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األحزاب2١ :
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الموجز في السيرة النبوية

متهيد :
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم وعلى نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني.
تعترب السرية النبوية الرافد العملي لشريعة اإلسالم؛ فقد تـمثل هبا نبينا حممد يف مجيع الشؤون
واألحوال ،وكانت تطبيقاً عملياً ملراد هللا تعاىل.

وإن حاجة أبناء املسلمني يف نشأهتم الطفولية هلذه السرية حاجة قائمة ما عاشت البشرية وبقية

احلياة على األرض .مما يتطلب تقدميها بصورة وكيفية تتناسب مع مرحلتهم العمرية وطريقة
تفكريهم واستيعاهبم املعريف.
كما أن حاجتهم إىل الصياغة الرتبوية اليت تشحذ مهمهم حملبته واالقتداء به  .أمر ضروري
وأساس يف ذلك .كما أن التأثر مبضامني السرية النبوية أمر وهدف تربوي من دراسة السرية
وتدريسها هلم.
ومن هذا املنطلق فإن هذا الكتاب يسعى من خالل طريقة العرض وسرد السرية إىل حتقيق
اهلدف املعريف واهلدف السلوكي الذي يؤسس يف عقول الناشئة صحيح االعتقاد والتأسي يف
أداء العبادات ،ويرسخ يف قلوهبم حمبة هللا تعاىل وحمبة رسوهلم الكرمي  ،والتعلق مبكارم األخالق
فهماً وعمال.

وقد أتيحت للمعلم واملريب من الوالدين أو غريهم يف منهجية هذا الكتاب املشاركة يف تعزيز
القيم وتطبيقها تربوايً ،كما هو موضح يف حواشي الكتاب.

فاللهم أعين على كتابة هذه السرية العطرة لنبيك حممد وعرضها مبا حيقق أحسن املراد وخريٌ
منه ،واجعله عمالً خالصاً لك وحدك اي رب العاملني؛ وانفع به عبادك؛ واجعله صدقة جارية

إىل يوم الدين ،وتقبله كرماً وجوداً منك اي كرمي اي عظيم.

1433/9/5هـ

-5-

أ.د.خالد بن حامد الحازمي

الموجز في السيرة النبوية

الوفصل األول:
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مــولــده 
أوالً:مكان مولده 

األستاذ:ولد نبينا حممد يف مكة املكرمة؛ كما يولد غريه من األطفال؛ وعاش كما عاش
غريه ،إال أن هللا تعاىل تواله برعاية خاصة كما ستعرفون ذلك يف هذه السرية اجلميلة الرائعة
ألفضل وأمجل طفل مشى على األرض.

الطالب :لقد اشتقت لسريته اي أستاذ ،فعجل لنا ابلتفاصيل.
األستاذ :اي أبنائي :حىت أان اشتقت ألعلمكم طفولة نبينا حممد .....ألهنا رائعة يف
تفاصيلها .ولكن قبل ذلك نتعرف على مكة املكرمة اليت ولد فيها 
لقد كانت مكة املكرمة قرية صغرية؛ ليست ذات زرع .كما قال إبراهيم عليه الصالة والسالم
ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ( )1ولكن أيتيها رزقها من كل مكان
بفضل هللا تعاىل .حيث يشتغل أهلها ابلتجارة ،فيذهبون إىل الشام يف الصيف وأيتون منها
ابلبضائع املختلفة ،مث يذهب جتارها إىل اليمن يف الشتاء فيأتون منها مبختلف البضائع .وهكذا
يعيش أهل مكة يف ذلك الوقت.

()2

الطالب :اي أستاذ! وماذا عن (احلرم) فهل كان موجوداً يف ذلك الوقت.

األستاذ :نعم  .لقد كانت الكعبة موجودة يف ذلك الوقت ،ألن الذي بناها نيب هللا ابراهيم

عليه الصالة والسالم .كما قال تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﭼا

()3

الطالب:وهل كان الناس حيجون إليها مثل ما حيج الناس اليوم.
األستاذ :أحسنتم اي ابنائي ،لقد كان الناس حيجون البيت ويطوفون ابلكعبة.ألن هللا تعاىل أمر
النيب إبراهيم عليه السالم أبن يؤذن يف الناس ابحلج .كما قال تعاىل ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
)(١سورة إبراهيم :آية رقم ()37

)(2مجيل أن يقوم املعلم إبثراء هذا املوضوع عن رحلة الشتاء والصيف ،ويبني ذكرها يف القرآن الكرمي (سورة قريش)

) (3سورة البقرة :آية رقم ()127
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ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ( )1ومعىن أيتوك رجاالً أي أيتوا للحج مشياً
على أرجلهم من شوقهم للحج .وعلى كل ضامر ،أي يركبون اإلبل .ومن كل فج عميق أي
من كل مكان بعيد.
الطالب:استفدان كثرياً مبعرفة مكة وماضيها وعالقة إبراهيم عليه الصالة والسالم مبكة واحلج.

فجزاك هللا خرياً اي أستاذ .ولكن ماذا عن طفولة نبينا حممد  فقد اشتقنا لسماعها.

()2

األستاذ :حسناً اي أبنائي :لقد بينت لكم فيما سبق شيئاً عن مكة املكرمة حىت تتخيلون املكان
الذي ولد فيه نبينا وقدوتنا حممد .

اثنياً :اتريخ مولد النيب: 

األستاذ :ولد نبينا حممد يوم اإلثنني الثاين عشر من ربيع األول من عام الفيل.

الطالب :حبذا اي أستاذان الفاضل لو علمتنا املقصود (بربيع األول)
األستاذ :أحسنتم أيها الطالب ،هذا السؤال يدل على اهتمامكم وتدقيقكم فيما أقول ،وهو
عالمة االنتباه وعالمة احلرص على التعلم ،أحسنتم مجيعاً.
السنة عبارة عن اثين عشر شهراً ،يُسمى األول منها حمرم ،مث صفر ،مث ربيع األول الذي ولد
()3

فيه النيب مث ربيع الثاين ،مث مجاد األول ،مث مجاد الثاين ،مث رجب ،مث شعبان ،مث رمضان ،وهو
شهر الصيام ،مث شهر شوال ،وهو شهر العيد ،مث شهر ذي القعدة ،مث شهر ذي احلجة ،الذي
حيج فيه الناس ،وأيتون إىل مكة املكرمة واملشاعر املقدسة :مىن وعرفة ومزدلفة ،وهو آخر شهور
السنة .وكل شهر عبارة عن ثالثني يوماً

()4

) (1سورة احلج  :آية رقم ()27

)(2حيتاج املعلم أو املريب أن حيضر هلذا الدرس ويبني للطالب ما حيتاجونه من معلومات .ويزودهم بصور قدمية للحرم
املكي ،حتكي ماضيه.
) (3مسلم ( )820/2برقم ( 198ـ )1162اأكرم ضياء العمري ،لسرية النبوية الصحيحة ( 96/1ـ)98

)(4حبذا لو قام املعلم مبزيد من اإليضاح والتدريب على إدراك هذه األشهر من خالل املناقشة وليس كواجب .يشعرون
بثقله على املقرر
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الطالب :مجيل جداً اي أستاذ .لقد أفدتنا كثرياً ،ولكن لفت انتباهي عام (الفيل) كيف هذا ؟

مل أفهم ؟

األستاذ :هذا فيه قصة عظيمة ولطيفة سأذكرها لكم ابختصار.
كان هناك ملك امسه (ابرهة) لدولة أمسها احلبشة ،ولديه مكان أيتون الناس إليه كاحلج ،ولكن
كثرياً من الناس يذهبون للحج يف مكة وال أيتون إليه.

ففكر هذا امللك الظامل يف إزالة الكعبة ،حىت ال أييت إليها أحد ،فيذهب اجلميع لبالده.

والكعبة كما عرفتم :أن الذي بناها رسول هللا إبراهيم عليه الصالة والسالم أبمر من هللا تبارك
وتعاىل .ولذلك نقول له :بيت هللا ،ونقول له احلرم ،ونقول الكعبة.
فجمع هذا امللك جمموعة من الفيلة ومن الناس ليهدموا الكعبة ،فلما اقرتبوا منها .خاف أهل
مكة من هذا اجليش ومن هذه الفيلة اليت مل تكن يف مكة املكرمة؛ وال يعرفها الكثري من أهلها،
ألنه مل يكن يف ذلك الوقت قنوات وإذاعات تُـنش ُر منها الصور.

()1

وكان جد النيب حممد ( عبد املطلب) وهو سادن الكعبة،أي الذي يقوم خبدمتها ،وهو سيد
أهل مكة ،فاجتمع الناس عنده ،وفكروا يف األمر .فقال عبداملطلب :ال نستطيع أن نعمل

شيئاً .ولكن البيت له رب حيميه.

فأرسل هللا تعاىل بقوته وقدرته طيوراًكثرية تقذف جيش (ابرهة) ابحلجارة ،وكانت احلجارة تقع
على رأس الرجل وخترج من دبره .فأهلكهم هللا تعاىل .وقد بني هللا تعاىل ذلك يف سورة (الفيل)

ﭧﭨﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨ ﭼ

()2

الطالب :سبحان هللا العظيم ،قدرة هللا عظيمة اي أستاذ.

) (1يقوم املعلم مبزيد من الشرح واإليضاح ألحوال الناس يف ذلك الوقت وعدم معرفتهم هلذه التقنية احلديثة ،وعدم
معرفتهم للفواكه واحليواانت اليت ال توجد يف بالدهم لصعوبة نقلها يف ذلك الوقت ،وليحمدوا هللا تعاىل على ما هم فيه
اآلن من حال.
) (2سورة الفيل
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األستاذ :نعم اي أبنائي :قدرة هللا عظيمة وأكثر مما تتصورونه .وانظروا كيف عاقبة الظلم والظاملني
يف ابرهة وجيشه ،وكذلك عاقبة الطمع ،حيث طمع (ابرهة) أن جيمع الناس كلهم لبالده وهو
على ابطل وفساد.
وكذلك أتملوا يف نصرة هللا املستضعفني ،حيث نصر أهل مكة على عدوهم .وكيف استعان
عبداملطلب بربه فأعانه ،عندما قال (للبيت رب حيميه) وكذلك قوة عقيدته يف ربه تبارك وتعاىل.
الطالب :إذاً جيب علينا عندما ندعوا ربنا ونطلبه أن نعتقد أنه حمقق لطلبنا ودعائنا.

األستاذ :نعم اي ابنائي من أهم أمور عقيدتنا أن نعتقد بقلوبنا أن هللا يستجيب الدعاء ،وسواء
حتققت مطالبنا أو مل تتحقق ،ألن هللا تعاىل هو الذي يعرف األصلح لنا واألحسن؛ أكثر من
معرفتنا حنن أبنفسنا ومبصاحلنا.
كما ينبغي علينا أن نبتعد عن ظلم الناس ،أو الطمع فيما عندهم من خري .فيدفعنا ذلك إىل

السعى يف الفساد؛ فيعاقبنا هللا تعاىل على الظلم والطغيان والطمع.
وهذا يعين أن ملكة وللحرم عظمة وحرومية ،فيجب التزام األدب فيها ،وتعظيمها واحرتامها
والعناية هبا أكثر مما نعتين ببيوتنا ومنازلنا.

()1

نسب النيب حممد :
األستاذ:هو حممد بن عبدهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي .وأمه آمنة
بنت وهب.

()2

ووالده ووالدته من قريش ،وهي أفضل قبائل العرب وأشرفها نسباً.
وأفضل بطون قريش بين هاشم اليت منها النيب 
ونسب قريش يصل إىل إمساعيل بن إبراهيم عليه السالم الذي ساعد والده يف بناء الكعبة،
كما سبق ذكره لكم يف الدرس السابق.
) (1وللمعلم أن يضرب أمثلة متنوعة يف تعظيم مكة املكرمة ،ويعطي أمثلة يف نوع العناية واالهتمام مبكة من حيث
نظافتها واحرتام من فيها؛ وعدم إيذاء أحداً يف بيع أو شراء أو حنو ذلك.
) (2ابن حجر ،فتح الباري ()230/14

- ١0 -
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الطالب :فهذا فضل من هللا تعاىل أن جعل نبينا حممد  يف اشرف نسب ،وجعله مرتبط أبيب
األنبياء إبراهيم عليه السالم.

يتم النيب حممد 
األستاذ :لقد ولد نبينا حممد  يتيماً .حيث تويف والده عبدهللا وهو محل يف بطن أمه .أي

أن أابه مل يره.

وكان من عادات العرب قدمياً أن يسرتضعوا أبناءهم يف البدو لكي يبتعد الطفل عن أمراض

املدن ،وتتقوى أجسادهم يف البدو ،ألن حياة البادية فيها قدر من اخلشونة والقوة .وكذلك

يتعلمفيهااللغة ابملمارسة والتطبيق العملي ،وابلتايل أخذت النيب  حليمة بنت أيب ذؤيب
فأرضعته.

()1

الطالب :مجيل اي أستاذ أن أعرف هذه العادة عن العرب قدمياً ،ومجيل أن نعرف هذه الصفات
اليت تتمثل يف أطفال البادية.

األستاذ :نعم اي أبنائي الطالب ،فكما أن ابناء املدن يتميزون عن أبناء البادية ببعض الصفات،
فكذلك أبناء البادية يتميزون ببعض الصفات ،فالبيئة هلا أتثري على شخصية اإلنسان ،وابلتايل
علينا أن ال نقلل من شأن بعضنا البعض جملرد اختالف بيئتنا.
الطالب :إذاً هذه املرأة حمظوظة أن تشرفت إبرضاع نبينا حممد .

األستاذ :استنتاج مجيل ورائع اي أبنائي .وهذا دليل على اهتمامكم وفهمكم.

فقد حصل هلذه املرأة من اخلري الشيء الكثري.
الطالب :لعلك تُـعلِّمنا عن ذلك اي أستاذ .فلقد شوقتنا لنعرف ما الذي حدث هلا.

األستاذ :حسناً :فلقد كان ابنها يبكي من شدة اجلوع ،وليس يف ثديها احلليب الذي يُشبعه،

فلما أخذت النيب حممد  يف طفولته لرتضعه؛ كثُـر احلليب يف ثديها ،وأصبح يكفي النيب 
وطفلها.

) (1ابن هشام ،السرية النبوية ()169/1
- ١١ -
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وكان هلا محار كبري يف السن ،وهزيل ضعيف ،وبعد أن أخذت النيب  ،أصبحت هذه الراحلة
قوية ،تسري هبم يف نشاط وحيوية.

()1

الطالب :إن طفولة نبينا حممد  طفولة مباركة.
األستاذ :أحسنتم اي أبنائي .فإن طفولة نبينا حممد  كانت طفولة امتألت ابلربكة والعناية من
هللا تعاىل.
فهذه الربكة اليت حلت على حليمة مرضعة النيب  ،دليل على مكانة النيب  عند ربنا تبارك
وتعاىل ،وابلتايل علينا أن جنعل مكانته وحمبته يف قلوبنا كبرية وعظيمة.
كما أن يف هذا دليل على أن هللا لطيف خبري حكيم ،يتوىل رعاية من أحبه واصطفاه ،ولذلك
علينا أن نعمل ما يرضي ربنا العلي القدير حىت حيبنا ،ألنه إذا أحبنا توالان برعايته اخلاصة،
وبتوفيقه وهدايته وحفظه لنا .كما قال هللا تبارك وتعاىل يف احلديث القدسي (وال يزال عبدي
يتقرب إيل ابلنوافل حىت أحبه ،فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به،
ويده اليت يبطش هبا ،ورجله اليت ميشي هبا .ولئن سألين ألعطينه ،ولئن استعاذين
ألعيذنه().....)2

()3

الطالب :هذا رائع ومجيل ! ولعل يف اهتمام مرضعة النيب  ابليتيم ما جعل هذه الربكة تتنزل
عليها.
األستاذ :نتيجة رائعة اي ابنائي .نعم إن الذي يهتم ابليتيم تكون له منزلة عظيمة عند هللا تبارك
وتعاىل ،فقد قال ( أان وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني ،وأشار أبصبعيه ،يعين السبابة
والوسطى)( )4وهذه منزلة ومكافأة عظيمة.
وابلتايل علينا أن حنب اليتيم ،وأن نكرمه ،وال هنينه ،أو نقلل من شأنه ،فقد يكون عند هللا
أحسن وأكرم .بل نقدره وحنبه ونعينه ونسعى يف إسعاده.
) (1مهدي رزق هللا ،أمحد ،السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية ،ص ( 115ـ)116
)(2حيتاج املريب أن ينظر شرح احلديث يف كتاب فتح الباري ،ليوضح املعاين واملفاهيم اليت قد يسأل عنها الطالب.
) (3البخاري ( )192/4برقم ()6502

) (4البخاري ( )92/4برقم ( )6005والرتمذي ( )283/4برقم ( )1918واللفظ له.
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الطالب :وماذا عن أمه آمنة بنت وهب اي أستاذ!
األستاذ :كانت أمه آمنة بنت وهب حتبه كثرياً وتعتين به ،ولكنها توفيت بعد أن كان عمر
النيب  ست سنني)1(.
الطالب :سبحان هللا العظيم ،أي عاش بقية عمره  يتيم األب واألم.
األستاذ :نعم عاش  يتم األب واألم بعد أن توفيت أمه.
ويف هذا دليل اي أبنائي على أن هللا تعاىل هو مالك كل شيء وهو املتصرف ،وهو العامل بكل
األمور .فبالرغم من منزلة النيب حممد  عند ربه إال أن هللا تعاىل جعله يتيماً حلكمة يعلمها

هللا تعاىل.

ويف هذا دليل على أن هللا تعاىل عندما يقدر على العبد شيئاً مما يكرهه وال حيبه ،فقد يكون
خري وحنن ال نعلمه ،كما أنه ليس دليل غضب عليه ،بل قد يكون دليل رمحة عليه؛ ألن هللا

تعاىل يعلم ما ال نعلم ،وهو يعلم األفضل واألحسن للعبد.
ولعل حياة اليُـت ِّماليت أرادها هللا تعاىل لرسولهتريب يف الين  أموراًكثرية يستعني هبا على نبوته
ورسالته ودعوته.
الطالب :أشعر أبن طفولة نبينا حممد  فيها عظات وحكم ابلغة ،ففيها رعاية وبركات من
هللا تعاىل ،وأيضاً ابتالء وعظة .لقد أحببت طفولة نبينا  حباً شديداً اي أستاذ.

كوفالة جده عبد املطلب:

األستاذ :بعد أن توفيت والدته توىل راعيته والعناية به جده عبد املطلب.
وكان عبد املطلب سيداً يف قومه ،وله جملس ال جيلس عليه غريه ،وكان له فراش يف ظل الكعبة

جيلس حوله بنوه ،وجيلس عليه النيب  مع جده.

فجعل هللا تعاىل يف قلب جده عبد املطلب حمبة كبرية هلذا االبن الكرمي حممد  .فأخذ يعتين
به عناية كبرية؛ إذ كان يقربه ويُدنيه منه ،وال يسمح ألحد أن يدخل عليه وهو انئم.

()2

) (1ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ()559/4
) (2ابن هشام ،السرية النبوية ()223/1
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الطالب :هذه حمبة كرمية من جده له ،فجعله أفضل من أبنائه حيث ُجيلسه على فراشه دون

غريه من األبناء.

األستاذ :نعم! هو كذلك ،كما قلتم ،ولكن من وضع هذه احملبة له يف قلب جده؟
الطالب :هللا تبارك وتعاىل.
األستاذ :نعم إن هللا تعاىل جعل له حمبة عظيمة عند جده عبد املطلب ،فاهلل إذا أحب عبداً
سخر له أسباب اخلري .ولذلك نستفيد من كفالة عبد املطلب للنيب حممد ؛ أن هللا هو الذي
بيده ملكوت كل شيء؛ فهو الذي ميلك القلوب واحملبة ،ويُصرفُها كيف يشاء ،فإذا أطعنا هللا

تبارك وتعاىل أحبنا ووفقنا ،وجعل لنا حمبة يف قلوب الناس ،كما جاء يف احلديث (أن هللا تعاىل
إذا أحب عبداً قال جلربيل إين أحب فالن فأحبه ،فينادي جربيل يف املالئكة :إن هللا حيب

فالانً فأحبوه ،فيحبه أهل السماء ،مث تنزل له حمبة يف األرض )

()1

الطالب :هذا شيء عظيم ،يدفعنا حملبة هللا تعاىل والعمل على طاعته تبارك وتعاىل.

كوفالة عمه أبو طالب:
األستاذ :وبعد سنتني من وفاة أم النيب تويف جده عبد املطلب ،وكان عمر النيب مثان
سنني ،مث قام برتبيته والعناية به عمه أبو طالب.
الطالب :اي سبحان هللا ،إنه ابتالء لطفولة النيب .
األستاذ :نعم إنه ابتالء ،ولكنه أيضاً لطف من هللا تعاىل؛ وتعليم ألمته أبن االبتالء ال يعين يف

كل حني أنه غضب من هللا تعاىل ،بل هو رمحة من هللا تعاىل ،وحكمة ال نعلمها؛ جلهلنا

وضعف علمنا مع علم هللا تعاىل الواسع العظيم الذي أحاط بكل شيء علماً.
ولعل يف ذلك االبتالء تربية للنيب  حىت يواجه مصاعب الدعوة بقوة واقتدار ،حيث واجه
فيها مصاعب كبرية كما ستعرفون إن شاء هللا تعاىل.

) (1البخاري ( )424/2برقم ()3209
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الطالب:اي أستاذ ! كيف كانت رعاية عم النيب  له ؟ فلعلها كانت مثل رعاية جده عبد
املطلب.
األستاذ :نعم ،كانت رعاية ممتلئة ابحلب والعناية واالهتمام إذ كان عمه ابو طالب حيبه
حباًكبرياً.
فقد كان أبو طالب ال ينام إال وحممد  جبانبه ،وال خيرج إال وهو معه ،وخيصه ابلطعام ،وال
أيكل إال عندما حيضر حممد  .وظل حيوطه ابلعناية والرعاية.

()1

الطالب :مجيل ورائع ،إهنا أسرة حمبة وتكافل ورعاية.
األستاذ :نعم إهنا خري أسرة ،إذ جعل هللا تعاىل نبيه يف أكرم بيت من بيوت العرب .وهكذا
جيب أن نكون أسراً متحابني ،يكفل بعضنا بعضاً ،ويعني بعضنا بعضاً ،كما علمنا ديننا.

()2

احلياة العملية:

األستاذ:ومع مرور األايم ،ويف وسط تلك الرعاية األبوية من عمه أيب طالب أصبح حممد
شاابً نشيطاً ،حيب حياة العمل كغريه من الشباب احملب للعمل.
فقد اشتغل برعي الغنم ألهل مكة ،مبال أيخذه منهم ،كما قال ( ما بعث هللا نبياً إال رعى
الغنم .فقال أصحابه :وأنت؟ فقال :نعم .كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة)

()3

الطالب :سبحان هللا ! كل األنبياء عملوا يف رعي الغنم ؟
األستاذ :كأنكم تتعجبون من احلكمة يف ذلك ؟ وسأخربكم إن شاء هللا تعاىل.
للغنم صفات مجيلة يف طباعها ،فهي ودودة ،وفيها سكينة ،وحتتاج ملن يقودها حبكمة ،فيختار
هلا األرض املناسبة لرتعى؛ وأتكل منها ،وخيتار هلا املكان املناسب لتشرب منه ،وحيافظ عليها
) (1ابن سعد ،الطبقات الكربى ( 119/1ـ)120

) (2وهنا يبني األستاذ صوراً وأمثلة للتكافل والتعاون والتواد األسري ،مث االجتماعي ،ويبني اثر ذلك على األسرة والفرد

واجملتمع.
) )3البخاري ( )130/2برقم ()2262
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من السباع حىت ال أتكلها؛ أو تؤذيها .والرسول يف أمته حيتاج أن يعرف كيف حيافظ على أمته
من األعداء ،وخيتار هلم ما يناسبهم ويصلحهم يف الدنيا ويف اآلخرة ،وينهاهم عن ما يضرهم
يف أنفسهم ويف حياهتم وآخرهتم .ويعرف كيف جيمع كلمتهم ومشلهم ،كما جيمع الراعي غنمه
عندما يتأخر بعضها عن بعض ،أو تنشغل ابلعشب عن مرافقة بقية األغنام.
فيتعلم كل رسول من رعي الغنم تلك الفوائد وغريها يف رعاية قومه وأمته حبكمة واقتدار.
الطالب :كمال حكمة هللا تعاىل تظهر يف كل شيء اي أستاذان .ولكن لعدم معرفتنا هبا قد
جتعلنا ال نفكر فيها وال ندركها .فقد أنرت عقولنا اي أستاذ بسرية نبينا .
األستاذ :كما أن يف قيامه  هبذا العمل دليل على تواضعه عليه الصالة والسالم ،فلم يقل:
ال أعمل يف هذا ،بل أريد عمالً آخراً .فنتعلم من هذا أن يكون اإلنسان متواضعاً ويعمل مبا
يقدره هللا تعاىل له.

وهناك عمل آخر قام به نبينا حممد  ،وهو التجارة .فقد كان النيب  معروفاً بني الناس
ابألمانة والصدق ،ال خيون أحداً أبداً ،وال يقول الكذب مهما كان األمر.
وكانت هناك امرأة امسها خدجية بنت خويلد ،هلا جتارة كبرية ،وتطلب من الثقات العمل يف
جتارهتا .فأرسلت إىل النيب  تطلب منه أن خيرج بتجارهتا إىل الشام ،على أن تعطيه أفضل
مما تعطي غريه من التجار مع غالم هلا ،وذلك ألمانته وإخالصه وصدقه.

()1

فقبل الرسول  بذلك ،وخرج مباهلا للتجارة مع غالمها ميسرة.
الطالب :أفهم من هذا اي أستاذ أن األمانة والصدق مهمة يف التجارة.
األستاذ :أحسنتم اي أبنائي ،فالذي جعل خدجية بنت خويلد تطلب من النيب أن يذهب
بتجارهتا إىل الشام هو صدقه وأمانته .وابلتايل عندما نتصف هبذه الصفة حيبنا هللا تعاىل ،وحيبنا

) )1ابن هشام ،السرية النبوية ()199/1
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الناس ،وننجح يف حياتنا ،وتتهيأ لنا أسباب العمل والنجاح .فواجبنا احلرص على أن نكون
صادقني وأمناء يف كل شيء.

زواج النيب :
األستاذ :عرفتم أن النيب عمل يف جتارة خدجية وأنه كان أميناً صادقاً وخملصاً .مما جعل
خدجية رضي هللا تعاىل عنها تطلب أن تتزوج منه )1(.
الطالب :هل من املمكن أن تبني لنا اي أستاذ صفات خدجية رضي هللا تعاىل عنها .فهل كانت
أخالقها عالية مثل النيب  ؟
األستاذ :سؤال مجيل ورائع ،فقد كانت خدجية رضي هللا تعاىل عنها امرأة لطيفة كرمية ،وكانت
تسمى عند قومها ابلطاهرة .ألهنا امرأة اتصفت ابلصفات اجلميلة من الوفاء والصدق واألمانة،
وكانت ذات مال وعقل راجح.
وتزوجها رسول هللا  وعمره مخس وعشرين سنة ،وهي أول امرأة تزوجها.
وقد ولدت له  من األبناء والبنات:
القاسم ،وكان يكىن به ،أي يقولون للنيب  :اي أاب القاسم.
زينب :وكانت أكرب بنات رسول هللا  .تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع.
رقية :زوجة عثمان بن عفان رضي هللا تعاىل عنهما.
أم كلثوم :تزوجها عثمان بن عفان رضي هللا عنهما ،بعد أن توفيت رقية رضي هللا عنها.
فاطمة :تزوجها علي بن أيب طالب رضي هللا عنهما.

) )1ابن حجر ،فتح الباري ()134/7
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عبد هللا :ويلقب ابلطيب أو الطاهر .ومات صغرياً.

()1

حلف الوفضول:
األستاذ :ملا أن الظلم يقع بني الناس ،وخاصة يف اجلاهلية ،ألن اجلهل كان سائداً ومنتشراً بني

الناس .فقد اجتمعت قبائل من قريش إىل حلف أي اتفاق بينهم ،وأمسوه حلف الفضول.

واتفقوا فيه على أن ال جيدوا مبكة مظلوماً من أهلها ،أو غريهم ،ممن دخلها إال قاموا معه
ونصروه على الظامل حىت أيخذ حقه ،ويزول عنه الظلم .وقد شهد النيب  هذا احللف وكان

حاضراً فيه.
الطالب :هذا اتفاق رائع أن يُنصر فيه الضعيف.
األستاذ :نعم إنه انتصار للحق على الباطل،وقد كان النيب  يذكره ألصحابه بعد أن صار
نبياً ،ويبني هلم أنه قد حضر هذا احللف ،وأن حضوره  هذا احللف أحب إليه من أن ميتلك
(محر النعم) ،وأنه لو طُلِّب منه هذا األمر يف اإلسالم لوافق
اإلبل الغالية الثمن اليت يسموهنا ُ

عليه ،ألنه  ال حيب الظلم وال الظاملني ،وكان ال يظلم أحداً ابداً .وهذا نص كالم رسول هللا

 يف هذا احلديث (لقد شهدت يف دار عبد هللا بن جدعان حلفاً ما أحب أن يل به محر
النعم .ولو أدعى به يف اإلسالم ألجبت)

()2

إذاً علينا أن نكره الظلم وال حنبه ،وال نظلم أحداً من الزمالء واألصدقاء واألقارب؛ وال غريهم،
وال نسمح ابلظلم ،ونقف مع املظلوم ،ونساعده حىت أيخذ حقه .فالظلم حرمه هللا تعاىل.

ويعاقب عليه .فقد جاء يف احلديث القدسي (اي عبادي إين حرمت الظلم على نفسي ،وجعلته
بينكم حمرما ،فال تظاملوا)

) )1ابن هشام ،السرية النبوية ( )202/1ابن سعد ،الطبقات الكربى ( 19/8ـ ـ )39
) )2ابن هشام ،السرية النبوية (141/1ـ ـ )142
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(محر النعم) فما
الطالب :هذه أخالق رائعة ،وعلينا أن نتصف هبا ،ولكن جاء يف احلديث ُ

معناها ؟

األستاذ :يقصد حبمر النعم :أفضل وأجود أنواع اإلبل.

بناء الكعبة:
األستاذ :هل تعرفون اي أبنائي اتريخ بناء الكعبة ؟
الطالب :نعرف قليالً اي أستاذ؛ كما تعلمنا من قبل.
األستاذ :أول من بىن الكعبة إبراهيم عليه السالم كما سبق وأن عرفنا ،وكان يساعده ابنه
إمساعيل .وذلك أبمر من هللا تعاىل .حيث

ﭧ ﭨ ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ.

()1

ومبرور السنني واألايم بدأ يتهدم بناء الكعبة .فرأت قريش إعادة بناء الكعبة .وكان عمر النيب
 يف ذلك الوقت مخس وثالثني سنة.

()2

وملا وصلوا يف البناء إىل موضع احلجر األسود ،اختلفوا فيمن يقوم بوضعه يف مكانه .فكل منهم
يريد أن يتشرف حبمله ووضعه يف مكانه.
الطالب :إذاً كانوا يعظمون الكعبة ،ويعرفون قدرها.
األستاذ :نعم كانوا يعظموهنا .وليس أدل على ذلك من اهتمامهم إبعادة بنائها ،واختالفهم
يف رفع احلجر األسود يف مكانه .فإذا كانوا يعظموهنا يف اجلاهلية قبل اإلسالم ،فنحن أوىل
بتعظيمها ،حيث عظمها هللا تبارك وتعاىل ،وعظمها رسولنا وأصحابه  ،واملسلمون كلهم

) )1سورة البقرة :آية رقم (.)127
) )2ابن هشام ،السرية النبوية ( 24/1ـ .)25
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يعظموهنا .فمن تعظيمها عند هللا تعاىل أن أهلك جيش إبرهة احلبشي عندما أراد هدم الكعبة،
كما عرفتم ذلك سابقاً.
الطالب :وماذا صنعوا اي أستاذ عندما اختلفوا يف وضع احلجر األسود ؟
األستاذ:قالوا ُحنكم أول رجل يدخل من هذا الفج ،فيكون هو الذي حيكم بيننا .فإذا مبحمد
يدخل عليهم  .فقالوا  :أاتكم األمني .فاحتكموا إليه .أي طلبوا منه أن حيكم بينهم.
فقام حممد  بوضع احلجر يف ثوب ،مث دعا بكربائهم فرفعوا احلجر أبطراف ذلك الثوب،
فشارك اجلميع يف رفعه ،مث اخذه فوضعه  يف مكانه.

()1

الطالب :ما معىن الفج اي أستاذ ؟
األستاذ :الفج هو الطريق الواسع الواضح.
الطالب :اي أستاذ! لقد كان رسول هللا حكيما وموفقاً.
األستاذ :نعم كان حكيماً مسدداً وموفقاً من هللا تعاىل ،حيث وفقه هللا تبارك وتعاىل لتلك
الفكرة الرائعة ،اليت مجعت كلمتهم.
الطالب :اي أستاذ ! الحظت أهنم قالوا :جاء األمني؛ حملمد  .فلماذا قالوا له األمني ؟
األستاذ :أحسنت .فهذه مالحظة قوية تدل على متابعتكم لسرية نبيكم أيها الطالب
املتفوقون.
كان يُعرف نبينا حممد  عند مجيع أفراد قومه ابألمني ،ويصفونه ابألمني .ألنه كان أميناً
صادقاً ،ال يعرفون له كذابً وال ُخلُقاً سيئاً أبداً .فكان  أميناً وصادقاً؛ومتحلياً مبكارم األخالق

مجيعها.

) )1أمحد ،املسند ()425/3
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فعلينا أن نكون مثله يف أخالقنا وأمانتنا ،حىت حيبنا الناس ويوفقنا هللا تعاىل وحيبنا ،ألن هللا
حيب مكارم األخالق.

()1

) )1يضع املعلم أو املريب بعض األمثلة لألمانة يف تعاملهم اليومي.
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من البعثة إىل اهلجرة
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البعثة النبوية:
الطالب :اي أستاذ ! ما معىن البعثة النبوية ؟
األستاذ :إن هللا تعاىل خيتار من عباده من يشاء ليكونوا ُرسالً ،مث يوحي إليهم أبوامره ،ومعىن
يوحي إليهم أي أيتيهم الوحي ،أبن يرسل هللا تبارك وتعاىل إىل الرسول ملك؛ فيخربه أبمر هللا

تعاىل ،مثل نبينا حممد  ،فقد كان أيتيه جربيل عليه السالم فيخربه أبمر هللا تعاىل )1(.أو أن
يكلم هللا تعاىل النيب من غري أن يرى ربه تبارك وتعاىل ،مثل موسى عليه السالم ،فقد كلمه هللا
تبارك وتعاىل،

ﭧ ﭨ ﭽ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼﭼ

()2

فإذا اختار هللا عبداً وأوحى إليه ابلرسالة أصبح رسوالً .ونبينا حممد  عندما جاءه جربيل
ابلوحي صار رسوالً ،وهذه تسمى البعثة النبوية ،أي بعثه هللا تعاىل ابلرسالة فصار نبياً .فهل

عرفتم معىن البعثة النبوية؟

الطالب :نعم عرفنا معىن البعثة النبوية .ولكن كيف جاء جربيل لنبينا حممد .
األستاذ :قبل اإلجابة أقول لكم :إن حممداً قبل أن أيتيه جربيل مل يكن نبياً ،وتبدأ نبوته من
اتريخ نزول الوحي عليه .وإليكم بيان ذلك.

قبل نزول الوحي كانت هناك مقدمات هلا ،فكان  قبل البعثة ال يرى رؤاي يف املنام إال
وحتققت ،مث ُحبب إليه اخلالء ،فيحب أن جيلس لوحده يف مكان بعيد عن الناس ،فيذهب

إىل غار حراء يتعبد هللا تعاىل ليايل معدودة ،مث يعود إىل أهله ،مث يتزود ابلزاد ويرجع )3(.وعندما
بلغ سن النيب  أربعني سنة ،نزل عليه الوحي .حيث جاءه جربيل عليه السالم.
) )1يقوم املعلم مبزيد من الشرح؛ إذا احتاج الطالب لذلك.
) )2سورة النساء :آية رقم ()164
) )3البخاري ( 14/1ـ  )15برقم ()3
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الطالب :وأين غار حراء ؟
األستاذ:يوجد جبل يف شرق مكة املكرمة امسه حراء؛ ويقع يف قمته غار كبري امسه غار حراء.
وكان بعيداً عن سكان مكة املكرمة ،ألن عددهم كان قليالً جداً ،وأما اليوم فقد جتاوزته املنازل

لكثرة الناس.

الطالب :وماذا قال جربيل عليه السالم للنيب حممد  ؟
األستاذ :قال جربيل عليه السالم لنبينا حممد  :اقرأ  .فقال النيب ( ما أان بقارئ) ألن
النيب كان أمي ،أي ال يقرأ وال يكتب.
يقول النيب  خمرباً بذلك احلدث (فأخذين فغطين حىت بلغ يب اجلهد .مث أرسلين( :أي ضمين
وعصرين .والغط حبس النفس )1(.مث أرسلين أي تركين) فقال :اقرأ .قلت :ما أان بقارئ(.أي ما

أُحسن القراءة)( )2فأخذين فغطين الثانية( .أي مرة اثنية) حىت بلغ مين اجلهد .مث أرسلين .فقال:
اقرأ .فقلت :ما أان بقارئ .فأخذين فغطين الثالثة ،مث أرسلين فقال( :اقرأ ابسم ربك الذي خلق.
خلق االنسان من علق .اقرأ وربك األكرم )3().فهذه هي بداية الوحي.
الطالب :إنه موقف ليس سهالً .فهل خاف رسول هللا  .وماذا صنع بعد ذلك؟
األستاذ :نعم خاف رسول هللا  ،كما جاء يف احلديث (فرجع هبا رسول هللا  يرجف فؤاده
(أي قلبه) فدخل على خدجية  .فقال :زملوين زملوين ،فزملوه حىت ذهب عنه الروع)
الطالب :وما معىن زملوين ؟

) )1ابن حجر ،فتح الباري ()24/1
) )2املرجع السابق
) )3البخاري ( 14/1ـ  )15برقم ()3
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األستاذ :معىن زملوين أي غطوين وضعوا فوقي غطاء أي حلافاً .حىت ذهب عنه الروع أي
اخلوف .مث بعد ذلك أخرب زوجته خدجية رضي هللا تعاىل عنها مبا حدث له .وقال عليه
الصالة والسالم :لقد خشيت على نفسي.
وهذا اي يبني أن الوحي واألمر الذي كلف هللا به نبيه حممد  ليس ابألمر السهل ،بل إنه أمر
عظيم ،ولكن ثوابه عظيم جداً ،ألن هللا تعاىل عندما أيمران أبمر ونقوم به على الوجه الذي

يرضيه عنا يعطينا اجلزاء والثواب العظيم .ولذلك علينا أن حنرص على هذا الدين العظيم ،ونقوم

به خري قيام.
الطالب :جزاك هللا خرياً اي أستاذ .وماذا قالت خدجية رضي هللا تعاىل عنها للنيب  ؟
األستاذ :إن خدجية رضي هللا تعاىل عنها امرأة عاقلة وحكيمة ،وهي تعرف زوجها جيداً من
أنه رجل كرمي ورجل صاحل وصادق وأمني .والذي هذه صفاته فإن هللا تعاىل لن أيتيه ابلشر،
بل سيأتيه ابخلري الكثري والكبري .فقالت خدجية لزوجها رسول هللا  :كال ! وهللا ما خيزيك
هللا أبداً .إنك لتصل الرحم ،وحتمل الكل ،وتُكسب املعدوم ،وتقري الضيف ،وتعني على
نوائب احلق)()1
الطالب :هذه صفات مجيلة يف النيب  ،ولكن مل أفهم بعضها ؟
األستاذ  :نعم صفات مجيلة ،صفات مكارم األخالق ،ومن كانت هذه صفاته فالبد وأن هللا
تعاىل يكرمه ويعطيه من اخلريأكثره  .ومعىن (إنك لتصل الرحم) أي أنك تواصل أقاربك ابلعطاء
والزايرة واملساعدة( .وحتمل الكل) أي :تعني من ال يستقل أبمره ،وهو العاجز عن القيام ببعض
أموره إال مبساعدة غريه له( .وتكسب املعدوم) أي تفيد وتعني الفقري ،وتعطي الناس ما ال

) )1املرجع السابق
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جيدونه عند غريك(.وتقري الضيف) أي تكرمه ابلطعام واملقابلة اجلميلة (وتعني على نوائب
احلق) أي :تعني على كل خري ،ولكل حمتاج .وهي مجلة جامعة ألفراد ما تقدم وملا مل يتقدم.

()1

الطالب :فهذه الكلمات من أم املؤمنني خدجية رضي هللا عنها ساعدت يف طمأنينة النيب .
األستاذ :نعم ،وابلتأكيد ،ألن اإلنسان الذي يفعل اخلري ،مث أيتيه ما خياف منه ،يتذكر صفات
اخلري اليت يتصف هبا؛ فتطمئن نفسه ويراتح قلبه ،وهللا تعاىل ال جيازي العمل الطيب إال أبحسن
منه.
مث ذهبت خدجية مع النيب  إىل ابن عمها ورقة بن نوفل ،وكان رجالً متديناً وشيخاً كبرياً،
قد أصابه العمى .فأخرباه مبا حدث للنيب  .فقال ورقة بن نوفل :هذا الناموس الذي نـزل
هللا على موسى عليه السالم .ومعىن الناموس :أي صاحب السر )2(.أي هذا الذي جاءك هو
الملك صاحب السر الذي جاء لنيب هللا موسى عليه السالم.
فاتضح للنيب  أن الذي جاءه هو ملك من املالئكة (جربيل عليه السالم) أرسله هللا تعاىل
إليهليكون نبياً رسوالً.
الطالب :مث ماذا عن جربيل عليه السالم ؟ هل عاد ورجع مرة أخرى إىل نبينا حممد  ؟
األستاذ :نعم بعد ذلك تتابع الوحي على النيب  .فلم ميكث مدة طويلة إال وعاد جربيل.يُبلغ

النيب حممد  بوحي هللا تعاىل .فنزل قوله

تعاىل:ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ

()3

الطالب :اي أستاذ ! النيب  مل يكن يقرأ أو يكتب ،فكيف حيفظ ما نزل به جربيل عليه
السالم؟
األستاذ :أحسنتم على دقائق أسئلتكم عن نبيكم الذي حتبونه كثرياً.
) )1ابن حجر ،فتح الباري ( 24/1ـ )25
) )2املرجع السابق ()26/1
) (3سورة املدثر :آية رقم ()2-1
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الطالب :نعم حنبه كثرياً ،وكثرياً ،وأكثر من حبنا ألنفسنا.
األستاذ :كان إذا نزل الوحي على النيب  حيرك شفتيه يريد أن حيفظه ،فيسارع يف حفظه،
ألنه كالم هللا تبارك وتعاىل .ولكن هللا تعاىل حكيم وعلى كل شيء قدير؛وإذا أراد شيئاً حصل

ذلك الشيء .فقد أمر هللا تبارك وتعاىل نبيه حممد  أبن ال جيهد نفسه يف ذلك ابحلفظ ،بل
إن هللا تعاىل سيجمعه يف صدره ،فيكون حمفوظاً يف قلب النيب
ﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃﭼ

()1

االستماع فقط.

،ﭧ ﭨ ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

أي جنمعه لك يف صدرك وتقرأه .فعلى النيب 

ﭧ ﭨ ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﭼ

()2

أي فاستمع له

وأنصت .فكان رسول هللا  إذا أاته جربيل استمع .فإذا انطلق (أي ذهب جربيل) قرأه
النيب كما قرأه عليه جربيل .وأصبح حمفوظاً يف قلب النيب .
الطالب :ما أكرم هللا تعاىل وما أعظمه ،هو الذي جعل قلب النيب حممد  حيفظ القرآن
مبجرد أن يقرأه عليه جربيل.
األستاذ :نعم إن هللا عظيم وكرمي وقادر على كل شيء .ولذلك علينا إذا أردان أن حنفظ القرآن
الكرمي أو أي علم من العلوم نسأل هللا تعاىل وندعوه أن يعيننا على احلفظ والفهم ،فإذا أعاننا
هللا تعاىل س ُهل علينا كل شيء أعاننا هللا تعاىل فيه .فعلينا دائما االستعانة ابهلل يف كل أمر،

فنطلب من هللا تعاىل العون يف النجاح؛ ويف الشفاء من األمراض ،وغريها ،وإذا احتجنا شيئاً
دعوان هللا وسألناه أن حيقق لنا ما نريد ،فإن هللا على كل شيء قدير.

املرحلة األوىل من الدعوة:
األستاذ :مرت دعوت النيب  للناس مبراحل :فكانت املرحلة األوىل من الدعوة لألقربني من
قومه ،مث لبقية قومه ،مث للناس أمجعني.
) )1سورة القيامة :آية رقم ()17-16
) )2سورة القيامة :آية رقم ()19-18
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الطالب :ملاذا اي أستاذ كانت الدعوة على مراحل كما ذكرت ؟
األستاذ :أحسنتم ! فقد كانت الدعوة على مراحل ألنه ال ميكن أن يتم هذا األمر مبجرد بيانه
للناس .ألن البعض قد يعارض جلهله أو لتكربه ،أو للحسد ،أو لغري ذلك .فتكثر العداوة للنيب
 .وكذلك ألن هذا األمر جديد على أهل مكة ،فال بد أن تبدأ الدعوة مبراحل :مرحلة مث
أخرى حىت يتم النجاح هلا.
الطالب :مجيل جداً،فاألمور حتتاج يف إجنازها إىل مراحل.
األستاذ :نعم ! فأنتم يف املدرسة مترون مبرحلة الصف األول ،مث الصف الثاين ،مث الثالث،
وهكذا ،مث املرحلة املتوسطة ،مث الثانوي .وال ميكن لشخص أن حيقق هذا يف مرحلة دراسية
واحدة .ولذلك علينا أن جنعل هذا األمر وسيلة يف حتقيق أهدافنا وإجنازاتنا.
الطالب :جزاك هللا خرياً اي أستاذ ،فقد عرفنا أمهية مراحل الدعوة ،وأنه ال بد أن تكون وفق

خطوات حىت يتم جناحها .ولعلك ستخربان عن مرحلتها األوىل اي أستاذ ؟
األستاذ:بدأ النيب بدعوة األقربني سراً.

ﭧﭨﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ

()1

فدخل يف اإلسالم أوالً :زوجته خدجية ،وابن عمه علي بن ايب طالب وكان صغرياً ،ومواله زيد
بن حارثة ،وصاحبه أبو بكر الصديق .

()2

وهبذه اجملموعة املباركة ،بدأ يدخل فيه غريهم ،حيث كانوا يقومون بدعوة الناس خفية وسراً؛
خوفا ممن ال يريد هذا الدين ومن عداوهتم له .واستمرت هذه املرحلة ثالث سنني)3(.
ً

) (1سورة املدثر :آية ()2-1
) )2ابن هشام ،السرية النبوية ( 262/1ـ )268خالد بن حامد احلازمي ،الفوائد السنية من السرية النبوية ()38
) )3ابن هشام ،السرية النبوية ()288/1
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إسالم اجلن:
األستاذ :إن خملوقات هللا تعاىل كثرية ،ومنها (اجلن) وهم كثري ،ال نستطيع أن نراهم ،ولكنهم
يروننا ويشاهدوان ،ويسمعوننا ،ومنهم الصاحلون ومنهم املفسدون ،قال تعالىفي وصفهم على
لساهنم ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ( )1ولذلك مسع جمموعة من (اجلن) القرآن
منالنيب  وهو يصلي ابلناس الفجر ،فرجعوا إىل قومهم وأخربوهم ،وطلبوا منهم أن يُسلِّ ُموا
مع النيب  ،وقد بني هللا تعالىذلك يف القرآن الكرمي ،يف سـورة حتمل امسهم ،وهي سورة اجلن،
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ

()2

الطالب :ما معىن قددا اي أستاذ ؟ واليت هي آخر كلمة يف اآلية اليت ذكرهتا لنا.
األستاذ :قددا أي أجناساً ،مثل البشر ،فالبشر أجناس خمتلفة ،وكذلك اجلن خمتلفون ،ومنهم
الشياطني الذين أمر هللا تعاىل أن نتعوذ منهم ،فنقول أعوذوا ابهلل من الشيطان الرجيم.

الطالب :إهنم عامل غريب ؟
األستاذ :إن خملوقات هللا تعاىل كثرية جداً ،فبعضها معروفة لدينا مثل الشجر واحلجر واملاء
واحليواانت ،وبعضها ال نعرفها .فكم يف البحر من خملوقات ال نعرفها ،وقد عرفنا بعضها ابلصور

اليت يلتقطها املصورون يف جوف البحر .فمخلوقات هللا تعاىل كثرية جداً ال يعرفها وال حيصيها
إال هللا تبارك وتعاىل.

الطالب :ولكن ملاذا (اجلن) يسمعوننا ويشاهدوننا ،وحنن ال نشاهدهم وال نسمعهم ؟
األستاذ :اي أبنائي هلل تعاىل حكمة يف ذلك ،وهي خري لنا ،فرمبا لو شاهدانهم لتأذينا من
صورهم وأشكاهلم ،فما أخفاه هللا تعاىل عنا هو خري لنا .فاهلل تعاىل رحيم بنا ،حيب لنا اخلري،
) )1سورة اجلن :آية رقم ()11
) )2سورة اجلن :آية رقم ـ()2-1
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فيعطينا كل مجيل من مناظر البحر واحلدائق ولون السماء والنجوم وغريها من املناظر اجلميلة،
ألنه حيب لنا اخلري .ولذلك علينا أن حنبه ونطيعه ونشكره.

املرحلة الثانية من الدعوة :
األستاذ :كما عرفتم أن املرحلة األول من الدعوة قد استمرت ثالث سنني سراً .وبعدها أمر
هللا تبارك وتعاىل نبيه حممد  أن جيهر ابلدعوة ويعلنها للناس أمجعني .فقال تـ ـع ـاىل لنبيه ﭽ

ﭿ ﮀ ﮁﭼ()1وﭧ ﭨ ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ()2ويعين ذلك :أعلن
دعوتك مبا أمرك هللا تعاىل به ،وال تلتفت ملن أعرض عنك من املشركني ،حىت ال يكون سبباً
للتوقف .ألن الذي ينظر للمعوقات ويقف عندها دون عمل ال ينجز شيئاً يف حياته.
الطالب :وكيف أخرب قومه ؟
األستاذ :خرج رسول هللا  حىت صعد على جبل الصفا ،الذي هو اآلن يف بداية املسعى.
وعندما صعد عليه .قال :اي صباحاه .فقالوا :من هذا ؟ فاجتمعوا إليه .فقال :أرأيتم إن أخربتكم
أن خيالً خترج من سفح هذا اجلبل (أي من أسفل اجلبل) أكنتم مصدقي ؟ قالوا :ما جربنا

عليك كذابً .قال :فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد .قال أبو هلب :تباً لك .ما مجعتنا
إال هلذا .مث قام

فنزلقوله تعاىل:ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﭼ

()4()3

ولعلكم عرفتم وتبني لكم السبب يف أن تكون الدعوة يف مرحلتها السابقة سرية ،وأن تكون
بدعوة األقربني حىت ال حيدث مثل ما حدث من أيب هلب.
) )1سورة الشعراء :آية رقم ()214
) )2سورة احلجر :آية رقم ()94
) (3سورة املسد
) (4البخاري ( )333/3برقم ()4971
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الطالب :هذا أسلوب رائع من النيب ؛أبن مجع الناس فأخربهم .ولكن هناك تساؤل فيما
ذكرته لنا اي أستاذان الكرمي .وهو قول النيب ( ايصباحاه)
األستاذ :كان من عادات العرب إذا كان هناك أمر مهم أو خطري ،فإنه ينادي يف الناس،
فيقول :اي صباحاه.
مث أتملوا أنه عندما اجتمعوا عند النيب  ،وقال هلم :لو أن خيالً خترج من سفح هذا اجلبل

أكنتم مصدقي؟ قالوا :نعم .مما يدل على أهنم يعرفون أن النيب حممد  ال يكذب أبداً ،كما

كانوا يسمونه ابألمني .ولكن بعض الناس لديه كربايء أو حسد يدفعه إىل إنكار احلق واخلري
وعدم قبوله .ولذلك علينا أن نتعوذ من الكربايء ونبتعد عن مسالكه وطرقه.

أساليب األذى للنيب :
األستاذ :لقد كان الناس قبل مبعثه  يف شرك وضالل ،إذ يصنعون األصنام ،أبيديهم مث
يتوجهون هلا ابلعبادة والدعاء .وبعد أن جهر النيب  بدعوته ،استصعب بعضهم أن يرتك ما
تعود عليه من الشرك .وبعضهم أخذ حيسد النيب  على هذه املنزلة الكرمية ،والبعض خاف
على مكانته االجتماعية ،فهو سيد يف قومه ،وإذا أسلم أصبح حتت لواء هذا النيب الكرمي
والبعض يريد أن يبقى على املعاصي اليت هو فيها.
فجميع هذه األسباب جعلت البعض يعادي النيب  وأصحابه الذين دخلوا معه يف اإلسالم.
ويؤذوهنم بشىت وسائل األذى.
الطالب :سبحان هللا العظيم ،فالبعض إذاً يعرف احلق ولكنه يعاديه ملصاحله.
األستاذ :نعم ،فهذه أحوال الناس مع احلق ،ولذلك جيب علينا أن نتبع احلق وال جنعل أهواءان
متنعنا عن احلق.
الطالب :وهل من املمكن أن نعرف شيئاً عن ذلك األذى الذي حلق ابلنيب  وأصحابه.
- 3١ -
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األستاذ :لقد واجه األنبياء السابقون األذىوالتكذيب واالستهزاء من

أقوامهمﭧ ﭨ ﭽ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ

()1

ومن أساليب إيذاء النيب حممد  ،تكذيبه .فبعد أن كانوا يقولون عنه األمني .أصبحوايقولون
عنه :ساحر ،وجمنون ،وكاهن ،وشاعر .وقد رد هللا تعاىل عليهم كذهبم،

ﭧﭨﭽﮩ ﮪ

ﮫﭼ()2وﭧ ﭨ ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﭼ

()3

الطالب :لقد وصفوا النيب  بصفات اجلنون والسحر والشعر،ولكن مل نعرف معىن كاهن.
األستاذ :أحسنتم وابرك هللا فيكم ،هذا جيد ،ويدل على اهتمامكم ومتابعتكم ،وكذلك حمبتكم
لرسولكم .
معىن الكاهن الذي يدعي علم الغيب .وعلم الغيب ال يعلمه إال هللا تبارك وتعاىل ،وقد خيرب
نبيه  بشيء من ذلك كما ستعرفون ذلك إن شاء هللا تعاىل.
الطالب :ولكن ملاذا يصفونه بتلك الصفات ؟ وماذا يستفيدون من ذلك الصنيع؟
األستاذ :يصفونه بتلك الصفات الباطلة لكي يشككون الناس يف نبوته فال يدخلون يف
دين هللا تعاىل ،وكذلك حىت يثنونه عن دعوته ،ويثبطونه .أي يُقفونه عن االستمرار يف دعوته.
الطالب :ومباذا قابلهم النيب ؟ هل خاصمهم؟ أو قاتلهم .ليدافع عن نفسه.
األستاذ :إن نبينا حممد  حيب اخلري للناس ،وحيب أن ُخيرج الناس من الكفر إىل اإلسالم،

ويدخلوا اجلنة بسالم .ومل يكن يفكر يف االنتصار لنفسه .وهذا جعله يصرب عليهم وعلى أذاهم؛

) )1سورة احلجر :آية رقم ()10
) (2سورة التكوير :آية رقم ()22
) )3سورة احلاقة :آية رقم ()42-40
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لعلهم يدخلون يف اإلسالم .ولو قاتلهم أو اعتدى عليهم أو شتمهم لزادة العداوة منهم.
ولكنهكان رحيماً لطيفاً ابلناس ،خياف عليهم من الكفر الذي عاقبته النار وبئس املصري.
الطالب :وهلل إن نبينا حممد  لطيف ورؤف أبعدائه.
األستاذ :نعم لقد كان  رحيم ابلناس ولطيف يف تعامله حىت مع من يعاديه .وقد وصفه ربه
تبارك وتعاىل بقوله:ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭼ( )1يعين لو كنت شديداً يف تعاملك

لرتكوك ومل يدخلوا يف اإلسالم .ولكن لصربه عليهم يرتاجع بعضهم عن عداوته ويدخل يف
دين هللا تعاىل.وهكذا ينبغي علينا أن نتحلى ابلصرب مثل ما كان يعمل نبينا حممد  .فال
نواجه كل من خيالفنا ابلقسوة ،فينفر منا ويبتعد عنا ،وابلتايل تنقطع صلته بنا فال نستطيع أن
نؤثر فيه؛ وأنخذ بيده للخري.
الطالب :هذه أخالق مجيلة ورائعة ،ونصيحة منك غالية اي أستاذان الكرمي.
األستاذ :بل إن أذاهم وصل لالعتداء عليه  فكان عليه الصالة والسالم يصلي عند الكعبة،
فاتفقوا على أن يرموا عليه الدم والفرثوهو ساجد )2(.والفرث هو مجيع ما يوجد يف املعدة .مث
يضحكون ويتمايلون من فعلهم الشنيع.
الطالب :وماذا صنع عليه الصالة والسالم.
األستاذ :لقد وصل اخلرب إىل ابنته فاطمة رضي هللا تعاىل عنها ،وهي جويرية ،أي :صغرية.
فجاءت وألقته عن أبيها  .مث أقبلت عليهم فاطمة تسبهم على ما صنعوا أببيها  .مث
دعا النيب  على الذين صنعوا ذلك .مث أهلكهم هللا تعاىل يف غزوة بدر فـ ُقتلوا مجيعاً )3(.كما
سيتبني ذلك إن شاء هللا تعاىل.

) )1سورة آل عمران :آية رقم ()159
) )2البخاري (180/1ـ ـ  )181برقم ()520
) )3املرجع السابق
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ومن صور األذى اليت تعرض هلا النيب  أنه كان عليه الصالة والسالم يصلي عند الكعبة
فجاء رجل امسه عقبة بن أيب ُمعيط فأخذ بثوب رسول هللا  يلويه يف عنقه ،فخنقه خنقاً
شديداً ،فأقبل أبوبكر  فأخذ مبنكبه ودفع عن رسول هللا  )1(.واملنكب هو حمل أو مكان
اجتماع رأس الكتف مع العضد.

()2

الطالب :إن أذاً عظيماً قد حلق ابلنيب حممد  يف سبيل دعوته ،وقد حتمل أذاهم بصرب وروية.
األستاذ :نعم هو كما ذكرمت .وقد اتفقوا يف مرة على أن جيتمعوا ويقتلوه إذا رأوه ،فعلمت
فاطمة رضي هللا تعاىل عنها بذلك ،فخافت على أبيها ونبيها  ،فأقبلت على أبيها تبكي؛
فأخربته أبمرهم .فطلب وضوءً فتوضأ ،مث ذهب إىل املسجد احلرام.
الطالب :أمل خيف منهم وهم كثري ؟
األستاذ :ال ،مل خيف منهم  فهو شجاع عليه الصالة والسالم ،وكذلك قد توكل على هللا
تبارك وتعاىل ،ويعلم أن هللا تعاىل هو الذي حيميه منهم ومن شرهم ،فلما ذهب النيب  ورأوه
خفضوا أبصارهم ،وسقطت أذقاهنم يف صدورهم ،أي جعلوا رؤوسهم جتاه األرض ،ومل يقم أحد
منهم من مكانه.فأقبل رسول هللا  حىت وقف عليهمعند رؤوسهم ،فأخذ قبضة من الرتاب،
فقال :شاهت الوجوه ،حىت حصبهم هبا ،أي رماهم هبا .فما أصاب رجالً منهم من ذلك
احلصى حصاة إال قُتل يوم بدر كافراً.

()3

الطالب :موقف رهيب اي أستاذ.
األستاذ :نعم موقف رهيب ومهيب ،فلعلكم أتملتم قدرة هللا تعاىل ،كيف جعل كيدهم مذلة
هلم ،وجعل اخلوف يدخل قلوهبم ،ومتكن النيب  من رميهم ابحلصى .وكذلك أتملوا كيف أن
هللا على كل شيء قدير ،فهم جمموعة كبرية ولكن أبمر هللا تعاىل توقفت قوهتم وقواهم؛ فلم
) )1البخاري ( )286/3برقم ()4815
) )2يبني ويوضح األستاذ ذلك.
) )3أمحد ،املسند ()202/1
- 34 -

أ.د.خالد بن حامد الحازمي

الموجز في السيرة النبوية

يستطع أحد منهم أن يتحرك أو يتكلم بكلمة واحدة ،أو ينظر بعينه إىل النيب حممد  .فإذا
أراد هللا تعاىل شيئاً قال له :كن فيكون.ﭧ ﭨ ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﭼ

()1

فال يعجزه شيء تبارك وتعاىل.

مث أتملوا ثقة النيب  يف ربه ،وأنه سوف حيميه من كيدهم ،فيتوضأ وخيرج للمسجد احلرام.
الطالب :ولعل ابنته فاطمة رضي هللا تعاىل عنها فرحت عندما رأت ذلك الصنيع واالنتصار
من هللا تعاىل ألبيها.
األستاذ :بال شك اي أبنائي أهنا فرحت أبن هللا تعاىل نصر والدها ونبيها على أعدائه ،وحتول
بكاؤها فرحاً بذلك.
فنحمد هللا تعاىل الذي أعز نبيه ونصره وحفظه من أعدائه.

أساليب األذى ملن أسلم من الصحابة :
األستاذ:لقد تعرض أصحاب رسول هللا  لألذى من قريش ،فألبسوهم أدرع احلديد،
ووضعوهم حتت حرارة الشمس ،وبالل بن رابح يطوف به الغلمان يف شعاب مكة ،أي يف
أحيائها وهو يقول :أحد أحد .وكان أمية بن خلف ُخيرج بالل إذا محيت الظهرية فيطرحه على
ظهره يف بطحاء مكة .مث أيمر الصخرة العظيمة فتوضع على صدره ،مث يقول له :ال تزال هكذا

حىت متوت أو تكفر مبحمد؛ وتعبد الالت والعزى ،فيقول بالل  :أحد أحد.

()2

الطالب :وما املقصود من قول بالل  :أحد أحد ؟
األستاذ :املقصود بقول بالل أحد أحد ،أي أن هللا واحد ال شريك له.

) (1سورة يس :آية رقم ()82
) )2أمحد ،املسند ()404/1
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الطالب :سبحان هللا العظيم ،لقد تعرض بالل  لعذاب شديد .ولكن ما عالقة أمية هبذا
الصحايب اجلليل اي أستاذ ؟
األستاذ :كان بالل بن رابح  عبداً ألمية ،وكانوا يف اجلاهلية ،يستعبدون الناس ،أي أيخذون
بعض الناس عبيداً ،ويبيعوهنم ،وهناك من يشرتيهم ،وكأهنم سلعة تباع وتُشرتى .وعندما جاء

اإلسالم أبطل هذا.

الطالب :مجيل هذا اإلسالم الذي حرر اإلنسان وجعله حراً ،وأبطل هذه الصفة السيئة .وهناك
سؤال اي أستاذان القدير ،إىل مىت وبالل يُعذب وهو صابر على ذلك متمسكاً بدينه ؟

األستاذ :أحسنتم .استمر بالل وهو يقول أحد أحد؛ حىت اشرتاه أبو بكر الصديق من
أمية ،وأعتقه ،أي جعله حراً ،مثله مثل غريه.

()1

الطالب :جزاك هللا خرياً اي أاب بكر على هذا الفعل العظيم ،لقد أخرج بالالً من حرارة التعذيب

وآالمه وذله إىل نعمة احلرية.

األستاذ :وممن ذاق العذاب وصرب على هذا البالء آل ايسر .
فقد كان بنو خمزوم خيرجون بعمار بن ايسر وأببيه وأمه إىل الرمضاء إذا اشتدت حرارة الشمس
ويضعوهنم عليها.

()2

الطالب :وما هي الرمضاء اي أستاذ ؟
األستاذ :الرمضاء هي األرض إذا اشدت حرارهتا تسمى رمضاء ،فيقولون ال متش يف الرمضاء،
أي ال متشي بدون حذاء على األرض عندما تكون ساخنة من حرارة الشمس.

) )1احلاكم ،املستدرك ()284/3
) )2ابن هشام ،السرية النبوية ()342/1
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وكان رسول هللا  مير آبل اي سر وهم يـُعذبون ،فيقول :صرباً آل ايسر فإن موعدكم اجلنة.

فيبشرهم النيب  أبن جزاؤهم هو اجلنة اليت تنتظرهم لقاء صربهم على دينهم ،وهم يـُعذبون.

وأما أم عمار بن ايسر فقتلوها ابلتعذيب وهي ابقية على دينها لتلقى رهبا تبارك وتعاىل وما

وعدهم به نيب هللا  وهي اجلنة.

()1

األستاذ :وممن لقي التعذيب خباب بن األرت  حىت بقيت آاثر التعذيب عالمة يف ظهره.

()2

فهكذا لقي عدد من أصحاب رسول هللا  التعذيب من قومهم إال من كانت له منعة من
هللا تعاىل بقومه ،فيحمونه من بطش أعداء اإلسالم.
الطالب :رضي هللا تعاىل عن أصحاب رسول هللا  فقد عانوا الشيء الكثري من األذى
والتعذيب.
األستاذ :نعم .هم كذلك ،وبصربهم وتوفيق هللا تعاىل هلم حتملوا التعذيب من أجل إسالمهم.
وكذلك بدعاء النيب وتبشريه هلم ابجلنة ثبتوا على إسالمهم ،حىت نصر هللا تعاىل اإلسالم؛
ووصل إلينا ،وحنن ال يعذبنا أحد وهلل احلمد والشكر .فنحمد هللا تعاىل على ذلك .ونرتضى
على الصحابة ونصلي على نبينا كلما ذكرانهم .ونسأل هللا تعاىل أن جيمعنا هبم يف جنة
الفردوس.

املوفاوضات لوقف رسالة النيب :
األستاذ :عندما رأى مشركي قريش أن دعوة النيب  لقيت قبوالً عند البعض ،وأن أسلوب

األذى الذي استخدمتهلم يُوقف نشاط النيب  وأصحابه ،استخدموا أسلوب التفاوض،
اعتقاداً منهم أنه قد حيقق مطلبهم بوقف دعوة النيب إىل اإلسالم.
الطالب :عفواً اي أستاذان الكرمي ،ما معىن مفاوضات ؟
) )1املرجع السابق
) )2البخاري ( )531/2برقم ()3612
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األستاذ :معىن املفاوضات :احلوار ،وتقدمي العروض بني الطرفني للوصول إىل اتفاق.
الطالب :ولكن هذا دين ! أمر هللاُ تعاىل به ،فهل هو قابل للتفاوض ؟
األستاذ :أحسنتم أيها الطالب ،ولكن هم يعتقدون أن النيب  قد يقبل بذلك ،وهذا
تفكريهم .ولكن اتبعوا معي ،حيث ستعرفون الكثري عن ذلك.

التوفاوض مع عمه أيب طالب:
األستاذ:جاء كرباؤهم إىل أيب طالب عم النيب  ،الذي كفله وقام برتبيته ورعايته بعد وفاة
جده عبد املطلب ،كما سبق وأن درسنا ذلك.
فقالوا :إن ابن أخيك يؤذينا يف جمالسنا ،فانـههُ عن ذلك.
الطالب :ولكن مل يكن النيب  يؤذيهم ،فكيف يقولون ذلك؟
األستاذ :أحسنتم ! لقد اعتربوا دعوته للناس إىل دين هللا تعاىل أذاً عليهم.
الطالب :ف ِّهمنا املقصود من ذلك .وماذا صنع معهم أبو طالب ؟
األستاذ :عندما مسع أبو طالب كالمهم ،استدعى ابن أخيه نيب هللا حممد  ،وقال له :إن
بين عمك يزعمون أنك تؤذيهم يف جمالسهم .فقال نيب هللا  :وهللا اي عم لو وضعوا الشمس
يف مييين والقمر يف يساري على أن أترك هذا األمر ما تركته.

()1

إن النيب  يعلم أنه ال أحد يستطيع أن يضع الشمس يف ميينه والقمر يف يساره .ولكن كما
أنه مستحيل عليهم أن يضعوا الشمس يف ميينه والقمر يف يساره .فإنه من املستحيل أن يرتك
تبليغ الناس دين هللا تعاىل .
الطالب :كالم مجيل ورائع جداً ،لقد أعجبين كالمه  .ولكن ماذا قال عمه أبوطالب ؟
) )1احلاكم ،املستدرك ()577/3
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األستاذ :قال أبو طالب هلم :ما ك ًذبـنا ابن أخي قط ،فارجعوا )1(.أي أن ابن أخي حممد ،
ما جربنا عليه كذب ،وطاملا أنه قال هذا الكالم ،فمعناه أنه لن يرجع عنه .فليس لكم غري ما
مسعتم منه.

موفاوضات عتبة بن ربيعة:
األستاذ :ويف وقت آخر عرض عتبة فكرة على قومه من كفار قريش ،ليعرضها على النيب حممد
 . فوافقوا على فكرته ،وذهب عتبة إىل النيب حممد  .وقال عتبة للنيب  :اي ابن أخي:إن
كنت إمنا تريد مبا جئت به ماالً ،مجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثران ماالً.
وإن كنت تريد شرفاً ،سودانك علينا ،أي جعلناك سيداً علينا ،حىت ال نقطع أمراً دونك .أي

ال نتخذ قراراً إال ابلرجوع لك.

وإن كنت تريد به ملكاً ،ملكناك علينا .أي جعلناك ملكاً علينا.
وإن كان هذا الذي أيتيك رئياً تراه ال تستطيع رده طلبنا لك الطب )2(.أي إن كان هذا شيء

أيتيك يف نومك ويقول افعل كذا .عاجلناك عند األطباء.
الطالب :هذه عروض كبرية ،فماذا رد عليه النيب  ؟

األستاذ :أوالً :النيب  ،تركه ومل يقاطعه أثناء حديثه ،وهذا من أدبه  .ابلرغم من أن النيب

عليه الصالة ولسالم ال ميكن أن يقبل بشيء من ذلك أبداً ،ألن تلك العروض مقصدها
الدنيا ،وهو حيمل رسالة هللا تبارك وتعاىل خري من الدنيا وما فيها.

وبعد أن انتهى عتبة من كالمه ،والنيب  يسمع منه ،قال :أقد فرغت اي أاب الوليد؟ قال :نعم.
قال :فامسع مين .فقرأ عليه ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ ﭬ
) )1املرجع السابق
) )2ابن هشام ،السرية النبوية (313/1ـ ـ )314
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ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭼ

()1

مث مضى رسول هللا

يقرؤها عليه .فلما مسعها عتبة أنصت هلا وألقى يديه خلف ظهره ،يسمع منه ،مث انتهى
رسول هللا  إىل السجدة منها فسجد .مث قال :قد مسعت اي أاب الوليد ما مسعت وأنت
وذاك.

()2

الطالب :مجيل أن أمسعه النيب  هذه السورة اليت تبني أن القرآن الكرمي بشري ونذير ؟
األستاذ :ومجيل منكم أيها الطالب أن تنبهتم آلايت السورة.
الطالب :مث ماذا فعل عتبة ،فلعله أتثر آبايت تلك السورة ومعانيها.
األستاذ :نعم لقد أتثر عتبة مبا مسع من كالم هللا تعاىل ،وعندما أقبل على قومه عرفوا ذلك
على وجهه .وقالوا :لقد جاءكم أبو الوليد بغري الوجه الذي ذهب به.
فسألوه :ما وراءك اي أاب الوليد ؟ أي ما اخلرب الذي جئت به ؟
فقال :مسعت قوالً وهللا ما مسعت مثله قط.أي ما مسعت مثله أبداً .وهللا ما هو ابلشعر ،وال
ابلسحر وال ابلكهانة.

مث طلب منهم أن يرتكوا رسول هللا  وشأنه .فقالوا له :لقد سحرك .
الطالب :أي أهنم ما قبلوا نصيحة عتبة.
األستاذ :نعم مل يقبلوها .وحىت عتبة الذي أتثر مبا مسع من القرآن الكرمي مل يدخل يف اإلسالم،
ألنه اتبع رأي قومه.
الطالب :إذاً هذا كربايء من عتبة ومن قومه.

))1سورة فصلت :آية رقم ()5-1
))2ابن هشام ،السرية النبوية (313/1ـ ـ )314
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األستاذ :نعم كربايء ،ألهنم عرفوا احلق ،ومسعوا القرآن ،وقد وصفه عتبة وصفاً يبني هلم أنه ليس

كما يقولون عنه :أنه شعر ،وأحياانً يقولون سحر ،ومرة يقولون كاهن .فبني هلم أن الذي مسعه
ليس كما يقولون.

فتعوذوا ابهلل أيها الطالب من الكربايء ،ونسأل هللا تعاىل أن يهدينا ويثبتنا على احلق كما علمنا
تبارك وتعاىل يف هذه اآلية الكرمية،

ﭧ ﭨ ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ

ﯹﯺﯻﭼ

()1

فالكرب أمر خطري ،عندما يرفض اإلنسان احلق وال يقبله ،ألي سبب من األسباب.

()2

املطالبة ابملعجزات:
األستاذ:عندما فشلت مفاوضات كفار قريش يف صد النيب  عن رسالته ،طلبوا منه بعض
املعجزات.
الطالب :ما معىن معجزات ؟
األستاذ :املعجزات ،هي األشياء اليت ال يستطيع أن يعملها اإلنسان .فطلبوا منه أن جيعل هلم
جبل الصفا ذهباً حىت يؤمنوا به .فدعا النيب  ربه .فجاءه جربيل عليه السالم :فقال :إن هللا
يقرأ عليك السالم .ويقول :إن شئت أصبح الصفا ذهباً ،فمن كفر بعد ذلك عذبته عذاابً ال

أعذبه أحداً من العاملني .وإن شئت فتحت هلم أبواب التوبة والرمحة.قال النيب  :بل ابب

التوبة والرمحة.

()3

الطالب :سبحان هللا العظيم! ملاذا اختار هلم النيب ابب التوبة والرمحة ،ومل خيرت هلم ما طلبوا
حىت يسلموا ؟
)(1سورة آل عمران :آية رقم ()8
) )2يبني املعلم أو املريب مضار الكرب وأنواعه وأمثلة عليه.
) )3احلاكم ،املستدرك ( 53/1ـ)54
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األستاذ :أحسنتم اي أبنائي ،سؤال مهم جداً .أوالً :تعرفون أن قريشاً كانت أفصح العرب،
ويعرفون العربية معرفة دقيقة جداً ،وعندما مسعوا القرآن الكرمي أدركوا أن هذا ليس بكالم إنسان،

بل إنه كالم رب العاملني ،ألن اإلنسان مهما أويت من قدرة يف العربية ال ميكن ولن يستطيع أن
أييت آبية واحدة مثل القرآن ،فكيف أن أييت بسورة .ومع ذلك مل يؤمن بعضهم.
والنيب  يعرف من تعامله معهم أنه حىت لو حتول جبل الصفا ذهباً لقالوا أنت سحرت أعيننا.
وإذا قالوا ذلك عذهبم هللا تعاىل العذاب الشديد.وانتصر عليهم رسول هللا  ،ولكن نبينا عليه

الصالة والسالم كان رحيماً هبم .فاختار الصرب عليهم واحملاولة معهم؛ فلرمبا أسلم بعضهم،
فيسلم معهم أبناؤهم وأهليهم؛ بدالً من أن يُعذبوا.
الطالب :اختيار حكيم ،يدل على أن نبينا رحيم ولطيف ،وليس شديداً غليظاً .وكذلك

صبوراً ،فاختار رمحة هللا تعاىل هلم من أن يعذهبم مع صربه عليهم ،واحتمال أذاهم.

األستاذ :نعم هكذا كان  حليماً صبوراً ،وحيب اخلري للناس ،وحىت ألعدائه .ولذلك نريد
أن نكون مثله يف األخالق ،فنصرب ونرحم لنكون أصحاب لطف ،وليس شدة وغلظة .حىت
يرمحنا هللا ويبارك فينا ولنا.
الطالب :وهل طلبوا معجزات أخرى اي أستاذان الفاضل؟
األستاذ :نعم فعن أنس بن مالك (أن أهل مكة سألوا رسول هللا  أن يريهم آية .فأراهم
القمر شقني ،حىت رأوا حراء بينهما)

()1

الطالب :كيف ذلك اي أستاذ؟ لعلك تشرح لنا.
األستاذ :ملا سأل أهل مكة النيب  أن يريهم آية ،فإن هللا تعاىل قسم القمر يف السماء إىل
قسمني ،متباعدين ،فرأوا ذلك أبعينهم ،حىت أهنم رأوا جبل حراء بني جزئي القمر ،ليتأكد هلم

) )1البخاري ( )59/3برقم ()3868
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أنه انقسم نصفني .وقد أنزل هللا تعاىل سورة بذلك امسها سورة

القمر.ﭧﭨ ﭽ ﮬ ﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﭼ

()1

الطالب :فهل أسلموا عندما رأوا انشقاق القمر ،تلك اآلية العظيمة؟
األستاذ :كما مسعتم يف اآلية السابقة يف سورة القمر (وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر)
أي قالوا :هذا سحر مستمر .وهنا لعلكم عرفتم ملاذا اختار النيب هلم ابب التوبة والرمحة ومل
خيرت هلم جبل الصفا ذهباً .ألهنم رأوا أبعينهم انشقاق القمر؛ فقالوا :سحر مستمر .فكيف لو
اختار جبل الصفا ذهباً؛ مث مل يسلموا .جلاءهم العذاب.

الطالب :نعم أتكد هذا متاماً ،فلوا اختار هلم :أن جيعل هللا تعاىل جبل الصفا ذهباً لقالوا هذا
سحر أعيننا ،مث يعذهبم هللا تعاىل .وهذا دليل على معرفة نبينا حممد  بقومه معرفة جيدة.

اهلجرة إىل احلبشة:
األستاذ :ملا رأى رسول هللا  ما يُصيب أصحابه رضوان هللا عليهم من البالء والتعذيب
لفتنتهم عن دينهم .قال هلم :لو خرجتم إىل أرض احلبشة ،فإن هبا ملكاً
ال يُظلم عنده أحد ،وهي أرض صدق حىت جيعل هللا لكم فرجاً مما أنتم فيه.

()2

واسم هذا االنتقال من مكة إىل احلبشة هجرة .ألن الصحايب هتجر أي ترك املكان الذي يُعذب
فيه إىل مكان أمن له ولدينه.
الطالب :وأين هذه احلبشة ؟ وهل وافق الصحابة على اهلجرة ؟
األستاذ :احلبشة امسها اليوم أثيوبيا جنوب السودان ،ويفصل بيننا وبينهم البحر األمحر.

) )1سورة القمر :آية رقم ()2-1
) )2ابن هشام ،السرية النبوية ()344/1
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وابلنسبة للصحابة  وافقوا على ذلك ،ألن هجرهتم إىل احلبشة تُبعدهم عن األذى والتعذيب
من قومهم .خاصة وأن ملك احلبشة كما قال عنه  :ال يُظلم عنده أحد.

وهاجر املسلمون من مكة إىل احلبشة مرتني :األوىل :يف شهر رجب سنة مخس من بعثة
املصطفى .

()1

الطالب :وهل كان عدد املسلمني الذين هاجروا كثري ؟
األستاذ :أول من هاجر منهم أحد عشر رجالً ،وأربع نسوة .فخرجوا مشاة ،أي ميشون على

أرجلهم من مكة املكرمة حىت وصلوا البحر ،أي قرابة مثانني كيلو مرتاً .فاستأجروا سفينة إىل

احلبشة.

وملا اشتد ابملسلمني الباقني األذى أذن هلم رسول هللا  ابهلجرة الثانية .وكان عدد من هاجر
ثالثة ومثانون رجالً ألرض احلبشة.

()2

الطالب :وكيف عاشوا هناك يف احلبشة ؟
األستاذ :عندما دخل املسلمون احلبشة وجدوا ملكها كما قال  :ال يُظلم عنده أحد .وكان

أمسه النجاشي.

فأمنهم على دينهم ،أي أعطاهم األمان ،أبن ال يؤذيهم أحد .فكانوا يف أمان من هللا تعاىل يف
بالد احلبشة.
الطالب :لقد حتمل املسلمون األوائل من الصحابة تعباًكبرياً يف سبيل دينهم.
األستاذ :أحسنتم أيها الطالب أبن تفهمتم وأدركتم معاانة الصحابة  .وعلينا أن نستفيد
من معاانهتم ،أبن ال نتكاسل يف سبيل هذا الدين .وأن نتعب يف أداء العبادات اليت أمران هللا
) )1ابن حجر ،فتح الباري ()188/7
) )2املرجع السابق
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تعاىل هبا وال نتكاسل .وحنن نعيش يف أمن ورخاء من هللا تعاىل .وعلينا أن نبذل اجلهد يف
التعليم ،وخاصة أمور ديننا ،وجنتهدخلدمته يف أي عمل نقوم به.

التصدي للمسلمني يف مكان هجرهتم:
األستاذ :إن قريشاً ملا عرفت ما حصل للمسلمني من األمن على دينهم؛ تصدت هلم ،أي
سعت ضدهم يف بالد احلبشة.مل ترتكهم يف حاهلم

الطالب :وماذا صنعت قريشوأصحاب رسول هللا بعيدون عنهم ؟
األستاذ :ملا علمت قريش أبن املسلمني يعيشون يف أمن على دينهم ،اجتمعوا وتشاوروا ،فاتفقوا
على أن يرسلوا للنجاشي وملن يعمل معه هدااي كثرية ،ويبعثوا هبا رجلني من أهل الذكاء؛ حىت
يؤثروا على النجاشي .وهذان الرجالن مها :عبدهللا بن أيب ربيعة ،وعمرو بن العاص.

()1

الطالب :وماذا صنع النجاشي ابملسلمني بعد ذلك.
األستاذ :النجاشي رجل عاقل وعادل وال حيب الظلم ،فلما جاء القرشيان ،قاال للنجاشي:
إنه قد جاءك من قومنا سفهاء ،فارقوا دين قومهم ،ومل يدخلوا يف دينك ،وجاؤا بدين ابتدعوه
ال نعرفه حنن وال أنت.
الطالب :وهل اقتنع النجاشي بكالمهم ؟
األستاذ :النجاشي رجل حكيم ،فال ميكن أن يتخذ قراراً إال بعد أن يسمع من الصحابة كما

مسع من قريش .وهكذا جيب على اإلنسان عندما أييت شخص ويدعي بشيء ال يوافقه أو مييل

معه حىت يتأكد من الطرف الثاين ،ليكون من أهل العدل واألمانة .أليس كذلك اي أبنائي ؟
الطالب :هذا صحيح ،إذاً ال بد أن النجاشي استدعى الصحابة وسأهلم.

) )1ابن هشام ،السرية النبوية ( 358/1ـ )362
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األستاذ :نعم استدعى الصحابة ،وسأهلم .ولكن الصحابة اجتمعوا قبل أن يذهبوا إليه .وتشاورا
بينهم.
الطالب :عمل جيد من الصحابة أن تشاورا قبل أن يذهبوا إليه.
األستاذ :نعم ال بد للمجموعة أن جتتمع يف أي أمر خيصها ،وأن ال ينفرد أحد برأي يف حقها.
ألن يف املشورة فوائد كثرية ،منها التفكري ،والنقاش ،وتداول اآلراء ،فيصحح بعضهم لبعض
اخلطأ ،مث خيرجون برأي واحد تتفق عليه اجملموعة ،فال ينشق صفهم .مث إن الربكة يف رأي
اجملموعة ،ألن هللا تعاىل مع اجلماعة.
الطالب :وكيف كان اجتماع الصحابة ،فال بد أنه كان مجيالً.
األستاذ :نعم كان رائعاً :حيث قالوا :ال نقول إال الصدق .نقول وهللا ما علِّمنا ،وما أمران به
نبينا  .كائن يف ذلك ماهو كائن .أي مهما يكن لنا فيه من خري أو شر ،فلن نقول إال ما

أمران به نبينا .
الطالب :هذا رائع أن يقولوا ابلصدق واحلقيقة للنجاشي ،وكما علمهم نبينا حممد.
األستاذ :نعم الصدق هو اخلري ،وديننا أيمران ابلصدق وينهاان عن الكذب.
الطالب :وما الذي حصل اي أستاذان؟ لقد اشتقنا ملعرفة األمر.
األستاذ :اتفق الصحابة على أن الذي يتكلم هو جعفر بن أيب طالب  :فقال جعفر
:أيها امللك كنا قوماً أهل جاهلية ،نعبد األصنام ،وأنكل امليتة ،وأنيت الفواحش ،ونقطع

األرحام ،ونُسيء اجلوار ،وأيكل القوي منا الضعيف.فكنا على ذلك حىت بعث هللا إلينا رسوالً
منا ،نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ،فدعاان إىل هللا لنوحده ونعبده ،وخنلع ما كنا نعبد حنن

وحسن
وآابؤان من دونه من احلجارة واألواثن .وأمران بصدق احلديث ،وأداء األمانة وصلة الرحم ُ
اجلوار ،والكف عن احملارم والدماء ،وهناان عن الفواحش وقول الزور ،وأكل مال اليتيم ....وأًمران
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قومنا فعذبوان وفتنوان عن ديننا ....فلما قهروان خرجنا إىل
ابلصالة والزكاة والصيام .فـعدا علينا ُ
بالدك واخرتانك على من سواك.

()1

الطالب :وهللا هذا كالم مجيل .ولكن لفت انتباهنا اي أستاذ ما لديهم يف اجلاهلية من أخالق
سيئة ،حيث يعبدون األصنام ،ويقطعون األرحام ،ويسيؤن اجلوار .وهناك صفات أخرى ما
عرفنا معناها ،فلعلك تبينها لنا اي أستاذ ،وهي امليتة وكذلك الفواحش.
األستاذ :أحسنتم اي أبنائي على متابعتكم واهتمامكم ،فامليتة هي اليت متوت من غري أن تذبح
ويذكر اسم هللا عليها من األغنام وغريها من املاشية ،مثل اليت تسقط من مكان مرتفع أو مترض
ومتوت .وأما الفواحش ،فهي مجيع األعمال السيئة ،اليت ال يقبلها اإلنسان ،فالظلم فاحشة،
واللباس العاري عمل فاحش .ومثل ذلك .وأما قول الزور فهو القول على الناس ابلكذب.
الطالب :شكراً وجزاك هللا خرياً اي أستاذ .ولفت انتباهنا اي أستاذ ،صفات دين هللا تعاىل الذي

أنزله هللا تبارك وتعاىل على نبينا حممد  ،فهو ضد أخالق اجلاهلية ،كما قال جعفر بن أيب
وحسن اجلوار،
طالب  :أمران بعبادة هللا تعاىل وحده ،وابلصدق وأداء األمانة وصلة الرحم ُ
والكف عن احلرام ،وعن الدماء ،أي قتل الناس كما فهمت اي أستاذ أليس كذلك ؟

األستاذ :نعم فهمك جيد ،يقصد ابلكف عن احملارم والدماء ،أي أن نتوقف عن فعل ما حرم
هللا وعن القتل ،وال نعود هلا ابداً.
الطالب :ولكن ماذا قال النجاشي بعد أن مسع كالم الصحابة ؟
األستاذ :قال النجاشي جلعفر :هل معك مما جاء به عن هللا تعاىل منشئ .فقال جعفر :نعم:
فقرأ عليه من سورة مرمي ...فلما مسع النجاشي ما قرأ جعفر بكى النجاشي حىت أخضلت
حليته ،أي ابتلت حليته من دموعه ،خاشعاً من كالم هللا تعاىل .وبكت كذلك أساقفته مما مسعوا

) )1املرجع السابق
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من القرآن الكرمي .وأساقفته أي الذين حييطون به من وزرائه .وقال النجاشي :إن هذا والذي
ادون.
جاء به عيسى ،ليخرج من مشكاة واحدة .فوهللا ال أُسلم ُهم إليكما ،وال يُك ُ

()1

الطالب :هذا حكم رائع وموقف مؤثر جداً ،ويثري تساؤل عندان اي أستاذ ،وهو قول النجاشي
لكالم هللا تعاىل إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة.

األستاذ :أحسنتم ! أوالً :النجاشي كان على دين عيسى بن مرمي عليه السالم يف ذلك الوقت،

وملا مسع القرآن الكرمي من جعفر  قال إن هذا الذي تلوته من القرآن والذي جاء به عيسى
من كالم هللا تعاىل أييت من مشكاة واحدة .واملشكاة هي املصباح الذي بداخله نور .أي أنه
أييت من جهة واحدة ،وعرب عنها ابملشكاة ألن املشكاة نور ،وكالم هللا تعاىل نور للناس.

ولكن ملا جاء دين هللا تعاىل على نبينا حممد  أبطل كل األداين السابقة ،فليس هناك دين
يقبله هللا تعاىل من اإلنسان غري دين هللا تعاىل الذي أنزله على نبينا حممد  ،ﭧ ﭨﭽﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼونبينا حممد  هو آخر األنبياء
ِّ
وخامتتُـ ُهم ،فال نيب بعده أبداً.

إس ـالم محـزة :
األستاذ :محزة هو عم النيب ، وكان على دين قومه ،غري أنه حصل موقف للنيب  فكان
سبب يف إسالمه.
الطالب :وما هذا املوقف اي أستاذ ؟
األستاذ :قبل أن أذكر هذا املوقف أبني لكم بعض ما كان عليه العرب يف ذلك الوقت .فقد
كان العرب حيبون الصيد ،فيذهب البعض إىل الرب ،أي األرض اليت ليس هبا سكان من الناس،
حيث قد تكثر هبا الطيور ،فيقومون بصيدها ومن مث طبخها وأكلها.
) )1املرجع السابق
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وقد خرج محزة عم النيب  إىل الصيد .وعندما رجع من صيده ،قابلته زوجته ،وأخربته أبن أاب
جهل اعرتض النيب  ابلصفا وآذاه .فغضب محزة  .ومل يدخل بيته ،بل ذهب إىل املسجد
احلرام حيث هناك جمالس قريش عند الكعبة.

()1

الطالب :لعل هذا دليل على حمبة محزة  للنيب حممد .
األستاذ :نعم هذا يدل على أن محزة كان حيب ابن أخيه حمبة كبرية ،وال يرضى أن يتعرض له
أحد أبي نوع من أنواع األذى .كما أن إيذاء أبو جهل للنيب يدل على أن قوم النيب مازالوا
يؤذونه يف مكة وهو صابر عليهم.
الطالب :ولعل محزة وجد أاب جهل ؟
األستاذ :نعم وجده يف أحد جمالسهم .فتقدم إليه محزة فعال رأسه بقوسه الذي كان معه ،أي
ضربه ابلقوس الذي كان حيمله معه .فقام رجل من قريش فمسك محزة عن أيب جهل حىت ال
يتطور األمر .فقال محزة  :ديين دين حممد .أشهد أنه رسول هللا .وال أثين عن ذلك ،أي ال
أتراجع .مث قال هلم :فامنعوين من ذلك إن كنتم صادقني.

()2

وهبذا أسلم محزة .
الطالب :سبحان هللا العظيم ،الذي جعل هذا احلدث سبب يف إسالم عم رسول هللا  .حىت
يفرح النيب بذلك األمر.
األستاذ :نعم! فقد كان إسالم محزة ِّعز وقوةٌ للمسلمني ،ونُصرةٌ للنيب  .حيث هابت وخافت

قريش ،وعلموا أن محزة سيمنعهم عن إيذاء رسول هللا .

فتأملوا يف صرب النيب على قومه ،من أجل أن يدخلوا يف اإلسالم واحداً بعد اآلخر .فجزاء

الصرب هو النصر.

) )1اهليثمي ،جممع الزوائد ()267/9
) )2املرج السابق
- 49 -

أ.د.خالد بن حامد الحازمي

الموجز في السيرة النبوية

إسالم عمر بن اخلطاب :
األستاذ :كان عمر بن اخلطاب من املبغضني لإلسالم يف جاهليته ،مثل بقية قريش ،ولكن
هللا يهدي من يشاء حبكمته.
الطالب :إذاً كان مبغضاً لإلسالم؛فكيف تغري رأيه ؟
األستاذ :اي أبنائي التوفيق بيد هللا تعاىل ،فهو الذي يغري القلوب ويصلحها ،ولذلك علينا أن
نسأل هللا تعاىل أن يصلحنا ويصلح قلوبنا ويثبتنا على دينه.
تقول أم عبدهللا بنت أيب حثمة رضي هللا عنها  :وهللا إنه لنرتحل إىل أرض احلبشة ،أي نستعد
ونتجهز للذهاب إىل احلبشة اليت هاجر إليها املسلمون كما سبق وأن عرفتم ذلك من قبل.
فتقول :إذ أقبل عمر حىت وقف علي وهو على شركه ،وكنا نلقى منه البالء.

()1

الطالب:هذا يعين أن الناس كانوا يلحقون مبن سبقهم من املسلمني يف احلبشة.
األستاذ :نعم يذهب كل من خياف من قومه األذى والتعذيب ،إال من كانت له قوة من هللا
بقومه؛ مثل محزة .
الطالب:هذا بالء ملن أسلم من الصحابة  .ولكن كيف أسلم عمر بن اخلطاب؟
األستاذ :أسلم عمر بربكة دعاء النيب  .فلما رأى النيب عليه الصالة والسالم ما حيصل ملن
أسلم من املسلمني دعا ربه ،فقال (اللهم أعز اإلسالم أبيب جهل بن هشام ،أو بعمر .قال:
فأصبح فـغدا عمر على رسول هللا  ،فأسلم)( )2ومعىن فغدا أي ذهب يف اليوم التايل.
الطالب :سبحان هللا العظيم الكرمي ،فقد استجاب هللا تعاىل لنبيه بسرعة عجيبة.

) )1أمحد بن حنبل ،فضائل الصحابة ()279/1
) )2الرتمذي ( )577/5برقم ()3638
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األستاذ :نعم إن هللا تعاىل حيب نبيه ويستجيب لدعائه .كما أن هذا يدل على أن عمر
كانت له قوةُ ومكانةُ يف قومه ،ألن النيب سأل ربه أن يعز اإلسالم بعمر أو أبيب جهل.

فأسلم عمر.

الطالب:إذاً من املؤكد أنه بعد إسالم عمر  أصبح املسلمون أقوايء .أليس كذلك اي أستاذان

الفاضل ؟

األستاذ :نعم أصبح املسلمون أقوايء ،حىت قال عن ذلك عبدهللا بن مسعود( ما زلنا أعزة
منذ أسلم عمر)

()1

فتأملوا كيف بدأت تنفرج األمور للمسلمني إبسالم رجلني قويني يف قريش ،مها محزة وعمر
عنهما .كماﭧ ﭨ ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﭼولذلك علينا ابلصرب والتحمل ملا يصيبنا يف

رضي هللا

حياتنا؛ فإن هللا تعاىل مع الصابرين؛ كما

وكذلك عدم اليأس،

ﭧ ﭨ ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ

()2

فنبينا حممد  مل ييأس ابلرغم من الصعوابت واألذى الذي يلقاه من قومه.
فال نيأس أبداً ألن هللا تعاىل ميلك كل شيء ،فكيف نيأس وهللا يعرف عنا كل شيء.
الطالب :نعم ! ال أيس وهللا معنا .وعلينا أن نتعلم الصرب .كما صرب نبينا حممد.

حماصرة شعب أيب طالب:
األستاذ :ملا شعرت قريش أبن اإلسالم بدأ ينتشر بني القبائل ،وأن الصحابة الذين هاجروا إىل
احلبشة يف أمان من هللا تعاىل مث من ملك احلبشة .وأن محزة عم النيب قد أسلم؛ وكذلك عمر
بن اخلطاب  ،استشعرت قريش أبن اإلسالم بدأ يقوى ،فقرر كفار قريش قتل النيب حممد
)3(.
) )1البخاري ( )57/3برقم ()3863
)(2سورة البقرة :آية رقم ()153
) )3اببن هشام ،السرية النبوية (375/1ـ ـ  14 /2( )380ـ  )22ابن حجر ،فتح الباري ( 192/7ـ )193
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الطالب :إنه أمر عظيم وخطري أن يفكروا يف هذا األمر.
األستاذ :نعم إنه أمر خطري وعظيم كما تفضلتم ،ولكن هللا تعاىل هو احلافظ واملعني ،وهو
الذي يسري األسباب املانعة.
الطالب :ما شاء هللا وال قوة إال ابهلل ،إن صرب نبينا حممد  على قومه جعل اإلسالم ينتشر
بني الناس ،حيث بدأ يدخل يف دين هللا تعاىل بعض األقوايء من قريش.
ولكن اي أستاذ ما عرفنا معىن حماصرة الشعب.
األستاذ:الشعب معناه املكان الذي يكون بني جبلني ،وأغلب مكة عبارة عن شعاب؛ لكثرة
اجلبال هبا .ومعىن حماصرة  :أي منع الناس من اخلروج أو الدخول ،أو أن يدخل عليهم شيء
من األشياء كالطعام وغريه.
الطالب :وماذا صنع نبينا حممد  عندما عرف أبن كفار قريش يريدون قتله؟
األستاذ :عندما علم عمه أبو طالب بذلك مجع بين هاشم وبين املطلب ،وتشاوروا يف األمر.
وأجابوا طلب عمه حبمايته ،حىت الكافر منهم استجاب لذلك محية لقرابته إال أاب هلب فكان
مع بقية قريش.فأدخلوا رسول هللا  شعبهم ،وكان ذلك يف أول يوم من حمرم سنة سبع من
البعثة)1(.
الطالب :لقد ذكرت اي أستاذ أهنم أجابوا طلب عمه أيب طالب حىت الكافر منهم وذلك محية.
وما فهمت محية؟
األستاذ :احلمية ،يعين أن أفراد القبيلة ينصرون قبيلتهم أو أفرادها ،وذلك معونة ومساعدة
للقبيلة؛ وليس نصرة للحق .فهذه احلمية على عادة اجلاهلية.

) )1املرجعان السابقان
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ولكن اإلسالم أبطل ذلك فيما بعد ،وهنى أن تنصر أحداً إال ابحلق ،وأبطل مناصرة اجلاهلية،
اليت يتناصرون فيها حىت مع الظامل على املظلوم ،من أجل القبيلة فقط)1(.
الطالب :مجيل هذا اإلسالم ،يعلم الناس األخالق.
األستاذ :وعندما اتفق مشركي قريش على هذا احلصار ،كتبوا بذلك صحيفة ،أي كتاابً بذلك،
وعلقوه يف الكعبة ،حىت ال يرتاجعوا عن هذا االتفاق.
الطالب :وماذا صنع املسلمون يف هذا احلصار.
األستاذ :واستمر هذا احلصار سنتان أو ثالث .وصرب املسلمون ومن معهم على هذا احلصار
الظامل ،فلم تعد أتتيهم األرزاق والطعام حىت بلغ هبم اجلوع أن أكلوا أوراق الشجر.
الطالب :إهنا مدة طويلة اي أستاذ.
األستاذ :نعم مدة طويلة من احلصار والصرب ،حىت قام رجل من كفار قريش امسه هشام بن
عمرو بن احلارث العامري ،وقد كره هذه الصحيفة ،وكان يرسل الطعام إىل الشعب خفية عن
بقية كفار قريش ،فمشى هذا الرجل إىل بعض كفار قريش واحداً واحداً ،وكلمهم فاجتمعوا،

واتفقوا على متزيق هذه الصحيفة الظاملة ،ويُذكر أن األرض أكلت كل ما يف الصحيفة غري
اسم هللا تعاىل)2(.

الطالب :موقف صعب ،ولكن هللا تعاىل جعل يف قلب هذا الرجل هشام بن عمرو رمحة ليكون
عوانً على متزيق الصحيفة.
األستاذ :إن هللا تعاىل بيده كل شيء ،فهو الذي يسر متزيق الصحيفة ،وجعل االرض أتكل
مجيع ما فيها من الظلم .وبقي اسم هللا تعاىل فيها .وهذا يعلمنا أمهية الصرب على البالء .وأن

) )1استثمار هذا املوقف من األستاذ ليعلم الطالب ،الصور اخلاطئة من مناصرة بعضهم لبعض .وما ينبغي أن يكون
عليه اإلنسان من أخالق يف املناصرة ،ويعطي لذلك أمثلة من حياهتم فيما جيب وما يُنهى عنه.
) )2املرجعان السابقان
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املسلم قد يبتليه هللا تعاىل ،مثل ما ابتُلي النيب  وأصحابُه .وأن االبتالء قد ال يعين غضب
هللا تعاىل على املسلم ،ولكن لريفع درجاته يوم القيامة .وليأتيه اليسر بعد العسر)1(.

وفاة أيب طالب وخدجية رضي هللا عنها:
األستاذ :بعد أن خرج املسلمون بقليل من شعب أيب طالب تويف أبو طالب ،وتوفيت خدجية
رضي هللا تعاىل عنها زوجة النيب )2(.
الطالب :وهذه حمنة وابتالء آخر للنيب .
األستاذ :نعم! املصائب ابتالء ،وموت عمه وزوجته ابتالء ،خاصة وأن مكانة كبرية لعمه
يف قريش ،وكان يدافع عن النيب  .وأيضاً خدجية بنت خويلد رضي هللا تعاىل عنها كانت
تواسي النيب  ،وتشجعه على الصرب ،فكانت نعم الزوجة ،فرضي هللا تعاىل عنها .ولكن هذه
أقدار هللا تعاىل ،وعلينا أن نصرب عليها.
وقد حزن النيب  على فقد عمه وزوجته رضي هللا تعاىل عنها ،حىت ُمسي ذلك العام بعام
احلزن.خاصة وأن عمه مل يدخل يف اإلسالم ،ابلرغم من أنه كان ينصره وحيبه ويدافع عنه ،وكان
النيب  حياول وجيتهد معه مرات ومرات ،حىت يف آخر حلظة من حياته ،ولكن كفار قريش
كانوا يشجعونه يف البقاء على دين اآلابء واألجداد من الشرك.
الطالب :سبحان هللا العظيم :كان ينصر النيب  ويدافع عنه ومل يدخل يف اإلسالم.
األستاذ :نعم ،مل يدخل يف اإلسالم بسبب من كان حييطون به من مشركي قريش ،ويشجعونه
الصحبة السيئة اليت تشجع اإلنسان على
على البقاء يف شركه ،ولذلك علينا احلرص من شرور ُ
معصية هللا تعاىل.

) )1يبني األستاذ شيئاً من االبتالء الذي قد يصيب املرء يف حياته ،ويبني واجبه جتاه ذلك االبتالء.
) )2ابن هشام ،السرية النبوية ( 57/2ـ)58
- 54 -

أ.د.خالد بن حامد الحازمي

الموجز في السيرة النبوية

مث حنمد هللا تعاىل أن جعلنا مسلمني ،فهي نعمة عظيمة ،ألن اهلداية كرم من هللا تعاىل علينا،
حيث قال هللا تعاىل لنبيه  وهو حياول هداية عمه

ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ

()1

اخلروج إىل الطائف:
األستاذ :بعد وفاة أيب طالب عم النيب  بدأت قريش تزيد من إيذاء النيب  أكثر مما كانت
تؤذيه يف حياة عمه .فخرج رسول هللا  إىل الطائف ،لعله جيد من ينصره من قبيلة ثقيف،
ويـقبـلُوا دين هللا تعاىل.

()2

الطالب :وهل ذهب النيب  إليهم مع أصحابه ؟
األستاذ :ال ،بل ذهب وحده إىل الطائف حىت ال يعلم به أحد ،فيمنعونه ،أو يذهبوا لبين
ثقيف وحيذروهنم من نصرة النيب .
الطالب :إذاً هذه فكرة مهمة؛ قد اختذها رسول هللا  ،ولكن عسى قبيلة ثقيف ابلطائف
نصرة نبينا حممد  ؟

األستاذ :عندما وصل النيب  إىل الطائف ذهب إىل سادهتا وكربائهم ،وهم إخوة ثالثة :عبد
ايليل بن عمر بن عُمري .وأخيه مسعود ،واألخ الثالث حبيب.
فجلس إليهم رسول هللا  ،ودعاهم إىل دين هللا تعاىل ،وطلب نصرهتم له وهلذا الدين .فلم
يقبلوا دعوته وال نصرته ،وطلب منهم أن يكتموا خرب زايرته هلم ،حىت
ال يعلم قومه يف مكة املكرمة ،ويكيدون له ويثورون عليه.

()3

)(1سورة القصص :آية رقم ()56
) )2ابن هشام ،السرية النبوية ( 60/2ـ)62
) )3املرجع السابق
- 55 -

أ.د.خالد بن حامد الحازمي

الموجز في السيرة النبوية

الطالب :وهللا إنه ملوقف صعب جداً .والنيب  يواجه هذه املواقف صابراً.
األستاذ :نعم إنه موقف صعب أن أتيت أحداً فريدك .خاصة وأن الذي جاءهم هو نيب هللا ،ومل
أيإتليهم يطلب ماالً أو شيئاً من أمور الدنيا ،بل جاءهم ابحلق الذي أنزله هللا تعاىل .ولكن هللا
جعل هذه دروس لنا حىت نتعلم ونصرب وال نيأس .وإال فإن هللا قادر على أن تكون نبوة نبينا

حممد  سهلة جداً .ولكن هللا تعاىل يبني لنا ماذا واجه النيب  ،وكيف صرب مث جنح بعد

الصرب واالجتهاد ،ومل يستسلم للصعاب.

فال نستسلم للمصاعب واملتاعب ،بل جنتهد ونصرب ونعمل ونستعني ابهلل ونتوكل عليه .وهذا
يف مجيع أموران.
الطالب :وماذا صنع عليه الصالة والسالم بعد أن رفضوا دعوته ومناصرته ؟
األستاذ:مل يكتفوا أبن ردوا دعوة النيب  ،بل أخربوا صبياهنم أي أوالدهم الصغار وأمروهم
وأمروا عبيدهم أبن يرموه ابحلجارة ،ويسبوه ،ويصيحون به .حىت اجتمع عليه الناس ،فالتجأ إىل
حائط بداخله بستان ،فدخله عليه الصالة والسالم ،ورجع الصبية والسفهاء من الناس ،فجلس
عليه الصالة والسالم حتت ظل عريش عنب ،والعريش عبار عن سقيفة من خشب ميتد عليه
أغصان وورق العنب.
الطالب:وهللا إنه ملوقف ُحمزن جداً ،أن يتعرض نبينا  ملثل هذا املوقف.
األستاذ :نعم،إنه موقف حمزن جداً كما قلتم ،ولكن هذا الدين حيتاج منا أن نصرب فيه على

طاعة هللا ،وعلى كل مشقة جندها .فنصرب على أداء الصلوات وال نرتكها أو نتكاسل عنها،

ونصرب على الصدق ،وال نقول الكذب ،ونصرب على أن نتعلم أمور ديننا ،وحنفظ مسائله،
وجنتهد يف حفظ القرآن الكرمي وحديث رسول هللا  ونصرب على طاعة الوالدين ،وعلى كل
ما أمر هللا تعاىل به .ونصرب على متاعب احلياة؛ مع االجتهاد والعمل جبد ونشاط.
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الطالب :صحيح اي أستاذ ! فإذا كان نبينا  قد صرب على األذى وحتمل التعب ،فعلينا أن
نعمل مبا جاء به عن هللا تعاىل ونصرب على أداء الطاعة.
األستاذ:هذا صحيح .وعندما جلس النيب  حتت عريش العنب ،الذي كان لعتبة بن ربيعة
وأخيه شيبة واطمأن رسول هللا  حتت ذاك العريش ،أخذ يدعو هللا تبارك وتعاىل ،ومما جاء
يف ذلك الدعاء (اللهم أشكو إليك ضعف قويت ،وقلة حيليت ،وهواين على الناس اي أرحم
الرامحني ،أنت رب املستضعفني ،وأنت ريب).....

()1

فتأملوا شكوى رسول هللا  لربه ،حيث يشكو ضعف قوته وحيلته ،وأن هللا هو أرحم الرامحني
ورب املستضعفني.
الطالب :هذا مجيل اي أستاذان الفاضل ،فنتعلم منه ،أنه عندما تصيبنا املصائب ،أو حنتاج شيئاً
نلجأ إىل هللا تعاىل الذي جلأ إليه رسولنا حممد  ،ونطلب منه ما نريد.
األستاذ :أحسنتم أيها الطالب ،فإن الدعاء هو عبادة عظيمة ،فعلينا أن ندعو هللا تعاىل يف
كل حاجة نريدها.
الطالب :مث ماذا صنع عليه الصالة والسالم بعد ذلك يف هذا البستان ؟
األستاذ :فعندما جلس النيب  حتت العريش ،قال عتبة بن ربيعة وأخيه شيبة لغالم هلما امسه
عداس ،وكان نصرانياً .خذ قطفاٌ من هذا العنب ،أي عنقود عنب .مث ضعه يف هذا الطبق
واذهب به لذلك الرجل.
فأخذ عداس عنباً ووضعه يف طبق ،مث وضعه عند النيب  وقال له كل ،فعندما وضع النيب 

يده يف الطبق قال :بسم هللا ،فقال عداس عن تسمية النيب  :ال يقول أهل هذه البالد هذا.

فقال النيب  :ومن أهل أي البالد أنت اي عداس؟ وما دينك ؟ فقال عداس :نصراين .وأان
من أهل نينوى .فقال له رسول هللا  :قرية الرجل الصاحل يونس بن مىت ؟ فقال عداس :وما
) )1ابن هشام ،السرية النبوية ()62/2
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يدريك ما يونس بن مىت ؟ فقال رسول هللا  :ذاك أخي ،كان نبياً ،وأان نيب .فأخذ عداس

يقبل رأس رسول هللا  ويديه ورجليه.

فلما رأى أبناء ربيعة ما حصل من عداس وهو يقبل النيب ؛ قال أحدمها لآلخر :أما غالمك
فقد أفسده عليك.
فلما جاءمها عداس ،قاال له :ويلك اي عداس ! مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟
قال عداس :اي سيدي ما يف األرض شيء خري من هذا .لقد أخربين أبمر ما يعلمه إال نيب.
قاال له :وحيك اي عداس ال يصرفنك عن دينك ،فإن دينك خري من دينه.

()1

الطالب :وملاذا يقوالن لعداس أن دينك خري من دينه ؟
األستاذ :ألهنما ما عرفا ما عند النيب  ،وكاان يقوالن هذا من غري علم ومعرفة.
مث بعد ذلك خرج النيب  مهموماً مما أصابه من األذى ،فيقول عليه الصالة والسالم (فلم

أفق إال وأان بقرن الثعالب) وهي منطقة بني الطائف ومكة .فيقول عليه الصالة والسالم(فرفعت
رأسي ،فإذا أان بسحابة قد أظلتين ،فنظرت فإذا فيها جربيل ،فناداين ،فقال :إن هللا قد مسع
قول قومك لك ،وما ردوا عليك .وقد بعث هللا إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم ،فناداين
ملك اجلبال فسلم علي ،مثقال :اي حممد! فقال :ذلك فيما شئت ،إن شئت أن أطبق عليهم
األخشبني؟)...

()2

فماذا تتوقعون أن يقول النيب  ،يف قوم ضربوه وآذوه؟ هل سيقول :نعم أطبق عليهم األخشبني
ومها جبلني يف مكة املكرمة جبوار احلرم املكي؟ أم أنه يعفو عنهم ،ويصرب عليهم وحياول معهم
 ،لعلهم يدخلون يف اإلسالم ؟

) )1املرجع السابق
) )2البخاري ( 428/2ـ ـ  )429برقم ()3231
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لقد قال النيب  مللك اجلبال (بل أرجو أن ُخيرج هللا من أصالهبم من يعبد هللا وحده ال يشرك
به شيئاً)

()1

أي ال تطبق عليهم اجلبلني ،بل اتركهم لعل هللا تعاىل أن جيعل من ذريتهم من يعبد هللا تعاىل.
ألهنم لو أهلكهم هللا تعاىل فلن تكون هلم ذرية ملوهتم .ولكن نبينا حممد ال يفكر يف االنتصار
لنفسه ،وإمنا يفكر يف إنقاذ النامسن النار بدخول اإلسالم.
مث تذكرون أن النيبدعا ربه؛ وكيف استجاب هللا له ،أبن أرسل إليه جربيل عليه السالم.
الطالب :نعم إنه موقف عظيم وجليل.
األستاذ :ويف عودة النيب  من الطائف ،قام يف جوف الليل يصلي مبنطقة امسها خنلة .فمر
به نفر من اجلن ،فاستمعوا للنيب  وهو يقرأ القرآن يف صالته ،فآمنوا ،وملا فرغ عليه الصالة
والسالم من صالته ،ذهبوا إىل قومهم

منذرين.ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ

()2

ومه وردوا دعوته ،كيف سخر هللا تعاىل اجلن تستمع فتؤمن برسالة النيب
فتأملوا :عندما صده ق ُ

.

الطالب :إهنا تضحية من أجل الدين ،ولكن هللا تعاىل مع النيب .

اإلسراء واملعراج:
األستاذ :بعد رحلة الطائف ،اليت مل يقبل زعماؤها اإلسالم ،وأساؤوا إىل رسول هللا أتيت
رحلة اإلسراء واملعراج.
الطالب :عفواً اي أستاذان القدير .ما معىن اإلسراء واملعراج ؟
) )1املرجع السابق
) (2سورة األحقاف :آية رقم ()29
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األستاذ :كلمة اإلسراء ،من يسري ،وهو الذي يذهب يف الليل أو يسافر يف الليل .وأما املعراج
فهي كلمة من العروج وهو الصعود .ومعىن هذا أن النيب  قد حصل له أمرين :األول :اإلسراء
وهو الذهاب ليالً من مكة إىل بيت

املقدس ،كماﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ

()1

واألمر

الثاين :أنه عُرج ابلنيب  إىل السماء.
الطالب :إذاً حصل للنيب  أمرين :األول:أسري به من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى.
والثاين :أنه عُرج به إىل السماء.

ولكن كيف حصل هذا اي أستاذ؟ ليتك توضح لنا هذا األمر العظيم.
ِّ
ابلرباق .وهو دابة أبيض
األستاذ :عن أنس بن مالك  ( أن رسول هللا  ،قال :أُت ُ
يت ُ
طويل ،فوق احلمار ودون البغل)( )2فهذا اجلزء من احلديث يبني لنا الدابة اليت ركبها النيب ،

الرباق ،ولوهنا أبيض ،وطويلة ،وهي أكرب من احلمار ،وأصغر من البغل الذي يشبه
وتسمى ُ
اخليل.
الرباق (أنه يضع حافره عند منتهى طرفه)()3احلافر هو طرف القدم
مث يقول النيب  يف وصف ُ
وهنايتها اليت يضعها احلصان على األرض .أي إذا مشى كان مسرعاً جدا ،كالربق يف سرعته،

فإذا رفع رجله وضعها عند هناية ما يصل إليه بصره ،من شدة سرعته .مث يقول عليه الصالة
والسالم (فركبته حىت أتيت بيت املقدس ،قال :فربطته ابحللقة اليت يربط هبا األنبياء ).أي

ربطه ابحللقة اليت كان األنبياء عليهم الصالة والسالم يربطون هبا.ويقول عليه الصالة والسالم
(مث دخلت املسجد فصليت فيه ركعتني) مث عرج به جربيل إىل السماء.
الطالب :هذه رحلة رائعة أليس كذلك اي أستاذان ؟
) )1سورة اإلسراء :آية رقم ()1
) )2مسلم ( )145/1برقم ( 259ـ )162
) )3املرجع السابق
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األستاذ :نعم إهنا رحلة رائعة يستحقها رسول هللا  بفضل من هللا تعاىل ،بعد أن قال عنه
قومه :ساحر وجمنون وكاهن ،ورموا عليه سلى اجلزور .وآذوه يف أصحابه ابلتعذيب ،مث ذهبوا
إىل احلبشة ،مث حيصل له حصارالشعب ،مث يتوىف عمه أبو طالب ،وزوجته خدجية رضي هللا
عنها ،مث جيد الطرد من أهل الطائف .فجميع هذه احملن واملصاعب واملتاعبيواجهها النيب 
ليجدمكافأة هللا تبارك وتعاىل هبذه الرحلة العظيمة.
الطالب :ولعلك اي أستاذ ختربان عن رحلة املعراج إىل السماء ؟
األستاذ :لقد أخربان هللا تبارك وتعاىل أبن السموات سبع ،كما

ﭧﭨﭽﭑ ﭒ

ﭓﭼ

()1

والنيب  ،عُرج به أوالً إىل السماء الدنيا ،فقال جربيل خلازن السماء أي حارسها من

املالئكة :افتح .فقال امللك :من هذا؟ قال :هذا جربيل .قال :هل معك أحد؟ قال :نعم.
معي حممد  .فقال :أُرسل إليه؟ قال :نعم ،فلما فتح علوان السماء الدنيا ،فوجد فيها آدم
عليه السالم )2(.وهو أبو البشرية ،ألن هللا تعاىل جعل زوجته حواء ،مث توالدوا وكثر أبناؤهم ،
فتعود البشرية كلها آلدم وحواء.
الطالب :اي أستاذ! وهل لكل مساء حرس من املالئكة ؟
األستاذ :نعم .إن هللا تعاىل نظم هذا الكون تنظيماً مجيالً ،وحمكماً ،ومن ذلك أنه جعل لكل

مساء مالئكة حيرسوهنا .فاهلل تعاىل حكيم عظيم.
الطالب :مث ماذا حصل بعد ذلك ؟

) )1سورة فصلت :آية رقم ()12
) )2البخاري ( )132/1برقم ()349
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األستاذ :مث عُرج به  إىل السماء الثانية ،وقال خازهنا جلربيل مثل ما قال خازن السماء
الدنيا ،وجربيل خيربه أن الذي معه حممد  ،وأنه أُرسل إليه .فوجد يف السموات آدم وإدريس
وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات هللا وسالمه عليهم.

()1

وقد فرض هللا على نبينا حممد  وعلى أمته الصلوات اخلمس يف هذه الرحلة .مما يدل على
عظيم هذه الصلوات اخلمس اليت فرضت يف السماء على النيب .
ويف هذه الرحلة رأى رسول هللا  اجلنة ودخلها.
وتدل هذه الرحلة على منزلة النيب  ومكانته عند هللا تعاىل حيث صلى يف بيت املقدس وعرج
به إىل السماء ،ورأى من رأى من األنبياء ،ورأى اجلنة ودخلها ،وفرضت عليه الصلوات يف
هذه الرحلة العظيمة.
فانظروا إىل ثواب هللا تعاىل للنيب الصابر واملطيع لربه تبارك وتعاىل .وصاحب األخالق العالية
الرفيعة ،والذي صرب على قومه ،وابلتايل فإن أطعنا ربنا تبارك وتعاىل واتبعنا أوامره ،سريزقنا اخلري
يف الدنيا واآلخرة ،ويوفقنا ويبارك فينا ولنا .فلزوم الطاعة أمر مهم يف حياتنا.

()2

العرض على القبائل طلباً لقبول الدعوة:
األستاذ :مل ييأس رسول هللا  مما حصل له من أهل الطائف ،بل بدأ يعرض دعوته بني
القبائل القادمة إىل مكة للحج أو ألسواق العرب.
الطالب :وهل للعرب أسواق كبرية يف ذلك الوقت ؟
األستاذ :نعم .كان للعرب أسواق كبرية جداً ،أييت إليها جتار القبائل من مكة وخارجها ،فمنهم

من أييت ببضاعة ،ومنهم من أييت ليشرتي ،ومنهم من أييت لألمرين معاً .ومن أشهرها سوق
) )1املرجع السابق
) )2ول ألستاذ بيان فوائد الطاعة هلل تعاىل وثواهبا ويعطي أمثلة عليها :يف بر الوالدين ،وأداء العبادة ،واخلوف والرجاء.
وفضائل األخالق ،واجتناب مساوئ األخالق.
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عكاظ ،وسوق ذي اجملاز ،وجمنة .وحىت بعض الشعراء يقولون شعرهم يف تلك األسواق حىت
يسمعها الناس ويتناقلوهنا بني القبائل.
الطالب :وكيف كان النيب  يعرض دعوته على القبائل ؟
األستاذ :كان رسول هللا  ،يقف على القبيلة ،ويقول (اي بين فالن إين رسول هللا إليكم،
آمركم أن تعبدوا هللا ،وال تشركوا به شيئاً ،وان تصدقوين حىت أنفذ عن هللا ما بعثين به)
ُ

()1

وكان يقول أيضاً (اي أيها الناس قولوا ال اله إال هللا تُفلحوا)

()2

وكان يقول عليه الصالة والسالم (من يؤويين حىت أبلغ رسالة ريب وله اجلنة؟)

()3

وأتملوا فيما يقوله ربيعة بن عباد يف وصف ذلك ،حيث يقول :رأيت رسول هللا بذي اجملاز
يدعو الناس ،وخلفه رجل أحول ،يقول :ال يصدنكم هذا عن دين آهلتكم ،قلت :من هذا ؟
قالوا :هذا عمه أبو هلب.

()4

فيتبني من هذا الوصف أن النيب  ،ميشي إىل الناس ويبني هلم أنه نيب هللا أرسله برسالته .وكان
عمه أبو هلب ميشي خلفه أي وراءه ويقول :ال خيرجكم هذا عن دينكم اليت هي عبادة األصنام،
وكان أبو هلب رجل أحول ،أي أن عينه تتجه بنظرها على غري ما تنظر إليه.
الطالب :إذاً كان عمه أبو هلب يؤذي النيب  يف دعوته؟
األستاذ :نعم كان عمه وغريهم يؤذونه يف دعوته ،ويقولون للناس ال تصدقونه.
الطالب :وماذا كان يصنع رسول هللا  ،وهم يقومون هبذا األذى ؟

) )1أمحد ،املسند ()492/3
) )2أمحد ،املسند ()492/3
))3أمحد ،املسند ( 223/3ـ ـ ـ ـ)324
) )4أمحد ،املسند ()492/3
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األستاذ :كان  قوي اإلميان؛ وقوي يف دعوته ،ال يقف أمام هذه الصعوابت ،بل يتعدها
ويتجاوزها ،ويذهب لغريهم من القبائل ،وال يلتفت ملن أساء إليه .وهكذا علينا أن نعمل مثل
فعله ،فال نلتفت ملن أساء إلينا ،بل نتجاوزه دون أن ننشغل به ،حىت ال يضيع الوقت معه.
الطالب :مجيل هذا اي أستاذ ،أبن ال نلتفت ونتوقف عند من يشغلنا عن اجلد واالجتهاد،
وفعل األشياء احلميدة ،بل نرتكه ونواصل سريان يف اخلري.
األستاذ :نعم نواصل مسريتنا يف اخلري ،ونعلم أن هناك أانساً ال حيبون اخلري لآلخرين ،بل
يريدون الفساد واألخالق السيئة؛ فال نقف عندهم؛ بل نسارع حنو األخالق الفاضلة ،كما
كان عليه الصالة والسالم ال يتوقف عن دعوته ،بل يرتك من يريد أن يُفسد عليه دعوته.
الطالب :وهل استجاب لدعوة نبينا وحبيبنا حممد  أحد؟
األستاذ :كما عرفتم أن النيب  مل يتوقف ،حيث ينتقل من قبيلة ألخرى ،ومن شخص آلخر.
ومن أولئك جمموعة من املدينة املنورة ،الذين أصبح امسهم فيما بعد األنصار؛ ألهنم نصروا رسول
هللا  .فوجد سويد بن الصامت األنصاري قدم إىل مكة حاجاً .ودعاه لإلسالم ،وقال سويد:

هذا القول حسن ،مث قدم سويد املدينة ،أي جاء إىل املدينة .وقُتل.

()1

الطالب :وهل كان مسلماً؟
األستاذ :كان رجال من قومه يقولون :إان لنراه قد قُتل مسلماً.

()2

وقدم بعد ذلك وفد من األوس إىل مكة،أي جمموعة من األوس ،وهم وفد من بين األشهل.
ومسع هبم النيب  .فجاءهم ودعاهم إىل اإلسالم ،وأمسعهم القرآن.
الطالب :وهل أسلموا ؟
) )1ابن هشام ،السرية النبوية ( 67/2ـ ـ )69
) )2املرجع السابق
) )3املرجع السابق ()69/2
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األستاذ :قيل أنه دارت حرب يف املدينة بني األوس واخلزرج ،وقتل فيها إايس بن معاذ ،وكان
قومه يسمعونه يهلل هللا )1(.أي يقول :ال إله إال هللا ،ويسمعونه يكربه وحيمده ويسبحه حىت
مات .أي يقول :هللا أكرب واحلمد هلل وسبحان هللا .وهذا دليل على أن دعوة النيب  بدأت
تلقى قبوالً قليالً يف املدينة .مث جاءت بعد ذلك بيعة العقبة األوىل والثانية مع أهل املدينة كما
سيأيت بيانه إن شاء هللا تعاىل.

بيعة العقبة األوىل:
األستاذ :يف املوسم التايل لتلك السنة اليت قابل فيها النيب أانساً من املدينة ،أي يف العام

الثاين عشر للبعثة .جاء اثنا عشر رجالً من األوس واخلزرج .فقابلهم النيب عند العقبة .والعقبة
هو الطريق الوعر الصعبفي اجلبل.ولذلك مسيت بيعة العقبة ،وعرض عليهم اإلسالم ،ويقول
عبادة بن الصامت رضي هللا تعاىل عنه وهو يصف ذلك اللقاء بني رسول هللا  وبني هذا
الوفد (كنا مع رسول هللا  ،يف جملس .فقال :تبايعوين على أن ال تشركوا ابهلل شيئاً ،وال
تزنوا ،وال تسرقوا ،وال تقتلوا النفس اليت حرم هللا إال ابحلق .فمن وىف منكم فأجره على هللا.
ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له .ومن أصاب شيئاً من ذلك فسرته هللا

عليه ،فأمره إىل هللا إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه)

()2

الطالب :سبحان هللا العظيم ،فجميع ما قاله عليه الصالة والسالم للوفد صفات مجيلة وأعمال
كرمية .ليس فيها تعب وال مشقة.
األستاذ :أحسنتم اي أبنائي ،ف ِّدينُـنا دين أخالق وأدب ،وليس فيه مصاعب وال متاعب ،بل

سهل يسري ،ومجيل يف كل شيء ،فهو يعلم الناس األخالق ،ويعلمهم احملبة ،وعدم القتل،

وعدم السرقة ،حىت يعيش الناس يف أمن وطمأنينة.

) )1املرجع السابق
) )2مسلم ( )1333/3برقم ()1709
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الطالب :وهل رجع الوفد إىل املدينة ؟
األستاذ :نعم عادوا إىل املدينة ،وبعث معهم النيب  مصعب بن عمري  ،وأمره أن يُقرئهم

القرآن ويعلمهم اإلسالم .وكان يصلي هبم إماماً.

()1

الطالب :هذا شيء رائع وفضل من هللا تعاىل أن قبل الدعوة أانس من املدينة.
األستاذ :نعم اي أبنائي ،فضل من هللا تعاىل ،والحظوا أن الفرج أييت شيئاً فشيئاً.حيث بدأ
اإلسالم ينتشر يف املدينة على أيدي هؤالء الصحابة ،حىت مل يبق دار من دور األنصار إال
وفيها رهط من املسلمني يُظهرون اإلسالم .والرهط هو العدد من سبعة إىل ثالثة ،أو ما كان
أقل من عشرة .ومعىن هذا أنه ال يوجد بيت من بيوت األنصار إال وفيها عدد يفوق الثالثة

ودون العشرة قد أسلموا.

بيعة العقبة الثانية:
األستاذ:يف موسم احلج التايل من العام الثالث عشر للبعثة النبوية املباركة متت بيعة العقبة
الثانية .حيث اجتمع األنصار قبل جميئهم إىل مكة املكرمة ،وقالوا :حىت مىت نرتك رسول هللا
وخياف؟ فرحل منهم إىل مكة سبعون رجالً ،حىت قدموا عليه يف
 يُطرد يف جبال مكةُ ،
املوسم ،فوعدوهالعقبة .فيأيت الرجل ،والرجلني ،حىت اجتمعوا عند النيب .
الطالب :اي أستاذ! قلت أييت الرجل والرجلني ،أمل أيتوا كلهم مجيعاً ؟
األستاذ :سؤال مهم جداً اي أبنائي ،فمتابعتكم جيدة لسرية نبينا حممد  :كان أييت الرجل

وحده ،وأييت الرجالن حىت ال تشعر قريش بذلك االجتماع ،فلو جاؤوا مجيعاً لعرفت قريش
هبم ،وملنعوهم من هذا اللقاء .أعرفتم احلكمة؟

الطالب :هذا عمل جيد ،فمعناه جيب علينا أن نستخدم احلكمة يف أشيائنا.
) )1ابن هشام ،السرية النبوية ( 76/2ـ ـ )77
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األستاذ :نعم جيب علينا أن نكون من أهل احلكمة ،أبن نفكر يف أموران تفكرياً جيداً ،قبل أن

نفعل الشيء ،حىت ننجح يف احلياة ،مع االستعانة ابهلل تعاىل ،ألن التوفيق كله بيد هللا تعاىل.
الطالب :وماذا صنعوا يف اجتماعهم عند النيب  ؟
األستاذ :قالوا للنيب  :على ما نبايعك؟

فقال النيب (تبايعوين على السمع والطاعة يف النشاط والكسل .والنفقة يف العسر واليسر.
وعلى األمر ابملعروف والنهي عن املنكر .وأن تقولوا يف هللا ال ختافون يف هللا لومة الئم .وعلى
أن تنصروين ،فتمنعوين إذا قدمت عليكم مما متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ،ولكم
اجلنة)( )1فقام الوفد فبايعوا رسول هللا  ،أي وافقوه على كل ما قال.
الطالب:فمعىن املبايعة املوافقة على نصرة النيب .
األستاذ :نعم هذه املبايعة دليل على أن األنصار قد رحبوا ابلنيب  وبدينه ،وأهنم معه ،وأنه
سيـق ِّد ُم إليهم ،أي سيهاجر إىل املدينة ،حيث وجد هبا من يؤيده ويناصره ،وأتملوا كيف هذا
التوفيق من هللا تعاىل بعد معاانة طويلة بلغت ثالث عشرة سنة ،والنيب  يدعو الناس ويصرب
على أذاهم .وهكذا يكون املسلم صابراً على طاعة هللا تعاىل كما صرب رسول هللا  هذا الصرب
الطويل الذي تكلل هبذه املبايعة العظيمة.

) )1أمحد ،املسند (322/3ـ ـ ـ )324
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اهلجرة إىل املدينة:
األستاذ :مل تكن اهلجرة جمرد رغبة من النيب ليشد رحاله ويذهب إىل ملدينة املنورة ،بل كانت
هلا مقدمات ،وتفكري وختطيط لتفادي املخاطر اليت ميكن أن حتدث ،وقد كانت فيها أحداث
ومواقف ،نتعلم منها دروس يف جماالت خمتلفة ،ونستفيد منها فوائد عظيمة؛ كما يتضح من
مقدماهتا ومراحلها ،اليت نبدأها مبقدمات اهلجرة.
الطالب:هل معىن هذا أننا سوف نتعرف على أشياء كثرية يف هجرة املصطفى .
األستاذ :نعم.سوف نتعرف على أشياء كثرية ومهمة إن شاء هللا تعاىل.

مقدمات اهلجرة:
األستاذ :بعد تلك الشدائدواملعاانة اليت واجهها رسول هللا  وصحابته يف مكة من كفار
قريش ،رأى النيب  رؤاي يف املنام ،ورؤاي األنبياء حق .فقال  ألصحابه (رأيت يف املنام أين
أهاجر من مكة إىل أرض هبا خنل ،فذهب وهلي إىل أنه اليمامة أو ًهجر ،فإذا هي املدينة،

يثرب)

()1

الطالب :اي أستاذ هناك كلمات ،ما فهمت معناها؟
األستاذ :حسناً ! سأبني لكم ذلك إن شاء هللا.
كانت املدينة وما زالت تشتهر مبزارع النخيل ،وكذلك اليمامة وهي جند ،وكذلك هجر ،وهي
األحساء .وكانت املدينة تسمى يثرب يف ذلك الوقت.

) )1البخاري ( )66/3ابب هجرة النيب  وأصحابه  إىل املدينة.
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وملا أن مجيع هذه املناطق الثالث تشتهر ابلنخيل ،ظن النيب  أهنا اليمامة أو هجر .ولكنها
كانت املدينة ،حيث حصلت بيعة العقبة األوىل والثانية كمقدمة ومتهيد هلا بتوفيق من هللا
تعاىل.
الطالب :وهل هاجر املسلمون مجيعهم سوايً مع رسول هللا  ،أم ذهبوا متفرقني حىت ال تعلم
هبم قريش ،كما فعل األنصار عندما اجتمعوا مع النيب  يف بيعة العقبة الثانية.

األستاذ :هذا فهم رائع اي أبنائي ،يدل على أنكم استفدمت من أحداث السرية النبوية ،وفهمتم
أشياء جيدة تتوسع هبا عقولُكم.
لقد ذهب الصحابة  إىل املدينة أفراداً ومجاعات ،ففي كل حني يذهب واحد أو اثنان أو

أكثر .فقد ذهب مصعب بن عمري وابن أم مكتوم ،مث عمار بن ايسر وسعد وبالل ،مث قدم
عمر بن اخلطاب يف عشرين من الصحابة  )1(.كما هاجر إىل املدينة كل من كان أبرض
احلبشة.
الطالب :اي أستاذ :هل علمت قريش بذهاب هؤالء املسلمني إىل املدينة؟
األستاذ :نعم علمت قريش بذلك ،وأخذت تضع العراقيل ،أي الصعوابت أمام املسلمني الذين
يريدون اهلجرة إىل املدينة ،مبنعهم أو منع أهلهم من الذهاب معهم .فأم سلمة رضي هللا عنها،
منعوها من الذهاب مع زوجها أبو سلمة .فذهب لوحده ،وترك زوجته؛ لعلها أن تلحق به يف
الوقت املناسب.

()2

االستعداد للهجرة:
الطالب :وكيف هاجر النيب .

))1البخاري ( )76_75/3برقم (_3924ـ ـ )3925
))2ابن هشام ،السرية النبوية ( 112/2ـ)113
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األستاذ :كان أبو بكر الصديق صاحب رسول هللا  ،يفكر يف اهلجرة .وأراد أن يهاجر
إىل املدينة ،فطلب منه النيب  أن ينتظر ،لعل هللا تعاىل أن أيذن له ابهلجرة إىل املدينة ،أي
أيذن للنيب  ابهلجرة ،فيذهب معه أبو بكر الصديق.
الطالب :يعين أن النيب  مل يذهب حىت أذن هللا تعاىل له.
األستاذ :نعم .حىت أيذن هللا تعاىل له ،ألن هذا أمر كبري وعظيم .فاهلل تعاىل هو العامل ابلوقت
املناسب.
فقام أبو بكر الصديق  بتجهيز راحلتني ،واحدة للنيب  ،والثانية له .والراحلة هي الدابة
اليت يركب عليها اإلنسان للسفر أو حلمل املتاع ،مثل اجلمل واحلمار واخليل.

ويف ظُهر أحد األايم جاء النيب  لبيت أيب بكر الصديق  ،وقال النيب عليه الصالة والسالم
(فإين قد أُذن يل يف اخلروج .فقال أبو بكر :الصحبة أبيب أنت وأمي اي رسول هللا .قال رسول
هللا  :نعم)

()1

وهذا يدل على أمهية اختيار الصاحب اجليد والرفيق املخلص ،حيث كان يقول :أبيب أنـت
وأمي اي رسول هللا .أي أفديك أبيب وأمي .أي أقدمك على أيب وأمي حىت ولو فقدهتما بسببك.
وهكذا تكون حمبتنا لرسول هللا  أكثر من حبنا ألنفسنا وأهلينا.
الطالب :هذا كالم مجيل ،فنحن كذلك حنب رسول هللا  أكثر من حبنا ألنفسنا وأهلينا.
فعليه الصالة والسالم ذاق ألوان املتاعب والصعاب من أجل أن نكون مسلمني.
األستاذ :وملا أرادا السفر ،جهز أبو بكر  الراحلتني ،وأخذ مجيع ماله مخسة أالف أو ستة
أالف درهم )2(.حىت ينفقها يف خدمة رسول هللا  يف هذه الرحلة.

) )1البخاري (68/3ـ )69برقم ()3905
))2احلاكم ،املستدرك ()5/3
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ويفيد هذا املوقف :أمهية التجهيز وأخذ ما يلزم عندما يريد اإلنسان أن يسافر .وقد صنع أهل
أيب بكر ُسفرة يف جراب ،وهو مثل الكيس الكبري يوضع فيه حاجات اإلنسان .فقطعت أمساء

بنت أيب بكر قطعة من نطاقها فربطت به فم اجلراب.فبذلك مسيت ذات النطاق)1(.والنطاق
هو ما تضعه املرأة على رأسها من قماش.
فتأملوا حرص أهل أيب بكر على رحلة النيب  فقدموا مجيع ما عندهم من خدمة هلذا
الدين .فعلينا أن نقتدي أبيب بكر وأسرته ،فنقدم ما نستطيع هلذا الدين .وال نبخل بشيء
عليه.
الطالب :هذا هو االستعداد للرحلة ،ولكن لعل قريشاً ما عرفت أبمر النيب .
األستاذ:كتم النيب  هذا األمر ،وال يعرفه غري أيب بكر وأهله وهم يعرفون مدى سرية هذا
األمر .ولكن قريشاً عندما رأوا كثرة املسلمني الذين يذهبون إىل املدينة ،خافت من جتمعهم
عددهم يعودون إىل مكة أقوايء .فلما شعرت هبذا األمر اجتمع كفار قريش
هناك.فإذاكثُر ُ
وتشاورا يف األمر ،واختذوا عدة قرارات ،فقال بعضهم :إذا أصبح فأثبتوه ابلواثق ،أي أربطوه،

والواثق احلبل ،أي أربطوه ابحلبل .وقال بعضهم :بل اقتلوه ،وقال بعضهم :أخرجوه )2(.فأطلع
هللا تبارك وتعاىل نبيه على ما ختطط له قريش .فعرف النيب  ما يريدون فعله به .
الطالب :أمر خميف اي أستاذ ،أن يفعلوا شراً برسول هللا  .فماذا فعل النيب  عندما عرف

هذا األمر من قريش ؟

األستاذ :عندما علم النيب  بذلك ،وهو يتجهز للهجرة ،اتفق مع علي بن أيب طالب ،
فبات يف فراش رسول هللا .
الطالب :ملاذا انم علي  على فراش النيب .
))1البخاري ( 68/3ـ )69برقم ()3905
))2أمحد ،املسند)348/1( ،
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األستاذ :ألن النيب  ذهب وبرفقته أبو بكر الصديق  إىل غار ثور .وانم على مكان
رسول هللا  ،حىت يعتقدوا أن النيب  يف بيته انئم ،فال يبحثوا عنه ،ويكون قد وصل عليه
الصالة والسالم إىل الغار.
الطالب :فكرة قوية اي أستاذ.
األستاذ :نعم فكرة وخطة قوية تبني أمهية التفكري يف معاجلة األمور ،كما أن ذلك يبني مدى
حمبة علي للنيب  ،حيث انم مكانه .وهو يف خطر من قريش.
الطالب :رضي هللا عن علي بن أيب طالب .فقد كان شجاعاً ،وحمباً للنيب .
األستاذ :نعم كان علي  طيلة حياته شجاعاً قوايً حمباً للرسول  ،وهو ابن عم النيب عليه

الصالة والسالم.

الطالب :مث ماذا حصل بعد ذلك اي أستاذ؟
األستاذ :ابت كفار قريش حيرسون علياً  حيسبون أنه النيب  فلما أصبحوا اثروا إليه .فلما
رأوا علياً ،قالوا :أين صاحبك؟ قال :ال أدري .فرد هللا مكرهم عليهم.

()1

فتأملوا أمهية األخذ ابألسباب ،حيث أخذ هبا النيب  مع توكله على هللا تعاىل ،فال بد لنا
من أن أنخذ ابألسباب يف مجيع أموران ،وجنتهد فيها كذلك،مع التوكل على هللا تعاىل.
الطالب :هذه فائدة جليلة اي أستاذان الكرمي .وبعد هذا املوقف ماذا صنعت قريش.
األستاذ :أخذت قريش بعد ذلك تبحث عن النيب  ،فاقتصوا أثره ،أي تتبعوا خطوات النيب
 على األرض ،ألن العرب قدمياً كانت هتتم هبذا األمر اهتماماً كبرياً ،ويـُعلِّمون بعضهم بعضاً
يف كيفية اقتصاص األثر ،أي تتبعه.

))1املسند)348/1( ،
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فمشى أفراد قريش متتبعني األثر حىت بلغو جبل ثور ،فاختفى عنهم أثر الرسول ،فلم يعرفوا
أين ذهب .وعندما مروا ابلغار رأوا على اببه نسج العنكبوت ،أي بيت العنكبوت ،فقالوا لو
دخل ها هنا مل يكن نسج العنكبوت على اببه ،فمكث عليه الصالة والسالم ثالث ليال.

()1

الطالب :ولكن هناك تساؤالت كثرية اي أستاذ .أوهلا ملاذا مكث ثالث ليال فقط.
األستاذ :مكث ثالث ليال ،حىت يبحثوا عنه فال جيدوه؛ فييأسوا من وجوده .فيتوقفوا يف
البحث عنه مبكة وأطرافها ،فيستطيع أن يذهب إىل املدينة.
الطالب :هذه فكرة رائعة .وكذلك هناك سؤال عن غار ثور ،فهل هو غار آخر ،غري غار
حراء؟
األستاذ :نعم! غار ثور يف اجلهة الشرقية من مكة املكرمة تقريباً ،وجبل ثور يف اجلهة اجلنوبية،
وهو عكس اجتاه املدينة ألهنا يف اجلهة الشمالية من مكة تقريباً.

الطالب :وأيضاً هذه فكرة أخرى رائعة .ولكن هل شعر النيب  أبصواهتم وهم ميشون من

عند الغار.

األستاذ :نعم مسع صوهتم ورأى أقدامهم كما سوف يتبني إن شاء هللا تعاىل.

املوقف يف غار ثور:
األستاذ :يقول أبو بكر الصديق ( كنت مع النيب  يف الغار ،فرفعت رأسي فإذا أان
أبقدام القوم ،فقلت :اي نيب هللا لو أن بعضهم طأطأ بصره رآان ،أي نظر إىل أسفل لرآان .فقال
رسول هللا ( أسكت اي أاب بكر ،اثنان ،هللا اثلثهما)()2فلقد كان موقفاً صعباً ،ولكن كان هللا

تعاىل معهما ،فهو الذي جعل العنكبوت تبين ذلك البيت بتلك السرعة ،وهو الذي جعل

))1أمحد ،املسند ()348/1
))2البخاري ( )75/3برقم ()4922
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كفار قريش ال ينظرون إىل أسفل أقدامهم فريون النيب  وصاحبه  .وهو الذي سرت
ضعفهم ،وقلة حيلتهم يف ذلك املكان ،ولكن إميان الرسول  مبعية هللا تعاىل ورعايته هلما
طمأن أيب بكر الصديق  .فبني له أن هللا تعاىل هو اثلثهم برعايته تبارك وتعاىل ونصره .وقد
قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي واصفاً ذلك املوقف

ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝﭼ

()1

الطالب:احلمد هلل على هذه النعمة اليت حفظ هبا نبيه  وصاحبه ،وأنزل السكينة عليهما.
إنه موقف عظيم.ولكن كيف عاشوا ثالثة أايم يف الغار؟ هل عندهم طعام وماء يكفيهم لثالثة
أايم ؟
األستاذ:أسئلة جيدة اي أبنائي .لقد خطط النيب  خطة لذلك ،قبل أن يذهبا للغار .فقد
اتفقا مع عبدهللا بن أيب بكر الصديق رضي هللا عنهما أبن أييت إليهما يف الظالم ويبيت عندمها،
ويذهب يف آخر الليل إىل مكة فال أييت الصباح إال وهو مع الناس ،فيسمع ما تقول قريش وما
خيططون له ،وكان يف ذلك الوقت غالماً شاابً ،ولكنه كان فطناً واعياً ،فيأيت يف الليل وخيرب
النيب  مبا تقول قريش يف شأن النيب .

()2

وكان أييت إليهما عامر بن فهرية  موىل أيب بكر الصديق ،ابلغنم حني أييت العِّشاء فيشربون
اللنب ،مث يذهب يف آخر الليل إىل مكة ،ويكون بذلك قد أزالت الغنم أثر مشي وخطوات
عبدهللا بن أيب بكر ،حىت ال تعرف قريش أنه يذهب للغار ،فيعرفون مكان النيب .
الطالب :إهنا خطة قوية ورائعة.
األستاذ :نعم كانت خطة قوية ورائعة ،يعرفون من خالهلا األخبار ،وحيصلون على الطعام،
وميحون أي أثر يدل على وجودهم يف الغار .ولذلك علينا أن خنطط عندما نريد أن حنقق
)(1سورة التوبة :آية رقم ()40
))2البخاري ( 68/3ـ )69برقم ()3905ملخص
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أهدافنا وتطلعاتنا مستعينني ابهلل تعاىل .وعلينا أن خنطط لدروسنا ،ولنجاحنا وتفوقنا حىت نكون
خري أمة أخرجت للناس ،أنمر ابملعروف وننهى عن املنكر.
الطالب:وبعد الثالثة الليايل اليت مكثها النيب  وصاحبه أبو بكر الصديق  ،ماذا صنعوا؟

اخلروج من الغار إىل طريق الساحل:
األستاذ :بعد أن مضت الثالث الليايل خرجا من الغار ،وقد استأجر النيب  وصاحبه أبو
بكر الصديق قبل ذهاهبما للغار رجالً ماهراً يدهلم على الطريق إىل ملدينة .وكان الرجل على
دين كفار قريش .وقد أعطياه راحلتيهما قبل ذهاهبما للغار ،وواعداه غار ثور بعد ثالث ليال،
أي صبيحة اليوم الثالث )1(.وكان امسه عبد هللا بن أريقط  ،فأخذ هبم طريق الساحل ،وكان
معهما عامر بن فهرية.
الطالب :ولكن ما معىن طريق الساحل ؟
األستاذ :أوالً :الساحل يعين البحر ،وطريق الساحل ،يعين الطريق الذي جبوار البحر.
اثنياً :قد أخربتكم من قبل أن غار ثور جنوب مكة ،واملدينة يف االجتاه املعاكس متاماً ،أي أهنا

مشال مكة املكرمة .ويف هذا حكمة ،حىت ال تتوقع قريش أن النيب يف ذلك االجتاه وذلك

املكان ،وأما األقرب فهو أن يذهب عليه الصالة والسالم جتاه مشال مكة وخيتبئ هناك .وهذه
خطة رائعة أبن يفكر عكس ما يظن أو يفكر فيه العدو .مث ذهبوا جتاه البحر األمحر ،حىت ال
يتوقعه أحد من املشركني ،مث بعد ذلك يتجهون حنو املدينة.
الطالب :هذا مهم جداً وتفكري عميق ،وتوفيق من هللا تعاىل.

))1البخاري ( 68/3ـ )69برقم ()3905
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األستاذ :أحسنتم اي أبنائي فهذا توفيق من هللا تعاىل مع تفكري سليم وصحيح ،وهكذا علينا
أن نفكر يف أموران بتفكري عميق وصحيح حىت ال نندم ،مث نبتعد عن كل خطأ؛ مستعينني ابهلل
تعاىل.
وهناك أمر مهم اي أبنائي جيب أن تعرفوه :وهو أن هللا تعاىل قادر على أن ال يواجه النيب 
هذه املصاعب ،فيسري به إىل املدينة يف حلظة قصرية ،كلمح البصر؛ كما أسري به إىل املسجد
األقصى ،ولكن رسالة النيب علم ومنهج لنا يف مجيع شؤون حياتنا ،فيتعرض النيب  لكل
ما ميكن أن يتعرض له اإلنسان ،من تعب ومشقة وكيد أعداء ،حىت نقتدي به يف مجيع
األحوال.
الطالب :صحيح اي أستاذان الفاضل :فلو أسري به إىل املدينة ملا وجدان هذه الفوائد والدروس
من حياته  .فقد جعلها هللا تعاىل علينا حجة وطريقاً ومنهجاً نسري من خالله.

يف ةل صخرة:
األستاذ :فرحل الركب املبارك يومهم مع ليلتهم حىت إذا جاء الظهر وخال الطريق ،وجدوا صخرة
كبرية هلا ظل ،فتوقفوا عندها.
وقام أبو بكر  فسوى بيده مكاانً لينام فيه النيب  يف ظل تلك الصخرة الكبرية ،ووضع

عليه فروة ،وهي جلد غنم عليها شعرها .مث قال أبو بكر  :من اي رسول هللا ،وأان أنفض لك
ما حولك .فنام وخرج ينفض ما حوله)1(.والنفض هو حتريك الشيء .مثل الفراش واللحاف،
وهو كذلك تفتيش وإزالة ما حوله .ويقصد أبو بكر الصديق  :أان أأتكد مما حولك بتفتيشه
وإزالته اي رسول هللا.
فتأملوا عناية أيب بكر الصديق  ابلنيب  ،واهتمامه به ،فنظف املكان وسواه وفرش له
الفروة ،وأخذ يراقب املكان.
))1مسلم ( 2309/4ـ )2310برقم ()2009
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الطالب :أفهم من هذا اي أستاذ أن أاب بكر كان صاحباً وفياً ،وحيب نبيه  ويكرمه.
األستاذ :نعم كان أبو بكر كذلك حمباً وصاحباً وفياً ،وهذا ما جيب أن يكون عليه مع نبيه

الذي به وإبتباعه ندخل اجلنة إن شاء هللا تعاىل .فعلينا أن حنب سنته ،ونعتين هبا كعناية
واهتمام الصديق  ابلنيب .
الطالب :وماذا حدث بعد ذلك ؟
األستاذ :بينما أبو بكر  حول تلك الصخرة يراقب ما حوله ،فإذا براعي غنم ،مقبل بغنمه
إىل الصخرة .يريد ظلها ،فقال له الصديق  :أيف غنمك لنب ؟ قال :نعم .فقال :أحتلب يل؟
قال :نعم .فقال له أبو بكر الصديق :أنفض الضرع من الشعر والرتاب ،والضرع هو الثدي.
فحلب له يف قعب ،وهو ايناء من خشب.
مث يقول أبوبكر  :فأتيت النيب  ليشرب اللنب ،وكرهت أن أوقظه من نومه .فوافقته استيقظ
من نومه ،فشرب منه رسول هللا  .مث قال عليه الصالة والسالم :أمل أين الرحيل.فقال أبوبكر
 :بلى ،فارحتلوا من املكان ذاهبني يف طريقهم إىل املدينة.

()1

الطالب :موقف رائع.
األستاذ :نعم موقف فيه توفيق هللا تعاىل ،إذ هيأ هللا هلم هذا الراعي الذي أتى بغنمه إليهم،
مث يستيقظ النيب  يف الوقت املناسب ،بعد أن مت حلب احلليب ،وجاء به أبوبكر الصديق
إىل النيب.

))1مسلم ( 2309/4ـ )2310برقم ( )2009ملخص
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مث أتملوا عناية أيب بكر الصديق  ابلنيب عليه الصالة والسالم ،فكان حريصاً على نظافة

احلليب الذي سيقدمه للنيب  ،فقال للراعي :أنفض الضرع من الشعر والرتاب .ليشرب النيب
 لبناً صافياً ،ال ينزعج من شيء فيه ،أثناء شربه.
كما يدلنا هذا على أمهية النظافة واحلرص عليها ،وعندما يُطلب منا شيء حنرص على نظافته،

بل حنرص حىت يف شؤوننا اخلاصة على ذلك؛ ألن النظافة من اإلميان ،كما قال نبينا حممد ،
فديننا دين نظافة وأيمران بذلك.
الطالب :أشعر مبحبة عميقة أليب بكر الصديق ،ألنه كان يعتين ويهتم بنبينا.

األستاذ :أحسنتم اي أبنائي يف هذه املشاعر ،فيجب علينا أن حنب أاب بكر الصديق  ،ألنه
كذلك يستحق احملبة ،بل وكان أحب الرجال للنيب .
الطالب :مث رحل الركب املبارك اي أستاذ؟ وما ذا حدث وما صنعوا ؟

سراقة بن مالك يبحث عن النيب :
األستاذ :ويف الطريق حدث موقف عجيب :ذلك أن جاءهم من كفار قريش رجل امسه سراقة
بن مالك ،فقال أبو بكر الصديق  :أُتينا  .فقال رسول هللا ( ال حتزن إن هللا معنا) فدعا
عليه رسول هللا  ،فارتطمت فرسه إىل بطنها.

()1

أي دخلت أرجل الفرس مجيعها يف األرض وغاصت حىت بقي بطنها وظهرها فوق األرض.
وذلك أن قريشاً بعثت بعض أفرادها للبحث عن النيب .وهنا أتملوا كيف قابل النيب  هذا

املوقف ،متوكالً على هللا تعاىل ،مث أتملوا أثر دعاء النيب  ،وكيف استجاب هللا تعاىل دعاء
رسوله بسرعة فائقة ،وجعل هللا تعاىل األرض تلني ألقدام الفرس فتدخل فيها.

الطالب :وهللا إن يف استجابة الدعاء شيء عظيم ؟
))1مسلم ( 2309/4ـ )2310برقم ()2009
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األستاذ :كلما كان اإلنسان مطيعاً هلل تعاىل استجاب هللا دعاءه .ولكن هللا تعاىل له حكمة

يف استجابة الدعاء لعباده ،فقد يستجيب للعبد بسرعة ،وقد يؤخر االستجابة له ،وقد يدفع
هبا شراً عنه ،وقد جيلب له هبا خرياً هو أفضل وأحسن مما طلب العبد،فاهلل يعلم األحسن
واألصلح لنا ،أكثر من معرفتنا األصلح

ألنفسنا.ﭧ ﭨ ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ

()1

الطالب :هذه فوائد كبرية وكثرية استفدانها اي أستاذان الفاضل .وماذا صنع سارقة اي أستاذ؟
أكيد أنه ختوف مما حصل له؟
األستاذ :نعم لقد خاف سراقة بن مالك ،فقال :إين قد علمت أنكما قد دعومتا علي ،فادعوا
يل .فاهلل لكما أن أرد عنكما الطلب .أي كما دعومت على فغاصت أقدام فرسي يف األرض،
فادعوا يل خبروج فرسي من األرض ،وإذا أنقذمتوين مما أان فيه ،فسوف أرد عنكم الناس الذين
يطلبونكم.
وهنا علينا أن نتأمل هذه املعجزة اليت أظهرها هللا تعاىل للنيب  حبمايته له ،وجعل األرض تلني
ألقدام فرس سراقة بن مالك حىت دخلت بكاملها يف ابطن األرض .فكل شيء ُجن ُد هلل تعاىل
إذا أراد ذلك.
الطالب :وهل كان سراقة وفياً ،فرد عن النيب  الناس؟
األستاذ :نعم لقد كان رجالً وفياً ،وكيف ال يكون وفياً وقد حصل له ذلك األمر املخيف من

هللا تعاىل .فكان ال جيد أحداً إال رده ،ويقول للناس :لقد كفيتكم ما ها هنا .أي كفيتكم هذا
االجتاه فليس فيه أحد)2(.
الطالب :مث ماذا حدث أستاذان الكرمي ؟ إهنا رحلة مليئة ابألحداث.

) )1سورة النمل:آية رقم ()62
))2مسلم ( 2309/4ـ )2310برقم ()2009
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األستاذ :نعم إهنا رحلة مليئة ابلدروس والعرب والفوائد اليت حتتاج منا أن نقف عندها ونتأملها
جيداً.

خيمة أم معبد:
األستاذ:ويف الطريق إىل املدينة مر رسول هللا  وصاحبه أبو بكر الصديق خبيمة أم معبد
اخلزاعية .فسألوها حلماً ومتراً ليشرتوا منها ،فلم جيدوا عندها شيئاً من ذلك .فنظر رسول هللا 

إىل شاة .فقال هلا( :ما هذه الشاة اي أم معبد ؟) قالت :شاة خلفها الـجهد عن الغنم .أي
شاة منعها التعب من الذهاب مع الغنم للرعي .فقال عليه الصالة والسالم (هل هبا من لنب؟)
قالت :هي أجهد من ذلك .يعين ليس فيها لنب ،فهي أتعب من أن يكون فيها لنب .فقال 
(أأتذنني يل أن أحلبها؟) قالت :أبيب أنت وأمي ،إن رأيت هبا حلباً فأحلبها .فدعا هبا رسول

هللا ،فمسح بيده ضرعها ،أي ثديها ،ومسى هللا تعاىل ،ودعا هلا يف شاهتا .فدرت حليباً ،أي

نزل احلليب يف ثديها .فدعا إبانء عليه الصالة والسالم ،فحلب فيه بيده الكرمية ،فأسقاها حىت

رويت ،مث أسقى أصحابه حىت رووا؛ وشرب عليه الصالة والسالم آخرهم.
الطالب :وهللا موقف عظيم وعجيب اي أستاذ.
األستاذ :نعم موقف فيه معجزة عظيمة ،حيث كانت الشاة الضعيفة اهلزيلة اليت ليس فيها لنب،
ميسح ضرعها ،ويسمى هللا تعاىل عليها؛ مث يدعو هللا تعاىل ألم معبد يف شاهتا ،فيأيت احلليب
بسرعة عجيبة ،ويتحول ضرعها الضعيف إىل ضرع قد امتأل لبناً .إهنا معجزة قد أجراها هللا

تعاىل لنبيه .

()1

مث أتملوا أدب النيب  ،وكرمي أخالقه ،إذ مل يتصرف ذلك التصرف إال بعد أن استأذهنا ،فيقول
(أأتذنني يل أن أحلبها) فلم متتد يده عليها أال بعد االستئذان.

))1احلاكم ،املستدرك ( 9/3ـ)10
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الطالب :وهللا هذا كرم عظيم ومعجزة عظيمة من هللا تعاىل ،وقد تعلمنا منه  أدابً رفيعاً أبن

ال متتد أيدينا لشيء ال منلكه حىت نستأذن ولو كان ذلك الشيء بسيطاً.

األستاذ :مث أتملوا كرم النيب  بعد أن حلب الشاة ،فلم يبدأ هو ابلشرب ،وهو أشرفهم
وأكرمهم بل بدأ ابملرأة صاحبة الشاة حىت رويت ،مث أسقى من معه حىت شربوا وارتووا ،مث
يشرب آخرهم .
الطالب :ابلفعل إنه يعلمنا كيف نتأدب مع غريان ،وكيف نرتب الناس حبسب حقوقهم.
األستاذ :بل من كرمه  أنه بعد ما شرب ،أخذ اإلانء وحلب فيه حىت امتأل ،مث أعطاه أم
معبد مليئاً ابللنب .مث غادر بعد أن ابيعها على اإلسالم رضي هللا تعاىل عنها.

()1

الطالب :يعين أم معبد أسلمت ؟
األستاذ :نعم أسلمت ،عندما قابلت النيب  ،ورأت منه مجيع ما حصل أمامها من معجزة؛
ومن أدب وكرمي أخالق ،ومجيل طباع يف التعامل.
الطالب :صحيح إن أخالق نبينا حممد  تدل على أنه نيب كرمي عليه الصالة والسالم.
األستاذ :وبعد أن ذهب النيب  من عندها ،جاء زوجها أبو معبد .فلما رأى اللنب أعجبه.
وسأل زوجته عن هذا اللنب والشاة اليت ال لنب فيها .فأخربته ابخلرب .فقال أبو معبد :هذا وهللا
صاحب قريش.مث قال :لقد مهمت أن أصحبه ،وألفعلن إن وجدت إىل ذلك سبيال .ومعىن
كالم أبو معبد عندما قال :هذا صاحب قريش ،أي الشخص الذي تطلبه قريش وتبحث عنه،
ومعىن هذا أن اخلرب انتشر حىت وصل هلذا املكان .ولكن هللا تعاىل هو احلافظ لنبيه .

) )1احلاكم ،املستدرك ( 9/3ـ)10
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الطالب :اي أستاذان الكرمي نالحظ أان وبقية الطالب أن أحداث هجرة النيب  جتذبنا ملتابعتها،
والتشوق ملعرفتها.
األستاذ :نعم إهنا هجرة مليئة ابألحداث واملتاعب ،ولكنها مليئة ابلدروس.

الراعي الذي أسلم:
األستاذ:فبعد أن سار يف الطريق عليه الصالة والسالم وجد راعي غنم أبغنامه ،فطلب منه
النيب  لبناً ،فاعتذر الراعي ،ألنه ليس يف غنمه شاة ُحتلب ،إال واحدة توقف لبنها ،فقال 

(أدع هبا) فمسح ذرعها  ،مث دعا حىت أنزلت اللنب فشربوا .فقال الراعي :ابهلل من أنت؟

فوهللا ما رأيت مثلك قط .فقال عليه الصالة والسالم (أو تراك تكتم علي حىت أخربك؟) قال:
نعم .قال ( فإين حممد رسول هللا ).فقال الراعي :أنت الذي تقول عنك قريش صابئ؟ يعين
اترك دين أجداده .وقال الراعي :فأشهد أنك نيب ،وأشهد أن ما جئت به حق .وأنه ال يفعل
ما فعلت إال نيب.

()1

الطالب :مجيل أن أسلم مثل ما أسلمت أم معبد رضي هللا تعاىل عنهما.
األستاذ :نعم مجيل ذلك ،فهذا نيب مبارك؛ أينما حل نزل اخلري على من جاء عندهم ،وأول
اخلري هو دخوهلم يف اإلسالم ،الذي هو طريق اجلنة ،واملنقذ من النار ،مث ما حصل ألغنامهم
من الربكة بدعاء النيب .
الطالب :أالحظ أن النيب  ال ميسح الضرع فقط ،بل كان يدعو هللا تعاىل ،مما يدل على أن
الدعاء مهم يف قضاء حاجاتنا.

))1احلاكم ،املستدرك (8/3ـ ـ)9
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األستاذ :هذا كالم مجيل من طالب حيبون رسوهلم  ،ويتابعون سريته ابهتمام كبري .حفظكم
هللا ورعاكم.

الكسوة أتيت يف الطريق:
الطالب :مث ماذا حدث بعد ذلك اي أستاذ؟
األستاذ:ويف الطريق لقي النيب  الزبري  مع ركب من املسلمني ،قادمني من الشام يف جتارة
هلم .فكسا الزبري رسول هللا  وأاب بكر ثياابً بيضاً )1(.وهذا من توفيق هللا تعاىل للنيب  ،حىت
يدخل املدينة يف مالبس جديدة بيضاء.

الطالب :إذاً لعل النيب  وصاحبه  قد اقرتاب من املدينة.
األستاذ :نعم وقد كان استعداد أهل املدينة استعداداً عظيماً وكبرياً مبقدم النيب 

دخول املدينة واالستقبال احلافل:
األستاذ :لقد وصل ألهل املدينة خرب خروج النيب  من مكة إىل املدينة ،ففرحوا بذلك فرحاً
عظيماً ،فكانوا خيرجون يومياً من منازهلم إىل احلرة ،وينتظرونه  حىت الظهرية ،فتحمى الشمس
فيعودون لبيوهتم ،فلما أووا إىل بيوهتم أي رجعوا لبيوهتم ،أقبل النيب  على املدينة ،ورآه رجل
من يهود .فقال اليهودي أبعلى صوته :اي معشر العرب! هذا جدكم الذي تنتظرون )2(.فهذا
يدل على عظيم شوقهم وحمبتهم لرسول هللا  ،فينتقل عليه الصالة والسالم من قوم يعادونه
ويؤذونه إىل قوم ينصرونه وحيبونه ،ولتكون املدينة به مدينة خري وإميان.
الطالب :يقول الرجل اليهودي :هذا جدكم الذي تنتظرون .مل أفهم العبارة جيداً.

))1البخاري ( 70/3ـ)71برقم ()3906
))2البخاري ( 70/3ـ )71برقم ()3906ملخص
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األستاذ :أحسنتم يف هذا السؤال .يقصد جبملة هذا جدكم أي حظكم وصاحبكم الذي
تنتظرونه .فكلمة اجلد يقصد هبا احلظ.
الطالب :ورد يف كالمك اي أستاذ أهنم خيرجون يومياً من منازهلم إىل احلرة .فما معىن احلرة ؟
األستاذ :احلرة هي :األرض ذات حجارة سوداء ،كأهنا أُحرقت ابلنار .ومجعها حرات.
الطالب :موقف رهيب ،ولكن ماذا صنع املسلمون عندما أخربهم اليهودي مبجيء النيب ؟
األستاذ:اثر املسلمون على السالح ،أي أخذوا أسلحتهم ليحيوا ويرحبوا برسول هللا ،
ويستقبلوه استقباالً حاراً يعرب عن حمبتهم وفرحتهم مبقدمه  .فاجته عليه الصالة والسالم انحية

بين عمرو بن عوف يف قباء ،وذلك يوم اإلثنني من شهر ربيع األول .وأسس مسجد قباء

وصلى فيه رسول هللا  ،ومكث يف قباء قرابة أربع عشرة ليلة.

()1

ويف أتسيس مسجد قباء دليل على أمهية املسجد ،إذ أول عمل قام به النيب  عندما وصل
قباء أن بىن هبا املسجد ،فكان حيمل مع أصحابه احلجارة يف بناء املسجد ،فيشاركهم يف ذلك
البناء العظيم.
الطالب :وملاذا بدأ بقباء اي أستاذ؟
األستاذ :أوالً :قباء مل يكن متصالً بداخل ملدينة .ألن الناس كانوا قليلني يف العدد ،فليست
املدينة مثل اليوم اتصلت فيها املساكن والبيوت واملباين.

اثنياً :عندما قدم النيب  إىل املدينة كان طريقه الذي سلكه عليه الصالة والسالم من خلف
جبل عري ،يف اجتاه قباء .مث إن النيب  حكيم يف تعامله ،فيعرف األفضل يف املسري ،مث إن هللا
تعاىل يهديه ويوفقه ألحسن ما يقوم به.

الطالب :هذا توجيه كرمي منك لنا اي أستاذ ،وتعليم نعتز به منك .شكراً لك أستاذان الكرمي.
))1البخاري ( 70/3ـ)71برقم ()3906
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األستاذ :مث ركب راحلته  ،فمشي معه الناس ،وهم فرحون مسرورون ،وقد بلغ برجال
األنصار ونساؤهم وصبياهنم الفرح مبلغاً عظيماً؛ حىت صعدوا فوق البيوت ،وانتشر الغلمان
واخلدم يف الطرقات ،ينادون :اي حممد! اي رسول هللا !( )1وكانوا ينشدون
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع***** وجب الشكر علينا ما دعا هلل داع
أيها املبعوث فينا جئت ابألمر املطاع** جئت شرفت املدينة جئت اي خري داع
الطالب :وهللا إهنا لفرحة عظيمة ،نشعر هبا حنن اآلن فكيف ابألنصار وأبنائهم.
األستاذ :نعم إهنا فرحت متأل القلوب! كيف ال ،والقادم هو خري من قدم ودخل املدينة وعاش

ودفن فيها .
فيها ،وخري من مشى فيها وصلى ،وخري من أكل وانم فيهاُ ،
الطالب :مث ماذا بعد ذلك اي أستاذ ؟

األستاذ :وعندما دخل املدينة  سار ميشي معه الناس حىت بركت انقته عند املكان الذي
بُىن فيه مسجده  .وقال عليه الصالة والسالم حني بركت انقته (هذا إن شاء هللا املنزل)

))1مسلم ( )2311/4برقم ()2009
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الوفصل الرابع:
بناء دولة اإلسالم

احلياة االجتماعية يف املدينة
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األستاذ :يقصد ابحلياة االجتماعية ،حياة الناس يف املدينة ،يف عهد النيب عليه الصالة والسالم.
ملا ق ِّـدم النيب  إىل املدينة أقام عليه الصالة والسالم املسجد الذي سيجتمعون فيه يومياً مخس
مرات ألداء الصلوات ،ويتم قيادة الدولة من خالله .كما آخى النيب  بني املهاجرين

واألنصار .وكتب الوثيقة مع من سكن املدينة من املسلمني ،ومع غري املسلمني ،على ما سيتم
توضيحه إن شاء هللا تعاىل ،كما بدأ يظهر أثر اإلسالم يف حياة اجملتمع.
الطالب :مجيل جداً أن تصبح هناك حياة خاصة ابملسلمني.

بناء املسجد:
األستاذ:عندما دخل املدينة  سار ميشي معه الناس حىت بركت انقته عند املكان الذي بىن
فيه مسجده  .وقال عليه الصالة والسالم حني بركت انقته (هذا إن شاء هللا املنزل)
وكان يصلي فيه ذلك الوقت رجال من املسلمني .وهو عبارة عن مربد للتمر لسهل وسهيل.
ومها غالمان يتيمان ،ومعىن مربد التمر ،أي املكان الذي جيفف فيه التمر .مث دعا رسول هللا
 الغالمني فساومهما على املربد ليتخذه مسجداً .فقاال :ال  ،بل هنبه لك اي رسول هللا .فأىب
عليه الصالة والسالم أن يقبله منهما هبة حىت ابتاعه منهم .مث بناه مسجداً.

()1

الطالب :موقف كرمي من الغالمني مع نبيهم .
األستاذ :نعم كان موقف األدب والكرم من الغالمني ،ولكن رسول هللا  يقدر ذلك ،فقابل
الكرم مبثله ،فأعطاهم الثمن ،وهو مثن مبارك ألنه من نيب هللا .
الطالب :وكيف بىن النيب  املسجد ؟
األستاذ :مت بناء املسجد ابحلجارة والطني ،وجريد النخل ،وجذوعه.

()2

) )1البخاري ( 70/3ـ )71برقم ()3906
) )2البخاري ( 77/3ـ )78برقم ()3932
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الطالب :وما املقصود جبريد النخل وجذوعه؟
األستاذ :اجلريد هو ما ترونه يف أعلى النخلة على هيئة أغصان ،واجلذع هو املمتد من األرض
إىل أعلى النخلة ،مث أييت عليه اجلريد .وكل جريدة مكونة من عدد من السعف ذو اللون
األخضر ،الذي هو مبثابة الورق يف الشجر.
الطالب :ومن كان يقوم ابلبناء؟
األستاذ :مل يكن احلال مثل اليوم من وجود العمال والشركات وآالت الرفع .بل كان الصحابة
 يقومون ابلبناء .وقد كان يشاركهم النيب  يف بناء مسجده عليه الصالة والسالم.

()1

ويف اهتمامه  ببناء املسجد من حني وصوله املدينة ،دليل على أمهية املسجد يف اإلسالم،
ألنه مكان اجتماعهم ،يلتقون من خالله ابلنيب  ،فيعلمهم أمور دينهم ،ولذلك ما زال
املسجد حىت يومنا هذا مكان التعليم والصالة واجتماع املسلمني.
وكان املسلمون أيتون وقت الصلوات إىل املسجد ،جمتهدين يف ذلك ،مث فرض هللا تعاىل األذان
الذي تسمعونه وحتفظونه اليوم .وكان بالل بن رابح هو مؤذن رسول هللا  يف املسجد
النبوي.

()2

مسكن النيب  عندما دخل املدينة:
األستاذ :عندما جاء النيب  املدينة ،نزل على أيب أيوب األنصاري  .وكان داره أي بيته
من طابقني ،فنزل النيب  يف الطابق األول ،وأبو أيوب األنصاري يف الطابق العلوي.
الطالب :إنه شرف عظيم أليب أيوب األنصاري أن سكن النيب  يف بيته.
األستاذ :نعم وهللا إنه لشرف عظيم ،وفضل كبري أن يكون يف بيته رسول هللا .
) )1ابن حجر ،فتح الباري ()246/7
) )2الرتمذي ( 358/1ـ )359برقم ()189
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ولكن أاب أيوب األنصاري  ،عندما أخذ الطابق العلوي .استشعر منزلة وفضل النيب 
فقال :منشي فوق رأس رسول  .فـتـنحوا وابتوا يف جانب .أي أخذوا جانباً من البيت وانموا
فيه ،ومل ميشوا تلك الليلة يف أطراف املنزل ،خشية أن يكونوا فوق املكان الذي فيه نبيهم،

فباتوا يف انحية من البيت حىت أصبح الصباح .فأخربوا النيب  بذلك :فقال عليه الصالة
(السفل أرفق) يعين الطابق السفلي أسهل على النيب  .فقال أبو أيوب األنصاري
ولسالم ُ

 :ال أعلو سقيفة أنت حتتها .أي ال أصعد سقفاً أنت جتلس حتته .فتحول النيب  إىل
العلو)1(.وهذا من شدة احرتامهم وتقديرهم ملنزلة النيب  ومكانته الرفيعة يف قلوهبم .وحمبتهم له
احملبة العالية الرفيعة.
الطالب :وهللا إنه أدب عظيم مع النيب  ،نتعلم منه كيف حنب ونعظم نبينا حممد .ونقدر
سنته الباقية لنا .ولقد علمنا الصحايب اجلليل أبو أيوب األنصاري أدابً عظيماً مع النيب .
األستاذ :بل كان أبو أيوب حريصاً على حمبة ما حيبه النيب  ،حىت يف الطعام .فقد كان
يصنع للنيب  الطعام ،فإذا عاد ابقي الطعام من النيب عليه الصالة والسالم ،سأل أبو أيوب
عن موضع أصابع النيب  يف الطعام فيأكل منها )2(.وهذا من شدة احملبة للنيب  .فقد كانوا
حيبونه حباً عظيماً .وهكذا جيب علينا حمبة النيب عليه الصالة والسالم ،واالقتداء بسنته كاقتداء
أبو أيوب يف تتبع مواضع أصابع النيب  يف الطعام.

املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار:

) )1مسلم ( 1623/3ـ  )1624برقم ()2053
) )2مسلم ( 1623/3ـ  )1624برقم ()2053
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األستاذ :أصبح املسلمون يف املدينة هم األنصار،الذين رحبوا هبجرة النيب  وأصحابه إليهم؛
وكذلك املهاجرون الذين هاجروا من مكة إىل املدينة ،وتركوا أمواهلم ومنازهلم ومتاعهم وما
ميلكون ،وق ِّد ُموا إىل املدينة إبسالمهم فقط .وقد وصف هللا تعاىل ذلك يف القرآن الكرمي ،ﭧ

ﭨﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆﭼ

()1

الطالب :موقف مؤمل اي أستاذ ابلنسبة للمهاجرين .فكيف عاشوا وليس معهم شيء؟
األستاذ :ابلفعل موقف مؤمل ابلنسبة للمهاجرين ،خاصة وأهنم قدموا إىل املدينة ،وأهلها
يشتغلون ابلزراعة ،وخربهتم يف ذلك قليلة؛ حيث كانت أكثر خربهتم يف التجارة ،إضافة إىل
غربتهم عن مدينتهم مكة اليت عاشوا فيها .فحاهلم حيتاج إىل رعاية وعناية.
الطالب :ابلفعل سيكون حاهلم صعباً .ولكن عسى هللا أن ييسر أمرهم اي أستاذ .فحبنا
للمهاجرين أصبح عظيماً ملا يبذلونه يف سبيل هللا تعاىل.
األستاذ :إن هذا الدين الذي أنزله هللا تعاىل على نبيه حممد  ،دين حمبة واجتماع ومناصرة
يف اخلري ،ودين يدفع املرء أن يقف مع أخيه .وقد كان لألنصار مواقف جليلة مع إخواهنم
املهاجرين ،سنتعرف عليها إن شاء هللا تعاىل .ولكن دعوان نتعرف اآلن على منهجية النيب 
يف معاجلة هذا األمر.
أوالً :عاجل النيب  حنينهم ملكة وحبهم هلا أبن دعا هللا تعاىل ،فقال عليه الصالة والسالم
(اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشد ،وصححها ،وابرك لنا يف صاعها ومدها)( )2فعاجل
النيب حمبتهم ملكة أبن طلب من هللا تعاىل أن يرزقهم حمبة املدينة ،كمحبتهم ملكة أو أكثر.
) )1سورة احلشر :آية رقم ( 8ـ ـ )9
) )2البخاري ( )76/3برقم ()3926
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وعاجل ما أصاهبم من مرض ابلدعاء؛ أن جيعل املدينة صحيحة من املرض ،وأن يبارك يف األوزان
اليت كانوا يستعملوهنا ،وهي :الصاع والـ ُـمد .كما نستعمل اليوم :الكيلو وأجزاء الكيلو .فقد
كانت أوزاهنم.
الطالب :وهل أصبحوا حيبون املدينة ؟
األستاذ :نعم .أصبحوا حيبون املدينة ،وذهب ما أصاهبم من مرض ،وأصبحت املدينة مباركة
إىل اليوم يف أرزاقها بربكة دعاء النيب .
اثنياً :عاجل وضعهم فيما خيص بقية أمور حياهتم ابملؤاخاة بني املهاجرين واألنصار .قال العلماء
آخى بينهم حىت تذهب عنهم وحشة الغربة ،ويستأنسوا عن مفارقة األهل والعشرية ،ويشد

بعضهم بعضا )1(.ولذلك علينا أن نتعامل مع بقية املسلمني كأخوة.

()2

الطالب:وكيف قابل األنصار هذه املؤاخاة اي أستاذ ؟
األستاذ :لقد كان األنصار أهل إخالص هلل تعاىل ولرسوله وأهل كرم ووفاء وحمبة ألصحاب
رسول هللا  فعوضوا املهاجرين عن عشريهتم خرياً؛ من حمبة وتكرمي ومناصرة ،فعوض هللا تعاىل
املهاجرين عما تركوا خرياً .حىت قال هللا تعاىل يف وصف األنصار

ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ

()3

الطالب :وهللا انغرست يف قلوبنا حمبة عظيمة لألنصار .

) )1ابن حجر ،فتح الباري ()270/7
) (2يبني املعلم أمهية األخوة اإلسالمية ،وتطبيقاهتا يف احلياة  ،ابإلكرام والسؤال واملساعدة مبا ميلك ويستطيع.
) )3سورة احلشر ،آية رقم ()9
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األستاذ :ومن أمثلة وفائهم وحمبتهم إلخواهنم املهاجرين أن النيب  آخى بني عبدالرمحن بن
عوف من املهاجرين وسعد بن الربيع من األنصار .فيقول األنصاري لعبدالرمحن بن عوف :إين
أكثر األنصار ماالً ،فأقسم مايل نصفني.

()1

الطالب :هذا مجيل ورائع وكرم كبري من سعد بن الربيع.
األستاذ :ولذلك وصفهم هللا تعاىل بقوله ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾﭼ ولكن
عبدالرمحن بن عوف ،مل يستغل هذا العطاء والكرم من األنصاري ،فيطمع يف مال أخيه ،بل
قال له :ابرك هللا لك يف أهلك ومالك .أين سوقكم .فذهب إىل السوق يبيع ويشرتي ،وعاد
مبال وفري كثري.
الطالب :وهذا موقف رائع أيضاً من ابن عوف رضي هللا عنهم أمجعني .فوهللا يقدمون لنا صوراً
عجيبة من التعامل الكرمي.
األستاذ :نعم إهنم مدرسة لنا ،نتعلم منهم كيف نتعايش مع بعضنا البعض ،وكيف يعطف
بعضنا على بعض ،وكيف حيفظ أحدان مال أخيه ،وال يستغله ويطمع فيه.
فهكذا كان اجملتمع املسلم يف املدينة يف عهد رسول هللا  ،يعيشون حمبة وآتخي بينهم ،ال
عداوة وال بغضاء بينهم ،فكانوا فعالً يستحقون صحبة رسول هللا  .وجيب علينا حمبتهم
مجيعاً.

الوثيقة النبوية:

) )1البخاري ( )83/3برقم ()3780
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األستاذ:ملا كان يسكن ابملدينة بعض اليهود ،واملسلمني من األوس واخلزرج واملهاجرين،
وأصبحت السيادة للمسلمني ،فإن رسول هللا  كتب وثيقة ،أي عهداً بينه وبني اليهود،
حيفظ فيها حقوقهم ،وأيمن هبا شرهم.
فكتب رسول هللا  كتاابً بني املهاجرين واألنصار ،ومما جاء فيها:
ـ إن املؤمنني املتقني على من بغى منهم .أي أن املؤمنني من املهاجرين واألنصار على من
حصل منه ظلم ،سواء كان أنصارايً أو مهاجرايً.
ـ ال يُنصر كافر على مؤمن .أي ال ينصر املؤمن أحداً من الكفار على مسلم ،ولو كان قريبه.ألن
ليس مجيع األقارب مسلمني.

ـ وإنكم مهما اختلفتم يف شيء فمرده إىل هللا عز وجل ،وإىل حممد  .ومعىن هذا أنه إذا
اختلف املسلمون يف أمر ،فاحلكم يف ذلك هو كتاب هللا تعاىل ،والنيب حممد  .فال حكم
ألي شيء آخر من أحكام وأنظمة اجلاهلية.
وكتب أيضاً  كتاابً بينه وبني اليهود ،حىت يضمن شرهم ،ويعطيهم حقوقهم كاملة ،فتكون
احلياة يف املدينة حياة طيبة هادئة .ومما جاء يف الوثيقة:

ـ لليهود دينهم وللمسلمني دينهم .ومعىن هذا أن النيب  مل جيربهم على اإلسالم أو خيريهم
بني اإلسالم والقتال .بل تركهم على دينهم إال من أراد اإلسالم؛ فله أن يسلم .وهذا من العدل
واإلنصاف معهم.
ـ أنه ال خيرج أحد منهم إال إبذن حممد .
وفائدة هذا حىت أيمن شرهم ،فيعرف من يدخلها ومن خيرج منهم.
ـ أنه من خرج آمن  ،ومن قعد آمن ابملدينة ،إال من ظلم.
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أي أنه من خرج من املدينة يف أمن من املسلمني؛ ال يتعدى عليه أحد وال على أهله وماله،
ومن جلس ساكناً هبا فهو أيضاً يف أمن ،ال يتعدى عليه أحد ،إال من ارتكب ظلماً فليس يف

أمن ،ألنه مطالب مبا ظلم.

الطالب :هذه اتفاقية رائعة ،وليس فيها ظلم ألحد.
األستاذ :نعم ،إن اإلسالم حيرم الظلم مع كل أحد من الناس .والنيب  جاء هبذا الدينمن
عند هللا تعاىل ،ليخرج مجيع الناس من الكفر إىل اإلسالم ،حىت يدخلوا اجلنة بسالم .وليس
القصد واهلدف هو معاداة ومقاتلة الناس.
الطالب :دين اإلسالم دين مجيل ورائع .حنمد هللا تعاىل أننا مسلمون ،ولكن هل بقية املعاهدة
هذه كما كتبها النيب  ومل خيالفها أحد ؟
األستاذ :ابلرغم مما تضمنته الوثيقة من حفظ حقوق اليهود ،وما فيها من عدل وإنصاف ،إال
أهنم قاموا بنقضها ،واتفقوا مع املشركني يف مكة ابالعتداء على النيب .وقاموا ابخليانة ،وإاثرة
الفوضى يف املدينة ،فأجالهم النيب .
وإن شاء هللا تعاىل يتم توضيح ذلك وشرحه فيما بعد.

بيت النيب 
األستاذ :بعد أن نزل النيب  عند أيب أيوب األنصاري بىن بيتاً له ،وكان اببه إىل املسجد
النبوي ،وهو الذي تزوج فيه بعائشة رضي هللا تعاىل عنها )1(.ومل يكن بيته إال حجرة واحدة.
وبعد أن قدم النيب  املدينة تزوج بزوجات ،كان عددهن تسع ،رضي هللا تعاىل عنهن ،وهن
على الرتتيب :سوده وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وصفية
وميمونه ،وتويف  قبلهن )2(.وهن أمهات للمؤمنني .وللرجل أن يتزوج أربعة من النساء فقط،
) )1ابن سعد ،الطبقات الكربى ()240/1
) )2ابن حجر ،فتح الباري ()113/9
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ولكن للنيب صلى هللا عليه أن يتزوج أبكثر .وهذا من خصائصه  اليت اختصه هللا تعاىل هبا
دون غريه من الناس .وهذا من فضل هللا تعاىل عليه.
الطالب :وأين كان سكن زوجات النيب  ؟
األستاذ :كن يسكن يف حجرات ،أي لكل واحدة حجرة خاصة هبا ،فكلما تزوج واحدة بىن
هلا ُحجرة ،ومكاهنا اآلن املوضع الذي جبوار قربه الشريف.
الطالب :سبق وأن عرفنا أوالد النيب  من أم املؤمنني خدجية رضي هللا عنها ،وهل كان له
أبناء آخرين ؟
األستاذ :أحسنتم يف هذا السؤال .مل يولد للنيب  من غري خدجية رضي هللا تعاىل عنها ولد.
غري أنه عليه الصالة والسالم أهدى إليه املقوقس ملك مصر مارية القبطية ،وولد له منها
إبراهيم ،سنة مثان من اهلجرة .ومات طفالً رضيعاً قبل الفطام)1(.والفطام هو :ترك الرضيع شرب

احلليب من أمه.

أهل الصوفة:
األستاذ:الصفة هي مكان يف آخر مسجد رسول هللا  ،كان يعيش فيه جمموعة من املسلمني،
اشتغلوا ابلعبادة وطلب علم القرآن الكرمي وسنة رسول هللا  ،وقد كانوا يف حدود سبعني
رجالً ،وابلرغم من انقطاعهم للعبادة والعلم،إال أنه مل مينعهم ذلك من املشاركة يف اجلهاد .وكان

منهم أبو هريرة رضي هللا تعاىل عنه.

تعليم الوفود:
األستاذ:كانت بعض القبائل أتيت إىل املدينة ملقابلة رسول هللا  ،وتُـعلِّ ُن البعض إسالمها.

) )1ابن هشام ،السرية النبوية ()202/1ابن سعد ،الطبقات الكربى ( 19/8ـ)39
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الطالب :وما معىن الوفود اي أستاذ ؟
األستاذ :من أييت إىل املدينة أو ألي مكان يسمى وافداً .والوفود هو مجع وافد ،وهم جمموعة

من الناس ميثلون قبيلتهم أو مجاعتهم.

فكان عليه الصالة والسالم يستقبل الوفود ،ويعلمهم أمور دينهم ،مث يعودون إىل أهليهم،
ويعلموهنم ما تعلموه من رسول هللا ومن تلك الوفود :وفد مالك بن احلويرث حيث
يقول :أتيت النيب  يف نفر من قومي ،فأقمنا عنده عشرين ليلة ،وكان رحيماً ،رفيقاً ،فلما
رأى شوقنا إىل أهلنا ،قال( :ارجعوا فكونوا فيهم ،وعلموهم وصلوا)...

()1

وقد قال  لوفد عبد القيس (ارجعوا إىل أهليكم فعلموهم)

()2

الطالب :اي أستاذ! لفت انتباهي ما قاله الصحايب من أن رسول هللا  رحيماً رفيقاً .صفتان
مجيلتان.

األستاذ :نعم لقد كان  رفيقاً رحيماً ودوداً مع كل من خيالطه ويراه أو جيلس معه،
وكانحيرص على مصاحل الناس ،فبعد أن يعرف  أن من جاءه قد تعلم شرائع اإلسالم
يقول له :ارجع لقومك وأهلك وعلمهم .ألنه يعرف أن الناس تشتاق ألهليهم ،وهناك مصاحلهم
ومعاشهم .فيكون معهم حليماً رفيقاً عليه الصالة والسالم.
وهذا يعلمنا كيف نكون مع اآلخرين ،نقدر حاهلم ،ونتلطفبهم ،ونرفق هبم؛ مثل ما كان يعمل
رسول هللا  مع من يقابلهم.

) )1البخاري ( )211/1برقم ()628
) )2البخاري ( )48/1رقم الباب ()25
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تعليم الناس أمور دينهم:
األستاذ :لقد كان عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة قليل قبل اإلسالم ،ففي مكة كان عددهم
سبعة عشر رجالً فقط .وكذلك عدد قليل يف املدينة.

()1

الطالب :لقد كان التعليم ضعيفاً.
األستاذ :نعم لقد كان التعليم ضعيفاً ،ولكن عندما جاء اإلسالم ببعثة النيب حممد انتشر
التعليم ،وكثُر الذين يعرفون القراءة والكتابة .ألن اإلسالم شجع على التعليم،ﭧ ﭨ ﭽﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ

ﭼ()2وقال  ( من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك هللا له به طريقاً من طرق اجلنة)

()3

الطالب :وهذا الثواب العظيم جعل الناس يطلبون العلم اي أستاذ! أليس كذلك؟
األستاذ :نعم إن طالب العلم له منزلة عظيمة عند هللا تعاىل ،ألن العامل يـُعلِّم الناس اخلري ،وال

ميكن أن يصبح اإلنسان عاملاً إال مبا عند العلماء من علم .فاحرصوا على العلم،

ﭧﭨﭽ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﭼ

()4

وكان عليه الصالة والسالم يعلم الناس أمور دينهم ،وال يطيل وال يُكثر عليهم؛ حىت ال يتعبوا

ويسأموا .فكان حكيماً يف تعامله .فقد كان عبدهللا  يعظ الناس ويقول :إين أختولكم
ابملوعظة ،كما كان النيب يتخولنا ابملوعظة ،خمافة السآمة علينا)5(.أي :أحبث عن الفرصة

) )1البالذري ،فتوح البلدان (660ـ )663
) (2سورة العلق ،آية رقم ( 1ـ)5
) )3أبوداود ( 57/4ـ )58برقم ()3641
) )4سورة اجملادلة :آية رقم ()11
) )5البخاري ()42/1
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املناسبة لوعظكم وتعليمكم؛ وال أكثر عليكم .كما كان النيب  يفعل ذلك؛ فيستغل الفرص
قي تعليمنا خمافة أن حيصل لنا شيئاً من امللل.

اللعب ابحلراب والسهام:
األستاذ :كان الصحابة يلعبون ابحلراب والسهام ،وهي أدوات احلرب .وكانوا يتدربون على
رمي السهام .حىت يدافعوا عن اإلسالم وعن أنفسهم يف احلروب.
تقول عائشة رضي هللا تعاىل عنها :لقد رأيت رسول هللا  على ابب حجريت واحلبشة يلعبون
يف املسجد .أي يلعبون أبدوات احلرب .واحلبشة هم من الصحابة الذين أصوهلم من بالد
احلبشة.

رعاية النيب  للصغار:
األستاذ:لقد كان للنيب  عناية ابألطفال ،حيث كان عليه الصالة والسالم حيبهم ويداعبهم
ويالطفهم ويالعبهم وحيملهم على دابته.
الطالب :وهل كان األطفال يلعبون اي أستاذ؟
األستاذ :نعم كان األطفال يلعبون ،بل قد كان يالعبهم النيب  أحياانً.
الطالب :هذا مجيل ،وكيف ذلك اي أستاذان الفاضل؟
األستاذ :لقد كان رسول هللا  حيب األطفال حباً كثرياً ،فقد جيد أحدهم أو بعضهم يف
الطريق فيداعبهم ويالعبهم .وحيملهم على دابته.
الطالب :هذا مجيل ،لقد كان  متواضعاً جداً ،فهل ختربان عن ذلك اي أستاذ.
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األستاذ :نعم .كان رسول هللا  يصف عبدهللا وعبيد هللا وكثرياً من بين العباس ،مث يقول من
سبق إيل فله كذا وكذا .فيسبقون إليه .فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم.

()1

الطالب :هذا مجيل ،لقد أعجبنا تواضعه .
األستاذ :ولذلك عليكم ابلتواضع وعدم التكرب على من هم أصغر منكم سناً ،بل تلعبون معهم
وتتواضعون هلم ،وتُد ِّخلُون عليهم السرور ،وال تؤذوهنم،كما كان عليه الصالة والسالم يُدخل
السرور والفرح على الصغار.
الطالب :حسناً اي أستاذ! هذا توجيه مفيد.
األستاذ :وقد كان  يالعب الصبيان ،وحيملهم على ظهره أو على دابته ،والدابة هي احليوان
الذي يركب عليه اإلنسان من خيل أو بقلة ،أو مجل ،أو محار.

ﭧﭨﭽﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ

()2

وكان الصبية حيبون النيب  ،وهو حيبهم ،فعندما أييت من سفر أو يرونه يف الطريق؛ يذهبون
إليه ،فيحملهم على دابته ،أي جيعلهم يركبون على الدابة اليت يسري هبا .يقول عبدهللا بن جعفر
كان النيب  إذا قدم من سفر تُـلُقى بنا ،أي نستقبله .فتلقي يب وابحلسن أو احلسني .فحمل

أحدان بني يديه واآلخر خلفه ،أي وضع واحداً منهم أمامه على الدابة ،والثاين خلفه على
الدابة )3(.فيكون النيب يف الوسط.
الطالب :هذا رائع جداً ،فمقام ومنزلة النيب  كبرية ،ومع ذلك يستقبل األطفال ،ويستقبلونه،
وحيملهم معه ،إهنا متعة عظيمةوغالية.

) )1أمحد ()214/1
) )2سورة النحل :آية رقم ()8
) )3مسلم ( )1885/4برقم ( 67ـ )1428
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األستاذ :نعم إهنا متعة غالية ،أن جيدوا هذه احملبة والرعاية من النيب  .ولعلنا نستفيد من
منهجه وأسلوبه  يف تعاملنا أبن حنب الصغار ونكرمهم ونالعبهم وال نغضبهم.
وخرج النيب  يف يوم مع أصحابه إىل طعام أي وليمة ،فإذا حسني يلعب يف الطريق ،فأسرع
النيب  أمام القوم ،أي أمام أصحابه ،مث بسط يده  ،أي مدها انحية احلسني ،والغالم يفر
أي جيري ها هنا وها هنا ،ويضاحكه النيب  ،حىت أخذه واعتنقه ،أي محل احلسني .وقال:
أحب هللا من احب حسيناً )1(.واحلسني هو ابن بنت النيب  فاطمة ،واليت تزوجها علي بن

أيب طالب.

فتأملوا كيف حمبة النيب هلذا الصيب ومداعبته ومالعبته له يف الطريق ،مث حيمله .وحنن كذلك
حنب األطفال ألن النيب  حيبهم ،وكذلك حنب احلسني  ألن النيب  حيبه .وحنب مجيع
أصحاب النيب .
الطالب :وهل كان الصغار يدخلون املسجد اي أستاذ ،كما هو اليوم يف مساجدان؟
األستاذ :نعم كان الصغار يدخلون املسجد ،وأتملوا هذا املوقف ليتنب لكم حقيقة ذلك .عن
أيب قتادة قال  :بينا حنن يف املسجد جلوس خرج علينا رسول هللا  حيمل أمامة بنت أيب
العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول هللا  وهي صبية ،حيملها على عاتقه .فصلى رسول
هللا  وهي على عاتقه .يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام ،حىت قضى صالته يفعل ذلك هبا.

()2

الطالب:هذا مجيل ورائع اي أستاذ .وما معىن قوله :حيملها على عاتقه ؟
األستاذ :عاتقه :هو املكان الذي أعلى الكتف ،وحتت الرأس.
ِّ
قميصان أمحر ِّان
ني عليهما
رسول هللاِّ  خيطبُنا .إذ جاء
وعن بريدة  قال كان ُ
احلسن واحلُس ُ
ُ
رسول هللاِّ  من ِّ
املنرب فحملهما ووضعهما بني يديه ،مث قال صدق هللاُ:
ميشيان ويعثُر ِّان ،فنزل ُ
) )1البخاري ،األدب املفرد ( 459/1ـ )460برقم ()463
) )2أبو داود ،السنن(صحيح ايب داود لأللباين )918أتكد
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ِّ
ميشيان ويعثُر ِّان فلم ِّ
هذين الصبِّي ِّ
نظرت إىل ِّ
قطعت
أصرب حىت
ني
إمنا أموالُكم وأوال ُدكم فتنةٌُ .
ُ
حديثي ورفعتُهما.
فتأملوا عناية النيب  ابلصغار ،وهو يف صالته ويف خطبته .فلم مينعه ذلك من العناية هبم
ورمحتهم.

()1

وكان النيب  يؤتى ابلصبيان فيدعوا هلم)2(.فكان يدعو للصبيان ابلربكة وميسح رؤوسهم ،وعن
السائب بن يزيد قال :ذهبت مع خاليت إىل رسول هللا صلى هلل عليه وسلم .فقالت :اي رسول
هللا! إن ابن أخيت وجع .أي مريض ،وقال السائب بن يزيد :فمسح النيب  رأسي ،ودعا يل
ابلربكة.
فهذه املعاملة اللطيفة واحلبيبة من النيب  تدل على حمبته الكبرية لألطفال والصبيان ،فيالعبهم
ويداعبهم وميازحهم عليه الصالة والسالم.
الطالب :كلما ازددان معرفة بسرية النيب  زادت حمبتنا لنبينا .
األستاذ :فال نؤمن حىت تكون حمبتنا لنبينا أكثر من حمبتنا ألنفسنا .كيف ال ،وقد جعله هللا
تعاىل رمحة لنا ،بل رمحة للعاملني ،أي رمحة لكل شيء.

) )1الرتمذي  3774أتكد
) )2البخاري ( )163/4برقم ()6355
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غزوات النيب :
األستاذ:الغزوات :هي قتال العدو اليت شارك فيها النيب  .وأما السرية فهي اليت مل يشارك
فيها النيب  ،وإمنا جعل عليها قائداً من الصحابة.

ومل يؤذن للنيب بقتال الكفار إال بعد هجرته للمدينة)1(.وهذا هو اجلهاد يف سبيل هللا تعاىل.

الطالب :وملاذا اجلهاد اي أستاذ ؟
األستاذ :أحسنتم أيها الطالب :أذن هللا تعاىل للنيب ابلقتال لرد الظلم الذي حصل أو
حيصل من أعداء الدين ،فيدفع هللا تعاىل ابجملاهدين ضرر الكافرين .كما سوف يتنب لكم إن
شاء هللا تعاىل من غزوات النيب  وسراايه؛ أهنا كانت لرد كيد األعداء ،ومل تكن لالعتداء
والظلم.
واإلسالم ال حيب الظلم ،وينهى عنه .ومينع املسلمني أن جياهدوا من أجل ظلم الناس ،وأخذ
أمواهلم

وخرياهتم.ﭧ ﭨ ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼﯽ ﭼ

()2

الطالب:مجيل اإلسالم اي أستاذ (إنه ال حيب املعتدين)
األستاذ :نعم اإلسالم مجيل يف أخالقه وأوامره ونواهيه ،كما سرتون ذلك إن شاء هللا يف
الغزوات والسرااي ،فهو ال حيب املعتدين واملتجاوزين يف أخذ حقوقهم ،أبن يتعدوا ويظلموا.
الطالب :وكم عدد غزوات النيب ؟
األستاذ:عدد غزوات النيب سبعاً وعشرين غزوة ،وأما السرااي اليت بعثها النيب  فكانت

سبعاً وأربعني سرية.

()3

وملا أن الغزوات والسرااي كثرية فنأخذ بعضهاإن شاء هللا تعاىل.

)(1ابن القيم ،زاد املعاد (.)71/3
)(2سورة البقرة،آية (. )190
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غـزوة ب ـ ـدر:
األستاذ :كان القادم من الشام إىل مكة املكرمة أييت عن طريق املدينة ،فيمر هبا أو قريباً منها.

وملا أن قريشاً آذت النيبوأصحابه  ،حىت خرجوا من مكة وتركوا أمواهلم وأهليهم وما
ميلكون من منازل .انتظر املسلمون حىت متر جتارة قريش من املدينة فيأخذوهنا لقاء ما حصل

هلم.
وملا علم املسلمون أبن قافلة جتارية لقريش قادمة من الشام ،قال النيب (هذه عري قريش فيها
أمواهلم فاخرجوا إليها)

()1

الطالب :ما معىن عري قريش اي أستاذ ؟
األستاذ:العري ،معناها اإلبل أي اجلمال .وكذلك مبعىن القافلة اليت هي جمموعة من إبل
املسافرين ،وما قد حتمله من بضائع وأمتعة.
فانطلق املسلمون حنو منطقة بدر ،حيث متر جتارة قريش يف هذا املكان.
وقد كان النيب وعلي بن أيب طالب وأبو لبابة يتناوبون على بعري واحد .أي كل واحد
منهم يركب مسافة ،مث ينزل ،مث أييت الثاين فريكب مسافة ،مث الثالث .وهكذا حىت وصلوا منطقة
بدر.
الطالب :وهللا إن فيها ملشقة وتعب كثري اي أستاذ.
األستاذ :نعم مشقة كبرية ،ولكنه يف سبيل هللا تعاىل ،حىت ينتشر اإلسالم ويدخل الناس يف
دين هللا تعاىل .ولعلنا نستفيد من هذا األمر أن نعمل جاهدين ونتحمل كل شيء يف سبيل
هذا الدين ،ونتحمل مصاعب التعليم من أجل أن نصبح رجاالً خندم ديننا وأمتنا يف مجيع

اجملاالت والتخصصات.

الطالب :وماذا عن قافلة قريشيا أستاذان الفاضل ؟

( )1ابن سعد .الطبقات الكربى ( 5/2ـ.)6
( )2ابن هشام ،السرية النبوية ( 257/2ـ.)258
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األستاذ:كان قائد تلك القافلة التجارية لقريش هو أبو سفيان ،قبل إسالمه .وكان رجالً ذكياً،
حيث كان يسأل عن أخبار املسلمني يف املدينة ،حىت علم أبمرهم ،من أهنم يريدون أخذ جتارة
قريش .فأرسل رجالً يقال له ضمضم بن عمرو الغفاري إىل مكة املكرمة خيربهم ابألمر ،ويطلب
منهم أن أيتوا إليه يف منطقة بدر.

()1

الطالب :اي أستاذ هل أرسل إىل قريش بعد أن وصل إىل بدر؟
األستاذ :ال .أرسل إليهم وهو يف طريقه للمدينة .حىت تتمكن قريش من أخذ أسلحتهم
وأيتوا إىل بدر.
الطالب :وهل علم املسلمون مبا حصل من أيب سفيان؟
األستاذ:ال مل يعلم املسلمون مبا حصل من أيب سفيان ،من أنه أرسل ضمضم إىل قومه
ليخربهم.
فالنيب  عندما خرج مل خيرج لقتال ومعركة ،حىت يستعد هلا ،بل خرج لعري قريش يريدوهنا
فقط .وكان عدد املسلمني ثالمثائة وتسعة عشر رجالً.
الطالب :إنه موقف خميف ،وهل ذهب ضمضم بسرعة إىل قريش؟
األستاذ:نعم؛ سار ضمضم بسرعة إىل مكة؛ وأخربهم بذلك األمر ،فخرجت قريش جبيش كبري
ميثل أشرافهم وكرباءهم ،ومل يتخلف منهم أحد إال أاب هلب .وابلتايل جاء كل من كان يؤذي
النيب  وأصحابه.

()2

الطالب :وهل علم املسلمون خبرب قدوم قريش حىت يستعدوا هلم؟
األستاذ :نعم لقد علم النيب أبن قريشاً يف طريقها إليهم .فاستشار الصحابة الذين كانوا

معه ،فقالوا :خرياً.

) )1ابن هشام ،السرية النبوية (.)258/2
)(2ابن هشام ،السرية النبوية (.)261/2
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وممن تكلم من الصحابة أبوبكر وعمر واملقداد .ووافقوا كلهم على مقاتلة قريش إذا جاءت
إليهم.

()1

وعندما وصل النيب  إىل بدر ،أرسل بعض الصحابة إىل ماء بدر ،ليتعرفوا على أخبار من
وصل من قريش .فوجدوا اثنني من غلماهنم .فعرف منهما النيب مكان قريش ،أبهنم وراء
كثيب .وهو رمل كثري كبري جداً؛ قريب من موقع املسلمني .وهي العدوة القصوى .اليت هبا
املشركون ،وهي حافة وطرف الوادي منجهة مكة .واملسلمون ابلعدوة الدنيا؛ أي طرف الوادي
من جهة املدينة.
مث سأهلما النيب عن عددهم ،فقالوا :ال ندري ،وهم كثري .فسأهلم النيب !كم ينحرون كل
يوم .أي كم يذحبون كل يوم ،وكلمة النحر تكون لإلبل ،وهي مثل كلمة الذبح ابلنسبة للغنم.
فقاال الغالمان ،يوماً تسعاً ويوماً عشراً .فقال النيب :القوم فيما بني التسعمائة واأللف.

()2

الطالب :وكيف استنتج النيب عددهم؟

األستاذ :سؤال مجيل .يعرف النيب أن اجلمل يُطعم مائة شخص تقريباً .وطاملا أهنم ينحرون
يوماً عشراً ،فمعناه أن العشرة من اإلبل تكفي ألف شخص ،والتسع من اإلبل تكفي تسعمائة

شخص .فعددهم إذاً من تسعمائة إىل األلف شخص.

وهذه فطنة من النيب  .حيث تدبر يف األمر حىت استنتج ما ميكن أن يعرفه .ونستفيد من
ذلك أن نقتدي ابلنيب يف التفكري الصحيح؛ الذي نصل من خالله للحقائق يف مجيع

جماالتنا .وأن هنتم بتنمية عقولنا وندرهبا على اخلري واملعرفة.
الطالب :وهذا درس مجيل وعظيم استفدانه من نبينا  .ولكن .أمل خيف املسلمون من هذا
العدد الكبري ،مقابل عدد املسلمني القليل؟

) (1ابن هشام ،السرية النبوية (.)266/2
) (2ابن هشام ،السرية النبوية ( 268/2ـ.)269
- ١07 -

أ.د.خالد بن حامد الحازمي

الموجز في السيرة النبوية

األستاذ:ال مل خياف املسلمون من ذلك .ألن النيب  فتح هلم ابب التفاؤل ابلنصر .حيث
قال هلم (هذه مكة قد ألقت إليكم أفالذ كبدها)

()1

وكلمة (أفالذ) هي قطعة الكبد أو اللحمة اليت تقطع طوالً .وذكرت الكبد ألهنا أطايب اجلزور.
فكأن الذين أتوا ميثلون أطيب كربائها .مثل قطعة الكبد اليت هي أطيب حلم اجلزور.

ومعىن (أفالذ أكبادها)أأينه جاء من مكة أشرافها وكربؤها .وألقت إليكم أي طرحتهم عندكم،
ولعلها تفيد التفاؤل هبزميتهم .مث كذلك شجاعة الصحابةوثقتهم يف رهبم ،وأهنم مع نبيهم
حممد فهذه جعلت قلوهبم مليئة ابإلميان.
الطالب :إذاً التفاؤل مهم جداً.
األستاذ :نعم التفاؤل مهم جداً ،وخاصة يف املواقف الصعبة ،فاإلنسان يتفاءل ابلشفاء؛ إن

كان مريضاً ،حىت ينتفع ابلعالج ،وأيمل الشفاء .ويتفاءل الطالب بقدرته على احلفظ وفهم
الدروس ،فيجتهد ،حىت يتشجع بذلك على التحصيل ،وأما الذي يدعي عدمالفهم ،أو احلفظ.
فهذا يوهم نفسه ،وقد يقع له ذلك.
الطالب :وماذا صنع النيب بعد أن عرف تلك املعلومات عن قريش؟
األستاذ:بعد أن تعرف النيب على تلك املعلومات عن قريش التجأ إىل هللا تعاىل ابلدعاء.
وهكذا جيب علينا مع التفاؤل الدعاء؛ مث العمل واالجتهاد ،كما فعل .قال عمر بن
اخلطاب :ملا كان يوم بدر؛ نظر رسول هللا  إىل املشركني وهم ألف ،وأصحابه ثالمثائة
وتسعة عشر رجالً ،فاستقبل نيب هللا  القبلة مث مد يديه ،فجعل يهتف بربه :اللهم أجنز يل

ما وعدتين).....

()2

الطالب :وابلنسبة لعري قريش اليت فيها جتارهتم ،ماذا حدث منهم عندما جاءت قريش؟
األستاذ :جيد أنكم متابعون لتفاصيل هذه األحداث .فلما عرف أبو سفيان توجه املسلمني
للقافلة غيـر طريق القافلة لتتجه حنو الساحل ،وفاتت على املسلمني.
)(1ابن هشام ،السرية النبوية ( 268/2ـ.)269
) (2مسلم ( 1383/3ـ )1385برقم (.)1763
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ولكن كان يف ذلك حكمة عظيمة ومكسب عظيممن أن تفوت املسلمني تلك التجارة وحيصل
هلم لقاء العدو .كما سيتضح لكم إن شاء هللا تعاىل فيما بعد.
الطالب :مجيل هذا ! أن حيصل للمسلمني خري يف لقاء العدو ،أكثر من خري احلصول على
جتارة قريش ،فاهلل تعاىل يعلم اخلري أفضل وأحسن من معرفتنا.
األستاذ :هذا مجيل منكم أيضاً أن تفهموا وتعرفوا هذا الفهم الرائع .ولذلك سأقول لكم ماذا

حدث للمسلمني.

لقد أنزل هللا تعاىل مع املسلمني مالئكة يقاتلون معهم العدو ،فأنزل هللا تعاىل ألفاً من املالئكة.

الطالب :ما شاء هللا؟ هذا سيجعل املسلمني ينتصرون إبذن هللا تعاىل.

األستاذ :بعد دعاء النيب ودعاء املسلمني رهبم تبارك وتعاىل أنزل هللا عليهم املالئكة .فقال
تعاىل للمسلمني:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ

()1

الطالب :حبذا لو تشرح لنا اي أستاذ.
األستاذ :إذ تستغيثون أي :إذ تدعون وتطلبون من هللا تعاىل النصر ،فاستجاب هللا دعاءكم
أبلف من املالئكة مردفني :أي متتابعني ،حىت يبشركم وأنتم يف هذا املوقف املخيف ،فتطمئن
قلوبكم .واعلموا أن النصر ليس بقوة املقاتلني ،بل إنه من عند هللا تعاىل؛ وبتوفيقه للمقاتلني.
الطالب :وهل كان املسلمون يرون املالئكة تقاتل؟
األستاذ :قد ال يرى املسلمون املالئكة وهم يقاتلون ،ولكن يرون أثر وعالمة مقاتلتهم
ومشاركتهم يف القتال .فالنيب  يقول يف معركة بدر (هذا جربيل آخذ برأس فرسه ،عليه أداة
احلرب)( )2فالنيب رأى جربيل كما يف هذا احلديث .وجاء يف حديث آخر أن أحد املسلمني
وهو يقاتل يف معركة بدر ،وكان يريد أن يقتل رجالً من املشركني أمامه ،فإذا به يسمع ضربة

سوط ،وفارس يقول لفرسه أقدم حيزوم.يعين اسم الفرس حيزوم ،فنظر املسلم إىل الكافر فإذا

)(1سورة األنفال ،آية رقم ( 9ـ.)10
)(2البخاري ( 90/3ـ )91برقم (.)3995
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به قد سقط على األرض أمامه .فأخرب الصحايب النيب  بذلك ،فقال عليه الصالة والسالم:
صدقت .ذلك من مدد السماء .يعين ملك من املالئكة يقاتلون مع املسلمني.
وبذلك انتصر املسلمون يف معركة بدر على املشركني.
الطالب :سبحان هللا القدير العظيم ،الذي أنزل من السماء مالئكة تقاتل مع رسول هللا ومع
أصحابه.
األستاذ :بل إن النيب أخرب أصحابه قبل املعركة مبكان مقتل بعض كفار قريش :فيقول هلم:
هذا مصرع فالن ،ويضع يده على األرض ،وهذا مصرع فالن ،ويضع يده على األرض .فيقول
أنس :فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول هللا  ،فما ماط أي ما تغري أحدهم عن
املكان الذي حدده رسول هللا .

()1

الطالب :هللا أكرب .وهللا هذه معجزة للنيب .
األستاذ :نعم ،إن هللا تعاىل خيرب نبيه ابلوحي ،كما أخربهم بنزول املالئكة معهم للقتال.
ولقد مات يف هذه املعركة من كان يؤذي النيب وأصحابه مثل :أبو جهل ،وأمية بن
خلف.وكان عدد القتلى سبعني رجالً.
وقد أمر النيب أبربعة وعشرين من أشد أشداء كفار قريش فيلقوا يف بئر متهدمة خبيثة .والبقية
يف أمكنة أخرى.

()2

وأما األسرى فقد كان عددهم سبعني)3(.أسرياً .وأخذ منهم النيبالفداء ،ومن مل يستطع أن
يفدي نفسه يتم إطالقه بعد أن يعلم صبيان املسلمني القراءة والكتابة.

الطالب :وهل استشهد أحد من املسلمني اي أستاذ؟
األستاذ:تعترب هذه املعركة أول غزوة للمسلمني ،وكان لالنتصار فوائد عظيمة أفضل من
حصوهلم على جتارة قريش.
) (1مسلم ( 1403/3ـ )1404برقم (.)1779
) (2ابن حجر ،فتح الباري (.)302/7
)(3مسلم ( 1383/3ـ )1385برقم (.)1763
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ـ حتقق للمسلمني قتل كبار أقوايء قريش الذين كانوا يؤذون النيب  وصحابته الكرام.
ـ علمت العرب هبذه النتيجة ،فعرفت قوة املسلمني وهابتهم وخافتهم.
ـ علم املسلمون كيف ينصرهم هللا تعاىل وهم قليل العدد.
ـ حصل املسلمون على غنائم كثرية من املشركني.
ـ حصل منهم شهداء ،وهذا مكسب عظيم للشهيد.
ـ حصل ثواب عظيم ومنزلة رفيعة للصحابة الذين شاركوا يف هذه الغزوة املباركة .فأهل بدر
مغفور هلم يوم القيامة.

غزوة أح ـ ـ ــد:
األستاذ :ملا أصيبت قريش ابهلزمية يوم بدر ،أرادت أن تستعيد قوهتا ومكانتها عند قبائل
العرب.فتجهزت قريش جبيش قوامه ثالثة آالف رجل.

()1

وحصلت هذه الغزوة يوم السبت السابع من شهر شوال ،بعد اثنني وثالثني شهراً من هجرة

املصطفى  )2(أي يف السنة الثالثة من اهلجرة النبوية.
الطالب :وهل علم رسول هللا  أبمر قريش هذا؟

األستاذ :نعم ،علم النيب  خبروج قريش من مكة إىل املدينة ملقاتلة املسلمني .فشاور النيب 
أصحابه يف اخلروج للقتال ،أو البقاء يف املدينة.

()3

وهنا نالحظ أن النيب شاور أصحابه ،ومل يتخذ القرار من عنده فقط .حىت يعلمنا كيف
نتعامل مع بعضنا البعض يف األمور اليت هتم اجملتمع .فنتعلم من منهجه أن نتشاور يف األمور
اجلماعية وال نتخذ القرار منفردين.
الطالب :لقد كان النيب متواضعاً ،ويقدر أصحابه.

)(1ابن هشام ،السرية النبوية (.)70/3
)(2ابن سعد ،الطبقات الكربى (.)36/2
)(3ابن هشام ،السرية النبوية (.)67/3
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األستاذ :نعم لقد كان عليه الصالة والسالم متواضعاً ويقدر أصحابه وحيبهم ،وابلتايل علينا أن
نتواضع مثله ونقدر أصحابنا وحنبهم ونتعاون معهم.

الطالب :مث ماذا حصل اي أستاذ؟
األستاذ :جهز النيب جيش املسلمني ،وكان عددهم ألف من الصحابة)1(.بينما كان عدد
املشركني ثالثة آالف.
الطالب :إن عدد املسلمني قليل ابلنسبة لعدد املشركني؟
األستاذ :هذا صحيح ،ولكن هللا تعاىل ال ينصر املسلمني بكثرة عددهم ،بل ينصرهم إبمياهنم
وصربهم ،فقد بني هللا تعاىل أن العشرين من املسلمني إذا صربوا يغلبوا مائتني .واملائة من
املسلمني الصابرين يغلبوا ألفني إبذن هللا تعاىل .كما جاء يف القرآن الكرمي؛

ﭧ ﭨﭽﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﭼ

()2

الطالب :هذا توفيق من هللا تعاىل للمسلمني،أبن جعل قوهتم يف صربهم .وهذا دليل على أمهية
الصرب اي أستاذ! أليس كذلك ؟
األستاذ :نعم .وأحسنتم على هذا الفهم .
الطالب :مث ماذا حصل؟
األستاذ :توجه النيب ابجليش إىل جهة جبل أحد .ويف طريقهم رجع عبدهللا بن أيب بن سلول
بِّثُـلُث الناس إىل املدينة.

الطالب :وملاذا حصل منه هذا األمر اخلطري؟

األستاذ :كان هناك منافقون .واملنافق هو الذي يُظهر اإلسالم ،ويبطن الكفر ،أي يف داخله

كفر .ومنهم زعيم املنافقني عبدهللا بن أيب بن سلول .ولكن بفضل هللا تعاىل على املسلمني أن
رجع بعضهم إىل جيش املسلمني إبمياهنم وتوفيق هللا تعاىل هلم.
)(1ابن هشام ،السرية النبوية (.)68/3
)(2سورة األنفال :آية رقم (.)65
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وكان مع املسلمني بعض الصغار من شباب املسلمني ،يريدون املشاركة مع النيب وكانت
أعمار بعضهم أقل من مخس عشرة سنة.
الطالب :كانوا شجعاانً اي أستاذ؟

األستاذ :نعم لقد كانوا شجعاانً ،وكانوا حيبون رسول هللا حباً كبرياً ،ويتمنون أن يعيش هو

وميوتون بدالً منه.

الطالب :وماذا صنع النيب  هبم؟
األستاذ :أجاز النيب من بلغ عمره مخس عشرة سنة .ورد من كان عمره أقل من ذلك حىت
ال يتعرضون للخطر.
فقد أجاز النيب  مسُرة بن جندب الفزاري؛ ورافع بن خديج ،وهم أبناء مخس عشرة سنة؛
ورد أسامة بن زيد؛ وعبدهللا بن عمر بن اخلطاب؛ وزيد بن اثبت ،والرباء بن عازب؛ وعمرو

بن حزم؛ وأسيد بن ظهري.ولكن أجازهم أي مسح هلم يف غزوة اخلندق عندما بلغوا مخس عشرة
سنة

()1

الطالب :وماذا حصل بعد ذلك اي أستاذان الكرمي؟
األستاذ :وعند جبل أحد التقى املسلمون ابلكفار .وكان هناك جبل مرتفع صغري ،قريب من
جبل أحد،فجعل النيب عليهعدداً من الرماة .وأمرهم أن ال يرتكوا هذا اجلبل،حىت عند انتصار
املسلمني أو انتصار املشركني)2(.والذي أصبح امسه فيما بعد :جبل الرماة.
الطالب :هل ميكن لنا أن نعرف السبب اي أستاذ؟
األستاذ :نعم .لقد كان هلذا اجلبل أمهية كبرية ،حيث كان يشرف ،أي يطل على املعركة،
واجليشان حتت هذا اجلبل ،وميكن للرماة أن يرموا املشركني من هذا اجلبل؛ ألنه مرتفع عليهم.
وكذلك فإن تواجد الرماة عليه مينع املشركني من هذا املوقع املهم جداً.
الطالب :اختيار ممتاز من النيب .
)(1ابن هشام ،السرية النبوية (.)70/3
)(2البخاري (102/3ـ ـ .)103
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األستاذ :نعم اختيار موفق من هللا تعاىل لنبيه  .وقد انتصر املسلمون يف بداية املعركة ،ولكن
عندما شاهد الرماة انتصار املسلمني نزلوا من اجلبل .فقام خالد بن الوليد الذي كان قائداًجليش

املشركني قبل إسالمه ،وذهب من خلف املسلمني لذلك اجلبل .وأخذوا يضربون املسلمني
ابلسهام من فوق اجلبل .قال ابن عباس :فلما أخلت الرماة تلك اخللة (أي أحدثت الرماة

ذلك احلدث .الذي هو ترك اجلبل) دخلت اخليل من ذلك املوضع على الصحابة (أي أن
خيل املشركني دخلت من ذلك املكان) فضرب بعضهم بعضا ،وقُتل من املسلمني انس كثري.

()1

الطالب :فهذا دليل على أمهية اجلبل يف سري املعركة.
األستاذ :نعم كان للجبل أمهية كبرية كما تبني لكم من قبل .ولذلك هناهم النيب عن ترك
اجلبل حىت وإن انتصر املسلمون .وهذا يدل على أمهية التمسك بكالم النيب  ،وأن اخلروج
عنه سبب اهلزمية يف كل شيء ،يف أمور احلياة الدنيا واآلخرة.فيلزم املسلم طاعة هللا تعاىل وطاعة
رسوله يف كل أمر؛ حىت ينجح يف حياته كلها .وكذلك على اجملموعة طاعة القائد واملدير
ومن يتوىل أمرها حىت تنجح يف أمورها.
الطالب :مث ماذا حصل اي أستاذ؟
األستاذ :لقد حصل يف هذه املعركة أن ُشج النيب أي ُجرح.وكذلك ُكسرت رابعيته .وكان

الدم يسيل من رسول هللا  ،وأتيت فاطمة بنت رسول هللا رضي هللا عنها ،فتغسل الدم

عن أبيها ،وكان زوجها علي بن أيب طالب يسكب املاء .أي يصب املاء على جرح النيب عليه
الصالة والسالم)2( ،وكان عدد من الصحابة قد أحاطوا ابلنيب  يردون عنه سهام املشركني،
وقد استشهد سبعة منهم ،مجيعهم من األنصار.

()3

الطالب :وهللا إهنا مصيبة كبرية أن حيدث للنيب هذا األمر العظيم.

)(1ابن حجر ،فتح الباري ( 350/7ـ.)351
)(2البخاري ( )109/3برقم (.)4075
)(3مسلم ( )1415/3برقم (.)1789
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األستاذ :نعم إهنا مصيبة كبرية قد أصابت النيب وأصابت صحابته الكرام .بل قد شاع بني
املسلمني أن النيب  قد قُتل ،فكان ذلك هم وغم أصاب املسلمني يف املعركة.

فقد اجتمع على املسلمني بالء كبري مما أصاهبم من اهلزمية والقتل وإصابة النيب  ،واإلشاعة

مبوته ،فكان أمراً عظيماً .ولكن هللا تعاىل جعل هلم ولنا دروساً من هذا األمر الذي حدث،
فها أنتم تستفيدون اليوم مما حصل يف تلك املعركة من دروس ،وقد استفاد الصحابة رضي هللا

تعاىل عنهم من ذلك األمر.
وابلتايل ملا علم املسلمون أبن النيب حي؛ فرحوا بذلك ونسوا ما أصاهبم من القتل ومن اجلروح
ومن كل أمر .فكانت حياته  غنيمة عاد هبا املسلمون إىل املدينة.
الطالب :نعم إهنا مواقف خميفة وحمزنة ومؤملة ،ومفرحة يف نفس الوقت،ألن هللا تعاىل حفظ
نبينا حممد  وعاد إىل املدينة.
األستاذ :إن هللا تعاىل بني للمسلمني يف القرآن الكرمي أموراً

عديدة،ﭧﭨﭽﮫ ﮬ ﮭ
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()1

فقد هناهم عن احلزن والضعف ،وأخربهم أهنم هم األعلون على الكافرين.وأن ما أصابكم من
القتل واجلرح قد أصاب أيضاً املشركني قتل وجرح مثل ما أصابكم.وبني تعاىل أن النصر واهلزمية
تكون مرة ومرة.

وأن هللا تعاىل يريد أن يتخذ من الصحابة شهداء من خالل ما أصاهبم من املوت ،فقد استشهد
محزة عم النيب  ومصعب بن عمري رضي هللا عنهما ،وغريهم من الصحابة وكان عدد الشهداء
سبعني شهيداً ()2أمجعني.
)(1سورة آل عمران :آية رقم (139ـ ـ.)142
)(2البخاري ( )110/2برقم (.)4079
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غـزوة بين النضري:
األستاذ :كان يوجد بعض اليهود من العرب ابملدينة ،ومنهم بين النضري وبين قريضة .وقد كتب
النيب وثيقة مع اليهود كما سبق وأن عرفنا ذلك .وهي تضمن هلم حقوق احلياة الكرمية واحلرية
يف الدين.
وابلرغم من تلك الوثيقة إال أنه تكرر منهم ما خيالفها.
الطالب :ملاذا اي أستاذ خيالفون الوثيقة واالتفاق الذي حصل هلم من النيب.
األستاذ :ألهنم حيملون يف نفوسهم احلسد للنيب  .ولذلك حاولوا الغدر ابلنيب .فقد طلب
منهم النيب عليه الصالة والسالم املعاونة واملساعدة يف دية رجلني .فقالوا نعينك ،وجاء إليهم
النيب فقعد جبانب جدار من بيوهتم ،فاتفقوا على أن يرموا عليه صخرة من فوق ذلك البيت.
ولكن هللا تعاىل أوحى لنبيه مبا سيصنعون .فخرج  من عندهم.

()1

الطالب:احلمد هلل رب العاملني الذي أنقذ نبينا حممدمن غدرهم ومكرهم.
األستاذ :نعم إن هللا تعاىل أعان نبيه وحفظه حبفظه .وعلينا أن نستعني ونطلب من هللا
احلفظ ،فهو احلافظ لعباده من الشرور.
ويف مرة هددت قريش اليهود ابلقتال إذا مل يقاتلوا النيب  .وكان من الواجب على اليهود
إخبار النيب عليه الصالة والسالم بذلك األمر .ولكنهم وافقوا على طلب قريش .وأرادوا الغدر
ابلنيب  .فعلم النيب عليه الصالة والسالم بذلك األمر ،فقاتل بين النضري حىت أخرجهم من
املدينة .)2(.وذهبوا إىل خيرب ،ومنهم من سار إىل الشام.

()3

الطالب:وماذا حصل لبين قريظة .هل تركهم النيب ؟
األستاذ:ال.مل يرتكهم ،بل دعاهم أن يعاهدوه بعدم الغدر والقتال ،فعاهدوه .وانصرف عنهم.
()4

)(1ابن هشام ،السرية النبوية ( 199/3ـ.)200
)(2أبو داود ( 404/3ـ  )407برقم ( )3004ابختصار.
)(3ابن هشام ،السرية النبوية ()201/3
)(4أبو داود ( 404/3ـ  )407برقم ( )3004ابختصار.
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ولكن خانوا ذلك العهد فقاتلهم النيب  وسيأيت بيان ذلك إن شاء هللا تعاىل.
الطالب :هناية سيئة يستحقوهنا.
األستاذ :نعم ،هناية يستحقوهنا ،خاصة وأن النيب مل يؤذيهم يف شيء ،بل حفظ هلم حقوقهم،
ومع ذلك يغدرون ابلنيب  .وتالحظون كذلك أن النيب عليه الصالة والسالم مل يعتدي على
أحد أبداً ،وإمنا بداية أسباب الغزوات من الكفار .كما تبني لكم من قبل ،وما سيتبني لكم

من الغزوات القادمة إن شاء هللا تعاىل.

غزوة اخلندق:
األستاذ :كانت غزوة األحزاب سنة مخس من اهلجرة النبوية.

()1

وسبب هذه الغزوة أن نفراً من يهود بين النضري الذين أجالهم النيب  ونفراً من بين وائل
اجتمعوا بقريش وشجعوهم على حماربة النيب  ،وواعدوهم مبساعدهتم ومناصرهتم ،مث خرجوا
إىل قبيلة غطفان فدعوهم حلرب النيب  ،فاستجابوا هلم.
فخرجت قريش ومن انصرهم واتبعهم فأصبح عددهم عشرة آالف؛ وكان قائدهم أبو سفيان
قبل إسالمه.

()2

وهذا التجمع والتناصر بني اليهود ومشركي مكة وبعض القبائل يُسمى حتزب ،أي اتفاق على

مقاتلة املسلمني ،ولذلك مسيت الغزوة بغزوة األحزاب.

الطالب :هذا تناصر وجتمع على النيب واملسلمني .وهل علم النيب عليه الصالة والسالم هبذا
األمر؟
األستاذ :نعم ،علم النيب  ،فاستشار أصحابه عليه الصالة والسالم كعادته ،فأشار عليه
سلمان الفارسي أن يعمل خندقاً على املدينة.
الطالب:وما هو اخلندق اي أستاذان الكرمي؟
)(1ابن هشام ،السرية النبوية (.)224/3
)(2ابن هشام ،السرية النبوية (.)226/3
)(3ابن سعد ،الطبقات الكربى (.)66/2
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األستاذ :كانت ابملدينة ِّحرار ،وهي األرض الكبرية اليت تكثر فيها احلجارة ،فال جيد الذي
ميشي عليها من إنسان أو حيوان موقعاً مرحياً لقدمه .وابلتايل ال يستطيع أن ميشي فيها بسهولة.

وكانت هذه احلرار حتيط ابملدينة إال من اجلهة الشمالية الغربية ،فكانت املدينة آمنة من مجيع

اجلهات غري هذه اجلهة فقط .وابلتايل أقاموا فيها خندقاً .وهو عبارة عن حفرة عميقة وطويلة
لتمنع من يريد أن يدخل املدينة من هذه اجلهة املفتوحة ،ألن ليس هبا ِّحرار.
الطالب :هذا عمل رائع وفكرة جيدة اي أستاذ من الصحايب اجلليل سلمان الفارسي .
األستاذ :نعم إهنا فكرة رائعة ،مما يدل على أمهية املشورة ،أبن يستشري اإلنسان رفاقه ومن
يعملون معه ،فرمبا يكون عند أحدهم فكرة أو أفكاراً تستفيد منها اجملموعة .وابلتايل ال بد من

أن نتعلم املشورة ،ونشاور أهلنا يف أموران اخلاصة ،وأساتذتنا ،و كذلك يف األمور اليت نرى أهنا
حتتاج إىل أخذ الرأي فيها .وأن ال نستحي من ذلك.
ولذلك ملا جاءت قريش انبهرت وتفاجأت هبذا العمل املبدع الرائع.
الطالب :وكيف حفروا هذا اخلندق اي أستاذان الفاضل؟
األستاذ :تعلمون أنه قدمياً مل تكن هناك معدات حفر وشركات وعمال يقومون بذلك مثل ما
هو موجود اليوم ،بل كانوا يعملون أبنفسهم ،ويستخدمون اآلالت البسيطة؛ مثل :املعاول

والفؤوس ،اليت هي آالت للحفر اليدوي ،وحيملون الرتاب وخيرجونه من اخلندق ،وكان النيب
 يعمل مع أصحابه يف احلفر ومحل الرتاب حىت غطى الرتاب جلد بطنه  ،وكان يشجع
أصحابه وينشد معهم ويقول :اللهم لوال أنت ما اهتدينا وال تصدقنا وال صلينا.

()1

الطالب :كم هو مجيل اي أستاذ أن يشارك النيبالصحابةيف حفر اخلندق .وكم هو مجيل
أن ينشد معهم بتلك الكلمات اجلميلة.
األستاذ :نعم ،مجيع ذلك مجيل ورائع ،مما يفيدانأمهية أن نقتدي ابلنيب  يف العمل اجلماعي،
وأن نعمل مع اجلميع؛ وال نتكاسل ،بل نشارك ونتعب مثل ما تعب النيب  .وأنه جيوز

)(1البخاري ( 116/3ـ)117برقم (.)4106
- ١١8 -

أ.د.خالد بن حامد الحازمي

الموجز في السيرة النبوية

لإلنسان أن ينشد وهو يعمل حىت يسلي نفسه عن التعب واملشقة ،ولكن بكلمات مجيلة طيبة
املعىن.
الطالب :وهل كانوا يذهبون لبيوهتم؟
األستاذ :كانوا يعملون وال يذهبون إال ملن كانت له حاجة ضرورية فيستأذن النيب  ،مث يعود
مسرعاً ،ألهنم يريدون الثواب واألجر من هللا تعاىل ،فال يذهبوا عن النيب  إال للحاجة .ولكن
كان هناك عدد من املنافقني يعملون األعمال البسيطة وخيرجون إىل أهليهم خفية عن

النيب.

()1

الطالب :وكيف كانوا أيكلون اي أستاذ؟
األستاذ:كانت احلياة صعبة جداً يف ذلك الوقت ،ولكن إبمياهنم القوي كانوا يصربون على
اجلوع .فيأيت أحدهم مبلء كفه من الشعري ،فيصنع هلم به طعاماً .بل كان النيب  يربط على
بطنه حجرة صغرية من شدة اجلوع.

()2

ولذلك علينا أن نتذكر أمهية الصرب يف حالة العمل ،ونتذكر كيف كان صرب النيب والصحابة
 .وعلينا أن حنمد هللا تعاىل على النعمة ،ونشكر هللا املنعم على ما أعطاان من خري ورزق
وأنواع من الطعام.
الطالب :صحيح اي أستاذ حنن يف نعمة كبرية وعظيمة ،وعلينا أن نشكر هللا تعاىل على فضله
وكرمه علينا.
األستاذ :ولكن هناك معجزة حصلت مع النيب  ،حيث رأى جابر بن عبدهللا رضي هللا
تعاىل عنهما شدة اجلوع ابلنيب  وقد مر عليهم ثالثة أايم ال أيكلون طعاماً .فاستأذن
جابرمن النيب فذهب إىل بيته ،فوجد شعرياً ومعزة صغرية ،أي غنمة صغرية .فذحبها
وطحن الشعري وطبخها .مث ذهب إىل النيب  وأخربه .وقال جابر :فقم اي رسول هللا ورجل

أو رجالن.
)(1ابن هشام ،السرية النبوية ( 226/3ـ.)227
)(2البخاري ( 115/3ـ )116برقم (.)4101
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فكان الطعام ال يكفي إال لثالثة أو أربعة ألنه قليل .فقال ( كثري طيب) فقال النيب
جلميع أصحابه من املهاجرين واألنصار ومن كان معهم( ،قوموا ).فذهبوا إىل بيت جابر ،فأخذ
يعطي أصحابه من الطعام حىت شبعوا كلهم .والطعام ال ينقص ،وكان عددهم ألف.

()1

فتأملوا هذه املعجزة .معجزة تكثري الطعام من هللا تعاىل للنيب فيأكلون مجيعاً ومل ينقص من

الطعام شيئاً .مث إن النيب  قال (كثري طيب) وهذا مبدأ يف التفاؤل .وأن نستكثر القليل طمعاً
يف الربكة من هللا تعاىل.
الطالب :هذا شيء عظيم جداً اي أستاذ.

األستاذ :نعم إنه أمر عظيم ،ولكنه على هللا يسري ،ولذلك علينا أن نسأل هللا تعاىل الربكة فيما

عندان ،فإذا ابرك هللا يف شيء كان خرياً عظيماً كثرياً .فاسألوا هللا الربكة يف الصحة ويف الوقت
والعلم واملال ويف كل شيء ،حىت تكون حياة الفرد مباركة من هللا تعاىل.

الطالب :وهللا إهنا مواقف عظيمة ،ودروس كرمية .فقد حتملوا متاعب ومصاعب كبرية وشاقة.
ولكن هل أكملوا اخلندق ،وماذا حصل من الكفار الذين يريدون حماربة النيب .
األستاذ :نعم أكملوا حفر اخلندق ،وجاء جيش املشركني فوجد الطريق مغلق أمامهم ابخلندق،
وكان عددهم عشرة آالف ،وعدد جيش املسلمني ثالثة آالف .فحاصروا املدينة أكثر منعشرين
يوماً .أي جلسوا عند اخلندق عشرين يوماً ،وهم حياولون دخول املدينة ،أو خيرج هلم املسلمون.

ويف أثناء ذلك الوقت ،ويف تلك الظروف الصعبة ،نقضت بين قريظة العهد وامليثاق مع النيب

 وكانوا يسكنون العوايل ابملدينة.
الطالب :وما معىن هذا؟
األستاذ :املسلمون منشغلون ابملشركني وحماربتهم ،وبين قريظة بداخل املدينة ،فاحتمال أن
يعتدوا على سكان املدينة من املسلمني ،فيعتدوا على نسائهم وأبنائهم وأمواهلم .فكان املوقف
حمرج وصعب جداً .فعدوك من اخلارج على أبواب املدينة عند اخلندق ،وعدوك من الداخل
الذين هم يهود بين قريظة من داخل املدينة .وقدوصف هللا تعاىل حالة املؤمنني يف سورة األحزاب

)(1البخاري ( 115/3ـ )116برقم ( )4101ورقم (.)4102
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اليت حتمل اسم الغزوة .حيث

أ.د.خالد بن حامد الحازمي
ﭧ ﭨﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ()1فالذين جاؤوا من فوقهم األحزاب ،والذين
جاؤوا من أسفلهم بنو قريظة .فشعر املسلمون ابخلوف والفزع من املوقف الصعب.
وهذا االبتالء يفيدان أبن املؤمن قد يُبتلى وخيترب إميانه ،كما ابتلى هللا تعاىل املؤمنني يف هذه
الغزوة .ولكن هللا تعاىل مع املؤمنني فلن يرتكهم للكافرين .ولكن النتيجة ال يعلمها إال هللا تبارك
وتعاىل.
فدعا النيب  فقال(:اللهم منزل الكتاب ،سريع احلساب ،اهزم األحزاب ،اللهم اهزمهم وزلزهلم)
()2

الطالب :هذا الدعاء هو سالح النيب  األول .فقد تذكرت أنه دعا يوم بدر فانتصر
املسلمون.
األستاذ :نعم الدعاء هو سالح املؤمن األول ،الذي به ينتصر على األعداء وعلى الشيطان
وعلى كل شيء .فال نغفل عن الدعاء يف كل أمر نريده أو خناف منه فال نريده.
وقد عاجل النيب  أمر بين قريظة أبن أرسل سلمة بن أسلم يف مائيت رجل ،وزيد بن حارثة يف
ثالمثائة رجل ،حيرسون املدينة ويُظهرون التكبري.

()3

وأما األحزاب الذين هم خلف اخلندق فقد أرسل هللا تعاىل عليهم رحياً شديدة جداً ،فما
استطاعوا أن جيلسوا ،فأصاب قلوهبم اخلوف والفزع ،واجنفت قدورهم .أي انقلبت ،وانطفأت
نرياهنم من شدة الريح ،واقتلعت الرايح خيامهم .فرتكوا املدينة وهربوا عنها .فنصر هللا تعاىل
رسوله واملؤمنني ابلرايح اليت هي ُجند من جنود هللا تعاىل .وقد بني ذلك تبارك وتعاىل يف سورة

األحزاب،

ﭧﭨﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ

()4

)(1سورةاألحزاب :آية رقم(.)10
)(2البخاري ( )118/3برقم (.)4115
)(3ابن سعد ،الطبقات الكربى (.)67/2
)(4سورة األحزاب :آية رقم (.)9
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وكان يقول ( :ال إله إال هللا وحده ،أعز جنده ونصر عبده وغلب األحزاب وحده ،فال
شيء بعده).

()1

غزوة بين قريظة:
األستاذ :ملا عاد النيب من غزوة األحزاب وضع سالحه واغتسل .فأاته جربيل عليه السالم
فقال للنيب  :وضعت السالح؟ وهللا ما وضعته .أُخرج إليهم .فقال النيب  فأين؟ فقال:
إىل بين قريظة)2(.فتمت غزوة بين قريظة بعد غزوة اخلندق يف ذي القعدة ،سنة مخس من اهلجرة
النبوية.
فـ ُقتِّل من قُتِّل منهم ،وقسم الغنائم بني املسلمني .وحلق بعضهم ابلنيب  فأمنهم وأسلموا.
()3

وأجال اليهود كلهم ،أي أخرجهم من املدينة .

()4

الطالب :هذا جزاء خيانتهم للنيب وللمسلمني.
األستاذ :نعم إن اخليانة أمر عظيم ،فقد خانوا هللا ورسوله وامليثاق الذي مع نبيه .فأمر هللا
تعاىل بقتاهلم مع جربيل عليه السالم.

غزوة احلديبية:
كيال إىل الشمال الغريب من مكة ،وتُعرف
األستاذ :احلديبية اسم بئر على بُعد اثنني وعشرين ً
ابلشميسي)5( .
ويف شهر ذي القعدة من سنة ست للهجرة خرج رسول هللا  للعمرة مع أصحابه.
الطالب :أال خيافون من قريش اي أستاذ؟

)(1البخاري ( )118/3برقم (.)4114
)(2البخاري ( )119/3برقم (.)4122
)(3ابن سعد ،الطبقات الكربى(.)74/2
)(4البخاري ( )97/3برقم (.)4028
) (5أكرم ضياء العمري ،السرية النبوية الصحيحة (.)424/2
)(6ابن سعد الطبقات الكربى (.)95/2
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األستاذ :ال بد أن خيافوا من قريش .ولكن هناك فرق بني أن خترج للقتال ،وبني أن خترج معتمراً
ال تريد قتاالً ،ولكن احتمال أن تردهم قريش ،واحتمال أن تقاتلهم ،واحتمال أن ال تصدهم

عن البيت .فهذه ثالث احتماالت ممكنة.

الطالب :وكيف تعرف قريش أهنم قادمون للعمرة؟
األستاذ :تعرف قريش أن النيب وأصحابه قادمون للعمرة من كوهنم البسني اإلحرام ،ومعهم
اهلدي ،الذي يـُهدى لفقراء احلرم من اإلبل والغنم ،فـتُذبح وتُوزع.

وخرج املسلمون إىل مكة املكرمة وكانوا ألفاً وأربعمائة أو أكثر )1( .بقليل.

وبعث عليه الصالة والسالم عيناً ،أي شخصاً يذهب إىل مكة وينظر له ماذا ستصنع قريش.
وكان هذا الرجل من قبيلة خزاعة ،وهذه القبيلة كانت تساعد النيب .وامسه بشر بن سفيان

اخلزاعي.

()2

الطالب :مجيل هذا األمر من النيب .
األستاذ :نعم ،هذا أمر مهم ألخذ احليطة واحلذر ،حىت يعرفوا مدى نية قريش يف حماربتهم،
وصدهم عن البيت احلرام .مما يؤكد لنا أمهية أخذ احليطة واحلذر يف أموران خاصة اليت خناف
فيها.
ويف الطريق جاء بشر بن سفيان اخلزاعي وقال للنيب  :إن قريشاً مجعوا لك مجوعاً ،وهم

مقاتلوك وصادوك عن البيت.

()3

أي مجعوا لك اجلنود ،وسوف مينعونك من دخول مكة.
الطالب :وماذا صنع النيب ؟
األستاذ :توجه النيب  ومن معه إىل احلديبية .ونزل هبا وأصحابه .ووجدوا هناك ماء،
ولكنه كان قليالً ،فاستعمله الناس حىت انتهى .فاشتكوا إىل النيب  العطش .وحصلت هنا
)(1البخاري ( 127/3ـ )128برقم (.)4151
)(2البخاري ( )131/2برقم (.)4179 ،4178
)(3البخاري ( )131/2برقم (.)4179 ،4178
- ١23 -

أ.د.خالد بن حامد الحازمي

الموجز في السيرة النبوية

معجزة عظيمة .حيث انتزع عليه الصالة والسالم سهماً مث أمرهم أن جيعلوه يف املكان الذي
كان فيه املاء .فخرج املاء بكثرة من املكان ،فشربوا وسقوى.

()1

الطالب :هذه نعمة عظيمة .
األستاذ :نعم .إمنا يقدره هللا تعاىل من معجزات نعمة عظيمة من هللا تعاىل ،إذ هيأ هلم املاء،
وأخرجه هلم من األرض؛ مبجرد أن وضع الصحابة السهم الذي أمرهم به رسول هللا  .وهذه
من بركات هللا تعاىل على رسوله أبن جعله رسوالً مباركاً.
الطالب :وماذا حدث بعد ذلك ؟

األستاذ:بينما النيب  وأصحابه يف احلديبية ،إذ جاءه رجل من خزاعة ،وهو بُديل بن ورقاء

اخلزاعي ،وأخرب النيب  أبن قريشاً جاءت أيضاً عند احلديبية ،وهم مقاتلوك وصادوك عن
البيت .فأخربه النيب  أنه ما جاء لقتاهلم ،بل جاء للبيت يريد أن يعتمر .مث أخربه النيب 
أبن قريشاً أهلكتها احلرب ،أي مات منهم الكثري ،وخيـرُهم بني اهلدنة ،وأن يرتكوه يدعو الناس
لدين هللا تعاىل ،فإذا ظهر هذا الدين يف الناس ،فلهم أن يدخلوا فيه إن رغبوا ،وإن مل يظهر

فكفاهم غريهم هذه احلرب .وإن مل توافق قريش على هذا اخليار فإنه  قال (فوالذي نفسي
بيده ألقاتلنهم على أمري هذا حىت تنفرد سالفيت ،ولينفذن هللا أمره)( )2فيحلف النيب  بربه
تبارك وتعاىل أنه لن يرتك دعوته ،وسيقاتلهم إن مل يرتكوه وشأنه .ومعىن حىت تنفرد سالفيت :أي
حىت القتل .ألن القتيل تنفرد مقدمة عنقه عن جسده .وهي :سالفته.
الطالب :هذا كالم مجيل ،وليس فيه ضرر على قريش.
األستاذ :أحسنتم.فهذا عرض مجيل ومنصف ،فلم أيمرهم ابلدخول يف هذا الدين ابلقوة
واإلكراه .بل أبعدهم عن احلرب .وبني هلم أن ال يفكروا ويعتقدوا أن النيب ميكن له أن يتنازل
ويرتك الدعوة إىل هللا تعاىل وتبليغ الناس ما أمر هللا تعاىل به ،ولو أدى ذلك لقتله  .مث بني
هلم أن هللا سوف ينفذ أمره الذي أراده تبارك وتعاىل.
)(1البخاري( 279/2ـ )280برقم (.)2732 ،2731
)(2البخاري( 279/2ـ )284برقم (.)2732 ،2731
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الطالب :ولعل قريشاً قبلة هبذه الفكرة وهذا العرض من النيب ؟
األستاذ :ذهب هلم بُديل اخلزاعي ،وأخربهم بذلك.

ويف أثناء ذلك جاء للمسلمني خربٌ ،مفاده أن عثمان بن عفان قُتل .ذلك أن النيب 
أرسله إىل قريش لبيان موقفه .وهنا حصلت بيعة الرضوان .حيث ابيع الصحابة رسول هللا

 مجيعاً ،غري رجل واحد من املنافقني كان معهم ،وقد اختبأ حتت بعريه.وقال  بيده اليمىن
هذه يد عثمان فضرب هبا على يده األخرى ،فقال :هذه لعثمان()1أي يعين هذه مبايعة نيابة

عن عثمان مثل مبايعة الصحابة ،ألنه ذهب يف مهمة.
فتأملوا كيف اهتمام النيب  مبن غاب من أصحابه وهو عثمان بن عفان  .ألهنا بيعة
مباركة ،قال عنها ( أنتم اليوم خري أهل األرض) فهذه منزلة عظيمة ،شارك فيها عثمان
وهو غائب يف مهمة للنيب .ذكرها هللا تعاىل يف القرآن الكرمي،

ﭧﭨﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﭼ

()2

الطالب :ولعل قريشاً قبلة هبذه الفكرة وهذا العرض من النيب ؟

األستاذ :يظهر أن قريشاً مل تقبل بذلك العرض ،فأوفدت أي أرسلت عروة بن مسعود يتفاوض

مع النيب  .مث عاد إىل قومه ،وطلب منهم أن يقبلوا مبا قاله النيب .ولكنهم مل يقبلوا بذلك.
فقام رجل منهم وقال :دعوين أذهب إليه.فذهب مث عاد إليهم ،وقال :فما أرى أن تصدوه

عن البيت .فلم تقبل قريش هبذا .حىت خرج سهيل بن عمرو إىل النيب ،وحتدث معه ،
فكتبت معاهدة الصلح بينالنيب  وبني قريش.

()3

الطالب :وماهو الصلح الذي حصل بني النيب  وبني قريش:
األستاذ :لقد تضمن الصلح أموراً عديدة:

ـ أن يعود النيب  ومن معه إىل املدينة دون أن يعتمروا .على أن يعتمروا العام القادم.
)(1البخاري ( )19/3برقم (.)3698
)(2سورةالفتح:آية (.)18
)(3البخاري( 279/2ـ )284برقم (.)2732 ،2731
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ـ ال أييت رجل إىل النيب  من قريش حىت ولو كان مسلماً إال رده إليهم.

ـ ـ من أحب أن يدخل يف عقد وعهد رسول هللا  فليدخل فيه ،ومن أراد أن يدخل يف عقد
قريش وعهدهم دخل فيه.
الطالب :ولكن هذه االتفاقية ليس فيها عدل.
األستاذ :نعم هذه االتفاقية مل تكن عادلة .وهذا جعل الصحابة يستغربون منها .وكانت هلم
مفاجأة كبرية ،أبن يقبل النيب هذا الصلح .وكان عمر بن اخلطاب يراجع النيب  يف
هذا األمر .ويقول له النيب ( إين رسول هللا ولست أعصيه)

()1

ويُستفاد من كالم النيب  أنه وافق على ذلكبوحي من هللا تعاىل ،فاهلل تعاىل معه يُسدده
ويـُف ِّه ُمه تبارك وتعاىل .فاهلل تعاىل يعلم مسبقاً أن هذا ليس يف صاحل قريش ،بل إنه يف صاحل
املسلمني ،وإن كان فهمنا يقصر دون ذلك ،فنرى أنه ليس يف صاحل املسلمني.

الطالب :كيف يف صاحل املسلمني ؟ لعلك توضح لنا اي أستاذ.
األستاذ :سيأيت بعد هذا االتفاق موقف يؤكد ويبني حقيقة ذلك ،وجيعل قريشاً ترتك وتنقض

هذا الصلح .ألنه كلما أسلم رجل هرب من قريش ،وال يستطيع أن يذهب إىل النيب بناء
على هذه االتفاقية .فتجمعوا واحداً بعد آخر حىت أصبحوا جمموعة قوية ،فأخذوا يتعرضون
لتجارة قريش يف الطريق بني مكة واملدينة .فانزعجت قريش من ذلك .فذهبوا إىل النيب 
يرجونه ويتوسلون إليه أن يلغي هذا الشرط ،الذي هو :إذا خرج رجل من قريش مسلم يريده
النيب  إليهم .فقالوا :ال ترده بل خذه واقبله عندك.
أليس هذا انتصار؟
الطالب :نعم إنه انتصار ملن أسلم ،وانتصار للنيب  حيث جاؤا يطلبون إلغاء هذا الشرط.

األستاذ :وبعد أن مت الصلح هبذه الشروط .حلق النيب  شعره وحنر هديه .وكذلك الصحابة،
ألهنم أحرموا من املدينة بعمرة .وعادوا إىل املدينة.

)(1البخاري( 279/2ـ )284برقم (.)2732 ،2731
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فكان صلح احلديبية نصر للمسلمني،أبن تفكر قريش يف األمر ،ويزداد عدد املسلمني ،وأيمن
النيب  احلرب .وقد دخل يف زمن هذا الصلح مثل عدد املسلمني وأكثر()1بل ويف الطريق إىل
املدينة نزلت سورة الفتح

ﭧﭨﭽ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ()2مث قرأها رسول هللا على

الصحابة .فقال رجل من األنصار :اي رسول هللا أهو فتح؟ فقال رسول هللا  :نعم( .والذي
نفس حممد بيده إنه لفتح)

()3

الطالب :مجيل ورائع هذا اي أستاذ ،أي أصبح عدد املسلمني ضعف عددهم قبل صلح
احلديبية.
األستاذ :نعم أصبح عددهم أكرب بكثري ،وهذا دليل على نبوة نبينا حممد  وأن عقولنا ال
تدرك كل شيء ،ولذلك علينا أن نطلب من هللا تعاىل العون واملساعدة ،وأن يفهمنا ويلهمنا
الصواب.

غـزوة خيرب:
األستاذ :خرج بنو النضري إىل خيرب بعد أن أجالهم النيب  عن املدينة ،وبعضهم سار إىل
الشام)4(.وخيرب مدينة كبرية ذات حصون ومزارع.
الطالب :وما معىن حصون اي أستاذ؟
األستاذ :احلصن:عبارة عن جدار أي سور طويل ومرتفع حول املدينة .فيمنع الدخول هلا إال
من خالل أبواب مفتوحة ،وتغلق يف أوقات الليل .وقد يكون للمدينة أكثر من حصن ،حبيث
يكون لكل جهة منها حصن حييط هبا ،فمثالً :حصن حييط جبهة منها كشرقها ،مث حصن آخر
حييط ابجلزء اآلخر ،وهكذا.

)(1ابن هشام ،السرية النبوية ( 336/3ـ.)337
)(2سورة الفتح  ،اآلية (.)1
)(3ابن هشام ،السرية النبوية (.)332/3
)(4ابن هشام ،السرية النبوية (.)201/3
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ويف احملرم من سنة سبع خرج رسول هللا إىل خيرب)1(.وكان لليهود فيها أثر يف تشجيع املشركني
ملقاتلة املسلمني يف غزوة األحزاب اليت هي غزوة اخلندق.
الطالب :وهل حصلت حرب بني املسلمني وأهل خيرب.
األستاذ :نعم .وصل املسلمون خيرب ،فحاصرهم النيب .

()2

الطالب :ما معىن حاصرهم؟
األستاذ :احلصار معناه أن اجليش يقف عند املداخل أو القرية ،فال يستطيع أهلها اخلروج أو
الدخول.
وملا كانت خيرب هلا حصون متعددة ،أخذ املسلمون حياصروهنا حصناً بعد حصن ،فكلما فُتح
حصن توجهوا لآلخر.
وقد استصعب أحد احلصون أكثر من البقية ،فقال رسول هللا (ألعطني هذه الراية غداً رجالً
يفتح هللا على يديه ،حيب هللا ورسوله ،وحيبه هللا ورسوله)()3
ُ

الطالب :هذه منزلة عظيمة هلذا الصحايب الذي حيبه هللا ورسوله.

األستاذ :نعم منزلة عظيمة ودرجة رفيعة ،وشهادة من رسول هللا  هلذا الصحايب اجلليل.
ولذلك ابت الصحابة يف تلك الليلة يفكرون ملن سيكون هذا احلظ وهذا النصيب العظيم،
وكل واحد متشوق ألن يكون هو.
الطالب :هيا اي أستاذ! أخربان من هو ذلك الصحايب اجلليل؟
األستاذ:عندما أصبح الصباح قال (أين علي بن ايب طالب؟ فقيل :هو اي رسول هللا يشتكي
عينيه)( )4وهذا يعين أنه مل أيت بسبب مرض عينيه ،وابلتايل ال يستطيع أن يقوم هبذه املسؤولية
يف حماربة العدو.
)(1ابن هشام ،السرية النبوية (.)342/3
)(2البخاري ( 134/3ـ )135برقم (.)4196
)(3البخاري ( 137/3ـ )138برقم (.)4210
)(4البخاري ( 137/3ـ )138برقم (.)4210
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الطالب :وما الذي حدث اي أستاذ؟ هل أعطيت لصحايب آخر؟
األستاذ :فقال رسول هللا  :أرسلوا إليه .وعندما جاء علي بن أيب طالب إىل النيب 
بصق رسول هللا  يف عني علي ،ودعا له ،فصار صحيحاً ،كأن ما أصابه شيئاً.

()1

الطالب :هذه معجزة اي أستاذ.

األستاذ :نعم ،هذه معجزة أجراها هللا تعاىل لنبيه  .ألنه نيب كرمي حيبه هللا تعاىل ،فيكرمه
وجيعل الربكة يف كل شيء منه .
الطالب :وماذا حدث بعد ذلك؟
األستاذ :ذهب علي بن أيب طالب على رأس جيش املسلمني إىل ذلك احلصن ،وخرج
أهل ذلك احلصن فقاتلهم ،وكان هناك ابب كبري ال يستطيع أن حيمله إال الكثري من الرجال،
فمسك به علي بن أيب طالب ومحله بيده ،وأخذ حيتمي به عن سيوف العدو ،ويقاتل حىت
فتح هللا تعاىل على يديه ذلك احلصن ،مث ألقاه على األرض.

()2

الطالب :يعين أن عليكان قوايً.
األستاذ :نعم كان علي شجاعاً قوايً ،ولكن هللا سبحانه وتعاىل زاد من قوته يف تلك اللحظة

حىت جعله حيمل ابابً ال يستطيع أن حيمله الرجال األقوايء الكثري .وهذا توفيق من هللا تعاىل
له ،ألن هللا ورسوله حيبونه وحيبهم .فعلينا مبحبة هللا تعاىل ورسوله  حىت حيبنا هللا ورسوله،
وإذا أحبنا هللا تعاىل وفقنا يف قوتنا ويف مسعنا وبصران وفهمنا وحفظنا ،ويف كل خري.
الطالب :وماذا حدث اي أستاذ بعد أن انتصر رسول هللا  واملسلمون؟

األستاذ :ملا اهنزم أهل خيرب مل خيرجهم النيب  منها ،بل كان كرمياً عليه الصالة والسالم،
فرتكهم فيها على أن يزرعوها؛ وهلم نصف ما خيرج منها ،والنصف اآلخر للمسلمني.
وملا علم أهل فدك مبا حصل ألهل خيرب ،طلبوا من النيب  أن يعاملهم يف األموال مثل أهل
خيرب،فوافق وصاحلهم النيب  على ذلك.

)(1البخاري ( 137/3ـ )138برقم (.)4210
)(2ابن هشام ،السرية النبوية ( 349/3ـ.)350
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وقد حصل يف هذه الغزوة أن أهدت زينب بنت احلارث إىل النيب  شاة مشوية ،ووضعت
السم فيها ،وأكثرت من السم يف الذراع ،ألهنا عرفت أن النيب حيب الذراع)1(.
الطالب :هذا أمر حقري ،وقد عاملهم النيب  هذه املعاملة الكرمية.
األستاذ :نعم إنه أمر حقري أن تفعل هذه اخلديعة برسول هللا  .فلما مضغ من الذراع مضغة
كرهها ففضها،أي رماها من فمه .ومعه بشر بن الرباء؛ فأكل منها ،فقال النيب ( إن هذا
العظم ليخربين أنه مسموم)

()2

الطالب :هللا أكرب .شيء عظيم حيدث للنيب أبن خيربه العظم أنه مسموم.
األستاذ :نعم إن العظم أحب النيب  ،وجعل هللا تعاىل هذا العظم خيرب النيب بذلك،
وأبسلوب حنن ال نعرفه .وأما بشرفألنه أكل منه فقد مات.
الطالب :وماذا صنع النيب  ابملرأة؟
وقلت:
األستاذ :دعا النيب  املرأة ،وسأهلا عن سبب فعلها .فقالت :ألنك حاربت قوميُ ،

إن كان ملكاً اسرتحت منه .وإن كان نبياً فسيخربه ربه .فساحمها.

الطالب:ساحمها عليه الصالة والسالم وهي تريد قتله ابلسم ،هذا ُخلُق عظيم.

األستاذ :إنه صاحب األخالق العظيمة  ،فيعفو عمن ظلمه وآذاه .إنه كرمي يف تعامله .
فعلينا أن نكون كذلك يف أخالقنا وتعاملنا ،فنقتدي برسول هللا 

مكاتبة النيب للملوك واألمراء:
األستاذ :ملا رجع النيب  إىل املدينة بعد صلح احلديبية أرسل  بعض الصحابةبرسائل
إىل امللوك واألمراء؛ يدعوهم إىل اإلسالم.فمنهم النجاشي ملك احلبشة ،وإىل هرقل ملك
الروم،وكسرى ملك فارس ،وإىل املقوقس حاكم اإلسكندرية ،وإىل غريهم من امللوك واألمراء
الطالب :وهل كانوا يتكلمون العربية.
)(1ابن هشام ،السرية النبوية ( 352/3ـ.)353
)(2ابن هشام ،السرية النبوية ( 352/3ـ.)353
)(3ابن سعد ،الطبقات الكربى ( 258/1ـ.)291
- ١30 -

()3

أ.د.خالد بن حامد الحازمي

الموجز في السيرة النبوية

األستاذ :لقد أرسل النيب بعض أصحابه إىل أولئك امللوك واألمراء ،وكل منهم يتكلم بلسان
القوم الذين بعثه إليهم .ومعناه أهنم قد تعلموا لغة أهل تلك البالد .بل أن النيب  عندما
أخربوه أبن امللوك واألمراء ال يقبلون رسالة إال خمتومة خبتم ،اختذ عليه الصالة والسالم خامتاً
من فضة ،ونقش على فصه حممد رسول هللا .وذلك يف ثالثة أسطر)1(.
الطالب :هذا رائع جداً أن يعرف بعض الصحابة لغات بعض أهل تلك البالد.

األستاذ :عرفتم فيما سبق أن عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة كان قليل جداً ،مث انظروا
كيف تطور العلم عند املسلمني يف عهده  حىت تعلموا لغات بعض تلك البالد .مما يدل
على أن اإلسالم يشجع العلم؛ وكذلك معرفة لغة اآلخرين؛ حىت نُ ِّ
وصل هلم الدين بلغتهم.

عمرة القضاء:

األستاذ :عندما حصل الصلح بني النيب و كفار قريش يف احلديبية ،واتفقوا على أن يعود
النيب  إىل املدينة دون أن يعتمر؛ وعلى أن يعتمر يف السنة التالية وهي السنة السابعة.خرج
النيب عليه الصالة والسالم ليقضي تلك العمرة اليت مل تتم ،وخرج معه الصحابة الذين صدهم
املشركون ابحلديبية سنة ست .وخرج معهم آخرون ،وكان عددهم ألفني.

()2

الطالب :سبحان هللا تعاىل! لقد كان عدد الصحابة يف صلح احلديبية ألف وأربعمائة ،ويف
خالل سنة زاد عددهم ليصبحوا ألفني يف عمرة القضاء ،فهذا توفيق من هللا تعاىل.
األستاذ :أحسنتم يف هذه النتيجة ،مع العلم أن بعض الصحابة تويف والبعض استشهد يف غزوة
خيرب.
الطالب :وماذا حصل بعد ذلك اي أستاذ؟

)(1ابن سعد ،الطبقات الكربى (.)258/1
)(2ابن سعد ،الطبقات الكربى ( )120/2وابن هشام ،السرية النبوية (.)12/4
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األستاذ :عندما علمت قريش بذلك؛ قالوا عن املسلمني :يقدم عليكم غداً قوم وهنتهم احلمى،
أي أضعفتهم احلمى .فجلسوا مما يلي احلجر األسود .فأمر النيب  الصحابة أن يرملوا ثالثة

أشواط .أي يسرعوا فيها .وأما بني الركنني فيمشوا.

()1

الطالب :هل هناك سبب اي أستاذ أن يسرعوا ثالثة أشواط؟
األستاذ :نعم .حىت تعرف قريش أهنم أقوايء؛ وليس كما يقولون :وهنتهم احلمى .ولذلك من
السنة الرمل يف الثالثة األشواط األوىل من الطواف.
كما ميكن أن نستفيد من ذلك أن نظهر أمام األعداء ابملظهر القوى ،حىت خيافون ويهابون.
وكذلك علينا العناية بقوة أجسامنا .فال نعرضها للخطر.
الطالب :وهل كانوا أوفياء ومل يؤذوا النيب وأصحابه؟
األستاذ :لقد مكث النيب  ثالثة أايم مبكة .مث طلبوا من النيب أن خيرج .فخرج عليه
الصالة والسالم)2(.ومل حيدث شيئ يف تلك العمرة بني املسلمني واملشركني.

غزوة فتح مكة:
األستاذ :كان من ضمن شروط صلح احلديبية ،أنه من أحب أن يدخل يف عقد وعهد رسول
هللا  فليدخل فيه ،ومن أراد أن يدخل يف عقد قريش وعهدهم دخل فيه.
الطالب :وما معىن دخل يف عقدهم وعهدهم اي أستاذ؟
األستاذ :معىن ذلك :أي أنه من أراد من القبائل أن يكون مع النيب  ويف صفه ويواليه
ويناصره ويقف معه فله ذلك ،ومن أراد أن يكون مع قريش فله ذلك.
فدخلت قبيلة بنو بكر مع قريش ،ودخلت قبيلة خزاعة مع النيب  .ويف أثناء الصلح الذي
مت بينهم اعتدت قبيلة بنو بكر على قبيلة خزاعة ،وقاتل معهم عدد من قريش.

)(1مسلم ( )923/2برقم (.)1266
)(2البخاري ( )144/3برقم (.)4252
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ويف هذا االعتداء من بين بكر وقريش على خزاعة نقض للصلح .وهنا جاء بُديل بن ورقاء مع
وفد من بين خزاعة إىل النيب  خيربونه مبا حصل من بين بكر ومناصرة قريش هلم.

()1

الطالب :وماذا قال هلم النيب ؟
األستاذ :لقد وعدهم النيب  مبناصرهتم والدفاع عنهم .ألن من أخالق اإلسالم احرتام املواثيق،
ومنها ميثاق الصلح ،وكذلك من أخالق اإلسالم مناصرة من دخل يف عهد املسلمني وميثاقهم،
وال خيذلونه أبداً ،ألنه دين وفاء .وابلتايل علينا احرتام املواثيق اليت تعقدها الدولة مع املسلمني

ومع غري املسلمني.

الطالب :وهل قاتلهم النيب ؟
األستاذ :إن النيب  ال حيب سفك الدماء ،ولذلك أرسل إىل قريش وخريهم بني ثالثة أمور.
إما أن يؤدوا دية من قتلوهم من بين خزاعة .أو يربأوا ويرتكوا حلف بين بكر .أو يقاتلهم النيب
؟
الطالب :وهللا هذه خيارات فيها عدل هلم ولقبيلة خزاعة ،أبن يؤدوا دية من قتلوهم .ولعلهم
يقبلون بتأدية الدية ألهنا متنعهم من القتال وحتقق هلم السالم.
األستاذ :هذا رأي مجيل منكم .ولكن قريشاً رأت أن تظهر مبظهر القوة ،ومل تقبل دفع الدية،
ومل تقبل أن ترتك معاهدة بين بكر ،واختارت القتال.

فأمر النيب الناس أن يتجهزوا حملاربة قريش ،وسأل هللا تعاىل قائالً (اللهم خذ العيون واألخبار
عن قريش حىت نبغتها يف بالدها .فتجهز الناس)

()2

الطالب :وما معىن خذ العيون واألخبار؟
األستاذ :معىن خذ العيون واألخبار عن قريش ،أي ال جتعل أحداً من قريش يعرف أننا قادمون
إليهم ،فامنع عنهم العيون اليت تراان فتخربهم ،وامنع أخباران أن تصل إليهم ،حىت نبغتها ،أي

حىت نفاجئهم بقدومنا عليهم.
)(1ابن هشام ،السرية النبوية ( 31/4ـ )37وابن حجر،فتح الباري ( 519/7ـ.)520
)(2ابن هشام ،السرية النبوية ( 39/4ـ.)40
- ١33 -

أ.د.خالد بن حامد الحازمي

الموجز في السيرة النبوية

وهذا يدلنا على أمهية الدعاء ،ألنه إذا مل يكن من هللا عون لنا فال نستطيع أن حنقق ما نريد
أبداً ،ولذلك علينا ابلدعاء يف كل أمر نرغب يف حتقيقه أو نرغب يف دفعه مما خنافه.

الطالب :ومىت خرج النيب  ملقاتلة قريش؟

األستاذ :خرج النيب  يف رمضان من املدينة سنة مثان سنني ونصف من هجرته ،أي يف
وسط السنة التاسعة من اهلجرة ،وكان معه عشرة آالف من املسلمني.

()1

الطالب :ما شاء هللا كان العدد كبري جداً؛ مقارنة بعدد املسلمني يف صلح احلديبية ،حيث
كان عددهم قرابة األلف واخلمسمائة .أليس كذلك اي أستاذان الكرمي؟
األستاذ :أحسنتم يف هذه املقارنة،فقد كان عدد املسلمني ألف وأربعمائة وزايدة .بل وهذه
الزايدة خالل سنتني تقريباً .حيث كانت غزوة صلح احلديبية يف ذي القعدة من السنة السادسة
للهجرة النبوية املباركة .وهذا دليل على أن الناس كانت تدخل يف دين هللا تعاىل أفواجا ،لِّما
يرون من صدق هذا النيب ومجال وروعة هذا الدين العظيم مببادئهومنهجه وتوجيهاته العظيمة.
مما يتطلب منا أن نتمسك هبذا الدين؛ ونظهر به كما جيب عند غريان حىت يدخلوا فيه مبا يرونه
علينا من مجال اإلسالم يف عباداته وأخالقه العظيمة.
الطالب :ولكن اي أستاذ .خرج املسلمون يف رمضان فهل كانوا صياماً أم أهنم مفطرون؟
األستاذ :أحسنتم يف هذا السؤال ،مما يدل على انتباهكم.

األستاذ:عندما سار النيب واملسلمون معه إىل مكة،ووصلوا إىل الكديد ،وهو ماء بني عسفان
وقُديد .أفطر عليه الصالة والسالم ،وأفطر معه الناس.

()2

وخيربان ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما ،أنه (سافر رسول هللا يف رمضان حىت بلغ عسفان،

مث دعا إبانء من ماء ،فشرب هناراً لرياه الناس ،فأفطر حىت قدم

)(1ابن قيم اجلوزية ،زاد املعاد( 433/3ـ.)434
)(2البخاري ( )148/3برقم (.)4276
)(3البخاري ( )148/3برم (.)4279
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وهذا يفيدان أن للمسافر أن يفطر ،ويقضي بعد ذلك ،كما يفيدان هذا أن دين اإلسالم دين
رمحة ،ال دين مشقة .ولذلك قال العلماء :املشقة جتلب التيسري .فاستخرجوا هذه القاعدة مما
وجدوه من نصوص هذا الدين.
الطالب :ابلفعل اي أستاذ إنه دين رمحة ال دين مشقة ،فأان أحب دين اإلسالم حباً كبرياً.
األستاذ :وعندما علمت قريش خبرب النيب  ،وأنه قادم عليهم ،أرسلوا من أيتيهم ابخلرب ،فخرج
أبو سفيان بن حرب مع نفر ،يلتمسون خرب النيب  .وعلى مقربة من مكة؛ مبنطقة امسها (مر
الظهران) وجد أاب سفيان معسكر املسلمني.
الطالب :وماذا صنع عندما رأى جيش املسلمني ،هل رجع إىل قريش ليخربهم؟
األستاذ :ال .لقد كان هناك حرس جيش املسلمني ،ومهمتهم حراسة اجليش ،فقبض حراس
جيش املسلمني على أيب سفيان ومن معه .وذهبوا هبم إىل النيب .
الطالب :هذا تنظيم جيد؛ أبن اختذوا احلراسة .ولكن ماذا فعل النيب  ابيب سفيان ؟ هل
قتله أو أسره ؟ أو ماذا فعل به ؟
األستاذ :لقد تعلمنا مما سبق من سرية النيب أن ليس من أهدافه عليه الصالة والسالم قتل
الناس ،وال أن ينتصر عليهم ،بل هدفه أن ينقذ الناس من الكفر ومن انر جهنم ،ليدخلوا يف
اإلسالم.
ولذلك أسلم أبو سفيان)1(.وأسلم من كان معه وهو حكيم بن حزام ،وبُديل.
وقال النيب ( من دخل دار أيب سفيان فهو آمن ،ومن أغلق اببه فهو آمن ،ومن دخل
()2

املسجد فهو آمن)()3فلو كان هدف النيب  قتل الناس ملا قال هذا الكالم.
الطالب :صحيح اي أستاذ .فجميع األحداث اليت تعلمناها تؤكد هذا املنهج النبوي الكرمي.

)(1البخاري( )149/3برقم (.)4280
)(2ابن حجر ،فتح الباري (.)7/8
)(3ابن هشام ،السرية النبوية (.)46/4
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األستاذ :مث صدرت التوجيهات النبوية الكرمية أبن تـُركز رايته ابحلجون()1ودخل النيب  عام
الفتح من أعلى مكة ،من كداء )2(.وهي اجلهة اجلنوبية الشرقية من مكة املكرمة .وأمر جيشه

أن يكفوا أيديهم ،وال يقاتلوا إال من قاتلهم.

()3

وهذا يؤكد أيضاً أن مراد النيب  ليس هو القتال ما مل يقاتله أحد ،وأن يكون القتال فقط ملن

يقاتل املسلمني ليدافعوا عن أنفسهم.

الطالب :مجيل هذه األخالق العالية لإلسالم ،ولكن هل اعتدى عليهم أحد وحصل قتال
للمسلمني اي أستاذ؟
األستاذ :مل حيدث قتال حرب كما هو يف احلروب ،بل إن هللا تعاىل أرهب قريش بعدد جيش
املسلمني ،وكذلك هنى النيب قادته أن يبدؤهم حبرب ،فلما رأى عليه الصالة والسالم بريق
السالح قال (أمل أنه عن القتال؟ فقيل :خالد بن الوليد قُوتل فقاتل .فقال :قضاء هللا
خري)()4ولذلك مل يـُقتل من قريش إال أربعة وعشرين رجالً ،ومن هذيل أربعة)5(،وقتل من املسلمني
من خيل خالد بن الوليد رجالن فقط

()6

فهذا دليل على أن ليس من أهدافه  قتل الناس وسفك الدماء ،بل هدفه رمحة الناس هبذا
الدين ،ليدخلوا فيه ،فيدخلوا اجلنة.
الطالب :إذاً ماذا صنع  بقريش عندما دخل مكة؟

)(1البخاري( )149/2برقم (.)4280
)(2البخاري( )151/3برقم ( )4290ورقم (.)4291
)(3ابن حجر ،فتح الباري (.)10/8
)(4ابن سعد ،الطبقات الكربى (.)136/2
)(5ابن سعد ،الطبقات الكربى ( )136/2وابن حجر ،فتح الباري (.)11/8
)(6البخاري ( )149/3برقم (.)4280
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األستاذ :لقد عفا عن أهل مكة ابلرغم مما فعلوه به وبصحابته عندما كانوا يف مكة ،ومقاتلتهم
له يف املدينة .فقال هلم رسول هللا ( اي معشر قريش! ما ترون أين فاعل فيكم؟ قالوا :خرياً،
أخ كرمي وابن أخ كرمي .قال :اذهبوا فأنتم الطلقاء))1(.
الطالب :ما معىن أنتم الطلقاء اي أستاذان الفاضل؟
األستاذ :أي أنتم أحرار ال أطالبكم بشيء ،ألنه ميكن له  أن يقتل من يريد ،ويطلب من
املال ما يريد .ولكن ليس هذا من أخالقه الكرمية  ألنه نيب الرمحة واهلداية.
الطالب :مث ماذا حدث بعد ذلك اي أستاذ؟
األستاذ:أقبل الناس على دار أيب سفيان ،وأقلق الناس أبواهبم .ألنه  قال (من دخل دار أيب
سفيان فهو آمن ،ومن أغلق اببه فهو آمن ،ومن دخل املسجد فهو آمن) مث توجه النيب 
إىل احلجر األسود فاستلمه ،مث طاف ابلبيت ،وحطم صنماًكان جبانب البيت العتيق ،وكان
يقول عليه الصالة والسالم (جاء احلق وزهق الباطل) وملا فرغ من طوافه صعد الصفا ،حىت
نظر إىل البيت ،ورفع يديه ،فجعل حيمد هللا ويدعو مبا شاء أن يدعو

()2

وهذا يدل على أمهية الطواف ،وأنه أول ما يبدأ به املسلم إذا دخل مكة .وأمهية احلمد والشكر
إذا أصابت اإلنسان نعمة من هللا تعاىل ،وأمهية الدعاء .وكذلك خطورة الشرك ،حيث حطم
الصنم الذي كان جبانب البيت ،وأنه ابطل ،وأن دين هللا تعاىل هو احلق املبني.
الطالب :مث هل خرج النيب  من مكة بعد أن فتحها هللا عليه ؟ أم جلس فيها اي أستاذ؟
األستاذ :لقد نزل النيب  يف خيمة عند شعب أيب طالب ،وهو املكان الذي حاصرت قريش
فيه املسلمني مع نبيهم )3(.وقد أقام النيب  مبكة تسعة عشر يوماً ،وكان يقصر الصالة.

()4

الطالب :هل يعتربون يف سفر حىت يقصروا الصالة اي أستاذ ؟
)(1ابن هشام ،السرية النبوية (.)55/4
)(2مسلم ( 1405/3ـ )1406برقم (.)1780
)(3ابن حجر ،فتح الباري (.)19/8
)(4البخاري ( )152/3برقم (.)4298
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األستاذ :نعم.فالسفر ،قد يكون للجهاد ،وقد يكونللتجارة؛ وقد يكون للعبادة :كالسفر
للحج أو العمرة ،وقد يكون ألمور أخرى مباحة ،وابلتايل يقصر املسلم الصالة الرابعية فقط
إىل ركعتني.
الطالب :مث بعد ذلك ماذا صنع النيب  ؟
األستاذ :بعد ذلك أخذ الناس أيتون للنيب  يبايعونه ويسلمون ،فدخل يف دين هللا تعاىل
أفواجاً .أي مجاعات كثرية من القبائل)1(.وهنا نزلت سورة

النصر.ﭧ ﭨ ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇ ﭼ

()2

غـزوة حـنـني:
األستاذ :ملا مسعت قبيلة هوازن برسول هللا وما فتح هللا عليه من مكة ،مجعها مالك بن
عوف النضري حملاربة النيب  واجتمعت معها ثقيف .وغطفان ،وغريهم.
()3

()4

وكان عدد املسلمني عشرة آالف)5(.ومن الطلقاء ألفني)6(.وكان عدد العدو ضعف عدد املسلمني
وأكثر.

()7

الطالب :وملاذا حتارب هذه القبائل النيب  وهو مل حيارهبم؟
األستاذ:أحسنتم ! ملا فتح هللا تعاىل على نبيه  مكة املكرمة ،خافت قبائل الطائف أن يتجه
إليهم النيب  .فأرادت حماربة النيب .
الطالب :وملاذا مسيت غزوة حنني اي أستاذ؟
)(1البخاري ( )152/3برقم (.)4203
)(2البخاري ( )151/3برقم (.)4294
)(3ابن هشام ،السرية النبوية (.)80/4
)(4البخاري( )159/3برقم (.)4337
)(5البخاري( )159/3برقم (.)4337
)(6ابن هشام ،السرية النبوية (.)83/4
)(7ابن حجر ،فتح الباري (.)29/8
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األستاذ :مسيت غزوة حنني ألن املعركة بني املسلمني وتلك القبائل وقعت يف منطقة حنني،
وهو واد بني مكة املكرمة والطائف.
الطالب :وكيف عرف النيب  مبا اتفقت عليه تلك القبائل؟
األستاذ :وصلت للنيب  بعض األخبار عن ما ستقوم به تلك القبائل .فأرسل عليه الصالة
والسالم عبدالرمحن بن أيب حدرد األسلمي ،ليتأكد من صحة اخلرب .فذهب ومكث يوم أو
يومني؛ مث رجع وأخرب النيب

ابخلرب.

()1

وهذا دليل على أمهية التأكد من صحة األخبار .حىت ال نعتدي على أحد أو نظلم أحداً.
ويكون هذا مع أعدائنا؛ ويف حياتنا االجتماعية مع املسلمني أمجعني ،ومنهم الزمالء واألصدقاء؛
ويف كل أمر ،حىت ال نتخذ قراراً فيكون على غري هدى وحقيقة.

الطالب :هذا أمر جيد نتعلمه اي أستاذ! وماذا فعل النيب عندما علم ابخلرب؟
األستاذ :خرج النيب  على رأس جيش املسلمني من مكة ،وكان وصوله إىل حنني يف العاشر

من شوال.
ويف أثناء الطريق قال رجل :لن نُغلب اليوم من قلة .أي لن تغلبنا تلك القبائل لكثرتنا .فشق
ذلك على النيب )3(.أي أن هذا الكالم الذي ذكره الرجل أزعج النيب  ،وأصبح خائفاً من
عاقبته.
()2

الطالب :وملاذا اي أستاذ؟ هل يف هذا الكالم شيء خاطئ؟
األستاذ :نعم اي ابنائي! بعض الكالم خفيف على اللسان؛ خطري على اإلنسان .ألن هذا
الكالم قد يكون فيه شيء من اإلعجاب بكثرة جيش املسلمني ،واإلعجاب ابلنفس أمر
خطري ،ألنه قد يؤدي إىل الكربايء ،وهللا تعاىل ال حيب املتكربين ،أو املعجبني بقوهتم ونعمتهم،
بل حيب هللا التواضع واملتواضعني.

) (1احلاكم ،املستدرك ( 48/3ـ.)49
)(2ابن حجر ،فتح الباري (.)27/8
)(3ابن حجر ،فتح الباري (.)27/8
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ولذلك ملا شق ذلك الكالم على النيب أخذ يقول( :اللهم بك أحاول ،وبك أصاول ،وبك
أقاتل)()1ومعىن أصاول وأصول :أي أسطو وأقهر .والصولة :احلملة والوثبة.

وقد قص النيب  على أصحابه قصة نيب أعجبتهم كثرهتم،فعن صهيب  ( أن رسول اَّللِّ
شفتيه بعد صالة الفجر ب ٍ
حيرُك ِّ
صلى اَّلل ِّ
عليه وسلم كان أايم حنني ِّ
شيء مل نكن نراه يفعله.
ُ
فقلنا اي رسول اَّللِّ إان نراك تفعل شيئاً مل تكن تفعله .فما هذا الذي حت ِّرُك شفتيك ؟ قال إن
نبيًّا فيمن كان قبلكم أعجبته كثرة أمته .فقال لن يروم هؤالء شيء .فأوحى اَّلل ِّ
إليه أن ِّ
خري
ُ
أمتك بني إحدى ٍ
عدوا من ِّ
غريهم فيستبيحهم.أو اجلوع .وإما أن
ثالث :إما أن نسلِّط عليهم ًّ
أرسل عليهم املوت .فشاورهم .فقالوا :أما العدو فال طاقة لنا ِّهبم .وأما اجلوع فال صرب لنا عليه.

ولكن املوت .فأرسل عليهم املوت .فمات منهم يف ثالثة أايم سبعون ألفاً .قال رسول هللا 
أصاول وبِّك أقاتِّل) ()2
أقول اآلن حيث رأى كثرهتم :اللهم بِّك
أحاول وبِّك ِّ ُ
ُ
فأان ُ
ُ
الطالب :هذه القصة مفيدة جيداً اي أستاذ!
األستاذ :نعم إن فيها فوائد كثرية ،ففيها التحذير من أن يغرت اإلنسان بقوته ،أو مباله أو مبنصبه
أو بقوة عقله وأصدقائه يف حتقيق حاجاته ومطالبه وجناحه يف الدراسة ويف احلياة .بل ليعلم أن
قوته واألسباب كلها ال تغين عنه شيئاً مهما كربت وكثرت .كما أن الذي يغرت ابألسباب

ويعتمد عليها دون أن يعتمد على هللا سبحانه وتعاىل قد يعاقبه هللا تعاىل أبن ال حيقق له ما

يريد ،أو أن حيرمه من تلك األسباب ويزيلها عنه ،من مال أو منصب أو قدرة عقليه يف احلفظ
والذكاء والفطنة ،أو غري ذلك من النعم.
كما يفيدان هذا أن هللا تعاىل ال حيب من يعتمد على األسباب ،بل حيب من يعتمد عليه مع
األخذ ابألسباب ،ويعلم أن األسباب ال تضر وال تنفع إال مبشيئة هللا تعاىل؛واليت نطلبها ابلدعاء
والتوكل عليه سبحانه وتعاىل.
)(1أمحد ،املسند (.)333/4
)(2أمحد ،املسند ( )333/4وقال حمققوا املسند :شعيب األرنؤوط وآخرون :إسناده صحيح على شرط مسلم
( 262/31ـ ـ)263
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كما يفيدان هذا أن األسباب وإن ضعفت وقـلت فإن هللا تعاىل قادر على أن حيقق هبا ما ال
حتققه األسباب الكبرية .وقد درستم ذلك يف غزوة بدر من قلة املسلمني وانتصارهم.
وكذلك يفيدان موقف النيب  أن نُكثر من قول :ال حول وال قوة إال ابهلل.

الطالب :لقد استفدان كثرياً من هذا املوقف اي أستاذ؛فجزاك هللا خرياً .وكيف كانت املعركة اي

أستاذ؟

األستاذ :لقد هتيأ العدو يف وادي ُحنني ،وفاجأ املسلمني بقوته؛ وصفوفه املرتبه يف صباح وقوع

املعركة.

ومع بداية نزول املسلمني ملكان املعركة،مل يكن بعض املسلمني متهيئ بسالحه للقتال .فاهنزم
املسلمون يف بداية املعركة راجعني.

()1

وهلل تعاىل حكمة عظيمة يف هذا املوقف ،ليبني للمسلمني أن النصر ليس ابلكثرة ،بل هو من
عند هللا تعاىل ،فقال تعاىل عن وصف املسلمني يف بداية غزوة

حننيﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ

()2

ففي هذه اآلية الكرمية يُذكر هللا تعاىل املؤمنني بفضله عليهم ،وأنه نصرهم يف غزوات وسرااي
كثرية بفضله تبارك وتعاىل؛وليس بعددهم وقوهتم ،وأن النصر من عنده سبحانه وتعاىل.

ويوم حنني أعجبتهم كثرهتم؛ ومـ ـع هـ ـذا ولوا مدبرين إال قليالً منهم ،ثـبت م ـ ـع النيبوهو يقول

(أان النيب ال كذب ،أان ابن عبد املطلب ،اللهم نزل نصرك)3()...مث أنزل هللا تبارك وتعاىل نصره
للرسول  وللمؤمنني ،لِّيـعل ُموا أن النصر من عنده ال ابلكثرة والقوة.
الطالب :هذا يدل على شجاعة النيب  حيث ثبت ومل يتوىل ،بل دعا وقاتل.

)(1أمحد ،املسند (376/3ـ ـ )377البخاري ( )340/2برقم (.)2930
)(2سورة التوبة :آية رقم (.)25
)(3مسلم ( )1401/3برقم ( 79ـ .)1776
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األستاذ :أحسنتم ،لقد كان النيب  مثاالً يف الشجاعة واإلقدام ،وملا محيت احلرب أخذ 

قبضة من الرتاب مث استقبل به وجوه العدو ،فقال (شاهت الوجوه) فما خلق هللا منهم إنساانً
إال مأل عينيه تراابً بتلك القبضة ،فهزمهم هللا تبارك وتعاىل .وقسم رسول هللا  غنائمهم بني

املسلمني.

()1

غزوة الطائف:
األستاذ :بعد غزوة حنني تعقب جيش رسول هللا  الفارين ،وتوجه إىل الطائف عليه الصالة
والسالم؛ حىت نزل قريباً من الطائف ،فاقرتب العسكر من حائط ،أي حصن مينع الدخول إىل
بلدة الطائف ،فـ ُقتِّل عنده انس من الصحابة ابلنبل ،ومل يتمكن املسلمون من دخول احلصن.

فوضع  عسكره عند مسجد بناه  عندما وصل هذا املكان من الطائف()2وقد كان حصار
الطائف أربعني ليلة)3(.وقيل عشرين يوماً ،وقيل أقل.
الطالب :إهنا أايم كثرية اي أستاذ!

األستاذ :نعم أايم كثرية ،ولكن اجلهاد يف سبيل هللا تعاىل يستحق هذا اجلهد ،من أجل هداية
الناس لإلسالم .والحظوا أن النيب  عندما عسكر اجليش على مشارف الطائف بنا املسجد،
مما يفيد أمهية املسجد وأمهية احملافظة على الصالة يف الشدة ويف الرخاء.
كما يفيدان هذا احلصار الطويل أمهية الصرب عند أتدية املهام؛ فال نستعجل؛ أوحيصل الكسل
واإلمهال ،بل جيب النشاط مع الصرب يف أعمالنا كلها .حىت يكتب هللا تعاىل األجر والثواب،
وقد قال بعض الصحابة ملا كثر عليهم نبال ثقيف :اي رسول هللا ادع عليهم .فقال  (:اللهم
أهد ثقيفاً)

()4

)(1مسلم ( )1402/3برقم (.)1777
)(2ابن هشام ،السرية النبوية ( 124/4ـ.)125
)(3مسلم ( )737/2برقم ( 136ـ.)1059
)(4الرتمذي ( )685/4برقم (.)3942
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الطالب :ما شاء هللا تبارك هللا .هذا ُخلُق عظيم منه  ،إذ مل يدع عليهم بل دعا هلم ابهلداية،
وقد حاربوه.

األستاذ :مجيل هذا اي أبنائي ،وأحسنتم أن عرفتم هذه الفائدة والصفة اخللقية الكرمية منه .
ألن نبينا عليه الصالة والسالم مل يكن يهدف إلىاالنتصار على أعدائه ،بل كان يهدف إىل
رمحة الناس إبنقاذهم من الكفر املؤدي إىل النار ليدخلوا يف اإلسالم املؤدي إىل اجلنة واملغفرة
من هللا تعاىل.
وهكذا جيب أن نكون حنن .أبن حنب هداية الناس لإلسالم واحلق ،وحنب هداية العاصي من
املسلمني للصواب .وال حنب االنتصار ألنفسنا ،بل حنب أن ننتصر للخري واحلق.
الطالب :مث بعد هذا احلصار ،ما الذي حدث اي أستاذان الكرمي؟
األستاذ:لقد انصرف النيب  من الطائف إىل اجلعرانة ،حيث كانت هناك غنائم حنني .وأتخر
 يف تقسيم الغنائم رجاء أن تُسلِّم هوازن؛ ويعيد إليهم الغنائم ،وملا أتخروا قسمها  .مث
جاء وفد قبيلة هوازن ،فأعاد إليهم السيب ،أي ما أخذ من نسائهم وغلماهنم.

()1

الطالب :لقد كان كرمياً .

األستاذ :نعم كان عليه الصالة والسالم أكرم البشر .ومل يكن يهدف إىل أخذ األموال ،بل

كان هدفه إنقاذ الناس من الكفر وعذابه .فقد أتخر يف تقسيم الغنائم؛ لعلهم أيتون إليه
مسلمني؛ فيعطيهم ما حصل عليه من غنائم كثرية جداً ،ولكن قدر هللا تعاىل أن أتخروا ومت
تقسيم الغنائم ،مث أتوا بعد ذلك .فرد عليهم سبيهم.

كما أن من فوائد هذه الغزوة استجابة دعاء النيب ،حيث دعا هلوازن ،فاستجاب هللا دعاء
رسوله.

)(1البخاري ( )155/3برقم (.)4318
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غزوة تبوك:
األستاذ:يف شهر رجب من سنة تسع للهجرة النبوية املباركة كانت غزوة تبوك )1(.حيث بلغ
النيب  أن الروم قد مجعت مجوعاً كثرية ابلشام؛ مع من واالهم من القبائل()2وقد ُِّمسي جيش
املسلمني جبيش العسرة.
الطالب :وملاذا ُِّمسي جبيش العسرة ؟ وما معىن العسرة ؟

األستاذ :معىن العسرة :الشدة .وكانت هذه الغزوة يف وقت شديد احلر ،وقلة ما لدى املسلمني
من جتهيزات ،ولذلك قيل له :جيش العسرة ،وقيل :غزوة العسرة .وقد جاء يف احلديث أن

النيب  قال (من جهز جيش العسرة فله اجلنة .فجهزه عثمان)(.)3
الطالب :رضي هللا عن عثمان بن عفان الذي متكن من جتهيز جيش املسلمني.
األستاذ :نعم  فقد اشرتى اجلنة هبذا التجهيز احلريب .ولذلك علينا أن نستفيد من هذا
السخاء والبذل من الصحايب اجلليل عثمان بن عفان  فال نبخل من اإلنفاق يف سبيل هللا
تعاىل؛ويف أوجه اخلري املتنوعة .كما يفيدان هذا :أمهية املال للدعوة وللجهاد ويف كل عمل خري
نريد أن نعمله .مما يدل على أمهية العمل يف حياة اإلنسان ،حىت يستطيع أن يبذل من ماله يف
أوجه اخلري .فقد تربع عثمانمبائة من اإلبل ،مع جتهيزها للحرب ،مث حث النيب  الناس
على التربع .فتربع مبائيت ،مث بثالمثائة من اإلبل مع جتهيزها.

()4

كما يفيدان هذا :أن الشدة ال تعين عدم رضى هللا تعاىل عن املسلم أو عن أمة أو جمتمع مسلم،
فقد تكون ابتالء وزايدة يف األجر والثواب ،وقد تكون اختبار من هللا تعاىل للمسلم أو
للمسلمني .فهذا جيش املسلمني يف عهد رسول هللا وحتصل له هذه الشدة من حيث الزمن
وشدة احلر وقلة العتاد واملال.
)(1ابن هشام ،السرية النبوية (.)159/4
)(2ابن سعد ،الطبقات الكربى (.)165/2
)(3البخاري ( 298/2( )18/3ـ )299برقم (.)2778
)(4الرتمذي ( )584/5برقم (.)3700
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الطالب :وهل تربع أحد غري عثمان؟
األستاذ :نعم كل أحد من املسلمني جاء مبا يستطيع .حىت أن بعضهم جاء بنصف صاع.
وهو الذي يستطيعه ،أي حوايل كيلو غرام مبيزان اليوم .ومن مل جيد شيئاً جاء يطلب من النيب

 أن حيمله معهم حملاربة العدو .ومنهم من مل جيد عليه الصالة والسالم ما حيملهم عليه من
الدواب ،فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع ،يبكون من أهنم مل جيدوا ما حيملهم عليه لشاركوا
وتعاىل)2(.ﭧ

إخواهنم املسلمني)1(.ولصدقهم وحمبتهم هلل ولرسوله أنزل هللا عذرهم يف كتابه تبارك

ﭨﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﭼ

()3

الطالب :وهل هلؤالء الصحابة أجر؛ وهم مل يشاركوا إخواهنم من الصحابة يف الغزوة ؟
األستاذ:لقد قال  عنهم (إن ابملدينة أقواماً ما قطعتم وادايً ،وال سرمت مسرياً إال شاركوكم فيه،

قالوا :وهم ابملدينة ؟ قال :حبسهم العذر)()4مما يدل على أن العذر إذا منع اإلنسان عن فعل

اخلري ،وهو جاد يف نيته؛ فإن هللا تعاىل جيزيه خريا على هذه النية الطيبة .فعلينا أن هنتم بنياتنا
لتكون مصدر خري لنا عند ربنا تبارك وتعاىل.
الطالب :وهل ذهب املسلمون إىل تبوك ؟
األستاذ :يف الوقت الذي يتم فيه إعالن النفري ،أي االستعداد ليتحرك جيش املسلمني حنو
تبوك ،خرج املنافقون يثبطون الناس عن اخلروج ،أي يشجعون الناس على عدم اخلروج.
ويعتذرون للنيب  ويقولون للناس ال تذهبوا يف احلر .وقد بني ذلك العليم ابلنفوس والنوااي،
سبحانه وتعاىل:

ﭧﭨﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

)(1ابن هشام ،السرية النبوية (.)161/4
)(2ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم (.)396/2
)(3سورة التوبة ،آية رقم (.)91،92
)(4أمحد ،املسند (.)182/3
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ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ

()1

الطالب :إن املنافقني مشكلة يف صفوف املسلمني اي أستاذ.

األستاذ :نعم إن النفاق واملنافقون مشكلة كبرية ،ذلك أهنم يُظ ِّه ُرون اإلسالم ويـُب ِّطنُون الكفر.

وعلى املسلم أن حيذر من أخالقهم وطباعهم ،مثل تثبيط املسلمني عن اخلري ،وتشجيع املسلمني

على التخاذل وعدم التكاتف .أو البحث عن الرخص من أجل التكاسل عن طاعة هللا تعاىل
.
الطالب :وهل أتثر املسلمون مبا قاله املنافقون اي أستاذ ؟
األستاذ :مل يتأثر املسلمون بكالم املنافقني ،بل تسابقوا إىل النيب  وذهبوا معه للغزوة ،كما
وصفهم كعب بن مالك  ،حيث يقول :واملسلمون مع رسول هللا كثري ،وال جيمعهم كتاب
حافظ)( )2أي لكثرهتم ال ميكن كتابة أمسائهم يف كتاب.
الطالب :هذا مجيل جداً أن ال يتخلف أحد عن النيب .

األستاذ :نعم مل يتخلف إال من كان له عذر مانع ،غري أنه ختلف عن الغزوة كعب بن مالك،
وهالل بن أمية ،ومرارة بن ربيعة العامري 

()3

وهلؤالء قصة عجيبة ،فعندما عاد رسول هللا  إىل املدينة ذهب يعتذر إليه من مل يغزوا مع
النيب  فيقبل أعذارهم ،ويستغفر هلم)4(.إال هؤالء الثالثة فقالوا للنيب مل يكن لنا عذر مينعنا
من الذهاب معك ،حيث يقول كعب  للنيب ( لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى
به عين ،ليوشكن هللا أن يُسخطك علي .وهللا ما كان يل عذر)...

()5

الطالب :وهللا موقف عجيب وعظيم اي أستاذ ؟
)(1سورة التوبة :آية رقم ( 81ـ.)82
)(2البخاري ( 176/3ـ  )180برقم (.)4418
)(3مسلم ( 2120/4ـ  )2128برقم (.)2769
)(4مسلم ( 2120/4ـ  )2128برقم (.)2769
)(5مسلم ( 2120/4ـ  )2128برقم (.)2769
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األستاذ :نعم إنه يعلم أن هللا يعرف عنه كل شيء ،فال ينفعه الكذب على النيب .ولذلك
ترك النيب هؤالء الثالثة حىت حيكم هللا فيهم من عنده ،وهجرهم النيب  ،وأمر الناس بعدم
احلديث معهم ،حىت ضاقت هبم الدنيا .وبعد أربعني يوماً اتب هللا عليهم وغفر هلم وذلك
لصدقهم ،وأنزل هللا تعاىل فيهم آايت نتلوها يف القرآن الكرمي ﭧﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﭨ
ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ

()1

الطالب :وماذا عن الغزوة ؟ وهل حصلت معركة يف تبوك ؟
األستاذ :لقد سلم هللا رسوله  والصحابة  .فلم جيدوا عدواً .وعادوا ساملني غامنني وهلل
احلمد .واستقبل أهل املدينة نبيهم  وصحابته.

()2

عام الوفود:
األستاذ :مسي العام التاسع بعام الوفود ،وذلك أنه ملا فتح هللا مكة على رسوله  وأسلمت
ثقيف ،وف ِّرغ من تبوك ،جاءت وفود العرب من كل وجه؛ تبايع النيب.
الطالب :هل كانت الوفود كثرية اي أستاذ ؟
األستاذ :نعم لقد كانت كثرية جداً ،فقد بلغت أكثر من ستني وفداً)3(.وهذا يدلل على أمهية

الصرب واملثابرة واالجتهاد وعدم استعجال النتائج ،فقد كان عليه الصالة والسالم يقابل األذى
من قومه ابلصرب ،مث يهاجر إىل املدينة ،وجيد احلروب من قومه ومن غريهم ،فيصرب ويثبت،
وجيتهد يف دعوة الناس لإلسالم ،مث يتحقق النصر ،فيأيت إليه الناس يف وفود يُسلِّ ُمون عليه
ويُسلِّ ُمون ويبايعونه.

فنستفيد من ذلك أن يكون منهجنا هو منهج نبينا يف الصرب واالجتهاد ويف كل خري نستطيع

أن نقوم به.
)(1سورة التوبة :آية رقم (.)118
)(2البخاري ( )181/3برقم (.)4427
)(3ابن سعد ،الطبقات الكربى (  291/ـ .)359
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حجة الوداع:
األستاذ:يف أواخر السنة التاسعة نزل قوله

تعاىل ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ()1فلم يؤخر النيب احلج ،فبادر إليه )2(.فأذن يف الناس ابحلج
يف السنة العاشرة ،فقدم انس كثري إىل املدينة؛ يريدون االقتداء ابلنيب  ،فيعملون مثل ما
يعمل.

()3

الطالب :لقد كان املسلمون يف حرص شديد لالقتداءابلنيب .
األستاذ :نعم! لقد كان الصحابةيف حرص شديد على متابعة النيب يف كل ما يقوم به،
ولذلك نقلوا إلينا كل شيء رأوه أو مسعوه من النيب  .وهذا يعين أن واجبنا هو التأسي برسول
هللا  ،وأن ال نزيد أو ننقص من سنته أو نبتدع شيئاً مل يكن عليه النيب  وأصحابه
أمجعني.
الطالب :وهل هذه هي أول حجة للنيب ؟
األستاذ :مل يكن احلج قد فرضه هللا تعاىل قبل سنة تسع للهجرة النبوية املباركة ،وابلتايل مل حيج
عليه الصالة والسالم قبل ذلك .فكانت هذه احلجة هي احلجة األوىل ،ومل حيج بعدها)4(،ألنه
تويف عليه الصالة والسالم بعدها .فسميت حجة الوداع.
الطالب:وماذا كان يف هذه احلجة اي أستاذ ؟
األستاذ :لقد نزل يف عرفة قوله

تعاىلﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅﮆﭼ()5وهذا دليل على أن هللا تعاىل أنعم علينا بتمام هذا الدين ،فال حيتاج أن نزيد
أو نـُن ِّقص فيه ،فهو كامل متكامل يف كل شيء ،فما علينا إال أن نتعلمه ونفهمه ونعمل به.
كما أن هذا الدين نعمة عظيمة حيث مساه هللا تعاىل نعمة ،فعلينا أن نشكر هللا تعاىل على
) (1سورة آل عمران ،آية رقم (.)97
)(2ابن قيم اجلوزية ،زاد املعاد (.)595/3
)(3مسلم ( 886/2ـ )887برقم (.)1218
)(4البخاري ( )174/3برقم (.)4404
)(5سورة املائدة :آية رقم (.)3
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هذه النعمة ،وأن هداان هلا بفضله ،وأن حنافظ عليها ،ابلتطبيق والعمل هبا ،والدعوة إليها .فلله
احلمد والشكر.
وقد خطب النيب  يف هذه احلجة ،ومما قال عليه الصالة والسالم (إن دماءكم وأموالكم حرام
كم هذا؛ يف بلدكم هذا)1().
عليكم كحرمة يومكم هذا؛ يف شهر
وعن الزبري عن جابر قال( :رأيت النيب يرمي على راحلته يوم النحر ،ويقول :لتأخذوا عين
مناسككم ،فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت هذه)()2وهذه إشارة إىل قرب أجل النيب
.وفيه احلرص على التعلم من رسول هللا والتأسي به.
فيجب أن نتعلم هذا الدين وجنتهد يف ذلك ،وأن نقتدي ابلنيب .

سرية أسامة بن زيد إلى الشام:
األستاذ :ندب النيب الناس لغزو الروم يف آخر صفر .وكان جتهيز أسامة يوم السبت قبل
موت النيب  بيومني .وكان ممن انتدب مع أسامة كبار املهاجرين واألنصار ،منهم أبوبكر
وعمر وأبو عبيدة.رضي هللا عنهم .وكانت هي آخر سرية جهزها رسول هللا 

()3

الطالب :وما معىن ندب اي أستاذ ؟
األستاذ :ندب مبعىن :دعاهم إىل غزو الروم.
ويالحظ يف هذه السرية عناية النيب  أبمر أمته؛ والدفاع عنها ،وهو مريض  حيث كان
جتهيز السرية قبل وفاته صلى هللا عليه وسلم بيومني .مما حيثنا على أن نعمل وجنتهد آلخر حلظة
يف حياتنا ،لننفع أمتنا ،وننفع أنفسنا مبرضاة هللا تعاىل.
الطالب :هذا أمر يف غاية األمهية اي أستاذان القدير ؟
األستاذ :وكان أسامة صغري السن.

()4

)(1مسلم ( 886/2ـ )892برقم (.)1218
)(2مسلم ( )943/3برقم (.)1297
)(3ابن حجر ،فتح الباري (.)152/8
)(4ابن سعد ،الطبقات الكربى (.)190/2
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وهذا يدل على أنه ال جيب أن تكون القيادة يف األكرب سناً ،بل يف األقدر واألكفأ ،ألهنا
مسؤولية تعتمد على القدرات اليت يتفاوت الناس فيها .وكذلك أن ذلك ال ينقص من قدر
الكبري شيئاً.
وهذا يعين أن علينا أن نقبل األصغر يرتأس علينا يف أمر من األمور؛ إذا كان ُحي ِّس ُن ذلك أكثر
من األكرب .وأن نـُت ِّوجهُ ونُعِّينهُ ونسري معه يف خدمة ذلك األمر.
وهذا يعين أن األصغر قد يكون لديه من القدرات يف بعض اجلوانب أكثر ممن هو أكرب منه
سناً .مما يلزم مراعاة ذلك حىت حنقق اهلدف.

الطالب :هذه فوائد رائعة استفدانها من جتهيز هذه السرية .فجزاك هللا خرياً اي أستاذان الفاضل.
ولكن ماذا حدث هلذه السرية وقد وافقت موت رسول هللا .

األستاذ:لقد عسكر املسلمون ابجلُرف استعداداً للذهاب إىل الشام .فلما تويف النيب  دخلوا
املدينة .لوفاة النيب .

وبعد وفاة النيب توىل خالفة املسلمني أبوبكر الصديق  .حيث أمر بتجهيز هذه السرية
وإنفاذ أمر رسول هللا  فكانت أول شيء جهزه خليفة املسلمني أبو بكر الصديق هذه
السرية .وكان عدد اجليش ثالثة آالف.

()1

مما يدل على حرص اخلليفة الصديق على تنفيذ ما أراد النيب  .وهذا يدفعنا أن حنرص
على إنفاذ توجيهات النيب  فيما أمر .ونبتعد فيما حذران منه.
كما نستفيد أيضاً أمهية إنفاذ أوامر القائد أو احلاكم إذا كان خرياً حىت بعد وفاته.
الطالب :هذه فوائد جيدة ،وهل ذهب مجيع الصحابة مع أسامة ؟

األستاذ :تعرفون مما سبق أن يف هذه السرية أبوبكر وعمر رضي هللا تعاىل عنهما .وقد توىل
اخلالفة أبو بكر الصديق ،فال ميكن له أن يذهب ويرتك أمر املسلمني .وأيضاً حاجته لعمر
بن اخلطاب كانت قائمة .فاستأذن من قائد السرية أسامة بن زيد  ،أن يـُب ِّقي عمر بن
اخلطاب  .فسمح أسامة بن زيد لعمر أن يتخلف عن السرية.
)(1ابن حجر ،فتح الباري (.)152/8
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الطالب :هذا مجيل جداً أن يستأذن اخلليفة من قائد السرية ؟

األستاذ :نعم إن اإلسالم دين نظام واحرتام ،فأبوبكرأصبح هو الوايل؛ وهو اخلليفة؛ وهو

احلاكم جلميع املسلمني ،وعلى مجيع دايرهم ،ومع ذلك استأذن أسامة بن زيد يف بقاء عمر بن
اخلطاب .
مما يفيدان :أمهية االحرتام والتقدير لآلخرين ،وإن كنا يف مرتبة أعلى منهم ،كما يفيدان أمهية
النظام ومتابعته ،وال نتجاوزه حىت وإن كنا قادرين على أن نتجاوزه ملكانتنا أو قدرتنا.
الطالب :وماذا حصل هلذه السرية ؟

األستاذ :ذهبت هذه السرية إىل الشام ،وعادة بغنائم كثرية ،وما أُصيب من املسلمني أحد.

()1

)(1ابن سعد ،الطبقات الكربى (.)191/2
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مرض ووفاة النبي :
األستاذ :إن من رمحة هللا تعاىل أبصحاب رسول هللا  أنه أشار إىل قرب أجل رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم .ألن الفاجعة مبوته  ليس كمثلها فاجعة .ولذلك قال  ( إذا أصيب
أحدكم مبصيبة فليذكر مصيبته يب ،فإهنا أعظم املصائب)

()1

الطالب :صحيح إن وفاة النيب  مصيبة ألصحابه الذين عاشوا معه وشاهدوه ،وهي مصيبة
لنا ،فكأن حدث وفاته اليوم  ولكن كيف بني هللا تعاىل للنيب  وللصحابة اقرتاب أجله
؟
األستاذ :لقد عرف الصحابة قُـرب أجل النيب  من عدة إشارات منها :نزول سورة النصر.
جاء يف احلديث ( ...فسال عمر ابن عباس عن هذه اآلية (إذا جاء نصر هللا والفتح) فقال:

أجل رسول  أعلمه إايه .فقال :ما أعلم منها إال ما تعلم)( )2وقال صلى هللا عليه وسلم يف
حجته (هذا يوم احلج األكرب .فطفق النيب يقول :اللهم اشهد .وودع الناس .فقالوا :هذه
حجة الوداع)

()3

وقال عليه الصالة والسالم ملعاذ بن جبل عندما بعثه لليمن وودعه (اي

معاذ ! إنك عسى أن ال تلقاين بعد عامي هذا  ،ولعلك أن متر مبسجدي هذا وقربي .فبكى
معاذ جشعاً لفراق رسول هللا ) 

()4

فهذا من لطف هللا تعاىل أبهل بيت رسول هللا  وبصحابته الكرام.
الطالب :وهللا إهنا إشارات عظيمة ومؤثرة اي أستاذ.

)(١ابن سعد ،الطبقات الكربى ( )275/2واللفظ له .مالك ،املوطأ ( )236/1برقم ()41
)(2البخاري ( )181/3برقم ()4430
)(3البخاري ( )529/1برقم ()1742
)(4أمحد ،املسند ( )376/36برقم ()33052
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األستاذ :نعم .إهنا إشارات مؤثرة جداً ،فكيف مبن عاشوا معه  ورأوه؛ وحتدث إليهم
وخالطهم وآكلهم  .ففراقهم له صعب جداً ،ولكن هللا رِّمح ُهم هبذه اإلشارات ،مث رزقهم
الصرب.
الطالب :وكيف مرض النيب  ؟
األستاذ :يف آخر ليايل شهر صفر ،أو يف مطلع شهر ربيع األول كان بداية مرض النيب 

()1

تقول أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها ( ملا ثقل رسول هللا  واشتد به وجعه استأذن أزواجه
أن ميرض يف بييت ،فأذن له ،فخرج وهو بني الرجلني ،ختط رجاله يف األرض).

()2

الطالب :وملاذا استأذن النيب  من أزواجه ؟
األستاذ :هذا سؤال جيد .كان النيب  حريص على العدل بني زوجاته ،فيخصص لكل
واحدة منهن يوماً ،فلما اشتد به املرض مل يستطع أن يتنقل بني حجراهتن .وحفظاً على حقوقهن

وتطيباً خلواطرهن استأذهنن  أن ُميرض يف بيت عائشة رضي هللا تعاىل عنهن أمجعني ،فوافقن

مجيعاً ،فرضي هللا تعاىل عنهن.

الطالب :وهل كان هناك مرض حمدد أصاب النيب  ؟
السم الذي وضع له يف خيرب .حيث
األستاذ :مما كان يشتكي منه صلى هللا عليه وسلم أثر ُ
كان يقول عليه الصالة والسالم لعائشة رضي هللا عنها يف ذلك املرض ( ما أزال أجد أمل

الطعام الذي أكلت خبيرب)

()3

)(١ابن هشام ،السرية النبوية ()291/4
)(2البخاري (183/3ـ ـ  )184برقم ()4442
)(3البخاري ( )181/3برقم ()4428
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وكان من شدة املرض أنه طلب  أن يصبوا فوقه ماء من سبع قرب لعله خيرج للناس فيعهد
إليهم ،فصبوا عليه  مث خرج إىل الناس فصلى هبم وخطبهم.

()1

وكان  يطرح قميصه على وجهه من شدة املرض ،ويقول عليه الصالة والسالم (لعن هللا
اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)

()2

الطالب :هل معىن هذا أنه ال جيوز اختاذ املساجد على القبور اي أستاذ ؟
األستاذ :أحسنتم يف هذا الفهم اجليد ،فالنيب  جاء بتوحيد هللا تعاىل ،أبن نعبده وحده ،وأن
ال نشرك به شيئاً ،وأن املساجد هلل تعاىل كما قال تبارك

وتعاىلﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭼ()3وحلرص النيب  على ذلك نبهنا وهو يف أشد املرض ،مما يؤكد أنه حيرم ذلك.
الطالب :لقد كان  حريصاً على أمته من الشرك ،أجاران هللا منه ،وكذلك حريصاً على أن
ينفع أمته وينصح هلم حىت يف آخر حلظاته 

األستاذ :نعم لقد كان  حريصاً على أمته كما قال تعاىل يف

وصفه ﭽﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ

()4

بل كان يقول  يف ذلك املرض (الصالة وما ملكت أميانكم)( )5فكان  يرددها عليهم .مما
يدل على أمهية الصالة ،والعناية هبا ،وكذلك أمهية حقوق املرأة.
وكان صلى هللا عليه وسلم ( يُدخل يده يف املاء ،وميسح هبا وجهه .يقول :ال إله إال هللا)

()6

وعن أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها ( أهنا مسعت النيب  وأصغت إليه قبل أن ميوت وهو

)(١البخاري ( 183/3ـ ـ )184برقم ()4442
)(2البخاري ( )183/3برقم ()4441
)(3سورة اجلن :آية رقم ()18
)(4سورة التوبة :آية رقم ()128
)(5ابن ماجه ( )519/1برقم ()1625
)(6البخاري ( )185/3برقم ()4449
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ُمسنِّد إيل ظهره ،يقول :اللهم اغفر يل وارمحين واحلقين ابلرفيق)( )1وكان يقول (مع الذين أنعم
هللا عليهم)(( )2وكان النيب  يقول وهو صحيح :إنه مل يقبض نيب حىت يرى مقعده من اجلنة،
مث ُخيري .فلما نزل به ورأسه على فخذي ُغ ِّشى عليه .مث افاق ،فاشخص بصره إىل سقف
البيت ،مث قال  :اللهم الرفيق األعلى .فقلت :إذاً ال خيتاران .وعرفت أنه احلديث الذي ُحي ِّدثُنا

وهو صحيح .قالت :فكان آخر كلمة تكلم هبا :اللهم الرفيق األعلى)( )3مث قضى عليه الصالة
والسالم.
الطالب :إنه موقف ليس ابلسهل .
األستاذ :نعم إنه موقف صعب وحدث جلل كبري ،ولذلك عندما علِّم الصحابة رضي هللا
عنهم مبوته  أذهلهم وفجعهم اخلرب ،واجتمعوا يف مسجد رسول هللا  فجاء أبو بكر
الصديق  فحمد هللا وأثىن عليه ،وقال :أال من كان يعبد حممداً  فإن حممداً قد مات،
ومن كان يعبد هللا فإن هللا حي ال ميوت.

وقال (إنك ميت وإهنم ميتون) وتلى قول هللا

تعاىلﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ

ﮐﭼ( )4فأخذ الناس يبكون.

()5

فكان مدة مرضه  ثالثة عشر يوما تقريباً ،وكانت وفاته  يوم االثنني الثاين عشر من ربيع
األول .وغُسل يف ثيابه يوم الثالاثء ،وغسلهُ العباس وعلي والفضل وأسامة بن زيد وأوس بن

وشقران )6(.وكفن  يف ثالثة أثواب ميانية ،بيض ،مث وضع على سريره  فكان الناس
خويلُ ،
)(١البخاري ( )183/3برقم ()4440
)(2البخاري ( )182/3برقم ()4435
)(3البخاري ( )187/3برقم ()4463
)(4سورة آل عمرآن :آية رقم ()144
)(5البخاري ( )11/3برقم ()3668
)(6ابن سعد ،الطبقات الكربى ( 274/2ـ )280
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يدخلون جمموعات فيصلون عليه  وخيرجون ،ومل يؤمهم أحد ،مث حفروا له  حيث تويف يف
حجرة أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها )1(.وكان عمره  عندما تويف ثالث وستني سنة.

()2

وتويف ودرعه مرهونة عند يهودي بثالثني ،يعين صاعاً من شعري )3(.وما ترك  ديناراً وال درمهاً
بعده ،فعن عمرو بن احلارث قال (ما ترك رسول هللا  ديناراً وال درمهاً ،وال عبداً وال أمة إال

بغلته البيضاء اليت كان يركبها؛ وسالحه ،وأرضاً جعلها البن السبيل؛ صدقة)

()4

إان هلل وإان إليه راجعون ،اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك حممد  والعمل بكتابك وسنة نبيك
حممد  وامجعنا به يف أعلى جنة الفردوس .واجعلنا هداة مهتدين ،وهادين لكتابك ولسنة
نبيك حممد .

)(١ابن سعد ،الطبقات الكربى ()292/2
)(2البخاري ( )187/3برقم ()4466
)(3البخاري ( )187/3برقم ()4467
)(4البخاري ( )186/3برقم ()4461
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اخل ـ ــامت ـ ـ ــة :
احلمد هلل الذي تفضل مبنِّه وتوفيقه على إمتام هذا الكتاب ،والصالة والسالم على نبينا
وقدوتنا حممد بن عبد هللا عليه أفضل الصالة والتسليم.
إن من فضل هللا تعاىل أن اختار لنا حممد بن عبد هللا  نبياً ورسوالً إلينا ،فتمثل أبحسن
الصفات وأكمل األخالق ،وكان رمحة للعاملني ،كما أراد ربنا تبارك وتعاىل ،وأكمل هللا

تعاىل به الدين وأمت به نعمة اإلسالم ،وتركنا على احملجة البيضاء ،وعلمنا املنهج العملي
يف العبادة واألخالق واملعامالت يف املنشط واملكره .وأصبحت سريته العطرة زاد املسلم
ومسلكه للنجاح والفوز خبري الدنيا واآلخرة.
ومن فضل هللا تعاىل أن حفظ لنا سنته وسريته  يتداوهلا املسلمون من جيل إىل جيل يف
حفاوة وتكرمي ،فندرسها ونتعلمها كأنه  بيننا .فلله احلمد والشكر أن حفظ لنا سريته
 حىت وصلت إلينا.
وأصبح واجبنا أن نتعلمها ونعمل هبا ،ونعلمها ألبنائنا وأهلينا وللمسلمني أمجعني ،ونسعى
يف نشرها بني الناس أمجعني حىت يتعرفوا على نبينا األمني فيتأثروا بصفاته وأفعاله
ليدخلوا يف دين هللا تعاىل ،الذي أنزله هللا تعاىل إلنقاذ الناس من الشر والفتنة إىل اخلري
والفالح ،ومن النار إىل اجلنة ،اليت ليس هلا طريق إال طريق ومنهج رسول هللا حممد بن
عبد هللا 
اللهم وفقنا للتأسي برسولك حممد  واالقتداء به ،والسري وفق سريته وسنته ومرافقته
يف أعلى جنة الفردوس ،واجعلنا هداة مهتدين ،داعني وانشرين لدينك احلنيف ،خادمني
له بكل ما نستطيع ،ويف كل وجه من أوجه اخلري اي رب العاملني .واختم ابلصاحلات
أعمالنا .وامجعنا يف أعلى جنة الفردوس مع الذين أنعمت عليهم من النبيني والصديقني
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والشهداء .واجعل اللهم هذا الكتاب مباركاًانفعاً وصدقة جارية إىل يوم الدين .واحلمد
هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني.
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فهرس المراجع
ـ القرآن الكـريـم.
ابن األثري ،عز ال ـ ـ ــدين أبو احلس ـ ـ ـ ـ ـ ــن علي بن أيب الكرم :أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الغ ـ ـ ــاب ـ ـ ــة(د.م):الشعب1970،م.
 ابن األثري  ،جمــد الــدين املبــارك بن حممــد اجلزري :النهــايــة يف غريــب احلــديــث واألثر ،حتقيق طاهر أمحد الزواوي وحممود أمحد الطناجي  ،بريوت :دار لفكر.
ـ ـ األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن حممد :املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق حممد سيد
كيالين ،بريوت :دار املعرفة ( د.ت)
ـ ـ األصفهاين  ،أبو موسى حممد أيب بكر بن أيب عيسى املديين  .اجملموع املغيث يف غرييب
القرآن واحلديث  ،حتقيق عبدالكرمي العزابوي ،ط ، 1مكة املكرمة مركز البحث العلمي
واحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى 1406 ،هـ 1986م
 أكرم ضـ ـ ــياء العمري ،السـ ـ ــرية النبوية الصـ ـ ــحيحة ،املدينة املنورة ،مكتبة العلوم واحلكم،1412هـ 1992م.
ـ األلباين ،حممد انصر الدين ،صحيح سنن الرتمذي ،ط ،1الرايض :مكتب الرتبية العريب
لدول اخلليج1408 ،هـ 1988م.
ـ األلباين ،حممد انصر الدين ،صحيح سنن أيب داود ،ط ،1الرايض :مكتب الرتبية العريب
لدول اخلليج1409 ،هـ 1989م.
ـ األلباين ،حممد انصر الدين ،صحيح سنن النسائي ،ط ،1الرايض :مكتب الرتبية العريب
لدول اخلليج1409 ،هـ .1988
 األلباين ،حممد انصـ ـ ــر الدين ،صـ ـ ــحيح سـ ـ ــنن ابن ماجه ،ط ،3الرايض :مكتب الرتبيةالعريب لدول اخلليج1408 ،هـ 1988م.
ـ ـ ـ البخاري ،حممد بن إمساعيل :اجلامع الصحيح ،شرح وحتقيق حمب الدين اخلطيب،ترقيم
حممد فؤاد عبد الباقي ،نشر ومراجعة قصي حمب الدين اخلطيب،ط ،1القاهرة :املطبعة
السلفية1400 ،هـ.
ـ البالذري ،فتوح البلدان
ـ ـ ـ ـ ـ البيهقي ،أبو بكر حممد بن احلسني ،دالئل النبوة ،تعليق عبد املعطي قلعجي ،بريوت:
دار الكتب العلمية1985 ،م
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 الرتمذي ،أبو عيس ــى حممد بن عيس ــى بن س ــورة :اجلامع الص ــحيح ،حتقيق أمحد حممدشاكر ،مكة املكرمة :دار البار(د.ت)
 ابن اجلوزي ،زاد املس ـ ـ ــري يف عم التفس ـ ـ ــري ،حتقيق حممد عبدالرمحن عبدهللا ،بريوت :دارالفكر1407 ،هـ
 خالد بن حامد احلازمي ،الفوائد السـ ــنية من السـ ــرية النبوية ،املدينة املنورة ،دار الزمان،1427ه ـ 2006م
 احلاكم ،أبو عبد هللا احلاكم النيسـابوري ،املسـتدرك على الصـحيحني ،وبذيله التلخيصللحــافظ الــذهيب ،إش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف يوس ـ ـ ـ ـ ـ ــف عبــد الرمحن املرعش ـ ـ ـ ـ ـ ــلي ،بريوت :دار املعرفــة،
1406هـ1986م
 ابن حجر ،أمحد بن علي بن حجر العس ــقالين :فتح الباري بش ــرح ص ــحيح البخاري،تعليق عبد العزيز بن ابز ،تبويب حممد فؤاد عبد الباقي ،بريوت :دار املعرفة(د.ت)
 أبو داود،س ـ ـ ـ ــليمان بن األش ـ ـ ـ ــعث األزدي :س ـ ـ ـ ــنن أيب داود ،إعداد وتعليق عزت عبيدالدعاس،وعادل السيد،ط،1بريوت :دار احلديث1388،هـ1969م.
 الذهيب ،مشس الدين حممد بن أمحد ،س ـ ـ ـ ـ ـ ــري أعالم النبالء ،حتقيق ش ـ ـ ـ ـ ـ ــعيب األرنؤطوآخرون ،ط ،6بريوت :مؤسسة الرسالة1406 ،هـ1986م.
 الس ــعدي،عبدالرمحن بن انص ــر :تيس ــري الكرمي الرمحن يف تفس ــري كالم املنان،جدة :داراملدين1408،هـ1988م.
ـ -ابن سعد ،الطبقات الكربى ،بريوت :دار صادر1405 ،هـ 1985م.
 أبو الطيب أابدي ،عون املعبود ش ـ ــرح س ـ ــنن أيب داود ،حتقيق عبدالرمحن حممد عثمان،مؤسسة قرطبة ،القاهرة :ط1388 ،2هـ 1968م
 الفيومي ،أمحــد بن حممــد بن على املقري ،املص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــاح املنري يف غريــب الش ـ ـ ـ ـ ـ ــرح الكبريللرفاعي ،بريوت :دار القلم( ،د.ت)
 ابن قيم اجلوزية :مشس الدين حممد بن أيب بكر ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،حتقيقش ـ ـ ـ ـ ـ ــعيب األرنؤوط ،وعبد القادر األرنؤوط ،ط ،13بريوت :مؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرس ـ ـ ـ ـ ـ ــالة،
1406هـ1986م
 ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إمساعيل :تفس ـ ـ ـ ـ ـ ــري القرآن العظيم،ط ،2بريوت :داراملعرفة1407،هـ1987م.
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 ابن كثري ،عمــاد الــدين أبو الفــدء إمســاعيــل ،البــدايــة والنهــايــة ،حتقيق أمحــد أبو ملحموآخرون ،ط ،1القاهرة :دار الراين1408 ،هـ 1988م
ـ ـ ـ ابن ماجة  ،حممد بن يزيد القزويين  ،سنن ابن ماجة  ،حتقيق حممد فـ ـؤاد عب ــد الباقي (
د  .م ) دار أحياء الرتاث العريب  ( ،د  .ت)
ـ ـ مالك بن أنس ،املوطأ ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب،
1406هـ 1986م
ـ ـ ـ ـ مسلم،ابو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري :صحيح مسلم ،حتقيق حممد
فؤاد عبد الباقي ،القاهرة :دار احلديث(د.ت)
ـ ـ ـ ـ ـ ابن منظور ،أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم :لسان العرب ،بريوت :دار صادر
(د.ت)
 مهدي رزق هللا أمحد ،الس ــرية النبوية يف ضـ ــوء املصـ ــادر األصـ ــلية ،الرايض :مركز امللكفيصل1412 ،هـ1992م
 النســائي ،أبو عبد احلمن أمحد بن شــعيب ،ســنن النســائي ،بشــرح احلافظ جالل الدينالس ــيوطي ،وحاش ــية اإلمام لس ــندي ،ترقيم عبد الفتاح أبو غدة ،ط ،1بريوت :مكتب
ملطبوعات اإلسالمية حبلب1406 ،هـ 1986م
ـ -النووي ،حميي الدين أبو زكراي حيي بن شرف ،املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج،
بريوت ،دار الكتاب العريب1407 ،هـ1987م.
 ابن هش ـ ـ ــام ،أبو حممد عبدامللك حممد بن هش ـ ـ ــام بن أيوب احلمريي :الس ـ ـ ــرية النبوية،حتقيق مصطفى السقا واخرون ،بريوت :دار القلم (د.ت).
ـ اهليثمي ،نور الدين علي بن أيب بكر ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،حتري احلافظني العراقي
وابن حجر ،القاهرة ،بريوت :دار الراين1407 ،هـ 1987م.
 الواقدي،حممد بن عمر ،املغازي ،بريوت :عامل الكتب (د.ت) أبو يعلى ،أمحد بن علي بن املثىن التميمي ،املس ــند ،حتقيق حس ــني س ــليم أس ــد ،ط،1دمشق :دار املأمون للرتاث1407 ،هـ 1987م.
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