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 ..وجددوا شباب اإلسالم ، وأنقذوا األمل ، إىل الذين أيقظوا الشمس 

ّوقلبوا وجوههم يف السامء،حتى ، إىل الذين حرروا عقوهلم من قيود اآلباء 

كوبلد، ومريم مجيلة، وصبورة أوريبة، إىل إيفلني ..استجاب اهللا هلم الدعاء

وسلمى بوافري، إىل جيفري النغ، ومراد هوفامن، وحممد صديق، ويوسف 

 .فاهللا يعلمهم ، وال ضري ، إسالم، إىل آخرين ال نعلمهم 

أشهد أن ال إله إال اهللا  :أسأل اهللا أن يذيقنا الرمحة التي ذاقوا حلظة نطقوا 

 .ًوأن حممدا رسول اهللا 

 املؤلف
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إن احلمد هللا نستعينه ونستغفره ونعوذ به من رشور أنفسنا من هيده اهللا 
فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن 
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أشهد هذه الشهادة العظيمة،  فهي كلمة قامت هبا األرض والـساموات، 
أنزل كتبه،  تعاىل رسله، واهللاوهي احلق الذي خلقت له اخلليقة ، وهبا أرسل 

ورشع رشائعه ، وعنها وعن حقوقها السؤال واحلساب، وهبـا يقـع الثـواب 
ّوعليها أسست امللة، وهي حق ،  والعقاب يوم القيامة ِ ِ ِّ  عىل مجيـع العبـاد، اهللاُ

فهي كلمة اإلسالم، ومفتاح دار السالم، وعنها يسأل األولـون واآلخـرون، 
مـاذا كنـتم : ل عـن مـسألتني حتـى يـسأاهللافال تزول قدما العبد بـني يـدي 

ُتعبدون؟ وماذا أجبتم املرسلني؟ فجـواب األوىل بتحقيـق   " اهللا ال إلـه إال "َ
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ّمعرفة وإقرارا وعمـال، وجـواب الثانيـة بتحقيـق  ً أن حممـدا رسـول "ًً  " اهللاَّ
ًمعرفة وإقرارا، وانقيادا وطاعة ً ً ً.  

والعظمة ما كتب واخللود  ٍمل يكتب ألحد من البرش من األثرأما بعد فإنه 
يف سريته الكتـب ،  لقد دونت، ملسو هيلع هللا ىلصلصاحب اخللق الكريم حممد بن عبد اهللا 

ودبجت يف مدحيه القصائد، وعمرت باحلديث عنه املجالس ، وبقيت عظمته 
رصوف احلياة من حال اىل حال ، غنى تقلبت به ، سامقة ال تناهلا الظنون قمة

رسور ، فكـان قــدوة يف وقلـة  ، وظعــن وإقامـة ،  وحــزن و وفقـر ، وكثــرة
ظل يف مكة ثالث عرشة  .كله، وحقق عبودية املوقف لربه كام ينبغي له  ذلك

ّمعه إال قليل ، فام تذمر وال ضجر ، وجاءه أصحابه يـشتكون  سنة ، وما آمن
ستنصار فحلف عـىل نـرص الـدين ومتـام األمـر ، واال إليه ويسألونه الدعاء

ًاألمر كام وعد ، علام من أعالم نبوته ،  فكان وأنكر عليهم أهنم يستعجلون

من نرصه أن تأتيه وفود العرب مـن  وكان .ًونرصا ألمر اهللا ، ال لألشخاص 
  ّتكـــرب ،  كـــل ناحيـــة مبايعـــة عـــىل اإلســـالم والطاعـــة فـــام تغـــري وال

                                         
واهللا « وفيـه  ) ٣٦١٢( كتاب املناقب باب عالمات النبوة رقـم / انظر صحيح البخاري ) ١(

والـذئب ، ري الراكب من صنعاء إىل حرضموت ال خياف إال اهللا ليتمن هذا األمر حتى يس

 .  » عىل غنمه ولكنكم تستعجلون
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 .من قوم حاربوه وآذوه وعاندوا دينهوال انترص لنفسه 

 احلق، وتكـشف املكنـون  املنارة الساطعة التي تظهر معاململسو هيلع هللا ىلصهذا حممد 
. من األرسار، وتضع أبصار النـاس وبـصائرهم عـىل طريـق اهلـدى والنـور

  قـوف يف ظلهـا متعـة روحيـة ،  جتمع عـدة مزايـا جتعـل مـن الوملسو هيلع هللا ىلصفسريته 
 رضورة لعلـامء الـرشيعة ، ملسو هيلع هللا ىلص، وتارخيية ، كام أن الوقوف عىل سريته وعقلية

أنواعه، ليضمنوا إبالغ الـرشيعة والدعاة إىل اهللا ، واملهتمني باإلصالح بكافة 
إىل الناس، بأسلوب جيعلهـم يـرون فيهـا املعتـصم الـذي يلـوذون بـه عنـد 
اضطراب السبل، واشتداد العواصف، ولتفتح أمـام الـدعاة قلـوب النـاس 
وأفئدهتم، ويكون اإلصالح الذي يـدعو إليـه املـصلحون أقـرب نجاحـا ، 

 .وأكثر سدادا

ر الرسل واألنبياء والعظامء مجيعهم بأن  عن سائملسو هيلع هللا ىلصمتتاز سرية رسول اهللا 
مصادرها جتمع بني الوحي اإلهلي مما تضمنه القرآن الكريم ، وما روي عـىل 
ّلسان احلفاظ الثقات من املحدثني ، لذا فهي أصح سرية لتاريخ نبي مرسل، 
أو عظيم مصلح ، فلم يتطرق إليها الشك عىل عكس سري الرسـل الـسابقني 

 .بعد أن حرفت كتبهم 

 واضحة كل الوضوح يف مراحلها ، منـذ زواج أبيـه مـن ملسو هيلع هللا ىلصإن حياة رسولنا  
الوحيد  هو ملسو هيلع هللا ىلصإن حممدا ":، ويف ذلك يقول أحد مفكري الغرب ملسو هيلع هللا ىلصأمه، إىل وفاته 
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  . وهذا ما مل يتيرس ألي نبي غريه. "الذي ولد عىل ضوء الشمس

رجه عن  حتكي سرية إنسان أكرمه اهللا بالرسالة ، فلم ختملسو هيلع هللا ىلص كام أن سريته 
إنسانيته ، ومل تلصق عليه األلوهية قليال وال كثريا، فادعاء النصارى األلوهية 
لعيسى عليه السالم، جعله أبعد مناال من أن يكون قدوة نموذجية لإلنـسان 

 يف – تعاىل اهللا عن قوهلم –يف حياته الشخصية؛ إذ أنى للبرش أن يقتدوا باإلله 
 لإلنسان الكامل، لكل من نموذج األملسو هيلع هللا ىلص بينام ظل وسيظل هو،  كامله وجالله

 .رسته وبيئتهأراد أن يعيش سعيدا كريام يف نفسه وأ

 شاملة لكل نواحي اإلنسانية يف اإلنسان، فهي حتكـي لنـا ملسو هيلع هللا ىلصإن سريته 
سـريته طفـال يتــيام، وصـبيا مكفـوال، وشــابا مكافحـا، قبـل أن يكرمــه اهللا 

 دعا إىل اهللا عـىل بـصرية، بالرسالة، كام حتكي لنا سرية الرسول الداعية الذى
كام حتكي لنا سرية الرسول رجل الدولة الـذي وضـع لدولتـه أقـوم الـنظم 
وأصلحها، وحتكي لنا سرية الرسول الزوج واألب احلنـون، كـام حتكـي لنـا 
سرية الرسول املريب املرشد الذي يرشف عىل تربية أصحابه تربية مثالية ينقل 

لنا سرية الرسول الصديق والـصاحب هلم من روحه إىل روحهم ، كام حتكي 
الذي يقوم بكل واجبات الصداقة والـصحبة ، وحتكـي لنـا سـرية الرسـول 

                                         
 ٤٠/م، حدائق األنوار ومطالع األرسار ابن الدبيع الشيباين ) ١(
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القائد العسكري ، واملحارب الشجاع ، والقائد املنترص، والسيايس الناجح ، 
واملـريب املرشـد فـسريته بحـق شـاملة جلميـع نـواحي ، .واملعاهد الـصادق

 القدوة احلسنة الـصاحلة لكـل داعيـة، وكـل اإلنسانية يف املجتمع ، مما جيعله
ّصديق أو صاحب ، وكل قائد ، وكل مرب ، وكـل زوج ، وكـل أب ، وكـل 

 .سيايس ، وكل رئيس دولة

 تعطينا الدليل الذي ال ريب فيه عـىل صـدق رسـالته ملسو هيلع هللا ىلصإن سرية حممد 
ونبوته، فهي سرية إنسان سـار بدعوتـه مـن نـرص إىل نـرص، ال عـن طريـق 

، وإعداد اخلطة والعـدة ، عجزات فحسب، بل األخذ باألسباباخلوارق وامل
فلقد دعا فأوذي ، وبلغ فأصبح لـه أنـصار، واضـطر إىل ،ثم التوكل عىل اهللا 

احلرب فحارب، وكان حكيام ،موفقا يف قيادته ، وعند وفاتـه كانـت دعوتـه 
ن فـإ، تلف اجلزيرة العربية كلها عن طريق اإليامن ال عن طريق القهر والغلبة

   كان عدد القتىل من املـسلمني ملسو هيلع هللا ىلصنتائج احلروب التي حصلت يف عهد النبي 
 . ) ١٠١٨( فيكون املجموع  ) ٧٥٩( وعدد قتىل املخالفني  ) ٢٥٩( 

 من معجزات مل تكـن األسـاس األول الـذي آمنـت بـه ملسو هيلع هللا ىلصوما وقع له 

                                         
 الـدار الـسلفية بومبـاي  ١ط  ) ٢٦١ / ٢/ حممد سليامن املنصور فوري / رمحة للعاملني ) ١(

  .هـ١٤١٠
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  ّلكـن هديـه وخلقـه كـان أعظـم يف ، إنه أساس عظيم لإليـامن بـه ، العرب
 .ناسهداية ال

وبحسبنا هنا أن نشري إىل أن رأس األمر الذي سنركز عليه يف تناولنا يف 

Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á    ﴿: يتمثل يف تفسري لقوله تعاىلملسو هيلع هللا ىلصسرية حممد 

Ñ  Ð  Ï Î  Í  Ì  ËÊ     É  È﴾ )نكتب  ألننا) ٢١:األحزاب
    صلوا كام رأيتموين":عن أسوة وإمام جليل، نصيل فنذكره ألنه يقول

، يف كل  " لتأخذوا عني مناسككم":ّ، نحج فنذكره ألنه يقول "أصيل
 . " من رغب عن سنتي فليس مني":طرفة عني نذكره ألنه يقول

ّويف كتابنا هذا ، ال ندعي أننا أتينا بـام مل يـستطع أن يـأيت بـه الـسابقون، 
، وفقه ّ كبري، وتوضيح بعض معامل سريته حيتاج إىل نفس أرقملسو هيلع هللا ىلصفشأن حممد 

ّوإيامن أعمق، كام ال ندعي لعملنا هذا العصمة أو الكـامل ، ، ّأدق وذكاء أكرب
ومن ظن أنه قد أحاط بالعلم، فقد جهـل نفـسه ، وهللا در العـامد األصـبهاين 

ً إين رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا يف يومه إال قـال يف غـده ، لـو ":حني قال

                                         
 .٦٣١صحيح  البخاري ) ١(

 .١٢٩٧صحيح  مسلم ) ٢(

 .١٤٠١، صحيح  مسلم ٥٠٦٣ البخاري صحيح ) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 
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يستحـسن، ولـو قـدم هـذا لكـان غري هذا لكان أحسن ، ولو زيد كذا لكان 
أفضل ، ولو ترك هذا لكان أمجل ، وهذا من أعظم العـرب ، وهـو دليـل عـىل 

 .استيالء النقص عىل مجلة البرش

وأختم مقدمتي هذه راجيا من اهللا الكريم الثواب، وأن نحيا ونحن مـن 
، أمته ، متبعني لسنته ، ونموت ونحن من أمتـه، وأن يغفـر اهللا لنـا الـذنوب

  .ويكشف الكروب، سرت العيوبوي

  

                                         
 .السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث للصاليب) ١(
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   ملسو هيلع هللا ىلصالبشارات بنبينا 
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ملسو هيلع هللا ىلص  

 قـد ذكـر يف الكتـب ملسو هيلع هللا ىلص ًا أن حممـد- معرش املـسلمني -ال شك  عندنا 
الساموية السابقة، وبرشت به األنبياء قبله، إما بالنص رصاحة عـىل اسـمه أو 

ص القرآنيــة واألحاديــث النبويــة عــىل صــفته، كــام جــاءت بــذلك النــصو
 :الصحيحة

 :بشارات التوارة 

ْبامدمـاد( يف اللغـة العربيـة ملسو هيلع هللا ىلصمن أسامء النبـي  ِ( وكـذلك ،) لغـوي
  .ملسو هيلع هللا ىلصأي حممد ) غدول

 :فقد جاء يف سفر التكوين قول الرب إلبراهيم عليه السالم 

ْ وليشمعيل شمعتخ هنى برخيتي أتود هفريت " َْ َِّ ْ َ شينم اساد . أتو بامد ماد . َ
ْنسى ام يوليد   ."وأناتيتوا لغوى غدول . ِ

                                         
  بـدون ، املكتبـة العلميـة بـريوت ، ١/٢٣٤:الـشفا بحقـوق املـصطفى :القايض عياض ) ١(

  .تاريخ

  .١٧:٢٠سفر التكوين ) ٢(
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هـا أنـا أباركـه وأثمـره . وأما إسامعيل فقد سمعت لـك فيـه (وترمجته 
 .) وأكثره كثريا جدا ، اثنى عرش رئيسا يلد ، واجعله أمة كبرية

 : وإذا أمعنا النظر يف هذه الرتمجة نالحظ اآليت

 بعض الرتمجات مها ترمجـة يف) جدا جدا(، أو) كثريا جدا(أن لفظي  -١
 ) .بامدماد(حديثة للكلمة العربية 

ً شعبا كبريا " ، أو " أمة كبرية "أن كلمتي  -٢  مها ترمجة حديثـة للفـظ "ً
 ) .لغوي غدول(العربي 

وقد كانت هذه التسمية العربيـة موجـودة يف بعـض الرتمجـات العربيـة 
ي ورد يف هـذا الـذ) بامدمـاد(ومن خالل اسـتقراء هـذا االسـم . القديمة

عند اليهـود نجـد أنـه يـساوي الـرقم  املوضوع عىل ضوء حساب اجلمل

                                         
– ١٩- ١٦بـورود اسـم حممـد وأمحـد يف األسـفار، ص الربهـان : املستشار الطهطاوي) ١(

  .القاهرة /  مطبعة التقدم–م ١٩٨١الطبعة األوىل 
هو رضب من احلساب جيعل فيه لكل حرف من احلروف االبجدية عـدد :حساب اجلمل ) ٢(

تـتم عـىل ، وهي عملية قديمة )املعجم الوسيط(من الواحد اىل االلف عىل ترتيب خاص 
-١٠ى-٩ط-٨ح-٧ز-٦و-٥ـهـ-٤د-٣ج-٢ب-١عينا كام ييل أاساس ان لكل رقام م

-٣٠٠ش-٢٠٠ر-١٠٠ق-٩٠ص-٨٠ف-٧٠ع-٦٠س-٥٠ن-٤٠م-٣٠ل-٢٠ك
  .الخ-٩٠٠ظ-٨٠٠ض-٧٠٠ذ-٦٠٠خ-٥٠٠ث-٤٠٠ت
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 وذلـك عـىل ملسو هيلع هللا ىلصالعددي اثنني وتسعبن ، وكذلك جمموع حروف اسم حممد 
 :النحو التايل

 ، فيكـــون جممـــوع ٤=،د١= ، أ٤٠= ، م٤= ، د١= ، أ٤٠= ، م٢= ب 
: ل حيـث إن َّ وكذلك جمموع اسم حممد عىل ضوء حساب اجلم٩٢=الناتج 

  .٩٢= ، فيكون املجموع ٤= ، د٤٠= ، م٨= ، ح٤٠=م

يساوي عددها بحـساب اجلمـل الـرقم ) لغوي غدول ( كام أن حروف 
العددي اثنني وتسعني ، وهو نفس الرقم العددي ملجموع حروف اسم حممد 

 ، علام بأهنا يف مقام اجليم فليس يف ٣= ، والغني٣٠=الالم:  وذلك كام ييل ملسو هيلع هللا ىلص
 ، والغـني ١٠= ، واليـاء٦=العربيـة حـرف اجلـيم أوالـصاد ، والـواواللغة 
   ، فيكـون املجمـوع الكـيل٣٠= ، والالم٦= ، والواو٤= ، والدال٣=الثانية

 .ملسو هيلع هللا ىلص ، وهو نفس املجموع حلروف اسم حممد ٩٢ 

                                         
البـشارة بنبـي :امحـد حجـازي الـسقار ،  ط٣٨ج، تفسري القران العظـيم :انظر ابن كثري) ١(

  .م١٩٧٧يان العريب ، القاهرة ، دار الب١٣٧، ١٣٦االسالم يف التوراة واالنجيل ، ص 

امحـد حجـازي /حتقيـق د،  ١٩٨٠القـاهرة ، دار الـرتاث ، ٣/٢٦٦، االعالم :القرطبي ) ٢(

بشائر االسفار بمحمد :تامر مري مصطفى ، م ١٩٨٠القاهرة ، دار الرتاث العريب ، السقار 

  .م ١٩٩٤التوحيد للنرش طهران ، ٦٥ – ٥٥ص ، واله االطهار 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٨ 
١٨  

ومن ثم فإن املنصفني من علامء اليهود أو النصارى يعرتفون بأن هـذين 
 ، يتعرف عليهام من خالل حساب ملسو هيلع هللا ىلص حممد االسمني مها علامن عىل شخص

َّاجلمل الذي يستخدمه اليهود ، ومن هؤالء العلامء املنصفني اليهودي الـذي  ُ
 :السموآل بن حييى رمحه اهللا حيث يقول عن هذه التسمية : أسلم 

ْبامدماد( فهذه الكلمة " َْ َّإذا عددنا حـساب حروفهـا باجلمـل وجـدناه ) َ ُ
 اثنــان ًأيــضا ملسو هيلع هللا ىلص) حممــد( حــساب حــروف اثنــني وتــسعني ، وذلــك عــدد

وإنام جعل ذلك يف هذا النـوع ملغـزا ، ألنـه لـو رصح بـه لبدلتـه . وتسعون
 ."اليهود ، أو أسقطته من التوراة ، كام عملوا يف غري ذلك 

ّوقد أقام هذا احلرب املسلم احلجة والربهان ، ورد عىل دعوى املنكرين أو 
 وأمـا مـا اسـتدل بـه صـاحب كتـاب ":ل املعارضني أمثال ابن كمونة القائ

ّبحساب اجلمل ، فهو أرك من أن يتكلم فيه ، ومع ذلك فإن اللفظ الذي ) اإلفحام( َّ ُ
َّقد كملت حروفه باجلمل اثنـني وتـسعني قـد ورد يف عـدة مواضـع يف غـري حـق  ُ
َّإسامعيل ، ولو فرست الكتب النبوية بحـساب اجلمـل خلرجـت النـصوص عـن  ُ

  ."ىل املستشهد هبا من االعرتاض أكثر مما يتوجه له ظواهرها ولتوجه ع

                                         
 ١١٧-١٥٥الـرشقاوي ص /حتقيـق د، بذل املجهود يف افحام اليهود  : حييالسموأل بن) ١(

  .م١٩٨٦القاهرة، دار اهلداية ، الطبعة االوىل 
 القـاهرة ، بـدون –، دار األنـصار ٩٧تنقيح األبحاث للملـل الـثالث، ص  :ابن كمونة ) ٢(

 .تاريخ



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٩ 
 

اليهودي أن يقيم األدلة عىل دعـواه ال أن يتبـع ) ابن كمونة(وقد تناسى 
ّاألسلوب العام ، أو أن يرد بالدليل العقيل أو النقيل عـىل مـا ذكـره صـاحب 

كام نسى أن هذه التسمية قد جاءت يف معرض الوعد اإلهلي : كتاب اإلفحام 
 . الربكة يف حق إسامعيل عليه السالم وذريته عن

جـدا (أو ) كثريا جـدا) (بامدماد(وجيدر  بالذكر أن ترمجة الكلمة العربية 
هي ترمجة غري دقيقة أو غري أمينة ، بـل هـي ترمجـة خاطئـة قـصد هبـا ) جدا

 :التعمية أو التغطية عىل التسمية املحمدية ، وذلك ملا ييل 

صح وال يستقيم ألجل الباء املتصلة هبـذه اللفظـة  أن التفسري ال ي :ًأوال
 فلـام "أنا أكرمك بجـدا"فإنه ليس من الكالم املستقيم أن يكون قول القائل 

نقلت هذه اللفظة من التوراة األزلية التي نزلت يف ألواح اجلوهر عىل موسى 
عليه السالم إىل اللغة اليونانية ، وكانت تلك اللفظة فيهـا موصـولة بالبـاء ، 

إذ ال تأويـل يليـق ) جدا(علم بأن املراد غري ما ذهب إليه من قال هي بمعنى 
 ) .حممد(هبا غري لفظة 

ًكثريا جدا(يعني ) ماد ماد( أن القول بأن  :ًثانيا يناقـضه رسـم اللفظـة ) ً
الثانية ، فلامذا كانت ترمجـة اللفظـة ) ماد(األوىل هي نفس ) ماد(نفسها ، فإن 

 ) .جدا(نفس اللفظة يف املرة الثانية وترمجة ) كثريا(األوىل 

كـام ) ماذ ماذ(أو ) ماد ماد(وحروف ) حممد( إذا نظرنا يف حروف  :ًثالثا



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٠ 
٢٠  

تكتب يف بعض األحيان ، وجدت الكلمتني كلمة واحدة ، فإن امليمني فـيهام 
ًواهلمزة واحلاء من خمرج واحد ، والدال كثريا مـا جتـد موضـعها ذاال يف لغـة 

 .العربانيني

ْبامد ماد(أن املراد هبذين اللفظني : تضح مما سبق ي َْ ُلغـوي غـدول(، و) َ َ ْ َ (
 يف التوراة وما ذلك إال ليتعرف عليه بنو إرسائيل فيؤمنـوا ملسو هيلع هللا ىلصشخص النبي 

 .به،ويستجيبوا له 

I  H  G  F   E  D   ﴿:وصدق اهللا العظيم إذ يقول

O  N  M   L  K  J ﴾)إال أن ) ١٥٧:األعراف
ًكثريا جدا(ّبية احلديثة حرفت هذه التسمية إىل قوهلم الرتمجات العر ، أو ) ً

 ) .أمة عظيمة(

 :بشارات األناجيل 

 يتوقف ملسو هيلع هللا ىلصمن يستقرئ النصوص الواردة يف األناجيل جتاه تسمية النبي اخلاتم 
 وهذه الكلامت تعني يف لغـات " بركليتس – يودوكيا – إيليا ":عىل الكلامت التالية 

  .ملسو هيلع هللا ىلصة اسم النبي أمحد هبا عربية أو يونانياألناجيل التي كتبت 

                                         
  .٢٣ ، ٢١ ، ١٩ ص الربهان بورود اسم حممد وأمحد يف األسفار،:ملستشار الطهطاويا) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢١ 
 

  :ملسو هيلع هللا ىلص) أي أمحد( إيلياء  :ًأوال

 :جاء يف إنجيل متى قوله عىل لسان املسيح عليه السالم 

املزمـع أن يـأيت ، مـن لـه أذنـان ) إيليا( وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو "
 سـيأيت مـن) إيليـا(  وهبذا يشري املسيح ابن مـريم إىل أن "للسمع فليسمع

 .بعده 

فمن هو النبي إيليا؟ هو إلياس عليه السالم عند بني إرسائيل ، ويعتقـد 
، األرض ، وما زالوا ينتظرون جميئهاليهود أنه رفع إىل السامء ، وأنه سيعود إىل 

ومع اعتقاد النصارى بأنه النبي إلياس عليه الـسالم ، الـذي عـارص الفـرتة 
إال إهنـم يعتقـدون أن . ليةمملكة إرسائيـل الـشاميف ) م. ق ٨٥٢ – ٨٧٤(

قد جاء بروح إيليـاء احلقيقـي كمقدمـة ) حييى عليه السالم(يوحنا املعمدان 
عليه ) يوحنا املعمدان(ًعلام بأن  ملجئ املسيح عيسى ابن مريم عليه السالم

إيليـا املنتظـر أو نبـي آخـر السالم عندما سئل عن نفسه نفى أن يكـون هـو 
 :يل يوحنا قوله ، فقد جاء يف إنجالزمان

                                         
  .١٥ -١٤ : ١١إنجيل متى ، ) ١(
  قـاموس الكتـاب املقـدس ،:بطرس عبد امللك وآخـرون نخبـة مـن أسـاتذة الالهـوت ) ٢(

 .م١٩٩٤ ، الطبعة التاسعة  ، دار الثقافة املسيحية ، القاهرة ٢٤٤ص 
  .١٣-١٢ : ١٧إنجيل متى : انظر ) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٢ 
٢٢  

 وهذه هي شهادة يوحنا حني أرسل اليهود من أورشليم كهنة الويـني "
ًفاعرتف ومل ينكر وأقر إين لست أنـا املـسيح ، فـسألوه إذا . ليسألوه من أنت  ّ ّ

 . "فأجاب ال . ّالنبي أنت . فقال لست أنا . إيليا أنت . ماذا 

 أو "صددها خيرب بأنه مل يـأت بعـد كام أن املسيح ابن مريم يف الفقرة التي نحن ب
 : ، ويف موضع آخر من هذا اإلنجيل يؤكد هذا بقوله "املزمع أن يأيت 

  . " ويرد كل يشء ًأوال فأجاب يسوع وقال هلم إن إيليا يأيت "

ألنه مل يكن صاحب كتاب أو رشيعة ، ، ويوحنا املعمدان مل يرد أى يشء 
 . مريم ما حدث له وقد استشهد قبل أن حيدث للمسيح ابن

 وقد جاء يف سفر مالخي أن جميء إيليا النبي يكون قبل يـوم القيامـة
) حييـى عليـه الـسالم(يوحنا املعمـدان ) بإيليا(فإذا انتفى أن يكون املقصود 

 : ، وذلك ملا يأيت ملسو هيلع هللا ىلصّفمن يا ترى؟ ال غرو  ، إنه النبي اخلاتم أمحد 

ليـه الـسالم مـن حيـث ألنه هو الذي أتى بعد املسيح ابـن مـريم ع -١
 .الزمان 

                                         
  .٢١ -١٩ : ١إنجيل يوحنا ) ١(
  .١١ : ١٧ متى إنجيل) ٢(
  .٥ :٤سفر مالخي ) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢٣ 
 

ّقد رد كل يشء إىل حقيقته ، خاصـة مـا ألـصقه أهـل الكتـاب مـن  -٢
 .ّاليهود والنصارى باملسيح وأمه عليهام السالم 

أنه هو النبي الذي اقـرتن مبعثـه بقـرب جمـيء يـوم القيامـة ، ففـي -٣
 بإصـبعيه ملسو هيلع هللا ىلص وقد أشـار  " بعثت أنا والساعة كهاتني":احلديث الصحيح

 .ابة والوسطى السب

ّبمقتىض حساب اجلمل فكالمهـا ) أمحد(مع اسم ) إيليا( تطابق اسم -٤ ُ
 :يساوي الرقم العددي ثالثة ومخسني ،وذلك كام ييل 

 ، ١٠= ، واليـاء الثانيـة٣٠=  ، والـالم١٠= ، واليـاء١=حرف األلـف
  .٥٣= فيكون املجموع١= ، واهلمزة١=واأللف

ّيث حساب اجلمل من ح) أمحد(وكذلك تعداد حروف اسم  ُ: 

 ، ٤٠= ، وحـرف املـيم٨= ، وحـرف احلـاء١=حيث إن حرف األلـف
  .٥٣= فتكون مجلة الناتج٤=وحرف الدال

أحـد النـصارى الـذين -وهذا ما شهد به الباحث حممـد زكـي الـدين 
عـن بـشارة املـسيح ابـن مـريم الـسابقة يف ) نور األكوان( يف كتابه-أسلموا

                                         
 -صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب قرب الساعة من رواية أنس بن مالـك ريض اهللا عنـه) ١(

 .م١٩٩١الطبعة األوىل ، دار احلديث ، القاهرة 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٤ 
٢٤  

 :حيث يقول ) متى(إنجيل 

الذي سـيبعث ، ألن إيليـاء ) أمحد(عنى إن أردتم أن تتبعوا فاتبعوا  وامل"
ّحساهبا بأعداد اجلمل هو  ّ ، وهو تعداد مجل اسـم النبـي الكـريم ٥٣ُ ّ ) أمحـد(ُ

ّ بحسابه اجلمل هو ًأيضاألن تعداده  ُ٥٣".   

 ، وإن حـاول ملسو هيلع هللا ىلصإشـارة إىل النبـي أمحـد ) إيليا(يتضح مما سبق أن لفظ 
بـدون مهـزة مـع تـضعيف اليـاء ) إيليـا( ذلك بكتابته بلفظ املرتمجون إخفاء

 .األخرية 

  :ملسو هيلع هللا ىلص) أي أمحد( يودوكيا  :ًثانيا

: قوله عن البـشارة بقـدوم املـسيح عليـه الـسالم ) لوقا(جاء يف إنجيل 
ّوظهر بغتة مع املالك مجهور من اجلند الساموى مسبحني اهللا وقائلني " املجد . ّ

:  إيضاح هذه البشارة "ّلسالم وبالناس املرسة هللا يف األعايل وعىل األرض ا
 :حيث جتدر اإلشارة إىل ما ييل 

، لامهتا مفهومة للرعاة يف بيت حلمأن هذه األنشودة املالئكية كانت ك -١
 .أي بلغتهم املحلية حسب مقتىض السياق 

                                         
  .٣٧الربهان بورود اسم حممد وأمحد يف األسفار ، ص : نقال عن املستشار الطهطاوي) ١(
  .١٤ : ١٣ : ٢إنجيل لوقا ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢٥ 
 

أهنم أعلنوا بعد الثناء عىل الرب سبحانه حتقق الـسالم يف األرض ،  -٢
 .رسور بقدوم املولود اجلديد وشيوع الفرح وال

علام بأن هذا السالم أو حتقق األمن ، وزوال احلرب مل يتحقـق حتـى يف 
بني إرسائيل ، ال يف حياة املسيح ابن مريم ، وال من بعده ، فاالضطهادات أو 
العداءات بني املسيحيني وبني غريهم ، أو بني الطوائف املسيحية أو املذاهب 

 . امتداد التاريخ املسيحي حتى اآلن الدينية ظلت قائمة عىل

ّ ال تظنوا أين جئت ": كام أن هذه الفقرة تتناقض رصاحة مع قول املسيح يسوع 
 . "ًما جئت أللقي سالما بل سيفا . ًأللقى سالما عىل األرض 

أتظنـون . . ً جئت أللقى نارا عـىل األرض ":ويف إنجيل لوقا نقرأ قوله 
  ."كال بل انقساما .  األرض ًأين جئت ألعطى سالما عىل

ّوهلذا فإن األصل اليوناين أو الرسياين لكلمتي السالم واملرسة يف الفقـرة 
 ، أجل ملسو هيلع هللا ىلصيراد هبام اإلسالم ونبيه أمحد ) يودوكيا ( و ) إيريني ( السابقة ومها

فقد قام األب الذي أسلم عبد األحد داود بدراسة مستفيضة ألصـل هـاتني 
باللغـة ) إيرينـي(لة اللغويـة لكـل مـنهام ، وقـد أثبـت أن الكلمتني ، والدال

                                         
  .٣٦-٣٤ : ١٠انظر إنجيل متى ) ١(
  .٥١-٤٩ : ١٢إنجيل لوقا ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٦ 
٢٦  

 .اليونانية تعني اإلسالم مستدال عىل ذلك بالعقل والنقل والتاريخ

أي األكثـر ، ل مـن احلمـد اليونانية تعنـي أفعـل التفـضي) يودوكيا(وأن كلمة 
 :، ومن ثم فالرتمجة الصحيحة للنص السابق هي ملسو هيلع هللا ىلص، أو أمحد محدا

ّ يف األعايل وأوشك أن جييء اإلسالم لألرض يقدمه للنـاس  املجد هللا"
أي  (ملسو هيلع هللا ىلصإىل اسـم النبـي أمحـد ) لوقا(يتضح مما سبق إشارة إنجيل   "أمحد 

 بـدين ملسو هيلع هللا ىلصرمـزان ملجيئـه ) ّالـسالم ، واملـرسة(، حيث إن كلمتـى ) يودوكيا
 .اإلسالم 

 :ّ باليونانية ، وتنطق بريقليطس ملسو هيلع هللا ىلص) أي أمحد( بريكليتوس  :ًثالثا

 ، ملسو هيلع هللا ىلصّهـذا االسـم املبـارك للنبـي اخلـاتم ) يوحنا(حيث جاء يف إنجيل 
 :ويظهر ذلك مما ييل 

 :قوله عن املسيح يسوع لتالميذه   -أ

 إن كنتم حتبونني فاحفظوا وصاياى ، وأنا أطلب مـن األب فيعطـيكم "

                                         
 ترمجة فهمـي شـام ، الطبعـة ١٥٤ -١٥١حممد يف الكتاب املقدس، ص :عبد األحد داود )١(

 . الثانية ، دار الضياء، قطر 
  .١٦٣ ، ١٦١ ، ١٥٥ص : املرجع السابق) ٢(
 .٣٦الربهان ص: ، الطهطاوي٢ ج٣٧٢ -٣٧١البشارة بنبي اإلسالم ، ص :السقار) ٣(
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 ٢٧ 
 

ًمعزيا آخر ليمكث معكم إىل األبد ، روح احلـق الـذي ال يـستطيع العـامل أن  ِّ ُ
نه ال يراه وال يعرفه ، وأما أنتم فتعرفونه ألنه ماكـث معكـم ويكـون يقبله أل

 . "فيكم 

 : قوله يف موضع آخر عن هذا املعزي -ب

ّ وأما املعزي الروح القدس الذي سريسله األب باسمي فهو يعلمكـم " ّ
 . "كل يشء ويذكركم بكل ما قلته لكم 

 : ونقرأ يف موضع ثالث قول املسيح عنه -ج

 ألقول لكم ولكـن ال تـستطيعون أن حتتملـوا ًأيضا أمورا كثرية  إن يل"
  ."اآلن

وأما متى جاء ذاك روح احلق فهو يرشدكم إىل مجيع احلق ألنه ال يـتكلم 
ّوخيربكم بأمور آتية ، ذاك يمجدين ألنه ، بل كل ما يسمع يتكلم به ، من نفسه 

   ."ّيأخذ مما يل وخيربكم  

                                         
  .١٧ – ١٥ : ١٤إنجيل يوحنا ) ١(
  .٢٦ : ١٤إنجيل يوحنا ) ٢(
  .١٤- ١٢ : ١٦إنجيل يوحنا ) ٣(
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 :، ونحوها ما ييل يالحظ عىل هذا الفقرات 

 . أن هذه التعاليم كانت الوصايا األخرية من املسيح لتالميذه  - ١

مل تـرد يف النـصوص إال يف الفقـرة رقـم ) الروح القدس( أن عبارة  -٢
، مع أهنا مل ترد يف أقدم النسخ اليونانية هلـذا اإلنجيـل، ممـا يؤكـد أهنـا ) ب(

 .دخيلة وزائدة 

تـشري إىل أن ) جـ( الفقرة رقم التي جاءت يف) روح احلق( أن عبارة  -٣
ِّاملسيح يتحدث عن معز مل يأت بعد  ُ. 

 . أن هذا املعزي اآلخر مثل املسيح عليه السالم يسمع ويتكلم - ٤

ٍ هذه الصفات التي جاءت يف هذه النصوص وهى روح احلق ، معز  -٥ َ ُ
ّآخر ، يعلم كل يشء وخيرب به، يرشدكم إىل مجيع احلق ، ال يتكلم عـن نفـسه 

ّبام يسمع ، خيرب بأمور آتية ، يمجد املسيح، ويشهد له، ال تنطبـق كليـة إال بل 
 .ملسو هيلع هللا ىلصّعىل شخص النبي أمحد 

                                         
 .م ١٩٩٤، الطبعة األوىل ، التوحيد للنرش، طهران١٩٩ - ١٩٦بشائر األسفار، ص : تامر)١(
  هدايـة احليـارى :قـيم ، ابـن ال١٨-١٠/ ٤ابن متيمة اجلـواب الـصحيح: للمزيد راجع ) ٢(

 ، أمحـد ٢٢٩ -٢٢٥حممد يف الكتاب املقـدس، ص :  ، عبد األحد داود١٣٩ -١٢٨ص 
؟، ترمجة وحتقيق إبـراهيم خليـل أمحـد ، ملسو هيلع هللا ىلصماذا يقول الكتاب املقدس عن حممد :ديدات

= 

 ٢٨ 
٢٨  
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 ٢٩ 
 

  ويبــدو أن املــسيح بــن مــريم عليــه الــسالم قــد هيــأ نفــوس تالميــذه 
ً، خمـربا ) املعـزى(بمطلع هذه الفقرات ، ثم برشهم بقرب جمـئ هـذا النبـي 

من إنجازات ، وهـذا ال شـك مـن  عن اسمه ، وما سيتحقق عىل يديه إياهم
 .أنوار النبوة 

األقنـوم الثالـث، وهـو ) الرباكليت(يعتقد املسيحيون أن املراد باملعزي 
ّالروح القدس ، وأن هذه النبوة تفيد الوعد بنزولـه إىل األرض بعـد مخـسني 

 كـان االدعـاء ": ًيوما من تاريخ رفع املسيح يـسوع ، يقـول األنبـا يـوأنس 
لكن هذا خطأ لغوي ) املحمود(لكلمة اليونانية براكليت تعني التقليدي أن ا
 .ال تعني املحمود ) براكليت(فاضح فكلمة 

. وردت يف العهـد اجلديـد مخـس مـرات ) براكليتوس(الكلمة اليونانية 
 ، ١٥ ، ١٤يوحنـا ص (أربع مرات قيلت عن الـروح القـدس ، ووردت يف 

ِّاملعزى أو املعني ( وجاءت بمعنى ) . ١٦ ، وهو املعنى األصـيل للكلمـة يف ) ُ
الوكيـل يف ( ويف املرة اخلامسة ذكـرت عـن املـسيح بمعنـى . اللغة اليونانية 

ــامي  ــضاء  ، أو املح ــا األوىل (، ووردت يف )  الق ــالة يوحن ــا ") ١ : ٢رس  ي

                                         
= 

  ، ، بـــشائر األســـفار .م١٩٨٩ ، الطبعـــة الثانيـــة  ،دار املنـــار ، القـــاهرة ٩١ -٨٩ص 
 .٢١٧ -٢٠٧ص
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  ٣٠ 
٣٠  

 إذن "وإن أخطأ أحد فلنـا شـفيع . أوالدي أكتب إليكم هذا لكي ال ختطئوا 
 ؟من أين نشأ هذا اخللط 

) بريكليتـوس(وهـي ) براكليتوس(هناك كلمة يونانية أخرى قريبة من 
 . وهذه مل ترد يف اإلنجيل

ِّثم حاول جاهدا أن يثبت أن املراد باملعزى الروح القدس ً  . 

 . يف معجمه الصغري للعهد اجلديد) تريكو(شأنه شأن األب 

لدراسـة والبحـث لقد تناول األب املسلم عبد األحد داود هذا اللفظ با
ًوقد خلص إىل أن الكلمة املرادفة للمعـزى يونانيـا هـي كلمـة  ِّ ) باراكـالون(ُ

، كام أن املرادف لكلمة حمام أو وسيط هي كلمة ) باراكليتوس(وليست كلمة 
وأن هذه الكلمة ال تعني يف هذا املوضـع ) باراكليتوس(باراكالون ، وليست 

ِّاملعزي أو املحامي بل تعني املنقذ    .من لعنة القانون ُ

ًقد جاءت حتريفـا للـصيغة اليونانيـة ) باراكليتوس( والواقع أن كلمة "

                                         
  .٧١كتابنا املقدس ومسيحنا القدوس، ص :نبأ يوأنساأل)١(
  .٧٣-٧٢املرجع السابق، ص ) ٢(
  .١٩٧-١٩٦تامر ص / بشائر األسفار ) ٣(
  .٢١٧ -٢١٦حممد يف الكتاب املقدس ، ص :عبد األحد داود) ٤(
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 ٣١ 
 

ــي  ــي ه ــصحيحة الت ــاراكليتوس(ال ــي ) ب ــي تعن ــدير : والت ــهر أو اجل   األش
  ."باحلمد 

وبعد أن حرف رجال الكنيـسة اسـم املبـرش بـه يف إنجيـل يوحنـا مـن 
أى ) بـاراكليتوس( إىل –مد أى اجلدير باحلمد وهو أمحد أو حم) بريكليتوس(

ِّالشفيع واملعزى   عمـدوا إىل حتريـف مـن نـوع آخـر وهـو ادعـاؤهم بـأن –ُ
الـذي يطلقـون ) الروح القـدس(، هو ) املعرب إىل فارقليط(وس الباراكليت

الذي نزل عىل احلواريني بعد عدة أيام من مـوت ) األقنوم الثالث(عليه اسم 
 .عيسى املسيح بزعمهم 

ا صاحب اإلنجيل املسمى باسمه بإعطـاء تفـسري لكلمـة وقد قام يوحن
  . إنه روح احلق ٢٦فقال يف الفقرة ) فارقليط(

) بريكليتـوس(وسواء أكانت الكلمة التي ترجم عنها لفظ املعزي هـي 
وتنطـق ) باركليتوس(وتنطق برقليطس أى اجلدير باحلمد أي أمحد،أم كانت 

أو الشفيع فـالفرق بيـنهام اسـتبدال أي املعزي واملحامي ) بارقليطس(ًعربيا 
ّ، وال يـستبعد هـذا عـىل النـساخ ، كـام أن كـال )E(مكان حرف ) o(حرف 

                                         
  .١٩٦ -١٩٥بشائر األسفار  ص :تامر مري مصطفى ) ١(
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  ٣٢ 
٣٢  

ً اسـام يف األول ، ووصـفا يف ملسو هيلع هللا ىلصاللفظني ينطبقان أو يصدقان عىل رسول اهللا 

  .الثاين 

أو ) بريكليـت(وال غرو ، أن يكون لفظ املعزي ترمجة للكلمة اليونانيـة 
أمحد عليه الصالة والسالم الذي سيعزي بني إرسائيل يف ) طيرقلي(مقابل هلا 

 .فقدهم امللك والرشيعة 

 فحـدث ملسو هيلع هللا ىلصّعن التبشري باسم النبي اخلاتم ) برنابا(أما ما جاء يف إنجيل 
 .وال حرج

 ولكن متى جاء حممد رسـول اهللا ": من ذلك قوله عن املسيح بن مريم 
ّ هذا ألين اعرتفت بحقيقة مسيا ّاملقدس تزال عنى هذه الوصمة ، وسيفعل اهللا ّ

                                         
، ١٦-١٥/ ٤مع الـصحيح ملـن بـدل ديـن املـسيح، ، اجلا:اإلمام ابن تيمية: للمزيد انظر  )١(

   ، ١١٩١-١١٩٠/ ٤، إظهــار احلــق . م١٩٦٣تقــديم عــيل ســيد صــبح املــدين ، مــرص 
دار ،  ٧٦-٧٤ملكوت اهللا يف النـرصانية واليهوديـة واإلسـالم ، ص :عبد املجيد اجلندي

-١٩٤بـشائر األسـفار، ص : ، تـامر مـري مـصطفى١٩٨٣اإلسـكندرية الدعوة للنرش، 
أبـو /  ، ترمجـة ٣٣، ص .عيـيس رسـول اإلسـالم ، ):القس( ّ، سليامن شاهر مفرس١٩٥

 .م١٩٩٣إسالم أمحد عبد اهللا، الطبعة األويل  ،بيت احلكمة للنرش القاهرة 
ــا الفــصل ) ٢(    : ١٩١ ، ١٨-١٣ :٩٧ ، الفــصل ٣١-١٩ ، ١١-١ : ٤٤انظــر إنجيــل برناب

١١-٨ : ١٦٣ ، ١٠-٤.  
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 ٣٣ 
 

ّالذي سيعطيني هذا اجلزاء أي أن أعرف أين حيى وأين بريء من وصمة تلك  ّّ
  . "امليتة 

 هو أمحد يف األناجيـل املعتمـدة ملسو هيلع هللا ىلصنستنتج مما سبق أن اسم النبي اخلاتم 
لدى النصارى سواء أجاءت هذه التسمية من خـالل العبـارة كـام يف لفظـي 

 ) .إيلياء(أم اإلشارة كام يف لفظ ) برقليطسيودوكيا ، (

ويف هذا حجة عليهم من جهة ، وإعجاز للقرآن العظيم الذي أخرب عن 
قال .  من جهة أخرى ملسو هيلع هللا ىلصبشارة عيسى عليه السالم قومه باسم النبي أمحد 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +       ,    -  .  /  0   ﴿:تعاىل 

 ).٦:الصف(﴾  1    2  3  4  5  6  7  8

وهكذا أخرب القرآن العظيم بام لدى النصارى من البـشارة باسـم النبـي 
ً ، تاركـا ملسو هيلع هللا ىلص ، كام أنه خاطب اليهود بذكر ما عندهم من اسم حممـد ملسو هيلع هللا ىلصأمحد 

 ، دون خلـط بـني مـا لـدى ملسو هيلع هللا ىلصهلم مهمة اإليامن به ، وفرصة التعرف عليـه 
 .هؤالء وهؤالء ، وهو املتأخر عنهام من حيث الزمان 

                                         
 القـاهرة  ، ترمجة خليل سعادة ، املكتبـة التوفيقيـة ،١٨-١٧ : ١١٢إنجيل برنابا الفصل ) ١(

 .م ١٩٠٨
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  ٣٤ 
٣٤  

 

ّ ، المسيا اليهـود املنتظـر ، وال ملسو هيلع هللا ىلصإن املراد هبذه البشارات هو حممد  -١
يسوع املسيح يف جميئه الثاين عند املسيحني ، ولو تدبر هؤالء فيام بـني أيـدهيم 

 .فأسلموا وحسن إسالمهم ، لعلموا أن هذا ما أدركه بعضهم 

ّإن العهد القديم واجلديد حددا مالمح هذا النبـي ، ورسـام -٢  صـورة ّ
 ، ويف ذلـك تـصديق األنبيـاء ملسو هيلع هللا ىلصلشخصه متثلت عيانا يف مبعث النبي حممد 

 مـن جهـة ملسو هيلع هللا ىلصوكـذلك شـهادة لـه .  من جهـة ملسو هيلع هللا ىلصالسابقني الذين برشوا به 

ولـوال ) ٣٧:الـصافات (﴾   x  w  v  u  t ﴿:أخرى ،قال تعـاىل
 . لزال الصدق عنهم ، وانتفي الوحي هلم فيام أخربوا به ملسو هيلع هللا ىلصمبعثه 

ّالتحريف قد لعبت دورا كبريا يف النصوص املتصلة بالنبي إن أصابع  -٣ ً ً

 من حيث التبديل للكلامت أو التأويل للمعاين ، ومل يستطع أهل الكتاب ملسو هيلع هللا ىلص
قـال اهللا ، هم اهللا سـبحانه ًحتريف كل البشارات نظرا لكثرهتـا ، وقـد فـضح

  .)٤١: املائدة( ﴾  ... ¢  £  ¤  ¥  ¦ ﴿: تعاىل

   :ة من األنبياء السابقني قال تعاىل دعو إن هذه البشارات كانت -٤
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﴿   v  u  t   s  r  q    p  o  n  m  l  k
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 وتصديقه ، كام ملسو هيلع هللا ىلصّاهللا سبحانه العهد وامليثاق عىل كل نبي يف اإليامن بمحمد 
َأمر بأن ِ  وتصديقه ، إذا بعث ملسو هيلع هللا ىلصُ يأخذ امليثاق عىل أمته يف اإليامن بمحمد ُ

 .وهم أحياء

ّإن البــشارات املحمديــة يف الكتــب الــساموية تعــد زادا للــدعاة يف  -٥ ّ
املجادلة بالتي هي أحسن مع املخالفني بغية التذكري أو التفكـري لعلـامء أهـل 

تثبيت أو التأكيد لبني الكتاب ، والتبصري أو التنوير لعامة أهل الكتاب ، ثم ال
جلدهتم من املؤمنني ، وذلك لتظل حجـة اهللا قائمـة عـىل هـؤالء وأولئـك ، 

ّليهلك من هلك عن بينة وحييى من حيى عن بينة ّ. 
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)٢(  
  حاجة العامل قبيل البعثة 

 إىل الرسالة اخلامتة
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ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٣٩ 
 

 

قبل البعثة قد انجرفـت إىل تيـارات كانت حضارات العامل القديم كلها 
مادية ووثنية مقيتة، وآذنت الـدنيا بمـيالد فجـر جديـد؛ ومـا ذلـك إال ألن 
احلضارات الكبرية قد هتاوت يف هذا املستنقع املادي اآلسن، وأكـل بعـضها 
بعضا، وكانت ساحة الرصاع هي هذا الرشق األدنى القـديم، ومل يكـن هـذا 

وخطة للحياة الرغـدة اخلاليـة مـن ، أو طريق للنجاة الرصاع املرير يدور حول فكر 
قلق الروح، وإنام كان يدور حول األسالب والغنائم، وكانت األسـالب والغنـائم 
ّآنذاك هي أمل هذا املجتمع البرشي البائس ، فهم الـسلعة املنهوبـة، التـي تـسرتق 

 .فهم وقود الرصاع الضاري، وتصبح عبيدا للغالب 

يشء يفتحون به عىل أهل األقطار املغلوبة ، ومل يبق ومل يكن لدى الغزاة 
ولكـن الـرصاع بـني العاملقـة اآلريـني . لدى املغلوبني يشء يقدمونه للغزاة

الثالثة، الفرس واإلغريق والرومان، أو اختـصارا بـني الفـرس والـروم، ال 
وهي . ينفك يدور، ال تضع احلرب أوزارها إال اللتقاط األنفاس بضع سنني

ة، فالغالب اليوم مغلوب غدا، ال يعنيك أي الفـريقني كانـت لـه حرب عبثي
الدولة عىل اآلخر، وعىل من  كانت الدائرة يف احلـرب اليـوم، فالـدائرة عـىل 
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اجلميع، إهنم خيربـون بيـوهتم بأيـدهيم ، ويـأتون عـىل مـا بقـي مـن أطـالل 
 .فعىل األنقاض سيبنى رصح جديد . حضارهتم

دمة أهم تلك اإلمرباطوريات التي كانت وسوف نوضح يف السطور القا
 .آنذاك متأل الدنيا ضجيجا وحياة عىل مرسح التاريخ

 : إمرباطورية الروم- ١

تزعمت اإلمرباطورية الرومية جزءا كبريا مـن العـامل القـديم، وكانـت 
احلياة سجاال بينها وبني اإلمرباطورية الفارسية، فجولة هنا وجولـة هنـاك، 

 منطقة نفوذه، دون النظر إىل يشء آخر من األخـالق كل يقاتل ألجل توسيع
وكانت النرصانية هي الديانة الرسـمية . والدين، فال جمال هلذا يف هذه اآلونة

ّ، ولكنها نرصانية مشوهة بعيـدة عـام جـاء بـه )البيزنطية(لدولة الروم الثانية 
ا، املسيح عليه السالم من عند ربه، فقد أغارت عليها الوثنية وفتـت عظامهـ

ّفغريت العقيدة وزيفت حقائقها الناصعة حتى أحالتهـا إىل مـسخ مـشوه ال 
ّيمت إىل وحي الـسامء إال مـن خـالل أسـامء الشخـصيات واألسـفار، أمـا 
املضمون فقد حتول إىل ما يشبه الطالسم واملعميات، بل أغار عليهـا الكهنـة 

                                         
من إعجاز القرآن، العلم األعجمـي يف القـرآن مفـرسا بـالقرآن، : رؤف أبو سعدة: انظر) ١(

 ."بترصف" ١٥٧م، ص ٢٠١٠ هـ ١٤٣١ دار امليامن الرياض ١ط
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 ٤١ 
 

أرساب والرهبان، فجردوها من كل مـا يربطهـا بوشـائج الـسامء، كـام تغـري 
 .اجلراد عىل حدائق ذات هبجة فتحيلها قاعا صفصفا

ومن هنا نستطيع أن نقرر أن الدولة الرومية مل حتافظ عىل ما أخذت مـن 
وحي السامء بـل أفـسدته وشـوهته، وأدخلـت عليـه أباطيـل الـوثنيني مـن 
أصحاب امللل والنحل التـي سـادت يف منـاطق انتـشارها، وأعظـم خرافـة 

 النرصانية هي خرافة الثالوث ؛ حيث إهنا قسمت ذات عقدية تم إدخاهلا عىل
اإلله إىل ثالثة أبعاض متساوية تسمى باألقانيم الثالثة، وجعلت هللا صـاحبة 
وولدا، وعددت اآلهلة فأصبحوا ثالثة بدال من اإلله الواحـد جـل جاللـه ، 

وبنـاء عـىل . ّحيث إن كل أقنوم من هذه األقانيم يعد إهلا منفصال عن سـواه
 فقد أغرقت النرصانية أتباعها بلون من اإلرشاك ، قد يكون أرقى نـسبيا هذا

مما ألفه الوثنيون اخللص من عباد النار واألوثان ، فهو رشك مـشوب بـيشء 
 .من الدين ، وملفوف بعباءة أحد األنبياء الكبار

وكان من نتيجة هذا الثالوث الرشكي لـدهيم أن نـشأت عـدة طوائـف 
نها يرى أنه عىل اهلدى واحلق ، ويرى غريه يف ضالل نرصانية متصارعة كل م

واضح بني، واشتعل هذا اخلالف الطائفي، وقـام عـىل قـدم وسـاق بـسبب 
 )الكاتلويـك اآلن  (  احلديث عن طبيعة املسيح عليه الـسالم، فطائفـة امللكانيـة

                                         
 .الكاثوليك اآلن: طائفة امللكانية) ١(
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وبطارقة كنيسته يعتقدون ، وهم أهل القسطنطينية وعىل رأسهم اإلمرباطور 
أي أنه ذو طبيعتني األوىل برشية والثانية إهليـة، أمـا ، اجية طبيعة املسيحبازدو

وهم أهل مرص واحلبـشة ) اليعقوبية وهم األرثودكس  (  طائفة املونوفيزية
جتمـع بـني الطبيعتـني الـسابقتني، حيـث ، فيعتقدون بطبيعة واحدة للمسيح

 .نهامّامتزج كل من الطبيعتني لتعطي يف النهاية شيئا مكونا م

وتبعا ملنطق احلق مع القوة فقد القى املرصيون وأهـل احلبـشة عـىل يـد 
ًالرومان تعذيبا بشعا ألهنـم ، ًويغرقـوهنم أحيانـا أخـرى، فكانوا حيرقـوهنم، ً

وقـد ظلـت هـذه اخلالفـات العقائديـة . كانوا عـىل مـذهب  األرثوذكـسية 
ًالصـا مـن فـشكل ألقباطهـا خ، حتى جاء الفتح اإلسالمي ملـرص، ًمستعرة

 .اضطهاد الدولة الرومانية هلم

                                         
 .اليعقوبية : يةطائفة املونوفيز) ١(
التـاريخ املجمـوع عــيل التحقيـق والتـصديق ، بـريوت ، مطبعـة اآلبــاء : ابـن البطريـق ) ٢(

قصة احلضارة ، عـرص اإليـامن : ول ديورانت . وما بعدها ١١٧، ص١٩٠٥اليسوعيني، 
 .، وما بعدها٢٠١،ص ١٩٨٦ ، جلنة التأليف والرتمجة والنرش القاهرة٣مج

، ترمجـة حممـد فريـد أبـو حديـد، ٣٨، ١/٣٧فتح العـرب ملـرص، : ج بتلر. الفريد:انظر) ٣(
اهليئـة املـرصية العامـة للكتـاب ، القـاهرة، ) ٢٨، ٢٧(سلسلة تاريخ املرصيني، العددان 

 .م١٩٨٩



 
ملسو هيلع هللا ىلص 
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وكان من بني مفاسد هذه اإلمرباطورية يف غيبة من احلق واهلدى والدين 
القويم أهنا مارست أبشع أنواع الظلم واجلور عىل الشعوب التـي حكمتهـا، 
وضاعفت عليها الرضائب  بال رمحـة، بـل إن هـذه الـرضائب املجحفـة قـد 

فلـم يكـن ،  إىل األموات-قة تارخيية ليس هلا نظري يف ساب-جتاوزت األحياء 
يسمح بدفن امليت إال بعد دفع رضيبة معينة ، وثقلت الرضائب عىل الفقـراء 

 .األحرار فتحولوا إىل عبيد

أضف إىل ذلك وجود التناقض اهلائل يف احلياة االجتامعيـة للبيـزنطيني، 
ية، وشاعت يف طـول فقد رسخت النزعة الدينية يف أذهاهنم، وعمت الرهبان

البالد وعرضها، وأصبح الرجل العادي يف البالد يتدخل يف األبحاث الدينية 
، ويتشاغل هبا، كام طبعت احلياة العادية العامـة العميقة، واجلدل البيزنطي

                                         
ــر) ١( ــلبي: انظ ــد ش ــان ، : أمح ــة األدي ــاهرة، ١٨٨/ ٢مقارن ــارة . ١٩٨٠الق ــف طي   : عفي

 .م١٩٨٨دار الكتاب العريب.٢٧١ص، روح الدين اإلسالمي
مصطلح يقصد به اجلدل العقيم الـذي ال طائـل مـن ورائـه إال العبـث : اجلدل البيزنطي) ٢(

والسفسطة، فقد كان البيزنطيون خيتلفون حول جنس املالئكة هـل هـم ذكـور أم إنـاث؟ 
وإظهار القدرة إثبات الفكرة ونقيضتها، وتقوم بينهم اخلصومات والنزاعـات الطاحنـة، 

تي فرغوا أنفسهم هلا وتركوا العمل عىل هنضة الدولة، حتى بادت عىل مثل هذه القضايا ال
 .دولتهم
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، ويف جانب آخر كانوا حريصني أشد احلرص عـىل بطابع املذهب الباطني
، والطـرب والـرتف، فقـد كانـت هنـاك التفنن يف شتى أنواع اللهو واللعب

ميادين رياضية واسعة تتسع جللوس ثامنني ألف شخص، يتفرجون فيها عىل 
ًمصارعات بني الرجال والرجال تارة ، وبني الرجال والسباع أحيانا أخرى، 
وقد كانوا يعشقون العنف واهلمجية، وكانت ألعاهبم دموية ضـارية يف أكثـر 

عة تقشعر منها اجللود، وكانت حيـاة سـادهتم األحيان، وكانت عقوبتهم فظي
وكربائهم مألى باملجون والرتف، واملؤامرات واملجامالت الزائفة، والقبائح 

 .والعادات السيئة

                                         
مذهب لتفسري النصوص املقدسة ال عىل أساس واقع تلك النـصوص، : املذهب الباطني) ١(

ولكن عىل أساس حتريف املعاين ورصفها عن ظاهرها، واعتبارهـا رمـوزا وأقنعـة ملعـاين 
مون برواج هذا املـذهب بـني طائفـة مـن الـشيعة أخرى بعيدة غري مرادة، وقد ابتيل املسل

وادعوا أن هـذا املعنـى البـاطني ال يعرفـه إال اإلمـام . الغالة عرفوا باسم الشيعة الباطنية
لـه ، أن هذا املعنى الباطني الـذي بينـه اإلمـام لكـم : ّورد عليهم ، املعصوم من آل البيت

إن كـالم ، كال : قالوا . إلمام مرادهوأنكم مل تفهموا عن ا، وآخر باطن ،  معنى ظاهرًأيضا
كـالم اهللا تعـاىل أوىل : فقيل هلـم . بل كل كالمه ظاهر واضح، اإلمام ليس له معنى باطن 

 .بذلك من كالم اإلمام 
دار القلم، الطبعة الثالثـة، : السرية النبوية، دمشق : أبو احلسن عيل احلسني الندوي: انظر) ٢(

 .باختصار"، وما بعدها ٣٢: ص.٢٠٠٦-هـ١٤٢٧
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أما عن حال املرأة يف ذلك املجتمع البائس، فحدث والحرج، فلم تكن 
 وهي صاحبة الرشع يومئذ وصـاحبة -وكانت الروم. أفضل حاال من العبيد

 جتعل املرأة من الرجل يف مكانة دون مكانـة املـرأة العربيـة -لغلبة والسيادة ا
من الرجل ؛ لقد كانت املرأة يف رشائع الروم يومئذ تعترب متاعا مملوكا للرجل 

. يترصف فيه كيف يشاء، ويملك من أمرهـا مـا يريـد حتـى احليـاة واملـوت
 وبينه يف نظـر الـرشع وكانت تعامل معاملة الرق سواء بسواء، ال فارق بينها

 ."الروماين

وقبل أن نتجاوز اإلمرباطورية الرومانية ينبغـي أن نلـم بـيشء كـان لـه 
وجود فكـري آنـذاك أال وهـو الوجـود الفلـسفي، فقـد عـج القـرن األول 
امليالدي وما تاله بعـد ذلـك بـالفكر الفلـسفي اليونـاين ، وكانـت الفلـسفة 

ئدة يف تلك العصور هبذه اآلراء الفلسفية األفالطونية احلديثة هي النغمة السا
التي حتلل الغيبيات عىل ضوء خافت من العقل، وحتاول أن تـربط عالقـات 
بني هذا الكون املنظور الذي تشاهده وحتسه، وبني تلك القوى الغيبيـة التـي 
حتس بآثارها، وال تدرك كنهها، وال شك أن العقل إذا مل ينطلـق مـن خـالل 

إنه سوف يتيه يف فضاء غيبي ال قبل له بـه، ويف النهايـة لـن ثوابت وحي معصوم، ف
 .يصل إىل يشء إال احلرية واألقوال املتضاربة التي ال تغني فتيال

                                         
 ."باختصار"،وما بعدها ٢٢٠ص . ١٩٨٩، القاهرة٥حياة حممد ، ط: هيكل: انظر) ١(
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 مـع - وهو من مؤسـيس األفالطونيـة احلديثـة -ابتكر أفلوطني "وقد 
معلمه آمون ساكاس ثالوثا من ثالثة أقانيم ينبثق بعضها من بعض بـالفيض 

أو املطلـق أو ) األول ( ى أفلـوطني األقنـوم األول باسـم اإلهلي، وقـد سـم
اخلري، ووصـفه بـالكامل، وأنـه ال متنـاهي يف عـدم حتيـزه املكـاين أو حتـدده 

، وهـو يـصدر وينبثـق مـن ) العقل الكـيل ( الكيفي،أما األقنوم الثاين فسامه 
، األقنوم األول كام يصدر شعاع الشمس منها أو كام تنبعث احلرارة من النـار

ليعـرب عـن هـذا العقـل ىف ) الكلمة أو اللوغوس(واستخدم أفلوطني لفظة 
، وهـي ) بالنفس الكلية (  أما األقنوم الثالث فدعاه . عالقته باألقنوم األول

 ."عنده تنبثق من العقل

ومن خالل هذا التصنيف يتبن لك مدى ما أخذته النرصانية منذ القـرن 
منهـا األصـول واألركـان بأسـامئها األول من هـذه الفلـسفة، لقـد أخـذت 

ّووصفها وكونت منها عقيدة جديدة عرفت باسم النرصانية؛ ولذا فإنك جتد 
كثـر منظـري الرس يف اهـتامم النـصارى القـدامى بالفلـسفة اليونانيـة، وأن أ

 كان هلم سهم وافر يف دراسة الفلـسفة اليونانيـة هم مجيعالنرصانية إن مل يكن
 .ةخاصة األفالطونية احلديث

                                         
 .م ١٩٩٤، ٢، ط١٢٣تأمالت يف األناجيل والعقيدة، ص : هباء النحال: انظر) ١(
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 :إمرباطورية الفرس

مل يكن الوضع يف دولة الفرس أحسن حاال منه عنـد الـروم، فقـد كـان 
، ندهم الوثنيات بأشكاهلا املنحرفةوضعا مأسويا بكل املقاييس؛ فقد كثرت ع

وكانـت هلـا آداب ، وانترشت بيوت عبـادة النـار يف طـول الـبالد وعرضـها
ًتباعها أحرارا يـسريون عـىل ورشائع دقيقة داخل املعابد، أما خارجها فكان أ

 . هواهم ال فرق بينهم وبني من ال دين له

ً عنارص الطبيعة؛ فقد كان واجبا عـىل طبقـة رؤسـاء الـدين أن ًأيضاكام عبدوا 
ويضاف إليها عبادة القمـر والنـار واملـاء، كـام . يعبدوا الشمس أربع مرات يف اليوم

 واالغتسال ولبس الزنـار واألكـل كانوا مكلفني بأدعية خاصة، عند النوم واالنتباه
والعطس وحلق الشعر وتقليم األظفار، وقـضاء احلاجـة وإيقـاد الـرسج، وكـانوا 
مأمورين بأال يدعوا النار تنطفئ، وأال يمس النار واملاء بعضهام بعـضا، وأال يـدعوا 

 . املعدن يصدأ ألن املعادن عندهم مقدسة

آخـر ) يزدجـرد( أننا نجد وكان الفرس يستقبلون يف صالهتم النار، إال
أحلـف بالـشمس التـي ":  قد حلف بالشمس مرة وقال–ملوك الساسانيني
س بالثنويـة يف كـل عـصورهم وقـد دان املجـوس الفـر. "هي اإلله األكـرب
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النـور أو إلـه اخلـري، : ًوأصبح ذلك شعارا هلم، فآمنوا بإهلني اثنـني، أحـدمها
 .الظالم أو إله الرش: والثاين

  الفرس بعـض الـديانات الوثنيـة األخـرى غـري عبـادة النـاركام اعتنق
ْكالزرادشتية واملانوية واملزدكية التي دعت إىل اإلباحيـة والـشيوعية يف املـال 
والنساء؛ فأصبحت بالدهم أشبه بغابة يسودها الفتك واالغتيال، وفقد فيها 

سهم مـن نـسل اآلهلـ َالضعاف نعمة األمن والسكينة، واعتـرب امللـوك أنف ة؛ ُـ
فوضعوا أنفسهم فوق البرش، وأصبحت موارد الـبالد ملًكـا هلـم يتـرصفون 

وأثقلوا الفالحني بالرضائب؛ فرتك الفالحون أعامهلـم ، فيها ببذخ ال يتصور
 .ًودخلوا املعابد فرارا من الرضائب واخلدمة العسكرية

واحتدم الرصاع بني الفرس والروم عـىل مـا بقـى مـن أطـالل الـرشق 
 -إغريقا ورومان-ديم قرونا، بني كر وفر، ومن قبل، أثخن الروم األدنى الق

ُبعضهم يف بعض، وأتى القوط واجلرمان عىل القيـارصة يف رومـا، فـارحتلوا 

واختلط احلابل بالنابل . رشقا إىل بيزنطة، قبل قرنني اثنني من ظهور اإلسالم
عـد هنـاك يف هذه املنطقة من العامل التي شهدت مولد حضارات البرش، ومل ي
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رغم ما قد -مل تعد ثم . فكر جامع، تستند إليه حضارة جامعة، جديرة بالبقاء
ومل يعـد .  إال حضارة ماتت أو أوشكت أن متـوت-تسمعه من شهيق وزفري

 إال أسـد هـرم، -رغم ما قد تسمعه بني الفينة والفينة من هـدير وزئـري-ثم 
ربه يف رضبة إجهاز وعيش برصه، يرجو رمحة . ّتسلخ جلده، وتثرمت أسنانه،

 .ترحيه من عذابه

 :إمرباطورية اهلند

كان هناك عىل هامش اخلريطة البرشية للعـامل القـديم وجـود بـرشي يف 
منطقة اهلند، وعىل الرغم من الوفرة العددية هلذا الوجـود البـرشي إال أنـه مل 

انقطـع "فقـد . يكن له أثر ملموس أو خفي يف سري األحداث يف العامل آنذاك
هل اهلند عن الدنيا، وانغلقوا عىل أنفسهم، وابتعدوا عن أحداث عـاملهم يف أ

، عزلـة واضــحة يـسيطر علــيهم التزمـت والتطــرف يف العـادات والتقاليــد
والتعصب الدموي والساليل، وهذا اجلهـل أضـعف مـوقفهم، فنـشأ فـيهم 
اجلمود، وعمت فيهم أمارات االنحطاط والتدهور، فانترشت اخلالعة بينهم 

ًى يف املعابد؛ ألن الدين أعطاها لونا من القدس والتعبد، وأما عـن املـرأة حت
فقد كانت ال قيمة هلا وال عـصمة، وكانـت حتـرق إذا مـات زوجهـا، وعـىل 
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وانتـرشت فيهـا ، اجلملة فقد كانت البالد يف حالـة مـن الفـوىض والتمـزق
 .اإلمارات التي اندلعت بينها احلروب الطاحنة

انة فقد كانت أحط أقطار العامل ديانة؛ فالربمهية هي دين  ومن ناحية الدي
اهلند األصيل، غري أن اهلنود عرفوا بتعدد املعبودات واآلهلة، فاعتنقوا البوذية 
بعد أن حتولت من ديانة روحية إىل وثنية، حتمل معها األصنام حيث سارت، 

لبقـر وتبني اهلياكل، وتنصب متاثيل بوذا حيث حلـت ونزلـت، كـام عبـدوا ا
 . واحلجر والشجر والذكر

 :وانقسم املجتمع اهلندي إىل أربع طبقات اجتامعية بعضها فوق بعض

 )الربامهة( طبقة الكهنة ورجال الدين، وهم - ١

 )شرتى( طبقة رجال احلرب واجلندية وهم - ٢

 )ويش( طبقة رجال الفالحة والتجارة وهم - ٣

 )شودر( طبقة رجال اخلدمة وهم - ٤

الطبقات االجتامعي بحسب هذا الذي قـدمنا ، فالطبقـة األوىل وترتيب 
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وهـم ، وهم املنبوذون، "شودر"هي العليا ، تليها الثانية حتى نصل إىل طبقة 
 - كام يزعمون-وأذل من الكالب فقد خلقهم خالق الكون، أحط من البهائم

من أرجله، وليس هلم إال خدمة هذه الطبقات الثالث والعمل عىل راحتهـا، 
ال يستطيع أحد يف أي طبقة من الطبقات أن يرتقي لطبقة أعىل مـن طبقتـه و

 . مهام اكتسب من علم أو مال أو جاه

إن ": أما املرأة يف املجتمع اهلندي فقد قـضت الـرشائع اهلنديـة القديمـة
ٌالوباء واملوت واجلحيم والسم واألفاعي والنار خـري مـن املـرأة َّ ُّ" وكـان ،

، يقامر عىل امرأته وقد خيرسها فيأخـذها الفـائز، وخرس مالهالرجل إذا قامر 
، كام كان من عادة اهلنود أن حيرقوها مع زوجها عندما يموت ويدفنوها معـه

ًوإذا مل تفعل املرأة ذلك تبقى أمـة يف بيـت زوجهـا امليـت ًوتـصبح عرضـة ، َ َ ُ
 .لإلهانات والتجريح كل يوم إىل أن متوت
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 :اليهود

 -عليـه الـسالم- أنفسهم بعد وفـاة نبـي اهللا سـليامن انقسم اليهود عىل
وكانت هلم مملكتان يف فلسطني، إحدامها مملكة هيـوذا بـاجلنوب وعاصـمتها 

واألخرى مملكة إرسائيـل بالـشامل وكانـت عاصـمتها الـسامرة ، . أورشليم
م كـان ٧٠وهي التي قامت عـىل أنقاضـها مدينـة نـابلس، ويف حـوايل سـنة 

لنفوذ والسلطان، فاضطهد الرومان اليهود واشـتدوا الرومان هم أصحاب ا
فاضطروا إىل اهلجرة، وهاموا عـىل وجـوههم يف صـحراء بـالد ، يف تعذيبهم 

 .العرب حتى استقروا يف أماكن متفرقة من بالد احلجاز

وجلوارهم لألمم الوثنية تأثرت اليهوديـة هبـذه األمـم التـي جاورهتـا، 
دها الوثنية اجلاهليـة، وقـد اعـرتف بـذلك وأخذت كثريا من عاداهتا وتقالي

إن سـخط األنبيـاء ": مؤرخو اليهود، فقـد قالـت دائـرة املعـارف اليهوديـة
وغضبهم عىل عبادة األوثان يدل عىل أن عبادة األوثـان واآلهلـة، كانـت قـد 
ترسبت إىل نفوس اإلرسائيليني، ومل تستأصل شأفتها إىل أيام رجـوعهم مـن 

 وقد اعتقدوا معتقدات خرافيـة ورشكيـة، كـام شـهد اجلالء والنفي يف بابل،
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 . " بأن الوثنية كانت فيها جاذبية خاصة لليهودًأيضاالتلمود 

وملا جاءت رسالة املسيح عليه والسالم رفـض اليهـود مبكـرا االمتثـال 
هلذه النبوة وحاولوا قتله، وهو ما جاء إال ليخرجهم من الظلامت إىل النـور، 

التي وضعوها عىل أنفسهم، ألهنم قد ضلوا الطريق من ويضع عنهم األثقال 
زمن بعيد، وحتولت ديانتهم إىل جمموعة مـن الطقـوس والرتاتيـل والـذبائح 

 .التي تقدم للكهنة يف املواسم، وابتعدوا هبا عن الوحي املعصوم

وكـان املجتمـع اليهـودي قـد ، لقد متركز اليهود يف شامل املدينة املنـورة
حمدية إىل درجـة كبـرية مـن االنحطـاط العقـيل وفـساد وصل قبل البعثة امل

ِ قومـا غـالظ الطبـاع-كعـادهتم-الذوق اخللقي، وكانوا  ، قـساة القلـوب، ً
والتكـسب مـن بيـع ، وإشعال الفـتن، ِّيعيشون عىل الربا، منحريف األخالق

وعـىل ، وعىل إيقاع السادة يف الفـضائح األخالقيـة وهتديـدهم هبـا، السالح
 .هال بكتبهم املحرفة وأفكارهم الضالةالسيطرة عىل اجل

ًومن هنا كان النزاع دائام بني العرب واليهود، ألن اليهود كانوا حياولون 
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االستيالء عىل األرض املجاورة للمدينة واالستئثار بزراعتها، ولكن األوس 
واخلزرج حيولون بينهم وبني هذا الغرض مما أثار حقـد اليهـود ومـؤامراهتم 

ًالقبيلتني ، ولكن كانت الغلبة دائام للعرب عىل الرغم ممـا عـرض عىل هاتني 
 .هلم من تفرق الكلمة وتشقق الوحدة

أما عن وضع املرأة يف الديانة اليهودية، فنلمح ذلك من خـالل حـديث 
َّالعهد القديم عنها فقد وصفت يف التوراة املحرفة عىل هذا النحو ُدرت أنا ": ُ

ًب حكمة وعقالوقلبي ألعلم وألبحث وألطل ، وألعرف الرش أنـه جهالـة، ً
ٌواحلامقة أهنا جنون؛ فوجدت أمر من املوت املرأة التـي هـي شـباك ِ َّ َ َ وقلبهـا ، ُ

 ."ويداها قيود، ِرشاك

وإذا كانت امرأة هلا سيل وكان ": واقرأ معي هذه األحكام املتعلقة باملرأة
ّ من مسها يكون نجسا سيلها دما يف حلمها، فسبعة أيام تكون يف طمثها، وكل

وكل ما تضطجع عليه يف طمثها يكون نجسا، وكل ما جتلس عليه . إىل املساء
وكل من مس فراشها يغسل ثيابه، ويستحم بامء ويكون نجـسا . يكون نجسا

وكل من مس متاعا جتلس عليه يغسل ثيابه، ويستحم بامء، ويكون . إىل املساء
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و عىل املتاع الذي هـي جالـسة عليـه وإن كان عىل الفراش أ. نجسا إىل املساء
وإن اضطجع معها رجل ،فكـان طمثهـا . عندما يمسه يكون نجسا إىل املساء

وإذا . عليه يكون نجسا سبعة أيام، وكل فراش يضطجع عليه يكـون نجـسا
كانت امرأة يسيل سيل دمها أياما كثرية يف غري وقت طمثها، أو إذا سال بعـد 

كـل .    نجـسة- كام يف أيام طمثها -جاستها طمثها، فتكون كل أيام سيالن ن
فراش تضطجع عليه كل أيام سيلها يكون هلا كفراش طمثها، وكـل األمتعـة 

وكل من مسهن يكون نجسا، . التي جتلس عليها تكون نجسة كنجاسة طمثها
وإذا طهرت مـن سـيلها . فيغسل ثيابه ويستحم بامء، ويكون نجسا إىل املساء

ويف اليوم الثامن تأخذ لنفسها ياممتـني أو . ثم تطهرحتسب لنفسها سبعة أيام 
فرخي محام، وتأيت هبام إىل الكاهن إىل باب خيمة االجـتامع، فيعمـل الكـاهن 
الواحد ذبيحة خطية، واآلخر حمرقة، ويكفر عنها الكـاهن أمـام الـرب مـن 

 ."سيل نجاستها

نـا البـاقي هذه بعض األحكام املتعلقة بـاملرأة يف الديانـة اليهوديـة وترك
اختصارا، وإال فاألحكام اجلائرة بحقوق املرأة كثـرية جـدا، فـال عجـب أن 

 .تكون املرأة يف الديانة اليهودية خملوقا من الدرجة الثانية
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وهكذا كانت املعمورة من املحيط األطلنطي إىل املحـيط اهلـادي تـرزح 
كانـت وكـأنام ، حتت أستار كثيفـة مـن الظلـامت احلالكـة احلـسية واملعنويـة

املسيحية واليهودية والبوذية والربمهية تتسابق يف تعظيم األوثان وتقديـسها، 
  .وكانت كخيل رهان جتري يف حلبة واحدة

كانت : ( ويلخص األستاذ الندوي تلك احلال املزرية وقتذاك بقوله
األوضاع الفاسدة، والدرجة التي وصل إليها اإلنسان يف منتصف القرن 

 من أن يقوم إلصالحها مصلحون ومعلمون يف أفراد السادس املسيحي أكرب
الناس، فلم تكن القضية قضية إصالح عقيدة من العقائد، أو إزالة عادة من 
العادات، أو قبول عبادة من العبادات، أو إصالح جمتمع من املجتمعات، 
فقد كان يكفي لذلك املصلحون واملعلمون الذين مل خيل منهم عرص وال 

، ة كانت قضية إزالة أنقاض اجلاهلية، ووثنية ختريبيةولكن القضي. مرص
تراكمت عرب القرون واألجيال، ودفنت حتتها تعاليم األنبياء واملرسلني، 
ّوجهود املصلحني واملعلمني، وإقامة بناء شامخ مشيد البنيان، واسع 
األرجاء، يسع العامل كله، ويؤوي األمم كلها، قضية إنشاء إنسان جديد، 

إلنسان القديم يف كل يشء، كأنه ولد من جديد، أو عاش من خيتلف عن ا
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قضية اقتالع جرثومة الفساد واستئصال شأفة الوثنية، واجتثاثها من 
 وال أثر، وترسيخ عقيدة التوحيد يف أعامق جذورها، بحيث ال يبقى هلا عني

وغرس امليل إىل إرضاء اهللا وعبادته، وخدمة اإلنسانية ، النفس اإلنسانية
واالنتصار للحق، وباجلملة األخذ بحجز اإلنسانية املنتحرة التي استجمعت 
قواها للوثوب يف جحيم الدنيا واآلخرة، والسلوك هبا عىل طريق أوهلا 

ُوآخرها جنة اخللد التي وعد املتقون، ،  العارفون املؤمنونسعادة، حيظى هبا
، ملسو هيلع هللا ىلصوال تصوير أبلغ وأصدق من قوله تعاىل يف معرض املن ببعثة حممد 
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فهذا الضالل الطامس والظالم الدامس حيتـاج إىل نـور علـوي وقـبس 
إهلي حتى يمحو هذه الـضالالت، ويزيـل تلـك الظلـامت، وظـل البـرش يف 
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ّ، وطهر اهللا به الناس من ملسو هيلع هللا ىلصالنور العلوي إىل أن أرشق ببعثة حممد ّترقب هلذا 
أوحال الرشك وأقذار الوثنية إىل قدسية التوحيد وجالل العبودية، وقد أشار 

وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإهنم أتتهم .. ": إىل ذلك احلديث القديس
ْمرهتم أن الشياطني فاجتالتهم عن دينهم ،وحرمت عليهم ما أحللت هلم، وأ َ َ

عرهبم : يرشكوا يب ما مل أنزل به سلطانا، وإن اهللا نظر إىل أهل األرض فمقتهم
 ."وعجمهم، إال بقايا من أهل الكتاب

، حنفاء مجـع حنيـف وهـو املائـل إىل طريـق احلـق عـن طريـق الباطـل
 . استخفوهم فذهبوا هبم وأزالوهم عام كانوا عليهواجتالتهم

 هـذا احلـديث عمـوم هـذا الفـساد جلميـع  يفملسو هيلع هللا ىلصّوقد بـني رسـول اهللا 
األجناس ويف مجيع املجاالت، واحلديث يوضح انحراف البرشية يف جوانب 
متعددة كالرشك باهللا، ونبـذ رشيعتـه وفـساد املـصلحني مـن محلـة األديـان 

 .الساموية ومماألهتم للقوم عىل ضالهلم
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 :وهللا در شوقي يف قوله

ُّأتيت والناس فوىض ال متـر  ُ َ َ ُ َ َ َ ْهبـمَ ِ ِإال عىل صـنم قـد هـام يف صـنم   ِ ٍَ ََ َ ََ َ ِ  
ٌواألرض مملوءة جـورا مـسخرة َّ ٌَ َ ُ ً َ ََ َ ُ ــتكم   َ ــق حم ــة يف اخلل ــل طاغي ِلك ُِ ٍ ِ َِ ُ ِ َ َ ِّ  
ِمسيطر الفـرس يبغـي يف رعيتـه ِ ِ َِّ َ َ ُ َ ُِ ِوقيرص الروم من كرب أصـم عـم   ُ َِ َ َُّ َ ٍ ِ ِ

ُ َ َ  
ــــبه ــــاد اهللاَِ يف ش ــــذبان عب ٍيع َِ َ َُ ِ ِّ َويــذب   ُ ِحان كــام ضــحيت بــالغنمََ َ ََ َ َِ َّ ِ  
ِواخللق يفتك أقواهم بأضـعفهم َِ َِ ُ ََ ِ ْ َُ ُ ِكالليث بالبهم أو كاحلوت بالبلم   َ َِ ََ َِ ِِ َِ ََ ْ  
َأظلم الرشق بعـد قيـرص والغـر َ ََ َ َ ُ َ ََ َ ــــاء   َ ــــة اإلدج ــــم الربي ُب وع ِ َ َّ َِّ َ َ َ ُ  
ــــتامد ــــالله م ــــالورى يف ض ٍف ِ َِ ُ َ َ ُيفتــك اجلهــل فيــه واجل   َ ََ ِ ُِ ُ ُهــالءَ َ  
ــخص ــو ش ــلة فه ــرف اهللاََ ض ٌع َ ََ َ ً َّ ِ َ ـــامء   َّ ـــخرة ص ـــهاب أو ص ُأو ش ّ َ َ ٌٌ َ َ َِ  
َوتوىل عـىل النفـوس هـوى األو َ َ َ َِ ُ ــواء   َّ ــه األه ــت ل ــى انته ــان حت ُث َ ُ ََ َ َ ِّ ِ  
ــــن ــــد ولك ــــاد اهللاَُ العبي ِمل يع َِ َ ََ ُ ُشــــقيت بالغبــــاوة األغبيــــاء   َ ِ َِ ِ َِ َ َ َ  
َوإذا جلــت الــذنوب وهالــت ََّ ُ َ َُ ِ ــزاء   ِ ــول اجل ــدل أن هي ــن الع ُفم َ َ َ َ ِ َ َ ِ َ  
َّأرشق النــــور يف العــــواملِ ملــــا ِ َ ُ َ َ ـــــاء   َ ـــــد األنب ـــــرشهتا بأمح ُب َ َ َ َ ِ َ َّ َ  
ـــو ـــرش امل ـــي والب ـــاليتيم األم ِب َ َ َ ِّ ِّ َُ ِ ُحـــى إليـــه العلـــوم واألســـامء   ِ َ َ ُُ ِ َ ِ  
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ــرشية يف  ــة الب ــامش اخلريط ــىل ه ــر ع ــرشي آخ ــود ب ــاك وج ــان هن   ك
  لتاريخ، أال وهو املجتمـع العـريب، وقـد كـان هـذا التجمـع البـرشي ذلك ا

ّال يقل سخافة وجهال وفسادا ووثنية عن املجتمعات البرشية األخـرى، بـل 

ربام كان أكثرها نصيبا من هذا كله؛ فقد غـرق العـرب يف جزيـرهتم يف بـرك 
آسنة من االنحطـاط العقـدي واخللقـي واالجتامعـي والفـوىض الـسياسية 

 .يعية والترش

وقد أدى هذا بالتبعية، أن قـل شـأهنم وصـاروا يعيـشون عـىل هـامش 
ــدى  ــابعني إلح ــوا ت ــوال أن يكون ــسن األح ــدون يف أح ــاريخ، وال يتع ّالت
اإلمرباطوريتني الفرس والروم، وقد امتألت قلـوهبم بتعظـيم تـراث اآلبـاء 
واألجداد، واتبـاع مـا كـانوا عليـه مهـام كـان فيـه مـن الزيـغ واالنحـراف 

ومن ثم عبدوا األصنام، فكان لكل قبيلة صنم، فكان هلـذيل بـن ، لضاللوا
نـرس، : يعوق، وحلمري: وخليوان، يغوث: ود، وملذحج: سواع، ولكلب: مدركة

ًوكانت خزاعة وقريش تعبد إسافا ونائلـة، وكانـت منـاة عـىل سـاحل البحـر، 

انت تعظمها العرب كافة واألوس واخلزرج خاصة، وكانت الالت يف ثقيف، وك
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 . العزى فوق ذات عرق، وكانت أعظم األصنام عند قريش

 مـن - كثـرة –وإىل جانب هذه األصنام الرئيسية وجد عـدد ال حيـىص 
أو وضـعها يف ،  األصنام الصغرية والتي يـسهل علـيهم نقلهـا يف أسـفارهم

 .منازهلم

ــال ــاردي ق ــاء العط ــن أيب رج ــحيحه ع ــا ": ُ روى البخــاري يف ص    كن
  ُفإذا وجدنا حجرا آخر هو أخـري منـه ألقينـاه وأخـذنا اآلخـر، نعبد احلجر، 

ُفإذا مل نجد حجرا مجعنا جثوة من تراب، ثم جئنـا بالـشاة فحلبنـاه عليـه ثـم  ً  
 ."طفنا به 

وعرفت جزيرة العرب يف بعض أطرافها ديانات أخرى غري الوثنية، فقد 
ليهودية يف يثرب عرفت املسيحية يف نجران واحلرية وغسان وختوم احلبشة، وا

 الصابئة عبدة ًأيضاكام عرفت . وما حوهلا من مستعمرات هيود شامل احلجاز
النجوم والكواكب، وسمعت عن املجوسـية بحكـم اتـصال إمـارة املنـاذرة 
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العربية بالفرس، وتالقت هذه األديان الوافدة، مع الوثنية العربية، ومع نتف 
بية مـن ديـن إبـراهيم وإسـامعيل يسرية أبقاها الزمن يف ضباب الذاكرة العر

عليهام السالم، قاومت الضياع قرونـا وأزمنـة عديـدة، ومتثلـت يف قلـة مـن 
احلنفاء رفضوا عبادة األوثان يف أخريات اجلاهلية، وقالوا نعبد إلـه إبـراهيم 

 .مع أهنم ال يعلمون عنه شيئا

تحـرضة وساد النظام القبيل يف شبه اجلزيرة العربيـة، حتـى يف املاملـك امل
التي نشأت عىل أطراف اجلزيرة العربية، كمملكة احلرية يف الشامل الـرشقي، 
ومملكة الغساسنة يف الشامل الغريب ، ومملكة اليمن يف اجلنـوب، فلـم تنـصهر 

 . اجلامعة فيها يف شعب واحد، وإنام ظلت القبائل وحدات متامسكة

حد بـني أفرادهـا والرابط الذي يربط بني أبناء القبيلة وجيمع شملها ويو
، أي النسب، والنسب هو القومية ، و هو رمز املجتمـع الـسيايس "الدم"هو 

حيـث ال ، يف البادية، والقبيلة هي احلكومة الوحيدة التـي يفقههـا األعـرايب
ويف ظل هذه الرابطة نشأ قانون عريف يـنظم . يشاهد حكومة أخرى فوقها
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 التـضامن بيـنهام يف احلقـوق العالقات بني الفرد واجلامعة، عىل أسـاس مـن
والواجبات، وهـذا القـانون العـريف كانـت تتمـسك بـه القبيلـة يف نظامهـا 

 .السيايس واالجتامعي

ويرتأس هذا النظام القبيل شيخ القبيلة، ويكون له بحكم الزعامة بعض 
احرتامـه وتبجيلـه، واالسـتجابة : احلقوق األدبية واملاديـة، فاألدبيـة أمههـا

زول عىل حكمه وقضائه، وأما املادية فقد كـان لـه يف كـل غنيمـة ألمره، والن
وهو ما يـصطفيه لنفـسه مـن ) والصفايا(وهو ربع الغنيمة، ) املرباع(تغنمها 

 وهي ما أصيب من مال العدو قبل اللقاء ،) والنشيطة(الغنيمة قبل القسمة ،
 ذلـك وعليه مقابـل. وهو ما ال يقبل القسمة من مال الغنيمة) والفضول(

أن يتقدم الصفوف يف القتال، ويعقد الصلح واملعاهدات بني القبيلة وغريها 
 . من القبائل

وحتت هذا النظام القبيل سـادت فيـه أجـواء العـصبية والزهـو املقيـت 
بالعرق واهلمجية القتالية، واالنحرافات السلوكية، وساعد عىل انتشار هـذه 

هي بيئة تعيش عىل الرعي والكـأل، املفاسد السلوكية قلة املوارد واملراعي، و

                                         
  .١/٦٠السرية النبوية : حممد أبو شبهة) ١(
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ـار مـن  ومن ثم كانت احلروب بني القبائل العربية عىل قدم وساق وطويلة األمـد، وص
ً انرص أخاك ظاملا  أو مظلوما":مبادئهم العامة يف احلروب ً". 

 :كام قال شاعرهم دريد بن الصمة 

  دغـويت وإن ترشد غزيـة أرشـ   ـوت من غـزية إن غـا أنا إالومـ

  :ا عىل غرار ماقال الشاعر قريط بن أنيفوهذ

  يف النائبات عـىل مـا قـال برهانـا   ال يسألون أخـاهم حـني ينـدهبم

ًوكانت تقع الغارات بني القبائل، وتكون أسـباهبا شخـصية أحيانـا، أو 
ًطلب العيش أحيانا أخرى، إذ كان رزق بعض القبائل يف كثري من األحيان يف 

 القبيلة تأمن أن تنقض عليها قبيلـة أخـرى يف حد سيوفها، ولذلك ما كانت
ساعة من ليل أو هنار لتـسلب أنعامهـا ومؤهنـا، وتـدع ديارهـا خاويـة عـىل 

 .عروشها كأن مل تغن باألمس

، وتفشى الفساد يف جمتمع اجلزيرة العربية فانتـرش رشب اخلمـر وامليـرس
املجتمعـات ِّوالسلب واإلغارة، كام كـان للزنـا وجـود يف ، وتقطيع األرحام

العربية قبـل اإلسـالم، فـصواحب الرايـات احلمـر ينـصبنها عـىل بيـوهتن، 
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 .فيقصدهن من أراد املتعة املحرمة مقابل أموال زهيدة يدفعها إليهن

أما عن وضع املرأة احلرة فقد كان هلا وضعها الرفيع يف املجتمع اجلاهيل 
 املرأة غري أن بعض املؤرخني العرب زعموا أن العرب كانوا يكرهون

واستدلوا عىل ذلك بعادة وأد البنات التي كانت موجودة ! وحيتقروهنا

G  F  E  D  C   B  A   ﴿:، والتي أشار قوله تعاىللدهيم
  Y  X  W   V  U   T  SR   Q  P  O  N      M  L  K  J               I  H

_  ^  ]  \  [Z   ﴾) ويف قوله). ٥٩-٥٨:النحل :﴿  ?   >   =
@C  B  A     ﴾) ١٠- ٩:التكوير.( 

والواقع أن هذه العادة مل تكن منترشة بـني كـل قبائـل العـرب، ولكنهـا 
كانت موجودة يف بني متيم وبني أسد، ومها قبيلتان اثنتان من أصـل ثالثامئـة 
وستني قبيلة، ومعنى ذلك أن األكثرية الساحقة من العرب مل تكن فيها هـذه 

 .العادة القبيحة

لكريم حينام يذكر هذه العادة فإنام يقصد هذا العدد القليل مـن والقرآن ا
القبائل وهو يف نفس الوقت حيذر سائر القبائل األخرى، حتـى ال تتـأثر هبـا 

 .وجتارهيا يف هذا الرش والفساد
                                         

ْروح املعـاين يف تفـسري القـرآن العظـيم والـسبع املثـاين : اآللـويس: انظر)١( َِ ِْ ُ ْ إدارة . ٣٠/٥٢َ
 ).ت . د ( الطباعة املنريية بمرص 
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، عىل أننا نؤمن بأن وأد هذه القبائل للبنات مل ينشأ عن بغض أو احتقـار
وخـوفهم أن تنزلـق إىل الـرش بعـد ،املرأة وإنام نشأ عن غريهتم الشديدة عىل 

ّالبلوغ فيلحقهم العار والصغار، ومن أجل ذلك كانت تسود وجوههم حينام 
 .وحتيط هبم اهلموم واألحزان، يبرشون باألنثى 

ًوحينام نتصفح األدب العريب اجلاهيل نراه حافال بتقدير الرجـل للمـرأة 
 أشعاره وخطبـه، وخياطبهـا وحبه هلا، ذلك بأنه كان يتحدث عنها باهتامم يف

ربة البيت، وهي تـسمية تنبـئ : ًدائام بام يدل عىل التعظيم واإلجالل فيسميها
 :عن تقدير وتكريم، ويقول يف ذلك قائلهم

ِيا ربة البيت قومي غـري صـاغرة ِ
َ َ َّ َضمي إليك رحال القوم والقربـا   َ َ ِّ َ  

، كرها باسمها املجرد يا أم فالن، وال يذ: وكان خياطبها بالكنية فيقول هلا
، بل كان الولد يستشري ابنته إذا أراد أن يزوجها، فال يرغمهـا عـىل مـا تكـره 

 .وإنام ينفذ هلا ما حتب وترغب

ومن ذلك ما وقع من أوس بن حارثة الطائي، فقـد جـاءه احلـارث بـن 
. فاستـشار الكـربى والوسـطى، فرفـضتا. ًعوف املري خاطبا إحـدى بناتـه

 . فرضيت فزوجها،فاستشار الصغرى 

وكان الرجل يرتبط مع املرأة بعقد زواج بعـد رضـاها ورضـا أوليائهـا، 
وبعد أن يتفقوا عىل مهر معني، وكانوا يعددون الزوجات ومل يكن هناك حـد 
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ّمعروف لعددهن، وكانوا يطلقون، فإذا أراد الرجل أن يطلق زوجتـه يقـول  ّ
بعض األحيان يكون للمرأة احلقي بأهلك، أو ما يامثل هذه الكلمة، ويف : هلا

ّاحلق يف أن تطلق نفسها، وكان يعرف طالق املرأة لنفـسها، بـأن حتـول بـاب  ّ
بيتها املصنوع من الشعر أو الوبر أو اجللد إىل جهـة مقابلـة جلهتـه األصـلية، 

 .ولكن الغالبية من العرب كانت جتعل حق الطالق للرجل

ن الزمان عادات سـيئة عىل أنه كانت توجد بني العرب يف تلك احلقبة م
ومنها نكاح البغايا، وهو نكاح يبيح للمرأة أن تتزوج بـأكثر . وأنكحة فاسدة

وقد يصل عدد أزواجها إىل عرشة ويكونون معروفني لدهيا كام أن . من واحد
ًبعضهم يعرف  بعضا، فإذا ولدت طفال من هذا النكاح وأرادوا معرفـة أبيـه 

زواج كلهم ونظر يف أقدامهم، ثم قارهنا كي ينسب إليه، جاء القائف ومجع األ
 . بأقدام الطفل الوليد، فيعرف الوالد وينسب إليه ولده

 اذهبي -ًأحيانا-ومنها نكاح االستبضاع، وهو أن يقول الرجل المرأته 
إىل فالن فاستبضعي منه، ويمتنع عـن القـرب منهـا حتـى حتمـل مـن هـذا 

علـون ذلـك رغبـة يف حتـسني وكـانوا يف. فيعود إىل االتـصال هبـا، األجنبي 
ًفيختار الرجل لزوجته شخصا قويا نابه الـذكر حتـى يكـون الولـد . نسلهم ً

 .ًمشاهبا له 

                                         
ومن ذلك نكاح الشغار، وهو أن يتزوج الرجل بنـت الرجـل أو أختـه، عـىل أن يزوجـه ) ١(

 .ته أو أختهاآلخر ابن
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ّوقد بينت أم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها أنواع األنكحـة يف اجلاهليـة 
النكاح يف اجلاهلية كان عىل أربعـة أنحـاء فنكـاح منهـا نكـاح : (حني قالت 

الرجل إىل الرجل وليتـه أو ابنتـه فيـصدقها ثـم ينكحهـا الناس اليوم خيطب 
ونكاح آخر كان الرجل يقول المرأته إذا طهرت من طمثها أرسيل إىل فـالن 
فاستبضعي منه ويعتزهلا زوجها وال يمسها أبدا حتى يتبني محلهـا مـن ذلـك 
الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبني محلها أصاهبا زوجها إذا أحب وإنام يفعل 

غبة يف نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح االستبـضاع ونكـاح آخـر ذلك ر
جيتمع الرهط ما دون العرشة فيدخلون عىل املرأة كلهم يـصيبها فـإذا محلـت 

بعد أن تضع محلها أرسلت إليهم فلـم يـستطع رجـل ) ليال(ووضعت ومر 
قـد عـرفتم الـذي كـان مـن : منهم أن يمتنع حتى جيتمعوا عندها تقول هلـم

تسمي من أحبـت باسـمه فيلحـق بـه ، وقد ولدت فهو ابنك يا فالنأمركم 
ونكاح الرابـع جيتمـع النـاس الكثـري ، ولدها ال يستطيع أن يمتنع به الرجل

ينصبن عـىل أبـواهبن  متنع من جاءها وهن البغايا كن(فيدخلون عىل املرأة ال 
رايات تكون علام فمن أرادهن دخل عليهن فإذا محلت إحـداهن ووضـعت 

بـه ) فالتاطته(ا مجعوا هلا ودعوا هلم القافة ثم أحلقوا ولدها بالذي يرون محله
 باحلق هدم نكـاح اجلاهليـة ملسو هيلع هللا ىلصودعي ابنه ال يمتنع من ذلك فلام بعث حممد 

  . )٥١٢٧(رواه البخاري رقم ) كله إال نكاح الناس اليوم 
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ًومن ذلك يتبني لنا أن رباط الزواج املقدس كان موجودا لدى العرب يف 
 .لعرص اجلاهيلا

وأما ما كان خيالف ذلك من أنكحة فاسدة وعادات شاذة فال يعتـد بـه، 
ًوكان أصحاب هذه العادات السيئة الشاذة ال حيرتمون، بل يوصـمون دائـام  ٌ

وحينام جاء اإلسالم نظر إىل هـذا األسـاس املوجـود لـدى . بالعار والصغار
القوية، ثم دعمها وأقـام العرب، فأزال اللبنات الضعيفة منه وأبقى اللبنات 

 .عليها بناءه الشامخ العظيم 

 :أما الناحية االقتصادية عند العرب فكانت تعتمد عىل ركيزتني 

ً الرعي، فقد كانوا يتنقلون من مكان آلخـر  بحثـا عـن مواقـع الكـأل :األوىل

 . والعشب، واحليوانات الرعوية التي يملكوهنا هي اإلبل والبقر والغنم

جارة، وقد مارسها العرب حتى كان هلم مركز ممتاز يف  الت:الثانية
ّالتجارة، وقد أهلهم املوقع االسرتاتيجي للجزيرة العربية بني إفريقيا ورشق 
  ّآسيا ألن حتتل جزيرهتم مركزا متقدما يف التجارة الدولية آنذاك، وكان 
  هلم بحكم كوهنم أهل احلرم منزلة يف نفوس العرب فال يتعرضون هلم 

M  L   ﴿:تجارهتم بسوء، وقد امتن اهللا عليهم بذلك يف القرآن الكريموال ل

  Z  Y  X  W  VU  T  S   R  Q  P  O  N
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ًوعرف بعضهم النشاط الزراعي، ولكنه مثل جـزءا بـسيطا مـن نـشاط  ً
عرب اجلاهلية الذين استقروا يف اليمن والشام، وبعض الواحـات األخـرى 

 .  يف صحراء جزيرة العرباملنترشة

ـأنفون مـن الـصناعة،  ـانوا ي أما االقتصاد الصناعي فلم يكن هلم نصيب منـه، فك
ـتعانوا برجـل  وتركوا العمل فيها لألعاجم واملوايل، حتى عندما أرادوا بنيان الكعبـة اس

 .قبطي نجا من سفينة غرقت بجدة، ثم أقام يف مكة

ة يف ذلـك املجتمـع انتـشار وكان من بـني اآلفـات االقتـصادية اخلطـري
التعامل بالربا، ولعل هذا الداء الوبيل رسى إىل العرب من اليهود القـاطنني 
بجوارهم يف يثرب، ومل ينج أحد من هذا الداء املدمر، فقـد كـان يتعامـل بـه 
األرشاف وغريهم، وكانت نسبة الربا يف بعض األحيان تـصل إىل أكثـر مـن 

 .مائة يف املائة

نب األكثر إرشاقا يف حياة العرب كان اجلانـب األديب؛ فكـان ولكن اجلا
ّعكاظ، وجمنة، وذو املجاز، وكانوا يقيمون بعكاظ : هلم أسواق أدبية مشهورة

                                         
، معهد البحوث العلمية وإحياء الـرتاث ٦٠فقه السرية النبوية، ص: منري الغضبان: انظر) ١(

 .مكة املكرمة
  .١٠١ - ١/٩٨السرية النبوية : حممد أبو شهبة: انظر) ٢(
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ًهالل ذي القعدة، ثم يذهبون منه إىل جمنة بعد مـيض عـرشين يومـا مـن ذي 
َامين القعدة، فإذا رأوا هالل ذي احلجة ذهبـوا إىل ذي املجـاز، فلبثـوا فيهـا ثـ

ليال، ثم يذهبون إىل عرفة، وكانوا ال يتبايعون يف عرفة وال يف أيام منى حتى 

D  C   ﴿: جاء اإلسالم، فأباح هلم ذلـك حـني نـزل قولـه تعـاىل 

J  I  H  G   F  E ...  ﴾ )١٩٨ : البقرة(. 

َوقد استمرت هذه األسواق يف اإلسالم حينا من الدهر، ثم درست بعد  َ ً
فيها مسابقات لألدب والشعر واخلطابة، حيث جيتمع فيها ذلك، وكانت تقام 

فحول الشعراء وفصحاء اخلطباء، ويتبارون فيها يف ذكر أنساهبم ومفـاخرهم 
ومآثرهم، وكان يف ذلك ثروة كربى للغـة واألدب، إىل جانـب كوهنـا ثـروة 

 .جتارية

ّوجيدر بالذكر أن العرب كانوا عىل جانب عظيم مـن مكـارم األخـالق 

ويكرمون الضيوف ، فقد كانوا يعنون باجلار،  إلمتامهاملسو هيلع هللا ىلصي بعث اهللا نبينا الت
 . وأشعارهم بذلك حافلة ، ويتمدحون بالعفاف

 :فهذا شاعرهم يقول 

  من الليـل بابـا ظلمـة وسـتورها   ومــستنبح خيــشى القــواء ودونــه
                                         

  .١/١٠٢السرية النبوية : حممد أبو شهبة )١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٧٢ 
٧٢  

  زجرت كـاليب أن هيـر عقورهـا   رفعت له ناري فلـام اهتـدى هبـا

 :ول و هذا عنرتة يق

  حتـــى أويف مهرهـــا موالهـــا   ما استمت أنثى نفسها يف مـوطن
ــا   وأغض طريف ما بـدت يل جـاريت ــاريت مأواه ــواري ج ــى ي   حت

 :وهذه اخلنساء ترثي أخاها صخرا فتقول 

ــساحتها ــيش ب ــارة يم ــره ج ِمل ت ــار   ٌ ــه اجل ــيل بيت ــني خي ــة ح ُلريب ُ ُ َ ٍ  
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 البعثة النبوية، فكانت احلاجة ماسة إىل بزوغ فجـر  انطفأت منارات اهلدى قبل
جديد ينسخ ما تراكم عىل صفحة العامل من ظلامت ليل طويل تاه النـاس يف ظلامتـه 

 .بعيدا عن االستقرار الروحي، والعبادة احلقة هللا تعاىل

وكم يتساءل متسائل ملاذا ختتص أرض مكة هبذا النـور اإلهلـي اجلديـد، 
تم األنبياء، عىل الرغم من كوهنا مركز الوثنية العربية، وتكون مهدا ملبعث خا

وكان أهلها عىل هامش التاريخ، ال يقام هلم وزن بـني البـرش، ولـيس هلـا يف 
ظاهر احلال أولوية من بالد أخرى شهدت رساالت دينية سـبقت اإلسـالم 

 كبيت املقدس عىل سبيل املثال؟

ــاىل ــه تع ــالوة قول ــرتددون يف ت ــسلمون ال ي Æ  Å   Ä   Ã  ﴿:  امل

Ç ﴾)كـام أمـرهم -، وال جيدون حرجا يف أن يتدبروا ) ١٢٤:األنعام
 حكمته تعاىل يف سننه، فهم يعرفون واقع احلياة قبل البعثة، ويعرفون -دينهم

  !.ًأن موضع نزول الوحي كان حينذاك  قاعا بلقعا

لقد كانت جزيرة العرب يف عزلة عن الرصاعات والضالالت احلضارية 
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ّرافات اخللقية التي كان يعج هبا العامل من حوهلا، وذلك بسبب بعدها واالنح
عن املدنية وحيـاة الـرتف، ممـا قلـل وسـائل االنحـالل اخللقـي والطغيـان 

 - وعىل ما كانت عليه من انحـراف-العسكري والفلسفي يف أرجائها، فهي 
ىل مـا كانت أقرب إىل الفطرة اإلنسانية ، وأدعى لقبول الدين احلق، إضـافة إ

كان يتحىل به أهلها من نزعات محيـدة كالنجـدة والكـرم، والعفـة واإلبـاء، 
 .واألمانة والوفاء

هذا إىل جانب موقع جزيـرة العـرب املميـز؛ إذ كـان موقعهـا اجلغـرايف 
وسطا بني تلك األمم الغارقة التائهة، فهذا الواقع واملوقع جعلها مؤهلة لنرش 

 .لة ويرساخلري ومحله إىل مجيع الشعوب بسهو

ّوهبذا جتلت احلكمة اإلهلية يف اختيار العرب وجزيرهتم مهدا لإلسـالم، 

ّإذ كانت بيئة أمية مل تتعقد مناهجها الفكرية بيشء من الفلسفات املنحرفة، بل 
كانت أقرب لقبول احلق، واإلذعان له، إضافة إىل أن اختيار جزيـرة العـرب 

ّاألذهان من أن الدعوة نتيجة جتـارب ًمهدا لإلسالم فيه دفع ملا قد يتبادر إىل 

 .حضارية، أو أفكار فلسفية

وال بد من اإلشارة إىل أن اهللا اختار العـرب وفـضلهم لتكـون الرسـالة 
فيهم ابتداء، وهذا تكليف أكثر مما هو ترشيف؛ حيث إن من نزل عليه الوحي 

 تفرقـة بـني العـرب ًأيـضاابتداء مكلف بنـرشه وأخـذه بقـوة، ولـيس هـذا 
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بل كل الناس آلدم وآدم من تراب، وأكرم الناس أتقاهم هللا، وهلـذا ، موغريه
 .الخ...كان يف اإلسالم بالل احلبيش، وسلامن الفاريس

هذا باإلضافة إىل  وجود البيت العتيق، الذي جعله اهللا أول بيت للعبادة، ومثابة 
 .اللغة العربية وما متتاز به من أساليبوجود للناس وأمنا، و

د أن نرجع عرب الزمن  لنطوي السنني طيا، ونعود إىل أيب ولذا ال ب
األنبياء إبراهيم عليه السالم، لنشاهد ذلك املشهد املهيب حيث قام اخلليل 
عليه السالم بمعونة ولده إسامعيل عليه السالم ببناء بيت اهللا احلرام بناء عىل 

ده ال رشيك أمر اهللا هلام، وهو أول بيت وضع للناس كي يعبدوا فيه رهبم وح
له، ثم تلقى إبراهيم وإسامعيل عليهام السالم أمر رهبام بأن يطهراه للطائفني 

®  ¯  °  ±  ² ³   ﴿:والعاكفني والركع السجود، قال تعاىل

  Â  Á  À  ¿  ¾       ½   ¼  »  º¹   ¸  ¶  µ  ´
Å    Ä  Ã      ﴾ )ّوبأمر من اهللا تعاىل، أذن اخلليل ). ١٢٥:البقرة

سالم يف الناس باحلج إىل هذا البيت املبارك، فأتوه رجاال وركبانا من عليه ال
 .كل فج عميق

ًومنذ ذلك التاريخ أصبحت مكة حرما آمنا مقدسا، يقصده الناس حلج  ً

ولكن البرش رسعان ما يصدق عليهم إبليس ظنه، وجتتـاهلم . بيت اهللا احلرام
بـراهيم وإسـامعيل ّالشياطني عن طريق احلق، فانقضت الوثنيـة عـىل ديـن إ
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عليهام السالم، حني قدم عمرو بن حلي بالد الشام، فرآهم يعبدون األصـنام 
ّواألوثان من دون اهللا، فاستحسن ذلك وظنه حقا، وكانت الشام آنذاك حمـل  ً

ما هذه األصنام التي أراكـم تعبـدون ؟ : الرسل والكتب الساموية، فقال هلم
 فتمطرنا، ونستنرصها فتنرصنا، فقال هذه أصنام نعبدها فنستمطرها: قالوا له

أال تعطوين منها صنام، فأسري به إىل أرض العـرب فيعبدونـه؟ فـأعطوه : هلم
هبل، فقدم به مكة، فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه، ثم مل : ًصنام يقال له

يلبث أهل احلجاز أن تبعوا أهل مكة؛ ألهنم والة البيت وأهل احلـرم، حتـى 
 . بني قبائل العربانترشت األصنام 

إن أهـل مكـة مل يستـسلموا لعبـادة األصـنام : ومن اإلنصاف أن نقـول
بسهولة، ولكنها وجدت مقاومة ومعارضة مل تلبث أن اهنارت بقـوة احلـاكم 
وشدته، ومهد لذلك فسق جرهم وخروجها عن سبيل احلق، وممـا يـشري إىل 

ومـا ، ينون بالتوحيـد هذه املقاومة ويدل عىل أن العرب كانوا قبل خزاعة يد
ورد يف الشعر اجلاهيل من نعي عىل عمرو بن حلي اخلزاعي، وأسف عـىل مـا 

 :فيقول قائلهم.. جلبه إىل مكة من اخلطايا واآلثام

  شتى بمكة حـول البيـت أنـصابا   يا عمرو إنـك قـد أحـدثت آهلـة

                                         
 ."بترصف" ١/١٦٣السرية النبوية، :ابن كثري) ١(
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ــدا ــد أب ــت رب واح ــان للبي ًوك   َفقد جعلت لـه يف النـاس أربابـا   ٌ
ــــرف َلتع ِ ــــلَ ــــأن اهللا يف مه َن ب ٌسيصطفي دونكم للبيت حجابـا   َ ُ  

وعىل الرغم من هذا مل تستطع العرب قط أن تطـوي متامـا ذكريـات ماضـيها 
ّالديني، وتلقي به يف متاهة النسيان، فأحيانا هتزها رجفة الوعي، وخيامرها ريـب يف 

هـا، وإن تلك األوثان التي تكدست يف حرم بيتهـا العتيـق، فهـي مل تـنس هبـا خالق

{   ~  �  ¡  ¢  £  ﴿ أرشكتها معه سـبحانه وتعـاىل يف التعبـد

 ).٦١:العنكبوت(﴾ ¤         ¥  ¦   §  ¨

وظل ملكة مركزها الديني ال تنازعها فيه بلدة أخرى، وبقيت مثابة حـج 
العرب يف اجلاهلية الوثنية، عىل مـر احلقـب والـدهور،وكأنام كانـت الكعبـة 

 إيامهنا القديم، حيميها بقايا ضمري استعىص عىل فيها، ذكرى شاخصة من عهد
الرشك رغم طوفان الكفر الذي طم البقاع والتالع، والوعي الكامن والغائر 
يف عمق ضمري عبدة األوثان، فكانـت كـاملخمور تزيـد فـرتات سـكره عـن 
ــذي  ــده، فيه ــه رش ــاب عن ــذي غ ــاملحموم ال ــبه ب ــه، أو أش ــرتات وعي   ف

 . وهو ال يدري

 هذه البقايا األصيلة من التوحيد، فيام كان العرب يناجون بـه ونلمح بعضا من
رهبم ملبني، وهم حيجون إىل الكعبة يف املوسم، يشوهبا مسحة من الوثنية الـرشكية، 

  :كتلبية أهل فدك وهم يؤدون مناسك احلج، فيقولون
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ـــــك ـــــد ل ـــــك إن احلم ــــك   لبي ــــك ل ــــك ال رشي   واملل
ـــــك ـــــو ل ـــــك ه ــــــك   إال رشي ــــــا مل ــــــه وم   متلك

 ـو بنــات بفــدكأبـ
ُثـــــــــان حتـــــــــى انتهـــــــــت لـــــــــه األهـــــــــواء َ ُ ََ َ َ ِّ ِ  

 

آه لو أهنم اقترصوا عىل بيتهم األول، لكانوا عىل املحجة البيضاء، ولكن 
 . أن يرتكهم عبادا هللايأبى اللعني أبو مرة

 : إىل تلبية مهدان يف اجلاهليةًأيضا وانظر 

ــــــــدان ــــــــك رب مه ــــاحط ومــــن دان   لبي ــــن ش   م
ــــي اإل ــــاك نبغ ــــسانجئن ُفمــن العــدل أن هيــول اجلــزاء   ح َ َ َ َ ِ َ َ ِ َ  

ــــان ــــك الغيط ــــوي إلي ـــــذعان   نط   بكـــــل حـــــرف م

 : وكذلك قوهلم

ــوك ــل لب ــل قبي ــع ك ــك م َلبي َ  

  

ـــــوك  ـــــاء املل ـــــدان أبن   مه
ـــــــابوك   تـــــدعوك قـــــد تركـــــوا ـــــــنامهم وانت   أص

 فاسمع دعـاء يف مجيع االملوك
  مـــــــــــــــــذعان ِبكــــــــــــــــل حـــــــــــــــــرف

 

                                         
 .كنية إبليس اللعني: رةأبو م) ١(
 ومـا ٥٣٤ص : نصوصا مع هذه، من تلبيات العرب يف اجلاهلية) رسالة الغفران(جتد يف ) ٢(

 .ط خامسة، ذخائر العرب.بعدها



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٧٩ 
 

 تفسد كليا وإنام ألقت الوثنيـة غـشاوة وهكذا نرى أن الفطرة العربية، مل
عىل بصرية العريب، فتابع أباه عىل دينه تعصبا وتوقريا، فهو ال يريد أن يتصور 

ولكن بقي يف أعامق روحـه . أن أسالفه الكرام كانوا مجيعا عىل سفه وضالل
ّنوع من القلق الروحي، يتبعه تعطش مليالد جديد، يمزق الغشاوة، ويـسقط 

 . ن عقم الوثنية، ومهانة الرشك، وخلل األوضاعأقنعة الزيف ع

وتراث العرب األديب شعرا ونثرا يؤيد هذه احلقيقة، ويـشري إىل مـا كـان 
جيتاح الوجدان العريب من قلق وحرية، وتطلع إىل هذا النور اجلديد، ودونك 

ّقس بن ساعدة اإليادي الذي وقف يف سوق عكاظ باملوسـم، ليهـز "خطبة 
: كمته ومواعظه ويصيح فيهم مؤكدا عىل احلقيقـة القائلـةالضمري العريب بح

 :إن كل يشء يف الكون هادف؛ فال بد من خالق قاصد مريد

من عاش مات، ومن مـات فـات، . ُأهيا الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا
ٌآيات حمكامت، مطر ونبات، وآباء وأمهـات، وذاهـب .. وكل ما هو آت آت ٌ

س ومركب، ومطعم ومـرشب، ونجـوم وآت، ضوء وظالم، وبر وآثام، ولبا
متور، وبحور ال تغور، وسقف مرفوع، ومهاد موضـوع، وليـل داج، وسـامء 

مـايل أرى النـاس يموتـون وال يرجعـون، أرضـوا فأقـاموا، أم . ذات أبراج
 .حبسوا فناموا
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 : وهو القائل لقومه من قبيلة إياد

املعروف الذي أين . يا معرش إياد، أين ثمود وعاد، وأين اآلباء واألجداد
ًال يشكر، والظلم الذي مل يذكر، أقسم قس قسام باهللا، إن هللا دينا هو أرىض له  ً

 .من دينكم هذا

 :ثم أنشد

ـــــــني ـــــــذاهبني األول ـــصائر   يف ال ـــا ب ـــرون لن ـــن الق   م
ــــــواردا ــــــت م ــــــا رأي   للمــوت لــيس هلــا مــصادر   ًمل
ــــا ــــومي نحوه ــــت ق   يمـــيض األصـــاغر واألكـــابر   ورأي
ـــابر   ال يرجـــــــع املـــــــايض وال ـــاقني غ ـــن الب ـــى م   يبق
  حيـــث صـــار القـــوم صـــائر   ّأيقنـــــــت أين ال حمالـــــــة

ومن ذلك القلق الروحي والتطلع إىل فجر جديد وغـري ذلـك ممـا كـان 
 :يسيطر عىل نفوس كثري من العرب ما ورد عن لبيد بن ربيعة

  بلينا وما تبىل النجـوم الطوالـع

  

  وتبقى الـديار بعـدنا واملـصانع 
  حيور رمادا بعـد إذ هـو سـاطع   إال كالشهاب وضـوئهوما املرء 

ــع   وما املـال واألهلـون إال ودائـع ــرد الودائ ــا أن ت ــد يوم   وال ب

وانظر إىل زهري بن أيب سلمى وهو يذكر ربه وعلمه بام تكنه النفوس، ثم 
يتبع ذلك بمجموعة من احلكم العربية التي تعد نموذجـا أعـىل للحكمـة يف 
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 :له، فيقولالرتاث اإلنساين ك

ُفــال تكــت   ٌن اهللا مــا يف نفوســكمُمَ

  

ــم  ــتم اهللاٌ يعل ــام يك َليخفــى، ومه ِ َ ٌ  
ْيـؤخر فيوضع يف كتاب فيـدخر ُ َُ  

  

ُليــوم احلــساب أو يعجــل فيــنقم  ْ َ  
ُوأعلم علم اليوم واألمـس قبلـه َ   ولكنني عن علـم مـا يف غـد عـم   َ

ــ   ومن هـاب أسـباب املنايـا ينلنـه   ــباب ال ــو رام أس ــسلمول   سامء ب
ْومن يوف ال يذمم ومن هيد قلبه َ   إىل مطمـــئن الـــرب ال يـــتجمجم   ُْ
ُوإن خاهلا ختفى عىل الناس تعلـم   ومهام تكن عند امرئ من خليقـة َ  

 :يف اعتذاره للنعامن بن املنذر) النابغة الذبياين(وهذا قول 

ُحلفت فلم أترك لنفسك ريبـة ْ   وليس وراء اهللا للمرء مذهب   َ
ــي  ــت عن ــد بلغ ــت ق ــئن كن َّل ُ
ـــــــــــــــــــــــــاية   وش

ـــش   ـــوايش أغ ـــك ال ُملبلغ َُ

وكانت حرمة البيت العتيق تفرض عىل العرب مجيعـا حرمـة محـاه يف أم   وأكـــــــــــــــــــــذب
  ، ورسخ يف اعتقـادهم أن مكـة ال تقـر فيهـا ظلـام وال بغيـا، ) مكة ( القرى 

وال يبغي فيها أحد عىل أحد إال أخرجته، وال يريدها ملك يستحل حرمتهـا 

                                         
  ، ومـا بعـدها، حتقيـق ١٨شعر زهري بن أيب سلمى، صنعة األعلم الـشنتمري، ص : انظر) ١(

 . م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠فخر الدين قباوة، ط دار الثقافة بريوت، / د
ــذبياين، ص ) ٢( ــة ال ــق١٩ديــوان النابغ ــامس، ط/ ، حتقي ــريوت، ٢محــدو ط ــة، ب  دار املعرف

 . م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦
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 -تكـرس-إال هلك مكانه،ويقال إهنا ما سميت ببكة، إال ألهنـا كانـت تبـك 
 . أعناق اجلبابرة إذا أحدثوا فيها شيئا

 ﴾   o  n  m    l       k  j  i  h  g  f﴿: قـال تعـاىل
 ).٩٦: آل عمران(

ُومن تعظيم العرب للحرم ما أوصت به سبيعة بنت األحب ابنهـا حـني 

 :قالت 

َأبنـــــي ال ت ََ ّ ُ َظلـــــم بمكـــــةَ ّ َ ِْ ِ ْال الـــــــصغري وال الكبـــــــري   ْ َِ َ ْ َ ََ ِّ  
ـــــن ـــــا ب ـــــظ حمارمه َواحف ُ ْ ََ َ ِ َ َ ْ ْي وال يغرنــــــك الغــــــرور   َ ّ ََ ُ َ َ ّ  

ــــة ــــم بمك ــــن يظل ــــي م َأبن ّ َ ْ َ َ ِّ ِ ْ ْ َُ ـــــرشور   َ ـــــراف ال ـــــق أط ْيل َ َّ ْْ َ َ  
ـــــه ـــــرضب وجه ـــــي ي ُأبن ْ َ ْ ُُ َ ْ ُ ّ َ ـــــسعري   َ ـــــه ال ـــــح بخدي ْويل ّ ْ َِ ّ َ ِ ْ َُ  
َأبنــــــي قــــــد جربتهــــــا ْ َ ُّ ّْ ََ ـــــور   َ ـــــا يب ْفوجـــــدت ظامله َُ َ ََ ِ َ ُ ْ َ  

ـــــــــــااهللا ـــــــــــا وم َ أمنه َّ َ َ ــــصور   َ ــــتها ق ــــت بعرص ْبني ْ َُ َ ِ َِ َ ُِ ْ  
ـــــــــااهللاَو ـــــــــن طريه َ أم ََ ْ َّ ْوالعـــــصم تـــــأمن يف ثبـــــري   َ َ ِْ ُ ْ ُ ََ ُْ َ  

ٌولقــــــد غزاهــــــا تبــــــع ّ َ َُ َ َْ َ ِفكــــــسا بنيتهــــــا احلبــــــري   َ َْ َ َ ّ َِ َ َ َ  

                                         
 ، ٢٧ / ١الـروض األنـف يف رشح الـسرية النبويـة البـن هـشام ، : أبو القاسم السهييل ) ١(

 . م ١٩٦٧: عبد الرمحن الوكيل ،القاهرة: حتقيق



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٣ 
 

ُوأذل ريب ملكـــــــــــــــــــه ّ ََ ْ ُ َ ّ َ ُفيهـــــا فــــــأوىف بالنــــــذ   َ ّ َ ْ َ َ َ   ْورِ
ــــــا ــــــا حافي ــــــيش إليه ًيم ْ ْ َِ َِ َ ــــــا بعــــــري   َ ــــــا ألف ْبفنائه

ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ ِ  
َويظـــــل يطعـــــم أهلهـــــا َ ّْ ََ ُ ُ َِ ْ ْحلـــــم املهـــــارى واجلـــــزور   َ َ ََ َْ ََْ  
ــــصفى ــــسل امل ــــسقيهم الع ّي َ َُْ َ َْ ْ ْ َِ ــــشعري   ِ ــــن ال ــــرحيض م ْوال ْ َِ َِ ّ  

ـــــشه ـــــك جي ـــــل أهل ُوالفي َ ْ َُ ْ َ ِ ُِ ــــون فيهــــا بالــــصخور   ْ ْيرم َ ْ ُُ ّ ِْ َ ِ َ  
ُْوامل َلـــــك يف أقـــــىص الـــــبالَ ِ ْ ْ َْ َ ْد ويف األعــــــاجم َاخلزيــــــر   ِ ِ َْ ِْ ِ َِ ََ ِ  

ـــم ـــدثت وافه ـــمع إذا ح ْفاس َ َْ ْ ََ ُ َْ ّْ ْكيـــــف عاقبـــــة األمـــــور   َ ُْ َ َِ َ َ  

لذلك كله وغريه كان العرب أنسب قـوم يكـون بيـنهم  النبـي اخلـاتم، 
وكانت جزيرهتم أفضل مكان لتلقي آخـر الرسـاالت الـساموية، فاحلمـد هللا 

َّ أكرم العرب هبذا الـدين العظـيم، ورشف جزيـرهتم، فجعلهـا مهـبط الذي
 .الوحي املبني

وقد حدث يف هذا البلد احلرام جمموعة من األحداث التي تشري إىل قرب 
  ّظهور حدث آخر فريد متهد له تلك األحداث حتى تـأيت متـساوقة متناغمـة 

  نبيـاء مع جالل هذا احلدث لتكون خطـوات عـىل الطريـق الـذي سـلكه األ
 . من قبل

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٤ 
٨٤  

 :وأهم هذه األحداث ما يأيت

 :زمزم حفر إعادة – ١

لقد نبعت مياه زمزم املباركة مـن حتـت قـدمي نبـي اهللا إسـامعيل عليـه 
وذلك عندما ، السالم حني جاء جربيل عليه السالم فبحث بعقبه أو بجناحه 

 ّتركه أبوه مع أمه يف ذلك املكان املوحش، ويف خـضم رصاعـات العـرب يف
اجلاهلية وخالفاهتم القبلية ونزاعاهتم حول السدانة والسقاية، قام منهم مـن 
ُيدعى مضاض بن عمرو اجلرمهي بردم البئر، ومع تقدم الزمان نيس العـرب 
مكاهنا، وكانوا عىل حنني دائم ملعرفة مكاهنا، ومتنوا لو أهنا كانت باقية، فهـي 

 .تذكرهم هبذا احلدث اجللل، والذكرى املهيبة

ان عبد املطلب اهلاشمي بطبيعة مركزه أكثرهم تفكريا يف هـذا األمـر وك
ّوأشدهم متنيا أن يكون، وقد ألح الرجاء به حتى كان هيتف به اهلـاتف أثنـاء  ّ
ّنومه حيضه عىل أن حيفر البئر التي تفجرت حتت أقدام جـده إسـامعيل عليـه  ّ ّ

ّوألح اهلاتف يدله عىل مظان وجودها؛ وألح هـو ب. السالم ّ احثـا عـن زمـزم ّ
وجعـل حيفـر مـستعينا بابنـه . إساف ونائلـة: حتى اهتدى إليها بني الوثنني 

ّاحلارث، حتى نبع املاء، وظهرت غزالتا الذهب وأسياف مضاض اجلرمهـي، 
 . وأرادت قريش أن تشارك عبد املطلب يف البئر وفيام وجد فيها

                                         
  ، دار الفكر، بدون تاريخ١٥٥-١/١٤٢السرية النبوية :ابن هشام ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٥ 
 

عـىل بئـر وما إن رأت قبائل قريش أن عبد املطلـب اهلاشـمي قـد عثـر 
ّإسامعيل عليه السالم وما طمر هبا من كنوز، إال ودب اخلالف ، كل يريد أن 
يكون له رشف السقاية، ونازعوه عىل املاء وعىل كنوز الكعبة، وبطبيعة احلال 
رفض زعيم بني هاشم ما كان يصبو إليه زعامء قريش من البطون األخـرى، 

بوا عليهـا بالقـداح ، وبعد حديث ومساومات اتفق الفريقـان عـىل أن يـرض
فيجعلوا للكعبة قدحني ، ولعبد املطلب قدحني ، ولقـريش قـدحني ، فمـن 
ّخرج قدحاه عىل يشء كان له ، ومن ختلف قـدحاه فـال يشء لـه؛ فارتـضوا 

وأعطوا القداح صاحب القداح الذي يرضب هبا عنـد هبـل يف جـوف . رأيه
ب، والغزالتـان الكعبة، فتخلف قدحا قريش، وخرجت األسياف لعبد املطل

للكعبة، فجعل عبد املطلب األسياف بابا للكعبة، وجعل يف البـاب غزالتـي 
ّوأقام عبد املطلب يف سقاية احلاج بعد أن يرسهتا . الذهب حلية للبيت احلرام ّ

 .زمزم له 

وهذا أول حدث يدل عىل وصل ذلك املايض البعيد الذي اتـصل بـدين 
مول، والفجر اجلديد الذي يعيد البرشية إىل إبراهيم عليه السالم باحلارض املأ

 .دين إبراهيم عليه السالم، وعبادة اهللا الواحد األحد
                                         

حتقيق مصطفى عبد الواحد، الطبعة الثانيـة،   . ٣٧-١/٣٠السرية النبوية :ابن كثري: انظر) ١(
 .هـ١٣٩٨دار الفكر بريوت، لبنان



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٦ 
٨٦  

 : الذبيح احلبيب-٢

قد علمت ما كان من أمر قريش واعرتاضها عىل عبد املطلـب اهلاشـمي 
ّعندما من ّاهللا عليه بمكان زمزم، وقد أجال عبد املطلب األمر يف نفسه، ونظر 

ده من الذرية، فلم يكن له إال ولد واحد وهو احلارث، أي أنه ال إىل قلة ما عن
يغني عنه شيئا أمام هذا الطوفان البرشي، وعلم أن قريشا ما جترأت عليه إال 
لقلة ولده، ولو كان معه من حيميه ما فكر أحد يف االجرتاء عليه، فنذر أنه إن 

دهم عنـد الكعبـة ّولد له عرشة بنني، ثم بلغوا معه أن يمنعوه، لينحـرن أحـ
 .قربانا هللا

ّورسعان ما مرت األيام، وإذا به ينجب عرشة أبناء ذكور، وبلغوا الفتوة 
والشباب واملقدرة عىل أن يمنعوه من دمهاء قريش؛ فكان ال بـد مـن الوفـاء 
هبذا النذر مهام كان، فدعا أبناءه وقـص علـيهم عزمـه، فأجـابوه إىل الوفـاء 

اء كتب كل واحد مـن األبنـاء اسـمه عـىل قـدح، ويف سبيل هذا الوف. بنذره
وأخذها عبد املطلب وذهب هبـا إىل صـاحب القـداح عنـد هبـل يف جـوف 

                                         
  الــسري واملغــازي ، : ، ابــن إســحاق١٥٥-١/١٤٢الــسرية النبويــة : ابــن هــشام: انظــر) ١(

البيهقـي يف الـدالئل .  م١٩٧٨ر، طبعـة أوىل ، حتقيق سهيل زكار، دار الفكـ٢٥، ٢٤ص
)٩٥-١/٩٣( 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٧ 
 

ّ بن عبد املطلب أصغر أبنائه وأحـبهم  إليـه، وجـاءت اهللاوكان عبد . الكعبة
ّ، فأخذ عبد املطلب الفتى بيده، وذهب به لينحـره حيـث اهللالقرعة عىل عبد 

 . زمزم بني صنمي إساف ونائلةكانت تنحر العرب عند 

وكان هذا األمر غريبا عىل قـريش، فاسـتفظعوا هـذا الـصنيع، وخـيش 
العقالء منهم أن تصبح سنة يف العرب، أن كل مـن بلـغ بنـوه عـرشة يـذبح 
أحدهم قربانا، فقامت قريش كلها من أنديتها هتيب به أن ال يفعل، وتـشاور 

ّ عرافة بيثرب هلا يف مثـل هـذه األمـور ّالقوم واستقر رأهيم عىل االحتكام إىل
ّفأغذوا السري إليها لريوا ما عندها، فأشارت علـيهم بـأن يرجعـوا إىل . رأي

ّبالدهم، ثم يقربوا عرشا من اإلبل، ثم يرضبوا عليه وعليهـا بالقـداح، فـإن 
 . خرجت عىل الذبيح، فليزيدوا من اإلبل حتى يرىض رهبم

ل يف قلب عبد املطلب، وطـوق نجـاة كان يف هذا الرأي إطاللة من األم
هلذا الذبيح املنتظر، فقبله عبد املطلب، ونفذه كام أشارت عرافة يثرب كلمـة 

 فيزيـدون يف اإلبـل حتـى بلغـت ،اهللاكلمة، وجعلت القداح خترج عىل عبد 
ّوهنا حاولت قـريش أن تـستغل . ؛ عند ذلك خرجت القداح عىل اإلبلمائة

  ّقـد ريض ربـك : م عبـد املطلـب فقالـتهذه الفرصـة الـسانحة لتثنـي عـز

                                         
 .١٠٢ص، السرية النبوية : أبو فارس: انظر) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٨ 
٨٨  

ال : فقال عبد املطلب. يا عبد املطلب، وقبل الفداء، وخرج السهم عىل اإلبل
 .ّ، حتى أرضب عليها ثالث مراتاهللاو

ّإهنا رجفات ناذر ال يرىض أن يفر من نذره حتت أول بارقة أمل، حتى ال 
ّيف املـرات يكون ذلك مصادفة، وبالفعل أعاد رضب القداح ثالث مرات، و

الثالث خرجت القداح عىل اإلبـل؛ فاطمـأن عبـد املطلـب إىل رضـا ربـه ، 
ٌونحرت اإلبل، ثم تركت ال يصد عنها إنسان وال سبع َ ّ. 

وكانت قصة الفداء قد هزت قلـوب املكيـني تعلقـا بالـشاب اهلاشـمي 
الذى مست الشفرة منحره وهو صابر مستسلم، حتـى إذا مل يبـق بينـه وبـني 

أن تتحرك الشفرة، أنقذه رب الكعبة بأغىل فديـة عرفهـا العـرب ، الذبح إال 
وأضيئت املشاعل يف أم القرى ، وسهرت مـسامر البلـدة املباركـة تـسرتجع 
ذكرى قصة الذبيح األول إسامعيل بن إبراهيم عليهام السالم، حني مىض بـه 

لك أبوه إىل قمة اجلبل لكى يذبحه طاعة وتعبدا، ففداه ربه بذبح عظيم بعد ذ
 .البالء املبني 

إهنا القصة التى تناقلتها العرب العدنانية، بنو إسامعيل، طبقة بعد طبقة ، 

                                         
مجهـرة : ابـن حـزم١٤نـسب قـريش ، ص : ، الـزبري١٦٥ / ١السرية النبوية :ابن هشام) ١(

 .١٢أنساب العرب، ص 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٩ 
 

 بعد جيل، تعود فتتكرر عىل ساحة البيت العتيق الذى رفـع القواعـد وجيال
منه إسامعيل بن إبراهيم عليهام السالم ، وطهراه للطائفني والعاكفني والركع 

 .والسجود

 )ّإرهاصات النبوة : ( طري األبابيل عام الفيل وال-٣

ّلقد كانت مكة حمط أنظار العرب، وموضع التقـديس واإلجـالل لكـل 

ّالقبائل العربية، وكانوا يسمون أهلها بأهل حرم اهللا ، فهم آمنـون بأمـان اهللا 
هلم ، وذلك منذ أن بنى الكعبة فيها نبي اهللا إبراهيم عليـه الـسالم إىل ظهـور  

ّوقد أدى بلـوغ مكـة هلـذه املكانـة أن بعـض العـرب قـد  ، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي اخلاتم 
حسدها عىل هذا الرشف ومقام بيتها احلرام ، مما جعلهـم يفكـرون يف إقامـة 
ّاملعابد والكنائس يف بالدهم لعلها تـرصف النـاس عـن مكـة وعـن بيتهـا ؛ 

 .خاصة يف البالد التي دانت بالنرصانية

وجلب إليها الرخام ، ليسوأقام أبرهة األرشم كنيسة باليمن سامها الق
املجزع واحلجارة املنقوشة بالذهب، من بقايا قرص بلقيس، وكان عىل فراسخ 

ونصب أبرهة األرشم يف . من موضع الكنيسة، وفيه البقايا من آثار مملكة سبأ
 .كنيسته صلبانا من الذهب والفضة، ومنابر من العاج واآلبنس

                                         
 أي الكنيسة: القليس) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٠ 
٩٠  

  بنيـت لـك أهيـا امللـك كنيـسة إين قد ":وكتب إىل مواله نجايش احلبشة
  ولــست بمنتــه حتــى أرصف إليهــا حــج . مل يــبن مثلهــا ملليــك كــان قبلــك

 .  "العرب

   فغـضب العـرب وثـار رجـل مـن بنـي ودعا الناس إىل احلـج إليهـا
مالك بن كنانة وأقسم ليعبثن هبذه الكنيسة، وقدم إىل اليمن ودخل الكنيـسة 

 املكان قام يعبث بأثاث الكنيسة ويلطخ كأنه متعبد حتى إذا جاء الليل وخال
، وملا علم أبرهة يف الصباح بام أصاب كنيسته وعرف جدراهنا بالقاذورات

وأنه املتهم بالعبث ببنائه املقـدس، أقـسم ليهـدمن ، أن أعرابيا كان يبيت هبا 
وأقبل جيش احلبشة .. والبأس الشديدالكعبة، وجهز لذلك العدة والعديد

ّفأرشف عىل مكة بعد أن ختطى إليها التالل والنجـاد، واهلـضاب ،  من اليمن

والوهاد، والصحراء القاسية املرتامية، وبعد أن كاد يضل يف شعاب اجلزيـرة 

                                         
 ٣٠ / ١الروض األنف، : السهييل) ١(
  الـروض األنـف:، الـسهييل١١٧/ ١دالئـل النبـوة :، البيهقي٤٤/ ١ السرية :ابن هشام) ٢(

 .١٧٠/ ١البداية والنهاية :، ابن كثري٦٣/ ١ 
ويف أكثر الروايات أنه قعد فقىض حاجته، فأحدث وبال، وهذا القـول مـروي عـن ابـن ) ٣(

 ..عباس وغريه، وهو الذي عليه األكثر
 .ًإنه بلغ عددهم ستني ألفا: فقيل) ٤(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩١ 
 

: الشائكة ومسالكها املشتبكة، ثم اسـتقر بمكـان قريـب مـن مكـة يقـال لـه
 حناطـة"ً وأرسل قائد اجليش رسوال من قبله إىل مكـة يـدعى "املغمس "

إن : سل عن سيد أهل هذه البالد ورشيفها، ثـم قـل لـه:  فقال له"احلمريي
فـإن مل تعرضـوا لنـا دونـه . امللك مل يأت حلربكم، وإنام جاء هلدم هذا البيـت

فلام دخل . ّبحرب، فال حاجة له يف دمائكم، فإنه هو مل يرد احلرب فأت إيل به
املطلب بن هاشم، عبد : حناطة مكة سأل عن سيد قريش ورشيفها، فقيل له
واهللا مـا نريـد حربـه، ": فجاءه فأخربه بام أمره به أبرهة، فقال له عبد املطلب

عليـه –وما لنا بذلك منه طاقة، هذا بيت اهللا احلرام، وبيـت خليلـه إبـراهيم 
ّ فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن خيل بينه وبينه فواهللا مـا عنـدنا -السالم

فانطلق معه . نطلق معي إليه، فإنه قد أمرين بذلكفا: فقال حناطة. "دفع عنه
عبد املطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى املعسكر ووقـف ببـاب أبرهـة، فقيـل 

إنـه سـيد : من هو عبد املطلـب؟ قيـل: ببابك، فقالإن عبد املطلب : ألبرهة
قريش وصاحب عيش مكة، وهو الذي يطعم الناس يف الـسهل والوحـوش 

ًوكان عبد املطلب وسيام مجيال شـديد اهليبـة . برهةفأذن له أ. يف رؤس اجلبال ً
وأعظمه وأكرمه عن أن جيلسه حتتـه، وكـره أن  َّفلام رآه أبرهة، أجله. والوقار

فنزل أبرهة عن رسيره فجلـس عـىل . تراه احلبشة جيلس معه عىل رسير ملكه

                                         
 .وهذا املوقع يبعد عن مكة نحو ستة ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٢ 
٩٢  

فـسأل : سله عن حاجته: بساطه وأجلسه معه عليه إىل جنبه، ثم قال لرتمجانه
فلام قال لـه . ّحاجتي أن يرد عيل امللك مائتي بعري أصاهبا يل: مجان؟ فقالالرت

قد كنت أعجبتني حني رأيتك، ثم قد زهدت فيك : ذلك، قال أبرهة لرتمجانه
ًحني كلمتني، أتكلمني يف مائتي بعري أصبتها لك وترتك بيتا، هو دينك ودين 

إين أنـا رب ": طلـبآبائك قد جئت هلدمه، ال تكلمني فيه؟ فقال له عبـد امل
 ."، وإن للبيت ربا سيمنعه وحيميهاإلبل

ّفـرد أبرهـة .. أنت وذلـك: فأجابه. ما كان ليمتنع مني: ًفرد أبرهة قائال
وانطلـق عبـد املطلـب إىل قـريش .. عىل عبد املطلب املائتي بعري التي أصاهبا

، ثم تعلـق بحلقـة الكعبـة وأسـتارها يف رضاعـة اخلـائف فأخربهم اخلرب
   :لوجل وإنابة العائذ املستغيث، وأخذ يقولا

  نــع رحلــه فــامنع رحالــك   ّال هـــــم إن العبـــــد يمــــــ
ــــصليب ــــىل آل ال ــــرص ع ـــــه اليـــــوم آلـــــك   وان   وعابدي

                                         
 .١٦٩/ ١ابن هشام السرية النبوية : انظر) ١(
.  بكرس احلاء املهملة، واحلالل مجع حلة وهـي مجاعـة البيـوت"حاللك"يف أكثر املصادر ) ٢(

 والعـرب حتـذف األلـف "اللهـم":  أصلها"ّال هم"وقوله ...فكأنه أراد البيت وما حوله
 .والالم



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٣ 
 

  ًوحمــــاهلم أبــــدا حمالــــك   ال يغلــــــــبن صــــــــليبهم
ـــم جـــردوا لـــك مجعهـــم ــسبوا   ه ــي ي ــل ك ــك والفي   عيال
ِعمــــدوا محـــــاك بكيـــــدهم ُ َ ـــا رق   َ ـــال وم ـــكًجه ـــوا جالل   ب
ـــك   إن كنــــت تــــاركهم وقبـــــ ـــدا ل ـــا ب ـــأمر م ـــلتنا ف   ـ

 :ًثم طاف بالبيت منشدا والناس معه يرددون

ــواكا ــم س ــو هل ــا رب ال أرج ــــا   ي ــــنهم محاك ــــامنع م   رب ف
ـــا ـــوا قراك ـــوا أن خيرب ــا   امنعهم ــن عاداك ــت م ــدو البي   ّإن ع

 ومحايته، وهكذا جلأ عبد املطلب وجلأت معه قريش إىل اهللا يطلبون عونه
ثم خرجوا من مكة لكي يتحرزوا يف شـعف اجلبـال والـشعاب، وينتظـرون 

ال ... وترك البيت أمام املعتـدي ليهدمـه..عدل اهللا مع هؤالء الطغاة الظاملني
 .. للبيت رب حيميه-كام قال عبد املطلب–ولكن .. أحد يدافع عنه

 الفيلـة ًوحترك بعد ذلك جيش األحباش مدال بعظمته وكربيائه، يتقدمه
بشكلها املهيب املخيف الذي مل تألفه العرب يف حروهبا، وكان عددهم ثالثة 

                                         
 .بكرس امليم القوة والشدةاملحال، ) ١(
يرسقوا، وهذا البيت والذي بعده مل يقع يف السرية البن هشام، وال عند مـن نقـل : يسبوا) ٢(

 .عنه ووقع يف بعض الروايات اختالف، وذكر بيوت مل تذكر هنا
 .٢٥٤/ ١سبل اهلدى والرشاد، :الصاحلي الشامي) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٤ 
٩٤  

فإنـه ، ًعرش فيال توجهت مجيعها يف طريقها إىل الكعبة ما عدا الفيـل األكـرب  
ًظل جامدا يف مكانه، فإذا وجهوه إىل اليمن أرسع وهـرول، وإذا وجهـوه إىل 

 ذلك احليـوان األعجـم بـام خيبئـه الكعبة وقف ومل يتحول، وكأن اهللا قد أهلم
ومـا ... احلدثان، وما ينتظر ذلك اجليش املعتدي من خسف ونكـال وهـوان

كان مثل هذا اجليش القوي ليغلب أو يرتاجع لوال قدرة القوي القاهر التـي 
ًجتلت يف هذه اآلية الكربى الباقية عىل الدهر، إذ أرسل اهللا إلـيهم طـريا مـن  ّ

حجـر يف : مع كل طائر منها ثالثـة أحجـار حيملهـاالبحر أمثال اخلطاطيف، 
ً ال تصيب منهم أحـدا -أمثال احلمص والعدس-منقاره وحجران يف رجليه 

 . وليس كلهم أصابت،  إال هلك

فخرجـوا هـاربني ، وذعر األحباش واستوىل عليهم الرعب والـذهول 
قـال ويسألون عـن الطريـق إىل الـيمن، ف، يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا 

   : رآهم يف هذه احلرية، بعدما أنزل اهللا عليهم من نقمتهأعرايب

ـــب ـــه الطال ـــر واإلل ـــن املف ُأي   واألرشم املغلوب لـيس الغالـب   ّ

                                         
دالئـل : ، وأبـو نعـيم٢٧/ ١ األنـف، الـروض: ، والسهييل٥٤/ ١السرية ، :ابن هشام ) ١(

 .١٤٩/ ١النبوة 
  دالئـل النبـوة : والبيهقـي، ٥٤/ ١الـسرية ، :هو نفيل بن حبيب، فيام ذكر ابـن إسـحاق )٢(

 .١٧٣/ ١البداية والنهاية، :، وابن كثري١٢٣ -١٢٢/ ١ 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٥ 
 

وجعلوا يتساقطون بكل طريق، وهيلكون بكل مهلك، وأصـيب أبرهـة 
يف جسده، وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة، وكلام سقطت أنملـة خـرج 

القيح الكثري، حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطـري، فـام وراءها الدم و
 . مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيام يقولون

̂  ﴿:وإىل هذا احلادث العجيب يشري اهللا تعاىل بقوله يف سورة الفيل    ] 

  m  l  k  j  i  h          g  f  e  d   c  b  a  `     _
     v  u  t  s  r  q   p  o  nw   ﴾. 

 أنكـروا الطـري مـنوبذلك يتبني لنا مدى اخلطأ الذي وقـع فيـه بعـض 
ــالوا إن اهللا  ــة، -عــز وجــل-واحلجــارة، وق ــاح املتجمع ــالطري الري ــد ب  يري

وباحلجارة ذرات الرتاب التي محلت ميكروب اجلدري، فإنه مل يعهد يف لغـة 
 وال ينبغي إهنا طري أبابيل أي مجاعات من الطري،: العرب أن يقال عن الرياح

أن يقال ذلك إال بطريق جمازي بعيد، وال يصح أن يلجأ إىل مثل هـذا املجـاز 
، وكذلك الذرات من الرتاب، ما دامت احلقيقة غري مستحيلة عىل قدرة اهللا

                                         
، مؤسسة الكتـب الثقافيـة، بـريوت ٣٩-٣٤السرية النبوية ، ص:أبو حاتم البستي :انظر) ١(

  . ٣٧-٣٠ص/١السرية النبوية :م ، ابن كثري١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة األوىل 
وألنه ال جيوز العدول عن ظاهر الكالم ملعنى جمازي إال بقرينة، فكيف إذا كانت القرينـة ) ٢(

 . متنع من ذلك؛ ألن املقام مقام إعجاز



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٦ 
٩٦  

ال يقبل يف لغة العرب أن يقال عنها حجارة من سجيل، أي من طني مطبوخ 
 .بالنار وهو اآلجر

فلـامذا هلـك األحبـاش ،  ميكروب اجلدري وإذا كانت الريح قد محلت
 .وحدهم، ومل هيلك معهم العرب؟

  فمـن املعقـولملسو هيلع هللا ىلصوإذا كان حادث الفيل قد وقع عام ميالد الرسول 
 يف وقت كان يعيش فيه من أهل ملسو هيلع هللا ىلص قد نزلت عىل الرسول "سورة الفيل"أن 

فلو  ، ملسو هيلع هللا ىلصمكة أناس رأوا حادث الفيل بأعينهم، وبعضهم من أعداء الرسول 
ً تكن الطيور طيورا حقيقية واحلجارة حجارة حقيقية لظهر من العرب مـن مل

يسارع إىل تكذيب هذه السورة، ويعلن ذلك عىل رءوس األشـهاد وينتهزهـا 
 . والطعن عليهملسو هيلع هللا ىلصفرصة يف الكيد ملحمد 

 قد نزلـت ، فتلقاهـا العـرب بـالقبول ؛ "سورة الفيل"ولكن الواقع أن 
. وال جيرؤ أحد عىل إنكارهـا،  ال شك فيها ألهنا تقرر حقيقة معروفة عندهم

ملا : عن عبيد بن عمري الليثي قال : (وعىل هذا، فالطري األبابيل كام يف الرواية 

                                         
 جيابه بالتكذيب مـن بل من املؤكد، وحتى لو مل يبق أحد ممن عاين الواقعة، كان يمكن أن) ١(

والعـرب . ًأبناء من شهد؛ ألن هذا من غري شك يكون راسخا عندهم عن طريـق التـواتر
 . ه فيام علموانفيام ليس هلم به علم، أفال يراجعوملسو هيلع هللا ىلص ناقشت وراجعت النبي 
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 ٩٧ 
 

أراد اهللا أن هيلك أصحاب الفيل بعث اهللا عليهم طريا نشأت من البحر كأهنا 
، يف منقـاره حجـر، اخلطاطيف بكف كـل طـري منهـا ثالثـة أحجـار جمزعـة

رجليه ثم جاءت حتى صفت عىل رؤوسهم ثم صاحت وألقت وحجران يف 
ما يف أرجلها ومناقريها فام من حجـر وقـع منهـا عـىل رجـل إال خـرج مـن 
اجلانب اآلخر إن وقع عىل رأسه خرج من دبره وإن وقع عىل يشء مـن بدنـه 

   .)خرج من اجلانب اآلخر

 وزاد هذا ّوقد اعتد القرشيون هبذه احلادثة طويال، وأرخوا هبا أحداثهم،
ّاحلادث الفذ العجيب يف مكانة مكة الدينية، وتعظيم البيت احلرام وإجالله، 

وزادت تبعا لذلك مكانتها التجارية، وزاد أهلها انرصافا عن التفكري يف يشء 
غري االحتفاظ بتلك املكانة الرفيعة املمتازة، وحماربة مـن حيـاول االنتقـاص 

ّلت مكة بنفسها كام كانت تستقل قبائل وكذلك استق. منها أو االعتداء عليها ّ

العرب بنفسها، وال ترىض لغريها عليها سلطانا، وال تـرىض مـن اسـتقالهلا 
 .بديال وال تعنى من احلياة بغري هذا االستقالل يف محى أوثاهنا

ولقد سجل العرب يف شعرهم هذا احلادث العجيب ، وتغنـوا بـه أمـام 
ّ بن حبيب يصور ما وقع لألحباش العصور واألجيال ، ومن ذلك قول نفيل

 :يف ذلك اليوم 
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  ٩٨ 
٩٨  

ـــا ـــا ردين ـــا ي ـــت عن َأال حيي َ ُ   ــا ــباح عين ــع اإلص ــاكم م   نعمن
ـــريا ـــرصت ط ـــدت اهللا إذ أب ُوخفت حجـارة تلقـى علينـا   ًمح ْ ِ  

 :وقول أمية بن أيب الصلت

ـــــات ـــــا ثاقب ـــــات ربن ـــور   إن آي ـــيهن إال الكف ـــامري ف   ُال ي
ــى ــاملغمس حت ــل ب ــبس الفي ـــور   ح ـــه معق ـــو كأن ـــل حيب   ُظ

وقول عبد اهللا بن قيس من قصيدة طويلة يذكر فيها قصة الفيل والطـري 
 :واحلجارة

ـــــزوم   كاده األرشم الـذي جـاء بالفيـل ـــــشه مه ـــــوىل وجي   ف
  حتـــــى كأنـــــه مرجـــــوم    واستهلت عليهم الطري باجلنـدل

                                         
 . ردين، مرخم ردينة، وهو اسم امرأة) ١(
إذ يمتنـع أو يـستبعد أن يقـع وهذا يؤيد ما تقدم من أن الطري واحلجارة كانـت حقيقيـة، ) ٢(

التشبيه املجازي بعينه لواصفني، ال سيام إذا كان ذلك من بعيد املجاز، وما مل يؤلـف عنـد 
 . العرب

وذكر أنه أخرجه سعيد بن منصور وابن أيب  ) ٦٧٤ / ٦الدر املنثور يف التفسري باملأثور ) رقم( 
 .ّمعا يف دالئل النبوةوأبو نعيم والبيهقي ، شيبة وابن املنذر وابن أيب حاتم

ً بينهام بيتا، وبعدمها أبياتا، ومما زاد بينهام"٦٢/ ١"زاد ابن هشام ) ٣( ً: 
 .بمهاة شعاعها مبثور... ثم جيلو النهار رب رحيم 

 .٨١/ ١الروض اآلنف : السهييل ) ٤(
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 ٩٩ 
 

   والذي ينبغي أن نذكره هنـا أن هـذا احلـادث ينبـئ عـن حفـظ اهللا عـز
وجل لبيته احلرام، ودفاعه عنه، وما من جبار قصده بسوء إال رد اهللا كيده يف 
نحره، وقد كان هلـذه احلادثـة أثـر قـوي يف تـذكري العـرب بحرمـة البيـت، 
واستحضار شخصية اخلليل عليـه الـسالم مـن أعـامق التـاريخ، وإرهاصـة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصلظهور حممد 

وهــذه النعمــة وغنــي عــن البيــان أن قريــشا مل تــستحق هــذا التكــريم 
إلخالصها هللا أو لصالح أعامهلا، وإنام ألنه كان مقررا، أن يولد فيهم نبـى اهللا 

فكانـت هـذه الكرامـة وهـذه النـرصة، تبـشريا بمجـىء النبـى . ملسو هيلع هللا ىلصاملختار 
وإرهاصا ملا ستكون عليه قريش من عز وسؤدد ال ىف جزيرة العرب فحسب 

ق بـني النـور والظـالم، بـني ولكن ىف الدنيا كلها، بربكة هذا النبى الذى يفر
.التوحيد والرشك 

وكان ذلك عام مولد حممـد ": ويؤكد هذا الرآي قول ابن تيمية رمحه اهللا
، وكان جريان البيت مـرشكني يعبـدون األوثـان وديـن النـصارى خـري ملسو هيلع هللا ىلص

منهم، فعلم بذلك أن هذه اآلية مل تكن ألجل جريان البيت حينئذ ، بل كانت 
 الذي ولـد يف ذلـك العـام عنـد البيـت أو ملسو هيلع هللا ىلصجل حممد ألجل البيت ، أو أل

 ."ملجموعهام، وأي ذلك كان فهو من دالئل نبوته

                                         
 .٣٤-٣٣القول املبني يف سرية خري املرسلني،ص:حممد الطيب النجار) ١(
 . ١٢٢/ ٤واب الصحيح ابن تيمية، اجل) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٠ 
١٠٠  

 

 . العقدي واألخالقي الذي ساد العامل عموم الفساد– ١

لقد طبق الفساد العقدي واألخالقي العامل قبل البعثة النبوية مما اقتضت 
 .ملسو هيلع هللا ىلصة نبينا ّاحلكمة اإلهلية عالجه بتعهدهم برسال

ّ خطر توقف الدعوة عىل الناس فام إن توقف إرسال الرسل عليهم – ٢
 .وانترش االنحراف،  أتباعهمّالسالم حتى عم تفشى الفساد يف

ّقل نسبيا حيث بقيت فيهم ّ أن نصيب العرب من االنحراف كان أ– ٣
 .بعض األخالق التي ورثوها من أبيهم إبراهيم عليه السالم

 .ني باحلق بني ركام من الباطلوجود متشبث – ٤

فقد كان احلنفاء قلة من العرب بقيت متمسكة ببعض ما ورثوه من دين 
ّإبراهيم عليه السالم لكن طول العهـد هبـذا اإلرث وهجمـة املخـالفني مـن 

 .املرشكني قللت من تأثريهم

وتأثر العرب الحقا ، تأثر أتباع الديانات السابقة بالفلسفة والرشك – ٥
 .بذلك 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠١ 
 

 .ّأن الباطل ال يروج إال إذا خلط بيشء من احلق – ٦

ّومن هنا نرى أن العرب يف جاهليتهم وضعوا أصنامهم يف الكعبة التي 

 .هي من مرياث النبوة

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٢ 
١٠٢  

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٣ 
 

 

 

 

 

 

)٣(  
 من املهد إىل البعثة

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٤ 
١٠٤  

  

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٥ 
 

 

 :ملسو هيلع هللا ىلصنسبه 

ا، تبعث الرسل عليهم السالم يف الذروة العليا من أقوامهم نـسبا ورشفـ

Â   Á  À   ﴿: رمحة اهللا عىل لوط إن كان ليأوي إىل ركن شديد قـال": ملسو هيلع هللا ىلصقال 

Ê  É     È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   ﴾ )فام بعـث اهللا بعـده نبيـا إال يف ) ٨٠:هود
 ."ذروة من قومه

 أعرق قومه نسبا وأكرمهم أصـال، ملسو هيلع هللا ىلصفال عجب إذن أن يكون رسولنا  
ًوأكملهم خلقا وخلقا، فهو حممد بن ُ ً ُْ  بن هاشم بن  عبد اهللا بن عبد املطلبَ

ّ بن قيصعبد مناف َ ُ بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بـن غالـب بـن ّ َ ُ َّ ُ ِ

                                         
 .وقال حديث صحيح) ١٦٨٧(صحيح اجلامع الصغري بتحقيق األلباين برقم ) ١(
  .١/١السرية :ابن هشام : شيبة بن هاشم: اسم عبد املطلب) ٢(
  .١/١السرية :ابن هشام : ُاملغرية بن قيص: ُاسم عبد مناف) ٣(
  .١/١السرية :ابن هشام : زيد: اسم قيص) ٤(
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

َفهر بن مالك بن النرض بن كنانة بـن خزيمـة بـن مدركـة ِ ْ ُ ِ بـن إليـاس بـن   
ِّمرض بن نزار بن معد بن عدنان َ َ ُِ َ. 

ولكـن . ه الـسالممـن ولـد إسـامعيل عليـ) عـدنان(وال خالف أن 
اخلالف فيام بني عدنان وإسامعيل فلم يثبت من ذلـك يشء، ولـذا ورد عـن 

ال ء معد بن عـدنان، واما ور فرً ما وجدنا أحدا يع":  عائشة ريض اهللا عنها
 . "ًصاما وراء قحطان، إال متخر

إىل هنـا معلـوم الـصحة، ": يقول ابن القيم بعد ذكر النسب إىل عـدنان
  ه بني النسابني، وال خالف البتة، وما فـوق عـدنان خمتلـف فيـه، ومتفق علي

 ."وال خالف بينهم أن عدنان من ولد إسامعيل عليه السالم

                                         
  .١/١السرية :ابن هشام : ُاملغرية بن قيص: ن إلياسعامر ب) ١(
الصحيح ، كتـاب مناقـب األنـصار، بـاب :البخاري. ٢-١/١السرية النبوية :ابن هشام ) ٢(

 ).٣٨٥١(، رقم ملسو هيلع هللا ىلصمبعث النبي 
 .حديث حسن: ، وقال)٢٥٦٦(صحيح سنن الرتمذي، للعالمة األلباين برقم ) ٣(
/ ، حتقيـق)٩(اجلامع يف احلديث برقم : لقريش املرصيأبو حممد عبد اهللا بن وهب ا: انظر) ٤(

احلديث فيـه ابـن هليعـة . م١٩٩٦مصطفى حسن أبو اخلري، ط دار ابن اجلوزي، الرياض 
فـتح . "ال بـأس بـه يف املتابعـات": قال ابـن حجـر. وهو مرمي بالضعف الحرتاق كتبه

  .٩٣/ ٤الباري 
   -شــعيب األرنــاؤوط :  ، حتقيــق١/٧١زاد املعــاد يف هــدي خــري العبــاد ،: ابــن القــيم) ٥(

= 

 ١٠٦ 
١٠٦  



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٧ 
 

  باملصطفى خري الورى أقـىص األرب   نـــسب عليـــه مهابـــة وجاللـــة
  لواله ما طلـع اهلـالل وال غـرب   نسب أضاء األفق منـه بنـور مـن
  ان سادات األعاجم والعـربأعي   نسب رفيـع ضـم جـامع شـمله

 ، لوجدناهم مجيعـا سـاللة آبـاء ملسو هيلع هللا ىلصلو رجعنا إىل تاريخ أجداد الرسول 
كرام، فيهم السيادة والقيادة،والقوة والفداء، واحلكمة والكـرم، والـشجاعة 

 وهو صاحب حروب وغارات، ومل حيارب أحدا إال )معد(فمنهم . واإلقدام
 وكان أرجح أهل زمانـه عقـال، )نزار(ومنهم .رجع منترصا وهو أبو العرب

وكان مجيال مل يره أحد إال ) مرض( وأسمحهم وجها، وأمجلهم صورة، ومنهم
خري اخلري أعجلـه ،فـامحلوا أنفـسكم عـىل ":أحبه ، وكان حكيام ومن حكمه

مكروهها،وارصفوها عن هواها فيام أفسدها،فليس بني الصالح والفساد إال 
ومـنهم . بـل، وكـان حـسن الـصوت وهو أول من حـدا لإل"صرب  فواق

 مـن ":ومـن مأثوراتـه.  وهو يف العرب مثل لقامن احلكيم يف قومـه)إلياس(
فإليـه ) فهـر(وأمـا ."ومن يزرع رشا حيصد ندامـة.. يزرع خريا حيصد غبطة

تنسب قريش، وكان مشهورا بالكرم،ال ينتظر صاحب احلاجـة حتـى يأتيـه، 
                                         

= 
- مكتبة املنار اإلسـالمية -مؤسسة الرسالة :   الكويت–عبد القادر األرناؤوط، بريوت 

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٧الطبعة الرابعة عرش ، 
 .أي الزمن بني احللبتني، ألن الناقة حتلب ثم ترتك لفصيلها لتدر،ثم حتلب:صرب فواق) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٨ 
١٠٨  

 وكانت جتتمع إليه قريش )عبك(ومنهم .وإنام كان يفتش عنه ويقيض حاجته
، وينبئهم بأنـه ملسو هيلع هللا ىلصيوم مجعة ، فيخطب فيهم ويعظهم ويذكرهم بمبعث حممد 

 ملسو هيلع هللا ىلصوهو اجلد السادس لرسـول اهللا )مرة(ومنهم .من ولده، ويأمرهم باتباعه
ّ واسـمه حكـيم، ولقـب )كـالب(ومنهم . وأليب بكر الصديق ريض اهللا عنه

اجلد السادس آلمنة أم الرسول بكالب ألنه كان كثري الصيد بالكالب، وهو 
َّ واسمه جممع مجـع اهللا بـه )قيص(ومنهم.،فهو ملتقى نسب أبيه بنسب أمهملسو هيلع هللا ىلص

القبائل من قريش بعد أن تفرقوا يف الشعاب واجلبال وأنـزهلم بطحـاء مكـة، 
ّوقسم منازهلم،فسمي جممعا وهو أول من جدد بناء الكعبة من قـريش بعـد . ِ

ن إليه حجابة البيت وسقاية احلجيج وإطعامه، بناء إبراهيم عليه السالم، وكا
وكانت له الندوة ، وهي جملس الشورى ، فال يتم أمر إال يف بيتـه، وال يعقـد 

 من أكرم لئـيام ":ومن كالمه.نكاح إال يف داره،وال يعقد لواء حرب إال عنده
شاركه يف لؤمه، ومن استحسن قبيحا ترك إىل قبحه، ومن ال تصلحه الكرامة 

هلوان، ومن طلب فوق قدره استحق احلرمان، واحلسود هو العـدو أصلحه ا
  ومـنهم.وملـا حـرضته الوفـاة،مجع بنيـه وهنـاهم عـن رشب اخلمـر."اخلفي

، "قمر البطحـاء": وكان لشدة مجاله وحسنه وهبائه،يقولون عنه)عبد مناف(
واسـمه )هاشـم(أمـا .كان اسمه املغرية، وكان يسمونه الفياض،لشدة كرمـه

ّ مناف، ويقال له عمرو العال لعلو منزلته يف قومه ،سـاد قومـه عمرو بن عبد



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٩ 
 

إن سبب تسميته هباشم أن قريشا أصابتها جماعة مهلكة :بعد موت أبيه، وقيل
ال زرع وال رضع، فخرج هاشم إىل الشام، واشرتى دقيقا وكعكا، وقـدم بـه 
مكة يف املوسم، فهشم اخلبز والكعك ونحر اإلبل، وجعل كل ذلـك ثريـدا، 

ّوهـو أول مـن سـن .أطعم منه الناس حتى أشبعهم، فسمي بـذلك هاشـامو
 .رحلتي الشتاء والصيف

وكان جماب الدعوة، ) عبد املطلب(وكان من رشف هذه النسبة أن جده 
يف قلبه رقة ورمحة حتى باحليوان ، وبلغت به تلك العاطفـة النبيلـة أنـه كـان 

 كــان ســيد قومــه يرفــع مــن مائدتــه للطــري والوحــوش يف رؤس اجلبــال،
وحاكمهم، فكان موئل قريش يف البالء،ومفزعهم عند الكرب، وملجأهم يف 
كل أمر، وكانت إليه الرفادة والسقاية وكان رشيف الطبع، حسن األخـالق، 
به كثري من صفات الفطرة السليمة، فقد ورد يف سريته أنه كان ينهى قومه عن 

أمر أوالده برتك الظلم والبغـي، كان دائام ي.وأد البنات، ويمنع نكاح املحارم
وكـان . ويدفعهم إىل مكارم األخالق، وينهاهم عن اخلطايا ودنيات األمـور

َأبيض مديد القامة، حسن الوجه، يف جبينـه نـور النبـوة، وعـز امللـك؛ رزق  ِ ُ  
 : بعرشة من الولد ؛ همملسو هيلع هللا ىلصُّعبد املطلب جد النبي 

                                         
 .بترصف٢٤-٢/٢٢ء الرسلمن أنبا:عبد السالم بدوي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٠ 
١١٠  

 وولد ولده مجاعة وهو أكرب ولده ، وبه كان يكنى، ومن ولده: احلارث
 هلم صحبة 

 .ًهلك صغريا، وهو أخو احلارث ألمه: وقثم

وكان من أرشاف قريش، وابنه عبد اهللا بن : والزبري بن عبد املطلب
ُ حنينا، وثبت يومئذ، واستشهد بأجنادين، ملسو هيلع هللا ىلصالزبري، شهد مع رسول اهللا  ً

 .ُوروي أنه وجد إىل جنب سبعة قد قتلهم وقتلوه

 . ملسو هيلع هللا ىلص هلا صحبة، وأم احلكم بنت الزبري، روت عنه ُوضباعة بنت الزبري،

أسد اهللا وأسد رسوله، وأخوه من الرضاعة، : ومحزة بن عبد املطلب
ًأسلم قديام، وهاجر إىل املدينة، وشهد بدرا، وقتل يوم أحد شهيدا، ومل يكن  ُ ً ً

 .له إال ابنة

أسلم وحسن إسالمه، وهاجر إىل : وأبو الفضل العباس بن عبد املطلب
 بثالث سنني، وكان له عرشة من ملسو هيلع هللا ىلصدينة، وكان أكرب من رسول اهللا امل

الفضل، وعبد اهللا، وقثم هلم صحبة، ومات سنة اثنتني وثالثني يف : الذكور
 ملسو هيلع هللا ىلصومل يسلم من أعامم الرسول . خالفة عثامن بن عفان ريض اهللا عنه باملدينة

 .إال العباس ومحزة

 أيب –وهو أخو عبد اهللا واسمه عبد مناف، : وأبو طالب بن عبد املطلب



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 

نت وأمهم فاطمة ب،  ألمه، وعاتكة صاحبة الرؤيا يف بدر – ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 –ً مات كافرا –ٌوله من الولد طالب .عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم
 واسم أم هانئ فاختة، – هلم صحبة –وعقيل، وجعفر، وعيل، وأم هانئ 

 .ًأيضاومجانة ذكرت يف أوالده . هند: وقيل

واسمه عبد العزى، كناه أبوه بذلك حلسن : أبو هلب بن عبد املطلبو
ٌوجهه، ومن ولده عتبة، ومعتب، ثبتا مع النبي  َّ  يوم حنني، ودرة، هلم ملسو هيلع هللا ىلصُ

ُوعتيبة قتله األسد بالزرقاء من أرض الشام بدعوة من الرسول . صحبة َ ْ َ    .ملسو هيلع هللا ىلصُ
ٌوعبد الكعبة، وحجل واسمه املغرية، ورضار أخو العباس ألمه ْ َ، والغيداق، ِ ْ َ

 .ًوإنام سمي الغيداق ألنه أجود قريش، وأكثرهم طعاما 

ّ مـن أبيـه عبـد املطلـب، يتـسم بالعفـة ًوقـد كـان أنموذجـا: وعبد اهللا 
ّوالرزانة، وترك الفحش الذي كان موجـودا يف بيئتـه، وملـا بلـغ أشـده رفـع 

 بـني عينيـه حيث قاهلا المرأة كاهنـة رأت. "أما احلرام فاملامت دونه": شعار
؛ فأرادت منه أن يدخل عليها دون إذن من أبيـه وتعطيـه مائـة ناقـة، نورا 

                                         
، ٥٤٨، ١/٣٦١الكامـل يف التـاريخ : ، وابـن األثـري١/١٥٦السرية النبوية : ابن هشام) ١(

 .١/٤٥٨تاريخ األمم وامللوك : والطربي
حممد املعتـصم بـاهللا البغـدادي، ط دار / ، حتقيق٢٣٣أعالم النبوة، ص : املاوردي: انظر) ٢(

 .الكتاب العريب بريوت 
= 

 
 ١١١ 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٢ 
١١٢  

وهذا يدلنا عىل ما كان يتمتع به من طيب املعـدن الـذي يرفـع صـاحبه عـن 
 .سفاسف األمور وجيعله هيتم بمعاليها وفضائلها

أسلمت وهاجرت، وهي أم الزبري بن العوام، : وصفية بنت عبد املطلب
  املدينـة يف خالفـة عمـر بـن اخلطـاب ريض اهللا عنـه ، وهـي أخـت توفيت ب

 .محزة ألمه

قيل إهنا أسلمت، وهي صاحبة الرؤيا يف بدر، : وعاتكة بنت عبد املطلب
  وكانت عند أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا بن عمرو بـن خمـزوم، ولـدت لـه

 .ً عبد اهللا، أسلم وله صحبة، وزهريا، وقريبة الكربى

كانت عند عمري بن وهب بن عبـد الـدار بـن : ت عبد املطلبوأروى بن
ًقيص، فولدت له طليب بن عمري، وكان من املهاجرين األولني، شهد بـدرا،  ُ

ًوقتل بأجنادين شهيدا، ليس له عقب ِ ُ. 

وأميمة بنت عبد املطلب كانت عند جحش بن رئاب، ولدت له عبد اهللا 
ر واسـمه عبـد، وزينـب زوج ، وأبا أمحد األعمى الشاع  بأحدالذي استشهد

 صحبة، وعبيـد اهللا بـن جحـش أسـلم ثـم ، وحبيبة، ومحنة، كلهمملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
                                         

= 
صحيح اإلسناد اتظر حيـاة : وقال ، من حديث أيب نوفل بن أيب عقربروى ذلك احلاكم 

 ٣ / ١احليوان الكربى 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٣ 
 

 .ًمرتدابشة تنرص، ومات باحل

َّوبرة بنت عبد املطلب كانت عند عبد األسد بن هالل بن عبـد اهللا بـن : َ
عمرو بن خمزوم، فولدت له أبا سلمة، واسمه عبد اهللا، وكان زوج أم سـلمة 

 وتزوجها بعد عبد األسد أبـو رهـم بـن عبـد العـزى بـن أيب ،ملسو هيلع هللا ىلصقبل النبي 
 .قيس، فولدت له أبا عربة بن أيب رهم

ْوأم حكيم وهي البيضاء بنت عبد املطلب، كانت عند كريز بن ربيعة بن  َ ُ
ْحبيب ابن عبد شمس بن عبد مناف، فولدت له أروى بنت كريـز، وهـي أم  َ ُ

 .عثامن بن عفان ريض اهللا عنه

 من جهة أمه فهو آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كـالب، وأما نسبه
 . وعىل ذلك يلتقي نسب أبيه وأمهملسو هيلع هللا ىلصوهو اجلد اخلامس للنبي 

وهذا النسب هبذه الصفة ال خالف فيه بني العلامء، فجميع قبائل عـرب 
  :احلجاز ينتمون إىل هذا النسب، وهلذا قال ابن عباس وغـريه يف قولـه تعـاىل

مل يكن بطـن مـن ]: ٢٣:الشورى[﴾     .  /  0  1  2  3+   ,     -﴿
  :ملسو هيلع هللا ىلصوقـال الرسـول .  نـسب يتـصل هبـمملسو هيلع هللا ىلصبطون قريش إال ولرسـول اهللا 

مـن لـدن آدم إىل أن ولـدين أيب ( خرجت من نكاح ومل أخرج من سـفاح؛ "

                                         
 .٢٤٦/ ٢البداية والنهاية،:ابن كثري. ١٧٠ ، ١٦٨/ ١السرية ، :ابن كثري) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٤ 
١١٤  

  ."يصبني من سفاح اجلاهلية يشءوأمي، ومل 

   :ملسو هيلع هللا ىلصاهللا قـال رسـول : وثبت يف صحيح البخاري عـن أيب هريـرة قـال
ً بعثت من خري قرون بني آدم؛ قرنا فقرنا؛ حتى بعثت من القرن الذي كنت " ً

 ملسو هيلع هللا ىلص، ويف صحيح مسلم من حديث واثلة بن األسـقع أن رسـول اهللا  "فيه
 إن اهللا اصطفى من ولد إبراهيم إسامعيل، واصطفى من بني إسامعيل ": قال

 قريش بنـي هاشـم، ًبني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من
 أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب، إن اهللا "،  "واصطفاين من بني هاشم

خلق اخللق فجعلني يف خري خلقه ، وجعله فرقتني فجلعنـي يف خـري فرقـة، 
ًوخلق القبائل فجعلني يف خري قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني يف خريهم بيتا،  ً

ًفأنا خريكم بيتا وخريكم نفسا ً"  . ًصلوات اهللا وسالمه عليه دائـام أبـدا إىل ً
 .يوم الدين

ّونلمح يف ذلك دليال عىل أن اهللا سبحانه وتعاىل قد ميز العرب عىل سائر 
ًالناس، وفضل قريشا عىل سائر القبائل األخرى، ومقتـىض حمبـة رسـول اهللا  ّ

                                         
 ).٣٥٥٧ح (٦/٥٦٦انظر صحيح البخاري مع الفتح ) ١(
 ).٢٢٧٦(، رقم ٤/١٧٨٢مسلم، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي ، ) ٢(
 .١٥صحيح السرية،ص:ابن كثري) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٥ 
 

حمبة ، وهي ، تقتيض حمبة القوم الذين ظهر فيهم والقبيلة التي ولد فيهاملسو هيلع هللا ىلص
تقدير لألصل النقي، واملعدن القادر عىل محل الرسالة، ولكن املحبة الرشعية 
ال تكون إال باإلسالم، ألنه هو موضع الوالء واحلـب، وبغـريه تنتفـي هـذه 

 قومه من قـريش عنـدما كـانوا عـىل الـرشك ملسو هيلع هللا ىلصاملزية، فقد قاتل رسول اهللا 
 .والوثنية

 : من األوس واخلزرج ملسو هيلع هللا ىلصخؤولته 

ّؤولة بني بني هاشم واخلزرج عندما تزوج هاشم جد بني أول روابط اخل ّ
هاشم األكرب من سلمى اخلزرجية من بني النجار، فأنجبت له عبد املطلب ، 
ومنه صار بنو هاشم، لذلك ربطت بني هاشم باألنصار عالقة رحم ونرصة 
من اليوم األول فكل بني هاشم مـن سـلمى اخلزرجيـة التـي كانـت سـيدة 

  بن زيد بن لبيد النجاري من بني النجار هـو والـد سـلمى اخلزرج، وعمرو 
 .أم عبد املطلب

                                         
 .٤٦وقفات تربوية مع السرية، ص : أمحد فريد: انظر) ١(

  )٤٧٢٨( أخرجه  ابن عدي يف الكامل والطرباين يف األوسط ) رقم ( 
، وفيه حممد بن جعفـر بـن حممـد بـن عـيل  : ٢١٧ / ٨: ( قال اهليثمي يف جممع رالزوائد 

 وبقية رجاله ثقات، كلم فيهوقد ت، صححه احلاكم يف املستدرك
 .باب الكاف / ٢االستيعاب يف متييز األصحاب ج :ابن عبد الرب )٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٦ 
١١٦  

 . العواتك والفواطم ملسو هيلع هللا ىلصومن أمهات النبي 

 :اما العواتك فهن 

  . أم هاشم بن عبد مناف هي عاتكة بنت مرة بن هالل من بني سليم

 هي آمنة بنـت وهـب، وأم وهـب هـي عاتكـة بنـت ملسو هيلع هللا ىلصوأم رسول اهللا 

 وأم عبد منـاف هـي عاتكـة بنـت  . الل من بني سليماألوقص بن مرة بن ه

  . فالج بن هالل من بني سليم

، وهي فاطمة بنت عمرو بـن عـامر ملسو هيلع هللا ىلصوأما الفواطم فأم عبد اهللا والده 

  . من بني النجار

  . ، هي فاطمة بنت عوف بن سعد بن األزدملسو هيلع هللا ىلصّوأم قيص جده  

 من بني خمزوم  من قبل األم فاطمة بنت عبد اهللاملسو هيلع هللا ىلصوأم آمنة وهي جدته  

  . زوجة وهب بن عبد مناف من بني زهرة

  .  فاطمة بنت األصمملسو هيلع هللا ىلصوأم خدجية زوجه 

  .  البيضاءًأيضا  :  فاطمة ويقال هلا : وحلمزة سيد الشهداء ابنة يقال هلا

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٧ 
 

وفاطمة بنت أسد بن هاشـم أم عـيل بـن أيب طالـب ريض اهللا عنـه وأم 
  . طالب وجعفر

رفوا  بنرصة بني هاشم منذ اليوم األول،  من اخلزرج عملسو هيلع هللا ىلصومن خؤولته 
فعندما غصب أعامم عبد املطلب شيبة احلمد حقه يف سـقاية احلـاج وسـيادة 
قريش، طلب العون من أخواله من بني النجار، فجاءوا ونرصوه خري نـرصة 

 .ُحتى أرجع إليه حقه

وبقيت املودة بينهم وبني عبد املطلب حتى كثرت وبانت وجتلت بنرصة 
 إذ بايعوه عىل أن ينـرصوه ملسو هيلع هللا ىلصاخلزرج لرسول اهللا حممد بن عبد اهللا األوس و

 .بأمواهلم وأنفسهم وأهليهم، فسميت تلك ببيعة العقبة

 :عروس العرب

غري مستغرب يف مثل هذا املناخ الديني ألم القرى مكة املكرمة ، أن هتفو 
قلوب نساء من قريش إىل عبـد اهللا ، وأن يلمحـن عـىل وجهـه خمايـل غـده 

ّوعود، فيعرضن له يف طريقه من الكعبة إىل بيت سيد بني زهرة، وكل منهن امل ّ
 .حتاول أن هتبه نفسها أو أن تظفر به زوجا

لك مثل اإلبل التي : عرضت له بنت نوفل األسدية القرشية، ، فقالت له
 .نحرت عنك اليوم إن قبلت أن أهب نفيس لك



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٨ 
١١٨  

 عـن النـور وكذلك عرضت ليىل العدوية نفسها عليـه، وهـي تتحـدث
 .الذي يف وجهه

ّودعته فاطمة بنت مر اخلثعمية إىل نكاحهـا، وكانـت مـن أمجـل النـساء 
وكانت قد قرأت . ّوأعفهن ، وىف بعض الروايات أهنا كانت كاهنة من خثعم

ىف الكتب وكان شباب قريش يتحدثون إليها، فرأت نور النبوة ىف وجه عبـد 
هـا فقالـت هـل لـك أن تقـع عـيل يا فتى مـن أنـت؟ فأخرب: اهللا، فقالت له

 :فنظر إليها وقال. وأعطيك مائة من اإلبل

ـــه ـــاملامت دون ـــرام ف ـــا احل ــــتبينه   أم ــــل فأس ــــل ال ح   ّواحل

 فكيف باألمر الذي تبغينه

عىل أي حال فقد كان سن عبد اهللا آنذاك يسمح له بالزواج، فـرأى أبيـه 
 عىل تزويج ولده ّعبد املطلب أن يزوجه، فلام علمت العرب عزم عبد املطلب

فتى قريش، وموضـع حـديثها يف مـسامراهتم وليـاليهم، تـشوفت القلـوب 
واألفئدة أن يتوجه عبد املطلب بولده ليخطب من بيوتـات قـريش، فزوجـه 

 وهي من أرشف قبائل قـريش نـسبا، " زهرة "آمنة بنت وهب وهي من بني 
ًومن أوثقها قربا وصلة ومودة ببني هاشـم منـذ عهـد األخـويني ً  العظيمـني ً

                                         
 .١٧٤ / ٢تاريخ الرسل وامللوك : الطربي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٩ 
 

  عبــد منــاف بــن قــيص بــن (افني زهــرة و قــيص ابنــي كــالب ومــرورا باملنــ
   وهـب بـن " وقد كـان أبـو آمنـة )عبد مناف بن زهرة بن كالب كالب و

 سـيد بنـي زهـرة "عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة بن كعب بـن لـؤي
 : رشفا وحسبا، وفيه يقول الشاعر

ــد   يا وهب يا بن املاجـد بـن زهـرة ــرةُس ــن م ــا اب ــا كله   ت كالب

ّبحسب زاك وأم بـرة ٍّ ٍ ٍ 

 من جهة أمها، دون ذلك عراقة وأصالة فهي ابنـة "آمنة"ومل يكن نسب 
فتجمع يف ... "برة بنت عبد العزى بن عثامن بن عبد الدار بن قيص بن كالب

 .  عز بني عبد مناف حسبا وأصالة" آمنة"نسب 

 بنـسبه حيـث ملسو هيلع هللا ىلصاز الرسول ويؤكد هذه العراقة واألصالة بالنسب اعتز
مل يزل اهللا ينقلني مـن أصـالب طيبـة إىل أرحـام طـاهرة مـصفى ...": قال 

   ."مهذبا، ال تتشعب شعبتان إال كنت يف خريمها

ُنـــسب حتـــسب العـــال بحـــاله ــــوزاء   ٌ ــــا اجل ــــه نجومه   قلدت
ـــار ـــؤدد وفخ ـــد س ـــذا عق ٍحب ـــصامء   ُ ـــة الع ـــه اليتيم ـــت في   َأن

                                         
 .٧٩ / ١أنساب األرشاف : والبالذري١٦٩/ ١: ابن هشام السرية) ١(
 ) .١٥(دالئل النبوة، برقم : أبو نعيم : انظر) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٠ 
١٢٠  

نت وهب، ويف اليوم نفسه تزوج عبد املطلب مـن ابنـة تزوج عبد اهللا من آمنة ب
 مع آمنة يف بيت أهلهـا ثالثـة اهللا، وأقام عبد ملسو هيلع هللا ىلصّعمها هالة، فأولدها محزة عم النبي 

 .أيام، عىل عادة العرب حني يتم الزواج يف بيت العروس

ّويف اخلرب أن عبد اهللا مر بالنسوة الاليت عرضـن أنفـسهن عليـه بعـد أن 
وهب فانرصفن عنه زاهدات فيه، فعجب ألمرهن وبدا له أن تزوج آمنة بنت 

، فارقك النور الذي كان معك باألمس : يسأهلن فيه، فكان جواب بنت نوفل
 .فليس يل بك اليوم حاجة

واهللا مـا أنـا . قـد كـان ذلـك مـرة ، فـاليوم ال : وقالت فاطمة بنت مـر
يل، فـأبى اهللا فأردت أن يكون ، بصاحبة ريبة ، ولكني رأيت يف وجهك نورا 

 .إال أن جيعله حيث أراد

مررت يب وبني عينيك غرة بيضاء فدعوتك فأبيت : وردت ليىل العدوية
 .عيل، ودخلت عىل آمنة فذهبت هبا 

 وبعد قضاء األيام الثالثة، عاد العروسـان إىل مكـة حيمـالن يف قلبـيهام 
ق، ولكـن تطلعات الشباب للسعادة واملرح، واحلياة الرغـدة واألمـل املـرش

  ، ًاألقدار عـادة تـسبق األحـالم، فـام قـىض عبـد اهللا مـع عروسـه إال قلـيال
                                         

 .١٧٤ / ٢تاريخ الرسل وامللوك :  ، الطربي١٦٥ / ١السرية : ابن هشام) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢١ 
 

وإذ بداعي النفري للكدح والعمل، والسفر للتجارة، فخرج العـروس ليلبـي 
نداء املسئولية اجلديدة، ويلحق بالركب، وكانت القافلة متوجهـة إىل الـشام، 

مانة غالية، إذ تركهـا وترك زوجه تنتظر جميء احلبيب الغائب، ووضع معها أ
  .ًحامال

  فلقـــد محلـــت بـــسيد األرشاف   يـا بنـت وهـب أبـرشي ومتتعـي
ـــراف   ذاك الذي من شاء يعـرف قـدره ـــال واألع ـــه باألنف   فعلي

خرج عبد اهللا إىل جتارته، وذهبت القافلة إىل الشام، وابتاع الناس وربـح 
لبـه أشـواقه من ربح، وخرس من خرس، وآذنت القافلة بالرجوع، والفتـى تغ

ّحنينا إىل عروسه وقومه، يعد الساعات واأليام، وما كادت القافلة أن تـدرك 
 ببـوادر املـرض تنهـك جـسده، اهللا حتى شعر عبـد بيوت أخواله باملدينة

ّوتفت يف عضده، فتخلف عن القافلة ليمـرض يف بيـوت أخوالـه، ومحلـت  ّ
 .القافلة نبأ مرضه إىل أبيه وزوجه يف مكة

أوفد احلارث أكرب بنيـه حتى امت األنباء إىل سمع عبد املطلب وما إن تر

                                         
كانت أم عبد املطلب وتدعى سلمى بنت عمرو مـن بنـي عـدي بـن النجـار، يف املدينـة ) ١(

املنورة، ولذا كان بنو النجار أخواال له ولبنيه من بعـده عـىل عـادة العـرب يف التوسـع يف 
 .دينة فيام بعدالقرابة، ولعل يف هذا النسب ما يمهد الرتباط مكة بامل



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٢ 
١٢٢  

ولكنه بلغ املدينة وقد فرغوا من دفنه بعـد . إىل املدينة ليعود بأخيه بعد شفائه
شهر واحد من مسري القافلة إىل مكة، فرجع أدراجـه ينعـي أخـاه إىل أهلـه، 

ة زوجهـا وقد رثـت آمنـ .ّويثري يف قلب عبد املطلب، وقلب آمنة مها وشجنا
 :بأروع املراثى، قالت 

ِعفا جانب البطحاء مـن آل  هاشـم ُ ِوجاور حلدا خارجـا يف الغامغـم   ََ
َ َ ً ً َْ  

ـــا ـــا دعـــوة فأجاهب ـــه املناي ْدعت َ   ْوما تركت يف الناس مثل ابن هاشم   َ
ــره ــون رسي ــوا حيمل ــشية راح ُتعـــاوره أصـــحابه يف التـــزاحم   ع َ ََ َ  
ــا ــا وريبه ــه املناي ــك غالت ــإن ت ْف ًفقد كـان معطـاء كثـري الـرتاحم   َ ْ ِ  

مات عبد اهللا يف أول عهده بالشباب، ومن ثم فلم خيلف وراءه أكثر مـن 
 فـيام -مخسة من اإلبل، وقطيعا من الغنم، وجارية تدعى أم أيمـن، صـارت 

 .ملسو هيلع هللا ىلصّ حاضنة للنبي -بعد 

ّوربام تالحظ أن هذه الثروة ال تعد مظهر ثراء وسعة يف تلك البيئة التـي 
ّس املاشية؛ لكنها كذلك مل تكن تدل عىل فقـر وحاجـة، و فيها الثروة برؤّتعد

 لتوه من تكاليف الزواج العربية، وما يساق فيها للعروس اهللافقد خرج عبد 
ًمن مهر، كام أنه كان شابا يف مقتبل عمره، فكان قديرا عىل الكـسب والعمـل 

لـم يـؤل إليـه يشء مـن ّوالبلوغ إىل السعة يف املال؛ وكان أبوه ما يزال حيـا ف
 .مرياثه



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٣ 
 

لبست مكة ثوب احلداد عىل الفتى اهلاشمي، وضحلت من النواح عليه 
ّحلوق بحت من اهلتاف له حـني احتفلـت أم القـرى بفدائـه وعرسـه، قبـل 

آمنة بنت وهب، وملا يـزل يف كفيهـا : شهرين أو ثالثة ، وترملت زهرة قريش
يفرغوا من صاحبه الثاوي يف ّخضاب العرس ، وانفض املأتم، لكن القوم مل 

 .حلده بعيدا يف ثرى يثرب

من كان يظن، حني نحرت عنه اإلبل املائة، أن املنايا واقفة باملرصاد هلذا 
املفتدى ؟ وخيف عىل آمنة من وطأة احلزن، وقد رفضت أن تقبل يف فقيـدها 

 .العزاء

ولبثت مكة شهرا وبعض شـهر، ترقـب يف قلـق إىل أيـن ينتهـي احلـزن 
حتى كانت ليلة من ليـايل شـوال، أحـاط فيهـا ..ق باألرملة العروسالساح

العواد من آل هاشم وبني زهرة بفراش آمنة، وهي ال تفتـأ تـسأل كـل عائـد 
فيم كان فداؤه واملوت منه وشيك ؟ وفيم كان العرس املشهود :منهم وعائدة

 ويد القدر ختط له حلده بيثرب، واملنايا حتث خطاها نحوه ؟ وأغفـت جمهـدة
 .من إعياء، وعيون الساهرين عليها

ّومل تطل غفوهتا، أيقظتها منها انتفاضة مرهفة، وقد أحست خفقة حيـاة 
: ّجديدة يف أعامقها، فأرشق وجهها بنور اإلهلام، وكأهنا عرفت رس الذي كان

 .ًإن عبداهللا مل يفتد من الذبح عبثا



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٤ 
١٢٤  

ا اجلنني الذى حتس كانت مهلة، ما بني فدائه وموته، أودع فيها عروسه آمنة هذ
 .نبض حياته يف رمحها، والذي من أجله جيب أن تتجلد وتعيش

ومن تلك اللحظة، أنزل اهللا سـكينته عليهـا فطـوت حزهنـا وشـجنها، 
وبدأت تفكر يف هذا اجلنني الـذي يعطـي حـادث الفـداء تفـسريه ومنطقـه، 

 .وجيعل لوجودها بعد عبد اهللا، قيمة ومعنى

العربية متوج بإرهاصـات عـن نبـي منتظـر مضت فرتة احلمل واجلزيرة 
حان زمانه، وما أرتاب يف أن آمنة ألقت إليها كل سمعها وفكرها، فام نسيت 
قط أن زوجها هو الذي استأثر من دون بنـي عبـد املطلـب، صـفوة العـرب 
العدنانية، بمجد الفداء الذي مل يتكرر منذ افتدي جدهم األعىل إسامعيل بـن 

 . السالم إبراهيم اخلليل عليهام

وىف سمعها كذلك، صدى مل يغب مـن حكايـة النـساء الالئـي عرضـن 
 وفيهن الكاهنة مـن خـثعم، وأخـت ورقـة -أنفسهن عىل عبد اهللا يوم فدائه 

   وكالمهن عن النـور الـذي انتقـل مـن -الذي قرأ الكتب وبرش بنبي منتظر 
هـا مـن عبد اهللا إثر زواجه، والغرة التى ذهبت هبا بنت وهب فلم تـدع لغري

النساء يف عبد اهللا مأربا ، ثم هي قبـل هـذا كلـه، سـيدة مـن صـميم البيـت 
القرشى الذى حيظى بالسيادة يف أم القرى، وينفرد برشف الوظـائف الدينيـة 

 .الكربى يف مثابة حج العرب ومهوى أفئدهتم



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٥ 
 

ومن شأن النساء يف هذه البيئة أن يرجـون لألجنـة يف بطـوهنن، جمـدا مل 
ل ، وعىل مدى شهور احلمل، مل تغب عن آمنـة رؤاهـا فـيام يكن ألحد من قب

ّسيكون البن عبد اهللا مـن شـأن عظـيم، ومل تتخـل عنهـا هواتـف البـرشى 

بأمومتها هلذا اليتيم اهلاشمي، الذى مل يزل ينتقـل مـن األصـالب الطيبـة إىل 
األرحام الطاهرة مصفى مهذبا، وتلقـى مـرياث آبائـه اهلاشـميني وأخوالـه 

جـده الثالـث ألبيـه، ) ناف بن قيصعبد م(واجتمع له عز املنافني الزهريني، 
 .جد أمه) عبد مناف بن زهرة بن كالب(و

وكتاب السرية النبوية ومؤرخو اإلسالم األولون، ينقلون أخبـار تلـك 
 .اهلواتف والرؤى عمن ال يتهمون من اإلخباريني والرواة

، ً باتاًمنهم رفضاوقد يشكك فيها بعض املحدثني، وقد يرفضها آخرون 
فال نجاول هؤالء وال هؤالء، إال أن يتكلموا باسم العرصية والعلم فيعدوها 

 .من اخلرافات التى ال يقبلها

ومن عجب أن ينكروا عىل آمنة، أم حممد ، ما جيوز عىل سـائر األمهـات 
من البرش، وكأن ليس من حقها أن تسترشف رؤاها جلنينها ، حفيـد املنـافني 

ح املفتدى ، إىل أقىص ما تسعف عليه بيئـة يعـرف تـاريخ العـرب وابن الذبي

                                         
 .١٢: ، ومجهرة أنساب العرب١٤: نسب قريش) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٦ 
١٢٦  

عزها ورشفها وعراقتها ، وظروف فريدة حفت هبذا اجلنني مل تعرف دنياه هلـا 
مثيال ، وإنام الذي يرفضه العقل حقا، هو أن نجرد آمنة من بـرشيتها وأمـاين 

يف أمومتها، وكل احلوامل قبلها وبعـدها عـرفن ويعـرفن اهلواتـف والـرؤى 
فرتات احلمل ، وإنام يتفاوت مدى الطمـوح فيهـا، بقـدر مـا تـسعف عليـه 
ظروف كل حامل ، وحتتمله بيئتها وتسترشف إليه آماهلا ، من نبض حياته يف 
كياهنا، كانت تستمد طاقة احلياة ، ومن هواتف البرشى يف تأمالهتا ورؤاهـا ، 

 .وىلّكانت جتد ما يؤنس وحشتها وهيون عليها جتربة احلمل األ

 :ً محالملسو هيلع هللا ىلصحممد 

كنـا نـسمع أن آمنـة بنـت : يقول  ابن سعد ىف طبقاته نقال عن مـصادره
وال ، ما شعرت أنى محلـت بـه: (  كانت تقولملسو هيلع هللا ىلصوهب ملا محلت برسول اهللا 

وربـام كانـت ، وجدت له ثقال كام جيد النساء إال أنى أنكـرت رفـع حيـضتى
هـل شـعرت : ظـان فقـالوأتانى آت وأنا بني النائم واليق. ترفعنى وال تعود

إنك محلت بسيد هذه األمـة ونبيهـا : ما أدرى فقال: أنك محلت فكأنى أقول
وذلك يوم االثنني فكان ذلك مما عني عندى احلمل، ثم أمهلنى حتى إذا دنـا 

قوىل أعيذه بالواحد الصمد مـن رش : أتانى ذلك اآلتى، فقال: موعد والدتى
ــسا ــك لن ــول ذل ــت أق ــت فكن ــسد، قال ــد إذا ح ــن يلحاس ــ: ئى فقل    يعلق

ففعلت فلـم يكـن يـرتك :  ىف عضديك وىف عنقك، قالتًحديدا)  البيسيأ(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٧ 
 

 وكان ممـا  ثم ال ألبث أن أراه قطع، فكنت ال أعلقه بعد ذلكًعىل إال أياما
 ملسو هيلع هللا ىلص عن آمنة عىل ما جاء ىف طبقات ابن سعد أهنا أمرت وهى حامل بـه يرو

 .أن تسميه أمحد

ولكن تذكر .  حتى وضعت كام تضع كل أنثىّ تقدمت بآمنة أشهر احلمل
.  كبقية احلوامـلً وال ومحاًكتب السري والتواريخ أهنا مل تكن جتد للحمل ثقال

 قط، كان ًإين محلت به، فواهللا ما محلت محال": ويف ذلك تقول آمنة عن نفسها
ّأخف عيل منه، وال أيرس منه، ثم أريت حني محلته خرج مني نور أضـاء منـه 

 ."...قصور برصى: أو قالت-بل ببرصى أعناق اإل

 :ملسو هيلع هللا ىلصمولده 

بعد طرد األحباش أقبلت قريش عىل كعبتها املقدسة تطـوف هبـا ملبيـة 
عابدة، وجتاوبت آفاق البلد األمـني بـدعوات املـصلني وتلبيـات املحتفلـني 

وآمنة يف بيت عبد اهللا، تصغي إىل ما يبلغ سمعها من دعـاء . وأناشيد الشعراء

                                         
معنى ذلك أن النسوة أرشن عىل آمنة، أن تتخـذ مـا اعتـادوا اختـاذه مـن إجـراءات ضـد ) ١(

 .السحر كانوا يعلقوا حديدا عىل أذرعتهم ، ولكن اهللا عز وجل كان يزيل هذا احلديد
وأخرجه . م١٩٩٢/  هـ١٤١٢ر، بريوت، ، ط دار الفك٨/٢٢١جممع الزوائد : اهليثمي ) ٢(

ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منهـا نـور أضـاء لـه قـصور .... «بلفظ  ) ١٧١٦٣( أمحد 
 .» قال خمرجوها صحيح لغريه » الشام 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٨ 
١٢٨  

أن استجاب اهللا هلا فلن تضع وليـدها بعيـدا :  سكينة وغبطةّوهتاف، فتحس
 . عن احلرم اآلمن

بعد فرتة قصرية من هالك أبرهة عام الفيل، ذاعت يف أم القـرى بـرشى 
 . - وهـو األكثـر واألشـهر-حدد قوم هذه الفرتة بخمـسني يومـا . املولد

 .واكتفى آخرون بأن املولد كان يف عام الفيل

 وقـت الـسحر مـن تلـك الليلـة املقمـرة، فـأرهف جاءها املخـاض يف
شعورها بالرتقب والتطلع، مع إحساس برهبة من جتربة الوضع التـي طاملـا 

لكنها ما لبثـت أن رصفـت . سمعت األمهات يتحدثن عن آالمها وخماطرها
باهلا كله إىل ما يغمر الدنيا حوهلا من نور بـازغ ، ورصفـت سـمعها كلـه إىل 

وما كاد نور الفجـر هيـل عـىل . دت للحظة احلاسمةهواتف البرشى ، فتجل
لكنـه . األفق، حتى كانت قد وضعت وليدها كام تضع كل والدة مـن البـرش

ً وقع معتمدا بيديه عىل األرض رافعا رأسه إىل السامء" ملسو هيلع هللا ىلص ً". 

وأيا كان احلزن الذى حزنته آمنة عىل زوجها الذى مل تتمتع بـصحبته إال 
ن يكون ميالد هذا الصبى قـد خفـف أحزاهنـا ، وإذا أياما معدودة ، فال بد أ

                                         
 .. دار الكتب املرصية٦٨ / ٦هناية االرب : ، والنويري ١٣٠ / ١: املولد: الزرقاين ) ١(
 .م١٩٩٢/  هـ١٤١٢، ط دار الفكر، بريوت، ٨/٢٢١جممع الزوائد : اهليثمي ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٩ 
 

ّكانت مل حتس إبان محله بأى مشقة مما اعتاد النساء معاناته أثناء احلمل ، فالبد 
 .أن والدته كانت أيرس من اليرس ذاته

وكانت مكة حني ذاعت فيها برشى مولد ابن عبداهللا ، ما تزال حتتفل بام 
فرأى القوم . الفيل، من حيث ال حتتسبأتاح اهللا هلا من النجاة من أصحاب 

ّيف مولد حممد آنذاك، آية تذكر بأخرى، يوم اختري أبوه عبـد اهللا قربانـا لـرب 
وإن مل يتوقع أحد يف مكة، أو يف الـدنيا كلهـا . الكعبة، ثم افتدي باإلبل املائة

 يومئذ، أن تلك الليلة املقمرة الغراء من ربيع األول عام الفيل، التي ولد فيها
واملـذاهب ، وخمتلـف امللـل ، ألوف وألوف من شـتى األجنـاس واأللـوان 

ومتفاوت الطبقات والدرجات، قد خلدت وبوركت بمولد يتيم هاشمي يف 
أم القرى، ابن امرأة من قريش تأكل القديد، يصطفى للنبوة فتكـون رسـالته 

تـداد ختام األديان، وتغدو أقواله وأفعاله سنة ورشيعة ملاليني الناس عـىل ام
 .الزمان واملكان

ّفلام تم هلا الوضع بعثت إىل عبد املطلب عند الكعبة ختـربه أنـه ولـد لـه 
ًغالم، وامتأل قلب الشيخ رسورا حني بلغه اخلرب، فهذا الطفل الوليد يـذكره 
بولده احلبيب إىل نفسه، فنعم العوض هو عن أبيه، فأرسع إىل البيت ليطمئن 

يديه، وسار حتى دخل الكعبة وروى عنه أنه عىل زوج ابنه، وأخذ طفلها بني 
 :أنشد أبياتا من الشعر جاء فيها



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٠ 
١٣٠  

ــــاين ــــذي اعط ــــد هللا ال ـــب االردان   احلم ـــالم الطي ـــذا الغ   ه
ـــان   قــد ســاد يف املهــد عــىل الغلــامن ـــت ذي األرك ـــذه بالبي   أعي
ـــان ـــة الفتي ـــون بلغ ـــني يك َح ْ   حـــتى أراه بالــــــــغ البنيـان   ُ

ـــنا ـــل ذي ش ـــن ك ـــذه م ــان   نأعي ــضطرب العن ــد م ــن حاس   م
  ـع الســــانحـــــتى أراه رافــ   ذي مهـــة لـــيس لـــه عينـــان
ــران ــميت يف الق ــذي س ــت ال   يف كـــتب ثابتة املــــثانــــــى   أن

 . امحد مكتوب عىل البيان

هل قال عبد املطلب هذا الشعر حقا، أو وضعه عىل لسانه شاعر متـأخر 
ملناسبة ، مسألة ال تستطيع مـن امتحـان الـنص أن حيكى لسان حاله ىف هذه ا

تدفع نسبتها إليه ، فأن حيمد اهللا ىف أول الشعر فهو الذى سمى ابنه عبـد اهللا ، 
وأن يتمنى للوليد اجلديد الرفعة والسؤدد فذلك هو عني ما يتوقع منه ىف مثل 

 .هذا الظرف

ونحـن نعلـم واألمر املحقق، أن عبد املطلب سعد هبذا املولود اجلديد ، 
 أعـز ":كم حيب األجداد ىف الظروف العادية أحفادهم، حتـى ليقـول املثـل

، فام بالك إذا كان ولد اإلنسان العزيز عليه قد فارق احلياة ، "الولد ولد الولد
وقد جاء هذا املولود يبعثه من جديد حيا ، احلق أن كل ما يقال وترويه كتـب 

                                         
   .١/١٨٤الروض االنف رقم ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣١ 
 

قائق التى تتفق وطبائع النفـوس السرية عن حب عبد املطلب له، هو من احل
 .البرشية

 كان يف النـصف األول ملسو هيلع هللا ىلص يكاد جيمع املؤرخون عىل أن ميالد الرسول 
من شـهر ربيـع األول ويف عـام الفيـل، ويـرجح أن ذلـك كـان يف صـبيحة 

 املوافق الثاين عـرش مـن ربيـع األول قبـل اهلجـرة النبويـة بثالثـة االثنني

                                         
فقد أخرج مسلم يف صـحيحه، يف كتـاب . كونه يوم االثنني ال شك يف صحة ذلك: نقول) ١(

ــسند :، وأمحــد ١٩٧الــصيام رقــم  ــربى :، والبيهقــي ٢٩٧/ ٥امل ، ٢٩٣/ ٤الــسنن الك
يـا : جـاء أعـرايب فقـال: يب قتـادة قـال وغريهم عـن أ٧٢، ٧١/ ١دالئل النبوة :البيهقي

ذاك اليوم الذي ولدت فيه، وأنـزل ": ملسو هيلع هللا ىلصفقال . رسول اهللا، ما تقول يف صوم يوم االثنني
  وكـذا كونـه عـام الفيـل، كـام صـح عـن ابـن عبـاس، . وهذا كاف فال نطيـل. "عيل فيه

ــسرية: ، وابــن هــشام٥٨٩/ ٤، والرتمــذي ٢١٥/ ٤وقــيس بــن خمرمــة عنــد أمحــد    ال
، وابـن ٧٥/ ١دالئـل النبـوة :، البيهقـي٢٦١/ ٢البداية والنهاية :، وابن كثري١٧١/ ١ 

 وبمثل هذا جاء احلديث عن قبات بن ٦٠٣/ ٢ "املستدرك"، و١٠١/ ١الطبقات : سعد
. ٧٩/ ١دالئـل النبـوة :أشيم، وحممد بن جرب، وغريهم، كام أخرج ذلك عـنهم البيهقـي 

  الـسرية:  ابن إسـحاق، كـام عنـد ابـن هـشاموأما الشهر، فهو ربيع األول، عىل حد قول
ولـذلك . ولكن تتابع الناس عليـه. ومل نقف يف ذلك عىل يشء صحيح مسند. ١٧١/ ١ 

ولد يوم االثنني يف شهر ربيع األول، عـام ملسو هيلع هللا ىلص اتفقوا عىل أن رسول اهللا : قال ابن اجلوزي
أنـه ولـد : اأحـده:واختلفوا فيام مىض من ذلك الشهر لوالدته عـىل أربعـة أقـوال. الفيل

الثنتـي عـرشة : الرابـع.لعرش خلون منه: الثالث.لثامن خلون فيه: الثاين. لليلتني خلتا منه
 .  ١٢/ ١صفة الصفوة :ابن اجلوزي. خلت منه



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٢ 
١٣٢  

وم املكمل للعرشين مـن شـهر أغـسطس سـنة ًومخسني عاما، وهو يوافق الي
 . بعد ميالد املسيح عليه السالم٥٧٠

 :آيات 

وقد صاحب هذا جمموعة من اإلرهاصات التي تشري إىل ما يكـون مـن 
هذا الوليد بعد ذلك، وأهم ما ذكـره أصـحاب الـسري والتـواريخ مـن هـذه 

 :األحداث

 .تهّ تصدع إيوان كرسى، وتساقط أربع عرشة رشفة من رشفا-  ١

 انطفأت نريان الفرس التي يعبدوهنا، وكانوا قد أوقد عليها منذ ألف -٢
 .عام مل تنطفئ

 . غاضت بحرية ساوة، ومل حيدث هلا هذا من قبل- ٣

، وهو موقف له وجاهته، وقد يقف البعض من هذه األمور موقع الشك
ال ، خييـةوإنام هي مرويات تار، ّوإن كان الذين يثبتوهنا ال يدعون أهنا حقائق

فأن يكـرم اهللا نبيـه ، ثم إنه ال مانع عقال منها، تؤخذ برصامة منهج املحدثني
 .بإظهار أحداث مصاحبة مليالده أمر ممكن

                                         
 .  ٢/٢٧٥البداية والنهاية :؛ ابن كثري ١٦السرية النبوية ص:ابن هشام) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٣ 
 

إن هذا الكالم تعبري غلط : يقول الشيخ حممد الغزايل يف كتابه فقه السرية
ار ً كان حقا إيذانا بزوال الظلم واندثملسو هيلع هللا ىلصعن فكرة صحيحة، فإن ميالد النبي 

وكـان جنـد القـرآن أعـدل رجـال وعـاهم التـاريخ . عهده واندكاك معامله
وأحىص فعاهلم يف تدويخ املستبدين وكرس شوكتهم طاغية إثـر طاغيـة، فلـام 

 تصوير هذه احلقيقة، ختيلـوا -بعد انطالقهم من قيود العسف-أحب الناس 
ا  غنـي عـن هـذملسو هيلع هللا ىلصهذه اإلرهاصات وأحدثوا هلا الروايات الواهية، وحممد 

الـضخم مـن الواقـع املـرشف يزهـدنا يف هـذه الروايـات  كله ، فإن نـصيبه
 .وأشباهها

إن معظـم الكتـب األصـلية يف : ونحن نزيد عىل ما قاله الشيخ الغزايل فنقـول
التاريخ والسرية وكتب السنة الصحيحة مل تذكر هذه اإلرهاصات فيام ذكـرت مـن 

 .ملسو هيلع هللا ىلصد سائر اإلرهاصات واملعجزات التي رويت عن حمم

ومثل هذه احلوادث اخلطرية ال يمكن إغفاهلا إذا وقعت ، ولو أن أعـداء 
اإلسالم رأوها ملا أنكروها ، بل كانوا يسجلوهنا يف كتبهم التـي أرخـوا فيهـا 

إهنا ترجع إىل أسباب كونيـة وعوامـل طبيعيـة ، : لتلك الفرتة ويقولون عنها
 ملسو هيلع هللا ىلصبـات الفـضل ملحمـد وحياولون أن يلتمسوا هلا أي تعليل خيرج هبا عن إث

                                         
 .  ٤٨فقه السرية،:الغزايل) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٤ 
١٣٤  

ًوهبـذا يـصبح واضـحا أن مثـل هـذه ، ًولدينه ، ولكن شيئا من ذلك مل يكن
 مـا جيعلنـا نطمـئن إليهـا ونـرجح الروايات ال حتمل مـن أسـباب القـوة

 .وقوعها

ويف األخري عندنا أن للمسلم ، إذا كان ممن يؤمنون بام يروى عام حـدث 
غـريه مـن األنبيـاء والرسـل يوم ميالد عيسى عليه الـسالم ، ومـا صـاحب 

والعظامء واألبطال ، من خوارق وآيات ، فإن كل ما يقـال مـن هـذا القبيـل 
فالرسـول . جيب أن يكون حمل إيامنه وتـصديقه   ملسو هيلع هللا ىلصمصاحبا مليالد الرسول 

 هو أعظم الرسل واألنبياء بال مراء ، فإذا جاز أن يصحب ميالد أى منهم ملسو هيلع هللا ىلص
 من ذلك  يكون كبـريا ملسو هيلع هللا ىلصب الرسول ظواهر وآيات خارقة للعادة، فإن نصي

وموفورا، أما إن كان املسلم ، ممن حيبون أن يقيسوا األمور عـىل مـألوف مـا 
يعرفون ىف أيامهم ، فال حرج عليهم، وال تثريـب إذا هـم حتفظـوا إزاء هـذه 
األقوال، فالقرآن مل يرش إىل شـئ منهـا، ومل تـأت بـه األحاديـث الـصحيحة 

 .املعتمدة

 

                                         
لقوة اإلسنادية فنطمئن إليها، ولكـن كـذلك ال حتمـل مـا جيعلنـا نعم، ال حتمل أسباب ا) ١(

 .ننكرها، فليفهم



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٥ 
 

 :بمحمدتسمية املولود 

 مـن اسـم، وختتلـف - كغريه من املواليد -كان البد هلذا املولود اجلديد
ومن الذى سامه أمحد فقد مر ،   هذا االسم ملسو هيلع هللا ىلصالروايات فيمن أطلق عىل نبينا 

بنا أن آمنة رأت ىف منامها ، أو لعلها سمعت هاتفا هيتف هبا أن تسمى محلهـا 
طلب هو الـذى سـيطلق عليـه حني خيرج إىل احلياة أمحد ، وسنرى أن عبد امل

 .اسم حممد

وقد ورد اسم أمحد ىف القرآن مرة واحدة ىف سورة الصف آية عىل لـسان 

أما ) ٦:الصف(﴾ 2  3  4  5  6  7  8﴿: عيسى ابن مريم إذ يقول
اسم حممد فقد ورد ىف القرآن أربع مـرات ىف سـورة آل عمـران واألحـزاب 

 :والفتح وحممد

﴿ I  H  G  F    E    D  CK  J  ﴾) ١٤٤:آل عمران.( 

﴿Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹   ﴾) ٤٠:األحزاب.( 

 ).٢٩:الفتح (﴾ !  "  #$  %  &  '  )  (       *  +﴿

 ).٢:حممد (﴾ .  /                 0  1  2  3  4         5   6﴿

 عند مولده بأحد هذين االسمني أمحد ملسو هيلع هللا ىلصونحن نرى ىف تسمية الرسول 
د ، ما يغنى عن كل حديث آخر من حديث البـشارات واإلرهاصـات وحمم



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٦ 
١٣٦  

سيكون  هلذا املولود اجلديد دور عظيم ىف حياة اإلنسانية ، فقـد سـبق لنـا أن 
ذكرنا أن العرب قد اعتادوا أن يـسموا أوالدهـم بأقـسى األسـامء وأبغـضها 
وأوحشها ، أو أن تكـون أسـامء تنـسب إىل األصـنام، وألول مـرة ىف تـاريخ 

إن ثالثـة غـري : لقد حاول الـبعض أن يقولـوا . لعرب يسمعون باسم حممدا
 .ّسيدنا حممد قد سموا هبذا االسم، وذكر بعض أهنم ستة 

 وقد أنكرت قريش عىل عبد املطلب تسمية رسول اهللا هبذا االسم الـذى ال عهـد 
 مل رغبت يا عبد املطلب عن أسامء أهل بيتك؟: هلم به وقالوا له

وحيمـده ، أردت أن حيمـده اهللا ىف الـسامء :بد املطلب قـائالّفرد عليهم ع
 .خلقه ىف األرض

يـسمى ، كل جـامع لـصفات اخلـري : وقد قال أهل اللغة ىف معنى حممد
 :حممدا قال بعضهم

ِإليك أبيت اللعن أعملت نـاقتى ُ َْ َ ِإىل املاجد القرم الكريم املحمد   ََ ْ َ  

دمنا طويال أمام هـذه التـسمية ونحن ال نملك أنفسنا من أن نقف كام ق
 لعبد املطلب أو ألمه آمنة إلطـالق هـذا االسـم املـشتق مـن ماباعتبارها إهلا

                                         
 خـاتم األنبيـاء واملرسـلني،ملسو هيلع هللا ىلص رسـول اإلسـالم حممـد :إسالم حممـود دربالـة: عنًنقال) ١(

 .٣٨-٣١ص



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٧ 
 

وهكـذا يتـوج اسـم حممـد هـذا احلـشد مـن . احلمد عىل هذا املولود اجلديد
فـاألب عبـد اهللا، واألم آمنـة، . األسامء الكريمة غري العادية ىف البيئة العربية

 .ة، واحلاضنة أم أيمن بركةواملرضعة حليمة السعدي

ـيمن  وهكذا تتالحق الصفات ابتداء من العبوديـة هللا احلـق واألمـن واحللـم وال
 .والربكة، لتكون هى أخالق النبوة وطابعها وخصائصها

 أمر جده عبد املطلب بجزور فنحرت، ودعا ملسو هيلع هللا ىلصويف اليوم السابع ملولده 
اجلديد الـذي يعيـد رجاال من قريش فحرضوا وطعموا، وهنأوه هبذا املولود 

 .ذكرى أبيه، ليكون نعم العوض والعون

 :إىل بادية بني سعد

 آمنة،أرضـعته سـبعة ملسو هيلع هللا ىلصأمـه :  تسع نسوةملسو هيلع هللا ىلصمجلة ما قيل إهنن أرضعنه 
وأرضعته امرأة من بني سعد .وثويبة موالة أيب هلب، أرضعته ساعة ولد.أيام

ّ ثـالث نـسوة مـن بنـي سـليم مـر علـيهن، ملسو هيلع هللا ىلصه تكـام أرضـع  .غري حليمـة
 . قد رضع من خولة بنت املنذر ملسو هيلع هللا ىلصوقيل إنه   .وأرضعته أم فروة

                                         
 مــا بعــدها، ١٣١/ ١دالئــل النبــوة : والبيهقــي١٠٩ - ١٠٨/ ١الطبقــات :ابــن ســعد) ١(

 ومـا ١٣٩/ ١الـسرية احللبيـة : وما بعـدها، واحللبـي١٨٢/ ١الروض األنف :السهييل
 . وما بعدها٢٧٣/ ٢البداية والنهاية :بعدها، ابن كثري



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٨ 
١٣٨  

 قد ورثهـا مـن أبيـه، ملسو هيلع هللا ىلصومن حاضناته الفاضلة اجلليلة أم أيمن، وكان 
 إهنا كانت دايتـه، وقـد أسـلمت أم أيمـن ريض اهللا عنهـا يف أول ًأيضاوقيل 

ــة وكــان الرســول ،  ظهــور اإلســالم وهــاجرت إىل احلبــشة  ملسو هيلع هللا ىلصوإىل املدين
فولـدت ، ّ وزوجها من حبه هلا زيد بن حارثة "م أيمن أمي بعد أميأ":يقول

 .له أسامة بن زيد ريض اهللا عنه 

تردد الطفل املبارك عـىل املرضـعات الـسابقات إىل أن تـأيت املرضـعات 
القادمات من البادية يلتمسن تربية أوالد األرشاف من قريش،واألعرابيـات 

ات رزق ويـسار، وكـان مـن عـادة الاليت يقصدن مكة هلذه الغاية هن طالبـ
ّهؤالء املرضعات أهنن يعرضن عن اليتامى؛ ألهنن كن يرجتني الـرب والـصلة  ّ

ِأما اليتامى فكان الرجاء فيهن قليال؛ ولذلك مل تقبل واحـدة مـن . من اآلباء ُ ّ
 ، فزهدهن فيه يتمه، وإن مل يكن ذو ثراء يكافئ ملسو هيلع هللا ىلصأولئك املراضع عىل حممد 

ت اهلاشمي القريش، وقد مات أبوه يف مقتبل العمر قبل نسبه الرشيف يف البي
أن يتأثل لنفسه ماال، مل يرتك لولده اليتيم وأمه، سوى جاريته احلبـشية بركـة 

 .وقطعة يسرية من اإلبل والغنم) أم أيمن(

وأحزن آمنة أن ترى املراضع يوشكن أن يعـدن إىل الباديـة زاهـدات يف 
 أطفال األحياء ممن يرجى مـنهم اخلـري وليدها الرشيف اليتيم، مؤثرات عليه

 .الوافر



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٩ 
 

وكانت  حليمة السعدية إحدى القادمات إىل مكة تبتغي العودة برضـيع 
تستعني عىل العيش بحضانته، ومل يرض طموحها أول األمر أن تأخـذ طفـال 
يتيام، إهنا مل جتد طلبها، واستحيت أن تعود صفر اليدين، فرجعـت إىل آمنـة، 

ذت الطفل إال حتول عجاف سنيها إىل بركة، واستمع إليها فام إن أخ. وأخذته
ً كل صواحبي أخذت رضيعا ، فلام مل أجد غريه ، رجعت إليـه ": وهي تقول

واهللا آلخـذن : وأخذته ، واهللا ما أخذته إال أين مل أجد غريه ، فقلت لصاحبي 
 بـني هذا اليتيم من بني عبد املطلب ، فعسى اهللا أن ينفعنا به ، وال أرجع مـن

فأخذتـه ، فأتيـت بـه :  قالـت.قـد أصـبت: ًصواحبي وال آخذ شيئا ، فقـال
َّ، فواهللا ما هو إال أن أتيت به الرحل ، فأمسيت أقبـل ثـدياي بـاللبن، الرحل

حتى أرويته ، وأرويت أخاه ، وقام أبوه إىل شارفنا تلك يلمـسها ، فـإذا هـي 
مـني واهللا لقـد أصـبنا يا حليمة، تعل:  فحلبها، فأرواين وروي، فقالحافل

فبتنـا بخـري ليلـة، : ّنسمة مباركة ، ولقد أعطى اهللا عليها ما مل نـتمن، قالـت
 ."ًشباعا، وكنا ال ننام ليلنا مع صبينا

 

                                         
 .رضعها ممتلئ باللبن: حافل) ١(
 .سنتيه، ويف بعضها سنا: يف بعض املصادر) ٢(
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  ١٤٠ 
١٤٠  

 :وهللا در القائل

  خري الورى طـرا بـأعظم مقـصد   فازت حليمة مـن رضـاع حممـد
ــد   نالت من الربكات حـني مـضت بـه ــة أمح ــا بطلع ــسعد قارهن   وال
  أمنـت بــه مــن كـل جهــد جمهــد   قد در منها الثدي حـني رضـاعه
ــد   وأتاهنا للركـب قـد سـبقت هبـا ــول األجم ــا بالرس ــا وتيه   فرح
ــام ــباعا كل ــارت ش ــا ص ــد   أغنامه ــدر مزب ــا ب ــود هل ــت جت ٍّرسح َ  
ــد   ورأت من اخلريات وهـي حتفهـا ــيش أنك ــل وع ــاس يف حم   والن

ــل املــرسة واهلنــا ــت بــه ك   قـد سـاد كـل مـسودفهو الـذي    نال

ًفخرجنا، فام زال يزيدنا اهللا يف كل يوم خريا، حتى قدمنا والـبالد : قالت
 ، ولقد كان رعاتنا يرسحون ثم يروحون، فـرتوح أغنـام بنـي سنة شهباء

ًسعد جياعا، وتروح غنمي بطانا ًًحفال مـا :  فنحلب، ونرشب، فيقولون
ًمة تروح شباعا حفـال، وتـروح شأن غنم احلارث بن عبد العزى، وغنم حلي َّ ُ ً

ًغنمكم جياعا، ويلكم ارسحوا حيث ترسح غنم رعائهم، فيرسحون معهم، 

                                         
 .أى جمدبة:شهباء) ١(
 .املمتلئة البطون: بطانا) ٢(
 .كثريات اللبن: حفال) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٤١ 
 

وكـان يـشب : قالت .ًفام تروح إال جياعا كام كانت، وترجع غنمي كام كانت
ُّشبابا ما يشبه أحد من الغلامن، يشب يف اليوم شباب الـسنة، فلـام اسـتكمل  ً

ًواهللا ال نفارقه أبدا ونحن نستطيع، فلـام : ه، فقلناسنتني أقدمناه مكة، أنا وأبو
ًواهللا ما رأينا صبيا قط أعظم بركـة منـه، وإنـا نتخـوف عليـه : أتينا أمه، قلنا

 مكة وأسقامها، فدعيه نرجع به حتى تربئي من دائك، فلـم نـزل هبـا وباء
 . حتى أذنت، فرجعنا به 

 :شق الصدر للمرة األوىل

 سعد إىل أن بلغ اخلامسة من عمره ينهـل مـن هـذا  يف بنيملسو هيلع هللا ىلصأقام حممد 
ّاجلو الطلق روح احلرية واالستقالل النفيس، ويتعلم مـن هـذه القبيلـة لغـة  ّ ّ

أنـا ": ّالعرب نقية مصفاة، حتى لقد كان يفخر هبـذا بـني أصـحابه، فيقـول
 ."ّأعربكم، أنا قريش واسرتضعت يف بني سعد بن بكر

كـان عمـره  ثـالث  - "شـق الـصدر"ثة ويف هذه األثناء وقعت له حاد
:  فتقولملسو هيلع هللا ىلص ، وحتكي حليمة عن هذه الكرامة اإلهلية لنبيه -سنني وقيل أربعا 

                                         
 .املرض: الوباء) ١(
  .٣٠٤/ ١السرية النبوية ، : ابن هشام: انظر) ٢(
االكتفاء بام تضمنه من مغـازي رسـول اهللا والثالثـة : أبو الربيع الكالعي األندليس: انظر) ٣(

 .١٢٠/ ١اخللفاء 
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ًفبينا هو يلعب وأخوه يوما خلف البيوت، يرعيان هبام" ْ ُ ً لنا إذ جاءنا أخوه 
أدركا أخي القريش، قد جاءه رجالن فأضجعاه فـشقا : يشتد، فقال يل وألبيه

نحوه نشتد، فانتهينا إليه وهو قائم منتقع لونه، فاعتنقـه أبـوه بطنه، فخرجنا 
أتاين رجالن علـيهام ثيـاب بيـاض ": مالك أي بني؟ قال: واعتنقته، ثم قلنا

فاحتملنـاه : قالـت. "فأضجعاين ثم شقا بطنـي، فـواهللا مـا أدري مـا صـنعا
د واهللا يـا حليمـة، مـا أرى هـذا الغـالم إال قـ: يقول أبوه: فرجعنا به، قالت

: قالـت. ُأصيب، فانطلقي فلنرده إىل أهله قبل أن يظهر به ما نتخـوف عليـه
ال واهللا إنا : فقلت: ما ردكام وقد كنتام حريصني عليه؟ قالت: فرجعنا به إليها فقالت

يكون يف : ثم ختوفت األحداث عليه، فقلت. كفلناه وأدينا احلق الذي جيب علينا فيه
فواهللا ما : قالت.  ذاك بكام، فأخرباين خربكام وخربهواهللا ما: فقالت أمه: أهله، قالت

ًفتخوفتام عليه؟ كال واهللا، إن البني هذا لشأنا، : زالت بنا حتى أخربناها خربه، قالت
ًأال أخربكام عنه؟ إين محلت به فلم أر محال قط كان أخف وال أعظم بركـة منـه، ثـم 

ناق اإلبل ببرصى، ثم ًرأيت نورا كأنه شهاب خرج من حني وضعته، أضاءت يل أع
ًوضعته، فام وقع كام تقع الصبيان، وقع واضعا يده باألرض رافعا رأسه إىل الـسامء،  ً

 ."دعاه واحلقا بشأنكام

                                         
 .الصغار من الغنم :البهم) ١(
جاء رصحيا ، و٨/١٦٠جممع الزوائد : ، واهليثمي )٧١٦٣(مسند أيب يعىل برقم : أبو يعىل) ٢(

= 

 ١٤٢ 
١٤٢  
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 ١٤٣ 
 

وتركت هذه السنوات اخلمس يف نفسه أمجـل األثـر وأبقـاه، كـام بقيـت  
ّحليمة وأهلها موضع حمبته وإكرامه طوال حياته، ولقد أصابت الناس سـنة 

 حليمة فعادت مـن عنـده ملسو هيلع هللا ىلصاجه من خدجية بعامني؛ فجاءت حممدا بعد زو
ومعها من مال خدجية بعري حيملون املـاء عليـه، وأربعـني رأسـا مـن الغـنم، 
ّوكانت كلام أقبلت عليـه مـد هلـا طـرف ردائـه لـتجلس عليـه، تأدبـا معهـا 
واحرتاما ألمومتها له، وكانت أخته الشيامء بني أرسى بني هوازن بعد حصار 

  ّ عرفهـا، وأكرمهـا وردهـا إىل أهلهـا ملسو هيلع هللا ىلصائف، فلـام جـيء هبـا إىل حممـد الط
 .كام رغبت

 ليلـة ملسو هيلع هللا ىلصوتروي كتب السنة والسرية تكرر وقوع هذه احلادثة للرسـول 
 عـن   والبخـاري، فقد روى اإلمام أمحد واإلمام مسلم . اإلرساء واملعراج

فـرج فـرج سـقف بيتـي وأنـا بمكـة فنـزل جربيـل ف":  أنه قالملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

                                         
= 

، وقال عنـه الـذهبي يف سـريته، ٢٩٩/ ٢يف رواية أيب نعيم عند ابن كثري، البداية والنهاية 
صحيح : وانظر ، )٢، ١(، احلاشيتني ٣٦/ ١وانظر دالئل النبوة . وهو صحيح : ٤٨ص 

 .)وقد كنت أرى أثر املخيط يف صدره : قال أنس : ( وفيه  ) ٢٦١( كتاب اإليامن /مسلم 
 كتــاب اإليــامن "صــحيح مــسلم"، و١٦٥/ ٤، ١٩١/ ٢، ٩٧/ ١ "البخــاريصــحيح ) ١(

  .١٤٣/ ٥، ١٢٢/ ٥ "مسند أمحد"، ٢٦٣
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  ١٤٤ 
١٤٤  

صدري، ثم غسله من ماء زمزم ثم جـاء بطـست مـن ذهـب مملـوء حكمـة 
  ."ًوإيامنا، فأفرغه يف صدري ثم أطبقه

وخيتلف رأي العلامء يف معنى شق الصدر، فيذهب البعض منهم إىل أنـه 
مرة قبل البعثة، ومرة بعدها، فأما قبل : شق حقيقي وأنه معجزة وقعت مرتني

 من مركز كبري ملسو هيلع هللا ىلصًبوة، وبشريا بام ينتظر ملحمد ًالبعثة فلكي تكون إرهاصا للن
ومقام كريم، وأما بعد البعثـة فلكـي تكـون معجـزة تـضاف إىل املعجـزات 

 . والتي تؤيد صدقه يف دعواهملسو هيلع هللا ىلصاألخرى التي كرم اهللا هبا نبيه 

ويذهب البعض اآلخر إىل أن حادث شق الـصدر مل يقـع حقيقـة وإنـام 

فهي ) ١:االنرشاح (﴾   x  w  v   u﴿ :يقصد منه ما يفهم من قوله تعاىل
ـاس، ملسو هيلع هللا ىلصبذلك تكون إشارة إىل تطهري الرسول   من الشوائب التي توجد يف نفـوس الن

 .والسمو به إىل درجة عالية من الطهارات النفسية واخللقية

إن :  الشيخ حممد الغـزايل-من علامء هذا العرص-وممن يرون هذا الرأي 
ًبرشا ممتازا كمحمد  ًلعنايـة غرضـا للوسـاوس الـصغرية التـي  ال تدعه املسو هيلع هللا ىلصً

 .تناوش غريه من سائر الناس

                                         
فـتح "الصحيح أن شق الصدر حصل ثالث مرات، كام جزم بذلك احلافظ ابن حجـر يف ) ١(

 ٢٠٤/ ٧ "الباري
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 ١٤٥ 
 

وكانـت هنـاك قلـوب تـرسع إىل . فإذا كانت للرش موجات متأل اآلفاق
 ال تستقبل هذه التيـارات -بتويل اهللا هلا-التقاطها والتأثر هبا، فقلوب النبيني 

ي ال يف اخلبيثة وال هتتز هلا، وبـذلك يكـون جهـد املرسـلني يف متابعـة الرتقـ
مقاومة التديل، ويف تطهري العامة من املنكر ال يف التطهر منه، فقد عافـاهم اهللا 

 .من لوثاته

ما منكم من أحد إال وقـد ": ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهللا بن مسعود قال رسول اهللا 
: وإياك يا رسول اهللا؟ قـال: وكل به قرينه من اجلن وقرينه من املالئكة، قالوا

 . "ني عليه فأسلم، فال يأمرين إال بخريوإياي، إال أن اهللا أعان

ولعل أحاديث شق الـصدر تـشري إىل هـذه احلـصانات التـي : ثم يقول
 فجعلته من طفولته بنجوة قصية عن مزالق الطبـع ملسو هيلع هللا ىلصأضفاها اهللا عىل حممد 

  اإلنساين ومفاتن احلياة األرضية، وقد أورد اخلازن يف تفـسريه القـصة األوىل 

                                         
 .٤٩: فقه السرية ، ص: الغزايل) ١(
  ، ٣٨٥/ ١ "املـسند"، وأمحـد يف ٦٩ "صـفات املنـافقني"أخرجه مـسلم يف صـحيحه يف ) ٢(

البدايــة : ، وابــن كثــري١٠٠/ ٧دالئــل النبــوة، : البيهقــي: ، وانظــر أطرافــه يف٤٠١/ ١
 .، وغري ذلك٣٦١/ ٤، ابن كثري التفسري  ٥٢/ ١والنهاية  

فكانـت زينـب : ( وفيـه  ) ٢٤٥٢( وأخرجـه مـسلم ،  )٢٤٨٩٩( أخرجه أمحد ) رقم (
 )ّمل بيدها وتصدق أطولنا يدا ألهنا كانت تع
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  ١٤٦ 
١٤٦  

y  x  w  v   u  ﴿: فسريه لقـول اهللا عـز وجـل عند ت-أيام الرضاعة-

¡  �   ~  }  |  {  z      ﴾) ٣-١:االنرشاح.( 

ورشح الصدر الذي عنته اآليات ليس نتيجـة جراحـة جيرهيـا ملـك أو 
ًوحيسن أن نعرف شئيا عن أسـاليب احلقيقـة واملجـاز التـي تقـع يف ! طبيب
   .ُّالسنة

يا رسول : ه ذات يوم قلن عندملسو هيلع هللا ىلصاجتمع أزواج النبي : عن عائشة قالت 
، ذرعناها أطـولكن يـدا، فأخـذن قـصبا فـ": ًاهللا أينا أرسع بك حلوقا؟ قـال

فعرفنـا بعـد أنـام كـان طـول يـدها مـن ، حلوقـا فكانت سودة أرسعنـا بـه 
 ."الصدقة

ً مل تدعه العناية غرضـا للوسـاوس الـصغرية ملسو هيلع هللا ىلصًإن حممدا : ونحن نقول
ًوإنه لو مل يقم امللكان بشق صـدره ملـا كـان أبـدا التي تناوش غريه من سائر الناس، 

ًغرضا للوساوس، بل لكان مثله كمثل مجيع الرسل الذين اصطفاهم اهللا من عبـاده 
 .وطهر قلوهبم من الوساوس دون أن تشق صدورهم

وإنام أراد اهللا هبذه احلادثة الفريدة يف نوعها أن تتوجه األنظار والقلـوب 

                                         
   .٢٤٩٤٣رواه اإلمام أمحد يف املسند رقم ) ١(
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 ١٤٧ 
 

ويعرف الناس عنه أن عناية خاصة حتيط .  بعثته يف طفولته وبعدملسو هيلع هللا ىلصإىل حممد 
به ومتيزه عن غريه، وأن العناية التي أحيت املوتى وأبرأت األكمه واألبـرص 

 ثـم ملسو هيلع هللا ىلصعىل يدي املسيح عليه السالم هي العناية التـي شـقت صـدر حممـد 
وهذا شأن املعجزات التـي ال ختـضع . أرجعته يف حلظات إىل حالته الطبيعية

 .باب العاديةوال ترتبط باألس

وال ينبغي بأي حال أن حتمل القصة عىل أهنا مـن األسـاليب املجازيـة، 
 ، "جـاءين رجـالن علـيهام ثيـاب بـيض": ألن سياق القصة والتعبري بلفـظ

ً ، وفرار أخيه من الرضاعة فزعـا ممـا رأى، "فأضجعاين وشقا بطني"وكلمة 
ًب أخـاه حممـدا وجميء  حليمة هي وزوجها بعد أن أخربمها ولدمها بام أصـا

 وهو منتقع لونه، وحكايته للقصة مرة ثانية بنفس هذه ملسو هيلع هللا ىلص، ومقابلتهام له ملسو هيلع هللا ىلص
األلفاظ،كل ذلك جيعل احلقيقة يف هذه القصة واضحة لذي عينني، ويبعد هبا 

 .عن األسلوب املجازي بعد املرشقني

وإذا كان بعض املسترشقني ينكر هذه احلادثـة ألهنـا تعتمـد عـىل روايـة 
ًصح األخذ بقوهلام، فإننا نرى أن رواية األطفال كثـريا مـا تكـون طفلني ال ي

 .بعيدة عن الكذب واالختالق أكثر من رواية الرجال

 عن هذه احلادثة بعد البعثة حينام كان ملسو هيلع هللا ىلصومع ذلك فقد حتدث الرسول 
يسرتجع ذكريات الطفولة ويقصها عىل أصحابه، وأخرب عن املرة الثانية التي 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٤٨ 
١٤٨  

 .سيأيت احلديث عنهام  .رساء واملعراجوقعت له يف ليلة اإل

ّومن املعلوم أن الصبي العادي يتحمل اخلرب صغريا ّفإن أداه كبريا كفى ، ّ
فكيف بصبي سيختاره اهللا بعد بلوغه أربعـني سـنة ، ذلك يف اعتبار ما يرويه

 خاتم النبيني عليهم السالم

ريقـة وإذن فالرأي الذي نرتضيه هو أن حادث شق الصدر قـد وقـع بط
، وتـسلط األضـواء ملسو هيلع هللا ىلصحسية، وأنه من اإلرهاصات التي تبرش بنبـوة حممـد 

عليه قبل النبوة، إذ ليس هناك ما يمنع من ذلك ما دمنا نؤمن بالعناية اإلهلية 
وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا . التي تصاحب األنبياء منذ فجر حياهتم

   .ذو الفضل العظيم

 عمل أو هلو طفال ىف البادية، إذا كان له األ طفولته كبقيةملسو هيلع هللا ىلصأمىض حممد 
 قال ملسو هيلع هللا ىلصفهو يف رعى األغنام وغريها، يؤكد ذلك ما جاء ىف حديث عن النبى 

: وأنت ؟ قال : فقال أصحابه   .قال وأنا،  ما من نبى إال وقد رعي الغنم: فيه
أمـا كيـف أن إرضـاع حليمـة  )نعم كنت أرعاها عىل قراريط ألهل مكة 

 احلقائق التى ال يامرى فيها، فذلك ألهنا  ظلت عىل ظهر احلياة السعدية له من

                                         
 . ٥٠-٤٩: فقه السرية ، ص: الغزايل) ١(
  )٢٢٦٢( صحيح البخاري ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٤٩ 
 

: بعد أن كرب، فكانت تفد عليه فكان يكرمها عىل رؤس األشهاد، ويقول عنها
 .أمى، أمى

 ملسو هيلع هللا ىلصأن حليمة السعدية وفدت عىل رسول اهللا : جاء ىف طبقات ابن سعد
 رسـول بعد أن تزوج خدجية ، فتشّكت جدب البالد وهالك املاشية ، فكلـم

 خدجية ، فأعطتهـا شـاة وبعـريا هادئـا لرتكـب عليـه وانـرصفت إىل ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
 .أهلها

 ، وكانـت قـد ملسو هيلع هللا ىلصوروى حممد بن املنكدر أن امرأة استأذنت عىل النبـى 
وعمـد إىل ردائـه فبـسطه هلـا ، أمـي : أمـي: أرضعته، فلام دخلت عليه قال 

  ا، وجيـزالنوقد ظل مـن بعـده أبـو بكـر وعمـر يكرماهنـ.  فقعدت عليه
 . هلا العطاء

 قـد أمـىض طفولتـه بالفعـل ىف قبيلـة هـوازن أو ملسو هيلع هللا ىلصوأما أن رسول اهللا 
فسنجد تأكيد ذلك، عندما حتـارب ) سعد بن بكر(باألحرى ىف أحد فروعها 

 بعد فتح مكة، وتدور عليهم الدائرة كـام سـنرى، فـال ملسو هيلع هللا ىلصهوازن رسول اهللا 
ذوهيـم الـذين وقعـوا يف جيدون ما يستشفعون عنده به لـريد علـيهم آهلـم و

                                         
  .١/١١٣طبقات بن سعد ) ١(
  .١/١١٤طبقات بن سعد ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٥٠ 
١٥٠  

 ملسو هيلع هللا ىلصاألرس، إال أن يذكروه بقـرابتهم لـه ىف الرضـاعة، ويـستجيب الرسـول 
 .لندائهم ويعاوهنم عىل رد نسائهم وأوالدهم إليهم

 ىف طفولته إىل البادية، ملسو هيلع هللا ىلصفال مراء أو شبهة إذن ىف واقعة ذهاب الرسول 
 وال - زنوأن التي أرضعته هى حليمة السعدية من قبيلة سعد بن بكر بن هوا

مراء أو شبهة ىف أن ذلك كان مصدر خري وبركة حلليمـة الـسعدية وقبيلتهـا، 
 ملسو هيلع هللا ىلصواألثر الوحيد إلمضاء الرسـول . فقد ظلت هذا الربكة حتوطها وترعاها

أيام حياته األوىل ىف البادية يتجىل ىف الشىء الوحيد الـذى يمكـن لطفـل أن 
أنا أعربكم أنا مـن : ( ل يقوملسو هيلع هللا ىلصيتعلمه ويعيه وهو اللغة، وقد كان رسول اهللا 

 .)ريش، ولسانى لسان بنى سعد بن بكرق

 

                                         
  .ًأخرجه ابن سعد عن حييى بن يزيد مرسال: وقال  ) ٤٧٣٩( جامع األحاديث ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٥١ 
 

 

 :كفالة جده عبد املطلب

 إىل مكة بعد تلك األعوام اخلمسة التي قضاها يف البادية يف ديـار ملسو هيلع هللا ىلصعاد حممد 
ّبني سعد، فوجد أما كريمة حبست نفسها عليه، وجدا مهيبا يلتمس بطلعته العـزاء 

 أي يفتقـد –وحلكمة يعلمهـا  – عن ابنه الذي مات شابا، ولكن شاء اهللا والسلوى
 .هذا الولد احلنان والعطف الذي كان يتلقاه منهام

 مع أمه آمنـة، وبلـغ الـسادسة مـن ملسو هيلع هللا ىلصفام هو إال عام واحد قضاه حممد 
عمره، فرأت  آمنة وفاء لذكرى زوجها الراحل أن تزور قربه وتـزور أهلهـا، 

، اهللاّذت معها طفلها وجاريتها أم أيمن التي خلفهـا عبـد ّفأعدت العدة وأخ
وقامت هبذه الزيارة، وأعلمت وليدها الكريم البيت الذي مات أبـوه فيـه واملكـان 
ّالذي دفن به؛ فكان ذلك أول معنى لليـتم انطبـع يف نفـسه، وهـو يف ذلـك العمـر 

لـشهر، ثـم مهـوا الصغري، وقد ظلت الزيارة لدى أخواله قريبا من قرب أبيـه قرابـة ا
بالعودة إىل مكة، فبينام هم يف الطريق وعند منطقة األبواء توفيت آمنة وتركته وحيدا ، 

 .ورجعت به أم أيمن إىل مكة حزينا لفقد أمه 

                                         
  .١/١٦٨السرية : هشام ابن ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٥٢ 
١٥٢  

لقد كان منذ أيام قالئل يستمع إىل أمه، وهي تقـص عليـه زفـرات األمل 
ّذا قـد رأى بعينيـه أمـه لفقد أبيه وهو ما يزال جنينا، وتريه قرب أبيه، وها هـو 

ّتذهب كام ذهب أبوه، وتدع جسمه الصغري حيمل هـم اليـتم كـامال، ليعـود 
وكـان ذلـك يف العـام ، وحده مع أم أيمن لتكون له حاضنة بعـد أمـه آمنـة 

 .السادس من عام الفيل

وانتقل إىل جده عبد املطلب الذي حباه ورعاه رعاية خاصة وكان يؤثره 
 فيه من أمارات العظمة ودالئل النبوة، وبام كان ملحمـد عىل بنيه ملا كان يلمح

من جاذبية خاصة تدفع من يراه إىل حبه، وكانت هذه العظمة واجلاذبية تزداد 
 كانـت ملسو هيلع هللا ىلصوضوحا كلام شب وترعرع ، وقد ثبت مما رواه الصحابة أن حممدا 

  له جاذبية غريبة فكـانوا حيبونـه حبـا ال يـستطيعون مقاومتـه، وال يعـصون 
 .مراله أ

وقد روي أن قريشا تتابعت عليها سـنو جـدب يف حيـاة عبـد املطلـب، 
 فقـام – ملسو هيلع هللا ىلص حممد -فارتقى هو ومن حرضه من قريش جبل أيب قبيس ومعه 

 فرفعه عىل عاتقه وهو يومئـذ غـالم صـغري، – ملسو هيلع هللا ىلص –عبد املطلب واعتضده 
 .أو قرب،ثم دعا، فسقوا يف احلال  أيفع:فقال

                                         
 .أي ارتفع:أيفع) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٥٣ 
 

 هذا الغالم كثريا، فلم يرتكه إىل وحدتـه، وكان عبد املطلب يأسى ملصري
وشعر جتاهه بحنني خاص، فآثر أن يصحبه يف جمالسه العامة، ويـذكر الـرواة 
من مظاهر هذا العطف واحلنان أن عبد املطلب كان له فراش يف ظل الكعبة، 
ًوكان بنوه جيلسون حول فراشه ، وال جيرؤ أحد أن جيلس عليـه إجـالال لـه 

 يأيت وهو غالم حتى جيلس عليـه فيأخـذه أعاممـه ملسو هيلع هللا ىلص حممد ًواحرتاما، وكان
دعـوا : ليؤخروه عن فراش جده، فيقول عبد املطلب حني يرى ذلـك مـنهم

وجيلسه معـه عـىل الفـراش، ويمـسح ظهـره بيـده، . ًابني، فواهللا إن له لشأنا
ّويرسه ما كان يصنع
. 

  ولدت معه يـوم ولـد، فمنـذ طفولتـهملسو هيلع هللا ىلصومعنى ذلك أن مهة الرسول 
ونفسه مهاجرة اىل معايل األمور ومكارم اخللق، ال يرىض بالدون وال هيـوى 

ّالسفاسف، بل هو الطموح والسباق املتفرد واملربز املحظوظ ّ. 

، حتـى ملسو هيلع هللا ىلصومع ذلك كله فقد بقيت ذكرى اليتم أليمة عميقـة يف نفـسه 

Z  Y  ]  \  ﴿: وردت يف القرآن إذ يذكر اهللا نبيه بالنعمة عليه فيقول

وزاد اإلحـساس بـاليتم أكثـر ). ٨-٦:الضحى(﴾    _   `[ ̂  
فرسعان ما تويف جده عبد املطلب يف العام الثامن من عام الفيل ، فلم يعمـر 

                                         
 .٢٨١/ ٢البداية والنهاية : ، وابن كثري١٩٥/ ١الروض األنف : السهييل) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٥٤ 
١٥٤  

 ما يزال يف الثامنة، ويتجـدد حزنـه ملسو هيلع هللا ىلصبعد وفاة آمنة أكثر من عامني، وحممد 
 .ّ، ملوت جده ويشعر معه بحزن مضاعف، وفقد للرعاية ملسو هيلع هللا ىلص

 جده، وامتألت نفسه باحلزن العميق حتى لقد لفت   لفراقملسو هيلع هللا ىلصوقد فزع 
هذا احلزن أنظار الناس وهم يشيعون عبد املطلـب إىل مقـره األخـري حيـث 

 يميش يف جنازة جده مطرق الرأس -وهو الطفل الصغري-ًكانوا يرون حممدا 
 .موزع الفكر دائم البكاء 

كـر ، ليكـون  هذا اليتم املبملسو هيلع هللا ىلص أراد ملحمد – تعالت حكمته –ولكن اهللا 
 هو الذي حيوطه بعنايته، ويكمله بام يرىض له من األخالق واآلداب؛ وليسبغ

عليه من آيات فضله ما جيعله آية للناس، وأنموذجا حيا للبرش الكامل، الذي 
أدبه ربـه فأحـسن تأديبـه، وصـنعه فـأتقن صـنعه، وأعـده ملـا أراد بـه مـن 

 ).١٢٤:األنعام(﴾ Ç  Æ  Å   Ä   Ã ﴿الكرامة؛

                                         
 .٥٦صحيح السرية النبوية ، ص : ابراهيم العيل) ١(
أتـذكر مـوت عبـد املطلـب؟ : سئلملسو هيلع هللا ىلص أنه " ١١٩/ ١أخرج ابن سعد من وجه ضعيف ) ٢(

  رأيتـه يبكـي خلـف رسيـر : وقالـت أم أيمـن. " سـننيٍنعم، أنـا يومئـذ ابـن ثـامين: قال
 .عبد املطلب

 
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٥٥ 
 

 : كفالة عمه أيب طالبيف

 إىل عمه أيب طالب، فقد نظـر إليـه ملسو هيلع هللا ىلصيف سنة ثامن من الفيل آلت كفالته 
 ، فقد كان ابن أخيـه ملسو هيلع هللا ىلصأبوه عبد املطلب، أنبل إخوته وأكرمهم وأقرهبم إليه 

من أمه وأبيه، فأمهام هي فاطمة بنت عمرو بن عائذ املخزوميـة، وهـي التـي 
َة إخوته، فقد كانوا ألمهات أخـر، فهـم ، أما بقيملسو هيلع هللا ىلص مجيع عامته ًأيضاأنجبت  ُ

 .إخوة من األب فقط، فعهد إليه عبد املطلب بكفالته من بعده 

ّوقد عطف أبو طالب عىل ابن أخيه اليتيم، وأحبه كحب عبد املطلب له ّ .
ّوكان جيد فيه من النجابة والذكاء والرب وطيب النفس ما يزيده به تعلقا أحبه  ّ

 يف عمـه ملسو هيلع هللا ىلصووجد حممـد . بنائه، فنشأ بينهم وأنه منهمّحتى كان يقدمه عىل أ
، وكان ال ينـام إال إىل جنبـه، ! العوض عن جده وأبيه، وال عوض عن األم 

ّوصب به أبو طالب صبابة مل يصب مثلهـا بـشىء قـط، . وخيرج فيخرج معه ّ
 أو فـرادى مل ًوكان خيصه بالطعام، وكـان إذا أكـل عيـال أبـى طالـب مجيعـا

 شـبعوا، فكـان إذا أراد أن يغـذهيم ملسو هيلع هللا ىلص أكل معهـم رسـول اهللا وإذا،  يشبعوا
فيأكـل معهـم فكـانوا  ، ملسو هيلع هللا ىلصكام أنتم حتى حيرض ابنى، فيأيت  رسول اهللا : قال

إنـك : فيقول أبو طالـب، يفضلون من طعامهم وإن مل يكن معهم مل يشبعوا 

                                         
 .١٠١السرية النبوية ، ص:أبو فارس) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٥٦ 
١٥٦  

 دهينـا ملسو هيلع هللا ىلص ويصبح رسول اهللا ملبارك وكان الصبيان يصبحون رمصا شعثا
 .كحيال

أال أخربك عـن حممـد بـام رأيـت :روي أن أبا طالب قال ألخيه العباس
 ال أفارقـه سـاعة مـن ليـل وال فكنت، فقال إين ضممته إيل ..منه؟ فقال بىل

ّإين كنت أنومه يف فـرايش، فأمرتـه ليلـة أن خيلـع ..وال أأمتن عليه أحدا، هنار
وقـال ..ن خيـالفنيثيابه وينام معي ، فرأيت الكراهة يف وجهه ، ولكنه كـره أ

ياعامه ارصف وجهك عني حتى أخلع ثيـايب إذ ال ينبغـي أن ينظـر أحـد إىل 
جسدي، فتعجبت من قوله، ورصفـت بـرصي حتـى دخـل الفـراش، فلـام 

واهللا ما أدخلته الفراش، فإذا هو يف ،  دخلت معه الفراش إذ بيني وبينه ثوب
نظـر إىل جـسده غاية اللني وطيب الرائحة كأنه غمس يف املسك، فجهدت أل

وكثريا ما كنـت أفتقـده مـن فـرايش ، فـإذا قمـت لطلبـه .فام كنت أرى شيئا
ها أنا ياعم فارجع، ولقد كنت كثريا ما أسـمع منـه كالمـا يعجبنـي، :ناداين

وكنـا ال نـسمي عـىل الطعـام والـرشاب، وال . وذلك عند ميض بعض الليل
، فإذا فرغ من طعامه باسم اهللا األحد: وكان يقول يف أول الطعام .نحمد بعده

                                         
 .الوسخ:  وهو إفراز العني، الشعث"العامص"ما نسميه : الرمص) ١(
 .دهينا أى طيب الرائحة أكحل العينني) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٥٧ 
 

ثم مل أر منه كذبة وال ضحكا وال جاهليـة وال .فتعجبت منه . احلمد هللا: قال
 ."وقف مع صبيان يلعبون

قـدمت مكـة وهـم يف ":أخرج ابن عساكر عن جلهمة بن عرفطـة قـال
ّيا أبا طالب ،أقحـط الـوادي وأجـدب ، فهلـم :قحط شديد، فقالت قريش 

ّومعه غالم كأنـه شـمس ضـحى جتلـت مـن فاستسق لنا، فخرج أبو طالب 

 فأخذه أبو طالب وألـصق ظهـره إىل الكعبـة، سحابة قتامء وحوله أغيلمة 
 فأقبـل – وما يف السامء قزعة  أي قطعة من السحاب والذ الغالم بأصبعه 

 وأغدق واغـدودق، وانفجـر الـوادي، وأخـصب السحاب من ههنا وههنا،
 ."النادي

 وهـو غـالم ملسو هيلع هللا ىلصب قد رأى آية االستسقاء من حممد وهبذا يكون أبو طال
صغري مرتني مرة يف حياة أبيه عبد املطلب وتلك املرة مما أطلق لسانه بقصيدة 

ذكرها ابن إسحق كاملـة ،  . ملسو هيلع هللا ىلصتزيد عىل ثامنني بيتا من الشعر يف مدح حممد 
 :ومنها

                                         
 . وما بعدها٦/٥٦٨راجع تفسري الفخر الرازي ) ١(
 .مجع غالم صغري) ٢(
 .أي أشار بأصبعه إىل السامء ترضعا) ٣(
 :.ابن عساكر) ٤(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٥٨ 
١٥٨  

  اليتامى عصمة لألراملثامل   وأبيض يستسقى الغـامم بوجهـه
ــل   بــه اهلــالك مــن آل هاشــميلــوذ  ــة وفواض ــده يف نعم ــم عن   فه

وكان أبو طالب توضع له وسادة بالبطحاء مثنيـة يتكـئ عليهـا، فجـاء 
، فبسطها ثم استلقى عليها، قال فجاء أبـو طالـب فـأراد أن يتكـئ ملسو هيلع هللا ىلصالنبى 

وصـل البطحـاء أن ابـن : أخذها ابن أخيك، فقال: عليها فسأل عنها فقالوا
 .) أي سيكون له شأن . مأخى هذا ليحس بنعي

 :شق الصدر للمرة الثانية

 ابن عرش سنني تكرر حادث ملسو هيلع هللا ىلصيف العام العارش من الفيل وملا كان حممد 
  شق الصدر، فقد روى اإلمام أمحد وابن حبان، واحلاكم وابـن عـساكر عـن 

 ملسو هيلع هللا ىلص أن أبا هريرة رىض اهللا عنه، كان جريئا عىل أن يـسأل رسـول اهللا: أبى بن كعب

                                         
 . الغياث وامللجأ–بكرس الثاء –الثامل ) ١(
 .ما نفهم منه احلاجة والضياع)  ٢(
 )٢١٢٦١(رواه امحد ) ٣(

مـن  ) ٢١٢٨٨وأخرجـه بـرقم ، ) إسناده ضـعيف : قال خمرجوه  ) ٢١٢٦١( رواه أمحد (*)
.) إسـناده صـحيح : (( قـال خمرجـوه ، عراج بلفظ آخر حديث أيب يف حادثة اإلرساء وامل

أخرجـه البخـاري .. ) فجعلـوه مـن مـسند أيب ذر ، ورواه مجع من أصحاب يونس عنـه
 . ) .. ))١٦٣( ومسلم  ) ٣٣٤٢( و  ) ١٦٣٦(تعليقا  



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٥٩ 
 

يا رسـول اهللا، مـا أول مـا رأيـت ىف أمـر :  أشياء ال يسأله عنها غريه قالعن
إنى لفـى . لقد سألت أبا هريرة :  جالسا وقالملسو هيلع هللا ىلصفاستوى رسول اهللا ، النبوة

صحراء ابن عرش سنني وأشهر، وإذا بكـالم فـوق رأسـى وإذا رجـل يقـول 
 .  أهو هو؟ نعم: لرجل

 مل أجدها مـن خلـق قـط، فاستقبالنى بوجوه مل أرها خللق قط، وأرواح
وثياب مل أرها عىل أحد قط، فأقبال إىل يمشيان، حتى أخذ كـل واحـد مـنهام 

 .ّبعضدى ال أجد ألحدمها مسا

 .أضجعه:فقال أحدمها لصاحبه

فهوى أحدمها عىل صدرى ففلقه، فـيام أرى بـدون دم أو وجـع، فقـال 
هز إهبام رجىل أدخل الرأفة والرمحة، فإذا مثل الذى خرج يشبه الفضة، ثم :له

 .اليمنى

 .أغد واسلم: فقال

 .فرجعت هبا أغدو رقة عىل الصغري، ورمحة عىل الكبري

 :حياة الكدح

ًأرادت حكمة اهللا أن ينشأ رسوله يتيام، تتواله عناية اهللا وحـدها، بعيـدا  ً
واملال الذي يزيد يف تنعيمه، حتى ال متيل بـه ، عن الذراع التي متعن يف تدليله



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٦٠ 
١٦٠  

 املال واجلـاه، وحتـى ال يتـأثر بـام حولـه مـن معنـى الـصدارة نفسه إىل جمد
ّوالزعامة، فيلتبس عىل الناس قداسة النبوة بجـاه الـدنيا، وحتـى ال حيـسبوه 

 ملسو هيلع هللا ىلص وكانت املصائب التي أصـابته يصطنع األول ابتغاء الوصول إىل الثاين
منذ طفولته كموت أمه ثم جده بعد أن حرم عطف األب وذاق كأس احلـزن 

 بعد مرة، كانت تلك املحن قد جعلتـه رقيـق القلـب مرهـف الـشعور، مرة
فاألحزان تصهر النفـوس وختلـصها مـن أدران القـسوة والكـرب والغـرور، 

 .ًوجتعلها أكثر رقة وتواضعا

 برعي الغنم مـساعدة منـه ملسو هيلع هللا ىلصفعمل ، ُلقد كان أبو طالب مقال يف الرزق
 األنبيـاء أهنـم رعـوا  عن نفسه الكريمة وعن إخوانه منملسو هيلع هللا ىلصلعمه، فقد أخرب 

الغنم، أما هو فقد رعاها ألهل مكة وهو غالم وأخذ حقه عـن رعيـه، ففـي 
قال لـه . ما بعث اهللا نبيا إال راعي غنم"ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث الصحيح قال رسول اهللا 

. وأنا؛ كنت أرعاها ألهل مكة بالقراريط: وأنت يا رسول اهللا؟ قال: أصحابه
 .قيل قراريط جبل بمكة و "يعني كل شاة بقرياط: قال سويد

                                         
 .٤٦فقه السرية ، ص:البوطي:انظر) ١(
:  ماجـه، انظـر، وهـذا لفـظ ابـن)٢٠٥٠(، ومـسلم )٢٢٦٢(صـحيح البخـاري : انظر) ٢(

 ).١٧٤٥(صحيح ابن ماجه للعالمة األلباين رقم 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٦١ 
 

 بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهـو راعـي غـنم، ":ويقول
 . "وبعثت وأنا أرعى غنم أهيل بأجياد 

 اهلدوء الذي تتطلبه نفسه الكريمـة، ملسو هيلع هللا ىلصإن رعي الغنم كان يتيح ملحمد 
ويتيح له املتعة بجامل الصحراء، ويتيح لـه التطلـع إىل مظـاهر جـالل اهللا يف 

لق، ويتيح له مناجاة الوجود يف هدأة الليل وظالل القمر ونـسامت عظمة اخل
والرأفـة ، ًاألشجار، يتيح له لونا من الرتبية النفسية من الصرب واحللم واألناة

ّوزم قوى القوي حتـى يستمـسك ، والعناية بالضعيف حتى يقوى، والرمحة
للضعيف ويسري بـسريه، وارتيـاد مـشارع اخلـصب والـري وجتنـب اهللكـة 
ومواقع اخلوف من كل ما ال تتيحه حياة أخـرى بعيـدة عـن جـو الـصحراء 

 .وهدوئها وسياسة هذا احليوان األليف الضعيف

 التـي توجـه املـسلمني لإلحـسان ملسو هيلع هللا ىلصوتذكرنا رعايته للغـنم بأحاديثـه 
ً دربة ومرانا له عىل سياسة األمم ملا ملسو هيلع هللا ىلص فكان رعي الغنم للنبي للحيوانات

 ّلقه بالصرب واحللمّيعوده رعيها عىل خت

                                         
 ).٣١٦٧(السلسلة الصحيحة للعالمة األلباين رقم : انظر) ١(
 .١/٤٦السرية النبوية :عيل الصاليب) ٢(
  .١/١٠٦السرية النبوية الصحيحة :اكرم ضياء الدين العمري) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٦٢ 
١٦٢  

وحياة التفكري والتأمل وما يسرتيح إليه من عمل بسيط كرعـي الغـنم ، 
ّليست باحلياة التي تدر عىل صاحبها الـرزق الـوفري أو تفـتح أمامـه أبـواب 

ّوما كان  هيتم لذلك أو يعنى به ، وقد ظل طول حياتـه أشـد النـاس . اليسار ّ

قون إىل املال ويلهثـون يف طلبـه ، إنـام زهدا يف املادة ورغبة عنها ، والذين يتو
وكانـت .  طوال حياته شيئا منهـاملسو هيلع هللا ىلصيبتغونه إلرضاء شهوات مل يعرف حممد 

لذته الكربى لذة االستمتاع ، بام يف الكون من مجال ومن دعـوة إىل التأمـل ، 
 .ّهذه اللذة العظيمة التي ال يعرفها إال األقلون

 :رحلة الشام ولقاء الراهب بحريى

 الثانية عرشة من عمره، ملسو هيلع هللا ىلصام الثاين عرش من الفيل بلغ رسول اهللا يف الع
 يف رحلته األوىل إىل الشام، ومن املحقق أن القائمني هبذه الرحلـة، ملسو هيلع هللا ىلصخرج  

  مل يكونوا يـصحبون معهـم الـصبيان عـادة، إذ ال جـدوى مـنهم وال نفـع، 
   ي عــن أهنــم يكونــون عبئــا ىف القافلــة، ولــذلك فــإن الروايــات التــًفــضال

ً وقد كان تاجرا مثـل بقيـة –تتحدث عن هذه الرحلة، يقولون إن أبا طالب 
 معه فقد كـان ملسو هيلع هللا ىلص عندما قام هبذه الرحلة مل يفكر ىف اصطحاب حممد -قومه 

ملن ترتكنى يا : ت تقول ، إنه تعلق بعمه، وقال لهال يزال صبيا ، ولكن الروايا
ىل نفــسه أن  ، وآىل عــملسو هيلع هللا ىلصعــم ، وال أب أو أم ، فــرق قلــب أبــى طالــب لــه 

 . يصطحبه معه 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٦٣ 
 

صحب الغالم القافلة حتى بلغ برصى يف جنوب الشام، والتقى يف هذه 
الرحلة بالراهب بحريى بعـد أن خـرج لقافلـة قـريش، وكـانوا قبـل ذلـك 

 . يسريون، فال خيرج إليهم وال يلتفت

وبينام حيل أفراد القافلة رحاهلم أخذ بحريى يميش بينهم كان بحريى قد 
أرسـلوا :  يف رعاية اإلبـل قـالملسو هيلع هللا ىلصم طعاما، فلام أتاهم به، وكان حممد أعد هل

فلام دنا من القوم وجدهم قـد سـبقوه إىل ظـل ، إليه فأقبل وعليه غاممة تظله
انظـروا إىل ظـل الـشجرة : الشجرة، فلام جلس مال ظل الشجرة عليه، فقال

 . مال عليه

  ت الفكرويف الوصف من آياته حار   نبــي بحــريا هــام يف در بحــره
  وعن أمره جاءت إىل نحـوه الـشجر   نبــي أظلتــه الغاممــة إذ مـــشى
ــبها ــالة وض ــي الف ــه ظب   وواىف إىل الظـامي بدعوتـه املطــر   وخاطب
  وما غرد القمري واتـسق القمـر   عليه سـالم اهللا مـا هبـت الـصبا

هذا سيد العـاملني، هـذا رسـول رب :  وقالملسو هيلع هللا ىلصفأخذ بحريى بيد حممد 
ما علمـك؟ : ه اهللا رمحة للعاملني، فقال له شيوخ القافلة القريشيةالعاملني يبعث

ًإنكم حني أرشفتم من العقبة مل يبق شجر وال حجـر إال خـر سـاجدا، : فقال َّ

                                         
  .٥١- ٥٠ فقه السرية النبوية ، ص:البوطي) ١(
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  ١٦٤ 
١٦٤  

وال يسجدان إال لنبي، وإين أعرفه بخاتم النبوة أسفل مـن غـرضوف كتفـه، 
 . مثل التفاحة

 يذهبوا به إىل الروم فإن فبينام هو قائم عليهم ، وهو يناشدهم أن ال: قال
الروم إذا عرفوه بالصفة يقتلونه، فالتفت فإذا سـبعة قـد أقبلـوا مـن الـروم، 

جاءنا أن هـذا النبـي خـارج يف هـذا : ما جاء بكم؟ قالوا: فاستقبلهم، فقال
الشهر، فلم يبق طريق إال بعث إليه بأناس، وإنا قد أخربنـا خـربه، بعثنـا إىل 

 كم أحد هو خري منكم؟ هل خلف: طريقك هذا، فقال

ًأفرأيتم أمرا أراد اهللا أن يقضيه هـل : إنام اخرتنا خريه لك لطريقك هذا، قال: قالوا
 . فبايعوه وأقاموا معه: قال. ال: يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا

أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده : أنشدكم اهللا أيكم وليه؟ قالوا: قال
 .أبو طالب 

                                         
ــاري يف  (*) ــحيح البخ ــسلم  ) ١٩٠٥( ص ــحيح م ــن  ) ٢٣٤٥( وص ــسائب ب ــمعت ال   س

ّلنبوة بني كتفيه مثل زر احلجلة فنظرت إىل خاتم ا .. « : يزيد يقول  ونحوه عـن جـابر ، » ّ
 . )٢٣٤٦( و  ) ١١٠( و  ) ٢٣٤٤( وعبد اهللا بن رسجس يف صحيح مسلم 

عنـه األلبـاين يف صـحيح وقـال . حسن غريـب: ، وقال)٣٦٢٠(أخرجه الرتمذي برقم ) ١(
 .صحيح : ٥٩، ٥٨السرية النبوية ص 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٦٥ 
 

 مل تكتمل، بل إن بحريى الراهب أقنع عمه ملسو هيلع هللا ىلصظ أن رحلته نا نالحلولع
أبا طالب أن يعيد ابن أخيه وال يدخل به بـالد الـروم ، ففعـل ذلـك بعـدما 
ختوف عىل ابن أخيه، ولكن فريقا من املشككني واملسترشقني خاصة يدندنون 
حول هذه احلادثة ويرون أن ذلك الراهب قد علـم حممـدا علـوم النـرصانية 

 القصص الديني عن األنبياء السابقني يف القـرآن ، وهـذا حمـض وهو مصدر
افرتاء، فلم تكن هذه املقابلة إال جمرد لقاء عابر مل يستمر أكثـر مـن عـشية أو 

 إىل بلده ثانية، فامذا عساه أن يعلم ذلك الراهب ملسو هيلع هللا ىلصضحاها عاد بعدها حممد 
 العـارشة أو حممدا يف تلك املدة اليسرية ؟ بل وماذا عـساه أن يلقـن صـبيا يف

 الثانية عرشة من عمره يف تلك اللحظات العابرة ؟ 

وهنا نرى كيف تستولد النملة فيال ؟ فها هو ذا اجتامع بني راهب وصبى 
مل يتجاوز الثانية عرشة من عمره، ال يستغرق أكثر مما يتطلبه الغداء وما يسبقه 

 ، ملسو هيلع هللا ىلصنا حممدأو يلحقه من راحة، فيعترب هذا االجتامع هو األساس لنبوة سيد
هذه النبوة التى أرشقت عىل العامل بعد هذا االجتامع العابر بنصف قـرن مـن 

 .الزمان 

ىف ثالث ساعات أو دون ذلـك ، تعلـم الـصبى حممـد النـرصانية ، بـل 
لـو أن حممـدا عليـه . وتعلم كيف يصلحها ويطورها، وخيلصها من شوائبها

جيب أن يظهـر أثـر ذلـك الصالة والسالم قد تأثر بمسيحية بحريى، أما كان 
 .عليه؟، أما كان قومه وذووه يذكرون ذلك عنه؟
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  ١٦٦ 
١٦٦  

p   o  n  m  l  k  j  i  h  ﴿: يقول اهللا تعاىل

  ~  }  |  {   z    y  x  w  v  u  t  s  rq
  «   ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤   £  ¢  ¡  �

 ̧ ¶         µ  ´  ³  ²±  °   ̄ ®¬   ﴾) ١٧: املائدة.( 

، ويرمونه ويرمون أمه بـأخس الـصفات ًن املسيح دجاالواليهود يعتربو
والنعوت، وتقرير القرآن الكريم عن املسيح بأنه نبى، هو شىء مل يقل به قائل 

 .قبل رسول اهللا، وال بعده

ً تعلم شيئا من بحريى أثناء ذهابه يف قافلـة إىل الـشام ملسو هيلع هللا ىلصولو كان حممد 

ار قـريش لـرد رسـالته لشاع اخلرب وتناقله الناس، وحينئذ يكون حجة لكفـ
ًوالطعن يف نبوته ، إال أن شيئا من هذا مل حيدث، ومل تنقل كتب السري أن كفار 

 .قريش قالوا له أنت تلقيت هذه التعاليم من بحريى

َ تعلم من بحريى أخبـار الـسابقني، فـامذا عـن مئـات ملسو هيلع هللا ىلصلو فرضنا أنه 
َاآليات التي نزلت بخصوص أحـداث حـصلت بعـد وفـاة بحـريى بـزمن 

ويل، فعاجلها القرآن يف حينها، كسورة آل عمران التـي تتعلـق ثامنـون آيـة ط
ُمنها بقدوم نصارى نجران، وستون آية أخرى بأحداث غزوة أحد، وسـورة 

التوبة التي حتدثت عن أحداث تتعلق بغزوة تبوك، وسـورة األحـزاب التـي 
 . أحداث تلك الغزوة، ومثل هذا كثري ال خيفىًأيضاتناولت 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٦٧ 
 

َّ الراهب بحريى إبان شبيبته لـيس ملسو هيلع هللا ىلصا التنبيه إىل أن لقيا حممد ويلزم هن َ
َّحمل اتفاق املسلمني، فقد حسن رواية هذا اخلرب بعض أهل العلم، وضـعفها 

 .   آخرون منهم الذهبي

 ال أعرف ماذا أقـول بـشأن ":    وأكد كل ماسبق توماس كارليل بقوله
إنه حتادث مع أيب طالب ، الذي قيل ) بحريى(الراهب النسطوري رسجياس 

ًكم من املمكن أن يكون أي راهب قد علم صبيا يف مثل تلك السن ، لكننـي 

أعرف أن حديث الراهب النسطوري مبالغ فيه بشكل كبري ، فقد كـان عمـر 
ً أربعة عرش عاما، ومل يعرف لغة غري لغته ملسو هيلع هللا ىلصحممد  ً" . 

 نتيجـة  يوصـلنا إىلملسو هيلع هللا ىلصوعىل فرض صحة روايـة لقيـا الراهـب للنبـي 
أعرض عنها الطاعنون يف القرآن الكريم ، فقد قال الراهب الذي زعمـوا أن 

هذا سيد العاملني ، هذا رسول رب العـاملني، يبعثـه اهللا ":  تعلم منهملسو هيلع هللا ىلصحممدا 

                                         
صـحيح عـىل :  ، قـال٢/٦٧٢بحريى أخرجها احلاكم يف مستدركه ،ملسو هيلع هللا ىلص قصة لقيا النبي ) ١(

، "ً أظنـه موضـوعا، فبعـضه باطـل": رشط الشيخني، فتعقبه الذهبي يف التلخيص بقوله
:  األلبــاين، وقـال"حـسن غريـب": ، وقـال)٣٦٢٠(وأخرجـه الرتمـذي حـديث رقـم 

، والطـربي يف تارخيـه )١٢٠٢(وأبـو نعـيم األصـفهاين يف معرفـة الـصحابة ح . صحيح
  .١/١٨٠ ، ونقلها ابن هشام يف هتذيبه للسرية ٢/٢٨٧

  .٦٨توماس كارليل، األبطال ، ص ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٦٨ 
١٦٨  

إنكم حني أرشفتم مـن : ما علمك؟ فقال: فقال له أشياخ من قريش. رمحة للعاملني
ًا، وال يـسجدان إال لنبـي، وإين أعرفـه َّالعقبة مل يبق شجر وال حجر إال خر سـاجد

 . "بخاتم النبوة أسفل من غضـروف كتفه مثل التفاحة

 جلس إىل بحريى يتعلم منه أخبار ملسو هيلع هللا ىلص ً  هذا ومل تنقل الروايات أن حممدا
 عن أشياء من ملسو هيلع هللا ىلصالسابقني أو غريهم، بل ذكرت أن بحريى كان يسأل حممدا 

يها من كونه نبـي آخـر الزمـان بـام ، يستثبت فحاله ونومه وهيئته وأموره 
 :يعرفه من بشارات أهل الكتاب عنه، وقد قال أبو طالب

  أحـاديث جتـلو غـم كـل فــؤاد   و ما رجعوا حتى رأوا من حممـد
  ًسجودا له مــن عـصبـة وفــراد   وحتــى رأوا أحبــار كـــل مدينــة
  له بعـد تكـذيب وطــول بعــاد   ًفقال هلـم قـوال بحـريا وأيقنــوا
ــه   لفي الكتب مكتوب بكـل مـداد   فــإين أخـــاف احلاســـدين وإن

 مع عمه أيب طالب يف مكة قانعا بنصيبه، يقوم مـن األمـر بـام ملسو هيلع هللا ىلصوأقام  
ويـستمع معـه إىل أقـوال الـشعراء واخلطبـاء . ّيقوم به من هم يف مثـل سـنه

                                         
 .صحيح: ، وقال األلباين"حسن غريب": ، وقال)٣٦٢٠(أخرجه الرتمذي ح ) ١(
  .١/١٨٠ هشام هتذيب سرية ابن: انظر)٢(
  .٦٦/٣١١تاريخ دمشق، ابن عساكر : انظر) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٦٩ 
 

ـاطره ويزن ذلك بميزان قلبه وال يطمئن إليه، ألن اهللا عز وجـل ي، املتفاخرين  وجـه خ
ـاه  ّمنذ نعومة أظفاره الوجهة التي هتيئه لذلك اليوم العظيم، يوم الوحي األول حني دع

 .ّربه لتبليغ رسالته، التي فيها اهلدى واحلق للناس كافة

 :حرب الفجار

 طرق القوافل يف الـصحراء مـع عمـه أيب طالـب، وكـام ملسو هيلع هللا ىلصوكام عرف 
ق حول مكـة أثنـاء األشـهر استمع إىل الشعراء واخلطباء مع ذويه يف األسوا

احلرم، عرف كـذلك محـل الـسالح؛ إذ وقـف إىل جانـب أعاممـه يف حـرب 
 . الفجار

وحرب الفجار تلك كانت بعض ما يثور ويتصل بني قبائل العرب مـن 
وقد وقعت هـذه .وقد سميت الفجار ألهنا وقعت يف األشهر احلرم. احلروب

،واستمرت حتى سـنة احلرب يف شهر شوال سنة مخس عرشة من عام الفيل 
 . عرشين من عام الفيل

                                         
، ثـم نقـل ١٩٥/ ١هذا قول ابن هشام عن أيب عبيدة النحوي، عن أيب عمرو بن العالء، ) ١(

وانظـر ابـن . عـرشون سـنةملسو هيلع هللا ىلص  أن احلـرب هاجـت وللنبـي ١٩٨/ ١عن ابن إسـحاق 
 مـن طـرق واهيـة ١٢٧ - ١٢٦/ ١وقد أخرج ابن سعد . ٢٨٩/ ٢البداية والنهاية :كثري

ولعل اجلمع أنه كان أول ما حرضها ابن مخسة عـرش يف أوهلـا، فلـام . أنه كان ابن عرشين
 .انتهت كان قد قارب العرشين، واهللا أعلم



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٧٠ 
١٧٠  

لقد كانت حرب الفجار بالنسبة إىل قريش دفاعـا عـن قداسـة األشـهر 
احلرم ومكانة أرض احلرم، وهذه الشعائر هي بقية مما احرتمه العرب من دين 
إبراهيم عليه السالم، وكان احرتامها مصدر نفع كبري هلم، النتظام مصاحلهم 

 .امعية، فكان يتوقف أخذ الثأر خالهلااالقتصادية واالجت

ولكن ما لبث أن استباحها أهل اجلاهلية وكانت حرب الفجـار بـسبب 
ّويدعى الرباض بن قيس الكناين مل حيرتم هذه ، هذه االستباحة، فأحد العرب ّ

ّحيث غافل أثناءها عروة الرحال بن عتبة اهلوازين وقتله ، احلرمة  وسـبب .. ّ
، نذر كان يبعث كل عام قافلـة مـن احلـرية إىل عكـاظ ذلك أن النعامن بن امل

ّحتمل املسك وتعود حمملة باجللود واحلبال وأنسجة اليمن املزركشة، وتسمى 
ّهذه القافلة باللطيمة، فعرض الرباض الكناين نفسه عليـه ليقـود القافلـة يف 
ّمحاية قبيلته كنانة؛ وعـرض عـروة اهلـوازين نفـسه كـذلك، وأن يتخطـى إىل  ّ

ّجاز طريق نجد، واختار الـنعامن عـروة؛ فـأحفظ ذلـك الـرباض، فتبعـه احل
 .وغافله، وأخذ قافلته وقتله

ومل يلبث اخلرب أن وصل إىل هوازن قوم القتيل، فعزموا عىل األخذ بثـأر 

                                         
مـصطفى حممـد حـسني / د: ، حتقيق ١٩،صملسو هيلع هللا ىلص املقتفى من سرية املصطفى :ابن حبيب) ١(

 . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦: القاهرة/دار احلديث  الطبعة األوىل،.الذهبي



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٧١ 
 

قتيلهم من كنانة كلها، وعلمت بذلك كنانة فسارعت بالرحيل إىل احلرم كي 
أن يدخلوا البيت احلـرام، فـاقتتلوا إىل حتتمي به، ولكن هوازن أدركتهم قبل 

الليل، ثم دخلت كنانة يف احلرم، فتوقفت عنهم هوازن حلني اخلروج وانتهاء 
املوسم، وعاونت قريش كنانة، وظلت املعركة بني كر وفر مدة أربع سنوات، 
ّانتهت بعدها بصلح عجيب حيث اتفق الفريقان أن يدفع من كانوا أقل قتىل 

 الزائد عىل قتالهم من الفريق اآلخر، فدفعت قـريش ديـة يدفعون دية العدد
ويف قتـل عـروة .عرشين رجال من هوازن، وذهب الرباض مثال يف الـشقاوة

 :  يقول لبيد بن ربيعة من أبيات

ــري ــي ثم ــت بن ــغ إن عرض   وأخــوال القتيـــل بنــي هـــالل   وبل
  مقــيام عنــد ثــيمن ذي طـــالل   بـــأن الوافـــد الرحـــال أمـــسى

وقد وقـف إىل ، أثناء حرب الفجار يف التاسعة عرشة ملسو هيلع هللا ىلصكان عمر حممد 
 كان جيمع السهام التي تقع من ملسو هيلع هللا ىلصإنه : جانب أعاممه يف حرب الفجار، وقيل

ّهوازن ، ويدفعها إىل أعاممه لريدوهـا إىل صـدور خـصومهم، وأحيانـا كـان 
 . يرمي السهام بنفسه

 

                                         
 .١٢٩- ١/١٢٧السرية احللبية :، احللبي٢٢٤- ٢٢١/السرية النبوية : ابن هشام:انظر) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٧٢ 
١٧٢  

 :حلف الفضول 

اين لألشـهر احلـرم بعد هذا االنتهاك الـذي حـدث مـن الـرباض الكنـ
وهـي أن رجـال زبيـديا، قـدم مكـة ، والبيت احلرام، حدثت حادثة أخـرى 

فاشرتاها منه العـاص بـن وائـل، ومنعـه حقـه، فاسـتعدى عليـه ، ببضاعة 
الزبيدي أرشاف قريش، فلم يعينوه ملكانة العاص ورشفه فيهم، فوقف عنـد 

 :تهوأهل املروءة ونادى بأعىل صو، الكعبة واستغاث بآل فهر 

ُيـــا آل فهـــر ملظلـــوم بـــضاعته َُ َ ِ ٍِ ُ ْ ََِ ِْ ِبــبطن مكــة نــائي الــدار والنفــر   َ َِ ّ َّ َِ ِ َ َّ َ ِ ْ  
ُوحمــرم أشــعث مل يقــض عمرتــه ُ َ ََ َ ْ َِ ْ ْ َ

ٍ ْ َ ٍ ِ ْ ِيا للرجال وبني الـركن واحلجـر    ُ ْ َ َ َِ ْ َ ْ ّ َِ َ

ُإن احلـــرام ملـــن متـــت كرامتـــه ُْ َ َْ َ َ َّ َ َ َِْ ِوال حرام لثـوب ا   ّ ْ َ ََ ِ َ َ ِلفـاجر الغـدرَ َ ُ ْ ِْ ِ َ  

ًما هلـذا مـرتك، ودعـا قريـشا إىل : فقام الزبري بن عبد املطلب وهو يقول
 .االنتصاف له ونرصته

ّوقد شعرت قريش بعد هذه األحـداث بـأن شـيئا أصـاهبا، مـن تفـرق 
الكلمة، وحرص كل فريق عىل أن يكـون صـاحب األمـر، ممـا أطمـع فيهـا 

 فيها طامع، ففكرت يف يشء آخر كي العرب بعد ما كانت أمنع من أن يطمع
تعود هلا هيبتها وللبيت احلرام واألشهر احلرم قدسيتها ومهابتها، فال يمكـن 
ّألحد أن يستبيحه بعد ذلك، فدعا الزبري بن عبد املطلب جمموعة مـن قبائـل  ّ

 بـن اهللاقريش، فاجتمع معه كل من بني هاشم، وزهـرة، وتـيم، يف دار عبـد 
 املنـتقم ليكـونن مـع اهللامـا، فتعاقـدوا وتعاهـدوا بـجدعان، فصنع هلم طعا



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٧٣ 
 

َاملظلوم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة، وما بقي جـبال ثبـري وحـراء  َ ّ
ــاهنام ــن .مك ــرشين م ــنة ع ــدة س ــف يف ذي القع ــذا احلل ــع ه ــد وق وق

 ـه. ق٣٣/  من عام الفيل ٢٠لك عام وكان ذ.الفيل

عـرب حلـف الفـضول ّ هذا احللف الـذي سـامه الملسو هيلع هللا ىلصوقد حرض حممد 
لقد شهدت يف دار عبد اهللا بن جدعان حلفا لـو دعيـت بـه يف ": وكان يقول

اإلسالم ألجبت، حتالفوا عىل أن يردوا الفضول عـىل أهلهـا، وأن ال  يغـز و 
 ."ًظامل مظلوما

ــريش إن وردت حــيهم ــل لق ــل   ق ــري الرس ــادوا بخ ــة س ــا أم   ي
ــونني    حلف الفضول منكم قد اغتـدى ــسيد الك ــضلب ــف الف   حل

                                         
مصطفى حممـد حـسني / د: ، حتقيق ٢٧، ص ملسو هيلع هللا ىلص املقتفى من سرية املصطفى :ابن حبيب) ١(

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦: الطبعة األوىل،دار احلديث ،القاهرة.الذهبي
 .١٩،صملسو هيلع هللا ىلص املقتفى من سرية املصطفى :ابن حبيب) ٢(
ويف السنن الكـربى  ) ٧٣٧٣( عند التعليق عىل احلديث  / ٢١٨ / ١٠صحيح بن حبان ) ٣(

 :، ابن سـعد ٢٧٠/ ٢البداية :  ، ابن كثري ٣٨/ ٢الدالئل :، والبيهقي ١٩٠ / ٣٧٦ / ٦
 .١٢٩/ ١الطبقات 

  )١٦٧٧( و  ) ١٦٥٥( وانظر أمحد يف املسند 
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٧٤ 
١٧٤  

بـني ثنايـا الكلـامت  وهو يتهلل - هبذا احللف -لفرح ولننظر إىل بريق ا
 عنـه، فـإن الوقـوف ضـد أي ظـامل مهـام عـز، ملسو هيلع هللا ىلصالتي عرب هبـا رسـول اهللا 

واالنتصار ألي مظلوم مهـام هـان، هـو روح اإلسـالم، فـاألمر بـاملعروف، 
اربـة البغـي يف والنهي عن املنكر، واإليامن باهللا والوقوف عنـد حـدوده، وحم

سياسات األمم، ويف صالت األفراد عىل السواء، هـي الـدعائم التـي تقـوم 
 .عليها رسالة اإلسالم

 :وقال الزبري بن عبد املطلب ىف ذلك

ــيهم ــا عل ــدن حلف ــت لنعق ــــل دار   حلف ــــا أه ــــا مجيع   وإن كن
ـــدنا ـــضول إذا عق ـــسميه الف ــوار   ن ــذى اجل ــب ل ــه الغري ــز ب   يع

ــت أ ــواىل البي ــن ح ــم م ــاويعل ــار   ن ــل ع ــع ك ــضيم نمن ــاة ال   أب

 :ًأيضاوقال 

ــالفوا ــدوا وحت ــضول تعاق ـــامل   إن الف ـــة ظ ـــبطن مك ـــيم ب   أال يق
ــوا ــدوا وتواثق ــه تعاق ــر علي ـــامل   أم ـــيهم س ـــرت ف ـــار واملع   ّفاجل

 :شاب يف ظالل اهللا

 يف كنف اهللا وحفظه؛ فلم يسجد لوثن، ومل خيضع لـصنم، ملسو هيلع هللا ىلصنشأ حممد 
َومل يكذب ومل خين، ومل ير ؤثر عنـه قـول معيـبُ . ُـ قط يف موقف مريب، ومل ي
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 ١٧٥ 
 

َكان مثال  ونعم املثل للشاب الطاهر احليي، .ُوسمي يف شبابه الصادق األمني 
 كل دالئل الرجولة والفضل والكامل ، وهو ملسو هيلع هللا ىلصلقد ظهر يف رسول ، العفيف 

يف سن يطيش فيه الـشباب ، وتـزل فيـه أقـدام ذوي األلبـاب ، وخاصـة يف 
 وفجورها وانحالهلا ومخرها وميرسها ، فلم يصبه من هـذا اجلاهلية ورشكها

 .كله يشء 

 مل يكـشف ملسو هيلع هللا ىلصلقد أمجع املؤرخون العرب منهم والغرب عىل أن حممـدا 
عورته قط ، ومل يلعب امليرس، ومل يذق اخلمر ، وكان رشهبا أمرا عاديا منترشا 

يف بني الشيوخ والشباب ، إال أن حتريم اخلمر مل يكن مـن خصائـصه وحـده 
هذا احلني، فقد حرمه عىل نفـسه كثـري يف اجلاهليـة بـسبب آفاهتـا وسـيئآهتا 
ّودفعها اإلنسان إىل الرشور واآلثام أسوة بجده عبد املطلـب ، وجـده قـيص 

لكـن . أول من حرمها عىل نفسه، وهنى أبناءه عن رشهبا ملا حرضته الوفاة
 .هبااإلسالم حرمها بعد ذلك حتريام عاما وسن ّ عقوبة لشار

كام أمجعوا عىل أنه كان يأبى أن حيرض مع قومه العيد الذي كانـت تقيمـه 
 حتى غضب عليه عمه أبو طالب وعامته، وعىل " بوانة "مكة لصنم يقال له 

أنه مل يذق حلام ذبح عىل األصنام حتى أكرمه اهللا برسالته ، وعـىل أنـه اعتـزل 

                                         
 .١/٥٨تاريخ العرب ، : سيديو)  ١(
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شرتك يف هلــو اجلاهليــة األوثــان، ومل يــدخل يف هيوديــة وال نــرصانية ، ومل يــ
 .ومساخرها

 حـدثني ":روى اإلمام أمحد يف مسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قـال
أي خدجية ، واهللا ال أعبد :  وهو يقول خلدجيةملسو هيلع هللا ىلصجار خلدجية أنه سمع النبي 

 وكان ال يأكل ما ذبح عىل النصب ، ووافقه يف ذلك  "ًالالت والعزى أبدا 
 . زيد بن عمرو بن نفيل

:  يقولملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا : وعن عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه قال
 ما مهمت بقبيح مما كان أهل اجلاهلية هيمـون بـه ، إال مـرتني مـن الـدهر، "

كلتيهام يعصمني اهللا منهام ، قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعىل مكة يف 
يلة بمكة ، كام يـسمر َّأبرص إيل غنمي حتى أسمر هذه الل: أغنام أهله يرعاها 

،  أدنى دار من دور مكة، سمعت غناءنعم ، فخرجت ، فجئت: الفتيان ، قال 
فالن تزوج فالنة ، رجل : ما هذا؟ فقالوا: ورضب دفوف ، ومزامري ، فقلت

من قريش تزوج امرأة من قريش، فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى 

                                         
 .٢٠حياة حممد، ص:   وليم موير)١(
  ).٢٠٧٢(البخاري، كتاب البيوع رقم )  ٢(
  .١/٤٧السرية النبوية :عيل الصاليب)  ٣(
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 مـا فعلـت؟: ت، فقـالغلبتني عيني، فـام أيقظنـي إال حـر الـشمس فرجعـ
، ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ، ففعل ، فخرجت ، فسمعت مثل فأخربته

ذلك ، فقيل يل مثل ما قيل يل ، فلهوت بام سمعت حتى غلبتنـي عينـي ، فـام 
ما : فام فعلت؟ قلت: أيقظني إال مس الشمس، ثم رجعت إىل صاحبي فقال

بعدها بسوء مما يعمل أهـل فواهللا ما مهمت : ملسو هيلع هللا ىلصًفعلت شيئا، قال رسول اهللا 
 . "اجلاهلية حتى أكرمني اهللا بنبوته 

خلقا وصدقا وأمانـة : كان مثاال حيتذى به يف شبابه ملسو هيلع هللا ىلصلقد أمجع الكل عىل أنه  
ورجولة وكرما ونبال وشـجاعة وبعـدا عـن النقـائص كلهـا ونفـورا مـن معايـب 

 حتى أطلقوا عليه اسـم اجلاهلية ومثالبها ، وهلذا كان حيرتمه الكبري ويبجله الصغري
 . لتلك الصفات التي مل جتمع لسواه" الصادق األمني"

) رؤيا يوحنا اإلنجـييل( يف كتاب " الصادق األمني "وقد وردت عبارة 
املعتمد من الكنيسة واملوجود يف الكتاب املقدس، وهي رصحية يف التنبـؤ بـه 

ثـم  .. ": ففي اإلصحاح التاسع عرش من كتاب يوحنا اإلنجييل بالنص، ملسو هيلع هللا ىلص
رأيت السامء مفتوحة ، وإذا فرس أبيض واجلالس عليه يـدعى أمينـا صـادقا 

                                         
 .٥٧صحيح السرية النبوية، ص: إبراهيم العيل)  ١(
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وعيناه كلهيب نار وعىل رأسه تيجـان كثـرية ولـه .. وبالعدل حيكم وحيارب 
 . "اسم مكتوب ، ليس يعرفه أحد إال هو

  ومــن الغريــب أن املــسيحيني يــدعون أنــه املــسيح عليــه الــسالم هــو 
كـام ال ، تنطبق عىل عيسى عليـه الـسالم ألنـه مل حيـارب املقصود يف رؤيا ال 

 كان يدعى قبل البعثة الصادق األمـني وهـذا معـروف ملسو هيلع هللا ىلصينكرون أن حممدا 
 .ومشهور

 كانت من العالمات التـي يعرفـه هبـا " وعيناه كلهيب نار"ولعل عبارة 
 أنه أدعـج العينـني أي ملسو هيلع هللا ىلصاليهود ، وعرفه هبا بحريى الراهب، فمن أوصافه 

 .ضهام محرةيف بيا

  :مع خدجية ريض اهللا عنها

 كانت خدجية ريض اهللا عنها مثال طيبا للمرأة التي تكمل حيـاة الرجـل 
ويلقون غبنا . العظيم،إن أصحاب الرساالت حيملون قلوبا شديدة احلساسية

بالغا عن الواقع الذي يريدون تغيريه، ويقاسون جهادا كبريا يف سـبيل اخلـري 
هم أحوج ما يكونون إىل من يتعهـد حيـاهتم اخلاصـة الذي يريدون نرشه ، و

وكانت خدجية سباقة يف هذه اخلصال، !باإليناس والرتفيه واإلدراك واملعونة
                                         

 ).١٢-١١(١٩ص:رؤيا يوحنا)  ١(
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 . أثر كريمملسو هيلع هللا ىلصوكان هلا يف حياته 

 :رحلة وزواج

:  اخلامسة والعرشين من العمر، قال له عمه أبو طالـب ملسو هيلع هللا ىلصملا بلغ حممد 
 ّشتد الزمان علينا وهذه عري قومـكيا ابن أخي، أنا رجل ال مال يل، وقد ا

وقد حرض خروجها إىل الشام وخدجية بنت خويلد تبعث رجاال من قومـك 
يف عريها وجتارهتا، فلو جئتهـا وعرضـت نفـسك عليهـا لتعمـل يف جتارهتـا 

 .ألرسعت إليك

وبلغ خدجية ما كان من قول عمه لـه فأرسـلت إليـه تـدعوه إىل الـسفر 
قالت له أنا أعطيك ضعف ما أعطي رجـال سـواك بتجارهتا تلك إىل الشام و

 . وكانت تعلم أمانته وصدقه وكامله 

 ملسو هيلع هللا ىلص لقـد أجـر رسـول اهللا ":وجاء يف كتاب زاد املعاد البن قيم اجلوزية 
نفسه من خدجية يف سفرة بامهلا إىل الشام وإن كان العقد بينه وبينهـا مـضاربة 

 .فاملضارب أمني ووكيل وأجري ورشيك 

                                         
 .اإلبل التي حتمل التجارة :العري)  ١(
  ..١/٥٧زاد املعاد،:ابن قيم اجلوزية)  ٢(
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 نفـسه مـن ملسو هيلع هللا ىلص أجر رسول اهللا ":ع بن بدر عن أيب الزبري عن جابر قال وعن الربي
 ." كل سفرة بقلوصخدجية بنت خويلد سفرتني إىل جرش

يف السنة اخلامسة والعرشين من عام الفيل ، انطلقـت القافلـة يف طريـق 
ّالصحراء إىل الشام مارة بوادي القرى ومدين وديار ثمود بتلك البقاع التـي 

 .  .ّ  مع عمه أيب طالب وهو يف الثانية عرشة من عمرهملسو هيلع هللا ىلصهبا ّمر 

 ىف ظـل شـجرة ملسو هيلع هللا ىلصوملا قدمت القافلة برصى من الشام، نـزل الرسـول 
ما نزل حتت هـذه : ورآه أحد الرهبان ويدعى نسطور، فقال نسطور الراهب

 .الشجرة قط إال نبي

 .نعم ال تفارقه: أيف عينيه محرة؟ قال: ثم قال مليرسة

 .و نبي وهو آخر األنبياءه: قال

احلـف :  سلعته، فوقع بينه وبني رجل تـالح فقـال لـهملسو هيلع هللا ىلصثم باع حممد 
ما حلفت هبام قط ، وإنى ألومـر فـأعرض :ملسو هيلع هللا ىلصبالالت والعزى ، فقال حممد 

                                         
 .مكان بالشام :جرش بفتحتني)  ١(
 .شباب النوق :القلوص)  ٢(
 .أخرجه احلاكم يف صحيحه )  ٣(
 .٣/٢٧رسالة األنبياء، : عمر أمحد عمر : انظر) ٤(
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هـذا واهللا نبـى جيـده : ثـم قـال مليـرسة . القول، قولك: فقال الرجل. عنهام 
نت اهلـاجرة واشـتد احلـر يـرى وكان ميرسة إذا كا. أحبارنا منعوتا ىف كتبهم

وكان اهللا قد .  من الشمس، فوعى ميرسة ذلك كلهملسو هيلع هللا ىلصغاممة تظل رسول اهللا 
وبـاعوا جتـارهتم وربحـوا . ألقى عليه املحبة من ميرسة ، فكان كأنه عبـد لـه

يـا : فلام رجعوا فكانوا بمر الظهـران، قـال ميـرسة. ضعف ما كانوا يربحون
بام صنع اهللا هلا عىل وجهـك ، فإهنـا تعـرف حممد ، انطلق اىل خدجية فأخربها 

 حتى دخل مكة ىف ساعة الظهرية وخدجية ىف علية ملسو هيلع هللا ىلصلك ذلك ، فتقدم رسول اهللا 
 وهو عىل بعـريه وغاممـة تظلـه فأرتـه ملسو هيلع هللا ىلص، فرأت رسول اهللا )أى حجرة علوية(هلا 

 ، فأخربهـا بـام ربحـوا ىف ملسو هيلع هللا ىلصودخـل عليهـا رسـول اهللا . نساءها ، فعجبن لـذلك
فلام دخل ميرسة، أخربته بام رأت فقـال هلـا ميـرسة، قـد . ت بذلك وجههم ، فرس

رأيت هذا منذ خرجنا من الشام ، وأخربها بـام قـال الراهـب نـسطور ، وبـام قـال 
 بتجارهتـا ، فربحـت ضـعف مـا ملسو هيلع هللا ىلصاآلخر الذى خالفه ىف البيع ، وقدم رسول اهللا 
 .كانت تربح ، وأضعفت له ضعف ما سمت له

   يملكه من الـشامئل الـرشيفة، وحـسن املعاملـة،  بامملسو هيلع هللا ىلصواستطاع حممد 
ّأن يكسب حمبة ميرسة وإجالله، وأجرى اهللا عز وجل الربح الـوفري خلدجيـة 
عىل يديه، وأقبل ميرسة من بعد عىل خدجية، فروى هلا عن حممد ورقة شامئله، 

                                         
 . بترصف١٩٩/ ١السرية : ابن هشام: انظر) ١(
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  ومجال نفسه ما زادها علام به فوق ما كانـت تعـرف مـن فـضله عـىل شـباب 
 .مكة

ًخدجية بحسها املرهف، وعقلها الراجح، أن حممداوأدركت   صـنف ملسو هيلع هللا ىلص ّ
آخر من الرجال، وأنه ليس مثل أولئك الذين تقدموا للزواج منها، يطلبوهنـا 
للامل ال للنفس، وأن أبصارهم ترنو إليها بغية اإلفادة مـن ثرائهـا، وإن كـان 

 آخـر مـن ً وجدت رضباملسو هيلع هللا ىلصلكنها عندما عرفته .. الزواج عنوان هذا املطمع
ولعلها عندما حاسـبت .  ال تستهويه وال تدنيه حاجةًالرجال، وجدت رجال

 تقف ً فقد رأت رجالملسو هيلع هللا ىلصأما حممد ،  غريه يف جتارهتا وجدت الشح واالحتيال
لقد أدى ما ! كرامته الفارعة موقف النبل والتجاوز فام تطلع إىل ماهلا أو مجاهلا

 .ً مرضياًعليه ثم انرصف راضيا

ولكن كيف السبيل إىل ذلك وأعراف . املنشودةووجدت خدجية ضالتها 
ّالقوم تأبى؟ ذهبت إىل إحدى صديقاهتا نفيسة بنت منبه تبثها مـا يف نفـسها، 

 .فأشارت عليها أن تقوم هي هبذا الدور.. وتطلب مشورهتا

 تتحسس رأيه، وتستطلع خربه، ودار ملسو هيلع هللا ىلصفذهبت  نفيسة إىل سيدنا حممد 
 :بينهام احلوار التايل

 .ما بيدي ما أتزوج به:ن تتزوج يا حممد ؟ قالما يمنعك أ

فإن كفيت ذلك، ودعيت إىل اجلامل واملـال والـرشف، أال :  قالت نفيسة
 جتيب؟
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 ومن هي؟ : ملسو هيلع هللا ىلصفسأل حممد

 .خدجية: قالت نفيسة 

 .عيل: قلت: وكيف يل بذلك ؟ قالت: قال

 .فأنا أفعل: قال

وار املبارش معها  و بني نفيسة رسولة خدجية ، إىل احلملسو هيلع هللا ىلصومن احلوار بينه 
من   : ملسو هيلع هللا ىلصقال حممد .. قال ومن ؟ قالت أنا ، حني قالت له ياحممد أال تتزوج 

 يل بك وأنت أيم قريش ، وأنا يتيم قريش؟ 

يا ابن عم ، إين قـد رغبـت فيـك لقرابتـك، وأمانتـك، وحـسن : قالت
 .خلقك، وصدق حديثك

،  ملسو هيلع هللا ىلصُوتقبل عـىل حممـد .. وهكذا ترفض خدجية كبار شخصيات قريش
أمـا ابـن : وهو كام وصفه عمه أبو طالب عندما جاء خلطبتها، قـال.. ومل ال؟

، وإن كان ً وعقالً وفضالً ونبالًأخي حممد فال يوزن به رجل إال رجحه رشفا
ٌّيف املال قل، فإن املال ظل زائل، وأمـر حائـل، وعاريـة مـسرتجعة ولـه يف .. ُ

                                         
رية سبل اهلدى والرشاد يف س: ، والصاحلي الشامي٢٢٤/ ١السرية احللبية :احللبي: انظر) ١(

، ١٦٥/ ٢خري العباد، وذكر فضائله وأعـالم نبوتـه وأفعالـه وأحوالـه يف املبـدأ واملعـاد، 
ـ ١٤١٤عادل أمحد عبد املوجود، وزميله، ط دار الكتب بريوت، / حتقيق  .م ١٩٩٣ -  ه



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٨٤ 
١٨٤  

 .خدجية بنت خويلد رغبة وهلا فيه مثل ذلك 

 ملسو هيلع هللا ىلصّتبطئ  خدجية ريض اهللا عنها أن حددت الساعة التي حيرض فيهـا ومل 
 .مع أعاممه، ليجدوا أهلها عندها، فيتم الزواج

 ؛ تبدأ حياة الزوجية املوفقة اهلنية ملسو هيلع هللا ىلصوهنا تبدأ صفحة جديدة من حياته 
ّ، واألبوة التي تعرف من اآلالم لفقـد األبنـاء ًمن جانبه وجانب خدجية مجيعا

 . طفولته لفقد اآلباء يفملسو هيلع هللا ىلصما عرف حممد 

وانتقل إىل .  من خدجية بعد أن أصدقها عرشين بكرة من اإلبلملسو هيلع هللا ىلصتزوج حممد 
 بزواج خدجية، فجمع بني رشف نسبه اهلاشمي ومـصاهرة اهللابيتها وأقام وقد أغناه 

، كم أصبح يف وفرة وسـعة مـن املـال، ًأيضا ًبني أسد، وهم من أوسط  قريش نسبا
 .  نظرة غبطة وإكبارًاينظر إليه أهل مكة مجيع

وقد غمرته  خدجية باحلب والدفء الذي عوضه عـن فقـد أبيـه وأمـه، 
وكانت نعم العون له عىل متاعب هذه احلياة، وعىل نرصته يف دعوته ورسالته 

 .فيام بعد، فام كان أعظم أثرها يف حياته ريض اهللا عنها

م به يف واقع احلياة   لدور كبري يقوملسو هيلع هللا ىلصوإذا كانت العناية اإلهلية قد هيأته 

                                         
 .١٦٥/ ٢سبل اهلدى والرشاد : الصاحلي الشامي: انظر) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٨٥ 
 

ّالبرشية، فيحوهلا من الظلامت إىل النور، فإن العناية اإلهلية ذاهتـا، هـي التـي 
بحبهـا : جاءت بخدجية الكربى لتكون الزوجة العظيمة، التي ترعى الـزوج

إن من يدرس سرية هـذه األم العظيمـة، ال بـد أن . وحناهنا وقلبها وروحها
   بـأعظم وأنبـل دور تقـوم ملسو هيلع هللا ىلصإىل جانبـه يدرك، أهنا جاءت عىل قدر، لتقـوم 

 .به امرأة

ّ بعد زواجه من خدجية ما يدل عىل إرسافـه يف ماهلـا ملسو هيلع هللا ىلصمل يكن من أمره 

فلم يعمد إيل البذخ يف مظهـره ، كام يفعل النفعيون الذين يتزوجون الثريات 
ًبل كان متواضعا عفيفا  ًومل يعمد إىل القصف مع أبناء املياسري إظهارا لثرائه ، ً

 أن يعيش كام يعيش أحسن الناس يف تلك ملسو هيلع هللا ىلصأمل يستطع رسول اهللا ، لطارئ ا
 فيكون من رجاهلا البارزين وله مقعده يف دار الندوة يرجعون " مكة "القرية 

ًإليه عند املشورة برأي، وال يقطعون أمرا دون الرجوع إليه ، أمل يكـن زوجـا  ً

ًلثرية من كربيات أثرياء مكة تسري القوافل صيفا و شتاء لرتجع باخلري الوفري ، ّ
وهو جالس يف الظل الوارف جيمع ثامر ماله ، والقيـان يـرضبن لـه املعـازف 
ًويغنني شعرا من قصائد فحول شعراء املعلقات ، أو يروي جوفه الظامئ من 

ّ فيعب ويعب حتى الثاملة وحولـه - كام يفعلون -احلر الالفح باخلمر القراح 
 يكن له أن ينقلب عىل صفاته بعـد مـا أصـبح أمل حاشيته وخدمه وجواريه ،

السيد املطاع ، املهيب األركان ، مل مل يتكرب ويتجـرب ؟، ألـيس هـذا مـا جبـل 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٨٦ 
١٨٦  

 ملسو هيلع هللا ىلصلكنه .ّالناس عليه إذا ما مستهم النعمة بعد الفاقة ، والرخاء بعد الشدة ؟
ازداد تباعده عن كل ألوان متاع الدنيا ، وزاد زهده يف الرخاء والرتف وصار 

  .ً الكثري من وقته صائام معتزال للناس وحده يف اجلبليقيض

 :  ملسو هيلع هللا ىلص أوالده

 يشارك أهل مكة يف حياهتم العامة، وجيـد يف ملسو هيلع هللا ىلصتعاقبت السنون وحممد 
الودود والولود التي وهبت نفسها له، والتي أنجبت : ّخدجية خري النساء حقا

ومـن البنـات ،  امللقبني بالطـاهر وبالطيـباهللاله من األبناء القاسم وعبد 
، فلم يعـرف عـنهام إال اهللاّأما القاسم وعبد . ّزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة

أهنام ماتا طفلني يف اجلاهلية مل يرتكا عىل احلياة أثرا يبقى أو يذكر؛ لكنهام مـن 
غري شك قد ترك موهتام يف نفس أبوهيام ما يرتكه موت االبن من أثـر عميـق، 

س خدجية ما جرح أمومتها جرحني داميـني، وترك موهتام من غري شك يف نف
ُ  من بعد حني مات ابنه إبراهيم ، فال ريب أن يف مصابه يف بنيه ملسو هيلع هللا ىلصولقد حزن 

 .ما هو جدير بأن يرتك يف حياته وتفكريه أثره

ّزوج زينب كـرباهن :   بتزوجيهن من أكفاء هلنملسو هيلع هللا ىلصوأما البنات فقد عني 
ّأمه أختا خلدجية، وكان فتى ّمن أيب العاص بن الربيع بن عبد شمس، وكانت 

وكان هذا الزواج موفقا عىل الرغم . ّمقدرا من قومه الستقامته ونجاح جتارته

                                         
 .٢٢٥/ ١السرية احللبية :احللبي: انظر) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٨٧ 
 

مما كان بعد اإلسالم، حني أرادت زينب اهلجرة من مكة إىل املدينة، من فرقـة 
ّ  وزوج رقية وأم كلثوم مـن عتبـة وعتيبـة - سنرى من بعد تفصيلها-بينهام  ّ

مل تبق هاتان الزوجتان مع زوجيهام بعد اإلسالم؛ إذ أمر و. ابني عمه أيب هلب
وكانت فاطمة . أبو هلب ابنيه بترسحيهام، فتزوجهام عثامن واحدة بعد األخرى

ّما تزال طفلة فلم تزوج من عيل إال بعد اإلسالم
. 

.  حياة طمأنينة واسـتقرار  يف هـذه الـسنني مـن عمـرهملسو هيلع هللا ىلصكانت حياته 
ّياة نعمة بمـودة خدجيـة ووفائهـا، وهبـذه األبـوة ولوال فقده لبنيه لكانت ح

ّطبيعي لذلك أن يـرتك نفـسه لـسجيتها، سـجية التفكـري . السعيدة الراضية ّ
والتأمل، وأن يستمع إىل قومه فيام كان حوارهم يقع عليه من أمور أصنامهم، 
ّوما كان النصارى واليهود يقولونه هلم، وأن يفكر ويتدبر وأن يكون أشد من  ّ

 . ً وتفكرياًه تدبراكل قوم

 يف أسمى غايته عند ملسو هيلع هللا ىلصلقد ظهر التوازن األخالقي يف شخصية الرسول 
وأما بكاؤه فلم يكن بـشهيق ": فقد أبنائه ، ويف ذلك يقول ابن القيم رمحه اهللا

ورفع صوت، ولكن كانت تدمع عيناه حتى هتمـال ويـسمع لـصدره أزيـز، 
 أمته وشفقة عليها، وتارة من ًوكان بكاؤه تارة رمحة للميت، وتارة خوفا عىل

خشية اهللا، وتـارة عنـد سـامع القـرآن، وهـو بكـاء اشـتياق وحمبـة وإجـالل 

                                         
 . وما بعدها ٩٢،ملسو هيلع هللا ىلصحياة حممد :هيكل: نظرا) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٨٨ 
١٨٨  

ًمصاحب للخوف واخلشية، وملا مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رمحة له 
 تدمع العني وحيزن القلب وال نقول إال ما يريض ربنا، وإنا بفراقـك ": وقال

 ."يا إبراهيم ملحزونون

ُ كسفت الشمس ": كسفت الشمس يوم تويف ولده إبراهيم ، فقالوا وملا 
 إن الشمس والقمر آيتان من " ، فجاء البيان النبوي الصادق "ملوت إبراهيم

لـه فلم يشغله حزنه الكبري عىل وفاة طف "آيات اهللا ال تكسفان ملوت أحد 
 . عند الناس إطالصغري ، عن تصحيح مفهوم خ

بناته ونفسها تفـيض، وبكـى ملـا قـرأ عليـه ابـن وبكى ملا شاهد إحدى 

Z  Y    X  W  ]           ﴿: مسعود سورة النساء وانتهى فيها إىل قولـه تعـاىل
b  a  `  _  ^      ]  \   ﴾] وبكـى ملـا مـات ]. ٤١: النساء

عثامن بن مظعون، وبكى ملا كسفت الشمس وصىل صالة الكـسوف وجعـل 
رب أمل تعدين أال تعـذهبم وأنـا فـيهم ": يبكي يف صالته وجعل ينفخ ويقول

وبكى ملا جلس عـىل قـرب إحـدى بناتـه، . "وهم يستغفرون ونحن نستغفرك
 . "ًوكان يبكي أحيانا يف صالة الليل

َّ ذا نفس سوية ، تتمتع بمثالية يدركها من له أدنـى ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان الرسول 
                                         

  )١٠٤٢( صحيح البخاري (*)
 .زاد املعاد، اجلزء األول، بترصف: ابن القيم )١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٨٩ 
 

   الـذي  بالكئيـب العبـوسملسو هيلع هللا ىلصمعرفة بالسلوك النفيس وأبعـاده ، فلـم يكـن 
تنفر منه الطباع ، وال بالكثري الضحك اهلزيل الذي تسقط مهابته من العيون ، 
  ومل يكـن حزنـه وبكـاؤه إال ممــا حيـزن ويبكـي منــه العقـالء يف غـري إفــراط 

 .وال إرساف 

 :الكعبة

 عن خمالطة أهـل مكـة واألخـذ معهـم بنـصيب يف احليـاة ملسو هيلع هللا ىلصمل ينقطع 
كعبة سيل عظيم انحدر من اجلبـال العامة، فشاركهم احلزن عندما أصاب ال

وكانت قـريش مـن قبـل ذلـك . فصدع جدراهنا قبيل البعثة بسنوات قالئل
تفكر يف أمرهـا، فهـي مل تكـن مـسقوفة ، وكانـت لـذلك عرضـة النتهـاب 
السارقني ما حتتوي من نفائس، لكن قريشا كانت ختشى إن هي شيدت بنياهنا 

ّكعبـة املقدسـة رش وأذى ّورفعت باهبا وسقفتها أن يصيبها من رب ال فقـد . ّ
كانت حتيط هبا يف خمتلف عهود اجلاهلية أساطري ختيف الناس من اإلقدام عىل 

 فلام طغى عليها السيل سنة مخس وثالثني من الفيل. تغيري يش ء من أمرها 
ّمل يكن لقريش بد من اإلقدام عىل إعادة بنائها ، فوزعوا األعامل عليهم، لكل 

وم هبدمه وبنائه، حتى انتهى اهلدم إىل حجـارة خـرض رضبـوا قبيلة جانب تق

                                         
 .٢٩، ص ملسو هيلع هللا ىلص املقتفى من سرية املصطفى :ابن حبيب) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٩٠ 
١٩٠  

 ممـن ملسو هيلع هللا ىلصّعليها باملعول فارتد عنها؛ فاختذوها أساسا للبناء فوقه، وكان حممد 
 .اشرتك ينقل معهم احلجارة

ملـا بنيـت الكعبـة : سمعت جابر بن عبد اهللا يقول:وعن عمرو بن دينار
  :ملسو هيلع هللا ىلصال العبـاس للنبـي  والعباس ينقالن احلجارة، فقـملسو هيلع هللا ىلصذهب رسول اهللا 

 -كان ذلـك قبـل أن يبعـث-ففعل  .إجعل إزارك عىل رقبتك يقيك احلجار
فشد عليه فام . إزاري إزاري:فخر إىل األرض فطمحت عيناه إىل السامء فقال

 . عريانا بهيرؤ

ومـا إن . ونقلت قريش األحجار من اجلبال املجاورة وبـدأت يف البنـاء
امة الرجل، وآن أن يوضع احلجر األسود يف مكانه ارتفع البناء إىل ما يقارب ق

ّمن اجلانب الرشقي، احتدم الرصاع بني قبائل قريش أهيـم يكـون لـه رشف 
وضع احلجر يف هذا املكان حتى كادت احلرب أن تنشب بسببه، وحتالف بنو 
ّعبد الدار وبنو عدي أن حيولوا بني أية قبيلة وهذا الرشف العظيم؛ وأقـسموا 

ّ أيامهنم، حتى قرب بنو عبد الدار جفنة مملـوءة دمـا وأدخلـوا عىل ذلك جهد

                                         
  سـبل اهلـدى والرشـاد:، الـصاحلي الـشامي٢٦٨/ ١الـسرية النبويـة : ابـن كثـري: انظر) ١(

 ١٧٠/ ٢. 
  .، وغريمها١٨٤/ ١، ومسلم،١/٣٧٧أخرجه البخاري،حديث صحيح )  ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٩١ 
 

  ."لعقة الدم"ّأيدهيم فيه توكيدا أليامهنم، ولذلك سموا 

كان هذا احللف رشارة إنذار وفتيل معركة يوشـك أن تـستعر، فعندئـذ 
ّرأى أبو أمية بن املغرية املخزومي وكان فيهم رشيفـا ذا رأي أن حيتكمـوا إىل  ّ

 .ّدخل من باب الصفاّأول من ي

 أول ملسو هيلع هللا ىلصوهنا تدرك العناية اإلهلية املجتمع القريش آنذاك ليكـون حممـد 
ّثـم قـصوا عليـه . هذا األمني رضـينا بحكمـه: داخل عليهم، فلام رأوه قالوا

ّهلـم إيل ثوبـا، : قصتهم، ورأى العداوة تبدو يف عيوهنم، ففكر قليال، ثم قال ّ
ّليأخذ كبري كل قبيلـة : ده فيه، ثم قالفنرشه وأخذ احلجر فوضعه بي، فأتى به

بطرف من أطراف هذا الثوب؛ فحملوه مجيعا إىل ما حياذي موضع احلجر من 
  من الثوب ووضعه يف موضعه، وبذلك انحسم اخلالف ملسو هيلع هللا ىلصالبناء، ثم تناوله 

ّوانفض الرش ّ .  

وقرصت النفقة الطيبة بقريش، فأخرجوا من اجلهة الـشاملية نحـوا مـن 
ّ، وهي التي تسمى باحلجر واحلطيم، ورفعوا باهبا من األرض؛ لئال ستة أذرع 

ّيدخلها إال من أرادوا، وأمتت قريش بناء الكعبة حتى جعلت ارتفاعها ثـامين 

                                         
 .٢٦٨/ ١السرية النبوية : ابن كثري: انظر) ١(
 .٢٢٩/ ١السرية احللبية :احللبي: انظر) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٩٢ 
١٩٢  

ّعرشة ذراعا، وجعلوا يف داخلها ست دعـائم يف صـفني، وجعلـوا يف ركنهـا 

الشامي من داخلها درجـا يـصعد بـه إىل سـطحها، ووضـع هبـل يف داخـل 
ــامع الك ــدفا ملط ــت ه ــي كان ــائس الت ــا النف ــعت يف داخله ــام وض ــة، ك عب

 .اللصوص

ّإن الرضا بحكمه أول ما دخل من باب الصفا، وارتيـاحهم أن القـايض 
ّ، يدل عىل ما كان له من مكانة سامية يف نفوس أهل مكة ، ومن ملسو هيلع هللا ىلصهو حممد 

ّتقدير جم ملا عرف عنه من سمو النفس ونزاهة القصد سـنه وقد اختلف يف . ّ
كـان ابـن مخـس : كان ابن مخس وعرشين، وقال ابن إسـحاق: آنذاك؛ فقيل

 .وثالثني

 املشكلة، كان عادال وأمينا، وريض بـه ملسو هيلع هللا ىلصإن احلكم الذي حل به حممد 
ًاجلميع وحقنت به دماء كثرية، وأوقفـت حروبـا طاحنـة، وكـان مـن عـدل 

ة دون حكمه أن رضيت به مجيع القبائل، ومل تنفرد برشف وضع احلجـر قبيلـ
 . وتسديده قبل البعثة ملسو هيلع هللا ىلصأخرى، وهذا من توفيق اهللا لرسوله 

ً من باب الصفا كان قـدرا مـن اهللا، حلـل هـذه ملسو هيلع هللا ىلصإن دخول رسول اهللا 
ّاألزمة املستعصية، التي حلت نفسيا قبل أن حتـل عـىل الواقـع، فقـد أذعـن  ُ

                                         
 .١٧٠/ ٢سبل اهلدى والرشاد :الصاحلي الشامي: انظر) ١(
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 ١٩٣ 
 

ي ال وهو األمني الذ، ، فهو األمني الذي ال يظلم ملسو هيلع هللا ىلصاجلميع ملا يرتضيه حممد 
 .حيايب وال يفسد، وهو األمني عىل البيت واألرواح والدماء

 :ويف ذلك يقول الزبري بن عبد املطلب من أبيات 

ــــاء ــــدين إىل بن ــــا حاش ـــرتاب   فقمن ـــد وال ـــه القواع ـــا من   ُلن
  فلــيس ألصــله مــنهم ذهــاب   َّأعـــز بـــه املليـــك بنـــي لـــؤي
ـــالب   وقد حـشدت هنـاك بنـو عـدي ـــدمها ك ـــد تق ـــرة ق ّوم ُ  

ـــزا ـــذاك ع ـــك ب ـــا امللي ُوعنـــد اهللا يلـــتمس الثـــواب   فبوأن ُ  

نجد يف حادثة جتديد بناء الكعبة كامل احلفظ اإلهلي والتوفيق الربـاين يف 
رسوله هبذه القدرة اهلائلة عىل اهللا  كام نالحظ كيف أكرم ملسو هيلع هللا ىلصسرية رسول اهللا 

 حل املشكالت بأقرب طريق وأسهله وذلك ما نراه يف حياتنا كلها وهـو مـن
معامل رسالته فرسالته إيصال احلقائق بأقرب طريق وحل املشكالت بأسـهل 

 . 'أسلوب وأكمله

 يف شـبيبته عـن أقـذار اجلاهليـة ملسو هيلع هللا ىلصكام كان من حفـظ اهللا  تعـاىل لنبيـه 
ورفـع ، وأدراهنا ومثالبها ما وقع له عندما كان ينقل احلجر أثناء بناء الكعبـة 

                                         
  .٩٦/ ١السرية النبوية : عيل الصاليب: انظر) ١(
 .١/١٧٥ه السرية النبوية جسعيد حوى األساس يف السنة وفق)٢(
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  ١٩٤ 
١٩٤  

  :محت عيناه إىل السامء ثم أفـاق فقـالفخر إىل األرض وط، إزاره عىل رقبته 
كـام أن . "ملسو هيلع هللا ىلص إزاري إزاري فشد عليه إزاره فام رؤي بعد ذلـك عريانـا   "

 األدبيـة يف الوسـط ملسو هيلع هللا ىلصحادثة جتديد بناء الكعبة كشفت عن مكانة الرسـول 
رشف فصل :  يف هذه احلادثة رشفانملسو هيلع هللا ىلص وقد حصل لرسول اهللا  "القريش

ع بني قبائل قريش، ورشف تنافس عليه القـوم اخلصومة ووقف القتال املتوق
، أال وهو وضع احلجر األسود بيديه الرشيفتني، وأخذه ملسو هيلع هللا ىلصوادخره اهللا لنبيه 

ويف هذا داللة واضـحة .  "من البساط بعد رفعه ووضعه مكانه من البيت
 ليس صفرا يف جمتمعه، بل هو من أصحاب املشاركة الثابتة ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا 

ل شأن من شؤون هذا املجتمع، ومـن خـالل هـذه املـشاركة واملستمرة يف ك
الفعالة يف كل أحداث املجتمع يرتفع قدر الداعية، ويعلو وقـع كالمـه عـىل 
النفوس، فإذا تكلم سمع لـه، وإذا نـصح أخـذ بنـصحه، وهـو احلكـم فـيام 
خيتلفون فيه من أمور دينهم ودنياهم، فام قيمة داعية ال يغادر جدران مسجده 

 .ك يف شؤون جمتمعهوال يشار

بـل بـارش ، وأخذ رأهيـم فيـه ،  بطرحه ملسو هيلع هللا ىلصعند وضع احلل مل يقم حممد 
                                         

 ..١٥٨٣رواه البخاري كتاب احلج رقم ) ١(
 .١/١١٦السرية النبوية ،:اكرم العمري) ٢(
 .١٢٦-١٢٥السرية النبوية ، ص :حممد أبو فارس) ٣(
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وهو يرشح ما سيفعل وهـذا فقـه للـسلوك األمثـل يف ، فعال بالتنفيذ العميل 
كـام يف حادثـة اخلالفـة يف ، فض الفتن واملنازعات بإلزام النـاس بالـصواب 

وهـو  »  يا أبا بكر نبايعـكامدد يدك «: السقيفة حيث قال عمرريض اهللا عنه 
بل يضع احلل األمثل وينـبههم إىل أن ، بذلك ال جيربهم عىل حل ال يعجبهم 

 .الواجب هو مبارشة العمل ال كثرة الكالم

 ليست أنه أول من دخل من ملسو هيلع هللا ىلصعلة قبول القبائل القرشية بحكم النبي  
، م ولكن كونه األمني الـذي يأمتنونـه عـىل أمـواهلم وأعراضـه، باب احلرم 

 هذا "ولذا كانت العبارة ، واألمانة هي أول مقومات العدل وعالمة وجوده 
 وهي إشارة للدعاة أن حيرصـوا عـىل سـمعتهم يف "األمني قد رضينا حكمه 

وهم مع ذلك مـشاركون يف ، وأال متسها شائبة ، األوساط الدعوية املختلفة 
واضـع اختـاذ القـرار وهذا مما يضمن هلم دورا يف م، أدوار جمتمعهم املختلفة 

 ملعرفة موقفهم من املستجدات يف هذا اوانتظار، ومشاركة فعالة من جانبهم 
 فكـم دفعـت مـن اجلهـد " ال تأخذ إال بقدر ما دفعت ": املجتمع فالقاعدة

 .واملشاركة يف جمتمعك لتنال آذانا صاغية وقلوبا واعية

  :مكة بني انحالل السلطة الوثنية وإيامن احلنفاء

ذا اخلالف بني القبائل العربية القرشية، والتحالف الـذي قـام بـه كان ه
  ّلعقة الدم، يدل عىل أنه مل تكن يف مكة سـلطة مركزيـة حيتكمـون إليهـا، بـل 
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ّوال سلطة عامة جتمع هذه القبائل وتوحدها عىل كلمة بل مل يبق لرجل منهـا 
االحتكـام ّما كان لقيص وال هلاشم وال لعبد املطلب من سلطان وهيبة عنـد 

ّإليه، وكان هذا جديرا بأن جير عىل مكة ويالت كثرية، لـوال مـا كـان لبيتهـا 
ّالعتيق يف نفوس العرب مجيعا من تقديس، وقد ظلت مكة بالفعل تنعم مـن 

وراء هذه املكانة بالرخـاء واتـصال التجـارة، لكـن ذلـك مل يغـري مـن زوال 
 .ّتقديس األصنام يف نفوس املكيني

 بني القبائل عىل النفوذ املادي واألديب سمة مكـة قبيـل لقد كان التنافس
البعثة ، فكانت كل قبيلة جتتهد يف أن تكمل نفسها وتبسط نفوذها ولـو عـىل 
أنقاض غريها من القبائل، ومن هنـا كانـت تـسود العـداوة والبغـضاء بـني 
القبائل املختلفة وتثور احلروب وتنشب املعـارك ألوهـى األسـباب بيـنهم، 

ويدافع كل فرد عن أخيه مهـام .  أفراد القبيلة يتنارصون فيام بينهمولكن كان
  ًانـرص أخـاك ظاملــا أو": نـأى عـن احلـق وتـشبث بالباطـل، ومـن أقـواهلم

 "ً مظلوما 

                                         
 لكن عىل غري املفهوم اجلاهيل الظاهر، ولذلك سـأل ًأيضاوقد جاء اإلسالم هبذه القاعدة  )١(

تـردوه ": ا؟ قـالًننرصه مظلوما، فكيف ننرصه ظاملـ: فقالواعن ذلك ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة النبي 
، ٢٨/ ٩، ١٦٨/ ٣ "صـحيح البخـاري"وانظر هـذا احلـديث يف   .همظل:  أي"عن غيه

، ٩٤/ ٦ "سـنن البيهقـي الكـربى" و٩٩/ ٣ "مسند أمحد"، و٢٢٨٢ "سنن الرتمذي"و
= 

 ١٩٦ 
١٩٦  
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وقد أدى ذلك إىل تفكك املجتمع العريب وعدم الرتابط بني أجزائه وهـو 
م الرتابط بـني عىل أن التفكك وعد.. تفكك كان ينذر باالنحالل وسوء املآل

القبائل كان يزول يف بعض الفرتات إذا ما تعرض العـرب للغـزو والعـدوان 
ٍحينئذ يقوم شيوخ القبائل، وينسون ما بينهم مـن نـزاع وأطـامع، .. األجنبي

وتنتقل إىل دائرة أوسع فتصبح عصبية ،وتنمحي عىل الفور عصبيتهم القبلية 
أخي عىل ابن عمي، وأنا وابن عمـي أنا و: ًعربية، حتقيقا للمثل العريب القائل

، ويظلون هكـذا متامسـكني متعـاونني حتـى تنجـاب الغمـة .. عىل الغريب
فيعودون إىل سريهتم األوىل مـن التفـرق والـضعف . ويزول اخلطر األجنبي

   .واالنحالل

كانــت األوضــاع الفاســدة ، والدرجــة التــي وصــل إليهــا اإلنــسان يف 
 مـن أن يقـوم إلصـالحها مـصلحون منتصف القرن السادس امليالدي أكرب

ومعلمون يف أفراد الناس ، فلـم تكـن القـضية قـضية إصـالح عقيـدة مـن 
العقائد، أو إزالة عادة من العادات ، أو قبول عبادة من العبادات ، أو إصالح 
جمتمع من املجتمعات، فقد كان يكفي له املصلحون واملعلمون الذين مل خيـل 

 . منهم عرص وال مرص

                                         
= 

، ١٨٤٧ "صـحيح ابـن حبـان"، و٢٧٧/ ٢ "زاد املـسري"، و٩٤/ ٣ "حلية األوليـاء"و
 .وغري ذلك
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  ١٩٨ 
١٩٨  

، قضية كانت قضية إزالة أنقاض اجلاهلية ، ووثنية ختريبيةولكن ال
تراكمت عرب القرون واألجيال، ودفنت حتتها تعاليم األنبياء واملرسلني، 
وجهود املصلحني واملعلمني، وإقامة بناء شامخ مشيد البنيان، واسع 
األرجاء، يسع العامل كله، ويؤوي األمم كلها، قضية إنشاء إنسان جديد، 

ن اإلنسان القديم يف كل يشء، كأنه ولد من جديد، أو عاش من خيتلف ع

r  q   p  o  n  m   l  k  j  i  h  g         ﴿: جديد قال تعاىل

�  ~  }  |  {    z  yx  w  v  u  t  s ﴾  
 ]. ١٢٢: األنعام[

قضية اقتالع جرثومة الفساد واستئصال شأفة الوثنية، واجتثاثها من 
قى هلا عني وال أثر، وترسيخ عقيدة التوحيد يف أعامق جذورها، بحيث ال يب

 فوقه ، وغرس ميل إىل إرضاء اهللاترسيخ ًترسيخا ال يتصور ، النفس اإلنسانية
وعبادته، وخدمة اإلنسانية واالنتصار للحق، يتغلب عىل كل رغبة، ويقهر 

وباجلملة األخذ بحجز اإلنسانية املنتحرة ، كل شهوة، وجيرف كل مقاومة 
ي استجمعت قواها للوثوب يف جحيم الدنيا واآلخرة، والسلوك هبا عىل الت

وآخرها جنة اخللد التي ، طريق أوهلا سعادة، حيظى هبا العارفون املؤمنون
ُوعد املتقون، وال تصوير أبلغ وأصدق من قوله تعاىل يف معرض املن ببعثة 
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:﴿  L  K  J  I  H   GF  E  D  C  B  Aملسو هيلع هللا ىلصحممد 

N         M      Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q   P  O  
d  c  b  a   ̀ _  ^  ]\  [      ﴾] ١٠٣: آل عمران.[  

 :احلنفاء يف مكة

وقد حالت هذه الوثنية السخيفة بني العرب ومعرفة اهللا وتعظيمه 
وإن زعموا أهنا ال تعدو أن تكون ، وتوقريه واإليامن به، وباليوم اآلخر 

اهللا، وقد هيمنت هذه اآلهلة املزعومة عىل قلوهبم وأعامهلم وسائط بينهم وبني 
وترصفاهتم، ومجيع جوانب حياهتم وضعف توقري اهللا يف نفوسهم، قال 

 ﴾   "   #  $  %&  '  )   (  *  + , ﴿:تعاىل
 ).٣٦:األنعام(

ولكن بقيت بقية من العرب ترفض عبـادة األوثـان، ورأت أن التوجـه 
ها مل تعرف الطريـق إىل اهللا فقالـت إننـا عـىل ديـن إليها سخافة عقلية، ولكن

 أن قريشا اجتمعت يومـا لتحيـي عيـدا إبراهيم، فقد ذكر أصحاب السري
زيد بـن عمـرو، وعـثامن بـن احلـويرث، : ّللعزى، فتناجى أربعة منهم وهم

                                         
  . ١٨١ -١/١٨٠األساس يف السنة وفقهها السرية النبوية،: سعيد حوى:انظر) ١(
: أبو الربيع الكالعي األندلـيس . ١٨١/ ٢سبل اهلدى والرشاد :الصاحلي الشامي: انظر) ٢(

/ حتقيـق. ، وما بعدها١٤٦/ ١االكتفاء بام تضمنه من مغازي رسول اهللا والثالثة اخللفاء 
 هـ١٤١٧ الدين عز الدين عيل، ط عامل الكتب، بريوت حممد كامل
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  ٢٠٠ 
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 ما اهللا تعلموا و": بن جحش وورقة بن نوفل؛ فقال بعضهم لبعضاهللاوعبيد 
فام حجر نطوف به ال يـسمع وال يبـرص . هنم لفي ضاللقومكم عىل يشء وإ

يا قوم التمسوا لكم دينا غري ! ّوال يرض وال ينفع، ومن فوقه جيري دم النحور
 ."هذا الدين الذي أنتم عليه 

ّأما ورقة فدخل النـرصانية، وقيـل إنـه نقـل إىل العربيـة بعـض مـا يف : ّ
 .األناجيل

ا هو عليه من االلتباس حتى أسلم وأما عبيد اهللا بن جحش فأقام عىل م
ثم هاجر مع املسلمني إىل أرض احلبشة، ومعه امرأته أم حبيبة بنت أيب سفيان 
مسلمة، فلام قدمها تنرص، وفـارق اإلسـالم حتـى هلـك هنالـك نـرصانيا، 

 بعده عـىل امرأتـه أم حبيبـة، وكـان حـني تنـرص يمـر ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا هوخلف
نــا وصأصــأتم، أي أبــرصنا وأنــتم ّ، فيقــول فقحملسو هيلع هللا ىلصبأصـحاب رســول اهللا  

 .تلتمسون البرص، ومل تبرصوا بعد 

وأما عثامن بـن احلـويرث، وكـان مـن ذوي قرابـة خدجيـة، فـذهب إىل 
  إنـه أراد : بيزنطية وتنرص، وحسنت مكانته عند قيـرص ملـك الـروم ويقـال

                                         
 .٢٢/ ١السابق ) ١(
 .١٤٦/ ١مرجع سابق : الكالعي األندليس) ٢(
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 ٢٠١ 
 

ــرده  ــا، فط ــرص عليه ــل قي ــون عام ــروم، وأن يك ــة ال ــة حلامي ــضع مك   ّأن خي
  مى بالغـساسنة يف الـشام، وأراد أن يقطـع الطريـق عـىل جتـارة املكيون فاحت

مكة، فوصلت إىل الغساسنة هـدايا املكيـني، فـامت ابـن احلـويرث عنـدهم 
 .ًمسموما

ًفقد كان خطيبا، حكيام، عاقال، له نباهـة، ، ُوأما قس بن ساعدة اإليادي ً ً
ن، كـام كـان وفضل، وكان يدعو إىل توحيد اهللا، وعبادته، وترك عبادة األوثا

، فقد روى البيهقي يف دالئـل ملسو هيلع هللا ىلصيؤمن بالبعث بعد املوت، وقد برش بمحمد 
 إن قس بن ساعدة كـان خيطـب قومـه يف سـوق ":النبوة عن ابن عباس قال

ٌّسيعلم حق من هذا الوجه وأشـار بيـده إىل مكـة، : فقال يف خطبته) عكاظ( ُ َ ْ ُ
يـدعوكم إىل كلمـة رجل من ولد لؤي بن غالب : وما هذا احلق؟ قال: قالوا

اإلخالص، وعيش األبد، ونعيم ال ينفد، فإن دعاكم فأجيبوه، ولـو علمـت 
 ومـات ملسو هيلع هللا ىلصً وقد أدرك حممـدا "أين أعيش إىل مبعثه لكنت أول من يسعى إليه

 : ومن شعره قوله. قبل البعثة

  يف الـــــــــذاهبني األوليــــــــــ 
 

ـــصائر  ـــا ب ـــرون لن ـــن الق   ن م
 

                                         
  .١٤٦/ ١السابق  ) ١(
البيهقي، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة، حتقيق عبد املعطـي قلعجـي، دار ) ٢(

 .هـ١٤٠٥الكتب العلمية، بريوت الطبعة األوىل، 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٠٢ 
٢٠٢  

ّملـــــــا رأيـــــــت مـــــــواردا  
 

ـــيس هلـــ   ا مـــصادر للمـــوت ل
  ورأيــــــت قــــــومي نحوهــــــا  

 
ـــابر  ـــاغر واألك ـــيض األص   يم

ـــــــــايض إيل   ـــــــــع امل   ّال يرج
 

ـــــابر  ـــــاقني غ ـــــن الب   وال م
  أيقنـــــــــــت أين ال حمـــــــــــا  

 
   لة حيـث صـار القـوم صـائر

 :زيد بن عمرو بن نفيل.. الرجل األمة 

 يبعث أمة وحـده ": عن زيد بن عمرو بن نفيل، فقالملسو هيلع هللا ىلصسئل الرسول 
؛ وكان يتعبد يف اجلاهلية ويطلب ديـن إبـراهيم عليـه الـسالم، "يوم القيامة

وكـان . إهلي إله إبـراهيم ، ودينـي ديـن إبـراهيم ":ّويوحد اهللا تعاىل ويقول
يعيب عىل قريش ذبائحهم، ويقول الشاة خلقها اهللا ، وأنزل هلـا مـن الـسامء 

؟ إنكارا ، وأنبت هلا من األرض كأل ، ثم تذبحوهنا عىل غري اسم اهللا تعاىلاءم
 .وكان ال يأكل مما ذبح عىل النصب .لذلك وتعظيام له

 قبل أن يوحى  بزيد بن عمرو  مرة بأسفل بلدحملسو هيلع هللا ىلصاجتمع رسول اهللا 
 خرجـت مـع رسـول اهللا ": ؛فعن زيد بن حارثة ريض اهللا عنه ، قالملسو هيلع هللا ىلصإليه 
 – فلقينا زيد بن عمرو بن نفيـل – وهو مرديف – يوما حارا من أيام مكة ملسو هيلع هللا ىلص

                                         
 .١٤٦/ ١مرجع سابق : الكالعي األندليس) ١(
 .واد قبل مكة من جهة الغرب) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢٠٣ 
 

 يـا زيـد مـايل أرى قومـك قـد: ملسو هيلع هللا ىلص كل واحد منا صاحبه ، فقال حممد فحيا
 ." لكشنفوا

 يل فـيهم ولكـن خرجـت واهللا يا حممد ، إن ذلك لغري نائلة تـرة: قال
إنك لتسأل عن : أبتغي هذا الدين الذي أبتغي ، فخرجت فقال يل شيخ منهم

 فخرجت حتـى أقـدم :قال . دين ما نعلم أحدا يعبد اهللا به إال شيخا باحلرية 
أنا من أهل بيت اهللا، مـن أهـل الـشوك :ممن أنت؟ قلت: عليه، فلام رآين قال

إن الذي تطلب قد ظهر ببالدك ، قـد بعـث نبـي قـد طلـع : ، قالوالقرظ
 .مل أحس بيشء:قال. نجمه ، ومجيع من رأيتهم يف ضالل

ال ، فقملسو هيلع هللا ىلصومات زيد بن عمرو ، وأنزل عىل النبي :ثم قال زيد بن حارثة
 ."إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة": يف زيدملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

وقال أبو بكر الصديق ريض اهللا عنه يذكر اجتامعه بزيـد بـن عمـرو بـن 
 كنت جالسا بفناء الكعبة وكان زيد بن عمرو بن نفيل قاعدا ، فمر به ":نفيل

هل : كيف أصبحت يا باغي اخلري؟ قال بخري،قال: أمية بن أيب الصلت، فقال

                                         
 .أي أبغضوك) ١(
 .ثأر) ٢(
 . ورق اللم يدبغ به كالشوك– بفتح الراء -القرظ ) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٠٤ 
٢٠٤  

 :ال ، ومل آل من طلب، ثم قال: قالوجدت؟

ـــة إال ـــوم القيام ـــن ي ـــل دي ـــور   ك ـــة ب ـــىض اهللا واحلنيف ـــا ق   م

 .أما أن النبي الذي ينتظر منا أو منكم أو من أهل فلسطني

يقول أبو بكر الصديق ريض اهللا عنه ومل أكن سمعت من قبل بنبي ينتظر 
الـسامء، كثـري أو يبعث، فخرجت أريد ورقة بن نوفل، وكان كثـري النظـر يف 
نعـم يـا ابـن :مههمة الصدر، فاستوقفته ثم قصصت عليـه احلـديث، فقـال

ّأخي،أبى أهل الكتاب والعلامء إال أن هـذا النبـي الـذي ينتظـر مـن أوسـط 
ياعم ، وما :العرب نسبا،ويل علم بالنسب،وقومك أوسط العرب نسبا، قلت

،  ال ظلم وال تظامل إال أنه–يقول النبي؟ قال يقول ما يقال له أي يوحى إليه 
 . آمنت وصدقتملسو هيلع هللا ىلصفلام بعث حممد 

لقـد رأيـت زيـد بـن : قالت أسامء بنت أيب بكر الصديق ريض اهللا عنهام
يـا معـرش : عمرو بن نفيل شيخا كبريا مسندا ظهره إىل الكعبة ، وهـو يقـول

قريش، والذي نفس زيد بن عمرو بيده، مـا أصـبح مـنكم أحـد عـىل ديـن 
 اللهم لو أين أعلم أي الوجوه أحب إليك عبـدتك :إبراهيم غريي، ثم يقول

 .به ، ولكن ال أعلمه، ثم يسجد عىل راحلته

حدثني بعض آل زيد بن عمرو، كان إذا دخل الكعبة : وقال ابن إسحاق

                                         
  .١٤٦/ ١السابق  ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢٠٥ 
 

  :وكـان يقـول . "لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، عذت بام عاذ به إبـراهيم":قال
 ."فقر يا معرش قريش إياكم والرياء فإنه يورث ال"

:ومما كان ينشده من شعره  

ـــف رب؟؟ ـــدا أم أل ـــا واح َأرب ً  
 

ـــور؟  ـــسـمت األم ـــن إذا تق   ُأدي
ــا  ــزى مجيع ــالت والع ــت ال ًعزل ُ  

 
  ُكــذلك يفعــل اجللــد الــصبور 

  فـــال العـــزى أديـــن وال ابنتيهـــا  
 

ـــرو أزور  ـــي عم ـــنمي بن   ُوال ص
ـــا   ـــان رب ـــن وك ــــًا أدي   وال غنم

 
ــسري   ــي ي ــدهر، إذ حلم ــا يف ال   ُلن

 :إىل أن قال 
  ولكــــن أعبــــد الــــرمحن ريب 

 
ــر ذنبــي الــرب الغفــور ُّليغف 

 
وكان اخلطاب بن نفيل قد آذى زيد بن نفيل بن عمرو ، حتى خرج أعىل 
مكة ، فنزل حراء مقابل مكة ، ووكل به اخلطاب شـبابا مـن شـباب قـريش 
 وسفهاء من سفهائهم، فال يرتكونه حني يدخل مكـة ، وكـان ال يـدخلها إال

رسا منهم،فإذا علموا به آذنوا اخلطـاب، فـأخرجوه وآذوه كراهيـة أن يفـسد 
 .عليهم دينهم، وأن يتابعه أحد منهم عىل فراقهم

                                         
  ،ار القلم، دمشق ، الطبعة الثالثةالسرية النبوية يف ضوء القرآن والسنة، د: حممد أبو شهبة ) ١(

 .١/٨١. م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٠٦ 
٢٠٦  

  .وقد شاء اهللا أن يموت زيد بن عمرو بن نفيل قبل البعثة النبوية بقليـل
 :ًورثاه ورقة بن نوفل، قائال

ــن ا   رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنام ــورا م ــب تن ُجتن َّ ــاَ ــار حامي   لن
  وتركك أوثان الطواغي كـام هيـا   لـيس رب كمثلـه...بدينك ربـا

  ولو كان حتت األرض سـتني واديـا   وقــد يــدرك اإلنــسان رمحــة ربــه

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢٠٧ 
 

 

ُكانت هناك بشارات ومقدمات دلت أهل احلجاز عىل قرب زمان مبعث 
ة بن سالمة بن فمن حديث سلم.  ، وقد استفاضت بذلك األخبارملسو هيلع هللا ىلصحممد 

   كان لنا جار من هيود يف بني ": وكان من أصحاب بدر قالوقش 
 بيسري، ملسو هيلع هللا ىلصًفخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي : عبد األشهل، قال

وأنا يومئذ من أحدث من فيه : فوقف عىل جملس عبد األشهل، قال سلمة
ًسنا عيل بردة مضطجعا فيها بفناء أهيل والقيامة واحلساب فذكر البعث ، َّ

ٍوامليزان واجلنة والنار، فقال ذلك لقوم، وكانوا أهل رشك وأصحاب أوثان، 

ًوحيك يا فالن، ترى هذا كائنا أن : فقالوا له. ًال يرون أن بعثا كائن بعد املوت
: ُالناس يبعثون بعد موهتم إىل دار فيها جنة ونار، وجيزون فيها بأعامهلم؟ قال

َّولود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنورُنعم، والذي حيلف به  َ يف الدنيا 
قالوا . حيمونه، ثم يدخلونه إياه، فيطبق به عليه، وأن ينجو من تلك النار غدا

                                         
 .٣١صحيح السرية النبوية، ص: إبراهيم العيل) ١(
 .الفرن: التنور) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٠٨ 
٢٠٨  

وأشار بيده ، نبي يبعث من نحو هذه البالد: وحيك وما آية ذلك؟ قال: له
 –ثهم سناوأنا من أحد–َّفنظر إيل : ومتى نراه؟ قال: قالوا. نحو مكة واليمن

 . إن يستنفذ هذا الغالم عمره يدركه: فقال

 فواهللا ما ذهب الليل والنهار، حتى بعث اهللا تعاىل رسوله ":قال سلمة
ويلك يا : ٌّ، وهو حي بني أظهرنا، فآمنا به، وكفر به بغيا وحسدا فقلناملسو هيلع هللا ىلص

 .  "وليس به: بىل: ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: فالن

ْ عن ":حاق قصة إسالم سلامن الفاريس ريض اهللا عنه فقالذكر ابن إس َ
ِعبد  ْ َ بن عباس قال اهللاَ َ ٍ َّ َْ َحدثني سلامن الفاريس حديثه من فيه قال: ِ َ َ َ ْ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َُّ ِ َ َ ُكنت : َّ ْ ُ

َرجال فارسيا من أهل أصبهان ، من أهل قرية منها يقال هلا جي ، وك َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ْ ٌُّ ْ ََ َ ُ َ َ َ َْ ِ ٍ ِ ِ ِِ ِْ َْ َ َ ِان أيب ِ َ َ

ِدهقان قريته  ِ َِ ْ َ َ َ ْ وكنت أحب خلق ،ِ ْ َ َّ َ ََ ُ ْ َّ إليه ، فلم يزل به حبه إياي حتى اهللاُ َ َ َّ ُ ُّ ُ َ ِْ ِِ ِِ ْ َ َ ََ ْ
ِحبسني يف بيته ، أي مالزم النار ، كام حتبس اجلارية ، وأجهدت يف املجوسية  ِ ِ ِ َِّ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َ َ ََْ ُ ِْ ُِ ْْ َ َِ ِ َِ َ َ ُ َُ َ َّ

َحتى كنت قطن ال ََ َ ُ ْ ُ ِنار َّ َّ الذي يوقدها ال يرتكها ختبو ساعة ً ََّ َ ُُ َ َ ُْ َُ ْ َ ُ ِ ِ. 

                                         
 .٣١صحيح السرية النبوية، ص:إبراهيم العيل  )١(
 .أي رئيسها وحاكمها) ٢(
 .دين املجوس وكانوا يعبدون النار:أي خادمها واملجوسية) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢٠٩ 
 

ٌوكانت أليب ضيعة  َ ْ ََ ِْ َ َ َ عظيمة ، قال فشغل يف بنيان له يوما فقال يل ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ًٌ َْ َ ُ َ ٍُ ْ ِ ِ ُِ َيا : َ
َّبني ، إين قد شغلت يف بنيان هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب فاط َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ ْ ْ ْ َ َ ُ َُ َِ َِ َ ُ ٍِّ ْ َِ ُ ْ ِ ِلعها ، وأمرين َّ َ َ َ َ َ ْ ِ

ِفيها ببعض ما يريد ، فخرجت أريد ضيعته ، فمررت بَكنيسة من كنائس  ُِ ِ ٍ ِ َِ َ ْ ُ َ ْ ْ ُ ْ َ ََ ْ َ َ َ َِ ُِ َ َُ ََ ُ ُِ َ ِ ِ

ُالنصارى ، فسمعت أصواهتم فيها وهم يصلون ، وكنت ال أدري ما أمر  ْ َ ْ ْ ُ َ ََ َ َِ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ َُ َ ُْ َُّ َ ُّ َُ ِ ِ

ِالناس حلبس أيب إياي يف  َ َّ ِْ ِ َ ِ َِ ِ ُبيته ، فلام مررت هبم وسمعت أصواهتم دخلت َّ َ ُ ُْ َ ََ َ َ ْ ْ َ ْ َْ ُ َ ْ ْ َ َ ََّ ِ ِ ِِ ِ

َعليهم أنظر ما يصنعون ، قال  َ َ ُ َُ ْ َ َْ َ ُ ْْ َ ِ ِفلام رأيتهم أعجبني صالهتم ورغبت يف : َ ُ ُ ْْ َ َ َ َ ُ ِْ َِ ْ ُ ْ َ ََّ َ ََ َُ
َأمرهم ، وقلت هذا و ََ ْ َُ ُ ْ ِْ ِ ِ خري من الدين الذي نحن عليهاهللاَ ِ ِْ ُ ْ َْ ََّ َ ِِّ ٌ ْ َ ، فوَ ْ ما تركتهم اهللاَ َ َُ ُ َْ

ْحتى غربت الشمس ، وتركت ضيعة أيب ومل آهتا ، فقلت هلم  َ َ ْ َُ َ ُ َ ُ ْْ ُ َ َ َِ
ْ َ َ ْ َ ُ َ َِ َ ْ ََّ َأين أصل هذا : ََّ َُ ْ َ َْ َ

ُالدين ؟ قالوا  َ ِ ِبالشام : ِّ َّ ُقال ثم رجعت إىل أيب وقد بعث يف طلبي وشغلته . ِ َ َ َ َ ْ َُ ْْ َ َ َ َ ُ َ ََ ََ ِ ِ ِ َ ِ ُ َ َّ
ِعن عمله ِ َ َ َ كله ، قال فلام جئته قال َْ َ َ َ َ َ ُِّ ُ ْ ِ َّ ِ َّأي بني : ُ َ ُ ْ ُأين كنت ؟ أمل أكن عهدت ! َ َ َْ ِ ْ َ ُْ َُ َ َْ َ ْ

ُإليك ما عهدت ؟ قال قلت  ُ َْ ُ َ َ َْ ِ َ َ ْ ِيا أبت : ِ َ ْمررت بناس يصلون يف كنيسة هلم ، ! ََ َ ْ َ َُ َ ٍ ِ َ ِ َ ُّ َ ُ ٍ َ ِ ُ
َفأعجبني ما رأيت من دينهم ، فو ْ ْ َ ََ َْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َْ ْزلت عندهم حتى غربت الشمس ، َ مااهللاَ َ َّْ ْ َُ ََ َّ َُ ْ ِ ْ ِ

َقال  َّأي بني : َ َ ُ ْ َليس يف ذلك الدين خري ، دينك ودين آبائك خري منه ، قال ! َ َ َ َُ َ ُ َ َ ْْ ُِ ِ ِ ِ ِ
ٌ ٌْ َْ ََ َ َِ ِّ ِ

ُقلت  ْ َكال و: ُ َ إنه خري من ديننا اهللاَ ِ ِ ِْ ٌُ ْ َ َّ َقال . ِ ًفخافني ، فجعل يف رجيل قيدا ،: َ ْ ْ َ ََ َ َ َ ََّ َ ِ ِ ِ َّ ثم َ ُ

ِحبسني يف بيته  ِ ِْ َ َ َِ َ. 

ْوبعثت إىل النصارى فقلت هلم  َُ َ ُ ُْ ُ َ ََ َ ََّ َ ْإذا قدم عليُكم ركب من الشام جتار من : ِ ْ ٌ ِْ ِ ٌِ َ ْ ََّ ُ ِ َّ ْ َ َ ََ ِ
                                         

 .أي بستان) ١(
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ْالنصارى فأخربوين هبم  ُ َِ ِ ِ ِ َْ َ َ َقال . َّ ْفقدم عليهم ركب من الشام جتار من : َ ْ ٌ ِْ ِ ٌِ َ ْ ََّ ُ ِ َّ ْ ِ َ َ ََ
َالنصارى ، قال  َ َ َ ْفأخربوين هبم ، قال فقلت هلم َّ ْ ُ َُ َ ُ ْ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ْ ُإذا قضوا حوائجهم وأرادوا : َ َ ُ َ َ َ َْ َْ ِ َ َ َ ِ

ِالرجعة إىل بالدهم فآذنوين هبم ، قال فلام أرادوا الرجعة إىل بالدهم أخربوين  ُِ َ ْ َّ َ َّ ْ ْ َّْ َ َِ ِِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َِ َِ ْ ُ َ ُْ
ُهبم ، فألقيت احلديد من رجيل ث ْ َ ْ ََّ َ ْ ْ ِْ ِ َِ َ ُْ َ ِ َّم خرجت معهم حتى قدمت الشام ، فلام ِ َ ْ ْ َ َ ََّ َ ََّ ُ ُِ َّ َ ُ َ ْ َ

ُقدمتها قلت  ْ ُ ََ ُ ْ ُمن أفضل أهل هذا الدين ؟ قالوا : ِ َ َ ُ ِْ ِّ َ ِْ َ ََ ْ ِاألسقف يف الَكنيسة : َ َِ ْْ ُِ ُّ َقال . َ َ

ُفجئته فقلت  ْْ ُ َ َُ ُ َإين قد رغبت يف هذا الدين ، وأحببت أن أكون م: ِ ََ ْ َ َُ َ َ َُ ُ ِّْ َ ْ َ ِْ ِّ َْ ِ ِ َعك أخدمك ِ َُ ُ ْ َ َ
َيف كنيستك وأتعلم منك وأصيل معك ، قال  َ ََّ ِّ َ ََ َ َ َ ََ ُ َُ َْ ِ ِ َِ َ ْفادخل : ِ َُ َفدخلت معه ، قال . ْ َ ْ َُ َ َ ُ َ َ

َفَكان رجل سوء ، يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا مجعوا إليه منها أشياء  ْ َ ْ ُ ُ َ ََ َ ْ ُ َ ُ ُ ُ َ َّ َ ْ ُْ َ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َِ َِ َ ِّ َ ِ ُ ْ ٍ

ِاكتنزه لنفس ِْ َ َُ َ َ َه ومل يعطه املساكني ، حتى مجع سبع قالل من ذهب وورق ، قال ْ َ َ َْ ٍَ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ٍَ َ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ََ َ ََّ ْ
ُوأبغضته بغضا شديدا ملا رأيته يصنع  ْ َ ُ ْ ُ ُ ْ ََ ُ ً َُ ََ َِ ِ َ ً ْْ َ. 

ْثم مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه ، فقلت هلم  َ َ َ َُّ َ ُ ْ َْ ُ َ َ َ ُُ َ َ ْ َ ُْ َِّ ِ ِْ َإن هذا كان : َِ َ ََّ َ ِ

ُرج ِل سوء ، يأمركم بالصدقة ويرغبُكم فيها فإذا جئتموه هبا اكتنزها لنفسه َ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ ََ َ َْ ُ َْ َُ ُ ْ َ ْ ُ ُ َِ ُِ َ ُ ُ َ َّ َ ِْ ِ ِّ ْ ٍ

ًومل يعط املساكني منها شيئا  َْ َ ْ ُ ََ ْ ِ ِ َِ َْ ُقالوا . َْ ُوما علمك بذلك ؟ قال قلت : َ ْ ُ َ َ َ َْ َِ ِِ ُ َ ْأنا أدلُكم : َ ُّ ُ َ ََ
ِعىل كنزه  ِ ْ َ َ ُقالوا . َ ِدلنا عليه َف: َ ْ َ ََّ َ ُقال فأريتهم موضعه ، قال فاستخرجوا منه . ُ ُ ُ َ ْ ُ ْْ ِ َ ْ َ ْ َْ َ َُ َ َ َ َ َِ َ

ُسبع قالل مملوءة ذهبا وورقا ، قال فلام رأوها قالوا  َ َ َ َ َ ً َ ُ ََ َ ْْ َ َ ً َ َْ َ َّ َ َِ ٍ َِ ً ال ندفنه أبدا اهللاَو: ٍ ْ ََ َُ ُ ِ .
ِفصلبوه ثم رمجوه باحلجارة ، ثم جاءوا ب ُِ َّ َ َ ََّ َ ُ ُ ُ َُ ْ ُ َ َِ ِ ُ َرجل آخر فجعلوه بمَكانه ، قال َ َ ُ َِ ِ َ َ َِ ُ َ َ َُ ٍ

ُيقول سلامن  ْ ُ َُ َ ِفام رأيت رجال ال يصيل اخلمس أرى أنه أفضل منه أزهد يف : َ ُ ََّ ْ َ َُ َ َ َ َُ ُ َ َ َ ُ ُ ْْ ِ ُ ْ ْ ََ ْ َ َ َِّ
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ُالدنيا وال أرغب يف اآلخرة وال أدأب ليال وهنارا منه  َ ْ ُ ْ َ ُ َ َْ ِ ِ ًِ َ َ َْ َ َ َ َِ َ ْ ُقال فأحببته ح. ُّ ُ ْ َ ُْ َ َ َ ْبا مل َ َ

ُأحبه من قبله ، وأقمت معه زمانا ، ثم حرضته الوفاة فقلت له  َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ْ ُ ََّ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ َُ َ َ ُُ ْ ًَ َّ َ َ ْ ََ ُيا فالن : ُِ َ ُ ِّإين ! َ ِ

ِكنت معك ، وأحببتك حبا مل أحبه من قبلك ، وقد حرضك ما ترى من أمر  ْ َ َ َ ََ ُ َْ َ َ ْ ْ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َِ َِ ْ َُ َ َ َُ َ َ ََ َ َْ ْ ُ
ْ ، فإىل مناهللا َ َ ِ َ تويص يب ؟ وما تأمرين ؟ قال َ َ ِ ُ ُ َْ َِ َُ َّأي بني : ِ َ ُ ْ ً ما أعلم أحدا اهللاَو! َ َ َ َُ ََ ْ

ِاليوم عىل ما كنت عليه ، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه  ِْ َ َ َ ُ ْ ْ ََ َ ُ َ َ َ َ َْ َ ُ َُ َ َّ َْ ْ ُ َُ َ َ َ ََ َّ َْ ََ
َإال رجال باملوصل وهو فالن ، فهو عىل م ََ َ َ ُ َ َ ْ َُ ٌ ُ َُْ ِ ِ ِ ِا كنت عليه ، فاحلق به ِ ِِ ْ َْ ْ َ َْ َ ُ ُ. 

ُفلام مات وغيب حلقت بصاحب املوصل ، فقلت له  ْ َ َ َّ ََ ْ ُ َ َْ ْ َ َ َُ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُيا فالن : َّ ُ ًإن فالنا ! َ ُ َّ ِ

ِأوصاين عند موته أن أحلق بك ، وأخربين أنك عىل أمره  ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ََ َّ َِ ِْ َ ْ َ ِْ َ ْْ ِقال فقال يل . ْ َ َ َ َ ْأقم : َ ِ َ

ْعن ْفأقمت عنده ، فوجدته خري رجل عىل أمر صاحبه ، فلم يلبث أن . ِدي ِ ْ ْ َ َ َ َ ََ ََ َ َ ُ ُ َ َ ُْ ْ َ ْ ِْ ِ ِِ ِ َ َ ٍُ َ َ ُ ْ َ ْ َ

ُمات ، فلام حرضته الوفاة قلت له  َ ُ ََ ْ ُ َ ْ َ َُ َ َُ ْ َ َّ ُيا فالن : َ ُ ِإن فالنا أوىص يب إليك وأمرين ! َ َ َ ََ ََ ْ َْ َ ُ َِّ ِِ ً
ْباللحوق بك ، وقد حرضك من  َ َ ُِ َ َ َ ْ َ َُّ ِ ْ ما ترى ، فإىل منهللاِِ َ َ ََ ِ َ َ تويص يب ؟ وما َ َ ِ ِ ُ

ِتأمرين ُ ُ ْ َ؟ قال َ َّأي بني : َ َ ُ ْ َ ما أعلم رجال عىل مثل ما كنا عليه إال بنصيبني ، اهللاَو! َ َ َ ِْ ِِ ِ ِِ ْ َُ ْ ً ََّ ُ َ َ ُ َِ َ َ

ِوهو فالن ، فاحلق به  ِ ْ َ ْ َ ٌ َ ُ َ َُ. 

َفلام مات وغيب حلقت بصاحب نصيبني ، ف ْ َ َ ََ ُ َِ ِِ ِ ِِ َ َ َّ َُ َ َجئته ، فأخربته بخربي وما َّ َ ْ ََ ُ ُِ َ ِْ ُ َُ َ ْ ِ

َأمرين به صاحبي ، قال  َ ِ ِِ َِ ِ َ َ ِفأقم عندي : َ ِ ِْ ْ َ ِفأقمت عنده ، فوجدته عىل أمر . َ ْ َْ َ َ ُُ َ َ ُُ ْ ََ َ َْ ِ َ

َصاحبيه ، فأقمت مع خري رجل ، فو ُ َ ْ َ ََ َ ٍَ َ ْ َ ِْ َ ُ َ ِ َ ما لبث أن نزل به املوت ، فلام حرض اهللاِ َ ُ ََ َّْ ََ َ َْ َ ْ َ َِ ِ َِ َ

ُلت له ُق َ ُيا فالن : ُْ َ ُ َّإن فالنا كان أوىص يب إىل فالن ، ثم! َ َُ ُ َ ُ ٍَّ َ ِ ِِ ْ َ َ َ أوىص يب فالن إليكً ْ َْ ٌ َ ُِ ِ َ َ ،
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َفإىل من تويص يب وما تأمرين ؟ قال  َ َِ ُ ُ َ َْ َِ َُ ِْ َ َّأي بني : ِ َ ُ ْ َ ما نعلم أحدا بقي عىل اهللاَو! َ َ َ ُ َِ َ َ ًْ ََ َ

ِأمرنا آمرك أن تأتيه إال  ُ َ ِ ْ َ َْ َ ََ ُ ُ َرجال بعمورية ، فإنه بمثل ما نحن عليه ، فإن أحببت ِْ َْ َ ْ ْ ُ ْ ُ َّ َ َُ ْ َ َ ْ َ َِ ِِ َِ ََّ ُّ َِ ِ ِِ

َفأته قال فإنه عىل أمرنا ، قال فلام مات وغيب حلقت بصاحب عمورية  ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َّ َ ُِ ُّ َ َّ َْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ ََ َِّ َ ِ ْ

َوأخربته خربي ، فقال  َ َ ِ َ ْ ََ ُْ َُ ِأقم عندي : َ ِ ِْ ْ َفأقمت م. َ ُْ َ ِع رجل عىل هدي أصحابه ََ ِ َ ْ ُ ََ ِ ْ َ َ َ ٍ َ
ُوأمرهم ، قال واكتسبت حتى كان يل بقرات وغنيمة ، قال ثم نزل به أمر  ْ َّ َ َ َ ْ َْ َِ ِ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ ََ ٌ َُ َّ َْ َ َ َ ْ َ ََ ُ ِ َ ْ ِ  اهللاِ

ُفلام حرض قلت له  ََ ْ ُ َ َُ ََ ُيا فالن : َّ ُ ٍإين كنت مع فالن ، فأوىص يب فالن إىل فالن ، ! َ ٍُ ٌ ُ َ َُ ِ ِِ ََ َْ َ ُ ِّْ ُ
َأوىص يب فالن إىل فالن ، ثم أوىص يب فالن إليك ، فإىل من تويص يب وما َو َ َ َّ ََ ْ ْ ْ ِْ ِ ِِ ُ َ َ َِ ِ َِ َ ٌ َ ُ ُ ُ ٌ َُ ٍَ

َتأمرين ؟ قال  َ ِ ُ ُ ْ َّأي بني : َ َ ُ ْ ِ ما أعلمه أصبح عىل ما كنا عليه أحد من الناس اهللاَو! َ َ َ ََّ َّْ َ ْ َ َ ْ ُِ ٌِ َ ََ َ ُْ َ ُ ََ

َآمرك أن تأتيه ، ولكنه ق َ ُْ َ ُ ََّ ِ ِ ْ َ َ َ ُ ُد أظلك زمان نبي ، هو مبعوث بدين إبراهيم ، خيرج ُ ْ ُ ْ َُ َ َ َ ٍّ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ُ َّ َُ َ َْ َ

ِبأرض العرب مهاجرا إىل أرض بني حرتني  ْ َّ ْ ْ ً ُ َ َْ َ َ َ ََ ٍ ِ ََ َ ِ ِ ِ ْ ِ بينهام نخل ، به عالمات ال ، ٌ ََ َِ ِ ٌ ْ َ ُ ْ ََ
َختفى  ْ ِيأكل اهلدية وال يأكل الصدقة ، بني كت: َ َِ ُ َُ ْ َ َّ َ َ َّ ََ َ ُ َ َُ ْ َْ َفيه خاتم النبوة ، فإن استطعت ْ ْ َّ ُ َْ ْ َ ََ َِ ِ ُِّ ُ َ

ْأن تلحق بتلك البالد فافعل  ْ َ ْ ْ ْ َْ َِ ِِ َِ َ َ َ . 

َثم مات وغيب ، فمَكثت بعمورية ما شاء  َ ُّ َ َ ََّ َ ْ َ َُّ َ َ َّ َِ ِ ُ ٌ أن أمُكث ، ثم مر يب نفر اهللاَُ َّ َ َّ َْ ُ َ َْ ِ َ َ

ْمن كلب جتارا ، فقلت هلم  ًُ َ ُ ْ ُ َ َّْ ُ ٍ َ ْ ِحتملوين إ: ِ ِ ُ ِ ْ ِىل أرض العرب وأعطيُكم بقرايت هذه َ ِ َِ ِ َ ْ َ َْ َْ َ َْ ُ َِ ِ َ

ُوغنيمتي هذه ؟ قالوا  َ ِ ِ َِ َ ْ ََ ْنعم : ُ َ ِفأعطيتهموها ومحلوين ، حتى إذا قدموا يب . َ َُ ُِ َ َ ُ َ َِ َّ َُ َ ُ ِْ َ َ َْ

                                         
 .األرض ذات احلجارة السود: احلرة ) ١(
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َوادي القرى ظلموين فباعوين من رجل من هيود عبدا ، فُكنت عنده ، ور َ َ ُ ََ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ ًْ ِْ ِ ِ ُِ َ َُ َ َ َ ُ ُْ ٍ ِ ُأيت ِ ْ َ

ِالنخل ، ورجوت أن تُكون البلد الذي وصف يل صاحبي ، ومل حيق يل يف  ِ ِْ َ َِّ ِ َِ ُْ َ َّ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ ْ َ َِ َ َ َ َ ْ

ِنفيس ، فبينام أنا عنده قدم عليه ابن عم له من املدينة من بني قريظة ، فابتاعني  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ُ ُ ْ ْ ُ ْ ََ َ َ ُ َْ َ َ َ َ َْ ٍّ َ ََ ْ ََ

ِمنه ، فاحتملني إ ِ َِ ََ َ ْ ُ َىل املدينة ، فوْ َ َِْ َِ َ ما هو إال أن رأيتها اهللاَ ْ َُ َ ََ َْ ِ ِفعرفتها بصفة صاحبيُ ِِ َِ َ ََ ْ َِ ُ َ ،
َفأقمت هبا ، وبعث  َ ََ َ َ َ ِْ ُ ة ما أقام ، ال أسمع له بذكر مع ما أنا اهللاَ َ رسوله فأقام بمكَّ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ََ ُ ُ ٍُ ْ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ

ِفيه من شغل الرق ، ثم هاجر إ َ َّ َِّ َْ ُ ِّ ِ ْ ُ ِ ِ َىل املدينة ، فوِ َ َِْ َِ ِ إين لفي رأس عذق لسيدي اهللاَ ِ ِِّ َ ٍَ ْ ََ ِِّ ْ ِ

ِأعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه ،  ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ ْ َ ٌ َ ِّ َ َ ْ ََ َ َ َ ْ ْ ْ َُ َ َ َْ َّ ٍّ َ َ ََ َِ ِ

ُفقال فالن  ُ َ َ َقاتل : َ َ بني قيلة ، واهللاََ ْ ََ َ َ ُ إهنم اآلن ملجتمعواهللاِ ِْ َ ُ َ َ ْ َُّ َن بقباء عىل رجل قدم ِ َ َِ َ ُ ٍَ ُ ََ َ ِ

ة اليوم يزعمون أنه نبي  ٌّعليهم من مكَّ ُ َ َ ِْ َ َُّ َ ْ َ ْ َْ َ ْ َ َُ ْ َِ ِ. 

ُفلام سمعتها أخذتني العرواء  َ َ ََّ ُ َ ْْ َ َ َِ ِْ َُ َ حتى ظننت سأسقط عىل سيدي ، قال َ َ ُ ُ َِ ِّ ََ ْ ََ َ َُ ْ َ َّ :
ِّونزلت عن النخلة فجعلت أقول البن عم َ ُ َ ُ َِ ْ َ َ ْ َُ ُ ْ َ َ َْ ِ ْ َّ َه ذلك َ ِ ُماذا تقول ماذا تقول ؟ : َِ ُ َ ُ ُ ََ ََ َ

َقال فغضب سيدي فلَكمني لْكمة شديدة ثم قال  َ ُ ً َ َ َ َ َ ََّ َ َ ًَ َ ِ ِ َِ ِّ َ ِ َما لك وهلذا ؟: َ ََ ِ َ َ َأقبل عىل ! َ َ ْ ِْ َ

َعملك  ِ َ ُقال قلت . َ ْ ُ َ َال يشء ، إنام أردت أن أستثبت عام قال : َ َ ْ َّْ ْ َ َ ََ َ ُِ َ ََّ َ َْ ِ ْ ِوقد كان ع. َ َ ََ ْ ِندي َ ْ
ِيشء قد مجعته ، فلام أمسيت أخذته ثم ذهبت إىل رسول  ُ َ َّ َ ْ َّ ٌَ ِ ُ ُ َ َْ ُ ْ ُ َْ َ ُ ْ َ َ َُ ُ َْ َ َ ْ َ وهو بقباء ، ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ َ َ َُ ِ ُ

ُفدخلت عليه فقلت له  َْ ْ ُ َ َ ْ َُ َ ُِ َ َإنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك : َ َ َ ََ ٌ َ ٌَ َ ْ َ َ ٌ َ ُ َ َُ ََ َِ َِّ ْ َّ ِ

َغرباء ذوو حاجة ، وهذا ََ َ َ َ ُ ٍَ ُ َ ْ يشء كان عندي للصدقة ، فرأيتُكم أحق به من ُ َ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ ْ ََ َْ َ ٌُ ََ َ َ َ ْ
                                         

 .برد احلمى) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢١٤ 
٢١٤  

ُغريكم ، قال فقربته إليه ، فقال رسول  َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َّ ْ ِْ ْ ُ ِْ ُِ ُ ِ ألصحابه ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ ِِ َ ْ ُكلوا : َ ُوأمسك يده . ُ َ ََ َ َ ْ َ

ْفلم يأكل ، قال فقل ُ َ َ َ ْ َ َُ ْ َ ٌت يف نفيس هذه واحدةْ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ ِ َ، ثم انرصُ َ َّْ ًفت عنه فجمعت شيئا ، ُ ُ َ ُْ ْ َ َُ َ َ ْْ
ُوحتول رسول  َُ َ َّ ََ ُ إىل املدينة ، ثم جئت به ، فقلت إين رأيتك ال تأكل ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ ْ ُ َ ُ َُْ ْ َ َُ َْ َ َ َِّّ ُ ُ ِْ ِِ ِ ِِ ِ َ

ُالصدقة وهذه هدية أكرمتك هبا ، قال فأكل رسول  َ َ َ َ ٌ َ َُ َ َ ْ ََ َْ ِ َ ُ ََ َّ َ َِّ ِ َِ َ منها ، وأمر ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ َ َ َ َ ْ ِ

َأصحابه فأ َ ُ َ َ ْ َكلوا معه ، قال فقلت يف نفيس هاتان اثنتان ، ثم جئت رسول َ ُ ْ ْ ْ ُ َ َ َ ُُ َ َّ َُ ْ ُِ ِ َِ َ ََ َ ِ ِ ُ َ  اهللاَ
َ وهو ببقيع الغرقد ، قال ملسو هيلع هللا ىلص َ َ ِْ ِْ َ ِ َ َ َِ ُوقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له ، : ُ ْ َ ْ ْ َ َ ََ َ َ َِ َ ً َ ْْ َ ِ ِ َِ َِ َِ َ

ِوهو جالس يف أصحابه ، فسلمت عليه  ِ ِْ َ ْ ٌ َ َ ََ َّ ََ ُ ْ َ ِ َ ِ َثم استدرت أنظر إىل ظهره هل أرى ُ ُ ْ ْ ََّ َْ َ ُ َُ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ َُ
ُاخلاتم الذي وصف يل صاحبي ، فلام رآين رسول  َ َ َّ ُْ َ َ َّ َِ ِ ِ َِ َ َ َِ َ ِّ استدرته عرف أين ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ ََ َ َ ْ ُْ ُ َ َ

َأستثبت يف يشء وصف يل ، قال فألقى رداءه عن ظهره ، فنظرت إىل اخلات ََ ْ ْ ُ َ ُْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ِ ُ َ ُْ َ َْ َ َِ ِ ِ َ ِ ِ ٍ
ْ ِ ِ ِم َ

ُفعرفته فانَكببت عليه أقبله وأبكي ، فقال يل رسول  َ َ َ ُ َ َ َ ْ َُ َ َِ ِ ِْ َ ُ ِّ ْ ْ َ ُ ََ ُ َ ُ ْ ْحتول  : ملسو هيلع هللا ىلص اهللاُ َّ َ ُفتحولت . َ ْ ََّ َ َ
َفقصصت عليه حديثي كام حدثتك يا ابن عباس ، قال فأعجب رسول  َ َ َ ْ َ َ َُ َ ََ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ ْ َْ َ َ َُ ٍ َ ُ َّ َ ِ ِ  اهللاِ

ُ أن يسمع ذلك أصحابه ملسو هيلع هللا ىلص ُ َ ْ َ ََ ََ ِ َ َْ ْ. 

ويف إسالم سلامن الفاريس الكثري من األدلة الناطقة والرباهني الصادقة 
 .ملسو هيلع هللا ىلصعىل صدق نبوة الرسول 

                                         
،قال شعيب األرنـؤوط ، وحـسني األسـد يف حتقيـق ٤٤٤-٥/٤٤١أخرجه اإلمام أمحد ) ١(

 .رجاله ثقات وإسناده قوي: ١/٥١١سري أعالم النبالء للذهبي 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢١٥ 
 

 الصالة ومن ذلك إخبار أحبار اليهود ورجاالهتا بقرب مبعثه عليه
 الذي خرج من بالد الشام ،ونزل يف يبانهل اابنوالسالم، ومن ذلك قصة 

نتني، فإنه ملا حرضته الوفاة قال لبني بني قريظة، ثم تويف قبل البعثة النبوية بس
 إىل يا معرش هيود، ما ترونه أخرجني من أرض اخلمر واخلمري: قريظة

إين قدمت هذه البلدة : أنت أعلم، قال:  ؟ قالواأرض البؤس واجلوع 
 .  خروج نبي قد أظل زمانه، وكنت أرجو أن يبعث فأتبعهأتوكف

اليهود وغريهم، حتى بلغ درجة وانترش بني ، وقد شاع حديث ذلك 
إنه قد تقارب : القطع عندهم ، وبناء عليه كان اليهود يقولون ألهل املدينة 

هللا ا ويف ذلك يقول. زمان نبي يبعث اآلن ، نقتلكم معه قتل عاد وإرم
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,   ﴿ :تعاىل

 9  8  76  5  4  3   2  1         0  /  .  -  : 
 .]٨٩:البقرة [﴾   ;

إنام ": ًوكان ذلك احلديث سببا يف إسالم رجال من األنصار وقد قالوا
دعانا إىل اإلسالم مع رمحة اهللا تعاىل وهداه، ملا كنا نسمع من رجال اليهود، 

                                         
 .الشام:أرض اخلمر واخلمري) ١(
 .احلجاز:أرض البؤس واجلوع) ٢(
 .انتظر: أتوكف) ٣(
 ١٠٧ة، صحممد قلعجي، دراسة حتليلي: انظر) ٤(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢١٦ 
٢١٦  

كنا أهل رشك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، 
: ا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لناوكانت ال تزال بيننا وبينهم رشور، فإذ

 . "إنه تقارب زمان نبي يبعث اآلن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم

 وقد كنت ":ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال هرقل ملك الروم عندما استلم رسالة حممد 
 . "أعلم أنه خارج، مل أكن أظن أنه منكم 

بي وكان ألحبار اليهود الذين عرفوا صفة األرض التي هياجر إليها ن
ّ  دورهم يف رد تبع عنها آخر الزمان وهي يثرب  تبع أحد ملوك اليمن -ُ

تبان أسعد من أبناء سبأ ، غزا األنبار واحلرية والرتك وغزا الصني : واسمه 
أدخلها و، ًكان وثنيا ، ثم دخل اليهوديةحتى هابته امللوك وأهدت له اهلدايا ، 

 ال تسبوا تبعا، فإنه قد " :ملسو هيلع هللا ىلصهللا قال رسول ا:إىل اليمن ، وعن ابن عباس قال 
 وذلك عندما غزا احلجاز وأراد اهلجوم عىل  املدينة ، فخرج إليه  "أسلم 

حربان من أحبار اليهود حني سمعا بام يريد من إهالك املدينة وأهلها، فقاال 
أهيا امللك ال تفعل ، فإنك إن أبيت إال ما تريد حيل بينك وبينها ، ومل : له 

                                         
  .١/٢٣١، السرية النبوية:ابن هشام) ١(
 .١٤٦صحيح السرية النبوية ص:إبراهيم العيل : انظر) ٢(
 .املدينة:يثرب) ٣(
: ، وقال عنه األلبـاين يف سلـسلة الـصحيحة ١٤١٩/رواه الطرباين يف املعجم األوسط ح) ٤(

 .١/٣٣١وانظر تاريخ الطربي .صحيح بشواهده 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢١٧ 
 

هي مهاجر نبي خيرج من هذا : ومل ذلك ؟ فقاال : فقال هلام  .نأمن عليك
فتناهى عن ذلك ، . احلرم من قريش يف آخر الزمان ، تكون داره وقراره 

ورأى أن هلام علام ، وأعجبه ما سمع منهام فانرصف عن املدينة واتبعهام عىل 
 .دينهام

ملدينة قبل وملعرفتهم بزمان خروجه ومكانه ،كان هناك من يقدم إىل ا
ّاإلسالم بسنني قالئل ، منهم رجل من أهل الشام يقال له ابن اهليبان قدم 
املدينة قبيل اإلسالم بسنني ، فسكنها وظهرت عليه عالمات الصالح ، فلام 

ما ترونه أخرجني من ! أيا معرش هيود : حرضته الوفاة وعرف أنه ميت ، قال 
 .إنك أعلم : ؟ فقالوا أرض اخلمر واخلمري إىل أرض البؤس واجلوع 

 خروج نبى قد -  يعني أنتظر –فإين إنام قدمت هذه البلدة أتوكف :قال
أظل زمانه ، وهذه البلدة مهاجره ، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه ، وقد 

 . ُأظلكم زمانه ، فال تسبقن إليه يا معرش هيود

  وكان ممن شهد قصة ابن اهليبان ثعلبة بن سعية ، وأسيد بن سعية ، 
 وحارص بني قريظة ملسو هيلع هللا ىلصوأسد بن عبيد ، من بني قريظة ،  فلام بعث رسول اهللا 

بعد نقضهم العهد الذي كان بينهم وبينه ، قال هؤالء الفتية وكانوا شبابا 

                                         
 .١/١٣٣لنبوية السرية ا: ابن هشام) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢١٨ 
٢١٨  

 .واهللا إنه للنبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن اهليبان ! يا بني قريظة : أحداثا 
فنزلوا وأسلموا وأحرزوا .بصفته بىل ،واهللا إنه هلو : قالوا .ليس به :قالوا 

 .  دماءهم و أمواهلم وأهليهم 

 ملسو هيلع هللا ىلصوكان سامع أهل املدينة من األوس واخلزرج للبشائر بخروج النبي 
ًمن اليهود أمرا متكررا ، فمن ذلك ، ما رواه حسان بن ثابت ريض اهللا عنه  

سمعت ، إذ واهللا ، إين لغالم يفعة ابن سبع سنني أو ثامن ، أعقل كل ما : قال 
حتى إذا ! يا معرش هيود :سمعت هيوديا يرصخ بأعىل صوته عىل أطمه 

  طلع الليلة نجم أمحد الذي : مالك ؟ قال ! ويلك : اجتمعوا إليه قالوا له 
 . ولد به  

فسألت سعيد بن عبد الرمحن بن حسان بن ثابت : قال ابن إسحاق 
ابن :  املدينة ؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص ابن كم كان حسان بن ثابت مقدم رسول اهللا: فقلت 
   وهو ابن ثالث ومخسني سنة ، فسمع حسان ملسو هيلع هللا ىلصوقدمها رسول اهللا . ستني 

 .ما سمع وهو ابن سبع سنني 

                                         
 .٢/٤٠السرية النبوية : ابن هشام)١(
 حصنه:أطمه) ٢(
 .١/٢٤٩السرية النبوية : ابن هشام) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 

 ، فكان يف ًأيضاومل تقترص البشائر عىل املدينة فحسب ، بل كانت يف مكة 
يف  ، قال ملسو هيلع هللا ىلصمكة هيودي  يتجر هبا ، فلام كانت الليلة التي ولد فيها رسول اهللا 

واهللا ما  :هل الليلة مولود ؟ فقالوا ! يا معرش قريش : جملس من قريش 
اهللا أكرب ، أما إذا أخطأكم فال بأس ، فانظروا ، واحفظوا ما : قال  .نعلمه

أقول لكم ، ولد هذه الليلة نبي هذه األمة األخرية ، بني كتفيه عالمة فيها 
 ، وذلك أن عفريتا شعرات متواترات، كأهنن عرف فرس ، ال يرضع ليلتني

فتصدع القوم من جملسهم . من اجلن أدخل أصبعيه يف فمه ، فمنعه الرضاع 
وهم متعجبون من قوله وحديثه ، فلام صاروا إىل منازهلم ، أخرب كل إنسان 

. قد ولد لعبد اهللا بن عبد املطلب غالم سموه حممدا : منهم أهله ، فقالوا 
حديث اليهودي ،وهل بلغكم مولد هذا هل سمعتم : فالتقى القوم ، فقالوا 

فاذهبوا معي :قال .الغالم ؟ فانطلقوا حتى جاءوا اليهودي ، فأخربوه اخلرب 
أخرجي إلينا ابنك ، : فخرجوا حتى أدخلوه عىل آمنة ، فقال . حتى أنظر إليه 

فأخرجته ، وكشفوا له عن ظهره ، فرأى تلك الشامة ، فوقع اليهودي مغشيا 
ذهبت واهللا النبوة من بني : ما لك ؟ قال ! ويلك : ق قالواعليه ، فلام أفا

ّإرسائيل ، فرحتم به يا معرش قريش ،أما واهللا ليسطون بكم سطوة خيرج 

 .خربها من املرشق واملغرب 

                                         
، وأخرجه احلاكم عن ابن إسـحاق ملسو هيلع هللا ىلص روته أم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها زوج النبي ) ١(

= 

 
 ٢١٩ 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٢٠ 
٢٢٠  

وكان ملعرفتهم بزمن خروجه أثره يف ترقبهم هجرته إىل املدينة ، فهذا 
تي كان املسلمون يف املدينة رجل من اليهود يصعد فوق حصن له يف األيام ال

  إليهم بعدما سمعوا بخروجه مهاجرا إليهم ، ملسو هيلع هللا ىلصيرتقبون وصول حممد 
 وأصحابه مبيضني يزول هبم الرساب ، فلم يملك ملسو هيلع هللا ىلصفرأى رسول اهللا  

  يا بني قيلة:  ويف رواية –يا معارش العرب :اليهودي أن قال بأعىل صوته 
 بظهر ملسو هيلع هللا ىلصن ، فتلقوا رسول اهللا فثار املسلمو.هذا جدكم  الذي تنتظرون 

 .احلرة 

ّوروي عن ابن عباس أن نساء أهل مكة احتفلن يف عيد كان هلن يف 
 من إكبار ذلك العيد إال أتينه ، فبينام هن يف عيدهن "رجب، فلم يرتكن شيئا 

يا نساء مكة إنه :  نادى بأعىل صوته"متثل هلن رجل، فلام صار منهن قريبا 
ي يقال له أمحد ، يبعث برسالة اهللا ، فأيام امرأة استطاعت سيكون يف بلدكن نب
 فلتفعل ، فحصبته النساء وقبحنه وأغلظن له، وأغضت "أن تكون له زوجا 

                                         
= 

وحسن إسناده ابن حجـر يف فـتح .حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: ، وقال ) ٤١٧٧(
 ).٦/٥٨٣(ري البا

 .يعني األوس واخلزرج:بنو قيلة) ١(
  ).٣٩٦٤(رواه اإلمام البخاري ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢٢١ 
 

 .خدجية عىل قوله ومل تعرض له فيام عرض فيه النساء 

 عىل لسان ملسو هيلع هللا ىلصولعل العرب من كثرة ما سمعوا عن قرب ظهور النبي 
وهو اسم جديد . هؤالء يذكره باسمه حممداالكهان والرهبان، وكان بعض 

بني العرب مل يسموا به من قبل، دفع بعض العرب عىل أن يسمى ابنه 
ّأمال يف أن يكون هو النبي املنتظر، فسمي به قبل مبعث النبي صلوات ،حممدا

حممد بن خزاعة بن ":اهللا وسالمه عليه عىل ما ورد يف طبقات ابن سعد
فأتى أبرهة يف اليمن ..ي سليم طمعا يف النبوةحزابة من بني ذكوان من بن

 :واعتنق دينه، وعنه يقول أخوه قيس بن خزاعي

  ورايته يف حومة احلرب ختفق   ذو التاج منكم حممد  فذالكم

 يف بني سواءة حممد اجلشعي، وكذلك حممد الفقمي، ًأيضاوسمي به 
يكن هذا االسم وحممد األسيدي، كلهم سمي هبذا االسم طمعا يف النبوة ومل 

  معروفا بني العرب قبل هذا احلني،مما يدل داللة ملموسة عىل صدق 
 . ملسو هيلع هللا ىلصنبوته 

هذا وقد كانت إرهاصات سبقت بدء الوحي متهيدا من اهللا عز وجل 
 :، ومن ذلك ما ييلملسو هيلع هللا ىلصلرسوله 

                                         
 ٨ / ٦٠اإلصابة :، ابن حجر٧ / ١٥الطبقات الكربى :ابن سعد) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٢٢ 
٢٢٢  

َ قبل النبوة، فعن جابر بن سمرة قالملسو هيلع هللا ىلص تسليم احلجر عىل النبي -أ  ُ َ :
ًألعرف حجرا بمكة كان يسلم عيل قبل أن أبعث، إين ": ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 
 ."إين ألعرفه اآلن

 الرؤيا الصادقة، وقد كانت أول ما بدئ له من الوحي فكان ال يرى -ب
 .رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح كام صح بذلك احلديث

فكان خيلو يف غار حراء ) التعبد( العزلة والتحنث ملسو هيلع هللا ىلص وقد حبب إليه 
جلانب الشاميل من مكة، ويتعبد فيه الليايل ذوات العدد، وهو جبل يقع يف ا

وتارة أكثر من ذلك إىل شهر، ثم يعود إىل بيته فال يكاد يمكث ، فتارة عرشا
فيه قليال حتى يتزود من جديد خللوة أخرى، ويعود الكرة إىل غار حراء، 

 .وهكذا إىل أن جاءه الوحي وهو يف إحدى خلواته تلك

لوات اهللا عليه وسالمه من خدجية الولد، وأتيح له لقد أتيح ملحمد ص
َّولكنه ىف ذلك الطور من أطوار حياته ظهرت فيه . َّمعها األمن والدعة 

ُّفهو شديد النفرة من اللهو وشديد : خصال مل تكن مألوفة ىف شباب قريش 
                                         

مسلم يف الصحيح، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبـي وتـسليم احلجـر عليـه قبـل ) ١(
 ٢٢٧٧النبوة رقم 

 .٣م البخاري، كتاب بدء الوحي رق) ٢(
 .٦٠فقه السرية النبوية ، ص :البوطي: انظر )٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢٢٣ 
 

 ؛ وهو أبعد الناس عن التكلف وأقرهبم إىل اإلسامح ًأيضاالنفرة من اللغو 
 ؛ وهو أبغض الناس هلذه األوثان التى كان قومه يعبدوهنا خملصني أو واليرس

متكلفني ، وهو أصدق الناس إذا تكلم وأوفاهم إذا عامل وأبعدهم من كل 
وهو بعد ذلك أوصل الناس للرحم وأرعاهم للحق ، ما يزري بالرجل الكريم 

ثم اشتد عليه حب ، ًيئا ًعىل أنه قد أخذ يميل إىل العزلة شيئا فش. ًوأشدهم إيثارا للرب 
العزلة فجعل يرتك مكة بني حني وحني ويمىض وقد تزود لعزلته حتى إذا بلغ غار 

 .وهو ما سنعرفه يف الفصل القادم بإذن اهللا، حراء 

 قبل البعثة ملسو هيلع هللا ىلصعىل أي حال فقد كانت الفرتة التي عاشها الرسول 
،  بنبي الرمحة تشكل ثلثي عمره فهي فرتة مهمة تتجىل فيها العناية اإلهلية

كام أن هذه العناية اإلهلية . ًوإعداده للقيام بالرسالة اخلالدة للبرشية مجيعا
ًواألخالق الربانية ترتك آثارا يف جمتمع مكة، فإن شخصا َ قد نال هذه العناية  ً
ًال يمكن أن يكون مغمورا أو عاديا، بل يشار إليه بالبنان ملا فيه من السمو  ً

مانة والصدق، وكل هذه الصفات مهدت للرسالة، فلم والرمحة والطهر واأل
يستنكر العقالء حينام سمعوا بنبوته وبعثته بل دخلوا يف اإلسالم ، أو أخذوا 

ًويفكرون بالدخول عاجال أم آجال َ، يمهدون لذلك مع أقوامهم  ً. 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٢٤ 
٢٢٤  

 

 رضورة أن يتحىل اإلنسان باألخالق الصاحلة حتى مع املفسدين، - ١
لفضائل األخالقية وحسن املعاملة والصدق واألمانة والعفاف كلها من فإن ا

األمور التي يتفق عليها مجيع العقالء من بني آدم يف كل التجمعات البرشية، 
 .وثنية وغري وثنية

 أراد اهللا عز وجل بحكمته أن يبعث األنبياء من بيئة حسيبة نسيبة يف – ٢
 خاصة –س هلم، ألنه من عادة البرش عى إىل استامع الناأقوامهم ألن ذلك أد

 أن يزدروا باملصلحني والدعاة إذا كانوا من بيئة - يف البيئات املرتفة واملتعنتة
 ...مغمورة، أو نسب وضيع

صحيح أن اإلسالم ال يقيم وزنا لرشف األنساب جتاه األعامل، ولكن 
هذا ال يمنع أن يكون الذي جيمع بني رشف النسب ورشف الفعل ، أقرب 

 وهو ملسو هيلع هللا ىلصًجاحا وتأثريا يف قلوب اجلامهري، ولعل هذا املعنى يلمح من قوله ن
 فخياركم يف اجلاهلية خياركم يف ": جييب أصحابه عن معادن العرب

 ."اإلسالم إذا فقهوا

 رضورة أن ينخرط اإلنسان يف احلياة االجتامعية لقومه وأن خيتار – ٣

                                         
 .إلخ.. كتاب التفسري، باب لقد كان يف يوسف ) ٤٦٨٩(صحيح البخاري برقم ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢٢٥ 
 

 عن اجلوانب السلبية، وأن يمتأل وانب اإلجيابية ليشارك فيها، ويبتعدمنها اجل
قلبه بالعواطف اإلنسانية النبيلة التي جتعله يشعر بآالم الضعفاء والبائسني، 

، وأن يشارك عمليا يف تقديم احللول لكل ما يصيب جمتمعه من أزمات
ويدخل حتت هذا البند يف تعامالتنا املعارصة التعرف عىل عادات الناس 

خل، ملا يف ذلك من األثر الكبري عىل التوجيه وأوضاعهم ومشكالهتم من الدا
والفهم الدقيق لطبيعة املشكلة، فمن أراد أن يصلح املتدينني عليه أن يعيش 
معهم يف مساجدهم وجمالسهم، ومن أراد أن يصلح حال العامل والفالحني 
عليه أن يعيش معهم يف قراهم ومصانعهم ، ويتحدث اليهم يف جمتمعاهتم ، 

صلح املعامالت اجلارية بني الناس، عليه أن خيتلط هبم يف ومن أراد أن ي
أسواقهم ومتاجرهم، ومن أراد أن يصلح األوضاع السياسية، عليه أن خيتلط 
بالسياسيني وتنظيامهتم، ويقرأ هلم براجمهم وأحزاهبم ، والثقافة التي هنلوا 

 منه متها، واالجتاه الذي يندفعون نحوه، ليعرف كيف خياطبهم بام ال تنفر
نفوسهم، وكيف يسلك يف إصالحه هلم بام ال يدعوهم إىل حماورته عن كره 

 .نفيس واندفاع عاطفي

 ال بد أن يتمتع املتصدر لإلصالح االجتامعي والديني بدرجة عالية -٤
من الذكاء والقدرة عىل القيادة والتوجيه، وسالمة املنطق والتفكري، أما 

 جدارة القيادة الروحية والفكرية، األشخاص العاديون فهم أبعد الناس عن



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٢٦ 
٢٢٦  

بل إن من الرضورة االجتامعية القصوى أال يتمكن األغبياء واملضطربون يف 
تفكريهم والشاذون يف آرائهم من القيادة يف أية ناحية من نواحي احلياة، إذ 
رسعان ما هيوون بمجتمعاهتم إىل احلضيض من شتى النواحي الفكرية 

 .واالقتصادية واألخالقية 

 كلام كانت البيئة التي يعيش فيها اإلنسان أقرب إىل الفطرة والنقاء – ٥
وأبعد عن احلياة املعقدة، كان ذلك أدعى أن يكون أهلها أقرب إىل صفاء 
الذهن وقوة العقل واجلسم؛ ولذلك مل خيرت اهللا العرب ألداء رسالة اإلسالم 

هم من األمم املتمدنة بل ألهنم كانوا بالنسبة إىل من جياورًصدفة وال عبثا، 
ًأصفى نفوسا، وأسلم تفكريا، وأقوم أخالقا، وأكثر احتامال ملكاره احلروب  ً ً ً

 .يف سبيل دعوة اهللا ونرش رسالته يف أنحاء العامل 

 بالرعي والتجارة دعوة للفقراء إىل العمل، ملسو هيلع هللا ىلصيعد عمل الرسول  -٦
ًسا ينخر يف ونبذ البطالة والكسل، حتى ال يكونوا عالة عىل املجتمع وسو

عظامه، وهبذا العالج القوي الفعال يمكن أن يستأصل ذلك الداء إذ جتتمع 
األموال التي : ضده قوتان، وهياجم من ناحيتني، ويقع فريسة بني عدوين

سبيل اهللا، وكفاح الفقراء وعملهم يف سبيل احلياة، فال  ينفقها األغنياء يف
ًًكا وراءه جمتمعا نظيفا قويا ينعم يلبث الفقر أن يزمع الرحيل إىل غري مآب تار ً

 .بزينة اهللا التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢٢٧ 
 

 إن األمانة والصدق أهم مواصفات التاجر الناجح، وصفة األمانة -٧
 ، هي التي رغبت  خدجية يف أن ملسو هيلع هللا ىلصوالصدق يف التجارة يف شخصية النبي 

 اهللا هلا يف جتارهتا، وفتح اهللا تعطيه ماهلا ليتاجر به ويسافر به إىل الشام، فبارك
 .هلا من أبواب اخلري ما يليق بكرم الكريم

 قبل ملسو هيلع هللا ىلص إن التجارة مورد من موارد الرزق التي سخرها اهللا لرسوله  -٨
 أن التاجر ملسو هيلع هللا ىلص عىل فنوهنا، وقد بني النبي  ملسو هيلع هللا ىلصالبعثة، وقد تدرب النبي  

النبيني، وهذه ُالصدوق األمني يف هذا الدين حيرش مع الصديقني والشهداء و
املهنة مهمة للمسلمني وال يقع صاحبها حتت إرادة اآلخرين واستعبادهم 
وقهرهم وإذالهلم، فهو ليس يف حاجة إليهم، بل هم يف حاجة إليه وبحاجة 

 .إىل خربته وأمانته وعفته

ْ مرارة فقد األبناء، كام ذاق من قبل مرارة فقد ملسو هيلع هللا ىلص ذاق حممد -٩
 أحد من ملسو هيلع هللا ىلص أال يعيش له  -احلكمة البالغةوله - األبوين، وقد شاء اهللا 

الذكور حتى ال يكون مدعاة الفتتان بعض الناس هبم، وادعائهم هلم النبوة، 
فأعطاه الذكور تكميال لفطرته البرشية، وقضاء حلاجات النفس اإلنسانية ، 

 يف كامل رجولته شانئ، أو يتقول عليه متقول، ثم ملسو هيلع هللا ىلصولئال ينتقص النبي 
وأيضا ليكون ذلك عزاء وسلوى للذين ال يرزقون أخذهم يف الصغر، 

البنني، أو يرزقون ثم يموتون، كام أنه لون من ألوان االبتالء، وأشد الناس 
ً أن جيعل الرقة احلزينة جزءا من ملسو هيلع هللا ىلصبالء األنبياء  ، وكأن اهللا أراد للنبي  



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٢٨ 
٢٢٨  

كيانه؛ فإن الرجال الذين يسوسون الشعوب ال جينحون إىل اجلربوت، إال إذا 
انت نفوسهم قد طبعت عىل القسوة واألثرة، وعاشت يف أفراح ال خيامرها ك

فهو أرسع الناس إىل مواساة املحزونني ، كدر، أما الرجل الذي خرب اآلالم 
 .ومداواة املجروحني  

 من خدجية ريض اهللا عنها ما يلجم ألسنة ملسو هيلع هللا ىلص ويف زواج النبي  - ١٠
من املسترشقني وعبيدهم وأقالم احلاقدين عىل اإلسالم وقوة سلطانه، 

 مقتال يصاب ملسو هيلع هللا ىلصالعلامنيني، الذين ظنوا أهنم وجدوا يف موضوع زواج النبي  
 يف صورة الرجل الشهواين الغارق يف لذاته ملسو هيلع هللا ىلصمنه اإلسالم، وصوروا النبي  

 عاش إىل اخلامسة والعرشين من عمره يف بيئة ملسو هيلع هللا ىلصوشهواته، فنجد أن النبي  
ق يف يشء من التيارات الفاسدة التي جاهلية، عفيف النفس، دون أن ينسا

متوج حوله، كام أنه تزوج من امرأة هلا ما يقارب ضعف عمره، وعاش معها 
دون أن متتد عينه إىل يشء مما حوله، وإن من حوله الكثري وله إىل ذلك أكثر 
من سبيل، إىل أن يتجاوز مرحلة الشباب، ثم الكهولة، ويدخل يف سن 

ج قائام حتى توفيت خدجية ريض اهللا عنها عن الشيوخ، وقد ظل هذا الزوا
مخسة وستني عاما، وقد ناهز النبي عليه الصالة والسالم اخلمسني من العمر 
دون أن يفكر خالهلا بالزواج بأي امرأة أخرى، وما بني العرشين واخلمسني 
من عمر اإلنسان هو الزمن الذي تتحرك فيه رغبة االستزادة من النساء 

 .د الزوجات للدوافع الشهوانيةوامليل إىل تعد
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 ٢٢٩ 
 

  
  
  
  

)٤(  
  بداية الوحي والدعوة السرية
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 ٢٣١ 
 

 

 :يف غار حراء

 تزوج من خدجية اجلميلة الغنية ألقبل عىل ملسو هيلع هللا ىلصًلو أن رجال غري نبينا 
الدنيا، ولكان مهه أن ينمي ثروهتا لريبو حظه من احلياة املادية ، ولغيش 

ثة للنشوة يف الرؤوس، وحيث تسمع جمالس مكة حيث تدور الكؤوس الباع
 هوت نفس ولكن.أحىل األحاديث وأمجل الدعابات ، وأطىل األقاصيص

حممد الزكية صلوات اهللا وسالمه عليه إىل أن خيلو هبا تأمال يف ملكوت 
 شامل مكة يوجد جبل يسمى السموات واألرض ، وعىل بعد فرسخني

 الناس وضوضاء احلياة غار ّجبل حراء، ويوجد بأعىل اجلبل بعيدا عن ضجة
حيتاج الصعود إليه جهدا ومشقة؛ مما يزهد الناس من الصعود إليه؛ وهذا 
خري مكان يصلح لالنقطاع عن الناس، والتفكر يف ملكوت السموات 

 خري مكان يمّكنه من اإلمعان فيام ملسو هيلع هللا ىلصواألرض، ولذلك  وجد فيه النبي  
أنينة نفسه، وشفاء شغفه شغلت به نفسه من تفكري وتأمل، كام وجد فيه طم

                                         
 . ذراع ، أو ما يساوي ثامنية أكيال١٢، ٠٠٠يساوي : الفرسخ )١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٣٢ 
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بالوحدة يتلمس أثناءها الوسيلة إىل ما يشتد إليه ضمريه ، وفكره من رغبة 
 يذهب إليه قبل ملسو هيلع هللا ىلصولذا كان . صادقة يف استلهام ما يف الكون من حقائق

، يقيم به مكتفيا بالقليل من الزاد، البعثة طوال شهر رمضان من كل عام
لتمسا احلق ، فإذا انقىض زاده أو كاد ينقىض ويظل ممعنا يف التأمل والتدبر، م

عاد إىل أهله فتزود من جديد ورجع إىل غاره فأوى إليه ومكث فيه ما شاء 
 .اهللا أن يمكث

 اهلدوء الشامل، ملسو هيلع هللا ىلصّ اهللا عنها تؤمن للرسول وكانت خدجية ريض
واالستقرار الكامل، تأخذ له الطعام إىل الغار إذا أبطأ عنها، وتكأله بحبها 

رض إليها، كانت مقتنعة بعمله،مدركة بفطرهتا السليمة أن لزوجها شأنا إذا ح
عظيام، كانت خدجية ريض اهللا عنها له ردءا وعونا وحصنا يعتصم به من 
عوادي الدهر، يستلهم منها األمن عند اخلوف، ويستمد منها القوة عند 

 .الضعف، وجيد فيها السكينة عند القلق واالضطراب 

 قد ابتدأ ملسو هيلع هللا ىلص والثالثني واألربعني من عام الفيل كان حممد مابني  السابع

                                         
وة ، دالئـل النبـ:  أبو نعـيم ٢٥٢/ ١السرية :، ابن هشام٢٣/ ١الفتح  :ابن حجر : انظر) ١(

 .١٦٣رقم 
 .٩٠-صور من حياة الرسول ، ص:أمني دويدار )٢(
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 ٢٣٣ 
 

وكان يشتد به التأمل ابتغاء . االعتزال عن الناس والصعود إىل غار حراء
احلقيقة حتى لقد كان ينسى نفسه وينسى طعامه وينسى كل ما يف احلياة ؛ ألن 

ية مظاهر احلياة من حوله تضج باألباطيل والزيف واإلخالد إىل املتع احلس
الفانية، والقتال من أجل ناقة ، أو ألتفه سبب، وعبادة أحجار ال ترض وال 

ّإلخ هذا الذي يرى يف حياة الناس، فكان يقلب كل هذا يف فكره ... تنفع

النقي فيزداد بعدا وازورارا عام اعتاده الناس من ألوان الزيف والطيش 
 .والسخافة

ن أوضار الوثنية  يطمع يف أن جيد فيام حوله مملسو هيلع هللا ىلصومل يكن النبي 
والديانات املنحرفة احلق الذي ينشد، بل يف هذا الكون املحيط به، فعليه أن 
يتدبر يف خلق السامء ونجومها وقمرها وشمسها، ويف األرض بام فيها من 
ألوان احلياة وإبداع اخللق الذي يدل عىل اخلالق العظيم سبحانه، ويف كل ما 

 ودقة خلقه، ومعرفة خالقه العظيم وراء ذلك مما يتصل بالوجود وإبداعه
سبحانه وتعاىل؛ ففي هذا الكون كان يلتمس احلقيقة العليا، وكان ابتغاء 
ّإدراكها يسمو بنفسه ساعات خلوته ليتصل هبذا الكون وليخرتق احلجب إىل 

ّمكنون رسه
. 

                                         
 ."بترصف" ٦٧صحيح السرية ص: براهيم العيلإ: انظر) ١(
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  ٢٣٤ 
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وكان تفكريه يمأل نفسه وفؤاده وضمريه وكل ما يف وجوده، ويشغله 
فإذا انقىض شهر رمضان عاد إىل . ياة وصبحها ومسائهالذلك عن هذه احل

ّتريد أن تطمئن ،خدجية ريض اهللا عنها وبه من أثر التفكري ما جيعلها تسائله 
 .إىل أنه بخري وعافية

هل لو عرض أي منا نفسه من حتول لغنى بعد فقر، :والسؤال هنا 
علوه، وامتلك ما امتلك ، أن يرىض بالغار وظلمته، ووحدته، وبعده، و

ومشقة الوصول إليه؟ ماذا لو كرر أحدنا الفعل يف عرصنا الحتاج لسيارة 
مكيفة وغار مكيف ومصعد رسيع ، ويبقى هناك قرابة الساعة مع أصدقاء 
يأنس هبم خمافة الوحدة وامللل ، ولن يكررها مرة أخرى ، وهنا أشهد بأنه 

 بعد نبيا ٌ معجز لنا حتى يف عرصنا هذا وكل العصور ، وهو مل يصبحملسو هيلع هللا ىلص
 .رسوال

 :الرؤيا الصادقة

 عىل حاله مع زوجته ومع نفسه ومع ربه حتى أتم ملسو هيلع هللا ىلصظل حممد 
 يف شهر – متام األربعني –األربعني من عمره ، وعىل رأس هذا العام اجلديد 

 يف نفسه أمرا ملسو هيلع هللا ىلصربيع األول الذي ولد فيه ، وهو رأس الكامل أحس حممد 
 غده كانت الرؤيا تأتيه كفلق غريبا ، فكان يرى يف نومه ما سيحدث يف

ِأول ما بدئ به  ": الصبح ، وحتدثنا عائشة ريض اهللا عنها عن ذلك فتقول ِِ َ ُ ََّ ُ َ
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 ٢٣٥ 
 

ُرسول  ُ َّ من الوحي الرؤيا الصاحلة يف النوم، فَكان ال يرى رؤيا إال ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ َ َ َ ُِ َ َ ْ َّ َ ْ َ َْ ُْ َ َ ُِّ َِّ ِ ِ ِ

َجاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إل ُ َ َ َ ِْ َ ِّ ُ ْ ُّ ََّ َِ ِ ِ ُيه اخلالء، وكان خيلو بغار حراء فيتحنث ْ َ ُ ََّ َْ َ َ َ َْ ٍ َ ُِ ِِ َ ِ َ َ َ
ِفيه  ِ وهو التعبد الليايل ذوات العدد- ِ َِ ُ ََّ َ َ ُّ َ َ ََ ََّ ِ َقبل أن ينزع إىل أهله، ويتزود لذلك، ، ُ َِ ِ َِ ْ َ َُ َّ َ َ َ َ َْ َ ِ ْ َ َِ ِ ْ

َثم يرجع إىل خدجية فيتزود ملثلها ُ َّ َ ُ َِ ْ َ َ ُِِ َِ َ َ ْ ََّ َ ِ ِ". 

 أثناءها أمام بارصته أنوار احلقيقة التي ينشد، ويرى معها فكانت تنبلج
إذ ذاك آمن أن قومه قد ضلوا سبيل اهلدى، وأن . باطل احلياة وغرور زخرفها

ّحياهتم الروحية قد أفسدها اخلضوع ألوهام األصنام وما إليها من عقائد 
 .متصلة هبا ليست دوهنا ضالال

ب كعادته إىل غار حراء  األربعني، وذهملسو هيلع هللا ىلصوعندما شارف النبي 
ليتحنث، وقد امتألت نفسه بكثري من التأمالت فيام يرى ويسمع، وفيام يفكر 
ويتدبر من أمر هذا الكون، وزاده تأمال وتفكرا أمر تلك الرؤى الصادقة التي 
يراها، فكان يرهف ذهنه وقلبه، ويطيل الصوم، وطالت به احلال ستة أشهر، 

ّ، فأرس بمخاوفه إىل خدجية وأظهرها عىل ما حتى خيش عىل نفسه عاقبة أمره
ّيرى، فطمأنته الزوج املخلصة الوفية ، وإن مل يدر بخاطرها وال بخاطره أن 

                                         
 .كتاب بدء الوحي، باب كيف بدأ الوحي) ٣(البخاري برقم ) ١(
  .١/١٢٥السرية النبوية الصحيحة :كرم العمريأ: انظر) ٢(
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 هييئه هبذه الرياضة الروحية إىل اليوم العظيم؛ يوم الوحي األول، وهييئه اهللا
وإخراج العباد من دنس الرشك ، هبا إىل عبء االضطالع بمهام جسيمة 

إىل طهارة التوحيد وعز العبودية هللا اخلالق الرازق مالك امللك، والوثنية 
 .وملك امللوك

 : نزول ضيف حراء

 إىل الغار ملسو هيلع هللا ىلصحل رمضان من العام األربعني من الفيل وخرج حممد 
بينام كان العامل كله يف غفلة عن ذلك الرجل الذي "كعادته يف شهر رمضان 

ًيأوي إىل غار حراء متوحدا يف سبيل التو حيد ، وكانت ساعات يرتبط هبا ِّ
تاريخ أحقاب ودهور ، فلام انقضت مدهتا مل يبق يف األرض املعمورة غافل 
عن ضيف ذلك الغـار ، ومل يبق جاهـل بآثـار تلك السـاعات التي كان 

 . "..يقضيها فيـه بالليل والنهار

ن  مستغرقا يف تأمالته، يلتمس يف عتمة غار حراء شعاعا مملسو هيلع هللا ىلصوبينام كان 
نور احلق، وقد هجع الناس، ال يلقون باال هلذا املختيل يف غار حراء، وقد 
ألفت أن تراه ينسحب من زحام املجتمع املكي، وقبل أن يطلع فجر هذه 
الليلة من رمضان، وينرش نوره البهي عىل القمم والسفوح واألودية 

                                         
 .٩٩اإلسالم دعوة عاملية، ص :عباس العقاد) ١(
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 ٢٣٧ 
 

لوحي والقيعان، فيضئ الظلمة الداجية، ظهر نور من نوع جديد؛ إنه نور ا
 .اإلهلي

يف غار حراء ذاك الغار الشاهق الذي يقع عىل الطريق ما بني السامء 
 ملسو هيلع هللا ىلص وكانت سن حممد ويف ليلة يوم االثنني السابع عرش من رمضانواألرض، 

يف تلك الليلة املباركة أربعني سنة قمرية وستة أشهر وأيام ، تم اللقاء بني 
جربيل القادم من السامء ًحممد القادم من األرض حامال رضاعتها ، وبني 

 :ًحامال رسالتها ودار احلوار 

 .اقرأ : امللك جربيل 

 .ما أنا بقارئ  : ملسو هيلع هللا ىلص النبي حممد 

فهو مل يتعلم القراءة قط ، وما كان يتلو من قبله من كتاب وال خيطه 
 ، ولكن جربيل يضمه إليه "ما أنا بقارئ": بيمينه ، فكان جوابه البدهي

 .فيتكرر اجلواب، ثالث مرات، "إقرأ": ويعاود الطلب

S  R  Q  P  O  N  M  L  K   ﴿: فيقول له جربيل عليه السالم

\  [  Z  Y  X   W  V  U  T       ﴾]٤- ١:العلق[. 

، فكانت بداية كتاب معجز، ملسو هيلع هللا ىلصإهنا اآليات األول التي نزلت عىل النبي 
 وبرهان نبوة، ولواء عقيدة وجهت التاريخ وحررت اإلنسان، وصنعت أمة
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وقادت حضارة، وبدأ هبا تاريخ جديد، ليس ملكة فحسب، بل للعامل أمجع، 
وبدأ هبا رصاع ما زال مستمرا منذ تلك اللحظة املباركة إىل يومنا هذا، 
وسوف يظل باقيا إىل أن يأيت أمر اهللا، ألنه رصاع أبدي، إنه تاريخ اإليامن 

، والتعبد لغريه مما والكفر، واحلق والباطل، إنه تاريخ العبادة احلقيقية هللا
 . يقرتفه البرش اآلثمون

الكلامت األوىل من مطلع سورة العلق هي بسملة سعادة اإلنسان ، وهي 
 .األشعة األوىل ألنوار القرآن ، يا هلا من براعة استهالل ملقاصد الرسالة 

ِأبرصت بعث األمم    من حتت ســن القلـم ُ 

 ِفكان جيل األرقـم    تالها املصطفـى) اقرأ(

وهناك نص يف سفر أشعياء يصور اللقاء األول بني أمني وحي السامء 
 أدق تصوير، حيث يقول وهو يقرع بني إرسائيل ملسو هيلع هللا ىلصوبني أمني األرض حممد 

ألن الرب قد سكب عليكم روح سبات، وأغمض ":عىل إعراضهم عن اهللا 
عيونكم، األنبياء ورؤساؤكم الناظرون غطاهم، وصارت لكم رؤيا الكل 

، اقرأ هذا :  الم السفر املختوم الذي يدفعونه لعارف الكتابة قائلني مثل ك
فيقول ال أستطيع ألنه خمتوم، أو يدفع الكتاب ملن ال يعرف الكتابة ويقال له 

                                         
 .م٢٠٠٣ ، دمشق ١٢ربحت حممدا ومل أخرس املسيح ، ص: عبد املعطي الدااليت) ١(
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 ."اقرأ هذا فيقول ال أعرف الكتابة

وهنا نشري إىل موضع من مواضع التالعب والتزييف يف األناجيل، 
: ويقال له": رة توجد يف الرتمجات القديمة هكذافالفقرة األخرية من البشا

وهذا يتامشى مع سياق الكالم، فصاحب . "ال أعرف القراءة : فيقول. اقرأ
. اقرأ: النبوءة مل يتعلم القراءة والكتابة فعندما يدفع إليه الكتاب، ويقال له

وهو كذلك يف الرتمجات العاملية . أنا ال أعرف القراءة: يكون الرد املنطقي
سوى العربية حتى ال يقع جرس الكلمة يف سمع القارئ العريب فيفطن إىل 
هذا املعنى، وهذه الفقرة إشارة دقيقة للحظة نزول الوحي عىل نبي اإلسالم 

 . كام وردت يف املصادر اإلسالمية متواترةملسو هيلع هللا ىلص

 : وما أصدق قول الشاعر املعارص

ـــفار   هـــذا حـــراء ســـائلوه جيـــبكم  ـــن األس ـــفر م ـــه س   فلعل
  شــع اهلــدى منهــا عــىل األقطــار   ستلهموه مواقف الـوحي التـيوا

  لة واحلجى؟ أعظم بـه مـن غـار   وسلوه مـاذا قـد أقـل مـن البطـو
  هـــرام واإليـــوان واآلثـــاراال   أخلق بغـار حـراء أن يزهـى عـىل
ــا ــني بناهت ــاحبه وب ــني ص ــم ب ــدار   ك ــىل األق ــى ع ــارق أرب   مــن ف

                                         
 .٩٩اإلسالم دعوة عاملية، ص :عباس العقاد) ١(
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٢٤٠  

ــرر األقــوام  وال ــتان بــني حم ــرارمــستعب   ش ــالئل األح   دين س

 :ملسو هيلع هللا ىلصسامء العزة يف قلب النبي 

ُها هنا يف قلب الغار اخترص تاريخ اإلنسان ، فيا له من مكان غمر يف 
يف التاريخ أكرب من التاريخ جوفه الزمان، ولقد تكون بعض األحداث 

ِوأكرم بيوم تم فيه اللقاء بني . ويوم حراء أكرب وأخلد من التاريخ !! نفسه

 !رض وأمني السامء أمني األ

 من هذا الغار حقيقة نقية كالسامء الصافية، خرج ملسو هيلع هللا ىلصلقد خرج النبي  
ِّقانونا من قوانني اهللا التي تسري الشمس والقمر ، ومتسك السامء واألرض،  ُ ً

ُيميض قدما إىل الغاية املقدورة ميض النجوم يف حبكها والشمس يف فلكها ،  ّ ُ ً ُ

َة الرسالة ، فليت شعري أهبط ونفسه هبط الرسول من حراء وقد محل أمان َ

ٌقريرة كام ينزل النور من الشمس والقمر ؟ أم نزل ونفسه جائشة كام ينزل  ٌ
ما هي املشاعر واألفكار التي كانت جتول يف قلبه ! الغيث بني الرعد والربق؟

ًقوال ثقيال"وقد محل  لست !  لينقذ به العاملني من الظلامت إىل النور ؟"ً
ًنزل دينا جديدا، وعرصا وليدا ، وتارخيا مديدا ، وإصالحا أدري، ولكنه  ً ً ً ً ً ً

                                         
القول املبني يف سرية سيد : حممد الطيب النجار: األبيات لألستاذ السيد أمحد العريب، انظر) ١(

 . لبنان-دار الندوة اجلديدة بريوت  : ٤٥املرسلني، ص



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢٤١ 
 

ًشامال وهدى كامال ، ورمحة للعاملني  ً ً. 

كم ! ، ويا مطلع النبوة ، ويا بوابة السامء ملسو هيلع هللا ىلصيا مأوى حممد : أهيا الغار 
  ّفجر اهللا فيك من ينابيع هدى ، ومن شالالت سناء؟

 :أبرش يا حممد

 من الغار، واجته ملسو هيلع هللا ىلصنية واللحظة املباركة خرج النبي وبعد هذه احلادثة النورا
ولكنه يف حرية من أمره، يأخذه من . نحو بيته، ونور هذه الكلامت ملء فكره وسمعه

هذا الرس الذي جتىل له ما يشبه الدوار، فيكاد لفرط انبهاره ال يدري ما إذا كان يف 
 القدرة، وطول التطلع وعي يقظته أم تلك رؤيا بصرية أرهفها طول التأمل يف آيات

 إىل معرفة أرسار هذا الكون وخالقه ؟

وحتت وطأة هذا العبء الثقيل الذي جيهده ويرهقه، ما بلغ بيته حتى بدا 
مكدودا مرتعدا شاحبا، كأنه عائد من سفر طويل أو مهمة شاقة، وما كادت 
عيناه تقع عىل زوجه خدجيةريض اهللا عنها ، تلك التي كانت له عىل مدى 

 عرشة سنة زوجا وأما، وكانت له منذ تزوجها مالذا وسكنا، فقال عىل مخس
 .زملوين زملوين: الفور

                                         
 .، بترصف٣٣٠-٣٢٧رحالت، ص : عبد الوهاب عزام ) ١(
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٤٢ 
٢٤٢  

 خشيت لقد :اخلرب وأخربها خلدجية فقال، عنه الروع  ذهب حتى فزملوه
َ أبرش، فو": فقالت قولتها املشهورة  نفيس، عىل َْ ْ

ِ َ ال خيزيك اهللاَ ِ ْ ُ َ أبدا، فواهللاَ ََ ً  اهللاَ
ُإنك لتصل َِ َ ََّ ِ الرحم وتصدق احلديث وحتمل الَكل وتْكسب املعدوم وتقري ِ ْ َْ َّ ْ ُ َ ْ َُ ُ َ ُ ََ ْ ُ َ َ ْ ََ َ َ َِّ ِ ِ ِْ َ

ِّالضيف وتعني عىل نوائب احلق ََ ْ ِ ِ َِ َ َْ َُ َ ُ َّ" . فنفذ صوهتا الواثق إىل قلبه، وأحس
 .راحة األمن والطمأنينة

 لقد نظرت  خدجية ريض اهللا عنها هبذه الكلامت املخلصة الصادقة التي
تدل عىل وعي كامل بام حييط هبا من إرهاصات، بمجرد أن سمعت خرب 
زوجها، فام كانت خدجية وهي من صميم قريش ليفوهتا يشء مما ماجت به 
ّبيئتها قبيل املبعث من تطلعات إىل حتول خطري رنا إليه حكامء العرب 
وحنفاؤهم وشعراؤهم، وما يتناقله األخباريون والقصاص عن رهبان 

يف الشام ونجران، وأحبار هيود يف يثرب وشامل احلجاز عن قرب النصارى 
جميء نبي، ومن إرهاصات تلوح يف األفق عن موضع ذلك النبي اجلديد 
الذي حان مبعثه، وقد كانت مكة عىل اخلصوص املركز الذي تتالقى فيه 
تلك التطلعات واإلرهاصات، وتتجمع روافدها من هنا وهناك، لتصب 

 .، مثابة احلج والعبادةحول البيت العتيق

                                         
 ، كتاب بدء الوحي)٣(البخاري، برقم ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢٤٣ 
 

   بالتي يفوهتا أن تربط ما بني ًأيضاوليست  خدجية ريض اهللا عنها 
حممد بن عبد اهللا، وإسامعيل ابن إبراهيم، برباط أراد اهللا بلطفه ورمحته أن 

وهي تسرتجع حادثة الفداء، وتربطها بام آنست من ، يعرب عىل مدى قرون 
ىل التأمل واخللوة يف غار حراء، وما شامئل زوجها وما رأت من ميل زوجها إ

 .عرفت من رفضه األصنام التي تكدست يف احلرم

مجعت  خدجية ريض اهللا عنها كل هذه املعطيات يف ذهنها، ليس هذا 
فحسب، بل أرادت االستيثاق والتثبت مما يدور برأسها، وانظر إىل بقية 

تقول  عائشة الرواية وهي تضع تلك اللمسات اإلنسانية عىل هذا احلدث، ف
ِفانطلقت به خدجية حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد ": وهي تكمل القصة ِ ِ َِ َ ََ َِ ْ ْ َ ْ َ َِ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ َّ ِْ ِْ َْ

ُبن عبد العزى ابن عم خدجية وكان امرأ تنرص يف اجلاهلية، وكان يْكتب  َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُْ ََ َ ََ َِ ِ ِِ ِ َ َّ َ ْ َ ِِّ َ َ ً َ َ َّ َ ِ
ِالكتاب العرباين، فيْكتب م ِ ُِ َ َُ ََ َّ ِ َ َن اإلنجيل بالعربانية ما شاء ْ َ َ َْ ِ ِ َِّ َِ ِِ ِ َ أن يْكتب، وكان اهللاْ َْ َ َ َُ َ

ُشيخا كبريا قد عمي، فقالت له خدجية َ َ َ َ ََ َِ َِ ًُ ْْ َ ْ ً ِ َ َيا ابن عم، اسمع من ابن أخيك، : َ ِ َِ ِ ْ َ ْ َ ْ ََ ْ ِّ َ
ُفقال له ورقة َ َ َ َ ََ َ ُيا ابن أخي ماذا ترى ؟ فأخربه رسول : ُ َ َُ َ َ َ َ َُ َ ْ َْ َ َ ِ َخرب ما رأى،  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ َ َ َ َ َ
ُفقال له ورقة َ َ َ َ ََ َ َهذا الناموس الذي نزل : ُ َّ ََّ َ ِ ُ ُ َّ ً عىل موسى، يا ليتني فيها جذعا، اهللاَ ََ ََ َ ْ َِ ِ َ َ ُ َ

ُليتني أكون حيا إذ خيرجك قومك، فقال رسول  َ َ َ َ ْ ُ َُ َ َُ َْ ُ َ ِْ ْ ُ ِ ُ َ ِ ْ أو خمرجي هم ": ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ َُّ ِ ِ ْ ُ َ َ" ،
َقال ُنعم، مل يأت رج: َ َ ََ ِْ ْ ْ َ َل قط بمثل ما جئت به إال عودي، وإن يدركني يومك َ ُ َْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِْ ِ ْ ْ َّ ْ ُّ َ ٌِ ُِ َ ِْ ِِ ِ

ًأنرصك نرصا مؤزرا  ُ ْ َُّ َ ً َْ َْ ُثم مل ينشب ورقة أن تويف، وفرت الوحي. َ َ َ َ َّْ َ َ ُ َ ْ ََ َْ ْ ُ َ َ ُِّ ُ َ َ ْ". 

                                         
 ، كتاب بدء الوحي)٣(البخاري، برقم ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٤٤ 
٢٤٤  

إن ورقة بن نوفل ذلك الرجل العريب املتحنف، الذي ترك عبادة 
ة احلقيقية فقرأ التوراة واإلنجيل يف لغتهام األم األصنام، وطلب املعرف

العربانية والرسيانية، وكان يعلم بحكم هذه الثقافة الكتابية أن قد قرب زمان 
مبعث نبي، تنتظره مجيع أمم األرض، فبمجرد سامعه هلذه الكلامت من ذلك 

 هو ملسو هيلع هللا ىلصالصادق األمني استيقن حقيقة الوحي، وعلم أن ما حدث ملحمد 
لذي نزل عىل األنبياء السابقني، ومتنى أن يكون فيها شابا عندما الناموس ا

 .يؤمر هذا النبي بالبالغ ودعوة الناس إىل عبادة اهللا عز وجل

 :  قولهملسو هيلع هللا ىلصومن أشعار ورقة التي تدل عىل انتظاره ملبعث النبي 

ًجلـِجت وكنت يف الذكرى جلوجا  َ  
 

َّهلــــم طاملــــا بعــــث النــــشيجا   ٍّ َ  
  ٍ بعـد وصـف ٍووصف من خدجية 

 

ــدجيا   ــا خ ــاري ي ــال انتظ ــد ط   فق
ــني  ت ــبطن املكَّ ــائي ب ــىل رج    ع

 

ـــا   ـــه خروج ـــديثك أن أرى من   ح
ـــس   ـــول ق ـــن ق ـــا م ـــام خربتن ٍّب َ َّ َ  

 

  مـــن الرهبـــان أكـــره أن يعوجـــا  
  ًبــــأن حممــــدا سيــــسود فينــــا  

 

ــه حجيجــا  ُوخيــصم مــن يكــون ل ْ َ  
 

                                         
  .١٩٢، ١/١٩١السرية ، :ابن هشام) ١(
 .جانبا مكة، أو بطاحها وظواهرها: املكتني) ٢(
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢٤٥ 
 

فال ،  يف اإلسالم ومن عظيم احلكمة هنا بروز دور املرأة من أول وهلة
يتبادر إىل الذهن قلة الرجال أو انعدامهم يف ذلك الوقت، بل أثبت التاريخ 
ًأن الرجال كانوا كثرا، وكانوا عىل درجة عالية من املعرفة واحلكمة، وكانوا 

ًفعال مؤهلني ليكونوا يف موضع األولية يف اخلطاب بالدعوة أمثال أيب بكر 
حكمة اهللا ومشيئته وقدرته أن تكون أولية ريض اهللا عنه، ومع ذلك كانت 

اخلطاب بالدعوة موجهة المرأة، ومتثل ذلك يف شخص أم املؤمنني خدجية 
ودخل ،  يرجف فؤاده من غار حراء ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنها ملا جاءها الرسول 

حتى هدأ روعه ] أي لفته[ فزملته  "زملوين زملوين ": عليها وهو يقول
، حظة احلاسمة يف الدعوة ملا أخربها اخلرب واطمأنت نفسه، هنا بدأت الل

 يف طريق ملسو هيلع هللا ىلصوهو نزول الوحي عليه، لقد كان من املمكن أن يقابل الرسول 
عودته أي إنسان فيبث له ما بداخله من خوف، ولكن أراد اهللا ، أن تكون أم 

 بعد تعرضه هلذا ملسو هيلع هللا ىلصاملؤمنني خدجية ريض اهللا عنها أول من يقابل الرسول 
جل أن تكون املرأة يف موضع التكريم، وموضوع األولوية املوقف، وهذا أل

 .يف الدعوة

 فال ملسو هيلع هللا ىلصوما دمنا نتحدث عن األوليات يف املخاطبة واإليامن بدعوة حممد 
ّبأس باإلشارة إىل أولية ثانية متثلت يف أن املرأة هي أول من نارص الدعوة 

ؤمنني  مع أم اململسو هيلع هللا ىلص يف قصة رسول اهللا ًأيضاودافع عنها، وقد حتقق هذا 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٤٦ 
٢٤٦  

 يف حالة ذعر مما رأى، ملسو هيلع هللا ىلصأتاها زوجها حممد خدجية ريض اهللا عنها ملا 
َفأحسنت استقباله وحمادثته وطمأنته بحفظ اهللا له وأقسمت عىل ذلك وهي  َ
ًالبارة الصادقة أن اهللا لن خيزيه أبدا، ثم راحت تعدد صفاته النبيلة احلميدة  ّ

ًالتي من حتىل هبا فلن خيزى ولن يذل أبدا  َ إنك لتصل الرحم، وتصدق "َ
ُاحلديث، وحتمل الكل، وتقري الضيف، وتكسب املعدوم ُ وتعني عىل ،َ َ ُ

 ."ِنوائب احلق

ّفقد كان معلوما عند أهل اجلاهلية أن املرء الذي جتتمع فيه هذه الصفات  ً

ّالنبيلة حممود عند اهللا تعاىل، ألن كل النفوس جمبولة عىل أن اهللا سبحانه  ّ ٌ
ٌوتعاىل عدل َ كريم جيازي اإلنسان من جنس ما يعملَ ٌِ ُ. 

 يف أول ملسو هيلع هللا ىلصفهذه صورة من صور النرصة والتأييد والوقوف مع الرسول 
خطوة من خطوات الدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل، ومل تكتف أم املؤمنني 

ً عمليا بأن ملسو هيلع هللا ىلصخدجية ريض اهللا عنها بالنرص القويل، بل نرصت الرسول 

 الطمأنينة والوعد بالنرص من ملسو هيلع هللا ىلصجد الرسول أخذته إىل ورقة بن نوفل، ولي
 .اهللا سبحانه وتعاىل

وهكذا نلحظ هذا السبق العظيم هلذه املرأة التي أصبحت أول من نرص 

                                         
 .الفقري: املعدوم، أو املعدم) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢٤٧ 
 

ً قوال وعمال، نرصا سبقت به الرجال، وتقدمت عليهم ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  فكام ، ًً
 أول نصري هلذا الرسول ًأيضاكانت ، كانت املرأة أول خماطبة وأول مستجيب 

  .ملسو هيلع هللا ىلصلعظيم ا

 : فتور الوحي

 يف املرة األوىل للوحي رعدة شديدة، وملا انفصم ملسو هيلع هللا ىلصلقد أخذت النبي 
عنه، وهدأ روعه كان يريد املزيد من تلك اهلداية الربانية، واملتعة الروحية 

! بسامع جربيل عليه السالم، ولكن ألمر يعلمه اهللا جل وعال، يفرت الوحي
ّحتول الشوق إىل خوف وتوجس من  شوقا شديدا، بل ملسو هيلع هللا ىلصحتى يشتاق إليه 

أن يكون اهللا عز وجل قد قاله، ومتلك هذا الشعور قلبه، فأخذ ينقطع يف 
ّحراء، ويرتفع بكل نفسه ابتغاء وجه ربه ليسأله؛ مل قاله بعد أن اصطفاه؟ 
حتى متنى املوت صادقا؛ فإذا كان اهللا عز وجل قد قاله، فأي خري يف احلياة 

وبينام هو كذلك تساوره هذه ! ه فيها يذوي وينقيضبعد ذلك، فهذا أكرب أمل
 .املخاوف إذ جاءه الوحي بعد طول فتوره

َعن جابر بن عبد اهللاِ أنه سمع رسول اهللاِ  ُ َ ََ ُ ْ ْ َِ َِّ َ َ ِ حيدث عن فرتة الوحي ملسو هيلع هللا ىلصِ ْ َ ْْ َ ُِ َ َْ َ ُِّ
َفبينا أنا أميش سمعت صوتا من السامء فرفعت برصي قبل َ َ ََ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِِ َ َ َ َّ َ ُْ ُِ ً ََ َ ُ السامء فإذا امللك َ َ َْ َ َِ ِ َ َّ

َّالذي جاءين بحراء قاعد عىل كريس بني السامء واألرض فجئثت منه حتى  ٌَ ُ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َْ َ َ َِّ َْ َ َّ ْ ْ َ َِ ٍ
ٍّ ُ َ ِ ِ

َهويت إىل األرض فجئت أهيل فقلت زملوين زملوين فزملوين فأنزل  َ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ ََ َ َ َ ُ ُ ْ ُْ َ ِ َِ ِ َِّ ِّ ِّ ِْ ْ ََ ِ َ ِ ْ  اهللاَ
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َتعاىل َ ِ إىل قوله ﴾        |  { ﴿: َ ِ ْ َ َ ِ﴿ ª    ﴾ .َقال أبو سلمة َ َ ََ َ ُ َوالرجز األوثان، : َ َ ْ ْ ََ َ ِّ
َثم محي الوحي وتتابع َ َ ْ ََ َ ُ َ َّْ ُِ َ. 

I  H  G  F  E  D  C  B   ﴿: ونزل عليه قوله تعاىل مطمئنا له

  Y  X  W     V  U  T  S  R  Q  P  O     N   M   L    K  J
   _   ̂  ]  \  [  Z  f  e  d  c  b  a  `

s  r      q  p  o    n  m  l  k  j    i   h        g    ﴾]  سورة
 .]١١ -  ١: الضحى

انجابت ! ّأية سكينة للنفس، وغبطة للقلب، وهبجة للفؤاد! اهللايا جلالل 
  وزال كل روعه، وارتسمت عىل ثغره ابتسامة الرضا، ملسو هيلع هللا ىلصخماوف النبي 

د وآي التقديس و العبادة، مل يبق ملا كانت ّوافرتت شفتاه عن معاين احلم
 و توالها اهللاّومل يبق لفزعه موضع، بل تواله ،  قاله اهللاختشى خدجية من أن 

ال انتحار إذا، ولكن حياة ودعوة . برمحته، وأزال كل خشية أو ريبة من نفسه
 من يف ّ العيل الكبري تعنو له اجلباه ويسجد لهاهللاإىل .  وحدهاهللا، وإىل اهللاإىل 

. ّهو وحده احلق وكل ما يدعون من دونه الباطل. السموات واألرض مجيعا
ّإليه وحده يتوجه القلب، وبه وحده جيب أن تتعلق النفس، وفيه وحده جيب 

                                         
 .والرجز فاهجر: ، كتاب التفسري، باب قوله)٤٩٢٦(البخاري، برقم ) ١(
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اآلخرة التي حتيط فيها النفس . ّأن تفنى الروح، ولآلخرة خري لك من األوىل
كان والزمان وتنسى فيها بكل الوجود يف كامل وحدته، والتي يتناهى إليها امل

اآلخرة التي يصري فيها الضحى وألالء . اعتبارات هذه احلياة الوضيعة األوىل
وات والكواكب واألرض شمسه الباهرة، والليل و دجاه الساجي، والسام

هذه هي احلياة التي . ّواجلبال كال واحدا تتصل به الروح الراضية املرضية
هذا هو احلق وكل ما دونه . ر هذه احلياةجيب أن تكون إليها الغاية من سف

 .صور منه ال تغني عنه

 والذي ابتعثه من جديد ليفكر ملسو هيلع هللا ىلصهذا هو احلق الذي أضاء بنوره روحه 
وللدعوة إىل ربه جيب أن يطهر ثيابه، وأن هيجر املنكر، . ّيف الدعوة إىل ربه

 للناس وأن يصرب عىل ما يالقي من األذى يف سبيل الدعوة إىل احلق، وأن ينري
ّسبيل العلم بام مل يكونوا يعلمون، وأال ينهر من أجل ذلك سائال، وال يقهر 

 وجده يتيام اهللاوحسبه أن .  إياه لكلمته فليتحدث عنهااهللاحسبه اختيار . يتيام
ّفأواه يف كفالة جده عبد املطلب وعمه أيب طالب؛ وأنه وجده فقريا فأغناه 

، رشيكة حتنثه، رشيكة بعثه، رشيكة ّبأمانته ويرس له خدجية رشيكة صباه
. حسبه هذا. املحبة، الناصحة الرؤوف؛ وأنه وجده ضاال فهداه برسالته

 إىل نبيه الذي اصطفاه، وما اهللاذلك أمر . وليدع إىل احلق جاهدا ما استطاع
 .ّودعه وما قاله
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، وتعد هذه ملسو هيلع هللا ىلصهكذا، انكشفت الغمة، وأضاء احلق بنوره روح حممد 
 بتبليغ الدعوة، والقيام بالتبعة، وقد أشارت هذه اآليات إىل اآليات أول أمر

أمور هي خالصة الدعوة الربانية، واحلقائق اإلسالمية التي بني عليها 
واإليامن باليوم اآلخر، وتطهري النفوس، ، اإلسالم كله، وهي الوحدانية

ة إهنا ودفع الفساد عن اجلامعة، وجلب النفع إهنا معامل العقيدة وأنوار الرشيع
 .معامل عامل الغيب وعامل الشهادة 

 : لتحمل الرسالةملسو هيلع هللا ىلصأهليته 

 عندما بلغ األربعني من عمره، ويف هذا العمر تظهر ملسو هيلع هللا ىلصلقد بعث حممد 
ُأوصاف اإلنسان بوضوح، من أجل ذلك أذكر ما وصفه عيل بن أيب طالب  ْ َ

 ، فقد ملسو هيلع هللا ىلص خادم رسول اهللا  وأنس بن مالك ريض اهللا عنه ريض اهللا عنه 
 . حظيا بصحبته الكريمة ومعرفة أوصافه اجلميلة

ً من أحسن الناس وجها، أبيض اللون بياضا ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان رسول اهللا  ً

                                         
 ١٨١دولة الرسول من التكوين إىل التمكني، ص: كامل سالمة: انظر) ١(
 ) .١٣٠٠( حديث رقم ٢/٤٢٩مسند اإلمام أمحد ) ٢(
 –، وصحيح مسلم )٣٥٤٨(ح ملسو هيلع هللا ىلص  باب صفة النبي – كتاب املناقب –صحيح البخاري ) ٣(

 ) .٢٣٣٨(ح ملسو هيلع هللا ىلص ي  باب صفة شعر النب-كتاب الفضائل
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َمزهرا، مستدير الوجه، مليحه، واسع الفم، طويل شق العينني، رجل الشعر  ً ًِ َ ّ ِ َ ُ َ
، ً يصل إىل شحمة أذنيه، وأحيانا بني أذنيه وعاتقه–َّ بني اجلعودة والسبط –

ًوقد يمتد حتى منكبيه أحيانا أخرى، ومل يشب شعره األسود إال اليسري منه، 

حيث قدر شيبه يف أواخر عمره بعرشين شعرة موزعة يف الرأس وحتت الفم 
ِّالصدغني، ويميل اللون إىل احلمرة يف بعض شعره من أثر الطيب، وكانت و

َّرائحته أطيب من رائحة املسك، وكان إذا رس استنار وجه ه حتى كأنه قطعة ُ
قمر، وكانت حتت شفته السفىل شعرات بيض، وكان متوسط القامة، متوسط 
الوزن، ليس بالنحيف وال اجلسيم، عريض الصدر ضخم اليدين والقدمني، 
ّمبسوط الكفني، كفاه لينتان، قليل حلم العقبني، حيمل يف أعىل كتفه اليرسى 

َّخاتم النبوة وهو شعر جمتمع كالزر، وصح ٌِّ :  عن الرباء ريض اهللا عنه أنه قالٌّ
ً أحسن الناس وجها، وأحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا  ً

كان ": َّوصح عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه أنه قال. وال بالقصري
 . ،واحلياء من اإليامن" أشد حياء من العذراء يف خدرهاملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 مجال املظهر، واكتامل اجلسم وقدرته وهذه الصفات اجلسمية تدل عىل
ُعىل النهوض بالواجبات العظيمة التي أنيطت به، فلم ير أعداؤه يف مظهره ما 

                                         
 ) .٣٥٤٩(ح ملسو هيلع هللا ىلص  باب صفة النبي – كتاب املناقب –صحيح البخاري ) ١(
 ) .٣٥٦٢(ح ملسو هيلع هللا ىلص  باب صفة النبي – كتاب املناقب –صحيح البخاري ) ٢(
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  وإضافة حلسن خلقته . يعيبونه عليه أو يلقبونه به عىل سبيل االنتقاص
اجلبلية وسالمة حواسه وأعضائه، فقد اعتنى بمظهره من النظافة وحسن 

كام متيز بسالمة الصدر، وطيب النفس، ولني . اهليئة والتطيب بالطيب
 .القلب

 

                                         
السرية النبويـة :د أكرم بن ضياء العمري .أغلب هذا الوصف امليرس ساقه مؤرخ السرية أ) ١(

 – كتـاب املناقـب –يف صحيح البخاري ، وأصول هذه الروايات ٨٩-١/٨٨الصحيحة 
دالئــل النبــوة : ، والبيهقــي)٣٥٥٦-٣٥٤٥( مــن حــديث رقــم ملسو هيلع هللا ىلص بــاب صــفة النبــي 

٣٠٧-١/١٩٤. 
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 بثقل ما ألقي عليه، وطفق يفكر كيف يدعو قريشا إىل ما ملسو هيلع هللا ىلصشعر حممد 
آمن به وهو يعلم أهنم أحرص ما يكونون عىل باطلهم، حتى ليقاتلون يف 

قربون، إهنم يف ضالل، وإن سبيله ويقتلون، وهم من بعد أهله وعشريته األ
فهو يدعوهم إىل االرتفاع بقلوهبم و بأرواحهم . ما يدعوهم إليه هو احلق

 الذي خلقهم وخلق من قبل آباءهم، ليعبدوه خملصني له الدين اهللالتتصل ب
 بالعمل الصالح وإيتاء ذي اهللاّوهو يدعوهم ليتقربوا إىل . طاهرة نفوسهم

نبذوا عبادة هذه األحجار التي اختذوا منها ّالقربى حقه وابن السبيل، ولي
ّأصناما يزعمون أهنا تغفر هلم ما يتمتعون  فيه من هلو وفسوق، ومن أكل الربا 
ّومال اليتيم، فإذا عبادهتا حتيل نفوسهم وقلوهبم أشد من األصنام حتجرا 

 اهللاوهو هييب هبم أن ينظروا إىل ما يف السموات واألرض من خلق ! وقسوة
و تدرك ما له من خطر و جالل، فتعظم بإدراكها ،  نفوسهم ذلك كلهلتمتثل 

ّسنة ما يف السموات وما يف األرض، ثم تعظم بعبادهتا خالق الوجود كله 
وحده ال رشيك له، وتسمو لذلك عن كل وضيع، وتتعاىل عن كل دون، 

ّ وتعمل هلدايته، وتكون الرب لكل يتيم اهللاوتأخذها الرمحة بكل من مل هيده 
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لكن هذه .  أن يدعوهماهللاإىل هذا أمره ! نعم. ولكل بائس أو ضعيف
القلوب القاسية، وهذه األرواح الغالظ قد يبست عىل عبادة ما كان يعبد 

أفيرتكون ! ووجدت فيه جتارة جتعل مكة مركز حجيج عبدة األصنام. آباؤها
ّدين آبائهم ويعرضون مكانة مدينتهم ملا قد تتعرض له إذا مل يبق ع ىل عبادة ّ

وختلص من أدران شهواهتا، ، ثم كيف تطهر هذه القلوب! األصنام أحد؟
ّوالشهوة هتبط هبا إىل إرضاء هبيميتها، يف حني هو ينذر الناس أن يرتفعوا 

فامذا عسى أن يفعل؟ . فوق شهواهتم وفوق أصنامهم؟ وإذا هم مل يؤمنوا به
 هذه هي املسألة الكربى؟

ف يدعو قريشا إىل ما آمن به وهو يعلم  يفكر كيملسو هيلع هللا ىلصعىل أي حال طفق  
 .أهنم أحرص ما يكونون عىل باطلهم، حتى ليقاتلون يف سبيله ويقتلون

 بالدعوة إليه والقيام هبذه املهمة ملسو هيلع هللا ىلصوصدر األمر اإلهلي األول لنبيه 

|  {       ~  �   ¡      ¢  £  ¤  ¥   ﴿: اجلسيمة، وذلك يف قوله تعاىل

 . ]٤- ١:املدثر [﴾      ¦  §

 بأن املايض قد انتهى ملسو هيلع هللا ىلصًوقد كانت هذه اآليات املتتابعة إيذانا للرسول 
يستدعي اليقظة والتشمري، واإلنذار ، بمنامه وهدوئه، وأنه أمامه عمل عظيم
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َواإلعذار، فليحمل الرسالة، وليوجه الناس، وليأنس بالوحي، وليقو عىل 
 عز وجل برتك الراحة فقد كلفه اهللا. عنائه فإنه مصدر رسالته ومدد دعوته

ّوالفراش ليفكر يف الدعوة إىل ربه، ويقوم بعبء البالغ عن اهللا، ولذا جيب أن 
يمتثل ملا متليه عليه اآليات من الطهارة وهجر املنكر، والصرب عىل األذى يف 
سبيل الدعوة إىل احلق، وأن ينري للناس سبيل العلم بام مل يكونوا يعلمون، 

 سائال، وال يقهر يتيام، وليدع إىل احلق جاهدا ما ّوأال ينهر من أجل ذلك

 .﴾  �   ¡  ﴿استطاع إىل ذلك سبيال، امتثاال ألمر اهللا تعاىل 

 يف الرسالة أتم القيام، وشمر عن ساعد ملسو هيلع هللا ىلصوقام حينئذ رسول اهللا 
 .العزم، ودعا إىل اهللا القريب والبعيد، واألحرار والعبيد

 :السابقون األولون

 : عنها خدجية ريض اهللا

 عبء البالغ عن اهللا ومسئولية الدعوة إىل دينه، ومل يكن ملسو هيلع هللا ىلصمحل النبي 
 صاحب الرسالة، ملسو هيلع هللا ىلصعىل وجه األرض كلها من يدين باإلسالم، غري النبي 

وزوجه خدجية بنت خويلد، أم املؤمنني األوىل، ولقد أرسعت السيدة خدجية 

                                         
 .٩٠فقه السرية ، ص: حممد الغزايل:انظر) ١(
 .٤١٤/ ١السرية النبوية : ابن كثري) ٢(
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وعلو ،انة والصدق إىل اإليامن به، ملا جربت عليه طوال حياته معها من األم
النفس وحب الرب والرمحة، وملا شاهدته من حاله يف صحوه ومنامه، وهدوئه 
وغضبه، وما علمته من حتنثه، وكيف شغل نفسه باحلق وحده، كام رأت 
كيف كان حاله أول عوده من حراء بعد البعث وهو يف أشد احلرية من أمره 

 .وكالم ورقة عنه

 : هللا من املؤمنني خدجية ريض اهللا عنها أول من صىل

 بعد التوحيد وإعالن كانت الصالة أول يشء فرضه اهللا عز وجل
 ملسو هيلع هللا ىلصاخلضوع هللا، وقد جاء يف احلديث أن أول إنسان يقيم الصالة مع النبي 

 زوجه خدجية الوضوء ملسو هيلع هللا ىلصكان خدجية، فقد ورد يف حديث تعليم الرسول 
 ، وهو بأعىل مكة ؛ أن جربيل أتاهملسو هيلع هللا ىلصحني افرتضت عىل رسول اهللا ، والصالة

فتوضأ جربيل عليه ، فانفجرت منه عني، فهمز له بعقبه يف ناحية الوادي 
 ينظر لرييه كيف الطهور للصالة، ثم توضأ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصوالرسول ، السالم

                                         
 !  ﴿: اىل كانت هناك صلوات مفروضة يف بداية الدعوة كقيـام الليـل كـام يف قولـه تعـ) ١(

، ولكـن ذلـك ﴾   "      #  $   %   &   '  )  (  *        +      ,  -   .  /     0  1  2  3    4

كلـه نــسخ بعــد ذلــك، بفــرض الـصلوات اخلمــس هبيأهتــا احلاليــة، يف حــادث اإلرساء 
 . واملعراج، وأصبح قيام الليل سنة ال فرضا



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢٥٧ 
 

 كام رأى جربيل توضأ، ثم قام جربيل عليه السالم فصىل به وصىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص
 خدجية ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  بصالته، ثم انرصف جربيل عليه السالم فجاء ملسو هيلع هللا ىلص

يرهيا كيف الطهور للصالة، كام أراه جربيل عليه ، ريض اهللا عنها فتوضأ هلا
 كام ملسو هيلع هللا ىلص ثم صىل هبا رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصالسالم، فتوضأت كام توضأ رسول اهللا 

 . صىل به جربيل عليه السالم

جئت يف اجلاهلية إىل : وأخرج أمحد وابن سعد عن عفيف الكندي قال
 أن أبتاع ألهيل من ثياهبا وعطرها ، فنزلت عىل العباس بن مكة ، وأنا أريد

فأنا عنده ، وأنا أنظر إىل الكعبة وقد حلقت الشمس :عبد املطلب، قال
فارتفعت ، إذ أقبل شاب حتى دنا من الكعبة ، فرفع رأسه إىل السامء فنظر ، 

 مل ثم استقبل الكعبة قائام مستقبلها ، إذ جاء غالم حتى قام عن يمينه ، ثم
يلبث إال يسريا حتى جاءت امرأة فقامت خلفهام ، ثم ركع الشاب فركع 
الغالم وركعت املرأة ، ثم رفع الشاب رأسه ورفع الغالم رأسه ورفعت املرأة 

: رأسها ، ثم خر الشاب ساجدا وخر الغالم ساجدا وخرت املرأة ، قال
 هل تدري أمر عظيم ،: فقال العباس. يا عباس إين أرى أمرا عظيام: فقلت

هذا حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب : ما أدري، قال: من هذا الشاب ؟ قلت
                                         

 :صالح الشامي ، ١/٢٤٤:السرية : بن هشام، وا٢٧٥أعالم النبوة ص : املاوردي: انظر )١(
 .٤١من معني السرية ص



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٥٨ 
٢٥٨  

  هذا : ال ما أدري، قال: هل تدري من هذا الغالم ؟ قلت:ابن أخي ، قال
هل تدري من هذه املرأة ؟ : عيل بن أيب طالب بن عبد املطلب ابن أخي، قال

إن . ة ابن أخي هذا هذه خدجية بنت خويلد زوج: قال. ال ما أدري: قلت
ابن أخي هذا الذي ترى ، حدثنا أن ربه رب الساموات واألرض أمره هبذا 
  الدين الذي هو عليه ، فهو عليه ، وال واهللا ما علمت عىل ظهر األرض 

فتمنيت بعد أين كنت : قال عفيف. كلها عىل هذا الدين غري هؤالء الثالثة
 .رابعهم 

   مع أم املؤمنني ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا وعودة إىل نفس القصة وهي قصة 
 خدجية ملسو هيلع هللا ىلصخدجية ريض اهللا عنها يف بدء الوحي، قلنا إن إخبار رسول اهللا 

ًباخلرب هو بداية اخلطاب بالدعوة وكان موجها المرأة، ثم بعد ذلك من 

ًخالل ردة فعل خدجية ريض اهللا عنها هلذا اخلرب يقدم لنا اإلسالم تكريام آخر 

 االستجابة إىل ومبادرهتا الرسيعة ملسو هيلع هللا ىلصلرسول اهللا للمرأة يتمثل يف إنصاهتا 
حتى أصبحت أم املؤمنني خدجية ريض اهللا عنها أول من آمن وصدق 

 . واتبعهملسو هيلع هللا ىلصبالرسول 
                                         

 ورواه ابـن ٩/٢٢٣رواه أمحد وقال اهليثمي رواه أمحد وغريه ورجاله ثقـات ، الزوائـد ، ) ١(
، ورواه ١٣/٤٦٧ والطرباين عن ابن مـسعود ، كنـز العـامل ، ٧/١٨سعد يف الطبقات ، 

 .٣/١٦٣ابن عبد الرب يف اإلستيعاب ، 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢٥٩ 
 

فهذا تكريم ثان للمرأة بعد التكريم األول الذي أرشت إليه، فاملرأة أول 
فهل .. من خوطب بالدعوة يف هذه األمة، واملرأة أول من استجاب للدعوة

 ق هذا التكريم تكريم آخر للمرأة؟فو

 :عيل بن أيب طالب 

 حفظ مجيل عمه أيب طالب عندما كفله صغريا، عىل الرغم ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي 
 زواجه من خدجية ملسو هيلع هللا ىلصمن أنه كان فقريا ذا عيال، فبعد أن تزوج النبي 

واستقرت حياته املادية، أشار عىل عمه أن يضم إليه عيل بن أيب طالب كي 
بء عليه، كام أشار عىل عمه العباس أن يضم إليه أحد يكفله ليخفف الع

أبناء أيب طالب للسبب ذاته، فوافق عمه أبو طالب، وطابت نفسه أن يذهب 
، وأن يذهب ولده جعفر مع عمه العباس ملسو هيلع هللا ىلصولده عيل مع ابن عمه حممد 

 .ليكون يف كفالته ورعايته

بغ  ابن عمه عيل بن أيب طالب، وأسملسو هيلع هللا ىلصومن تلك اللحظة كفل النبي 
 .عليه من رعايته وحنانه ما مل حيظ بمثله أحد من إخوته

 ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا - وقد بلغ السنوات العرش- وما إن رأى ذلك الصبي 

                                         
  ا هو الراجح يف عمر أمري املؤمنني عـيل بـن أيب طالـب ريض اهللا عنـه حـني إسـالمه،هذ) ١(

 .١/٢٨٤السرية النبوية :حممد أبو شهبة . ٢/٢٤٥ابن هشام :  انظر



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٦٠ 
٢٦٠  

 ملسو هيلع هللا ىلصوزوجه يصليان هللا،فوقف ينظر إليهام حتى أمتا صالهتام؛ثم سأل الرسول 
فى لنفسه طهذا دين اهللا الذي اص":ملسو هيلع هللا ىلصعن هذا الذي رآه فقال له الرسول 

له ؛فأدعوك إىل اهللا وحده ال رشيك له وإىل عبادته ، وأن تكفر وبعث به رس
هذا أمر مل أسمع به من قبل اليوم ؛ فلست :فقال عيل. "بالالت والعزى

 ه أن يفيش عليه رسملسو هيلع هللا ىلصفكره الرسول .بقاض أمرا حتى أحدث فيه أبا طالب
 ياعيل ، إذا مل تسلم فاكتم عيل هذا األمر ":فقال له. قبل أن يستعلن أمره

فمكث عيل تلك الليلة يفكر فيام رأى وما سمع من .."والحتدث به أحدا
 ملسو هيلع هللا ىلص ، فأوقع اهللا يف قلبه اإلسالم ، فأصبح غاديا عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

تشهد أن ال إله إال ":ملسو هيلع هللا ىلصماذا عرضت عيل يا حممد؟ فقال :حتى جاءه، فقال
اهللا وحده ال رشيك له، وتكفر بالالت والعزى ، وتربأ من األنداد 

 ،وكتم إسالمه فلم يظهره، ملسو هيلع هللا ىلص ففعل عيل كام علمه الرسول "لرشكاءوا
 .   عىل خوف من أيب طالبملسو هيلع هللا ىلصومكث يأيت الرسول 

 إذا حرضت الصالة خرج إىل شعاب مكة، وخرج ملسو هيلع هللا ىلصوكان الرسول اهللا 
معه عيل بن أيب طالب مستخفيا من أبيه أيب طالب، ومن مجيع أعاممه، وسائر 

ذا أمسيا رجعا فمكث عىل ذلك ماشاء أن قومه فيصليان الصلوات فيها فإ
يا : ملسو هيلع هللا ىلصثم إن أبا طالب عثر عليهام يوما ومها يصليان ، فقال لرسول .يمكثا

ياعم،هذا دين اهللا  :ملسو هيلع هللا ىلصابن أخي، ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ قال 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢٦١ 
 

وأنت .ومالئكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم ، بعثني اهللا به رسوال للعباد
لت له ودعوته إىل اهلدى، وأحق من أجابني إليه وأعانني ياعم أحق من بذ

بائي وما آيا ابن أخي،إين ال أستطيع أن أفارق دين :فقال أبو طالب. "عليه
: ثم قال لعيل.. يشء تكرهه ما بقيتكانوا عليه ؛ ولكن ، واهللا ال خيلص إليك

إىل قافلة وانضم بذلك عيل بن أيب طالب . إنه مل يدعك إال إىل خري، فالزمه 
 .املؤمنني ليكون له يف الدعوة واإلسالم شأن عظيم

 :زيد بن حارثة 

إن قصة زيد بن حارثة جديرة بالتأمل والتدبر؛ ملا فيها من روائع السلوك 
 لآلخرين قبل بعثته وبعدها، وما فيها من الرعاية ملسو هيلع هللا ىلصالنبوي يف معاملته 

و خادما، حتى ليبلغ به والعناية لكل من حتت يده، حتى لو كان عبدا مملوكا أ
ذلك أن يفضل ذلك العبد حياة العبودية يف كنفه ورعايته عىل حياة احلرية مع 
أبيه وقومه، ولو كانوا كراما أرشافا من ذوي املكانة والسؤدد، وهذا هو 

 .االختيار الصعب، الذي يدل عىل روعة الرجال

ه ضل لقد خرجت أم زيد بن حارثة بولدها صبيا لتزور أهلها، ولكن
منها يف الطريق، فالتقطه نفر من املارة وباعوه يف إحدى أسواق العرب عىل 

                                         
 .١/٢٤٦السرية :ابن هشام: انظر) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٦٢ 
٢٦٢  

أنه عبد هلم، واشرتاه حكيم بن حزام بن خويلد األسدي لعمته  خدجية، 
، ملسو هيلع هللا ىلصفطابت لزيد احلياة يف البيت الكريم، ثم أهدته  خدجية لزوجها حممد 

ن، وجزع عليه وكان أبوه حارثة بن رشحبيل الكلبي ينشد ولده يف كل مكا
جزعا شديدا وبكى عليه حني فقده، وما زال يبحث حتى علم أنه يف مكة 
عند رجل يقال له حممد بن عبد اهللا، فجاء ليعرض عليه فكاك ولده بام شاء 

إن شئت فأقم عندي، وإن ":  األمر كله لزيدملسو هيلع هللا ىلصمن مال، وهنا يفوض النبي 
 ."بل أقيم عندك: فقال. شئت فانطلق مع أبيك

ًما أنا بالذي أختار عليك أحدا، وأنت مني ":  رواية أنه قال لهويف
وحيك ختتار العبودية عىل احلرية : بمنزلة األب والعم، فقال له والده وعمه

ًنعم، وإين رأيت من هذا الرجل شيئا : وعىل أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال
ًما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا ً". 

ن نوعه، وأول من استغربه هم أهل زيد أنفسهم كان هذا حدثا فريدا م
وهم وجهاء بني كلب، كيف يأبى ولدهم أن يكون حرا رشيفا ليعيش مع 

 حتت قيد العبودية، ونظرا هلذا االختيار الكريم من زيد فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

                                         
 .١/٢٤٧السرية :ابن هشام) ١(
 .١٩١دراسة حتليلية لشخصية الرسول ص: حممد قلعجي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢٦٣ 
 

 قد كافأه عليه، وقابله وفاء بوفاء، فانطلق به إىل املإل من قريش، ملسو هيلع هللا ىلص
 . ولده بالتبنيوأشهدهم عىل أن زيدا

 حتى بعثه اهللا فصدقه وأسلم وصىل ملسو هيلع هللا ىلصعند رسول اهللا ] زيد[ومل يزل "

   قال أنا]٥:األحزاب [﴾    h  g ﴿: معه فلام أنزل اهللا عز وجل
 ." زيد بن حارثة

 : ملسو هيلع هللا ىلص بنات النبي

زينب، وأم كلثوم، وفاطمة ورقية، سارعن إىل : األربع  ملسو هيلع هللا ىلص بنات النبي
، ملسو هيلع هللا ىلصمنهن، فقد تأثرن قبل البعثة بأخالق أبيهن اإلسالم، فلم تشذ واحدة 

 أول أرسة مؤمنة باهللا ملسو هيلع هللا ىلصفأرسعن إىل اإليامن به، وبذلك أصبح بيت النبي 
تعاىل منقادة لرشعه يف اإلسالم، وهلذا البيت النبوي األول مكانة عظمى يف 

ّملا حباه اهللا به من مزايا وخصه برشف األسبقية يف ، تاريخ الدعوة اإلسالمية
 . يامن وتالوة القرآن وإقام الصالة اإل

ًوبذلك فقد كان هذا البيت قدوة، وحق له هذا، وحق لربته أن تكون مثاال  ّ ّ
ًونموذجا حيا لبيوت املسلمني ولنسائهم ورجال املؤمنني كافة، فالزوجة فيه طاهرة 

                                         
 .١/٢٤٧السرية ، :ابن هشام) ١(
 .١/٢٨٤السرية النبوية : حممد أبو شهبة: انظر) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٦٤ 
٢٦٤  

مستجيب ، وزيرة الصدق واألمان، وابن العم املحضون واملكفول، خملصة، مؤمنة
معضد ورفيق، واملتبنى مؤمن صادق مساعد ومعني، والبنات مصدقات و

 . مستجيبات مؤمنات ممتثالت 

 لتشري بقوة إىل ملسو هيلع هللا ىلصإن تلك املبادئ األخالقية والسلوكية يف بيت النبي 
رضورة االهتامم باألرسة، وأمهية تنشئتها عىل طاعة اهللا عز وجل من أجل 

الرشع احلنيف، فاألرسة هي اللبنة بناء املجتمع الفاضل املنضبط بضوابط 
األوىل يف بناء املجتمع، وكلام كثر عدد األرس الصاحلة، فهذا دليل عىل صالح 
املجتمع، ومن ثم فهناك ارتباط وثيق بني إصالح الفرد لنفسه وأرسته 
وصالح املجتمع بشكل عام، ومن هنا كان لزاما أن يبدأ اإلنسان الصالح من 

تمع كله من بعد، ليتجه املجتمع كله إىل الصالح بيته وعشريته، ثم املج
 .واإلصالح

 :أبو بكر الصديق 

يرجع نسب أيب بكر الصديق ريض اهللا عنه إىل بني تيم بن مرة بن كعب، 
الثامنة والثالثني، عمره  يقارب ملسو هيلع هللا ىلصفرع من قريش، وكان سنة  بعثة النبي 

ّسيدا مهيبا وقورا، وكان قد أخذ مكانته يف املجتمع املكي القريش، باعتباره 

                                         
 .٤٣املرأة يف العهد النبوي ص: عصمة الدين كركر: انظر) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢٦٥ 
 

مشهودا له بالفضل واملروءة ودماثة الطبع ورجحان العقل، وكان عاملا 
ّبأنساب العرب حتى عد أنسب قريش لقريش وأعلمها بأخبارها، كام كان  ُ
ملام بأخبار الناس وحوادث الدهر، وكان رجال تاجرا يطوف بتجارته يف 

ام وجتربة ، ومعرفة بأحوال اآلفاق، فزادته التجارة والسياحة يف البلدان عل
القبائل وعادات األمم، فكان جملسه جملس أنس وتسلية وعلم ، وكان حلو 
احلديث لطيف املعرش ، وكان رجال حمببا يف قريش، يألف الناس ويألفونه، 

 ملسو هيلع هللا ىلصوجيتمعون عنده فيستمعون إىل حديثه وجملسه ، كام كان حيب الرسول 
ية من املحبة والثقة واإلخالص، حبا شديدا ، وكانت جتمعه به جامعة قو

 يعرض عليه اإلسالم حتى أسلم ؛ ملسو هيلع هللا ىلصفام كاد الرسول .وصدق الصحبة
وكان إسالمه إسالم الواثق املطمئن إىل صدق ما جاء به صاحبه ، وبالتايل 
فقد كان إلسالم أيب بكر شأن آخر يف املجتمع املكي، إذ إنه ليس من عشرية 

 يف ريعان الصبا كعيل وزيد، وإنام هو  وال ذوي قرباه، وال كانملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
أحد رجاالت مكة وجتارها املرموقني املشهورين بالفضل واخللق احلسن 

 .وسداد الرأي، ولذا توقعت قريش أن هذا األمر له ما بعده

وقد صح ما توقعته قريش، فقد استطاع أبو بكر الصديق ريض اهللا عنه 
 رأيه وما له من جاه يف قريش أن يسخر جاذبية شخصيته وقوة منطقه وسداد

                                         
  .١/٣٧١السرية النبوية :ابن هشام : انظر) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٦٦ 
٢٦٦  

يف خدمة الدين اجلديد، وأن يضم إىل صفوف هذا الدين مخسة من رجال 
  عثامن بن عفان بن أيب العاص بن : قريش األعالم يف فرتة وجيزة، وهم

أمية بن عبد شمس، والزبري بن العوام األسدي املخزومي، وعبد الرمحن بن 
، وطلحة بن عبيد اهللا ًأيضا عوف الزهري، وسعد بن أيب وقاص الزهري

 .التيمي

ومن هؤالء النفر الذين محلوا لواء احلق، وصدقوا بالوحي الذي تنزل 
 تأسست اللبنة األوىل حلزب اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وآمنوا باهللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهللا 

يف مستهل الدعوة، ليلقى العصبة الباغية من املرشكني وحزب الشيطان، يف 
 والباطل، وبدأ هبم اإلسالم خطوته األوىل عىل الطريق رصاع مرير بني احلق

 .الطويل

ولنا أن نأخذ من موقف الصديق درسا عميقا يف رضورة العمل ألجل 
الدعوة إىل اهللا تعاىل، فإنه يرضب لنا مثال رائعا لإليامن هبذا الدين، ويعطي 

ال صورة صادقة للمؤمن احلقيقي الذي يتحمل هم الدعوة وأمانة التبليغ؛ ف
هتدأ نفسه حتى جيمع هلا األتباع اجلدد الذين ينجو هبم من ظلامت الرشك إىل 

يكن أبو بكر أرسع الرجال إىل اإليامن باهللا ورسوله "أنوار التوحيد؛ فلم 

                                         
  .١/١١٥الرتبية القيادية ، :منري الغضبان: انظر) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢٦٧ 
 

فقط، وإنام أصبح جنديا من جنود اهللا املخلصني الذين كرسوا كل وقتهم 
 . "وجهدهم إىل الدعوة لدين اهللا

الم يف االنتشار، بالدعوة الفردية اخلاصة لتكوين أكرب وهكذا بدأ اإلس
قدر من األتباع عن طريق اإلقناع، واحلديث الشخيص املبارش، وبالتايل فقد 
كانت تعتمد عىل االنتقاء واختيار العنارص التي تتمتع بذكاء وسالمة قلب 

 .ورجاحة عقل، واستعداد فطري لقبول احلق واإلذعان له

البعض أن أصحاب اجلاه كان هلم أثر كبري يف كسب ومن هنا فقد الحظ 
 .  يف اإلسالم أكثر من غريهأنصار للدعوة، وهلذا كان أثر أيب بكر 

ونظرا ملا يعلمه هؤالء بام تضمره قريش من عداوة لكل خارج عىل 
أوثاهنا، فقد كانوا يستخفون بعبادهتم وكان أحدهم إذا أسلم ذهب إىل النبي 

المه وتلقى عنه تعاليمه، كام كانوا إذا أرادوا الصالة  فأعلن إليه إسملسو هيلع هللا ىلص
انطلقوا إىل شعاب مكة وصلوا فيها، وكان هذا األمر سببا يف إسالم رجل 

 . عظيم آخر من عظامء اإلسالم وهو عبد اهللا بن مسعود

                                         
  ) جلنـة مـن جامعـة األزهـر(فـاء الراشـدين دراسات يف السرية النبوية وعرص اخلل: انظر) ١(

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، جامعة األزهر ١، ط٦٥: ص
 .٦٢الوحي وتبليغ الرسالة ص: حييى اليحيى: انظر) ٢(
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  ٢٦٨ 
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 : عبد اهللا بن مسعود

  كنت يف غنم ": حيكي عبد اهللا بن مسعود سبب إسالمه فيقول
   ومعه أبو بكر بن أيب قحافة، ملسو هيلع هللا ىلصيب معيط فجاء رسول اهللا آلل عقبة بن أ

  هل : قال.نعم، ولكني مؤمتن: هل عندك لبن؟فقلت: ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي 
 ال نعم، فأتيته بشاة شصوص: عندك من شاة مل ينز عليها الفحل؟قلت

 .رضع هلا

 مكان الرضع فإذا رضع حافل مملوء لبنا فأتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلصفمسح النبي 
 فسقى أبا بكر وسقاين ثم رشب، ثم ملسو هيلع هللا ىلصورة فاحتلب النبي  بصخرة منقملسو هيلع هللا ىلص

 .فرجع كام كان. اقلص: قال للرضع

 قلت يا رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصفلام رأيت هذا من رسول اهللا : قال ابن مسعود
 ."علمني فمسح رأيس وقال بارك اهللا فيك فإنك غالم معلم

كنت " : أنه قال - ريض اهللا عنه–ويف رواية اإلمام أمحد عن ابن مسعود 
ريض -  وأبو بكر ملسو هيلع هللا ىلصغالما يافعا أرعى غنام لعقبة بن أيب معيط فجاء النبي 

يا غالم هل عندك من لبن : ّ وقد فرا من املرشكني فقاال- اهللا عنه

                                         
 .التي ذهب لبنها: الشصوص) ١(
 .هـ١٤٠٠، ط دار املعرفة بريوت ٤٤٩/ ١السرية احللبية : انظر) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢٦٩ 
 

هل عندك من : ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي .إين مؤمتن ولست ساقيكام: تسقينا؟قلت
 ومسح ملسو هيلع هللا ىلص فاعتقلها النبي. جذعة مل ينز عليها الفحل؟قلت نعم ، فأتيتهام هبا

الرضع ودعا، فحفل الرضع ، ثم أتاه أبو بكر ريض اهللا عنه بصخرة منقعرة، 
اقلص : فاحتلب فيها فرشب، ورشب أبو بكر، ثم رشبت، ثم قال للرضع

إنك غالم : قال. علمني من هذا القول: فأتيته بعد ذلك فقلت.فقلص
فأخذت من فيه سبعني سورة ال ينازعني فيها : قال ابن مسعود.معلم
 :وإىل ذلك أشار السبكي يف تائيته بقوله. أحد

ِمسحت عليهـا بـاليمني فـدرت   ورب عناق ما نـزا الفحـل فوقهـا ّ َ  

 :ِّالرسية التامة

وظل األمر يتداول بني املسلمني األوائل رسا ثالث سنوات تقريبا، 
ازداد اإلسالم فيها انتشارا بني أهل مكة، خاصة بني ذوي اإلنصاف 

 ملسو هيلع هللا ىلصلراجحة يف مكة، الوجهاء منهم والضعفاء، ونزل عىل النبي والعقول ا
 .فيها من الوحي ما زاد املسلمني إيامنا وتثبيتا

وال شك أن رضورة احلال وطبيعة الدعوة كانا حيتامن عىل الصحابة أن 

                                         
 .إسناده حسن: ناؤوط، وقال شعيب األر)٤٤١٢(مسند أمحد برقم ) ١(
  .٤٤٩/ ١السرية احللبية ) ٢(
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  ٢٧٠ 
٢٧٠  

يتخريوا من يريدون دعوته لإلسالم، حتى ال تضيع جهودهم سدى، وكي 
ت املبكرة التي ال داعي هلا يف تلك يضمنوا عدم الوقوع يف فخ العداوا

املرحلة املتقدمة من عمر الدعوة، وأيضا لتحقيق الرسية املطلوبة هلذه الدعوة 
: الوليدة، وهذا من شأنه أن جينبهم املفاجآت غري املتوقعة، فاحلكمة تقول

فليس هناك ما يدعوك إىل أن ختاف نتائج ، إذا عرفت العدو وعرفت نفسك"
ومل تعرف العدو فإنك ستواجه اهلزيمة يف ، وإذا عرفت نفسكمائة معركة، 

 . "كل معركة

وقبل انتهاء السنوات الثالث األوىل كان رصيد هذه الدعوة اجلديدة من 
 ،تعددت طبقاهتم ومكانتهم يف املجتمع ، ًاملؤمنني أكثر من أربعني رجال

ستضعفون فمنهم ذوو املكانة والرشف واجلاه يف مكة، ومنهم الفقراء وامل
الذين رأوا يف الدين اجلديد خالصهم مما هم فيه من شقاء وبؤس، ومنهم 

وغريهم من القبائل األخرى . صهيب الرومي وبالل احلبيش: األعاجم مثل
 .مثل أيب ذر الغفاري، وأخيه أنيس، وأمهام

ثم دخل الناس يف اإلسالم أرساال من الرجال ": يقول ابن إسحاق

                                         
 .٣١١الغرباء األولون ، ص: سلامن العودة: انظر) ١(
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٢٧١ 
 

 ."إلسالم بمكة وحتدث بهوالنساء حتى فشا ذكر ا

ّومن اجلدير بالذكر هنا أن ننوه أن هؤالء السابقني األولني إىل اإلسالم 
كانوا خرية أقوامهم عقال وأسدهم رأيا، ومل يكونوا من أراذل الناس 
وسوقتهم، أو عبيدهم الذين أرادوا استعادة حريتهم أو ما شابه ذلك؛ كام 

ني يف السرية حماوال التقليل من شأهنم، بل إهنم رماهم هبذا اإلفك فريق من الباحث
أسلموا يومئذ ومل يكن يدفعهم دافع دنيوي، وإنام هو إيامهنم باحلق الذي رشح اهللا 

، يشرتك يف ذلك الرشيف والرقيق، والغني والفقري، ملسو هيلع هللا ىلصونرصة نبيه ، صدورهم له
 .ويتساوى يف هذا أبو بكر وبالل وعثامن وصهيب

لينا أن نالحظه أن أهم سامت هذه املرحلة ولكن الذي ينبغي ع
ومعاملها، هو جو الكتامن والرسية التامة الذي أحيط هبذه الدعوة يف تلك 

 يعلم متام العلم عناد قريش ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي "الفرتة األولية العصيبة، فقد 
ولذلك فهي لن تذعن له ، وكربياءها وإرصارها عىل التمسك بالقديم 

 حتى آخر سهم يف جعبتها، خصوصا أن اإلسالم بسهولة، بل سوف تقاومه
سوف هيدد مصالح الطبقة املسيطرة املستعلية املستغلة التي نشأت عىل نظام 

واستمرأت حياة األرستقراطية والسيادة ، الطبقات واالمتيازات األرسية

                                         
 .٣٨٠/ ١السرية :ابن هشام) ١(
 ."بترصف" ٤٠من معني السرية ص : صالح الشامي: انظر) ٢(
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  ٢٧٢ 
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واالستعالء عىل الضعفاء والفقراء، فلم يكن هينا عىل هؤالء أن يقبلوا دينا 
 ."غنيائهم وفقرائهم، وبني سادهتم وعبيدهميسوي بني أ

وبدأ الصحابة ينتظمون يف جمموعات صغرية، مكونة من رجلني أو 
ثالثة أو أربعة يلتقون عند أحدهم ممن به قوة وسعة من املال، ومن حفظ 

 ملسو هيلع هللا ىلصًمنهم شيئا من القرآن علم من مل حيفظ، ومن تعلم حكام رشعيا عن النبي 
لك ينترش العلم بينهم مع الود الكامل واألخوة يعلمه ملن مل يعلم، وبذ

وعىل سبيل املثال فقد كانت فاطمة بنت اخلطاب أخت عمر بن . الدينية
ْنعيم اخلطاب وزوجها ابن عمها سعيد بن زيد، يف أرسة واحدة مع  َ ُ

َّالنحام" َ" وكان معلمهم خباب بن األرت، وكان  بن عبد اهللا بن أسيد ،
ومعرفة أمره وهنيه والعمل ، هم األول دراسته وفهمهاشتغاهلم بالقرآن مه

 .به

لقد شاءت حكمة اهللا تعاىل أن يكون رابط العقيدة ورابط أخوة اإليامن 

                                         
  ) جلنـة مـن جامعـة األزهـر(دراسات يف السرية النبوية وعرص اخللفـاء الراشـدين : انظر) ١(

 .٦٦: ص
َّسمي النحام ألن النبي ) ٢( ْ دخلت اجلنة فسمعت نحمة من نعـيم فيهـا والنحمـة ":قالملسو هيلع هللا ىلص َ َ ُ

 .١٠٢ /٤الطبقات الكربى، : ، ابن سعد"السعلة
 ."بترصف" ٩٦الدعوة اإلسالمية، ص: عبد الغفار حممد عبد العزيز: انظر) ٣(
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بني املجموعة املسلمة األوىل، بني النواة الرئيسة التي تكونت منها األمة 
املسلمة، من خمتلف قبائل العرب ومن خمتلف قارات العامل، ومن خمتلف 

أبا بكر العريب من بالد العرب، : فلقد مجعت فيهم: ياف وألوان البرشيةأط
ًوبالل احلبيش من بالد إفريقيا، وصهيبا الرومي من بالد الروم، وسلامن 
الفاريس من بالد فارس، ومجعت فيها سائر بطون قريش وقبائل العرب، 
وعشائر الناس، شاءت حكمة اهللا تعاىل ذلك ليكون هذا أقوى إعالن 

عرض، وأصدق الفتة ترفع، وأحسن حديث يقال؛ ليعرب عن الرابط ي
العقدي واإليامين الذي أراده اهللا سبحانه ليكون اجلامع األول هلذه األمة، 

أن هذه املجموعة األوىل : وليكون رسالة واضحة لكل العامل الذي حوهلم
ة التي متثل اإلسالم وجوهر رسالته وعقد أمته وبذور محلته، ها هي ظاهر

أمامكم عىل أرض الواقع، ال جيمعها إال أخوة العقيدة واإليامن باهللا العظيم 
وملتحمة متعاضدة فيام بينها، قد ذابت فيها وانتهت من بينها كل الروابط 
األرضية التي يتقاسم عليها غريهم من الناس املصالح، ويتفرقون عليها 

  ة هذا، وال يف جمتمع ويتقاتلون بسببها، ال مكان هلا اليوم يف مجع الصحاب
 .ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

ًأرادها اهللا أن تكون ردا واضحا عىل كل دعوات الروابط األرضية، 
إنكم قد فشلتم وعجزتم أن جتمعوا الناس عىل غري رابطة القبيلة أو املصلحة 



 
ملسو هيلع هللا ىلص
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٢٧٤  

َاملادية، بل وعددتم ذلك مستحيال، فها هو اإلسالم جيمعهم مجعة ال مثيل  ْ َ ً
به له، إنه رباط األخوة يف الدين، مهام اختلفت هلا، ويربطهم برابط ال ش
 .األقطار، أو تباعدت الديار

 

 

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 
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 :دار األرقم مركز للدعوة

 ملسو هيلع هللا ىلصّرغم رسية الدعوة ترسبت أنباؤها إىل قريش ، فأخذوا يراقبون النبي 
وأصحابه ليعرفوا خربهم، ويعرفوا حقيقة ذلك الذي جيتمعون له  ، 

كان أصحاب ": يقول ابن إسحاق. ه، ويعتزلون القوم من أجلهويتخافتون ب
 إذا صلوا ذهبوا يف الشعاب، فاستخفوا بصالهتم من قومهم، ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 يف ملسو هيلع هللا ىلصفبينام سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه يف نفر من أصحاب رسول اهللا 
ِشعب من شعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من املرشكني وهم يصلون، 

بوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم، فرضب سعد بن أيب فناكروهم، وعا
َوقاص يومئذ رجال من املرشكني بلحي ً  بعري فشجه، فكان أول دم أهريق

 ."يف اإلسالم

                                         
 .عظم من عظام الفك:َحلي ) ١(
 .٤٥٥، ١/٤٨السرية النبوية : ، ابن كثري٤٥٦/ ١لبية السرية احل: احللبي:انظر) ٢(
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 أن يتجنب مواقف الصدام بينه وبني قومه ملسو هيلع هللا ىلصلذا حرص الرسول 
فبحث عن مكان منعزل له وألصحابه بعيدا عن الناس،كام رأى بثاقب برصه 

 مجاعة وليدة ال بد هلا من قيادة، وال بد للقيادة من مركز جيتمع فيه أن كل
األتباع، ويلتقون بقائدهم يتعلمون منه معامل الطريق، ويدرسون ذلك الدين 
اجلديد وتعاليمه، وحيددون املسار الذي تتجه إليه الدعوة بعد ذلك، ونظرا 

اجة ماسة ملكان ألن عدد األتباع اجلدد كان يف ازدياد مطرد فقد كانت احل
جديد يكون مركزا عاما لتدريس تعاليم هذا الدين اجلديد بخالف بيت  

وبعد تفكري وقع . خدجية ريض اهللا عنها فلم يعد يتسع ملزيد من األتباع
االختيار عىل دار األرقم بن أيب األرقم املخزومي، وكان األرقم آنذاك صغري 

 .السن يف السادسة عرشة من عمره

 يف مرحلة الدعوة الرسية ـ لعدة  -  هذه الدار بالذات ملسو هيلع هللا ىلصبي واختار الن
ٍأن هذه الدار لفتى صغري : عوامل أمهها ٍ وهو من قبيلة معادية – هو األرقم -ً ٍ

ُ، وهي قبيلة أيب جهل أشد القبائل عداوة لبني  -  هي بنو خمزوم -لإلسالم 

 يف دار جتامعات الرسية للمسلمنيٌهاشم، فلم يكن أحد يتوقع أن تكون اال
لفتى من أغامر املسلمني حيث تكون األنظار عىل رجاالت الدعوة الكبار، 

وإذا ما   . يف بيوت أعدائه ملسو هيلع هللا ىلصُومل يكن ألحد أن يفتش عن لقاءات حممد 
                                         

 املقريـزي، .٦٠ / ١ أسد الغابـة ،: ابن حجر٣٤٥ ، ٢٥٣ / ١ابن هشام، السرية ، :انظر) ١(
  .٢٠ – ١٨إمتاع ، ص 
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 ٢٧٧ 
 

ّعرفنا أن األرقم كان عند إسالمه ما زال شابا صغريا ال جياوز السابعة عرشة 
  وأصحابه فلن ملسو هيلع هللا ىلصمد  ، ويوم تفكر قريش بالبحث عن حممن عمره 

تبحث عنه يف بيوت الشباب الصغار ، بل تتجه إىل بيوت كبار الصحابة أو يف 
 ، أضف إىل ذلك أن دار األرقم كانت يف مكاهنا  نفسه ملسو هيلع هللا ىلص اهللابيت رسول 

منة إىل حد بعيد ، فقد ذكر ابن سعد أن دار األرقم كانت قريبة من آّتعد 
وهذا يبعد الشك عنها؛ إذ ال يمكنهم . الصفا؛ أي أهنا مقابل دار الندوة 

 جيلس بأصحابه يف دار قريبة منهم؛ وهلذا فلم نسمع ملسو هيلع هللا ىلصأن يفكروا بأن حممدا 
أبدا أن قريشا دامهت هذا املكان وكشفت مكان اللقاء ، إنام كان أقىص ما 

                                         
، ) ٧٤٨ت (الذهبي ، حممد بن أمحد بـن عـثامن ،  . ٣١٦ / ١ابن هشام ، السرية ، : انظر) ١(

 . م١٩٢٧ ، بـريوت ، دار اهلـالل ٩٤ ، ٩٣ حسام الدين القديس ، ص السرية النبوية ، حتقيق
، عيـون األثـر يف فنـون ) ـ هـ٧٣٤ت (ابن سيد الناس ، فتح الدين بن حممـد بـن حممـد 

 ) . م١٩٧٧(، بريوت ، دار االفاق ١  ، ط ١٤٠ / ١املغازي والشامئل والسري،
ث وثامنني سنة ، وأسـلم األرقـم ، وهو ابن ثال) ـ ه٥٥(وقيل ) ـ ه٥٣(تويف األرقم سنة )٢(

، ابن حجر ، أسد الغابة: انظر. ه يوم إسالمه سبع عرشة سنةيف أوائل البعثة ، فيكون عمر
 . ٦٣ / ١الـشنتناوي ، دائـرة املعـارف ،  . ٢٤٠ / ١٥، اهلندي ، كنز العـامل  . ٦٠ / ١

 .٢٨٨ / ١الزركيل ، األعالم ، 
، الزرقـاء ، مكتبـة ١، ط ٤٩ي للـسرية النبويـة ، ، ص منري حممد الغضبان ، املنهج احلرك) ٣(

 . م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤:املنار 
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  ٢٧٨ 
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وصلت إليه هو شكها أن يكون اللقاء عند الصفا ، فقد قال الرجل لعمر بن اخلطاب 
 ."اذهب إىل حممد يف دار عند الصفا": راد أن يسلم عندما أ

وهذا األمر يدلنا عىل خطورة دور الشباب، وأمهية البحث عن الناهبني 
منهم وإعطائهم ما يستحقون من الرشف واملكانة، ألهنم قادة األمة يف 
املستقبل ورجاهلا الواعدون، وهم الذخرية التي تعدها األمة لتبني هبا 

 .ضاري والدعوي عىل السواءمستقبلها احل

إن هذا الشاب صغري السن حتمل مسئولية دعوية يعجز عنها الكثري من 
، ولو حدث ملسو هيلع هللا ىلصالرجال، فقد كان قومه من بني خمزوم من أشد أعداء النبي 

وانكشف أمره لتعرض إىل وابل من العذاب األليم ربام أودى بحياته كلها، 
 يكون بعد ذلك؛ ولذا كان أهال هلذا ولكنه حتمل هذه املسئولية غري مبال بام

الرشف العظيم؛ ففي داره وفق اهللا تعاىل رسوله إىل تكوين اجلامعة األوىل من 
 . حيث قاموا بأعظم دعوة عرفتها البرشية، الصحابة

ْعىل أي حال فقد أحيت دار َ ٌدار نثرت يف . ُ األرقم البيوتات والدورْ
َدار تـَخ. ربوع العامل احلضارة والنور َرج فيها سادة العامل، وأنتجت للدنيا ٌ ّ

ِفهي منبع السؤدد واملجد، . العلامء والفقهاء واألدباء واملجاهدين واملجددين ِ ُّ َُ َ ْ
                                         

  .٢٤٣ / ٣ابن سعد ، الطبقات ، ) ١(
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 ٢٧٩ 
 

ٍفهي أحق دار بأن تدعى . ومنشأ العلم الراسخ، والفتح املنيف الباذخ ُ
ٌمباركة؛ دار جلس فيها أعظم األنبياء إ ٍعدهم أعظم أمة ِىل أعظم األتباع ليً َّ

 .  ُأخرجت للناس 

كانت دار األرقم بن أيب األرقم املخزومي هي أول مؤسسة تربوية يف 
 جيتمع فيها بأصحابه يتلو عليهم القرآن ملسو هيلع هللا ىلصتاريخ اإلسالم، وقد كان حممد 

 .الكريم ، ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب واحلكمة

 وكان البد من أن جيتمع املريب بتالميذه، والقائد بأمرائه، وكان البد من
ُمقر جيتمع فيه العاملون للدعوة، حيث تفصل فيه اآليات، وترشح فيه  ُُ َ ٍ َ
ُالدروس، وحتلل فيه األحداث، وهي أمور تضيق هبا اخلطب العامة، 

 . واللقاءات العابرة

ِإذا كان البد من هذه املؤسسة التي تفصل بني العمل الدعوي العام ـ  ْ ًَ
 املوجه لرجال الدعوة -   والعمل الرتبوي اخلاص-املوجه للناس كافة 

،  وهذا األخري؛ إذا نجح، نجح العمل العام، فهو كالرساج كلام - خاصة 
ْوكلام كانت اجلرعة الرتبوية مركزة كلام حمقت . اشتد وهجه اشتد أثره ُ ّ ّ ُ

ُالشبهات الفكرية التي تدور عىل رؤوس الشباب األحداث يف الدين،  ُ
ُ كلام قويت شهبه ك-  ًأيضا -كالرساج  ُ ُان أبرص للناس إذا ادهلمت الظلمَ َّ ُ ْ  .
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فهذا الذي يشتكي كثرة القالقل الفكرية يف رأسه؛ إنام يشتكي ضعف الرتبية 
 .يف نفسه، والذين جاهدوا أنفسهم،  يف اهللا هداهم سبله

َوحافظ املسلمون عىل رسية مقرهم  ُ حتى ال يفسده املرشكون وال -َ
،  وال -ل جالوزة الليل مع الدعاة يالحقوا املسلمني من وقت آلخر كام يفع

ًأدل عىل ذلك من قصة أيب بكر ريض اهللا عنه التي وقف فيها خطيبا يف 
ًاملسجد احلرام يدعو الناس إىل اهللا فقاموا إليه ورضبوه رضبا شديدا حتى فقد  ً
وعيه، و دنا منه عتبة بن ربيعة فجعل يرضبه بنعلني خمصوفتني و حيرفهام 

ثم استفاق وسأل ، ُر إىل بيته، وال يشك الناس يف موته ُلوجهه، ومحل أبوبك
انظري أن تطعميه شيئا أو : و قالوا ألمه أم اخلري .  فلم جيبه أحدملسو هيلع هللا ىلصعن حممد 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصما فعل حممد : فلام خلت به أحلت عليه و جعل يقول ،تسقيه إياه 
اذهبي إىل أم مجيل بنت اخلطاب : واهللا مايل علم بصاحبك، فقال: فقالت

إن أبا بكر يسألك عن : فخرجت حتى جاءت أم مجيل فقالت. ليها عنهفاسأ
 حممد بن عبد اهللا ؟

وإن كنت حتبني أن ،ما أعرف أبا بكر وال حممد بن عبد اهللا : فقالت 
نعم فمضت معها حتى وجدت أبا بكر رصيعا : أذهب معك إىل ابنك، قالت 

ًن قوما نالوا هذا منك واهللا إ: فدنت أم مجيل وأعلنت بالصياح و قالت ،ًدنفا 
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 .وإين ألرجو أن ينتقم اهللا لك منهم، ألهل فسق وكفر

  ؟ ملسو هيلع هللا ىلصفام فعل رسول اهللا :  قال 

 .هذه أمك تسمع : قالت 

 .فال يشء عليك منها: قال 

 .ٌصالح ٌسامل : قالت 

 أين هو ؟ : قال 

 .يف دار ابن األرقم : قالت 

ً رشابا أو آيت رسول اهللا ًفإن هللا عىل أن ال أذوق طعاما وال أرشب:  قال
 . ملسو هيلع هللا ىلص

ِ فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل ، وسكن الناس ، خرجتا به يتكئ "

 يقبله ، وأكب ملسو هيلع هللا ىلص  ، فأكب عليه رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصعليها حتى أدخلتاه عىل النبي 

                                         
  .١/٤٣٩السرية : ابن كثري : انظر )١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٢٨٢ 
٢٨٢  

 . " رقة شديدةملسو هيلع هللا ىلصعليه املسلمون ، ورق رسول اهللا 

 ملسو هيلع هللا ىلصفتها بالنبي يا لروعة فعل أم مجيل ريض اهللا عنها ، إذ أنكرت معر
 ، حتى إذا دخلت أم مجيل ملسو هيلع هللا ىلص أيب بكر بمكان النبي وبأيب بكر، ومل خترب أم

  : ، أنكرت عليه، وهي تقولملسو هيلع هللا ىلصعىل أيب بكر تعوده وسأهلا عن مكان النبي 
ّ ، أي كيف أخربك وهذه أمك تسمعنا وهي ليست منا" هذه أمك تسمع " َ ُ .

سامل صالح يف دار ابن : لت  ، قا" فال يشء عليك منها": فلام طمأهنا بقوله
 .األرقم

َ وإمعانا يف املحافظة عىل رسية دار األرقم؛ خرجن به بعد أن  َ  هدأت "ً
وكل هذه االحتياطات الذكية إنام هي ثمرة الرتبية . "ِالرجل، وسكن الناس 

ُاألمنية التي تقتضيها هذه املرحلة والتي حيتاج إليها أصحاب الدعوات 
 . نالسيام يف أوقات املح

 يف إحياء هذا املحضن الرتبوي، ومل ينقطع عن ملسو هيلع هللا ىلصواستمر رسول اهللا 
ُفعاليته يف أغلب فرتات املرحلة املكية، ويف ثنايا ذلك شهدت الدار قصة  ْ َ
ًإسالم عمر ريض اهللا عنه وخرج أربعون مسلام من دار األرقم متوجهني نحو  َ َ

                                         
  .٧٢٧٤معرفة الصحابة، برقم : أبو نعيم ) ١(
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 ٢٨٣ 
 

ٍاملسجد؛ يف قومة متفقة، بقلوب متعاضدة، وأياد مت ِ ٍُ   أيدة، يف صفوف متسقة َ
ً ملامرسة العبادات اإلسالمية علنا عند الكعبة، -ِكأهنا تظاهرة شبه صامتة-  ِ

 يف دار األرقم، ومل يتوقف ملسو هيلع هللا ىلصُوهذه االنفراجة مل تعطل ما رشعه حممد 
َاملرشوع الرتبوي الكريم الذي خلد ذكر هذه الدار التي صارت من معامل  ِ َ ّ

 .ًمكة ردحا من الزمن  

ُدار األرقم حية بإحياء شباب مكة وإخراجهم من الظلامت واستمرت 
ُإىل النور، ويفد إليها العرب من خارج مكة  ٍ  كأيب ذر الغفاري وغريه - ً رسا - ُ َ

ُفيخرجون من الثبور إىل احلبور،  ومل يذكر أهنا توقفت اللهم إال يف سفرة 
 .  إىل الطائف يف العام العارش من البعثة ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

َّوقف، وهذا يف الغالب، فلعل قراء الصحابة كانوا جيتمعون وربام مل تت ُ

ِباملسلمني اجلدد فيها ويف بيوهتم، يف نظام أشبه باألرس الرتبوية أو احللق  ُ

ُالتعليمية؛ لكل أرسة معلم، ولكل جمموعة نقيب، ومثال ذلك ما أبانته قصة  ٍ ِ

 بن زيد بن إسالم عمر ريض اهللا عنه إذ ملا دخل بيت ختنه وابن عمه سعيد
َ؛ فوجيء  بخباب بن األرت ومعه ]زوج فاطمة بنت اخلطاب[ عمرو  ِ ُ

ويظهر من ذلك أن علامء الصحابة يف .. صحيفة فيها سورة طه يقرئهام إياها 
ًهذا الوقت كانوا يتعهدون البيوت رسا لتعليم املسلمني َ . 
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  العمل الرتبوي الدعوي وما عداها من مقرًإذا كانت دار األرقم هي
ًدور فتابع هلا، إذ كانت هذه الدار خترج الصحابة فتنثرهم يف بيوت مكة دعاة  َ َ ُ ٌِّ َ ُ

 .. إىل اهللا هنا وهناك 

 يف هذه ملسو هيلع هللا ىلصكانت هذه الثالثية التائية هي مهام حممد .. التالوة، التزكية، التعليم 
معدي األمم واحلضارات  ِالدار، وهي املهام التي حددها اهللا تعاىل ـل ُ. 

´  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ﴿: تعاىلقال اهللا

  Ê  É          È  Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â  Á
Í  Ì  Ë   ﴾] ١٦٤:آل عمران [ 

.  /  0  1  2  3  4  5     6  7  8   ﴿: قال تعاىل 

B  A  @  ?   >        =  <  ;  :  9   ﴾] ٢:اجلمعة [ 

 ، وكانت هي ﴾ K ﴿: وىل أما التالوة ، فقد كانت هي املهمة األ

، وكانت هي الوسيلة ] ١:العلق [﴾   O  N  M  L  K ﴿: التكليف األول 

̂    ﴿األوىل لتبليغ رساالت اهللا   ]  \[  Z  Y  X  W       V  U

b        a    ̀   _   ﴾] ١٨:العنكبوت . [ 
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 ٌفالقراءة املستمرة هلذا الكتاب هدف رئييس للدعاة، وتكليف منوط هبذه
 ...األمة املكلفة بتبليغ هذا الدين للناس 

ُ لقد كتب اهللا أن يرتل هذا الكتاب إىل قيام الساعة؛ فلن يتوقف ترتيله ما  َُ َ
 البالغ املاثل، والبث املستمر، والكتاب -ً دوما -دام الليل والنهار، ليكون 

 . املفتوح الدائم املهيمن

 وأتباعه من املربني ملسو هيلع هللا ىلصية للنبي وأما التزكية فهي الرتبية، وهي املهمة الثان
ُت نفوسهم بعد ذلك لتلقي الدروس أَوالدعاة ، فإذا قرأ عليهم القرآن؛ هتي ْ

  الرتبوية ومكابدة الصعاب يف سبيل تطهري النفس وحتليتها بمكارم
 .  األخالق 

 دون -  من االحتالل - وال حراك لنهضة ال تقوم عىل الرتبية، وال فكاك لوطن 
 .الرتبية هي الطريق ..ة دون تربية، وال خالفة دون تربية تربية، وال دول

ُوهكذا نص القرآن الكريم عىل املهمة الرتبوية ملحمد  َ  ، ليكون يف ملسو هيلع هللا ىلصَ
 .ٌذلك درس ألصحاب الدعوات اإلسالمية 

 لتالميذ دار األرقم ملسو هيلع هللا ىلصوكانت املادة الدراسية التي يعلمها حممد 
 احلكمة، :الثاينالكريم ؛ رآن الكتاب وهو الق:األول : منحرصة يف فرعني 
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َوهي كل علم نافع، وفكر ناجع، وهي كل مثل وقصة وموعظة ونصيحة 
 .ملسو هيلع هللا ىلصًحتمل خريا، وهي كل فعل أو قول أو تقرير ورد عن حممد 

لقد كانت املادة الدراسية يف دار األرقم هي الكتاب واحلكمة، وكان 
، سهلة لينة، من الصحابة يتلقون دروس القرآن وتعاليم احلكمة؛ غضة طرية

وكانت .ُصاحب اخللق العظيم يف ظالل املعايشة الرتبوية يف دار األرقم 
التالوة، التزكية، التعليم؛ فاجعل : التاءات الثالث : مفاتيح دار األرقم 
 .وافتح ديوان نفسك، وكن رقيب أمرك.. ًلنفسك منهن منهال 
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تظهر مكانة ومنزلة ) وحي أعني بدأ ال(  ويف هذا احلادث العظيم -١  
 هي األمر ملسو هيلع هللا ىلصالعلم يف اإلسالم، فأول كلمة يف النبوة تصل إىل رسول اهللا 

وما زال اإلسالم حيث عىل ]. ١: العلق  [﴾   O  N  M  L  K ﴿بالقراءة

Û  Ú   ﴿: العلم ويأمر به ويرفع درجة أهله ويميزهم عن غريهم قال تعاىل

    å  ä  ãâ    á  à  ß  Þ   Ý  Üç  æ    ﴾]  ١١: املجادلة [

 ﴾    Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å﴿: وقال سبحانه
كام أن مصدر العلم النافع من اهللا عز وجل، فهو الذي علم ]. ٩: الزمر[

بالقلم، وعلم اإلنسان ما مل يعلم، ومتى حادت البرشية عن هذا املنهج، 
ًتعاىل رجع علمها وباال عليها وسببا يف وانفصل علمها عن التقيد بمنهج اهللا  ً

 .إبادهتا  

 إن ظاهرة الوحي معجزة خارقة للسنن والقوانني الطبيعية، حيث -٢
بواسطة جربيل عليه السالم؛ ) القرآن الكريم( كالم اهللا ملسو هيلع هللا ىلصتلقى النبي  

وبالتايل فال صلة لظاهرة الوحي باإلهلام أو التأمل الباطني، أو االستشعار 
، وتنحرص وظيفته ملسو هيلع هللا ىلصبل إن الوحي يتم من خارج ذات النبي الداخيل، 
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 كام يظهر ملسو هيلع هللا ىلصبحفظ املوحى وتبليغه، وأما بيانه وتفسريه فيتم بأسلوب النبي 
كام أن حقيقة الوحي، هي األساس الذي ترتتب   . ملسو هيلع هللا ىلصيف أحاديثه وأقواله  

عليه مجيع حقائق الدين، بعقائده وترشيعاته وأخالقه، ولذلك اهتم 
ن واملالحدة من قبلهم، بالطعن والتشكيك يف حقيقة الوحي، املسترشقو

وحاولوا أن يؤولوا ظاهرة الوحي وحيرفوها عن حقيقتها عام جاءنا يف 
إن حممدا  : صحاح السنة الرشيفة، وحدثنا به املؤرخون الثقات، فقائل يقول

ً تعلم القرآن ومبادئ اإلسالم من بحريا الراهب، وبعضهم قال إن حممدا ملسو هيلع هللا ىلص
ً رجال عصبيا أو مصابا بداء الرصع  كان ً ً. 

 إن العلم والفقه الصحيح الكامل يف العقائد والرشائع، واآلداب -٣
ًوغريها ال يكون إال عن طريق الوحي املنزل، قرآنا وسنة؛ والتزام الدليل 

  : الرشعي هو منهج الذين أنعم اهللا عليهم باإليامن الصحيح قال تعاىل

﴿ Z  Y  X  W   V  U  T   ﴾] لقد كان ]. ١٨١: األعراف
ًالصحابة ريض اهللا عنهم أعظم من غريهم انتفاعا بالدليل والوحي، وتسليام 

 :له، ألسباب عديدة، منها

 نزاهة قلوهبم، وخلوها من كل ميل أو هوى غري ما جاءت به -أ
النصوص، واستعدادها التام لقبول ما جاء عن اهللا ورسوله واإلذعان 

 .يادا مطلقا، دون حرج وال تردد، وال إحجامواالنقياد له انق
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 معارصهتم لوقت الترشيع ونزول الوحي، ومصاحبتهم للرسول -ب
 ، ولذلك كانوا أعلم الناس بمالبسات األحوال التي نزلت النصوص ملسو هيلع هللا ىلص

فيها، والعلم بمالبسات الواقعة أو النص من أعظم أسباب فقهه وفهمه 
 .وإدراك مغزاه

 تأيت يف كثري من األحيان ألسباب - ا وسنة ً قرآن- وكانت النصوص - ج
ً فتخاطبهم خطابا مبارشا، وتؤثر فيهم - بصورة فردية، أو مجاعية-تتعلق هبم  ً

ًأعظم التأثري؛ ألهنا تعالج أحداثا واقعية، وتعقب يف حينها، حيث تكون 

فكانوا . النفوس مشحونة بأسباب التأثر متهيئة لتلقي األمر واالستجابة له
 ابتدرته أبصارهم، كام يقول ابن ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  : ا أحدا يقولإذا سمعو

 .عباس ريض اهللا عنه

 لقد كان الصحابة يتعاملون مع العلم الصحيح ليس كحقائق علمية -٤
جمردة يتعامل معها العقل فحسب، دون أن يكون هلا عالقة بالقلب 

حمبته والتأله : هواجلوارح، فقد أورثهم العلم باهللا، وأسامئه، وصفاته، وأفعال
إليه، والشوق إىل لقائه، والتمتع بالنظر إىل وجهه الكريم يف جنة عدن، 
وأورثهم تعظيمه، واخلوف منه، واحلذر من بأسه وعقابه، وبطشه ونقمته 
وأورثهم رجاء ما عنده، والطمع يف جنته ورضوانه، وحسن الظن به، 

 وهذه املعاين الوجدانية هي فاكتملت لدهيم بذلك آثار العلم باهللا واإليامن به،
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املقصود األعظم يف حتصيل العلم، وإذا فقدت، فال ينفع مع فقدها علم، بل 
ًوقد كان الصحابة فرسانا بالنهار، ورهبانا . هو رضر يف العاجل واآلجل

بالليل، ال يمنعهم علمهم وإيامهنم وخشوعهم هللا من القيام بشؤوهنم 
نكاح، وقيام عىل األهل واألوالد الدنيوية، من بيع، ورشاء، وحرث، و

 .وغريهم فيام حيتاجون

 كانت دار األرقم بن أيب األرقم أعظم مدرسة للرتبية والتعليم -٥
 أستاذ البرشية كلها، ملسو هيلع هللا ىلصعرفتها البرشية، كيف ال، وأستاذها هو رسول اهللا  

وتالميذها هم الدعاة واهلداة، والقادة الربانيون، الذين حرروا البرشية من 
العبودية وأخرجوهم من الظلامت إىل النور، بعد أن رباهم اهللا تعاىل عىل رق 

عينه تربية غري مسبوقة وال ملحوقة، ففي دار األرقم وفق اهللا تعاىل رسوله إىل 
تكوين اجلامعة األوىل من الصحابة، حيث قاموا بأعظم دعوة عرفتها 

 .البرشية

ضع لقوانني وسنن  إن بناء الدول وتربية األمم، والنهوض هبا خي-٦
ونواميس تتحكم يف مسرية األفراد والشعوب واألمم والدول، وعند التأمل 

كام . نراه قد تعامل مع السنن والقوانني بحكمة وقدرة فائقةملسو هيلع هللا ىلصيف سرية حممد
أن السنن الربانية هي أحكام اهللا تعاىل الثابتة يف الكون، وعىل اإلنسان يف كل 

الذي هيمنا منها يف هذا الكتاب ما يتعلق ًزمان ومكان، وهي كثرية جدا، و
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ًبحركة النهوض تعلقا وثيقا ً. 

َّ ربى رسول اهللا  -٧  أصحابه عىل تزكية أرواحهم وأرشدهم إىل ملسو هيلع هللا ىلصَ
الطريق التي تساعدهم عىل حتقيق ذلك املطلب من خالل القرآن الكريم 

 :ومن أمهها

 . التدبر يف كون اهللا وخملوقاته، ويف كتاب اهللا تعاىل-أ

 التأمل يف علم اهللا الشامل وإحاطته الكاملة بكل ما يف الكون، بل -ب
 .ما يف عامل الغيب والشهادة

 عبادة اهللا عز وجل، من أعظم الوسائل لرتبية الروح وأجلها قدرا، - ج
 .إذ العبادة غاية التذلل هللا سبحانه وال يستحقها إال اهللا وحده

 :وعانوالعبادات التي تسمو بالروح وتطهر النفس ن

العبادات املفروضة كالطهارة، والصالة، والصيام، : النوع األول
 .والزكاة، واحلج وغريها

َالعبادات بمعناها الواسع، ويشمل كل يشء ينتوى به : النوع الثاين ْ ُ
التقرب إىل اهللا سبحانه وتعاىل فهو عبادة يثاب صاحبها، وتريب روحه تربية 

 .حسنة  
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الوة القرآن الكريم ، وذكر اهللا تعاىل، والتسبيح له إن تزكية الروح بالصالة وت
سبحانه أمر مهم يف اإلسالم، فإن النفس البرشية إذا مل تتطهر من أدراهنا وتتصل 
بخالقها ال تقوم بالتكاليف الرشعية امللقاة عليها، والعبادة واملداومة عليها تعطي 

ًالروح وقودا وزادا ودفعا قويا إىل القيام بام تؤم ً  .ر بهً

 جعل اهللا االبتالء وسيلة لتصفية نفوس الناس، ومعرفة املحق منهم - ٨
  :ُواملبطل؛ وذلك ألن املرء قد ال يكشف يف الرخاء، لكنه تكشفه الشدة، قال تعاىل

﴿ |    {  z  y  x  w  v  u  t  s      ﴾] ٢: العنكبوت.[ 

مل هذه كام أنه الطريق الذي ال طريق غريه إلنشاء اجلامعة، التي حت
الدعوة وتنهض بتكاليفها، طريق الرتبية هلذه اجلامعة، وإخراج مكنوناهتا من 
اخلري والقوة واالحتامل، وهو طريق املزاولة العملية للتكاليف، واملعرفة 
الواقعية حلقيقة الناس وحقيقة احلياة، ذلك ليثبت عىل هذه الدعوة أصلب 

لها، إذن بالصرب عليها، فهم ًأصحاهبا عودا، فهؤالء هم الذين يصلحون حلم
 .عليها مؤمتنون 

 اختاذ األسباب الدنيوية يف الوصول إىل الغايات، وعدم العجلة يف -٩
حتقيق األهداف الكبرية، فقد ظلت الدعوة اإلسالمية رسية ثالث سنوات 
كاملة، ومل يتجاوز عدد املؤمنني األربعني إال قليال، ولكن كان الواحد منهم 

 .ثبات اجلبال الراسياتثابت اإليامن 
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 العمل عىل التوازن بني حفظ الدين وحفظ النفس إذا غلب عىل – ١٠
يكاد يستأصل نفوس املسلمني، أو جيعلهم من الظن أن هناك خطرا حمدقا 

الضعف بحيث ال تقوم هلم قائمة، وكان ذلك يف بداية العهد املكي وبزوغ 
أما يوم أن ، ى عىل كاهلها أمة الدعوة إىل اهللا حلامية هذه الكوكبة التي ستبن

استقر هذا الدين وعال شأنه وقامت قواعده ورجاالته ومحاته فإن احلفاظ 
عىل الدين هو املهمة األوىل والقاعدة األوىل من القواعد اخلمس التي أقام 
عليها هذا الدين بناء جمتمعه العظيم وهو ما يعرف بالرضوريات اخلمس 

قل واملال والنسل التي اتفقت الديانات حفظ الدين والنفس والع: وهي
 .ّالساموية عىل احلفاظ عليها؛ ألن احلياة اإلنسانية ال تقوم بدوهنا

 رضورة تضافر مجيع جهود أبناء الدعوة الواحدة يف سبيل – ١١
شيخ، فقد رأينا دور املرأة فارق بني امرأة ورجل، وال شاب ونرصهتا، بال 

وأثره الواضح  يف نجاح الدعوة، كام رأينا الصاحلة ممثال يف السيدة خدجية 
دور الشباب ممثال يف الصحايب اجلليل األرقم بن أيب األرقم يف نرصة الدعوة 

 .واحتضاهنا
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   واهلجمة الوثنيةالدعوة العلنية
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رغم رسية الدعوة يف مرحلتها األوىل ترسبت أنباء هذا الدين اجلديد إىل 
امع العامة واخلاصة يف مكة مما جعل كثريا من أهل مكة يف حرية من مس

أمرهم وهم يتباحثون يف شأن حممد ودعوته، فمثل هذا اجلدل قبوال وردا 
يفيد الدعوة من طرف خفي، حيث جيعل كثريا من العقالء يفكرون يف األمر 
بروية، خاصة وأن صاحب الدعوة مل يناصب أحدا العداء وال يمثل خطرا 

 .عىل املجتمع

وهلذا السبب، فإن املأل من قريش مل يناصبوا الدعوة العداء، ألهنم مل يروا 
فيها خطرا عىل أنفسهم ، وال أمواهلم، وال مكانتهم االجتامعية يف األعم 

واستجاب هلا نفر قليلون إذا ما قيسوا ، األغلب، فقد كانت الدعوة رسية
تمع، ويف الغالب فإن صناديد بعدد قريش فال يمثلون نسبة تذكر يف املج

قريش مل يقدروا األمر حق قدره، وتصوروا أن هذا الدين اجلديد لن يزيد 
قس بن ساعدة وسويد بن : عىل حديث الرهبان واحلكامء أو احلنفاء أمثال

عامر، ووكيع بن سلمة بن زهري األيادي، وعامر بن الظرب العدواين، 
أمية الكناين، وزهري بن أيب واملتلمس بن ، وعالف بن شهاب التميمي 
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وغريهم، وأن أتباعها سلمى، وأيب قيس رصمة بن أيب أنيس، وورقة بن نوفل 
 .ال يمثلون خطرا عىل دين آبائهم وأجدادهم

وبدأ القرشيون يتساءلون عن حقيقة هذا الدين الذي يدعو إليه الرسول 
ًال يف أمر ًوكان من أوهلم عمه أبو طالب الذي نازعته قريش نزاعا طوي  ،ملسو هيلع هللا ىلص

َ يا ابن أخي، ما هذا الدين ":ملسو هيلع هللا ىلصابن أخيه، حيث قال أبو طالب للرسول 
ِّأي عم، هذا دين اهللا ودين مالئكته ودين رسله : الذي أراك تدين به؟ قال

ْ بعثني اهللا به رسوال إىل العباد، وأنت أي ملسو هيلع هللا ىلصودين أبينا إبراهيم أو كام قال  ً

هلدى وأحق من أجابني إليه عم أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إىل ا
أي ابن أخي، إين ال أستطيع أن : وأعانني عليه أو كام قال، فقال أبو طالب

ُأفارق دين آبائي وما كانوا عليه، ولكن واهللا ال خيـلص إليك بيشء تكـرهه 
 ."ما بقيت 

ًكان أبو طالب رفيقا بابن أخيه ؛ إذ كانت عالقتهام طيبة منذ أن ضـم 

ًليا لريبيه عنده لفقر أصاب عمه، حتى أسلم عيل صبيا ومل  إليه عملسو هيلع هللا ىلصحممد  ًٌّ َّ ٍ َ ّ
 .يعنفه أبوه أو حياول رده عن دينه

ويف هذا املشهد السابق نجد عالمات ذلك الرفق بني أيب طالب وحممد 

                                         
 .١٦٨/ ١: السرية النبوية: ابن هشام) ١(
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 ملسو هيلع هللا ىلص فأبو طالب يسأل ابن أخيه ليفهم حقيقة ذلك الدين، فريد عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص
ِّأي عم، وهو من أدب : برفق وأدب احلوار اجلميل، ثم يبني له حقيقة تلك ْ

ُالرسالة التي أكرمه اهللا هبا، ويدعوه إليها رصاحة، ولكن الرجل يأبى ويعد 
 .ابن أخيه باحلامية

ولكن هذه املرحلة الرسية، وهذه اهلدنة مل تدم أكثر من ثالث سنني حتى 
 وأن  أن يصدع بام جاءه من احلق وأن يدعو الناس عالنية،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله اهللاأمر 

S  R  Q  P  O    ﴿: يبدأ بعشريته األقربني فقال تعاىل

 ̀   _   ̂     ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T   ﴾ 
 .]٢١٦-٢١٤:الشعراء[

 دعوته العلنية بإنذار عشريته ملسو هيلع هللا ىلصولقد كان من الطبيعي أن يبدأ حممد 
لتي األقربني،إذ إن مكة بلد توغلت فيه الروح القبلية، فبدأ الدعوة بالعشرية،ا

قد تعني عىل نرصته وتأييده ومحايته، كام أن القيام بالدعوة يف مكة ال بد أن 
يكون له أثر خاص، ملا هلذا البلد من مركز ديني خطري، فجلبها إىل حظرية 

 . اإلسالم ال بد أن يكون له وقع كبري عىل بقية القبائل

                                         
 .٦٦رية، صدراسات يف الس: عامد الدين خليل) ١(
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 وأمر عليا  هلذا األمر وتلطف يف دعوته هلؤالء األقربنيملسو هيلع هللا ىلصوامتثل النبي 
ريض اهللا عنه أن يصنع هلم طعاما، وقد كانوا نحوا من أربعني رجال من 

، ودعاهم إىل بيته، وكان فيهم رجال بني هاشم يزيدون رجال أو ينقصونه
عمه عبد العزى بن عبد املطلب ، وكان يدعى أبا هلب، وكان رسيا من رساة 

صب لدين قريش وتقاليدها، قريش،كثري املال مسموع الكلمة؛ وكان شديد التع
وكانت . حريصا أشد احلرص عىل أن يظل هذا الدين مرعي اجلانب موفور الكرامة

فيه حدة وسفاهة واندفاع مع الغضب إىل غري حد؛ وكان أشد ما يسوءه أن متس 
قداسة اآلهلة، أو متتهن كرامة اآلباء، فيثور لذلك أعظم ثورة ، وال يبايل أن يعادي يف 

 .رب املقربني إليهسبيل ذلك أق

 يعرف منه ذلك، وخيشى أن يفسد عليه أمره بام فيه من ملسو هيلع هللا ىلصوكان حممد 
محق وجهالة؛ فجعل يفكر يف الوسيلة التي يستطيع هبا أن يدعو عشريته 
األقربني إىل اإلسالم، بحيث يتقي فيها رش هذا العم اجلهول، ويأمن أثر 

م إليه فحرضوه، نفوذه القوي عىل بني هاشم؛ فصنع هلم طعاما ودعاه
 ملسو هيلع هللا ىلصفلام انتهوا من طعامهم تأهب الرسول . وكانوا نحو األربعني رجال

هؤالء عمومتك وبنو : لعرض دعوته عليهم، فبادره أبو هلب بقوله

                                         
 .٣٢٤/ ٢سبل اهلدى والرشاد : الصاحلي الشامي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٣٠١ 
 

فال خترج عىل دين قومك ، وال تعرضهم ..عمومتك، فتكلم ودع الصبأة
 هلم لغضب العرب، فإن قومك ال يستطيعون مقاومة العرب قاطبة، وليس

وقد علم قومك بام تريد أن تبدع يف دينهم، ومل خيف عليهم ..بحرهبم طاقة
 عىل فاربع..أمرك وما تدعو إليه من الصبأة، واخلروج عىل تقاليد اآلباء

نفسك وبني أبيك، واعلم أن العرب لن يرتكوك، ولن يشق عليهم أن يثبوا 
وإال حبسناك حتى فارجع إىل دين آبائك وأجدادك خريا لك، ..بك فيقتلوك

فنحن ..تشفى من مرضك الذي أنت فيه، وحتى نحول بني العرب وبينك
فإن بني أبيك أوىل ..أوىل بتأديبك حتى يثوب إليك رشدك، وتربأ من علتك

وأحق من أخذك فحسبك، إن قمت عىل ما أنت عليه؛ فهذا أيرس  بتأديبك،
 رأيت أحدا فام. عليك وعليهم من أن تثب بك بطون قريش ومتدها العرب

 .جاء عىل بني أبيه برش مما جئتهم به

، ويشري بيديه مهددا ةوكان ثائرا مهتاجا، يلقي بالكالم يف عنف وشد
متوعدا ، وقد جحظت عيناه،واصطبغ وجهه بحمرة قانية، كأنام يتفجر 

فلام سكت مل يسكت عنه الغضب؛ فجعل جسمه ينتفض كاملحموم، .بالدم

                                         
 .هي اخلروج عىل دين اآلباء وتقاليدهم: الصبأة )  ١(
 .احذر واحرتس)  ٢(
 . بترصف٣٢٥-٣٢٤/ ٢سبل اهلدى والرشاد : الصاحلي الشامي) ٣(
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  ٣٠٢ 
٣٠٢  

ر يف كل ناحية، حتى لتكاد حترق من تقع عليه وجعلت عيناه ترسالن الرش
 ، فإذا القوم سكوت، وإذا اجلو كله وجوم ملسو هيلع هللا ىلصونظر الرسول . من القوم

وكآبة؛ فعلم أن الفرصة مل حتن بعد، وأن اجلو غري مالئم للكالم، فسكت ومل 
 .يتكلم يف هذا املجلس

ة إن وتقول الرواية التارخيي.  أياما، ثم أعد وليمة أخرىملسو هيلع هللا ىلصوتلبث حممد 
 أرشن عليه أال يدعو عمه أبا هلب؛ ولعله كان راغبا يف أال ملسو هيلع هللا ىلصبعض عامته 

يدعوه كذلك، ثم رأى أن يدعوه اتقاء لرشه، أو أمال يف أن يكتب اهللا له 
فقد حرض أبو هلب هذه الدعوة، كام ، ومهام يكن من يشء . اهلداية فيهتدي

 ملسو هيلع هللا ىلصرهم الرسول فام إن فرغ القوم من طعامهم حتى باد..حرض التي قبلها
 احلمد هللا،أمحده وأستعينه ،وأومن به وأتوكل عليه،وأشهد أن ال إله ":قائال

 ال يكذب أهله،ولو كذبت أما بعد،فإن الرائد..إال اهللا وحده ال رشيك له
واهللا الذي ال إله إال هو،إين لرسول اهللا إليكم ..الناس مجيعا ما كذبتكم

O   ﴿: اهللا أن أدعوكم إليه فقالوقد أمرين ..خاصة، وإىل الناس عامة

Q  P   ﴾ ؛ وأنا أدعوكم إىل كلمتني خفيفتني عىل اللسان، ثقيلتني
واهللا لتموتن كام ..! شهادة أن ال إله إال اهللا، وأين رسول اهللا:يف امليزان

                                         
 .موهو الطليعة الذي يستطلع القوم فيام هيمه. الذي يرسل يف طلب الكأل: الرائد) ١(
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 ٣٠٣ 
 

تنامون، ولتبعثن كام تستيقظون، ولتحاسبن بام تعملون، ولتجزون باإلحسان 
يابني عبد املطلب، واهللا ..! ا جلنة أبدا أو نار أبداوإهن. إحسانا وبالسوء سوءا

إين جئتكم بخري الدنيا .ال أعلم شابا جاء به قومه بأفضل مما جئتكم 
 "فمن جييبني إىل هذا ألمر، ويؤازرين عىل القيام به؟..واآلخرة

ما أحب : فتكلم عمه أبو طالب كالما لينا، واعتذر اعتذارا لطيفا، فقال
وهؤالء بنو أبيك ! وأقبلنا لنصيحتك،وأشد تصديقنا حلديثكإلينا معاونتك، 

فامض ملا أمرت به، . جمتمعون وإنام أنا أحدهم، غري أين أرسعهم إىل ماحتب
غري أن نفيس ال تطاوعني عىل فراق دين ..فواهللا ال أزال أحوطك وأمنعك

 .عبد املطلب

هذه واهللا : وقال، أما أبو هلب فقد ثار ثائره ، وعاد إليه محقه وجهله
خذوا عىل يديه، قبل أن يأخذ عىل يديه غريكم؛ فإن أسلمتموه ..السوءة

 .حينئذ ذللتم، وإن منعتموه قتلتم

 أن هتدأ من ثورته -  ملسو هيلع هللا ىلصإحدى عامت الرسول - وحاولت أخته صفية 
 أحيسن بك خذالن ابن أخيك؟أال يرسك أن خيرج من ضئىضء:فقالت

                                         
 .أمحيك) ١(
 .العار) ٢(
 .أصله:ضئىض املرء ) ٣(
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  ٣٠٤ 
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 الباطل واخلبال ، وكالم -  واهللا - هذا عبد املطلب نبي؟ فصاح هبا ثائرا
فإذا قامت بطون قريش وقامت العرب معها ، فام ..! النساء يف احلجال

واهللا لنمنعه ما : فقال أبو طالب..! قوتنا هبم؟ فام نحن إال أكلة رأس
 ..بقينا

ونظر القوم إىل أيب طالب فإذا هو مصمم يعني ما يقول؛ فرأوا من العار 
وخرج أبو هلب خزيان .  عن ابن أخيهم، فانحازوا إىل أيب طالبأن يتخلوا

لن دمه وماله يف حرب بذلي :ويتوعد، ويقسم بالالت والعزىخمذوال، ينذر 
  هذه الدعوة، وليحولن بني هذا الصابئ وبني مايريد من تبديل دين 

 . ..!قريش

 كلهم ومنذ ذلك اليوم دبت العداوة بني أيب هلب وبني بني هاشم،فوقفوا
 حيوطونه ويمنعونه،ووقف هو من دوهنم صفا حيارب ملسو هيلع هللا ىلصصفا وراء الرسول 

 . ويناوئه، وحياول جهده أن يرصف الناس عن دينهملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

، ملسو هيلع هللا ىلصومن حماوالت أيب هلب وغريه لصد الناس عن السامع لرسول اهللا 

                                         
 .يعني هذا ليس من شأن النساء، إنام شأهنن أن يتزين باخلالخيل وغريها ) ١(
 .يعني أن واحدة من الغنم تشفي إلشباعهم مجيعا.كناية عن قلة عددهم )  ٢(
 .١١٤القول املبني ص : حممد الطيب النجار) ٣(
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 إين لغالم شاب ":ما أخرج ابن إسحاق عن ربيعة بن عباد ريض اهللا عنه قال 
يا :  يقف عىل منازل القبائل من العرب فيقول ملسو هيلع هللا ىلص بمنى ورسول اهللا مع أيب

ًإين رسول اهللا إليكم آمركم أن تعبدوا اهللا وال ترشكوا به شيئا ، ! بني فالن 
وأن ختلعوا ما تعبدون من دونه من هذه األنداد ، وأن تؤمنوا يب وتصدقوا يب 

 رجل  له غديرتان عليه وخلفه: قال. ومتنعوين حتى أبني عن اهللا ما بعثني به 
:  من قوله وما دعا إليه قال ذلك الرجل ملسو هيلع هللا ىلصفإذا فرغ رسول اهللا . حلة عدنية 

إن هذا إنام يدعوكم أن تسلخوا الالت والعزى من أعناقكم ! يا بني فالن 
وحلفائكم من اجلن من بني مالك بن أقيش إىل ما جاء به من البدعة 

  .فال تطيعوه وال تسمعوا عنه، والضاللة 

يا أبت ، من هذا الرجل الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول ؟ : فقلت أليب
  ."قال هذا عمه عبد العزى بن عبد املطلب أبو هلب 

 رأيت رسول اهللا ":وأخرج أمحد عن رجل من بني مالك بن كنانة، قال 
 يا أهيا الناس قولوا ال إله إال اهللا ": بسوق ذي املجاز يتخللها يقولملسو هيلع هللا ىلص

ال يغوينكم هذا عن :  قال وأبو جهل حيثي عليه الرتاب، ويقول"تفلحوا 
دينكم، فإنام يريد لترتكوا آهلتكم وترتكوا الالت والعزى وما يتلفت إليه 

  ."رسول اهللا 

                                         
 .٤٤/ ٣السنن ، :، الدارقطني ) ٨١٧٥( ، املعجم الكبري:الطرباين ) ١(
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ً مستمرا يف عملية التبليغ عىل وترية ملسو هيلع هللا ىلصوبرغم هذا التحدي ، بقي حممد 

التي جتعل واحدة وبدأب متواصل ، رغم هذه الظروف غري املواتية، و
ًولكن شيئا من هذا مل حيدث، فلوال أنه . اإلنسان العادي ييأس أو يفرت 

ًرسول اهللا حقا يقوم هبذا كله إيامنا باهللا وتنفيذا ألمره وتصديقا بوعده وخوفا  ً ً ً ً

 .من وعيده ملا أمكنه االستمرار وجتاوز يشء من هذا 

 :الدعوة العامة وإزالة العراقيل

هذه الصدمة العنيفة من قومه وعشريته إىل  بعد ملسو هيلع هللا ىلصانتقل الرسول 
الدعوة العامة للناس مجيعا فقد كلف من اهللا تعاىل باجلهر بالدعوة 

 ﴾   .  /  0  1   2  3 ﴿: واإلعراض عن املرشكني، فقال تعاىل
 .]٩٤:احلجر[

ّ إىل تلبية أمر ربه، فصعد عىل جبل الصفا وكانت ملسو هيلع هللا ىلصوهنا أرسع حممد 
 : الذي يتهدد البرشية ُالصيحة األوىل باخلطر 

ْ  يا صباحاه " َ َ َ َ !!" . ٍومل تكن صيحة تنذر بجيش غاز، أو عدو زاحف؛

ًإنام كانت صيحة حتذر من اخلطر املاحق املحدق باإلنسانية؛ وتنذر بالطريق 

 من فساد طال -  وهي يف أحط عصورها- املظلم الذي سلكته البرشية 
                                         

  .﴾  T   S  R  Q  P  O﴿باب ) ٤٧٧٠(البخاري برقم ) ١(
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 ٣٠٧ 
 

ت، وقد أوشكت البرشية أن تغرق املعتقدات واألخالق والسلوك واملعامال
  : لوال وثبة الداعي، وصيحة احلق.. يف طوفان ال نجاء منه إىل قيام الساعة 

ْ  يا صباحاه " َ َ َ َ !!".  

ِ ومن حسن الطالع أن - وعىل جبل الصفا؛ بدأت الدعوة العلنية صافية ْ ُ
 جلية ال لبس فيها وال غبش، واضحة - تبدأ صافية عىل جبل اسمه الصفا 

ٍ فإين نذير لُكم بني يدي عذاب شديد ":ة حمددةسهل ِ َِ ٍ َ َ ََ َ ِّْ َ ََ َْ ْ ٌ ِ"  . 

ٍوعىل جبل الصفا، كانت البداية، ليعرف فضلها كل ساع وزائر، وليذكر  ُ ْ َ
أمهيتها كل حاج ومعتمر، وفضل الوقفة الصلبة يف وجه الباطل، وفضل 

ل ما ال الكلمة الصادقة يف وجه الكذب، وفضل كلمة احلق التي قد تفع
 .رات والدباباتئاتفعله الط

َهذه الوقفة الشجاعة التي وقفها سيد الشجعان؛ لترتنح حوهلا مناقب 
السادة والقادة من الشجعان عىل مر التاريخ ،إهنا وقفة ال يدرك كنهها سوى 

 . الدارس املتبرص لطبيعة املجتمع القريش يف جاهليته

َهذا اليتيم الذي وقف ينادي عىل أهل بيت ه وقومه عىل حد سواء، وهيتف ُ
ًفيهم هبتاف يزلزل معتقدات باطلة، وعادات فاسدة؛ توارثها القوم جيال بعد  ُ

                                         
  .﴾  T   S  R  Q  P  O﴿باب ) ٤٧٧٠(البخاري برقم ) ١(
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جيل، وتأصلت فيهم هذه الثقافات؛ حتى أصبحت مصادر أرزاقهم من هذه 
 .األوثان املرتاصة حول البيت احلرام 

ُتت قدمه  َثب   وهو ينفض هذه اجلاهليات عن كاهل البرش، ويعتيلملسو هيلع هللا ىلصْ
هذه الربوة بخطوات واثقة؛ ربيط اجلأش، يتأبط التوكل، فلم هيتز ومل 

 بام - وأشهدهم عىل أنفسهم -يف بادىء األمر –يتلجلج ؛ فأثار انتباههم 
ِ أرأيتم إن أخربتُكم أن خيال خترج من سفح ":  فقال -ُعرف به من الصدق  ْ َّ َْ ُ ْ ْ َ ْ َْ ُ ْ ِْ ْ ًَ َ َْ َ َ َُ ُِ

ْهذا اجلبل، أكنتم  َُ ْ ُ َ ِ َ ْ َ َّمصدقي ؟  َ ُِ ِّ َ" 

 هكذا نبه شعورهم، وأيقظ أفئدهتم، وهيأها وفرش هلا ليلقي عليهم 
 .الكلمة احلقة التي لن ينسوها 

ٌوقد قالوا مجيعا ومل يرتدد أحد فيها  ً ما جربنا عليك كذبا ": ً ْ ْ َِ َ َ َ َ َ َّ ، فتارخيه "َ
أصفى من الشهد، وسريته خري سرية، وبره أحسن بر، وجمده أعظم جمد، 

ّكذا عرفوه يف شبابه، ولقبوه باألمني، هو الذي حقن دماءهم يوم احلجر ه

ُاألسود، ووحد صفهم؛ وقد أوشك الناس عىل االقتتال، وهم الذين  ّ ََ
وقد جعل بيته خزانة ألماناهتم؛ . ًارتضوه حكام بينهم يف هذا النزاع اخلطري 

قر نفسوهم  ، فتملسو هيلع هللا ىلصفال تطمئن قلوهبم عىل أمواهلم حتى تكون يف بيت حممد 
 . وهيدأ باهلم، وكأنام ألقوا أمواهلم يف حصن منيع، أو بئر حفيظ 

ّفلام كانت هذه شهادهتم فيه، قال قولته؛ يعرف بنفسه ورسالته يف أوجز 
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 ٣٠٩ 
 

ٍ فإين نذير لُكم بني يدي عذاب شديد ":مجلة  ِ َِ ٍ َ َ ََ َ ِّْ َ ََ َْ ْ ٌ ِ".  

ًوسكت الناس، وكأنام عىل رؤوسهم الطري، ووقفوا مليا  ُ يفكرون يف َ
َهذه الكلمة، وصمتوا ومل يؤيدوا عىل التو خشية الصناديد الطغاة، وصمتوا 

ُحتى يسمعوا ردة فعل السادة الكبار، وبالفعل مل يسمع  سوى صوت 
الصنديد أيب هلب يمثل اهليئة الرسمية احلاكمة يف مكة، فكان الرد القوي 

َ  تبا لك": كلمة الصدق دثتهًالذي يريد أن يربو ويتطاول  ليدفع شيئا مما أح َ َ !
َما مجعتنا إال هلذا ؟ َ ِ َ َ ْ َ َ َ". 

 الشديد، طل عتية، فكان الرد اإلهليكلمة حق قوية خرجت هلا كلمة با

b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X    ﴿:اخلالد السديد

h  g  f  e  d  c   ﴾]٣- ١:املسد[. 

 .هكذا كان االنطالق بالقرآن ، والدفاع بالقرآن 

 بكلمة أيب هلب الالهبة الباطلة، ومل يعبأ بمكان عمه ملسو هيلع هللا ىلص يعبأ حممد ومل
َّومل يرد عليه، وواصل حممد  ً كالمه مستفيدا من فرصة حضور الناس، ملسو هيلع هللا ىلصَُ

ًفأخذ ينادي عليهم بطنا بطنا . الذين جاءوا إليه من كل البطون ً: 

َّ يا بنى كعب بن لؤى، أنقذوا أنفسُكم من الن" -  َ ٍّ ْ ْ َ َِ ِ ِْ َ ُ ُ ُْ َْ َ َ ِ ِ  ! ِار َ

ِ يا بنى مرة بن كعب، أنقذوا أنفسُكم من النار  -  َّ َ ْ ْ َ َِ ِ ِْ َ َّ ُُ ُْ ْ ََ َ ٍ َ ِ! 
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  ٣١٠ 
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ِيا بنى عبد شمس، أنقذوا أنفسُكم من النار  -  َّ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َ ُْ ُْ َْ َ ٍ َ َ! 

ِيا بنى عبد مناف، أنقذوا أنفسُكم من النار  -  َّ ََ ْ َ َِ ِ ٍ ِ ِْ َ َُ ُْ َْ َ َ! 

ِيا بنى هاشم، أنقذوا أنفسُكم م -  ِ ِ ِْ َ ُ ُ ٍْ َْ َ َ َ ِن النار  َ َّ َ! 

ِيا بنى عبد املطلب، أنقذوا أنفسُكم من النار  -  َّ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ َّ ُْْ َْ َ ِ ِ َ! 

ِيا فاطمة أنقذى نفسك من النار -  َّ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ََ ْ َ فإنى ال أملك لُكم من - َ ِ ْ َْ َ َُ ِ َ ِّ َ شيئا غري اهللاِ ْ َ ً ْ َ
َأن لُكم رمحا سأبلها ببالهلا  ِ َِ َ َ ُِ ُّ َ ََّ َ َ ًْ َ".ت قطيعة الرحم باحلرارةّشبه، أي سأصلها ،

 .ووصلها بتربيدها

ِوسوى نداء اإلسالم بني البعيد والقريب، والوضيع واحلسيب  ُ وكان .. َّ
 .النداء عىل أهل البيت وأهل الوطن عىل حد سواء 

إن مسؤولية املسلم عن أهله أمام اهللا بادية بينة من أول يوم بدأت فيه 
 الفصام ؛ وهو ذلك السلوك الدعوة اجلهرية، وذلك حتى ال حيدث ذلك

النكد الصادر من بعض األدعياء حينام يأمرون بأمر وال يأمترون به؛ والسيام 
ِعىل نطاق أرسهم َ ُ . 

 فقد رأى بحكمته أن يعرف ملسو هيلع هللا ىلص النبيوتشهد هذه الواقعة ببعد نظر 

                                         
 O  ﴿، بـاب يف قولـه تعـاىل )٤٧٧١(واللفظ له، والبخاري بـرقم ) ٢٠٦(مسلم برقم ) ١(

 Q  P﴾. 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٣١١ 
 

رأهيم فيه، وظنهم به قبل أن يفاجئهم بأمر رسالته، ويف جو صاف خالص 
ن الشوائب صارحوه وأجابوه عىل الفور ما جربنا من الكدرات، بعيد ع

 .ًعليك إال صدقا

 يقيم احلجة عىل أهل ملسو هيلع هللا ىلصًإن هذا املشهد يفيض جالال وهباء، فمحمد 
صدقه وأمانته، ويلزمهم بتصديقه، فلام أن أقروا  مكة مجيعا وهم يعلمون منه

نوا له بالصدق، وأهنم ما جربوا عليه كذبا قبل ذلك، كان من املتوقع أن يذع
له، أو عىل األقل أن يناقشوا هذا اإلنذار الشديد، ويتدبروا األمر بعقوهلم يف 
هدوء وأناة، ولكن اهلمج والرعاع دائام ما يضيعون عىل األمم فرص 
النجاح، بام يتسمون به من صلف وغوغائية، ومقدرة عىل الكيد والتشويش 

مآرب دنيوية والدس والتلبيس، ومواجهة احلق وتلبيسه بالباطل من أجل 
رخيصة، فكثريا ما يكون احلق واضحا جليا من الذين خيلصون النصح، 
ولكن أهل الباطل بكيدهم وضالهلم خيادعون الناس، وخيافون عىل 
مصاحلهم وكراسيهم وسلطاهنم وجربوهتم، فيصيحون يف وجه احلق ليضلوا 

 .الناس عن سواء الرصاط

رصة النجاة، باستامعهم  يضيعون عىل أنفسهم فًأيضاوكثري من الناس 
إىل أقوال املجرمني الذي جيادلون بالباطل، وخيدعون أنفسهم بتصديق أمثال 
هؤالء، وهم يف قرارة أنفسهم يعلمون إهنم لكاذبون، ولكنه الركون للدعة، 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٣١٢ 
٣١٢  

وعدم محل النفس عىل اختيار الطريق الصحيح ألن تكاليفه كبرية، وبالتايل 
 . الطينية وشهوات الدنيا الزائلةتسفل هبم مهمهم إىل تلك الوهدة

 يف هذا املوقف، حيث قام أبو ملسو هيلع هللا ىلص الرسولوهذا ما حدث بالضبط مع 
ّتبا لك يا حممد سائر هذا :  فصاح - وهو عمه وأقرب أهل مكة إليه- هلب 
 !أهلذا مجعتنا! اليوم

إنه الكرب والعنجهية التي تفتك بأصحاهبا والذين ينخدعون بام يرددون 
ت أليب هلب أن يكون عدوا هلذا الدين اجلديد، عىل الرغم من أباطيل، فسول

كن كيف هبذا من أنه سيكون أسعد الناس بابن أخيه لو أنه آمن بام قال، ول
 سن أبنائه أو أقل، يأمتر بأمره وينتهي بنهيه؟، فأتبع يفالشيخ أن يتبع فتى 

لوحي نفسه هواها، وأعلن العداوة له من اللحظة األوىل؛ فام لبث أن جاء ا

̀   c   b  a   ﴿:بقوله تعاىل   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

h  g  f  e  d   ﴾]٣-١:املسد[. 

وانفض املوقف عىل ذلك، وكان األمر صدمة لعباد األوثان من سادة 
والذي نفيس بيده، إنك : ملسو هيلع هللا ىلصقريش وصناديدها، وكأن ورقة حني قال للنبي 

ه كان خبريا باألمم وكأن. لنبي هذه األمة، ولتكذبن ولتؤذين ولتخرجن
وأحواهلا، ينطق بام عرف من تاريخ األديان والرسل أنه مل يأت رجل قط 

والعرب كغريها من األمم .  ، إال عوديملسو هيلع هللا ىلصبمثل ما جاء به حممد رسول اهللا 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٣١٣ 
 

عنادا ومتسكا بدين اآلباء، ولعلها أكثر من األمم يف هذا الصدد، نظرا ملا 
 .وغرورا عنادا البيئتها القاسية التي أورثته

انفض املوقف نعم، ولكن الدعوة مل تنفض، وما دار يف املوقف من 
حوار مل ينفض، فقد كان ذلك هو احلجر األول الذي ألقي يف عقول مكة 
الراكدة لتثري االضطراب واجلدل، وسار األمر حديث الساعة يف جمالس 

 فيام قريش وأنديتها، وجعلت نفوس مكة تتهيأ هلذا األمر؛ فأخذوا يتساءلون

T  S  R  Q  P   ﴿:ما هذا الدين الذي يدعو إليه حممد؟: بينهم

X  W  V   U ﴾] فأما الذين كتب اهللا هلم السعادة،  .]٣٥:النحل
 ، يستوضحونه أمر هذا الدين الذي ملسو هيلع هللا ىلصفقد جعلوا يتسللون تباعا إىل النبي 

كتب عليهم الشقاء فقد يدعو إليه ، فيرشحه هلم فيسلمون، وأما الذين 
: ، وكانوا يف ذلك فريقنيرضوا عنه، وعميت بصائرهم أن تستيضء بنورهأع

فريق وقف موقف املوادعة واملساملة، فلم يقاومها ومل يعرض هلا بسوء؛ 
وفريق وقف منها موقف العداء واملحاربة، فجعلوا مههم أن يقاوموها وأن 

ين من الزعامء والسادة، الذ –بل كلهم  –يقضوا عليها؛ وكان جل هؤالء 
رأوا يف هذه الدعوة قضاء عىل سيادهتم، وخطرا عىل مصاحلهم؛ وكان 

 ودعوته، أبو جهل عمرو بن ملسو هيلع هللا ىلصأشدهم عداوة وأعنفهم حربا للرسول 
 .هشام، وأبو هلب بن عبد املطلب، وعقبة بن أيب معيط



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٣١٤ 
٣١٤  

ونفر من املأل من قريش الذين أعرضوا عن ذكر اهللا إىل جهر الرسول 
بدءوا يقدرون خطورة املوقف، فقد انتقلت  بالدعوة نظرة ريبة ، وملسو هيلع هللا ىلص

الدعوة من البيوت املغلقة إىل اجلهر هبا عىل اجلبال املرتفعة، والدعوة إليها 
 .عىل مشهد من الناس أمجعني

 أن دعوته بدأت تدخل مرحلة حرجة تستدعي مزيدا ملسو هيلع هللا ىلصأدرك النبي 
قة من الصرب وضبط النفس ، والبد من اختاذ كل الوسائل للحفاظ عىل عال

الود بينه وبني قومه ، ولكن قريشا شعرت أن الدعوة اجلديدة تعني إحداث 
تغري كامل يف بنية التنظيامت القائمة ، وإحداث خلخلة كاملة لكل معتقدات 

وهنا تبدأ مرحلة جديدة من .قريش وموروثاهتا الدينية واالجتامعية واإلدارية
 .امراحل الرصاع بني احلق والباطل، حان احلديث عنه



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٣١٥ 
 

 

  :اإلسالم و احلرية

مل حيل غضب أيب هلب وال خصومة غريه من قريش دون انتشار الدعوة 
. فلم يكن يوم إال أسلم فيه بعضهم هللاّ وجهه. إىل اإلسالم بني أهل مكة

أولئك ال تلهيهم التجارة . ّوكان الزاهدون يف الدنيا أشد عىل اإلسالم إقباال
وهم قد رأوا حممدا . يع عن التأمل فيام يدعوهم الداعي إليهوال يلهيهم الب

 يف غنى من مال خدجية و ماله، وهاهو ذا مع ذلك ال يعبأ هبذا املال وال ملسو هيلع هللا ىلص
بل . ّباملزيد عليه و اإلكثار منه، ويدعو إىل احلب والعطف واملودة والتسامح

  :؟يس يقول أل. هاهو ذا جييئه الوحي بأن يف اإلكثار من الثورة لعنة للروح

﴿  h   g  f  e  d   c  b  a  `  _   ̂  ]   \  [

  v      u  t  s  r  q  p  o  n   m      l  k  j  i
}  |  {  z  y  x  w   ﴾ ]٨- ١: التكاثر[. 

إىل ! أليس هو يدعو إىل احلرية ! ملسو هيلع هللا ىلصوأي يش ء خري مما يدعو إليه حممد 
أليس يطلق الناس من ! نعم! هاحلرية العزيزة عىل نفس العريب عزة حياته علي

أ ليس حيطم كل ما بينهم و بينه من !  وحدهاهللاّالتقيد بأية عبادة غري عبادة 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٣١٦ 
٣١٦  

ّال هبل وال الالت وال العزى وال نار املجوس وال شمس املرصيني ! أغالل
وال أحد من اإلنس أو من املالئكة ، ّوال نجوم عباد النجوم وال احلواريون 

، أمامه وحده ال رشيك له، اهللاوأمام .  واإلنساناهللا أو من اجلان حيجب بني
. وأعامل اإلنسان هي وحدها شفيعه. ّيسأل اإلنسان عام قدم من خري أو رش

وضمريه هو الذي يزن أعامله، وهو وحده صاحب السلطان عليه، وبه 
ّأية حرية أوسع مدى من هذه احلرية . ّحياسب يوم جتزى كل نفس بام كسبت

وهو يدعو أبا هلب وأصحابه إىل يش ء من !  إليها؟ملسو هيلع هللا ىلصمد التي يدعو حم
ّأم هم يدعون الناس لتظل نفوسهم يف رق و عبودية بام تكدس ! مثلها؟ ّ

 عليها من خرافات حجبت عنها نور احلق أو ضياء اهلدى؟

أرشاف  أجمادها، وأصحابأرشاف قريش ون أبا هلب وأبا سفيان وعىل أ
  من خطر ملسو هيلع هللا ىلصيشعرون بام يف دعوة حممد أجماد اللهو، بدؤا أصحاباملال و

عىل مكانتهم، فرأوا بادئ الرأي أن حياربوه باحلط من شأنه، و بتكذيبه فيام 
أبا : ّو كان أول ما صنعوا من هذا أن أغروا به شعراءهم. ّيزعم من نبوته

ّاهللا بن الزبعرى، هيجونه سفيان بن احلارث و عمرو بن العاص و عبد 
ّئفة من شعراء املسلمني الرد عىل هؤالء من غري أن ّو تولت طا. يقارعونهو

 .  يف حاجة إىل مساجلتهمملسو هيلع هللا ىلصيكون حممد

 

وجدت قريش يف أمر هذه الدعوة أهنا متثل خطرا عىل سادهتا وكربائها، 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٣١٧ 
 

فهي دعوة تسوي بني السادة والعبيد، دعوة إىل عبادة اهللا وحده ال رشيك له 
ء، دعوة ترفض الربا واخلنا، وهي دعوة جتعل الناس مجيعا أمام اهللا سوا

والفحش والفجور، وكل هذا يمثل خطرا دامها عىل أصحاب املطامع من 
فرشعوا يف معاداته وإبعاد الناس . إلخ... السدنة والسادة وكهنة األصنام 

 :عنه، عرب الوسائل التالية

 :االهتام بعدم األهلية – ١

 أمزجة هؤالء القوم إن منطق اجلاهلية يظن أن النبوة ال بد أن تأيت عىل
من املرتفني الذين يعبون من متاع احلياة الدنيا عبا، ولكن اهللا عز وجل أعلم 

، ملسو هيلع هللا ىلصحيث جيعل رسالته، وبدأت حرب التقليل والتحقري من شأن النبي 
 .لرصف الناس عنه

 :فكانوا يتشككون بمثل قوهلم

 أينزل هذا القرآن عىل حممد من بيننا، وال ينزل عىل رجل عظيم من
 أصحاب الثراء والعدد واجلاه والنفوذ، يف مكة أو يف الطائف؟

أينزل القرآن عىل حممد، ": وهذا ما قاله الوليد بن املغرية املخزومي
وأترك وأنا كبري قريش، ويرتك أبو مسعود عمرو بن عمري سيد ثقيف، ونحن 

 ."عظيام القريتني؟

                                         
  .١٢٧، ٤/١٢٦تفسري ابن كثري : ابن كثري) ١(
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٣١٨ 
٣١٨  

كت الناس يف حرية وقد انطلقت هذه الكلمة يف أرجاء البلدتني حتى تر
شديدة بني مصدق ومكذب، ولكن مقاييس العظمة هي التقى والصالح ال 

j   i  ﴿: وينزل القرآن الكريم رادا عىل هؤالء بقوله. الغنى والنسب فقط

  y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k
   ©   ̈  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |    {   z

  ¯  ®¬  «  ª  º  ¹  ¸  ¶µ   ´  ³  ²  ±  °
Æ  Å   Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿   ¾  ½  ¼  »   ﴾ 

 ).٣٢-٢٩:الزخرف(

إن حممدا قد مات أوالده الذكور، فال قوة له، وال تدري ما دخل ذلك 
يف اصطفاء اهللا عز وجل له بالرسالة، ويعريونه بأن ذريته كلها من البنات، 

 . وكان ذلك فيهم عارا

خلالق عىل عباده، فهم يستبعدون أن يصطفي اهللا عز إنه النكران لنعم ا
وجل أحدا من خلقه هلذا الرشف، ويظنون بعقوهلم القارصة أن مقياسهم 
الدنيوي البغيض يصلح أن يكون مقياسا للنبوة والرسالة التي يصطفي اهللا 
عز وجل هلا من يشاء من عباده، فرييدون بمنطق اجلاهلية أن يكون النبي 

ء العريض ولو كان فاجرا فاسقا من أمثاهلم، وأن يكون كثري متمتعا بالثرا
الولد ليكونوا له قوة ومنعة يفاخر هبم قومه الذين يفخر بعضهم عىل بعض 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٣١٩ 
 

 .بكثرة الولد، وال يعلمون أن ذلك بتقدير اهللا هلم

 أمية بن الصلت ذلك الشاعر الثقفي الذي رأى نفسه أهال ًأيضا وهناك 
ات اجلاهلية، وكان يعلم عن طريق رحالته إىل يف أخري! هلذا االصطفاء

الشام أن هناك نبيا سوف يبعث من أرض العرب، فتمنى أن ينال هذا 
الرشف، وترك عبادة األوثان، وأكثر من ذكر اهللا ووحدانيته يف شعره، ولكن 

 حتى ناصبه ملسو هيلع هللا ىلصاهللا يصطفي من رسله من يشاء، فامإن علم بظهور النبي 
وظاهر الوثنية القرشية ضده، وبقي عىل ذلك العداء ونكص عىل عقبيه، 

 .حتى مات عىل الكفر

 :احلرب االجتامعية – ٢

 حني بعث قد زوج ثالثا من بناته األربع، بل كن ملسو هيلع هللا ىلصكان الرسول 
حديثات عهد بعرس، فبنته الكربى زينب تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن 

وابنتاه رقية وأم . ملسو هيلع هللا ىلصالربيع بن عبد العزى حفيد قيص، اجلد الرابع للرسول 
  عبد العزى بن عبد املطلب بنملسو هيلع هللا ىلصكلثوم تزوجتا عتبة وعتيبة ابني عم الرسول 

أما الرابعة فهي فاطمة، فقد كانت صغرية مل تبلغ سن ). أبو هلب(هاشم 
 .الزواج بعد

 أسلمن مجيعهن، وقد كان أزواجهن ملسو هيلع هللا ىلصوكام علمنا أن بنات الرسول 
 ملسو هيلع هللا ىلصلفرصة سانحة لتؤذي الرسول الثالثة عىل الرشك، وهنا وجدت قريش ا



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٣٢٠ 
٣٢٠  

قد ": يف بناته؛ وجترب معه حربا دنيئة من نوع آخر؛ فقال بعضهم لبعض
كفيتم حممدا أمر بناته فتفرغ ملا ترون فتعالوا نميش إىل أصهاره حتى يطلقوا 

 ."بناته فمشوا إليهم

فقام ابنا أيب هلب فطلقا رقية وأم كلثوم، بإحلاح من أمهام أم مجيل بنت 
وقال عتيبة بن أيب هلب وزوج أم كلثوم للرسول . ب، أخت أبى سفيان حر
كفرت بدينك وفارقت ابنتك ال حتبني وال أحبك ثم تسلط عىل رسول : ملسو هيلع هللا ىلص
أما إين أسأل اهللا أن يسلط عليه : ملسو هيلع هللا ىلص فشق قميصه، فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

ام كلبا من كالبه، فخرج عتيبة مع نفر من قريش حتى نزلوا يف مكان من الش
يا : يقال له الزرقاء ليال، فأطاف هبم األسد تلك الليلة، فجعل عتيبة يقول

ويل أمي، هو واهللا آكيل كام دعا حممد عيل، قتلني ابن أيب كبشة وهو بمكة 
وأنا بالشام، وانرصف األسد ونام القوم وجعلوا عتيبة يف وسطهم، فأقبل 

ني القوم، وأخذ األسد يتخطاهم حتى أخذ براسه فعوى عليه األسد من ب
 . برأسه فضغمه ضغمة فذبحه 

  ملسو هيلع هللا ىلصأما أبو العاص بن الربيع، فأبى أن يفارق زوجه زينب بنت حممد

                                         
 .٧٠دالئل النبوة، ص : األصبهاين) ١(
 ."بترصف" ١/٢٨٤السرية النبوية : حممد أبو شهبه) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٣٢١ 
 

واهللا ما أحب أن يل هبا امرأة أخرى من : ورد عىل من كلموه يف فراقها بقوله
 .قريش

، وإيذاء له كان عىل عكس ما ملسو هيلع هللا ىلصوما ظنت قريش أنه إشغال لرسول اهللا 
 ببناته عن الدعوة، ملسو هيلع هللا ىلص من اهللا عز وجل، فلم يشغل الرسول يرون، فهو منة

بل إن اهللا أراد هبام وأبيهام خريا، فنجامها من معارشة ابني أيب هلب، وحمنة 
العيش مع امرأته محالة احلطب، وتزوجهام بعد ذلك عثامن بن عفان ريض اهللا 

ً أوالوج عنه أحد السابقني األولني إىل اإلسالم، واحدة تلو األخرى حيث تز
 .رقية، فلام توفيت تزوج األخرى؛ ولذا سمي بذي النورين

 بدنيا ، ومن ملسو هيلع هللا ىلصكام تعمد بعض املرشكني من قريش أن يؤذوا رسول اهللا 
ذلك ما كان من أيب هلب وعقبة بن أيب معيط، وقد كانا جارين لرسول اهللا 

 كنت بني رش ": فيام روت عائشةملسو هيلع هللا ىلص يؤذيانه أشد األذى، ويف ذلك يقول ملسو هيلع هللا ىلص
 بني أيب هلب وعقبة بن أيب معيط؛ إن كانا ليأتيان بالفروث:ارينج

 فيطرحاهنا عىل بايب،حتى إهنم ليأتون ببعض ما يطرحون من األذى
يا بني عبد مناف ، أي جوار : ، فيقولملسو هيلع هللا ىلصفيطرحونه عىل بايب، فيخرج به 

 ."ثم يلقيه بالطريق..هذا؟

                                         
 .ما خيرج من كرش الذبيحة:الفروث) ١(
 .لعل املقصود منه هو الرباز وما يامثله من النجس:األذى) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٣٢٢ 
٣٢٢  

 :التشهري والسب – ٣

 واالستهزاء هي سالح السفلة من الناس التشهري والكذب والسخرية
يف كل زمان ومكان، وال عجب يف ذلك، فإهنم ال يعرفون اخلصومة 
الرشيفة، فاجتمع املأل من قريش بعد ما بدأ الشعور باخلطر عىل املكانة 
االجتامعية يتسلل إىل نفوسهم، واتفقوا عىل احلط من شأنه وتكذيبه، ليس 

لتكسري املعنوي؛ فأغروا به شعراءهم هذا فحسب بل جلأوا إىل سالح ا
هلجوه، وإلصاق كل مثلبة به وبدعوته، وأعلنوها حربا دعائية رضوسا، 

... وأشاعوا أنه ساحر مرة، وكذاب أخرى، وجمنون مرة ثالثة، وشاعر رابعة
 .إلخ

 ملسو هيلع هللا ىلصقاد الوليد بن املغرية كفار قريش يف حرهبم اإلعالمية ضد الرسول 
ع مع نفر من قومه، وكان ذا سن فيهم، وقد حرض يف تشويه صورته، حيث اجتم

يا معرش قريش إنه قد حرض املوسم، وإن وفود العرب : موسم احلج فقال هلم
ستقدم عليكم، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأمجعوا فيه رأيا واحدا، وال 

 . ًختتلفوا فيكذب بعضكم بعضا، ويرد قولكم بعضه بعضا

 . ً فقل وأقم لنا رأيا نقول به،فأنت يا أبا عبد شمس: فقالوا

 . بل أنتم قولوا أسمع: قال



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٣٢٣ 
 

 . نقول كاهن: فقالوا

 الكاهن ما هو بكاهن، لقد رأيت الكهان فام هو بزمزمة: فقال
 . وسجعه

 . نقول جمنون: فقالوا

وال ، ما هو بمجنون، لقد رأينا اجلنون وعرفناه، فام هو ختنقه: فقال
 . ختاجله وال وسوسته

 . نقول شاعر: فقالوا

ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر برجزه وقريضه ومقبوضه : فقال
 . ومبسوطه، فام هو بالشعر

 . فنقول ساحر: قالوا

ّما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فام هو بنفثه، وال : قال
 . عقده

 فام نقول يا أبا عبد شمس؟ : قالوا

                                         
 .كالم خفي ال يسمع : الزمزمة) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٣٢٤ 
٣٢٤  

، وما  وإن فرعه جلناةواهللا إن لقوله حلالوة وإن أصله لعذق: قال
: أنتم بقائلني من هذا شيئا إال عرف أنه باطل، وإن أقرب القول ألن تقولوا

ساحر يفرق بني املرء وبني أبيه، وبني املرء وأخيه، وبني املرء : ساحر، فقولوا
 .وزوجه، وبني املرء وعشريته

ًوعجبا هلؤالء املبطلني يبذلون جهدا ك  النبيعات حول ًبريا يف إنتاج الشائً
ر ملسو هيلع هللا ىلص َ، فدخلوا عىل أسن رجل يف قريش وبحثوا أنسب الشائعات، ففكَّ َ

َوقدر، ثم فكر وقدر، ثم فكر  ََّ ََّ َ َقدر ، وكل ذلك للوصول إىل فرية حمكمة، ثم وَ َّ َ

نظر وتأمل؛ فاألمر جد صعب مع صاحب اخللق العظيم، ثم عبس؛ فهم 
يل، ثم رجعوا إىل أنسب يواجهون دعوة صادقة، ثم برس؛ فقد أعيتهم احل

  : احللول املقرتحة عىل فسادها، ومع علمهم بفسالتها وهشاشتها، فقالوا 

﴿ .. D  C     B  A  @  ?       >   =      <  ;   :           ﴾ ]املهم أن  ].٢٥- ٢٤: املدثر
 . تتفق الكلمة عىل مصلطح حمدد

َهذا يبني لنا جلد الفاجر يف فجوره، ومحاسة املبطل  يف باطله، وكيف َ

                                         
 .النخلة: العذق) ١(
 .١٥١، ١٥٠لسري واملغازي ، صا:ابن إسحاق )٢(
 .ما جيني من الثمر: اجلناة) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٣٢٥ 
 

يمكر بدعوة اهللا املاكرون، ويبيتون يرتصدون هلا أنجح الطرق ملحاربتها، 
ًفضال عن انتظار طامة أو مصيبة خارجية قد تقيض ـ بزعمهم ـ عىل الدعوة 

 ]٣٠:الطور[ ﴾   Ô   Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î﴿: والداعية

ة ُليعلم الدعاة، أن سهام الباطل ال تستهدف سوى الدعوة الصادق
ٌالناجحة؛ خاصة ما إذا كان هلا حضور بني الناس، فالظاملون ال يستهدفون 
الدعوات النائمة أو املذاهب التي عفا عليها الزمن، إنام يستهدفون اجلامعات 

 . احلية العاملة، كام الرسطان يستهدف اخلاليا احلية

 مل ملسو هيلع هللا ىلصومن هذا املشهد يتضح لنا أن احلرب النفسية املضادة للرسول 
ً توجه اعتباطا، وإنام كانت تعد بإحكام ودقة بني زعامء الكفار، وحسب تكن

هي أساس القواعد املعمول هبا يف ختطيط احلرب النفسية يف ، قواعد معينة
العرص احلديث، كاختيار الوقت املناسب، فهم خيتارون وقت جتمع الناس يف 

حتى موسم احلج، واالتفاق وعدم التناقض، وغري ذلك من هذه األسس 
تكون محلتهم منظمة، وبالتايل هلا تأثري عىل وفود احلجيج، فتؤيت ثامرها 

 مكانـًا ًأيضافقد اختاروا ، املرجوة منها، ومع اختيارهم للزمان املناسب
 .ًمناسبا حتى تصل مجيع الوفود القادمة إىل مكة

                                         
 .١٠٣احلرب النفسية ضد اإلسالم ، ص:عبد الوهاب كحيل:انظر) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٣٢٦ 
٣٢٦  

بل إهنم جلأوا إىل أساليب رخيصة يف الكيد والدس، وتفزيع الناس منه، 
ذه رضيبة الصدق واإلخالص يف الدعوة يبتيل هبا اهللا عباده الصاحلني وه

لريفع بذلك درجتهم، وها أنت ترى أن ال فرق بني ما كان يصنعه املجتمع 
 وما يفعله العلامنيون يف زماننا هذا وإن ملسو هيلع هللا ىلصاملكي بالدعوة يف عهد النبي 

ة اختلفت الوسائل، وذلك بمحاوالهتم الدءوبة أن يصنعوا من الدعا
الصادقني فزاعات للمجتمع، ويرموهنم بشتى التهم عدوانا وظلام، بال وازع 
من ضمري أو خلق، فريموهنم بالتخلف والرجعية واجلمود واجلهل 

 .إلخ... والسطحية واالنغالق الفكري، واالنعزالية

 وقوته يف التأثري بالقرآن الكريم ملسو هيلع هللا ىلصويتضح من هذا اخلرب عظمة النبي 
  د بن املغرية كبري قريش ومن أكرب ساداهتم، ومع عىل سامعيه، فالولي

ما حيصل عادة للكرباء من التكرب والتعاظم فإنه قد تأثر بالقرآن، ورق له، 
وهو يف حالة استجابة  واعرتف بعظمته ووصفه بذلك الوصف البليغ

 .لنداء العقل

 ما قام به النرض بن ملسو هيلع هللا ىلصومثال آخر للحرب الدعائية ضد الرسول 
 وينصب له ملسو هيلع هللا ىلص شياطني قريش ، وممن كان يؤذي رسول اهللا احلارث أحد

                                         
 .١/١٢٣التاريخ اإلسالمي ،:عبد العزيز احلميدي: انظر) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٣٢٧ 
 

العداوة ، وكان قد قدم احلرية ، وتعلم هبا أحاديث ملوك الفرس وأحاديث 
ً جملسا فذكر فيه باهللا ، ملسو هيلع هللا ىلصرستم واسبنديار ، فكان إذا جلس رسول اهللا 

وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من األمم من نقمة اهللا ، خلفه يف جملسه إذا 
ًأنا واهللا يا معرش قريش أحسن حديثا منه ، فهلم إيل ، فأنا : ، ثم قال قام 

أحدثكم أحسن من حديثه ، ثم حيدثهم عن ملوك فارس ورستم واسبنديار ، 
 .ًبامذا حممد أحسن حديثا مني : ثم يقول 

 بام عرفوا من احلق ، وعرفوا صدقه فيام ملسو هيلع هللا ىلصفلام جاءهم رسول اهللا 
هم من علم الغيوب ، حني سألوه عام سألوا حدث، وموقع نبوته فيام جاء

ّعنه ، حال احلسد منهم له بينهم وبني اتباعه وتصديقه ، فعتوا عىل اهللا وتركوا 

¡  ¢  £  ﴿: ًأمره عيانا ، وجلوا فيام هم عليه من الكفر ، فقال قائلهم 

ً أي اجعلوه لغوا باطال ]٢٦:فصلت[ ﴾¤ ¥ ¦ § ¨ ً  
ً بذلك ، فإنكم إن ناظرمتوه أو خاصتموه يوما ًواختذوه هزوا ، لعلكم تغلبونه

 .غلبكم 

يا :  وما جاء به من احلق ملسو هيلع هللا ىلصًفقال أبو جهل يوما وهو هيزأ برسول اهللا 
يزعم حممد أنام جنود اهللا الذين يعذبونكم يف النار وحيبسونكم ! معرش قريش 

 ًفيها تسعة عرشة ، وأنتم أكثر الناس أعدادا ، وكثرة ، أفيعجز كل مئة رجل

Z  ]  ﴿: منكم عن رجل منهم ، فأنزل اهللا تعاىل عليه يف ذلك من قوله 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٣٢٨ 
٣٢٨  

g  f   e    d  c  b  a  `_      ̂ ]       \        ﴾]إىل آخر  .. ]٣١:املدثر
 .القصة 

 بالقرآن ملسو هيلع هللا ىلصفلام قال ذلك بعضهم لبعض ، جعلوا إذا جهر رسول اهللا 
فكان الرجل منهم إذا وهو يصيل فيتفرقون عنه ، ويأبون أن يستمعوا له ، 

 بعض ما يتلو من القرآن وهو يصيل ، ملسو هيلع هللا ىلصأراد أن يستمع من رسول اهللا 
ًاسرتق السمع دوهنم ، فرقا منهم ، فإن رأى أهنم قد عرفوا أنه يستمع منه ،  ََ

 صوته ، فظن ملسو هيلع هللا ىلصذهب خشية أذاهم ، فلم يستمع ، وإن خفض رسول اهللا 
ًسمع هو شيئا دوهنم ، أصاخ ًالذي يستمع أهنم يستمعون شيئا من قراءته و

  ."له ليستمع منه 

تصور حرب الدعاية الفظيعة التي جلأوا إليها ، وهم قريش موطن ثقة 
ًالعرب ، والذين تأتيهم العرب سنويا للحج ، فهم يشوهون اسمه عاما بعد  ً

عام ، وحياولون أن حياربوه بكل سالح من أسلحة القول ، والعريب ال تسمح 
ً صابرا عىل ملسو هيلع هللا ىلصيقف موقف املتهم ، ومع ذلك بقي رسول اهللا ًنفسه أبدا أن 

َهذه احلرب الدعائية الفظيعة ، هذه املدة الطويلة ، ثالثة عرش عاما ، وما ونى  َ ً

َّوما كل ، وهو يقوم بعملية التبليغ املستقيمة النظيفة  َ. 

 يف مثل هذا اجلو املحموم ، دليل عىل صدقه فيام ملسو هيلع هللا ىلصإن استمرار الرسول 
 يف دعوة يالقي ما القى ، مع ملسو هيلع هللا ىلصإليه ، وإال فكيف نعلل استمراره يدعو 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٣٢٩ 
 

إن . العرض عليه كل متاع الدنيا ، ثم ال يرىض إال بحمل الناس عىل دعوته 
ًهذا ال يعلل إال بصدقه يف دعوته ، وأنه يبلغها مأمورا من اهللا عز وجل ، وقد  ّ ُ

ِوضح له أن النكوص عن طريقه وراءه ما وراء الذي يعيص  أمر اهللا من َ
 .عقاب اهللا 

 عىل أي حال مل تستطع تلك احلرب اإلعالمية املنظمة أن حتارص دعوة 
الذين مل ،  أن خيرتق حصار األعداءملسو هيلع هللا ىلصبل استطاع حممد ، ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

بل ، وتشويه سمعته عندهم، ملسو هيلع هللا ىلصيكتفوا بتنفري ساكني مكة من رسول اهللا 
وليحولوا بينهم وبني ، صاروا يتلقون الوافدين إليهم ليسمموا أفكارهم

 عظيم النجاح يف ملسو هيلع هللا ىلصسامع كالمه، والتأثر بدعوته، فقد كان رسول اهللا 
ًبليغا يف التأثري عىل من خاطبه، حيث يؤثر عىل من جالسه هبيئته ، دعوته

َقبل أن يتكلم، ثم إذا حتدث أرس سامعيه بمنطقه البليغ ، وسمته ووقاره َ َ

والنية اخلالصة ، جلياشة باحلب والصفاءوالعاطفة ا، املتمثل يف العقل السليم
من أبرز األمثلة عىل قوته يف التأثري  . بوحي اهللا تعاىل، يف هداية األمة

وقدرته عىل اخرتاق اجلدار احلديدي ، بالكلمة املعربة واألخالق الكريمة
ما كان من موقفه مع عمرو بن الطفيل ، الذي حاول زعامء مكة رضبه عليه

َن عبسة، واحلصني وغريهم ريض اهللا عنهم أمجعنيالدويس، عمرو ب وإليك . َ
                                         

 .١/١٢٣التاريخ اإلسالمي ،:عبد العزيزاحلميدي: انظر) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٣٣٠ 
٣٣٠  

 :ًعرضا إلسالم أحد هؤالء العظام

 :الطفيل بن عمرو بني إصالح نفسه ودعوة غريه

قدم الطفيل بن عمرو إىل مكة، فمشى إليه رجال من قريش، يتلقفونه 
.  من الدعوة اإلسالمية"حتصينه"بنفث سمومهم الفكرية يف عقل الطفيل، و

ْ يا طفيل ، إنك قدمت بالدنا ، وهذا الرجل الذي بني أظهرنا قد ":لوا له فقا َ َ َّ ْ ّ ُ َ َ ُ َ ُِ ُ َ ُ َ َ ْ ََ َ َْ ّ ِْ َِ ِ

َأعضل بنا ، وقد فرق مجاعتنا ، وشتت أمرنا ، وإنام قوله كالسحر يفرق بني  ْ َ َ َ َ ْْ ّ ّ َ َ ْ َّ ُ ْ ُ ْ َ َ َُ َ ُ َ َ َ َ َِ َ َّ َ ّ َ ِْ َ ََ َ ِ

ِالرجل وبني أبيه، وبني الرجل ُِ َ َ َ َ ُّ ْ ْ َّ َِ ِ ّ وبني أخيه، وبني الرجل وبني زوجته، وإنا َ ِ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َْ ّ ْ ِْ َ

ُنخشى عليك وعىل قومك ما قد دخل علينا ، فال تَكلمنه، وال تسمعن منه  ّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْْ ّ َِ َِ ْ َ ََ ُ ْ َّ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َْ َ
ًشيئا  ْ َ". 

َفو":ًقال الطفيل حمدثا عن حاله معهم  ُ ما زالوا يب، حتى أمجعتاهللاَ َ ْ َْ ََ ّ ِ ُ ْ أن َ َ

ّال أسمع منه شيئا، وال أكلمه، حتى حشوت يف أذين  َ ُ ًُ ُّ ُ َِ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ََ َ َّ َ َ ْْ ُ حني غدوت-ِ َْ َ َ ِ  
ِ إىل املسجد  ِ ْ َْ َكرسفا، فرقا من أن يبلغني يشء من قوله، وأ –َ ََ ْ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ً َ ًٌ َ ُ ْْ َ َ ْنا ال أريد أن ُ َ ُُ َِ

ُأسمعه َ َ ْ َ" . 

اعيل بالعقول، فبمثل هذا الطرح وهكذا تأثري اإلعالم، الذي يفعل األف

                                         
 ١/٣٨٢السرية :ابن هشام ) ١(
 ١/٣٨٢السرية : هشام ابن) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٣٣١ 
 

يتحول احلق إىل باطل يف نظر الناس، ومن خالل وسائل اإلعالم يرى الناس 
ُوإذا أحسن استخدام وسائل . الفيل بحجم النملة، والنملة بحجم الفيل 

ُاإلعالم؛ فهي كالشمعة يف يد العاقل ييضء هبا، وإذا أيسء استخدام وسائل 

 .  ولكن يف يد املجنون حيرق هبا – ًاأيض –اإلعالم فهي كالشمعة 

ومن ثم فإن عىل اجلامعة املسلمة أن تصرب وأن تثبت، وأن حتسن 
ِالترصف يف مواجهة اإلعالم الـمضلل، وأن حتسن التعامل مع ضحايا هذا  َ ُ

فالساذج األخرق الذي ينظر إىل اجلامعة املسلمة عىل أهنا عصابة . اإلعالم 
ن نتعامل معه عىل أنه ضحية من ضحايا وسائل ينبغي أ.. متطرفة إرهابية 

التشويه، فلنحسن التعامل معه، ولنتخلق معه بأحاسن األخالق، وأكارم 
الفعال، لعل اهللا أن يمسح عىل قلبه فيزيل وحلة اإلعالم املفسد، وينقذه من 

 .  بني عجاجتي اإلعالم الفاسد والوعي الغائب

َقال الطفيل بن عمرو  ْ  فغدوت إ": َ َ َ ُىل املسجد ، فإذا رسول َ َ َ َُْ َ ِْ ِ ِ ّ قائم يصيل ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ َ ُ ٌ ِ َ
ِعند الَكعبة  َِ ْ ْ َ َفقمت منه قريبا فأبى . ْ ً َُ َ َ ُ َِ ْ ِ ِ إال أن يسمعني بعض قوله اهللاْ ِ ِ ِْ ْ َ َ َُ َْ ْ ُقال فسمعت . َ ْ ِ َ َ َ َ

ِكالما حسنا قال فقلت يف نفيس  ْ ْ ُ َ َ ََ ِ ً َ ًَ ّثكلتني أمي : َ ِ إين لرجل لبياهللاَو! ُ َ ٌ َُ َ َب شاعر، ما ّ ٌ ِ َ ٌ
َخيفى عيل احلسن من القبيح، فام يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فإن كان  ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ْ ََ ِ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َُ ّ َ ْ ْ َ َ َِ َ ِ ِ َِ َ َ ِْ َِ ّ َ َ

ُالذي يأيت به حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته ً َ ُ َ ْ َُ َ ُْ ََ َِ َِ َ ْ ْ َ ِّ ً ِ ْ ِ". 

وب بيديه، وهي القلوب وهنا نرى قدر اهللا، وكيف يفتح اهللا مغاليق القل

                                         
 .٣٨٣-١/٣٨٢السرية :ابن هشام ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٣٣٢ 
٣٣٢  

َالتي خلقها ويقلبها كيف يشاء، وقد شعر الرجل هبذه القدرة الربانية تتسلل  ُ َ
ًإىل قلبه رويدا رويدا تسلل النور يف حالك الظلامت، فقال  َ فأبى ": ً َ ْ إال أن اهللاَ َّ

ِيسمعني بعض قوله ِ ِ ِْ ْ َ َ َُ َ ْ" . 

َّىل قلوب غربهتا وسائل ويأبى اهللا إال أن يتم نوره، ويرسل أشعة اإلسالم إ
ًالتضليل، وإىل نفوس تربت ردحا من الزمان عىل مناهج الفساد واإلفساد، وإىل 

ْأجساد كربت و شابت بني ظهراين املضللني واألفاكني  ُ َ . 

وكم نرى من شباب قد انغمسوا يف محأة الضالل حتى ظن العدو أنه 
لرحيمة تأخذ هبم وحتملهم أعدهم معاول هدم يف بناء اإلسالم، وإذا بيد اهللا ا

 . ًمحال إىل ركب الدعوة ليكونوا عوامل بناء فيها 

وكم نرى وسائل اإلعالم الغربية تستهدف بعض بلدان العامل 
اإلسالمي، ملحاولة إفساد املرأة املسلمة وجتريدها من أخالقها وحجاهبا، 

 - نفسه  اصطنعهم اهللا ل- ًولكن يأبى اهللا إال أن يقيض هلذه البقعة رجاال 
ّفيجبوا ما صنعه اإلعالم الغريب، وينفوا عن البلد اإلسالمي ما نفثه اإلعالم  ُ َ َ

الصهيوين، وتبقى الصحوة اإلسالمية زاحفة كالفيلق الدارع، تنرش نور اهللا 
 . يف كل مكان 

ُ فمَكثت حتى انرصف رسول ":  قال الطفيل  ْ َُ َ َ ََ َ ْ ّ ُ إىل بيته؛ فاتبعته ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ ْ َ ْ َُ ّ َ ِ ِ َ

ّحت ْى إذا دخل بيته؛ دخلت عليه؛ فقلت َ ُ َ َ ْ َ َِ ْ َ ُ ْ َ ََ ُ َ َيا حممد إن قومك قد قالوا يل كذا : ََ ُ َ َ َ َّ ِ ْ َُ ّْ ََ ُ



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٣٣٣ 
 

َوكذا ، للذي قالوا، فو ََ ُ َ ّ َِ ِ ّ ما برحوا خيوفونني أمرك حتى سددت أذين اهللاَ َ ُُ ُُ َْ َ ّ ُ ََ ّ ََ َ ْ َِ َ ِ

ٍبُكرسف ُ ْ ِ لئال أسمع قولك ، ثم أبى َ ْ ََ َّ َ ُْ َ َ َ ُأن يسمعني قولك، فسمعته  إال اهللاِ ْ ْ َ ُُ ِ ِ َِ َْ َ َ ْ َ

َقوال حسنا ، فاعرض عيل أمرك  ْ ََ ّ َ َ ْ ِْ َ ً ًَ َ ْ" . 

وهكذا، كام ترى، يدفع اهللا هبؤالء إىل باب الداعية، ويقوم الطفيل بنفسه 
 بطريقة عقالنية -  أمر الدعوة - ْ ليناقشملسو هيلع هللا ىلصبالذهاب إىل بيت رسول اهللا 

 . األدباء العقالء والشعراء احلصفاء موضوعية، عىل الطريقة املعهودة عند

أما ترى أن جمهوادت املرشكني اإلعالمية قد ذهبت أدراج الرياح، وقد 
تلقف الداعية هذه الثمرة احللوة سهلة، إهنا عناية اهللا أهدهتا إىل الداعية 

 !املخلص 

َّإن قارورة الصبغ ال تصبغ البحر، ونفخات البرش ال حترك القمر، ومهام 
 !فإن الدائرة عليهم) إعالمهم( أبواق نفخوا يف

ُوإن نبأة احلق البد أن تسمع  َ َْ! 

 .وإن منهج اهللا البد أن يعود، ويسود، ويقود

ُ فعرض عيل رسول ": قال الطفيل  َُ َ َّ َ َ َ َ اإلسالم وتال عيل القرآن، فال، - ملسو هيلع هللا ىلص -  اهللاَ َ ُ ْْ ّْ َ َ َ َ
                                         

 أي بقطن) ١(
 ٣٨٣، ١/٣٨٢: ابن هشام ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٣٣٤ 
٣٣٤  

ُما سمعت قوال قط أحسن منه ! اهللاَو َ ْ ْ ْْ ِ َِ َ ََ ّ َ ً َ ُ أمرا أعدل منهَ، والُ ْ ِ َ َ ْ َ ًَ ْ ".  

ًإنه حس األديب اهلزبري املصقع، يميز جيدا بني حلو الكالم ومر َ ِ ، هُ
 . وبني زين األدب وشينه، وبني سالمة البيان وركاكته

لقد استمع إىل القرآن الكريم، ثم أنصت إليه، ثم عايشه بقلبه، ويف 
نام أخذته نشوة َجملس واحد، ويف ساعة واحدة، حكم حكمه البالغي وكأ

ُ ما سمعت قوال قط أحسن منه":الناقد األديب، فقال  َ ْ ْ ْْ ِ َِ َ ََ ّ َ ً َ ُ"  

ُإن جزالة النظم وحالوة العرض وسمو البيان قد ملكت عليه لبه، فهام 

ًما رأيت أديبا لبيبا إال وله مع القرآن ألفة، ! ُاألديب يف حب القرآن، وتاهللا  ً ُ
تقياء ليتلذذون بالقرآن وكأنام هم وحب ال يضاهيه حب، وإن األدباء األ

 . العباد املتحنثون يف صوامعهم

ِ انتـفاع أخي الدنـيا بناظــرهوما   ُوار والظــلمنده األنستوت عإذ ا   ِ

َوبعد أن تأمل الطفيل نظم القرآن وبيانه وبالغته، نراه   يتأمل ًأيضاُ
وشعراء ألفاظ شعراء ألفاظ، وشعراء معان، : املعاين، فالشعراء عىل ثالثة

ومعان، ويبدو أن الطفيل أراد أن جيمع بني النظرتني بناظريه، فنظر نظرة يف 
ً  وال أمرا ":األلفاظ، وقد كانت، ونظر نظرة يف املعاين فهذه التي قال فيها  ْ َ َ

ُأعدل منه ْ ِ َ َ ْ َ " . 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٣٣٥ 
 

فقد شدته تلك التعاليم اإلسالمية الرفيعة، ومكارم األخالق التي يدعو 
الم، األمر الذي غاير الصورة التي وصلته عن اإلسالم عندما إليها اإلس

 .تلقفه مرشكو مكة 

ّ فأسلمت وشهدت شهادة احلق ": قال الطفيل  َ ْ ْْ َ ََ َْ َ ََ َُ ُِ ُوقلت .. َ ْ ُ ّيا نبي : َ ِ َ  ، اهللاَ
ْإين امرؤ مطاع يف قومي ، وأنا راجع إليهم وداعيهم إىل اإلسالم، فاد َ َ ْ ٌ َ ْ ٌَ َ َ َِ ْ ْ ْ َ ُ ُ َْ ِ ِِ ِ َ َ ِ ٌ ْ أن اهللاُع ّ َ

ِجيعل يل آية تُكون يل عونا عليهم فيام أدعوهم إليه  ِْ ْ ْ ْ َ ََ َ ُ ً َْ َ ْ ُْ ُ َ َ ََ ِ ً َِ َفقال . ِ َ ًاللهم اجعل له آية :َ َ ْ َّ ُ َ ْ ُّ
َقال فخرجت إىل قومي ، حتى إذا كنت بثنية تطلعني عىل احلارض، وقع .   َ ُ ّ َ ْ َْ ْ ْ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ٍ ِ َِ ََ ََ ِ ُ ّْ ُ َ

ُنور بني عيني مثل ْ ِ ّ ْ ٌَ ْ ََ َ ْ املصباح، فقلت ُ ُ َ ِْ َ ْ ْاللهم يف غري وجهي ، إين أخشى ، أن : ِ َّ ََ ْ ّ ِ ْ َ ُِ ْ َّ ِ

ْيظنوا أهنا مثلة وقعت يف وجهي لفراقي دينهم  َ ُ ُّ ْ َ َ َ ََ ِّ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َ ٌ َ ْ َُ ِفتحول فوقع يف رأس .. َ ْ َ ِ َ َ ّ ََ َ َ ََ
ِسوطي  ْ ِفجعل احلارض يرتاءون ذلك النور يف سوطي كالق.. َ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ََ ْ ْ َ َ ََ َ َ َ َِ ّ ََ ِنديل املعلق، ُ ّ ُ َْ ِ ِ ْ

ْوأنا أهبط إليهم من الثنية ،حتى جئتهم فأصبحت فيهم   ْ ِْ ِِ ِ ِ ُِ ْْ َ ْ ُ َ ّ ْ ْ ََ َ ّ َ ُُ ّ َِ ِ ْ َ َ". 

ًوهكذا يستشعر املسلم مسؤولية التبليغ من أول يوم يدخل فيه عضوا يف  ُ
الصف اإلسالمي، وكأنه أراد أن يرسل جذوة النور التي ألقاها اهللا يف قلبه؛ 

 .  الناس يف كل مكان ًأشعة إىل

ّأسلم، وبلغ َ َتعلم، وعلم.. َأصلح نفسه، وأصلح غريه . . ََ ََّ  .. 

                                         
 ٣٨٣، ١/٣٨٢: ابن هشام ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٣٣٦ 
٣٣٦  

ًهكذا املسلم، يعيش لإلسالم، متعلام ومعلام، صاحلا ومصلحا، ينهل من  ً ً ً
 يف تأديب -  كذلك- اخلري وينرشه، ويعمل عىل تأديب نفسه وتزكيتها ويعمل 

 . غريه وتزكيته

مه إىل قومه يدعوهم فلم يمكث إىل جوار رسول انتقل الطفيل فور إسال
َ السنني الطوال، حيفظ املتون الطوال، أو تنقل من حلقة علم إىل حلقملسو هيلع هللا ىلصاهللا  َ  ةَ

ومن مسجد إىل مسجد، ومن شيخ إىل شيخ، وقد تلهى بذلك عن  علم،
 وال نقصد !األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإصالح األهل واملجتمع

مهية العلم وحلقه وإنام قصدنا رضورة أن يصاحب العلم بذلك التقليل من أ
 .العمل 

ُ فلام نزلت": قال الطفيل  َْ َ ََ ّ أتاين أيب ، وكان شيخا كبريا ، فقلت ْ ُ َ ًَ ِ َ َ ًَ ْ َ ِ َ َِ ْإليك : َ َ

َعني يا أبت فلست منك ولست مني، قال  َ َ َ َّ ْ ِّ ِ َِ ُ َْ َْ َ ْومل يا بني ؟ قلت : ََ ُ ّ َ ُ َ ََ
ُأسلمت : ِ ْ َْ َ

َوتاب ٍعت دين حممد ََ ِّ َ ُ َ َ قالملسو هيلع هللا ىلصْ ُأي بني فديني دينك ؟ :  َ َِ ِ ِ َ ّ ُ ْ َ 

ُفذهب فاغتسل وطهر ثيابه  َ َ ّ َ َِ َ ََ َ َ َ ََ ْ َثم جاء فعرضت عليه اإلسالم، فأسلم . َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َُ ِ ِ ْ َ ََ ُ ْ. 

ْثم أتتني صاحبتي ، فقلت  ُ َ ُِ ِ َِ َ ْ َ َ ّإليك عني ، فلست منك ولست مني ، : ّ ْ ِّ ِْ َْ َ َ ََ ُْ َ
َقالت مل
ِ ْ َ ّ ؟ بأيب أنت وأمي َ ُ ََ َ ْ ِ َ ُقد فرق بيني وبينك اإلسالم، وتابعت : ُقلت ! ِ ْ َ َ ْ َ َ ْ ََ ُ ْ ِّ ْ َ ََ ِ

                                         
 ًأي دوسا) ١(
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 ٣٣٧ 
 

ٍدين حممد  ِّ َ ُ ْ؟ قالت ملسو هيلع هللا ىلصَ َ ُفديني دينك : َ ِ ِ ِ َ. 

ْقلت ُفاذهبي إىل محى ذي الرشى فتطهري منه :  ُ ّْ ِ ِ ِِ َ َ ْ ََ َ ّ َ َ ِ َ . 

ًوكان ذو الرشى صنام َ َ ََ ّ ُ َ ِ لدوس، وكان احلمى محَ ِ َِ ْ َ َ َ ٍْ ٌى محوه له، به وشلَ ََ َ ُ ُ ِْ ِ َ َ من ْ ِ

ٍماء هيبط من جبل  َ َ ْ ِ ُ ِ ْ َ ٍَ. 

ًبأيب أنت وأمي ، أختشى عىل الصبية من ذي الرشى شيئا ؟:  قالت ّ َ َْ ْ ّ ّ ََ َ َْ
ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َّ ْ ِ َ 

ْقلت  َال ، أنا ضامن لذلك: ُ ِ ِ َِ ٌ َ َ َ. 

َفذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها اإلسالم ف َ َ ُ َ َ َ ََ ْ َ َ ََ ْ ْ ْ َْ َ ّ َ َ ْ ْأسلمتَ َ َْ َ".. 

وهكذا هبذه الرصاحة والوضوح بدأ الطفيل يف دعوته، فلم يتلون، ومل 
ًيتشكل، ومل يمتط الرخص من هنا وهناك، بل أخذ بعزيمة النفس متوكال  َ َ ُّ ّ

ِعىل اهللا، فإذا به جيهر بني ظهراين أهله بقولة احلق وبمنهج احلق، ليبن البيت 

 .ي عتيد املسلم اجلديد عىل أنقاض بيت وثن

وإن وضيع العزم، ضعيف احلزم،  ال مساك له يف أمر الدعوة، وال فالح 
 . له يف تقويم بيته، وأسلمة داره

                                         
 املاء القليل: الوشل) ١(
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  ٣٣٨ 
٣٣٨  

  ًيسقوهنا ريا وساقيهم العزم   ٌأال حبذا قوم ندامى هم القنا

ّ ثم دعوت دوسا إىل اإلسالم، فأبطئوا عيل ": قال الطفيل  َ ََ ُ ََ َ ُْ ْ َ ْ ََ ً ُثم جئت ! ّ ْ ِ ّ ُ
َرسول ُ ُ بمّكة فقلت لهملسو هيلع هللا ىلص اهللا َ َ ْ ُ َ َ َ ّيا نبي : ِ ِ َ ُ إنه قد غلبني عىل دوس الزنا، فادع اهللاَ ْ ْ َ َ َُ َ ٍَ َ ََ ِ ْ ّ

ْ عليهم اهللا ِ ْ َ َ . 

َفقال َ ًاللهم اهد دوسا:( َ ّْ َ ُِ ْ ِارجع إىل قوم.. ّ ْ َْ َ ِ ْك فادعهم وارفق هبمْ ْ ِْ ِ ْ ُ ََ ُ ُْ(  . 

سلم اجلديد، خرج  البيت امل-  ذلك الفرد املسلم - فبعد أن أعد الطفيل 
َثم دعوت دوسا إىل ": عىل التو إىل املجتمع لبناء املجتمع املسلم، فقال  ً ّْ َ ْ ََ ُ

  ."اإلسالم

ومثل هذه األولويات البد أن تكون واضحة يف ذهن املسلم، فال يليق 
به أن ينشغل باملجتمع ويرتك بيته دون تربية ودعوة، فالبد أن ينطلق املسلم 

ًة قوية هي البيت املسلم، وغالبا ال نرى ثمرة وال فقها إىل املجتمع من أرضي
هلؤالء الدعاة الذين انشغلوا بدعوة املجتمع وبيوهتم خربة، إذ كيف يبني 
ًبيوتا مسلمة يف املجتمع وقد فشل يف تقويم بيته، وكيف يستقيم الظل والعود 

 . أعوج 

.  املجتمع ثم إن الطفيل، كان يف احتياج إىل جرعة تربوية يف الصرب عىل

                                         
 ١/٣٨٣السرية :ابن هشام ) ١(
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 ٣٣٩ 
 

ٌواشتكى الطفيل أن الزنى منترش بشكل مريع، وال . ُإذ غلبه فساد املجتمع 
 .شك أن الزنى إذا انترش يف قوم فإنام هو املوت ينترش فيهم 

ٌكام أن الشباب الغارق يف الفاحشة، وهو شباب يف السن، كهل يف  ٌ
وعة، اجلسم، سقيم  يف الروح، وترى الواحد منهم قد التاث بلوثة املي

َوانغمس يف وحل اخلنى، يقطع رساة َهناره يف كل ما يؤجج الشهوة، ويثري  َ
ُوال قوام ألمة داعرة، . الغريزة، وأمثال هؤالء أشباه أحياء أو أشباه أموات 

 !وال مساك لدولة فاجرة

فقد أكلتهم ، ً ذهب الطفيل متغيظا عىل قومه، يستنزل العقاب عليهم
ّيا نبي": الفواحش، فقال  ِ َ ُ إنه قد غلبني عىل دوس الزنا، فادع اهللا َ ْ ْ َ َ َُ َ ََ ْ ٍّ َ ََ    اهللاِ

ْعليهم  ِ ْ َ َ". 

ً دعاء ربانيا، ودرسا تربوياملسو هيلع هللا ىلصفريسل رسول اهللا  ِ اللهم اهد ":أما الدعاء .ًً ْ ّ ُ ّ
ًدوسا ْ ْ ارجع إىل قومك فادعهم، وارفق هبم ":وأما الدرس  ."..َ ْ ْ ِْ ِ ْ ُ َ ََ ُ ْ ْ ُْ ِ َ ِ". 

مع والرفق باملجتمع، فالداعية العامل يف إنه درس الصرب عىل املجت
ًاملجتمع يطري بجانحي الصرب والرفق، ينرش اهلداية والنور، ولن ترى داعية 

 . ًناجحا يف جمتمع إال بصرب ورفق

َ  فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إىل اإلسالم، حتى هاجر ": قال الطفيل ْ ْ َْ َ ْ ْ ََ ُّ َ ُ ََ ٍ َِ َ ِ ْ َ َ

ُرسول  ُ َ إىل املدينملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ ِ َْ ِة ، ومىض بدر وأحد واخلندق ، ثم قدمت عىل رسول َ ُ َ ْ ّ ٌ ََ َ ُ َِ َِ ُ ُ َْ ٌ ْْ َ َ ُ َ َ َُ



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٣٤٠ 
٣٤٠  

ُ بمن أسلم معي من قومي، ورسول -ملسو هيلع هللا ىلص - اهللا َ َُ َ َ َ ْ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ َ ِ بخيربملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ َ ْ َ ُحتى نزلت . ِ َْ َ ّ َ
ِاملدينة بسبعني أو ثامنني بيتا من دوس ، ثم حلقنا برسول  ُ َ ّ َ َِ َِ َْ َ ُ َ َ َِْ ِ ِ ِ ٍِ َْ َ ْ ْ َ ْ ًْ َ َ بخيرب فأسهم ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ ْ ََ َْ َ ِ َ ِ

َلنا مع املسلمني ِ ِ ْ َُْ ََ َ". 

ُفلام صرب  الطفيل وترفق، فتح اهللا له املجتمع، وأراه اهللا ثمرة عمله وصربه 

َورفقه، فقدم  إىل حممد     بعد عقد من الزمان بسبعني أو ثامنني عائلة من عائالت ملسو هيلع هللا ىلصِ
ٍ دوس " ْ نهلوا من النبع العذب الذي جاء هبم مسلمني لي.. أي بمئات الرجال  .. "َ

 ). الطفيل(ُارتشف منه سيدهم يف اجلاهلية واإلسالم 

 يف غنيمة خيرب، فجمع اهللا هلم غنيمة ملسو هيلع هللا ىلصوقد أسهم هلم رسول اهللا 
َفهنيئا لكم تالميذ األديب . اإلسالم وغنيمة الغنى وغنيمة الصحبة امليمونة ً

 ! املصلح 

ُيا رس": ويف عام فتح مكة ، قال الطفيل  َ ِ ابعثني إىل ذي الَكفني اهللاَول َ ْ ّ ْ ِْ َِ َ ْ
ُصنم عمرو بن محمة حتى أحرقه  ْ َ ْ ََ َ ِِ ُِ ّ َ َْ ُ َِ  ."، فأذن له، ففعل  "َ

ثم توج اهللا تعاىل رحلة الطفيل . وهكذا نجح هذا املسلم يف بناء املجتمع املسلم
 !فنعم البداية ونعم النهاية. اجلهادية بأن رزقه الشهادة يوم الياممة 
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 :التعنت والتعجيز – ٤

مل تفلح هذه الدعاية الكاذبة يف صد الناس عن الدعوة واإليامن هبا، 
وبدأت األعداد تزداد شيئا فشيئا، وكل يوم يمر خترس قريش جمموعة من 

، وهنا جلأت قريش ملسو هيلع هللا ىلصاألتباع اجلدد، فيضعف صفها، وتتقوى جبهة النبي 
ية مرة، وعىل سبيل  بطلبات تعجيزية عىل سبيل السخرملسو هيلع هللا ىلصإىل حتدي النبي 

 اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ":التعجيز أخرى، ويف سرية ابن هشام قال
ربيعة وأبو سفيان بن حرب والنرض بن احلارث بن كلدة أخو بني عبد الدار 
وأبو البخرتي بن هشام واألسود بن املطلب بن أسد وزمعة بن األسود 

 اهللا بن أيب أمية والعاص بن والوليد بن املغرية وأبو جـهل بن هشام وعـبد
وائل ونبيه ومنبه ابنا احلجاج السهميان وأمية بن خلف أو من اجتمع منهم 

ابعثوا : اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة ثم قال بعضهم لبعض
إن أرشاف قومك : إىل حممد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه، فبعثوا إليه

ً رسيعا وهو يظن أن ملسو هيلع هللا ىلصفجاءهم رسول اهللا قد اجتمعوا لك ليكلموك فأهتم، 

ًقد بدا هلم فيام كلمهم فيه بداء، وكان عليهم حريصا حيب رشدهم ويعز عليه  ٌ
يا حممد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك، وإنا : عنتهم، حتى جلس إليهم فقالوا له

ًواهللا ما نعلم رجال من العرب أدخل عىل قومه مثل ما أدخلت عىل قومك، 
باء وعبت الدين وشتمت اآلهلة وسفهت األحالم وفرقت لقد شتمت اآل



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٣٤٢ 
٣٤٢  

 فإن -  أو كام قالوا له - اجلامعة، فام بقي أمر قبيح إال جئته فيام بيننا وبينك 
ًكنت إنام جئت هبذا احلديث تطلب به ماال مجعنا لك من أموالنا حتى تكون 

 وإن ًأكثرنا ماال، وإن كنت إنام تطلب به الرشف فينا فنحن نسودك علينا،
ًكنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه قد غلب  ً

 فربام كان ذلك بذلنا لك - ً وكانوا يسمون التابع من اجلن رئيا - عليك 
 .أموالنا يف طلب الطب لك حتى نربئك منه أو نعذر فيك

ب ما يب ما تقولون، ما جئت بام جئتكم به أطل: ملسو هيلع هللا ىلصفقال هلم رسول اهللا 
ًأموالكم وال الرشف فيكم وال امللك عليكم، ولكن اهللا بعثني إليكم رسوال، 

ًوأنزل عيل كتابا، وأمرين أن أكون لكم بشريا ونذيرا، فبلغتكم رساالت ريب  ً ً َّ
ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة، 

ْوإن تردوه عيل أصرب ألمر اهللا حتى حيكم اهللا  . بيني وبينكم َّ

ًيا حممد فإن كنت غري قابل منا شيئا مما عرضناه عليك فإنك قد : قالوا

ًعلمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا وال أقل ماء وال أشد عيشا منا،  ًً
ْفسل لنا ربك الذي بعثك بام بعثك به فليسري عنا هذه اجلبال التي قد ضيقت  ّ

ًا فيها أهنارا كأهنار الشام والعراق، علينا وليبسط لنا بالدنا، وليفجر لن

وليبعث لنا من مىض من آبائنا، وليكن فيمن يبعث لنا منهم قيص بن كالب 
أحق هو أم باطل، فإن صدقوك : فإنه كان شيخ صدق فنسأهلم عام تقول
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 ٣٤٣ 
 

  ًوصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به منزلتك من اهللا وأنه بعثك رسوال 
 .كام تقول

ما هبذا بعثت إليكم، إنام جئتكم من : هللا وسالمه عليهفقال هلم صلوات ا
اهللا بام بعثني به، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم يف 
ْالدنيا واآلخرة، وإن تردوه عيل أصرب ألمر اهللا تعاىل حتى حيكم اهللا بيني 

 ..وبينكم

ً معك ملكا سل ربك أن يبعث: فإذا مل تفعل هذا لنا فخذ لنفسك: قالوا

ًيصدقك بام تقول ويراجعنا عنك، وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا  ً ً

من ذهب وفضة يغنيك هبا عام نراك تبتغي ؛ فإنك تقوم باألسواق كام نقوم 
وتلتمس املعاش منا كام نلتمسه، حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن 

 .ًكنت رسوال كام تزعم

 بفاعل، وما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما ما أنا: ملسو هيلع هللا ىلصفقال هلم رسول اهللا 
ًبعثت إليكم هبذا، ولكن اهللا بعثني بشريا ونذيرا   فإن تقبلوا ما - أو كام قال -ً

جئتكم به فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة وإن تردوه عيل أصرب ألمر اهللا حتى 
 .حيكم اهللا بيني وبينكم

 إن شاء فعل ؛ فإنا ًفأسقط السامء علينا كسفا كام زعمت أن ربك: قالوا
 .ال نؤمن لك إال أن تفعل
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  ٣٤٤ 
٣٤٤  

 .ذلك إىل اهللا إن شاء أن يفعله بكم فعل: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا : قال

يا حممد أفام علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عام سألناك عنه : قالوا
ونطلب منك ما نطلب فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به وخيربك ما هو 

بل منك ما جئتنا به؟ إنه قد بلغنا أنك إنام يعلمك صانع يف ذلك بنا إذ مل نق
ًالرمحن، وإنا واهللا ال نؤمن بالرمحن أبدا، فقد : هذا رجل بالياممة يقال له

أعذرنا إليك يا حممد، وإنا واهللا ال نرتكك وما بلغت منا حتى هنلكك أو 
 لن: نحن نعبد املالئكة وهي بنات اهللا، وقال قائلهم: هتلكنا، وقال قائلهم

 ."ًنؤمن لك حتى تأتينا باهللا واملالئكة قبيال 

 :يف هذا املشهد حوار طويل نخلص منه بعدة حقائق وآداب كثرية منها

 ودعوته التي تالقي ملسو هيلع هللا ىلص من قريش يف أمر حممد  استمرار حرية املإل-١
 .ًنجاحا كل يوم رغم العداوة والدعاية القوية التي تبدهيا قريش

ش يف املنهج نفسه الذي اتبعوه من قبل يف  استمرار املإل من قري-٢
 لريجع عن رأيه ويرتك ملسو هيلع هللا ىلصعرض اإلغراءات املادية املتنوعة عىل النبي 

 عىل ملسو هيلع هللا ىلصدعوته، وهم يقدمون لعرضهم ذلك بمقدمة استباقية فيها لوم للنبي 
ما أحدثت فيهم دعوته من فرقة وخصام بني فريقي اإليامن والكفر، وجدال 
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ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٣٤٥ 
 

 .فسه ال ينقطع حوهلاداخيل بني فريق الكفر ن

أو  عليهم بأحسن جواب، فلم جيادهلم فيام عرضوا عليه ملسو هيلع هللا ىلصّ رد النبي -٣
ًيفند أقواهلم، فهو يعلم سلفا أهنم قوم خصمون جمادلون، ولكنه جييبهم من أيرس 

ثم ينفي عن نفسه طلب الدنيا  ويبني ! ما يب ما تقولون : طريق وأوضح مسلك
ً، وال يملك هو نفسه شيئا إزاء هذا األمر  فهو حقيقة دعوته وأهنا من عند اهللا

 أملهم يف إغرائه بيشء من ملسو هيلع هللا ىلصمكلف بإبالغه هلم، شاءوا أم أبوا، ويقطع النبي 
 ما هبذا بعثت إليكم، إنام جئتكم من اهللا بام بعثني به وقد ":متاع الدنيا بقوله

وإن تردوه بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة 
 ."َّعيل أصرب ألمر اهللا تعاىل حتى حيكم اهللا بيني وبينكم 

ً عند ذلك احتد احلوار فصار جداال وطلبا للمعجزات املادية التي -٤ ً

يلجأ إليها الضعفاء عادة لتعجيز املحاور وحتديه فيام يقول، وهنا نستذكر أن 
 يف آياته املنزلة عىل  اإلتيان هبا سجلها القرآنملسو هيلع هللا ىلصاملسائل التي طلبوا من النبي 

 :رسوله، ومن ذلك

 . طلب تفجري األهنار وسعة الرزق-أ

 . فيام خيربهم بهملسو هيلع هللا ىلص طلب ملك أو مالئكة مصدقني شاهدين ملحمد - ب

طلب اجلنات والقصور لصاحب الدعوة ألنه مثلهم يميش يف األسواق  –ج 
 . بمقام النبوة-  يف زعمهم - ويطلب الرزق لنفسه مما ال يليق 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٣٤٦ 
٣٤٦  

 .ً إنفاذ الوعيد بإسقاط السامء عليهم كسفا طلب- د

 . رفض اإليامن بالرمحن- هـ

 . ادعاؤهم عبادة املالئكة- و

 . رفض اإليامن حتى يروا رهبم ومالئكته- ز

 يف هذا كله جييبهم بجوابه السابق، ويف هذا بيان لثباته ملسو هيلع هللا ىلص والنبي -٥
ية وال  عىل مبدإ واحد ال حييد عنه، وال ترصفه عنه معارضة قريش القوملسو هيلع هللا ىلص

 .ّدعايتها املغشية الطاغية

وقد وردت آيات كثرية يف القرآن الكريم حول هذه املسائل، حيث يذكر 
 :اهللا تعاىل قوهلم ثم يرد عليه، ونكتفي هنا ببعض أمثلة لذلك

 - ﴿   æ  å  ä  ã  â  á  à         ß  Þ  Ý           #  "  !
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 ٣٤٧ 
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 فام عنفهم وما المهم وال دعا اهللا ملسو هيلع هللا ىلص تفرق القوم عن رسول اهللا -٦
كي يسلموا،  أنه كان يكثر الدعاء لقومه لملسو هيلع هللا ىلصعليهم  بل إن املعلوم من سريته 

وفيه أدب ينبغي أن يتحىل به املسلم يف كل زمان وهو أن يتمنى لغري املسلم 
َأيا كان أن يسلم، ويدعو اهللا لغري املسلمني باهلداية إىل اإلسالم، وقد قال  َ ً

ُّالنبي  ِ َ لعيل يوم خيربَ ملسو هيلع هللا ىلصَّ َ َْ ْ ََ َ فو":ٍّ َ ألن هيدي اهللاَ ِ
ْ َ َ بك رجال خري لك من أاهللاْ ْ ُِ َ ََ ٌ ْ ََ ً ْن ِ

ِيُكون لك محر النعم  َ ََ ََّ ُ ْ ُ َ"  والدعاء من أسباب اهلداية. 

                                         
 ).٦٢٢٣(ومسلم ) ٢٩٤٢(طرف من حديث رواه البخاري ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٣٤٨ 
٣٤٨  

وهذا احلوار يعطينا درسا بليغا وهو أن هناك أقواما ال يقبلون احلق مهام 
تبني هلم من اآليات البينات، ومهام سطعت أمامهم الرباهني، فقد مردت 

هؤالء ال أمل قلوهبم عىل العناد، وأرشبوا الكرب والعلو يف األرض، وأمثال 

S  ﴿: يف صالحهم وال إصالحهم، وهم الذين قال اهللا عز وجل يف امثاهلم

X  W  V  U  T ﴾]فال ينبغي عىل اإلنسان أن يكثر ]١٠:البقرة 
 .التعب معهم

ًلقد كان الرصاع أحيانا يتم عىل املستوى الفردي بني االبن وأبيه، أو بني 

وكان هنالك .. صديق وصديقهاألب وولده، أو بني املرأة وزوجها، أو ال
ًاملؤمنة والكافرة، واختذ ذلك ألوانا متنوعة من األذى : الرصاع بني اجلامعتني

 ، ومن ذلك احلوار ملسو هيلع هللا ىلصالبدين والنفيس للمسلمني، والتكذيب لرسول اهللا 
ُّ جاء أيب بن خلف لعنه اهللا إىل " وأيب بن خلف ملسو هيلع هللا ىلصالذي دار بني الرسول 

يا : يم وهو يفته ويذروه يف اهلواء وهو يقول ويف يده عظم رمملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
نعم يميتك اهللا تعاىل ثم يبعثك ثم : ملسو هيلع هللا ىلصحممد أتزعم أن اهللا يبعث هذا؟ قال 

Z     Y  X   ]   ﴿ ونزلت هذه اآليات من آخر يس "حيرشك إىل النار 

b    a  ̀  . ]٧٧:يس[ ﴾   \  [  ^  _  
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 ٣٤٩ 
 

 وهم ملسو هيلع هللا ىلصجاء به النبي ّيف هذا احلوار نجد استمرار حتدي قريش ملا -٨
يف ذلك ال يألون يف رضب األمثلة املادية التي تغري العامة من الناس 

 يف شأن بعث املوتى بعد أن ملسو هيلع هللا ىلصوتستميلهم، وهذا أيب بن خلف جيادل النبي 
فينزل القرآن بجوابه .. تفتت عظامهم وتذروها الرياح وتدوسها األقدام

 .الشايف

ًحيث توعد أبيا بالنار، ومات الرجل  ملسو هيلع هللا ىلص ويف احلوار معجزة لرسول اهللا - ٩ ّ ّ
ًكافرا حمادا هللا ورسوله كام هو معلوم، وصدقت نبوءة النبي   .ملسو هيلع هللا ىلصًّ

هو شن حرب ،  لقد كان هدف زعامء قريش من تلك املطالب- ١٠
كي تبتعد القبائل العربية ، والتآمر عىل احلق، إعالمية ضد الدعوة والداعية

هنا ليست من طبيعة هذه الدعوة؛ ؛ ألهنم يطالبون بأمور يدركون أملسو هيلع هللا ىلصعنه 
وهلذا أرصوا عليها، بل لقد رصحوا بأن لو حتقق يشء من ذلك فلن يؤمنوا 

 واختاذ ملسو هيلع هللا ىلص هبذه الدعوة، وهذا كله حماولة منهم إلظهار عجز الرسول ًأيضا
 .ذلك ذريعة ملنع الناس عن اتباعه

سرتشدين  إن احلكمة يف أهنم مل جيابوا ملا طالبوا، ألهنم مل يسألوا م- ١١
وجادين، وإنام سألوا متعنتني ومستهزئني، وقد علم احلق سبحانه أهنم لو 
ُّعاينوا وشاهدوا ما طلبوا ملا آمنوا، وللجوا يف طغياهنم يعمهون، ولظلوا يف 

º  «  ¼  ½  ¾  ¿  ﴿: غيهم وضالهلم يرتددون، قال سبحانه
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وهلذا اقتضت احلكمة اإلهلية والرمحة الربانية أال جيابوا عىل ما سألوا؛ 
َّعذهبم عذاب ، ن سنته سبحانه أنه إذا طلب قوم آيات فأجيبوا، ثم مل يؤمنواأل

 .االستئصال كام فعل بعاد وثمود وقوم فرعون

 ملسو هيلع هللا ىلصمن هذه القصص قصص اإليذاء الرهيب نعرف ما القى الرسول 
ّوهو الرشيف اهلاشمي ذو النفس االبية ، ابن األرشاف ومع ذلك حتمل 

ر ، وكام أوذي هو أوذي أتباعه كذلك وقتل ّواستمر وليس بيده أال يستم
ّبعضهم، ومع ذلك صربوا وثبتهم عىل الصرب ، وهذا يشء جيرح الضمري أن 
ّيرى اإلنسان الناس يعذبون بسبب دعوته ، لوال أن ذلك هو احلق الذي ال 
ًريب فيه ، وأن اإلنسان ليس خمريا يف سلوكه بل هو الذي ال بد منه للقيام 

 .لرسالة اهللا بحق اهللا وإهنا 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٣٥١ 
 

 

 العرب بكتاب من جنس ختصصهم وحتداهم بأن ملسو هيلع هللا ىلصلقد جاء الرسول 
 :بل وتنبأ بعجزهم قبل أن يعجزوا ..يأتوا بسورة أو ايات من مثله وعجزوا

﴿  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³

   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â  Ñ  Ð   Ï
Ö  Õ  ÔÓ  Ò   ﴾]٢٤-٢٣:البقرة[. 

نادى عليهم بالعجز قبل املعارضة، وبالقصور عن بلوغ حتديه يف 
املناقضة، صارخا هبم عىل رؤس األشهاد هبذا التحدي ، ومل يستطع أحدهم 
قبول التحدي ، مع وفر دواعي البالغة عىل ألسنتهم ، وكثرة وسائل 

 .الفصاحة يف لغتهم

ومل يفعلوا أليس يف ذلك )لن تفعلوا : ( ن يفعلوا وقال هلم لقد حتداهم أ
 عجب ؟

فلم يساجلوا هنا ومل . عجب ألن من عاداهتم املساجلة واملعارضة 
 .يعارضوا 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٣٥٢ 
٣٥٢  

 .وعجب ألهنم أمة البيان وهبتوا أمام البيان 

، وعجب ألهنم فعلوا كل يشء من أجل القضاء عىل الدعوة اجلديدة 
 . وهو الكالم وسكتوا عن أبسط األشياء

أصبحوا .  الكالم من شعرائهم وأئمة البيان عندهم يوعجب أن وارث
وهم األعلم . مسلمني كحسان واخلنساء وبجري وكعب واحلطيئة ولبيد 

ولبعضهم لسان أشد من السيف ، ومع ذلك كان ، باللغة واألبرص فيها 
 .موقفهم السكوت ثم التسليم 

عرة وهي التي قالت حلسان بن ثابت ً أليس عجبا أن جتد اخلنساء الشا"
 .يف سوق عكاظ حني أنشدها 

  وأسيافنا يقطرن مـن نجـدة دمـا   لنا اجلفنات الغـر يلمعـن يف الـضحى
  ًفأكرم بنا خـاال وأكـرم بنـا ابـنام   ولــدنا بنــي العنقــاء وابــن حمــرق

قلت : وكيف ؟ قالت : ضعفت افتخارك وأبرزته يف ثامنية مواضع قال "
. اجلفان لكان أكثر : ولو قلت . ت ، واجلفنات ما دون العرش لنا اجلفنا

البيض لكان أكثر : ولو قلت . والغرة البياض يف اجلبهة . الغر : وقلت 
يرشقن : يلمعن ، واللمع يشء يأيت بعد اليشء ، ولو قلت : وقلت . ًاتساعا 

: بالضحى ، ولو قلت : لكان أكثر ألن اإلرشاق أدوم من اللمعان ، وقلت 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٣٥٣ 
 

: ًبالعيش لكان أبلغ يف املديح ؛ ألن الضيف يف الليل أكثر طروقا ، وقلت 
: سيوفنا كان أكثر ، وقلت : أسيافنا ، واألسياف دون العرش ، ولو قلت 

، النصباب الدم:  جيرين لكان أكثر ولو قلت. يقطرن ، فدللت عىل قلة القتل 
دت ، ومل تفتخر بمن ًدما ، والدماء أكثر من الدم ، وفخرت بمن ول: وقلت 

 ."ولدوك 

ًهذه نفسها النقادة الشاعرة التي مألت الدنيا نحيبا عىل أخيها صخر 

تفقد أوالدها األربعة يف اإلسالم يف معركة واحدة ، فلم تذرف دمعة بل 
 .ّحتمد اهللا ، لقد آمنت بالقرآن وغري القرآن أعامقها 

ا القرآن الكريم الذي لقد شعر العرب األقحاح يوم تنزل القرآن أن هذ
يسمعونه مل خيرج من برش ، كانوا حيسون هذا يف أعامقهم سواء يف ذلك 

 .مؤمنهم وكافرهم 

 ، فقرأ عليه ملسو هيلع هللا ىلصوروي أن الوليد بن املغرية املخزومي جاء إىل النبي 
يا عم إن قومك : القرآن ، فكأنه رق له ، فبلغ ذلك أبا جهل ، فأتاه فقال 

ًال ليعطوكه لئال تأيت حممدا لتعرض ملا قاله يريدون أن جيمعوا لك ما فقال . ً
ًفقل فيه قوال : قال أبو جهل. ًقد علمت قريش أين من أكثرها ماال: الوليد 

                                         
 .الرافعي إعجاز القرآن الكريم: انظر) ١(
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  ٣٥٤ 
٣٥٤  

وماذا أقول ؟ فواهللا ما فيكم رجل أعلم : قال . يبلغ قومك أنك كاره له
ي بالشعر مني ، وال برجزه وال بقصيده وال بأشعار اجلن ، واهللا ما يشبه الذ

ًيقول شيئا من هذا ، وواهللا إن لقوله حالوة وإن عليه لطالوة ، وإنه ملثمر 

ال : قال. أعاله مغدق أسفله ، وإنه ليعلو وال يعىل عليه، وإنه ليحطم ما حتته 
: فكر ، فلام فكر قال أفدعني حتى : قال . حتى تقول فيه يرىض عنك قومك 

 . يأثره عن غريه "هذا سحر يؤثر"

أعجب، أن يتحداهم القرآن، فتنعقد ألسنتهم، وجتمد فام . وهكذا
وحترص عقوهلم، ويعلنوا عجزهم ويقروا به ويتواصوا فيام بينهم، ، قرائحهم 

أن يضعوا أصابعهم ىف آذاهنم حتى ال يستمعوا إليه، وأن يشوشووا عليه 
ليحولوا بني اآلخرين واالستامع إليه حتى ال يفتنوا بام فيه من سحر وبالغة، 

{  ~  �           ¡  ¢  £  ¤        ﴿: سجل عليهم القرآن هذا املوقفوقد

 ). ٢٦: فصلت (﴾     ¥  ¦

إن عبارة واحدة من كالم اهللا تعاىل كانت كافية هلداية قلب إىل اإليامن، 
فمثال كان ضامد بن ثعلبة األزدي، رجال يتطبب ، وانرشاح صدر لإلسالم

ة يقولون بأن حممدا صلوات اهللا ويرقي، ويطلب العلم، فسمع سفهاء مك
 صداقة يف اجلاهلية، ومل ملسو هيلع هللا ىلصعليه وسالمه جمنون، وكانت تربطه برسول اهللا 

يا حممد : يكن ضامد قد أسلم، فلام سمع هذا لقول من السفهاء، جاءه وقال له



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٣٥٥ 
 

 إين راق كام تعلم ،فهل بك من يشء فأرقيك؟

ستعينه، ومن هيده  إن احلمد هللا، نحمده ون": بقولهملسو هيلع هللا ىلصفأجابه رسول اهللا 
اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال  إله إال اهللا وحده ال 

 . "ًرشيك له، وأن حممدا عبده ورسوله، أما بعد

 ثالث ملسو هيلع هللا ىلصأعد عيل كلامتك هؤالء، فأعادهن عليه رسول اهللا : فقال: قال
ء، لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعرا: فقال: مرات، قال

فقال لرسول ، فام سمعت مثل كلامتك هؤالء، ولقد بلغن قاموس البحر
: ملسو هيلع هللا ىلصفبايعه، فقال رسول اهللا :  قال"هات يدك أبايعك عىل اإلسالم": ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

 . وعىل قومي: ، قال"وعىل قومك«

 ملسو هيلع هللا ىلصوكانت رسايا رسول اهللا ، وعندما قامت دولة اإلسالم يف املدينة
هل أصبتم من :  صاحب الرسية للجيشفقال، فمروا عىل قوم ضامد، تبعث

فإن . ردوها: أصبت منهم مطهرة، فقال: هؤالء شيئا؟ فقال رجل من القوم
 .هؤالء قوم ضامد

أحس فصحاء العرب  هذا اإلعجاز ، عندما سمعوا القرآن الكريم 

                                         
 . جلته أو قعره األقىصمعناه وسطه، أو: قاموس البحر) ١(
 ).٨٦٨( مسلم، كتاب اجلمعة، باب ختفيف الصالة واخلطبة رقم) ٢(
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وتذوقوه ، وأقرت به مشاعرهم، واختلجت به أحاسيسهم، وتيقنته قلوهبم، 
 أبصارهم، ووقر يف أذاهنم، وجعل بني قلوهبم وبني ولكنه الكرب قد غشى

 .النور حجابا سميكا

عرض عتبة بن ربيعة بن عبد شمس عىل كفار قريش أن يمنحوه تفويضا 
فنعطيه أهيا شاء، ،  لعله يقبل بعضها ملسو هيلع هللا ىلصبإجراء بعض العروض مع حممد 

ويكف عنهم، فوافقوا عىل ذلك، وتلك العروض هي يف حقيقة األمر 
 .مساومات

 فقال له أنت خري أم عبد اهللا؟ أنت خري أم ملسو هيلع هللا ىلصوقام عتبة حتى جلس إىل الرسول 
ً، تأدبا وإعراضا عن اجلاهلني ملسو هيلع هللا ىلصعبد املطلب ؟ فسكت النبي  ً ! 

فقد عبدوا ، إن كنت تزعم أن هؤالء خري منك : ًفواصل عتبة قائال 
اآلهلة التي عبت، وإن كنت تزعم أنك خري منهم فقل يسمع لقولك، لقد 

ًحتنا يف العرب حتى طار فيهم أن يف قريش ساحرا، وأن يف قريش كاهنا، أفض ً

 .ما تريد إال أن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى

 ، خفف من حدة احلديث، ملسو هيلع هللا ىلصُفلام عاين عتبة هذا األدب اجلم من حممد 
يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من الرشف يف : فقال له متلطفا متوددا

                                         
  .١/٤٥٦السرية احللبية  :احللبي) ١(
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وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به .  واملكان يف النسبالعشرية
وكفرت به من ، وعبت به آهلتهم ودينهم ، وسفهت به أحالمهم ، مجاعتهم 

مىض من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها 
 .بعضها

 ."قل يا أبا الوليد، أسمع": قال عليه الصالة والسالم

 ابن أخي، إن كنت إنام تريد بام جئت به من هذا األمر ماال يا: فقال عتبة
وإن كنت تريد به رشفا سودناك . مجعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماال

وإن . وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. علينا حتى ال نقطع أمرا دونك
، لطب كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه ال تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك ا

وبذلنا فيه أموالنا حتى نربئك منه، فإنه ربام غلب التابع عىل الرجل حتى 
 .يداوى منه

، هبذا احلديث الذي ال خيلوا من ملسو هيلع هللا ىلصوال زال عتبة يتحدث إىل حممد 
 يف إنصات واستامع بكل احرتام ملسو هيلع هللا ىلصالتعريض أو من التجريح، وحممد 

 ..للشيخ 

أقد فرغت يا أبا ": ملسو هيلع هللا ىلصل فلام فرغ عتبة بن ربيعة من عرضه، سأله الرسو
 ."الوليد؟

 .نعم:  قال
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، وتال عليه الصالة والسالم من سورة "فاسمع مني": ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +   ﴿:فصلت
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وكان عتبة ينصت هلا وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهام يسمع 

§  ¨     ©  ª   ﴿:  إىل قوله تعاىلملسو هيلع هللا ىلصفلام انتهى . ملسو هيلع هللا ىلصمن الرسول 

¹  ¸  ¶  µ           ́      ³  ²     ±  °  ¯  ®¬  «      
 »    º¼         ﴾]٣٧:فصلت[  . 

قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، ": ، ثم قال لعتبةملسو هيلع هللا ىلصسجد النبي 
 ."فأنت وذاك

:  قوله تعاىلملسو هيلع هللا ىلصأن عتبة استمع حتى إذا بلغ الرسول : ويف رواية أخرى

:  قال]١٣:فصلت[﴾   7  8  9  :  ;  >    =   <   ?﴿
الرحم أن ، وناشده بملسو هيلع هللا ىلصحسبك، حسبك، ووضع يده عىل فم رسول اهللا 

 .يكف، وذلك خمافة أن يقع النذير
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وانرصف عتبة وقد دهش بام سمع، حتى إذا اقرتب من جملس أصحابه 
ونظروا إىل وجهه عرفوا أنه جاء بغري الوجه الذي ذهب به، فلام جلس إليهم 

 ما وراءك يا أبا الوليد؟: سألوه

ما هو واهللا . ورائي أين قد سمعت قوال واهللا ما سمعت مثله قط:  قال
يا معرش قريش، أطيعوين واجعلوها يب، . بالشعر وال بالسحر وال بالكهانة

وخلوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه فاعتزلوه، فواهللا ليكونن لقوله الذي 
سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغريكم، وإن يظهر عىل 

 .هالعرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس ب

 .سحرك واهللا يا أبا الوليد بلسانه: قالوا مجيعا

 .هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم: فقال عتبة

وبقي عتبة، مع كل ذلك، عىل الرشك والوثنية حتى مات يوم بدر قتيال 
 .بيد املسلمني

 :يف هذا املشهد حقائق وآداب كثرية منها

 . باحلجة وعجزها عن مواجهتهملسو هيلع هللا ىلص حرية قريش يف أمر النبي -١
                                         

الـسرية : ، وابن كثري ١٩٤الدالئل : ، واألصبهاين٤٨٧/ ١السرية احللبية : احللبي:انظر ) ١(
 .، وما بعدها٥٠٢/ ١
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 جلوء قريش إىل وسائل اإلغراء الدنيوية من املال واجلاه وامللك، -٢
 . عن كل ذلك، مما يزيد من حرية قريشملسو هيلع هللا ىلصوإعراض النبي 

ً بدء الوليد حواره باحلسنى كذلك رغم رشكه ؛ ألنه إنام جاء عارضا -٣

 . بهملسو هيلع هللا ىلصًما عنده راغبا يف إقناع النبي 

نيفه أو إسامعه ما يكره ابتداء،  له، وعدم تعملسو هيلع هللا ىلص حسن مقابلة النبي -٤
ّقل يا أبا الوليد أسمع، ويف هذا غاية اإلكرام بأن كناه وسمع منه : بل قال له

 .بأدب وإنصات

أقد فرغت يا أبا :  له عن انتهائه من الكالم بقولهملسو هيلع هللا ىلص استفهام النبي -٥
ّالوليد؟ وهذه من نوادر آداب احلوار التي يعز وجودها يف عامل التحاور، إذ 

ًالبا ما يكتفي املتحاورون يف مثل ذلك بقرائن سياق احلال الدالة عىل أن غ

 .املحاور أهنى حديثه وينتظر الرد

ً بكالم من عنده، بل آثر اختصار الطريق، ألن بعضا ملسو هيلع هللا ىلص مل جيبه النبي -٦

ُّمما سيقوله ويرد به ال شك أن حوارات قد دارت حوله من قبل مرات 
 هذا االختيار ملسو هيلع هللا ىلصً معادا، وهلذا آثر النبي فالكالم سيكون بعضه،  ومرات 

ّاملبارك فقرأ عليه صدر سورة فصلت، وهي آيات يف ذروة البالغة واحلكمة 
وإصابة اهلدف من أقرص طريق، وهلذا مل يملك عتبة إزاء سامعها من النبي 

ً إال أن يلقي يديه خلف ظهره ساكنا منصتا هلذا الكالم العجيب ملسو هيلع هللا ىلص ً  
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  بل تقشعر منه جلود .. لوب والعقول والنفوسالذي يأخذ بمجامع الق
 .أهل احلق

 اسرتسل يرتل عليه ملسو هيلع هللا ىلص ومما يدل عىل تأثر عتبة بام سمع أن النبي -٧
حتى انتهى إىل موضع السجدة من السورة، وهي عند هناية اآلية الثامنة 
ًوالثالثني، وهو مقطع طويل من السورة مل يكن منتظرا من رجل كعتبة أن 

 .ملسو هيلع هللا ىلصًامال، لكن الرجل استمع حتى سجد النبي يستمع إليه ك

 حواره بكالم رقيق بال جدال أو تعنيف، بل بكالم ملسو هيلع هللا ىلص أهنى النبي -٨
قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، : فيه اإلرشاد والتخيري ملن عنده عقل

 .فأنت وذاك

ً إن هذا كله كان كافيا أن يؤثر يف عتبة لوال عصبية اجلاهلية وحلف -٩

فعاد الرجل إىل قومه  ، ملسو هيلع هللا ىلصًين أرسلوه نائبا عنهم ملفاوضة النبي األشقياء الذ
ًمرصا عىل كفره وعناده ّ. 

ً ومع هذا مل يستطع عتبة أن خيفي بعضا مما أثاره القرآن الكريم فيه - ١٠

ببالغته وحكمته وإعجازه، وبدا ذلك عىل وجهه حتى قال أصحابه حني 
 الوليد بغري الوجه الذي ذهب نحلف باهللا لقد جاءكم أبو: ًرأوه عائدا إليهم

 !!به 

عىل أي حال ، جلس كفار قريش بسبل القبائل العربية التي تأيت ملوسم 
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 ملسو هيلع هللا ىلصاحلج ، ال يمر أحد إال حذروه من السامع للقرآن الكريم الذي يتلوه حممد 
: وأصحابه ريض اهللا عنهم أمجعني، فمن ذلك ما روي عن طارق املحاريب أنه قال

 ، "قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا: أهيا الناس": يف السوق يقول ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول اهللا 
ًال تطيعوا حممدا فإنه كذاب، : ورجل خلفه يرميه باحلجارة وقد أدمى عقبه، ويقول

 .حممد وعمه أبو هلب: من هذا؟ قالوا: فقلت

.  يف بالد العربملسو هيلع هللا ىلصولكن النتيجة جاءت عىل عكس ذلك ، فقد انترش ذكره  
 من شباب العرب، فلام أسلم فتيان بني سلمة ، قال والد عمرو بن فقد أسلم كثري

&  '  )   ﴿:فقرأ عليه.. أخربين ما سمعت من كالم هذا الرجل: اجلموح له
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فقال عمرو ما أحسن هذا وأمجله ، أو . ]٦-٢:الفاحتة[﴾   7   8  9
 . يا أبت وأحسن من هذا:كل كالمه مثل هذا؟ قال

فالقرآن الكريم هو املعجزة الكربى يف الوجود كله من غري شك ، فهو 

                                         
، )٦٥٦٢(صـحيح : ، ابـن حبـان ٤٧٦/ ٦سننجـامع املـسانيد والـ:أخرجه أبـو نعـيم )١(

 . وغريهم وهو حديث حسن صحيح٦١١/ ٢املستدرك :واحلاكم
وقـد عـزاه البـن أيب شـيبة . ٤٢٧٧ "املطالب العالية"، و٢٣/ ٦ "جممع الزوائد"وانظر 

 .٥٥/ ٨ "القسامة"والنسائي يف . ي للبيهق٣٨٠/ ٥ "دالئل النبوة"و
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أقوى يف اإلعجاز واإلقناع من سائر املعجزات التي أخرجها اهللا عز وجل 
عىل أيدي رسله الكرام ، فكلها مؤقتة يف زماهنا ، فموسى عليه السالم  جيب 

ول العصا إىل حية تسعى، وحول ماء اإليامن بأنه نبي ألنه فلق البحر، وح
الخ، فإذا قال معرتض، وما .. وغمر مرص بالضفادع والقمل،النيل إىل دم 

هو الدليل عىل أن موسى فلق البحر وأنه حول العصا إىل ثعبان؟، الرد أن 
ولكن األقدمني قالوا الكثري مما : هكذا قال سادتنا األقدمون، فإذا قال قائل

يده الواقع، فالتجربة العملية تثبت أن البحر ال ينقسم ال يقره عقل، وال يؤ
بمجرد رضبة بعصا، وأن العصا اخلشبية ال تتحول إىل حية تسعى، ال يكاد 
هذا اإلنكار يقوم حتى تسقط املعجزة التى قامت عليها العقيدة من أن 
موسى نبي اهللا، فاألديان كلها تقوم عىل وجوب التسليم بأن ما ترويه كتبها 

أما اإلسالم، فهو يعلن . قوع معجزات هو حق ال يقبل اجلدل أو الشكمن و
أن املعجزة اخلارقة له هي القرآن الكريم ، والقرآن كالم عريب يفهمه كل 

 .ناطق بالعربية

اجلدير بالذكر أنه يف العهد املكي كان التنـزيل القرآين يركز عىل تثبيت 
قة من خالل قصص األنبياء اإليامن وبيان ثمرته واالعتبار باألمم الساب

ُوصربهم عىل أممهم ورمحتهم هبم، ونرصهم عىل أعدائهم، كل ذلك كان 

 عىل أسامع أصحابه رضوان اهللا عليهم بتلك القراءة ملسو هيلع هللا ىلصيرتله الرسول 
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املفرسة، وقراءته كانت بتدبر وهلذا كانت السورة عندما يرتلها تطول، فقد 
 ملسو هيلع هللا ىلصما رأيت رسول اهللا : التأخرج مسلم بسنده عن حفصة ريض اهللا عنها ق

ًصىل يف سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، وكان يصيل يف سبحته قاعدا،  ً

 فتنـزل .وكان يقرأ بالسورة فريتلها حتى تكون أطول من أطول منها
 . السكينة والرمحة

ويف ذلك تعليم وتطبيق عميل للتالوة والتدبر، ورصيد من الثواب 
ة املتأنية التي تطول هبا السورة ساعدت عىل مزيد من اجلزيل، وهذه القراء

ِّالفهم ثم العمل، وقد وصفت أم سلمة ريض اهللا عنها قراءته كانت مفرسة  ُ

ًحرفا حرفا ً ،وأنه كان يقطع قراءته آية آية .ومعنى : قال اإلمام النحاس
 . هذا الوقف عىل رؤوس اآليات

 يقطع قراءته ، ملسو هيلع هللا ىلصها كان رسول اهللا ُويف رواية عن أم سلمة ريض اهللا عن

                                         
ًاب جواز النافلة قائام و قاعدا ح  كتاب صالة املسافرين ب-الصحيح ) ١( ً٧٣٣.  
، )٢٩٢٣( ح ٥/١٨٢باب ما جاء كيف كانت قـراءة النبـي - السنن -أخرجه  الرتمذي ) ٢(

 .  وقال الرتمذي هذا حديث حسن صحيح غريب 
 وصححه األلبـاين يف صـحيح سـنن ٤٠٠١سنن أيب داود، كتاب احلروف والقراءات ح ) ٣(

 ).٣٣٧٩(أيب داود ح 
  .  ٨٧طع واالئتناف ص الق) ٤(
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] ٢- ١:الفاحتة [﴾  +  ,﴿ ثم يقف ﴾ &  '  )  ( ﴿يقرأ 
ُّفهذه القراءة املرتلة التي متس شغاف القلب كان هلا األثر الفاعل . ثم يقف

يف تعليم الصحابة ريض اهللا عنهم أمجعني علم التفسري وعلم التدبر وال شك 
 .يف مكة مرات كثريةأن هذه السورة قد قرأها عليهم 

 ما ملسو هيلع هللا ىلصبل لقد بلغ من أمر إعجاز القرآن الكريم الذي ينزل عىل الرسول 
ّأحقا أنه من : ّهو أعظم من هذا، بدأ أشد قريش خصومة يسائلون أنفسهم

كالم رب العاملني، وأن ما يعدهم وما ينذرهم هو الصحيح؟ خرج أبو 
يلة ليستمعوا إىل سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام واألخنس بن رشيق ل

ّ وهو يف بيته، فأخذ كل منهم جملسا يستمع فيه وكل منهم ال يعلم ملسو هيلع هللا ىلصحممد  ّ

ّ  يقوم الليل إال قليال يرتل القرآن يف هدوء ملسو هيلع هللا ىلصوكان حممد . بمكان صاحبه
                                         

) ٣١٠٧( حملسو هيلع هللا ىلص أخرجــه الرتمــذي ،الــسنن ، كتــاب أبــواب القــراءات عــن رســول اهللا ) ١(
قال علامؤنا رمحة : وقال القرطبي). ٢٣٣٦(وصححه األلباين ، صحيح سنن الرتمذي ح 

يدخل يف مجيع ما كان يقرؤه عليه السالم من : كان يقطع قراءته: ُقول أم سلمة: اهللا عليهم
ُ لتبـني صـفة التقطيـع، أو ألهنـا أم القـرآن، فيغنـي " فاحتة الكتاب"آن، وإنام ذكرت القر ّ

ذكرها عن ذكر ما بعدها، كام يغني قراءهتا يف الصالة عن قراءة غريها جلواز الـصالة هبـا، 
وتقطيع القراءة آية آية أوىل عنـدنا مـن . وإال فالتقطيع عام جلميع القراءة، لظاهر احلديث

التذكار . ُض واملقاصد والوقوف عند انتهائها، حلديث أم سلمة ريض اهللا عنهاتتبع األغرا
 .١٤٠يف أفضل األذكار ص 
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ّوسكينة، ويردد بصوته العذب آياته القدسية عىل أوتار سمعه وقلبه فلام . ّ
ون إىل منازهلم؛ فجمعهم الطريق، ّكان الفجر تفرق املستمعون وهم عائد

فلو رآكم بعض سفهائكم ! ال تعودوا: فتالوموا وقال بعضهم لبعض
فلام كانت الليلة الثانية شعر . ألضعف ذلك من أمركم ولنرص حممدا عليكم

ّكل واحد منهم، يف مثل املوعد الذي ذهب فيه أمس، كأن رجليه حتمالنه من 

 حيث قضاه أمس، وليستمع إىل حممد يتلو غري أن يستطيع امتناعا ليقيض ليله
 .كتاب ربه

وتالوموا من جديد، فلم حيل ، وتالقوا عند عودهتم مطلع الفجر 
فلام أدركوا ما هبم لدعوة حممد من . تالومهم دون الذهاب يف الليلة الثالثة

 ملسو هيلع هللا ىلصتعاهدوا أال يعودوا ملثل فعلتهم، وإن ترك ما سمعوا من حممد ، ضعف 
جعلهم يتساءلون فيام بينهم عن الرأي فيام سمعوا، وكلهم يف نفوسهم أثرا 

تضطرب نفسه وخياف أن يضعف وهو سيد قومه فيضعف قومه ويتابعوا 
 . معهملسو هيلع هللا ىلصحممدا 

  باملعجزات وهذا الكتاب الذي يوحى ملسو هيلع هللا ىلصإذا كيف يطلبون إىل الرسول 
وما هلم يطلبون إليه إثبات ! إليه، والذي هيدي إىل احلق، معجزة املعجزات؟

ويقولوا كام قال من قبلهم من ، ّسالته باخلوارق ليرتددوا من بعد ذلك ر

¢  £  ¤  ¥     ¦   ﴿: كام قال تعاىل عنهم ، إنه سحر قوي: األمم 
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  .]٢:القمر[ ﴾   § ̈ 

 إن حجة القرآن الكريم القاطعة التى يفحم هبا العرب من حيث إن 
أمى ال يعرف القراءة  هو أنه ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن الكريم  وحى أوحى به إىل الرسول 

والكتابة، فمن أين له وهذا شأنه أن يؤلف مثل هذا الكتاب؟ تلك هى حجة 
التى ساقها للرد عىل مزاعم قريش، واحلجة فوق أهنا حتمل ىف  القرآن الكريم

 يعرف القراءة والكتابة جلاز أن يؤلف ملسو هيلع هللا ىلصطياهتا التسليم بأنه لو كان الرسول 

 U  T           ﴿:ى بطريقة رصحية وذلك بقولهالقرآن، فإهنا رصحت هبذا املعن

a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V    ﴾ ]العنكبوت :
 . ال يعرف القراءة والكتابةملسو هيلع هللا ىلصوهذا قول رصيح ىف أن الرسول . ]٤٨

 كان يعرف جلاز للمبطلني أن يتشككوا ويرتابوا ىف ملسو هيلع هللا ىلصولو أن الرسول 
أما وهو ال يعرف القراءة أن يكون قد تعلمه من غريه ونقله عن كتبهم، ف
 .والكتابة، فلم يعد من اجلائز االرتياب أو التشكك

 ملاذا كل هذا التعنت من قبل الكفار؟

تكمن اإلجابة عن هذا السؤال إذا ما علمنا أنه عندما يفلح الشيطان، يف 
 يف مسخ اإلنسان مسخا فيأخذه - بعد ذلك-قطع عالقة اإلنسان بربه، يفلح 

النحو الذي يريده، ويسري اإلنسان وراء شيطانه أعمى يف توجيهه ، عىل 

Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ   ﴿:وأصم ، معتقدا أنه يسلك خري السبل
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Ú  Ù  Ø  ×﴾] وقوله تعاىل]. ٣٠:األعراف:﴿   S

  e  d  c  b       a  `  _  ^      ]  \[    Z  Y  X    W  V U  T
s  r    q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g   f   ﴾ 

 ].١٠٤- ١٠٢:الكهف[

 أن يتخذ اإلنسان – وقد تم مسخ اإلنسان مسخا –ويكون منطقيا 
لنفسه إهلا، يكون هو قد صنعه بيديه، وليكن هذا اإلله صنام شكلته يد 
برشية، ومحلته ونقلته وترصفت فيه،أو يكون ماال مجعه، أو مركزا سياسيا،أو 

 يف عقل الكافر ، بعد و منطقيةليكن غانية فتنته بجامهلا ، وهذه اخللقيات تبد
أن استطاع الشيطان مسخ عقله ،فصار عقل حيوان ، أو عقل دون عقل هذا 
احليوان ، وعندما ينحط عقل اإلنسان إىل هذا الدرك تكون غشاوة كثيفة، قد 

!     "   ﴿:وضعت بني هذا اإلنسان، وبني احلقيقة، فال يمكنه أن يراها

 (  '  &  %  $             #  1  0  /  .  -  ,  +   *      )   
 :وقوله تعاىل ] ٧- ٦:البقرة [﴾   32  4   5  76  8  9  :

﴿   0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %      $   #  "  !

j  i   ﴿:؛ فالكفار]٢٣:اجلاثية [﴾   1  2  3  4  5  76  8   9

s  r    q  p  o   n  m  l  k   ﴾آين  عىل حد التعبري القر
السابق، حيسبون أهنم عىل احلق،وأن غريهم عىل الضالل، وأكثر من ذلك أهنم 
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وال يفرس هذا املوقف . بسبب وبدون سبب) الغري(يعلنون احلرب عىل هذا 
الغريب من الكفار، سوى أنه لون من ألوان مركبات النقص، التي تستبد هبم، 

م ، كهذا اهلوان الذي فتدفعهم إىل حماولة السيطرة عىل غريهم واالستبداد هب
 .حيسون به، نتيجة لسيطرة غريهم عليهم،واستبداد الغري هبم

ونتيجة لذلك، نجد أولئك الكفار واملضللني، يقفون من الرسل موقفا، 
فيه تشدد وفيه تكرب، وفيه عنف، وقد يكون ذلك نتيجة املصالح املكتسبة 

ئج اإلحساس املهددة بسبب الدعوة اجلديدة، وقد يكون نتيجة من نتا
باهلوان، وفساد الرأي، دفع صاحبه إىل املكابرة، فرتاهم خيافون من الدين 
اجلديد أن جيني عىل ماهلم أو جاههم أو سلطاهنم، وهم ال يعرفون غري هذه 

ّكل ما سوى هذه حق إذا هو أدى إىل مزيد منها، . احلياة حقائق ملموسة ّ
ّرب املال يرى أن : ة إزاءهاّباطل إذا بعث إىل أصحاهبا أيرس ظل من الريب

ّوأن الدين حق إذا . الفضيلة حق إذا زادت يف ماله، باطل إذا حرمته إياه
عرف كيف يسخره لشهواته، باطل إذا وقف يف وجه هذه الشهوات 

وهؤالء يف . ّوحطمها، ورب اجلاه ورب السلطان يف ذلك كرب املال سواء
د الذي يفيد منهم رزقه خصومتهم لكل جديد خيافون منه، يستعدون السوا

عىل املنادي هبذا الرأي اجلديد، وهم يستعدون السواد بتقديس الرصوح 
وهم يقيمون هذه . ّالقديمة التي نخر السوس فيها بعد أن فر الروح منها
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ّالرصوح هياكل من احلجر ليزعموا للسواد الربيء أن الروح املقدس، الذي 
والسواد .  حمبس هذه اهلياكللفوه هم يف أكفانه، ما برح يف جالله بني

ينرصهم أكثر األمر؛ ألنه ينظر قبل كل يشء إىل رزقه، وال يسهل عليه أن 
يدرك أن أية حقيقة ال تطيق أن تبقى حبيسة بني جدران معبد من املعابد بالغا 
ما بلغ مجاله وجالله، وأن يف طبع احلقيقة أن تكون حرة طليقة تغزو النفوس 

يها بني نفس سيد ونفس عبد، وال يقف نظام من النظم ّوتغذوها، ال تفرق ف
فكيف تريد من . يف سبيلها بالغة ما بلغت قسوته وبطش أصحابه يف محايته

هؤالء الذين كانوا يتسللون لواذا يستمعون إىل القرآن أن يؤمنوا به وهو 
ّيؤاخذهم يف كثري مما يرتكبون، وهو ال يفرق بني األعمى ومن استغنى بكثرة  ّ

T  S  R    Q   ﴿:ال إال بطهارة النفس، وهو ينادي الناس مجيعاامل

U ﴾ ]١٣:احلجرات[. 

ونرضب هلؤالء الكفار بعض األمثلة ، فمن ذلك ملا استمع أبو سفيان 
وأبو جهل واألخنس إىل القرآن الكريم ثالث ليال متتابعة يف القصة التي 

 أبا احلكم ما رأيك فيام يا: رويناها، ذهب األخنس إىل أيب جهل يف بيته فسأله 
ماذا سمعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف : سمعنا من حممد ؟ فقال 

الرشف أطعموا فأطعمنا ، ومحلوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا جتاثينا 
منا نبي يأتيه الوحي من السامء ، فمتى : عىل الركب وكنا كفريس رهان قالوا 
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فقام عنه األخنس بن . ًأبدا وال نصدقه ندرك هذه ؟ واهللا ال نسمع به 
  .رشيق

ُأراد األخنس أن يفهم تفسري ما حدث هلم، من عشق ال إرادي لسامع 
القرآن، فهداه بحثه إىل سامع االعرتاف الصارخ الواضح الصادع من فرعون 

 هو النبي الصادق، وكتابه هو كالم ملسو هيلع هللا ىلصًوكانت احلقيقة؛ أن حممدا . هذه األمة
ِوكانت تربيرات أيب جهل سفهة ضحلة؛ قائمة عىل التعصب . ًاهللا حقا

. ُاألعمى للقبائل والعائالت، بغية احلفاظ عىل السلطة والوجاهة بني الناس 
 .وهذه األباطيل واألضاليل هي التي رصفته عن سواء السبيل

ّوكان أمية بن أيب الصلت ممن حدثوا عن نبي يقوم يف العرب قبل ظهور  ّ ّ ّ
ّطمع هو يف النبوة ؛ وأكلت قلبه الغرية حني مل ينزل الوحي  ، حتى ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

عليه، فلم يرض أن يتابع من ظنه منافسه مع غلبة احلكمة عىل شعره، حتى 
وكان . "ّ أمية آمن شعره وكفر قلبه":وهذا الشعر يروى أمامه،  يوما ملسو هيلع هللا ىلصقال 

دها، وأترك أنا كبري قريش وسي، ّأينزل عىل حممد : الوليد بن املغرية يقول
ّويرتك أبو مسعود عمرو بن عمري الثقفي سيد ثقيف، ونحن عظيام القريتني،  ّ

{   ~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   §   ﴿:وإىل هذا يشري قوله تعاىل

                                         
 .١٥٧ -١٥٦ / ٢السرية :ابن هشام ) ١(
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µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª   ©  ¨ ﴾ 
 ]٣٢-٣١:الزخرف[

  هذا هو نمط الناس الذين مل يؤمنوا بالقرآن ، ليس هلم عذر 
أنى يكون هلم عذر وحتدي املعجزة يقرع آذاهنم وهم وال مستمسك و

 .صامتون ؟

فإذا ظل أبو جهل وأمية بن أيب الصلت والوليد بن املغرية وأبو هلب 
وزوجته ومن معهم عىل دين آبائهم فليس ذلك إيامنا منهم به أو بحق حيتويه، 
ّبل هو حرص عىل نظام قديم أقامه ثم أفاء احلظ عليهم يف ظله من بسطة  ّ

 .املال واجلاه والسلطان ما حيرصون عليه وحياربون احلياة كلها دونه

ولكن الذي ال شك فيه ، هو أن أسباب هذا الكفر البواح، حتتشد 
مجيعا،حتت سبب واحد كبري، هو الذي أرشنا إليه من قبل ، وهو أن هؤالء 
الكفار، يدارون بتشددهم هذا ، ذلك الضعف الذي حيسون به، أمام 

 مهام كان الشكل،الذي يترسب من -  باختصار- وأمام الشيطانالتقاليد،
 .خالله الشيطان،إىل نفس هذا الكافر، فيسيطر عليها

إن العامل يرى ، وطالب احلق يرى ، أما املتكرب ، واحلاسد ، وطالب 
الدنيا ، والظامل ، وأعمى القلب املظلم البصرية ، كل هؤالء لن يروا ، ألهنم 

 :ويف حقهم قال اهللا تعاىل .ًليسوا أهال للرؤية
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﴿ N   M  L  K   J  I  H  G  F   ﴾] األعراف :
١٤٦ [. 

﴿  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z 

±    °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ̈ ﴾ ] ٤٦ - ٤٥: اإلرساء [. 

﴿ q  p  o   n  m   ﴾ ] ٤٩: العنكبوت [. 

ستيقن يمنعه من اإلقرار الكرب إن مثل هذا النوع من البرش الذي جيحد، وقلبه م
 .والبطر ، ليس لك إىل مناقشته سبيل ، إذ احلجة وعدمها معه سواء 

. ]١٤:النمل[ ﴾ !  "  #  $  %  & ﴿:يقول اهللا تعاىل
إذ ليس سبب إنكاره عدم احلجة ، بل السبب يف ذاته هو ، وإن الذين عانى 

ة ، وليسوا من  وكل رسول هم من هذه الطبقة العاتيملسو هيلع هللا ىلصمنهم رسول اهللا 
أولئك الذين يبحثون عن احلق حتى إذا وجدوه عرفوه وقبلوه واعتنقوه 

©  ª     »    ¬   ﴿:ومثل هذا النوع من الكفار يقول اهللا عز وجل

±  °  ̄   .]٣٣:األنعام[ ﴾   ®  
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 :املساومات مع عمه أيب طالب للتخيل عنه

ع هذا الدين اجلديد الذي يقض ما زالت قريش تتخبط يف التعامل م
مضاجعها ويسفه أحالمها، ويكشف زيف ما هم عليه من الفحش والباطل، 
فهي ال تعي حتى اآلن أن هذه الدعوة اجلديدة سوف تغري وجه الدنيا كلها، 
ال تدرك حقيقة املوقف وحقيقة الدعوة، فهي تظن أهنا جمرد نزوة عقلية 

ارها، وأخذت الدعوة منحى جديدا، ألحد فتيان قريش هتدد أمنها واستقر
 بالسخرية من هذه التي يزعموهنا آهلتهم بأهنا ليست إال ملسو هيلع هللا ىلصفقد بدأ الرسول 

ّحجارة، أو خشبا مسندة، أو أنصابا قائمة يف عرض الفالة، ال متلك هلم نفعا 
ولو أهنم ! ّوال رضا، وهم مع ذلك يعبدوهنا دون أن يطلبوا إليها ما يثبت ألوهيتها؟

ّظلت خشبا أو حجارة ال حياة فيها وال حركة هلا، ال تستطيع لنفسها رضا طلبوه ل ّ

 .وال نفعا، وال تستطيع إذا حطمها حمطم عن نفسها دفعا

 بذكر آهلتهم، وكان من قبل ال يذكرها، وعاهبا، وكان ملسو هيلع هللا ىلصوبادأهم حممد 
ّهنالك عظم األمر عىل قريش وحز يف صدورهم؛ وبدؤا . من قبل ال يعيبها

ّلتفكري اجلد يف أمر هذا الرجل وما هو الق منهم وما هم القون يفكرون ا
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ّمنه، لقد كانوا إىل يومئذ يسخرون من قوله، وكانوا إذا جلسوا يف دار الندوة 
أو حول الكعبة وأصنامهم فجرى ذكره عىل ألسنتهم مل يثر أكثر من 

ّأما وقد حقر من شأن آهلتهم وسخر. ابتسامات استخفافهم و استهزائهم  مما ّ
ّيعبدون وما كان يعبد آباؤهم، ونال من هبل ومن الالت والعزى ومن 
األصنام مجيعا، فلم يبق األمر موضع استخفاف وسخرية، بل أصبح موضع 

أو لو أتيح هلذا الرجل أن يؤلب عليهم أهل مكة وأن يرصفهم . ّجد وتدبري
 يني؟عن عبادهتم فامذا تؤول إليه جتارة مكة؟ وماذا يكون مقامها الد

 لذا قام كفار قريش بإرسال وفد إىل عمه أيب طالب شيخ بني هاشم، 
للضغط عليه كي حيمل ابن أخيه عىل أن يكف عن دعوته التي فرقت 

 .كلمتهم ومزقت شملهم

يا أبا طالب، إن ابن أخيك : ومشى وفدهم إىل أيب طالب فقالوا يف تودد
ا، فإما أن تكفه عنا وإما قد سب آهلتنا وعاب ديننا وسفه أحالمنا وضلل آباءن

فقال . أن ختيل بيننا وبينه، فإنك عىل مثل ما نحن عليه من خالفه، فنكفيكه
هلم أبو طالب قوال رفيقا وردهم ردا مجيال، فانرصفوا عنه وهم يرجون أن 

 .ينتهي هذا األمر الذي أرق ليلهم وشغل هنارهم

                                         
 .٧٨صحيح السرية النبوية، ، ص:إبراهيم العيل ) ١(
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سله اهللا عز وجل  ال يلتفت إىل هذه املهاترات، فقد أرملسو هيلع هللا ىلصولكن النبي 
بدين ليغري به الوجود أمجع، ليخرج الناس من ظلامت الكفر إىل نور 

 يف طريقه ال يثنيه ملسو هيلع هللا ىلصالتوحيد، فاألمر أبعد من قريش وختوفاهتا، فمىض النبي 
 .يشء عن الدعوة إىل دين اهللا عز وجل

يا أبا طالب، إن لك سنا : فأعاد القرشيون احلديث مع عمه فقالوا
 فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا واهللا ورشفا ومنزلة

ال نصرب عىل هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحالمنا وعيب آهلتنا، حتى تكفه عنا 
 فأرسل عمه إليه .أو ننازله وإياك يف ذلك حتى هيلك أحد الفريقني

ن أخي يا اب: فقال أبو طالب: ليحرض اجتامع ذلك الوفد من صناديد قريش
 .هؤالء أرشاف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك

نعم كلمة واحدة تعطونيها متلكون هبا العرب : ملسو هيلع هللا ىلص فقال رسول اهللا 
 .وتدين لكم هبا العجم

 .نعم وأبيك وعرش كلامت: فقال أبو جهل

 .وختلعون ما تعبدون من دونه، تقولون ال إله إال اهللا : قال

أتريد يا حممد أن جتعل اآلهلة إهلا واحدا، : قالوافصفقوا بأيدهيم ثم : قال 
                                         

 .٣/٤٨البداية والنهاية :ابن كثري) ١(
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إن أمرك لعجب، قال بعضهم لبعض إنه واهللا ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا 
، فانطلقوا وامضوا عىل دين آبائكم حتى حيكم اهللا بينكم وبينه، مما تريدون 

 .ثم تفرقوا

           *   !"  #  $  %      &  '  )   ( ﴿: ويف هذا يقول القرآن الكريم
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وعظم عىل أيب طالب فراق قومه وعداوهتم، ومل تطاوعه نفسه عىل 
يا ابن أخي، أبق عيل وعىل نفسك، : خذالن ابن أخيه، فقال له بعد خروجهم

 . وال حتملني من األمر ما ال أطيق

لقمر يف يساري  لو وضعوا الشمس يف يميني وااهللاّيا عم، و":  لعمه ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 
 ." أو أهلك فيه ما تركتهاهللاعىل أن أترك هذا األمر حتى يظهره 

ّإن هذا اإلرصار العجيب قد اهتز له وجدان هذا الشيخ الكبري عند ما 
                                         

 .٢٦٥/ ٢السرية :ابن هشام) ١(
  .٣/٤٨البداية والنهاية ،:، ابن كثري١٨٧/ ٢ئل النبوة دال: البيهقي ) ٢(
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سمعه بل إنه وقف مشدوها أمام هذا اجلواب الذي يدل عىل عقيدة راسخة 
س من الرشك واجلهل وإيامن ال حتركه األعاصري، وإرادة حقيقية إلخراج النا

اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فواهللا ال : إىل دين اهللا القويم، فقال العم له
ومجع حوله بني هاشم لنرصته من اعتداءات ! أسلمك ليشء تكرهه أبدا

قريش عليه، وطلب إليهم أن يمنعوا حممدا؛ فاستجابوا له مجيعا إال أبا هلب 
 . خصومهم عليهمّفإنه صارحهم بالعداوة وانضم إىل 

 :ويف ذلك يقول أبو طالب من قصيدة طويلة

ــيهم ــوم ال ود ف ــت الق ــا رأي ُومل ّ    وقد قطعوا كل العرى والوسائل  
  وقد طاوعوا أمـر العـدو املزايـل   وقد صـارحونا بالعـداوة واألذى
  وأبيض عضب من تراث املقاول   صربت هلم نفيس بسمراء سـمحة

ـائل   إخويتوأحرضت عند البيت رهطي و   وأمسكت مـن أثوابـه بالوص

إن من مميزات املكان الذي اختاره اهللا تعاىل لنبيه أنه مل تكن فيه سلطة 
سياسية مهيمنة تستطيع القضاء عىل الدعوة الناشئة بقواهتا املنظمة املدربة 
عىل القتال كام كان احلال يف بالد فارس والروم، أما يف مكة فقد كان توازن 

بني بطون قريش حيول دون ذلك، وهلذا ذهبت قريش إىل أيب طالب القوى 
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 . لتشكوه إليهملسو هيلع هللا ىلصأقرب الناس إىل رسول اهللا 

والذي يعرف عادة العرب يف احرتام األكابر منهم وطاعتهم ألمرائهم 
ومشايخ بيوهتم يدرك مدى األثر النفيس الكبري الذي حيدثه تدخل أيب طالب 

 احليي  املهذب ما كان ملسو هيلع هللا ىلصوحممد . ليه شيخ بني هاشم نتيجة ضغط قومه ع
ليخالف أمر عمه ورغبته لو كانت املسألة مسألة شخصية ولكن األمر أكرب 

إنه أمر اهللا الذي هو أكرب من كل عرف ومن كل اعتبار ومن كل . من ذلك 
ويف ذلك شهادة كاملة ملن عرف عادات القبائل العربية عىل أن . ضغط 

 .ملسو هيلع هللا ىلصًحممدا رسول اهللا 

جد اإلرصار النبوي عىل امليض يف الدعوة مهام حاولت قريش، وهنا ن
ويبني له حقيقة الدعوة وأهنا ماضية ولن ،  حياور عمه باحلسنىملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

َيتوقف عنها حتى تنترص أو يموت دوهنا، ويف هذا قطع ملحاوالت رده عن  َ
 .دعوته، وقطع آلمال قريش يف إمخاد نورها

هي الدافع الرئيس لوقوف بني هاشم ومل تكن العصبية القبلية وحدها 
ّ؛ بل كان موقف حممد منهم وسريته فيهم وشدة إيامنه بينهم ملسو هيلع هللا ىلصجتاه النبي 

ودعوته الناس باحلسنى إىل عبادة الواحد األحد، وما كان شائعا يومئذ بني 
ّقبائل العرب مجيعا من أن هللاّ دينا غري دينهم الذي هم عليه مما جعلهم يرون 

ّ حممد أن جياهر الناس برأيه كام كان يفعل أمية بن أيب ّحقا البن أخيهم
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 وذلك ما ال ثقة - ّالصلت وورقة بن نوفل وغريمها، فإن يكن حممد عىل احلق
ّ فسيظهر احلق من بعد وسيكون هلم من جمده نصيب، وإال يكن عىل -هلم به 

احلق فسينرصف الناس عنه كام انرصفوا من قبل عن غريه، ثم لن يكون 
 من األثر أن خيرجوا عىل تقاليدهم وأن يسلموه خلصومه كي لدعوته
 .يقتلوه

لقد وصل كفار قريش بأعىل املطامع يف اخلط البياين لبني البرش ، بينام 
 بقسمه بأعىل من اخلط البياين الذين ظنوا هم أن ال شئ ملسو هيلع هللا ىلصارتفع  حممد 

ُالته ، وبعد يعلوه بمقياسهم املادي ، إذ كان قسمه ساميا يامثل سمو وعلو رس
باخلط البياين إىل السامء فيام مل ولن يستطيعوا جمتمعني الوصول إليه ولو أرادوا 
إيل الشمس والقمر ومها آيتان من آيات اهللا وهو حتد معجز ٍهلم استحالة 
ًتنفيذه تنبئ عن استحالة تركه ألمر الدعوة ، مصعبا ً عىل القوم املهمة ، رادعا 

 . مثل هذه اإلغراءات التي تغري غريه إياهم لكيال يامرسوا معه

 لن ترهبه القوة مهام بلغت، ولن خيدعه ملسو هيلع هللا ىلصأدرك كفار قريش أن حممدا 
اإلغراء مهام عظم، فأرادوا أن يأتوه عن طريق التعجيز والتحدي ، لعلهم 
بذلك يستطيعون أن يثبطوا مهته، أو يكشفوا عجزه للناس فينرصفوا عنه 

                                         
 .١٨٤فقه السرية النبوية، ص:البوطي: انظر) ١(
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عجزات، وليتحدوه أن يقدم هلم برهانا عىل فليطالبوه إذا بامل.وعن دعوته
لقد أتى موسى قومه ..صدق نبوته كام فعل غريه من الرسل واألنبياء

باملعجزات،وأتى عيسى قومه باملعجزات،وأتى كل رسول قومه بمعجزة 

\  [       ﴿دلت عىل صدقه فيام يدعيه عن ربه؛ فإن كان حممد رسوال حقا

 ̀ قديم هذا الدليل فقد انكشف أمره ؛ فإن عجز عن ت﴾       ^  _ 
 .للناس، وتبني هلم أنه دجال يفرتي عىل اهللا الكذب

 :مساومة هزلية 

إن هول الصدمة التي تلقتها قريش من الدعوة اجلديدة قد شل قدرهتا 
عىل التفكري املنطقي السليم، ومن ثم كانت هتذي ببعض العروض التي تدل 

ري تلك الصدمة التي حركت عقوهلا عىل ما بلغت من سفاهة عقلية حتت تأث
الراكدة، ويف فورة هذا الغضب العام فكرت أن تساوم أبا طالب عىل ابن 
أخيه، وتعطيه فتى من فتياهنا بديال عنه ليكون ابنا له؟ وليكن هذا البديل 
عامرة بن الوليد بن املغرية املخزومي زين شباب بني خمزوم فتوة وعقال، 

سم به الفتنة التي مزقت قومه قريشا، وبقي أن وقبل عامرة، رجاء أن تنح
 !يرىض أبو طالب
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إن مثل هذه الطريقة يف التفكري تدل عىل شلل تام يف القوى العقلية لتلك 
النخبة التي تسود املجتمع وقد سفهت نفوسها، وبالفعل أقبلوا عىل أيب 

ا يا أب: طالب هبذا العرض السخيف، ومشوا إليه بعامرة بن الوليد فقالوا
طالب، هذا عامرة بن الوليد، أهند فتى يف قريش وأمجله، فخذه فلك عقله 
ونرصه، واختذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف 
  دينك ودين آبائك وفرق مجاعة قومك وسفه أحالمهم، فنقتله فإنام هو 

 .رجل برجل

عىل الفور وما كادت تلك السخافات تعرض عىل أيب طالب حتى لفظها 
واهللا لبئس ما تساومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم، : وهو يقول

 .وأعطيكم ابني تقتلونه ؟ هذا واهللا ما ال يكون أبدا

وهنا يقوم أحد املساومني وهو املطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف 
واهللا يا أبا طالب لقد أنصفك قومك، وجهدوا عىل : ليقول أليب طالب

ورد أبو طالب عىل . تكرهه، فام أراك تريد أن تقبل منهم شيئاالتخلص مما 
واهللا ما أنصفوين، ولكنك قد أمجعت : املطعم، حفيد عبد مناف بن قيص

  ؛ فانرصف القوم خذالين ومظاهرة القوم عيل، فاصنع ما بدا لك
 .عىل يأس
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وبذلك  . ملسو هيلع هللا ىلصهذه إحدى نامذج من قرارات القوم بشأن اغتيال الرسول 
.  يف مكة مل تكن فرتة أمن من كل اجلوانبملسو هيلع هللا ىلص التي قضاها رسول اهللا فالفرتة

نجد . ومع هذه التهديدات املتواصلة وهذا اجلو الذي حيطم األعصاب 
 ما انقطع فرتة عن القيام بعملية التبليغ واجلهر هبا ، وجماهبة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

النفسية العربية ًالناس بام يدعو له، إن هذا كله ليس عاديا يف بيئة عربية وعىل 
 .لوال أن املسألة مسألة وحي من اهللا وأمر 

ومثل هذا املوقف يدلك إىل أي مدى يرتكب اإلنسان كثريا من 
احلامقات والسخافات التي تبدو للعيان، وال صلة هلا بالعقل وال املنطق إذا 
ما أتبع نفسه هواها، وترك احلق عن عمد ومعرفة، ليسخر منه العقالء من 

 .م، وهو يظن أنه يبحث عن حلول ناجعةبني آد
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مل يرتك املرشكون أي نوع من أنواع األذى سواء أكانت نفسية أم جسدية 
 وأتباعه، منذ أن صدع بدعوته إىل أن خرج من ملسو هيلع هللا ىلصدون أن يلحقوها بالنبي 

، بني أظهرهم، فهم مل يقترصوا عىل ما قد سبق بيانه من ألوان اإليذاء املعنوية
، له وألتباعه، بل إن أتباعه تعرضوا ًأيضابل جتاوزوها إىل اإليذاء اجلسدي 

للتنكيل واالضطهاد، فرضبوا أعظم املثل يف الصرب والثبات عىل اإليامن 
 . وكلمة التوحيد

وكانت اآليات تتنزل عليه حتثه عىل الصرب، وتقص عليه جتارب األنبياء 
هم، ليتسىل هبا وليعلم أنه ليس بدعا السابقني عليهم السالم وأحواهلم مع أمم

 عىل الصرب ملسو هيلع هللا ىلصمن هؤالء، وهذه اآليات الكثرية التي نزلت يف حث النبي 
 .تدل عىل مبلغ هذا األذى يف نفسه

 ﴾   [   ^  _ ̀   c  b  a ﴿: وذلك من مثل قوله تعاىل 
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 كان يذكر ألصحابه ما عاناه يف مكة من أذى ملسو هيلع هللا ىلصبل إن رسول اهللا 
 يف اهللا عز وجل لقد أخفت": ؛ ويثبت أصحابه ليكون هلم قدوة فيقولقريش

وما خياف أحد، ولقد أوذيت يف اهللا وما يؤذى أحد، ولقد أتت عيل ثالثون 
من بني يوم وليلة وما يل ولبالل طعام يأكله ذو كبد إال يشء يواريه إبط 

  ."بالل

 :ملسو هيلع هللا ىلصاإليذاء اجلسدي الذي حلق بالرسول 

 : من اإليذاءملسو هيلع هللا ىلصومن أمثلة ما تعرض له الرسول 

لف وعقبة بن أيب معيط، صديقني متصافيني، وكانا ُ كان أيب بن خ-  ١
 .ملسو هيلع هللا ىلصً وكانا أكثر الناس إيذاءا ملحمد ملسو هيلع هللا ىلصمن ألد أعداء حممد 

 بني الصحابة، ملسو هيلع هللا ىلصويف يوم، أراد عقبة بن أيب معيط أن جيلس إىل حممد 

                                         
وصـححه العالمـة األلبـاين يف ) ١٥١(، وابن ماجـه بـرقم )٢٤٧٢(سنن الرتمذي برقم ) ١(

 ).٥٠٠١(قم صحيح اجلامع بر
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 ٣٨٧ 
 

 جملس أدب وأخالق، وعذب ملسو هيلع هللا ىلصليسمع منه وينظر، فقد كان جملس حممد 
 ..حديث، ومجال بيان، وعرب وعربات

 زال عقبة جيلس يف جمالس النفحات النبوية، حتى أوشك عىل وال
الدخول يف اإلسالم، وظن الناس أن بشاشة اإليامن يف طريقها إىل قلب 

 .ً؛ فتكسب الدعوة قائدا من قادات مكة "عقبة"

 فقال له " عقبة "، فأتى "ُ أيب "ُوترامت األخبار إىل مسامع صديق العمر
َك جالست حممدا وسمعت منه أمل يبلغني أن":يف حسم وحزم  ؟ وجهي من ! ً

َإن أنت جلست إليه أو ) واستغلظ من اليمني (وجهك حرام أن أكلمك 
 .. "َسمعت منه، أو مل تأته فتتفل يف وجهه

 ملسو هيلع هللا ىلص حلظات رسيعة يف رصاع نفيس، بني طريق حممد " عقبة "فغرق 
 .. ُوطريق أيب ابن خلف 

الم وخيرس الصديق، وإما الصديق ًوكان لزاما عليه االختيار، إما اإلس
ًوخيرس اإلسالم، ولكن شيطان عقبة قد أرداه خسريا خسيئا، فذهب إىل  ً

ُ بوجه حديد وبقلب عتيد، وخلق عنود، ونفس خائبة ملسو هيلع هللا ىلصجملس حممد 

ُمهزومة أمام سطان الصداقة النكدة، فبزق عدو اهللاِ يف أكرم وجه سجد هللا، 

                                         
 ١/٣٦١السرية :ابن هشام) ١(
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  ٣٨٨ 
٣٨٨  

ًاجر يف جرمه، فسب رسول اهللا سبا وأطهر وجه طلعت عليه الشمس، وزاد الف ُ
 . ظهراين املؤمنني املستضعفني ًشنيعا، يف جملس الطهر واإليامن بني

َوأمعن يف بغيه، ليسمع السامع، وليشهد الغائب، ولتتحدث مكة عن 
  " أيب بن خلف "َتلك التفلة التي طاب هبا قلب 

واإلهانة ُوملا جرحت مشاعر النبي الكريم؛ إثر هذا املوقف املخجل، 
 ، أراد اهللا  جل يف ملسو هيلع هللا ىلصالوقحة، من رجل يعده بعض الناس من جلساء حممد 

ِعاله  أن يطيب بوجدان الرسول املكسور، وأن يمسح عىل جراحات نفسه 

بيد حانية، مع كلامت مواسية، فيجلو القلب املكلوم، فتزول آثار األلفاظ 
 :فنزل قول اهللا تعاىل: النابية واألفعال اجلارحة 

﴿ g  r  q   p  o  n  m      l  k  j    i  h  

   ¢¡    �  ~      }  |    {  z  y  x  w     v    u   t  s
  .] ٢٩،٢٧:الفرقان[﴾   £  ¤  ¥   ¦

 مشهد الظامل يعض عىل يديه من الندم واألسف واألسى ، ويصمت "
؛ كل يشء من حوله ؛ ويروح يمد يف صوته املتحرس ، ونرباته األسيفة 

ًواإليقاع املمدود يزيد املوقف طوال ويزيد أثره عمقا  حتى ليكاد القارئ . ً
                                         

  .٢/٣٧٤السرية احللبية : احللبي:انظر تفاصيل القصة  )١(
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وال تكفيه يد واحدة .. لآليات والسامع يشاركان يف الندم واألسف واألسى 
إنام هو يداول بني هذه وتلك ، أو جيمع بينهام لشدة ما يعانيه . يعض عليها 

وهي حركة معهودة يرمز هبا . من الندم الالذع املتمثل يف عضه عىل اليدين 
 . "ًإىل حالة نفسية فيجسمها جتسيام 

إذ يوم القيامة يكون الندم املرير عىل صحبة صاحلة تركها املرء إىل صحبة 
طاحلة، وماذا تراه يقول عن صحبة الصالح واخلري التي كانت فيها النجاة، 

í  ì       ë  ê  é     è  ç  æ  ò  ñ  ð   ï  î   ﴿: لقد قال ما قصه اهللا 

õ  ô  ó    ﴾] يف صحبة املؤمنني، وخلة الصاحلني، ولكن ] ٢٧:األنعام ،
 !هيهات هيهات 

كان عقاب اآلخرة ألصحاب السوء كام رأيت يف آيات اهللا التي نزلت، 
تصف حاهلم يوم القيامة،  ذلك اليوم الرهيب الذي يتحول فيه البرش إىل 

 . خصوم وأعداء بعضهم لبعض

هذا احلد بلغ االستهزاء هبذا الدين اجلديد الذي جاء ليخرج العامل إىل 

                                         
  .٢٩-٢٧يف ظالل القرآن، سورة الفرقان، اآليات : سيد قطب ) ١(
 ملسو هيلع هللا ىلصباب ما لقـي النبـي ) ٤٧٥٠(كتاب بدء الوحي، ومسلم برقم ) ٥٢٠(البخاري برقم ) ٢(

 .من أذى املرشكني واملنافقني
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  ٣٩٠ 
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من الظلامت إىل النور، وهبذه األعامل الصبيانية والتحقري من العظامء 
والسخرية منهم حياول زعامء مكة أن حياربوا هذا الدين اجلديد، وكان الذي 

أن الذي رمى توىل كرب هذه احلادثة عىل ما بينته الروايات الصحيحة األخرى 
، وأن الفرث عليه هو عقبة بن أيب معيط، وأن الذي حرضه هو أبو جهل

 ، وشق عليهم األمر؛ ألهنم كانوا يرون ملسو هيلع هللا ىلصاملرشكني تأثروا لدعوة الرسول 
 .أن الدعوة بمكة مستجابة

حقا إن صداقة السوء، هنايتها سوء، وخري ما نمثل به هناية عقبة بن أيب 
 بقتله من دون األرسى مع النرض بن ملسو هيلع هللا ىلصأمر رسول اهللا معيط يوم بدر، حيث 

احلارث، وذلك لشدة عداوهتام لإلسالم، وما فعاله باملسلمني واملسلامت أيام 
ُأن عقبة ملا قدم "فعن ابن عباس ريض اهللا تعاىل عنهام .. االستضعاف يف مكة 

ًيا معرش قريش مايل أقتل من بينكم صربا ، فقال له النب: للقتل نادى  بكفرك ملسو هيلع هللا ىلصي ُ
  ." ببزاقك يف وجهي"ويف لفظ  .. "وافرتائك عىل رسول اهللا 

 يصيل يف فناء الكعبة، فنظر إليه املرشكون من أرشاف ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي - ٢

                                         
 ).٤٧٥١(صحيح مسلم حديث رقم ) ١(
 .١/١٤٩السرية النبوية الصحيحة :اكرم العمري:انظر) ٢(
    .٢/٣٧٤احللبية   السرية )٣(
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ما رأينا ": قريش ومل يرق هلم هذا املنظر، فتجاذبوا أطراف احلديث، فقالوا
سب آهلتنا، لقد مثل ما صربنا عليه من أمر هذا الرجل قط؛ سفه أحالمنا و

 فوثبوا ملسو هيلع هللا ىلصصربنا منه عىل أمر عظيم، فبينام هم يف ذلك طلع عليهم رسول اهللا 
 ملا كان –أنت الذي تقول كذا وكذا : وأحاطوا به يقولون، وثبة رجل واحد

ثم أخذ ، " نعم، أنا الذي أقول ذلك": فيقول-يقول من عيب آهلتهم ودينهم
 عنه دونه وهو يبكي  اهللارجل منهم بمجمع ردائه، فقام أبو بكر ريض

 . P   O  N  M  L  K   ﴾ ﴿: ويقول

وقد بينت رواية البخاري بعض التفاصيل األخرى يف هذه القصة 
َ بينا ": وشخصية املجرم إذ جاء فيها عن عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنه ْ َ

ُرسول اهللاِ  ُ ُ يصيل بفناء الَكعبة إذ أقبل عقبةملسو هيلع هللا ىلصَ ْ َ ْ ْ َْ َ َ ْ َ ُُ َ ِ ِ ِِ َ ِ ِ بن أيب معيط فأخذ بمنكب ِّ ِ ٍْ َ ُِ َ ََ َ ِْ َ ُ َْ

ِرسول اهللاِ  ُ َ ولوى ثوبه يف عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بْكر فأخذ ملسو هيلع هللا ىلصَ َ َ ْ َ ً َ َ َ ََ َ ََ ٍَ َ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ََ ً ِ ِ َِ ْ َ ُ ُ ِ

ِبمنكبه ودفع عن رسول اهللاِ  ُ َ َْ َ َ ََ َ ِ ِِ َ وقالملسو هيلع هللا ىلصِْ َ َ :﴿   Q  P   O  N  M  L  K

U  T  S  R ﴾". 

، وقد ألقى عليه مرة أثناء ملسو هيلع هللا ىلصًثريا ما أساء إىل الرسول أما أبو جهل فك

                                         
 .٩٦ص، صحيح السرية النبوية:إبراهيم العيل: انظر) ١(
 .كتاب بدء الوحي) ٤٨١٥(البخاري برقم ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٣٩٢ 
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صالته رحم شاة مذبوحة، فتحمل األذى، وذهب إىل بنته فاطمة ريض اهللا 
 عن الصالة يف ملسو هيلع هللا ىلص، وهنى الرسول  فأزالت عنه النجاسة واألقذار-عنها

 عمله بالشدة ملسو هيلع هللا ىلصفقابل الرسول . فلام مل ينته، تعرض له باملنع. البيت احلرام
 .هوهدد

ًأهتددين وأنا أكثر أهل الوادي ناديا ومنزال؟: فقال ً 

ًفرد اهللا تعاىل عليه هتديدا ووعيدا ً:﴿   ¹   ̧  ¶  µ    ´   ³   ²  ±

Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â      Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »    º   ﴾ 
 .]١٩-١٥:العلق[

ه  ومل تثنه عن عزمه جتاملسو هيلع هللا ىلصولكن مثل هذه األحداث الوضيعة مل تؤثر يف النبي 
دعوته، ألن أصحاب الدعوات العظيمة ال يتأثرون هبذه السخافات التي يتعرضون 

 .هلا من سفهاء الناس الذين ال جييدون إال اإليذاء

 من أشد الناس عداوة له، وقد بلغ من ملسو هيلع هللا ىلص وكان أبو هلب عم النبي – ٣
 يف األسواق واملجامع، ومواسم احلج ملسو هيلع هللا ىلصأنه كان يتبع رسول اهللا أمر أيب هلب 

ومعه كانت امرأته أم مجيل محالة احلطب إذ كانت تسعى باإلفساد . ذبهويك
                                         

 .١٤١٩: ، ومسلم ص١٠٦ / ٦أخرجه البخاري ) ١(
    . ١/٢٩٣السرية النبوية ،:بو شهبةحممد أ: انظر)٢(
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وتضع الشوك يف طريقه، والقذر عىل بابه فال ، بينه وبني الناس بالنميمة

̂   _   ﴿: أن نزل فيهام قول اهللا تعاىل ، عجب  ]  \  [  Z  Y  X

  k   j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `
r  q  p  o  n  m  l   ﴾]٥- ١: املسد[. 

 ملسو هيلع هللا ىلصفحني سمعت ما نزل فيها ويف زوجها من القرآن الكريم أتت رسول اهللا 
وهو جالس عند الكعبة، ومعه أبو بكر الصديق، ويف يدها فهر من حجارة، فلام 

يا أبا بكر، أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه هيجوين، واهللا لو : وقفت عليهام قالت
يا رسول اهللا أما تراها : فت، فقال أبو بكرثم انرص. وجدته لرضبت هبذا الفهر فاه

 : لقد أخذ اهللا ببرصها عني، وكانت تنشد: رأتك؟ فقال

 .وأمره عصينا*** ودينه أبينا*** مذمما قلينا

z  }   |  {  ~  �  ¡  ¢  £   ﴿: وصدق اهللا إذ يقول

 ]٤٥: اإلرساء [﴾   ¤  ¥   ¦

أال ": ًون مذمما يقول يضحك ؛ ألن املرشكني يسبملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهللا 
ًتعجبون كيف يرصف اهللا عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون 

                                         
   . كرهناه وأبغضناه ) ١(
   . أبينا الدخول فيه ) ٢(
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  ٣٩٤ 
٣٩٤  

 . "ًمذمما وأنا حممد

لقد كانت أم مجيل زوجة أيب هلب حتمل يف صدرها من الضغن عىل 
 أضعاف ما كان حيمل زوجها، وكانت ترتكب من احلامقة ما ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 وتأيت من األمور ما هيبط هبا إىل درك السفلة ال يتفق مع مكانتها يف قريش ،
 بالفقر حينا وبموت البنني حينا ، وحينا ملسو هيلع هللا ىلصاألوغاد، فقد كانت تعري الرسول 

تضع يف طريقه الشوك والقذر، وكان دأهبا أن تثري الفتن بينه وبني عشريته، 
وأن تسعى لدى القوم بالنميمة لتفسد عليه قلوهبم؛ حتى وصفها اهللا أشنع 

 وهي صفة الناممة الواشية،التي تشعل ﴾ l  k ﴿سامهاوصف ف
نار الفتن بني الناس، فتحرق ما بينهم من صالت الود والرتاحم،وهبط هبا 

n   ﴿إىل أسفل درك حني صورها يف صورة احلطابة،التي ال تكاد متيش إال و

r  q  p  o ﴾ تلم فيه احلطب من هنا وهناك ،ثم حتمله إىل كوخها 
 .لتشعل به نارها

ولعل أم مجيل كانت مدفوعة إىل هذه العداوة الشديدة ، بعاطفة العداوة 
 وبني قومها بني أمية بن عبد ملسو هيلع هللا ىلصالقديمة بني بني هاشم قوم رسول اهللا 

                                         
    . ٥٥٥، ٦/٥٥٤فتح الباري :ابن حجر) ١(
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٣٩٥ 
 

شمس، فقد كان بني الفريقني نزاع دائم، وتنافس عىل مناصب الرشف 
والزعامة يف قريش، منذ عهد قيص بن كالب؛ وقد ظلت األجيال تتوارث 

ه العداوة جيال بعد جيل، فكان هلا يف اجلاهلية ويف اإلسالم تاريخ طويل هذ
 .خضبت صفحاته بالدماء الغزيرة، وامتألت باخلطوب اجلسام

ولعلها كانت مدفوعة إىل هذه العداوة ، بعاطفة البغض الطبيعي بني 
 عىل دين قومه فرصة ملسو هيلع هللا ىلصاحلامة وزوجة االبن،فوجدت يف خروج الرسول 

ّسها، واجلهر بام تكن يف صدرها من احلقد والكراهية للرسول للتنفيس عن نف
وقد بلغ من حقدها وكراهتها أن أثرت يف نفس ولدهيا فطلقا .  وآل بيتهملسو هيلع هللا ىلص

 . وحقدا عليهملسو هيلع هللا ىلصزوجتيهام، نكاية يف رسول اهللا 

 :صور من إيذاء قريش للمسلمني األولني

حتاشوا كذلك أن كان املسلمون األولون إذا أرادوا الصالة حتاشوا الكعبة، و
يصلوا يف بيوهتم، وذهبوا يف الشعاب فاستخفوا بصالهتم عن قومهم، إذ كانوا قلة، 

 .ويف بيوهتم من ال يدينون بغري ما وجدوا عليه آباءهم

وتلقى ، لكن أمر اإلسالم مل يكن بحيث خيفى طويال بعد أن فشا
ولعلهم ، فجهر بالدعوة وبادأ قومه هبا  أمر اهللا سبحانه ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

                                         
  :الـسرية:وانظر ابـن هـشام. يف سورة املدثر، رابعة السور يف ترتيب النزول، عىل املشهور) ١(

 .٢٣٠ / ٢تاريخ الرسل وامللوك : ،الطربي٢٨٠ / ١



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٣٩٦ 
٣٩٦  

استخفوا به أول األمر، وكرب عليهم أن يظهروا غيظهم منه حتى ذكر الرسول 
 آهلتهم وعاهبا، فناكروه وأمجعوا خالفه وعداوته، إال القلة التي ترددت ملسو هيلع هللا ىلص
 .فيه

، من صميم بيوهتا وسادة ملسو هيلع هللا ىلصماذا تستطيع قريش، ملن آمنوا بالرسول 
ثر من السخرية واملقاطعة عشائرها ؟ لئن أعياها أن تثب عليهم أو تناهلم بأك

والوعيد، فقد بقي املوايل املستضعفون تنفس فيهم عن قهرها وغيظها، 
وتتسلط عليهم بأبشع رضوب التعذيب والفتنة، ومل يفتها وهي ترى مواليها 
يسارعون إىل االستجابة لإلسالم، أن تلمح ما وراء هذه البادرة من خطر 

ة قريش جيال بعد جيل ؛ كام مل هيدد الوضع الطبقي الذي قامت عليه حيا
يفتها أن تدرك ما يتطلع إليه األرقاء من خالص هبذا الدين اجلديد الذي 

 .يقرر أن الناس مجيعا إخوة، ويبطل عبودية البرش لغري خالقهم

وقامت قائمة قريش، وائتمروا فيام بينهم فوثب كل حي من أحيائها عىل 
 ما روي عن بالل بن رباح ريض من فيه من املوايل الذين أسلموا، وحسبنا

ًاهللا عنه فقد القى من أمية بن خلف أنواعا من األذى، وألوانا من التعذيب ال  ً
يصرب عليها إال مؤمن قوي اإليامن، فكان إذا محيت الشمس وقت الظهرية 

ستظل : ًيلقيه سيده عىل وجهه وظهره، ثم يضع حجرا عىل صدره، ويقول له
ن بالالت، ولكنه احتمل كل هذه اآلالم، هكذا حتى تكفر بمحمد وتؤم



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٣٩٧ 
 

ًوصرب عىل األذى والنكال، وكلام التمسوا منه جوابا، ال يرد عليهم إال بتلك 
 . "أحد أحد":الكلمة التي ملكت نفسه ومشاعره

أال تتقي اهللا : فقال لسيده أمية. ًوقد رآه أبو بكر يوما يقايس أشد العذاب
ه وفتنته عن دين آهلتنا وعبادة أصنامنا، أنت أفسدت: يف هذا املسكني؟ فقال

ًفعرض عليه أبو بكر ثمنا له، وما زال يساومه حتى اشرتاه وأعتقه يف سبيل 
 .اهللا بعد أن خلصه من تعذيب سيده

!  "   #     $    %   Ã  Â  Á  À   ﴿: ويف هذا نزل قول اهللا تعاىل
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واملقصود بكلمة األشقى يف اآلية الكريمة هو أمية بن خلف، واألتقى 
ّواستدل بلفظة األتقى عىل أن أبا .هو أبو بكر الصديق ريض اهللا تعاىل عنه ّ

 .بكر الصديق هو أفضل الصحابة

                                         
 .       ٣/٢٣٢الطبقات الكربى ، :ابن سعد) ١(
الطبقـات :، وابـن سـعد٢٣/ ٢االسـتيعاب : ابن عبد الرب٣١٨/ ١السرية ، : ابن هشام) ٢(

 .       ١٦٥١١/ ٣الكربى، 
 .       ٦٠٧/ ٦الدر املنثور ) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٣٩٨ 
٣٩٨  

ّ مر بآل يارس وقد أخرجهم سادهتم من بني ملسو هيلع هللا ىلص يف اخلرب أن رسول اهللا
خمزوم إىل بطحاء مكة، وتفننوا يف تعذيبهم، فلم يستطع عليه الصالة والسالم 

 "صربا آل يارس":أن يدفع البالء عن هذه األرسة املؤمنة، وقال مواسيا
  وهي تأبى إال - ريض اهللا عنها- وصربوا حتى استشهدت سمية

 .اإلسالم

ّمية ريض اهللا عنها تكريم للمرأة يأيت يف سلم أولوياهتا ويف استشهاد س

وهو أن النرصة مل تكن بالقول فقط، بل كانت هناك نرصة فعلية، حيث 
جادت املرأة بنفسها يف سبيل هذه الدعوة بأن كانت أول شهيدة يف اإلسالم ، 
ًلتكون بذلك أول من مات يف سبيل هذا الدين لتسبق الرجال مجيعا إىل هذا 

رشف العظيم، فاملرأة هنا مل تكن شهيدة، بل كانت أول شهيد يف هذا ال
 .الدين، وهذا سبق للمرأة تقدمت فيه عىل الرجال

وذكر ابن هشام يف السرية النبوية أن أبا بكر مر ّبجارية لبني عدي بن 
 يعذهبا عىل مجر الصخور امللتهبة -  قبل إسالمه -كعب، وعمر بن اخلطاب 

:  دينها، فام زال يرضهبا حتى مل، فكف عنها وهو يقول هلابالقيظ ليفتنها عن
وألح أبو بكر عىل عمر، حتى ! إين أعتذر إليك، فلم أتركك إال عن ماللة 

                                         
 .٢/٢٦٨السرية :ابن هشام) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٣٩٩ 
 

باعه إياها، فأعتقها لوجه اهللا كام أعتق عددا غريها من املستضعفني بعد أن 
 .اشرتاهم

فا، فلو أنك إين أراك يا بني تعتق رقابا ضعا:قال له أبوه قحافة حياوره
 فعلت ما فعلت، أعتقت رجاال أشداء يمنعونك ويقومون دونك ؟ 

 . يا أبت، إين إنام أريد ما أريد لوجه اهللا: رد الصديق أبو بكر

وممن عذب من املوايل خباب بن األرت، وهو من خزاعة سبي يف أيام 
أنامر أم : اجلاهلية، وبيع بيع الرقيق يف مكة، وكان موىل المرأة يقال هلا

ًاخلزاعية، ثم حالف بني زهرة، وعندما أظهر إسالمه، القى صنوفا شتى من 

العذاب يف املال والنفس، ومما روي يف ذلك أهنم كانوا يأخذون بشعر رأسه، 
فيسحبونه به، ويلوون عنقه بعنف، وأضجعوه مرات عديدة عىل صخور 

هره، حتى بردت ًملتهبة، وأوقدوا نارا ووضعوه عليها فام أطفأها إال شحم ظ
وكانوا . ملسو هيلع هللا ىلصالنار، كام ذكر خباب ذلك عن نفسه وقد كشف ذلك للنبي 

يضجعونه عىل الرضف وهي احلجارة املحامة، ومع ذلك مل ينالوا منه ما 
أرادوا من الردة، وأعيا قريشا أن تفتنه عن دينه، وكان من أمهر املوايل 

دوا من يدانيه الصناع، يعمل السيوف بمكة للسادة القرشيني، وقل أن جي

                                         
 .٣٤١ / ١: السرية:ابن هشام) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٠٠ 
٤٠٠  

حذقا للصنعة وتواضعا يف األجر، واحتاج يف حمنة الفتنة واالضطهاد، إىل 
 أحد سادات - مال يفتدي به نفسه، فذهب إىل العاص بن وائل السهمي

 .  يتقاضاه أجر سيوف كان قد عملها له-مكة

فنظر إليه العاص بن وائل ذاك السيد الرشيف مليا، ثم قال يسأله 
م حممد صاحبكم، هذا الذي أنت عىل دينه، أن يف اجلنة ما أليس يزع:ساخرا

 ابتغى أهلها من ذهب وفضة ؟

 .بىل:  رد خباب وهو ال يدري وجه السؤال

فأمهلني إىل يوم القيامة يا خباب، حتى أرجع إىل : قال العاص بن وائل
تلك الدار اآلخرة فأقضيك هنالك حقك، فواهللا ال تكون أنت وصاحبك 

 . آثر عند اهللا مني وال أعظم حظا من ذلكحممد يا خباب،

وانرصف خباب، وعوضه عىل اهللا سبحانه، ومل يمض وقت طويل حتى 

!  "  #  $   ﴿:  يتلو يف مكة من وحي ربهملسو هيلع هللا ىلصكان الرسول 
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ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٠١ 
 

ًطالبا منه التوجه إىل  مما يقاسيه يف سبيل اهللا ملسو هيلع هللا ىلصولقد اشتكى إىل الرسول 
 ملسو هيلع هللا ىلصاهللا لكي يكشف عن املسلمني هذا الكرب والبالء، فرضب له الرسول 

ًمثال مما كان يصيب املؤمنني السابقني وطمأنه عىل مستقبله ومستقبل 

 وهو متوسد بردة ملسو هيلع هللا ىلصشكونا إىل رسول اهللا : املسلمني، ويف ذلك يقول خباب
 قد ": لنا؟ أال تستنرص لنا؟ فقاليا رسول اهللا، أال تدعو: يف ظل الكعبة فقلنا

كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيجعل فيها ثم يؤتى باملنشار 
فوق رأسه فيجعل نصفني ويمشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه وعظمه، فام 

واهللا ليتمن اهللا هذا األمر حتى يسري الراكب من . يرصفه ذلك عن دينه
 اهللا، والذئب عىل غنمه، ولكنكم صنعاء إىل حرضموت ال خيشى إال

 . "تستعجلون

بل لقد كان ممن أوذي يف اهللا، أبو بكر الصديق ريض اهللا تعاىل عنه عىل 
ًالرغم من مكانته يف قريش، فقد وجه إليه املرشكون كثريا من األذى والعنت 
ًحتى خرج مهاجرا إىل احلبشة، فلقيه ابن الدغنة وهو من سادات العرب، 

وإين أريد أن أسيح يف . أخرجني قومي: ىل أين يا أبا بكر؟ فقالإ: فسأله
 .األرض وأعبد ريب

                                         
- ٥٩/ ٣البداية والنهاية، :وانظر ابن كثري. وغريه. ٣٢٧/ ٨رواه البخاري يف صحيحه ) ١(

 .، وتعليق احلافظ ابن كثري عىل هذا احلديث٦٠



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٠٢ 
٤٠٢  

 .مثلك يا أبا بكر ال خيرج ، وأنت يف جواري ومحاي: فقال

فرجع مع ابن الدغنة ، وعرفت قريش أن أبا بكر يف جواره ومحاه، 
فطلبت قريش من حامي الصديق أن يأمره بعبادة ربه يف داره ، وال جيهر 

 .إنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا: ته وقراءاته ، وقالوابصال

ًفلبث أبو بكر يف داره يعبد ربه، ثم بدا له أن يبني مسجدا بفناء داره، 
فبناه وكان يصيل ويقرأ القرآن، فيهرع إليه نساء املرشكني وأبناؤهم ينظرون 

عينيه إذا قرأ ًوكان أبو بكر رجال بكاء، ال يملك -إليه ويستمعون إىل ما يقرأ 
إن :  فأفزع ذلك أرشاف قريش، فأرسلوا إىل ابن الدغنة وقالوا له-القرآن

ًأبا بكر قد أخل بالرشوط، فابتنى مسجدا، وأسمع الناس صالته وقراءته، 
إما أن : فأتى ابن الدغنة أبا بكر وقال له. وقد خشينا الفتنة عىل نسائنا وأبنائنا

َتلتزم رشط اجلوار وإما أن ترجع ِ  .َّ إيل ذمتيُ

إين أرد عليك جوارك، وأرىض بجوار اهللا ، وكان ذلك : فقال أبو بكر
 .ًسببا يف أن حلق بأيب بكر الكثري من األذى واالضطهاد

هذا إىل جانب ما كانوا يسمعونه من فحش القول واللغو من الكالم 
ًأينام كانوا، فلم يزدهم إال استمساكا بدينهم وحرصا عىل عقيدهتم، وال  غرو، ً

فهم مل يدخلوا يف دين اهللا لغرض دنيوي يرجون حصوله، بل رشح اهللا 
 .صدورهم لإلسالم، وخالطت بشاشته قلوهبم



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٠٣ 
 

ّ يف هذه املرحلة أال يصطدم أصحابه مع مرشكي ملسو هيلع هللا ىلصكانت خطة النبي 

̂             _     ﴿مكة ، ونزلت اآلية القرآنية تؤيد هذا االجتاه  ]     \   [  Z   Y  X
  a  `c  b   ﴾]  وربام كانت احلكمة يف ذلك أن ] ٧٧: النساء ،

هذه الفرتة كانت فرتة تربية وإعداد وحماولة تربية نفس العريب عىل الصرب عىل 
ما ال يصرب عليه عادة من الضيم يقع عىل شخصه أو من يلوذ به ، وكذلك 

ا والتي قد يدفعه. فإن الدعوة السليمة كانت أشد أثرا يف مثل بيئة قريش
القتال إىل زيادة العناد وإىل نشأة ثارات دموية جديدة وجتنب إحداث مذبحة 
ومقتلة يف داخل كل بيت؛ إذ مل تكن هناك سلطة نظامية تعذب املؤمنني 
وتفتنهم ، إنام كان ذلك موكوال إىل أولياء أمورهم ، وإذا ما عرفنا أن النخوة 

م الذي يتحمل األذى وال العربية يف بيئة قبلية من عادهتا أن تثور للمظلو
يرتاجع ، وأن أعداد املسلمني حينذاك كانت قليلة ، وانحصارهم يف مكة 

املسلمة والقضاء عليها ، عندها  يعني أن الصدام يؤدي إىل إفناء اجلامعة 
نعلم كم كانت هذه اخلطة ناجحة يف جتنب الوقوع يف مثل هذه اإلرباكات 

رها يف األرض ومل خترج فروعها يف لدعوة ما زالت وليدة مل تعمق جذو
 .السامء

 

                                         
 .٤٥٤ - ٤٥٢ / ١٢سيد قطب ، يف ظالل القران ، ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٠٤ 
٤٠٤  

لقد تعرض املؤمنون ألشد أنواع االبتالء واألذى ، وكان ذلك مدعاة إىل 
 غري مرة ، فريوي لنا البخاري شكوى خباب اهللاأن يشكوا أمرهم إىل رسول 

ّ، ويروي لنا النسائي بعض هذه الشكاوى حني قال هؤالء   بن األرت
ّ كنا يف عز ونحن مرشكون ، فلام آمنا رصنا أذلة ، فقال ّإنا" : اهللالرسول  ّ :

 . "إين أمرت بالعفو فال تقاتلوا"

وقد استمرت هذه املرحلة عىل مدار العهد املكي أي طيلة ثالث عرشة 
وكان ". سنة ذاق املسلمون فيها شتى ألوان التضييق واالضطهاد واإليذاء 

ّوه برد الظلم عنهم فيمنعهم عن  ليستأذنملسو هيلع هللا ىلصالصحابة يراجعون فيها النبي 
ذلك، ويأمرهم بالصرب وباستكامل مراحل الرتبية اإليامنية الواجبة يف الطالئع 

  ."األوىل من محلة الدعوة

وعن احلكمة من األمر بالكف عن القتال خالل هذه الفرتةهناك 
ا نذكر منها بإجياز م. بشأهناِجمموعة من األسباب الوجيهة واحلْكم اجلليلة 

 : ييل

 . أن املرحلة مرحلة تربية وإعداد  -١
                                         

 .١٧٦ / ١الذري ، أنساب ، الب: وانظر  . ٥٧ ، ٥٦ / ٥البخاري ، الصحيح ، ) ١(
ــسيوطي، ) ٢( ــدين ال ــالل ال ــافظ ج ــسنن ، رشح احل ــسائي ، ال ــق ١ط  . ٣ / ٦ّالن    ، حتقي

 . م ١٩٨٦عبد الفتاح أبو غدة ، حلب مكتبة املطبوعات اإلسالمية 
  .٢٣أروع القيم احلضارية : انجوغو صمب ) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٠٥ 
 

 نجاعة الدعوة السلمية خاصة يف بيئة قريش ذات الكربياء -  ٢
 .والعنجهية

فلو أذن بالقتال يف ،  احلفاظ عىل سمعة اإلسالم أمام الرأي العام-٣
 تلك الفرتة النترش القتل يف كل بيت لعدم وجود سلطة نظامية عامة

يعلم اهللا أهنم سيكونون من جند اإلسالم بعد  فتح فرصة أمام من -٤
 أن كانوا من جند الكفر 

  االعتامد عىل النخوة العربية التي تدعو إىل نرصة املظلوم خاصة إذا -٥
 عىل أن ال .كان من كرام الناس مثل ما فعل ابن الدغنة مع أيب بكر الصديق

 .يكون يف ذلك االعتامد ما يرض بالدعوة 

املسلمة بحيث لو رشع قتال ألدى  إىل استئصاهلا قلة املجموعة  -٦
 .ليخلو اجلو للكفر

! ا  ألصحاب الرساالت الربانية  إن يف هذه السياسة النبوية لدرس 
فينبغي تفادي الصدام املبكر مع أصحاب النفوذ قدر اإلمكان، حتى ال 
تتحرك الدعوة يف أجواء اإلكراه واالضطهاد يف وقت مبكر، األمر الذي 

 ..ُق سريها، ويوفر فرصة االنقضاض عليهاُيعي

 حلامية ملسو هيلع هللا ىلص كان سلبيا بل حترك ملسو هيلع هللا ىلصوليس معنى ذلك أن موقف حممد 
أصحابه يف عدة حماور ، فوجه بعض األغنياء من الصحابة لرشاء بعض 
هؤالء العبيد املستضعفني وإعتاقهم ، وبالفعل فقد أعتق أبو بكر الصديق 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٠٦ 
٤٠٦  

ك حماوالت حلامية املؤمنني عن طريق  ، وكانت هنا وحده سبعة من هؤالء
دخوهلم يف جوار بعض زعامء املرشكني ، فدخل عثامن بن مظعون يف جوار 

، ولكن الوليد بن املغرية ، ودخل أبو بكر يف جوار ابن الدغنة ثم رده عليه 
 حلامية أصحابه هو أن هياجروا إىل ملسو هيلع هللا ىلصاإلجراء الكبري الذي قام به النبي 

 .ناوله الفصل القادماحلبشة، وهو ما يت

   

                                         
الطـربي ، . ٢٠٣ / ١ات ، ابـن سـعد ، الطبقـ . ٣٢١ – ٣١٧ / ١الـسرية ،: ابن هشام ) ١(

ابن عبد الرب ، نظم  . ٧٣ – ٦٦ / ٢، ابن األثري ، الكامل ، ٣٢٩ ، ٣٢٨ص  / ٢تاريخ ، 
  .٢٢٢ -٢٢٠ / ٢٠الساعايت ، الفتح الرباين  . ٥٠الدرر ، ص 
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ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٠٧ 
 

 

 إن أول مقياس يقاس به صدق صاحب الرسالة هو مبلغ إيامنه هبا -١
 .متى امتحنته اخلطوب ولقى يف سبيلها العنت والبالء واالضطهاد

 إن الرسالة التي تسري بصاحبها عىل مهاد من الورود، ويكون هدفها -٢
 .نانية و طمع أو طموحأعىل الغنم له أو لذويه ال تدل عىل إيامن، بل 

 يف هذه الفرتة فيه ملسو هيلع هللا ىلصاملوقف السلبي لبعض أفراد عشرية الرسول   -٣
الرد القاطع عىل من حياولون تصوير هذا الدين بأنه ثمرة من ثامر القومية، 

 كان يمثل بدعوته آمال العرب ومطاحمهم يف ذلك ملسو هيلع هللا ىلصّويدعون أن الرسول 
 .احلني 

اإلسالم دليل عىل مدى قوة وتغلغل تباطؤ الناس يف الدخول يف   -٤
التقاليد يف املجتمعات، وهو وضع يواجهه الدعاة يف كثري من املجتمعات 
حتى يف الشعوب اإلسالمية التي تكون بعيدة عن املنهج احلقيقي لإلسالم 
فتنترش فيها البدع واخلرافات ويصعب عىل الدعاة انتشاهلم منها، وهذا يعطي 

ّالصرب واألناة يف التعامل مع اآلخرين، وحتمل ما درسا للداعية يف رضورة 
 .يبدر منهم من أذى وصدود 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٠٨ 
٤٠٨  

أن يف خصوصية األمر بإنذار العشرية إشارة إىل درجات املسؤولية   -٥
ًالتي تتعلق بكل مسلم عموما والدعاة خصوصا  ً. 

ًال خيلو زمان ومكان من أهل املروءة، وعىل الدعاة أن يسعوا دائام إىل -٦

 فيهم هذه اخلصلة احلميدة لالستفادة منهم يف أوقات ن بمن يتوسمواالهتامم
 .الشدة 

 أن أعداء اهللا يف كل زمان ومكان يلجؤون إىل استخدام سالح -٧
 .حماربة الدعاة يف أرزاقهم ليستكينوا ويرجعوا عام يدعون إليه 

  من ابتالءات عزاء لكل مؤمن فيام يصيبه يف ملسو هيلع هللا ىلص أن ما أصاب النبي -٨
 .ياة من بالء ومصائب هذه احل

 ال تكاد ختلو جاهلية من قيم يمكن االستفادة منها، فقد ضحى بنو -٩
هاشم تضحيات كبرية يف سبيل قيمهم اجلاهلية اخلاصة بحامية القريب، 
واستفاد اإلسالم من هذه التضحيات، فإذا وجدت قيم يف جمتمعنا املعارص 

مون األوائل من مؤازرة بني فال ضري يف االستفادة منها كام استفاد املسل
 .هاشم يف حصار الشعب 

ْ صناعة الشبهة، أو اختالق الفرية، أو إنشاء الشائعة، هو ابتكار - ١٠ ِ ُ
ًفإذا ما نطق شخص وقال كذبا . فكرة باطلة تتحد حوهلا اآلراء  ّإن الداعية : ٌ



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٠٩ 
 

ٌالفالين أخالقه سيئة مثال، ثم تلقف هذه الكذبة شخص آخر ساذج، ثم  ً
 الساذج إىل اآلخرين عىل سبيل اخلرب املشكوك فيه، ثم نقلها اآلخرون نقلها

ُإىل غريهم عىل سبيل اخلرب الـمرجح صحته، ثم ينتقل اخلرب هنا وهناك وقد  ُّ
ُصار حقيقة ال مراء فيها، وهكذا تظل الشائعة تنتقل من األلسن إىل اآلذان 

قع يف نفس الفخ حتى تصل إىل صاحبنا الذي أطلقها وأنشأها؛ فيصدقها وي
 ! أن اجلميع يرددها : ٍوذلك لسبب وحيد .. وهو ال يدري 

ُ ليعلم الدعاة، أن سهام الباطل ال تستهدف سوى الدعوة الصادقة - ١١
ٌالناجحة؛ خاصة إذا كان هلا حضور بني الناس، فالظاملون ال يستهدفون 

ون اجلامعات الدعوات النائمة أو املذاهب التي عفا عليها الزمن، إنام يستهدف
وهذه االفرتاءات . احلية العاملة، كام الرسطان يستهدف اخلاليا احلية

ًوالشبهات والشائعات لن ترض الصادقني إال أذى؛ إنام وليهم اهللا الذي تكفل 
إنام . بحفظ دعوهتم، وإن حتولوا هم عنها إىل غريها وصاروا حربة عليها 

ًسعى حثيثا أن جتد ثغرة جتعل حتوم االفرتاءات حول محى الدعوة ومنهجها؛ ت

ِمنها جيبا، ثم جتعل من اجليب فرقة، ثم من الفرقة مجاعة حتارب اجلامعة، ثم  ً
ُينقض الباطل عىل اجلميع بعدما أثخنتهم جراح الطعن والتجريح  ُّ. 

 وملا كانت الفرية حتوم حول الدعوة كالطيور اجلارحة اجلائعة؛ كان - ١٢
اء أخوهتم، وأن يوثقوا عرى مجاعتهم، وأن عىل أهل الدعوة أن حيكموا بن



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤١٠ 
٤١٠  

يثقلوا جدار الدعوة باحلصن تلو احلصن، من برامج تربوية، ودورات علمية 
فإذا حتصنت الدعوة حق التحصني؛ . رشعية، وندوات فكرية حتصينية 

ًفعليها أن تبادر إذا بزعزعة الباطل ومذاهبه ورجاله، وأن يبادر املؤمنون 

 املذاهب املعادية؛ لينشغل أهل الباطل بأنفسهم، الواثقون يفضح خمططات
 . ولينشغلوا عن أعراض املؤمنني 

 قد رشع اإلسالم الرخص لرفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل - ١٣
ورفع احلرج مقصد من مقاصد . احلرج واملشقة لفقدان املصالح الرضورية

 الرشيعة وأصل من أصوهلا، فإن الشارع مل يكلف الناس بالتكاليف
وقد دل عىل ذلك القرآن . والواجبات إلعناهتم أو حتصيل املشقة عليهم 

 . اإلمجاع عىل ذلك والسنة وانعقد

 

 

 

 

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤١١ 
 

 

 

 

 

 

)٥(  
  اغرتاب السالكني وابتالءاتهم
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  ٤١٢ 
٤١٢  

  

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤١٣ 
 

 

 :اهلجرة األوىل

ُقدمنا من قبل بعضا من أصناف التعذيب والنكال التي نالت أتباع هذا  ّ
 ويف السطور القادمة نتكلم عن ملسو هيلع هللا ىلصيد من أصحاب رسول اهللا النور اجلد

اغرتاهبم ونزوحهم خارج أوطاهنم فرارا إىل اهللا بدينهم، فقد كان أهل مكة 
تثور ثائرهتم كلام سمعوا برشيف من أرشاف العرب يدخل يف دين اهللا عز 

، فيبالغون يف إيذاء الضعفاء الذين ال نارص هلم ملسو هيلع هللا ىلصوجل، ويتبع حممدا 
.. مون أشد األساليب خسة وعنفا، كالتعذيب والرضب والتجويعويستخد

إلخ ليفتنوهم عن دينهم، فمنهم من كان يفتتن بلسانه حتت وطأة التعذيب 
وقلبه مطمئن باإليامن، ومنهم من يثبت قلبه وال يزيده التنكيل إال صالبة يف 

 .الدين وثباتا عليه

والعنت، وأنه ال يقدر  ما يالقيه أصحابه من البالء ملسو هيلع هللا ىلصفلام رأى النبي 
عىل أن يمنعهم مما هم فيه، وال يصد عنهم من إيذاء أهل مكة أشار عليهم 

لو خرجتم إىل أرض ": بالتحول عن تلك القرية الظامل أهلها؛ فقال هلم
احلبشة فإن هبا ملًكا ال يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى جيعل لكم 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤١٤ 
٤١٤  

 ."فرجا مما أنتم فيه

بارة نستطيع أن نحدد أسباب اختيار احلبشة بالذات ولعلنا يف هذه الع
لتكون مهاجر الصحابة األوائل وهي أرض العدل والصدق، ومها اخللتان 
اللتان حيتاج إليهام الدعاة إىل اهللا يف كل مكان، العدل يف املعاملة وعدم 
الظلم، والصدق يف اللهجة واحلديث، وعدم املحاباة، وهبذه الصفات 

، بل إن صدقه وعدله جعله يدخل يف ملسو هيلع هللا ىلصثناء رسول اهللا استحق النجايش 
دين اهللا عز وجل، فقد صدق مع نفسه فصدقه اهللا ومن عليه باهلداية 

 . واإلسالم فيام بعد

يف العام اخلامس للبعثة خرج الفوج األول من مهاجرة احلبشة، وكان 
 بن ، مع زوجها عثامن بن عفان، وابن خاهلا الزبريملسو هيلع هللا ىلصبينهم رقية بنت حممد 

وغريهم من املستضعفني الذين فروا ... العوام بن خويلد األسدي
 .بدينهم

وفصل الركب من أم القرى مودعا مغاين الصبا وديار األهل والعشرية، 
ّوأخذوا طريق اجلنوب وقد هون عليهم مشقة االغرتاب وشجن الفراق، أن 

                                         
 .١/٤١٣ة النبوية السري:ابن هشام)١(
  .٢٠٤ - ٢٠٣ / ١الطبقات ، : ابن سعد ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤١٥ 
 

ا من أهل هاجروا يف سبيل عقيدة آمنوا هبا، والتمسوا العوض عمن فارقو
  وأحباب، يف هؤالء الصحب الكرام، رفاق السفر واإلخوة يف الدين 

 . واهلجرة 

وما هي إال أيام قالئل ثم استقبلت احلبشة أفواجا جديدة من الصحابة 
  ّاملؤمنني، خرجوا فارين إىل اهللا بدينهم، ووجد هؤالء املهاجرون يف 

  اشد املسلمون يف احلبشة مالذا آمنا من جربوت مكة وطغياهنا، حتى تن
ذلك األشعار، ومن ذلك قصيدة عبد اهللا بن احلارث بن قيس التي يقول 

 : فيها

ــة ــي مغلغل ــن عن ــا بلغ ــا راكب   من كان يرجو بـالغ اهللا والـدين   ي
ــور ومفتــون   كل امرئ مـن عبـاد اهللا مـضطهد ــبطن مكــة مقه   ب
ـــعة ـــالد اهللا واس ـــدنا ب ـــا وج   نتنجي من الذل واملخـزاة واهلـو   أن
  ي يف املامت وعيـب غـري مـأمون   فال تقيمـوا عـىل ذل احليـاة وخـز

ومل يكن الفرار بالدين هو الفائدة الوحيدة من هجرة  املسلمني إىل 
احلبشة بل صاحبتها فوائد أخرى كام يرى بعض الباحثني، ومن أمهها إتاحة 

را الفرصة للدعوة اجلديدة أن تعيش يف بيئة جديدة علها أن تكتسب أنصا

                                         
 .١٩٩ - ١٩٨ / ١أنساب ، : البالذري) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤١٦ 
٤١٦  

جددا يف تلك البيئات اجلديدة، كي تكون قاعدة إيامنية وذخرية للمسلمني 
 ملسو هيلع هللا ىلصكان الرسول ": عند احلاجة، ويف هذا الصدد يقول األستاذ سيد قطب

يبحث عن قاعدة أخرى غري مكة، قاعدة حتمي هذه العقيدة وتكفل هلا 
كة، احلرية، ويتاح فيها أن تتخلص من هذا التجميد الذي انتهت إليه يف م

حيث تظفر بحرية الدعوة ومحاية املعتنقني هلا من االضطهاد والفتنة، وهذا يف 
تقديري كان هو السبب األول واألهم للهجرة، ولقد سبق االجتاه إىل 
احلبشة، حيث هاجر إليها كثري من املؤمنني األوائل، القول بأهنم هاجروا 

، فلو كان األمر كذلك إليها ملجرد النجاة بأنفسهم ال يستند إىل قرائن قوية
هلاجر إذن أقل الناس وجاهة وقوة ومنعة من املسلمني، غري أن األمر كان 
عىل الضد من هذا، فاملوايل املستضعفون الذين كان ينصب عليهم معظم 
االضطهاد والتعذيب والفتنة مل هياجروا، إنام هاجر رجال ذوو عصبيات، هلم 

ن األذى، وحيميهم من الفتنة، وكان من عصبيتهم يف بيئة قبلية ما يعصمهم م
 . "عدد القرشيني يؤلف غالبية املهاجرين

وهذه اللفتة ": ويؤيد األستاذ الغضبان هذا القول بقوة فيقول مدعام له
العظيمة هلا يف السرية ما يعضدها ويساندها، وأهم ما يؤكدها يف رأيي هو 

                                         
 .٢٩/ ١يف ظالل القرآن :السيد قطب) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤١٧ 
 

لم نعلم أن رسول اهللا الوضع العام الذي انتهى إليه أمر مهاجرة احلبشة، ف
 قد بعث يف طلب مهاجرة احلبشة حتى مضت هجرة يثرب، وبدر وأحد ملسو هيلع هللا ىلص

واخلندق واحلديبية، لقد بقيت يثرب معرضة الجتياح كاسح من قريش 
ّمخس سنوات، وكان آخرها هذا اهلجوم واالجتياح يف اخلندق، وحني اطمأن 

مسلمني، وانتهى  إىل أن املدينة قد أصبحت قاعدة أمينة للملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
خطر اجتياحها من املرشكني، عندئذ بعث يف طلب املهاجرين من 

 ."احلبشة

 :إسالم محزة وعمر بن اخلطاب ريض اهللا عنهام

إن املنح اإلهلية التي يعز اهللا هبا اإلسالم كثرية ومتنوعة، فمن بني ركام 
ئل تولد منحة هذه االبتالءات واملحن املتتالية عىل أتباع الدين اجلديد األوا

جديدة من اهللا يعز هبا الدين اجلديد، وكانت هذه املنح هذه املرة ممثلة يف 
 وعمر بن اخلطاب العدوي  ملسو هيلع هللا ىلصإسالم كل من محزة بن عبد املطلب عم النبي 

 .وكان إسالمهام يف العام السادس للبعثة، ريض اهللا عنهام

بل الفارس أما فيام يتعلق بحمزة، فقد كان يف رحلة صيد ، وعندما أق
                                         

: ، وانظر لنرصة هذا القول كال من"بترصف"، وما بعدها ٦٧/ ١املنهاج احلركي للسرية ) ١(
لعـودة، اهلجـرة األوىل يف اإلسـالم، ، سـليامن ا٢٦٥/ ١حممد عزة دروزة سرية الرسـول 

 .٣٤ص



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤١٨ 
٤١٨  

قد توشح قوسه وأطلق عنان فرسه، حتى إذا دنا من . عائدا من رحلة صيده
البيت احلرام ترجل إجالال للكعبة، ثم انطلق متمهال يف شموخ وزهو، ويف 
ّطريقه إىل بيته ، مر بأندية قريش يتلقى حيثام سار حتية اإلعجاب بفتوته 

د املطلب اهلاشمي، أعز محزة بن عب: وفروسيته، وازدهاه أن ترى قريش فيه
 .فتى فيها وأشدها شكيمة

ّ قرب الصفا، استوقفته موالة لعبد اهللا بن جدعان التيمي، فتمهل ملقيا 
 وهي - إليها بعض سمعه، ويف ظنه أن الفتاة مأخوذة ببهاء فتوته، قالت 

يا أبا عامرة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك حممد آنفا :  -تسدد إليه نظرة ثاقبة 
ّ احلكم بن هشام ؟ وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، من أيب

لوى عنان فرسه . ومل يرد عليها الفارس بكلمة.. ثم انرصف مل يكلمه حممد،
وقد احتمله الغضب ، فلم يتوقف حتى بلغ البيت العتيق ، وملح أبا جهل بن 

 محزة طريقه إليه ّ ، فشقملسو هيلع هللا ىلصهشام جالسا هناك بني القوم يتشدق بام آذى به النبي 
صامتا ال يتكلم ، إىل أن قام عىل رأسه، فرفع قوسه وشجه هبا شجة منكرة وهو 

ّأتشتم حممدا وأنا عىل دينه أقول ما يقول ؟ فرد ذلك عيل إن :ّيقول متحديا
! وغيش القوم دوار ما كادوا يفيقون منه حتى أدركوا أن السهم قد نفذ ! استطعت 

 . ك اللحظة عىل دين آبائهأسلم محزة ، وكان حتى تل

وعرفت قريش أن حممدا ازداد به عزا ومنعة، فلن يلبث محزة أن دخل 
                                         

 .٢١٣/ ٢دالئل النبوة : ، البيهقي ٣١٢/ ١السرية :ابن هشام) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤١٩ 
 

املعرتك بينه وبني املرشكني، فارسا ال يلحق به غبار، وأسدا ال يغلب ، وأوى 
محزة إىل بيته فبات ليلته مؤرقا، يدعو اهللا أن يرشح صدره للدين اجلديد الذي 

 بمروءته وشهامته ونجدته ، حتى تنفس الصبح ، أعلن دخوله فيه، مدفوعا
فغدا محزة إىل الكعبة فام استقبلها إال وقد اطمأن قلبه وتفتح لنور احلق، 

 فبايعه ، ثم خاض معه معركته ملسو هيلع هللا ىلصوسعى من فوره إىل بيت ابن أخيه حممد 
 .الباسلة، أسد اهللا وأسد رسوله

داد كل يوم قوة، ومنذ أن أسلم محزة علمت قريش أن الدين اجلديد يز
 وعرفت ".ويضم إليه الكثري من األتباع من أهل الرشف والوجاهة والعقل

 ." قد عز وامتنع، فكفوا عام كانوا يتناولون منهملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا 

ويأيت مدد آخر هلذا الدين ليسلم عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه  ، هذا 
ّالنوم من عيوهنم ومزق ّاخلرب زلزل أحياء مكة، وهز مضاجع الغافني وأطار 

ّأحالمهم بددا ، واسرتابوا يف يقظتهم حتت صدمة املباغتة، فخيل إليهم أن ما 
يسمعون عن عمر بن اخلطاب ، ال يعدو أن يكون من أضغاث اهلواجس 

 .وهذيان الوهم

أيمكن أن يسلم عمر ؟ ال بد أن من نقل اخلرب وهم فيه كام ومهت أم 

                                         
 .١٩٣-١٩٢/ ٣املستدرك :احلاكم )١(
 .٤٤٦/ ١ابن كثري، السرية النبوية ، ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٢٠ 
٤٢٠  

 عمر بن اخلطاب، وهي وأهلها يرتحلون إىل ّعبداهللا بن عامر حني مر هبا
 .أرض احلبشة ، وقد خرج زوجها عامر بن ربيعة يف بعض حاجاهتم

 إنه لالنطالق يا أم عبداهللا ؟: قال هلم عمر

نعم واهللا ، : فردت عليه وقد ذكرت ما كانوا يلقون من البالء واألذى
 . خمرجالنخرجن يف أرض اهللا ، آذيتمونا وقهرمتونا ، حتى جيعل اهللا

فأحست منه رقة مل تكن تراها ! صحبكم اهللا : فام زاد عمر عىل أن قال
يا أبا : من قبل، وحتدثت بذلك إىل زوجها عامر حني عاد ، وقالت فيام قالت

 ّعبداهللا ، لو رأيت عمر آنفا ، ورقته وحزنه علينا ؟

أطمعت يف إسالمه ؟ : سأهلا زوجها مستخفا بسذاجتها وطيب قلبها
 . نعم:أجابت

وتناقل   !فال يسلم الذي رأيت حتى يسلم محار اخلطاب : قال عامر
املرشكون كلمته، وما منهم إال وهو عىل رأي عامر بن ربيعة ، يأسا من إسالم 

 .عمر بن اخلطاب ، ملا كان يرى من غلظته وشدة قسوته عىل اإلسالم

 أو هذا هو ما وما كان الذي ظنته أم عبداهللا بن عامر من رقته إال ومها ،

                                         
 .١٩٠صحيح السرية النبوية ، ص : األلباين )١(
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٢١ 
 

تعلل به املرشكون وهم يسمعون ما أنكرت آذاهنم من القصة الغريبة عن 
 .إسالم عمر بن اخلطاب

خرج متوشحا سيفه، وأخذ مرساه إىل الصفا ويف عينيه بريق يتوهج ، 
 جيتمع فيه مع رهط من ملسو هيلع هللا ىلصفهناك عند الصفا دار األرقم ، سمع أن حممدا 

 .ملسو هيلع هللا ىلص حممد صحابته ، نحو أربعني ، ليعبدوا رب

أين : ويف طريقه إىل هذا البيت عند الصفا، لقيه نعيم بن عبداهللا ، فسأله
ّأريد حممدا هذا الصابئ الذى فرق أمر قريش وسفه : تريد يا عمر؟ أجاب ّ

 .ّأحالمها وعاب دينها وسب آهلتها، فأقتله

أترى بني عبد مناف تاركيك متيش ! غرتك نفسك يا عمر : قال له نعيم
وقد قتلت حممدا ؟ أفال ترجع إىل أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟ عىل األرض 

  صهرك وابن عمك، : وأي أهل بيتي ؟ قال نعيم: سأله عمر مسرتيبا
فقد واهللا ..أختك..، وزوجه فاطمة بنت اخلطابوسعيد بن زيد بن عمر

 .أسلام وتابعا حممدا عىل دينه ، فعليك هبام

انطلق إىل بيت وصك اخلرب مسمع عمر، فعدل عن طريق الصفا و
صهره وابن عمه ، هيدر بالغضب والوعيد ، فلام دنا من البيت ، توقف 
يصغي إىل تالوة خافتة ، ثم اقتحم الباب فلمح أخته فاطمة ختفي صحيفة 

ما هذه اهلينمة التي : سأل وهو ينقل برصه بينها وبني زوجها سعيد.. معها



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٢٢ 
٤٢٢  

وبطش بابن عمه سعيد بن . .سمعت ؟ لقد أخربت أنكام تابعتام حممدا عىل دينه
ّزيد، فقامت فاطمة لتكفه عن زوجها فرضهبا فشجها، وعندئذ قاال معا، يف حتد 

 .نعم لقد أسلمنا وآمنا باهللا ورسوله ، فاصنع ما بدا لك: وإرصار

وفجأة تراخت قبضة عمر عن سعيد ، وكأنام أخذ بإيامهنام أو كأنه ندم 
أعطيني هذه : قال هلا مسرتجعا.. حني رأى دم أخته يتدفق من أثر شجته

الصحيفة التي سمعتكم تقرأون منها آنفا، أنظر ما هذا الذي جاء به حممد ، 
ّوأقسم هلا بآهلته ، لريدن الصحيفة إليها بعد أن ينظر ما فيها ، لكنها أبت عليه 

 ، وقرأها عمر فبدا ﴾طه﴿ّأن يمسها حتى تطهر، فأعطته إياها وفيها سورة 
وعاد الساري فأخذ ! ما أحسن هذا الكالم وأكرمه : لعليه اخلشوع وقا

 .طريقه إىل الصفا

 وصحابته، فقام رجل منهم فنظر من ملسو هيلع هللا ىلصطرق باب البيت عىل الرسول 
يا رسول : ، وهو فزع ليقولملسو هيلع هللا ىلصخلل الباب، ثم أقبل الرجل عىل الرسول 
 بالدخول ملسو هيلع هللا ىلصفعندما أذن له !! اهللا، هذا عمر بن اخلطاب متوشحا السيف

ما جاء بك يا ابن اخلطاب، فواهللا ما أرى ": ليه فلقيه يف احلجرة وسألههنض إ
 أن تنتهي حتى ينزل اهللا بك قارعة ؟

                                         
 .١٩٠صحيح السرية النبوية ، ص : األلباين )١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٢٣ 
 

يف هذه . جئتك ألومن باهللا وبرسوله، وبام جاء من عند اهللا: فأجاب عمر
 تكبرية عرف منها أهل البيت من الصحابة أن عمر ملسو هيلع هللا ىلصّاللحظة كرب الرسول 

 .قد أسلم

ملسلمون بخرب إسالم عمر ريض اهللا عنه، ولسوف أرأيت كيف سعد ا
ّيكون هلذا احلدث ما بعده، فلقد تردد اخلرب يف أحياء مكة، فهز مضاجع 
ّالغافني، وأطار النوم من عيوهنم ومزق أحالمهم بددا، واسرتابوا يف يقظتهم 
ّحتت صدمة املباغتة، فخيل إليهم أن ما يسمعون عن عمر بن اخلطاب ال 

 من أضغاث اهلواجس وهذيان الوهم، أيمكن أن يسلم عمر؟ يعدو أن يكون
 .ال بد أن من نقل اخلرب وهم فيه 

ومنذ اليوم األول لعمر يف اإلسالم أعلن والءه التام هلذا الدين اجلديد، 
ووضع نفسه وقوته حتت خدمة هذه الدعوة، وأعلن الرباءة من الرشك  

له، وانظر إىل ذلك اخلرب الذي ًوأهله عىل مرأى ومسمع من املجتمع املكي ك
:  ملا أسلم عمر قال": أورده ابن إسحاق عن نافع عن عبد اهللا بن عمر قال

. مجيل بن معمر اجلمحي، فغدا عليه : أي أهل مكة أنقل للحديث؟ فقيل له

                                         
 .١/٣٦٥السرية النبوية :ابن هشام) ١(
 .١٩٠صحيح السرية النبوية ، ص :األلباين) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٢٤ 
٤٢٤  

وغدوت أتبع أثره، وأنظر ما يفعل، وأنا غالم أعقل كل ما : قال عبد اهللا
 أعلمت يا مجيل أين أسلمت، ودخلت يف دين :رأيت حتى جاءه، فقال له

فواهللا ما راجعه حتى قام جير رداءه، واتبعه عمر واتبعته أنا : ؟ قالملسو هيلع هللا ىلصحممد 
 وهم يف -يا معرش قريش : حتى إذا قام عىل باب املسجد رصخ بأعىل صوته

يقول عمر من : قال.  أال إن ابن اخلطاب قد صبأ -أنديتهم حول الكعبة 
 قد أسلمت وشهدت أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول كذب، ولكني: خلفه
تلونه حتى قامت الشمس عىل وثاروا إليه فام برح يقاتلهم ويقا. اهللا 

افعلوا ما : فقعد وقاموا عىل رأسه، وهو يقول] تعب[وطلح : قال. رؤوسهم
بدا لكم، فأحلف باهللا أن لو قد كنا ثالثامئة رجل لقد تركناها لكم أو 

 عليه حلة - فبينام هم عىل ذلك إذ أقبل شيخ من قريش : قال. نا تركتموها ل
صبأ : ما شأنكم؟ فقالوا:  حتى وقف عليهم فقال- ّحربة وقميص موشى 

فمه رجل اختار لنفسه أمرا، فامذا تريدون؟ أترون بني عدي : عمر قال
فواهللا لكأنام كانوا : قال. ّيسلمون لكم صاحبكم هكذا؟ خلوا عن الرجل 

 ."ط عنهثوبا كش

هبذا الثبات واليقني واإليامن الراسخ والرصامة يف احلق كان إسالم عمر 
 . فتحا لإلسالم واملسلمني

ومل يقترص عمر يف رصامته عىل هذا املوقف الشخيص عىل سبيل 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٢٥ 
 

يا رسول ":  فقالملسو هيلع هللا ىلصاالستعراض لقوته وشدة حتمله، بل إنه أشار عىل النبي 
فر إال أعلنت فيه اإلسالم، فأتى املسجد اهللا إين ال أدع جملسا جلسته يف الك

وفيه بطون قريش متحلقة فجعل يعلن اإلسالم، ويشهد أن ال إله إال اهللا وأن 
 . "...حممدا رسول اهللا

عالوة عىل ذلك فإنه عمل عىل عزة اإلسالم واملسلمني وعدم 
ا االستخفاء بالصالة، بل اجلهر هبا يف جوف الكعبة نكاية باملرشكني، وإعالن

سألت ": لكلمة التوحيد، وإعزازا لدين اهللا عز وجل، فعن ابن عباس قال
أسلم محزة قبىل بثالثة : ألي يشء سميت الفاروق ؟ قال : عمر بن اخلطاب 

: قلت ـ أي حني أسلمت : وقال يف آخره . أيام ـ ثم قص عليه قصة إسالمه 
بىل، والذي نفيس : يا رسول اهللا، ألسنا عىل احلق إن متنا وإن حيينا ؟ قال 

ففيم االختفاء ؟ : قلت : بيده، إنكم عىل احلق وإن متم وإن حييتم ، قال 
والذي بعثك باحلق لنخرجن، فأخرجناه يف صفني، محزة يف أحدمها، وأنا يف 

ّفنظرت إىل : اآلخر، له كديد ككديد الطحني، حتى دخلنا املسجد، قال 
 ملسو هيلع هللا ىلصلها، فسامين رسول اهللا قريش وإىل محزة، فأصابتهم كآبة مل يصبهم مث

                                         
 .١٩٣السابق ص ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٢٦ 
٤٢٦  

 ."الفاروق يومئذ

وخلطورة هذا األمر وأمهيته يف نفوس املسلمني يقول عبد اهللا بن مسعود 
إن إسالم عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نرصا، وإن ": ريض اهللا عنه

إمارته كانت رمحة، ولقد كنا وما نصيل عند الكعبة حتى أسلم عمر فلام أسلم 
 ."يشا حتى صىل عند الكعبة وصلينا معهعمر قاتل قر

 :مهاجرو احلبشة وإسالم محزة وعمرريض اهللا عنهام 

وصلت أنباء إسالم عمر ومحزة ريض اهللا عنهام، إىل املسلمني املهاجرين 
يف احلبشة، ففرح املسلمون هبا، واستشعروا يف أنفسهم أن الفرج قريب، وأن 

 هناك بعض األخبار الكاذبة التي العودة إىل الوطن باتت وشيكة، كام ترددت
 عىل دينه، وكان هلذا كله أثر ملسو هيلع هللا ىلصتشيع أن قريشا قد أسلمت، وتبعت حممدا 

كبري يف الشعور باحلنني إىل مكة ثانية ظنا منهم أن احلال قد تغري، وأن وطأة 
، ومع هذا الشعور املتدفق باحلنني إىل ملسو هيلع هللا ىلصّقريش قد خفت عىل رسول اهللا 

وق إىل حرم اهللا وبيته العتيق، فإن كثريا من هؤالء الوطن، وحتت إحلاح الش
 .املهاجرين قد عاد إىل مكة بسبب هذه األخبار اجلديدة املتفائلة

                                         
 .٨٩ص ، الرحيق املختوم: املباركفوري) ١(
 .١٨٨صحيح السرية النبوية ، ص :األلباين )٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٢٧ 
 

ّولكنهم فوجئوا بأن األمر كام هو عليه بل أشد، إذ إن قريشا وقد جن 
جنوهنا بتقدم الدعوة اإلسالمية واكتساهبا لرجال جدد من أرشاف مكة؛ بل 

يقول . وعمر ريض اهللا عنهام مما زادها جنونا ومهجيةكان إسالم محزة 
ولكن قريشا واجهت إسالم محزة وعمر بتدبريات ": الدكتور الطيب النجار

جديدة يتجىل فيها املكر والدهاء من ناحية، والقسوة والعنف من ناحية 
 وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلصأخرى، فزادت يف أسلحة اإلرهاب التي تستعملها ضد حممد 

ًسالحا قاطعا وه و سالح املقاطعة االقتصادية، وكان من جراء ذلك املوقف ً
العنيف أن رجع املسلمون إىل احلبشة مرة ثانية، وانضم إليهم عدد كبري ممن مل 

 ."هياجروا قبل ذلك

 :اهلجرة الثانية

 يف مكة ملسو هيلع هللا ىلصبعد أن عاد بعض الذين هاجروا إىل احلبشة وظلوا مع النبي 
 اإلسالم وأتباعه ال هوادة فيها، وأن أهل قرابة العام، ووجدوا أن احلرب عىل

وتبني هلم أن إسالم محزة وعمر قد زاد من حقد . ّالباطل مرصون عىل باطلهم
 فكر كثري ممن هاجر إىل احلبشة يف "املرشكني وطغياهنم، نظرا هلذا كله، فقد 

املرة األوىل أن يعودوا مرة ثانية، كام رغب غريهم يف مرافقتهم، وعىل 

                                         
 .٣٠٢اهلجرة يف القرآن الكريم، ص. ١١١القول املبني، ص : الطيب النجار) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

نام علموا من إخواهنم بام فعله األحباش معهم من إعزاز وتقدير، األخص حي
وما قاموا به نحوهم من تكريم، وقد رسم املسلمون ألنفسهم خطة السري إىل 
احلبشة، واستعدوا إىل الرحلة إلقامة كريمة ينعمون فيها بعبادة اهللا وحده 

 الثانية أواخر   وكانت اهلجرة"آمنني حتى يأيت نرص اهللا ويعم نور اإلسالم
 .العام السادس للبعثة

ولقد كانت هذه اهلجرة الثانية أشق من سابقتها، فقد تيقظت هلا قريش 
ّوقررت إحباطها، بيد أن املسلمني كانوا أرسع، ويرس اهللا هلم السفر، 
فانحازوا إىل نجايش احلبشة قبل أن يدركوا ، وكان عددهم هذه املرة ثالثة 

 .ة امرأةوثامنني رجال وثامين عرش

 وإدارته ملسو هيلع هللا ىلصوكانت هذه اهلجرة دليال قاطعا عىل دقة ختطيط النبي 
 ويعلم أن احلبشة فيها ملك ال ، يدرس املوقف جيداملسو هيلع هللا ىلصلدعوته بنجاح ، فهو 

 . يظلم

                                         
 .١٤٤القول املبني، ص : لنجارالطيب ا) ١(
 .٣/٢٢٨الروض األنف :السهييل: انظر )٢(
ــسرية  )٣( ــشام ، ال ــن ه ــات ، . ٣٢٢ ، ٣٢١ / ١: اب ــعد ، الطبق ــن س  . ٢٠٤ ، ٢٠٣ / ١اب

   ، ٥٨ ، ٥٧ / ١الثقــات ، ابــن حبــان ، كتــاب . ١٩٩ ، ١٩٨ / ١الــبالذري ، أنــساب ، 
ــة ١ط  ــة العثامني ــاد ، املطبع ــدر أب ــاريخ ، . ه١٣٩٧، حي ــربي ، ت . ٣٢٩ ، ٣٢٨ / ٢ الط

= 

 ٤٢٨ 
٤٢٨  



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٢٩ 
 

ويبدو أن هذه اخلطوة قد آتت أكلها يف خلخلة الصف املكي ، فقد 
وهم يرون أبناءهم أحدثت هزة عنيفة يف أوساط البيوت الكبرية من قريش 

  ّالكرام هياجرون بعقيدهتم من مكة يف بيئة قبلية هتزها هذه األمور هزا 
 . عنيفا

 يف كسب تأييد النجايش ملسو هيلع هللا ىلص املعنى اآلخر الذي أراده النبي ًأيضاولعلنا ندرك 
وقد بعثت إليك ابن .. ": املعنوي هلؤالء النفر فكتب كتابا إىل النجايش يقول فيه 

 . "..فرا معه من املسلمني جاءوك فأقرهمعمي جعفرا ون

أما اجلانب اإلعالمي هلذه اخلطوة فقد كان مقصودا ، فقد جعل القبائل 
ىل هذا الدين اجلديد الذي يدفع عيف مكة وخارجها حتاول أن تتعرف 

أصحابه إىل اهلجرة مما أخرج الدعوة من إطارها املحيل إىل إطار أوسع يشمل 
 .ااجلزيرة العربية كله

ويفرتض أن تكون مكة قد شعرت بخطر هذا عىل سيادة قريش 

                                         
= 

 القــاهرة ، املطبعــة ١ط  . ٢٧١ / ١رشح الزرقــاين عــىل املواهــب اللدنيــة ، : الزرقــاين 
 .ـ ه١٣٢٨:األزهرية 

  .٢٠٦ ، ٢٠٥ / ١البالذري ، أنساب ،  . ٣٢٢ / ٢ابن هشام ، السرية ، ) ١(
  .٣٧٩ / ٦شى ، القلقشندي ، صبح األع. ٢٠٩ / ٢دالئل النبوة، : البيهقي ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٣٠ 
٤٣٠  

وسمعتها مما جعلها تسارع يف إرسال وفد حيمل اهلدايا إىل النجايش لرد 
هؤالء املهاجرين إىل ديارهم مرة ثانية، فقد أفزعهم هذا العدد الكبري الذي 

ذت هاجر إىل احلبشة، ورأوا فيه خطرا كبريا هيدد الكيان القريش كله، فأخ
الظنون والوساوس الشيطانية تلعب بعقوهلم، ففكروا يف سد هذا الطريق 

، فلعلهم ينرشون دعوهتم خارج مكة، ويتقوون بأتباعهم  عىل املسلمني
 .اجلدد ثم يعودون وقد كثروا وعزوا

ولقد أعد أهل مكة هلذا األمر عدته، وفكروا جيدا فيام يقدمون عليه، 
  دهاة العرب، وأذكاها مكرا وكيدا، مها عبد اهللا بنوندبوا هلذا األمر رجلني من

ربيعة، وعمرو بن العاص بن وائل السهمي، وكانا ما زاال عىل كفرمها، 
وقاموا بجمع كثري من اهلدايا واألموال ليقدموها رشوة للنجايش وحاشيته 

 .من البطارقة، ليكون املال وسيلة لتعزيز موقفهم

، فهو يعلم مدى ما يتمتع ملسو هيلع هللا ىلصب عم النبي ولقد أفزع هذا اخلرب أبا طال
  به عمرو بن العاص وزميله من مكر ودهاء وخدعة، وقد كان يف

                                         
 ،الساعايت ، الفـتح ٨٤ / ٢ابن األثري ، الكامل ،  . ٢٣٥ -  ٣٣٤ / ٢تاريخ ، : الطربي ) ١(

  .٢٢٦ / ٢الرباين ، 
 .٣٢٢ – ٣٢١ / ١السرية ، : ابن هشام) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٣١ 
 

 هؤالء املهاجرين ولده جعفر وولدا بنتيه برة وأميمة، وحفيدة أخيه عبداهللا 
رقية بنت حممد، وابن عمه مصعب بن عمري، فأنشد شعرا رجا أن يبلغ سمع 

 :النجايش

ـأي جعفـرأال ليت شعري كيـف يف    وعمرو، وأعداء العدو األقارب   الن
  وأصحابه، أو عاق ذلك شـاغب   وهل نال أفعال النجـايش جعفـرا
ــد ــن أنــك ماج   كريم فال يشقى لـديك املجانـب   تعلــم أبيــت اللع
ــرة ــجال غزي ــيض ذو س ــك ف   ينال األعادي نفعهـا واألقـارب   وأن

ما يبلغ : مستهزئافهزت قريش رؤوسها ملا سمعت نداءه، وقال قائلها 
صوت الشيخ أيب طالب من مكيدة عمرو وصاحبه؟ وما جيدي الشعر مع 

 اهلدايا التي محالها من مكة رشوة إىل النجايش وبطارقته؟

 :واجلهاد الدبلومايس.. اهلجرة 

ًسعت قريش للوقيعة بني النجايش واملسلمني، وأرسلت وفدا دبلومسيا  ً ٌ

ا، كام تفعل دول الظالم مع الدعاة يف إىل النجايش لتسليم املسلمني إليه
عبد اهللا بن أيب : عرصنا، وكان الوفد يتألف من رجلني من دهاة العرب 

ّربيعة وعمرو بن العاص ـ قبل إسالمه ـ؛ ومحلت معهام اهلدايا، ورشوا  ُ
ًهداياهم عىل البطارقة وبطانة امللك، ثم كلام النجايش، بعد أن منحاه هدية، 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٣٢ 
٤٣٢  

 .بض عىل أفراد اجلالية اإلسالمية وطلبا أن يلقي الق

 :ْولننصت لدهاء عمرو، وطرحه وحتليله العجيب 

َ أهيا امللك إنه قد ضوى إىل بلدك منا غلامن سفهاء، فارقوا دين ": قال  َ َ َ ُِ ِ ِ ُِ َ َ ٌ ْ َ َ ََْ ُ ُ َ ّّ َ َُ ْ ّ ِ َ َ

َقومهم، ومل يدخلوا يف دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه ال ن َ َ ُْ ْ َ َ َ َ ُْ ٍ ِ ِ ِ ِِ ُ ِْ ُ َ َُ ْ ْعرفه نحن وال أنت، ِ ََ َ ُ ْ ُ ُْ ِ

ْوقد بعثنا إليك فيهم أرشاف قومهم من آبائهم وأعاممهم وعشائرهم لرتدهم  ُ ْ ْ َ ْ ْ ُْ ّ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ ََ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ ِْ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ ْ
ِإليهم فهم أعىل هبم عينا، وأعلم بام عابوا عليهم وعاتبوهم فيه ِ ْ ْ َ ُ ْ ْ ُْ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ َْ َ َ َ ْ َ ِْ َِ َ َ َِ ِ َِ ًَ َ". 

 !  من املثقاب ٌحتليل أثقب

 شفاعة ًأيضاومل حتل . ّلكن هذا الدهاء مل حيل دون غضبة امللك الكريم 
ُصدقا أهيا امللك ": البطارقة الذين قبضوا اهلدية وقالوا  ِ َْ ََ ّ َ َ ْقومهم أعىل هبم ! َ ْ ُِ ِ َ ْ َ ُ ْ َ

ّعينا، وأعلم بام عابوا عليهم، فأسلمهم إليهام فلريد ْ ُ ْ ُ َ ُْ َ َ ْ ْ ْ ْ َ ُْ َ َ َ َ َِ ِِ َ َ َ ْ َِ َ ْاهم إىل بالدهمً ِْ ِ َ ِ َ ُ  
ْ وقومهم  ِ ِ ْ ََ".  

قال النجايش ـ وقد أغضبته هذه الكلامت ـ وهي يف ظاهر األمر حسنة 
 :ًجزلة فصيحة جدا 

                                         
 .٣٢٩ - ٣٢٨ / ٢، تاريخ الرسل: الطربي ) ١(
  .٣٣٤ / ١السرية :ابن هشام ) ٢(
  .٣٣٤ / ١السرية :ابن هشام ) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٣٣ 
 

ُإذن ال أسلمهم إليهام، وال يَكاد قوم جاوروين، ونزلوا  ! اهللاَ الها " َ َ ْ ََ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ُِ ُ ٌ َ ْ ُ ِْ ِ ُ

َبالدي ، واختاروين عىل من سو ْ َِ َِ َُ َ ِ َ ْ ِاي، حتى أدعوهم فأسأهلم عام يقول هذان يف ِ ِ َ ُ ُ ََ َُ َ ْ َ َّ ْ ْ َْ ُُ َ َ َ َ ّ
ُأمرهم، فإن كانوا كام يقوالن أسلمتهم إليهام، ورددهتم إىل قومهم وإن كانوا  َُ َ َْ َ َ َ ُ ْ َِ َِ ْ ْ َ َ ْ َْ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ َ ْ ِْ ِِ َ ُ َ َِ ِ ِ

َعىل غري ذلك منعتهم منهام، وأحسنت جوارهم ما جاو َ َ ْ َ ُ ُ َْ ْ َ َ َ ْ َ ُْ ِ ُ َْ ْ ََ ِ ُِ َ َ ََ ِروين ِ ُ" . 

ُهذا درس يف السلطانيات؛ إذ ال غنى للحكم عن احلكمة، وال غنى  ٌ
وليس . ُللملك عن الفطنة، وال قوام لدولة غادرة، وال بقاء لزعيم خائن

ّفوق احلاكم العادل منزلة إال نبي مرسل، أو َملك مقرب  ٌٌ َ ً. 

 سبحانه ـ  إن السلطان الصالح مثل الرياح املباركة التي يرسلها اهللا ـ
ًبرشا بني يدي رمحته، فيسوق هبا الغامم، وجيعلها لقاحا للزرع، وسقاء ً  ْ َ َ ُِ ِ َ ْ َ َْ َْ ً

 .ًللرضع، وحياة للعبد

ُ، فلام جاءهم رسوله اجتمعوا، ملسو هيلع هللا ىلصوأرسل النجايش إىل أصحاب حممد  ْ ُ ََ ُ َ ْ َ َّ ُ َ َُ
ِثم قال بعضهم لبعض  ْ َ ُ ْ َِ ْ ُّ َ َ ُما تقولون للرجل إذا جئتم: ُ ّ َُ َْ ِ َ َ ُ ُِ ُ ُوه، قالوا ِ َ َنقول ـ و: ُ ُ  ـ اهللاَ

َما علمنا، وما أمرنا به نبينا  َّ َِ َِ َِ َ َ َ ْ ََ ِ ٌ كائنا يف ذلك ما هو كائن ملسو هيلع هللا ىلصَ َِ ِ َِ َُ َ َ َ ِ ْفلام جاءوا، وقد . ً َ َ ََ َُ ّ
ْدعا النجايش أساقفته فنرشوا مصاحفهم حوله؛ سأهلم فقال هلم  ْ َ ْ َ َُ َُ ََ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ َ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ

ُ َّ ََ َّ َما هذا : َ َ َ
ُالدين ْ الذي قد فارقتم فيه قومُكم، ومل تدخلوا ديني، وال يف دين أحد من ّ َ َ َ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ُ َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ ُ ْْ ْ َ ْ َ

                                         
  .٣٣٤ / ١السرية :ابن هشام ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٣٤ 
٤٣٤  

ِهذه امللل  َ ِْ ِ ِ َ؟ . 

ٍفَكان الذي كلمه جعفر بن أيب طالب  ِ َِ َ ّ ّ َ َِ َ ُ ْ ْ َ ُُ َ ُرضوان ( َ َ ْ ِ عليه اهللاِ ْ َ ؛ فطرح عليه )َ
وىء اجلاهلية، ثم ذكر اإلسالم يف كلامت دقيقة معدودة، فبدأ بذكر مسا

ّ يف سطر واحد، ثم عدد له فضائل اإلسالم وحماسن ملسو هيلع هللا ىلصصفات حممد 
تعاليمه، ثم أوضح له اإليذاء الذي تعرض له املسلمون، ومل ينس استاملة 

 ..النجايش ومدحه بام هو أهله

 ":قال جعفر 

َ أهيا امللك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد األ-١  ْ َ َ َُْ َُ ْ ّ َ ٍْ ِ ِِ ْ َ ًَ ّّ ُ ُ ِصنام، ونأكل امليتة ونأيت َ ْ َْ َ ََ ْ َ َْ َْ ُ ُ َ َ
َالفواحش، ونقطع األرحام، ونيسء اجلوار، ويأكل القوي منا الضعيف،  ِّ ِ ِ ِّ ّ َ َ َ َ َ ُ َ َِ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُْ ْ َ ُ َ ِْ ُ َ َ

َفُكنا عىل ذلك َِ َ ََ ّ.. 

َ حتى بعث -٢ َ َ ُ إلينا رسوال منا، نعرف نسبه، وصدقه، وأمانته، اهللاَّ َ ُ َ ُ َ ْ َْ َ ْ َ ََ َ ُ ََ َ ً َِ ُ ّ َِ ِ

ُعفافه َو َ َ َ.. 

َ فدعانا إىل -٣ َ ََ ْ لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من اهللاَ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ّ َِ َِ َ ُ َ َ َ َ َُ ّ ُُ َ َ ْ

ِدونه من احلجارة واألوثان، وأمرنا بصدق احلديث، وأداء األمانة، وصلة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ ِْ َِ َ َ َ ْ َ َ ْ َُ ْ ََ َ َ َ ََ َِ َ َِ ِ ِ

                                         
  .٣٣٥ / ١السرية :ابن هشام ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٣٥ 
 

ِالرحم، وحسن اجلوار،  َِ ُ َْ ِِ ْ ِوالَكف عن املحارم والدماء، وهنانا عن الفواحش، ِّ ِ َ ْ َ َ َ ْ ََ ْ َْ َْ ََ َّ َ َِ ِ ِ ّ
َوقول الزور وأكل مال اليتيم، وقذف املحصنات، وأمرنا أن نعبد  َ َُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َْ ُْ ْ َ ِ ْ ََ َ ََ َ َِ ِ َِ ِ ِِ ْ ِ ُ وحده اهللاّ ْ ََ

ِال نرشك به شيئا، وأمرنا بالصالة، والزكاة، والصيام  َ ّ َ َ ّ َ ِْ ِ َِ َّ ً ِْ ِ َِ َُ َ َ ِفصدقناه وآمنا به .. .ُ ِ ّ ََ َ ُ َْ َّ
ْواتبعناه عىل ما جاء به من  َ ُ ْ َ َِ ِ ِ َ َ َ َ َ َ فعبدنا اهللاّ ْ َ َ َ وحده فلم نرشك به شيئا، وحرمنا ما اهللاَ ْ ّ َْ َ َ ْ ُ ْ ًَ َْ ِ ِ ِْ ُ ََ َ

َحرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا َ ََ ّ ْ َ ََ ْ َ ْ ََ ََ َ َّ.. 

ُ فعدا علينا قومنا، فعذبونا ، وفتنو-٤ َ ََ َ ََ ّ َ َ َ ََ ُ َ ْ ْ َُ ِنا عن ديننا، لريدونا إىل عبادة َ ِ ِ ِ َِ َ ّ َْ َ َُ َ َ َ
ِاألوثان من عبادة  ِ َِ َ ْ ِْ ّ تعاىل، وأن نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث فلام اهللاَ ْ َ َْ َ ْ ّ ّ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ََ َ َ َ َّ ُ َ َ

َقهرونا وظلمونا وضيقوا علينا، وحالوا بيننا وبني ديننا َ َ َِ ِ َ َ َْ ُ َُ َ ْ َ َ َ ْ ّ َ َ َُ َ ُ َ َ ََ َ... 

َ خرجنا إىل-٥ َ ْ َ ِ بالدك، واخرتناك عىل من سواك؛ ورغبنا يف جوارك، َ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َ َِ ِ َِ َ َْ َ َ ْ ِ

ُورجونا أن ال نظلم عندك أهيا امللك  ِ َْ َ ْ َْ ّ َ ََ ََ ُ َْ ِ ْ َ َ . 

ُهكذا اختار جعفر بن أيب طالب كلامته، وعرف كيف يعرف بدينه،  ّ ُ
وكيف يرشح منهجه يف كلامت قليلة، خاصة أمام النجايش صاحب السطوة 

 .سلطانوال

إن حسن البيان عن اإلسالم يرفع قدره، ويعىل ذكره، ويعظم خطره، 
 . ملسو هيلع هللا ىلصويدل عىل فضل النبي 

                                         
  .٣٣٥ / ١السرية :ابن هشام ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٣٦ 
٤٣٦  

ِهذا الدين احتاج منه إىل اإلجياز يف رشحه، والتبسيط يف طرحه، بحيث 

 .ًمل يأخذ من النجايش وقتا يدفعه إىل املاللة واالنرصاف عنه إىل غريهم

َوقد رأينا كيف رشح جعفر القضية يف  . دقائق قليلة ُ

  ذلك بأن املكثار كحاطب الليل؛ ال يأمن العقرب واحلية، 
ّوأول العي . ّوأفصح الناس من زين املعنى العزيز باللفظ الوجيز َ  

االختالط واالضطراب، وأسوء القول اإلفراط يف اإلطناب، ومن أكثر 
ودل، وإذا كثر الكالم اختل، وإذا اختل اعتل، وخري الكالم ما قل .  أهجر 

 . ّومل يطل فيمل

ّفقال له النجايش 
ِ َ ُّ َ َ َ ْهل معك مما جاء به عن : َ َ ََ ِ ِِ َ َّ ٍ من يشء ؟ اهللاَْ

ْ َ ْ ِ 

ْفقرأ عليه صدرا من سورة مريم  َ ِْ ًِ َْ َ َ ََ َفبَكى .. َ ّ النجايش حتى -  اهللاَ و- َ َ َُّ ّ
ْاخضلت حليته، وبَكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم َ َ ُْ َ َ ُ َ َ ُ ََ َ ِّ ِ َِ ْ ْ َْ َْ َّ ُ َ حني سمعوا ما تال ُ َ َُ ِ ِ

ْعليهم  ِ ْ َ َ . 

ّثم قال النجايش 
ِ َ ّ َ َ ٍإن هذا والذي جاء به عيسى؛ ليخرج من مشَكاة : ُّ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َ َ َُ َ َْ َ ّ َ َ ِّ َ

ٍواحدة  َِ َ ! 

                                         
  .٣٣٥ / ١السرية :ابن هشام ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٣٧ 
 

هكذا القرآن الكريم ، إذا وقع عىل القلوب الصادقة؛ سكن هبا، ورشح 
 .ّصدرها، وأسال دمعتها، وحرك وجداهنا 

ملناسبة يف املوقف املناسب، والسورة الكريمة يف املوضوع هكذا اآلية ا
ّاملناسب ، إهنا سورة مريم بني أقوام حيبون مريم، وآيات كريمة تتحدث 
ًبأدب جم عن والدة املسيح، وحتكي عن زكريا وحييى، وتتلو دعاء خاشعا 

هنا سالت املدامع، واهتزت األضالع ،وزفرت األنفاس، ... ًخاضعا 

~    �   ﴿:س، وهلثت ألسنة البطاركة بالتسابيح والدعاءومهدت احلوا
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  :حماولة أخرى

ً آلتينه غدا اهللاَو: ُوهكذا هزم وفد قريش يف اجلولة األوىل، فقال عمرو  َ ُ َّ ِ َ

ْعنهم ُ ْ ْ بام أستأصل به خرضاءهمَ َ ْ َُ َ ْ َ ِ ِ ُِ ِ ْ َ َ.. 

ُفقال له عبد  ْ َُ َ َ َ ِ بن أيب ربيعة، وكان أتقى الرجلنياهللاَ ْ ّ ََ َ َ َُ َ َ ُ ْْ َ ََ ِ ْال نفعل فإن هلم : ِ ُ َ ّ َ ُ ِْ َ َ
َأرحاما ، وإن كانوا قد خالفونا ؛ قال َ ُ َ َ َْ ْ َُ َ ِ َ ًَ ْ ّ ألخربنه أهنم يزعمون أن اهللاَو: َ ََ َُ ْ ّ َُ ْ َ ُُ ّ ِ ْ  

َعيسى بن ْ َ ٌ مريم عبدِ ْ ََ َ ْ َ . 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٣٨ 
٤٣٨  

ُثم غدا عليه من الغد فقال له ْ َْ َ َ َ ْ َ ُِ ِ َِ ََ َأهيا امللك إهنم يقولون يف عيسى بن مريم : ّ ْ َ َ ْ ّ َّ ْ َِ ِ ِ َ ُ ُ َُْ َُ ِ َ

ِقوال عظيام، فأرسل إليهم فسلهم عام يقولون فيه  ِ ِ َِ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ً ََ ُ ْ ّْ ْ َ ْ ْ ًَ َِ َ. 

َفأرسل إليهم ليسأهلم عنه، فاجتمع ْ ُ َ َْ ْ ْ ْ َ َْ َ َ َ َْ َ ُ َ َ َِ ِ القوم ثم قال بعضهم لبعضِ ْ َ ُ ْ َ ِْ ْ ّ ُُ َ َ ُ َ َماذا : ْ َ
ُتقولون يف عيسى ابن مريم إذا سألُكم عنه ؟ قالوا  َ َ َ َ ُ ُُ َ ْْ َ ْ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ َنقول ـ و: َ ُ ُ َ ـ ما قال اهللاَ َ  اهللاَ

ٌوما جاءنا به نبينا، كائنا يف ذلك ما هو كائن  َ ّ َ َِ ِ ِ َِ َُ َ َ ََ َ ِ ً َ ِ َِ َ . 

َفلام دخلوا عليه ق َ ُ َ َِ ْ ََ َ ْال هلم ّ ُ َ َماذا تقولون يف عيسى بن مريم ؟ : َ ْ َ َ ََ ِْ ِ ِ َ ُ ُ ََ 

ٍفقال جعفر بن أيب طالب  ِ َ َ َ َ َِ َ ُ ْ ْ َنقول فيه الذي جاءنا به نبينا: َُ ّ َِ َِ َ َِ ِ ِ َِ ّ ُ ُهو عبد : ُ ْ ََ ، اهللاُ
ِورسوله، وروحه، وكلمته ألقاها إىل مريم العذراء البتول  ُ َُ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َْ ْ ْ َ ْ ُِ َ َ ْ َ َ ُ ُ ََ َ َ ِ َفرضب. َ َ َ ّ النجايش َ

ِ َ ّ
َبيده إىل األرض فأخذ منها عودا، ثم قال َ ُ َ َّ ًْ َ َُ ْ ِ ِ َِ َ ِ َ َ ما عدا عيسى بن مريم ما اهللاَو: ِ َ ْ َ َ ََ َ ْ ِ َ َ

َقلت هذا العود  ُ ْ َ ْ َُ َ!! 

َفتناخرت بطارقته حوله حني قال ما قال  َ َ َ َ َ َ ََ ََ ِْ ُ ْ َ ُ َُ َِ َ َ  .. 

َفقال  َ َوإن نخرتم و: َ َْ ُْ ََ ْ َاذهبوا فأ! ، اهللاِ َ ُْ ِنتم شيوم بأريض َ ْ ٌ َْ ِ ُ ُ ُ ُ والشيوم -ْ ُ َّ
َاآلمنون  ُْ َ من سبُكم غرم، من سبُكم غرم -ِ ْ َ َ َ ْ َ َِ َِ َّ ْ ّ ٍما أحب أن يل دبرا من ذهب. ْ َ َ ّْ َ َ ِّ ًِ َِ َ ُ ،

َوأين آذيت رجال منُكم، ردوا عليهام هدايامها ، فال حاجة يل هبا، فو َ َ َ ْ ّ ُ ْ ََ َ َ َ ً ََ َ َ ُ ْ َِ ِ ُ َ َ ِ َ ّْ ِ َ ما اهللاَ
                                         

َالدبر بلساهنم اجلبل، وفرس الدبرى باجلبل قال ابن األثري هو بالقرص اسم جبل  )١( َ ِّ ُْ َّْ ََّ لـسان . [ُ
 )] .٢٦٨ / ٤(العرب 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٣٩ 
 

َأخذ  َ َ مني الرشوة حني رد عيل ملكي، فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس اهللاَ َ َ َ ّ َّ َّ َ َ َْ َ ّ ُ َ ِّ ِ ِ ِ َِ َْ ُْ ّ َ َ َ
ِيف فأطيعهم فيه ِ ِْ ُّ َ ُ َ ِ. 

ْقالت  أم سلمة ـ راوية القصة ـ  َ ًفخرجا من عنده مقبوحني ،مردودا : َ ُ َ ُ ْ َْ َ ْ َ َِ ْ َِ ِ ِ ِْ َ

ُعليهام ما جاءا به، وأقمنا عنده  َ َ َْ ْ َِ ِْ َ َ ََ ََ ِ ِ ٍبخري دار مع خري جار َ ٍَ َ َِ ِْ َ َْ َ ِ ! 

ّكلام أوقدوا نارا للحرب؛ أطفأها اهللا، كلام خطوا خطة عىل ! يا هللا  ً
إنه دين اهللا تكفل .. اإلسالم؛ ردها اهللا يف نحورهم، كلام مكروا؛ مكر اهللا هبم 

   .ُبحفظه، يكلؤه بعنايته، إن تنم عنه عيون املسلمني فعني اهللا مل تنم 

َّبشة بالرغم من حفاوة االستقبال وسامحة ملكها إال أهنا مل تكن هي َّإن احل َّ

 :األرض املناسبة لنرش الدعوة، واستقرارها، وذلك ألسباب أمهها

ّ أن الدعوة اإلسالمية جاءت باللغة العربية؛ ونزلت يف أرض -١

العرب، وتناسبت وثقافتهم، وهذا ال حيدث يف احلبشة، إذ إن األحباش 
ائلهم ال يتكلمون العربية، وبالتايل فإن نرش الدعوة يواجه بمختلف قب

مشكلة يف تلك البقعة، ألن النرش يعتمد عىل االتصال الذي تعترب اللغة 
 .وسيلته

                                         
  .٣٣٨، ٣٣٧ / ١:ام ابن هش) ١(
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٤٠ 
٤٤٠  

ً أن احلبشة بعيدة عن مكة املكرمة، واهلجرة إليها تستغرق وقتا -٢ َّ

، ًوجهدا، وقد هيلك بعض الناس دون الوصول إليها، إذ فيهم كبري السن
 .واملرأة ، والطفل

َّفضال عن هذين السببني؛ فإن اهلجرة إىل املدينة كانت بتوجيه إهلي، وقد  ً
 .ألوىل والثانيةا ببيعتي العقبة ملسو هيلع هللا ىلصَّمهد هلا الرسول 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٤١ 
 

 

ٌاغتاظت قريش، إذ نجح املسلمون يف رحلة احلبشة، وصارت هلم عند 
 وأسلم  غم؛ أن أسلم عمر،ًومما زاد غمهم؛ غام إىل. النجايش قوة ومنعة

إضافة إىل بدء انتشار اإلسالم يف القبائل خارج مكة، مثل غفار . محزة
 . ونجران وأزد شنوءة وغريها من القبائل 

ِفاجتمع قادة مكة بدعوة من أيب جهل عىل كتابة وثيقة يتعاقدون فيها  َ َُ ََ َ
ُعىل بني هاشم وبني املطلب، ونصت الوثيقة عىل ّ ُْ ٍِ ِ ّ ِ ِ َِ َ ََ َ: 

ْ أن ال ينكحوا إليهم، وال ينكحوهم-١ ُْ ُ ُ ْ ُ ُْ ِْ َ ِْ َ . 

ْ وال يبيعوهم شيئا، وال يبتاعوا منهم-٢ ُْ ْ َ َ ْ ُ َ َْ ِ ُ ًَ َ ُ ِ. 

ْوال يَكلموهم - ٣ ُُ ّ ُ َ. 

ْ وال جيالسوهم -٤ ُ َُ ِ ُ َ 

َ حتى يسلموا إليهم رسول -٥ َ ُّ َ ْ ُ َِ ْ ُ  .ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَّ

                                         
 ١/٣٥٠السرية :ابن هشام ،  ٢٠ / ٣زاد املعاد ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٤٢ 
٤٤٢  

َلقوا الصحيفة َ وتعاهدوا عىل ذلك، وتواثقوا عىل هذا الظلم، ثم ع َ ُ ِّ ّ  
ُيف جوف الَكعبة، كام يصنع أرباب أنظمة الظلم حينام يضفون اجلا َ ْ ْ َِ ِْ   نب ِ

زعيم حينام حكم باإلعدام عىل أو كام فعل .  الديني عىل أحكامهم الظاملة
ُأحد علامء املسلمني، ثم استصدر الطاغية فتوى من جهة دينية تابعة له تبيح 

ِق الرشيعة، وقد صدرت فتوى إباحة دم الشيخ دم الشيخ الذي طالب بتطبي ْ ّ ُ
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 ].    ٣٣:املائدة[

ُفلام رشعت قريش يف تنفيذ الوثيقة اجلائرة، انحازت بنو هاشم وبنو  َُ َ ٍَ ِ َ ْ
ُامل ِطلب إىل أيب طالب بن عبد املطلب يف تضامن عائيل عجيب مع صاحب ْ ِ ِِ ِّ ُْ َ ِّ ِْ َْ ِ ِ َ َ

 . ملسو هيلع هللا ىلصالرسالة 

 إىل قادة قريش، وقد كان هذا هو مطلب ملسو هيلع هللا ىلصورفضوا تسليم النبي 
 . ّقريش الوحيد إلبطال الصحيفة وفك احلصار 

ِوالتف أبناء هاشم وأبناء عبد املطلب  ُ ٍُ حول  – مسلمهم وكافرهم -ّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصنبي ال



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٤٣ 
 

ِفدخلوا مجيعا يف شعب أيب طالب   وهو مكان بني جبلني متصل بجبل -ً
َ ، وقد تقرشت- أيب قبيس  َّ َ َ ّعائلة أيب طالب يف هذا املكان الضيق، فتحول ُ

 . بسبب احلصار إىل سجن كبري

حاشا أيب هلب -وقد تضامنت العائلة عن بكرة أبيها مع صاحب الدعوة 
 . ضم إىل قريش فقد ظاهر عىل أهله، وان- 

واجتمع عىل املسلمني األوائل؛ املقاطعة االجتامعية، والسجن 
ُيف آن واحد ، وقد استمرت هذه الثالثية - العسكري، واحلصار االقتصادي 

الظاملة من املحرم من العام السابع للبعثة وحتى املحرم من العام العارش 
 ..  وهو عام احلزن- للبعثة 

 ! لة وال مناكحة وال كالم  فال ص:ٌمقاطعة اجتامعية 

ً حيث أغلق عليهم الشعب؛ فصار سجنا حقيقيا:ٌوسجن عسكري  ً ِ ُ . 

َ منع املرشكون فيه وصول الطعام والرشاب إىل ٌوحصار اقتصادي ؛ َ
املسلمني، وشددوا عىل ذلك، بل أمر أبو هلب برفع األسعار عىل املسلمني 

 :دون غريهم، فقال

                                         
 .)٦/٣٣٤:انظر اللسان ( ومنه سميت قريش ، تقرشت أي جتمعت ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٤٤ 
٤٤٤  

ِ يا معرش التجار "  ّ ْ َّ َ َ ْ غالوا عىل أصحاب حممد؛ حتى ال يدركوا معُكم شيئا، فقد !َ ْ َّ َ ًُ َ ُ َْ َ ُ َ َ َْ ُْ َ ِّ ٍ ِ َ َ َ

ْعلمتم ما يل ووفاء ذمتي، فأنا ضامن أن ال خسار عليُكم َ َ ّ ُ َ ْ ْْ ٌ َ ََ ْ َ ََ َ ََ َ ِ ِ َِ َُ ِ ِ" . 

ّفيأيت املسلم إىل جتار مكة يبتاع منه ما يسد رمق أوالده، فيمنعونه أو  ُ
ّفيعود إىل بيته أسيفا ال جيد ما يسد جوعة . ف قيمتها ُيعطونه السلعة بأضعا ً

أوالده، كل ذلك وهم صابرون حمتسبون، قد اشرتوا جنة اهللا، وتاجروا مع 
 .  اهللا، وسلكوا طريق اهللا غري عابئني باجلوع أو التجويع

وقد تواىص املرشكون بمنع أي معونات غذائية عن املسلمني، وكان أبو 
 .عم للمنكوبني يف احلصار جهل يرتصد أي حركة د

   بني شهم ولئيم

ويف مثل هذه األجواء تظهر معادن الرجال، ويمتاز الشهم من اللئيم، 
ُوقد كشفت لنا هذه املحنة عن أسامء الرشفاء  ِهشام بن عمرو بن : أمثال : ْ ْ ِْ ْ َ َ ِ

َربيعة ، وزهري بن أيب أمية، واملطعم بن عدي، وزمعة بن األسود، وأيب َ ِ َ 
 ..ي بن هشام البخرت

ٍوقد حدث أن أبا جهل ضبط حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد ،  ...  ِ ِ َِ ََ ِ ِْ ْ َ ْ َ ْ َِ ُ ِ َ ََ ٍ

                                         
  .١٥٩ / ٢الروض األنف ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٤٥ 
 

ٍمعه غالم حيمل قمحا، يريد به عمته خدجية بنت خويلد ، وقد كانت مع  ِ ِ ِِ ْ َ ُ ُ ً ُ َُ ََ َ َْ ِ َِ َ َُ ّ ْ ْ ٌ ََ ُ ِ ُ

ِرسول  ُ َ يف الشعب ، فتعلق به، وقال ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ َ ّ ََ َ ِْ ِ َ َ ِ ّ َأتذه: ِ ْ َ ٍب بالطعام إىل بني هاشم ؟ َ ِّ َِ َ َ َُ ِ ِ

َ ال تربح أنت وطعامك حتى أفضحك بمّكة اهللاَو ْ ََ ُ َ ِْ َ َ َ َ َُ َ َّ ْ َ! 

َ فجاء أبو البخرتي بن هشام ، فقال  َ َ ْ َِ ِ َ ُ ْ ّ َ ُ َِ َ ْ َ ُما لك وله ؟ : َ ََ َ َ 

َفقال  َ ٍحيمل الطعام إىل بني هاشم : َ ّ ُِ ِ َِ َ ََ َ ْ َ . 

ّ فقال أبو البخرتي  َ ُِ َ ْ ْ َ َ َطع: ََ ْام كان لعمته عنده؛ بعثت إليه فيه؛ أفتمنعه أن َ َ َ َ ََ َُ ُ ْ َ َ ُ ََ ْْ ّ ٌَ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ
ِيأتيها بطعامها ؟ خل سبيل الرجل ُ َ َ َ َ َّ ََ ّ َِ َِ ِ ِ ْ ! 

َفأبى أبو جهل حتى نال أحدمها من صاحبه فأخذ، أبو البخرتي حلي "  ْ ََ ْ َ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َِ َ ْ ََ َ ََ َِ ِ ِِ ُ ُ َ ّ ٍ

ٍبعري ِ َ فرضبه به ِ ِ ُ َ َ َ ٌفشجه، ووطئه وطئا شديدا، ومحزة بن عبد املطلب قريب، َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ ِّ َ ّ ُْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ً َُ ً َ َ
َيرى ذلك، وهم يْكرهون أن يبلغ ذلك رسول  َ ُ ْ َ َُ َ َ ْ ََ َ َِ ِْ َ َ َ ََ ُ ْ وأصحابه فيشمتوا هبم ملسو هيلع هللا ىلص اهللاُ َِ ِ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ََ َ

ُورسول  ُ َ ّ عىل ذلك يدعو قومه ليال وهنارا، ورسملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ َ
ِ َِ َ ْ ُ ْ ًَ َ ًَ َ َ َُ َْ َ ِا وجهارا ، مباديا بأمر َ ْ ُ ًَ ِ ً َ َ َ َِ

ِ ال يتقي فيه أحدا من الناساهللا َّ ْ َ َِ ِ ِ ًِ ّ" . 

ًواشتد احلصار يوما بعد يوم، واشتد املرشكون يف املنع واحلظر؛ حتى 

                                         
 ٣٥٢ / ١السرية : ابن هشام) ١(
 العظم الذي تنبت عليه األسنان) ٢(
 ٣٥٢ / ١السرية : ابن هشام) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٤٦ 
٤٤٦  

 .اضطر املسلمون إىل أكل ورق الشجر

 وقد كان املرشكون يسمعون أصوات األطفال وزفرات العويل من 
َ مغيث وال حر رشيف إال من ذكرنا ِوراء الشعب، فال ٌ ُ . 

ُوانطلقت قصائد أيب طالب جتوب القبائل؛ تندد هبذا الظلم الفادح، 
تستنكر عىل الذين يتشدقون بأهنم محاة احلرم أعالم املروءة والكرم؛ ثم هم ال 

 .يرعون من تطبيق هذه الصحيفة الفاجرة يف بلد اهللا احلرام 

لعرب حال بني هاشم واملطلب وما احلق؛ أن هذه القصائد أبانت ل
 ! ُيعانون منه من قطيعة وسجن وجتويع 

ّاحلق؛ أن صورة قريش قد اهتزت، وحتركت يف نفوس الرشفاء دماء 
 . املنعة والشهامة إلنقاذ املسلمني من هذا العدوان البغيض

ّاحلق؛ أن سالح اإلعالم كان له دور متهيدي لفك احلصار، وإن من 

 .البيان لسحرا 

  ال أبو طالب يف قصيدته البائية بعد ما تعاقدت قريش يف أمرق
 :  الصحيفة 

ــا ــىل ذات بينن ــي ع ــا عن َأال أبلغ ِّ ِ ِْ َ َ َ َْ َ َ َ ِلؤيا وخصا من لؤي بنـي كعـب   َ ْ َ ّ ْ ّ ََ ُِ َِ َُ ُّ  
ًأمل تعلمـــوا أنـــا وجـــدنا حممـــدا ْ َّ َُ ُ َ َّ َ َْ ََ ْ ِنبيا كموسى خط يف أول الكتـب   َ ْ ُ َُ َْ ِ ّ َ ِ ّ َ ُ ّ ِ  



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٤٧ 
 

َوأن ع َّ ًليــــه يف العبــــاد حمبــــةَ ْ َّ ََ َ ِ ِ ِِ ُوال خري ممـن خـصه    ْ ّ ْ ََ َّ ِ َ ْ ّ باحلـباهللاَ ُْ ِ  
ُوأن الذي ألصقتم  ْ ْ َّ ََ َِ ّمـن كتـابكم ْ ُ َ ِ ِلكم كائن نحسا كراغية السقب   ِْ ْ َّ َ َ ً ِْ ِ َِ َْ ٌَ ُ  

َأفيقوا أفيقوا قبل أن حيفـر الثـرى َّ َ َ ُ َُ ْ ُ ْ َ َ َْ ِ ًويصبح من مل جين ذنبا    ِ ْ َ ْ َْ َ ِ ْ َ ْ َ َ ِكذي الذنبُِ ْ ّ ِ َ  
ُوال تتبعوا أمـر الوشـاة وتقطعـوا َ ُ ُ َ ََ ْ َْ ْ َِ َ َ ْ َ ــرب   َ ــودة والق ــد امل ــا بع ِأوارصن ْ ُ ْ َ ّ َ ْ َ َِ َِْ َ َ َ َ  
ــام ــا ورب ــا عوان ــستجلبوا حرب َوت ّ َ َ َ ً َ ْ َُ ْ ًْ ِ َ ِأمر عىل من ذاقه جلـب احلـرب   َ ْ َ َّْ ُ َ ُ ْ ََ َ ََ َ  
ًفلــسنا ورب البيــت نــسلم أمحــدا ََ ْ َ ُ ْ ْ َ ِْ ُِ َ ّ َْ َ ّلعز   َ َ ِاء من عض الزمان وال كربِ ْ ََ َّ َ ّْ ِ  
ــوالف ــنكم س ــا وم ــبن من ــا ت ُومل ُِ ِ َِ َ ْ ََ ْ ْ ّ َِ ِوأيد أترت بالقـساسية الـشهب   َّ ْ ّ ِ ِ ِ ٍّ َ ّ َْ ْ ِ ْ ُ َ َ  
َبمعــرتك ضــيق تــرى كــرس القنــا َ ََ ْ َ َ ْ ٍُ َ ٍ

َ ْ ِبه والنسور الطخم يعكفن كالـرشب   ِ ْ ّ َ ْ َّ ْ َْ ُ َ َ َ ُّ ِ ِ  
ِكــأن جمــال اخليــل يف حجراتــ َ َْ َ ِ ِ َْ َ َ ُ ّ َ ِومعمعة األبطال معركة احلـرب   ِهَ ْ َ َ َ ََْ ُْ ََ ْ ْ َ ْ َِ َ َ  

ُألــيس أبونــا هاشــم شــد أزره َ ُ ََ ٌ ْْ َّ َ ََ ِ َ ِوأوىص بنيه بالطعان وبالـرضب   َ ْ ّ ِ َِ َ َ ْ َِ ّ ِ ِ َ َ  
ــا ــى متلن َولــسنا نمــل احلــرب حت ّ َّ ّ ََ َ َ َ َْ َ َْْ ِوال نشتكي ما قد ينوب من النكـب   َ ْ ْ َّ ُ ْ َْ ُ َِ َِ ََ  

ــل احل ــا أه َْولكنن ُ َْ ََ َ ّ ــىِ ــائظ والنه َف ّ َ ِ ِ ِإذا طار أرواح الكامة من الرعـب   َ ْ ْ ُ َّ ْ َِ ٍ
َ ُ ْ َ َ َ  

 :بداية االنفراجة 

وملا كان رأس ثالث سنني من رضب احلصار عىل املسلمني، واملرشكون 
َيمكرون باملسلمني كل مكر؛ مَكر اهللاُ لدينه وحرك النخوة يف قلوب أناس  ّ َ َ

                                         
 ٣٥٢ / ١ السرية :ابن هشام) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٤٨ 
٤٤٨  

النقالب عىل سلطان أيب جهل من أرشاف قريش لنقض هذه الصحيفة وا
ًوعائلته؛ إذ تسببوا يف تشويه سمعة قريش، ومارسوا ظلام بائنا عىل األبرياء يف  ً

 . بلد اهللا احلرام 

ّوكان هشام بن عمرو هو زعيم هذا االنقالب وحمركه، ذلك الرجل 
 فيدفعه نحو - ً وقد أوقره طعاما- الشهم الذي كان يأيت يف جنح الليل بالبعري 

ْشعب، فيغيث الضعفاء، ويدعم املنكوبني، ولن تعدم اخلري يف برش وإن فم ال

 .َكفر

َ إىل زهري بن أيب أمية املخزومي ، وكانت أمه عاتَكة بنت "ٌومشى هشام،  َ ْ ُْ ِ َ َِ ُ َ ّ ّْ َ ُْ ُ ََ َ ِ ِ ِ َ َ

َعبد املطلب ، فقال  َ َ ّ ُِْ ِ ِ ْ ْيا زهري ، أقد رضيت أن تأكل الطعام، وتل:  َ ّ َ ْ ََ َ َْ َ ََ َ ُْ ْ َ ََ ُِ
ُ َبس الثياب، َ َ َ َّ

ْوتنكح النساء،  وأخوالك حيث قد علمت؛ ال يباعون وال يبتاع منهم، وال  ْ َ َُ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َْ ّ ِْ َِ ْ ََ َ ُ ُُ َ َِ ْ َ

ِينكحون وال ينَكح إليهم ؟ أما إين أحلف ب ُ ْ ِْ ْ ْ ُ ُ ُ ََ َّ َ ْ ِ َ َ ِ أن لو كانوا أخوال أيب احلَكم بن اهللاِ ِْ َ ِْ ْ َ َ َْ َ َ َْ ُ َ
ُهشام ، ثم دعوته  ْ ََ َ ّ ُ ٍ َ ًإىل مثل  ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا ِ َ ْ َ َ ُ ْ ََ َِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َْ َ ِ َ!! 

َ قال َوحيك يا هشام فامذا أصنع ؟ إنام أنا رجل واحد و: َ َ ُ ُ ْ َ ٌَ َ ِّ ٌ َ ََ َ َ ُ ََ ََ َ ِ ِ لو كان معي اهللاْ َ َ ََ ْ
َرجل آخر لقمت يف نقضها حتى أنقضها  َ َ َُ ُ ْ ُ َ ٌْ ّ ََ ِ ِ ْ ُ ََ. 

َ قال  ًقد وجدت رجال: َ ُ َ ََ ْ ْ َ!  

َ قال فمن هو ؟ ُْ َ َ َ َ 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٤٩ 
 

َ قال  َأنا : َ َ! 

ٌ قال له زهري  ْ َ ُ ُ َ َ ًأبغنا رجال ثالثا: َ َ ًِ ُِ َْ َ َ" . 

ُ فذهب هشام إىل املطعم بن عدي، فقال له " ّ ْ ََ َ َ َ ِ ْ ُْ َ َِ َِ ِ َ ٌ ْيا مطعم أقد رضيت أن : َ َ َْ ََ ِ َ ُ ُْ ِ َ
ٌهيلك بطنان من بني عبد مناف، وأنت شاهد  ِْ َ َ ََ َ ْ َ ْ ٍَ ِ ِ َِ ََ َِ ْ َ ِ ِعىل ذلك موافق لقريش فيه، ْ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ ُُ ٌَ َ َ َ

َأما و َ ً، لئن أمَكنتموهم من هذه لتجدهنم إليها منُكم رساعا اهللاَ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ّ ْ ُ ْْ َْ ْ ْ َْ َ َُ َ ُِ َ ُ َ! 

َ قال  ٌوحيك فامذا أصنع إنام أنا رجل واحد : َ َ ِّ َ ُ ُ ْ ٌَ َ ََ َ َ ََ ََ ْ! 

َقال ْقد وجدت : َ َْ َ   !ًثانياَ

َ قال من هو ؟  ُْ َ َ َ 

َقال ً أنا ، قال أبغنا ثالثا :َ َ َ َِ َِ ْ َ ََ! 

َ قال  ُقد فعلت: َ ْ َ ََ ْ! 

َ قال  َمن هو ؟: َ ُْ َ 

َ قال َزهري بن أيب أمية : َ ّ ُ َْ ُْ َِ ُ َ ُ! 

َ قال  ِأبغنا رابع: َ َ َ ِ ْ  !!. " ًاَ

                                         
 ٣٧٥ / ١السرية : ابن هشام) ١(
 ٣٧٥ / ١السرية : ابن هشام) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٥٠ 
٤٥٠  

ِ فذهب إىل البخرتي بن هشام فسأل له نحوا مما قال للمطعم بن عد" ِ ِ َِ ِ َ ِْ ً ْ ُ ْ ّ َ َِ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َُ َّ ََ ٍ َ ِ ِ َ ْ ّي، َ
َفقال  َ َوهل من أحد يعني عىل هذا ؟ قال نعم قال من هو ؟ قال :  َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ُ َ ْ َُ َ ََ ْ َ َ َ ُ ِ ٍ ُزهري بن : َِ ْ ُ ْ َ ُ

ًأيب أمية ، واملطعم بن عدي ، وأنا معك ، قال أبغنا خامسا َ ُ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ّ ُ ْ َ َّ َ ُ ََ َ ْ ُْ ََ َ ِ"  .!! 

ُْ فذهب إىل زمعة بن األسود بن امل" ْ َ َ َِ َ ِْ َ ْ َ َِ ْ ْ َ َ ُطلب بن أسد ، فَكلمه ذكر له َ ُ َْ َ ّ َ َّ َ ََ ٍ َ ِ ِ ِ

ْقرابتهم وحقهم  ْ َُ َ َ ُ َّ ُفقال له . ََ َ َ َ ٍوهل عىل هذا األمر الذي تدعوين إليه من أحد ؟ : َ ِ ِ َِ ْ ْ ََ َ ّ ْ َ ِْ ُ َْ َ ِ ْ َ َ ََ

َقال نعم ثم سمى له القوم  ّ َ ّ ْْ ُ ََ ْ َ ُ َ ََ"  !!  

َفاتعدوا خطم احلجون ليال بأعىل مّك" َ ََ ْ َ ِ ً ْ ُ ََ ْ ْ َِ َ ُ َة ، فاجتمعوا هنالك ّ ِ َ ُ ُ َْ َ َ ُفأمجعوا . َ َ ْ َ َ

ٌأمرهم وتعاقدوا عىل القيام يف الصحيفة حتى ينقضوها ، وقال زهري  ْ ْ َ َْ َ ُُ ُ ََ َ ُ َ ْ ََ َ َ ّ َ َ َْ ّ ُ َِ ِ ِِ ِ َ َأنا : َ َ

ُأبدؤكم فأكون أول من يتَكلم  َ ّْ َ ُ ََ ََ ْ ّ َْ َُ َُ َفلام أصبحوا غدوا إىل أنديتهم وغدا زه. ُ ُ َ ْ ََ َ ََ َ ْ ُ َ ْْ ِّ ِ ِ َ َ َ ُري بن َ ْ ُ ْ
َأيب أمية عليه حلة فطاف بالبيت سبعا ، ثم أقبل عىل الناس، فقال َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ٌ ّ َ َِ َ ُ َّ ََ َ ََ ً ْ ْ َ ُ ْ ّّ َ َِ ِِ َيا أهل مّكة ؟ : ِ ََ ْ َ َ

َأنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلَكى ال يباع وال يبتاع منهم، و ُ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َْ َْ ُِ َِ َ َْ ٍ ّ ْ ّ َُ َ ُ ْ  ال اهللاَ
ُأقعد حتى ت ّ َُ ُ ْ ُشق هذه الصحيفة، القاطعة الظاملةَ َ ّ ُ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ّ َ ّ َ"  !! 

ٍ قال أبو جهل "  ْ َ ُ َ َ ِوكان يف ناحية املسجد : َ ِ ِِ ْ َْ ََ ََ ِ َكذبت و: َ َْ َ ّ ال تشق اهللاَ َ ُ َ! 

                                         
 ٣٧٦ / ١السرية : ابن هشام) ١(
 ٣٧٦ / ١السرية : ابن هشام) ٢(
 ٣٧٦ / ١السرية : ابن هشام) ٣(
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 ٤٥١ 
 

ِ قال زمعة بن األسود  َ ُ ْ َْ َْ ْ ُ َ َأنت و: ََ َ ْ ْ أكذب ما رضينا كتاهبا حيث كتبتاهللاَ َ ْ َ ُِ ُِ ُْ ََ َ َ ََ َ ِ َ !
ُقال أب َ َ ِو البخرتي صدق زمعة ، ال نرىض ما كتب فيها ، وال نقر بهَ ِ ِ ِِ ّ َ ْ ُْ َ ََ َ َ َ ّ َُ َ َُ َ ِْ َ ْ! 

ّ قال املطعم بن عدي  ُ ِْ َِ ُ ْ ُْ َ َصدقتام وكذب من قال غري ذلك، نربأ إىل : َ َ َُ َ ْ ْ َ ََ ُ َِ َ َ َ َ َْ ْ َ َ  اهللاََ
َمنها ، ومما كتب فيها  َ َ َِ ِ ِ ُِ ّ ْ . 

ْوقال هشام بن عمرو نحوا من ً ْ ُ ِْ َ ٍ ْ َُ َ ِ َ َ ذلك َ ِ َ. 

ٍ فقال أبو جهل  ْ َ ُ َ َ َ ِهذا أمر قيض بليل، تشوور فيه بغري هذا املَكان: َ َْ َ َ ُ ََ َِ ْ َ َْ ِ ِِ ِ ِِ ُ ُ ِ ْ َ َ"    !! 

 :املعجزة 

َيا معرش قريش ، إن ابن : ًيف هذه األثناء، دخل عليهم أبو طالب قائال  ْ ْ ْ َّ ٍُ َ ََ َ
ِأخي أخربين أن  َ َ ْ َ َ قد سلط األرضة اهللاَِ َ ّ ََ َ َ َْىل صحيفة قريش، فلم تدع فيها َع ْ ْ َِ ِ َِ َ ْ ََ َ ُ ٍَ َ

ّاسام هو هللاِِّ إال أثبتته فيها ، ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان، فهلم  َ ً ُْ َ َ ْ َ َ ْ ْ ّ َ َْ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ ْ َِ ِ ِْ ْ َ ُ
َصحيفت ِ ُّكم فإن كان كام قال ابن أخي فانتهوا عن قطيعتنا ، وانزلوا عام َ َ َْ َُ َ َ َ َ َ ْ َِ ْ َ َْ َ ْ ُ ُ َْ ِ ِ ِ َ َ َ ْفيها ؟ وإن ِ ِ َ َ ِ

ُيُكن كاذبا دفعت إليُكم ابن أخي ، فقال القوم  ْْ َ ْ ْ ْ َ ً ْ ََ ْ َ َ َ َ َِ َِ َرضينا ، فتعاق: َ ََ َ َ ِ ّدوا عىل ذلك ثم َ ُ ََ َِ َ ُ
ُنظروا َ ُ، فإذا هي كام قال رسول َ َ َ َ َُ َ َ ََ ِ ّ فزادهم ذلك رشا ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ َ َ ِ َ َْ ُ َ َ     . 

                                         
 ٣٧٦ / ١السرية : ابن هشام) ١(
  .ةثأي الع) ٢(
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  ٤٥٢ 
٤٥٢  

 . عدي فعند ذلك نقضوها وكان أول من نقضها املطعم بن 

وخرج املسلمون وقد نجحوا يف االمتحان، ومل يعطوا الدنية، ومل 
 يامرس ملسو هيلع هللا ىلصخيضعوا للوثنية، بل خرجوا كأنشط ما كانوا عليه، وخرج حممد 

الدعوة هبمة أعىل، ودليل ذلك؛ رحلته يف هذا العام إىل الطائف يدعو أهلها 
 . إىل اإلسالم 

 :اجلزاء من جنس العمل 

لكأس،  ونزلت سورة الدخان تبرش بمجاعة وذاقت قريش من نفس ا
ِ اللهم أعني عليهم بسبع كسبع ": ملسو هيلع هللا ىلصتعم أهل مكة، وقد دعا عليهم النبي  ٍْ ْ ْ َُ َ ْ ََّ ِ ِ َ ََّ ِّ ِ َ

َيوسف  ُ ُ". 

َفأخذهتم سنة؛ فحصت كل يشء حتى أكلوا امليتة واجللود، حتى جعل  ُ ْ َ َْ ُ َّ َ ٌ َ ََ َ َ َ َ ْ َ َّ ََّ َ َُّ َ ْ َُ َُ ٍ
ْ َ َْ ْ َ َ

َالرجل يرى  ََّ ِبينه وبني السامء دخانا من اجلوعُُ ُ َ َّ ْْ ْ ُ َ َ ُ ْ َِ ً َ ِ َ َ . قال تعاىل:﴿   d  c

o  n  m  lk   j  i  h  g  f  e   ﴾ ] الدخان :
١١ - ١٠. [ 

                                         
 )٤٤٣٥( أخرجه البخاري ) ١(
 )٤٤٣٥( أخرجه البخاري ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٥٣ 
 

وذهب . وال حييق املكر اليسء إال بأهله. ُكام تدين تدان ! فسبحان اهللا 
ً تربويا، ًاملسلمون باألجرجزاء صربهم عىل احلصار الذي جعلوا منه حمضنا

ًومعسكرا إيامنيا؛ تعلموا فيه الصرب والثبات، وكابدوا اجلوع واألزمات  ً .
وذهب املرشكون بالوبال واخليبة؛ ساءت سمعتهم، و باءوا باملجاعة 

  . والقحط، ودارت عليهم سنة اهللا تبارك وتعاىل 

 :التفاعل مع السياسة الدولية  

ُهزم البيزنطيون من الفرس، يف العام الثامن للبعثة، ويف معركة طاحنة؛ 
ُقرب البحر امليت هزيمة منكرة؛ وظن الناس ساعتها أن اإلمرباطورية 

كرسى "البيزنطية لن تقوم هلا قائمة بعد اليوم، وكان بطل هذا النرص هو 
فحزن املسلمون . ، وعىل إثر هذا النرص؛ استوىل الفرس عىل مرص"أبرويز

ن الفرس أهل أوثان، وهم عباد ألن الروم أهل كتاب، وفرح املرشكون أل
 .ملوك ونريان

 واستغل املرشكون هذا احلادث العاملي يف طعن اإلسالم، فقالوا  
 الروم أهل كتاب وقد غلبتهم الفرس، وأنتم تزعمون أنكم ": للمسلمني

ستغلبون بالكتاب الذي أنزل عىل نبيكم فسنغلبكم كام غلبت فارس 
 ."الروم

                                         
 ٢٣٤اخلصائص الكربى : السيوطي )١(
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  ٤٥٤ 
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}  |  {  ~  �  ¡  ¢   ﴿: املؤمننيفنزلت سورة الروم، تبرش
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كانت مفاجأة؛ أن تنزل آيات كريمة تتفاعل مع األحداث الدولية 
فقط ومل ينزل .. ليعلم الناس أن هذا الكتاب إنام نزل للواقع العميل . اجلارية

 . للتالوة والرتتيل والتعبد بقراءته 

 إنه القرآن؛ يتجاوب مع مشاعر املسلم متفاعلة مع الواقعنزلت اآليات 
ّالصادق، ويدور مع عواطفه، ويسري مع أحزانه، وخيفف من آالمه، ويبرش 

 . أن يفرح املؤمنون: بموعود اهللا، واهلدف 

ًقرآنيا كريام ًباتت الفرحة التي ترتسم عىل وجه املؤمن؛ هدفا  ًمقصدا؛ .ً
  : ًتتنزل اآليات لتحقيقه، وحمورا دارت عليه آيات كثرية؛ كقوله تعاىل 

-   .  ﴿: وقوله ]١٤:التوبة [﴾   )  (  *  +﴿
 ]١٥:التوبة [﴾ /

َومن فرط فرحة أيب بكر الصديق ريض 
ِ َ ِّ ِ عنه خرج يصيح يف نواحي اهللاِّ َ ُ َ َُ ِ ِ ْ َ
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ِّقال نيار بن مْكرم األسلمي  ْ َ ُِ َِ ٍ ِ ْ ٍ فقال ناس من قريش أليب بْكر ": َِ َ ْ ْ ٌِ ٍ َ ُ َ َِ َفذلك : َ ِ َ َ
ِبيننا وبينُكم، زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس يف َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َِ َ َِّ ْ ََ َ َ ُّ َ َْ ِ َ َ َ َ َ بضع سنني؛ أفال َ َ َ ِْ ِ ِ ِ

َنراهنك عىل ذلك ؟  َ َِ َ َ ُ ِ َ ُ 

َقال  َبىل :  َ َ! 

ُوذلك قبل حتريم الرهان، فارهتن أبو بْكر واملرشكون، وتواضعوا  َ َ َ َ ُ َ ْ ََ ْ َ َْ َ ُ ْ َ ِ َ َ َُ ِ ٍ َِ َ ْ ِِّ َ َ َ ِ

ِالرهان، وقالوا أليب  ُ َ ََ َ ٍبْكر ِّ َكم جتعل البضع: َ َْ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ، ثالثَ ِ سنني إىل تسع سَ ِ ِ ِِ َْ ِ ِّنني، فسم َ َ َ َ ِ

ِبيننا وبينك وسطا تنتهي إليه  ْ َ ْ َ َ ْ ََ ًِ ِ َ َْ َ َ ََ َ! 

َفسموا بينهم ست سنني، فمضت الست سنني قبل أن يظهروا فأخذ  َ ْ ْ َ َ َ ََ َ ُ ِّ َ ْ َّ ََ َ ْ ُ ْ َ َْ َ ُّ ْ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َ
ُاملرشكون رهن أيب بْكر، فلام دخلت السنة السابعة؛ ظهرت الروم ُّ َ َّ َّ َّ َْ ْ َْ َ َ َ ََ ُ ُ َ َ َ َ ُ ِْ َِ َ ٍ ِ َ ْ َ عىل ُ َ

َّفارس، فعاب املسلمون عىل أيب بْكر تسمية ست سنني؛ ألن  َ َ ُْ َ ََ ِّ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ُ َْ ٍ ِ َ َ ِ َ تعاىل قالاهللاِ َ َ َ ِيف : َ
ٌبضع سنني، وأسلم عند ذلك ناس كثري

ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ََ ََ َِ َْ َ ْ َ َ ْ ِ". 

َّوكان من تقدير اهللا أن يوم انتصار الرومان كان يوم بدر ـ كام يف حديث 
ملا كان يوم بدر ظهرت الروم عىل فارس فأعجب ذلك " : أيب سعيد قال

 ـ  فكانت فرحة فوق فرحة للمؤمنني، وترحة فوق ترحة يف "املؤمنني
 . قلوب املرشكني 

                                         
 وصححه األلباين) ٣١١٨( أخرجه الرتمذي  )١(
 ، وصححه األلباين)٢٨٥٩(أخرجه الرتمذي )٢(
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ُّويظهر من مرويات كتب السنة والسري أن محاسة أيب بكر يوم نزول 
مخس "اآليات دفعته إىل عقد رهان مع أمية بن خلف، وقد كان الرهن 

 ."ِئصَقال

ً ـ رضوان اهللا عليه ـ أن يتحجر واسعا يف ًأيضاودفعته فرحته العارمة 
ًشأن حتديد السنة املعقود عليها الرهان؛ فاختار جمتهدا العام السادس، رغم  َ

َأن البضع، ثالث سنني إىل تسع سنني ،  َ ِْ ِ ِ ِ ِِ َْ ِ ُ َ َفعاب املسلمون عىل أيب بْكر تسمية "ِْ َ ُْ ََ َ َ َِ ْ ُ َْ ٍ ِ َ َ َ ِ

ِّست َّ سنني؛ ألن ِ َ ِ َ تعاىل قالاهللاِ َ َ َ َيف بضع سنني: َ ِْ ِ ِ ِ ِ" .  

وذكرت بعض املرويات أن املرشكني سألوا ما عىل أيب بكر من حق 
ُالرهان؛ حينام جاء العام السادس ومل ينترص الرومان؛  فذكر ذلك الصحابة  

ما  مل يكونوا أحقاء أن يؤجلوا أجال دون عرش فإن البضع ":  فقال ملسو هيلع هللا ىلصللنبي 
 . "ّ فزايدوهم ومادوهم يف األجل ففعلوا "بني الثالث اىل العرش 

 رمضان من ١٧ثم جاء العام السابع وكان عام بدر وانترص الرومان يف 
العام الثاين للهجرة ، فذاع النبأ، وعرف الناس صدق القرآن، وخرب سورة 

ٌالروم؛ فأسلم عند ذلك ناس كثري كام أخربت الر
ِ ِ َِ ٌ َ ََ َ َ َْ َ ْ واية الصحيحة التي َ

 . أوردناها 

                                         
 . ، والقلوص هي الناقة الطويلة القوائم، وهي الشابة القوية ٩١ / ٢السرية : ابن كثري)١(
 )٦١٩( البيهقي ) ٢(
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وإذا كان نرص الرومان قد حدث يوم بدر ؛ فهذا يعني أن هزيمتهم هذه 
ِكانت أيام حصار الشعب، وبالتحديد يف العام الثامن من البعثة، وال خيفى 

عليك املعاناة التي عاجلها املسلمون يف هذه املحنة؛ إال أن هذا احلصار مل 
 .دث الدويل اهلام والتفاعل معه يمنعهم من متابعة هذا احل

إن هزيمة الروم من الفرس ثم انتصارهم عليهم فيها دالالت تربوية 
 : وفكرية كثرية؛ نذكر منها ما ييل 

 هذا احلدث أظهر متابعة املسلمني :الوعي السيايس عند الصحابة  : ًأوال
 وعي ألحداث الرصاع الدويل القائم يف زماهنم، وهذا يف حد ذاته يشري إىل

ومل يكن شأهنم شأن بعض أهل . سيايس متتع به الصحابة ـ ريض اهللا عنهم ـ 
التدين املغشوش يف زماننا من التزام ببعض واجبات الدين ثم وقوف موقف 

  . األعمى األصم من أحداث البيئة املحيطة هبم 

 أظهرت القصة أن املرشكني :التحليالت السياسية الفاسدة: ًثانيا
ًار الفرس عىل الرومان استغالال فكريا وإعالميا ـ يف حماولة استغلوا انتص ً ً

منهم للطعن يف اإلسالم واملسلمني ـ بزعم أن الرومان قد اهنزموا وهم أهل 
 ...كتاب 

ّوهذا يظهر لنا السعي احلثيث الدءوب الذي يبذله املرشكون يف ترصد 
ة؛ خلدمة أحداث الواقع، ويل أعناق املواقف، يف حتليالت سياسية مريض



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٥٨ 
٤٥٨  

 . أهدافهم، أو للطعن املبارش يف املنهج اإلسالمي 

 أظهرت هذه القصة؛ أن أبا بكر مشى :التعامل املبارش مع الشارع : ًثالثا 
ِ ـ كام ورد يف حديث نيار " يصيح هبا "يتلو هذه اآليات من سورة الروم ؛ بل  َ ِ

َبن مْكرم ـ؛ جيهر هبذه البشارة بني ظهراين الناس يف نو ُ ِ ويف ذلك . احي مكة ْ
ٌدرس للمسلم الذي يستحي من إعالن احلق، ودرس للداعية الذي يستحي  ٌ
من إظهار دعوته؛ واضحة، جلية، بني الناس، يف الشوارع واألزقة واملقاهي 

ٌدرس يف التعامل اإلعالمي املبارش مع الرأي العام؛ واجلهاد . واألندية
 .  بالكلمة يف سبيل ترجيح كفته نحو احلق

  لقد تضامن القرآن مع الرومان ضد :التضامن مع الكافر املسامل  : ًاابعر
؛ بل جعل هذا النرص " نرص اهللا "ّالفرس، وسمى نرص الرومان عىل الفرس 

وهذا يبني أن .. ُبشارة قرآنية خالدة؛ أفرد هلا سورة سميت باسم الروم 
الكتاب من مع أهل ّاإلسالم يفرق بني الكافر املسامل والكافر املحارب، ويتضا

يف حرهبم ضد الوثنية، ويشارك يف األحداث الدولية بفعالية وإجيابية؛ فيدعم 
احلق ضد الباطل، والضعيف ضد القوي، واملظلوم ضد الظامل ـ مهام كانت 

 . عقيدة احلق، ومرجعية الضعيف، ومذهب املظلوم

 وإنه للمجد بعينه؛ أن..وهكذا اإلسالم يدعم الرشفاء يف كل مكان
ًتساند دولة اإلسالم دولة مظلومة أو شعبا مسكينا يف أطراف األرض  ً ً ُ ...



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٥٩ 
 

ُومن يستبح كنزا من املجد؛ يعظم" َ ًْ َ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ْ َ ِ َ ْ َ" . 

ٌإن دفع عدوان األعداء املحاربني واجب رشعي، والعمل عىل إضعافهم 
ٌواجب رشعي كذلك، ودعم كل من حيارهبم واجب رشعي؛ وإن حارهبم  ٌ

 .م خيتلفون عنهم يف درجة عدائهم لإلسالم هلاٌكفار أمث

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٦٠ 
٤٦٠  

 

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٦١ 
 

 

 بعد خروجه من احلصار االجتامعي واالقتصادي ملسو هيلع هللا ىلصمل ينعم رسول اهللا 
عر بطعم يف شعب أيب طالب فرتة طويلة، بل إن األحداث دامهته فلم يش

 مل  يمض عىل حادث املقاطعة ومتزيق الصحيفة سوى الراحة أو الطمأنينة، إذ
 إىل حادثني اهتز هلام قلبه ملسو هيلع هللا ىلصّليلة مل تتجاوز الستة، ثم تعرض النبي أشهر ق

 : مها..ووجدانه، وأثرا فيه تأثريا عميقا

 موت عمه أيب طالب يف رجب من السنة العارشة من البعثة،  : ًأوال
وعىل الرغم من أنه كان مرشكا إال أنه كان . ّوكان يومئذ قد نيف عىل الثامنني

ّ، بل إنه مل يتخل عن محايته ملسو هيلع هللا ىلصت املرشكني عىل النبي حائط صد منيع هلجام
 .حتى يف أحرج الظروف وأعنف األزمات

ولقد ظل أبو طالب عىل عهده يف رعايته البن أخيه وعدم إخفار الوعد الذي 
واهللا ":   يف حقهملسو هيلع هللا ىلصقطعه عىل نفسه حتى الرمق األخري من حياته، حتى قال الرسول  

 ."حتى مات أبو طالبًما نالت مني قريش شيئا أكرهه 

                                         
 .٢٢٣/ ٢الروض األنف، : السهييل) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٦٢ 
٤٦٢  

وقد عرفت قريش خطورة املوقف إذا مات أبو طالب، وترك حممدا مع 
من أسلم من أرشاف قريش ليجاهروا بدعوهتم وتسفيه عقول املرشكني، 

 ملسو هيلع هللا ىلصوأيقنوا بأن الصدام قادم ال حمالة، فذهبوا إىل أيب طالب ثم حرض الرسول 
ْيا عم، قل: ّفقال لعمه الذي حيترض ُ ِّ َ ِله إال ِال إ: َ َ َ، كلمة أشهد لك هبا اهللاَ َِ َ َ ًُ َ ْ ََ ِ  

َعند  ْ  .اهللاِ

  يا أبا طالب، أترغب عن ملة : فقال أبو جهل وعبد اهللا بن أيب أمية
 عبد املطلب؟ 

 يعرضها عليه ويعيد له تلك املقالة حتى قال أبو ملسو هيلع هللا ىلصفلم يزل رسول اهللا 
ال إله إال :طالب آخر ما كلمهم هو عىل ملة عبد املطلب ، وأبى أن يقول

 . "..اهللا

 حواره مع عمه بالكلمة اجلامعة واملدخل ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا املشهد ابتدأ النبي 
األول والوحيد إىل ساحة اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهللا التي بدوهنا ال 

ّ يطلبها من عمه ليشفع له هبا عند اهللا، فقدم له ملسو هيلع هللا ىلصًيكون املرء مسلام، والنبي 
 .له إال اهللا، تتبعها الشفاعةال إ: عرضني بلفظ موجـز

ُولكن رفقة السوء وجلساء السوء الذين هنينا نحن املسلمني عن 
                                         

 ).١٣٦٠(والبخاري ) ١٣٢(طرف من حديث رواه مسلم واللفظ له ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٦٣ 
 

 ملسو هيلع هللا ىلصجمالستهم تالقوا عند أيب طالب يف تلك الساعة الفاصلة،مل يفتح النبي 
الكالم معهم لظروف املقام، إذ كانت ساعة احتضار أيب طالب، ولكنه 

 ملسو هيلع هللا ىلص فلم يزل رسول اهللا "رواية ًتشبث بعمه يلح عليه إحلاحا كام جاء يف ال
 ها هنا نجد التكرار بل اإلحلاح يف "يعرضها عليه ويعيد لـه تلك املقالة 

احلوار، ذلك أهنا حلظات حاسمة، إما إىل اجلنة وإما إىل النار، ولكن أبا طالب 
َوالقوم من حوله ال يدركون خطرها، إن قدر اهللا تعاىل كان قد سبق، ولكن 

ه، ليعلمنا بذلك أال نخلد إىل الدعة واهلدوء تاركني  اجتهد وسعملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
   لذلك فواساه اهللا تعاىل بقوله ملسو هيلع هللا ىلصعبء الدعوة ومشقتها، وقد حزن النبي 

﴿ l  k  j  ih  g  f  e       d  c  b  a  `  _   ﴾ 
 .]٥٦:القصص[

ًمات أبو طالب إذا، وترك ابن أخيه وجها لوجه أمام هجامت املرشكني، 

 .ّعىل رش ما يمكن من االضطهاد والتعذيب واملطاردةواألمر بينهام 

 يف قول احلق لومة الئم ومثال ذلك موقفه ملسو هيلع هللا ىلصورغم ذلك مل تأخذ النبي 
ّ من عمه أيب هلب الذي أخذته محية العصبية، والقرابة العائلية، فتدخل ملسو هيلع هللا ىلص

ًحلمياته بعد وفاة أيب طالب، فساء ذلك قريشا، ورتبت خطة أهنت هبا تلك 
 يف موقف حرج، إذ ذهب عقبة بن أيب معيط وأبو ملسو هيلع هللا ىلصّيقاع النبي احلامية بإ

أخربك ابن أخيك أين مدخل أبيك؟ : جهل بن هشام إىل أيب هلب فقاال له



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٦٤ 
٤٦٤  

مع قومه، فخرج أبو : يا حممد أين مدخل عبد املطلب؟ قال: فقال له أبو هلب
يا : قاليزعم أنه يف النار، ف: قد سألته فقال مع قومه، فقاال: هلب إليهام فقال

نعم، ومن مات عىل مثل ما مات عليه ": ملسو هيلع هللا ىلصحممد أيدخل عبد املطلب النار؟ فقال 
ًواهللا ال برحت لك عدوا أبدا، وأنت : ، فقال أبو هلب"عبد املطلب دخل النار ً

 .فاشتد عليه هو وسائر قريش! تزعم أن عبد املطلب يف النار

ثالثة أيام، ومل تلبث مل يمر عىل موت أيب طالب أكثر من : احلادث الثاين
ّ إىل جانبها يمرضها ملسو هيلع هللا ىلصورسول اهللا .. خدجية أن مرضت، واشتد هبا املرض
 إىل جانب خدجية ، خيفف عنها ملسو هيلع هللا ىلصويقوم عىل خدمتها ، ويظل النبي 

ّويذكرها بام وعدها اهللا به يف اجلنة من نعيم وما أعده هلا من قرص من قصب 
ويفجع قلب . ملسو هيلع هللا ىلصيه ال نصب فيه وال صخب حتى فاضت روحها بني يد

 يف زوجه الودود احلنون السيدة خدجية ريض اهللا عنها التي كانت نعم ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
. السند له بام توليه له من حبها وبرها، ومن رقة نفسها وطهارة قلبها وقوة إيامهنا

ً لفقدها حزنا شديدا ملا كان هلا من بالغ األثر يف نرصة ملسو هيلع هللا ىلصولقد حزن الرسول  ً
 . بامهلا، والدفاع عنه ضد أعدائهملسو هيلع هللا ىلص رسوله اإلسالم، ومؤازرة

                                         
  .٢١١/ ١ابن سعد، الطبقات الكربى ) ١(
 .١/١٩٥السرية النبوية الصحيحة :اكرم العمري) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٦٥ 
 

وإذا كان إىل جانب كل رجل عظيم امرأة يعتمد عليها يف جهاده ، ويف 
الوصول إىل أهدافه ، فقد كانت خدجية تلك السيدة العظيمة التي نارصت 
النبوة ، وعاونت عىل رفع راية اإلسالم ، وجاهدت يف سبيل الدعوة 

وما من األيام ، بل كانت األوىل يف كل يشء ، مل ختذل زوجها ي. اإلسالمية 
، وكرم املحتد، يف سامحة اخللق ، ومجال الطلعة ، ووفاء الزوجة ، ورشف 

 .والقلب السليم، والنفس املخلصة، واإليامن الثابت

 بذلك نصريين مهمني فأحيا موهتام ما مات من أمل ملسو هيلع هللا ىلصفقد النبي 
 وطأة االضطهاد إىل أشد ما املرشكني يف النرص بعد هتاوي احلصار، فعادت

  وحشة الغربة يف بيته وأرض ملسو هيلع هللا ىلصّوأحس النبي ). عام احلزن(كانت عليه قبل 
مبعثه، واشتدت عليه وطأة احلزن لفقدمها، حتى خيل ألعدائه أن النرص 

أدرك عليه الصالة ! ، ما دروا أن الظلمة تشتد قبيل الفجربعيدعليه جد 
وراح يمد برصه إىل ما وراء . تجها آخروالسالم أن املوقف ال بد أن يتخذ م

 .مكة، يستوعب أبعاد الرؤية ملا حيتمل من متجه األحداث

 من األذى ما مل تكن تطمع به ملسو هيلع هللا ىلصٌوملا مات العم، نالت قريش من النبي 
يف حياة أيب طالب حتى اعرتضه سفيه من سفهاء املرشكني ، فنثر عىل رأسه 

فقامت إليه إحدى بناته فجعلت ،  بيته والرتاب عىل رأسهملسو هيلع هللا ىلصًترابا ودخل 
   ال تبكي يا بنية ": يقول هلا - ملسو هيلع هللا ىلصوهي تبكي ، وهو ، تغسل عنه الرتاب



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٦٦ 
٤٦٦  

 . "فإن اهللا مانع أباك 

وليس أوجع عىل النفوس احلرة، وذوي العواطف املرهفة من أن تسمع 
كل دمعة أمل تسيل من مآقي . بكاء األبناء، وأوجع منه أن تسمع بكاء البنات

رة محم هتوي عىل قلبنا، فينقبض انزعاجا، حتى لنكاد من شدة البنت قط
ّوكل أنة حزن تثري يف احلشا ويف الكبد أنات ما . االنزعاج أن نصيح أملا

وقد كان . أقساها، ختتنق هلا حلوقنا، وتكاد هتمي بالدمع من وقعها عيوننا
لتي فقدت فامذا تراه صنع لبكاء هذه البنت ا. ّ أبر أب ببناته وأحناه عليهنملسو هيلع هللا ىلص

منذ قريب أمها، ولبكائها هي من أجل ما أصاب أباها؟ مل يزده ذلك كله إال 
ال : قال البنته وعينها هتمي بالدمع.  وإيامنا بنرصه إياهاهللاتوجها بقلبه إىل 

 ما نالت مني قريش شيئا اهللاو: ثم كان يردد.  مانع أباكاهللافإن ! تبكي يا بنية
 .أكرهه حتى مات أبو طالب

 !ونبي .. وتراب .. سفيه : هد املش

! فام أكثر السفهاء الذين يعرتضون دعوة احلق ورجال احلق : أما السفيه
هذا السفيه مل حيركه سفهه إىل ذلك الصنيع الوضيع إال ملجرد رؤيته لشخص 

 وهيئة الرجل الصالح أمامه تثري غضبه ملسو هيلع هللا ىلصالداعية، وكأن صورة النبي 

                                         
 ١/٤١٦السرية :ابن هشام )١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٦٧ 
 

  التي تتمخض عن قبح الفعال وسوءاألهوج، وتستفز مشاعره اخلبيثة؛ 
 .  املقال 

إن شأن السفهاء لن يتغري يف جماهبة الدعوة، وهم الذراع اليمنى ملعسكر 
 !  من سفهاء قريش ملسو هيلع هللا ىلصالباطل، فكم القى النبي 

مع وضاعة أنفسهم، ونزالة قدرهم، تراهم أشد ! وويح السفهاء 
إلنسان، قال حممد ًالناس ِكربا، وأقواهم يف غمط الناس، وغمص إنسانية ا

َّ إن " : ملسو هيلع هللا ىلص َ مجيل حيب اجلامل ولكن الكرب من سفه احلق وازدرى اهللاِ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ ْ َّ َ ُّْ ُ ََّ ْ ْ َ َ ْ ٌِ ِ ِ ِ ِ

َالناس َّ". 

ّوهم دوما قواد احلمالت اإلعالمية ضد احلق، فيشوهون معامل اجلادة،  ً
"  #  $  %  &  '  )  (  *     ﴿: ويضلون الناس عن املحجة 

 .  -, +8   7   6  5  4  3  21  0  /    ﴾ 
 ]١٤٢:البقرة[

 ]١٤٠:األنعام [﴾   Z  Y  X  W  ]    \ ﴿: قال اهللا تعاىل 

ُفهو وسيلة اإليذاء، وتصنع من الرتاب كل وسائل : وأما الرتاب 

                                         
 )١٦٢٦( وصححه األلباين يف السلسة ) ٣٨٩ / ٨(أخرجه أمحد )١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٦٨ 
٤٦٨  

 تنزل عىل -  وهي من الرتاب –اإليذاء،  ففي وقت تكون الوسيلة حجارة 
ة يف رحلة الطائف، وقد تكون الوسيلة جسد الداعية كام حدث خلري الربي

قنوات  ، تنتقل بني أيادي الظاملني عرب - بت األرض  هي من ن–ًسياطا 
 هو –ُاألزمنة، مثل أيب بن خلف، وقد تكون وسيلة رضب الدعوة حصار 

 . وقومه يف الشعبملسو هيلع هللا ىلص مثل حصار النبي –من الرتاب 

  o  n   m  q  p ﴿: قال اهللا وهو حيكي ما يقوله أهل الباطل 

t  s  r   ﴾] ٢٩:الشعراء[ 

  ومالنا ال نسجنه يف الدنيا بسجن اآلخرة: فقال أهل احلق بكل ثبات 

ِ الدنيا سجن املؤمن وجنة الَكافر " و ِ ِ ِْ ُ ُ َّْ َ َ ُ ْ َِ ْ ْ ُّ" ﴿   G  F  E  D  C  B  A

S  R  Q  P  ON  M  L  K   JI  H    ﴾ 
 ]١٢:إبراهيم[

فام ! ِالدنيا واآلخرة، أكرم به رفعة فهو بطل الرصاع يف : وأما النبي
ًأعظمه، وهو يواجه جحافل الباطل، ثابتا راسخا، قائال يف ثقة  ً  إن اهللا ": ً

  !"مانع أباك 

إن تراب الدنيا لو اجتمع فلن يطمر نور الشمس، وإن وسائل اإليذاء لو 

!  "  #  $  %  &   ﴿: ُاجتمعت فلن تطفئ دعوة اهللا



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٦٩ 
 

 ]٣٢:التوبة [﴾    +       ,  -     .  /'  )  (            * 

َوالثقة الثقة ! فالصرب الصرب .. يأبى اهللا  َ! 

 بعد أن فقد هذين النصريين أن رأى قريشا تزيد يف ملسو هيلع هللا ىلصما لبث النبي 
إيذائه، وكان من أيرس ذلك أن اعرتضه سفيه من سفهاء قريش، فرمى عىل 

مت إليه فاطمة ابنته، رأسه ترابا، فدخل إىل بيته والرتاب عىل رأسه؛ فقا
 .وجعلت تغسل عنه الرتاب وهي تبكي

 بعد وفاة عمه اشتد تنكيلهم ملسو هيلع هللا ىلصوكام اشتد إيذاء أهل مكة عىل النبي 
ىل اهلجرة ع بأصحابه حتى عزم رفيقه أبو بكر الصديق ريض اهللا عنه ًأيضا

َّعن مكة، فخرج حتى بلغ برك الغامد، يريد احلبشة، فأرجعه ابن الدغنة يف ُ ُّ َ ِْ َ 
 يف هذا العام سمى بعام ملسو هيلع هللا ىلصّجواره، ولكل هذه اآلالم التي تعرض هلا النبي 

 .احلزن

 :ملسو هيلع هللا ىلصأبو جهل حياول اغتيال النبي 

:  خاطبهم أبو جهل يف كربيائه وقال عن مجع قريشملسو هيلع هللا ىلصملا قام رسول اهللا 
ًيا معرش قريش، إن حممدا قد أيب إال ما ترون من عيب ديننا، وشتم آبائنا، 

 وشتم آهلتنا، وإين أعاهد اهللا ألجلسن له بحجر ما أطيق وتسفيه أحالمنا،
محله، فإذا سجد يف صالته فضخت به رأسه، فأسلموين عند ذلك أو 

واهللا ال نسلمك : امنعوين، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا هلم، قالوا 
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  ٤٧٠ 
٤٧٠  

 .ًليشء أبدا، فامض ملا تريد 

 ملسو هيلع هللا ىلصلرسول اهللا ًفلام أصبح أبو جهل، أخذ حجرا كام وصف، ثم جلس 
 كام كان يغدو، فقام يصيل، وقد غدت قريش ملسو هيلع هللا ىلصينتظره، وغدا رسول اهللا 

 ملسو هيلع هللا ىلصفجلسوا يف أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل، فلام سجد رسول اهللا 
ًاحتمل أبو جهل احلجر، ثم أقبل نحوه، حتى إذا دنا منه رجع منهزما ممتقعا لونه،  ً

احلجر من يده، وقامت إليه رجال ًمرعوبا قد يبست يداه عىل حجره، حتى قذف 
قمت إليه ألفعل به ما قلت لكم : ما لك يا أبا احلكم ؟ قال : قريش فقالوا له 

ِالبارحة، فلام دنوت منه عرض يل دونه فحل من اإلبل، ال واهللا ما رأيت مثل هامته،  َ َ ٌ َْ
َّوال مثل قرصته وال أنيابه لفحل قط، فهم بى أن يأكلني  ََ َ َِ

َ. 

 ذلك جربيل عليه ": قال ملسو هيلع هللا ىلصفذكر يل أن رسول اهللا : سحاق قال ابن إ
 ."السالم لو دنا ألخذه

 

                                         
  .١٧٢السري واملغازي،: إسحاقابن) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٧١ 
 

ملسو هيلع هللا ىلص  

حتى عام احلزن، كانت نجران ويثرب تبدوان بعيدتني عن مرسح 
وىف يثرب وما حوهلا . وىف نجران مركز النرصانية يف بالد العرب. األحداث

 .عات هيودية من شامل احلجاز، جتم

وقد يظن أال خيتلف موقف نصارى نجران من اإلسالم عن موقف هيود 
الشامل، وهؤالء وأولئك أهل كتاب يتلون التوراة واإلنجيل ويصدقون 

 .برساالت اهللا

نصارى نجران عرب : لكن موقفهام يف الواقع التارخيي كان جد خمتلف
األسامع، إخالصا يف مؤمنون، فيهم رهبان بررة كانوا هناك ملء القلوب و

ًبعداالعبادة وعزوفا عن الشهوات و ْ وهيود يثرب أجانب .  عن أعراض الدنياُ
، وفيهم أحبار  الناساستغاللإىل ّطارئون دخالء، يدعون املوسوية ذريعة 

 .ذوو عدد، شغلوا عن الدين بالدنيا

 :نصارى نجران

مؤرخي وكان نصاراها بشهادة . ، ونجران عىل نرصانيتهاملسو هيلع هللا ىلصبعث النبي 
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 وقد سمعوا بأخبار املبعث من " أهل فضل وتقوى واستقامة": اإلسالم
جرياهنم وأهل ملتهم نصارى احلبشة، وتوقعوا أن يكون ليهود دور خبيث 

 .مع الدين اجلديد، وإن مل يكن هذا الدور قد بدأ بعد

وكان ال بد لنصارى نجران من أن يطمئنوا إىل رأى يف اإلسالم ونبيه 
ي، وذلك ما ال سبيل إليه يف دوامة األخبار والشائعات التي تتعثر العريب األم

قرروا إرسال وفد ف. وتضطرب يف طريقها إليهم، فتأتيهم مشوشة خمتلطة
منهم إىل مكة ، يأتيهم باخلرب اليقني عن هذا الدين اجلديد، ليكونوا منه عىل 

 .بينة

رأي والعلم أخذ الوفد طريقه شامال إىل مكة ، عرشون رجال من أهل ال
فيهم، يلتمسون أن يلقوا نبي اإلسالم ويكلموه وينظروا فيام جاء به ، بعد 

 .ستة قرون وبعض قرن ، من ميالد املسيح عليه السالم

، وقد أخذ جملسه عند ملسو هيلع هللا ىلصدنوا من الرسول . وىف احلرم املكي، كان اللقاء
وتال  ، فعرفوا أنه احلق من رهبم ، ملسو هيلع هللا ىلصالكعبة، فسألوه يف دينه ، وحدثهم 

عليهم القرآن ، ففاضت أعينهم من الدمع خشوعا ، وتفتحت قلوهبم املؤمنة 
 .لتلك الكلامت ختشع هلا صم اجلبال ، واستجابوا هللا

 ، عرض هلم أبو جهل بن هشام يف ملسو هيلع هللا ىلصوىف طريقهم من جملس الرسول 
نفر من طواغيت قريش، شق عليهم أن يصدق هؤالء النصارى، وهم أهل 
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 ٤٧٣ 
 

يوقعوا الريبة يف نفوس العرب، من تكذيب املرشكني  ، فملسو هيلع هللا ىلصكتاب، بنبوته 
 .من قريش

بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ! خيبكم اهللا من ركب : قالوا هلم

ترتادون هلم لتأتوهم بخرب الرجل، فلم يطمئن جملسكم عنده حتى فارقتم 

 .ما نعلم ركبا أمحق منكم. دينكم وصدقتموه بام قال

 نجاهلكم ، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم سالم عليكم، ال: رد املؤمنون

أن هذه اآليات ، من سورة  ويروى عليه، مل نأل أنفسنا وقومنا خريا 

~    �  ¡     ¢  £     ¤  ¥     ¦   ﴿: :، نزلت فيهماملائدة
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 :هيود يثرب

لكن ماذا عن موقف عصابات هيود يف يثرب من رسول اإلسالم الذى 
طاملا برشوا بمبعثه مصدقا ملا معهم من التوراة واإلنجيل، وما عرفهم 

ريخ إال قتلة األنبياء وأعداء كل دين ؟ كمنوا هناك يف مستعمراهتم التا
بالشامل احلجازى، يرصدون املواجهة األوىل بني اإلسالم والوثنية، 
وأسامعهم مشدودة إىل مكة تلتقط أنباء الرصاع الدائر هناك، وىف حساهبم أن 

يهود قريشا سوف تتكفل بالقضاء عىل الدعوة اجلديدة يف مهدها، فرتيح ال
الذين ما هدأ هلم بال منذ نزلت الكلامت األوىل من القرآن الكريم، خوفا من 
ّأن يكشف عام زيفت هيود من الديانة املوسوية، وما حرفت من التوراة التي 

وإن مثلهم . ّاجتروا هبا وراحوا يمنون عىل العرب األميني بأهنم أهل كتاب

 a  g   f  ed  c     b    ﴿فيام محلوا من التوراة ثم مل حيملوها 
r    q  p    o  n  ml  k               j  i         h    ﴾ . 

وإذ ألقت قريش بكل ثقلها يف مقاومة اإلسالم، توارت يثرب عن 
مرسح األحداث، حتى كانت أم القرى هي التي اتصلت هبا، واجلولة املكية 

ّيد الذي تصدت لقد راب قريشا يف أمر الدين اجلد: يف عنفوان احتدامها
 والذين معه يف وجه الوثنية الطاغية، ملسو هيلع هللا ىلصملقاومته يف بغي وعناد، ثبات النبي 

ّوتفانيهم يف سبيل عقيدهتم مل يردهم عنها أذى مهلك وال حصار منهك، ومل 
 .تفلح معهم مساومة وال مفاوضة
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 معولقد جاوزت قريش املدى يف اضطهاد الدعوة، واملسلمون يزدادون 
استبساال، وإن أحدهم ليلقى املوت يف سبيل دينه، ووجهه األذى صمودا و

 .يتألق بنور اإليامن والغبطة والرضا

؟ وما ! أ فيمكن أن يكون هذا كله، يف سبيل دعوة كاذبة ورسالة مفرتاة 
ّالذي يعد به حممد أصحابه ؟ إنه ال يملك أن يرد عن نفسه أذى قريش إال أن 

بعوه وآمنوا برسالته ، وهو قد باع الدنيا ّيشاء ربه، فضال عن أن يرده عمن ات
ّليدعو إىل ربه، فليس لديه مال يعوض به الذين أوذوا يف سبيل دعوته 

إنام . وخرجوا من ديارهم وأمواهلم مهاجرين بدينهم من الفتنة والبالء
 . يعدهم حممد ثواب اآلخرة ويبرشهم برضوان من ربه

ني فال ينفد هلم احتامل وال وغاظ اليهود أن تشتد وطأة قريش عىل املسلم
كام غاظهم أن يطول صرب قريش عىل املوقف، فتلجأ إىل ! يغلب هلم صرب 

املساومة واملفاوضة، وإىل اإليذاء واالضطهاد، ثم إىل املقاطعة واحلصار، 
فمتى يفلت الزمام من أيدي املكيني ! دون أن تتجاوز باملوقف حافة احلرب 

ي الرصاع الذي طال سنني ؟ يف مثل هذا فتخرج السيوف من أغامدها لتنه
كانت هيود تفكر، حني جاءها خرب من مكة عن تشاور قريش يف إرسال وفد 
منها إىل يثرب، يستفتي هلا أحبار هيود يف أمر النبي، بام لدهيم من علم 

 .الكتاب
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شهدهتم مستعمراهتم يف يثرب وتيامء : ّواستعد اليهود للفرصة املواتية
وتذاكروا . جيتمعون إىل أحبارهم ويتدارسون. ي القرىوخيرب وفدك وواد

ّفيام بينهم أهنم الذين روجوا يف العرب لبرشى نبي حان مبعثه، وأهنم كذلك، 
طاملا منوا عىل العرب األميني بأهنم أهل كتاب ودين، وهذا النبي العريب 
يدعو إىل دين مصدق ملا بني يديه من التوراة واإلنجيل، فكيف السبيل إىل 
تكذيب اليهود بمن برشوا بمبعثه ؟ ومن أي طريق يظاهرون عبدة األوثان 

براهيم وإسحق وكل األنبياء إعىل داع إىل عبادة اهللا، رب موسى وعيسى، و
املرسلني ؟ املوقف بالغ التعقيد واحلرج، ولكن هل خيوهنم دهاؤهم فال 

وقريش معا، يسعفهم بام حيتالون به عليه ؟ إهنا فرصة سانحة للكيد لإلسالم 
 .لو تركوها تفلت منهم لعقوا دماءهم

من هنا التشاور واملدارسة والتواطؤ، احتياال عىل املوقف الصعب والتامسا 
 .ملخرج منه، وإعدادا للفتوى يقدموهنا إىل وفد قريش املنتظر

تسامع بنو هاشم بام عزمت عليه قريش من استفتاء هيود يثرب يف نبوة 
وا رشا من هذه العصابة اخلبيثة، واسرتجعوا ذكرى حممد بن عبداهللا، فتوجس

بعيدة للعم أبى طالب بن عبداملطلب، حني مر بالراهب بحريى يف طريقه إىل 
 .الشام يف رحلة صيف
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 ٤٧٧ 
 

فلام . وكان قد صحب معه ابن أخيه حممدا، غالما مل يبلغ العارشة بعد
د به إىل رآه الراهب بحريى توسم فيه خمايل غد موعود، ونصح لعمه أن يعو

 .بلده، وأن حيذر عليه رش هيود 

وقد مر عىل ذلك التحذير نحو أربعني سنة ، نيس فيها بنو هاشم ما كان، 
وغاب صوت الراهب التقي العابد يف ضجيج األحداث وكر السنني ، حتى 
بدا لقريش أن تستفتي يف أمر حممد، هؤالء اليهود الذين ذكرهم الراهب 

 . وحذره عىل ابن أخيه من رشهمبحريى لعمه أيب طالب ،

وإذ مل يكن يف استطاعة بنى هاشم أن يردوا قومهم قريشا عام أرادوا، 
 من قريش، ملسو هيلع هللا ىلصوقد فسد ما بينهم منذ انحازوا إىل أبى طالب يف منع الرسول 

 .مل يبق إال أن ينتظروا وتنتظر مكة كلها، ما يكون من فتوى هيود

عيط طريقهام إىل يثرب، موفدين أخذ النرض بن احلارث، وعقبة بن أيب م
وكانت هيود . من قريش إىل أحبار هيود، التامسا لرأهيم يف أمر حممد ودعوته

ّقد استعدت للقائهام وأعدت فتواها أسعفها مكرها فلم تفجأ قريشا بجحد . ّ
رصيح لنبوة طاملا برشت هبا، وال بإنكار مبارش لدين يرفض عبادة األوثان 

وآثرت أن تشغل القوم بمسائل . سى وسائر األنبياءويدعو إىل عبادة رب مو
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تبلبل أفكارهم وتعنت نبى اإلسالم ، فكانت فتوى األحبار للنرض وعقبة ، 
 .أن يعودا إىل قومهم فليسألوا هذا الداعي عن ثالث

سلوه عن فتية ذهبوا يف الدهر األول، ما كان أمرهم ؟ فإنه قد كان هلم : قالوا
جل طواف قد بلغ مشارق األرض ومغارهبا، ما حديث عجيب ، وسلوه عن ر

كان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح ما هي ؟ فإن أخربكم بذلك فاتبعوه، وإن مل يفعل 
 .فهو رجل متقول، فاصنعوا يف أمره ما بدا لكم 

وعاد الرجالن إىل مكة، فاجتها فور وصوهلام إىل منتدى قريش، فأبلغاهم 
 يعنتونه باملسائل الثالث ، ملسو هيلع هللا ىلصلنبي األمي فتوى أحبار اليهود ، وعجلوا إىل ا

ّ بم جييب عنها، وما كان يتلو من قبل القرآن من كتاب وال خيطه ملسو هيلع هللا ىلصفام درى 

 .بيمينه

يتلقى الوحي بام يقول أن  ىواستمهلهم يف اجلواب عام سألوا عنه، عس
فيها، لكنهم أحلوا عليه بإعناهتم، وقد عرفوا أال جواب لديه عام يسألون من 

Ä  ÃÂ  Á  À   ﴿: حبار هيود، حتى نزل قوله تعاىل يف الروحفتوى أ

Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å   ﴾ ]٨٥:اإلرساء[ . 
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وبعدها نزلت سورة الكهف، وفيها اخلرب عن أمر الفتية أصحاب 
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ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٨٠ 
٤٨٠  

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٨١ 
 

 

  :رحلة الطائف 

 يف دعوة الوثنيني يف مكة، وكانت ملسو هيلع هللا ىلصبعد عقد من الزمان أمضاه النبي 
 أن املأل من قريش ملسو هيلع هللا ىلصسنوات حافلة باإليذاء والتعذيب والسجن، و أيقن 

ناد وكفر، وأهنم لن يؤمنوا حتى يأتيهم اهللا بعذاب سيظلون فيام هم فيه من ع
من عنده أو بأيدي املؤمنني،فتوىل عنهم وانتظر قضاء اهللا فيهم، وعزم أن 
يتوجه بدعوته إىل غريهم، خاصة بعد أن رفض أهل مكة بذرة التوحيد، 

 هذه البذرة املباركة ملسو هيلع هللا ىلص أن جيد هلا تربة أخرى عسى أن تقبل منه ملسو هيلع هللا ىلصفحاول 
 أن يبحث عن أفضل األماكن لتقبل ملسو هيلع هللا ىلصا بإذن رهبا، وكان عىل النبي فتؤيت ثامره

 ومل ،   دعوته عارضا ذلك عىل القبائل يف املواسمملسو هيلع هللا ىلصتلك البذرة، فتابع النبي 
يكن هذا العرض بطريقة عشوائية؛ بل كان بعد دراسة متأنية وفاحصة ألمر 

ومعه أبو بكر  يذهب إىل القبائل ملسو هيلع هللا ىلصكل قبيلة ومدى مؤهالهتا ، فكان النبي 

                                         
: الــبالذري. ٢١٠ / ١الطبقــات ، : ابــن ســعد . ٣٧٦ ، ٣٧٥ / ١الــسرية :ابـن هــشام ) ١(

 .٢٣٦ - ٢٣٥ / ١١أنساب ، 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٨٢ 
٤٨٢  

ويبدو أن هذا . "من بني فالن: ممن القوم؟ فيقولون ": الصديق، فيقول 
ىل القبيلة وعددها ومدى قدرهتا عىل جماهبة عالسؤال كان يقصد به التعرف 
 سأل إحدى القبائل ملسو هيلع هللا ىلص؛ لذلك فإن النبي  قريش واخلروج عىل سلطاهنا

  "عد هؤالء عز يف قومهمأ ليس ب":فقال أبو بكر . نحن بنو شيبان: فقالوا 
نزيد عىل األلف وما تغلب ألف : فقالوا . " كيف العدد فيكم؟" :ملسو هيلع هللا ىلصفسأهلم النبي 

 ."فكيف احلرب بينكم وبني عدوكم؟":قال . من قلة

 .  "اهللامرة يدال لنا ، ومرة يدال علينا ، والنرص من عند : فقالوا 

وأحس من قومه  ملسو هيلع هللا ىلصيف شوال من العام العارش للبعثة، رأى النبي 
القبائل العربية الصدود، وبعد دراسة أحوال القبائل مجيعا رأى أن أقوى 

هي قبائل الطائف ثقيف وهوازن وهاتان القبيلتان . وأعزها بعد قريش
حتمالن لواء التنافس مع قريش ، وقامت بينهام حروب كثرية نتيجة لذلك؛ 

                                         
 . ٤٢٥ - ٤٢٢ / ١السرية : ،ابن هشام٢١٩ – ٢١٥املغازي، ص : ابن إسحاق) ١(
 .٢١٦ / ١الطبقات ،: ابن سعد) ٢(
: الـبالذري. ٢١٢ / ١ابن سـعد، الطبقـات، . ٤٢١ - ٤١٩ ، ص ١ابن هشام، السرية ،) ٣(

 . ٣٤٥ ، ٣٤٤ / ٢تاريخ،: الطربي. ٢٣٧ / ١أنساب، 
  . ٢١٢ / ١الطبقات،: ابن سعد. ٤٢١ / ١السرية ، : ابن هشام) ٤(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٨٣ 
 

 .   باخلروج إىل الطائفملسو هيلع هللا ىلصففكر النبي 

ا أسلمت ألصبحت قوة ورصيدا هلذه الدعوة يمكن أن حتميها، ولو أهن
 عىل ملسو هيلع هللا ىلصوتدافع عنها وتصد أذى أهل مكة وغريهم من العرب، فسار النبي 

قدميه إىل الطائف وحيدا، وبينها وبني مكة قرابة ستني ميال، فام كان يملك 
 .راحلة يركبها، خرج يلتمس من ثقيف النرصة واملنعة هبم من قومه

ّضال عن أهنا كانت مصيف أهل مكة جلامل جوها وحلو فالطائف ف
. ّأعناهبا، قد كانت مستقر عبادة الالت، وكان هلا هناك صنم يعبد وحيج إليه

ّفلو أن ثقيفا تابعت حممدا لفقدت الالت مكانتها، ولقامت بينها وبني قريش 
عالوة عىل . خصومة ترتك ال ريب أثرها االقتصادي يف موسم االصطياف 

طائف متثل عمقا اسرتاتيجيا ملإل قريش، بل كانت لقريش أطامع يف أن ال
الطائف، ولقد حاولت يف املايض أن تضم الطائف إليها، ووثبت عىل وادي 

، وج، وذلك ملا فيه من الشجر والزرع، حتى خافتهم ثقيف وحالفتهم
وأدخلت معهم بني دوس، وقد كان كثري من أغنياء مكة يملكون األمالك يف 

ويقضون فيها فصل الصيف، وكانت قبيلة بني هاشم وعبد شمس ، فالطائ
عىل اتصال مستمر مع الطائف، كام كانت تربط بني خمزوم مصالح مالية 

 .مشرتكة بثقيف

                                         
  . ٢٣٩ / ١أنساب، : البالذري. ٢١٨ / ١الطبقات،: ظر ابن سعدان) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٨٤ 
٤٨٤  

 إىل الطائف، فذلك توجه مدروس، وإذا استطاع ملسو هيلع هللا ىلصفإذا اجته الرسول 
دد ًوعصبة تنارصه، فإن ذلك سيفزع قريشا، وهي، أن جيد له فيها موضع قدم

ًأمنها ومصاحلها االقتصادية هتديدا مبارشا، بل قد يؤدي لتطويقها وعزهلا  ً
الذي يقوم به ، عن اخلارج، وهذا التحرك الدعوي السيايس االسرتاتيجي

 يدل عىل حرصه يف األخذ باألسباب، إلجياد دولة مسلمة أو قوة ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
اد القوة التي هلا تطرح نفسها داخل حلبة الرصاع؛ ألن الدولة أو إجي، جديدة

 .من الوسائل املهمة يف تبليغ دعوة اهللا إىل الناس، وجودها

 يفكر ألول مرة يف نرش الدعوة ملسو هيلع هللا ىلصويالحظ يف هذا اخلروج أن النبي 
 .خارج مكة ، وتغري مركز االنطالق

وقد كان أرشاف ثقيف يومئذ عبد ياليل، وحبيب ومسعود بن عمرو، 
 : اهللا دعاهم إىلملسو هيلع هللا ىلصفلام أتاهم رسول اهللا 

 .أما وجد اهللا أحدا يرسله غريك ؟: فقال أحدهم 

 .إن كان اهللا أرسلك: هو يمرط ثياب الكعبة: وقال اآلخر

إن كان كام تقول ، ما ينبغي يل أن أكلمك إجالال لك، وإن : وقال اآلخر 
 .كنت تكذب عىل اهللا ما ينبغي يل أن أكلمك

                                         
  .٦٩السرية النبوية، ص : ابن حبان) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 

جب له أحد منهم ورجع  وقد سمع ما يكره، ومل يستملسو هيلع هللا ىلصفقام رسول اهللا 
 . ّمنهم برش جواب

، أال يذكروا من استنصاره هبم شيئا حتى ال ملسو هيلع هللا ىلصوهنا يطلب منهم النبي 
 مل جيد آذانا مصغية، بل وقع عىل ًأيضاولكن هذا الطلب . يشمت به قومه

قلوب قاسية، ال تعلم للرفق وال لإلنسانية معنى، فلم يسمعوا له، وزيادة يف 
اءهم وصبياهنم يسبونه ويصيحون به، بل ويرمجونه نكايته أغروا به سفه

باحلجارة حتى فر منهم إىل ظل بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة فاحتمى به، 
 .فرجع السفهاء عنه

فلام اطمأن رفع عليه السالم رأسه إىل السامء ضارعا يف شكاية وأمل 
س، يا اللهم إليك أشكو ضعف قويت وقلة حيلتي، وهواين عىل النا": وقال

إىل بعيد ! إىل من تكلني. أنت رب املستضعفني، وأنت ريب. أرحم الرامحني
ّإن مل يكن بك عيل غضب فال أبايل، . ّيتجهمني، أو إىل عدو ملكته أمري

أعوذ بنور وجهك الذي أرشقت له الظلامت . ولكن عافيتك أوسع يل
ّوصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن تنزل يب غضبك، أو حتل عيل ّ 

 ."لك العتبى حتى ترىض؛ وال حول وال قوة إال بك. سخطك

                                         
  .١/٢٢١الطبقات : ، ابن سعد٢٢٨/ ٢الروض األنف : السهييل:انظر) ١(
ًذهب إبراهيم العيل إىل صحته وبني أن للحديث شاهدا يقويـه ولـذلك اعتـربه صـحيحا ) ٢( ً

= 

 
 ٤٨٥ 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٨٦ 
٤٨٦  

لقد كانت إصابته النفسية كبرية، إىل الدرجة التي نراه ألول مرة يشكو 
 . إىل اهللا قلة حيلته وضعف قوته وهوانه عىل الناس 

ْاللهم إليك أشُكو " َ ْ َُ ّّ"  

الباري جل صىل اهللا عليك ، علمتنا أن الشكاية واللجوء إنام يكون إىل 
  :يف عاله، جييب املضطر ويكشف الرض ويشفي السقيم ويقيض احلاجات 
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َإليك أشُكو ضعف قويت ، و" ّ ْ ِْ ُ ََ َ ْ ِقلة حيلتي ، وهواين عىل الناس َ ّ َ َ ِ َ ََ ِ ِ َِ َ ّ"  

وأنت األعىل وأنت األعظم بني ! أنت األقوى بني بني البرش ! كال 
 . الربية يا خري الورى صلوات اهللا وسالمه عليك

                                         
= 

، و ذهب الدكتور العمـري إىل تـضعيف ١٣٦السرية النبوية، صوذكره يف كتابه صحيح 
  وذهـب الـدكتور عبـد الـرمحن ) ١/١٨٦(احلديث يف كتابـه الـسرية النبويـة الـصحيحة 

أن احلديث بطريقيـه قـوي إىل عبد احلميد الرب مدرس احلديث وعلومه يف جامعة األزهر 
 .٣٨وخرج طرقه يف كتابه اهلجرة النبوية املباركة، ص، مقبول



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٨٧ 
 

بل هم أهل اهلوان؛ إذ هانوا عىل أنفسهم، وكذبوا دعوتك، وحجبوا عن 
دنك اهللا إىل ثقيف وأنت العزيز هم األهون واألذل ، واهللا لري. قلوهبم نورك

وهم اإلذالء، حتى إذا قهرهتم يف غزوة حنني يف العام الثامن من اهلجرة، 
وقتلت منهم وأرست، جاءوا إليك معتذرين، يطلبون سباياهم، فتفك 
نساءهم من األرس وأوالدهم من الرق ، وتعفو وتصفح الصفح اجلميل ، 

 : فيدخلوا يف اإلسالم وافرين 

  يغــرى هبــن ويولــع الكرمــاء    اخللــق العظــيم شــامئلزانتــك يف
ــواء   فإذا سخوت بلغت بـاجلود املـدى ــل األن ــا ال تفع ــت م   وفعل
ـــدرا ـــادرا ومق ـــوت فق ـــالء   وإذا عف ـــوك اجله ـــستهني بعف   ال ي
  هــذان يف الــدنيا مهــا الرمحــاء   وإذا رمحــــت فأنــــت أم أو أب
ــل ا   بك يا ابن عبـداهللا قامـت سـمحة ــن مل ــاحلق م ــراءب ــدى غ   هل

َ يا أرحم الرامحني " ِ ِ ّ َ َْ ّأنت رب املستضعفني وأنت ريب! ََ َ َ َّ ْ ََ َ ْ َْ َ َْ َِ ُْ".  

ًسينرصك اهللا نرصا عزيزا، وينرص جنودك وأتباعك وتالميذك إىل قيام  ً
الساعة، ستنكشف الغمة ، وتفيق األمة، سيندمل اجلرح يا رسول اهللا، 

 املستضعفني، فريفعوا رايتك، وسيمكن اهللا لدعوتك، ويستخلف اهللا عباده

 . ﴾   '  )  (  *   +﴿ويطبقوا رشعتك 

ِ إىل من تكلني ؟ إىل بعيد يتجهمني ؟ أم إىل عدو ملْكته أمري" ْ َ ْ ُ ََ َُ ّ ّ َ َ َ َْ ُ َ َّ َُ َ َ َِ ٍ ِ ِ ِ"  



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٨٨ 
٤٨٨  

ُإن شانئك هو األبرت ! ال تبال  َ َْ َ َُ َ ِ َ َّ َإنا كفيناك املستهزئني ،  ِ ِْ ِ َ َ َْ ُْْ َ َ َّ ِ. 

اهللا لك قلوب األبعدين، وسيمكنك اهللا من رقاب سيفتح ! ال حتزن 
العدوين، فال يتجهمك األول وال يملك أمرك الثاين، بل ستملك زمامهام 

ًرغبا أو رهبا،  َولن جيعل  ً ََ ْ َْ ً للَكافرين عىل املؤمنني سبيالاهللاَ ِ َ َ ْ َِ ِ ِ ُِْ َْ َ ِ. 

َإن مل يُكن بك عيل غضب فال أبايل ، ولكن ع" َ َّ َ َ ٌ ْ َِ َ َ َ َ ِْ ُ َ َّ ِ ِافيتك هي أوسع يلْ ُ ْ ََ ََ ِ َ ِ"..  

تتهم نفسك بالتقصري، وما قرصت قيد ! ما أعظم نفسك الكريمة 
 !فقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ! أنمله، ال تبال 

َأعوذ بنور وجهك الذي أرشقت له الظلامت وصلح عليه أمر الدنيا " ْ َ َ َ ُ ْ َْ ّ ُ ْ ََ َ َِ َِ ُ ُ ّ َ َ ّ َُ ُ ْ َُ ْ ُِ ِ ِ

ِواآلخرة م ِ َِ ْ َن أن تنزل يب غضبك ، أو حيل عيل سخطكَ َ َُ ّ َ ْْ ُ ّ َ َ َِ ْ َ َْ َِ ِ ْ ُ" .  

فكيف بنا !  الكريم من غضبه وسخطه هتسأل ربك أن يعيذك بوجه
 ! وكلنا ذنوب 

بنور وجهه الكريم، الذي أرشقت له  - وهللا احلمد  - ال تبال ، قد أعاذك 
 . الظلامت من غضبه، فاللهم ال تغضب علينا 

حلمد بنور وجهه الكريم الذي صلح عليه أمر الدنيا قد أعاذك وهللا ا
 . واآلخرة من سخطه، فاللهم ارمحنا وارض عنا 

َلك العتبى حتى ترىض"  ْ َ ّ َْ َ ُ ْ َ". 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٨٩ 
 

تتحبب إىل ربك، وتتلطف إليه، وتتودد ، وتؤكد عىل غايتك الكريمة، 
ال يضريك يشء ما دام . وهي رضا موالك، فله أن يعاتبك حتى يرىض عنك 

 . ًضيا عنك، ال حيزنك يشء طاملا الرب حيبك اهللا را

ِ وال حول وال قوة إال بك" ّ ُ َ َ ََ ّ َ ْ َ َ"  

تتربأ من كل حول ومن كل طول ومن كل قوة إال قوة اهللا وحوله 
وطوله، أنت ال تعرتف بأي قوة إال قوة اهللا ، فأنت قوي باهللا، ولن خيزيك 

 .أرحم الرامحني

َّقالت عائشة ريض اهللا عنها للن ِ ْ َ ِّبي َ ْهل أتى عليك يوم كان أشد من :ملسو هيلع هللا ىلصِ ْ َ ِْ َّ ََ ََ ََ َ ٌْ َ َ َ
ٍيوم أحد ؟  ُ ْ َُ ِ 

َفقال َ ْ لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ ": َ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ْ َْ ُ َُّ َْ ََ

ٍعرضت نفيس عىل ابن عبد ياليل بن عبد كالل َ َ ُْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َْ َ َ ُ ْ َِ ِ َ َ َفلم جيبن ،ِ ْ ِ ُ ْ َ ُي إىل ما أردت َ ْ َ ََ َ ِ

ِفانطلقت وأنا مهموم عىل وجهي فلم أستفق إال بقرن الثعالب ِ َِ ْ َ ْ ََّ َ َّ َ َ ْ َ َ َِ ْ ْ ْ ٌ ُ َِ ِ ْ َ َ َْ َِ َ َ ُ فرفعت ،ُ ْ َ ََ
َرأيس فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جربيل، فناداين فقال  َ َ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ َِ َ َ َ ََ َِ ْ ْ َ َِ ِ ِ ٍ ِِ ُِ ْ ْ ََ َ َّإن : ِْ ِ

َّ عزاهللا ِ وجل قد سمَ َ ْ َ َّ َ َع قول قومك لك وما رَ َ ْ ْ ََ ََ َ َ َدوا عليك، وقد بعث إليك ملك َِ َ ََ َ َ َ ََ ْ َ َ َ ْ ُِّ ْ َ

                                         
  .٦/٣١٥الفتح . ابن عبد ياليل بن كالل من أكابر أهل الطائف من ثقيف ) ١(
َموضع بالقرب من منى  بمكة كانت الثعالب تأوي إليه ، الفتح ) ٢( ِ)٢٢١)٣/٣٨٥.  



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٩٠ 
٤٩٠  

َاجلبال لتأمره بام شئت فيهم،  فناداين ملك اجلبال وسلم عيل، ثم قال  َ ُ َّ ْ َ َ َّْ َ َ َ ْ َ َ َُّ َ َُ َ َْ َ َ ُ َِ ِِ ِِ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َيا : َ
َّحممد إن  ِ ُ َّ َ ِ قد سمع قول قوماهللاُ ِْ ْ ََ َ َ ََ َك لك وأنا ملك اجلبال وقد بعثني ربك إليك ْ َ ُ َ َْ ُّ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َِ َ َِ ْ َِ ِ َ

ِلتأمرين بأمرك فام شئت إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني ْ ْ َ ْ َ َُ َْ ْ َ َ ْْ َ ْ ْ ْ َِ َ َ ْ َ َْ ِ ُِ َ ِ ِ ِِ َ ِ ِ َ ". 

ُ فقال له رسول  َ َ َ َُ َ َ بل أرجو أن خيرج ": ملسو هيلع هللا ىلص اهللاُ ُ َِ ْ ُ ْ َْ ْ من أصالهبم من اهللاَْ ْ َْ ْ ِ ِ َ َ ُيعبد ِ ُ ْ َ
ً وحده ال يرشك به شيئااهللا ْْ ُ ُ ْ ََ ِ ِ ُِ َ َ". 

 :نسامت إيامنية من الطائف

 إىل ظل البستان، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ينظران إليه ملسو هيلع هللا ىلصجلس النبي 
 "وبينا هو كذلك إذ . يرقبانه من بعيد، ويريان ما هو فيه من شدة الكرب

خذ له هذا : ، فقاال لهعداس: حتركت له رمحهام، فدعوا غالما هلام يقال له
القطف من هذا العنب، فضعه يف هذا الطبق، ثم اذهب به إىل ذلك الرجل 

ففعل عداس، ثم أقبل به حتى وضعه بني يدي رسول اهللا . فقل له يأكل منه
ثم أكل فنظر .  يده قال بسم اهللاملسو هيلع هللا ىلصفلام وضع رسول اهللا . كل:  ثم قال لهملسو هيلع هللا ىلص

                                         
 ).٣٣٥٢( مسلم ) ١(

جبل قعقعان امتداده جبـل اهلنـدي ، مها جبل أيب قبيس وامتداده اىل اخلندمة :االخشبان (*) 
شـوقي أبـو خليـل /اطلس احلديث النبوي ( له ويف قول أبو قبيس واجلبل االمحر املقابل

  ٢٦ص 
 ).٣٣٥٢( مسلم ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٩١ 
 

فقال . كالم ما يقوله أهل هذه البالدواهللا إن هذا ال: عداس يف وجهه ثم قال
نرصاين : ومن أي البالد أنت يا عداس، وما دينك ؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلصله رسول اهللا 

 من قرية الرجل الصالح يونس بن ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا . وأنا من أهل نينوى
وما يدريك ما يونس بن متى ؟ واهللا لقد خرجت منها : قال له عداس. متى

 فيها عرشة يعرفون ما يونس بن متى؟، فمن  وما- يعني من أهل نينوى - 
قال رسول اهللا . أين عرفت أنت يونس بن متى، وأنت أمي ويف أمة أمية؟

 يقبل رأسه ملسو هيلع هللا ىلصفأكب عداس عىل رسول اهللا . ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي: ملسو هيلع هللا ىلص
أما غالمك فقد أفسده : ويديه وقدميه، فقال ابنا ربيعة أحدمها لصاحبه

ما لك تقبل رأس هذا الرجل ! ويلك :  قاال لهفلام جاءمها عداس. عليك
يا سيدي ما يف األرض خري من هذا الرجل، لقد : ويديه وقدميه ؟ قال

ك، وحيك يا عداس ال يرصفنك عن دين: قال. أعلمني بأمر ال يعلمه إال نبي
 ."فإن دينك خري من دينه

ك ، وتبني له صدقه، ويدل عىل ذلملسو هيلع هللا ىلصلقد أيقن عداس بنبوة رسول اهللا 
وأمراه ، ما قاله لسيديه عتبة وشيبة ابني ربيعة ملا أرادا اخلروج إىل بدر

قتال ذلك الرجل الذي رأيت يف حائطكام : حيث قال هلام، باخلروج معهام
                                         

  الـسرية النبويـة، :  ، ابـن حبـان٤٣٩/ ٢الصاحلي الـشامي : سبل اهلدى والرشاد :انظر) ١(
 .٦٩ص 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٩٢ 
٤٩٢  

  تريدان؟ فواهللا ال تقوم له اجلبال، فقال وحيك يا عداس قد سحرك
 .   بلسانه

مواساة ،  هذاكام كان يف قول عداس واهللا ما عىل األرض خري من
ُّيكب عىل يديه ، من نينوى، عظيمة، فلئن آذاه قومه، فهذا وافد من العراق

يسوق من نينوى ، ورجليه ويقبلهام، ويشهد له بالرسالة، وإن هذا لقدر رباين
 . من يؤمن باهللا ورسوله، حيث كان الصد من أقرب الناس إليه

 نظرا ملا تعرض ملسو هيلع هللا ىلصولقد كانت هذه الرحلة تعلق كثريا يف ذاكرة النبي 
فيها من األذى وبعد السفر، ففي الصحيحني عن عائشة ريض اهللا عنها زوج 

هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم : ملسو هيلع هللا ىلص أهنا سألت رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم ": أحد؟ قال

ل فلم جيبني إىل ما ُالعقبة، إذ عرضت نفيس عىل ابن عبد ياليل بن عبد كال
فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب ، أردت، فانطلقت وأنا مهموم عىل وجهي

فرفعت رأيس فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جربيل فناداين 
إن اهللا قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث اهللا إليك : فقال

يا : داين ملك اجلبال، فسلم عيل ثم قالملك اجلبال لتأمره بام شئت فيهم، فنا

                                         
  .٢٦٩/ ٢السرية :، ابن هشام١٥١/ ٢السرية :ابن كثري: انظر) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٩٣ 
 

فقال . "إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني، ذلك فيام شئت: حممد فقال
ُ بل أرجو أن خيرج اهللا من أصالهبم من يعبد اهللا وحده ال يرشك ": ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ."ًبه شيئا

 حتى بأعدائه وذرياهتم، وكانوا إذا طلبوا منه ملسو هيلع هللا ىلصهكذا كانت رمحته 
 .نه يدعو اهللا تعاىل هلم بذلك ويستجيب لهاالستسقاء فإ

 يف اإلحسان مع املرشكني، ولقد آتت ثامرها بأن ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا كانت رمحته 
 ولطفه هبم وحنانه عليهم، مما جعل الكثري منهم ملسو هيلع هللا ىلصرأوا صدق هذا النبي 

ُيعلنون كلمة التوحيد اخلالدة وغدوا قادة األمم بنعمة هذا الدين، كل ذلك 

 الناس من الدعوة وطلب اخلري من اهللا تعاىل حتى ولو بفضل القيام بحق
ً تطبيقا عمليا هلذا احلق الذي ترك ملسو هيلع هللا ىلصكانوا مرشكني، وقد كان دعاء النبي  ً

ويف هذا . أثره يف النفوس وأبرز معجزة نبوية يف جلب اخلري ودفع الرش
العمل يربز حكم رشعي يف جواز االستسقاء للمرشكني من أجل الدعوة إىل 

 .اىلاهللا تع
                                         

، ) ٣٢٣١( بـاب ذكـر املالئكـة حـديث رقـم – كتـاب بـدء اخللـق –صحيح البخاري ) ١(
مـن أذى املـرشكني ملسو هيلع هللا ىلص  بـاب مـا لقـي النبـي – كتاب اجلهـاد والـسري –وصحيح مسلم 

 ).  ١٧٩٤(واملنافقني حديث رقم 
   ).٤٨٢١( حديث رقم – سورة الدخان – كتاب التفسري –صحيح البخاري ) ٢(

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٩٤ 
٤٩٤  

ًمن خالل هذه الرمحة نتخيل لو كان حيا بني ظهرانينا فامذا يصنع هبؤالء الذين 

َتكلموا فيه؟ فهو مل يرض أن يعاقب أولئك الذين آذوه باللسان والسنان وباألقوال 
ِّال شك أنه سيبلغهم الدعوة، وإذا استجابوا فإنه سيشفع هلم عند اهللا ! واألفعال

 !لسموات واألرضتعاىل ليدخلوا جنة عرضها ا

 :إسالم اجلن

 إىل الطائف بعض االنتصارات الدعوية، ، ملسو هيلع هللا ىلصلقد حققت رحلة النبي 
سالم  عداس النرصاين ريض اهللا عنه، كام إفقد أتت ببعض الثامر، التي منها 

نه بعد عودته من الطائف هبت نسامت إيامنية أخرى فهذه املرة مل يسلم البرش أ
، وانطلقوا إىل قومهم منذرين حينام بل أسلم جمموعة من جن نصيبني

 .ملسو هيلع هللا ىلصسمعوا صالة النبي 

 انرصف من الطائف راجعا اىل ملسو هيلع هللا ىلصثم إن رسول اهللا ":  يقول ابن هشام
مكة حني يئس من خري ثقيف حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصيل، 

ر من فمر به النفر من اجلن الذين ذكرهم اهللا تبارك وتعاىل وهم فيام ذكر يل سبعة نف
جن أهل نصيبني، فاستمعوا له فلام فرغ من صالته ولوا إىل قومهم منذرين قد 

                                         
معجـم (زيرة عىل جادة القوافل من املوصل اىل الـشام مدينة عامرة من بالد اجل: نصيبني ) ١(

 . )٥/٣٣٢:البلدان



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٩٥ 
 

 .ملسو هيلع هللا ىلصآمنوا وأجابوا إىل ما سمعوا، فقص اهللا خربهم عليه 

!  "  #   $  %  &  '  )  (   ﴿: قال اهللا عز وجل
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 . "]٣٠- ٢٩:األحقاف[

 هتفو إليه قلوب اجلن، وليس قلوب املؤمنني من ملسو هيلع هللا ىلصوأصبح اسم حممد 
ووطنوا ، محلوا راية التوحيد، اإلنس فقط، وأصبح من اجلن حواريون

ونزل يف حقهم قرآن يتىل إىل أن يرث اهللا األرض ومن . أنفسهم دعاة إىل اهللا
 .عليها
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 .٢٦٩/ ٢السرية النبوية :ابن هشام) ١(
 .١٩١السرية النبوية،ص: الصاليب) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٩٦ 
٤٩٦  
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أنزل اهللا سبحانه وتعاىل سورة اجلن إثر سورة نوح تبكيتا لقريش 
والعرب يف كوهنم تباطأوا عن اإليامن، إذ كانت اجلن خريا منهم وأرسع  إىل 

، ومع ذلك فعندما سمعوا القرآن ملسو هيلع هللا ىلصاإليامن، هذا وهم من غري جنس رسول اهللا 
رفوا كونه معجزا، وهم مع ذلك مكذبون له وملن استعظموه، وآمنوا به للوقت، وع

 .جاء به بغيا وحسدا أن ينزل اهللا من فضله عىل من يشاء من عباده

 جاء ملسو هيلع هللا ىلصوبعد عدة أشهر من لقاء الوفد األول من اجلن برسول اهللا 
 واالستامع إىل كالم رب ملسو هيلع هللا ىلصًالوفد الثاين متشوقا لرؤية احلبيب املصطفى 

 .العاملني

هل شهد أحد منكم مع : سألت ابن مسعود فقلتفعن علقمة قال 
 ذات ليلة، ملسو هيلع هللا ىلصال، ولكننا كنا مع رسول اهللا :  ليلة اجلن؟ قالملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

                                         
 .١٩٧/ ٢سبل اهلدى والرشاد :الصاحلي الشامي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٤٩٧ 
 

ِاستطري أو اغتيل، قال: ِّففقدناه فالتمسناه يف األودية والشعاب، فقلنا فبتنا : ُ
ل يا رسو: ّبرش ليلة بات هبا قوم، فلام أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء فقلنا

أتاين ": اهللا، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا رش ليلة بات هبا قوم، فقال
فانطلق بنا فأرانا :  قال"داعي اجلن فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن

لكم كل عظم ذكر اسم اهللا عليه ": آثارهم وآثار نرياهنم، وسألوه الزاد فقال
 فقال رسول "دوابكمًيقع يف أيديكم أوفر ما يكون حلام، وكل بعرة علف ل

 . " فال تستنجوا هبام فإهنام طعام إخوانكم":ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

ًكان هذا الفتح العظيم والنرص املبني يف عامل اجلن إرهاصا ومتهيدا  ً
لفتوحات وانتصارات عظيمة يف عامل اإلنس، فقد كان اللقاء مع وفد 

 .األنصار بعد عدة أشهر

 جييبوه إىل ما دعاهم إليه  عن أهل الطائف ، وململسو هيلع هللا ىلصملا انرصف الرسول 
من تصديقه ونرصته سار إىل حراء ، ثم بعث إىل األخنس بن رشيق ليجريه ، 

إن : فبعث إىل سهيل بن عمرو ، فقال . أنا حليف واحلليف ال جيري : فقال 
فبعث إىل املطعم بن عدي فأجابه إىل ذلك ، . بني عامر ال جتري عىل بني كعب 

 وخرجوا حتى أتوا املسجد ، ثم بعث إىل رسول ثم تسلح املطعم وأهل بيته

                                         
 .١٥٠رقم ) ١/٣٣٢(مسلم، كتاب الصالة، ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٤٩٨ 
٤٩٨  

  ، فطاف بالبيت ، وصىل عنده ، ثم ملسو هيلع هللا ىلصأن ادخل فدخل رسول اهللا  : ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
ليعود إىل الكفاح من جديد، وليستأنف تبليغ الدعوة يف  انرصف إىل منزله

 .هذا اجلو العاصف امليلء باألخطار واملخاوف

ف، وما صنعته به من  من أذى ثقيملسو هيلع هللا ىلصعرفت قريش ما أصاب حممدا 
تسليط السفهاء والصبيان عليه ورمجه حتى دميت قدماه، فشجعها ذلك عىل 

 وألتباعه، ظنا منها أنه سوف يلني يوما ما ويرتك ملسو هيلع هللا ىلصأن تزيد يف إيذائها له 
 بخفي -من وجهة نظرها -  من الطائف ملسو هيلع هللا ىلصدعوته خاصة بعد أن رجع 

كيل والعداوة هلذا الدين حنني، وبناء عىل هذه النظرة استمر اإليذاء والتن
 يزداد إرصارا عىل تبليغ دعوة ربه كلام ازداد إيذاء ملسو هيلع هللا ىلصاجلديد، ولقد كان النبي 

، وأخذ يبحث عن طرق اهللاقريش له، فلم يرصفه يشء عن الدعوة إىل دين 
أخرى يدعو فيها إىل اهللا عز وجل، فرأى أن العرب حيجون ويعتمرون إىل 

صة سانحة للدعوة وطريقا ال بد أن يسلك بيت اهللا  باستمرار، فوجدها فر
عسى أن يكون فيه اخلري الذي يرجوه وكان ذلك يف ذي القعدة السنة 

 .العارشة  من البعثة 
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 :بني خيام احلجيج

 أي بعد عودته من - مكة ملسو هيلع هللا ىلصقدم رسول اهللا : يقول ابن إسحاق
 وقومه أشد ما كانوا عليه من خالفه، وفراق دينه إال قليال - الطائف

 يعرض نفسه يف املواسم عىل ملسو هيلع هللا ىلصمستضعفني ممن آمن به فكان رسول اهللا 
قبائل العرب يدعوهم اىل اهللا، وخيربهم أنه نبي مرسل، ويسأهلم أن يصدقوه 

 .ويمنعوه حتى يبني هلم ما بعثه به اهللا

 يف موسم احلج عىل ست وعرشين حماولة، أي قابل ستا ملسو هيلع هللا ىلصأقدم النبي 
واحدة يعرض فكرته واإلسالم ويقرأ عليهم وعرشين قبيلة جيلس مع كل 

 بأشكال شتى من ردود األفعال ، ومن هذه املحاوالت ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن ، وقوبل 
ًنتعلم نحن عدم اليأس ، ويتعلم كل من يمر بظروف يائسة سواء كان أبا أو 

ًأما، أو طالبا فشل مرة يف دراسته ويتوق إىل النجاح ، أو رجال خيطط حلياته  ً ً

 ذاته مر ملسو هيلع هللا ىلصل عن العمل ، أو من يمر بمشكلة عائلية، فالنبي أو من هو عاط
 . بست وعرشين حماولة 

ً من خماطبة القبائل هدفا واضحا يف ذهنه فكان يريد ملسو هيلع هللا ىلصلقد رسم النبي 

اخلروج من مكة إىل قبيلة حتميه كي يبلغ رسالة اهللا تعاىل، فلنستعرض ردود 
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 :أفعال القبائل املختلفة

يف املواسم عىل قبائل العرب يدعوهم إىل  يعرض نفسه ملسو هيلع هللا ىلصقام النبي 
ّاحلق، وخيربهم أنه نبي مرسل، ويسأهلم أن يصدقوه، غري أن عمه عبد العزى 
ّبن عبد املطلب أبا هلب مل يكن يدعه، بل كان يتبعه أينام ذهب وحيرض الناس  ّ

 بعرض نفسه عىل قبائل العرب يف مواسم ملسو هيلع هللا ىلصومل يكتف . أال يستمعوا له
تى كندة يف منازهلا، وأتى كلبا يف منازهلا، وأتى بني حنيفة احلج بمكة، بل أ

ّوبني عامر بن صعصعة، فلم يسمع منهم أحد، وردوه مجيعا ردا غري مجيل،  ّ
ّبل رده بنو حنيفة ردا قبيحا ّ. 

 نفسه عىل قبائل العرب، حتى ملسو هيلع هللا ىلصونعرض هنا نموذجا من عرض النبي 
لقبائل األخرى، من صلف  من قومه ومن املسو هيلع هللا ىلصتتبني ما كان يعانيه النبي 

 . ومعاندة

 مع قبيلة بني شيبان، – أطنب فيها الباحثون -وكانت له مقابلة تارخيية 
ًتلك القبيلة العربية التي حالفت الفرس، عىل أال يؤووا حمدثا ْ تلك القبيلة .. ُ

: العربية القوية التي احتضنت ثلة من نوابغ العرب كانوا من أبنائها، أمثال 
حارثة الشيباين، وهانئ بن قبيصة، وكان من نسل هذه القبيلة فيام املثنى بن 
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 ويزيد بن مزيد وغريهم من  -  إمام أهل السنة –بن حنبل بعد األمام أمحد 
 ..العلامء والقادة

 ريض اهللا –ْإذن نقف وقفة إكبار وإجالل عند حصافة أيب بكر الصديق 
ن يعرض الدعوة عىل بني  أملسو هيلع هللا ىلص عندما اقرتح عىل حممد - َّ نسابة العرب –عنه 

 .شيبان

 :ملسو هيلع هللا ىلص فقال  أبو بكر للنبي 

َ بأيب وأمي، هؤالء غرر الناس، وفيهم " ًقد غلبهم لسانا ) مفروق(ُ
 . "ًومجاال 

 هؤالء بنو شيبان من – صىل اهللا عليك –بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا : أي 
 . ً يفضلهم حكمة ومجاال" مفروق"أكابر العرب وأحسنهم، وزعيمهم 

 إىل خميم بني شيبان يف عرصات ملسو هيلع هللا ىلصومن ثم توجه أبو بكر برسول اهللا 
 : ودار هذا احلوار املمتع. احلج

 من القوم؟ : تقدم أبو بكر فسلم فقال

 شيبان بن ثعلبة : قالوا
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 كيف العدد فيكم؟: فقال أبو بكر

 . إنا ال نزيد عىل األلف ولن تغلب ألف من قلة:  فقال مفروق

 كيف املنعة فيكم؟و:  فقال أبو بكر

وأشد ما نكون لقاء . ًإنا ألشد ما نكون غضبا حني نلقى:  فقال مفروق
حني نغضب، وإنا لنؤثر اجلياد عىل األوالد، والسالح عىل اللقاح، والنرص 

 لعلك أخو قريش؟.. من عند اهللا يديلنا مرة، ويديل علينا أخرى 

 ! هو ذا  فها ملسو هيلع هللا ىلصإن كان بلغكم أنه رسول اهللا :  فقال أبو بكر

 إالم تدعونا يا أخا قريش؟ : فقال مفروق

 أدعوكم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وحده ال ": ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا 
ًرشيك له، وأين عبد اهللا ورسوله، وإىل أن تؤووين وتنرصوين، فإن قريشا قد  ُ
تظاهرت عىل اهللا، وكذبت رسوله، واستغنت بالباطل عن احلق، واهللا هو 

 ."يدالغني احلم

ً يا أخا قريش؟ فواهللا ما سمعت كالما ًأيضاوإالم تدعو :  فقال مفروق
 .أحسن من هذا 
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Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ      Í  Ì  Ë   ﴾] ١٥١:األنعام[ 

دعوت واهللا إىل مكارم األخالق، وحماسن األعامل، ولقد : فقال مفروق
 ..وظاهروا عليك ، أفك قوم كذبوك

وهذا هانئ شيخنا، وصاحب :  ثم رد األمر إىل هانئ بن قبيصة فقال
 .ديننا

، قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، وإين أرى تركنا ديننا:  فقال هانئ
وقلة ، س جلست إلينا، ال أول له وال آخر لذل يف الرأيواتباعنا دينك ملجل

ًنظر يف العاقبة أن الزلة مع العجلة، وإنا نكره أن نعقد عىل من وراءنا عقدا، 
 .. ولكن نرجع وترجع، وننظر 

وهذا املثنى شيخنا :  ثم كأنه أحب أن يرشكه املثنى بن حارثة، فقال
 ! وصاحب حربنا 

قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، : - وأسلم بعد ذلك-فقال املثنى 
واجلواب فيه جواب هانئ بن قبيصة، يف تركنا ديننا ومتابعتنا دينك وإنا إنام 

َّنزلنا بني رصيني أحدمها الياممة واآلخر الساممة  ََ َ! 

  ؟؟" ما هذان الرصيان":ملسو هيلع هللا ىلص فقال له حممد 

 أهنار كرسى، ومياه العرب، فأما ما كان من أهنار كرسى، فذنب:  قال
وعذره غري مقبول، وإنا إنام نزلنا عىل عهد أخذه علينا ، صاحبه غري مغفور



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٥٠٤ 
٥٠٤  

ًكرسى، أن ال نحدث حدثا وال نؤوي حمدثا وإين أرى هذا األمر الذي ، ً
فإن أحببت أن نؤويك وننرصك مما ، تدعونا إليه يا أخا قريش مما تكره امللوك

 .ييل مياه العرب، فعلنا

 فيها سمة أساسية من سامت منهج اهللا،  قولته التي أبانملسو هيلع هللا ىلص فقال حممد 
ٌوعمدة عميدة من عامد النظام اإلسالمي، أنه شامل لكل جماالت احلياة، وأنه 

 ما أسأتم يف الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين اهللا ":جزء واحد ال يتجزء
عز وجل لن ينرصه إال من حاطه من مجيع جوانبه، أرأيتم إن مل تلبثوا إال 

رثكم اهللا تعاىل أرضهم وديارهم ويفرشكم نساءهم، أتسبحون ًقليال حتى يو
   .اللهم فلك ذاك:  فقال النعامن بن رشيك"اهللا وتقدسونه؟

  هذه الفرصة ؟ ملسو هيلع هللا ىلصملاذا رفض 

ًإهنا فرصة بكل املقاييس، أن يرى املستضعفون أنصارا هلم عىل أتم 
املستضعفني ال ًاالستعداد أن يدفعوا عنهم ظلم ظامليهم من العرب، علام بأن 

ألف فارس عريب من بني ..يشغلهم أمر الفرس يف الوقت الراهن عىل األقل 
 !شيبان األبطال يف متام التجهيز، يف أتم االستعداد لرضب قريش 

 ولكن ملاذا رفضت يا رسول اهللا ؟ 
                                         

 .١٤٥-٣/١٤٣البداية والنهاية :ابن كثرب) ١(
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 ٥٠٥ 
 

ال شأن لنا اآلن بفرس أو كرسى، وعدونا يف واقع األمر هو ذلك 
د عن سبيل املؤمنني، الذي أهلب ظهور املسلمني، الوثني القابع يف مكة، الصا

َّوحرق جلود املستضعفني يف ساحات مكة ، وقتل الضعفاء أمثال سمية 
 .. !ّويارس، وهجر املوحدين إىل أفريقيا 

َولـم ال نرحل إىل بني شيبان، فنهاجر إليهم حتى إذا قويت شوكتنا عىل  ِ

ني شيبان، انتقلنا إىل ركن آخر العرب، أو كره الفرس مقامنا بني إخواننا من ب
 !!! ركني، فنجونا من سياط العرب وأعددنا العدة 

 ! من الطبيعي أن تدور هذه التساؤالت بخلدنا 

 : رفض عرض بني شيبان لعدة أسباب ملسو هيلع هللا ىلصواحلق أن رسول اهللا 

أنه ال أنصاف حلول يف األصول، فاإلسالم نظام شامل، ال يقوم إال -١
العرب البد أن ينرصه عىل العجم، وإال فلن ينترص ًشامال، فمن ينرصه عىل 

ًأبدا، ويصري بددا  ً! 

أن اجلهاد الصادق املتجرد، جزء ال يتجزء من اإلسالم، فكام ال -٢
يصح إسالم قوم تعاقدوا عىل صالة الظهر دون العرص، فكذلك ال يصح 

 فالصالة وحدة واحدة ال.. إسالم قوم تعاهدوا عىل اجلهاد يف وجه دون آخر 
 .. تتجزء، وكذلك اجلهاد
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 أن احلصافة السديدة وبعد النظر، يقتضيان رفض عرض بني -٣
شيبان، فلقد قالوا برصيح العبارة إهنم عىل استعداد أن يقفوا يف وجه العرب 

  بيد أهنم ال يستطعيون ذلك مع الفرس، فلعل الدائرة تدور، ملسو هيلع هللا ىلصحلامية النبي 
يم الفرس، فيستغيث املسلم فينتقل املسلمون من جحيم العرب إىل جح

فيجمع املسلمون عىل أنفسهم عدوين، إذ كيف يكون .. بالنار من الرمضاء 
 ! ؟ " تسليم حممد "احلال لو طلب كرسى من بني شيبان 

  َمن حاطه من مجيع جوانبه ؟ 

من الذي سينرص دين اهللا ؟ ومن الذي سيقيم نظام اإلسالم يف .. ًإذن؛ 
 الرشع اإلسالمي السمح ؟ ومن الذي سينرص األرض ؟ ومن الذي سيطبق

 اإلسالم ؟ 

  !"من حاطه من مجيع جوانبه ".. نعم 

فكل فرد حاط اإلسالم من مجيع جوانبه، عقيدة، وعبادة، ومعامالت، 
 فهو نارص لدين اهللا قائم عىل - وأخالق، وفكر، وحركة، ودعوة، وجهاد

 . رشعه، وهو أحق الناس بالتمكني 

إلسالم من مجيع جوانبه، يف العقيدة والعبادة، يف وكل دولة حاطت ا
األخالق واملعامالت، يف السياسة والسلطة، يف الرمحة والعدل، يف العلم 
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ومل تفصل بني .. والقضاء، يف التجارة واالقتصاد، يف اجلهاد واجليش 
، ومل تفصل بني اإلسالم -  فالسياسة جزء من اإلسالم - اإلسالم والسياسة 

، ومل تفصل بني اإلسالم - فاالقتصاد جزء من اإلسالم كذلك - واالقتصاد
ومل تفصل اإلسالم عن .... - ًأيضا فالرتبية جزء من اإلسالم - والرتبية 

احلياة، أو احلياة عن اإلسالم، فاإلسالم منهج احلياة، واحلياة ال تصلح دون 
 . اإلسالم 

Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å   ﴿:قال تعاىل

Ð      Ï   ﴾] ١٥١:األنعام . [ 

 "إن دين اهللا عز وجل لن ينرصه إال من حاطه من مجيع جوانبه"

فال فائدة من تلك الدعوات اجلزئية، واحلركات املختلة، التي اجتزأت 
ًاإلسالم، فتشبثت بجزء من اإلسالم ونامت عن جزء، أو أحيت جزءا 

خطأت، ًوأماتت جزءا آخر، فهذه الدعوات أفادت وأرضت، وأصابت وأ
 .وقدمت وأخرت، وذلك ألهنا مل حتط باإلسالم من مجيع جوانبه

 . فمن هذه الدعوات من جعلت من اإلسالم جمرد تعاويذ وتصوف 

ًومن هذه الدعوات من جعلت من اإلسالم هجرة وانقالبا، وتكفريا  ً
 .ًوتفسيقا 
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ُومن هذه الدعوات من جعلت من اإلسالم متونا حتفظ، وكتبا تدرس،  ًً ُ

َّاجتهاد، وأخذت حتفظ الناس وال  ًمل يبق األول شيئا لآلخر، وكل رش يف : ّ ُ ْ ُ
 . اتباع من خلف

ًومن هذه الدعوات من جعلت اإلسالم فرقا ومذاهب، وفتنا ومالحم،  ً َ ِ

وليس لنا من األمر يشء سوى انتظار املهدي املنتظر، واملجدد املعترب، وما 
تزل الناس والفجرة، علينا من واجب سوى أن نعض بجزع شجرة، ونع

فالعامل يموج بفتن عمياء، وحرب صامء، وقصور مشيدة وآبار معطلة، ونساء 
 .. عاريات، وليال ماجنات 

ًكانت السنوات الثالثة األخرية يف املرحلة املكية؛ تكاد تكون موجهة  ُ

ُلتحقيق هدف واحد، هو، البحث عن وطن جديد؛ تنطلق منه الدولة  ُ

 . والدعوة 

وطفق أبو هلب يتتبع خطوات النبي .ذى اإلعالمي من الوثنيةواشتد األ
  :وكان يقول للناس.  يف مواسم احلج؛ يسفهه وحيذر القبائل منهملسو هيلع هللا ىلص

ً،وكان أبو هلب غنيا جدا " ال تصدقوه أنا عمه وأدرى به، هذا جمنون" ً

 ."عمه أدرى به ":ًومعروفا بني الناس فيقولون

. عىل قبيلة بني عامر؛ فأبواعرض نفسه .ّأما هو، فلم يتعب ومل يمل
عرض نفسه عىل بني فزارة؛ . عرض نفسه عىل قبيلة غسان؛ فرفضوا 
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َفأعرضوا، التقى بني مرة، التقى بني حنيفة، التقى بني سليم  بني عبس، بني نرص، .. َ
قابل هؤالء .. ثعلبة بن عكابة، وكندة، وكلب، وبني احلارث بن كعب، وبني عذرة 

َرصوه، بل منهم من رضبه، ومنهم من هنره وغريهم؛ فأبوا أن ين ِفلله درها من مهة . َ

 : ٍوهللا دره من قلب حي ال ينام عن طلب املعايل ! 

 متلصوا منه عىل طرائق شتى؛ فمنهم من ملسو هيلع هللا ىلصوهؤالء الذين دعاهم 
 . كام أرشنا-  مثل شيبان -هتربوا وتعللوا بمواثيق ومعاهدات 

وقد . م من بعده، مثل كندةومنهم من ساوموه؛ أن جيعل السلطان فيه
 إن امللك هللا ": ملسو هيلع هللا ىلصَإن ظفرت جتعل لنا امللك من بعدك ؟ فقال : قالوا له 

  : نحو ذلك؛ فقال-  ًأيضا - وقد قالت له بنو عامر  . "جيعله حيث يشاء 
َ األمر إىل " ُ ُ، يضعه حيث يشاءاهللاْ َ َ ْ َ ُ ُ َُ ُ وهو فراس بن -، فقال كبريهم "َ ْ ُ َ ِ  

ِعبد  ْ َفتهدف نحورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك َ أ":اهللاَ َ َُ ُ َ ُ ْْ َ َ ْ ََ ِ َ َ َ َ ُِ ِ َ كان األمر لغرينا ؟ اهللاُ ِ ْ ُ َْ ِ َ َ
ِال حاجة لنا بأمرك ْ َ ِ َ َ َ َ َ!"  . ٍوهؤالء طالب ملك ال طالب رسالة؛ وإنام ُ  

ّ يبحث عن رجال يضحون،ال جباة يأكلونملسو هيلع هللا ىلصكان    كان يبحث عن دعاة. ُ
 ! ال جباة 

                                         
 ٢/١٥٩) : السرية ( ابن كثري) ١(
 ١/٤٢٥ابن هشام ) ٢(
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 فيها طالب الدنيا ، فالشخص النفعي لن يبذل فهذه الدعوة ال يفلح
والتجرد، .معونته للدعوة؛ إال إذا أحس باملنفعة املادية من وراء هذه الدعوة 

ٌسمة رئيسية وصفة أساسية ألبناء هذا الدين ُذلك ليعلم املسلم أن األرض . ٌ
 من ذلك حيث يشاء، والعاقبة اّهللا، وامللك هللا، والسلطان هللا، جيعل أي

 . قني للمت

ّ مل يعدهم ويمنهم بشىء، ولو كان من امللوك أو من ملسو هيلع هللا ىلصثم رأينا أن النبي 
قادة الثورات النفعية؛ لطاوعهم فيام يطلبونه ولو بالكالم، حتى يتم له ما 

ٍكشأن قائد من . أراد، ثم خيلف وعده بعد ذلك حينام يتمكن من رقاهبم 

ُم، وأخذ يعمل فيهم القتل، ُقادات الثورات احلديثة؛ ملا نرصه إخوانه؛ غدر هب
 .ليستبد له األمر

أن األمر هللا، يضعه حيث :  فجالها بوضوح من أول يومملسو هيلع هللا ىلصأماالنبي 
 . ًيشاء، هكذا صادقة نقية ال ترى يف عقيدهتا عوجا وال أمتا

ّ بآحاد األرشاف؛ فتصدى لسويد بن الصامت ـ وكان من ملسو هيلع هللا ىلصوقد التقى 
ًان رجال مفكرا مثقفا، حيفظ أكابر يثرب، من األوس، من بني عوف ـ وك ً ً

ِطرفا من حكم لقامن ، فدعاه   إىل اإلسالم؛ فقال سويد بلسان العلامء ملسو هيلع هللا ىلصً
ِ فلعل الذي معك مثل الذي معي ": الظرفاء  ِ ِ َِ َّ ُ ْ ّ ّ َ ََ َ !" .  

ٍ دون حجر عىل فكر أو ازدراء لرأي - ُفقال الداعية احلكيم  ْ َ -:  
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َ وما الذي معك " ََ َِ   ؟ "ّ

َ جملة لقامن ": قال سويد  ْ ُ ُ َّ َ َ يعني حْكمة لقامن -َ ْ ُ ََ َ ِ ِ ْ َ". 

ّ اعرضها عيل ":فقال صاحب األدب الرفيع  َ َ ْ َْ ِ" 

 بلسان - ثم قال . ُ وهو الذي يأتيه الوحي من السامء ملسو هيلع هللا ىلصَأنصت له النبي 
ٌإن هذا لَكالم حسن ": الناقد املنصف البصري ََ ٌ َ َ َوالذي معي أفضل من هذا؛ ! َّ ُ َ ّ ََ ْ َِ ِ ِْ َ َ

ْقر ُآن أنزله ُ َ ٌَ ْ ٌ تعاىل عيل هو هدى ونور اهللاَ ُ ً ََ َ َُ ُ ّ َ ََ" . 

فتال عليه القرآن، ودعاه إىل اإلسالم، فلم يبعد، وأسلم بعد ذلك قبيل 
 قابل هذا الرجل ملسو هيلع هللا ىلصمقتله؛ وكان مقتله قبيل يوم بعاث؛ وهذا يعني أن حممدا 

اديث العقبة، قبل العام الثامن من البعثة؛ ومن ثم ال مكان هلذه القصة يف أح
  بيد أن أدباء السري يكتبون هذه القصة يف معرض احلديث عن بدإ
 إسالم األنصار، وبالفعل بدأ إسالم األنصار بإسالم هذا الرجل احلكيم 

 . األديب 

 :زواج وخطبة

 إمعان قريش يف ملسو هيلع هللا ىلصلقد زاد عناد هذه القبائل مزيد عزلة  ، كام زاد النبي 

                                         
 ١/٤٢٧السرية :ابن هشام) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص
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فاة السيدة خدجية ريض اهللا عنها ، فكر يف أن وبعد و. ّأذى أصحابه أملا ومها
ّيتزوج ؛ لعله جيد يف زوجه من العزاء ما كانت خدجية تأسو به جراحه ؛ فرأى  ّ

 إىل اإلسالم لتزداد متانة أن يزيد األوارص التي تربط بينه وبني السابقني
  تعرض عليه أن ملسو هيلع هللا ىلص، وجاءت خولة بنت حكيم السلمية إىل النبي وقربا

 ؟..ومن بعد خدجية: ول رسول اهللايتزوج، ويق

عائشة بنت أحب الناس إليك، ختطبها اليوم ثم تنتظر : وتقول خولة
حتى تنضج، وسودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس، وأذن هلا رسول اهللا 

 . يف خطبتهامملسو هيلع هللا ىلص

 :زواجه من سودة بنت زمعةً:أوال

ملة  من سودة بنت زمعة وكانت سودة ريض اهللا عنها أرملسو هيلع هللا ىلصّتزوج النبي 
مسنة يف العقد السادس من عمرها، وزوجها هو السكران بن عمرو من بني 
عامر بن لؤي، هاجر إىل احلبشة يف املرة األوىل، ثم عاد إىل مكة فامت هبا إثر 

ًمحاية هلا وجربا خلاطرها بعد  ملسو هيلع هللا ىلصعودهتام من تلك الرحلة، فتزوجها النبي 
، وليخفف عنها بعض ما وفاة زوجها ورعاية ألبنائها الذين مات عائلهم

تقاسيه من اضطهاد أهلها ألهنم كانوا عىل الكفر، فاجتمعت عليها كل هذه 

                                         
  .٨/٣الطبقات الكربى : ابن سعد) ١(
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 .ملسو هيلع هللا ىلصالعوامل القاسية، فتزوجها النبي 

 وأبنائه وبيته ما ملسو هيلع هللا ىلصولكن هل تستطيع سودة أن متأل من فؤاد النبي 
 ؟..كانت تشغله خدجية

 سنة، مل يتصور ذلك أحد، فقد كانت امرأة مسنة يف نحو ست وستني
ولكنها من املؤمنات املهاجرات اهلاجرات ألهليهن خوف الفتنة، ولو عادت 
إىل أهلها ألكرهوها عىل الرشك أو عذبوها عذابا نكرا ليفتنوها عن دينها ، 

ولقد قابل الناس هذه االلتفاتة من الرسول الكريم .  كفالتهاملسو هيلع هللا ىلصفاختار النبي 
 أعداء الرسول - س  باإلعجاب والثناء ، وخفف قومها بنو عبد شمملسو هيلع هللا ىلص

 من غلوائهم يف عداوة صاحب الدعوة وخماصمته ، - وأعداء بني هاشم
 .ُوأنقذت هي مما كان ينتظرها من الضياع

ٌ بر ورمحة ملسو هيلع هللا ىلصلقد كانت سودة تدرك متاما، أنام حظها من رسول اهللا  ٌ
 إىل تلك املكانة، ملسو هيلع هللا ىلصٌوإكرام ، وقبلت الدور، فحسبها أن رفعها رسول اهللا 

ا أما للمؤمنني ،وقدمت سودة كل ما يف وسعها خلدمة النبي وأن جعل منه
 والسهر عىل راحته ورعاية أبنائه ليتفرغ هو إىل جهاده وأداء رسالته ، ملسو هيلع هللا ىلص

ّوعمرت سودة بعد وفاة النبي سنني عدة حتى وافاها أجلها فلقيت رهبا .. ّ
 .راضية مرضية

                                         
 .٢٥زوجات النبي الطاهرات ، ص : حممد حممود الصواف) ١(
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 :خطبته لعائشة:ًثانيا

ملا توفيت خدجية ريض : عنها قالتأخرج الطرباين عن عائشة ريض اهللا
ّيا رسول اهللا أال تتزوج؟ : اهللا عنها قالت خولة بنت حكيم ريض اهللا عنها

ابنة :فمن البكر؟ قالت:إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا، قال: ومن؟ قالت:قال
سودة :فمن الثيب؟ قالت: قال. أحب خلق اهللا إليك عائشة بنت أيب بكر

 .ّهيام عيلفاذهبي فاذكر:قال. بنت زمعة

فجاءت فدخلت بيت أيب بكر فوجدت أم رومان أم عائشة ريض اهللا 
! يا أم رومان ماذا أدخل اهللا عليكم من اخلري والربكة": عنهام، فقالت

وددت، انتظري أبا بكر :  أخطب عليه عائشة، قالتملسو هيلع هللا ىلصأرسلني رسول اهللا 
م من اخلري يا أبا بكر ماذا أدخل اهللا عليك: فإنه آت، فجاء أبو بكر فقالت

هل تصلح له؟ :  أخطب عليه عائشة، فقالملسو هيلع هللا ىلصأرسلني رسول اهللا ! والربكة
ارجعي :  فذكرت ذلك له فقالملسو هيلع هللا ىلصفرجعت إىل رسول اهللا . إنام هي بنت أخيه

أنت أخي يف اإلسالم وأنا أخوك، وابنتك تصلح يل، فأتت أبا بكر : إليه فقويل
 . فجاء فأنكحهملسو هيلع هللا ىلصادعي يل رسول اهللا : فقال

نعلمه عن عائشة يومذاك أهنا بنت ست سنني أو سبع، وأهنا وكل ما 
كانت قد خطبت جلبري بن املطعم بن عدي، وأن أبا بكر وعده، فلام طلبها 

 ، ذهب أبو بكر إىل املطعم ليكلمه بشأن هذه اخلطبة فوجد ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
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لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى : عنده امرأته أم جبري، فبادرت أبا بكر وقالت
وتدخله يف دينك الذي أنت عليه ، فأقبل أبو بكر ) فريتد عن دينه(يه تصب

إهنا لتقول ما : ماذا تقول أنت؟ فقال: ريض اهللا عنه عىل املطعم، وقال له
ّفخرج من عنده واعترب هذا الكالم حيله من وعده السابق، فدعا إليه . تسمع

 . وزوجه عائشة ريض اهللا عنها ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ن احلصيف النظر يف سرية عائشة أم املؤمنني ريض عندما يمعن اإلنسا
ّاهللا عنها جيد كيف أهنا شهدت املواقع كلها، وكيف أعدها القدر عىل عينه 

 ، إحدى شاهدات ملسو هيلع هللا ىلصلتصبح يف بيت أبيها الصديق أو بيت زوجها النبي 
العرص اإلسالمي يف مراحل قوته وضعفه، ويف مرحلة انبساطه وانكامشه، 

 .طائهويف مرحلة فتنه وع
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اعتبار رابطة الديانات الساموية أقوى من رابطة النسب والوطن  -١
 أصحابه ريض اهللا عنهم ملسو هيلع هللا ىلصومن ثم أمر الرسول ، املخالفني يف املعتقد 

 وثانيا إىل احلبشة ، مما يدل عىل أن رابطة الدين بني املتدينني، وإن ًأوالباهلجرة 
هم مع الوثنيني واملالحدة ، اختلفت ديانتهم هي أوثق وأقوى من رابطت

فالديانات الساموية متفقة فيام بينها يف األهداف االجتامعية الكربى، كام أهنا 
متفقة يف اإليامن باهللا واليوم اآلخر، وهذا ماجيعل وشائج القربى بينها أوثق 

 .من أي وشيجة من قرابة يف الدم أو موطن مع اإلحلاد والكفر باهللا

ُتار كلامته، وليتقن املسلم كيف يعرف بدينه، وكيف يرشح عىل الداعية أن خي- ٢ ّ ُُ
 .منهجه يف كلامت قليلة، خاصة أمام أصحاب السطوة والسلطان

إن حسن البيان عن اإلسالم يرفع قدره، ويعىل ذكره، ويعظم خطره، -٣
  . ملسو هيلع هللا ىلصويدل عىل فضل نبيه 

ِيط يف اإلسالم حيتاج منا يف هذا العرص إىل اإلجياز يف رشحه، والتبس-٤

ًأخذ من وقت السامع وقتا يدفعه إىل املاللة واالنرصاف نطرحه، بحيث ال 
 .عنك إىل غريك
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وهذا هو .  قد يكون احلق يف صفك؛ ولكنك تضيعه بسوء ترصفك -٥
وقد يكون الباطل يف جانبك؛ ولكنك تثبته، وتزخرفه، فتجعل . عجز الثقة 

ًمنه حقا وحقيقة؛ بالقول الرباق، والطرح املنم  .ق، واللسان املجادل العليم ً
 .وهذا هو جلد الفاجر

ّعىل الداعية أن يتزين لدعوته، وجيود خطبته، وحيرب كلمته، فأهل -٦
الباطل يسهرون آناء الليل يبتكرون، ويبدعون أنجع الطرق يف حبكة لنرش 

 الباطل 

إن املبطلني ال يستسلمون أمام أهل احلق بسهولة ويرس ، فهم كلام -٧
م وسيلة من وسائل املقاومة، والقضاء عىل دعوة احلق ،ابتكروا أخفقت هل

 وسائل أخرى ، 

احلزن عىل القريب لدعوة احلق غري املؤمن هبا ، وعىل فقد الزوجة -٨
املؤمنة املخلصة ، حزن تقتضيه طبيعة اإلخالص للدعوة ،والوفاء للزوجة 

اته يذكر  طيلة حيملسو هيلع هللا ىلصاملثالية يف تضحيتها وتأييدها، ولذلك ظل الرسول 
 . فضل خدجية ريض اهللا عنها، ويرتحم عليها ويرب صديقاهتا

 للطائف بعد أن أعرضت عنه مكة، دليل عىل ملسو هيلع هللا ىلصتوجه الرسول -٩ 
 عىل االستمرار يف الدعوة وعدم اليأس ملسو هيلع هللا ىلصالتصميم اجلازم يف نفس الرسول 

 .من استجابة الناس هلا
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يل عىل أن يف إغراء ثقيف صبياهنا وسفهاءها إليذاء الرسول دل- ١٠
طبيعة الرش واحدة أينام كانت ، وهي االعتامد عىل السفهاء يف إيذاء دعاة 

 .اخلري

ال ينبغي عىل الداعية أن يقترص عىل دعوة الناس إىل اخلري يف - ١١ 
 . جمالسه وبيئته فحسب، بل يذهب إىل كل مكان جيلس فيه الناس

 سبقوه يف  يقتدي باألنبياء واملرسلني الذينملسو هيلع هللا ىلصلقد كان النبي  - ١٢
ًألف سنة إال مخسني عاما  : ًالدعوة إىل اهللا، فهذا نوح لبث يف قومه داعيا ََ َ ِْ ٍَ َّ ِْ َ َ َ

ًفكانت هذه األعوام الطويلة عمال دائبا، وتنويعا متكررا ، ومع امتداد الزمن  ً ً ً
ُالطويل، ما توقف عن الدعوة، وال ضعفت مهته يف تبليغها، وال ضعفت  ُ

 ينوع ويبتكر يف ملسو هيلع هللا ىلصع أوقاهتا وأساليبها، فكان النبي بصريته وحنكته يف تنوي
ًأساليب الدعوة، ودعا رسا وجهرا، وسلام وحربا، ومجعا، وفردا، وسفرا  ً ًً ً ً ً
ًوحرضا، كام أنه عليه الصالة والسالم قص القصص، ورضب األمثال، 
واستخدم وسائل اإليضاح باخلط عىل األرض وغريه، كام رغب وبرش، 

َّيف كل آن، وعىل كل حال وبكل أسلوب مؤثر فعال فها ورهب وأنذر، ودعا  ٍ

هو عليه الصالة والسالم ينتقل إىل الطائف، ثم يرتدد عىل القبائل، ثم هياجر 
 .ويستمر يف دعوة اخللق إىل اهللا تعاىل

 إن الدعاء من أعظم العبادات، وهو سالح فعال يف جمال احلامية - ١٣
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قل البرشي من الذكاء والدهاء، فهو لإلنسان، وحتقيق أمنه، فمهام بلغ الع
عرضة للزلل واإلخفاق، وقد متر عىل املسلم مواقف يعجز فيها عن التفكري 
ًوالتدبري متاما، فليس له خمرج منها سوى أن جيأر إىل اهللا بالدعاء، ليجد فرجا 

 من أهل الطائف األذى والطرد ملسو هيلع هللا ىلصًوخمرجا، فعندما حلق برسول اهللا  
ن إوأصبح هائام عىل وجهه، جلأ إىل اهللا بالدعاء فام والسخرية واالستهزاء 

انتهى من الدعاء حتى جاءت اإلجابة من رب العاملني مع جربيل وملك 
 .اجلبال

كان مقرتح ملك اجلبال أن يطبق عليهم األخشبني، وهو يدخل - ١٤
حتت أسلوب االستئصال، وقد نفذ يف قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط 

`  ﴿: هج االستئصال ، ألن اهللا تعاىل  يقول عنه  رفض منملسو هيلع هللا ىلصولكن النبي 

d  c         b  a        ﴾ ]١٠٧:سورة األنبياء[. 
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  نفحات قدسية لنصرة خري الربية
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ً وعرضناها سابقا كثرية ومتنوعة، ملسو هيلع هللا ىلصّكانت املحن التي تعرض هلا النبي 

 بأصحابه وصد عن الدعوة، وحصار ما بني إيذاء نفيس وبدين وتنكيل
اجتامعي واقتصادي، ووفاة السند والنصري، وحمنة الطائف، والرفض التام 
لبذرة التوحيد من جانب القبائل العربية، كانت كل هذه املحن قد بلغت 

 .الذروة مما ال يستطيع أن يتحمله البرش عادة

ضهم لكل ولكن اهللا عز وجل يمتحن املؤمنني بمثل هذه الفتن، ويعر
هذه االبتالءات واملحن، ليستخرج منهم الصفوة التي تصرب عىل مشاق 
الدعوة، ويتخذ منهم شهداء، ليكونوا املثل والقدوة لكل سالك يف طريق 
اليقني؛ فالدعوات الكربى حتتاج إىل أن تستخلص أتباعها لتخرج الصفوة 

لصعاب والعراقيل املؤمنة الثابتة ثبات اجلبال الراسيات التي تصلح الجتياز ا
مهام بلغت درجتها من املشقة والعسف ومهام تعرضوا للجور والظلم، حتى 
تتهيأ هذه العصبة حلمل تكاليف اجلهاد يف املرحلة الصعبة التي تنتظر 

السنوات العرش األوىل من املبعث مضت "اإلسالم يف دار هجرته، ولذا فإن 
طهاد، وقد تأخر اإلذن هلم يف متتحن املسلمني األولني بالفتنة واألذى واالض



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٥٢٤ 
٥٢٤  

القتال، ريثام تتم عملية االمتحان والتمحيص، فكان الثبات لوطأة الفتنة 
 ."وجهد احلصار، يستصفي لإلسالم جنده املخلصني

ولكن شدة العناء، وكثرة الصعاب، وتوايل املصائب واهلموم، كل هذه 
الداخلية، بل إهنا أن متأل قلب صاحبها بالرصاعات بالعوامل جمتمعة كفيلة 

لو حدثت ألي برش من غري األنبياء مهام أويت من القوة واجللد لكانت كفيلة 
بأن جتعل منه إنسانا حمبطا مكتئبا، ينظر إىل املجتمع البرشي كله نظرة ريبة، 

 .بل قد ييأس من صالحهم، وما هكذا تكون األنبياء

ب عليهام من وهذه اهلموم والرصاعات الداخلية واخلواطر، وما يرتت
ًأحزان ومشاعر سلبية، قد تكون عائقا يف طريق الدعوة، فال بد واحلالة هذه 

  من جتديد النشاط اإلنساين بنفحات علوية من رب الربية جل وعال، 
ِفمن رمحة اهللا بعباده أنه من رحم املحن تتولد املنح، فبعد هذا العناء واحلزن،  َ

 لتكون عونا له عىل جتاوز ملسو هيلع هللا ىلص لنبيه تأيت نفحة قدسية من نفحات رب العاملني
إذا كان : تفت يف عضده، فكأنه سبحانه يقول لهمن شأهنا أن هذه اآلالم التي 

ّأهل األرض قد آذوك ورفضوك، فإن أهل السامء يرحبون بك، ويرسون 
 .بلقائك وجيلونك

                                         
 .١٣١مع املصطفى، ص : بنت الشاطئ) ١(
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ّضمحل خالهلا يويا هلا من حكمة بالغة، جتعل القلب يتزود بشحنات إيامنية 

 بالعناء أو اهلموم، بل إن أذى الناس مجيعا يف رحاب هذه احلرضة القدسية أي شعور
 .وتلك املنة اإلهلية ألمر يسري، بل ال يعد شيئا مذكورا

 .فإذا شعرت بمعية اهللا لك هانت عليك الدنيا وأهلها

 .وإذا غمرتك رمحات ربك فال عليك من إيذاء اخللق

 .بتعد عنك أهل األرضوإذا رغب فيك أهل السامء فال تبتئس إذا ا

 .وإذا شعرت بنعيم الروح فال عربة بعناء اجلسد

مل يكن اإلرساء جمرد حادث فردي ": يقول األستاذ أبو احلسن الندوي
 اآليات الكربى، وجتىل له ملكوت الساموات ملسو هيلع هللا ىلصبسيط رأى فيه رسول اهللا 

 ًواألرض مشاهدة وعيانا، بل زيادة عىل ذلك، اشتملت هذه الرحلة النبوية
ٍالغيبية عىل معان دقيقة كثرية، وشارات حكيمة بعيدة املدى؛ فقد أعلنت 

ّ هو نبي القبلتني، وإمام ملسو هيلع هللا ىلصّالسورتان الكريمتان اللتان نزلتا يف شأنه أن النبي 
املرشقني واملغربني، ووارث األنبياء قبله، وإمام األجيال بعده، فقد التقت يف 

ّرام باملسجد األقىص، وصىل شخصه ويف إرسائه مكة بالقدس، والبيت احل

ًباألنبياء خلفه، فكان هذا إيذانا بعموم رسالته وخلود إمامته وإنسانية 
تعاليمه، وصالحيتها الختالف املكان والزمان، وأفادت هذه السورة 

 ووصف إمامته وقيادته وحتديد مكانة ملسو هيلع هللا ىلصالكريمة تعيني شخصية النبي 
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ته ودورها الذي ستمثله يف العامل، األمة التي بعث فيها وآمنت به، وبيان رسال
 ."ومن بني الشعوب واألمم

 حلكم عالية ملسو هيلع هللا ىلصواختار اهللا عز وجل وقت الليل ليرسي فيه بالنبي 
وإنام كان ": حاول بعض العلامء ذكرها قال ابن املنري رمحه اهللا تعاىل

اإلرساء ليال ألنه وقت اخللوة واالختصاص عرفا، وألنه وقت الصالة التي 

، وليكون أبلغ ﴾   $   %   &   '﴿: انت مفروضة عليه يف قوله تعاىلك
 ."للمؤمن يف اإليامن بالغيب، وفتنة للكافر

ليزداد الذين آمنوا إيامنا بالغيب، ويفتتن الذين ": وزاد الصاحلي
كفروا زيادة عىل فتنتهم، وأنه وقت اخللوة واالختصاص عرفا، فإن بني 

يسه ليال فرقا واضحا، واخلصوصية لليل، ورحم اهللا جليس امللك هنارا وجل
 :من قال

 " كي يسمعوا ويعوا قد اصطفيتهم* الليل يل وألحبائي أنادمهم 

                                         
 ."بترصف" ٢٩٢/ ١األساس يف السنة : الندوي: انظر) ١(
  .١٧٤/ ٣سبل اهلدى والرشاد :امي الصاحلي الش: انظر) ٢(
 .٢املزمل آية رقم ) ٣(
  .١٧٥/ ٣سبل اهلدى والرشاد :الصاحلي الشامي : انظر) ٤(
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 :شق الصدر للمرة الثالثة

 للمرة الثالثة، وال بد ملسو هيلع هللا ىلصّيف العام احلادي عرش للبعثة تم شق صدرالنبي 
 فكان أن أرسل اهللا هلذا احلادث العظيم، وتلك املعجزة الباهرة من مقدمات،

جربيل يف ثالثة نفر من املالئكة، ومعهم طست من ذهب، وماء من زمزم، 
 . للمرة الثالثة ويغسلوه وحيشوه حكمة وإيامناملسو هيلع هللا ىلصليشقوا صدره  

ِعن رشيك بن عبد ": ففي الصحيحني ِْ ْ َْ َِ ِ ٍ أنه قال سمعت ابن مالك اهللاَ ِ َِ ََ ْ ْ ُُ َ َ َّ َ

ُيقول ليلة أرسى برسو َ ِْ َِ ْ َُ َ َ َ ُ ْ  من مسجد الَكعبة أنه جاءه ثالثة نفر قبل أن ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِل ُ َ َ َ ُ َ َ َْ َْ ُ َ ُ َ ْ ٍْ َ ََّ َ ْ َِ ِ ِِ

ْيوحى إليه وهو نائم ىف املسجد احلرام، فقال أوهلم َ َ ْ ٌُ ُ َِّ َ َ ْ َ َُ َ َ َ ْ َْ َِ ِ ِِ ِ َ ْ َأهيم هو؟ فقال : ِ َ َ َ ُ ْ ُُّ َ

ْأوسطهم َُ ُْ ْهو خريهم : َ ُْ ُُ َ ْفقال آخرهم. َ ُُ ِ َ َ ْخذوا خريهم : َ ُْ َ َ َ فَكانت تلك الليلة، .ُُ َ َّ ْ َْ َ ِ ْ َ
ُفلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيام يرى قلبه، وتنام عينه وال ينام قلبه ،  ُ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ َْ َ َ ْ َ ً َ َ َ َُ ُ َ َ َ ْ َ َْ ُ ََ َ َ َِّ ْ ُ َ ُ

ُوكذلك األنبياء تنام أعينهم، وال تنام قلوهبم، فلم يَكلموه حتى احتمل ِّ َ َ ُ ُ َ ََ ُ ْ ْ ُ ُ ُ ْ ُ َُ َّ َ َ ْْ َ ُ ُ َ ُ ُ َ ََ ُ َْ َ ِ َ َ ِ ُوه َ
َّفوضعوه عند بئر زمزم فتواله منهم جربيل فشق جربيل ما بني نحره إىل لبته حتى  َ َ ََ َّ ْ َ ُ ُ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َّ َ ََ ِ ِ َِ َ َ ْ َْ َ ْ ْ ْ َ ِْ ِِ َِّ ْ َْ ِ

َفرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده، حتى أنقى جوفه، ثم أتى  َّ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْْ َّ ِْ َ َ ِ َ ِ

ِبطست م ٍ ْ َ ُن ذهب فيه تور من ذهب حمشوا إيامنا وحْكمة، فحشا به صدره ولغاديده ِ َ ُ َ َ َ ْ ْ َْ ْ ً َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ً َ ََ َ َ ٌِ َ ُِ ْ َ ٍ ٍَ َ
ِ يعنى عروق حلقه -  ِ ِْ ََ ْ َُ َ ثم أطبقه ثم عرج به إىل السامء الدنيا- ُ َ ُ َْ ُّ ِ َ َّ َ َّ ََّ ِ ِ ِ َ ُ َ ْ َُ". 

                                         
 مـسلم بـرقم ًأيـضاوكلم اهللا موسى تكلـيام، وانظـر : باب قوله) ٧٥١٧(البخاري برقم ) ١(

 .وفرض الصلواتملسو هيلع هللا ىلص باب اإلرساء برسول اهللا ) ٤٣٢(
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 هيأه اهللاُ من ّوهي عملية هتيئة لتحمل وطأة رحلة اإلرساء واملعراج، كام
 .قبل يف صغره بحادثني مماثلني، مها حادثا شق الصدر

وقد رأى بعض الصحابة ريض اهللا عنهم أثر املخيط يف صدره الرشيف، 
ِوقد كنت أرى أثر ذلك املخيط ىف ": يقول أنس بن مالك ريض اهللا عنه ِ ِ َِ َْ ْ َ َ ََ َ ََ َ ُ ْ ُ ْ

ِصدره ِ ْ َ" .شقا فعليا ترتبت عليه آثار مما يدل داللة قاطعة عىل أن الشق كان 
ّمادية حمسوسة، ويرد هذا القول عىل منكري ذلك احلدث املعجز املرشف 

ّ، كام يرد عىل تأويل الذين زعموا من بعض مفكري عرصنا أنه ملسو هيلع هللا ىلصللنبي 
كناية عن رشح الصدر، وعدم الشعور بالضيق، أو التطهري املعنوي من 

 .اقرتاف الذنوب واآلثام

 :اإلرساء واملعراج

قبل اهلجرة كانت رحلة اإلرساء، وقد اقرتب أوان التحرك إىل موقع 
ّواحتاج مثل ذلك التحول .ّجديد، بعد أن بلغت اجلولة املكية ذروة تعقدها

اخلطري إىل عملية امتحان قبله، تستخلص الصفوة املؤمنة التي تصلح 
بة التي ّالجتياز معرب التحول، وتقدر عىل محل تكاليف اجلهاد يف اجلولة الصع

 .كانت تنتظر اإلسالم يف دار هجرته

                                         
 .وفرض الصلواتملسو هيلع هللا ىلص اب اإلرساء برسول اهللا باب ب) ٤٣١(مسلم برقم ) ١(
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وىف الواقع التارخيي، أن السنوات العرش األوىل من املبعث، مضت 
وقد تأخر اإلذن هلم يف . متتحن املسلمني األولني بالفتنة واألذى واالضطهاد

القتال، ريثام تتم عملية االمتحان والتمحيص، فكان الثبات لوطأة الفتنة 
ثم جاءت آية اإلرساء، . صفي لإلسالم جنده املخلصنيوجهد احلصار، يست

 .تتمة حاسمة هلذا االستصفاء

مل تكد الليلة يف أوهلا، ختتلف عن ليال سابقات تتابعت عىل مدى سنني، 
طواغيت املرشكني من قريش جمتمعون يف دار الندوة، : من ليلة املبعث

 ينفذون منها عرب حيورون ويدورون يف حلقة مفرغة، التامسا لوسيلة أو ثغرة
 .الطريق املسدود

، قد أقام صالة العشاء فيمن كان معه من آله وصحبه، وأوى ملسو هيلع هللا ىلصّوالنبي 
إىل خلوته يتعبد ويتهجد كعادته يف كل ليلة، وما من أحد يتوقع أن يأيت 

 .الفجر القريب بجديد غري املعهود املألوف يف أم القرى

صحابه بعد صالة  حيث تركه آله وأملسو هيلع هللا ىلصوبزغ نور الفجر، والرسول 
 فصىل بمن معه، ثم جلس فيهم بعد الصالة حيدثهم أنه قد ملسو هيلع هللا ىلصالعشاء، وقام 

 .أرسي به يف ليلته تلك، من املسجد احلرام إىل املسجد األقىص

وارشأبت إليه قلوهبم، وشدت أسامعهم إىل حديث اإلرساء، ولو 
 استطاعوا ألمسكوا أنفاسهم املبهورة، لكي خيلص إليهم صوت نبيهم يف

 .أنقى صفائه وتفرده
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وانتهى احلديث، وران عليهم صمت خاشع، أخذهم فيه العجب كل 
مأخذ وهم يستعيدون فيام بينهم وبني أنفسهم حديث اإلرساء، وحياولون أن 

 .يستوعبوا أبعاد رؤياه الباهرة، ويتمثلوا مشاهده املثرية

 يقوم من ملسو هيلع هللا ىلصولعلهم ما كانوا ليجرحوا هذا الصمت، لوال أن رأوه 
مصاله، آخذا طريقه إىل حيث كان أهل مكة قد بدأوا حركتهم اليومية مع 

 .مرشق الصبح

 ، ملسو هيلع هللا ىلصعندئذ قامت أم هانئ بنت أيب طالب فتشبثت بابن عمها حممد 
 .ترضع إليه أال حيدث الناس بام رأى، لئال يكذبوه

 يسمع ما تقول بنت عمه، وقد أدرك ما يساورها من قلق ملسو هيلع هللا ىلصوتلبث 
ه ليلقى القوم، مسلمني ومرشكني، بحديث ثم استأنف سري.وخوف
 .اإلرساء

 عن مرساه يف تلك الليلة ؟ وما الذى نزل يف اإلرساء من ملسو هيلع هللا ىلصماذا قال 
  آيات القرآن ؟

يف صحيح احلديث تفصيل لرحلة اإلرساء من بدئها يف املسجد 
 . نائمملسو هيلع هللا ىلصأمني الوحي، وحممد ) جربيل(جاء :احلرام

ِ ثم أتيت ب"فأيقظه من نومه  ُ ِ ُ َّ ِدابة دون البغل، وفوق احلامر ُ َ ِ ٍْ َ َ ْ َْ َ َ ُ َِّ ْ ُيضع ... َ ََ



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٥٣١ 
 

ِخطوه عند أقىص طرفه، فحملت عليه  ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ََ ْ َ َ ْ َْ ُ ْ َ َ َ ْ َ". 

ً حيوانا خمصوصا، بمواصفات ملسو هيلع هللا ىلص لنبيه -  تعاىل- هكذا خلق اهللا 
خمصوصة، لرحلة خمصوصة، وهو من باب التكريم؛ فكام حيمل املضيف 

ْ هو الكريم إذ محل نبيه -  وله املثل األعىل - اهللا ضيفه عىل مركب كريم، كان

 !.ُعىل هذا املركب النوراين العجيب؛ الذي مل خيلق مثله من قبل 

 : السامء الدنيا ولقاء آدم

َ فانطلق يب جربيل حتى أتى السامء الدنيا، فاستفتح فقيل" َ ْ َ ُ َ َ َِ َ َ ََ َ ْ ُّ َ َّ ْْ َ َ َّ َْ ِ ِ ِ َمن هذا؟ : َ َ ْ َ
َقال ِجربيل، ق: َ ُ ِ ْ َومن معك؟ قال: َيل ِ َ َ َ ْ ََ َحممد، قيل : َ ِ ٌ َّ َ َوقد أرسل إليه؟ قال: ُ َ َ َ َِ ِْ َِ ْ ُ ْ :

َنعم، قيل  ِ ْ َ ِمرحبا به : َ ِ ً َ ْ َفنعم املجيء جاء ! َ ُ ََ ِْ َْ ُففتح، فلام خلصت، فإذا فيها آدم، ! َِ ََّ َ ْ َِ َ َ َ َ َ َ َِ ُ َ َ
َفقال  َ َهذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت ع: َ ُ َْ َ ْ َ َُّ َ َ ِّ َ َِ ْ َ َُ َ َليه، فرد السالم، ثم قال َ َ ُ َ َ ََّ َ َّ ََّ ًمرحبا : ِْ َ ْ َ

ِباالبن الصالح، والنبي الصالح  ِِ َِّ َ َّ ِّْ ِ َِّ ِ !". 

وتبدأ سلسلة سباعية يف الرتحيب من املالئكة الكرام، وقد كانوا : ُقلت  
، فهو يف األرض أمحد، يف ملسو هيلع هللا ىلصيف انتظار مبعثه، وكأنام جبلهم اهللا عىل حبه 

والتقى النبي األول .. ند املالئكة الكرام معروف حمبوب السامء حممد؛ ع

                                         
 .٣٥٩٨: البخاري ) ١(
 ٣٥٩٨: البخاري ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٥٣٢ 
٥٣٢  

ً افتخارا وتكريام جاء عىل لسان ملسو هيلع هللا ىلصبالنبي اخلاتم، وهكذا تفتخر البرشية به  ً
ِ مرحبا باالبن الصالح، والنبي الصالح":أيب البرش آدم  ِِ َِّ َ َّ ْ ً َِّ ْ َِ َِّ ْفنعم االبن هو  .. "ِ ِ !

 ّ!ونعم النبي هو

 : حييى وعيسىالسامء الثانية ولقاء 

َثم صعد يب حتى أتى السامء الثانية، فاستفتح، قيل"  ْ َ َ َّ ُِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َّ َْ َ َ َّ ََّ َمن هذا؟ قال: ِ َ َ َ ْ َ :
َجربيل،  قيل ُِ ِ ْ َومن معك؟ قال: ِ َ َ َ ْ ََ َحممد، قيل: َ ِ ٌ َّ َ َوقد أرسل إليه؟ قال: ُ َ َ َ َِ ِْ َِ ْ ُ ْنعم، : ْ َ َ

َقيل ِمرحبا به : ِ ِ ً َ ْ َفنعم املجيء ج! َ ُْ َِ َْ َففتح، فلام خلصت، إذا حييى وعيسى، ! َاء َِ ْ َِّ َ َ ْ ََ َُ َ َ َ َ َِ َ َ
َومها ابنا اخلالة، قال َ َ ِْ َ ْ ََ َ َّهذا حييى وعيسى، فسلم عليهام، فسلمت، فردا، ثم : ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ُْ َ َّ َ َ ِّ ََّ ْ َ َُ َ َِ ِ َ

ِمرحبا باألخ الصالح، والنبي الصالح: َقاال ِ ِِ َِّ َ َّ ً َِّ ْ َِ َِّ". 

ُوتواصلت مسرية التكر   : يم، كلام دخل عىل رهط من املالئكة، قالوا ْ
ِ مرحبا به " ِ ً َ ْ َفنعم املجيء جاء ! َ ُ ََ ِْ َْ ْسعدت به السامء، وضاقت به األرض،  .. "!َِ

 ..احتفى به أهل السامء، وتربم له أهل األرض

والتقى بيحيى وعيسى عليهام السالم ، وكان الرتحاب والسالم، ثم 
  .  جتاوزمها إىل السامء الثالثة

                                         
 ٣٥٩٨: البخاري ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٥٣٣ 
 

 : السامء الثالثة ولقاء يوسف

َثم صعد يب إىل السامء الثالثة، فاستفتح، قيل " ْ َ َ َّ ُِ ِ ِ َِ ََ َ َْ َ َّ َِّ َ ِ َمن هذا؟ قال: ِ َ َ َ ْ ُجربيل، : َ ِ ْ ِ

َقيل َومن معك ؟ قال: ِ َ َ َ ْ ََ َحممد، قيل: َ ِ ٌ َّ َ َوقد أرسل إليه ؟ قال : ُ َ َ َ َِ ِْ َِ ْ ُ ًنعم، قيل مرحبا : ْ َ َْ َ َْ ِ َ
ِبه َفنعم! ِ ْ ِ َ املجيء جاء َ َُ ِ َففتح، فلام خلصت؛ إذا يوسف، قال! َْ َ َ َ َ َ ُ َُ ُ َُّ ْ َِ ُ َ ُهذا يوسف، : ِ ُ ُ َ َ

َفسلم عليه، فسلمت عليه، فرد، ثم قال  َ ُ َ َ َّ َ َ ِّ ََّ َ ْ َ ْ ََّ ْ ِْ َِ ُ ِّمرحبا باألخ الصالح، والنبي : َ ْ َِ َّ َ َّ ً َِ ِ

ِالصالح ِ َّ". 

 ! مستمرة وال زالت فعاليات حفل التكريم... ْوتواصلت الرحلة 

 :السامء الرابعة ولقاء إدريس

َ ثم صعد يب حتى أتى السامء الرابعة، فاستفتح، قيل" ْ َ َ ُِ َِ َ َ ََ َ َ َّ َْ َّ َ َ َّ َِّ َ َمن هذا ؟ قال: ِ َ َ َ ْ َ :
َجربيل، قيل ُِ ِ ْ َومن معك، قال : ِ َ َ َ ْ ََ َحممد، قيل : َ ِ ٌ َّ َ َأوقد أرسل إليه ؟ قال: ُ َ َ َ َِ ِْ َِ ْ ُ ْنعم، : َْ َ َ

َقيل ًمرحب: ِ َ ْ ِا به َ َفنعم املجيء جاء ! ِ ُ ََ ِْ َْ َففتح، فلام خلصت إىل إدريس؛ قال! َِ َ َ َ َ ُ ََ ْ ْ َِ ِ َِ ُ َ َّ َهذا : ِ َ
َإدريس فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد، ثم قال َ ُ َ َ َّ َ َ ِّ ََّ َ ْ َ ْ ََّ ْ ْ ُ ِْ َِ ُ َ ِ ِمرحبا باألخ الصالح، : ِ ِ َّ ً َ ْ َ

ِوالنبي الصالح ِ َّ َِّ ِ َّ " . 

ً رفعه اهللا مكانا عليا َرتبة فوق رتبة، فقد جتاوز من ً! 

                                         
 ٣٥٩٨: البخاري ) ١(
 ٣٥٩٨: البخاري ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٥٣٤ 
٥٣٤  

 : السامء اخلامسة ولقاء هارون

َ ثم صعد يب حتى أتى السامء اخلامسة، فاستفتح، قيل" ْ َ َ ْ ُِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َّ َْ َ َ َ َّ ََّ َمن هذا ؟ قال: ِ َ َ َ ْ َ :
َجربيل، قيل ُِ ِ ْ َومن معك؟ قال: ِ َ َ َ ْ ََ َحممد، قيل: َ ِ ٌ َّ َ َوقد أرسل إليه؟ قال : ُ َ َ َ َِ ِْ َِ ْ ُ ِنعم، قي:ْ ْ َ : َلَ

ِمرحبا به  ِ ً َ ْ َفنعم املجيء جاء ! َ ُ ََ ِْ َْ َفلام خلصت، فإذا هارون، قال! َِ َ ُ َ َ َ َ َُ ََّ ِ ُ ْ ُهذا هارون، : َ َُ َ َ
َفسلم عليه، فسلمت عليه، فرد، ثم قال  َ ُ َ َ َّ َ َ ِّ ََّ َ ْ َ ْ ََّ ْ ِْ َِ ُ ِّمرحبا باألخ الصالح، والنبي : َ ْ َِ َّ َ َّ ً َِ ِ

ِالصالح ِ َّ". 

 ! كانت يف انتظاره منذ أن خلقها اهللا ولكأنام.. تاقت إليه السامء

 : السامء السادسة ولقاء موسى

َ ثم صعد يب حتى أتى السامء السادسة، فاستفتح، قيل"  ْ َ َ ُِ ِ َِ َ ََ َ َ َّ َْ َ َّ َ َ َّ ََّ َمن هذا ؟ قال: ِ َ َ َ ْ َ :
َجربيل، قيل من معك ؟ قال َ َ َُ َ َْ َ ِْ ِ َحممد، قيل : ِ ِ ٌ َّ َ َوقد أرسل إليه ؟ قال : ُ َ َ َ َِ ِْ َِ ْ ُ ْنعم، قال: ْ َ َ :

ِمرحبا به  ِ ً َ ْ َفنعم املجيء جاء ! َ ُ ََ ِْ َْ َفلام خلصت، فإذا موسى، قال! َِ َ َ َ َ َ ََ ُ َِّ ُ ْ َهذا موسى : َ ُ َ َ
َفسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال َ ُ َ َ َّ َ َ ِّ ََّ َ ْ َ ْ ََّ ْ ِْ َِ ُ ِّمرحبا باألخ الصالح، والنبي : َ ْ َِ َّ َ َّ ً َِ ِ

َالصالح، فلام جتاوزت، بَك َ َُّ ْ َ َ َّ َ َ ِ ُى، قيل لهِ َ َ َما يبكيك ؟ قال: ِ َ َ ِ ْ ُ َأبكي ألن غالما بعث : َ َِّ ُِ ًْ ُ َ

ِبعدي يدخل اجلنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َّ َُ َ ُْ َ َ ْ ْ َ ْ َُ َ َ ْ ُُ ُْ َّْ ْ َّ!" . 

                                         
 ٣٥٩٨: البخاري ) ١(
 ٣٥٩٨: البخاري ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٥٣٥ 
 

وبكاء موسى كان من باب التنافس يف اخلري، كان من باب علو اهلمة 
األعىل، واملجد األسمى، واملكان وقوة العزم، وطموح النفس إىل املحل 

األرفع ، والرتبة األنجع، وال أعظم من ميدان الدعوة إىل اهللا ؛ خري ميدان 
  من باب التعجب من -  ًأيضا -للتنافس وخري حلبة للتسابق،  وكان بكاؤه 

 ١٢٠ ،رغم أن موسى كان كليم اهللا، وعاش ملسو هيلع هللا ىلصّفضل اهللا تعاىل عىل النبي 
 . ني إرسائيلسنة، وكان شيخ أنبياء ب

 :السامء السابعة ولقاء إبراهيم

َ ثم صعد يب إىل السامء السابعة، فاستفتح جربيل، قيل "  ُ ْ َ ُِ ِ ِِ ْ ْ َّ َ َّ َِّ َ َ ََ َ َِ ِ َ ِ َمن هذا ؟ : ِ َ ْ َ
َقال َجربيل، قيل: َ ُِ ِ ْ َومن معك ؟ قال: ِ َ َ َ ْ ََ َحممد، قيل : َ ِ ٌ َّ َ َوقد بعث إليه؟ قال : ُ َ َ َ َِ ِْ ُ َِ ْ :

َنعم، قال  َ ْ َ ِرحبا به َم: َ ِ ً َ َفنعم املجيء جاء ! ْ ُ ََ ِْ َْ َفلام خلصت، فإذا إبراهيم، قال ! َِ َ َ َ َ َ َُ َ َِّ ْ ِْ ِ ُ َ :
َهذا أبوك فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد السالم،  قال  َ َ َ َّ َ َ ِّ َ ََ َّ َ ْ َ ْ ََّ ْ ْ ُِ َِ ُ َ َ َ ًمرحبا باالبن : َ َ ْ َ

ِالصالح، والنبي الصالح  ِِ َِّ َ َِّّ ِ َّ" . 

 بجده، شيخ التوحيد، كارس األوثان، مكرم ملسو هيلع هللا ىلصّوهكذا التقى النبي 
 . الضيفان، خليل الرمحن

 

                                         
 ٣٥٩٨: البخاري ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٥٣٦ 
٥٣٦  

 : إىل سدرة املنتهى

َثم رفعت إيل سدرة املنتهى، فإذا نبقها " ْ َ َُ َ َ ُْ َُ َ ُ ِْ ِْ َ َّ ُ َِّ َِ ْ  َمثل قالل هجر، وإذا ورقها َ َ َُ َ ُ َْ َِ َ ِ ِ ِ

َمثل آذان الفيلة، قال جربيل َ َ ْ َ ُ ِْ ِ َِ ْهذه سدرة املن:  ِ ُْ ُ َْ ِ ِ ِ َتهى َ َ".  

 هذه الشجرة العجيبة التي مل ملسو هيلع هللا ىلصُوهكذا يتواصل التكريم؛ ويرى النبي 
 . ٌيرها إنس قط وال جان 

شجرة عظيمة أنبتها اهللا بالكيفية التي شاء، حية قائمة شاخمة كام أراد، ومل 
ُ من وصفها لعظم هبائها ومجاهلا، وهو الذي أويت جوامع الكلم، ملسو هيلع هللا ىلصيتمكن 

وصفها أنه أشار إىل أن ثامرها يشبه القالل الضخمة والذي قدر عليه من 
 ، وأن ورقها تشبه يف رسمتها آذان ملسو هيلع هللا ىلصُالتي كانت تصنع يف البحرين يف زمنه 

 ..الفيلة

j   i  h  g  f  e  d  c  b    ﴿: وقد قال اهللا تعاىل فيها 

t    s     r  q  p  o  n  m    l  k   ﴾ ]  ١٧- ١٤:النجم.[  

 
                                         

ْالنبق ثمر السدر، والنبق والنبق والنبق والنب) ١( ْ ََّ ِّ ِّ ُ َّ َِّ ِْ ْق خمفف محل السدر الواحدة من مجيـع ذلـك ِّ ِّ ُ
ِباهلاء اجلوهري نبقة ونبق ونبقات مثل كلمة وكلم وكلامت ِ َِ َ َ ِ ِ َِ َ  .٣٥٠ / ١٠لسان العرب . َ

 ٣٥٩٨: البخاري ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٥٣٧ 
 

  :أربعة أهنار

ُوإذا أربعة أهنار؛ هنران باطنان، وهنران ظاهران، فقلت  "  ْ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ ِْ
ْ ْ ََ َ َ َ ََ ِ ٍ َ َ ِما هذان : ِ َ َ َ  

َيا جربيل، قال َ ُ ِ ْ ِ ِأما الباطنان فنهران يف اجلنة، وأما الظاهران: َ ِ َِ َّ َ َ َِّ َّ ْ َ َْ ََ ْ َِ َِّ َ ُفالنيل : َِ َِّ  
ُوالفرات  َ ُ ْ َ". 

  :البيت املعمور

ِ ثم رف" ُ َّ ُع يل البيت املعمورُ ُ ْ ْ َ ََْ ُْ ِ". 

وهو بيت عبادة املالئكة يف السامء، كام أن الكعبة بيت عبادة البرش  يف 
َيدخله كل يوم سبعون ألف "ٌاألرض، ولذلك ورد يف الصحيح أنه بيت  ْ َ َّ َُ ُ ْ ْ َ ُ ََ ٍ ُ ُ ْ

ْملك إذا خرجوا منه مل يعودوا فيه آخر ما عليهم  َ ُ َ َِ ْ ُ ُ َ ُ َُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ٍ
ْ ْ َ ِ"  يتعدبون فيه .. ، الشك

 .هللا تعاىل ال يفرتون 

  :إناء من لبن

َ ثم أتيت بإناء من مخر، وإناء من لبن، وإناء من عسل؛ فأخذت اللبن، " َ ْ َ َ ْ َ َّْ ْ َ َ ُُ َ ْ َُ َ ٍٍ َ َِّ ِ ِ ٍِ ٍ ٍَ َ َِ ِ ٍِ َ ِ ُ

َفقال  َ َهي الفطرة التي أنت عليها وأمتك: َ ُ ْ َُّ َ َُ ََ َ ْ َ َّ ْ َْ َ ِ ِ ِ" . 

                                         
 ٣٥٩٨: البخاري ) ١(
 ٣٥٩٨: البخاري ) ٢(
 ٤٢٩: مسلم ) ٣(
 ٣٥٩٨: البخاري ) ٤(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٥٣٨ 
٥٣٨  

ً اهللا هبا عىل هذه األمة؛ أن أنزل هلم رشيعة صافية هي الفطرة التي امتن ْ

صفاء اللبن ال غبش فيها وال حتريف، وفيه بشارة من اهللا تعاىل أن هذا املنهج 
  :العظيم لن ينحرف عن الفطرة ما دامت الساموات واألرض، قال تعاىل 

﴿ m   l  k      j  i  h  g   ﴾ ]٩:احلجر[ 

 :فرض الصالة 

ْ ثم فرضت" َ ِ ُ ُ عيل الصلوات مخسني صالة كل يوم، فرجعت فمررت َُّ ُ َ ْ ُ َْ َ َ ََ َ َّ َ َْ َ ْ َ َ َ ٍَّ ُ ًَ ِ
َّ َ

َعىل موسى، فقال  َ َ َ ُ َ َبام أمرت، قلت : َ ْ َِ ُ َأمرت بخمسني صالة كل يوم، قال : ِ َ َّ ٍَ ْ َ َُ ً َ ُِ ِْ َْ ِ ُ :
َإن أمتك ال تستطيع مخسني صالة كل يوم، وإين ـ و َ ْ َ َ ُِّ َ ِْ ٍِ َّ َ َُّ ًَ َ َ َِ ِ ْ ََّ َ قد جربت الناس  ـاهللاُ ْ ََّ ُ َّ ْ َ

ُقبلك، وعاجلت بني إرسائيل أشد املعاجلة، فارجع إىل ربك، فاسأله  ِّ ْ َ َ َ ْْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َِ ِِ ِ ِ َِّ َ َ َ ُ َ
َالتخفيف ألمتك  ِ ِ َِّ ُ َ ْ َّ".  

ُفرضت بعد سدرة املنتهى، . وكان فرض الصالة هو ذورة التكريم، 
 ..ال املالئكية وبعد البيت املعمور، وبعد حفالت االستقب

 من رحلة املعراج بنفحة من املعراج؛ نفحة يعرج ملسو هيلع هللا ىلصليعود رسول اهللاُ 
 .فيها املؤمنون إىل اهللا رهبم يف اليوم مخس مرات

                                         
 ٣٥٩٨: البخاري ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٥٣٩ 
 

وكانت النصيحة من موسى بالذات ملكانته وقرب عهده؛ فرشيعته هي الرشيعة 
 .التي سبقت اإلسالم مبارشة، وهو النبي الذي عالج أقسى النفوس

 ينربي يف إجيابية؛ لينصح أخاه خاتم األنبياء؛ وكان يف -  عليه السالم -  هو فإذا
ِّ إين ": ة يقول له كل مر َ قد جربت الناس قبلك، وعاجلت بني إرسائيل -  َ واهللا- ِ َ َ َ َِ ِ

َ ْ ْ َِّ َ َ ْ َ ْ َُ َ َُ َّ ْ
ِأشد املعاجلة، فارجع إىل ربك، فاسأله التخفيف ألمت ِ ِ َِّ ْ َ ْ َُ ََ ْ َّ َُّ ِّ ْ َْ َ َ َ ُ َْ َ ِ ِ َ   . "َك َ

 :التخفيف

ُ فرجعت فوضع عني عرشا، فرجعت إىل موسى فقال مثله، فرجعت، "  ُ ْ َ َ َ ُْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََ َ ُ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َ َِ َ ِ ً ِّ
ِّفوضع عني عرشا، فرجعت إىل موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني  َِّ َ ُ ُ ْ َ َ ََ َ ْ َ ُ ْ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ُ َِ َ ِ ً

ُعرشا، فرجعت إىل موسى فقال مثله،  ْ ََ ْ َ َ َ َِ َ ُ ََ ِ ُ ْ َّفرجعت، فأمرت بعرش صلوات كل ًَ َ َ َُ ٍ َِ َ َ ْ َِ ِْ ُ ُْ َُ

ٍيوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت، فأمرت بخمس صلوات كل يوم،  ٍْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ََّ َ َ َ َ ْ َ َ َ َُ ٍ ِ ِِ ْ ْ َ ََ ِ ُ ُ ُُ

َفرجعت إىل موسى، فقال  َ َ ََ ُ ََ ِ ُ ْ ُبم أمرت ؟ قلت : َ َْ ُ ْ َِ ُ َّأمرت بخمس صلوات كل : ِ َُ ٍ َِ َ ِ ُْ َْ ِ ُ
َيوم، قال َ ٍ ْ َّإن : َ َأمتك ال تستطيع مخس صلوات كل يوم، وإين قد جربت الناس ِ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َُّ ُ ِّ َّْ ْ َّْ َ َ ََ َّ َِ ٍ ُ ٍَ ِ َ ُ

ُقبلك، وعاجلت بني إرسائيل أشد املعاجلة؛ فارجع إىل ربك، فاسأله  ِّ ْ َ َ َ ْْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َِ ِِ ِ ِ َِّ َ َ َ ُ َ
َالتخفيف ألمتك  ِ ِ َِّ ُ َ ْ َقال! َّ َسألت ريب حتى استحي: َ ْ َ َِّ َّْ َ َُ ْ ُيت، ولكني أرىض، وأسلم َ َ ِّْ َُ ََ َ َْ ُِّ ِ

ٍفلام جاوزت نادى مناد...  َ ُ ََّ َ ََ ُ ْ َ ِأمضيت فريضتي، وخففت عن عبادي: َ ِ َِ ْ َ َْ ُ َ ُ َْ َّ ََ ِ ْ َ". 

                                         
 ٣٥٩٨: البخاري ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٥٤٠ 
٥٤٠  

ٍوكل من تقدير اهللا، فالرحلة رحلة رمحة له  ُ ُ  . وألمته ملسو هيلع هللا ىلصٌ

وهذا ليعرف املسلم فضل الصالة، وأمهية الصالة؛ إذ فرضت يف السامء 
 . يف األرض، وفرضت يف املرحلة املكية وسواها يف املدنيةوسواها

هي الركن الذي إذا أضاعه املسلم ضاع معراجه، وحبله، وغذاء روحه، 
 وشفاء نفسه 

ّهي الركن الذي يفرق بني املسلم وغريه، والدين وغريه، والبيت وغريه، 

 . واملجتمع وغريه، والبلد وغريه 

ًة، وال يكون الدين قائام دون صالة، ًفال يكون املسلم مسلام دون صال
 . ًوال يكون البيت مسلام دون صالة، وكذا املجتمع واحلكومة والدولة 

 : يف أئمة اجلور، عندما قال الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال النبي 

ِ أفال ننابذهم بالسيف  ؟ " ْ َّ ِْ ُِ ُ َ ََ ُ َ"  

َقال  ْ  ال، ما أقاموا فيُكم الصالة، وإذا رأي": ملسو هيلع هللا ىلصَ َ ََّ ََ ْ ُ ََ َِ َ ًتم من والتُكم شيئا ِ ْ ُ َْ ْ ِْ ِ ُ
ٍتْكرهونه فاكرهوا عمله، وال تنزعوا يدا من طاعة َِ ُ ََ َ َْ َ َ ُ ًُ َ َ َِ ْ َ َ َُ ُْ" . 

 

                                         
 ٣٤٤٧: مسلم ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٥٤١ 
 

 :نفحات أخرى 

ُومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له " َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ ْ َ ً َ ْ َ َْ َ ِْ ِ ِ ٍُ ُِ َ ََ َ ْ َ َّ َِ َ
َعرشا، ومن هم بسيئة ف ٍ َ ْ َِّ ْ ََ َّ َِ َ ًلم يعملها مل تْكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة ً َ ْ َ َ ْ ََ ْ َ ًِّ َ َ ْ ْ َ ْ ََ َ ِْ ُِ َِ َ ُ ْ

ًواحدة َ ِ َ" . 

ُ فأعطي رسول ": قال ابن مسعود  َُ َ َ ِ ْ ً ثالثاملسو هيلع هللا ىلص اهللاُ َ ِأعطي الصلوات : َ َِ ََّ َ ْ ُ

ِاخلمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر ملن مل يرشك ب ِْ ْ ُْ ْ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ ُْ َ ً من أمته شيئا اهللاُ ْ َْ ِ ِ َِّ ُ

ُاملقحامت  َ ِ ْ ُ ْ". 

ِمن لقي اهللا ال يرشك به شيئا غفر له املقحامت، أي الذنوب العظام : أي ِ ِ ِ َِ ُ ْْ ُ ً ََ َ َ
َالتي تقحم أصحاهبا يف النار  ُ ِ ْ ُ. 

 :العودة 

ً من هذه الرحلة الكريمة؛ نشيط النفس، شاكرا ملسو هيلع هللا ىلصُوعاد رسول اهللا 
هده؛ فكذبوه، وطالبوه أن يصف هلم املسجد ًمتحمسا، خيرب قومه بام شا

  : ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي ! ّاألقىص، فأظهره اهللا لنبيه كام تظهر الوقائع بالبث املبارش

َ ملا كذبتني قريش قمت يف احلجر فجال " ْ ْ ََ ْ ُ ُ َّ ََِّ ِ ِِ ُ ْ ٌَ ْ ُ يل بيت املقدس؛ فطفقت اهللاَ َْ َ َ ْ َِْ ِِ ْ َ ِ

                                         
 ٢٣٤: مسلم ) ١(
 ٢٥٢: مسلم ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٥٤٢ 
٥٤٢  

ُأخربهم عن آياته، وأنا أنظر ْ ُُ ْ ََ َ َُ َ ِْ ِ َ ُ ِ ِ إليهْ ْ َ ِ" . 

ْوزاده اهللاُ من فضله أن أظهر له عالئم أخرى عىل صدقه؛ مثل إخباره 
 عن حال عري قادمة من الروحاء، وأخرى قادمة من األبواء، فأقام عليهم ملسو هيلع هللا ىلص

 . احلجة البيضاء 

ومع ذلك جحدوا، وكفروا كفرة محقاء، وتنكروا هلذه اآليات؛ التي لو 
سحر : ّومع ذلك كذبوا وقالوا . ىل صدق نبوته ٌجاء هبا نبي لكفى هبا دليال ع

مستمر، كام كان حاهلم يف معحزة كبرية أخرى حصلت يف املرحلة املكية 
 حينام طلبوا منه ذلك، ملسو هيلع هللا ىلصجديرة بالدراسة؛ هي معجزة انشقاق القمر له 

ٌوهو أمر يبني لك أن اجلاحدين لن يقبلوا الدين .  ونزلت سورة القمر لذلك
:  ;  ﴿: كام قال الفراعنة ملوسى عليه السالم. أدلة ُمهام سقت هلم من

E  D  C  B  A  @   ?  >   =  <   ﴾] ١٣٢:األعراف.[ 

وكان ما أراد اهللا لإلرساء برسوله، من فتنة للناس، وابتالء ملن آمنوا 
 .منهم، وللذين أسلموا ومل يدخل اإليامن يف قلوهبم

 نقرأ ما نقل ابن هشام رواية وقد يكفي لبيان ما كان من فتنة اإلرساء، أن
فقال أكثر .، غدا عىل قريش فأخربهم اخلربملسو هيلع هللا ىلص فلام أصبح ":عن ابن إسحاق

                                         
 ٣٥٩٧: البخاري ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٥٤٣ 
 

  واهللا إن العري لتطرد شهرا من مكة إىل. هذا واهللا العجب البني": الناس
 الشام مدبرة، وشهرا مقبلة، أفيذهب ذلك حممد يف ليلة واحدة، ويرجع إىل 

 ."مكة ؟

 .أسلمفارتد كثري ممن كان 

 عن ملسو هيلع هللا ىلص حديثه ُ ومل يكن قد سمع بعد-وذهب الناس إىل أبى بكر 
هل لك يا أبا بكر يف صاحبك ؟ يزعم أنه قد جاء هذه :  فقالوا له-اإلرساء 

 !الليلة بيت املقدس وصىل فيه ورجع إىل مكة 

 .إنكم تكذبون عليه: فقال هلم أبو بكر

 .بىل، ها هو ذاك يف املسجد حيدث به الناس: قالوا

فام يعجبكم من ذلك ؟ . واهللا لئن كان قاله، لقد صدق: قال أبو بكر
فواهللا إنه ليخربين أن الوحي ليأتيه من السامء إىل األرض يف ساعة من ليل أو 

 . "هنار، فأصدقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه

 قال املرشكون من ":وغري بعيد من رواية السرية ما نقله الطربي يف تفسريه
!  وأصبح فينا، ثم زعم أنه جاء الشام يف ليلة ثم رجع -  فينا بمكة - ّعشى ت: قريش

 .شهرا مقبلة وشهرا مدبرة: وايم اهللا إن احلدأة لتجيئها يف شهرين

                                         
 .٣٩ / ٢السرية، : ابن هشام )١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٥٤٤ 
٥٤٤  

 .ما كان حممد لينتهي حتى يأيت بكذبة خترج من أقطارها

هذا صاحبك يزعم أنه أتى الشام يف ليلته فصىل : فأتوا أبا بكر فقالوا له
أو قد قال ذلك ؟ واهللا لئن كان قاله لقد : ّفرد أبو بكر! ملقدس ثم رجع ببيت ا
 .صدق

 والسامء أبعد من - وحيا -أصدقه بخرب السامء : فلام جادلوه فيه، قال
 بيت املقدس، وال أصدقه بخرب بيت املقدس ؟

يا نبي اهللا، : فسألهملسو هيلع هللا ىلص ثم أقبل أبو بكر حتى انتهى إىل رسول اهللا " 
قوم أنك جئت بيت املقدس هذه الليلة ؟ قال عليه الصالة أحدثت هؤالء ال

 .نعم: والسالم

فسأله أبو بكر أن يصفه له، فجعل رسول اهللا يصفه أليب بكر، فكلام 
 .صدقت، أشهد أنك رسول اهللا: وصف منه شيئا قال أبو بكر

 ."وأنت يا أبا بكر الصديق: قال عليه الصالة والسالم لصاحبه

 :تنة اإلرساءاحلكمة من وراء ف

ً كان مقدما عىل مرحلة جديدة، مرحلة اهلجرة، ملسو هيلع هللا ىلصإن الرسول  ُ
َواالنطالق لبناء الدولة، يريد اهللا تعاىل للبنات األوىل يف البناء أن تكون  ِ َّ ِ

                                         
 ).سورة االرساء(اجلزء اخلامس عرش: تفسري الطربي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٥٤٥ 
 

سليمة قوية مرتاصة متامسكة، فجعل اهللا هذا االختبار والتمحيص، ليخلص 
ض، ويثبت املؤمنني الصف من الضعاف املرتددين، والذين يف قلوهبم مر

ًاألقوياء اخللص الذين ملسوا عيانا صدق نبيهم بعد أن ملسوه تصديقا، 

وشهدوا مدى كرامته عىل ربه، فأي حظ حيوطهم وأي سعد يغمرهم وهم 
 وقد آمنوا به، وقدموا حياهتم فداء له ولدينهم، ملسو هيلع هللا ىلصحول هذا النبي املصطفى 

ذي تم بعد وعثاء الطائف، كم يرتسخ اإليامن يف قلوهبم أمام هذا احلدث ال
 .ٍوبعد دخول مكة بجوار وبعد أذى الصبيان والسفهاء

 العالية تتجسد يف مواجهته للمرشكني بأمر تنكره ملسو هيلع هللا ىلصإن شجاعة النبي 
عقوهلم وال تدركه يف أول األمر تصوراهتم، ومل يمنعه من اجلهر به اخلوف 

مته أروع  ألملسو هيلع هللا ىلصمن مواجهتهم، وتلقي نكريهم واستهزائهم فرضب بذلك 
األمثلة يف اجلهر باحلق أمام أهل الباطل، وإن حتزبوا ضد احلق وجندوا حلربه 

 يف إقامة احلجة عىل املرشكني ملسو هيلع هللا ىلصكل ما يف وسعهم، وكان من حكمة النبي 
بأن حدثهم عن إرسائه إىل بيت املقدس، وأظهر اهللا له عالمات تلزم الكفار 

 :بالتصديق، وهذه العالمات هي

 بيت املقدس، وقد أقروا بصدق الوصف، ملسو هيلع هللا ىلص وصف النبي - 

                                         
 .١/٤٥١الرتبية القيادية ،: انظر )١(
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 .ومطابقته للواقع الذي يعرفونه

 . إخباره عن العري التي بالروحاء- 

 . إخباره عن العري الثانية- 

 إخباره عن العري الثالثة التي باألبواء، وقد تأكد املرشكون؛ فوجدوا - 
ً كان صحيحا، فهذه األدلة الظاهرة كانت ملسو هيلع هللا ىلصأن ما أخربهم به الرسول 

حمة هلم وال يستطيعون معها أن يتهموه بالكذب، كانت هذه الرحلة مف
 يرى األرض كلها، بام فيها ملسو هيلع هللا ىلصالعظيمة، تربية ربانية رفيعة املستوى، وأصبح 

من خملوقات، نقطة صغرية يف ذلك الكون الفسيح، ثم ما مقام كفار مكة يف 
ًهذه النقطة؟ إهنم ال يمثلون إال جزءا يسريا جدا من هذا الك ً ون، فام الذي ً

سيفعلونه جتاه من اصطفاه اهللا تعاىل من خلقه، وخصه بتلك الرحلة العلية 
، وأراه الساموات السبع - عليهم السالم-امليمونة، ومجعه باملالئكة، واألنبياء 

 .جل وعال-وسدرة املنتهى، والبيت املعمور، وكلمه 

جللل، فعندما يظهر إيامن الصديق ريض اهللا عنه القوي يف هذا احلدث ا
إين : أخربه الكفار قال بلسان الواثق، لئن كان قال ذلك لقد صدق، ثم قال

ألصدقه فيام هو أبعد من ذلك أصدقه بخرب السامء يف غدوة أو روحة، وهبذا 

                                         
 .٤٢-٣/٤١التاريخ اإلسالمي ، :احلميدي) ١(
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 ٥٤٧ 
 

استحق لقب الصديق، وهذا منتهى الفقه واليقني، حيث وازن بني هذا اخلرب 
كان غريبا عىل اإلنسان العادي فإنه ونزول الوحي من السامء، فبني هلم أنه إذا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيف غاية اإلمكان بالنسبة للنبي 

 اللبن حني خري بينه وبني اخلمر، وبشارة جربيل ملسو هيلع هللا ىلصإن رشب رسول اهللا 
هديت للفطرة، تؤكد أن هذا اإلسالم دين الفطرة : عليه الصالة والسالم

هذا الدين البرشية التي ينسجم معها، فالذي خلق الفطرة البرشية رشع هلا 

¤   ﴿:الذي يلبي نوازعها واحتياجاهتا، وحيقق طموحاهتا ويكبح مجاحها

  ¶  µ́     ³  ²  ±  °̄   ®  ¬   «  ª  ©  ¨§       ¦  ¥
¾  ½             ¼  »  º  ¹  ̧   ﴾] ٣٠: الروم.[ 

 باألنبياء دليل عىل أهنم سلموا له بالقيادة والريادة، ملسو هيلع هللا ىلصإن صالة النبي 
سالم نسخت الرشائع السابقة، وأنه وسع أتباع هؤالء األنبياء وأن رشيعة اإل

َما وسع أنبياءهم أن يسلموا بالقيادة هلذا الرسول ولرسالته التي ال يأتيها 
 .الباطل من بني يدهيا وال من خلفها

إن عىل الذين يعقدون مؤمترات التقارب بني األديان أن يدركوا هذه احلقيقة، 
ة االنخالع عن الديانات املنحرفة، واإليامن هبذا الرسول ويدعوا إليها، وهي رضور

                                         
 .٣/٤٣التاريخ اإلسالمي ،:احلميدي) ١(
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  ٥٤٨ 
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ً ورسالته، وعليهم أن يدركوا حقيقة هذه الدعوات املشبوهة، التي ختدم وضعا ملسو هيلع هللا ىلص
 .ًمن األوضاع أو نظاما من األنظمة اجلاهلية

نحى عن حزب اهللا من : فتنة وابتالء ومتحيصا: وحقق اإلرساء آيته
 .ب من الوحي يأتيه من اهللا سبحانهراهبم أمر اإلرساء ، وليس أعج

واستصفى لإلسالم جنده املخلصني، ممن صح إيامهنم وصدقت 
 .عقيدهتم

 .﴾   H  G  F  E  D  C  B   A﴿: وصدق اهللا تعاىل
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 :برشيات من يثرب

 كان يعرض نفسه عىل القبائل يف موسم احلج ملسو هيلع هللا ىلصن النبي إقلنا من قبل 
نا مصغية وقلوبا واعية تتلقى هذا النور الذي كرم اهللا عز وجل لعله جيد آذا

حد هذه املواسم وعىل التحديد يف موسم احلج العام أالبرشية كلها به ، ويف 
احلادي عرش للبعثة، وجدت الدعوة اإلسالمية تربة جديدة رسعان ما 
تقبلت بذرة التوحيد لتكون بحق أول حاضن هلذا الدين، وليتغري مسار 

اريخ البرشي كله من جراء احتضان هذه الدعوة والدفاع عنها بالنفس الت
 . والنفيس

ومن رمحة اهللا عز وجل بالبرشية أنه يقيض الرب والفاجر لنرصة احلق 
ورفع لوائه، حتى يأيت النرص من أبعد طريق من املمكن أن يتخيله اإلنسان، 

ون املدينة وهم أهل وهكذا كان تدبري اهللا هلذا الدين، فقد كان اليهود يسكن
 يف كتبهم، ويعرفونه كام يعرفون أبناءهم، وكانوا إذا ملسو هيلع هللا ىلصكتاب ورد ذكر النبي 

ما نشبت املواجهات احلربية بني اليهود وقبائل األوس واخلزرج، وكثريا ما 
كان حيدث ذلك، نظرا للتطاحن الشديد الذي كان بني قبيلتي األوس 
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  ٥٥٠ 
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يتحالف بعضهم مع األوس واخلزرج، واليهود يؤججون هذا الرصاع، و
وبعضهم مع اخلزرج، وكانوا يعزون أنفسهم إذا أصيبوا ويف الوقت ذاته 

إن نبيا مبعوثا اآلن قد أظل زمانه نتبعه ": هيددون الفريق اآلخر بقوهلم
ومن ثم كان أهل يثرب عىل ذكر من هذا ، "فنقتلكم معه قتل عاد وإرم

 .صفاته  ومعرفة ببعضملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 من كل هذا فقد كفر به اليهود حسدا من عند أنفسهم من وعىل الرغم
: بعد ما تبني هلم احلق، ودخل أهل املدينة يف دين اهللا وصدق اهللا إذ يقول

﴿  5  4  3   2  1         0  /  .  -  ,  +   *
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وسوف نعرض يف هذا الفصل بدء إسالم األنصار واحتضاهنم هلذه 
 ملسو هيلع هللا ىلص عىل نرصته ومحايته، وهجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلصلدعوة اجلديدة، ومبايعتهم للنبي ا

 ).املدينة املنورة(إىل يثرب 

 

 
                                         

 .٧٦/ ٢دالئل النبوة : البيهقي) ١(
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 : النصري الصغري القادم من يثرب– ١

بدأ يبحث عن قرية أخرى، وهنا تبدأ حواراته مع بعض أهل يثرب 
 من - ثم كانت املقابلة العابرة لبني عبد األشهل. الذين يفدون إىل مكة

ُ، وقد قدم الزعيم اليثريب - وساأل ٍ أبو احليرس أنس بن رافع "ِ ِ َ َ َُ ْ ُ ْ َُ َ َِ ة، ومعه "ْ َ مكَّ َ
ْثلة من رجاله، فيهم  ِ ٍإياس بن معاذ "ِ َ ُ ْ ُ َُ َ يلتمسون إبرام حتالف مع قريش ضد "ِ ُْ ِ َ َ

ْ هبم؛  فأتاهم فجلس إليهم فقال هلم ملسو هيلع هللا ىلصاخلزرج، فسمع رسول اهللا  ْ ُْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َِ ُ َ  بلسان - َ
ُهل لُكم إىل خري مما جئتم له ؟":- لناصح ا َ َ ْْ ْ ُْ ْ ِ َّ َِ ٍ َِ ُقالوا . "َ َوما ذاك قال : َ َ ََ َ َ أنا ":َ َ

ُرسول  ُ ُ بعثنى إىل العباد، أدعوهم إىل أن ْيعبدوا اهللاَ ُ ْ َ ْ َ َ ََ ََ َِ ِْ ُ ُ ِ ِ ِْ ً ال يرشكوا به شيئا، اهللاَ َْ َُ ُِ ِ ِ ْ
ٌوأنزل عىل كتاب  ََ ِْ

َّ َ َ َ ِ َثم ذكر اإلسال. "ُ َْ َ َِّ َ ُم وتال عليهم القرآن، فقال إياس بن ُ ْ ُ َ ْ َِ َ َ َ َ ُ ْ َْ ُ َِ َ َ َ
ٍمعاذ َ ً وكان غالما حدثا-ُ ً ََ َ َ ِأى قوم: َُ ْ َْ َهذا، و! َ َ ُ، خري مما جئتم له اهللاَ َ ْ ُْ ْ ِ َّ ِ ٌ ُفأخذ أبو ! َ َ َ ََ َ

َحيرس حفنة من  الرتاب فرماه هبا، فقام رسول اهللا  َ ْ َِ ً َْ ٍ  ربام لسوء -  عنهم ملسو هيلع هللا ىلصَ
ُبث إياس بن معاذ أن مات، ومل يزل قومه يسمعونه هيلل ، ثم مل يل- أدهبم  ِّ َ ُ َ ْ ُُ ُ ََ

ون أن قد مات اهللا َ، ويَكربه، وحيمده، ويسبحه، حتى مات، فام كانوا يشكُّ َ ََ َ َ َ َ ْ ُ ِّْ ُ َّ َُ ْ َ ََ ُ ََ َ ُ ُ ِّ ُ َ ُ َ ُ ُ َ
ًمسلام ِ ْ ُ . 

. إن هذا الغالم صدح باحلق بني ظهراين الرجال وهم يصدفون عنه 

                                         
 .٣٥٣-٢/٣٥٢تاريخ الرسل وامللوك : الطربي) ١(
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 . َ له حسن اخلامتة؛ جزاء نرصته، ولقاء وقفتهْفكان أن كتب اهللاُ

ُآه يا أخي من تلك املواقف، تلك التي تكون فيها حلظة صدق، أو وقفة 

َحق، أو كلمة طيبة؛ يدخل اإلنسان عىل أثرها جنة اخللد  ُ . 

ُوكم متر بنا تلك الفرص يف حياتنا اليومية، فيبتىل املرء بموقف جيد نفسه  ُّ
ٌاطل؛ وال معني للحق يف هذا املشهد، ومطلوب من فيه بني أرضاس الب

ُاإلنسان أن يقف فيها وقفة إجيابية، يفرق فيها بني احلق والباطل، ولكن ،  َ ً ًِّ ُ
ًرسعان ما حيتويه الشيطان، وال يري املرء ربه من نفسه خريا، فيسكت عن  َ ُُ

 . احلق، أو خيوض مع اخلائضني 

سنى هلؤالء الغرباء، وقد بني هلم يف هذا املشهد املبارك دعوة لطيفة باحل
 حقيقة دعوته واستعان يف بيانه ذاك بآيات القرآن الكريم التي ترق ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

هلا القلوب، والقوم عرب فصحاء، وال شك أن القرآن الكريم سيجد طريقه 
إىل قلوهبم بفصاحته وحالوته وأسلوبه املميز وما فيه من حقائق ووعد 

 عجلة من أمرهم، وجاءوا اللتامس احللف من ووعيد، ولئن كان القوم يف
ًقريش، فإن احلوار معهم سينقل إىل املدينة ويصري حديثا من أحاديث  ُ
نوادهيا، وسيعاود الناس  السؤال عن ذلك األمر اجلديد الذي تتحدث به 
َمكة ليل هنار، وسنرى يف املشهد التايل أثر ذلك كله حني يعود بعض أهل  َ

 .يةاملدينة إىل مكة ثان
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 ٥٥٣ 
 

 : مصابيح ستة تيضء املدينة-٢

وال زال هكذا؛ صلوات اهللا عليه، يدور عىل القبائل يف مواسم احلج؛ 
يصدع فيهم بكلمة احلق، حتى أذن اهللا تبارك وتعاىل أن يمن عىل األوس 

 لقي مجاعة -  بمنى - فبينا هو عند العقبة . واخلزرج هبذه النعمة العظيمة؛ نعمة النرصة 
َكانوا ستة منهم أسعد بن زرارة  و- من اخلزرج؛  َُ َ ُْ ُ ْ َ  أن جيلس إليهم ملسو هيلع هللا ىلص فطلب - َ

َأمن موايل هيود ؟ ": يكلمهم؛ فأذنوا له، وقد سأهلم عن موطنهم، فأخربوه، وقال  َ ُْ َ َِ ِ َ" ،
وبذلك عرف خلفيتهم الثقافية، وعلم من أين سيبدأ احلوار، وقد كانت . نعم : قالوا

 .  آخر الزمان اليهود يف املدينة تبرش بمقدم نبي

 إىل هؤالء الشباب؛ فعرض عليهم اإلسالم وتال عليهم ملسو هيلع هللا ىلصجلس  
 وبني هؤالء النفر الستة ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن؛ فعرفوا صدقه، فآمنوا ، ودار بني حممد 

 : احلوار التايل

 من أنتم ؟ :  قال هلمملسو هيلع هللا ىلصفلام حلقهم رسول اهللا 

 .نفر من اخلزرج: قالوا

 .من موايل اليهود ؟ أي حلفائهم: قال

 .نعم: الواق

 .أفال جتلسون أكلمكم ؟: قال
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 .بىل، فجلسوا معه: قالوا

فرشح هلم حقيقة اإلسالم ودعوته، ودعاهم إىل اهللا عز وجل، وتال 
 .عليهم القرآن

تعلمون واهللا يا قوم، إنه للنبى الذي توعدكم به : فقال بعضهم لبعض
 .هيود، فال تسبقنكم إليه، فأرسعوا إىل إجابة دعوته، وأسلموا

ًكان إسالم هؤالء الشببة سهال رسيعا، للخلفية الدينية التي زرعتها هيود ً .
ثم إن هؤالء من اخلزرج؛ الذين هم أرق . وللفتن واهلزات التي طحنت اجلميع 

ًأفئدة، وأطيب قلوبا، إذ أصوهلم ترجع إىل اليمن، وقد تبوءوا دار املدينة من قبل، 
ُ جاء أهل" يف أهلها ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال  ْ َ َ ِ اليمن َ َ َ ًهم أرق أفئدة ! ْ َ ِ ْ َُّ ََ ْ ٍاإليامن يامن، والفقه يامن، . ُ ٍَ َ ََ ُ َ َْ ْ ُِ ِ

ٌواحلْكمة يامنية  ُ َْ َ َِ َِ َ" . هؤالء صفتهم يف القرآن.  

مل يقترص األمر عىل إعالن اإلسالم فقط، ولكن انظر إىل مدي ما 
 للنبي يتمتعون به من رجاحة يف العقل، وسالمة يف التفكري، عندما يعلنون

إنا قد تركنا قومنا وال قوم بينهم من العداوة والرش ما بينهم، ":  قوهلمملسو هيلع هللا ىلص

                                         
الـسرية : ، ابـن كثـري١٥٩/ ٢الـسرية احللبيـة :، احللبي٤٣٤/ ٢دالئل النبوة، : البيهقي) ١(

 .٢٧٦/ ٢السرية النبوية : ، ابن هشام١٧٦/ ٢النبوية 
 )١٩١(أخرجه البخاري ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 
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وعسى أن جيمعهم اهللا بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إىل أمرك ونعرض 
عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين، فإن جيمعهم اهللا عليك فال رجل أعز 

 ."ثم انرصفوا راجعني إىل بالدهم قد آمنوا وصدقوا. منك

وقد صدق هؤالء النفر ما وعدوا به، فرجعوا إىل بالدهم وقد سيطر هذا 
الدين اجلديد عىل نفوسهم، وأخذ بمجامع قلوهبم، فحملوا دعوته إىل 
أقوامهم، فنرشوا اإلسالم بني أقوامهم وذوهيم حتى إنه مل تبق دار من دور 

ري منها لييضء ، ودخل هذا النور يف كثملسو هيلع هللا ىلصاألنصار إال وفيها ذكر رسول اهللا 
 يف املوسم التايل بعرض ملسو هيلع هللا ىلصقلوب املؤمنني به، وليعود هؤالء النفر إىل النبي 

 .جديد ووافدين جدد، ليكونوا مصابيح هداية عىل طريق الدعوة

 :يف هذا املشهد املبارك نلتمس احلقائق اآلتية

 أن يلتقي ثانية بجامعة من ملسو هيلع هللا ىلص من هداية اهللا تعاىل وتوفيقه لرسوله -أ
ًدينة أراد اهللا هبم خريا، ويف هذه املرة مل يكونوا يف عجلة من أمرهم، أهل امل

بل جاءوا للحج، فهم يلتمسون بذلك القربى إىل اهللا، ولكنها قربى عىل 
 .طريقة أهل اجلاهلية

 بأسلوبه اجلميل وبيانه اللطيف، واستعان بآيات ملسو هيلع هللا ىلص دعاهم النبي -ب
 .راته ودعوته إىل اهللالقرآن الكريم يف ذلك كام كان دأبه يف حماو

                                         
 .٤٣٤/ ٢ل النبوة دالئ:البيهقي: انظر) ١(
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 كان أولئك النفر من اخلزرج يعيشون مع اليهود يف املدينة - ج
ويتسمعون منهم األخبار عن قرب ظهور نبي يتبعه اليهود فيظهرون به عىل 

وهنا وافقت هذه املعلومات حقيقة ما وجدوه يف مكة، فتظاهرت .. العرب
 أن يكونوا من  فيام دعاهم إليه، ورجواملسو هيلع هللا ىلصالدالئل عندهم عىل صدقه 

 .السابقني إىل ذلك اخلري

 أسلم أولئك الكرام، ثم تذكروا قومهم وما بني األوس واخلزرج من - د
ًعداوة وثارات، فرجوا أن يكون اإلسالم خملصا هلم من ذلك كله، ومما هو 

 بأهنم ملسو هيلع هللا ىلصوهنا وعدوا الرسول ... أكرب منه، من الرشك باهللا عز وجل
 .سيدعون قومهم إىل اإلسالم

ّوهذه اخلطوة الكبرية تعد أول سابقة مبرشة بانتشار اإلسالم خارج مكة،   ُ
 . إىل املدينةملسو هيلع هللا ىلصوسوف تتلوها خطوات تفيض يف النهاية إىل هجرة النبي 

 : بيعة العقبة األوىل- ٣

 من البعثة اجتمع بجامعة من ١١ يف موسم احلج عام ملسو هيلع هللا ىلصذكرنا أنه 
َ وكانوا ستة منهم أسعد بن زر- اخلزرج  ُْ ُ ْ َُ َارة َ  وقد متخض االجتامع عن - َ

إسالم هذا الوفد املبارك، والعودة إىل املدينة لدعوة أكرب عدد ممكن للدين 
؛ ) من البعثة١٢سنة (  يف موسم احلج القادم ملسو هيلع هللا ىلصاجلديد، واحلضور إليه 

 . وقد كان . ليلتقي بنخبة من األوس واخلزرج 
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لستة الذين جاءوا يف ًوجاء يف هذا املوسم اثنا عرش رجال فيهم مخسة من ا
 وهاكم ،- ً تقريبا - ًالعام السابق، وهذا يعني أن كل رجل من الستة دعا رجال مثله 

 :ني واملدعوني الداع-ًرهط العقبة األوىل مجيعا 

 :الداعون 

عدا جابر بن عبد اهللا بن [وهم الذين حرضوا يف العامني املايض واحلايل 
ًن أكابر الصحابة وقد شهد بدرا رئاب؛ فإنه تغيب عن هذه البيعة، وهو م

 ] :ًوأحدا

َـ أسعد بن زرارة بن عدس ١ ْ ُ ْ ََ َ ُُ ُِ َ َ ْ َ وهو أبو أمامة -َ َ َ ُ َُ َ  . من بني النجار - َُ

َـ َعوف بن احلارث بن رفاعة ٢ َ َْ َِ ِِ ْ ُ ْ ِْ َ    وهو من بني- وقد قتل يف بدر - ُ
 . النجار 

ْـ رافع بن مالك بن ال٣ ِ ْ ُ ْ ُِ ِ َِ ِعجالن َ ْ ٍريقُ من بني ز-َ ْ َ.  

َـ قطبة بن عامر بن حديدة ٤ َ ِ َِ ْ ُ ْ َِ ِ َ ُ ْ  . من بني سلمة- ُ

ِـ عقبة بن عامر بن نايب ٥ َِ ْ ُ ْ َِ ِ َ ُُ  . من بني حرام بن كعب- ْ

ِـ جابر بن عبد ٦  ْ ُ ْ ََ ُ ِ بن رئاب اهللاِ َ ِ ِ  . من عبيد بن غنم-ْ

  :ًوهؤالء من اخلزرج مجيعا

 .ة وهم الذين استجابوا لدعوة إخواهنم الست:املدعوون 
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ِ أخو عوف بن احلارث ـ من بني - ـ معاذ بن احلارث، ابن عفراء  ١ ِ َ ْ ُ ْ
 .]من اخلزرج [ النجار 

ـ ذكوان بن عبد قيس من بني زريق ٢  ْ ْ ْ ُ ْ ََ ُ ٍَ َ ُ َِ  .]من اخلزرج . [ - ُ قتل يف أحد - ْ

ِ ـ عبادة بن الصامت بن قيس ٣ ْ ْ ّ ُ ْ َ ََ ِ ِ ِ ُ  وهو من علامء - من بني عوف - ُ
ُقيبا ومعلام ألهل الصفة ـالصحابة، وكان ن  .]من اخلزرج [ ًً

َ ـ يزيد بن ثعلبة بن خزمة ٤ َ َ ََ ْ َ ِ ْ َ ْ ُ ْ َُ ُ قتل يوم أحد-  من بني عوف - ِ من [ ُ
 .]اخلزرج 

َ ـ العباس بن عبادة بن نضلة ٥ َ َْ َُ َِ ْ َ َ ُ ْ ُ ّ  .]من اخلزرج [  من بني سامل - َ

َ ـ أبو اهليثم بن التيهان من بني عبد األشهل ٦ َّ َّْ َ  ] . األوس من[ َ

َ ـ عويم بن ساعدة ـ من بني عمرو٧ َ ِ َ ُُ ْ ْ َ  ] .من األوس [ ُ

 هبؤالء الرجال، فبايعهم البيعة األوىل، وكانت بنودها عىل ملسو هيلع هللا ىلصالتقى 
   ريض اهللا - فعن عبادة بن الصامت ، النحو الذي رواه عبادة بن الصامت

ِتعالوا بايعوين ":  قال هلم عند العقبةملسو هيلع هللا ىلص أن حممدا - عنه  ُ َ ْ َِ َ َعىل َ َ : 

ِـ أن ال ترشكوا ب١ ُِ ْ ُ ْ ً شيئااهللاَ ْ َ 

ُـ وال ترسقوا٢ ِ ْ َ َ 
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ُـ وال تزنوا٣ َْ َ 

ْـ وال تقتلوا أوالدكم٤ ُ َ ْ ََ ُ ُْ َ 

ْـ وال تأتوا ببهتان تفرتونه بني أيديُكم وأرجلُكم ٥ ْ ْ ْ ُِ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ ََ َِ َ َ َ َ ُ ََ ْ ٍ ِ ْ 

ٍـ وال تعصوين يف معروف ٦ ُ َْ ُ ْ َِ ِ َ 

ُفمن وىف منُكم فأجر ْ َْ َ َْ َ َْ ِ َه عىل َ َ ِ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به يف اهللاُ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ََ ًَ َ َ َ َ
ُالدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فسرته  ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ََ َ َ ََ َ َ َّ َ ًَ َ ََ ِ ِ َ ٌ ْ َ؛ فأمره إىل اهللاُّ ِ ُ ُ ْ َ ْ إن اهللاَ ِ

ُشاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه  َ ُ َْ َ َ ََ ْ ََ ََ َِ" . 

رشك، والرسقة، والزنى، والوأد، والكذب، ال: هذه هي اآلفات الست 
 أن يمحوها، وأن يطهر الوطن اجلديد ملسو هيلع هللا ىلصفات التي أراد تلك اآل. والعصيان

والدولة األخالقية . إن الدولة النظيفة، ال تقوم إال عىل جمتمع نظيف. منها 
أحرى بالبقاء والتمكني، والدولة املاجنة الفاجرة أحرى بالزوال واالنزواء، 

فاألخالق عامد . األوىل تعد يف املسلمني، والثانية تعد يف الكافرينوإن كانت 
إن : لذا قيل . احلضارات، فإن غابت األخالق فيها أرشفت عىل اهلالك

 .  الدولة تدوم مع العدل والكفر، وال تدوم مع الظلم واإلسالم

                                         
 )٣٦٠٣(أخرجه البخاري ) ١(
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 :هاكم فحوى البنود 

حق اهللا عىل ، فهو عامد دولة اإلسالم، وهو البند األول هو التوحيد
العباد، والتوحيد هو مرجعية الدستور واحلاكم واملحكوم، والتوحيد هو 

فال ترشيع خيالف . ُأساس عادات وتقاليد وثقافات الشعوب اإلسالمية
ًاألصول اإلسالمية، وال عادة، وال تقليدا، وال فكرا خيالف العقيدة  ً ً

 .  اإلسالمية

﴿l  k  j  i  h  g ﴾] ٣٦:النساء[ 

ّ فمتى تفشت الرسقة يف جمتمع تفشت الثاين، هو حتريم الرسقة،البند  ّ
اخلمور : وحيثام جتد الرسقة، جتد بناهتا .  مظاهر الظلم االجتامعي 

 .وغريها من مساوئ األخالق، واملخدرات والفواحش 

﴿  :  98   7  6         5  4  3  2   1  0  /

 ]. ٣٨:املائدة[﴾    ;    >

، فهو أس اخلراب األخالقي، وهو عمدة ريم الزنىالبند الثالث، هو حت
اليباب بني الشباب، وطريق اهلالك بني البيوت، والزنى واملوت صنوان، وما 

 .فشا الزين يف جمتمع إال فشا فيه املوت واألمراض املعدية

̀  b   a ﴿:قال تعاىل  _  ^  ]\  [  Z   ﴾ ]٣٢اإلرساء[ 
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 هنا تنسحب عىل "أوالد " ولفظة البند الرابع، هو حتريم قتل األوالد،
الذكور واإلناث، ويشتمل هذا البند عىل حتريم وأد البنات أو قتلهن خشية 

 .إمالق أو فقر

حارب وأد البنات، ونجح يف القضاء عىل هذه  ملسو هيلع هللا ىلصهذا النبي الكريم !  وعجبا 
ـ ثم يأيت بعد ذلك أناس يتهمون اإلسالم بظلم املرأة   !ٌالعادة إىل األبد 

ًن البند الرابع يف البيعة التأسيسية لدولة اإلسالم منوطا بإنقاذ لقد كا
املرأة، وإنقاذ البنات، يف وقت كان الرشق والغرب يامرسون عىل البنات 
أشنع التعذيب والتنكيل، وقد كانت الفلسفة األوربية يف هذا الوقت ترى أن 

  يصدر من املرأة كائن رشير دون اإلنسان وفوق احليوان، كان هذا الكالم 
 يشرتط عىل ملسو هيلع هللا ىلصأوربا يف هذا الوقت، ذلك الوقت الذي كان فيه ) علامء ( 

 ..األوس واخلزرج ويبايعهم عىل حتريم قتل البنات

ْوال تأتوا ببهتان تفرتونه بني أيديكم وأرجلكم  ( ْ ْ ْ ُْ ُ َِ ُِ َ َ ُ ُ ََ َ َ ُْ َ َ َ ُ َْ ٍ ِ ْ( 

Q  P  ON  M  L   K  J  ﴿: البند اخلامس، الذي قال فيه 
T  SRX  W   V  U        ﴾ .  وهذا البند حيرم البهتان الذي هو ابن

ًهبت الرجل صاحبه يبهته هبتا وهبتانا ، أي كذب عليه : الكذب، ويقال ُ. 

ٌفمجتمع الكذب والبهتان؛ جمتمع مريض مهزوم متفكك، ليس بيئة صاحلة لدولة  ُِ

ُ، أو تفرتي املرأة عىل ُثم هو البهتان الذي ينسب فيه الولد لغري أبيه. إسالمية ناشئة
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 . ُالرجل يف عرضه، أو يفرتي الرجل عىل املرأة يف عرضها

ِوقد ربط هذا البهتان باليد والرجل، فقال هبتان  ُ َ ْتفرتونه بني أيديكم  (: َ ْ ُْ َِ َ َ َ ُ ُ َ َْ

ْوأرجلكم ُْ ِ ُ  ، ذلك ألن معظم أفعال العباد تنسب إىل األيادي واألرجل؛ لذا ) ََ
ًام كسبت يدك ، واليد مل تفعل شيئا هذا ب: يقال للميسء  ُ . 

ِوال تعصوين يف  (:  فيه ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال البند السادس، فهو يف الطاعة، ِ ُ ْ ََ
ٍمعروف  ُ  يف معروف أن الطاعة تكون له ملسو هيلع هللا ىلص ، ومعنى ال يعصون النبي )َْ

ومن ثم فإن . ِّكمرشع يف أمور الدين، وكحاكم يف أمور الدولة.. ِّكمرشع، وكحاكم 
ر سينتقل من القبيلة إىل اإلسالم، ومن زعامء الكفر إىل إمام املسلمني، والء األنصا

 .فال طاعة عليهم إال هللا ورسوله واملؤمنني وأويل األمر منهم 

 ال يأمر إال بمعروف، ومع ذلك أشار البند إىل أن ملسو هيلع هللا ىلصوعلم اهللا أن النبي 
: يعة النساءحلق تبارك وتعاىل يف بالطاعة ال تكون إال يف معروف، كام يف قول ا

ُذلك لتكون طاعة املخلوق يف ]. ١٢املمتحنة [﴾ ;     >     =  <﴿

ٍفمن أمره ويل أمره بمعصية . معصية اخلالق؛ جديرة بغاية االجتناب واحلذر منها  ِ ُّ َ َ
ّوأطاعه فيها؛ فال يلومن إال نفسه، وهذا التحذير نوجهه إىل الناس كافة، وإىل 

 .لوزير إىل الرئيس إىل اإلمامأصحاب املناصب من اخلفري إىل ا
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ِال طاعة ألحد يف معصية ": ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال النبي  ٍ َِ ْ َِ َ ِ َ َ َ تبارك وتعاىلاهللاََ َ َ ََ ََ َ" . 

فهذا املوظف الذي يعمل يف احلكومة، أو غريه من رجال الرشطة، 
وغلامن السلطان، وعسس األمراء ال عذر هلم أمام اهللا إن آذوا الناس بحجة تنفيذ 

َلـم تظلم الناس ؟ فيكون : َر أو األمري، وإنك لتحاور أحدهم؛ تقول له أمر الوزي ِ

ـ  ـ الذي توارثته أجيال العار    ! " أنا عبد مأمور ": رده 

{  ﴿:  يقول يف أمثاهلم -  تبارك وتعاىل - إن اهللا ! ويح هؤالء 
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ِصنفان ":  يف الصنف األول من قولهملسو هيلع هللا ىلصوأمثال هؤالء، أشار إليهم  َ ْ ِ  
َمن أهل النار مل أرمها  َُ َ َْ َ ِ َّ ِ ْ ْ َقوم معهم سياط كأذناب البقر يرضبون هبا :  ِ ْ َ ٌِ َِ َ ْ ْ ٌ َُ َ َ َ ُ َ ْْ ِ ِ َ َ َ ِ  

ٌالناس ، ونساء كاسيات َ َ َِ َِ ٌ َ ِ عاريات مميالت مائالت، رءوسهن كأسنمة البخت َّ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ ُ َْ َ ْ ُ ُ ُ ََ َ ٌ ٌ ُ ٌ َِ

ِاملائلة، ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها، وإن رحيها ليوجد من مسرية  ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َْ َ ُ َ َ َ َ َ َُ ْ َْ َّ َ َ ْ ْ َ َِْ ِ ِِ َ َّ ُ  

َكذا وكذا ََ ََ". 

                                         
 )١٧٩( ، وهو يف السلسلة الصحيحة)٦٥ / ٤٥(أخرجه أمحد ) ١(
 )٣٤٣٧( أخرجه مسلم ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٥٦٤ 
٥٦٤  

َ البيعة عىل أصحاب العقبة الصغرى يف حدود هذه البنود ملسو هيلع هللا ىلصأخذ 

، التي مل يرش فيها إىل اجلهاد العسكري، إنام أشار يف هذه البيعة إىل الستة
ّوجوب طاعته يف كل معروف، وهو بند مفتوح ملا جيد من أحكام رشعية، 

 .. وتعاليم إسالمية 

ِ فمن وىف م" َ َ ْ َ َنُكم فأجره عىل اهللاَ َ ُ ُْ َْ َ ذلك أن هذه البيعة ال جزاء هلم هبا  .. " ْ
ة، إنام أجرهم عند اهللا، وعىل هذا األساس األخروي دنيا أو إمارة أو وزار

ُتبتنى الدول اإلسالمية، وتقام اجلامعات الدعوية، فغنيمة العاملني يف هذه 
  ." ثواب اهللا "الدول والدعوات هي 

ً  ومن أصاب من ذلك شيئا؛ " ْ ْ َ َ ْ ََ َ ِ َِ َ ِفعوقب به يف ] أي من هذه املحرمات [ َ ِ ِِ َ ُ َ

ُالدنيا فهو له َ ُ ََ َ ْ ٌ كفارة ُّ َ َّ إشارة ضمنية لقدوم أحكام ترشيعية ـ يف املستقبل ـ  .. "َ
 . تتعلق بحدود الزنى وقتل النفس وغريها من احلدود 

 -  علم يف هذه الساعة التي يتحدث فيها إىل رجال العقبة األوىل ملسو هيلع هللا ىلصإنه 
يعلم . ٌأنه ستكون أحكام، وستتنزل آيات ترشيعية يف الكبائر االجتامعية 

 هي مرحلة بناء الدولة، كام -  مرحلة العهد املدين -املرحلة القادمة  ًجيدا أن 
 هي مرحلة بناء - مرحلة العهد املكي - علم من قبل أن املرحلة السالفة 

 . اجلامعة 

أال فليعلم . ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا يتبدى لنا الوعي احلركي والفقه التنظيمي عنده 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٥٦٥ 
 

ٌ عقيدة راسخة تقوم عليها َأن الدعوة. ٌإيامن وفقه وحركة : ُالدعاة أن الدعوة 
الثقافة اإلسالمية الواسعة، تلك التي تتحرك يف إطار مراحل مرتبة، وخطط 

كل هذه ... ُمنظمة، وجداول عمل، وبرامج تنفيذ، ووسائل دعوية خمتلفة 
هي ة ـ لتحقيق الغاية الكربى؛ أال وًالعنارص تسعى حثيثا ـ يف منظومة متكامل

 ..رضوان اهللا تبارك وتعاىل 

ُ  ومن أصاب من ذلك شيئا فسرته " ْ ْ َ َ ْ ََ َ ََ َ ًَ َ َ ِ ِ َ، فأمره إىل اهللاَ ِ ُ ُ ْ َ ُ إن شاء عاقبه، اهللاَ َ َ َْ َ َ ِ

ُوإن شاء عفا عنه َْ َ ََ َْ َ ِ" . 

ُفلام كان املرد إىل اهللا، واملبتغى هو اهللا، كان هو  هو وحده يكافئ   ّ
وا أمانتها، َأصحاب هذه البيعة إذا التزموا هبا، وإليه يرجع أمرهم إذا خفر
 . وخالفوا بنودها، إن شاء عاقبهم بعدله، وإن شاء عفا عنهم برمحته 

ٌبيعة أو  َ ْ ٌميتة جاهلية ... َ ٌَّ َِ ِ َ ِ! 

َ من خلع يدا من طاعة؛ لقي " : ملسو هيلع هللا ىلصقال  َِ ٍ َِ َ ََ ْ َ َ ًْ ُ يوم القيامة ال حجة له اهللاَ َّ ُ َ ْ ََ َ ِْ َِ َ .
َومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ُ ََ َ ٌَ ََ ْ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ُ ً ميتة جاهلية ِ ًَّ َِ ِ َ ِ".  

 عىل بنود تنسف ركام اجلاهلية ملسو هيلع هللا ىلصهؤالء األنصار ريض اهللا عنهم بايعوه 
ْنسفا، وملا كانت البيعات؛ ال تكون إال يف معروف؛ كانت براءة لصاحبها من  َ ً

                                         
 )٣٤٤١(أخرجه مسلم ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٥٦٦ 
٥٦٦  

ّربقة اجلاهلية إن وىف وأدى والتزم البنود َ ْ . 

ن أهل اجلاهلية كانوا  ميتته بامليتة اجلاهلية، ألملسو هيلع هللا ىلصُوإنام وصف النبي 
يأنفون من االنصياع ألحد من الناس، وال يقبلون بالدخول يف طاعة أحد 

 حال ملسو هيلع هللا ىلصوقد كانوا يتهالكون وليس فيهم إمام مطاع؛ فوصف ، من الرجال
وهذا . من مل يدخل يف طاعة إمام املسلمني بحال أهل اجلهل واجلاهلية

يات املبايعة تكون منوطة ًللتأكيد عىل خطورة اخلروج عليه، علام أن فعال
بمجلس أهل احلل والعقد املنتخب من مجاهري املسلمني، لذا فإن املبايعة ال 
تكون ملزمة مجاهري املسلمني؛ ما دام فيهم جملس أهل احلل والعقد الذي 

ًيمثلهم متثيال رشعيا  ً. 

ً مات ميتة جاهلية ": ملسو هيلع هللا ىلص وليس املراد من قول حممد  ًَّ َِ ِ َ  ً أنه يموت كافرا"ِ
 .فهو إن خلع رداء الطاعة مل خيلع ثوب اإلسالم. ًبل يموت عاصيا

ًوأخريا عىل كل مسلم أن يسعى إىل إعادة اخلالفة اإلسالمية حتى ال ... 
ُفاتقوا  يقع حتت طائلة هذا احلديث،  ُ ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا اهللاَّ َ ُ َ ِْ َ َ ْ ْ ْ َُ ََ   

ًألنصار سفريا وداعيا  مع وفد املسو هيلع هللا ىلصّمتت بيعة العقبة األوىل، وأرسل  ً
ًومعلام؛ هو مصعب بن عمري ريض اهللا عنه فمكث فيهم نحو عام؛ فلم يرتك 
ًبيتا إال دخله، ومل يرتك جتمعا إال تصدى له، حتى أسلم عىل يديه معظم األوس  ً

 . أسيد بن حضري وسعد بن معاذ : واخلزرج، وجل زعامئهم أمثال 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٥٦٧ 
 

ًنجح مصعب نجاحا عريضا، وقد قفل  ً ٌ َ ْ ًراجعا إىل النبي بمكة قبيل ُ
موسم احلج من العام الثالث عرش للبعثة ـ يعني قبيل بيعة العقبة الكربى ـ، 

 الواقع الدعوي خالل عام من عقد بيعة العقبة ملسو هيلع هللا ىلصوذلك لريفع إىل النبي 
 . األوىل 

ٍوإنه خلري نموذج للداعية املتجرد  مصعب بن عمري ريض اهللا عنه .. ُ
والنعيم، وترك بيته الفاخر يف مكة، وترك أهله الذي ترك حياة الرتف 

ًترك كل هذا، متجردا منقطعا هللا رب العاملني، ... أصحاب الرشف والسيادة  ً
ًثم هو يذهب إىل املدينة داعيا ومعلام، يدور عىل البيوت، يدعو، ويعلم،  ً

ًوينرش اإلسالم، حتى هدى اهللاُ عىل يديه خلقا كثريا   ًثم هو يموت شهيدا يف. ً
ٌ فلم يوجد له ما يَكفن فيه إال بردة"ًمعركة أحد فقريا  َْ ُ ُ ُ ُ َ ُْ َ َّْ َّ َ َ َِ ِ ِ" .  

 :بيعة العقبة الثانية

 من البعثة؛ وجاء وفد البيعة ملوعدهم، ١٣حتى جاء موسم احلج سنة 
 .  ومحله إىل ديارهم ملسو هيلع هللا ىلصوقد عزموا عىل مقابلة النبي 

ٍقال كعب بن مالك  ِ َ َ ْ َ ْ َ : 

َفلام فرغنا ْ َ ََّ َ َ من احلج وكانت الليلة التي وعدنا رسول َ َّ ُ َ َّ ُْ َ ََ ْ ََ َْ ْ َ ِّ ِْ َ ومعنا ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَِ َ ََ  
ُعبد  ْ ٍ بن عمرو بن حرام اهللاَ َ َْ ْ ُ ِْ ِ َ  أبو جابر سيد من سادتنا -َ ِ َِ ْ ِّ َ َُ ٌَ ٍ ِ َ وكنا نْكتم من معنا - َ ََّ ْ ََ َ ُ ُ َ ُ

ُمن قومنا من املرشكني أمرنا فَكلمناه وق َّ َ ُْ ََ ُ ْ ْ َْ َْ َ َْ َ َ ِْ ِ ِ ُلنا له ِِ َ َْ : 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٥٦٨ 
٥٦٨  

ٍيا أبا جابر  ِ َ َ َإنك سيد من سادتنا ورشيف من أرشافنا، وإنا نرغب بك ! ََ َ َِ ُِ َ ْ َ َ ْ ِّْ َ ََ َّ ٌ َِّ َِ ْ ٌ َ َِ ِ ِ ِ
َ َ

ًعام أنت فيه أن تُكون حطبا للنار غدا  َ َْ ِ َّ ِ ِ ًِ ََ َ ْ َ ََ ََّ! 

ِ ثم دعوته إىل اإلسالم، وأخربته بميعاد رسول " ُ َ ْ َ ْ َِّ َِ ُ َ ُ ْ َِ ُ ُْ َ ِ َ َُ ِ َفأسلم، وشهد  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ ِ َ َ َ َْ ََ

ًمعنا العقبة، وكان نقيبا  َ َ َ َِ َ َ َ َ َْ َ َ ...". 

ُكانت فاحتة خري؛ أن أسلم هذا الصنديد السيد، عبد  ْ ِ بن عمرو بن اهللاَ ْ ُ ِْ ْ َ
ُحرام، الذي شهد بدرا، وقتل يف أحد، ذلك الذي قال فيه النبي  ٍ َ  حيدث ملسو هيلع هللا ىلصَ

َ أفال أبرشك بام لقي ": ولده جابر  َِ َ َِ َ ُ ِّ َ ُ َ به أباك ؟ اهللاَ َ َ ِ ِ" 

َ قال  جابر بن عبد اهللا  َبىل يا رسول : َ ُ َ َ   !اهللاََ

َ قال  َ ما كلم ": َ ََّ ً أحدا قط، إال من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، اهللاَ َ َ َ َ ْ ََ َّ ُّ َِ ِ َِ َ ََ ََ ٍ ِ ِ ً
َفقال  َ َيا عبدي، متن عيل أعطك، قال: َ َ ََ َِ ِْ َ َُ َّ َّ ْ ْيا رب حتييني؛ فأق:  ََ َُ ِ ِ ْ ُ ِّ َتل فيك ثانية، فقال ََ َ َ ً َ َُ ِ َِ َ

ُالرب سبحانه  َ ْ َُّ ُ َإنه سبق مني أهنم إليها ال يرجعون : َّ َُ َ َ ْ َ ُِ ْ ْ َّ َِ ُِ َ ِّ َِ َقال ! َّ ْيا رب فأبلغ من : َ ْ ِّ ََ َْ ِ َ َ

ِورائي  َ َ  قال فأنزل "َ َ َ ََ ْ َ تعاىلاهللاَ َ َ :﴿  m  lk  j  i    h  g  f  e  d

q  p  o  n   ﴾ " .  

                                         
 .صححه األلباين يف حتقيق فقه السرية) ٣٩١ / ٣٣(أخرجه أمحد ) ١(
 وصححه األلباين ) ١٨٦(أخرجه ابن ماجه ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٥٦٩ 
 

َقال كعب  ْ ٍبن مالك  َ ِ َ َ َ فنمنا ":  - ًمتابعا حديثه عن ليلة العقبة الثانية -ْ ْ ِ َ

َتلك الليلة مع قومنا، يف رحالنا، حتى إذا مىض ثلث الليل خرجنا من رحالنا  َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َ َ ْ َ ِْ َِ َ ََ ِ َّ ُ ُ ُ َ َ َ َ َّ َْ ِ َّ ِ َ
ِمليعاد رسول  ُ َ ِ َ نتسلل مستخفني تسلل القطاملسو هيلع هللا ىلص اهللاَِِ َ ْ َ ُّ ُ ََّ ْ ُ ََ َ َ ََ ِ ْ ، ِحتى اجتمعنا يف َ ْ ْ ََ َ َّ

ْالشعب عند العقبة، ونحن سبعون رجال، ومعنا امرأتان من نسائهم َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ِْ َ َ ََ َ ًْ َِّ َ ْ ُنسيبة بنت : ِ ْ ِ ُ َ ِ َ
ٍكعب  ْ ِ أم عامرة إحدى نساء بني مازن بن النجار - َ َِّ ْ َ َّْ ِ ِ َ َ َ َ ُِّ ِِ َ َِ ُ ِ، وأسامء بنت عمرو بن- ُ ْ َِ ْ ُ َ َْ ُ ْ ِ ِّ عدي َ ِ َ

ٍبن ثابت ا ِ َ ِ َ إحدى نساء بني س- ْ َِ َِ ِْ َ ٍلمة وهي أم منيع ِ ِ َ ُّ َ َُ ِ َ َ ِ - " . 

ِومن املالحظ أن عدد أصحاب العقبة زاد خالل السنوات الثالث  ِ ِ ِ َ
ٍاألخرية من ست إىل اثني عرش إىل سبعني  البد أن ننتبه بأننا ال نتحدث عن .. ِ

اة الفاعلني يف املجتمع اليثريب إنام نشري إىل حركة الدع! املسلمني يف املدينة 
َالذين كلفوا أنفسهم مشقة السفر وحتمل تبعة البيعة؛ هذا النجاح الكبري 
للدعوة اإلسالمية يف املدينة كان بفضل دعاة توفر فيهم اإليامن واإلخالص 

 . واحلامسة والعمل  

ها ََلو مل تكن حركة الدعوة يف املدينة عىل قدر هذه املسئولية؛ ملا خرج من
 تسلل الطريدة من يد ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا العام سبعون؛ يتسللون إىل رسول اهللا 

                                         
ب به املثل يف احلذر،و يوجد من القطا سالالت عديدة، وهي منتـرشة يف مجيـع  طائر يرض)١(

 .أنحاء الكرة االرضية 
 وصححه األلباين ) ١٨٦(أخرجه ابن ماجه  )٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٥٧٠ 
٥٧٠  

ًالصائد ـ؛ يفقهون معنى الكتامن والرسية، يعلمون جيدا طبيعة املرحلة 
 يف أواخر أيام احلج؛ حتى ال ينكشف أمر ملسو هيلع هللا ىلصاملكية؛ يلتقون برسول اهللا 

ريون بيعتهم، وإذا انكشفت الذوا باخلروج يف معرتك خرجة احلجيج، يتخ
الوقت األنسب إلبرام البيعة؛ فقد كان لقاؤهم حتت جناح الليل؛ والعيون 

ٍنائمة، واآلذان غائبة؛ فاجتامع مجاعة من األوس واخلزرج به   يف حد ذاته؛ ملسو هيلع هللا ىلصُ
 .ٌأمر خطري بالنسبة لقريش

 :كلمة العباس 

ٍقال كعب بن مالك   ِ َ َ ْ َ ْ َ فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول": َ َُ َ ُ َِ َ َ َْ َِ ْ ْ ِّْ َّ؛ حتى ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ِ َ
ِجاءنا، ومعه يومئذ عمه العباس بن عبد املطلب، وهو يومئذ عىل دين قومه،  ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِْ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ ُ ْ َ ُ َ َ ََ َّ ُْ ِْ َ َ َ ََ ُّ َ َ َُ ِ ِ َ
ُإال أنه أحب أن حيرض أمر ابن أخيه، ويتوثق له فلام جلسنا؛ كان العباس بن  ْ ُ َّ َ َ ُ َ َ َ ْ َّ َ ُْ َ َ َ َ َ َّ َْ َ ْ َّ َ ْ َْ َِّ ِ َ َ َ َ َِ َ ُ َ ِ

ِعبد ْ َ املطلب أول متَكلم، فقال َ َ َ ٍ ِّ َ َّ َُْ ُ َّ َ ِ َيا معرش اخلزرج  ـ وكانت العرب مما يسمون : ِ ْ ُّْ َ َ َ َُ ُ َ َ َ ْ ََّ ِ ْ ْ ََ َ ِ َ
ْهذا احلي من األنصار اخلزرج أوسها وخزرجها ـ إن حممدا منا حيث قد  ً َْ ُ َّ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّْ ِ َِّ َ َ َ َّ ََ ُ ْ ِْ َ َ ِ َ َ

َعلمتم، وقد منعناه من ق َْ ُ ْ َِ َ َ َ ْ ْْ ُ ِ ِومنا ممن هو عىل مثل رأينا فيه، وهو يف عز من قومه َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ْ َْ ٍّْ َِ ُ ُ ََّ َِ ْ َ ِ َ

ِومنعة يف بلده ِ ٍَ َ َ َِ َ َ" .  

ْ وإنه قد أبى إال االنحياز إليُكم، واللحوق بُكم؛ فإن " :قال العباس  َ َ ّ َ َِ ِْ ِْ ُ َ ْ َ َ ُ ََ ِ ْ ْ َّ

                                         
 وصححه األلباين ) ١٨٦(أخرجه ابن ماجه  )١(
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 ٥٧١ 
 

ْكنتم ترون أنُكم وافون له بام دعو َ ُ َ َْ َ ْ َ ِْ َ َ ُ َّ َ َُ ْ َمتوه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما ُ ْ َ َُ ُ ْ ُ ُ َ ْ ُُ ْ َ َ َ َ َ َُ ّ ِ ِ ِ

ْحتملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد اخلروج به  َ ِْ َ َْ ِ ِ ْ ُّ َ َ

 ."إليكم؛ فمن اآلن فدعوه فإنه يف عز ومنعة من قومه وبلده

 :االستفادة من رموز املجتمع

ُ ذلك لتعلم األنصار أن الذين ًووجود العباس هنا له مغزى مهم؛ َ
ٍ أتباعه فحسب ؛ إنام ينقسم الذب عن حممد، وا ليسملسو هيلع هللا ىلصيدافعون عن حممد  ُ َ

عىل املسلمني عامة، وعىل آل حممد خاصة مسلمهم وكافرهم عىل حد سواء؛ 
وهؤالء املرشكون ممن هم من بني هاشم وبني عبد املطلب هم الذين ساندوا 

 .لوا معه الشعب بقيادة أيب طالب يف حمنة احلصار؛ ودخملسو هيلع هللا ىلصًحممدا 

ِ وقد منعناه من قومنا ممن هو عىل مثل ": يشري العباس إىل ذلك بقوله  ْ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ ْ ُ ْ َُ َّ َ َ َ َ ْ
ِرأينا فيه ِ َ ِ ْ َ". 

ِ  وهو يف عز من قومه ومنعة يف بلده ": أما قوله  ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ْ ْ َ َِ َِ َ ٍّ وموقفه . ، ففيه مبالغة"ُ
ْ أحب أن ": إنام هيدف بذلك كام قال سيدنا كعب هذا، وكلمته البليغة تيك؛  َ ََّ َ

ُحيرض أمر ابن أخيه، ويتوثق له َ َ َ َْ َّ َ ِ ِ َ َِ َ ْ َْ ُ َ".  

ٌويف ذلك درس ألبناء الدعوة اإلسالمية؛ أن يستعينوا برجاالت املجتمع 
                                         

 ١٤٢، ١/١٤١ابن هشام ) ١(
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  ٥٧٢ 
٥٧٢  

َاملنصفني ممن حيسبون يف صف املخالفني للدعوة؛ فأنت جتد نامذج حمرتمة،  ُ
 القادة والساسة والُكتاب ممن ال يعملون للفكرة َومعادن طيبة يف بعض

وواجب الدعوة أن تستفيد من هذه الرموز املنصفة خري استفادة . اإلسالمية 
ُملصلحة الدعوة؛ كأن ندعوهم لعمل مشرتك، أو نوجه أحدهم لباب من  ْ َ
أبواب اخلري للدين، أو نعقد ندوة أو حمارضة لكاتب من كتاهبم؛ يرشح 

 .الدعوةويطرح ما خيدم 

ٍعىل أن بعض قادة الدعوة أحيانا يقعون يف خطإ؛ هو العمل عىل تلميع  ً
هذه الرموز التي ال نضمن والءها الكامل للدعوة اإلسالمية، ويف نفس 

 من ال -  من أبناء الدعوة اإلسالمية -الوقت نرى بعض هؤالء الرجال 
ء الدعوة ُحيسن تفعيل الكوادر الفكرية والرتبوية التي تنضوي حتت لوا

ًاإلسالمية؛ ممن يستطيعون أن يسدوا مسد غريهم أو يسدوا شيئا من 
 .مسدهم

 . التمرتس بالعشرية يعد جانبا من فقه موقف العباس 

ُوجانب آخر؛ أن حيسن الداعية التمرتس بأهله وعائلته وعشريته؛ وأن 
ُيتخري لدعوته منهم؛ من يوجهه التوجيه السديد خلدمة الدعوة، وهذا 

 .  مع العباس، ومع عمه أيب طالب من قبلملسو هيلع هللا ىلصبط ما صنعه حممد بالض
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ًقال كعب بن مالك ردا عىل العباس  َ ْ َ ٍْ ِ َ َ فقلنا قد سمعنا ما قلت ": َ ْ ُ َ ْ ُ ََ ََ َْ ِ ْفتَكلم .  ْ َّ ََ
َيا رسول  ُ َ َ، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت اهللاَ ْ َ ْ ِّ ََ َ ََ َِ ِ ِْ ْ ََ ُ" . 

ُ فتَكلم رسول " َّ َُ َ َ َ فتملسو هيلع هللا ىلص حممد اهللاَ َال، ودعا إىل َ ِ َ َ ِ ـ عز وجل ـ، ورغب يف اهللاَ َ َ َ ََّ َ َّ َّ َ
ِاإلسالم ْ" . 

  :بنود البيعة الكربى

َفقلنا : قال جابر بن عبد اهللا  ْ ُ َيا رسول : َ ُ َ َ عىل َم نبايعك قال اهللاَ َ َ ُ َِ ُ َ َ : 

ِتبايعونى عىل السمع والطاعة ىف النشاط والَكسل « ـ ١ َ ْ َّْ ََّ َ ُ َِ ِ َِ َّ ِ َ َِ َ ِ ُ 

ِلنفقة ىف العرس واليرسـ وا٢ ِْ ُْ َ ُْ ْ َ َِ ِ َّ 

ِـ  وعىل األمر باملعروف والنهى عن املنَكر٣ ِْ َُّْ َِْ ِ ََ َْ َ ْ َِ ُ ِْ َ 

ِـ  وأن تقولوا ىف اهللا٤ ُ ُ َْ َ ِ، ال ختافون ىف َ َ ُ ََ ٍ لومة الئماهللاَ َ َ َِ َ ْ 

ْـ  وعىل أن تنرصونى؛ فتمنعونى إذا قدمت عليُكم مما مت٥ ْ ْ ْ َُ َ َ َ َ َّْ ِ ِ ِ ِْ ُ ََ ُ َِ َ َْ َُ َ ُنعون منه َ ُْ َِ َ

ْأنفسُكم وأزواجُكم وأبناءكم  َ ْ ْ َُ َ ْ َ َ َ ََ َ َْ ُ ُولُكم اجلنة .... ْ ْ ََّ َ ُ َ". 

َوهذه مخاسية ؛ فوق سداسية العام السالف، فتم لألنصار أحد عرش  َ ِ ِ ٌ

                                         
 وصححه األلباين ) ١٨٦(أخرجه ابن ماجه ) ١(
 ٦٣: وهو يف السلسلة الصحيحة) ٤٨٣٠(أخرجه أمحد  )٢(
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  ٥٧٤ 
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 . ًبندا؛ هي نواة الدولة اإلسالمية التي أوشكت عىل السطوع

 . بنود السابقةّومن املالحظ أن بنود هذه البيعة أشد وأعىل من

 .  يف طيات هذه البيعة الكربى" اإلنفاق والقتال"أنت ترى 

إن اجلهاد بالنفس واملال هو جوهر هذه البيعة العظيمة؛ فال قوام لدعوة 
 . وال دولة وال خالفة دون تضحية بالنفس وباملال 

 يف السلم ويف احلرب، يف السكنة ويف البند األول، ففي السمع و الطاعة
ِتبايعونى عىل السمع والطاعة ىف النشاط ": ، يف احلرض ويف السفراحلركة ِ َِ َّ ِ َ ََّ َ ُ َِ َْ َّ ِ ُ

ِوالَكسل َ ْ َ".  

وهذا أصل يف نجاح أي عمل مجاعي، وبغري السمع والطاعة؛ تذهب 

!  "  #  $  %  ﴿: الريح، وتفرت القوة، ويضيع العمل قال تعاىل 

 ]٤٦:األنفال[﴾   &  '  )(   *+  ,     -  .  /

 فنحن مقبلون عىل مرحلة الدولة؛ وهي البند الثاين يف اجلهاد باملال،
ِوالنفقة ىف العرس واليرس": ُ جيش وقوة، واقتصاد وعدة، فقالىلإبحاجة  ِْ ُْ َ ُْ ْ َ َِ ِ َّ " .

u                 t  s   r  q  p   ﴿:فواحد من اثنان، اإلنفاق أو اهلالك قال تعاىل

}    |  {z   yx      w  v�    ~     ﴾]١٩٥:البقرة[. 
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 ٥٧٥ 
 

 ذلكم األصل البند الثالث، يف فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر،

.   ﴿:قال تعاىل  ، ٌالذي هو عالمة عىل خريية هذه األمة وفضلها وريادهتا 

  :9  8   7  6  5      4  3  2  1  0  /
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ِ وأن تقولوا ىف " :البند الرابع  ُ ُ َْ َ ِ، ال ختافون ىف اهللاَ َ ُ ََ ٍ لومة الئماهللاَ َ َ َِ َ ْ" ، 

ِويف حديث عبادة بن الصامت ريض اهللا عنه  ِ َّ ْ َ َِ َ َوأن نقوم ": ُ ُ َْ َ َ أو نقول - َ ُ َ ْ َ - 
ِباحلق حيثام كنا؛ ال نخاف يف  ُ َّ َِّ َ ُ َ َُ ْْ َ ٍ لومة الئم اهللاِ َ َ َِ َ ْ". 

 الغمرات للحق، أن يصدعوا بكلمة احلق بني ظهراين أن خيوضوا
ًوأي يشء أعظم منزلة من رجل قام إىل ظامل فزجره، أو فاجر فنهره، . الناس ُ ٍ ُ

َأو معتد فزبره َ ٍ . 

ُوإن قتل صاحب كلمة احلق جزاء كلمته؛ فهو سيد من سادات  ْ

 .الشهداء

َرسالة ربه؛ ِّ حتى يبلغ ملسو هيلع هللا ىلص البند اخلامس واألهم؛ القتال دون رسول اهللا
  : ينرصونه، ويذودون عنه مثلام يدافعون عن أزواجهم وأبنائهم، فقال 

                                         
 )٦٦٦٠(أخرجه البخاري )١(
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  ٥٧٦ 
٥٧٦  

ْ وعىل أن تنرصونى؛ فتمنعونى إذا قدمت عليُكم، مما متنعون منه أنفسُكم " َ ْ ْ ْ ْ ُُ َ َ َ َ َ َ ْْ َ ََ َُ ُ ْ ُ َْ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َِ ُ َ
ْوأزواجُكم وأبناءكم  َ ُْ َ ْ َ َ َ ََ َْ" . 

ٌعىل األمم السابقة؛ وقتام بعث حممد؛ وهو امليثاق الغليظ الذي أخذه اهللا  ُ

q    p  o  n  m  l  k  ﴿: لتؤمنن به ولتنرصنه قال تعاىل 
  |     {  z  y  x  w  v  u  t   s  r
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لتجارة هكذا كانت الصفقة وا. ْمخسة بنود؛ إن التزمتم هبن؛ فلكم اجلنة 
وهذه هي . مل يمنهم بمنصب أو وزارة أو إمارة أو مكافأة مالية . مع اهللا 

ًطبيعة العالقة بني الداعي ودعوته؛ ال ينتظر من ورائها عرضا من أعراض 
ًالعاجلة، وما احلياة الدنيا إال متاع قليل، فضال عن كون هذه البيعة ال تصلح 

ٌيل رضوانه، وللدار اآلخرة خري إال للذين جتردوا هللا، وأخلصوا أنفسهم لن ُ ُ
 للذين يتقون، أفال تعقلون ؟  

ٍمبادرة الرباء بن معرور ُ َْ ُ ْ ََ ْ:  

َفأخذ الرباء بن معرور بيده ثم قال ": قال كعب بن مالك  َ ُ ْ َ ََّ ُ َ ُ َ َِ ِ َ ْ ُ ِْ ٍ َ ِنعم، والذي : َ َّ َ َْ َ
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 ٥٧٧ 
 

َبعثك باحلق لنمنعنك مما نمنع منه أزرن ََ ْ ْ َُ ُ ُ ُ َ َ َْ َ َّ َ َ ِِّ َِّ َ ََ ْ َ، فبايعنا يا رسول اَِ َُ َ َ ْ ََ ُ فنحن ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ ْ َ َ

ِأهل احلروب، وأهل احللقة َ ْ ْ ُ ْ َُ ُ ُْ َْ ََ ِ ورثناها كابرا عن كابر ،ٍ ِ َِ َْ ََ ً َ َ ْ ِ !". 

هذه كلمة سيد اخلزرج، هو حديث عهد باإلسالم، بل أسلم قبيل هذه 
ذن عاش البيعة بساعات، وقد تويف ريض اهللا عنه قبيل اهلجرة بشهر واحد؛ إ

ًهذا الزعيم يف اإلسالم مدة سنة واحدة تقريبا؛ ومل تر له أعظم من موقفه هذا 
 ُوكلمته تلك، تلك التي بلغته بلغة الرضوان واخللد يف اجلنان؛ 

ِاستفسار أليب اهليثم بن التيهان َ ِّ َّْ ْ ِ َ َْ 

َفاعرتض القول :  َقال كعب  َ ْ َْ َ َْ َ  والرباء يَكلم رسول - َ ِّ ُْ َ ُ ُ َ َُ ُ أبو اهليثم بن ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ ْ ْ ُِ َ َ ْ َ

ِالتيهان  َ ِّ ِ حليف بني عبد األشهل -َّ َ ْ َ َْ َ ْ ِ َِ ُ َ، فقال - ِ َ َيا رسول : َ ُ َ َإن بيننا وبني ! اهللاَ ْ َ َ ْ ََ َ َّ ِ

ِالرجال  َ َحباال وإنا قاطعوها ] يعني اليهود [ِّ ُ َ َِ َِ ًَّ َيعني العهود [ِ ُ ُ ْ َْ ْ؛ فهل عسيت إن ]ِ ْ َِ َ َْ ََ
ُنحن فعلنا ذلك، ث َ ْ ََ ِ َ َ ُ ْ َم أظهرك َ َ ََّ ْ َ؛ أن ترجع إىل قومك وتدعنا ؟اهللاَ َ َ َ ََ ْ ََ َِ َ ِْ ِ ْ َ 

ُ فتبسم رسول  َُ َ َ َّ َ َ ثم قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ َ ْ بل الدم الدم، واهلدم اهلدم، أنا منُكم، ":َُّ َ َ َ َْ ِ َ ْ ْ َّ ََّ َ َْ ْ َ َْ

                                         
 ُأي نساءنا كنى عنهن باألزر  )١(
  أي السالح)٢(
 ، وصححه األلباين يف حتقيق فقه السرية)١٥٢٣٧( أخرجه أمحد )٣(
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  ٥٧٨ 
٥٧٨  

ْوأنتم مني؛ أحارب من حاربتم، وأسامل من ساملتم  َ َ َ ْ َ َ ُْ ُ ُ َْْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َُ
ِ ُ ُ َِ ِّ ِ". 

ِ، لكلمة أيب اهليثم، والتي دلت - صلوات اهللا وسالمه عليه - بسم لقد ت َ ْ َ ْ

عىل شخصية جادة حترص عىل أمن وطنها وسالمة أهلها، فهو يتساءل سؤال 
 عن مصري قومه إذا ما -الذي يفكر يف مستقبل األمور - املحقق احلصيف 

مكني، نبذوا أحالف اجلاهلية؛ حتى إذا ما أنعم اهللا عىل نبيه بالنرص والت
 !َّتركهم وعدوهم 

ًنعم، تبسم هلذا املعنى الذكي، تشجيعا وتقديرا لصاحب الرأي  ً  
   إذا تبسم؛ كأنام خرج الصبح من ثغره؛ حينئذ ينترش ملسو هيلع هللا ىلصوالفكر، وكان 

َنوره عىل البسيطة، وتتوسم الثغور من مبسمه البشائر واألفراح من هنا  ُ  
 . وهنا وهنا 

ت ظلمة العقبة، ويف ثنايا هذه اإلرشاقة ويف ثنايا هذه البسمة التي أنار
ًالتي خرجت من جبينه الوضاح، قال معاهدا وواعدا وعد احلر الكريم  ً ُ:  

َ بل الدم الدم،" ََّ َّ ْ َ واهلدم اهلدمَ َْ َْ َْ ْ ْأي حر: "َ ِمتي مع حرمتكم، وبيتي مع بيتكمُ ِْ َ َُ ْ .
ْدمي دمك وهدمي هدمك يف النرصة: والعرب تقول  ُ ُُّ َ ََ َِ َِ َ. 

ْأنا منُكم، وأنتم مني؛ أحارب من حاربتم، وأسامل من ساملتم "  َ َ َ ْ َ َ ْ ُْ ُ ُ ْ ََْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َُ
ِ ُ ُ َ َِ ِّ ِْ ِ"  

                                         
 ، وصححه األلباين يف حتقيق فقه السرية)١٥٢٣٧( أخرجه أمحد  )١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٥٧٩ 
 

 وصار ملسو هيلع هللا ىلصفهؤالء صاروا من الرسول ! ويا هلا من شهادة ووسام 
 .الرسول منهم ملا نرصوه والتزموا بيعته 

وهذه العطية الكريمة ليست لألنصار خاصة؛ بل هي لكل من وقف 
 .، فمن تبعه فهو منه، ومن نرصه فهو منه ملسو هيلع هللا ىلص للرسول موقف النرصة

 يف كل زمان ومكان؛ يبعثهم اهللا عىل رأس كل ملسو هيلع هللا ىلصإن أنصار رسول اهللا 
ٍقرن؛ فسلكهم ينابيع هداية ونور؛ ينرشون اإلسالم يف أصقاع األرض،  ٍ َ
ًإسالما صافيا طاهرا كيوم نزوله؛ غري ذي عوج، ال خيشون يف اهللا لومة الئم،  ًً

ِّ أنا منُكم، وأنتم مني ": ملسو هيلع هللا ىلصقول هلم رسول اهللا أولئك ي ِْ ِْ ُْ ْ ََ أولئك الذين  . "ََ
 . ً عىل احلوض غرا حمجلني ملسو هيلع هللا ىلصيعرفهم رسول اهللا 

َتنبيه حكيم من أسعد بن زرارة َ ُْ ُ َ َ:  

َفقمنا إليه فبايعناه؛ وأخذ بيده أسعد بن زرارة :  قال جابر بن عبد اهللا َُ َ ْ ُْ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َْ َِ ِ ِِ َ َ َ ُ ََ َ َِ  
َوهو من أصغرهم ـ فقال ـ  َ َ ْ ِ ِ َ ْ ْ َ ََ ِ َرويدا يا أهل يثرب :  ُ َ َ ْ َِ ْ َ ًْ َ ِفإنا مل نرضب أكباد اإلبل ! ُ ِ ِ َِ َ ْْ َ ْ َ َّْ َ َِ

ُإال ونحن نعلم أنه رسول  َ َُّ َ ُُ ْ ُ ْ ََّ َ ََ ً، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ َّ ْ ُ َ َ ْ ََّ ِ َ َ ُ َ ََ ْ َ ُ َ َْ ِ ِ

َوقتل خياركم، وأن تع َ َ ََ ْْ ُ ََ ْ ُ ِ َضُكم السيوف، فإما أنتم قوم تصربون عىل ذلك ِ َِ َ َ َ ََ َُّ ٌ ْ َّ ُّ ُِ ْ ْ َُ ُ ْ َ ِ ُ
َوأجركم عىل  َ ْ ُُ ْ َ، وإما أنتم قوم ختافون من أنفسُكم جبينة، فبينوا ذلك فهو اهللاََ ُ ِّ َ َ َ ْ ْ ََ َ َ ً ُ َ ُ ََ ِ ِ ُِ ِ ْ ٌ ْ َّْ ُ َْ ََ َ ِ

َأعذر لُكم عند  ْ ِ ْ َُ َ ْ  .اهللاَ

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٥٨٠ 
٥٨٠  

ُ قالوا  َأمط عنا يا أسعد؛ ف: َ ُْ َ َْ َ ََّ َ ً ال ندع هذه البيعة أبدا وال نسلبها أبدااهللاَوِ ُ َ ً َ ْ ََ َ ُ َ َ َ ْ َ َُ َْ َ َ َِ ِ َ .
َقال جابر  َفقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا ،ورشط علينا، ويعطينا عىل ذلك : َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ََ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َْ َ َ ِ ْ

َاجلنة َّْ َ . 

ا ً أول مسلمي يثرب، وأشد األنصار حتمس- هذا أسعد بن زرارة 
 ؛ مل يكن ليفعل ذلك إال ليحفز األنصار عىل التمسك بالبيعة - لإلسالم 

وإدراك تبعاهتا املستقبلية، واالستعداد النفيس لكل ما يرتتب عليها من 
 . رصوف وأحوال

َرأى أسعد بن زرارة  َُ َ ُْ ْ َ ٌ أن تبعات هذه البيعة؛ ثالث - بثاقب بصريته -َ
 : هي 

َمفارقة العرب كا" -١ ِ َ َ َُ ْ ُ َ ًفة َ فهم يف خندق وأنتم يف خندق، هلم دينهم : َّ
 . ولكم دين 

ْ وقتل خياركم" -٢ ُ ِ َ َِ ُ َإذ لن ترتك العرب رسولكم؛ وأنتم ستقاتلون  : "َْ ُ
ُ؛ فتقتلون دونه، وهذا حق الوفاء ببيعكم -  كام نص البند اخلامس - دونه 

 .الذي بايعتم

ُ وأن تعضُكم السيوف" -٣ ُ َ َُّ ُ َّ َ ْ  فال أقل ملسو هيلع هللا ىلصتل دون رسول اهللا ُفمن مل يق : "َ
 . من مكابدة القتال؛ فيصيبكم يف سبيل اهللا القرح واجلرح

                                         
 ٦٣: حة، السلسلة الصحي)٤٨٣٠(أخرجه أمحد  )١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٥٨١ 
 

 : االنتخابات التنظيمية، واملجموعات الرتبوية

ُ وهنا قال رسول  ُ َ أخرجوا إيل منُكم اثني عرش نقيبا يُكونون ":ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاَ ُْ ََ ً ُِ ِ
َ َ َ ْ ْ ََّ ْ َ ِ ِ ْ َ

ْعىل قومهم  ِ ِ ْ َ َ َ". 

ُ فأخرجوا منه ُْ ِ َ ْ َ ْم اثني عرش نقيبا منهم تسعة من اخلزرج، وثالثة من َ َ َ ْ َ ُ ًِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َ ْ ٌ ِْ َ ْ ْ ْ ْْ َ َْ ََ َ
ِاألوس ْ َ ْ. 

 أنه ترك جلامهري األنصار حرية انتخاب ثلة من ملسو هيلع هللا ىلصومن سنة رسول اهللا 
 . النقباء، ليكونوا عليهم أمراء، يتعهدوا قومهم بالنصح والرتبية والتعليم

رجة من الليل؛ انتخبوا منهم اثني عرش ويف احلال، ويف تلك الساعة احل
ٍنقيبا؛ ومن ثم يكون حتت النقيب الواحد نحو ستة من الرجال وهكذا جعل . ً

ً من مجاهري وفد العقبة؛ جمموعات تربوية، وأرسا إيامنية، كل جمموعة أو كل ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  ًً
ٍ

ٍأرسة تتألف من ستة أو سبعة من املؤمنني العاملني املبايعني ٍ  . 

 ؛ ملسو هيلع هللا ىلص التي ابتكرها الرسول " املجموعات الرتبوية"ن نفقه وسيلة علينا أ
ُإن كانت وسيلة من وسائل الرتبية فهي سنة من السنن النبوية التي ، وهي 

 . جيهلها الكثريون

                                         
 ، وصححه األلباين يف حتقيق فقه السرية)١٥٢٣٧(أخرجه أمحد )١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٥٨٢ 
٥٨٢  

ما الذي كان يدور داخل هذه املجموعات، بني األخ وأخيه، أو ! يا ترى 
ك حول مئات أو النقيب وتلميذه ؟ لك أن تتخيل ذلك؛ وأن تعصف ذهن

آالف اجللسات التي جلسوها، وعىل كل حال لن ختلو هذه املجموعات من 
اجتامعها عىل مدارسة القرآن الكريم ، والتفقه يف الدين، والتعبد بالليل، 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصوالدعوة بالنهار، وهتيئة املدينة الستقبال رسول اهللا 

ىل النبي وهكذا فقهوا العمل اجلامعي الدعوي من أول جلسة جلسوها إ
  .ملسو هيلع هللا ىلص

  :رصخة الشيطان

وبعد أن متت البيعة، ثم االنتخابات، ثم املجموعات، كل ذلك يف ساعة 
 رأى امللعون أن ُ الشيطان أن ينفس عن مصيبته؛ إذًمن الليل؛ كان حقا عىل

 اجتمع وأن الدولة اإلسالمية قاب قوسني أو أدنى؛ ملسو هيلع هللا ىلصشمل رسول اهللا 
َيا أهل ال" : -  كام يف احلديث الصحيح-فرصخ رصخته  ْ َ ِباجبَجـَ ِ َ هل ،ْ َ

ْلُكم يف مذمم، والصباة معه، قد أمجعوا عىل حربُكم ؟  ْ َ َّ ُ ِْ َ ُ ُ َ َ ُّ ََ َ َ ْ َ ْ َُ ٍ َ َِ" 

ُفقال رسول  َ َ َُ َّ هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، اسمع أي عدو ": ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُُّ َ ْ ََ َ ََ ْ َ َ ْ ََ َِ

                                         
ُ اجلباجب املنازل)١( َْ ِْ َ ُ َِ ُ 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٥٨٣ 
 

َأما و ! اهللا َ َ ألفرغن لكاهللاَ ََ ْ ََّ ُ َ!" . 

ُ أن يرفع الصحابة إىل رحاهلم، وقد بدأت مكة ملسو هيلع هللا ىلصوهنا أمر الرسول  َ
 يف احلديث - ملسو هيلع هللا ىلصتستيقظ عىل صوت الشيطان، وقد أكد لنا الرسول 

ً أنه شيطان فعال وذكره باسمه واسم أبيه - الصحيح  ُأزب العقبة، هذا ابن ( ٌ ْ َ َ َُّ َ َْ ِ َ َ

َأزيب  َ ْ : سنة نبيهم؛ ويقولون ومن ثم ال حجة هلؤالء الذين يستحيون من ). َ
ُهو مرشك من مرشكي مكة وصفه الرسول   ! بصفة الشيطان ملسو هيلع هللا ىلصَ

 :االختبار األول لألنصار

َثم قال العباس بن عبادة بن نضلة  َ ْْ َُ َِ ْ َ َ ُ ْ ُ َّ َوالذي بعثك باحلق، لئن شئت : َ ْ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ َ َِّّ َ ِ َ

َلنميلن عىل أ َ َ َّ َ َِ َهل منى غدا بأسيافناَ ًِ َِ ْ َ ِ ً َ ِ ْ! 

َ فقال ر َ َ ُسول َ َ مل أومر بذلك ": ملسو هيلع هللا ىلص اهللاُ ِ َ َِ ْ َ ُ ْ" . 

ُ َعىل أن تنرصونى؛ فتمنعونى إذا قدمت ": وقد نص البند اخلامس  َْ ْ ُِ ِ َِ َ َ ِْ ُ َ َْ َُ َ َ

ْعليُكم ْ َ َ...". 

ُومعلوم أن فريضة القتال يف سبيل اهللا مل ترشع إال يف العهد املدين ٌ. 

                                         
 ، وصححه األلباين يف حتقيق فقه السرية)١٥٢٣٧( أخرجه أمحد ) ١(
 ، وصححه األلباين يف حتقيق فقه السرية)١٥٢٣٧( أخرجه أمحد ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٥٨٤ 
٥٨٤  

ا إذ كانوا عىل أتم إن هذا املوقف كان االختبار األول لألنصار؛ ونجحو
 ، ملسو هيلع هللا ىلصاستعداد عىل امتشاق السيوف يف وجه صناديد قريش إذا أمر الرسول 

  ًبيد أنه هو الذي كف أيدهم عن ذلك، وقال مؤكدا عىل طبيعة املرحلة
 : املكية 

َ مل أومر بذلك " ِ َ َِ ْ َ ُ ْ". 

ن ا ك- يف الفرتة املكية - ن األمر بالكف عن القتال إًهنا، يقوهلا رصاحة؛ 
ر من اهللا؛ ومن ثم ال يزال املسلمون يعملون هبذه التكاليف حتى يأتيهم بأم

ٌأمر آخر من اهللا يأذن هلم يف القتال، ثم يأتيهم أمر ثالث بقتال الذين 
يقاتلوهنم، ثم أمر رابع بقتال كل من وقف عقبة يف سبيل إقامة املجتمع 

ن الرشيعة اإلسالمي، وهكذا نرى التدرج الترشيعي يف فريضة اجلهاد؛ شأ
 .اإلسالمية يف كثري من األحكام 

َ مل أومر بذلك ":ملسو هيلع هللا ىلصومن قوله  ِ َ َِ ْ َ ُ  بحدود كل ملسو هيلع هللا ىلص تستشف مدى التزامه "ْ
مرحلة، وحركيته الدقيقة، وحترجه الشديد من تأخري فعل ال يقبل التأخري، 
ٍأو تقديم فعل ال يقبل التقديم، يدلك هذا عىل نفس منضبطة، وشخصية 

 . ٍلتزم بأحكام اهللا  ٍمتزنة، وداعية ؛ م

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٥٨٥ 
 

 :انكشاف الرس والعرض األنصاري

قبل أن ينفض املجلس، وبعد متام البيعة العامة للوفد واخلاصة للنقباء، 
َّفهم بإبالغ زعامء ، تسمع بعض الشياطني عىل هذا الوفد وعلم ما دار بينهم 

قريش ليباغتوا املجتمعني وهم يف الشعب، فقام عىل مرتفع من األرض، 
َيا أهل اجلباجب : ُح بأنفذ صوت سمع قطوصا َّهل لكم يف مذمم -  املنازل - َ َُ

ُّهذا أزب ": ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا . والصباة معه ؟ قد اجتمعوا عىل حربكم َ
ثم أمرهم أن ينفضوا إىل . العقبة، أما واهللا يا عدو اهللا ألتفرغن لك

 ."رحاهلم

هنا قام العباس بن كانت البيعة قد متت وأصبحت الزمة للطرفني، ومن 
عبادة بن نضلة من فوره، وقد علم أن االجتامع قد انكشف أمره، ويوشك أن 

 جملسه مع هذا الوفد ملسو هيلع هللا ىلصتأيت قريش بقضها وقضيضها لتقتحم عىل النبي 
والذي بعثك باحلق، إن شئت لنميلن عىل أهل منى : ملسو هيلع هللا ىلصاملؤمن، فقال للنبي 

، فرجعوا وناموا حتى "لك، مل أومر بذ: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا . ًغدا بأسيافنا
أصبحوا، دون أن يشعر هبم أحد، وال يشك أحد ممن جاء معهم بام دار بينهم 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوبني النبي 

                                         
 ).١٥٨٣٦(مسند أمحد برقم ) ١(
 ).١٥٨٣٦( برقم مسند أمحد) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٥٨٦ 
٥٨٦  

ونرى يف هذا العرض تطبيقا عمليا لبنود تلك املعاهدة، فام إن استشعر 
 إال عرضوا عليه تقديم العون احلريب ملسو هيلع هللا ىلصاألنصار اخلطر الذي حييط بالنبي 

أدنى تلكؤ أو تقاعس، وهذا يدلنا عىل مدى اجلدية التي نظر عىل الفور دون 
هبا هذا الوفد املبارك إىل األمر، واستعدادهم الفوري للموت دونه، وبذل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأرواحهم هللا ولرسوله 

ماإن انبلج الصباح وعمت أنواره يف األفق حتى ولت قريش وجهها إىل 
ا يقدرون جيدا اآلثار أهل يثرب، وقد هدها اهلم وأهنكتها احلرية فقد كانو

املرتتبة عىل هذه البيعة؛ وليس هناك وقت للمداراة، فقام الوفد القريش 
يا معرش ": بعرض وساوسه من أقرص طريق وأوضحها، فقالوا ألهل يثرب

اخلزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إىل صاحبنا هذا تستخرجونه من بني 
ا من حي من العرب أبغض إلينا أظهرنا، وتبايعونه عىل حربنا، وإنه واهللا م

 ."من أن تنشب احلرب بيننا وبينهم منكم

ونظرا للرسية التامة التي متت هبا البيعة، فلم يشعر هبا أحد من أهل 
يثرب ممن قدم لزيارة البيت وهو عىل رشكه، فإهنم رسعان ما أنكروا هذا 

هذا ": يب بن سلولاألمر وحلفوا عليه باهللا أنه ما كان، حتى قال عبد اهللا بن أ
باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا عيل بمثل هذا، ولو كنت بيثرب 

                                         
 .، وغريمها من املصادر٢٣٧/ ٤أخبار مكة :، الفكاهي)١٥٨٣٦(د أمحد برقم نمس) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٥٨٧ 
 

 ."ما صنع قومي هذا حتى يؤامروين

والتزم املسلمون الصمت أمام هذه املناقشات، ومل ينبس أحد منهم 
ّببنت شفة، فرجع وفد قريش وهم جيرون أذيال اخليبة وقد صدقوا ما قاله 

ومل يكتشفوا أهنم خدعوا إال بعد فوات األوان، وشعروا . يونهلم اليثرب
كأهنم أصيبوا بمس الشيطان حينام طرق مسامعهم "عندها بصدمة شديدة 

فهموا بمطاردة املبايعني . "مبايعة األنصار له عىل الذود عنه حتى املوت
 فلم يفلحوا إال يف اإلمساك بسعد بن عبادة فقاموا بتعذيبه وأدخلوه مكة،

فخلصه املطعم بن عدي واحلارث بن حرب بن أمية من أيدهيم؛ ألن سعدا 
كان جيري هلام قوافلهام املارة باملدينة، وحلق بالقوم فأدركهم قبل أن يصلوا إىل 

 .املدينة

 وقد متت -  التي تعرف ببيعة العقبة الكربى - هذه هي بيعة العقبة الثانية 
ارص بني أشتات املؤمنني، والثقة يف جو تعلوه عواطف احلب والوالء، والتن

فمؤمن من أهل يثرب حينو عىل أخيه . والشجاعة واالستبسال يف هذا السبيل
املستضعف يف مكة، ويتعصب له، ويغضب من ظامله، وجتيش يف حناياه 

                                         
 .١٧٩/ ٢السرية احللبية :احللبي) ١(
 .٦٠نور اليقني، ص ص : اخلرضي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٥٨٨ 
٥٨٨  

ومل تكن هذه املشاعر . مشاعر الود هلذا األخ الذي أحبه بالغيب يف ذات اهللا
زول عىل مر األيام، بل كان مصدرها هو والعواطف نتيجة نزعة عابرة ت

 وبكتابه، إيامن ال يزول أمام أي قوة من قوات الظلم ملسو هيلع هللا ىلصاإليامن باهللا وبرسوله 
والعدوان، إيامن إذا هبت رحيه جاءت بالعجائب يف العقيدة والعمل، وهبذا اإليامن 

ًاستطاع املسلمون أن يسجلوا عىل أوراق الدهر أعامال، ويرتكوا عليها آثارا  خال ً
 .عن نظائرها الغابر واحلارض، وسوف خيلو املستقبل

ّقد بدأت ببيعة العقبة الكربى مرحلة جديدة مؤذنة بتحول حاسم يف 
يف قلب احلجاز معقل الوثنية القرشية والعربية، ويف الشامل، : اجتاه األحداث

 .بيثرب وما حوهلا، وكانت حتى ذلك احلني معقال ليهود

ى، أوشكت اجلولة األوىل من جوالت الرصاع بني ببيعة العقبة الكرب
بعد أن استنفذت . اإلسالم والوثنية، أن تنتهي يف مكة لتبدأ جولة أخرى

تلك املواجهة األوىل، كل ما لدى قريش من وسائل وذرائع ملقاومة الدعوة، 
 .دون أن تنتقل من موقفها عىل حافة احلرب إىل صدام مسلح

ب التي يتجه إليها مؤرش التحول، ويستعيد وبدأ التاريخ يلتفت إىل يثر

                                         
 .١٨٣الرحيق املختوم ص : املباركفوري) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٥٨٩ 
 

  . ما طوى من قديم أخبارها

 :عالقات اليهود بالعرب يف املدينة

من قديم بعيد موغل يف أعامق املايض إىل عرص ما بعد الطوفان، بدأ 
الوجود العريب يف يثرب واحلجاز، الرواية العربية تقول إن سفينة نوح رست 

 بعدد من كانوا يف السفينة "سوق الثامنني"ي قريبا من بابل يف موضع سم
وقد مكثوا هناك حتى كثروا وضاقت هبم املنطقة، . الناجية من الطوفان

فتفرقوا، اجته بنو عبيل، أخى عاد، إىل موضع يثرب، وهو اسم أحد أبناء 
عبيل، فنزلوا به وعمروه، ثم مالوا إىل موضع آخر يف املنطقة دمههم فيه سيل 

حفة، وظلت يثرب مهجورة إىل أن عمرهتا قبيلة من جاحف، فسمي اجل
ّالعرب القحطانية العاربة، بعد تصدع سد مأرب، هذه القبيلة العربية 

 " عمرو بن عامر"الصميمة، هي األوس واخلزرج، أخوان شقيقان، أبومها 
 التي ينسب إليها عرب يثرب، بنو " قيلة"آخر ملوك سبأ قبل خراهبا، وأمهام 

 إىل أرض الشام فأسسوا هبا إمارة " بنو جفنة بن غسان"إخوهتم قيلة ، ونزح 
الغساسنة العربية، وآخرون من جرهم، نزلوا حول مكة، وهم الذين أصهر 

                                         
)  املصطفىوفاء الوفا، بأخبار مدينة(مادة هذا العنرص، مستخلصة من كتاب ) ١(

 ..مع مراجعة السرية البن هشام، وتاريخ الطربي.للسمهودي



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٥٩٠ 
٥٩٠  

 . جد العرب العدنانية" إسامعيل بن إبرهيم"إليهم 

أقام بنو قيلة يف يثرب دهرا طويال يف أمن وسالم ورخاء ونعمة، 
 عليهم من الشامل رشاذم من فلول هيود، واملنطقة خالصة هلم، حتى طرأت

ّفارين من وطأة الرومان الساحقة، بعد املؤامرة عىل السيد املسيح عليه 
السالم، وحطوا عىل أخصب منطقة هناك، فام لبثوا أن أنشبوا خمالبهم فيها 
واستنزفوا خريها، وأقاموا هلم مستعمرات حصينة يف يثرب وقريظة وخيرب 

لقرى، وأثروا ثراء فاحشا عىل حساب الوجود العريب وفدك وتيامء ووادى ا
 . الذي بدأ يتصدع من وطأة الغزاة

حاول العرب أول األمر أن يأمنوا رش هيود، بعقد حلف جوار معهم، 
وىف ظل ذلك احللف استطلع بنو قيلة أن يواصلوا حياهتم ويامرسوا 

ي بينهم، نشاطهم، فخافت هيود عىل وجودها املغتصب، وقطعت احللف الذ
ورصح الرش منهم حتى خاف بنو قيلة أن جتليهم هيود عن أرضهم، إىل أن 

ّ أخو بني سامل بن عوف بن اخلزرج، وسوده " مالك بن العجالن"شب 
احليان من بني قيلة، فكان الذي تصدى ألفاعي هيود وقتل بضعة وثامنني من 

َرؤوسها، فانكمشوا خائفني يلعنونه يف بيعهم ومعابدهم كلام  دخلوها، ِ

                                         
 . ط جلنة التأليف والرتمجة والنرش١٨، ٩: تاريخ اليهود يف جزيرة العرب: ولفنسون) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٥٩١ 
 

 وقد ذلوا وانكرست "وجلأوا إىل أحياء العرب يستنجدون احلامية واجلوار
وإنام مكن هلم من يثرب بعد ذلك، ما شب بني . "شوكتهم وقل امتناعهم

األوس واخلزرج من خصام خب فيه هيود وأوضعوا، وسهروا عىل إهلاب 
 .رضامه لتخلو هلم األرض الطيبة

يثرب، استغرقت بضعة قرون قبل وبدأت مرحلة مظلمة يف تاريخ 
 مل تنطفئ فيها نار احلروب - من القرن األول إىل السادس للميالد - اإلسالم 

بني األوس واخلزرج، يف كل حرب منها نلمح أثر اليهود يف تدمري الوجود 
 . العريب هناك

وآذن العرص اجلاهيل بمغيب، وهذا العدو اخلبيث يرتبص باألوس 
ليميل مع املنترص منهام ويسلب املهزوم، واملستعمرات واخلزرج الدوائر، 

اليهودية يف شامل احلجاز تزداد ثراء بام تستنزف من خري األرض، ومرافق 
البالد احليوية يف قبضة خمالب الذئاب الفارة من خمالب النرس الروماين، وقد 
كانت آخر حرب بني األوس واخلزرج، يوم بعاث قبل بيعة العقبة الكربى 

 :بع سنوات، ودور هيود فيها معروف مشهوربأر

ّفحني ظهرت بوادر احلرب بني بني قيلة، تدخل هيود بني قريظة يلهبوهنا 

                                         
 .أعداء البرش يف الباب الثاين: ملزيد من التفصيل انظر بنت الشاطئ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٥٩٢ 
٥٩٢  

بالتواطؤ رسا مع األوس، فلام علم اخلزرج هبذا التواطؤ، بعثوا إىل هيود 
َإنكم إن فعلتم مل ننم عن الطلب أبدا، وأسلم لكم أن تدعونا وختلوا : منذرين َ

 .إخواننا بيننا وبني 

إنه قد كان الذي بلغكم، والتمست األوس : رد هيود عىل نذير اخلزرج
 .نرصنا، وما كنا لننرصهم عليكم أبدا

لكن اخلزرج أرصوا عىل أن يأخذوا رهائن من غلامن بني قريظة، ضامنا 
: لعدم غدرهم، فدفعوا إليهم أربعني غالما هيوديا، وإن قائلهم ليقول

 هي إال ليلة يصيب فيها أحدكم امرأته، حتى يولد خلوهم يقتلوا الرهن، إن
 .له غالم مثل الرهن

وغدرت هيود بوعدها للخزرج، حني ملحت غلبة األوس عليهم، 
واهنزمت اخلزرج يوم بعاث، ووضعت فيها األوس السالح، وسلبتهم 
قريظة والنضري، اجتاحت العصابة اليهودية دور اخلزرج تنهب وتسلب، 

 ليهدموها، فاشرتى منهم األمان "بد اهللا بن أيب بن سلول ع"حتى أتوا دار
 !بدفع رهائنهم إليهم 

ومن ذلك اليوم بدأ بينه وبينهم حلف الشيطان، وكان ال بد من حرب 
                                         

 ..٢١٨ / ١وفاء الوفا : السمهودي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٥٩٣ 
 

جديدة يصالها عرب يثرب، تصفية ليوم بعاث، واألمر يف مثلها ال يعدو 
ت متقدة انطالق رشارة من هنا أو من هناك، تؤجج رضام اجلذوة التي لبث

قرونا، تلتمس بني حني وآخر من ينفخ فيها، لتستعر بوقود من رجال األوس 
واخلزرج، وقد كان اخلزرجيون أصحاب الثأر لبعاث، ومن هنا كان سعي 

 .األوس إىل مكة التامسا حللف قريش عىل اخلزرج

ومن حيث توقعت يثرب أن تلتهب اجلذوة برشارة هذا احللف، وألقت 
ها إىل مكة يف انتظار عواقب املفاوضة بني وفد األوس عاصمة الشامل سمع

وزعامء قريش، جاءت املعجزة من هناك فأطفأت اجلذوة وبددت رمادها 
 .هباء منثورا

 برشى السالم من مكة، يف الوقت " يثرب"وكان عجبا من العجب، أن تأيت 
 .الذي بلغت فيه معركتها بني اإلسالم والوثنية ذروة احتدامها

لتاريخ بأن يضيف حربا جديدة إىل احلروب التي مزقت وحني هم ا
األوس واخلزرج، وقف بعد بيعة العقبة الكربى فطوى الصفحات الداميات 
التي خضبت حياة يثرب قرونا ستة، ليبدأ صفحة جديدة بآية اإلسالم التي 
ّمن اهللا هبا عىل املؤمنني األنصار، فأصبحوا بنعمته إخوانا، وكانت عربة، أن 

العقيدة ما تفرق وانتثر من شتات القوم، وأن تزيل ما تراكم يف قلوهبم جتمع 
وىف ظل هذه ..من ثارات وأحقاد، وتنسخ جاهليتهم املخضبة بالدماء



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٥٩٤ 
٥٩٤  

العقيدة اجلامعة املؤلفة للقلوب، وحتت لوائها املبارك امليمون، التقى األوس 
ارا لإلسالم واخلزرج إخوانا يف الدين وعادوا بعد بيعة العقبة الكربى أنص

، فكانوا هم الدعاة األولني الذين محلوا نوره إىل عاصمة الشامل يف ملسو هيلع هللا ىلصونبيه 
 .احلجاز، وهيؤوها الستقبال املهاجر العظيم عليه الصالة والسالم

وما يزال اليهود، حتى عرصنا هذا، يقفون عند بيعة العقبة مأخوذين بام 
ها بدء التاريخ كان من جسيم خطرها وبعد أثرها ، وإن فيهم من يعد

اإلسالمي، ويراها أوىل بذاك من عام اهلجرة التي هي يف رأهيم أثر للبيعة 
ومهام يكن : "إرسائيل ولفنسون، أبو ذؤيب"الكربى، قال املؤرخ اليهودي 

من شأن هذه البيعة العظيمة فإهنا من احلوادث ذات النتائج اخلطرية يف 
احلق عىل املسلمني أن يبتدئوا التاريخ اإلسالمي، وإين أعتقد أنه كان من 

تارخيهم من تلك السنة، ألن قيمتها مل تكن أقل شأنا من قيمة هجرة الرسول 
 . إىل يثرب

 أن يفلح زعامء قريش يف استاملة زعامء "وما كان لليهود يومها أمل، إال 
ّاخلزرج ؟ وإال فإهنم ال بد ذاهبون للتقرب من بعض زعامء اليهود ليعملوا 

 .  !"باط أعامل املسلمني يف املدينةعىل إح

                                         
 .١٠٩: تاريخ اليهود يف جزيرة العرب: ولفنسون) ١(
 .  ١١٠املرجع السابق، ص)٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٥٩٥ 
 

 

يف إطار ) اإلرساء واملعراج (أتت هذه الرحلة الروحانية اجلسامنية  -١
سلسلة اجلرعات الرتبوية التي حقنها الداعية العظيم؛ إذ بدأ بخلوة التفكر 
والتحنث يف غار حراء، ثم رحلة قيام الليل الطويلة يف دار األرقم ومكابدة 

لعمل التنظيمي الرسي خالل املرحلة الرسية، ثم رحلة الدعوة اجلهرية وما ا
فيها من مشقة عىل النفس، ومكابدة ألجالف األعراب، وصعاليك العرب، 
وبذاءات ذوي السلطان، وإيذاءات أصحاب املصالح الشخصية ،ومرحلة 

ُاملعسكر التقشفي والسجن واحلصار يف شعب أيب طالب فذاق النبي الكري ُم ِ
َمرارة العيش، وقسوة الشظف، وشدة االعجف، وطول السغب، وخشونة  َِ

ّالضفف، واستمر حتت وطأة جماعة حقيقية مدة ثالث سنني كوامل، خرج منها إىل 
ئف؛ عام احلزن حيث فقد العم والزوج، ثم انتقل بمفرده يف رحلة دعوية إىل الطا

 . دعوته إىل اهللا  ما مل يذقه مذ بدأعاناةفذاق فيها من اإليذاء وامل

 كانت رحلة اإلرساء واملعراج؛ املعجزة، العجيبة، التي مل تستمر إال -٢
ًوقتا قليال؛ وكان ما حصله النبي صىل اهللا ليه وسلم فيها يستغرق قرونا  ُ ّ

ًكانت هذه الرحلة الكريمة املرتعة باآليات الكربى وجبة تربوية .. ًوقرونا

ّد من املشاهد الرهيبة التي تقشعر منها مكثفة، اشتملت عىل العديد والعدي



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٥٩٦ 
٥٩٦  

اجللود من هول وقعها؛ كرؤية مصائر الزناة، وخطباء الفتن، ومضيعي 
ُاألمانات، ومانعي الزكاة، وآكيل الربا وناهبي أموال اليتامى، ثم توجت هذه 
الرحلة املباركة بالتاج املحىل والقدح املعىل بالصالة التي هي عامد الدين، 

 . وشيجة بني العبد وربهالتي هي أسمى

 أن اهللا تعاىل هييئ للدعوة عوامل النرص، وأنه سبحانه نارص دينه – ٣
 هبذه الرحلة ملسو هيلع هللا ىلص عظيم عند ربه، حيث خصه ملسو هيلع هللا ىلصونبيه، وأن قدر نبينا 

 .القدسية من بني سائر األنبياء

 أن اهللا سبحانه هييئ لألحداث العظيمة بمقدمات تليق بجالهلا – ٤
 معجزة أخرى قبل رحلة اإلرساء واملعراج أال ملسو هيلع هللا ىلصبينا وهبائها، فقد منح ن

وهي إرسال املالئكة إليه ليشقوا صدره الرشيف للمرة الثالثة، ويغسلوه 
 .وحيشوه حكمة وإيامنا

 بالروح واجلسد معا، يقظة ال مناما، وأنه  أن اإلرساء واملعراج كان– ٥
لك نفرغ املعجزة ال ينبغي أن نقيس املعجزات بمقاييسنا الدنيوية، ألننا بذ

 .من مضموهنا

 أن األنبياء عليهم صلوات اهللا مجيعا إخوة ، ودعوهتم واحدة ، وال حيسد – ٦
 .بعضهم بعضا ، بل كل منهم يكمل اآلخر، ودعواهم مجيعا واحدة



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٥٩٧ 
 

 اهللا سبحانه خيترب عباده حتى يستصفي الصادقني منهم، ويميز  أن– ٧
 املؤمنني هبذا احلادث حتى يعلم من اخلبيث من الطيب، فقد امتحن اهللا إيامن

 .يثبت عىل إيامنه ممن ينكص عىل عقبيه

، وذلك باإلرساء إىل بيت املقدس ،  اإلشارة إىل هناية عهد اليهود – ٨
ّومن ثم تسلم أمة اإلسالم   .قيادة البرشيةّ

 باألنبياء إىل هيمنة رسالة اإلسالم عىل كل ملسو هيلع هللا ىلص اإلشارة بصالته – ٩
  .الرساالت السابقة

 إن الربط بني املسجد األقىص، واملسجد احلرام وراءه حكم -  ١٠
 :ودالالت وفوائد، منها

 أمهية املسجد األقىص بالنسبة للمسلمني، إذ أصبح مرسى رسوهلم -أ
، ومعراجه إىل السموات العىل، وكان ال يزال قبلتهم األوىل طيلة الفرتة ملسو هيلع هللا ىلص

وا املسجد األقىص، املكية، وهذا توجيه وإرشاد للمسلمني ، بأن حيب
 .وفلسطني ألهنا مباركة ومقدسة

 الربط يشعر املسلمني بمسئوليتهم نحو املسجد األقىص، حتريره من -ب
 مسئوليتهم حترير املسجد ًأيضاأوضاع الرشك، وعقيدة التثليث، كام هي 

 .احلرام من أوضاع الرشك وعبادة األصنام
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 هتديد للمسجد  الربط يشعر بأن التهديد للمسجد األقىص، هو- ج
َّاحلرام وأهله، وأن النيل من املسجد األقىص، توطئة للنيل من املسجد  َّ

 .احلرام، فاملسجد األقىص بوابة الطريق إىل املسجد احلرام

وقد ثبت يف السنة النبوية أن الصالة :  أمهية الصالة وعظيم منزلتها- ١١
ت، ويف هذا كام  إىل السامواملسو هيلع هللا ىلصفرضت عىل األمة اإلسالمية يف ليلة عروجه 

 .اعتناء عظيم برشف الصالة وعظمته: قال ابن كثري

 ال حجة ملن حيتفل بليلة اإلرساء واملعراج، إلن هذه الليلة خمتلف - ١١
 وال أمر هبا، وال فعل هذا االحتفال ملسو هيلع هللا ىلصيف حتديد زماهنا، ومل حيتفل هبا النبي 

ن البدع الصحابة والسلف األمة الصاحلون ، فاالحتفال هبذه الليلة م
 .املحدثة، التي ما أنزل اهللا هبا من سلطان
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 ٥٩٩ 
 

 

 

   

 

 

 

)٧(  
 وداعا مكة
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متت البيعة بنجاح، ورجع املسلمون اجلدد إىل ديارهم يمأل قلوهبم 
ونجح " إىل حمضن الدعوة اجلديد ملسو هيلع هللا ىلصالشوق إىل اليوم الذي ينتقل فيه النبي 

وج بالكفر واجلهالة، وهو أخطر اإلسالم يف تأسيس وطن له وسط صحراء مت
 ملسو هيلع هللا ىلصوعندئذ سمح النبي . "كسب حصل عليه اإلسالم منذ بداية دعوته

ألتباعه املقهورين يف مكة أن يرتكوا هذه األرض الظامل أهلها، وهياجروا إىل 
 .املدينة ذلك الوطن اجلديد الذي ينتظهرهم باألشواق

َعن عائشة، ريض "روى البخاري"
ِ َِ َ َ َ ْ عناهللاَْ ِها، قالت هاجر إىل احلبشة َ َ َ َ ََ َْ َ ََ ِ َ ْ

ُّناس من املسلمني وجتهز أبو بْكر مهاجرا فقال النبي  ً ُ ِْ َّ َ َ َ ُِْ َ َ ُ َّ َ َ ٌٍ َ َ ََ َ ِ ِِ ِّعىل رسلك فإين : ملسو هيلع هللا ىلصَ َِ َ َ َِ ْ ِ

ٍأرجو أن يؤذن يل فقال أبو بْكر َ ُ ُ َُ َ ََ َ َ َ َ ِْ ْ َأو ترجوه بأيب أنت قال: ْ َ َ ْ ََ َِ َ ِ ُ ُ َنعم فحبس أبو ب: َْ ُ َ َ َ ََ َ ْ ٍْكر َ

ِّنفسه عىل النبي  َِ َّ َ َ ُ ْ َ لصحبته وعلف راحلتني كانتا عنده ورق السمر أربعة ملسو هيلع هللا ىلصَ َ َ ََ َ َ ُ َ َ ْ ُْ ُ َّ َ ْ ََ ِ َ َ َ َْ َِ ِ ِ ِ َِ ِ َ
ٍأشهر ُ ْ َ". 

                                         
 . وما بعدها١٨٣الرحيق املختوم ،ص:املباركفوري) ١(
 .باب التقنع) ٥٨٠٧(صحيح البخاري برقم ) ٢(
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 :أرساب مهاجرة

 للصحابة برتك هذه القرية الظامل ملسو هيلع هللا ىلصبعد هذا اإلذن العام من النبي 
توافد زرافات ووحدانا أهلها، واهلجرة إىل املدينة، بدأت الوفود املهاجرة ت

كأرساب الطيور املهاجرة ليقيموا دولة اإلسالم، ولتكون املدينة املنورة هي 
 .حاضنة اإلسالم األوىل وأول عاصمة لدولة املسلمني

وعلمت قريش ذلك فحاولت إجهاض هذه اهلجرة بكل ما أوتيت من 
ن قوة، فهم يقرون خطورة أن ينعم املسلمون باالستقرار ويكون هلم وط

يأمنون فيه عىل أنفسهم ودينهم، وتكون هلم نرصة بني أحياء العرب، فلن 
يستطيع أحد جماهبتهم، وسوف ينترش الدين اجلديد بقوة، ويوشك أن تعود 
َهذه القوافل املهاجرة إىل موطنهم األصيل وقد تزودوا بالعدد والعدد،ِ  َُ َِ

 .ّوعندها لن يفلح أحد يف صدهم

 القرشيني، فأخذوا يعرقلون هذه ّأقضت هذه املخاوف مضاجع
اهلجرات بكل سبيل، وحيولون بني خروج أتباع الدين اجلديد إىل املدينة، 
وبلغت هذه املحاوالت أوجها عندما حاول املرشكون استعادة بعض من 
هاجروا فعال ببعض حيلهم، ليفتنوهم عن دينهم، ومن ذلك ما صنعه أبو 

 حيث تذكر كتب السري أن عياشا جهل وأخوه احلارث بعياش بن أيب ربيعة
ملا نجح يف اهلجرة من مكة مع عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه، والدخول 
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قدم أبو جهل وأخوه احلارث إىل عياش ـ وأم الثالثة "فعال يف حدود املدينة، 
َواحدة، وهي أسامء بنت خمربة ـ فقاال له ِّ َ ّإن أمك قد نذرت أال يمس رأسها : ُ

َّمس حتى تراك، فرق هلاّمشط، وال تستظل بش يا عياش، إنه : فقال له عمر. ََ
واهللا إن يريدك القوم إال ليفتنوك عن دينك فاحذرهم، فواهللا لو آذى أمك 
القمل المتشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة الستظلت، فأبى عياش إال 

أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ : اخلروج معهام ليرب قسم أمه، فقال له عمر
هذه، فإهنا ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب ناقتى 

فخرج عليها معهام، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو . فانج عليها
يابن أمي، واهللا لقد استغلظت بعريي هذا، أفال تعقبني عىل ناقتك : جهل

ض عدوا بىل، فأناخ وأناخا ليتحول عليها، فلام استووا باألر: هذه ؟ قال
ًعليه فأوثقاه وربطاه، ثم دخال به مكة هنارا موثقا، وقاال يا أهل مكة، هكذا : ً

 ."فافعلوا بسفهائكم، كام فعلنا بسفيهنا هذا

ِوهذا صهيب بن سنان الرومى ملا أراد اهلجرة اعرتضته قريش، وهم  ْ َ ُ
ًأتيتنا صعلوكا حقريا، فكثر مالك عندنا، وبلغت الذي بلغ": يقولون له ت، ً

                                         
الـسرية احللبيـة :، احللبي٢٩٨/ ٢الروض األنف :انظر القصة كاملة يف كل من، السهييل) ١(

، ٢٢٩/ ١يون األثـر يف فنـون املغـازي والـشامئل والـسري،ع: ، ابن سيد الناس١٨٤/ ٢
 .وغريها من املصادر
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أرأيتم إن : فقال هلم صهيب. ثم تريد أن خترج باملك ونفسك ؟ واهللا ال يكون ذلك
فإين قد جعلت لكم ماىل، فبلغ : نعم، قال: جعلت لكم ماىل أختلون سبيىل ؟ قالوا

 . "ربح صهيب، ربح صهيب:  فقالملسو هيلع هللا ىلصذلك رسول اهللا 

ا يدل وهناك مواقف أخرى كثرية من هذا القبيل نرتكها اختصارا، مجيعه
ّعىل أن قريشا كانت تقدر خطورة أمر اهلجرة، وتعلم يقينا آثارها اخلطرية، 
ّوكانت تنظر إىل نذر رش تلوح يف األفق هتدد بتصدع تلك السيادة القرشية  ُّ ُ

واهنيارها لتذهب إىل أتباع هذا الدين اجلديد من هؤالء املهاجرين ومن 
د كانوا يعلمون ما يف فق"تابعهم من أهل املدينة من األوس واخلزرج، 

 من غاية قوة التأثري مع كامل القيادة واإلرشاد، وما يف ملسو هيلع هللا ىلصشخصية النبي 
أصحابه من العزيمة واالستقامة والفداء يف سبيله، ثم ما يف قبائل األوس 
واخلزرج من القوة واملنعة، وما يف عقالء هاتني القبيلتني من عواطف السلم 

قاد، والسيام بعد أن ذاقوا مرارة احلروب والصالح، والتداعي إىل نبذ األح
 ."األهلية طيلة أعوام من الدهر

ّفقدت قريش ما بقي من رشدها، فصبت عىل املسلمني محام من األذى 

                                         
 .١/٤٧٧السرية النبوية البن هشام، :ابن هشام). ٧٠٨٢(صحيح ابن حبان برقم ) ١(
 .١٨٢الرحيق املختوم ،ص:املباركفوري) ٢(
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واالضطهاد، والتقطت هيود أنفاسها، أمال يف أن تشتعل نار احلرب فتأكل 
 مكة اجلمعني من أهل مكة ، لكنهم فوجئوا بتدفق املهاجرين من مسلمي

، حيث نزلوا عىل األنصار إخواهنم يف الدين، ملسو هيلع هللا ىلصنحو يثرب، بتوجيه من النبي 
بمأمن من قريش ، وأمست دور املهاجرين يف مكة، موحشة خالء ، مل يبق منهم يف 
أم القرى، غري من حبس أو فتن، إال الرسول عليه الصالة والسالم، وصاحباه أبو 

 . عنه بكر الصديق، وعيل بن أيب طالب ريض اهللا

 مقيم حيث هو، ال يعرف ملسو هيلع هللا ىلصّوتتابعت هجرة املسلمني إىل يثرب والنبي 
وما كانوا ليعرفوا وقد أذن ألصحابه . ّأحد هل اعتزم اإلقامة أم قرر اهلجرة

. ّيف اهلجرة إىل احلبشة من قبل وظل هو بمكة يدعو سائر أهلها إىل اإلسالم
ّال تعجل لعل : ثرب؛ فقال لهوبلغ من ذلك أن أبا بكر استأذنه يف اهلجرة إىل ي

 . جيعل لك صاحبا، ومل يزد عىل ذلكاهللا

 :ملسو هيلع هللا ىلصقريش تنتبه للنبي 

لقد كثر . ّعىل أن قريشا كانت حتسب هلجرة النبي إىل يثرب ألف حساب
وهاهم . املسلمون فيها كثرة جعلتهم يكادون يكون أصحاب اليد العليا

فإذا حلق هبم النبي . ّ قوةّأوالء املهاجرون من مكة ينضمون إليهم فيزيدوهنم
 ، وهو عىل ما يعرفون من ثبات وحسن رأي وبعد نظر، خشوا عىل ملسو هيلع هللا ىلص

أنفسهم أن يدهم اليثربيون مكة أو يقطعوا عليها طريق جتارهتا إىل الشام، 
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  وأصحابه حني وضعوا ملسو هيلع هللا ىلصوأن جييعوها كام حاولوا هم أن جييعوه هو 
ْشعب وأن يقضوا فيه الصحيفة بمقاطعتهم وأكرهوهم عىل أن يلزموا ال ِّ

 .ثالثني شهرا

وإذا بقي حممد بمكة وحاول اخلروج منها، فهم معرضون ملثل هذا 
فلم يبق إال أن يقتلوه . األذى من جانب اليثربيني دفاعا عن نبيهم ورسوهلم

لكنهم إن قتلوه طالب بنو هاشم . ليسرتحيوا من كل هذا اهلم الواصب
ّ األهلية أن تفشو يف مكة فتكون رشا وبنو املطلب بدمه وأوشكت احلرب

واجتمع القوم بدار الندوة يفكرون يف هذا . عليها مما خيشونه من ناحية يثرب
احبسوه يف احلديد وأغلقوا عليه بابا : قال قائل منهم. كله ويف وسيلة اتقائه

ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله، زهريا والنابغة 
.  لكن هذا الرأي مل يلق سميعا. منهم، حتى يصيبه ما أصاهبمومن مىض
نخرجه من بني أظهرنا وننفيه من بالدنا ثم ال نبايل بعد ذلك من : وقال قائل
. لكنهم خافوا أن يلحق باملدينة وأن يصيبهم ما يفرقون منه. أمره شيئا

عطوا كل فتى سيفا ّوانتهوا إىل أن يأخذوا من كل قبيلة فتى شابا جليدا، وأن ي
                                         

 .الدائم الثابت أو املوجع: الواصب) ١(
 .١٩٠/ ٢السرية احللبية :احللبي) ٢(
 .ملصدر السابق نفس الصفحةا) ٣(
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فرق دمه بني القبائل، وال تصارما بتارا فيرضبوه مجيعا رضبة رجل واحد، في
ّيقدر بنو عبد مناف عىل قتاهلم مجيعا، فريضوا فيه بالدية، وتسرتيح قريش من 

وأعجبهم هذا الرأي فاطمأنوا . ّهذا الذي بدد شملها وفرق قبائلها شيعا
 قد فرغ منه، وأنه بعد أيام ملسو هيلع هللا ىلص حيسبون أن أمره إليه، واختاروا فتياهنم وباتوا

سيوارى وتوارى دعوته يف الرتاب، وسيعود الذين هاجروا إىل يثرب إىل 
قومهم وإىل دينهم وآهلتهم، وتعود بذلك لقريش ولبالد العرب وحدهتا التي 

 .ّمتزقت، ومكانتها التي تضعضعت أو كادت

إهنا صورة ساخرة ": ويعلق األستاذ سيد قطب عىل هذا احلادث بقوله
وهي يف الوقت ذاته صورة مفزعة، فأين هؤالء البرش الضعاف املهازيل من 
تلك القدرة القادرة، قدرة اهللا اجلبار، القاهر فوق عباده، الغالب عىل أمره، 

 ."وهو بكل يشء حميط

 :األمر باهلجرة

 نبأ ما بيتت قريش لقتله خمافة هجرته إىل املدينة ملسو هيلع هللا ىلصاتصل بالنبي 
ّواعتزازه هبا، وما قد جير ذلك عىل مكة من أذى، وعىل جتارهتا مع الشام من 

                                         
 .، وغريها٣٠٥/ ٢الروض اآلنف : ، والسهييل١٩٠/ ٢السرية احللبية :احللبي) ١(
 .١٥٠١/ ٣يف ظالل القرآن : سيد قطب) ٢(
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عىل أن ما أحاط .  سينتهز الفرصة فيهاجرملسو هيلع هللا ىلصبوار، ومل يكن أحد يشك يف أنه 
به نفسه من كتامن مل جيعل ألحد إىل رسه سبيال، حتى أبو بكر، الذي أعد 

ي ال يعرف من األمر راحلتني منذ استأذن النبي يف اهلجرة فاستمهله، قد بق
 بمكة حتى علم من أمر قريش ما علم، وحتى مل يبق ملسو هيلع هللا ىلصوقد ظل . إال قليال

. وإنه لينتظر أمر ربه إذا أوحي إليه أن هياجر. من املسلمني هبا إال القليل
 أذن له يف اهلجرة؛ وطلب اهللاهنالك ذهب إىل بيت أيب بكر وأخربه بأن 

 . ما طلبّالصديق أن يصحبه يف هجرته فأجابه إىل

 بعد أن أخربه جربيل عليه السالم هبذه املعلومات ملسو هيلع هللا ىلصمل ينتظر النبي 
الدقيقة عن مؤامرة قريش، وأنه ال بد من تنفيذ أمر اهلجرة هذه الليلة، فقام 
عىل الفور يف اهلاجرة ليضع مع أيب بكر الصديق تفاصيل اخلطة التي خيرجان 

إلمداد التمويني والتمويه عىل هبا من مكة، ويف أي مكان يلتقيان، وخطة ا
 .قريش حتى يفسد عليها تدبريها

 وصاحبه واتفقا فيه عىل موعد اللقاء ملسو هيلع هللا ىلصتم هذا اللقاء الرسي بني النبي 
 ليامرس أعامله املعتادة أمام ناظري قريش حتى ال ملسو هيلع هللا ىلصومكانه، وعاد النبي 

                                         
 .باب التقنع) ٥٨٠٧(راجع نص اخلرب يف صحيح البخاري برقم ) ١(
 .باب التقنع) ٥٨٠٧(صحيح البخاري برقم ) ٢(
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مة ألنه أدرك مدى النع"وقد بكى الصديق ريض اهللا عنه . يشعر أحد بيشء
ّالتي من اهللا هبا عليه، إذ رشفه بصحبة الرسول   يف هذا الوقت العصيب، ملسو هيلع هللا ىلصَ

ًويف تلك الرحلة اخلالدة التي ستكون حدا فاصال بني احلق والباطل 

 ."وسيتقرر هبا مصري اإلسالم واملسلمني

وإلمتام خطة التمويه فقد اتفق الصديق ريض اهللا عنه مع الدليل الذي 
ّد اهللا بن أريقط ليدله عىل الطريق أن يأيت إليهم يف غار استأجره واسمه عب

ّثور بعد ثالثة أيام من اخلروج، وقد كان الرجل مرشكا عىل دين قومه، ولكن 
 .أمانته وإخالصه يف عمله رشحاه ليكون أهال هلذه املهمة الصعبة

 :خروج عىل أعني املرشكني

ه، ولكنه مل ينم هذه  بيته لينام فيه كعادتملسو هيلع هللا ىلصيف ليلة اهلجرة دخل النبي 
ّ إىل عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه أن يتسجى برده ملسو هيلع هللا ىلصّالليلة وأرس 

ّاحلرضمي األخرض وأن ينام يف فراشه، وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى 
وجعل هؤالء الفتية من قريش . ّيؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس

ن يف الفراش رجال فتطمئن  ، فريوملسو هيلع هللا ىلصّينظرون من فرجة إىل مكان نوم النبي 

`  d   c  b   a  ﴿: ّنفوسهم إىل أنه مل يفر، ويف هذا يقول اهللا تعاىل

                                         
 .١٧٥ املبني، ص القول: الطيب النجار) ١(
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q  p  o  nm   l  k  ji     h  g     f   e   ﴾ 
 .]٣٠:األنفال[

ومع أن تلك العصابة اآلثمة كانت يف غاية التيقظ والتنبه؛ فقد خرج 
ل زيادة يف نكايتهم أخذ حفنة  من بينهم ساملا دون أن يبرصوا به، بملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

i  ﴿: من الرتاب ونثرها عىل رءوسهم وهو يتلو عليهم قول اهللا تعاىل

t  s  r  q  p  o  n   m  l  k  j   ﴾]٩:يس[. 

وتم مفعول اآليات فغشيت أبصارهم وعميت أنظارهم فلم يبرصوا 
  من بينهم ومىض يف طريقه إىل بيت أيب بكرريض اهللاملسو هيلع هللا ىلصأحدا حتى مر النبي 

ْعنه ، ثم اجتها إىل غار ثور يف اجتاه اليمن َ. 

 إذن هبذه املعجزة الربانية، ومل يشعر به أحد من تلك ملسو هيلع هللا ىلصخرج النبي 
العصابة الغادرة، ومل يربحوا مكاهنم ينظرون إىل النائم يف الفراش متى خيرج 
ّلينقضوا عليه، وطال االنتظار حتى انبلج الصباح، ومر هبم رجل ممن مل يكن  ّ

ّخبتم وخرستم، قد واهللا مر : ، ورآهم ببابه فدعا عليهم باخليبة وقالمعهم
ّبكم، وذر عىل رءوسكم الرتاب، وانطلق حلاجته، فقاموا ينفضون الرتاب 

ومل يصدقوا ما حدث هلم، فقاموا ينظرون من خلل الباب، . عن رءوسهم
 يربحوا ًفلام رأوا عليا نائام مكانه ظنوا أن اهلدف ما زال يف اإلمكان، فلم

ٌّكذلك حتى قام عىل عن الفراش، فسقط يف أيدهيم، وسألوه عن رسول اهللا 
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 .، فلم ينالوا منه طائالملسو هيلع هللا ىلص

يف يوم اخلميس السادس والعرشين من شهر صفر من العام الرابع و 
اليوم األول من أول عام هجري ابتدأ بتنفيذ اخلطة املرسومة / عرش للبعثة 

اء إىل بيت صاحبه أيب بكر ريض اهللا عنه ،  من بيته وجملسو هيلع هللا ىلصبأن خرج النبي 
إذ يغلب عىل هذه الساعة هجوع الناس ، فال  وكان ذلك يف وقت اهلاجرة

 خرج هو وأبو بكر من مكان خاص ملسو هيلع هللا ىلصيسرتعى إليه االنتباه ، ثم إن النبي 
 خرجا من خوخة أليب ":يقول ابن إسحاق. يف بيت أيب بكر ريض اهللا عنه 

، ويف اجلهة املقابلة ، فكان من املنتظر أن يعد أبو بكر   "بكر يف ظهر بيته 
 بن أريقط اهللالصديق بقية األمور ، اشرتى راحلتني قويتني وتركهام عند عبد 

 يدهلام عىل الطريق فدفعا إليه راحلتهام فكانتا عنده "وقد استأجره أبو بكر 
  جنوب مكة طريقه إىل غار ثور ملسو هيلع هللا ىلصأخذ النبي .  "يرعامها مليعادمها 

                                         
  الـبالذري ، أنـساب ،. ٢٢٧ / ١ابن سـعد ، الطبقـات ، . ٤٨٢ / ١ابن هشام ، السرية ) ١(

 .١٠٣ / ٢الكامل ، : ابن األثري. ٣٧٢ / ٢تاريخ ، : الطربي. ٢٦٠ / ١ 
 .٢٨٠ / ٢٠الساعايت ، الفتح الرباين ، . ٧٥ ، ٧٣ ، ٥الصحيح ، : البخاري ) ٢(
ــسرية ) ٣( ــشام ، ال ــن ه ــساب . ٤٨٥ / ١اب ــبالذري ، أن ــاريخ ،. ٢٦٠ / ١ال ــربي ، ت   الط

 .١٠٤ص  / ٢ابن األثري ، الكامل . ٣٧٨ / ٢
 .٨ / ٣احلاكم ، املستدرك ، . ٧٦ /٥البخاري ، الصحيح ، ) ٤(
  الـبالذري ، أنـساب ،. ٤٨٦ / ١ابن هـشام ، الـسرية ، . ٧٥ /٥البخاري ، الصحيح ، ) ٥(

 .٣٧٨ / ٢الطربي ، تاريخ ، . ٢٦١ / ١
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باجتاه اليمن؛ ألنه يفرتض يف املالحقني أن يتجهوا إىل الشامل وهم يعلمون 
 إىل املدينة الواقعة إىل الشامل من مكة ، وهلذا يقول ملسو هيلع هللا ىلصأن وجهة النبي 

ّ يعلم أن قريشا ستجد يف الطلب ، وأن ملسو هيلع هللا ىلص و ملا كان النبي ":املباركفوري 
لة هو طريق املدينة الرئيس املتجه الطريق الذي ستتجه إليه األنظار ألول وه
 . "شامال ، فقد سلك الطريق الذي يضاده متاما

ورسى الركب جنوبا إىل غار ثور؛ فاجتاههام نحو اليمن مل يكن مما يرد 
بالبال، ووقفت أسامء تتبعه بعينيها وقلبها حتى أبعد، فعادت وحدها إىل 

ّت عائشة عام حوهلا، البيت، وهي توجس خيفة من تنبه املطاردين ، وغاب
 .ومضت ترسي بروحها يف أثر الراحلني

ّومل توقظها غري طرقات عنيفة عىل الباب، لقد جن جنون قريش، جاءوا 
؟ وعندما نفت علمها بيشء ، كانت يد ..أين أبوك يا بنت أيب بكر: يسألوهنا يف غلظة

 .أيب جهل ترتفع فتلطم خد أسامء لطمة قاسية طرحت قرطها 

 

                                         
 ، رابطـة العـامل اإلسـالمي ، ١٨٣، ص »مكـة املكرمـة«املباركفوري ، الرحيق املختـوم ) ١(

 . م١٩٨٠
 .٨٤نساء النبي ، ص :بنت الشاطىء) ٢(
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 :يث الغارمن حد

 إىل غار ثور وذلك بعد أن تدارس املوقف مع أيب بكر ملسو هيلع هللا ىلصاجته النبي 
  ريض اهللا عنه وأفراد عائلته وال سيام أولئك الذين هلم دور يف اخلطة ، فاتبع 

   إذ أمره أبو بكر " فقام عامر بن فهرية بإخفاء آثار أقدامهام " مبدأ تقسيم العمل"
 إذا أمسى يف -  أي يأتيهام -  ثم يرحيها عليهام  أن يرعى غنمه هناره– وهو مواله - 

، أما أسامء بنت أيب بكر فكان دورها يف اخلطة أن تأيت ليال بالطعام إىل  " الغار
، ويبدو أن اختيار أسامء كان مقصودا؛ ألن املرأة ال تثري شك أحد ، أما  الغار

ش واإلتيان بأخبارها  فكان يقوم بدور مهم يف مراقبة حتركات قرياهللاأخوها عبد 
 " يف غاية احلكمة فهو اهللا وصاحبه يف الغار ، وكان اختيار عبد ملسو هيلع هللا ىلص اهللاإىل رسول 

 أي حاذق رسيع الفهم ، فكان خيرج من عندمها بالسحر ، "شاب ثقف لقن
ويصبح مع قريش بمكة ، كأنه كان قائام فيها فال يسمع من قريش أمرا يبيتونه إال 

 . املساء بخربه وعاه حتى يأتيهام يف

                                         
  ابـن سـعد ، الطبقـات . ٤٨٦ / ١ابـن هـشام ، الـسرية  . ٧٦ / ٥البخاري ، الـصحيح ) ١(

  .٣٧٨ – ٣٧٦ ، ٢٢٩ /٢الطربي ، تاريخ ، . ٢٦ / ١البالذري ، أنساب . ٢٢٩ / ٢
  ابـن سـعد ، الطبقـات . ٤٨٦ / ١ابن هـشام ، الـسرية  . ٧٨ / ٥البخاري ، الصحيح ، ) ٢(

 ٢٨١ / ٢٠الساعايت ، الفتح . ٢٦٠ / ١البالذري ، أنساب . ٢٢٩ / ١
 .٧٥ / ٥البخاري ، الصحيح ، ) ٣(
 املكتـب ، دمـشق ،٥ ، ط ٦٤مصطفى الـسباعي ، الـسرية النبويـة ، دروس وعـرب، ص ) ٤(

 . م١٩٨٠اإلسالمي ، 
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 إىل ملسو هيلع هللا ىلص وصحابه إىل غار ثور، وقد سبق أبو بكر رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصوصل 
فلام اطمأن إىل سالمته من اهلوام واحلرشات، نادى . دخول الغار ليستربئه

 . بالدخول، ومكثا يف ذلك الغار املوحش ثالث ليالملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

ل مل تعد صاحلة للدعوة، فالوثنية متأصلة، واجله! يا ويح مكة 
ُ بعث فيهم منذ سنوات، ملسو هيلع هللا ىلصمستحكم، والتخلف متجذر، وهذا رسول اهللا 

الساحر : فكان عندهم قبل الرسالة الصادق األمني، وبعد بعثته قالوا 
الكذوب، إذن البد من أرض جديدة، وبيئة أخرى، وأناس آخرين، فكان 

سافر األمر باهلجرة إىل يثرب، فخرج ثاين اثنني، ومكث يف الغار ثاين اثنني، و
 .إهنا غربة الدعوة والداعية . ثانني اثنني، ودخل املدينة ثاين اثنني 

وما أعظم هذه املنقبة أليب بكر ريض اهللا عنه التي تضاهي اجلوزاء يف 
 .. ملسو هيلع هللا ىلصُهذا العتيق الذي صىل خلفه النبي .. عليائها، والشعرى يف مكانتها

ين اثنني يف العريش، وثاين كان ثاين اثنني يف الغار، وثاين اثنني يف املشورة، وثا
 . اثنني يف القرب 

 :  ويف ذلك يقول قال حسان يف رثاء أيب بكر الصديق ريض اهللا عنه 

ٍإذا تذكرت شجوا مـن أخـي ثقـة ِ ِ َِ ً َ َ َّْ َفاذكر أخاك أبـا بكـر بـام فعــال   َ َ ْ ُ  
ــشــهده ــود م ــاين املحم ــايل الث ُالت َُ ََّ َ ِ َّ َوأول الناس منهم صدق ا   َِ َّ َ َّْ ِ ِ ُلرسالَ ُّ  
ِوثاين اثنـني يف الغـار املنيـف وقـد ُ ِ ِ َطاف العدو به إذ صـعد اجلبــال   َ َّ َ َُّ ُْ ِ  
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ِوكان حب رسول  َّ ِ قـد علمـوااهللاِ َخـري الربيـة مل يعــدل بـه رجـــال   َ ُ َ َ َّ ْْ ِ ِ ِ َ  

. ًكانا يف غار اهلجرة، كام كانا دوما يف الغار األكرب مكة إبان العهد الوثني 
َلقلبني املؤمنني، يف الصاحبني املهاجرين، يف اجلبل والغار ّويثبت اهللاُ ا َ

 املثل يف اإليثار والتضحية، إذ -  ريض اهللا عنه –َورضب أبو بكر .  املوحشني
دخل الغار قبل صاحبه، فكسحه، وهيأه، وسد أجحاره، ليأمن عقاربه 
ّوحياته، وكان يقطع من ردائه ليسد هذه الثقوب، وقد أوشك الرداء عىل  ّ

ِفقد قطــعه فداء رسول اهللا النفاد،  َ ً قطعة قطعة، ورقعة رقعة، وبقي ملسو هيلع هللا ىلصَّ ً

ثقبان؛ فألقمهام رجليه، وما هذا عن محق، بل عن حق، وعن حب وصدق، 
َويلدغ الصديق، فيحبس أنفاسه . َبل ال يبايل بيشء مادام يكأل خري الربية  َ ُّ

ومته، بيد أن ًفورا، قبل أن خترج اآلهات فتزعج صاحبه، وتقطع عليه ن
الدمعة السخينة أبت إال أن خترتق اجلفنني املطبقني، كام ينفجر الينبوع يف 
ًالصخرة، وسالت العربة، من أصل قلب عظيم يتلوى أملا، وهي، أي  َ
الدمعة، ملا خرجت كأنام فرحت، ال لفرحة اخلروج، إنام ألهنا علمت أن 

  الدمعة، وصلة فكانت تلكملسو هيلع هللا ىلصمستقرها فوق أطهر وجه، وجه رسول اهللا 
التنبيه بني قلبني كريمني، فاستيقظ صاحب القلب الرحيم، وإذا به يبادله رقة 

َّبرقة، وهلفة بلهفة، وقطرة بقطرة، ولكن األخرية كانت من ريقه  َ لتنزل ملسو هيلع هللا ىلصَ

ِ ثاين اثنني ": َفصدق اهللا. ِعىل ساق أيب بكر فتربأ بإذن اهللا ْ َ ْ ََ ، وهذا النص "ِ
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 واحدة يف شخصني، ٌ واحدة يف جسدين، أو حياةٌ روحُيوحي إليك أهنام
خياف أحدمها عىل صاحبه أشد من خوفه عىل نفسه، اإليثار واحلب واألخوة 
ٌليست معاين نظرية بينهام، بل هي وشائج طبيعية، بل هي أطراف كاألصابع 
ًواأليادي واألرجل، وليست هي أعضاء جلسد من اجلسدين، بل هي 

 . التي بني جنبيهاممكونات هذه الروح الواحدة

وملا كان هذا اإليثار، وهذا احلب، وهذه األخوة، كان أبو بكر ريض اهللا عنه 
ًصاحب الريادة والسيادة، يف السبق والصحبة، ونال وساما خالدا أن ذكره اهللا  ً

ِإذ يقول لصاحبه ": تعاىل وذكر صحبته، فقال  ِ ِِ َ َُ ُ ْ ، فهي شهادة ال تعدهلا شهادة، "ِ
 يف السرية ويف املسرية، ويف اجلهر ويف ملسو هيلع هللا ىلص عىل صحبة أيب بكر للنبي ودليل من اهللا

ّالرسيرة، وكانت دوما هذه الشهادة تلطم وجه من ينكر فضل الصديق ريض اهللا  ً
َ أعطى واتقى "عنه الذي  ََّ َ ْ َوصدق باحلسنى . َ ْ ُ ْ َِ َّ َ َ".  

جل ّوملا أراد اهللا أن يصور اهلجرة، ويسجلها يف القرآن الكريم، مل يس
َذلك املشهد الذي استقبل فيه األنصار رسول اهللا   استقبال الزعامء ملسو هيلع هللا ىلصُ

 وهو يف ملسو هيلع هللا ىلصّالفاحتني، وهو سيد الفاحتني ، إنام صور القرآن موقف النبي 
الغار، يف أحرج املواقف، ويف أصعب املشاهد، التي نرى فيها عناية اهللا 

ت عرش ِ إىل كرس بيت حتملسو هيلع هللا ىلص وكأنام دخل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصتكتنف رسول اهللا 

z  y  x  w  v  u  }   |  ﴿: الرمحن ال يف جوف غار
¤  £  ¢  ¡  �  ~  }   ...﴾ . 
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وهذه اآلية نزلت يف عام العرسة يف ثنايا التجهز ملوقعة تبوك يف شهر 
رجب من العام التاسع للهجرة، نزلت توبخ القاعدين وحتفز املجاهدين 

إال تنرصوا النبي باخلروج : شأهنا شأن سورة التوبة كلها، فكان لسان احلال 
 ! ُمعه لقتال الرومان فقد نرصه اهللا من قبل 

ويف أي موضع نرصه ؟ وما املوضع الذي ذكره اهللا تعاىل يف اآلية ؟ هل 
.  ؟ ال -  ،وهو يوم الفرقان العظيم " فقد نرصه اهللا يف بدر":ًذكر بدرا  فقال 

لب أهل األرض عىل  ، يوم تكا" فقد نرصه اهللا يف األحزاب ": هل قال 
ال ، مل يذكر ذلك، ومل يذكر الفتح املبني يف صلح احلديبية، ومل .. اإلسالم ، 

يذكر الفتح األكرب يف مكة؛ بل ذكر الفتح األول، واهلجرة الرشيفة، والنرص 
املنيس، واملعركة التي دارت رحاها بني اهللا وحده وبني معسكر الوثنية، وما 

مل تكن يف ميدان من ميادين القتال املعهودة، بل كانت هي أرض املعركة يا ترى ؟ 
نعم هناك كانت املعركة، حيث اجتمع أهل الوثن من حول الكهف ! ًكهفا 

 ، فطلبوه يف ملسو هيلع هللا ىلصيقتفون األثر، ويعلنون املكافأة، وقد رصدوا اجلائزة ملن يأيت به 
كل مطلب، وبحثوا عنه يف كل مبحث، حتى وصلوا إىل الكهف، حيث محي 

يس دون سيوف ورماح، وعال غبار احلرب دون قتال كالقتال، يف تلك الوط
 . املعركة الدائرة، بني جبار السموات وجبابرة األرض 

هنالك تتجىل القدرة اإلهلية، وهتطل العناية الربانية، وتتكاثف سحائب 
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الرمحة، فتظلل عىل خري الربية، هو وصاحبه، إذ مها يف الغار، واملرشكون 
َ، ولقتل كان، ولو نظر أحدهم أسفل قدميه النكشف األمرحمدقون بامل ُ

َاإلسالم بقتل من يف الغار، ولكن أبى اهللا أن ينظروا هذه النظرة، وها هي يد  ُ
وها هي قدرة اهللا تتحكم يف أحلاظ البرش ! اهللا متسك بأحداق املرشكني 

 . أمجعني 

 حتزن، التعبأ، ال: صابر  لصاحبه؛ رد الواثق الثابت الملسو هيلع هللا ىلصوكان رد النبي 
 .إن اهللا معنا .. ، خفض عنك ال تبال

ًواها لتلك النفس التي تكالب عليها البرش، السانح والبارح، والغادي 

 !والرائح بيد أن اهللا معه 

 ! ال يشء يصده ! ْإذن ال يشء ضده 

ما ظنك ".إن اهللا معنا،كلمة اإليامن التي خرجت من قلب سيد املؤمنني
 ."ام ؟باثنني اهللا ثالثه

إنه نبينا، يلقي ذلك الدرس عىل قلوبنا، ويف هذا الظرف، من جوف 

                                         
 ومـا ٢٤٩/ ١الطبقـات :  وما بعدها، ابن سعد١٧٧/ ٣البداية والنهاية :ابن كثري: انظر) ١(

 وغـري ٤٧١/ ٢دالئـل النبـوة :  وما بعدها، البيهقـي١٢٥/ ٢السرية : بعدها، ابن هشام
 .ذلك
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 . ّالكهف، أن القلوب وأن العيون بيد اهللا، يقلبها كيف يشاء

 . َهذه األحداق التي لو حتركت قيد أنملة لكان اإلسالم يف أرس الرشك

َ وقد وقع البرص عىل البرص، بيد أن اهللا جعل بينهام عجاجة من البلور، 
ُأو سدا، يرى ظاهره من باطنه، وال يرى باطنه من ظاهره  ُ ً . 

َ فأنزل " ََ ُ سكينته اهللاَ َ َ ِ ُكيف تقر السكينة يف غار !  ، سبحان القادر "َ َ ِ َ
إهنا سكينة ليست كأي سكينة، إهنا ! موحش، احتوشته جالوزة الباطل 

عنده، منسوبة إىل اهللا، سكينته، هو، وحده، هو، سكينة منه، بمواصفات من 
ًأتراك ترتك إنسانا يف نقب . وبسامت من لدنه، فاملوقف جلل، واألمر خطر ُ

غائر يف جبل مهجور، يف صحراء، يقايس اجلوع والظلامء، والعقارب 
ُواحليات، يطلبه القايص والداين من األعداء، وما يدري أيأتيه املوت من 

َ؟ لو مجعت له ! ِلدغة حية أو لسعة عقرب، أو من رضبة سيف أو طعنة خنجر 
وسائل التسلية ورضوب التلهية وأدوية التهدئة ما سكن قلبه طرفة عني، فام بالك 

 التي مل –لذا كانت سكينة اهللا، وكانت جنود اهللا ! بمن مكث يف هذا الغار ثالثة أيام 
، وذلك ليخرج الداعية من غاره بحفظ اهللا، ولتميض دعوة اهللا يف - نرها ومل نعرفها 

 .ُلو كلمة اهللا العليانترش اإلسالم، وتعطريقها، وي

 " احلذر واألخذ باألسباب"اجلو السائد يف أحداث اهلجرة، هو جو 
هذا النبي الكريم الذي قبل سنوات قليلة . بصورة تثري التعجب واإلعجاب 
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أرسى اهللا به من مكة إىل الشام يف ملح البرص؛ اآلن فرض عليه اهلجرة من 
كابد فيها املطاردة والصحراء واجلوع والعطش واحلر مكة إىل املدينة؛ وأن ي

والغربة، يكابد كل ذلك عىل قدميه ال عىل براق يطري به يف ليلة قمراء، لقد 
ً أن تكون أحداث اهلجرة ترشيعا إىل قيام الساعة، لذا -  تعاىل -أراد اهللا  

تار  بام استطاع من أسباب الدنيا؛ اخملسو هيلع هللا ىلصكانت إنسانية برشية، أخذ فيهاالنبي 
ٍالصاحب وجهز الراحلة وأنفق املال واستعان براع وعني يستطلع اخلرب، 
ّوختفى بغار موحش مظلم، وأكل القليل من الطعام ما يكاد يسد رمقه؛ كل  ُ ّ

هذا لتعلم أن دعوة اإلسالم دعوة واقعية، وأن اإلسالم ال ينترص إال إذا 
لم يف حياته اليومية مهام أخذنا له بأسباب الدنيا مع التوكل عىل اهللا، وأن املس

بلغ يف التعبد والتحنث فإن ذلك لن يدفع عنه مذلة الفقر أو مهلكة اجلهل، 
أومعثرة املرض، إال إذا أخذ باألسباب الدنيوية، والعوامل احلياتية، 
والوسائل املباحة املختلفة التي تعينه عىل معاشه، فام بالك إذن إن أردنا أن 

 رائدة الدعوات، ومن احلضارة اإلسالمية سيدة نجعل من الدعوة اإلسالمية
 احلضارات ؟ 

َكوين لكانت؛ ولنقل النبي : علم اهللا أنه إذا قال يف شأن اهلجرة النبوية  َ َ ََ
 إىل بيت أيب -  حيث يرتصده املرشكون -   عىل بساط إهلي من بيته يف مكة ملسو هيلع هللا ىلص

اهللا بعزيز، وقد ّأيوب األنصاري يف املدينة، يف أقل من طرفة عني، وما ذلك عىل 
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ًرأيت كيف أرسى بعبده ليال من مكة إىل ماهو أبعد من املدينة  َ . 

لكن الذين اتقوا رهبم، يعرفون أن دعوة اهللا ال بد أن نأخذ هلا بقوة، وأن 
َنمهد هلا طريقها بسبب، وأن نيرس هلا وسائلها بحكمة، وأن نرصف هلا 

 . األفكار التي ختدمها من هنا وهنا 

 : يثرباخلروج إىل

 وصحبه أن قد سكن الناس عنهام ملسو هيلع هللا ىلصويف اليوم الثالث حني عرف النبي 
فلام . أتامها صاحبهام ببعريهيام وبعري له، وأتتهام أسامء بنت أيب بكر بطعامهام

ّارحتال مل جتد ما تعلق به الطعام واملاء يف رحاهلام، فشقت نطاقها وعلقت  ّ

. " ذات النطاقني" لذلك الطعام بنصفه وانتطقت بالنصف اآلخر؛ فسميت
وامتطى كل رجل بعريه، ومعهام طعامهام ومع أيب بكر مخسة آالف درهم هي 

وزادمها اختفاؤمها بالغار وعلمهام بإمعان قريش يف تتبعهام حرصا . كل ماله
سلك هبام . وحذرا فاختذا إىل يثرب طريقا غري الطريق الذي ألف الناس

ّىل اجلنوب بأسفل مكة ثم متجها إىل هتامة  بن أريقط ممعنا إاهللادليلهام عبد 
فلام كانا يف غري الطريق الذي ألف الناس . عىل مقربة من شاطئ البحر األمحر

ّاجته هبام شامال حماذيا الشاطئ مع االبتعاد عنه، متخذا من السبل ما قل أن  ّ
يطرقه أحد، وأمىض الرجالن ودليلهام طيلة الليل وصدر النهار عىل 

 . يعبآن بمشقة وال يضنيهام تعبرواحلهم، ال
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ّوأية مشقة أخوف مما خيافان من قريش لصدمها عن الغاية التي يبتغيان  ّ
 نارصه اهللا ال تساوره ريبة يف أن ملسو هيلع هللا ىلصصحيح أنه !.  واحلقاهللابلوغها يف سبيل 

لقد . حتياطات الالزمةسباب النرص احلذر واختاذ األسباب واالأولكن من 
ّر، ولكن ما جعلته قريش ملن يردمها أو يدل عليهام ختطيا يف أمان أيام الغا ّ

. جدير بأن يستهوي نفوسا يغرهيا الكسب املادي ولو جاء عن طريق اجلريمة
ويف نفوسهم ! ّفام بالك وهؤالء العرب من قريش يعتربون حممدا عدوا هلم

من خلق الغيلة ما ال يأنف من الفتك باألعزل واالعتداء عىل من ال يستطيع 
ّفليكونا إذا عىل أشد احلذر، وليكونا أعينا ترى، وآذانا . سه دفاعاعن نف

 .تسمع، وقلوبا تشعر وتعي

 :شاة أم معبد

ال ينقيض حادث اهلجرة قبل أن نرى عناية اهللا برسوله ودعوته، فقد مر 
 وصاحبه يف الطريق بناحية قديد عىل امرأة يقال هلا، أم معبد وكانت ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

فسأالها القرى )  السن تربز للضيوف املارين هبا وتقرهيمكبرية يف(امرأة برزة 
ُفنظر رسول ". فلم جيدا عندها شيئا وكان القوم مسنتني مرملني َ َُ َ َ َ إىل ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ ِ

َشاة يف كرس اخليمة، فقال َ َ ِْ ِ ٍَ ْْ َ ِ ِ ٍ ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ ": َ ِ َِ ْ ََ َّ َُ ُ َّ ْ قالت"َ َ ُخلفها اجلهد : َ ْ ََ ْ َ َّ َ

َعن الغن َ ْ ِ َم، قالَ َ ٍ فهل هبا من لبن ؟ ": ِ َ ْ ََ ْ َِ َ ْقالت ، "ِ َ َهي أجهد من ذلك، قال: َ َ ََ ِ ِْ َ ُْ َ ِ :  
َ أتأذنني أن أحلبها ؟ " َ ُْ ْ ََ َ ََ ِ ْ ْقالت ، "َ َ ًبىل بأيب أنت وأمي، إن رأيت هبا حلبا : َ َ ْ َ َْ َْ َ ِِّ َِ ََ ُ َِ ْ ِ َ َ
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ُفاحلبها، فدعا هبا رسول  َ ُ َُ َ َ ِ َ َ َ ْ ِ فمسح بيد"، ملسو هيلع هللا ىلص اهللاْ َ َِ َ َ َّه رضعها وسمى َ َ َ َ َ َْ
َّ عز وجل اهللاِ َ َ َّ َ

َود َعا هلا يف شاهتا، فتفاَ ََ ِ َ ِ َ َ َت عليه ودرت واجرتت، ودعا بإناء يربض الرهط َّحَ َْ َّ ْ َّ َُّ َ ْ ْ َ ِْ ُِ َ َ ْ َ َ ٍْ َ ِ َ ِ

ُفحلب فيها ثجا حتى عاله البهاء، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه  َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ َ ُ ْ َ َ ََ َ َّ ُْ َِ َّ ََّ ِ

َّحتى ْ رووا، ورشب آخرهم َ َ َُ ِ َ َ ْ َِ َّ، ثم أراضوا ثم حلب فيها ثانيا بعد بدء حتى ملسو هيلع هللا ىلصَ ْ ََ َ ْ َ ً َ َ ٍَ ِ َِ َ ُ َُّ َ َُّ َ

َمأل اإلناء، ثم غادره عندها ثم بايعها وارحتلوا عنها َ َ َ َ ُ َْ َْ َُ ُ َُ ْ َّ َ َّ َ ََ َ َِ َ ِ َ". 

وما إن جاء زوجها ورأى اللبن عندها فتملكه العجب، وسأل عن 
ّمر بنا رجل ": أين جاء فقالت له زوجه الكريمةمصدر ذلك اخلري، من 

إين واهللا أراه : مبارك كان من حديثه كيت وكيت، ومن حاله كذا وكذا، قال
، ومل يقترص األمر عىل ذلك بل قال المرأته "صاحب قريش الذي تطلبه

واهللا هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، ": بعدما وصفته له
 ."ًه، وألفعلن إن وجدت إىل ذلك سبياللقد مهمت أن أصحب

وقد هتف هبا هاتف حتى ،تية وقد قيل يف ذلك األبيات املشهورة اآل
سمعها أهل مكة  قالت أسامء بنت أيب بكر ريض اهللا عنهام فلام سمعنا قوله 
عرفنا حيث وجه رسول اهللا تشري إىل ما ذكر من أنه أقبل رجل من اجلن من 

ت من شعر غناء العرب وأن الناس ليتبعونه يسمعون أسفل مكة يتغنى بأبيا

                                         
 .٢٧٨/ ١دالئل النبوة : ، البيهقي)٣٥٢٤(املعجم الكبري برقم : الطرباين) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٦٢٤ 
٦٢٤  

 :صوته وما يرونه حتى خرج من أعىل مكة وهو يقول

ــد   ائـهزى اهللا رب الناس خـري جزج ــي أم معب ــال خيمت ــني ح   ّرفيق
  فقد فاز من أمـسى رفيـق حممـد   مها نـزال باهلـدى ثـم اهتـدت بـه
ـــن حم   فام محلت مـن ناقـة فـوق رحلهـا ـــة م ـــر وأوىف ذم ـــدّأب   م
ــنكم ــا زوى اهللا ع ــىص م ــا لق   به مـن فعـال ال جتـارى وسـودد   في
ــاهتم ــب مكــان فت ــيهن بنــي كع ــد   ل ــؤمنني بمرص ــدها للم   ومقع
  فــإنكم إن تــسألوا الــشاة تــشهد   سلو أخـتكم عـن شـاهتا وإنائهـا
ــم مــورد   فغادرهـــا رهنـــا لـــدهيا حلالـــب ــصدر ث ــا يف م   ّيردده

 :ًجميبا للهاتففلام سمع حسان بن ثابت أنشأ يقول 

  يرسى إليـه ويغتـدىوقدس من    لقد خاب قـوم زال عـنهم نبـيهم
ــدد   ترحل عـن قـوم فزالـت عقـوهلم ــور جم ــوم بن ــىل ق ــل ع   ّوح
ــم ــضاللة رهب ــد ال ــه بع ــداهم ب   وأرشدهم من يتبع احلـق يرشـد   ه
ــد   وهل يستوي ضالل قـوم تـسفهوا ــدون بمهت ــداة هيت ــى وه   عم

  ركاب هدى حلت عليهم بأسعد   بلقد نزلـت منـه عـىل أهـل يثـر
  ويتلـو كتـاب اهللا يف كـل مــشهد   ّنبى يرى ماال يـرى النـاس حولـه
ـــب ـــة غائ ـــوم مقال ـــال يف ي   فتصديقها يف اليوم أو يف ضحى غد   وإن ق
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 ٦٢٥ 
 

 : حديث رساقة

 الفشل رصدت مائة ناقة مكافأة ناجزة ملن يأتيهم ًابعد أن أعيا قريش
كافأة يسيل هلا لعاب الباحثني عن الثروة  حيا أو ميتا، وهي مملسو هيلع هللا ىلصبالنبي 

ّوطالب املال، وقد تطلع إليها الكثريون من الشبان األقوياء والفرسان 

خباره حتى كادوا  يف كل مكان، وتتبعوا آثاره وأملسو هيلع هللا ىلصالشجعان، فبحثوا عنه 
 .ينبشون اجلبال

ًوكان من أكثرهم حرصا وتلهفا عىل الظفر هبذه اجلائزة الكربى رجل  ً
رساقة بن مالك، وكان قد سمع من بعض املسافرين : مدلج يقال لهمن بني 

القادمني من مكة أمارات واضحة تدل عىل الطريق الذي يسري فيه حممد 
وأصحابه، وكان عددهم أربعة، فأخذ يضلل السامعني ويعمي عليهم حتى 
يظفر وحده باإلبل املائة، ويظفر إىل جوار ذلك بالفخر أمام أهل مكة الذين 

 . واستسلموا يف النهاية إىل اليأس والفشلملسو هيلع هللا ىلصاهم البحث عنه أعي

أمر رساقة بفرسه فأرسل إىل بطن الوادي حتى ال يراه أحد ساعة 
  ملسو هيلع هللا ىلصخروجه، وامتطاه ودفعه إىل الناحية التي ذكر ذلك الرجل، وكان النبي 

وصاحباه قد أناخوا يف ظل صخرة ليقيلوا ولريفهوا عن أنفسهم بعض ما 
، ولينالوا من الطعام والرشاب ما لعلهم يستعيدون به أرهقها من وصب

 .ّقوهتم وصربهم
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 هو  وأبو بكر ريض اهللا عنه يفكران ملسو هيلع هللا ىلصوبدأت الشمس تنحدر، وبدأ 
 .يف امتطاء مجاهلام إذ كانا من رساقة قيد البرص

فلام رأى . ّوكان جواد رساقة قد كبا به قبل ذلك مرتني لشدة ما جهده
ّ وأنه مدرك الرجلني فرادمها إىل مكة أو قاتلهام إن الفارس أنه وشيك النجاح

ولزه ليمسك بيده ساعة ، حاوال عن نفسيهام دفاعا، نيس كبويت جواده 
ولكن اجلواد يف قومته كبا كبوة عنيفة ألقى هبا الفارس من فوق ظهره . الظفر

وتطري رسادقه وألقى يف روعه أن اآلهلة مانعة منه . يتدحرج يف سالحه
ّأنه معرض نفسه خلطر داهم إذا هم مرة رابعة إلنفاذ حماولتهضالته، و ّ .

   اهللانظروين أكلمكم، فو. أنا رساقة بن جعشم: هنالك وقف ونادى القوم
فلام وقفا ينظرانه طلب إىل النبي . ال أريبكم وال يأتيكم مني يش ء تكرهونه

نبي كتابا عىل وكتب أبو بكر بأمر ال.  أن يكتب له كتابا يكون آية بينه وبينهملسو هيلع هللا ىلص
عظم أو خزف ألقاه إىل رساقة، فأخذه وعاد أدراجه، وأخذ نفسه بتضليل من 

 .يطاردون املهاجر العظيم بعد أن كان هو يطارده

ًورجع رساقة إىل مكة مأخوذا بام وقع له ومصمام عىل تنفيذ ما تعهد به من إبعاد 

 .ء وصاحبه، وتضليل كل من يريد هبم الرش والسوملسو هيلع هللا ىلصاألذى عنه 

                                         
 ).٣٩٠٦(صحيح البخاري برقم ) ١(
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 ٦٢٧ 
 

أن أبا جهل وجه اللوم إىل رساقة حينام رجع دون أن : ويذكر الرواة
 :ًوكان شاعرا- فقال له رساقة . يتحقق له يشء

  ألمر جـوادي إذ تـسوخ قوائمـه   ًأبــا حكــم واهللا لــو كنــت شــاهدا
ـأن حممـدا- ومل تـشكك-  علمت   رسول بربهان فمـن ذا يقاومـه؟    ب

ــإنني ــهأ   عليــك بكــف القــوم عنــه ف ــتبدو معامل ــا س ــره يوم   ًرى أم
  ًلو أن مجيـع النـاس طـرا يـسامله   بأمر يـود النـاس فيـه بـأرسهم

 بال - وسواء أكان هذا الشعر لرساقة نفسه أم أنه من كالم غريه، فإنه 
 تعبري صادق عام جييش يف صدره، بعد ما رأى تلك العناية التي حتيط - شك

 .ا يشتهون، وحتول بني أعدائه وبني مملسو هيلع هللا ىلصبالنبي  

 رساقة أن يلبس سواري كرسى؛ ولذلك فإن عمر بن ملسو هيلع هللا ىلصوعد النبي 
اخلطاب ريض اهللا عنه ملا أيت بكنوز كرسى فوضعت بني يديه ويف القوم 
رساقة بن مالك بن جعشم ألقى إليه سواري كرسى بن هرمز فجعلهام يف 

يف يد احلمد هللا، سواري كرسى بن هرمز : يديه، فلام رآمها يف يدي رساقة قال

                                         
 .٤٨٩/ ٢دالئل النبوة : ، والبيهقي١٠٤-١٠٢/ ٢السرية  : ابن هشام:انظر) ١(
 .عجبت : "الدالئل"يف ) ٢(
 .٦١٢الروض األنف، ص :السهييل:، وانظر"بإلبها": "الدالئل"يف )٣(
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 .رساقة بن مالك بن جعشم أعرايب من بني مدلج

 مل خيرج من مكة خوفا من أذى ملسو هيلع هللا ىلص عىل أن النبي ًأيضاوهذا يدلنا 
قريش، وال هربا من االضطهاد، فقد علم أن اهللا عز وجل نارصه، وأنه متم 

 رأى أن أرض ملسو هيلع هللا ىلصنوره ولو كره الكافرون، ولكن السبب األكرب هنا أن النبي 
 أن يبحث عن تربة جديدة ملسو هيلع هللا ىلصة ال تقبل بذرة التوحيد، فأراد مكة صلبة صلد

صاحلة لزرع هذه البذرة يف القلوب واألفئدة، فهاجر ملا أن توافرت هذه 
 .األرض اجلديدة، ووجد حمضنا لرسالة ربه جل وعال

  :طلع البدر عىل يثرب

ُدخلت املدينة املنورة  ،  إليهاملسو هيلع هللا ىلصَالتاريخ؛ ملا رشفها اهللا هبجرته ) يثرب(ْ
ْوفضلت عىل سائر البالد  ِّ ُ، وصارت بقعة مقدسة هلا حرمتها، - حاشا مكة -ُ

وباتت بيضة املسلمني، وعقر دارهم، ومقر دولتهم، وعاصمة خالفتهم، 
ومنها انطلق السفراء إىل بقاع األرض حيملون رساالت اإلسالم إىل ملوك 

 . وزعامء العامل

 واملتأمل يف أحواهلا يظهر -هللا  حرسها ا–ُوالناظر لطبيعة املدينة املنورة 
ا أنسب البقاع إلقامة دولة اإلسالم الناشئة، وذلك لعدة عوامل توفرت له أهن

 :يف املدينة املنورة ، أمهها
                                         

 ).١٢٨١٥(، وسنن البيهقي برقم ٣٢٥/ ٦البيهقي دالئل النبوة ) ١(
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ُفاملدينة حمصنة من اجلهة الرشقية بحرة واقم، ومن : حصانتها العسكرية - ١
د،  واحلرة هي اجلهة الغربية بحرة الوبرة، ومن اجلهة اجلنوبية بحصون اليهو

ًفهي إذا حمصنة من مجيع .. ُمساحات بركانية صخرية وعرة تعجز اجليوش واخليول
ُاجلهات عدا اجلهة الشاملية؛ وهي اجلهة التي رضب حوهلا اخلندق فيام بعد، 

 . ّواخلنادق ال تنفع إال يف مثل هذه القرى املحصنة 

، فقال النبي وقد ورد ذكر احلرتني يف رؤيا اهلجرة ويف حديث اهلجرة
ِقد أريت دار هجرتُكم؛ رأيت سبخة ذات نخل، بني البتني": ملسو هيلع هللا ىلص ْ ْ َ َ ْ َ ََ َ َْ َ ْ ْ ْ ََ َ ً ََ َ ُ ٍُ ْ َ َ ُِ ِ َ ومها -ِ ُ َ

ِاحلرتان َ َّ َ ْ" . 

ٍ ورأيت أين يف درع ":ٌوقد رآها يف رؤيا غزوة أحد أهنا درع حصينة فقال ْ َِ ِ ِّ َُ َْ َ
َحصينة، فأولتها املدينة  َْ ْ ََ َِ ٍَ َّ َُ َ ِ". 

فهي وسط بني اليمن : وسطيتها اجلغرافية يف اجلزيرة العربية -٢
َّكام أن املدينة املنورة كانت بعيدة عن مكة . والشام، ووسط بني اهلند ومرص

كليو مرت؛ وبالتايل ال يسهل االتصال بني أهلها، ) ٤٥٠(املكرمة بحوايل 
 دون وأهل مكة املكرمة، ولذلك يمكن كتم اخلرب، ونرش الدعوة بني الناس

أن يمسها أو يعرتضها القريشيون؛ ال سيام أن وسائل نقل األخبار يف ذلك 

                                         
 )٢١٣٤( رجه البخاري أخ)١(
 ١١٠٠: ، ابن عباس، السلسلة الصحيحة)٢٤٤٥( أخرجه أمحد  )٢(
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 .الوقت كانت صعبة

فكان حديث هيود املدينة :  التهيئة الفكرية التي تسبب فيها اليهود -٣ 
 إن مما ": قال بعض األنصار .. عن اقرتاب زمان نبي تكون يثرب ملجأه

  ملا كنا نسمع من رجال هيود -ىل وهداه مع رمحة اهللا تعا-دعانا إىل اإلسالم 
 وكنا أهل رشك أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، - 

إنه :  فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون، قالوا لنا- وكانت ال تزال بيننا وبينهم رشور
ًفكنا كثريا ما نسمع ذلك ! تقارب زمان نبي يبعث اآلن نقتلكم معه قتل عاد وإرم

 أجبناه حني دعانا اىل اهللا تعاىل، وعرفنا ما - ملسو هيلع هللا ىلص - فلام بعث اهللا رسوله  .. منهم
 . "كانوا يتوعدوننا به؛ فبادرناهم إليه فآمنا به، وكفروا 

فقد :  استعداد أهل املدينة لالتفاف حول قيادة جتمع شملهم -٤
ٌأهنكتهم احلروب، التي أفنتهم جيال بعد جيل، فساد شعور عام بني األو َ س ً

وقد كانت هذه احلروب . واخلزرج ورغبة يف إهناء هذه الثارات إىل األبد 
ًترضم زمنا طويال ، وكانت تقوم عىل أتفه األسباب، كحرب حاطب التي  ً

 !كانت بني األوس واخلزرج بسبب رجل هيودي 

وهم قادة القبائل ومسعرو النعرات :  زوال شيوخ احلروب -٥

                                         
 ٢/٣٧ابن هشام  )١(
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ليهم طاحونة احلروب والفتن، مما مهد اجلاهلية، وهؤالء الشيوخ قضت ع
ّالطريق جليل من الشباب يف تبوء زمام القيادة يف أقوامهم كسعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة وأسعد بن زرارة وغريهم من الشباب الذين نرصوا اإلسالم؛ فهؤالء 

 .ّمل تتأصل فيهم النعرات اجلاهلية التي رسخت يف آبائهم 

 عىل أن يدخل املدينة ملسو هيلع هللا ىلصَّله، ألنه ملا عزم  ملسو هيلع هللا ىلص منارصة أخوال النبي -٦ 
ِّفجاءوا متقلدين سيوفهم، وقدر   )أخواله(أرسل إىل زعامء بني النجار  ُ

عدد الذين استقبلوه من املسلمني األنصار بخمسامئة، حيث أحاطوا بركبه 
 جاء نبي ": ، ومىض املوكب داخل املدينة واجلموع هتتف وصاحبهملسو هيلع هللا ىلص

 خاصة أخواله ملسو هيلع هللا ىلصوهذه منارصة من أهل املدينة له .   "اهللا، جاء نبي اهللا
 .من بني النجار

هم عرب لساهنم اللغة العربية، وأهل مكة ) األنصار(َّإن أهل املدينة  -٧
ًعىل شاكلتهم، مما سهل التواصل، وقرب الشقة وأصبح أمر الدعوة ميسورا  َّ

 .ًمفهوما بني الفريقني، ألن وسيلة االتصال مشرتكة

                                         
 .١٩٢الرحيق املختوم، ص : املباركفوري) ١(
 .٧/٢٥١فتح الباري رشح صحيح البخاري، ) ٢(
 .٢٥٠، مرجع سابق، ص ملسو هيلع هللا ىلص موسوعة نرضة النعيم يف مكارم أخالق رسول اهللا ) ٣(
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َّ بأن أهل املدينة هلم الرغبة يف هذا ملسو هيلع هللا ىلصَّن البرشيات قد جاءت له  إ-٨

الدين، وهم عىل استعداد لنرصته، ومبايعته عىل ذلك، حيث كانت بيعتا 
 وكان أكرب هذه املواسم "العقبة األوىل والثانية؛ وكذلك لقاءات املواسم 

 . "احلج؛ حيث لقي ـ فيمن لقيهم ـ مجاعة من اخلزرج

 :يف قباء

 وصاحبه يقطعان بطون هتامة يف قيظ حمرق تتلظى له ملسو هيلع هللا ىلصّانطلق النبي و
رمال الصحراء، وجيتازان إكاما ووهادا، وال جيدان أكثر األمر ما يتقيان به 
شواظ اهلاجرة، وال جيدان ملجأ من قسوة ما حييط هبام، وأمنا مما يتخوفان أن 

ام باحلق الذي أنزل  وعظيم إيامهناهللايفجأمها، إال يف صربمها وحسن ثقتهام ب
ويرسيان ، ّوظال كذلك سبعة أيام متتالية ينيخان يف محارة القيظ. عىل رسوله

عىل سفينة الصحراء الليل كله جيدان يف سكينته ويف ضوء النجوم الالمعة يف 
فلام بلغا مقام قبيلة بني . ظلمته ما يطمئن له قلبامها وتسرتيح له نفسامها

 اهللاريدة حيييهام زالت خماوفهام واطمأنت لنرص وجاء إليهام شيخها ب، سهم
 .قلوهبام وقد صارا من يثرب قاب قوسني أو أدنى

                                         
، ١/الرسول العريب املريب، دار الثقافة العربية، دمـشق، سـوريا، ط: يد اهلاشميعبد احلم) ١(

 .٩٨م، ص ١٩٨١هـ، ١٤٠١
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 يضيع وقتا أبدا حتى وهو يف الظروف العصيبة، ومل ملسو هيلع هللا ىلصمل يكن النبي 
َ بريدة بن ملسو هيلع هللا ىلصّينشغل عن الدعوة إىل اهللا عز وجل، وعندما لقى النبي  ْ ُ

ْاحلصيب األسلمى ومعه قومه َ سالم فأسلم بريدة وأسلم فعرض عليه اإل، ُ
 ملسو هيلع هللا ىلصًمعه قرابة ثامنني بيتا من قومه، وبعض الروايات سبعني بيتا فعلمهم النبي 

الصالة، وصىل معهم العشاء اآلخرة، وأقام بريدة بأرض قومه حتى قدم عىل 
ُ بعد أحدملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ُ. 

ومن الطريف هنا أن نذكر أن بريدة األسلمي ريض اهللا عنه أشار عىل 
ال تدخل املدينة إال ": أن يتخذ لواء قبل مقدمه املدينة، فقال له ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصّومعك لواء قال فحل عاممته ثم شدها يف رمح ثم مشى بني يدي النبي 
 ."حتى دخل املدينة

فكأن بريدة يرى يف هذا الدخول فتحا ونرصا، فال بد أن يستقبل النبي 
 من فاتح، فتح اهللا به  استقبال امللوك والعظامء الفاحتني، وما أعظمهملسو هيلع هللا ىلص

القلوب املغلقة، لتنظر إىل ملكوت اهللا، وتتدبر يف بديع صنعه، وتدين له 
 .بالطاعة، وتشهد له بالوحدانية

ويصل الركب املبارك إىل قباء وكان أهل املدينة ينتظرون عىل جناح 

                                         
 ).٢١٦(معجم الصحابة برقم : البغوي) ١(
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  ٦٣٤ 
٦٣٤  

 منذ جاءهتم األنباء بأنه خرج من مكة فكانوا ملسو هيلع هللا ىلصالشوق مقدم رسول 
 ويظلون حتى الظهرية ملسو هيلع هللا ىلص إىل أطراف املدينة الستقباله خيرجون كل صباح

 إىل قباء يوم االثنني الثامن من ربيع األول ملسو هيلع هللا ىلصفريجعون، وكان وصول النبي 
 . من السنة األوىل من اهلجرة

: ملسو هيلع هللا ىلصلرسول لويصف لنا عروة بن الزبري مشهد استقبال أهل املدينة 
َوسمع املسلمون باملدينة خمرج" َ ََ ُ ْ َْ َ ِ ِ َِ َْ َ ُ ِْ ِ رسول اهللاِ ِ ُ ة فَكانوا يغدون كل ملسو هيلع هللا ىلصَ َّ من مكَّ َ َ َُ ُ ُْ َ َْ ِ

ُغداة إىل احلرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهرية فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا  َ َ َ َ َّ َ َْ َ ً ُّ ْ ُ ُ َّ ََ ْ َّ َ َ َْ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ُ َِ ِ ِ ٍ
َ ِ ُ ْ َ َِ

ُانتظارهم فلام أووا إىل بيوهتم أوىف رجل من هيو َ َ ْ َّ ْ َْ ُ ْ ُ ُ ْ َِ ٌِ َ َ ََ َ َِ ِ َ ِ ُ ٍد عىل أطم من آطامهم ألمر ْ ْ َْ ِ ِ َِ ٍ ُْ َُ َ َ
ِينظر إليه فبرص برسول اهللاِ  ُ َ ُ ُِ َ َ ْ ََ َ ُِ ِ ْ وأصحابه مبيضني يزول هبم الرساب فلم ملسو هيلع هللا ىلصْ َّ ُ َُ َ ُُ َ َّ َ َ ْ ََ ِ ِ ُِ َ ِ ِ َ

ِيملك اليهودي أن قال بأعىل صوته يا معارش العرب هذا جدكم الذي  ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ َ ْ ُْ َ َ ُْ ُّ َ َ َ َ ْ َ ُّ ُ َ ََ ِ َ َ ْ َ ِ َ ِ

ُتنتظر ِ َ َون فثار املسلمون إىل السالح فتلقوا رسول اهللاِ َْ َّ َ َ َ ُْ َ َ َُ َ ِّ ُ ْ َْ َ ِ ََ ِ َ بظهر احلرة فعدل ملسو هيلع هللا ىلصِ َ ْ ََ َ ِْ َّ َ ِ ِ

ْهبم ذات اليمني حتى نزل هبم يف بني عمرو بن عوف وذلك يوم االثنني من  ْ َ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِِ ِ ِْ َ ْ ْ َْ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ
ٍشهر ربيع األول فقام أبو بْكر َِ ُ َّ َْ َ ََ َ ِ َ ٍ ِ ُ للناس وجلس رسول اهللاِ َ َُ َ َ َ َ ِ َّ ْ صامتا فطفق من ملسو هيلع هللا ىلصِ ََ َ ِ َِ َ ً

َجاء من األنصار ممن مل ير رسول اهللاِ  َُ َ َ ََ ْ َ َ َْ َّ ِ ِِ ْ ُ حييي أبا بْكر حتى أصابت الشمس ملسو هيلع هللا ىلصَ َ َ َ َ َ ِّْ ََّ ِ َ ََّ ٍ ُ

                                         
وصـححه األلبـاين يف ) ٢٣٨٣٥(وأمحـد ) ١٣٣٤(وابن ماجـه ) ٢٤٨٥(رواه الرتمذي )  ١(

 ) .٧٨٦٥(صحيح اجلامع الصغري 
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َرسول اهللاِ  ُ َّ فأقبل أبو بْكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناملسو هيلع هللا ىلصَ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ََ َ َ َّ َ َ ْ َِ ِ ِِ ٍِ َ َّ َ َس رسول اهللاِ َ ُ َ ُ
ُ عند ذلك فلبث رسول اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص َ َ َ َُ َ ِ َ ِ َِ ً يف بني عمرو بن عوف بضع عرشة ليلة ملسو هيلع هللا ىلصْ َ َْ َ ْ ْ ََ َ ْ َ ْ َ َِ ٍ ِِ ِ ْ ِ

ُوأسس املسجد الذي أسس عىل التقوى وصىل فيه رسول اهللاِ  ْ َّ َُْ َ ِّ ْ ِِّ ِ َِّ ََ َ َ َ َ ََّ َُ ُ َ ثم ركب ملسو هيلع هللا ىلصُِ ِ َ َّ ُ

ُراحلته فسار يميش معه الناس  ُ َ َ َُّ َ ْ َ َ َِ َِ ِحتى بركت عند مسجد الرسول ََ ُِ َّ ْ َ َِ َِ َّْ ْ َ َ  ملسو هيلع هللا ىلصَ
ِباملدينة َِ َْ ِ". 

  إىل قباء كان عبد اهللا بنملسو هيلع هللا ىلصوحني وصلت األنباء إىل املدينة بدخول النبي 
 يعمل يف نخل له، فلام سمع -  عامل اليهود وحربهم املقدم يف املدينة -سالم 

 .ملسو هيلع هللا ىلصبذلك ترك نخله وأرسع إىل النبي 

َ قالولنسمع منه احلديث، ُ ملا قدم رسول ":َ َ ََُّ َ َ ِ املدينة انجفل الناس إليه  ملسو هيلع هللا ىلصِ ِْ ُ ََ َ َ َ َِْ َّ َْ
ُوقيل قدم رسول  َ َُ َ َ ِ ِ َفجئت يف الناس ألنظر إليه، فلام استثبت وجه ... ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ ْ َ َ ُّْ ُ ْْ َ َ َ ُ ََ ْْ َّ َِ ِ َ ِ َّ ِ ِ

ِرسول  ُ َّ عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أوملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ََ ََ َّ َ َّ َْ ٍَ ِ ِ ُ ِل يشء تَكلم به ََ ِ َ َّ َُ ٍ
ْ َ

َأن قال َ ْ ٌأهيا الناس أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا والناس نيام  : َ َ ُ َ َّ َُّ ُ َ َ َ َ َ ُِ َِّ َُّّ َّ ْ َْ َ َُ َ
ٍتدخلوا اجلنة بسالم  َ َِ َ ْ َُّ ُ ْ َ". 

 عالمات معروفة عند أهل الكتاب، حتقق عبد اهللا ملسو هيلع هللا ىلصوقد كانت للنبي 

                                         
 ).٣٩٠٦(صحيح البخاري برقم ) ١(
 ).٣٩٣٨(رواه البخاري ) ٢(
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ً ليزداد إيامنا، فسأله ملسو هيلع هللا ىلصحقق من علم النبي من بعضها، ثم إنه أراد أن يت

 .ّأسئلة ال يعلم اجلواب عنها إال نبي

 ملسو هيلع هللا ىلصيف صحيح البخاري عن أنس أن عبد اهللا بن سالم أتى رسول اهللا 
َمقدمه إىل املدينة فقال َ ٌّإين سائلك عن ثالث ال يعلمهن إال نبي: َ ُ َِ َ ِ َِّ ُ ْ َ َْ َ ٍُ َِ َِّ: 

ِ ما أول أرشاط الساعة-  َِ َّ ََ ْ َ َُ  ؟َّ

ِ وما أول طعام يأكله أهل اجلنة؟-  َّ َ َْ ُ ُ َ ُْ َ َُ َ َ َّ َُ ْ ٍ 

ِ وما بال الولد ينزع إىل أبيه أو إىل أمه؟-  ِ ِِّ َُ َ ََ َِ ِْ ُ َ َ َ َِ ِ ْ َ ْ ُ 

َقال  ًأخربين به جربيل آنفا: ملسو هيلع هللا ىلصَ ُِ ِِ ْ َ َِ ِ ِ ْ َ. 

ٍقال ابن سالم َ ُ ْ َ ِذاك عدو اليهود من املالئَكة : َ ِ ِ َِْ ْ ََ ُ َ ُّ ُ َ َ!! 

َقال  َّأما أو: ملسو هيلع هللا ىلصَ َ َّل أرشاط الساعة فنار حترشهم من املرشق إىل املغرب، وأما ََّ ْ ٌ ََّ ََ َِ ِ ْ ََْ َْ َ ُِ ِ ِ ْ ُ ْ َِ ِ ُِ ُ ََ َ ْ
َأول طعام يأكله أهل اجلنة فزيادة كبد احلوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء  َ َّ ُ َ َ َّ ُ َِ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ََّ ََّ َ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ َ ُِ ُ َُ َ َِ ِ ِِ َ ُِ ْ ْ ٍ

َاملرأة نزع الولد، وإذ َ ْ َِْ َ َ ََ ََ ِ َ َا سبق ماء املرأة ماء الرجل نزعت الولدْ ََ ْ ََْ ُ َِ َِ َ ِ َّ َ َ ْ ُ َ ََ َ. 

َقال ِأشهد أن ال إله إال : َ َِ ََ ْ َ َُ ُ وأنك رسول اهللاْ ُ َ َ َّ َ َ، قالاهللاَ َيا رسول : َ ُ َ َّ، إن اهللاَ ِ

ِاليهود قوم هبت، فاسأهلم عني قبل أن يعلموا بإسالمي ْ ُ ْ ْ ُ ٌِ ِ َ ْ َ َ َ َ ْْ َ ْ ْ َ ُ ََ ِّ َ ٌُ ْ َ. 

َفجاءت الي َْ َِ ُّهود، فقال النبي َ ِ َّ َ َ َ ُ ُأي رجل عبد : ملسو هيلع هللا ىلصُ ْ ُ َُّ ٍ َ ْ بن سالم فيُكم؟ اهللاَ َِ ٍ ُ ْ
ُقالوا َخرينا وابن خرينا وأفضلنا وابن أفضلنا:  َ َِ َ َْ ُ َْ َُ ْ َ َ ُ ْ ََ َِ ْ َْ َُ. 
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ُّفقال النبي  ِ َّ َ َ ُأرأيتم إن أسلم عبد : ملسو هيلع هللا ىلصَ ُْ َْ َ ْ ْ ََ َْ َ ٍ بن سالم؟اهللاَِ َ ُ ْ 

ُقالوا ُأعاذه : َ َ َ َ من ذلكاهللاَ ِ َِ َفأعاد عليهم، فقالوا مثل ذلك !! ْ ِ َِ َ ْ ُ َ َ َ َْ ِ ْ ََ َ َ. 

ُفخرج إليهم عبد  ْ ْ ََ ْ َِ َ َِ َ فقالاهللاَ َ ِأشهد أن ال إله إال : َ َِ ََ ْ َ َُ ً وأن حممدا اهللاْ ََّّ َ ُ َ َ  
ُرسـول  ُ ُ، قالوااهللاَ َرشنا وابن رشنا، وتنقصوه، قـال: َ َ َُّ ُ َ ُ ْ ََ َ ََ َ َِّ َهذا كنت أخاف يا : ُّ ُ َْ َ ُ ُ َ َ

َرسول  ُ  ." هللاَ

 :الشعراء[﴾   |  {  ~   �  ¡  ¢        £  ¤   ¥﴿: وقد قال اهللا تعاىل 
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 عند لقد كشف هذا املشهد عن أمور كثرية، منها أن أصل الدين واحد
اهللا هو اإلسالم، وأن اليهود رغم حتريفهم التوراة بقي هلم بعض العلم دون 
حتريف وخيفونه عن كثري من الناس، وأن رأسهم وسيدهم باملدينة كان يعلم 
حقيقة أمرهم وما هم فيه من ضالل وهبتان، وأن الرجل ملا أراد اهللا به اخلري 

ة خاصة ينبغي عىل املسلمني  أسلم وترك هيوديته املحرفة، وأن لليهود عقلي
 ..ًدراستها جيدا للتعامل معهم بام يستحقون

                                         
 ).٣٩٣٨(رواه البخاري ) ١(
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مشهد آخر عىل النقيض يفيض باحلقد واحلسد الذي يكنه اليهود 
ُ ترويه لنا أم املؤمنني صفيةملسو هيلع هللا ىلصلإلسالم ولرسول اإلسالم  ّ ُ بنتَِ ْ ِ حيي بن ِ ْ َ ُّ

َأخطب  َ ْ ْ أهنا قالت -  زعيم اليهود –َ َ َ َ ّ َ: 

ّ كنت أحب" َ َ ْ َ ولد  أيب إليه وإىل عمي أيب يارس مل ألقهام قط مع ولد هلام ُ َ َ ُّ َ ٍ ِ ِ َِ ّ َ َ ْ َ َ ََ َ ُ َ َ ْ ََ َ َْ ٍ ِ َِ َ ِ

ُإال أخذاين دونه  َُ ِ َ َ ُفلام قدم رسول .َ َ َ َُ َ َ ِ املدينة ، ونزل قباء، يف بني عمرو بن ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِّ ْ َ َ َِ ْ ََ َِ ِِ ُ َ َ ََْ َ
َعوف ، غدا عليه أيب ، حيي بن أخطب  ُ ْ َ ُ ْ َْ َْ َ َّ ِ ِ ٍَ ََ َ، وعمي أبو يارس بن أخطب ، َ ْ َ ُ ََ ْ َ َِ ِ ِ ّ َ

ِمغلسني  ْ َ ُّ ِفلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس . َ ْ ُ َ ْ ّْ َِ ُ َ َ َ ََ ّ ِ َ ِفأتيا كالني كسالنني . َ ِْ ْ َْ ََ ّ ََ َ َ َ

َساقطني يمشيان اهلوينى  ْ َ َ َُ ْ ِ ِ ِْ ْ َِ َفهششت إليهام كام كنت أصنع فو. َ ُ ْ ْ ََ َ ََ َْ ُ ُُ َ َْ َ ِ ّ ما التفت إيل اهللاِ ََ َ َ َْ
ّاحد منهام ، مع ما هبام من الغم َو َ َ َ ََ ْ ْ َ ُِ ِ ِِ ِ ْ ِوسمعت عمي أبا يارس وهو يقول أليب . ٌ َ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ َ َ ْ َُ ٍ َ ّ ََ

َحيي بن أخطب  ْ َ َُ ْ َ ِ ّ: 

َأهو هو ؟ -  َُ ُ َ 

َقال -  َنعم و: َ َْ   !اهللاَ

َ قال -  ُأتعرفه وتثبته ؟: َ َ ُ ُْ ُ َِ ْ ُ ِ َ 

َ قال -  ْنعم :َ َ َ ! 

َقال  ُفام يف نفسك منه: َ ْ ِ ِ ْ ََ ِ   ؟ َ
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َقال  َعداوته و: َ ُ َُ َ ُ ما بقيت اهللاَ ِ َ َ (!!! )". 

إنه حوار ترويه أم املؤمنني صفية رضوان اهللا تعاىل عنها عن حال أبيها 
 وقد - ً مهاجرا ملسو هيلع هللا ىلص هيود بني النضري يوم دخل رسول اهللا يوعمها زعيم

 صلوات - وإن كان هو سيد الفاحتني - استقبله األنصار استقبال الفاحتني 
 .  وسالمه عليهاهللا

 يف كتبهم ،ويستفتحون باسم ملسو هيلع هللا ىلصوكان اليهود يتدارسون صفة النبي 
 تقارب زمان ":خاتم األنبياء عىل املرشكني يف احلروب والنزاعات قائلني 

 ."ُنبي يبعث اآلن نقتلكم معه قتل عاد وإرم 

 أجبناه حني دعانا ملسو هيلع هللا ىلص فلام بعث اهللا رسوله ":ًقال بعض األنصار معلقا
هللا تعاىل، وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به إىل ا

!  "  #       $  %  &  ﴿:  ففينا وفيهم نزل هؤالء اآليات من البقرة 
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ًحسدا من عند أنفسهم، وحقدا، تزول منه وما منعهم أن يؤمنوا إال  ً

̀   f  e  d  c  b   a   ﴿:قال تعاىل.اجلبال  _  ^
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B     A  @   ﴾] ٥٩:املائدة[ 

 ملا كان يوم دخول - وكيف كان حال حيي بن أخطب وأخيه يارس 
ِكالني ":  لقد كانت صفتهم كام وصفت صفية– املدينةملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ْ ّ َ

َكسالنني ساقطني يمشيان اهلوينى ْ َ َ َُ ْ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ِْ َِ ََ ْمع ما هبام من.. َ َِ َ َ َِ ّ الغم ِ َ ْ" . 

ملجرد أن !  النفيس والكسل والنصب والغم لقد أصاهبم التعب.. نعم 
 .أن خاتم األنبياء ليس منهم : تبينت هلام احلقيقة

ًإهنا العقلية نفسها إذا التي يتعامل هبا اليهود اليوم مع الناس عامة 

ُوعود براقة ال ينفذ منها يشء ، واملسلمني والعرب خاصة  وكذب وهبتان وزور ، ُ
ولكن أكثر املسلمني اليوم ال يتدبر ، َ الليلة بالبارحة فام أشبه، ومؤامرات ال تنتهي 

 .حتى عال اليهود يف أرضنا وبالدنا وأفسدوا، هذا األمر 
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 أن اهللا عز وجل نارص هذا الدين، وهو سبحانه يقيض له من يرفع – ١
ا أمر مشاهد أمام أعيننا بكثرة، رايته، ويظهره عىل الناس ولو كان كافرا، وهذ

ا التقدم العلمي املذهل الذي حيققه العرب كل يوم ثم يكتشفون به فهذ
جوانب عظيمة من اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم دليل عىل هذا، وما 
يعلم جنود ربك إال هو، وقد سخر اهللا عز وجل اليهود لريووا ألهل يثرب 

من  يف كتبهم، فيكون ذلك سببا يف إيامن األنصار عىل الرغم ملسو هيلع هللا ىلصذكر النبي 
 .كفر اليهود أنفسهم

 أن اهللا عز وجل له حكم عظيمة يف كل ما قدر، ومن بعض هذه – ٢
احلكمة أن يرفض أهل مكة الدخول يف اإلسالم ويعلنوا العداء التام له، 

من وهذا "وحياولوا استئصاله من جذوره، فينرصه اهللا عز وجل عليهم 
ًإن قريشا : ل الناساحلكمة بمكان عظيم فإنه لو انترش اإلسالم بمكة لقا

أرادوا ملك العرب، فعمدوا إىل شخص منهم، وأوعزوا إليه أن يدعي هذه 
الدعوى حتى تكون وسيلة لنيل مآرهبم، ولكنهم كانوا له أعداء ألداء، آذوه 
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 ."شديد األذى حتى اختار اهللا له مفارقة بالدهم والبعد عنهم

رد أن يدخل فيه  رضورة العمل الفوري لنرصة هذا الدين، فبمج– ٣
املسلم لينجي العاملني مما هم فيه من الضالل املبني، فلقد نرش أهل يثرب 
اإلسالم ومحلوا دعوته إىل أقوامهم، حتى إنه مل تبق دار من دور األنصار إال وفيها 

 . مل يكن بينهمملسو هيلع هللا ىلص من أن النبي ، عىل الرغمملسو هيلع هللا ىلصذكر رسول اهللا 

نامذج مرشفة، ولكي  حسن اختيار الدعاة والسفراء ليكونوا – ٤
 .يستطيعوا القيام باملهام املنوطة هبم

 رضورة األخذ باألسباب وعدم التواكل إىل نرص اهللا عز وجل هلذا – ٥
 انتظار النتائج الدين، فاإلنسان مطالب بأن يقوم بام عليه من واجبات دون

 لكل  أمر عدته، ومارس أساليب ملسو هيلع هللا ىلصفإهنا بيد اهللا سبحانه، وقد أعد النبي 
تمويه والتخفي، وتدخلت عناية اهللا به يف الوقت املناسب بعدما نفذت كل ال

 .وسائله البرشية التي يقدر عليها

هبا، وال  ال بد أن يقدر اإلنسان حجم املسئولية التي يكلف نفسه – ٦
 يف التزامات وعهود قد ال يستطيع الوفاء هبا، فيخرس دنياه يزج بنفسه

 األنصار وإدراك خطورة ما أقدم عليه وآخرته، وهذا ما ختوف منه بعض
                                         

 .٦٠نور اليقني، ص : اخلرضي) ١(
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قومهم فأشفقوا عليهم مما ال قبل لألنصار به، فإهنم إن خذلوه بعد البيعة فهو 
 .خزي الدنيا واآلخرة

م التفريط يف أدائها مهام كانت الظروف،  عظم شأن األمانة وعد– ٧
 وهو يف هذه الظروف العصيبة يستبقي عليا ريض اهللا عنه يف ملسو هيلع هللا ىلصفهذا النبي 

 الودائع واألمانات التي كانت يف حوزة ملسو هيلع هللا ىلصفراشه حتى يؤدي عن رسول اهللا 
 .  للمرشكنيملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 وقعت معجزات حسية، وهي دالئل ملموسة ملسو هيلع هللا ىلص ويف هجرة النبي -٨
 نسيج - عىل ما روي- ، ومن ذلك ملسو هيلع هللا ىلصعىل حفظ اهللا ورعايته لرسول اهللا 

م معبد، وما جرى له  مع أملسو هيلع هللا ىلصالعنكبوت عىل فم الغار، ومنها ما جرى لرسول اهللا  
مع رساقة ووعده إياه بأن يلبس سواري كرسى، فعىل الدعاة أال يتنصلوا من هذه 
اخلوارق، بل يذكروها ما دامت ثابتة بالسنة النبوية عىل أن ينبهوا الناس عىل أن هذه 

 . ملسو هيلع هللا ىلصاخلوارق هي من مجلة دالئل نبوته ورسالته 

وهتم، ما داموا يثقون هبم  جيوز للدعاة أن يستعينوا بمن ال يؤمن بدع-٩
ويأمتنوهنم عىل ما يستعينون به معهم، واملسألة تقديرية يرتك تقديرها إىل فطنة 

 .الداعي ومعرفته بالشخص 

 إن القيادة الصحيحة هي التي تستطيع أن تقود األرواح قبل كل - ١٠
يشء وتستطيع أن تتعامل مع النفوس قبل غريها، وعىل قدر إحسان القيادة 
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إحسان اجلنود، وعىل قدر البذل من القيادة يكون احلب من اجلنود، يكون 
ً رحيام ورفيقا بجنوده وأتباعه، فهو مل هياجر إال بعد أن هاجر ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان  ً

َمعظم أصحابه، ومل يبق إال املستضعفون واملفتونون ومن كانت له مهامت 
 .خاصة باهلجرة 

فقد . أماكن خصبة للدعوةً عىل الدعاة إىل اهللا أن يبحثوا دائام عن - ١١
أثبتت اهلجرة النبوية أن الدعوة والعقيدة يتنازل هلام عن كل حبيب وعزيز 
وأليف وأنيس، وعن كل ما جبلت الطباع السليمة عىل حبه وإيثاره 

 .والتمسك به والتزامه، وال يتنازل عنهام ليشء

ل ًفكان اهلدف حمددا والوسائ:  أمهية التخطيط يف حياة املسلمني- ١٢
كذلك والعقبات مأخوذة باحلسبان واختيار الطريق واملكان والتموين ومن 
ٌحيمل األخبار والدليل، كل ذلك مؤمن مع إحاطة ذلك بالرسية واحليطة  َّ َُ

 .واحلذر

 إن اجلندي الصادق املخلص لدعوة اإلصالح يفدي قائده بحياته، - ١٣
هنها، فام فعله عيل ففي سالمة القائد سالمة للدعوة، ويف هالكه خذالهنا وو

 تضحية بحياته يف ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاريض اهللا عنه ليلة اهلجرة يف بياته عىل فراش رسول 
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهللاسبيل اإلبقاء عىل حياة رسول 

 أنه ال أنصاف حلول يف األصول، فاإلسالم نظام شامل، ال يقوم - ١٤
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 .ًإال شامال، فمن ينرصه عىل العرب البد أن ينرصه عىل العجم

د الصادق املتجرد، جزء ال يتجزء من اإلسالم، فكام ال  أن اجلها- ١٥
يصح إسالم قوم تعاقدوا عىل صالة الظهر دون العرص، فكذلك ال يصح 

فالصالة وحدة واحدة ال .. إسالم قوم تعاهدوا عىل اجلهاد يف وجه دون آخر 
فكل فرد حاط اإلسالم من مجيع جوانبه، عقيدة، .. تتجزء، وكذلك اجلهاد

 فهو نارص -عامالت، وأخالق، وفكر، وحركة، ودعوة، وجهادوعبادة، وم
 . لدين اهللا قائم عىل رشعه، وهو أحق الناس بالتمكني 

وكل دولة حاطت اإلسالم من مجيع جوانبه، يف العقيدة والعبادة، يف 
األخالق واملعامالت، يف السياسة والسلطة، يف الرمحة والعدل، يف العلم 

ومل تفصل بني .. قتصاد، يف اجلهاد واجليش والقضاء، يف التجارة واال
، ومل تفصل بني اإلسالم -  فالسياسة جزء من اإلسالم - اإلسالم والسياسة 

، ومل تفصل بني اإلسالم -  فاالقتصاد جزء من اإلسالم كذلك- واالقتصاد
ومل تفصل اإلسالم عن .... - ًأيضا فالرتبية جزء من اإلسالم - والرتبية 

عن اإلسالم، فاإلسالم منهج احلياة، واحلياة ال تصلح دون احلياة، أو احلياة 
ٌأن الدعوة عقيدة . ٌإيامن وفقه وحركة : ُفليعلم الدعاة أن الدعوة .. اإلسالم  َ

راسخة تقوم عليها الثقافة اإلسالمية الواسعة، تلك التي تتحرك يف إطار 
ُمراحل مرتبة، وخطط منظمة، وجداول عمل، وبرامج تنفيذ، ووسائل 
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ًكل هذه العنارص تسعى حثيثا ـ يف منظموة متكاملة ـ ... دعوية خمتلفة 

 .لتحقيق الغاية الكربى؛ أال هي رضوان اهللا تبارك وتعاىل 

 ألبناء الدعوة اإلسالمية؛ أن يستعينوا برجاالت املجتمع املنصفني - ١٦
َممن حيسبون يف صف املخالفني للدعوة؛ فأنت جتد نامذج حمرتمة، ومعادن  َ ُ

. يبة يف بعض القادة والساسة والُكتاب ممن ال يعملون للفكرة اإلسالمية ط
وواجب الدعوة أن تستفيد من هذه الرموز املنصفة خري استفادة ملصلحة 
ُالدعوة؛ كأن ندعوهم لعمل مشرتك، أو نوجه أحدهم لباب من أبواب اخلري  ْ َ

ح ما خيدم للدين، أو نعقد ندوة أو حمارضة لكاتب من كتاهبم؛ يرشح ويطر
ٍعىل أن بعض قادة الدعوة أحيانا يقعون يف خطإ؛ هو العمل عىل . الدعوة ً

تلميع هذه الرموز التي ال نضمن والءها الكامل للدعوة اإلسالمية، ويف 
 من ال -  من أبناء الدعوة اإلسالمية - نفس الوقت نرى بعض هؤالء الرجال

ي حتت لواء الدعوة ُحيسن تفعيل الكوادر الفكرية والرتبوية التي تنضو
ًاإلسالمية؛ ممن يستطيعون أن يسدوا مسد غريهم أو يسدوا شيئا من 

 .مسدهم

َ عىل كل مسلم أن يقدم الدين- ١٧ أو أن دينك هو ..  عىل الوطن ُ
َوطنك وإن تركت املوضع الذي ولدت فيه، أو أن وطن املسلمني الذي فيه  َّ َُ ْ َ

وى إليه األفئدة، وما عداه من قوام دولة اإلسالم هو الوطن الرشعي الذي هت
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ًبقاع وأصقاع فليست بأوطان، لذلك كان املسلمون دوما يف غربة حينام 
ْسكنوا ديار الكفر، وهم أقلية دينية حيكمون بقوانني البلدة التي ال يملكوهنا  ُ

ًوال ينتسبون إليها انتسابا دينيا  ً  . 
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  بناء الدولة
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: فقالوااجتمعت بنو عمرو بن عوف " قباء واجته إىل املدينة ملسو هيلع هللا ىلصرك النبي ت
إين أمرت بقرية : يا رسول اهللا أخرجت مالال لنا أم تريد دارا خريا من دارنا ؟ قال

 من قباء يريد ملسو هيلع هللا ىلص فإهنا مأمورة، فخرج رسول اهللا -  أي ناقته - تأكل القرى فخلوها 
وعىل االباعر وصار اخلدم والصبيان املدينة فتلقاه الناس فخرجوا يف الطرق 

 ."اهللا أكرب، جاءنا رسول اهللا جاء حممد: يقولون

وتتابع السري بعد صالة اجلمعة حتى دخل هذا الركب املدينة حمفوفا 
باألهازيج وفرحة املستقبلني، حتى ارجتت البيوت والسكك بأصوات احلمد 

 إىل املدينة آمنا، ملسو هيلع هللا ىلصوالتسبيح هللا عز وجل عىل نعمته ومنه بوصول النبي 
 ملسو هيلع هللا ىلصوكانت املدينة يف أضوأ يوم وأهباه، وأنارت جنباهتا بمقدم رسول اهللا 

 .إليها

 وسلم املدينة ملسو هيلع هللا ىلصملا قدم رسول اهللا ": عن أنس ريض اهللا عنه أنه قال
 ."لعبت احلبشة بحراهبا فرحا بقدومه

                                         
 .٢٧١/ ٣سبل اهلدى والرشاد :الصاحلي الشامي ) ١(
 ) .١٩٧٢(اق برقم ، ومصنف عبد الرز)١٣٣٠(سنن البيهقي برقم ) ٢(
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ملا قدم رسول ": روى البيهقي ورزين عن عائشة ريض اهللا عنها قالت
 : املدينة جعل النساء والصبيان والوالئد يقلنملسو هيلع هللا ىلصهللا ا

ــــــوداع   طلـــــــع البـــــــدر علينـــــــا ــــــات ال ــــــن ثني   م
  مــــــــــا دعــــــــــا هللا داع   وجــــــب الــــــشكر علينــــــا
ــــاع   أهيـــــــا املبعـــــــوث فينـــــــا ــــاألمر املط ــــت ب   جئ

ُّقدم النبي ": عن الرباء ريض اهللا عنه أنه قال َِ َّ ِ ِ فام رأيت أهل املدينة ملسو هيلع هللا ىلصَ َِ َْ َ َْ َ َُ ْ َ َ
ُفرح ِ ِوا بيشء فرحهم برسول اهللاِ َ ُ َ ْ َِ ُِ َ َ ٍ

ْ ُ حتى جعل اإلماء يقلن قدم رسول اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلصَ َ ْ ُ َُ َ َ ُ َِ َ َ َ َ َِ َّ
 ."ملسو هيلع هللا ىلص

 فقد روي عن أنس ملسو هيلع هللا ىلصوأما أن املدينة أضاءت وأنارت جنباهتا بمقدمه 
 املدينة ملسو هيلع هللا ىلصملا كان اليوم الذي دخل فيه رسول اهللا ": ريض اهللا عنه أنه قال

 ."أضاء منها كل يشء

شهدت يوم دخل رسول اهللا ": وروى ابن أيب خيثمة ريض اهللا عنه قال

                                         
 . وغريمها٢٣٤/ ٢، والسرية احللبية ٥٠٧/ ٢دالئل النبوة : البيهقي) ١(
 ).٣٩٢٥(البخاري برقم ) ٢(
 ).١٣٨٥(، ومسند أمحد برقم )٣٦١٨(سنن الرتمذي برقم ) ٣(
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٦٥٣ 
 

 ." املدينة فلم أر يوما أحسن منه وال أضوأملسو هيلع هللا ىلص

هلم يا رسول ":  بدار من دور األنصار إال قالواملسو هيلع هللا ىلصفلم يمر رسول اهللا 
 ." اهللا إىل العز واملنعة والثروة

: صار إال قالوا املدينة، ومل يكن يمر بدار من دور األنملسو هيلع هللا ىلصدخل الرسول 
 كان يرد عليهم ملسو هيلع هللا ىلصولكنه . "هلم يا رسول اهللا إىل العز واملنعة والثروة"

خلوا سبيلها فإهنا : شاكرا داعيا هلم بخري، ثم يقول وهو يشري إىل ناقته
 . مأمورة

 نقطة حتول يف ملسو هيلع هللا ىلصوقد كانت هذه احلفاوة التي أبداها أهل املدينة بالنبي 
عد أن رأى هذا الفرح بمقدمه، والسعادة التي  بملسو هيلع هللا ىلصتاريخ البرشية، فقد أيقن 

تغمر أهل املدينة رسورا به أن اهللا أذن لدينه بالنرص، وأن العقيدة التي ظل 
جياهد يف مكة ثالثة عرش عاما لوضع قواعدها قد آن هلا أن تثمر، وأن تنترش 
يف ربوع العاملني، وأن تتكون الدولة اإلسالمية التي ستبقى خالدة بإذن اهللا 

                                         
  عيــون األثــر: ، ابــن ســيد النــاس٢٧٢/ ٣ســبل اهلــدى والرشــاد :الــصاحلي الــشامي ) ١(

 ٢٥٤/ ١. 
  .٢٧٢/ ٣سبل اهلدى والرشاد :لشامي الصاحلي ا) ٢(
، ٥٠٤/ ٢، دالئـل النبـوة للبيهقـي، ٢٧٢/ ٣سبل اهلـدى والرشـاد : الصاحلي الشامي) ٣(

 .وغريمها من كتب السرية 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٦٥٤ 
٦٥٤  

 .حتى يرث اهللا األرض، ومن عليها

إن الصحابة رضوان اهللا عليهم قد تركوا الناقة تسري عىل راحتها ال 
يدري أحد أين يستقر هبا املقام، وظلوا يرقبون خطواهتا، وتعلقت األفئدة 
بمشيها الوئيد، فكلام رفعت خفا ووضعت آخر طمح أهل تلك الدار أن 

ا جاوزهتم نقلت األمل إىل جرياهنم، ، حتى إذملسو هيلع هللا ىلصتربك، ليضيفوا رسول اهللا 
وشعر أهل تلك الدار بام حلق هبم من خسارة هلذا الرشف العظيم، فلام 

 راكب ملسو هيلع هللا ىلص إىل املوضع الذي فيه مسجده بركت والنبي ملسو هيلع هللا ىلصوصلت ناقته 
لغالمني يتيمني من بني النجار ، ثم وثبت  اعليها، وكان املكان مربد

 هلا زمامها ال يثنيها به، ثم التفتت  واضعملسو هيلع هللا ىلصفسارت غري بعيد، ورسول اهللا 
، خلفها، فرجعت إىل مربكها أول مرة، فربكت فيه، ووضعت جراهنا

وجعل جبار بن صخر ينخسها رجاء أن تقوم ، فتنزل يف دار بني سلمة، فلم 
  :  ثم قرأ"هنا املنزل إن شاء اهللا":  عنها وقالملسو هيلع هللا ىلصتفعل، فنزل رسول اهللا 

 .]٢٩: املؤمنون [﴾   18  2  3  4    5  6  7   ﴿

                                         
 .اجلرين: املربد) ١(
 .أي مد عنقه عىل األرض وهو بارك: وضع البعري جرانه) ٢(
 .٢٧٣/ ٣سبل اهلدى والرشاد : الصاحلي الشامي) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٦٥٥ 
 

 يف هذا املكان عىل أيب أيوب األنصاري ريض اهللا عنه، ملسو هيلع هللا ىلصنزل النبي 
أقرب املنازل إليه، فأقام عنده حتى أتم بناء مسجده ومساكنه، وكانت اهلدايا 

 وهو يف دار أيب أيوب، فام ملسو هيلع هللا ىلصمن الطعام والرشاب تتوافد عىل رسول اهللا 
اهللا الثالثة واألربعة حيملون الطعام، وما كانت من ليلة إال وعىل باب رسول 

وكانت . كانت ختطئه جفنة سعد بن عبادة وجفنة أسعد بن زرارة كل ليلة
 حتى - وقيل نحو سنة- يف دار أيب أيوب قرابة سبعة أشهر ملسو هيلع هللا ىلصإقامة النبي 

 .بنى مسجده ومساكنه

  :ال وقت للراحة

 الفور منذ  عىل أيب أيوب األنصاري رشع عىلملسو هيلع هللا ىلصوبعد أن نزل النبي 
اليوم األول يف العمل الدءوب لنرش الدعوة والعمل عىل وحدة املسلمني، فأخذ يف 
إعادة ترتيب العالقات الداخلية يف املدينة فيام خيص شئون هذا املجتمع اجلديد، 
ليبني قواعد املجتمع املثايل الفاضل، عىل أسس متينة من احلب واإلخاء، والتضحية 

لتكافل بني أفراد املجتمع؛ فهذه هي املبادئ التي أرسى اإلسالم واإليثار، والعدل وا
قواعدها ليكون املجتمع الصالح الذي يعيش فيه الناس إخوة متحابني، يسودهم 

                                         
  ســبل اهلــدى والرشــاد: ،الــصاحلي الــشامي٢٨٣/ ٧إمتــاع األســامع : املقريــزي: انظــر)١(

 ٢٧٥/ ٣. 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٦٥٦ 
٦٥٦  

 .الوئام، ويظللهم األمن والسالم

لقد انتهى عهد االضطهاد واخلوف عىل النفس واألهل واملال، وبدأ 
امة الدولة اإلسالمية، ومن هنا كان عهد جديد يبرش باألمن واالستقرار وإق

ال بد من وضع األسس العامة التي يتعايش هبا هذا املجتمع اجلديد، عرب 
عالقاته املتعددة مع أبناء الوطن الواحد، وأن توضع مجيع االعتبارات 
واألطياف االجتامعية والدينية يف املعادلة السياسية واالجتامعية اجلديدة هلذا 

يكثر فيها اليهود ، وهلم دور كبري يف خلخلة "ن املدينة املجتمع، خصوصا أ
 . "أمنها واستقرارها

 جمموعة من اخلطوات ملسو هيلع هللا ىلصولتحقيق هذه الغايات السامية اختذ النبي 
 :العملية املهمة كان هلا أثر فعال يف ذلك، أال وهي

  بناء املسجد النبوي– ١

  توحيد الصف املسلم – ٢

 ئف املجتمع املدينم العالقات بني طوا تنظي– ٣

وكل عنرص من العنارص السابقة سوف نقف معه وقفة متأنية لنربز أثره عىل 
 .مسرية الدعوة ، وأهم الدروس التي يمكن أن نتعرف عليها من خالله

                                         
 .هـ١٤٢٧، ط دار السالم القاهرة ٧٠اإلدارة يف عرص الرسول، ص : أمحد عجاج كرمي )١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٦٥٧ 
 

  :بناء املسجد

إن تصحيح عالقة اإلنسان بربه وباملجتمع من حوله، هي الغاية 
 يريد أن يعيش اإلنسان حياة العظمى التي ينشدها اإلسالم، فاإلسالم ال

كيفام كانت، بل يريد له حياة كريمة تليق بتكريم اهللا له، وتسمو به عن التدين 
 بطنه وفرجه، وإذا زاد اين الغريزي حيث ال هيمه إال شهوتإىل املستوى احليوا

عىل ذلك، تطلع إىل التجرب ، فيندفع بال فكر ال يلوي عىل يشء، فهو يدك 
الئق، ويستويل عىل مقدرات الشعوب، وهو مأخوذ هبذا العروش وهيني اخل

وما . كله يف زهو كاذب، ولذة خادعة بالنرص، وهو مسكني خاو من الداخل
خلق اهللا اإلنسان ألجل هذا العبث والفساد، وما كرمه اهللا ليهني نفسه، بل 
كرمه واصطفاه لعبادته، فينبغي أن يعلم اإلنسان حقيقة أمره ، وحقيقة املهمة 

وهل اإلنسان إذا جحد "التي خلق من أجلها، إذا لنعم يف الدنيا واآلخرة، 
 . "ربه واتبع هواه إال حيوان ذميم، أو شيطان رجيم

ناقته الكريمة يف هذا املوضع، وقد كان بركت ومن عىل ساحة املربد حيث 
ٍقبل بناء املسجد عبارة عن مساحة أشبه بمخزن مفتوح خلزن التمر، وكانت هذه َ 

ُاملساحة لغالمني يتيمني يف كفالة أسعد بن زرارة، وقد قال رسول  َ َ ُُ َ َ َ ْ ْ َ ْ ََ َُ ِ ْ َ ََ ِ ِ ِِ َ حني ملسو هيلع هللا ىلص اهللاُ ِ

                                         
 .١٣٥فقه السرية، ص : حممد الغزايل) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٦٥٨ 
٦٥٨  

ُبركت به راحلته املباركة  َُ َ ِ َِ َِ ْ َ هذا إن شاء ": َ َ ْ َِ ُ املنزل اهللاَ َِْ ْ !" . 

خذها تي منه يف رشاء هذه القطعة منهام لً رغبة؛ الغالمنيملسو هيلع هللا ىلصثم دعا النبي 
َ؛ فقاال ًمسجدا َال؛ بل هنبه لك يا رسول : َ َ ُْ َ ََ ُ ُ ََ ْ؛ فأبى صاحب اخللق الكريم أن اهللاَ ََ ُ َ َ

ًيقبلها منهام هبة حتى ابتاعها منهام ثم بناها مسجدا َ َِّ ْ َ َّ َ َُ َ ْ َْ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َُ ً َ ِْ َِ ِ.   وتنافس املهاجرون
بعض اللبن واجلريد والليف، و: نصار يف بنائه بام تيرس من مواد البناءواأل

 .احلجارة واخلشب

 يف إعداد قطعة األرض هذه وجتهيزها للرشوع ملسو هيلع هللا ىلصُثم طفق رسول اهللا 
 :وعملية التجهيز هذه هي . يف إقامة املسجد

 . قطع النخيل املوجود عىل هذه املساحة - 

 . إزالة قبور قديمة كانت للمرشكني- 

 .ِ تسوية اخلرب، وكانت بقايا مساكن قديمة- 

 ينقل احلجارة بنفسه مع أصحابه، ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا وبدأت أعامل البناء، و
 : ويقول 

                                         
 )٣٦١٦( انظر صحيح البخاري ) ١(
 )٣٦١٦( انظر صحيح البخاري ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٦٥٩ 
 

ْ اللهــم إن األجــر أجــر اآلخــره" ْ َْ ُ َ َِّ ْ َْ َ َّ ِ ُ ْفارحم األنـصار واملهـاجره   َّ َ َ ََ َ ْ ِْ َ ُْ ْْ َ َ"  

ُيسيل هبا أصحابه، وحيمسهم ، وقد كانت هذه سنته يف أعامل البناء أو 
م بيده يف احلفر، ُاحلفر، وقد فعل مثل ذلك يف حفر اخلندق؛ يشاركه

 ال يعرف الشعر، ولعله ملسو هيلع هللا ىلصويشاركهم بلسانه يف ترديد األناشيد؛ غري أنه 
ًذكر البيت فكرس وزنه أو أخل بقافيته؛ عمدا منه أو عن غري عمد، وقد قال 

 ﴾    ½  ¾  ¿   É  È  Ç  Æ   Å     Ä  ÃÂ  Á  À ﴿:فيه ربه 
 .]٦٩:يس[

نحن نشاركه يف بناء املسجد، يا لروعة هذا املشهد ، ولنتخيل أنفسنا و
حيمل كام نحمل، ويصنع كام نصنع، وفوق ذلك هو حيمسنا ويالطفنا  
ًبأسلوبه العذب الفكه، وقد كان لطيفا، بسام املحيا، سهال سمحا، لني  ّ ًَ ُ ًّ

 :ًالعريكة، يضع اللبنة بيده بينام ينظر إليك ويرجتز قائال 

ـــرب" ـــال خي ـــامل ال مح ـــذا احل ْه َ َْ َ َ َُ ِ ِ
َ ْ ْذا أبـــر ربنـــا وأطهـــر َهـــ   َ َ َُّ ْ َ ََ َّ ََ َ"  

ٌيعني، هذا املحمول من قطع اللبن هو خري عند اهللا وأبر وأطهر من ثامر 
َخيرب، أي، ال تكرتث بشظف املدينة، وال حتزن أن متع اهللاُ الكافر بالنعمة،  ْ

 . بينام املؤمن يكابد الفقر واحلاجة

                                         
 )٣٦١٦( انظر صحيح البخاري ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٦٦٠ 
٦٦٠  

نت مكان املسجد، ولعله قال ذلك بمناسبة قطع هذه النخيل التي كا
ًفلئن خرسنا شيئا من ثمرات هذه النخيل؛ فإن الثمرة الباقية الطاهرة هي يف 
ُهذه اللبنات، هي ثمرة خري من ثامر خيرب، هي ثمرة ربنا وهي أبر وأطهر،  ٌٌ
فهي لبنات لتأسيس مسجد سيتخرج فيه قادة العامل، وسادة الدنيا؛ تالميذ 

   . ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

   : ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ًفيقول أحدهم ردا عىل 

ـــئن قعـــدنا والنبـــي يعمـــل َل َْ َْ ـــضلل   َ ـــل امل ـــا العم ـــذاك من َّل َُ ُ َ َ َّ ِ  

ومن حول املسجد بنيت . ومل يستغرق البناء أكثر من أيام معدودات
 .تسع حجرات تفتح عىل ساحته، لتكون دار املصطفى املهاجر

ُوجتلت أخالق التواضع اإلسالمية يف هيئة املسجد النبوي، فلم يزخرف 
ُومل يصفر ومل حيمر، بل كانت أرضه احلصباء، وسقفه اجلريد، بل مل يكن 
ًمسقوفا كله، فجزء به سقف وجزء من غري سقف، وقد كان اجلزء املسقوف 

ُيسمي الصفة، جيلس حتته فقراء املسلمني ُ . وكانت احلجرات امللحقة

                                         
 .١٩٢القول املبني، ص : الطيب النجار) ١(
عبد الـرمحن بـن نـارص / ، حتقيق١٣٦خمترص سرية الرسول، ص : حممد بن عبد الوهاب) ٢(

الرباك، مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ حممد بن عبـد الوهـاب، اجلـزء الرابـع، ط جامعـة 
 .عربية السعوديةاإلمام حممد بن سعود، الرياض، اململكة ال



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٦٦١ 
 

أيب احلسن بن عيل بن : ملسو هيلع هللا ىلصباملسجد عىل نفس التواضع ، وذكرها سبط حممد 
 وأنا غالم مراهق، فأنال السقف ملسو هيلع هللا ىلص كنت أدخل بيوت النبي ":طالب فقال

وشدت خشبات بالليف، فكانت رسيرا ملن اصطفاه اهللا تعاىل خامتا . "بيدي
 .لرسل االنبياء

وغري بعيد من املدينة واحلجاز، كانت قصور احلكام واألمراء واألغنياء، 
واحلبشة، تعلو سامقة شاخمة، يف احلرية وغسان واليمن، وىف فارس ومرص 

ساطعة بربيق البذخ والرتف، فتخطف أبصار الدنيا عن ذلك املبنى البسيط 
املتواضع الذي مل يلبث سنا جالله أن كسف كل ما عرفت الدنيا من قصور 

 .مرباطورإلكرسى وقيرص وفرعون، أو نجايش وملك و

مستعمراهتم شاميل وىف األحياء اليهودية الناشبة يف املدينة وما حوهلا من 
احلجاز، دور مشيدة وحصون منيعة، تطل عىل املبنى البسيط املتواضع لنبي 

 من ملسو هيلع هللا ىلصويلتقط أهلها ما يتلو حممد . االسالم، فيبدو هلا فقريا أشد الفقر
كلامت ربه يف احلث عىل اإلنفاق يف سبيل اخلري، قرضا هللا تعاىل، فتذيع قالتهم 

يف تلك األيام األوىل  ! ]١٨١:عمرانآل [ ﴾ '  )  (  *  +﴿: املنكرة 
 بدار صاحبه أيب أيوب األنصاري ريثام تم بناء ملسو هيلع هللا ىلصبدار اهلجرة، نزل حممد 

                                         
  .٨٥/ ١٠املقريزي، إمتاع األسامع : انظر) ١(
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 .املسجد واحلجرات حوله

ومل . تم بناء املسجد يف جو يملؤه اإليامن وتشيع فيه األخوة واملساواة
 مكانا للصلوات فحسب، وإنام كان مدرسة ملسو هيلع هللا ىلصيكن املسجد عىل عهد حممد 

 وطالهبا هم أصحابه األبرار ملسو هيلع هللا ىلصليم والتهذيب أستاذها ومعلمها حممد للتع
 وكان حمكمة للقضاء بام أنزل اهللا، يفصل فيها حممد - رضوان اهللا عليهم - 

 ملسو هيلع هللا ىلص أو من ينيبه بني املتخاصمني، وكان دارا للشورى يتداول فيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص
د فيه واملسلمون يف أخص شئوهنم وأمورهم، وكان مركزا لقيادة اجليش تعق

وكان نزال . األلوية للرؤساء والقواد ويزودون بالنصائح والتعليامت
 وهكذا ملسو هيلع هللا ىلصالستقبال الوفود والرسل الذين توجههم الدول للقاء حممد 

 .كانت رسالة املسجد يف ذلك الوقت رسالة خري وإصالح وهتذيب

ُوأقيم املسجد النبوي بأطهر السواعد، وسجدت فيه أطهر اجلباه، وكان 

ً عامرا صباح مساء، تقلب ناظريك فيه فرتى رجال ساجدا، وآخر املسجد ً ً
َّيقرأ منفردا، وثلة قد جلست وحتلقت يتدارسون سورة من القرآن الكريم ،  ً ً

 إىل وفد من النصارى يعرض عليهم اإلسالم، كان ملسو هيلع هللا ىلصبينام جلس النبي 
املسجد مؤسسة إسالمية جامعة، فيها تقام الصالة، وفيها يعقد جملس 

رى،  وفيها تعقد األلوية، ومنها تنطلق اجليوش، وفيها جمالس العلم، الشو
ُوجمالس الذكر، وجمالس القضاء، وجمالس الصلح، واألفراح والعرس، 
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ن للمعاجلة، وفيها وُوالرياضة واملصارعة، وفيها يستقبل اجلرحى واملصاب
    .يلتقي قائد األمة بالوزراء والسفراء والوفود والشعراء

 :ذانترشيع األ 

ٍ مع أصحابه يف إجياد وسيلة إعالمية جلمع الناس عند ملسو هيلع هللا ىلص ُوتشاور النبي

كل صالة، وطفقوا يعرضون أفكارهم ومقرتحاهتم، وكأنام أحسوا بلذة 
عبادة التفكري من أجل دين اهللا، فمنهم من اقرتح رفع راية عالية لرياها 

لفكرة  أن صاحب هذه ا صالة فيجتمعوا يف املسجد، ويبدوالناس عند كل
ًصنديد له ميول عسكرية شديدة، جعلته يفكر يف ذلك تأسيا بالراية التي  ٌ ٌ

 ..جتمع اجلند حوهلا

ٍ وآخر يقرتح إشعال النريان عىل مرتفع من اهلضاب يراها الناس، وهي 
يبدو أن سلامن الفاريس هو صاحب هذه . فكرة حتاكي طريقة املجوس 

 !الفكرة 

ُمي؛ حيث ينفخ فيه عند كل صالة، ٌ وثالث اقرتح فكرة البوق اإلعال
وهي طريقة اليهود يف معابدهم، وكانت مجيع هذه املقرتحات مرفوضة 
ٍمردودة لعلة واحدة؛ هي التقليد، فاملسلمون ينبغي أن يكونوا متميزين، هلم 

خصوصياهتم، والسيام يف األمور التعبدية، لذا كان املقرتح املقبول الذي أيده 
لك املقرتح اجلديد الذي مل يسبق إليه أحد، ذلك هو اهللا من السامء هو ذ

 . األذان
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وارتبطت هذه الفكرة بعبداهللا بن زيد بن عاصم صاحب الفكرة، فرأى 
 رجال عىل حائط املسجد عليه بردان أخرضان، وهو يقول اهللا أكرب "يف منامه

مدا اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا، أشهد أن ال إله إال اهللا، أشهد أن حم
رسول اهللا ، أشهد أن حممدا رسول اهللا ، حي عىل الصالة ، حي عىل الصالة، 

حي عىل الفالح ، اهللا أكرب اهللا أكرب، ال إله إال اهللا ، ثم قعد  حي عىل الفالح ،
فغدا عىل ) اإلقامة(قد قامت الصالة مرتني : قعدة ثم عاد فقال مثلها ، ثم قال

لقد أطاف يب الليلة : ال، ثم قام عمر فقالعلمها بال:  فحدثه، فقال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
  ."الذي أطاف به عبد اهللا ولكنه سبقني

 :إمتام زواج الرسول بالسيدة عائشة

 يف دار هجرته، بدت احلاجة إىل زوج متأل ملسو هيلع هللا ىلصبعد أن تم بناء بيت حممد 
 سكنا وراحة، فيام يواجه من أعباء الرسالة يف ملسو هيلع هللا ىلصهذا البيت، وهتيئ ملحمد 

 .رجة الصعبةمرحلتها احل

وكانت عائشة بنت أيب بكر ريض اهللا عنهام قد حلقت بأبيها يف املدينة 
 قد عقد عليها بمكة، ثم ملسو هيلع هللا ىلصوقبل اهلجرة بثالث سنني، كان حممد . مهاجرة

 فلم ينقلها إىل بيته هناك، إذ كانت ظروفهام كليهام، ال تعني عىل التعجيل متهل

                                         
 .باب بدء األذان) ١٧٨٨(مصنف عبد الرزاق برقم ) ١(
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 .بإمتام الزواج

 يف املدينة، أم املؤمنني سودة بنت زمعة التي ملسو هيلع هللا ىلصوقد سبقتها إىل بيت حممد 
بر ورمحة، وأرضاها كل الرىض أن يرشفها : ملسو هيلع هللا ىلصقنعت بحظها من زوجها حممد 

 . فيدخلها بيته أما للمؤمننيملسو هيلع هللا ىلصحممد 

 يف بيته، تقتات من ذكريات الزوج احلبيبة الراحلة ملسو هيلع هللا ىلصوبقيت حياة حممد 
 عام احلزن، بعد أنس خدجية بنت خويلد التي أوحشت دنياه منذ رحيلها، يف

عرشة هنيئة امتدت مخسا وعرشين سنة، مل تشاركها فيها زوج أخرى يف بيت 
 .زوجها، أو يف قلبه ودنياه

، عروسه عائشة بنت أيب بكر ملسو هيلع هللا ىلصوهتيأ جمتمع املدينة ليزف إىل حممد 
ريض اهللا عنهام  وتعلق هبا االمل أن متال يف بيته وقلبه، ذلك الفراغ املوحش 

 . أم املؤمنني األوىلالذى تركته

، إىل منزل صهره ملسو هيلع هللا ىلصمىض حممد . وتم حفل العرس بسيطا غاية البساطة
زوج أيب بكر بابنتها العروس بعد أن أصلحت : الصديق، فجاءت أم رومان

 وهي تدعو ملسو هيلع هللا ىلصشعرها وغسلت وجهها وطيبتها، وقدمتها إىل زوجها حممد 
 .اهللا أن يبارك له فيها ويبارك هلا فيه

ر وال ذبحت شاة، بل كان طعام العرس جفنة من طعام، ومل تنحر جزو
هدية من سعد بن عبادة اخلزرجي األنصاري ريض اهللا عنه وقدحا من لبن، 
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 . بعضه ثم قدمه إىل عروسه فرشبت منهملسو هيلع هللا ىلصرشب حممد 

ونقلها إىل بيتها اجلديد، وما كان هذا البيت سوى حجرة من احلجرات 
وأثاثه فراش .  من اللبن واجلريدالبسيطة التى شيدت حول املسجد النبوى

وىف مدخل احلجرة، . رض إال احلصريمن أدم حشوه ليف، ليس بينه وبني األ
 .أسدل عىل فتحة الباب ستار من وبر وشعر

وىف هذا البيت البسيط املتواضع، بدأت عائشة حياهتا الزوجية احلافلة، 
 .وشغلت مكاهنا املرموق يف حياة الرسول واإلسالم

 ، ملسو هيلع هللا ىلصائشة ريض اهللا عنها هي البكر الوحيدة التي تزوجها والسيدة ع
صبيحة مليحة ، ومل تغر من زوجات الرسول قدر غريهتا من السيدة خدجية ، 
وزوجاته مازلن عىل قيد احلياة  وهن أحق بغريهتا من زوجة سابقة أفضت 

ً السيدة خدجية دائام بكل خري واستقباله ملسو هيلع هللا ىلصإىل ما قدمت إليه ، ولكن لذكره 

حباهتا الاليت كن يزرهنا يف حياهتا ، إال أنه ذات مرة ضاق صدر السيدة صا
 غاضبة ًلوفائه لزوجته األوىل ملسو هيلع هللا ىلصعائشة ريض اهللا عنها ، فحادثت الرسول 

ما تتذكر من عجوز من عجائز قريش : رغم وفاهتا ومرور هذه األعوام قائلة ً
 !ًمحراء الشدقني هلكت يف الدهر ، وأبدلك اهللا خريا منها ؟

لو تعرض أي رجل ملثل هذا املوقف ماذا سيكون رد فعله وجوابه لو 
مراة ا من  سابقواجُ، ، وهو كبري السن ، له زًتزوج من زوجة تصغره كثريا
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تكربه توفيت منذ سنني؟، وهذا هو رس استغراب السيدة عائشة فليس معنى 
النور أهنا زوجة نبي أهنا صارت نبية ، وهي بقدر ما استفادت وترشبت من 

املحمدي واخللق النوراين بداللة أو دالة القرب ، بقدر ما هي يف النهاية امرأة 
من البرش خاطبت يف زوجها رجولته وبرشيته ، ومل تعرتض عىل أصل من 
أصول العقيدة ، أو خالفته فيام أوحي اهللا به إليه وهذا ال ينتقص منها ، 

 عنها ، ولكنها جلأت وباألحرى ال ينتقص من قدر السيدة خدجية ريض اهللا
ًستنكارها ، ولذلك فهي مل ختالف أمرا دينيا اللمعايري البرشية يف سؤاهلا و ً

 .ًمعلوما بالرضورة 

 لنا أن نتخيل ماذا سيكون جواب رجل مسن مع زوجته اجلديدة كام ً إذا
تعودنا أن نطلقه عليها يف أيامنا هذه ، ونعلم ما للزوجة اجلديدة من دالل 

ًر فلنخمن ماذا ستكون اإلجابة ؟ بداهة ستكون قدحا وذما يف وتيه وغرو ً

ًسرتضاءا هلا ، وصفات رائعة تقرتب من حد الكامل اًسابقتها ، ومدحا و

ينبعث هبا حماسن خلقتها واعتدال قوامها وحسن أخالقها بحيث تبز وتفوق 
 كل نساء العاملني السابقات والالحقات ، احلارضات منهن والغائبات بطبيعة

 " وكلنا هذا الرجل "احلال ، 

 واهللا ما أبدلني اهللا ":ً معنفا ، زاجرا إياها بقوله ملسو هيلع هللا ىلصلكن جاء رد الرسول 
 وأخذ يعدد مناقب زوجته السابقة كأحسن ما يناجي احلبيب "ًخريا منها 
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 آمنت يب حني كفر الناس ، وصدقتني إذ "حبيبه ، وهذا عيل خالف املتوقع 
هلا إذ حرمني الناس ، ورزقني منها الولد دون كذبني الناس ، وواستني بام

 ."غريها من النساء 

 ملسو هيلع هللا ىلص، ومكمن اإلعجاز فيه أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص جواب رسول اهللا ًتعقيبا عىل
 الزوجة الصغرية التي مازالت معه حية فضل الزوجة املسنة املتوفاة ، عىل

 رس يب وسالمه عليه ، بل أخذ يدلل عىلترزق ومل يكتف هبذا صلوات ر
تها عنده واستحقاقها هلذا الوفاء الصادق نقطة نقطة إىل أن وصل إىل عظم

 ورزقني منها الولد ومل "النقطة الفارقة بينهام أال وهي اإلنجاب فلم يقل هلا 
 دون غريها " بل قاهلا بشكل ضمني يفهم سامعه املراد منه "يرزقني منك 

 ."من النساء 

رت منه هبذه احلدة  ، صدملسو هيلع هللا ىلص وال يظن ظان أن حسم إجابة الرسول 
الظاهرة عن كره لزوجته احلالية ، ولكن عن حب شديد للسيدة عائشة 
اعرتف به رصاحة ودون مواربة أمام صحايب جليل هو عمرو بن العاص 

من أحب الناس إليك يا رسول اهللا ؟ : ريض اهللا عنه عندما سأله ذات مرة 
 ."عائشة: دون تردد ملسو هيلع هللا ىلصفأجابه 

حمدي عندما تكلم عن زوجة سابقة أحبها وهنا يمكن رس اإلعجاز امل
 ، ولكنه يف قرارة نفسه ظلت ًأيضايف حضور زوجة حالية يكن هلا احلب 
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خدجية عنده سيدة النساء ليس كمثلها امراة وإن تكن عائشة بنت صديقه 
  ًأيضاالصدوق الصديق أيب بكر الذي أحبه 

عتوها، وهم طفلة، كام حيلو لبعض املسترشقني أن ين) عائشة(هل كانت 
يقيسون نضج املرأة يف املجتمع العريب مند أربعة عرش قرنا، بمقاييس املجتمع 
الغريب يف عرصنا ؟ الذي يعرفه تارخينا، هو أن عائشة يف صباها الغض 

ول حلياهتا الزوجية، حتقق وجودها يف نوثتها الذكية، بدأت من اليوم األوأ
 الرسول  عليه الصالة - هابيتها اجلديد وتعي دورها الفذ يف حياة زوج

سالمي لتاريخ اإل وتفرض شخصيتها عىل املجتمع املدين، ثم عىل ا-والسالم
مة ثر يف احلياة الفقهية والسياسية واالجتامعية لألالذي عرف هلا أعمق األ

 .اإلسالمية

وهكذا دخلت عائشة التاريخ من أوسع أبوابه ، عاشت يف بيت النبي 
ة ذكية عىل مرياث النبوة تقتبس وحتفظ زوجة كريمة حمبوبة، وشاهد

ّوتستوعب كل ما ترى، لتكون بعد ذلك شاهد صدق ، ووزير خري، ومعلام 

 . يف بيته وأهلهملسو هيلع هللا ىلصلكل من أراد أن يتعرف عىل أحوال النبي 

 :وعكة خفيفة

أصيب بعض املهاجرين يف أول هجرهتم ببعض األمراض لتغري املناخ 
ل بعض الصحابة حين إىل مكة وجوها وعدم اعتيادهم جو املدينة، مما جع
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ُملا قدم رسول اهللاِ ": الصفو العليل، ويف ذلك تقول السيدة عائشة َ ََُّ َ َ َ املدينة ملسو هيلع هللا ىلصِ ََْ ِ

ٌوعك أبو بْكر وبالل َ ِ َ َ ُ ٍُ َ َ ْ قالت -ِ َ َ فدخلت عليهام فقلت يا أبت كيف جتدك، ويا - َ َ ْ َ َ َْ َُ َِ َ َ ِ َ ُ َ ُْ ُ َ َ ْ ََ ِ َ

ْبالل كيف جتدك ،قالت َ َ َُ َُ ِ َ ْ َ َ ُ فَكان أبو بْكر إذا أخذته احلمى يقولِ ُ ْ َ َ َ ََ ُ َ َُّ ُ ْ َ َ َِ ٍ: 

ـــه ـــصبح يف أهل ـــرئ م ـــل ام ِك ِ ْ ٌ َّ ََ ِ ُ ٍْ ِ ُّ ــه   ُ ــن رشاك نعل ــى م ــوت أدن ِوامل ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ََ ََ َ ُ َْ  

ُوكان بالل إذا أقلع عنه احلمى يرفع عقريته ويقول ُ َ ْ َ ْ َ ٌ ََ َ ُ ُ َ ُ َ ََ َ
ِ َ َْ َّ ُ ْ َ ِ َ َِ: 

َّأال ليـت شـعري هـل أبيـتن َ َْ َِ َِ َْ َِ ْ ً ليلـةَ َ ُبــواد وحــويل إذخــر وجليــل   َْ ِِ ِ ٍَ َ ْ َ َ ٌَ ْ ِ ِ  
ـــة ـــاه جمن ـــا مي ـــل أردن يوم ٍوه َِّ َ َ َ ْ َ َ ََ ً َ ْ ِ َ ُوهــل يبــدون يل شــامة وطفيــل   ْ ٌ ِ ِْ َ َ َ ْ َ ََ ََ ْ ُ  

ُقالت عائشة  َ ََ ِ َ َفجئت رسول اهللاِ : ْ َُ َ ُ ْ َ فأخربته، فقالملسو هيلع هللا ىلصِ َ َ َُ ُ ْ َ ْ َاللهم حبب إلينا : َ ْ ْ ِّ َ َُ َِّ َّ
ِّاملدينة كحب ُ َ َ ََْ ة، أو أشد، وصححها وبارك لنا يف صاعها ومدها وانقل ِ ْنا مكَّ ُ َ َْ ِّ ََّ َ َ َ َ َ َ ْ ِّ َ َ َْ ُ َِ ِ َ َْ ِ َ َ َ

ِمحاها فاجعلها باجلحفة َ ْ ْ َْ َ َ ُْ ِ َ َّ ُ". 

، فأري يف املنام أن امرأة سوداء ثائرة الرأس ملسو هيلع هللا ىلصوقد استجاب اهللا دعاءه 
َخرجت من املدينة حتى نزلت باملهيعة، وهي اجلحفة َ ْ َ .ملسو هيلع هللا ىلصها النبي وعرب 

عن نقل وباء املدينة إىل اجلحفة، وبذلك اسرتاح املهاجرون عام كانوا يعانونه 
 .من شدة مناخ املدينة

                                         
 .وأصحابه املدينةملسو هيلع هللا ىلص باب مقدم النبي ) ٣٩٢٦(البخاري برقم  )١(
 ."صحيح":وقال األلباين).٣٩٢٤(انظر ابن ماجه برقم ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٦٧١ 
 

وقد زاد يف ثقل املدينة وهوائها أن املدينة بلد زراعي، واملهاجرون قوم 
جتار ال عهد هلم بالزراعة، وقد خرجوا إىل املدينة جمردين من أمواهلم، وكانت 

ًلعربية تأ بى عليهم أن يعيشوا كال عىل غريهم، فجعلوا يروضون طبيعتهم ا
أنفسهم عىل العمل يف الزراعة، فعانوا من ذلك كثريا من العنت واملشقة، وال 
سيام الذين كانوا منهم يعيشون يف مكة عيشة مرتفة؛ وكانت غريزة احلنني 

 .الطبيعي إىل الوطن، من أسباب ثقل املدينة عىل املهاجرين

فقد روي أن عائشة ريض اهللا تعاىل عنها سألت رجال بحضور رسول  
كيف تركت مكة؟ فذكر من أوصافها :  قدم املدينة من مكة، فقالت لهملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

 وىف - ال تشوقنا يا فالن :  ، وقالملسو هيلع هللا ىلصاحلسنة ما غرغرت منه عينا رسول اهللا 
  . دع القلوب تقر- رواية

 

                                         
 .٤٢رة ص صور من حياة الرسول يف املدينة املنو) ١(
 .٢٨٣/ ٢: السرية احللبية:احللبي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٦٧٢ 
٦٧٢  

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٦٧٣ 
 

 

 

 :اخاة بني املهاجرين واألنصاراملؤ  

 بعد أن تركوا وطنهم -  وأصحابه املهاجرين ملسو هيلع هللا ىلصوكان موقف حممد 
 موقفا دقيقا يتطلب اإلخالص والتضامن، -وخرجوا من ديارهم وأمواهلم

 .ويقتيض أن يسود التعاون بينهم وبني إخواهنم األنصار

حيبون من  -  وهم الذين تبوءوا الدار واإليامن من قبلهم -وكان األنصار
هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون عىل أنفسهم 

 .ولو كان هبم خصاصة

وال غرو فقد شعروا بحاجة إخواهنم املهاجرين، وقدروا ظروفهم 
ُالعصيبة، فآووهم ونرصوهم، ورضبوا يف اإلخالص هلم والتفاين يف  ْ َ

 بذلك الوصف - وجلعز - خدمتهم أروع األمثال، حتى لقد وصفهم اهللا 

، ]٩:احلرش[﴾ Ï Î Í   Ì  Ë  Ê  É﴿: الرائع حيث يقول
أي يفضلون إخواهنم املهاجرين عىل أنفسهم، مهام كان فقرهم، ومهام 

 .اشتدت حاجتهم



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٦٧٤ 
٦٧٤  

 يف هذه الظروف القاسية سياسة القائد املحنك ملسو هيلع هللا ىلصوكانت سياسة حممد 
 فربط بينهم الرشيد، فقد عمل عىل تنظيم صفوف املسلمني وتوكيد وحدهتم،

برباط قوي متني، وذلك أنه عقد تلك األخوة النادرة املثال بني األنصار 
فكان ، واملهاجرين، وجعل هلا من احلقوق والواجبات ما ألخوة النسب

أبو بكر الصديق أخا خلارجة بن زهري األنصاري، وكان أبو عبيدة بن اجلراح 
بن عوف أخا لسعد بن أخا لسعد بن معاذ األنصاري، وكان عبد الرمحن 

 . الربيع األنصاري، وكان عثامن أخا ألوس بن ثابت األنصاري

وهذا غيض من فيض، من هذه الثنائيات األخوية، التي مل تكن من 
 ، األمر الذي جعل املهاجرين واألنصار ملسو هيلع هللا ىلصاختيار أحد، سوى رسول اهللا 

قومون عىل قدر مسئولية األخوة، حيملون تبعتها، ويؤدون حقوقها، وي
بواجباهتا، فأخذ كل أخ يتفانى يف خدمة أخيه، ويبذل قصارى القصد يف 

  : إكرامه، وهناية اجلهد يف إسعاده، وكانت صفة األنصار كام قال اهللا تعاىل

﴿   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸
                                         

µ  ´  ³  ²  ﴿: فكان الواحد يرث أخاه إذا مات حتى نزل قول اهللا تعـاىل) ١(

¶    ﴾. 
 ومـا ٢٦٦/ ٣ "البدايـة" ترتيـب طبقاتـه، و٢٥٩/ ١ "طبقات ابن سعد": انظر ذلك يف) ٢(

 .بعدها، فإنه أطال يف ذكر الروايات يف ذلك



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٦٧٥ 
 

  Ò  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å
×  Ö  Õ  Ô  Ó   ﴾ ]٩:احلرش[. 

: األنفال  [ ﴾ º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³ ﴿: وقال عنهم 
٧٤.[ 

فكان من روائع تلك األخوة اإليامنية ما كان بني سعد بن الربيع 
! أي أخى : األنصاري وعبد الرمحن بن عوف املهاجري، إذ قال األول للثاين 

ر أهيام ًأنا أكثر أهل املدينة ماال، فانظر شطر ماىل فخذه، وحتتي امرأتان فانظ
بارك اهللا لك يف :  يف عفة- فقال عبدالرمحن . أعجب إليك حتى أطلقها

 .دلوين عىل السوق!! أهلك ومالك 

فدلوه فذهب فاشرتى وباع فربح فجاء بشئ من أقط وسمن، وتزوج 
 .امرأة من األنصار

!  يا رسول اهللا ":وقال املهاجرون معلقني عىل صنيع إخواهنم األنصار 
 قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة يف قليل، وال أحسن بذال من ما رأينا مثل

كثري، لقد كفونا املؤونة وأرشكونا يف املهنأ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا 

                                         
 .٣٢٨، ٢/٣٢٧السرية : ريابن كث: انظر ) ١(
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٦٧٦ 
٦٧٦  

ْما أثنيتم عليهم ودعوتم !  ال ":ملسو هيلع هللا ىلصفقال  .. "باألجر كله  ْ ْ َُ ُْ َ َ ْ َْ َِ َ َْ َّ عز وجل اهللاَ َ َ َّ َ
ْهلم ُ َ" . 

، مات أسعد بن زرارة األنصاري ويف ثنايا أحداث التآخي العظيمة
ريض اهللا عنه وهو يشارك يف بناء املسجد النبوي، وقد كان أسعد بن زرارة 

 .نقيب إخوانه وأهله، لعلمه وخلقه ومكانته

 وكان أسعد بن زرارة نقيبهم ملسو هيلع هللا ىلصفاجتمعت بنو النجار إىل رسول اهللا 
ًعل منا رجال يا رسول اهللا إن هذا قد كان منا حيث قد علمت فاج: فقالوا له 

 . مكانه يقيم من أمرنا ما كان يقيم 

وكره  .. " أنتم أخوايل ، وأنا بام فيكم ، وأنا نقيبكم ":  هلم  ملسو هيلع هللا ىلص فقال 
 أن خيص هبا بعضهم دون بعض فكان من فضل بني النجار ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 .    نقيبهمملسو هيلع هللا ىلصالذي يعدون عىل قومهم أن كان رسول اهللا 

 عىل عاتقه يف ملسو هيلع هللا ىلصالتي أخذ رسول اهللا وهو جانب من مظاهر التآخي 

¬  ®  ¯       °  ±  ³²   ﴿.ترسيخ معانيها، وتطبيق مراميها

 ̧ ¶   µ  ´   ﴾] ١٠احلجرات .[ 
                                         

 )١٢٦٠٢(، وأمحد ٠٢/٣٢٨السرية  : ابن كثري) ١(
 ٥٠٨، ١/٥٠٧السرية :ابن هشام: انظر)٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٦٧٧ 
 

وقد امتن اهللا عىل املسلمني األوائل بأن مجع هلم شملهم، ومجع قلوهبم، 
ًوألف بينهم، وذلك لعظيم نعمة األخوة يف اهللا، التي جعلها اهللا ركنا من 

 :أركان النرص

4  5  6  7  8  9  :  ;  >  =  <   ?  ﴿: قال تعاىل 

         M  L  K  J  I  H   GF  E  D  C  B  A  @
      Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q   P  O  N

d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [      ﴾] ١٠٢: آل عمران -
١٠٣.[ 

ي لألخوة يف  مقاييس  املقدار املاد-  تبارك وتعاىل - وقد بني املوىل 
ًالناس، فذكر أن مال الدنيا ومال ملوكها ال يعدل شيئا يف قوة األخوة، وأن 

ًوأن األخوة أنجع أثرا، وأحسن ثمرة من .. األخوة تصنع ما ال يصنعه املال 
 :أثر وثمر املال 

 /  0     21  3    4   5  6  7  8  9  :  ;  ﴿:قال اهللا تعاىل

B  A@  ?  >   =  <D   C      ﴾ ]  ٦٣: األنفال.[ 

ِّ يعلم املسلمني األخوة كام كان يعلمهم الصالة، حتى ملسو هيلع هللا ىلصولقد كان رسول اهللا 
ِروى عنه الرواة مئات األحاديث يف فضل األخوة وحقها وآداهبا  ُ.. 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٦٧٨ 
٦٧٨  

وقد أظهر . وهكذا أصبح املهاجرون واألنصار بنعمة اهللا إخوانا
َّهم آالم الغربة، وعوضهم عن األنصار من الكرم والتسامح ما خفف عن

 .فراق األهل والعشرية

 :املؤاخاة بني األوس واخلزرج

يتجه اإلسالم يف عالج األمراض األخالقية واملشكالت االجتامعية إىل 
أقوم طريق، ويوجه الغرائز البرشية والطبائع اإلنسانية إىل املنهج السوي 

ناهض الطبائع والعادات الصالح، فهو ال يقاوم الرغبات، بل يقومها، وال ي
بل ينهض هبا، وال يقتل احليوية املوجودة يف النفوس إذا ما مجحت، أو ينزل 

 . هبا ويعليهاك األسفل، وإنام هو حيييها ويسموبه إىل الدر

ولقد عالج اإلسالم العصبية القبلية يف نفوس العرب عىل هذا األساس 
 وحول ذلك التيار القوي السليم، فوجهها إىل الناحية الصاحلة املستقيمة،

الذي كان يغذهيا إىل اجتاه يوصل إىل غاية جميدة، فبعد أن كانت غاية املرء يف 
اجلاهلية هي نرصة قبيلته، والدفاع عن أهله وعشريته مهام نأوا عن احلق 

- وتشبثوا بالباطل، أصبحت الغاية يف اإلسالم هي نرصة احلق عىل الباطل 
يل أهله وبنيه، وتربأ من أمه وأبيه وفصيلته التي ولو حارب املرء يف هذا السب

تؤويه، وبذلك صارت احلمية يف اجلاهلية عزة إسالمية وأخوة دينية، وأصبح 
التنافس القبيل البغيض تنافسا رشيدا يسعى إىل التعمري ال التدمري، وهيدف إىل 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٦٧٩ 
 

اجلاه والسلطان اإلنشاء واهلناء، ال إىل اهلدم واإلفناء، وغدا التسابق عىل املادة أو 
 .ًتسابقا يف سبيل اهللا إلعالء كلمة احلق ورفع لواء اإلسالم

ولقد كانت العصبية القبلية بني األوس واخلزرج قبل اإلسالم معول 
 مصري، وكان اليهود ينتهزون الفرصة إهدم وتدمري هيدد القبيلتني بأسو

لوا من العرب، فيشعلون النار كلام مخدت، وحيركون الفتنة كلام مهدت، لينا
ويف وسط هذا الرش املطبق والفتن . ويقيموا عىل أنقاض هذا الضعف قوة هلم

املتكاثفة، ومن خالل هذا الضباب املرتاكم الح بريق األمل، وأقبل احلق 
املطارد يف مكة يسعى إىل يثرب، يسوقه الباطل بجحافله كام تسوق الرياح 

 إىل املدينة باهلدى ملسو هيلع هللا ىلصهللا العاتية الصيب اهلتون، وجاء حممد بن عبد ا
والرشاد، فقىض عىل الفرقة ومجع الشتات، وأحيا اهللا به القلوب املوات قال 

/  0     21  3    4   5  6  7  8  9  :  ;  >  ﴿: تعاىل 
D   C   B  A@  ?  >   =   ﴾ ]٦٣:األنفال[. 

وكان من الطبيعي أن حيول اإلسالم ذلك التيار القوي الذي يغذي 
ية القبلية يف نفوس األوس واخلزج إىل وجهة كريمة هي الغرية العصب

ِّاملحمودة والتنافس الرشيف الذي يسعى ألجل قصد وأنبل غاية، وهي  َ
إعالء كلمة اإلسالم والقضاء عىل أعدائه األلداء يف كل مكان، فصار األوس 

                                         
  .٥١اإلدارة يف عرص الرسول ص : امحد عجاج الكرمي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٦٨٠ 
٦٨٠  

 ولكن -ملسو هيلع هللا ىلصواخلزرج يتجهون إىل هدف واحد هو إرضاء اهللا ورسوله 
 هذا السبيل ويتنافسون، ويأبى كل فريق منهام أن يسبقه اآلخر يتسابقون يف

بميزة، أو يتقدم عليه بفضل أو يزيد عنه يف تضحية وجهاد، ويف ذلك يقول 
:  أن هذين احليني من األنصارملسو هيلع هللا ىلصوكان مما صنع اهللا لرسوله : ابن هشام

 تصاول الفحلني، وال تصنع ملسو هيلع هللا ىلصاألوس واخلزرج كانا يتصاوالن مع حممد 
واهللا ال يذهبون هبذه :  غناء إال قالت اخلزرجملسو هيلع هللا ىلصًس شيئا فيه عن حممد األو

 يف اإلسالم، فال ينتهون حتى يوقعوا مثلها، ملسو هيلع هللا ىلصًفضال علينا عند رسول اهللا 
 .ًوإذا فعلت اخلزرج شيئا قالت األوس مثل ذلك 

وكانت مظاهر هذه املنافسة كثرية، وسوف نكتفي بتسجيل مظهر واحد 
كيف كان التنافس بني األوس واخلزرج يف القضاء عىل منها يتجىل فيه 

 وأكرب خصوم ملسو هيلع هللا ىلصزعيمني من زعامء اليهود، كانا من ألد أعداء حممد 
وذلك أن األوس كان هلم الفضل والرشف األكرب يف قتل عدو اهللا . اإلسالم

وإنام قتله األوس جزاء غدره وخيانته وظلمه ، كعب بن األرشف
 .وعدوانه

                                         
 .٢٠٩/ ٢السرية النبوية : ابن هشام) ١(
، ومـسلم ٣٨١١وقد أخرج قصة قتلـه البخـاري . كعب كان من زعامء هيود بني النضري) ٢(

 .، من حديث جابر٢٧٦٨، وأبو داود ١٨٠١



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٦٨١ 
 

ينام علم بانتصار املسلمني يف غزوة بدر جزع وحزن، ومن ذلك أنه ح
ًأترون حممدا قتل هؤالء؟ يعني : وتأمل وتربم، وقال ملن معه من أصحابه

املرشكني الذين قتلوا يوم بدر إهنم أرشاف العرب وملوك الناس، واهللا لئن 
 .كان حممد أصاب هؤالء القوم لبطن األرض خري من ظهرها

 وينشد ملسو هيلع هللا ىلصقدم مكة، وجعل حيرض عىل قتال حممد ثم انطلق عدو اهللا حتى 
 .األشعار ويبكي أصحاب القليب من قريش الذين أصيبوا ببدر

ومل يكتف ابن األرشف بتحريض املرشكني يف مكة، بل إنه رجع إىل 
املدينة وأخذ يشبب بنساء املسلمني حتى أوذي املسلمون وضجروا، وحتى 

أجابه من األوس حممد بن  ف"من يل بكعب بن األرشف؟ ": ملسو هيلع هللا ىلصقال حممد 
فافعل إن قدرت عىل ": قال. أنا لك يا رسول اهللا، أنا أقتله: مسلمة قائال

ففكر ابن مسلمة يف هذا األمر وأعد له عدته مع طائفة من إخوانه،  . "ذلك
حممد بن مسلمة، وسلامن بن : فاجتمع يف قتله مخسة رجال من األوس، هم

 الرضاعة، وعبدة بن برش، واحلارث بن سالمة أبو نائلة، وكان أخا كعب من
وقد ذهبوا إىل منزله واستدرجوه إىل اخلارج . أوس، وأبو عيسى بن جرب

اقتلوا عدو :  ثم صاح أبو نائلة قائال-واحلرب خدعة- حتى اطمأن إليهم 
فاختلف عليه أسيافهم حتى وقع رصيع غدره وبغيه، ويف ذلك يقول . اهللا

 :القائل
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ــنهم  ــودر م ــب رص ُوغ ــاكع   فــذلت بعــد مــرصعه النــضري   ًيع

وحينئذ عز عىل اخلزرج أن يسبقهم األوس إىل هذه التضحية، ويصلوا 
ًواهللا ال يذهبون هبذه فضال علينا أبدا، : إىل مثل هذه الغاية دوهنم، فقالوا

 يوازي كعب بن األرشف -كذلك- فبحثوا عن رجل من هيود بني النضري 
جدوا سالم بن أيب احلقيق، فاستأذنوا  وللمسلمني، فوملسو هيلع هللا ىلصيف عداوته ملحمد 

 . يف قتله، فأذن هلمملسو هيلع هللا ىلصًحممدا 

 هيود بني النضري من ملسو هيلع هللا ىلص النبيد أن طرد وكان سالم قد رحل إىل خيرب بع
ديارهم يف السنة الرابعة من اهلجرة، ومنذ ذلك الوقت أخذ سالم يثري 
النفوس ضد املسلمني حتى إنه ذهب عىل رأس وفد إىل مكة حيرض قريشا 

 .، وحيزب األحزاب عليهملسو هيلع هللا ىلص قتال حممد عىل

 .إنا سنكون معكم عىل حممد حتى نستأصله: ولقد قالوا لقريش

إنكم أهل الكتاب األول، والعلم بام : يا معرش هيود: فقالت قريش هلم
 أصبحنا نختلف فيه نحن وحممد؛ أفديننا خري أم دينه؟

 .بل دينكم خري من دينه، وأنتم أوىل باحلق: قالوا
                                         

وكان أبو رافع يـؤذي رسـول اهللا :  من حديث الرباء٣٨١٣وعبارة البخاري يف صحيحه ) ١(
 .ويعني عليهملسو هيلع هللا ىلص 
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فرحت قريش هبذا القول من اليهود واستجابوا لدعوهتم، ومجعوا وقد 
 .ملسو هيلع هللا ىلصمجوعهم وجتهزوا حلرب حممد 

ثم جاء اليهود إىل قبيلة غطفان وحرضوا رجاهلا وأخربوهم بمبايعة قريش هلم 
عىل احلرب، فوافقوهم عىل حرب املسلمني وجتهزوا لذلك وكانت غزوة األحزاب ، 

ًلزاال شديدا، ولوال لطف اهللا القتحم املرشكون عليهم وفيها ابتيل املؤمنون وزلزلوا ز ً

 .املدينة، ولقضوا عليهم القضاء األخري

فليس بغريب بعد هذا كله أن يرى اخلزرج يف ابن أيب احلقيق العدو املبني الذي ال 
 .يقل عن صاحبه كعب بن األرشف يف الكيد لإلسالم واملسلمني

وأرادوا أن يلحقوا بإخواهنم وهنا حتركت الغرية الكريمة يف نفوسهم 
األوس فيام قدموا من تضحية وما سبقوهم به من فضل ورشف، فاستأذنوا 

 . يف قتله، فأذن هلمملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

عبد اهللا بن عتيك، : ، همًأيضاوقد خرج إليه من اخلزرج مخسة نفر 
 وخزاعي بن ومسعود بن سنان، وعبد اهللا بن أنيس، واحلارث بن ربعي،

ً أال يقتلوا وليدا أو امرأة، فخرجوا حتى -ملسو هيلع هللا ىلص النبيصاهم أسود، وقد أو
 .ً دار ابن أيب احلقيق ليالاقدموا خيرب وأتو

فلام دخلنا عليه ابتدرناه وهو عىل فراشه بأسيافنا فواهللا ما : يقول قائلهم
وملا صاحت بنا : يدلنا عليه يف سواد الليل إال بياضه، كأنه قبطية ملقاة قال
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، فيكف ملسو هيلع هللا ىلص النبيرفع عليها سيفه، ثم يذكر هني منا يامرأته جعل الرجل 
 .يده، ولوال ذلك لفرغنا منها بليل

وهكذا كانت هناية ابن أيب احلقيق، كام كانت هناية صاحبه ابن األرشف من قبله، 
ويف هذا يقول حسان بن ثابت . وهكذا تكون هناية الغدر واخليانة والظلم والعدوان

 :ف وسالم بن أيب احلقيقوهو يذكر قتل كعب بن األرش

ـــــــتهم ـــــــصابة القي   بـن األرشف اابن احلقيق وأنت يا   هللا در ع
ــرف    يرسون بالبيض اخلفـاف إلـيكم ــرين مغ ــد يف ع ــا كأس   ًمرح

ــم ــل بالدك ــوكم يف حم ــى أت ــسقوكم   حت ــف ُف ــيض ذف ــا بب   ً حتف
ــيهم ــن نب ــرص دي ــرصين لن   مستصغرين لكل أمـر جمحـف   مستن

 واحدة من صور كثرية تبني لنا حالة األوس وبعد فهذه صورة
واخلزرج، بعد أن صقل اإلسالم نفوسهم وطهرها من شوائب العصبية 
ًالقبلية البغيضة، وكيف أصبحوا إخوة متضامنني، ينافس بعضهم بعضا يف 

 .العمل الذي يعيل كلمة احلق، ويدعم بناء الدولة اإلسالمية الكربى

                                         
  الـروض األنـف:الـسهييل: ًأيـضا، وما بعدها، وانظـر ٩/ ١٠إمتاع األسامع، : املقريزي) ١(

 .، وغريها من املصادر)٥٠٨١(ي برقم ، معرفة السنن واآلثار، البيهق٣٦٧/ ٢ 
، وأصـل القـصة يف ١٣٨/ ٣ "البدايـة: ذكر ذلك ابن إسحاق، وعنه احلـافظ ابـن كثـري ) ٢(

 .صحيح البخاري كام مىض دون ذكر شعر حسان
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 بني املهاجرين واألنصار يف ملسو هيلع هللا ىلصالتي عقدها رسول اهللا كانت املؤاخاة 
وضامنا حلياة ، املدينة أساسا لتقوية املسلمني، وتوكيدا لوحدهتم وألفتهم 

 .كريمة صافية، وعيشة راضية

 بني األوس واخلزرج وإهناء ملسو هيلع هللا ىلصكام كانت املؤاخاة التي عقدها النبي 
ببداية عهد جديد تنمو عصور متطاولة من احلروب الدامية فيام بينهم إيذانا 

، وتقطعت بذلك جمموعة من ملسو هيلع هللا ىلصفيه قوة أخرى جديدة، والؤها هللا ولرسوله 
العالقات التي بنيت يف اجلاهلية بني اليهود بطوائفهم املتعددة وأهل يثرب، 
وهذا مما حيتاج إىل إعادة تنظيم، وضبط هلذه العالقات بني املسلمني وغريهم 

 .من الطوائف األخرى

 قد أقامها، عىل ملسو هيلع هللا ىلصحية املعامالت اليومية فإن رسول اهللا وأما من نا
أساس الوشيجة اإلنسانية العامة، تلك الرابطة الواسعة التي تضم أبناء آدم 

 مهام - مجيعا، وجعل ميزاهنا العدل واملساواة والسالم، ذلك أن الناس
 ال بد هلم أن يتعاونوا عىل قضاء حوائجهم، -اختلفت أجناسهم وعقائدهم 

 سبيل إىل التعاون بينهم إال يف ظل هذا السالم االجتامعي الشامل، وال وال
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سبيل إىل الوصول إىل هذا اهلدف إال إذا أمن الناس وساد بينهم الشعور 
باألخوة واملواطنة، وأنه حيصل عىل حقوقه كاملة، وأنه يأخذ حريته يف 

 .اعتناق الدين الذي يريد

يف املدينة أعداء لألوس واخلزرج وكان اليهود يقيمون بجوار املسلمني 
يف اجلملة فلام دخلوا اإلسالم وقوي أمرهم بمجيء إخواهنم املهاجرين 

 .ازدادت عدواهتم وحقدهم عليهم

 ﴾ ~    �  ¡     ¢  £     ¤  ¥     ¦  §﴿: قال تعاىل
 .]٨٢:املائدة[

 وما تفرع عنهام من –ومن اجلدير بالذكر أن قبيلتي األوس واخلزرج 
 مل تكونا عىل عالقة طيبة بجرياهنم من اليهود، بل كانوا عىل -وعشائربطون 
، فكل قبيلة من اليهود انضمت إىل جانب قبيلة عربية، ومن هنا ًأيضارصاع 

البغضاء يف وكانت نريان العداوة و"فإن املجتمع كله كان يف رصاع دائم 
 أسباب املدينة دائام مستعرة، وكان التنافس وتضارب املصالح يزيد يف

فلام . الشقاق، وكثريا ما قامت املعارك ونشبت احلروب بني أهل هذه املدينة
أسلم األنصار من األوس واخلزرج، وهاجر إليهم فريق من مسلمي قريش، 
ظهر يف املدينة عنرص جديد هو عنرص املسلمني، وهو عنرص منافس، ال تنظر 
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 . "إليه العنارص األخرى بعني الرضا واملودة

 يتألفون من ثالث قبائل، -  وهم أهل كتاب -كان فيها اليهود وقد 
 :وهي

  هيود بني النضري- ١

  هيود بني قريظة- ٢

  هيود بني قينقاع- ٣

وقد كانت كل قبيلة من هذه القبائل تنقسم إىل بطون وعشائر، وكان العرب 
خلزرج، كل يف املدينة قبل اهلجرة يتألفون من قبيلتني كبريتني مها قبيلتا األوس، وا

 .منها قبيلة منفصلة ومستقلة متام االستقالل عن أختها 

 كانت متعددة الطوائف، ففيها ملسو هيلع هللا ىلصوبالتايل فإن املدينة عند مقدم النبي 
العرب الوثنيون، وطوائف من اليهود متناحرة، وفيها املسلمون من األنصار، 
وانضم إليهم إخواهنم من املهاجرين حتى أصبحت خليطا من العقائد 

 .املتباينة، ال يربطها نظام وال وحدة وال وفاق

 وحسن تدبريه أن يبدأ مع هؤالء اليهود ملسو هيلع هللا ىلصفكان من سياسة الرسول 

                                         
 .٢٥صور من حياة الرسول يف املدينة املنورة ، ص ) ١(
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باملودة، نظرا ملا كانوا حيملونه من بقايا رشيعة إهلية، ومعرفة باهللا ورسله، 
ويبسط هلم يد األخوة، عسى أن تلني قلوهبم لدخول هذا الدين، وينصاعوا 

ه كتاهبم من اإليامن بالنبي الذي برش به موسى وعيسى عليهام ملا يأمرهم ب
السالم من اهللا، وأن يتبع معهم سياسة األخوة واملوادعة دون أن حييف أحد 

ولكن ال بد من توحيد هذه الطوائف . بحق أحد يف ماله وال حريته الدينية
اريخ املتباينة حتت أهداف عظمى ال خيتلف عليها أحد، فكان ما عرف يف الت

 .باسم وثيقة املدينة أو معاهدة املدينة

وأهم مزايا تلك املعاهدة أهنا عملت عىل تنظيم هذه الطوائف مجيعا يف 
قوة واحدة متعاونة يف مواجهة األخطار اخلارجية، وأنه جيب عليهم التعاون 
والتكافل والتنارص واألخذ عىل يد الباغي، أما داخليا فكل طائفة حرة يف 

شاء من عقيدة، وحريتها الكاملة يف ممارسة احلياة اليومية دون اعتناق ما ت
التعرض ألحد يف ماله وال عرضه وال دمه، وأن من ارتكب جناية فذنبها 
راجع إليه وحده، ال إىل قومه مجيعا، فال يؤخذ أحد بذنب أحد، إال إذا أعانه 

 . أو تسرت عليه

 :ثيقة التارخيةوهذه بعض اإلشارات الرسيعة عىل بعض بنود هذه الو
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 :األطراف املعنية 

بني املؤمنني واملسلمني من ) رسول اهللا(هذا كتاب من حممد النبي "
 . "ومن تبعهم فلحق هبم وجاهد معهم) وأهل يثرب(قريش 

 :ُاملسلمون أمة

 . "إهنم أمة واحدة من دون الناس"

 : املرجعية يف احلكم إىل الرشيعة اإلسالمية 

َوإنُكم م" ْ ّ ِ َهام اختلفتم فيه من يشء فإن مرده إىل َ ُ ّ ْ َْ َ ْ َّ َ ْ َِ ٍ
ْ َ ِ ِ ِ ُ َ ٍ عز وجل وإىل حممد اهللاْ ّ َ ُ ّ ََ ِ َ َ َّ

 ."ملسو هيلع هللا ىلص

ُوإنه ما كان بني أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار خياف فساده " ُ َ ْ َ ْ ّ َ ُ ََ ْ ََ َ َُ َ ُ ٍَ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ََ َّ ِْ ِ

َفإن مرده إىل  ُ ّ َ َ ّ َ عز وجل وإىل حممد راهللاَِ ٍّ َ ُ ّ ََ ِ َ َ ِسول َّ ّ وإن ملسو هيلع هللا ىلص اهللاُ ِ ِ عىل أتقى ما يف اهللاَ َ َ ْ َ َ َ
ِهذه الصحيفة وأبره  ِ ِ ِ ِّ َ َ َّ َ َ". 

                                         
 .١/٥٠١السرية :ابن هشام )١(
 .١/٥٠١السرية :ابن هشام )٢(
 .١/٥٠١السرية :ابن هشام )٣(
 .١/٥٠١السرية :ابن هشام )٤(
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  :التكافل االجتامعي

املهاجرون من قريش عىل ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم "
 .باملعروف والقسط بني املؤمنني

دي  وبنو عوف عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل ، وكل طائفة تف"
 .عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني

وبنو احلارث بن اخلزرج عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل وكل "
 .طائفة تفدي عانيها باملعروف

وبنو ساعدة عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل وكل طائفة تفدي "
 .عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني

ون معاقلهم األوىل وكل طائفة تفدي وبنو جشم عىل ربعتهم يتعاقل"
 .عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني

وبنو النجار عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل وكل طائفة تفدي "
 .عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني

وبنو عمرو بن عوف عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل وكل "
 .لقسط بني املؤمننيطائفة تفدي عانيها باملعروف وا
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بنو النبيت عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل وكل طائفة تفدي "
 .عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني

وبنو األوس عىل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم األوىل وكل طائفة تفدي "
 . "ها باملعروف والقسط بني املؤمننيعاني

  :املواساة بني املسلمني

ّ وإن " ِ ْاملؤمنني ال يرتكون مفرحا بينهمَ َ ُ ُُ ْ َ ً ََ ْْ َ ُ ُْ َ ِْ ِ  ْأن يعطوه باملعروف يف فداء أو ْ ُ ْ َُ ٍَ َ ِ ِِ ُ َْ ُ ِْ

ٍعقل ْ َ". 

 محاية أهل الذمة

َوإنه من تبعنا من هيود فإن له النرص واألسوة غري مظلومني وال " َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ََ ِ ُِ ْ َ ّ ََ ْ ْ ْ َ ََ َ َُ َ َ ّّ َِ ِِ

ْمتنارصين عليهم َ ُِ ْ ََ َ ِ َ َ".  

وهو أصل يف رعاية أهل الذمة، واملعاهدين، واألقليات غري اإلسالمية 
فلهم حق النرصة عىل من رامهم أو .. التي ختضع لسيادة الدولة اإلسالمية 

                                         
 .١/٥٠١السرية :ابن هشام)١(
 واملفرح هو املثقل بالدين والكثري العيال)٢(
 .١/٥٠١السرية :ابن هشام)٣(
 .١/٥٠٤السرية :ابن هشام)٤(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٦٩٢ 
٦٩٢  

اعتدى عليهم بغري حق سواء من املسلمني أو من غري املسلمني، من داخل 
 .الدولة أو من خارجها 

  :املساواة بني األقليات

، ي عوف أمة مع املؤمنني ، لليهود دينهم وللمسلمني دينهم وإن هيود بن"
 .مواليهم وأنفسهم إال من ظلم نفسه وأثم فإنه ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته

 . وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف"

 .وإن ليهود بني احلارث مثل ما ليهود بني عوف"

 .وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف"

 .وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف "

 .وإن ليهود بني األوس مثل ما ليهود بني عوف"

وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إال من ظلم وأثم ، فإنه ال "
 ."يوتغ إال نفسه وأهل بيته

 

                                         
 .١/٥٠١السرية :ابن هشام )١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٦٩٣ 
 

 :ُحرمة املدينة رشفها اهللا 

 ."وإن يثرب حرام جوفها ألهل هذه الصحيفة"

 :سن اجلوار ُح

 .   "ن اجلار كالنفس غري مضار وال آثموإ"

 : احرتام أمان املسلم 

ؤمنني بعضهم موايل وإن ذمة اهللا واحدة، جيري عليهم أدناهم، وإن امل"
 . "بعض دون الناس

فألي مسلم احلق يف منح األمان ألي إنسان، ومن ثم جيب عىل 
ُن أجار املسلم، ولو كان املجري األطراف أن حترتم هذا األمان، وأن جتري م

 . أحقرهم

 ألم ملسو هيلع هللا ىلصُفيجري عىل املسلمني أدناهم، بام يف ذلك النساء، وقد قال النبي 
ٍ أجرنا من أجرت يا أم هانئ ": هانئ ِ َِ ّ ْ َ ُْ َ ََ َ ْ ََ" .  

                                         
 .١/٥٠١السرية :ابن هشام )١(
 .١/٥٠١السرية :ابن هشام )٢(
 .١/٥٠١السرية :ابن هشام )٣(
 )٣٤٤( أخرجه البخاري ) ٤(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٦٩٤ 
٦٩٤  

 : األمن االجتامعي  وضامن الديات 

َوإنه من اعتبط " َ ْ ُ ََ ّْ َ ْمؤمنا قتال عن ] أي قتل [ ِ َ ًْ ْ َ ً ِ ْبينة فإنه قود به إال أن ُ َ ََ ِ ٍِ ٌ َ ُ ّ َّ ِ َ  
ِيرىض ويل املقتول  ُ ْ َْ ّ ِْ َ ٌ، وإن املؤمنني عليه كافة، وال حيل هلم إال قيام )بالعقل ( ََ َْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ّ ٌ ّ َ ُْ َّ َ َ َْ ِ

ِعليه ْ َ َ".  

َوهبذا  أقر الدستور األمن االجتامعي، وضمنه بضامن الديات ألهل القتيل،  ُ
ًالثأر اجلاهلية ، وبني النص أن عىل املسلمني أن يكونوا مجيعا ويف ذلك إبطال لعادة 

 .. ضد املعتدي الظامل حتى حيكم عليه بحكم الرشيعة 

 : الدعم املايل للدفاع عن الدولة مسؤلية اجلميع 

  ." وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني"

ًيش ماليا وبالعدة والعتاد من فعىل كل الفصائل بام فيها اليهود أن يدعموا اجل
أجل الدفاع عن الدولة، فكام أن املدينة وطن لكل الفصائل، كان عىل هذه الفصائل 

 . أن تشرتك مجيعها يف حتمل مجيع األعباء املالية للحرب

  ."وإن عىل اليهود نفقتهم، وعىل املسلمني نفقتهم" 

                                         
 .١/٥٠١السرية :ابن هشام )١(
 .١/٥٠١السرية :ابن هشام )٢(
 .١/٥٠١السرية :ابن هشام )٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٦٩٥ 
 

رد أي عدوان فمع وجوب التعاون املايل بني مجيع طوائف الدولة ل
 . غريها من الطوائف خارجي، فإن لكل طائفة استقالهلا املايل عن

  :التضامن ضد اخلائنني

ْوإن املؤمنني املتقني عىل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم، أو إثم أو " ْ َ َ ْ ْ ُ َ ْ ََ َ ٍَ ْ ٍ ْ ُ َ ُْ ُ ْ ِّ ِ ِ ِ َِ َ ََ ّْ َْ َ َ َ ْ ِ

ّعدوان، أو فساد بني املؤمنني، وإن ُْ َِ َ َ ْ ََ ْ َ ُِ ِ ٍْ َ َ ٍ َ أيدهيم عليه مجيعا، ولو كان ولد ْ َ َ َ ََ ْ َ ً ْ َْ ِ ِ َِ َ ْ َُ َ

ْأحدهم ِ ِ َ َ". 

 :وجوب الدفاع املشرتك ضد أي عدوان 

 . "وإن بينهم النرص عىل من دهم يثرب"

  . "وإن بينهم النرص عىل من حارب أهل هذه الصحيفة"

ويف هذا النص دليل رصيح عىل وجوب الدفاع املشرتك، ضد أي 
 . ىل مبادىء هذه الوثيقة عدوان ع

 بعد معركة –ُوبموجب هذا النص حكم باإلعدام عىل جمرمي قريظة 
 ، ملا حتالفوا مع جيوش األحزاب الغازية -)  هـ٥دة يف ذي القع(األحزاب 

 !للمدينة، وبغوا وخانوا بقية الفصائل، رغم أهنم أبناء وطن واحد 
                                         

 .١/٥٠١السرية :ابن هشام)١(
 .١/٥٠٣السرية :ابن هشام)٢(
 .١/٥٠٣السرية :ابن هشام)٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٦٩٦ 
٦٩٦  

 : النصح والرب بني املسلمني واليهود 

  وإن بينهم النصح والنصيحة والرب دون ": هذا األصل وجاء يف
 " اإلثم

هام اختلفت  م–فاألصل يف العالقة بني مجيع طوائف الدولة 
 هو النصح املتبادل، والنصيحة التي تنفع البالد والعباد، والرب –معتقداهتم

 .واخلري والصلة بني هذه الطوائف

  :الدولةحرية كل فصيل يف عقد األحالف التي ال ترض 

 ."وإنه ال يأثم امرؤ بحليفه"

 : وجوب نرصة املظلوم 

 ." وإن النرص للمظلوم"

 : حتريم التعاون مع اإلعداء ضد املسلمني 

 ."وإنه ال جتار قريش وال من نرصها"

                                         
 .١/٥٠٣السرية :ابن هشام )١(
 .١/٥٠٣ة السري:ابن هشام )٢(
 .١/٥٠٣السرية :ابن هشام )٣(
 .١/٥٠٣السرية :ابن هشام )٤(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٦٩٧ 
 

 :حق األمن لكل مواطن 

 إنه من خرج آمن ومن قعد آمن باملدينة، إال من ظلم أوأثم، وأن اهللا "
  . " ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ن بر واتقى، وحممد رسولجار مل

 :  حرية االعتقاد وممارسة الشعائر مكفولة لكل فصائل الشعب

وإن هيود بني عوف أمة مع املؤمنني، لليهود دينهم، وللمسلمني "
ُدينهم، ومواليهم وأنفسهم إال من ظلم نفسه وأثم فإنه ال يوتغ  ِ ] أي هيلك[ َ

  ."إال نفسه وأهل بيته

 حقوق كل طائفة يف املدينة وواجباهتا، ورسم ملسو هيلع هللا ىلصَّوضح حممد وهكذا 
املنهج الذي يتعاملون به بكل أمانة وعدل، فلم يظلم اليهود بل حفظ هلم 

 ملسو هيلع هللا ىلصحقوقهم، ورغم ذلك أظهر اليهود وجههم القبيح، وكراهيتهم ملحمد 
رغم علمهم أنه صادق، واتضح ذلك يف موقفهم من عبداهللا بن سالم عندما 

 . أسلم

 منذ أكثر من ألف ملسو هيلع هللا ىلصهذه هي الوثيقة السياسية التي وضعها حممد 

                                         
 .١/٥٠٣السرية :ابن هشام )١(
 .١/٥٠٣السرية :ابن هشام )٢(
 .٢٥صور من حياة الرسول يف املدينة املنورة ص ) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٦٩٨ 
٦٩٨  

وأربعامئة سنة ، والتي تقرر حرية العقيدة وحرية الرأي وحرمة املدينة وحرمة 
وهي فتح جديد يف احلياة السياسية . احلياة وحرمة املال وحتريم اجلريمة

ه يد االستبداد، واحلياة املدنية يف عامل يومئذ؛ هذا العامل الذي كانت تعبث ب
ولئن مل يشرتك يف توقيع هذه الوثيقة من اليهود . وتعيث فيه يد الظلم فسادا

إهنم ما لبثوا بعد قليل أن وقعوا بينهم فّبنو قريظة وبنو النضري وبنو قينقاع، 
وكذلك أصبحت املدينة وما وراءها حرما ألهلها؛ . وبني النبي صحفا مثلها

ا كل عادية عليها، وأن يتكافلوا فيام بينهم عليهم أن ينضحوا عنها ويدفعو
 .الحرتام ما قررت هذه الوثيقة فيها من احلقوق ومن صور احلرية

 :ردود فعل الوثيقة عىل جمتمع املدينة

 ملا طلب هيود ملسو هيلع هللا ىلص النبية تارخيية شاهدة عىل استجابة تعد الصحيفة وثيق
 يف العقيدة، من موادعة وأمان وحلف وجوار، وعىل احرتام اإلسالم حريتهم

هلم دينهم وللمسلمني دينهم، وتأمينهم عىل أمواهلم وأنفسهم ومواليهم 
وبطانتهم، إال أن يأثموا ويظلموا، وخيونوا العهد فيظاهروا عدوا عىل أهل 

بقدر ما هي شاهدة عىل أبعاد اجلبهة . املدينة من املهاجرين واألنصار
لك غري البطون الناشبة يف ومل تذكر مع ذ.اليهودية، ومدى تغلغلهم يف يثرب

دون تعرض للمستعمرات اليهودية .أحياء العرب هناك، واملعدودة من مواليها
بل مل تذكر كذلك . يف خيرب وبني النضري وبني قريظة، وتيامء وفدك ووادي القرى

 .األحياء اخلاصة هبم يف صميم املدينة، مثل حي بني قينقاع



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٦٩٩ 
 

لبها للمهاجر العظيم وبايعته عىل املدينة التي فتحت ق.فلنتابع األحداث
اإلسالم والنرصة والبذل، كانت تتوجس الرش من عصابات هيود التي 

وبنو قيلة، األوس واخلزرج، الذين .مزقت الوجود العريب هناك قبل اإلسالم
خواهنم املهاجرين من مكة، كانوا يف ضيق بنفر من أرشاف فتحوا دورهم إل

ه اهلجرة التي غريت األوضاع وحولت جمرى املدينة، ترددوا يف الرتحيب هبذ
ثم تابعوا قومهم عىل اإلسالم، بعد تردد وارتياب دون أن يدخل .األحداث

وعىل رأس املنافقني عبداهللا بن أيب بن سلول  .يامن يف قلوهبم عقيدة ودينااإل
لقد افتدى نفسه وماله بدفع رهائن  .اخلزرجي، حليف اليهود من يوم بعاث

وس، عىل دور اخلزرج يذبحون  حني هجموا بعد انتصار األاليهود إليهم،
ومن يومها صار حليفهم الذي يدين هلم بحياته، وجيدون فيه  .وينهبون

عميال يسخرونه يف قضاء مأرهبم، حتى فكروا يف أن يتوجوه ملكا عىل 
يثرب، وعكف بعض صناعهم يف حي الصاغة اليهودي، عىل إعداد تاج هلذا 

جاءت اهلجرة فبددت أمله وأملهم، وشحنت نفسه حرسة املوايل احلليف، و
 .عىل تاجه املسلوب

 إىل بيت ملسو هيلع هللا ىلص النبين األيام األوىل للهجرة، ركب ذات صباح، م 
صاحبه سعد بن عبادة اخلزرجي األنصاري، يعوده من مرض أمل به، وىف 
طريقه إىل بيت سعد، مر بعبد اهللا بن أيب، يف جملس له وحوله رجال من أهله، 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٧٠٠ 
٧٠٠  

ره عليه الصالة والسالم أن جياوز املجلس دون أن ينزل، فنزل وسلم عىل فك
القوم، ثم جلس قليال فتال آيات من القرآن الكريم، وذكر باهللا وحذر، وبرش 

 مما ملسو هيلع هللا ىلصوأنذر ، وابن أيب بن سلول، صامت واجم ، حتى إذا فرغ املصطفى 
 إنه ال أحسن من يا هذا،: أراد أن يقول، بادره ابن أيب قائال يف جفوة وغلظة

حديثك هذا إن كان حقا ، فاجلس يف بيتك فمن جاءك فحدثه إياه، ومن مل 
 !يأتك فال تغشه يف جملسه بام يكره منه 

ومل يدعه األنصار يتم قولته املنكرة الفاحشة ،  وانتفض الشاعر 
بىل : اخلزرجي األنصاري عبداهللا بن رواحة يعقب عىل كالم ابن أيب، متحديا

اهللا، فاغشنا بحديثك وائتنا يف جمالسنا ودورنا وبيوتنا، فهو واهللا مما يا رسول 
نحب، ومما أكرمنا اهللا به وهدانا له ، وغض ابن أيب بن سلول من برصه وهو 

 : يتمثل بقول خفاف بن ندبة السلمي

  تــذل ويــرصعك الــذين تــصارع   متى ما يكن موالك خـصمك ال تـزل
  إن جذ يومـا ريـشه فهـو واقـعو   وهل ينهض البازي بغري جناحـه

 فتابع سريه حتى دخل عىل صاحبه سعد بن عبادة، ملسو هيلع هللا ىلصوقام الرسول 
 . مالمح ضيق ملا سمع من ابن أيب بن سلول، عدو اهللاملسو هيلع هللا ىلصوىف وجهه 

واهللا يا رسول إين ألرى يف وجهك شيئا، لكأنك سمعت : سأل سعد
 . شيئا تكرهه



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٧٠١ 
 

 . بام كانملسو هيلع هللا ىلصفأخربه 

رفق به فواهللا لقد جاءنا اهللا بك وإنا لننظم يا رسول اهللا، ا: وقال سعد
 .اخلرز لنتوجه، فواهللا إنه لريى أن قد سلبته ملكا 

مل يكد اليهود يطمئنون إىل موادعة نبي اإلسالم إياهم، حتى عادوا إىل 
أوكارهم يدبرون حلرب اإلسالم يف معركة غري مكشوفة، يتقون هبا املواجهة 

 .املعلنة

 من هذا اإلسالم، أن أطفأ نار العداوة والبغضاء وكان أقسى ما غاظهم
بني عرب املدينة، األوس واخلزرج، بعد أن سهرت أجيال من الساللة 

 .اليهودية عىل إهلاهبا بوقود من الدس والفتنة والتواطؤ

فهل يمكن إيقاظ الفتنة بني األوس واخلزرج، وإهاجة الرش بينهم بعد 
حقادا تراكمت عىل مدى مخسة قرون أن حسمه اإلسالم ونسخ ثارات هلم وأ

قبل املبعث ؟ ال بأس من املحاولة، عىل أن تبدو حادثا فرديا عارضا، ال 
   .حيمل اليهود إثمه

  كان ": والقصة كام تروهيا كتب السرية، يقول الصاحلي الشامي
شاس بن قيس شيخا قد عسا، عظيم الكفر، شديد الضغن عىل املسلمني، 

                                         
 .٢٣٧ / ٢السرية النبوية : ابن هشام) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٧٠٢ 
٧٠٢  

 من األوس ملسو هيلع هللا ىلصىل نفر من أصحاب رسول اهللا شديد احلسد هلم، فمر ع
واخلزرج يف جملس قد مجعهم يتحدثون فيه، فغاظه ما رأى من ألفتهم 
ومجاعتهم وصالح ذات بينهم عىل اإلسالم، بعد الذي كان بينهم من العداوة 

: فقال. فلام أن جاء اإلسالم اصطلحوا وألف اهللا بني قلوهبم. يف اجلاهلية
لة هبذه البالد، ال واهللا ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم لقد اجتمع مأل بني قي"

 اعمد إليهم فاجلس ": هبا من قرار، فأمر فتى شابا من هيود كان معه فقال
معهم، ثم اذكر يوم بعاث، وما كان قبله، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا 

ففعل، فأنشدهم بعض ما قاله أحد احليني يف حرهبم، . فيه من األشعار
وقد قال شاعرنا يف يوم : م دخلهم من ذلك شئ، فقال احلي اآلخرونفكأهن

كذا وكذا، : وقد قال شاعرنا يف يوم كذا: كذا وكذ،ا فقال اآلخرون: كذا
: فتكلم القوم عند ذلك، وتنازعوا وتفاخروا، حتى تواثب رجالن من احليني

من األوس، وجبار بن صخر ) أحد بني حارثة بن احلارث(أوس بن قيظي 
 إن شئتم ": من اخلزرج، فتقاوال، ثم قال أحدمها لصاحبه) حد بني سلمةأ(

 قد فعلنا، موعدكم ": فغضب الفريقان مجيعا، وقالوا. "رددناها اآلن جذعة 
فانضمت . فخرجوا إليها. " السالح السالح -  والظاهرة احلرة -الظاهرة 

 اجلاهلية؛ األوس واخلزرج بعضها إىل بعض عىل دعواهم التي كانوا عليها يف
، فخرج إليهم فيمن معه من املهاجرين من أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصفبلغ ذلك رسول اهللا 
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اهللا اهللا، أبدعوى اجلاهلية وأنا بني : يا معرش املسملني": حتى جاءهم فقال
أظهركم بعد أن هداكم اهللا لإلسالم وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر 

، فرتجعون إىل ما كنتم اجلاهلية، واستنقذكم به من الكفر، وألف به بينكم
؟ فعرف القوم أهنا نزغة من الشيطان، وكيد من عدوهم ،فألقوا "عليه كفارا

السالح من أيدهيم وبكوا، وعانق الرجال من األوس واخلزرج بعضهم 
 سامعني مطيعني، قد أطفأ اهللا عنهم كيد ملسو هيلع هللا ىلصبعضا، ثم انرصفوا مع رسول اهللا 

 ."عدوهم

  ا للصحابة ريض اهللا عنهم ، ومبينا وقد نزل القرآن الكريم مربي
العوار الذي حلق هبذا الترصف، وما ينبغي هلم أن يكونوا عليه من األلفة 

 .والتواد
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  ٧٠٤ 
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صدق اهللا العظيم وخشع املؤمنون آليات رهبم، وانكمشت العصابة 
خرى يمكن أن تصيب من حيث ارتد امللعونة تفتش يف جعبتها عن سهام أ

سهم الفتنة هذه املرة إىل صدورهم، يؤجج ما انطوت عليه من ضغينة وغدر 
 .وحقد

يف ..عىل أن تبدو املكيدة حادثا فرديا عارضا، ال حيمل اليهود كلهم إثمه
أوكار هيود الناشبة يف دار اهلجرة وما حوهلا، متت تعبئة األحبار ليكيدوا 

يتظاهر نفر منهم باإلسالم، ثم :  أن يواجهوه بحرب معلنةلإلسالم كيدا، دون
يندسون بني الصحابة يف صميم املجتمع اإلسالمي باملدينة، ليبذروا بذور الرش 
التى تؤتى ثمرها اخلبيث عىل املدى الطويل، ويرشبوا ضعاف النفوس من بني قيلة 

 .سم النفاق، واثقني من نتيجته وإن يكن بطيء األثر

  :ملسو هيلع هللا ىلصهود للنبي جمادلة الي

التامسا للعلم يف ظاهر ، ملسو هيلع هللا ىلصتصدى نفر آخر من اليهود ملجادلة النبي 
 !، وإعناته ملسو هيلع هللا ىلصاألمر، وقصدا إىل إحراجه 

يا حممد، أخربنا :  يف جملسه مع صحابته، فقالواملسو هيلع هللا ىلصجاءه نفر منهم، وهو 
 .عن أربع نسألك عنهن، فإن فعلت ذلك اتبعناك وصدقناك

                                         
 . وما بعدها٩١ / ٢الرد عليها عند ابن هشام السرية جتد نصوص أسئلتهم و) ١(
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أخربنا كيف يشبه : ما هي ؟ قال كبري منهم: سأهلم عليه الصالة والسالم
الولد أمه وإنام النطفة من الرجل ؟ وأخربنا كيف نومك ؟  وماذا حرم 

 .رسائيل عىل نفسه ؟ وأخربنا عن الروحإ

 من - يا حممد، ما جئتنا بشئ نعرفه : وجاءه أبو صلوبا الفيطوين فقال
 . ما أنزل اهللا عليك من آية فنتبعك هلا-دالئل النبوة 

 مثل ما اقرتحه عليه الوثنيون ملسو هيلع هللا ىلصوعقب ابن حريملة، فاقرتح عىل حممد 
يا حممد، إن كنت رسوال من اهللا كام تقول، فقل له فليكلمنا : قال.من قريش

 .حتى نسمع كالمه

يا حممد، ائتنا بكتاب تنزله علينا السامء نقرؤه، : وأضاف آخر مقرتحا

 ¸  µ  ´  ¼  »  º  ¹   ¶ ﴿! وإال جئناك بمثل ما أتيتنا به 
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يا حممد، أخربنا متى : وجاءه جبل بن أيب قشرية، وشمويل بن زيد، فقاال
 .تقوم الساعة إن كنت نبيا كام تقول

: ومل جيب الرسول عليه الصالة والسالم بغري ما نزل عليه من كلامت ربه
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 .علم لكن تكتمه 

، مجع منهم، فيهم ابن أيب عزير، وسالم بن مشكم، وابن ملسو هيلع هللا ىلصوجاءه 
أحق يا حممد أن هذا الذي جئت به حلق من عند اهللا، فإنا ال : ألواأضاء فس

نراه متسقا كام تتسق التوراة ؟ وأضاف فنحاص، وابن صوريا، وابن صلوبا، 
يا حممد، أما يعلمك هذا إنس وال جن ؟ ورد عليه الصالة : وشمويل بن زيد

جتمعت ولو ا.. أما واهللا إنكم لتعرفون أنه احلق من عند اهللا":والسالم
 ."اإلنس واجلن عىل أن يأتوا بمثله، ما جاءوا به 

وكرروا سؤاهلم عن ذي القرنني وأهل الكهف، وكانوا قد اقرتحوا عىل 
مرشكي قريش أن يسألوه عن خرب فتية كان هلم حديث عجب، وعن رجل 

 .طواف يف االرض ما شأنه ؟

هف ، بمثل ما أجاب به قريشا، مما تلقى من آيات سورة الكملسو هيلع هللا ىلصوأجاب 
 .يف العهد املكي

يا حممد، هذا اهللا خلق : ُ فسألوه معنتنيملسو هيلع هللا ىلصوأتى رهط منهم رسول اهللا 
اخللق، فمن خلق اهللا ؟ فغضب النبي عليه الصالة والسالم حتى تغري لونه، 

: وهم هبم يريد أن يبطش هبم غضبا هللا سبحانه، لكنه متالك غضبه وراح يتلو
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فصف لنا يا حممد كيف خلقه : ، فمضوا يف جدهلم الوقحملسو هيلع هللا ىلصوغرهم حلمه  
 ؟ كيف ذراعه وكيف عضده ؟ عندئذ اشتد غضب املصطفى -  تعاىل - 

  .وساورهم، ثم انرصف عنهم يائسا من جدوى مثل ذلك اجلدل العقيم 

ٍويف مسند اإلمام أمحد عن ابن عباس  َّ َْ ِ حرضت عصابة من اليهود ":قالِ ِ ُِ َ َ َ َ َْ ٌ ْ ََ
َّنبي  ِ ُ يوما، فقالواملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ َ َ ً ْ َّيا أبا القاسم، حدثنا عن خالل نسألك عنهن ال : َ ُ ْ َ َ َْ ََ ََ ُ ْ ِ َ َْ ْ َ ٍِّ ِ ِ َ

َيعلمهن إال نبي، قال َ ٌَّ ُِ َ ِ َّ ُ ْ َسلوين عام شئتم، ولكن اجعلوا يل ذمة : َ ُ َ َُّ ْ َّ َِ ِ ِِ َ ْ َِ ُ ْ َ َ وما أخذ اهللاِ َ َ َ َ
َعقوب عليه السالم عىل بنيه لئن حدثتُكم شيئا فعرفتموه لتتابعني عىل َي ََ َ َِّ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ِْ َ ُ ُ ُ ََّ ْ َ ً ْ َ َ ُُ َ ْ ََّ ِ ِ ِ ِ

ُاإلسالم، قالوا َ ِ َفذلك لك، قال: ْ َ َ َ ََ َ ْفسلوين عام شئتم: ِ َّ َُ ْ َِ ِ ُ َ. 

ُقالوا َّأخربنا عن أربع خالل نسألك عنهن: َ ُ َ ْْ َ ََ ُِ َ ِْ ْ َْ ٍَ ِ َ َْ: 

َ أخربنا -  ْ ِ ْ ُأي الطعام حرم إرسائيل عىل نفسه مـِن قبل أن تنزل التوراة؟ َ َّ ُ ََ ْ َ َّْ ْ ْ َ َ َُّ ْ َ ْ ُ ََّّ ََ َ َِ ِ ِ َِ َ ِ ِ 

ُ وأخربنا كيف ماء املرأة وماء الرجل، كيف يُكون الذكر منه؟-  َ ْ ُ َ ْ َْ َ َِ ُِ َّ ُ َ ْ ُ َ َْ َ ََّ ُ َِْ َ ََ ِ ْ 

َ وأخربنا كيف هذا النبي األمي يف النوم؟ و-  ْ ْ َِ َّ َّ َِ ُّ ِّ ُّ ِْ َ َ َ َ ِ ْ ِمن وليه من املالئَكة؟َ ِ ِ َِْ َ ُ ُّ َ ْ َ 

َقال ُفعليُكم عهد : َ ْ ْ ََ ْ َ َ وميثاقه لئن أنا أخربتُكم لتتابعني؟ قالاهللاَ َ َ َ ُ َِّ ُ ْ ُ َِ َ ُ ُ َْ ْ َ ْ َ َ ِ ُفأعطوه : ِ ْ َ َْ َ

ٍما شاء من عهد وميثاق َ ِ ٍ َِ ْ َْ َ ََ. 

َقال َفأنشدكم بالذي أنزل التوراة عىل موسى هل تعل: َ ْ َ َّ َْ َْ َ َّ ْ ُ َْ َ ُ َ َْ َ َ َ ِ ِ ُ ُ َمون أن إرسائيل َ َّ َِ
َ ْ ُِ َ
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ُيعقوب عليه السالم مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنذر هللاَِِّ نذرا لئن شفاه  ْ ُ َ ْ َ ْ ََ َ ً ْ َ َ َ َ َ ً ً َ َُ َِ ِ َِ َ ُ َ َ َ َ ََّ َ َِ

َ تعاىل من سقمه ليحرمن أحب الرشاب إليه وأحب الطعام إليه، وكان اهللا َ َّ َ َ ََ َ ْ َ َّ َ َ ْ َّ َ َّ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ َِ َ َّ َ ِّ َ َ َ
َّأحب الط َّ َ ُعام إليه حلامن اإلبل، وأحب الرشاب إليه ألباهنا؟ قالواَ َ ْ َ ُ ُ ََ َُ َ َْ ْ َّ َ َ ْ ََ َِ ِِ ِِ َّ ِ ِ ِ ْاللهم نعم، : ِ ََّ َُ َّ

َقال ْاللهم اشهد عليهم: َ َِّ ْ َ َُ ََّ ْ ْ. 

ِفأنشدكم ب ْ ُ ُُ ْ َ ْ الذي ال إله إال هو الذي أنزل التوراة عىل موسى، هل اهللاَ َ َّ َ ََّ َُ ُ ََ َ ََ َّ ْْ َ ََ ِ ِِ ِ

َتعلمون َُ ْ َ أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء املرأة أصفر رقيق فأهيام عال كان َ َ َ َْ َّ ٌ ََّ َ َُ ُّ َ ُ ْ َ َ َّ َ َُ َ ٌ ِ ِْ َ َ ْ َُ َ َ َ َِ َ ِ

ِله الولد والشبه بإذن  ْ َ ْ َِ ِ ُ َ َ َ َُّ ِ، إن عال ماء الرجل عىل ماء املرأة كان ذكرا بإذن اهللاُ ْ ً َ َ َْ ِْ ِِ َ َ ِ َ ْ َ َّ ُ َِ َ َ َِ ، اهللاُ
َوإن عال ماء املرأ ْ ُ ََْ َْ ِ ِة عىل ماء الرجل كان أنثى بإذن َ ْ َ َِ ِ ْ ُ َ ِ ُ َّ َِ َ َ ُ؟ قالوااهللاِ َاللهم نعم، قال : َ َ َّْ ََّ َُ

ْاللهم اشهد عليهم َِّ ْ َ َُ ََّ ْ ْ. 

َّفأنشدكم بالذي أنزل التوراة عىل موسى، هل تعلمون أن هذا النبي  ُ َ ُ َ ِْ َِّ َ َّ َ َ ْ َ َّ ََ ََ َْ َْ َ َّ ْ ُ َْ َ َ ِ ُ ُ َ

َاألمي تنام عيناه وال ين َ ََ َ ُ ْ َ ُ َّ ُام قلبه؟َِّ ُ ْ َ ُ 

ُقالوا َاللهم نعم، قال: َ َ َّْ ََّ ْاللهم اشهد: َُ َ ُْ َّ َّ. 

ُقالوا َوأنت اآلن، فحدثنا: َ ْ َ َِّ َْ ََ ْمن وليك من املالئَكة؟ فعندها نجامعك أو : َ ُ َ َ ُّ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ ْ َ َْ َ
َنفارقك  ُ َِ ُ!! 

َقال ِفإن وليي جربيل عليه السالم، ومل يبعث: َ ِ َِ ْ َ َ ْ ِّ َْ َ َ ُ َّ ََّ ْ ََ ِ ِ ُ نبيا قط إال وهو وليهاهللا ِ ُّ َ َ َ ِّ ُ ِ ُّ َ ً ِ َ. 

ُقالوا َفعندها نفارقك، لو كان وليك سواه من املالئَكة لتابعناك : َ َ ْْ َ َ ُ َ ُّ َ َْ ُ ََ َْ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ َ
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َوصدقناك  َ ْ َّ َ َقال!! َ ُفام يمنعُكم من أن تصدقوه؟ قالوا: َ َ ُ ْ َُ َ ْ ُ َِّ ُ َ ِ ْ ْ َإنه عدونا : ََ ُ َُّّ َُ ِ!! 

َقال َفعند: َ ْ ِ َ ذلك قال َ َ ََ َّ عز وجل اهللاِ َ َ َّ َ﴿   ̀  _   ̂ ]          \  [   Z
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ء  يلخص بجالملسو هيلع هللا ىلصهذا احلوار الذي دار بني مجاعة من اليهود والنبي 
حقيقة موقف اليهود من رسالة اإلسالم، فهم يعلمون أنه احلق، وقد اختربوا 

 وهم قد ملسو هيلع هللا ىلصّ اختربوا صدق النبي - بام عندهم من بقايا التوراة بغري حتريف - 
شهدوا بداية أن ما يسألون عنه ال يعلمه إال نبي، وذلك يعني أهنم خيفون ما 

 .ت األنبياءعندهم من قليل العلم عن الناس وهو مضاد لرساال

 امليثاق ليتابعنه إن أجاهبم عام سألوا، ولكنهم ملسو هيلع هللا ىلصوقد أخذ منهم النبي 
أهل غدر ونقض للمواثيق، ولكن احلوار يف النهاية يكشف عن أمر عجيب 
ًال يتصور صدوره من برش إال أن يكونوا فجارا جاحدين، وذلكم هو 

  !ربيل عليه السالم ألنه ينزل باحلق من عند اهللاجلعداوهتم 

                                         
 دار ١، ط٣/١٤٢: إســناده صــحيح، كــام يف املــسند: أمحــد شــاكر) ٢٥١٤(رواه أمحــد ) ١(

 .هـ١٤١٦احلديث، القاهرة 
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لكنهم مل يكفوا عن جدهلم اخلبيث، يبثون سمومه يف املجتمع املدين 
حتى ضج الصحابة من . سالم، حمتمني بعهده املوثقآمنني من جانب نبي اإل

ودخل .رشهم ومكرهم، فمضوا يساوروهنم ويزجروهنم، عساهم يرتدعون
أبو بكر الصديق بيت املدارس الذي جيتمعون فيه إىل أحبارهم ويتدارسون 

: يف أسفارهم، فوجد عصابة منهم قد اجتمعت إىل حربين من رؤوسهم
 وحيك يا فنحاص اتق اهللا، فواهللا إنك ":أشيع وفنحاص فقال الصديق منذرا

لتعلم أن حممدا رسول اهللا قد جاءكم باحلق من عنده، جتدونه مكتوبا عندكم 
 آيات  رد عدو اهللا، وقد ذكر ما يتلو املسلمون من"نجيليف التوراة واإل

 واهللا يا ":القرآن يف الرب والرمحة، والبذل للخري قرضا حسنا يضاعفه اهللا هلم
وما نترضع إليه كام يترضع ! أبا بكر، ما بنا إىل اهللا من فقر وإنه إلينا لفقري 

ولو كان غنيا ما استقرضنا أموالنا ! غنياء وما هو عنا بغني إلينا، وإنا عنه أل
عن الربا ويعطيناه، ولو كان عنا غنيا ما أعطانا ينهاكم ! كام يزعم صاحبكم 

 والذي نفيس ":فلم يملك أبو بكر غضبه، ولطم وجه فنحاص وقال ! "الربا
 ."بيده، لوال العهد الذي بيننا وبينكم لرضبت رأسك، أي عدو اهللا

 يشكو إليه صاحبه الصديق أبا بكر، وينكر ملسو هيلع هللا ىلصوأرسع اخلبيث إىل النبي 
  :ونزلت كلامت اهللا، من سورة آل عمران. أغضبهأن يكون قال شيئا مما 

﴿  /  .  -   ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
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 :آل عمران [﴾   0  1  2 3  4    5  6  7
١٨٧.[ 

وجلوا يف عنادهم ومكرهم، حتى اجرتأوا فأنكروا أن يكونوا قد برشوا بقرب 
ملا من ّعليهم هيود ومل يسكت األنصار عىل هذا اإلنكار اجلريء، وطا! مبعث نبي 

 .بأهنم أهل كتاب، وشغلوهم بالكالم عن نبي حان زمانه

وقد تصدى هلم من األنصار معاذ بن جبل، وسعد بن عبادة، وعقبة بن 
يا معرش هيود، اتقوا اهللا فواهللا إنكم لتعلمون أنه رسول اهللا، : وهب، قالوا

 .ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته

ما قلنا لكم هذا قط، وما :  منهم رافع بن حريملة، ووهب بن هيوذافرد
وبدا أن ! أنزل اهللا من كتاب بعد موسى، وال أرسل بشريا وال نذيرا بعده 

املجتمع املدين يف حاجة إىل تطهري مما نفثوا فيه من سموم الرش والنفاق، لكن 
كيدوا اإلسالم ، كان يرخي هلم يف أملهم أن يملسو هيلع هللا ىلصعهد املوادعة بكتاب النبي 

   .دون أن يواجهوه يف معركة مكشوفة مل يكن أواهنا قد حان بعد
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 قد وضع األسس األوىل لقيام الدولة اإلسالمية األوىل ملسو هيلع هللا ىلصإن النبي  – ١
 .عىل قواعد متينة من اإلخالص هللا وعبادته، وتوحيد الصف اإلسالمي

ه وباملجتمع من حوله،  إن قضية العبادة وتنظيم عالقة اإلنسان برب-  ٢
هي الغاية العظمى التي ينشدها اإلسالم، فاإلسالم يريد لإلنسان حياة 
كريمة تليق بتكريم اهللا له، وتسمو به عن التدين إىل املستوى احليواين الغرزي 

 .الذي ال هيمه إال شهوتا بطنه وفرجه

ا،  إىل املدينة كان رضوريملسو هيلع هللا ىلص إن بناء املسجد فور وصول رسول اهللا – ٣
ّهام يف الدولة املسلمة، فقد تنوعت مهامه التعبدية ملا يقوم به من امل

 .واالجتامعية والرتبوية والعسكرية عىل ضوء ما رشحناه سابقا

 جيب أن نعيد للمساجد دورها، وأن نجعل منها مؤسسات تربوية -٤
 .جامعة  ال صوامع حمظورة خاوية 

يبوا رسالته، وقيدوا َّإن الذين حظروا املسجد، وحجموا دوره، وغ
رجاله وأئمته، سيناهلهم غضب من اهللا، وعذاب بئيس يف الدنيا واآلخرة، يف 

قال .. الدنيا باخلزي والصغار والعار، ويف اآلخرة بالعذاب والنار والدمار
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N  M  L  K     J  I  H   G  F  E  D  C  ﴿ :اهللا تعاىل  فيهم 

[  Z  YX  W  V  U  T      S  R  Q  PO  ̂    ]  \  
b  a  ̀  ] .١١٤:البقرة[ ﴾   _  

 علينا أن نعيد احلياة اإلسالمية الشاملة لبيوت اهللا وال نخشى يف اهللا -٥
لومة الئم، ذلك لتعلم؛ أنه ال هنضة هلذه األمة وال تقدم هلا وال رفعة إال 
برجال ربانيني خترجوا من جامعة املسجد، ذلك لتعلم؛ أن النهضة اإلسالمية 

قال اهللا .دمة والتي أوشكت عىل الظهور ستخرج بإذن اهللا من مساجد اهللالقا

s  r     q  p  o  n  m  l  k  j  i  ﴿ :تعاىل

¡  �  ~  }  |   {  zy  x  w  v  u  t   ﴾ 
 ] .١٨:التوبة[

 مع ملسو هيلع هللا ىلص رضورة تعاون اجلميع يف األعامل املشرتكة فقد اشرتك النبي – ٦
األحجار عىل كاهله من بداية حيمل اللبنات وأصحابه يف بناء املسجد وكان 

، فإهنم ملسو هيلع هللا ىلصوهذا من مظاهر العظمة والتواضع معا عند النبي . البناء إىل آخره
 أرص أن يشاركهم ملسو هيلع هللا ىلصكانوا يطلبون منه أن يكف عن العمل ويكفونه، ولكنه 

 .العمل حتى النهاية

ريض بدها وتقاليدها، فام  أمهية استقالل الشخصية اإلسالمية يف تع– ٧
 أن يقلد اليهود يف ندائهم للصالة بالبوق، وال النصارى يف ندائهم ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
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 .ّلقداسهم باجلرس، إىل أن من اهللا عز وجل بترشيع األذان

 أساس العالقة بني املسلم وأخيه تقوم عىل األخوة يف الدين – ٨
د رضب الصحابة األولون أعظم املثل يف والعقيدة، ال األخوة يف النسب، وق

 .قيق هذا اجلانب العظيم من جوانب الوالء والرباءحت

 ال بد هلذه األخوة أن تقوم عىل أسس متينة من األخالق الفاضلة – ٩
 .واإليثار حتى حتقق النتائج املرجوة منها

 ال بد أن تقوم املعامالت اليومية بني أفراد املجتمع عىل أساس – ١٠
عدل واملساواة والسالم يجة اإلنسانية العامة، وجعل ميزاهنا الالوش

االجتامعي الشامل، وال سبيل إىل الوصول إىل هذا اهلدف إال إذا أمن الناس 
 .وساد بينهم الشعور باألخوة واملواطنة

 ال بد من قانون جامع تلتزم به مجيع األطراف ينظم العالقات بني – ١١
 وحيدد أدوار كل فصيل، لتكون متعاونة يففصائل املجتمع املختلفة ، 

مواجهة األخطار اخلارجية، كام جيب عليهم التعاون والتكافل والتنارص 
واألخذ عىل يد الباغي، وتسليمه للسلطة املركزية دون التعرض ألحد يف 
ماله وال عرضه وال دمه، ومن ارتكب جناية فذنبها راجع إليه وحده، ال إىل 

 . عليهقومه مجيعا، فال يؤخذ أحد بذنب أحد، إال إذا أعانه أو تسرت
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)٩(  

  تشريع اجلهاد وحرب االستنزاف
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تبني لنا من خالل العهد املكي كله أن قريشا كانت تأخذ جانب العداء 
الكامل هلذه الدعوة الوليدة بل إهنا كانت العدو األول الذي حارب دعوة 

 ملسو هيلع هللا ىلص النبي اإلسالم، وفتنت املؤمنني هبا يف أمواهلم وأنفسهم؛ ومن ثم أمر
أتباعه تارة باهلجرة إىل احلبشة ومرة أخرى إىل املدينة املنورة، وظل يبحث 
عن أرض جديدة تتقبل هذه الدعوة وحتتضنها، وبناء عىل ذلك مل تكن هجرة 

 من باب الفرار بنفسه من قريش؛ وإنام كانت يف املقام األول ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
دولة اإلسالم بعد أن للبحث عن أرض جديدة تقبل بذرة التوحيد ، وتقيم 
 . وقفت قريش هلا بكل سبيل، وأعلنت هلا العداء الكامل

ومل يكن من املتوقع أبدا أن تقف قريش مكتوفة األيدي أمام هذا املد 
اإلسالمي؛ حيث إن نجاح هذا الدين يف تكوين دولته يعني بالرضورة 

ن أساسها،  القضاء عىل كل الزعامات القرشية الوثنية، واهنيار دولة الكفر م
ومن هنا فإن قريشا ضاعفت جهودها يف حماربة هذه الدعوة بعد هجرة النبي 

 :، فاتبعت عدة طرق لتحقيق أهدافها منهاملسو هيلع هللا ىلص
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 : التهديد والوعيد-١

ًأسلوب التهديد والوعيد، وهو أسلوب استخدم قديام ويستخدم  ُ
ّحديثا، هذا األسلوب وإن كان حيتمل أنه من قبيل احلرب النفسية  ُ ّالومهية ً

والعقل ال يمنع . ّعىل املسلمني، إال أن املسلمني أخذوه مأخذ اجلد واالعتبار
ّأن تغزو قريش املدينة املنورة ، أو عىل األقل أن ختطط لقتل الرسول   ، ملسو هيلع هللا ىلصَ

   أكثر من مرة، وآخرها املحاولة ملسو هيلع هللا ىلصوقد حاولت قريش قتل رسول اهللا 
  ًا عنقه بأربعني سيفا يف التي متت قبل اهلجرة بقليل، وأرادوا أن يرضبو

  وقت واحد؛ كي يتفرق دمه بني القبائل كام كانوا يقولون، وقد رصدوا 
ملن يقتله أو يأرسه مائة من اإلبل وهذا مبلغ ضخم جدا، وال يستبعد أن 

، فهذا ملسو هيلع هللا ىلصترصد قريش مائة من اإلبل ملن يتسلل داخل املدينة ليقتل الرسول 
 .حمتمل جداأمر 

ً كثريا ما يبيت ساهرا حذرا من غدر قريشملسو هيلع هللا ىلصلرسول ألجل هذا كان ا ً ً .
 بواجب حراسة املدينة ملسو هيلع هللا ىلصوتروي لنا عائشة ريض اهللا عنها قيام الرسول 

ُ سهر رسول ":فتقول ُ َ َ َ مقدمه املدينة ليلة، فقالاهللاَِ َ َ ً َ َ َ َْ ْْ َُ ِ َ ْليت رجال صاحلا من : ََ َ ُ ِْ ًِ ًَ َ َ

َأصحايب حيرسني الليلة َ َّْ َ ِْ ُ ُ ْ َ ِ ْقالت. َ َ ٍفبينا نحن كذلك، سمعنا خشخشة سالح : َ ََ َ ْ َِ ِ َِ َ ََ َ َ َْ ُ ْ ْ ََ َ
َفقال َ َمن هذا؟ قال: َ َ َ َ ْ ٍسعد بن أيب وقاص: َ َِّ َ ُ ْ َْ ُ ُفقال له رسول . َ َ َ َ َُ َ َما جاء بك؟  : اهللاُ ِ َ ََ
َقال ِوقع يف نفيس خوف عىل رسول : َ ُ َ َ َ ٌ ْ َ ََ ِ ْ ََ ُ ، فجئت أحرسهاهللاِ ُْ ُ َ ُ ْ ِ ُفدعا له رسول . َ َ َُ َ ُ َ  اهللاَ
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َ ثم نامملسو هيلع هللا ىلص ََّ ُ". 

كان هذا هو حال املسلمني يف املدينة، ومل يكن هذا املوقف أحد املواقف 
العارضة أو النادرة، بل كان هذا كل ليلة، ومل تتوقف احلراسة عن رسول اهللا 

 ﴾ Z  ]    \  [﴿:  إال بعد أن عصمه اهللا ، ملا نزل قول اهللاملسو هيلع هللا ىلص
 ].٦٧: املائدة[

َعن عائشة ريض اهللا َ ِ َ ْ عنها قالتَْ َ ِكان النبي حيرس حتى نزلت هذه ": َ ِ َ ْ َ َُ ََ َّ َ ُ َ ْ ُّ ِ َّ َ

ُاآلية َ :﴿]  \    [  Z ﴾ "  . ُفأخرج رسول َُ َ ََ ْ ِ رأسه من القبة ، اهللاَ َِّ َ ُُ ْ َ َْ

ْفقال هلم  ُ َ َ َ ِيا أهيا الناس، انرصفوا؛ فقد عصمني ": َ َ َ َُّ ُ ََ ْ َْ َ ُ ِ َّ َ  ."اهللاَ

 عىل رغم كثرة –ّالعصمة من الناس فقد ظل واعتامدا عىل وعد اهللا له ب
 .املحاوالت الغتياله دون حرس

 ، فقد عصمه اهللا تعاىل من الناس، ملسو هيلع هللا ىلصوهذه اخلاصية كانت لرسول اهللا 

                                         
). ٦٨٠٤، ٢٧٢٩(كتاب اجلهاد والسري، باب احلراسة يف الغـزو يف سـبيل اهللا : البخاري) ١(

 اهللا تعاىل عنهم، باب يف فضل سـعد بـن أيب وقـاص كتاب فضائل الصحابة ريض: مسلم
 ).٢٤١٠(ريض اهللا عنه 

 ).٣٠٤٦(سنن الرتمذي : الرتمذي )٢(
 .السابق نفسه ) ٣(
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وهذا . َّلكن عموم القيادات اإلسالمية ال بد أن حتمي نفسها من أعدائها
َّ كافة  فحسب، بل كان لكل من آمن معهملسو هيلع هللا ىلصالتهديد مل يكن خاصا بالرسول 

َّوبخاصة القيادات اإلسالمية ًوال ننسى أن قريشا قد رصدت قبل ذلك مائة . َّ
ًناقة ملن يأيت بأيب بكر الصديق حيا أو ميتا، وكان هذا هو حال كل القيادات 

ُّاإلسالمية؛ قال أيب بن كعب َ  وأصحابه املدينة، وآوهتم ملسو هيلع هللا ىلص ملا قدم الرسول ": ُّ
واحدة؛ فكانوا ال يبيتون إال بالسالح، وال األنصار، رمتهم العرب عن قوس 

 ."يصبحون إال فيه

ّوهذه احلرب النفسية . َّفاغتيال الزعامات اإلسالمية هدف ألعداء األمة
 !، فامذا تفعل قريش؟ًأيضامن قريش ضد املسلمني مل تفلح 

 :ّ قطع العالقات الدبلوماسية-٢

ل بأهنا تسقي احلجيج، علمنا أن قريشا كانت تفتخر عىل غريها من القبائ
ِّوتعمر البيت احلرام، وكانت القوانني واألعراف يف اجلزيرة العربية كلها، بل 
ّيف مّكة نفسها ويف قريش تقيض بأن من يريد أن يدخل البيت احلرام فهو 

ُآمن، بل يكرم ويرعى وخيدم ُ لكن تنّكرت قريش لكل هذا ، وقررت أن متنع .ُ
 .ام، وأن تعربد يف األرض كام حيلو هلاأهل املدينة من البيت احلر

                                         
 ).٣٥١٢(رواه احلاكم يف مستدركه ) ١(
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ُ عن سعد بن معاذ، أنه ":ويتضح هذا األسلوب جليا فيام رواه البخاري َ ْ ْ َّْ َ ٍ ُِ َِ َ
َقال ٍكان صديقا ألمية بن خلف، وكان أمية إذا مر باملدينة نزل عىل سعد، : َ ِ ِ ٍ ِْ َّ َ ْ َّ ََ َّ َ َ ََ َ ََ َْ َ ُ َ َ َ ً ََ َ ِ ِ ُ َ ََ ِ ُ

َوكان سعد إذا مر بم َّ َ َِ َ َِ ٌ ْ ة نزل عىل أمية، فلام قدم رسول ََ ُكَّ َ َ َ َ َ َُ َ َ َّ َِ َّ ُ َ َ َ ٌ املدينة انطلق سعد اهللاَ ْْ َ َ ََ َ َ َِْ

ة، فقال ألمية َمعتمرا، فنزل عىل أمية بمكَّ َ َ َ َ َ َ ََّ َّ َْ َ َ ً ُُ ِ ِِ ُ َ َ َ َ ْانظر يل ساعة خلوة؛ لعيل أن : َ َ ْ َ َُ ِّ َ ٍَ َ َ َ ِْ ْ
ِأطوف بالبيت ْ َ ْ ُِ َ ْفخرج به قريبا من نص. َ ْ ً َِ ِ ِِ َ َِ َ َف النهار، فلقيهام أبو جهل، فقالَ َ َ َ ٍَ ْ َ ُ ُ َ ََ َ ِ ِِ َيا : َّ

َأبا صفوان، من هذا معك؟ َ ْ َ َ ََ ََ َ َْ  وهنا نالحظ جتاهل أيب جهل لسعد بن معاذ "َ
َ فقال"ًريض اهللا عنه مع أنه يعرفه جيدا فهو سيد األوس، َ ٌهذا سعد: َ ْ َ َ ومن . "َ

ذ، فقد اكتفى أمية بن إجابة أمية يتضح أن أبا جهل عىل معرفة بسعد بن معا
ٍخلف باإلشارة إىل اسمه فقط ومل يعرفه بأكثر من ذلك، فقال له أبو جهل ْ َ ُ َُ َ َ َ َ ّ:  

ة آمنا، وقد أويتم الصباة وزعمتم أنُكم تنرصوهنم " ْ أال أراك تطوف بمكَّ َ ُ ْ ْ ْ ْ َ َُ ُ ْ ً َُ َّ ُ َ ُ ْ ََ َ َ ََ َ َ َ ُّ ْ َ ََ َ ُ َِ ِ َ

َوتعينوهنم، أما و ََ ْ ََ ُ ُ ِ َ لوال أنك اهللاُ َّ َ َ ًمع أيب صفوان ما رجعت إىل أهلك ساملاَْ َ ِْ َ َ َ ََ َِ ْ َ َِ َ ْ َ َ َ َِ" .
فهذا هتديد خطري من أيب جهل، وقد فقد كل صوابه وحنكته وحكمته يف 

ٌالتعامل مع قبيلة قوية مثل قبيلة األوس أو اخلزرج، فقال له سعد  ْ ُ َّ َ َ َ َورفع -َ ََ َ
ِصوته عليه ْ ُ ْ ََ َ َ أما و":- َ َ َ لئن منعتني هاهللاَ ِ َِ ْ َْ َ ُذا ألمنعنك ما هو أشد عليك منه، َ ْ َ َْ َّ َِ َ ََ ََ ُّ َ َ ُ َ ْ َ

ِطريقك عىل املدينة َِ َْ َ ََ ََ ِ". 

هذا املوقف العظيم للصحايب اجلليل سعد بن معاذ ريض اهللا عنه، حيتاج منا 
                                         

 ).٣٧٣٤(من يقتل ببدر ملسو هيلع هللا ىلص كتاب املغازي، باب ذكر النبي : البخاري) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٧٢٢ 
٧٢٢  

فإن التذلل واخلضوع واخلنوع لزعامء الكفر وقادة الضالل وجبابرة .إىل وقفة
ًطرسة وظلام وجورا، أما الوقوف هبذه الوقفة ًاألرض، ال يزيدهم إال كربا وغ ً ً

 .ّاجلادة احلاسمة، فال شك أنه يزلزل كياهنم، وهيز أعصاهبم

ونالحظ أن سعد بن معاذ ريض اهللا عنه كان واقعيا جدا يف هتديده، فلم 
ة للعمرة رغام عن أنف أيب جهل،  ًهيدد بقتل أو بغزو مّكة أو بالقدوم إىل مكَّ ِّ

وهنا مل يفقد سعد بن معاذ ريض اهللا عنه مصداقية . بام يملكَّولكن هدده 
كالمه، فكان كالمه يف غاية التأثري، فهو ريض اهللا عنه يعرف مواطن القوة 
عنده، ويعرف ما بيده، ويعرف ما يضعف عدوه، ويعرف مصالح مّكة، ويعرف 

 .ُحقا من أين تؤكل الكتف، فهذا موقف رجويل يليق بمؤمن

 :بائل حتريض الق-٣

 ضاعفت قريش جهودها يف حماربة اإلسالم ورسوله واملسلمني،  ،
فقامت بتحريض القبائل املحيطة باملدينة عىل املسلمني، وتؤلب عليهم أعداء 
اإلسالم يف داخلها، فقىض املسلمون شهورهم األوىل باملدينة بني خوف 

فاجئهم وحذر، يرتقبون يف كل حلظة عدوا هيامجهم بقوته من اخلارج، أو ي
أفكان يمكن أن تسري الدعوة بعد ذلك بغري قوة حتميها، . بخيانته من الداخل

واألعداء حييطون هبا من كل جانب، يرتبصون هبا الدوائر يف كل وقت؟ مل 
يكن ذلك ممكنا بالطبع، فكان طبيعيا إذا أن حيمي املؤمنون دعوهتم، وأن 
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 ."يدافعوا عنها من يعتدي عليها

وحدها هي العدو الذي يثري الفتن واألراجيف عىل ومل تكن قريش 
  املسلمني، بل انضاف إليهم رجال من األوس واخلزرج ممن كان عىل 
جاهليته ووثنيته ومل يدخل يف اإلسالم، فكانوا أهل نفاق عىل دين آبائهم من 
الرشك والتكذيب بالبعث إال أن اإلسالم قهرهم بظهوره واجتامع قومهم 

سالم واختذوه جنة من القتل ، ونافقوا يف الرس، فكان عليه، فأظهروا اإل
 وجحودهم اإلسالم، وكانت أحبار ملسو هيلع هللا ىلصهواهم مع اليهود لتكذيبهم النبي 

ه ويأتونه باللبس، ليلبسوا نوتن ويعملسو هيلع هللا ىلصهيود هم الذين يسألون رسول اهللا 
احلق بالباطل إال ما كان من عبد اهللا بن سالم وخمرييق، فكان القرآن ينزل فيام 

ألون عنه إال قليال من املسائل يف احلالل واحلرام كان املسلمون يسألون يس
 .عنها

ولقد نمت يف اليهود أدواء احلسد والكرب واحلقد عىل العرب الذين نالوا 
 وال يزالون –رشف ظهور النبي اجلديد من بينهم وحرموا هم منه وقد كانوا 

اهللا املختار وأحباءه، وقد  يرون أنفسهم صفوة اإلنسانية، وشعب - إىل اليوم
                                         

 .وزارة األوقاف املرصية.٤٤ة،صصور من حياة الرسول يف املدينة املنور) ١(
  والثالثـة اخللفـاءملسو هيلع هللا ىلص  االكتفاء بـام تـضمنه مـن مغـازي رسـول اهللا : الكالعي األندليس) ٢(

 ٢٧٩/ ١. 
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  ٧٢٤ 
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أنبتت هذه األدواء املستعصية عىل الشفاء نريان البغض واملقت يف قلوهبم 
 يكن يطفئ هذه النريان إال أن يعود ألصحاب هذا الدين اجلديد، ومل

لكفر بعد اإليامن، ولذلك فهم يلتقون مع املرشكني يف اهلدف العام املسلمون إىل ا
وظلت العداوة كامنة يف صدورهم لرسول اهللا . الموهو القضاء عىل دعوة اإلس

ولدعوته منذ قدم عليهم املدينة، وجعل هليبها يزداد كلام رأوا سلطانه يتمكن ودينه 
يظهر، حتى رصحوا هبا وأعلنوها، وجاهروا رسول اهللا بالكفر والعداوة، واملكر 

 .والكيد، فكان من أمره وأمرهم ما كان بعد ذلك

ة والتاريخ بعضا من األحداث التي تدل عىل هذا احلقد وقد روت كتب السري
 عىل ًأيضا إىل املدينة، وتدل ملسو هيلع هللا ىلصالدفني يف نفوس هؤالء اليهود منذ وصول النبي 

كربهم وعنادهم يف قبول احلق واتباعه بعد أن علموه واستيقنوه، ومن ذلك قصة 
أخطب إسالم احلرب اليهودي عبد اهللا بن سالم، وإسالم  صفية بنت حيي بن 

 :زعيم اليهود، وهاك ما روته كتب السرية يف ذلك الصدد

 – حرب اليهود وعاملهم –روى ابن إسحاق فيام كان من حديث بن سالم 
، وعرفت صفته وسنه وهيئته ملا سمعت رسول اهللا": حني أسلم أنه قال

فلام قدم املدينة ونزل بقباء يف بني عمرو بن .. وزمانه الذي كنا نتوكف له
أقبل رجل حتى أخرب بقدومه، وأنا يف رأس نخلة يل أعمل فيها، عوف، ف

فلام سمعت اخلرب بقدوم رسول اهللا . وعمتي خالدة بنت احلارث جالسة
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لو كنت سمعت بموسى بن : كربت، فقالت عمتي حني سمعت تكبريي
أي عمة، هو واهللا أخو موسى بن عمران : قلت هلا: قال! عمران ما زدت

ابن أخي، أهو النبي الذي كنا نخرب : فقالت: قال.عث به وعىل دينه بعث بام ب
: قال! فذاك إذا : نعم قالت: قلت هلا: أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قال

 فأسلمت، ثم رجعت إىل أهل بيتي فأمرهتم ملسو هيلع هللا ىلصفخرجت إىل رسول اهللا 
يا رسول اهللا، إن اليهود قوم : وكتمت إسالمي من اليهود، وقلت. فأسلموا

حب أن تدخلني يف بعض بيوتك فتغيبني عنهم، ثم تسأهلم وإين أ، هبت
فأدخلني رسول اهللا يف بعض بيوته، ودخلوا . عني، فيخربونك كيف أنا فيهم

سيدنا : أي رجل احلصني بن سالم فيكم ؟ قالوا:  عليه فكلموه، ثم قال هلم
فلام فرغوا من قوهلم، خرجت عليهم فقلت : قال! وابن سيدنا وحربنا وعاملنا

يا معرش هيود، اتقوا اهللا واقبلوا ما جاء كم به، فواهللا إنكم لتعلمون إنه : مهل
فإين أشهد أنه ! لرسول اهللا، جتدونه مكتوبا عندكم يف التوراة باسمه وصفته

فقلت . ثم وقعوا يب! كذبت: فقاال.رسول اهللا، وأومن له وأصدقه وأعرفه
ت، وأهل غدر وكذب أمل أخربك يا رسول اهللا أهنم قوم هب: ملسو هيلع هللا ىلصلرسول اهللا 

وأظهرت إسالمي وأسلم أهل بيتي، وأسلمت عمتي خالدة : وفجور؟ قال

                                         
 .قوم زور وهبتان: قوم هبت) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٧٢٦ 
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 . "بنت احلارث فحسن إسالمها 

يف هذه القصة يبدو لنا بجالء أن اليهود أثنوا عىل حربهم وعاملهم وقالوا 
عنه إنه سيدهم وابن سيدهم، وعاملهم احلصيف، ورث علم اليهودية كابرا 

 كل هذا الثناء انقلب إىل سباب وشتائم بعدما أمرهم هذا عن كابر، ولكن
 هو ملسو هيلع هللا ىلصاحلرب باإلسالم، وأخربهم بعنادهم عن قبول احلق، وأن هذا النبي 

الذي برشهم به موسى عليه السالم يف التوراة، ولكنهم عىل الرغم من هذا 
 .ظلوا عىل كفرهم وعنادهم

وج  ز–وروي ابن إسحاق من حديث صفية بنت حيي بن أخطب 
 كنت أحب ولد أيب إليه وإىل عمي أيب يارس، مل ": أهنا قالت– ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

فلام قدم رسول اهللا صيل اهللا : قالت. لد هلام إال أخذاين دونهألقهام قط مع و
عله وسلم املدينة، ونزل بقباء يف بني عمرو بن عوف، غدا عليه أيب وعمي 

تيا فاترين كسالنني مغلسني، فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس، فأ
فهششت إليهام كام كنت أصنع، فواهللا ما : قالت.  اهلوينانساقطني، يمشيا

                                         
االكتفـاء بـام تـضمنه مـن : ، وما بعـدها، الكالعـي األندلـيس٥٠/ ٣السرية :ابن هشام) ١(

سـبل : ومـا بعـدها، الـصاحلي الـشامي٢٧٩/ ١فاء والثالثة اخللملسو هيلع هللا ىلص مغازي رسول اهللا 
 ."صحيح":قال األلباين)١٩٠٨(وصحيح املوارد .٣٨٠/ ٣اهلدى والرشاد 
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وسمعت عمي أبا يارس، وهو يقول ! التفت إىل واحد منهام، مما هبام من الغم
 ته؟أتعرفه وتثب: قال. نعم واهللا: الأهو هو؟ ق: ن أخطببأليب حيي 

  اوتــه واهللا مــا عد: فــام يف نفــسك منــه؟ قــال: قــال. نعــم: قــال
 !! "بقيت 

وبناء عىل ذلك فقد كانت هناك قوى كثرية ترتبص باملسلمني الدوائر 
من الداخل واخلارج، فهناك األعراب الذين حييطون باملدينة، وكانوا عىل 
رشكهم، وعبادهتم ألوثاهنم، وجذبتهم قريش إليها بسلطاهنا الديني عليهم، 

سالم والثورة عليه، ولقد وجدت قريش وظلت تبث يف نفوسهم العداوة لإل
يف هذه الفئة من مرشكي العرب، ومنافقي املدينة من املسلمني، ويف عداوة 
اليهود لإلسالم ورسوله مددا عظيام يمكنها استغالله يف القضاء عىل اإلسالم 
وأتباعه، فلم تدخر جهدا يف ذلك، بل إهنا حاولت استثامر كل تلك القوى 

 .دنيئةلتحقيق أغراضها ال

                                         
االكتفاء بام تضمنه من مغازي رسول اهللا : ، الكالعي األندليس٥٢/ ٣السرية :ابن هشام) ١(

 .٣٥٢/ ٣امتاع االستامع :  وما بعدها، املقريزي٢٨١/ ١والثالثة اخللفاء ملسو هيلع هللا ىلص  
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٧٢٨  
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، وتطاوهلا عليه، وتأليب ملسو هيلع هللا ىلصتبني لنا استمرار قريش يف إيذائها للنبي 
القبائل عليه، وتعذيب املؤمنني املستضعفني يف مكة، وإشاعة األراجيف ضد 
اإلسالم واملسلمني، ومن هنا فقد كان ال بد من إزعاج هذه القوى الرشيرة ، 

يع اجلهاد حتى تكف قريش عن هذا وترش، وهتديد مصاحلها املبارشة 
االستفزاز املتعمد لصفوف املسلمني، فهذه القوة املتكربة ما زالت ترص عىل 
ّالعناد والرضر باملسلمني وقتاهلم، ولن تكف عن هذا اإليذاء واللغط الذي 

 وصحابته إال بعد أن تأخذ درسا تأديبيا تعلم من خالله ملسو هيلع هللا ىلصتثريه حول النبي 
أصحابه مل يعد ضعيفا يتلقى الرضبات ويتلقى  وملسو هيلع هللا ىلصأن جانب الرسول 

ّأصحابه من وسائل اإلرهاب والتشنيع عىل دعوهتم ما يقض مضاجعهم، 
  ولن يصرب املسلمون عىل نرش الدعايات الكاذبة ضد اإلسالم واملسلمني 

 .بعد ذلك

يف أي اجلبهات الثالث، يبدأ الصدام املسلح الذي مل يكن منه بد، لتأمني 
مي ومحاية حرية عقيدته ؟ ليس مع هيود قطعا، فام هو من الوجود اإلسال

وليس مع املنافقني، كذلك، وداؤهم ال يزال يف . طبيعتهم وال يف إمكاهنم
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٧٣٠  

مرحلة احلضانة والتفريخ، والذي يبدو من بوادره يمكن تداركه أو الغض 
عنه جتنبا لفتح جبهة خطرة يف صميم املجتمع اإلسالمي باملدينة، وملا يفرغ 

 .ن أعدائه الوثنيني وهيودم

إنام الصدام املسلح من اخلصوم من قريش التي مل يعد أمامها سواه، بعد 
أن جتنبته جهدها طويال، عىل الرغم منها، حفاظا عىل السالم يف أم القرى 

 .وأمن احلمى احلرام يف البيت العتيق

لقد كان يف حساب مرشكي قريش أن تفرغ من القلة املؤمنة يف اجلولة 
 .األوىل بأرض املبعث، دون حاجة إىل قتال وحرب

، لبث ثالثة عرش عاما يف مكة، ال حيمل سالحا ملسو هيلع هللا ىلصوقد غرها أن النبي 
 .غري عقيدته، وال يلقى كفار قريش وصناديدها بغري كلامت ربه

لكن طبيعة األشياء فرضت حتمية الصدام، وقررت كذلك مصريه من 
 املعركة مل حتسم إال يوم الفتح يف السنة تلك اجلولة املكية األوىل، وإن بدا أن

 .الثامنة للهجرة

ماذا عسى التاريخ أن يعطي من تفسري منطقي حلركة الدعوة اإلسالمية 
 والذين آمنوا معه، وطأة ملسو هيلع هللا ىلصإذ تأخذ منطلقها من فجر املبعث، فيحتمل النبي 

منون الوثنية العاتية الرشسة، دون أن يؤذن هلم بقتال ؟ ال يمكن أن يكون املؤ
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مظنة أن يكرهوا القتال حذرا من معركة تبدو غري متكافئة، وهم الذين باعوا 
الدنيا باآلخرة، وبايعوا املصطفى عليه الصالة والسالم عىل اجلهاد معه يف 
سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم، وليس فيهم من دخل يف دينه إال وهو عىل بينة 

 .من أمره

، واألنصار أصحاب العقبة .ماملهاجرون خرجوا من ديارهم وأمواهل
  وودوا لو قاتلوا الوثنية عن دينهم من يوم العقبة، ملسو هيلع هللا ىلصالكربى، بايعوا النبي 

 ." مل نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إىل رحالكم":ملسو هيلع هللا ىلصلوال أن قال  

ليس التفسري إذن، أهنم كانوا مظنة الرتدد يف القتال أو اخلوف من قوة 
سبحانه، أن تطول تلك اجلولة املكية وإنام اقتضت سنة اهللا . عدوهم وكثرته

األوىل بغري قتال، ليؤمن من يؤمن عن عقيدة خالصة واقتناع حر، ويكون 
االبتالء بوطأة املرشكني متحيصا للصفوة من املؤمنني، ومتزيقا لغشاوة الغفلة 
عن بصرية قريش، بام تشهد من هذا االستبسال الصامد الذي ال يمكن إال 

 .قأن يكون عن إيامن بح

يدعو إىل :  عىل البالغملسو هيلع هللا ىلصوتتابعت آيات القرآن تقرص مهمة الرسول 
سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة ، وأسلم من أسلم بمحض إرادته 

وما كان بعيدا يف منطق احلياة أن . واختياره، دون تورط أو إكراه أو مسايرة
دة وعدم تغلب القلة املؤمنة كثرة كافرة، لكن اإلسالم بتقريره حرية العقي
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اإلكراه يف الدين، أصال من أصول دعوته، استصفى من قريش واملوايل بمكة 
مل ينتظروا حتى حيسبوا حسابا : وسابقي األنصار، اجلنود األولني حلزب اهللا

ملكسب أو خسارة، بل استجابوا لداعي اإلسالم بمحض إرادهتم، عن 
الئم، أو يبالون اعتقاد راسخ وضمري حر، فام عادوا بحيث خيشون فيه لومة 

وزودهم إيامهنم الصادق بطاقة . املوت يف سبيل ما آمنوا أنه احلق من رهبم
فذة، نفذ أثرها إىل صميم اجلبهة القرشية، فكان منها املدد املتصل املتتابع، 

 .لكتيبة املؤمنني

وتصدع بنيان الوثنية من قبل أن تلقى اإلسالم يف الصدام املسلح الذي 
قف، وقد أذن للمسلمني يف القتال إقرارا ملبدأ حرية فرضته طبيعة املو

 .العقيدة، وغضبا حلرمات اهللا، ودفعا ملا سيموا من أذى واضطهاد

ينترص احلق عىل الباطل فيزهقه، وينسخ النور : وقررت كذلك مصريه
 .الظالم فتنجيل غوايش الوثنية عن أم القرى والبيت العتيق

 الصدام، وموقعة بدر مل تأت عىل ساحة بدر كانت أوىل جوالت هذا
فجأة، بل سبقتها نذر تراكمت عىل األفق ما بني دار املبعث ودار اهلجرة، 
معلنة عن حتمية احلرب بني اإلسالم والوثنية، إذ ليس من طبيعة األشياء أن 

 .يتهادن حق وباطل

  لكن القتال. وقد أذن للمسلمني يف القتال، بعد طول صرب واحتامل
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ك يف عام اهلجرة األول، الذي مىض كله احتشادا للجهاد  مل يبدأ مع ذل
  وتنظيام للمجتمع اإلسالمي يف مركزه باملدينة، واكتشافا ألبعاد امليدان 
  يف منطقة كانت، حتى املبعث وملدى مخسة قرون قبله، ترعى فيها الذئاب 

 .من هيود

عام ومل يكن هينا عىل املهاجرين واألنصار، أن يأيت موسم احلج يف 
اهلجرة األول، وقد حيل بينهم وبني أداء فريضة احلج والسعي إىل بيت اهللا 
احلرام الذي يسيطر عليه املرشكون وكدسوا أوثاهنم يف ساحته، وأباحوه لكل 
الوثنيني العرب، وصدوا عنه املؤمنني الذين يعبدون رب هذا البيت ال 

 .يرشكون به شيئا

 :الرسايا االستطالعية

 خيرج يف غزوات قصار، ملسو هيلع هللا ىلص الثانية للهجرة، بدأ النبي مع مطلع السنة
 .ًتدريبا جلنده من حزب اهللا، وإقرارا هليبة اإلسالم يف موقعه اجلديد

كام بدأ عليه الصالة والسالم يبعث رساياه لتجوب املنطقة ما بني مكة واملدينة، 

                                         
اجلهاد يف اإلسالم مفهومـه، وضـوابطه، وأنواعـه، وأهدافـه يف : سعيد بن عيل القحطاين) ١(

، وما ٢٢، ص )٦٠(ضوء الكتاب والسنة، سلسلة مؤلفات سعيد بن عيل القحطاين رقم 
 .بعدها
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 .وأوالمها مركز الوثنية العربية، واألخرى مركز الدعوة اإلسالمية

تكن هذه الرسايا قاصدة إىل قتال، وإنام كانت دوريات استطالع ومل 
 .ترتصد أبناء قريش يف منطقة احلجاز

أوىل الرسايا، رسية عبيدة بن احلارث إىل مشارف احلجاز، وقد لقي مجعا 
من قريش فلم ينشب بينهم قتال، إال أن سعد بن أيب وقاص من جنود 

 .ه يف اإلسالمالرسية، رمى بسهم فكان أول سهم رمي ب

 : وقد اعتز به سعد فأنشد معتدا

ــول اهللا أين ــى رس ــد أت ــل ق ــبيل   أال ه ــصدور ن ــحابتي ب ــت ص   محي
ـــــام يعتـــــد رام يف عـــــدو   بــسهم يــا رســول اهللا مــثيل   ف

   رسية عمه محزة بن ملسو هيلع هللا ىلصبعد رسية عبيدة بن احلارث بعث النبي 
ين، ثم تلتها رسية عبد املطلب إىل سيف البحر، يف ثالثني راكبا من املهاجر

سعد بن أبى وقاص، فبلغت غايتها يف أرض احلجاز، ثم عادت مل تلق 
 .كيدا

                                         
 .٤٨صور من حياة الرسول يف املدينة املنورة ،ص )  ١(
 .٤/١٥سبل اهلدى والرشاد : شامي، الصاحلي ال٣٤٨/ ٢السرية احللبية :احللبي) ٢(
 .١٤٣/ ٣السرية :، ابن هشام٣٦١/ ٢السرية : ابن كثري٧٣/ ١سامع إمتاع األ: املقريزي)٣(
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  أميمة بنت : ملسو هيلع هللا ىلص ابن عمته -بعدها كانت رسية عبد اهللا بن جحش 
ومن هذه الرسية اندلع الرشر الذي أوقد الرضام الكامن . عبد املطلب

 .فتوهج مشتعال عىل ساحة بدر

يف ثامنية من املهاجرين، يف أوائل رجب من السنة خرج عبداهللا بن جحش 
 .الثانية للهجرة، ورجب من األشهر احلرم التي ال حيل فيها قتال

 إىل ابن عمته أن يميض بالرسية حتى ينزل بموضع ملسو هيلع هللا ىلصوكانت أوامره  
وحدث . ما بني مكة والطائف، فيرتصد هبا قريشا ويستطلع أخبارها) نخلة(

 خرج سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان  ينشدان يف مرحلة من الطريق أن
ثم ختلفا مل يرجعا إىل منزل الرسية، وبدا أن قريشا أخذهتام عىل . بعريا هلام ضل
ومىض أمري الرسية بمن بقي معه من املهاجرين حتى نزل . غرة فأرسهتام

 .ملسو هيلع هللا ىلصبنخلة كام أمره 

ى املسلمون وحتاش، فمرت عري جتارية لقريش، فيها عمرو بن احلرضمي 
لكن جتنب الصدام مع املواجهة، مل . القتال حفاظا عىل حرمة الشهر احلرام

                                         
 .٣٨/ ٣الروض األنف : ، السهييل٧٣/ ١سامع إمتاع األ:املقريزي) ١(
 .١٨/ ٣البيهقي يف الدالئل ) ٢(
 .،٣٦٦/ ٢، وما بعدها، وابن كثري ١٤٦/ ٣ابن هشام )٣(
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يكن مستطاعا، وأطلق الصحايب واقد بن عبداهللا سهام أصاب عمرو بن 
 .احلرضمي فقتله

وعادت . وعندئذ فرت قريش من عريها وقتيلها، وعن أسريين منها
  ريين، وهي ترجو أن يفتدى هبام الرسية الظافرة إىل املدينة باملغانم واألس

غري أهنا ما كادت تدخل املدينة حتى . سعد بن أيب وقاص وعتبة بن غزوان
 .استقبلت بوجوم ذهب بفرحة النرص

. " ما أمرتكم بقتال يف الشهر احلرام": البن عمته، أمري الرسيةملسو هيلع هللا ىلصوقال  
. ّ عام جاءت به الرسية من مغانم، ونحى األسريين القرشينيملسو هيلع هللا ىلصثم أعرض 

 .فظن عبداهللا بن جحش وأصحابه أهنم أثموا وهلكوا

واشتد الصحابة من املهاجرين واألنصار يف لومهم، ونقلوا إليهم ما تقول 
 ." لقد استحل حممد وأصحابه حرمة الشهر احلرام":قريش يف مكة

لقد استغلت قريش ما حدث يف هذه الرسية من قتل يف الشهر احلرام 
ًاستغالال بارعا، بيد ُ أنه ال يتفق واخللق الكريم، فعمدت قريش إىل تشويه ً

                                         
  سـبل اهلـدى والرشـاد: ، ومـا بعـدها، والـصاحلي الـشامي٣٦٦/ ٢وابـن كثـري :انظر ) ١(

 ١٦/ ٦. 
 .٣٠٢/ ١عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري  : ابن سيد الناس: انظر) ٢(
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  صورة اإلسالم ونبي اإلسالم واملسلمني أمام الرأي العام يف اجلزيرة 
 ..العربية 

ٌ فقالت قريش  ْ َ ُ َ َقد استحل حممد وأصحابه الشهر احلرام : َْ َ َ َ ّ ْْ ّ َْ ُ ُ َ ْ َ َّ َ ٌ َ َْ ِوسفُكوا فيه ! ُ ِ َ َ َ
َالدم ْوأخذوا فيه األم! ّ َ ْ ُِ ِ َ َ َوال َ َوأرسوا فيه الرجال  ! َ َ َّ َِ ِ

ُ  يف فرد املسلمون املستضعفون! َ
َإنام أصابوا ما أصابوا يف شعبان : ًمكة دفاعا عن املعسكر اإلسالمي وقالوا  َ ْ ُ َ ُ ََ ِ َ ََ َ ّ. 

ًوحتالف هيود املدينة إعالميا مع هذه احلملة اإلعالمية املغرضة ضد 
َاملسلمني، وقالوا بكالم قريش، وتوقع ا َّ ُليهود باملسلمني الرش وقالت هيود َ َ ُ ُ َُ َّ ْْ ّ ََ َ ُْ ِْ ِ ِ- 

ِتفاءل بذلك عىل رسول  ُ َ ََ ََ ِ َ َ َِ ِعمرو بن احلرضمي قتله واقد بن عبد  : ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ ِ ِْ ُ ْ َ ُ ُ َْ ْ َُ ََ َ ّْ َ ُ  ، اهللاَْ
ِعمرو ، عمرت احلرب واحلرضمي ، حرضت احلرب وواقد بن عبد  ِ ِْ ُ ْ َ َ ُ َ َ َُ ْ َ ْ ْ َ َُ ْ َ ّ َ ْ َ َ ُ ٌ ْْ ْ َْ  ، اهللاَ

ُقدت احلرب َو ْ َ ْ َْ َفجعل . َ ََ ْ ذلك عليهم ال هلماهللاَ ُْ َ ِ ْ َ ََ َ ِ. 
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 ٦٠٤ / ١السرية :ابن هشام: انظر) ١(
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نزلت هذه اآلية تقرر حرمة الشهر احلرام، وتقرر أن القتال فيه كبرية 
 ولكن الصد عن طريق اهللا والكفر به واضهاد الضعفاء وإخراجهم من! نعم

 .والفتنة أكرب من القتل. بيوهتم بغري حق، هو أكرب عند اهللا 

. إنام هم املرشكون . إن املسلمني مل يبدأوا القتال ، ومل يبدأوا العدوان 
هم الذين وقع منهم الصد عن سبيل اهللا ، والكفر به وباملسجد احلرام، لقد 

وجعلوا الناس ولقد كفروا باهللا . صنعوا كل كبرية لصد الناس عن سبيل اهللا 
، تهكوا حرمته؛ فآذوا املسلمني فيهان. ولقد كفروا باملسجد احلرام ". يكفرون 

وأخرجوا أهله منه . ًوفتنوهم عن دينهم طوال ثالثة عرش عاما قبل اهلجرة 
 ..ًوهو احلرم الذي جعله اهللا آمنا ، فلم يأخذوا بحرمته ومل حيرتموا قدسيته 

وفتنة الناس عن دينهم .. من القتال يف الشهر احلرام وإخراج أهله منه أكرب عند اهللا
وقد ارتكب املرشكون هاتني الكبريتني فسقطت حجتهم . أكرب عند اهللا من القتل 

لقد كانت كلمة حق يراد هبا ..يف التحرز بحرمة البيت احلرام وحرمة الشهر احلرام
ه ، لتشويه وكان التلويح بحرمة الشهر احلرام جمرد ستار حيتمون خلف.. باطل

وهم . وهم املعتدون ابتداء. . موقف اجلامعة املسلمة ، وإظهارها بمظهر املعتدي 
 .الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء

                                         
 ١/١٠٦الظالل : سيد قطب: انظر) ١(
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وال زال أعداء اإلسالم يشنون حروهبم اإلعالمية عىل اإلسالم ونبيه، فضللوا 
نسان عن شعوب الغرب عن اإلسالم ونبيه، ونرشوا أشنع التصاوير التي يرسمها إ

 .  بالكذب والتطرف والرصع ملسو هيلع هللا ىلصإنسان، واهتموا النبي 

وهبذه اآليات اسرتد جنود الرسية طمأنينة باهلم، وطاب هلم النرص عىل 
 : عدوهم، وأنشد عبداهللا بن جحش

ــة ــرام عظيم ــتال يف احل ــدون ق   وأعظم منه، لو يرى الرشد راشد   تع
ـــا   صـــدودكم عـــام يقـــول حممـــد ـــه، واهللا راء وش ـــر ب   هدوكف
ــاجد   وإخراجكم من مـسجد اهللا أهلـه ــت س ــرى هللا يف البي ــئال ي   ل
ــــا وإن عريمتونــــا بقتلــــه   وأرجف باإلسـالم بـاغ وحاسـد   فإن
  بنخلة ملـا أوقـد احلـرب واقـد   سقينا من ابن احلـرضمي رماحنـا

 :رصف القبلة إىل الكعبة

حش؛ نزل ويف ثنايا الضجة اإلعالمية التي خلفتها رسية عبد اهللا بن ج
األمر من اهللا تعاىل يف شعبان سنة العام الثاين من اهلجرة بتحويل قبلة 

 . املسلمني من بيت املقدس إىل املسجد احلرام

                                         
  والثالثـة اخللفـاءملسو هيلع هللا ىلص   تـضمنه مـن مغـازي رسـول اهللا االكتفاء بـام: الكالعي األندليس) ١(

 ٩/ ٢.  
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  ٧٤٠ 
٧٤٠  

وطاملا رنا يف ) بيت املقدس( راضيا عن تلك القبلة األوىلملسو هيلع هللا ىلصمل يكن النبي 
بلة تأمالته إىل البيت العتيق يرجوه قبلة ألمته، لكنه مل يكن يملك أن يغري ق

 .املسلمني من تلقاء نفسه، فليس له إال أن ينتظر أمر اهللا سبحانه وتعاىل

 ملسو هيلع هللا ىلص فواله القبلة التي يرضاها، وصىل النبي ملسو هيلع هللا ىلصواستجاب اهللا لرسوله 
والصحابة يف دار اهلجرة، مستقبلني املسجد احلرام منذ نزلت آية البقرة، أوىل 

w  vu  t  s   rq  p  o  n  m  l   ﴿:السور املدنية
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ذهب نفر من أحبارهم : ومل يمض هذا التحول اهلام دون جدل من هيود
يا حممد، ما والك عن قبلتك التي كنت :  يسألونه مساومنيملسو هيلع هللا ىلصإىل النبي  

لة إبراهيم ودينه ؟ ارجع إىل قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك عىل م
 ! عليها نتبعك ونصدقك 

ًيا عجبا هلؤالء اليهود؛ ال ينعم هلم جار أبدا؛ إن تبعهم النبي  ٌ  يف ملسو هيلع هللا ىلصً
 .كاذب: ُمقلد تابع، وإن خالفهم يف قبلتهم، قالوا : قبلته؛ قالوا 

ًوهنا نفهم صفة من صفات اليهود، وحقدهم الذي ظهر جليا يف هذه 
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ُولقد فتن . ًولقد شنوا حربا إعالمية ضارية يف أعقاب هذه احلدث . حلادثةا

وإن املتأمل .. ُضعاف اإليامن كام فتن إخواهنم يف حادث اإلرساء واملعراج 
آليات حتويل القبلة؛ وهي ترد شبهات اليهود؛ يتبني له مدى رضاوة احلرب 

 .اإلعالمية والفكرية التي شنها اليهود

 من وحي ربه وانرصف اليهود بغيظهم مل ينالوا شيئا ملسو هيلع هللا ىلص وتال النبي
 .بحيلتهم املاكرة ومساومتهم املكشوفة الكاذبة

 األمر بالتولية إىل الكعبة يف هذه اآلية التالية، - عز وجل- وقد أكد اهللا 

Z  YX  W  V  U   T  S  R  Q  ]  \  [̂   ﴿:فقال
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 اآلية يف وضوح ورصاحة أن احلكمة التي أرادها اهللا من فقد أفادت هذه
  أمره املسلمني بالتوجه إىل الكعبة هي أن يقطع احلجة عىل هؤالء الناس 

 فلقد كان اليهود يقولون -  وهم الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى- 
إنه يتحول إىل الكعبة، كانوا : عن أوصاف الرسول املذكورة يف التوراة

ً فيها متجها إىل بيت املقدس، ولذا ملسو هيلع هللا ىلصون ذلك يف الفرتة التي كان النبي يقول

                                         
   مـن املجلـد األول مـن " سـيقول الـسفهاء "انظر ماكتبه األسـتاذ سـيد قطـب يف ربـع  )١(

 .الظالل 
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 إىل الكعبة بعد ذلك مؤيدا ملا كان مسطورا يف كتاهبم، ملسو هيلع هللا ىلصكان اجتاه النبي 
َّما باله يدعي : ّ أيام توجهه إىل بيت املقدسملسو هيلع هللا ىلصوكان النصارى يقولون عنه 

 َّملة إبراهيم وخيالف قبلته؟

ًعبة موجبا لقطع حجتهم وملزما هلم بتصديقه ولذا كان اجتاهه إىل الك ً
 .ًواالعرتاف بنبوته، ولكنهم مجيعا جحدوا احلق ومتادوا يف غيهم وضالهلم

ّوتسامع كفار قريش يف مكة، بنبإ حتول املسلمني عن قبلتهم األوىل إىل 
املسجد احلرام، فلم يرضهم ما يف هذا التحول من تأييد الزعامة الدينية ألم 

سيخ حرمة البيت العتيق، بل أوجسوا يف أنفسهم خيفة أن تكون القرى وتر
مكة متجه الدعوة اإلسالمية التي حسبوا أهنا خرجت منها إىل يثرب، مع 

 .، واملهاجرين املكيني من صحابتهملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

وساورهم القلق وهم حيسون نذر املواجهة املحتومة املتحدية، كلام حان 
مثلوا املسلمني هناك يف دار هجرهتم موعد الصالة مخس مرات كل يوم، فت

 .يقيمون صالهتم وقبلتهم املسجد احلرام يف أم القرى 

                                         
ًوقد وقعت حادثة حتويل القبلة بعد اهلجرة بنحو ستة عرش شهرا أو تزيد بقليل كـام جـاء بـذلك يف ) ١(

ولـذلك قلنـا مـا .  وغريهـا٣٧٤/ ١، ومـسلم ص ٢١٢/ ٢بخاري األحاديث الصحيحة عند ال
 .قلناه من قبل من ترك ذكر هذا السبب من أسباب تأسيس الدولة لتأخر وقته 
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لقد أكد حتويل القبلة، هذا احلدث اجلليل؛ مبدأ وسطية هذه األمة، فقد 
مجعت بني قبلتني عظيمتني ، قبلة إبراهيم وأتباعه ، وقبله موسى وإخوانه ، 

ٌفأمة اإلسالم وسط يف الشكل   ٌيف املضمون،  وسط يف الشعائر،وسط . ِ

ًأمة وسطا، فلم ]. ١٤٣: البقرة: سورة [﴾   :  ;  >  =﴿ ً

 . تسلك مسلك الغلو النرصاين، ومل تسلك مسلك التقصري اليهودي

فهي وسط يف االعتقاد والفكر، ..  ووسطية األمة اإلسالمية وسطية شاملة 
 .يعاهتاووسط يف العبادات واملعامالت، ووسط يف أنظمتها وترش

 :وفد نصارى نجران

 واليهود وفد عىل ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا الوقت الذي اشتد فيه اجلدال بني النبي 
املدينة وفد من نصارى نجران عدهتم ستون راكبا؛ من بينهم من رشف فيهم 
ودرس كتبهم وحسن علمه يف دينهم، فكانت ملوك الروم من أهل النرصانية 

ّقد رشفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له ال . كنائس وبسطوا عليه الكراماتّ
 حني علم بام بينه وبني اليهود من ملسو هيلع هللا ىلصّولعل هذا الوفد إنام جاء إىل مدينة النبي 

ّخالف، طمعا يف أن يزيد هذا اخلالف شدة حتى يبلغ به العداوة، فرييح 
. النرصانية املتامخة يف الشام ويف اليمن من دسائس اليهود وعدوان العرب

ّثة الكتابية بمجي ء هذا الوفد وبجداله النبي وبقيام واجتمعت األديان الثال ّ
 .ّملحمة كالمية عنيفة بني اليهودية واملسيحية واإلسالم
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  ملسو هيلع هللا ىلصّفأما اليهود فكانوا ينكرون رسالة عيسى عليه السالم و رسالة النبي 
 .اهللاإنكارا فيه من العنت ما رأيت، ويزعم بعضهم أن عزيرا ابن 

ّوأما النبي صىل . ولون بالتثليث و ألوهية عيسىّوأما النصارى فكانوا يق
، وإىل الوحدة الروحية تنتظم العامل من اهللاعليه وسلم فكان يدعو إىل توحيد 

كان اليهود والنصارى يسألونه عمن يؤمن هبم من الرسل . أزله إىل أبده

4  5  6   7  8  9  :  ;  >      =  <  ?    ﴿:فيقول
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، اهللاّوكان ينكر عليهم أشد اإلنكار كل ما يلقي أية شبهة عىل وحدة  
ّويذكر هلم أهنم حرفوا الكلم مما يف كتبهم عن مواضعه وأهنم يذهبون إىل غري 
 ّما ذهب إليه النبيون والرسل الذين يقرون هلم بالنبوة، وأن ما جاء به موسى

وعيسى  ومن سبقهم ال خيتلف يف يش ء عام جاء هو به؛ ألن ما جاؤا به إنام 
ّهو احلقيقة األزلية اخلالدة التي تتكشف يف جالل وضوحها وعظمة بساطتها  ّ

ً يف عظمة وحدته، متجردا عن اهللاّلكل من نزه نفسه عن اخلضوع لغري 

 .هاخلضوع األعمى ألوهام العامة وملا وجد عليه آباءه وأجداد
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  :مؤمتر األديان الثالثة

أي مؤمتر أعظم من هذا املؤمتر الذي شهدت املدينة املنورة ، تلتقي فيه 
األديان الثالثة التي تتجاذب حتى اليوم مصاير العامل، وتلتقي فيه ألسمى 

ّمل يكن مؤمترا اقتصاديا، وال كان مرماه أي غرض من هذه ! فكرة وأجل غاية
طح عاملنا اليوم عبثا صخرهتا؛ إنام كان مرماه غاية األغراض املادية التي ين

روحية تقف من ورائها يف أمر النرصانية واليهودية مطامع السياسة ومآرب 
 لغاية روحية ملسو هيلع هللا ىلصأرباب املال وذوي امللك والسلطان، ويقف فيه النبي 

 يف سبيلها الصيغة التي يلقي هبا إىل اليهود اهللاإنسانية بحتة يميل عليه 

:  ;  >  =  <    ﴿:  وإىل الناس كافة، يقول هلم فيهاوالنصارى
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ماذا يستطيع اليهود أو يستطيع النصارى أو يستطيع غريهم أن يقولوا يف 
ال يرشكوا به شيئا، وال يتخذ بعضهم  واهللاأال يعبدوا إال : هذه الدعوة ؟

فأما الروح املخلصة الصادقة، وأما النفس اإلنسانية ! اهللابعضا أربابا من دون 
لكن . ّالتي كرمت بالعقل والعاطفة فال تستطيع إال أن تؤمن هبذا دون غريه

الذي جعل أبا حارثة . يف احلياة اإلنسانية إىل اجلانب النفساين جانبها املادي
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، ملسو هيلع هللا ىلصنصارى نجران علام ومعرفة يديل إىل رفيق له باقتناعه بام يقول النبي أكثر 
يمنعني ما صنع : فام يمنعك منه وأنت تعلم هذا كان جوابه: فلام سأله رفيقه

بنا هؤالء القوم؛ رشفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إال خالفه، فلو فعلت 
 .نزعوا منا كل ما ترى

، فأما اليهود فكان بينه وبينهم عهد املوادعة ،   إىل هذه الدعوةملسو هيلع هللا ىلصدعا النبي 
ّوأما النصارى فلام مل يقبلوا احلجة أن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من غري 

إذ ذاك تشاور النصارى ثم أعلنوا إليه أهنم رأوا ،  طلب منهم املباهلة، أب وال أم
 .ّأال يالعنوه وأن يرتكوه عىل دينه ويرجعوا عىل دينهم

  عىل العدل حرصا احتذى أصحابه فيه مثاله، ملسو هيلع هللا ىلصهم رأوا حرصه ولكن
فطلبوا منه أن يبعث معهم رجال حيكم بينهم يف أشياء اختلفوا عليها من 

وبعث حممد معهم أبا عبيدة بن اجلراح ليقيض بينهم فيام اختلفوا . أقواهلم
 .فيه

 :غزوة بدر الكربى 

نية للهجرة، كانت غزوة بعد شهرين اثنني، يف شهر رمضان من السنة الثا
بدر الكربى التي وجهت جمرى األحداث وحددت موازين القوى، ال بني 

  ! اإلسالم والوثنية فحسب، بل يف كل رصاع كذلك، بني حق وباطل 
أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس يف طريقه من الشام إىل مكة عائدا 
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! للطيمة اللطيمة  يا معرش قريش، ا":وصيحة تعلو يف مكة..بعري قريش
أموالكم مع أيب سفيان قد عرض هلا حممد يف أصحابه ال أرى أنكم 

 ."مدركوها

 أيظن حممد وأصحابه أن تكون عري ":وترد أصوات من هنا ومن هناك
 ."أيب سفيان كعري ابن احلرضمي ؟ كال واهللا ليعلمن غري ذلك

القضاء عىل وخرجت مجوع قريش من مكة مزهوة بعددها وعدهتا، تريد 
  املسلمني يف دار اهلجرة، وهي ترى األمر هينا بسيطا، وكأهنا خارجة يف 

 .رحلة صيد

ُالذين قال هلم الناس : ماذا كان من أمر املسلمني حني قال هلم الناس ََّ ْ ُ َ َ َ َِّ  
َإن الناس قد مجعوا لُكم فاخشوهم فزادهم إيامنا وقالوا حسبنا َُّ َ َ َ ْ ُ َْ َ ْ ْ ُْ َ ً َ َ َ َ َِّ ُِ َُ َ ََ ْ َ ونعم اهللا ْ ْ َِ

ُالوكيل  ؟ ِْ َ. 

 صحابته من املهاجرين واألنصار، وعرض عليهم املوقف من ملسو هيلع هللا ىلصمجع النبي 
 ."  أشريوا عيل أهيا الناس":خمتلف نواحيه، ثم قال يطلب مشورهتم

فقام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن اخلطاب، فتحدثا ما شاء هلام إيامهنام، 
                                         

 .٢٥٦/ ٣ "البداية والنهاية:ابن كثري) ١(
 .٣١/ ٣تاريخ الرسل : الطربي) ٢(
 .٢٥٧/ ٢سرية : ابن هشام) ٣(
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 وكان خرج من قريش - ام املقداد ابن عمرو عن اجلهاد والثقة يف النرص، ثم ق
 يا -: ، وقالملسو هيلع هللا ىلص ودنا من النبي - وحلق باملسلمني يف رسية عبيدة بن احلارث 

رسول اهللا، امض ملا أراك اهللا فنحن معك، واهللا ال نقول لك كام قالت بنو 

 ، ولكن ﴾   +   ,  -  .  /   0  1 ﴿:إرسائيل ملوسى 
فوالذي بعثك باحلق لو رست .  مقاتلوناذهب أنت وربك فقاتال إنا معكام

 . جلالدنا معك دونه حتى تبلغه-  بأقىص اجلنوب - بنا إىل برك الغامد 

 إىل األنصار ومل يكن أحد منهم قد ملسو هيلع هللا ىلص بخري، ثم التفت ملسو هيلع هللا ىلصدعا له النبي 
 ." أشريوا عيل أهيا الناس":تكلم بعد، وعاد يقول

كأنك تريدنا يا  واهللا ل": أحد السعدين- سأل نقيبهم سعد بن معاذ 
 ."رسول اهللا ؟

 .أجل: ملسو هيلع هللا ىلصأجاب 

 فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو احلق، ":فقال سعد
فامض يا رسول . وأعطيناك عىل ذلك عهودنا ومواثيقنا عىل السمع والطاعة

فوالذي بعثك باحلق لو استعرضت بنا هذا البحر .اهللا ملا أردت فنحن معك
لف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى عدونا فخضته خلضناه معك ما خت
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غدا، إنا لصرب يف احلرب صدق يف اللقاء، لعل اهللا يريك منا ما تقر به عينك، 
 ."فرس بنا عىل بركة اهللا

 عىل أن يستشري أصحابه، وأن يعلم ملسو هيلع هللا ىلصولعلك ترى حرص النبي 
 عىل ملسو هيلع هللا ىلصموقفهم من القتال، ليقول فيه قوله األخري، وهذا احلرص منه 

ستشارة أصحابه يف الغزوات يدل عىل تأكيد أمهية الشورى يف احلروب ا
بالذات؛ ذلك ألن احلروب تقرر مصري األمم، فإما إىل العلياء، وإما حتت 

 .الغرباء

 عن سنة الشورى مع أصحابه، ملسو هيلع هللا ىلصيف هذا احلوار الرائع يكشف النبي 
قد اجتذب فهم سيخرجون إىل القتال، وال بد أن يكونوا مستعدين لذلك، و

 وهـذا ما "ّ أشريوا عيل أهيا الناس "أهل املدينة إىل ذلك بأسلوبه الرقيق 
 يريد األنصار خاصة يف ملسو هيلع هللا ىلصجـعل سعد بن معاذ ريض اهللا عنه يفطن إىل أنه 

هذا املوقف، فكان جوابه البليغ املعرب الذي عىل إثره خرج املسلمون 
ًمهاجرين وأنصارا إىل املعركة، ما عدا نفرا قلي ًال ختلفوا ألن اخلروج مل يكن ً

 .ًعزيمة وال كان القتال متوقعا

                                         
  .٤٣/ ٣دالئل النبوة :البيهقي) ١(
  .٣٧غزوة بدر الكربى، ص: و فارسأب) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٧٥٠ 
٧٥٠  

 أن نقف وقفة إعجاب وتقدير، فإن عظمة اجلنود إنام ًأيضاوهنا جيدر بنا 
 يقود أصحابه إىل ميدان ملسو هيلع هللا ىلصترتكز عىل أساس من عظمة القائد، ولقد كان 

سبيل ًاجلهاد مستضيئا هبدي القرآن وتعاليم اإلسالم التي تعد املجاهدين يف 
اهللا إحدى احلسنيني، وتبرش الشهداء باحلياة السعيدة اخلالدة حيث، يقول اهللا 

q  p  o  n  m  lk  j  i    h  g  f  e  d   ﴿: عز وجل- 
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يدة وسادت حتى عال لواء ومن أجل ذلك نجحت تلك القيادة الرش
اإلسالم يف كل مكان، وانسابت كلمة احلق بني األمم حتيي موات األنفس 

 .واألرواح والقلوب، وإن يف ذلك لعربة

 باملرسة ملا رأى ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه يف طريقهم وقد أرشق وجهه ملسو هيلع هللا ىلصثم مىض 
سريوا وأبرشوا فإن اهللا وعدين إحدى ": من قوة إيامن املسلمني وقال هلم

وهكذا ظلوا سائرين حتى  . "، واهللا لكأين أنظر إىل مصارع القومتنيالطائف
نزلوا بعدوة الوادي الدنيا، أي القريبة إىل املدينة، وقد صدق اهللا وعده، 
فالتقى املسلمون بإحدى الطائفتني وهي الطائفة القوية ذات الشوكة، مع 

                                         
 .قافلة أيب سفيان، أو من خرج من مكة لنرصته) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٧٥١ 
 

 أراد هلم أن أهنم كانوا يريدون غري ذات الشوكة، وهي العري، ولكن اهللا
يلتقوا بالنفري، وهو اجليش الكبري الذي نفر إلنقاذ العري، وكان ذلك حلكمة 

y  x   w  v      ﴿:جليلة أرادها اهللا وسجلها يف حمكم كتابه، حيث قال
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ًوكان احلباب بن املنذر بن اجلموح خبريا هبذه األمكنة التي نزل فيها 
املسلمون، فلام رأى املوقع الذي استقر فيه املسلمون مل يرق يف نظره ومل 

ًيا رسول اهللا، أرأيت هذا املنزل، أمنزال : ملسو هيلع هللا ىلص-يطمئن إليه، فقال للرسول 

م هو الرأي واحلرب واملكيدة؟ أنزلكه اهللا فليس لنا أن نتقدمه أو نتأخر عنه؟ أ
يا رسول اهللا، فإن هذا : فقال احلباب . "بل هو الرأي واحلرب واملكيدة": ملسو هيلع هللا ىلصقال 

ما وراءه  ّفاهنض بالناس حتى تأيت أدنى ماء من القوم فننزل، ثم نغور. ليس بمنزل
 ،ًمن اآلبار، ثم نبني عليه حوضا فنملؤه ماء ، ثم نقاتل القوم فنرشب وال يرشبون

 فاقتنع هبذا الرأي السديد، وأعلن أمام املسلمني أنه قد نزل ملسو هيلع هللا ىلصٍوحينئذ فكر الرسول 
 .عىل رأي احلباب، وأن يف ذلك احلكمة والصواب

                                         

 .نخرب ونتلف ونعكر) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٧٥٢ 
٧٥٢  

 ملسو هيلع هللا ىلص ينبغي أن نقف وقفة إعجاب وإكبار، فلم يكن النبي - ًأيضا -وهنا 
ًمستبدا برأيه وال راكبا متن الغرور، بل كان يتشاور مع أصحابه كي يتلمس 

=  <  ?@  D  C   B  A  ﴿: ً اخلري والرشاد عمال بقوله تعاىلوجه

E ﴾ ]١٥٩:آل عمران[  . وكان حيرتم الرأي الصائب وينفذه ولو
 .تعارض مع رأيه، فهل يكون يف ذلك للناس عربة وتبرصة؟

ً إن القادة والرؤساء كثريا ما يعميهم التعصب املمقوت واالستبداد 
 وجيرون وراءهم األمم والشعوب إىل مهاوي بالرأي فينزلقون إىل الرش،

الفناء، ولو استطاع هؤالء القادة والرؤساء السادرون يف عامية الكربياء 
، وبغريه من ملسو هيلع هللا ىلصواألنانية أن ينتفعوا هبذا الدرس العميل من املريب األول 

الدروس التي ألقاها الزعامء والصاحلون عىل اإلنسانية، لتغري جمرى التاريخ 
 . األزمنة والعصوريف كثري من

يا نبي اهللا نبني : وملا نفذوا رأي احلباب وبنوا احلوض، قال سعد بن معاذ
ًلك عريشا تكون فيه، ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا اهللا 
وأظهرنا عىل عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت األخرى جلست عىل 

                                         
يعني يف األمور االجتهادية، والغالب أن ذلك ال يكـون مـن اخـتالف التعـارض، وإنـام ) ١(

 .التنوع



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٧٥٣ 
 

لف عنك أقوام يا نبي اهللا ما ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد خت
ًنحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما ختلفوا عنك، يمنعك 

 .اهللا هبم يناصحونك وجياهدون معك

 عىل سعد ودعا له بخري، وألنه قدر الظروف ملسو هيلع هللا ىلصوقد أثنى الرسول 
وعرف أن مكان القائد هو اإلرشاف والتوجيه فال ينبغي أن يتعرض 

ن يف حياته حياة األمة وكياهنا وكرامتها، ثم بني العريش للقائد لألخطار، أل
 حتى يكون يف مأمن من العدو إذا مل يكن النرص يف جانب ملسو هيلع هللا ىلصالعظيم 

إخالص اجلندي األمني لقائده : املسلمني، وهكذا اإلخالص واإليثار
 .األمني، وإيثار املؤمن لنبيه عىل نفسه

َّوبمثل هذا اإلخالص واإليثار من  اهللا عىل املسلمني، ومكن هلم دينهم َ
 .ًالذي ارتىض هلم، وبدهلم من بعد خوفهم أمنا، وإن يف ذلك لعربة 

عيل بن أيب طالب :  ثالثة من قادة املهاجرين؛ وهمملسو هيلع هللا ىلصثم أرسل النبي 
والزبري بن العوام وسعد بن أيب وقاص، يف نفر من الصحابة إىل ماء بدر، 

 ملسو هيلع هللا ىلصٍ، فأرسوهم وجاءوا هبم والرسول ًفوجدوا غلامنا يستقون جليش مكة
نحن سقاة قريش، بعثونا نسقيهم من املاء، فكره القوم خربهم : يصيل، فقالوا

                                         
 .٢٧٧/ ٣البداية :ابن كثري ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٧٥٤ 
٧٥٤  

  نحن أليب سفيان، ونحن يف العري، فأمسكوا عنهم، : فرضبوهم، فقالوا
إن صدقوكم رضبتموهم وإذا كذبوكم ":  وقالملسو هيلع هللا ىلصفسلم رسول اهللا 

ًربوه أن قريشا خلف هذا الكثيب ، ثم أقبل عليهم يسأهلم، فأخ"تركتموهم
ًوأهنم ينحرون يوما عرشا ويوما تسعا، وأعلموه بمن خرج من مكة، فقال  ً ًً

هذه مكة قد ألقت إليكم ": ، وقال"القوم ما بني األلف والتسعامئة": ملسو هيلع هللا ىلص
 ."أفالذ كبدها

يا لروعة أخالق هذا القائد العظيم، فلم تكن حاالت احلرب والقتال 
َلتخرج القائ ِ َّ عن أخالقه السامية، وعن رمحته التي يتحىل هبا ملسو هيلع هللا ىلصد العظيم ُ َ ََ

ِحال السلم؛ لذا فقد كان يرحم الغلامن وصغار السن الذين ال يملكون  ْ َ َ
أمرهم، ويأتون للحرب ضد املسلمني، أو ملعاونة سادهتم رغم أن تلك 

 كان يرمحهم؛ ومع أن هذين ملسو هيلع هللا ىلصاملساعدة هي من صميم أعامل احلرب، لكنه 
ِالمني اللذين رضبا من اجليش املعادي الغ َ َُْ ِ َّ ويمدان – جيش املرشكني - ُ ِ ُ

ّاجليش باملاء، إال أنه  َ عاتب صحابته الكرام ألجلهام، وأنكر عليهم ملسو هيلع هللا ىلصَ َ
ّرضهبام؛ بل إنه مل يتخذمها أسريين مع أن احلرب عىل األبواب، ومع أهنام قد  ْ َ

َلعدو، ولكنه رحمحيمالن بعض األخبار إىل ا َِ َ صغر سنهام وضعفهامَّ َ َِ ِِ ِْ َ ِّ َ ِ. 

                                         
  .٩٧/ ١إمتاع االسامع :املقريزي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٧٥٥ 
 

هادرة بزئري الوعيد، ثملة . ثم ملح قريشا تندفع من وراء كثيب هناك
  : وجهه إىل السامء وقال يدعو ربهملسو هيلع هللا ىلصبنشوة الغرور ومتعة الصيد، فرفع 

.  اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيالئها وفخرها حتادك وتكذب رسولك"
 ."م الغداةاللهم فنرصك الذي وعدتني، اللهم أحنه

كاملو العدة وهم كم كان عدد املرشكني الزاحفني من مكة ؟ ألف مقاتل 
واجتاههم، . والسالح أو يزيدون، ومعهم مائة فرس مدربة عىل القتال

ثالثامئة وأربعة عرش ال :  من حزب اهللاملسو هيلع هللا ىلصبالعدوة الدنيا، كان جنود النبي  
 وتسعون، ومن من املهاجرين ثالثة وثامنون ومن األوس واحد: يزيدون

 !ومعهم من اخليل ثالثة أفراس فحسب . اخلزرج مائة وأربعون

استضعف املرشكون جند اإلسالم، فتقدم أحد صناديدهم يف صلف 
وخيالء، يريد أن يقتحم عسكر املسلمني إىل ماء بدر، فلم يمهله محزة بن 

 .عبداملطلب، فسقط مرضجا بدمائه دون بدر

إن : وضوا معركة مع هذه القلة املستبسلةواستكرب طواغيت قريش أن خي
انترصوا عليها ضاع النرص يف ميزان فقدان التكافؤ، وإذا هزموا قضت عليهم 

 .اهلزيمة بعار الدهر وكانوا سبة يف العرب

                                         
 .٢٩٢/ ٣السرية :بن هشاما) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٧٥٦ 
٧٥٦  

وبدا لكبريهم عتبة بن ربيعة، فخرج من صف املرشكني خيتال بني أخيه 
هل من مبارز ؟ : ستخفافشيبة عن يمينه وابنه الوليد عن يساره، وسأل يف ا

فخرج إليه ثالثة من األنصار، زهد يف مبارزهتم عندما سأهلم من يكونون 
 .فعرفوه بنسبهم يف بني قيلة

يا حممد، أخرج إلينا أكفاءنا من : ثم نادى ! "مالنا بكم حاجة": قال
 .قومنا

عمه، محزة بن :  ثالثة من صميم البيت اهلاشمي القريشملسو هيلع هللا ىلصفأخرج إليه 
 .عىل بن أبى طالب، وعبيدة بن احلارث: وابني عمه. لبعبد املط

ومل تطل املبارزة، وسقط عتبة بن ربيعة، وشيبة أخوه، وابنه الوليد بن 
عندئذ تزاحف الناس ومحيت ! عتبة، رصعى جمندلني عىل ساحة بدر 

 براحته حفنة من حصباء بدر قذف هبا عسكر املرشكني ملسو هيلع هللا ىلصاملعركة، فأخذ 
 ."الوجوه شاهت ":وهو يقول

 ينظم صفوف املقاتلني من املسلمني، ثم أعلن ملسو هيلع هللا ىلصوأخذ القائد العظيم 
 والذي نفس حممد بيده ال يقاتلهم ": بدء املعركة هبذه الكلمة القوية املؤمنة

                                         
 .٤٢٠/ ٢البداية والنهاية :ابن كثري) ١(
 .١٧٤/ ٣املصدر السابق ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٧٥٧ 
 

ًاليوم رجل فيقتل صابرا حمتسبا مقبال غري مدبر إال أدخله اهللا اجلنة ً ً" .  

شدوا عىل املرشكني فام و ! " شدوا ": إىل جنده فقالملسو هيلع هللا ىلصثم التفت 
 .تركوهم إال بني قتيل وأسري، وهارب يشرتي النجاة بعار الفرار

وال ريب أن الكلمة املؤمنة إذا صادفت القلوب املؤمنة كانت كالغيث 
فلم يكد ... اهلتون يصيب األرض النقية الطيبة فينبت فيها اخلري الكثري

 حتى نسوا الدنيا بام ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمون املؤمنون يسمعون هذه الكلمة من نبيهم 
 كان يأكل -وهو عمري بن احلامم- فيها من سعادة ونعيم، حتى إن أحدهم 

بعض مترات فألقاها، ألنه آثر عليها متر اجلنة، وكأنام يراه بعينيه ويلمسه 
ًبيديه، وينطلق مرسعا للقتال لكي حيظى بنعمة االستشهاد يف سبيل اهللا وهو 

 :ينشد بقلبه ولسانه

  إال التقــــى وعمــــل املعـــــاد   اهللا بغــــــري زادًركــــــضا إىل 
  وكــــل زاد عرضــــة النفــــاد   والـــصرب يف اهللا عـــىل اجلهـــاد

 غري التقى والرب والرشاد

ُوظل يقاتلهم ويقتل منهم ما شاء اهللا أن يقتل حتى قتل يف سبيل اهللا، 

 :فشفى اهللا صدره باجلهاد وحقق له نعمة االستشهاد، وهكذا
                                         

 .٢٧٧/ ٣ "البداية"أسند ذلك ابن جرير وغريه كام يف ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٧٥٨ 
٧٥٨  

ـندس خـرض   ًرا فـام أتـىَّتردى ثياب املوت محـ   هلا الليل إال وهي من س

وصدق اهللا وعده ونرص من نرصوه، وألقى الرعب يف قلوب عدوهم 
وانترص احلق بفضل اهللا وعال لواؤه، والذ الباطل بالفرار . فذهبوا عربة ومثال

وعاد اجليش الظافر إىل املدينة باألرسى  سهمهوقد أفل نجمه وطاش 
 .ل املرشكني إىل مكة باهلزيمة والذلوعادت فلو. واملغانم

أحىص ابن هشام يف السرية النبوية قتىل قريش يف بدر سبعني رجال، 
وبلغ أرساهم نحو ذلك العدد، فكانوا سبعني أسريا والباقون من اجليش 

 .املغلوب الذوا بالفرار

ستة من : أما املسلمون فاستشهد منهم يوم بدر أربعة عرش شهيدا
 وثامنية من األنصار، بذلوا أنفسهم فداء عقيدهتم فذهبوا بمجد املهاجرين

j  i    h  g  f  e  d   ﴿:الشهادة ورشف اجلهاد وثواب اآلخرة 

q  p  o  n  m  lk   ﴾ ]١٦٩:البقرة[. 

 

                                         
  .٣٥/ ٤سبل اهلدى والرشاد : الصاحلي الشامي: انظر) ١(
 .٢٩٢/ ٣السرية :ابن هشام) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٧٥٩ 
 

  :الغنائم واألرسى

 بعد أن أتم اهللا عليهم النعمة بالنرص، يف أمر األرسى ملسو هيلع هللا ىلصاستشار النبي 
 .. ًان عددهم سبعني أسريا من مرشكي قريش، وك

يا رسول اهللا قد كذبوك وقاتلوك : فقال عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه 
ووافقه .. فارضب أعناقهم فهم رءوس الكفر وأئمة الضاللة ، وأخرجوك

 ..عىل ذلك مجاعة من الصحابة

هؤالء أهلك وقومك وقد أعطاك : يا رسول اهللا:  وقال أبو بكرريض اهللا عنه 
وتأخذ الفداء منهم، فيكون ما ، فر والنرص عليهم، وإين أرى أن تستبقيهماهللا الظ

. ًأخذنا منهم قوة لنا عىل الكفار، وعسى اهللا أن هيدهيم لإلسالم فيكونوا لنا عضدا
 .ووافق عىل الرأي كذلك مجاعة من الصحابة

، مع صاحبيه الكريمني أيب بكر وعمر يرضب هلام أمثلة ملسو هيلع هللا ىلصوقد تلطف 
فأما أبو بكر فمثله يف املالئكة كمثل ميكال ينزل برضا . واألنبياءمن املالئكة 

اهللا وعفوه عن عباده، ومثله يف األنبياء كمثل إبراهيم كان ألني عىل قومه من 

I  H   ﴿:العسل، قدمه قومه إىل النار وطرحوه فيها فام زاد عىل أن قال
Q  P  O  N  M  LK  J   ﴾ ]٢٦:إبراهيم[. 

Ê  É  È      Ç  Æ   ÅÄ  Ã  Â  Á  ﴿: قولوكمثل عيسى إذ ي
Ì   Ë   ﴾ ]١١٨:املائدة[. 
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وأما عمر ريض اهللا عنه  فمثله يف املالئكة كمثل جربيل ينزل بالسخط 

¿  À      ﴿:ومثله يف األنبياء كمثل نوح إذ يقول. من اهللا والنقمة عىل أعداء اهللا

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â     Á   Ð       
Ñ   ﴾ ]٢٧- ٢٦:نوح[.    

Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë     ﴿:وكمثل موسى إذ يقول

×  Ö  Õ  Ô    ﴾ ]٨٨:يونس[. 

 ألصحابه وقول أيب بكر وعمر، فقد ملسو هيلع هللا ىلصوأما احلديث يف استشارة النبي 
  .لكنها متقاربة املعنى، وعن مجاعة من الصحابة ، جاء بسياقات خمتلفة

يب بكر وترك رأي عمر، وقبل الفداء من األرسى،  برأي أملسو هيلع هللا ىلصثم أخذ حممد 
  :فنزل قوله تعاىل . "ال يفلتن أحد من أرساكم إال بفداء": وقال ألصحابه

﴿    »  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±   °   ̄   ®     ¬  «

  Ê  É  È  Ç    Æ     Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼
Í  Ì  Ë   ﴾]٦٨- ٦٧:األنفال[. 

قويم الذي كان جيب ًن اهللا لرسوله وتبيانا للمنهج الًوكان ذلك عتابا م
 .أن يسري عليه
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 ٧٦١ 
 

ًوبعد فقد كانت غزوة بدر درسا عمليا جتلت فيه ثمرة اإليامن فنرص اهللا 
املسلمني وهم قلة، ألهنم آمنوا باهللا وأخلصوا اإليامن، وخذل املرشكني وهم 

J  L  K  ﴿. كثرة، ألهنم حادوا عن احلق وابتعدوا عن اإليامن

R   Q  P  O  NM   ﴾ ]٤٠:احلج[. 

 :املوقف من األرسى

أحدمها : بينام املسلمون يف طريقهم إىل مكة قتل من األرسى رجالن
وال كان  ،  ملسو هيلع هللا ىلصومل يكن . ّالنرض بن احلارث، واآلخر عقبة بن أيب معيط

أصحابه إىل هذه اللحظة قد وضعوا لألرسى نظاما يكون عىل مقتضاه قتلهم 
ّلكن النرض وعقبة كانا رشا مستطريا، عىل . أو اسرتقاقهمأو فداؤهم 

. املسلمني أيام مقامهم بمكة وكانا ال ينفكان عن ايصال أنواع  األذى هلم 
ّلقد قتل النرض حني عرض األرسى عىل النبي عليه السالم عند بلوغهم 

 اهللاحممد و: األثيل، فقد نظر إىل النرض نظرة ارتعد منها وقال لرجل إىل جنبه
 منك اهللاما هذا و: قال الذي إىل جنبه. ّلقد نظر إيل بعينني فيهام املوت! قاتيل

ّكلم : وقال النرض ملصعب بن عمري؛ وكان أقرب من هناك به رمحا. إال رعب

فكان .  قاتيل إن مل تفعلاهللاصاحبك أن جيعلني كرجل من أصحابه، فهو و
 كذا وكذا، وكنت  ويف نبيهاهللاإنك كنت تقول يف كتاب : جواب مصعب
قال . ّلو أرستك قريش ما قتلتك أبدا وأنا حي: قال النرض. ّتعذب أصحابه
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  ٧٦٢ 
٧٦٢  

راك صادقا، ثم إين لست مثلك، فقد قطع اإلسالم  إين ألاهللاو: مصعب
وكان النرض أسري املقداد، وكان يطمح أن ينال افتداء أهله إياه ماال . العهود

قال النبي عليه . لنرض أسرييا: فلام رأى احلديث حول قتله صاح. كثريا
ّارضب عنقه، واللهم أغن املقداد من فضلك: السالم ّفقتله عيل بن أيب . ّ

 .طالب رضبا بالسيف

ّوقتله عيل بن أيب طالب أو قتله . النار: قال! فمن للصبية يا حممد؟: عقبة
 .عاصم بن ثابت، عىل اختالف يف الرواية

ة بيوم وصلها رسواله زيد بن   واملسلمون املدينملسو هيلع هللا ىلصوقبل أن يصل النبي 
 اهللا بن رواحة، ودخل كل واحد من ناحية منها؛ فجعل عبد اهللاحارثة وعبد 

 وأصحابه، ويذكر هلم من اهللاينادي عىل راحلته يبرش األنصار بنرص رسول 
وجعل زيد بن حارثة يصنع صنيعه وهو ممتط القصواء . قتل من املرشكني

، جتمعوا وخرج من كان منهم يف دارهّورس املسلمون وا . ملسو هيلع هللا ىلصناقة النبي 
أما الذين بقوا عىل الرشك، واليهود، . وانطلقوا هيللون هلذا النرص العظيم

وأن يقنعوا الذين أقاموا يف ، فقد كبتوا هلذا النبأ، وحاولوا أن يقنعوا أنفسهم
املدينة من املسلمني بعدم صحته، فصاحوا؛ إن حممدا قتل وأصحابه هزموا، 

نعرفها مجيعا لو أنه انترص لبقيت عنده، وإنام يقول زيد ما يقول وهذه ناقته 
لكن املسلمني ما لبثوا حني تثبتوا من الرسولني . هذيانا من الفزع والرعب
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واطمأنوا إىل صحة اخلرب أن زاد هبم الرسور لو ال حادث طرأ خفف من 
 ، وكان قد تركها عند ملسو هيلع هللا ىلصذلك احلادث هو موت رقية بنت النبي . رسورهم

وملا أيقن . ّذهابه إىل بدر مريضة، وترك معها زوجها عثامن بن عفان يمرضها
 أسقط يف أيدهيم، ورأوا موقفهم من ملسو هيلع هللا ىلصاملرشكون واملنافقون بنرص النبي 

بطن : املسلمني قد أصبح موقف هوان ومذلة، حتى قال أحد زعامء اليهود
وملوك األرض اليوم خري من ظهرها بعد أن أصيب أرشاف الناس وسادهتم 

 .العرب وأهل احلرم واألمن

ودخل املسلمون املدينة قبل أن يدخلها األسارى بيوم، فلام جيء هبم 
 من مناحة ابني عفراء وكانت هبا، رأت ملسو هيلع هللا ىلصّورجعت سودة بنت زمعة زوج النبي 

أبا يزيد سهيل بن عمرو أحد األرسى جمموعة يداه إىل عنقه بحبل، فلم متلك 
أسلمتم أنفسكم وأعطيتم بأيديكم، ! أي أبا يزيد: م قائلةّنفسها أن توجه إليه الكال

ّ عز وجل وعىل رسوله اهللاأعىل ! يا سودة:   من البيتملسو هيلع هللا ىلصفناداها ! أال متم كراما
والذي بعثك باحلق ما ملكت نفيس حني رأيت ! اهللايا رسول : فأجابت! ّحترضني

 .أبا يزيد جمموعة يداه إىل عنقه أن قلت ما قلت

 بني ملسو هيلع هللا ىلص املدينة بيوم ففرقهم النبي ملسو هيلع هللا ىلصعد دخول النبي أقبل األسارى ب
: أصحابه، وأمرهم بحسن معامالهتم حتى ينظر يف أمرهم، قال هلم
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 عامل الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص، وهبذا التوجيه الكريم منه "ًاستوصوا هبم خريا"

1  2   ﴿: وظهر حتقيق قول اهللا تعاىل. رضوان اهللا عليهم أسارى بدر

 ].٨: نساناإل [﴾    3  4  5   6  7

وقد روى املرشكون أنفسهم ذلك حيث روت كتب السرية أن أبا عزيز 
َ كنت يف األسارى يوم بدر ، فقال ": بن عمري أخا مصعب بن عمري قال َ َ ٍ ْ َ ْ ََ َ َ ُ ِ ُ ْ ُ

ُرسول اهللاِ  ُ ِاستوصوا باألسارى خريا ، وكنت يف نفر من األنصار ،  : ملسو هيلع هللا ىلصَ َ َ َ ُ ْْ َ ََ ُِ ٍ َ ِ ُ ْ ُ ً ْ َ َ َْ ِ

َفَكانوا إذا  َِ ِقدموا غداءهم أو عشاءهم أكلوا التمر، وأطعموين اخلبز بوصية ُ َِّ َ ْ ُ َ َ ِْ ِ َ َْ ْ ُ َِ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َُ َ ََّ ََ َُ ُ َ

ِرسول اهللاِ  ُ ْ إياهمملسو هيلع هللا ىلصَ ُ َّ ِ". 

ُ أرساها ، وكان أبو العاص بنوجاءت كل عشرية قرشية تفتدي ْ َِ ِ الربيع ْ ِ ّ
 وبني بنت  بني األسارى، وكان اإلسالم قد فرق بينه- ملسو هيلع هللا ىلص حممد ت زوج زينب بن- 

 أن تنقذ زوجها من األرس، - لوفية بنت الوفية  ا– وأرادت زينب ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
ًعلها ترد له يدا  من أياديه البيضاء، أو يرشح اهللا صدره لإلسالم َ . 

 كل ٌيدفع الفداء لقاء قبض أسريه؛ ملسو هيلع هللا ىلصُوبينا الناس يتوافدون عىل النبي 
ٍاص بامل وبعثت فيه بقالدة  يف فداء أيب العملسو هيلع هللا ىلصإذ بعثت زينب بنت رسول اهللا 

                                         
 .لطرباين يف الصغري والكبري وإسناده حسنرواه ا: وقال) ٦/٨٦(جممع الزوائد ) ١(
 ).٤٠٩(الطرباين يف الصغري برقم ) ٢(
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 . َخلدجية، كانت أدخلتها هبا عىل أيب العاص 

 ، إلطالق أيب العاص، فلام ملسو هيلع هللا ىلصوجيء باملال والقالدة إىل رسول اهللا 
َ عىل قالدة خدجية، رق هلا رقة شديدة،  وقال ملسو هيلع هللا ىلصوقعت عينا رسول اهللا  َ ً ّ َّ ً َ ِ َ ِ َ َ َ  

  :-  يستسمح أصحابه - 

ِ إن رأيتم أن تطل" ْ ْ ُْ َُ َْ ُقوا هلا أسريها ، وتردوا عليها ماهلا ، فافعلوا َْ ْ َ َ َُ َ ْ ّ ََ ََ ََ َُ َ َ َ
ِ ُ فقالوا "َ َ َ :

َنعم يا رسول  ُ َ َْ َ  . ففعلوا . اهللاَ

 الذكريات، فكأنام هب ملسو هيلع هللا ىلصلقد أثارت قالدة خدجية يف نفس رسول اهللا 
 تنفسته خدجية، فحرك القلب الرحيم، بعدما  القالدة أريجإليه من إطار هذه

 يف ملسو هيلع هللا ىلصن يقر بعد رحيل احلبيبة الكريمة، تلك املرأة التي حار رسول اهللا كاد أ
َولـم ال  ؟  فهي قالدة المست يوما نفس خدجية التي أعطته . فضلها رق هلا  َ ً َ ِ

كل يشء نفسها وجهدها وماهلا وبيتها، وتركت له كل شيىء، ومل متتن عليه 
 . بيشء 

حارة من عينيه َورق هلا، رقة شديدة، فأوشك أن يرسل عربة 
َالكريمتني، بيد أن العربة مل تسل عىل اخلد إنام سالت إىل القلب، فأحس 

ورشع يستنزل . وأشفقوا عليه . الناظرون بحرارهتا يف رقته الشديدة هذه 

                                         
 ." بترصف " ١/٦٥٢ابن هشام : انظر) ١(
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 أن يطلقوا لزينب – األكرم  وهو الكريم–فيهم الكرم، ويستسمح أصحابه 
ُثم إنه يف أدب جم وخلق سجح، خي. . أسريها  ْ ريهم يف ذلك ويكل إليهم َ

ّ إن رأيتم أن تطلقوا هلا أسريها ، وتردوا ": القرار، ولو شاء أمرهم،  فقال  َ ُْ ْ ََ ُ َُ َ
ِ َ َ ََ َ ُ ْ ْ ِْ

ُعليها ماهلا ، فافعلوا  ْ َ ََ َ َْ َ َ َ".  

ًوبعد فقد كانت غزوة بدر درسا عمليا جتلت فيه ثمرة اإليامن فنرص اهللا 
هللا وأخلصوا اإليامن، وخذل املرشكني وهم املسلمني وهم قلة، ألهنم آمنوا با

NM  L  K  J  ﴿كثرة، ألهنم حادوا عن احلق وابتعدوا عن اإليامن
R   Q  P  O   ﴾ ]٤٠:احلج[. 

 :وفود التهنئة

 سريه إىل املدينة، حتى إذا كان بالروحاء لقيه املسلمون ملسو هيلع هللا ىلصواصل النبي 
عدم اخلروج معه، ألهنم مل هينئونه هبذا النرص املؤزر، وجعل كثري منهم يعتذر عن 

يتوقعوا أن تكون موقعة حربية بني املسلمني والكفار، ولكنها كانت عملية من 
عمليات االستنزاف مثل سابقاهتا، ومن هؤالء أسيد بن احلضري األنصاري، حيث 

واهللا يا رسول ! يا رسول اهللا احلمد هللا الذي أظفرك وأقر عينك": ملسو هيلع هللا ىلصقال للنبي 
 عن بدر، وأنا أظن أنك تلقى عدوا، ولكن ظننت أهنا عري، ولو اهللا ما كان ختلفي

 ."صدقت: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا . ظننت أهنا عدو ما ختلفت

                                         
 .٤٧٢/ ٢البداية والنهاية :ابن كثري) ١(
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 ٧٦٧ 
 

 هينئونه، ومن ملسو هيلع هللا ىلصوكلام اقرتب من املدينة أقبل املسلمون عىل رسول اهللا 
ّالطرائف التي رويت يف هذا الصدد أن أحد الصحابة من األنصار وهو 

ما الذي هتنئوننا به؟ فواهللا إن لقينا إال عجائز صلعا : مسلمة بن سالمة قال هل
أي ابن أخي، :  ثم قالملسو هيلع هللا ىلصفتبسم رسول اهللا .. كالبدن املعقلة، فنحرناها

أي إهنم أرشاف القوم وسادهتم فال ينبغي التقليل منهم وال . أولئك املأل
 .ببالئهم يف القتال

ى بيوم وكان  سريه إىل املدينة فدخلها قبل األسارملسو هيلع هللا ىلصوواصل النبي 
 من ثنية الوداع ، وهي املكان نفسه الذي دخل منه وهو مهاجر، ملسو هيلع هللا ىلصدخوله 

وكان ذلك يوم األربعاء الثاين والعرشين من شهر رمضان، فاستقبله أهل 
 : املدينة بالفرح الشديد، ورضبت الوالئد بالدفوف بني يديه وهن يرددن

ــــــوداع   طلــــــع البــــــدر علينــــــا ــــــا ت ال ــــــن ثني   م
  مـــــــــــا دعـــــــــــا هللا داع   لينـــــاوجـــــب الـــــشكر ع
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  :دواعي محالت الردع

كانت محالت الردع التي قام هبا املسلمون بعد غزوة بدر هلا أسباب 
كثرية ومتعددة، فقد كانت هناك جهات كثرية قد أقلقها هذا النرص الساحق 

 تنامي هذه للمسلمني فباتت تعد العدة للتقليل من هيبة املسلمني، خوفا من
القوى اجلديدة يف املنطقة، وحفاظا عىل مصاحلها االقتصادية وحتالفاهتا مع 
قريش، وأهم هذه القوى التي حاولت أن تدخل يف صدام مسلح مع 

 :املسلمني، ما ييل

 :القوى القرشية – ١

لقد أحدثت اهلزيمة النكراء التي مني هبا املرشكون يف غزوة بدر رجة 
مكة، وزلزلت من مكانة قبيلة قريش يف نفوس العرب، عنيفة يف نفوس أهل 

ّوانترش دوي هذه اهلزيمة يف أرجاء اجلزيرة العربية، وكان هلذا الدوي الشديد 
وقع أليم يف نفوس املرشكني؛ مما أدى إىل شعورهم بخيبة األمل والعار؛ مما 
 بات هيدد مكانتها األدبية بني العرب، فإن من شأن تلك اهلزيمة أن جترئ
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عليها القبائل التي كانت تنظر إىل منطقة مكة، وقبائل قريش بعني اهليبة 
، ألهنم أهل حرم اهللا وسدنة بيته، ومن هنا كان لزاما عىل هذه  واإلجالل

القبائل القرشية أن تقوم ببعض األعامل احلربية التي تستعيد هبا مكانتها بني 
رها السيئة ما أمكن ذلك، العرب لتخفف من وقع تلك اهلزيمة املنكرة وآثا

سواء أمتت عن طريقها مبارشة، أم عن طريق حتريض بعض حلفائها 
 .للتحرش باملسلمني والنيل منهم بأي طريق

ويف سبيل حتقيق هذا اهلدف جلأت إىل بعض املناوشات احلربية الرسيعة 
إليقاع الذعر يف نفوس املعسكر اإلسالمي، وإفساد فرحته بالنرص الساحق 

 لإلعداد ملعركة فاصلة يثأرون فيها ًأيضاققه ، مع العمل الدؤوب الذي ح
 .هلزيمتهم النكراء

ولكن هذه املناوشات مجيعا كانت وباال عىل قريش وأضعفت من هيبتها 
أكثر، إذ مل تستطع أن حتقق منها ما تريد من فساد وإفساد يف صفوف املجتمع 

اوالهتا، مما أجربها عىل عمل املسلم، ولكنها منيت بالفشل الذريع يف كل حم
                                         

 .٢/٢٥٨السرية النبوية :ابن هشام) ١(
، األردن ٣مكتبة املنـار،ط. ٣٥٥، ٣٥٤املنهج احلركي للسرية النبوية، ص:منري الغضبان) ٢(

 . م١٩٩٠/ هـ ١٤١١
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عسكري آخر كانت تعد له منذ عودهتا جتر أذيال اهلزيمة إىل مكة، أال وهو غزو 
 .املسلمني يف مدينتهم كام سيأيت يف سياق احلديث وتسلسل األحداث

 ، وذلك عندما اتفق ملسو هيلع هللا ىلصوقد قام كفار قريش بمحاولة اغتيال النبي 
أن خيرج عمري ،  بن وهب اجلمحيُصفوان بن أمية بعيد غزوة بدر مع عمري

َإىل املدينة حماوال قتل النبي  ً ، فأمسك به عمر بن اخلطاب حني رآه داخال ملسو هيلع هللا ىلصً
أرسله : ٌفلام رآه وعمر آخذ بحاملة سيفه، قال، ملسو هيلع هللا ىلصوجاء به إىل النبي ، َاملدينة

 .يا عمر، ودار هذا احلوار البديع اهلادئ الذي أسلم عمري يف هنايته

ًأنعموا صباحا، وكانت حتية :  يا عمري، فدنا ثم قالُادن:ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

 .أهل اجلاهلية بينهم

َقد أكرمنا اهللاُ بتحية خري من حتيتك يا عمري ؛ : ملسو هيلع هللا ىلص  فقال رسول اهللا
 .بالسالم حتية أهل اجلنة

 . ُأما واهللا يا حممد إن كنت حلديث عهد هبا: قال

 ما جاء بك يا عمري؟ : قال

 .يف أيديكم، فأحسنوا فيهجئت هلذا األسري الذي : قال

 ! ُفام بال السيف يف عنقك؟: قال

 ! ًوهل أغنت شيئا ! ّقبحها اهللا من سيوف : قال
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 .اصدقني بالذي جئت لـه: قال

 .ما جئت إال لذلك: قال

ْبىل، قعدت أنت وصفوان بن أمية يف احلجر، فذكرمتا أصحاب :ملسو هيلع هللا ىلصفقال  ِ

ً خلرجت حتى أقتل حممدا  ّلوال دين عيل وعيايل: َالقليب من قريش، ثم قلت ُ
ّفتحمل لك صفوان بدينك وعيالك، عىل أن تقتلني له، واهللا عز وجل حائل 

 . بيني وبينك

أشهد أنك رسول اهللا ؛ قد كنا يا رسول اهللا نكذبك بام كنت : فقال عمري
تأتينا به من خرب السامء، وما ينزل عليك من الوحي ؛ وهذا أمر مل حيرضه إال 

واهللا إين ألعلم ما أتاك به إال اهللا ؛ فاحلمد هللا الذي هداين أنا وصفوان ؛ ف
ّفقهوا  : ملسو هيلع هللا ىلصلإلسالم، وساقني هذا املساق، ثم تشهد شهادة احلق ؛ فقال رسول اهللا 

 . "أخاكم يف دينه، وأقرئوه وعلموه القرآن وأطلقوا له أسريه

إن هذا املشهد يكشف بعض مالمح اخللق النبوي العظيم، ويبني كيف 
قنع اخلصم بكلامت قالئل، وكيف يعفو عند املقدرة، إنه عفو لن نجد له ي

                                         
: ، بقليل مـن التـرصف يف اللفـظ، وابـن هـشام٤٧٤-٤٧٣/ ٢تاريخ الرسل : الطربي) ١(

البئر الذي دفن فيه املسلمون قـتىل قـريش :  وما بعدها، والقليب٤٨٧/ ٢السرية النبوية 
 .يوم بدر
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ًمثيال يف حياتنا املعارصة التي حتاسب عىل خلجات النفوس وفلتات اللسان، 
وتقتل بالشبهة والظن، وليس من مفرداهتا العفو عند املقدرة واملساحمة، ولذا 

م يف حاجة إىل التعلم من كثر اخلالف والنـزاع والقتل والدمار، إن العامل اليو
هذا النبع النبوي الرشيف الصايف، واملسلمون اليوم يف حاجة إىل التعامل مع 
اخلصوم بمثل هذا اخللق النبوي اجلميل، رشيطة أن حتميه القوة الالزمة حتى 

ّال يعد من باب الضعف ُ. 

 ):الشام/مكة( القبائل العربية الواقعة عىل اخلط التجاري – ٢

ئل قريش فقط هي التي شعرت باخلوف عىل املكانة األدبية مل تكن قبا
واالقتصادية بعد هذا النرص للمسلمني، فقد شعرت كل القبائل العربية عىل 
طول الطريق التجاري بني مكة والشام باخلطر الداهم عىل تلك املصالح، 
فقد كانت كل تلك القبائل تستقبل قوافل مكة يف طريقها ذهابا وإيابا، وتقوم 
بينهام عالقات جتارية وسيطة ورسيعة يف الطريق، ومن شأن تلك احلرب أن 
هتدد هذه املصالح التجارية هلذه القبائل، ومن هنا فإن هذه القبائل حتالفت 
مع قبائل مكة لزعزعة االستقرار يف املدينة، من خالل بعض املناوشات 

 كل محالهتم تلك،  يفًأيضااحلربية التي تشنها عىل املدينة، ولقد فشل هؤالء 
 . ليقوموا بأي عمل من هذه األعاململسو هيلع هللا ىلصفلم يرتك هلم النبي 
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 :قبائل اليهود  – ٣

مل تستطع فرق من اليهود بعد أن رأوا أن اهللا قد نرص نبيه واملؤمنني معه 
ًنرصا مؤزرا يف بدر، وأيقنوا أن املسلمني قد صارت هلم عزة وشوكة وهيبة يف  ً

عرب آخذة يف الصعود والتنامي، فلم يرق هلم القلوب، وأن سمعتهم بني ال
هذا األمر، ومل يستطيعوا كتامن ما هم عليه من الغيظ واهلم هلذا النرص، فباتت 
تنفلت منهم أعامل شغب وأقوال دعائية تكشف عن مكنون صدورهم من 

 يستمهلهم ويصرب عليهم ملسو هيلع هللا ىلصالرش والعداوة لإلسالم واملسلمني، وكان النبي 
غي واألذى، وأعلنوا العداوة والكيد للمسلمني غرورا حتى جاهروا بالب

، فكان منهم بقوهتم، وحسدا للمسلمني عىل ما أنزل اهللا هبم من النرص
 ليشفي هذا املرض اللعني الذين ال ملسو هيلع هللا ىلصلزاما واحلال هذه أن يربز إليهم النبي 

 .دواء هلم منه إال باخلروج من املدينة

 اليهود حقدا عىل اإلسالم وكان كعب بن األرشف من أكثر هؤالء
ًواملسلمني وأعظمهم رشا وإثارة للفتنة، وتأليبا للقبائل العربية عىل املدينة، 

 وأصحابه، بل استئصال شأفتهم، وسيأيت ملسو هيلع هللا ىلصومعينا هلا عىل طلب الثأر منه 

                                         
 . ٢/١٧١السرية النبوية ،:حممد أبو شهبة) ١(
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 عصامء بنت مروان ًأيضاومنهم . تفصيل ذلك عند احلديث عن سبب مقتله
وتعيب اإلسالم، وأبو عفك اليهودي الذي كان  ملسو هيلع هللا ىلصالتي كانت حترض عىل النبي 

، وهيجو املسلمني بشعره، وقد نال هؤالء ملسو هيلع هللا ىلصيثري الفتن وحيرض عىل رسول اهللا 
 .مجيعا جزاءهم األوىف كام سيمر بنا عند تفصيل هذه احلمالت

 : الطرق من األعراب املحيطني باملدينة قطاع– ٤

 املدينة املنورة، وهم  عىلًأيضاوهناك صنف رابع كان يمثل خطرا كبريا 
طائفة من األعراف القاطنني حول املدينة، وقد اعتاد هؤالء حياة السلب 
والنهب واإلغارة عىل املقدرات، وقطع الطريق عىل القوافل طلبا للامل، وال 
عالقة هلذه الطوائف بمسألة الكفر واإليامن، فهم ال جييدون إال أعامل 

ق بعد أن انترص املسلمون يف بدر، السلب والنهب؛ وقد استبد هبم القل
وأصبحت هلم قوة مركزية وقيادة منظمة حتمي أطراف املدينة من رشورهم، 
ومثل هذا االنتصار نذير رش بالنسبة هلم، فيوشك أن تتكرس أعامهلم 
اإلجرامية عىل تلك الصخرة املدنية اجلديدة، وحتول بينهم وبني اكتساب 

ذي ال يعرفون غريه، فتقل مواردهم األموال عن طريق السلب والنهب ال
ّاملالية، ويفقدون السيطرة عىل مناطق إغارهتم ونفوذهم، فدبت مشاعر احلقد 
عىل املسلمني واخلوف عىل مواردهم املالية إىل قلوهبم، فناصبوا املسلمني 

وأرادوا اختبار هذه القوى اجلديدة واالشتباك معها، فوجدوها عىل . العداء
 .االستعداد، ومل يستطيعوا أن ينالوا منها شيئا يذكرأقوى ما يكون من 
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 فقد أحدثت تلك -  أعني جانب املسلمني–وعىل اجلانب اآلخر 
املناوشات العسكرية ومحالت الردع محاسة املسلمني لتلقني هؤالء املرشكني 

فائهم ومن فكر من القبائل أن يعاوهنم يف أهدافهم الدنيئة دروسا تأديبية وحل
 قوهتم العسكرية، وتضعف هبا هيبتهم، هذا باإلضافة إىل تأديب يفقدون هبا

كل من سولت له نفسه اإلغارة عىل مقدرات املدينة وخرياهتا ومدامهتها 
للسلب والنهب، وقد نجح املسلمون يف كل هذه احلمالت، دون أن يكون 

 .هناك خسائر تذكر
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رز ما قامت به قريش وحلفاؤها من تلك األعامل، وما قام به وإليك أب
ّاملسلمون لرد تلك االعتداءات بل واهلجامت االستباقية ملن سولت له نفسه 

 .جتييش اجليوش للسلب والنهب والتحرش باملدينة وأهلها

ْ غزوة  بني سليم عند ماء الكدر– ١ ُ : 

ني سليم، شعروا بمجرد أن ورد خرب هزيمة املرشكني يف بدر إىل ب
باخلطر الداهم عليهم؛ فهذا االنتصار الساحق للمسلمني يقلب موازين 
ّالقوى يف املنطقة؛ وبالتايل فقد جتمع أفراد من بني سليم ملقاتلة املسلمني 
واالعتداء عليهم بعد املعركة مبارشة حتى يكرسوا زهوة النرص عندهم، وال 

 يرسل عيونه ملسو هيلع هللا ىلص وقد كان النبي يفكروا يف توسيع دائرة نفوذهم وسيطرهتم،
إىل مواضع اخلطر املحتمل حتى يستطيع درء الرش عن املدينة قبل أن 

 خرب استعدادات بني ملسو هيلع هللا ىلصيستفحل خطره، وقد محلت هذه العيون إىل النبي 
 .سليم لغزو املدينة واإلغارة عليها

 وتيقن من صحتها، ملسو هيلع هللا ىلصوبمجرد أن ترامت هذه األنباء إىل مسامع النبي 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٧٧٨ 
٧٧٨  

ّهم حتى يكونوا جيشهم الذي أرادوا تكوينه للغزو، ففاجأهم النبي مل يمهل
ّ هبجوم رسيع غري متوقع، وغزاهم يف ديارهم يف مكان يسمى ماء ملسو هيلع هللا ىلص

ٍ بعد سبع ليال فقط من عودته إىل املدينة من غزوة بدر، فأقام ثالث الُكدر

 طالب  أبيض محله عيل بن أيبملسو هيلع هللا ىلصٍليال عىل املاء، ومل يلق حربا، وكان لواؤه 
 . كرم اهللا وجهه

وقد هرب بنو سليم وتفرقوا عىل رؤوس اجلبال فور علمهم بمسري 
ً إليهم، وبقيت إبلهم مع راع هلا يدعى يسارا، فاستاق رسول ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ٍ

 . اإلبل مع راعيها ورجع إىل املدينةملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

نبي ويف موضع يقال له رصار، عىل نحو ثالثة أميال من املدينة، قسم ال
 اإلبل التي كان عددها مخسامئة بعري عىل أصحابه، فأصاب الواحد منهم ملسو هيلع هللا ىلص

 مخسها، وكان يسار من نصيبه، ولكنه أعتقه بعد ملسو هيلع هللا ىلصبعريين، ونال النبي 
 .ذلك

                                         
 .ا الكدرةسمي بذلك ألن به لوهن) ١(
  .٤٧٠/ ٢السرية احللبية :احللبي) ٢(
  .١٧٢/ ٤سبل اهلدى والرشاد :الصاحلي) ٣(
 .١٧٢/ ٤املصدر السابق ) ٤(
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وأفدى يف إقامته ،  إىل املدينة أقام هبا بقية شوال وذا القعدةملسو هيلع هللا ىلصوملا رجع 
 .ر الذين أرسهم يوم بدتلك جل األسارى من قريش

 : غزوة ذات السويق – ٢

 بالعار الذي جيلله - قائد املرشكني يوم بدر-شعر أبو سفيان بن حرب 
بعد تلك اهلزيمة النكراء ملا رجع إىل مكة، ومل يستطع أن هيضم هذه الذلة 
واملهانة التي حلقت قومه من جراء اهلزيمة، وأخذت آثار تلك اهلزيمة تطارده 

، اته، فنذر عىل نفسه أال يمس الطيبيف صحوه ومنامه فتنغص عليه حي
  حتى يغزو ] أي أنه سيعتزل النساء[وأن ال يمس رأسه ماء من جنابة 

، ويثأر من أصحابه، وكان الغسل من اجلنابة معلوما قبل اإلسالم  حممدا
 .بقية من دين إبراهيم وإسامعيل عليهام السالم

 مائتي راكب من وخرج أبو سفيان لتحقيق هدفه والرب بقسمه يف
راجع ، ولعل ذلك التفاوت الكبري يف العدد ، وقيل أربعني فقطاملرشكني

                                         
 .١٧٢/ ٤سبل اهلدى والرشاد :، الصاحلي٣١٠ / ٣السرية :ابن هشام) ١(
 .٤٧٩/ ٢السرية احللبية :احللبي) ٢(
 .٩٤/ ٢: ، واملقريزي٢٢٠/ ٣الروض األنف ) ٣(
 .٤٧٩/ ٢السرية احللبية :لبياحل) ٤(
 .، وما بعدها٣١٠/ ٣السرية :ابن هشام: انظر) ٥(
  .١٢٣/ ١املقريزي : انظر) ٦(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٧٨٠ 
٧٨٠  

إىل أن املرشكني قد فروا بليل دون أن يراهم املسلمون، بل إهنم ختففوا مما معهم من 
 .األطعمة واألثقال حتى ال يدركهم املسلمون يف الطريق

حاولوا االستعانة باليهود سلك املرشكون إىل املدينة طريق النجدية، و
ليدلوهم عىل عورات املدينة، واملناطق التي ال تتوافر فيها احلراسة الكافية 
ًلتنفيذ هذه املهمة االنتقامية الرسيعة، فأتى أبو سفيان بني النضري ليال، 

، ملسو هيلع هللا ىلصوطرق باب زعيمهم حيي بن أخطب، ليستخربه عن أخبار رسول اهللا 
، فوىل وجهه نحو سالم بن مشكم فهوأصحابه، فأبى أن يفتح له وخا

وكان سيدا مطاعا يف بني النضري، وصاحب كنزهم، ففتح هلم وقراهم 
 . ما يريدونملسو هيلع هللا ىلصًوسقاهم مخرا، وأخربهم من أخبار رسول اهللا 

واملوقف األول من حيي بن أخطب، يبني لك كيف كانت معاملة النبي 
كريم فضل، وتعاون عىل ُ لألقليات الدينية يف املدينة، من حسن خلق، وملسو هيلع هللا ىلص

ًاخلري؛ فضال عن تلك الوثيقة التي مجعت بني املسلمني والفصائل األخرى 
 :والتي كان من رشوطها الواضحة  

                                         
 .١٧٤/ ٤سبل اهلدى والرشاد : ، الصاحلي٣١١/ ٣السرية :ابن هشام: انظر) ١(
 .٣١١/ ٣السرية :ابن هشام: انظر) ٢(
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٧٨١ 
 

َ وإنه ال جيري مرشك ماال لقريش وال نفسها ، وال حيول دونه عىل " َ َ ْ ُُ ُ َ َ َ ْ ُ ََ َ ُّ ْ ُ ًُ َ َ َ ٍُ ِ ٌ ِ ُ ِ ِ

ٍمؤمن ِ ْ ُ".  

  :ومادة أخرى خمصصة لقريش تقول 

َ وإنه ال جتار قريش وال من نرصها " َ َ َ َ َُ ّْ َ ْ ُ ٌَ ُ َ ُ ِ" . 

 :ومادة عامة تقول 

ِ وإنه ال حيل ملؤمن أقر بام يف هذه الصحيفة وآمن ب" َِ َ ّ ُ ََ َ ِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َّ ِ َ ٍ ْ َ ّ ْ واليوم اآلخر أن اهللاِ ْ َْ ِ ِ ِ ْ َ َ
ُينرص حمدثا وال يؤويه، وأنه من نرصه أو آواه َ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ ََ ََ ََ َ َُ ّ ِ ِِ ْ ْ ًُ َ فإن عليه لعنة ْ َ َ ّ ََ ْ ِْ َ َ وغضبه يوم اهللاِ ْ َ ُ َ ََ َ

ِالقيامة  َِ َ ْ" . 

وال شك أن األخالق النبوية يف التعامل مع األقليات وهذه الرشوط 
ّالتي وقع عليها اليهود دفعت حيي بن أخطب للوفاء، فجعلته يرد أبا سفيان ّ . 

ل مع إنه درس للقيادة اإلسالمية أن تستخدم املحورين يف التعام

                                         
سـبل اهلـدى والرشـاد : شامي ، الصاحلي ال٣٨٩/ ١، ١٨١/ ١املغازي :الواقدي: انظر) ١(

١٧٤/ ٤. 
 .١٧٤/ ٤سبل اهلدى والرشاد : ، الصاحلي الشامي ٣١١/ ٣السرية :ابن هشام: انظر) ٢(
، الـصاحلي ٣٨٩/ ١، ١٨١/ ١املغـازي :، الواقـدي٣١١/ ٣الـسرية :ابن هـشام: انظر) ٣(

 .١٧٤/ ٤سبل اهلدى والرشاد : الشامي 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٧٨٢ 
٧٨٢  

األقليات غري اإلسالمية؛ أن حتسن استخدام املحور األخالقي من حسن 
التعامل والرفق، وأن حتسن استخدام املحور القانوين بعقد املواثيق 
ُواالتفاقات التي تلزم األقليات غري اإلسالمية باحرتام الدين اإلسالمي 

 . والعمل عىل حفظ سالمة الوطن 

ْواملوقف الثاين من سالم ب ِ ٍن مشَكم َ ْ ِ ، يبني لك أن اليهود -  قبحه اهللا - ِ
ليسوا سواء، فمنهم من يصون ومنهم من خيون، عىل أن اخليانة يف غالبهم، 

;  >   =  <  ?  @   ﴿ :والفسق يف معظمهم، قال اهللا تعاىل 

F  E    D  C  BA   ﴾ ]١١٣:آل عمران.[ 

خطر اليهود ثم يبني لك خطر اخليانة عندما تكون من داخل الدولة، و
ًعندما يكونون يف بقعة من بقاع األرض، وأن سواد اليهود ال حيرتمون عهدا 
ًوال ميثاقا، فهذا اليهودي اخلائن زعيم قومه استضاف العدو عىل األرض 

اإلسالمية، وأطعم وسقى وأسمر، واشتغل بدور اجلاسوس، فأخذ يرشد 
ّسائل لفض عروة األعداء عن أفضل الطرق لإليقاع باملسلمني، وأنجع الو

 .الوطن 

 : وقد حفظ أبو سفيان هذا الصنيع البن مشكم، وقال يف ذلك شعرا

ـــوم   وإين ختـــريت املدينـــة واحـــدا ـــدم ومل أتل ـــم أن   حللـــف فل



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٧٨٣ 
 

  عىل عجل مني سالم بـن مـشكم   ّســقاين فــرواين كميتــا مدامــة
ـــنم   وملا تـوىل اجلـيش قلـت ومل أكـن ـــز ومغ ـــرش بع ـــه أب   ألرمح

  رصيح لـؤي ال شـامطيط جـرهم   ّقـــوم رس وإهنـــمّتأمـــل فـــإن ال
  أتى ساعيا من غري خلة معـدم   وما كـان إال بعـض ليلـة راكـب

أخذ أبو سفيان ما يريد من املعلومات من سالم بن مشكم اليهودي 
ّلتنفيذ مهمته، فخرج من دار سالم بن مشكم، وقد حرضه األخري، وحفزه 

ِره، فبعث مفرزة إىل املدينة يقودهم ّوبرصه، وتوجه أبو سفيان إىل معسك َِ َْ َ ََ َ َ .
ْفأتوا إىل منطقة زراعية من أطراف املدينة  َ َ ُيقال هلا العريض يف طرف حرة (َ ِ َ ْ

 أحدمها معبد بن عمرو -، فقتلوا رجلني يعمالن يف احلرث ) واقم
َ وأحرقوا نخال، وحرقوا - أجريه كان يعمل له يف زرعه: األنصاري ، والثاين  ّ َ َ ً

ًيتني، وتبنا، وفروا عائدين إىل مكةَب ِ ْ َ ْ. 

ّورأى أبو سفيان أن ذلك العمل اإلرهايب اخلسيس قد بر به يمينه، وأوىف 
 . ًنذره، ثم وىل هاربا هو ومن معه من املرشكني قبل أن يدركهم الطلب

                                         
الـسرية :، ابن كثـري٢٢٠/ ٣الروض األنف :هييل، الس٣١٢/ ٣السرية :ابن هشام: انظر) ١(

٥٤١/ ٢. 
 ٣١٢/ ٣السرية :  وابن هشام٣٠ / ٢الطبقات  :ابن سعد : انظر  )٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٧٨٤ 
٧٨٤  

 بغتة عىل حدود -  غري األخالقية - فلام قام اجليش الوثني هبذه القرصنة 
ُندب نبينا .. ق وهنب وقتلاملدينة، وأحر َ َ ً أصحابه فورا، وخرجوا رساعا ملسو هيلع هللا ىلصَ ً

 يوم األحد اخلامس من ذي احلجة من - يف مائتني من املهاجرين واألنصار 
ِ يف طلبهم واستعمل عىل املدينة بشري بن عبد املنذر - العام الثاين ِ ِ ِ ِ ِْ َُْ َْ َ َ َْ َ ْ َ ْ ََ ََ َ َ ْ َْ ِ ِ ُ وهو أبو - ِ َ ََ ُ

َلبابة َُ َد الشجعان يطاردهم حتى بلغ قرقرة الُكدر ، ثم انرصف  ، فال زال سي- َ َ َ ّ َ ْْ ْ َ ُّ ْ َ َ َِ َ َ َ
ُراجعا ، فقد هرب أبو سفيان وأصحابه ُ َ ْ َ َ ُ ًَ ََ ْ َ َُ َْ ِ . 

ّولقد أحس املرشكون بالطلب فجدوا يف اهلرب، فلام أحسوا باخلطر  ّ
 ..أخذوا يتخففون من األزواد التي حيملوهنا حتى متكنوا من الفرار

ِسلمون أزوادا كثرية قد ألقاها املرشكون و طرحوها يف احلرث، ووجد امل ْ َ َْ َِ َ ُ ً
 . ، فأخذها املسلمون، فسميت غزوة السويقوعامتها جرب فيها سويق

ويف هذا املوقف داللة عىل يقظة القائد اإلسالمي وتعقبه ألي حماولة 
 ..هنب أو إفساد من قبل العدو يف أرض اإلسالم

الحقة ميلشيات العدو داللة عىل جتريم أسلوب  بمملسو هيلع هللا ىلصورد فعل النبي 
 ..النهب والسلب والتعدي عىل املدنني والزراع 

                                         
   .٣١٢/ ٣السرية : وابن هشام ، ٣٠ / ٢الطبقات  :ابن سعد : انظر )١(
 وهو  قمح أو شعري حتمص ثم تطحن باللبن والعسل والسمن) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٧٨٥ 
 

 ، فأنت ترى يف هذا ملسو هيلع هللا ىلص، صورة من صور شجاعة النبي ًأيضاوفيه 
 وراء اجليش اهلارب، وقد انبث ملسو هيلع هللا ىلصاملشهد كيف يركض سيد الشجعان 

دهم ليتخففوا، الرعب يف أحشاء املجرمني، وقد بلغ هبم الفزع أن ألقوا أزاو
 ويطلبهم وكأنام ال يريد أن تأوهيم أرض وال جبل، كأنام ال يرىض أن يمر

ِ  نرصت بالرعب ":اللقاء دون تصافح بيض اهلند واللمم،  وهو القائل ْ ُُّ ِ ْ
ِ ُ

ٍمسرية شهر ْ َ َ َ
ِ َ". 

 :وقال عنه أمري الشعراء أمحد شوقي

ـــك ا   واذا مــشيت اىل العــدا فغــضنـفر ـــت فإن ـــباءواذا جـري   لنك
ــغناء   وإذا غــضبت فــإنام هــي غــضـبة ـــر وال ض ـــق ال كب   يف احلـ

ُولـام لـم يتمكن اجليش اإلسالمي من القبض عىل املجرمني، بعد أن  ْ ّ
خيش .  يف مطاردهتم وقد غاب عن املدينة مخسة أيامملسو هيلع هللا ىلصاستمر رسول اهللا 

َاألبطال أن حيرموا ثواب اهللا، لفشل هذه املناوشة ،  َفقالوا  ْحني رجع هبم - َ َ ِْ ِ َ َ ََ
ُرسول  ُ َيا رسول : ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ ُ َ ً، أتطمع لنا أن تُكون غزوة ؟ اهللاَ َ ََ ُْ َ َ ْ َ َْ ََ َقال ..  َ َ :  

ْ نعم " َ َ".  

                                         
  .)٣٢٣( أخرجه البخاري  )١(
 .٣٩٠ / ١ابن سيد الناس  ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٧٨٦ 
٧٨٦  

ويف ذلك درس يف استحضار ثواب اهللا عىل القليل والكثري يف أمر 
اجلهاد، واحلرص عىل ثواب اهللا يف كل أحوال القتال، يف النرص واهلزيمة، أو 

 .  نجاح املهمة أو فشلها يف

منقبة عظيمة للصحابة، ودليل عىل حسن  – ًأيضا –ويف هذا املشهد 
بالئهم، وعظيم جهادهم، وسمو إخالصهم، ورغبتهم الشديدة يف النوال 

 .األخروي

 ):غزوة غطفان(غزوة ذي أمر  – ٣

 يدرك ما حييق بدولته من أخطار، فكان يبعث العيون التي ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 
صد له ما يبيت له أعداؤه بليل من مؤامرات ونوايا للغزو، وقد أرسلت تر

 أن قبيلتي ثعلبة وحمارب جتمعوا بمكان يقال ذي ملسو هيلع هللا ىلصتلك العيون إىل النبي 
ُ بقيادة زعميهم دعثور بن احلارث املحاريب، يريدون غزو رسول اهللا ّأمر
اجليش إىل  حتى يصل ذلك ملسو هيلع هللا ىلص، واإلغارة عىل املدينة، فلم ينتظر النبي ملسو هيلع هللا ىلص

                                         
، ابن سـيد النـاس، عيـون ١٨١/ ١املغازي :، الواقدي٣١١/ ٣السرية :ابن هشام: انظر) ١(

سبل اهلدى والرشاد :، الصاحلي الشامي٣٩٠/ ١األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري 
١٧٤/ ٤. 

 .موضع من ديار غطفان) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٧٨٧ 
 

 عىل املدينة ملسو هيلع هللا ىلصاملدينة، بل إنه أراد أن يالقيه خارج املدينة، فاستعمل النبي 
عثامن بن عفان، وخرج يف الثاين عرش من شهر ربيع األول يف السنة الثالثة من 
اهلجرة يف أربعامئة ومخسني رجال بني راكب وراجل لدرء هذا اخلطر املحدق 

 . الغازين خطتهم اهلجوميةباملدينة، ويف الوقت نفسه ليفسد عىل

َّويف الطريق يف مكان يدعى ذا القصة أصابوا رجال منهم يقال له حبان : َ
ّ، فدعاه إىل اإلسالم فأسلم، وضمه ملسو هيلع هللا ىلصمن بنى ثعلبة، فأدخل عىل رسول اهللا 

 .إىل بالل رىض اهللا تعاىل عنه ليعلمه الرشائع

 علم ملسو هيلع هللا ىلصي  أن النبًأيضاوما إن علم املرشكون عن طريق عيوهنم 
ّبمسريهم فكون جيشا كثيفا وخرج ملالقاهتم، وأنه قد أعد هلذا األمر عدته،  ّ
ّحتى متلكهم اخلوف والفزع، ومل يقدروا عىل املواجهة، وفروا إىل رؤوس 

 يف مكان يسمى ذا أمر، مدة تقارب الشهر دون ملسو هيلع هللا ىلصاجلبال، وبقي رسول اهللا 
 .ًأن يلقى كيدا من أحد

د أن يدخل هؤالء الغزاة اخلائفني يف دين اهللا، ولكن اهللا عز وجل أرا

                                         
 .٣٥٢/ ٨إمتاع االسامع :املقريزي) ١(
إمتـاع : ، املقريـزي١٤٨/ ١الـدرر يف اختـصار املغـازي والـسري ، : ابن عبد الـرب:  انظر)٢(

 .٣٥٣/ ٨االسامع 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٧٨٨ 
٧٨٨  

 معجزة، فأسلم قائدهم دعثور املحاريب إذ مل جيد وسعا إال ملسو هيلع هللا ىلصفأجرى لنبيه 
 .أن يعلن والءه هللا ورسوله ويدخل يف دين اهللا عز وجل

فقد كان من بني أنباء هذا املسري أن مطرا غزيرا قد أصاب املسلمني يف 
ّ حلاجته، فأصابه ذلك املطر، فبل ثوبه وقد فذهب رسول اهللا"هذه الغزوة 

ثم نزع ثيابه فنرشها ، جعل رسول اهللا وادي ذي أمر بينه وبني أصحابه
لتجف، وألقاها عىل شجرة ثم اضطجع حتتها واألعراب ينظرون إىل كل ما 
يفعل رسول اهللا، فقالت األعراب لدعثور وكان سيدها وأشجعها قد 

ّابه حيث إن غوث بأصحابه مل يغث حتى أمكنك حممد ،وقد انفرد من أصح
تقتله، فاختار سيفا من سيوفهم صارما، ثم أقبل مشتمال عىل السيف حتى 

من يمنعك مني : قام عىل رأس رسول اهللا بالسيف مشهورا، فقال يا حممد
اهللا عز وجل، ودفع جربيل يف صدره فوقع السيف من يده، : اليوم؟ قال

وأنا . من يمنعك مني؟ قال ال أحد: ، فقالفأخذه رسول اهللا وقام عىل رأسه
أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، ال أكثر عليك مجعا أبدا، فأعطاه 

قال . واهللا ألنت خري مني: رسول اهللا سيفه ثم أدبر، ثم أقبل بوجهه، ثم قال
أين ما كنت تقول وقد :أنا أحق بذلك منك، فأتى قومه فقالوا: رسول اهللا

قد كان واهللا ذلك رأيي ولكن نظرت إىل : ك، والسيف يف يدك؟، قالأمكن
رجل أبيض طويل فدفع يف صدري فوقعت لظهري فعرفت أنه ملك، 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٧٨٩ 
 

وشهدت أن حممدا رسول اهللا واهللا ال أكثر عليه وجعل يدعو قومه إىل 
 ."اإلسالم

(  *  +  ,  -   .  ﴿: ونزل يف ذلك قول اهللا تعاىل

  4  3  2  1  0  /  ;  :9  8  7   6  5
A   @  ?  >  =<   ﴾] ١١:املائدة.[ 

الكريمة كانت هذه الغزوة عظيمة الربكة حيث حدثت فيها تلك املعجزة 
وأسلم عىل إثرها قائد اجليش الذي حاول غزو املدينة، ودعا قومه إىل اإلسالم، 

لذي حتقق يف  أال يكثر سواد املرشكني بعد ذلك، فام أعظم هذا اخلري املسو هيلع هللا ىلصوعاهد النبي 
 وأصحابه إىل املدينة بعد هذا اخلري ملسو هيلع هللا ىلصهذه الغزوة، ومل يرق فيها دم، بل رجع النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالذي ساقه اهللا عز وجل لنبيه 

ْ غزوة بحران-٤ ُ: 

 مرة ثانية، بعدما فروا يف ملسو هيلع هللا ىلصعاد بنو سليم ليفكروا يف غزو رسول اهللا 
، ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا اجلولة األوىل، وقد مجعوا مجعا آخر لإلغارة عىل مدينة ر

 .وسلب ما يستطيعون سلبه منها واهلرب به

                                         
الـسرية :، احللبـي٣٥٣/ ٨إمتـاع االسـامع : ، واملقريزي١٦٩/ ٣دالئل النبوة : البيهقي) ١(

 .٤٨٢/ ٢احللبية 
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 كان هلم باملرصاد يعلم حتركاهتم ونياهتم من خالل ملسو هيلع هللا ىلصولكن النبي 
عيونه التي يبثها يف كل مكان يتوقع منه اخلطر، فلام جاءت األنباء بخرب هذا 

 إليهم مرة ثانية يف ثالثامئة من املسلمني وذلك يف ملسو هيلع هللا ىلصاجلمع ، خرج النبي 
ْادى األوىل من السنة الثالثة للهجرة، حتى بلغ بحران بني مكة شهر مج ُ

واملدينة يريد قتاهلم، فوجدهم قد تفرقوا، فانرصف عنهم، وعاد إىل املدينة 
 .ٍبعد أن أمىض خارجها عرش ليال

َ رسية زيد بن حارثة إىل القردة-٥ َ: 

 كانت حرب االستنزاف التي شنها املسلمون عىل املرشكني يف طريق
جتارهتم إىل الشام، ثم هزيمتهم يف بدر قد هددت مصاحلهم التجارية كام 
ذكرنا غري مرة، وأصبحوا ال يستطيعون السري بقوافلهم من نواحي املدينة، 

: ًويف هذا يروي الواقدي أن صفوان بن أمية وقف يوما يف قريش ليقول هلم
ّإن حممدا وأصحابه قد عوروا علينا متجرنا، فام ندري كي" ف نصنع ً

بأصحابه وهم ال يربحون الساحل، وأهل الساحل قد وادعهم ودخل 
عامتهم معه، فام ندري أين نسلك؟ وإن أقمنا نأكل رؤوس أموالنا، ونحن يف 

                                         
ــر) ١( ــدي: انظ ــازي :الواق ــي١٩٦/ ١املغ ــة :، احللب ــسرية احللبي ــيد ، ا٤٨٢/ ٢ال ــن س ب

 .٤٠١/ ١عيون األثر :الناس
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دارنا هذه ما لنا هبا بقاء وإنام نزلناها عىل التجارة إىل الشام يف الصيف ويف 
 . "الشتاء إىل أرض احلبشة

 أخرى لتجارهتم للشام، فأشار بعضهم إىل فأخذوا يبحثون عن طريق
وفكرت قريش يف هذا األمر، فوجدهتا فكرة . اختاذ طريق نجد العراق بديال

جيدة للبعد عن أعني املسلمني، وبالفعل خرجت رحلة جتارية تضم كال من 
أيب سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وحويطب بن عبد العزى، ومعهم 

ته مائة ألف درهم، وسلكوا هذا الطريق، ولكن فضة وبضائع كثرية، بام قيم
 مل يغب عن عيون املسلمني يف املدينة، فقد أرسل سليط بن النعامن ًأيضاذلك 

 . بخرب القومملسو هيلع هللا ىلص إىل حممد -  ملسو هيلع هللا ىلصوكان عينا للنبي –ريض اهللا عنه 

 زيد بن حارثة يف مائة راكب العرتاض القافلة، فلقيها زيد ملسو هيلع هللا ىلصفبعث 
ّ، وهو ماء من مياه نجد، ففر رجاهلا مذعورين، عند ماء يقال له القردة

وأصاب املسلمون العري وما عليها، وأرسوا دليلها فرات بن حيان الذي 
، ووزع ملسو هيلع هللا ىلص، وعادوا إىل املدينة، فخمسها رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصأسلم بني يدي النبي 

 .الباقي بني أفراد الرسية

                                         
  .١٩٨/ ١املغازي :الواقدي) ١(
 .١٢٩/ ١اإلمتاع واملؤانسة :، املقريزي٩/ ٣البداية والنهاية :ابن كثري: انظر) ٢(
 .، وما بعدها١٢٩/ ١إمتاع االستامع : ، املقريزي٩/ ٣البداية والنهاية :ابن كثري: انظر) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٧٩٢ 
٧٩٢  

 :تعقيب عام عىل هذه احلمالت

 والرسايا أهنا مل تكن غزوات ألجل يتبني من أحداث هذه الغزوات
املغنم كام هو واضح لكل ذي عينني، وال إلكراه الناس عىل الدخول يف 

 كان حياول بشتى ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم كام يشيع الكذابون واملنافقون، وأن النبي 
الطرق أال يصل األمر إىل االصطدام املسلح، ولكنه كان يبث عيونه يف 

ّشهورة بالسلب والنهب، ويعد لكل أمر مكامن اخلطر، ومواضع القبائل امل
ّعدته، ويسري يف مجع من املسلمني لصد هجامت هؤالء األعداء، واستعراض 
القوى أمامهم ليكفوا أذاهم، ويعلموا أنه ال طاقة هلم بحرب املسلمني، فإن 
ّأرصوا عىل املواجهة كانوا هم من جنى عىل أنفسهم، وال شك أن استباق 

بل أن ينظموا صفوفهم أمر عسكري معرتف به يف كل األعداء ومباغتتهم ق
 .الدول القديمة واحلديثة عىل السواء

نلحظ يف هذه الغزوات قدرة القيادة اإلسالمية عىل رصد حتركات "كام 
ّالعدو، ومعرفة قوته، وخططه، ومدده لكي حتطم هذه التجمعات املناوئة 

ًقبائل، وتصبح خطرا عىل للدولة اإلسالمية الفتية قبل أن يستفحل أمر هذه ال
املدينة، وهذه الغزوات يف هذه الصحراء املرتامية األطراف كانت دورات 

 ملسو هيلع هللا ىلصتدريبية تربوية للصحابة الكرام، وسعدت رسايا الصحابة بقيادة النبي 
هلا، فقد كانت تلك الدورات العملية التدريبية القتالية الرتبوية مستمرة، 
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 فيها احلياة اجلامعية، ويرتبى جنود اإلسالم ومتتد من مخسة أيام إىل شهر، تتم
عىل السمع والطاعة، والتدريب املتقن، ويكتسبون خربات جديدة تساعدهم 

 ."عىل حتطيم الباطل وتقوية احلق

 

 

                                         
 .وما بعدها٢/١٣٨السرية النبوية:الصاليب ) ١(
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مصري املعركة العنيفة بني اإلسالم والوثنية، قد تقرر يوم بدر، وإن طال 
عددت جوالهتا حتى حسمت يوم الفتح يف السنة الثامنة مداها سنني عددا وت

 .للهجرة

وكذلك تقرر، من يوم بدر، مصري الرصاع يف جبهة أخرى أخطر 
وأرضى من اجلبهة القرشية، واملعركة فيها سافرة مكشوفة واألسلحة مألوفة 

 .معروفة

لقد كان العرب القرشيون يقاتلون ببسالة، دفاعا عن أوضاع موروثة وتقاليد 
راسخة وأعراف مقررة، وغضبا حلرمة أسالفهم، من حيث مل هين عليهم أن 
يتصوروا أن أولئك اآلباء الكرام، من أمثال عبد املطلب وهاشم وعبد مناف 

 .وقيص واملغرية وزهرة، إىل فهر ومرض وعدنان، كانوا عىل سفه وضالل

كني وعىل مدى السنني العرشين التي استغرقتها املعركة بني العرب املرش
واملسلمني، يف جولتيها املكية واملدنية، كان اإلسالم يستقبل من يصغي من 

 من آيات معجزته، فيؤمن برسالته ويبايعه عىل ملسو هيلع هللا ىلصقريش إىل ما يتلو النبي 
 .اإلسالم والبذل واجلهاد
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وحزب اهللا الذي بدأ فجر ليلة القدر من شهر رمضان، باملسلمة األوىل 
نني، ثم انضم إليه السابقون األولون، كان  وأم املؤمملسو هيلع هللا ىلصخدجية زوج النبي 

يستقبل كل يوم جنديا جديدا من اجلبهة القرشية والعربية، يعزه اهللا باإلسالم 
ويعز اإلسالم به، واملئات الثالث من املجاهدين واألنصار الذين شهدوا 

، مل يلبثوا أن كثروا بمن انضم إليهم من العرب، ملسو هيلع هللا ىلصبدرا حتت لواء حممد 
يوم الفتح، يف عرشة آالف من الصحابة، فيهم من كان قبل  مكة ملسو هيلع هللا ىلصفدخل 

أن يرشح اهللا صدره للحق، أشد الناس عداوة لإلسالم وحربا للمصطفى 
 .والذين آمنوا معه

والذين تأخر إسالمهم إىل عام الفتح وغزوة حنني والطائف بعده، وعام 
ب املجاهدة يف الوفود يف السنة التاسعة للهجرة، مل يلبثوا أن خرجوا مع الكتائ

الفتوح الكربى التي محلت لواء اإلسالم إىل أقىص املرشق وأقىص 
 :وكان من مجلة هذه احلمالت الردعية ماييل .املغرب

 : إجالء بني قينقاع- ١

مل تكن اجلبهة القرشية العربية أخطر ما واجه اإلسالم يف عرص املبعث، 
يت املدد تباعا إىل حزب واجلبهة فيها مكشوفة والسالح معروف، ومنها كان يأ

ّاهللا، إنام كان اخلطر األكرب يف اجلبهة اخلبيثة ألعداء البرش ومن رشب سمهم 
لقد حرص اليهود عىل أال يواجهوا اإلسالم يف معركة : من املنافقني يف املدينة
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مكشوفة، وسهرت عصاباهتم يف أوكارها الناشبة يف شامل احلجاز، تنفث سم 
 متادى هبا الرش فسعت إىل قريش، تؤلب األحزاب منها النفاق يف املدينة، ثم

وتستنفرها لقتال املسلمني باملدينة، عىل وعد النرصة من هيود الذين وادعهم 
 . وأمنهم عىل دينهم وأمواهلمملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصوكانت موقعة بدر، هي التي كشفت املستور من غدرهم بعهدهم له 
عىل املسلمني نفقتهم، وإن  وإن عىل اليهود نفقتهم و":وفيه النص الرصيح

بينهم النرص عىل من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النرص عىل من 
 ."دهم يثرب

والغدر من .فجيش قريش مل خيرج من مكة إال ليدهم يثرب! إنه الغدر 
 بأن ملسو هيلع هللا ىلص ، واكتفى ملسو هيلع هللا ىلصوأمىل هلم النبي . طبيعة هيود، وهو متوقع وحمسوب

نقاع، وحذرهم من اهللا مثل ما نزل بقريش من مجع هيود املدينة بسوق بني قي
وحني يقترص األمر عىل اإلنذار أو ما هو أشد منه، فإن هيود تتطاول . النقمة

 .وجترتئ، ما بقيت السيوف يف أغامدها

وغدا بنو قينقاع إىل سوقهم باملدينة يأكلون املال، ويكيدون لإلسالم ال 
هم أن يعرضوا إلحدى املسلامت وبدا لنفر من. يبالون نذيرا من اهللا ورسوله

                                         
 . ٩/ ٤البداية والنهاية :، وابن كثري١٠٣/ ٣تاريخ الرسل وامللوك :الطربي) ١(
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يريدوهنا عىل أمر تكرهه، فجعلوا يريدوهنا عىل كشف وجهها وهي تأبى، 
ّفجاء هيودي من خلفها يف رس منها فأثبت طرف ثوهبا بشوكة إىل ظهرها، فلام 
قامت انكشفت سوأهتا فضحكوا فصاحت؛ فوثب رجل من املسلمني عىل 

ّالصائغ، وكان هيوديا، فقتله وشدت ال فاسترصخ . يهود عىل املسلم فقتلوهّ
وطلب . أهل املسلم املسلمني عىل اليهود، فوقع الرش بينهم وبني بني قينقاع

 إىل هؤالء أن يكفوا عن أذى املسلمني وأن حيافظوا عهد املوادعة أو ملسو هيلع هللا ىلصحممد 
ّ ال يغرنك يا حممد ":ّفاستخفوا بوعيده وأجابوه. ينزل هبم ما نزل بقريش ّ

 لئن اهللاإنا و.  علم هلم باحلرب فأصبت منهم فرصةأنك لقيت قوما ال
ّحاربناك لتعلمن أنا نحن الناس ّمل يبق بعد ذلك إال مقاتلتهم أو يتعرض . "ّ ّ

ّاملسلمون ويتعرض سلطاهنم باملدينة للتداعي، ثم يصبحوا أحدوثة قريش 
 ..وقد جعلوا قريشا باألمس أحدوثة العرب

حارص اليهود مخس عرشة ليلة، حتى  يف مجع من األنصار فملسو هيلع هللا ىلصوأقبل النبي 
وعندئذ تقدم املنافق عبد اهللا بن أيب بن سلول فقال . استسلموا ونزلوا عىل حكمه

 .يا حممد، أحسن إيل يف موايل :  عىل املإل من الناسملسو هيلع هللا ىلصللنبي 

 !، لكن املنافق مىض يف جلاجته، مرصا عىل استنقاذهمملسو هيلع هللا ىلصوأعرض عنه 

اكتفى بأن جردهم من سالحهم، و!.هم لك: قال عليه الصالة والسالم
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 .وأمهلهم ثالثة أيام جيلون بعدها عن املدينة

فخرجوا أذلة مقهورين إىل وادي القرى، حيث نزلوا عىل عصابتهم 
الثانية هناك وتطهرت دار اهلجرة بجالء بني قينقاع عنها بعد يوم بدر يف السنة 

ّب هيود، وتنم وتتابعت أحداث فردية، تعكس صدى الرعب يف قلو! للهجرة 
وقد تعلق أملهم، بأن تثأر قريش لقتالها يف بدر، فام كانت . عن كيدهم وحقدهم

 .لتسكت عليه كام سكتت هيود عىل إجالء بني قينقاع

 - التي حاول اليهودي أن يكشف عورهتا-إن قصة هذه املرأة املسلمة 
سلمني مجيعا، تلفت أنظارنا إىل املكانة العظيمة التي حتتلها املرأة يف نظر امل

فمسلم واحد يف سوق اليهود يرى هذا الترصف من اليهود فيغضب لعرض 
امرأة من املسلمني ينتهك، ثم حيصل بعد ذلك االعتداء من اليهود، وملا بلغ 

 اخلرب أخرج هذه القبيلة اليهودية بكاملها لسبب يراه الناس ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
 املرأة املسلمة   عظيم ، وهو التطاول عىلملسو هيلع هللا ىلصًبسيطا لكنه عند الرسول 

 .والتعدي عليها

ّوهذا يشعرنا بيشء مهم وهو أن تآمر اليهود عىل املرأة املسلمة قديم منذ 
 وال يزالون كذلك يتآمرون عليها إلفسادها ملا يرونه من ملسو هيلع هللا ىلصعهد الرسول 

                                         
 .٤٧٥/ ٢السرية احللبية :احللبي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٠٠ 
٨٠٠  

التكريم والتمييز واملكانة الرفيعة هلا والعتزازها بدينها، وألهنم يعلمون أهنا 
يت املسلم، فمتى تم إفسادها أفسد البيت املسلم، وإذا فسد أهم يشء يف الب

 .البيت املسلم فسد املجتمع املسلم

 : قتل كعب بن األرشف- ٢

ّ من أشد اليهود - من زعامء هيود بني النضري-كان كعب بن األرشف 
عداء لإلسالم ونبيه وأتباعه، وكان نبهانيا وأمه من هيود بني النضري، فنشأ 

ّ، وألب ملسو هيلع هللا ىلصفنقض عهده مع النبي .  وكانت كنيته أبا نائلةهيوديا بينهم،

 ومن ذلك أنه حينام علم ملسو هيلع هللا ىلصاملرشكني عليه، وحالفهم عىل قتال النبي 
بانتصار املسلمني يف غزوة بدر جزع وحزن، وتأمل وتربم، وقال ملن معه من 

ًأترون حممدا قتل هؤالء؟ يعني املرشكني الذين قتلوا يوم بدر إهنم : أصحابه

أرشاف العرب وملوك الناس، واهللا لئن كان حممد أصاب هؤالء القوم لبطن 
  .األرض خري من ظهرها

 ملسو هيلع هللا ىلصثم انطلق عدو اهللا حتى قدم مكة، وجعل حيرض عىل قتال النبي 
ومل . وينشد األشعار ويبكي أصحاب القليب من قريش الذين أصيبوا ببدر

                                         
 .٢٥/ ٦سبل اهلدى والرشاد :الصاحلي) ١(
 .٢٥/ ٦سبل اهلدى والرشاد :الصاحلي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٠١ 
 

نه رجع إىل املدينة وأخذ يكتف ابن األرشف بتحريض املرشكني يف مكة، بل إ
من ": ملسو هيلع هللا ىلصيشبب بنساء املسلمني حتى أوذي املسلمون وضجروا، وحتى قال 

أنا :  فأجابه من األوس حممد بن مسلمة قائال"يل بكعب بن األرشف؟ 
ففكر ابن  . "فافعل إن قدرت عىل ذلك": قال. لك يا رسول اهللا، أنا أقتله

ائفة من إخوانه، فاجتمع يف قتله ّمسلمة يف هذا األمر وأعد له عدته مع ط
حممد بن مسلمة، وسلامن بن سالمة أبو نائلة، : مخسة رجال من األوس، هم

وكان أخا كعب من الرضاعة، وعبدة بن برش، واحلارث بن أوس، وأبو 
وقد ذهبوا إىل منزله واستدرجوه إىل اخلارج حتى اطمأن . عيسى بن جرب

فاختلف . اقتلوا عدو اهللا: ة قائال ثم صاح أبو نائل- واحلرب خدعة- إليهم 
 :دره وبغيه، ويف ذلك يقول القائلجعليه أسيافهم حتى وقع رصيع غ

ــنهم  ــاووغــودر م ــب رصيع   ّفــذلت بعــد مــرصعه النــضري   ً كع

 :مقتل أيب عفك اليهودي – ٣

وما صنعه كعب بن األرشف صنعه هيودي آخر من بني عمرو بن 
ما حدث لكعب، وكان شيخا كبريا قد عوف، يقال له أبو عفك، فحدث له 

                                         
 .، من حديث جابر٢٧٦٨، وأبو داود ١٨٠١، ومسلم ٣٨١١البخاري ) ١(
 .٢٥/ ٦سبل اهلدى والرشاد :، الصاحلي٣١٨/ ٣السرية :ابن هشام) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٠٢ 
٨٠٢  

بلغ عرشين ومائة سنة، ولكنه مل يرع لسنه حرمة، وال جلريانه املسلمني عهدا 
 ملسو هيلع هللا ىلص ويقول الشعر يف هجاء النبي ملسو هيلع هللا ىلصوال ميثاقا، فكان حيرض عىل رسول اهللا 

 احلارث بن ملسو هيلع هللا ىلصنفاقه حني قتل رسول اهللا ) ظهر(وأصحابه، وكان ممن نجم 
 .سويد بن الصامت

 من بدر حسده وبغى، وأخذ يندب املرشكني، وهيجو ملسو هيلع هللا ىلص رجع النبي وملا
 :  بشعره، ومن ذلك قولهملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ــا إن أرى ــا وم ــشت حين ــد ع َق ََ ْ َ ً ِْ ِْ َمـــن النـــاس دارا وال جممعـــا   َ َ َ َْ ًْ َ َ ِ ّ ِ  
ـــــى إىل ـــــوال وآت ـــــم عق َأج َُ َ ُ ًَ ّ ـــا   َ ـــا دع ـــا إذا م ـــب رساع َمني َ ًَ َُ َ

ِ ٍِ  
َفــــسلبهم أمــــرهم را ْ َ ْ ْ َُ ََ ُ ّ ٌكــــبَ ـــا   ِ ـــشتى مع ـــالال ل ـــا ح َحرام َ ََ ً َّ َ ِ ً َ  

ـــدقتم ُفلـــو كـــان بالملـــك ص ُُ َ ْْ ْ ْ َّ َِ ِ َ ــــا   َ ــــابعتم تبع ــــرص ت َوبالن ّ ْ َ َُ ُ َ ُّ ِ ْ ِ  

فقام إليه سامل بن عمري وقد نذر عىل نفسه أن يقتله ، أو يموت دونه ، 
فقام إليه يف ليلة صائفة ، وقد نام بفناء منزله ، فوضع السيف يف كبده ، 

 . وهجائه بالشعرملسو هيلع هللا ىلصه، جزاء وفاقا هلذا النقض لعهد رسول اهللا وقتل

 

                                         
  .٣٨٣/ ١عيون األثر :ابن سيد الناس) ١(
  .١٧٥/ ١املغازي :الواقدي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٠٣ 
 

 :مقتل عصامء بنت مروان – ٣

وهي امرأة شاعرة من بني أمية بن زيد، وكانت متزوجة من رجل من 
 يف شعرها، وهتجو املسلمني ملسو هيلع هللا ىلصبني اخلطمة، وكانت كثرية السب للنبي 

 يف ملسو هيلع هللا ىلصل اهللا وترثي املرشكني، وازداد شعرها املحرض عىل العداء لرسو
املدينة، وتؤلب عليه العشائر، وتعيب األوس واخلزرج عىل طاعتهم لرسول 

وكانت تطرح املحايض يف " ، وحترضهم عىل عصيانه يف شعرها، ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
 ."مسجد بني خطمة

 : قوهلاملسو هيلع هللا ىلصومن شعرها التحريض عىل النبي 

ِباســـت بنـــي مالـــك والنبيـــت ٍ ِ ِ ِِ ِّ َ ََ ــي    ْ ــت بن ــوف وباس ِوع ِ ٍَ َ ْ َ َْ ــزرِجِ َاخل ْ َْ  
ـــريكم ـــن غ ـــاوي م ـــتم أت ْأطع ْ ُْ َ ُِ َ ْ ّ ِْ ِ َ ـــذحِج   ََ ـــراد وال م ـــن م ـــال م ِف ٍ ِْ ََ َ َُ َ ْ َ  
ُترجونــه بعـــد قتـــل الـــرءوس ّ ِ ْ َ َُ ْ َ ُ ـــضِج   َّ ـــرق املن ـــى م ـــام يرجت ِك ْ َُْ َ ْ َُ َ َ  
ًأال أنـــــف يبتغـــــي غــــــرة َّ َِ ِ ِْ ٌ َ ِفيقطـــع مـــن أمـــل املرجتـــي   ََ َ ِْ َ َُْ َ ْ َِ َ ْ َ  

اخلطمي، وهو أول من أسلم من قومها بني فقام إليها عمري بن عدي 
ّخطمة، ونذر عىل نفسه ليقتلنها، وكان رجال رضيرا، ولكنه أرص عىل أن 

                                         
  .٢١/ ٦سبل اهلدى والرشاد :الصاحلي الشامي) ١(
  .١٧٢/ ١املغازي :الواقدي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٠٤ 
٨٠٤  

 وألصحابه، ولطرحها القاذورات ملسو هيلع هللا ىلصيقتلها ملا سمعه منها من هجاء للنبي 
، فدخل عليها بيتها ، ملسو هيلع هللا ىلصيف املسجد ، ولتحريضها عىل العداء لرسول اهللا 

 .  أنفذه من ظهرها فقتلهاووضع سيفه عىل صدرها حتى

، فلام انرصف نظر إليه ملسو هيلع هللا ىلصثم أتى املسجد فصىل الصبح مع رسول اهللا 
نعم، فهل عيل يف ذلك :  قال" أقتلت ابنة مروان ؟ ": وقالملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 فكانت هذه الكلمة أول " ال ينتطح فيها عنزان":ملسو هيلع هللا ىلصشئ ؟ فقال رسول اهللا 
 .ملسو هيلع هللا ىلصما سمعت من رسول اهللا 

 ":يا عمري أنت قتلتها ؟ قال: فقالوا.  وجد بنيها يف مجاعة يدفنوهنافلام رجع عمري
 بأمجعكم ما قالت، نعم، فكيدوين مجيعا ثم ال تنظرون، فوالذي نفيس بيده لو قلتم

 . "لرضبتكم بسيفي هذا حتى أموت أو أقتلكم

يومئذ ظهر اإلسالم يف بني خطمة، وكان يستخفي بإسالمه فيهم من 
 .أسلم رجال منهم ملا رأوا من عز اإلسالمويومئذ . أسلم

                                         
    والثالثـة اخللفـاء ملسو هيلع هللا ىلص االكتفاء بـام تـضمنه مـن مغـازي رسـول اهللا: الكالعي األندليس )١(

  .٢١/ ٦سبل اهلدى والرشاد :، الصاحلي٢٥٩/ ٢ 
    والثالثـة اخللفـاء  ملسو هيلع هللا ىلصاالكتفاء بـام تـضمنه مـن مغـازي رسـول اهللا : الكالعي األندليس) ٢(

  .٢١/ ٦سبل اهلدى والرشاد :، الصاحلي٢٥٩/ ٢
  ثالثـة اخللفـاء  والملسو هيلع هللا ىلصاالكتفاء بـام تـضمنه مـن مغـازي رسـول اهللا : الكالعي األندليس) ٣(

  ٢٥٩/ ٢.  



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٠٥ 
 

فانظر رعاك اهللا إىل امرأة كانت حتجب عىل الرجال من قومها أن يعلنوا 
بإسالمهم، حتى ال يتعرضوا لسالطة لساهنا، وتشهريها هبم يف شعرها، فام 
كانت درجة عداوهتا، وقد خرجت عن حد األدب والذوق لتدفع بقطع 

ا عند حيضها، وتلقي به يف مسجد املسلمني دون القامش التي تسد به فرجه
حياء أو خجل، وأي نقض للعهود التي قطعها أولئك القوم عىل أنفسهم 
بالنرصة ، والنصح والرب، وعدم اإلثم ، عندما تركوا تلك املرأة منهم تقوم 

 بكل هذه األعامل دون أن يصدها أحد عن ذلك ؟ 

غدر واخليانة، واخلسة، ونقض إن مثل هذه احلاالت التي قدمناها؛ من ال
العهود، ونبذ املواثيق، وتفضيل الوثنية عىل التوحيد، والتحريض عىل الرش 
وعصيان القائد، ما كان جيدي معها احلوار اهلادف البناء، فهؤالء ال يعرفون 
هلذه الكلامت معنى، فكان اجلزاء من جنس العمل، وكان قتلهم هو عني 

 تغرنك مناصبهم وشاراهتم، ولكن انظر العدل، فهم كمجرمي احلرب، ال
 .إىل أفعاهلم وجرائمهم يف حق الشعوب، ثم احكم عليهم بعد ذلك

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٠٦ 
٨٠٦  

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٠٧ 
 

 

كانت قريش حترض القبائل املحيطة باملدينة عىل املسلمني، وتؤلب  – ١
عليهم أعداء اإلسالم يف داخلها، ألهنا تعلم أن نجاح املسلمني يف تكوين 

 .ا دامها عىل كياهنا كلهدولتهم يمثل خطر

 تعدد األعداء املرتبصون بالدولة اإلسالمية الوليدة، فلم تكن – ٢
قريش هي العدو األوحد الذي يثري الفتن والدعايات الكاذبة، بل انضاف 

ومل يدخل يف إليها رجال من األوس واخلزرج ممن كان عىل جاهليته ووثنيته، 
ء وهؤالء يف كيدهم لإلسالم اإلسالم، وعملت اليهود عىل تشجيع هؤال

واملسلمني؛ وبالتايل فقد أمىض املسلمون شهورهم األويل باملدينة بني خوف 
وحذر، يرتقبون يف كل حلظة عدوا هيامجهم بقوته من اخلارج، أو يفاجئهم 

 .بخيانته من الداخل

ي لنرصة املؤمنني املظلومني الذين  كان ترشيع اجلهاد اإلسالم– ٣
ن املرشكني، والدفاع عن النفس والعقيدة، واحلفاظ عىل يتعرضون لألذى م

الكرامة اإلنسانية، وحفظ تبليغ الدعوة إىل الناس كافة ومحاية الداعني إليها، ورد 
قتال املرشكني، ودفع رضرهم بالطريقة نفسها التي يرضون هبا املؤمنني، وليس 

الون من ّبغرض اهلجوم ونرش اإلسالم بالسيف كام يدعي الكذابون والدج
 .املسترشقني أو يدندن به املنافقون يف وسائل اإلعالم العاملية



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٠٨ 
٨٠٨  

 أهداف الرسايا يف بداية ترشيع اجلهاد  رضب مصالح  كان من أهم– ٤
قريش االقتصادية، حيث إهنا كانت تعتمد يف املقام األول عىل التجارة، ومل 

احليوي يكونوا أصحاب زرع وال صناعة؛ ومن هنا فإن رضب هذا الرشيان 
لقريش كفيل بأن هيدد كياهنا كله، بل يكاد يسقط أركان دولتها؛ ومل يكن 

 .الغرض من هذه الرسايا إعالن احلرب عىل قريش وال غزو قوافلها

ومن أهدافها األخرى إثارة أعصاب املرشكني عىل مصاحلهم  – ٥
التجارية من جهة وكانت من جهة أخرى نوعا من احلصار االقتصادي الذي 

 .أ املتحاربون إليه يف احلرب احلديثةيلج

 أو شارك فيها ثمرة ملسو هيلع هللا ىلصأثمرت الرسايا والطالئع التي أرسلها النبي  – ٦
هلا وزهنا وقيمتها يف العالقات اإلقليمية القبلية، حيث عقد حتالفات مع عدد 
من القبائل العربية الضاربة يف الصحراء بني مكة واملدينة، لضامن عدم 

 .د املسلمنيتعاوهنم مع قريش ض

 نجحت هذه الرسايا واملناوشات يف استطالع أخبار املرشكني، – ٧
واستنزاف طاقات قريش وحلفائها يف حراسة قوافلها وكثرة اجلنود 

 .والنفقات مما عرض موارها للخطر، فأفقدها توازهنا

ه وفتن املسلم يف دينه حتى يردوه إىل  الصد عن سبيل اهللا والكفر ب– ٨
 .امنه أكرب من قتل امرئ حمارب يف الشهر احلرامالكفر بعد إي



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٠٩ 
 

 حدد هذا اللقاء املسلح اخلط الفاصل بني احلق والباطل، فكانت – ٩
وقعة بدر فرقانا حقيقيا هتاوت فيه قيم اجلاهلية وأخالقياهتا أمام رصوح 

ًتال ألبيه وأخيه واألخ مواجهة ألخيه، اإليامن وعقيدته، فالتقى االبن مقا
ء الكامل للعقيدة والدين والرباءة من الكفرة واملرشكني، وليس ليحقق الوال

 . بعد ذلك دليل عىل األخوة اإليامنية

 كان املحرك الرئيس هلذه املوقعة هو اإليامن باهللا وحده، ال -  ١٠
العصبية القبلية املقيتة وال األحقاد والضغائن ، بينام طغى عىل صفوف 

َء، فقد فرضت احلرب عىل املسلمني املرشكني شعور العجب والفخر واخليال ِ ُ

ِإجبارا، وفوجئوا عىل غري استعداد منهم بقرار احلرب الذي اختذته قريش  ُ

َلتستأصل شأفة املسلمني؛ ومل جيد املسلمون مفرا من قبول هذا التحدي، 

 .ووثقوا يف وعد اهللا هلم بالنرص

حت هذه الغزوة ببيان عميل التصور اإلسالمي الصحيح  أوض– ١١
وإنام ،  لعوامل النرص واهلزيمة، حيث إن النرص ال يأيت بالعدد وال بالعدد 

بنرص اهللا الذي ال تعجزه قوة العباد، ومن ثم فهذا درس للمسلمني يف شتى 
األعصار، فال عليهم إال أن يصلحوا عالقتهم بخالقهم، وعمل كل ما يف 

م من القلة والنتائج قد وعدها اهللا للمؤمنني، مهام كانوا ه، وسعهم 
 .والضعف ومهام كان عدوهم من الكثرة والقوة 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨١٠ 
٨١٠  

 رضورة االعتامد والتوكل عىل اهللا وكثرة التوجه إليه قبل املعركة – ١٢
 والعون من اهللا عز وجل، فهو الذي بيده النرص، وهو وأثناءها وبعدها، وطلب املدد

 .سبحانه حيب عبده امللحاح، الذي يطيل السؤال والدعاء

 هذه الغزوة شهادة ميالد جديدة لدولة اإلسالم، ومّكن اهللا كتبت – ١٣
عز وجل هبا لإلسالم، وأذل اهللا الرشك وأهله بأيدي هذه القلة الضعيفة التي 

 .مل متلك عددا وال عدة تذكر مقابل ما كان مع املرشكني

أوقفت هذه الغزوة كثريا من إيذاء قريش املتتابع  لإلسالم  – ١٤
 جيش الكفر أمام العرب أمجعني وأحلقت هبم عارا واملسلمني، وأحرجت

 .ظل يقض مضاجعهم ال يستطيعون منه فكاكا

 تقرير مبدأ الشورى وتأكيده يف صفوف املسلمني، فقد حرص -  ١٥
 عىل هذا املبدأ يف كل مراحل هذه الغزوة، فكان يستشري أصحابه يف ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

باب بن املنذر كل خطواهتا، فاستشارهم قبل القتال وأخذ بمشورة احل
بالنزول حول بئر بدر، وطمس ما حوهلا من اآلبار، وأخذ بمشورة بناء 

 عىل استشارة أصحابه يف ملسو هيلع هللا ىلصالعريش والتحصن به، وهذا احلرص من النبي 
كل األمور يدل عىل تأكيد أمهية الشورى وخصوصا احلروب ألهنا تقرر 

 .مصري األمم

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨١١ 
 

بث العيون الستطالع  رضورة األخذ بأسباب النرص املادية، و- ١٦
 األمر ملسو هيلع هللا ىلصاألخبار، وبذل كل ما يف الوسع ملواجهة العدو؛ فقد استطلع النبي 

 . بنفسه مرة، وأرسل بعض أصحابه الستطالع اخلرب مرة أخرى

 رضورة أن يتجرد املسلم يف حروبه من املطامع الدنيوية، وعدم – ١٧
 سبيله خالصا له وحده، ع إىل الغنائم واألنفال، إذ جيب أن يكون جهاده يفالتطل

 .فإذا ما غنم ماال بعد ذلك كان املال نتيجة تبعية ال يتبعها نفسه

 حسن معاملة األرسى، إذ ال يمثلون خطرا وهم يف قيودهم، أما – ١٨
هر املسلم ٍّسوء املعاملة فهو تشف وشامتة يرتفع عنها املسلم، إذ ينبغي أن يط

وال تنفع، وهذا ال ينفي جواز قتل نفسه من هذه املشاعر السلبية التي ترض 
جمرمي احلرب الذين ال يفرتون عن إيذاء املسلمني، وفتنتهم يف دينهم، 

 .وردهم إىل الكفر بعد اإليامن

 تعددت القوى املناهضة للدعوة اإلسالمية والدولة اجلديدة بعد -  ١٩
 غزوة بدر، فقد أقلق هذا النرص الساحق للمسلمني كثريا من القبائل فباتت
ّتعد العدة للتقليل من هيبة املسلمني، خوفا من تنامي هذه القوى اجلديدة يف 
املنطقة، وأهم هذه القوى هي قبائل قريش وحلفائها، والقبائل التي عىل خط 
التجارة بني مكة والشام، وطوائف اليهود احلاقدين، وبعض األعراب  الذين 

 .يعيشون عىل السلب والنهب واإلغارة



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨١٢ 
٨١٢  

لقائد املحنك أن يكون عىل وعي بتحركات أعدائه، من ال بد ل – ٢٠
ّخالل عيونه التي يبثها يف كل مكان يتوقع منه اخلطر، حتى ال يؤخذ عىل غرة، 

 .ّفيعرض بالده خلطر املتآمرين، أو مدامهة اللصوص وقطاع الطرق

 ملسو هيلع هللا ىلصرضورة أن خيلص املسلم يف والئه هللا عز وجل ولرسوله – ٢١
 الصحايب اجلليل عبادة بن الصامت ريض اهللا عنه واملؤمنني، كام حصل  بني

واليهود حلف، فلام غدروا باملسلمني ونقضوا عهودهم تربأ من حلفهم، 
عىل عكس . وأعلن والءه التام لدينه وعقيدته، وتربأ من حلف هؤالء الكفار

ما حدث من املنافق عبد اهللا بن أيب بن سلول حيث تشبث بحلفه معهم، ومل 
 .هم كام تربأ منه عبادة بن الصامتيتربأ من حلف

عهد، أن يأخذ جزاءه بحسب  ال بد لكل من غدر وفجر ونقض ال– ٢٢
جريمته، حتى لو أهدر دمه جزاء خيانته للعهد فال غضاضة يف ذلك، 
فالشخصيات اإلجرامية التي متارس التحريض عىل الرش وعصيان القائد، 

 العنارص ال جيدي معها والتحالف مع العدو، ونقض املعاهدات، مثل هذه
احلوار اهلادف البناء، فهم ال يعرفون هلذه الكلامت معنى، فال بد من برتهم 
من املجتمع وإهدار دمائهم، وهذا هو عني العدل، فهم السوس الذي ينخر 
يف أجساد األمم واملجتمعات دون أن يراه أحد، فيحيل بناءها الشامخ بعد 

 .د لعاصفة، بل ال يقف أمام النسيمفرتة قصرية إىل هشيم واه، ال يصم



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨١٣ 
 

 

 

 

 

 

 

)١٠(  
  حول أحد

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨١٤ 
٨١٤  

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨١٥ 
 

وما أرسع ما يتعرض للضياع بأدنى بادرة من ! ما أعظم أعباء النرص 
هتاون أو تفريط، يستمرئ فيها املنترص فرحته فيغفل عن موقعه جتاه عدوه، 

 .ويتهاون يف تقدير طاقة التحدي يف املهزوم 

املسلمني تبعاته وأعباءه، بقدر ما أثقل عىل  والنرص يف بدر قد ألقى عىل 
قريش بخزي العار، وعبأها السرتجاع رشفها الضائع،والثأر لقتالها الذين 

 .جندهلم املسلمون عىل ساحة بدر

وقد احتاج املرشكون إىل سنة كاملة ريثام عبأوا قواهم واحتشدوا ملعركة 
الهم من بني خرجوا من مكة بحدهم وحديدهم وأحابيشهم ومن وا. الثأر

وخرجت معهم نساؤهم يقطعن عىل الرجال سبيل . كنانة وأهل هتامة
 . النكوص

حنظلة بن أبى : ومل تكن هند قد نامت قط عىل ثأرها، وىف قتىل بدر
ثالثة منهم .وأخوها الوليد، وعمها شيبة) عتبة بن ربيعة(سفيان، وأبو هند 

 .طلبرصعوا عىل ساحة بدر، بسيف الفارس محزة بن عبد امل

ًوملا كانت العري التي جاء هبا أبو سفيان من الشام ، والتي كانت سببا يف 
ًغزوة بدر قد ربحت نحوا من مخسني ألف دينار فجمعت كلها، وقال 

                                         
 . ٩/ ٤البداية والنهاية :، وابن كثري١٠٣/ ٣تاريخ الرسل وامللوك :الطربي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨١٦ 
٨١٦  

ًإن حممدا قد قتل خيارنا، وإنا رضينا أن نرتك ربح : أصحاهبا أليب سفيان
ذلك كل من له فيها وقد ريض ب. ًأموالنا فيها استعدادا حلرب حممد وأصحابه

نصيب، ثم عبأت قريش قوهتا وأرسلت إىل القبائل املحالفة هلا لتشرتك معها 
وتعينها، فاجتمع من ذلك كله ثالثة آالف رجل ومعهم ما يلزمهم من العدة 

 .والسالح

ً واقفا عىل ما تدبره ملسو هيلع هللا ىلصوكان العباس بن عبد املطلب عم رسول اهللا 
ة وكبرية من أمرهم، وكان ال يزال ً ومطلعا عىل كل صغريملسو هيلع هللا ىلصقريش ملحمد 

ًمرشكا، ولكن عاطفة القرابة جعلته يرسل كتابا إىل حممد   قبل أن يفاجئه ملسو هيلع هللا ىلصً
ً، فكان هذا املوقف الكريم عمال جليال للعباس يضاف إىل أعامله أعداؤه ً

 .ملسو هيلع هللا ىلصاجلليلة السابقة التي قام هبا قبل إسالمه حبا يف ابن أخيه حممد 

يف شوال من السنة الثالثة للهجرة مع حلفائهم وخرجت قريش من مكة 
من بني كنانة وأهل هتامة، حتى إذا بلغوا األبواء ومروا بقرب آمنة بنت وهب، 
دفعت احلمية بعض الطائشني منهم إىل التفكري يف نبشه، لوال أن العقالء 
منهم تداركوا هذا األمر، حتى ال ينبش املسلمون موتاهم إذا هتيأت هلم 

نتقام، ثم تابعت قريش مسريها حتى نزلت عند بعض السفوح من فرصة اال
 .ُجبل أحد عىل بعد مخسة أميال من املدينة

                                         
 . ٣١٠/ ١  الطبقات:ابن سعد) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨١٧ 
 

 : واملسلمنيملسو هيلع هللا ىلصموقف النبي 

 واملسلمون بذلك املكان الذي نزل فيه املرشكون، فجمع  ملسو هيلع هللا ىلصعلم النبي 
إن رأيتم أن تقيموا باملدينة وتدعوهم ":  أصحابه واستشارهم وقالملسو هيلع هللا ىلص

ّإن أقاموا، أقاموا برش مقام، وإن هم دخلوا علينا قتلناهم ف. حيث نزلوا
 . "فيها

تقيم باملدينة يا رسول : وقال قائلهم: فريض الكبار والشيوخ منهم هبذا الرأي
فإن أقاموا  أقاموا برش حمبس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال يف . اهللا وترتكهم

، وإن رجعوا رجعوا وجوههم ورماهم النساء والصبيان باحلجارة من فوقهم
ًولكن الشبان وخصوصا من مل يشهد بدرا من املسلمني مل   .خائبني كام جاءوا ً
ّيا رسول اهللا اخرج بنا إىل أعدائنا حتى ال يرو أنا جبنا : وقالوا، يرضوا هبذا الرأي

 حتى اتبع رأهيم، ألهنم األكثرون ملسو هيلع هللا ىلصعنهم وضعفنا، وما زال هؤالء برسول اهللا 
،  اجلمعة يف اليوم العارش من شوالملسو هيلع هللا ىلصفصىل رسول اهللا . ًجلداًعددا واألقوون 

ثم عقد  . "لكم النرص ما صربتم": وحثهم يف خطبتها عىل الثبات والصرب، وقال
األلوية، فأعطى لواء املهاجرين ملصعب بن عمري، ولواء اخلزرج للحباب بن املنذر 

 .ولواء األوس ألسيد بن احلضري

                                         
 . من حديث أيب طلحة) ٣٨٤١(البخاريرواه ) ١(
 . هـ/ ٣السرية : ابن هشام) ٣٨٣٨(الصحيح ، حديث رقم :البخاري) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨١٨ 
٨١٨  

ن املسلمني، مل يلبثوا أن نقصوا بضع مئات   يف ألف مملسو هيلع هللا ىلصخرج إليهم  
قبل أن يلتقي اجلمعان يف أحد، يف منتصف شوال من السنة الثالثة 

انخذل عن اجليش كبري املنافقني عبداهللا بن أيب بن سلول بمن معه .للهجرة
 .من منافقي املدينة، وكانوا نحو ثلث اجليش

 موالنا ؟ وقد أهلكنا أ، ما ندري عالم نقتل أنفسنا: قال هلم

ّ  ضريا من هذا التخاذل، فقد نحى املنافقني ومرىض القلوب ملسو هيلع هللا ىلصومل جيد 
 سبعامئة رجل من املؤمنني ملسو هيلع هللا ىلصواإليامن، عن جنده املخلصني ، وبقي معه  

املخلصني، فمضوا يف طريقهم حتى وصلوا إىل الشعب من جبل أحد عىل 
 .مقربة من املرشكني، ثم جعلوا ظهورهم للجبل ووجوههم للمدينة

 : املعركة

 وكان جيش -كام ذكرنا من قبل- كان جيش املرشكني يبلغ ثالثة آالف 
 - ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمني ال يزيد عىل سبعامئة، حتى إذا دنوا من املدينة، وقد رتب  

ًاجليش ونظمه تنظيام دقيقا، ووضع مخسني رجال من الرماة ً ً عىل شعب يف
ورنا، فإننا نخاف أن امحوا لنا ظه": اجلبل وراء جيش املسلمني، وقال هلم

جييئنا من ورائنا، والزموا مكانكم وال تربحوه، وإن رأيتمونا هنزمهم حتى 
                                         

 .  بن جبريّوأمر عليهم عبد اهللا) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨١٩ 
 

ندخل عسكرهم فال تفارقوا مكانكم، وإن رأيتمونا نقبل فال تعينونا وال 
تدفعوا عنا، وإنام عليكم أن ترشقوا خيلهم بالنبل، فإن اخليل ال تقدم عىل 

  ."النبل

ًبدأ القتال أوال باملبارزة، فكان النرص يف جانب ثم التقى اجلمعان، و

املسلمني، ثم محلت خيالة املرشكني عىل املسلمني ثالث مرات، ويف كل مرة 
 .ينضحهم املسلمون بالنبل فيتقهقرون

ثم محي القتال وكان نساء قريش يمشني خالل الصفوف يرضبن بالطبول 
 : وهن يقلنوالدفوف، وعىل رأسهن هند بنت عتبة زوج أيب سفيان

  وهيــــــا محــــــاة األدبــــــار   ْوهيــــا بنــــي عبــــد الــــدار

 ًرضبا بكل بتار

 :ويقلن

 ونفرش النامرق= إن تقبلوا نعانق 

 فراق غري وامق= أو تدبروا نفارق 

                                         
 ). ٢٧٧٦(مسلم حديث رقم:انظر) ١(
 .١٩١/ ٤سبل اهلدى والرشاد :الصاحلي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٢٠ 
٨٢٠  

ويتذكرون إخواهنم الذين . فيشتد محاس الرجال إذا سمعوا نشيد النساء
 كلام سمع ملسو هيلع هللا ىلصل، وكان  قتلوا يف يوم بدر، فتزداد محيتهم وإقباهلم عىل القتا

اللهم بك أجول، وبك أصول، وفيك أقاتل، حسبي اهللا ":نشيد النساء يقول
 ."ونعم الوكيل

ومل يكن املسلمون بحاجة إىل من ينشد هلم األشعار ليدفعهم إىل القتال، 
وإنام كانوا يندفعون بإيامهنم العميق، ويقبلون عىل املوت يف سبيل اهللا، ألن 

إما النرص، وإما الشهادة، ويف كل منهام خري : ى احلسنينياهللا وعدهم إحد
 .وسعادة

 :صور من البطولة واإليامن

وهناك أمثلة كثرية من البطولة واإليامن يف هذه الغزوة، وحسبنا أن 
فهذا أبو دجانة . نسجل اآلن بعضها عسى أن يكون يف ذلك ذكرى وتبرصة

ويميش بني صفوف ، توكان يسميها عصابة املو، يلبس عصابته احلمراء
إهنا ملشية يبغضها اهللا إال يف : ، فيقولملسو هيلع هللا ىلصاملجاهدين مشية اخليالء، ويراه النبي 

 .مثل هذا املوطن

                                         
 . ٢٠٣/ ٣الدالئل : البيهقي:انظر) ١(
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٢١ 
 

 :، وأخذ ينشدملسو هيلع هللا ىلصوقد نزل إىل امليدان بعد أن أخذ السيف من رسول اهللا 

ـــييل ـــدين خل ـــذي عاه ـــا ال ــل   أن ــدى النخي ــسفح ل ــن بال   ونح
  سيف اهللا والرســـولأرضب بـــ   أال أقـــوم الـــدهر يف الكيـــول

ًلن أكون أبدا إال يف : وهو يقصد بالكيول مؤخرة الصفوف، فكأنه يقول
، املقدمة ما دمت أرضب بسيف اهللا والرسول، وقد أعمل سيفه يف املرشكني

فألقى يف قلوهبم الرعب، وحينام انكشف ظهر املسلمني يف آخر املعركة، 
س عليه أبو دجانة، فظل ً هدفا لنبال املرشكني ترتملسو هيلع هللا ىلصوأصبح رسول اهللا 

 حتى انجلت املعركة، ملسو هيلع هللا ىلصٍالنبل يقع عىل ظهره وهو منحن عىل جسم الرسول 
 أكثر من حبه ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا آثر رسول اهللا عىل نفسه وأحب رسول اهللا 

 .لنفسه

:  يقولملسو هيلع هللا ىلصفجاء إىل رسول اهللا ، ُوهذا أبو خيثمة، قتل ابنه يف معركة بدر
ًعليها حريصا، حتى سامهت ابني يف  -واهللا- لقد أخطأتني وقعة بدر وكنت 

اخلروج يف القرعة فخرج سهمه فرزق الشهادة، وقد رأيت البارحة ابني يف 
احلق بنا ترافقنا : النوم يف أحسن صورة يرسح يف ثامر اجلنة وأهنارها ويقول يل

وقد أصبحت يا رسول اهللا : يف اجلنة، فقد وجدت ما وعدين ريب حقا، ثم قال

                                         
 .١٩٣/ ٤سبل اهلدى والرشاد :الصاحلي الشامي ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٢٢ 
٨٢٢  

افقته وقد كربت سني ورق عظمي، وأحببت لقاء ريب، فادع اهللا ًمشتاقا إىل مر
فدعا الرسول له، ، يا رسول اهللا أن يرزقني الشهادة ومرافقة ابني يف اجلنة

 .فنال نعمة االستشهاد يف هذه املعركة

وكان عمرو بن اجلموح أعرج شديد العرج، وكان له أربعة أبناء شباب 
 إىل أحد، أراد أن خيرج معه ملسو هيلع هللا ىلصه الرسول  فلام توجملسو هيلع هللا ىلصيغزون مع رسول اهللا 

فلو قعدت ونحن نكفيك، وقد ، إن اهللا قد جعل لك رخصة: فقال له بنوه
إن بني هؤالء يمنعوين أن : ، فقالملسو هيلع هللا ىلصوضع اهللا عنك اجلهاد، فأتى عمرو رسول اهللا 

فقال له . فأطأ بعرجتي هذه يف اجلنة، أجاهد معك، وواهللا إين ألرجو أن أستشهد
وما عليكم أن ": وقال لبنيه . "أما أنت فقد وضع اهللا عنك اجلهاد": رسول اهللا

 فقتل يوم ملسو هيلع هللا ىلصفخرج رسول اهللا  . " أن يرزقه الشهادة- عز وجل- تدعوه لعل اهللا 
 .ًأحد شهيدا، وحقق اهللا له ما طلبه ومتناه

فوالذي نفيس بيده ألدخلن ": وكان نعيم بن مالك يقول يف ذلك اليوم
 أي بأي يشء تستحق دخول اجلنة؟ "بم؟": ملسو هيلع هللا ىلصالرسول فيقول له . اجلنة

: ملسو هيلع هللا ىلصفيقول له الرسول . فيقول بأين أحب اهللا ورسوله، وال أفر يوم الزحف

                                         
 .٢٥٠/ ٩إمتاع األسامع  : ، املقريزي٢١٢/ ١املغازي :الواقدي) ١(
 .١٨٣/ ٤رشاد سبل اهلدى وال: الصاحلي الشامي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٢٣ 
 

 وكتب اهللا له الشهادة يف هذا اليوم ودخل اجلنة، وهكذا أقسم "...صدقت"
 .عىل اهللا فأبره

د واحد وقد محل املسلمون عىل لواء املرشكني فكان إذا سقط اللواء من ي
أخذه من خلفه، فيحمل عليه املسلمون فيقتلونه، فيأخذ اللواء رجل آخر 
حتى قتل محلة اللواء من املرشكني، وملا مل يقدر أحد عىل الدنو منه ولوا 
األدبار، ونساؤهم يبكني ويولولن، وتبعهم املسلمون جيمعون األسالب 

 .والغنائم

 :الرماة وتغيري الوضع

 فوق اجلبل ليحموا ظهور ملسو هيلع هللا ىلصذين أوقفهم الرسول وملا رأى الرماة ال
 أمر  املسلمني ملا رأوا املسلمني قد بدأوا جيمعون األسالب والغنائم، نسوا

                                         
 .٣٩٤/ ١ "املواهب اللدنية)١(
    والثالثـة اخللفـاء ملسو هيلع هللا ىلصاالكتفاء بـام تـضمنه مـن مغـازي رسـول اهللا : الكالعي األندليس) ٢(

 ٦٢/ ٢. 
  فقـال : ٣٨١٧بل مل يتقيـدوا بـاألوامر، ولفـظ البخـاري يف حـديث الـرباء بـن عـازب ) ٣(

 أال تربحـوا فـأبوا، ملسو هيلع هللا ىلص عهد النبـي -ملا انكرس املرشكون وفروا -عبد اهللا بن جبري للرماة 
 وكذا جاء يف غالب الروايات ويف "...ًفلام أبوا رصف اهللا وجوههم فأصيب سبعون قتيال

 .﴾...   Z  Y  X  W   V  U  T﴿: كتاب اهللا تعاىل يصف ذلك



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٢٤ 
٨٢٤  

 هلم، فرتكوا موقفهم احلصني ونزلوا إىل مكان القتال ليجمعوا ما ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 . !يستطيعون من تلك األموال التي خلفها املرشكون

ًهللا بن جبري بأال يرتكوا مكاهنم حرصا عىل وقد نصحهم رئيسهم عبد ا
 . فلم يستمع إليه سوى نفر دون العرشةملسو هيلع هللا ىلصأوامر الرسول 

 هذه الفرصة، وكان عىل فرسان مكة، فشد وانتهز خالد بن الوليد
من ثبت منهم، وفاجأ املسلمني من ورائهم فقتل ، الرماةمكان برجاله عىل 

 الرعب والفزع وسادت الفوىض وهم مشغولون بدنياهم، فاستوىل عليهم
ًيف صفوفهم، حتى صار يرضب بعضهم بعضا وانعكست اآلية، فبعد أن كان 
املسلمون يقاتلون صفا كأهنم بنيان مرصوص، إذا هبم اآلن يقاتلون مبعثرين 

ًوشاع بني الناس أن حممدا ... متناكرين دون رئيس يوجههم أو قائد يرعاهم
 .املسلمني، وفرح املرشكون قد قتل، فعظمت البلية بني ملسو هيلع هللا ىلص

، والنفر البواسل من أصحابه املؤمنني، لكانت ملسو هيلع هللا ىلصولوال ثبات القائد  

                                         
 .١٤٤/ ١إمتاع االسامع :املقريزي) ١(
                                                                                                                                                                                                                                                                .          ١٩٣/ ٤سبل اهلدى والرشاد :الصاحلي الشامي ) ٢(
 .ًكا مع الكفاروكان يومها مل يزل مرش) ٣(
 .١٤٥/ ١إمتاع االسامع :املقريزي) ٤(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٢٥ 
 

اسرتد املسلمون وعيهم للموقف بعد أن ساورهم اليأس منه، إذ .الكارثة
، كان هناك، جرحيا خمضب ملسو هيلع هللا ىلص لكنه، "حممدا قد قتل"أرجف املرشكون أن 

ومن حوله . ب امليدان مل يربحهالوجه بالدماء، يوجه جنده من مكانه يف قل
 النفر املؤمنون، قد جعلوا من أجسادهم دروعا وتروسا لوقاية قائدهم النبي

، حتى عاد املسلمون مجيعا ملسو هيلع هللا ىلصوما إن صاح أحدهم ببرشى حياته . ملسو هيلع هللا ىلص
 .فأخذوا مواقعهم يف اجلبهة

 عىل الرغم من ذلك أصيبت رباعيته، وشج يف جبهته، ملسو هيلع هللا ىلصولكنه 
  قتان من املغفر الذي يسرت به وجهه وجرحت شفته، ودخلت حل

يف وجنته،واستامت املسلمون بعد ذلك يف القتال ولكن دون جدوى، 
فاضطروا إىل االنسحاب والصمود يف اجلبل بعد أن قتل منهم سبعون 
ًشهيدا، وقد قتل يف هذه الغزوة محزة بن عبد املطلب ريض اهللا عنه ، ومثلت 

 اهللا عنه فبقرت بطنه وأخرجت كبده به هند زوج أيب سفيان بعد قتله ريض
 عىل عمه أشد احلزن ملسو هيلع هللا ىلصّوقد حزن النبي . فمضغتها بأسناهنا ثم لفظتها

ُ ، وصىل عليه ثم دفن ودفن معه سائر الشهداء حيث لقوا ملسو هيلع هللا ىلصوسجاه بربدته  ُ
 .مصارعهم

                                         
  .٢٤٨ / ٣الدالئل : البيهقي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٢٦ 
٨٢٦  

 :رسالة من شهيد

 صاحبه سعد بن الربيع ملسو هيلع هللا ىلصّيف ذلك اليوم العصيب، افتقدالنبي 
 من رجل ": فقال ملن حوله-أحد النقباء يف بيعة العقبة الكربى  - األنصاري 

 ؟ فذهب "ينظر يل ما فعل سعد بن الربيع، أيف األحياء هو أم يف األموات
 ما فعل سعد، فألفاه عىل ساحة القتال ملسو هيلع هللا ىلصرجل من األنصار ينظر لرسول اهللا 

 .جرحيا وبه رمق

نه، فجمع سعد ما بقي  إياه وسؤاله عملسو هيلع هللا ىلصّفأخربه عام كان من افتقاد النبي 
 أبلغ رسول اهللا صىل اهللا وسلم عني السالم، ":له من طاقة املحترض وقال

جزاك اهللا عنا خري ما جزى نبيا عن : إن سعد بن الربيع يقول لك: وقل له
إنه : إن سعد بن الربيع يقول لكم: وأبلغ قومك عني السالم، وقل هلم.أمته

. ، ومنكم عني تطرفملسو هيلع هللا ىلصىل نبيكم ال عذر لكم عند اهللا إن خلص العدو إ
وأسلم الروح مطمئنا، بعد أن بعث رسالته إىل النبي عليه الصالة والسالم، 

وال نسيه ،  وأصحابه سعد بن الربيعملسو هيلع هللا ىلصّومل ينس النبي .وإىل قومه األنصار 
تاريخ اإلسالم الذى استوعب رسالة هذا اجلندي الشهيد، وعرف مغزاها 

تزيدهم ثباتا وقوة واستبساال : نفوس املؤمننيوداللتها، ورصد موقعها من 

                                         
 . بسند معضل٤٦٦/ ٢ "املوطأ"وهو عند مالك يف ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٢٧ 
 

هتز ثقتهم يف جدوى معركة خارسة بال : ومن نفوس أعدائهم. وإرصارا
ريب، خيوضوهنا مع أمثال هؤالء اجلنود املؤمنني الذين يرون املوت يف سبيل 

 .رشفا وحياة: عقيدهتم

ق روى ابن هشام يف السرية النبوية، أن رجال دخل عىل أيب بكر الصدي
وأقبل عليها يالعبها ، رىض اهللا عنه، وقد ضم طفلة صغرية إىل صدره

 .ويقبلها

 من هذه ؟: فسأل الرجل

كان من . سعد بن الربيع: هذه بنت رجل خري مني: أجاب الصديق
 .النقباء يوم العقبة، وشهد بدرا، واستشهد يوم أحد

هم الذين يستقبلون وكل نفس ذائقة املوت، ولكن الصفوة من عباد اهللا املؤمنني 

1  2  3  4  5   6    7  8  ﴿ :املوت يف سبيل اهللا راضني مطمئنني
 .]٣٠-٢٧:الفجر[ ﴾    9  :  ;  >   =   <  ?       @

ثم دفن الشهداء يف أماكنهم التي قتلوا فيها، ورجع املسلمون بعد ذلك 
ب يشفي اهللا إىل املدينة حيز يف نفوسهم األمل ملا أصاهبم، ويتطلعون ليوم قري

 .فيه صدورهم، ويذهب غيظ قلوهبم

                                         
 . بسند معضل٤٦٦/ ٢ "املوطأ"وهو عند مالك يف ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٢٨ 
٨٢٨  

  :نتيجة غزوة أحد

ًأمجع عدد كبري من املؤرخني عىل أن غزوة أحد كانت يف هنايتها نرصا 
للمرشكني وهزيمة للمسلمني، ولكن ال أتفق مع املؤرخني يف اعتبار نتيجة 
ًغزوة أحد نرصا للمرشكني واندحارا للمسلمني، ألن مناقشة املعركة  ً

ريا تظهر انتصار املسلمني، عىل الرغم من خسائرهم الفادحة باألرواح عسك
وتبدأ املناقشات من الوجهة العسكرية البحتة إلظهار ... يف هذه املعركة 

 .حقيقة نتائج غزوة أحد

لقد انترص املسلمون يف ابتداء املعركة حتى استطاعوا طرد املرشكني من 
 وتعفري لوائهم يف الرتاب، ولكن معسكرهم واإلحاطة بنسائهم وأمواهلم،

التفاف خالد بن الوليد وراء املسلمني وقطع خط رجعتهم، وهجوم 
املرشكني من األمام جعل قوات املرشكني تطبق من كافة اجلوانب عىل قوات 
املسلمني، وهذا املوقف يف املعركة جعل خسائر املسلمني تتكاثر، ولكن بقي 

تيجة كل معركة عسكريا ال تقاس بعدد النرص بجانبهم إىل األخري، ألن ن
اخلسائر باألرواح فقط، بل تقاس باحلصول عىل هدف القتال احليوي، وهو 

 .القضاء املربم عىل العدو ماديا ومعنويا

 فهل استطاع املرشكون القضاء عىل املسلمني ماديا ومعنويا؟

كني إن حركة خالد كانت مباغتة للمسلمني بال شك، وقيام املرش



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٢٩ 
 

باهلجوم املقابل وإطباقهم عىل قوات املسلمني من كافة اجلوانب وهم 
متفوقون بالعدد إىل مخسة أمثال املسلمني، ال يمكن أن يعد التفاف قوة 
ًمتفوقة تفوقا ساحقا عىل قوة صغرية أخرى من مجيع جوانبها، ثم نجاة تلك  ً

 يمكن اعتبار فشل ًالقوة الصغرية بعد إعطاء خسائر عرشة يف املائة نرصا، وال
القوة الكبرية يف القضاء عىل القوة الصغرية ماديا ومعنويا، يف مثل هذا 

ومل تستطع قريش أن تؤثر عىل معنويات . ًاملوقف احلرج للغاية إال فشال هلا
، وإال ملا استطاعوا اخلروج ملطاردهتا بعد يوم واحد من غزوة ًأيضااملسلمني 

ًىل لقائها بعيدا عن املدينة، وخاصة وأن الرسول أحد، دون أن تتجرأ قريش ع
ً قد خرج للقاء قريش بقوته التي اشرتكت فعال بمعركة أحد، دون أن ملسو هيلع هللا ىلص

 .يستعني بغريهم من الناس

ُإن نجاة املسلمني من موقفهم احلرج الذي كانوا فيه بأحد نرص عظيم 
الفناء هلم، ألن أول نتائج إطباق املرشكني عليهم من كافة اجلهات كانت 

 .التام

   من املسلمني حينام رجعوا من غزوة مؤتة ملسو هيلع هللا ىلصّولنا من موقف النبي 
فلقد استطاع خالد بن الوليد أن ينقذ ما بقي من جيش . ما يؤكد ذلك

                                         
 .١٢٠-١١٩لرسول القائد، ص ا: حممود شيت خطاب) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٣٠ 
٨٣٠  

املسلمني من الفناء التام، بام صنع من خطة حربية مكنته من تضليل األعداء 
 قابلهم املسلمون الذين واالنسحاب بانتظام، وحينام رجع اجليش إىل املدينة

يا : نظروا نظرة سطحية إىل املوقف وحثوا يف وجوههم الرتاب، وقالوا هلم
 وقد نظر إىل املوقف ملسو هيلع هللا ىلصفرار فررتم من اجلهاد يف سبيل اهللا، ولكن الرسول 

ال، بل ":  اعتربهم منترصين، وحياهم أحسن حتية، فقال-من مجيع نواحيه
 . "هم الكرار وأنا فئتهم

ّإن خري ما نختم به غزوة أحد، هو ذلك الدعاء الذي دعا به النبي  وبعد ف
ملا كان يوم أحد :  بعد رجوعه من هذه الغزوة، فلقد روى اإلمام أمحدملسو هيلع هللا ىلص

عز -استووا حتى أثني عىل ريب ": ملسو هيلع هللا ىلصوانكفأ املرشكون قال رسول اهللا 
 اللهم لك احلمد كله، اللهم ال قابض": ً فصاروا خلفه صفوفا فقال"وجل

                                         
، ١١١، ١٠٠ ، ٨٦/ ٢ "املـسند"عدة وجوه، وانظر جاءت هذه الواقعة، وهذا القول من )١(

 ترتيـب طبقاتـه ٤٠٦/ ١، وابـن سـعد ١٧١٦ "الرتمـذي"، و٢٦٤٧ "سنن أيب داود"و
 .وغري ذلك

، وأورده ٤٥٤٩ "الكبـري"، والطـرباين يف ١٨٠٠، وهـو عنـد البـزار ٤٢٤/ ٣يف املسند ) ٢(
اللهـم توفنـا "دة يف آخره ، وعزاه لألولني فقط، بزيا١٢٢/ ٦ "جممع الزوائد"اهليثمي يف 

مسلمني وأحينا مسلمني، وأحلقنا بالصاحلني، غري خزايا وال مفتونني اللهم قاتل الكفـرة 
الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعـل علـيهم رجـزك وعـذابك، اللهـم 

 .رجال أمحد رجال الصحيح: وقال اهليثمي ."قاتل لعزة أهل الكتاب، إله احلق
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 ٨٣١ 
 

ّملا بسطت، وال باسط ملا قبضت، وال هادي ملا أضللت، وال مضل ملا هديت، 

وال معطي ملا منعت، وال مانع ملا أعطيت، وال مقرب ملا باعدت، وال مبعد ملا 
قربت، اللهم ابسط علينا بركاتك ورمحتك وفضلك ورزقك، اللهم إين 

ئذ بك من رش ما أسألك النعيم املقيم الذي ال حيول وال يزول، اللهم إين عا
ّأعطيتنا ورش ما منعتنا، اللهم حبب إلينا اإليامن وزينه يف قلوبنا، وكره إلينا 

  ."الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين
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 يتابع أخبار املرشكني بعد أن انرصفوا من أحد بواسطة ملسو هيلع هللا ىلصّكان النبي 
ّ ليتسقط أخبارهم، وقد بلغه أن ّعيونه التي يبثها يف صفوف املرشكني

املرشكني أثناء الطريق تفكروا يف أمر هذه احلرب، فلم يطب هلم ما حققوه 
من قتل، ثم مغادرة الساحة بال نرص رصيح، فكان يلوم بعضهم بعضا، لعدم 

ملا ": الصرب حتى النرص املؤزر الرصيح، فعن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال
 وبلغوا الروحاء قالوا ال حممدا قتلتم، وال انرصف املرشكون عن أحد،

، ملسو هيلع هللا ىلصفبلغ ذلك رسول اهللا . الكواعب أردفتم، وبئس ما صنعتم، ارجعوا
 . "فندب الناس، فانتدبوا حتى بلغوا محراء األسد

بئس ما صنعتم، إنكم قتلتموهم حتى إذا مل يبق إال الرشيد ": ومنهم من يقول
  : ويف لفظ آخر." جيدوا قوة وشوكةتركتموهم، ارجعوا فاستأصلوهم قبل أن

ْ ما صنعنا شيئا، أصبنا أرشافهم ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم قبل أن يُكون هلم "  ْ ْ َ ّ ْ َُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ََ ْ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ ََ َ َ َِ ْ َ َ َ ْ َ َ ََ ً َ

                                         
 ).١١٠٨٣(سنن الكربى برقم ال: النسائي) ١(
 .٥٥٠/ ٢السرية احللبية :احللبي) ٢(
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٨٣٤  

ٌوفر ْ  . وكان املتكلم هبذه املقولة هو عكرمة بن أيب جهل"َ

لدعوة ما زال حيا، وأنتم مل إذا كان حممد رأس ا: إنه يريد أن يقول لقومه
جتعلوه يعلن اهلزيمة الرصحية، ومل تأرسوا العبيد واجلواري من صفوف 

وعندما . ّجيشه، فامذا تعد هذه احلرب، إنه فوز عقيم ومهي ال حقيقة له
 وما كانت تعزم عليه قريش من العودة ملسو هيلع هللا ىلصّترامت هذه األنباء إىل سمع النبي 

حد من املسلمني دون غريهم إىل محراء إىل املدينة خرج بمن حرضه يوم أ
 .األسد

كان أحد يوم السبت للنصف من شوال، فلام كان ": قال ابن إسحاق
 يف الناس ملسو هيلع هللا ىلصأذن مؤذن رسول اهللا : الغد يوم األحد سادس عرش من شوال

  بطلب العدو، وأال خيرج معنا إال من حرض باألمس، فاستأذنه جابر بن 
ًه، وإنام خرج مرهبا للعدو، وليظنوا أن الذي عبد اهللا يف اخلروج معه فأذن ل

 ."أصاهبم مل يوهنهم عن طلب عدوهم

ومل خيرج معه أحد من الناس مل يشهد أحدا إال جابر بن عبد اهللا ، حيث 
يا بني : يا رسول اهللا إن أيب كان خلفني عىل أخوات يل سبع، وقال": قال له

                                         
  .٣٣٨/ ١املغازي :الواقدي) ١(
  .٥٢، ٥١/ ٤السرية :ابن هشام ) ٢(
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ة ال رجل فيهن، ولست بالذي إنه ال ينبغي يل وال لك أن ترتك هؤالء النسو
 عىل نفيس، فتخلف عىل أخواتك، فتخلفت ملسو هيلع هللا ىلصأوثرك باجلهاد مع رسول اهللا 

 ." فخرج معهملسو هيلع هللا ىلصعليهن، فأذن له رسول اهللا 

 هذا النداء للجهاد، مل يتخلف منهم أحد ملسو هيلع هللا ىلصّوقد لبى أصحاب النبي 
حتى أولئك الذين جرحوا جروحا عميقة، فهذا رجل من بني عبد األشهل 

َّشهدت أحدا أنا وأخ يل، فرجعنا جرحيني، فلام أذن مؤذن رسول اهللا ": ليقو ً
أتفوتنا غزوة مع رسول :  باخلروج يف طلب العدو، قلت ألخي وقال يلملسو هيلع هللا ىلص
؟ واهللا ما لنا من دابة نركبها، وما منا إال جريح ثقيل، فخرجنا مع ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

بة، ومشى ً، وكنت أيرس جرحا منه، فكان إذا غلب محلته عقملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 . ، حتى انتهينا إىل ما انتهى إليه املسلمون)نوبة(عقبة 

 يف طلب املرشكني حتى وصل إىل مكان يدعى ملسو هيلع هللا ىلصوسار رسول اهللا 
محراء األسد عىل بعد ثامنية أميال من املدينة يف اجتاه مكة، واقرتب بجنوده من 

يتشجعوا جيش املرشكني، فأقام فيه ثالثة أيام يتحدى رجوع املرشكني، فلم 
فكانوا ،  قد أمر بإشعال النريانملسو هيلع هللا ىلصعىل لقائه ونزاله، وكان رسول اهللا 

                                         
  .٥٢/ ٤السرية :ابن هشام) ١(
  .٥٢/ ٤السرية :، وما بعدها، ابن هشام٣١٤/ ٣الدالئل : البيهقي) ٢(
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 .يشعلون يف وقت واحد مخسامئة نار

 فأسلم، فأمره أن ملسو هيلع هللا ىلصوأقبل معبد بن أيب معبد اخلزاعي إىل رسول اهللا 
ما : يلحق بأيب سفيان، فيخذله، فلحقه بالروحاء، ومل يعلم بإسالمه، فقال

حممد وأصحابه، فقد حترقوا عليكم، وخرجوا يف " :وراءك يا معبد؟ فقال
ما : مجع مل خيرجوا يف مثله، وقد ندم من كان ختلف عنهم من أصحاهبم، فقال

. ما أرى أن ترحتل حتى يطلع أول اجليش من وراء هذه األكمة: تقول؟ فقال
فإين : واهللا لقد أمجعنا الكرة عليهم لنستأصلهم، قال معبد: فقال أبو سفيان

فأمر من معه بمواصلة السري إىل مكة، .  عن ذلك، فثنى ذلك أبا سفيانأهناك
 .ليعلنوا فوزهم ويتغنوا به أمام العرب

وحاول أبو سفيان بذكائه احلريب أن خيفي هذا  االنسحاب بطريقة حتفظ 
للجيش كرامته، فوجد قافلة من بني عبد القيس قد توجهت نحو املدينة تريد 

أما أنتم مبلغون ":  ترهيبية حيث قال هلمملسو هيلع هللا ىلص النبي املرية، فأرسل رسالة إىل
عني حممدا رسالة أرسلكم هبا إليه، وأمحل عىل إبلكم هذه زبيبا بعكاظ غدا 

فإذا جئتموه فأخربوه أنا قد أمجعنا الرجعة : قال. نعم: إذا وافيتموها؟ قالوا
إىل أصحابه لنستأصلهم، فلام مر الركب برسول اهللا وهو بحمراء األسد، 

: خربوه بالذي قال أبو سفيان وأمرهم به فقال رسول اهللا واملسلمون معهفأ
 ."حسبنا اهللا ونعم الوكيل
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 هبذا املكان ثالثة أيام، فتأخر جيش املرشكني، فعلم ملسو هيلع هللا ىلصوانتظرهم النبي 
 أهنم قد جبنوا عن الرجوع، وآثروا هذا القدر من الفوز حفظا ملاء الوجه، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

نة بروح متفائلة، وقد أزال هذا الفوز املعنوي كثريا من آثار فعاد املسلمون إىل املدي
اهلزيمة، ورفعت من روحهم املعنوية، وأحبطت كثريا من شامتة املنافقني واليهود 

 . يف املدينة، وإن مل تستطع أن متحو كل ذلك هنائيا

وقد خلد القرآن الكريم هذه املوقعة وأثنى عىل موقف املسلمني فيها 
وانتظروا عدوهم ثالثة أيام، وهم قد علموا أهنم قد مجعوا هلم، بعدما ثبتوا 

وعادوا الستئصال شأفة املسلمني ومع ذلك مل جيبنوا مع ما هبم من جراح، 
 :فقال تعاىل
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  :وقع احلدث عىل طوائف املدينة

 :عداء شامتة األ– ١

ال رجع املسلمون من محراء األسد ليامرسوا حياهتم مرة ثانية يف املدينة، ف
بد للحياة أن تستمر، وضياع النرص يف جولة من اجلوالت ليس هناية املطاف، 
فقد كان لذلك أسباب موضوعية قد بينها اهللا عز وجل هلم يف كتابه، 
وأصبحوا يتلوهنا يف صلواهتم لتكون عالقة يف أذهاهنم وأذهان من يأتون 

ذه اهلزيمة التي بعدهم إىل يوم القيامة، فال بد من تعلم الدروس والعرب من ه
زاد من مرارة اإلحساس هبا أهنا جاءت بعد نرص مؤزر خالص، فبينام هم 
ّجيمعون الغنائم واألسالب ظنا منهم أن املعركة قد انتهت، فإذا هم بعدوهم 
يأخذهم عىل غرة، وقد سامهت غزوة محراء األسد التي تم رشحها يف الفصل 

 .ف املسلمني نسبياالسابق من ختفيف آثار تلك املشاعر بني صفو

ولقد كان من الطبيعي أن يشعر املسلمون باحلزن، بل يشعروا ببعض 
احلرسة هلذا املصاب اجللل، وأن تظل هذه املشاعر احلزينة معهم فرتة من 
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 ٨٣٩ 
 

الزمن، حتى خيرجوا ثانية بكامل نشاطهم للحياة، ولكننا هنا نجد أن كل 
ا حوهلا من املنافقني واليهود القوى املعادية للدعوة اإلسالمية يف املدينة وم

واألعراب والقبائل العربية الوثنية املتحالفة أو املتعاطفة مع قريش، قد 
حاولوا االستفادة من هذا اجلو احلزين يف صفوف املسلمني يف رضب 
اإلسالم ذاته يف مقتل، وأشاعوا جوا من الشامتة والتشكيك يف العقيدة بني 

ّ مقدرات املدينة، وظنت هذه القوى أن املسلمني، وحماولة االعتداء عىل
شمس املسلمني قد دخلت يف طور األفول واملغيب، فأخذوا جياهرون 

 .بالعداوة، بال مواربة وال خجل

 :  موقف املنافقني-أ 

أما املنافقون فقد متثلت شامتتهم يف تقريع املسلمني عىل عدم االنصياع 
م فجروا عىل أنفسهم اهلزيمة لرأهيم ومتابعة رأي الغلامن الذين ال خربة هل

، مع احلكم ملسو هيلع هللا ىلصواخليبة، وبالغ املنافقون يف لوم املؤمنني وتأنيبهم عىل اجلهاد مع النبي 
عىل أنفسهم بأهنم كانوا أبعد نظرا وأثقب رؤية حني تركوا القتال، ولو أطاع 

 .املسلمون رأهيم، فرجعوا ما كانوا ليهزموا، وما كانوا ليقتلوا

الكريم هذا املوقف للمنافقني وبكتهم عليه، فقال وقد ذكر القرآن 
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فريد اهللا عز وجل عليهم هذا الرد العميل، إن كنتم صادقني يف دعواكم 
تلك فأبعدوا املوت عن طريقكم، فاهللا عز وجل قد كتب املوت عىل كل 
نفس، ثم يوضح بعد ذلك أن هؤالء املقتولني يف سبيل اهللا هم أحياء عند 

 .ياة الدنيارهبم يرزقون قد نالوا أجر الشهادة، وهو أفضل هلم من هذه احل

p  o  n  m  lk  j  i    h  g  f  e  d  ﴿: يقول تعاىل

  ~  }     |  {  z  y  x  w  v  u   t   s  r  q
 ].١٧٠، ١٦٩: آل عمران[﴾   �  ¡    ¢  £  ¤    ¥  ¦

ملا بني اهللا تعاىل أن ما جرى يوم أحد كان امتحانا يميز املنافق ": يقول القرطبي
 ."من مل ينهزم، فقتل له الكرامة واحلياة عندهمن الصادق، بني أن 

ملا أصيب إخوانكم بأحد ": ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : وعن ابن عباس قال
جعل اهللا أرواحهم يف جوف طري خرض ترد أهنار اجلنة تأكل من ثامرها، 

                                         
 .٢٦٨/ ٤اجلامع ألحكام القرآن :القرطبي) ١(
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 ٨٤١ 
 

وتأوي إىل قناديل من ذهب معلقة يف ظل العرش فلام وجدوا طيب مأكلهم 
ن يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء يف اجلنة نرزق لئال ومرشهبم ومقيلهم قالوا م

فقال اهللا سبحانه أنا أبلغهم ، يزهدوا يف اجلهاد، وال ينكلوا عند احلرب

 إىل آخر " ﴾k  j  i    h  g  f  e  d﴿فأنزل اهللا : قال. "عنكم
 .اآليات

 : موقف اليهود–ب 

بث الدعاية وأما اليهود فقد حاولوا اغتنام هذه الفرصة الذهبية يف 
، وظلوا يرددون أنه لو كان نبيا صادقا ملا ملسو هيلع هللا ىلصالكاذبة حول شخص النبي 

ّانترص عليه أعداؤه، فليس هذا بالنبي املوعود الذي برشت به التوراة، وإنام 
هو طالب ملك، يفوز مرة وهيزم أخرى، كام أهنم أعلنوا عداءهم هلذه الدعوة غري 

، مما كان يستوجب معهم ملسو هيلع هللا ىلصتيال النبي مرة، وساعدوا املرشكني، وهم بعضهم باغ
 .وقفة حازمة تزيل هذه الضغائن واألحقاد من جذورها

 : موقف األعراب والقبائل الوثنية–ج 

وأما تلك القوى املتعاطفة مع قريش لوثنيتها، وكذلك األعراب الذين 
يقيمون حول املدينة ويعيشون عىل السلب والنهب، فقد وجدوها فرصة 

                                         
 ).٦/٢٠(صحيح وضعيف سنن أيب داود : وحسنه األلباين يف) ٢٥٢٠(أبو داود برقم ) ١(
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  ٨٤٢ 
٨٤٢  

عىل أهل املدينة قبل أن يفيقوا من أثر تلك اهلزيمة، سانحة لالنقضاض 
وكانت الدعايات الكاذبة التي كان يرددها اليهود مما كان هييج هذه القبائل 

، فام أصبحوا خيافون ملسو هيلع هللا ىلصّالعربية واملنافقني وقطاع الطرق وجيرئهم عىل النبي 
ادرون عىل شيئا، وال يدور يف أذهاهنم أنه نبي مؤيد بمدد السامء، فظنوا أهنم ق

اإلغارة عىل املدينة متى شاءوا، وأن املسلمني قد أصبحوا يف حالة من 
 .ّالضعف واهلوان ال يستطيعون معها صد هذه اهلجامت واإلغارات

 :  رسايا تأديبية- ٢

كانت كل العوامل السابقة جمتمعة حتتاج إىل حكمة بالغة يف التعامل 
 أعداؤها، فال بد من توجيه معها حتى ال ينفرط عقد الدولة، ويطمع فيها

ّالرضبات القاصمة ملن تسول له نفسه أن يغري عىل املدينة ليهدد استقرارها 
 .وأمنها، ويشيع فيها الفساد والفوىض

 لردع هؤالء ملسو هيلع هللا ىلصومن هنا فقد تعددت الرسايا التي أرسلها النبي 
 فكان املفسدين، وتأديبهم قبل أن يصلوا إىل حدود املدينة ليعيثوا فيها فسادا،

كلام علم بأن قوما قد أعدوا جيشا لإلغارة عىل املدينة، فاجأهم عىل الفور 
ّقبل أن يصلوا، وربام قبل أن يتحركوا من موطنهم وموطن جتمعهم أصال، 
فخري وسيلة للدفاع هي اهلجوم، ولكن اهلجوم املنضبط بضوابط الردع 

 .واحلامية وال ينطوي عىل ظلم لآلخرين



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٤٣ 
 

 :مالت فيام يأيتوقد متثلت هذه احل

 :ّ رسية أيب سلمة لتأديب بني أسد-أ 

 املعينة لقريش يف ملسو هيلع هللا ىلصقبيلة بني أسد من القبائل الوثنية املناوئة للنبي 
 باستعدادات هجومية ملسو هيلع هللا ىلصّ وقد جاءت األخبار إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلصحرهبا عىل النبي 

قام هبا بنو أسد بن خزيمة بقيادة طليحة األسدي، وأخيه سلمة لإلغارة عىل 
دينة طمعا يف خرياهتا، ومظاهرة لقريش يف عدواهنا عىل املسلمني، وكان امل

ِّالذي محل هذا األنباء رجال من طيئ يقال له الوليد بن زهري بن طريف، كام 
 أنه تركهام قد سارا يف قومهام ومن أطاعهام حلرب رسول اهللا ًأيضاأخرب 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

ىل الفور إىل تشكيل  حتى بادر عملسو هيلع هللا ىلصوما إن وصلت تلك األنباء إىل النبي 
ّرسية من املهاجرين واألنصار قوامها مائة ومخسون رجال، لصد هذا اهلجوم  ّ
املباغت قبل أن يبدأ، وعقد اللواء أليب سلمة بن عبد األسد، وأرسله إىل ديار 
بني أسد، فباغتهم عىل ماء هلم يف ديارهم يقال له قطن، وقد ذعروا من هذه 

 الرسعة، فتفرقوا هاربني، وتركوا نعام كثريا هلم من املفاجأة غري املتوقعة هبذه

                                         
 .١٨١/ ١إمتاع االسامع :املقريزي) ١(
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  ٨٤٤ 
٨٤٤  

اإلبل والغنم، فأخذ ذلك كله أبو سلمة، وأرس منهم معه ثالثة مماليك، 
 .وأقبل راجعا إىل املدينة

 : بن أنيساهللاّ رسية عبد - ب 

بلغ رسول اهللا " من اهلذليني حيث ًأيضاوما حدث من بني أسد حدث 
ح اهلذيل ثم اللحياين، نزل عرنة وما حوهلا يف  أن سفيان بن خالد بن نبيملسو هيلع هللا ىلص

 بغرض غزو ."ناس فجمع حلربه، وضوى إليه برش كثري من أفناء العرب
املدينة انتصارا منه لقريش وتزلفا إليها من ناحية، ومن ناحية أخرى طمعا يف 

 . خريات املدينة وما يستطيع هنبه منها

مع الناس للغزو، فقد وإذ فكر هذا الرجل يف غزو املدينة وظل جي
 بن أنيس اجلهني اهللا الصحايب عبد ملسو هيلع هللا ىلصأصبحت املواجهة رضورية، فأرسل 

ّوحده إليه بعد أن كلفه بمهمة قتله، فإذا ما تم قتل القائد تفرق اجليش ورجع 

عن قتاله، فقام إليه عبد اهللا بن أنيس، فوجده يف وادي عرنة، وهو ما زال 
ل عليه عبد اهللا بن أنيس حتى إذا متكن ، فاحتاملسو هيلع هللا ىلصجيمع اجليوش حلرب النبي 

 .منه قتله، وانرصف إىل املدينة

                                         
 .١٢١/ ٣البداية والنهاية :ابن كثري) ١(
 .٢٥٦/ ١إمتاع االسامع : املقريزي) ٢(
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 ٨٤٥ 
 

دعاين ": وحيدث عبد اهللا بن أنيس هبذه الوقعة وما حدث له فيها فيقول
إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح جيمع يل : ، فقالملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ته يل حتى يا رسول اهللا انع: قلت. الناس ليغزوين وهو بعرنة، فأته فاقتله
أعرفه، قال إذا رأيته وجدت له قشعريرة، قال فخرجت متوشحا بسيفي 
حتى وقعت عليه ، وهو بعرنة مع ظعن يرتاد هلن منزال ، وحني كان وقت 

 من القشعريرة، فأقبلت ملسو هيلع هللا ىلصالعرص فلام رأيته وجدت ما وصف يل رسول اهللا 
فصليت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه حماولة تشغلني عن الصالة ، 

من : وأنا أميش نحوه أومئ برأيس للركوع والسجود، فلام انتهيت إليه، قال
الرجل؟ قلت رجل من العرب سمع بك وبجمعك هلذا الرجل، فجاءك 

أجل أنا يف ذلك، قال فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني، محلت : قال. هلذا
 عليه السيف حتى قتلته، ثم خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه، فلام

قلت قتلته يا رسول : قال.  فرآين فقال أفلح الوجهملسو هيلع هللا ىلصقدمت عىل رسول اهللا 
، فدخل يف بيته، فأعطاين ملسو هيلع هللا ىلصثم قام معي رسول اهللا : قال. صدقت:قال . اهللا

فخرجت هبا عىل : قال. عصا فقال أمسك هذه عندك يا عبد اهللا بن أنيس
 وأمرين أن ملسو هيلع هللا ىلصقلت أعطانيها رسول اهللا :ما هذه العصا؟ قال : الناس فقالوا 

: ، فتسأله عن ذلك؟ قالملسو هيلع هللا ىلص ترجع إىل رسول اهللا ًأوال:أمسكها، قالوا
، فقلت يا رسول اهللا مل أعطيتني هذه العصا؟ قال ملسو هيلع هللا ىلصفرجعت إىل رسول اهللا 

ّآية بيني وبينك يوم القيامة أن أقل الناس املتخرصون يومئذ يوم القيامة، 
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  ٨٤٦ 
٨٤٦  

ت أمر هبا فصبت معه يف كفنه فقرهنا عبد اهللا بسيفه، فلم تزل معه حتى إذا ما
 ."ثم دفنا مجيعا

 : أساليب الغدر الوثنية– ٣

كان نجاح املسلمني يف التعرف عىل مكامن اخلطر وصده قبل أن 
يستفحل، وغزو كل من يفكر يف جتميع جيش لالنقضاض عىل املدينة، 

ة ومقتل خالد بن سفيان بن نبيح اهلذيل قائد جيش املرشكني يف الغزوة السابق
ًعىل هذا النحو سببا يف تغيري هذه القبائل يف اسرتاتيجية اهلجوم عىل املدينة، 

 تصله أنباء حتركات اجليوش املهامجني للمدينة، كام ملسو هيلع هللا ىلصفقد علموا أن النبي 
تصله أنباء التجمعات العسكرية لإلغارة املنظمة والسلب والنهب من 

 حياة العرب، فقد كانت مقدرات املدينة كام كان هو احلال يف تلك احلقبة من
فتم تغيري . هناك قبائل بأكملها حتيا عىل السلب والنهب واإلغارة

 .االسرتاتيجية إىل طريقة الغدر واخليانة كام سيأيت بيانه يف احلادثتني التاليتني

                                         
 بـن ابـن عبـد اهللا"حيـث أنـه رواه عنـه كـام قـال خمرجـوه ) ١٦٠٤٧(مسند أمحد بـرقم ) ١(

 وابـن حبـان يف ٥/٩٠،وابـن أيب حـاتم٥/١٢٥"التـاريخ"ترجم له البخاري يف ..أنيس
وأخرجه ..وباقي رجال اإلسناد ثقات. ، ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال٥/٣٧"الثقات"

وحـسن احلـافظ إسـناد أيب )..٩٨٢(خمتـرصا،وصححه ابـن خزيمـة) ١٢٤٩(أبو داوود
 ."...٢٩/٤٣٧"الفتح"داوود يف 
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 ٨٤٧ 
 

 : حادثة يوم الرجيع-أ 

ّ يقظا يف التعامل مع كل من حاول أن يكون جمموعة ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان النبي 
 لإلغارة عىل املدينة، ونجح يف صد مجيع هذه اهلجامت بال من املقاتلني

استثناء، ومل يفلت قبيلة واحدة حاولت االعتداء، وأصبحت لديه القوة 
ًاملنظمة التي تردع هؤالء مجيعا، ومن هنا رأت هذه القبائل أنه جيب أن تغري 
 أساليب املواجهة واحلرب، فبدال من املواجهة العسكرية الرصحية وتكوين
اجليوش للسري هبا إىل املدينة، جلأت هذه القبائل إىل سالح آخر وهو الغش 
واخلداع والنفاق والتظاهر باإلسالم للثأر من أهله من الداخل، والفتك 

 .بأصحابه والغدر هبم

 ملسو هيلع هللا ىلصومن هذا القبيل ما حدث يوم الرجيع؛ فقد ذهب إىل رسول اهللا 
ه أن قومهم رغبوا يف جمموعة رجال من قبائل عضل والقارة، وزعموا ل

اإلسالم، ويريدون أن يرسل معهم رجاال من أصحابه، ليتعلموا منهم الدين 
 . والقرآن

فقالوا يا رسول اهللا إن فينا إسالما، فابعث معنا نفرا ": قال ابن إسحاق
من أصحابك يفقهوننا يف الدين، ويقرئوننا القرآن، ويعلموننا رشائع 

 :را ستة من أصحابه؛ وهم نفملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم، فبعث رسول اهللا 

 . مرثد بن أيب مرثد الغنوي- ١
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  ٨٤٨ 
٨٤٨  

 . خالد بن البكري الليثي- ٢

 . عاصم بن ثابت بن أيب األقلح- ٣

 . خبيب بن عدي- ٤

 .  زيد بن الدثنة بن معاوية أخو بني بياضة- ٥

 ." عبد اهللا بن طارق حليف بني ظفر- ٦

عند ماء من مياه  فلام وصلوا ملسو هيلع هللا ىلصخرج هذا الوفد الذي أرسله النبي  
 غدروا هبم واسترصخوا عليهم هذيال، فلم يلبث "الرجيع"هذيل يقال له 

القوم إال قليال حتى خرج عليهم رجال هذيل يف نحو مائتي رام يمطروهنم 
بالنبال ويطلبون منهم أن يستأرسوا وإال قتلوا، وقال هؤالء الغادرون 

م ولكنا نريد أن نصيب بكم واهللا ما نريد قتلك": الفجرة هلذا الوفد الكريم
 . "شيئا من أهل مكة ولكم عهد اهللا وميثاقه أن ال نقتلكم

 

                                         
 ."بترصف"، وما بعدها ١٢٢/ ٤السرية :امابن هش) ١(
 .١٢٣/ ٤السرية :ابن هشام ) ٢(
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٤٩ 
 

 :موقف وفد الصحابة ريض اهللا عنهم من هذا الغدر

 :انقسم موقف وفد الصحابة جتاه هذا الغدر الفاضح إىل فريقني

وهو فريق مرثد بن أيب مرثد وخالد بن البكري وعاصم ابن : األول
 رفضوا اللني مع هؤالء الغادرين، ومل يثقوا هبم قيد أنملة، ثابت، وهؤالء

وقاتلوا هذا اجليش حتى قتلوا ورضبوا أعظم املثل يف الصرب والثبات عىل 
 .القتال حتى املوت

وقد أورد الرواة لعاصم بن ثابت أبياتا من الشعر أنشدها عاصم يف هذا 
 :املوقف

  :قال عاصم بن ثابت

ـــل ـــا جلـــد ناب ـــي وأن ـــل   مـــا علت ـــر عناب ـــا وت ـــوس فيه   والق
ـــل ـــزل عـــن صـــفحتها املعاب ـــل   ت ـــاة باط ـــق واحلي ـــوت ح   امل
ـــازل ـــه ن ـــا حـــم اإلل ــــل   وكـــل م ــــه آئ ــــرء إلي ــــاملرء وامل   ب

 إن مل أقاتلكم فأمي هابل
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  ٨٥٠ 
٨٥٠  

 :ًأيضاوقال 

ـــد ـــش املعق ـــليامن وري ـــو س   وضــالة مثــل اجلحــيم املوقــد   أب
ــد ــت مل أرع ــواجي افرتش   ور أجــردوجمنــأ مــن جلــد ثــ   إذا الن

 ومؤمن بام عىل حممد

 .وتقدم عاصم وصاحباه ليقاتل القوم حتى قتلوا مجيعا

 :كرامة من اهللا لعاصم بن ثابت

كان عاصم بن ثابت قد قتل يوم أحد أثناء املعركة أخوين مها ابنا امرأة 
تدعى سالفة بنت سعد بن شهيد، وكانت نذرت عىل نفسها أهنا إن قدرت 

يف قحفه اخلمر تشفيا منه لقتله ولدهيا يف املعركة، عىل رأس عاصم لترشبن 
ّولكي ترب بنذرها أعلنت عن مكافأة قدرها مائة ناقة ملن يأتيها برأس عاصم، 
وانترش اخلرب يف القبائل، فلام غدر به هؤالء القوم أرادوا أخذ رأسه ليحصلوا 

بت عىل هذه اجلائزة القيمة، وبالفعل حاولوا أن يأخذوا رأس عاصم بن ثا
 بعد مقتله، ولكن اهللا عز وجل محاه منهم، وسلط اهللا عز وجل عليه الدبر

حيوط جسده، وحيول بينهم وبني الوصول إليه، فلام رأوا أهنم لن يصلوا إليه، 
                                         

 .١٢٤/ ٤السرية :ابن هشام) ١(
 .مجاعة النحل: الدبر) ٢(
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 ٨٥١ 
 

فنأخذه فبعث اهللا عز وجل سيال عىل الوادي ، دعوه يميس فتذهب عنه: قالوا
منه، وقد كان عاصم قد فاحتمل عاصام، فذهب به، ومل يقدروا عىل النيل 

فلام بلغ . أعطى اهللا عهدا أن ال يمسه مرشك وال يمس مرشكا أبدا تنجسا
حيفظ اهللا العبد املؤمن، ": عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه أن الدبر منعته قال

كان عاصم نذر أن ال يمسه مرشك وال يمس مرشكا أبدا يف حياته، فمنعه اهللا 
 ."ياتهبعد وفاته كام امتنع منه يف ح

وهو فريق خبيب بن عدى، وزيد بن الدثنة، وعبد اهللا بن : الفريق الثاين
ّطارق، وهؤالء قد صدقوا هؤالء القوم، وأملوا أن يعيشوا، فقرروا 
االستئسار هلم، فأرسوهم ووضعوهم يف القيود، وساروا هبم إىل مكة 

 عبد اهللا بن ليبيعوهم هناك ملن كان عنده ثأر منهم بأثامن باهظة، فلام رأى
طارق الغدر يف ترصفات هؤالء القوم، أفلت من قيوده واستأخر عنهم يريد 

  فلم يبق معهم إال خبيب بن عدي . الفرار، فقذفوه باحلجارة حتى مات
 .وزيد بن الدثنة، فذهبوا هبام إىل مكة، فباعومها هناك

قتل فاشرتى عقبة بن احلارث خبيبا، ليقتله بأبيه احلارث بن عامر الذي 
 .يوم بدر، وكان خبيب هو الذي قتله يف تلك املعركة

                                         
 .١٢٤/ ٤السرية :ابن هشام) ١(
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  ٨٥٢ 
٨٥٢  

واشرتى صفوان بن أمية زيد بن الدثنة ليقتله بأبيه أمية بن خلف الذي 
 .ًأيضاقتل يوم بدر 

وتم حبس هذين الصاحبني حتى تنتهي األشهر احلرم، فقد كان أهل 
 .مكة ال يقتلون أسريا يف األشهر احلرم

 :خلبيب بن عديموقف نبيل وكرامة من اهللا 

علمنا أن خبيب بن عدي وصاحبه قد حبسا يف مكة إىل انتهاء األشهر 
احلرم انتظارا للقتل، ويف هذه األثناء استعار من إحدى بنات عقبة بن 

: احلارث مويس لالستحداد، فحدث موقف نبيل منه يرويه البخاري فيقول
ُفلبث خبيب عندهم أسريا حتى أمجع" َ ٌ ْ ََ ْ َ ََّ ًَ

ِ ِْ ُ ْ ُ َ َ ِوا قتله فاستعار من بعض بنات َِ َِ َ ْ َ ْ َ ُِ َ َْ َْ َ َ

ُاحلارث موسى يستحد هبا فأعارته فدرج بنى هلا، وهي غافلة حتى أتاه  َ َ ُ َ ُ ََ َّ َ ْ ُّ ََ ٌ َ َ َ ِْ ِ َِ َ ٌّ َ َ َ ْ َ ُ َْ َ َ َ َ َ ِ ِ

ْفوجدته جملسه عىل فخذه، واملوسى بيده، قالت َ ْ َُ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ َِ َ ََ ِ ْ َففزعت فزعة عرفها خب: َ َُ َ ً َ َ ََ َ َ ْ ُ ْ ٌيب ِ ْ
َفقال َ َأختشني أن أقتله ما كنت ألفعل ذلك، قالت و: َ َ ُْ ُ ََ َ َ َ ْ َ ْ َْ ِ َ ْ ُ َ َْ ُْ َ َ ُّ ما رأيت أسريا قط اهللاََ َ ً

ِ َ َُ ْ َ َ
َخريا من خبيب و ْ َ ٍْ ُ َِ

ً ٌ لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب يف يده، وإنه ملوثق اهللاْ ََ ُ َ ً ْ ُ َ َُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ََّ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ٍ ُ ْ ً
َباحلديد، وما بم َ َِ َِ ِ ِ ة من ثمرة، وكانت تقول إنه لرزق رزقه ْ ُكَّ ُ َ َْ ٌ َ ُ ُ َ ََ ْ َْ َ َِ َّ َ َِ َ ٍ ً خبيبااهللاِ ْ َ ُ ...

 ."إلخ

                                         
 .باب غزوة الرجيع) ٤٠٨٦(البخاري برقم ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٥٣ 
 

ففي هذا املوقف النبيل من هذا األسري املسلم يعلمنا كيف يريب اإلسالم 
أبناءه، فال يغدرون حتى وهم مظلومون، قد نزع اإلسالم منهم الغدر 

نفس عن الضغائن، فذلك الصبي واحلقد، ويعلمهم صفاء الروح، وسمو ال

³  ﴿: الصغري ال ذنب له فيام اقرتفه أبوه من الغدر واخلسة، وقد قال تعاىل

 ̧ ¶  µ  ́ ﴾] ١٥: اإلرساء.[ 

ولذا فليس من العجب أن يمنحه اهللا عز وجل هذه الكرامة، ويمنحه 
الرزق من السامء، فيأكل طعاما ال يوجد يف ذلك الوقت، كام أعد اهللا عز 

الطعام للسيدة مريم البتول، كرامة منه سبحانه وتفضال، إن اإلنسان وجل 
ّإذا سام بروحه ونفسه، وطهر قلبه كان اهللا سبحانه وتعاىل معه، يؤيده 

 .بالتثبيت والكرامة

 :ثبات الصاحبني اجلليلني عند القتل

ملا انتهت األشهر احلرم، خرج صفوان بن أمية بأهل مكة يف عمل 
ّظهار التشفي بقتل أسريه زيد بن الدثنة، وأنه قد نال ثأره استعرايض دينء إل

 وخرج معه الرجال والنساء ،"التنعيم"من قاتل أبيه، فسار به إىل 
 .والصبيان ليشهدوا هذا العمل االستعرايض بام فيه من خسة ودناءة

                                         
 لشامل موضع عىل قرابة أربعة أميال من مكة، يقع عىل حدود احلرم من ناحية ا) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٥٤ 
٨٥٤  

وقدم زيد ليتوىل قتله عبد لصفوان بن أمية يقال له نسطاس؛ فلام قدم 
أنشدك اهللا يا زيد، أحتب أن حممدا عندنا اآلن يف ": ه أبو سفيانليقتل قال ل

واهللا ما أحب أن حممدا : مكانك نرضب عنقه، وأنك يف أهلك؟ فقال زيد
: اآلن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وأين جالس يف أهيل قال

ما رأيت يف الناس أحدا حيب أحدا كحب أصحاب حممد : يقول أبو سفيان
 .ثم رضبه نسطاس عندئد فقتله. داحمم

:  إىل التنعيم ليقتلوه صلبا، فقال هلمًأيضاوأما خبيب فقد خرجوا به 
َدعوين أصيل ركعتني ثم انرصف إليهم، فقال" َ َ َ ُْ َ َّ ْ َِ ْ َ َ َِ َ َ ْ َِ ْ ِّ ُ ِ ٌلوال أن تروا أن ما يب جزع : ُ َ ْ َْ ِ َ ََّ ْ َ ََ ََ

َّمن املوت لزدت فَكان أول من سن ْ َّ ْ ْ ََ َ َ َ َ َ ََْ ُ ِ ِ ِ الركعتني عند القتلِ ْ َ ََ ْ ْ ِ ِ ْ ََّ ْ" ، ثم رفعوه عىل
اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك، فبلغه الغداة ما : خشبة فلام أوثقوه، قال

اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، وال تغادر منهم : يصنع بنا، ثم قال
 فامل القوم عىل جنوهبم خمافة أن تأخذهم دعوته، ثم. "أحدا، ثم قتلوه

 :أخذ خبيب يقول شعرا، منه

ــرصعي   ولـست أبــايل حـني أقتــل مــسلام ــان هللا م ــق ك ــىل أي ش   ع
  يبــارك عــىل أوصــال شــلو ممــزع   وذلــك يف ذات اإللــه وإن يــشأ

                                         
 .باب غزوة الرجيع ) ٤٠٨٦(البخاري برقم ) ١(
 .١٢٧/ ٤السرية :ابن هشام) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٥٥ 
 

كان عمر بن اخلطاب : وحدثني بعض أصحابنا، قال": قال ابن إسحاق
 ريض اهللا عنه استعمل سعيد بن عامر بن حذيم اجلمحي عىل بعض الشام،
فكانت تصيبه غشية، وهو بني ظهراين القوم، فذكر ذلك لعمر بن اخلطاب، 

يا سعيد ما : فسأله عمر يف قدمة قدمها عليه فقال، وقيل إن الرجل مصاب
واهللا يا أمري املؤمنني ما يب من بأس، ولكني كنت : هذا الذي يصيبك؟ فقال

 عىل فيمن حرض خبيب بن عدي حني قتل وسمعت دعوته فواهللا ما خطرت
 ."قلبي، وأنا يف جملس قط إال غيش عيل فزادته عند عمر خريا

وقد كان هلذا احلادث األثيم ومقتل هذين الرجلني غيلة هبذه الطريقة 
أثر يسء يف نفوس املسلمني يف املدينة، خاصة وأهنا كانت بعد قرابة ثالثة 

 مقتل أشهر فقط من غزوة أحد، وما وقع فيها من جرح للمسلمني، فقد كان
هذين الشهيدين يف صفر من السنة الرابعة للهجرة، وكانت أحد يف شوال، 
وجاءت هذه احلادثة لتنكأ اجلرح القديم، ومما زاد األمر سوءا أن هؤالء 
الصحابة كانوا من خرية القراء من أصحابه، وأهنم ماتوا ال يف ساحة املعركة 

لغش واخلداع، ولذا فقد وميدان البطولة والرشف، ولكن بيد الغدر األثيم وا
 .رثا شعراء املسلمني هؤالء القراء

                                         
 .، وما بعدها١٢٧/ ٤السرية :ابن هشام) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٥٦ 
٨٥٦  

 :قال حسان بن ثابت يرثي هؤالء القتىل

  فأت الرجيع فسل عن دار حليـان   إن رسك الغدر رصفا ال مـزاج لـه
  فالكلب والقرد واإلنسان مـثالن   وقوم تواصوا بأكل اجلـار بيـنهم 

ــان ذا رش   لو ينطق التيس يوما قام خيطـبهم ــانوك ــيهم وذا ش   ف ف

 :وقال هيجو قبيلة هذيل بغدرها

  أحاديث كانت يف خبيب وعاصم   لعمري لقد شانت هذيل بـن مـدرك
  وحليــان جرامـــون رش اجلـــرائم   أحاديث حليـان صـلوا  بقبيحهـا

ــوادم    من قـومهم يف صـميمهموأناس هم  ــر الق ــان دب ــة الزمع   بمنزل
ــــانت   غدروا يـوم الرجيـع وأسـلمتوهم  ــــارمأم ــــة ومك   هم ذا عف

ــوقى منكــرات املحــارم   رسول رسول اهللا غـذرا ومل تكـن   ّهــذيل ت
  بقتــل الــذي حتميــه دون احلــرائم   وفسوف يرون النرص يوما عليهم 

ــه ــمس دون حلم ــر ش ــل دب   محت حلـم شـهاد عظـام املالحـم   ّأبابي
ــصابه ــروا بم ــذيال أن ي ــل ه   مــصارع قــتىل أو مقامــا ملــأتم   لع

  يوايف هبـا الركبـان أهـل املواسـم   هم وقعــة ذات صــولةونوقــع فــي
  رأى رأي ذي حزم بلحيـان عـامل   بـــأمر رســـول اهللا إن رســـوله

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٥٧ 
 

 : حادثة بئر معونة- ب 

ّمل تكد جتف دماء أصحاب الرجيع إال وقام املرشكون املجرمون بجريمة 
هللا أخرى بالطريقة نفسها من الغدر واخلسة والنذالة، حيث قدم عىل رسول ا

شيخ من شيوخ بني عامر يف منطقة نجد يدعى أبا براء العامري ويلقب 
 فرسني وراحلتني، فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصبمالعب األسنة، فأهدى إىل النبي 

إين هنيت عن زبد ":  ويف رواية."ال أقبل هدية من مرشك": ملسو هيلع هللا ىلص
 اإلسالم فلم يسلم ومل يبعد، ملسو هيلع هللا ىلصثم عرض عليه رسول اهللا . "املرشكني

يا حممد إين أرى أمرك هذا حسنا رشيفا، وقومي خلفي، فلو أنك : وقال
ًبعثت معي نفرا من أصحابك لرجوت أن يتبعوا أمرك، فإهنم إن اتبعوك فام 

 .ّأعز أمرك

 من هذا العرض يف البداية، كي ال يكون أصحابه هنبا ملسو هيلع هللا ىلصّختوف النبي 
بته، ومل للغدر من القبائل، وقد كان حادث يوم الرجيع ماثال يف نفوس صحا

إين ":  أليب براء هبذه املخاوف، فقال لهملسو هيلع هللا ىلصجتف دماؤهم بعد، ورصح النبي 
ال ختف إين هلم جار أن يعرض هلم : فقال عامر. "أخاف عليهم أهل نجد

 .أحد من أهل نجد

                                         
 .٥٧/ ٦سبل اهلدى والرشاد :، الصاحلي١٦٦/ ٢السرية احللبية :احللبي) ١(
 .٥٧/ ٦سبل اهلدى والرشاد :الصاحلي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٥٨ 
٨٥٨  

ًإذا أصبح القراء يف جواره ومحايته، وهو مسؤول عن سالمتهم، وخرج 

 فال ملسو هيلع هللا ىلصأنه قد أجار أصحاب حممد عامر بن مالك إىل ناحية نجد، فأخربهم 
 يوافق عىل هذا العرض، ويرسل معه عددا ملسو هيلع هللا ىلصومما جعل النبي . تعرضوا هلم

كبريا من القراء والفقهاء أن ناسا من رعل وذكوان وعصية وحليان أرسلوا 
 يعلنون إسالمهم ويطلبون منه أن يعينهم عىل أقوامهم ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسول اهللا 

َعن أنس بن مالك، ريض "حتى ال يكونوا مستضعفني بينهم، 
ِ ٍ َِ َ ِ ْ َّ عنه، أن اهللاِ َ ُ ْ َ

َرعال وذكوان وعصية وبني حليان استمدوا رسول اهللاِ  َ َ َ َ َُ َ َ ْ ُّْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َِ ُ ْْ ً ْ عىل عدو، فأمدهم ملسو هيلع هللا ىلصِ َُ َّ َُ َ ٍّ َ ََ

َبسبعني من األنصار كنا نسميهم القراء يف زماهنم كانوا حيتطبون  ُ ُْ َ َ ِْ ِ ِ َِ ُ ُ ْْ ْ َ َ َّ ُ ِّ َ ََ َ ََ ُِ ِِ َّ ِ َ ِبالنهار، ِ َ َّ ِ

َّويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا هبم، فبلغ النبي  ْ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََ َ ُ َ َ َّ َ َُّ َ ُ َ ْ َ ُ ََ َ َ ُ َُّ ِ ْ َ ، ملسو هيلع هللا ىلصِ
َفقنت شهرا يدعو يف الصبح عىل أحياء من أحياء العرب عىل رعل وذكوان  َ ْ َ ََ َ َ َ ْ ْ َ ْ ْ ُّ َ ْْ ٍَ ْ َ َ ُ َِ َ َ ِِ َ ًِ ٍَ َِ ِ ْ َ

ْوعصية وبني حل َ َِ َ َ َّ َ َّيان قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع بلغوا عنا َُ َ ُ َِّ َ َّ ُ َ َ َ َ ََ َ ٌ َِ ِ ُِ ِّ ْ ْ َِ ً َ َِ ْ َ

َقومنا أنا لقينا ربنا، فريض عنا وأرضانا ََّ َْ َ َ ََ ََ َّ َّْ َ َ ََ
ِ َِ َ َ". 

أن نبي اهللا عليه الصالة : عن أنس": ويف رواية اإلمام أمحد عن أنس
و حليان فزعموا أهنم قد أسلموا، والسالم أتاه رعل وذكوان وعصية وبن

ّفاستمدوه عىل قومهم فأمدهم نبي اهللا عليه الصالة والسالم يومئذ بسبعني 

                                         
 .إلخ... جيع ورعل وذكوان وبئر معونةباب غزوة الر) ٤٠٩٠(البخاري برقم ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٥٩ 
 

من األنصار، قال أنس كنا نسميهم يف زماهنم القراء كانوا حيطبون بالنهار 
ويصلون بالليل، فانطلقوا هبم حتى إذا أتوا بئر معونة غدروا هبم، فقتلوهم 

شهرا يف صالة الصبح يدعو عىل هذه األحياء رعل  ملسو هيلع هللا ىلصفقنت رسول اهللا 
 ."وذكوان وعصية وبني حليان

فخداع هؤالء القوم بأهنم أسلموا، وأهنم يريدون منه مددا يكون هلم 
ويطمعوا فيهم إليامهنم كان سببا يف ، عونا عىل قومهم حتى ال يستضعفوهم

 بني عامر، فقد إرسال هذا العدد الكبري، خصوصا وقد أجارهم أبو براء سيد
 معه سبعني من الصحابة من حفظة القرآن، وعلامء الرشيعة، ملسو هيلع هللا ىلصأرسل النبي 

ولكن الرجل مل يكن عىل قدر هذه املسئولية التي حتملها، ومل يوف بام قال، 
وال استمع له قومه، وكان ابن أخيه هو أول من خرج عليه، وأخفر ذمته، 

 ابن أخي مالعب األسنة، وقتل املسلمني، فقام إليهم عامر بن الطفيل
واستعدى عليهم القبائل املجاورة وقامت قبائل رعل وذكوان وعصية وبني 
ًحليان بالغدر هبؤالء القراء وقتلوهم عن آخرهم إال رجال واحدا تركوه وبه 

 .رمق من احلياة

 
                                         

 ).١٢٠٨٣(مسند أمحد برقم ) ١(
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٦٠ 
٨٦٠  

 واملسلمني يف املدينة، ملسو هيلع هللا ىلصوقد كانت هذه احلادثة شديدة الوقع عىل النبي 
، وقد بلغ به احلزن عىل هؤالء القراء "هذا عمل أيب براء": ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي 

لدرجة أنه ظل شهرا كامال يدعو اهللا عز وجل عىل هذه القبائل التي قامت 
هبذا العمل الغادر اخلسيس، كام أهنا أدت إىل جمموعة من األحداث التي 

ي وما أقلع النب. أدت يف النهاية إىل طرد جمموعة أخرى من اليهود من املدينة
z  y      x  w   }  ﴿:  عن الدعاء عىل هؤالء حتى نزل قول اهللا تعاىلملسو هيلع هللا ىلص

 .]١٢٨:آل عمران[﴾    |  {  ~  �   ¡  ¢  £

وكان من بني هذه األحداث أن عمرو بن أمية الضمري واحلارث بن 
الصمة األنصاري، كانا قد أبرصا الطري حتوم حول املعسكر، وكان يف رسح 

ألمر فأقبال ينظران ما شأن هذه الطري، فعلموا أن حول املدينة، فشكا يف ا
 وقتلوهم؛ فقال احلارث بن الصمة ملسو هيلع هللا ىلصالقوم غدروا بصحابة رسول اهللا 

. ، فنخربه اخلربملسو هيلع هللا ىلصأرى أن نلحق برسول اهللا : ما ترى؟ قال: لعمرو بن أمية
ما كنت ألتأخر عن موطن : ولكن احلارث مل يعجبه هذا الرأي، فقال لزميله

 .ر، ما كنت لتخربين عنه الرجالقتل فيه املنذ

ًإذا قد أخذ احلارث قرار املشاركة يف مناجزة هؤالء القوم مع زميله 
منفردين، فأقبال فلقيا القوم، فقاتلهم احلارث حتى قتل منهم اثنني، ثم قتل، 
وأما عمرو بن أمية فقد أرسوه، فأخربهم وهو أسري يف أيدهيم أنه مرضي، 

 "إنه قد كان عىل أمي نسمة، فأنت حر عنها": الفأعتقه عامر بن الطفيل فق
 .وتركه ليعود إىل املدينة



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٦١ 
 

فعاد عمرو بن أمية أدراجه إىل املدينة، ولكنه أحدث يف الطريق أمرا 
خطريا كان له نتائج جسام،وخمترصه أنه قتل وهو بالقرقرة رجلني من بني 

ذكره وسوف ن ملسو هيلع هللا ىلصعامر وكان من املعاهدين لذلك  ودامها رسول اهللا 
 .مفصال يف املبحث الثاين

 :غزوة بني النضري 

بعد عام واحد، يف شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة، كانت موقعة 
 هذه املرة ملسو هيلع هللا ىلصنقضت هيود ميثاقها مع الرسول . أحد، وكان من أمرها ما كان

وبنو النضري، . ، فلم تكن عىل النرص ضد من حارب أهل هذه الصحيفةًأيضا
. وقد لبثوا يف أوكارهم يرقبون سري املعركة يف أحد.  املدينةكانوا يف منطقة

وطاب هلم ما لقي املسلمون من عدوهم، وتأهبوا لكي يرجفوا يف املدينة 
اهنزم حممد وأصحابه، ويقول إنه نبي مرسل ؟ لو كان نبيا ما : بقالتهم اخلبيثة

 ! انترص عليه الوثنيون ثم مهوا بأن يغتالوا الرسول 

 إىل بني النضري، يستعينهم يف دية قتيلني من بني عامر، ملسو هيلع هللا ىلص ّخرج النبي
 . وكان بينهم وبني بني النضري حلف وجوار

                                         
 ٣/١٨٦انظر سرية ابن هشام ) ١(
سـبل :، الـصاحلي١٦٩/ ٣الـسرية احللبيـة :، احللبي٣٧٨/ ٣الروض األنف :السهييل ) ٢(

 .أي أقدم لقومهام الدية: ، أدينهام٦٣/ ٦اهلدى والرشاد 
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  ٨٦٢ 
٨٦٢  

ّومل يكن اختيار هيود بني النضري لالشرتاك يف حتمل ديات هذين القتيلني 
لعجز املسلمني عن أدائها، وال ملجرد أن املعاهدة تقيض بذلك، ولكن كان 

لمشاركة يف دفع هاتني الديتني، ألمر سيايس آخر اختيار هيود بني النضري ل
غاية يف األمهية، أال وهو أن بني عامر أهل القتيلني كانوا حلفاء لبني النضري، 
فإذا اشرتك حليفهم يف دفع الدية كان ذلك أحرى بأن يتم الصلح والرتايض 
بسهولة ويرس، وأن يقتنع القوم بأن ذلك كان عىل سبيل اخلطأ بدليل أن 

 .ءهم هم الذين يقدمون هلم الديةحلفا

فلم تكن مطالبة بني النضري باالشرتاك يف دفع الدية من باب حتميلهم 
الواجب عليهم فحسب، بل كان له مهمة أخرى من شأهنا أن تسهل من 

 .عملية قبول الدية

 .نعم يا أبا القاسم، نعينك عىل ما أحببت: عىل أي حال قالت هيود

إنكم لن جتدوا الرجل عىل مثل حاله : الواثم خال بعضهم إىل بعض فق
 فمن رجل يعلو -  إىل جنب جدار من بيوهتم قاعد ملسو هيلع هللا ىلص ورسول اهللا - هذه 

 .عىل هذا البيت فيلقي عليه صخرة فريحينا منه ؟

وهناك رواية مطولة تبني ما دار بني اليهود من حمادثة يف هذا األمر 
 علم ملسو هيلع هللا ىلصل أن يكون النبي اخلطري، وما استعدوا به من اآلراء ملواجهة احتام

، ملسو هيلع هللا ىلص معرفة اليهود اليقينية بالنبي ًأيضااخلرب عن طريق الوحي، كام تبني 
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 ٨٦٣ 
 

 ألمر، ملسو هيلع هللا ىلصلقد توجه رسول اهللا ": ّولكنهم جيحدون نبوته، يقول الصاحلي
لقد عجل أبو القاسم، كنا نريد أن : فقاموا يف طلبه، فقال حيي بن أخطب

 صنعوا، فقال هلم كنانة بن نقيض حاجته ونقريه، وندمت هيود عىل ما
. ال واهللا ما ندري، وما تدري أنت: هل تدرون مل قام حممد؟ قالوا: صويراء

ِبىل والتوارة إين ألدري، قد أخرب حممد بام مهمتم به من الغدر، فال : قال ْ ُ

ختدعوا أنفسكم، واهللا إنه لرسول اهللا، وما قام إال أنه أخرب بام مهمتم به من الغدر، 
ر األنبياء، وكنتم تطمعون أن يكون من بني هارون، فجعله اهللا حيث شاء، وإنه آلخ

أن مولده بمكة، وأن دار : وإن كتبنا والذي درسنا يف التوراة التي مل تغري، ومل تبدل
هجرته يثرب، وصفته بعينها ما ختالف حرفا مما يف كتابنا، وما يأتيكم به أوىل يف 

ظاعنني يتضاغى صبيانكم قد تركتم دوركم حماربته إياكم، ولكأين أنظر إليكم 
 ."خلوفا وأموالكم، وإنام هي رشفكم

ولقد علم اليهود أنفسهم خطورة ما أقدموا عليه، فقام جمموعة منهم 
بمعارضة هذا الترصف األرعن، ألنه غري مأمون العواقب، بل إن عواقبه 

  : املقريزيكارثية عىل اليهود مجيعا، ومنهم زعيمهم سالم بن مشكم، يقول 
واهللا إن ! يا قوم، أطيعوين هذه املرة وخالفوين الدهر:  قال سالم بن مشكم"

ّفعلتم ليخربن بأن قد غدرنا به، وإن هذا نقض العهد الذي بيننا وبينه، فال 
                                         

 .٣١٩/ ٤سبل اهلدى والرشاد : الصاحلي،٢٥١/ ١٣إمتاع االسامع :املقريزي) ١(
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  ٨٦٤ 
٨٦٤  

ّأال فو اهللا لو فعلتم الذي تريدون ليقومن هبذا الدين منهم قائم إىل ! تفعلوا

 ."ظهر دينهيوم القيامة، يستأصل اليهود وي

أرأيت كيف كان اليهود يعلمون حقيقة ما هم مقبلون عليه، ولكن 
اإلنسان إذا ما عاند احلق، واتبع هواه، فإنه يفقد صوابه، ويرض نفسه وقومه 
من حيث يظن أن جيلب عىل نفسه خريا عاجال، فهموا هبذه اجلريمة النكراء، 

يه السالم، فرتكهم  عن طريق أمني الوحي جربيل علملسو هيلع هللا ىلصفأخرب هبا النبي 
وانرصف قبل أن ينفذوا جريمتهم، وهم يف حرية من أمرهم ملاذا انرصف 

 .حممد، ومل يعد ثانية

 قد ملسو هيلع هللا ىلصعىل أي حال صعد هيودي فألقى الصخرة، لكن بعد أن كان 
لكنها زادته تصميام عىل . ومل تزده فعلتهم علام بغدرهم. حترك من مكانه

 .حسم رشهم

 ضدهم قبل ملسو هيلع هللا ىلص اإلجراء الذي سيتخذه النبي علم هؤالء اليهود بيقني
 به، وهذا ما تؤكده الروايات التي روت ما دار بني ملسو هيلع هللا ىلصأن يرسل إليهم النبي 

 ومل يعد هلم ثانية، ولنكمل ملسو هيلع هللا ىلصاليهود يف تلك الفرتة التي خرج فيها النبي 
فأطيعوين يف خصلتني، والثاثة الخري ": كالم كنانة بن صويراء حيث يقول

 .فيها
                                         

 .٢٥١/ ١٣إمتاع االسامع :املقريزي) ١(
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 ٨٦٥ 
 

 ا مها؟م: قالوا

تسلمون وتدخلون مع حممد، فتأمنون عىل أموالكم وأوالدكم، : قال
وتكونون من علية أصحابه، وتبقى بأيديكم أموالكم، وال خترجون من 

 .دياركم

 .ال نفارق التوراة وعهد موسى: قالوا

نعم، فإنه ال يستحل لكم دما : اخرجوا من بلدي فقولوا: فإنه مرسل إليكم: قال
 .ى أموالكم لكم، إن شئتم بعتم، وإن شئتم أمسكتموال ماال، وتبق

 ."أما هذا فنعم: قالوا

ّوقد صدق عىل هذا الرأي زعيم القوم سالم بن مشكم، حيث أنبهم 
قد كنت ملا صنعتم كارها، وهو ": عىل ما مهوا به، وتربأ من صنيعهم، فقال

له مرسل إلينا أن اخرجوا من داري، فال تعقب يا حيي كالمه، وأنعم 
 ."افعل، أنا أخرج: باخلروج، واخرج من بالده، قال

إهنم قد علموا يقينا أهنم خائنون غادرون، وتوقعوا العقوبة التي 
 عليهم، وتدارسوها جيدا، وعزموا عىل تنفيذها بال تردد، ملسو هيلع هللا ىلصسيوقعها النبي 

                                         
 .٣١٩/ ٤سبل اهلدى والرشاد :الصاحلي)١(
 .٢٥١/ ١٣إمتاع االسامع :املقريزي) ٢(
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  ٨٦٦ 
٨٦٦  

ألهنم يعلمون أنه نبي مرسل من عند اهللا، وأن اهللا متم دينه، وأن جرمهم 
 .هذه العقوبةيستحق 

إن اليهود كانت تتوقع ما سيحدث هلم، ويعلمون بدقة خطورة ما 
أقدموا عليه، ومن هنا فقد سارعوا بإرسال عيوهنم الستطالع الرأي وطلب 
النرصة من ممن وعدهم النرصة واالنضامم إليهم، أما بنو قريظة فقد رفضوا 

  بد اهللا بن ، وقال زعيمهم كعب بن أسد، لعملسو هيلع هللا ىلصنقض العهد مع رسول اهللا 
ال ينقض رجل واحد منا العهد؛ فيئس ابن أيب من بني ": أيب بن سلول

 ."قريظة

كانت هذه أول رضبة قاصمة هلذا املنافق، وأول ختيل عن بني النضري ممن 
ّوعدهم النرصة، وأرسل اليهود جدي بن أخطب، أخا حيي زعيم بني  َُ

أصحابه وهم يكربون،  وملسو هيلع هللا ىلصّالنضري ليسطلع هلم األخبار، فمر عىل النبي 
، فذهب إىل عبد اهللا بن أيب يطلب منه "حاربت هيود": ملسو هيلع هللا ىلصوسمع قول النبي 

النرصة التي وعد هبا، فصادفه يف بيته، ومعه نفر من حلفائه، وابنه عبد اهللا بن 
 باجلهاد، فلبس زي احلرب، وقام يمر ملسو هيلع هللا ىلصعبد اهللا قد سمع نداء رسول اهللا 

، وهنا علم ملسو هيلع هللا ىلصلمهم أنه يف طاعة رسول اهللا عىل أبيه ومن معه هبذا الزي ليع

                                         
 .٣٦٨/ ١املغازي :، الواقدي٣٢٠/ ٤سبل اهلدى والرشاد :الصاحلي الشامي ) ١(
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 ٨٦٧ 
 

جدي أن عبد اهللا بن سلول ال يملك له نرصا، حتى لو أراد ذلك، فلن يتبعه 
: ما وراءك؟ قال": أحد؛ فخرج جدي يعدو إىل قومه، فسأله حيي بن أخطب

حاربت : الرش، ساعة أخربت حممدا بام أرسلت به إليه أظهر التكبري، وقال
 فأخربته، ونادى منادي حممد باملسري إىل بني النضري، هيود، وجئت ابن أيب

أنا : مل أر عنده خريا، قال: وما رد عليك ابن أيب ؟ قال جدي: فقال حيي
 ."أرسل إىل حلفائي من غطفان، فيدخلوا معكم

وقع هيود بني النضري يف ورطة عظيمة، فقد غدروا ونقضوا العهد، ثم 
املدينة دون إراقة الدماء، ولكنهم الحت هلم فرصة النجاة باخلروج من 

اغرتوا بوعود ابن سلول، وأعلنوا العصيان، وها هي تلك الوعود تتبدد، 
، ال يستطيع أحد هلم نرصا، ملسو هيلع هللا ىلصووجد القوم أنفسهم وجها لوجه مع النبي 

 يف ديارهم مع ملسو هيلع هللا ىلصفام هو إال قليل، ونظروا خارج حصوهنم فرأوا رسول اهللا 
عة وبادروا أبواب احلصون، وأصبحوا بني أصحابه حيارصوهنم، فقاموا برس

 .اختيار صعب كانوا يف غنى عنه لوال صلفهم وعنادهم

 العرص بأصحابه، وحدثت ملسو هيلع هللا ىلصكان ذلك يف صالة العرص، فصىل النبي 
من اليهود بعض املناوشات بالنبال من فوق احلصون فلم تصب أحدا من 

                                         
 .٣٧٠/ ١املغازي :، الواقدي٣٢٢/ ٤سبل اهلدى والرشاد :الصاحلي الشامي ) ١(
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  ٨٦٨ 
٨٦٨  

، وساد الظالم، املسلمني بأذى، وظلت مستمرة إىل أن خيم الليل بأستاره
 إىل بيته ومعه عرشة من أصحابه، وظل املسلمون ملسو هيلع هللا ىلصورجع النبي 

، ملسو هيلع هللا ىلصحيارصوهنم ويكربون حتى أصبحوا، ثم أذن بالل بالفجر، وعاد النبي 
 قريبة من مرمى ملسو هيلع هللا ىلصورضب قبته جتاه مسجد بني خطمة، ولكن كانت قبة النبي 

 . بعيدا قرب مسجد الفضيخملسو هيلع هللا ىلصسهام اليهود، فحوهلا النبي 

 حمارصا هلم عدة أيام، ويف إحدى اللياىل افتقد الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصظل النبي و
دعوه، فإنه يف ":  فقال هلمملسو هيلع هللا ىلصعيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه، فسألوا النبي 

فام لبث أن جاء برأس اليهودي الذي كان يرمي قبة رسول . "بعض شأنكم
وخرج وكان قد نزل ليال من احلصن، ) عزوك( بالسهام، وكان اسمه ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

يف كمني له يطلب غرة من املسلمني، فشد عليه فقتله، وفر من كان معه، 
 مع عيل أبا دجانة وسهل بن حنيف يف عرشة من ملسو هيلع هللا ىلصوبعث رسول اهللا 

أصحابه فأدركوا اليهود الذين فروا من عيل، فقتلوهم وطرحت رؤوسهم يف 
 .بعض آبار بني خطمة

ض الوقت، أمر بقطع  أن احلصار ربام طال بعملسو هيلع هللا ىلصفلام أن رأى النبي 
ًبعض نخيلهم وحرق بعضا أخر، وهدم بيوهتم من ظهورها، ليقع الرعب يف 

                                         
 .١٤٣/ ٤السرية :ابن هشام) ١(
 .٣٧٢/ ١املغازي :، الواقدي٣٢٣/ ٤سبل اهلدى والرشاد : الصاحلي الشامي ) ٢(
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 ٨٦٩ 
 

 جاد يف حرهبم، ملسو هيلع هللا ىلصقلوهبم، ألهنم عندما يرون ذلك يعلمون أن النبي 
 ملسو هيلع هللا ىلصوإجالئهم عن املدينة، وبالفعل ما إن رأوا ما يصنعه أصحاب النبي 

ودعون بالويل، أي وشق النساء اجليوب ورضبن اخلدود، "بأمواهلم، فبهتوا 
وحترس الرجال . "وذلك البعض الذي حرق كان بمحل يعرف بالبويرة

 ملا أمر بقطع النخيل وحتريقها، ملسو هيلع هللا ىلصعىل ما يقطع من النخيل، حيث إن النبي 
قىض بذلك عىل أسباب تعلقهم بأمواهلم وزروعهم، وضعفت محاستهم "

ت تنهى عن الفساد أن يا حممد قد كن": ، فنادوا"للقتال، وجزعوا وتصاحيوا
 ."وتعيب من صنعه، فام بال قطع النخيل وحتريقها

/  0   1  2   3   4  ﴿: وأنزل اهللا عز وجل ردا عىل قوهلم

 ]٥: احلرش [﴾   5   6  7  8  9  :  ;

وبعث "وألقى اهللا الرعب يف قلوهبم من هذه اجلدية الشدية يف احلرب 
  : فقال عليه السالم.  معه بأنه خيرج ومنملسو هيلع هللا ىلصحيي بن أخطب إىل النبي 

ال أقبله اليوم، ولكن اخرجوا منها ولكم دماؤكم وما محلت اإلبل إال 

                                         
 .٥٦٤/ ٢السرية احللبية :احللبي) ١(
 .١٤٧/ ٣البداية والنهاية :ابن كثري) ٢(
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 .  أي السالح"احللقة

تلكأ حيي بن أخطب يف قبول هذا العرض، فقام إليه سالم بن مشكم وانتهره 
ما يكون رشا من : اقبل وحيك من قبل أن تقبل رشا من ذلك، فقال حيي": بقوله

تسبى الذرية وتقتل املقاتلة مع األموال، واألموال أهون : ل سالم بن مشكمقا. هذا
 ."علينا، فأبى حيي أن يقبل يوما أو يومني

 ثالثة أيام للجالء عن املدينة إىل غري رجعة، فاستقل ملسو هيلع هللا ىلصوأمهلهم النبي 
 أن حيطوا من الدين، ملسو هيلع هللا ىلصبعضهم املدة، وقالوا إن لنا ديونا، فأمرهم النبي 

 بإخراج بني النضري ملسو هيلع هللا ىلصملا أمر النبي ": لسداد، عن ابن عباس قالويتعجلوا ا
يا رسول اهللا إنك أمرت بإخراجهم، وهلم : من املدينة جاءه ناس منهم فقالوا

: ضعوا وتعجلوا، أو قال: ملسو هيلع هللا ىلصّعىل الناس ديون مل حتل، فقال النبي 
 ."وتعاجلوا

موعة وبخروج هيود بني النضري من املدينة يكون بذلك قد خرجت جم
                                         

 .١٩٠/  ١إمتاع اإلسامع :املقريزي) ١(
 .٣٢٣/ ٤ل اهلدى والرشاد الصاحلي الشامي سب) ٢(
باب من عجل له أدنى من حقه قبل حمله فقبلـه ) ١٠٩٢٠(السنن الكربى برقم : البيهقي) ٣(

 .ووضع عنه طيبة به أنفسهام
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 ٨٧١ 
 

أخرى من اليهود منها إىل األبد، فمنهم من سار إىل خيرب، أي ومن مجلة 
  هؤالء أكابرهم حيي بن أخطب وسالم بن أيب احلقيق وكنانة بن أيب 
الربيع بن أيب احلقيق فلام نزلوا خيرب دان هلم أهلها، ومنهم من سار إىل الشام 

ألن املرأة من األنصار أي إىل أذرعات، وكان فيهم مجاعة من أبناء األنصار 
كان إذا مل يعش هلا ولد جتعل عىل نفسها إن عاش هلا ولد هتوده، فلام أجليت 

ÕÔ  Ó    Ò  Ñ  ﴿: بنو النضري قال آباء أولئك ال ندع أبناءنا وأنزل اهللا تعاىل
  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö

ë  ê  é  èç  æ  å  ä  ã   ﴾] ٢٥٦: البقرة[ 

م احلرص، أن راحوا ينزعون األخشاب من دورهم ليحملوها وبلغ هب
ومضوا بالنساء واألوالد وما محلت اإلبل من مال ومتاع إىل عشريهتم . معهم

فكأنام كانوا يف خروج اجلالء، يف . يف خيرب، ومل يكن دورها قد حان بعد
  !ضغطة احلرش

ابن عباس ونزل يف أمر بني النضري سورة احلرش، ولذلك كان يسميها 
 .ريض اهللا تعاىل عنهام سورة بني النضري

i       h  g  ﴿: ويف هذه السورة يمتن اهللا عز وجل عىل املؤمنني بقوله

                                         
 .١٤٤/ ٤السرية :ابن هشام) ١(
  .٥٦٦/ ٢السرية احللبية :احللبي) ٢(
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٨٧٢  

  z  y  xw  v  u  t  sr  q    p  o  n  m  l        k  j
  «ª  ©  ¨   §  ¦¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |   {

  ¸  ¶  µ   ́ ³  ²      ±  °   ̄  ®  ¬          ¹
   Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼   »  º  #  "  !

 ]٤ -  ٢: احلرش [﴾   $  %&  '  )  (  *  +  ,   -



 
ملسو هيلع هللا ىلص 
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إن الذنوب واملعايص هلا أثر خطري يف ختلف النرص عن األمة،  – ١
، وبسب الرصاع ملسو هيلع هللا ىلصفبسبب معصية واحدة خالف فيها الرماة أمر النبي 

: النرص عن املسلمني بعد ان الحت بوادره، قال تعاىلحول الغنائم، ذهب 

﴿   V  U  T  SR  Q  P  O   N  M  L

  c  b  à   _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
  p   on  m  l  k  ji  h  g   f  e   d

x  w  v  u  t  sr  q       ﴾] ١٥٢: آل عمران [ 

عون اهللا ونرصه  خطورة إيثار الدنيا عىل اآلخرة، فهذا يفقد األمة - ٢
ًما كنت أرى أحدا من أصحاب رسول : وتأييده، ويف هذا يقول ابن مسعود

  e   d  c  b  ﴿ يريد الدنيا حتى نزل فينا يوم أحدملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

i  h  g   f ﴾ ". 

ملا هزم اهللا املرشكني يوم أحد، قال : وقال ابن عباس ريض اهللا عنه
) م إىل الغنائم، فتكون هلم دونكمأدركوا الناس ونبي اهللا، ال يسبقوك: (الرماة
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  ٨٧٤ 
٨٧٤  

  c  b  ﴿:   فنزلت" ملسو هيلع هللا ىلصال نربح حتى يأذن لنا النبي ": وقال بعضهم

i  h  g   f  e   d ﴾. 

 سنة اهللا يف الرصاع بني احلق والباطل؛ فقد جرت سنة اهللا يف رسله - ٣
هم ًوأتباعهم أن تكون احلرب بينهم وبني أعدائهم سجاال ، فيدالوا مرة ويدال علي

أخرى، ألجل متحيص املؤمنني واختبارهم، ثم تكون هلم العاقبة يف النهاية، ولئن 
 . ًعال الباطل يوما وكان له جولة فالعاقبة للمتقني يف النهاية

 رضورة األخذ باألسباب املادية واملعنوية مع التوكل عىل اهللا عز -  ٤
َ بني درعني، ولبس ألمة احلرب، وكملسو هيلع هللا ىلصوجل، فقد ظاهر النبي  افح معه ْ

 . الصحابة

الصرب يف القتال والصدق والثبات وترك النتائج عىل اهللا سبحانه،  – ٥
فإنه الذي بيده مفاتيح كل يشء، وينرص من يشاء من عباده إذا حققوا هللا 

 .رشوط النرص

 عدم الدعاء عىل املرشكني ولعنهم إذا ما أصابوا من املسلمني، فقد -٦
كون عن احلق، فال ينبغي اليأس من إصالح يأيت يوم يدافع فيه هؤالء املرش

                                         
 .٣/٤٧٤تفسري الطربي : انظر )١(
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 ٨٧٥ 
 

 عىل قومه ملسو هيلع هللا ىلصفعندما غضب النبي . املجتمع، وال القنوط من رمحة اهللا هبم وهدايته هلم
   ولعن بعضهم بام سببوه له من جراح وأذى وقتل لألهل، عاتبه اهللا عز وجل بقوله

﴿ £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {   z  y      x  w    ﴾]آل عمران :
َ وصرب عىل هذا األذى وتلك اجلراح، وقد أقر اهللا عز ملسو هيلع هللا ىلصامتثل النبي ف]  ١٢٨ َ

 .ًفدخل الناس يف دين اهللا أفواجا، وجل عينه

 ملسو هيلع هللا ىلص، فقد أحاط املرشكون برسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصشدة حب الصحابة للنبي  – ٧
 وطمعوا يف القضاء عليه -  بعدما وقعت الثغرة يف صفوف اجليش-ومن معه 

 .  عنه فاستبسل املسلمون يف الدفاع

 أن اجلهاد جيب أن يكون هللا، وألجل رفعة دينه، بغض النظر عمن – ٨
سيحمل الراية، ال من أجل األشخاص حتى لو كانوا األنبياء الذين حيملون 

ريب سيموتون، فال بد من محل الرسالة من املنهج من السامء، فإهنم ال 
يف معنوياهتم  بعد بعدهم، فإذا تبلورت هذه العقيدة يف نفس املؤمن فلن يؤثر 

 .ذلك أقتل القائد يف املعركة أم مل يقتل

 رضورة التيقظ يف إدارة الدولة خصوصا بعد األزمات فمثل هذه -  ١٠
املواقف حتتاج إىل حكمة بالغة يف التعامل معها حتى ال ينفرط عقد الدولة 
ويطمع فيها أعداؤها،  فقد تعمل القوى املعادية عىل اإلجهاز عىل الدولة 

استغالل حالة الضعف العام للدولة، واستغالل اهلزيمة أو حالة احلزن يف و



 
ملسو هيلع هللا ىلص
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٨٧٦  

هتديد االستقرار واألمن العام وإشاعة الفساد والفوىض؛ ومن هنا فقد تعددت 
 . لردع هؤالء املفسدين وتأديبهمملسو هيلع هللا ىلصالرسايا التي أرسلها النبي 

ن ّجيوز للمسلم يف حالة غدر العدو به أن جيتهد يف رأيه إما أ – ١١
 أن يستأرس هلم إذا غلب ًأيضاحيارهبم حتى املوت وال يستأرس هلم، وجيوز 

 .عىل ظنه أهنم سيبقونه حيا

رضورة التعامل مع كل حال مع هؤالء الغادرين بقيم اإلسالم  – ١٢
الرفيعة، فليس معنى أن إنسانا غدر أن نقتل األطفال والصبيان الذين ال 

يدنا خبيب بن عدي، حيث العب ذنب هلم وال جريرة، وهذا ما صنعه س
صبيا من صبيان الكفار، وهم قد حبسوه للقتل، وكان بإمكانه أن يقتله جزاء 

 عىل إعطاء الدية ألهل ملسو هيلع هللا ىلصويف الوقت ذاته فقد عزم النبي . خيانتهم وغدرهم
القتيلني، اللذين قتلهام رجل من أصحابه عىل الرغم مما صنع قومهام من 

لة، ألن هذين القتيلني مل يشرتكا مع قومهام يف الغدر بأصحابه وقتلهم رش قت
 فال ملسو هيلع هللا ىلصيشء مما صنعوه، كام أهنام حصال عىل عقد جوار ومحاية من النبي 

 .ذنب هلام فيام فعل قومهام من الغدر واخليانة

رضورة التمسك بشعائر اإلسالم وسننه، حتى يف أحلك  – ١٣
ملوت مل يشغله الظروف واملواقف، فخبيب بن عدي وهو يف األرس ينتظر ا

ذلك عن االستحداد، وتنظيف اجلسد، إذ ال تعارض بني األمرين، ويف مثل 
 .هذه املواقف قد ينسى اإلنسان، وينشغل عن هذه السنة



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٧٧ 
 

، فقد رضبوا أعظم املثل يف إجالله ملسو هيلع هللا ىلصمدى حب الصحابة للنبي  – ١٤
 ، فعندما سئل زيد بن الدثنة أحتب أنملسو هيلع هللا ىلصوإكباره، وشعورهم بمحبته وتعظيمه 

واهللا ما : حممدا عندنا اآلن يف مكانك نرضب عنقه وأنك يف أهلك؟ فقال زيد
أحب أن حممدا اآلن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأين جالس يف 

 .ويف هذا الرد من التعظيم واحلب ما ال يقدر القلم أن يصفه. أهيل

حرب هذا  أساليب املرشكني وأعداء هذا الدين كثرية ومتنوعة يف – ١٥
الدين، ولن تلني هلم قناة إال إذا أخرجوا املسلمني منه، فإذا رأوا أن املواجهة 
الرشيفة لن جتدي نفعا، وأهنم سوف هيزمون ال حمالة، فإهنم يلجؤون إىل 

اليب الغش واخلداع والغدر واخليانة واخلسة، وهذا ما حدث يوم الرجيع أس
 .ويوم بئر معونة

باطل يعلمون أهنم عىل الباطل، ولكنهم  إن كثريا من أهل ال- ١٦
يصمون آذاهنم عن سامع احلق، لدخيلة يف أنفسهم من احلقد واحلسد ألهله، 
أو الكرب والعجب بالنفس، فقد تبني لك بجالء أن اليهود يعلمون من 
  داخلهم أهنم عىل الباطل، وأهنم إنام يقاتلون حممدا بغيا وحسدا، 

هم أوردوا أنفسهم املهالك، فأبوا وهم يعلمون أهنم مهزومون، ولكن
االنصياع للحق، ورفضوا إال إعالن احلرب، ومن ثم فإن ما حاق هبم كان 

 .جزاء وفاقا
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 عىل هيود بني النضري ملسو هيلع هللا ىلص كان النرص املؤزر من اهللا تعاىل لرسوله - ١٧
عظيم األثر يف توطيد سلطان املسلمني يف املدينة حيث علم املنافقون قوة 

جيرؤ أحد منهم عىل اجلهر بكيده ومكره يف املدينة مرة ثانية، املسلمني، ومل 
 .وطوى هؤالء املنافقون أحقادهم يف صدورهم املحرتقة

التأكيد عىل مبدأ الشورى وترسيخه يف نفوس املسلمني؛ فقد  – ١٨
 صحابته ريض اهللا عنهم يف يفء بني النضري، عىل الرغم من ملسو هيلع هللا ىلصاستشار النبي 

فرصفه . ألن فتح بني النضري كان بدون قتالملسو هيلع هللا ىلصنبي أن اهللا عز وجل ملكه لل
 لفقراء املهاجرين ، وكفاية عياله ، والباقي رصفه يف مصالح ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 . املسلمني ، ومنها رشاء السالح
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)١١(  
  محالت وفنت
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 : غزوة بدر الثانية أو بدر املوعد– ١

 أنه سيلقاه يف العام ملسو هيلع هللا ىلصد النبي ذكرنا يف غزوة أحد أن أبا سفيان وع
 عىل ذلك ملسو هيلع هللا ىلصالقادم يف غزوة أخرى يف بدر الصفراء ليحاربه، فوافق النبي 

ّالعرض، ومىض أبو سفيان إىل مكة ليعد العدة لتلك املوقعة القابلة يف بدر، 
وكانت بدر الصفراء سوقا جيتمع فيها الناس يف هالل ذي القعدة من كل عام 

 فلام حان موعد تلك ،يتبادلون السلع واملنافعأيام يبيعون ويشرتون و
 إىل بدر، ملالقاة أيب سفيان وجيشه حسب ملسو هيلع هللا ىلصالغزوة املتفق عليه، خرج النبي 

 .االتفاق املربم بينهام

ولكن قريشا كان اجلدب قد أصاهبا يف ذلك العام، وقلت مواردها بسب 
 فعزم أبو ما ضيق املسلمون عليها يف جتارهتا، فلم تكن هبا قوة للحرب؛

سفيان عىل أال خيرج إىل بدر يف ذلك العام، وخاف أن يلقى رسول اهللا 
وأصحابه خشية أن تدور عليه الدائرة؛ فيضيع عليه النرص النسبي الذي 

                                         
 .١٩٢/ ١ إمتاع األسامع:املقريزي: انظر) ١(
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حققه جيشه يف أحد، وتفضح القبيلة بأرسها فضيحة ال تقوم هلا قائمة 
 قريش من بعدها، ويف الوقت ذاته خيش كذلك أن يدرك املسلمون ما عليه

سوء احلال، وعدم القدرة عىل املواجهة، فيشيعوا بني الناس جبنها، وعدم 
وفائها بام أخذت به نفسها من جولة قادمة فاصلة، وهذه سبة كبرية عند 
العريب أن جيبن عن مالقاة عدوه، وهنا تفتق ذهن أيب سفيان عن فكرة رآها 

 إىل احليلة ليخذل خترجه من هذه الورطة التي وضع نفسه فيها، حيث جلأ
املسلمني ويثنيهم عن اخلروج؛ فأتى إىل رجل من رشفائهم وأصحاب الرأي 
فيهم، وأوعز إليه أن يذهب إىل املدينة، فيشيع يف الناس أن قريشا قد مجعت 
للمسلمني مجوعا ال قبل هلم هبا، وهو يريد بذلك أن يرصف املسلمني عن 

حقهم العار بجبنهم وعدم خروجهم لقائه، ويبقوا يف املدينة بال خروج، فيل
ملالقاته، وبالتايل يقبل هو بجيشه إىل بدر حسب املوعد، ثم ينرصف بال قتال، 

 .وتكون السبة والعار عىل املسلمني

فقدم نعيم وجعل يرجف يف املدينة بكثرة مجوع قريش التي مجعتها 
 أرص عىل ملسو هيلع هللا ىلصللمسلمني؛ ليخوف املسلمني من اخلروج، ولكن رسول اهللا 

والذي نفيس بيده ": خلروج يف امليعاد مهام كلفه هذا األمر، وأقسم قائالا
 . "ألخرجن وإن مل خيرج معي أحد

                                         
 ..١٩٢/ ١أمتاع األسامع :، املقريزي٥٨٠/ ٢السرية احللبية :احللبي: انظر) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٨٣ 
 

 إىل ميعاد أيب سفيان، وقد مجع ملالقاته ألفا ومخسامئة من ملسو هيلع هللا ىلصوخرج النبي 
أصحابه، واستخلف عىل املدينة عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب، وبالفعل وصل 

 املوعد املحدد للموقعة، أما أبو سفيان فكان قد مجع املسلمون إىل بدر يف
قومه وخرج هبم، فلام وصلوا إىل مر الظهران، نزلوا عىل مياه جمنة عىل بعد 

 وفشل خطته يف ملسو هيلع هللا ىلصأربعني ميال من مكة، وقد جاءته األنباء بخروج النبي 
 عىل اللقاء، فخيش اآلثار السلبية هلذه ملسو هيلع هللا ىلصختذيل املسلمني، وإرصار النبي 

ارجعوا، إنه ال يصلحنا ": واجهة، فرجع بقومه من الطريق وهو يقول هلمامل
إال عام خصب غيداق، نرعى فيه الشجر ونرشب فيه اللبن، وإن عامكم هذا 

 ."جدب، وإين راجع فارجعوا

ومل يذهب أحد إىل بدر إال رجل واحد يقال له خميش بن عمرو 
ضمرة يف غزوة ودان،  عىل بني ملسو هيلع هللا ىلصالضمري، وهو الذي وادع رسول اهللا 

يا حممد أجئت للقاء قريش عىل هذا :  يف بدر وقالملسو هيلع هللا ىلصفالتقى برسول اهللا 
نعم، يا أخا بني ضمرة، وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان ": املاء؟ قال

ال واهللا يا حممد : قال. "بيننا وبينك، ثم جالدناك حتى حيكم اهللا بيننا وبينك
 .م رجع بقومهث. "ما لنا بذلك منك من حاجة

                                         
  .٣٣٨/ ٤سبل اهلدى والرشاد : الصاحلي الشامي ) ١(
 .٣٦٢/ ٨أمتاع األسامع  :، املقريزي١٦٦/ ٤السرية :ابن هشام) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٨٤ 
٨٨٤  

كانت هذه املشورة التي أشار هبا أبو سفيان عىل اجليش، وعودته إىل مكة 
ُبال قتال أحد مسامري اخلراب التي دقت يف نعش الكرامة القرشية، حيث 
باءت قريش أمام العرب مجيعا بخزي النكول عن احلرب، ومعرة الفرار من 

جيش (سموهم لقاء املسلمني، وأطلقوا عليهم نكاتا هتكمية حيث 
إنام خرجتم ترشبون : أي أهنم يقولون هلم يف هتكم وسخرية).. السويق
وسارت هلم بذلك سمعة بني العرب ذهبت بام كانوا يفخرون به ! السويق

 .من النرص يوم أحد

وكانت ملثل هذه األقوال الساخرة آثار خطرية عىل املرشكني، حيث إهنم 
العار الذي جللهم لعدم إكامل املسري شعروا باهلزيمة النفسية الشديدة، و

ملالقاة املسلمني؛ مما محلهم عىل أن يعدوا العدة من جديد لتلك املواجهة 
املحتومة لغسل ذلك العار، واإلعداد لغزوة أخرى سيأيت تفصيلها فيام بعد، 

 . وهي غزوة األحزاب

ء  ظل ببدر ثامنية أيام، ينتظر هؤالملسو هيلع هللا ىلصوعىل اجلانب اآلخر فإن رسول اهللا 
القوم لبدء اللقاء، فلام مل يقبل أحد، وعلم برجوع قريش، ونكوهلا عن اللقاء، 

                                         
 .٤١١/ ٣الروض األنف :السهييل) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٨٥ 
 

، اأقبل املسلمون عىل البيع والرشاء من سوق بدر، فربحوا ربحا كثري
ونفوا عن أنفسهم وصمة اهلزيمة التي حدثت يف أحد، ورجعوا إىل املدينة 

 .س العربوهم قد استعادوا ما كان هلم من هيبة ومكانة يف نفو

  : قول اهللا تعاىل وقد قال بعض املفرسين إنه نزل يف هذه الغزوة
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ن الراجح يف هذا هو ما قدمناه لك سابقا أن هذه اآلية كانت إبان ما ولك
وما أشاعه املرشكون من رجوعهم ، حدث للمسلمني يوم محراء األسد

الستئصال شأفة املسلمني، وإرصار جيش املسلمني عىل مالقاهتم ثانية عىل 
 .ّالرغم مما أمل هبم من جراح

لمة األسدي ريض اهللا عنه ابن  أن أبا سًأيضاومن أحداث هذه الفرتة 

                                         
 . ١٩٣/ ١إمتاع األسامع  :املقريزي) ١(
  .٥٨٠/ ٢السرية احللبية   :احللبي) ٢(
 .راجع غزوة أحد فيام سبق) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٨٦ 
٨٨٦  

 وأخاه من الرضاعة ، قد تويف وترك زوجه أم سلمة، ملسو هيلع هللا ىلصعمة رسول اهللا 
   ملسو هيلع هللا ىلصوأبناء صغارا يف حجرها حيتاجون إىل رعاية حانية، فتزوج رسول اهللا 

أم سلمة، وكان أبو سلمة ريض اهللا عنه أول من هاجر من املسلمني إىل 
 .احلبشة

يف هذه السنة قد نعموا ببعض الراحة ونستطيع أن نقول إن املسلمني 
والسالم فقد كان لكل احلمالت التأديبية التي قام هبا املسلمون أثر ملموس 
يف نفوس العرب، وأصبحت القبائل العربية ال تفكر كثريا يف أي أعامل 
السلب واإلغارة، وال إثارة الشغب، وال معاداة املسلمني، ألهنم يقدرون قوة 

طيعون فعله جتاه املغريين، ومن هنا فقد انقضت السنة املسلمني، وما يست
الرابعة ومىض من السنة اخلامسة شهران حمرم وصفر دون أن يكون هناك 
أعامل حربية، وال إغارات عىل املسلمني من اخلارج، إىل أن فكر بعض 

 .األعراب أن هيامجوا املدينة من جديد، فكانت محلة تأديبية جديدة

 :دل غزوة دومة اجلن– ٢

كانت احلياة العربية اجلاهلية تعتمد يف كثري من جوانبها عىل حياة السلب 
واإلغارة والنهب بني القبائل، وهذا يفرس كثرة احلمالت التأديبية التي قام 

 ينتظر ملسو هيلع هللا ىلص لتأديب القبائل املغرية عىل املدينة، حيث مل يكن النبي ملسو هيلع هللا ىلصهبا النبي 
وا فيها فسادا، بل كلام علم أن قبيلة قد هؤالء املغريين ليصلوا إىل املدينة ليعيث



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٨٧ 
 

ّأعدت حلربه، ومجعت اجلموع لالنقضاض عىل املدينة، دعا إىل اخلروج لصد 
هذه اهلجامت برسعة، وفاجأ العدو قبل أن يصل إىل حدود املدينة، فيجنب 
املدينة هبذا الصنيع كثريا من الويالت التي تعقب احلروب، كام جينب النساء 

ر الدماء واألشالء، باإلضافة إىل سبب عسكري جوهري هو والصبيان مناظ
 .ّمفاجأة العدو قبل أن يأخذ حذره ، ويعد خطته لالنقضاض

ولعلك الحظت أن هذه اهلجامت كانت تقع أحيانا قبل أن يتمكن 
جيش العدو من مغادرة مواقعه نحو املدينة، وبالتايل كانوا يفرون من هول 

ثريا فيام قدمناه لك، واآلن مع جولة أخرى هذه املفاجآت، وقد تكرر هذا ك
 .من هذه اجلوالت التأديبية

 أن مجاعة من األعراب من حمرتيف ملسو هيلع هللا ىلصفقد وصلت أنباء مؤكدة إىل النبي 
 يعيثون يف األرض -عىل حدود الشام–السلب واإلغارة بدومة اجلندل 

فسادا؛ فيقطعون الطريق ويسلبون األموال؛ وأهنم يفكرون أن متتد منطقة 
ّنفوذهم إىل املدينة؛ وهم اآلن يكونون جيشا ملدامهة املدينة والسطو عليها 

وكام جرت العادة يف مثل هذه األحوال ال ينتظر النبي ،  بمقدراهتاوالعبث
 هؤالء األعراب ليصلوا إىل املدينة ليقوموا هبذه األعامل اإلجرامية، فقد ملسو هيلع هللا ىلص

                                         
 .٥٨١/ ٢السرية احللبية  :احللبي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٨٨ 
٨٨٨  

هو مفاجأة العدو يف عقر  يف التعامل مع هذه احلاالت ملسو هيلع هللا ىلصكان منهج النبي 
ّداره قبل أن يتحرك، أو عىل األقل قبل أن يصل إىل املدينة ليجنبها ويالت 

 .القتال، واخلراب الذي ختلفه احلرب حتى لو انترص فيها املسلمون

 بنفسه يف ألف مقاتل ملسو هيلع هللا ىلص بتعبئة جيشه برسعة، وخرج ملسو هيلع هللا ىلصوهنا قام النبي 
رفطة، وسار يف غري الطريق من أصحابه، واستعمل عىل املدينة سباع بن ع

 يسري بجيشه ملسو هيلع هللا ىلصاملألوف، حتى يفاجئ العدو قبل أن يأخذ حذره، وكان 
فلام ، بالليل ويكمن بالنهار، حتى قطع الطريق يف نحو مخس عرشة ليلة

 بجيشه إىل هؤالء األعراب وفاجأهم يف عقر دارهم أصاهبم ملسو هيلع هللا ىلصوصل النبي 
 الرسايا وفرقها يف كل ملسو هيلع هللا ىلصي الرعب، وتفرق جيشهم يف كل وجه؛ فبعث النب

ناحية، ملالقاة فلول هذا اجليش ولكنهم رجعوا إليه ساملني؛ دون أن يلقوا 
أحدا، فقد اعتصم هؤالء املخربون برؤوس اجلبال كعادة املفسدين وقطاع 

، ملسو هيلع هللا ىلصفجاءوا به إىل رسول ، الطرق دائام، ومل يؤرس منهم إال رجل واحد
 وقد أصاب بعضا من ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا فعرض عليه اإلسالم فأسلم، ثم رجع رس

  .فدخلها يف اليوم العارش من شهر ربيع اآلخر، أنعامهم، إىل املدينة

 

                                         
 .السابق) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٨٩ 
 

 ): املريسيع(غزوة بني املصطلق 

قبيلة بني املصطلق هي بطن من قبيلة أكرب هي خزاعة، وكان بنو 
املصطلق من حلفاء قريش الذين اشرتكوا معها يف معركة أحد ضد املسلمني، 

 .األحابيش الذي مر ذكره عند احلديث عن هذه املعركةضمن حلف 

وكان رئيس تلك القبيلة يدعى احلارث بن أيب رضار، حيث رأى مع  
رجال هذه القبيلة ما أصبحت املدينة تتمتع به من استقرار أمني بعد زوال 
اليهود، وما تشهده اآلن من بداية النمو والرواج االقتصادي، فحاولوا أن 

 بمفردهم محلة مباغتة للعبث بمقدراهتا، وسلب ما يستطيعون حيملوا عليها
 ما يقومون ملسو هيلع هللا ىلصسلبه من هذه اخلريات، وإحلاق الرضر باملسلمني، وبلغ النبي 

 من هذه األخبار، حيث ملسو هيلع هللا ىلصّبفعله، وما يعدون له من اجلنود، وتثبت النبي 
أرسل إليهم بريدة بن احلصيب ، ليعلم علم ذلك، فخرج حتى ورد عليهم، 

رجل منكم قدمت ملا بلغني من : ى مجعهم، فقالوا له من الرجل؟ قالورأ
مجعكم هلذا الرجل، فأسري يف قومي ومن أطاعني، فنكون يدا واحدة حتى 

: قال بريدة، فنحن عىل ذلك، فعجل علينا : نستأصلهم، فقال له احلارث
ّأركب اآلن، فآتيكم بجمع كثري من قومي، فرسوا بذلك منه، ورجع إىل 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٩٠ 
٨٩٠  

 إليهم يف مجع كثري من ملسو هيلع هللا ىلصفخرج النبي ، ، فأخربه خرب القومملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول
عرشة للمهاجرين ، :  وثالثني فرسا، منها الناس، بلغ سبعامئة من اجلنود

 . وعرشون لألنصار

 كثريا ما خيرج إىل ملسو هيلع هللا ىلصوقد رأى فريق من املنافقني يف املدينة أن النبي 
ّا حقيقية مع العدو، حيث يفر العدو الغزو، فيعود منترصا، دون أن يلقى حرب

من أمامه، فأراد هؤالء املنافقون االشرتاك يف هذه احلمالت وهم يظهرون 
أهنم خيرجون مع املسلمني لصد هجامت املخربني، ولكنهم يف احلقيقة 
خرجوا طمعا يف الغنيمة؛ ومن هنا كثر عدد اجليش ملالقاة هذه القبيلة، 

هناك جمموعة من األحداث يف هذه الغزوة وبسبب هؤالء املنافقني كانت 
 .سيأيت تفصيل احلديث فيها يف موعده

 من املدينة باجليش الذي أعده ملالقاة هؤالء املغريين، ملسو هيلع هللا ىلصخرج النبي 
فوجد احلارث بن أيب رضار ، "املريسيع"حتى وصل إىل ماء هلم يقال له 

ى حوله قبل  إىل هناك، وترك بعري اجليش ترعًأيضاقد خرج بجيشه، ووصل 
                                         

 . وما بعدها٥٨٣/ ٢السرية احللبية  :احللبي) ١(
 .٢٩٧/ ٣البداية والنهاية :ابن كثري) ٢(
 .٢٠٣ / ١إمتاع األسامع  :املقريزي) ٣(
 .ىل مقربة من ديارهمماء لبني املصطلق ع) ٤(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٩١ 
 

االنطالق النهائي للغزوة، ومن هنا فإن هذه املوقعة تسمى غزوة بني 
 .املصطلق أو املريسيع؛ حيث التقى اجلمعان عند هذا املاء

إن وصول اجليش املسلم إىل هذه املنطقة القريبة من ديار بني املصطلق 
دليل عىل رسعة مباغتة جيوش املرشكني قبل أن يستفحل خطرها، وينضم 

ليها جمموعات من املخربني اآلخرين يف الطريق فيزداد عددهم، وتزيد إ
قوهتم، فتزيد بالتبعية األخطار التي خيلفوهنا وراءهم، وهلذا كله فإن النبي 

 بمجرد أن وصل إىل هذه املنطقة، ووجد اجليش قد خرج حول هذا املاء، ملسو هيلع هللا ىلص
وا واإلبل ترعى يف املرعى القريب حوله، فلم يمهلهم حتى يستجمع

صفوفهم، ويشعروا بجيش املسلمني، فيكونوا جيشا واحدا جممعا، ولكنه اخرتق 
صفوفهم من الداخل، بحيث ال يستطيعون جتميع أنفسهم، وال االنقياد حتت قيادة 
منظمة تكون هلا شوكة، تستطيع من خالهلا أن تنظم سري احلرب، وال أن تلتقي 

 .بقيادهتا، حيث يالقي كل رشذمة منهم عىل حدة

 صفوفهم، وفرق مجعهم، بدأت املواجهة ملسو هيلع هللا ىلصوبعد أن اخرتق النبي 
بالرتاشق بالنبل بني الفريقني، وظل هذا الوضع سائدا يف بداية املعركة، دون 
أن يلتحم الفريقان، ودون أن يشد عليهم املسلمون، وتقول السيوف 

ش كلمتها، ويف إطالة مدة هذا الرتاشق بالنبال من بعيد بعد أن اخرتق اجلي
املسلم صفوفهم وفرقها، وأحكم اخلناق عليها فرصة أن يقوم العدو بتغيري 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٩٢ 
٨٩٢  

رأيه قبل نقطة الصفر التي ال عودة بعدها، حيث تعمل السيوف عملها، ويلتحم 
 . اجليشان، فإما اهلزيمة واألرس، وإما الفرار وما خيلفه من عار

خرتق  بني صفوف بني املصطلق، واملسو هيلع هللا ىلصمع بداية املعركة فرق النبي 
مجوعهم وهم غافلون قد عسكروا عىل املاء، بحيث ال يستطيعون التجمع 
حتت قيادة واحدة، حتى إذا متكن منهم وأصبحوا يف قبضته، تأيت املرحلة 
الثانية من املعركة، وهي التي وقع فيها الرتاشق بالنبل مع هذا اجليش املمزق، 

 باحلمل عليهم، بعد ملسو هيلع هللا ىلص هلم برتك القتال واإلسالم، ثم أمره ملسو هيلع هللا ىلصودعوة حممد 
 .أن رفضوا هذه الدعوة

إن األصل الذي خرج له املسلمون يف هذه الغزوة هو صد هجوم هؤالء 
املرشكني عنهم، وعن العبث بمدينتهم، وترويع اآلمنني فيها، ولكن هذا كله 
ال يمنع من إعذارهم، ودعوهتم إىل اإلسالم عسى أن يفيء رجال منهم إىل 

فيه من الرشك والضالل، ويتجنبوا ويالت القتال بني احلق، فينجوا مما هم 
الفريقني، ويصريوا قوة للمسلمني، وحيفظوا بذلك أمواهلم وأعراضهم، فال 

 أمر عمر بن ملسو هيلع هللا ىلصيتعرض أحد من املسلمني هلم، وهذا يفرس ما روي أن النبي 
ال إله إال اهللا، : قولوا": اخلطاب ريض اهللا عنه أن ينادي يف جيش العدو

                                         
 .٥٨٥/ ٢السرية احللبية  :احللبي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٩٣ 
 

فأبى القوم أن يقولوها؛ فرتاشقوا بالنبل . "هبا أنفسكم وأموالكممتنعوا 
ساعة، ثم محل املسلمون عليهم محلة رجل واحد، فقتلوا منهم عرشة رجال، 

 .وأرسوا بقيتهم، فام أفلت منهم أحد

ّولعلنا نالحظ حرص املسلمني عىل استبقاء األرواح، وعدم التشفي يف 
، فإهنم قد متكنوا منهم، ومع ذلك مل يكن هؤالء بقتلهم، وال التنكيل هبم

مههم األول أن يفصلوا رقاب هؤالء املجرمني املخربني، عىل الرغم من 
فسادهم وعنادهم وإرصارهم عىل املعركة، وأهنم هم الذين فكروا يف غزو 

، ومل يقتل املسلمون منهم يف هذه املعركة سوى عرشة رجال ًأوالاملدينة 
إن حربا يلتقي فيها قرابة ألف ونصف من مقاتيل اقتضتها ظروف احلرب، ف

الفريقني، ثم يقتل فيها عرشة فقط هلي حرب بيضاء نظيفة، وهي تدل من 
ناحية أخرى عىل دقة التنظيم النبوي لصفوف املسلمني، بحيث حيرزون هذا 
النرص املؤزر بأقل جمهود ممكن، وبأقل عدد من الضحايا يف الفريقني، حيث مل 

 .ات أي إصابات وقعت يف جانب جيش املسلمنيتذكر الرواي

 : بن أيب بن سلول اهللافتنة عبد 

وكان لعمر بن اخلطاب يف اجليش أجري يقود فرسه، فازدحم بعد انتهاء 
يا : فاقتتال فتصاحيا، يقول اخلزرجي، املوقعة مع أحد رجال اخلزرج عىل املاء

                                         
 .٥٨٥/ ٢السرية احللبية  :احللبي) ١(
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  ٨٩٤ 
٨٩٤  

 .يا معرش املهاجرين: معرش األنصار، ويقول أجري عمر

ّ بن أيب النداء، وكان قد خرج مع املنافقني يف هذه الغزوة اهللاسمع عبد و
 من حفيظة، ملسو هيلع هللا ىلصابتغاء الغنيمة، فثار ما يف نفسه عىل املهاجرين وعىل النبي 

ّ ما أعدنا وإياهم إال كام اهللا لقد كاثرنا املهاجرون يف ديارنا و":وقال جللسائه
ن رجعنا إىل املدينة ليخرجن  لئاهللاأما و. "ّ سمن كلبك يأكلك":قال األول

ّاألعز منها األذل  ّ" .هذا ما فعلتم بأنفسكم":ثم قال ملن حرض من قومه  :
 لو أمسكتم عنهم ما اهللاأما و. أحللتموهم بالدكم، وقاسمتموهم أموالكم

 اهللاومشى بحديثه هذا ماش إىل رسول . "ّبأيديكم لتحولوا إىل غري داركم
: كان عنده عمر بن اخلطاب، فهاج عمر ملا سمع وقالّبعد فراغه من عدوه، و

 . مر به بالال فليقتله

إذ . ّ كدأبه مظهر القائد املحنك واحلكيم البعيد النظرملسو هيلع هللا ىلصهنا ظهر النبي 
فكيف يا عمر إذا حتدث الناس وقالوا إن حممدا يقتل : التفت إىل عمر وقال

 .أصحابه؟

                                         
 .٣٤٨/ ٤سبل اهلدى والرشاد  : الصاحلي الشامي) ١(
 .٣٤٨/ ٤املصدر السابق: الصاحلي الشامي) ٢(
  .٢٩٩/ ٣السرية :ابن كثري) ٣(
 .، وما بعدها ٢٥٤/ ٤السرية  :ابن هشام) ٤(
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 ٨٩٥ 
 

ّ خطة حازمة فقد يستفحل لكنه قدر يف الوقت نفسه أنه إن مل يتخذ

لذلك أمر أن يؤذن يف الناس بالرحيل يف ساعة مل يكن يرحتل . األمر
ّاملسلمون فيها، وترامى إىل ابن أيب ما بلغ النبي عنه، فأرسع إىل حرضته ينفي 

 ملسو هيلع هللا ىلصومل يغري ذلك من قراره . ّ ما قاله وال تكلم بهاهللاما نسب إليه، وحيلف ب
اس طيلة يومهم حتى أمسوا، وطيلة ليلتهم حتى الرحيل شيئا، بل انطلق بالن

فلام نزل الناس مل يلبثوا حني . أصبحوا، وصدر يومهم الثاين آذهتم الشمس
ّمست جنوهبم األرض أن وقعوا من فرط تعبهم نياما، وأنسى التعب الناس 

وعادوا بعد ذلك إىل املدينة ومعهم ما محلوا من غنائم بني ، حديث ابن أيب
اهم وسبيهم، ومعهم جويرية بنت احلارث بن أيب رضار قائد املصطلق وأرس

 .احلي املهزوم وزعيمه

بلغ املسلمون املدينة، وأقام ابن أيب هبا، ال هتدأ له نفس حسدا ملحمد 
وللمسلمني، وإن تظاهر باإلسالم بل باإليامن؛ وإن أرص عىل إنكار ما نقل 

ة املنافقني وفيها قوله أثناء ذلك نزلت سور.  عند املريسيعاهللاعنه لرسول 

Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G      F  E  D   ﴿ :تعاىل

     ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U  T   S  R
   h  g  f    e  d  cb  a           `  _  ^

k    j    i   ﴾ ]٨- ٧:املنافقون[. 
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  ٨٩٦ 
٨٩٦  

 :مثل رائع من اإليامن

  ملسو هيلع هللا ىلصّ ابن أيب، وأن النبي هنالك حسب قوم أن يف هذه اآليات قضاء عىل
ّ بن أيب، وكان مسلام حسن اهللا بن عبد اهللافذهب عبد . ال ريب آمر بقتله

 بن أيب فيام اهللا، إنه بلغني أنك  تريد قتل عبد اهللا يا رسول ":اإلسالم، فقال
 لقد اهللافمرين به فأنا أمحل إليك رأسه، فو ،  بلغك عنه، فإن كنت فاعال

وإين ألخشى أن تأمر به . ّا من رجل أبر بوالده منيعلمت اخلزرج ما كان هب
فيقتله فال تدعني نفيس أنظر إىل قاتل أيب يميش يف الناس، فأقتله ،  غريي

 بن اهللا بن عبد اهللاكذلك قال عبد . "فأدخل النار،  فأقتل رجال مؤمنا بكافر
ن وما أحسب عبارة من عبارته عىل إجيازها يف قوة التعبري ع. ملسو هيلع هللا ىلصّأيب للنبي 

تضطرب فيها : حالة نفسية تضطرب فيها أقوى العوامل يف النفس أثرا
ّعوامل الرب باألب وصدق اإليامن والنخوة العربية واحلرص عىل سكينة 

فهذا ابن يرى أباه سيقتل، فال يطلب ! املسلمني حتى ال تتواتر الثارات بينهم
ّإىل النبي أال يقتله، ألنه يؤمن بأن النبي أمر ربه، ويوقن بكفر  إنام يصدع بملسو هيلع هللا ىلص ّّ

ّوهو، من خيفة ما يقتضيه الرب بأبيه وما تقتضيه الكرامة والنخوة أن يثأر . أبيه
ّله ممن قتله، يريد أن حيمل عىل نفسه وأن يقتل هو أباه، وأن حيمل هو بنفسه 

ّإىل النبي رأسه، وإن قطع قلبه وفرى كبده وهو جيد يف إيامنه بعض العزاء ! ّ
 يكلف نفسه، خمافة أن يدخل النار إن هو قتل املؤمن عن هذا الشطط الذي



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٨٩٧ 
 

ّأي جالد بني اإليامن والعاطفة واخللق أشد من . ّالذي يأمره النبي بقتل أبيه ّ
أفتدري بم ! ّوأية مأساة نفسية أفتك بصاحبها من هذه املأساة! هذا اجلالد

ّ إنا ال نقتله بل نرتفق ": بعد أن سمع قولهاهللا عبد ملسو هيلع هللا ىلصأجاب النبي  به ّ
 ."ونحسن صحبته ما بقي معنا

ًوكان للناس عجبا أن يتفجر اهلدى واإليامن من صخرة النفاق 
والطغيان، وأن خيرج من صلب عبد اهللا بن أيب زعيم املنافقني ولد يسمو 

 .بإيامنه إىل مستوى األبرار والصديقني

ويا له من موقف رائع تتمثل يف قوة العقيدة وسمو التفكري، وكيف 
ان عىل العاطفة والوجدان، ويا هلا من حمنة عصيبة وامتحان رهيب يتغلب

 .قدرمها اهللا عىل هذا االبن البار، فاجتاز املحنة ونجح يف االختبار

 يف العفو والصفح عظيم بعد ذلك هي املثل الملسو هيلع هللا ىلصوكانت إجابة النبي 
اجلميل، وهي النرباس الذي ييضء طرق اخلري وهيدي إىل سواء السبيل، 

مكافأة لكل مؤمن يرتفع بإخالصه إىل هذا املستوى الكريم، ذلك وهي خري 
  ." إنا ال نقتله، بل نرتفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا": بأنه قال له

 إىل من أساء إليه، وترفق هبذا الذي ألب أهل املدينة ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا أحسن 

                                         
 .، وما بعدها٢٥٥/ ٤السرية  :هشامابن ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٨٩٨ 
٨٩٨  

أنه ًعليه وعىل أصحابه وعفا عنه، فكان رفقه وعفوه أبعد أثرا من عقوبته لو 
ّ وكان إذا جد ملسو هيلع هللا ىلصُأنزهلا به، فقد كان عبد اهللا بن أيب بعد ذلك يدين باجلميل له 

ًاجلد ال يستطيع أن يرفع رأسه آمرا أو ناهيا متحكام يف أحد من املسلمني،  ًً
ً وكان قومه كثريا ما ملسو هيلع هللا ىلصًألهنم مجيعا كانوا يشعرون بأن حياته هبة منه 

 .يه علملسو هيلع هللا ىلصيشعرونه هبذه املكرمة التي تفضل هبا 

ّحممد يرتفق هبذا الذي يؤلب أهل املدينة عليه ! يا لروعة العفو وجالله

. وعىل أصحابه، فيكون رفقه ويكون عفوه أبعد من عقوبته لو أنه أنزهلا به
 بن أيب بعد ذلك إذا أحدث احلدث يعاتبه قومه ويعنفونه اهللافقد كان عبد 

 عمر يوما شؤون وتذاكر النبي مع. ملسو هيلع هللا ىلصويشعرونه أن حياته هبة من النبي 
كيف  : ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمني وجاء ذكر ابن أيب وما يعاتبه قومه وما يعنفونه؛ فقال 

 لو قتلته يوم قلت يل اقتله ألرعدت له آنف لو أمرهتا اهللاأما و! ترى يا عمر
 أعظم بركة ملسو هيلع هللا ىلص اهللا علمت ألمر رسول اهللاقد و: قال عمر. اليوم بقتله لقتلته

 .من أمري

 :ائدهم  من ابنة قملسو هيلع هللا ىلصزواج النبي 

لقد أرس املسلمون أفراد قبيلة بني املصطلق رجاال ونساء وذرية، وكانوا 
نحو مائة بيت، وكان من بني هؤالء األرسى ابنة احلارث بن أيب رضار زعيم 
القبيلة ورأس اجليش نفسه؛ فقد خرجت القبيلة كلها حول ماء املريسيع 
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 ٨٩٩ 
 

 إىل املدينة، وبالتايل لرتعى إبلها، وتكون نقطة التجمع قبل التحرك املبارش
 أموال القبيلة كلها، فبلغ غنم املسلمني من اإلبل ًأيضافقد غنم املسلمون 

 .ألفي بعري ومن الشاء مخسة آالف رأس

وكانت جويرية بنت احلارث من سبايا بني املصطلق، وكانت امرأة 
وقد وقعت يف سهم أحد األنصار، فأرادت أن تفتدي نفسها ، حلوة مالحة 

، فأغىل الفداء علام منه بأهنا ابنة زعيم بني املصطلق، وأن أباها عىل أداء ما منه
وكان يف دار ، ملسو هيلع هللا ىلصّوخشيت جويرية أثر شططه، فذهبت إىل النبي . طلب قدير

 أنا جويرية بنت احلارث بن أيب رضار سيد قومه، وقد ": فقالتملسو هيلع هللا ىلصعائشة 
فكاتبته عىل ، أصابني من البالء ما مل خيف عليك، فوقعت يف سهم فالن

فهل لك يف خري من ذلك؟ : قال. "نفيس، فجئتك أستعينك عىل كتابتي
ّفلام بلغ الناس اخلرب . ّأقيض كتابك وأتزوجك: وما هو؟ قال: قالت

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللاأطلقوا من بأيدهيم من أرسى بني املصطلق إكراما لصهر رسول 
أعلم امرأة ما : ّإياهم، حتى لكانت عائشة ريض اهللا عنها تقول عن جويرية

 .كانت أعظم عىل قومها بركة منها

                                         
 .٥٨٦/ ٢السرية احللبية  :احللبي) ١(
 جويريـة ملسو هيلع هللا ىلصباب ذكر السبب الذي من أجله تزوج رسـول اهللا ) ٤٠٥٥(ابن حبان برقم ) ٢(

 .بنت احلارث
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  ٩٠٠ 
٩٠٠  

 مثاال رائعا للقائد الناجح والداعية إىل اهللا، ال كام ملسو هيلع هللا ىلصوهنا يرضب النبي 
يشيع املغرضون واملرجفون عنه بأنه كان يغزو طلبا للامل بغرض السلب 

 يريد متع احلياة الدنيا ألخذ هؤالء مجيعا أرسى، ملسو هيلع هللا ىلصوالنهب، ولو كان 
ه من اجلواري ما حيلو له، ووزع الباقي عىل جنوده، واصطفى منهم لنفس

كأي قائد معروف يف تاريخ احلروب يف تلك الفرتة، ولو حدث ذلك ما 
استطاع أحد أن يلومه، ال من قومه، وال من كتاب التاريخ بعد ذلك، فهذا 
هو قانون احلروب آنذاك، ولكن هذا القانون الدموي يشء وأخالق النبي 

تقدم مصلحة املهزوم الرشعية عىل مصلحة املنترص  يشء آخر؛ إهنا ملسو هيلع هللا ىلص
الدنيوية، إذ إن املصلحة العامة للجميع أن يعبد الناس رهبم جل وعال 

 عن أخالقهم ًأيضاوحده، وأن يكفوا عن الرشك والوثنية، وأن يكفوا 
وغري ذلك من األخالق التي نبتت .. السيئة، من السلب والنهب واإلغارة

ّاحلة، وال يقرها عرف وال دين، وتتناىف كليا مع يف ظروف الصحراء الق
الكرامة اإلنسانية، فإذا ما حتقق ذلك فال سلطان ألحد عليهم، مهام كان 
جرمهم الذي سبق أن ارتكبوه، فإن التوبة والرجوع إىل اهللا، واإلقالع عن 
الفساد والظلم، كل هذا يفتح لإلنسان صفحة جديدة مع اهللا ومع الناس 

 أن يعودوا إىل ملسو هيلع هللا ىلصذلك أثناء املعركة حيث طلب منهم النبي ، حدث ًأيضا
ّرشدهم، ويقولوا ال إله إال اهللا فيكف عنهم جنوده، وينرصف عنهم، 
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ولكنهم أبوا ذلك، فهزمهم وأرسهم مجيعا، وها هو يريد مرة أخرى بأسلوب 
آخر أن جيذهبم إليه، ال يريد أن جيعلهم عبيدا وإماء، وأن يسلب منهم 

 .نه يريد هلم اخلري والسعادة يف الدنيا واآلخرةأمواهلم، إ

 من جويرية ريض اهللا عنها، وبنى هلا منزال إىل جانب ملسو هيلع هللا ىلصّتزوج النبي 
وبينام . منازل نسائه يف جوار املسجد، وأصبحت بذلك من أمهات املسلمني

ّما بال عائشة قد تأخرت عن : هو يف شغله هبا كان قوم قد بدؤا يتهامسون

ّت مع صفوان عىل بعريه، وصفوان شاب وسيم الطلعة وجاء،  املعسكر
وكانت لزينب بنت جحش أخت تدعى محنة، ! ّمكتمل فتوة الشباب؟

ّ من حظوة تقدمها عىل أختها فجعلت محنة ملسو هيلع هللا ىلصوكانت تعلم ما لعائشة عنده 
ّهذه تذيع ما هيمس به الناس من أمر عائشة، وكانت جتد من حسان بن ثابت 

ّ بن أيب فوجد يف هذا اهللاّفأما عبد . طالب سميعاّعونا، ومن عيل بن أيب 
. وجعل يذيعه جهد طاقته، ّاحلديث مرعى خصيبا لشفاء ما يف نفسه من غل

ولكن مجاعة األوس وقفوا موقف الدفاع عن عائشة، وقد كانت مرضب 
 .ّوكاد احلديث يؤدي إىل فتنة يف املدينة، ّاملثل يف الطهر وسمو النفس 

عائشة هذه ! ماذا؟. فاضطرب هلا،  ملسو هيلع هللا ىلص النبي وبلغت هذه األخبار
ّإهنا األنفة واإلباء، وإن هلا من حبه إياها وشدة عطفه . هذا مستحيل! ختونه

ّعليها ما جيعل جمرد ظن كهذا إثام دونه كل إثم من ! ّولكن أف للنساء! نعم. ّ
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ّذا يستطيع أن يسرب غورهن أو يصل إىل قرارة ما يف نفوسهن وعائشة بعد ! ّ
ّوتقلب النبي !  يافعةطفلة ّ عىل أشواك احلرية، ما يدري أيصدق أم ملسو هيلع هللا ىلصّ

 .ّيكذب

 :حديث اإلفك

ولكن وقع احلادثة عّكر صفاء هذه الغزوة وهو ما وقع من حديث 
فقد شغل املجتمع اإلسالمي بفرية . ملسو هيلع هللا ىلصاإلفك عن عائشة زوج النبي 

ن اإلفك، التى هزت املدينة هزا عنيفا  ملدى شهر كامل من أيام شعبا
 .ورمضان من السنة السادسة للهجرة

 عندما خرج غازيا إىل بني املصطلق، وصحب معه أم ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان النبي 
 .املؤمنني عائشة بنت الصديق

فباتوا بعض الليل ثم ، ويف طريق العودة أناخ الركب قرب املدينة
ارحتلوا، وما يدرون أن أم املؤمنني ختلفت عنهم، حتى افتقدوها يف هودجها 

ّوقبل أن يشتد القلق عليها، وصلت عىل بعري . لغوا املدينة يف الصبححني ب
 عن سبب ختلفها فام ملسو هيلع هللا ىلصيقوده صفوان بن املعطل السلمى، وحدثت زوجها 

كانت قد خرجت من هودجها من العسكر لبعض حاجتها، : أنكر منه شيئا
 .قبل أن يؤذن فيه بالرحيل
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 حتى وجدته، واجتهت ّوكان يف عنقها عقد من جزع انسل منها فالتمسته
ّإىل هودجها فإذا الركب قد رحلوا واحتملوه، مل حيسوا أهنا ليست فيه، خلفة 

وانتظرت يف مكاهنا واثقة أهنم لن يلبثوا أن ، تلفعت بجلباهبا . وزهنا
 .يفتقدوها فريجعوا إليها

ّوحدث أن مر هبا صفوان بن املعطل السلمى، فأنكر أن يرتكها وحدها 
ثم استأخر عنها حتى ركبت، فانطلق يقود هبا ،  م بعريه إليهايف اخلالء، وقد

 .حتى أبلغها مأمنها يف املدينة

ورددها . ونسج املنافقون واليهود فرية اإلفك، من هذا احلادث العارض
 وأبيها الصديق وأمها، ملسو هيلع هللا ىلصناس من املسلمني فبلغت سمع زوجها املصطفى 

م عىل مواجهة عائشة فصكت آذاهنم، وإن مل جيرؤ أحد منه. أم رومان
 .بالشائعة اخلبيثة، إذ كانت تشكو من علة

 استأذنته يف االنتقال إىل أمها ملسو هيلع هللا ىلصوملا أحست جفوة من زوجها 
 .لتمرضها، فأذن هلا

  فخرجت من بيت ، بعد بضع وعرشين ليلة، نقهت من علتها
  أبيها لبعض حاجتها، ومعها أم مسطح بنت أبى رهم بن املطلب بن 

  :مها يف الطريق عثرت عائشة يف مرطها، فقالت رفيقتهاعبد مناف، وإذ 
 ."تعس مسطح"
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 بئس لعمر اهللا ما قلت لرجل من ":فأنكرت ما سمعت، وقالت
 ."املهاجرين قد شهد بدرا

 وألول مرة، سمعت " أوما بلغك اخلرب يا بنت أبى بكر ؟":سألتها أم مسطح
 يغفر اهللا لك، حتدث ":باكيةعائشة بفرية اإلفك، فارتاعت وهرعت إىل أمها، تسأهلا 

 "الناس بام حتدثوا به وال تذكرين يل من ذلك شيئا ؟

ّ أي بنية، خفيض عليك الشأن، فواهللا لقلام ":فلم متلك أمها إال أن تقول

كانت امرأة حسناء عند رجل حيبها، هلا رضائر، إال كثرن وكثر الناس 
 ."عليها

بيثة التى امتحنت هبا، وإن مل ّلكن ذلك مل هيون عليها من حمنة الفرية اخل
 .تدر ماذا عساها أن تصنع، إال أن تكل أمرها إىل اهللا سبحانه

، حياول أن يرد عنها ألسنة السوء، ملسو هيلع هللا ىلصوىف املسجد النبوى، كان زوجها 
ويقولون عليهم غري ،  يا أهيا الناس، ما بال رجال يؤذوننى يف أهىل":فيقول

ويقولون ذلك لرجل واهللا ما علمت . احلق ؟ واهللا ما علمت منهم إال خريا
 ."منه إال خريا، وما يدخل بيتا من بيويت إال وهو معي

فتنفذ كلامته إىل قلوب املؤمنني، ويثورون غضبا للسيدة الكريمة، 
ويتامسك األوس واخلزرج متصاحيني مطالبني بأعناق أصحاب اإلفك من 
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 .حتى كاد يكون بني احليني رش . هؤالء وهؤالء

ىل املجتمع اإلسالمي من التصدع، وخيف عىل عائشة من وخيف ع
وطأة احلزن والقهر حتى حسم القرآن الكريم تلك الفرية الفاحشة بآيات 
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  :وقد علق الزخمرشي صاحب تفسري الكشاف عىل هذه اآليات بقوله
وفتشت عام أوعد به العصاة مل تر اهللا تعاىل قد غلظ ،  ولو فليت القرآن كله"

أنزل من اآليات القوارع يف يشء تغليظه يف إفك عائشة رضوان اهللا عليها وال 

                                         
 .٣/٦٣تاريخ الرسل :،الطربي٢٧ / ٤) صحيح البخاري(تفصيل حديث االفك، يف ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٠٦ 
٩٠٦  

املشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف واستعظام ما 
ركب من ذلك واستفظاع ما أقدم عليه ما أنزل فيه عىل طرق خمتلفة 
وأساليب مفتنة كل واحد منها كاف يف بابه، ولو مل ينزل إال هذه الثالث 

ًين مجيعا، وتوعدهم بالعذاب لكفى هبا، حيث جعل القذفة ملعونني يف الدار

العظيم يف اآلخرة، وبأن ألسنتهم وأيدهيم وأرجلهم تشهد عليهم بام أفكوا 
وهبتوا، وأنه يوفيهم جزاءهم احلق الواجب الذي هم أهله حتى يعلموا عند 

 فأوجز يف ذلك وأشبع وفصل وأمجل وأكد "ذلك أن اهللا هو احلق املبني 
ألوثان إال ما هو دونه يف ااملرشكني عبدة وجاء بام مل يقع يف وعيد ، وكرر

 . "الفظاعة وما ذاك إال ألمر

ًأليس هذا تكريام للمرأة، تكريام قرآنيا يتلوه املسلمون رجاال ونساء  ً ً ً

فيتذكرون املكانة العظيمة للمرأة التي أراد اهللا سبحانه وتعاىل ختليدها يف 
اجدهم ويف حلق الذكر، القرآن الكريم ويقرأها الناس يف صالهتم ويف مس

ليتذكروا هذه املكانة الفريدة للمرأة، ولكي تدرك املرأة أن كرامتها وعزهتا يف 
هذا الدين الذي رفع قدرها، ومحى عرضها، وأعىل رشفها مما ال يمكن أن 

 .جتده يف غريه هذا الدين

                                         
 .٥٧-٣/٥٦تفسري الكشاف،: الزخمرشي) ١(
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ّوتنفيذا حلكم القرآن أمر بمسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت ومحنة بنت 
وعادت . نوا ممن أفصح بالفاحشة، فرضب كل منهم ثامنني جلدةجحش وكا

 . ومن قلبهملسو هيلع هللا ىلصّعائشة إىل مثل مكاهنا األول من بيت حممد 

ُوقد استطاع حسان بن ثابت من بعد أن يعود إىل رضا النبي   وعطفه ملسو هيلع هللا ىلصّ
َعليه،وأنشد يعتذر لعائشة  ريض 

ِ َِ َ َ َ عنهااهللاَ ْ َ: 

ٍحـــصان رزان مـــا تـــزن بريبـــة َ َ َِ ِ ّ ٌ ٌَ ُ ََ ِوتصبح غرثى من حلوم الغوافـل   َ ِ َِ ْ ُ ْ ََ ِْ َُُ ْ َ ِ ُ  
ٍعقيلة حي مـن لـؤي بـن غالـب ِ ِ َِ ِ ْ ّ ْ َ ََ ُ ُ ِكرام املساعي جمـدهم غـري زائـل   َّ ِ ِ َِ ُُ ْ ْ َ ََ ُ ْ َ َْ ِ  

َمهذبــة قــد طيــب  َّ َُ ْ َ ٌ ّ َ خيمهــااهللاَ َ ِوطهرها مـن كـل سـوء وباطـل   ِ ِ ٍ َِ َ ْ َ َُ َّ ُ ّ َ  
ْفإن كنت قد قلت الذي قد  ْ ُ ْ َُ ّ ْ ُ َِ ْ ِ ـتم وَ ْزعم ُْ ــاميل   ََ ــوطي إيل أن ــت س ــال رفع ِف ِ َِ َ ّ َ ْ ََ َْ َ ََ  

ِوكيف وودي ما حييت ونـرصيت َ ْ ُ ََ َ ّ ُ َ َُ َِ َ ِآلل رســـول    ْ ُِ َ ِ زيـــن املحافـــلاهللاِ ِ َ َُْ ْ َ  
ْله رتب عـال عـىل النـاس كلهـم َِ ّ َ َُ ّ َِ َ َ ٌ ِتقــارص عنــه ســورة املتطــاول   ٍُ ِ َ َ ُ ْ َُْ َ َْ ُ َ َ َ َ  

ْفإن الـذي قـد قيـل لـي َ َ َ ِّ ِْ ّ ِ ٍس بالئـطَ ِ َ ِ ِولكنــه قــول امــرئ يب ماحــل   َ ِِ َِ ٍْ ِ ُ ْ ُ ََ َّ  

ّ أيب بكر أن ال حيرم مسطحا عطفه الذي عوده إياهعرض القرآن عىلكام  ّ  حني ّ
. ومن ثم انقىض هذا احلادث ومل يبق له يف املدينة كلها أثر. ...وال يأتك : قال 

، وإىل ملسو هيلع هللا ىلصا من قلب النبي وأرسعت النقاهة إىل عائشة وعادت إىل دارها ، وإىل مكانته
، ّوبذلك فرغ النبي لنرش رسالته . مركزها الرفيع من نفوس أصحابه املسلمني مجيعا

 . به عىل املسلمني فتحا مبينااهللاوسياسة املسلمني استعدادا لعهد احلديبية يفتح 
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وقبل أن نسدل الستار عىل هذا احلادث نبني هنا أمرين وقعا عقب هذه 
ّءة عائشة ريض اهللا عنها بقرآن يتعبد بتالوته إىل يوم احلادثة ونزول برا

 .القيامة

هو صنيع أيب بكر الصديق مع قريبه مسطح بن أثاثة، الذي : األمر األول
كان ينفق عليه من ماله، ولكنه مع ذلك مل حيفظ تلك اليد، ووقع يف عرض 
عائشة بنت الصديق ريض اهللا عنها، وخاض يف حديث اإلفك، فلام فعل 

ّوهو حمق – أقسم أبو بكر الصديق ريض اهللا عنه باهللا ذلك ِ  أال ينفع مسطحا - ُ
ًبنافعة أبدا، جزاء ما خاض يف عرض ابنته بال علم، فلام أنزل اهللا عز وجل 

R  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H  ﴿: قوله
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d   ﴾] بىل واهللا إين ألحب أن يغفر اهللا يل؛ فرجع إىل النفقة : كرقال أبو ب] ٢٢: النور

 .ًواهللا ال أنزعها منه أبدا: التي كان ينفق عليه وقال

وهنا نطلع عىل ": ولنرتك صاحب الظالل يعلق عىل هذا املوقف بقوله
؛ أفق يرشق يف نفس اهللاّأفق عال من آفاق النفوس الزكية، التي تطهرت بنور 

ّ عنه؛ أيب بكر الذي مسه حديث اإلفك يف أعامق اهللا ريض أيب بكر الصديق

                                         
 ).٤٧٥٠(البخاري، رقم ) ١(
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فام يكاد يسمع دعوة ربه إىل . قلبه، والذي احتمل مرارة االهتام لبيته وعرضه

]  \  [  ^  _  ﴿: العفو وما يكاد يلمس وجدانه ذلك السؤال املوحي

 حتى يرتفع عىل اآلالم، ويرتفع عىل مشاعر اإلنسان، ويرتفع عىل ﴾ `
ّوحتى تشف روحه وترف وترشق بنور . لبيئةمنطق ا فإذا هو يلبي داعي . اهللاّ

ويعيد إىل .  يلاهللاّ إين ألحب أن يغفر اهللابىل و:  يف طمأنينة وصدق، يقولاهللا
ذلك يف .  ال أنزعها منه أبدااهللاو: مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وحيلف

 عىل آالم ذلك اهللا يمسح بذلك.  ال أنفعه بنافعة أبدااهللاو: مقابل ما حلف
القلب الكبري، ويغسله من أوضار املعركة، ليبقى أبدا نظيفا طاهرا زكيا 

 ."مرشقا بالنور

نعم واهللا، إن اإلنسان ينبغي أن يقف أمام هذا النموذج اإلنساين الرفيع 
ليتعلم منه الرتفع عن املشاعر السلبية، والعفو عن اآلخرين مهام أساءوا إليه، 

ضع اهللا نصب عينيه، وأن حيسن إىل من أساء إليه، فكلها دروس وعرب وأن ي
 .من هذا املوقف الذي يفيض جالال وهباء

 عندما تكلم يف هذا األمر عىل املنرب وكان من ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : األمر الثاين
شأن احلديث ما ذكرناه قبل سطور من تشاجر بعض زعامء األنصار 

                                         
  .٢٥٠٥/ ٤يف ظالل القرآن :سيد قطب) ١(
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 بقتل سبب الفتنة ملسو هيلع هللا ىلصبه للنبي واعرتاضه عىل عرض أخيه الذي تقدم 
ورأسها املدبر، أن ظل الطرفان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ ال يكلم 

 .أحدمها صاحبه، ووجد كل منهام يف نفسه عىل اآلخر

 أياما، ثم أخذ بيد سعد بن معاذ يف نفر حتى دخل ملسو هيلع هللا ىلصفمكث رسول اهللا 
بادة عىل سعد بن عبادة ومن معه، فتحدثوا ساعة، وقرب هلم سعد بن ع

فمكث أياما، ثم أخذ بيد سعد بن عبادة ونفر . طعاما، فأصابوا منه وانرصفوا
معه، فانطلق به حتى دخل منزل سعد بن معاذ، فتحدثوا ساعة، وقرب هلم 
سعد بن معاذ طعاما، فأصابوا منه، ثم خرجوا، فذهب من أنفسهم ما كانا 

 .تقاوال من ذلك القول

صلح بني املتخاصمني، وأال ترتك ويف هذا درس عظيم يف رضورة ال
ُاألمور حتى تتأزم، فتشيع البغضاء يف املجتمع، وتنمو العداوات واإلحن،  َ ِ

كام أن فيه درسا بليغا لرسعة استجابة الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني 
 بأحدمها عىل ملسو هيلع هللا ىلصللصلح، فام تكلم أحد منهم بكلمة، حيث دخل النبي 

ّّكأ األول يف أن يمد يده إليه، فأصاب منه ما فقدم له نزال، وما تل، اآلخر 
أذهب ما يف نفسه جتاه أخيه، وعىل اجلانب اآلخر رد له أخوه الزيارة برفقة 
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 ٩١١ 
 

، وقدم له أخوه القرى فأصاب منه بنفس راضية، وذهب ما يف  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 أراد هبذا الصنيع أن يعودا أخوين متحابني، ملسو هيلع هللا ىلصنفوسهام، وقد علام أن النبي 

 .ور إىل جمارهيافعادت األم
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 ٩١٣ 
 

 

 :حتالف هيودي وثني

كانت هناك كثري من القوى السياسية املحيطة باملدينة كام الحظت يف 
ّالفصول السابقة يقض مضجعها هذا التنامي الرسيع لتلك الدولة الوليدة، 
ودينها اجلديد الذي نزل من السامء، ومن ثم فقد جتمعت هذه القوى حتت 

، وعزمت عىل استئصال شأفة املسلمني والقضاء عليهم؛ والذي قيادة واحدة
ينبغي أن ننوه بذكره هنا يف البداية أن الغزوة إنام سميت باألحزاب نظرا 
لتجمع عدد كبري من األحالف والقوى يف املنطقة من قبائل العرب واليهود 

ة ّعىل السواء، لتصب يف جهة واحدة هي العداء الشديد هلذا الدين، ورضور
 .القضاء عليه قضاء مربما ال يرتك له أثرا  يف املجتمع بعد ذلك

وأول هذه القوى هي قبائل اليهود املطرودين من املدينة، فلم يكن 
خروج بني النضري من املدينة عىل النحو الذي فصلنا احلديث عنه يف 

 أهنم ًأيضاالفصول السابقة أمرا هينا عىل نفوسهم، وما كان من املتوقع 
كون األمور متيض هكذا بال إثارة الفتن، وتأليب القبائل العربية سيرت

لالحتشاد ملواجهة دولة املسلمني الواعدة يف املدينة، وهم ما زالوا حيلمون 
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بالرجوع إىل املدينة موطنهم وموطن آبائهم وأجدادهم منذ عهود بعيدة، بل 
، فام بالك إن األنصار من األوس واخلزرج كانوا هم الطارئني عىل وجودهم

هبؤالء الوافدين اجلدد من مهاجري قريش يف أيامهم احلارضة، ومع ذلك 
 .ويطردوهنم هبذه الطريقة املخزية، يزلزلون مكانتهم

أضف إىل هذا أن املدينة كانت متثل هلؤالء اليهود زعامة دينية يف هذه 
ن املنطقة الوثنية، حيث كانوا يدلون عليهم بأهنم أهل كتاب، أما غريهم م

العرب  فهم وثنيون ال دين هلم، فارتفعت مكانتهم بني العرب، وكانوا 
ينظرون إليهم نظرة إجالل وتقدير، بل إن أهل األوس واخلزرج كان منهم 
من يرسل أبناءه ليرتبى بينهم، ملا كانوا يعتقدون فيهم من طهارة دينهم وقربه 

ء طردهم هبذه الطريقة من املنبع الساموي، وأن اهللا أرسل إليهم األنبياء، فجا
لينتزع منهم تلك املكانة الدينية التي نعموا هبا ردحا من الدهر يف بالد 

 . العرب

ومل يكن التجلد الذي أظهروه عند خروجهم من املدينة إال مظهرا من 
مظاهر الكرب والعنجهية، حتى ال يشمت هبم الشامتون، ولكن قلوهبم كانت 

 وحقدا عىل اإلسالم ورسول اإلسالم حترتق حزنا عىل فراق هذا الوطن،
وأصحابه الذين أخرجوهم من ديارهم مطرودين رش طردة، وأخذوا 
أرضهم وبيوهتم وحصوهنم وأسلحتهم، وزروعهم وثامرهم، وكل ما هلم يف 
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 ٩١٥ 
 

املدينة، وبعد أن استقر هؤالء اليهود يف مكاهنم بالشام، أخذوا يفكرون يف 
عىل إعداد جيش كثيف من كل القوى االنتقام من أولئك األعداء، وعملوا 

العربية واليهودية احلاقدة عىل دولة املدينة، كي يتمكنوا من توجيه الرضبة 
 هبا استئصال شأفة املسلمني، أو عىل أقل تقدير االقاصمة هلا، ويستطيعو

إبعادهم عن املدينة، وترشيدهم يف اجلزيرة العربية بحيث ال جيتمع هلم 
 .مة بعد ذلكشمل، وال تقوم هلم قائ

 : "اخلندق"غزوة األحزاب 

وكان من نتيجة تلك اجلهود التي بذهلا هؤالء اليهود، أن جتهزت قريش 
وعىل رأسهم أبو سفيان وعددهم أربعة آالف، ومعهم ثالثامئة فرس وألف 
بعري، وجتهزت غطفان، ويرأسهم عيينة بن حصن، وكان معهم ألف فارس، 

ن عوف املري، وجتهزت بنو أشجع وجتهزت بنو مرة يرأسهم احلارث ب
  يرأسهم أبو مسعود بن رخيلة، وجتهزت بنو سليم يرأسهم سفيان بن 
عبد شمس، وجتهزت بنو أسد يرأسهم طليحة بن خويلد األسدي، وعدة 
اجلميع عرشة آالف جندي، وقائدهم العام أبو سفيان صخر بن حرب، 

 . وللمسلمنيملسو هيلع هللا ىلص ألد األعداء ملحمد -ٍحينئذ-وكان 

عىل ما بينها من تنافر وتباعد وعصبية - م خرجت هذه األحزاب ث
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 ويؤلف بينهم هدف مشرتك هو االنتقام من املسلمني، والرغبة يف - قبلية
استئصاهلم والقضاء عىل دينهم، وكان ذلك يف السنة اخلامسة من اهلجرة 

 .النبوية

 :موقف املسلمني يف املدينة من األحزاب

 هم املهاجرين الذين خرجوا من - ٍحينئذ-  وكان املسلمون يف املدينة
ًديارهم وأمواهلم ابتغاء مرضاة اهللا وجهادا يف سبيله، واألنصار الذين تبوءوا 
ُالدار واإليامن، والذين آووا رسول اهللا ونرصوه واتبعوا النور الذي أنزل 

ويسود فيه اخلوف ،  ًمعه، كان موقفهم موقفا عصيبا حييط به احلرج والضيق
ة، وال غرو فهؤالء هم أحزاب الرش، وأعداء احلق، وأنصار الشيطان والرهب

وهذه هي اجلزيرة العربية تتسمع يف هلفة إىل ! يزحفون مرسعني إىل املدينة
 .أبنائهم، وترتقب باهتامم بالغ نتيجة زحفهم

إهنا جتربة هلا ما وراءها من نتائج وآثار، فلو قدر هلؤالء األحزاب أن 
الرضبة القاصمة التي ال تقوم بعدها للمسلمني قائمة، أما لو ينترصوا فتلكم 

قدر هلم أن يرجعوا جمللني باخلزي والعار، وإن يفجعوا فيام علقوه عىل هذه 
.  مصيبة الدهر وفضيحة العمر-ٍحينئذ- املحاولة من آمال كبار، فتلك 
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وهيهات ثم هيهات أن تتجمع هلم مثل هذه األحزاب، وأن تتوافر هلا 
 .ف واألسبابالظرو

ًأجل، لقد أدرك املسلمون مجيعا يف املدينة عظم اخلطب، وفداحة 
املسئولية، وعرفوا أن األمر مع املرشكني يف هذه املرة، إما إىل النرص، وإما إىل 

 :القرب، أو كام يقول القائل

ــــآتم   َّفإما إىل صـداحة تطـرب الـورى ــــة يف امل ــــا إىل نواح   وإم

ول مرة يف تارخيهم مع املسلمني مجوعهم وقد مجع أعداء اإلسالم أل
لقد كان . ًوجاءوا يف عدة وعديد مل يسبق هلا مثيل يف حروب العرب مجيعا

ًعددهم يف العام الثاين من اهلجرة حينام التقوا مع املسلمني يف يوم بدر ألفا أو 

أقل من األلف، ثم أصبح عددهم يف غزوة أحد يف العام الثالث من اهلجرة 
ف، فام باهلم اآلن بعد عام واحد من غزوة أحد يصبحون عرشة ثالثة آال

 .!آالف؟

وماذا عسى أن يصنع املسلمون ملقابلة هذه األلوف املؤلفة من الرجال 
 !واخليل واإلبل واألسلحة والذخرية؟

إن األمر حيتاج إىل مزيد من اليقظة واحلذر والشجاعة واإليامن، وإن 
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نود املسلمني أن يتعاون يف إخالص مع الواجب حيتم عىل كل جندي من ج
ًقائده األعىل ليسريوا مجيعا يف منهج سليم، وسبيل قويم، حتى يفرج اهللا 

 .كرهبم، ويكشف عنهم هذا الرض والبالء

 :حفر اخلندق

وكانت هذه األنباء املثرية التي ترامت إىل مسامع املهاجرين واألنصار يف املدينة 
 ملسو هيلع هللا ىلصعليهم هي كل يشء يشغل تفكري الرسول حول هذا اجليش اجلرار الزاحف 

واملسلمني، ماذا يصنعون أمام هذه القوة الطاغية التي ترسع نحوهم؟ أيمكثون 
ّباملدينة ويتحصنون يف دورها؟ أم خيرجون للقاء العدو مهام احتملوا من املتاعب 

 واآلالم، ومهام بذلوا من التضحيات اجلسام؟

وكان من . هم يف هذه املحنة يستشري أصحابه ويستطلع آراءملسو هيلع هللا ىلصوجلس 
عادته صلوات اهللا وسالمه عليه أن يستشري أصحابه فيام يعرض له من 

، وقد ًمشاكل، فإذا اقتنع بعد هذه املشورة برأي أمضاه متوكال عىل اهللا

 :آل عمران[ ﴾ =  <  ?@  E  D  C   B  A﴿: علمه اهللا بقوله
١٥٩[. 

ىل النفوس يطلع سلامن وهنا، ويف وسط هذا الظالم الذي خييم ع
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 واملسلمني برأي سديد وفكرة صائبة ملسو هيلع هللا ىلصالفاريس ريض اهللا عنه عىل الرسول 
ترشق هلا نفوسهم وتطمئن هبا قلوهبم، ذلك أنه أشار عليهم بحفر اخلندق يف 

 .اجلهة التي خيشى منها خطر الزحف عىل املدينة

ذلك، وإنام وكانت فكرة حفر اخلندق فكرة عجيبة مل يعرفها العرب قبل 
عرفها الفرس يف حروهبم، وأخذها عنهم سلامن الفاريس ريض اهللا عنه 

 قوة هذا الرأي واقتنع بصوابه، أمر بوضعه موضع ملسو هيلع هللا ىلصوحينام رأى النبي  
 .التنفيذ وقام يبارش بنفسه هذا العمل الكبري

 ليحفر فيه هذا اخلندق يف شامل ملسو هيلع هللا ىلصويقع املكان الذي اختاره النبي 
ة الرشقية إىل احلرة الغربية، وهذه هي اجلهة التي كانت عورة املدينة من احلر

يمكن أن تؤتى املدينة من قبلها، أما بقية حدودها فمشتبكة بالبيوت والنخيل 
وال يتمكن العدو من احلرب يف جهتها، وهبذا يتبني لنا أن فكرة اخلندق عمل 

ىل حريب ناجح، وسهم رائش صوبه املسلمون إىل قلب أعدائهم فنفذ إ
 . الصميم

 يعمل معهم ملسو هيلع هللا ىلصوبدأ املسلمون يعملون يف حفر اخلندق، وكان النبي 
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 :ةبيديه، وكان يتمثل بقول عبد اهللا بن رواح

ــدينا ــا اهت ــت م ــوال أن ــم ل ــــــلينا   الله ــــــصدقنا وال ص   وال ت
ـــــأنزل ـــــا نف ـــــكينة علين ــــا   س ــــدام إن القين ــــت األق   وثب

ـــا ــــــة أ   واملـــرشكون قـــد بغـــوا علين ــــــاوإن أرادوا فتن   بين

وكان دائم التشجيع للمسلمني، فإذا رأى ما حل هبم من التعب واجلوع 
اللهم ":ًيذكرهم باآلخرة، وما أعد للمؤمنني فيها من السعادة والنعيم، قائال

 ."إن العيش عيش اآلخرة، فارحم األنصار واملهاجرة

فيه وقد امتألت نفوسهم باإليامن، ونسوا ما هم -ّفريد عليه املسلمون 
 : قائلني-من اآلالم واملتاعب

ـــدا ـــايعوا حمم ـــذين ب ـــن ال ـــدا   نح   عـــىل اجلهـــاد مـــا بقينـــا أب

وهكذا يتجاوب القائد األعىل مع جنوده املخلصني، ويتجاوب اجلنود 
املخلصون مع قائدهم األمني، وهكذا القيادة الرشيدة إنام تثبت أصوهلا يف 

 دعائم من اإلخاء واملساواة، ولقد ٍّجو من اإلخالص والتسامح، ويقوم بنياهنا عىل
 . أصحابه هذا اللون الكريم من املعاملة الكريمةملسو هيلع هللا ىلصعود النبي  

                                         
 .باب حفر اخلندق) ٢٨٣٧(البخاري برقم ) ١(
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وال يزال املسلمون يذكرون موقف نبيهم يف بناء مسجد املدينة وكيف 
كان يعمل بنفسه، وحيمل األحجار بيديه، وكيف كان هذا العمل الكريم 

 :ول بعضهم لبعضحيفز املسلمني ويقوي من عزائمهم، حتى ليق

ـــضلل   لــئن قعــدنا والرســول يعمــل ـــل امل ـــا العم ـــذاك من   َل

ّوسيظل املسلمون عىل توايل األجيال والقرون يذكرون موقف النبي 

 يف -ٍحينئذ- من أصحابه، حينام أرادوا أن يصلحوا شاة لطعامهم وهم - ملسو هيلع هللا ىلص
َّوعيل سلخها، وقال : َّعيل ذبحها، وقال الثاين: سفر، فقال واحد منهم

يا :  ، قالوا"وعيل مجع احلطب": ملسو هيلع هللا ىلصَّوعيل طبخها، فقال النبي : الثالث
علمت أنكم تكفونني إياه، ولكني أكره ": رسول اهللا، إنا نكفيك العمل، قال

 ."أن أمتيز عليكم

ُأال إن هذه املثل العالية من طاعة اجلند لقائدهم، ومن إخالص القائد  ُ

ًم تعاونا كامال بعيدا عن الكربياء جلنوده وحسن معاملته هلم وتعاونه معه ًً

أال إن ذلك هلو النور الذي ييضء لنا السبيل إذا غشيتنا ظلامت . والغرور
وإنه ملن احلق علينا أن نفتح قلوبنا هلذا التاريخ اخلالد، وأن نأخذ . املحن واخلطوب

َمن عربه وعظاته ما جينبنا الزلل، ويقينا رش العثرات والسقطات ِ. 

                                         
 ."حسن"ونحوه وقال األلباين)٣١٧٦(والنسائي .٤٢٠/ ٣دالئل النبوة : البيهقي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٢٢ 
٩٢٢  

 :ت النبويةمن املعجزا

تعالوا فانظروا معي تلك الفيوضات اإلهلية، واملنح الربانية التي أفاضها 
 يف تلكم الفرتة، التي عمل املسلمون فيها يف حفر ملسو هيلع هللا ىلصومنحها لرسوله ، اهللا 

 .هذا اخلندق

 بأن يظهر عىل أيدي أنبيائه من -عز وجل- وقد جرت سنة اهللا 
ًوس احلائرة، ويزيد املؤمنني إيامنا املعجزات ما يثبت به القلوب القلقة، والنف

 .ًوتثبيتا

ّإنا يف : ، عن جابر ريض اهللا عنه قالومن ذلك ما رواه اإلمام البخاري
:  وقالوا-ملسو هيلع هللا ىلص شديدة، فجاءوا النبي يوم اخلندق نحفر، فعرضت لنا كدية
 ، ثم قام وبطنه معصوب "أنا نازل": هذه كدية عرضت يف اخلندق، فقال

 املعول ملسو هيلع هللا ىلص فأخذ النبي - ً لبثنا ثالثة أيام ال نذوق ذواقاوكنا قد- بحجر 
فذهبت . يا رسول اهللا ائذن يل إىل البيت: ًفرضب فعاد كثيبا أهيل، فقلت

ً شيئا ما كان يف ذلك صرب، فعندك يشء؟ ملسو هيلع هللا ىلصرأيت بالنبي : فقلت لزوجتي
عندي شعري وعناق، فذبحت العناق وطحنت الشعري حتى جعلنا : قالت

                                         
 .فتح الباري" من ٣٩٥/ ٧كتاب املغازي، باب غزوة اخلندق ) ١(
 .يمةأي صخرة عظ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٢٣ 
 

 والعجني قد انكرس، والربمة بني األثايف ملسو هيلع هللا ىلصمة، ثم جئت النبي اللحم يف الرب
كم : قم أنت يا رسول اهللا ورجل أو رجالن، قال: كادت أن تنضج، فقلت

كثري طيب، قل هلا ال تنزع الربمة وال اخلبز من التنور : هو؟ فذكرت له، فقال
: ته قالقوموا، فقام املهاجرون واألنصار، فلام دخل عىل امرأ: حتى آيت، فقال

هل سألك؟ :  باملهاجرين واألنصار ومن معهم، قالتملسو هيلع هللا ىلصجاء النبي . وحيك
ادخلوا وال تضاغطوا فجعل يكرس اخلبز وجيعل عليه : فقال. نعم: قلت

ًاللحم ويقرب إىل أصحابه، ومل يزل هكذا حتى شبعوا مجيعا وبقيت بقية،  ّ
 ."كيل هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم جماعة": فقال لزوجة جابر

 ملسو هيلع هللا ىلصملا علم النبي ": وهناك رواية أخرى عن جابر ريض اهللا عنه فيقول
فقاموا فلقيت من  . "قوموا إىل جابر": ًبمقدار الطعام قال للمسلمني مجيعا

جاءنا بخلق كثري عىل شاة وصاع من شعري، : احلياء ما ال يعلمه إال اهللا وقلت
أهل اخلندق  بملسو هيلع هللا ىلصافتضحت، جاءك رسول اهللا : ودخلت عىل امرأيت أقول

اهللا ورسوله : نعم فقالت: هل كان سألك كم طعامك؟ قلت: فقالت. أمجعني
:  فقالملسو هيلع هللا ىلصفدخل رسول اهللا : قال. ًفكشفت عني غام شديدا: قال. أعلم

 يثرد ويغرف اللحم ملسو هيلع هللا ىلصوجعل رسول اهللا  . "خدي ودعيني من اللحم"
، ويعود وخيمر هذا وخيمر هذا، فام زال يقرب إىل الناس حتى شبعوا أمجعني

فلم نزل . كيل وأهدي: ملسو هيلع هللا ىلصالتنور والقدر أمأل مما كانا، ثم قال رسول اهللا 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٢٤ 
٩٢٤  

 ."نأكل وهندي بقية اليوم

 !اأال إن يف هذا احلادث العجيب لعرب

فهذه الصخرة الكبرية التي تعرتض اجلنود املسلمني، وهم يعملون يف 
ًدا يتطاير من ًحفر اخلندق فيعجزهم مجيعا أمرها، ما باهلا اآلن تصري رما

 رسولهً، إهنا إذن عناية اهللا التي يفيضها أبدا عىل ملسو هيلع هللا ىلصرضبة واحدة بمعوله 
 والتي ال تقف أمامها احلواجز والعقبات، بل يلني هلا احلديد وتذوب ملسو هيلع هللا ىلص

 .أمامها الصخور اجلالميد

وهكذا الصاع من الشعري ختبزه زوجة جابر، والشاة الصغرية يذبحوهنا 
ر قليل من أصحابه فام باهلم اآلن يفاجأون برسول اهللا  مع نفملسو هيلع هللا ىلصليأكل منها 

 ومعه أهل اخلندق أمجعون؟ إهنم مخسامئة رجل مخاص البطون، وأقل ما ملسو هيلع هللا ىلص
ًيكفيهم يف مثل هذه الظروف عرشون صاعا وعرشون شاة، فكيف يكفيهم 

 !صاع واحد من الشعري، وشاة واحدة؟

  اطمأنت هبا وقد . ملسو هيلع هللا ىلصإهنا إذن عناية اهللا، ومعجزة خالدة ملحمد 
قلوب املؤمنني، ففرحوا واستبرشوا، وصربوا وصابروا وكافحوا وثابروا، 

                                         
  .١/٣٤اقامة احلجة عىل العاملني بنبوة خاتم النبيني) ١(
 ."حسن"ونحوه وقال األلباين)٣١٧٦(والنسائي .٤٢٠/ ٣دالئل النبوة : البيهقي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٢٥ 
 

وسيظل لنا من ذكراها ما يشد أزرنا، ويقوي عزائمنا، عىل توايل األجيال 
 .والقرون

 :األحزاب أمام اخلندق

استمر العمل يف حفر اخلندق ستة أيام متتابعة، وكان املسلمون يعملون 
ّ جن عليهم الليل آووا إىل بيوهتم، ويف هذه األثناء حصنت طوال النهار، فإذا

جدران املنازل التي تواجه مأتى العدو، وأخليت املساكن التي كانت وراء 
اخلندق، وجيء بالنساء واألطفال إىل هذه املنازل التي حصنت، ووضعت 
ًاألحجار إىل جانب اخلندق من ناحية املدينة، لتكون سالحا يرمى به العدو 

 .ا سولت له نفسه اقتحام اخلندقإذ

وقد خرجت يف هذه اجلموع - وكانت قريش وأحزاهبا تظن أهنا 
 واملسلمني يف ساعات معدودة، وأن األمر ال ملسو هيلع هللا ىلص ستنتهي من حممد -الغفرية

ًيعدو أن يكون سفرا عاديا، أو رحلة جتارية يرجعون بعدها وقد قضوا عىل 
م وكل يشء لدهيم، ولكنهم كانوا قوة املسلمني، وغنموا منهم عدهتم وعتاده

ٍيبنون اآلمال عىل شفري هار، ويقدرون   .فتضحك األقدار، ٍ

وقد وقفوا أمام اخلندق وقفة املشدوه، ومتلكهم العجب واشتدت هبم 
احلرية، وال غرو فهذا العمل كان مفاجأة غري منتظرة، وهذا السالح جديد يف 

 .نوعه مل يتعوده العرب من قبل يف حروهبم



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٢٦ 
٩٢٦  

 جيعلون اخلندق - ٍوعددهم حينئذ ثالثة آالف- واملسلمون ملسو هيلع هللا ىلصان وك
ًبينهم وبني أعدائهم حدا فاصال، وينظرون إىل حتركاهتم وجتمعاهتم من اجلهة 
ّاملقابلة، وقد أعدوا لكل احتامل عدته، واختذ كل جندي أهبته، وكانوا 

للنبي يشددون احلراسة عىل األماكن الضعيفة ويتبادلوهنا، حتى لقد كانت 
 .ً نوبته، فكان خيرج إليها أحيانا يف الليل املظلم والربد القارسملسو هيلع هللا ىلص

وقد عرفت قريش واألحزاب أن األمد سيطول هبم، وأهنم سيقيمون 
أمام هذا اخلندق ما وسعتهم اإلقامة، ولكنهم لن يستطيعوا اقتحامه، وهذه 

ًاخليام التي نصبوها قريبا من اخلندق سوف ال جتدهيم فتيال إذا  فاجأهم ريح ً
ّعرفت قريش واألحزاب ذلك كله فتملك نفوسهم . عاصف أو سيل جارف

ّهم بالغ وحزن عظيم، وبدأوا يفكرون ويفكرون ويسيحون يف أودية 
 .األوهام والظنون

 :من روائع عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه 

ّوكان عمرو بن عبد ود قد استطاع أن يقتحم فرسه اخلندق من ناحية 
من يبارز؟ فقام عيل بن أيب طالب :  فنادى وهو مقنع باحلديدضيقة فيه،

 .أنا هلا يا نبي اهللا: فقال

 ."إنه عمرو، اجلس": ملسو هيلع هللا ىلصفقال له النبي 

أال رجل منكم يربز؟ أين جنتكم التي تزعمون أنه من : ثم نادى عمرو
 .ًقتل منكم دخلها؟ أفال تربزون إيل رجال



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٢٧ 
 

 ولكن "اجلس": ملسو هيلع هللا ىلص له الرسول أنا يا رسول اهللا، فقال: فقام عيل فقال
ًعمرا متادى يف غيه، وأخذ يصيح وينشد قائال ً: 

ــم   ولقـــد بححـــت مـــن النـــدا ــارز؟: ء جلمعه ــن مب ــل م   ه
ــــشجع ــــبن امل ــــت إذ ج ـــــاجز   وقف ـــــرن املن ـــــف الق   موق
ـــــــى ـــــــشجاعة يف الفت ـــز   إن ال ـــري الغرائ ـــن خ ـــود م   واجل

 .أنا هلا: يا رسول اهللا: فقام عيل فقال

 ."ه عمروإن": ملسو هيلع هللا ىلصفقال له 

 !ًوإن كان عمرا: قال

 : فمشى إليه حتى أتاه وهو يقولملسو هيلع هللا ىلصفأذن له رسول اهللا 

ــــــا ــــــد أت ــــــن فق ــاجز   ال تعجل ــري ع ــوتك غ ــب ص   ك جمي
ـــائز   يف نيــــــــــة وبـــــــــــصرية ـــل ف ـــي ك ـــصدق ينج   وال
ــــــــيم ــــــــو أن أق ـــــائز   إين ألرج ـــــة اجلن ـــــك نائح   علي
  ذكرهـــــا عنـــــد اهلزاهـــــز   مـــن رضبــــة نجـــالء يبقــــى

                                         
، وقد ذكـر ذلـك ابـن إسـحاق، وعنـه أسـند القـصة ١٩١/ ٢ للسهييل "الروض األنف)١(

 . عن البيهقي١٠٦/ ٤ "يةالبدا"، ونقل ابن كثري يف ٤٣٨/ ٣ "الدالئل"البيهقي يف 
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  ٩٢٨ 
٩٢٨  

 ابن عبد مناف؟: قال. أنا عيل:  من أنت؟ قال:فقال له عمرو

ِيا ابن أخي من أبناء أعاممك من هو : فقال. أنا عيل بن أيب طالب: قال

 .ّأسن منك، فإين أكره أن أريق دمك

 .لكني واهللا ال أكره أن أريق دمك: فقال له عيل

ًفغضب ونزل وسل سيفه كأنه شعلة نار، ثم أقبل نحو عيل مغضبا،  ّ

ّ بدرقته، فرضبه عمرو يف درقته فقدها وأثبت فيها السيف، واستقبله عيل
فاندفع عيل نحوه يف شجاعة وإيامن، ورضبه عىل حبل . ّوأصاب رأسه فشجه

 .عاتقه فسقط يتخبط يف دمائه، وذهب رصيع بغيه وعدوانه

 التكبري، فعرف أن عليا قد قتله، ثم أقبل عيل نحو ملسو هيلع هللا ىلصوسمع الرسول 
 .للرسول اهللا ووجهه يته

هال استلبته درعه، فإنه ليس للعرب درع خري : فقال له عمر بن اخلطاب
 منها؟

 .ته مكشوفةأاستحييت أن أسلبه درعه وسو: فقال
                                         

الطبقـات : ابـن سـعد:  ، وانظر بنحوه٣٨٠/ ٤سبل اهلدى والرشاد : الصاحلي الشامي) ١(
 .، وما بعدها٦٨/ ٢الكربى 
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 ٩٢٩ 
 

ويف هذا املوقف الرائع يتغنى عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه بنرص اهللا 
 :ويتحدث بنعمة اهللا عليه، فيقول. له، عىل هذا العدو املاكر

  كاجلـــذع بـــني دكـــادك ورواب   ً متجنــدالفـصدرت حـني تركتـه
  َّكنـــت املجنـــدل بـــزين أثـــوايب   ننــيأوعففــت عــن أثوابــه ولــو 

ــــه ــــاذل دين ــــسبن اهللا خ ـــزاب   ال حت ـــرش األح ـــا مع ـــه ي   ونبي
  وعبــدت رب حممــد بــصواب   عبــد احلجــارة مــن ســفاهة رأيــه

  وقدملسو هيلع هللا ىلصوكان يف جيش املسلمني مجاعة من املنافقني ال يعلمهم النبي 
 موقف اللؤم واخليانة، وال -كعادهتم من املسلمني-وقف هؤالء املنافقون 

ًريب أن عمر النفاق قصري، وأساليبه وحيله ال ختفى عىل العقالء أمدا 
ًطويال، ومهام بالغ املنافقون يف سرت حقيقتهم فإهنم لدى االختبار خيفقون يف 

 .امليدان، وال يثبتون أمام الشدائد

تلكم الغزوة يفزعون حينام يرون األحزاب، وقد مجعوا وها هم أوالء يف 
مجوعهم وهتيئوا للحرب والقتال، وتظلم نفوسهم، فيسخرون من وعود 

كان حممد يعدنا كنز كرسى :  هلم بالنرص عىل أعدائهم، ويقولونملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

                                         
    والثالثـة اخللفـاء ملسو هيلع هللا ىلصاالكتفاء بـام تـضمنه مـن مغـازي رسـول اهللا : الكالعي األندليس) ١(

 .٧/٤٠٠وانظر فتح الباري  .١٠٦/ ٢ 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٣٠ 
٩٣٠  

ّوقيرص، فام بالنا ال يأمن أحدنا عىل نفسه أن يذهب إىل الغائط، وقد سجل 

q  p   o  n  m  ﴿ل منهم يف تلكم اآلية الكريمةاهللا ذلك القو

y    x  w  v  u  t   s   r   ﴾ ]١٢:األحزاب[. 

املؤمنني ثم يتامدى املنافقون يف غدرهم وخيانتهم فينسحبون من صفوف 

 ﴾ �  ¡ ¢  £  ¤  ¥﴿ :ويثبطون اهلمم والعزائم ويقولون
 .]١٣ :األحزاب[

التي أظهر اهللا حقيقتها ويعتذرون عن رجوعهم باألعذار الكاذبة 

§ ̈    ©  µ  ´  ³²   ±  °    ¯  ®  ¬  «  ª  ¶      ﴿:بقوله

 .]١٣:األحزاب[ ﴾   ¸

ولكن هل حتقق هلؤالء املنافقني ما كانوا يريدون؟ إهنم أرادوا أن خيفوا 
 فكشف اهللا سرتهم، وفضح أمرهم، وأرادوا أن يضعفوا ملسو هيلع هللا ىلصحقيقتهم عنه 

ّأمد اهللا املسلمني بقوته، وكانوا يطمعون يف شوكة املسلمني بانسحاهبم، ف
 .الغنائم فأفاءها اهللا عىل املؤمنني، وباء املنافقون باخلرسان واحلرمان

 :مؤامرة بني قريظة

ّويف هذه املحنة الشديدة التي أصابت املسلمني بتجمع األحزاب عليهم 
كنون وكانوا يسا - وانسحاب املنافقني من صفوفهم، انتهز هيود بني قريظة 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٣١ 
 

هذه الفرصة واستجابوا لتحريض بني النضري هلم،  -املسلمني باملدينة 
 .فنقضوا العهود التي بينهم وبني املسلمني وانقلبوا عليهم

 أن حصار -وعىل رأسهم حيي بن أخطب-وكأنام رأى هيود بني النضري 
األحزاب للمسلمني ووقوفهم أمام اخلندق سيطول أمده، وربام انتهى األمر 

 .م، وذلك خزي الدهر وعار األبدبفشله

وعرف هؤالء اليهود من بني النضري أنه ما دام إخواهنم من هيود بني 
 لن - يف أغلب األحوال-  فإن األمر ملسو هيلع هللا ىلصقريظة ال يزالون عىل والئهم له 

ينتهي باخلري الذي يتوقعونه، إذ تصبح هزيمة املسلمني بعيدة املنال، ومن 
 ًيفعل هبم مجيعا؟ماذا : ملسو هيلع هللا ىلصيدري إذا انترص حممد 

ومن أجل ذلك دبروا أمرهم وأحكموا مكرهم، وتفننوا يف أساليب اإلغراء 
 واملسلمني، ملسو هيلع هللا ىلصوالرتغيب حتى خدعوا هيود بني قريظة، وأخرجوهم عن الوالء له 

 .فبدت البغضاء من أفواههم، وما ختفي صدورهم أكرب

أتى أن حيي بن أخطب زعيم بني النضري : ويروي املؤرخون يف ذلك
فلام سمع به كعب أغلق باب .. كعب بن أسد القرظي زعيم بني قريظة

 .حصنه دونه

                                         
 .، وما بعدها١٨١الدرر يف اختصار املغازي والسري ، ص : ابن عبد الرب) ١(
  .١٨٢/ ٣البداية والنهاية  : ابن كثري) ٢(
 .٢١٦ ٦٢٨/ ٢السرية احللبية :احللبي) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٣٢ 
٩٣٢  

وحيك يا كعب، افتح يل يا :  فناداهفأبى أن يفتح له، ستأذن حيي عليهفا
وحيك يا حيي إنك امرؤ مشئوم، وإين قد عاهدت : قال. كعب، افتح يل

ًاء وصدقافلست بناقض ما بيني وبينه، ومل أر منه إال وف، ًحممدا وحيك : قال. ً
ًواهللا ما أغلقت بابك إال خوفا عىل : قال. ما أنا بفاعل: قال. افتح يل أكلمك

وفتح له، ، فغضب كعب حينام سمع هذه الكلمة، جشيشتك أن آكل معك منها
جئتك : وما ذاك؟ قال: وحيك يا كعب، جئت بعز الدهر وبحر طام، قال: فقال

ان عىل قادهتا وسادهتا، وقد عاهدوين وعاقدوين بقريش عىل قادهتا وسادهتا وبغطف
 .ًعىل أال يربحوا حتى نستأصل حممدا ومن معه

وبجهام قد أريق ماؤه، يرعد . ّ بذل الدهر- واهللا- جئتني : فقال كعب
فدعني وما أنا عليه، فإين مل أر من . ويربق، وليس فيه يشء وحيك يا حيي

ًحممد إال وفاء وصدقا ً. 

ًستميل كعبا إليه بشتى احليل واألساليب وحيرك فيه وقد ظل حيي ي
عاطفته الدينية حتى غلبته هيوديته، بل غلبته شقوته فنقض العهد، وبرئ مما 

                                         
، الــصاحلي ١٨٢/ ٣النهايــة  البدايــة و: ، ابــن كثــري٦٢٩/ ٢الــسرية احللبيــة  :احللبــي) ١(

  .٣٦٣/ ٤سبل اهلدى والرشاد  :الشامي
  .٣٦٣/ ٤سبل اهلدى والرشاد :ي الشامي الصاحل) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٣٣ 
 

 من إخاء ووالء، وتبعه يف ذلك هيود بني قريظة ملسو هيلع هللا ىلصكان بينه وبني رسول اهللا 
 .ًمجيعا

  هو  وإىل املسلمني، بعث سعد بن معاذ وملسو هيلع هللا ىلصوملا انتهى اخلرب إىل النبي 
 سيد اخلزرج، ومعهام - ٍيومئذ-  سيد األوس، وسعد بن عبادة وهو - ٍيومئذ- 

أحق ما بلغنا : انطلقوا حتى تأتوا هؤالء القوم فتنظروا":رجالن، وقال
ّعنهم؟ فإن كان حقا فاحلنوا يل حلنا أعرفه وال تفتوا يف أعضاد املسلمني، وإن  ً

 ."كانوا عىل الوفاء فاجهروا به للناس

فدخلوا حتى أتوهم فدخلوا معهم حصنهم ودعوهم إىل املوادعة : قال
 ملسو هيلع هللا ىلصوجتديد احللف، ولكنهم قابلوهم بالسباب واملشامتة، ونالوا من النبي 

 .من رسول اهللا؟ ال عهد بيننا وبني حممد: وأساءوا، وقالوا

ً، وأخربوه، هاله األمر وآمله، ولكنه كان مطمئنا ملسو هيلع هللا ىلصفلام رجعوا إىل النبي 
وا بالغدر أ وتأييده، وما دام هؤالء اليهود من بني قريظة قد بدإىل نرص اهللا

̧    º  ¹﴿واخليانة فسوف حييق هبم مكرهم       ¶  µ  ´ ﴾ 
 .]٤٣:فاطر[

وقد عظم الكرب واشتد بالء املسلمني حينام عرفوا ذلك املوقف من 

                                         
  .١٨٢الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص : ابن عبد الرب) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٣٤ 
٩٣٤  

ًوا فعال يقطعون معاونتهم للمسلمني، أهؤالء اليهود وحينام رأوا أهنم بد
ينام وجدوا أن األحزاب قد انتهزوا فرصة نقض هؤالء اليهود لعهدهم وح
وا يستعدون هلجوم عنيف من فوق الوادي، ومن جنبه، ومن جهة أوبد

 .اخلندق

أجل لقد عظم الكرب واشتد البالء باملسلمني، ومرت هبم حلظات مريرة 
س وأوقات عصيبة، وأخذت الوساوس والظنون تطوف بنفوسهم، بل متأل نفو

ّالبعض منهم، حتى لقد خيل إليهم أن األحزاب عام قليل سيدخلون املدينة فيغيب 
 .عنها نور اإلسالم وتعود إىل عهود الظالم

W  V  U  ﴿:  بقوله-عز وجل-وإىل ذلك املوقف الرهيب يشري اهللا 
  b   a  `  _      ̂  ]  \  [   Z  Y  X

k  j   i    h  g  f  e  d  c   ﴾ ]١٠:األحزاب -
١١[. 

 :احلرب خدعة

ويف وسط هذا الرش املطبق والبالء املحدق، ينبت اهللا الفرج من الضيق، 
ويسوق اخلري للمسلمني من أيرس طريق، وذلك هو ما قام به نعيم بن مسعود 

                                         
  .٧/٤٠٠،فتح الباري ١٤/١٤٧اجلامع ألحكام القرآن) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٣٥ 
 

ّاألشجعي من خدعة حمكمة هلؤالء األحزاب فرق هبا مجعهم، وأفسد عليهم 
 .مكرهم

ً من قبيلة غطفان، وكان صديقا - ريض اهللا عنه- وكان نعيم بن مسعود 

ًلقريش وصديقا لليهود، وقد شاء اهللا أن يدخل هذا الرجل يف اإلسالم يف 

 ملسو هيلع هللا ىلصالوقت العصيب الذي أحاط فيه األعداء باملسلمني، فجاء إىل النبي 
يا رسول اهللا، إين قد أسلمت، وقومي ال يعلمون بإسالمي، فمرين : وقال

جل واحد، وماذا عسى أن تفعل؟ أنت ر": ملسو هيلع هللا ىلصفقال . بأمرك حتى أساعدك
 ."ّولكن خذل عنا ما استطعت، فإن احلرب خدعة

فخرج من عنده وتوجه إىل بني قريظة الذين نقضوا عهدهم مع 
يا بني قريظة تعرفون ودي : فقال. فلام رأوه أكرموه لصداقته معهم. املسلمني

قد : م، فقالنع: قالوا. ًلكم وخويف عليكم، وإين حمدثكم حديثا فاكتموه عني
رأيتم ما وقع لبني قينقاع وبني النضري من إجالئهم وأخذ أمواهلم وديارهم، 
ًوإن قريشا وغطفان ليسوا مثلكم، فهم إذا رأوا فرصة انتهزوها وإال انرصفوا 

 وال طاقة لكم - ملسو هيلع هللا ىلصًيريد حممدا، -لبالدهم، وأما أنتم فتساكنون الرجل 
رب حتى تستيقنوا من قريش بحربه وحدكم، فأرى أال تدخلوا يف هذه احل

                                         
 .٦٤٩/ ٢السرية احللبية  :احللبي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٣٦ 
٩٣٦  

وغطفان أهنم لن يرتكوكم ويذهبوا إىل بالدهم، وذلك بأن تأخذوا رهائن 
 .فاستحسنوا رأيه وأجابوه إىل ذلك.. ًعندكم سبعني رشيفا منهم

أنتم : ثم قام من عندهم وتوجه إىل قريش فاجتمع برؤسائهم وقال
: قالوا. فاكتموه عنيًتعرفون ودي لكم وحمبتي إياكم، وإين حمدثكم حديثا 

وخافوا منكم ، إن بني قريظة ندموا عىل ما فعلوه مع حممد: نفعل، فقال هلم
ًأيرضيك أن نأخذ مجعا من أرشافهم : أن ترجعوا وترتكوهم معه، فقالوا له

ترجع هيود بني النضري إىل : يعني-ونعطيهم لك، وترد جناحنا التي كرست 
ء سريسلون إليكم فاحذروهم وال  فريض بذلك منهم، وهاهم أوال-ديارهم

ثم أتى غطفان فأخربهم بمثل ما أخرب به ... ًتذكروا مما قلت لكم حرفا 
ًقريشا، فاضطربت نفوسهم، وأخذ زعامؤهم يتشاورون مع زعامء قريش كي 
ًيلتمسوا طريقا حلل هذه املشكلة، وأرادوا أن يتأكدوا من كالم نعيم، فأرسل 

وكان ليلة -ًبني قريظة يدعوهم للقتال غدا ًأبو سفيان زعيم قريش وفدا ل
إننا ال يمكننا أن نقاتل يف السبت، وإنه مل يصبنا ما أصابنا :  فأجابوا-سبت

من البالء إال بالتعدي فيه، ومع ذلك فال نقاتل حتى تعطونا رهائن منكم، 
 . !!حتى ال ترتكونا وتذهبوا إىل بالدكم

                                         
  .٣٧٤/ ٨إمتاع األسامع  :املقريزي) ١(
 .بعدها، وما ٦٤٩/ ٢السرية احللبية  :احللبي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٣٧ 
 

 صدق كالم نعيم بن ٍوحينئذ مل يبق لدى قريش وغطفان شك يف
مسعود، وحتققوا أن اليهود من بني قريظة يريدون هلم الرش والوبال، 

 .ًفتفرقت القلوب وخاف بعضهم بعضا

وهكذا نرى أن اخلدعة يف احلروب هي أمىض سالح ينال به العدو من 
عدوه، فنتعلم من ذلك كيف نسدد الرمية هبذا السالح يف وقتها املناسب، 

ّ كيف نتقي هذا السالح اخلطري إذا صوبه إلينا أعداؤنا، ونتعلم من ذلك
وذلك إنام يكون بشدة احليطة واحلذر، وإساءة الظن بكل ما يشيعه العدو من 

 .أقوال، والتثبت يف اليشء إىل أقىص درجة قبل أن يصدر الرأي فيه

 :الفرج بعد الشدة

هم، اللهم منزل الكتاب رسيع احلساب، اهزم األحزاب، اللهم اهزم"
 ."وانرصنا عليهم

 توجه به إىل اهللا حينام حارض األعداء، ملسو هيلع هللا ىلصهذا هو دعاء الرسول، 
 .واشتد به وباملسلمني الكرب والبالء

 ملسو هيلع هللا ىلصوقد تعود املسلمون أن يسمعوا مثل هذه الرضاعة إىل اهللا من نبيهم 

                                         
  .٦٥٠/ ٢السرية احللبية  :احللبي) ١(
 .١٣٦٣: ، ومسلم ص٤٠٦/ ٧أخرجه البخاري ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٣٨ 
٩٣٨  

ًيف ظلامت الشدة، ثم ال يلبثون إال قليال حتى يرشق عليهم فرج اهللا الذي 

 .ملضطر إذا دعاهجييب ا

وها هم أوالء يرون عناية اهللا هبم، إذ يسوق إليهم نعيم بن مسعود 
ثم يرون عناية اهللا . فيحبط بخديعته مؤامرة اليهود ويفسد عليهم تدبريهم

هبم إذ يسوق إىل أعدائهم الرياح العاصفة، واألمطار الغزيرة، والربد 
مهم، وكفأت قدورهم، القارس، حتى اقتلعت تلك الرياح واألمطار خيا

وأدخلت الرعب إىل نفوسهم، وخيل إليهم وكان الليل حالك الظالم أن 
املسلمني قد انتهزوها فرصة ليهامجوهم ويوقعوا هبم، فقاموا يتحسسون 

. ًإن حممدا قد بدأكم بالرش: الطريق إىل الفرار، وقام طليحة بن خويلد وقال
إنكم وما أصبحتم بدار : قريشيا معرش : وقال أبو سفيان. فالنجاة النجاة

، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا فيهم ما نكره، مقام، لقد هلك الكراع واخلف
وقد بلغ من خوفهم أن . ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارحتلوا فإين مرحتل

ًليتعرف كل منكم أخاه وليمسك بيده حذرا من أن : أبا سفيان كان يقول هلم
 .يدخل بينكم عدو

                                         
، ١١١/ ٢االكتفاء بام تضمنه من مغازي رسول اهللا والثالثة اخللفاء : الكالعي األندليس) ١(

  .١٩١/ ٤السرية  :، وما بعدها، ابن هشام٤٣٣/ ٣الروض اآلنف : السهييل
 .خليل والبغال واحلمري، واخلف يراد به اإلبليراد به ا: الكراع) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٣٩ 
 

ذا تم رحيلهم يف ظالم الليل، حتى إذا تنفس الصباح نظر وهك

J  I  H    ﴿: املسلمون فوجدوا تلك الغمة الكثيفة وقد أزاحها اهللا عنهم

Y  X  W  V   UT  S  R  Q  PO   N    M  L  K   ﴾ 
 .]٢٥:األحزاب[

وهكذا صدق اهللا وعده، ونرص عبده، وأعز جنده، وهزم األحزاب 
 .وحده

 :ومصري بني قريظةعاقبة الظلم 

وحينام أتم اهللا نعمته عىل املسلمني هبزيمة األحزاب ورجوعهم خارسين، كان 
 .ال بد للظامل أن يذوق وبال أمره، وجيني عاقبة ظلمه وغدره

 يف نفس اليوم الذي تم فيه رحيل األحزاب ملسو هيلع هللا ىلصومن أجل ذلك نادى 
وا مرسعني،  فسار"ال يصلني أحد منكم العرص إال يف بني قريظة": فقال

 . وكان عددهم ثالثة آالف

                                         
 مـن األحـزاب وخمرجـه إىل بنـي قريظـة ملسو هيلع هللا ىلصباب مرجع النبـي ) ٤١١٩(البخاري برقم ) ١(

 .وحمارصته إياهم
   "فــتح البــاري"، و٤٦٢/ ١ "املواهــب"بحــسب مــا ذكــر ابــن ســعد وغــريه، وانظــر ) ٢(

٤١٠/ ٧. 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٤٠ 
٩٤٠  

وقد حتصن هيود بني قريظة بحصوهنم حينام رأوا أهنم قد أحيط هبم، 
 .ًفحارصهم املسلمون مخسا وعرشين ليلة

أيقن اليهود أن الوقت وقت تصفية حساب لغدرهم وخيانتهم، وعلموا 
هم يف هذه جيدا املأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه، وهنا أخذوا يتشاورون بين

ّاملصيبة التي حلت هبم، وما جروه عىل أنفسهم من البالء، فقال هلم زعيمهم  ّ

يا معرش هيود قد نزل بكم من األمر ما ترون، وإين عارض ": كعب بن أسد
 .عليكم خالال ثالثا، فخذوا أهيا شئتم

 وما هي ؟: قالوا

مرسل، نتابع هذا الرجل ونصدقه، فواهللا لقد تبني لكم إنه لنبي : قال
وإنه للذي جتدونه يف كتابكم، فتأمنون عىل دمائكم وأموالكم وأبنائكم 

 .ونسائكم

 .ال نفارق حكم التوراة أبدا، وال نستبدل به غريه: قالوا

فإذا أبيتم عىل هذه، فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا، ثم نخرج إىل حممد : قال
تى حيكم اهللا بيننا وأصحابه رجاال مصلتني السيوف، فلم نرتك وراءنا ثقال ح

                                         
بضع عرشة ليلة، : يلة، وعند ابن عقبةمخس عرشة ل: يف قول ابن إسحاق، وعند ابن سعد) ١(

 .٤٦٣/ ١ "املواهب اللدنية"



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٤١ 
 

نا نسال نخشى عليه، وإن نظهر مد، فإن هنلك هنلك ومل نرتك وراءوبني حم
 .فلعمري لنجدن النساء واألبناء

 .نقتل هؤالء املساكني، فام خري العيش بعدهم: قالوا

فإن أبيتم عىل هذه، فإن الليلة ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون حممد : قال
 . فانزلوا لعلنا نصيب من حممد وأصحابه غرةوأصحابه قد أمنونا فيها،

نفسد سبتنا علينا، ونحدث فيه ما مل حيدث من كان قبلنا إال من : قالوا
 .قد علمت، فأصابه ما مل خيف عليك من املسخ

ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر : قال
 ."حازما

مل جيد اليهود . ليم واخلضوعوملا اشتد الضيق هبم مل جيدوا بدا من التس
 فيهم، فأمر برجاهلم فكتفوا باحلبال ملسو هيلع هللا ىلصبدا من النزول عىل حكم رسول اهللا 

 .ووضعوا يف ناحية، وأخرج النساء والذرية فجعلوا يف ناحية أخرى

 رجاء أن يعامل بني ملسو هيلع هللا ىلصوحاول بعض رجال من األوس أن يكلم النبي 
 قريظة حلفاء األوس كام كان قريظة كام عامل بني قينقاع، فقد كان هيود بني

أال ترضون يا معرش ": ملسو هيلع هللا ىلصبنو النضري حلفاء اخلزرج، فقال رسول اهللا 

                                         
 .١٩٥/ ٤: السرية :ابن هشام) ١(
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  ٩٤٢ 
٩٤٢  

  ؟"األوس أن أجعل بيني وبني حلفائكم رجال منكم

 .بىل: قالوا

 .فقولوا هلم فليختاروا من شاءوا: قال

فاختار اليهود سعد بن معاذ سيد األوس، وكان سعد بن معاذ جرحيا 
صيب به يف اخلندق، وكان يعالج يف خيمة يف املسجد؛ فأتاه من السهم الذي أ

فقد ": قومه فحملوه عىل محار، وجعلوا وهم مقبلون به يف الطريق يقولون له
وأحلوا يف ذلك وأكثروا، وهو ساكت ال .. "رأيت ما صنع ابن أيب يف حلفائه

 لومة لقد آن لسعد أال تأخذه يف اهللا": فلام أكثروا عليه قال. جييبهم بيشء
 . "!الئم

قوموا إىل سيدكم، :  قال ألصحابهملسو هيلع هللا ىلصفلام انتهى سعد إىل جملس الرسول 
 .ملسو هيلع هللا ىلصفقاموا إليه صفني حيييه كل رجل منهم، حتى انتهى إىل رسول اهللا 

 .احكم فيهم يا سعد: فقال له

 .اهللا ورسوله أحق باحلكم: فقال

: سلمني فقالفالتفت سعد إىل ناحية امل. قد أمرك اهللا أن حتكم فيهم: قال

                                         
، الـصاحلي ٢٣٣/ ٣البدايـة والنهايـة  : ، ابـن كثـري٢٤٩/ ١إمتـاع األسـامع  :املقريزي) ١(

  .١٠/ ٥سبل اهلدى والرشاد :الشامي 
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 .نعم: عليكم بذلك عهد اهللا وميثاقه أن احلكم فيهم بام حكمت؟ قالوا

وعىل من ههنا، وأشار إىل الناحية التي فيها رسول اهللا وهو خافض : قال
 . نعم : ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا . ملسو هيلع هللا ىلصالطرف، إجالال لرسول اهللا 

 أترضون بحكمي؟: ثم قال سعد لبني قريظة

: ثم قال. عهد اهللا وميثاقه أن احلكم ما حكم بهفأخذ عليهم . نعم: قالوا
. فإين أحكم أن تقتل الرجال، وتقسم األموال، وتسبى الذراري والنساء

لقد ": وقال مرة. "لقد حكمت فيهم بحكم اهللا": ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا 
 ."حكمت بحكم امللك

لقد حكمت فيهم بحكم ":  هلذا احلكم، وقالملسو هيلع هللا ىلصوقد اطمأن الرسول 
 . "عداهللا يا س

 فحفرت هلم خنادق يف سوق املدينة، ثم جيء هبم مكتفني ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمر 
ًباحلبال فرضبت أعناقهم ودفعوا يف تلك اخلنادق، وكان عددهم نحوا من 

 .، ثم قسمت أمواهلم وأبناؤهم عىل املسلمنيستامئة رجل

                                         
 . إلخ ...باب جواز قتال من نقض العهد ) ١٧٦٨(مسلم برقم ) ١(
 من حديث أيب سعيد اخلدري، وأخرجه غريمها ١٧٦٨، ومسلم ٣٨٩٥أخرجه البخاري )٢(

 .عن غريه
: املكثر يقول: ُّ كانوا بني ستامئة إىل سبعامئة، وقال السهييل٤٦٧/ ١ "املواهب اللدنية"يف ) ٣(

= 

 
 ٩٤٣ 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٤٤ 
٩٤٤  

وهذا بال ريب عدل القضاء، وحكم السامء أراده اهللا هلؤالء اليهود من 
ً قريظة جزاء وفاقا لظلمهم وبغيهمبني أجل، لقد رضبوا أسوأ مثل يف . ً

ّاخليانة، فخذلوا املسلمني يف أشد أوقات احلرج والضيق، ولوال لطف اهللا 
لتمكن األحزاب من اقتحام املدينة وإفناء املسلمني، فكان جزاؤهم أن 

تع وال غرو فالظلم ال يدوم ومر. أهلكهم اهللا وأراح املسلمني من رشهم
 .البغي وخيم

 :دم بني قريظة يف عنق حيي بن أخطب

ّإن دم بني قريظة معلق يف عنق حيي بن أخطب وإن كان قد قتل معهم ّ .
فهو قد حنث يف العهد الذي عاهد قومه من بني النضري حني أجالهم النبي 

وهو بتأليبه .   عن املدينة ومل يقتل منهم بعد النزول عىل حكمه أحداملسو هيلع هللا ىلص
ّوحتزيبه العرب كلها لقتال حممد جسم العداوة بني اليهود قريشا وغطفان 

واملسلمني، وجعل هؤالء يعتقدون أن بني إرسائيل ال تطيب نفوسهم إال 

                                         
= 

 بإسـناد ما بني الثامنامئة إىل التسعامئة، ويف حديث جابر عن الرتمذي والنسائي وابن حبان
. ًأهنم كانوا أربعامئة مقاتل، فيحتمل من طريـق اجلمـع أن البـاقني كـانوا أتباعـا: صحيح

   .انتهى
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 ٩٤٥ 
 

وهو الذي محل بني قريظة من بعد ذلك عىل . باستئصال حممد وأصحابه
ّقيت عليه ملا أصاهبا من الرش نقض عهدها واخلروج من حيادها، ولو أهنا ب

الذي دخل حصن بني قريظة بعد ارحتال األحزاب ودعاهم وهو . ءيش
ملواجهة املسلمني والدفاع عن أنفسهم بمقاتلتهم، ولو أهنم نزلوا عىل حكمه 
ّمنذ اليوم األول واعرتفوا بخطئهم يف نقض عهدهم، ملا أهدرت دماؤهم 

 .ورضبت أعناقهم

ّلكن العداوة بلغت من التأصل يف نفس حيي وانتقلت منه إىل  نفوس ّ
 اّبني قريظة حدا جعل سعد بن معاذ نفسه، وهو حليفهم، يؤمن بأهنم إن أبقو

ّعىل حياهتم مل هتدأ هلم نفس حتى يؤلبوا األحزاب من جديد، وحتى جيمعوا 
فاحلكم . العرب لقتال املسلمني، وحتى يقتلوهم عن آخرهم إن ظفروا هبم

ن النفس، معتربا بقاء الذي أصدره عىل قسوته إنام أصدره متأثرا بالدفاع ع
 .اليهود أو زواهلم مسألة حياة أو موت بالنسبة للمسلمني

  :قسمة أموال بني قريظة

 أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم عىل املسلمني بعد ملسو هيلع هللا ىلصّوقسم النبي 
قسمها بأن كان للفارس سهامن، ولفرسه سهم، . أن أخرج منها اخلمس

  ثم بعث . ستة وثالثني فرساوكانت اخليل يوم قريظة . وللراجل سهم

                                         
 .، وما بعدها ٢١٧حياة حممد :هيكل) ١(
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  ٩٤٦ 
٩٤٦  

ّسعد بن زيد األنصاري بطائفة من سبايا بني قريظة إىل نجد، فابتاع هبا خيال 
 .ّوسالحا زيادة يف قوة املسلمني احلربية

، ملسو هيلع هللا ىلصوكانت رحيانة إحدى سبايا بني قريظة قد وقعت يف سهم النبي 
ّفعرض عليها اإلسالم فأرصت عىل هيوديتها، وعرض عليها أن يتزوجه ا ّ

ّبل ترتكني يف ملكك فهو أخف عيل وعليك: فقالت ولعل حرصها عىل . ّ
اليهودية ورفضها الزواج يرجعان إىل عصبيتها لقومها، وما كان باقيا يف 

ّومل يتحدث أحد عن مجال رحيانة ما . ّنفسها من كراهية للمسلمني ولنبيهم
ة ّحتدثوا عن مجال زينب بنت جحش، وإن ذكر بعضهم أهنا كانت مجيل

أرضب عليها احلجاب كام رضب عىل : وقد اختلفت السري فيها. وسيمة
ّنساء النبي، أم أهنا ظلت كسائر نساء العرب يومئذ مل يرضب عليها  ّ

 .وبقيت رحيانة يف ملكه حتى ماتت عنده. حجاب؟

 .وذهبت بنو قريظة، قصة وعربة ومثال
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 ٩٤٧ 
 

 

 

فقد حرص ، سالميةرضورة اليقظة يف حراسة حدود الدولة اإل – ١
املسلمون عىل أن تكون دولتهم يف مأمن من غدر املرشكني، أو تقع فريسة 

 .للناهبني اللصوص من األعراب، وغريهم من ذوي املطامع الدنيئة

رضورة عنرص الرسعة واملباغتة جليوش العدو قبل أن يستفحل  – ٢
 .عب، وهنا تكون اخلسائر أعظم، واملهمة أصم، وتتوحد قيادهتمخطره

 حرص املسلمني عىل استبقاء األرواح  يف احلروب، وعدم التشفي -٣
من األعداء بقتلهم أو التنكيل هبم، فإهنم قد متكنوا من بني املصطلق، ومع 

 .ذلك مل يكن مههم األول أن يريقوا دماءهم

 يقع يف دائرة ملسو هيلع هللا ىلصكان اهلدف من احلمالت اخلارجية يف عهد النبي  – ٤
 مل يكن يمهل األعداء ملسو هيلع هللا ىلصدينة، غاية ما هنالك أن النبي الدفاع الرشعي عن امل

 .من السري نحو املدينة، بل كان يبادر بنفسه إليهم

 يف التعامل مع أرسى املرشكني، حيث صاهرهم، ملسو هيلع هللا ىلصحكمة النبي  – ٥
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  ٩٤٨ 
٩٤٨  

فألف بذلك بني قلوهبم، وأصبحوا مسلمني هللا، ومن رجال هذا الدين، 
  ملصلحة الدنيوية البحتة، حيثوهذا فيه تقديم املصلحة الرشعية، عىل ا

 قام املسلمون بإطالق ما بأيدهيم من أرسى بني املصطلق إكراما لرسول اهللا 
 . ملسو هيلع هللا ىلص

 ملصالح دينية معتربة منها مصاهرة القبائل ملسو هيلع هللا ىلصكان تعدد زواج النبي  – ٦
حتى تدخل يف اإلسالم، ومل يكن بغرض املتعة وميله إىل النساء، كام يقول 

 من أرسى بني ملسو هيلع هللا ىلص زعمهم صحيحا فلم مل يتخذ النبي املسترشقون؛ فلو كان 
املصطلق ما يشاء من اجلواري ليقيض هنمته من النساء؟ ومل يتخذ جويرية زوجة، 
وهي يف األصل جارية، كان من املمكن أن يضمها إىل بيته، لتكون ملكا له، ولن 

 .يستطيع أحد حينئذ أن يلومه، ال من قومه، وال من غريهم

اق واملنافقني عىل األمة املسلمة، فإهنم السوس الذي خطورة النف – ٧
يفت يف عضدها، فهم ال يراعون ألحد حرمة، وحياولون دائام شق الصفوف، وبث 
الفرقة والوقيعة بني أفراد املجتمع، كام فعل ابن سلول يف بث الفرقة بني الصفوف 

ته الكربى وأشاع مستغال حادثا عرضيا يسريا حدث بني رجلني عىل املاء، ثم قام بفتن
 .حادث اإلفك عىل السيدة عائشة ريض اهللا تعاىل عنها

 يف التعامل مع الفتن، حيث شغل الناس عن ملسو هيلع هللا ىلصحكمة النبي  – ٨
احلديث يف هذه الفتنة، فارحتل من فوره وسار باجليش هبم بقية اليوم وليلتهم 
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 ٩٤٩ 
 

مس وواصل هبم السري مدة من اليوم التايل حتى آذهتم الش، التالية كاملة
ومل جيدوا وقتا يتحدثون . ن وجدوا مس األرض فوقعوا نياماإبحرها؛ وما 

 .فيه عن هذه الفتنة حتى ال تزيد استعارا

 يف كل موقف، فكان الوحي ينزل عليه، ملسو هيلع هللا ىلصتأييد اهللا عز وجل لنبيه  – ٩
 .خيربه بام يقوله املنافقون، وما يبثونه من األراجيف

عند اهللا عز وجل، حيث أنزل عظم قدر عائشة ريض اهللا عنها  – ١٠
فيها قرآنا يتىل إىل يوم القيامة، يبني طهارهتا وعفتها، وبراءهتا مما ألصقه هبا 

 .املنافقون من الريبة

 ملسو هيلع هللا ىلص الشورى يف نفوس الصحابة، حيث كان النبي إ تركيز مبد- ١١
يامرسه عمليا بكل سبيل، فجمع أصحابه ليشاورهم فيام ينبغي أن حيدث من 

قاة جيش املرشكني الكاسح؛ وكيفية وقاية املدينة من رشوره إعدادات ملال
وفساده، واستقر األمر عىل الفكرة التي طرحها سلامن الفاريس، وهي فكرة 

 .اخلندق

جدية املسلمني يف العمل، فقد كانوا مضطرين إىل حفر هذا  – ١٢
اخلندق بأقىص رسعة ممكنة، فلم يبق أمامهم إال ليال معدودة لوصول جيش 

ملرشكني، ومع ذلك واصلوا العمل بكل نشاط عىل الرغم من ضعف ا
 .األحوال املعيشية آنذاك، وبرودة اجلو، وغري ذلك من املعوقات
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  ٩٥٠ 
٩٥٠  

 الشديد، حيث اشرتك بنفسه يف أعامل احلفر، ملسو هيلع هللا ىلصتواضع النبي  – ١٣
وكان ينقل الرتاب عىل ظهره مع صحابته كواحد منهم، ويصيبه من اجلهد 

 .والتعب ما يصيبهم

 باملعجزات، ملسو هيلع هللا ىلصنرصة اهللا عز وجل هلذا الدين، فهو يؤيد نبيه  – ١٤
ويؤيده بمدد من عنده، فينرصه نرصا مؤزرا، حتى يف وقت الضعف، ويف 

 اهللا عز بيدهذا داللة عىل أن عىل املسلم بذل كل ما يف وسعه فقط، والنتائج 
لفرج وجل، مع رضورة التحيل بالصرب عىل البالء يف بداية األزمة، فإن ا

 .قريب بإذن اهللا

ّتأصل خلق اخليانة والغدر عند اليهود، فقد غدروا بالعهود،  – ١٥
ونقضوا املواثيق يف حلظة حرجة، وحاولوا أن يغتنموها ويستأصلوا شأفة 

 . املسلمني بعدها، وبالتايل كان ما حل هبم من عقاب جزاء وفاقا

دائد رضورة ذكر اهللا عىل كل حال، خاصة يف أوقات الش – ١٦
 كثري الذكر والدعاء واالبتهال إىل ربه يف هذه ملسو هيلع هللا ىلصوالكربات، فقد كان النبي 

 . بأن الفرج قريبملسو هيلع هللا ىلصاألوقات، مع علمه 

إذا أخلص املسلم لربه، فإن اهللا يوفقه ويعينه، ويسدد رأيه، فقد حكم  – ١٧
لقد حكمت ": ملسو هيلع هللا ىلصسيدنا سعد بن معاذ عىل بني قريظة حكام قاسيا، فقال له النبي 

 .فينبغي عىل املسلم أن يكون خملصا دائام هللا. "بحكم اهللافيهم 
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 ٩٥١ 
 

ما أعظم النرص بعد الصرب، وما أمجل الفرج بعد الشدة، وما أجل - ١٨
العربة التي جيدها املؤمنون حينام يرون األحزاب وهم يف مثل هذه اجلموع 
احلاشدة والعدة اهلائلة، يرجعون خارسين أمام الفئة القليلة املؤمنة دون 

d    ﴿: ب أو قتال، لقد عرفوا اهللا فأمدهم بعنايته، وآمنوا به فأيدهم بقوتهحر
k  j  i  h  g  f   e   ﴾ ]١٢٦:آل عمران[. 

ويا هلا من عربة بالغة جيدها املؤمن حينام يرى موقف اليهود من بني 
النضري وبني قريظة لقد تبددت أحالمهم وآماهلم يف القضاء عىل املسلمني، 

ية فارتد هيود بني النضري خائبني مع أحزاهبم، واهنار األساس وانعكست اآل
ٍالذي أقاموه بالعرق والدموع والكفاح املرير، وبذلوا يف سبيله كل نفيس 

 .ٍوغال

أما هيود بني قريظة الذين كانوا يريدون املوت والفناء للمسلمني فقد 
 م، وحاققيض عليهم باملوت والفناء، وارتدت سهامهم املسمومة إىل صدوره

 ﴾   Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ﴿. هبم سيئ مكرهم
 .]٣٣:النحل[

 .فيا باغي الرش أقرص، فعىل الباغي تدور الدوائر

ًويا ساعيا إىل الظلم حسبك، فإنك تظلم نفسك قبل أن تظلم غريك، 
Z  Y  X  W  ﴿: وإن عدل القضاء يتعقبك يف الدنيا واآلخرة

c  b  a  ̀  .]٨-٧:زلزلةال[ ﴾    ]   \  [ ̂   _  



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٥٢ 
٩٥٢  

إن : ويا أهيا املكروب الذي أظلمت أمامه السبل وأحاطت به احلرية
الصرب واإليامن والثقة باهللا، هو املنارة اهلادية التي تؤنس املستوحش، وترشد 

 .احلائر، وهتدي الضال يف دياجري احلياة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٥٣ 
 

 

 

 

 

  
)١٢(  

  أحداث العام السادس اهلجري
 

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٥٤ 
٩٥٤  

 

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٥٥ 
 

 

كانت هزيمة املرشكني وحلفائهم من اليهود يف غزوة األحزاب بالطريقة 
التي سبق رشحها شديدة الوقع عىل قبائل العرب، وأخذوا ينظرون إىل 
اإلسالم واملسلمني نظرة جديدة، ورسى يف نفوس كثري منهم أن هذه الدعوة 

، وبالتايل أخذت  صادق يف دعواهملسو هيلع هللا ىلصمؤيدة بمدد من السامء، وأن حممدا 
العالقات بني املدينة والقبائل األخرى املجاورة تأخذ منحى آخر يبتعد 
تدرجييا عن الصدامات، وختف فيها وطأة املواجهات العسكرية، وأصبح 
لإلسالم يف نفوس القبائل املحيطة يشء من الرهبة واجلالل، وإن كان هناك 

خ املعييش يف ذلك الوقت، إال كثري من املناوشات تفرضها طبيعة البيئة واملنا
وبناء عىل هذا الواقع، فقد كان . أن معظمها كان يقع بعيدا عن املدينة

املسلمون يقظني لكل حركة من حركات أعدائهم، ومل يركنوا إىل هذه 
االستنامة من القبائل للوضع الراهن، فيوشك أن هتب هذه القبائل إذا ما 

؛ ولذا كانت املدينة دائام عىل أتم رأت ضعفا أو تراخيا من جانب املدينة
ّاستعداد لكل ما جيد من نوازل وأخبار هتدد أمن املدينة وسالمتها، وكانت 

 .دائمة الرصد ألي عدوان مهام كانت قوته



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٥٦ 
٩٥٦  

ومن هنا فقد كان معظم املناوشات التي حدثت يف هذه الفرتة  
ة عىل مناوشات تأديبية ومالحقة لبعض اللصوص الذين أغاروا عىل املدين

ّكام أخذ بعضها طابع الغزوات البعيدة عىل املدينة لصد ، حني غفلة من أهلها
هجوم حمتمل من قبائل العرب التي ما كانت تقدر املسلمني قدرهم، وتثري 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالقالقل بني القبائل العربية األخرى لتثريها ضد النبي 

 :ومن أهم تلك املناوشات ما يأيت

 : رسية حممد بن مسلمة- ١

نت أول رسية بعد الفراغ من األحزاب وقريظة، فقد أرسل النبي وكا
ً حممد بن مسلمة يف حمرم سنة ست من اهلجرة  يف ثالثني راكبا، لتأديب ملسو هيلع هللا ىلص

بطن من بني كالب بأرض نجد، والقضاء عىل خطر هذه الرشذمة القليلة 
التي هتدد املجتمع املدين، فلام أغارت هذه الرسية عليهم هربوا، فاستاق 

 .سلمون نعام وشاء، وقدموا املدينة لليلة بقيت من املحرمامل

َويف الطريق أرسوا ثاممة بن أثال احلنفي سيد بني حنيفة َ ومع ذلك ، ُ
  . رساحه مما كان سبب إسالمهملسو هيلع هللا ىلصأطلق النبي 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٥٧ 
 

 خيال قبل نجد، ملسو هيلع هللا ىلصبعث النبي ": فعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال
اممة بن أثال، فربطوه بسارية من ث: فجاءت برجل من بني حنيفة، يقال له

: ؟ قال"ما عندك يا ثاممة":  فقالملسو هيلع هللا ىلصسواري املسجد، فخرج إليه النبي 
عندي خري يا حممد إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم عىل شاكر، وإن 

ما ": فرتكه حتى كان الغد، ثم قال له. كنت تريد املال فسل منه ما شئت
قلت لك؛ إن تنعم تنعم عىل شاكر، فرتكه عندي ما : عندك يا ثاممة؟ فقال

: فقال. ؟ فقال عندي ما قلت لك" ما عندك يا ثاممة ": حتى بعد الغد فقال
فانطلق إىل نخل قريب من املسجد، فاغتسل ثم دخل . "أطلقوا ثاممة"

أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، يا حممد، واهللا ما : املسجد، فقال
ألرض وجه أبغض إىل من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب كان عىل وجه ا

الوجوه إيل، واهللا ما كان دين أبغض إيل من دينك فأصبح دينك أحب الدين 
إيل، واهللا ما كان من بلد أبغض إيل من بلدك فأصبح بلدك أحب البالد إيل، 

                                         
بـاب وفـد بنـي ) ٤١١٤(صـحيح البخـاري : انظر هذه القصة يف كل من املصادر اآلتية) ١(

ابـن . باب ربط األسري وحبسه) ١٧٦٤(حنيفة وقصة ثاممة بن أثال، صحيح مسلم، رقم 
، ومـا بعـدها، مـع اختالفـات ٦/٥١الـسرية، :ابـن هـشام . ٤/٩٣السرية النبوية :كثري

 . طفيفة يف األلفاظ
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٥٨ 
٩٥٨  

  ، ملسو هيلع هللا ىلصوإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فامذا ترى؟ فبرشه رسول اهللا 
ال ولكن أسلمت : أصبوت؟ قال: تمر، فلام قدم مكة قال له قائلوأمره أن يع
  ، ال واهللا ال تأتيكم من الياممة حبة حنطة حتى يأذن فيها ملسو هيلع هللا ىلصمع حممد 

 ."ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 مع هذا األسري الذي رفض دعوة اإلسالم، وأعلن ملسو هيلع هللا ىلصوترصف النبي 
، كان ملسو هيلع هللا ىلصالعداء لصاحبها، وكان من الطبيعي أن يقتل، يشري إىل أن النبي 

ديد الكرم والرمحة بمخالفيه، فال يتعامل بمنطق امللوك اجلبارين، وال ش
أصحاب املطامع التوسعية، كام تصفه أقالم املسترشقني املغرضني، بل كان 

 .يتعامل بالعفو والصفح، ألنه مؤيد بمدد السامء

 رساحه دون قيد أو رشط، عىل الرغم من أنه ملسو هيلع هللا ىلص وملا أطلق النبي 
 حتى اللحظة األخرية، ورفض االعرتاف بنبوة يناصب اإلسالم العداء

صاحب الدعوة، علم أن األمر جلل، وأنه يتعامل مع أخالق النبوة فأعلن 
 .والءه هللا ولرسوله وشهد شهادة احلق، وأسلم هللا رب العاملني

 : غزوة بني حليان- ٢

 يوم الرجيع من ملسو هيلع هللا ىلصعلمت فيام سبق ما فعله بنو حليان بأصحاب النبي 
 عن بني حليان بعض ملسو هيلع هللا ىلصانة وقتل ستة منهم، وقد شغل النبي الغدر واخلي

الوقت، نظرا ملا كان يدور يف املدينة من أحداث، أما وقد فرغ املسلمون اآلن 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٥٩ 
 

مما يشغلهم فقد أصبح من الرضوري أن يلقنوا بني حليان درسا بليغا، يظل 
 بعد ملسو هيلع هللا ىلصمعهم طوال حياهتم حتى ال يغدروا بأحد من صحابة رسول اهللا 

  .ذلك

 يف هذه احلملة التأديبية إىل بني حليان ملسو هيلع هللا ىلصومن هنا فقد خرج رسول اهللا 
يف مستهل ربيع األول يف مائتي رجل ومعهم عرشون فرسا واستخدم النبي 

 أسلوب املناورة يف سريه إليهم حيث عسكر من ناحية اجلرف يف أول ملسو هيلع هللا ىلص
ن مصاب هناره، وأظهر أنه يريد الشام، ثم راح مدبرا حتى انتهى إىل حيث كا

 .عاصم بن ثابت وأصحابه

وعىل الرغم من هذا التمويه العسكري إال أن بني حليان كانوا عىل درجة 
عالية من احلذر واخلوف بعد ارتكاب جريمتهم، فقد كانوا يوقنون أن هذه 
اجلريمة لن تذهب دون عقاب رادع، وبالتايل كانوا يرصدون حتركات رسول 

كون متجهة إليهم، فام إن وىل وجهه وكاد   بعناية كبرية، خشية أن تملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
يصل إىل مرصع أصحاب الرجيع حتى أيقنوا أنه يريدهم، فاعتصموا 

 مل جيد ملسو هيلع هللا ىلصبرؤوس اجلبال؛ وتركوا أماكنهم وديارهم، فلام وصل إليهم النبي 
ًأحدا، فظل مقيام بديارهم يوما أو يومني، وأخذ يبعث رساياه يف كل ناحية، 

 . عىل الرجوع إىل املدينةملسو هيلع هللا ىلصالنبي فلم يلقوا أحدا، فعزم 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٦٠ 
٩٦٠  

 :مناورة حربية ألهل مكة

 أن يستغل وجوده يف هذه املنطقة بالقرب من مكة ليقض ملسو هيلع هللا ىلصأراد النبي 
مضاجع أهل مكة، وخيربهم أنه هلم باملرصاد، فبعث جمموعة من أصحابه 

بقيادة أيب بكر الصديق كي يعلموا خرب مسريه، فينزل الرعب يف قلوهبم،  
، ورجعت "كراع الغميم"ه الرسية حتى وصلت إىل مكان يسمى فذهبت هذ

إن هذا يبلغ قريشا ": ملسو هيلع هللا ىلصدون أن تلقى أحدا من املرشكني، فقال هلم النبي 
 ومن ناحية أخرى، فقد كان. "فيذعرهم، وخيافون أن نكون نريدهم

ّخبيب بن عدي ريض اهللا عنه يومئذ يف أيدهيم، ومل يقتلوه بعد، فخافوا أن 
ّ قد جاء ليخلصه من أيدهيم، ولكن هذا مل يكن هدفا للنبي ملسو هيلع هللا ىلصلنبي يكون ا

، ألنه حيتاج إىل استعدادات أخرى، وقد حتقق اهلدف وذعرت قريش ملسو هيلع هللا ىلص
 وجنده إىل هذا املكان، وعلموا أهنم ال طاقة هلم بعد اليوم ملسو هيلع هللا ىلصبوصول النبي 

 .باملسري إليه

 عن ملسو هيلع هللا ىلص كانت هذه الغزوة يف وقت شديد القيظ، وغاب فيها رسول اهللا
آيبون تائبون، لربنا ": ع عرشة ليلة، ثم رجع إليها وهو يقولاملدينة أرب

                                         
 .٢٥٨/ ١إمتاع األسامع   :املقريزي) ١(
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٦١ 
 

حامدون، أعوذ باهللا من وعثاء السفر، وكآبة املنقلب، وسوء املنظر يف األهل 
 ."واملال

 : غزوة ذي قرد- ٣

 إىل املدينة من الغزوة السابقة سوى أيام قالئل، ملسو هيلع هللا ىلصمل متض عىل عودة النبي 
يينة بن حصن الفزاري يف جمموعة من رجال غطفان عىل إبل املدينة، حتى أغار ع

، فقتل هؤالء اللصوص راعي اإلبل، واختطفوا امرأة ملسو هيلع هللا ىلصوكانت هبا إبل لرسول اهللا 
 .كانت معه، وذهبوا باملرأة وباإلبل إىل ديارهم

، حيث علم بأمرهم الصحايب ملسو هيلع هللا ىلصورسعان ما وصلت األنباء إىل النبي 
كوع ريض اهللا عنه، فصعد يف جبل سلع، وجعل يرصخ اجلليل سلمة بن األ

يا خيل اهللا ": ويستغيث، حتى بلغ رصاخه أهل املدينة، وتنادى املسلمون
 املقداد بن األسود ومن بادر إليه من الرجال، ملسو هيلع هللا ىلصوأمر رسول اهللا ! "اركبي

  فخرج الفرسان"اخرج يف طلب القوم حتى أحلقك يف الناس": وقال له

                                         
، ١٢٩/ ٢والثالثـة اخللفـاء  ملسو هيلع هللا ىلص  االكتفاء بام تضمنه مـن مغـازي رسـول اهللا :الكالعي) ١(

 .٤٨٨/ ٣ف الروض األن:السهييل
 .٩٦/ ٥سبل اهلدى والرشاد  : الصاحلي الشامي) ٢(
 .٢٤٤/ ٤السرية :ابن هشام ) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٦٢ 
٩٦٢  

 حتى وكان شعارهم يومئذ أمت أمت، وم حتى تالحقوا هبم يف طلب الق
أدركوا أخريات هذه العصابة، فاشتبكوا معهم، وقتلوا منهم ثالثة رجال، 

 .واستنقذوا عرش لقاح، وأفلتت بقية القوم بعرش أخرى، ونجت

 يف نحو مخسامئة من ملسو هيلع هللا ىلصوما هي إال برهة حتى أدركهم رسول اهللا 
حتى اجتمعوا بمكان يقال له ذو قرد؛ وعلم أنه أصحابه، وتالحق به الناس 

ال سبيل إىل إدراك هؤالء اللصوص، فقد حلقوا بمنازل غطفان، فلم ير النبي 
 رضورة أن يتابعهم، وأقام عىل ذلك املاء يوما وليلة، ثم رجع إىل املدينة ملسو هيلع هللا ىلص

 .بعد أن غاب عنها مخس ليال

وع يف هذه الغزوة، ومن اجلدير بالذكر هنا أن ننوه بدور سلمة بن األك
 يثني عليه ملسو هيلع هللا ىلصحيث أبدى رضوبا من الشجاعة واإلقدام مما جعل رسول اهللا 

، ثم "خري فرساننا اليوم أبو قتادة، وخري رجالتنا اليوم سلمة": بقوله
 .يعطيه سهم الراجل والفارس مجيعا

                                         
 .٦٨٢/ ٢السرية احللبية :احللبي ) ١(
 .ملسو هيلع هللا ىلصذكر غزوات سلمة بن األكوع مع املصطفى ) ٧١٧٥(صحيح ابن حبان برقم ) ٢(
 .السابق احلديث نفسه) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٦٣ 
 

َ خرجت قبل أن يؤذن باألوىل": ويف هذا الصدد يقول سلمة ُ ِ َ َّ ْ َ ََ ُُ ْ َْ َ َ وكانت ْ َ َ َ
ِلقاح رسول اهللاِ  ُ َ ُ َ َ ترعى بذي قرد، قالملسو هيلع هللا ىلصِ َ ٍَ َِ ِْ َ ِفلقيني غالم لعبد الرمحن بن : َ ِْ ْ َ ََ ْ َّ ٌِ ِ ِ َِ ُ َ َ

ِعوف فقال أخذت لقاح رسول اهللاِ  ُ َ ُ َْ َ َ َ َِ ِ ٍْ ُقلت. ملسو هيلع هللا ىلصَُ ْ َمن أخذها؟ قال غطفان قال : ُ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َ
ٍفرصخت ثالث رصخات  َ َْ ََ ََ َ ََ ْ يا صباحاه-ُ َ َ َ ِال فأسمعت ما بني البتي َ ق- َ َ َ َ َْ َ ََ ُْ َ َ ْ َ

ِاملدينة َِ َْ ثم اندفعت عىل وجهي حتى أدركتهم، وقد أخذوا يستقون من املاء ِ َْ َ ُ ُ َ َ َُ َ َ ُ ْ َ ْ َ ِْ َ ْ ُ َّ َ ْْ ْ َ ََّ َ َْ ِ َ َ ُ
ُفجعلت، أرميهم بنبيل وكنت راميا وأقول ُ ْ ََ َ ً َ ْ َ َِ ِ َِ ْ ُْ ُْ َُ ِ ِ: 

ـــــــوع ـــــــن األك ـــــــا اب ْأن َ ُ ْْ َ َ ـــــوم ا   َ ـــــوم ي ُالي َ ُ َْ ْ ـــــعْ ْلرض َّ ُّ  

َوأرجتز حتى استنقذت اللقاح منهم، واستلبت منهم ثالثني بردة، قال َ َ َ َ ِّ ْ ًَ َ َ ََّ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ ُ ُِ ِ َِ ْ ْ ْ ِ َ َ :
ُّوجاء النبي  َِ َّ َ ٌ والناس، فقلت يا نبي اهللاِ قد محيت القوم املاء، وهم عطاش، ملسو هيلع هللا ىلصَ َ َْ َ ْ َ ْ ُ َِ ْ َ َ َُّ َ ْ ْ َ ُ َُ َ َ ُْ َِ َّ

َّفابعث إليهم الس ُ ِ ْ َ َْ ْ َاعةَِ َفقال. َ َ ْيا ابن األكوع ملْكت فأسجح: َ َ َ ْ َِ ْ ََ ََ ََ ِ ْقال ،َ َّثم : َ
ُرجعنا ويردفني رسول اهللاِ  ُُ َ ْ َِ ِ ُ َ ْ َ عىل ناقته حتى دخلنا املدينةملسو هيلع هللا ىلصََ َْ ْ ََ َِ ِ َِ َ ََّ َ َ َ" . 

أما املرأة املسلمة التي أخذها اللصوص فقد استطاعت أن تتغافل 

                                         
 .يعني صالة الصبح) ١(
 .يتاهاناح: البتي املدينة) ٢(
ّالرضع) ٣(  .مجع راضع، وهو اللئيم البخيل: ُّ
 .أحسن، وخذ بالرفق يف األمور: أسجح) ٤(
 .باب غزوة ذي قرد) ٤١٩٤(البخاري برقم ) ٥(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٦٤ 
٩٦٤  

 ملسو هيلع هللا ىلصملدينة بعد أن حلت ناقة لرسول اهللا اللصوص وتفك إسارها، وتعود إىل ا
من اإلبل التي أخذها القوم ، وركبتها ليال، ونجت من إسارهم، ونذرت 

 ملسو هيلع هللا ىلصوهي يف الطريق أن تنحر هذه الناقة التي نجت هبا، فلام قدمت عىل النبي 
يا رسول اهللا، إين نذرت هللا تعاىل أن أنحرها إن : قصت عليه خربها، ثم قالت

بئسام جزيتها، أن محلك اهللا ": ، وقالملسو هيلع هللا ىلصفابتسم رسول اهللا . نجاين اهللا عليها
إنه ال نذر ألحد يف معصية اهللا، وال ألحد فيام ال ! عليها ونجاك، أن تنحرهيا

 ."يملك؛ إنام هي ناقة من إبيل، ارجعي إىل أهلك عىل بركة اهللا

 :العيص رسية زيد بن حارثة إىل – ٤

الستنزاف بني املسلمني ومرشكي استمرارا لسلسلة املناوشات وحرب ا
، كام ملسو هيلع هللا ىلصمكة، خصوصا وأهنم ما زالوا يؤلبون القبائل عىل حرب رسول اهللا 

رأيت يف غزوة األحزاب وغريها، وحيرصون عىل الغدر باملسلمني كام رأيت 
عندما اشرتوا خبيب بن عدي وصاحبه ليقتلومها غدرا، كان من الرضوري 

ان حتى يضيقوا عليها اخلناق، إما أن أن يرتصد املسلمون لقريش يف كل مك
ّتكف عن عداوهتا وإيذائها، وتأليبها للقبائل، وتطلق ما يف أيدهيا من 

                                         
 .، وما بعدها٢٨٨/ ٣السرية النبوية  : ابن كثري) ١(
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٦٥ 
 

املسلمني املستضعفني وال تعذهبم، وإال فإن مصاحلها وحياهتا االقتصادية 
 .كلها يف خطر داهم

 تفيد بأن قافلة قرشية عائدة من الشام يف ملسو هيلع هللا ىلصوجاءت األنباء إىل النبي 
ها إىل مكة، وذلك يف مجادى األويل من السنة السادسة للهجرة فبعث طريق

 زيد بن حارثه يف سبعني ومائة راكب ملالقاهتا، وبالفعل خرج ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 عىل مسرية أربع ليال "العيص"زيد بن حارثة حتى وصل إىل مكان يسمى 

رأسها من املدينة، وأدرك القافلة، فأخذها مجيعا، وهرب رجاهلا، وكان عىل 
، وفيها يومئذ فضة ملسو هيلع هللا ىلصأبو العاص بن الربيع زوج  زينب بنت رسول اهللا 

 .كثرية لصفوان بن أمية

ثم قدمت القافلة إىل املدينة، وخرج أبو العاص بن الربيع وقد أعجزه 
، ففكر يف حاله، وكيف يعود إىل مكة هبذا اخلزي والعار، فتذكر أن أمره

لت يف عصمته، وهي يف املدينة مع  ما زاملسو هيلع هللا ىلصزوجته زينب بنت رسول اهللا 
. أبيها، فتسرت حتى جاء حتت الليل إىل زوجته زينب، فاستجار هبا فأجارته

 ملسو هيلع هللا ىلص، وكرب النبي ملسو هيلع هللا ىلصوما إن خرج املسلمون لصالة الفجر خلف رسول اهللا 
                                         

ن تذكر بعض الروايات أنه مل هيرب ومل يأت بنفسه خفية مستجريا، ولكنه أرس ضـمن مـ) ١(
 ).٥٥١/ ١املغازي : الواقدي (أرس من رجال القافلة، 

 .٥٢٠/ ٢السرية النبوية  : ابن كثري) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٦٦ 
٩٦٦  

إين قد أجرت أبا ": تكبرية اإلحرام إال سمعوا صوهتا تنادي يف الناس
أهيا الناس، هلم ":  الفراغ من الصالة بعدملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا ! "العاص

والذي نفس حممد بيده ما عـلمت ": قال. نعم: ؟ قالوا"سمعتم ما سمعت
املؤمنون يد واحدة، جيري عليهم ! بيشء من هذا حتى سمعت ما سمعتم

 . "أدناهم، وقد أجرنا من أجارت

أي بنية، أكرمي مثواه وال خيلصن ": ثم دخل منزله عىل ابنته زينب فقال
. فسألته زينب أن يرد عىل أيب العاص ما أخذ منه. "إليك؛ فإنك ال حتلني له

إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم، وقد أصبتم له ": ألصحابه– ملسو هيلع هللا ىلص- فقال
ماال؛ فإن حتسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو يفء اهللا 

فجعلوا . ، بل نردهيا رسول اهللا: فقالوا. "الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به
يردون ما أخذوا، حتى إن الرجل ليأيت بالدلو، والرجل يأيت باإلداوة، حتى 

 . ردوا عليه كل ماله بأرسه ال يفقد منه شيئا

 رساح أيب العاص بن الربيع، وأطلق معه أموال القافلة ملسو هيلع هللا ىلصأطلق النبي 
ال يفهمون التي غنمها املسلمون، فاملال ليس هدفا للغزو، كام يشيع الذين 

هذا الدين، ويشيعون عنه األراجيف، ولو كان املال هو اهلدف ألطلق النبي 

                                         
 ).١٣٨٣٩(، والبيهقي يف السنن برقم ٢٨٤/ ٦إمتاع األسامع :املقريزي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٦٧ 
 

 رساح أيب العاص بن الربيع وحده، وملا حث املسلمني عىل رد األموال، ملسو هيلع هللا ىلص
ولكن اهلدف هو ما قلناه مرارا أال وهو إحراج قريش، وإخبارها بأهنم حتت 

 فمن مصلحتهم أن يتجنبوا قبضة املسلمني يف املدينة، وأن مصاحلهم مهددة،
عداء املسلمني، وقد حتقق جزء كبري من هذا اهلدف باالستيالء الفعيل عىل 
ّالقافلة، وأرس رجاهلا، وانترش اخلرب وطار إىل مكة، فأقض مضاجعها، 

 .وخافت عىل رجاهلا وأمواهلا

وإذا كان قد حتقق جزء كبري من هذا اهلدف، فقد بقيت أهداف أخرى 
ليف القلوب عىل اإلسالم، وبيان عدله ورمحته، خاصة من عظيمة، وهي تأ

أمثال أيب العاص بن الربيع وهو سيد يف قومه، فذهب أبو العاص إىل مكة، 
هل بقي ألحد منكم عندي مال مل ": فأدي إىل كل ذي مال ماله، ثم قال

نعم، وجزاك اهللا ": ؟ قالوا"هل أوفيت ذمتي": قال. "ال": ؟ قالوا"يأخذه
وهنا أشهر أبو العاص بن الربيع إسالمه، ! "د وجدناك وفيا كريامخريا، فق
واهللا ما منعني من اإلسالم عنده، إال ختوف أن تظنوا أين إنام أردت : وقال هلم

ثم خرج . "أن آكل أموالكم؛ فلام ردها اهللا عليكم ، وفرغت منها أسلمت
 . عليه زوجتهملسو هيلع هللا ىلصفقدم املدينة مسلام؛ فرد رسول اهللا 

                                         
 .٣٩/ ٢االكتفاء بام تضمنه من مغازي رسول اهللا والثالثة اخللفاء : لكالعي األندليسا )١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٦٨ 
٩٦٨  

 ملسو هيلع هللا ىلصرد رسول اهللا : مام أمحد عن عكرمة عن ابن عباس قالروى اإل
زينب ابنته عىل زوجها أبى العاص بن الربيع بالنكاح األول ومل حيدث 

 .شيئا

وكان إسالمها قبل إسالمه بست سنني عىل ": ويف رواية أخرى زيادة
 ."النكاح األول، ومل حيدث شهادة وال صداقا

  : بعوث تأديبية متفرقة– ٥

نت هناك بعض البعوث والرسايا التأديبية لبعض اجلهات التي فكرت أن كا
تغري عىل املدينة، أو قامت بأعامل عدائية جتاهها، أو ساعدت بعض املهامجني 
للمدينة، وقدمت هلم العون، مما كا ينبغي أال يرتك دون عقاب، حتى ال يفكروا يف 

 .غزو املدينة، وأن يزيلوا من رؤوسهم فكرة اإلغارة

 : رسية زيد بن حارثة إىل بني ثعلبة-أ 

 زيد بن ملسو هيلع هللا ىلصففي شهر مجاد اآلخرة من السنة السادسة بعث رسول اهللا 
 وهو ماء بطريق العراق عىل ستة "الطرف"حارثة إىل بني ثعلبة بناحية 

وثالثني ميال من املدينة، وبه بعض األعراب الذين حيرتفون اإلغارة والسلب 
                                         

 .إسناده حسن: ، وقال شعيب األرناؤوط)١٨٧٦(قم مسند أمحد بر) ١(
 .إسناده حسن: ، وقال شعيب األرناؤوط)٢٣٦٦(مسند أمحد برقم ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٦٩ 
 

تأديبهم، وكرس شوكتهم حتى ال يفكروا يف وقطع الطريق، فكان ينبغي 
 أهنم ليسوا ًأيضااالنقضاض عىل املدينة وتوجيه هجامهتم إليها، وليعلموا 

بعيدين عن قبضة املسلمني مهام بعدوا، فخرج إليهم زيد بن حارثة يف مخسة 
عرش رجال؛ فهربت تلك العصابة من األعراب فلم يعثر منهم عىل أحد، 

 بعريا، فاستاقها زيد ورجع إىل املدينة بعد أن غاب وتركوا وراءهم عرشين
 . عنها أربع ليال

 :رسية زيد بن حارثة إىل بني فزارة

وادي " زيد بن حارثة إىل ملسو هيلع هللا ىلصويف رجب من هذه السنة، بعث رسول اهللا 
 لتأديب بني فزارة؛ وكانوا قد تعرضوا له وهو راجع بتجارة من "القرى

موال، وأصيب فيها ناس من أصحابه، الشام، فسلبوا ما كان معه من أ
 بام كان ملسو هيلع هللا ىلص، فلام جاء املدينة، وأخرب رسول اهللا وارتث زيد من بني القتىل

منهم، تركه حتى برئ من جراحه، ثم أرسله إليهم يف نفر من أصحابه؛ 
فساروا إليهم حتى دمهوهم يف منازهلم؛ فأحاطوا هبم، وقتلوا منهم مجعا 

 . كثريا

                                         
 .٣٣٨/ ٣السرية النبوية  : ، ابن كثري١٧٨/ ٣السرية احللبية :احللبي ) ١(
 .نجا بجراحه وبه رمق من احلياة: ، وارتث من بني القتىل٢٧/ ٦السرية :ابن هشام ) ٢(
 .٢٨/ ٦السرية :ابن هشام : انظر) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٧٠ 
٩٧٠  

 :يب طالب إىل بني سعد بن بكررسية عيل بن أ

 رسية بقيادة عيل بن أيب ملسو هيلع هللا ىلصويف شهر شعبان من هذه السنة بعث النبي 
طالب لتأديب قبيلة بني سعد بن بكر بفدك الذين مجعوا جمموعة من اجلنود، 
إلمداد هيود خيرب متهيدا لغزو املسلمني يف املدينة، وكان هيود خيرب يستعدون 

 فبمجرد أن أتته هذه األخبار، عزم عىل ،ملسو هيلع هللا ىلصلذلك، فلم يمهلهم النبي 
 ملسو هيلع هللا ىلصاإليقاع هبم، حتى ال يستطيعوا إيصال هذا املدد لليهود، فبعث رسول اهللا 

هذه الرسية يف مائة من املسلمني، فأغار عليهم، وعلم القوم خرب هذا املسري، 
فهربوا وتركوا أمواهلم، وغنم املسلمون من أنعامهم مخسامئة بعري، وألفي 

 .وا هبا املدينة دون أن يلقوا كيداشاة، فقدم

 : رسية عبد الرمحن بن عوف إىل دومة اجلندل– ٥

 عبد الرمحن بن عوف يف سبعامئة ملسو هيلع هللا ىلصويف شهر شعبان نفسه أرسل النبي 
من أصحابه، إىل بني كلب بقرى دومة اجلندل، وهي يف أطراف الشام، بينها 

ة ليلة، ولعلك تذكر أن وبني دمشق مخس ليال، وبينها وبني املدينة مخس عرش
هذه القرى كانت متثل خطرا كبريا عىل املدينة برغم بعدها عنها، إذ كان هبا 

                                         
، ومـا بعـدها، ١٨٥/ ٣الـسرية احللبيـة :، واحللبـي ٢٧٠/ ١إمتـاع األسـامع :املقريزي) ١(

 .٩٧/ ٦سبل اهلدى والرشاد  : الصاحلي الشامي



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٧١ 
 

جمموعة كبرية من األعراب، وحمرتيف اإلغارة، كام أن كثريا من تلك القرى 
كان متامخا للروم، وتنرص منهم عدد ليس باليسري، ومنهم بنو كلب الذين 

 ولذلك فإن هذه الغزوة قد مجعت بني توجه إليهم عبد الرمحن بن عوف،
 :هدفني رئيسني مها

 اهلدف الدعوي، وهو حماولة دعوة هذه القرى إىل اهللا، واتباع دينه، –أ 
 .الم إليهموإيصال دعوة اإلس

 اهلدف احلريب، وهو تأمني هذه الدعوة، وتأمني دخول هذه القبائل –ب 
 .ل يف اإلسالمحتت النفوذ اإلسالمي واخلضوع لسلطانه إذا مل تدخ

هذه هي مهام احلرب يف اإلسالم تأمني إيصال الدعوة إىل الناس، فإذا ما 
وصلت وقامت احلجة عليهم، ورفضوا الدخول يف هذا الدين، فال إكراه 
عليهم، ولكن عليهم أن خيضعوا لسلطان الدولة، وأال يعلنوا احلرب عليها، 

ة، حيث إهنم يعيشون وذلك بدفع جزء صغري من أمواهلم يكون رضيبة محاي
حتت ظل الدولة، وال يطالبون بحامية أنفسهم، بل املسلمون مطالبون بذلك، 
وال يطالبون باالشرتاك يف قتال األعداء الذين يرتبصون بالدولة املسلمة، 
فهم يف أمن وأمان من هذا كله، وكل ما عليهم هو أال يثريوا شغبا، أو 

، فيعيشوا يف سالم، وهلم عهد اهللا وال خارجيا، يعاونوا عدوا ال داخليا 
 .وميثاقه، وهذا منتهى العدل واإلنسانية
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 عبد الرمحن بن عوف أن يدعو هذه القبائل إىل اهللا تعاىل، وأن ملسو هيلع هللا ىلصوأوىص النبي 
يغزو باسمه تعاىل، وأن حيافظ عىل رشف اجلهاد اإلسالمي بأال يلطخ يده بإثم وال 

 .رأةرسقة وال غدر وال دم ضعيف من صغري أو ام

جتهز :  عبد الرمحن بن عوف فقالملسو هيلع هللا ىلصدعا رسول اهللا ": يقول ابن عمر
: فإين باعثك يف رسية يف يومك هذا، أو من غد إن شاء اهللا، قال ابن عمر

ألدخلن فألصلني مع النبي الغداة، فألسمعن وصيته : فسمعت ذلك فقلت
لعبد الرمحن بن عوف، فغدوت فصليت، فإذا أبو بكر وعمر، وناس من 

، قد كان أمره أن ملسو هيلع هللا ىلصهاجرين فيهم عبد الرمحن بن عوف، وإذا رسول اهللا امل
 ملسو هيلع هللا ىلصيسري من الليل إىل دومة اجلندل، فيدعوهم إىل اإلسالم، فقال رسول اهللا 

 وقد مىض أصحابه: قال ابن عمر-ما خلفك عن أصحابك؟ : لعبد الرمحن
ت يا أحبب: ، فقال-يف السحر، فهم معسكرون باجلرف، وكانوا سبعامئة رجل

  وكان عىل . ّرسول اهللا أن يكون آخر عهدي بك، وعيل ثياب سفري
 فأقعده بني ملسو هيلع هللا ىلصعبد الرمحن بن عوف عاممة قد لفها عىل رأسه، فدعاه النبي 

يديه، فنقض عاممته بيده، ثم عممه بعاممة سوداء، فأرخى بني كتفيه منها، ثم 
ثم قال وعىل ابن عوف السيف متوشحه، . هكذا فاعتم يا ابن عوف: قال

ّاغز باسم اهللا، ويف سبيل اهللا فقاتل من كفر باهللا، ال تغل، : ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ُ  
 ."ثم بسط يده: ًوال تغدر، وال تقتل وليدا، قال ابن عمر

                                         
 .٥٦١/ ٢املغازي : الواقدي ) ١(
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 ٩٧٣ 
 

وقد آتت هذه الرسية أكلها، حيث سار إليهم عبد الرمحن يف أصحابه، 
ن عمرو ثم ظل يعرض عليهم اإلسالم مدة ثالثة أيام، حتى أسلم األصبغ ب

 ودخل معه ناس كثري من قومه، وأقام بقيتهم - وهو شيخهم وكان نرصانيا- 
عىل دينهم عىل أن يدفعوا اجلزية؛ فصاحلهم عبد الرمحن عىل ذلك، فكتب 

 ملسو هيلع هللا ىلص خيربه بذلك، وأنه أراد أن يتزوج فيهم، فكتب إليه النبي ملسو هيلع هللا ىلصعبد الرمحن إىل النبي 
زوجها عبد الرمحن وبنى هبا، ثم أن يتزوج بنت ملكهم األصبغ وتدعى متارض، فت

 .أقبل هبا، وهي أم أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف

ّ عىل عبد الرمحن أن يتزوج ابنة ملكهم تدل عىل ملسو هيلع هللا ىلصومشورة النبي 
، فإن هذا الزواج ملسو هيلع هللا ىلصاحلكمة والذكاء السيايس اللذين كانا يتمتع هبام النبي 

ّتعزيزا للعالقات بني الطرفني، وكسبا لود هذ"يعد  ً ّه القبيلة املوالية للعدو ً
البيزنطي، وقد كان من نتائج هذا أن أدركت القبائل الضاربة هناك أن حجم 
ّالقوة اإلسالمية ، وقدرهتا عىل التحرك أكرب مما كانت تظن، وربام بلغ ذلك  ّّ ّ
ًالقيادة البيزنطية نفسها، فكفت عن تكرار املحاولة ردحا طويال من الزمن  ً ّ

يق انتصارهم عىل الوثنية يف صلح احلديبية، وتصفية أتاح للمسلمني حتق
 بمكاتبة ملسو هيلع هللا ىلصاملواقع اليهودية يف الشامل، خيرب والقرى املحيطة هبا، وقيام النبي 

ملوك وأمراء العامل، بمن فيهم اإلمرباطور البيزنطي وأتباعه الغساسنة، 
 ."وحّكام مرص واحلبشة

                                         
  ية، غـزوة مؤتـة والـرسايا والبعـوث النبويـة الـشامل: بريك بن حممد أبـو مايلـة العمـري) ١(

 ."بترصف"، وما بعدها، ١٥ص 
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 : مقتل أيب رافع بن أيب احلقيق اليهودي– ٦

ان أبو رافع سالم بن أيب احلقيق هيوديا من زعامء بني النضري الذين ك
ذهبوا إىل خيرب بعد جالئهم عن املدينة، فدانت هلم خيرب بالرياسة؛ فقد كان 
تاجرا واسع التجارة شديد الثراء، حتى كان يلقب بتاجر احلجاز؛ وكان قلبه 

ومه من املدينة، قد امتأل غيظا وكمدا عىل اإلسالم واملسلمني بعد جالء ق
فكان أحد الذين حزبوا األحزاب عىل رسول اهللا يف غزوة اخلندق، واستغل 
ثراءه الواسع، فأعان املرشكني باملال الكثري الستئصال شأفة املسلمني يف هذه 
الغزوة، وما إن انتهت الغزوة هبزيمة األحزاب ودمار إخوانه وحلفائه من 

ثر من ذي قبل، وبدأ جيمع األحزاب من هيود بني قريظة، إال وازداد غيظه أك
جديد، ليثأر هلذه اهلزائم املتتالية، وعاود االتصال بغطفان وقريش ومن حوله 
من مرشكي العرب، وأخذ يمنيهم األماين، ويرصد هلم املكافآت العظيمة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصكي جيمعهم عىل حرب رسول اهللا 

، ملسو هيلع هللا ىلص ولعلك الحظت أن كثريا من هذه األخبار كانت تصل إىل النبي
 بعث رسية عيل بن أيب طالب لتأديب قبيلة بني سعد بن بكر بفدك ملسو هيلع هللا ىلصوأنه 

 يرصد حتركات هؤالء ملسو هيلع هللا ىلصإلمدادها اليهود بالرجال، وبالتايل فقد كان النبي 
مجيعا، وسوف يؤدي ذلك إىل غزو هيود خيرب فيام بعد، ولكننا نتعرض اآلن 

 رأى أن استمرار ملسو هيلع هللا ىلصي لدور ابن أيب احلقيق يف هذه التعبئة، ومن هنا فإن النب
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هذا اليهودي يف عمليات احلشد والتعبئة حلرب املسلمني يمثل خطرا، وأنه 
 عىل ملسو هيلع هللا ىلصبذلك يعلن عداءه له، ويمهد حلرب وشيكة ينبغي أن يعمل النبي 

   رسية لقتله بقيادة ملسو هيلع هللا ىلصتالفيها أو تأخريها قدر اإلمكان، فبعث رسول اهللا 
ن من رجال اخلزرج، وذلك يف عبد اهللا بن أيب عتيك يف أربعة رجال آخري

ونجحت هذه املهمة يف القضاء عىل هذا الرش . رمضان من تلك السنة
الذي يديره ذلك اليهودي اخلبيث، حيث متكنت هذه الرسية من قتله، 

 .والرجوع ثانية إىل املدينة

 :مقتل اليسري بن رزام اليهودي

ى اليسري بن رزام، ّتأمر عىل اليهود زعيم جديد بعد ابن أيب احلقيق، يدع
ومل يتعلم هذا األمري من مصري سابقه، حيث قام بأمر تأليب القبائل عىل غزو 
املدينة، ومواصلة الدور الذي أداه ابن أيب احلقيق، وقد جاءت األنباء إىل 

 تفيد بأن زعيم اليهود اجلديد، بدأ يف مجع هيود الشامل ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
ع بإعادة االتصال بقبائل غطفان وحتريضهم، ومواصلة مساعي سابقه، ورش

، وحني ملسو هيلع هللا ىلصومن لف لفها من مرشكي العرب ليحثهم عىل قتال رسول اهللا 
 بذلك أرسل رسية استطالع بقيادة عبد اهللا بن رواحة ملسو هيلع هللا ىلصعلم رسول اهللا 

                                         
 .١٠٥/ ٦سبل اهلدى والرشاد  : الصاحلي الشامي) ١(
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حتى يقف عىل حقيقة هذا األمر الذي بلغه، ويتأكد من هذه األنباء، فجاءت 
 . يف املدينةملسو هيلع هللا ىلصلت إىل النبي الرسية لتؤكد صحة األخبار التي وص

 إىل أن يوقف هذه احلروب قبل أن يبدأها اليهود، فقد ملسو هيلع هللا ىلصسعى  النبي 
بسط املسلمون نفوذهم عىل املنطقة كلها، فال جرم أن يبعث إىل اليسري بن 

، وال يعلن عداءه له، ويف هذا ملسو هيلع هللا ىلصرزام ليكون ملكا عىل قومه من قبل النبي 
ي بني اليهود واملسلمني، وحماولة العيش يف الصنيع إيقاف لنهر الدم اجلار

سالم دون صدام مسلح بني الفريقني، وإثارة القبائل العربية الوثنية، لتدخل 
طرفا يف الرصاع، فأرسل إليه رسية مكونة من ثالثني رجال بقيادة عبد اهللا بن 

فقدموا عليه فلم يزالوا يرغبونه ليقدموه "رواحة، وفيهم عبد اهللا بن أنيس، 
، فسار معهم، فلام كانوا بالقرقرة عىل ستة أميال من خيرب، ملسو هيلع هللا ىلصىل رسول اهللا ع

ندم اليسري عىل مسريه، ففطن له عبداهللا بن أنيس، وهو يريد السيف، فرضبه 
بالسيف فأطن قدمه، ورضبه اليسري بمخرش من شوحط يف رأسه فأمه، 

 واحدا ومال كل رجل من املسلمني عىل صاحبه من اليهود فقتله، إال رجال
 فلم يقح ملسو هيلع هللا ىلصأفلت عىل قدميه، فلام قدم ابن أنيس تفل يف رأسه رسول اهللا 

 ."جرحه ومل يؤذه

                                         
 .٢٧١/ ١إمتاع األسامع   :انظر املقريزي) ١(
االكتفـاء بـام :، الكالعـي٢٩/ ٦الـسرية :، ابن هشام ٤٣٤/ ٤السرية النبوية  : ابن كثري) ٢(

 . وما بعدها،٢٤٨/ ٢والثالثة اخللفاء  ملسو هيلع هللا ىلص  تضمنه من مغازي رسول اهللا 
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 لقد كانت مساعي عبد اهللا بن رواحة تسري يف االجتاه السلمي، لتجنب 
 أهنم يؤلبون القبائل، مما يذهب كثري ملسو هيلع هللا ىلصويالت احلرب، بعدما تأكد للنبي 

رة، فأراد أن يوقف هذه املناوشات، من اجلهود يف حرب االستنزاف الدائ
وتوفري اجلهود ملا هو أجدى، وذلك بأن ينضمم اليهود حتت النفوذ 
اإلسالمي، مع احلفاظ عىل استقالهلم التام يف إدارة شئوهنم، وهلم ملكهم 
الذي يملكونه، وقد وافق ابن رزام عىل هذا العرض، ولكن لألسف فقد 

هودي، الذي اشتهر به قومه، فحاول غلب عليه يف النهاية ذلك احلقد الي
ّالغدر يف الطريق، فجر عىل نفسه القتل، وقتل معه أصحابه الذين رافقوه، 

 .ووقعت الدائرة عليهم
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ّانقضت ست سنوات منذ هجرة النبي وأصحابه من مكة إىل املدينة، وهم فيام 
. بينهم وبني اليهود أخرىرأينا من جهاد مستمر متصل، بينهم وبني قريش تارة، و

 . ّواإلسالم يف أثناء ذلك يزداد انتشارا ويزداد قوة ومنعة

 :صد املسلمني عن املسجد احلرام

ّحيجون إليه . كان هذا املسجد احلرام قبل البعثة وجهة العرب يف عبادهتم
ّفإذا التقى املرء بأشد الناس له . كل عام يف األشهر احلرم، فمن دخله كان آمنا

لكن قريشا آلت عىل . ّوة مل يستطع عنده أن جيرد سيفا أو يسفك دماعدا
 واملسلمون معه أن يصدوهم عن املسجد ملسو هيلع هللا ىلصنفسها منذ هاجر الرسول 

 :ويف ذلك نزل قوله تعاىل . احلرام، وأن حيولوا بينهم وبينه دون سائر العرب
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ويف هذه السنوات الست نزلت اآليات كثرية متتابعة يف هذا املسجد 
 ملسو هيلع هللا ىلصلكن قريشا كانت ترى الرسول .  مثابة للناس وأمنااهللاحلرام الذي جعله 

ام، هبل وإساف ونائلة وسائر األصن: والذين معه كفروا بآهلة هذا البيت
ولذلك كانت ترى حرهبم وحرماهنم من احلج إىل الكعبة واجبا عليها حتى 

 .يثوبوا إىل آهلة آبائهم

 :شوق املسلمني إىل مكة

ذاق املسلمون أثناء ذلك  أمل احلرمان من أداء الواجب الديني املفروض 
واملهاجرون منهم يذوقون إىل . عليهم، كام كان مفروضا من قبل عىل آبائهم

ّك مها واصبا وأملا لذاعاجانب ذل ّأمل النفي، وهم احلرمان من الوطن ومن : ّ
 ورسوله ونرصه إياهم اهللاوهؤالء وأولئك كانوا يف ثقتهم بنرص . أهلهم فيه

 هلم اهللاّوإعالء دينهم عىل الدين كله، يؤمنون بأن يوما قريبا ال بد آت يفتح 
 عىل الناس اهللاة فرضها فيه أبواب مكة ليطوفوا بالبيت العتيق، وليؤدوا فريض
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وإذا كانت متر السنة تلو السنة فتساجل الغزوة الغزوة، وتكون بدر . مجيعا
ثم أحد ثم اخلندق ثم سائر الغزوات واألعامل، فإن هذا اليوم الذي يؤمنون 

وما أشد شوق رسول اهللا ! ّوما أشد شوقهم إىل هذا اليوم . به ال ريب آت
 ! إليهملسو هيلع هللا ىلص

 :يقالعرب والبيت العت

 وأصحابه بمنعهم من زيارة الكعبة ملسو هيلع هللا ىلصواحلق أن قريشا ظلموا الرسول 
فلم يكن هذا البيت العتيق ملكا لقريش، ولكنه . وأداء فرائض احلج والعمرة

ّوإنام كانت يف قريش سدانة الكعبة وسقاية احلاج . كان ملكا للعرب مجيعا
 اجتاه قبيلة بعبادهتا ومل يكن. وما يتبع  ذلك من العناية بالبيت ورعاية زائريه

إىل صنم دون آخر ليبيح لقريش منعها من زيارة الكعبة والطواف هبا والقيام 
 ليدعو الناس ملسو هيلع هللا ىلصفإذا جاء الرسول . بام تفرضه عبادة هذا الصنم من شعائر

ّإىل نبذ عبادة األصنام وإىل التطهر من رجس الوثنية والرشك، وإىل السمو  ّ ّ
ال رشيك له، واالرتفاع يف سبيل ذلك فوق كل  وحده اهللابالنفس إىل عبادة 

وتوحيده، وكان ، نقص، واالرتقاء بالروح إىل حيث تستطيع إدراك كامل اهللا
ّمن فرائض ذلك حج البيت والعمرة، فمن العدوان منع أصحاب الدين 

                                         
 ."بترصف"٢٣٢-٢٣١:حياة حممد ،ص: هيكل: انظر) ١(
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 ومن ملسو هيلع هللا ىلصولكن قريشا خافت إن جاء الرسول . اجلديد من أداء هذه الفريضة
ّسالته، وهم من صميم أهل مكة، أن يتعلق سواد  وبراهللاحوله املؤمنون ب

املّكيني هبم وأن يشعروا بام يف بقائهم بعيدين عن أهليهم وأبنائهم من ظلم، 
ثم إن رؤساء قريش وأكابر أهل مكة، مل ينسوا . ّفيكون ذلك نواة حرب أهلية

 والذين معه  حطموا جتارهتم وحالوا بينهم وبني طريقهم ملسو هيلع هللا ىلصّأن الرسول 
 إىل الشام، وأهنم أثاروا بذلك يف نفوسهم من احلقد والبغضاء ما ال ّاملعبدة

خيفف منه أن البيت هللاّ وللعرب مجيعا، وأهنم ال يملكون من أمره إال العناية 
 .به ورعاية زائريه

 :املسلمون والبيت العتيق

ّانقضت ست سنوات منذ اهلجرة واملسلمون يتحرقون شوقا يريدون 
وإهنم ملجتمعون باملسجد ذات صباح . ّدون احلج والعمرةزيارة الكعبة ويري

أهنم سيدخلون املسجد احلرام إن : ّإذ أنبأهم النبي بام أهلم يف رؤياه الصادقة
ّ آمنني حملقني رؤوسهم ومقرصين ال خيافوناهللاشاء  فام كاد القوم يسمعون  . ّ

الرؤيا إىل  صوهتم، وحتى انتقل نبأ هذه اهللا حتى عال بحمد اهللارؤيا رسول 
 .سائر أنحاء املدينة يف رسعة الربق اخلاطف

                                         
 ."بترصف"٢٣٣ – ٢٣٢:حياة حممد ،ص: هيكل: انظر) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٨٣ 
 

ولكن كيف يدخلون املسجد احلرام؟ أفيحاربون يف سبيله؟ أفيجلون 
  .ّأم أن قريشا ستفتح هلم طريقه مذعنة صاغرة! قريشا عنه عنوة؟

 .ال قتال وال حرب! كال

  : يف الناس باحلجملسو هيلع هللا ىلصأذان الرسول 

شهر ذي القعدة احلرام، وأوفد  يف الناس باحلج يف ملسو هيلع هللا ىلص أذن الرسول 
رسله إىل القبائل من غري املسلمني يدعوهم إىل مشاركته يف اخلروج إىل بيت 

 يف الوقت نفسه عىل أن يكون ملسو هيلع هللا ىلصوحرص الرسول .  آمنني غري مقاتلنياهللا
وحكمته يف ذلك أن تعلم العرب كلها . معه من املسلمني أكرب عدد مستطاع

ا ومل خيرج غازيا، وأنه أراد أداء فريضة فرضها ّأنه خرج يف الشهر احلرام حاج
اإلسالم كام فرضتها أديان العرب من قبل، وأنه أرشك العرب معه ممن ليسوا 

ّفإن أرصت قريش مع ذلك عىل مقاتلته يف . عىل دينه يف أداء هذه الفريضة
  به، مل -  عىل اختالف آهلتهم- الشهر احلرام ومنعه من أداء ما يؤمن العرب 

ّريش من العرب من يؤيدها يف موقفها وال من يعينها عىل قتال جتد ق
ّاملسلمني، وكانت بإمعاهنا يف الصد عن املسجد احلرام ترصف الناس عن 

بذلك يأمن املسلمون أن جتتمع العرب . ّدين إسامعيل وعن ملة أبيهم إبراهيم
رب عليهم اجتامع األحزاب من قبل، ويزداد دينهم رفعة عىل رفعته عند الع

وما عسى أن تقول قريش لقوم جاءوا حمرمني، ال سالح . الذين ال يؤمنون به



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٨٤ 
٩٨٤  

ّمعهم إال سيوفهم يف أغامدها، يتقدمهم اهلدي الذي ينحرون، وال هم هلم إال  ّ
 !ّأن يؤدوا بتطواف البيت فريضة تؤدهيا العرب مجيعا

 يف الناس باحلج، وطلب من القبائل من غري املسلمني ملسو هيلع هللا ىلصأذن الرسول 
 .خترج معه، فأبطأ كثري من األعرابأن 

ّوخرج يف أول ذي القعدة أحد األشهر احلرم بمن معه من املهاجرين 
ّواألنصار ومن حلق به من العرب، يتقدمهم عىل ناقته القصواء، فكانت عدة  ّ

 معه اهلدي سبعني بدنة؛ ملسو هيلع هللا ىلصوساق الرسول . الذين خرجوا ألفا وأربعامئة
 اهللاه ال يريد قتاال، وأنه إنام خرج زائرا بيت وأحرم بالعمرة، ليعلم الناس أن

ّ عقص الناس الرؤوس، ولبوا فلام بلغ ذا احلليفة . احلرام معظام له
بالعمرة، وعزلوا اهلدى ومازوا جوانبها اليمنى ومن بينها بعري أيب جهل 

ومل حيمل أحد منهم سالحا إال ما حيمل املسافر من سيف . الذي أخذوه ببدر
ّنت أم سلمة زوج النبي معه يف هذه الرحلةوكا. مغمد ّ. 

 :قريش وحج املسلمني

 ومن معه وأهنم يسريون قبلهم حاجني، ملسو هيلع هللا ىلصبلغ قريشا أمر الرسول 

                                         
قرية بينها وبني املدينة ستة أميال أو سبعة، وهـي ميقـات أهـل املدينـة الـذي : ذو احلليفة) ١(

 . والعمرةحيرمون عنده للحج



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٨٥ 
 

فامتألت نفوس قريش باملخاوف وجعلوا يقلبون هذا األمر عىل وجوهه، 
ّ أن حيتال هبا عىل دخول مكة بعد أن صدهم ملسو هيلع هللا ىلصحيسبونه حيلة أراد الرسول 

عهم عن دخول املدينة، ومل يثنهم ما علموا من إحرام خصومهم واألحزاب م
ّبالعمرة وإذاعتهم يف أنحاء اجلزيرة كلها أهنم ال حتركهم إال العاطفة الدينية 

 ملسو هيلع هللا ىلصلقضاء فرض يقره العرب مجيعا، عن أن يقرروا احليلولة بني الرسول 
لذلك . ودخول مكة، بالغا ما بلغ الثمن الذي يدفعونه لتنفيذ قرارهم هذا

عقدوا خلالد بن الوليد وعكرمة بن أيب جهل عىل جيش يبلغ عدد فرسانه 
 وأم القرى، ملسو هيلع هللا ىلصّوحدهم مائتني، وتقدم هذا اجليش حتى حيول بني الرسول 

 .ّوبلغ من تقدمه أن عسكر بذي طوى

 :معسكران يلتقيان

 لقيه رجل من  فتابع مسريته، حتى إذا كان بعسفان ملسو هيلع هللا ىلصأما الرسول 
:  عام قد يكون لديه من أخبار قريش، فكان جوابهملسو هيلع هللا ىلص النبي بني كعب سأله

قد سمعت بمسريك فخرجوا، وقد لبسوا جلود النمور ونزلوا بذي طوى 
وهذا خالد بن الوليد يف خيلهم قد .  ال تدخلها عليهم أبدااهللايعاهدون 

                                         
 .ة عىل مرحلتني من مكة قرية أو منهلة بني مكة واملدين: عسفان) ١(
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٨٦ 
٩٨٦  

لقد أهلكتهم !  يا ويح قريش":ملسو هيلع هللا ىلصقال الرسول . ّقدموها إىل كراع الغميم
ّاذا عليهم لو خلوا بيني وبني سائر العرب، فإن هم أصابوين كان م. احلرب

 عليهم دخلوا يف اإلسالم وافرين، وإن اهللاذلك الذي أرادوا، وإن أظهرين 
 ال أزال أجاهد عىل الذي اهللافو ! فام تظن قريش! يفعلوا قاتلوا وهبم قوة

قف يفكر ماذا عساه ثم و. "ّ أو تنفرد هذه السالفة اهللابعثني به حتى يظهره 
 اهللا يؤدي عنده إىل اهللاإنه مل خيرج من املدينة غازيا، وإنام خرج حمرما يريد بيت . يصنع
ّوهو مل يتخذ للحرب عدهتا؛ فلعله إن حارب فلم ينترص جعلت قريش من . فرضه ّ

ذلك موضع فخارها، بل لعلها إنام أوفدت ابن الوليد وعكرمة قصد إدراك هذه 
 .ت أنه مل خيرج مقاتالالبغية حني علم

 أصحابه ملا بلغه خرب استعداد قريش لصده ملسو هيلع هللا ىلصوقد استشار الرسول 
 عىل الصحابة ريض اهللا عنهم املشورة ملسو هيلع هللا ىلصعن دخول البيت احلرام، وعرض 

 :يف هذا األمر عىل رأيني حيمالن العزم والتصميم

                                         
موضع بناحية احلجاز، بني مكة واملدينة، وهو أمام عـسفان بثامنيـة أميـال، : كراع الغميم) ١(

 .وهذا الكراع جبل أسود يف طرف احلرة يمتد إليه
صفحة العنق ومها سالفتان من جانبيه، وكنى بانفرادمهـا عـن املـوت، ألهنـام ال : السالفة) ٢(

 .ق بني رأيس وجسديرفأراد حتى ي:  إال باملوت، وقيلامتنفردان عام يليه
 ).٢٧٣٢( ، رقم ٣/٢٣٧البخاري، كتاب الرشوط، باب الرشوط يف اجلهاد ) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٨٧ 
 

 الذين خرجوا ملعاونة قريش   امليل إىل عيال وذراري األحابيش-١
 . مقاتلة املسلمني وصدهم عن البيتعىل 

فمن صده عنه قاتله حتى يتمكن من حتقيق ،  قصد البيت احلرام-٢
 املشورة يف هذا األمر عىل الصحابة تقدم أبو بكر ملسو هيلع هللا ىلصوملا عرض . هدفه

 ملسو هيلع هللا ىلصالصديق برأيه الذي تدعمه احلجة الواضحة، حيث أشار عىل رسول اهللا 
ه من أداء العمرة حتى يكون بدء برتك قتاهلم واالستمرار عىل ما خرج ل

وأخذ به وأمر الناس أن ،  هذا الرأيملسو هيلع هللا ىلصالقتال منهم، فاستحسن النبي 
 وعندما اقرتبت خيل املرشكني من املسلمني صىل يمضوا يف هذا السبيل

 . بأصحابه صالة اخلوف بعسفانملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 :حرص رسول اهللا عىل السلم

ة تبدو عىل مرمى النظر،  يفكر كانت فرسان مكملسو هيلع هللا ىلصوبينام كان الرسول 
ّيدل مرآها عىل أنه ال سبيل للمسلمني إىل درك غايتهم إال أن يقتحموا هذه 

الصفوف اقتحاما، وأن تدور معركة تقف فيها قريش مدافعة عن كرامتها 
                                         

ًهم أحياء من القارة انـضموا إىل بنـي ليـث يف حمـاربتهم قريـشا، والتحـبش : األحابيش) ١(

ًحالفوا قريشا ً حتت جبل يسمى حبشيا، فسموا بذلك: التجمع، وقيل َ. 
 .٤٨٩، صملسو هيلع هللا ىلصالقيادة العسكرية يف عهد الرسول ) ٢(
 .١٦٠مالمح الشورى يف الدعوة اإلسالمية ، ص: عدنان النحوي) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٨٨ 
٩٨٨  

، وإنام محلته قريش ملسو هيلع هللا ىلصوعن رشفها وعن وطنها؛ معركة مل يردها الرسول 
 .عليها محال وألزمته خوض غامرها إلزاما

إن املسلمني ممن معه ال تنقصهم احلمية، وقد تكفيهم سيوفهم إذا 
جردت من أغامدها لدفع عدوان املعتدي؛ لكنه يفوت بذلك قصده وقد 
جيعل لقريش عند العرب حجة عليه، وهو أبعد من هذا نظرا و أكثر حنكة 

ً أن قريشا قد خرجت تعرتض طريقه ملسو هيلع هللا ىلصوأدق سياسة  خاصة بعد أن بلغه 
، ا له وألصحابه بقيادة خالد بن الوليد، وهو مل يقرر املصادمةًوتنصب كمين

من ":ًرأى أن يغري طريق اجليش اإلسالمي تفاديا للصدام مع املرشكني، فقال
:  فقال رجل من أسلم"رجل خيرج بنا عىل طريق غري طريقهم التي هم هبا؟

 السري ًأنا يا رسول اهللا، فسلك هبم طريقا وعرا بني شعاب شق عىل املسلمني
فيها حتى خرجوا إىل أرض سهلة عند منقطع الوادي، وعند ذلك قال رسول 

 واهللا ":فقال.  فقالوا ذلك"نستغفر اهللا ونتوب إليه:  قولوا":  للناسملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
 ظل ملسو هيلع هللا ىلصولكنه   ."إهنا احلطة التي عرضت عىل بني إرسائيل فلم يقولوها

 خرج من املدينة ومنذ ّمستقرا رأيه عىل سلوك سياسة السلم التي رسم منذ
 .اعتزم الذهاب إىل مكة حاجا

                                         
  .٣/٣٣٨السرية النبوية ، : ابن هشام) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٨٩ 
 

وخرج رجل يسلك هبم طريقا وعرا بني شعاب مضنية وجد املسلمون 
ّيف سلوكها مشقة أي مشقة، حتى أفضت هبم إىل سهل عند منقطع الوادي 
ّالذي سلكوا فيه ذات اليمني حتى خرجوا عىل ثنية املرار مهبط احلديبية من 

 خالد بن الوليد ومن معه من املرشكني ما صنع الرسول فلام رأى. أسفل مكة
ويأمروهنم ،  وأصحابه ركضوا راجعني إىل مكة حيذرون أهلهاملسو هيلع هللا ىلص

باالستعداد هلذا احلدث املفاجئ، وقد أصاب الذعر املرشكني وفوجئوا 
بنزول اجليش اإلسالمي باحلديبية حيث تعرضت مكة للخطر، وأصبحت 

 . ًرشًمهددة من املسلمني هتديدا مبا

ًمل تكن حركة املسلمني عىل هذا الطريق خوفا من قوات اجليش، فالذي 
خياف من عدوه ال يقرتب من قاعدته األصلية، وهي مركز قواته، بل حياول 
االبتعاد عن قاعدة العدو األصلية حتى يطيل خط مواصالت العدو، وبذلك 

ن حالة يزيد من صعوباته ومشاكله، وجيعل فرصة النرص أمامه أقل م
 .االقرتاب من قاعدته األصلية

 وظن املسلمون أهنا ّوملا بلغ املسلمون احلديبية بركت ناقته القصواء

                                         
 .٣٧٤السرية النبوية ، ص : أبو فارس) ١(
 .٣٧٤السرية النبوية ، ص : أبو فارس) ٢(
 عليها القصواء واجلدعاء والعضباء، وهي صـفات ، ويطلقملسو هيلع هللا ىلصناقة رسول اهللا : القصواء) ٣(

 .للشق يف األذن



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٩٠ 
٩٩٠  

 ما خألت القصواء وما ذاك هلا بخلق، ولكن ":ملسو هيلع هللا ىلص اهللافقال رسول . جهدت
والذي نفيس بيده ال يسألوين خطة : حبسها حابس الفيل عن مكة، ثم قال

 ." إال أعطيتهم إياها يعظمون فيها حرمات اهللا

ثم زجرها فوثبت ثم عدل عن دخول مكة، وسار حتى نزل بأقىص 
 قليل املاء، ما لبثوا أن نزحوه ثم اشتكوا إىل رسول اهللا احلديبية عىل ثمد 

ً العطش، فانتزع سهام من كنانته ثم أمرهم أن جيعلوه فيها، فجاش هلم ملسو هيلع هللا ىلص
 جلس عىل شفة البئر فدعا بامء  ويف رواية أنهبالري فارتووا مجيعا

ويمكن اجلمع بأن يكون األمران معا وقعا، كام ذكر . فمضمض ومج يف البئر
ً متضمض يف دلو وصبه يف البئر، ونزع سهام ملسو هيلع هللا ىلصابن حجر، من أن الرسول 

 .من كنانته فألقاه فيها ودعا ففارت

 : حكم عديدة أمههاملسو هيلع هللا ىلصويف بروك ناقة رسول اهللا 

ذا الكون يسري بأمر اهللا ومشيئته، وال خيرج يف سريه  أن كل يشء يف ه-١

                                         
 ).٢٧٣٢ – ٢٧٣١:( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الصلح) ١(
 .املاء القليل)  ٢(
 ).٢٧٣٢ – ٢٧٣١:( صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الصلح) ٣(
 .١١/١٦٤الفتح ،: ابن حجر)  ٤(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ٩٩١ 
 

   أين بركت، وكيف ملسو هيلع هللا ىلصفتأمل يف ناقة رسول اهللا ، عن مشيئته وإرادته
كره الصحابة بروكها وحاولوا إهناضها لتستمر يف سريها فيستمروا يف 
سريهم إىل البيت العتيق مهام كانت النتائج، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل أراد 

 .غري ذلك

قىض أال ،   أن اهللا سبحانه وتعاىل، جلت قدرته، وعزت عظمته-٢
يكون قتال بني املسلمني واملرشكني من أهل مكة يف هذه الغزوة بالذات؛ 

 : حلكم ظهرت فيام بعد منها

 دخول املسلمني بالقوة يعني أن حتدث مذابح، وتزهق أرواح -أ
ده الباري سبحانه، كثرية،وتسفك دماء غزيرة من الطرفني، وهذا أمر مل ير

 . وكان ملصلحة الفريقني املؤمنني واملرشكني

 أن من املحتمل أن ينال األذى والقتل والترشيد عىل أيدي املؤمنني -ب
بعض املستضعفني من إخواهنم من املسلمني يف مكة، وهذا فيه ما فيه من 

   6   7  8      ﴿:املعرة التي ال يليق بمسلم أن يقع فيها، قال سبحانه 

  E  D  C  BA  @  ?  >   =  <  ;  :  9
  T  S    R   QP   O    N  M  L  K  J  I   H   G  F

                                         
 .٤٣صلح احلديبية ، ص: أبو فارس:  انظر) ١(
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 ̀  _      ^  ]   \  [  Z  Y  XW  V  U   ﴾]الفتح :
٢٥ .[ 

 لقد سبق يف علم اهللا عز وجل أن هؤالء الذين يقفون اليوم صادين - ج
 احلرام، هم الذين  وأصحابه رضوان اهللا عليهم عن املسجدملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ًويستفتح اهللا عىل أيدهيم بالدا كثرية، حني ، سيفتح قلوهبم إىل اإلسالم
 .حيملون هذه الرسالة للناس، وينريون ظلمة الطريق للمدجلني

 :تفكري املعسكرين

نزلوا، ولكن قريشا بمكة هلم باملرصاد، وهي تؤثر املوت عىل أن يدخل 
ّ لقريش عدة النزال فيحاربوها حتى فهل يعدون.  عليهم عنوةملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

يف هذا فكر !  أمرا كان مفعوال؟اهللا بينهم وبينها وحتى يقيض اهللاحيكم 
لئن حدث ذلك وانترص املسلمون لقد . بعضهم ويف احتامله فكرت قريش

ّقيض عىل قريش عند العرب كلها قضاء أخريا، وقد تعرضت قريش ألن 
 وكل ما تفاخر به العرب من مراسم ّينزع منها سدانة الكعبة وسقاية احلاج

ّماذا تصنع إذا؟ وقف املعسكران يفكر كل يف اخلطة التي . ومناسك دينية ّ

ّيتبع؛ فأما الرسول  ّ فظل عىل خطته التي رسم منذ أخذ للعمرة عدته، ملسو هيلع هللا ىلصّ ّ ّ

                                         
 .٤٥صلح احلديبية ، ص: أبو فارس : انظر) ١(
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 ٩٩٣ 
 

خطة السلم واجلنوح عن القتال إال أن هتامجه قريش أو تغدر به، وحينئذ ال 
ّوأما قريش فرتددت ثم رأت أن توفد إليه من . ّف مفريبقي من انتضاء السي ّ

ّرجاهلا من يتعرف قوته من ناحية، ومن يصده عن دخول مكة من ناحية  ّ ّ
. وجاءه بديل بن ورقاء يف رجال من خزاعة يسألونه ما الذي جاء به. أخرى

ّفلام اقتنعوا من حديثه بأنه مل يأت يريد حربا وإنام جاء زائرا للبيت معظام 
ّرمته، رجعوا إىل قريش يريدون إقناعهم ليخلوا بني الرجل وأصحابه وبني حل

وإن كان جاء ال : ّلكن قريشا اهتموهم وجبهوهم وصاحوا هبم. البيت العتيق
ّ ال يدخل علينا عنوة أبدا وال تتحدث بذلك عنا العرباهللايريد قتاال فو  ثم . ّ

ّ يغامر بأن يتهم عند بعثت قريش رسوال مل يسمع إال ما سمع من قبله، ومل
 عىل حلفائها ملسو هيلع هللا ىلصّوكانت قريش تعتمد فيام أعدت من قتال الرسول . قريش

 ال ملسو هيلع هللا ىلصمن األحابيش ، ففكرت أن توفد سيدهم لعله إذا رأى أن الرسول 
 ملسو هيلع هللا ىلصيسمع له وال يتفاهم وإياهم، ازداد لقريش نرصة فزادهم عىل الرسول 

ّفلام رآه النبي . لمنيوخرج احلليس سيد األحابيش قاصدا معسكر املس. قوة ّ
ّمقبال أمر باهلدي أن تطلق أمامه، لتكون حتت نظره دليال ماديا عىل أن هؤالء 

ني معظمني البيت، ورأى احلليس  تريد قريش حرهبم إنام جاءوا حاجالذين
اهلدي سبعني بدنة تسيل عليه من عرض الوادي قد تآكلت أوبارها؛ فتأثر 

ات دينية، وأيقن أن قريشا ظاملة هؤالء الذين هلذا املنظر وثارت يف نفسه ثائر
 ملسو هيلع هللا ىلصفانقلب إىل قريش دون أن يلقى الرسول . ال يريدون حربا وال عدوانا



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ٩٩٤ 
٩٩٤  

اجلس، فإنام أنت : ّفلام سمعوا حديثه غاظهم وقالوا له. وذكر هلم ما رأى
ّوغضب احلليس ملقالتهم وأنذرهم أنه ما حالفهم ليصد . ّأعرايب ال علم لك

 وما جاء به ملسو هيلع هللا ىلصّوأهنم إن مل خيلوا بني الرسول . ّاء معظام إياهعن البيت من ج
وخشيت قريش عاقبة غضبه، فاسرتضوه وطلبوا .  باألحابيش من مكةنفر

  .إليه أن ينظرهم حتى يفكروا يف أمرهم

 السياسية يف عرضه عىل مرشكي مكة اهلدنة ملسو هيلع هللا ىلصوقد ظهرت براعة النبي 
 : والصالح؛ ألن يف ذلك فوائد كثرية منها

 فباهلدنة يضمن حياد قريش ويعزهلا عن أي رصاع حيدث يف اجلزيرة -١
أم مع اليهود ، العربية، سواء كان هذا الرصاع مع القبائل العربية األخرى

 . ذلك العدو اللئيم الغادر الذي يرتبص باملسلمني الدوائر

ً عىل أن يبقى االتصال مفتوحا بينه وبني قريش، ملسو هيلع هللا ىلص حرص الرسول -٢
نهم ويسمعوا منه بواسطة الرسل، والسفراء، ويف هذا تقريب ليسمع م

 . للنفوس وتربيد جلو احلرب، وإضعاف حلامسهم نحو القتال

 عىل أن تدرك خزاعة بقيادة بديل والركب الذي معه أن ملسو هيلع هللا ىلص حرص -٣
فتزداد ثقتهم به وحلفهم له ولبني هاشم من قبل اإلسالم، ، حليفهم قوي

                                         
 .٣/٣٤٠السرية النبوية ، : ابن هشام)  ١(
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 ٩٩٥ 
 

َفقد بقي ومل يلغ، وتأكد  ْ  . يف صلح احلديبيةُ

 ملسو هيلع هللا ىلص إن العقالء الذين يفكرون بعقوهلم حني يسمعون كالم الرسول -٤
ًوأنه جاء معظام للبيت، واملرشكون يردونه، وهو يرص عىل تعظيمه، سيقف 
ُهؤالء بجانبه ويتعاطفون معه فيقوى مركزه، ويضعف مركز قريش 

 . اإلعالمي والديني يف نفوس الناس

ئنوا إىل كالم بديل الذي نقله إليهم؛ ذلك  إن مرشكي مكة مل يطم-٥
ّ، ويشعرون بود ملسو هيلع هللا ىلصألهنم يعلمون أن خزاعة كانت عيبة نصح لرسول اهللا 

 .خزاعة للرسول واملسلمني

 لبديل بن ورقاء حسن التلطف يف ملسو هيلع هللا ىلص ويؤخذ من جواب رسول اهللا -٦
ًوإن كانت غري واجبة، ما مل يكن ذلك ممنوعا رشعا؛، الوصول إىل الطاعات ً 

 أجاب املرشكني ملا طلبوا منه، ومل يظهر هلم ما يف النفوس من ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 
ًالبغض هلم والكراهية فيهم لطفا منه عليه السالم فيام يؤمل من البلوغ إىل 

 .الطاعة التي خرج إليها

                                         
 .٦٧صلح احلديبية ، ص: أبو فارس)  ١(
 .٦٨املصدر نفسه، ص)  ٢(
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  ٩٩٦ 
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 :سفارة عروة بن مسعود

ّثم رأوا أن يوفدوا حكيام يطمئنون إىل حكمته، فتحدثوا يف ذلك إىل 
فاعتذر هلم بام رأى من تعنيفهم وسوء مقابلتهم ملن . ّ بن مسعود الثقفيعروة

ّفلام اعتذروا له وأكدوا أنه عندهم غري متهم وأهنم . سبقه من رسلهم
 وذكر له أن مكة ملسو هيلع هللا ىلصيطمئنون إىل حكمته وحسن رأيه، خرج إىل الرسول 

اس بيضته، وأنه إن يفضضها عىل أهله املقيمني هبا بمن مجع من أوشاب الن
ثم انرصف هؤالء األوشاب عنه، كان العار اخلالد لقريش عارا ال يرضاه 

ّ وإن اتصلت احلرب بينه وبني قريش ما اتصلتملسو هيلع هللا ىلصالرسول  فصاح أبو بكر . ّ
وكان عروة يتناول حلية . اهللابعروة منكرا أن ينرصف الناس عن رسول 

ل  وهو يكلمه، وكان املغرية بن شعبة واقفا عىل رأس الرسوملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
، مع علمه عروة هو الذي دفع ملسو هيلع هللا ىلصيرضب يد عروة كلام تناول حلية الرسول 

 . عنه قبل إسالمه ثالث عرشة دية عن قتىل كان املغرية قتلهم

 مثل ما سمع الذين سبقوه ملسو هيلع هللا ىلصورجع عروة بعد أن سمع من الرسول 
فلام كان . ّمن أنه مل يأت يريد حربا وإنام جاء معظام البيت مؤديا فرض ربه

 يا معرش قريش، إين جئت كرسى يف ملكه، وقيرص يف ": قريش قال هلمعند

                                         
  .٢/٥٩٨املغازي، :الواقدي)  ١(
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 ٩٩٧ 
 

 ما رأيت ملكا يف قوم قط مثل حممد يف اهللاّملكه، والنجايش يف ملكه، وإين و
ّال يتوضأ إال ابتدروا وضوءه، وال يسقط من شعره يش ء إال . أصحابه

 ."أخذوه، وأهنم لن يسلموه ليش ء أبدا، فروا رأيكم

 :ليس بن علقمةُسفارة احل

ثم بعثوا احلليس بن علقمة الكناين سيد األحابيش، فلام رآه رسول اهللا 
فابعثوا اهلدي يف وجهه حتى يراه وأمر ، إن هذا من قوم يتأهلون:  قالملسو هيلع هللا ىلص

برفع الصوت يف التلبية، فلام رأى احللس اهلدي يسيل عليه من عرض 
؛ وذلك ملسو هيلع هللا ىلصل اهللا الوادي يف قالئده، رجع إىل قريش قبل أن يصل إىل رسو

ً فقد كان الوادي جمدبا ال ماء فيه وال مرعى، وقد أكل إعظاما ملا رأى
اهلدي أوباره من طول احلبس عن حمله، ورأى املسلمني وقد استقبلوه رافعني 
أصواهتم بالتلبية وهم يف زي اإلحرام، وقد شعثوا من طول املكوث عىل 

وانرصف سيد بني كنانة ولذلك استنكر ترصف قريش بشدة، .. إحرامهم
أو أن يفاوضه كام كان ،  بيشءملسو هيلع هللا ىلصًعائدا من حيث أتى دون أن يفاتح النبي 

  ًمقررا من قبل، واعترب عمل قريش عدوانيا ضد زوار بيت اهللا احلرام، 

                                         
 .وهناك خترجيه والكالم عليه ) ٣٦(، رقم ٤/٣٢٤مسند أمحد )  ١(
 .٤٨٨ضوء املصادر األصلية، صالسرية النبوية يف : انظر)  ٢(
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، فرجع حمتجا عىل وال جيوز ألحد أن يؤيدها أو أن ينارصها عىل ذلك
، وحاولت أن تتالىف هذا املوقف قريش التي أعلنت غضبها لرصاحة احلليس

الذي هيدد بانقسام خطري يف جبهة قريش العسكرية، ونسف احللف املعقود 
إنام كل ما رأيت هو مكيدة : بني قريش واألحابيش، وقالوا لزعيم األحابيش

 .من حممد وأصحابه، فاكفف عنا حتى نأخذ ألنفسنا ما نرىض به

ً عاملا ومستوعبا لملسو هيلع هللا ىلصلقد كان النبي  شخصية احلليس ونفسيته، ويظهر ً
فالواضح من هذه املعلومة أن النبي . هذا من قوم يتأهلون: ملسو هيلع هللا ىلصذلك يف قوله 

 كان عىل معرفة تامة هبذا الرجل، وبحكم هذه املعرفة قد درس شخصيته ملسو هيلع هللا ىلص
دراسة موضوعية وذلك بام كان عنده من حب شديد من التعظيم للحرمات 

كاملة من هذا اجلانب يف كسب املعركة، واملقدسات والعمل عىل االستفادة ال
 بوضع خطة حمكمة مناسبة تقيض بوضع ملسو هيلع هللا ىلصوعىل هذا األساس فقد قام 

احلقائق كاملة أمام هذا الرجل وإظهار موقف املسلمني أو عىل األقل وقوفه 
 . عىل احلياد يف هذا الرصاع 

                                         
 .١٠٨منهج اإلعالم اإلسالمي يف صلح احلديبية، ص: انظر)  ١(
  .٢/٦٠٠الواقدي، املغازي ،)  ٢(
  .٢/٢٤٦السرية،:الصاليب)  ٣(
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؛ ًواجلدير بالذكر أن احلليس كان يتمتع بسمعة طيبة بني العرب مجيعا
وذلك ملا يتميز به من رجاحة العقل، وملا يتمتع به من مركز ممتاز بوصفه 
ًزعيام وقائدا لقوات األحابيش، كام كان يتمتع باحرتام وتقدير من جانب  ً

 وقريش عىل حد سواء، هلذا فإنه إذا ما تبني له أن احلق والعدل يف ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
الل السالم بني جانب املسلمني فإنه يستطيع أن يقوم بدور مهم يف إح

الطرفني املتنازعني والعمل عىل كبح مجاح قريش، وإقناعها بالعدول عن 
موقفها العدائي ضد املسلمني وصدهم عن املسجد احلرام، ومن هنا فقد 

 لشخصية احلليس تتناسب ملسو هيلع هللا ىلصكانت الدراسة النفسية التي قام هبا رسول اهللا 
انت درجة التأثري وعىل ذلك فقد ك، ًكليا مع املبادئ التي يؤمن هبا

وهكذا استطاع ،  ومرضيةًواالستجابة الناجتة عن هذه العملية إجيابية متاما
 أن يؤثر عىل عروة بن مسعود واحلليس بن علقمة؛ مما جعل االنشقاق ملسو هيلع هللا ىلص

 . يدب يف صفوف مرشكي مكة

 يف توظيف الطاقات وإدارة ملسو هيلع هللا ىلصيقول األستاذ العقاد عن قدرة الرسول 
 اخلبري بتجنيد بعوث احلرب وبعوث ملسو هيلع هللا ىلصاهللا  كان رسول ":الرصاع

ًاالستطالع، وكان خبريا كذلك بتجنيد كل قوة يف يده متى وجب القتال، إن 
                                         

دار املنـارة، ، ١٤٥مـنهج اإلعـالم اإلسـالمي يف صـلح احلديبيـة،ص: سليم حجـازي)   ١(
 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦الطبعة األوىل، 
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ًكانت قوة رأي أو قوة لسان أو قوة نفوذ، فام نعرف أن أحدا وجه قوة الدعوة 
ثم يضيف . ًتوجيها أشد وال أنفع يف بلوغ الغاية من توجيهه عليه السالم

كام ال خيفى، هلا غرضان أصيالن من بني ، والدعوة يف احلرب: الكاتب قائال
إضعافه عن : إقناع خصمك والناس بحقك، وثانيهام: أغراضها العديدة، أحدمها

 ملسو هيلع هللا ىلصوربام بلغ النبي : قتالك بإضعاف عزمه وإيقاع الشتات بني صفوفه، ثم يقول
 .برجل واحد يف هذا الغرض ما مل تبلغه الدول بالفرق املنظمة

 : سفارة مكرز بن حفص-٤

وكان من سفراء قريش يوم احلديبية مكرز بن حفص، وقد روى 
فقال النبي ، فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص: البخاري ذلك فقال

 فبينام هو يكلمه إذ ملسو هيلع هللا ىلصهذا مكرز وهو رجل فاجر، فجعل يكلم النبي : ملسو هيلع هللا ىلص
 ملا جاء فأخربين أيوب عن عكرمة، أنه: جاء سهيل بن عمرو، قال معمر

 ." لقد سهل لكم من أمركم":ملسو هيلع هللا ىلصسهيل بن عمرو، قال النبي 

 : إىل قريشملسو هيلع هللا ىلصسفارة الرسول 

 يف أن ملسو هيلع هللا ىلصففكر الرسول . ّوطالت املحادثات عىل النحو الذي قدمنا

                                         
 .٤٩، صملسو هيلع هللا ىلصعبقرية حممد : ادالعق)  ١(
 ).٢٧٣٢( رقم ٣/٢٣٩البخاري، كتاب الرشوط، باب الرشوط يف اجلهاد، )  ٢(
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 ١٠٠١ 
 

يرسل إىل قريش فربام مل يكن لدى رسلها من اإلقدام ما يقنعون به قريشا 
لكنهم عقروا مجل . م رأيهبالرأي الذي يرى، فبعث من جانبه رسوال يبلغه

ّوقد دل . ّهذا الرسول، وأرادوا قتله لوال أن منعته األحابيش فخلوا سبيله

ّأهل مكة بترصفهم هذا عىل ما يسودهم من روح اخلصومة والبغضاء مما قلق 
 . له صرب املسلمني، حتى لقد فكر بعضهم يف القتال

 اتفاق، كان وفيام هم كذلك يتبادلون الرسل حياولون أن يصلوا إىل
ّبعض السفهاء من قريش خيرجون ليال يرمون عسكر النبي باحلجارة ؛ حتى 
خرج منهم أربعون أو مخسون رجال يوما ليصيبوا من أصحاب النبي، 

ّأفتدري ماذا صنع؟ عفا عنهم وخىل سبيلهم . فأخذوا أخذا وجيء هبم إليه
يه دم يف احلديبية ّتشبثا منه بخطة السلم واحرتاما للشهر احلرام أن يسفك ف

وهبتت قريش حني عرفوا هذا، وسقطت كل حجة هلم . وهي من حرم مكة
، وأيقنوا أن كل اعتداء  يريد حرباملسو هيلع هللا ىلصيريدون أن يزعموا هبا أن الرسول 

 لن تنظر إليه العرب إال عىل أنه غدر دينء ، ملسو هيلع هللا ىلصمن جانبهم عىل الرسول 
 .ّ احلق يف أن يدفعه بكل ما أويت من قوةملسو هيلع هللا ىلصللرسول 

 

                                         
  .٢/٣٦الواقدي، املغازي ، )  ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٠٢ 
١٠٠٢  

 :سفارة عثامن بن عفان

 حاول أن يمتحن صرب قريش مرة أخرى بإرسال رسول يفاوضهم؛ ملسو هيلع هللا ىلصثم إنه 
 .فدعا إليه عمر بن اخلطاب كي يبلغ عنه أرشاف قريش ما جاء له

إين ال آمنهم، وليس بمكة أحد من بني كعب : يا رسول اهللا : ":قال عمر
 هبا وأنه مبلغ ريتهيغضب يل إن أوذيت، فأرسل إىل عثامن بن عفان فإن عش

. فدعا النبي عثامن وبعثه إىل أيب سفيان وأرشاف قريش. "لك ما أردت  
ّفخرج عثامن يف رسالته، فلقيه ألول ما دخل مكة أبان بن سعيد فأجاره 

وانطلق عثامن إىل سادة قريش فأبلغهم . الزمن الذي يفرغ فيه من رسالته
 .رسالته

قال ما كنت ألفعل حتى يطوف . تطوف بالبيت فطفيا عثامن؛ إن شئت أن : قالوا
. ، إنام جئنا لنزور البيت العتيق ولنعظم حرمته ولنؤدي فرض العبادة عندهاهللارسول 

وأجابت قريش بأهنا أقسمت لن . وقد جئنا باهلدي معنا، فإذا نحرناها رجعنا بسالم
 . مكة هذا العام عنوةملسو هيلع هللا ىلصيدخل الرسول 

                                         
 ..بنو أبيه األدنون أو قبيلته: عشرية الرجل)  ١(
 .٢٢٨ - ٢٢٧/ ٢دالئل النبوة :البيهقي)  ٢(
  .٣٤٤/ ٣ة السرية النبوي:ابن هشام، )٣/٢٩٠(زاد املعاد )  ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٠٣ 
 

 عثامن عن املسلمني، وترامى إليهم أن وطال احلديث وطال احتباس
ولعل سادة قريش كانوا يف هذه األثناء يبحثون مع . قريشا قتلته غيلة وغدرا

 هذا العام مكة عنوة، وبني ملسو هيلع هللا ىلصّعثامن عن صيغة توفق بني قسمهم أال يدخل الرسول 
. ّحرص املسلمني عىل أن يطوفوا بالبيت العتيق ويؤدوا إىل رب البيت فرضه

ّ قد أنسوا إىل عثامن وكانوا يف هذه األثناء يبحثون وإياه عن تنظيم عالقاهتم ولعلهم
 . هبمملسو هيلع هللا ىلص وتنظيم عالقات الرسول ملسو هيلع هللا ىلصبالرسول 

 :بيعة الرضوان

ّمهام يكن من األمر فقد قلق املسلمون باحلديبية عىل عثامن أشد القلق، 
ّومتثل أمامهم غدر قريش وقتلهم إياه يف هذا الشهر الذي ال جتيز ف يه أديان ّ

ّالعرب مجيعا لعدو أن يقتل يف حرم الكعبة وال يف حرم مكة عدوه، ومتثل 
ّأمامهم غدر قريش برجل ذهب إليهم يف رسالة سلم وموادعة، ووضع كل 

ودخل يف . منهم يده عىل قبضة سيفه؛ سمة النذير وسمة البطش والغضب
 احلرام روع النبي عليه السالم أن قريشا قتلت عثامن فغدرت يف الشهر

ودعا أصحابه إليه وقد وقف حتت . " ال نربح حتى نناجز القوم ":فقال

                                         
 .٢٣٧حياة حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم ،ص: هيكل)  ١(
 .٣/٣١٥السرية، :ابن هشام)  ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٠٤ 
١٠٠٤  

بايعوه وكلهم . ّشجرة يف هذا الوادي فبايعوه مجيعا عىل أال يفروا حتى املوت
بايعوه بيعة . ممتلئ محاسة لالنتقام ممن غدر وقتل. ّثابت اإليامن، قوي العزيمة

_  `  d  c   b  a   ﴿:الرضوان التي نزل فيها قوله تعاىل 

q  p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e   ﴾ 
  .]١٨:الفتح[

ّفلام أتم املسلمون البيعة رضب عليه السالم بإحدى يديه عىل األخرى  ّ
وهبذه البيعة اهتزت السيوف يف . بيعة لعثامن كأنه حارض معهم بيعة الرضوان

ّال ريب فيها، وجعل كل ّأغامدها، وتبدى للمسلمني مجيعا أن احلرب آتية 

ينتظر يوم الظفر أو يوم االستشهاد بنفس راضية وفؤاد مرتاح وقلب 
وإهنم لكذلك إذ ترامى إليهم أن عثامن مل يقتل، ثم مل يطل هبم األمر . مطمئن

عىل أن بيعة الرضوان هذه بقيت مع ذلك، . حتى جاء عثامن نفسه إليهم
 يسرتيح إىل ملسو هيلع هللا ىلصسلمني كان الرسول كبيعة العقبة الكربى، علام يف تاريخ امل

ذكره ملا كشف عنه من متانة الروابط بينه وبني أصحابه، وملا دل عليه من 
مبلغ إقدامهم عىل خوض خماطر املوت ال خيافون، ومن أقدم عىل خماطر 

 .املوت خافه املوت وعنت له جبهة احلياة وكان من الفائزين

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٠٥ 
 

 :ملسو هيلع هللا ىلصرسالة قريش إىل الرسول 

فهم مل تبق .  ما قالت قريشملسو هيلع هللا ىلصعفان فأبلغ الرسول عاد عثامن بن 
وهم . ّني معظمني للبيتة يف أنه وأصحابه إنام جاءوا حاجعندهم ريب

ّيقدرون أهنم ال يملكون منع أحد من العرب عن احلج والعمرة يف األشهر 
وهم مع ذلك قد خرجوا من قبل حتت راية خالد بن الوليد لقتاله . احلرم

 وقد وقعت بني بعض رجاهلم وبعض رجاله ّوصده عن دخول مكة،
ّفإذا هم بعد الذي حدث تركوه يدخل مكة حتدثت العرب بأهنم . مناوشات

لذلك . اهنزموا أمامه، فتضعضعت يف نظر العرب مكانتهم وسقطت هيبتهم
ّهم يرصون عىل موقفهم منه هذا العام إبقاء عىل هذه اهليبة واستبقاء لتلك 

، وهذا موقفه وموقفهم، لعلهم مجيعا جيدون من هذا ّفليفكر وإياهم. املكانة
بل إهنم هلا . ّاملوقف خمرجا، وإال فليس إال احلرب يدخلوهنا طوعا أو كرها

لكارهون يف هذه األشهر، تقديرا حلرمتها الدينية من ناحية، وألهنا من ناحية 
أخرى، إذا مل حترتم اليوم حرمتها ووقعت احلرب فيها، مل يأمن العرب يف 
ّمستقبل أيامهم أن جييئوا إىل مكة وأسواقها خمافة انتهاك األشهر احلرم مرة  ّ

 .أخرى، فيجني ذلك عىل جتارة مكة وعىل أرزاق أهلها

                                         
 .٤٨٦السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية، ص:مهدي رزق اهللا أمحد )  ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٠٦ 
١٠٠٦  

 :املفاوضات بني الفريقني

وأوفدت . واتصل احلديث وعادت املفاوضات بني الفريقني كرة أخرى
 وال يكن يف  فصاحله،ملسو هيلع هللا ىلصائت الرسول : قريش سهيل بن عمرو وقالوا له

ّ ال حتدث العرب عنا أنه دخلها اهللافو . ّصلحه إال أن يرجع عنا عامه هذا
ّفلام انتهى سهيل إىل الرسول جرت حمادثات طويلة للصلح . علينا عنوة أبدا

ورشوطه كانت تنقطع يف بعض األحيان، ثم يعيد اتصاهلا حرص اجلانبني 
عون أمر هذه املحادثات ّوكان املسلمون من حول النبي يسم. عىل النجاح

يف  ملسو هيلع هللا ىلصّويضيق بعضهم بأمرها صربا، لتشدد سهيل يف مسائل يتساهل النبي 
ّولوال ثقة املسلمني املطلقة بنبيهم، ولوال إيامهنم به، ملا ارتضوا ما تم . قبوهلا

 .االتفاق عليه، ولقاتلوا ليدخلوا مكة أو لتكون األخرى

ات إىل أيب بكر ودار بينهام ّفقد ذهب عمر بن اخلطاب يف أعقاب املحادث
 :احلديث اآليت

 !؟اهللاأبا بكر، أليس برسول : عمر

 !بىل؟: أبو بكر

 !أولسنا باملسلمني؟: عمر

 !بىل: أبو بكر

ّفعالم نعطي الدنية يف ديننا؟: عمر ّ! 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٠٧ 
 

 !اهللا فإين أشهد أنه رسول يا عمر الزم غرزك : أبو بكر

 !اهللاوأنا أشهد أنه رسول : عمر

ّ وحتدث وإياه بمثل هذا احلديث ملسو هيلع هللا ىلصر بعد ذلك إىل الرسول وانقلب عم ّ
ّلكن مل يغري من صرب النبي وال من عزمه؛ وكل الذي قاله . وهو مغيظ حمنق ّ ّ

 ورسوله لن أخالف أمره ولن اهللا أنا عبد ":يف ختام احلديث لعمر
 حني كتابة العهد ما زاد ملسو هيلع هللا ىلص ثم كان بعد ذلك من صرب الرسول "ّيضيعني
 اكتب بسم ":ّة بعض املسلمني فقد دعا عيل بن أيب طالب وقال لهيف حفيظ

 أمسك، ال أعرف الرمحن الرحيم، بل ":فقال سهيل. " الرمحن الرحيماهللا
  :ثم قال. "ّ اكتب باسمك اللهم":اهللا قال رسول "ّاكتب باسمك اللهم

  . " سهيل بن عمرواهللا رسول ملسو هيلع هللا ىلصهذا ما صالح عليه الرسول :  اكتب"
 مل أقاتلك، ولكن اكتب اهللا أمسك، لو شهدت أنك رسول ":فقال سهيل

اكتب هذا ما صالح عليه حممد بن ": اهللاقال رسول . "اسمك واسم أبيك
 .  "اهللاعبد 

                                         
 الرحل: الغرز)  ١(
 ).٣٦(، برقم ٤/٣٢٥مسند أمحد )  ٢(
 ٢/٦١٠املغازي،:الواقدي)  ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٠٨ 
١٠٠٨  

وتم عقد هذه املعاهدة وكانت صياغتها من ثامنية بنود جاءت عىل 
 :الشكل التايل

ف  وضع احلرب عىل الناس عرش سنني، يأمن فيهن الناس ويك-١
 . بعضهم عن بعض

ً عىل أنه من قدم مكة من أصحاب حممد حاجا أو معتمرا أو يبتغي -٢
ًمن فضل اهللا فهو آمن عىل دمه وماله، ومن قدم املدينة من قريش جمتازا إىل 

 . مرص أو إىل الشام، يبتغي من فضل اهللا فهو آمن عىل دمه وماله

ه رده عليهم، ومن جاء ً عىل أنه من أتى حممدا من قريش بغري إذن ولي-٣
 . ًقريشا ممن مع حممد مل يردوه عليه

 . وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه ال أسالل وال أغالل-٤

   وأنه من أحب أن يدخل يف عقد حممد وعهده دخله، ومن أحب -٥
نحن :  فتواثبت خزاعة فقالوا"أن يدخل يف عقد قريش وعهدهم دخل فيه 

                                         
، ًواملعنى أن بيننا صدورا سليمة يف املحافظة عىل العهد الذي عقدناه بيننا: مثلالعيبة هنا )  ١(

تعنـي : ال أسـالل وال أغـالل: وقد يشبه صدر اإلنسان الذي هـو مـستودع رسه، وقولـه
أن بعـضنا يـأمن : األسالل من السلة وهي الرسقة، واألغالل أي اخليانـة واملعنـى العـام

 . لدمه وال ملالهًبعضا يف نفسه وماله فال يتعرض



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٠٩ 
 

نحن يف عقد قريش : بنو بكر فقالوايف عقد حممد وعهده، وتواثبت 
 . "وعهدهم

 وأنت ترجع عنا عامك هذا، فال تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام -٦
ًقابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك، فأقمت هبا ثالثا معك سالح 

 . الراكب، السيوف يف القرب، وال تدخلها بغريها

 . لينا وعىل أن هذا اهلدي ما جئناه وحمله فال تقدمه ع-٧

ولعلنا نستخلص من احلوارات التي جرت يف ذلك الصلح بعض 
 :النتائج حول آداب الدعوة واحلوار، منها

 أن احلوار النبوي مل يقترص عىل رسل قريش للمصاحلة، بل تعداه إىل -١
 عىل - ّ ولكن يف أدب جم - كبار الصحابة الذين اعرتض بعضهم رصاحة 

يب جندل بن سهيل بن عمرو الذي رشوط الصلح املجحفة، وكذلك حوار أ
 يف ذلك كله يستعمل احلكمة ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي ! وقع املسلمون بسببه يف هم وغم 

وينظر بتوفيق اهللا إىل املستقبل نظرة بعيدة تتجاوز مفردات الواقعة 
 .واألحداث اجلارية

 حرص عىل إظهار دعوته يف كل املواقف، وإظهار ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي -٢
 يف معاملة كل رسول ملسو هيلع هللا ىلصمكة، وظهرت حكمته السبب السلمي ملجيئه إىل 

من قريش بام يليق به، مما كان له أكرب األثر يف تفهم أولئك الرسل ملوقف 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠١٠ 
١٠١٠  

 . ًاملسلمني، بل امليل إليه أحيانا 

 خطته منذ البداية، فذكر أنه مل يأت حلرب أحد، بل ملسو هيلع هللا ىلص أظهر النبي -٣
َ إنا مل نجئ لقتا"جاء للعمرة وزيارة البيت  َ َِّ ِ ْ ِ

ْ َ َل أحد ولكنا جئنا معتمرين ِ ْ َ َِ ِ ِ ٍَ ُ َ َّْ ِ َِ َ" 
وهو يعلم حقيقة قريش وما آل إليه أمرها من الضعف والتفكك بعد عدة 
ّهزائم وحروب مل حتقق هلا نتائج تذكر، ومع هذا العرض السلمي يلوح النبي  ُ

ِ وإن هم أبوا فوالذي نفيس بيده أل" بالقوة املساندة للحوار ملسو هيلع هللا ىلص ِ ِ َِ َ ْ َ َِ ْ َّ َ َْ َ ْ ُ َقاتلنهم عىل ِ َ ْ ُ َّ َ َِ

َّأمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن  َ َ َ َ َِ ِ ِْ ُْ َ َ ََ ِْ َِ َّ َ ُ أمره اهللاَ َ ْ َ". 

وحني أرصت قريش عىل صد املسلمني عن البيت واحتجزت عثامن بن 
استعد املسلمون للقتال .. ملسو هيلع هللا ىلصعفان ريض اهللا عنه حني أرسله إليهم النبي 

_  `  b  a    ﴿:تعاىل يف القرآن ّوكانت بيعة الرضوان التي خلدها اهللا 

  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c
q  p   ﴾ ]وحني رأت قريش ذلك الن موقفها واستعدت ]١٨:الفتح َ

ًللمفاوضات، وهذا تأكيد ملا ذكرناه مرارا يف هذه الدراسة من أن احلوار البد 

 .له من قوة حتميه وحتل حمله إذا لزم األمر

ًشا مل تكن كذلك تريد احلرب، ومل تكن مستعدة هلا، ولكنها  أن قري-٤

                                         
 .٢/٨٧٢: السرية النبوية: ابن هشام) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠١١ 
 

كانت تريد احلفاظ عىل يشء من كرامتها املعنوية ومكانتها بني العرب كام قال 
ْ ال تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من اهللاَ و":سهيل بن عمرو ْ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ َْ َ ً َ ْ ْ ُُ َ َّ َّ َ َُ َ َ

ِالعام املقبل  ِ ْ ُ ْ ِْ  . يعني العمرة"َ

 أظهرت مالبسات احلوار املكانة الفريدة أليب بكر ريض اهللا عنه بني -٥
 بل  فهو مل يعرتض عىل يشء من رشوط الصلح ملسو هيلع هللا ىلصصحابة رسول اهللا 

 وأبو بكر املعروف باللني والرفق، حني ملسو هيلع هللا ىلصواجه عمر بالتسليم الكامل ألمر النبي 
ك من موقفه من حركة حيتاج األمر إىل الشدة نجده أشد الصحابة يف احلق، ظهر ذل

 وظهر قبل ذلك يف حـواره مع عروة بن مسعود يف هذا ملسو هيلع هللا ىلصالردة بعد موت النبي 
 ! املوقف حني سخر منه هبذا األسلوب الالذع 

وهذا يعلمنا من أدب احلوار أن املحاور إذا جتاوز احلد وجب صده وإن خرج 
ىل صحة موقف أيب ذلك عن احلد املراعى يف احلوار حتى يعود إىل رشده، والدليل ع

 ! ْ مل يلمه عىل ما قال لعروة ملسو هيلع هللا ىلصبكر وكالمه أن النبي 

 مراجعته يف أمر -  وبخاصة عمر - قبل من صحابته ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي -٦
ًالصلح مرارا، ومل يعنف أحدا منهم عىل موقفه، ويدل ذلك عىل سعة رمحته  ًّ

لمه  ، فهو النبي املوحى إليه املؤيد من اهللا، ومع ذلك يتسع حملسو هيلع هللا ىلصوحلمه 

                                         
 .٢/٨٧٣: نفسه) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠١٢ 
١٠١٢  

 كان ملسو هيلع هللا ىلصُألولئك املعارضني لرشوط الصلح التي ظاهرها غبن املسلمني، ولكنه 
ًيذكر أولئك بأسلوب رقيق بأنه رسول اهللا ولن خيزيه اهللا أبدا َ ّ.. . 

 ورؤيته ملسو هيلع هللا ىلص أن عقل عروة بن مسعود الراجح وحواره مع النبي -٧
فعه كل ذلك د..  ويوقرونه كام ذكر لقريشملسو هيلع هللا ىلصللصحابة يطيعون أمر النبي 

إىل اإلسالم بعد ذلك فأسلم ريض اهللا عنه، وال شك أن ذلك املوقف مع 
 قد وقر يف نفسه حتى أسلمه إىل اإلسالم، ثم عاد إىل قومه بالطائف ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .! يدعوهم إىل اهللا فقتلوه ثم تابوا وأسلموا 

 يف ذلك الصلح كان بتوفيق اهللا وهدايته، ملسو هيلع هللا ىلص أن كل ما فعله النبي -٨
ُسمح للتفاعالت البرشية أن تتداخل لتكون القدوة احلسنة ومع ذلك 

ب عىل املسلمني التأيس به، جيوالتعلم املبارش وتالقح اآلراء، وهذا منهج 
 .منهج التحاور والتشاور، خاصة عند االختالف

ً أن صلح احلديبية كان فتحا مبينا لإلسالم واملسلمني رغم رشوط -٩ ً

لمني، ويف طريق العودة من احلرب نزلت الصلح التي كان ظاهرها ضد املس
   نزلت هذه السورة الكريمة ملا رجع ":سورة الفتح كام قال ابن كثري

                                         
 .٢/٨٧٣: نفسه) ١(
 .٩٧ -٩٦ / ٣تاريخ الرسل : الطربي: انظر) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠١٣ 
 

 من احلديبية يف ذي القعدة من سنة ست من اهلجرة حني صده ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
املرشكون عن الوصول إىل املسجد احلرام فيقيض عمرته فيه وحالوا بينه وبني 

  حلة واملهادنة وأن يرجع عامه هذا ثم يأيت من ذلك ثم مالوا إىل املصا
ّقابل، فأجاهبم إىل ذلك عىل تكره من مجـاعة من الصحابة منهم عـمر بن 

 . "اخلطاب 

 أن احلوار مع غري املسلم جائز لتحقيق مصلحة املسلمني وحقن - ١٠
ّالدماء وحفظ األموال، وأن املرشكني والظاملني وأهل األهواء إذا عظموا أمر 

اهللا تعاىل يف يشء وجب إعانتهم فيام ظاهره اخلري لعلهم هيتدون إىل احلق، 
 أن املرشكني وأهل ":وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا من فوائد صلح احلديبية

ّالبدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من  ً

ن منعوا غريه، حرمات اهللا تعاىل أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإ
فيعاونون عىل ما فيه تعظيم حرمات اهللا تعاىل ال عىل كفرهم وبغيهم، 

وهذا من أدق املواضع وأصعبها وأشقها عىل .. ويمنعون مما سوى ذلك
 . "النفوس، ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق 

                                         
 .٢٣١ / ٤: تفسري القرآن العظيم: ابن كثري) ١(
ـ ١٤٠٧ مؤسسة الرسالة ، بريوت ١٤، ط٢٦٧ / ٣: زاد املعاد: ابن القيم) ٢(  .م١٩٨٦/  ه



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠١٤ 
١٠١٤  

 وحالفت بنو ملسو هيلع هللا ىلصّوما كاد هذا العهد يوقع حتى حالفت خزاعة الرسول 
 وما كاد هذا العهد يوقع حتى أقبل أبو جندل بن سهيل بن عمرو .بكر قريشا

فلام رأى سهيل ابنه رضب . عىل املسلمني يريد أن ينضم إليهم ويسري معهم
ّوجهه وأخذ بتالبيبه وجعل جيره لريده إىل قريش، وأبو جندل يصيح بأعىل 

د ذلك يف وزا! ّرد إىل املرشكني يفتنونني يف دينيأأ! يا معرش املسلمني: صوته
لكن . قلق املسلمني وعدم رضاهم عن العهد الذي عقد الرسول مع سهيل

 جاعل اهللا يا أبا جندل، اصرب واحتسب فإن ": وجه إىل أيب جندل قولهملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
إنا قد عقدنا بيننا وبني القوم صلحا . لك وملن معك من املستضعفني خمرجا

وعاد أبو جندل إىل . "غدر هبم، وإنا ال ناهللاوأعطيناهم عىل ذلك وأعطونا عهد 
 .قريش نفاذا لعهد النبي ووعده، وقام سهيل راجعا إىل مكة

ويف هذه الكلامت النبوية املرشقة العظيمة داللة ليس فوقها داللة عىل 
 ومتسكه بفضيلة الوفاء بالعهد مهام كانت نتائجه ملسو هيلع هللا ىلصمقدار حرص رسول اهللا 
ً أيب جندل امتحانا قاسيا ورهيبا  لقد كان درسوعواقبه فيام يبدو للناس ً ً

ً واملسلمون نجاحا عظيام يف كبت ملسو هيلع هللا ىلصهلذا الوفاء بالعهد أثبت فيه الرسول  ً

                                         
 .٣/٣٤٧السرية النبوية :  ابن هشام)١(
 .٤/٢٧٥حممد رسول اهللا ، : صادق عرجون) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠١٥ 
 

عواطفهم وحبس مشاعرهم، وقد صربوا ملنظر أخيهم أيب جندل وتأثروا من 
مما زاد يف ، ذلك املشهد عندما كان أبوه جيتذبه من تالبيبه، والدماء تنزف منه

ًلكثريين منهم أخذوا يبكون بمرارة إشفاقا منهم عىل إيالمهم حتى إن ا

أخيهم يف العقيدة، وهم ينظرون إىل أبيه املرشك وهو يسحبه بفظاظة الوثني 
 .اجللف ليعود به مرة أخرى إىل سجنه الرهيب يف مكة

 مضطربا مما رأى من شأن من حوله، ثم صىل واطمأن ملسو هيلع هللا ىلصوأقام الرسول 
حتى قال ذلك ثالث مرات، فلام مل يقم "قوا  قوموا فانحروا ثم احل"وقال 

 عىل أم سلمة فذكر هلا ما لقي من الناس، فقالت أم ملسو هيلع هللا ىلصمنهم أحد، دخل 
ًيا نبي اهللا أحتب ذلك؟ اخرج ثم ال تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر : سلمة

ًبدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل 
 فحلقه، فلام رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل ُذلك، نحر بدنه ودعا حالقه

ًبعضهم حيلق بعضا، حتى كان بعضهم يقتل بعضا غام ً وقد حلق رجال ،  ،
: فتنادي الناس يف قلق.  املحلقنياهللايرحم : ملسو هيلع هللا ىلصقال الرسول . وقرص آخرون

: فتنادى الناس يف قلق. ّ املحلقنياهللايرحم : ؟ قالاهللاواملقرصين يا رسول 
  فلم ظاهرت : قال بعضهم. واملقرصين: ؟ قالاهللا يا رسول واملقرصين

                                         
 .٢/٢٥٦السرية: الصاليب) ١(
 ).٢٧٣٢( ، رقم٣/٢٤٠البخاري، كتاب الرشوط )  ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠١٦ 
١٠١٦  

  ألهنم مل : ّ الرتحم للمحلقني دون املقرصين؟ فكان جوابهاهللايا رسول 
 . يشكوا

ٌ يف احلديبية مجل أليب جهل يف رأسه برةملسو هيلع هللا ىلصوكان يف هدي النبي  َ َ  من 
 . يغيظ بذلك املرشكني، فضة

إىل املدينة يف انتظار أن يعودوا إىل مكة مل يبق للمسلمني إال أن يرجعوا 
ّوقد كان أكثرهم حيتمل هذه الفكرة عىل مضض، وال هيوهنا عىل . العام املقبل

؛ فهم ليس هلم عادة هبزيمة وال تسليم من غري ملسو هيلع هللا ىلص نفسه إال أهنا أمر الرسول
 رسوله ودينه مل ختاجلهم ريبة يف اقتحام مكة لو اهللاقتال، وهم يف إيامهنم بنرص 

 . أمر باقتحامهاملسو هيلع هللا ىلصّأن الرسول 

ّوأقاموا باحلديبية أياما، منهم من يتساءل يف حكمة هذا العهد عقد 
. النبي، ومنهم من حتدثه نفسه بالشك يف حكمته، ثم حتملوا وقفلوا راجعني

 بسورة ملسو هيلع هللا ىلصّوإهنم لفي طريقهم بني مكة واملدينة إذ نزل الوحي عىل النبي 

!      "  #  $  %  &  '  )   ﴿:وله تعاىل ّفتال النبي عىل أصحابه ق. الفتح

                                         
 .٣/٣٤٨السرية النبوية : ابن هشام)  ١(
 .حلقة جتعل يف أنف البعري ليذل ويرتاض)  ٢(
 .٣/٣٤٩السرية النبوية : ابن هشام)  ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠١٧ 
 

 إىل آخر ﴾   (  *  +  ,  -   .  /  0  1  2  3  4  5
 ).سورة الفتح(السورة 

وقد . وهو قد كان كذلك . مل يبق إذا ريب يف أن عهد احلديبية فتح مبني
أثبتت األيام أن هذا العهد حكمة سياسية وبعد نظر كان هلام أكرب األثر يف 

 . اإلسالم ويف مستقبل العرب كلهمستقبل 

 ال عىل أنه ملسو هيلع هللا ىلص فقد كانت هذه أول مرة اعرتفت قريش فيها بالرسول -١
 .ثائر هبا خارج عليها ، ولكن عىل أنه ندها وعدهلا

ًفاملعاهدة دائام ال تكون   اعرتفت بذلك بالدولة اإلسالمية وقيامها-٢
بائل املتأثرة بموقف إال بني ندين، وكان هلذا االعرتاف أثره يف نفوس الق
 . قريش اجلحودي، حيث كانوا يرون أهنا اإلمام والقدوة 

 أقرت قريش  للمسلمني بحق زيارة البيت، وإقامة شعائر احلج، وذلك - ٣
 . اعرتاف منها بأن اإلسالم دين مقدر معرتف به من أديان شبه اجلزيرة

 قريش، قد  إن هدنة السنتني، أو السنوات العرش بني املسلمني وكفار-٤
جعلت املسلمني يطمئنون من ناحية اجلنوب وال خيشون غارة قريش، 

 فام فتح يف ":يقول اإلمام الزهري .ومهدت لإلسالم أن يزداد انتشارا
اإلسالم فتح قبله كان أعظم منه، إنام كان القتال حيث التقى الناس، فلام 

ا فتفاوضوا والتقو، ًكانت اهلدنة ووضعت احلرب وأمن الناس بعضهم بعضا



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠١٨ 
١٠١٨  

ًفلم يكلم أحد باإلسالم يعقل شيئا إال دخل فيه، ولقد ، يف احلديث واملنازعة
 ."دخل يف تينك السنتني مثل ما كان يف اإلسالم قبل ذلك أو أكثر

 مفاوضات الصلح جعلت حلفاء قريش يفقهون موقف املسلمني -٥
بون رجع إىل ويميلون إليه، فهذا احلليس بن علقمة عندما رأى املسلمني يل

لقد رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فام أرى أن يصدوا عن : قال، أصحابه
 . البيت

فكانت خطوة ،  من جتهيز غزوة مؤتةملسو هيلع هللا ىلص مكن صلح احلديبية النبي -٦
 . جديدة لنقل الدعوة اإلسالمية بأسلوب آخر خارج اجلزيرة العربية

وك الفرس  عىل إرسال رسائل إىل ململسو هيلع هللا ىلص ساعد صلح احلديبية النبي -٧
 . والروم والقبط يدعوهم إىل اإلسالم

كانت : يقول ابن القيم: ً كان صلح احلديبية سببا ومقدمة لفتح مكة-٨
اهلدنة مقدمة بني يدي الفتح األعظم، الذي أعز اهللا به رسوله وجنده، ودخل 
ًالناس به يف دين اهللا أفواجا، فكانت هذه اهلدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بني  ً ً ً

ًديه، وهذه عادة اهللا يف األمور العظام التي يقضيها قدرا ورشعا أن يوطئ هلا ي ً

                                         
 .٣/٣٥١السرية النبوية ، :ابن هشام) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠١٩ 
 

 .بني يدهيا بمقدمات وتوطئات تؤذن هلا وتدل عليها

ّ أفليست قريش ألد أعدائه وأشد حماربيه قد انتهت باإلذعان ملا مل تكن 
را وقد انترش اإلسالم بالفعل بعد هذه اهلدنة انتشا! ّعن له من قبل قطذت

كان الذين جاءوا إىل احلديبية ألفا . أرسع أضعافا من انتشاره من قبل
 لفتح مكة جاء يف ملسو هيلع هللا ىلصوأربعامئة؛ فلام كان بعد عامني اثنني وجاء الرسول 

ّوأشد ما اعرتض عليه من ساورهتم الشكوك يف حكمة عهد . عرشة آالف
إذن  من قريش بغري ملسو هيلع هللا ىلصاحلديبية ما نص عليه العهد من أن من أتى الرسول 

. ملسو هيلع هللا ىلصوليه رده عليهم، ومن جاء قريشا من املسلمني مل ترده عىل الرسول 
 يف هذا أن من ارتد عن اإلسالم وجلأ إىل قريش مل ملسو هيلع هللا ىلصوكان رأي الرسول 

  يكن جديرا بأن يعود إىل مجاعة املسلمني، وأن من أسلم وحاول 
ّوقد صدقت احلادثات رأي .  له خمرجااهللا فسيجعل ملسو هيلع هللا ىلصاللحاق بالرسول 

 يف ذلك بأرسع ما كان يظن أصحابه، ودلت عىل أن اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلصول الرس
كسب من صلح احلديبية أعظم الكسب، ومهد ملا جاء بعد ذلك بشهرين 

 خماطبة امللوك ورؤساء الدول األجنبية يدعوهم إىل ملسو هيلع هللا ىلصاثنني من بدء الرسول 
 .اإلسالم

                                         
 .٣/٣٠٩زاد املعاد : انظر)  ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٢٠ 
١٠٢٠  

 :أبو بصري يف املدينة وقيادته حلرب العصابات

فقد .  بأرسع مما كان يظن أصحابهملسو هيلع هللا ىلص الرسول ّصدقت احلادثات رأي
ّوفد أبو بصري من مكة إىل املدينة مسلام ينطبق عليه العهد برده إىل قريش ألنه 

ّفكتب أزهر بن عوف واألخنس بن رشيق إىل النبي . خرج بغري رأي مواله
يا : ّقال النبي. ّكي يرده، وبعثا بكتاهبام مع رجل من بني عامر ومعه موىل هلم

ّإنا قد أعطينا هؤالء القوم ما قد علمت، وال يصح لنا يف ديننا :  بصريأبا
 جاعل لك وملن معك من املستضعفني فرجا وخمرجا، فانطلق اهللالغدر، وإن 

ّ، أتردين إىل املرشكني يفتنونني يف اهللايا رسول : قال أبو بصري. إىل قومك
 إذا كان بذي احلليفة ّفكرر عليه النبي قوله، فانطلق مع الرجلني، حتى! ديني

سأل أخا بني عامر أن يريه سيفه؛ وما إن استوت قبضته يف يده حتى عال به 
: العامري فقتله، فخرج املوىل يعدو ناحية املدينة حتى أتى النبي، فلام رآه قال

قتل : مالك؟ قال! وحيك: ثم قال للرجل. ّإن هذا رجل قد رأى فزعا
بو بصري متوشحا السيف موجها ثم ما برح حتى طلع أ. صاحبك صاحبي

 اهللاّ، وفت ذمتك وأدى اهللايا رسول :  وهو يقولملسو هيلع هللا ىلصاحلديث إىل الرسول 
،  أسلمتني بيد القوم وقد امتنعت بديني أن أفتن فيه أو يعبث يب. عنك

                                         
 .٣/٣٥٣السرية النبوية البن هشام ، : ابن هشام)  ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٢١ 
 

 فلم خيف  " ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد": ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي 
ثم خرج أبو بصري حتى نزل . ّالرسول إعجابه ومتنيه لو كان معه رجال

 ملسو هيلع هللا ىلصالعيص عىل ساحل البحر يف طريق قريش إىل الشام، وكان عهد الرسول 
فلام . وقريش أن ترتك هذه الطريق للتجارة ال يقطعها هو وال تقطعها قريش

ذهب أبو بصري إليها وسمع املسلمون املقيمون بمكة بأمره وبام كان من 
رجال اختذوه هلم إماما وجعلوا وإياه إعجاب الرسول به فر منهم نحو سبعني 

يقطعون عىل قريش طريقها، وكانوا ال يظفرون بأحد إال قتلوه ، وال متر هبم 
هنالك رأت قريش أهنا أكرب خسارة عىل هؤالء املسلمني . عري إال اقتطعوها

ّوقدرت أن الرجل الصادق اإليامن، حماولة حبسه رش من . ّأن يظلوا بمكة ّ
ّ ال بد منتهز فرصة الفرار، مقيم عىل الذين حاولوا حبسه إطالق رساحه، فهو

 .حربا عوانا هم فيها األخرسون

 حني هاجر إىل املدينة وقطع عليهم ملسو هيلع هللا ىلصوكأنام ذكرت قريش الرسول 
طريق القوافل، وخشيت أن يكرر أبو بصري هذا الصنيع فبعثت إىل النبي 

ونزلت . ا الطريق آمناّتسأله بأرحامها إال آوى هؤالء املسلمني حتى يرتكو
ّقريش بذلك عام أرص عليه سهيل بن عمرو من رد املسلمني من قريش إىل 

                                         
 ).٤٧٣٢(  ، رقم٣/٢٤١البخاري، كتاب الرشوط، باب الرشوط يف اجلهاد ، )  ١(
  .٤/٢٨١حممد رسول اهللا ،: صادق عرجون)  ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٢٢ 
١٠٢٢  

وسقط بذلك الرشط الذي .  بغري رأي مواليهمملسو هيلع هللا ىلصمكة إذا ذهبوا إىل الرسول 
. أحفظ عمر بن اخلطاب والذي كان سببا يف ثورته التي ثار عىل أيب بكر

 .ا أصحابه وعاد طريق الشام آمنملسو هيلع هللا ىلصوآوى الرسول 

 :املهاجرات املسلامت

.  فيهن رأي آخرملسو هيلع هللا ىلصّأما املهاجرات من قريش إىل املدينة فكان للرسول 
ّخرجت أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط من بعد اهلدنة، فخرج أخواها 

. ّ أن يردها عليهام بحكم عهد احلديبيةاهللاعامرة والوليد يطلبان إىل رسول 
ينسحب عىل النساء حكمه، وأن ّلكن النبي أبى ورأى أن هذا العهد ال 

ّثم إن املرأة إذا أسلمت مل تصبح حال . النساء إذا استجرن وجبت إجارهتن

w   ﴿:ويف ذلك نزل قوله تعاىل. لزوجها املرشك فوجب التفريق بينه وبينها

  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �~  }       |  {   z  y  x
  ̧  ¶µ   ́  ³      ²  ±  °  ¯  ®  ¬«   ª  ©  ¨   §  ½    ¼  »º   ¹  

  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ    Å   ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾
Ù  Ø  ×  ÖÕ    Ô  ÓÒ  Ñ   Ð   ÏÎ  Í   ﴾ ]١٠:املمتحنة[. 

 وقد أبى املسلمون عقيب صلح احلديبية أن ":قال األستاذ حممد الغزايل
دة يردوا النسوة املهاجرات بدينهن إىل أوليائهن، إما ألهنم فهموا أن املعاه

خاصة بالرجال فحسب، أو ألهنم خشوا عىل النساء الاليت أسلمن، أن 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٢٣ 
 

ًيضعفن أمام التعذيب واإلهانة، وهن ال يستطعن رضبا يف األرض، وردا  ً
للكيد كام فعل أبو جندل وأبو بصري وأرضاهبام، وأيا كان األمر فإن احتجاز 

 ."من أسلم من النساء تم بتعليم القرآن

ّ وبعد نظره ودقة ملسو هيلع هللا ىلصثات حكمة الرسول ّوكذلك صدقت احلاد
سياسته، وأثبتت أنه يوم عقد عهد احلديبية وضع حجرا ال ينقض يف سياسة 

 .اإلسالم وانتشاره، وهذا هو الفتح املبني

 :ملسو هيلع هللا ىلصما صنع الرسول 

 أعظم ملسو هيلع هللا ىلصّاطمأنت العالقات بعهد احلديبية بني قريش والرسول 
كلها إىل التوسع يف واجتهت قريش . ّالطمأنينة، وأمن كل جانب صاحبه

ّجتارهتا، لعلها تستعيد من طريقها ما فقد أيام اتصال احلرب بني املسلمني 
ّوبينها، وحني سدت عليها طريق الشام وأصبحت جتارهتا معرضة للضياع ّ .

 فاجته بفكره إىل متابعة إبالغ رسالته مجيعا يف مشارق األرض ملسو هيلع هللا ىلصّأما الرسول 
أسباب النجاح لطمأنينة املسلمني يف شبه ّومغارهبا، ووجه نظره إىل متهيد 

وهذا وذاك هو ما صنع بإرسال الرسل إىل امللوك يف خمتلف الدول، . اجلزيرة
 .ّوبإجالء اليهود عن شبه جزيرة العرب إجالء تاما بعد غزوة خيرب

 
                                         

 .٣٦٧رية ، صفقه الس: حممد الغزايل)  ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٢٤ 
١٠٢٤  

 

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٢٥ 
 

 

 باحلديبية بضعة عرش ملسو هيلع هللا ىلصبعد أن تم هذا الصلح، وقد أقام رسول اهللا 
وفيام هو يف الطريق بني مكة . ، انرصف راجعا إىل املدينةاجحيوما عىل الر

!      "  #  ﴿: ، ويقول فيهاواملدينة أنزل اهللا تعاىل عليه سورة الفتح كاملة
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 فأقبل الناس يرسعون حتى اجتمعوا إليه، ولكن ناسا من أصحابه ما 
وأقبل ": زالوا ال يصدقون أنه فتح من اهللا، روى البيهقي عن عروة قال

رسول اهللا من احلديبية راجعا فقال رجال من أصحاب رسول اهللا ما هذا 

                                         
، وابـن ٢/٦١٦املغـازي : الواقـدي : انظر. يرى بعض كتاب السري أن ظل عرشين يوما) ١(

 .٩٨/ ٢سعد يف الطبقات الكربى 
 .١٥٩/ ٤الدالئل : البيهقي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٢٦ 
١٠٢٦  

دينا وعكف رسول اهللا باحلديبية ورد بفتح لقد صددنا عن البيت وصد ه
رسول اهللا رجلني من املسلمني خرجا، فبلغ رسول اهللا قول رجال من 
أصحابه أن هذا ليس بفتح فقال رسول اهللا بئس الكالم هذا أعظم الفتح، 
لقد ريض املرشكون أن يدفعوكم بالراح عن بالدهم ويسألونكم القضية، 

 منكم ما كرهوا، وقد أظفركم اهللا عز ويرغبون إليكم يف األمان، وقد رأوا
وجل عليهم وردكم ساملني غانمني مأجورين، فهذا أعظم الفتوح أنسيتم يوم 
أحد إذ تصعدون وال تلوون عىل أحد وأنا أدعوكم يف أخراكم؟ أنسيتم يوم 
األحزاب إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت األبصار 

هللا الظنونا؟ قال املسلمون صدق اهللا وبلغت القلوب احلناجر وتظنون با
ورسوله، هو أعظم الفتوح، واهللا يا نبي اهللا ما فكرنا فيام فكرت فيه، وألنت 

 . "أعلم باهللا عز وجل وباألمور منا

نعم إنه لفتح كبري، فقد أصبح املسلمون قوة مرهوبة اجلانب، يطلب 
 الصلح اعرتاف منها كفار مكة الصلح، وهذا هو املوضوع الرئيس، إن هذا

ضمني من قريش بقوة املسلمني، وهبذه الدولة اجلديدة يف املنطقة، حتى إهنا 
لتقف منها اآلن موقف النظري جتاه نظريه، وترسل إليها يف أمر الصلح، ولذا 

                                         
 .، وما بعدها١٦٠/ ٤الدالئل : البيهقي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٢٧ 
 

 استغالهلا ليفسح الطريق أمام ملسو هيلع هللا ىلصفقد كانت فرصة عظيمة أحسن النبي 
دا عن مهاترات قريش دعوة اإلسالم التي تغزو القلوب والعقول بعي

، ومل يعبأ ببعض الرشوط املجحفة ملسو هيلع هللا ىلصوعداوهتا، ولقد انتهزها رسول اهللا 
التي سببت غضب األصحاب، فيوشك أن يدركوا احلقيقة فيام بعد، فرضب 
بذلك أروع األمثلة يف اإلدارة االسياسية الناجحة، التي تقدر عواقب األمور 

 .ومآالهتا

فتح يف اإلسالم أعظم من صلح ما كان ": يقول أبو بكر الصديق
 وبني ربه، ملسو هيلع هللا ىلصاحلديبية، وكان الناس قرص رأهيم عام كان بني رسول اهللا 

والعباد يعجلون، واهللا تعاىل ال يعجل لعجلة العبد حتى يبلغ األمور ما أراد، 
لقد رأيت سهيل بن عمرو يف حجة الوداع قائام عند املنحر يقرب لرسول اهللا 

رأسه، فأنظر إىل  نحرها بيده، ودعا احلالق حيلق يملسو هيلع هللا ىلص بدنه، ورسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص
سهيل يلقط من شعره، وأراه يضعه عىل عينيه، وأذكر امتناعه أن يقر يوم 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، فحمدت اهللا تعاىل هداه : احلديبية بأن يكتب
 ."لإلسالم

                                         
 .٦٤/ ٥سبل اهلدى والرشاد  : الصاحلي الشامي) ١(
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٢٨ 
١٠٢٨  

 :ومن أبرز ثامر هذا الصلح ما يأيت

سنني من شأنه أن يأمن كل فريق  أن ترك احلرب بني الفريقني عرش - ١
 وأصحابه ملا هو أهم من احلرب، أال وهو ملسو هيلع هللا ىلصجانب اآلخر، ويتفرغ النبي 

عرض اإلسالم عىل القبائل العربية والتفرغ للدعوة إىل اهللا عز وجل، دون 
لبوا عليه شذاذ األعراب، ؤخوف من حلفاء قريش أن يقتلوا الدعاة، أو ي

 كان رسول اهللا مأمورا بأن يفعل ما وهذا هو لب القضية وجوهرها، فقد
ولقد اغتنم املسلمون هذه الفرصة، حيث روت كتب السري والتاريخ . فعل

وملا ...فام فتح اإلسالم فتح قبله كان أعظم من فتح احلديبية:ل الزهريوق
كانت اهلدنة ،ووضعت احلرب، وأمن الناس كلهم بعضهم بعضا،والتقوا 

،ومل يكن أحد يعقل شيئا يف تلك املدة إال وتفاوضوا يف احلديث واملنازعة 
  مثل ما كان يف اإلسالم قبل ذلك ، دخل فيه، ولقد دخل يف تينك السنتني

 . "وأكثر يعني من صناديد قريش

لقد انفسح أمام املسلمني جمال العمل الدعوي وأصبح من املمكن هلم 

                                         
 بعد صلح احلديبية مبارشة، ألن قريشا مل تف بالعهـد أكثـر مـن نيللتتينك السنتني، أي ا) ١(

 .سنتني، ومن ثم كان فتح مكة عىل ما سيأيت تفصيله
 .، وما بعدها١٥٩/ ٤الدالئل :  ، وانظر البيهقي٥/٣٤٨فتح الباري ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٢٩ 
 

يف بالد العرب، دون أن يتصلوا بالقبائل العربية يف منازهلا، ونرش اإلسالم 
عمل حساب لرتصدات قريش وحلفائها، وقد فعل املسلمون ذلك بجدية 

 مكة يف ملسو هيلع هللا ىلص بالغة، فلم يمض عىل هذا الصلح سوى عامني حتى دخل النبي
عرشة آالف مقاتل، وكان جيشه يوم احلديبية ال يزيد عىل ألف وستامئة عىل 

كئود يف طريق دخول أقىص تقدير للروايات، فلقد كانت قريش هي العقبة ال
كثري من القبائل العربية يف اإلسالم، بل إن عداوهتا هلذا الدين هلي أصل 
البالء ومنبع الرش، فلقد كان العرب يسريون خلفها، ويقولون هم أهل 
الرجل وأدرى به منا، وليتها إذ اختذت منه ذلك املوقف قرصته عىل نفسها 

ل العربية، ومن اليهود، فلام ، بل إهنا ضمت معها األحالف من القبائطفق
ُأبرم هذا الصلح بينها وبني املسلمني مخدت هذه العداوة إىل حني، ومخد معها 

 . كثري من الرضر الناجم عن حلفائها

 تفرغ لنرش اإلسالم يف املاملك واألقطار البعيدة، ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي -  ٢
غ خرب فكتب امللوك واألمراء من العرب والعجم يدعوهم إىل اإلسالم، فبل

 .نبوته اآلفاق، ووصلت كتبه إىل كرسى وقيرص، عىل ما سيأيت تفصيله

 بعدما أمن جانب قريش، أخذ يوجه كل اهتامهه ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي - ٣
بعدوه البعيد الذي ال يزال يعد العدة حلرب املدينة، أال وهم هيود خيرب، فام 

اكرة، ليزحيوا زالوا حينون إىل العودة إىل املدينة، وحياولون بكل وسائلهم امل



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٣٠ 
١٠٣٠  

قوة اإلسالم عنها، وكانت قريش هي حليفهم األكرب، وهبذا الصلح أصبحوا 
 وأصبحت الفرصة سانحة للمسلمني للقضاء ملسو هيلع هللا ىلصوحدهم يف مواجهة النبي 

 .ا العدو الغادر الذي يكيد لإلسالم وأهلهذعىل ه

 اعرتاف قريش بحق املسلمني يف زيارة البيت، وتطبيقه عمليا يف – ٤
وكان ذلك نرصا كبريا للمسلمني يف املدينة، ومن ناحية أخرى لقادم دون قتال، العام ا

عرفهم أحد من املسلمني نرصا وبركة للمسلمني املستضعفني يف مكة، الذين ال ي
اإلسالم خوفا من قومهم، ألهنم ال جيدون السبيل إىل الفرار بدينهم، ولو إلرسارهم 

للخروج مع املرشكني ولقتل املؤمنون نشب القتال بني الفريقني الضطر هؤالء 
 .إخوهتم وهم ال يعلمون بأمرهم
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 كان الرشط الذي غضب منه املسلمون مفتاح الفرج للمستضعفني، - ٥
 سعوا هم يف إبطاله، وذلك ألن جمموعة من ونكدا عىل املرشكني، حتى

املستضعفني بقيادة أيب بصري هربوا من تعذيب أهل مكة، ومل يذهبوا إىل 
املدينة لعلمهم هبذا الرشط، فانطلقوا إىل الشام، يف طريق قريش يرتصدوهنم 
ليكفوا تعذيبهم عن إخواهنم اآلخرين، وليذيقوهم بعض ما ذاقوا من 

م أبو جندل بن سهيل، حتى ضجت قريش من ذلك العذاب، وكان من بينه
 . إلغاء هذا الرشط وضمهم إليهملسو هيلع هللا ىلصكله، وناشدت النبي 

 قامت جمموعة من النساء املستضعفات يف مكة باهلجرة بعد صلح -  ٦
احلديبية من دار الكفر إىل دار اإلسالم، ويف مقدمة هؤالء النساء أم كلثوم 

أن يردوهن، فنزل القرآن ليبني أن بنت عقبة بن أيب معيط، فأراد كفار مكة 
 .رجال فيها النساء، بل هي خاصة بالهذه االتفاقية ال يدخل
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وهذا يدل عىل خصوصية أمر النساء وحساسيته، فإنه يرتبط بالعرض 
والرشف، مما ينبغي أن يصونه املسلم، وال يفرط فيه، لئال يفرتش الكافر 

 .امرأة مؤمنة، ويف هذا من العار ما فيه
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 شديد الكرم والرمحة حتى مع خمالفيه، فال يتعامل ملسو هيلع هللا ىلصلنبي  كان ا– ١
بمنطق امللوك اجلبارين، وال أصحاب املطامع التوسعية، كام تصفه أقالم 
املسترشقني املغرضني، بل كان يتعامل بالعفو والصفح، وال يلجأ إىل العنف 

 .ل الوحيدإال إذا تأزمت األمور، وأصبح السيف هو احل

يوب الصغرية لألعداء حتى ال يتسللوا منها  رضورة تصفية اجل– ٢
حلرب املسلمني، مما يضع البالد يف حالة من احلرب املستمرة، أو معرضة دائام 

 .لإلغارة من قبل اللصوص

 إن أهم دوافع احلرب يف اإلسالم هو تأمني إيصال الدعوة إىل – ٣
 عليهم، ورفضوا الدخول يف هذا الناس، فإذا ما وصلت وقامت احلجة

الدين، فال إكراه عليهم، ولكن عليهم أن خيضعوا لسلطان الدولة، وأال 
يعلنوا احلرب عليها، وذلك بدفع جزء صغري من أمواهلم يكون رضيبة محاية، 
حيث إهنم يعيشون حتت ظل الدولة، وال يطالبون بحامية أنفسهم، بل 

 .املسلمون هم املطالبون بذلك
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 ولرسوله، فقد رضبوا أعظم خالص الصحابة ريض اهللا عنهم هللا إ– ٤
املثل يف التضحية والفداء، عندما أقدموا عىل بيعة الرضوان وليس معهم من 
السالح ما يقي أجسامهم رضبات العدو عند اللقاء، وهم يف انقطاع من 
املدد، أما قريش ففي موطنها، ولكنهم عىل الرغم من كل هذه الظروف 

 هللا، فرىض اهللا عنهم، وتقبل منهم أقدموا عىل تلك البيعة يف إخالص وجترد
البيعة منهم، وأثاهبم فتحا مبينا فتح اهللا هلم به القلوب والبالد حتى تغلب 

 .اإلسالم وأتم اهللا نوره

 رضورة أن خيضع اإلنسان ألحكام ربه، حتى يف األمور التي ال – ٥
ام دامت أمرا من اهللا عز وجل يستطيع املرء أن حيدد هلا حكمة عاجلة، ف

 فال جيوز معارضتها، ألن احلكمة قد تكون خافية اآلن، وسوف ملسو هيلع هللا ىلصرسوله و
 .تتضح فيام بعد، وقد ال تتضح له أصال طوال حياته

 رضورة احرتام املعارضة النزهية، وتشجيع األتباع عىل إبداء اآلراء – ٦
وليست املعارضة لرئيس الدولة يف رأي السليمة التي ختدم املصلحة العامة 

وموقف من املواقف جريمة، بل هي مرشوعة ما دامت تسري يف من اآلراء، 
 .اإلطار العام للدولة، ومن أجل املصلحة العامة

 أصحابه إىل التحلل ملسو هيلع هللا ىلص أمهية القدوة العملية، فقد ندب رسول اهللا - ٧
من العمرة وكرره ثالث مرات، ومع ذلك مل يستجب أحد لدعوته، فلام أقدم 
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 بعد أن أشارت عليه أم سلمة ًأوالنفسه  عىل مبارشة ذلك بملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
بذلك قام املسلمون بمتابعته، ومن هنا كان دور القدوة العملية أعمق أثرا، 

 .ًوأجدى نفعا

كان صلح احلديبية فتحا من اهللا للمسلمني، فقد أصبح املسلمون  – ٨
قوة مرهوبة اجلانب، يعاملها مرشكو مكة معاملة القرين لقرينه، ويف هذا 

عرتاف ضمني من قريش بقوة املسلمني، ومن ناحية أخرى فقد الصلح ا
كانت فرصة عظيمة ليفسح الطريق أمام دعوة اإلسالم لتغزو القلوب 

 ملا أجدى للبرشية من ملسو هيلع هللا ىلصوالعقول بعيدا عن مهاترات قريش، وتفرغ النبي 
 .عداوة قريش
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  أحداث العام السابع اهلجري
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 عداوة متأصلة، فقد قىض ملسو هيلع هللا ىلصكانت العداوة من اليهود لإلسالم ونبيه 
ذلك النبي العريب عىل أملهم األكرب الذي كانوا يعيشون من أجله، أال وهو 
أن يكون نبي آخر الزمان من بني إرسائيل، فيكون ملكا عليهم، ويقيم مملكة 

باد اهللا الرب هبم، فيصريوا هم سادة الدنيا وملوك األرض، يدينون ع
ويقتلوهنم، ويتكربون عليهم، ولكن اهللا عز وجل خيب آماهلم، وأرسل 

 الذي يعرفونه، كام كانوا يعرفون أبناءهم، وكانوا ملسو هيلع هللا ىلصإليهم النبي العريب 
يبرشون به القبائل الوثنية من األوس واخلزرج، فآمن به الوثنيون، ونعموا 

اهللا وغضبه، ومل بفضل اهللا ورمحته، وكفر به اليهود، وصاروا يف سخط 
 .ينفعهم ما عندهم من العلم

 مع ملسو هيلع هللا ىلصومن هنا تستطيع أن تفرس إرصار اليهود عىل معاداة هذا النبي 
ز وجل، فلقد كان أهنم يعلمون جيدا أنه عىل احلق، وأنه نبي مرسل من اهللا ع

لعرب يمنعاهنم من اتباع هذا النبي األمي، وهم أهل ل الكرب واحلسد
ياء، فكيف خيضعون هلذا األمي الذي تربى يف الكتاب، وأتباع األنب

الصحراء، وال يعلم القراءة والكتابة؟، وهذا هو منشأ الداء احلقيقي عند 
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اليهود، ولعلك تدرك بعض هذه املشاعر املدمرة ألصحاهبا من تلك الكلمة التي 
  :قاهلا زعيمهم حيي بن أخطب، منذ رأى رسول اهللا قادما إىل املدينة، وسأله أخوه

 ."عداوته واهللا ما بقيت": فكان اجلواب" ماذا أضمرت له؟"

عىل الرغم من أهنا دمرت صاحبها ذبحا مع - لقد ظلت هذه الكلمة 
 هي املنهاج الذي رسمه اليهود لطبيعة العالقة مع هذا الدين منذ -بني قريظة

 نشأته إىل يوم الناس هذا، ما النوا يف عداوة هذا الدين يوما من األيام، ولقد
، وال ملسو هيلع هللا ىلصرأيت يف الفصول السابقة كيف كانوا يؤلبون القبائل عىل رسول اهللا 

 يرسل ملسو هيلع هللا ىلصيرتكون فرصة يكيدون هبا اإلسالم إال انتهزوها، وكيف كان النبي 
الرسايا لتأديب القبائل املتحالفة معهم، وكيف أرسل الرسايا الجتثاث 

 وكيف كان النبي .العنارص املدمرة املحزبة لألحزاب واجلموع لقتال املدينة
 يتلمس الفرص ليصلح ما بينه وبينهم، ومع ذلك غدروا به غري مرة، ملسو هيلع هللا ىلص

ّكان آخرها ما قام به اليسري بن رزام من الغدر، فجر عليه مقتله، ولقد حتدثنا 
 .عن هذا كله فيام سبق

ولقد تركت هزائم اليهود املتتالية يف املدينة بداية من بني قينقاع مرورا 
بني قريظة يف نفوس اليهود جرحا بالغ العمق، بل أرضمت يف ببني النضري، 

ًصدورهم نارا حمرقة، ما زالت تؤججها طبيعة متأصلة يف نفوسهم من 
 ملسو هيلع هللا ىلصالبغض والعداوة، والرغبة اجلاحمة يف االنتقام والتشفي من هذا النبي 
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 . وأتباعه الذين أذاقوهم مر العذاب يف كل مرة يتقابلون معهم

ني النضري عن املدينة ونزول زعامئهم يف خيرب عامال ولقد كان إجالء ب
حاسام يف بلورة موقف هيود خيرب جتاه املسلمني، وهو أمر مل يكن ظاهرا قبل 
ّذلك؛ فحني نزل سالم بن أيب احلقيق وابن أخيه كنانة بن الربيع، وحيي بن 

أخطب خيرب دان هلم أهلها بالوالء والطاعة، وكان لذلك أثره يف تصدي 
 خيرب لإلسالم واملسلمني، حيث جرهم قادهتم اجلدد إىل الصدام املبارش هيود

مع اإلسالم بغية االنتقام وبدافع حقدهم الدفني عىل املسلمني، ورغبتهم 
العارمة يف استعادة ديارهم ومواقعهم ومصاحلهم يف املدينة التي أجلوا منها؛ 

 بارز يف جتميع وبناء عىل ذلك فقد قام هيود خيرب وزعامؤهم اجلدد بدور
األحزاب وحشدهم ضد املسلمني، بل إهنم أنفقوا أمواهلم، واستغلوا 

وطعن املسلمني يف . عالقاهتم مع هيود بني قريظة من أجل نرصة األحزاب
ظهورهم، وهكذا أصبحت خيرب مصدر خطر كبري عىل املسلمني ودولتهم 

 .النامية

مشكم الذي توىل الزعامة أما اجلديد اآلن، فإن اليهود بقيادة سالم بن 
عىل هيود خيرب خلفا ألسري بن رزام، ساروا عىل درب العداوة الذي رسمه 

                                         
 ."بترصف" ٣٤٩/ ١نرضة النعيم ) ١(
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هلم حيي بن أخطب، وقد علم ابن مشكم بعد إبرام صلح احلديبية بني 
 ومرشكي قريش، أن معاونة قريش وحلفاءها هلم ميئوس ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ىل األبواب، يوشك منها، ورصح سالم بن مشكم لزعامء خيرب بأن اخلطر ع
أن يصل، فبادر إىل تأليف كتلة عسكرية قوية من هيود فدك ووادي القرى 

 . وتيامء، باإلضافة إىل هيود خيرب، وأرادوا أن يزحفوا إىل يثرب

 ما يدور يف خلدهم فتهيأ عىل الفور لقتاهلم، قبل ملسو هيلع هللا ىلصوقد علم الرسول 
يهود إىل املدينة، قال أن تتم هذه املباحثات وتؤيت ثامرها، فيفاجأ بوصول ال

 املدينة من احلديبية ، ملسو هيلع هللا ىلصوملا قدم الرسول :قال موسى بن عقبة":ابن القيم
مكث هبا عرشين ليلة أو قريبا منها ، ثم خرج غازيا إىل خيرب، وكان اهللا عز 

|  {   ~   ﴿:  قال اهللا عز وجلوجل وعده إياها ، وهو باحلديبية 

 حدثني ":ل ابن إسحققا] ٢٠:الفتح [﴾   �  ¡  ¢  £  ¤
الزهري عن عروة عن مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة،أهنام حدثاه 

 كل من شهد ملسو هيلع هللا ىلص وقد استنفر النبي "فجعل لكم هذه يف خيرب":مجيعا،قاال

                                         
رجالـه ":رنؤوط يف هـذا اإلسـناد،قال األ٣١٧-٣/٣١٦زاد امليعاد يف هدي خري العباد ) ١(

 ."ثقات
 ).٦٣٨٤(البخاري، كتاب الدعوات رقم : وانظر) . ٣/٤٥٥(السرية :ابن هشام ) ٢(
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 ١٠٤٣ 
 

احلديبية يغزون معه، وجاءه املخلفون عنه يف غزوة احلديبية ليخرجوا معه رجاء 
، فخرج يف ألف  يف اجلهاد فأما الغنيمة فالالغنيمة فقال ال خترجوا معي إال راغبني

وأربعامئة من أصحابه، بينهم مائتان من الفرسان؛ واستخلف عىل املدينة سباع بن 
 . نميلة بن عبد اهللا الليثي: أبا ذر، وقيل: عرفطة، وقيل

سار اجليش املسلم إىل خيرب بطاقة إيامنية عالية، حيدوهم األمل يف ثواب 
 واحلصول عىل أجر اجلهاد، عىل الرغم من علمهم بقوة اهللا عز وجل،

حصون خيرب ومنعتها، وكثرة عتادها احلريب، ومع ذلك كله ساروا وهم 
 إىل أن يرفقوا ملسو هيلع هللا ىلصيكربون وهيللون بأصوات مرتفعة، فأرشدهم النبي 

روى البخاري عن أيب موسى األشعري ريض . بأنفسهم وخيفضوا أصواهتم
َملا غ": اهللا عنه قال ُزا رسول اهللاِ ََّ ُ َ َ خيرب، أو قالملسو هيلع هللا ىلصَ َ ْ َْ َ َ ُملا توجه رسول اهللاِ : َ ََُّ َ َ َّ َ ، ملسو هيلع هللا ىلصَ

ِأرشف الناس عىل واد فرفعوا أصواهتم بالتْكبري  ِ َِّ ْ ُ ََ ََ ْ ُ َ َُ ََ َ ٍ َ َّ َ ُ أكرب اهللاَْ َ ْ َّ أكرب ال إله إال اهللاَ َ َِ َِ ُ َ ْ َ

ُ، فقال رسول اهللاِ اهللا َ َ َُ َّ اربعوا عىل أنفسُكم إنملسو هيلع هللا ىلصَ ِْ ْ ِْ ُ َ َ َ ُ ًُكم ال تدعون أصم، وال غائبا َ َ َِ َ َ َ ََّ َْ ُ ْ َ
ْإنُكم تدعون سميعا قريبا وهو معُكم َ َ َْ َ َ ً ًْ ِ َ َِ ُ ْ َ َّ ِ". 

 وصحابته ليال، ويكمنون صباحا، وحيدو هبم ملسو هيلع هللا ىلصوكان مسري النبي 
                                         

 .٧٢٦/ ٢السرية احللبية :احللبي ) ١(
 .٣٠٦/ ١إمتاع األسامع  :املقريزي) ٢(
 .باب غزوة خيرب) ٤٢٠٥(البخاري برقم ) ٣(
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 : عامر بن األكوع وهو يقول

ـــدينا ـــا اهت ـــوال اهللا م ـــم ل ــــــلينا   الله ــــــصدقنا وال ص   وال ت
ــــا   قينـــافــاغفر فـــداء لــك مـــا ات ــــدام إن القين ــــت األق   وثب

ـــــا ـــــكينة علين ـــــني س ــــا   وألق ــــا أتين ــــيح بن ــــا إذا ص   إن

 وبالصياح عولوا علينا

ُمن هذا السائق؟ قالوا": ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا  َ َُ ِ َّ ََ ِعامر بن األكوع: ْ َ ُ ْْ َ ُ ِ َقال. َ َ :
ُيرمحه  َُ َ ٌوقال رجل. اهللاْ َ َُ ََمن القوم ِ ْ ََ ْ َيا رسول اهللاِ لوال: ِ َ َْ َُ َّ متعتنا به، فلام صاف َ ََ َّْ ََ َ ِ ِ َ َّ

َالقوم قاتلوهم،فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فامت  ََ َ َ ٌ ْ ََ ْ َ َ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ِْ ِ ُ ُ" . 

 بجيشه سريا حثيثا، حتى قطع تلك املسافة الطويلة يف ملسو هيلع هللا ىلصوسار النبي 
وقد سلك املسلمون طريق "ثالث مراحل، وبلغ خيرب يف فجر اليوم الرابع، 

وداع فزغابة، ونقمي، فاملستناخ، فعرص، فالصهباء، فاخلرصة، وحني ثنية ال
وصلوا منطقة خيرب سلكوا بني الشق والنطاة، ثم املنزلة، ثم الرجيع التي تقع 

 . "شامل رشق خيرب

                                         
 .ات األخرىهو عمر بن اخلطاب كام جاء يف الرواي) ١(

 .﴾ r  q﴿: باب قول اهللا تعاىل) ٦٣٣١(البخاري برقم ) ٢(

 .٣٥٠/ ١نرضة النعيم ) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٤٥ 
 

وقد أعمى اهللا عز وجل عنه عيون أهل خيرب، فلم يعلموا ما كان من 
إذا كان الصباح خرج عامهلم  إليهم، فباتوا آمنني، حتى ملسو هيلع هللا ىلصمسري رسول اهللا 

 وجنوده قد نزلوا ملسو هيلع هللا ىلصبمساحيهم ومكاتلهم إىل أعامهلم؛ فلام رأوا رسول اهللا 
. "!حممد واخلميس! حممد واهللا": بساحتهم، أخذهم الرعب، وصاحوا

وأدبروا هاربني إىل قومهم وحصوهنم، وقد أفزعتهم املفاجأة، فام كانوا 
، ملنعتهم وحصوهنم وسالحهم  يف ديارهمملسو هيلع هللا ىلصيظنون أن يأتيهم النبي 

: وعددهم، كانوا خيرجون كل يوم عرشة آالف مقاتل صفوفا ثم يقولون
ً فزعا حيث صاح ملسو هيلع هللا ىلصوزادهم رسول اهللا . هيهات هيهات!! حممد يغزونا

ُ أكرب اهللا": يف أعقاهبم مكربا َ ْ ٍ أكرب خربت خيرب إنا إذا نزلنا بساحة قوم اهللاَ ْ َ ْ ََ ْ َِ َ ُ َ ُ َِ َ َ َْ َِّ ِ َ َِ ْ َ

َساء صباح املنذرينَف ُ َ َِ َ ُ ْْ َ َ". 

 : اختيار املكان

 وادي الرجيع، بني خيرب وغطفان، عسكر فيه وذلك ملسو هيلع هللا ىلصملا بلغ النبي 
: ليحول بني غطفان وبني أن يمدوا أهل خيرب، وذلك ألن هيود خيرب كانوا

أرسلوا كنانة بن أبى احلقيق وهودة بن قيس ىف أربعة عرش رجال إىل غطفان "
                                         

 .باب ما حيقن باألذان من الدماء) ٦١٠(البخاري برقم ) ١(
 .٣٠٦/ ١إمتاع األسامع   :املقريزي) ٢(
 .باب ما حيقن باألذان من الدماء) ٦١٠(البخاري برقم ) ٣(
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  ١٠٤٦ 
١٠٤٦  

م ورشطوا هلم نصف ثامر خيرب إن غلبوا عىل املسلمني، فجمعوا ليستمدوا هب
 ."ثم خرجوا ليظاهروا هيود خيرب

 أرسل إليهم أن ال يعينوهم عىل أن يعطيهم ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهللا ": ويقال
جرياننا وحلفاؤنا، : من خيرب شيئا سامه هلم، وهو نصف ثامرها، فأبوا، وقالوا

وأهليهم حس ظنوه أن املسلمني أغاروا فلام ساروا قليال خلفهم ىف أمواهلم 
عىل أهاليهم، فألقى اهللا الرعب ىف قلوهبم، فرجعوا عىل الصعب والذلول، 

 ملسو هيلع هللا ىلصمرسعني عىل أعقاهبم، فأقاموا ىف أهليهم وأمواهلم، وخلوا بني رسول اهللا 
ٍّوعىل كل فقد ختلفت قبائل غطفان عن نرصة حلفائهم . "وبني أهل خيرب

 .تطيعوا إيصال املدد إليهممن اليهود، ومل يس

 حصون  يف منطقة واد الرجيع قريبا منملسو هيلع هللا ىلص  الرسولوقد كان نزول
إن أهل النطاة يل هبم معرفة ليس قوم أبعد ":  املنذرنالنطاة، فقال له احلباب ب

مدى سهم منهم، وال أعدل رمية منهم، وهم مرتفعون علينا، وهو أرسع 
أي النخل -ون يف محرة النخل النحطاط نبلهم وال نأمن من بياهتم يدخل

 أرشت بالرأي إذا ملسو هيلع هللا ىلص حتول يا رسول اهللا فقال - املجتمع بعضه عىل بعض
 حممد بن مسلمة ريض اهللا عنه، ملسو هيلع هللا ىلصأمسينا إن شاء اهللا حتولنا، ودعا رسول اهللا 

                                         
 .٧٦١/ ٢بية السرية احلل:احللبي ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٤٧ 
 

انظر لنا منزال بعيدا، فطاف حممد ريض اهللا عنه وقال يا رسول اهللا : فقال
 عىل بركة اهللا، وحتول ملا أمسى، وأمر ملسو هيلع هللا ىلص اهللا وجدت لك منزال ، فقال رسول

 . "الناس بالتحول

كانت خيرب مقسمة إىل ثالث مناطق حربية، كل منها به جمموعة من 
احلصون املنيعة، كل حصن من وراء أخيه، بحيث لو سقط منها حصن، 
توجه اليهود إىل احلصن الذي يليه عىل التوايل، وهو نظام جمهد عسكريا ألي 

 . وحيتاج إىل صرب وجلد وعزيمة عىل القتالجيش،

 :وقد كانت هذه احلصون تنتظم عىل النحو التايل

وحصوهنا ثالث، هي عىل الرتتيب؛ حصن ناعم، :  منطقة النطاة- ١
 .وحصن الصعب بن معاذ، وحصن قلعة الزبري

 .وحصوهنا؛ حصن أيب، وحصن الربيء.   منطقة الشق- ٢

هنا؛ حصن القموص وهو حصن نزار، وأهم حصو.   منطقة الكتيبة-  ٣
 .وحصن السالمل، وحصن الوطيح

 يعلم من طبائع اليهود شدة احلرص عىل املال، ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول اهللا 

                                         
 .٧٣١/ ٢السرية احللبية :احللبي ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٤٨ 
١٠٤٨  

فرأى أن يستفزهم بإتالف بعض ماهلم نكاية فيهم لعلهم يرفعون الراية من 
 بقطع بعض نخيلهم، فأخذ املسلمون يقطعوهنا ملسو هيلع هللا ىلصالبداية دون قتال، فأمر 

ا نحو أربعامئة نخلة، واليهود يف كل هذا ال يبالون بام حيدث، وهم حتى قطعو
 يف ملسو هيلع هللا ىلص عن قطع النخيل، وبدأ النبي ملسو هيلع هللا ىلصمرصون عىل احلرب؛ وهنا هنى 

حصارهم داخل حصوهنم التي أغلقوها عىل أنفسهم، وحينئذ محي وطيس 
 .املعركة

 :تساقط املناطق العسكرية اليهودية

 : سقوط منطقة النطاة–أ 

 منطقة النطاة هي املنطقة األوىل التي دار حوهلا القتال، كانت حصون
وقاوم اليهود مقاومة عنيفة، واستامتوا يف الدفاع عن حصوهنم والذود عنها، 
وكلام حاولوا اخلروج من احلصن، أحرجهم املسلمون، ودحروهم إىل 
الداخل، فارتدوا إىل احلصن ليحتموا وراء جدرانه القوية، ويرمون من ورائه 

لنبل واحلجارة، حتى أجهدوا املسلمني، ومل يمكنوهم من فتح احلصن با
يعطي الراية كل يوم واحدا من أصحابه " ملسو هيلع هللا ىلصخالل تلك الفرتة، وقد كان 

 يكن فتح، وقد جهد، ثم ويبعثه، فبعث أبا بكر ريض اهللا عنه فقاتل ورجع ومل
كن بن اخلطاب ريض اهللا عنه من الغد برايته فقاتل ورجع ومل يبعث عمر 

  فتح وقد جهد، ثم بعث رجال من األنصار فقاتل ورجع ومل يكن 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٤٩ 
 

، وكل ذلك يف حصار حصن ناعم، أول حصون منطقة النطاة، فقال "فتح
ُّألعطني الراية غدا رجال يفتح عىل يديه حيب  ": ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ْ َ ُ ُ ُ َِ ِ ُِ َ َّ َْ َ ًَ َْ ًَ َ َّ َ ُ ورسوله وحيبه اهللاُ ُّ َ ُ َِ ُ َ ُ َ

َ ورسوله، فباتاهللا َ ُ ََ ُ ُ َ الناس ليلتهم أهيم يعطى، فغدوا كلهم يرجوه، فقال َ َ َ ُّ َ َ َ َُ ُ َ ُ ْ ْ ُ ُ ْ ُْ ْ ْ ُّ ُْ َ ََ ُ َ َأين :َّ ْ َ

َعيل؟ فقيل َِ ِ
ٌّ ْيشتكي عي: َ ََ ِ َ ِنيه، فبصق يف عينيهْ ِْ ْ َ َ َْ َ ََ ِ َودعا له فربأ ،َ َ َ َ َُ َ ٌ كأن مل يُكن به وجعََ َ َ ْ َِ ِ ْ َ ْ َ َ ،

َفأعطاه، فقال َ َ َ َُ ْ َأقاتلهم حتى يُك: َ َ َُّ ْ ُ َِ َونوا مثلنا ،فقالُ َ َ َ َْ ِ َانفذ عىل رسلك حتى تنزل : ُ ْ ُِ ْ َ َّ َْ َ َِ ْ ِ َ
َبساحتهم ،ثم ادعهم إىل اإلسالم، وأخربهم بام جيب عليهم فو ْ ُ َ ُ ْ ََ َ ُْ َ ْ ْ ْ ْ َّ ْ َِ َِ َ ُِ ِ ِ ُِ ِ ْ َ ِ َ َ ِ َ ألن هيدي اهللاِ ِ

ْ َ ْ َ

ِ بك رجال خري لك من أن يُكون لك محر النعماهللا َ َ ْ ََ َ ْ َُّ ُ ْ َْ ُ َ َ ََ ِ
ٌ َ ً ِ". 

 عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه الراية، ففتح اهللا عىل يديه هذا أخذ
احلصن الصعب، وقد أبىل عيل يف هذا املوطن بالء حسنا، وشهد هذا احلصن 
قتاال عنيفا بني الفريقني، وقتل أحد زعامئهم وهو مرحب اليهودي، الذي 

أسهم  وًسلباين، فأثر ذلك يف نفوسهم كانوا يعتربونه من شجعاهنم املعدود
 .يف فتح هذا احلصن

ّففر اليهود إىل الذي يليه وهو حصن ) حصن ناعم(سقط احلصن األول 
فاعتصموا به، وقد خافوا أن يسقط هو اآلخر كام سقط . الصعب بن معاذ

                                         
 .٧٣٦/ ٢السرية احللبية :احللبي ) ١(
 ).١٨٠٧(مسلم :انظر .باب فضل من أسلم عىل يديه رجل) ٣٠٠٩(البخاري برقم ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٥٠ 
١٠٥٠  

سابقه فقاتلوا املسلمني قتاال شديدا، وبالغوا يف االستبسال والدفاع، 
 املسلمني محلة شديدة؛ حتى واستمرت مقاومة اليهود ثالثة أيام، ومحلوا عىل

 ، وهو واقف قد ملسو هيلع هللا ىلصتقهقر املسلمون كثريا إىل الوراء، وانتهوا إىل رسول اهللا 
، وزحف  الناس عىل اجلهاد فأقبلواملسو هيلع هللا ىلصّنزل عن فرسه، فحض رسول اهللا 

هبم احلباب بن املنذر، فاهنزم اليهود وتقهقروا إىل احلصن ثانية وأغلقوه 
موا احلصن هذه املرة، ودخلوه وجعلوا يقتلون عليهم، ولكن املسلمني اقتح

 . ويأرسون من جنود اليهود حتى فتحوه عنوة

وقد وجد املسلمون يف ذلك احلصن من أنواع الطعام واملتاع شيئا كثريا، 
فخيش رسول اهللا عليهم أن تشغلهم الغنيمة عن القتال، فبعث مناديا ينادي 

 كام وجد املسلمون منجنيقا. "كلوا واعلفوا وال حتملوا": يف الناس
ودبابات ودروعا وسيوفا، وكثريا من آالت احلرب يف بيت حتت األرض 

. دهلم عليها رجل من اليهود، أرسه املسلمون وهم حيارصون حصن ناعم
فخاف عىل نفسه أن يقتل، فاستأمن رسول اهللا عىل نفسه وأهله حتى أمنه، ثم 

                                         
 .٣١٣/ ١إمتاع األسامع   :املقريزي) ١(
 .٣١٣/ ١إمتاع األسامع   :املقريزي) ٢(
 .٧٤٢/ ٢السرية احللبية :، وما بعدها، احللبي ٣١٣/ ١ إمتاع األسامع  : املقريزي)٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٥١ 
 

، فانتفع املسلمون هبا يف حلربأخربه بام كان يف حصن الصعب من آالت ا
 .هذه املعركة انتفاعا عظيام

ّوملا سقط حصن الصعب بن معاذ فر فلول اليهود إىل حصن قلعة 
الزبري، وهو آخر حصون منطقة النطاة وأمنعها، فقد كان هذا احلصن عىل قلة 
جبل، وقد جتمع فيه الذين فروا من حصني ناعم والصعب، وبقية حصون 

يبة إضافة إىل من كان فيه أصال من اليهود فازداد بذلك قوة اليهود القر
 .ومنعة

وظل اليهود معتصمني هبذا احلصن ال خيرجون منه خشية اهلزيمة، وهم 
يلملمون فيه جراحهم، واملسلمون حيارصوهنم ثالثة أيام حتى استعىص 

 من أحدهم أن وراء احلصن جدوال يمد ملسو هيلع هللا ىلصعليهم فتحه، فعلم رسول اهللا 
ملاء، فقطعه عنهم، فاضطروا للخروج من احلصن، وقاتلوا عنه أشد أهله با

قتال، حتى قتلوا بعض املسلمني، وأصيب من اليهود عرشة، ثم فتحه اهللا 
عىل املسلمني، وبسقوط حصن قلعة الزبري سقطت املنطقة العسكرية األوىل 

 وهي ّليهود خيرب وهي منطقة النطاة، ففر فلول اليهود إىل املنطقة الثانية،
 . منطقة الشق

                                         
 .٧٤٣/ ٢السرية احللبية :احللبي ) ١(
 .٧٤٣/ ٢السرية احللبية :احللبي ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٥٢ 
١٠٥٢  

 : سقوط منطقة الشق–ب 

أصبحت منطقة النطاة يف حوزة املسلمني بعد سقوط آخر حصوهنا، 
فانتقل املسلمون بعد ذلك من معسكرهم يف الرجيع، وعسكروا يف منطقة "

املنزلة بعد أن ختلصوا من أهل النطاة الذين كانوا أشد وأرشس اليهود، وقد 
 كثريا بسبب انتصاراهتم املتكررة عىل عدوهم ارتفعت معنويات املسلمني

وحيازهتم طعامه ومتاعه، يف الوقت الذي انحطت فيه معنويات هيود خيرب 
اآلخرين، إضافة إىل ما أصاهبم من رعب وقنوط وهم يشاهدون حصون منطقة 

 ."النطاة، وهي تتهاوى حتت رضبات املسلمني وحصارهم

انية بعد سقوط حصن قلعة الزبري، وهي ّ وفر فلول اليهود إىل املنطقة الث
منطقة الشق، فاعتصموا بأول حصوهنا، وهو حصن أيب، وكان شديد املنعة 

، فحارصه املسلمون، واستبسل اليهود هذه املرة "شمران"عىل رأس جبل يقال له 
أكثر من ذي قبل، وقاتلوا عنه قتاال شديدا، فحمل املسلمون عىل احلصن محلة قوية 

  أبو دجانة األنصاري حتى دخلوه، وتبارز الفريقان وجها لوجه، يقودهم فيها
فهرب من فيه من مقاتلة اليهود، وجعلوا يقتحمون اجلدر حتى وصلوا إىل حصن 

 .الربيء، فتحصنوا به ومتنعوا أشد التمنع

                                         
 .٣٥٢/ ١نرضة النعيم ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٥٣ 
 

 بدا من الزحف إليهم يف أصحابه، فكانوا أشد ملسو هيلع هللا ىلصومل جيد رسول اهللا 
 ملسو هيلع هللا ىلصرة، حتى إن النبل أصاب ثياب رسول اهللا أهل الشق رميا بالنبال واحلجا

 أصحابه أن ينصبوا عليه املنجنيق، وما إن رأى اليهود ملسو هيلع هللا ىلصوعلق هبا، فأمر 
ذلك حتى وقع يف قلوهبم الرعب، وهربوا إىل منطقة الكتيبة، وبذلك تكون 
منطقة الشق قد سقطت كاملة وحلقت بأختها منطقة النطاة، ووجد املسلمون 

من نحاس وفخار كانت اليهود تأكل فيها وترشب فقال يف هذا احلصن آنية 
 .اغسلوا واطبخوا وكلوا فيها وارشبوا: ملسو هيلع هللا ىلص

 : سقوط منطقة الكتيبة–ب 

أصبحت منطقة الكتيبة هي املالذ األخري لكل فلول اليهود يف منطقة 
خيرب، وكانت هذه املنطقة كثرية احلصون، فذهب إليها اليهود واعتصموا هبا، 

هنا هو حصن القموص، وكان من احلصون املنيعة القوية، وكان أول حصو
وكان حتت قيادة أرشاف بني احلقيق، وفيه نساء هذه األرسة ولذا كان يدعى 

 .حصن بني احلقيق

 بأصحابه إىل حصن ملسو هيلع هللا ىلصوكان من الطبيعي أن يتحول رسول اهللا 
 عرشين ليلة كاملة، ملسو هيلع هللا ىلصالقموص بعد أن اعتصم به اليهود، فحارصه النبي 

                                         
 .٧٤٣/ ٢السرية احللبية :احللبي ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٥٤ 
١٠٥٤  

، وهذا يشري إىل ما بلغه هذا احلصن من القوة أربعة عرش يوماوقيل 
واملنعة، ثم فتحه اهللا عز وجل بعد ذلك عىل يد عيل بن أيب طالب ريض اهللا 
عنه، وقد سبى املسلمون من هذا احلصن مجعا من النساء والذراري، كان من 

 من بني ملسو هيلع هللا ىلصبينهم صفية بنت حيي بن أخطب؛ وقد اصطفاها رسول اهللا 
 . لسبايا فأعتقها وتزوجها، فكانت من أمهات املؤمننيا

وملا افتتح املسلمون كل هذه احلصون املنيعة، وكان كلام سقط حصن يف 
أيدهيم أصيب اليهود بالذعر، وشعروا بقرب هنايتهم، فاستمسكوا بالذي 
يليه، حتى انتهوا إىل آخر حصوهنم وهي حصنا الوطيح والسالمل، 

بضع عرشة ليلة، وهم بداخلها قد أصاهبم الذعر،  ملسو هيلع هللا ىلصفحارصهم رسول اهللا 
وأيقنوا باهلالك، فعزموا عىل االستسالم، فنزل كنانة بن الربيع بن أيب احلقيق، 
فصالح رسول اهللا عىل أن حيقن دماء من يف حصوهنم من املقاتلة، ويرتك هلم 

 ملسو هيلع هللا ىلصالنساء والذرية، عىل أن خيرجوا من خيرب وأرضها، ويرتكوا لرسول اهللا 
وبرئت ": ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا . ا كان هلم من أرض ومال وخيل وسالحم

 فصاحلوه عىل ذلك، فأرسل. "منكم ذمة اهللا وذمة رسوله إن كتمتموين شيئا
 إىل األموال فقبضها، ووجد يف ذينك احلصنني مائة درع ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

                                         
 .٣٥٢/ ١نرضة النعيم ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٥٥ 
 

 .وأربعامئة سيف، وألف رمح، ومخسامئة قوس عربية بجعاهبا

  واستسالم حصني الوطيح والسالمل تكون خيرب كلها وهبذا الصلح 
قد أصبحت يف أيدي املسلمني، وغنم املسلمون ما كان فيها من أموال 

 .وسالح

ومل يستطع اليهود التخيل عن غدرهم ونكثهم العهود بسبب حبهم 
الشديد للامل، فقد خانوا هذا االتفاق وخبأوا ذهبا كثريا، وأنكروه عن النبي 

 عىل خيرب، صاحلهم عىل أن خيرجوا ملسو هيلع هللا ىلصملا ظهر النبي ": عباس، يقول ابن ملسو هيلع هللا ىلص
بأنفسهم وأهليهم ليس هلم بيضاء وال صفراء، فأيت بكنانة والربيع فقال هلام 

هربنا، فلم : أين آنيتكام التي كنتم تعريوهنا أهل مكة؟ قاال: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
إن إنكام : فقال هلام. نزل تضعنا أرض وترفعنا أخرى، فأنفقنا كل يشء

. نعم: قاال. كتمتامين شيئا ،فاطلعت عليه استحللت به دماءكام وذراريكام
اذهب إىل قراح كذا وكذا، ثم ائت النخل، : فدعا رجال من األنصار فقال

.  فانظر نخلة مرفوعة فأتني بام فيها- أو عن يسارك- فانظر نخلة عن يمينك 
 ."ليهامفانطلق فجاءه باآلنية واألموال، فرضب أعناقهام وسبى أه

                                         
 .١٣١/ ٥سبل اهلدى والرشاد  : الصاحلي الشامي) ١(
 .٤٢٨اخلصائص ص : لسيوطيا) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٥٦ 
١٠٥٦  

 :خروج مل يتم

 كانت رشوط الصلح واضحة ورصحية، وهي أن خيرج اليهود من 
أرض خيرب متاما، وال يأخذوا معهم إال النساء والذرية، وخيلفوا ما وراء 
ذلك من األموال والسالح، وما إن أمن هيود خيرب عىل أنفسهم، ونظروا إىل 

 هذا اخلري غنيمة سهلة مزارعهم وأرضهم، فأخذهتم احلرسة أن يرتكوا كل
 أن يرتكهم ملسو هيلع هللا ىلصللمسلمني، ومل تطب نفوسهم برتك بالدهم، فعادوا وسألوا رسول اهللا 

نحن أعلم هبا ": ليعملوا يف األرض أجراء، عىل أن يكون الثمر مناصفة، وقالوا له
 عىل هذا العرض وأبقاهم يف األرض يعملون هبا، ملسو هيلع هللا ىلصفوافق النبي . "منكم وأعمر هلا

 .م أنه إذا شاء أن خيرجهم أخرجهمواشرتط عليه

 أن ملسو هيلع هللا ىلصملا افتتحت خيرب سألت هيود رسول اهللا ": عن ابن عمر قال
يقرهم فيها عىل أن يعملوا عىل النصف مما خيرج منها من الثمر والزرع، فقال 

 أقركم فيها عىل ذلك ما شئنا، فكانوا فيها كذلك عىل عهد رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
عنه وطائفة من إمارة عمر، فكانت الثمرة تقسم عىل السهامن  وأيب بكر ريض اهللا ملسو هيلع هللا ىلص

 . " اخلمسملسو هيلع هللا ىلصمن نصف خيرب، ويأخذ رسول اهللا 

                                         
بـاب املعاملـة عـىل النخـل ) ١١٤٠٥(السنن الكربى بـرقم : أخرجه هبذا اللفظ البيهقي) ١(

صـحيح ":قـال األلبـاين) ٣٠٠٨(سـنن أيب داوود:وانظـر.إلـخ... بشطر ما خيـرج منهـا
 ).٦) (١٥٥١(،وصحيح مسلم )٢٣٣٨(وانظر نحوه صحيح البخاري. "اإلسناد



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٥٧ 
 

 :موقف القرى اليهودية األخرى

 : موقف فدك–أ 

 من أمنع املناطق احلربية يف احلجاز، إن مل تكن - كام رأيت- كانت خيرب 
املسلمني يف قتال أمنعها عىل اإلطالق، وسقوطها عىل هذا النحو، وبسالة 

اليهود، أفزع ذلك كله بقية اليهود املجاورين خليرب، فلام سمع هيود فدك، بام 
 وأهل خيرب، علموا أهنم ال طاقة هلم ملسو هيلع هللا ىلصكان من الصلح بني رسول اهللا 

 ليصاحلوه عىل ما صالح عليه أهل خيرب، ملسو هيلع هللا ىلصباحلرب، فبعثوا إىل رسول اهللا 
، ملسو هيلع هللا ىلصنت فدك خالصة لرسول اهللا فأجاهبم إىل ذلك دون قتال، ومن هنا كا

 . ألن املسلمني مل يوجفوا عليها بحيل وال ركاب

 : موقف هيود وادي القرى وتيامء–ب 

 بعدما فرغ من قتال أهل خيرب ومصاحلة أهل فدك إىل ملسو هيلع هللا ىلصانتقل النبي 
ّوادي القرى، حيث استقبله اليهود بالرمي، فقتلوا غالمه، وهو حيط رحله 

ّأصحابه وصفهم للقتال، ودفع لواءه إىل سعد بن ، فعبأ عليه السالم ملسو هيلع هللا ىلص

 ّعبادة، وراية إىل احلباب بن املنذر، وراية إىل سهل بن حنيف، وراية إىل عباد بن
وبات . ثم دعاهم إىل اإلسالم فأبوا، وبرزوا فقتل منهم أحد عرش رجال. برش

                                         
 .٧٩/ ٤نف الروض األ:السهييل) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٥٨ 
١٠٥٨  

، فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيدهيم، عليهم وغدا لقتاهلم
وأقام . وأصابوا أثاثا ومتاعا كثريا، وغنمهم اهللا أمواهلم ، وفتحها عنوة 

 بوادي القرى أربعة أيام، فقسم ما أصاب عىل أصحابه، وترك ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 .األرض والنخيل يف أيدي اليهود وعاملهم عليها

 . من غري حرب وال قتالأما هيود تيامء، فقد قبلوا دفع اجلزية

 ملسو هيلع هللا ىلصلقبائل اليهودية للنفوذ اإلسالمي حتت سلطة النبي وبخضوع هذه ا
أصبح اليهود بال سلطان يف بالد العرب كلها، ووجودهم فيها أجراء عىل 
األرض ليس غري، ويمكن للمسلمني أن جيلوهم منها متى شاءوا، وأمن 
املسلمون حينئذ ناحية الشامل التي كانت تسبب قلقا شديدا للدولة 

 أهنم أمنوا ناحية اجلنوب بعد صلح احلديبية مع قريش اإلسالمية، عالوة عىل
 . وحلفائها

  :ملسو هيلع هللا ىلصحماولة سم النبي 

ومن بني أحداث هذه الغزوة أن امرأة هيودية قتل أبوها وأخوها 

                                         
 .٣٢٥/ ١إمتاع األسامع   :املقريزي) ١(
 .٤١٣/ ٣السرية النبوية  : ابن كثري) ٢(
 .٣٢٦/ ١إمتاع األسامع   :املقريزي) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٥٩ 
 

، فوضعت له السم ملسو هيلع هللا ىلصوزوجها يف هذه الغزوة، فأرادت أن تنتقم من النبي 
لشاة عند  من املسو هيلع هللا ىلصيف شاة مشوية، وسألت عن املوضع الذي يفضله النبي 

ولكن . األكل، فعلمت أنه الذراع، فأكثرت السم فيه، ودعته إىل هذه الشاة
 ليخربه بأن الشاة مسمومة، وكان قد اسرتط ملسو هيلع هللا ىلصالوحي نزل عىل رسول اهللا 

 .منها هنسة، وأكل بعض أصحابه، فقال هلم أمسكوا

أن امرأة من اليهود أهدت إىل رسول اهللا ": عن أيب هريرة ريض اهللا عنه
ما محلك عىل : اة مسمومة فقال ألصحابه أمسكوا فإهنا مسمومة فقال  شملسو هيلع هللا ىلص

أردت أن أعلم إن كنت نبيا فسيطلعك اهللا عليه وإن كنت : ما صنعت قالت 
 ." ملسو هيلع هللا ىلصكاذبا أريح الناس منك قال فام عرض هلا رسول اهللا 

ملا فتح رسول اهللا خيرب ": ويف رواية أكثر تفصيال عن ابن شهاب قال
ل منهم أهدت زينب بنت احلارث اليهودية، وهي ابنة أخي وقتل من قت

 وسمتها، وأكثرت يف الكتف والذراع؛ ألنه مرحب لصفية شاة مصلية
، فدخل رسول اهللا عىل صفية ملسو هيلع هللا ىلصبلغها أنه أحب أعضاء الشاة إىل رسول اهللا 

                                         
) ٣١٦٩(وصحيح البخاري) ٢١٩٠(وانظر صحيح مسلم . ٢٦٠/ ٤الدالئل : البيهقي) ١(

 :ال خمرجـوهقـ."فـاحتجم..."بزيـادة ) ٣٧٨٤(نحوه ، ومن رواية ابن عباس عند أمحد 
 ."إسناده صحيح"

 .مشوية: مصلية) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٦٠ 
١٠٦٠  

ريض اهللا عنها ومعه برش بن الرباء بن معرور ريض اهللا عنه أخو بني سلمة، 
ليهم الشاة املصلية، فتناول رسول اهللا الكتف، وانتهش منها، فقدمت إ

 لقمته، ملسو هيلع هللا ىلصوتناول برش بن الرباء عظام فانتهش منه، فلام اسرتط رسول اهللا 
ارفعوا : ملسو هيلع هللا ىلصاسرتط برش بن الرباء ريض اهللا عنه ما يف فيه، فقال رسول اهللا 

: الرباءفقال برش بن . أيديكم، فإن كتف هذه الشاة خيربين أن قد بغيت فيها
والذي أكرمك، لقد وجدت ذلك يف أكلتي التي أكلت، فام منعني أن ألفظها 
  إال أين أعظمت أن أنغصك طعامك، فلام أسغت ما يف فيك مل أكن 
أرغب بنفيس عن نفسك، ورجوت أن ال تكون اسرتطتها وفيها بغي، فلم 

 ال يقم برش من مكانه حتى عاد لونه مثل الطيلسان، وماطله وجعه حتى كان
 عىل الكاهل يومئذ، حجمه موىل ملسو هيلع هللا ىلصيتحول إىل ما حول، واحتجم رسول اهللا 

بياضة بالقون والشفرة، وبقي رسول اهللا بعده ثالث سنني حتى كان وجعه 
ما زلت أجد من األكلة التي أكلت من الشاة يوم خيرب : الذي تويف فيه، فقال

 ملسو هيلع هللا ىلصاهللا عددا، حتى كان هذا أوان انقطع األهبر مني، فتويف رسول 
 ."شهيدا

 ملسو هيلع هللا ىلصوقد اختلفت الروايات يف مصري تلك املرأة، فبعضها تذكر أن النبي 

                                         
 . وما بعدها٢٦٣/ ٤الدالئل : البيهقي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٦١ 
 

، وبعضها يذكر أنه قتلها بسبب موت برش بن الرباء من جراء عفا عنها
 .تلك األكلة

وقد غنم املسلمون من خيرب كثريا من األموال والسالح، مما أسهم بقدر 
ري يف املدينة، فقد كانت خيرب مغنام عظيام، كبري من الرواج االقتصادي الكب

وإذا أضفنا إىل غالت خيرب . فتح اهللا به عىل املسلمني أبوابا من اخلري واسعة
ما كان من غالت فدك ووادى القرى وتيامء، يتبني لنا مبلغ الغنم الذي أفاده 
املسلمون من هذا الفتح، الذي وعدهم اهللا به بإخالصهم النية له سبحانه يف 

 .بيعة الرضوان
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 ).٢١٩٠(صحيح مسلم :انظر) ١(
قـال ) ٤٥١١(، وسنن أبـو داوود ) ١٩٨١٤، ١٠٠١٩(مصنف عبد الرزاق برقم : انظر) ٢(

 ."حسن صحيح":األلباين



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٦٢ 
١٠٦٢  

يرب بفتح خ..ما حصل هلم بذلك... وأثاهبم فتحا قريبا ":قال ابن كثري 

t   s     ﴿: وهلذا قال...وفتح مكة ، ثم فتح سائر البالد واألقاليم

u ﴾..هي مجيع املغانم إىل اليوم ":قال جماهد ﴿ ¤  £  ¢   ﴾ 
 ."يعني فتح خيرب..

 ملا قدم املهاجرون ":ويف الصحيحني من حديث أنس ريض اهللا عنه 
رض والعقار، املدينة من مكة وليس بإيدهيم يشء وكان األنصار أهل األ

فقاسمهم األنصار عىل أن أعطوهم أنصاف ثامر أمواهلم كل عام، ويكفوهنم 
 .العمل واملؤونة

 ملا فرغ من ملسو هيلع هللا ىلصفأخربين أنس بن مالك أن رسول اهللا :قال ابن شهاب
قتال خيرب،فانرصف إىل املدينة رد املهاجرون إىل األنصار منائحهم التي كانوا 

 . "..منحوهم من ثامرهم

قالت األنصار ":صحيح البخاري عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قالويف 
تكفوننا املؤونة :فقال.ال:قال.قسم بيننا وبني إخواننا النخل:ملسو هيلع هللا ىلصللنبي 

                                         
ــيم ) ١( ــرآن العظ ــسري الق ــس٣٥-٧/٣٤تف ــد ال ــامي حمم ــق س ــة أوىل،دار ،حتقي المة ،طبع

 .١٩٩٧طيبة
 ).٢٦٣١(،صحيح البخاري)١٧٧١(صحيح مسلم) ٢(
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 ."سمعنا وأطعنا:ونرشككم يف الثمرة،قالوا

ألنه علم أن :ملسو هيلع هللا ىلصإنام قال النبي :قال املهلب":قال احلافظ ابن حجر
شيئ من عقار األنصار عنهم،فلام فهم الفتوح ستفتح عليهم،فكره أن خيرج 

  فسألوهم أن يساعدوهم يف العمل،ويشاركوهم يف ..األنصار ذلك
 . "الثمر

هذا وأصبح املسلمون قوة كبرية مرهوبة اجلانب؛ فقد كان خرب انتصار 
املسلمني عىل هيود خيرب شديد الوقع عىل نفوس العرب أمجعني ال عىل قريش 

 يف أوساط القبائل العربية، فام كان أحد منهم وحدها، وأحدث دويا هائال
يتوقع أن تنهار حصون خيرب هبذه الرسعة، مع ما هبا من القوة واملنعة، وهبذا 

، وأيقنت ملسو هيلع هللا ىلصالفتح املبني خرست قريش حليفها اللدود يف حرهبا مع النبي 
هي ومجيع العرب أنه ال طاقة هلم يف مقاومة هذا الدين، ومل يعد هناك من 

 حرب اإلسالم من العرب، ومل يبق سوى رشاذم من أعراب يفكر يف
البوادي، كانوا يتعرضون له، يظنون أن األمر جمرد قتال بني القبائل كام كان 
األمر يف اجلاهلية، وكان ال بد هلؤالء أن ينالوا جزاءهم حتى يعم األمن 

                                         
 ).٢٣٢٥(صحيح البخاري )١(
 ).٩٠٨٧٠(فتح الباري) ٢(
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  ١٠٦٤ 
١٠٦٤  

  يبعث رساياه يف كل ناحية،ملسو هيلع هللا ىلصويستتب األمر يف املدينة، فكان رسول اهللا 
لتقوم بدور احلمالت التي يقوم هبا رجال الرشطة، لتوطيد األمن يف عرصنا 
احلارض، والقضاء عىل أوكار املجرمني يف اجلبال والبوادي، حتى يتمكن 
الدعاة والسفراء من أن جيوبوا اآلفاق بتعاليم الرسالة، دون خوف من 

 .التعرض حلادث غدر أو خيانة، كام كان حيدث من قبل

 :بن أيب طالب من احلبشةعودة جعفر 

 ما زال يف أرض احلبشة مع ملسو هيلع هللا ىلصكان جعفر بن أيب طالب ابن عم النبي 
جمموعة املسلمني الذين هاجروا من مكة مستضعفني قبل اهلجرة، وقد قدم 

 ملسو هيلع هللا ىلص إليها يوم فتح خيرب ففرح النبي ملسو هيلع هللا ىلصجعفر املدينة مع قدوم رسول اهللا 
ما ": يه والتزمه، ثم قال له بني عينملسو هيلع هللا ىلصبقدومه فرحا شديداـ وقبل رسول اهللا 

 ."أدري بأهيام أنا أرس بفتح خيرب أم بقدوم جعفر

 

                                         
 .٥/ ٥السرية :ابن هشام ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 
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إن تقديم الوسائل السلمية وإعالء لغة احلوار يف املعامالت الدولية بني 
املجتمع املدين وغريه من شعوب األرض كان سمة بارزة يف تعامالت النبي 

، ولقد ملسو هيلع هللا ىلص مظاهر الرمحة يف شخصيته  يف ذلك الوقت، بل إنه يعد أحدملسو هيلع هللا ىلص
ّ بذلك أول من طبق أسلوب احلوار بني احلضارات والدول، ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 

ومارسه بمستوى راق من حسن اخللق واحرتام اآلخر؛ فاإلسالم حيث عىل 
احلوار البناء بني األمم والشعوب، رشيطة أن يكون اهلدف من احلوار هو 

املشرتكة بني املجتمعات البرشية، ال الوصول إىل احلق، وتطوير القواسم 
ّجمرد السفسطة اللفظية وإظهار الفوز والغلبة؛ وهلذا أمر اإلسالم بالدعوة إىل 

 .اهللا بالطرق احلسنة، ونبذ ما عداها من وسائل العنف

z  y  x   w  v   }  |{  ~   ﴿: قال تعاىل
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 إىل احلوار مع باقي ملوك األمم ملسو هيلع هللا ىلصومن ثم كانت دعوة النبي 
واحلضارات املعارصة، هذه الدعوة التي نبعت من منطلق مسئوليته عن 
تبليغ  دعوة ربه إىل الناس كافة، وكانت ترتكز عىل أسس عقدية ثابتة يف 

سلم ال التعامل مع غري املسلمني الذين يؤمنون برسالتهم الساموية، فعقيدة امل
ًتكتمل إال إذا آمن بالرسل مجيعا، وبالتايل فهو حيرتم مجيع األنبياء واملرسلني، 

ّويعد النبي  َ  نفسه امتدادا هلذا املنهج النوراين الذي نزل من السامء، هيدي ملسو هيلع هللا ىلصُ
ًبه اهللا أهل األرض مجيعا سبل السالم، وهو خاتم رسل اهللا إىل أهل األرض، 

 .ل رسال يناقض أحدهم اآلخروال يمكن أن يبعث اهللا عز وج

r  q      p  on  m  l   k   j  i  h  g   ﴿:قال تعاىل
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ّومع العلم إن العرب كانوا يف أمس احلاجة إىل العالقات السلمية ومصانعة 
ون يف كسب أقواهتم عىل التجارة كل من كرسى وقيرص، فقد كان العرب يعتمد

مع اليمن ومع الشام، وقد كانت اليمن والعراق حتت نفوذ فارس، ومرص والشام 
حتت نفوذ هرقل؛ فليس من مصلحة العرب وال املسلمني يف هذه الظروف أن 

 .تسوء العالقة بينهم وبني هاتني القوتني الكبريتني

                                         
 ."بترصف" ٢٤٣: ص: هيكل) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٦٧ 
 

ّصادية، وال نظر إىل قوة عدوه  مل حيفل هبذه املصالح االقتملسو هيلع هللا ىلصولكن النبي 
ًالعسكرية، ومىض يف طريقه واثقا من نرص اهللا له، وأرسل أصحابه واحدا 

تلو اآلخر إىل امللوك والزعامء، حتى مل يبق ملك وال أمري إال أرسل إليه 
 .والدخول حتت لوائه،  يدعوه إىل دين اهللا

ينه وبني  صلح احلديبية بملسو هيلع هللا ىلصوقد حان الوقت اآلن بعد أن عقد النبي 
أهل مكة ليستثمر هذه اهلدنة يف فتح باب احلوار ومراسلة ملوك العامل، 
والتواصل معهم، ودعوهتم إىل اإلسالم حتى ال يكون للناس حجة بعد 

 .ًالرسل، تنفيذا ألمر اهللا عز وجل له
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 حيرر الكتب والرسائل استجابة هلذا التكليف ملسو هيلع هللا ىلصفرشع رسول اهللا 
اإلهلي، ويرسلها إىل ملوك هذه األمم، ليخرجهم من الظلامت إىل النور، وقد 
كان حمور خطاباته يدور حول قيم التوحيد والعودة إليه صافيا نقيا كام نزل 

ّ عند اهللا، وترك ما استحدثه البرش من ديانات أو زادوه وحرفوه يف من
 .ديانات السامء، وهذا واضح بقوة يف مضمون هذه الرسائل



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٦٨ 
١٠٦٨  

 الرمحن اهللابسم ": وتأمل رسالته التي كتبها إىل هرقل حيث جاء فيها
سالم عىل من .  ورسوله إىل هرقل عظيم الروماهللامن حممد بن عبد . الرحيم
 اهللاأسلم تسلم يؤتك . أما بعد، فإين أدعوك بدعاية اإلسالم. دىّاتبع اهل

ّفإن توليت فإنام عليك إثم األريسيني . أجرك مرتني ّ .﴿   <  ;  :

  K  J  I  H  G  F  E  D  C   B  A  @  ?    >  =
Y      X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N    M  L   ﴾   

  .]٦٤:آل عمران[

 إىل ملوك ملسو هيلع هللا ىلصًع الرسائل تقريبا التي أرسلها النبي وهذا هو مضمون مجي
 .العامل يف عرصه

 

                                         
يريـد أنـه . و من معاين األريسيني اخلدم و احلـشم. اختلف يف وزن هذه الكلمة و معناها) ١(

راجع النهاية البن األثري و معجامت اللغـة . ول عن إثم رعيته لصده إياهم عن الدينمسئ
 ."أرس"مادة 
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 عىل مراسلة هؤالء امللوك واألمراء، أخرب أهنم ال ملسو هيلع هللا ىلصحني عزم النبي 
حممد "يقرون بكتاب إال إذا كان خمتوما، فاختذ لنفسه خامتا من فضه نقشه 

ُّا أراد النبي ََّمل": ، فعن أنس بن مالك ريض اهللا عنه"رسول اهللا َِ َّ َ َ أن يْكتب ملسو هيلع هللا ىلصَ َُ ْ َ

ْإىل الروم قيل له إهنم ال يقرؤون كتابا إال أن يُكون خمتوما، فاختذ خامتا من  َ ً َ ُِ ِ ًِ ً َ ْ َّ َُّ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ ََ َ ََّ ُ َْ َُ ِ ِ ُِ ِ َ
ُفضة، فَكأين أنظر إىل بياضه يف يده، ونقش فيه حممد رسول اهللاِ َ ُ َُ َ َّ ٌُ َ َْ ُ ِّ َِّ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ََ َ َ َِ ِ ِ َ َ". 

وهذا يدل عىل أمهية احرتام األعراف الدولية، ومراعاهتا عند خماطبة 
امللوك والرؤساء، وتذليل كل ما يؤدي إىل إفساد العملية الدعوية، حتى ولو 

 .ًكان أمرا شكليا مثل اختاذ اخلاتم

 وأسامء السفراء ملسو هيلع هللا ىلصوهاك قائمة بأهم الرسائل التي أرسلها الرسول 
 :عامء العامل الذين محلوها إىل ملوك وز

كتابه إىل هرقل، بعث به الصحايب الفاضل دحية بن خليفة الكلبي، ) ١(
 .ًوقد كان دحية وسيام أنيقا كام تقول عنه املصادر

                                         
 .إلخ... باب دعوة اليهودي والنرصاين) ٢٩٣٨(البخاري برقم ) ١(
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  ١٠٧٠ 
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  كتابه إىل كرسى أبرويز بن هرمز، ملك الفرس، محله الصحايب ) ٢(
ًعبد اهللا بن حذافة السهمي، وكان راسخ الفكر واإليامن متحدثا بليغا ً . 

كتابه إىل النجايش ملك احلبشة، محله الصحايب اجلليل عمرو بن ) ٣(
 .أمية الضمري، وهو موصوف بالذكاء واللباقة

ِكتابه إىل  مسيلمة الَكذاب، محله عمرو بن أمية الضمري )  ٤ ( ّ ْ َ َ َ ُِ ، ثم ًأيضاْ
ّأرسل إليه مرة ثانية محلها السائب بن العوام ّ. 

ي اجللندى ملكي عامن، محلها الصحايب كتابه إىل جيفر وعبد اهللا ابن) ٥(
 .القائد عمرو بن العاص، وهو موصوف بأنه داهية العرب

كتابه إىل هوذة بن عيل ملك الياممة، محله الصحايب اجلليل سليط بن ) ٦(
 . عمرو

كتابه إىل املنذر بن ساوى ملك البحرين، محله الصحايب اجلليل ) ٧(
 .  الرأي والفقهالعالء بن احلرضمي، وهو معدود من أهل

كتابه إىل احلارث بن أيب شمر الغساين، وابن عمه جبلة بن األهيم، ) ٨(
ملكي البلقاء من قبل الرومان، ومحله الصحايب اجلليل شجاع بن وهب 

 . األسدي
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ُكتابه إىل احلارث بن عبد كالل احلمريي أحد زعامء اليمن، ومحله ) ٩(
 .خزوميالصحايب اجلليل املهاجر بن أيب أمية امل

كتابه إىل املقوقس حاكم مرص من قبل الرومان، محله الصحايب ) ١٠ (
 .اجلليل حاطب بن أيب بلتعة

 بعض املبعوثني دعاة إىل اهللا عز وجل، فقد أرسل ملسو هيلع هللا ىلصكام بعث النبي 
الصحايب اجلليل جرير بن عبد اهللا البجيل إىل ذي الكالع احلمريي وذي 

، ًأيضاام أرسل  معاذ بن جبل إىل اليمن عمرو يدعومها إىل اإلسالم فأسلام، ك
 . ًداعيا إىل اإلسالم، فأسلم عىل يديه كثري من ملوك اليمن وأرشافها

انطلق هؤالء السفراء واملبعوثون حاملني لواء الدعوة اجلديدة التي 
، تلك الدعوة التي ترتفع باإلنسان إىل أسمى مراتب ملسو هيلع هللا ىلصيدعو إليها النبي 

 أساطري الرشك وتأليه البرش، فريى احلق ويتبعه، اإلنسانية، وحترر عقله من
وتطلق العنان لقلبه ليبرص النور اإلهلي، وتضع اإلنسان يف قواعد العقيدة 
الصحيحة التي توازن بني الروح واجلسد، لتبلغ غاية ما يستطيع بلوغها من 
ًقوة عىل احلياة، وتسمو باإلنسانية مجيعا لتكون يف مكاهنا احلقيقي الذي 

 .ا اهللا من أجلهخلقه
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  ١٠٧٢ 
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 :ملسو هيلع هللا ىلصردود الفعل الدولية خلطابات النبي 

 :موقف هرقل  - ١

ًانظروا لنا من قومه أحدا نسأله : ملا وصل هذا الكتاب إىل هرقل قال
، وكان أبو سفيان بن حرب بالشام مع رجال من قريش يف جتارة ، عنه

فجاءت رسل قيرص أليب سفيان ودعوه ملقابلة امللك، فأجاب، وملا قدموا 
ًسلهم أهيم أقرب نسبا هبذا الرجل الذي يزعم : يه يف القدس قال لرتمجانهعل

: ألنه مل يكن يف الركب من بني عبد مناف غريه: أنا: أنه نبي؟ فقال أبو سفيان
قل : ثم قال لرتمجانه. ثم أمر بأصحابه فجعلوا خلفه. ادن مني: فقال امللك له

 الرجل الذي يزعم أنه إنام قدمت هذا أمامكم ألسأله عن هذا: ألصحابه
: نبي، وقد جعلتكم من خلفه كيال ختجلوا من رد كذبه إذا كذب، ثم سأله

 ..كيف نسب هذا الرجل فيكم؟

: هل تكلم هبذا القول أحد منكم قبله؟ قال: قال. هو فينا ذو نسب: قال
. ال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: فقال امللك. ال

فأرشاف الناس يتبعونه أم : قال. ال: ن من آبائه من ملك؟ قالفهل كا: قال
فهل يزيدون أم : قال امللك. بل ضعفاؤهم: ضعفاؤهم؟ فأجاب أبو سفيان

. ال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: قال. بل يزيدون: ينقصون؟ قال
ال، ونحن اآلن منه يف ذمة ال ندري ما هو : هل يغدر إذا عاهد؟ قال: قال
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فكيف حربكم : قال. نعم: فهل قاتلتموه؟ قال: قال امللك أليب سفيان. عل فيهافا
َفبم يأمركم؟ قال: قال. احلرب بيننا وبينه سجال، مرة لنا ومرة علينا: وحربه؟ قال ِ :

ّاعبدوا اهللا وال ترشكوا به شيئا، وينهى عام كان يعبد آباؤنا، ويأمر بالصالة : يقول ً
 ...العهد وأداء األمانةوالصدق والعفاف والوفاء ب

ًوبعد أن انتهى امللك من أسئلته أليب سفيان وجه إليه الكالم قائال إين 

ُسألتك عن نسبه، فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث يف 
أن : هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فزعمت: وسألتك... نسب قومها

ٍل يأتم بقول قيل قبلهرج: ال، فلو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت ّ .
أن ال، : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت: وسألتك

هل كان : ما كان ليذر الكذب عىل الناس ويكذب عىل اهللا، وسألتك: فقلت
فلو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب . ال: من آبائه من ملك؟ فقلت

: م ضعفاؤهم؟ فقلتأأرشاف الناس يتبعونه أ: وسألتك. ملك أبيه
هل يزيدون أم ينقصون؟ : وسألتك. وهؤالء هم أتباع الرسل. ضعفاؤهم

وسألتك هل يرتد أحد منهم . وكذلك اإليامن حتى يتم. بل يزيدون: فقلت
. ال، وكذلك اإليامن حني ختالط بشاشته القلوب: سخطة لدينه؟ فقلت

 . سجالنعم، وإن احلرب بينكم وبينه: هل قاتلتموه؟ فقلت: وسألتك

بامذا يأمر؟ : وسألتك. وكذلك الرسل تبتىل ثم تكون هلم العاقبة
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. أنه يأمر بالصالة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء األمانة: فزعمت
فعلمت أنه . وكذلك الرسل ال تغدر. أن ال: هل يغدر؟ فذكرت: وسألتك

ي به حقا وقد علمت أنه مبعوث، ومل أظن أنه فيكم، وإن كان ما كلمتن. نبي
 .فسيملك موضع قدمي هاتني، ولو أعلم أين أخلص إليه لتكلفت ذلك

فعلت أصوات الذين عنده وكثر لغطهم، فال أدري ما : قال أبو سفيان
لقد بلغ أمر : فلام خرج أبو سفيان مع أصحابه قال... ُقالوا وأمر بنا فأخرجنا

 .ابن أيب كبشة أن خيافه ملك بني األصفر

إىل محص أذن لعظامء الروم أن يلتقوا به، ثم أمر وملا سار هرقل 
يا معرش الروم، هل لكم يف الفالح والرشد، : باألبواب، فأغلقت، ثم قال

 وأن يثبت ملككم، فتبايعوا هذا النبي؟

 .فحاصوا حيصة محر الوحش إىل األبواب، فوجدوها مغلقة

التي كي إين قلت مق: ردوهم عيل، فقال هلم: فلام رأى امللك نفرهتم قال
ُوهذا غلبة حب ملكه .. فسكتوا له ورضوا عنه. أخترب هبا شدتكم عىل دينكم

 .عىل اإلسالم، فذهب بإثمه وإثم رعيته

                                         
 ) ١٣٩٣(يف باب بدء الوحي ، ومسلم )٦(الصحيح : البخاري  )١(
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 وهو دحية الكلبي، فقد ملسو هيلع هللا ىلصوأما الرسول الذي كان حيمل رسالة النبي 
 .ًرده هرقل ردا مجيال

 :موقف كرسى  - ٢

 ملسو هيلع هللا ىلصيه كتاب النبي ّأما كرسى ملك الفرس فإنه ما لبث حني تىل عل
ّيدعوه إىل اإلسالم أن استشاط غضبا وشق الكتاب، وكتب إىل بازان عامله 

ولعله كان . عىل اليمن يأمره بأن يبعث إليه برأس هذا الرجل الذي باحلجاز
ّفلام بلغت النبي مقالة . ّحيسب يف هذا ما خيفف من آثار هزائمه أمام هرقل ّ

وأوفد بازان رسله برسالة إىل .  ملكهاهللاّمزق :كرسى وما فعل بكتابه قال
ّويف هذه األثناء كان كرسى قد خلفه شريويه، وكان النبي قد . ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

عرف ذلك فأخرب رسل بازان به، وطلب إليه أن يكونوا رسله إىل بازان 
ّوكان أهل اليمن قد عرفوا ما حل بفارس من هزائم . يدعونه إىل اإلسالم

 ملسو هيلع هللا ىلصّا عنهم، وقد اتصلت هبم انتصارات النبي وقد شعروا بانحالل سلطاهن
فلام رجع رسل بازان إليه وأبلغوه . عىل قريش وقضاؤه عىل سلطة اليهود

 عىل ملسو هيلع هللا ىلص ، كان سعيدا بأن يسلم وأن يبقى عامال للنبي ملسو هيلع هللا ىلصّرسالة النبي 
 إليه وما تزال مكة بينه وبينه؟ إذا فله ملسو هيلع هللا ىلصوماذا ترى يطلب النبي . اليمن

                                         
 .١٤٦صحيح السرية النبوية ص:إبراهيم العيل : انظر) ١(
 .إلخ.. باب ما يذكر يف املناولة) ، ومواضع أخرى٦٤(البخاري برقم  )٢(
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ّل فارس يف أن حيتمي بالقوة الناشئة اجلديدة يف بالد ّالغنم بعد أن تقلص ظ ّ

 .ّالعرب من غري أن تطلب إليه هذه القوة شيئا

ّولعل بازان مل يقدر يومئذ أن انضاممه إىل النبي   كان نقطة ارتكاز ملسو هيلع هللا ىلصّ
ّقوية لإلسالم يف جنوب شبه اجلزيرة، كام دلت األحوال عليه بعد عامني 

 .اثنني

 :موقف املقوقس  - ٣

ّكان رد املقوقس عظيم القبط يف مرص غري رد كرسى، بل كان أمجل من و ّ
ّ خيربه أنه يعتقد أن نبيا سيظهر، ولكنه ملسو هيلع هللا ىلصفقد بعث إىل النبي . ّرد هرقل

سيظهر يف الشام، وأنه استقبل رسوله بام جيب له من إكرام، وأنه بعث معه 
. ات مرصجاريتني وبغلة بيضاء ومحار ومقدار من املال وبعض خري. ّهبدية

 لنفسه والتي ولدت له إبراهيم ملسو هيلع هللا ىلصّأما اجلاريتان فامرية التي اصطفاها النبي 
ّوأما البغلة فأسامها النبي . ّمن بعد، وسريين التي أهديت إىل حسان بن ثابت ّ

ّوأما . ، وكانت فريدة ببياضها بني البغال التي رأهتا بالد العرب دلدالملسو هيلع هللا ىلص
 هذه اهلدية، وذكر أن املقوقس ملسو هيلع هللا ىلصل النبي وقب. احلامر فأسامه عفريا أو يعفورا

                                         
 .٣٦٢/ ١١سبل اهلدى والرشاد  : الصاحلي الشامي) ١(
 .٦٥٤/ ٢، الطربي ٣٦٢/ ١١سبل اهلدى والرشاد  : الصاحلي الشامي) ٢(
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ّمل يسلم خشية أن يسلبه الروم ملك مرص، وأنه لو ال ذلك آلمن ولكان حظه 

 .اهلدى

 :موقف النجايش  - ٤

ّوكان طبيعيا، بعد الذي عرفنا من صالت نجايش احلبشة باملسلمني، أن 
رت ّيكون رده مجيال، حتى لقد ورد يف بعض الروايات أنه أسلم وإن أثا

 بعث له ملسو هيلع هللا ىلصعىل أن الرسول . طائفة من املسترشقني الشك حول إسالمه هذا
ّغري كتاب دعوته إىل اإلسالم بكتاب آخر يطلب إليه رد املسلمني الذين 

ّوقد جهز هلم النجايش سفينتني محلتاهم وعىل . أقاموا باحلبشة إىل املدينة
فيان بعد أن ّرأسهم جعفر بن أيب طالب ومعهم أم حبيبة رملة بنت أيب س

وبقي ، ّ بن جحش الذي جاء إىل احلبشة مسلام ثم تنرص اهللامات زوجها عبد 
ّوقد أصبحت أم حبيبة بعد عودها من احلبشة من . عىل نرصانيته حتى مات

ّوأما أمراء العرب فقد رد أمري اليمن . ومن أمهات املؤمنني ، ملسو هيلع هللا ىلصأزواج النبي  ّ
ّوعامن عىل رسالة النبي ردا فاحشا ورد  ّورد . ّأمري البحرين ردا حسنا وأسلمّ

أمري الياممة مظهرا استعداده لإلسالم إذا هو نصب حاكام؛ فلعنه النبي 
أما املنذر الغساين . ويذكرون أنه مل يلبث إال عاما بعد ذلك ثم مات. ملطامعه

                                         
 ."بترصف"، وما بعدها ٢٩٦/ ٣السرية احللبية :احللبي ) ١(
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، وعزم أن يسري لقتاله، وكتب بذلك إىل هرقل، فكتب ملسو هيلع هللا ىلصفقد رمى بكتابه 
 .لإليه هرقل أال  يفع

  :محالت بني خيرب وعمرة القضاء

 : غزوة ذات الرقاع- ١

اختلف املؤرخون يف تاريخ هذه الغزوة، ولكن املؤكد أهنا وقعت بعد 
وأبو ،  خيرب، فإن هذه الغزوة شهدها الصحابيان اجلليالن أبو هريرة الدويس

موسى األشعري ريض اهللا عنهام، وكان إسالم أبى هريرة قبل غزوة خيرب 
 ملسو هيلع هللا ىلصام، وكذلك أبو موسى األشعري ريض اهللا عنه، فقد وفد إىل النبي بأي

، وهناك دليل آخر وهو بخيرب، وقد جزم البخاري بأهنا وقعت بعد خيرب
 صىل فيها صالة اخلوف، فعن ملسو هيلع هللا ىلصعىل تأخر هذه الغزوة أال وهو أن النبي 

ُّخرج النبي ": جابر ريض اهللا عنه قال َِ َّ َ ِ إىل ذات الرقاعملسو هيلع هللا ىلصَ ََ َِّ ِ َ من نخل، فلقي ِ ِ َِ َ ٍ ْ َ
ُّمجعا من غطفان، فلم يُكن قتال، وأخاف الناس بعضهم بعضا، فصىل النبي  ْ ِْ َّ َّ ََّ ََ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ًَ ٌ َ َ َ َ ًَ ُ ْ ََ َ َ ِ ِ

                                         
، ٣٥٧/ ١١سبل اهلدى والرشاد  : ، والصاحلي الشامي٣٠٣ / ٣ة السرية احللبي:احللبي ) ١(

 .القطعة من األرض: والسيابة
 .باب غزوة خيرب) ٤١٢٥(البخاري برقم ) ٢(
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ِ ركعتي اخلوفملسو هيلع هللا ىلص ْ َ َْ ِ َ ْ َ" وكان ترشيع صالة اخلوف أول مرة يف غزوة ،
َعسفان، وال خالف أن غزوة عسفان كانت بعد اخلندق يف أواخر الس ْ نة ُ

 ألهنا كانت وقت احلر، "ذات الرقاع"وسميت هذه الغزوة .. اخلامسة
ومعظم اجليش حفاة، فأوهنت احلجارة أقدامهم فكانوا يشدون عليها الرقاع 

 .واخلرق

، من "نخال" هبذا اجليش حتى وصل إىل مكان يدعى ملسو هيلع هللا ىلصوسار النبي 
أرض غطفان، فلقي هبا مجعا عظيام منهم؛ فتقارب اجليشان وقد خاف 

 بالناس صالة اخلوف؛ واعتصم أهل ملسو هيلع هللا ىلصبعضهم بعضا حتى صىل رسول اهللا 
 من هذا ملسو هيلع هللا ىلصغطفان بشعاب اجلبال وحتصنوا هبا، مما كان سببا يف عودة النبي 

 .الغزوة دون أن ينشب قتال بني الفريقني

  :مواقف من هذه الغزوة

وقد حدث يف هذه الغزوة بعض املواقف ذات األثر العميق يف الدعوة 
 ًأيضاكام تبني .  وتبني عظمة هذا الدين يف نفوس املسلمني األوائلإىل اهللا

 :ومن هذه املواقف ما يأيت. نرصة اهللا عز وجل هلذا الدين

                                         
 .باب غزوة خيرب) ٤١٢٧(البخاري برقم ) ١(
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٨٠ 
١٠٨٠  

 : ثالث سهام وثبات كاجلبال-أ 

 وهو يف عودته من الغزوة يف شعب من شعاب أحد ملسو هيلع هللا ىلصنزل رسول اهللا 
 فانتدب لذلك ؟"من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه": الوديان، فقال ألصحابه

: نحن يا رسول اهللا، قال: رجل من املهاجرين، ورجل من األنصار، فقاال
 الشعب، قال األنصاري فلام خرج الرجالن إىل. " الشعبفكونا بفم"

 .بل اكفني أوله: ّأي الليل حتب أن أكفيكه أوله أم آخره؟ قال: للمهاجرين
ل من املرشكني فأتى رج. فاضطجع املهاجري فنام، وقام األنصاري يصيل

، فرمى بسهم يتبع القوم، فلام رأي شخص األنصاري عرف أنه ربيئة القوم
ًفوضعه فيه، فنزعه األنصاري ووضعه وثبت قائام؛ ثم رماه بسهم آخر 
فوضعه فيه، فنزعه وثبت قائام؛ ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه، فنزعه 

اجلس فقد : هاألنصاري فوضعه ثم ركع وسجد، ثم أيقظ صاحبه فقال ل
 فلام رآمها الرجل عرف أهنام قد نذرا به ،. فوثب املهاجري قائام.  ّأثبت

أفال ! سبحان اهللا: ؟ فلام رأى املهاجري ما باألنصاري من الدماء قال.فهرب
كنت يف سورة أقرؤها، فلم أحب أن أقطعها :  أول ما رماك؟ قالأهببتني

                                         
 .احلارس املراقب للعدو: الربيئة) ١(
 .أصبت إصابة متنعني احلركة: أثبت) ٢(
 .أيقظتني: أهببتني) ٣(
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وايم اهللا لو ال أن . عت، فآذنتك فلام تابع عىل الرمي ركحتى أنفذها
 بحفظه لقطع نفيس قبل أن أقطع ملسو هيلع هللا ىلصأضيع ثغرا أمرين رسول اهللا 

 !."السورة

 : ملسو هيلع هللا ىلص معجزة للنبي –ب 

 يروهيا جابر بن عبد اهللا ريض ملسو هيلع هللا ىلصويف هذه الغزوة حدثت معجزة للنبي 
ِغزا مع رسول اهللاِ ": اهللا عنه أنه ُ َ ََ َ َ قبل نجد فلام قفلملسو هيلع هللا ىلصَ َ َ َ َ ََّ ٍ ِْ ُ رسول اهللاِ ََ ُ َ قفل ملسو هيلع هللا ىلصَ َ َ

ُمعه، فأدركتهم القائلة يف واد كثري العضاه فنزل رسول اهللاِ  َ َ ْ ُ َ َ ْ َُ َ ُ َ ََ ََ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ ََ ُ ْ ُ َِ ْ َ، وتفرق ملسو هيلع هللا ىلصَ ََّ َ َ
ُالناس يستظلون بالشجر فنزل رسول اهللاِ  َ َ َ ُُّ َ َْ َ َِّ َ َ َُّ ِ ِ ُ حتت سمرة ، وعلق هبا سيفه ملسو هيلع هللا ىلصَ ْ ََ ََّ َ َ ُ َِ َ َ َ ٍْ َ

ِونمنا نومة، فإ َ ً َ ْْ ََ َ ُذا رسول اهللاِ ِ َُ َ يدعونا، وإذا عنده أعرايب فقال إن هذا ملسو هيلع هللا ىلصَ َّ َ َ َ ََ ِ ٌِّ ُ َ َِ َ ْ َُ َ َ ْْ ِ

َاخرتط عيل سيفي، وأنا نائم فاستيقظت، وهو يف يده صلتا فقال من يمنعك  َُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َْ َْ َ ْ ٌ َ ََ َ َ ْ ْ َ َ ًَ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ُ ََ َّ ْ

ُمني فقلت  ْ ُ َ ِّ ً ثالثا - اهللا:ِ َومل يعاقبه وجلس-ََ َ َ ُ ْ َ ُ ََ َِ
ْ." . 

 تشهد أن ال إله":   عرض عليه اإلسالم وقال لهملسو هيلع هللا ىلصويف رواية أن النبي 

                                         
 .أمتها: أنفذها) ١(
 .أعلمتك: آذنتك) ٢(
 .١٦٤/ ٤السرية :ابن هشام ) ٣(
باب من علـق سـيفه بالـشجر يف الـسفر عنـد ) ، ومواضع أخرى٢٩١٠(البخاري برقم ) ٤(

 .القائلة
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 أعاهدك عىل أين ال أقاتلك، وال أكون مع قوم: إال اهللا وأين رسول اهللا؟ قال
جئتكم من عند :  سبيله، فجاء إىل قومه، فقالملسو هيلع هللا ىلصفخىل رسول اهللا . يقاتلونك

 ."وأسلم هذا بعد وكانت له صحبة. خري الناس

د سبقت معجزة أخرى شبيهة هبذه املعجزة التي نتحدث عنها، وقد وق
هذه واقعة غري الواقعة املتقدمة يف غزوة ذي أمر "أجاب العلامء عىل ذلك بأن 

 ."فهام واقعتان منفصلتان

 : رسايا تأديبية صغرية- ٢

يف هذا الوقت كان ينبغي عىل املسلمني أن يقوموا ببعض األعامل التي 
استتباب األمن يف املنطقة كلها، حتى ال يفكر األعراب وشذاذ تساعد عىل 

القبائل، وبقايا التحالف الوثني اليهودي املشرتك يوم األحزاب يف اإلغارة 
عىل املدينة، فقد كانت القبائل العربية الوثنية آنذاك تعامل املدينة معاملة 

ها يف محلة عشوائية القبيلة اجلاهلية، وال تبايل أن تنتهز منها غفلة لتغري علي
رسيعة، كام يفعل اللصوص، ثم العودة إىل رؤوس اجلبال واالعتصام هبا، أو 
الفرار عرشات األميال بعيدا عن املدينة، بعد أخذ ما يقدرون عليه من النعم 

                                         
 .١٦٤/ ٣السرية النبوية  : ، ابن كثري٥٧٤/ ٢السرية احللبية  :احللبي) ١(
 .٥٧٤/ ٢السرية احللبية  :احللبي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٨٣ 
 

والشاء، ثم يعاودون الكرة بعد ذلك، ومن هنا كان ينبغي عىل املسلمني أن يظهروا 
أهنم عىل مرمى البرص منهم، حتى ال يفكروا يف غزو املدينة قوهتم هلؤالء املغريين و

 بعض هذه الرسايا إىل هذه اجليوب الصغرية ملسو هيلع هللا ىلصمطلقا، ومن ثم فقد بعث النبي 
ّاملبعثرة هنا وهناك كي تقيض عىل هذه العصابات التي تشكل خطرا وتعد مصدر 

 . قلق أمني بالغ عىل مقدرات املدينة وأهلها

 :وأهم هذه الرسايا هي

 يف ملسو هيلع هللا ىلص فقد  بعثه النبي -  عنهاهللا ريض - رسية عمر بن اخلطاب- أ 
، ملالقاة قبيلة   هـ٧ثالثني راكبا إىل تربة القريبة من الطائف يف شعبان العام 

هوازن، وخرج معه دليل من بنى هالل، فكان يسري الليل ويكمن النهار، 
م، فلم يلق منهم ّفأتى اخلرب هوازن ، فهربوا ، وجاء عمر بن اخلطاب حماهل

 .أحدا فانرصف راجعا إىل املدينة

 عنه إىل بني فزارة بوادي القرى، اهللا رسية أيب بكر الصديق ريض –ب 
 عدد فوقع بني الفريقني قتال، كان نتيجته أن اهنزمت بنو فزارة ، وأرس منهم

 .من النساء والذرية، وعاد هبم أبو بكر الصديق إىل املدينة

                                         
 .٣٢٨/ ١إمتاع األسامع   :املقريزي) ١(
 .١٥٣/ ٢عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري  :ابن سيد الناس) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٨٤ 
١٠٨٤  

غزونا فزارة وعلينا أبو ": كوع ريض اهللا تعاىل عنه قالعن سلمة بن األ
، فلام كان بيننا وبني املاء ساعة أمرنا أبو بكر ملسو هيلع هللا ىلصبكر أمره علينا رسول اهللا 

فعرسنا، ثم شن الغارة، فورد املاء فقتل من قتل عليه، فأنظر إىل عنق من 
م الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوين إىل اجلبل، فرميت بسهم بينه

 ."وبني اجلبل فلام رأوا السهم وقفوا فجئت هبم أسوقهم

 رسية بشري بن سعد األنصاري إىل بني مرة بفدك، حيث بعثه –ج 
ليهم، فوجدهم يف بوادهيم، فاستاق  يف ثالثني رجال، فخرج إملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

النعم والشاء، وانحدر إىل املدينة، ورسعان ما علم القوم خربه، فزحفوا 
دركه منهم عدد كثري عند الليل، فباتوا يرتامون بالنبل، حتى فني نبل خلفه حتى أ

أصحاب بشري، فلام أصبحوا محلوا عىل بشري وأصحابه، فقتل منهم عدد كبري، 
وأصيب بشري إصابة كبرية حتى أجلأته أن يمرض عند هيودي، ورجع بنو مرة 

 .بأنعامهم وشائهم، وعاد بشري بن سعد إىل املدينة بعد ذلك

 رسية غالب بن عبد اهللا الليثي ريض اهللا تعاىل عنه إىل بني عوال -د 
 يف رمضان من تلك ملسو هيلع هللا ىلصوبني عبد بن ثعلبة بامليفعة، فقد بعثه رسول اهللا 

                                         
 .٩٢/ ٦سبل اهلدى والرشاد  : الصاحلي الشامي) ١(
 .١٩٢/ ٣السرية احللبية :احللبي ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٨٥ 
 

 يف مائة وثالثني رجال لبني عوال وبني عبد بن ثعلبة بامليفعة، السنة
 من نتيجته ، فوقع بني الفريقني قتال كانملسو هيلع هللا ىلصودليلهم يسار موىل رسول اهللا 

أن قتل مجع من أرشافهم، وغنم املسلمون بعض أنعامهم، وغنمهم ومل 
 .يأرسوا أحدا

 رسية بشري بن سعد األنصاري إىل عيينة بن حصن الفزاري، بعد - هـ 
 أنباء تفيد بأن عيينة بن حصن قد واعد مجعا من غطفان ملسو هيلع هللا ىلصأن بلغت النبي 

   املدينة، فعقد رسية بشري باجلناب قرب خيرب ليكونوا معا يف الزحف عىل
   هـ، وقد هامجت الرسية ديارهم ٧من ثالثامئة رجل يف شوال سنة 

وأصابت غنائم كثرية من األنعام، وانتهت بفرار عيينة ومن معه، وأرس 
املسلمون منهم رجلني، قدم هبام بشري بن سعد إىل املدينة، فأسلام فأطلق النبي 

 . أرسمهاملسو هيلع هللا ىلص

ّ اهللا الليثي ريض اهللا عنه إىل بني مرة بفدك حيث  رسية غالب بن عبد- و  ُ
أصيب أصحاب بشري بن سعد ريض اهللا تعاىل عنه يف يف مائتي رجل، فسار 
غالب ريض اهللا تعاىل عنه إىل أن أصبح القوم، فأغاروا عليهم ،ووقع قتال 

                                         
 .٦٢املقتفى ص : ابن حبيب) ١(
 .١٩٢/ ٣السرية احللبية :احللبي ) ٢(
 .، وما بعدها١٩٤/ ٣السرية احللبية :ي احللب) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٨٦ 
١٠٨٦  

كبري بني الفريقني انتهي هبزيمة بني مرة، وقد قتل منهم عددا من رجاهلم 
 .بعض الغنائم من النعموساقوا 

 رسية غالب بن عبد اهللا الليثي ريض اهللا عنه إىل احلرقة من جهينة، -ز 
وهذه الغزوة هي التي قتل فيها أسامة بن زيد ريض اهللا تعاىل عنهام رجال بعد 

ّ عىل ذلك لوما شديدا، حتى متنى ملسو هيلع هللا ىلصما قال ال إله إال اهللا، والمه الرسول 
 . يومئذأسامة أنه مل يكن أسلم إال



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٨٧ 
 

 

 أن يرجع املسلمون - نهكام سبق بيا–كان من بني رشوط صلح احلديبية 
هذا العام دون عمرة، ثم يأتون يف العام القادم فيخيل هلم أصل مكة منطقة 
احلرم ثالثة أيام يؤدون فيها املناسك، وال يدخلوهنا إال بسالح املسافر، 

 ملسو هيلع هللا ىلصنفيذ هذا الرشط، فخرج النبي ، وقد حل موعد تالسيوف يف أغامدها
ألداء هذه العمرة التي سميت بعمرة القضاء، وخرج معه ألفان من املسلمني 

، ومنهم الذين شهدوا صلح احلديبية العام املايض، سوى النساء والصبيان
ّ، ميممني نحو مكة املكرمة ألداء يف ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة

 .املنصوص عليها يف معاهدة احلديبيةالعمرة، حسب الرشوط 

وتشري رواية عن موسى بن عقبة أن املسلمني قد أخذوا معهم أسلحتهم 
، ومل يدخلوا هبا احلرم حسب املعاهدة، وذلك خشية من غدر قريش

                                         
 .٤٤٩/ ٧فتح الباري ) ١(
 .، وما بعدها١٩٤/ ٣السرية احللبية :احللبي ) ٢(
 .٢١٩جوامع السرية ص : ابن حزم) ٣(
 .١٢١/ ٢: الطبقات الكربى :، ابن سعد٣١٤/ ٤الدالئل : البيهقي) ٤(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٨٨ 
١٠٨٨  

، وتركوا عليها جمموعة من ولكنهم أبقوها خارج حدود احلرم يف يأجج
 واملسلمون مكة ملسو هيلع هللا ىلصرجل، ودخل النبي ، قدرها مائتا املسلمني حلراستها

 .بغري سالح والسيوف يف غمدها

 يدل عىل شدة االحتياط واحلذر من غدر ملسو هيلع هللا ىلصوهذا الصنيع من النبي 
قريش، وتقدير األمور بمقاديرها الصحيحة، فإن املسلمني وهم حمرمون، إذا 
كان السالح بعيدا عنهم، فإهنم غنيمة باردة يف يد قريش وحلفائها، فكان ال 
بد من احلذر، فإن متت األمور كام هو متفق عليه كان ذلك خريا، وإن شعروا 

 .بالغدر كانوا يف قوة ومنعة، ومعهم ما يدافعون به عن أنفسهم

ً بصحبة املسلمني إىل مكة مشهدا مهيبا، وكانوا ملسو هيلع هللا ىلصوكان دخول الرسول 
ول  بن رواحة ليميش بني يدي رساهللاجيأرون بالتكبري والتلبية، وتقدم عبد 

 :، وهو ينشدملسو هيلع هللا ىلص اهللا

ــبيله ــن س ــار ع ــي الكف ــوا بن   اليـــوم نـــرضبكم عـــىل تنزيلـــه   ّخل
ــه ــن مقيل ــام ع ــل اهل ــا يزي   ويـــذهل اخلليـــل عـــن خليلـــه   رضب

 

                                         
 .موضع عىل بعد ثامنية أميال من مكة بعد التنعيم ) ١(
 .١٢٢/ ٢: الطبقات الكربى :ابن سعد) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٨٩ 
 

 ويف ملسو هيلع هللا ىلصيا ابن رواحة، أبني يدي رسول اهللا : فقال له عمرريض اهللا عنه 
 ّخل عنه فهي أرسع فيهم من نضح": ملسو هيلع هللا ىلصحرم اهللا تقول الشعر؟ فقال النبي 

 ."النبل

إهيا يا ": ملسو هيلع هللا ىلص، قال له رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصحتى إذا بلغ احلرم وطاف رسول اهللا 
ال إله إال اهللا وحده، صدق وعده، ونرص عبده، وأعز جنده، : قل! ابن رواحة

 فجعل ابن رواحة يقوهلا، والناس من ورائه.. "وهزم األحزاب وحده
ت مكة كلها، لتصل إىل يرددوهنا يف محاسة وقوة، فتتجاوب أصداؤها يف جنبا

 من بعيد وهم يؤدون ملسو هيلع هللا ىلصمسامع قريش وهم يرمقون صحابة رسول اهللا 
املناسك، فهم قد تركوا هلم املكان كام اتفقوا، وجتمعت قريش عىل جبل 

 املواجه للركن العراقي من البيت العتيق ينظرون إىل املسلمني يف قعيقعان
 .طوافهم وسعيهم

بالبيت العتيق وأظهروا من القوة واجللد  ملسو هيلع هللا ىلصفطاف املسلمون مع النبي 
يف طوافهم وسعيهم ما أغاظ قريشا وحلفاءها، وإنام فعلوا ذلك ألن النبي 

                                         
 ."صحيح":قال األلباين.باب ما جاء يف إنشاد الشعر) ٢٨٤٧(سنن الرتمذي برقم ) ١(
 .٧٨٤/ ٢السرية احللبية :احللبي ) ٢(
 ."إسناده صحيح":خمرجوه:قال).٢٠٢٩(مسند أمحد برقم ) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٩٠ 
١٠٩٠  

 ، ثم انطلق"رحم اهللا امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة":  أمرهم به، وقالملسو هيلع هللا ىلص
هيرول حول البيت، وأصحابه هيرولون معه حتى انتهت األشواط الثالثة 

 . م بقية األشواط السبعةاألوىل، ثم مشى هب

ّ ذلك ليكون ردا عمليا عىل إشاعة قريش بأهنم ملسو هيلع هللا ىلصوإنام صنع النبي 
ا من قوة حتى إن املرشكني عجبوا ملا رأو. "ّقد وهنتهم محى يثرب"ضعفاء 

ف الرجال والنساء والصبيان حول البيت صطاملسلمني ونشاطهم، وا
ما يرضون بامليش، ": ينظرون إليهم وهم يطوفون به، ويقول بعضهم لبعض

 ."وأما أهنم لينقزون نقز الظباء

 بأصحابه إىل املسعى، فسعى عىل ملسو هيلع هللا ىلصفلام انتهى الطواف توجه النبي 
هذا املنحر، وكل ":  عند املروة، وقالملسو هيلع هللا ىلصراحلته بني الصفا واملروة، ثم وقف 

 ثم نحر هديه عند املروة، وتبعه املسلمون، فمن وجد. "فجاج مكة منحر
، وحلق أصحابه، ملسو هيلع هللا ىلصبل نحرها، ومن مل جيد نحر بقرة؛ ثم حلق بدنة من اإل

 .وأحلوا بذلك من عمرهتم

                                         
معجـم :حلمـويانظـر يـاقوت ا)٢٠٢٩(وانظر مـسند أمحـد .١٨/ ٥السرية :ابن هشام ) ١(

 .٤/٤٣١البلدان
 .٤٣٣اخلصائص الكربى ص : السيوطي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٩١ 
 

 من مناسك العمرة هو ومن معه، أمر ملسو هيلع هللا ىلصوبمجرد أن حتلل النبي 
جمموعة من أصحابه الذين معه أن يتوجهوا إىل موضع السالح فيقوموا هم 

. سكهمباحلراسة، ويرسلوا إخواهنم الذين كانوا حيرسون السالح ألداء ن
 مع أصحابه ثالثة أيام يف أرض احلرم ال يتعرض هلم أحد ملسو هيلع هللا ىلصوظل النبي 

 .بأذى

 واملسلمني يف مكة، جاء ملسو هيلع هللا ىلصوملا انقضت األيام الثالثة عىل إقامة النبي 
اخرج : قل لصاحبك": املرشكون من قريش إىل عيل بن أيب طالب وقالوا له

ليوم الرابع، ونزل  من مكة يف املسو هيلع هللا ىلص، فخرج النبي "عنا فقد مىض األجل
 .ّبرسف، فأقام هبا إىل أن تتام الناس، ثم انرصف هبم إىل املدينة

 يف هذه األثناء ميمونة بنت احلارث اهلاللية وبنى هبا يف ملسو هيلع هللا ىلصوتزوج النبي 
 .الطريق، وهم نازلون برسف

 ¡  ¢  £  ¤  ¥  ﴿: وقد نزل يف عمرة القضاء هذه قوله تعاىل

¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §¦   ³   ²  ±  °  

                                         
 .٧٨٥/ ٢السرية احللبية :احللبي ) ١(
 .باب عمرة القضاء) ٤٢٥١(البخاري برقم ) ٢(
 .١٩٤/ ٥سبل اهلدى والرشاد  : الصاحلي الشامي) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٩٢ 
١٠٩٢  

À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ̧   ¶  µ́   ﴾] ٢٧: الفتح. [ 

أري : قال) الرؤيا باحلق(عن جماهد،يف قوله"أخرج ابن جرير بإسناد
  . "..يدخل مكة وأصحابه حملقني) ملسو هيلع هللا ىلص(باحلديبية أنه 

 فلام وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم  ذاك   عىل أن ":قال ابن كثري
 ففي "ابل،وقع يف نفوس بعض الصحابة من ذلك يشءيعودوا من ق

 ملسو هيلع هللا ىلصفأتيت النبي :قال عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه  ..."صحيح البخاري 
ألست عىل :بىل،قلت:ألست نبي اهللا حقا؟قال :فقلت) بعد كتابة الصلح(

ًفلم نعطي الدنية يف ديننا إذا؟ : بىل، قلت:ّاحلق وعدونا عىل الباطل؟ قال

قلت أو ليس كنت حتدثنا .  اهللا ولست أعصيه، وهو نارصيإين رسول:قال
بىل ، فأخربتك أنا نأتيه هذا العام ، قال :أنا سنأيت البيت، فنطوف به؟ قال

  "...قال فإنك آتيه ومطوف به. ال: قلت 

َلقد صدق ( وهلذا قال اهللا تعاىل":قال ابن كثري  َ ََ ِّ رسوله الرؤيا باحلق اهللاَْ َ ُّ ُ َْ َِ َ ُْ

                                         
 ..٢٦/١٠٧تفسري الطربي) ١(
  .٧/٣٥٦تفسري القرآن العظيم) ٢(
-٥/٣٣١)٢٧٣١،٢٧٣٢..(باب الرشوط يف اجلهاد–كتاب الرشوط صحيح البخاري ) ٣(

٣٣٢. 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٩٣ 
 

ْلتد َ َخلن املسجد احلرام إن شاء َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ُِ َ ِ َّ وهذا لتحقيق اخلرب وتوكيده ، وليس ). اهللاُ
ِفعلم ما مل تعلموا فجعل من دون ( أما قوله"هذا من االستثناء يف يشء  ُ ْ َ َ ْ َِ َ َ َ َ َُ َ ََ ْ

ِ

ًذلك فتحا قريبا َ ً َ َِ ْ َ  النحر: عن جماهد ، قال"فقد ساق ابن جرير إسنادا ) ِ
جعوا فافتتحوا خيرب، ثم اعتمر بعد ذلك فكان تصديق رؤياه باحلديبية ، ور

 ."..يف السنة القابلة

 
 

                                         
  .٧/٣٥٦تفسري القرآن العظيم) ١(
 .٢٦/١٠٨تفسري الطربي)٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٩٤ 
١٠٩٤  

 

،  كان الكرب واحلسد عند اليهود حيمالهنم عىل معاداة هذا الدين– ١
وهذا هو منشأ الداء احلقيقي عند اليهود، فكانوا يؤلبون القبائل عىل رسول 

هبا اإلسالم إال انتهزوها، مما أورث يف  ون ، وال يرتكون فرصة يكيدملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
ًصدورهم نارا حارقة، ما زالت تؤججها طبيعة متأصلة يف نفوسهم من 

 ملسو هيلع هللا ىلصّالبغض والعداوة، والرغبة اجلاحمة يف االنتقام والتشفي من هذا النبي 
 .وأتباعه الذين أذاقوهم مر العذاب

دة الستئصال هود والدفاع عن العقي بسالة املسلمني يف القتال مع الي– ٢
اخلطر اليهودي الذي هيددها، فقد كانت خيرب منطقة حصينة، مقسمة إىل 
ثالث مناطق حربية، كل منها به جمموعة من احلصون املنيعة، كل حصن من 
وراء أخيه، بحيث لو سقط منها حصن، توجه اليهود إىل احلصن الذي يليه، 

 صرب وجلد وعزيمة وهو نظام جمهد جدا من الناحية العسكرية، وحيتاج إىل
عىل القتال، ومع ذلك استطاع املسلمون باالستعانة باهللا والصرب والثبات 

 .إسقاط هذه احلصون واحدا تلو اآلخر، حتى فتحوا خيرب



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٩٥ 
 

 تأصل طبائع الغدر ونكث العهود عند اليهود، وحبهم الشديد – ٣ 
روا خليانة مالية حيث أنكللامل، حتى لقد دفع بعضهم حياته وحياة بنيه 

 .، ناقضني بذلك اتفاقهمملسو هيلع هللا ىلصبعض الذهب الذي أخفوه عن النبي 

 رضورة احرتام األعراف الدولية، ومراعاهتا عند خماطبة امللوك – ٤
والرؤساء، وتذليل كل ما يؤدي إىل إفساد العملية الدعوية، حتى ولو كان 

ن  خامتا من فضة، ملا علم أن امللوك ال ينظروملسو هيلع هللا ىلصأمرا شكليا، فقد اختذ النبي 
 .إىل الكتب إال إذا كانت خمتومة بخاتم صاحبها

 حسن اختيار السفراء ورضورة أن يكونوا من ذوي املهارات – ٥
اخلاصة، واألهلية الكاملة ملثل هذه السفارات، فهم ليسوا سعاة بريد، 

دركوا جيدا طبيعة املهمة التي وكلوا ولكنهم نواب عن أقوامهم، فال بد أن ي
من العلم ورسعة البدهية ما يستطيعون به الرد عىل كل هبا، وأن يكون معهم 

 .سؤال أو شبهة ترد إليهم ممن أرسلوا إليهم

 رضورة أن يستشعر املسلمون اليوم عظم املسئولية امللقاة عىل – ٦
ا هبم من ضعف، فإن عاتقهم، من محل أمانة تبليغ هذا الدين، عىل الرغم مم

 وإن البرشية اليوم متعطشة إىل من اهللا عز وجل قد تكفل بنرصة هذا الدين،
ّينتشلها من ظلامت املادية التي طغت عىل مفاصل احلياة العاملية، ليعبد هلا 

 .الطريق إىل النور والسعادة يف الدنيا واآلخرة



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٠٩٦ 
١٠٩٦  

ّ رضورة أخذ االحتياط واحلذر من العدو مهام كان هناك من الوعود - ٧
ة، مع الوفاء هلم بالرشوط والتطمينات، وتقدير األمور بمقاديرها الصحيح

 يف عمرة القضاء من ملسو هيلع هللا ىلصالتي اشرتطها املسلمون عىل أنفسهم، كام صنع النبي 
أخذ السالح معه حتى ال يكونوا غنيمة باردة يف يد قريش وحلفائها، وتركه 

 .بعيدا عن حدود مكة حسب ما هو متفق عليه

ال ..ًا عهدافلم حيرتموا ذمة، ومل يصونو:  اليهود ال عهد هلم وال ذمة-٨
يف قديم وال يف حديث،فنقضوا العقود، وأفشلوا املواثيق، وانظر حاهلم يف 
القديم ويف احلديث،وكيف يبدأ املفاوضون معهم من نقطة الصفر يف كل 
مرة، فكل عهد جديد ينسخ ما مىض من عهود، وكل ميثاق حديث يزيل ما 

د، وال يثبت هلم مىض من مواثيق، وجديد العقود كقديمها، فال يقر هلم عه
    .عقد
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 ١٠٩٧ 
 

 

 

 

 

 

)١٤(  
  العام الثامن اهلجري
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  ١٠٩٨ 
١٠٩٨  

 

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٠٩٩ 
 

 

  : إسالم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص- ١

كان خالد بن الوليد وعمرو بن العاص من رجال قريش املعدودين 
ذكاء وفطنة وفروسية وسياسة، ولعلك الحظت تردد اسمهام وقوة دورمها 

لقريش يف الفصول السابقة، فقد كان عمرو بن العاص يف صفوف املجتمع ا
من أفذاذ العرب يف الدهاء السيايس وحسن معاجلة األمور، وأما خالد فكان 
أعلم العرب بأساليب القتال وفنون احلرب، حتى كان قائد فرسان املرشكني 

 . يف اجلاهلية

، وكان إسالم هذين الرجلني خالد وعمرو يف صفر سنة ثامن من اهلجرة
بعد عمرة القضاء، فأثر ذلك عىل قريش ومكانتها بني العرب، حيث أضحى 

 كل ذي نباهة وعقل من قريش، مما كان يزيد قريشا ملسو هيلع هللا ىلصيدخل يف دين النبي 
ضعفا ويصيبها بالوهن، ويف الناحية األخرى يقوي جانب اإلسالم، ولذا 

 بإسالمهام فرحا شديدا، يذكرنا بفرحه بإسالم عمر بن ملسو هيلع هللا ىلصفرح النبي 
 .اخلطاب ومحزة بن عبد املطلب يف بداية الدعوة



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٠٠ 
١١٠٠  

وكان إسالم هذين الرجلني متزامنا مع بعضهام، حيث خرج خالد بن الوليد 
، فأدركا عمرو بن العاص ملسو هيلع هللا ىلصمع صديقه عثامن بن طلحة، مسلمني إىل رسول اهللا 

فلام . ملسو هيلع هللا ىلصيف طريقه إىل املدينة، فاصطحبوا مجيعا حتى قدموا املدينة عىل رسول اهللا 
َّ، فرس هبم وقال ملسو هيلع هللا ىلصوصلوا املدينة أناخوا ركاهبم بظهر احلرة، فأخرب هبم رسول اهللا  ُ

 ."رمتكم مكة بأفالذ كبدها": ألصحابه

، ملسو هيلع هللا ىلصفلبست من صالح ثيايب، ثم عمدت إىل رسول اهللا ": قال خالد
ُ قد رس َّ بقدومكم، وهو ملسو هيلع هللا ىلصأرسع، فإن رسول اهللا : فلقيني أخي، فقال

 يبتسم حتى وقفنا – ملسو هيلع هللا ىلص –فام زال . مليش فاطلعت عليهفأرسعنا ا. "ينتظركم
إين أشهد أن : فقلت. ّت عليه بالنبوة، فرد عىل السالم بوجه طلقعليه؛ فسلم

قد كنت أرى !  احلمد اهللا الذي هداك": قال! ال إله إال اهللا، وأنك رسول اهللا
 أن يا رسول اهللا، ادع اهللا: قلت. "لك عقال رجوت أال يسلمك إال إىل اخلري

 اإلسالم جيب ما ": ملسو هيلع هللا ىلصيغفر يل تلك املواطن التي كنت أشهدها عليك، فقال 
 . وتقدم عمرو وعثامن فأسلام. "كان قبله

                                         
 .١٢٧/ ٢والثالثة اخللفاء  ملسو هيلع هللا ىلص  االكتفاء بام تضمنه من مغازي رسول اهللا :الكالعي) ١(
 .٤١٩اخلصائص ص : السيوطي) ٢(
 .٧٧٨/ ٢السرية احللبية :احللبي ) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٠١ 
 

قدمنا املدينة فأنخنا باحلرة فلبسنا من صالح ": ويقول عمرو بن العاص
، وإن لوجهه هتلال ملسو هيلع هللا ىلصثيابنا، ثم نودي بالعرص، فانطلقنا حتى اطعلنا عليه 

ون حوله قد رسوا بإسالمنا، فتقدم خالد بن الوليد فبايع، ثم تقدم واملسلم
 ملسو هيلع هللا ىلصعثامن بن طلحة فبايع، ثم تقدمت، فواهللا ما هو إال أن جلست بني يديه 

فبايعته عىل أن يغفر يل ما : ، قالملسو هيلع هللا ىلصفام استطعت أن أرفع طريف حياء منه 
كان قبله، إن اإلسالم جيب ما : ملسو هيلع هللا ىلصتقدم من ذنبي، ومل حيرضين ما تأخر، فقال 

  وبخالد بنملسو هيلع هللا ىلصفواهللا ما عدل يب رسول اهللا . واهلجرة جتب ما كان قبلها
 منذ أسلمنا، ولقد كنا عند أيب بكر الوليد أحدا من الصحابة يف أمر حزبه

ريض اهللا تعاىل عنه بتلك املنزلة ولقد كنت عند عمر ريض اهللا تعاىل عنه بتلك 
 ." خالد كالعاتباحلالة وكان عمر ريض اهللا تعاىل عنه عىل

 يعرف أقدار الرجال جيدا، ويعلم ما يتمتعون به من ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان النبي 
ّثقل سيايس وعسكري، ولذا رس بإسالم هذا الوفد الكريم، واكتسب  ُ
اإلسالم قائدين عظيمني كان هلام يف حمفل التاريخ اإلسالمي تاريخ ميضء، 

وأطلق عليه لقبه اخلالد الذي ّفلم يزل رسول اهللا يويل خالدا قيادة الرسايا، 
 . "سيف اهللا املسلول"يذكر به يف كتب السري والتاريخ، 

                                         
 .ّأمهه وأقلقه:  حزبه)١(
 .٧٧٨/ ٢السرية احللبية  :احللبي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٠٢ 
١١٠٢  

 : رسية مؤتة- ٢

كانت رسية مؤتة يف مجادى األوىل من السنة الثامنة للهجرة ، بعد عمرة 
 " غزوة مؤتة"وقد سامها البخاري وابن إسحاق . القضاة بنحو مخسة أشهر

ومؤتة قرية من قرى . ملسو هيلع هللا ىلص خيرج فيها النبي لكثرة جيش املسلمني فيها، وإن مل
البلقاء، يف حدود الشام من ناحية احلجاز، عىل مرحلتني من بيت املقدس، 

 .رشقي البحر امليت

 :أسباب الغزوة

ّهز املسلمني وهم القلة املضطهدة وهم يف مكة نبأ اهلزيمة الساحقة التي 
َمني هبا الروم املسيحيون عىل أيدي الفرس الوثنيني ٍ ، وأصيبوا بحزن عميق ُِ ٍ

ْإزاء الفرح الغامر الذي غمر قلوب مرشكي قريش، وتنزل آيات القرآن 
ّالكريم تتحدث عن الواقعة احلاسمة، وتتنبأ باالنتصار احلاسم الذي 

  : سيحققه املعسكر النرصاين ضد أعدائه املجوس، حيث يفرح املؤمنون

﴿  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {         ª
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َوقد حتققت النبوءة القرآنية التي ال ختطئ، ويف بضع سنني أحلقت  ْ َّ َ

القوات البيزنطية بقيادة هرقل هزيمة ساحقة بالقوات الفارسية، اسرتدت يف 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٠٣ 
 

أثرها بالد الشام، وفلسطني، وأجزاء واسعة من العراق، وذهب هرقل إىل 
ّهللا، وغمرت الفرحة القلة املضطهدة يف ًبيت املقدس لكي يسجد شكرا 

 .ظلامت الوثنية

ُّلكن هذا كله مل يمنع الكثرة من النصارى العرب أن تلعب دورها يف  ُ
ّالعرص املدين بمواجهة اإلسالم، وتتخذ املواقف العدائية ضده عىل شتى  ّ ّ
ٍاملستويات، بدفع من الدولة والكنيسة الرومانية يف معظم األحيان، وبمعزل 

 .هام يف بعض األحيانعن

ًوبمرور الوقت، واتساع نفوذ اإلسالم شامال، ووصول أنباء انتصاراته 

عىل الوثنية واليهودية إىل قبائل الشامل، بدأ معسكر الروم يفتح عينيه عىل 
ّاخلطر املحدق بوجوده من جهة اجلنوب، وأغلب الظن أن إمرباطور الروم 

ّته جمرد اندفاع قبيل كبري صوب الشامل، أو ّوكبار قادته تصوروا األمر يف بداي
ِحماولة إمارة عربية ناشئة توسيع رقعتها اجلغرافية كام كانت تفعل إمارة كندة، 

أو إمارة تدمر، عىل سبيل املثال ، ورأوا أنه بإمكان حلفائهم العرب أنفسهم 
ّأن يكفوا إمرباطورية الروم عناء وقف هذا االمتداد ، وصد هذه اإلمارة  ّ

 .لطموحة عن االمتداد إىل الشاملا

                                         
 .٢٨٢-٢٨١دراسة يف السرية : عامد الدين خليل) ١(
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  ١١٠٤ 
١١٠٤  

ّأكثر من هذا أهنم اعتقدوا أنه بإمكان قبيلة من أتباعهم أن تتحرك  ّ
ّصوب اجلنوب، لترضب القوة اجلديدة يف قاعدهتا نفسها، وتقصم ظهرها، 

 أن هذا االعتقاد هو الذي دفع القبائل القاطنة يف دومة ًأيضاّوأغلب الظن 
ِي يتزعهام أكيدر بن عبد امللك الكند ِي، الذي اجلندل يف أقىص الشامل، والت ِ ِْ ْ َ ُ

ٍيدين بالنرصانية، وخيضع هلرقل، إىل أن تتجمع وتتهيأ يف زحف رسيع  ٍ

ّلرضب املسلمني يف املدينة يف ربيع من السنة اخلامسة للهجرة، إال أن الرسول  ّ

ّ أخذ زمام املبادرة، وحترك برسعة صوب الشامل عىل رأس ألف من ملسو هيلع هللا ىلص
ًومن أجل أن يباغت القوم يف ديارهم أخذ يسري بأصحابه ليال أتباعه، 

ًويكمن هنارا، حتى اقرتب من هدفه، فجعلت القبائل العربية القاطنة هناك 

ّهترب من بني يديه، ال تلوي عىل يشء، وبعد أن بث رساياه يف املنطقة، قفل 

ً عائدا دون أن يلقى من العدو كيداملسو هيلع هللا ىلصالرسول  ًّ. 

 أربعة من رجاله إىل العامل ملسو هيلع هللا ىلصديبية بعث الرسول ويف أعقاب صلح احل
َدحية بن خليفة الكلبي إىل اإلمرباطور البيزنطي هرقل، : النرصاين ْ ِ  

وحاطب بن أيب بلتعة إىل املقوقس حاكم مرص، وعمرو بن أمية الضمري إىل 
النجايش حاكم احلبشة، وشجاع بن وهب األسدي إىل املنذر بن احلارث بن 

لقد أوضحت تلك الكتب والرسائل التي .  حاكم دمشقأيب شمر الغساين
ٍأن هذا الدين ليس دين عرب أو جزيرة " إىل ذلك العامل ملسو هيلع هللا ىلصبعثها رسول اهللا  ّ
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 ١١٠٥ 
 

ّعربية، وإنام هو دين اإلنسان حيثام كان هذا اإلنسان، ونداء إىل السلطات 
 لدعاهتا بمامرسة - عىل األقل - احلاكمة أن تستجيب للدعوة أو تسمح 

ّبحرية، ولشعوهبا يف مقابلة هؤالء الدعاة واالستامع إليهم لكي نشاطها 
ًخيتاروا عقيدهتم عىل بينة، بعيدا عن الضغط والقرس واإلكراه، وإنذارا هلذه  ً ٍ ّ
ّالسلطات بأهنا إن مل تلب وتستجب، فإن جيوش الدعوة اجلديدة ستسيح عام  ّّ َِّ ُ

 العروش، ّتثلمغارهبا لكي تسقط التيجان، وقريب يف مشارق األرض و
ْوتنزل السلطات من مناصبها العليا، وخترج الناس بذلك وحده من ضيق 
الدنيا إىل سعتها، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم، ومن عبادة العباد إىل 

 .عبادة اهللا وحده

ّويبدو أن تلك السلطات بام هلا من قوة سياسية وعسكرية مؤثرة يف املنطقة،  ّّ
ًازا هلا وتعديا عىل كربيائها، وانتهاكا لسيادهتا عىل املنطقة، رأت يف ذلك استفز ً ًّ

ّفاستغلت أقرب فرصة للتعبري عن رفضها القاطع للدعوة اجلديدة، وحماربتها 

ّبكل الوجوه، فكان ذلك التعدي، وتلك املواقف الغادرة من بعض أمراء وقبائل  ّ

َّ أطالح، ثم مقتل  إىل ذات-  ملسو هيلع هللا ىلص الذين أرسلهم النبي - ّاملنطقة ضد الدعاة  ُ

   . إىل ملك برصىملسو هيلع هللا ىلصاحلارث بن عمري األزدي مبعوث النبي 

                                         
 .٢٩٣، ٢٨٦-٢٨٣دراسة يف السرية : عامد الدين خليل) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٠٦ 
١١٠٦  

ً أن يتخذ موقفا حاسام إزاء القبائل العربية ملسو هيلع هللا ىلصفكان عىل الرسول  ً

ّالنرصانية املوالية للبيزنطيني بعد املواقف التي اختذها بعض أمرائها من دعاة 

 .اإلسالم ورسلهم إىل الشام

سنة الثامنة ومل يمض عىل إسالم خالد بن الوليد فكانت غزوة مؤتة يف ال
 إىل مؤتة، وهي ملسو هيلع هللا ىلصأكثر من ثالثة أشهر، حتى رافق اجليش الذي بعثه النبي 

قرية من قرى البلقاء، يف حدود الشام من ناحية احلجاز، عىل مرحلتني من 
وهدف الرسية الرئيس هو تأديب رشحبيل بن . بيت املقدس، رشق البحر امليت

ين، وهو أحد عامل الروم يف الشام، حيث إنه لقي احلارث بن عمرو الغسا
 ملسو هيلع هللا ىلص إىل أمري برصى، فلام عرف أنه من رسل النبي ملسو هيلع هللا ىلصعمري مبعوث النبي 

، فارتكب بذلك جريمة منكرة ال يقرها عرف يف أي اعتدى عليه وقتله
عرص من العصور، فليس ألحد أن ييسء إىل الرسل مهام حوت الرسالة التي 

َّأن "رى البعض نقال عن شيخ اإلسالم بن تيمية يف بعض رسائله، وي. حيملها

ّالنبي  َ ما بعث إىل حرب الروم يف مؤتة إال بعد أن قتل الوايل الروماين من ملسو هيلع هللا ىلصَّ َ َ َّ

                                         
 .، باختصار٢٩٤دراسة يف السرية : عامد الدين خليل) ١(
يـون األثـر يف فنـون املغـازي ع:، ابن سيد النـاس١٢٨/ ٢: الطبقات الكربى :ابن سعد) ٢(

 .٢/١٩٨: والشامئل والسري 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٠٧ 
 

 ."أسلم يف الشام

 الناس عىل اجلهاد ، واخلروج لنرصة ملسو هيلع هللا ىلصوكان نتيجة ذلك كله أن حث النبي 
 عز وجل ، فاجتمع له قرابة ثالثة آالف مقاتل، الدين، وتأمني وصول الدعاة إىل اهللا

فكانوا هم الذين خرجوا هلذه الغزوة، وهو أكرب جيش إسالمي يتم حشده حتى 
َّذلك الوقت، فإن جيش املسلمني يف احلديبية، ثم يف خيرب  ُ  ومها الغزوتان اللتان - َّ

َّ مل يتجاوز حاجز األلفني، مما دلل عىل نجاح صلح - سبقتا مؤتة  َّ َّيا، وأن احلديبية عملِ ً

 .   وتزايد مستمرقوة املسلمني يف تنام

 : القادة والوصايا

:  ، وهيأهم للقتال قال هلمملسو هيلع هللا ىلصفلام أعدهم رسول اهللا : متاع قال يف اإل
أمريكم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أيب طالب، فإن قتل فعبد اهللا بن 

رواحة، فلريتض املسلمون فإن أصيب ابن : ويف رواية زيادة. رواحة 
وبعد أن عني األمراء هلذه الرسية، حدد هلم . برجل منهم فليجعلوه عليهم 

املسار الذي يسريون إليه، وحدد هلم املكان الذي كان فيه مقتل احلارث بن 
                                         

 .١١٣٩/ ٢خاتم النبيني، : أبو زهرة) ١(
 .٢٥٩ص : املؤلف بريك بن حممد) ٢(
 .٣١٠/ ١١إمتاع األسامع   :املقريزي) ٣(
 .٧٨٧/ ٢السرية احللبية :، احللبي ٣٥٩/ ٤الدالئل : البيهقي) ٤(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٠٨ 
١١٠٨  

عمري، فيدعوا من هناك إىل اإلسالم، فإن أجابوا وإال استعانوا عليهم باهللا 
 .تبارك وتعاىل وقاتلوهم

 ثالثة من القادة ملسو هيلع هللا ىلصوكانت هذه هي املرة الوحيدة التي عني فيها النبي 
ّمتتابعني، إن أصيب أحدهم توىل اآلخر، وهذا يدل عىل أمهية تلك الرسية، 

 . أن تؤيت ثامرهاملسو هيلع هللا ىلصوحرص النبي 

وبعد أن توىل زيد بن حارثة قيادة اجليش، وسار عىل بركة اهللا، إىل مسريه، سار 
دعه حتى بلغ ثنية الوداع، وهنا أوصاهم وصية هي دستور  ليوملسو هيلع هللا ىلصمعه رسول اهللا 

 أوصيكم بتقوى اهللا وبمن معكم من املسلمني ": ملسو هيلع هللا ىلصاحلرب يف اإلسالم، فقال 
ّاغزوا باسم اهللا، فقاتلوا عدو اهللا وعدوكم بالشام، وستجدون فيها رجاال يف ، خريا ّ

ريا وال شيخا فانيا، الصوامع معتزلني، فال تتعرضوا هلم ، وال تقتلوا امرأة وال صغ
 ."وال تقطعوا شجرة، وال هتدموا بناء

َّلقد تضمنت تلك الوصية أرقى قانون للحرب العادلة، قانون عجزت 
ُحتى اآلن كل النظم والترشيعات أن تصل إليه من حيث اإلنصاف يف  ُّّ ُ
ُّمعاملة األعداء، واجتناب األعامل غري اإلنسانية من التعرض للنساء 

ٍوالعجزة ، ورجال الدين املعتزلني بأي نوع من أنواع األذى، لقد واألطفال  َ َ َ َ

                                         
 .٧٨٧/ ٢السرية احللبية :احللبي ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 

ُ يف الرشف العسكري، وأسس اًكانت توصيات يف اآلداب احلربية، ودروس ُ

راسخة يف املعاملة اإلنسانية، والرأفة بغري املحاربني من النساء والشيوخ 
منذ فجر ُواألطفال، وتربيات عالية رشيفة ما سمعت وال دعت أمة مثلها 

ُ، إن أرقى األمم يف العرص ملسو هيلع هللا ىلصَّالتاريخ حتى اليوم من غري سيد البرش حممد  َّ

احلارض ال تزال يف جمال حماوالهتا االلتزام بقانون الرشف العسكري، ال تزال 
َحتبو حبوا إذا ما قسنا حماوالهتا بام وضعه الرسول  ْ ِ  يف خطبته هذه من ملسو هيلع هللا ىلصً

 .قواعد راسخة لقانون الرشف العسكري

 :قوة غري متكافئة

تكاد جتمع الروايات التارخيية عىل أن جيش الروم بعدد هائل من 
أعداد املسلمني، حيث تذكر الروايات عىل اجلنود، يزيد أضعافا مضاعفة 

أهنم استقبلوا املسلمني بامئتي ألف جندي، مائة ألف من الروم، ومائة ألف 
 وهبراء، ووائل، وبكر، من نصارى العرب التابعني هلم، وهي قبائل؛ بيل،

 . وخلم، وجذام

                                         
 .، وما بعدها٢٧٠ص : املؤلف  بريك بن حممد)١(
، ١٧٢/ ٢والثالثـة اخللفـاء  ملسو هيلع هللا ىلص  االكتفاء بام تضمنه مـن مغـازي رسـول اهللا  :الكالعي) ٢(

الـسرية : ، ابـن كثـري٧٨٧/ ٢السرية احللبية :، احللبي ١٢١/ ٤الروض األنف  :السهييل
= 

 
 ١١٠٩ 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١١٠ 
١١١٠  

ولقد علم املسلمون خطورة املوقف الذي هم فيه، بعدما رأوا هذا 
اجليش العرمرم أمام عددهم الصغري، وتناقشوا األمر فيام بينهم، ثم بدا 

ّ خيربونه بعدد عدوهم، ثم يرى بعد ملسو هيلع هللا ىلصلبعضهم أن يكتبوا إىل رسول اهللا 
ذه املعلومات اجلديدة، ولكن عبد اهللا بن ذلك ما يأمرهم به عىل ضوء ه

رواحة ريض اهللا عنه قام يف الناس خطيبا وهم يتناقشون، وأخذ يشجع القوم 
يا قوم واهللا إن الذي تكرهون للذي خرجتم له ": عىل القتال، ويقول هلم

خرجتم تطلبون الشهادة ونحن ما نقاتل الناس بعدد وال قوة وال كثرة ما 
إما ، الدين الذي أكرمنا اهللا تعاىل به فإنام هي إحدى احلسننينقاتلهم إال هبذا 

 ."وإما شهادة ، فقال الناس صدق واهللا ابن رواحة، ظهور

وفعلت كلامت ابن رواحة يف نفوس الناس ما يفعل السحر، وشقوا 
غبار املعركة هبذا اإليامن القوي، واحلامسة الشديدة، وعبد اهللا بن رواحة 

 : يقولحيمسهم بشعره، ف

                                         
= 

ر يف اختـصار املغـازي الـدر: ، ابن عبد الرب٢٤/ ٥السرية :، ابن هشام ٤٥٨/ ٣النبوية  
 .، وغريها٣٣٩/ ١إمتاع األسامع :، املقريزي٢٢٢والسري ص 

الـسرية :، ابن هشام ٤٥٨/ ٣ السرية النبوية : ، ابن كثري٧٨٧/ ٢السرية احللبية :احللبي ) ١(
٢٤/ ٥. 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١١١ 
 

ــرع ــإ وف ــن أج ــل م ــا اخلي   تغــر مــن احلــشيش هلــا العكــوم   جلبن
ِحــذوناها مــن الــصوان ســبتا   ّأزل كــــأن صــــفحته أديــــم   ّ
ـــان ـــىل مع ـــني ع ـــت ليلت ـــوم   أقام ـــا مج ـــد فرتهت ـــب بع   فأعق
ــــسومات ــــاد م ــــا واجلي ـــسموم   فرحن ـــا ال ـــنفس يف مناخره   ت
ـــرب وروم   فـــــال وأيب مـــــآب لنأتينهـــــا ـــا ع ـــت هب   وإن كان

ـــريم   ّأنـــــا أعنتهـــــا فجـــــاءتفعب ـــا ب ـــار هل ـــوابس والغب   ع
ــه ــيض في ــأن الب ــب ك ــذي جل ــوم   ب ــسها النج ــرزت قوان   إذا ب

 :استشهاد القواد الثالثة

واحتدم القتال بني الفريقني، وقاتل زيد بن حارثة بالراية التي عقدها له 
، حتى إنه شاط يف رماح القوم:  قتاال شديدا حتى قيلملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

يب، فأخذ الراية جعفر بن أيب طالب، فجعل يقاتل هبا قتاال مستميتا، أص

                                         
 .٢٤/ ٥السرية :ابن هشام ) ١(
ًي عمقا بعيدا عـن تعط"احرتق بحرها وسط املعمعة : ، وشاط٢٧/ ٥السرية :ابن هشام ) ٢( ً

مدى رشاسة احلمالت التي قام هبا ذلك البطل املغوار يف العمق داخـل صـفوف العـدو، 
َّوما متزيق جسده الطاهر برماحهم إال نتيجة حتمية لتلك اجلرأة العظيمة التي كان يتمتـع  َّ

َّهبا، وحيمل هبا عىل العدو، معطيا من نفسه القدوة الـصاحلة جلنـده، ومـا ذلـك إال ل علـو ً
 .٣٠٥املؤلف بريك بن حممد ص ."نفسه، وقوة رباطة جأشه



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١١٢ 
١١١٢  

ّوأظهر شجاعة واستبساال شديدين، حتى أحاط به العدو، اقتحم عن فرسه 
، ثم اندفع يقاتل القوم راجال، واللواء بيمينه، فرضبت يمينه فعقرها بسيفه

واء بعضديه، فقطعت، فأخذ اللواء بيساره، فرضبت يساره فقطعت، احتضن الل
 :حتى قتل، فوجد به نحو تسعني طعنة، وكان يردد وهو يقاتل

  طيبــــــة وبــــــاردا رشاهبــــــا   يـــا حبـــذا اجلنـــة واقرتاهبـــا
ـــــساهبا   والـــروم روم قـــد دنـــا عـــذاهبا ـــــدة أن ـــــافرة بعي   ك

 عيل إذ القيتها رضاهبا

 .َّوقد عوضه من يديه جناحني يطري هبام يف اجلنة

بد اهللا بن رواحة، وكان النهار قد كاد ينتهي، فلام قتل جعفر أخذ اللواء ع
 فيقول ابن أيب  إسحاق إن عبد اهللا بن رواحة ملا نزل أتاه ابن عم له بعرق

. شد هبذا صلبك، فإنك قد لقيت يف أيامك هذه ما لقيت": من حلم فقال له
 يف ناحية الناس ، ثم سمع احلطمةفأخذه من يده فانتهس منه هنسة

                                         
 .٢٧/ ٥السرية :ابن هشام ) ١(
 .عظم فيه بعض اللحم: العرق) ٢(
 .أخذ منه بفمه قضمة: انتهس هنسة) ٣(
 .زحام الناس وتدافعهم يف القتال وحطم بعضهم بعضا:  احلطمة) ٤(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١١٣ 
 

؟ ثم ألقاه من يده، ثم أخذ سيفه، ثم تقدم فقاتل "أنت يف الدنياو": فقال
 ."حتى قتل

 :تويل خالد القيادة

اصطلح املسلمون بعد مقتل عبد اهللا بن رواحة آخر القواد الثالثة الذين 
عىل دفع راية القيادة إىل خالد بن الوليد ملا يعلمونه من . ملسو هيلع هللا ىلصعينهم النبي 

القيادة، وكانوا قد غمرهتم حلظة اضطراب نسبي مهارته احلربية، وقدرته عىل 
وكان شهد –بعد مقتل ابن رواحة، فقد روى ابن سعد عن أيب عامر 

أن املسلمني اهنزموا بعد مقتل ابن رواحة أسوأ هزيمة، وتفرقوا " - املعركة
حتى مل ير اثنان مجيعا، ثم أخذ اللواء رجل من األنصار فركزه أمام الناس، 

واء إىل خالد بن جتمعون، حتى إذا كثروا مشى باللوجعل يصيح هبم في
ال آخذه منك أنت أحق به، فقال األنصاري : الوليد فدفعه إليه، فقال له خالد

 ."واهللا ما أخذته إال لك

وما إن توىل القيادة حتى دافع القوم وناور العدو اىل أن اجلأهم إىل 
محل عىل القوم "إنه : الرتاجع عن صفوف املسلمني، وتقول الروايات 

                                         
 .٣٠/ ٥السرية :ابن هشام ) ١(
 .١٥٠/ ٦بل اهلدى والرشاد  س: الصاحلي الشامي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١١٤ 
١١١٤  

ورجع . "فهزمهم أسوأ هزيمة، حتى وضع املسلمون أسيافهم حيث شاءوا
فقام خالد بعمل إعادة . كل فريق إىل معسكره، وسكت القتال إىل الصباح

تعبئة وتوزيع لصفوف اجليش،  فنقل امليمنة إىل امليرسة، ونقل امليرسة إىل 
، قدمة يف موضع الساقامليمنة، وجعل الساق يف موضع املقدمة، وجعل امل

ورصد من خلف اجليش طائفة يثريون الغبار، ويكثرون اجللبة عند طلوع 
النهار، وما إن أرشقت الشمس بنور رهبا والتقى اجلمعان يف الصباح، رأى 
ّالعدو أمامه وجوها غري التي رآها باألمس، وغبارا كثيفا وسط املعركة، 

الروم أن املسلمني قد جاءهم ورايات جديدة غري التي كانت أمس، فظن 
مدد من املدينة، فهابوا لقاءهم، وانحجزوا عنهم، ووقع بني الفريقني قتال 
كانت نتيجته لصالح املسلمني، وتقهقر جيش العدو إىل الوراء، فلم يشأ 
خالد بن الوليد أن يتبعه، وتقهقر هو اآلخر بجيشه، وأمن لنفسه طريق 

بل أن يبارح اجليش أرض مؤته، نعى رسول الرجوع، والعودة إىل املدينة، وق
 . اهللا إىل أصحابه يف املدينة أمراءه الثالثة، ودموعه تفيض حنانا عليهم

 نعى زيدا وجعفرا ملسو هيلع هللا ىلصروى البخاري عن أنس بن مالك أن رسول اهللا 
َأخذ الراية زيد، فأصيب": وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خربهم فقال ْ َِ ُ َ َ ٌَ َ َّ َ َ. 

                                         
 .١٥١/ ٦سبل اهلدى والرشاد  : الصاحلي الشامي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١١٥ 
 

َثم أخذ َ َ َها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد اهللاِ بن رواحة فأصيب َّ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َِ ُِ َُ َ َ ُ َ ََ َّ ٌُ َ َ ََ ْ وإن عيني -َ َ ْ ََ َّ ِ

ِرسول اهللاِ  ُ َ لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غري إمرة، ففتح ملسو هيلع هللا ىلصَ ْ َ ُ ِْ ٍ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ُ َ ْ ََ ْ ْ َِّ ِ َ ُ ََ ََ َ ِ ِ

ُله َ" . 

َّأن الن": ًأيضاويف الرواية األخرى يف البخاري  َّ َّبي َ ً نعى زيدا وجعفرا ملسو هيلع هللا ىلصِ َ ْ َ َ ْ ًَ ََ
َّوابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خربهم ، فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم  َّ ْ ُ َ ْ َُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ُ ٌْ َ َ ََ َ ُِ ِ َِّ

َأخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب،  َ َ ُ ْ َ ْ َِ ُِ َُ َ َ ُ َ َ ََ َّ ٌَ ََ ِ وعيناه تذرفان - َ َ ِْ َ ُ ْ ََ َّ حتى -َ َ
َأخ َذ سيف من سيوف اهللاِ حتى فتح َ َ ُ ْ َْ ََّ َِ ُِ ْ عليهماهللاٌَ ِ ْ َ َ". 

 ملسو هيلع هللا ىلصوتلك كانت معجزة نبوية جديدة، تضاف إىل معجزات النبي 
ْالكثرية، حيث أطلعه اهللا سبحانه وتعاىل عىل أحداث هذه املعركة، عىل بعد  ُ
 ٌما بينه وبني أخبارها، فكان خيرب صحابته بام جيري كأنه حارض معهم، وقد

 .ملسو هيلع هللا ىلصكان األمر عىل وفق ما أخرب به 

وكان وقع اخلرب شديدا عىل نفوس املسلمني، حتى خرج أهل املدينة 
كبارا وصغارا يستقبلون اجليش، وخرج الصبيان يشتدون حتى أشفق عليهم 

خذوا الصبيان فامحلوهم، ":  من طول ما جروا، فقالملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

                                         
 .باب الرجل ينعى إىل أهل امليت بنفسه) ١٢٤٧(البخاري برقم ) ١(
 .باب مناقب خالد بن الوليد ريض اهللا عنه) ٣٧٥٧(البخاري برقم ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١١٦ 
١١١٦  

 . "فحمله بني يديه فأخذ عبد اهللا بن جعفر، "وأعطوين ابن جعفر

وظن الناس أن اجليش قد اهنزم، فجعلوا حيثون يف وجوههم الرتاب 
ليسوا ": ملسو هيلع هللا ىلص؟ فيقول رسول اهللا "أفررتم يف سبيل اهللا! يافرار": ويقولون

 ."بالفرار، ولكنهم الكرار إن شاء اهللا تعاىل

  :نتيجة املعركة

يف النتيجة النهائية ّلعل املؤرخني مل خيتلفوا يف نتيجة معركة اختالفهم 
التي انتهت هبا معركة مؤتة، فقد انقسموا إىل ثالثة آراء، األول يرى أهنا 
انتهت هبزيمة املسلمني، والثاين يرى أهنا انتهت بفوز املسلمني، والثالث يرى 
أهنا مل تنته بفوز أحد من الفريقني، حيث أحجم كل فريق عن مالحقة اآلخر، 

 قد جاءهم املدد من املدينة، واستطاع خالد بن فقد ظن الروم أن املسلمني
الوليد أن يناور اجليش حتى جعله يتقهقر، ثم تأخر هو بجيشه، ومل يفقد من 

 .جنوده سوى بضعة عرش رجال فقط

وقد رجح ابن كثري رمحه اهللا أن جيش املسلمني قد انترص يف هذه 
اقني، وهو أن ويمكن اجلمع بني قول ابن إسحاق وقول الب": املعركة، فيقول

                                         
 .٧٩٢/ ٢السرية احللبية  :احللبي) ١(
 .١٧٤/ ٢والثالثة اخللفاء  ملسو هيلع هللا ىلص   تضمنه من مغازي رسول اهللا االكتفاء بام :الكالعي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١١٧ 
 

خالدا ملا أخذ الراية حاص بالقوم املسلمني، حتى خلصهم من أيدي 
ومقدمة الكافرين الروم واملستعربة، فلام أصبح وحول اجليش ميمنة وميرسة، 

 توهم الروم أن ذلك عن مدد جاء إىل املسلمني، فلام محل - ى كام ذكره الواقد–وساقة 
 يف ملسو هيلع هللا ىلص ابن كثري عىل رأيه بقول رسول اهللا واستدل. "عليهم خالد هزموهم بإذن اهللا

ثم أخذ الراية سيف من سيوف اهللا، ففتح اهللا عىل ": احلديث الذي ذكرناه سابقا
 .فكلمة الفتح هنا تدل عىل النرص."يديه

ّوالذي نود أن نلفت االنتباه له، هو أن املسلمني قد أثخنوا القتل يف 
 يقول مؤرخو اإلسالم جيش الروم، حتى قتلوا فيهم مقتلة عظيمة كام

: وكتاب السري، بل روى البخاري عن خالد بن الوليد ريض اهللا عنه أنه قال
ِلقد دق يف يدي يوم موتة تسعة أسياف، وصربت يف يدي صفيحة يل  " ٌ ُ َ َّ َ ََ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُِ ِ ٍ ِ ِِ ِْ َ َ ْ ْ ُ ََ َ ْ

ٌيامنية َ َِ َ". 

روا عىل وهذا يقتيض أهنم أثخنوا فيهم قتال، ولو مل يكن كذلك ملا قد
كثر من مائتي أ إذ كان املسلمون ثالثة آالف واملرشكون - التخلص منهم 

 . وهذا وحده دليل مستقل واهللا أعلم-ألف 

                                         
 .باب غزوة مؤتة من أرض الشام) ٤٢٦٦(البخاري برقم ) ١(
 .١٥٢/ ٦سبل اهلدى والرشاد  : الصاحلي الشامي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١١٨ 
١١١٨  

إن كل هذه الشواهد تدل عىل ما تركه املسلمون يف أذهان أعدائهم من 
البأس يف احلرب، فقد كفاهم شجاعة وبأسا أن جعلوا هذا العدد الضخم 

 ويتقهقر إىل الوراء، ثم جيبن بعد ذلك عن متابعة اجليش حيجم عن قتاهلم،
، ملسو هيلع هللا ىلصاملسلم، وهلذا استحق هذا الصنيع أن يسمى فتحا عىل لسان رسول اهللا 

كام أن هذا األثر الذي تركه املسلمون يف نفوس القبائل العربية الضاربة عىل 
أطراف الشام محل كثريا من بني سليم وأشجع وغطفان وعبس وذبيان 

 عىل الدخول يف اإلسالم طائعني بعد ما عاينوا ثبات املسلمني وقوة وفزارة
بأسهم يف احلرب، وقتاهلم الشديد من أجل عقيدهتم، فعلموا أن األمر ليس 

 .لعصبية وال إلقامة ملك، بل هو ألجل الدين والعقيدة

فالقول هبزيمة املسلمني أمام جيش الروم يف هذه املعركة، غري صحيح 
 :ُلثالثة أمور

الروايات يف ذلك ضعيفة، فهي عن الواقدي، وتلميذه ابن سعد : ًأوال
ًالذي يعد يف غالب الظن ناقال عن شيخه، والواقدي مرتوك خاصة إذا  َّّ ً ّ

 .ًأيضاورواية أيب موسى التي ذكرها ابن سعد ضعيفة . انفرد

ّخمالفة هذه الروايات لرواية الصحيح، وقول النبي : ًثانيا ففتح :  فيهملسو هيلع هللا ىلصَّ
 . عليهماهللا

قلة قتىل املسلمني يف املعركة، وعدم وقوع أرسى منهم يف أيدي : ًثالثا



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١١٩ 
 

 .ًالعدو، وكل ذلك خيالف ما يكون عليه املنهزم عادة يف املعركة

 : املستشهدينملسو هيلع هللا ىلصبكاء النبي 

  ملسو هيلع هللا ىلصّما كاد خالد واجليش معه يدنون من املدينة حتى تلقاهم النبي 
 بن جعفر فأخذه ومحله بني اهللافأيت بعبد  ،  ملسو هيلع هللا ىلصوطلب النبي . واملسلمون معه

ّيا فرار، فررتم : أما الناس فجعلوا حيثون عىل اجليش الرتاب ويقولون. يديه
ّليسوا بالفرار، ولكنهم الكرار إن شاء : اهللافيقول رسول ! اهللايف سبيل  . اهللاّ

ّ للعائدين من مؤتة فقد ظل املسلمون ال ملسو هيلع هللا ىلصومع هذه التأسية من النبي 

هلم انسحاهبم وعودهم، حتى كان سلمة بن هشام ال حيرض الصالة يغفرون 
ولو . اهللاّيا فرار فررتم يف سبيل : مع املسلمني خشية أن يسمع من كل من رآه

ال ما كان بعد ذلك من فعال هؤالء الذين حرضوا مؤتة، ومن فعال خالد 
ّبنوع خاص، لظلت مؤتة معتربة بعض ما لطخ به إخواهنم يف الدين جبي نهم ّ

 .من عار الفرار

ّ منذ علم بقتل زيد وجعفر، وحز ملسو هيلع هللا ىلصوقد بلغ األمل من نفس النبي 
ودخل عىل ،  إىل منزلهملسو هيلع هللا ىلصّملا أصيب جعفر ذهب . األسى يف نفسه من أجلهام

زوجه أسامء بنت عميس، وكانت قد عجنت عجينها وغسلت بنيها ودهنتهم 

                                         
 .٣٤٥ص : املؤلف بريك بن حممد) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٢٠ 
١١٢٠  

ّتشممهم وذرفت عيناه فلام أتته هبم . ائتيني ببني جعفر: ونظفتهم، فقال هلا
، بأيب أنت اهللايا رسول : قالت أسامء يف هلف وقد أدركت ما أصاهبا. الدمع

  وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه يشء؟

فقامت أسامء . زدادت عيناه بالدمع هتتانااو! نعم أصيبوا هذا اليوم: قال
 .تصيح حتى اجتمع النساء إليها

ال تغافلوا آل جعفر من أن تصنعوا : قال فخرج إىل أهله فملسو هيلع هللا ىلصّأما النبي 
 .هلم طعاما فإهنم قد شغلوا بأمر صاحبهم

وأظهر بعضهم . ّورأى ابنة مواله زيد قادمة فربت عىل كتفيها وبكى
 . عىل من استشهدملسو هيلع هللا ىلصدهشة لبكاء الرسول 

ّويف رواية أن جثة جعفر محلت إىل املدينة ودفنت هبا بعد ثالثة أيام من وصول 

 اهللاومن يومئذ أمر الرسول الناس أن يكفوا عن البكاء، فقد أبدل . إليهاخالد واجليش 
   .جعفرا من يديه اللتني قطعتا جناحني طار هبام إىل اجلنة

ّ كانت مواساة النبي - بحق َ ألرس شهداء مؤتة، ورعايته وعطفه عىل أبنائهم، ملسو هيلع هللا ىلصّ ُ

ٍلفتة أبوية حانية عطوفة من أب رحيم عطوف مشفق، ال يألو ج ٍ ٍ ً ًهدا يف التخفيف عن ًّ

 ."معاناة أولئك وغريهم من أفراد املجتمع اإلسالمي بأرسه

ًوهو الذي كان يفيض حنانا، وشفقة، ورمحة! كيف ال ً وهو ! كيف ال. "ً



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٢١ 
 

ّبأيب هو وأمي  -  ملسو هيلع هللا ىلصالذي كانت حياته   ."ًتكريسا هلذه احلقيقة - ُ

|  {   ﴿: أمل يصفه الباري عز وجل بذلك يف القرآن بقوله تعاىل

~    ̈   §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  
ª  © ﴾]ًوكفى بالقرآن دليال وشاهدا]. ١٢٨: التوبة ً". 

 :أثر مؤتة واختالفه

وقد ترك ، عاد جيش املسلمني بعد موقعة مؤتة ولواؤهم خلالد بن الوليد
 بن اهللانسحاهبم بعد موت زيد بن حارثة وجعفر بن أيب طالب وعبد 

تالف عند الروم وعند املسلمني املقيمني باملدينة ّرواحة، أثرا خمتلفا أشد االخ
ومحدوا رهبم أن ، ّ أما الروم ففرحوا بانسحاب املسلمني-وعند قريش بمكة

مل يطل القتال هبم، مع أن جيش الروم كان مائة ألف عىل قول ومائتي ألف 
وسواء أكان فرح . ّعىل قول آخر، يف حني كانت عدة املسلمني ثالثة آالف

عا إىل ما أبدى خالد بن الوليد من االستامتة يف الدفاع والقوة يف الروم راج
ّاهلجوم حتى لقد حتطمت يف يده تسعة أسياف وهو حيارب بعد موت 

أصحابه الثالثة، أم كان راجعا إىل مهارته يف توزيع اجليش يف اليوم الثاين 
إن ّوإحداث ما حدث من اجللبة حتى ظن الروم أن مددا جاءه من املدينة، ف

القبائل العربية املتامخة للشام نظرت إىل فعال املسلمني بإعجاب أشد 
ّ فروة بن عمرو اجلذامي، وكان "وكان من ذلك أن أحد زعامئهم . اإلعجاب



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٢٢ 
١١٢٢  

 ما لبث أن أعلن إسالمه؛ فقبض عليه بأمر من "قائدا لفرقة من جيش الروم
ذا هو عاد إىل وكان هرقل عىل استعداد لإلفراج عنه إ. هرقل بتهمة اخليانة

ّاملسيحية، بل كان عىل استعداد أن يرده إىل مركز القيادة الذي كان فيه لكن . ّ
 أن ازداد ًأيضاوكان من ذلك . ّفروة أبى وأرص عىل إبائه وعىل إسالمه فقتل

اإلسالم انتشارا بني قبائل نجد املتامخة للعراق والشام حيث كان سلطان 
 .الروم يف ذروته

الناس إىل الدين اجلديد اضطراب أحوال الدولة البزنطية وزاد يف انضامم 
ّاضطرابا جعل أحد عامل هرقل، وقد كلف أن يدفع للجيش رواتبه، يصيح 

فاإلمرباطور ال .  انسحبوا":يف وجه عرب الشام الذين اشرتكوا يف احلرب
وليس لديه لذلك ما يوزعه عىل . جيد ما يدفع منه رواتب جنده إال بمشقة

 ."كالبه

فال عجب أن ينرصف هؤالء عن اإلمرباطور وعن جنده، وأن يزداد 
ضياء الدين اجلديد أمامهم نورا هيدهيم إىل صدق احلقيقة السامية التي يبرش 

لذلك دخل يف اإلسالم هذه الفرتة ألوف من سليم وعىل رأسهم . الناس هبا
ى العباس بن مرداس، ومن أشجع وغطفان الذين كانوا حلفاء اليهود حت

                                         
 .٢٦٠حياة حممد صىل اهللا عليه وآله وسلم ، ص: هيكل) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٢٣ 
 

فكانت وقعة مؤتة . نكب اليهود يف خيرب، ومن عبس ومن ذبيان ومن فزارة
بذلك سببا يف استتباب األمر للمسلمني يف شامل املدينة إىل حدود الشام، ويف 

 .ازدياد اإلسالم عزة و قوة و منعة

لكن أثرها يف نفوس املسلمني املقيمني باملدينة كان غري هذا األثر؛ فهم 
ا خالدا و اجليش معه عائدين من ختوم الشام مل ينترصوا عىل ما لبثوا حني رأو

ولقد . "اهللاّ يا فرار، فررتم يف سبيل ":جيش هرقل، أن صاحوا يف وجوههم
بلغ من خجل بعض رجال اجليش أن لزم بيته، كيال يؤذيه صبيان املسلمني 

 .ّوشباهنم بتهمة الفرار

 عىل املسلمني وعىل ّأما أثر مؤتة يف نفس قريش فكان أهنا هزيمة قضت
فلتعد األمور كام . سلطاهنم، حتى مل يبق إنسان يأبه هلم أو يقيم لعهدهم وزنا

ولتعد . ولتعد األمور كام كانت قبل عهد احلديبية. كانت قبل عمرة القضاء
قريش حربا عىل املسلمني ومن يف عهدهم من غري أن ختشى من حممد 

 .قصاصا

 :من نتائج غزوة مؤتةالفوائد التي اكتسبها املسلمون 

ًكانت معركة مؤتة استطالعية أفادت املسلمني كثريا يف معرفة "لقد 

ّخواص قوات الروم، وأساليب قتاهلا، وخواص حلفائها من القبائل، 
ّوأساليب قتاهلم وقوهتم، فأفادوا من هذه املعلومات يف قتاهلم بعد ذلك ضد  ّ



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٢٤ 
١١٢٤  

ًالروم، وال تعد خسائر املسلمني الطفيفة شيئا َ يذكر بجانب الفائدة العسكرية ّ ْ ُ
التي أفادت من االطالع عىل خواص قوات الروم وحلفائها، وتنظيمها، 
َّوتسليحها، وأساليب قتاهلا، مما سرتى أثره يف املعارك التي خاضها املسلمون  ِ

 . "فيام بعد

وإذا كانت األمور بنتائجها، واألعامل بخواتيمها، فقد كفى املسلمني "
ًعىل عدوهم، أهنم تركوا يف نفوسهم أثرا من الرهبة، جعلهم حيجمون ًظهورا  ّ

 ."عن قتاهلم، وينكلون عن متابعتهم

ومهام تكن اخلامتة التي لقيتها غزوة مؤتة فإن نتائجها وآثارها كانت "
بعيدة املدى، فبينام رأى الروم تلك الغزوة غارة من الغارات التي اعتاد 

آخر، كانت رسية زيد بن حارثة إىل مؤتة يف احلقيقة ّاألعراب شنها بني حني و
ّغزوة من نوع آخر، مل تقدر إمرباطورية الروم أمهيتها، فهي حرب منظمة 
ًكانت هلا مهمة جديدة خاصة، جعلت املسلمني يتطلعون جديا إىل فتح  ّّ ّ ّ

 ."أرض الشام

 

                                         
 .٣٠٩الرسول القائد ": حممود شيت خطاب) ١(
 .٥٢٧صور :اسم الكتاب : املؤلف الدويدار)٢(
 .١٠٦-١٠٥دروس من السرية النبوية :  عبد العزيز زائد) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٢٥ 
 

ًهاصا ملا  كام ذكر ابن كثري رمحه اهللا تعاىل ، قد كانت مؤتة إر-ًوحقيقة 

 .ًبعدها من غزو الروم، وإرهابا ألعداء اهللا ورسوله

 

                                         
 .١٩٥ملسو هيلع هللا ىلص الفصول يف سرية الرسول ": ابن كثري) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٢٦ 
١١٢٦  

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٢٧ 
 

 

 :نقض قريش عهد احلديبية

ّصلح احلديبية كان قد قىض أنه من أحب أن يدخل يف عقد حممد وعهده 
. ّفليدخل فيه، ومن أحب أن يدخل يف عهد قريش وعهدهم فليدخل فيه

دخلت بنو بكر يف عهد  ، وملسو هيلع هللا ىلصوكانت خزاعة قد دخلت يف عهد حممد 
وكانت بني خزاعة وبني بكر ثارات قديمة سكنت بعد صلح . قريش

ّفلام كانت مؤتة . ّاحلديبية وانحياز كل من القبيلتني إىل فريق من املتصاحلني
  ّوخيل إىل قريش أن املسلمني قيض عليهم، خيل إىل بني الديل من بني 

 من خزاعة بثاراهتم بكر بن عبد مناة أن الفرصة سنحت هلم ليصيبوا
ّالقديمة، وحرضهم عىل ذلك مجاعة من قريش منهم عكرمة بن أيب جهل 

وبينام خزاعة ذات ليلة عىل ماء . وبعض سادات قريش وأمدوهم بالسالح
ّهلم يدعى الوتري إذ فاجأهتم بنو بكر فقتلوا منهم، ففرت خزاعة إىل مكة 

قض قريش ونقض بني بكر وجلئوا إىل دار بديل بن ورقاء، وشكوا إليه ن

                                         
 .٣٤٨/ ١إمتاع األسامع   :املقريزي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٢٨ 
١١٢٨  

ّ ، وسارع عمرو بن سامل اخلزاعي فغدا متوجها إىل ملسو هيلع هللا ىلص اهللاعهدهم مع رسول 
 وهو جالس يف املسجد بني الناس، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي املدينة حتى وقف بني يدي 

 :وأنشد قائال.ّوجعل يقص ما حدث ويستنرصه

ًيــــا رب إين ناشــــد حممــــدا ٌّ َ ََ ُ ِ َ ّ ـــه األت   ّ ـــا وأبي ـــف أبين ْحل ََ ْ ِ ِِ َِ ََ َ ـــداْ َل َ  
ــتم  ــد كن ْق ُ ْ ُ ْ َ ــدا ــا وال ــدا وكن ًول ّ ُ ًِ َ َ ــدا   ُْ ــزع ي ــم نن ــلمنا فل ــت أس َثم ْ َ ََ ْ ْ ْ ّْ ِ َ َ َ َُ َ  

ــداك  ــرص ه َفان َ ْ ُ ْ ــدااهللاَ ــرصا أعت َ ن َ ْ َ ً ْ ــــاد    َ َوادع عب َ ُ ْ ــــددااهللاَِ ــــأتوا م َ ي َ َُ َْ  
ـــول  ـــيهم رس ُف ُ َ ْ ِ ـــردااهللاِ ـــد جت َ ق ّ َ َ ْ ــدا   َ ــه ترب ــسفا وجه ــيم خ َإن س َ َّ ُ ْ ََ ْ َُ ً ِ ْ  

ــداِيف ــري مزب ــالبحر جي ــق ك ً فيل ْ َ َِ ِ ُِ ْْ ْ َ ْ ٍَ ـــدا   َ ـــوك املوع ـــشا أخلف َإن قري ِْ ْ َْ ُ َ َُ ً ْ َ ّ  
ـــ ـــك ال ـــضوا ميثاق ْونق َ َ َِ ُ َ َوكداُمـَ ّ ـــدا   َ ـــداء رص ـــوا يل يف ك َوجعل َ َّ َ َ َُ ٍ ِ ِ ُ  

ــدا ًوزعمــوا أن لــست أدعــو أح ََ ُ ْ َ ََ َ َْ َُ ـــــددا   ْ ـــــل ع ـــــم أذل وأق َوه َ َ ُ ََ ّ َ َ َّ َ ْ  
ـــالوتري ـــا ب ـــم بيتون ِه ِ َ َ ُْ ِ َ ُ ّ ـــداْ ً هج ّ َوقتلونـــــا ركعـــــا وســـــجدا   ُ ّ َّ َ ً َُ ُ َ ُ َ  

 .  " نرصت يا عمرو بن سامل":ملسو هيلع هللا ىلص اهللاقال رسول 

 :لقد أخطأت قريش هنا خطأين فادحني

، دون ملسو هيلع هللا ىلص يف تركها حليفتها بني بكر أن يغريوا عىل حلفاء النبي :األول
 .األخذ عىل أيدهيم ومنعهم

                                         
 .١٤٧/ ٤الروض اآلنف :السهييل) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٢٩ 
 

الرأي فيهم يف هذا اشرتاك جمموعة من رجاالت قريش وذوي : الثاين
الغدر والتحريض عليه واإلمداد بالسالح، بل اشرتك فيها رجال من قريش 

 .يف القتال، وهذا كله مما يقطع عليهم مجيع أبواب االعتذار

ثم خرج بديل بن ورقاء يف نفر من خزاعة حتى قدموا املدينة، فأخربوا 
ّذلك رأى النبي عند .  بام أصاهبم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهمملسو هيلع هللا ىلصّالنبي 

 أن ما قامت به قريش من نقض عهده ال مقابل له إال فتح مكة، وأنه ملسو هيلع هللا ىلص
لذلك جيب أن يرسل إىل املسلمني يف أنحاء شبه اجلزيرة ليكونوا عىل أهبة 

 .إلجابة ندائه من غري أن يعرفوا وجهته بعد هذا النداء

 :خماوف حكامء قريش

صنعت، وأهنا ال بد من أن  أن قريشا ستدرك مغبة ما ملسو هيلع هللا ىلصوقد أيقن النبي 
تبعث إليه لتحاول التنصل من هذه اخليانة األثيمة، وحتاول أن تقرتح زيادة 

كأنكم ":  ألصحابهملسو هيلع هللا ىلصاملدة لتبدي أسفها عىل ما بدر من رجاهلا، فقال النبي 
 ."ّبأيب سفيان قد جاءكم، ليشد يف العقد ويزيد يف املدة

ّبثوا أن قدروا ما عرضهم له ّأما حكامء قريش وذوو الرأي فيها فام ل ّ
 .عكرمة ومن معه من الشبان من خطر

                                         
 .٤٩/ ٥السرية :ابن هشام ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٣٠ 
١١٣٠  

 يف شبه اجلزيرة ملسو هيلع هللا ىلصفهذا عهد احلديبية قد نقض، وهذا سلطان حممد 
ولئن فكر بعد الذي حدث يف االنتقام خلزاعة من أهل مكة . يزداد بأسا وقوة

ّلتتعرضن املدينة املقدسة ألشد اخلطر  فامذا تراهم يصنعون؟ أوفدوا أبا. ّ
سفيان إىل املدينة ليثبت العقد عرش سنني كام أبرم يف احلديبية وخرج أبو 

  لقيه . ّسفيان قائدهم وحكيمهم يريد املدينة فلام بلغ من طريقه عسفان
بديل بن ورقاء وأصحابه، فخاف أن يكون قد جاء حممدا وأخربه بام حدث، 

 عرف من بعر وقد نفى بديل مقابلته حممدا لكنه. فيزيد ذلك مهمته تعقيدا
  أول من يلقى، ملسو هيلع هللا ىلصلذلك آثر أال يكون النبي .  بديل أنه كان باملدينةةراحل

ّفجعل وجهته بيت ابنته أم حبيبة زوج النبي ّ. 

 :أبو سفيان يبحث عن جمري

 إزاء ملسو هيلع هللا ىلصّولعل أم حبيبة ريض اهللا عنها  كانت قد عرفت عواطف النبي 
ل ذلك كان شأن املسلمني ولع. قريش وإن مل تكن تعلم ما اعتزمه يف أمر مكة

ّ فطوته أم ملسو هيلع هللا ىلصّفقد أراد أبو سفيان أن جيلس عىل فراش النبي . باملدينة مجيعا
  يب عن هذا الفراش، أم رغبت به عني ؟ فكانتأرغب: فلام سأهلا أبوها. حبيبة

ّ وأنت رجل مرشك نجس، فلم أحب أن ملسو هيلع هللا ىلص اهللاهو فراش رسول : جواهبا



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٣١ 
 

 وخرج  !لقد أصابك يا بنية بعدي رش اهللاو: قال أبو سفيان. جتلس عليه
ّفكلم أبا بكر . ّ يف العهد وإطالة مدته، فلم يرد بيشءملسو هيلع هللا ىلصّثم كلم النبي . مغضبا

 .، فأبىملسو هيلع هللا ىلصّريض اهللا عنه  ليكلم له النبي 

أنا أشفع : فكلم عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه فأغلظ له يف الرد وقال
ودخل أبو . ّلذر جلاهدتكم به لو مل أجد إال ااهللافو! ملسو هيلع هللا ىلص اهللالكم إىل رسول 

ّسفيان عىل عيل بن أيب طالب وعنده فاطمة، فعرض عليه ما جاء فيه 
ّ ؛ فأنبأه عيل يف رفق أنه ال يستطيع أحد أن يرد ملسو هيلع هللا ىلصواستشفعه إىل الرسول 

واستشفع رسول قريش فاطمة أن جيري ابنها .  عن أمر إذا هو اعتزمهملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
ّواشتدت األمور عىل . اهللاري أحد عىل رسول ما جي: فقالت. احلسن بني الناس

.  ما أعلم شيئا يغني عنك شيئااهللاو: ّأيب سفيان فاستنصح عليا؛ فقال له
ّلكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بني الناس ثم احلق بأرضك؛ وما أظن ذلك 

فذهب أبو سفيان إىل املسجد وهناك أعلن . مغنيا، ولكني ال أجد لك غريه
ثم ركب راحلته وانطلق ذاهبا إىل مكة وقلبه يفيض . لناسأنه أجار بني ا

أسى مما لقي من هوان عىل يد ابنته وعىل يد أولئك الذين كانوا قبل هجرهتم 

                                         
الـسرية احللبيـة :، احللبـي ٥٠/ ٥السرية :، ابن هشام ٥٣٠/ ٣السرية النبوية  : ابن كثري) ١(

٧/ ٣. 
 .٥٠/ ٥السرية :ابن هشام ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٣٢ 
١١٣٢  

 .من مكة يرجتون منه نظرة عطف أو رضا

ّعاد أبو سفيان إىل مكة؛ فقص عىل قومه ما لقي باملدينة وما أجار بني الناس يف 
 إن زاد اهللاو! ويلك: قال قومه . أن حممدا مل حيز جوارهّاملسجد بمشورة عيل، و
 .وعادوا فيام بينهم يتشاورون. الرجل عىل أن لعب بك

 :جتهيز املسلمني لفتح مكة

ولئن .  فقد رأى أال يرتك هلم الفرصة حتى يتجهزوا للقائهملسو هيلع هللا ىلصأما النبي 
ّلقوم يف غرة ّ إياه، ولقد كان يرجو أن يبغت ااهللاكان واثقا من قوته ومن نرص 

 .منهم، فال جيدوا له دفعا، فيسلموا من غري أن تراق الدماء

ّفلام جتهزوا أعلمهم أنه سائر إىل مكة وأمرهم . لذلك أمر الناس بالتجهز
 أن يأخذ العيون واألخبار عن قريش حتى ال تقف من اهللاّباجلد، ودعا 

 .سريهم عىل نبأ

بن أيب بلتعة كتابا أعطاه امرأة وبينام اجليش عىل أهبة السري كتب حاطب 
ّمن مكة موالة لبعض بني عبد املطلب تسمى سارة، وجعل هلا جعال عىل أن 

                                         
 .٥٠/ ٥السرية :ابن هشام ) ١(
 .٥٠/ ٥السرية :ابن هشام ) ٢(
 .٣٥٣/ ١إمتاع األسامع   :املقريزي) ٣(
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 ١١٣٣ 
 

ّتبلغه قريشا ليقفوا عىل ما أعد النبي   هلم، وحاطب كان من كبار ملسو هيلع هللا ىلصّ
املسلمني، ولكن يف النفس اإلنسانية جوانب ضعف تطغى يف بعض األحيان 

 أن أحيط باألمر ملسو هيلع هللا ىلصوما لبث .  هي لنفسهاعليها، وهتوي هبا إىل ما ال ترضاه
ّفسارع فبعث عيل بن أيب طالب والزبري بن العوام فأدركا سارة . خربا ّ

ّفأنذرها عيل إن مل خترج . فاستنزالها، فالتمسا يف رحلها فلم جيدا شيئا
فحلت ذوائب . أعرض: ّفلام رأت املرأة اجلد منه قالت. الكتاب ليكشفنها

 حاطبا ملسو هيلع هللا ىلصودعا النبي . ّمنها، فرداها إىل املدينةشعرها فأخرجت الكتاب 
 اهللا إين ملؤمن باهللا، أما واهللايا رسول : يسأله ما محله عىل ذلك؟ قال حاطب

ورسوله وما غريت وال بدلت، ولكني كنت امرأ ليس له يف القوم من أهل 
قال عمر بن . وال عشرية، وكان يل بني أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم

قال رسول .  فألرضب عنقه، فإن الرجل قد نافقاهللادعني يا رسول اخلطاب 
: ّ قد اطلع إىل أصحاب بدر يوم بدر فقالاهللاوما يدريك يا عمر لعل : اهللا

وإذ . وكان حاطب من أصحاب بدر. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
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 .٣٥٣/ ١إمتاع األسامع   :املقريزي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٣٤ 
١١٣٤  

 :مسرية جيش املسلمني

ّحترك جيش املسلمني من املدينة قاصدا مكة ليفتحها، وليضع يده عىل 
عدد ال ّحترك هذا اجليش يف .  مثابة للناس وأمنااهللالبيت احلرام الذي جعله 

عهد للمدينة به؛ فقد بعثت القبائل، من سليم ومزينة وغطفان وغريها من 
 احلديد يسيلون يف انضم إىل املهاجرين واألنصار وسار معهم يف يلب 

فسيح الصحراء، حتى كانوا إذا رضبوا خيامهم اكتست هبا رمال البيداء فام 
لوف سريهم، وصاروا ّحتركوا وأغذ هؤالء األ. يكاد يبدو منها للناظر يشء

كلام تقدموا فيه انضم إليهم من سائر القبائل زاد عددهم وزاد منعتهم، 
 عىل ملسو هيلع هللا ىلصوسار . اهللاوكلهم ممتلئ النفس باإليامن أن ال غالب هلم من دون 

ق قطرة يرأسهم وأكرب مهه وكل تفكريه أن يدخل البيت احلرام من غري أن هير
ّوبلغ اجليش مر الظهران . دم واحدة ّمل ، ّ وقد كملت عدته عرشة آالف

يصل إىل قريش من أمرهم خرب، فهي يف جدل مستمر ماذا تصنع التقاء 
 .عدوة حممد عليها

 

                                         
 .الدروع: ليلبا )١(
 .عىل أربعة فراسخ من مكة) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٣٥ 
 

 : وإسالمهمملسو هيلع هللا ىلصخروج بني هاشم إىل النبي 

 فقد تركهم يف جدهلم وخرج ملسو هيلع هللا ىلصأما العباس بن عبد املطلب عم النبي 
 .مع أهله حتى لقي النبي  باجلحفة

 ، ملسو هيلع هللا ىلصّاشم كانت بنبأ أو شبه نبأ من خروج النبي ولعل طائفة من بني ه
 .فأرادت أن تلحق به دون أن يصيبها أذى

فقد خرج سوى العباس أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب بن عم 
ّ بن أيب أمية بن املغرية بن عمته، حتى اتصال بجيش اهللا ، وعبد ملسو هيلع هللا ىلصّالنبي 

، فرفض أن يأذن هلام، وقال  ملسو هيلع هللا ىلصّ، واستأذنا عىل النبي املسلمني بنيق العقاب
أما ابن عمي فقد . ال حاجة يل هبام: ّلزوجه أم سلمة حني كلمته يف أمرمها

وبلغ أبا . وأما ابن عمتي وصهري فقد قال بمكة ما قال. أصابني منه سوء
ّ ليؤذنن يل أو آلخذن بيد بني هذا ثم لنذهبن يف اهللاو: سفيان هذا الكالم فقال ّّ

 ، ثم أذن هلام فدخال عليه ملسو هيلع هللا ىلصّفرق حممد .  وجوعااألرض حتى نموت عطشا
 .فأسلام

ّورأى العباس بن عبد املطلب من جيوش ابن أخيه ومن قوته ما راعه  ّ

                                         
معجـم البلـدان : موضع بني مكة واملدينة قرب اجلحفة ، ياقوت احلمـوي "نيق العقاب ) ١(

٥/٣٨٤.  



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٣٦ 
١١٣٦  

وهو إن كان أسلم فإن ذلك مل خيل قلبه من خشية ما حيل بمكة إذا . وأزعجه
أو ليس قد ترك مكة . ّدمهها هذا اجليش الذي ال قبل لقوة يف بالد العرب به

ّ حني، وله هبا من األهل واخلالن واألصدقاء من مل يقطع اإلسالم الذي منذ

 وسأله؛ ملسو هيلع هللا ىلصولعله أفىض بمخاوفه هذه إىل الرسول ! دان به من وشائجهم
ّماذا يصنع إذا ما طلبت قريش أمانه؟ ولعل ابن أخيه رس بمفاحتة العباس إياه  ّ

قريش الرعب ّيف هذا، ورجا أن يتخذ منهن سفريا يلقي يف قلوب القوم من 
وكام جيب ، ّفيدخل مكة من غري أن يسفك دما، وتظل مكة حراما كام كانت

ّوجلس العباس عىل بغلة النبي البيضاء وخرج عليها حتى جاء . أن تكون
ّ، لعله جيد حطابا أو صاحب لبن أو أي إنسان ذاهبا إىل مكة، ناحية األراك

وشهم، حتى خيرجوا إىل ّحيمله إىل أهلها رسالة بقوة املسلمني وبأس جي
 . فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوةملسو هيلع هللا ىلص اهللارسول 

ّوكانت قريش قد بدأت، منذ نزل املسلمون مر الظهران، تشعر بأن 
  خطرا يقرتب منها؛ فأرسلت أبا سفيان بن حرب، وبديل بن ورقاء، 
وحكيم بن حزام قريب خدجية، يتحسسون األخبار، ويستطلعون مبلغ 

                                         
يكثر فيه شجر األراك، الـذي )وهو يف حدود عرفة بنمرة من ناحية الشام (واد قرب مكة ) ١(

 .يؤخذ منه السواك
 ."بترصف"، وما بعدها ١٥/ ٣السرية احللبية :احللبي ، ٥٨/ ٥السرية :ابن هشام ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٣٧ 
 

ّوإن العباس ليسري عىل بغلة النبي البيضاء إذ سمع . ّذي حتس قلوهبااخلطر ال
 :حديثا بني أيب سفيان بن حرب وبديل بن ورقاء كذلك جيري

 .ّما رأيت كالليلة نريانا قط وال عسكرا: أبو سفيان

 .ّ خزاعة محشتها احلرباهللاهذه و: بديل

 .كرهاّ خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نرياهنا وعس- أبو سفيان

 :ملسو هيلع هللا ىلص أبو سفيان يف حرضة الرسول

! أبا حنظلة: ّوعرف العباس صوت أيب سفيان، فناداه بكنيته قائال
وحيك يا أبا سفيان؟ هذا : ّقال العباس. أبا الفضل: وأجاب أبو سفيان بدوره

فام : قال أبو سفيان! واصباح قريش إذا دخل مكة عنوة.  يف الناساهللارسول 
ّ؟ فأركبه العباس يف عجز البغلة ورد صاحبيه إىل مكة احليلة فداك أيب وأمي

 .وسار به

ّوالناس إذا رأوا البغلة عرفوها وتركوها متر بمن عليها بني عرشة آالف 
ّفلام مرت بنار عمر بن . أوقدوا نرياهنم لتلقي الرعب يف قلب مكة وأهلها ّ

ع إىل اخلطاب ورآها عرف أبا سفيان وأدرك أن العباس يريد أن جيريه، فأرس

                                         
 ."بترصف"، وما بعدها ١٦/ ٣السرية احللبية :، احللبي ٥٩/ ٥السرية :ابن هشام ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٣٨ 
١١٣٨  

 اهللاإين يا رسول : قال العباس.  وطلب إليه أن يرضب عنقهملسو هيلع هللا ىلصّخيمة النبي 
إزاء هذا املوقف يف تلك الساعة من الليل، وبعد مناقشة ال ختلو . قد أجرته

اذهب به يا عباس إىل رحلك،  : ملسو هيلع هللا ىلصّمن حدة بني العباس وعمر قال النبي 
ّسفيان يف حرضة النبي فلام كان الصباح، وجيء بأيب . فإذا أصبحت فأتني به

 :وبمسمع من كرباء املهاجرين واألنصار، جرى احلوار اآليت

 !؟اهللاوحيك يا أبا سفيان أمل يأن لك أن تعلم أنه ال إله إال : ّالنبي

 لقد اهللاو! ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! بأيب أنت وأمي: أبو سفيان
 . إله غريه لقد أغنى شيئا بعداهللاظننت لو كان مع 

 !؟اهللاوحيك يا أبا سفيان أمل يأن لك أن تعلم أين رسول : ّالنبي

 هذه اهللاأما و! ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! بأيب وأمي: أبو سفيان
 .فإن يف النفس منها حتى اآلن شيئا

فتدخل العباس موجها القول إىل أيب سفيان أن يسلم ويشهد أن ال إله 
ومل جيد أبو سفيان أمام .  قبل أن ترضب عنقهاهللا وأن حممدا رسول اهللاإال 

ّفتوجه العباس بالقول إىل النبي . هذا إال أن يسلم ّ ؛ إن أبا اهللايا رسول : ملسو هيلع هللا ىلصّ
من !  نعم":اهللاقال رسول . سفيان رجل حيب هذا الفخر، فاجعل له شيئا

دخل دار أيب سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل املسجد 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٣٩ 
 

 ."فهو آمن

 عليها اتفاق املؤرخني وكتاب السرية مجيعا إال أن هذه الوقائع حصل
أهي قد حدثت كلها بمحض املصادفة؟ فخروج العباس إىل : بعضهم يسائل

 كان قصده منه أن يذهب إىل املدينة فإذا هو يلقي جيوش املسلمني ملسو هيلع هللا ىلصّالنبي 
باجلحفة، وخروج بديل بن ورقاء مع أيب سفيان بن حرب كان ملحض 

ّيال ذهب قبل ذلك إىل املدينة وقص عىل النبي ما لقيت االستطالع، مع أن بد ّ
ّخزاعة وعرف من النبي أنه نارصها، وخروج أيب سفيان كان جهال منه بأن 

ّأم أن شيئا من االتفاق، قليال أو كثريا، كان قد !  قد سار لغزو مكةملسو هيلع هللا ىلصحممدا 
، ملسو هيلع هللا ىلصحدث قبل ذلك، وأن هذا االتفاق هو الذي أخرج العباس للقاء النبي 

ن هذا االتفاق هو الذي مجع بني العباس وأيب سفيان، وأن أبا سفيان كان وأ
ّقد وثق، منذ ذهب إىل املدينة ليمد يف عهد احلديبية ورجع صفر اليدين، بأن 
ّال سبيل لقريش إىل رد حممد، وأيقن أنه إذا مهد للفتح السبيل فستبقى له 

ان وقع عليه االتفاق من رئاسته يف مكة ومقامه الكبري فيها، وأن الذي ربام ك
ّذلك مل يتعد النبي واألشخاص الذين يعنيهم األمر، بدليل ما هم به عمر من  ّ

 مطمئنة -لكنا نستطيع أن نقرر. قتل أيب سفيان؟ من املغامرة أن نحكم
أم أن شيئا من االتفاق قد وقع عليه، ،  أنه سواء أحدث ذلك صدفة-نفوسنا

                                         
 ."بترصف"، ٣/١٧السرية احللبية :، احللبي ٦٠/ ٥السرية :ابن هشام ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٤٠ 
١١٤٠  

 ومهارته يف كسب أكرب موقعة يف تاريخ ملسو هيلع هللا ىلصّفاحلاالن تدالن عىل دقة النبي 
 .اإلسالم من غري حرب ومن غري إراقة دماء

 : لدخول مكةملسو هيلع هللا ىلصعدته 

 من أن يتخذ لدخول مكة كل ما لديه ملسو هيلع هللا ىلصمل يمنع إسالم أيب سفيان النبي 
 ال يؤيت النرص اهللا يؤتيه من يشاء، فإن اهللاوإذا كان النرص بيد . من أهبة وحذر

ّإال من أعد له كل عدته . ، واحتاط لكل دقيقة وجليلة قد تقف يف سبيلهّ
لذلك أمر أن حيبس أبو سفيان بمضيق الوادي عند مدخل اجلبل إىل مكة، 
ّحتى متر به جنود املسلمني فرياها؛ ليحدث قومه هبا عن بينة، ولكي ال يكون 

ّومرت القبائل بأيب سفيان، فام . ّيف إرساعه إليهم خيفة مقاومة أيا كان نوعها
فيها املهاجرون واألنصار ال يرى ، ملسو هيلع هللا ىلص منها إال الكتيبة اخلرضاء حتيط به راعه

ما ! يا عباس: فلام عرف أبو سفيان أمرهم قال. منهم إال احلدق من احلديد
 يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اهللاو. ألحد هبؤالء قبل وال طاقة

!  يا معرش قريش:ثم انطلق إىل قومه يصيح فيهم بأعىل صوته! الغداة عظيام
هذا حممد قد جاءكم فيام ال قبل لكم به، فمن دخل دار أيب سفيان فهو آمن، 

 .ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل املسجد فهو آمن

 يف اجليش، حتى إذا انتهى إىل ذي طوى، ورأى من هناك مكة ملسو هيلع هللا ىلصوسار 

                                         
 ."بترصف"، ٣/٢١السرية احللبية :، وما بعدها، احللبي ٦٢/ ٥السرية :ابن هشام ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٤١ 
 

 اهللا، أن فتح ال تقاوم استوقف كتائبه، ووقف عىل راحلته، وانحنى هللاّ شاكر
. ّعليه مهبط الوحي ومقر البيت احلرام ليدخله واملسلمني آمنني مطمئنني

وفيام هو كذلك طلب أبو قحافة، ومل يكن قد أسلم كابنه، إىل حفيدة له أن 
فلام ارتفعت به اجلبل سأهلا ما . ّتظهر به عىل أيب قبيس، وكان قد كف برصه

 انترش اهللاقد و: ثم قالت. ك اخليلتل: قال. أرى سوادا جمتمعا: ترى؟ قالت
ومل يصل إىل . تلك اخليل دفعت إىل مكة، فأرسعي يب إىل بيتي: فقال. السواد

ّبيته حتى كانت اخليل قد زحفت وتلقته قبل بلوغه إياه  ّ. 

ّ أن فتح عليه مكة، ولكنه ظل مع ذلك متخذا حذره ؛ اهللا ملسو هيلع هللا ىلصشكر النبي  ّ

ّ وأمرها مجيعا أال تقاتل وأال تسفك دما فقد أمر أن يفرق اجليش أربع فرق،

ّوجعل الزبري بن . ّإال إذا أكرهت عىل ذلك إكراها واضطرت إليه اضطرارا
ّالعوام عىل اجلناح األيرس من اجليش وأمره أن يدخل مكة من شامهلا، وجعل 
خالد بن الوليد عىل اجلناح األيمن وأمره أن يدخل من أسفل مكة، وجعل 

  أما أبو . ّ أهل املدينة ليدخلوا مكة من جانبها الغريبسعد بن عبادة عىل
ّ  عىل املهاجرين، وسار وإياهم ليدخلوا ملسو هيلع هللا ىلصّعبيدة بن اجلراح فجعله النبي 

مكة من أعالها يف حذاء جبل هند، وفيام هم يتأهبون سمع بعضهم سعد بن 
ويف ذلك من . "..ّ اليوم يوم امللحمة، اليوم تستحل احلرمة ": عبادة يقول

                                         
 بترصف.١/٦٢٢املغازي ،:الواقدي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٤٢ 
١١٤٢  

 ملسو هيلع هللا ىلصّلذلك رأى النبي . ّقض أمر النبي أال يقتل املسلمون من أهل مكة ما فيهن
حني بلغه ما قال سعد أن يأخذ الراية منه وأن يدفعها إىل ابنه قيس، وكان 

 .رجال ضخام، لكنه كان أهدأ من أبيه أعصابا

دخلت اجليوش مكة فلم يلق منها مقاومة إال جيش خالد بن الوليد، 
ّ هذا احلي من أسفل مكة من كانوا أشد قريش عداوة للنبي فقد كان يقيم يف ّ

هؤالء . ، ومن اشرتكوا مع بني بكر يف نقض احلديبية بالغارة عىل خزاعةملسو هيلع هللا ىلص
ّبل أعدوا عدهتم للقتال، وأعد آخرون . مل يرضهم ما نادى  به أبو سفيان ّ ّ

. وقام عىل رأسهم صفوان وسهيل وعكرمة بن أيب جهل. منهم عدهتم للفرار
ّفلام دخلت فرقة خالد أمطروها نباهلم، لكن خالدا مل يلبث أن فرقهم، ومل  ّ

ّأما قريش ففقدوا ثالثة . ّيقتل من رجاله إال اثنان ضال طريقهام وانفصال عنه
ومل يلبث صفوان . عرش رجال يف رواية، وثامنية وعرشين يف رواية أخرى

تاركني .  األدبارّوسهيل وعكرمة حني رأوا الدائرة تدور عليهم أن ولوا
. ّوراءهم من حرضوهم، عىل املقاومة يصلون بأس خالد وبطش أبطاله معه

 عىل رأس املهاجرين يرقى يف مرتفع ينزل منه إىل مكة ملسو هيلع هللا ىلصوبينام كان النبي 
ّ برص بأم القرى وبام فيها مجيعا، -  يف سكينة وسلم-مطمئن النفس لفتحها 

                                         
 ."بترصف"، ٣/٢٢السرية احللبية :احللبي ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٤٣ 
 

. ة جيش خالد ملن هامجوهموبرص بتلامع السيوف أسفل املدينة وبمطارد
ّفلام علم بام كان، ذكر . هنالك أسف وصاح مغضبا يذكر أمره أال يكون قتال

 .اهللاأن اخلرية فيام اختاره 

ّ بأعىل مكة قبالة جبل هند، وهنالك رضبت له قبة عىل ملسو هيلع هللا ىلصّونزل النبي 
 .مقربة من قربي أيب طالب وخدجية

  فام تركوا يل ! كال: هل يريد أن يسرتيح يف بيته؟ فأجاب: وسئل
   أن عاد اهللاّودخل إىل القبة يسرتيح وقلبه مفعم بشكر . بمكة بيتا

ّعزيزا منترصا إىل البلد الذي آذاه وعذبه وأخرجه من بني أهله ودياره، 

وأجال برصه يف الوادي ويف اجلبال املحيطة به، يف هذه اجلبال التي كان يأوي 
ّتشتد به قطيعتها، يف هذه اجلبال، ومن إىل شعاهبا حني يشتد به أذى قريش و

N  M  L  K   ﴿: ّبينها حراء حيث كان يتحنث حني نزل عليه الوحي أن

   a  `  _  ^  ]      \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P  O
b   ﴾ ] ٥ - ١: العلق[. 

ّفيه يتوسطها مبعثرة أجال برصه يف هذه اجلبال ويف الوادي منازل مكة 
 احلرام، فبلغ من خضوعه هللاّ أن ترقرقت يف عينه دمعة إسالم وشكر البيت

                                         
 .٣٨٧/ ١إمتاع األسامع :املقريزي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٤٤ 
١١٤٤  

ّوشعر ساعتئذ أن مهمة القائد قد . ّللحق ال حق إال هو، إليه يرجع األمر كله
ّانتهت، فلم يقم بالقبة طويال بل خرج وامتطى ناقته القصواء وسار هبا حتى 

يف . بمحجن بلغ الكعبة، فطاف بالبيت سبعا عىل راحلته يستلم الركن 
  عىل ملسو هيلع هللا ىلصفلام قىض طوافه دعا عثامن بن طلحة ففتح الكعبة، فوقف النبي . يده

E   ﴿ :باهبا وتكاثر الناس يف املسجد، فخطبهم وتال عليهم قوله تعاىل

  T  S  R    Q  PO  N  M   L  K  J  I  H     G  F
Z  Y   X  W  VU   ﴾  ]١٣:احلجرات[. 

خريا، أخ : قالوا»  ما ترون أين فاعل بكم؟ يا معرش قريش،":ثم سأهلم
وهبذه الكلمة صدر . " فاذهبوا فأنتم الطلقاء":قال!. كريم وابن أخ كريم

 .العفو العام عن قريش وعن أهل مكة مجيعا

 :العفو العام

ّما أعظم هذه النفس التي سمت كل السمو، ! ما أمجل العفو عند املقدرة
ام، وأنكرت كل عاطفة حقد وكراهية ، فارتفعت فوق احلقد وفوق االنتق

 من ملسو هيلع هللا ىلصهؤالء قريش يعرف  منهم ! وبلغت من النبل فوق ما يبلغ اإلنسان

                                         
 .عصا منعطفة الرأس: املحجن) ١(
 .، وما بعدها٧٣/ ٥السرية :ابن هشام ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٤٥ 
 

ومن قاتلوه يف بدر . ّائتمروا به ليقتلوه، ومن عذبوه وأصحابه من قبل ذلك
ّويف أحد، ومن حرصوه يف غزوة اخلندق، ومن ألبوا عليه العرب مجيعا، ومن 

هؤالء قريش يف ! قه إربا إربا ملا ونوا يف ذلك حلظةلو استطاعوا قتله ومتزي
ّ وحتت قدميه، أمره نافذ يف رقاهبم، وحياهتم مجيعا معلقة بني ملسو هيلع هللا ىلصقبضته 

ّشفتيه، ويف سلطانه هذه األلوف املدججة بالسالح تستطيع أن تبيد مكة 
أو يريد ،   ليس بالرجل الذي يعرف العداوةملسو هيلع هللا ىلصلكنه ! وأهلها يف رجع البرص

 .ّوليس هو باجلبار وال باملتكرب. وم بني الناسهلا أن تق

فعفا، فرضب بذلك للعامل كله وألجياله مجيعا ،  ّ من عدوه، فقدراهللالقد أمكنه 
ّمثال يف الرب والوفاء بالعهد، ويف سمو النفس سموا ال يبلغه أحد ّ ّ. 

 :تطهري الكعبة من الصور واألصنام

ملالئكة والنبيون، ورأى ّ  الكعبة فرأى جدراهنا صورت عليها املسو هيلع هللا ىلصدخل 
 يستقسم هبا، ورأى هبا متثال محامة ام األزالم هيسامعيل يف أيدإإبراهيم و

                                         
يف اجلاهلية مكتـوب هي القداح التي كانت ) واحدها زمل بفتحتني، وبضم ففتح(األزالم ) ١(

افعل وال تفعل، كان الرجل منهم يضعها يف وعاء، فإذا أراد سفرا أو : عليها األمر والنهي
زواجا أو أمرا مهام أدخل يده يف الوعاء بعد إجالتها وحتريكها فأخرج منها زملا، فإن خرج 

عرفة قسم واالستقسام هبا م. األمر مىض لشأنه، وإن خرج النهي كف عام اعتزم ومل يفعله
 .اإلنسان، أي حظه ونصيبه



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٤٦ 
١١٤٦  

ّمن عيدان فكرسها بيده وألقاها إىل األرض، أما صورة إبراهيم فنظر إليها 
ما شأن إبراهيم ! جعلوا شيخا يستقسم باألزالم! اهللاقاتلهم : ّمليا وقال

ُقاتلهم ": الة والسالمفقال عليه الص! واألزالم ُ َ َ لقد علموا ما استقسام هبا اهللاََ َ َ ْ َ ُِ ْ َ ََ ِْ َ
ِقط ثم دخل البيت، فَكرب يف نواحي البيت، وخرج ومل يصل فيه ِ ِ ِِّ َ ْ َ ْ َ ُ ُّ ََ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ َ َ َّ ََّ ََ ِ َ" .ما كان 

ّإبراهيم هيوديا وال نرصانيا ولكن كان حنيفا مسلام وما كان من املرشكني ّأما . ّ
 صورهم أن ليست ملسو هيلع هللا ىلصّئكة الذين صوروا نساء ذات مجال، فقد أنكر املال

وكانت حول . ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست. املالئكة ذكورا وال إناثا
ّ، قد شدت إىل جدرها اهللالكعبة األصنام التي كانت تعبدها قريش من دون 
  يشري إىل هذه األصنامملسو هيلع هللا ىلصبالرصاص، كام كان هبل يف داخل الكعبة؛ فجعل 

q  p  o   nm  l  k  j  i           ﴿: مجيعا بقضيب يف يده وهو يقول

r   ﴾ ]٨١: اإلرساء [  

ّوكبت األصنام عىل وجوهها وظهورها، وطهر البيت احلرام بذلك 
ّ بذلك يف أول يوم لفتح مكة ما دعا إليه منذ عرشين سنة، وما ملسو هيلع هللا ىلصّوأتم . منها

                                         
 .الراية يوم الفتحملسو هيلع هللا ىلص باب أين ركز النبي ) ٤٢٨٨(البخاري برقم ) ١(
، ابـن ١٨٩/ ٢والثالثة اخللفاء  ملسو هيلع هللا ىلص  االكتفاء بام تضمنه من مغازي رسول اهللا :الكالعي) ٢(

 .٥٦٩/ ٣السرية النبوية  : كثري



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٤٧ 
 

 األصنام والقضاء عىل الوثنية يف ّأتم حتطيم. ّحاربته مكة أشد احلرب فيه
البيت احلرام بمشهد من قريش، ترى أصنامها التي كانت تعبد ويعبد آباؤها، 

 .ّال متلك لنفسها نفعا وال رضا

 :خماوف األنصار وتبديدها

ورأى األنصار من أهل املدينة ذلك كله، ورأوا حممدا يقوم عىل الصفا 
 عليه، اهللاىل وطنه األول وقد فتحه ّويدعو، فخيل إليهم أنه تارك املدينة إ

 عليه أرضه وبلده يقيم اهللا إذ فتح ملسو هيلع هللا ىلص اهللاأترون رسول : وقال بعضهم لبعض
وبمكة البيت ، اهللافهذا رسول . هبا؟ ولعلهم كانوا عىل حق يف خماوفهم

 ما لبث حني أتم دعاءه أن ملسو هيلع هللا ىلصّلكنه . ، وبمكة املسجد احلراماهللاحلرام بيت 
 :ّ عرف بعد تردد منهم خمافتهم قالسأهلم ما قالوا؟ فلام

ّفرضب بذلك للناس مثال يف الرب . "، املحيا حمياكم واملامت مماتكم اهللا معاذ "
ّبعهده يف بيعة العقبة، ويف الوفاء ألنصاره الذين وقفوا ساعة الشدة إىل جانبه برا ووفاء 

 .وال تنسيهام مكة البلد احلرام، ال ينسيهام وطن وال أهل

ّ طهرت الكعبة من أصنامها، أمر النبي ّوملا أن ّ بالال فأذن فوقها، ملسو هيلع هللا ىلصّ

ومن يومئذ إىل يومنا احلارض، مدى أربعة . ملسو هيلع هللا ىلصّوصىل الناس مؤمتني بالنبي 
ّعرش قرنا مضت ال تنقطع، وبالل وخلفاء بالل من بعده ينادون باألذان، كل 

ّمن يومئذ يؤدي املسلمون فرض . يوم مخس مرات من فوق مسجد مكة



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٤٨ 
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 بقلوهبم وعقوهلم، مستقبلني هذا البيت احلرام اهللاة هللاّ متوجهني إىل الصال
 . يوم الفتح من أوثانه وأصنامهملسو هيلع هللا ىلصّالذي طهره 

ّوأذعنت قريش ملا حل هبا، واطمأنت لعفوه  عنها، وأقامت تنظر إليه 

. وإىل املسلمني من حوله بعيون كلها دهش وإعجاب يامزجها اخلوف واحلذر
  قد استثناها من عفوه وأمر ملسو هيلع هللا ىلصهتا سبعة عرش رجال، كان ّلكن طائفة منها عد

ساعة دخول مكة أن يقتلوا ولو وجدوا متعلقني بأستار الكعبة، كان قد آثر 
 بقتلهم حلقد منه ملسو هيلع هللا ىلصومل يكن قراره . بعضهم االختفاء والذ بعضهم بالفرار

. أو غضب عليهم؛ فهو مل يكن يعرف احلقد، ولكن جلرائم كبرية ارتكبوها
ّح كان قد أسلم وكان يكتب  الوحي، فارتد ْ بن أيب رساهللاهم عبد فأحد

 بن خطل اهللاوعبد . مرشكا إىل قريش زاعام أنه كان يزيف الوحي حني يكتبه
كان قد أسلم ثم قتل موىل له وارتد مرشكا وأمر جاريتيه فرتنى وصاحبتها 

 وكان من وعكرمة بن أيب جهل.  ، فأمر بقتلهام معهملسو هيلع هللا ىلصفكانتا تغنيان هبجائه 
ّأشد الناس لددا يف خصومته وخصومة املسلمني خصومة مل هتدأ حتى بعد 

 .فتح مكة ودخول خالد بن الوليد من أسفلها

 :العفو عمن أمر النبي بقتلهم

 بعد دخول مكة أال يسفك هبا دم أو يقتل فيها أحد غري هذه ملسو هيلع هللا ىلصأمر 
ّلذلك اختفى رجاهلا ونساؤها وفر منهم من فر. الطائفة ّام استقر األمر فل. ّ



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٤٩ 
 

ومن عفوه ، ملسو هيلع هللا ىلصورأى الناس من فسحة صدر الرسول ، وهدأت احلال
الشامل مارأوا، طمع بعض أصحابه يف أن يعفو حتى عن هؤالء الذين أمر 

ّفقام عثامن بن عفان ريض اهللا عنه ، وكان أخا البن أيب الرسح من . أن يقتلوا ّ

: ، ثم قالملسو هيلع هللا ىلصطويال فصمت  .  فاستأمن لهملسو هيلع هللا ىلصّالرضاعة، حتى أتى به النبي 
ّوأسلمت أم حكيم بنت احلارث بن هشام زوج عكرمة بن أيب . ّنعم، وأمنته

ّ  فأمنه، فخرجت يف طلبه ملسو هيلع هللا ىلصّجهل الذي فر إىل اليمن واستأمنت له النبي 
وكان قد صحب عكرمة يف ، ّوعفا كذلك عن صفوان بن أمية. وجاءت به

 هبام والسفينة التي حتملهام ّفراره إىل ناحية البحر يستقالنه إىل اليمن، فجيء
وعفا كذلك عن هند زوج أيب سفيان التي مضغت كبد . عىل أهبة إقالعها

ومل . محزة عم الرسول بعد استشهاده يف أحد، كام عفا عن أكثر من أمر بقتلهم
 حني ملسو هيلع هللا ىلصّيقتل منهم إال أربعة، منهم احلويرث الذي أغرى بزينب بنت النبي 

ورجالن أسلام ثم ارتكبا باملدينة جريمة القتل رجوعها من مكة إىل املدينة، 
ّوفرا راجعني إىل مكة مرتدين إىل الرشك، وإحدى قينتي ابن خطل اللتني  ّ

 .خرى، ثم استؤمن هلا األّ بغنائهام، وفرتملسو هيلع هللا ىلصّكانتا تؤذيان النبي 

 :حتريم مكة عىل الناس مجيعا

ويف غداة يوم الفتح عثرت خزاعة عىل رجل من هذيل وهو مرشك 
 اهللا أهيا الناس، إن ": وقام يف الناس خطيبا فقالملسو هيلع هللا ىلصّتلوه فغضب النبي فق
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  ١١٥٠ 
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ّحرم مكة يوم خلق السموات واألرض، فهي حرام من حرام من حرام إىل 
 واليوم اآلخر أن يسفك فيها دما أو اهللاّيوم القيامة ال حيل ألمرئ يؤمن ب

كون بعدي، ّفيها شجرا، مل حتلل ألحد كان قبيل وال حتل ألحد ي. يعضد 
ّومل حتلل يل إال هذه الساعة غضبا عىل أهلها، ثم رجعت كحرمتها باألمس 

 قد قاتل فيها اهللاّفمن قال لكم إن رسول . فليبلغ الشاهد منكم الغائب
ارفعوا . ّ قد أحلها لرسوله ومل حيللها لكم يا معرش خزاعةاهللافقولوا إن 

فمن قتل بعد . ّتيال ألدينهلقد قتلتم ق. أيديكم عن القتل فلقد كثر إن نفع
ثم .  "إن شاؤا فدم قاتله، وإن شاؤا فعقله: ّمقايل هذا فأهله بخري النظرين

ودى بعد ذلك الرجل الذي قتلت خزاعة، وهبذا اخلطاب وبترصفه الذي زاد 
ّ قلوب أهل مكة بام مل يكونوا يقدرون، ملسو هيلع هللا ىلصعىل السامحة والعفو أمس، كسب 

  واليوماهللا من كان منكم يؤمن ب":ى مناد فيهمفأقبلوا عىل اإلسالم، وناد
 ثم بعث مجاعة من خزاعة. "اآلخر فال يرتك يف داره صنام إال حطمه

ّليصلحوا من العمد املحيطة بالبلد احلرام، مما دل أهل مكة عىل ماهلا يف نفسه 

ّفلام أخربهم أهنم خري أمة حيب، وأنه ما كان . ّمن التقديس وما زادهم له حبا ّ
. كهم أو يعدل هبم ناسا لو ال أهنم أخرجوه، بلغ تعلقهم به غاية حدودهليرت

                                         
 .يقطع: يعضد) ١(
 .الدية: العقل )٢(
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 ١١٥١ 
 

وجاء أبو بكر بأبيه، الذي ارتقى أبا قبيس يوم الزحف، يقوده حتى وقف بني 
ّهال تركت الشيخ بمكانه حتى أكون :   قالملسو هيلع هللا ىلصفلام رآه النبي . ملسو هيلع هللا ىلصّيدي النبي 

يميش إليك من أن متيش ّ هو أحق أن اهللايا رسول : قال أبو بكر! أنا آتيه فيه
. أسلم:  الشيخ بني يديه ومسح صدره ثم قال لهملسو هيلع هللا ىلصّفأجلس النبي . إليه أنت

ّوكذلك أرست أخالق النبوة السامية هذا الشعب . فأسلم وحسن إسالمه ّ
ّالذي كان ثائرا عليه أشد الثورة، والذي أصبح اليوم جيله ويقدسه وكذلك . ّّ

 .أسلمت قريش رجاال ونساء وبايعت

ّ بمكة مخسة عرش يوما ينظم خالهلا شئون مكة ويفقه ملسو هيلع هللا ىلصام النبي وأق

ويف هذه األثناء بعث الرسايا للدعوة إىل اإلسالم ال للقتال، . أهلها يف الدين
وكان خالد بن الوليد قد خرج إىل . ولتحطيم األصنام من غري سفك للدماء

ّيمة، فلام  فلام هدمها خرج إىل جذ-  وكانت لبني شيبان- ّنخلة ليهدم العزى
رآه القوم أخذوا السالح؛ فطلب إليهم خالد أن يضعوه فإن الناس قد 

 اهللاو. إنه خالد! ويلكم يا بني جذيمة: قال رجل من جذيمة لقومه. أسلموا
قال له . ما بعد وضع السالح إال اإلسار، وما بعد اإلسار إال رضب األعناق

 ووضعت احلرب وأمن إن الناس قد أسلموا! أتريد أن تسفك دماءنا: قومه
ّعند ذلك أمر هبم خالد فغلوا، ثم . الناس وما زالوا به حتى وضع سالحه

ّفلام انتهى اخلرب إىل النبي . عرضهم عىل السيف فقتل من قتل منهم  رفع ملسو هيلع هللا ىلصّ



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٥٢ 
١١٥٢  

ثم بعث . »اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد«: يديه إىل السامء وقال
 :لهّإليهم عيل بن أيب طالب وقال 

. ّاخرج إىل هؤالء القوم فانظر يف أمرهم، واجعل أمر اجلاهلية حتت قدميك
ّوخرج عيل ومعه مال أعطاه النبي  ّفلام بلغ القوم دفع الدية عن الدماء وعام .  إياهملسو هيلع هللا ىلصّ

أصيب من األموال، حتى إذا مل يبق يش ء من دم أو مال إال وأداه، أعطاهم بقية املال 
 . مما ال يعلماهللاحتياطا لرسول  ملسو هيلع هللا ىلص اهللالذي بعث به رسول 

ّويف األسبوعني اللذين أقام فيهام بمكة عفى عىل كل آثار الوثنية فيها ّ .
ّومل ينتقل إىل اإلسالم من مناصب البيت احلرام إال سدانة الكعبة، أقرها 

 األرض ومن اهللا يف عثامن بن طلحة وأبنائه من بعده حتى يرث ملسو هيلع هللا ىلصّالنبي 
إال ظامل، وسقاية احلاج من زمزم جعلها لعمه عليها ال يأخذها منهم 

 .ّالعباس

ّوكذلك آمنت أم القرى ورفعت منار التوحيد ولواءه وأضاءت العامل 
 .ّخالل األجيال والقرون بنوره الوضاء

 بأهلها، ملسو هيلع هللا ىلصلعل من يقرأ أحداث فتح مكة يلمس فيها رمحته 
 :ويستخلص منها عدة وجوه ملعجزة األخالق املحمدية 

                                         
 .٧٤/ ٥السرية :ابن هشام ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٥٣ 
 

ًه آمن أهل مكة وعفا عنهم، ومل يذكرهم بام فعلوه سابقا، وهو نوع  أن-١

ًمن التشفي، ولو بالقول فيهم، ثم يأيت بعد هذا العفو، كأن يقول مثال أحدنا 
بالرغم من أنك فعلت : ملن أساء وجاء يطلب العفو يف موقف هو فيه املنترص

 ووضع الرشوط كذا وكذا إال أنني سأعفو عنك ولكن ، وهنا يأيت دور إلقاء
أن تفعل كذا وكذا وهذا ما مل حيدث منه صىل عليه وسلم مثل سهيل بن 

 .عمرو

أن يدعوهم ال بل جيربهم :  يعطيهم األمان، وال يفرض رشوطا مثل-٢
عيل دخول اإلسالم الذي دعاهم له من قبل ورفضوه؛ إذن وما دام دخل 

بل وجه املعجزة ًمكة منترصا وأعطاهم األمان فليدخلوا ويؤمنوا بدينه، 
الثاين هنا، أمن وعفو دون رشوط، بل ويظل بعضهم عىل دينه خيرج ويدخل 

 ًإىل داره مرشكا بني أغلبية مسلمة 

 تعميم العفو، فلم يستبق بعض العنارص منهم ، وأبطأ عليهم العفو -٣
ًقليال ليذيقنهم بعض العذاب الذي ارتكبوه يف حق املسلمني، وهذا ما مل 

 ."ا فأنتم الطلقاء أذهبو"حيدث 

ً أن يرد مفتاح مكة لعثامن بن طلحة ويبقيه سادنا ملسو هيلع هللا ىلص من رمحته -٤

  للبيت ، وكان عاديا أن تنزع اختصاصاته، وتنقل ألحد رجال العهد 
 كام طلب، ثم بعد ال يطيل عليهم االنتظار أي أهل اجلديد العباس أو عيل



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٥٤ 
١١٥٤  

اله ، ماذا تظنون سؤمكة، وهم ال يدرون ماذا هو فاعل هبم فيفتتحهم هو ب
ّ؟ وكان األوىل أن يرتكهم يستعطفونه ويلحون عليه يف السؤال إين فاعل بكم

 اذهبوا ، فأنتم ":وطلب العفو ومل حيدث هذا ، فلم يزد عىل أن قال هلم 
 ."الطلقاء 

حتى حقه يف رؤية النرص ، حرم نفسه منه ، فقد سار يف موكب نرصه يوم 
تلمس رحله ، وتعذر عىل الناس رؤية وجهه الفتح ، حانيا رأسه حتى كادت 

 ؛ لعلنا بنظرة ملا حيدث يف عرصنا وعصور سبقته عندما تقوم ملسو هيلع هللا ىلصالكريم 
الثورات وينترص املستضعفون فيها تأيت دور املحاكامت واالعتقال السيايس 
والنفي والسجن وحتديد اإلقامة غري انتهاك واستالب األموال واألحكام 

 باإلعدام وخالفه ال بد أن يدور بخلد من -  أو دفاع دون مناقشة- العشوائية
يقرأ عظمة فتح مكة وأحداثها ومقارنتها باحلادث من ترصفات البرش لو 

هم وهم ىف موقف الضعيف وهو يف أتيحت هلم فرصة االنفراد بمن آذا
 .موقف املنترص

 تتحدى فينا " املحمدية "ال يستطيع املنصف إال أن يقر بأن وجوه املعجزة 
برشيتنا ، لكي نتواصل مع هذا السمو واخللق السمح ، ونرتفع فوق األحقاد 

، ملسو هيلع هللا ىلصونتسلح بالسامحة ، والعفو عمن ظلمنا ، ونعطي من حرمنا ، كام كان خلقه 
 .وكام كان يوصينا بذلك لعلنا نتعلم وننتفع بام علمنا ونعمل به 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٥٥ 
 

 

 :  مالبسات غزوة حنني– ١

عد فتح مكة، والقضاء عىل أكرب قوة للرشك يف مل يبق أمام املسلمني ب
اجلزيرة العربية سوى قبائل هوازن وثقيف املتامخة ملكة املكرمة، وقد كانت 

 ملسو هيلع هللا ىلصالعالقة بني املعسكرين تؤكد الصدام الوشيك ال حمالة، فقد كان النبي 
عازما عىل تطهري اجلزيرة العربية من الرشك؛ ألهنا التي ال جيتمع فيها دينان، 

ّ ناحية أخرى فقد دوت أنباء فتح مكة يف أنحاء اجلزيرة العربية، وتركت ومن
أصداء واسعة النطاق، وخاصة يف ديار هوازن وثقيف القريبة من مكة، 
حيث علمت يقينا أهنا الوجهة القادمة جلنود اإلسالم ملا متثله من وثنية، وملا 

 األحزاب  كام يف غزوةملسو هيلع هللا ىلصكانت حتالف جنود الرشك يف حرهبم ضد النبي 
وغريها، فام كان منها إال أن ائتمرت فيام بينها لتدرس موقفها مما جيري حوهلا 
من أحداث، وكانت النتيجة أن قررت أن هتاجم املسلمني قبل أن هيامجوها، 
وأخذت تعد لذلك العدة، حتى إهنا حشدت كل قوهتا املادية والبرشية 

 . املتاحة لدهيا هلذه املوقعة الفاصلة

، وما فتح اهللا عليه ملسو هيلع هللا ىلصوملا سمعت هوازن برسول اهللا ":  إسحاققال ابن



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٥٦ 
١١٥٦  

من مكة ، مجعها مالك بن عوف النرصي اجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها، 
واجتمعت نرص وجشم كلها وسعد بن بكر، وناس من بني هالل وهم 
قليل، ومل يشهدها من قيس عيالن إال هؤالء، وغاب عنها فلم حيرضها من 

   كالب، ومل يشهدها منهم أحد له اسم، ويف بني جشم هوازن كعب وال
دريد بن الصمة شيخ كبري ليس فيه يشء إال التيمن برأيه ومعرفته باحلرب، 

، ساق مع الناس ملسو هيلع هللا ىلصوكان شيخا جمربا، فلام أمجع مالك السري إىل رسول اهللا 
 ."أمواهلم ونساءهم وذرارهيم

ن يستطلع له أخبار هذه  مملسو هيلع هللا ىلص أن يبعث النبي - واحلال هذه –كان ال بد 
ي معه، فأرسل اجلموع احلاشدة التي أعدها عوف بن مالك، والطوائف الت

: عينا له ليسطلع له األخبار، وهو عبد اهللا بن أيب حدرد األسلمي فقال
 ."اذهب فادخل يف القوم، حتى تعلم لنا من علمهم"

امتثل ابن أيب حدرد هلذا األمر، فذهب حتى وصل إىل جيش هوازن 
ًفدخل فمكث فيهم يوما أو يومني، ثم أقبل فأخربه اخلرب، فقال "وثقيف، 

 أال تسمع ما يقول ابن أيب احلدرد؟ فقال:   لعمر بن اخلطابملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
إن كذبتني، فربام كذبت : كذب ابن أيب احلدرد، فقال ابن أيب احلدرد: عمر

                                         
 .١٠٤/ ٥السرية :ابن هشام ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٥٧ 
 

بن أيب احلدرد؟ من هو خري مني، فقال عمر يا رسول اهللا أال تسمع ما يقول ا
ثم بعث . قد كنت يا عمر ضاال، فهداك اهللا عز وجل: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا 

 إىل صفوان بن أمية، فسأله أدراعا مائة درع وما يصلحها من ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
ثم . بل عارية مضمونة حتى نؤدهيا إليك: أغصبا يا حممد؟ قال: عدهتا فقال

 ." سائرا ملسو هيلع هللا ىلصخرج رسول اهللا 

 :لم املس خروج اجليش– ٢

مل يكن بد بعد الذي قدمناه من خروج هوازن وثقيف وأتباعهام إال أن خيرج 
 لصد هجوم  بتعبئة أصحابه للخروج إىل حننيملسو هيلع هللا ىلص ملالقاهتم، وقام النبي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .هذه القبائل املحتشدة قبل أن يدامهوا املسلمني يف مكة املكرمة

  الزم هلذه، وقد  يف إعداد جيشه وتوفري العتاد الملسو هيلع هللا ىلصوسارع النبي 
سبق أنه استعار أدراعا من صفوان بن أمية، وذكر ابن عبد الرب يف ترمجة 

  ، وأن  استقرضه أربعني ألف درهمملسو هيلع هللا ىلصحويطب بن عبد العزى أنه 
 يوم حنني ملسو هيلع هللا ىلصنوفل بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم أعان رسول اهللا 

                                         
  الـدالئل: صـحيح اإلسـناد ووافقـه الـذهبي، البيهقـي: قـال) ٤٣٦٩(املستدرك بـرقم ) ١(

 ١٢١/ ٥ . 
 .واد قريب من الطائف عىل بعد ثالثة أيام من مكة: حنني) ٢(
 .٤٠٠/ ١االستيعاب يف متييز األصحاب : ابن عبد الرب) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٥٨ 
١١٥٨  

رماحك يا أبا كأين أنظر إىل : ملسو هيلع هللا ىلصبثالثة آالف رمح، فقال له رسول اهللا 
 ."احلارث تقصف أصالب املرشكني

 من إعداد اجليش، حتى اجتمع له اثنا عرش ألف ملسو هيلع هللا ىلصوانتهى النبي 
مقاتل، عرشة آالف من الذين دخلوا معه مكة فاحتني، وألفان ممن أسلم من 

 .أهل مكة، وخرج هبم ملالقاة هذا العدو املحتشد

 :ُعجب وحمنة

 يف هذه الغزوة، هو أكرب جتمع خرج كان جيش املسلمني الذين اجتمعوا
، بل ربام أكرب جتمع جليش يف هذه املنطقة منذ زمن ملسو هيلع هللا ىلصيف غزوة مع النبي 

بعيد، فقد كانت احلروب آنذاك بني القبائل جمرد نزاعات قبلية حمدودة، ولذا 
 خيشى أن يغرت املسلمون ويعجبوا بكثرهتم، كان يدعو أيام ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان 

كل هذا خوفا من أن . "وبك أصاول، وبك أقاتلاللهم بك أحاول، ": حنني
يغرت بعض جنوده، وينظر إىل كثرة اجليش، وال ينظر إىل أن النرص من عند اهللا 
العزيز احلكيم، هيبه ملن يشاء من عباده، إذا ما أخلصوا اجلهاد يف سبيله، 

 .وعملوا لرفع راية التوحيد

حيرك شفتيه بعد  كان أيام حنني ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا ": روى أمحد وغريه
                                         

 .١٥١٢/ ٤الستيعاب يف متييز األصحاب ا: ابن عبد الرب) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٥٩ 
 

إنا نراك تفعل شيئا : صالة الفجر بيشء مل نكن نراه يفعله، فقلنا يا رسول اهللا
إن نبيا فيمن كان قبلكم : مل تكن تفعله، فام هذا الذي حترك شفتيك؟ قال

 هؤالء يشء، فأوحى اهللا إليه أن خري لن يروم: أعجبته كثرة أمته، فقال
عليهم عدوا من غريهم فيستبيحهم، أو إما أن نسلط : أمتك يف إحدى ثالث

أما العدو فال طاقة لنا : فشاورهم فقالوا. اجلوع، وإما أن أرسل عليهم املوت
هبم، وأما اجلوع فال صرب لنا عليه، ولكن املوت، فأرسل عليهم املوت، فامت 

 حيث -فأنا أقول اآلن : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا . منهم يف ثالثة أيام سبعون ألفا
 ."اللهم بك أحاول، وبك أصاول، وبك أقاتل": - رأى كثرهتم 

 بربه، وافتقاره ملسو هيلع هللا ىلصيبني مدى صلة رسول اهللا "وهذا احلديث الصحيح 
إليه يف مجيع حركاته وسكناته، وأنه يستبعد منه أن يغرت بكثرة من معه، بل 
كان دأبه اخلضوع والتواضع هللا، والتوكل عليه يف كل شئونه، ومقام النبوة 

 ملسو هيلع هللا ىلص، واستقراء سريته ملسو هيلع هللا ىلصأن يتصور وقوع مثل هذا منه أعىل وأرفع من 
وغزواته يدل عىل أن ما أصاب املسلمني من انكسار أمام أعدائهم كان 

 ألوامره وتوجيهاته العسكرية، كام حصل يف ملسو هيلع هللا ىلصمصدره خمالفة بعض أتباعه 
 وجه النصح والتنبيه للمسلمني أن ملسو هيلع هللا ىلصغزوة أحد، فإن الروايات صحت أنه 

                                         
 .لن يكافئهم، ويتطلع لقتاهلم: لن يروم) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٦٠ 
١١٦٠  

 ."دهم كام يف هذا احلديثال يغرتوا بكثرة عد

ولكن هذا مل يمنع أحد جنود املسلمني الذين كانوا يف الساقة أن ينظر إىل 
 .هذا اجليش بمقاييسه املادية فيأخذه العجب بكثرة اجليش، والفخر به

 لن نغلب من قلة، فشق ذلك عىل ": أن رجال قال يوم حنني: عن الربيع

 ﴾   uz  y  x  wv ﴿ فأنزل اهللا عز وجل ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
 ."]٢٥: التوبة[

مل نغلب :  قال غالم منا من األنصار يوم حنني": عن أنس بن مالك قال
 . "ّاليوم من قلة، فام هو إال أن لقينا عدونا فاهنزم القوم

ومل تقف الروايات الصحيحة عىل حتديد قائل هذه العبارة، يقول 
اآلثار الواردة يف تعيني القائل واخلالصة أن هذه ": الدكتور إبراهيم قريبي

 كلها ضعيفة مع ما حصل فيها من "لن نغلب اليوم من قلة"يوم حنني 
 ولكنها تتفق يف يشء واحد وهو - كام أوضحت ذلك- االختالف يف تعيني القائل 

                                         
، عـامدة البحـث العلمـي باجلامعـة ١، ط١٣٩/ ١مرويات غزوة حنـني : إبراهيم قريبي) ١(

 . هـ١٤١٢اإلسالمية، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 
 .، وما بعدها١٢٣/ ٥دالئل النبوة ) ٢(
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حصول هذا القول من أحد أفراد اجلند اإلسالمي، بغض النظر عن تسمية قائله 

x  wv  u   ﴿ :ضا ويزيدها قوة قوله تعاىلوهي بمجموعها يؤيد بعضها بع

   ¢  ¡  �  ~  }  |   {z  y
§  ¦  ¥  ¤  £ ﴾"] ٢٥: التوبة.[ 

ولكن هذه املقولة كانت سببا ألن يلقن اهللا عز وجل املسلمني درسا لن 
ينسوه أبدا، حيث تعرضوا ملحنة شديدة يف بداية املعركة، ومل تغن عنهم هذه 

ا أن النرص من عند اهللا عز وجل، يمنحه ملن ينرص الكثرة شيئا، كي يعلمو
 .دينه، ويتواضع له سبحانه

 :موقف جيش العدو

 جنودمها، ملسو هيلع هللا ىلصلقد عبأت هوازن وثقيف ومن تابعهام عىل حرب النبي 
ليس ذلك فقط، بل إن عوف بن مالك مجع كل رجال القبيلة ونسائها 

 فإن نساءك إن فررت: وأطفاهلا وأمواهلا، حتى حيمس اجليش، ليقول له
وأطفالك وأموالك سيكونون سبايا، فيستميتون يف القتال، وهذه عملية 
انتحارية أكثر منها حتميسا للجيش، وقد حاول بعض ذوي الرأي إثناءه عن 

 .ذلك، فلم يقدر

                                         
 .١٣٩/ ١: إبراهيم قريبي) ١(
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  ١١٦٢ 
١١٦٢  

  وفيهم. فلام نزل بأوطاس، اجتمع إليه الناس": يقول ابن إسحاق
: بأي واد أنتم؟ قالوا: نزل قالله يقاد به، فلام   دريد بن الصمة يف شجار

نعم جمال اخليل؛ ال حزن رضس، وال سهل دهس، ما يل : قال. بأوطاس
ساق : أسمع رغاء البعري، وهناق احلمري، وبكاء الصغري، ويعار الشاء؟ قالوا

: أين مالك؟ قيل: قال. مالك بن عوف مع الناس أمواهلم ونساءهم وأبناءهم
لك إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يا ما: فقال. هذا مالك ودعي له

يوم كائن له ما بعده من األيام، ما يل أسمع رغاء البعري، وهناق احلمري، وبكاء 
. سقت مع الناس أمواهلم وأبناءهم ونساءهم: الصغري، ويعار الشاء؟ قال

ومل ذاك؟ قال أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل : قال
ضأن واهللا، وهل يرد املنهزم يشء؟ إهنا إن كانت لك مل راعي : قال. عنهم

ينفعك إال رجل بسيفه ورحمه، وإن كانت عليك، فضحت يف أهلك 
 ."ومالك

يا ":  ثم أخذ يسأله عمن حرضه من اجلنود، وعن استعداداته، ثم قال له
. ً إىل نحور اخليل شيئا- بيضة هوازن -مالك، إنك مل تصنع بتقديم البيضة 

                                         
  .شبه اهلودج مكشوف األعىل :شجار ) ١(
 .١٠٥/ ٥السرية :ابن هشام ) ٢(
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. ِثم الق الصباء عىل متون اخليل. م إىل ممتنع بالدهم، وعلياء قومهمأرفعه
ألفاك ذاك، وقد : وإن كانت عليك. حلق بك من ورائك: فإن كانت لك

ْهللا ال أفعل، إنك قد كربت وكربوا: قال. أحرزت أهلك ومالك ِ واهللا .  عقلكَ
َّلتطيعنني يا معرش هوازن، أو ألتكئن عىل هذا السيف حتى خي ُّ رج من ُُّ

: فقال دريد. أطعناك: قالوا.  ظهري، وكره أن يكون لدريد فيها ذكر، أو رأي
ْهذا يوم مل أشهده، ومل يفتني ُ َ . 

ــــــع   يــــا ليتنــــي فيهــــا جــــذع ــــــا وأض ــــــب فيه َأخ ُّ ُ  
ْأقــــــود وطفــــــاء الزمــــــع   كأهنــــــا شــــــاة صــــــدع   َ

إذا رأيتموهم، فاكرسوا جفون سيوفكم، ثم شدوا شدة : ثم قال مالك
 ."رجل واحد

لقد عىص عوف بن مالك نصيحة شيخ كبري جمرب، له حنكة يف احلرب 
وأخالق الرجال، فإن اجلبان املنهزم، الذي يفر من أمام السيوف، لن يلوي 
عىل يشء، وسيرتك أمه وأباه، وزوجه وولده، وماله وضياعه، ولن يرده 
 يشء، وملا مل يستمع عوف إىل صوت العقل واحلكمة من قومه، خرس خسارة
شديدة، حيث لقي هزيمة نكراء يف هذه الغزوة، وأصبح كل ما ساقه من 

                                         
 .١٠٦/ ٥السرية :ابن هشام ) ١(
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  ١١٦٤ 
١١٦٤  

 .نساء وصبيان وأموال سبيا للمسلمني غنموه منه ومن قومه

 :عوف بن مالك يستطلع األخبار

ًبعث عوف بن مالك عيونا من رجاله، يستطلعون له جيش رسول اهللا 

 ويلكم، ما :فقال هلم. ، فأتوه وقد تفرقت أوصاهلم من الرعب واهللعملسو هيلع هللا ىلص
ْرأينا رجاال بيضا عىل خيل بلق: شأنكم؟ قالوا ً واهللا ما متاسكنا أن أصابنا ما . ًُ

 ."ترى

 كانت هذه املقولة كافية ألن تثني عوف بن مالك عن وجهته، وأن 
، أو أن يرسل إليه ليصاحله وجينب قومه ويالت ملسو هيلع هللا ىلصينرصف عن قتال النبي 

اء جيش املسلمني، ليقيض اهللا أمرا كان القتال، ولكنه مىض عىل ما يريد من لق
 .  مفعوال

 :املعركة

  خرج جيش املرشكني فاستقبلوا وادي حنني، حيث يتوقع أن يمر 
جيش املسلمني من هذا الطريق، وقاموا بعمل كامئن بالشعاب املحيطة به، 
ومنحنياته ومضايقه املؤدية إليه، حيث ال يستطيع أن يراهم أحد، وهم أعىل 

                                         
 .١٠٧/ ٥السرية :ابن هشام ) ١(
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اب، وخمتبئون هبذه املنعطفات واملضايق، وبالتايل يسهل إمطار هذه الشع
جيش املسلمني بوابل من السهام، وهو يمر هبذا الوادي، فيصيبون منهم 
غرة، وال يستطيع املسلمون اللحاق هبم يف الشعاب، وبالفعل قد أحرزوا 
تقدما جزئيا يف بداية املعركة هبذه اخلطة املحكمة، ولكنهم مل يستطيعوا 

واصلتها حتى النهاية، حيث تراجع املسلمون إىل اخللف، وانحازوا إىل م
عىل عدوهم كرة  ترتيب اجليش، وكروا ملسو هيلع هللا ىلص، وأعاد النبي ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 .، وولوا منهزمني ال يلوون عىل يشء عدوهمضعضعت مفاصل

ملا استقبلنا وادي حنني انحدرنا يف واد أجوف ": قال أنس ريض اهللا عنه
 وإنام ننحدر فيه انحدارا، ويف عامية الصبح، وقد كان له مضايق وشعاب،

القوم سبقونا إىل الوادي، فمكثوا يف شعابه وأجنابه ومضايقه وهتيئوا، 
استقلبنا من هوازن شئ، ال واهللا ما رأيت مثله يف ذلك الزمان قط، من كثرة 
السواد، قد ساقوا نساءهم وأبناءهم وأمواهلم ثم صفوا صفوفا، فجعلوا 

ء فوق اإلبل، وراء صفوف الرجال، ثم جاؤوا باالبل والبقر والغنم، النسا
فجعلوها وراء ذلك لئال يفروا بزعمهم، فلام رأينا ذلك السواد حسبناه 
رجاال كلهم، فلام انحدرنا يف الوادي، فبينا نحن يف غبش الصبح إن شعرنا 

رجل إال بالكتائب قد خرجت علينا من مضيق الوادي وشعبه، فحملوا محلة 
 مولية وتبعهم أهل مكة، -  خيل بني سليم -واحد، فانكشفت أوائل اخليل 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٦٦ 
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وتبعهم الناس منهزمني ما يلوون عىل يشء ، وارتفع النقع فام منا أحد يبرص 
 ."كفه

وقد زاد األمر سوءا واضطرابا أن الذين كانوا يف مقدمة اجليش هم 
إنام ساروا ومل يبلغوا الشباب واألغرار الذين ال علم هلم باحلرب، ألهنم 

ّعدوهم بعد، فام كان هناك تنظيم لعملية السري، بل طبيعة املكان بمنحدراته 
ومنعطفاته تفرض عليهم أن يسريوا بطريقة معينة، يقول الرباء بن عازب، 

َأما أنا ":  يوم حنني، فقالملسو هيلع هللا ىلصوقد سأله أحد الناس أفررتم عن رسول اهللا  َ ََّ
ِّفأشهد عىل النبي ِ َّ َ َ ُ َ ْ َ ْ أنه مل يول، ولكن عجل رسعان القوم، فرشقتهم ملسو هيلع هللا ىلص َ َ َُ ْ ْ َ َ ُ ُْ ََّ َ َ ْ ُ َ َ ِّ ََ ِ َ ََ ِ ِ

ْ َ

ُهوازن، وأبو سفيان بن احلارث آخذ برأس بغلته البيضاء يقول ُ ْ َ ٌ ْ َ ْ َُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ َِ َ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ ََ َ ُِ ِ ِ َ : 

ــــــذب ــــــي ال ك ــــــا النب ْأن ِ َ ََّ ُّ ِ َ ـــب   َ ـــد املطل ـــن عب ـــا اب ْأن ْ َ ُ ِْ َِّ ُْ َ َ"  

ّعبد املطلب رجال جسيام جهوري الصوت قويه، ّوكان العباس بن 
ّفنادى بام أسمع الناس مجيعا من كل فج يا معرش األنصار الذين آووا 

ّإن حممدا حي ! ونرصوا يا معرش املهاجرين الذين بايعوا حتت الشجرة
. وكرر العباس النداء حتى جتاوبت يف كل جنبات الوادي أصداؤه! ّفهلموا

                                         
 .٣١٨/ ٥السرية احللبية :احللبي ) ١(
 .ومل يسمه) ٥٤(باب رقم ) ٤٣١٥ (البخاري برقم) ٢(
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عقبة اسم العقبة فذكروا عهودهم  أصحاب السمع: وهنا كانت املعجزة
وسمع . فذكروا تضحياهتم وذكروا رشفهم، وسمع املهاجرون. رشفهمو

ثباته يف نفر قليل من املهاجرين  وملسو هيلع هللا ىلصهؤالء و أولئك بسكينة النبي 
ّواألنصار، كثباته يوم أحد، يف وجه هذا العدو الزاحف، صورت هلم  ّ

وكان . اهللاّن تغلب املرشكني عىل دين نفوسهم ما قد ينشأ عن خذالهنم إياه م
ّنداء العباس أثناء ذلك ما يزال يدوي يف آذاهنم وهتتز ألصدائه  ّ  

 .أوتار قلوهبم

ّلبيك لبيك: هنالك تصاحيوا من كل صوب ّوارتدوا إىل املعركة ! ّ
 .مستبسلني

 :رجوع املسلمني واستامتتهم 

د انحدرت  حني رآهم يعودون؛ فقملسو هيلع هللا ىلصبدأت الطمأنينة تعاود النبي 
وقد . هوازن من مكامنها وأصبحت وجها لوجه مع املسلمني يف الوادي

 ملسو هيلع هللا ىلص اهللاواجتمع حول رسول . أضاء النهار وطغى النور عىل عامية الفجر
ّبضع مئات استقبلوا القبائل وصربوا هلم، وقد أخذ يزداد عددهم وتشتد 

 يا بعودهتم عزائم من خارت من قبل عزائمهم وجعل األنصار يتصاحيون
 ينظر إىل تناحر القوم؛ حتى إذا ملسو هيلع هللا ىلصيا للخزرج والنبي : ثم تنادوا! لألنصار

ّرأى الصدام اشتد ورأى رجاله تسمو نفوسهم ويطيحون بخصومهم،  ّ
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ثم طلب إىل .  ال خيلف رسوله وعدهاهللاآلن محي الوطيس، إن : نادى
 شاهت: قائال: العباس فناوله حفنة من احلىص ألقى هبا يف وجوه العدو

 .الوجوه

، مؤمنني بأن اهللاواندفع املسلمون إىل املعركة مستهينني باملوت يف سبيل 
النرص ال حمالة آت، وأن من استشهد منهم فله من النرص أكرب من نصيب من 

وكان البالء شديدا؛ حتى إن هوازن وثقيفا ومن معهم ما لبثوا، حني . بقي
ّ عن آخرهم؛ أن فروا رأوا كل مقاومة غري جمدية وأهنم معرضون للفناء

منهزمني ال يلوون عىل يشء، تاركني وراءهم نساءهم وأبناءهم وأمواهلم 
غنيمة للمسلمني الذين أحصوها يومئذ اثنني وعرشين ألفا من اإلبل 

أما األرسى وعددهم . وأربعني ألفا من الشاء وأربعة آالف أوقية من الفضة
نة حيث أووا إىل أن يعود ستة آالف فقد نقلوا حمروسني إىل وادي اجلعرا

 .ّاملسلمون من مطاردة عدوهم ومن حصار ثقيف بالطائف

 :تعقب املسلمني عدوهم

و زادهم إغراء هبذه املطاردة أن . وتابع املسلمون مطاردهتم لعدوهم
ّوأدرك ابن الدغنة مجال عليه .  أن من قتل مرشكا فله سلبهملسو هيلع هللا ىلصأعلن الرسول  ّ
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 ١١٦٩ 
 

بها، فأناخ اجلمل فإذا شيخ كبري ال يعرفه  ظن به امرأة طمع يف سلشجار 
أقتلك، وأهوى : ما يريد به؟ قال: وسأل ربيعة. ّالفتى هو دريد ابن الصمة

خذ سيفي هذا ! ّ بئس ما سلحتك أمك":قال دريد. عليه بسيفه فلم يغن شيئا
ثم ارضب به، وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإين . ّمن مؤخر الرحل

  ثم إذا أتيت أمك فأخربها أنك قتلت .  الرجالكذلك كنت أرضب به
ّوملا رجع ربيعة إىل . " يوم قد منعت فيه نساءكاهللادريد بن الصمة، فرب و

 يدك، فإنام قال ذلك ليذكرنا نعمه اهللا حرق ":أمه وأخربها خربه قالت له
 وتبع "ّأنا وأمي وأم أبيك:  لقد أعتق لك ثالث أمهات يف غداةاهللافو. عليك
ّون هوازن حتى بلغوا أوطاسا، وهناك أوقعوا هبم وهزموهم رش املسلم

. ملسو هيلع هللا ىلصهزيمة، وسبوا من احتملوا من النساء واألموال وعادوا هبم إىل النبي 
ّأما مالك بن عوف النرصي فقد ثبت هنيهة ثم فر وقومه مع هوازن حتى 

 .افرتق عنهم عند نخلة، ثم وىل وجهه نحو الطائف فاحتمى هبا

 :كني تامةهزيمة املرش

ّوكذلك كان نرص املؤمنني مؤزرا، و كانت هزيمة املرشكني تامة  ّ  

                                         
 .مركب مكشوف دون اهلودج، و يقال له مشجر: شجار) ١(
 .١١٤/ ٥السرية :ابن هشام ) ٢(
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  ١١٧٠ 
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  ّبعد ذلك الفزع الذي أصاب املسلمني يف عامية الصبح، وحني شد 
ّاملرشكون عليهم شدة رجل واحد ضعضعت صفوفهم و خلطت حابلهم 

 .بنابلهم

 وثبات الفئة القليلة، ملسو هيلع هللا ىلصّكان نرص املسلمني مؤزرا بفضل ثبات النبي 

r  q  p  o  n    ﴿: و يف ذلك نزل قوله تعاىل. التي أحاطت به
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ّعىل أن املسلمني مل حيرزوا هذا النرص املؤزر رخيصا، بل دفعوا ثمنا غاليا 
ّلعلهم مل يكونوا يدفعونه لو ال ختاذهلم األول وتدافعهم مهزومني، ليقول 

دفعوا الثمن غاليا من مهج . ال البحرّإهنم ال يردهم إ: فيهم أبو سفيان

                                         
 .٦٤٢/ ٣السرية النبوية  : ابن كثري) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٧١ 
 

ولئن مل حتص كتب . الرجال وأرواح األبطال الذين استشهدوا يف املوقعة
ّالسرية كل القتىل، لقد ذكرت أن قبيلتني من املسلمني فنيتا أو كادتا، وأن 

لكنه كان النرص .  اجلنةاهللا صىل عىل أرواحهم رجاء أن يدخلهم ملسو هيلع هللا ىلصّالنبي 
ّالتام تغلب فيه املسلمونالنرص : عىل كل حال ّ عىل خصومهم وغنموا منهم . ّ

ّوالنرص هو كل يشء يف النضال أيا . وأرسوا ما مل يغنموا ومل يأرسوا من قبل
لذلك اغتبط املسلمون بام . كان الثمن الذي يدفع فيه ما دام نرصا رشيا

 .ّ، وظلوا يرتقبون قسمة الفيء والعود بالغنيمةاهللاجزاهم 

 :املعركةمعجزات أثناء 

 يف هذه املعركة، كلها تؤكد حفظ اهللا ملسو هيلع هللا ىلصحدثت بعض املعجزات للنبي 
، وهلذا الدين  إىل يوم القيامة، فقد كان يف صفوف اجليش بعض ملسو هيلع هللا ىلصلنبيه 

 ويقتلوه، ويتخلصوا ملسو هيلع هللا ىلصاملنافقني الذين يريدون أن يلتمسوا غفلة من النبي 
هبا، ولكن اهللا بذلك من رجل الدعوة األول، وينهون هذه الدعوة التي جاء 

، من هذه املحاوالت، كام أنه أخرب بعضهم بام يدور يف ملسو هيلع هللا ىلصحفظ نبيه 
 .نفوسهم

 ملا كان يوم الفتح ":قال. َروى ابن سعد عن شيبة بن عثامن احلجبي
َّأسري مع قريش إىل هوازن، لعيل أصيب من حممد غرة: قلت فأكون أنا الذي . ِ

العرب والعجم أحد إال تبعه، ما لو مل يبق من : قمت بثأر قريش كلها، وأقول



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٧٢ 
١١٧٢  

ُّ عن بغلته وأصلت ملسو هيلع هللا ىلصفلام اختلط الناس، اقتحم رسول اهللا . ًاتبعته أبدا
ّالسيف، فدنوت أريد ما أريد، ورفعت سيفي حتى كدت أسوره َ فرفع يل . َ

ًشواظ من نار كالربق، كاد أن يمحشني، فوضعت يدي عىل برصي خوفا  َ َ
ُ، أدنُيا شيب: ناداينف. ملسو هيلع هللا ىلصَّفالتفت إيل رسول اهللا . عليه ْ ُفدنوت، فمسح . ُ

ْاللهم أعذه من الشيطان": ثم قال. صدري َّفو اهللا هلو كان ساعتئذ أحب إيل . ِ َّ
فتقدمت أمامه أرضب . ُأدن، فقاتل: ثم قال. من سمعي وبرصي ونفيس

ِاهللاُ يعلم أين أحب أن أقيه بنفيس، ولو لقيت تلك الساعة أيب . بسيفي

فجعلت ألزمه فيمن لزمه، حتى تراجع الناس، وكروا . ألوقعت به السيف
ِّوقربت بغلة رسول اهللا . كرة رجل واحد وخرج رسول .  فاستوى عليهاملسو هيلع هللا ىلصُ

 إىل ملسو هيلع هللا ىلص يف أثرهم حتى تفرقوا، يف كل وجه، ورجع رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
ًفدخلت عليه، ما دخل عليه غريي، حبا لرؤية . معسكره، فدخل خباءه

ا شيب، الذي أراد اهللا لك خري من الذي أردت ي: فقال. ًوجهه، ورسورا به
: لنفسك، ثم حدثني بكل ما أضمرت يف نفيس مما مل أذكره ألحد قط، فقلت

استغفر يل يا رسول : بأيب أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا، ثم قلت 
 . "غفر اهللا لك: اهللا ،قال

                                         
 .٤٥١اخلصائص الكربى ص : السيوطي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٧٣ 
 

م جيش العدو  يف هذه املعركة أن ثبت أماملسو هيلع هللا ىلصكام كان من شأن النبي 
 حفنة من ملسو هيلع هللا ىلصوحوله نفر قليل من املسلمني، كام سبق بيانه، فأخذ النبي 

الرتاب، ورمى هبا يف وجوه القوم، فاهنزموا عىل إثر ذلك، ففي صحيح 
 حصيات فرمى هبن ملسو هيلع هللا ىلصثم أخذ رسول اهللا ": مسلم من حديث ابن عباس

نظر، فذهبت أ: قال ابن عباس. اهنزموا ورب حممد: وجوه الكفار ثم قال
فإذا القتال عىل هيئته فيام أرى، فواهللا ما هو إال أن رماهم بحصياته، فام زلت 

 ."أرى حدهم كليال، وأمرهم مدبرا

 : الطائفةغزو

وإذا كان مالك بن .  يريد نرصا أكثر روعة وأعظم جالالملسو هيلع هللا ىلص كان النبي 
عوف هو الذي قاد هذه اجلموع، ثم احتمى بعد هزيمتها مع ثقيف 

 .فليحارص املسلمون الطائف وليضيقوا عليها احلصاربالطائف، 

.   يف خيرب بعد أحد، ويف قريظة بعد اخلندقملسو هيلع هللا ىلصّوتلك كانت خطته 
ّولعله ادكر يف موقفه هذا يوم ذهب إىل الطائف لسنوات قبل اهلجرة يدعو 
ّأهلها إىل اإلسالم، فسخروا منه وقذفه صبياهنم باألحجار، حتى اضطر إىل 

ّولعله ادكر كيف ذهب يومئذ منفردا  . م بحائط فيه كرم االحتامء من أذاه

                                         
 .باب يف غزوة حنني) ١٧٧٥(مسلم برقم ) ١(
 .البستان: احلائط) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٧٤ 
١١٧٤  

ّ وقوته، وإال هذا اإليامن العظيم اهللاّضعيفا، ال حول له وال قوة إال حول 
وها هو ذا اآلن يذهب إىل الطائف يف . ّالذي مأل صدره والذي يدك اجلبال

 .مجع من املسلمني مل تشهد جزيرة العرب يف مايض تارخيها مجعا مثله

 بنفسه إىل الطائف، ليتتبع فلول هؤالء الفارين من معركة ملسو هيلع هللا ىلصسار النبي 
حنني قبل أن يستفحل خطرهم، فمىض حتى نزل قريبا من الطائف، فرضب 
به عسكره، فقتل ناس من أصحابه بالنبل، وذلك أن العسكر اقرتب من 
حائط الطائف، فكانت النبل تناهلم ومل يقدر املسلمون عىل أن يدخلوا 

م أغلقوه دوهنم، فلام أصيب أولئك النفر من أصحابه بالنبل وضع حائطه
عسكره عند مسجده الذي بالطائف اليوم، فحارصهم بضعا وعرشين ليلة، 

 دون أن يقاتل القوم، ألنه رغب يف ملسو هيلع هللا ىلص ثم رجع "وقيل بضع عرشة ليلة
 امرأتان من نسائه إحدامها أم سلمة فرضب ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان مع النبي . إسالمهم

ني، ثم صىل بينهام، فلام أسلمت ثقيف، بنى عمرو بن أمية عىل مصاله هلام قبت
 .ذلك مسجدا

 : يف حصار الطائفملسو هيلع هللا ىلصمعجزات للنبي 

استأذن عيينة بن حصن ": وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن عروة قال
 أن يأيت أهل الطائف يكلمهم لعل اهللا أن هيدهيم فأذن له، ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

، واهللا لنحن أذل من العبيد، وأقسم باهللا لو متسكوا بمكانكم: فأتاهم فقال



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٧٥ 
 

حدث به حدث لتمسن العرب عزا ومنعة، فتمسكوا بحصنكم، وإياكم أن 
تعطوا بأيدكم، وال يتكاثرون عليكم قطع هذه الشجرة، ثم رجع فقال له 

قلت هلم وأمرهتم باإلسالم ودعوهتم : ماذا قلت هلم؟ قال: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
. كذبت، بل قلت هلم كذا وكذا: قال. تهم إىل اجلنةإليه، وحذرهتم النار ودلل

 ."صدقت يا رسول اهللا أتوب إىل اهللا وإليك من ذلك: فقال

 يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا : وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن ابن عمرو
هذا قرب أيب رغال وهو أبو : حني خرجنا معه إىل الطائف فمررنا بقرب، فقال

ا احلرم يدفع عنه، فلام خرج أصابته النقمة ثقيف، وكان من ثمود، وكان هبذ
التي أصابت قومه هبذا املكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من 
ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه، فابتدره الناس فاستخرجوا منه 

 ."الغصن

  :السبي والغنائم

 أن عوف بن مالك قائد جيش املرشكني قد - غري مرة–تقدمت اإلشارة 
ق معه يف هذه املعركة نساء القوم وأطفاهلم وأمواهلم مجيعا، حتى ال يفر سا

   كان هو أول الفارين يف هذه املعركة، اجليش ويرتك هذا كله، ومع ذلك

                                         
  .٤/١٥٦سنن الكربى ال: البيهقي)١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٧٦ 
١١٧٦  

 كل ما ملسو هيلع هللا ىلصإذ توجه عقب هزيمة اجليش مبارشة نحو الطائف، وحاز النبي 
ائف  إىل الطملسو هيلع هللا ىلصكان مع اجليش من غنائم ونساء وأطفال، وقد تبعهم النبي 

ثم حارصهم قرابة عرشين ليلة عىل خالف بني الروايات يف ضبط املدة، كل 
 .ذلك وغنائم هوازن وحلفائها مل تقسم

 :وقد ذكر املؤرخون وكتاب السري أن الغنائم كانت كالتايل

 كان السبي ستة آالف إنسان، ما بني أسري وامرأة وصبي، فيهم الشيامء 
 . من الرضاعةملسو هيلع هللا ىلصأخت النبي 

 .أربعة وعرشين ألف رأس: لواإلب

 .أربعني ألف شاة: والغنم

 . وأربعة آالف أوقية فضة

 أن يأيت كبار القوم مسلمني حتى يرتك هلم هذه األموال ملسو هيلع هللا ىلصفانتظر النبي 
 يقاتل حتى يفني خمالفيه، وال يريد أن يسرتقهم، ملسو هيلع هللا ىلصوالذرية، فام كان النبي 

ا حتقق هذا الغرض، فكل بل يقاتل حتى ينرش كلمة ربه، ويدافع عنها، فإذا م
 عرشة ليلة، فلام مل يأت أحد  منتظرا بضعملسو هيلع هللا ىلصيشء بعد ذلك هني، وظل النبي 

                                         
 .٢٤٥الدرر يف اختصار املغازي والسري ص : ابن عبد الرب) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٧٧ 
 

بدأ باألموال فقسمها، وأعطى املؤلفة قلوهبم أول الناس، وأجزل هلم 
العطاء، فمنهم من كان عطاؤه مائة من اإلبل، ومنهم من كان عطاؤه مخسني، 

أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم كل ذلك ليحبب اإلسالم إىل قلوهبم، ثم 
 .والناس، ثم فضها عىل الناس

فلام قسمت الغنائم هنالك، أتاه وفد هوازن مسلمني : يقول ابن عبد الرب
قد كنت استأنيت : راغبني يف العطف عليهم واإلحسان إليهم، فقال هلم

بكم، وقد وقعت املقاسم وعندي ما ترون، فاختاروا إما ذراريكم ونساءكم، 
ال نعدل باألنساب شيئا، : ما أموالكم،  فاختاروا العيال والذرية، وقالواوإ

إذا صليت الظهر فتكلموا ،واطلبوا حتى أكلم : ملسو هيلع هللا ىلصفقال هلم رسول اهللا 
 ملسو هيلع هللا ىلصنستشفع برسول اهللا : فلام صىل الظهر تكلموا وقالوا. الناس يف أمركم

ْعبد املطلب وبني أما ما كان يل ولبني : عىل املسلمني، فقال النبي عليه السالم َ
أما ما كان لنا فهو لرسول اهللا : وقال املهاجرون واألنصار. هاشم فهو لكم

ْعليه السالم، وامتنع األقرع بن حابس وعيينة بن حصن يف قومهام أن يردوا  ْ
ْعليهم شيئا مما وقع هلم يف سهامهم، وامتنع العباس بن مرداس السلمي، 

ْرع بن حابس وعيينة قومهام، فأبت بنو وطمع أن يساعده قومه كام ساعد األق
، فقال رسول اهللا عليه ملسو هيلع هللا ىلصبىل ما كان لنا فهو لرسول اهللا : سليم، وقالوا

 ملسو هيلع هللا ىلصفرد عليهم رسول اهللا . من ضن منكم بام يف يديه فإنا نعوضه منه: السالم



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٧٨ 
١١٧٨  

نساءهم وأبناءهم، وعوض من مل تطب نفسه برتك نصيبه أعواضا رضوا 
 ."هبا

:  إنه سأل وفد هوازن عن عوف بن مالك، فقالواليس هذا فحسب بل
 أخربوا مالكا أنه إن أتاين مسلام ملسو هيلع هللا ىلصهو بالطائف مع ثقيف فقال رسول اهللا 

رددت عليه أهله وماله، وأعطيته مائة من اإلبل، وكان قد حبس أهل مالك 
بمكة عند عمتهم أم عبد اهللا هبمة ابنة أيب أمية، ووقف ماله فلم جتر فيه 

 فأتى مالك بذلك، فخرج إليه من الطائف، وقد كان مالك خاف .السهام
 قال له ما قال، فيحبسوه فأمر ملسو هيلع هللا ىلصثقيفا عىل نفسه أن يعلموا أن رسول اهللا 

براحلته فهيئت له، وأمر بفرس له، فأتى به إىل الطائف فخرج ليال، فجلس 
عىل فرسه فركضه حتى أتى راحلته حيث أمر هبا أن حتبس فركبها، فلحق 

 فأدركه باجلعرانة أو بمكة، فرد عليه أهله وماله، وأعطاه مائة ملسو هيلع هللا ىلصول اهللا برس
 :من اإلبل وأسلم فحسن إسالمه فقال مالك بن عوف حني أسلم

ــل حممــد   مـا إن رأيـت وال سـمعت بمثلـه ــم بمث ــاس كله   يف الن

 

                                         
 .٢٤٥الدرر يف اختصار املغازي والسري ص : ابن عبد الرب) ١(
 .٣٤/ ٢إمتاع األسامع   :املقريزي) ٢(
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ــد   أوىف وأعطى للجزيل إذا اجتـدى ــام يف غ ــربك ع ــشأ خي ــى ت   ومت
ـــردت أني ـــة ع ـــاوإذا الكتيب ــد   اهب ــل مهن ــسمهرى ورضب ك   بال

ــد   فكأنـــه ليـــث عـــىل أشـــباله ــادر يف مرص ــاءة خ ــط اهلب   وس

 عىل من أسلم من قومه وتلك القبائل ثاملة ملسو هيلع هللا ىلصفاستعمله رسول اهللا 
 ."وسلمة وفهم

 مل يكن حيارب من أجل ملسو هيلع هللا ىلص يبني بجالء أنه ملسو هيلع هللا ىلصوهذا الترصف من النبي 
 عىل أحد شيئا، كام يبني عدالة النبي الدنيا، وال السبي والغنائم، وإال ملا رد

 يف القضاء بني الناس، فلم يشأ أن ينزع من أحد شيئا يستحقه، عىل الرغم ملسو هيلع هللا ىلص
من كونه النبي الذي يأتيه الوحي من السامء، وهذه أخالق تسمو فوق 
أخالق البرش، فام عرفت الدنيا بأرسها أطهر وال أنبل من شخصية النبي 

 . سلمه، ال يف حربه وال يفملسو هيلع هللا ىلصحممد 

 :حمنة األنصار

 قد قسم الغنائم التي استفادها مجيعا يوم ملسو هيلع هللا ىلصّعلمت مما سبق أن النبي 
 لبعض قريش من املؤلفة قلوهبم وغريهم، ولكنه مل - وقد كانت كثرية–حنني 

 إىل  قد أخذه احلننيملسو هيلع هللا ىلصيعط األنصار شيئا منها، وهنا ظن األنصار أن النبي 

                                         
 .١٦٧/ ٥السرية :ابن هشام ) ١(
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لقي ": ، حتى مهس بعضهم لبعضقومه، وأنه عام قليل سوف يرجع إليهم
وسار اخلرب يف معسكر األنصار، حتى وصل هبم ! "واهللا رسول اهللا قومه

يا رسول اهللا إن هذا احلي : ملسو هيلع هللا ىلصاألمر إىل أن مشى سعد بن عبادة ليقول للنبي 
 !من األنصار قد وجدوا عليك يف أنفسهم

رها يا هلا من كلمة خطرية يف هذا املوطن، األنصار تشعر بيشء يف صد
، إنه ألمر ما ينبغي السكوت عليه، وال بد من تطييب ملسو هيلع هللا ىلصجتاه رسول اهللا 

نفوسهم، ولكن قبل ذلك معرفة األسباب التي أدت هبم إىل هذا الشعور 
 فيم؟: ملسو هيلع هللا ىلصالذي وجده األنصار يف نفوسهم، فقال النبي 

فيام كان من قسمك هذه الغنائم يف قومك، ويف سائر العرب، ومل : فقال
 .ذلك يشءيكن فيهم من 

 فأين أنت من ذلك يا سعد؟: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا 

 .ما أنا إال امرؤ من قومي: فقال سعد

 أخرى، رجم األنصار هذه القسمة إىل معانًإن املوقف خطري إذا، فقد ت
 ألهله من قريش، أو لبعض ملسو هيلع هللا ىلصفقد ظنوا أن األمر فيه حماباة من الرسول 

 قد اصطلح مع ملسو هيلع هللا ىلصبي قبائل العرب األخرى، أو نسجت وساوسهم أن الن
قومه، وفتح اهللا عليه مكة، فعام قليل سوف يرجع إليهم، وينتهي بذلك 
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 ملسو هيلع هللا ىلصدورهم معه، وهم الذين جاهدوا معه، ونرصوا الدعوة حتى انترص النبي 
وصار لإلسالم قوة ترهب، ودولة حمرتمة اجلناب، وهذه طبيعة البرش يف كل 

طر عليهم حلظات ضعف مكان وزمان، يتأثرون باملخاوف واهلواجس، وتسي
يف حاالت معينة، تتخللها أفكار غريبة إذا صادفت بعض الشبهات، ولو 

 .كانت من نسج األوهام، كام هو احلال اآلن

 حقيقة األمر، وعلم أن هذا الشعور مل يساور فئة قليلة ملسو هيلع هللا ىلصوأدرك النبي 
من األنصار، بل هذه الوساوس واهلواجس قد أزعجت القلوب املؤمنة من 

ر، وكان ال بد من استئصال هذه اهلواجس من جذورها، ووضع األنصا
 .األمور يف نصاهبا، وتبيني احلقائق يف سفور تام

فامجع يل قومك يف هذه احلظرية، فإذا : فيقول لسيدنا سعد بن عبادة
 .اجتمعوا فيها فأعلمني

فخرج سعد فرصخ فيهم، فجمعهم يف تلك احلظرية، فجاء رجال من 
م فدخلوا، وجاء آخرون، فردهم، حتى إذا مل يبق من املهاجرين، فأذن هل

يا رسول اهللا، قد اجتمع لك هذا احلي : األنصار أحد إال اجتمع له، أتاه فقال
 ليقف فيهم ملسو هيلع هللا ىلصمن األنصار حيث أمرتني أن أمجعهم، فخرج رسول اهللا 

خطيبا، وإليك أهيا القارئ الكريم نص هذه اخلطبة التي تفيض هباء وجالال، 
 .ملسو هيلع هللا ىلصن رسول اهللا وعظمة م
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ما ،  يا معرش األنصار": بعد أن محد اهللا وأثنى عليه بام هو أهلهملسو هيلع هللا ىلصقال 
َّ بلغتني عنكم، وجدة وجدمتوها يف أنفسكم، أمل آتكم ضالال فهداكم قالة ُ

اهللا :  قالوا"اهللا يب، وعالة فأغناكم اهللا يب، وأعداء فألف اهللا بني قلوبكم؟
بامذا :  قالوا"أال جتيبوين يا معرش األنصار؟": ُّورسوله أمن وأفضل، ثم قال

 أما واهللا لو شئتم ": قال. نجيبك يا رسول اهللا، هللا ولرسوله املن والفضل
ُلقلتم فلصدقتم ولصدقتم ِّ َُ َّأتيتنا مكذبا فصدقناك، وخمذوال فنرصناك، : َْ

َّأوجدتم عيل يا معرش األنصار يف أنفسكم . ًوطريدا فآويناك، وعائال فآسيناك
ًيف لعاعة من الدنيا تألفت هبا قوما ليسلموا، ووكلتكم إىل إسالمكم، أال  ُ

 والبعري، وترجعون ترضون يا معرش األنصار أن يذهب الناس بالشاء
برسول اهللا إىل رحالكم؟ فوالذي نفس حممد بيده ملا تنقلبون به خري مما 

ًك الناس شعبا ًينقلبون به، ولوال اهلجرة، لكنت امرءا من األنصار، ولو سل
ُوواديا، وسلكت األنصار شعبا وواديا لسلكت شعب األنصار ووادهيا،  ًْ ً ً

اللهم ارحم األنصار وأبناء األنصار وأبناء ، األنصار شعار والناس دثار
رضينا : فبكى القوم حتى أخضلوا حلاهم، وقالوا: قال، "أبناء األنصار

                                         
 .مقالة: قالة) ١(
 .أي الشياه وهي األغنام: بالشاء) ٢(
 .هو الثوب الذي يكون فوق الشعار: دثار) ٣(
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  : ، ويف روايةهللا وتفرقواثم انرصف رسول ا، ً قسام وحظاملسو هيلع هللا ىلصبرسول اهللا 
أي اصرب حتى  ." إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حتى تلقوين عىل احلوض"

 متوتوا فإنكم ستجدونني عند احلوض،فيحصل لكم االنتصاف ممن ظلمكم،
 .والثواب اجلزيل عىل الصرب والخترجوا عىل والتكم اجلائرين

لذي يفيض جالال وهباء حتى ال نفسده إننا ال نريد أن نعلق عىل هذا املشهد ا
نني ما قرأت هذه احلادثة يوما وتدبرهتا إال إبتعليقنا، ولكنني أقول لك صادقا 

ْأخذت هبذا اجلالل والبهاء، وترقرقت عيني بالدموع، ومتنيت أن أكون أحد الذين  ِ ُ

، وهم يرددون يف ثبات ويقني، ملسو هيلع هللا ىلصأخضلوا حلاهم من شدة البكاء أمام رسول اهللا 
 .ًرضينا باهللا ورسوله قسام وحظا: قوة إيامنو

ً معتمرا من اجلعرانة إىل مكة، وأمر ببقايا الفيء، ملسو هيلع هللا ىلصثم خرج رسول اهللا 
 من عمرته، انرصف إىل ملسو هيلع هللا ىلصفخمس بناحية مر الظهران، فلام فرغ رسول اهللا 

ْاملدينة، واستخلف عىل مكة عتاب بن أسيد بن أيب العيص وهو ابن نيف  ْ

                                         
واسناده حسن مـن "قال خمرجوه ) ١١٧٣٠(انظر القصة كاملة يف مسند اإلمام أمحد برقم )١(

أجل حممد بن إسحق،وقد رصح بالتحـديث هنا،فانتفـت شـبهة تدليـسه ،وبقيـة رجالـه 
  ."رجال الصحيح

 ).٤٣٣٠(صحيح البخاري ) ٢(
 .٨/٥٢فتح الباري) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٨٤ 
١١٨٤  

املدينة لست بقني من ذي القعدة،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا وعرشين سنة، ودخل 
وكانت وقعة الطائف يف ذي القعدة املؤرخ من السنة الثامنة من اهلجرة، 

   منذ خرج من املدينة إىل مكة فافتتحها، ملسو هيلع هللا ىلصوكانت غيبة رسول اهللا 
وأوقع هبوازن، وحارب الطائف إىل أن رجع إىل املدينة شهرين وستة عرش 

 .يوما

                                         
 .٢٥٢الدرر يف اختصار املغازي والسري ص : لربابن عبد ا) ١(
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 رضورة أن يتوىل القيادة ذوو الكفاءة واألمانة، وتقديمهم عىل من – ١
 قد وىل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص قيادة ملسو هيلع هللا ىلصسواهم، فإن النبي 

 الرغم من تأخر إسالمهام، ملا يمتلكان من خربات حربية، الرسايا، عىل
 وإمكانيات خلداع العدو، بل أطلق عىل خالد لقبه الذي يذكر به يف كتب

 ."سيف اهللا املسلول"السري والتاريخ، 

 احلربية أرقى قانون للحرب العادلة، ملسو هيلع هللا ىلصَّ تضمنت وصايا النبي -  ٢
ُقانون عجزت حتى اآلن كل النظم والترشيعات أن تصل إليه من حيث  ُّّ ُ
ُّاإلنصاف يف معاملة األعداء، واجتناب األعامل غري اإلنسانية من التعرض 

َللنساء واألطفال والعجزة َ ٍ، ورجال الدين املعتزلني بأي نوع من أنواع َ َ
ُاألذى، فكانت دروسا يف الرشف العسكري، وأسسا راسخة يف املعاملة  ُ

 .اإلنسانية

بطولة الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني وبسالتهم يف الدفاع عن  – ٣
هذا الدين، وعدم هتيبهم من األعداء مهام بلغ عددهم، وقل عدد املسلمني، 

 املسلمون عىل مالقاة جيش الروم يف مؤتة عىل الرغم من الفارق فقد أرص
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الشاسع يف عدد اجلنود لصالح الروم، فكان عددهم قرابة مائتي ألف، 
 .وجيش املسلمني ثالثة آالف  فقط

 ال جيوز للمؤمنني أن يوالوا عدوهم، أو يطلعوه عىل بعض – ٤
لعدو عدو حيثام كان، أرسارهم، مهام كان السبب الذي يدفع إىل ذلك، فإن ا

 . ّوموادة العدو خيانة هللا ولرسوله وللمؤمنني

هلم،  عظم قدر أهل بدر عند اهللا عز وجل، حيث غفر اهللا عز وجل – ٥
وتاب عليهم، حتى عن بعض أخطائهم الكبرية التي تنجم عنهم بال قصد 
للخيانة، كام فعل حاطب بن أيب بلتعة حينام أرسل إىل املرشكني بكتاب 

 . إليهمملسو هيلع هللا ىلصرهم فيه من جميء رسول اهللا حيذ

ارب إال  عىل صون الدماء شديدا، وما كان حيملسو هيلع هللا ىلص كان حرص النبي – ٦
إذا اضطر إىل ذلك، فهو يوم فتح مكة نزع اللواء من سعد بن عبادة ودفعه 
البنه قيس ريض اهللا تعاىل عنهام، ملا علم أنه قال اليوم يوم امللحمة اليوم 

 كان يعمل عىل ملسو هيلع هللا ىلصيوم يوم املرمحة، مما يعني أنه ال: تستحل احلرمة، وقال
 .صون الدماء قدر اجلهد والطاقة

 املثل والقدوة يف التواضع والعفو عن املذنبني، حيث ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي -  ٧
ّدخل مكة وهو قائد منترص نرصا مؤزرا، ومع ذلك دخل خاشعا مكبا وجهه  ً ً

ىل ما أنعم به من عىل رحل ناقته تواضعا هللا عز وجل، شاكرا له سبحانه ع
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هذا الفتح املبني، ومل يفعل كام يفعل املتكربون من الغزاة وأصحاب املطامع، 
فالتاريخ اإلنساين كله يقف خاشعا أمام هذه اللحظة اجلليلة، عندما وقف 

 أمام الذين أذاقوه وأصحابه مر العذاب، ورشدوهم، وقتلوهم بل مزقوا ملسو هيلع هللا ىلص
وصحرائها احلارقة، وأخذوا أجسادهم بالسياط، وأفنوها بلهيب مكة 
  ال تثريب عليكم اليوم يغفر : ديارهم وأمواهلم، ومع هذا كله، يقول هلم

 .اهللا لكم

 رضورة اللجوء إىل اهللا عز وجل يف كل حال وعدم االغرتار بالقوة، فعندما – ٨
كانت هذه املقولة سببا ألن يلقن اهللا عز . لن نغلب اليوم من قلة: قال بعض املسلمني

ضوا ملحنة شديدة يف بداية معركة  املسلمني درسا لن ينسوه أبدا، حيث تعروجل
حنني، ومل تغن عنهم هذه الكثرة شيئا، كي يعلموا أن النرص من عند اهللا عز وجل، 

 .يمنحه ملن ينرص دينه، ويتواضع له سبحانه

 مثاال يف العدل والرمحة ومل يكن حيارب من أجل ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  – ٩
السبي والغنائم، كام يقول املغرضون، وإال ملا رد سبي هوازن الدنيا، وال 

 أنه مل ينزع من أحد شيئا يستحقه، إال بطيب نفس ملسو هيلع هللا ىلصعليهم، ومن عدالته 
منه عىل الرغم من كونه النبي الذي يأتيه الوحي من السامء، وهذه أخالق 
تسمو فوق أخالق البرش، فام عرفت الدنيا بأرسها أطهر وال أنبل من 

 .، يف حربه ويف سلمهملسو هيلع هللا ىلص النبي حممد شخصية
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)١٥(  
  أحداث عامي التاسع 

 والعاشر اهلجريني

 

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١١٩٠ 
١١٩٠  
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  :غزوة تبوك

ً أوالكان كل ما حيدث يف جزيرة العرب من تطورات تصل أخبارها 
 بأول إىل من حييطون بالعرب من األمم كالفرس والروم وكذلك أتباعهام من

ّالغساسنة واملناذرة، وكانوا ينظرون إىل هذه احلوادث نظرة توجس وخوف، 
خاصة الروم، فقد كانت هلم مصالح شتى باجلزيرة العربية، وهذه املصالح ال 
بد أهنا سوف تتأثر بتلك القوى اجلديدة الصاعدة يف اجلزيرة، خاصة بعد 

هلم قيادة عامة ّتوحد كثري من القبائل العربية حتت راية جديدة، وأصبحت 
ينضوون حتت لوائها، ودين حياربون من أجله، وعىل اجلملة أصبحوا دولة 
صاعدة، ال جمرد جمموعة من األعراب احلفاة الذين ال وزن هلم يف القضايا 

ّومن ضمن هذه املصالح أنه . الدولية املتعلقة بمصري األمم كام كانوا من قبل
شامل واجلنوب، وبني الرشق والغرب، كانت جتارهتم متر خالل اجلزيرة بني ال

كام كان هلم أتباع من العرب يف شامل اجلزيرة، ولضامن والء هذه القبائل 
العربية هلم فقد نرشوا بينهم النرصانية كام يف قبائل غسان أحالف دولة الروم 

 .يف ذلك الوقت

ّوقد علم هذه احلقيقة هرقل ووعاها جيدا، وأدرك خطرها عىل ملكه، 
نا لك طرفا من حديثه مع أيب سفيان بن حرب الذي كان يف ركب من كام قدم
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ّ ماد فيها أبا سفيان ملسو هيلع هللا ىلصوكانوا جتارا يف املدة التي كان فيها رسول اهللا  ،قريش
 التي يدعوه فيها إىل ملسو هيلع هللا ىلصوكفار قريش عندما وصلت إليه رسالة رسول اهللا 

إليها، يقول اإلسالم، وإليك طرفا آخر من هذا احلوار والنتيجة التي انتهى 
 :هرقل أليب سفيان بعدما سأله جمموعة من األسئلة

ُسألتك عن نسبه، فذكرت أنه فيُكم ذو نسب، فَكذلك الرسل ..." َ َ ُ َ َ ُْ ُّ َ ْ ْ َ ََ َِ ِ ٍِ َ َّ َ ُُ َْ َ ََ ِ َ

َتبعث يف نسب قومها ْ َ ِْ َ ُِ َ َ ْوسألتك هل قال أحد منُكم هذا القول؟ فذكرت أن : ُِ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َْ ََ ْ ْ ََ ْ َ ََ َْ ِ ٌ َُ َ

َ فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله؟ لقلت رجل يأتيس بقول قيل َال، َ ٌ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َِ ٍِ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ِْ َ ٌْ َ ُ َُ َ َ
ْقبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فذكرت أن ال، قلت فلو كان من  ْ ْ َ ْ َ ُ ِْ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ََ َ َُ ََ ْ َ َِ َ َ ُ َ

ْآبائه من ملك قلت رجل يطلب مل ُ ْ ٌ ْ ُُ َ َُ َ ُ ْ َُ ٍ ِ ِ ِك أبيه ِِ ِ َ ُوسألتك هل كنتم تتهمونه . َ ََ َّ َ ُ ُُ ْ َِ ْ ُ ْ َْ َ َ

َبالَكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن ال، فقد أعرف أنه مل يُكن ليذر  ْ ََ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َْ ْ َ ُ َ ِْ ِ
ْ َّ َْ َ َ َُ ِ ْ َ َ ِ ِ

ُالَكذب عىل الناس، ويْكذب عىل اهللاِ وسألتك أرشاف الناس اتبعوه ُ َ َ َ َ َ ََّ ُِ َ َِّ ُ ْ ََّ َ َ َْ َْ َ َ َِ ْ أم ِ َ

َضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، وهم أتباع الرسل وسألتك  ُ ْ َّْ َ َّ َ َ ََ َ ُ ُّ ْ ُ َ ْ َْ ُ َ َ ُ ُ َ َ َِ َ َُ ُ ُُ َ ُ َُ
َّأيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أهنم يزيدون، وكذلك أمر اإليامن حتى يتم َ ُ ْ ْ َّ ْ ِْ َِ َ َ َ ُ َ ََّ ُ ُِ ِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ُ ََ َِ ُِ َ ْ .

ِوسألتك أيرتد أحد سخطة ل ً َ ْْ َ ْ ٌَ ُّ َ َُ َ ََ َ َ َدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن ال، وكذلك َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ َْ ََ َ ْ ََ ََ ْ ُ ْ َ
َاإليامن حني ختالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن ال ، ْ َ َ ْ ْ ُ ُ ْ ُ َُ َ َْ ُ َ ََ َ َ َِ ِ ِْ ََ َ َ ُ ََ ُ َُ ُ ِ 

ُوكذلك الرسل ال تغدر  ُ ُِّ ِْ ََ َ ُ َ َ ُوسألتك بام يأمركم؟ فذكرت أنه. َ َ ََّ َُ َ ْ ْ ُ ُ َ ََ َُ َ ْْ َِ ُ يأمركم أن تعبدوا َ َُ ْ َْ َ ْ ُ ُُ ْ

ِ، وال ترشكوا به شيئا وينهاكم عن عبادة األوثان ويأمركم بالصالة اهللا ِ ِ َِ ُ ُ َ َُّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِْ ُ ُ ْْ َِ َ ََ ً ْْ ُ



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١١٩٣ 
 

ْوالصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتني وقد  َ َ َ َْ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ِّ َِ ْ َّ َ َ ْ َ ََ ِ ُ ِ َ ِ ِ ِ

ُكنت أعلم َ ْ َُ ْ ِ أنه خارج، مل أكن أظن أنه منُكم، فلو أين أعلم أين أخلص إليه ُ ِْ ُ ْ ُ ُّ ْ ٌ َُ ُ َ َ َ ُ َِ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َِّ ْ ُِّ ْ ْ َّ َُّ ْ ِ

ِلتجشمت لقاءه، ولو كنت ع ُِ ُْ ُ َّْ َ ُ ََ َ ََ ْ ِنده لغسلت عن قدمهَ ِ َ ََ ْ َْ َُ ُ َ َ ْ ". 

ًإذا مل تكن دولة الروم بعيدة عام جيري عىل أرض اجلزيرة العربية من 

ّبل كانت تضعها يف حجمها الصحيح، وتقدر اخلطورة التي متثلها أحداث، 
هذه الدعوة، وتعلم أهنا سوف تتعارض مع مصاحلها يف املنطقة تعارضا 
مبارشا وكبريا، وقد كانت واقعة مؤتة بالونة االختبار األوىل لتقدير قوة هذه 

 .الدولة الوليدة، وأول اصطدام مبارش مع تلك القوى يف املنطقة

د كان للروم عيون كثرية يف املدينة ينقلون هلم كل ما جيري فيها من أحداث، ولق
وهناك شواهد كثرية عىل ذلك، ولعل من أمهها قصة مسجد الرضار؛ إذ إننا نجد أن 

، واختباء ملسو هيلع هللا ىلصالسبب الرئيس لبناء هذا املسجد هو أن يكون مركزا جتسسيا عىل النبي 
ى يستقبلون فيه وفود الروم الذين املنافقني فيه من ناحية، ومن ناحية أخر

 .ملسو هيلع هللا ىلصاستنرصهم أبو عامر الراهب حلرب النبي 

!  "  #  $   ﴿يقول الطربي يف تفسريه لقوله تعاىل 

   0/  .  -  ,  +     *  )  (   '  &  %

                                         
 .ملسو هيلع هللا ىلصباب كيف كان بدء الوحي عىل رسول اهللا ) ٧(البخاري برقم ) ١(
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  ١١٩٤ 
١١٩٤  

]: ١٠٧: التوبة [﴾    1  2  3   4  65  7  8  9  :
، ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا َّوذلك أن أبا عامر هو الذي كان حزب األحزاب؛ لقتال"

ْفلام خذله اهللا، حلق بالروم يطلب النرص من ملكهم عىل نبي اهللا، وكتب إىل  َّ
ِّأهل مسجد الرضار يأمرهم ببناء املسجد الذي كانوا بنوه، فيام ذكر عنه، 

وهذا معنى قول اهللا جل . ففعلوا ذلك. ليصيل فيه، فيام يزعم، إذا رجع إليهم

وإمعانا يف الكيد . "﴾  /(  *     +  ,  -  .  ﴿: ثناؤه
 أن يصيل يف مسجدهم لتحصل ملسو هيلع هللا ىلصوالتدليس، فقد طلب هؤالء من النبي 

 أن يصيل يف هذا املسجد، وأخربه ملسو هيلع هللا ىلصهلم الربكة، ولكن الوحي عصمه 
سبحانه وتعاىل بحال أهل املسجد والغرض الدينء الذي بني من أجله، 

 . بقي منه إليه بعض أصحابه، فهدموه وأحرقوه ماملسو هيلع هللا ىلصفأرسل النبي 

والشاهد الثاين عىل وجود عيون للروم يف الدولة اإلسالمية هو وصول 
 عليه هلذا ملسو هيلع هللا ىلصّنبإ ختلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك، وغضب النبي 

الغرض، ففي هذا داللة قوية وواضحة عىل وجود هذه العيون يف املدينة، كام 
ناع بعض أنه دليل عىل اهتاممهم الشديد ملا يدور فيها، وحماولة اصط

 هلم يف صفوف ًخامسا ًطابورا، ليكونوا ملسو هيلع هللا ىلصاملغضوب عليهم من النبي 

                                         
 .٤٧٠ / ١٤الطربي ) ١(
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 ١١٩٥ 
 

 بعث إىل - التابع للروم–املسلمني، فقد ورد يف الصحيح أن ملك غسان 
ْأما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد ": بكتاب يقول فيهكعب بن مالك  ْ َُ َ ََ َ َ َ ُ ْ َِ َِّ َ ََ َّ ِ َ َّ

َجفاك ومل جيعلك  ْ َ َ َْ َ ْ َ َ َ بداهللاَ َار هوان، وال مضيعة فاحلق بنا نواسكِ ِ ٍَ َ َ َ َُ َ ِ ْ َْ ََ َ َْ ٍ ِ" . 

كانت دولة الروم آنذاك ما تزال يف نشوة فوزها الساحق عىل الفرس 
واسرتداد مستعمراهتا يف سورية وفلسطني ومرص التي استلبها منهم الفرس، 
ومل يمض عىل ذلك سوى سبع سنوات، كام كان هلا جيش نظامي قوي، كثري 

) الروم(دد والعتاد، متمرس بفنون القتال، ومن هنا فقد قررت بيزنطة الع
سحق هذه القوة الوليدة قبل أن يستفحل خطرها أكثر مما هو حادث، 

الهنيار، بل إن وجود الدولة الرومية لوتتعرض مصاحلهم يف جزيرة العرب 
أصال سيكون مهددا أمام هذا الدين اجلديد، الذي جيتذب كل يوم أرضا 

ّفأعد الروم عدهتم وأرادوا أن هيامجوها يف عقر دارها، . دة وأتباعا جدداجدي
ليقطعوا دابرها، وبالتايل فقد مجعوا ما استطاعوا من اجلموع، وجهزوهم بام 

 .حيتاجون من العتاد هلذه املوقعة املهمة

 وهو يف املدينة، بأن الروم قد مجعت ملسو هيلع هللا ىلصوبلغت األخبار رسول اهللا 
، وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة، وأجلبت معه من مجوعا كثرية بالشام

                                         
 .باب غزوة تبوك) ٤٤١٧(البخاري برقم ) ١(
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  ١١٩٦ 
١١٩٦  

قبائل العرب خلم وجذام وعاملة وغسان، وقدموا مقدماهتم إىل البلقاء، 
 .وعسكروا هبا، وختلف هرقل بحمص

 كان لزاما أن يفكر يف دفع هذا ملسو هيلع هللا ىلصبعد وصول هذه األنباء إىل النبي 
 :العدوان عن أمته، وليس أمامه سوى حلني ال ثالث هلام

أن يرتك جنود الروم خيرجون من بالدهم، وجيمعون معهم : األول
اجلموع الغفرية، ويقطعون الصحراء الواسعة، ثم بعد ذلك يقابلهم يف أي 

 .مكان يريد من هذه الصحراء الواسعة

ّأن يكون جيشا جرارا برسعة شديدة ثم يتوجه إليهم بنفسه، قبل : الثاين
 .ادئ باهلجومأن خيرجوا من بالدهم، فيكون هو الب

 يف التعامل مع الغزوات فيام سبق، نعلم أنه ملسو هيلع هللا ىلصومن خالل منهج النبي 
ّ مل يرتك عدوا قط علم أنه يعد له ملسو هيلع هللا ىلصّ كان يفضل اخليار الثاين دائام، فإنه ملسو هيلع هللا ىلص ّ ّ

العدة إال وخرج إليه، ولكن األمر هنا خيتلف فال بد من تقدير احلسابات 
 انتظار جيش الروم حتى بشكل صحيح، ومعرفة املكاسب واملخاطر، فإن

خيرج فيه من املخاطرة اليشء الكثري، حيث إنه من املتوقع أن تغدر كثري من 
 يف تلك األطراف البعيدة، وتنضم إىل ملسو هيلع هللا ىلصقبائل العرب التي حتالفت مع النبي 

                                         
 .٤٧/ ٢إمتاع األسامع   :املقريزي) ١(
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 ١١٩٧ 
 

 من املدينة يف هذا التوقيت، والعام عام ملسو هيلع هللا ىلصجيش الروم، كام أن خروجه 
دد كبري من اجليش ملالقاة الروم حيتاج جدب وقحط، وكان ال بد من جتهيز ع

إىل وقت ومال، كام أنه خماطرة كبرية أن يسري اجليش يف هذه الصحراء املهلكة 
 .يف فصل الصيف، وهو شديد اجلفاف

 اخليار الثاين مع ما -كعادته- ملسو هيلع هللا ىلصوبعد دراسة املوقف جيدا، اختار النبي 
 .به من خماطرة

 :مواقف رائدة

لزاد يف تلك اآلونة، وكان العام عام جدب نظرا لضيق الوقت وقلة ا
 إىل حشد كبري من املقاتلني لدرء هذا اخلطر الداهم ملسو هيلع هللا ىلصوقحط، وحاجة النبي 

ّ ملالقاة عدوه هو يوم ملسو هيلع هللا ىلصعن املدينة، فقد كان أكرب جيش خرج به رسول اهللا 
حنني، وبلغ اثني عرش ألف جندي فقط، ولكنهم اليوم حيتاجون أضعاف 

جيش الروم يف غزوة مؤتة يقارب املائتي ألف مقاتل كام هذا العدد، فقد كان 
وهو رقم ضخم بكل تأكيد يوجب عىل املسلمني أن جيمعوا له كل ما . تقدم

 .يستطيعون مجعه

 أذاع خرب هذه ملسو هيلع هللا ىلصكل هذه العوامل جمتمعة أدت يف النهاية إىل أن النبي 
والعقيدة، املعركة عىل املنرب عىل غري عادته وندب الناس للدفاع عن الدين 

ّوحثهم عىل التصدق بأمواهلم إلعداد اجليش، وبعث إىل قبائل العرب الذين أسلموا 
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  ١١٩٨ 
١١٩٨  

 . يستنفرهم، ويطلب منهم املشاركة باملال والسالح والنفس

 قلام يريد غزوة ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا ": روى اإلمام أمحد عن كعب بن مالك
 يف حر شديد ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ّيغزوها إال ورى بغريها، حتى كان غزوة تبوك فغزاها رسول

 للمسلمني أمرهم، ّفازا، واستقبل غزو عدو كثري فجىلاستقبل سفرا بعيدا وم
 ."ليتأهبوا أهبة عدوهم، وأخربهم بوجهه الذي يريد

ولقد رضب املسلمون األوائل املثل اخلالدة يف التصدق لنرصة هذا 
 يأيت بام قدر الدين، والدفاع عن حرماته، وتنافسوا يف اخلري، حتى كان الرجل

عليه من مال وسالح، عىل الرغم مما هبم من احلاجة، وكانوا نامذج رائعة، 
سمت بأنفسها عن وهدة هذه احلياة الدنيا، وإليك قائمة هبذه النامذج الرائعة 

 .الرائدة

جاء أبو بكرريض اهللا عنه  بأربعة آالف درهم هي كل ماله، وملا سأله 
 ؟ رد هبذا اجلواب الذي ما زالت]والدكأي أل[هل أبقيت شيئا : ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

                                         
ه ثقات رجال الـشيخني  إسناده صحيح رجال":وقال املحقق) ١٥٧٨٢(مسند أمحد برقم ) ١(

وأخرجه مسلم مطوال .وهو اخلراساين فمن رجال ابن ماجة وهو ثقة: غري عتاب بن زياد
 ")..٥٣)(٢٧٦٩(برقم
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 ١١٩٩ 
 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأبقيت هلم اهللا ورسوله : الدنيا تردده

وجاء عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه بنصف ماله، فلام علم أن أبا بكر 
تصدق بامله كله، قال كلمته الشهرية، التي يعرب هبا عن تقديره وحبه للصديق 

 .ليهما استبقنا إىل خري إال سبقني إ: ريض اهللا عنه

أما عثامن ريض اهللا عنه فإنه صاحب النصيب األوفر يف هذه الغزوة، فقد 
   ويف رواية أيب "نصف اجليش"جهز ريض اهللا عنه يف رواية للنسائي

،فهذا عبد الرمحن بن حباب حيدثنا عبد الرمحن السلمي ثلث ذلك اجليش
لعرسة،  وهو حيث عىل جيش املسو هيلع هللا ىلصشهدت النبي : عن نفقة عثامن حيث قال
َّعيل مائة بعري بأحالسها وأقتاهبا يف ، يا رسول اهللا: فقام عثامن بن عفان فقال

، يا رسول اهللا: سبيل اهللا، ثم حض عىل اجليش فقام عثامن بن عفان، فقال
َّعيل مائتا بعري بأحالسها وأقتاهبا يف سبيل اهللا، ثم حض عىل اجليش فقام 

                                         
ـــزي) ١( ـــامع   :املقري ـــاع األس ـــذي.٤٧/ ٢إمت ـــه الرتم ـــريه وأخرج ـــال ) ٣٦٧٥(وغ ق

 ."حسن":األلباين
 .٤٨/ ٢إمتاع األسامع   :املقريزي) ٢(
 :قال خمرجـو ) ٤٢٠( ومسند أمحد"صحيح بام قبله":ل األلباينقا) ٣٦٠٩(سنن النسائي) ٣(

 ." حديث صحيح"
 ."إسناده صحيح":قال خمرجه) ٨٤٩(فضائل الصحابة ) ٤(
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  ١٢٠٠ 
١٢٠٠  

 ثالثامئة بعري بأحالسها وأقتاهبا يف َّعيل، يا رسول اهللا: عثامن بن عفان فقال
ما عىل عثامن ما : سبيل اهللا، فأنا رأيت رسول اهللا ينزل عن املنرب وهو يقول

 وعن عبد الرمحن بن سمرة عمل بعد هذه، ما عىل عثامن ما عمل بعد هذه 
 بألف دينار يف ثوبه ملسو هيلع هللا ىلصجاء عثامن بن عفان إىل النبي : ريض اهللا عنهام قال

:  يقلبها بيده ويقولملسو هيلع هللا ىلصفجعل النبي :  جيش العرسة، قالملسو هيلع هللا ىلصالنبي حني جهز 
 . "- ًيرددها مرارا-ما رض ابن عفان ما عمل بعد اليوم «

 من أول ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا تعاىل عنه رأيت رسول اهللا 
: الليل إىل أن طلع الفجر رافعا يديه الكريمتني يدعو لعثامن بن عفان يقول

 .ثامن رضيت عنه، فارض عنهاللهم هذا ع

ومحل العباس بن . وجاء عبد الرمحن بن عوف بامئتى أوقية من الفضة
  بن عبيد اهللا ومحل طلحة .ل إنه تسعون ألف درهم يقاًعبد املطلب ماال

وتصدق عاصم بن عدي . وسعد بن عبادة وحممد بن مسلمة  ماال كثريا
 . التمربتسعني وسقا من

                                         
 ).٣٧٠٠(سنن الرتمذي، مناقب برقم ) ١(
 ."حسن":قال خمرجوه ) ١٦٦٩٦(مسند أمحد ) ٢(
 .١٠٠/ ٣السرية احللبية :احللبي ) ٣(
 .٤٨/ ٢   إمتاع األسامع:املقريزي) ٤(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٠١ 
 

 :وللنساء نصيب

ّهم النساء يف التصدق لتجهيز هذه الغزوة بكل ما قدرن عليه من حليهن، وسا
 ّفكن يلقني يف ثوب مبسوط بني يدى رسول اهللا ما بأيدهين من املسك

، وما بآذاهنن من وما بأرجلهن من اخلالخيل واخلدمات.  واخلواتيمواملعاضد
 .الشنوف واألقراط، وما بأعنقاهن من العقود والقالئد

وظل املسلمون يتنافسون يف جتهيز اجليش حتى مل يبق منهم من يستطيع 
أن يبذل املزيد، وعجز نفر من فقراء املسلمني عن جتهيز أنفسهم، ومل جيدوا 
هلم ظهرا يركبونه،فقد سبقهم آخرون إىل ركوب الظهور للحرب، فجاءوا 

يرصفهم  ملسو هيلع هللا ىلص يسألونه أن حيملهم بأي طريق كان، والنبي ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسول اهللا 
 فانرصفوا وأعينهم تفيض من الدمع. "ال أجد ما أمحلكم عليه": ويقول هلم

عىل ما فاهتم من اخلري ورشف اجلهاد، ولكن اهللا الذي ال ختفى عليه خافية، 
قد قدر هلم هذه املشاعر النبيلة، ودموعهم الغالية، وأنزل قرآنا يتعبد بتالوته 

                                         
 .أسورة تلبس يف معصم اليد: املسك) ١(
 .أسورة تلبس يف املعضة: املعاضد) ٢(
 .أنواع من اخلالخيل: اخلدمات) ٣(
 .٤٨/ ٢إمتاع األسامع   :املقريزي) ٤(
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٠٢ 
١٢٠٢  

ج عنهم، ويضعهم يف مكاهنم إىل يوم القيامة يبني عذرهم ويرفع احلر
 .الصحيح
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يتعللون باألعذار الواهية؛ ليتخلفوا عن وجعل فريق من املنافقني 
 ملسو هيلع هللا ىلصال تنفروا يف احلر، ومنهم من جاء يعتذر للنبي : فمنهم من يقول، الركب

ّويستأذنه يف التخلف عن الغزو، ومنهم من أخذوا يثبطون الناس وخيوفوهنم 
يغزو حممد ": لقاء الروم، ويشيعون األراجيف والدعايات الكاذبة فيقولون

هد احلال واحلر، والبلد البعيد أي ماال طاقة له به حيسب بني األصفر مع ج
نظر إىل أصحابه مقرنني يف أحممد أن قتال بني األصفر معه اللعب واهللا لكأين 

 ."احلبال

 

                                         
 .١٠٢/ ٣السرية احللبية  :احللبي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٠٣ 
 

إن هذه األقوال التي تكلم هبا املنافقون آنذاك، ال تزال تردد إىل يوم 
واملسلمون هم ، ارالناس هذا، وكأن التاريخ يعيد نفسه، فالكفار هم الكف

 ينظرون بعني - وما أكثرهم–املسلمون، واملنافقون يف بالد اإلسالم اليوم 
العجب واالنبهار إىل احلضارة الغربية ومنجزاهتا، وخيافون من قوهتا وعدهتا 
وعتادها، ويشيعون ذلك يف املسلمني، وال ينظرون إىل عظمة هذا الدين، 

دين كله، ولو كره الكافرون، ال وأن اهللا نارصه ومؤيده ومظهره عىل ال
 الليلة هلمون أن اهللا نارص من ينرصه، وخيلص اجلهاد لدينه، فام أشبيع

 . بالبارحة، واهللا غالب عىل أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

وقد أنزل اهللا عز وجل يف هؤالء املنافقني قرآنا يتىل إىل يوم القيامة، يقول 
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ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٠٤ 
١٢٠٤  

متت تعبئة اجليش حتى بلغوا قرابة ثالثني ألفا من الناس، وفيها من 
 من املدينة ورضب عسكره عىل ملسو هيلع هللا ىلصاخليل عرشة آالف فرس، وخرج النبي 

ثنية الوداع، ثم رشع يف عقد األلوية والرايات، فدفع لواءه األعظم إىل أيب 
اجرين إىل الزبري، ودفع راية األوس إىل أسيد بن حضري، بكر، ودفع راية امله

وراية اخلزرج إىل احلباب بن املنذر، وأمر كل بطن من األنصار وقبائل 
شام، ، ثم مىض لسبيله متجها إىل ناحية الالعرب أن يتخذوا لواء أو راية

بن سلول، ورجع بمن معه من املنافقني، كام وقد انخذل عبد اهللا بن أيب 
 . ذل عنه يوم أحدانخ

مىض اجليش يف سبيله، يعاين جفاف الصحراء الشاسعة، مع احلر 
الشديد، ابتغاء مرضاة اهللا ونرصة دينه، ولذا فقد قاسى املسلمون يف هذه 
الغزوة ، ولقوا فيها مشقة بالغة، وعنتا كثريا، فقد اجتمع فيها عوامل كثرية 

، وجدب العام، وقلة ساعدت عىل ذلك كله، من بعد املسافة وشدة احلر
 .املئونة، وقلة الظهر؛ ولذا فقد سامها اهللا تعاىل ساعة العرسة

 خرجوا يف غزوة تبوك الرجالن والثالثة عىل بعري، ": روى البيهقي
ًوخرجوا يف حر شديد فأصاهبم يوما عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم 

                                         
 .٥٢/ ٢إمتاع األسامع   :املقريزي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٠٥ 
 

ًوعرسة من ًليعرصوا أكراشها، ويرشبوا ماءها؛ فكان ذلك عرسة من املاء، 
 . "النفقة، وعرسة من الظهر

وعىل الرغم من هذا كله فام كان املؤمنون الصادقون ليتكاسلوا عن 

K  ﴿: اجلهاد، مهام كانت األسباب أو الظروف غري املواتية، يقول تعاىل
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ّانطلق اجليش يشق الفيايف متجها إىل الشام، وكان الصحابة أثناء السري 
لقد غاب فالن وفالن، فمنهم  : ملسو هيلع هللا ىلصمن غاب منهم، ويقولون للنبي يتفقدون 

 ، ومنهم من تأخر ملسو هيلع هللا ىلصمن يتدارك أمره، وخيف مرسعا فيلحق برسول اهللا 
 متاما حتى أخلد إىل الدعة، ثم ندم عىل ذلك

 سائرا، فكان يتخلف عنه ملسو هيلع هللا ىلصثم مىض رسول اهللا ": قال ابن إسحاق

                                         
 .٢٢٧/ ٥دالئل : البيهقي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٠٦ 
١٢٠٦  

 دعوه فإن يك فيه خري،:  فيقول.يا رسول اهللا، ختلف فالن: الرجل فيقولون
 وتلوم. "فسيلحقه اهللا تعاىل بكم، وإن يك غري ذلك، فقد أراحكم اهللا منه

أبو ذر عىل بعريه، فلام أبطأ عليه أخذ متاعه، فحمله عىل ظهره، ثم خرج يتتبع 
 يف بعض منازله، فنظر ناظر من ملسو هيلع هللا ىلصونزل رسول اهللا . أثر رسول اهللا ماشيا

فقال . إن هذا لرجل يميش عىل الطريق وحده:  رسول اهللا يا: املسلمني فقال
 – واهللا –يا رسول اهللا، هو : فلام تأمله القوم قالوا. كن أبا ذر: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

يميش وحده، ويموت وحده، ! رحم اهللا أبا ذر: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا . أبو ذر
 ."ويبعث وحده

 وحيدا، ومل جتد ، حيث مات رمحه اهللا يف الربذةملسو هيلع هللا ىلصوقد حتققت نبوءته 
زوجه أحدا يدفنه فأوصاها أن تغسله وتكفنه ثم تضعه عىل قارعة الطريق 
تنتظر أن يمر هبم ركب يقومون عىل دفنه، حتى مر به عبد اهللا بن مسعود 

 ملسو هيلع هللا ىلصوصىل عليه ودفنه، وترحم عليه، وذكر ملن كان معه ما قاله رسول اهللا 
 . مجيعاملسو هيلع هللا ىلصعنه يف غزوة تبوك، فريض اهللا عن صحابة النبي 

                                         
 .تأخر: تلوم) ١(
 .١٠٨/ ٣السرية احللبية :احللبي ) ٢(
 .١٠٨/ ٣السرية احللبية :احللبي ) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٠٧ 
 

إن ":  أبو خيثمة وعمري بن وهب اجلمحي، قال ابن إسحاقًأيضاومنهم 
 إىل أهله يف يوم حار، فوجد –بعد ما سار رسول اهللا أياما-أبا خيثمة رجع 

، قد رشت كل منهام عريشها، وبردت له  حائطهامرأتني له يف عريش هلام يف
امرأتيه ىل باب العريش فنظر اىل فيه ماء، وهيأت له فيه طعاما، فلام دخل قام ع

 والريح واحلر، وأبو خيثمة يف ظل بارد، رسول اهللا يف الضح: وما صنعتا له فقال
واهللا ال : ثم قال! وطعام مهيأ، وامرأة حسناء، يف ماله مقيم؟ ما هذا بالنصف

ثم . ففعلتا. فهيئا يل زادا! ملسو هيلع هللا ىلصأدخل عريش واحدة منكام حتى أحلق برسول اهللا 
، حتى أدركه حني نزل ملسو هيلع هللا ىلص، ثم خرج يف طلب رسول اهللا م ناضحه فارحتلهقد

تبوك، وقد كان أدرك أبا خيثمة عمري بن وهب اجلمحي يف الطريق يطلب رسول 
 ." فرتافقا حتى دنوا من تبوكملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

 

                                         
 .بستان من نخيل له سور: احلائط) ١(
 .هليب الشمس: الضح) ٢(
 .العدل واإلنصاف: النصف) ٣(
 .اجلمل املعد للسري: الناضح) ٤(
 .٢٠٠/ ٥السرية :ابن هشام ) ٥(
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٠٨ 
١٢٠٨  

 :وصول اجليش إىل تبوك

 إىل تبوك، وبذلك أصبح عىل حدود الدولة ملسو هيلع هللا ىلصوصل رسول اهللا 
ع ذلك مل جيد جيش العدو، بل مل جيد أثرا يدل أن هناك جيشا أتى الرومية، وم

أو سيأيت فعسكر يف هذا املكان وظل ينتظر قدوم جيش الروم، ومع ذلك مل 
 .يأت أحد

ويف تفسري عدم وجود جيش الروم عىل الرغم من األخبار التي وصلت 
ا ّ وتقول إهنم يعدون العدة للقاء املسلمني احتامالن، ذكرمهملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 :املؤرخون املعارصون والقدماء

أن يكون الروم آثروا االنسحاب إىل داخل بالد الشام، : األول
 .ليتحصنوا بحصوهنا حني بلغهم أمر هذا اجليش وقوته

فقد ترك هذا االنسحاب يف نفوس قبائل العرب املحتفظة بكياهنا 
عامن وبدينها أثرا عميقا، وترك يف نفوس قبائل اجلنوب باليمن وحرضموت 

ّأليس الروم هؤالء هم الذين غلبوا الفرس، واسرتدوا منهم . ّأثرا أشد عمقا
الصليب، وجاءوا به إىل بيت املقدس يف حفل عظيم؟ وفارس كانت صاحبة 

فإذا كان ! السلطان عىل اليمن ، وعىل البالد املجاورة هلا أزمانا طويلة
عربية مجعاء، فام أجدر املسلمون عىل مقربة من اليمن ومن غريها من البالد ال

ّهذه البالد بأن تتضام كلها يف تلك الوحدة التي تستظل بعلم النبي  ، علم ملسو هيلع هللا ىلصّ



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٠٩ 
 

ّوماذا يرض أمراء ! اإلسالم، لتكون بمنجاة من حتكم الروم والفرس مجيعا
ّ يثبت من جاءه معلنا اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلصالقبائل والبالد أن يفعلوا وهم يرونه 

ًفلتكن السنة العارشة للهجرة إذا سنة ! والطاعة يف إمارته وعىل قبيلته؟

 أفواجا، وليكن لغزوة تبوك، والنسحاب اهللالوفود، وليدخل الناس يف دين 
الروم أمام املسلمني من األثر أكثر مما كان لفتح مكة واالنتصار يف حنني 

 ."وحصار الطائف

ب أن هرقل هو الذي أشاع أنه سيجهز جيشا لغزو املدينة، إلرها: الثاين
املسلمني فيها، وطلب من بعض التجار أن يذيعوا تلك األخبار يف املدينة ليبثوا فيها 

 .الرعب، ولكنه يف الواقع مل جيهز جيشا، وال فكر يف غزو املدينة

وقد ذهب إىل هذا الرأي املقريزي يف اإلمتاع، حيث يقول معلقا عىل 
ام ذلك يشء قيل ومل يكن ذلك، إن": إخبار التجار بتجهيزات هرقل وحلفائه

 ."هلم فقالوه

والواقع أن املصادر التارخيية تقف أمام هذا احلدث موقفا حياديا متاما، 
فلم نستطع من خالهلا أن نتبني أي القولني أرجح يف هذه القضية، وعىل كل 

                                         
 .٢٩٢ص : هيكل) ١(
 .٤٧/ ٢ع األسامع   إمتا:املقريزي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢١٠ 
١٢١٠  

 مل جياوز تبوك، ومل يتوغل يف حدود الروم، بل ظل يف مكانه، ملسو هيلع هللا ىلصفإن النبي 
، فوفد عليه بعض القبائل التي حول ين ليلةبضع عرشة ليلة وقيل عرش

تبوك من النصارى العرب التابعني للدولة الرومية، فصاحلهم عىل أن يعطوا 
 .اجلزية، ويدخلوا يف أمان اإلسالم

بسم اهللا الرمحن الرحيم، ": فقد كتب لصاحب أيلة كتاب أمان، ونصه
ٌهذه أمنة من اهللا وحممد النبي رسول اهللا  َ َ : ا بن رؤبة وأهل أيلةَّ ليوحنملسو هيلع هللا ىلصَ

، ومن كان ملسو هيلع هللا ىلصسفنهم وسيارهتم يف الرب والبحر هلم ذمة اهللا وحممد النبي 
ًمعهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه 

ّال حيول ماله دون نفسه، وإنه لطيبة ملن أخذه من الناس، وإنه ال حيل أن  ٌ َ

ًيمنعوا ماء يردونه، وال طريقا  ." يريدونه من بر أو بحرُ

ًوأعطى النبي أهل أيلة بردة مع كتابه الذي كتب هلم أمانا هلم فاشرتاه أبو 

 .العباس عبد اهللا بن حممد بثالثامئة دينار

                                         
 .١١٩/ ٣السرية احللبية :احللبي ) ١(
، وقـد ١١٧/ ٣الـسرية احللبيـة :، ومـا بعـدها احللبـي ٢٤٧/ ٥دالئل النبـوة : البيهقي) ٢(

 .حينة، فغريناها إىل الرسم املتعارف عليه اآلن: رسمت يوحنا
 .١١٧/ ٣السرية احللبية :، احللبي ٢٤٨/ ٥دالئل النبوة : البيهقي) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢١١ 
 

بسم اهللا الرمحن ": ُوعاهد أهل أذرح وجرباء، وكتب هلم كتابا، جاء فيه
ء، إهنم آمنون  ألهل أذرح وجرباملسو هيلع هللا ىلصالرحيم، هذا كتاب من حممد النبي 

، وإن عليهم مائة دينار يف كل رجب وافية طيبة، ملسو هيلع هللا ىلصبأمان اهللا وأمان حممد 
واهللا كفيل بالنصح واإلحسان للمسلمني، ومن جلأ إليهم من املسلمني من 

 ."املخافة

ْوصالح أهل ميناء عىل ربع ثامرها َ َ. 

 :رجوع جيش املسلمني

دوم الروم، فلم يأت أحد، وطال  مع جيشه بتبوك ينتظر قملسو هيلع هللا ىلصأقام رسول اهللا 
به املقام، فاستشار أصحابه يف أن يكمل املسري حتى يتوغل يف بالد الشام معقل 
ّالدولة الرومية آنذاك حتى يلقى عدوه، ولكن املسلمني أشاروا عليه بالرجوع إىل 

: ملسو هيلع هللا ىلصفقال . يا رسول اهللا، إن كنت أمرت بالسري فرس: املدينة، حيث قال له عمر
يا رسول اهللا، إن للروم مجوعا كثرية، : فقال. مرت بالسري مل أسترش فيهلو كنت أ

ّوليس بالشام أحد من أهل اإلسالم، وقد دنوت منهم، وقد أفزعهم دنوك، فلو 

                                         
 .١١٨/ ٣السرية احللبية :، احللبي ٢٤٨/ ٥دالئل النبوة : البيهقي) ١(
 .١١٨/ ٣السرية احللبية :احللبي ) ٢(
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  ١٢١٢ 
١٢١٢  

فقبل عليه السالم مشورة . "رجعت هذه السنة، حتى ترى، أو حيدث اهللا أمرا
 .عمر، وأمر اجليش بالرجوع إىل املدينة

 هـ، أي أن الغزوة ٩ إىل املدينة  يف رمضان سنة ملسو هيلع هللا ىلصي وقد وصل النب
بأكملها قد كانت قرابة ثالثة أشهر، وخرج الناس لتلقيه، والصبيان والنساء 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوالوالئد، ينشدن ويغنني، فرحا بعودة رسول اهللا 

 :فضح املنافقني

ّكانت غزوة تبوك بكل املالبسات التي رافقتها اختبارا إيامنيا صادقا، ميز 
هللا عز وجل به املؤمنني الصادقني عن املنافقني الكاذبني، ثم نزلت فيهم بعد ا

ذلك آيات بينات فضحهم اهللا عز وجل هبا، حتى سميت سورة التوبة 
بالفاضحة، أي الفاضحة للمنافقني، الكاشفة عن أحواهلم وأعامهلم، حيث 

عة جاءت اآليات تتحدث يف سفور تام، بل بتقريع وإهانة لكل طالب الد
والراحة املادية، الذين آثروا التخلف عن اجلهاد يف بيوهتم وحقوهلم انتظار 

 .الثامر ورفاهية العيش، عىل وعثاء السفر، ومشقة اجلهاد

=  <   ?  @  D  C  B  A  ﴿: يقول تعاىل
                                         

 .١١٩/ ٣السرية احللبية :احللبي ) ١(
 .١٢٣/ ٣السرية احللبية :احللبي ) ٢(
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 اآليات أشد ما نزل من القرآن يف شأن املتكاسلني املتخلفني عن فهذه
القتال يف الغزو، حتى إهنا لتحكم رصاحة عىل قطاع كبري منهم بالكفر 
والنفاق وهذا أقسى حكم يمكن أن يوجه إىل هؤالء، عىل الرغم من أن هذه 

هللا الغزوة مل يقع فيها قتال، ولكن األمر هو أبعد من ذلك، إنه أمر طاعة ا
ورسوله، ونرصة هذا الدين، وعدم التخلف عن الدفاع عن بيضة الدين، 
ودولة اإلسالم، ولذا كان التخلف عن اجلهاد يف هذه الغزوة بغري عذر نفاقا، 
ونكوال عن أداء الواجبات املفروضة، وتعريضا ألمن هذا الدين للخطر، 

الدنيا، وتفضيلها وختلفا عن نرصة اجلامعة املؤمنة، وإخالدا إىل متع احلياة 
عىل احلياة اآلخرة، وانخذاال عن احلق، والتخيل عن املؤمنني وإسالمهم 
للعدو يف وقت الشدة واحلرج؛ فكان لزاما بعد هذا كله أن يكشف أمرهم 

 .للجامعة حتى ال تنخدع هبم بعد ذلك



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢١٤ 
١٢١٤  

وبناء عىل ذلك كله نفهم ملاذا محل القرآن الكريم عىل هؤالء املتخلفني 
لة الشديدة، وفضحهم عىل رؤوس األشهاد، ووصفهم بام وصفهم هذه احلم

 .به من الكفر والنفاق واخلسة وسقوط اهلمة، وعبادة الدنيا
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 ١٢١٥ 
 

وقد استثنى اهللا عز وجل من هؤالء املخلفني ثالثة صدقوا رسول اهللا 
لفوا لعذر إهنم ما خت: فلم خيتلقوا له أعذارا، بل إهنم تكلموا باحلق، وقالوا

وال نفاق، ولكنهم أبطأ هبم الكسل فقط، ومل يكن ذلك منهم شكا وال جبنا، 
 النظر يف أمرهم حتى يقيض اهللا فيهم بام يشاء، وهؤالء الثالثة ملسو هيلع هللا ىلصفأجل النبي 

هالل بن أمية، ومرارة بن الربيع، وكعب بن مالك، فتاب اهللا عز وجل : هم
 إذا ضاقت عليهم األرض بام عليهم، بصدقهم، وسابقتهم يف اإلسالم، حتى

 .رحبت، أنزل اهللا عز وجل توبتهم يف القرآن الكريم

©  ª  »  ¬   ® ̄   °  ±  ﴿: قال تعاىل
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  ١٢١٦ 
١٢١٦  
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كانت هذه الغزوة حافلة بكثري من املعجزات التي أكرم اهللا عز وجل هبا 
، وتدل عىل نرص اهللا عز وجل لنبيه، وهلذا الدين، ويف هذا بشارات ملسو هيلع هللا ىلصنبيه 

 سيظهر عىل الدين كله، وما علينا للمؤمنني يف كل زمان ومكان، أن دين اهللا
 .إال أن نخلص له السعي، ونؤمن به حقا، واهللا عز وجل تكفل بنرص املؤمنني

ولكثرة هذه املعجزات فإننا سوف نقسمها إىل عناوين رئيسة ثم نذكر 
 :منها ما يندرج حتتها، كام ييل

 :  إغاثة املسلمني من املوت جوعا وعطشا– ١

ّمرات عديدة، وكان اهللا عز وجل يمن عىل حدث ذلك يف هذه الغزوة 
 وعىل املؤمنني بمعجزة من عنده، ينجي هبا املؤمنني من ناحية، ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

 يف ملسو هيلع هللا ىلصويثبت قلوهبم من ناحية أخرى، نظرا ملا كان يعانيه صحابة رسول اهللا 
ماء، فأكرمهم اهللا عز وجل بربكة هذه الغزوة من جفاف وشدة حر، وقلة 

  .بعض ما جيدونه من األمل، ختفف عنهم ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
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  ١٢١٨ 
١٢١٨  

 :وذلك كام يأيت

 :  إمطار السامء بربكة دعائه- أ

: روى ابن حبان وغريه من حديث عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه قال
خرجنا إىل تبوك يف قيظ شديد، فنزلنا منزال، وأصابنا فيه عطش حتى ظننا "

 فيرشبه، ثم وحتى إن الرجل لينحر بعريه فيعترص فرثه.. أن رقابنا ستنقطع
ّيا رسول اهللا، إن اهللا عودك يف : فقال أبو بكر الصديق. جيعل ما بقى عىل كبده

فرفع رسول اهللا . نعم: أو حتب ذلك؟ قال: الدعاء خريا، فادع اهللا لنا، فقال
 فأطلت – أي آذنت بمطر –يديه إىل السامء، فلم يرجعها حتى قالت السامء 

ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت ثم . ، فملئوا ما معهم سكبتثم
 ."العسكر

 : تكثري املاء القليل- ب

 مرات عديدة فهي معجزات يتلو بعضها بعضا، ملسو هيلع هللا ىلصوحدث منه 
 .وليست معجزة واحدة

                                         
 .بقايا ما يف األمعاء: الفرث) ١(
 .املطر الدافق: املطر اخلفيف، والسكب: الطل) ٢(
 ).٢٠١٣١(السنن  برقم : ، البيهقي)١٠١(ابن حبان برقم صحيح ) ٣(
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 ١٢١٩ 
 

 ملسو هيلع هللا ىلصوهم عىل مشارف الوصول إىل تبوك ، حيث أخربهم النبي : األوىل
أهنم سيصلون غدا، وأهنم لن يأتوها حتى يضحى ضحى النهار، روى مسلم 

 عام غزوة ملسو هيلع هللا ىلص خرجنا مع رسول اهللا ": معاذ بن جبل ريض اهللا عنه قالعن 
تبوك فكان جيمع الصالة فصىل الظهر والعرص مجيعا واملغرب والعشاء مجيعا 
ّحتى إذا كان يوما أخر الصالة ثم خرج فصىل الظهر والعرص مجيعا ثم دخل 

ن غدا إن ثم خرج بعد ذلك فصىل املغرب والعشاء مجيعا، ثم قال إنكم ستأتو
شاء اهللا عني تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها منكم، 
ّفال يمس من مائها شيئا حتى آيت، فجئناها، وقد سبقنا إليها رجالن والعني 

 هل مسستام من ملسو هيلع هللا ىلصمثل الرشاك تبض بيشء من ماء قال فسأهلام رسول اهللا 
: ما شاء اهللا أن يقول، قال: ام، وقال هلملسو هيلع هللا ىلصّنعم، فسبهام النبي : مائها شيئا؟ قاال

ثم غرفوا بأيدهيم من العني قليال قليال حتى اجتمع يف يشء، وغسل رسول 
 فيه يده ووجهه ثم أعاده فيها، فجرت العني بامء منهمر، أو قال غزير ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

 ." حتى استقى الناس-  شك أبو عيل أهيام قال- 

                                         
وقد تكـرر ذلـك يف عـدة مـواطن ففـي .ملسو هيلع هللا ىلصباب يف معجزات النبي ) ٧٠٦(مسلم برقم ) ١(

صحيح البخاري وردت من طرق كثرية يفيد جمموعها العلم القطعي املستفاد من املتـواتر 
ملسو هيلع هللا ىلص اء مـن بـني أصـابعه باب عالمات النبوة ،فقـد نبـع املـ.٦/٥٨٥املعنوي ،فتح الباري

،فدعا بامء فمضمض ومج يف البئـر ، فـرشب )٣٢٢٧(بالزوراء، وتوضأ منه زهاء ثالثامئة
 .إىل آخر ما ورد يف هذا الباب) ٣٥٧٧(الناس وركائبهم ،وكان عددهم أربع عرش مائة
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  ١٢٢٠ 
١٢٢٠  

ثم انرصف قافال ": بيهقيحينام كانوا يف طريق عودهتم، يقول ال: الثانية
 وهو املاء القليل يتحلب من - إىل املدينة، وكان يف الطريق ماء خيرج من وشل

 فال يروي إال الراكب والراكبني والثالثة، - جبل أو صخرة وال يتصل قطره
من سبقنا إىل ذلك املاء فال يستقني منه : ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا . يف وادي املشقق
إليه نفر من املنافقني، فاستقوا ما فيه، فلام أتاه رسول فسبقه . شيئا، حتى نأتيه

يا : من سبقنا إىل هذا املاء؟ فقالوا: فقال.  وقف عليه، فلم ير فيه شيئاملسو هيلع هللا ىلصاهللا 
ثم لعنهم . أومل أهنهم أن يستقوا منه حتى آتيه: فقال. رسول اهللا، فالن وفالن

 ه ما شاءّثم نزل فوضع يده حتت الوشل، فجعل يصب يف يد. ودعا عليهم
اهللا أن يصب، ثم نضحه به، ومسحه بيده، ودعا بام شاء اهللا أن يدعو، 

ّماء له حس كحس الصواعق، فرشب : فانخرق من املاء، كام يقول من سمعه
 ."الناس واستقوا حاجتهم منه

، حيث إهنم نزلوا مرة عىل غري ماء، ًأيضاكانت يف طريق عودهتم : الثالثة
طلحة وسامك بن خرشنة وسعد بن عبادة يلتمسون فبعث أبا قتادة وأبا "

املاء، فغابوا إىل قائم الظهرية ثم رجعوا و مل جيدوا شيئا، وبلغ العطش، من 

                                         
الروض اآلنـف :، السهييل٣٢/ ٤السرية النبوية  : ، ابن كثري٢٠٨/ ٥السرية :ابن هشام ) ١(

٣٠٠/ ٤. 
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 ١٢٢١ 
 

الناس واخليل والدواب فصىل بأصحابه متيمام، فلام فرغ شكوا إليه العطش 
: فبعث أسيد بن حضري وأسامة يلتمسون املاء من األعراب، فقال املنافقون

فأتاه جربيل عليه .  خيرب بأخبار السامء، وهو ال يدري الطريق إىل املاءإن حممدا
: السالم فأخربه بقوهلم وسامهم له، فشكا ذلك إىل سعد بن عبادة فقال سعد

ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه، : فقال. إن شئت رضبت أعناقهم
لتيهان وأيب ثم قال أليب اهليثم بن ا. ولكن نحسن صحبتهم ما أقاموا معنا

قتادة و سهيل بن بيضاء يستعرضون الطريق، ويأخذون عىل الكثيب، فتقفوا 
ساعة، فإن عجوزا من األعراب متر بكم عىل ناقة هلا معها سقاء من ماء 
فأطعموها، واشرتوا منها بام عز وهان، وجيئوا هبا مع املاء، فمضوا حتى 

أنا : تبيعنا هذه املاء؟ قالت: بلغوا املوضع الذي وصف هلم، فإذا باملرأة فقالوا
وأهيل أحوج إىل املاء منكم، فطلبوا إليها أن تأيت رسول اهللا صىل اهللا تعاىل 

إن هذا لساحر، خري األشياء أن ال أراه : عليه وسلم مع املاء، فأبت، وقالت
وال يراين، فشدوها وثاقا، حتى جاءوا هبا مع املاء، فلام وقفت بني يدي 

إن أهيل : تبيعني هذا املاء؟ قالت:  خلوا عنها، وقال هلا: قالملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
: فائذين لنا فيه وليصرين ذلك كام جئت به قالت: قال. أحوج إليه منكم

هات امليضاة، فقربت إليه ، فحل السقاء وتفل فيه، : فقال أليب قتادة. شأنكم
وصب يف امليضاة ماء قليال ظنا أن يكون نصف امليضاة، فوضع يده فيه ثم 

ادنوا فخذوا، فجعل املاء يزيد، والناس يأخذون حتى ما أبقوا معهم : قال
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  ١٢٢٢ 
١٢٢٢  

سقاء إال مألوه وأرووا خيلهم وإبلهم، وامليضاة مألى، ثم زاد رسول اهللا 
صىل اهللا تعاىل عليه وسلم يف السقاء حتى مأله، وبقي يف امليضاة ثلثاه، ثم 

 ."توضأوا كلهم حني أصبحوا، وهو يزيد وال ينقص

 : ملسو هيلع هللا ىلص تكثري الطعام بني يديه -ج 

ملا كان غزوة تبوك أصاب الناس جماعة، فقالوا يا ": روى اإلمام أمحد
رسول اهللا لو أذنت لنا، فنحرنا نواضحنا، فأكلنا وادهنا، فقال هلم رسول اهللا 

يا رسول اهللا إهنم إن فعلوا قل الظهر، ولكن :  افعلوا فجاء عمر فقالملسو هيلع هللا ىلص
 هلم عليه بالربكة، لعل اهللا أن جيعل يف ذلك، ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادع

 بنطع، فبسطه ثم دعاهم بفضل أزوادهم، فجعل الرجل ملسو هيلع هللا ىلصفدعا رسول اهللا 
جييء بكف الذرة، واآلخر بكف التمر، واآلخر بالكرسة حتى اجتمع عىل 
النطع من ذلك يشء يسري، ثم دعا عليه بالربكة، ثم قال هلم خذوا يف 

 أوعيتهم حتى ما تركوا من العسكر وعاء إال فأخذوا يف: قال. أوعيتكم
 أشهد ملسو هيلع هللا ىلصملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا، وفضلت منه فضلة، فقال رسول اهللا 

                                         
نحو ذلك يف : وانظر.١١٥/ ٣السرية احللبية :، احللبي ١٢١أعالم النبوة، ص : املاوردي) ١(

 ). ٣٢٧١(وصحيح البخاري)١٧٢٩(صحيح مسلم
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 ١٢٢٣ 
 

أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا، ال يلقى اهللا هبا عبد غري شاك، فتحجب عنه 
 ."اجلنة

 : اإلخبار بالغيب-   ٣

جزات منفصلة، آثرنا  كثريا يف هذه الغزوة، فهذه معملسو هيلع هللا ىلصحدث ذلك منه 
أن نكتبها حتت عنوان واحد، طلبا لالختصار، وقد كان ذلك هبدف الرد عىل 
املنافقني مرة، وعىل بث األمل والبرشى يف صفوف املسلمني مرات أخرى، 

ما يف القرآن "وقد ألف أبو العالء القشريي .ملسو هيلع هللا ىلصوكل ذلك مما يدل عىل نبوته 
مغيبات رصحية انظرها يف تفاسري  ويف سورة الفتح عرش "من دالئل النبوة

 .هذه السورة

                                         
وانظـر .إسناده صـحيح عـىل رشط الـشيخني: وقال املحقق) ١١٠٩٥(مسند أمحد برقم ) ١(

 "كنا يف سـفر"لكن ذكرا ذلك بلفظ)٦٨٢(ومسلم) ٣٤٤(نحو ذلك يف صحيح البخاري
وردت يف روايـة ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث تكثري الطعـام بربكتـه ":بدون ذكر غزوة تبوك،قال الكتاين

نظم املتناثر من احلديث املتواتر "إهنا متواترة معنويا:مجاعة من الصحابة،حتى قال بعضهم
 .)٢٦٧(رقم 

،وصـحيح ٦/٥٨٢فـتح البـاري:انظـر.ملسو هيلع هللا ىلصعد العلامء أكثر من ألف إخبار عن الغيب له ) ٢(
 .، طبعة أوىل املرصية١/٢مسلم برشح النووي
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 :وقد تتابعت هذه املعجزات كالتايل

 : معرفته بمضمون رسالة هرقل–أ 

 وهو يف تبوك برسالة إىل هرقل، فلام وصلته وقرأها ملسو هيلع هللا ىلصبعث النبي 
 كتابا مع رجل من تنوخ، عريب جيد احلفظ، وأوصاه ملسو هيلع هللا ىلصأرسل لرسول اهللا 

 :اء ثالثة أشيملسو هيلع هللا ىلصبأن حيفظ عن النبي 

  هل يذكر رسالته إيل السابقة؟- 

  إذا قرأ كتايب هل يذكر الليل؟- 

  وانظر يف ظهره هل به يشء يريبك؟- 

يا : ملسو هيلع هللا ىلص وضعها يف حجره، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلصّفلام سلم الرسالة لرسول اهللا 
أخا تنوخ إين كتبت بكتاب إىل كرسى، فمزقها واهللا ممزقه وممزق ملكه، 

ا، واهللا خمرقه وخمرق ملكه، وكتبت إىل وكتبت إىل النجايش بصحيفة فخرقه
صاحبك بصحيفة، فأمسكها فلم يزل الناس جيدون منه بأسا، ما دام يف 

 .العيش خري

هذه واحدة من الثالث التي أوصاين هبا هرقل، ثم كتبها : فقال التنوخي
 .يف جنب سيفه
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تدعوين إىل جنة عرضها :  الصحيفة، فإذا فيهاملسو هيلع هللا ىلصثم فض النبي 
 فأين النار؟.. رض، أعدت للمتقنيالساموات واأل

 سبحان اهللا، أين الليل إذا طلع النهار؟: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا 

 .هذه الثانية: فأخذ التنوخي سهام من جعبته، فكتبه يف سيفه وقال

تعال يا أخا :  فقالملسو هيلع هللا ىلصناداه رسول اهللا .. وملا خرج مع مضيفه األنصاري
 ،ملسو هيلع هللا ىلصلسالم، ومثل بني يديه فلام أقبل ووقف بمجلسه عليه الصالة وا. تنوخ

فجال بنظره يف . امض ملا أمرت بههاهنا، : حل النبي حبوته عن ظهره، وقال
، فإذا هو بخاتم النبوة يف موضع غضون الكتف، مثل ملسو هيلع هللا ىلصظهر رسول اهللا 
 . أي موضع شديد السواداحلممة الضخمة

 أن هرقل قال لرسوله أن ينظر بني كتفيه، ملسو هيلع هللا ىلصفمن الذي أعلم النبي 
 ملسو هيلع هللا ىلص، حتى إذا مل يتمكن من ذلك، دعاه النبي يوجد خاتم النبوةحيث 

                                         
حديث غريـب وإسـناده ضـعيف : وقال خمرجوه ) ١٦٦٩٣، ١٥٦٥٥(مسند أمحد برقم ) ١(

جلهالة سعيد بن أيب راشد فلم يرو عنه غري عبد اهللا بن عثامن بن خثـيم، ومل يـؤثر توثيقـه 
ي كـان كـافرا والتنـوخ...عن غري ابن حبان وباقي رجاله عدا التنوخي رجال الـصحيح

 ."باالتصال ال باإلرسال..،ثم أسلم بعد وفاته، وحدث بام سمعه ملسو هيلع هللا ىلصحني لقى النبي 
فنظـرت  .."عن السائب بن يزيد ) ٣٣٤٥(وصحيح مسلم ) ١٩٠(يف صحيح البخاري ) ٢(

عن جابر بن سمرة )٢٣٤٤(إىل خاتم النبوة بني كتفيه مثل زر احلجلة،ويف صحيح مسلم 
= 

 
 ١٢٢٥ 
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  ١٢٢٦ 
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 وحل له حبوته، وأراه ما بني كتفيه، ثم قال له امض ملا أمرت به؟

 : إخباره بحال أكيدر دومة–ب 

 جيش الروم، أخذ يبعث رساياه ملسو هيلع هللا ىلصيف هذه الغزوة، عندما مل جيد النبي 
بعث " من بني ذلك، أنه لتأمني املنطقة وإخضاعها لسلطان املسلمني، وكان

 وقال - وكان ملكا عليها ويعتنق النرصانية-خالد بن الوليد إىل أكيدر دومة 
فلام وصل خالد إىل حصنه إذا . إنك ستجده يصيد البقر:  خلالدملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

هو حمكم، وهو فيه يف ليلة مقمرة، وكان عىل السطح ومعه امرأته، فجاء بقر 
حتك باب القرص بقروهنا، وكان مغرما الوحش إىل باب قرصه، وباتت 

: قالت. ال واهللا: قال. هل رأيت مثل هذا قط؟: فقالت له امرأته. بالصيد
فنزل فأمر بفرسه فأرسج له، وركب معه نفر . ال أحد: فمن يرتك هذا؟ قال

فركب وخرجوا معه يطاردون . حسان: من أهل بيته، فيهم أخ له يقال له
وكان . ليد، فأخذوا أكيدر الدومة، وقتلوا أخاهالبقر، فتلقاهم خالد بن الو

عىل أكيدر قباء من ديباج خموص بالذهب، فاستلبه خالد، وبعث به إىل 

                                         
= 

عـن عبـد اهللا بـن ") ٢٣٤٦(بـرقم"ثل بيضة احلاممة يشبه جسدهورأيت اخلاتم عنه م..."
عنـد نـاغض كتفـه اليـرسى ،مجـع عليـه خــيالن ..فنظـرت إىل خـات النبـوة..رسجـس

 ."خال،وهو الشامة يف اجلسد،كأمثال التأليل(
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 ١٢٢٧ 
 

: ملسو هيلع هللا ىلصفجعل املسلمون يتعجبون منه، فقال .  قبل قدومه عليهملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 
أتعجبون من هذا، فوالذي نفيس بيده، ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة، أحسن 

 ."من هذا

 أنه خالد بن الوليد سيجد أكيدر دومة قد ملسو هيلع هللا ىلصلذي أخرب النبي فمن ا
، ليثبت ملسو هيلع هللا ىلصإهنا معجزات من اهللا عز وجل للنبي . خرج من بيته، ليصيد البقر

 .هبا قلوب املؤمنني

 : بمكان ناقتهملسو هيلع هللا ىلص إخبار النبي -ج 

 فذهبوا يف ملسو هيلع هللا ىلصلقد حدث ببعض الطريق أن ضلت ناقة رسول اهللا 
 لعامرة بن حزم األنصاري وكان ملسو هيلع هللا ىلصاهللا فقال رسول . طلبها، ومل جيدوها

هذا حممد خيربكم أنه نبي، وخيربكم خرب السامء، وهو :  إن رجال قال": عنده
ال يدري أين ناقته؟ وإين واهللا ال أعلم، إال ما علمني اهللا، وقد دلني اهللا 

. فانطلقوا فجاءوا هبا. "عليها، هي يف الوادي قد حبسها شجرة بزمامها 
 من خرب الرجل، ملسو هيلع هللا ىلص رحله، فحدثهم عام جاء رسول اهللا فرجع عامرة إىل

زيد بن اللصيت وكان يف : فقال رجل ممن كان يف رحل عامرة، إنام قال ذلك

                                         
: ، ابـن كثـري٦٧٣/ ٣الـسرية احللبيـة :، وما بعدها، احللبي ٢٠٧/ ٥السرية :ابن هشام ) ١(

 .٢٤٨/ ٣ السرية النبوية 
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  ١٢٢٨ 
١٢٢٨  

رحل عامرة، قبل أن يأيت، فأقبل عامرة عىل زيد، جيأ يف عنقه، ويقول إن يف رحيل 
 ."لداهية، وأنا ال أدري، أخرج عني يا عدو اهللا فال تصحبني

حلادثة غري احلادثة األخرى التي تكلمنا عنها يف غزوة بني وهذه ا
 .املصطلق

 : بأسامء املنافقني امللثمنيملسو هيلع هللا ىلص إخبار النبي -د 

إن النفاق دائام هو السوس الذي يفت يف عضد األمم، فقد أمجع نفر من 
، وذلك بأن يطرحوه من رأس ملسو هيلع هللا ىلصاملنافقني عىل خطة شيطانية للفتك برسول اهللا 

ريق أثناء العودة من تبوك، فأطلعه اهللا عز وجل عىل أمرهم، فأمر العقبة، يف الط
الناس باملسري من الوادي، وصعد هو من العقبة، وأخذ معه بعض كبار الصحابة 

 .الذين يثق هبم مثل عامر بن يارس وحذيفة بن اليامن

 الرصحية للمسلمني بعدم سلوك هذه العقبة التي ملسو هيلع هللا ىلصومع أوامر النبي 
وعليهم أن يسريوا من بطن الوادي، فقد جاء ذلك النفر يمر هبا النبي، 

 وهم ملثمون، وكان عددهم اثني عرش ملسو هيلع هللا ىلصواعرتضوا طريق رسول اهللا 
عامر آخذ بزمام :  عامرا وحذيفة أن يمشيا معهملسو هيلع هللا ىلصرجال، وأمر رسول اهللا 

الناقة، وحذيفة يسوقها، فبينام هم يسريون إذ سمعوا بالقوم قد غشوهم، 
                                         

 .١٢١أعالم النبوة ص : املاوردي) ١(
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 ١٢٢٩ 
 

وهنرهم، وأبرص حذيفة غضبه، فرجع إليهم ومعه حمجن،  ملسو هيلع هللا ىلصفغضب رسول اهللا 
 .فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه، فأرسعوا حتى خالطوا الناس

 هل عرفتهم؟:  حلذيفةملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا 

 .ال؛ ألهنم متلثمون وعرفت رواحلهم: قال

 هل علمتام ما كان من شأن هؤالء الركب؟: ملسو هيلع هللا ىلصفقال 

 .ؤوا عليه، وسامهم هلامفأخربمها بام كانوا متال. ال:  قاال

أكره أن يتحدث الناس أن : يا رسول اهللا أفال تأمر بقتلهم؟ فقال: فقاال
 .حممدا يقتل أصحابه

 سامهم حلذيفة بن اليامن وحده، ولذا كان ملسو هيلع هللا ىلصويرى ابن هشام أنه 
، حيث أعلمه باملنافقني يف املدينة كلهم ملسو هيلع هللا ىلصحذيفة يسمى أمني رس رسول اهللا 

ض الصحابة ال يصلون عىل من تويف إال إذا رأوا حذيفة فكان بع. فيام بعد
 .صىل عليه، فإن مل يصل عرفوا أنه من املنافقني فرتكوا الصالة عليه

 يف أصحايب اثنا عرش منافقا،": ملسو هيلع هللا ىلصوقد ورد يف هؤالء املنافقني قوله 

                                         
 .٣٥/ ٤السرية النبوية  : ابن كثري) ١(
 ).١٦٦٢٢(السنن برقم : البيهقي) ٢(
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 . "منهم ثامنية ال يدخلون اجلنة، حتى يلج اجلمل يف سم اخلياط

 يف أمتي اثنا عرش ":  بطريقة هالكهم فقالملسو هيلع هللا ىلصخرب ويف حديث آخر أ
منافقا، ال يدخلون اجلنة حتى يلج اجلمل يف سم اخلياط، ثامنية منهم 

 ."يكفيكهم الدبيلة، وأربعة مل أحفظ ما قال شعبة فيهم

إن يف أمتى اثنى عرش منافقا ال ": وىف رواية من وجه آخر عن قتادة
م اخلياط، ثامنية منهم تكفيكهم الدبيلة، يدخلون اجلنة حتى يلج اجلمل يف س

 ."رساج من النار يظهر بني أكتافهم حتى ينجم من صدورهم

 : بحال مسجد الرضارملسو هيلع هللا ىلص إخباره -هـ 

 ملسو هيلع هللا ىلصّتكلمنا عن مسجد الرضار فيام سبق وبينا أن اهللا عز وجل أخرب نبيه 
اقه، فال  هبدمه وإحرملسو هيلع هللا ىلصبام تآمر به املنافقون، وأوحى إليه بشأهنم، فأمر النبي 

نعيد الكالم فيه، ولكن نذكر اآليات التي أنزهلا اهللا عىل نبيه خيربه فيها بحال 
 :قال تعاىل.هذا املسجد

                                         
اإلسناد صـحيح عـىل رشط مـسلم فأخرجـه ":قال خمرجوه).٢٣٣١٩(مسند أمحد برقم ) ١(

 .")...٩) (٢٧٢٩(مسلم 
 .كتاب صفات املنافقني وأحكامهم) ٢٧٧٩(مسلم برقم ) ٢(
 .٣٧/ ٤السرية النبوية  : ابن كثري) ٣(
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 : بشارات نبوية– ٤

ققت  أصحابه يف هذه الغزوة ببعض البشارات التي حتملسو هيلع هللا ىلصبرش النبي 
 :، وهيملسو هيلع هللا ىلصمجيعا، فأصبحت علام من أعالم نبوته 

 : حتول أرض تبوك إىل بساتني خرضاء–أ 

بينام املسلمون يف شدة من العطش والقيظ، وجفاف الصحراء القاحلة، 
 يبرش أصحابه بأن هذه املنطقة التي هم فيها سوف تتحول إىل ملسو هيلع هللا ىلصفإذا بالنبي 

يوشك يا معاذ إن طالت ": هبساتني وجنان خرضاء، فقال ملعاذ ريض اهللا عن
 ."بك حياة أن ترى ما ههنا قد ملئ جنانا

                                         
قـال  ) ٢٢٠٧٠(ومسند أمحـد .ملسو هيلع هللا ىلصباب يف معجزات النبي ) ٧٠٦( برقم ٤/١٧٨٤مسلم) ١(

 ."إسناده صحيح عىل رشط مسلم":خمرجوه



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٣٢ 
١٢٣٢  

 : البشارة بأن وادي املشقق سيكون خصبا- ب

لئن بقيتم، ":  ألصحابه عندما مر عىل وادي املشققملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهللا 
أو من بقي منكم ليسمعن هبذا الوادي، وهو أخصب ما بني يديه وما 

 ."خلفه

 العربية السعودية هذه األيام، ويذهب إىل تبوك وما والذي يزور اململكة
حوهلا يرى بعينيه ما صارت إليه هذه املنطقة؛ فقد حتولت من صحراء جرداء 
جافة إىل جنان وارفة، وبساتني خرضاء، ومياه جارية، بل إنه يرى تنوع 
املحاصيل الزراعية ووفرهتا، حتى إن حماصيل هذه البساتني تغذي كثريا من 

. ملكة، بل إهنا أصبحت مركزا للصادرات الزراعية إىل خارج اململكةمدن امل
بل إنك لتسمع اآلن وأنت يف أقىص بالد العامل عن مزارع اسرتا، ورشكة 
تبوك الزراعية وغريمها وحصوهلام عىل سمعة طيبة يف جودة ثامرها وبخاصة 

 .الفواكه، حتى تفوقت عىل نظائرها يف بالد الشام وغريها

 صحابته، وما برش به أهل ملسو هيلع هللا ىلص مصدق ملا أخرب به رسول اهللا فهذا كله
هذه البالد، وعسى أن يكون املستقبل أكثر خريا، وأعظم بركة مما هي فيه 

 .اآلن، واهللا املستعان

                                         
 .٢٠٩/ ٥السرية :ابن هشام ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٣٣ 
 

 : البشارة بفتح احلرية–ج 

 قال ملسو هيلع هللا ىلصروى البيهقي، عن خريم بن أوس بن حارثة أن رسول اهللا 
لبيضاء رفعت يل بقصورها البيضاء، هذه احلرية ا: ألصحابه وهو يف تبوك

فقلت . وهذه الشيامء بنت نفيلة األزدية عىل بغلة شهباء معتجرة بخامر أسود
يا رسول اهللا إن نحن دخلنا احلرية، فوجدهتا ]: أي الصحايب راوي احلديث[

 . "هي لك: كام تصف فهي يل؟ قال

 بن الوليد فدارت األيام دورهتا وارتد من ارتد من العرب، فقاد خالد
حروب الردة يف عهد أيب بكر الصديق ريض اهللا عنه، ودخلوا احلرية فكان 

 عىل ملسو هيلع هللا ىلصكام قال رسول اهللا . أول من تلقاهم حني دخلوها الشيامء بنت نفيلة
بغلة شهباء معتجرة بخامر أسود، فتعلق هبا الصحايب اجلليل وهو يقول 

البينة، فجاء بشاهدين فطلب منه خالد . ملسو هيلع هللا ىلصهذه وهبها يل رسول اهللا : خلالد
  .حممد بن مسلمة، وحممد بن بشري األنصاري فدفعها إليه: مها

 : البشارة بركوب البحر–ج 

 ملسو هيلع هللا ىلصغزونا مع النبي : روى اإلمام أمحد عن فضالة بن عبيد األنصاري

                                         
 .٢٦٨/ ٥الدالئل : البيهقي) ١(
 .٢٦٩/ ٥السابق ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٣٤ 
١٢٣٤  

 ما بظهرهم من ملسو هيلع هللا ىلصغزوة تبوك، فجهد بالظهر جهدا شديدا؛ فشكوا إىل النبي 
فمر . مروا بسم اهللا:  فيه، فقالملسو هيلع هللا ىلصفسار النبي اجلهد، فتحني هبم مضيقا، 

اللهم امحل عليها يف سبيلك، : الناس عليه بظهرهم، فجعل ينفخ بظهرهم
. إنك حتمل عىل القوي والضعيف، وعىل الرطب واليابس، يف الرب والبحر

فام بلغنا املدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها قال فضالة هذه دعوة النبي : قال
فلام قدمنا الشام غزونا ! الضعيف، فام بال الرطب واليابس عىل القوي وملسو هيلع هللا ىلص

غزوة قربس يف البحر، فلام رأيت السفن يف البحر وما يدخل فيها، عرفت 
  ."ملسو هيلع هللا ىلصدعوة النبي 

 

                                         
 ."حديث صحيح وهذا إسناد قوي": رجوهوقال خم) ٢٣٩٥٤(مسند أمحد برقم ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٣٥ 
 

 

 :عام الوفود

لقد كان فتح مكة مقدمة متهيدية لدخول اجلزيرة العربية كلها يف 
كانت ": يقول ابن إسحاق وهو يتحدث عن إسالم قبائل العرباإلسالم ، 

، ملسو هيلع هللا ىلصّالعرب تربص باإلسالم أمر هذا احلي من قريش، وأمر رسول اهللا 
وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهادهيم، وأهل البيت احلرام، ورصيح 
ولد إسامعيل بن إبراهيم عليهام السالم، وقادة العرب ال ينكرون ذلك، 

 وخالفه، فلام افتتحت ملسو هيلع هللا ىلصي التي نصبت حلرب رسول اهللا وكانت قريش ه
مكة ودانت له قريش، ودوخها اإلسالم، وعرفت العرب أنه ال طاقة هلم 

 كام قال اهللا عز – وال عداوته، فدخلوا يف دين اهللا ملسو هيلع هللا ىلصبحرب رسول اهللا 
 ." وجه أفواجا، يرضبون إليه من كل–وجل 

 مناط الفخر وذروة القوة، ملسو هيلع هللا ىلص كان العام التاسع اهلجري يف حياة النبي
 إىل تبوك عىل مشارف الشام، ليلتقي بدولة الروم التي كانت ملسو هيلع هللا ىلصففيه خرج 

هتدد حدود اجلزيرة العربية، فتهيب الروم لقاءه، والذوا بالفرار ليتحصنوا 

                                         
تاريخ الرسـل :، الطربي٣١٤/ ١الطبقات :، ابن سعد ١٨٦/ ٤السرية :ابن هشام :انظر)١(

 .وغري ذلك١٣٦/ ٣



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٣٦ 
١٢٣٦  

 عىل دولة الروم -  ألنه تم بدون قتال - داخل بالدهم، فكان هذا النرص األبيض 
ًالعظيمة تطورا كبريا ً وحتوال عجيبا يعتز به املسلمون يف تارخيهمً ً. 

وفيه تتابعت الوفود من سائر اجلزيرة العربية لتعلن الوالء والطاعة له 
 ولتؤمن مستقبلها قبل أن يصل إليها املد اإلسالمي ويكتسحها تياره ملسو هيلع هللا ىلص

ّالقوي، وكانت هذه الوفود يف كثرهتا وتتابعها حرية بأن جتعل هذا العام عام  َِ

، كام كانت هذه الوفود هي الثمرة الطبيعية لكفاح املسلمني الطويل، الوفود
  ًألهنا الربهان الواضح عىل أن صوت اإلسالم قد أصبح مسموعا يف 
كل مكان، وأن الناس حينام سمعوه واطمأنوا إليه لبوا النداء واستجابوا 

 .للدعاء

بنا أن وإذا كان من حق القارئ أن يتعرف عىل هذه الوفود، فإن من واج
 سفراء أمناء محلوا رسالة احلق منه -يف مجلتهم- نتحدث عنهم ألهنم كانوا 

 وبلغوها كاملة إىل أهلهم وذوهيم، فرشح اهللا صدورهم لإلسالم، ملسو هيلع هللا ىلص
 ..ًودخلوا يف دين اهللا أفواجا

 ملسو هيلع هللا ىلص، وكان من خربهم أن النبي  فمن هذه الوفود وفد عبد القيس
سيطلع عليكم من هنا ركب من ": مًكان جالسا بني أصحابه يوما فقال هل

                                         
 .٢٤٩/ ٥السرية :ابن هشام ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٣٧ 
 

 وأفنوا الزاد، أهل املرشق، مل يكرهوا عىل اإلسالم، قد أنضوا الركائب
 رموا بأنفسهم عن ملسو هيلع هللا ىلصفلام أتوا ورأوا النبي  . "اللهم اغفر لعبد القيس

 . يسلمون عليهملسو هيلع هللا ىلصالركائب بباب املسجد، وتبادروا إىل رسول اهللا 

 . " وال ندامىًمرحبا بالقوم غري خزايا": ملسو هيلع هللا ىلصفقال 

يا رسول اهللا إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإنه حيول بيننا وبينك هذا : فقالوا
 .احلي من كفار مرض، وإنا ال نصل إليك إال يف شهر حرام، فمرنا بأمر فصل

أتدرون ما اإليامن باهللا؟ شهادة أن ال إله إال اهللا، . آمركم باإليامن": فقال
اء الزكاة، وصوم رمضان وأن تعطوا من املغنم ًوأن حممدا رسول اهللا، وإيت

  ."اخلمس، وأهناكم عن الدباء واحلنتم والنقري واملزفت

واملراد هنا النهي عن رشب األنبذة التي توضع يف هذه األوعية كام 
يا رسول اهللا إن أرضنا : جرت عادهتم بذلك، فقال أحدهم واسمه األشج

رشبة عظمت بطوننا، فرخص لنا يف ثقيلة ومخة، وإننا إذا مل نرشب هذه األ
 يف رشب ملسو هيلع هللا ىلصمثل هذه، وأشار إيل يده، وهو يقصد أن يرخص الرسول 

 .القليل منها

                                         
 .أهزلوها من كثرة السري: أي) ١(
 .ال يلحقهم خزي وال ندم: أي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٣٨ 
١٢٣٨  

يا أشج إن رخصت لك يف مثل هذه رشبته يف ":  بكفيه وقالملسو هيلع هللا ىلصفأومأ 
 حتى إذا ثمل أحدكم من رشابه قام إىل - وفرج بني يديه وبسطها - مثل هذه 

 . "ابن عمه فرضب ساقه بالسيف

وكان من خربهم أهنم جاءوا إىل رسول : ومن هذه الوفود وفد متيم
نحن ناس من متيم جئنا بشاعرنا :  فلام خرج إليهم تعلقوا به وقالواملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

ما بالشعر بعثنا وال بالفخار ": ملسو هيلع هللا ىلصوخطيبنا نشاعرك ونفاخرك، فقال هلم 
دهم ثم صىل الظهر، واجتمع حوله رجال الوفد يتفاخرون بمج . "أمرنا

 أن يأذن خلطيبهم وشاعرهم بذلك، -ملسو هيلع هللا ىلصوجمد آبائهم، وطلبوا من النبي 
 .ملسو هيلع هللا ىلصفأذن له 

 :فأما خطيبهم فكان عطارد بن حاجب، وقد قال يف خطبته

ًاحلمد هللا الذي له علينا الفضل واملن وهو أهله، الذي جعلنا ملوكا، 
ًووهب لنا أمواال عظاما نفعل فيها املعروف، وجعلنا أعز أهل املرشق ً ،

ًوأكثره عددا وأيرسه عدة، فمن مثلنا يف الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأويل 

                                         
، وأصـل احلـديث يف صـحيح ٣٢٧/ ٥دالئل النبوة : ، البيهقي٤٧/ ٥البداية : ابن كثري) ١(

 . وغريه٤٨/ ١مسلم 
 .٣٣٣/ ٢السرية :، ابن هشام١٩٥/ ٢ "الكامل يف التاريخ:ابن األثري) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٣٩ 
 

 .فضلهم، فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا

  ."قم فأجب الرجل يف خطبته":  لثابت بن قيسملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  

احلمد هللا الذي يف السموات واألرض خلقه، قىض : فقام ثابت فقال
ًعلنا ملوكا، واصطفى من خري خلقه فيهن بأمره، ثم كان من قدرته أن ج

فأنزل عليه كتابه وائتمنه عىل خلقه فكان خرية اهللا من العاملني، ثم .. ًرسوال
دعا الناس إىل اإليامن به فآمن برسول اهللا املهاجرون من قومه، ثم آمنا نحن 
األنصار، أنصار اهللا ووزراء رسوله، نقاتل الناس حتى يؤمنوا باهللا، فمن آمن 

ًورسوله منع ماله ودمه، ومن كفر جاهدناه يف اهللا أبدا، وكان قتله علينا باهللا 
 .أقول هذا وأستغفر اهللا يل وللمؤمنني واملؤمنات... ًيسريا

 واملسلمني قصيدة ملسو هيلع هللا ىلصفقام الزبرقان بن بدر وأنشد بني يدي رسول اهللا 
 :قال يف أوهلا

ــا   عمنــا امللــوك وفينــا تنــصب البيــ   نحــن الكــرام فــال حــي يعادلن
ـــه ـــا يف ذاك نعرف ـــن يفاخرن   فريجع القـوم واألخبـار تـستمع   فم

ــع    لنــا أحــدىإنــا أبينــا وال يــأب ــد الفخــر نرتف ــا كــذلك عن   إن

وملا انتهى الزبرقان من قصيدته وفيها يرفع قومه إىل درجة امللوك، ويبني 
قم يا ":  حلسان بن ثابتملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا . أنه مل يرتفع إىل مكانتهم أحد

 : ، فقام حسان فقال"ن فأجب الرجلحسا



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٤٠ 
١٢٤٠  

  قــد بينــوا ســنة للنــاس تتبــع   إن الـذوائب مــن فهــر وإخــوهتم
  تقوى اإلله وكـل اخلـري يـصطنع   يرىض هبا كل من كانـت رسيرتـه
ــدوهم ــاربوا رضوا ع ــوم إذا ح   نفعـواأو حاولوا النفع يف أشـياعهم   ق

  دنــى ســبقهم تبــعفكــل ســبق أل    إن كان يف الناس سـباقون بعـدهم
ــردهيم   أعفـة ذكــرت يف الــوحي عفــتهم ــع ال يطمعــون وال ي    طم
  إذا تفاوتــت األهــواء والــشيع   أكــرم بقــوم رســول اهللا شــيعتهم

وقد أسلم هؤالء القوم وحسن إسالمهم، وأقاموا مدة يتعلمون فيها 
 .القرآن ويتفقهون يف الدين

ضامم بن ثعلبة، : قال لهومن هذه الوفود رسول بني سعد بن بكر، وي
 مطمئن القلب ملسو هيلع هللا ىلصوموقف هذا الرجل يدل عىل أنه جاء إىل الرسول 

باإليامن، وأن غرضه من هذه الوفادة هو زيادة اليقني واالطمئنان، وأنه كان 
مسموع الكلمة لدى قومه، ولذا لبوا رغبته واستجابوا له حينام دعاهم إىل 

 .ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم بعد رجوعه من مقابلة رسول اهللا

ً رجال منهم ملسو هيلع هللا ىلص بعث بنو سعد بن بكر إىل رسول اهللا ":قال ابن إسحاق

                                         
 ١٩٥/ ٢ "الكامـل"، و٤٢/ ٥ "البدايـة"، و١٧٨/ ٤ "سرية ابن هـشام"انظر اخلرب يف ) ١(

 .ريض اهللا عنه-ن ، ومتام هذه القصيدة حلسا٣١٣/ ٥ للبيهقي "دالئل النبوة"و



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٤١ 
 

 وأناخ بعريه عىل باب ملسو هيلع هللا ىلصيقال له ضامم بن ثعلبة، فقدم عىل رسول اهللا 
 جالس يف أصحابه، ملسو هيلع هللا ىلصثم عقله، ثم دخل املسجد ورسول اهللا ،  املسجد

ًوكان ضامم رجال جلدا أشعر ذا غديرتني، فأقبل حتى وقف عىل رسول اهللا ً 
  أنا ابن ": ملسو هيلع هللا ىلصب؟ فقال رسول اهللا لأيكم ابن عبد املط:  فقال- ملسو هيلع هللا ىلص

 ."نعم": أحممد؟ قال: قال . "عبد املطلب

ياابن عبد املطلب، إين سائلك ومغلظ عليك يف املسألة فال جتدن : قال
ّهبا عيل يف نفسك
 .أنشدك :  قال"ال أجد يف نفيس فسل عام بدا لك": قال

: ً وإله من هو كائن بعدك، آهللا بعثك إلينا رسوال؟ قالاهللا إهلك وإله من قبلك
أنشدك اهللا، آهللا أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده، وال نرشك :  قال"اللهم نعم"

اللهم ": ًبه شيئا، وأن نخلع هذه األنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه؟ قال
 الزكاة والصيام: ثم جعل يذكر فرائض اإلسالم فريضة فريضة . "نعم

واحلج، ورشائع اإلسالم كلها، ينشده عند كل فريضة منها كام ينشده يف التي 
ًفإين أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول : قبلها، حتى إذا فرغ قال

اهللا، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما هنيتني عنه ثم ال أزيد وال أنقص، 

                                         
، ٢٩٧/ ٢ "عيون األثـر"، و٢٩٩/ ١ "طبقات ابن سعد"، و١٨٤/ ٤ "سرية ابن هشام) ١(

 .٣٧٤/ ٥ "دالئل النبوة"، والبيهقي يف ٦٠/ ٥ "البداية"و
 .ال تغضب: أي)٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٤٢ 
١٢٤٢  

 .ًثم انرصف إىل بعريه راجعا

 . " دخل اجلنةإن صدق ذو العقيصتني" :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا 

فأتى بعريه فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم عىل قومه فاجتمعوا : قال
. مه يا ضامم: قالوا. بئست الالت والعزى: إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال

 ال يرضان وال - واهللا-ويلكم إهنام : قال. اتق الربص، اتق اجلذام، اتق اجلنون
ًوأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، ،  ًهللا قد بعث رسوالينفعان، إن ا

ًوأن حممدا عبده ورسوله، وقد ،  وإين أشهد أال إله إال اهللا وحده ال رشيك له
 .جئتكم من عنده بام أمركم به وما هناكم عنه

 رجل أو امرأة إال فواهللا ما أمسى من ذلك اليوم ويف حارضه: قال
 .ًمسلام

 وفادة ميمونة ملسو هيلع هللا ىلصكانت وفادة ضامم بن ثعلبة عىل رسول اهللا وهكذا 
 :مباركة حتى يقول ابن عباس ريض اهللا عنهام

 .ما سمعنا بوافد كان أفضل من ضامم بن ثعلبة

                                         
 .الشعر امللتوي املعقود: العقيصة) ١(
 .ممن عنده: أي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٤٣ 
 

 ملا رجع من الطائف ملسو هيلع هللا ىلصومنهم وفد ثقيف، وكان من خربهم أن النبي 
ن يصل  بن مسعود الثقفي حتى أدركه قبل أبعد حصارها، تبع أثره عروة

 أن يأذن له بالرجوع إىل قومه ملسو هيلع هللا ىلصإىل املدينة فأسلم، ثم طلب من النبي 
 .ليدعوهم إىل اإلسالم

  ."إهنم قاتلوك": ملسو هيلع هللا ىلصفقال له 

 .أنا أحب إليهم من أبصارهم: فقال

فخرج إىل قومه يرجو منهم طاعته ملا كان يعرفه فيهم من اإلخالص له، 
 وذلك أهنم ملا رأوه ملسو هيلع هللا ىلصولكنه أخطأ يف تقديره، وصدقت فراسة النبي 

ًيدعوهم إىل ترك دينهم وال حييد عن ذلك، مل يطيقوا صربا وأحاطوه به 
 .ورموه بالنبل من كل وجه حتى قتلوه

ًوأحست ثقيف بعد قتل عروة أن هناك خطرا هيددها من القبائل 
املجاورة التي دخلت يف اإلسالم، وأدركت أهنا مهام قاومت قوة املسلمني فإهنا 

                                         
ن الزبري كـام روى ذلـك عـنهام البيهقـي يف الذي عند موسى بن عقبة، ويف مرسل عروة ب) ١(

 أن قدوم وفد ثقيف، كان بعد حجة أيب بكر، وأما عند ابـن اسـحاق ٢٩٩/ ٥ "الدالئل"
  "البدايـة"وقـد رجـح احلـافظ ابـن كثـري يف  .١٥٢/ ٤ "سرية ابن هـشام"فقبلها كام يف 

 . ما عند ابن اسحاق٢٩/ ٥ 
 .ممن عنده: أي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٤٤ 
١٢٤٤  

صري بعد حني من الزمان إىل االهنيار والدمار، ومن أجل ذلك استقر رأهيم سوف ت
 يعرض عليه صلحهم معه ومساملتهم إليه، ووصل ملسو هيلع هللا ىلصعىل إرسال وفد إىل النبي 

هذا الوفد إىل املدينة، فرشح اهللا صدورهم لإلسالم، وعادوا بعد ذلك إىل أهلهم 
 .وذوهيم يف الطائف لينرشوا اإلسالم بينهم

 :تهدم الال

 مع هذا الوفد أبا سفيان بن حرب واملغرية بن شعبة ملسو هيلع هللا ىلصوجه رسول اهللا 
ًوكان شديدا عىل .  ليقوما هبدم الالت-وكان هلام بثقيف مودة واحرتام- 

ثقيف أن يتم اإلجراء وهيدم اإلله الكبري الذي كانوا يلجئون إليه يف النوائب، 
به، ولكنهم كانوا ويرونه املالذ الذي كان حيميهم من كوارث الدهر وخطو

 حتى ال يتعرضوا هلالك حمقق، فقام ملسو هيلع هللا ىلصمضطرين إىل اإلذعان ألمر النبي 
كان رجال ثقيف وامجني، ونساؤهم ، املغرية هبدم هذا اإلله املزعوم بينهم

 .متحرسات يبكني

وهبدم الالت وبإسالم الطائف كانت احلجاز كلها قد أسلمت، وغدا 
مني وذات الشامل، والوفود تتابع من  ونفوذه يمتد ذات اليملسو هيلع هللا ىلصسلطان النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصكل مكان لتعلن الطاعة والوالء له 

 يف املدينة وأحسن ملسو هيلع هللا ىلصومنهم وفود اليامنيني، وقد استقبلهم النبي 
استقباهلم، وكان منهم األشعريون وهم قوم أيب موسى األشعري، وقد 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٤٥ 
 

  :  يف حقهم- ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصوحسن إسالمهم وبايعوا النبي  أسلموا
 . "تاكم أهل اليمن كأهنم السحاب، وهم خيار من يف األرض أ"

 .ومنهم وفود حرضموت والبحرين وعامن

ًوقد قدم هؤالء مجيعا أفواجا أفواجا ليدخلوا يف دين اهللا، ولينذروا  ً ً
 .قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون 

 : حج أيب بكر

ج يف هناية شهر  يف رمضان سنة تسع، فلام حان موعد احلملسو هيلع هللا ىلصعاد النبي 
ذي القعدة وبداية ذي احلجة أرسل سيدنا أبا بكر أمريا لبعثة احلج هذا العام، 

 قبل أن ينزل عليه سورة براءة، قد عاهد ناسا من ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان رسول اهللا 
ّاملرشكني عهدا، فكره أن خيرج ذلك العام حتى ينبذ إىل كل من عهد إليه من 

 يف ثالثامئة -ريض اهللا عنه–لصديق فخرج أبو بكر ا. املرشكني عهده
وأرسل ريض اهللا عنه اهلدي أمامه عرشين بدنة، فقلدها النعال، . رجل

                                         
 .٤٣٨٦الصحيح :البخاري. ٣٥٣/ ٥ة دالئل النبو: البيهقي ) ١(
 نحـو ٦٩٤ - ٦٤١/ ١ "وأيامـهملسو هيلع هللا ىلص سـنن النبـي "ذكرت حممد الطيب النجار يف كتابـه ) ٢(

 .ًثامنني وفدا، وذلك مما جاء عند ابن سعد يف طبقاته
 .٩٣/ ٢إمتاع األسامع   :املقريزي) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٤٦ 
١٢٤٦  

 .ه من ذي احلليفةّوأشعرها بيده يف اجلانب األيمن وأهل ريض عن

لقد كانت هذه أول حجة يف اإلسالم، وكان هلذه احلجة داللتها القوية 
 الفتح األعظم ملكة، حتى أصبح عىل مدى النفوذ الذي أصبح للمسلمني بعد

ًالبلد األمني مثابة للناس وأمنا، وأصبحت أبوابه مفتوحة للمسلمني يغدون 
 .ويروحون وحيجون ويعتمرون

 للحج بنفسه هذا العام راجع إىل ما سبق ذكره ملسو هيلع هللا ىلصولعل كراهية النبي 
ك لبي"عالوة عىل أنه كان املرشكون حيجون مع املسلمني، فإذا قال املسلمون 

لبيك ال رشيك لك، إال رشيك : ، عارضهم املرشكون بقوهلم"ال رشيك لك
ّهو لك، متلكه وما ملك، عالية أصواهتم ليغلطوهم بذلك، وعالوة عىل أهنم  
كانوا يطوفون عراة، ليس عىل أحد منهم ثوب، يعظمون بذلك احلرمة، 

ا ّأطوف بالبيت كام ولدتني أمي ليس عيل يشء من الدني: ويقول أحدهم
  .خالطة الظلم

ومثل هذه املهاترات كان ينبغي هلا أن تنتهي، فال ينبغي أن جيتمع يف  
جزيرة العرب الرشك والتوحيد، وال ينبغي أن يكون معقل التوحيد منذ عهد 
إبراهيم عليه السالم تشوبه هذه الشوائب الرشكية، واألفعال واألقوال 

                                         
 .٣٨١ص : الطيب النجار) ١(
 .٩٣/ ٢إمتاع األسامع   :املقريزي) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٤٧ 
 

 عنه يف طريقه حتى إذا كان الوثنية، فلام مىض أبو بكر الصديق ريض اهللا
، فالتفت وقد ملسو هيلع هللا ىلصّبالعرج يف السحر سمع رغاء القصواء ناقة رسول اهللا 

عرف الصوت، فإذا عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه عليها، فوقف أبو بكر 
ال ولكن بعثني أقرأ :  عىل احلج؟ قالملسو هيلع هللا ىلصقد استعملك رسول اهللا : وقال

وكان العهد بني رسول اهللا . عهدهبراءة عىل الناس، وأنبذ إىل كل ذي عهد 
أن ال يصد أحد عن البيت جاءه، : ، وبني املرشكني عاما وخاصا؛ فالعامملسو هيلع هللا ىلص

 وبني قبائل ملسو هيلع هللا ىلصبني رسول اهللا : واخلاص. وال خياف أحد يف األشهر احلرم
 .العرب إىل آجال مسامة

وقد نزلت هذه اآليات بعد خروج أيب بكر الصديق ريض اهللا عنه، فقيل 
ال يؤدي عني إال رجل من أهل : فقال. لو بعثت هبا إىل أيب بكر: ملسو هيلع هللا ىلصللنبي 

اخرج بصدر براءة، وأذن يف :  عليا كرم اهللا وجهه، فقالملسو هيلع هللا ىلصبيتي، ثم دعا 
الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى، فقرأ عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه 

ال حيج : قالبراءة يوم النحر، الذي هو يوم احلج األكرب عند اجلمرة األوىل، و
 ."بعد العام مرشك، واليطوف بالبيت عريان

                                         
 .٢٣٢/ ٣السرية احللبية :احللبي ) ١(
 .٢٣٢/ ٣السرية احللبية :احللبي ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٤٨ 
١٢٤٨  

أمرين عيل كرم اهللا وجهه أن أطوف : وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال 
بامذا كنت : فقيل له. يف املنازل برباءة، فكنت أصيح حتى صحل حلقي

 : بأربع: تنادي؟ قال

 .أن ال يدخل اجلنة إال مؤمن

 .وأن ال حيج بعد العام مرشك

 .أن ال يطوف بالبيت عريانو

وأول تلك . ومن كان له عهد، فله عهد أربعة أشهر، ثم ال عهد له
األربعة يوم النحر من ذلك العام، ومن ال عهد له، فعهده إىل انقضاء 

 ."املحرم

 أن يعهد إىل أيب بكر ريض اهللا عنه بمخالفة ملسو هيلع هللا ىلصوقد حرص النبي 
 ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهللا ": قريزياملرشكني، ورشح له مناسك احلج،  يقول امل

عهد إىل أيب بكر ريض اهللا عنه أن خيالف املرشكني، فيقف يوم عرفة بعرفة وال 
يقف بجمع، وال يدفع من عرفة حتى تغرب الشمس، ويدفع من مجع قبل 
ّطلوع الشمس، فخرج حتى أتى مكة وهو مفرد باحلج، فخطب قبل الرتوية 

                                         
 .٢٣٢/ ٣السرية احللبية :احللبي ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٤٩ 
 

 بالبيت سبعا، ثم -  زاغت الشمسحني-بيوم بعد الظهر، وطاف يوم الرتوية 
ّوصىل الظهر، والعرص، واملغرب، والعشاء، ! ركب راحلته من باب بني شيبة

والصبح بمنى، ومل يركب حتى طلعت الشمس عىل ثبري، فانتهى إىل نمرة، 
فنزل يف قبة من شعر، فقال فيها، وركب راحلته ملا زاغت الشمس، فخطب 

العرص بأذان وإقامتني، ثم ركب راحلته ّببطن عرفة، ثم أناخ فصىل الظهر و
فوقف باهلضاب من عرفة، فلام أفطر الصائم دفع يسري العنق حتى نزل بجمع 

ّ قريبا من النار التي عىل قزح، فلام طلع الفجر صىل الفجر ثم وقف، فلام - 

أسفروا، ثم دفع قبل . يا أهيا الناس: أسفر دفع، وجعل يقول يف وقوفه
ّعنق حتى انتهى إىل حمرس فأوضع راحلته، فلام جاز وكان يسري ال. الشمس

ات، ثم ل حتى رمى اجلمرة راكبا بسبع حصيّوادي حمرس، عاد إىل مسريه األو
 ."رجع إىل املنحر فنحر ثم حلق

وهبذا البيان الكريم ختلصت مكة كلها من الرشك والوثنية، وأصبحت 
األحوال، ويوشك دار توحيد خالص، ال جيوز أن يدخلها الرشك بحال من 

أن تأيت وفود قبائل العرب التي كانت بعيدة عن هذا الرصاع بني مكة واملدينة 
لتعلن والءها هلذا الدين، وتصري اجلزيرة العربية كلها دار إسالم وتوحيد، 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوأعلنت والءها هللا عز وجل ولرسوله 
                                         

 .٩٣/ ٢إمتاع األسامع   :املقريزي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٥٠ 
١٢٥٠  

 : وأهل الكتابملسو هيلع هللا ىلصحممد 

ّ احلاج من مسلمني ّمنذ تال عيل بن أيب طالب صدر سورة براءة عىل
ّومرشكني حني حج أبو بكر بالناس، ومنذ أذن فيهم بأمر النبي   حني ملسو هيلع هللا ىلصّ

اجتمعوا بمنى أن ال يدخل اجلنة كافر، وال حيج بعد هذا العام مرشك، وال 
ّ عهد فهو له إىل مدته، ملسو هيلع هللا ىلص اهللايطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول 

أن مل يبق هلم إىل املقام عىل عبادة أيقن املرشكون من أهل بالد العرب مجيعا 
 . ورسولهاهللاألوثان سبيل، وأهنم إن يفعلوا فليأذنوا بحرب من 

وكان ذلك شأن أهل اجلنوب من شبه جزيرة العرب حيث اليمن وحرضموت؛ 
. ّألن أهل احلجاز وما واالها شامال كانوا قد أسلموا واستظلوا براية الدين اجلديد

 .ّمقسام بني الرشك واملسيحيةوكان األمر يف اجلنوب 

 أفواجا ويبعثون اهللاّفأما املرشكون فأقبلوا كام رأيت من قبل، يدخلون يف دين 
ّوفودهم إىل املدينة فيلقون من النبي كل حفاوة هبم تزيدهم عىل اإلسالم إقباال وترد  ّ

 .ّأكثرهم إىل إمارته فتجعله أشد عىل دينه اجلديد حرصا

ّيهود والنصارى فقد نزلت فيهم مما تال عيل من وأما أهل الكتاب من ال
T  S  R  Q  P  O   N  M   ﴿: سورة التوبة هذه اآليات
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ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٥١ 
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ال وال نزول اآليات وأسباب نزوهلا، إن تتبع التاريخ والتدقيق يف أح
 من األديان ملسو هيلع هللا ىلصيدع حمال للريب البتة يف وحدة موقف اإلسالم وموقف النبي 

 وكلمته ألقاها اهللافاملسيح ابن مريم روح . منذ بدء رسالته إىل ختامهاالكتابية 
ّ آتاه الكتاب وجعله نبيا وجعله مباركا اهللاواملسيح بن مريم عبد . إىل مريم

ّوأوصاه بالصالة والزكاة ما دام حيا؛ ذلك ما نزل به القرآن منذ بدء الرسالة 
ن له كفوا أحد؛ ذلك روح  أحد مل يلد ومل يولد ومل يكاهللاو. إىل ختامها

. اإلسالم وأساسه منذ اللحظة األوىل، وذلك روح اإلسالم ما دام العامل
، ويف بنوة عيسى اهللاولقد ذهب وفد من نصارى نجران إىل النبي جيادلونه يف 

إن عيسى أمه : هللاّ من قبل أن تنزل سورة التوبة بزمن طويل، ويسألون حممدا

z  y    x   w   v  }    ﴿ :قوله تعاىلمريم فمن أبوه؟ ويف ذلك نزل 
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ّويف هذه السورة، سورة آل عمران، يتوجه احلديث حديثا معجزا إىل 
 اهللاآيات ومل يكفرون ب.  من آمناهللاّأهل الكتاب يعاتبهم مل يصدون عن سبيل 

ّوهي التي جاء هبا عيسى وجاء هبا موسى وجاء هبا إبراهيم، قبل أن حترف 
عن مواضعها وقبل أن يوجهها التأويل بام هتوى أغراض هذه احلياة الدنيا 

ويف كثري من السور توجيه للحديث عىل النحو الذي وجه . ومتاعها الغرور

]  \  [   ﴿:  تعاىلاهللاففي سورة املائدة يقول . به يف سورة آل عمران
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N  M  L   ﴿: لك يقول تعاىلويف سورة املائدة كذ. ]٧٥- ٧٣:عمران
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f  e  d  c  b    a  `  _  ^ ﴾ ]إىل آخر اآليات التي نقلنا  . ]١١٦:املائدة

وسورة املائدة هي التي من بني آياهتا اآلية التي حيتج : يف تقديم هذا الكتاب
ّليال عىل تطور موقف حممد منهم ّهبا املؤرخون من النصارى، ويتخذوهنا د

~    �  ¡     ¢  £      ﴿: ّلتطور أحواله السياسية؛ إذ يقول تعاىل

   ̄ ®      ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦     ¥  ¤
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ّواآليات التي نزلت يف سورة براءة وحتدثت عن أهل الكتاب مل تتحدث  ّ
 ويف اهللاّيف إيامهنم باملسيح بن مريم، وإنام حتدثت عنهم وعن رشكهم بعنهم 

 .أكلهم أموال الناس بالباطل ويف كنزهم الذهب والفضة

ّواإلسالم يرى ذلك خروجا من أهل الكتاب عىل دين عيسى، جيعلهم حيلون 

ل وهو مع ذلك جيع.  وال باليوم اآلخراهللا ويصنعون صنيع من ال يؤمن باهللاّما حرم 
، عىل الرغم من ذلك كله، شفيعا هلم ال جتوز معه مساواهتم اهللامن إيامهنم ب

 ثالث ثالثة وعىل أن حيلوا ما اهللابالوثنيني، ويكفي معه، إن هم أرصوا عىل أن جيعلوا 
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 .، أن يدفعوا اجلزية عن يد وهم صاغروناهللاّحرم 

ّكانت هذه الدعوة التي أذن عيل هبا، يوم حج أيب بكر بالن ّ اس، آية إسالم ّ
فقد .  أفواجااهللالناس من أهل اجلنوب يف شبه اجلزيرة ودخوهلم يف دين 

ّتوالت الوفود ترتى عىل املدينة كام قدمنا من قبل، ومن بينها وفود من 
ّوكان النبي يكرم كل وافد عليه ويرد . املرشكني ووفود من أهل الكتاب ّ

 لنا ذكره يف الفصل املايض، من ذلك ما سبق. األمراء مكرمني إىل إماراهتم
ومنه أن األشعث بن قيس قدم يف وفد كندة يف ثامنني راكبا، دخلوا املسجد 

ّ وقد رجلوا ملمهم وتكحلوا ولبسوا جبب احلرب بطنوها ملسو هيلع هللا ىلصّعىل النبي  ّ ّ
فام هذا احلرير : قال. بىل: أمل تسلموا؟ قالوا:  قالملسو هيلع هللا ىلصباحلرير، فلام رآهم النبي 

، نحن بنو آكل املرار اهللايا رسول : وقال له األشعث . ّيف أعناقكم، فشقوه 
ّ ونسب ذلك إىل العباس بن عبد املطلب ملسو هيلع هللا ىلص ّوأنت ابن آكل املرار فتبسم النبي

ّوقدم وائل بن حجر الكندي مع األشعث وكان أمري . وربيعة بن احلارث
 يف إمارته عىل أن جيمع ملسو هيلع هللا ىلصبالد الشاطئ من حرضموت فأسلم، فأقره النبي 

 معاوية بن ملسو هيلع هللا ىلصّوكلف النبي . ملسو هيلع هللا ىلص  أهل بالده لريده إىل جباة الرسولالعرش من
وأيب وائل أن يردفه أو أن يعطيه نعليه . أيب سفيان أن يصحب وائال إىل بالده

ّيتقي هبام محارة القيظ مكتفيا بأن يدعه يسري يف ظل بعريه ّ وقبل معاوية ذلك . ّ
سلمني ومن جعل املؤمنني عىل خمالفته ملا جاء به اإلسالم من التسوية بني امل

 .إخوة، حرصا عىل إسالم وائل وقومه
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ّ معاذا إىل أهله يعلمهم ملسو هيلع هللا ىلص وملا انترش اإلسالم يف ربوع اليمن، أوفد النبي
ّ يرس وال تعرس":ويفقههم وأوصاه قائال وإنك ستقوم عىل . وبرش وال تنفر. ّ

 اهللاإله إال شهادة أن ال : ّما مفتاح اجلنة؟ فقل: قوم من أهل الكتاب يسألونك
وذهب معاذ ومعه طائفة من املسلمني األولني ومن . "وحده ال رشيك له 

وبانتشار اإلسالم .  ورسولهاهللاّاجلباة يعلمون الناس ويقضون بينهم بقضاء 
يف ربوع شبه اجلزيرة من رشقها إىل غرهبا ومن شامهلا إىل جنوهبا، أصبحت 

، وتدين كلها بدين ملسو هيلع هللا ىلص اهللاول أمة واحدة يظلها لواء واحد هو لواء حممد رس
 وحده ال رشيك له ؛ هذا اهللاواحد هو اإلسالم، وتتجه قلوهبا مجيعا إىل عبادة 

بعد أن كانت إىل ما قبل عرشين سنة قبائل متنافرة، تشن إحداها الغارة عىل 
وبانضوائها حتت لواء اإلسالم طهرت من . غريها كلام وجدت يف ذلك مغنام

وبذلك هدأت اخلصومات .  إىل حكم الواحد القهاررجس الوثنية واسرتاحت
ّبني أهلها، فلم يبق لغزو أو خصومة موضع، ومل يبق ألحد أن يستل سيفه من قرابه 

 .اهللاإال أن يدافع عن وطنه أو يدفع املعتدي عىل دين 

 :إسالم بعض أهل الكتاب

عىل أن مجاعة من نصارى نجران احتفظوا بدينهم، خمالفني يف ذلك 
ّإىل هؤالء وجه . كثرين من قومهم بني احلارث الذين أسلموا من قبلاأل

ّ خالد بن الوليد يدعوهم إىل اإلسالم كي يسلموا من مهامجته ومل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

                                         
 . وغري ذلك٢٩٣/ ٥دالئل النبوة  : ، والبيهقي١٥٧/ ٤السرية :ابن هشام) ١(
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يلبثوا حني نادى فيهم خالد أن أسلموا؛ فبعث خالد وفدا منهم إىل املدينة 
ليمن عز عليهم ثم إن مجاعة من أهل ا.  فيها بالرتحيب واملودةملسو هيلع هللا ىلص لقيه النبي

أن خيضعوا للواء اإلسالم، ألن اإلسالم ظهر باحلجاز، وألن اليمن اعتادت 
 ملسو هيلع هللا ىلصإىل هؤالء أرسل النبي . أن تغزو احلجاز فلم يغزها احلجاز من قبل قط

ّعيل بن أيب طالب يدعوهم إىل اإلسالم، وقد استكربوا أول األمر وقابلوا دعوة عيل  ّ
. تهم عىل صغر سنه وإن مل يكن معه إال ثلثامئة فارسّبمهامجته،؛ فلم يلبث عيل أن شت

ّبيد أن عليا أحاط هبم وأوقع يف . ّوارتد املنهزمون ينظمون من جديد صفوفهم
ّصفوفهم الرعب، فلم جيدوا من التسليم بدا، وسلموا وأسلموا وحسن إسالمهم،  ّ

 باملدينة ملسو هيلع هللا ىلص وأنصتوا إىل تعاليم معاذ وأصحابه، وكان وفدهم آخر وفد استقبله النبي
 .قبل أن ينتقل إىل الرفيق األعىل

                                         
، ٢٩٧/ ٢ "عيون األثـر"، و٢٩٩/ ١ "طبقات ابن سعد"، و١٨٤/ ٤ "سرية ابن هشام) ١(

 .٣٧٤/ ٥ "دالئل النبوة"، والبيهقي يف ٦٠/ ٥ "البداية"و
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 رضب املسلمون األوائل رجاال ونساء املثل اخلالد يف نرصة هذا -  ١
الدين، والدفاع عن حرماته، بالنفس والنفيس، خاصة يف غزوة تبوك، فقد 
تنافسوا يف اخلري والصدقة إلعداد اجليش يف هذا العام القحط، حتى كان 

ل يأيت بام قدر عليه من مال وسالح، عىل الرغم مما هبم من احلاجة، الرج
 .وكانوا نامذج رائعة، سمت بأنفسها عن وهدة هذه احلياة الدنيا

 مل خيل عرص من العصور من وجود املنافقني املتخاذلني، وأقواهلم – ٢
  ، ال تزال تردد إىل يوم الناس هذا، وكأنملسو هيلع هللا ىلصالتي تكلموا هبا عىل عهد النبي 

التاريخ يعيد نفسه، فاملنافقون يف زماننا ينظرون بعني العجب واالنبهار إىل 
غربية ومنجزاهتا، وخيافون من قوهتا وعدهتا وعتادها، ويشيعون احلضارة ال

ذلك يف املسلمني، وال ينظرون إىل عظمة هذا الدين، وأن اهللا نارصه ومؤيده 
 .ومظهره عىل الدين كله ولو كره الكافرون

نت غزوة تبوك حافلة باملعجزات التي تدل عىل نرصة اهللا عز  كا- ٣
، وهلذا الدين، وفيها بشارات للمؤمنني يف كل زمان ومكان، ملسو هيلع هللا ىلصوجل لنبيه 

أن دين اهللا سيظهر عىل الدين كله، وما علينا إال أن نخلص له السعي، 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٥٨ 
١٢٥٨  

 .ونؤمن به حقا، ثم ننتظر النرص من السامء

هللا عز  مكة، ودخل أهلها يف دين ا بعد أن أتم اهللا عز وجل فتح– ٤
وجل، كان ينبغي أن تتخلص مكة كلها من بقايا الرشك والوثنية، ومن ثم 
نزلت أول سورة براءة لتعلن ذلك للناس، ولتصبح مكة دار توحيد خالص، 

 .ال يدخلها الرشك

كانت حجة أيب بكر الصديق سنة تسع هلا داللتها القوية عىل مدى النفوذ  – ٥
ح للمسلمني بعد الفتح األعظم ملكة، حتى أصبح البلد األمني مثابة الذي أصب

ّللناس وأمنا، وأصبحت أبوابه مفتوحة للمسلمني حيجون ويعتمرون، ولعل كراهية  ً

 للحج بنفسه هذا العام راجعة إىل أن املرشكني كانوا حيجون مع املسلمني، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
 .ويرتكبون كثريا من األفعال الرشكية
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ّملا جاء موسم احلج من العام العارش اهلجري، كان البيت العتيق قد 
 ألداء فريضة احلج يف ملسو هيلع هللا ىلصّختلص من شوائب الرشك وأرجاسه، فتجهز النبي 

احلجة األوىل يف حياته، وقد شاء اهللا أن تكون األوىل واألخرية، ومن أجل 
 .حجة الوداع: ذلك سميت

 يف كل مكان، وتسمعت الصحراء هلذه ملسو هيلع هللا ىلص األنباء بحجه وقد رست
ٍاألنباء يف زهو وطرب، وجتمعت القبائل العربية من كل صوب وحدب، حتى لقد 

ًبلغت عدة املسلمني حينئذ مائة ألف أو يزيدون جاءوا يتسابقون ركضا لينالوا رشف  ٍ

ئد األكرب  ولريوا عن كثب تلك املناسبات املقدسة كام يؤدهيا الراملسو هيلع هللا ىلصاحلج معه 
 .والقائد املظفر، وكام تقيض هبا تعاليم الدين احلنيف

                                         
   "طبقـات ابـن سـعد"، ٢١١/ ٤ "سـرية ابـن هـشام": انظر تفاصـيل حجـة الـوداع يف) ١(

، ١٤٨/ ٣ "تــاريخ الطــربي"، ١٧٠/ ٨ بــرشح النــووي "صــحيح مــسلم"، ١٧٢/ ٢
ــر" ــون األث ــة"، ٣٤٥/ ٢ "عي ــ"، ١٠٩/ ٥ "البداي ــل "، ٣٧١/ ١٧ "ة األربهناي دالئ

ــوة ــي "النب ــان"، ٤٣٢/ ٥ للبيهق ــن حب ــات اب ــاريخ"، ١٢٤/ ٢ "ثق ــل يف الت   "الكام
 ٢٠٥/ ٢. 
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ومل يكد يأيت اليوم اخلامس والعرشون من ذي القعدة، حتى بدأ الركب 
ّ وحيث اخلطا لبلوغ تلك الغاية الكريمة، ،ّيويل وجهه شطر املسجد احلرام

  معه مجيع نسائه، وكأنه كان حيس بقرب األجل وهنايةملسو هيلع هللا ىلصّوأخذ النبي 
املطاف، وكأنام أهلمه اهللا أن هذا املوسم من احلج هو آخر العهد به يف هذه 
احلياة الدنيا، فلم يشأ أن خيصص واحدة من نسائه بفضل صحبته يف هذه 
احلجة األوىل واألخرية، حتى ال تضيع الفرصة عىل غريها من أمهات 

 .املؤمنني

، وتساءل الناس ولقد أنصت التاريخ يف إكبار يسجل هذا املشهد احلافل
 . وكأهنم يف حلم عجيبملسو هيلع هللا ىلصوهم يتبعون النبي 

ما هذه اجلموع احلاشدة ؟ وإىل أين تسري؟ ومن ذلكم القائد الكبري؟ ثم 
ُّطفقوا يسرتجعون الذكريات القريبة، كلام أغذوا السري يف الطريق من املدينة 

 .ّإىل مكة وأطلت عليهم جباله، وانبسطت بني أيدهيم رماله

َق إىل مكة؛ كان الناس حول رسول اهللا ويف الطري  من بني يديه ومن ملسو هيلع هللا ىلصُ
َ مدى–خلفه، وعن يمينه وعن يساره   ! البرصَ

                                         
 .وكان ذلك يوم اخلميس، فوصل لذي احلليفة فيه، وبات ليلة اجلمعة فيها) ١(
َهـو ) : ٣١٨(قال ابن قتيبة يف  أدب الكاتـب) مد البرص ( خيطىء بعض الكتاب ويكتبها ) ٢( ُ

َني مدى البرص ، وال يقال مد البرص واملدى ِم َّ ََ َ ِ ِ َ ُالغاية قال القحيف : ِّ ْ َ ُ : 
َ بنات بنات أعوج َ َْ َُ ِ َ ٌ ملجامت َ َ ْ َمدى األبصار عليتها الفحال... ُ َ َ َ ِْ ِْ ُْ َِ َ 
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 ١٢٦٣ 
 

ًوقد كان من قبل، خرج من مكة، متخفيا، مهاجرا، مطاردا، ال يملك إال نفسه  ًَ ً
ًوصاحبه، وها هو اليوم يدخلها دخوال مهيبا، مل يتغري يشء يف جوهر الدعوة وال  ً

 ..ي، إنام صار الواحد مائة ألف أويزيدون شخص الداع

يريدون أن   منذ أربع سنوات يف مجع قليل ملسو هيلع هللا ىلصفمن هذا الطريق سار 
يؤدوا نسك العمرة، فوقفت قريش يف سبيلهم ومل متكنهم من دخول املسجد 

 .احلرام يف ذلك العام

 منذ ثالث سنوات ليؤدي عمرة القضاء بعد ملسو هيلع هللا ىلصومن هذا الطريق سار 
ية يف مجع من أصحابه بلغت عدهتم قرابة األلفني، فصدق اهللا صلح احلديب

 الرؤيا باحلق، ودخل املسلمون املسجد احلرام آمنني حملقني ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 
 .رؤوسهم ومقرصين

  خيرجون وأصحابه منذ عامني اثننيملسو هيلع هللا ىلصثم شهد هذا الطريق النبي 
 بالغت لنرصة املظلوم وردع الظامل، ولرد قريش عن البغي والعدوان بعد أن

َيف االستهتار وأمعنت يف العناد، ومل تكرتث بوعد ومل ترع حرمة لعهد، وكان 
املسلمون يف جيش كبري بلغت عدته عرشة آالف، فجاء نرص اهللا، ودخل 

                                         
 .عام احلديبية: يعني) ١(
 .أيام فتح مكة) ٢(
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  ١٢٦٤ 
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الناس يف دين اهللا، وخنس الشيطان، وزالت دولة األوثان، ودوى صوت 
 .املؤذن بالتكبري يف أرجاء البلد األمني

 ملسو هيلع هللا ىلص من هذا الفتح العظيم يشهد هذا الطريق النبي واآلن وبعد عامني
وأصحابه يتوجهون إىل مكة وقد أصبح العرشة آالف مائة ألف أو يزيدون، 
وهكذا ينترص احلق فينمو ويزيد، وهكذا يزهق الباطل، وما يبدئ الباطل وما 

 .يعيد

ومل تطل بنفوس املسلمني هذه اخلواطر حتى وصلوا إىل ذي احلليفة 
 وأحرم ملسو هيلع هللا ىلص وأقاموا ليلتهم، حتى إذا ما أصبحوا أحرم النبي فنزلوا هبا

املسلمون معه، وبدت هذه األلوف املؤلفة يف زي واحد، ومظهر واحد، 
ومنطق واحد، قد كشفوا عن رؤوسهم الغطاء، ولبسوا اإلزار والرداء، 

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال رشيك لك : وانطلقوا هيتفون من أعامق قلوهبم
فيا هللا لعظمة احلق . مد والنعمة لك وامللك، ال رشيك لكلبيك، إن احل

واإليامن، وما أروعه من نبأ اهتزت له البطحاء، وسبحت به احلصباء، وباركه 
 .رب األرض والسامء

من مل يكن منكم معه ":  ألصحابهملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  وملا بلغ القوم رسف

                                         
 .مكان عىل ستة أميال من مكة)١(
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ثم بلغ  . "فالّفأحب أن جيعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي  هدي
 واملسلمون من بعده إىل ملسو هيلع هللا ىلصوأقبل ، احلجيج مكة يف اليوم الرابع من ذي احلجة

ًالكعبة، فاستلم احلجر األسود وقبله، ثم طاف بالبيت سبعا، هرول يف الثالثة األوىل 
منها، ثم صىل عند مقام إبراهيم، ثم عاد فقبل احلجر مرة ثانية، ثم خرج من املسجد 

 .ا حيث سعى بني الصفا واملروةإىل ربوة الصف

وملا انتهى من سعيه نادى يف الناس أال يبقى عىل إحرامه من ال هدي 
لو أين استقبلت من أمري ما ": وقال صلوات اهللا وسالمه عليه.. معه

 . "استدبرت ملا سقت اهلدي وجلعلتها عمرة وحتللت منها

معهم، وتبعت البقية وقد حتلل كثري من املسلمني الذين مل يسوقوا اهلدي 
 . عىل إحرامهملسو هيلع هللا ىلصاألخرى رسول اهللا 

 إىل منى، فقىض هبا طول يومه ملسو هيلع هللا ىلصويف اليوم الثامن من ذي احلجة، ذهب 
وقىض الليل كله حتى مطلع الفجر، ثم أدى صالة الفجر وركب ناقته 

وهناك وعىل هذا اجلبل . القصواء حتى بزغت الشمس ثم قصد إىل عرفات

                                         
 .ليس املراد امتالك ثمنهمن ساق اهلدي، و: املراد)١(
 .أنه قدم مكة خلمس خلون من ذي احلجة: "صحيح البخاري"يف ) ٢(
 . وغريه١٧٠/ ٨ برشح النووي "صحيح مسلم"انظر ) ٣(
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هللا وسالمه عليه وأحاط به املسلمون يلبون وقف صلوات ا اخلالد
ويكربون وتسمو أرواحهم إىل املأل األعىل فينسون احلياة، وال يفكرون إال يف 

فيا له من جمتمع كريم يتالقى فيه املسلمون من كل فج وقد . مرضاة اهللا 
ّوحد بينهم اهلدف والغاية، وألف بني قلوهبم دين أغناهم عن األحساب 

ويا له من مؤمتر . وأنساهم احلمية اجلاهلية، والعصبية القبليةواألنساب، 
عظيم يعقد يف كل عام، ويضم املسلمني يف أرجاء الدنيا عىل اختالف 
أجناسهم ليتعارفوا ويتآلفوا وحيققوا معنى الوحدة والتضامن، ويتشاوروا 
فيام يكفل هلم اخلري ويمكنهم من األعداء حتى يعملوا عىل تاليف النقص 

 .لوغ الكاملوب

األحد، واالثنني، والثالثاء، واألربعاء، :  بمكة أربعة أيام ملسو هيلع هللا ىلصوأقام 
حتى إذا كان يوم اخلميس، توجه . يتعبد، ويؤدي املناسك، ويعظ الناس 

 وألقى عىل ملسو هيلع هللا ىلصبمن معه إىل منى وهو يوم عرفة، ويف هذا اليوم اخلالد وقف 
 .املسلمني خطبته التارخيية اجلامعة

 
                                         

 .الباقي بقاء الدنيا) ١(
يف عظمة اإلله، وأما التفكري يف ذات اإلله فمنهي عنه  بنص األحاديث الكثـرية التـي : أي)٢(

 . وما بعدها٥ ص "العظمة" أول كتابه أوردها أبو الشيخ يف
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ً معانيها مرارا عىل مدار أيام احلج، وتكاد تكون خطبته وكان يؤكد عىل
وكذلك خطبة أخرى ألقاها يف أوسط - يوم النحر مطابقة خلطبته يوم عرفة 

، وذلك ليؤكد عىل أمهية هذه التعاليم، ويرسخ يف األذهان - أيام الترشيق
  !ًهذه األحكام، وينحتها نحتا يف ذاكرة التاريخ

 :أمانة التبليغ 

إين واهللا ال أدري لعيل ال ألقاكم بعد يومي هذا، بمكاين ! اس أهيا الن"
، ّهذا، فرحم اهللا من سمع مقالتي اليوم فوعاها، فرب حامل فقه وال فقه له

 . "ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه

  :الدماء واألموال

حرام عليكم كحرمة يومكم ] وأعراضكم [ إن دماءكم وأموالكم    " 
 أال كل يشء من أمر اجلاهلية حتت  . م هذا، يف بلدكم هذاهذا، يف شهرك

قدمي موضوع، ودماء اجلاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم 
ْابن ربيعة بن احلارث ـ وكان مسرتضعا يف بني سعد فقتلته هذيل ـ وربا  َ ًُ
اجلاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد املطلب، فإنه 

 . " وع كلهموض

                                         
 .، إسناده حسن واحلديث صحيح٢٢٧: الدارمي) ١(
 .٣٠٠٩: مسلم ) ٢(
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 :الوحدة اإلسالمية 

 ." ً ال ترتدوا بعدى كفارا ، يرضب بعضكم رقاب بعض"

ُ ال ترجعوا بعدي كفارا يرضب بعضكم رقاب بعض، وال يؤخذ " ً
 . "!الرجل بجريرة أبيه وال بجريرة أخيه

أال ليبلغ الشاهد الغائب ، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من "
 ." أال هل بلغت ؟  أال هل بلغت ؟ ..بعض من سمعه

  :اإلخالص والدعوة واجلامعة

إخالص العمل هللا، ومناصحة أويل :  واعلموا أن القلوب ال تغل عىل ثالث"
 . " األمر، وعىل لزوم مجاعة املسلمني ،فإن دعوهتم حتيط من ورائهم

   :حقوق املرأة

، واستحللتم فروجهن اهللامانة  يف النساء، فإنكم أخذمتوهن بأاهللافاتقوا  " 
  ً، ولكم عليهن أال يـوطئن فرشـكم أحـدا تكرهونـه، فـإن فعلـناهللابكلمة 

                                         
 .٧٠٧٩: البخاري ) ١(
 .١٩٧٤ ، عن ابن مسعود، الصحيحة رقم ٤١٢٧: النسائي ) ٢(
 .٥٥٥٠: البخاري ) ٣(
 .، إسناده حسن واحلديث صحيح٢٢٧: الدارمي) ٤(
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ربح، وهلــن علــيكم رزقهــن وكــسوهتن  ِّ ذلــك فــارضبوهن رضبــا غــري م َ ــ ُ ً  
 . " ...باملعروف 

  :املرياث واألرسة

لد الو. فال جيوز لوارث وصية .  إن اهللا قسم لكل وارث نصيبه من املرياث "
ومن ادعى إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه فعليه لعنة اهللا و . للفراش وللعاهر احلجر
  ." ال يقبل منه رصف وال عدل. املالئكة والناس أمجعني

  :التوحيد والصالة والصيام والدولة

واعبدوا ربكم، وصلوا مخسكم . إنه ال نبي بعدي وال أمة بعدكم ! أهيا الناس "
 ."  م، وأطيعوا والة أمركم؛ تدخلوا جنة ربكموصوموا شهرك

  :التحذير من مداخل الشيطان

ًإن الشيطان قد أيس من أن يعبد يف بالدكم هذه أبدا، ولكن ستكون  "
 ." له طاعة فيام حتتقرون من أعاملكم، فسريىض به

                                         
 .١٢١٨: مسلم ) ١(
 .، عن عمرو بن خارجة، وصححه األلباين٢٧١٢:  ماجه ابن )٢(
صحيح ،ظالل اجلنة يف ختـريج : وقال األلباين . ، عن أيب أمامه )٧٦١٧(الكبري: الطرباين) ٣(

 ).١٠٦١(السنة البن أيب عاصم رقم 
 ، وصححه األلباين٢١٥٩: الرتمذي ) ٤(
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  :املساواة ورفض العنرصية

د، إال ال فضل لعريب يا أهيا الناس أال إن ربكم واحد، وإن أباكم واح"
عىل أعجمي وال لعجمي عىل عريب وال ألمحر عىل أسود وال أسود عىل أمحر 

 ."إال بالتقوى 

  :اإلسالم هو سبيل النجاة

  كتاب..وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به  ... "
 .  اهللا

  :اإلقرار باستالم هذه التعاليم

 نشهد أنك قد بلغت  :  قالوا  "  ؟ م قائلونوأنتم تسألون عني، فام أنت "
  . وأديت ونصحت

اللهم  "   : فقال بأصبعه السبابة يرفعها إىل السامء، وينكتها إىل الناس
 .ثالث مرات"!! اشهد

                                         
 .، وصححه شعيب األرنؤوط)٢٣٥٣٦(أمحد ) ١(
 .١٢١٨: مسلم ) ٢(
 .حديث صحيح :   ، وقال شعيب األرنؤوط ١٤٥٧، ابن حبان، عن جابر) ٣(
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ّإن أول فقرة فيها ":عىل هذه اخلطبة فيقول "هربرت جورج ولز "يعلق 

ن ثارات ودماء، وجتعل جترف أمامها كل ما بني املسلمني من هنب وسلب وم
إهنا أسست يف العامل .. ًعدال للخليفة] والعريب [الفقرة األخرية منها الزنجي  

تقاليد عظيمة للتعامل العادل الكريم، وإهنا لتنفخ يف الناس روح الكرم 
والسامحة، كام أهنا إنسانية السمة ممكنة التنفيذ، فإهنا خلقت مجاعة إنسانية 

 الدنيا من قسوة وظلم اجتامعي، عام يف أي مجاعة أخرى يقل ما فيها مما يغمر
 . "سبقتها

 هلذا اجلمع ملسو هيلع هللا ىلصكانت هذه هي الوصايا األخرية التي أوصاها النبي 
الكريم، فقد استغل هذا احلشد الكبري، ألنه ال يدري هل يراه مرة ثانية أم 

ن األمة ال؟، فأراد أن يركز تعاليم اإلسالم، وأهم وصاياه يف هذا اللقاء، أل
اإلسالمية سوف تتكيف بعد ذلك تكيفا دوليا، وتظهر يف الوجود اإلنساين 
باعتبارها دولة هلا كل املقومات التي حتفظ كياهنا، وتضمن سالمتها، وحتميها 

 .من كل ما يعوق سريها وتقدمها

مل يكن املراد من هذه اخلطبة أن تكون أمة اإلسالم أمة عادية كسائر 
املراد أن تكون خري أمة أخرجت للناس، مهمتها أن تصلح األمم، إنام كان 

                                         
 .٦٤١ – ٦٤٠ / ٣معامل تاريخ اإلنسانية ، : هربرت جورج ولز  )١(
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م العوج، وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، وتقيم رشيعة اهللا، ّالفساد وتقو
يدفعها إىل ذلك إيامهنا وحده، ورغبتها يف مل رسالة السامء إىل العاملني، وحت

 وأن أن تقوم احلياة يف هذه األرض عىل األساس الذي وضعه اهللا لعباده،
تسري يف الطريق الذي  حيبه ويرضاه هلم، ومن هنا كانت أمهية هذه الوصية 

 . الغالية، التي تبني للناس معامل الطريق

وعىل هذا األساس النوراين قامت دولة اإلسالم يف اجلزيرة العربية، 
 القواعد التي تضمن سالمة جمتمعها ملسو هيلع هللا ىلصوألجل هذه الغاية وضع هلا النبي 

ا للنهوض بأعباء هية أرضها من كل عدو، وإعداد أفرادمن كل آفة، ومحا
األمة املثالية اخلرية، والحتامل كل ما ينشأ عن مقاومة الظلم وإقامة العدل 
من تبعات، وما يرتتب عىل مطادرة الرش، وإشاعة اخلري من تكاليف، وهي 
 مهمة ثقيلة التبعات باهظة التكاليف، ولكنها املهمة التي ندب اهللا هلا أمة

 . خري أمة أخرجت للناس– من أجلها –اإلسالم، وجعلها 
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 بن زيد إىل الشام وأمره أن يوطيء اخليل ة أسامملسو هيلع هللا ىلصبعث رسول اهللا 
لبلقاء والداروم من أرض فلسطني وقد أشارت الروايات التارخيية اختوم 

 ّالتي نقلت خرب هذه الرسية إىل أهنا كانت لتأديب القبائل وأهل القرى يف
 أمره رسول اهللا "ّتلك املنطقة الذين شاركوا يف معركة مؤتة ضد املسلمني 

  ُ أن يغري عىل مؤتة، وعىل جانب فلسطني، حيث أصيب زيد بن حارثة، ملسو هيلع هللا ىلص
ِرس إىل ": ملسو هيلع هللا ىلصوقال له الرسول . وجعفر بن أيب طالب، وعبد اهللا بن رواحة 

 ."موضع مقتل أبيك، فأوطئهم اخليل

سباب بعث هذه الرسية، ولكن ال يمكن بأي حال ّربام يكون ذلك أحد أ
ّمن األحوال حرصها هبذا السبب وحده، فنظر النبي  ّبعد من جمرد  أملسو هيلع هللا ىلصّ

ّ كقائد لألمة اإلسالمية، وبشري ملسو هيلع هللا ىلصّر، ألن اسرتاتيجيته أثاالنتقام وإدراك ال
ر واالنتقام من أثًنت بعيدة املدى جدا، وقضايا الّ للناس كافة، كاونذير

ي عفا عليها الزمن يف اإلسالم، وكانت من أدران اجلاهلية التي القضايا الت

                                         
 ٤/٦٤١السرية : وابن هشام ٣/١١٧املغازي :الواقدي) ١(
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ّقىض عليها اإلسالم، وتركها املسلمون وراءهم، وإنام كانت تلك الرسية 
 للفتوح يف الشام، فكان ملسو هيلع هللا ىلصتدخل ضمن نطاق التمهيد الذي بدأه رسول اهللا 

، ال يمكن القفز من عىل تلك املناطق التي مل ختضع لسلطان املسلمني بعد
 .والتوغل يف مناطق الشام الداخلية قبل متهيد الطريق إليها

ً بلوائه معقودا، فدفعه إىل ":ُوخرج أسامة بن زيد ريض اهللا تعاىل عنهام
بريدة بن احلصيب األسلمي، وعسكر باجلرف ، فلم يبق أحد من وجوه 
ّاملهاجرين األولني ، واألنصار، إال انتدب يف تلك الغزوة ، فيهم أبو بكر ّ 
ّالصديق، وعمر بن اخلطاب ، وأبو عبيدة بن اجلراح ، وسعد بن أيب وقاص ،  ّ ّ

ّمة بن أسلم بن حريش ، فتكلم وسعيد بن زيد، وقتادة بن النعامن ، وسل
، فغضب رسول ! ّيستعمل هذا الغالم عىل املهاجرين األولني؟: ، وقالوا قوم
ً غضبا شديدا ، فخرج وقد عصب عىل رأسه عصابة وملسو هيلع هللا ىلصاهللا  عليه قطيفة ، ً

ّفصعد املنرب فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم قال ّ قد بلغني أنكم قلتم يف ":ُ
إن تطعنوا يف إمارته ، فقد كنتم تطعنون يف إمارة أبيه من قبل ، "و. "أسامة
ّ إن كان خلليقا لإلمارة ، وإن كان ملن أحب الناس إيل ، وإن هذا ملن اهللاوايم  ًّ ّ

ّأحب الناس إيل بعده ّ". 

                                         
 . من حديث موسى بن عقبة، عن سامل، عن أبيه٥/١٤٥ّصحيحه : البخاري ) ١(
 . من حديث مالك، عن عبد اهللاّ بن دينار، عن ابن عمر٥/١٤٥حيحه ّص: البخاري ) ٢(
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ّإذا ملاذا أمره النبي : وهنا قد يسأل سائل َّّ   عىل مثل هؤالء السابقني؟ملسو هيلع هللا ىلصً

واجلواب إلدراك ثأره، ومن ذلك بيان فضله ومنقبته العظيمة بمحبة 
ّالنبي  ّ له، استمرارا حلبه أباه من قبل واألهم من ذلك كله، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلصّ    ملسو هيلع هللا ىلصًّ

َّ بعث زيدا أمريا عىل عدة رسايا وأعظمها " ِ ً ً َ َ عىل جيش مؤتة ، وسار حتت َ
ًرايته فيها نجباء الصحابة ، وكان خليقا بذلك لسوابقه وفضله وقربه من 

ّالنبي  ٍ ثم أمر أسامة يف مرضه عىل جيش فيه مجاعة من مشيخة الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصّ ُ ََّ َّ ُ

َوفضالئهم ، وكأنه رأى فيه ذلك ، سوى ما توسم فيه من النجابة أن يمهد  َُّ ّ
ٌّيل األمر بعده لئال ينزع أحد يدا من طاعة، وليعلم كل األرض ، وتوطئة ملن ي ً ْ ّ

ّمنهم أن العادة اجلاهلية قد عميت مسالكها، وخفيت معاملها ّ". 

ّ عىل بعث هذه الرسية حتى وهو يف أشد ملسو هيلع هللا ىلصّيتبني من إرصار النبي  ّ ّ ّ
ً من األمهية االسرتاتيجية تعبويا ملسو هيلع هللا ىلصحاالت املرض مدى ما كان يعلمه 

 إلحكام تثبيت سلطان املسلمني ملسو هيلع هللا ىلصّتلك املنطقة، ربام حماولة منه إلرساهلا إىل 
يف تلك املنطقة احليوية بالنسبة للدولة اإلسالمية، والتي أصبحت متثل 
ّتطلعات املسلمني لنرش الدعوة اإلسالمية، بعد أن رضب اإلسالم بجرانه يف  ّ

خالل ّأرض اجلزيرة العربية، فبدأوا يتطلعون لنرش اإلسالم خارجها من 

                                         
 .٣/١٠٩، رشح املواهب ٦/١٢٧إرشاد :  ، الزرقاين ٢١/٢٢٢الفتح الرباين : البنا) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٧٦ 
١٢٧٦  

ًالبوابة الشاملية للجزيرة التي كانت منفذا حيويا وهاما وكبريا النطالق  ً ً ًّ ّ
ٍالدعوة، ولكن كانت هنالك قوى سياسية وعسكرية جاثمة بقوة تسد  ّ  
  ّذلك املنفذ احليوي، وتقف بصالبة يف وجه نرش الدعوة اإلسالمية، فكان 

ّمن الطبعي أن يتحرك النبي    ّمة اإلسالمية، ُ باعتباره القائد لألملسو هيلع هللا ىلصّّ
ّبل باعتباره املعني باألمر بكل ما حتمله هذه الكلمة من أبعاد، وذلك  ّ

َبموجب التكليف اإلهلي املناط به ُ:﴿   z    y  x     w  v  u

 .]٢٨:سبأ [ ﴾   }

ّفكان ال بد له من التحرك رسيعا وبقوة إلفساح الطريق أمام الدعوة  ٍّ ّ ًُ ّ
ٍض بسالسة وانسياب بعد القضاء عىل اإلسالمية، لكي تنساح يف األر ٍ

العقبات، وإزالة املعوقات التي كانت تقف يف طريقها لتبلغ مداها الذي 
 .ّقدره اهللا عز وجل هلا

ٍيف تولية أسامة بن زيد ريض اهللا عنهام عىل جيش مطعم بكبار الصحابة  ََّ ُ ٍ ُ

ِوفضالئهم، وهو يف تلك املرحلة املبّكرة من عمره، تربز لنا ع ُ ُ ْ ّدة أمور مهمةَ ُ ّ: 

ّ الطريقة القويمة والرائعة التي كان املريب األول ً:أوال ّ يريب هبا ملسو هيلع هللا ىلصِّ ُ
َّأصحابه، ومن بعدهم أمته عىل طاعة أويل األمر منهم مهام كانوا ُ. 

ّ كان يف ذلك تأكيد وتوضيح عىل أن اإلسالم يمحو ما قبله من :ًثانيا
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ّرئاسة والقيادة، فالسن، ّأنظمة وعادات وتقاليد جاهلية ختتص برشوط ال
ًوالرشف، واجلاه، واملال، التي كانت تعد رشوطا أساسية ال يمكن إغفال  ّ
ّيشء منها فيمن يراد توليته، أصبح بدال عنها يف اإلسالم التقوى، وحب  ُ ًُ ٍ

ّالنبي  ْ، والكفاءة القيادية، والنجابة، واحلنكة القتاليةملسو هيلع هللا ىلصّ ِّ. 

ّن يتمتع به أصحاب النبي ّ األدب اجلم العظيم الذي كا:ًثالثا ، ملسو هيلع هللا ىلصّ
ّوحسن انقيادهم له ، وطاعتهم وتوقريهم ألمره حتى بعد وفاته قال . ُ

ّكان عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه حتى بعد أن ويل اخلالفة إذا ": احللبي ّ

غفر : ُفيقول أسامة. ُّالسالم عليك أهيا األمري: ُرأى أسامة ريض اهللا عنه قال
ال أزال أدعوك ما عشت : تقول يل هذا ؟ فيقول. نياهللا لك يا أمري املؤمن

 ."ّ وأنت عيل أمريملسو هيلع هللا ىلصمات رسول اهللا . األمري

ًكل تلك األمور السابقة كانت عوامل إجيابية وبناءة يف حتقيق ذلك  ّ ً َ ّ

ّالنجاح العظيم، وتلك النتائج اإلجيابية الرائعة التي حققتها تلك الرسية، 

ًا اجليش نعمة عظيمة، فإنه كان سببا لعدم وكان يف خروج هذ": يقول احللبي ّ
 ."ارتداد كثري من طوائف العرب أرادوا ذلك

                                         
 .٣/٢٣١السرية احللبية : احللبي) ١(
 .ّاملصدر السابق) ٢(
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ْقال أبو هريرة ريض اهللا عنه يف سياق حديثه عن البعث وذلك تقرير هلذه  َ
ّلوال أن هلؤالء : ّ يريدون االرتداد إال قالواّفجعل ال يمر بقبيل": احلقيقة

ّهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم، فلقوا ّقوة ما خرج مثل هؤالء من عند
 ."الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا ساملني، فثبتوا عىل اإلسالم

 ملسو هيلع هللا ىلصكام كان يف خروجه إرعاب ألعداء اهللا عز وجل، وأعداء رسوله 
ّرجافهم، وغبطتهم ورسورهم بموت النبي وتثبيط ملعنوياهتم، وحمق إل . ملسو هيلع هللا ىلصّ

َّ كان ذلك مما أ":قال ابن تيمية ّيد اهللا به الدين، وشد به قلوب املؤمنني، وأذل ِ ّ َّ
 . "ّبه الُكفار واملنافقني

ُّومما يدل عىل ذلك ويؤيده هو اندهاش الروم وتعجبهم من فعل  ّ ّ َّ ِ

ِاملسلمني ، وقوة متاسكهم رغم فداحة املصاب  ُ أخرج ابن سعد بسنده عن . ّ
ُ، وإغارة أسامة يف  عىل هرقلملسو هيلع هللا ىلصقدم بنعي رسول اهللا ": هشام بن عروة قال

ًناحية أرضه خربا واحدا، فقالت الروم ما بال هؤالء بموت صاحبهم أن : ً
 ."أغاروا عىل أرضنا

                                         
 .تصغري قبيلة : قبيل) ١(
 ].٢٩: [سبق خترجيها برقم) ٢(
 .١/٤١٢سنة منهاج ال) ٣(
 ].١٤: [سبق خترجيها برقم) ٤(
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 دون مسرية جيش ملسو هيلع هللا ىلص اهللاكيف حيول مرض رسول : وقد يسأل إنسان
 أمر بجهازه وسفره؟

لكن مسرية جيش إىل الشام يقطع البيد والصحاري أياما طويلة ليست 
ّ أحب إليهم من ملسو هيلع هللا ىلص يكن يسهل عىل املسلمني، والنبي باألمر اهلني ومل

أنفسهم، أن يرتكوا املدينة وهو يشكو املرض وهم ال يعلمون ما وراء هذا 
ثم إهنم مل يعرفوا قط من قبل أنه شكا مرضا ذا بال، فهو مل يصب من . املرض

 ّاملرض بأكثر من فقد الشهية يف السنة السادسة من اهلجرة حني قيل إن اليهود
سحروه، ومن أمل أصابه واحتجم من أجله حني أكل من الشاة املسمومة يف 

ثم إن حياته وتعاليمه كانت تنأى به وبكل من . السنة السابعة من اهلجرة
ّفهذا الزهد يف الطعام ونيل القليل منه، وهذه البساطة يف . ّيتبعها عن املرض

 ملسو هيلع هللا ىلصلوضوء وحيبها هو امللبس والعيش، وهذه النظافة التامة نظافة يقتضيها ا
إنه لوال خيفته أن يشق عىل قومه لفرض عليهم : وحيرص عليها، حتى ليقول

ّالسواك يف اليوم مخس مرات، وهذا النشاط الدائم؛ نشاط العبادة من ناحية 
وهذا القصد يف كل يشء، ويف امللذات . ونشاط الرياضة من ناحية أخرى

ّوهذه الرفعة النفسية ال ّوهذا السمو عن عبث األهواء، . قبل كل يشء
تدانيها رفعة، وهذا االتصال الدائم باحلياة وبالكون يف خري صور احلياة 

 هذا كله جينب صاحبه املرض وجيعل الصحة بعض - وأدق أرسار الكون
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، جفاه املرض ومل ملسو هيلع هللا ىلصفإذا كان سليم التكوين، قوي اخللق، كام كان . حظه
  خياف حمبوه وأصحابه، وكانّعيا أنَفإذا مرض كان طب. عرف إليه سبيالي

ّعيا أن خيافوا وهم قد رأوا ما عاناه من مصاعب احلياة خالل عرشين سنة َطب
 .متتابعة

 وحده ال اهللافهو منذ بدأ جيهر بدعوته يف مكة مناديا الناس بعبادة 
رشيك له وبرتك األصنام مما كان يعبد آباؤهم، قد لقي من العنت ما تنوء به 

ّنه أصحابه الذين أمرهم فهاجروا إىل احلبشة، وما اضطره ّالنفوس مما شتت ع
وهوحني هاجر من مكة . لالحتامء بشعاب اجلبل حني أعلنت قريش قطيعته

ّإىل املدينة بعد بيعة العقبة قد هاجر يف أدق األحوال وأشدها تعرضا للخطر،  ّ

من وقد كان هبا يف الفرتة األوىل . وهاجر وهو ال يعرف ما قدر له باملدينة
 وأذن أن يدخل الناس من اهللافلام نرصه . ّمقامه موضع دس اليهود وعبثهم

ّ أفواجا، ازداد عمله وتضاعف جمهوده وظل اهللاأنحاء شبه اجلزيرة يف دين 

ّتعهد ذلك كله يقتضيه من بذل اجلهود ما ينوء بالعصبة أوىل القوة، وإن له 
ّأي موقف أشد و.  يف بعض الغزوات ملواقف تشيب من هوهلا الولدانملسو هيلع هللا ىلص ّ

هوال من موقفه يوم أحد حني وىل املسلمون، وسار وهو يصعد يف اجلبل 
ّوأي موقف ! باعيتهرّورجال قريش يشتدون يف تتبعه، ويرمونه حتى كرست 

ّأشد هوال من موقفه يوم حنني حني ارتد املسلمون يف عامية الصبح مولني  ّ ّ
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 ملسو هيلع هللا ىلصّالذي يردهم، وحممد إن البحر وحده هو : األدبار، حتى قال أبو سفيان
ّإيل، إيل، ! إىل أين، إىل أين: واقف ال يتقهقر وال يرتاجع وينادي يف املسلمني ّ

وهذا املجهود الروحي ! والوحي! والرسالة!. حتى عادوا وحتى انترصوا
ّاملضني يف اتصاله برس الكون وباملأل األعىل، هذا املجهود الذي روي بسببه 

 هذا كله، ورأوه ملسو هيلع هللا ىلصرأى أصحابه !  هود وأخواهتاشيبتني: ّعن النبي أنه قال
فإذا مرض من بعد . ّحيمل العبء صلبا قويا ال يعرف املرض إليه طريقا

ّذلك، فمن حق أصحابه أن خيافوا وأن يتمهلوا يف السري من معسكرهم 
 يف نبيه اهللاباجلرف إىل الشام، حتى تطمئن نفوسهم إىل ما يكون من أمر 

   .ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله

  : األعىلبل الرفيق

 قد ملسو هيلع هللا ىلصكانت مناسك احلج هي آخر الشعائر الدينية التي مل يكن النبي 
بينها للناس بيانا عمليا، وما إن أدى هذه الشعائر الدينية وفصلها للناس، 
وبني هلم أحكام هذا الركن العظيم من أركان اإلسالم، إال ونزل قول اهللا 

VU  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  ﴿: تعاىل

  Wb  a  `  _  ^]  \  [  Z   Y  X   ﴾] ٣:املائدة[ ،
فتبني هذه اآلية كامل الدين، وإمتام نعمة اهللا عىل عباده، فلم يبق يشء من 

 ألتباعه، فكل العقائد قد كملت وتعلمها الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم مل يبلغه النبي 
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رضوان اهللا عليهم، ومجيع الرشائع واألحكام قد وضحت ملن أراد الدخول 
 . هذا الدين، الذي هو دين اهللا عز وجل الذي اختاره للبرشية كلهايف

 موقوتة بإمتام ملسو هيلع هللا ىلصّوقد جعل اهللا الذي يقدر الليل والنهار حياة النبي 

N  M  L  K   ﴿: رسالته، فلام متت الرسالة ونزلت اآلية الكريمة

VU  T  S  R  Q  P   O ﴾ ]٣:املائدة[. 

 يف هذه الدنيا ملسو هيلع هللا ىلصره اهللا لرسوله كان ذلك آية عىل أن اليوم الذي قد
 بذلك، فجلس عىل املنرب يف ملسو هيلع هللا ىلصيوشك أن تغرب شمسه، وقد أحس 

ًإن عبدا خريه اهللا بني أن يؤتيه زهرة الدنيا ": أخريات أيامه وقال ألصحابه
  ."وبني ما عنده، فاختار ما عنده

ئنا يا رسول اهللا فديناك بآبا: فبكى أبو بكر حينام سمع هذا الكالم وقال
 .وأمهاتنا

 : عىل أيب بكر وقالملسو هيلع هللا ىلصفأثنى رسول اهللا 

                                         
إحتـاف "صحيح أخرجه مالك والشيخان والرتمذي وغريهم، وانظر طرقـه وألفاظـه يف ) ١(

، ٣٦٦٠ "سـنن الرتمـذي"، و٧٣/ ٥ "صحيح البخـاري" و٢٨٧/ ١٠ "السادة املتقني
 ..، وغري ذلك٥٦٩/ ١٠ "فتح الباري"، و٩٧٥٤ "مصنف عبد الرزاق"و

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٨٣ 
 

ً إن أمن الناس عيل يف صحبته وماله أبو بكر، فلو كنت متخذا خليال " ً ّ
  ."الختذت أبا بكر، ولكن أخوة اإلسالم

 يف أواخر صفر من السنة ملسو هيلع هللا ىلصثم بدأت أعراض املرض تظهر عليه 
 بنت احلارث، وأخذ ٍ، وكان حينئذ يف بيت ميمونةاحلادية عرشة للهجرة

ينتقل بني بيوت أزواجه، فلام اشتد عليه املرض استأذن منهن أن يمرض يف 
َّبيت عائشة، فأذن له وملا دخل إىل بيت عائشة واشتد عليه الوجع قال .. ِ

عيل من سبع قرب مل حتلل أوكيتهن   هريقوا": للحارضات من زوجاته
 . "لعيل أعهد إىل الناس

وصب عليه املاء حتى شعر بيشء من الراحة،  ،فأجلس يف خمضب
ًثم خرج إىل الناس متوكئا عىل عيل بن أيب طالب . فأشار إليهن باالكتفاء

 معصوب الرأس ملسو هيلع هللا ىلص، وتقدم العباس أمامهم، و هو  والفضل بن العباس

                                         
بدأ الوجع يوم األربعاء لليلتـني بقيتـا مـن صـفر، :  فقال١٣٠/ ٢ابن حبان يف ثقاته وحدد ذلك، ) ١(

  .٤٣١/ ٦ "مسند أمحد"، و٦٧/ ٣ "السرية"، و١٨٨/ ٣ "تاريخ الطربي"وانظر 
 .صبوا ) ٢(
يامنا وهو حجر منقور جيلس فيه املرء ليجتمع املاء املـصبوب حولـه وال أمثل املغطس يف ) ٣(

  .يتفرق
 . وغريه٤٨٢/ ٣ث أخرجه البخاري حلديا )٤(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٨٤ 
١٢٨٤  

لناس إليه، فحمد اهللا خيط  برجليه حتى جلس يف أسفل مرقاة املنرب، وثار ا
 .وأثنى عليه

 :الوداعنظرة 

، وملا كان اليوم الثالث عرش من ً ثالثة عرش يوماملسو هيلع هللا ىلصاستمر مرضه 
شهر ربيع األول من السنة احلادية عرشة للهجرة، وحينام كان املسلمون 

 يسعى إليهم يف هدوء ويطلع ملسو هيلع هللا ىلصيؤدون صالة الفجر، وإذا هبم يفاجئون به 
 ثناياه عليهم من باب حجرة عائشة، وقد أرشق وجهه بالرسور، وملعت بني

 بأن خييل مكان - وكان يؤم املسلمني يف الصالة -ابتسامة ، فهم ّأبو بكر 
ّوظن أنه يريد أن خيرج إىل الصالة، وهم املسلمون أن ، ملسو هيلع هللا ىلصاإلمامة للرسول 

 أشار إليهم بيده أن ملسو هيلع هللا ىلص ولكن الرسول ملسو هيلع هللا ىلصًيفتنوا بصالهتم فرحا برسول اهللا 
 . عىل البابأمتوا صالتكم، ثم دخل إىل احلجرة وأرخى السرت

فكانت هذه هي نظرة الوداع، وكان مشهد املسلمني وهم يف صالة اجلامعة هو 

                                         
ُاختلف يف مدة مرضه، فاألكثر أهنا ثالثة : ٥١٦/ ٤ "املواهب اللدنية"قال القسطالين يف ) ١(

ًعرش يوما، وقيل أربعة عرش، وقيل اثنـا عـرش، وقيـل عـرشة أيـام، وبـه جـزم اهليثمـي، 
 .٢٨٩ ص "منتقى القاري"وأخرجه البيقهي بإسناد صحيح، انتهى 

   وغريمهـا مـن حـديث ٣١٥/ ١، ومـسلم ١٦٤/ ٢ "الفـتح" البخاري، كـام يف أخرجه) ٢(
 .أنس بن مالك ريض اهللا عنه



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٨٥ 
 

ُاملشهد الذي رس به رسول اهللا   .  حتى تبسم وضحك ملسو هيلع هللا ىلصُ

 .  أن يريه ثامر دعوته قبل أن يرقد رقدته األخرية - عز وجل- شاء اهللاُ 

  أن يكون املشهد األخري الذي جيمع املسلمني-عز وجل- شاء اهللا 
بنبيهم هو مشهد الصفوف املرتاصة، والقلوب املخبتة املتحدة، فاطمئن قلب ُ 

ُ يف هذه اللحظة حلال اجلامعة التي رباها، ورس وفرح وضحك ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ّ
 .أن رأى املسلمني مرتاصني خلف أيب بكر الصديق ريض اهللا عنه 

 : السواك األخري

ِإن من نعم: قالت عائشة ريض اهللا عنها  ََّ ِْ ِ َ عيل أن رسول اهللا ِ َُّ َ َ َّ َ َ تويف ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ ِّ ُ ُ
َّيف بيتي ويف يومي وبني سحري ونحري، وأن  َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َِ َِ َ َْ ِ ِِ َ مجع بني ريقي وريقه، عند اهللاِ ْ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ََ َ َْ

ِموته ِ ْ ِدخل عيل عبد الرمحن .. َ َ ْ َ ََّ ُ ْ ََّ َ َ ٌوبيده السواك، وأنا مسندة ] بن أيب بكر [ َ َ َِ ِ ِْ ُ َِّ َ َ َ َُ ِ

َسول َر ُ فرأيته ينظر إليه، وعرفت أنه حيب السواك، فقلتملسو هيلع هللا ىلص اهللاُ ُ ُ َْ ُ َ ْ َ ُ ََ َ ُّ ُ َ ْ َ ُ ِّْ َ ُ َِ َِّ َُ َِ َآخذه لك : ْ َ ُُ ُ

ْفأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، وقلت ألينه لك فأشار برأسه أن  َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ََ ْ ُ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َِ َِ ْ ََ ََ ُ ِّ َ ْ ُ َ َُ َُ َ َّ َ ُ َ َ
ْنعم َ َفأخذت الس  ،ِّ ُ ْ ََ ِّواك فقصمته، ونفضته، وطيبته ثم دفعته إىل النبي َ َّ ِْ َّ َ ِ ُ ْ َ ُ ْ َّ َ ُ َ ُ َ َُ ُ ُ َ َُ ُ َ َ َ َْ  ملسو هيلع هللا ىلصَ

                                         
 .٤٠٩٤: البخاري ) ١(
 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٨٦ 
١٢٨٦  

َفاستن به فام رأيت رسول  َ َُ َ َ َ ُْ ْ ََّ ِ ِ ُ استن استنانا قط أحسن منهملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ َ ْ َّْ َِ َِ ْ َْ ُّ َ ً َ ، ِواستن به ِ َّ ََ ْ
ِوهو مستند إىل صدري ْ ٌ ََ َ ََ ِ ِ ْ ُ ُ.  

ًاستن استنانا شديدا است َفام أطهر املؤمن، وما أحرصه . ًعدادا للقاء ربه ً
 . عىل الطهر وهو يف أحرج ساعته 

 وحرص عليها، ملسو هيلع هللا ىلصثم هي الفطرة الكريمة التي أحبها رسول اهللا 
ِ لوال أن أشق عىل أمتي ":ورغب أمته فيها، وهو القائل  َّ ُ َ ََ َ َّ ُ ْ ِ أو عىل الناس - َْ ََّ َ َ ْ-  

َألمرهتم بالسواك مع ََ ِّ ْ ُ ْ َِ ِ ُ َ ٍ كل صالة َ َ ِّ ُ".  

فهي النظافة املستمرة عند كل صالة، نظافة الظاهر من وضوء واستياك، 
 .ونظافة الباطن من ركوع وسجود وخشوع 

َإنك ميت وإهنم ميتون "  ُ ٌِّ َّ ُ ِّ ََّ َِ َِ َّ": 

 أحوال مثرية وهو يف أنفاسه األخرية ويف أثنائها ملسو هيلع هللا ىلصحصلت لرسول اهللا 
 : قوله  كان منهاويص أمته ببعض الوصايا،كان ي

َ لعن "  -١ َ ً اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مسجدا اهللاَ ِْ ْ َ ْ َ َِ ِ َ ُ َ َ َ ُ َِ َ ُ ُ َْ َّ ْقالت  .. "َّ َ َ
                                         

 .٤٠٨٤: البخاري  )١(
 .٤٠٩٥: البخاري  )٢(
 .٨٣٨: البخاري ) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٨٧ 
 

ُعائشة َ ِ ُلوال ذلك ألبرز قربه : َ ْ ُْ ْ َ َ َ َ ََ ِ ُ َ ًخيش أن يتخذ مسجدا.. ِ َِّ ْ َ َ َْ َُ َ َ
ِ فقد كان رسول ،

ُ خيشى من أن جيعل قربه رضحيا يعبملسو هيلع هللا ىلصاهللا  ً د من دون اهللا، فردد هذه الكلمة ُ
 .ًمرارا

ْ الصالة الصالة، وما ملَكت أيامنُكم" -٢ َ َ َُ َ َْ َ َّ ََّ ْ َ َ ُ، فجعل يتَكلم هبا وما يَكاد "َ َ َ َ َ ََ َ ُِ َّ َ ََ
ُيفيض هبا لسانه َُ َ َِ ِِ ُ. 

  :األخرة الدار وإيثاره لربه حبه ًمرتمجا ماقاله مجلة من وكان -٢

َّاللهم " - أ ُ ِّأعني َّ ِ َعىل َ ِسَكرات َ َ ِاملوت َ ْ َْ".   

ِاللهم اغفر يل وارمحني وأحلقني بالرفيق األعىل   " -ب ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َِّ ْ ْ ََّ َ َ ُْ َ ِ ْ". 

T  S   R  Q  P  O  N   ﴿:ّ وأخذته بحة، وهو يقول- جـ 

[  Z   Y  XW  V  U   ﴾ ]٦٩:النساء[ . 

َاللهم الرفيق األعىل " - د  ْ َ ْ ََّ ِ َّ َّ َّاللهم الر! ُ َّ ُ َفيق األعىل َّ ْ َ ْ َ ِ !"  

                                         
 ١٢٤٤: البخاري ) ١(
 ، وهو صحيح٢٦٦٥٧: أمحد ) ٢(
  فقه السرية، وصححه األلباين يف حتقيق٢٤٣٥٦: أمحد ) ٣(
 ٤٠٨٦: البخاري ) ٤(
 ٤٠٨٦: البخاري ) ٥(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٨٨ 
١٢٨٨  

ُّكان النبي : قالت عائشة  ِ َّ َ ُ يقول ملسو هيلع هللا ىلصَ ُ ٌوهو صحيح-َ َ َ َِ ٌّ إنه مل يقبض نبي -ُ ِ َ َّْ َ ُ ُْ َْ ِ

َحتى يرى مقعده من اجلنة، ثم خيري، فلام نزل به ورأسه عىل فخذي؛ غيش  َ
ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ َ َ َ ُ ْ َْ َ ُُ َ ْ ُ َ َ َُ َ َّ َّ َّ َ َ َْ ِ َ َ ََّ َّ

َعليه ثم أفاق فأشخص َْ ْ َ َ َ َ ُ ََ َّ ِ َ برصه إىل سقف البيت، ثم قال َ َ ُ ْ َّْ َ َِ ِْ َ ُ ََ ِ َ اللهم الرفيق ":َ ِ َّ َّ ُ َّ

َاألعىل  ْ َ َ، فقلت إذا ال خيتارنا وعرفت أنه احلديث الذي كان حيدثنا وهو "ْ َ ُ َُ َ ُْ َ َّ ُ ْ ْ ً ْ ُ َِّ َّ َ ََ َ َ ُُ ُ َ َ َُ ِ ِ َ ِ

ٌصحيح َفَكانت آخر كلمة تَكلم هبا ..َِ َ َ َِ َّ ََ ٍَ ِِ َ َاللهم الرفيق ا": ْ ِ َّ َّ ُ َألعىلَّ ْ َ ْ" . 

فجعل يرددها، وهو ينصب يده، حتى مالت، وفاضت روحه الرشيفة، 
ُفجعلت عائشة ريض اهللا عنها تبكي بمأل نفسها، فدخلت فاطمة وعاينت 

ُ يا أبتاه ": أباها، فقالت وهي تبكي  َ ََ ُأجاب ربا دعاه! َ َ َ ََ َ ْيا أبتاه! َ َ ََ ُمن جنة ! َ َّ َ ْ َ
ْالفردوس مأواه  َ ْ َْ َ ِْ ِ ْيا أبتاه ! ْ َ ََ ْإىل جربيل ننعاه ! َ َ ْ َ َ ِ ْ ِ َ ِ!" . 

وهكذا ترجع النفس املطمئنة إىل رهبا راضية مرضية لتدخل يف عباده، 
ولكن لتبدأ من جديد يف ، ملسو هيلع هللا ىلصوتدخل جنته، وهكذا تنتهي حياة سيدنا حممد 

j    i  h  g  f  e  d  c   ﴿مبادئ اإلسالم اخلالدة، وكتاب اهللا الذي 

k ﴾ ]٤٢:فصلت[. 

وبذلك يكون النبي صلوات اهللا وسالمه عليه قد مىض يف هذه الدنيا 

                                         
 ٤١٠٤: البخاري ) ١(
 .٤١٠٣: البخاري ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٨٩ 
 

ًثالثا وستني سنة قمرية وثالثة أيام، وهو يوازي بالسنني الشمسية واحدا  ً

ًوستني عاما وأربعة وثامنني يوما وقد كانت الوفاة يف ضحى يوم االثنني .. ً
 .ةالثالث عرش من ربيع األول من السنة احلادية عرشة للهجر

 :وقع الصدمة عىل الصحابة

 يف ملسو هيلع هللا ىلصّوفوجئ املسلمون باملسجد هبذه الضجة؛ ألهنم رأوا النبي 
ّالصباح وكل يشء يدل عىل أنه عويف، مما جعل أبا بكر يذهب إىل زوجه بنت 

ّلذلك أرسع عمر إىل حيث كان جثامن النبي وهو ال يصدق . خارجة بالسنح ّ
فحسبه يف غيبوبة ال : راك بهذهب فكشف عن وجهه فألفاه ال ح. أنه مات

ّوعبثا حاول املغرية إقناعه باحلقيقة األليمة؛ فقد ظل مؤمنا . ّبد أن يفيق منها

وخرج معه إىل املسجد . كذبت: ّ مل يمت فلام ألح املغرية قال لهملسو هيلع هللا ىلص بأن حممدا
 تويف؛ وإنه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا إن رجاال من املنافقني يزعمون أن رسول "وهو يصيح 

نه ذهب إىل ربه كام ذهب موسى بن عمران؛ فقد غاب عن  ما مات ولكاهللاو
ّ لريجعن رسول اهللاو. قد مات: قومه أربعني ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل

. "ّ كام رجع موسى، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات اهللا
واستمع املسلمون باملسجد إىل هذه الصيحات من جانب عمر يرسل 

 وهم يف حال أشبه يشء بالذهول، أال إن كان قد مات خرىالواحدة تلو األ
ّحقا فواحر قلباه؟ وياللهم الناصب ألولئك الذين رأوه وسمعوا له، وآمنوا  ّ



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٢٩٠ 
١٢٩٠  

ّ الذي بعثه باهلدى ودين احلق، هم يذهل القلب ويذهب باللباهللاب وإن . ّ
كان قد ذهب إىل ربه، كام يقول عمر، فذلك أدعى للذهول؛ وانتظار أوبته 

 .ّرجع كام رجع موسى أشد إمعانا يف العجبحتى ي

لذلك أحاطت مجوعهم بعمر وهم أدنى إىل تصديقه وإىل اإليامن بأن 
وكيف يموت وقد كان معهم منذ ساعات يرونه .  مل يمتملسو هيلع هللا ىلص اهللارسول 

وكيف يموت وهو !. ويسمعون إىل صوته اجلهوري وإىل دعائه واستغفاره
ه، وقد دانت له العرب كلها، وبقي أن  الذي اصطفى لتبليغ رسالتاهللاخليل 

وكيف يموت وهو هذه القوة !. يدين له كرسى وأن يدين له هرقل باإلسالم
ّالتي هزت العامل مدى عرشين سنة متوالية، وأحدثت فيه أعنف ثورة روحية 

ّولكن عمر هنا يف املسجد ما فتئ ينادي بأنه مل يمت، وبأنه !. عرف التاريخ
 موسى بن عمران، وبأن الذين يقولون بموته إنام هم ذهب إىل ربه كام ذهب

.  أيدهيم وأعناقهم بعد رجعتهملسو هيلع هللا ىلصاملنافقون؛ هؤالء املنافقون الذين سيرضب 
ّأي األمرين يصدق املسلمون؟ لقد أخذهم الفزع أول األمر، ثم ما زالت هبم 

ّ حتى كادوا يصدقون ملسو هيلع هللا ىلصأقوال عمر تبعث إىل نفوسهم األمل برجعة النبي 
 . ّ، ويصورون منها ألنفسهم حقائق يكادون يسرتحيون إليهاأمانيهم
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. وإهنم لكذلك إذ أقبل أبو بكر آتيا من السنح وقد بلغه اخلرب الفادح
وبرص باملسلمني وبعمر خيطبهم، فلم يقف طويال ومل يلتفت إىل يشء، بل 

. ال حاجة ألحد اليوم بإذن: قصد إىل بيت عائشة فاستأذن ليدخل، فقيل له
، فأقبل ّ مسجى يف ناحية من البيت عليه برد حربة ملسو هيلع هللا ىلصّفألفى النبي فدخل 

ّما أطيبك حيا وما أطيبك : حتى كشف عن وجهه ثم أقبل عليه يقبله وقال
ّ بني يديه وحدق يف معارف وجهه التي ملسو هيلع هللا ىلصثم إنه أخذ رأس النبي !. ميتا

وتة التي ّأما امل! بأيب أنت وأمي: بقيت مل ينكرها عدوان املوت عليها، وقال
ثم أعاد الرأس .  عليك فقد ذقتها، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدااهللاكتب 

ّإىل الوسادة ورد الربد عىل وجهه وخرج وعمر ما يزال يكلم الناس ويقنعهم 
عىل : فلام دنا من عمر ناداه. وفسح الناس أليب بكر طريقا. بأن مل يمت

. نصت واستمر يتكلملكن عمر أبى أن يسكت أو ي!. أنصت! رسلك يا عمر
ومن كأيب بكر يف هذا . فأقبل أبو بكر عىل الناس وأشار إليهم بأنه يكلمهم

ّأ ليس هو الصديق صفي النبي ! املقام؟ ّ ّ  ومن لو اختذ خليال الختذه ملسو هيلع هللا ىلصّ
فحمد . لذلك أرسع الناس إىل تلبية دعوته وانرصفوا إليه عن عمر! خليال؟

إن من كان يعبد حممدا فإن حممدا قد أهيا الناس، :  وأثنى عليه ثم قالاهللا

C   ﴿: ثم تال هذه اآلية. ّ حي ال يموتاهللا فإن اهللاومن كان يعبد . مات
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  .]١٤٤:عمران

اف الناس إىل أيب وكان عمرريض اهللا عنه  قد أنصت حني رأى انرص
ّبكرريض اهللا عنه ؛ فلام سمع أبا بكر يتلو هذه اآلية خر إىل األرض ما حتمله  ّ

ّوأما الناس فقد أخذوا من قبل بأقوال .  قد ماتاهللاّرجاله موقنا أن رسول 
عمر، حتى لقد ألفوا أنفسهم إذ سمعوا هذه اآلية يتلوها أبو بكر وكأهنم مل 

 ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك زايل القلوب كل شك يف أن حممدا . يكونوا يعلمون أهنا نزلت
 .ّ قد ضمه إليهاهللاقد اختار جوار الرفيق األعىل، وأن 

 يوم االثنني حني اشتد الضحى، الثنتي عرشة ليلة ملسو هيلع هللا ىلصوكانت وفاته 
خلت من شهر ربيع األول يف السنة احلادية عرشة من اهلجرة ، وغسل وكفن 

 عنهم من جتهيزه، وضع عىل رسيره، يوم الثالثاء، فلام فرغ الصحابة ريض اهللا
 .ودخل الناس يصلون عليه أرساال، الرجال ثم النساء ثم الصبيان

 :يف سقيفة بني ساعدة

ّوكان أسامة بن زيد قد رأى النبي صباح ذلك اليوم حني خرج إىل 
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املسجد وظن كام ظن املسلمون مجيعا أنه تعاىف، فذهب ومن كان قد عاد إىل 
املسافر إىل الشام وحلق باملعسكر باجلرف، وأمر اجليش املدينة من اجليش 

وإنه لكذلك إذ حلق به الناعي نذيرا بوفاة النبي، فعاد . بالتجهز للمسري
أدراجه وأمر اجليش فرجع كله إىل املدينة؛ ثم ذهب هو فركز علمه عند باب 

 .عائشة، وانتظر ما سيكون من أمر املسلمني من بعد

ّويف احلق أن املسلمني فهم مل يلبثوا حني .  كانوا من أمرهم يف حريةّ
ّ قد مات، أن تفرقوا، فانحاز حي ملسو هيلع هللا ىلصسمعوا أبا بكر وحني أيقنوا أن حممدا  ّ

ّمن األنصار إىل سعد بن عبادة يف سقيفة بني ساعدة، واعتزل عيل بن أيب 
ّطالب والزبري بن العوام وطلحة بن عبيد   يف بيت فاطمة، وانحاز اهللاّ

وإن أبا . هم أسيد بن حضري يف بني عبد األشهل إىل أيب بكراملهاجرون ومع
بكر وعمر لكذلك إذ أتى آت ينبئهام بنبإ األنصار الذين انحازوا إىل سعد بن 

فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا الناس : عبادة، ثم يردف النبأ بقوله
 أغلق دونه  يف بيته مل يفرغ من أمره قدملسو هيلع هللا ىلص اهللاقبل أن يتفاقم أمرهم، ورسول 

انطلق بنا إىل إخواننا هؤالء : قال عمر موجها حديثه إىل أيب بكر. الباب أهله
وإهنم لفي طريقهم إذ لقيهم من األنصار . من األنصار حتى ننظر ما هم عليه

أين : رجالن صاحلان، فذكرا للمهاجرين ما متاأل عليه القوم وسأالهم
ّاال؛ ال عليكم أال تقربوهم؛ يا ّيريدون؟ فلام علام أهنم يريدون األنصار ق ّ
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وانطلقوا حتى نزلوا . ّ لنأتينهماهللاو: قال عمر. معرش املهاجرين اقضوا أمركم
قال عمر بن . ّهبم يف سقيفة بني ساعدة فإذا بني ظهرانيهم رجل مزمل

فلام جلس املهاجرون قام . سعد بن عبادة، به وجع: من هذا؟ قالوا: اخلطاب
 اهللاّأما بعد، فنحن أنصار :  وأثنى عليه ثم قالاهللاخطيب األنصار فحمد 

ّوكتيبة اإلسالم، وأنتم يا معرش املهاجرين رهط منا وقد دفت دافة من  ّ

 .قومكم وإذا هم يريدون أن حيتازونا من أصلنا ويغصبونا األمر

لذلك مل يكد عمر يسمع . ملسو هيلع هللا ىلص ّوكانت هذه روح األنصار أثناء حياة النبي
عىل : ّفأمسك به أبو بكر خمافة شدته وقال: أن يدفعههذا الكالم حتى أراد 

نحن املهاجرين !  أهيا الناس":ثم قال موجها كالمه لألنصار! رسلك يا عمر
ّأول الناس إسالما، وأكرمهم أحسابا، وأوسطهم دارا، وأحسنهم وجوها، 

ّأسلمنا قبلكم، وقدمنا : اهللاّوأكثرهم والدة يف العرب، وأمسهم رمحا برسول 

!  "  #  $   ﴿:لقرآن عليكم، فقال تبارك وتعاىليف ا

 .]١٠٠:التوبة[ ﴾   %  &   '  )

ء، واننا يف الدين ورشكاؤنا يف الفيفنحن املهاجرون وأنتم األنصار؛ إخ
وأما ما ذكرتم فيكم من خري فأنتم له أهل، وأنتم أجدر . ّوأنصارنا عىل العدو

ّتعرف هذا األمر إال هلذا احلي فأما العرب فلن . بالثناء من أهل األرض مجيعا
هناك استشاط أحد األنصار غضبا . "ّفمنا األمراء ومنكم الوزراء. من قريش
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ّمنا أمري ومنكم أمري . ّاملحّكك، وعذيقها املرجب   أنا جذيلها": وقام فقال
بل منا األمراء ومنكم الوزراء، وقد رضيت : قال أبو بكر. "يا معرش قريش

جلني، فبايعوا أهيام شئتم؛ وأخذ بيد عمر بن اخلطاب لكم أحد هذين الر
هنالك كثر اللغط وارتفعت . ّوبيد أيب عبيدة بن اجلراح وهو جالس بينهام

أبسط يدك يا : ّاألصوات وخيف االختالف؛ فنادى عمر بصوته اجلهوري
 أمل يأمرك النبي بأن تصيل أنت ":فبسط أبو بكر يده فبايعه وهو يقول. أبا بكر

ّفأنت خليفته؛ ونحن نبايعك فنبايع خري من أحب !  بكر باملسلمنييا أبا
ومست هذه الكلامت قلوب احلارضين من . "منا مجيعا ملسو هيلع هللا ىلص اهللارسول 

ّاملسلمني أن كانت معربة حقا عام ظهر من إرادة النبي  حتى هذا اليوم  ملسو هيلع هللا ىلصّ
األخري الذي رآه الناس فيه؛ فقىض ذلك عىل ما بينهم من خالف، وأقبلوا 

 .ع املهاجرون ثم بايع األنصارفباي

ّوإذ كان الغد من ذلك اليوم، جلس أبو بكر عىل املنرب، وتقدم ابن 

                                         
. الذي تتحكك به اإلبـل اجلربـى: واملحكك.  اجلذل وهو أصل الشجرةتصغري: اجلذيل )١(

الذي جعل له رجبة وهـي : واملرجب. وهو النخلة) بفتح العني(تصغري العذق : والعذيق
دعامة تبنى حوله من احلجارة، وذلك إذا كانت النخلة كريمة وطالـت ختوفـوا عليهـا أن 

األمور وله رأي وعلـم يـشتفى هبـام، كـام يريد أنه قد جربته . تنقعر من الرياح العواصف
 .تشتفي اإلبل اجلربى باحتكاكها باجلذل
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ّ إين قد قلت لكم ": وأثنى عليه ثم قالاهللاّاخلطاب فتكلم قبل أيب بكر فحمد 
ّ وال كانت عهدا عهده إيل اهللاباألمس مقالة ما كانت مما وجدهتا يف كتاب 

ّ سيدبر أمرنا ويبقى اهللانت أرى أن رسول  ، ولكني قد كملسو هيلع هللا ىلص اهللارسول 
فإن .  قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى رسولهاهللاوإن . ليكون آخرنا

 قد مجع أمركم عىل خريكم اهللاوإن .  ملا كان هداه لهاهللاعتصمتم به هداكم 
. " وثاين اثنني إذ مها يف الغار، فقوموا فبايعوه-ملسو هيلع هللا ىلص -اهللاصاحب رسول 
 .ّكر البيعة العامة بعد بيعة السقيفةفبايع الناس أبا ب

ّوقام أبو بكر بعد أن متت البيعة فألقى يف الناس هذا اخلطاب الذي يعترب 
 اهللا عنه بعد أن محد اهللاقال ريض . آية من آيات احلكمة وفصل اخلطاب

فإن .  أما بعد، أهيا الناس، قد وليت عليكم ولست بخريكم":وأثنى عليه
. الصدق أمانة، والكذب خيانة. ّن أسأت فقوموينأحسنت فأعينوين، وإ

والقوي فيكم . اهللاوالضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء 
ال يدع قوم اجلهاد يف سبيل . اهللاضعيف عندي حتى آخذ احلق منه إن شاء 

 بالبالء اهللاّ بالذل، وال تشيع الفاحشة يف قوم إال عمهم اهللا إال رضهبم اهللا
 ورسوله فال طاعة يل اهللافإن عصيت . ملسو هيلع هللا ىلص  ورسولهاهللا ما أطعت أطيعوين
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 ."اهللاقوموا إىل صالتكم يرمحكم . عليكم

  ؟ملسو هيلع هللا ىلص الرسولأين يدفن جثامن 

وبينام املسلمون خيتلفون ثم يتفقون عىل بيعة أيب بكر بيعة السقيفة ثم 
قربون ّالبيعة العامة، كان جثامن النبي حيث كان عىل رسير موته حييط به األ

 كي ملسو هيلع هللا ىلص اهللاّفلام متت البيعة أليب بكر أقبل الناس عىل جهاز رسول . من أهله
يدفن يف : قال مجاعة من املهاجرين. وقد اختلفوا فيام بينهم أين يدفن. يدفنوه

بل يدفن يف بيت املقدس حيث : وقال غريهم. مكة مسقط رأسه وبني أهله
ا الرأي، وبيت املقدس وما أدري كيف قال أصحاب هذ. دفن األنبياء قبله

كان ما يزال بأيدي الروم، وكان بني الروم واملسلمني عداوة منذ مؤتة وتبوك 
ومل يرض املسلمون هذا الرأي .  جيش أسامة للثأرملسو هيلع هللا ىلص اهللاحتى جهز رسول 

ّوال هم رضوا أن يدفن النبي بمكة، ورأوا أن يدفن باملدينة التي آوته ونرصته 
وحتدثوا أين يدفن؟ قال فريق . ء اإلسالموالتي استظلت قبل غريها بلوا

يدفن باملسجد حيث كان خيطب الناس ويعظهم ويصيل هبم؛ ورأى : منهم
لكن هذا الرأي مل يلبث أن . هؤالء أن يدفن حيث يقوم املنرب أو إىل جانبه

 كان عليه رداء أسود حني اشد به ملسو هيلع هللا ىلصّرفض؛ ملا روي عن عائشة أن النبي 
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 اهللاقاتل :  وجهه ويكشفه عنه مرة وهو يقولّوجعه، فكان يضعه مرة عىل
إين : ثم قىض أبو بكر بني الناس إذ قال! قوما اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

ثم تقرر أن . ّ يقول ما قبض نبي إال دفن حيث يقبضملسو هيلع هللا ىلص اهللاسمعت رسول 
 .حيفر له مكان الفراش الذي قبض فوقه

 : ووداع اجلثامن الطاهرملسو هيلع هللا ىلص غسل النبي

ّالنبي أهله األقربون، ويف مقدمتهم عيل بن أيب طالبوتوىل غسل  ّ  
وكان أسامة بن .  والعباس بن عبد املطلب وولداه الفضل وقثم وأسامة بن زيد

ّ مها اللذان يصبان املاء عليه وعيل يغسله وعليه ملسو هيلع هللا ىلصّزيد وشقران موىل النبي  ّ
 طيبا حتى وكانوا أثناء ذلك جيدون به. قميصه؛ فقد أبوا أن ينزعوا عنه القميص

ّما أطيبك حيا وميتا! بأيب أنت وأمي: ّكان عيل يقول ويذهب بعض املسترشقني !. ّ
ّ طوال حياته من التطيب ملسو هيلع هللا ىلصّإىل أن هذه الرائحة الذكية ترجع إىل ما اعتاد النبي 

ّفلام فرغوا من . ّحتى كان يرى الطيب بعض ما حبب إليه من هذه احلياة الدنيا
وبرد حربة أدرج   ّثوبني صحاريني: الث أثوابغسله وعليه قميصه كفن يف ث

                                         
 .، وما بعدها ٢٥٠/ ٧الدالئل : البيهقي) ١(
ة خفيفـة هـو مـن الـصحرة و هـي محـر: نسبة إىل صحار قرية باليمن، و قيـل: صحارى) ٢(

 .ثوب أصحر و صحارى: كالغربة، يقال



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٢٩٩ 
 

ّوملا تم اجلهاز عىل هذا النحو ترك اجلثامن حيث كان، وفتحت . فيه إدراجا ّ

ّاألبواب للمسلمني يدخلون من ناحية املسجد يصلون عىل النبي  ، ثم ملسو هيلع هللا ىلص ّ
 .خيرجون وقد هوى احلزن بنفوسهم إىل قرار سحيق

عمر ريض اهللا عنهام يصليان مع وامتألت احلجرة حني دخل أبو بكر و
فلام استوى الناس باملكان وقد . ّاملسلمني ال يؤمهم يف صالهتم هذه أحد

.  وبركاتهاهللا ورمحة اهللالسالم عليك يا رسول : عالهم الصمت قال أبو بكر
ّ ورسوله قد بلغ رسالة ربه وجاهد يف سبيله حتى أتم اهللانشهد أنك نبي  ّ  اهللاّ

وكان .  وحده ال رشيك لهاهللاّ وىف بوعده، وأمر أال نعبد إال النرص لدينه، وأنه
. آمني آمني: املسلمون جييبون عند كل مجلة من كالم أيب بكر يف هيبة وخشوع

فلام فرغ الرجال من صالهتم وخرجوا أدخل النساء، ثم أدخل الصبيان من 
 ّوهؤالء وأولئك مجيعا كل واجف قلبه حمزون فؤاده يفرى األسى. بعدهم

 أشد اخلشية اهللا خاتم النبيني، وتساوره عىل دين ملسو هيلع هللا ىلص اهللاكبده لفراق رسول 
 .من بعده

وإذا استعدنا الساعة، بعد أكثر من ألف وأربعامئة سنة من ذلك اليوم، 
.  نفوسنا هيبة وخشوعا ورهبةالمتألتصورة هذا املشهد الرهيب املهيب 

                                         
 .، وما بعدها ٢٥٠/ ٧الدالئل : البيهقي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٠٠ 
١٣٠٠  

تصبح غدا قربا والتي كانت ّهذا اجلثامن املسجى يف ناحية من احلجرة التي س
إىل أمس بساكنها حياة ورمحة ونورا؛ وهذا اجلثامن الطاهر لذلك الذي دعا 
الناس إىل اهلدى واحلق، وكان هلم املثل والقدوة يف الرب والرمحة واإلقدام 

ّكل رجل وكل امرأة وكل صبي يذكر يف هذا ، واإلباء وإنصاف املظلوم 
  ورسولهاهللاّه وأخاه وصاحبه ووفيه ونبي الرجل الذي اختار جوار ربه أبا

ّأي شعور متتلئ به تلك القلوب العامرة باإليامن املمتلئة إشفاقا مما خيبئ ! ملسو هيلع هللا ىلص
 أستعيد الساعة صورة هذا املشهد الرهيب، فأراين - الغد بعد موت الرسول

شاخصا له مأخوذا به ممتلئ القلب من جالل هيبته، أكاد ال أجد إىل 
 .يالنرصاف عنه سباال

ّفمنذ ذاع النبأ بموت النبي . وكان من حق املسلمني أن تساورهم اخلشية ّ
ّيف املدينة وترامى إىل قبائل العرب املحيطة هبا، ارشأبت اليهودية  ملسو هيلع هللا ىلص

 .والنرصانية، ونجم النفاق، وتبلبلت عقائد املستضعفني من العرب

ّوهم أهل مكة بالرجوع عن اإلسالم، بل أرادوا ذلك، حتى خافهم 
ّعتاب بن أسيد عامل النبي عىل أم القرى فتوارى منهم   ولو ال أن قام . ّ

إن ذلك مل يزد : ملسو هيلع هللا ىلص سهيل بن عمرو بينهم، فقال بعد أن ذكر وفاة النبي
يا أهل مكة، كنتم آخر من : اإلسالم إال قوة، فمن رابنا رضبنا عنقه؛ ثم قال

ّأسلم فال تكونوا أول من ارتد، و ّ ليتمن اهللاّ م هذا األمر كام قال  عليكاهللاّ



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٠١ 
 

 .ّ، ملا رجعوا عن ردهتم؟ملسو هيلع هللا ىلص اهللارسول 

إحدامها ألهل مكة حيفرون : وقد كان للعرب يف حفر قبورهم طريقتان
ّالقرب مسطح القاع، واألخرى ألهل املدينة حيفرونه مقوسا   وكان أبو. ّ

ّ عبيدة بن اجلراح يرضح كحفر أهل مكة، وأبو طلحة زيد بن سهل هو الذي 
. ّ أي الطريقتني يسلكون يف حفر قربهملسو هيلع هللا ىلصوحار أهل النبي . هل املدينةحيفر أل

. فبعث عمه العباس رجلني يدعو أحدمها أبا عبيدة ويدعو اآلخر أبا طلحة
ّفأما املبعوث إىل أيب عبيدة فلم يعد به وجاء املبعوث إىل أيب طلحة به، فلحد  ّ

ّ وبعد أن مر املسلمون ّ عىل طريقة أهل املدينة فلام كان املساءملسو هيلع هللا ىلص اهللالرسول 
ّباجلثامن الطاهر وودعوه الوداع األخري، اعتزم أهل النبي   دفنه، فانتظروا ملسو هيلع هللا ىلصّ

 يلبسه، ثم ملسو هيلع هللا ىلصّحتى مىض هزيع من الليل، وفرشوا القرب برداء أمحر كان النبي 
ّأنزله الذين تولوا غسله إىل املقر األخري لرفاته، وبنوا فوقه باللبن وأهالوا  ّ

 حتى سمعنا ملسو هيلع هللا ىلص اهللاما علمنا بدفن رسول : قالت عائشة. الرتاب فوق القرب
وكان دفنه . صوت املساحى من جوف الليل، وقالت فاطمة مثل هذا القول

ليلة األربعاء الرابع عرش من شهر ربيع األول، أي بعد يومني من اختياره 
 .الرفيق األعىل

                                         
 .٢٧٨/ ٢اخلصائص : السيوطي ) ١(
 .٢٧٢/ ٥البداية : ابن كثري ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٠٢ 
١٣٠٢  

جرة ّوظلت عائشة من بعد ذلك تعيش بمنزهلا يف احلجرة املجاورة حل
 .القرب سعيدة هبذا اجلوار الكريم

ّوملا مات أبو بكر دفن إىل جوار النبي كام دفن عمر إىل جواره من ، ملسو هيلع هللا ىلص ّ
ويروى أن عائشة كانت تزور حجرة القرب سافرة إىل أن دفن عمر هبا إذ . بعد

فلام دفن عمر كانت ال تدخل إال حمتجبة . مل يكن هبا يومئذ غري أبيها وزوجها
 .ياهباالبسة كامل ث

 ودفنه حتى أمر أبو ملسو هيلع هللا ىلص اهللاومل يكد املسلمون يفرغون من جهاز رسول 
وقد .  بهاهللابكر أن ينفذ جيش أسامة لغزو الشام تنفيذا ملا كان قد أمر رسول 

ّأبدى بعض املسلمني من االعرتاض عىل ذلك ما أبدوا أيام مرض النبي ّ .
ت املسلمون، وأن ّوانضم عمرريض اهللا عنه  إىل املعرتضني ورأى أال يشت

لكن أبا بكرريض اهللا عنه  مل . حيتفظ هبم يف املدينة خمافة أمر قد يدعو إليهم
 ، ورفض أن يستمع إىل قول الذين ملسو هيلع هللا ىلص ّيرتدد حلظة يف تنفيذ أمر الرسول

ّوجتهز اجليش . ّأشاروا بتعيني قائد أسن من أسامة وأكثر منه يف احلرب دربة
هنالك . ّج أبو بكر ريض اهللا عنه يودعهعند اجلرف وأسامة عىل رأسه، وخر

طلب إىل أسامة أن يعفى ابن اخلطاب من الذهاب معه ليبقى باملدينة يشري 
ومل متض عرشون يوما عىل مسرية اجليش حتى أغار املسلمون . عىل أيب بكر

ّعىل البلقاء، وحتى انتقم أسامة للمسلمني وألبيه الذي قتل بمؤتة أشد 
. " يا منصور أمت": ّة احلرب يف تلك األيام املظفرةوقد كانت صيح. انتقام



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٠٣ 
 

ّوكذلك نفذ أبو بكرريض اهللا عنه  ونفذ أسامة أمر النبي  ، وعاد باجليش ملسو هيلع هللا ىلص ّ
إىل املدينة ممتطيا اجلواد الذي قتل أبوه بمؤتة عليه، يتقدمه اللواء الذي عقده 

 . بيدهملسو هيلع هللا ىلص اهللارسول 

ْمتت الرسالة، لكن ..بد ، فانقطع الوحي إىل األملسو هيلع هللا ىلصتويف النبي اخلاتم 
 دون ملسو هيلع هللا ىلصُواقتضت حكمة اهللا أن تبقى البرشية بعد حممد ..املسرية مل تتوقف

 . رسول أو نبي حتى قيام الساعة 

 إىل كل مسلم ملسو هيلع هللا ىلصومن ثم انتقلت تبعة التبليغ عن كاهل رسول اهللا 
ُومسلمة يف كل زمان ومكان، وهبذا فضلت األمة اإلسالمية عىل سائر األمم  ُ ُ
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 .١٨٨/ ٣تاريخ الرسل : الطربي) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٠٤ 
١٣٠٤  

 

   األخوة يف اهللا هي العروة الوثقى التي تربط بني مجيع املسلمني-١

﴿  ̄ ٍفعن ابن عباس ]  ١٠: احلجرات [﴾        ¬  ®  َّ ْ ََ ِ  -  رىض اهللا عنهام - ِ
َّأن  َرسول َ ُ َ خطب الناس يوم النحر فقالملسو هيلع هللا ىلص اهللاَ َ َ َِ ْ ْ َ َ ََّ ََّ ُ يا أهيا الناس ":َ ََّ َ ُّ َأى يوم هذا . َ َ ٍ ْ َ ُّ َ" . 

ٌقالوا يوم حرام  َ ٌَ ْ َ ُ َقال . َ َ فأى بلد هذا ":َ َ ََ ٍ َ ُّ ٌقالوا بلد حرام  . "َ َ َ ٌَ َ ُ َقال. َ ٍ فأى شهر ":َ ْ َُّ َ َ

َهذا  ٌقالوا شهر حرام  . "َ َ ٌَ ْ َ ُ َقال . َ ْ فإن دماءكم وأموالُكم وأعراضُكم عليُكم ":َ ْ َ ْ ْ ْ َ َْ َ َ ََ َ َّ ََ َ ْ َ َ ُ ِ ِ

ٌحرام ،  َ ِكحرمة يومُكم هذا ، ىفَ َ َ ْ َ ِْ ِْ َ ُ َ بلدكم هذا ىف شهركم هذا َ َ ََ َْ ُْ َ ُِ ْ َِ َّفأعادها مرارا ، ثم  . "ِ ً َُ َِ َ َ َ َ

َرفع رأسه فقال َ َ َُ ََ َ ُ اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت":َْ ُْ َّْ ْ َّ َّ ْ ََّ ُ َ َُ ََّ ٍقال ابن عباس  . "َّ َّ ُ َْ َ  رىض اهللا - َ
َّ فوالذى نفسى بيده إهنا لوصيته إىل أم- عنهام  َُّ َ ِ ُِ َّ َ َ َُ َِ َ ْ َّ ََ

ِ ِ ِ ِته ِِ َ  فليبلغ الشاهد الغائب ، ال "–ِ ْ ْ ََ ْ ُِ َ ُِ ِ َّ ِ

ٍترجعوا بعدى كفارا يرضب بعضُكم رقاب بعض  ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َُ َِّ ْ ً ُْ ِْ ُ ِ ِ َ" . 

 الوقوف بجانب الضعيف حتى ال يكون هذا الضعف ثغرة يف البناء -٢
 يف خطبته باملرأة والرقيق عىل أهنام نموذجان ملسو هيلع هللا ىلصاالجتامعي، فأوىص  

                                         
  )  .١٧٣٩(صحيح البخارى) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٠٥ 
 

 يف وصيته عىل اإلحسان إىل الضعفاء، وأوىص خريا ملسو هيلع هللا ىلصقد شدد لضعفاء، فل
بالنساء، وأكد يف كلمة خمترصة جامعة القضاء عىل الظلم البائد للمرأة يف 

اإلنسانية  التي تضمنتها أحكام  وتثبيت ضامنات حقوقها وكرامتها اجلاهلية،
 .الرشيعة اإلسالمية 

كام اإلسالم، وااللتزام  التعاون مع الدولة اإلسالمية عىل تطبيق أح-٣
ًبرشع اهللا، ولو كان احلاكم عبدا حبشيا، فإن يف ذلك الصالح والفالح، 

 العالقة بني احلاكم واملحكوم بأهنا ملسو هيلع هللا ىلصوالنجاة يف الدنيا واآلخرة فقد بني  
، ملسو هيلع هللا ىلصتعتمد عىل السمع والطاعة ما دام الرئيس حيكم بكتاب اهللا وسنة رسوله 

 طاعة، فاحلاكم أمني من قبل املسلمني عىل تنفيذ فإذا مال عنهام فال سمع وال
 .حكم اهللا تعاىل  

َّ إن ":ملسو هيلع هللا ىلصفقد قال :  املساواة بني البرش-٤ ُ يقول اهللاِ ُ َّ يا أهيـا النـاس إنـا "َ ِ ُ ََّ َ ُّ َ

ِخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكـرمُكم ع ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ْْ ُ ُ َ َُ َُّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َِ َ َ َ ً ُ َ َ َ َ َْ َْ ٍَ َنـد َ ْ
ٌ أتقاكم فليس لعريب عىل عجمي فضل ، وال لعجمي عـىل عـريب فـضل ، اهللا َ َ ٌ َ َ َ َْ َ َ ْ َ ٍَّ َ َ َ َ ٍّ َ َ ِْ َِ ِّ ٍّ َ َْ َِ ِ ِ ِ ُ ْ َ

ــضل ، إال  ــود ف ــىل أس ــيض ع ــضل ، وال ألب ــيض ف ــىل أب ــود ع َّوال ألس ٌ َ َ ٌ َ َِ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َْ َْ ََ ََ َِ ِ  
َبالتقوى  ْ َّ ِ" . 

                                         
 وهـو صـحيح ٣/٤١١دوأمحـ) ١٤٤٤٤(، بـرقم٣٦٠ / ١٢املعجم الكبـري ، :الطرباين) ١(

 .لغريه



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٠٦ 
١٣٠٦  

ه جلنس، وال لون، وال وطن، حيث حدد أن أساس التفاضل ال عربة في
وال قومية، وإنام أساس التفاضل قيمة خلقية راقية ترفع مكانة اإلنسان إىل 

 .مقامات رفيعة جدا  

 مصدر التلقي والطريقة املثىل ملسو هيلع هللا ىلصوقد حدد :  حتديد مصدر التلقي-٥
ّحلل مشاكل املسلمني التي قد تعرتض طريقهم يف الرجوع إىل مصدرين ال 

: هلم بعد االعتصام هبام األمان من كل شقاء وضالل، ومهاثالث هلام، ضمن 
 ، وإنك لتجده يتقدم هبذا التعهد والضامن إىل ملسو هيلع هللا ىلصكتاب اهللا وسنة رسوله 

مجيع األجيال املتعاقبة من بعده، ليبني للناس أن صالحية التمسك هبذين 
ًالدليلني ليست وقفا عىل عرص دون آخر، وأنه ال ينبغي أن يكون ألي تطور 

 .اري أو عرف زمني أي سلطان أو تغلب عليهام حض

 الداء والدواء، ووضع العالج لكل املشكالت بااللتزام ملسو هيلع هللا ىلصلقد وصف 
ِ تركت فيُكم أمرين ":ملسو هيلع هللا ىلصالتام بام جاء من أحكام يف كتاب اهللا وسنة رسوله  ْ َ ْ ْ ََ ِ ُ ْ َ

َلن تضلوا ما متسْكتم هبام كتاب  َْ ُ َِ َ ْ َّ َ َِ ِ َ ُّ ِ وسنة نبيه اهللاَِ ِّ َِ َ َ َّ ُ" ،هذا هو العالج الدائم 
 نداءه للبرشية عامة، عرب األزمنة واألمكنة، بوجوب االهتداء ملسو هيلع هللا ىلصوقد كرر  

بالكتاب والسنة يف حل مجيع املشكالت التي تواجه البرشية، فإن االعتصام 

                                         
 .  صحيح لغريه٩٠٠/٢)   ١٦٢٨(موطأ مالك برقم ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٠٧ 
 

هبام جينب الناس الضالل وهيدهيم إىل التي هي أقوم يف احلارض واملستقبل، 
 وهديه حدود اجلزيرة، واخرتقت حواجز ملسو هيلع هللا ىلص لقد اجتازت تعاليم رسول اهللا

الزمن، وأسوار القرون، وظل يرتدد صداها حتى يوم الناس هذا، وإىل أن يرث اهللا 
أهيا املؤمنون، أو أهيا : األرض ومن عليها، فلم يكن خياطب سامعيه فيقول هلم

ه إىل يا أهيا الناس، وقد كرر نداء: بل كان يقول هلم.. املسلمون، أو أهيا احلجاج
الناس كافة مرات متعددة دون أن خيصصه بجنس أو بزمان أو مكان أو لون، فقد 

 .بعثه اهللا للناس كافة وأرسله رمحة للعاملني  

 ما يلفت النظر يف حجة الوداع هذا اخلطاب القوي احلكيم الذي -٦
 الناس أمجعني، وتلك املبادئ التي أعلنها بعد إمتام ملسو هيلع هللا ىلصخاطب به رسول اهللا 

 ونجاح قيادته، مؤكدة للمبادئ التي أعلنها يف أول دعوته، يوم كان رسالته
ًوحيدا مضطهدا، ويوم كان قليال مستضعفا، مبادئ ثابتة مل تتغري يف القلة  ً ًً
والكثرة، واحلرب والسلم، واهلزيمة والنرص، وإعراض الدنيا وإقباهلا، وقوة 

ًيف العقيدة واملبدأ، وتباينا ًاألعداء وضعفهم، بينام عرفنا يف زعامء الدنيا تقلبا 

ًيف الضعف والقوة، وتغريا يف الوسائل واألهداف، يظهرون خالف ما 

يبطنون، وينادون بغري ما يعتقدون، ويلبسون يف الضعف لبوس الرهبان، 
ويف القوة جلود الذئاب، وما ذلك إال ألن هؤالء رسل املصلحة، وأولئك 

 وبني من يسبح يف بحار النور، رسل اهللا وشتان بني من حيوم فوق اجليف،



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٠٨ 
١٣٠٨  

شتان بني الذين يعملون ألنفسهم، وبني الذين يعملون إلنسانيتهم، شتان 

!  "  #   $  %  &   ﴿بني أولياء الشيطان وأولياء الرمحن

  2  1   0  /  .  -         ,  +   *)  (  '
 ].٢٥٧: البقرة [﴾   43  5  6  87  9  :   ;

ال بعد أن أتم تبليغ الدين كامال، ومتت نعمة اهللا  إملسو هيلع هللا ىلصّمل يتوف النبي  – ٧

Q  P   O  N  M  L  K   ﴿:عىل العاملني، بشهادة قوله تعاىل

   ̀  _  ^]  \  [  Z   Y  X  W  VU  T  S  R
b  a   ﴾] ويف هذا أبلغ رد عىل الكذابني املفرتين الذي ] ٣: املائدة

وريث اخلالفة آلل  بكتامن أمره يف شأن تملسو هيلع هللا ىلصيتهمون صحابة رسول اهللا 

وكرر ] ٢٩:الفتح [﴾ !  "  # ﴿فقد قال اهللا تعاىل.البيت ريض اهللا عنهم
  هذا النص الرصيح القاطع أربع مرات يف القرآن الكريم ، ويف اخلامسة 

هذا عدا الكثرة الكاثرة يف ]  ٦:الصف[ ﴾ 2  3  4  5  6  7  8 ﴿

هي للعهد التعريف ) ال( و﴾   e  d    ﴾ ﴿ G  F ﴿:قوله تعاىل
، ولكن مل ينص القرآن عىل اسم عيل  ريض اهللا عنه ، وأنه ملسو هيلع هللا ىلصأو للمعهود 

 . اخلليفة من بعده أبدا

، حتى لكأن املوت ال يمكن ملسو هيلع هللا ىلص أن الصحابة دهشوا ملوت الرسول -٨
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 ١٣٠٩ 
 

ً حبا ملسو هيلع هللا ىلصأن يأتيه، مع أن املوت هناية كل حي، وما ذلك إال حلبهم لرسول اهللا  

دمة بفقد األحباب تكون عىل قدر احلب، امتزج بدمائهم وأعصاهبم، والص
ًونحن نرى من يفقد ولدا أو أبا كيف يظل أياما ال يصدق أنه فقده، وأي  ً ً

 ، وقد هداهم اهللا به، ملسو هيلع هللا ىلصحب يف الدنيا يبلغ حب هؤالء الصحابة األبرار له 
وأنقذهم من الظلامت إىل النور، وغري حياهتم، وفتح عقوهلم وأبصارهم، 

 القادة العظامء، ثم هو يف حياته مربيهم وقاضيهم وسام هبم إىل مراتب
ومرشدهم يلجؤون إليه يف النكبات، ويسرتشدونه يف احلوادث، ويأخذون 

 انقطع ذلك ملسو هيلع هللا ىلصمنه خطاب اهللا هلم وحديثه إليهم وتعليمه هلم، فلام مات 
 .ًكله، فأي صدمة أبلغ من هذه الصدمة وأشدها أثرا

ع برباطة جأش وقوة أعصاب  أن موقف أيب بكر دل عىل أنه يتمت-٩
وهذا ما جعله أوىل الناس بخالفة . عند النكبات ال يتمتع هبا صحايب آخر

 . ، وقد أثبت ذلك يف حركة الردة يف جزيرة العربملسو هيلع هللا ىلصالرسول حممد 
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 ١٣١١ 
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 ١٣١٣ 
 

 

 : عىل العامل ملسو هيلع هللا ىلصفضل حممد 

 يرتك شيئا من عرضها الزائل  من هذه احلياة الدنيا ململسو هيلع هللا ىلصخرج رسول اهللا 
ّألحد بعده ؛ خرج منها بعد ما ترك فيها للناس هذا الدين القيم ، ومهد فيها  ّ
ّهلذه احلضارة اإلسالمية الكربى التي تفيأ العامل ظالهلا من قبل، وسيتفيأ 

 العليا، وكلمة اهللاّظالهلا من بعد، وأقر فيها التوحيد ، وجعل فيها كلمة 
فىل ، وقىض فيها عىل الوثنية يف كل صورها ومظاهرها الذين كفروا الس

ّالقضاء املربم ، وعلم الناس فيها أن يتعاونوا عىل الرب والتقوى ال عىل اإلثم 
 هدى للناس ورمحة ، وكان فيها املثل اهللاوالعدوان ، ترك من بعده كتاب 

 .األسمى واألسوة احلسنة

األسس التي ارتقى هبا لقد وضع الرسول صىل اهللا عله وسلم القواعد و
العرب إىل مستوى التحرض، فقد وحد صفهم وأقام هلم دولة وجعل منهم 

إن يف ذلك .. ﴾   .  /  0  1  2﴿:  أمة، وصفها القرآن بقوله 
رمحة أن يعيش العامل  يف ظالل دولة مدنية، وأمة متحرضة ، ويف سبيل ! لرمحة 
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  ١٣١٤ 
١٣١٤  

 واقتتال عىل الناقة والشاة ، فكرة مستنرية ، ال أن يعيش يف رصاعات قبلية ،
َ دعوها "ملسو هيلع هللا ىلصيف سبيل أفكار رجعية أو عصبية منتنة ، كام كان يسميها النبي  ُ َ

ٌفإهنا منتنة ََ ِْ ُ ََّ ِ" . 

 عىل العرب وحدهم ، بل يمتد خريه ونوره ملسو هيلع هللا ىلصهذا، ومل يقترص مرياثه  
 .إىل الشعوب واألمم األخرى

 :فضله عىل العرب: ًأوال

، ويف ذلك يقول رودي ملسو هيلع هللا ىلصدة احلضارية قبل النبي مل يعرف العرب الوح
كان العرب يعيشون منذ قرون طويلة يف بوادي وواحات شبه ":  بارت

 ودعاهم إىل اإليامن بإله -  ملسو هيلع هللا ىلص -حتى أتى حممد . ًاجلزيرة، يعيثون فيها فسادا

                                         
َ، قال هذه الكلمة عندما رضب رجـل مـن املهـاجرين  )٤٥٢٥(صحيح البخاري، برقم ) ١( َ ْ ُِ ِ ُْ ٌِ َ

ِرجال من األنصار  َ ْ ُْ َ ْ ِ ُّ فقال األنصاري "َ َِ ْ َ ْ َ َ ِيا لأل نصار : َ َ َوقال املهاجري يـا !! َْ ُّ َ َِ ِ ُْ َ َللمهـاجرين َ َِ ِ ُ ْ َ !!
ُفسمع ذلك رسول  َ َُ َ ََ ِ َفقال ملسو هيلع هللا ىلص اهللاَِ َ ِ ما بال دعوى اجلاهلية ":َ َّ َ َ َِ ِ َ َْ ُ قالوا"!!ُْ َيا رسـول : َ ُ َ َكـسع  :اهللاَ َ َ

ِرجل من املهاجرين رجال من األنصار  َ ْ ُ َ َ ْ ُْ َ ْ ً ُْ ٌِ َِ َِ َفقـال . ِ َ ٌ دعوهـا فإهنـا منتنـة": َ ََ ِْ ُ ََّ ِ َ ُ  يعنـي العـصبية "َ
 .القبائل والتفاخر ب

مفكر وباحث أملاين، عكف عىل الدراسات الرشقية يف جامعة هايدلربج، وكـرس حياتـه ) ٢(
ًلدراسة اإلسالم، وصنف عددا كبريا من الكتب واألبحاث، منها ترمجته للقرآن الكريم ،  ً

 ..ملسو هيلع هللا ىلص، وله كتاب عن النبي حممد ١٩٦٥ و١٩٦٤التي أصدرها يف عامي 
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 ١٣١٥ 
 

 ."واحد، خالق بارئ، ومجعهم يف كيان واحد متجانس

  جاء حممد بن عبد اهللا ":ً، مفصالويقول رودي بارت ، يف موضع آخر
، النبي العريب وخاتم النبيني، يبرش العرب والناس أمجعني، بدين - ملسو هيلع هللا ىلص - 

) يف دعوته(ّجديد، ويدعو للقول بأن اهللا هو الواحد األحد، كانت الرشيعة 
ال ختتلف عن العقيدة أو اإليامن، وتتمتع مثلها بسلطة إهلية ملزمة، تضبط 

 األمور الدنيوية، فتفرض عىل املسلم ًأيضاحسب، بل ليس األمور الدينية ف
ُوعندما قبض النبي .. ونرش الدين احلنيف.. الزكاة، واجلهاد ضد املرشكني

م، كان قد انتهى من دعوته، كام انتهى من وضع ٦٣٢، عام -  ملسو هيلع هللا ىلص - العريب 
ًنظام اجتامعي يسمو كثريا فوق النظام القبيل الذي كان عليه العرب قبل 

وصهرهم يف وحدة قوية، وهكذا تم للجزيرة العربية وحدة دينية اإلسالم، 
 . "..متامسكة، مل تعرف مثلها من قبل

فكام علمنا حياة العرب هلا طبيعة ،   جهودا مضنيةملسو هيلع هللا ىلصوقد بذل النبي 
خاصة، فالقبيلة هي التنظيم االجتامعي والسيايس الذي يصمم حياة الفرد يف 

ًجلاهيل انتامء قبليا ، وليس هناك أية رابطة عملية القبيلة ، فكان انتامء العريب ا

                                         
 .٢٠ربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية ، ص الدراسات الع: رودي بارت ) ١(
 .املرجع السابق نفس الصفحة) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣١٦ 
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توحد القبائل وجتمعها ، بل عىل العكس كانت القبائل متناحرة متحاربة ، 
وإذا ما قامت أحالف قبلية ، فلمنارصة قبيلة عىل أخرى ، وبالتحديد كانت 

 .القبيلة العربية تشكل وحدة سياسية مستقلة

ً عميقا يف حياة اجلزيرة العربية إذ ملسو هيلع هللا ىلص ومن هنا كان االنقالب الذي أحدثه

ّاستطاع بسياسته الكفاحية التي متليها روح اإلسالم أن حيول هذه الوحدات القبلية 
 .املستقلة ويرتقى هبا لتظهر يف إطار األمة اإلسالمية

  :، فيقول ملسو هيلع هللا ىلص هذا االنقالب الذي أحدثه حممد "فيليب حتي"ويبني لنا 
 من خالل األعامل التي حققها، فإنه -  ملسو هيلع هللا ىلص - إذا نحن نظرنا إىل النبي "

الرجل واملعلم واخلطيب ورجل الدولة واملجاهد؛ يبدو لنا بكل وضوح 
ًلقد نرش دينا هو اإلسالم، . ًواحدا من أقدر الرجال يف مجيع أحقاب التاريخ

وأسس دولة هي اخلالفة، ووضع أساس حضارة هي احلضارة العربية 
وهو ال يزال إىل اليوم قوة حية فعالة . مة العربيةاإلسالمية، وأقام أمة هي األ

 ."يف حياة املاليني من البرش

                                         
 ومـا ٦٨الرسول يف الدراسات االستـرشاقة املنـصفة، ص : حممد رشيف الشيباين : انظر) ١(

 .بعدها
 .٥٦اإلسالم منهج حياة ، ص :فيليب حتى) ٢(
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 ١٣١٧ 
 

 إلحداث هذا التحول ملسو هيلع هللا ىلصوعن ضخامة هذا اجلهد العظيم الذي بذله  
 مل يعرف - ملسو هيلع هللا ىلص - إن النبي ":يف املجتمع العريب اجلاهيل ، يقول إميل درمنغم 

فقىض حياة يعجب الراحة وال السكون بعد أن أوحي إليه يف غار حراء، 
اإلنسان هبا، واحلق أن عرشين سنة كفت إلعداد ما يقلب الدنيا، فقد نبتت 
يف رمال احلجاز اجلديبة حبة سوف جتدد، عام قليل، بالد العرب ومتتد 

ًوليس لدينا ما نعرف به أن حممدا . أغصاهنا إىل بالد اهلند واملحيط األطلنطي
، مستقبل أمته وانتشار دينه،  أبرص، حني أفاض من جبل عرفات-  ملسو هيلع هللا ىلص - 

ّوأنه أحس ببصريته أن العرب الذين ألف بينهم سيخرجون من جزيرهتم 

 ."لفتح بالد فارس والشام وأفريقية وإسبانية

ّ قد كرس حياته لتحقيق رسالته يف ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  ويبني آرنولد توينبي
لوحدانية يف الفكرة كفالة مظهرين أساسيني يف البيئة االجتامعية العربية؛ مها ا

                                         
لعـام العـارش مـن اهلجـرة يقصد حجـة الـوداع، يف اليـوم التاسـع مـن ذي احلجـة، يف ا) ١(

 ). م٦٣٢مارس٦(
 .حياة حممد:إميل درمنغم ) ٢(
املؤرخ الربيطاين، الذي انصبت معظم دراساته عىل تـاريخ احلـضارات، : آرنولد توينبي ) ٣(

 ١٩٢١الـذي رشع يعمـل فيـه منـذ عـام ) دراسـة للتـاريخ(وكان أبرزها مؤلفه الـشهري 
ً عـرش جـزءا عـرض فيهـا تـوينبي لرؤيتـه ، وهو يتكون من اثنـي١٩٦١وانتهى منه عام 

 .احلضارية للتاريخ
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  ١٣١٨ 
١٣١٨  

ً وتم ذلك فعال بفضل نظام اإلسالم ". الدينية، والقانون والنظام يف احلكم
فغدت .. ًالشامل الذي ضم بني ظهرانيه الوحدانية والسلطة التنفيذية معا

لإلسالم بفضل ذلك قوة دافعة جبارة مل تقترص عىل كفالة احتياجات العرب 
بل تدفق اإلسالم من حدود شبه .. ةونقلهم من أمة جهالة إىل أمة متحرض

واستوىل عىل العامل السوري بأرسه من سواحل األطاليس إىل اجلزيرة، 
 ." شواطئ السهب األورايس

 " األمة اإلسالمية "ويناقش املسترشق الفرنيس مارسيل بوازار فكرة 
ر  ليس لفكرة األمة اإلسالمية مقابل يف فك":ومغايرهتا املفهوم الغريب، فيقول

ّفاجلامعة اإلسالمية، وهى جتمع من املؤمنني . الغرب وال يف جتربته التارخيية
يؤلف بينهم رباط سيايس وديني يف آن واحد، ويتمحورون حول كالم اهللا 

والفرد يندمج يف اإلسالم باجلامعة املؤمنة بالتساوي عن طريق .. القديس
ن، فالنية املعلنة شهادته، الفردية واستبطان إرادته وصفاته اخلاصة كمؤم

وبصورة تالزمية . واجلهر بالكالم رشطان من رشوط االنتامء إىل املجتمع 
وهكذا تكون النظم التأسيسية . حيدد االمتثال ملشيئة اهللا البنية االجتامعية 

 ."للجامعة مرشوطة بالعبادة الواجبة عليها نحو اهللا 

                                         
 .٣٨١ / ١٠خمترص دراسة للتاريخ : آرنولد توينبي : سومر فيل، وإرشاف) ١(
 .١٨٣-١٨٢إنسانية اإلسالمية ، ص : مارسيل بوزار ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣١٩ 
 

جتارب الغرب عىل مدار ًإذا ليس لفكرة األمة اإلسالمية ما ينافسها يف 
فتاريخ الغرب عبارة عن جمموعة إمرباطوريات متتابعة قائمة عىل ..تارخيه

ومل تقم هلم حضارة يف تارخيهم تقوم عىل أساس ..الطبقية والعرق واللون
ومل حيدث أن دولة من دول ! . الرباط اإليامين، اللهم إال حضارة اإلسالم
فراد الشعب يف املعاملة وتوزيع الغرب يف عصور الظالم، أن سوت بني أ

 !الثروة والسلطة، اللهم إال دولة اإلسالم 

 عىل حترض العرب، اهتامم علامء ملسو هيلع هللا ىلصوقد أثار موضوع فضل الرسول 
ّالغرب وغريهم، فهو الذي وحد اجلزيرة العربية أول مرة يف التاريخ يف ظل 

يقول .. يةحكم إسالمي ، متنور نقل العرب من اجلاهلية إىل احلضارة واملدن
 يف شبه جزيرة العرب املجاورة لفلسطني ":الباحث الرويس آرلونوف

ظهرت ديانة أساسها االعرتاف بوحدانية اهللا ، وهذه الديانة تعرف 
أو كام يسميها أتباعها اإلسالم، وقد انترشت هذه الديانة  باملحمدية

ًانتشارا رسيعا، و مؤسس هذه الديانة هو العريب حممد  وقد قىض ، -  ملسو هيلع هللا ىلص -ً
ّعىل عادات قومه الوثنية، ووحد قبائل العرب، وأثار أفكارهم وأبصارهم 
ّبمعرفة اإلله الواحد، وهذب أخالقهم ولني طباعهم وقلوهبم وجعلها 

                                         
بل اإلسالم، أما مصطلح املحمدية، فيستخدمه املعادون لإلسالم عى أسـاس أنـه ! خطأ ) ١(

 .ملسو هيلع هللا ىلص اختالق حممد دين من



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٢٠ 
١٣٢٠  

مستعدة، للرقي والتقدم، ومنعهم من سفك الدماء ووأد البنات، وهذه 
لحني  تدل عىل أنه من املص-  ملسو هيلع هللا ىلص - األعامل العظيمة التي قام هبا حممد

العظام، وعىل أن يف نفسه قوة فوق قوة البرش، فكان ذا فكر نري ، وبصرية 
  ."وقيادة 

ّ عىل العرب ال حد له، إذ أخرجهم من ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا فإن فضل الرسول 
 .اجلاهلية إىل نور اإلسالم

 مل يغرس يف نفوس األعراب -  ملسو هيلع هللا ىلص - ًحممدا "أن  "هنري سريويا"ويضيف 
 ." املدنية واألدبًأيضارس فيها مبدأ التوحيد فقط، بل غ

، عن فضل الرسول "جورج دي تولدز"ويتحدث الباحث األمريكي 
 عىل العرب حني نقلهم من اهلمجية إىل املدنية، وعن دور الرسالة يف ملسو هيلع هللا ىلص

اء احلق واإليامن قلوهبم ، تبديل أخالق عرب اجلاهلية ، حني عمر ضي
، و العرب عىل ما - ملسو هيلع هللا ىلص - مد  إن من الظلم الفادح أن نغمط حق حم": فيقول

                                         
 .٩ ، عدد ٧ ، جملة الثقافة الروسية ، ج " النبي حممد "مقالة : آرلونوف ) ١(
، )١٩٢١) (ترمجتـه وآثـاره وفلـسفته: موسـى بـن ميمـون: (مسترشق فرنيس، من آثاره) ٢(

 ).فلسفة الفكر اإلسالمي(، )الصوفية واملسيحية واليهودية(
 .٨ي ، ص فلسفة الفكر اإلسالم: هنري سريويا ) ٣(



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٢١ 
 

علمناهم من التوحش قبل بعثته، ثم كيف تبدلت احلالة بعد إعالن نبوته ، 
وما أورته الديانة اإلسالمية من النور يف قلوب املاليني من الذين اعتنقوها 

 إنام هو ملسو هيلع هللا ىلصبكل شوق وإعجاب من الفضائل ، لذا فإن الشك يف بعثة حممد 
 ."شمل الكائنات مجعاءشك يف القدرة اإلهلية التي ت

ّ دراين- السابق –ويؤكد ذلك القس  ُ ًوأخريا أخذت .. ": بقوله

 فأيقنت أن من أعظم اآلثام أن نتنكر لذلك -  ملسو هيلع هللا ىلص -أدرس حياة النبي حممد 
ال ، الرجل الرباين الذي أقام مملكة هللا بني أقوام كانوا من قبل متحاربني

ّ كل األفعال الشائنة، فغري طرق حيكمهم قانون، يعبدون الوثن، ويقرتفون
تفكريهم، ال بل بدل عاداهتم وأخالقهم، ومجعهم حتت راية واحدة وقانون 
واحد ودين واحد وثقافة واحدة وحضارة واحدة وحكومة واحدة، 
ًوأصبحت تلك األمة، التي مل تنجب رجال عظيام واحدا يستحق الذكر منذ  ً ً

ً ألوفا من النفوس الكريمة عدة قرون، أصبحت حتت تأثريه وهديه تنجب

التي انطلقت إىل أقىص أرجاء املعمورة تدعو إىل مبادئ اإلسالم وأخالقه 

                                         
 .١٨٢الرسول يف الدراسات االسترشاقية املنصفة، : حممد رشيف الشيباين) ١(
ًسليل أرسة مسلمة منذ القدم، أصبح نرصانيا يف فرتة مبكرة من حياته وحتت تأثري إحدى ) ٢(

ًاملدارس التبشريية املسيحية، وقىض ردحا من حياته يف كنيسة إنكلرتا، حيث عمل قسيسا  ً
 .، ثم عاد إىل دين اإلسالم) ١٩٦٣( وحتى عام )١٩٣٩(منذ عام 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٢٢ 
١٣٢٢  

 ."ونظام احلياة اإلسالمية وتعلم الناس أمور الدين اجلديد

ُ يف حترض العرب من العمق وبعـد األثـر ال حيـرصه ملسو هيلع هللا ىلصكان فضل النبي  ّ
 إذا كان سيد قريش ":ّزمان أو حيده مكان، يقول الباحث قسطاكي محيص

 نبـي العـرب ومؤسـس جـامعتهم ًأيضانبي املسلمني ومؤسس دينهم، فهو 
القومية، وكام أنه من احلمق واملكابرة أن ننكر أن ما لـسيد قـريش مـن بعيـد 
األثر يف توحيـد اللهجـات العربيـة ، وقتـل العـصبيات الفرعيـة يف نفـوس 

 و تنـاحر ملوكهـا يف الـشام القبائـل، بعـد أن أهنكهـا القتـال يف الـصحراء ،
ًوالعراق تناحرا أطال أمد احلامية الرومانية والفارسـية يف البلـدين الـشقيقني 

 -  ملسو هيلع هللا ىلص - فمن اخلطأ أن ننكر ما للرسول العـريب الكـريم . حتى الفتح اإلسالمي
واملنافحة لتحرير الـرشق مـن رق الرومـان ! .. وخلفائه من يد عىل الرشق 

هو املنقذ األكرب للعرب من فـوىض اجلاهليـة، إن سيد قريش .وأرس الفرس 
  وواضــع حجــر الزاويــة يف رصح هنــضتهم اجلبــارة املتأصــلة يف تربــة 

 ."!! اخللود 

                                         
 .٢٩ – ٢٨ / ٤رجال ونساء أسلموا، :عرفات كامل العيش ) ١ (
)  م١٩٤١-١٨٥٨(قسطاكي بن يوسف بن بطرس بن يوسـف بـن ميخائيـل احلمـيص ) ٢(

أصـله مـن محـص هـاجر أحـد . ًمن أهل حلب، مولدا ووفـاة. شاعر، من الكتاب النقاد
 .نصف األول من القرن السادس عرش للميالدجدوده إىل حلب يف ال

حممـد رشيـف الـشيباين، :  عـن ً، نقال١٩٣٠جملة الفتح القاهرية، عام : قسطاكي محيص ) ٣(
١٨٣. 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٢٣ 
 

 :فضله عىل العامل: ًثانيا

بل فضله ،  ّ عىل الفضل يف رقي العرب فقطملسو هيلع هللا ىلصمل يقترص فضل النبي 
   ظهر حممد":كبري يف رقي العامل كله حتى اليوم ، فيقول املسرت سنكس 

 بعد املسيح بخمسامئة وسبعني سنة، وكانت وظيفته ترقية عقول -  ملسو هيلع هللا ىلص -  
البرش، بإرشاهبا األصول األولية لألخالق الفاضلة، وبإرجاعها إىل االعتقاد بإله 

إن الفكرة الدينية اإلسالمية، أحدثت : إىل أن قال"..واحد، وبحياة بعد هذه احلياة 
ًرقيا كبريا جدا يف العامل، ً ّ وخلصت العقل اإلنساين من قيوده الثقيلة التي كانت ً

 بمحوه كل -  ملسو هيلع هللا ىلص - ولقد توصل حممد . تأرسه حول اهلياكل بني يدي الكهان
صورة يف املعابد وإبطاله كل متثيل لذات اخلالق املطلق ، إىل ختليص الفكر اإلنساين 

 ."من عقيدة التجسيد الغليظة

 ، يمتد إىل كل ملسو هيلع هللا ىلصل النبي حممد  أن فض" برتيل سانت هيلر"ويبن 
 الذي دعا الناس إىل اعتقاده، - ملسو هيلع هللا ىلص - وقد كان دينه ":شعوب العامل، بقوله 

 ."جزيل النعم عىل مجيع الشعوب التي اعتنقته

                                         
  ١٨٨٣ توفي ،١٨٣١مستشرق أميركي ولد في بلدته باالي عام : المستر سنكس األمريكي (*)

 .٥حياة وتعاليم حممد ، ص: آن بيزينت: انظر) ١(
 ١٨٨٤ ـ ١٧٩٣ سانت هيلر األملاين مسترشق أملاين ولد يف درسدن برتيل )*(*

 .٢٠٤حممد رشيف الشيباين، الرسول يف الدراسات اإلسترشاقية املنصفة، ص : انظر ) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٢٤ 
١٣٢٤  

وأكد موريس بوكاي أن الشعوب الغربية هم أكثر الشعوب استفادة من 
دين كتوأمني، وأن إن اإلسالم ينظر إىل العلم وال": حضارة اإلسالم، فيقول

ًهتذيب العلم كان جزءا من التوجيهات الدينية منذ البداية، وأن تطبيق هذه 

القاعدة أدى إىل التقدم العلمي العجيب يف عرص احلضارة اإلسالمية 
 ."العظمى، التي استفاد منها الغرب قبل هنضته

 إن ": بقوله" علم اإلنسان " يف كتابه " سان سيمون"ويؤيده املفكر 
الدارس لبنيات احلضارات اإلنسانية املختلفة ، ال يمكنه أن يتنكر للدور 
احلضاري اخلالق الذي لعبه العرب واملسلمون يف بناء النهضة العلمية 

 ."ألوربا احلديثة 

 وبني عرص اجلاهلية ملسو هيلع هللا ىلص حال العامل بعد عهد حممد "ويليام"ويقارن 

                                         
 .١٤التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص : موريس بوكاي : انظر ) ١(

 النـشأة، ولـد عـام ، الباريـيس)Saint Simon( هو الكونـت كلـود هنـري دورفـروا )(*
 م، وكان فيلسوفا فرنسيا١٧٦٠

نظـرات إسـالمية لإلنـسان واملجتمـع خـالل القـرن الرابـع عـرش : رشدي فكار: انظر ) ٢(
 .٣١اهلجري ، ص 

 لوالد ثري يعمل بصناعة الساعات درس ويليام يف معهـد ١٨٥٦ولد ويليام هنري كويليام عام  )*(*
 أنشأ كويليام أول مسجد يف بريطانيا ١٨٧٨بدأ العمل كمحام يف امللك ويليام العايل يف جزيرة مان و

  .١٩٣٢تويف سنة ١٨٨٦والذي أقيمت فيه الصالة أول مرة عام 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٢٥ 
 

امل الشهود بوجوده الذي هو  ساحة ع- ملسو هيلع هللا ىلص -ملا رشف حممد ": فيقول 
ّالواسطة العظمى والوسيلة الكربى إىل اعتالء النوع اإلنساين وترقيه يف 
درجات املدنية، أكمل ما حيتاجه البرش من اللوازم الرضورية عىل هنج 

ومن نظر . مرشوع وأوصل اخللق إىل أقىص مراتب السعادة برسعة خارقة
ونظر ..  وما كانوا عليه من الضاللة-  ملسو هيلع هللا ىلص -بعني البصرية يف حال األنام قبله 

ّيف حاهلم بعد ذلك وما حصل هلم يف عرصه من الرتقي العظيم رأى بني 

ًاحلالني فرقا عظيام كام بني الثريا والثرى ً". 

ّ املدنية واحلضارة قوة جديدة وشجع " أن اإلسالم منحويبني إدوارد رميس
ٍالعامل عىل درس العلوم باتساع متناه، وه ّكذا خرج إىل الدنيا فالسفة وخطباء وأطباء ٍ

والبريوين والطربي  –اجلاحظ  –أيب عثامن :  يفخر هبم اإلسالم أمثالنيومؤرخ
واملسلمون بال نزاع .. وابن سينا وابن رشد والفارايب وابن باجه والغزايل وغريهم

ًسينا هم خمرتعو علم الكيمياء ومؤسسوه، أما علم الطب والصيدلة فقد حسنومها حت

ًعظيام، وبواسطة املسلمني تقدم علم الفلك رسيعا حتى الطريان، وهم خمرتعو علم  ً

 ."اجلرب ومكتشفو علم الطريان

                                         
 .٢٢ ، ٢١أحسن األجوبة عن سؤال أحد علامء أوروبا ، ص : عبد اهللا كويليام : انظر ) ١(

 مريكيأمسترشق ) (*
 .١٠٧العاملية املنصفة، ص اآلداب حممد يف: حممد عثامن عثامن : انظر) ٢(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٢٦ 
١٣٢٦  

 إىل أن يدعو أبناء عرصه إىل دفعت هذه الشهادات جوستاف لوبون
 ، واعتناق دعوته ألن فيها صالح املجتمعات اإلنسانية ، ملسو هيلع هللا ىلصاالقتداء بمحمد 

 إنني ال أدعو إىل بدعة حمدثة ، وال " :"احلضارة اإلسالمية" فيقول يف كتابه
إىل ضاللة مستهجنة ، بل إىل دين عريب قد أوحاه اهللا إىل نبيه حممد، فكان 
ًأمينا عىل بث دعوته بني قبائل تلهت بعبادة األحجار واألصنام ، وتلذذ 

ّبرتهات اجلاهلية ، فجمع صفوفهم بعد أن كانت مبعثرة ، ووحد كلم تم بعد ّ
ّأن كانت متفرقة ، ووجه أنظارهم لعبادة اخلالق ، فكان خري الربية عىل 
ًاإلطالق حبا ونسبا وزعامة ونبوة ، هذا هو حممد الذي اعتنق رشيعته  ً

ًأربعامئة مليون مسلم ، منترشين يف أنحاء املعمورة ، يرتلون قرآنا عربيا  ً  
 ."ًمبينا 

، واملبادرة إىل اعتناق دعوته ، إذ أهنا  فرسول كهذا جدير باتباع رسالته "
دعوة رشيفة ، قوامها معرفة اخلالق ، واحلض عىل اخلري والردع عن املنكر ، 
بل كل ما جاء فيها يرمي إىل الصالح واإلصالح ، والصالح أنشودة املؤمن ، 

                                         
هو طبيب ومؤرخ فرنيس، عمل ) ١٩٣١ ديسمرب ١٣ - ١٨٤١ مايو ٧(غوستاف لوبون  (*)

يف أوروبا وآسيا وشـامل أفريقيـا، كتـب يف علـم اآلثـار وعلـم االنثروبولوجيـا، وعنـي 
 "١٨٨٤بـاريس "حضارة العرب وحضارات اهلند و: من أشهر آثاره. باحلضارة الرشقية

 ."حضارة العرب يف األندلس" و"ملرصيةاحلضارة ا"و
) ١ ( 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٢٧ 
 

 ."وهو الذي أدعو إليه مجيع النصارى

ٌ هي أمانة يف ملسو هيلع هللا ىلص اهللا وأخريا فإن هذه الرسالة التي مات عنها رسول

ٌأعناقنا مجيعا، أمانة أن نبلغها، أمانة أن نحوطها، أمانة أن نتحاكم إليها فيام  ٌ ٌ ً
ٌشجر بيننا، أمانة أن نؤسس هبا اإلنسان، وأن نبني هبا البيت، وأن ننشىء هبا 

املجتمع، وأن نؤسس هبا الدولة، وأن نعيد هبا اخلالفة، وأن نقصد هبا يف كل 
 . اهللا ورضوانه األحوال جنة

ً واقعا عمليا - اكتمل القرآن، واكتملت السنة، وترجم يف السرية النبوية  ً
ًوأنموذجا ناجحا يقتدى به، وهكذا خرج اإلسالم للعاملني نصا وتطبيقا،  ً ُ ً ًُ

 .فمن أراد الرفعة والنرص والتمكني والفالح فعليه به 

 إذا -ًا ودوال ً شعوب- ًدعوة نرسلها إىل البرش يف مجيع أصقاع األرض 
أردتم الدنيا فعليكم باإلسالم، وإذا أردتم اآلخرة فعليكم باإلسالم، وإذا 

 .ًأردمتومها معا فعليكم باإلسالم 

ٌإن دين اهللا مؤيد منصور، فمن الذ به فقد انحاز وثاب إىل النجاة  ٌ َ. 

 !تعالوا أنقذوا أنفسكم : بل نقول ! لذا ال نقول تعالوا أنقذوا اإلسالم 

                                         
 .٦٧احلضارة االسالمية ، ص : جوستاف لوبون ) ١(



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٢٨ 
١٣٢٨  

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٢٩ 
 

 

  

 البخاري صحيح البخاري
 ابن الربيع الشيباين حدائق األنوار ومطالع األرسار

 حممد سليامن املنصور فوري رمحة للعاملني
 مسلم صحيح مسلم

 الطاليب السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث
 القايض عياض الشفا بحقوق املصطفى

  سفر التكوين
 ابن كثري تفسري ابن كثري

 السموأل بن حييى بذل املجهود يف إقحام اليهود
 ابن كمونة تنقيح األبحاث للملل الثالث

 املستشار الطهطاوي الربهان بورود اسم حممد يف األسفار
  انجيل متى

 بطرس عبد امللك وآخرون قاموس الكتاب املقدس



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٣٠ 
١٣٣٠  

  

  انجيل يوحنا
  سفر مالخي

  انجيل لوقا
 عبد األحد داود حممد مد يف الكتاب املقدسحم

 السقار البشارة بنبي اإلسالم
 ثامر مري مصطفى بشاير األسفار

 ابن تيمية اجلواب الصحيح
 ابن القيم هداية احليارى

 أمحد ديدات ماذا يقول الكتاب املفرسون عن حممد
 األنبا يوأنس كتابنا املقدس ومسيحنا القدوس

  انجيل برنابا
ن إعجاز القرآن العلم األعجمي يف القرآن م

  ًمفرسا بالقرآن
 رؤوف أبو سعدة

 ابن البطريق التاريخ املجموع عىل التحقيق والتصديق
 الفريد ج بتلر فتح العرب ملرص

  سلسلة تاريخ املرصيني
 أمحد شلبي مقارنة األديان



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٣١ 
 

  

 عفيف طيارة روح الدين اإلسالمي
  احلسن الندويأبو احلسن عيل السرية النبوية

 هيكل حياة حممد
 هباء النحال تأمالت يف األناجيل والعقيدة

 حسن إبراهيم حسن تاريخ اإلسالم
 الندوي ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني
 حممد الطيب النجار القول املبني يف سرية سيد املرسلني

 صفي الدين املباركفوري الرحيق املختوم
 سعيد حوى هااألساس يف السنة وفقه

 سلامن فهد العودة الغرباء األولون
 حممد أبو شهبة  يف ضوء القرآن والسنةالسرية النبوية

 جواد عيل املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم
 أمحد إبراهيم الرشيف ملسو هيلع هللا ىلصمكة واملدينة يف اجلاهلية وعرص الرسول 

 األلويس روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم واملثاين
 منري الغضبان قه السريةف

 ابن كثري السرية النبوية
 املعري رسالة الغفران



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٣٢ 
١٣٣٢  

  

 النابغة ديوان النابغة
 أبو يعىل مسند أيب يعىل

 السيوطي جامع األحاديث
 إبراهيم العيل صحيح السرية النبوية

 ابن عساكر معجم ابن عساكر
 اإلمام أمحد مسند اإلمام أمحد

 السيوطي فقه السرية
 األلباين  ابن ماجهصحيح

 األلباين السلسلة الصحيحة
 أكرم ضياء الدين العمري السرية النبوية الصحيحة

 الرتمذي سنن الرتمذي
 األلباين صحيح السرية النبوية

 توماس كارليل األبطال
 عبد السالم هارون هتذيب سرية أيب هشام

 ابن عساكر تاريخ دمشق
 يبابن حب املقتفى من سرية املصطفى

 سيديو تاريخ العرب



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٣٣ 
 

  

 وليام موير حياة حممد
 عمر أمحد عمر رؤيا يوحنا

 بن خضري اخلضريعيل  رسالة األنبياء
 اجلوزيابن  زاد املسري

 الذهبي سري أعالم النبالء
 الطرباين املعجم األوسط

 أمني دويدار ملسو هيلع هللا ىلصصور من حياة الرسول 
 عبد املعطي الدااليت ًربحت حممدا ومل أخرس املسيح

 العقاد عامليةاإلسالم دعوة 
 حييى اليحيى الوحي وتبليغ الرسالة

 جلنة من جامعة األزهر دراسات يف السرية النبوية
 فتح الدين بن حممد عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري

 عامد الدين خليل املنهج احلركي للسرية النبوية
 الطرباين املعجم الكبري

  الوهاب كحيلعبد احلرب النفسية ضد اإلسالم
 عبد العزيز احلميدي التاريخ اإلسالمي

 الرافعي إعجاز القرآن الكريم



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٣٤ 
١٣٣٤  

  

 أبو نعيم جامع املسانيد والسنن
 ابن حجر املطالب العالية

 النحاس القطع واالئتناف
 انجوغو صمب أروع القيم احلضارية

 سيد قطب يف ظالل القرآن
 البالذري األنساب

 القلقشندي صبح األعشى
 أيب حيان الثقات
 ابن األثري الكامل

 الساعايت الفتح الرباين
 الطربي تاريخ الرسل
 بنت الشاطئ مع املصطفى

 اخلرضي نور اليقني
 ولفتسون تاريخ اليهود يف جزيرة العرب

 املباركفوري الرحيق املختوم
 السمهوري وفاء الوفاء بأخيار مدينة املصطفى

 بنت الشاطئ أعداء البرش



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٣٥ 
 

  

 سيد الناسابن  ون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسريعي
 بنت الشاطئ نساء النبي

 مصطفى السباعي السرية النبوية دروس وعرب
 األلباين السلسلة الصحيحة

 البغوي معجم الصحابة
 أمحد عجاج الكرمي ملسو هيلع هللا ىلصاإلدارة يف عرص الرسول 

 املقريزي إمتاع األسامع
 أبو فارس غزوة بدر الكربى

 الطرباين ين الصغريمعجم الطربا
 ابن عبد الرب الدرر يف اختصار املغازي والسري

 الواقدي املغازي
 القرطبي اجلامع ألحكام القرآن

 القسطالين املواهب اللدنية
  اهللا حجازيعبدسليم  منهج اإلعالم اإلسالمي يف صلح احلديبية

 العقاد عبقرية حممد
 باحثنيجمموعة  نرضة النعيم

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٣٦ 
١٣٣٦  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٣٧ 
 

 

  

 ٣........................................................................إهداء

 ٥........................................................................مقدمة

 ١٣...............................................................البشارات بنبينا

 ١٥...........................................................البشارات بالرسول

 ٣٤.................................................................دروس وعرب

 ٣٩...............................................أحوال اإلمرباطوريات القديمة

 ٤٠.............................................................مرباطورية الرومإ

 ٤٧...........................................................مرباطورية الفرسإ

 ٤٩..............................................................مرباطورية اهلندإ

 ٥٢........................................................................اليهود

 ٦٠................................................................جزيرة العرب

 ٧٣...........................................................مكة والبيت العتيق



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٣٨ 
١٣٣٨  

  

 ٨٩.....................................................عام الفيل والطري األبابيل

 ١٠٠...............................................................دروس وعرب

 ١٠٣..........................................................من املهد إىل البعثة

 ١٠٥..............................................................اليتيم اهلاشمي

 ١١٥...............................................خؤولته من األوس واخلزرج

 ١٢٦..............................................................ً محالملسو هيلع هللا ىلصحممد 

 ١٢٧......................................................................مولده

 ١٤١....................................................شق الصدر للمرة األوىل

 ١٥١...............................................................ابتالء ومعاناة

 ١٥٥...............................................................يف كفالة عمه

 ١٥٩................................................................حياة الكدح

 ١٦٢...........................................ىرحلة الشام ولقاء الراهب بحري

 ١٦٩...............................................................حرب الفجار

 ١٧٢.............................................................حلف الفضول

 ١٧٨.................................................... ريض اهللا عنهامع خدجية

 ١٨٩......................................................................الكعبة

 ١٩٥...............................مكة بني انحالل السلطة الوثنية وإيامن احلنفاء 



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٣٩ 
 

  

 ٢٠٢..........................................الرجل األمة زيد بن عمرو بن نفيل

 ٢٠٧..........................................................عىل مشارف النبوة

 ٢٢٤...............................................................دروس وعرب

 ٢٢٩................................................رسيةبداية الوحي والدعوة ال

 ٢٣١...............................................................نزول الوحي

 ٢٣٤.............................................................الرؤيا الصادقة

 ٢٣٦..........................................................نزول ضيف حراء

 ٢٤١................................................................أبرش يا حممد

 ٢٤٧................................................................فتور الوحي

 ٢٥٠......................................................أهليته لتحمل الرسالة

 ٢٥٣........................................الدعوة اإلسالمية يف خطواهتا األوىل

 ٢٥٥...................................خدجية ريض اهللا عنها: السابقون األولون 

 ٢٥٦..............................خدجية ريض اهللا عنها أول من صىل من املؤمنني

 ٢٥٩........................................................... طالبعيل بن أيب

 ٢٦١...............................................................زيد بن حارثة



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٤٠ 
١٣٤٠  

  

 ٢٦٣.............................................................ملسو هيلع هللا ىلصبنات النبي 

 ٢٦٤............................................................أبو بكر الصديق

 ٢٦٩...............................................................الرسية التامة

 ٢٧٥..........................................................مدرسة دار األرقم

 ٢٧٥....................................................دار األرقم مركز للدعوة

 ٢٨٧...............................................................دروس وعرب

 ٢٩٥..............................................الدعوة العلنية واهلجمة الوثنية

 ٢٩٧.............................................................فاصدع بام تؤمر

 ٣٠٦...............................................ة العراقيلالدعوة العامة وإزال

 ٣١٥.........................................................الصدام مع اجلاهلية

 ٣١٥............................................................اإلسالم واحلرية

 ٣٥١...........................................العرب أمام معجزة القرآن الكريم

 ٣٧٥...........................................................مساومات قرشية

 ٣٨٥........................................................االضطهاد والتنكيل

 ٣٨٦........................................اإليذاء اجلسدي الذي حلق بالرسول



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٤١ 
 

  

 ٣٩٥....................................صور من إيذاء قريش للمسلمني األولني

 ٤٠٧...............................................................دروس وعرب

 ٤١١..............................................اغرتاب السالكني وابتالءاهتم 

 ٤١٣.........................................................هجرتان إىل احلبشة

 ٤١٣...............................................................اهلجرة األوىل

 ٤١٧...............................................إسالم محزة وعمر بن اخلطاب

 ٤٢٦.........................مهاجروا احلبشة وإسالم محزة وعمر ريض اهللا عنهام

 ٤٢٧...............................................................اهلجرة الثانية

 ٤٣١.................................................اهلجرة واجلهاد الدبلومايس

 ٤٤١................................................................ثالثية اخلطر

 ٤٥٣.................................................التفاعل مع السياسة الدولية

 ٤٦١..................................................................عام احلزن

 ٤٧١....................................... بني عقلية النصارى واليهودملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 ٤٨١..........................................................البحث عن أنصار

 ٤٨١..............................................................رحلة الطائف



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٤٢ 
١٣٤٢  

  

 ٤٩٠....................................................نسامت إيامنية يف الطايف

 ٤٩٤.................................................................إسالم اجلن

 ٤٩٩...........................................................بني خيام احلجيج

 ٥١١...............................................................زواج وخطبة

 ٥١٦...............................................................دروس وعرب

 ٥٢١............................................نفحات قدسية لنرصة خري الربية

 ٥٢٣........................................................ت عىل الطريقممهدا

 ٥٤٩....................................................بشاير النرص من األنصار

 ٥٦٧...........................................................بيعة العقبة الثانية

 ٥٨٩...........................................عالقات اليهود بالغرب يف املدينة 

 ٥٩٥...............................................................دروس وعرب

 ٥٩٩..................................................................ًوداعا مكة

 ٦٠١...........................................................حول باب اهلجرة

 ٦٠٥...........................................................قريش تنتبه للنبي

 ٦٠٧...............................................................األمر باهلجرة



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٤٣ 
 

  

 ٦٢١...........................................................اخلروج إىل يثرب

 ٦٢٢................................................................م معيدشاة أ

 ٦٢٥..............................................................حديث رساقة

 ٦٢٨........................................................طلع البدر عىل يثرب

 ٦٣٢......................................................................يف قباء

 ٦٤١...............................................................دروس وعرب

 ٦٤٩..................................................................بناء الدولة

 ٦٥١......................................................وصول الركب املبارك

 ٦٥٧.................................................................بناء املسجد

 ٦٦٣...............................................................ترشيع األذان

 ٦٦٦..........................................إمتام زواج الرسول بالسيدة عائشة

 ٦٦٩...............................................................وعكة خفيفة

 ٦٧٣....................................................................املؤاخاة

 ٦٧٨...............................................املؤاخاة بني األوس واخلزرج

 ٦٨٥...............................................................دستور املدينة



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٤٤ 
١٣٤٤  

  

 ٧٠٤.........................................................جمادلة اليهود للنبي

 ٧١٢...............................................................دروس وعرب

 ٧١٥...........................................ترشيع اجلهاد وحرب االستنزاف

 ٧١٧...........................................................هتديدات متعددة

 ٧٢٩...............................................................ترشيع اجلهاد

 ٧٣٣........................................................الرسايا االستطالعية

 ٧٤٣.........................................................وقد نصارى نجران

 ٧٤٥.......................................................مؤمتر األديان الثالثة 

 ٧٤٦...........................................................غزوة بدر الكربى

 ٧٥٩...........................................................الغنائم واألرسى

 ٧٦١.........................................................املوقف من األرسى

 ٧٦٦................................................................وفود التهنئة

 ٧٦٩.......................................................محالت الردع بعد بدر

 ٧٧٧........................محالت الردع ضد املرشكني وحلفائهم وقطاع الطرق

 ٧٧٧..............................................غزوة بني سليم عند ماء الكدر



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٤٥ 
 

  

 ٧٧٧.........................................................غزوة ذات السويق

 ٧٨٦..............................................)غزوة غطفان ( غزوة ذي أمر 

  ٧٨٩................................................................غزوة بحران

 ٧٩٢............................................... زيد بن حارثة إىل القردةرسية

 ٧٩٢..............................................تعقيب عام عىل هذه احلمالت

 ٧٩٥...................................................محالت الردع ضد اليهود

 ٨٠٠......................................................قتل كعب بن األرشف

 ٨٠١.................................................... اليهوديفكمقتل أيب ع

 ٨٠٣....................................................مقتل عصامء بنت مروان

 ٨٠٧...............................................................دروس وعرب

 ٨١٣..................................................................حول أحد

 ٨١٧................................................. واملسلمنيملسو هيلع هللا ىلصموقف النبي 

 ٨١٨.....................................................................املعركة

 ٨٢٠..................................................صور من البطولة واإليامن

 ٨٢٤........................................................ وتغيري الوضعالرماة



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٤٦ 
١٣٤٦  

  

 ٨٢٦............................................................رسالة من شهيد

 ٨٢٨............................................................نتيجة غزوة أحد

 ٨٣٣..........................................................غزوة محراء األسد

 ٨٣٨......................................................أحوال املدينة بعد أحد

 ٨٣٨.............................................احلدث عىل طوائف املدينةوقع 

 ٨٣٩.............................................................موقف املنافقني

 ٨٤١...............................................................موقف اليهود

 ٩٤١............................................موقف األعراب والقبائل الوثنية

 ٨٤٢................................................................رسايا تأديبية

 ٨٤٣.............................................رسية أيب سلمة لتأديب بني أسد

 ٨٤٤......................................................رسية عبد اهللا بن أنيس

 ٨٤٦.......................................................أساليب الغدر الوثنية

 ٨٤٧..........................................................حادثة يوم الرجيع

 ٨٤٩.........................................موقف وفد الصحابة من هذا الغدر

 ٨٥٠...............................................كرامة من اهللا لعاصم بن ثابت



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٤٧ 
 

  

 ٨٥٢..........................................موقف نبيل وكرامة من اهللا خلبيب 

 ٨٥٣.........................................لصاحبني اجلليلني عند القتلثبات ا

 ٨٦١...........................................................غزوة بني النضري

 ٨٧٣...............................................................دروس وعرب

 ٨٧٩...............................................................محالت وفتن

 ٨٨١........................................................محالت أخرى للردع

 ٨٨١...............................................غزوة بدر الثانية أو بدر املوعد

 ٨٨٦..........................................................غزوة دومة اجلندل

 ٨٩٩.............................................)املريسع ( غزوة بنت املصطلق 

 ٩٨٣...................................................فتنة عبد اهللا بن أيب سلول

 ٨٩٨.............................................. من ابنة قائدهمملسو هيلع هللا ىلصزواج النبي 

 ٩٠٢............................................................. اإلفك حديث

 ٩١٣...............................................................بني حصارين

 ٩١٥..................................................)اخلندق ( غزوة األحزاب 

 ٩١٦.....................................موقف املسلمني يف املدينة من األحزاب



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٤٨ 
١٣٤٨  

  

 ٩١٨................................................................حفر اخلندق

 ٩٢٢........................................................من املعجزات النبوية

 ٩٢٥......................................................األحزاب أمام اخلندق

 ٩٢٦.................................................من روائع عيل بن أيب طالب

 ٩٣٠...........................................................مؤامرة بني قريظة

 ٩٣٤..............................................................ةاحلرب خدع

 ٩٣٧...........................................................الفرج بعد الشدة

 ٩٤٠..............................................عاقبة الظلم ومصري بني قريظة

 ٩٤٦.....................................................قسمة أموال بني قريظة

 ٩٤٧...............................................................دروس وعرب

 ٩٥٣.............................................أحداث العام السادس اهلجري

 ٩٥٥..............................................مناوشات تأديبية خارج املدينة

 ٩٥٦.......................................................رسية حممد بن مسلمة

 ٩٥٨.............................................................غزوة بني حليان

 ٩٦٠....................................................مناورة حربية ألهل مكة



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٤٩ 
 

  

 ٩٦١...............................................................غزوة ذي قرد

 ٩٦٦..............................................رسية زيد بن حارثة إىل العيص

 ٩٦٨........................................................بعوث تأديبية متفرقة

 ٩٦٨............................................رسية زيد بن حارثة إىل بني ثعلبة

 ٩٦٩............................................رسية زيد بن حارثة إىل بني فزارة

 ٩٧٠.................................رسية عيل بن أيب طالب إىل بني سعد بن بكر

 ٩٧٠.................................رسية عبد الرمحن بن عوف إىل دومة اجلندل

 ٩٧٤.......................................بن أيب احلقيق اليهوديمقتل أيب رافع 

 ٩٧٥...............................................مقتل اليسري بن رزام اليهودي

 ٩٧٩..............................................................صلح احلديبية

 ٩٨٠.....................................................شوق املسلمني إىل مكة

 ٩٨١....................................................املسلمون والبيت العتيق

 ٩٨٣.............................................أذان الرسول يف الناس باخلروج

 ٩٨٤.......................................................قريش وحج املسلمني

 ٩٨٥...........................................................معسكران يلتقيان



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٥٠ 
١٣٥٠  

  

 ٩٨٧............................................ عىل السلمملسو هيلع هللا ىلصحرص رسول اهللا 

 ٩٩٢...........................................................تفكري املعسكرين

 ٩٩٦.....................................................سفارة عروة بن مسعود

 ٩٩٧...................................................سفارة احلليس بن علقمة

 ١٠٠٠....................................................سفارة مكرز بن حفص

 ١٠٠٠..................................................سفارة الرسول إىل قريش

 ١٠٠٢......................................................سفارة عثامن بن عفان

 ١٠٠٣.............................................................بيعة الرضوان

 ١٠٠٥...................................................رسالة قريش إىل الرسول

 ١٠٠٦........حلرب العصاباتاملفاوضات بني الفريقني أبو حييى يف املدينة وقيادته 

 ١٠٢٢.......................................................املهاجرات املسلامت

 ١٠٢٣.......................................................ملسو هيلع هللا ىلصما صنع الرسول 

 ١٠٢٥..................................................................فتح مبني

 ١٠٣٣..............................................................دروس وعرب

 ١٠٣٧..............................................أحداث العام السابع اهلجري



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٥١ 
 

  

 ١٠٣٩.......................................................غزوة خيرب وتوابعها

 ١٠٤٥..............................................................اختيار املكان

 ١٠٤٨..........................................تساقط املناطق العسكرية اليهودية

 ١٠٥٧............................................يهودية األخرىموقف القرى ال

 ١٠٥٨.......................................................ملسو هيلع هللا ىلصحماولة سم النبي 

 ١٠٦٤.......................................عودة جعفر بن أيب طالب من احلبشة

 ١٠٦٥............................................................حوار ال صدام

 ١٠٦٩................................................................اختاذ اخلاتم

 ١٠٧٢................................ملسو هيلع هللا ىلصردود الفعل الدولية عىل خطابات النبي 

 ١٠٧٨..........................................................غزوة ذات الرقاع

 ١٠٧٩....................................................مواقف من هذه الغزوة

 ١٠٨٢.......................................................رسايا تأديبية صغرية

 ١٠٨٣.....................................................رسية عمر بن اخلطاب

 ١٠٨٣........................................ة أيب بكر الصديق إىل بني فزارةرسي

 ١٠٨٤............................رسية بشري بن سعد األنصاري إىل بني مرة بفدك



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٥٢ 
١٣٥٢  

  

 ١٠٨٥..................رسية بشري بن سعد األنصاري إىل عيينة بن حصن الفرازي

 ١٠٨٧..............................................................عمرة القضاء

 ١٠٩٤..............................................................دروس وعرب

 ١٠٩٧.......................................................العام الثامن اهلجري

 ١٠٩٩............................................................أحداث متفرقة

 ١١٠٢.................................................................ية مؤتةرس

 ١١٠٧............................................................القادة والوصايا

 ١١٠٩...........................................................قوة غري متكافئة

 ١١١١.....................................................استشهاد القواد الثالثة

 ١١١٣..........................................................تويل خالد القيادة

 ١١١٦..............................................................نتيجة املعركة

 ١١٢١.........................................................أثر مؤتة واختالفه

 ١١٢٣.........................الفوائد التي اكتسبها املسلمون من نتائج غزوة مؤتة

 ١١٢٧..................................................................فتح مكة

 ١١٢٧.................................................نقض قريش عهد احلديبية



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٥٣ 
 

  

 ١١٣٠.................................................أبو سفيان يبحث عن جمري 

 ١١٣٢..................................................جتهيز املسلمني لفتح مكة

 ١١٣٤.....................................................مسرية جيش املسلمني

 ١١٣٥.................................. وإسالمهمملسو هيلع هللا ىلصخروج بني هاشم إىل النبي 

 ١١٣٧...............................................أبو سفيان يف حرضة الرسول

 ١١٤٠..................................................... لدخول مكةملسو هيلع هللا ىلصعدته 

 ١١٤٤................................................................العفو العام

 ١١٤٥.........................................تطهري الكعبة من الصور واألصنام

 ١١٤٧.................................................ف األنصار وتبديدها خماو

 ١١٤٨................................. بقتلهم حتريم مكةملسو هيلع هللا ىلصالعفو عمن أمر النبي 

 ١١٤٩................................................ًحتريم مكة عىل الناس مجيعا

 ١١٥٥................................................................غزوة حنني

 ١١٥٧......................................................خروج اجليش املسلم

 ١١٥٨...............................................................ُعجب وحمنة

 ١١٦١........................................................موقف جيش العدو



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٥٤ 
١٣٥٤  

  

 ١١٦٤...........................................عوف بن مالك يستطلع األخبار

 ١١٦٧................................................مني واستامتتهمرجوع املسل

 ١١٦٨....................................................تعقب املسلمني عدوهم

 ١١٦٩.......................................................هزيمة املرشكني تامة

 ١١٧١.....................................................معجزات أثناء املعركة

 ١١٧٣.............................................................غزوة الطائف

 ١١٧٤........................................................ملسو هيلع هللا ىلصمعجزات للنبي 

 ١١٧٥............................................................السبي والغنائم

 ١١٧٩...............................................................حمنة األنصار

 ١١٨٥..............................................................دروس وعرب

 ١١٨٩..............................................أحداث العام التاسع اهلجري

 ١١٩١................................................................غزوة تبوك

 ١١٩٧..............................................................مواقف رايدة

 ١٢٠١............................................................ نصيبوللنساء

 ١٢٠٨....................................................وصول اجليش إىل تبوك



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٥٥ 
 

  

 ١٢١١.....................................................رجوع جيش املسلمني

 ١٢١٢.............................................................فضح املنافقني

 ١٢١٧.......................................................معجزات يف الطريق

 ١٢٣٥..............................................أحداث العام العارش اهلجري

 ١٢٣٥................................................................عام الوفود

 ١٢٤٤................................................................هدم الالت

 ١٢٤٥...............................................................حج أيب بكر

 ١٢٥٠.................................................... وأهل الكتابملسو هيلع هللا ىلصحممد 

 ١٢٥٥..................................................لكتابإسالم بعض أهل ا

 ١٢٥٧..............................................................دروس وعرب

 ١٢٥٩...............................................................حجة الوداع

 ١٢٦٧...............................................................أمانة التبليغ

 ١٢٦٧...........................................................الدماء واألموال

 ١٢٦٨.........................................................الوحدة اإلسالمية

 ١٢٦٨...............................................اإلخالص والدعوة واجلامعة



 
ملسو هيلع هللا ىلص

 

  ١٣٥٦ 
١٣٥٦  

  

 ١٢٦٨...............................................................حقوق املرأة

 ١٢٦٩...........................................................املرياث واألرسة

 ١٢٦٩..........................................................التوحيد والصالة

 ١٢٦٩...............................................التحذير من مداخل الشيطان

 ١٢٧٠..................................................املساواة ورفض العنرصية

 ١٢٧٠...................................................اإلسالم هو سبيل النجاة

 ١٢٧٠...............................................اإلقرار باستالم هذه التعاليم

 ١٢٧٢................................................................بعث أسامة

 ١٢٨١..........................................................بل الرفيق األعىل

 ١٢٨٤...............................................................ة الوداعظرن

 ١٢٨٥............................................................السواك األخري

 ١٢٨٩.................................................وقع الصدمة عىل الصحابة

 ١٢٩٢.......................................................يف سقيفة بني ساعدة

 ١٢٩٧................................................. ملسو هيلع هللا ىلصأين يدفن جثامن حممد 

 ١٢٩٨...................................... ووداع اجلثامن الطاهرملسو هيلع هللا ىلصبي غسل الن



 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 

 ١٣٥٧ 
 

  

 ١٣٠٤..............................................................دروس وعرب 

 ١٣١١.....................................................................اخلامتة

 ١٣٢٣.................................................. عىل العاململسو هيلع هللا ىلصفضل حممد 

 ١٣٢٩..........................................................املصادر واملراجع
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