاف خركجو بأف حـز بن كجـز ،القعدة ذم من بقْب

 ٝبع ىكذا االخبار تتفق كهبذا ٟبس ال لياؿ أربع مضى بعد ا٢بجة ذم أكؿ ا٣بميس يـو فيكوف كعشرين تسعا جاء أف فاتفق
 دخولو ككاف أربع أك القعدة ذم من بقْب ٣بمس خرج أنو جابر بقوؿ ا١بمع ىذا كقول الركايات بْب كثّب بن الدين عماد ا٢بافظ
 يـو كاف ا٤بدينة من خركجو أف يؤيد كىذا األحد يـو كذلك عائشة حديث ُب ثبت كما رابعة صبح مكة سلم ك عليو اهلل صلى

 غالبها تقدـ حديثا عشر سبعة الباب ُب ا٤بصنف ذكر ٍب الوسطى ا٤بسافة كىي لياؿ ٜباف الطريق ُب مكثو فيكوف تقدـ كما السبت
 كالقرآف التمتع باب ُب مستوَب شرحو تقدـ كقد عائشة حديث األكؿ ا٢بديث فائدة مزيد مع ذلك كسأبْب مشركحة ا٢بج كتاب ُب
 .3ا٢بج كتاب من

 الل وي  رىًضيى  عىاًئشىةى  عىنٍ ، اٍلوىدىاع حىج ةً  بىابُب  البخارمركل الوحيدة بعد الهجرة: -لى اهلل عليو كسلمص–تو حجحجة الوداع */
 مىنٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  قىاؿى  ٍبي   ًبعيٍمرىةو  فىأىٍىلىٍلنىا اٍلوىدىاعً  حىج ةً  ُب  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً  مىعى  خىرىٍجنىا قىالىتٍ  عىنػٍهىا
ل   الى  ٍبي   اٍلعيٍمرىةً  مىعى  بًا٢بٍىجِّ  فػىٍليػيٍهًللٍ  ىىٍدمه  مىعىوي  كىافى  ل   حىٌب   ٰبًى يعنا ًمنػٍهيمىا ٰبًى  بػىٍْبى  كىالى  بًاٍلبػىٍيتً  أىطيفٍ  كىٓبىٍ  حىاًئضه  كىأىنىا مىك ةى  مىعىوي  فػىقىًدٍمتي  ٝبًى

ثىًِب  قىاؿى  ًإٍسحىقى  أىيب  عىنٍ كركل مسلم ، ...4 كىاٍلمىٍركىةً  الص فىا  كىأىن وي  عىٍشرىةى  ًتٍسعى  غىزىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  أىف   أىٍرقىمى  ٍبني  زىٍيدي  حىد 
ةن  حىج ةن  ىىاجىرى  مىا بػىٍعدى  حىج    . 5أيٍخرىل كىٗبىك ةى  ًإٍسحىقى  أىبيو قىاؿى  اٍلوىدىاعً  حىج ةى  كىاًحدى

 كىو األصغر ا٢بج نفى يريد أف إال قبلها حج كال يعِب الوداع حجة بعدىا ٰبج ٓب كاحدة حجة ىاجر ما بعد حج كأنو
 أف قبل كأنو ،مفهوما ىاجر ما بعد لقولو أف إسحاؽ أيب كغرض أخرل كٗبكة إسحاؽ أبو قاؿ ،قطعا قبلها اعتمر فإنو فبل العمرة
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 يهاجر أف قبل حج بل كذلك كليس كاحدة إال ا٥بجرة قبل ٰبج ٓب أنو يوىم قد أخرل قولو على اقتصاره لكن حج قد كاف يهاجر
 من عنو منهم يتأخر كإ٭با ا٢بج يَبكوف يكونوا ٓب ا١باىلية ُب قريشا ألف قط ٗبكة كىو ا٢بج يَبؾ ٓب أنو فيو ارتاب ال الذم بل مرارا

 غّبىم على هبا امتازكا الٍب مفاخرىم من كيركنو ا٢بج إقامة على ٰبرصوف دين غّب على كىم كانوا كإذا ضعف عاقو أك ٗبكة يكن ٓب
 بعرفة كاقفا ا١باىلية ُب رآه أنو مطعم بن جبّب حديث من ثبت كقد يَبكو أنو سلم ك عليو اهلل صلى بالنيب يظن فكيف العرب من
 .1ا٤بدينة إٔب ا٥بجرة ُب بينتو كما متوالية سنْب ثبلث ٗبُب اإلسبلـ إٔب العرب قبائل دعاؤه كثبت لو اهلل توفيق من ذلك كأف

اًبًر ٍبًن عىٍبًد الل ًو فىسىأىؿى عىٍن اٍلقىٍوـً حىٌب  عىٍن  ركل مسلم:*/أحداثها في صحيح مسلم: ٍلنىا عىلىى جى ٍعفىًر ٍبًن ٧بيىم دو عىٍن أىبًيًو قىاؿى دىخى جى
عى زًرِّم اأٍلىٍسفىلى ٍبي  كىضىعى كىف وي بػىٍْبى ثىٍديىي  لىى ٍبي  نػىزى انٍػتػىهىى ًإٕبى  فػىقيٍلتي أىنىا ٧بيىم دي ٍبني عىًليِّ ٍبًن حيسىٍْبو فىأىٍىوىل بًيىًدًه ًإٔبى رىٍأًسي فػىنػىزىعى زًرِّم اأٍلىعٍ 

ا ًشٍئتى فىسىأىٍلتيوي كىىيوى أىٍعمىى كىحىضى  بنا ًبكى يىا اٍبنى أىًخي سىٍل عىم  ـه شىابي فػىقىاؿى مىٍرحى ـى ُب ًنسىاجىةو ميٍلتىًحفنا كىأىنىا يػىٍومىًئذو غيبلى ًة فػىقىا رى كىٍقتي الص بلى
ٍنًبًو عىلىى اٍلًمٍشجىًب فىصىل ى بً  هًبىا كيل مىا ا إًلىٍيًو ًمٍن ًصغىرًىىا كىرًدىاؤيهي ًإٔبى جى نىا فػىقيٍلتي أىٍخربٍ٘ب عىٍن حىج ًة رىسيوًؿ كىضىعىهىا عىلىى مىٍنًكًبًو رىجىعى طىرىفىاىى

ًإف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى مىكىثى ًتٍسعى ًسًنْبى ٓبٍى ٰبىيج  ٍبي  أىذ فى ُب الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى فػىقىاؿى بًيىًدًه فػىعىقىدى ًتٍسعنا فػىقىاؿى 
ًثّبه  ًدينىةى بىشىره كى ـى اٍلمى أىٍف يىٍأًبى  ًبرىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كيلُّهيٍم يػىٍلتىًمسي   الن اًس ُب اٍلعىاًشرىًة أىف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى حىاجي فػىقىًد

يٍ  نىا ذىا ا٢بٍيلىيػٍفىًة فػىوىلىدىٍت أى٠ٍبىاءي بًٍنتي عيمى ًلًو فىخىرىٍجنىا مىعىوي حىٌب  أىتػىيػٍ سو ٧بيىم دى ٍبنى أىيب بىٍكرو فىأىٍرسىلىٍت ًإٔبى رىسيوًؿ الل ًو كىسىل مى كىيػىٍعمىلى ًمٍثلى عىمى
ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ُب اٍلمىٍسًجًد ٍبي  لل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىٍيفى أىٍصنىعي قىاؿى اٍغتىًسًلي كىاٍستىٍثًفرًم بًثػىٍوبو كىأىٍحرًًمي فىصىل ى رىسيوؿي الل ًو صىل  صىل ى ا

اًء نىظى  ًيًنًو ًمٍثلى ذىًلكى كىعىٍن رىًكبى اٍلقىٍصوىاءى حىٌب  ًإذىا اٍستػىوىٍت بًًو نىاقػىتيوي عىلىى اٍلبػىٍيدى ٍيًو ًمٍن رىاًكبو كىمىاشو كىعىٍن ٲبى ٍرتي ًإٔبى مىدِّ بىصىرًم بػىٍْبى يىدى
ٍلًفًو ًمٍثلى ذىًلكى كىرىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى بػىٍْبى أىٍظهيرًنىا  فىأىجىازى ...كىىيوى يػىٍعًرؼي تىٍأًكيلىوي  آفي كىعىلىٍيًو يػىٍنزًؿي اٍلقيرٍ يىسىارًًه ًمٍثلى ذىًلكى كىًمٍن خى
زىؿى هًبىا حىٌب  ًإذىا زىاغىٍت الش ٍمسي أىمىرى بًاٍلقىٍصوىاًء رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى حىٌب  أىتىى عىرىفىةى فػىوىجىدى اٍلقيب ةى قىٍد ضيرًبىٍت لىوي بًنىًمرىةى فػىنػى 

ا ُب فػىريًحلىٍت لىوي فىأىتىى بى  ـه عىلىٍيكيٍم كىحيٍرمىًة يػىٍوًمكيٍم ىىذى ا ُب بػىلىدًكيٍم  ٍطنى اٍلوىاًدم فىخىطىبى الن اسى كىقىاؿى ًإف  ًدمىاءىكيٍم كىأىٍموىالىكيٍم حىرىا شىٍهرًكيٍم ىىذى
ا أىالى كيلُّ شىٍيءو ًمٍن أىٍمًر ا١بٍىاًىًلي ًة ٙبىٍتى قىدىمىي  مىٍوضيوعه كىًدمىاءي ا١بٍىاىً  ـي اٍبًن رىبًيعىةى ٍبًن ىىذى ًلي ًة مىٍوضيوعىةه كىًإف  أىك ؿى دىـو أىضىعي ًمٍن ًدمىائًنىا دى

ٍيله كىرًبىا ا١بٍىاًىًلي ًة مىٍوضيوعه كىأىك ؿي رًبنا أىضىعي  ميط ًلًب فىًإن وي مىٍوضيوعه   رًبىانىا رًبىا عىب اًس ٍبًن عىٍبًد الٍ ا٢بٍىاًرًث كىافى ميٍستػىٍرًضعنا ُب بىًِب سىٍعدو فػىقىتػىلىٍتوي ىيذى
ا كيلُّوي فىاتػ قيوا الل وى ُب النِّسىاًء فىًإن كيٍم أىخىٍذٛبييوىين  بًأىمىاًف الل ًو كىاٍستىٍحلىٍلتيٍم فػيريكجىهين  ًبكىلً  ًة الل ًو كىلىكيٍم عىلىٍيًهن  أىٍف الى ييوًطٍئنى فػيريشىكيٍم أىحىدن مى

ٍعريكًؼ كىقىٍد تػىرى تىٍكرىىيونىوي فىًإٍف فػىعىلٍ  هي ًإٍف نى ذىًلكى فىاٍضرًبيوىين  ضىٍربنا غىيػٍرى ميبػىرِّحو كى٥بىين  عىلىٍيكيٍم رًٍزقػيهين  كىًكٍسوىتػيهين  بًاٍلمى ٍكتي ًفيكيٍم مىا لىٍن تىًضلُّوا بػىٍعدى
ا أىنٍػتيٍم قىائً  ليوفى قىاليوا نىٍشهىدي أىن كى قىٍد بػىل ٍغتى كىأىد ٍيتى كىنىصىٍحتى فػىقىاؿى بًًإٍصبىًعًو الس ب ابىًة يػىٍرفػىعيهىا اٍعتىصىٍمتيٍم بًًو ًكتىابي الل ًو كىأىنٍػتيٍم تيٍسأىليوفى عىِبِّ فىمى

ثى مىر اتو  ٍد ثىبلى ٍد الل هيم  اٍشهى ٍب  ،دينة بعد ا٥بجرةيعِب مكث با٤ب ،كا٤براد حجة الوداع، ...2ًإٔبى الس مىاًء كىيػىٍنكيتػيهىا ًإٔبى الن اًس الل هيم  اٍشهى
كأشاعو بينهم ليتأىبوا للحج معو, كيتعلموا  أعلمهم بذلكك  ،أذف ُب الناس ُب العاشرة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حاج
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، , كتبلغ الرسالة القريب كالبعيدشاىد الغائب كتشيع دعوة اإلسبلـ, كيوصيهم ليبلغ الا٤بناسك كاألحكاـ, كيشهدكا أقوالو كأفعالو
دخل مكة قبل  ، كفيوفيو بياف أف السنة للحاج أف يدخلوا مكة قبل الوقوؼ بعرفات ليطوفوا للقدـك كغّب ذلك :ٌب أتينا البيتح

ٍب نفذ إٔب مقاـ إبراىيم عليو  ،استلم الركن معناه مسحو بيده كىو سنة ُب كل طواؼ ، ٍبطواؼ القدـك كطاؼالوقوؼ بعرفات 
كإذا أكثر الطواؼ  ،خلف ا٤بقاـ ركعٍب الطواؼ ىصل، ك السبلـ فقرأ}كاٚبذكا من مقاـ إبراىيم مصلى{ فجعل ا٤بقاـ بينو كبْب البيت

يستحب للطائف طواؼ ف  ،ٍب رجع إٔب الركن فاستلمو ٍب خرج من الباب إٔب الصفا، استحب أف يصلي عقب كل طواؼ ركعتيو
فلما دنا من الصفا قرأ}إف ، قدـك إذا فرغ من الطواؼ كصبلتو خلف ا٤بقاـ أف يعود إٔب ا٢بجر األسود فيستلمو ٍب ٱبرج ليسعىال

: ال إلو تقبل القبلة فوحد اهلل ككرب كقاؿالصفا كا٤بركة من شعائر اهلل{ أبدأ ٗبا بدأ اهلل بو فبدأ بالصفا فرقى عليو حٌب رأل البيت فاس
ال شريك لو لو ا٤بلك كلو ا٢بمد كىو على كل شيء قدير ال إلو إال اهلل كحده أ٪بز كعده كنصر عبده كىـز األحزاب  إال اهلل كحده

كا٤بركة فليلصق يشَبط أال يَبؾ شيئا من ا٤بسافة بْب الصفا ، ك ٍب دعا بْب ذلك قاؿ مثل ىذا ثبلث مرات ٍب نزؿ إٔب ا٤بركة ،كحده
، يستحب أف يرقى على الصفا كا٤بركة حٌب يرل البيت إف أمكنو، ألصق أصابع رجليو بدرجها , إذا كصل ا٤بركةعقبيو بدرج الصفا

كىي  ،كأمر بقبة من شعر تضرب لو بنمرة، ع الشمسو كث حٌب طلٲبٍب  ، ٗبُب ىذه الليلة كىي ليلة التاسع من ذم ا٢بجة يتبكا٤ب
 ،إال بعد زكاؿ الشمس كبعد صبلٌب الظهر كالعصر ٝبعاألف السنة أال يدخلوا عرفات  ،موضع ٔبانب عرفات كليست من عرفات

 ،كخطب هبم خطبتْب خفيفتْب ،فإذا زالت الشمس سار هبم اإلماـ إٔب مسجد إبراىيم عليو السبلـ ،كيغتسل للوقوؼ قبل الزكاؿ
بطن الوادم  أتى ،٤بوقففإذا فرغ من الصبلة سار إٔب ا ،كٱبفف الثانية جدا فإذا فرغ منها صلى هبم الظهر كالعصر جامعا بينهما

كمذىب الشافعي أف ُب ا٢بج أربع خطب مسنونة إحداىا يـو السابع  ،فخطب الناس يـو عرفة ُب ىذا ا٤بوضع  ،نةرى ىو كادم عي ك 
ـ النفر , كالرابعة يو ية ىذه الٍب ببطن عرنة يـو عرفات, كالثالثة يـو النحر, كالثانٱبطب عند الكعبة بعد صبلة الظهر من ذم ا٢بجة

, إال الٍب يـو عرفات فإهنا خطبتاف كقبل ككل ىذه ا٣بطب أفراد, كبعد صبلة الظهر ،و اليـو الثا٘ب من أياـ التشريق, كىاألكؿ
ها إبطاؿ أفعاؿ ا١باىلية كبيوع :إف دماءكم كأموالكم حراـ عليكم كحرمة يومكم ىذا ُب شهركم ىذا ، كقاؿ ُب ىذه ا٣بطبة:الصبلة

ككاف ىذا ، إياس بن ربيعة بن ا٢بارث بن عبد ا٤بطلب ا٠بو، كأكؿ دـ كضعو لغبلـ أنو ال قصاص ُب قتلها, ك الٍب ٓب يتصل هبا قبض
على كصى فيها ، كما أ, فأصابو حجر ُب حرب كانت بْب بِب سعد كبِب ليث بن بكرقتوؿ طفبل صغّبا ٰببو بْب البيوتاالبن ا٤ب

, كالتحذير حيحة ُب الوصية هبن كبياف حقوقهنقد جاءت أحاديث كثّبة ص, ك ية هبن كمعاشرُتن با٤بعركؼمراعاة حق النساء كالوص
ضربا ليس ، كهنى عن ضرهبن ا٤بنتشر بْب العرب ُب ا١باىلية كصدر اإلسبلـ، إال للتأديب بشرط أف يكوف من التقصّب ُب ذلك

 .1رزقهن ككسوُتن با٤بعركؼكأكصى فيها بوجوب حقوقهن  ،بشديد كال شاؽ
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 ًفينىا نػىزىلىتٍ  لىوٍ  آيىةن  تػىٍقرىءيكفى  ًإن كيمٍ  لًعيمىرى  اٍليػىهيودي  قىالىتٍ  ًشهىابو  ٍبنً  طىارًؽً  عىنٍ  قػىٍيسو  عىنٍ  البخارم ركل:ف يـو عرفةما نزؿ من القرآ*/
ا ٚب ىٍذنىاىى ا الى ىٍعلىمي  ًإ٘بِّ  عيمىري  فػىقىاؿى  ًعيدن  كىالل وً  كىًإن ا عىرىفىةى  يػىٍوـى  أيٍنزًلىتٍ  ًحْبى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  كىأىٍينى  أيٍنزًلىتٍ  كىأىٍينى  أيٍنزًلىتٍ  حىٍيثي  ألى

 ًدينىكيمٍ  لىكيمٍ  أىٍكمىٍلتي  اٍليػىٍوـى  الى  أىـٍ  ا١بٍيميعىةً  يػىٍوـى  كىافى  كىأىشيكُّ  سيٍفيىافي  قىاؿى  بًعىرىفىةى 

ارى  قىدٍ  الز مىافي  قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الن يبِّ  عىنٍ  بىٍكرىةى  أىيب  عىنٍ  البخارمركل  :خطبة يـو النحر*/ ٍيئىةً  اٍستىدى لىقى  يػىٍوـى  كىهى  الس مىوىاتً  خى
ثىةه  حيريـه  أىٍربػىعىةه  ًمنػٍهىا شىٍهرنا عىشىرى  اثٍػنىا الس نىةي  كىاأٍلىٍرضى  ةً  ذيك ميتػىوىالًيىاته  ثىبلى ـي  ا٢بًٍج ةً  كىذيك اٍلقىٍعدى ر   ٝبيىادىل بػىٍْبى  ال ًذم ميضىرى  كىرىجىبي  كىاٍلميحى
ا شىٍهرو  أىمُّ  كىشىٍعبىافى  يوً  أىن وي  ظىنػىن ا حىٌب   فىسىكىتى  أىٍعلىمي  كىرىسيوليوي  الل وي  قػيٍلنىا ىىذى وً  بًغىٍّبً  سىييسىمِّ  بػىلىدو  فىأىمُّ  قىاؿى  بػىلىى قػيٍلنىا ا٢بًٍج ةً  ذيك أىلىٍيسى  قىاؿى  ا٠بًٍ

ا يوً  أىن وي  ظىنػىن ا حىٌب   فىسىكىتى  أىٍعلىمي  كىرىسيوليوي  الل وي  قػيٍلنىا ىىذى ةى  أىلىٍيسى  قىاؿى  ا٠بًٍوً  بًغىٍّبً  سىييسىمِّ ا يػىٍوـو  فىأىمُّ  قىاؿى  بػىلىى قػيٍلنىا اٍلبػىٍلدى  كىرىسيوليوي  الل وي  قػيٍلنىا ىىذى
يوً  أىن وي  ظىنػىن ا حىٌب   فىسىكىتى  أىٍعلىمي  وً  ٍّبً بًغى  سىييسىمِّ  قىاؿى  كىأىٍحًسبيوي  ٧بيىم ده  قىاؿى  كىأىٍموىالىكيمٍ  ًدمىاءىكيمٍ  فىًإف   قىاؿى  بػىلىى قػيٍلنىا الن ٍحرً  يػىٍوـى  أىلىٍيسى  قىاؿى  ا٠بًٍ

ـه  عىلىٍيكيمٍ  كىأىٍعرىاضىكيمٍ  ا يػىٍوًمكيمٍ  كىحيٍرمىةً  حىرىا ا بػىلىدًكيمٍ  ُب  ىىذى ا شىٍهرًكيمٍ  ُب  ىىذى تػىٍلقىٍوفى  ىىذى  تػىٍرًجعيوا فىبلى  أىالى  أىٍعمىاًلكيمٍ  عىنٍ  فىسىيىٍسأىليكيمٍ  رىب كيمٍ  كىسى
الن  بػىٍعًدم عىوي  مىنٍ  بػىٍعضً  ًمنٍ  لىوي  أىٍكعىى يىكيوفى  أىفٍ  يػيبػىل غيوي  مىنٍ  بػىٍعضى  فػىلىعىل   اٍلغىاًئبى  الش اًىدي  لًييبػىلِّغٍ  أىالى  بػىٍعضو  رًقىابى  بػىٍعضيكيمٍ  يىٍضًربي  ضيبل   ٠بًى
مىر تػىٍْبً  بػىل ٍغتي  ىىلٍ  أىالى  قىاؿى  ٍبي   كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى ٧بيىم ده  صىدىؽى  يػىقيوؿي  ذىكىرىهي  ًإذىا ٧بيىم ده  فىكىافى 

1 . 

حفص بن عمر بن أيب طلحة األنصارم قاؿ ٤با أراد عمر بن عبد العزيز أف ٰبج من ا٤بدينة كىو كاليها ُب : عن */خطب أياـ العيد
وليد بن عبد ا٤بلك دخل عليو أنس بن مالك كىو يومئذ با٤بدينة فقاؿ يا أبا ٞبزة أال ٚبربنا عن خطب النيب صلى اهلل عليو خبلفة ال

 2كسلم فقاؿ خطب رسوؿ اهلل ٗبكة قبل الَبكية بيـو كخطب بعرفة يـو عرفة كخطب ٗبُب الغد من يـو النحر كالغد من يـو النفر

 كنتاجها -كسلم لى اهلل عليوص-النبيككفاة مرض 

 ككفاتو كدفنو -لى اهلل عليو كسلمص–مرض النبي أ/

، ٓب تكن من قبل، أك كانت -لى اهلل عليو كسلمص-لقد حدثت أمور ُب السنة األخّبة من حياة النيب: بشائر كعالمات الوفاة/ا
قد  -لى اهلل عليو كسلمص–كلكنها بشكبل ٱبتلف عما حصل لو ُب السنة األخّبة، كىذه األمور كلها كانت إشارة إٔب أف النيب 

لى ص– مور ا٢باصلة كالطارئة كا٤بستجدة ُب حياة النيبلذم كاف يؤديو، كلعل أبرز ىذه األأدل األمانة كبلغ الرسالة، كانتهى الدكره ا
لى اهلل عليو ص–أٮبها: تتابع الوحي كتكاثره، تثبيتو ُب صدر النيب ة، كانت إشارة إٔب كفاتو، كمن ُب السنة األخّب  -اهلل عليو كسلم

كاجتهاده ُب العبادة  الكرٙبالقرآف ُب إٔب نفسو  -لى اهلل عليو كسلمص–نعي النيب ك كأصحابو من كتاب الوحي خصوصا،  -كسلم
 ّبىا.كغأكثر من قبل 
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خاصة ُب الستتة أشهر األخّبة على أف الوحي  -لى اهلل عليو كسلمص–يستدؿ ببتابع الوحي كتكاثره على النيب  تتابع الوحي:/8
 البخارم:ركل قد انتهت، كأف الدين قد كمل،  -لى اهلل عليو كسلمص-رض بواسطتو قد كمل كأف الصلة ا٤بباشرة بْب السماء كاأل

مى اٍلوىٍحيى قػىٍبلى كىفىاتًًو حىٌب  تػىوىف اهي أىٍكثػىرى مىا كىافى عىٍن أىنىسي ٍبني مىاًلكو رىًضيى الل وي عىٍنوي أىف  الل وى تػىعىأبى تىابىعى عىلىى رىسيولًًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل  
كىسىل مى بػىٍعدي  اٍلوىٍحيي ٍبي  تػيويُبِّى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيوً 

الزماف الذم كقعت فيو كفاتو كاف نزكؿ الوحي فيو أكثر من  ، كىذا يعِب أف1
كالسر ُب ذلك أف الوفود بعد فتح مكة كثركا ككثر  ،قرب كفاتو صلى اهلل عليو كسلم الوحي كاف ؿك أكثر نز ف ،غّبه من األزمنة

:ىل فَب الوحي عن النيب صلى اهلل عليو الزىرم "سألت أنس بن مالككقاؿ اإلماـ  ،سؤا٥بم عن األحكاـ فكثر النزكؿ بسبب ذلك
نزؿ من السور كُب أثناء النزكؿ ٗبكة ٓب ي ،فإف الوحي ُب أكؿ البعثة فَب فَبة ٍب كثر، :أكثر ما كاف كأٝبو"وت قاؿكسلم قبل أف ٲب

إال أنو كاف الزمن األخّب من ا٢بياة النبوية  ،حكاـ٩با بعد ا٥بجرة نزلت السور الطواؿ ا٤بشتملة على غالب األك  ،الطواؿ إال القليل
 .2أكثر األزمنة نزكال

إٔب نفسو ُب القرآف من  -لى اهلل عليو كسلمص–إف نعي النيب : إلى نفسو في القرآف -لى اهلل عليو كسلمص–/نعي النبي 7
ركل البخارم من حديث ابن عباس قاؿ:كاف عمر ، -لى اهلل عليو كسلمص–أكضح اإلشارت كأبرزىا، الٍب دلت على قرب كفاتو 

إنو ٩بن قد علمتم، معنا كلنا أبناء مثلو؟ فقاؿ عمر:يدخلِب مع أشياخ بدر، فكأف بعضهم كجد ُب نفسو فقاؿ:ٓب يدخل ىذا الغبلـ 
عز كجل:إذا جاء نصر فدعاىم ذات يـو فأدخلِب معهم، فما رأيت أنو دعا٘ب فيهم يومئذ إال لّبيهم، فقاؿ ما تقولوف ُب قوؿ اهلل 

اهلل كالفتح، فقاؿ بعضهم: أمرنا أف ٫بمد اهلل كنستغفره إذا نصرنا كفتح علينا، كسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقاؿ ٕب أكذلك 
ال أعلم منها إال ما ...فقاؿ عمر بن ا٣بطاب:فقاؿ ما تقوؿ؟ فقلت ىو أجل رسوؿ اهلل أعلمو لو ؟فقلت التقوؿ يابن عباس؟ 

كما ،  4ُب تلك السنة نعيت إٔب نفسي، فإنو مقبوض-ص-اهللاإلماـ أٞبد عن ابن عباس قاؿ ٤با نزلت...قاؿ رسوؿ كركل ، 3تقوؿ
 .5ركل الطربا٘ب عن ابن عباس قاؿ...فأخذ بأشد ما كاف قط اجتهادا ُب اآلخرة

عىٍن أىيب سىًعيدو أىف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ركل البخارم :كاختياره لقاء ربو -لى اهلل عليو كسلمص–تخيير النبي /4
هي فى  نٍػيىا كىبػىٍْبى مىا ًعٍندى يػ رىهي الل وي بػىٍْبى أىٍف يػيٍؤتًيىوي زىٍىرىةى الدُّ يػٍ جىلىسى عىلىى اٍلًمٍنربىً فػىقىاؿى عىٍبده خى هي فػىبىكىى أىبيو بىٍكرو كىقىاؿى فىدى نىاؾى بًآبىائًنىا اٍختىارى مىا ًعٍندى

يػ ري كىكىافى أىبيو بىٍكرو أىٍعلى  اتًنىا قىاؿى فىكىافى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ىيوى اٍلميخى نىا بًًو كىقىاؿى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ًإف  كىأيم هى مى
ـً أىمىن  الن اًس عىلىي  ُب مىاًلًو  ٍسبلى ًليبلن كىلىًكٍن أيخيو ةي اإٍلً ٚب ىٍذتي أىبىا بىٍكرو خى ًليبلن الى ا خى ٍسًجًد كىصيٍحبىًتًو أىبيو بىٍكرو كىلىٍو كيٍنتي ميت ًخذن  الى تػيبػٍقىْبى  ُب اٍلمى

                                                           
 4982، رقم:فضائل القرآف، باب كيف نزؿ الوحي كأكؿ ما نزؿصحيح البخارم، كتاب - 1
، 8ىػ، ج 1417، 3[: فتح البارم بشرح صحيح البخارم، تح:٧بب الدين ا٣بطيب، ا٤بكتبة السلفية القاىرة، ط852-773ابن حجر أٞبد بن علي العسقبل٘ب]- 2

 617ص
 4971، رقم:ه إنو كاف تواباصحيح البخارم، كتاب التفسّب، باب قولو:فسبح ٕبمد ربك كاستغفر - 3
 مسند أٞبد- 4
 218، ص7ـ، ج1991ىػ/1414، 1ىػ[: تفسّب بن كثّب، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، ا١بزائر، ط774ابن كثّب عماد الدين أبو الفدا إ٠باعيل بن كثّب الدمشقي ]- 5
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خىٍوخىةه ًإال  خىٍوخىةى أىيب بىٍكرو 
فبكى حزنا على فراقو  ،ىو العبد ا٤بخّب اهلل عليو كسلم ككاف أبو بكر رضي اهلل عنو علم أف النيب صلى، 1

 .2كغّبه من ا٣بّب ،كانقطاع الوحي

نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة فىسىًمٍعتي  كما ركل البخارم: الن يب  صىل ى الل وي  عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت كيٍنتي أى٠ٍبىعي أىن وي الى ٲبىيوتي نىيبي حىٌب  ٱبيىيػ رى بػىٍْبى الدُّ
ٍتوي ٕبي ةه يػىقيوؿي مىعى ال ًذينى أىنٍػعىمى الل وي عىلىٍيًهٍم اآٍليىةى فىظى  عىلىٍيًو كىسىل مى  ائشة من فهم ع، 3نػىٍنتي أىن وي خييػِّرى يػىقيوؿي ُب مىرىًضًو ال ًذم مىاتى ًفيًو كىأىخىذى

نظّب فهم أبيها رضي اهلل عنها من قولو صلى اهلل عليو كسلم:"إف عبدا خّبه  ،"ُب الرفيق األعلى" أنو خّبقولو صلى اهلل عليو كسلم:
:كجدت ُب قاؿ السهيلي ،اهلل بْب الدنيا كبْب ما عنده فاختار ما عنده" أف العبد ا٤براد ىو النيب صلى اهلل عليو كسلم حٌب بكى

" كآخر كلمة تكلم هبا كما ُب ة "اهلل أكربعند حليمبعض كتب الواقدم أف أكؿ كلمة تكلم هبا صلى اهلل عليو كسلم كىو مسَبضع 
أٞبد من حديث أيب مويهبة قاؿ:"قاؿ ٕب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:إ٘ب أكتيت ركل ك ، 4حديث عائشة " ُب الرفيق األعلى"

  .5فخّبت بْب ذلك كبْب لقاء ريب كا١بنة فاخَبت لقاء ريب كا١بنة" ،تيح خزائن األرض كا٣بلد ٍب ا١بنةمفا

عىٍن عيٍركىة ٍبني الزُّبػىٍّبً ًإف  عىاًئشىةى قىالىٍت كىافى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىىيوى صىًحيحه  كيعضد ىذا ماكرد ُب البخارم:
هي ًمٍن ا١بٍىن ًة ٍبي  ٰبيىي ا أى  ٍك ٱبيىيػ رى فػىلىم ا اٍشتىكىى كىحىضىرىهي اٍلقىٍبضي كىرىٍأسيوي عىلىى فىًخًذ عىاًئشىةى غيًشيى يػىقيوؿي ًإن وي ٓبٍى يػيٍقبىٍض نىيبي قىطُّ حىٌب  يػىرىل مىٍقعىدى

ًديثيوي ال ًذم كىافى ذنا الى ٯبيىاًكرينىا فػىعىرىٍفتي أىن  عىلىٍيًو فػىلىم ا أىفىاؽى شىخىصى بىصىريهي ٫بىٍوى سىٍقًف اٍلبػىٍيًت ٍبي  قىاؿى الل هيم  ُب الر ًفيًق اأٍلىٍعلىى فػىقيٍلتي إً  وي حى
ثػينىا كىىيوى صىًحيحه  ٰبيىدِّ

6. 

 -لى اهلل عليو كسلمص-/عالمات مرض النبياا

ا قىالىٍت مىا رىأىٍيتي رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي الَبمذم ركل : /عالمات مرض الكبر8 عىلىٍيًو  عىٍن حىٍفصىةى زىٍكًج الن يبِّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى أىنػ هى
ا كىيػى  ًتًو قىاًعدن ا حىٌب  كىافى قػىٍبلى كىفىاتًًو بًعىاـو فىًإن وي كىافى ييصىلِّي ُب سيٍبحى ًتًو قىاًعدن ٍقرىأي بًالسُّورىًة كىيػيرىتػِّليهىا حىٌب  تىكيوفى أىٍطوىؿى ًمٍن أىٍطوىؿى كىسىل مى ُب سيٍبحى

مدة سنة قبل كفاتو ظهرت عليو عبلمات الضعف كا٤برض حٌب  هلل عليو كسلمأم أف النيب صلى ا قاؿ ُب ٙبفة األحودم:، 7ًمنػٍهىا
 .8-صلى اهلل عليو كسلم-ككاف يصلي قبل ذلك قائما حٌب تفطرت قدماه ،صار يصلي جالسا

                                                           
، ككتاب:ا٤بناقب، باب:ىجرة النيب 3654دكا األبواب إال باب أيب بكر: رقم:س-صلى اهلل عليو كسلم-صحيح البخارم: كتاب فضائل الصحابة، باب قوؿ النيب - 1

 3615كأصحابو إٔب ا٤بدينة، رقم:
 17-16، ص7ابن حجر العسقبل٘ب: فتح البارم، ج - 2
 4181صحيح البخارم: كتاب ا٤بغازم، باب:مرض النيب ككفاتو، رقم: - 3
 744، ص7ابن حجر العسقبل٘ب: فتح البارم، ج - 4
 15424مسند اإلماـ أٞبد: كتاب: مسند ا٤بكيْب، باب:حديث أيب مويهبة مؤب رسوؿ اهلل، رقم:- 5
 4183صحيح البخارم: كتاب ا٤بغازم، باب:مرض النيب ككفتو، رقم: - 6
 كأخرجو أٞبد كمسلم كالنسائي،341سنن الَبمذم: كتاب الصبلة، باب: ما جاء ُب الرجل يتطوع جالسا، رقم: - 7
 ألحودمٙبفة ا - 8
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تًوً  أىٍكثػىري  كىافى  كىثػىقيلى، كىسىل مى، عىلىٍيوً  اهللي  صىل ى اهللً  رىسيوؿي  بىد فى  لىم ا: »قىالىتٍ  عىاًئشىةى، عىنٍ ك  اًلسنا صىبلى  عياض القاضي قاؿ، 1«جى
 أىف   الر ٍٞبىنً  عىٍبدً  ٍبنى  سىلىمىةى  كعن أىيبى ، 2أسن إذا تبدينا ا٤بشددة الداؿ بفتح الرجل بدف ا٢بديث ىذا تفسّب ُب عبيد أبو قاؿ اهلل رٞبو

تًوً  ًمنٍ  كىًثّبه  كىافى  حىٌب   ٲبىيتٍ  ٓبىٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  اهللي  صىل ى الن يب   أىف  » أىٍخبػىرىٍتوي  عىاًئشىةى  عىٍن أىيب أيمىامىةى رىًضيى اهلل عىٍنوي ك ، 3«جىاًلسه  كىىيوى  صىبلى
ميوي أىٍكتػىرى ًبسىٍبعو وتًري بًًتٍسعو حىٌب  ًإذىا بىديفى كىكى أىفٌ رىسيوؿى اهلل صىل ى اهلل عىلىيو كسىل م كىافى يي  ىيوى جىاًلسه يػىٍقرىأي ًفيًهمىا:}ًإذىا رىٍكعىتػىٍْبً كى ، كىصىل ى ثػيرى ٢بٍى

ا اٍلكىاًفريكفى{ }قيلٍ زيٍلزًلىًت{ كى  يىأىيػُّهى
4

 ٗبعُب البدانة، من ككىريـن  بىديفى، فلما: قو٥با: السندم قاؿ، 5{أىحىده  الل وي  ىيوى  قيلٍ }كزاد الطربا٘ب ك 
: ككـر كعلم ك٢بم تكراران، ٢بم: قولو يكوف لئبل الوجو، كىو بالتشديد، ىاىنا ضبط كقد السن، كرب ٗبعُب كبالتشديد اللحم، كثرة

  .٢6بمو كثر إذا

 بو أسبقكم ما فإ٘ب كالسجود بالركوع تبادرك٘ب ال:)قاؿ أنو سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن:  سفياف أيب بن معاكية عن
 ميشىد دىةي  «بىد ٍنتي : »قػىٍوليوي ، 7(بدنت قد إ٘ب ك أرفع حْب بو تدركو٘ب اركع حْب بو أسبقكم كما رفعت إذا بو تدركو٘ب أسجد حْب

اًؿ،  ا١بًٍٍسًم، زًيىادىةي : كىمىٍعنىاهي  ٨بيىف فىةن، الد اؿً  مىٍضميومىةى  بىديٍنتي : يػىٍرًكم كىبػىٍعضيهيمٍ  أىسىن ، ًإذىا: تػىٍبًديننا الر جيلي  بىد فى : يػيقىاؿي  السِّنِّ، ًكبػىري : مىٍعنىاهي  الد 
نىوي  اٍحتىمىلى  السِّنِّ  ُب  طىعىنى  ًلمىا» كىسىل مى، عىلىٍيوً  اهللي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  أىف   عىاًئشىةى، عىنٍ  كىريًكمى ، الل ٍحمً  كىاٍحًتمىاؿي   8«الل ٍحمى  بىدى

من حديث  :عىلىٍيًو كىسىل مى كىكىفىاتًوً بىاب مىرىًض الن يبِّ صىل ى الل وي ركل البخارم ُب : -صلى اهلل عليو كسلم–/أسباب مرض النبي 7
ًذم مىاتى ًفيًو يىا عىاًئشىةي مىا أىزىاؿي أىًجدي أىٓبىى الط عىاـً عيٍركىةي قىالىٍت عىاًئشىةي رىًضيى الل وي عىنػٍهىا كىافى الن يبُّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى يػىقيوؿي ُب مىرىًضًو ال  

ا أىكىافي كىجىٍدتي اٍنًقطىاعى أىبٍػهىرًم ًمٍن ذىًلكى السُّمِّ ال ًذم أىكىٍلتي ًٖبىيٍ  بػىرى فػىهىذى
9. 

                                                           
 الَباث إحياء دار، الباقي عبد فؤاد ٧بمد: ، تحكسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إٔب العدؿ عن العدؿ بنقل ا٤بختصر الصحيح ا٤بسند: مسلمباب جواز النافلة قائما قاعدا،  - 1

 (516/ 1ج)، بّبكت – العريب

 اهلل صلى اهلل رسوؿ إٔب العدؿ عن العدؿ بنقل ا٤بختصر الصحيح ا٤بسند: (ىػ261) النيسابورم القشّبم ا٢بسن أبو ا٢بجاج بن مسلمباب جواز النافلة قائما قاعدا،  - 2
 (516/ 1ج)، بّبكت – العريب الَباث إحياء دار، الباقي عبد فؤاد ٧بمد: ، تحكسلم عليو

 اهلل صلى اهلل رسوؿ إٔب العدؿ عن العدؿ بنقل ا٤بختصر الصحيح ا٤بسند: (ىػ261) النيسابورم القشّبم ا٢بسن أبو ا٢بجاج بن مسلمباب جواز النافلة قائما قاعدا،  - 3
 (516/ 1ج)، بّبكت – العريب الَباث إحياء دار، الباقي عبد فؤاد ٧بمد: ، تحكسلم عليو

ٍنبىل - 4  رىكىاهي أىبيو يػىٍعلىى كىأىٍٞبىدي ٍبني حى
/ 8ج)ـ، 1983 ىػ/1404 ،،2، طا٤بوصل – كا٢بكم العلـو مكتبة ،اجمليد السلفي عبد بن ٞبدم: تح ،الكبّب ا٤بعجم: أيوب بن أٞبد بن الطربا٘ب سليماف القاسم أبو - 5

277) 
 مرشد، عادؿ - األرنؤكط شعيبتح:  ،حنبل بن أٞبد اإلماـ مسند(: ق241: ا٤بتوَب) الشيبا٘ب أسد بن ىبلؿ بن حنبل بن ٧بمد بن أٞبد اهلل عبد حنبل أبو بن أٞبد -6

 (76/ 43ج) ـ،2001/ىػ1421 ،1، طالرسالة مؤسسة، كآخركف
 (367/ 19ج) الكبّب ا٤بعجمالطربا٘ب:  -7

 - اإلسبلمي ا٤بكتب ،الشاكيش زىّب ٧بمد-األرنؤكط شعيب: تح(: شرح السنة، ىػ516: ا٤بتوَب) الشافعي البغوم الفراء بن ٧بمد بن مسعود بن ا٢بسْب ٧بمد أبوالبغوم  - 8
 (415/ 3ج)، ـ1983/ىػ1413، 2، طبّبكت دمشق،

 4428ككفاتو، رقم:-ص-صحيح البخارم: كتاب ا٤بغازم، باب مرض النيب- 9
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ما ركاه ابن كد ذلك ؤ ، يفاألكثر على أهنا ثبلثة عشر يوما ،كاختلف ُب مدة مرضو، فكاف ُب بيت ميمونة ء مرضوكأما ابتدا
 ،يلة بقيت من صفر فاشتكى ثبلث عشرة ليلةاشتكى رسوؿ اهلل يـو األربعاء لل:"سعد من طريق عمر بن علي بن أيب طالب قاؿ

كركل أبو داكد عن ابن شهاب قاؿ كاف جابر بن عبد اهلل ٰبدث أف يهودية  ،1كمات يـو االثنْب الثنٍب عشرة مضت من ربيع األكؿ
الذراع  -لى اهلل عليو كسلمص-، فأخذ رسوؿ اهلل-لى اهلل عليو كسلمص-من أىل خيرب ٠بت شاة مصلية ٍب أىدُتا لرسوؿ اهلل 

لى اهلل ص–ارفعوا أيديكم كأرسل رسوؿ اهلل -لى اهلل عليو كسلمص–فأكل منها كأكل رىط من أصحابو معو، ٍب قاؿ ٥بم رسوؿ اهلل 
إٔب اليهودية فدعاىا فقاؿ ٥با أ٠بمت ىذه الشاة قالت اليهودية من أخربؾ قاؿ أخربتِب ىذه ُب يدم للذراع، قالت  -عليو كسلم

لى اهلل ص–على ذلك قالت قلت إف كاف نبيا فلن يضره كإف ٓب يكن نبيا اسَبحنا منو، فعفا عنها رسوؿ اهلل  نعم، قاؿ فما أردت
على  -لى اهلل عليو كسلمص–كٓب يعاقبها، كتوَب بعض أصحابو الذين أكلوا من الشاة كاحتجم رسوؿ اهلل  -عليو كسلم

، 2فقتلت -لى اهلل عليو كسلمص–اليهودية...فأمر هبا رسوؿ اهلل كاىلو...فمات بشر بن الرباء بن معركر األنصارم فأرسل إٔب 
 ،؟ فإ٘ب ال أُتم بابِب إال الطعاـ الذم أكل ٖبيربيا رسوؿ اهلل ما تتهم بنفسك:قلتحاكم موصوؿ من حديث أـ مبشر قالت:"كلل

م بأسانيد متعددة ُب قصة الشاة الٍب الواقد ، كعن3فقاؿ كأنا ال أُتم غّبىا إثر ذلك،ككاف ابنها بشر بن الرباء بن معركر مات 
 .5كتوُب شهيدا ،كعاش بعد ذلك ثبلث سنْب حٌب كاف كجعو الذم قبض فيو":فقاؿ ُب آخر ذلك ،4خيرب ُب غزكة ٠بت لو

 من حجة الوداع -لى اهلل عليو كسلمص-رسوؿ اهلل  قاؿ صاحب ا٤بختصر ُب أخبار البشر:٤با قدـ: /تمريضو في بيت عائشة4
ىػ، كىو ُب بيت زينب بنت جحش ككاف يدكر على نسائو، فجمعهن 11أقاـ با٤بدينة، كابتدأ مرضو لليليتْب بقيتا من صفر سنة 

، 6فانتقل إليها -رضو-كىو ُب بيت ميمونة بنت ا٢بارث، كاستأذهنن ُب أف يناـ ُب بيت إحداىن، فأذٌف لو أف ٲبرض ُب بيت عائشة
ا اٍسًتٍبطىاءن لًيػىٍوـً  قىالىٍت ًإٍف كىافى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى لىيىتػىعىذ ري ُب مىرىًضًو أىٍينى أىنىا اٍليػىٍوـى أىٍينى عىٍن عىاًئشىةى  ركل البخارمك  أىنىا غىدن

عيبػىٍيدي الل ًو ٍبني عىٍبًد الل ًو ٍبًن عيٍتبىةى أىف  عىاًئشىةى  ركل البخارم: عنك ، 7عىاًئشىةى فػىلىم ا كىافى يػىٍوًمي قػىبىضىوي الل وي بػىٍْبى سىٍحرًم كى٫بىٍرًم كىديًفنى ُب بػىٍيًٍب 
الن يبُّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو  ٲبيىر ضى ُب بػىٍيًٍب فىأىًذف  لىوي فىخىرىجى قىالىٍت لىم ا ثػىقيلى الن يبُّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىاٍشتىد  ًبًو كىجىعيوي اٍستىٍأذىفى أىٍزكىاجىوي ُب أىٍف 

هي ُب اأٍلىٍرًض بػىٍْبى عىب اسو كىرىجيلو آخىرى قىاؿى عيبػىٍيدي الل ًو فىأىٍخبػىٍرتي   عىٍبدى الل ًو ٍبنى عىب اسو فػىقىاؿى أىتىٍدرًم مىٍن الر جيلي كىسىل مى بػىٍْبى رىجيلىٍْبً ٚبىيطُّ رًٍجبلى
الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى قىاؿى  عىًليُّ ٍبني أىيب طىاًلبو رىًضيى الل وي عىٍنوي كىكىانىٍت عىاًئشىةي رىًضيى الل وي عىنػٍهىا ٙبيىدِّثي أىف  الن يب  صىل ىاآٍلخىري قػيٍلتي الى قىاؿى ىيوى 
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ٍبًع ًقرىبو ٓبٍى ٙبيٍلىٍل  مىا دىخىلى بػىٍيتىوي كىاٍشتىد  كىجىعيوي ىىرًيقيوا عىلىي  ًمٍن سى أىكًٍكيىتػيهين  لىعىلِّي أىٍعهىدي ًإٔبى الن اًس كىأيٍجًلسى ُب ٨ًبٍضىبو ٢بًىٍفصىةى زىٍكًج بػىٍعدى
نىا أىٍف قىدٍ  ، 1فصلى هبم كخطبهم  فػىعىٍلًبي  ٍبي  خىرىجى ًإٔبى الن اسً الن يبِّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ٍبي  طىًفٍقنىا نىصيبُّ عىلىٍيًو تًٍلكى حىٌب  طىًفقى ييًشّبي إًلىيػٍ

 . 2كاف من ٫باسك كالظاىر أف ذلك للتداكم كأجلس ُب ٨بضب حفصة  ،قاؿ ا٣بطايب: يشبو أف يكوف خص السبع تربكا هبذا العدد

ا أىٍخبػىرىٍتوي أىف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىافى  ركل البخارم::الرقية كاالستطباب/3  ًإذىا عىٍن عيٍركىة أىف  عىاًئشىةى رىًضيى الل وي عىنػٍهى
ًو طىًفٍقتي أىٍنًفثي عىلىى نػىٍفًسًو بًاٍلميعىوِّذىاًت ال ًٍب  اٍشتىكىى نػىفىثى عىلىى نػىٍفًسًو بًاٍلميعىوِّذىاًت كىمىسىحى عىٍنوي بًيىًدًه فػىلىم ا اٍشتىكىى كىجىعىوي ال ًذم تػيويُبِّى ًفي

كاف إذا أكل إٔب فضالة عن عقيل ُب فضائل القرآف "كُب ركاية ا٤بفضل بن ، 3كىافى يػىٍنًفثي كىأىٍمسىحي بًيىًد الن يبِّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى عىٍنوي 
" كا٤براد با٤بعوذات سورة قل أعوذ وذ برب الفلق كقل أعوذ برب الناسو اهلل أحد كقل أعفراشو ٝبع كفيو ٍب نفث فيهما ٍب يقرأ قل ى

نىا أىٍف الى تػىليدُّك٘ب فػىقيٍلنىا  عن  كما ركل البخارم: ،4برب الفلق كقل أعوذ برب الناس ٍدنىاهي ُب مىرىًضًو فىجىعىلى ييًشّبي إًلىيػٍ عىاًئشىةي قىالىٍت لىدى
يػىبػٍقىى أىحىده ُب اٍلبػىٍيًت ًإال  ليد  كىأىنىا لًلد كىاًء فػىلىم ا أىفىاؽى قىاؿى أىٓبٍى أىنٍػهىكيٍم أىٍف تػىليدُّك٘ب قػيٍلنىا كىرىاًىيىةى اٍلمىرًيًض لًلد كىاًء فػىقىاؿى الى كىرىاًىيىةي اٍلمىرًيًض 

كأما من ٓب  ،أما من باشره فطاىر ،٥بم لَبكهم امتثاؿ هنيو عن ذلك ةكإ٭با فعل هبم ذلك عقوب، 5أىٍنظيري ًإال  اٍلعىب اسى فىًإن وي ٓبٍى يىٍشهىٍدكيمٍ 
ذلك تأديبا ال قصاصا كال فكاف  ،و أراد بذلك تأديبهم لئبل يعودكاكالذم يظهر أن ،يباشره فلكوهنم تركوا هنيهم عما هناىم ىو عنو

كالذم يظهر أف ذلك   ،كمن حقق ذلك كره لو التداكم ،مرضوداكل ألنو ٙبقق أنو ٲبوت ُب كإ٭با كره اللد مع أنو كاف يتقيل: ،انتقاما
 .6ألهنم طنوا أف بو ذات ا١بنب فداككه ٗبا يبلئمها ،لتداكم ألنو كاف غّب مبلئم لدائوكإ٭با أنكر ا ،قبل التخيّب كالتحقق كاف

 /أىم أعمالو آخر حياتوااا

ٍبًن عيمىرى رىًضيى الل وي عىنػٍهيمىا قىاؿى بػىعىثى الن يبُّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى عىٍن عىٍبًد الل ًو  ركل البخارم:: /تجهيز جيش أسامة لغزك الرـك8
ُب ًإمىارىتًًو فػىقىٍد كيٍنتيٍم تىٍطعينيوفى عىلىٍيًو كىسىل مى أىٍف تىٍطعينيوا  بػىٍعثنا كىأىم رى عىلىٍيًهٍم أيسىامىةى ٍبنى زىٍيدو فىطىعىنى بػىٍعضي الن اًس ُب ًإمىارىتًًو فػىقىاؿى الن يبُّ صىل ى الل وي 
هي ُب ًإمىارىًة أىبًيًو ًمٍن قػىٍبلي كىاٍٙبي الل ًو ًإٍف كىافى ٣بىىًليقنا ًلئٍلًمىارىًة كىًإٍف كىافى لىًمٍن أىحىبِّ الن اًس إً  ا لىًمٍن أىحىبِّ الن اًس ًإٕبى  بػىٍعدى جاء ُب ، 7ٕبى  كىًإف  ىىذى

توُب النيب صلى اهلل عليو كسلم كىو ابن ٜبا٘ب عشرة ، كاف أسامة صغّبا جداك  ،كاف ٣بليقا لئلمارة أم حقيقا هباكإف  شرح النوكم: 
 .8كُب ىذه األحاديث فضائل ظاىرة لزيد كألسامة رضي اهلل عنهما ،كقيل: عشرين ،سنة
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ثًيًِب  عىٍن عيبػىٍيًد الل ًو ٍبًن عىٍبدً  ركل البحارم::/تقديمو ألبي بكر في الصالة 7 الل ًو ٍبًن عيٍتبىةى قىاؿى دىخىٍلتي عىلىى عىاًئشىةى فػىقيٍلتي أىالى ٙبيىدِّ
ٍنتىًظريكنىكى قىاؿى مى فػىقىاؿى أىصىل ى الن اسي قػيٍلنىا الى ىيٍم يػى عىٍن مىرىًض رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى قىالىٍت بػىلىى ثػىقيلى الن يبُّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل  

صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى أىصىل ى الن اسي قػيٍلنىا الى  ضىعيوا ٕب مىاءن ُب اٍلًمٍخضىًب قىالىٍت فػىفىعىٍلنىا فىاٍغتىسىلى فىذىىىبى لًيػىنيوءى فىأيٍغًميى عىلىٍيًو ٍبي  أىفىاؽى فػىقىاؿى 
 أىصىل ى ضىعيوا ٕب مىاءن ُب اٍلًمٍخضىًب قىالىٍت فػىقىعىدى فىاٍغتىسىلى ٍبي  ذىىىبى لًيػىنيوءى فىأيٍغًميى عىلىٍيًو ٍبي  أىفىاؽى فػىقىاؿى  ىيٍم يػىٍنتىًظريكنىكى يىا رىسيوؿى الل ًو قىاؿى 

سىلى ٍبي  ذىىىبى لًيػىنيوءى فىأيٍغًميى عىلىٍيًو ٍبي  أىفىاؽى فػىقىاؿى الن اسي قػيٍلنىا الى ىيٍم يػىٍنتىًظريكنىكى يىا رىسيوؿى الل ًو فػىقىاؿى ضىعيوا ٕب مىاءن ُب اٍلًمٍخضىًب فػىقىعىدى فىاٍغتى 
ًة اٍلًعشىاًء اآٍلًخرىًة أىصىل ى الن اسي فػىقيٍلنىا الى ىيٍم يػىٍنتىًظريكنىكى يىا رىسيوؿى الل ًو كىالن اسي عيكيوؼه ُب اٍلمىٍسًجًد يػىٍنتىًظريكفى الن   ـ ًلصىبلى يب  عىلىٍيًو الس بلى

اؿى ًإف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى يىٍأميريؾى أىٍف أىٍرسىلى الن يبُّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ًإٔبى أىيب بىٍكرو بًأىٍف ييصىلِّيى بًالن اًس فىأىتىاهي الر سيوؿي فػىقى فى 
ـى تيصىلِّيى بًالن اًس فػىقىاؿى أىبيو بىٍكرو كىكىافى رىجي  ٍبي  ًإف   بلن رىًقيقنا يىا عيمىري صىلِّ بًالن اًس فػىقىاؿى لىوي عيمىري أىٍنتى أىحىقُّ ًبذىًلكى فىصىل ى أىبيو بىٍكرو تًٍلكى اأٍلىي ا

ًة الظٍُّهًر كىأىبيو بىٍكرو ييصىلِّي بًالن اًس فػىلىم ا رىآهي أىبيو الن يب  صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىجىدى ًمٍن نػىٍفًسًو ًخف ةن فىخىرىجى بػىٍْبى رىجيلىٍْبً أىحىديٮبيىا اٍلعى  ب اسي ًلصىبلى
نٍ بىٍكرو ذىىىبى لًيىتىأىخ رى فىأىٍكمىأى إًلىٍيًو الن يبُّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى بًأىٍف الى يػىتىأىخ رى قىاؿى أىجٍ  ٍنًبًو فىأىٍجلىسىاهي ًإٔبى جى ًب أىيب بىٍكرو قىاؿى ًلسىا٘ب ًإٔبى جى

ًة أى  ًة الن يبِّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىالن اسي ًبصىبلى يب بىٍكرو كىالن يبُّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى قىاًعده قىاؿى فىجىعىلى أىبيو بىٍكرو ييصىلِّي كىىيوى يىٍأًبىُّ ًبصىبلى
ثػىٍتًِب عىاًئشىةي عىٍن مىرىًض الن يبِّ صىل ى الل  عيبػىٍيدي الل ًو فىدىخىٍلتي عىلىى عى  وي عىلىٍيًو كىسىل مى قىاؿى ٍبًد الل ًو ٍبًن عىب اسو فػىقيٍلتي لىوي أىالى أىٍعًرضي عىلىٍيكى مىا حىد 

ٍيئنا غىيػٍرى أىن وي قىاؿى أى٠بى ٍت لى  كى الر جيلى ال ًذم كىافى مىعى اٍلعىب اًس قػيٍلتي الى قىاؿى ىيوى عىًليُّ ٍبني أىيب ىىاًت فػىعىرىٍضتي عىلىٍيًو حىًديثػىهىا فىمىا أىٍنكىرى ًمٍنوي شى
كقد صرح الشافعي بأنو صلى اهلل عليو كسلم ٓب يصل بالناس ُب مرض موتو ُب ا٤بسجد إال قاؿ ابن حجر: ، 1طىاًلبو رىًضيى الل وي عىٍنوي 

صلى اهلل ، كقد صلى بو بكر فيها أكال إماما ٍب صار مأموما يسمع الناس التكبّبككاف أ ،كىي ىذه الٍب صلى فيها قاعدا ،مرة كاحدة
صبلتو ُب مرض  ، ...كصح أيضا أنو صلى خلف أيب بكر ،كىو ثابت ببل خبلؼ ،خلف عبد الرٞبن بن عوؼ قبلوعليو كسلم 

ُب تلك ا٢بالة ألنو ٰبمل على أف صوتو  ،فاحتاج أبو بكر أف يسمعهم التكبّب ،موتو فإهنا كانت ُب ا٤بسجد ٯبمع كثّب من الصحابة
 .2ككاف من عادتو أف ٯبهر بالتكبّب فكاف أبو بكر ٯبهر عنو بالتكبّب لذلك ،صلى اهلل عليو كسلم كاف خفيا من الوجع

ًة كىالتػ ٍعًظيمى ٥بىىا قىالىٍت لىم ا  عىٍن اأٍلىٍسوىًد قىاؿى كين ا ًعٍندى عىاًئشىةى رىًضيى الل وي  كما ركل البخارم: ٍرنىا اٍلميوىاظىبىةى عىلىى الص بلى عىنػٍهىا فىذىكى
ةي فىأيذِّفى فػىقىاؿى  فىًقيلى لىوي ًإف   ميريكا أىبىا بىٍكرو فػىٍلييصىلِّ بًالن اسً  مىًرضى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى مىرىضىوي ال ًذم مىاتى ًفيًو فىحىضىرىٍت الص بلى

ـى ُب مىقىاًمكى ٓبٍى يىٍستىًطٍع أىٍف ييصىلِّيى بًالن اًس كىأىعىادى فىأىعىاديكا لىوي فى  أىعىادى الث الًثىةى فػىقىاؿى ًإن كين  صىوىاًحبي ييوسيفى ميريكا أىبىا بىٍكرو رىجيله أىًسيفه ًإذىا قىا
جيلىٍْبً كىأى٘بِّ أىٍنظيري أىبيو بىٍكرو فىصىل ى فػىوىجىدى الن يبُّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ًمٍن نػىٍفًسًو ًخف ةن فىخىرىجى يػيهىادىل بػىٍْبى رى أىبىا بىٍكرو فػىٍلييصىلِّ بًالن اًس فىخىرىجى 

ًع فىأىرىادى أىبيو بىٍكرو أىٍف يػىتىأىخ رى فىأىٍكمىأى إًلىٍيًو الن يبُّ  ٍنًبًو ًقيلى رًٍجلىٍيًو ٚبىيط اًف ًمٍن اٍلوىجى  صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى أىٍف مىكىانىكى ٍبي  أيٌبى ًبًو حىٌب  جىلىسى ًإٔبى جى
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تًًو كىالن اسي ييصى  ًة أىيب بى ًلؤٍلىٍعمىًش كىكىافى الن يبُّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ييصىلِّي كىأىبيو بىٍكرو ييصىلِّي ًبصىبلى ٍكرو فػىقىاؿى ًبرىٍأًسًو نػىعىٍم رىكىاهي أىبيو لُّوفى ًبصىبلى
ادىاكيدى عىٍن شيٍعبىةى عىٍن اأٍلىٍعمىًش بػىٍعضىوي كىزىادى أىبيو ميعىاًكيىةى جىلىسى عىٍن يىسىاًر أىيب بىٍكرو فىكىافى أىبيو بىكٍ  رو ييصىلِّي قىاًئمن

1 

قاؿ عاصم  ،كا٤براد أنو رقيق القلب ،شدة ا٢بزف أسيف من األسف كىو إنو -صلى اهلل عليو كسلم–لرسوؿ اهلل عائشة قوؿ 
كمن ركاية  ،, إذا قرأ غلبو البكاء"ر ُب ىذه القصة " فقالت لو عائشة: إنو رجل رقيقمن حديث ابن عمك  ،كاألسيف الرقيق الرحيم

لبكاء فمر عمر" كأف : قلت إف أبا بكر إذا قاـ ُب مقامك ٓب يسمع الناس من اقالت عائشةمالك عن ىشاـ عن أبيو عنها بلفظ "
كمرادىا زيادة على ذلك كىو أف ال  ،عائشة أظهرت أف سبب إرادُتا صرؼ اإلمامة عن أبيها كونو ال يسمع ا٤بأمومْب القراءة لبكائو

كما ٞبلِب على  ُب ذلك، -لى اهلل عليو كسلمص–رسوؿ اهلل  كقد صرحت ىي فيما بعد ذلك فقالت "لقد راجعت ،يتشاءـ الناس بو
، كال كنت أرل أنو لن يقـو أحد مقامو إال تشاءـ اجعتو إال أنو ٓب يقع ُب قليب أف ٰبب الناس بعده رجبل قاـ مقامو أبداكثرة مر 

 . 2" عن أيب بكر-لى اهلل عليو كسلمص-الناس بو، فأردت أف يعدؿ ذلك رسوؿ اهلل

عيبػىٍيدي الل ًو ٍبني عىٍبًد الل ًو ٍبًن عيٍتبىةى ٍبًن مىٍسعيودو أىف  عىاًئشىةى زىٍكجى الن يبِّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو ركل البخارم عن  /خركجو للخطبة كىو مريض:4
ٍف ٲبيىر ضى ُب بػىٍيًٍب فىأىًذف  لىوي فىخىرىجى كىىيوى بػىٍْبى اجىوي أى كىسىل مى قىالىٍت لىم ا ثػىقيلى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىاٍشتىد  بًًو كىجىعيوي اٍستىٍأذىفى أىٍزكى 

هي ُب اأٍلىٍرًض بػىٍْبى عىب اًس ٍبًن عىٍبًد اٍلميط ًلًب كىبػىٍْبى رىجيلو آخىرى    .3قىالىٍت ٍبي  خىرىجى ًإٔبى الن اًس فىصىل ى هًبًٍم كىخىطىبػىهيمٍ  ...الر جيلىٍْبً ٚبىيطُّ رًٍجبلى

ٍأسىوي ًٖبًٍرقىةو عىٍن اٍبًن عىب اسو قىاؿى خىرىجى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ُب مىرىًضًو ال ًذم مىاتى ًفيًو عىاًصبه رى  م:كركل البخار 
أىمىن  عىلىي  ُب نػىٍفًسًو كىمىالًًو ًمٍن أىيب بٍكًر ٍبًن أىيب قيحىافىةى كىلىٍو   فػىقىعىدى عىلىى اٍلًمٍنربىً فىحىًمدى الل وى كىأىثٍػُبى عىلىٍيًو ٍبي  قىاؿى ًإن وي لىٍيسى ًمٍن الن اًس أىحىده 

ـً أىٍفضىلي سيدُّكا عى  ٍسبلى ًليبلن كىلىًكٍن خيل ةي اإٍلً ٚب ىٍذتي أىبىا بىٍكرو خى ًليبلن الى ا ًمٍن الن اًس خى ا اٍلمىٍسًجًد غىيػٍ كيٍنتي ميت ًخذن ًة ِبِّ كيل  خىٍوخىةو ُب ىىذى رى خىٍوخى
 -فذكر ا٢بديث كقاؿ فيو  -ُب فضل أيب بكر من حديث ابن عباس "أف النيب صلى اهلل عليو كسلم خطب ُب مرضو ك ، 4أىيب بىٍكرو 

 5"كفيو: أنو آخر ٦بلس جلسو ،لو كنت متخذا خليبل الٚبذت أبا بكر

مىوي عىٍن أىنىسي ٍبني مىاًلكو اأٍلى  ركل البخارم: /تفقده للمصلين في المسجد:3 ٍنصىارًمُّ كىكىافى تىًبعى الن يب  صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىخىدى
ًع الن يبِّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ال ًذم تػيويُبِّى  ىيٍم صيفيوؼه ُب ًفيًو حىٌب  ًإذىا كىافى يػىٍوـي ااًلثٍػنػىٍْبً كى  كىصىًحبىوي أىف  أىبىا بىٍكرو كىافى ييصىلِّي ٥بىيٍم ُب كىجى

أىف   نىا كىىيوى قىاًئمه كى ًة فىكىشىفى الن يبُّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ًستػٍرى ا٢بٍيٍجرىًة يػىٍنظيري إًلىيػٍ ٍمنىا أىٍف  الص بلى كىٍجهىوي كىرىقىةي ميٍصحىفو ٍبي  تػىبىس مى يىٍضحىكي فػىهىمى
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ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى  صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى فػىنىكىصى أىبيو بىٍكرو عىلىى عىًقبػىٍيًو لًيىًصلى الص ف  كىظىن  أىف  الن يب  صىل  نػىٍفتىًًبى ًمٍن اٍلفىرىًح ًبريٍؤيىًة الن يبِّ 
نىا الن يبُّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى أىٍف أىٛبُّ  ًة فىأىشىارى إًلىيػٍ تػٍرى فػىتػيويُبِّى ًمٍن يػىٍوًموً خىارًجه ًإٔبى الص بلى تىكيٍم كىأىٍرخىى السِّ  .1وا صىبلى

عىٍن اٍبًن عىب اسو قىاؿى لىم ا اٍشتىد  بًالن يبِّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ركل البخارم: :كتابة الكتاب-لى اهلل عليو كسلمص–النبي  إرادة/5
هي قىاؿى عيمىري ًإف  الن يب  صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى غىلىبىوي اٍلوىجىعي كىعً  كىجىعيوي قىاؿى ائٍػتيو٘ب ًبًكتىابو أىٍكتيبٍ  نىا ًكتىابي الل ًو لىكيٍم ًكتىابنا الى تىًضلُّوا بػىٍعدى ٍندى

ثػيرى الل غىطي قىاؿى قيوميوا عىِبِّ كىالى يػىٍنبىًغي ًعٍنًدم التػ نىازيعي فىخى  ٍسبػينىا فىاٍختػىلىفيوا كىكى رىجى اٍبني عىب اسو يػىقيوؿي ًإف  الر زًي ةى كيل  الر زًي ًة مىا حىاؿى بػىٍْبى رىسيوًؿ حى
عنو مع لكن ظهر لعمر رضي اهلل  ،: ككاف حق ا٤بأمور أف يبادر لبلمتثاؿقاؿ القرطيب كغّبه، 2الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىبػىٍْبى ًكتىاًبوً 

ا٢بالة مع  كأنو من باب اإلرشاد إٔب األصلح فكرىوا أف يكلفوه من ذلك ما يشق عليو ُب تلك ،الوجوبطائفة أنو ليس على 
يىاننا} كقولو تعأب: 3{شىٍيء ًمنٍ  اٍلًكتىابً  ُب  فػىر ٍطنىا مىا}: استحضارىم قولو تعأب  ،ك٥بذا قاؿ عمر:حسبنا كتاب اهلل ،4{شىٍيءو  ًلكيلِّ  تًبػٍ

كدؿ أمره ٥بما بالقياـ على أف أمره  ،ره كما يتضمنو من زيادة اإليضاحٔب أف يكتب ٤با فيو من امتثاؿ أمكظهر لطائفة أخرل أف األك 
كلو كاف كاحبا ٓب يَبكو  ،ك٥بذا عاش صلى اهلل عليو كسلم بعد ذلك أياما كٓب يعاكد أمرىم بذلك ،األكؿ كاف على االختيار

، 5فإذا عـز امتثلوا ،ُب بعض األمور ما ٓب ٯبز باألمركقد كاف الصحابة يراجعونو  ، يَبؾ التبليغ ٤بخالفة من خالفالختبلفهم ألنو ٓب
قاؿ القرطيب: ، كإ٭با خاؼ عمر أف يكوف ما يكتبو ُب حالة غلبة ا٤برض فيجد بذلك ا٤بنافقوف سبيبل إٔب الطعن ُب ذلك ا٤بكتوب

سك كٛب ،ظة " فتخوؼ ناس فوت الوقت فصلواُب بِب قريكاختبلفهم ُب ذلك كاختبلفهم ُب قولو ٥بم:"ال يصلْب أحد العصر إال 
 .6فما عنف أحدا منهم من أجل االجتهاد ا٤بسوغ كا٤بقصد الصاّب ،آخركف بظاىر األمر فلم يصلوا

كيؤيده أنو صلى اهلل عليو كسلم قاؿ ُب  ،أراد أف ينص على أسامي ا٣بلفاء بعده حٌب ال يقع بينهم االختبلؼكقيل بأنو 
كيأىب اهلل كا٤بؤمنوف  ،أخاؼ أف يتمُب متمن كيقوؿ قائل فإ٘ب ،:"ادعي ٕب أباؾ كأخاؾ حٌب أكتب كتاباعند عائشة ىوأكائل مرضو ك 
 .7إال أبا بكر" 

ا يػىقيوؿي يػىٍوـي ا٣بٍىًميًس كىمىا يػىٍوـي ا٣بٍىًميًس ٍبي  بىكىى حىٌب  بىل  دىٍمعيوي ا عن كما ركل البخارم ٢بٍىصىى اٍبنى عىب اسو رىًضيى الل وي عىنػٍهيمى
فػىقىاؿى ائٍػتيو٘ب ًبكىًتفو أىٍكتيٍب لىكيٍم ًكتىابنا الى تىًضلُّوا  قػيٍلتي يىا أىبىا عىب اسو مىا يػىٍوـي ا٣بٍىًميًس قىاؿى اٍشتىد  ًبرىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىجىعيوي 
ا فػىتػىنىازىعيوا كىالى يػىٍنبىًغي ًعٍندى نىيب  تػىنىازيعه فػىقىاليوا مىا لىوي أىىىجىرى اٍستػىٍفًهميوهي فػىقىاؿى ذى  هي أىبىدن يػٍره ٩ب ا تىٍدعيونىًِب ًإلىٍيوً بػىٍعدى فىأىمىرىىيٍم  ريك٘ب فىال ًذم أىنىا ًفيًو خى
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ثو قىاؿى أىٍخرًجيوا اٍلميٍشرًًكْبى ًمٍن جىزًيرىًة اٍلعىرىًب كىأىًجيزيكا اٍلوىٍفدى بًنىٍحًو مىا كيٍنتي أيًجيزيىيٍم كىال ًإم ا أىٍف قىا٥بىىا بًثىبلى ا كى يػٍره ًإم ا أىٍف سىكىتى عىنػٍهى ث الًثىةي خى
 .1فػىنىًسيتػيهىا

عىٍن اٍبًن عىب اسو قىاؿى خىرىجى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ُب مىرىًضًو  ركل البخارم:: با بكر/أمره بسد أبواب المسجد إال باب أ6
ٍن الن اًس أىحىده أىمىن  عىلىي  ُب نػىٍفًسًو كىمىالًًو ن وي لىٍيسى مً ال ًذم مىاتى ًفيًو عىاًصبه رىٍأسىوي ًٖبًٍرقىةو فػىقىعىدى عىلىى اٍلًمٍنربىً فىحىًمدى الل وى كىأىثٍػُبى عىلىٍيًو ٍبي  قىاؿى إً 

ًليبلن كىلى  ٚب ىٍذتي أىبىا بىٍكرو خى ًليبلن الى ا ًمٍن الن اًس خى ـً أىٍفضىلي سيدُّكا عىِبِّ كيل  ًمٍن أىيب بٍكًر ٍبًن أىيب قيحىافىةى كىلىٍو كيٍنتي ميت ًخذن ٍسبلى ًكٍن خيل ةي اإٍلً
ًة أىيب بىٍكرو خىٍوخىةو ُب ىىذى  رى خىٍوخى  .2ا اٍلمىٍسًجًد غىيػٍ

قاال: ٤با نزؿ برسوؿ اهلل ا مرىًضيى الل وي عىنػٍهى كعبد اهلل بن عباس عىٍن عىاًئشىةى  ركل البخارم:: /لعنو من اتخذ قبور األنبياء مساجد7
اٍليػىهيودى على  الل وي  تلىعىنى طفق يطرح ٟبيصة لو على كجهو، فإذا اغتم كشفها عن كجهو كىوكذلك يقوؿ: صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى 

ك٥بذا ٤با كسع ا٤بسجد جعلت حجرُتا مثلثة الشكل ٧بددة حٌب ال يتأتى ، 3ٰبذر ما صنعواًجد اكىالن صىارىل اٚب ىذيكا قػيبيورى أىنًٍبيىائًًهٍم مىس
 .4قاؿ الكرما٘ب: مفاد ا٢بديث منع اٚباذ القرب مسجدا ،لقرب مع استقباؿ القبلةألحد أف يصلي إٔب جهة ا

 /آخر أقوالواااا

اًبًر ٍبًن عىٍبًد الل ًو فىسىأىؿى عىٍن  ركل مسلم: خطبة خطبها في موسم الحج: /آخر8 ٍلنىا عىلىى جى عىٍن جىٍعفىًر ٍبًن ٧بيىم دو عىٍن أىبًيًو قىاؿى دىخى
لىى ٍبي  نػىزىعى زًرِّم اأٍلىٍسفىلى ٍبي  كىضىعى كىف وي انٍػتػىهىى ًإٕبى  فػىقيٍلتي أىنىا ٧بيىم دي ٍبني عىًليِّ ٍبًن حيسىٍْبو فىأىٍىوىل بًيىًدًه ًإٔبى رىٍأًسي فػىنػىزىعى زًرِّم اأٍلىعٍ اٍلقىٍوـً حىٌب  

بنا ًبكى  ـه شىابي فػىقىاؿى مىٍرحى ـى ُب بػىٍْبى ثىٍديىي  كىأىنىا يػىٍومىًئذو غيبلى ًة فػىقىا يىا اٍبنى أىًخي سىٍل عىم ا ًشٍئتى فىسىأىٍلتيوي كىىيوى أىٍعمىى كىحىضىرى كىٍقتي الص بلى
ا كىرًدىاؤيهي ًإٔبى جى  ا إًلىٍيًو ًمٍن ًصغىرًىى ل ى بًنىا فػىقيٍلتي أىٍخربٍ٘ب ٍنًبًو عىلىى اٍلًمٍشجىًب فىصى ًنسىاجىةو ميٍلتىًحفنا هًبىا كيل مىا كىضىعىهىا عىلىى مىٍنًكًبًو رىجىعى طىرىفىاىى
 صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى مىكىثى ًتٍسعى ًسًنْبى ٓبٍى عىٍن حىج ًة رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى فػىقىاؿى بًيىًدًه فػىعىقىدى ًتٍسعنا فػىقىاؿى ًإف  رىسيوؿى الل وً 

ًدينىةى بىشىره كىًثّبه كيلُّهيمٍ ٰبىيج  ٍبي  أىذ فى ُب الن اًس  ـى اٍلمى  يػىٍلتىًمسي أىٍف يىٍأًبى  ًبرىسيوًؿ الل ًو ُب اٍلعىاًشرىًة أىف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى حىاجي فػىقىًد
ًلًو فىخىرىٍجنىا مىعىوي حىٌب   نىا ذىا ا٢بٍيلىيػٍفىًة فػىوىلىدىٍت أى٠ٍبىاءي بًٍنتي عيمىٍيسو ٧بيىم دى ٍبنى أىيب بىٍكرو فىأىٍرسىلىٍت ًإٔبى صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىيػىٍعمىلى ًمٍثلى عىمى  أىتػىيػٍ

صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ُب رًم بًثػىٍوبو كىأىٍحرًًمي فىصىل ى رىسيوؿي الل ًو عي قىاؿى اٍغتىًسًلي كىاٍستىثٍ رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىٍيفى أىٍصنى 
اًء نىظىٍرتي ًإٔبى مىدِّ بىصىرًم بػى  ًيًنًو ًمٍثلى اٍلمىٍسًجًد ٍبي  رىًكبى اٍلقىٍصوىاءى حىٌب  ًإذىا اٍستػىوىٍت بًًو نىاقػىتيوي عىلىى اٍلبػىٍيدى ٍيًو ًمٍن رىاًكبو كىمىاشو كىعىٍن ٲبى ٍْبى يىدى

ٍلًفًو ًمٍثلى ذىًلكى كىرىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى بػىٍْبى أىٍظهيرًنىا كىعىلىٍيًو يػىٍنزًؿي ذىًلكى كىعىٍن يىسىارًًه ًمٍثلى ذى  اٍلقيٍرآفي كىىيوى يػىٍعًرؼي تىٍأًكيلىوي  ًلكى كىًمٍن خى
دى اٍلقيب ةى قىٍد ضيرًبىٍت لىوي بًنىًمرىةى فػىنػىزىؿى هًبىا حىٌب  ًإذىا زىاغىٍت الش ٍمسي أىمىرى فىأىجىازى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى حىٌب  أىتىى عىرىفىةى فػىوىجى  ...
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ـه عى  ا ُب لىٍيكيٍم كىحيٍرمىًة يػىٍوًمكيٍم ىى بًاٍلقىٍصوىاًء فػىريًحلىٍت لىوي فىأىتىى بىٍطنى اٍلوىاًدم فىخىطىبى الن اسى كىقىاؿى ًإف  ًدمىاءىكيٍم كىأىٍموىالىكيٍم حىرىا ا ُب شىٍهرًكيٍم ىىذى ذى
ا أىالى كيلُّ شىٍيءو ًمٍن أىٍمًر ا١بٍىاًىًلي ًة ٙبىٍتى قىدىمىي  مىٍوضيوعه كىًدمىاءي ا١بٍىاًىًلي ًة مىٍوضيوعى  ـي اٍبًن رىبًيعىةى ٍبًن بػىلىدًكيٍم ىىذى ةه كىًإف  أىك ؿى دىـو أىضىعي ًمٍن ًدمىائًنىا دى

ٍيله كىرًبىا ا١بٍىاًىًلي ًة مىٍوضيوعه كىأىك ؿي رًبنا أىضىعي رًبىانىا رًبىا عىب اًس بٍ ا٢بٍىاًرًث كىافى ميٍستػىٍرضً  ًن عىٍبًد اٍلميط ًلًب فىًإن وي مىٍوضيوعه  عنا ُب بىًِب سىٍعدو فػىقىتػىلىٍتوي ىيذى
ا  كيلُّوي فىاتػ قيوا الل وى ُب النِّسىاًء فىًإن كيٍم أىخىٍذٛبييوىين  بًأىمىاًف الل وً  ًة الل ًو كىلىكيٍم عىلىٍيًهن  أىٍف الى ييوًطٍئنى فػيريشىكيٍم أىحىدن ًلمى كىاٍستىٍحلىٍلتيٍم فػيريكجىهين  ًبكى

ٍعريكًؼ كىقى تىٍكرىىيونىوي فىًإٍف فػىعىٍلنى ذىًلكى فىاٍضرًبيوىين  ضىٍربنا غىيػٍرى ميبػىرِّحو كى٥بىين  عىلىٍيكيٍم رًٍزقػيهين  كىًكٍسوىتػيهين   هي ًإٍف  بًاٍلمى ٍد تػىرىٍكتي ًفيكيٍم مىا لىٍن تىًضلُّوا بػىٍعدى
ا أىنٍػتيٍم قىائًليوفى قىاليوا نىٍشهىدي أىن كى قىٍد بػىل   ٍغتى كىأىد ٍيتى كىنىصىٍحتى فػىقىاؿى بًًإٍصبىًعًو الس ب ابىًة يػىٍرفػىعيهىا اٍعتىصىٍمتيٍم بًًو ًكتىابي الل ًو كىأىنٍػتيٍم تيٍسأىليوفى عىِبِّ فىمى

ثى مىر اتو إً  ٍد ثىبلى  ...1ٔبى الس مىاًء كىيػىٍنكيتػيهىا ًإٔبى الن اًس الل هيم  اٍشهىٍد الل هيم  اٍشهى

ٍب أذف ُب الناس ُب العاشرة أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  ،يعِب مكث با٤بدينة بعد ا٥بجرة ،حجة الوداعبا٢بديث ا٤براد 
كيوصيهم ليبلغ  ،كيشهدكا أقوالو كأفعالو ،كيتعلموا ا٤بناسك كاألحكاـ ،بوا للحج معوكأشاعو بينهم ليتأى أعلمهم بذلكك  ،كسلم حاج

فيو بياف أف السنة للحاج أف يدخلوا مكة قبل الوقوؼ بعرفات ك ، كتبلغ الرسالة القريب كالبعيد ،لشاىد الغائب كتشيع دعوة اإلسبلـا
استلم الركن معناه مسحو بيده كىو سنة  ، ٍبطواؼ القدـك كطاؼدخل مكة قبل الوقوؼ بعرفات  ، كفيوليطوفوا للقدـك كغّب ذلك

ذيكا}ٍب نفذ إٔب مقاـ إبراىيم عليو السبلـ فقرأ ،ُب كل طواؼ ـً  ًمنٍ  كىاٚبً   ىصل، ك فجعل ا٤بقاـ بينو كبْب البيت ،2{ميصىلًّى ًإبٍػرىاًىيمى  مىقىا
ٍب رجع إٔب الركن فاستلمو ٍب خرج من ، ل طواؼ ركعتيواستحب أف يصلي عقب ككإذا أكثر الطواؼ  ،خلف ا٤بقاـ ركعٍب الطواؼ

يستحب للطائف طواؼ القدـك إذا فرغ من الطواؼ كصبلتو خلف ا٤بقاـ أف يعود إٔب ا٢بجر األسود فيستلمو ف  ،الباب إٔب الصفا
أبدأ ٗبا بدأ اهلل بو فبدأ بالصفا فرقى عليو حٌب رأل  3{الل و شىعىائًرً  ًمنٍ  كىاٍلمىٍركىةى  الص فىا ًإف  } فلما دنا من الصفا قرأ، ليسعىلٍب ٱبرج 

: ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو لو ا٤بلك كلو ا٢بمد كىو على كل شيء قدير ال إلو إال تقبل القبلة فوحد اهلل ككرب كقاؿالبيت فاس
يشَبط أال ، ك مرات ٍب نزؿ إٔب ا٤بركةاهلل كحده أ٪بز كعده كنصر عبده كىـز األحزاب كحده ٍب دعا بْب ذلك قاؿ مثل ىذا ثبلث 

يستحب أف ك ، إذا كصل ا٤بركة ألصق أصابع رجليو بدرجهاك , ج الصفايَبؾ شيئا من ا٤بسافة بْب الصفا كا٤بركة فليلصق عقبيو بدر 
ع و كث حٌب طلٲبٍب  ، ٗبُب ىذه الليلة كىي ليلة التاسع من ذم ا٢بجة يتب، كا٤بيرقى على الصفا كا٤بركة حٌب يرل البيت إف أمكنو

ألف السنة أال يدخلوا عرفات إال بعد  ،كىي موضع ٔبانب عرفات كليست من عرفات كأمر بقبة من شعر تضرب لو بنمرة، الشمس
فإذا زالت الشمس سار هبم اإلماـ إٔب مسجد إبراىيم  ،كيغتسل للوقوؼ قبل الزكاؿ ،زكاؿ الشمس كبعد صبلٌب الظهر كالعصر ٝبعا

فإذا فرغ من  ،كٱبفف الثانية جدا فإذا فرغ منها صلى هبم الظهر كالعصر جامعا بينهما ،م خطبتْب خفيفتْبكخطب هب ،عليو السبلـ
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كمذىب الشافعي أف ُب ا٢بج  ،فخطب الناس يـو عرفة ُب ىذا ا٤بوضع ،نةرى ىو كادم عي ك بطن الوادم  أتى ،الصبلة سار إٔب ا٤بوقف
ببطن عرنة يـو ية ىذه الٍب كالثان ،ٱبطب عند الكعبة بعد صبلة الظهر أربع خطب مسنونة إحداىا يـو السابع من ذم ا٢بجة

 ،ظهركبعد صبلة ال ،ككل ىذه ا٣بطب أفراد ،و اليـو الثا٘ب من أياـ التشريقكى ،كالرابعة يـو النفر األكؿ ،كالثالثة يـو النحر ،عرفات
إف دماءكم كأموالكم حراـ عليكم كحرمة يومكم ىذا ُب  ، كقاؿ ُب ىذه ا٣بطبة:إال الٍب يـو عرفات فإهنا خطبتاف كقبل الصبلة

إياس بن  ا٠بو، كأكؿ دـ كضعو لغبلـ كأنو ال قصاص ُب قتلها ،هبا قبضإبطاؿ أفعاؿ ا١باىلية كبيوعها الٍب ٓب يتصل  :شهركم ىذا
فأصابو حجر ُب حرب كانت بْب بِب  ،ا ٰببو بْب البيوتككاف ىذا االبن ا٤بقتوؿ طفبل صغّب ، بد ا٤بطلبربيعة بن ا٢بارث بن ع

كقد جاءت أحاديث كثّبة  ،كالوصية هبن كمعاشرُتن با٤بعركؼ على مراعاة حق النساءكصى فيها ، كما أسعد كبِب ليث بن بكر
، كهنى عن ضرهبن ا٤بنتشر بْب العرب ُب ا١باىلية كصدر ُب ذلك كالتحذير من التقصّب ،هنصحيحة ُب الوصية هبن كبياف حقوق

 .1رزقهن ككسوُتن با٤بعركؼكأكصى فيها بوجوب حقوقهن ضربا ليس بشديد كال شاؽ اإلسبلـ، إال للتأديب بشرط أف يكوف 

عىنػٍهيمىا قىاؿى خىرىجى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو عىٍن اٍبًن عىب اسو رىًضيى الل وي ركل البخارم /آخر خطبة خطبها في المدينة كىو مريض:7
حىًمدى الل وى كىأىثٍػُبى عىلىٍيًو ٍبي  قىاؿى أىم ا بػىٍعدي فىًإف  كىسىل مى ُب مىرىًضًو ال ًذم مىاتى ًفيًو ٗبًٍلحىفىةو قىٍد عىص بى ًبًعصىابىةو دى٠ٍبىاءى حىٌب  جىلىسى عىلىى اٍلًمٍنربىً فى 

ٍيئنا يىضي  الن اسى يىٍكثػيريكفى  رُّ ًفيًو قػىٍومنا كىيػىنػٍفىعي ًفيًو آخىرًينى كىيىًقلُّ اأٍلىٍنصىاري حىٌب  يىكيونيوا ُب الن اًس ٗبىٍنزًلىًة اٍلًمٍلًح ُب الط عىاـً فىمىٍن كىٕبى ًمٍنكيٍم شى
 .2افى آًخرى ٦بىًٍلسو جىلىسى بًًو الن يبُّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى فػىٍليػىٍقبىٍل ًمٍن ٧بيًٍسًنًهٍم كىيػىتىجىاكىٍز عىٍن ميًسيًئًهٍم فىكى 

 عىٍن أيِـّ سىلىمىةى أىف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىافى يػىقيوؿي ُب مىرىًضًو ال ًذم تػيويُبِّى ًفيوً  ركل ابن ماجو:/آخر كصيتو قبل كفاتو:4
ةى كىمى  ا زىاؿى يػىقيو٥بيىا حىٌب  مىا يىًفيضي هًبىا ًلسىانيوي الص بلى ا مىلىكىٍت أىٲٍبىانيكيٍم فىمى

3. 

: كجدت ُب بعض كتب الواقدم أف أكؿ كلمة تكلم هبا صلى اهلل عليو كسلم كىو مسَبضع قاؿ السهيلي: /آخر كلمة تلفظ بها3
 4" ُب الرفيق األعلى"عند حليمة " اهلل أكرب " كآخر كلمة تكلم هبا كما ُب حديث عائشة 

 /يـو كفاتو كسنو الذم توفى فيوااااا

أىتػىٍيتي الن يب  صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ُب مىرىًضًو كىىيوى  قاؿ: عىٍن عىٍبًد الل ًو رىًضيى الل وي عىٍنوي ركل البخارم : معاناتو من سكرات الموت /8
ٍل  ا قػيٍلتي ًإف  ذىاؾى بًأىف  لىكى أىٍجرىٍيًن قىاؿى أىجى ا كىقػيٍلتي ًإن كى لىتيوعىكي كىٍعكنا شىًديدن مىا ًمٍن ميٍسًلمو ييًصيبيوي أىذنل ًإال  حىات  ييوعىكي كىٍعكنا شىًديدن

رً الل وي  عىٍنوي خىطىايىاهي كىمىا ٙبىىاتُّ كىرىؽي الش جى
ٍب زاد عليو بعد  ،ت أف ا٤برض إذا اشتد ضاعف األجركا٢باصل أنو أثبقاؿ ابن حجر:، 5
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طيئات أيضا حٌب ال قاؿ نعم شدة ا٤برض ترفع الدرجات كٙبط ا٣ب أك ا٤بعُب: ،ة تنتهي إٔب أف ٙبط السيئات كلهاذلك أف ا٤بضاعف
كمن ٍب ضوعف حد ا٢بر  ،فمن كانت نعمة اهلل عليو أكثر كاف ببلؤه أشد ،كالسر فيو أف الببلء ُب مقابلة النعمة ،يبقى منها شيء

: ُب ا٢بديث قاؿ ابن ا١بوزم 1{ًضٍعفىٍْب  اٍلعىذىابي  ٥بىىا ييضىاعىفٍ  ميبػىيػِّنىةو  بًفىاًحشىةو  ًمٍنكين   يىٍأتً  مىنٍ }كقيل ألمهات ا٤بؤمنْب ،على العبد
كمنهم من ينظر إٔب أجر  ،عرفة با٤ببتلى ىاف عليو الببلءكالضعيف يرفق بو إال أنو كلما قويت ا٤ب ،أف القوم ٰبمل ما ٞبلداللة على 

شغلتو كأرفع منو من  ،كأعلى من ذلك درجة من يرل أف ىذا تصرؼ ا٤بالك ُب ملكو فيسلم كال يعَبض ،الببلء فيهوف عليو الببلء
  .2ى ا٤براتب من يتلذذ بو ألنو عن اختياره نشأكأهن ،احملبة عن طلب رفع الببلء

انىٍت تػىقيوؿي ًإف  ًمٍن نًعىًم الل ًو عىلىي  أىف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى تػيوي  كما ركل البخارم: ُبِّى ُب بػىٍيًٍب كىُب أىف  عىاًئشىةى كى
ةه رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وى ٝبىىعى بػىٍْبى رًيًقي كىرًيًقًو ًعٍندى مىٍوتًًو دىخىلى عىلىي  عىٍبدي الر ٍٞبىًن كىبًيىًدًه السِّوىاؾي كىأىنىا ميٍسنً يػىٍوًمي كىبػىٍْبى سىٍحرًم كى٫بىٍرًم كىأىف   دى

بُّ السِّوىاؾى فػىقيٍلتي  آخيذيهي لىكى فىأىشىارى ًبرىٍأًسًو أىٍف نػىعىٍم فػىتػىنىاكىٍلتيوي فىاٍشتىد  عىلىٍيًو كىقػيٍلتي أيلىيػِّنيوي  الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى فػىرىأىيٍػتيوي يػىٍنظيري ًإلىٍيًو كىعىرىٍفتي أىن وي ٰبًي
ري ًفيهى  ٍيًو رىٍكوىةه أىٍك عيٍلبىةه يىشيكُّ عيمى ا كىٍجهىوي ا مىاءه فىجىعىلى ييٍدًخلي لىكى فىأىشىارى ًبرىٍأًسًو أىٍف نػىعىٍم فػىلىيػ ٍنتيوي فىأىمىر هي كىبػىٍْبى يىدى اًء فػىيىٍمسىحي هًبًمى ٍيًو ُب اٍلمى يىدى

هي فىجىعىلى يػىقيوؿي ُب الر ًفيًق اأٍلىٍعلىى حى  هي يػىقيوؿي الى إًلىوى ًإال  الل وي ًإف  لًٍلمىٍوًت سىكىرىاتو ٍبي  نىصىبى يىدى  .3ٌب  قيًبضى كىمىالىٍت يىدي

لىةى اأٍلىٍرًبعىاءً  عىٍن عىاًئشىةى ركل اإلماـ أٞبد كفاتو يـو اإلثنين:/7  .4قىالىٍت تػيويُبِّى الن يبُّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى يػىٍوـى ااًلثٍػنػىٍْبً كىديًفنى لىيػٍ

ثو كىًستِّ  البخارم:ركل :/سنو عند كفاتو4 ْبى عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى الل وي عىنػٍهىا أىف  الن يب  صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى تػيويُبِّى كىىيوى اٍبني ثىبلى
، كما كرد 5

ا قىاؿى بيًعثى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسى  عند البخارم: ثى عىٍشرىةى عىٍن اٍبًن عىب اسو رىًضيى الل وي عىنػٍهيمى ل مى أًلىٍربىًعْبى سىنىةن فىمىكيثى ٗبىك ةى ثىبلى
ثو كىًستِّْبى  سىنىةن ييوحىى إًلىٍيًو ٍبي  أيًمرى بًا٥بًٍٍجرىًة فػىهىاجىرى عىٍشرى ًسًنْبى كىمىاتى كىىيوى اٍبني ثىبلى

6. 

 /تجهيزه كدفنواااااا

لىم ا أىرىاديكا غىٍسلى الن يبِّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى قىاليوا  قالتعىٍن عىاًئشىةى ي  ركل أبو داكد::كدفنو -لى اهلل عليو كسلمص–/تغسيل النبي 8
ابيوي فػىلىم ا اٍختػىلىفيوا أىٍلقىى الل وي عىلىٍيًهٍم أىـٍ نػىٍغًسليوي كىعىلىٍيًو ثًيى  كىالل ًو مىا نىٍدرًم أى٪بيىرِّدي رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ًمٍن ثًيىابًًو كىمىا ٪بيىرِّدي مىٍوتىانىا

لِّمه ًمٍن نىاًحيىًة اٍلبػىٍيًت الى  ل مىهيٍم ميكى يىٍدريكفى مىٍن ىيوى أىٍف اٍغًسليوا الن يب  صىل ى الل وي عىلىٍيًو النػ ٍوـى حىٌب  مىا ًمنػٍهيٍم رىجيله ًإال  كىذىقٍػنيوي ُب صىٍدرًًه ٍبي  كى
لِّكيونىوي بًاٍلقىًميًص مى كىعىلىٍيًو ثًيىابيوي فػىقىاميوا ًإٔبى رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى فػىغىسىليوهي كىعىلىٍيًو قىًميصيوي يى كىسىل   صيبُّوفى اٍلمىاءى فػىٍوؽى اٍلقىًميًص كىييدى
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عىٍن عىاًمرو قىاؿى غىس لى  ركل أبو داكد:، ك 1ًمٍن أىٍمرًم مىا اٍستىٍدبػىٍرتي مىا غىسىلىوي ًإال  ًنسىاؤيهي ديكفى أىٍيًديًهٍم كىكىانىٍت عىاًئشىةي تػىقيوؿي لىٍو اٍستػىٍقبػىٍلتي 
رىهي قىا ثػىنىا مىٍرحىبه أىكٍ رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى عىًليي كىاٍلفىٍضلي كىأيسىامىةي ٍبني زىٍيدو كىىيٍم أىٍدخىليوهي قػىبػٍ أىبيو مىٍرحىبو أىنػ هيٍم أىٍدخىليوا مىعىهيٍم  ؿى حىد 

 .2عىٍبدى الر ٍٞبىًن ٍبنى عىٍوؼو فػىلىم ا فػىرىغى عىًليي قىاؿى ًإ٭ب ىا يىًلي الر جيلى أىٍىليوي 

ثىًة عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى الل وي عىنػٍهىا أىف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى ركل البخارم  :-لى اهلل عليو كسلمص-/كفنو7 الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كيفِّنى ُب ثىبلى
كالثوب األبيض النقي  ،كىو ٝبع سحل أم بيض يةسحول، ك 3أىثٍػوىابو ٲبىىانًيىةو بًيضو سىحيولًي ةو ًمٍن كيٍرسيفو لىٍيسى ًفيًهن  قىًميصه كىالى ًعمىامىةه 

 .4كالكرسف ىو القطن ،ال يكوف إال من قطن

ةى عىلىى رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو ركل اإلماـ أٞبد /الصالة عليو قبل دفنو:4 عىٍن أىيب عىًسيبو أىٍك أىيب عىًسيمو قىاؿى بػىٍهزه ًإن وي شىًهدى الص بلى
ا اٍلبىاًب فػىييصىلُّوفى عىلىٍيًو ٍبي  ٱبىٍريجيوفى ًمٍن اٍلبىاًب كىسىل مى قىاليوا كىٍيفى نيصىلِّي عىلىٍيًو قىاؿى اٍدخيليوا أىٍرسىاالن أىٍرسىاالن قىاؿى فىكىانيوا يىٍدخيليوفى ًمٍن ىىذى 

ًدًه صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى قىاؿى اٍلميًغّبىةي قىٍد بىًقيى ًمٍن رًٍجلىٍيًو  ًر قىاؿى فػىلىم ا كيًضعى ُب ٢بٍى شىٍيءه ٓبٍى ييٍصًلحيوهي قىاليوا فىاٍدخيٍل فىأىٍصًلٍحوي فىدىخىلى اآٍلخى
مىٍيًو فػىقىاؿى أىًىيليوا عىلىي  التػُّرىابى فىأىىىاليوا عىلىٍيًو التػُّرىابى حىٌب  بػىلىغى أىٍنصىاكى  هي فىمىس  قىدى ثيكيٍم أىٍدخىلى يىدى ؼى سىاقػىٍيًو ٍبي  خىرىجى فىكىافى يػىقيوؿي أىنىا أىٍحدى

ا ًبرىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى   .5عىٍهدن

ٍعفىرى ٍبنى ٧بيىم دو عىٍن أىبًيًو قىاؿى ال ًذم أى٢بٍىدى قػىبػٍرى رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي ركل الَبمذم عن :-لى اهلل عليو كسلمص-في قبره/لحده 3 جى
ةى كىال ًذم أىٍلقىى اٍلقىًطيفىةى ٙبىٍتىوي شيٍقرىافي مىٍؤبى رىسيوًؿ الل ًو صىل ى  ٍعفىره كىأىٍخبػىرى٘ب عيبػىٍيدي الل ًو ٍبني أىيب عىلىٍيًو كىسىل مى أىبيو طىٍلحى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى قىاؿى جى

ٍعتي شيٍقرىافى يػىقيوؿي أىنىا كىالل ًو طىرىٍحتي اٍلقىًطيفىةى ٙبىٍتى رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو  كىسىل مى ُب اٍلقىرٍبً رىاًفعو قىاؿ ٠بًى
6.  

كالذم ألقى القطيفة  ،ذىب كأ٢بد يلحد إذا حفر اللحد كىو الشق ٙبت ا١بانب القبلي من القربيقاؿ ٢بد يلحد كذىب ي
قاؿ  ،صاّب شهد بدرا كىو ٩بلوؾ ٍب عتقراف مؤب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قيل ا٠بو قٍ شي ، : ىي كساء لو ٟبلقاؿ ُب النهاية

لم ىذه القطيفة ألقاىا شقراف كقاؿ كرىت أف يلبسهما أحد بعد قاؿ النوكم ُب شرح مس ،مافا٢بافظ أظنو مات ُب خبلفة عث
عىٍن اٍبًن عىب اسو قىاؿى جيًعلى ٙبىٍتى رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ًحْبى ديًفنى قىًطيفىةه كركل النسائي ، رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

ٞبىٍرىاءي 
ىذا للنيب صلى اهلل عليو كسلم خاصة كلو عن ا٢بسن أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم زاد ابن سعد ُب طبقاتو قاؿ ككيع ، 7
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بسط ٙبتو مشل قطيفة ٞبراء كاف يلبسها قاؿ ككانت أرض ندية كلو من طريق آخر عن ا٢بسن قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
 ء .كسلم افرشوا ٕب قطيفٍب ُب ٢بدم فإف األرض ٓب تسلط على أجساد األنبيا

رىهي عىٍن عىاًمرو قىاؿى غىس لى رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى عىًليي كىاٍلفىٍضلي كىأيسىامىةي ٍبني زىٍيدو كىىي  كما ركل أبو داكد: ٍم أىٍدخىليوهي قػىبػٍ
ثػىنىا مىٍرحىبه أىٍك أىبيو مىٍرحىبو أىنػ هيٍم أىٍدخىليوا مىعىهيٍم عىٍبدى   .1الر ٍٞبىًن ٍبنى عىٍوؼو فػىلىم ا فػىرىغى عىًليي قىاؿى ًإ٭ب ىا يىًلي الر جيلى أىٍىليوي قىاؿى حىد 

ٍعنىا صىٍوتى  ركل أٞبد/المكاف الذم دفن فيو:5  عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت مىا عىًلٍمنىا أىٍينى ييٍدفىني رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى حىٌب  ٠بًى
لىًة اأٍلىٍربًعىاًء قىاؿى اٍبني ًإٍسحىاؽى كىاٍلمىسىاًحي اٍلميريكري اٍلمىسىا  .2ًحي ًمٍن آًخًر الل ٍيًل لىيػٍ

ثىًِب قاؿ اإلماـ مالك  ثىاءً  يػىٍوـى  كىديًفنى  ااٍلثٍػنػىٍْبً  يػىٍوـى  تػيويُبِّى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى  أىف   بػىلىغىوي  أىن وي  مىاًلك عىنٍ  ٰبىٍٓبى  حىد   الثُّبلى
اذنا عىلىٍيوً  الن اسي  كىصىل ى يقي  بىٍكرو  أىبيو فىجىاءى  بًاٍلبىًقيعً  ييٍدفىني  آخىريكفى  كىقىاؿى  اٍلًمٍنربىً  ًعٍندى  ييٍدفىني  نىاسه  فػىقىاؿى  أىحىده  يػىؤيمُّهيمٍ  الى  أىٍفذى ٍعتي  فػىقىاؿى  الصِّدِّ  ٠بًى
 نػىزٍعى  أىرىاديكا غيٍسًلوً  ًعٍندى  كىافى  فػىلىم ا ًفيوً  لىوي  فىحيًفرى  ًفيوً  تػيويُبِّى  ال ًذم مىكىانًوً  ُب  ًإال   قىطُّ  نىيبي  ديًفنى  مىا يػىقيوؿي  سىل مى كى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى الل وً  رىسيوؿى 

كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل وي  صىل ى عىلىٍيوً  كىىيوى  كىغيسِّلى  اٍلقىًميصي  يػينػٍزىعٍ  فػىلىمٍ  اٍلقىًميصى  تػىٍنزًعيوا الى  يػىقيوؿي  صىٍوتنا فىسىًمعيوا قىًميًصوً 
3. 

ً رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى أىًخي جيوىٍيرًيىةى بًٍنًت ا٢بٍىاًرًث قى  ركل البخارم::/ميراثو بعد كفاتوااااااا اؿى عىٍن عىٍمرًك ٍبًن ا٢بٍىاًرًث خىًبى
ا كىالى أى  ا مى مىا تػىرىؾى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ًعٍندى مىٍوتًًو ًدٍرٮبىنا كىالى ًدينىارنا كىالى عىٍبدن حىوي كىأىٍرضنا جىعىلىهى ٍيئنا ًإال  بػىٍغلىتىوي اٍلبػىٍيضىاءى كىًسبلى ةن كىالى شى

قىةن  صىدى
ما ترؾ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم درٮبا ىم من طريق مسركؽ عن عائشة قالت:"ركل مسلم كأبو داكد كالنسائي كغّب ، ك 4

 .5كال دينارا كال شاة كال بعّبا كال أكصى بشيء"

ـ بًٍنتى الن يبِّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى أىٍرسىلىٍت ًإٔبى أىيب م:كركل البخار  ا الس بلى بىٍكرو تىٍسأىليوي ًمّبىاثػىهىا ًمٍن  عىٍن عىاًئشىةى أىف  فىاًطمىةى عىلىيػٍهى
ًدينى  ٍيبػىرى فػىقىاؿى أىبيو بىٍكرو ًإف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ٩ب ا أىفىاءى الل وي عىلىٍيًو بًاٍلمى ًة كىفىدىؾو كىمىا بىًقيى ًمٍن ٟبييًس خى

قىةه ًإ٭ب ىا يىٍأكيلي آؿي ٧بيىم دو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى  اًؿ كىًإ٘بِّ  عىلىٍيًو كىسىل مى قىاؿى الى نيورىثي مىا تػىرىٍكنىا صىدى ا اٍلمى قىًة ُب ىىذى ٍيئنا ًمٍن صىدى  كىالل ًو الى أيغىيػِّري شى
ا٥ًبىا ال ًٍب كىافى عىلىيػٍهىا ُب عىٍهًد رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل   ا ٗبىا عىًملى ًبًو رىسيوؿي رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى عىٍن حى ىٍعمىلىن  ًفيهى وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىألى

ٍيئنا فػىوىجىدىٍت فىاًطمىةي عىلىىالل ًو صى  ةى ًمنػٍهىا شى لٍِّموي  ل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى فىأىىبى أىبيو بىٍكرو أىٍف يىٍدفىعى ًإٔبى فىاًطمى أىيب بىٍكرو ُب ذىًلكى فػىهىجىرىٍتوي فػىلىٍم تيكى
ا تػيويفػِّيىٍت دىفػىنػىهىا زىٍكجيهىا عىًليي لىٍيبلن كىٓبٍى يػيٍؤًذٍف هًبىا أىبىا بىٍكرو كىصىل ىحىٌب  تػيويفػِّيىٍت كىعىاشىٍت بػىٍعدى الن يبِّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كى   سىل مى ًست ةى أىٍشهيرو فػىلىم 

ةى فػىلىم ا تػيويفػِّيىٍت اٍستػىٍنكىرى عىًليي كيجيوهى الن اًس  يىاةى فىاًطمى تىمىسى ميصىا٢بىىةى أىيب بىٍكرو كىميبىايػىعىتىوي كىٓبٍى يىكيٍن فىالٍ عىلىيػٍهىا كىكىافى لًعىًلي  ًمٍن الن اًس كىٍجوه حى
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رى فػىقىاؿى عيمىري الى كىالل ًو الى تىٍدخيلي عىلىٍيًهٍم كىٍحدىؾى  يػيبىاًيعي تًٍلكى اأٍلىٍشهيرى فىأىٍرسىلى ًإٔبى أىيب بىٍكرو أىٍف اٍئًتنىا كىالى يىٍأتًنىا أىحىده مىعىكى كىرىاًىيىةن ًلمىٍحضىرً   عيمى
ٍيتػىهيٍم أىٍف يػىٍفعىليوا يب كىالل ًو آلتًيػىنػ هيٍم فىدىخىلى عىلىٍيًهٍم أىبيو بىٍكرو فػىتىشىه   دى عىًليي فػىقىاؿى ًإن ا قىٍد عىرىفٍػنىا فىٍضلىكى كىمىا أىٍعطىاؾى فػىقىاؿى أىبيو بىٍكرو كىمىا عىسى

يػٍرنا سىاقىوي الل وي إًلىيٍ  نىا بًاأٍلىٍمًر كىكين ا نػىرىل ًلقىرىابىًتنىا ًمٍن رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيوً الل وي كىٓبٍى نػىنػٍفىٍس عىلىٍيكى خى كىسىل مى  كى كىلىًكن كى اٍستىٍبدىٍدتى عىلىيػٍ
نىا أىيب بىٍكرو فػىلىم ا تىكىل مى أىبيو بىٍكرو قىاؿى كىال ًذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىقىرىابىةي  رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى أىحىبُّ ًإٕبى  أىٍف  نىًصيبنا حىٌب  فىاضىٍت عىيػٍ

ًذًه اأٍلىٍموىاًؿ فػىلىٍم آؿي ًفيهىا عىٍن ا٣بٍىٍّبً  نىكيٍم ًمٍن ىى لل وي عىلىٍيًو كىٓبٍى أىتٍػريٍؾ أىٍمرنا رىأىٍيتي رىسيوؿى الل ًو صىل ى ا أىًصلى ًمٍن قػىرىابىًٍب كىأىم ا ال ًذم شىجىرى بػىٍيًِب كىبػىيػٍ
ل ى أىبيو بىٍكرو الظٍُّهرى رىًقيى عىلىى اٍلًمٍنربىً فػىتىشىه دى كىذىكىرى كىسىل مى يىٍصنػىعيوي ًفيهىا ًإال  صىنػىٍعتيوي فػىقىاؿى عىًليي أًلىيب بىٍكرو مىٍوًعديؾى اٍلعىًشي ةى لًٍلبػىيػٍعىًة فػىلىم ا صى 

رى إًلىٍيًو ٍبي  اٍستػىٍغفىرى كىتىشىه دى عىًليي فػىعىظ مى حىق  أىيب بىٍكرو كىحىد ثى أىن  شىٍأفى عىًلي  كىٚبىىلُّفىوي عىٍن اٍلبػىيػٍ  وي ٓبٍى ٰبىًٍمٍلوي عىلىى ال ًذم عىًة كىعيٍذرىهي بًال ًذم اٍعتىذى
ارنا لًل ًذم فىض لىوي الل وي بًًو كىلىًكن ا  نىا فػىوىجىٍدنىا ُب أىنٍػفيًسنىا فىسير  صىنىعى نػىفىاسىةن عىلىى أىيب بىٍكرو كىالى ًإٍنكى ا اأٍلىٍمًر نىًصيبنا فىاٍستىبىد  عىلىيػٍ نػىرىل لىنىا ُب ىىذى

 1ًبذىًلكى اٍلميٍسًلميوفى كىقىاليوا أىصىٍبتى كىكىافى اٍلميٍسًلميوفى ًإٔبى عىًلي  قىرًيبنا ًحْبى رىاجىعى اأٍلىٍمرى اٍلمىٍعريكؼى 

 على أىل المدينة -اهلل عليو كسلملى ص–أثر كفاة النبي /اااااااا

لىةى عىٍن ًعٍكرًمىةى قىاؿى تػيويُبِّى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى يػىٍوـى ااًلثٍػنػىٍْبً فىحيًبسى بىًقي ةى يػىوٍ  أٞبد:ركل  لىتىوي كىاٍلغىدى حىٌب  ديًفنى لىيػٍ ًمًو كىلىيػٍ
ـى عيمىري فػى  اأٍلىٍربًعىاًء كىقىاليوا ًإف  رىسيوؿى  قىاؿى ًإف  رىسيوؿى الل ًو الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ٓبٍى ٲبىيٍت كىلىًكٍن عيرًجى ًبريكًحًو كىمىا عيرًجى ًبريكًح ميوسىى فػىقىا

الل ًو الى ٲبىيوتي رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى حىٌب  يػىٍقطىعى صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ٓبٍى ٲبىيٍت كىلىًكٍن عيرًجى ًبريكًحًو كىمىا عيرًجى ًبريكًح ميوسىى كى 
صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ـى اٍلعىب اسي فػىقىاؿى ًإف  رىسيوؿى الل ًو أىٍيًدمى أىقٍػوىاـو كىأىٍلًسنىتػىهيٍم فػىلىٍم يػىزىٍؿ عيمىري يػىتىكىل مي حىٌب  أىٍزبىدى ًشٍدقىاهي ٩ب ا ييوًعدي كىيػىقيوؿي فػىقىا

ا يىٍأسيني اٍلبىشىري أىٍم قػىٍوـً فىاٍدًفنيوا صىاًحبىكيٍم فىًإن وي أىٍكرى  يتي أىحىدىكيٍم قىٍد مىاتى كىًإن وي لىبىشىره كىًإن وي يىٍأسيني كىمى ًيتىوي ًإمىاتػىتػىٍْبً أىٲبًي ـي عىلىى الل ًو ًمٍن أىٍف ٲبي
ًيتيوي إً  ا تػىقيوليوفى فػىلىيٍ ًإمىاتىةن كىٲبي ـي عىلىى الل ًو ًمٍن ذىًلكى أىٍم قػىٍوـً فىاٍدًفنيوا صىاًحبىكيٍم فىًإٍف يىكي كىمى سى بًعىزًيزو عىلىى الل ًو أىٍف يػىٍبحىثى مىاتػىتػىٍْبً كىىيوى أىٍكرى

ـى كىنىكىحى كىطىل قى عىٍنوي التػُّرىابى ًإف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىالل ًو مىا مى  ؿى كىحىر ـى ا٢بٍىرىا اتى حىٌب  تػىرىؾى الس ًبيلى نػىٍهجنا كىاًضحنا فىأىحىل  ا٢بٍىبلى
ا اٍلًعضىاهى ٗبًخٍ  ا ريءيكسى ا١ٍبًبىاًؿ ٱبىًٍبطي عىلىيػٍهى هىا بًيىًدًه بًأىٍنصىبى كىالى أىٍدأىبى بىًطًو كىٲبىٍديري حىٍوضى كىحىارىبى كىسىآبىى مىا كىافى رىاًعي غىنىمو يػىت ًبعي هًبىا صىاًحبػيهى
 أىٲٍبىنى تػىٍبًكي فىًقيلى ٥بىىا يىا أيـ  أىٲٍبىنى تػىٍبًكي عىلىى ًمٍن رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىافى ًفيكيٍم أىٍم قػىٍوـً فىاٍدًفنيوا صىاًحبىكيٍم قىاؿى كىجىعىلىٍت أيُـّ 

أىكيوفى أىٍعلىمي أىن وي قىٍد ذىىىبى ًإٔبى مىا  لل وي عىلىٍيًو كىسىل مى قىالىٍت ًإ٘بِّ كىالل ًو مىا أىٍبًكي عىلىى رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى أىال  رىسيوًؿ الل ًو صىل ى ا
اًء انٍػقىطى  نٍػيىا كىلىًكِبِّ أىٍبًكي عىلىى خىربىً الس مى يػٍره لىوي ًمٍن الدُّ ا ىينىاىيوى خى نػىقىٍت اٍلعىبػٍرىةي أىيُّوبى ًحْبى بػىلىغى ىى عى قىاؿى ٞبى اده خى

2. 
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اٍلمىًدينىةى أىضىاءى عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو قىاؿى لىم ا كىافى اٍليػىٍوـي ال ًذم دىخىلى ًفيًو رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى  كما ركل الَبمذم:
وي عىلىٍيًو كىسىل مى اأٍلىٍيًدم كىًإن ا فػىلىم ا كىافى اٍليػىٍوـي ال ًذم مىاتى ًفيًو أىٍظلىمى ًمنػٍهىا كيلُّ شىٍيءو كىلىم ا نػىفىٍضنىا عىٍن رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل   ًمنػٍهىا كيلُّ شىٍيءو 

ٍرنىا قػيليوبػىنىا  1.لىًفي دىٍفًنًو حىٌب  أىٍنكى

م على ما كانت عليو من الصفاء كاأللفة النقطاع مادة الوحي كفقداف ما كاف : يريد أهنم ٓب ٯبدكا قلوهبقاؿ التوربشٍب
عليو من التصديق كقاؿ ُب ٲبدىم من الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم من التأييد كالتعليم كٓب يرد أهنم ٓب ٯبدكىا على ما كانت 

كالصفاء الذم كاف حاصبل من مشاىدتو كحضوره : ٓب يرد عدـ التصديق اإلٲبا٘ب بل ىو كناية عن عدـ كجداف النورانية اللمعات
 .2كسلم لتفاكت حاؿ ا٢بضور كالغيبة صلى اهلل عليو

 على المسلمين -لى اهلل عليو كسلمص-كفاة النبير اأثك نتائج  ب/

 كأما فاطمة، مع بيتو ُب فاستخفى علي فأما :العمر كمصيبة" الظهر قاصمة" كسلم كآلو عليو اهلل صلى النيب موت كاف
ًمًو عىٍن ًعٍكرًمىةى قىاؿى تػيويُبِّى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى يػىٍوـى ااًلثٍػنػىٍْبً فىحيًبسى بىًقي ةى يػىوٍ  أٞبد:ركل  فأىجر عمر كأما، فسكت عثماف

لىةى اأٍلىٍربًعىاًء كىقىاليوا ًإف  رىسيوؿى الل   لىتىوي كىاٍلغىدى حىٌب  ديًفنى لىيػٍ ـى كىلىيػٍ ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ٓبٍى ٲبىيٍت كىلىًكٍن عيرًجى ًبريكًحًو كىمىا عيرًجى ًبريكًح ميوسىى فػىقىا
ًو الى ٲبىيوتي رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي كًح ميوسىى كىالل  عيمىري فػىقىاؿى ًإف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ٓبٍى ٲبىيٍت كىلىًكٍن عيرًجى ًبريكًحًو كىمىا عيرًجى ًبري 

اهي ٩ب ا ييوًعدي كىيػىقيوؿي عىلىٍيًو كىسىل مى حىٌب  يػىٍقطىعى أىٍيًدمى أىقٍػوىاـو كىأىٍلًسنىتػىهيٍم فػىلىٍم يػىزىٍؿ عيمىري يػىتىكىل مي حىٌب  أىٍزبىدى ًشٍدقى 
 بأمر كعليٌ  العباس بآؿ كتعلق، 3

ٍعًب ٍبًن مىاًلكو اأٍلىٍنصىارًمُّ أىف  عىٍبدى الل ًو ٍبنى عىب اسو   ٍبن عىٍن عىٍبد الل و ركل البخارم: كسلم، كآلو عليو اهلل صلى النيب مرض ُب أنفسهما كى
ًعًو ال ًذم تػيويُبِّى ًفيوً كىسى أىٍخبػىرىهي أىف  عىًلي  ٍبنى أىيب طىاًلبو رىًضيى الل وي عىٍنوي خىرىجى ًمٍن ًعٍنًد رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو  فىأىخىذى بًيىًدًه ...ل مى ُب كىجى

ىرىل رىسي  ثو عىٍبدي اٍلعىصىا كىًإ٘بِّ كىالل ًو ألى  وؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى سىٍوؼى يػيتػىوىَب  ًمنٍ عىب اسي ٍبني عىٍبًد اٍلميط ًلًب فػىقىاؿى لىوي أىٍنتى كىالل ًو بػىٍعدى ثىبلى
ىٍعًرؼي كيجيوهى بىًِب عىٍبًد اٍلميط ًلًب ًعٍندى اٍلمىٍوًت اٍذىىٍب بًنىا ًإٔبى رىسيوًؿ الل ًو صىل   ا ًإ٘بِّ ألى ًعًو ىىذى ا اأٍلىٍمري كىجى ٍن ىىذى ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى فػىٍلنىٍسأىٍلوي ًفيمى

 كآلو عليو اهلل صلى النيب تركو فيما ٗبّباثهما كعلي العباس بأؿ كتعلق ،4عىًلٍمنىاهي فىأىٍكصىى بًنىا ًإٍف كىافى ًفينىا عىًلٍمنىا ذىًلكى كىًإٍف كىافى ُب غىٍّبًنىا
 قلوب كانقطعت ا٤بهاجرين مع فيو الشركة أك ألنفهسم، األمر يطلبوف األنصار أمر كاضطرب، كخيرب النضّب كبِب فدؾ من كسلم
 اهلل كعد كنفذ الغماـ، ا٪بياب الغمة كا٪بابت- كاألناـ اإلسبلـ اهلل فتدارؾ با١برؼ زيد بن أسامة مع برز قد كاف الذم ا١بيش

، 1عنو اهلل رضي الصديق بكر بأيب -اإلسبلـ الرزية من أصاب ما أصاب قد كاف كإف التماـ، على دينو كإقامة ،اهلل رسوؿ باستئثار
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: طائفة بقيت على اهلل عليو كسلم على أربعة أقساـ صلىقاؿ أبو ٧بمد بن حـز ُب"ا٤بلل كالنحل":انقسمت العرب بعد موت النيب ك 
كطائفة بقيت على اإلسبلـ أيضا إال أهنم قالوا نقيم الشرائع إال الزكاة كىم كثّب لكنهم قليل  ،ما كانت عليو ُب حياتو كىم ا١بمهور

كالثالثة أعلنت بالكفر كالردة كأصحاب طليحة كسجاح كىم قليل بالنسبة ٤بن قبلهم إال أنو كاف ُب كل  ،بالنسبة إٔب الطائفة األكٔب
كطائفة توقفت فلم تطع أحدا من الطوائف الثبلثة كتربصوا ٤بن تكوف الغلبة فأخرج أبو بكر إليهم البعوث  ،قبيلة من يقاـك من ارتد

قتلوه كقتل مسيلمة باليمامة كعاد طليحة إٔب اإلسبلـ ككذا سجاح كرجع غالب من  ككاف فّبكز كمن معو غلبوا على ببلد األسود ك 
 .1د راجعوا دين اإلسبلـ كهلل ا٢بمدكاف ارتد إٔب اإلسبلـ فلم ٰبل ا٢بوؿ إال كا١بميع ق

 نشغالهم بتجهيزه كدفنوعليهم الرضواف كا موقف آؿ البيتا/

علي بن أيب مكانة ، ك٤با كانت وعرؼ أنو آخر أجل -لى اهلل عليو كسلمص– ٤با رأل العباس ا٤بوت ُب كجو النيب/موقف العباس: 8
ركل * عن األمر بعده، -صلى اهلل عليو كسلم–، طلب منو أف يسأؿ النيب *-رضي اهلل عنهما–طالب أكرب من مكانة العباس 

ٍعًب ٍبًن مىاًلكو اأٍلىٍنصىارًمُّ أىف  عىٍبدى الل ًو ٍبنى عىب اسو أىٍخبػىرىهي أىف  عىًلي  ٍبنى أىيب طىاًلبو رىًضيى الل    ٍبن عىٍن عىٍبد الل و البخارم: وي عىٍنوي خىرىجى ًمٍن كى
ًعًو ال ًذم تػيويُبِّى ًفيًو فػىقىاؿى الن   اسي يىا أىبىا حىسىنو كىٍيفى أىٍصبىحى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ًعٍنًد رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ُب كىجى

ثو عىٍبدي اٍلعىصىا كىًإ٘بِّ كىافػىقىاؿى أىٍصبىحى ٕبىٍمًد الل ًو بىارًئنا فىأىخىذى بًيىًدًه عىب اسي ٍبني عىٍبًد اٍلميط ًلًب فػىقىاؿى لىوي أىٍنتى كىالل ًو  ىرىل رىسيوؿى الل ًو بػىٍعدى ثىبلى لل ًو ألى
ىٍعًرؼي كيجيوهى بىًِب عىٍبًد اٍلميط ًلًب عً  ا ًإ٘بِّ ألى ًعًو ىىذى ٍندى اٍلمىٍوًت اٍذىىٍب بًنىا ًإٔبى رىسيوًؿ الل ًو صىل ى صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى سىٍوؼى يػيتػىوىَب  ًمٍن كىجى

ًإٍف كىافى ُب غىٍّبًنىا عىًلٍمنىاهي فىأىٍكصىى بًنىا فػىقىاؿى عىلً  الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى فػىٍلنىٍسأىٍلوي  ا اأٍلىٍمري ًإٍف كىافى ًفينىا عىًلٍمنىا ذىًلكى كى ٍن ىىذى يي ًإن ا كىالل ًو لىًئٍن ًفيمى
نػىعىنىاىىا الى يػيٍعًطينىاىىا الن   هي كىًإ٘بِّ كىالل ًو الى أىٍسأى٥بيىا رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى سىأىٍلنىاىىا رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى فىمى  .2اسي بػىٍعدى

ىو كنايو :أنت كاهلل بعد ثبلث عبد العصاكقوؿ العباس لعلي رضي اهلل عنهما: ،برأ ٗبعُب أفاؽ من ا٤برضقاؿ ابن حجر:
ُب مرسل ك  ،كىذا من قوة فراسة العباس رضي اهلل عنو ،تصّب أنت مأمورا عليككا٤بعُب أنو ٲبوت بعد ثبلث ك  ،عمن يصّب تابعا لغّبه

كزاد ابن سعد ُب آخره "فلما قبض النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ العباس  ،كىل يطمع ُب ىذا األمر غّبنا الشعيب"فقاؿ علي:
 .3فعل"لعلي:ابسط يدؾ أبايعك تبايعك الناس فلم ي

لىةى عىٍن ًعٍكرًمىةى قىاؿى تػيويُبِّى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى يػىٍوـى ااًلثٍػنػىٍْبً فىحيًبسى بىًقي ةى يػىوٍ  أٞبد:ركل ك  لىتىوي كىاٍلغىدى حىٌب  ديًفنى لىيػٍ ًمًو كىلىيػٍ
ـى عيمىري فػىقىاؿى ًإف  رىسيوؿى الل ًو  اأٍلىٍربًعىاًء كىقىاليوا ًإف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى  ٓبٍى ٲبىيٍت كىلىًكٍن عيرًجى ًبريكًحًو كىمىا عيرًجى ًبريكًح ميوسىى فػىقىا

الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى حىٌب  يػىٍقطىعى  وؿي الل ًو صىل ىصىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ٓبٍى ٲبىيٍت كىلىًكٍن عيرًجى ًبريكًحًو كىمىا عيرًجى ًبريكًح ميوسىى كىالل ًو الى ٲبىيوتي رىسي 
ـى اٍلعىب اسي فػىقىاؿى ًإف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى أىٍيًدمى أىقٍػوىاـو كىأىٍلًسنىتػىهيٍم فػىلىٍم يػىزىٍؿ عيمىري يػىتىكىل مي حىٌب  أىٍزبىدى ًشٍدقىاهي ٩ب ا ييوًعدي كىيػىقيوؿي فػىقىا
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ـي عىلى قىٍد مىا ا يىٍأسيني اٍلبىشىري أىٍم قػىٍوـً فىاٍدًفنيوا صىاًحبىكيٍم فىًإن وي أىٍكرى يتي أىحىدىكيٍم تى كىًإن وي لىبىشىره كىًإن وي يىٍأسيني كىمى ًيتىوي ًإمىاتػىتػىٍْبً أىٲبًي ى الل ًو ًمٍن أىٍف ٲبي
ـي عىلىى الل ًو  ًيتيوي ًإمىاتػىتػىٍْبً كىىيوى أىٍكرى ا تػىقيوليوفى فػىلىٍيسى بًعىزًيزو عىلىى الل ًو أىٍف يػىٍبحىثى ًإمىاتىةن كىٲبي ًمٍن ذىًلكى أىٍم قػىٍوـً فىاٍدًفنيوا صىاًحبىكيٍم فىًإٍف يىكي كىمى

ـى كىنىكىحى كىطىل قى ا كىاضً عىٍنوي التػُّرىابى ًإف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىالل ًو مىا مىاتى حىٌب  تػىرىؾى الس ًبيلى نػىٍهجن  ؿى كىحىر ـى ا٢بٍىرىا حنا فىأىحىل  ا٢بٍىبلى
ا اٍلًعضىاهى ٗبًخٍ  ا ريءيكسى ا١ٍبًبىاًؿ ٱبىًٍبطي عىلىيػٍهى بىًطًو كىٲبىٍديري حىٍوضىهىا بًيىًدًه بًأىٍنصىبى كىالى أىٍدأىبى كىحىارىبى كىسىآبىى مىا كىافى رىاًعي غىنىمو يػىت ًبعي هًبىا صىاًحبػيهى

أىٲٍبىنى تػىٍبًكي فىًقيلى ٥بىىا يىا أيـ  أىٲٍبىنى تػىٍبًكي عىلىى  ٍن رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىافى ًفيكيٍم أىٍم قػىٍوـً فىاٍدًفنيوا صىاًحبىكيٍم قىاؿى كىجىعىلىٍت أيُـّ مً 
مىا  الل ًو مىا أىٍبًكي عىلىى رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى أىال  أىكيوفى أىٍعلىمي أىن وي قىٍد ذىىىبى ًإٔبى رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى قىالىٍت ًإ٘بِّ كى 

نػىقىٍت اٍلعىبػٍرىةي أىيُّ  اًء انٍػقىطىعى قىاؿى ٞبى اده خى نٍػيىا كىلىًكِبِّ أىٍبًكي عىلىى خىربىً الس مى يػٍره لىوي ًمٍن الدُّ ا ىينىاىيوى خى  .1وبى ًحْبى بػىلىغى ىى

من الوفاة ُب كونو بقي منشغبل كسائر أىل البيت بأمر ا١بنازة  -رضي اهلل عنو–تلخص موقف علي : -رضو–موقف علي ب/
عىٍن عىاًئشىةى أىف  فىاًطمىةى ركل البخارم:قيفة، سمواساة زكجتو فاطمة رضي اهلل عنها ُب كفاة أبيها، كٓب يعلم بأمر الك كاستقباؿ التعازم، 

ـ بًٍنتى الن يبِّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى أىٍرسىلىٍت ًإٔبى أىيب بىٍكرو تىٍسأىليوي ًمّبىاثػىهىا  ًمٍن رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ٩ب ا أىفىاءى الل وي عىلىيػٍهىا الس بلى
ٍيبػىرى فػىقىاؿى أىبيو بىٍكرو ًإف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى قىاؿى  عىلىٍيًو بًاٍلمىًدينىةً  قىةه ًإ٭ب ىا  كىفىدىؾو كىمىا بىًقيى ًمٍن ٟبييًس خى الى نيورىثي مىا تػىرىٍكنىا صىدى

اًؿ كىًإ٘بِّ  ا اٍلمى ا٥ًبىا  يىٍأكيلي آؿي ٧بيىم دو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ُب ىىذى قىًة رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى عىٍن حى ٍيئنا ًمٍن صىدى كىالل ًو الى أيغىيػِّري شى
ىٍعمىلىن  ًفيهىا ٗبىا عىًملى ًبوً  ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى فىأىىبى أىبيو بىٍكرو أىٍف رىسيوؿي الل ًو صىل   ال ًٍب كىافى عىلىيػٍهىا ُب عىٍهًد رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىألى

ٍت فىاًطمىةي عىلىى أىيب بىٍكرو ُب ذىًلكى فػىهىجىرىٍتوي فػىلىٍم تيكىلٍِّموي حى  ٍيئنا فػىوىجىدى ٌب  تػيويفػِّيىٍت كىعىاشىٍت بػىٍعدى الن يبِّ صىل ى الل وي يىٍدفىعى ًإٔبى فىاًطمىةى ًمنػٍهىا شى
ا عىًليي لىٍيبلن كىٓبٍى يػيٍؤًذٍف هًبىا أىبىا بىٍكرو كىصىل ى عى عىلىٍيًو كىسى  ا تػيويفػِّيىٍت دىفػىنػىهىا زىٍكجيهى يىاةى ل مى ًست ةى أىٍشهيرو فػىلىم  لىيػٍهىا كىكىافى لًعىًلي  ًمٍن الن اًس كىٍجوه حى

ةى فػىلىم ا تػيويفػِّيىٍت اٍستػىٍنكىرى عىًليي كيجيوهى الن اًس فىاٍلتى  مىسى ميصىا٢بىىةى أىيب بىٍكرو كىميبىايػىعىتىوي كىٓبٍى يىكيٍن يػيبىاًيعي تًٍلكى اأٍلىٍشهيرى فىأىٍرسىلى ًإٔبى أىيب بىٍكرو أىٍف فىاًطمى
رى فػىقىاؿى عيمىري الى كىالل ًو الى تىٍدخيلي عىلىٍيًهٍم كىحٍ  ٍيتػىهيٍم أىٍف يػىٍفعىليوا يب دىؾى فػى اٍئًتنىا كىالى يىٍأتًنىا أىحىده مىعىكى كىرىاًىيىةن ًلمىٍحضىًر عيمى قىاؿى أىبيو بىٍكرو كىمىا عىسى

يػٍرنا سىاقىوي الل وي إًلىٍيكى كىالل ًو آلتًيػىنػ هيٍم فىدىخىلى عىلىٍيًهٍم أىبيو بىٍكرو فػىتىشىه دى عىًليي فػىقىاؿى ًإن ا قىٍد عىرىفٍػنىا فىٍضلىكى كىمىا أىعٍ   طىاؾى الل وي كىٓبٍى نػىنػٍفىٍس عىلىٍيكى خى
نىا بًاأٍلىٍمًر كىكين ا نػىرىل ًلقىرىابىًتنىا ًمٍن رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كى  نىا أىيب بىٍكرو فػىلىم ا تىكىل مى كىلىًكن كى اٍستىٍبدىٍدتى عىلىيػٍ سىل مى نىًصيبنا حىٌب  فىاضىٍت عىيػٍ

رى بػىٍيًِب أىبيو بىٍكرو قىاؿى كىال ًذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىقىرىابىةي  نىكيٍم  رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى أىحىبُّ ًإٕبى  أىٍف أىًصلى ًمٍن قػىرىابىًٍب كىأىم ا ال ًذم شىجى كىبػىيػٍ
ًذًه اأٍلىٍموىاًؿ فػىلىٍم آؿي ًفيهىا عىٍن ا٣بٍىٍّبً كىٓبٍى أىتٍػريٍؾ أىٍمرنا رىأىٍيتي رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل   وي عىلىٍيًو كىسىل مى يىٍصنػىعيوي ًفيهىا ًإال  صىنػىٍعتيوي فػىقىاؿى عىًليي أًلىيب ًمٍن ىى

عى بىٍكرو مىٍوًعديؾى اٍلعىًشي ةى لًٍلبػىيػٍعىًة فػىلىم ا صىل ى أىبيو بىٍكرو الظٍُّهرى رىًقيى عىلىى اٍلًمٍنربىً فػىتىشىه دى كىذىكى  ًة كىعيٍذرىهي بًال ًذم رى شىٍأفى عىًلي  كىٚبىىلُّفىوي عىٍن اٍلبػىيػٍ
ال ًذم صىنىعى نػىفىاسىةن عىلىى أىيب بىٍكرو كىالى ًإٍنكىارنا لًل ًذم  اٍعتىذىرى إًلىٍيًو ٍبي  اٍستػىٍغفىرى كىتىشىه دى عىًليي فػىعىظ مى حىق  أىيب بىٍكرو كىحىد ثى أىن وي ٓبٍى ٰبىًٍمٍلوي عىلىى
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ًلكى اٍلميٍسًلميوفى كىقى فىض لىوي الل وي ًبًو كىلىًكن ا نػى  نىا فػىوىجىٍدنىا ُب أىنٍػفيًسنىا فىسير  ًبذى ا اأٍلىٍمًر نىًصيبنا فىاٍستىبىد  عىلىيػٍ افى رىل لىنىا ُب ىىذى اليوا أىصىٍبتى كىكى
ٍعريكؼى   .1اٍلميٍسًلميوفى ًإٔبى عىًلي  قىرًيبنا ًحْبى رىاجىعى اأٍلىٍمرى اٍلمى

فلما ماتت كاستمر على عدـ ا٢بضور عند أيب  ،إكراما لفاطمة -رضي اهلل عنو–علي  كاف الناس ٰبَبموفقاؿ ابن حجر:
ككأهنم كانوا يعذركنو ُب التخلف عن أيب بكر ُب مدة حياة  ،بكر قصر الناس عن ذلك االحَباـ إلرادة دخولو فيما دخل فيو الناس

لى اهلل عليو كسلم ألهنا ٤با غضبت من رد أيب بكر عليها فاطمة لشغلو هبا كٛبريضها كتسليتها عما ىي فيو من ا٢بزف على أبيها ص
كٓب يكن يبايع تلك  ،يعتوفلما توفيت التمس مصا٢بة أيب بكر كمبا ،فيما سألتو من ا٤بّباث رأل علي أف يوافقها ُب االنقطاع عنو

ا٢بل كالعقد  يعة اإلماـ أف يقع من أىلقاؿ ا٤بازرم:العذر لعلي ُب ٚبلفو مع ما اعتذر ىو بو أنو يكفي ُب ب ،األشهر ُب حياة فاطمة
 ٱبالفو كال بل يكفي التزاـ طاعتو كاالنقياد لو بأف ال ،د أف ٰبضر عنده كيضع يده ُب يدهكال يلـز كل أح ،كال ٯبب االستيعاب

لقرابتنا من  نرل ككناكبعد مبايعتو قاؿ لو  ، التأخر عن ا٢بضور عند أيب بكركىذا كاف حاؿ علي ٓب يقع منو إال ،يشق العصا عليو
زاد مسلم ُب ركايتو  ،تشهد علي فعظم حق أيب بكركعند جلوسو على ا٤بنرب ، 2رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم نصيبا ُب ىذا األمر

من تأمل ما دار بْب أيب بكر  قاؿ القرطيب: ،ٍب مضى إٔب أيب بكر فبايعو" ،كذكر فضيلتو كسابقيتوريق معمر عن الزىرم "من ط
نت متفقة كأف قلوهبم كا ،ا٤بعاتبة كمن االعتذار كما تضمن ذلك من اإلنصاؼ عرؼ أف بعضهم كاف يعَبؼ بفضل األخركعلي من 

كقد ٛبسك الرافضة بتأخر علي عن بيعة أيب  ،كإف كاف الطبع البشرم قد يغلب أحيانا لكن الديانة ترد ذلك، على االحَباـ كاحملبة
كقع بسبب  عو بيعة ثانية مؤكدة لؤلكٔب إلزالة ما كافيبأنو باكقيل  ،يث ما يدفع ُب حجتهمكُب ىذا ا٢بد، بكر إٔب أف ماتت فاطمة

 . 3ٰبمل قوؿ الزىرم ٓب يبايعو علي ُب تلك األياـ على إرادة ا٤ببلزمة لو كا٢بضور عنده كما أشبو ذلكك  ،ا٤بّباث

 [بير كمن معوكآؿ البيت ]الز  -رصي اهلل عنو–من كافق علي موقف  ج/

كٓب يكن آؿ البيت كحدىم منشغلْب بالوفاة، بل ىناؾ من كبار الصحابة من كاف مثل آؿ البيت يشغلو ما يشغلهم كٓب 
اًجرًينى ًمنػٍهيٍم ركل البخارم: ٰبضركا إجتماع السقيفة، لكنهم بايعوا ا٣بليفة بعد ذلك،  عىٍن اٍبًن عىب اسو قىاؿى كيٍنتي أيٍقرًئي رًجىاالن ًمٍن اٍلميهى

نىمىا أىنىا ُب مىٍنزًلًًو  عىٍبدي  رى ٍبًن ا٣بٍىط اًب ُب آًخًر حىج ةو حىج هىا ًإٍذ رىجىعى ًإٕبى  عىٍبدي الر ٍٞبىًن فػىقىاؿى لىٍو الر ٍٞبىًن ٍبني عىٍوؼو فػىبػىيػٍ ٗبًُبن كىىيوى ًعٍندى عيمى
انىٍت رىأىٍيتى رىجيبلن أىتىى أىًمّبى اٍلميٍؤًمًنْبى اٍليػىٍوـى فػىقىاؿى يىا أىمً  ننا فػىوىالل ًو مىا كى فو يػىقيوؿي لىٍو قىٍد مىاتى عيمىري لىقىٍد بىايػىٍعتي فيبلى ٍل لىكى ُب فيبلى ّبى اٍلميٍؤًمًنْبى ىى

ًء ال ًذينى ييرًيديكفى أىٍف ُب الن  بػىيػٍعىةي أىيب بىٍكرو ًإال  فػىٍلتىةن فػىتىم ٍت فػىغىًضبى عيمىري ٍبي  قىاؿى ًإ٘بِّ ًإٍف شىاءى الل وي لىقىاًئمه اٍلعىًشي ةى  اًس فىميحىذِّريىيٍم ىىؤيالى
 ٍبي  ًإن وي بػىلىغىًِب أىف  قىاًئبلن ...عي رىعىاعى الن اًس كىغىٍوغىاءىىيمٍ يػىٍغًصبيوىيٍم أيميورىىيٍم قىاؿى عىٍبدي الر ٍٞبىًن فػىقيٍلتي يىا أىًمّبى اٍلميٍؤًمًنْبى الى تػىٍفعىٍل فىًإف  اٍلمىٍوًسمى ٯبىٍمى 

ننا فىبلى يػىٍغتػىر ف  اٍمريؤه أىٍف يػىقيوؿى ًإ٭ب ىا كىانىتٍ  ًإنػ هىا قىٍد كىانىٍت   ًمٍنكيٍم يػىقيوؿي كىالل ًو لىٍو قىٍد مىاتى عيمىري بىايػىٍعتي فيبلى عىةي أىيب بىٍكرو فػىٍلتىةن كىٛبى ٍت أىالى كى بػىيػٍ
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ًلكى كىلىًكن  الل وى كىقىى شىر ىىا كىلىٍيسى ًمٍنكي   ٍم مىٍن تػيٍقطىعي اأٍلىٍعنىاؽي إًلىٍيًو ًمٍثلي أىيب بىٍكرو مىٍن بىايىعى رىجيبلن عىٍن غىٍّبً مىشيورىةو ًمٍن اٍلميٍسًلًمْبى فىبلى كىذى
ًنىا ًحْبى تػىوىَب  الل وي نى  ي وي صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى أىف  اأٍلىٍنصىارى خىالىفيونىا بً يػيبىايىعي ىيوى كىالى ال ًذم بىايػىعىوي تىًغر ةن أىٍف يػيٍقتىبلى كىًإن وي قىٍد كىافى ًمٍن خىربى

ا كىاٍجتىمىعى  الىفى عىن ا عىًليي كىالزُّبػىيػٍري كىمىٍن مىعىهيمى اًجريكفى ًإٔبى أىيب بىٍكرو فػىقيٍلتي أًلىيب بىٍكرو يى كىاٍجتىمىعيوا بًأىٍسرًًىٍم ُب سىًقيفىًة بىًِب سىاًعدىةى كىخى ا أىبىا اٍلميهى
ًء ًمٍن اأٍلىٍنصىاًر فىاٍنطىلىٍقنىا نيرًيديىيمٍ  بىٍكرو اٍنطىًلٍق بًنىا ًإٔبى ًإٍخوىانًنىا ىىؤيالى

"كأف عليا كالزبّب كمن كاف ُب ركاية مالك كمعمرك  ...قاؿ ابن حجر:1
 .بكركاجتمع ا٤بهاجركف إٔب أيب ، 2"معهما ٚبلفوا ُب بيت فاطمة بنت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

٩بتميزا عن غّبه ىو كمن كافقو،  -رضي اهلل عنو–كاف موقف عمر ابن ا٣بطاب : كمن كافقو -رضو–موقف عمر بن الخطاب د/
لىتىوي عىٍن ًعٍكرًمىةى قىاؿى تػيويُبِّى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى يػىٍوـى ااًلثٍػنػىٍْبً  أٞبد:ركل إذ انكر الوفاة من أصلها،  فىحيًبسى بىًقي ةى يػىٍوًمًو كىلىيػٍ

لىةى اأٍلىٍربًعىاًء كىقىاليوا ًإف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ٓبٍى ٲبىيتٍ  ـى عيمىري  كىاٍلغىدى حىٌب  ديًفنى لىيػٍ كىلىًكٍن عيرًجى ًبريكًحًو كىمىا عيرًجى ًبريكًح ميوسىى فػىقىا
وتي رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ٓبٍى ٲبىيٍت كىلىًكٍن عيرًجى ًبريكًحًو كىمىا عيرًجى ًبريكًح ميوسىى كىالل ًو الى ٲبىي  فػىقىاؿى ًإف  رىسيوؿى 

عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى الل وي عىنػٍهىا زىٍكًج البخارم:ركل ، ك 3...تىكىل مي حىٌب  أىٍزبىدى ًشٍدقىاهي كىسىل مى حىٌب  يػىٍقطىعى أىٍيًدمى أىقٍػوىاـو كىأىٍلًسنىتػىهيٍم فػىلىٍم يػىزىٍؿ عيمىري يػى 
ـى عيمىري يػىقيوؿي لسٍُّنًح قىاؿى ًإ٠ٍبىاًعيلي يػىعٍ الن يبِّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى أىف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى مىاتى كىأىبيو بىٍكرو بًا ًِب بًاٍلعىالًيىًة فػىقىا

ٍفًسي ًإال  ذىاؾى كىلىيىبػٍعىثػىن وي الل وي فػىلىيػىٍقطىعىن  أىٍيًدمى كىالل ًو مىا مىاتى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى قىالىٍت كىقىاؿى عيمىري كىالل ًو مىا كىافى يػىقىعي ُب نػى 
يًّا كىمىيِّتنا كىال ًذم هيٍم فىجىاءى أىبيو بىٍكرو فىكىشىفى عىٍن رىسيوًؿ الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى فػىقىبػ لىوي قىاؿى بًأىيب أىٍنتى كى رًجىاؿو كىأىٍرجيلى  أيمِّي ًطٍبتى حى

ا ٍبي  خىرىجى فػىقىاؿى أىيػُّ  ٍوتػىتػىٍْبً أىبىدن ًمدى الل وى أىبيو بىٍكرو نػىٍفًسي بًيىًدًه الى ييًذيقيكى الل وي اٍلمى ل مى أىبيو بىٍكرو جىلىسى عيمىري فىحى ا ا٢بٍىاًلفي عىلىى رًٍسًلكى فػىلىم ا تىكى هى
ا قىٍد مىا ا صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى فىًإف  ٧بيىم دن افى يػىٍعبيدي كىأىثٍػُبى عىلىٍيًو كىقىاؿى أىالى مىٍن كىافى يػىٍعبيدي ٧بيىم دن الل وى فىًإف  الل وى حىيي الى ٲبىيوتي كىقىاؿى  تى كىمىٍن كى

ًإنػ هيمٍ  مىيِّته  ًإن كى }  أىٍعقىاًبكيمٍ  عىلىى انٍػقىلىٍبتيمٍ  قيًتلى  أىكٍ  مىاتى  أىفىًإفٍ  الرُّسيلي  قػىٍبًلوً  ًمنٍ  خىلىتٍ  قىدٍ  رىسيوؿه  ًإال   ٧بيىم ده  كىمىا}كىقىاؿى  4({31) مىيِّتيوفى  كى
ٍيئنا الل وى  يىضير   فػىلىنٍ  عىًقبػىٍيوً  عىلىى يػىنػٍقىًلبٍ  كىمىنٍ   .6اؿى فػىنىشىجى الن اسي يػىٍبكيوفى قى  5({144) الش اًكرًينى  الل وي  كىسىيىٍجزًم شى

فىمىا   ...عىاًئشىةى رىًضيى الل وي عىنػٍهىا قىالىتٍ  كىقىاؿى عىٍبدي الل ًو ٍبني سىآبًو عىٍن الزُّبػىٍيًدمِّ قىاؿى عىٍبدي الر ٍٞبىًن ٍبني اٍلقىاًسًم أىٍخبػىرى٘ب اٍلقىاًسمي أىف  
ا ًمٍن خيٍطبىةو ًإال  نػىفىعى الل وي هًبىا لىقىٍد خىو ؼى عيمىري الن اسى كىًإف  ًفيًهٍم لىًنفىاقن  ا فػىرىد ىيٍم الل وي ًبذىًلكى ٍبي  لىقىٍد بىص رى أىبيو بىٍكرو الن اسى كىانىٍت ًمٍن خيٍطبىًتًهمى

لىٍت ًمٍن قػىٍبًلًو الرُّسيلي ًإٔبى الش اًكرًينى  ا٥ٍبيدىل كىعىر فػىهيٍم ا٢بٍىق  ال ًذم عىلىٍيًهمٍ  ليوفى كىمىا ٧بيىم ده ًإال  رىسيوؿه قىٍد خى كىخىرىجيوا بًًو يػىتػٍ
7. 
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ـى عيمىري قاؿ ابن حجر: فبناه على ظنو  كقد ذكر عمر مستنده ُب ذلك ،صلى اهلل عليو كسلم حينئذعدـ موتو بيػىقيوؿي  فػىقىا
كفيو بياف رجحاف علم أيب بكر ، إنو ٓب ٲبت كلن ٲبوت حٌب يقطع أيدم رجاؿ من ا٤بنافقْب كأرجلهم()فقاؿ: الذم أداه إليو اجتهاده
رج كعمر يكلم الناس أف أبا بكر خ، ككرد ككذلك رجحانو عليهم لثباتو ُب مثل ذلك األمر العظيم ،على عمر فمن دكنو

 .1اعتذر عمر عن ذلك كقد ،ر فماؿ الناس إليو كتركوا عمرفأىب فتشهد أبو بك فقاؿ:اجلس 

 ىػ/موقف أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو

كاف موقف الصديق رضي اهلل عنو حا٠با ُب أمر الوفاة الذم التبس على بعض الصحابة ُب حجم عمر بن ا٣بطاب كمن 
ا زىٍكًج الن يبِّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى أىف  رىسيوؿى الل ًو صىل ى الل وي  كافقو، ركل البخارم:  عىلىٍيًو كىسىل مى مىاتى كىأىبيو عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى الل وي عىنػٍهى

ـى عيمىري يػىقيوؿي كىالل ًو مى  ا مىاتى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى قىالىٍت كىقىاؿى عيمىري كىالل ًو مىا كىافى بىٍكرو بًالسٍُّنًح قىاؿى ًإ٠ٍبىاًعيلي يػىٍعًِب بًاٍلعىالًيىًة فػىقىا
اءى أىبيو بىٍكرو  صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى   فىكىشىفى عىٍن رىسيوًؿ الل وً يػىقىعي ُب نػىٍفًسي ًإال  ذىاؾى كىلىيىبػٍعىثػىن وي الل وي فػىلىيػىٍقطىعىن  أىٍيًدمى رًجىاؿو كىأىٍرجيلىهيٍم فىجى
ٍوتػى  يًّا كىمىيِّتنا كىال ًذم نػىٍفًسي بًيىًدًه الى ييًذيقيكى الل وي اٍلمى ا ا٢بٍىاًلفي عىلىى رًٍسًلكى فػىقىبػ لىوي قىاؿى بًأىيب أىٍنتى كىأيمِّي ًطٍبتى حى ا ٍبي  خىرىجى فػىقىاؿى أىيػُّهى تػىٍْبً أىبىدن

ا صىل ى الل   فػىلىم ا تىكىل مى أىبيو ا قىٍد بىٍكرو جىلىسى عيمىري فىحىًمدى الل وى أىبيو بىٍكرو كىأىثٍػُبى عىلىٍيًو كىقىاؿى أىالى مىٍن كىافى يػىٍعبيدي ٧بيىم دن وي عىلىٍيًو كىسىل مى فىًإف  ٧بيىم دن
ًإنػ هيمٍ  مىيِّته  كى ًإن  }مىاتى كىمىٍن كىافى يػىٍعبيدي الل وى فىًإف  الل وى حىيي الى ٲبىيوتي كىقىاؿى   ًمنٍ  خىلىتٍ  قىدٍ  رىسيوؿه  ًإال   ٧بيىم ده  كىمىا}كىقىاؿى  2({31) مىيِّتيوفى  كى

ٍيئنا الل وى  يىضير   فػىلىنٍ  عىًقبػىٍيوً  عىلىى يػىنػٍقىًلبٍ  كىمىنٍ  أىٍعقىاًبكيمٍ  عىلىى انٍػقىلىٍبتيمٍ  قيًتلى  أىكٍ  مىاتى  أىفىًإفٍ  الرُّسيلي  قػىٍبًلوً   3({144) الش اًكرًينى  الل وي  كىسىيىٍجزًم شى
ةى  ٍعًد ٍبًن عيبىادىةى ُب سىًقيفىًة بىًِب سىاًعدى فػىقىاليوا ًمن ا أىًمّبه كىًمٍنكيٍم أىًمّبه فىذىىىبى ًإلىٍيًهٍم قىاؿى فػىنىشىجى الن اسي يػىٍبكيوفى قىاؿى كىاٍجتىمىعىٍت اأٍلىٍنصىاري ًإٔبى سى

تىوي أىبيو بىٍكرو كىكىافى عيمىري يػىقيوؿي كىالل وً أىبيو بىٍكرو كىعيمىري ٍبني ا٣بٍىط ا ري يػىتىكىل مي فىأىٍسكى ةى ٍبني ا١بٍىر اًح فىذىىىبى عيمى مىا أىرىٍدتي ًبذىًلكى ًإال  أى٘بِّ  ًب كىأىبيو عيبػىٍيدى
ليغىوي أىبيو بىٍكرو ٍبي  تىكىل   بىًِب خىًشيتي أىٍف الى يػىبػٍ منا قىٍد أىٍعجى ي ٍأتي كىبلى ًمًو ٫بىٍني اأٍليمىرىاءي كىأىنٍػتيٍم قىٍد ىى مى أىبيو بىٍكرو فػىتىكىل مى أىبٍػلىغى الن اًس فػىقىاؿى ُب كىبلى

كىأىنٍػتيٍم اٍلويزىرىاءي ىيٍم أىٍكسىطي اٍلعىرىًب رو الى كىلىًكن ا اأٍليمىرىاءي اٍلويزىرىاءي فػىقىاؿى حيبىابي ٍبني اٍلميٍنًذًر الى كىالل ًو الى نػىٍفعىلي ًمن ا أىًمّبه كىًمٍنكيٍم أىًمّبه فػىقىاؿى أىبيو بىكٍ 
ةى ٍبنى ا١بٍىر اًح فػىقىاؿى عيمىري بىٍل نػيبىايًعيكى أى  بػُّنىا ًإٔبى رىسيوًؿ الل ًو دىارنا كىأىٍعرىبػيهيٍم أىٍحسىابنا فػىبىايًعيوا عيمىرى أىٍك أىبىا عيبػىٍيدى يػٍرينىا كىأىحى ٍنتى فىأىٍنتى سىيِّدينىا كىخى

 4ةى فػىقىاؿى عيمىري قػىتػىلىوي الل وي وي عىلىٍيًو كىسىل مى فىأىخىذى عيمىري بًيىًدًه فػىبىايػىعىوي كىبىايػىعىوي الن اسي فػىقىاؿى قىاًئله قػىتػىٍلتيٍم سىٍعدى ٍبنى عيبىادى صىل ى الل  

 ،د النبوم ميلكبينو كبْب ا٤بسج ،بِب ا٢بارث من ا٣بزرج بالعوإب منازؿالسنح: أبو عبيد البكرم:  قاؿ ابن حجر:قاؿ
أما كقوع ا٢بلف من عمر على ما ذكره فبناه على  ،قولو:)ما كاف يقع ُب نفسي إال ذاؾ( يعِب عدـ موتو صلى اهلل عليو كسلم حينئذ

فماؿ الناس إليو كتركوا  فتشهد أبو بكر ،أف أبا بكر خرج كعمر يكلم الناس فقاؿ:اجلس فأىب كركم ،اه إليو اجتهادهظنو الذم أد
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يع كما يردد الصيب بكاءه ُب كقيل: ىو صوت معو ترج ،لو:)فنشج الناس( النشج ما يعرض ُب حلق الباكي من الغصةقو  ،عمر
 .1صدره

ةى بًاٍلعىوىإب ًة خى عىٍن عىاًئشىةى قىالىٍت لىم ا قيًبضى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىأىبيو بىٍكرو ًعٍندى اٍمرىأىتًًو ابٍػنى كما ركل ابن ماجو: ارًجى
دى اٍلوىٍحًي فىجىاءى أىبيو بىٍكرو فىكىشىفى عىٍن كىٍجًهًو كىقػىب لى فىجىعىليوا يػىقيوليوفى ٓبٍى ٲبىيٍت الن يبُّ صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى ًإ٭ب ىا ىيوى بػىٍعضي مىا كىافى يىٍأخيذيهي ًعنٍ 

ـي  نػىٍيًو كىقىاؿى أىٍنتى أىٍكرى ري بػىٍْبى عىيػٍ ًيتىكى مىر تػىٍْبً قىٍد كىالل ًو مىاتى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىعيمى ُب نىاًحيىًة اٍلمىٍسًجًد  عىلىى الل ًو ًمٍن أىٍف ٲبي
ـى أىبيو بىٍكرو يػىقيوؿي كىالل ًو مىا مىاتى رىسيوؿي الل ًو صىل ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى كىالى ٲبىيوتي حىٌب  يػىٍقطى  ًثّبو كىأىٍرجيلىهيٍم فػىقىا عى أىٍيًدمى أينىاسو ًمٍن اٍلمينىاًفًقْبى كى

ا فى  ا قىٍد مىاتى فىصىًعدى اٍلًمٍنبػىرى فػىقىاؿى مىٍن كىافى يػىٍعبيدي الل وى فىًإف  الل وى حىيي ٓبٍى ٲبىيٍت كىمىٍن كىافى يػىٍعبيدي ٧بيىم دن  قىدٍ  رىسيوؿه  ًإال   ٧بيىم ده  كىمىا}ًإف  ٧بيىم دن
ٍيئنا الل وى  يىضير   فػىلىنٍ  عىًقبػىٍيوً  عىلىى يػىنػٍقىًلبٍ  كىمىنٍ  أىٍعقىاًبكيمٍ  عىلىى انٍػقىلىٍبتيمٍ  قيًتلى  أىكٍ  مىاتى  أىفىًإفٍ  الرُّسيلي  قػىٍبًلوً  ًمنٍ  خىلىتٍ   الش اًكرًينى  الل وي  كىسىيىٍجزًم شى

ا ًإال  يػىٍومىًئذو قىاؿى عيمىري فػىلىكىأى٘بِّ ٓبٍى أىقػٍ  2({144) رىٍأىى
3. 

 ك/موقف األنصار كاجتماعهم في السقيفة

وا ُب الوفاة، بقدرما ؿ البيت، كال ىم شكٌ ألرض، فلم يدخلوا فيما دخل فيو آنصار فهم أىل الدار كأصحاب اأما األ
عىٍن اٍبًن  البخارم:ركل ، كلذلك بادركا ٕبسم أمرىم كاجتمعوا ُب السقيفة، -لى اهلل عليو كسلمص-اىتموا با٣ببلفة بعد كفاة النيب

ـى فىأىثٍػُبى عىلىى الل ًو ٗبىا ىيوى أىٍىليوي ٍبي  قىاؿى قاؿ ... عىب اسو  ٍم ًإن وي بػىلىغىًِب أىف  قىاًئبلن ًمٍنكي ...جىلىسى عيمىري عىلىى اٍلًمٍنربىً فػىلىم ا سىكىتى اٍلميؤىذِّنيوفى قىا
عىةي  ننا فىبلى يػىٍغتػىر ف  اٍمريؤه أىٍف يػىقيوؿى ًإ٭ب ىا كىانىٍت بػىيػٍ ري بىايػىٍعتي فيبلى ًلكى  يػىقيوؿي كىالل ًو لىٍو قىٍد مىاتى عيمى انىٍت كىذى ا قىٍد كى أىيب بىٍكرو فػىٍلتىةن كىٛبى ٍت أىالى كىًإنػ هى

يىعي ىيوى تػيٍقطىعي اأٍلىٍعنىاؽي ًإلىٍيًو ًمٍثلي أىيب بىٍكرو مىٍن بىايىعى رىجيبلن عىٍن غىٍّبً مىشيورىةو ًمٍن اٍلميٍسًلًمْبى فىبلى يػيبىاكىلىًكن  الل وى كىقىى شىر ىىا كىلىٍيسى ًمٍنكيٍم مىٍن 
ًنىا ًحْبى تػىوىَب  الل وي نىًبي وي صىل   الىفيونىا كىاٍجتىمىعيوا بًأىٍسرًًىٍم كىالى ال ًذم بىايػىعىوي تىًغر ةن أىٍف يػيٍقتىبلى كىًإن وي قىٍد كىافى ًمٍن خىربى ى الل وي عىلىٍيًو كىسىل مى أىف  اأٍلىٍنصىارى خى

اًجريكفى ًإٔبى أىيب  ا كىاٍجتىمىعى اٍلميهى ةى كىخىالىفى عىن ا عىًليي كىالزُّبػىيػٍري كىمىٍن مىعىهيمى ًقيفىًة بىًِب سىاًعدى بىٍكرو اٍنطىًلٍق بًنىا بىٍكرو فػىقيٍلتي أًلىيب بىٍكرو يىا أىبىا  ُب سى
ا دىنػىٍونىا ًمنػٍهيٍم لىًقيػىنىا ًمنػٍهيٍم رىجي  ًء ًمٍن اأٍلىٍنصىاًر فىاٍنطىلىٍقنىا نيرًيديىيٍم فػىلىم  ى عىلىٍيًو اٍلقىٍوـي فػىقىاالى أىٍينى ًإٔبى ًإٍخوىانًنىا ىىؤيالى ًف صىا٢بًىاًف فىذىكىرىا مىا ٛبىىاألى بلى

ًء ًمٍن اأٍلىٍنصىاًر فػىقىاالى الى عىلىٍيكيٍم أىٍف الى تػىٍقرىبيوىيٍم اٍقضيوا أىمٍ تيرًيديكفى يىا مىٍعشىرى اٍلميهىا رىكيٍم فػىقيٍلتي كىالل ًو لىنىٍأتًيػىنػ هيٍم ًجرًينى فػىقيٍلنىا نيرًيدي ًإٍخوىانػىنىا ىىؤيالى
ةى فىًإذىا رىجيله ميزىم   نىاىيٍم ُب سىًقيفىًة بىًِب سىاًعدى ا سىٍعدي ٍبني عيبىادىةى فػىقيٍلتي مىا لىوي فىاٍنطىلىٍقنىا حىٌب  أىتػىيػٍ ا فػىقىاليوا ىىذى له بػىٍْبى ظىٍهرىانػىٍيًهٍم فػىقيٍلتي مىٍن ىىذى

ًطيبػيهيٍم فىأىثٍػُبى عىلىى الل ًو ٗبىا ىيوى أىٍىليوي ٍبي  قىاؿى أىم   ـً كىأىنٍػتيٍم ا بػىٍعدي فػىنىٍحني أىٍنصىاقىاليوا ييوعىكي فػىلىم ا جىلىٍسنىا قىًليبلن تىشىه دى خى ٍسبلى ًتيبىةي اإٍلً ري الل ًو كىكى
ًلنىا كىأىٍف ٰبىٍضينيونىا ًمٍن اأٍلىٍمًر فػىلىم ا سىكىتى أىرىٍدتي مىٍعشىرى اٍلميهىاًجرًينى رىٍىطه كىقىٍد دىف ٍت دىاف ةه ًمٍن قػىٍوًمكيٍم فىًإذىا ىيٍم ييرًيديكفى أىٍف ٱبىٍتىزًليونىا ًمٍن أىصٍ 

ٍم أىيب بىٍكرو كىكيٍنتي أيدىارًم ًمٍنوي بػى أىٍف أىتىكىل مى كى  ا بػىٍْبى يىدى بىٍتًِب أيرًيدي أىٍف أيقىدِّمىهى ل مى قىاؿى كيٍنتي قىٍد زىك ٍرتي مىقىالىةن أىٍعجى ٍعضى ا٢بٍىدِّ فػىلىم ا أىرىٍدتي أىٍف أىتىكى
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بىٍتًِب ُب تػىٍزًكيرًم ًإال  أىبيو بىٍكرو عىلىى رًٍسًلكى فىكىرًٍىتي أىٍف أيٍغًضبىوي فػىتىكىل مى أىبيو بى  ةو أىٍعجى ٍكرو فىكىافى ىيوى أىٍحلىمى ًمِبِّ كىأىٍكقػىرى كىالل ًو مىا تػىرىؾى ًمٍن كىًلمى
ٍّبو فىأىنٍػتيٍم لىوي  ا أىٍك أىٍفضىلى ًمنػٍهىا حىٌب  سىكىتى فػىقىاؿى مىا ذىكىٍرًبيٍ ًفيكيٍم ًمٍن خى ًتًو ًمثٍػلىهى ا ا٢بٍىيِّ ًمٍن   أىٍىله كىلىنٍ قىاؿى ُب بىًديهى ا اأٍلىٍمري ًإال  ٥ًبىذى يػيٍعرىؼى ىىذى
ا  ٍيًن الر جيلىٍْبً فػىبىايًعيوا أىيػ هيمى ةى ٍبًن ا١بٍىر اًح قػيرىٍيشو ىيٍم أىٍكسىطي اٍلعىرىًب نىسىبنا كىدىارنا كىقىٍد رىًضيتي لىكيٍم أىحىدى ىىذى ًشٍئتيٍم فىأىخىذى بًيىًدم كىبًيىًد أىيب عيبػىٍيدى

ـى فػىتيٍضرىبى عينيًقي الى يػيقىرِّبيًِب ذى  كىىيوى  نػىنىا فػىلىٍم أىٍكرىٍه ٩ب ا قىاؿى غىيػٍرىىىا كىافى كىالل ًو أىٍف أيقىد  ًلكى ًمٍن ًإٍبٍو أىحىب  ًإٕبى  ًمٍن أىٍف أىتىأىم رى عىلىى قػىٍوـو جىاًلسه بػىيػٍ
يػٍ  ًفيًهٍم أىبيو بىٍكرو الل هيم  ًإال  أىٍف تيسىوِّؿى ًإٕبى   ا اٍلميحىك كي كىعيذى يٍػليهى ٍيئنا الى أىًجديهي اآٍلفى فػىقىاؿى قىاًئله ًمٍن اأٍلىٍنصىاًر أىنىا جيذى قيهىا نػىٍفًسي ًعٍندى اٍلمىٍوًت شى

ثػيرى الل غىطي كىاٍرتػىفىعىٍت اأٍلىٍصوىاتي حىٌب  فى  ًؼ فػىقيٍلتي اٍبسيٍط يىدىؾى يىا أىبىا اٍلميرىج بي ًمن ا أىًمّبه كىًمٍنكيٍم أىًمّبه يىا مىٍعشىرى قػيرىٍيشو فىكى رًٍقتي ًمٍن ااًلٍخًتبلى
ٍعًد ٍبنً  هي فػىبىايػىٍعتيوي كىبىايػىعىوي اٍلميهىاًجريكفى ٍبي  بىايػىعىٍتوي اأٍلىٍنصىاري كىنػىزىٍكنىا عىلىى سى عيبىادىةى فػىقىاؿى قىاًئله ًمنػٍهيٍم قػىتػىٍلتيٍم سىٍعدى ٍبنى عيبىادىةى  بىٍكرو فػىبىسىطى يىدى

ل ًمٍن ميبىايػىعىًة أىيب بىٍكرو خىًشينىا ًإٍف فىارىقٍػنىا اٍلقىٍوـى قيٍلتي قػىتىلى الل وي سىٍعدى ٍبنى عيبىادىةى قىاؿى عيمىري كىًإن ا كىالل ًو مىا كىجىٍدنىا ًفيمىا حىضىٍرنىا ًمٍن أىٍمرو أىقٍػوى فػى 
 نىا فىًإم ا بىايػىٍعنىاىيٍم عىلىى مىا الى نػىٍرضىى كىًإم ا ٬بيىاًلفيهيٍم فػىيىكيوفي فىسىاده فىمىٍن بىايىعى رىجيبلن عىلىى غىٍّبً كىٓبٍى تىكيٍن بػىيػٍعىةه أىٍف يػيبىايًعيوا رىجيبلن ًمنػٍهيٍم بػىٍعدى 

مىشيورىةو ًمٍن اٍلميٍسًلًمْبى فىبلى يػيتىابىعي ىيوى كىالى ال ًذم بىايػىعىوي تىًغر ةن أىٍف يػيٍقتىبلى 
1. 

ككقع ُب ركاية ابن إسحاؽ أف من قاؿ ذلك كاف أكثر من كاحد كلفظو "أف رجلْب  ،ػى23كاف ذلك سنة قاؿ ابن حجر:
)لقد بايعت فبلنا( ىو طلحة بن عبيد اهلل أخرجو البزار من طريق أيب معشر عن زيد بن  :قولوك ، من األنصار ذكرا بيعة أيب بكر"
حٌب إذا كاف من آخر -ر قصة طويلة ُب قسم الفيء ٍب قاؿفذك -رة قاال "قدـ على أيب بكر ماؿ فٍ أسلم عن أبيو كعن عمّب مؤب غي 

كنقل ابن بطاؿ عن  ،"يعنوف طلحة بن عبيد اهلل ،السنة الٍب حج فيها عمر قاؿ بعض الناس: لو قد مات أمّب ا٤بؤمنْب أقمنا فبلنا
 ما كانت بيعة أيب بكر إال فلتة( أم فواهللقولو )ك ، ا٤بهلب أف الذين عنوا أهنم يبايعونو رجبل من األنصار كٓب يذكر مستنده ُب ذلك

 قولو )أف يغصبوىم أمورىم( كا٤براد أهنم يثبتوفك  ،كإ٭با أطلقوا على بيعة أيب بكر ذلك بالنسبة ٤بن ٓب ٰبضرىا ُب ا٢باؿ األكؿ ،فجأة
( لعلها بْب يدم أجليال أدرم قولو )ك  ،كقد كقع ذلك بعد على كفق ما حذره عمر رضي اهلل عنو ،على األمر بغّب عهد كال مشاكرة

أف عمر ٤با مرسل سعيد بن ا٤بسيب ُب ا٤بوطأ "كُب  ،جرت على لساف عمر فوقعت كما قاؿكىو من األمور الٍب  ،أم بقرب موٌب
: ٍب قاؿ ،"ا انسلخ ذك ا٢بجة حٌب قتل عمركقاؿ ُب آخر القصة" فميقبضو إليو غّب مضيع كال مفرط " صدر من ا٢بج دعا اهلل أف

بل إ٭با يؤخذ ذلك  ،تصريح باشَباط التشاكر إذا مات ا٣بليفة ،قوؿ القائل:"لو مات عمر لبايعت فبلنا" ثل أيب بكركليس فيكم م
شبو عمر ا٢بياة النبوية بالشهر ا٢براـ كالفلتة  ،من جهة السنة كما أف الرجم ليس فيما يتلى من القرآف كىو مأخوذ من طريق السنة

فوقى اهلل ا٤بسلمْب شر  ،شر ذلك ببيعة أيب بكر ٤با كقع منو من النهوض ُب قتا٥بم كإٟباد شوكتهمٗبا كقع من أىل الردة ككقى اهلل 
قاؿ أبو عبيدة: عاجلوا ببيعة أيب بكر  ،هم من حضر البيعة كمن غاب عنهاذلك فلم ينشأ عن بيعة أيب بكر شر بل أطاعو الناس كل

قولو )كليس فيكم من تقطع األعناؽ إليو مثل أيب بكر( قاؿ ا٣بطايب: ك  ،لشرتعلق بو من ال يستحقو فيقع اخيفة انتشار األمر كأف ي
فبل يطمع أحد أف يقع لو مثل ما كقع أليب بكر من  ،الفضل ال يصل إٔب منزلة أيب بكريريد أف السابق منكم الذم ال يلحق ُب 
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٤با ٙبققوا من استحقاقو فلم ٰبتاجوا ُب أمره إٔب نظر كال ا٤ببايعة لو أكال ُب ا٤بؤل اليسّب ٍب اجتماع الناس عليو كعدـ اختبلفهم عليو 
كفيو إشارة إٔب التحذير من ا٤بسارعة إٔب مثل ذلك حيث ال يكوف ىناؾ مثل أيب بكر  ،كليس غّبه ُب ذلك مثلو ،أخرل إٔب مشاكرة

ككرعو التاـ ٩بن  ،كمعرفتو بالسياسة ،كحسن خلقو ،كلْب جانبو للمسلمْب ،٤با اجتمع فيو من الصفات احملمودة من قيامو ُب أمر اهلل
كمن أين لنا "ككقع ُب ركاية أيب معشر ، رة االختبلؼ الذم ينشأ عنو الشرال يوجد فيو مثل صفاتو ال يؤمن من مبايعتو عن غّب مشو 

كا٤بعُب أف من فعل  ،رةكىو مصدر من أغررتو تغريرا أك تغ ،قولو)تغرة أف يقتبل( أم حذرا من القتلك  ،"مثل أيب بكر ٛبد أعناقنا إليو
زاد ك ، زؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمقولو )خالفونا( أم ٓب ٯبتمعوا معنا ُب منك  ،رر بنفسو كبصاحبو كعرضهما للقتلذلك فقد غ

ابن اخرج إٕب يا :م إذا برجل ينادم من كراء ا١بدارفبينما ٫بن ُب منزؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلُب ركاية جويرية عن مالك "
ٰبدثوا أمرا يكوف إف األنصار اجتمعوا فأدركوىم قبل أف  ،اخرج إٕب فإنو قد حدث أمرقاؿ: ،فقلت إليك عِب فإ٘ب مشغوؿ ،ا٣بطاب

ف اك، ك بو بكر بيده ٲبشي بيِب كبينو"زاد جويرية " فلقينا أبو عبيدة بن ا١براح فأخذ أك  ،": انطلقفقلت أليب بكر ،بينكم فيو حرب
كىو منسوبة إليو ألنو كاف كبّب بِب ساعدة خرج إليهم من منزلو كىو بتلك  -اجتمعوا إليو ُب سقيفة بِب ساعدة فلما ،سعد موعوكا

( أم ٱبتزلوناقولو )ك  ،خطيب األنصارخطيبهم ثابت بن قيس بن مشاس يدعى ككاف  ك ،قهم أبو بكر كعمر ُب تلك ا٢بالةا٢بالة فطر 
ما ُب ركاية مالك "ك  فتكلم أبو بكر، أردت أف أتكلمقاؿ عمر  ،خطيب األنصار فلما سكت ،يقتطعونا عن األمر كينفردكا بو دكننا

كٓب تعرؼ العرب ىذا األمر ُب ركاية مالك " ك٩با قاؿ ،فكاف ىو أحلم مِب كأكقر ،ترؾ من كلمة أعجبتِب ُب ركيٍب إال قا٥با ُب بديهتو
 :من طريق ٞبيد بن عبد الرٞبن عن أيب بكر الصديق أنو قاؿ يومئذأٞبد أخرج  كأخرجإال ٥بذا ا٢بي من قريش )ىم أكسط العرب( 

فقاؿ ا٢بباب بن ا٤بنذر: ال كاهلل ال  ،قاؿ أبو بكر: ٫بن األمراء كأنتم الوزراءك  ،"ى اهلل عليو كسلم األئمة من قريش"قاؿ رسوؿ اهلل صل
فقلت: إنو ال يصلح سيفاف ُب غمد  ،يننا كبينكم خدعة أعدنا ا٢برب ب)كإال زاد سفياف ُب ركايتوك  ، "منا أمّب كمنكم أمّب ،نفعل

: منا أمّب فقاـ ا٢بباب بن ا٤بنذر ككاف بدريا فقاؿ...٧بمد قاؿ "ككقع عند ابن سعد بسند صحيح من مرسل القاسم بن  ،1 كاحد(
إذا كاف ذلك فمت  فقاؿ عمر: ،فإنا كاهلل ما ننفس عليكم ىذا األمر كلكنا ٬باؼ أف يليها أقواـ قتلنا آباءىم كإخوُتم ،كمنكم أمّب

كُب ركاية جويرية "حٌب أشفقنا االختبلؼ "ككقع ُب حديث ابن مسعود عند أٞبد كالنسائي من طريق عاصم عن زر  ،إف استطعت"
 ،كسلم أمر أبا بكر أف يـؤ بالناسألستم تعلموف أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  ،نصاربن حبيش عنو أف عمر قاؿ: يا معشر األ

أنو حضر معهم ٝبع من  ،كبايعو ا٤بهاجركفعمر فبايعو  ،هلل أف نتقدـ أبا بكرفأيكم تطيب نفسو أف يتقدـ أبا بكر؟ فقالوا نعوذ با
فلما بايع عمر أبا بكر كبايعو من حضر من ا٤بهاجرين على  ،نصاربلغهم أهنم توجهوا إٔب األ فكأهنم تبلحقوا هبم ٤با ،ا٤بهاجرين

رب على يده قبل ُب ركاية ابن إسحاؽ ٍب أخذت بيده كبدر٘ب رجل من األنصار فض ،ذلك بايعو األنصار حْب قامت ا٢بجة عليهم
و ال يكوف للمسلمْب فيو أن، ك ٍب ضربت على يده فنتابع الناس" كالرجل ا٤بذكور بشّب بن سعد كالد النعماف ،أف أضرب على يده

 .2أكثر من إماـ
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 يب بكر كمن معو كىؤالء من األكسكذكر ابن إسحاؽ ُب آخر السّبة أف أسيد بن حضّب ُب بِب عبد األشهل ا٫بازكا إٔب أ
من ذلك سبلـ كبقي فزاؿ ذلك باإل ،ا١باىلية من ا٢بركب ما ىو مشهور ككاف بينهم ُب ،ك أف ا٣بزرج كاألكس كانوا فريقْبكذل

فلما رأل أسيد كمن معو من األكس أبا بكر كمن معو افَبقوا من ا٣بزرج إيثارا لتأمّب  ،فكأهنم اجتمعوا أكال ،شيء ُب النفوس
  .1ا٤بهاجرين عليهم دكف ا٣بزرج

 الردة أىل ز/موقف 

ُب كثّب من قبائل  ، ىو الردة الٍب حصلت-لى اهلل عليو كسلمص–بعد كفاة النيب  أخطر موقف كأشده كاجهو ا٤بسلموف
 كبِب  ،سجاح مع، ارتدكا جدا كثّبة بطوف كفيهم مضر بن إلياس بن طاٖبة بن دٌ أي  بن رٌ مي  بن ٛبيم حيث ارتد بنوالعرب كقراىم، 

كٓب يكونوا على رأم كاحد، فمنهم  ،2خويلد بن طليحة مع كاارتد كثّبا عددا ككانوا مضر بن إلياس بن مدركة بن خزٲبة بن أسد
 كىسىل مى  عىلىٍيوً  اهللي  صىل ى الن يبُّ  تػيويُبِّى  لىم ا: قىاؿى  ىيرىيٍػرىةى، أىبىا أىف  ركل البخارم عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة: مانعي الزكاة كما 

، تػيقىاًتلي  كىٍيفى  بىٍكرو، أىبىا يىا: مىري عي  قىاؿى  العىرىًب، ًمنى  كىفىرى  مىنٍ  كىكىفىرى  بىٍكرو، أىبيو كىاٍستيٍخًلفى   عىلىٍيوً  اهللي  صىل ى الل وً  رىسيوؿي  قىاؿى  كىقىدٍ  الن اسى
 كىًحسىابيوي  ٕبىقًِّو، ًإال   كىنػىٍفسىوي  مىالىوي  ًمِبِّ  عىصىمى  فػىقىدٍ  الل وي، ًإال   إًلىوى  الى : قىاؿى  فىمىنٍ  الل وي، ًإال   إًلىوى  الى : يػىقيوليوا حىٌب   الن اسى  أيقىاًتلى  أىفٍ  أيًمٍرتي " :كىسىل مى 
يقىاتًلىن   كىالل وً : بىٍكرو  أىبيو قىاؿى ، " الل وً  عىلىى اًة، الص بلىةً  بػىٍْبى  فػىر ؽى  مىنٍ  ألى اًؿ، حىقُّ  الز كىاةى  فىًإف   كىالز كى

ى
 ًإٔبى  يػيؤىدُّكنػىهىا كىانيوا عىنىاقنا مىنػىعيو٘ب  لىوٍ  كىالل وً  ا٤ب

 لًٍلًقتىاًؿ، بىٍكرو  أىيب  صىٍدرى  الل وي  شىرىحى  قىدٍ  أىفٍ  رىأىٍيتي  أىفٍ  ًإال   ىيوى  مىا فػىوىالل وً : »عيمىري  قىاؿى  مىٍنًعهىا عىلىى لىقىاتػىٍلتػيهيمٍ  كىسىل مى  عىلىٍيوً  اهللي  صىل ى الل وً  رىسيوؿً 
 .3«ا٢بىقُّ  أىن وي  فػىعىرىٍفتي 

: طائفة اهلل عليو كسلم على أربعة أقساـ كالنحل":انقسمت العرب بعد موت النيب صلىقاؿ أبو ٧بمد بن حـز ُب"ا٤بلل 
كطائفة بقيت على اإلسبلـ أيضا إال أهنم قالوا نقيم الشرائع إال الزكاة كىم كثّب  ،بقيت على ما كانت عليو ُب حياتو كىم ا١بمهور

فر كالردة كأصحاب طليحة كسجاح كىم قليل بالنسبة ٤بن قبلهم إال أنو  كالثالثة أعلنت بالك ،لكنهم قليل بالنسبة إٔب الطائفة األكٔب
كطائفة توقفت فلم تطع أحدا من الطوائف الثبلثة كتربصوا ٤بن تكوف الغلبة فأخرج أبو بكر  ،كاف ُب كل قبيلة من يقاـك من ارتد

ليمامة كعاد طليحة إٔب اإلسبلـ ككذا سجاح إليهم البعوث ككاف فّبكز كمن معو غلبوا على ببلد األسود كقتلوه كقتل مسيلمة با
 .4د راجعوا دين اإلسبلـ كهلل ا٢بمدكرجع غالب من كاف ارتد إٔب اإلسبلـ فلم ٰبل ا٢بوؿ إال كا١بميع ق

جواز قتل من امتنع من التزاـ األحكاـ الواجبة كالعمل هبا قاؿ  ا فعل أبوبكر ٗبانعي الزكاة فتولكنقل ابن حجر بناء على م
فإف أضاؼ إٔب امتناعو نصب القتاؿ  ،من امتنع من قبوؿ الفرائض نظر فإف أقر بوجوب الزكاة مثبل أخذت منو قهرا كال يقتلا٤بهلب:
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ف أخذىا منو كاف : األمر عندنا فيمن منع فريضة من فرائض اهلل تعأب فلم يستطع ا٤بسلمو قاؿ مالك ُب ا٤بوطأ ،ٔب أف يرجعقوتل إ
كاف أىل الردة ثبلثة  ،اسم ا٤برتدينكقد أطلق عليهم  ،اؿ: مراده إذا أقر بوجوهبا ال خبلؼ ُب ذلكقاؿ ابن بط ،حقا عليهم جهاده

: صنف عادكا إٔب عبادة األكثاف كصنف تبعوا مسيلمة كاألسود العنسي ككاف كل منهما ادعى النبوة قبل موت النيب صلى أصناؼ
فقتل األسود قبل موت النيب  ،األسود أىل صنعاء كٝباعة غّبىم كصدؽاهلل عليو كسلم فصدؽ مسيلمة أىل اليمامة كٝباعة غّبىم 

كأما مسيلمة  ،صلى اهلل عليو كسلم بقليل كبقي بعض من آمن بو فقاتلهم عماؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب خبلفة أيب بكر
ـ لكنهم جحدكا الزكاة كتأكلوا بأهنا كصنف ثالث استمركا على اإلسبل ،يش كعليهم خالد بن الوليد فقتلوهفجهز إليو أبو بكر ا١ب

 .1لذين ناظر عمر أبا بكر ُب قتا٥بمكىم ا ،بزمن النيب صلى اهلل عليو كسلم خاصة
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