


[1] 

 

Èa����ïjä@Ó‹���@Ú@ @
âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@¶bÉm@�a@ôÝ–@ @

ò‹�ÉÜa@ò��Üa@|ïz–@æà 
� �

ð‡îÜnÛa@�a@‡jÇ@�ìnÐÛa@ïiþ@@éÛ@�a@án‚µße@ñ†bÈ�Ûbi@ @

@ @

îÜíë�������������é@ @

áÜ�ë@éÛeë@éîÜÇ@¶bÈm@�a@óÜ–@�äÛa@paë�Ë@ @

@òİí‹‚@Éß@ñŠì—ß@ @

@ @

ïãbäjÜÛa@„î“Ûa@á�bÓ@†ìà«@Ša�ã@Šìn×‡ÜÛ@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@a�‚@¶bÈm@�a@êa�u@ @

@@@…þa@Õî�ämë@É»@@@@ÝšbÐÛa@kmbØÛa@ÝîÜ§a@@@@@@ @
@@@¶bÈm@�a@êbÇŠ@ïãbà�ànÛa@ðbjÛa@êü⁄a@‡jÇ@‡î�Ûa@@@@@@@@@@@@@@@�����������������������������������������������������������������



[2] 

 

�������������������������������������������������������� �

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @



[3] 

 

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ùîjã@Ò‹Ça@ @

áÜë@éÛeë@éîÜÇ@¶bÈm@�a@óÜ– 



[4] 

 

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @

@ @



[5] 

 

@âïy‹Üa@æ¼‹Üa@�a@â�i@ @
  

الحمد هللا الذي ألهم وعلم وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله    
  .وصحبه وزوجه وسلم

وبعد فقد كان اهتمام المسلمين بحياة النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم    
وغزواته مبكرًا فكان أول من عرف باالهتمام بهذا الجانب الشريف عبد اهللا بن 

  .عمر وابن عباس وعبد اهللا بن عمرو والبراء بن عازب رضي اهللا تعالى عنهم

بن الزبير، وأبان بن عثمان،  ثم جاءت مرحلة التابعين فألف كل من عروة   
ووهب بن منبه، وابن شهاب الزهري رحمهم اهللا تعالى كتابا في المغازي، ثم 
تالهم موسى بن عقبة رحمه اهللا تعالى فألف الغزوات النبوية وهي أهم المغازي 
كما قال مالك والشافعي رحمهما اهللا تعالى ثم جاء بعد هؤالء إمام أهل المغازي 

مستوعبًا  -السيرة النبوية–رحمه اهللا تعالى فجمع كتابه الكبير  محمد بن إسحاق
لذلك وجاء بعده الواقدي فألف المغازي ثم أتحف أهل العلم كاتبه ابن سعد بكتابه 
الطبقات التي خصص فيه جناحًا واسعًا لغزوات النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله 

هذب سيرة ابن إسحاق وزاد  وسلم وشمائله وأخالقه وعبد اهللا بن هشام هو اآلخر
عليها زيادات تكميلية وهكذا توالت التآليف في هذا الموضوع، ولما جاء وقت 

أدرجوا في ... تدوين السنة المحمدية وألف الناس الجوامع والسنن والمسانيد
أو في أبواب خاصة كثيرًا وكثيرًا من سيرته صلى اهللا تعالى عليه وآله  غضونها 

  . وسلم وأخباره وغزواته
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غير أن أكثر من كتب في السيرة النبوية خاصة لم يتحروا في النقل على    
ل كثير من األحداث يذكرونها بروايات بطريقة أهل الحديث من الطرق الثابتة 

  .ن بها من المسلمات وقد تكون باطلةمعضلة أو مرسلة بل ومعلقة يأتو 

قسم السيرة النبوية وهو في المجلد  تولذلك لما ألفت كتاب بداية الوصول وكتب   
التاسع من الكتاب تحريت في نقل األحداث والغزوات النبوية وعزوتها إلى أمهات 
السنة وأصولها مع بيان رتبها فجاءت بحمد اهللا تعالى سيرة صحيحة نقية يطمئن 

يها القارئ ويعرف أصولها ومصادرها ولم أَر أحدًا اهتم بهذا الجانب من السيرة إل
النبوية إال الحافظ ابن كثير رحمه اهللا تعالى في البداية والنهاية والعالمة الناقد 

العلى معاصر وعبد ربه ثالثهما مع زيادات عليهما بتوفيق اهللا الباحث إبراهيم 
  .ك وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وسلموعونه وٕاذنه والحمد هللا على ذل

فهذا الكتاب الذي بين يديك هو خالصة ما ذكرته في بداية الوصول الذي    
جاء في أكثر من ستمائة صحيفة ثم الفضائل والمعجزات في مجلد آخر في أكثر 

  . من ثالثمائة صحيفة
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âïy‹Üa@æ¼‹Üa@�a@â�i@ @
  

هللا رب العالمين والعاقبة للمتقين والصالة والسالم على أشرف المرسلين  الحمد   
لميامين وزوجاته الطاهرات أمهات سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته ا

  .لمؤمنين وعلى كل من اقتفى أثرهم إلى يوم الدينا

مل بالمسلم أن يكون جاهال بالنبي صلى اهللا تعالى عليه وآله جوبعد فال ي   
وسلم وسيرته العطرة المتمثلة في ظروفه التي عاشها بداية من والدته فمراحل 
حياته من الطفولة فالصبوة فالشباب إلى بعثته مرورًا بظاهرة الوحي فدعوته وما 

طرف قومه، ثم  القى بمكة المكرمة في مرحلته األولى من أنواع اإلذاية من
وتعامله مع ... هادهجالتي قضاها بالمدينة فغزواته و هجرته ومرحلته الثانية 

أصحابه وحسن عشرته مع زوجاته وبره بأهله، وشمائله وأخالقه وفضائله 
هذه  صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ...إلى التحاقه بالرفيق األعلى... ومعجزاته

م إن قراءة السيرة النبوية ليس الغرض منها مجرد مضامن السيرة النبوية الخالدة، ث
االطالع على حياته صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم والتعرف على األحداث 
التي مرت به كتاريخ مثال، بل أهدافها أبعد من ذلك فالسيرة في الحقيقة بيان 
ألحكام اإلسالم وأخالقه التي ظهرت متمثلة في شخصية هذا الرسول العظيم 

اهللا تعالى عليه وآله وسلم فحياته نسخة عملية من القرآن الكريم إذ هو كان  صلى
أخالقه كما قالت الحبيبة سيدتنا عائشة رضي اهللا تعالى عنها حينما سألها سعد 

: كيف كان خلق رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم؟ فقالت له: بن هشام
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��������: "سلم وقد قال اهللا تعالى عنهرواه م. أما تقرأ القرآن كان خلقه القرآن ��	
و���
  .4سورة القلم اآلية " ����ٍ�������ٍ�

وهذه لقطات من سيرته العطرة وجمل يسيرة من حياة هذا الرسول األكرم صلى    
اهللا تعالى عليه وآله وسلم قد تكون فتحًا للطريق بين أيدي النشئ المسلم لدراسات 

ناولتها أقالم العلماء عبر العصور واألجيال وكتبوا أعمق للسيرة النبوية التي ت
فيها األسفار والمجلدات وجمعوا كل ما طاب لهم أن يجمعوه في هذا الشأن فلهذه 

  . األقالم فضل كبير على الالحقين فجزى اهللا أصحابها خير الجزاء وأوفاه

وما  هذه اللقطات إال األحداث العامة والغزوات المشهورةوقد ال أذكر في    
   .يلحق ذلك باختصار مع تحري الصحة في األحداث
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êj�äì@Òî‹“Üa@êÝ–c@òŠbé @ @
  

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن واثلة بن األسقع رضي اهللا تعالى عنه قال   
إن اهللا اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشًا : "تعالى عليه وآله وسلم

رواه مسلم في " من كنانة واصطفى هاشمًا من قريش، واصطفاني من بني هاشم
  .الفضائل

وعن أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنه أن رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله    
بعثت من خير قرون بني آدم قرنًا فقرنًا، حتى كنت من القرن الذي : "وسلم قال
  . رواه البخاري في صفة النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم" كنت منه

لطاهرات حتى خرج طيبًا طاهرًا وأرحام اتقلب في أصالب الطاهرين يفلم يزل    
  . من صلب عبد اهللا بن عبد المطلب ورحم آمنة بنت وهب

وهذا نسبه كما ذكره البخاري في باب مبعث النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله    
محمد بن عبد اهللا بن عبد الُمطِلب، بن هاشم، بن عبد : وسلم من صحيحه

مناف، بن ُقَصي، بن ِكالب، بن ُمرَة، بن كْعب، بن لؤي، بن غالب، بن ِفْهٍر، 
ْيمة، بن مدركة، بن إلياس، بن ُمَضر، بن مالك، بن النْضر، بن ِكَناَنة، بن ُخزَ 

  ...بن ِنَزار، بن َمَعد، بن عدنان

هذا ما لم يختلف فيه أحد : قال ابن عبد البر رحمه اهللا تعالى في االستيعاب   
  كىــذا حـــر وكــم باألثــلـير والعـــل الســماع أهــان إجــى عدنـــه إلــعــاس وٕان رفــن النــم
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ذا النووي رحمه اهللا تعالى في أول تهذيب األسماء وقال ابن القيم اإلجماع على ه
رحمه اهللا تعالى في الهدي النبوي إلى هنا يعني عدنان معلوم الصحة متفق عليه 

  .وال خالف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السالم: بين النسابين قال

@¶bÉm@�a@ôÝ–@êi@òŠb“jÜa @âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈçb�Ü@ôÝÈ@ @

@ãþ�Üa@báéïÝÈ@ô�ïÈì@âïèa‹ig@@ @

  

سمعت رسول اهللا صلى : عن العرباض بن سارية رضي اهللا تعالى عنه قال   
إني عند اهللا في أم الكتاب لخاتم النبيئين، وٕان : "اهللا تعالى عليه وآله وسلم يقول

دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى : آدم لمنجدل في طينته وسأنبئكم بتأويل ذلك
يا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك قومه، ورؤ 

  .رواه أحمد وغيره بسند صحيح" ترى أمهات النبيئين صلوات اهللا وسالمه عليهم

  .أي ملقى ومطروح على األرض" لمنجدل"   

�������: "فإبراهيم دعا به في قوله تعالى    ���������  ً!�"�#� ������$� �و�א&���%� (��	&�#���)(��*� ����������� ! "

���)�: "، وبشر به عيسى قال اهللا تعالى129سورة البقرة اآلية  �����+��� �א&�,� ��-���� �/�)ل� و���ذ�
1�2�+ًא�&�+�"�!ٍل����,��א��	!�#�א��3و��	�67)�&���,����4�5��(ً/�5�89��=�#�"�!ل��א��>;��������:���
��=���"�+�א?��<�����&�,���=�)Aْ���

�&�5�6�B�C��;�6�"6سورة الصف اآلية " ���4�5א.  
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�=	�: "وهكذا بشرت به التوراة واإلنجيل قال تعالى   ��Dא� 	=�2	��א� �א�+	"�!ل� ����	���2!ن� �,��F<א�
� �G���6�ْ+�و(�&� ��H�+��Aْ��� �>��I�
�Jو�א� �$�=�א��	!�#�א�3 ���H�5���� (ً&!��:ْ��� �;�
�א�6�ْ�:�+�א�>�5�I���4�Fو �,��� ���H(����" و���

  .157سورة األعراف اآلية 

@¶bÉm@�a@ôÝ–@�åÜa@‡Üíà âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@ @

     

يا رسول اهللا ما تقول في : عن أبي قتادة رضي اهللا تعالى عنه أن أعرابيًا قال   
ذاك يوٌم ولدُت فيه، : "صوم يوم االثنين؟ فقال صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم

  .رواه مسلم في الصوم" ل علي فيهوُأنزِ 

ُوِلد : وعن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما وجابر رضي اهللا تعالى عنه قاال   
رسوُل اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم عاَم الفيل يوَم االثنين الثاني عشر من 

. شهر ربيع األول وفيه بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات
الحاكم على شرطهما ووافقه حه وسنده صحيح ولذا صح 2/603رواه الحاكم 

لكن الحاكم اقتصر على عام الفيل وبوالدته يوم االثنين والباقي رواه ابن ، الذهبي
  .أبي شيبة

ولدت أنا ورسول اهللا صلى : وعن قيس بن مخرمة رضي اهللا تعالى عنه قال   
رواه أحمد  ..اهللا تعالى عليه وآله وسلم عام الفيل فنحن ِلدان ُوِلْدنا مولدًا واحداً 

  .والترمذي في المناقب والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي 4/215
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أفادت هذه األحاديث أنه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ولد يوم االثنين عام    
الفيل في الثاني عشر من ربيع األول وهذا هو المشهور بين علماء السيرة 

ف في اليوم بالضبط فالمشهور يوم الثاني والتاريخ وأهل العلم لكنه وقع الخال
عشر ويليه في الشهرة ليلة التاسع ورجحه ابن حزم وابن دحية ونقل ابن عبد البر 
تصحيحه عن المؤرخين وهو قول للمحدثين وهو الصحيح من جهة الحساب واهللا 
أعلم، وقولهم عام الفيل يعنون العام الذي هاجم أبرهة اليمني مكة المكرمة بأفيال 
لهدم الكعبة فأرسل اهللا تعالى عليهم طيورًا رمتهم بالحجارة فأهلكتهم فبعد هذه 
الوقعة وهذا الَحَدث بخمسين يومًا ولد الحبيب المصطفى صلى اهللا تعالى عليه 
وآله وسلم ولما ولد كانت آمنة رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام 

ت قبل وجوده صلى اهللا تعالى عليه فكان هذا من اإلرهاصات العظيمة التي تقدم
  .بقريب وتوفي والده وهو حمل في بطن أمه وآله وسلم

@¶bÉm@�a@ôÝ–@êÈbšŠ âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@ @

  

د السلمي رضي اهللا تعالى عنه أنه حدثهم وكان من أصحاب عن عتبة بن عب   
رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أن رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه 

كانت حاضنتي : "كيف كان أول شأنك يا رسول اهللا؟ قال: وآله وسلم قال له رجل
بسند  13والدارمي  4/184الحديث بطوله رواه أحمد ..." من بني سعد بن بكر

  . حسن
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: أنهم قالواونحوه عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم    
واسترضعت في بني سعد بن : "فذكر الحديث وفيه" نعم: "أخبرنا عن نفسك؟ قال

  . وغيره وصححه ووافقه الذهبي 2/600الحديث رواه الحاكم .." بكر

مرضعاته هي ثويبة موالة أبي لهب أيامًا ثم استرضع في قبيلة بني سعد عند    
حليمة وبقي عندها نحوًا من أربع سنين وعندما شق صدره الشريف واستخرج منه 

فعن أنس رضي اهللا تعالى عنه أن رسول اهللا صلى اهللا  رد إلى أمه،حظ الشيطان
وهو يلعب مع الغلمان فأخذه  تعالى عليه وآله وسلم أتاه جبريل عليه السالم

هذا حظ : فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب واستخرج منه علقة سوداء فقال
الشيطان ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم ألمه ثم أعاده في مكانه 

إن محمدًا قد قتل، فاستقبلوه : ظئره، فقالواوجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني 
  .ثم رد إلى أمه آمنة. رواه مسلم وغيره... وهو ُمْنَتِقُع اللون

ولما بلغ صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم من العمر ست سنين زارت به أمه    
أخواله بالمدينة فلما كان بالطريق باألبواء توفيت والدته فحضنته أم أيمن وهي 

  .ثها النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم من والده عبد اهللاموالة ور 

ولما مر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم باألبواء وهو ذاهب إلى مكة عام    
الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له فزارها وبكى وأبكى من حوله وقال 

القبور فزوروها فإنها كنت نهيتكم عن زيارة : "صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 
  .رواه مسلم" تذكرة اآلخرة
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ثم كان في كفالة جده عبد المطلب فلما بلغ صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم    
ثمان سنين توفي جده وأوصى به إلى عمه أبي طالب فكفله وحاطه أتم حياطة 
ونصره وأزره حين بعثه اهللا تعالى فكان سببا لتخفيف العذاب عنه كما جاءت 

  .ذلك األحاديث في الصحيحب

@¶bÉm@�a@ôÝ–@ênäbï– @âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@ @

óïÝèb§a@÷ä†@æà@ @

  

وكان اهللا عز وجل قد صانه من صغره عن دنس الجاهلية وطهره من كل    
نموذج من عيب وخلق دنيء وحفظه تعالى من آفات الشباب وفي الحديث التالي 

صلى اهللا تعالى عليه وآله سمعت رسول اهللا : ذلك فعن علي عليه السالم قال
ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به من النساء إال : "وسلم يقول

ليلتين كلتاهما عصمني اهللا تعالى منهما، قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في 
ي غنمي حتى أدخل مكة فأْسُمَر بها ل أبصر: رعاية غنم أهلنا فقلت لصاحبي

بلى، فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة : كما يسمر الفتيان، فقال
تزوج فالن فالنة، فجلست : ما هذا؟ فقيل: سمعت عزفًا بالغرابيل والمزامير، قلت

أنظر وضرب اهللا تعالى على أذني، فواهللا ما أيقظني إال مس الشمس فرجعت 
ما فعلت شيئًا، ثم أخبرته بالذي رأيت، ثم : ما فعلت؟ فقلت: إلى صاحبي فقال
أبصر لي غنمي حتى أسمر بمكة ففعل فدخلت فلما جئت : قلت له ليلة أخرى

مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة فجلست أنظر وضرب اهللا على أذني 
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ال : ما فعلت؟ قلت: فرجعت إلى صاحبي فقالفواهللا ما أيقظني إال مس الشمس، 
ت بعدهما لشيء من ذلك حتى ذء ثم أخبرته الخبر، فواهللا ما هممت وال عشي

 4/225باإلحسان والحاكم  8/56رواه ابن حبان " أكرمني اهللا تعالى بنبوته
وغيرهما وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ وصححه 

  .السيوطي في المناهل

يك كيف صاَن اهللا تعالى هذا الرسول فهذا مثال واحد من أمثلة كثيرة يعط   
  .األعظم صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم عن الفواحش واآلثام وهنات الفتيان

قال ابن إسحاق رحمه اهللا تعالى وهو إمام أهل السير فشب رسول اهللا صلى    
اهللا تعالى عليه وآله وسلم ويكلؤه اهللا ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية لما يريد 

كرامته ورسالته حتى بلغ أن كان رجال أفضل قومه مروءة وأحسنهم ُخُلقا،  من
وأكرمهم حسبًا، وأحسنهم جوارًا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثًا، وأعظمهم 
أمانة، وأبعدهم من الفحش واألخالق التي ُتَدنُس الرجال، تنزها وتكرمًا، حتى ما 

  . عالى فيه من األمور الصالحةاْسُمُه في قومه إال األمين لما جمع اهللا ت

@¶bÉm@�a@ôÝ–@�a@ßí�Š@xì�m âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@ @

@¶bÉm@�a@ðšŠ@ó°‡‚ béåÈ@ @

  

عن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه    
وآله وسلم ذكر خديجة رضي اهللا تعالى عنها وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه 
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ِمُلوا، وشرابًا، فدعت أباها وزمرًا من قريش، فطعموا وشربوا حتى ثَ فصنعت طعامًا 
يخطبني  -صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم–بن عبد اهللا  أن محمد: فقالت ألبيها

فزوجني إياه، فزوجها إياه َفَخلَقْته وأْلَبَسْتُه حلة، وكذلك كانوا يفعلون باآلباء، فلما 
: ما شأني ما هذا؟ فقالت: و ُمَخلٌق وعليه حلة، فقالُسري عنه ُسْكَرُه نظر فإذا ه

: أزوج يتيم أبي طالب، ال َلَعْمِري، فقالت خديجة: زوجتني محمد بن عبد اهللا قال
أما تستحيي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش تخبر الناس أنك كنت سكران؟ فلم 

أورده نهما عوالطبراني في الكبير و  1/312رواه أحمد . تزل به حتى رضي
وقال رجالهما رجال الصحيح وعن جابر بن  9/220الهيثمي في مجمع الزوائد 

 .أيضًا للطبراني والبزار بسند صحيح 9/222سمرة نحوه عزاه في المجمع 

كانت السيدة خديجة بنت خويلد رضي اهللا تعالى عنها امرأة حازمة لبيبة    
، وأحسنهن جسمًا، كل أوسط نساء قريش نسبًا، وأعظمهن شرفًا، وأجملهن صورة

قومها كان حريصًا على التزوج بها وكانت ثرية ذات مال تاجرة تستأجر الرجال 
على مالها ُمضاربًة، فلما بلغها عن رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ما 
بلغها من صدق حديثه، وعظم أمانته، وكرم أخالقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن 

جرًا إلى الشام، وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار مع يخرج لها في مال تا
غالم لها يقال له ميسرة، فقبل رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ما 
عرضت عليه فخرج ومعه غالمها ميسرة حتى نزل الشام فباع سلعته واشترى ما 

ا جاء به أراد أن يشتري وجاء بربح عظيم، فلما قدم مكة على خديجة وقد رأت م
من الربح وحدثها ميسرة ما شاهد منه من األخالق الكريمة، والخوارق التي رآها 
في رحلته منه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بعثت إليه صلى اهللا تعالى عليه 
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وآله وسلم أنها راغبة في التزوج بك لقرابتك ووسطك في قومك وأمانتك وحسن 
رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم خلقك وصدق حديثك، فلما قالت ذلك ل

عمه حمزة فخطبها من أبيها فتزوجها عليه الصالة ذكر ذلك ألعمامه فخرج معه 
والسالم وأصدقها عشرين بكرة وحضر أبو طالب ورؤساء مضر فخطب أبو 

الحمد هللا الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وذرية إسماعيل وِضئِضي : طالب فقال
  .إلى آخر الخطبة... وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمهمعد وعنصر مضر، 

وكانت أول امرأة تزوجها ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت، وكان عمرها    
عند تزوجه بها أربعين سنة ثيبًا، وعمره صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم خمس 
وعشرون سنة، وظلت معه حتى توفيت عن خمس وستين سنة وقد ناهز النبي 

يامها وحياتها المباركة صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم الخمسين من عمره، وفي أ
أكرمه اهللا عز وجل بالوحي والرسالة وأنجبت له كل أوالده إال إبراهيم وهم القاسم 
وبه كان صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم يكنى ثم زينب، ورقية، وأم كلثوم، 
وفاطمة وهي أصغرهن وعبد اهللا وكان يلقب بالطاهر ومات وهو طفل صغير 

. ركوب الدابة وعاش بناته األربع الطاهرات وتزوجن ومات القاسم بعد أن بلغ
فتزوج زينب أبو العاص بن الربيع، ورقية تزوجها سيدنا عثمان رضي اهللا تعالى 

أيام بدر ثم تزوج أم كلثوم وتزوج فاطمة عليها السالم اإلمام عنهما ثم توفيت 
ة علي عليه السالم وهي أم الحسنين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجن

  . عليهما السالم

فبناته أربع من خديجة باإلجماع فمن قال من الروافض بأنهن متبنيات وما    
ت               اــم وال بنــه وسلــه وآلــى عليــالــى تعــالــى اهللا تعـلــبي صــات النــن بنــك ولســى ذلــإل
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  . المسلمينخديجة رضي اهللا تعالى عنها فليس من 

أما ولده إبراهيم فكان من مارية القبطية ولد بالمدينة وتوفي صغيرًا، ولخديجة    
  .مناقب وفضائل مذكورة في كتب السنة والفضائل والمناقب

@¶bÉm@�a@ôÝ–@êrÉjà âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@ @

  

ولد النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بمكة المكرمة وبها نشأ وشب    
ومجتمع قريش وسكان الحرم مجتمع جاهلي وثني يعبدون األصنام ويئدون البنات 
ويشربون الخمر ويفجرون جهارًا لهم دور الزواني على أبوابها الرايات تعرف بها 

من عمره صلى اهللا تعالى عليه وآله ُدها كل زان فاجر فلما قارب األربعين اَيْرتَ 
وسلم اعتزل مجتمعهم الفاسد المائع وجعل يتخلى بغار حراء على رأس جبل 
وقمته عنده عقبة كئود ال يوصل إليه من أسفله إلى أعاله إال في ظرف ساعة 
فلكية وهو يبعد عن منزله صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم الذي كان يسكنه مع 

  . عالى عنها بساعتين على القدمخديجة رضي اهللا ت

فكان يأخذ الزاد ويتعبد في رأس هذا الجبل حتى جاءه النبأ من اهللا عز وجل    
أول ما بدئ به رسول : وفي هذا تقول لنا موالتنا عائشة رضي اهللا تعالى عنها

اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان ال 
يا إال جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخالء، وكان يخلو بغار حراء يرى رؤ 

إلى أهله، ويتزود لذلك ثم  عفيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينز 
يرجع إلى خديجة فيتزود لمثِلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك 
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ي فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم فأخذن: ما أنا بقارئ قال: اقرأ قال: "فقال

�������: "اقرأ فعل ذلك ثالثا ثم قال: أرسلني فقال 4�F<א�� ���&�#� ���"(�&� Cْ�+/ْ1{א{ �������
�ٍ������,��
-�)ن���K�ْم�} 2{א�+Mْ�A�ْא� �و�#�&��9 Cْ�+/ْ3{א{ �����N�ْ(�&� ��<����4�F<4{א� {�������������� (��
-�)ن���K�ْא� ��<���}5{ "

، فرجع بها رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 5-1سورة العلق اآليات 
زملوني : "َيْرُجُف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي اهللا تعالى عنها فقال

ْوُع فقال لخديجة وأخبرها الخبر" زملوني لقد خشيت : "فزملوه حتى ذهب عنه الر
 ما يخزيك اهللا أبدًا، إنك لتصل الرحم، كال واهللا: فقالت خديجة" على نفسي

وتحمل الكد، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، 
فأخبره رسول اهللا صلى اهللا . فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل
هذا الناموس الذي نزل اهللا : تعالى عليه وآله وسلم خبر ما رآى فقال له ورقة

  .الخ رواه البخاري في مواضع ومسلم في اإليمان...تعالى على موسى

بهذا كان بداية الوحي وهو أول رحمة رحم اهللا تعالى بها العباد وأول نعمة    
  . أنعم اهللا بها عليهم

ثم فتر الوحي وانقطع عنه جبريل عليه السالم مدة ثم تظاهر له وتتابع    
ا قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا تعالى عنهم
بينا أنا أمشي إذ سمعت : "الوحي فقال عن النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم

صوتًا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على 
: زملوني فأنزل اهللا تعالى: كرسي بين السماء واألرض َفُرِعْبُت منه فرجعت فقلت

�א5�6�ْ	" (��9��C� (���+�O}1 {�#�F
�A�$� ���/}2 {�+�2�:�$� �+�} 3{و�#�&	����P�$� ���&(���O4{و� {�+�I�H(�$� �Q�R9+5{و�א�{ "        
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رواه البخاري في بدء الوحي وغيره " فحمي الوحي -5-1سورة المدثر اآليات -
  .ومسلم في اإليمان

��������: "فكان أول ما نزل من القرآن إطالقًا سورة العلق    4�F<א�� ���&�#� ���"(�&� Cْ�+/ْثم "  א

�+��: "بعد فترة الوحي نزلت سورة المدثرO	5�6�ْ��9)�א��C�(��}1 {�#�F
�A�$����/}2{."  

فكان هذا أول خطاب من المولى جل عاله لنبيه صلى اهللا تعالى عليه وآله    
  .وسلم آمرًا له بتبليغ الدعوة وينذر كل من رد دعوته

òíÈ‡Üa@a‹�@ @

  

فقام يدعو في ابتداء أمره كل من يتصل به ويعرف أمانته من األقارب    
وذلك عن طريق السر والتكتم حذرًا من مفاجأة متعصبة قريش بأمر ال والمعارف 

يعرفونه وبقى على هذه الحالة نحوًا من ثالث سنوات حتى دخل في اإلسالم عدد 
كثيرة وفشا اإلسالم بمكة وتحدث ال بأس به وانتشرت الدعوة بين أوساط بيوتات 

  . به فأمره اهللا تعالى بالصدع بما أمر به

ãþ�flÜ@çíÕib�Üa@ @

  

وكان ممن حفتهم عناية اهللا تعالى وسابقوا لإلسالم من الرجال األحرار اإلمام    
علي وأبو بكر الصديق وعثمان وطلحة والزبير في آخرين رضي اهللا تعالى عنهم 
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رباح ومن الموالي زيد بن حارثة رضي اهللا تعالى عنه ومن ومن العبيد بالل بن 
النساء حبيبة رسول اهللا خديجة رضي اهللا تعالى عنها بل قيل أنها أول من 

  .أسلمت وقيل أول من أسلم علي أو الصديق رضي اهللا تعالى عنهما

أول  :في لفظو  ،أول من صلى: فعن زيد بن أرقم رضي اهللا تعالى عنه قال   
رواه . مع رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم علي عليه السالممن أسلم 

  .والترمذي في المناقب وحسنه وصححه 4/368أحمد 

أول من صلى مع النبي صلى : وعن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما قال   
رواه أحمد . بعد خديجة علي رضي اهللا تعالى عنهما اهللا تعالى عليه وآله وسلم

  .في المناقب أيضا وسند حسنوالترمذي 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا : وعن عمار بن ياسر رضي اهللا تعالى عنه قال   
تعالى عليه وآله وسلم وما معه إال خمس أعبد وامرأتان وأبو بكر رضي اهللا 

     .رواه البخاري في الفضائل. تعالى عنهم

ى لاهللا صلى اهللا تعاقال رسول : قالوعن أبي الدرداء رضي اهللا تعالى عنه    
  يـــــــــنكذبت وقال أبو بكر صدق وواسا: إن اهللا بعثني إليكم فقلتم: "عليه وآله وسلم

  .رواه البخاري في المناقب أيضاً " لي صاحبيبنفسه وماله فهل أنتم تاركوا 

@ @

@ @
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òíÈ‡Übi@‹é§a@ @

  

قام رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه : عن أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنه قال   

�א�S�&�+/ْ�A�ْ: "وآله وسلم حين أنزل اهللا عز وجل ���)�T�1��� �#�F
�Cسورة الشعراء اآلية " و�
يا معشر قريش اشتروا أنفسكم ال أغني عنكم من اهللا شيئًا، يا بني : "، قال214

كم من اهللا شيئًا، يا عباس بن عبد المطلب ال أغني عنك عبد مناف ال أغني عن
ال  - صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم-ويا صفية عمة رسول اهللا من اهللا شيئًا، 

صلى اهللا تعالى عليه وآله - أغني عنِك من اهللا شيئًا، ويا فاطمة بنت محمد 
خاري في رواه الب" سليني ما شئت من مالي ال أغني عنك من اهللا شيئا -وسلم

  .التفسير وفي المناقب وغيرهما ومسلم في اإليمان وغيرهم

����T�1(���: "لما نزلت: وعن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما قال    �#�F
�Cو���S�&�+/ْ�A�ْא "
، ورهطك منهم المخلصين خرج رسول اهللا صلى اهللا 214سورة الشعراء اآلية 

من هذا؟ : فقالوا" ياصباحاه: "هتفتعالى عليه وآله وسلم حتى صعد الصفا، ف
أرأيتم إن أخبرتكم أن خيال تخرُج من سْفح هذا الجبل أُكنُتم : "فاجتمعوا إليه فقال

؟ ِقيفإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد: "ما جربنا عليك كذبًا قال: قالوا" ُمَصد "

�و�(�V	�2�)	�U: "تَّبًا لك ما جمعتنا إال لهذا؟ ثم قام فنزلت: قال أبو لهب WV����� =�&�C� " ���5א
  . رواه البخاري في التفسير ومسلم في اإليمان والترمذي والنسائي. سورة المسد
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بعد أن مرت على النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أيام الدعوة سرًا    

��+�"مستخفيًا ونزل عليه �X�)� (�6�&� ، خرج معلنًا بتبليغ 94سورة الحجر اآلية " $�)�5�Zع�
رسالته للعموم والخصوص فصعد جبل الصفا وهو أقرب جبل إلى الكعبة فنادى 

آمنوا وأنقذوا أنفسكم ... قريشًا واجتمعوا فعمم وخصص يا بني فالن يا بني فالن
من النار فإني ال أغني عن أحد شيئًا إن لم يؤمن فأجاب من سبقت له السعادة 

  .د وكفر وأعرض من سبقت له الشقاوة مع اعترافهم بصدقه وأمانتهوجح

¶bÉm@�a@ôÝ–@�a@ßí�‹Ü@öa‰îfia @@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ 

êibz–ÿì@ @

  

ولما جهر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بالدعوة وسب األصنام واآللهة    
وسفه أحالم عابديها وفرق جمعهم وجعل الناس يدخلون في دين اهللا وخاصة 
العبيد والضعفاء من الناس قابلوه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم باإلذاية وٕاذاية 

  .أصحابه

وسلم فحاطه عمه أبو طالب وحماه ودافع  أما هو صلى اهللا تعالى عليه وآله   
يت زوجته خديجة رضي اهللا تعالى عنها وفعنه ولم يكله إليهم حتى توفي وت

ثالث سنين فلما بوذلك قبل هجرته صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم إلى المدينة 
فقدهما نالت منه قريش من أنواع اإلذاية ما لم تستطع أن تفعله أيامهما وفيما 

  :ض األمثلة مما لقي منهم من األذى صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلميلي بع
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: قلت لعبد اهللا بن عمرو: فعن عروة بن الزبير رضي اهللا تعالى عنهما قال   
أخبرني بأشد ما صنعه المشركون برسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم؟ 

صلي بفناء الكعبة إذ أقبل بينا رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ي: قال
عقبة بن أبي ُمَعْيط فأخذ بمنكب رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ولوى 
ثوبه في عنقه فخنقه به خنقًا شديدًا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبيه ودفع عن رسول 

أتقتلون رجال أن يقول ربي اهللا وقد : "اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وقال
  .في أوائل السيرة من صحيحهالبخاري رواه " كم بالبيناتجاء

وعن ابن مسعود رضي اهللا تعالى عنه أن النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله    
وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم 
لبعض أيكم يجيء بسال جزور بني فالن فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ 

القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله  فانبعث أشقى
: ن لي منعة قالوسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر ال أغير شيئًا لو كا

ورسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه يل بعضهم على بعض، فجعلوا يضحكون ويح
فرفع رأسه وآله وسلم ساجد ال يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره 

اللهم عليك بقريش ثالثًا، اللهم عليك بعمرو بن هشام، وعتبة بن ربيعة، : "وقال
وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعمارة 

فواهللا لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب : قال عبد اهللا" بن الوليد
وأتبع أصحاب : "هللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلمقليب بدر، ثم قال رسول ا

  . رواه البخاري في المناقب وفي مواضع ومسلم في الجهاد" القليب لعنة
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هذه بعض األمثلة مما صنعه الكفار برسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله    
  . وسلم ولها نظائر كثيرة

@¶bÉm@�a@ôÝ–@�åÜa@Šb—y êïÝÈ@@êÉà@çbØ@æàì@âÝ�ì@êÜeì
kÉ“Üa@À@kÝF¾a@�iì@â’bè@�i@æà@ @

  

قال رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه : عن أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنه قال   
خيف بني كنانة حيث تقاسموا  منزلنا غدًا إن شاء اهللا: "حنيناً وآله وسلم حين أراد 

وذلك أن قريشًا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن " على الكفر
ال يناكحوهم، وال يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله 

  .رواه البخاري في الحج وفي المبعث ومسلم في الحج. وسلم

أي تعاهدوا " تقاسموا"خيف بني كنانة هو األبطح ويقال له المحصب، وقوله    
  .وتحالفوا

يا رسول اهللا أين تنزل : قلت: وعن أسامة بن زيد رضي اهللا تعالى عنهما قال   
نحن نازلون غدًا إن : "ثم قال" وهل ترك لنا عقيل منزال؟: "غدا؟ في حجته قال

حيث قاسمت قريش على  -يعني المحصب-شاء اهللا تعالى بخيف بني كنانة 
الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشًا على بني هاشم أن ال يناكحوهم، وال 

رواه البخاري ومسلم كالهما في الفرائض وأحمد " يبايعوهم، وال يؤوهم
  . وغيرهم 5/200/209
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هللا اإلسالم في انتشار بينهم أرادوا الفتك برسول اهللا صلى الما رأت قريش    
هم النبي صلى اهللا تعالى يلإ مَ ل سَ تعالى عليه وآله وسلم وطلبوا من أبي طالب أن يُ 

عليه وآله وسلم فامتنع من ذلك وحماه، وبنو هاشم وبنو المطلب قد دخلوا شعب 
أبي طالب فحاصرهم الكفار وكتبوا في ذلك رسالة فأقام النبي صلى اهللا تعالى 

ني المطلب مؤمنهم وكافرهم إال أبا لهب في عليه وآله وسلم وكل بني هاشم وب
الشعب محاصرين نحوًا من ثالث سنين حتى جهدوا ولم يكن يأتيهم شيء من 
األقوات إال خفية حتى كانت قريش تؤذي من اطلعوا عليه أنه واسى بعض أقاربه 
وبقى األمر كذلك إلى أن قام خمسة نفر من قريش وثاروا على هذا الظلم 

  .ا تلك الصحيفة وأخرجوا القوم من الحصارواالعتداء فنقضو 

والذي يلفت األنظار من هذا الحادث هو انحياز كفار بني هاشم وبني    
المطلب إلى صف النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فعلوا ذلك حمية وخشية 
من أن تعيرهم العرب إذا ما قتل النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ولم يحموه 

وه وهم أقاربه وحيث إنهم قاسوا شدائد الحصار ومقاطعة قومهم إياهم جعل وينصر 
لهم النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم حظا من خمس الفيء والغنيمة دون 
بني عمهم من بني عبد شمس ونوفل ولذلك لما قيل للنبي صلى اهللا تعالى عليه 

ء واحد في الجاهلية إن بني هاشم وبني المطلب شي: "وآله وسلم في ذلك قال
  ".واإلسالم

وكم كنا نتمنى أن يسلم الذين ماتوا على الكفر من أولئك الحماة أنصار النبي    
صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم في الشعب وفي طليعتهم أبو طالب كما كنا 
نتمنى أن يسلم أولئك النفر الذين نقضوا الصحيفة الضالة لما أسدوا للنبي صلى 
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عليه وآله وسلم وأصحابه من خير ومعروف ولكن اهللا حكيم وله في  اهللا تعالى
خلقه شئون فنرجو اهللا تعالى أن يخفف عنهم من عذابه كما يخففه على أبي 

  .طالب وأبي لهب

Ò÷bFÜa@¶g@êibèˆ@ @

  

  تعالى عليه وآله وسلم من إيمانوعندما اشتد عليه البالء وأيس صلى اهللا   
مدينة إلى الحرم فذهب إلى الطائف لعله يجد من شد الرحلة إلى أقرب قريش 

ينصره ويؤيده على تبليغ رسالة ربه فلما أتاهم قابلوه بالحرمان وأغروا به سفهاءهم 
يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه الشريف فرجع حزينًا آسفًا والحديث التالي 

  .يوضح لنا بعض ما وقع له في هذه الرحلة

يا رسول اهللا هل أتى عليك : قلت: لى عنها قالتفعن عائشة رضي اهللا تعا   
لقد لقيت من : "يوم كان أشد من يوم أحد فقال صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم

ياليل ابن عبد قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على 
بن عبد كالل فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم 

بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا إال  أستفق
إن اهللا عز وجل قد سمع قول قومك لك : فيها جبريل عليه السالم فناداني فقال

فناداني ملك : وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال
سمع قول قومك لك وأنا ملك يا محمد إن اهللا قد : الجبال وسلم علي ثم قال

الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم 
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بل أرجو أن : "فقال له رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم" األخشبين
رواه البخاري في بدء " يخرج اهللا من أصالبهم من يعبد اهللا وحده ال يشرك به شيئاً 

  .ي الجهادالخلق ومسلم ف

  .ابن عبد ياليل كان من سادات الطائف ورئيس كفارهم   

وبعد أن نال من قومه ومن أهل الطائف ما حصل جعل صلى اهللا تعالى    
عليه وآله وسلم يتجول في األسواق العربية والمجامع الخارجية ورغم ذلك فقد كان 

  : بعض األشقياء يتبعه ويحذر منه واقرا الحديث التالي

رأيت رسول اهللا صلى اهللا : ن ربيعة بن عّباد الدؤلي وكان جاهليًا أسلم قالفع   
يا أيها الناس قولوا : "تعالى عليه وآله وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول

يا أيها : "فما رأيت أحدًا يقول شيئًا وهو ال يسكت يقول" ال إله إال اهللا تفلحوا
وراءه رجال أحول وضيء الوجه ذي  إال أن" قولوا ال إله إال اهللا تفلحواالناس 

محمد بن عبد اهللا وهو : من هذا؟ قالوا: إنه صابئ كاذب فقلت: ديرتين يقولغ
رواه اإلمام أحمد . عمه أبو لهب: ومن هذا الذي يكذبه؟ قالوا: يذكر النبوة قلت

  .من طرق هو بها صحيح وله شاهد صحيح عند ابن حبان والحاكم وغيرهما

وهذه نهاية ما يكون من اإلذاية والخذالن عمه يحذر منه ويكذبه ولكنه صلى    
اهللا تعالى عليه وآله وسلم صمد وصبر وتحمل في سبيل تبيلغ رسالة ربه أنواعًا 

  .من اإلذايات حتى أيده اهللا تعالى ونصره بغير قومه وعشيرته

  .رة بسيطة من إيذائههذا رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وهذه صو    
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أما أصحابه رضي اهللا تعالى عنهم فكانوا أشد منه بالء وأعظم محنة فقد    
عذبهم الكفار ونالوا منهم ما لم يسمع به وفي األحاديث التالية نمٌط من إيذائهم 

  :وتعذيبهم رضي اهللا تعالى عنهم

êàþ�g@‹éÄc@æà@ßìc@ @

@ @

: أول من أظهر إسالمه سبعة: فعن ابن مسعود رضي اهللا تعالى عنه قال   
رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وأبو بكر، وعمار بن ياسر، وأمه 

فأما رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله سمية، وصهيب، وبالل، والمقداد، 
أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه اهللا تعالى بقومه،  مهوسلم فمنعه اهللا تعالى بع

 فما ،وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس

 اهللا في نفسه عليه هانت فإنه بالل، إال أرادوا ما على واتاهم وقد إال إنسان منهم

 أحد :يقول وهو مكة شعاب به ونفيطو  وأخذوا دانلالو  فأعطوه قومه على وهان

 3/384 والحاكم سعد وابن ثقات برجال سننه ئلاأو  في ماجه ابن رواه .أحد

  .الذهبي ووافقه وصححه

 مر وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى النبي أن عنه تعالى اهللا رضي جابر وعن   

 موعدكم ياسر آل أبشروا" :فقال وجل عز اهللا في يعذبون وبأهله ياسر بن بعمار

  .3/388 الذهبي ووافقه شرطهما على وصححه الحاكم رواه "الجنة

 صلى النبي واتباعهم وحده باهللا إليمانهم العذاب من أنواعاً  الصحابة قاسى وهكذا   

   .به جاء بما وتصديقه وسلم وآله عليه تعالى اهللا
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ò‹v�a@¶g@ó“j¨a@ @

 

وعندما اشتد العذاب بالصحابة أمرهم النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم    
أن يتفرقوا خارج مكة حتى يأتي نصر اهللا فندبهم إلى الهجرة إلى الحبشة فقال لهم 

إلى أرض الحبشة فإن بها ملكًا ال لو خرجتم : "صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم
  ".لكم فرجًا مما أنتم فيهيظلم عنده أحد حتى يجعل اهللا تعالى 

فهاجر أوال عشرة نفر وخمس نسوة كان فيهم عثمان وزوجه رقية بنت نبي اهللا    
صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وأبو سلمة وزوجه أم سلمة أم المؤمنين رضي 
اهللا تعالى عنهما، ثم جاءت الهجرة الثانية وكان أهلها أكثر من األولى بكثير 

نين وكان في هذه الهجرة جعفر بن أبي طالب شقيق اإلمام علي كانوا ثالثة وثما
  .رضي اهللا تعالى عنهما

öa‹�fia@ @

 

وفي هذا األثناء وبعدما توفيت خديجة الحبيبة رضي اهللا تعالى عنها وعمه    
أبو طالب واشتد عليه األمر جاءته البشارة العظمى واآلية الكبرى تلكم هو 

ه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد اإلسراء به صلى اهللا تعالى علي
األقصى ثم العروج به إلى السماوات العلى حيث أراه اهللا عز وجل من آياته 

  ع ـــم يطلـه ما لـالكبرى وفرض عليه الصلوات الخمس وشاهد من أسرار اهللا وعجائب
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  .به عليه أحد ثم أصبح بمكة المكرمة فكان القوم أشد تكذيبًا له واستهزاء وسخرية

وحادث اإلسراء والمعراج من أبهر آيات اهللا تعالى وأعظم معجزات هذا النبي    
الكريم صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ليس له مثيل في تاريخ البشرية الطويل، 

ساعات من الليل رآى فيها عجائب اهللا فاخترق و إذ كانت الرحلة فيه ال تعد
عند سدرة عليه السالم ى جبريل آبنبي ور السماوات السبع واجتمع في كل سماء 

المنتهى وله ستمائة جانح ودخل الجنة ورآ ى النار وأطلعه اهللا تعالى على أقوام 
واجتمع بجميع األنبياء بالمسجد األقصى ... وكلمهيعذبون في البرزخ ورآى ربه 
  .وصلى بهم إمامًا بعد أن نزل

óåî‡¾a@¶g@ò‹v�a@ @

  

يأ أسبابه، لما أراد تعالى إعزاز دينه ونصر رسوله صلى إذا أراد اهللا شيئًا ه   
اهللا تعالى عليه وآله وسلم صرف إليه نفرًا من أهل المدينة جاءوا إلى مكة حاجين 
فاجتمع بهم بالموسم فعرض عليهم اإلسالم فأسلموا وكانوا ستة فيهم أسعد بن 

ان أصغرهم زرارة، وعوف بن الحارث، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد اهللا وك
  .سناً 

فلما كان العام المقبل لقيه اثنا عشر رجال فأسلموا عن آخرهم ثم انصرفوا إلى    
المدينة ودعوا إلى اإلسالم ففشى اإلسالم بالمدينة وكان في هذه البيعة عبادة بن 
الصامت وكان يعد من النقباء وكانت هذه البيعة تعد بيعة العقبة األولى كان فيها 
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رج واثنان من األوس انظر على ما ذكرنا وفود األنصار من عشرة من الخز 
   .صحيح البخاري ومسلمًا في الحدود

ثم أرسل النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ابن أم مكتوم األعمى    
ومصعب بن عمير رضي اهللا تعالى عنهما إلى المدينة يدعوان إلى اهللا ويعلمان 

  .البخاري في الهجرة النبوية من صحيحهرواه . الناس القرآن والدين

األنصار حاجين صحبة مصعب بن عمير فاجتمعوا بالنبي من ثم جاء جمع    
  . صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ليال بالعقبة في منى فكانت البيعة الثانية

. تؤووني وتمنعونيأن : واشترط عليهم النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم   
أما الذي أسألكم لربي فتعبدوه : "يعلى برجال الصحيح وفي رواية ووأب رواه أحمد

" وال تشركوا به شيئًا، وأما الذي أسألكم لنفسي فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم
رواه الطبراني في المعاجم الثالثة برجال " الجنة: "فما لنا إذا فعلنا ذلك قال: قالوا
  .ثقات

¶bÉm@�a@ôÝ–@�a@ßí�Š@bîûŠ@ ò‹v�a@Ša†@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@ @

  

لما وقعت البيعة األخيرة وبلغ ذلك كفار قريش تأثروا بذلك فضيقوا الخناق    
على رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وعلى أصحابه رضي اهللا تعالى 
عنهم واشتد عليهم األمر وجعل يفكر في الهجرة إلى حيث تسمع دعوته ويؤيد 



[33] 

 

منامه أنه سيهاجر إلى أرض بها نخل فظن أنها اليمامة أو وينصر فرآى في 
  .رواه البخاري في الهجرة النبوية. هجر ثم ظهر له أنها يثرب

¶bÉm@�a@ôÝ–@�a@ßí�Š@ÞnÔ@ôÝÈ@ŠbÑÙÜa@ò‹àaüà@@@ @

âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@ @

  

فعقد كفار قريش مؤتمرًا ضد النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ماذا    
مما يكون حال بينهم وبينه فقال بعضهم نوثقه فلم يرضهم ذلك وقال يفعلون معه 

ثان نطرده عن بالدنا فلم يقبلوه وقال لهم ثالث وكان الشيطان في صفة شيخ 
  .حضر معهم فأمرهم بقتله قتلة جماعية فأوحى اهللا إليه بذلك يخبره وأمره بالهجرة

وفي هذا الحدث الخطير يقول اهللا تعالى له صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم    

̂�+��C��\!�Rو�����C��\!����Nْو������[��M��\!���2]�+�وْא�א�>��F,��&�������6:�+��و���ذ�: "ممتنًا عليه �א��_;��و����6:�+��و����6:�+�ون����
من حديث  1/348، روى ذلك أحمد 30ة سورة األنفال اآلي" א�M(�6�ْ+��,������+��و�א��_;�

  .ابن عباس بسند حسن

@¶bÉm@�a@ôÝ–@�åÜa@xì‹‚@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@ @

a‹ubéà@óÙà@æà@ @

  

  ده ــدت ضــي عقــرة التــرة الكافــبالمؤام مــالى عليه وآله وسلــلى اهللا تعــلم صـلما ع   
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متجهين إلى خرج هو وصاحبه الصديق فاختفيا بغار ثور ثالث ليال ثم خرجا 
يل هاديا دالمدينة وكان معهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر ورجل من بني ال

يتًا ماهرًا بالهداية، وعلمت قريش بخروجه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم  ِخر
قتله أو أسره فحفظهما اهللا  نوجعلت فيه وفي أبي بكر دية كل واحد منهما لم

��� >: "المدينة سالمين، قال اهللا عز وجلتعالى وحاطهما بعنايته حتى وصال 
��5(���8+�و̀��N�$��̀�+�8�

�=���M]�+�وْא�א�>�R�+���C��,��F;����ذ��א��_;��(�O��,�����Oذ��א��6)���H�=�$��#(�a�ْذ��א�ل���!�N����;�2�B(�8���� �
��)�א��_;����ن	�(��Q�bن�����
�Qل���A�$��;_א����;������:�"��;��������̀�5	��Cو��Wد!���I�&���<��(�Hو��+�) " 40سورة التوبة اآلية.  

وسمع المسلمون بالمدينة بخروجه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فكانوا    
يغدون كل غداة إلى الحرة ينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة إلى أن وصل فتلقوه 

رة ليلة أسس فنزل هنالك بضع عش -قباء–فعدل بهم إلى بني عمرو بن عوف 
فكان فيه المسجد التاريخي مسجد قباء الذي أسس على التقوى ثم نزل المدينة 

سألوه النزول عندهم فيقول صلى اهللا كلما مر على حي من أحياء األنصار 
وأضاءت المدينة " فإنها مأمورة -يعني الناقة–دعوها : "تعالى عليه وآله وسلم

وتلقاه الناس أفواجًا وخرجوا في الطرقات  لقدومه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم
الرجال والخدم والصبيان وصعدوا على السطوح حتى إن العواتق البنات فوق 

جاء رسول : البيوت يتراءينه وقد عال جميعهم الفرح والسرور والكل ينادي ويهتف
بار اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم واحتفوا به فنحروا جزورًا وفيما أوردناه أخ

  .صحيحة
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فقدمنا المدينة ليال فتنازعوا أيهم ينزل : فعن أبي بكر رضي اهللا تعالى عنه قال   
أنزل على بني النجار : "عليه رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فقال

، فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق "أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك
اهللا : يا محمد يا رسول اهللا، وفي رواية يقولون: ادونالغلمان والخدم في الطريق ين

رواه البخاري . أكبر جاء رسول اهللا جاء محمد صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم
  .وأحمد وغيرهم 18/151في مواضع ومسلم في الزهد 

وفي حديث البراء الوارد في هجرته صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وهو في    
ثم قدم النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فما رأيت أهل المدينة : الصحيح

فرحوا بشيء فرحهم برسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم حتى جعل اإلماء 
حتى رأيت : وآله وسلم، وفي رواية قدم رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه: يقلن

. هذا رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم قد جاء: الوالئد والصبيان يقولون
  ..وفي الهجرة النبويةرواه البخاري في تفسير سبح اسم ربك األعلى 

 مما رأيت يومًا قط أنور وال أحسن من يو : وقال أنس رضي اهللا تعالى عنه   
: لى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وأبو بكر المدينة، وفي روايةدخل رسول اهللا ص

لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم المدينة 
وابن ماجه بسند صحيح على  3/221/268رواه أحمد . أضاء منها كل شيء

  .شرك مسلم

لى اهللا تعالى عليه وآله لما قدم النبي ص: وعن جابر رضي اهللا تعالى عنه قال   
  .بسند صحيح 3/301رواه أحمد . وسلم المدينة نحروا جزورًا أو بقرة
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لما قدم رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم المدينة : وعن أنس قال   
  .لعبت الحبشة بحرابهم فرحًا لقدومه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم

ة رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله فهكذا تلقى األنصار وسكان المدين   
وسلم عند قدومه إليهم ونزوله عليهم فتظاهروا بالفرح والسرور واحتفلوا به ولعبوا 
ونحروا اإلبل وأطعموا الطعام وكيف وقد حل عندهم سيد البشرية وأشرف خلق 
اهللا والنور الذي أضاء به اهللا عز وجل القلوب وهدى به أهل الشرك وعبدة 

  .م واألوثان وأخرج به الناس من الظلمات إلى النوراألصنا

@¶bÉm@�a@ôÝ–@êÜì�ä@@líîc@ðic@Ša‡i@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ
@¶bÉm@�a@ðšŠ@ñŠb—äÿa@êåÈ@ @

  

المدينة بركت الناقة عند دار أبي أيوب فقال صلى اهللا تعالى  وعندما نزل   
اهللا تعالى عليه صوله صلى و وكان " هذا المنزل إن شاء اهللا: "عليه وآله وسلم

وآله وسلم إلى المدينة ونزوله بقباء يوم االثنين ثاني عشر من ربيع األول كما 
  .ذكره ابن إسحاق وابن سعد وبه جزم النووي وهو الراجح والمشهور عند الجمهور

@¶ìÿa@ênÝy‹à@À@óÉÔaíÜa@ta‡yÿa@âècóà‹Ù¾a@óÙ·@ @

@¶bÉm@�a@ôÝ–@êm‹vè@¶g@ë†þïà@æà@êïÝÈ@@âÝ�ì@êÜeì@ @

  

  : أهم ما وقع من ميالده إلى وصوله إلى المدينة أمور نوجزها في اآلتي   
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رضاعه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم في بني سعد، صيانته من دنس    
الجاهلية، زواجه بخديجة بنت خويلد رضي اهللا تعالى عنها، مبعثه وبدء الوحي، 

وخديجة والصديق وزيد بن حارثة وبالل  ساداتنا علي ماإلسالم وه  السابقون إلى 
  .وطلحة والزبير وعثمان في آخرين رضي اهللا تعالى عنهم

الدعوة سرًا، الدعوة جهرًا، اإليذاء ونموذج من ذلك، عرض نفسه صلى اهللا    
تعالى عليه وآله وسلم على رؤساء الطائف، موت خديجة وأبي طالب، اإلسراء 

 تعالى عليه وآله وسلم، ثم هجرته صلى اهللا والمعراج، المؤامرة ضده صلى اهللا
  .تعالى عليه وآله وسلم ووصوله إلى المدينة سالمًا معززًا منصوراً 

âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@¶bÉm@�a@ôÝ–@êmbïy@æà@óïäbrÜa@óÝy‹¾a@ @

òŠíå¾a@óåî‡¾bi@ @

béïÐ@óÉÔaíÜa@ta‡yÿaì@¶ìÿa@óå�Üa@ @

„îŠb���������nÜa@ @

  

ما عدوا من مبعث النبي صلى : عن سهل بن سعد رضي اهللا تعالى عنه قال   
رواه . اهللا تعالى عليه وآله وسلم وال من وفاته ماعدوا إال من مقدمه المدينة

  .البخاري قبيل المغازي

كان التاريخ في السنة التي قدم : وعن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما قال   
  ن ــد اهللا بـبـد عــا ولــة وفيهــم المدينــه وسلــه وآلــى عليــاهللا تعالى ــول اهللا صلـفيها رس
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  .رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم. الزبير

كان العرب كغيرهم من األمم يؤرخون باألحداث الظاهرة فلما توفي النبي    
صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وخلفه الصديق ثم عمر رضي اهللا تعالى عنهما 
وتكونت الدولة اإلسالمية وفتحت األقطار واألمصار احتاجوا إلى وقت يؤرخون 

هجرة النبي صلى اهللا تعالى  منه تاريخ اإلسالم فاتفقت كلمتهم على أن يكون من
  .عليه وآله وسلم

Òî‹“Üa@ñíjåÜa@‡v�¾a@öbåi@ @

  

أول ما أنجزه النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بعد استقراره بالمدينة    
تأسيس المسجد النبوي الخالد وكان في األصل حائطًا لمإل من بني النجار فبعث 

واهللا ال نطلب ثمنه : فقالوا" يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا: "إليهم وقال لهم
كين وخرب، ونخل فأمر صلى اهللا تعالى عليه كان فيه قبور المشر إال إلى اهللا و 

وآله وسلم بالقبور فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع فصفوا النخل إلى 
يرتجزون  مقبلة المسجد وجعلوا عضادتيه حجارة وجعلوا ينقلون الصخر وه

اللهم ال خير إال خير : "ورسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم معهم يقول
  .رواه البخاري ومسلم" انصر األنصار والمهاجرةاآلخرة ف

  : هكذا كان المسجد النبوي األصلي أيام النبوة ويزيد ذلك بيانا الحديث التالي   

  كان المسجد على عهد رسول اهللا : فعن ابن عمر رضي اهللا تعالى عنهما قال   



[39] 

 

ُده خشُب النخل، وُعمُ ًا باللبن، وَسْقفه الجريد، صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم مبني
فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول اهللا 
صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبًا، ثم غيره 

 -الجص–عثمان، فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والَقصة 
  .رواه البخاري في المساجد. ة منقوشة، وسقفه بالساجوجعل عمده من حجار 

ولبن التراب،                فهكذا كان المسجد النبوي األصلي بناء بسيطًا مبنيًا بالحجارة   
ي جانبا وأعمدته وسواريه من خشب النخل، وسقفه وسطحه بالجريد، وعضادتاه أ

بابه بالحجارة، ثم تفنن الناس في تشييده وزخرفته عبر التاريخ من طرف الملوك 
  .إلى أن صار إلى ما هو عليه اآلن

مسجدًا ثانيًا في الفضل تشد إليه الرحال وكان المسجد النبوي من يوم أسس    
وكان تقام فيه الصلوات الخمس والجمع . مثل المسجد الحرام، والمسجد األقصى

إمامه اإلمام األعظم سيدنا رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وكان ب
الجامعة اإلسالمية األولى في الدنيا يلقى فيه النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله 
وسلم دروسه ومواعظه وٕارشاداته ونصائحه ألصحابه، وكان جبريل عليه السالم 

جل في كل وقت وحين، وهو يتردد إليه بالوحي اإلالهي من عند ربه عز و 
موضع التشريع اإلسالمي فإن األحكام والحالل والحرام والفرائض والسنن ما 
شرعت إال بالمدينة، ولم تكن الدعوة بمكة المكرمة إال لتوحيد اهللا تعالى وبيان 

  . دالئله وما يتبع ذلك من البعث والجزاء والدعوة إلى مكارم األخالق

  رات ــد مؤتمــذها وتعقــراد تنفيــتي يــور الــرم األمــت تبـكان وفي هذا المسجد الخالد   
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النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم مع أصحابه الكرام رضي اهللا تعالى عنهم 
ومنه كانت تبعث السرايا والجيوش للدعوة إلى اهللا وقتال من وقف ضد ذلك وفيه 

ود التي تأتيه، وفيه كان يفصل كان صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم يستقبل الوف
  .حدث بعده ه العادلة فلم تكن هناك محاكم كمابين المتخاصمين ويصدر أحكام

لمسجد النبوي الشريف تاريخ طويل رائع وله فضائل جمة كالمدينة، وكان ول   
صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم كلما تزوج امرأة بنى لها حجرة متصلة بالمسجد 

تسع حجر أصبحت كلها داخل المسجد اآلن يصلي فيها حتى تم له فيه 
  .المسلمون

ثم إن لمطلق المسجد دورًا وأهمية كبرى في اإلسالم، ففيه يتعارف المسلمون    
تحدين متراصين مصطفين في جو مويتوحدون ويقفون بين يدي اهللا تعالى 

عيرة عظم شأروحاني خمس مرات في كل يوم، وعنده تبدو أبهة اإلسالم، وتؤدى 
من شعائر الدين أال وهي الصالة، ومنه يستقي عامة المسلمين النصائح 

  . والمواعظ والتوحيد بما يتلقونه من العلماء في دروسهم ومواعظهم وخطبهم

Šb—äÿaì@æî‹ubé¾a@µi@òb‚aü¾a@ @

  

قد حالف رسول اهللا صلى اهللا تعالى : أنس رضي اهللا تعالى عنه قال عن   
رواه البخاري في األدب وفي . عليه وآله وسلم بين قريش واألنصار في داري

  .االعتصام وغيرهما ومسلم في الفضائل
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قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله : وعنه قال   
ن الربيع فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال عبد وسلم بينه وبين سعد ب

رواه البخاري في المغازي وغيره ومسلم ... بارك اهللا لك في أهلك ومالك: الرحمن
  . في النكاح

آخى النبي صلى اهللا تعالى عليه : وعن أبي جحيفة رضي اهللا تعالى عنه قال   
الصيام وفي األدب رواه البخاري في . وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء

  .والترمذي في الزهد

قدم المهاجرون من مكة المكرمة غرباء ال مال لهم وال أهل فاقتضت حكمة    
النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بإذن من اهللا عز وجل اهللا تعالى أن يؤاخي 

بينهم وبين األنصار كأخوة النسب يتناصرون ويتوارثون إلى وقت ما ثم نسخ 
وبقي التناصر والرفادة والوصية كما رواه البخراي في التفسير وغيره، وقد  التوارث

أبان األنصار عن كرمهم وشدة إحسانهم إلى المهاجرين وٕايثارهم على أنفسهم كما 

��,����92�b!ن��/�����2������,�و�אK�ْ��e)ن��א�5	א#��(�!�2	�dوא�و�א�>��F,�: "قال تعالى��+�R(�H������������5ون��)و�����I���=�$�
���H�#�5و�Z�fً�R(�B�(	6��
]�-������������و����O�X+�ون���Cو(�!א��C��!ن��و���(�M������&�gf�Z(�8���,��
�ْ]-�;��i�j	���!ق��و��
���kو����A�$����Hن��!�b��[ْ�6�ْ9سورة الحشر اآلية " א.  

�a@ôÝ–@�åÜa@óÉîbjà@äÿa@öb�ä@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@@¶bÉmŠb—@ @

  

  لما قدم رسول اهللا صلى اهللا تعالى : عن أم عطية رضي اهللا تعالى عنها قالت   
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عليه وآله وسلم المدينة جمع نساء األنصار في بيت ثم بعث إليهن عمر بن 
أنا : الخطاب رضي اهللا تعالى عنه فقام على الباب فسلم فرَدْدن عليه السالم فقال

سول رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه مرحبًا برسول اهللا وبر : رسول اهللا إليكن قلن
تبايعن على أن ال تشركن باهللا شيئًا وال تزنين وال تقتلن أوالدكن : وآله وسلم وقال

نعم : وال تأتين ببهتان تفترينه، بين أيديكن وأرجلكن وال تعصينه في معروف، قلنا
رواه . داللهم اشه: فمددنا أيدينا من داخل البيت ومد يده من خارج البيت ثم قال

   .وأصله في الصحيحين 6/408/409أحمد 

مبايعته صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم للرجال والنساء القرشيات والمدنيات    
  .تكررت ولكنه لم تمس يده يد امرأة أبداً 

óåî‡¾bi@æî‹ubéáÝÜ@ãþ�fia@À@†íÜíà@ßìc@ @

  

د اهللا بن عن أسماء بنت أبي بكر رضي اهللا تعالى عنهما أنها حملت بعب   
فخرجت وأنا ُمِتم فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت ثم : الزبير بمكة المكرمة قالت

أتيت به رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فوضعته في حجره ثم دعا 
فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول اهللا صلى بتمرة 

نكه بالتمرة ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود اهللا تعالى عليه وآله وسلم ثم ح
ولد في اإلسالم ففرحوا به فرحًا شديدًا ألنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فال 

رواه البخاري في الهجرة النبوية وغيرها ومسلم في األدب وزاد مسلم ثم . يولد لكم
  .مسحه وصلى عليه وسماه عبد اهللا الخ
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@¶bÉm@�a@ðšŠ@ó“÷bÈ@båmýí·@ëûbåi@béåÈ@ @

  

  اـــــــالى عنهـي اهللا تعـاة خديجة رضـكان صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بعد وف   

تزوج سودة بنت زمعة رضي اهللا تعالى عنها وبنى بها وعقد على السيدة عائشة  
ومه المدينة بستة بمكة المكرمة ولما قدم المدينة بنى بها في السنة األولى بعد قد

  . أو بسبعة أشهر في شهر شوال

تزوجني النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله : فعنها رضي اهللا تعالى عنها قالت   
وسلم وأنا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث فُوِعْكُت فتمزق 

احب لي شعري فوفى ُجَمْيَمًة فأتتني أمي أم رومان وٕاني لفي أرجوحة ومعي صو 
فصرخت بي فأتيتها ال أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب 

من ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة ... الدار وٕاني ألبهج حتى سكن بعض نفسي
على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن : ناألنصار في البيت فقل

فأصلحن من شأني، فلم َيُرْعني إال رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 
وفي . ومكثت عنده تسعاً .. ضحًى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين

  . ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة: رواية

عليه وآله وسلم بها بأمر من اهللا وٕاذنه تعالى فقد وكان زواجه صلى اهللا تعالى    
من حرير فقال  -قطعة–رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة : "قال لها

إن يك هذا من : فقلت" هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا هي أنت: لي
  ر ـري آخرواه البخا ."رأيتك في المنام ثالث ليال: "وجاء في رواية. عند اهللا ُيْمِضهِ 
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  .المبعث وفي مواضع ومسلم في النكاح

وفي الحديث األول بيان مشروعية تزويج البنت الصغيرة البكر بدون استئذان    
  . وهو إجماع من العلماء

‡¾bi@çaˆła@ö‡iîóå@ @

  

لما قدم المسلمون المدينة كانوا يقدرون ألوقات الصالة ولم يكن لهم أذان    
اتخذوا قرنًا : اتخذوا ناقوسًا وقال آخرون: فتكلموا في ذلك يومًا فقال بعضهم

فتفرقوا فرآى كل من عمر بن الخطاب وعبد اهللا بن زيد رضي اهللا تعالى عنهما 
يا : "تعالى عليه وآله وسلم قالرؤيا في ذلك فلما قصت على النبي صلى اهللا 

روى بعضه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وبعضهم ". بالل قم فناد بالصالة
  .أهل السنن عن عبد اهللا بن زيد باختالف في األلفاظ والمعنى واحد

يع الشهادتين كما هو مذكور في صحيح مسلم جوشرع بتربيع التكبير، وتر    
  .لسنةوالسنن وكما هو مفصل في فقه ا

ßbnÕÜbi@�a@æà@çˆfia@ßì�ä@ @

  

كان النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه رضي اهللا تعالى عنهم    
بمكة مأمورين بالصبر والعفو ولما هاجروا وانتشر اإلسالم وقويت شوكة 
المسلمين وكثر بالمدينة ناصروه أمر اهللا تعالى بقتال الكفار ورد عدوانهم وخاصة 
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الذين اعتدوا على المسلمين وظلموهم حتى ألجئوهم إلى مغادرة كفار قريش 
بالدهم والهجرة منها إلى بالد الغربة وأول ما نزل في ذلك ما جاء في الحديثين 

  :التاليين

����>�C��,��Fذ�ن�: "أول آية نزلت في القتال: فعن عائشة رضي اهللا تعالى عنها قالت   

	��������N)(���!ن��A�&�6!א����l�	ن�א��>;��و������������H�+�8�
�m+��5�N��}39 {�,��F<א�א�!�R�+���C�,������H�#(د�����+���a�&�n��B�(<����

 6/411رواه النسائي في الكبرى . 40-39سورة الحج اآليتان " א��>;��#�&9��)����N!��!א��Cن
  .بسند صحيح

لما أخرج النبي صلى اهللا تعالى : وعن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما قال   
أخرجوا نبيهم لَيْهِلُكن : عليه وآله وسلم من مكة قال أبو بكر رضي اهللا تعالى عنه


	��������N)(���!ن�����>�C��,��Fذ�ن�: "فأنزل اهللا عز وجل�A�&�6!א����l�	ن�א��>;��و������������H�+�8�
�m+��5�N�� ." رواه
والترمذي والنسائي والحاكم ثالثتهم في التفسير وسنده صحيح  1865أحمد 

  .الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبيوصححه 

ثم توالى نزول اآليات اآلمرة بقتال الكفار على حسب المراحل اآلتية وهي    
  .مراحل

@¶bÉm@�a@ôÝ–@�åÜa@òbïy@À@òíÈ‡Üa@Þya‹à@êïÝÈ@âÝ�ì@êÜeì@ @

  

  ى ــذكر العلماء رحمهم اهللا تعالى أن الدعوة اإلسالمية مرت في حياة النبي صل   
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  : اهللا تعالى عليه وآله وسلم منذ بعثته إلى وفاته بأربع مراحل

  . دعوته سرًا واستمرت ثالث سنوات: المرحلة األولى   

ن المعتدين واستمرت الدعوة جهرًا وباللسان فقط مع العفو ع: المرحلة الثانية   
  . إلى الهجرة إلى المدينة

الدعوة جهرًا مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال واستمرت هذه : المرحلة الثالثة   
المرحلة إلى عام الحديبية حيث وقع الصلح بين رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه 

  .وآله وسلم والمسلمين وبين كفار قريش

عوة جهرًا مع قتال كل من وقف في سبيل الدعوة أو امتنع الد: المرحلة الرابعة   
من الدخول في اإلسالم إذا كان وثنيًا أو ملحدًا أو امتنع من الجزية أو اإلسالم 
إذا كان كتابيًا وهذه المرحلة عليها استقر أمر الشريعة اإلسالمية وقام عليها حكم 

  . سالمية السنية في كتبهمالجهاد في اإلسالم وهي المقررة عند سائر المذاهب اإل

¶bÉm@�a@ôÝ–@�åÜa@paì�Ì@†‡Èì@ñŒbÍ¾a@@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@ @

  

قلت لزيد بن أرقم رضي اهللا : عن أبي إسحاق السبيعي رحمه اهللا تعالى قال   
تسع عشرة : قال ؟تعالى عنه كم غزا رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم

فما أول غزوة غزاها؟ : فقلت: سبع عشرة قال: كم غزوت أنت معه؟ قال: فقلت
  . رواه البخاري في المغازي ومسلم في الجهاد. الُعشير أو الُعَسْيرة: قال
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غزا رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه : وعن بريدة رضي اهللا تعالى عنه قال   
 12/196رواه مسلم في الجهاد . وآله وسلم تسع عشرة غزوة قاتل في ثمان منها

  .نوويبال

غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا تعالى : وعن جابر رضي اهللا تعالى عنه قال   
رواه مسلم أيضًا . ولم أشهد بدرًا وال أحداً : عليه وآله وسلم تسع عشرة غزوة قال

12/196.  

الغزوات جمع غزوة وهو قتال العدو وفرق علماء السيرة بين الغزوة فخصوها    
عالى عليه وآله وسلم بالجيش والسرية ما بعثه صلى بخروج رسول اهللا صلى اهللا ت

اهللا تعالى عليه وآله وسلم من الجيش مؤمرًا عليهم رجال منهم ومذهب الجمهور 
  . أشمل

واختلفوا في عدد مغازي رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم التي خرج    
فأبلغها ابن سعد وغيره إلى سبع وعشرين غزوة وستا . فيها بنفسه أو قاتل فيها

وخمسين سرية وهو المشهور وحديث زيد ال يدل على الحصر في تسع عشرة 
عليه وآله وسلم في تسع  بدليل حديث جابر أنه خرج مع النبي صلى اهللا تعالى

مما عشرة وأخبر بأنه لم يشهد بدرًا وال أحدًا فيكون بهما إحدى وعشرين غزوة 
أهل المغازي على هذا العدد ست غزوات فاهللا تعالى  دوزارواه البخاري ومسلم 

  .أعلم

وفي حديث بريدة أنه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم قاتل في ثمان منها    
، 5، وقريظة4، والخندق3، والمريسع2، وأحد1بدر: السيرة تسعًا وهيوذكر أهل 
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وكلها أشار إليها القرآن الكريم في عدة  9، والطائف8، وحنين7، والفتح6وخيبر
  .سور

العشير أو "وقول زيد بن أرقم أول غزواته صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم    
هللا تعالى عليه وآله وسلم فإن فاته غزوتان لم يحضرهما مع النبي صلى ا" العسيرة

  . أول غزواته األبواء وُبواط ثم بعدهما العشيرة

قال ابن إسحاق أول ما غزا النبي مع الفتح  8/281قال البخاري في صحيحه    
  .صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم األبواء ثم بواط ثم الُعشيرة

öaíiÿa@òì�Ì@ @

  

األبواء قرية بين مكة والمدينة وهي إلى الجحفة أقرب وهي َودان وكانت في    
صفر آخر السنة األولى خرج فيها يريد عير قريش وكانت ُبواط في شهر ربيع 

من السنة الثانية األول من السنة الثانية وأما العشيرة فكانت في جمادى األولى 
وكالهما كالتي قبلهما كان خروجه  أيضًا وكل من بواط والعشيرة قريب من ينبع

  .إليهما بقصد قريش

@ @

@ @

@ @
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ïäbrÜa@óå�Üa������������ó  

Ãaíži@òì�Ì@ @

  

سرنا مع رسول اهللا صلى : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا تعالى عنهما قال   
ن عمرو ـلب الَمْجدي بـزوة بطن ُبواط، وهو يطـي غـم فـاهللا تعالى عليه وآله وسل

  .في الزهد رواه مسلم. الُجهني

بضم الباء جبل من جبال جهينة من ناحية َرْضَوى قريبًا من الينبع، " بواط"   
خرج رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم في هذه الغزوة في شهر ربيع 

  .األول من هذه السنة ولم يلق قتاال

@òì�Ìì��ÃÖ]ì��ÃÖ]ì��ÃÖ]ì��ÃÖ]@@ @

  

بطن من الينبع خرج إليها العشيرة مصغرًا بالشين المعجمة ويقال بالمهملة هو    
صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم في جمادى األولى يريد قريشًا وغيرهم فوادع فيها 

األبواء، وبواط، والعشيرة كلها كان : وهذه الغزوات الثالث. بني ُمْدِلج من كنانة
سببها تعرضه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم لعير قريش وهي من أوائل غزواته 

  . تعالى عليه وآله وسلمصلى اهللا
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ÝjÕÜa@Þîí¥���ó@ @

  

عن البراء بن عازب رضي اهللا تعالى عنه أن النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله    
من األنصار، وأنه صلى قبل بيت وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أخواله 

المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا وكان صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 


�+��o/��5: "يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل اهللا عز وجل��Vp��N�)������Rو��=�$�q(�6	-א��
��	���7��!�����$�fً���2�/�(�H(�r�+�)��، فتوجه 144سورة البقرة اآلية " א�b�ْ+�אم��אPْ�j��5�I�-�6�ْ+��و�������R$�!�ل

��): "نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود����H< ,�و�������ْא�א�>��=�/�������2!�
(�M�(���������
��,������4�5و�א+�a�6�ْ���sא�1�6�ْ+�ق����7_;��/�<��q(�1���������Wאط�+�Z��ٍ��N���-9�. 142سورة البقرة اآلية " 

   .الحديث رواه البخاري في الصالة وفي مواضع ومسلم في المساجد وغيرهم

أول نسخ وقع في اإلسالم باإلجماع وللنسخ فوائد ومصالح وأسرار  كان هذا   

��): "تشريعية فال دخل للعقل فيها قال تعالى��u�-��
��,���Wf��*و���C�(���-��
��vAْ�
�+ٍ���̂ �&�(��������Cو��
(�����]��، لكن اليهود ومن لف لفهم ينكرون ذلك بعقولهم 106سورة البقرة اآلية " 

  .السخيفة العفنة

@ @

@ @
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çb›àŠ@ãí–@óïš‹Ð@ @

@ @

كان يوم عاشوراء يومًا : عن سيدتنا عائشة رضي اهللا تعالى عنها قالت   
تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 

يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم المدينة  
الفريضة، وترك يوم  صامه وأمر الناس بصيامه فلما فرض رمضان كان هو

رواه البخاري ومسلم كالهما في . عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه
@.الصيام @

كان : أحيل الصيام ثالثة أحوال: وعن معاذ بن جبل رضي اهللا تعالى عنه قال   
رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 

من ربيع األول إلى رمضان من كل شهر  عشر شهراً ثالثة أيام فصام سبعة 
ثالثة أيام وصيام يوم عاشوراء ثم إن اهللا عز وجل فرض عليه الصيام فأنزل اهللا 

��!ْא�א�>��9��C��,��F)���): "عز وجل��*��V���M����:م��������(������2:������,�א�>�6�M��V���M��������,��F)�א�8�/����:<������
بسند  508وأبو داود  5/146/147رواه أحمد . 183سورة البقرة اآلية " (��	�N!ن�

  . صحيح

صيام رمضان من فرائض اإلسالم األساسية الخمسة التي ال يكون المسلم    
  .مسلمًا إال بها وكانت فرضيته في هذه السنة الثانية من الهجرة باالتفاق
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�ÙÜa@Š‡i@òì�Ì�@ @

  

غزوة بدر وكانت أول غزاة خاضها النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم    
وأصحابه وقاتلوا فيها مشركي مكة وكانت الفاصل بين الحق والباطل، وكان 
للمسلمين فيها النصر المبين الذي لم يقع في تاريخ اإلسالم مثله، فقد كون 

  .جاء بعدهم من األجيال أصحابه األبطال تاريخًا ومجدًا وظفرًا ونصرًا لكل من

كان تاريخ الغزوة يوم الجمعة سبعة عشر من رمضان للسنة الثانية من الهجرة    
وكان سببها الخروج لعير قريش التي قدم بها أبو سفيان من الشام تحمل تجارة 
كل أهل مكة فأرسل النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بعض العيون ليأتي 

  : حابة للخروج وفي هذه القطعة جاء ما يليبخبر العير وندب الص

@„îŠbmÇÖ]ÇÖ]ÇÖ]ÇÖ]{{{{{{{{{{{{ìæˆìæˆìæˆìæˆ@ @

@ @

لقدر في سبع التمسوها يعني ليلة ا: عن ابن مسعود رضي اهللا تعالى عنه قال  

. ، يوم بدر155سورة آل عمران اآلية " א���6�I�ْ)ن��א�����N���ْ!�م�: "عشرة وتال هذه اآلية
على شرط الشيخين ووافقه وصححه  3/20/21والحاكم  1384رواه أبو داود 

  .الذهبي

  .جمع للمؤمنين وجمع للكفار وذلك يوم بدر" א���6�I�ْ)ن��א�����N���ْ!�م�"   
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بعث رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه : وعن أنس رضي اهللا تعالى عنه قال   
وآله وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان فجاء وما في البيت أحد 

فخرج رسول اهللا : ل اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم قالغيره وغير رسو 
بة فمن كان ظهره حاضرًا لإن لنا ط: "صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فقال

  . رواه مسلم في الجهاد". فليركب معنا

لما سمع رسول اهللا صلى اهللا : وعن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما قال   
هذه : "تعالى عليه وآله وسلم بأبي سفيان مقبال من الشام ندب المسلمين إليه وقال

فانتدب الناس فخف " لكموهانفعير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل اهللا ي
رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه  بعضهم وثقل بعضهم وذلك أنهم لم يظنوا ان

رواه ابن إسحاق بسند صحيح وهو عند ابن هشام . وآله وسلم يلقى حرباً 
2/250.  

âè†‡È@çbØ@âØì@óibz—Üa@êmŠìb“à@ @

@ @

الصحابة رضي اهللا تعالى النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ثم استشار    
م سبعون جمًال عنهم في الخروج فخرج في ثالثمائة وبضعة عشر رجال ومعه

  . يتعاقبونها وليس معهم إال فرسان

إن رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله : فعن أنس رضي اهللا تعالى عنه قال   
فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم : وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان قال

؟ والذي إيانا تريد يا رسول اهللا: عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال
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نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر ألخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها 
فندب رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم : إلى َبْرك الِغماد لفعلنا قال

  .مطوال 12/124رواه مسلم في الجهاد . فانطلقوا حتى نزلوا بدراً 

  .موضع لجهة اليمن" برك الغماد"   

كنا أصحاب محمد صلى اهللا تعالى : البراء رضي اهللا تعالى عنه قال وعن   
عليه وآله وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين 

رواه . زوا معه النهر، ولم ُيجاوز معه إال مؤمن بضعَة عشر وثالثمائةو جا
  .البخاري في المغازي

@ë†Š…^Ç‘…^Ç‘…^Ç‘…^Ç‘@bØ‹“à@çbØ@æàì@æ�Üa@ @

@ @

لن نستعين : "األطفال فردهم كما جاءه مشرك ليخرج معه فقالوتبعه بعض    
، فعن سعد بن أبي وقاص رضي اهللا تعالى عنه أن النبي صلى اهللا "بمشرك

تعالى عليه وآله وسلم نظر إلى ُعَمير بن أبي وقاص فاستصغره حين خرج إلى 
ويأتي ورجاله ثقات  6/69رواه البزار قال في المجمع . بدر ثم أجازه فقتل ببدر

  .شيء من هذا الحقًا حيث رد ابن عمر في غزوة أحد

خرج رسول اهللا صلى اهللا : وعن موالتنا عائشة رضي اهللا تعالى عنها قالت   
تعالى عليه وآله وسلم قبل بدر، فلما كان بحّرة الَوْبرة أدركه رجل قد كان يذكر 

تؤمن باهللا : "له وسلممنه جرأٌة ونْجدٌة فقال له رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآ
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". انطلق: "ثم لما آمن قال له" فارجع فلن نستعين بمشرك: "ال قال: قال" ورسوله
  .12/198رواه مسلم في الجهاد 

فكان هذا دليال على عدم االستعانة بالمشركين، واألدلة في ذلك متعارضة فقد    
  .يجوز للضرورة والحاجة

kÝF¾a@‡jÈ@oåi@óÙmbÈ@bîûŠ@ @

  

وقبل المعركة بثالثة أيام رأت عاتكة عمة رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه    
وآله وسلم رؤيا هائلة أفزعتها وأزعجت كل من بلغته مفادها إنذار قريش بالهالك 

ضمضم لمكة من طرف أبي سفيان مستغيثًا بقريش وصادفت الرؤيا مجيء 
لى عليه وآله وسلم فلما إلنقاذ عيرهم الذي خرج يتعرض له النبي صلى اهللا تعا

جاء قريشًا الخبر مع الرؤيا خرجوا في جيش كثيف عرمرم وعندما غادروا مكة 
ذهب نال بد وأن : وعلموا أن العير قد نجا أَرادوا الرجوع فعارض أبو جهل وقال

زل ببدر وننحر الُجُزَر ونشرب الخمر وتغنينا القينات فيسمع بنا العرب فال نفن
روى هذه القطعة ابن إسحاق . تابعوا السير إلى أن نزلوا بدراً يزالون يهابوننا ف

  .بسند صحيح لكنه مرسل
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Š‡i@òì�Ì@À@µØ‹“¾a@†‡È@ @

  

سبق أن قلنا أن عدد المسلمين كان ثالثمائة وبضعة عشر رجال بينما    
  . المشركون كانوا قريبًا من ألف مقاتل

: فعن سيدنا علي رضي اهللا تعالى عنه أنه قال وهو يتحدث عن غزوة بدر   
فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 
إلى بدر ثم أخبر أنهم أخذوا مولى لعقبة بن أبي معيط فجعلوا يضربونه ويسألونه 

يد بأسهم فقال له النبي صلى اهللا تعالى هم واهللا كثير عددهم شد: عن القوم فيقول
هم واهللا كثير عددهم شديد بأسهم فجهد رسول : فقال" كم القوم؟: "عليه وآله وسلم

اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أن يخبره فأبى ثم إن النبي صلى اهللا تعالى 
ول عشر لكل يوم فقال رس: قال" من الجزر؟كم ينحرون " :عليه وآله وسلم سأله

رواه ". القوم ألف كل جزور لمائة ونيفها: "اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم
  .بسند صحيح 2665وأبو داود في الجهاد  1/117أحمد 

وكان النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم يهتم كثيرًا باطالعه على عدد    

���ذ�: "ال تعالىالكفار فأراهم اهللا عز وجل في منامه قليال في رؤيا رآها كما ق
�����$�=�א��_;����+��:�����(�����wً����/��!و���������Mא�#�Cًא�T�]�M������ْ�1�[<ز���������(����+��$�=�و������Dא�	,�:yא��_;��و������<��"��;	
���
m��������vא�F�&��#اهللا تعالى  هكذا أراهم اهللا إياه صلى. 43سورة األنفال اآلية " א��598و

  . عليه وآله وسلم للحكمة التي ذكرها تعالى وهي خوف الفشل والتنازع
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Š‡i@óÝïÜ@ëûbÈ†ì@ãíÕÜa@ËŠb—·@ëŠbj‚g@ @

  

وبشر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أصحابه قبل المعركة بمصارع القوم    
يعني صناديدها " هذه مكة قد أخرجت لكم أفالذ لكبدها: "وكان قد قال لهم

  . هموكبراء

يا رب إن : "وبات ليلة بدر يدعو اهللا عز وجل ويتضرع إليه ويبكي ويقول   
  ".تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد

كنا مع عمر رضي اهللا تعالى عنه بين : فعن أنس رضي اهللا تعالى عنه قال   
إن رسول اهللا صلى اهللا تعالى : مكة والمدينة ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال

هذا مصرع فالن : "عليه وآله وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر باألمس، ويقول
بعثه بالحق ما أخطئوا الحدود  فوالذي: فقال عمر: قال" غدًا إن شاء اهللا تعالى

هذا : "وفي رواية يقول. التي حد رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم
رواه البخاري في المغازي ومسلم في . ويضع يده على األرض" مصرع فالن غداً 

  .12/124/126كتاب الجنة وفي الجهاد 

  .أي موضع قتله" فالن عمصر "   

لما كان يوم بدر نظر رسول اهللا صلى : عنه قال وعن عمر رضي اهللا تعالى   
اهللا تعالى عليه وآله وسلم إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثالثمائة وتسعة 

ي اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم القبلة ثم مد يديه بعشر رجال فاستقبل ن
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هلك هذه اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن ت: "يهتف بربه
فما زال يهتف بربه مادًا يديه " العصابة من أهل اإلسالم ال تبعد في األرض

مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه على منكبيه ثم التزمه 
يا نبي اهللا كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل : من ورائه وقال

�=���:����$�)"���&�#��s(�I	��a���-�)����:[�!ن����ذ�: "اهللا عز وجل
�C���M95�6���Wz�ْ�A�&��,����f�:�?{�6�ْא��S�$د��+�� "
رواه البخاري في المغازي ومسلم في . ، فأمده اهللا بالمالئكة9سورة األنفال اآلية 

  .الجهاد

طلب " االستغاثة"الجماعة، " العصابة"أي سؤالك، " مناشدتك"يصيح، " يهتف"   
  .وفي الباب غير ما ذكرنا. الغوث

@óîa‡iíÒ†Ã¹]íÒ†Ã¹]íÒ†Ã¹]íÒ†Ã¹]@ @

  

عتبة بن ربيعة، : أول ما بدأت المعركة خرج من جيش المشركين ثالثة نفر   
يطلبون المبارزة فخرج إليهم من صف المسلمين ثالثة  وأخوه شيبة وابنه الوليد

حمزة عم : أبطال من المهاجرين بأمر من النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم
رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أسد هذه األمة، واإلمام علي رضي 

النبي اهللا تعالى عنه سيد الشجعان، والشهيد األول عبيدة بن الحارث بن عم 
صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فتبارزوا فقتل كل من حمزة وعلي مبارزيهما وأما 
عبيدة والوليد فأثخن كل منهما اآلخر ثم َوَثَب حمزة وعلي على الوليد فقتاله 
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روى القصة البخاري في المغازي وأحمد . ومات عبيدة مرجعهم إلى المدينة
  .صحيح بسند 5/266 وأبو داود في الجهاد 1/117

µØ‹“¾a@ãa�éäaì@µáÝ�¾a@Šb—näa@ @

óÙ÷þ¾a@ßì�äì@ @

  

ثم التحم القتال وحمى الوطيس واختلط الجيشان وجاء النصر من عند اهللا عز    
ونزلت المالئكة وشاركت في القتال فلم تمض إال ساعة من نهار حتى  وجل

انهزم الكفار وظهر الحق وزهق الباطل وجعل اهللا المسلمون يقتلوم ويأسرون وفر 
خرجنا : الباقي ال يلوون على أحد قال عبادة بن الصامت رضي اهللا تعالى عنه

رًا فالتقى الناس فهزم مع النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فشهدت معه بد
الحديث ... اهللا تبارك وتعالى العدو فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون

 2/135/326بالموارد والحاكم  1693وابن حبان  5/322/324رواه أحمد 
  .ورجاله ثقات

رواه البخاري في . فأصابوا منهم مائة وأربعين، سبعين قتلى وسبعين أسرى   
  .رواه أحمد ومسلم في الجهاد. وشوهدت المالئكة تقاتل. زياد وفي المغاالجه

ونزل منهم ألوف كما في القرآن الكريم، فنزل أوال ألف مردفين ثم بشرهم بأنه    

���ذ�: "سيمدهم بثالثة آالف منزلين ثم بخمسة آالف مسومين، كما قال تعالى
�=���:����$�)"���&�#��s(�I	��a���-�)����:[�!ن�
�C���M95�6���Wz�ْ�A�&��,����f�:�?{�6�ْא��S�$د��+��         سورة األنفال " 
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�����&��#ٍ�5�2א��_;��
�����M�+�8و����5�N: "جل عاله، وقال 9اآلية�Cو��gf<ذ���Cْא�!�N	)(�$��;_א������:<������
���N�)��S!ل����ذ�} 123{(��1:�+�ون����X�6�ْ���,���C����:��[:ْن����C��6�����M	5���:9&�#��f�O�w�]�&�WG� *��,����f�:�?{�6�ْא�
�S���Q����,�و������M!�)Aْو�(��	�N!ْא�(��2�8+�وْא���ن�&����} 124{�����H�#�!�$א��Fy�H����M�5�6�����:9د�&�#��f�-�6�̂ �&�WG *�
�,����f�:�?{�6�ْא��S���!�-��}125 {(����� >�א��	�8+��و���)�&�;��/���!&�:���و�����,�k�6Pْ	����o�+�1�&����:�� >�א��_;�������R;��و�
�,����5�  .126-123سورة آل عمران اآليات " }126{א�b�ْ:�����אQ���ْ��Q��א��_;����

فهذا فضل من اهللا عز وجل تفضل به على رسوله صلى اهللا تعالى عليه وآله    
وسلم وأصحابه الكرام حين أرسل إليهم جنودًا مجندة من المالئكة يقاتلون معهم 

كيف ينتصر جيش ال يبلغ ثالثمائة وعشرين على جيش مكون من ألف فوٕاال 
ه عند المسلمين ولكن فارس مدعم بأنواع األسلحة والخيل مما لم يكن شيء من

��5��,���� >�א��	�8+��و���): "األمر كما قال اهللا تعالى�، 126سورة آل عمران اآلية  "א��_;����

�,���M : "وقال��Wf�k�$�Wf������/��U�2���|�fً�k�$�3ً�T�]�M��ذ�ن�K�&��;_فليس النصر 249سورة البقرة اآلية " א�� ،
، 7سورة محمد اآلية " َينُصْرُكمْ  اللهَ  َتنُصُروا ِإن "بكثرة الجيوش والعتاد والقوة، 

  .نصروا اهللا فنصرهم على عدوهم

‹øjÜa@À@ôÝnÕÜa@Òïu@Ó‰Ô@ @

  

بعد أن قتل من قتل من صناديد قريش أمر النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله    
  ا ـــررهم بمــدًا ويقــدًا واحــم واحــل يناديهــك وجعــب هنالــي قليــوا فــــم فقذفـــم بجثثهــوسل



[61] 

 

  .شاهدوا وعاينوا

فعن أبي طلحة رضي اهللا تعالى عنه أن نبي اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله    
وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجال من صناديد قريش فقذفوا في طوى من 
أطواء بدر خبيٍث ُمْخِبٍث وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثالث ليال، فلما 

ان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى وأتبعه أصحابه ك
ما ُنَرى ينطلق إال لبعض حاجته حتى قام على شقة الركي فجعل يناديهم : فقالوا

بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فالن ابن فالن، ويا فالن ابن فالن، أيسركم أنكم 
فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا  - له وسلمصلى اهللا تعالى عليه وآ-م اهللا ورسوله تأطع

فقال عمر يا رسول اهللا ما تكلم من : حقًا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا قال
والذي : "أجساد ال أرواح لها؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم

رواه البخاري في المغازي ومسلم ". نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم
  .في الجنة

وفي رواية عن أنس أنه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أتاهم فأقام عليهم    
يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا : "فناداهم فقال

شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني 
  .رواه مسلم في الجنة. بدريب فسحبوا فألقوا في قل: قال" ربي حقا

ولون جلقد أخزى اهللا تعالى المشركين وأهلكهم ومقتهم لقد كانوا باألمس ي   
ويصولون ويرون أنهم هم الناس واألبطال واألعزة يلمزون النبي صلى اهللا تعالى 
عليه وآله وسلم بالكلمات الجارحة واألقوال البذيئة ويؤذون أصحابه ويعتدون 
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فهاهم اآلن صرعى قد جيفوا وأصبحوا هامدين يسمعون التقريع والتوبيخ ... عليهم
  .ويتحسرون وال يجيبون لما شاهدوه وحل بهم من العذاب المهين

ÂïŽÉžà@ðic@æi@ójÕÈ@�a@ì‡È@ÞnÔ@ @

@ @

قتل عقبة بن أبي معيط قبل : عن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما قال���
من للصبية يا رسول : عنه فقتله صبرًا، قالالفداء، قام إليه علي رضي اهللا تعالى 

وعزاه النور  9394في المصنف في الجهاد �رواه عبد الرزاق�".النار: "؟ قالاهللا
  .رجاله رجال الصحيح: للطبراني وقال 6/89في المجمع 

الذي كان باألمس مع صناديده بمكة  دو داآلن حان وقت مصرع هذا العدو الل   
وقام إلى سال جزور فوضعها على ظهر رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله 
وسلم وهو يصلي وجعلوا يضحكون من ذلك، وهو الذي اخذ مرة بمنكب الحبيب 
صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ولوى ثوبه في عنقه وخنقه به خنقًا شديدًا حتى 

  .رضي اهللا تعالى عنه دفعه عنه الصديق

فها هو اآلن في الفيافي والصحراء بعيدًا عن األهل والولد والدار تضرب عنقه    
  .صبرًا بين بدر والمدينة وال ناصر له وال مغيث ثم مآله السعير والعذاب الخالد
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‹�ÿa@öa‡Ð�@ @

  

سيق األسارى موثقين أذالء صاغرين إلى المدينة فاستشار النبي صلى اهللا    
تعالى عليه وآله وسلم أبا بكر وعمر وعلي رضي اهللا تعالى عنهم في شأنهم 
فأشار إليه الصديق بالفداء أما الفاروق فكان شديدًا عليهم أشار إليه صلى اهللا 

فيقتله أما اإلمام علي عليه يبه تعالى عليه وآله وسلم بأن يمكن كل قريب من قر 
السالم فلم يذكر عنه شيء، فعمل صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم على رأي 
الصديق رضي اهللا تعالى عنه فجاء العتاب اإلالهي على ذلك ألنه كان خالف 

خبار بأنه قد سبق بذلك كتاب األولى ولذلك جاء في آخر اآلية إباحة ذلك واإل
  . من اهللا تعالى

لما أسروا األسارى قال رسول اهللا صلى : فعن عمر رضي اهللا تعالى عنه قال   
" يا أبا بكر وعلي وعمر ما ترون في هؤالء األسارى؟: "اهللا تعالى عليه وآله وسلم

يا نبي اهللا هم بنو العم والعشيرة أرى أن : فقال أبو بكر رضي اهللا تعالى عنه
ر، فعسى اهللا تعالى أن يهديهم لإلسالم، تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفا

: قال" ما ترى يا ابن الخطاب؟: "فقال رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم
ال واهللا يا رسول اهللا ما أرى الذي رآى أبو بكر ولكني أرى أن ُتمكنا فنضرب 

مر أعناقهم فتمكن عليا من َعِقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فالن نسيبًا لع
فأضرب عنقه، فإن هؤالء أئمة الكفر وصناديدها، فهِوي رسول اهللا صلى اهللا 
تعالى عليه وآله وسلم ما قاله أبو بكرـ ولم يهَو ما قلت، فلما كان من الغد، فإذا 

يا : رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وأبو بكر قاعدان يبكيان، قلت
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ت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيُت، رسول اهللا أخبرني من أي شيء تبكي أن
وٕان لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله 

، لقد ُعرض علّي لفداءللذي ُعِرض على أصحابك من أخذهم اأبكي : "وسلم
شجرة قريبة من النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله " عذاُبهم أدنى من هذه الشجرة

̂�,����B	�����o�+�"�C;����:�!ن���Cن������M�n=�2)ن����): " عز وجلوسلم، وأنزل اهللا �א�D#�ض��$�=���[�
�,��Q���m���:�B}67 {� �!<��ms(���M���mQو�א��_;��א~��+�����3+����5و�א��_;��א�95
���)���+�ض��(�+���5ون���"�����2א��_;��
���:	-�6���(�6��$����)�F���C�msא�F���m������}68 {)�$�:���!ْא	6��������6���|� ً�w�B�(ً2��א��_;����ن	�א��_;��و�א(	�N!ْא����
m#!�[�|�m���B	#}69{ " 69-68-67سورة األنفال اآليات.  

فأحل اهللا لهم الغنائم فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم    
  .12/84ومسلم في الجهاد  1/30/31الحديث رواه أحمد . بدر من أخذهم الفداء

الطبراني في الكبير  رواه. ء أربعة آالف درهم لكل شخصوكان عدد الفدا   
فادى :  تعالى عنهما قالبرجال الصحيح عن ابن عباس رضي اهللا واألوسط 

ان فداء كل رجل منهم رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أسارى بدر وك
  .أربعة آالف

Š‡ji@bénº�è@�‚@”î‹Ô@ôÕÝm@ÒïØ@ @

  

  و ــم أبــان منهــة وكــل مكـروها من أهــم يحضـدر ولـأما الكفار الذين تخلفوا من ب   
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لهب عندما بلغهم خبر هزيمة جيشهم وقتل أشرافهم وانتصار المسلمين فقد كبتوا 
وأخزوا وذهبت نخوتهم وأنانيتهم وعضوا على أيديهم وماتوا بغيظهم بل أبو لهب 

��)��Cد�#�א\��و���)} �N�"}26+�" بعد الخبر داخل األسبوع ولحق إخوانه إلىهلك ��+�N�"}27 {

(���=�N�2�)�(و�����#�F�)}28 {gf�Bא	!�����1�2�ْ7+�}29 {(����������f���-�)��+�1��}30 {(��ْ���)�و����R��s(�b�Z�C��#(	�����>)�א�
fً�:�?(�����(��ْ���)�و����R������)	5���(<����fً�����$��,��F<�7وא���+�[�M "... 31-26سورة المدثر اآليات.  

  .وأخبار هذه الغزوة طويلة الذيل فارجع إلى األصل   

والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا    
  .محمد وآله وصحبه وحزبه

ËbÕåïÔ@�i@òì�Ì@ @

  

لما كان النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بمكة المكرمة كان يواجه عدوًا    
ولما قدم إلى المدينة قابله عدوان اليهود والمشركون من قريش  رواحدًا هم كفا

  ..األوس والخزرج

فاليهود وادعهم على أن ال يحاربوه، وال يؤلبوا عليه عدوًا، وكانوا ثالثة طوائف    
والمشركون وهم بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة، يسكنون بضواحي المدينة 

بها كانوا معه ظاهرًا وضده باطنًا ينافقونه العرب وكانوا بالمدينة وبقرى مجاورة 
  .صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم
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وكان بنو قينقاع أول من نقض عهده صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فخرج    
فلما علموا أن ال إليهم صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فحاصرهم حصارًا شديدًا 

وآله وسلم وألقى اهللا عز وجل في طاقة لهم بمحاربته صلى اهللا تعالى عليه 
قلوبهم الرعب نزلوا على حكمه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بأن له أموالهم 
وأن لهم النساء والذرية فأمر بهم فكتفوا وعفى عنهم فلم يقتلهم وأجالهم إلى 
أذرعات بالشام، وكان من نقضهم لعهده صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم اعتداء 

ى امرأة مسلمة بسوقهم حيث كشفوا عن سوأتها وضحكوا عليها بعضهم عل
  .فحصلت فتنة كما ذكره ابن هشام وغيره

لما أصاب رسول اهللا صلى اهللا : وعن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما قال   
تعالى عليه وآله وسلم قريشًا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني 

يا : قالوا" اً يا معشر اليهود أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريش: "قينقاع فقال
قريش كانوا أغمارًا ال يعرفون القتال، محمد ال يغرنك من نفسك أن قتلت نفرًا من 

�/�<: "إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس، وأنك لم تلق مثلنا فأنزل اهللا عز وجل
�,��F<�7وْא���+�[�M�2!ن�����a���"�1+�ون���b�)و����������	����R����k�&ن��/��5} 12{א���6�ْ)د��و�(�M����:���gf��*�=�$��,�����k�$�
(���N���ْא�gf�k�$��>�)(�N�)�=�$��>��2�"��;_א���o�+���Cو��g3�+�$(�M�����
�[������������+�و����4Cْ�#��,�����ْ��5و�א��_;��א���X����̀�+�8���&�,���
�q(�1���	ن�و���=������2+��3ًذ������$�=���A<���#(�8�&�Dرواه . 13- 12سورة آل عمران اآليتان " }13{א

وابن إسحاق وابن جرير ورجاله ثقات وحسنه الحافظ  3001أبو داود في الخراج 
  .في الفتح
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من حصنهم اسلحة وآلة كثيرة وأخذ النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم    
والخمس وقسم الباقي  هفأخذ صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم من أموالهم صفي

  .على أصحابه

Öîí�Üa@òì�Ì@ @

  

نذر أن ال يمس رأَسه  امهم أمام المسلمينكان أبو سفيان بعد وقعة بدر وانهز    
ة حتى يغزو محمدًا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فخرج في ماء من جناب

ل خارجها فأتى بعض بر قسمه فلما قارب المدينة نز يمائتي راكب من قريش ل
ير فقراه وسقاه ثم خرج وأتى أصحابه فبعث رجاال فأتوا ناحية رؤساء بني النض

من المدينة فحرقوا نخيال منها ووجدوا رجلين من المسلمين فقتلوهما ثم فروا 
راجعين فنذر بهم المسلمون فخرج رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم في 

نها يخففون من أثقالهم ففاتوه ووجدوا أزوادًا من السويق كان المشركون يلقو طلبهم 
فرجع النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ولم يلق قتاال فسميت بذلك غزوة 

  .السويق

ãþ�Üa@báéïÝÈ@óá bÐ@båmýí·@ðÝÈ@ãbàfia@xaìŒ@ @

  

كان زواج اإلمام علي بسيدتنا فاطمة عليهما السالم بعد غزوة بدر وموت رقية    
وسلم وكان عمرها عند زواجها نحوًا من بنت النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله 



[68] 

 

ستة عشر أو سبعة عشر عامًا إذ كانت والدتها قبل البعثة بقليل بنحو سنة أو 
أكثر بقليل، وكانت أسن من موالتنا عائشة رضي اهللا تعالى عنها بنحو خمس 

  .سنين

أما اإلمام علي رضي اهللا تعالى عنه فكان عمره عند الزواج نحوًا من أربع    
رين سنة وأشهر وكانت والدته قبل بعثة النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وعش

وسلم بعشر سنوات، وكان صداق هذه السيدة درعًا لإلمام علي وجهزها النبي 
صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بحصير خميل، وقربة، ووسادة أدم، حشوها 

  :إذخر وفي هذا جاء اآلتي

ُخِطَبْت فاطمة إلى رسول اهللا صلى اهللا : العن علي رضي اهللا تعالى عنه ق   
هل علمت أن فاطمة قد خطبت غلى : تعالى عليه وآله وسلم فقالت موالة لي

فقد خطبت فما يمنعك : ال قالت: رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم قلت
وعندي شيء : فقلتأن تأتي رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فيزوجك؟ 

إنك إن جئت رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم زوجك : وج به؟ فقالتأتز 
واهللا ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله : قال

وسلم فلما أن قعدت بين يديه ُأْفِحْمُت فواهللا ما استطعت أن أتكلم جاللة وهيبة 
" ما جاء بك؟ أَلك حاجة؟: "آله وسلمفقال رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه و 

، فقال وهل عندك شيء : "نعم فقال: فقلت" لعلك جئت تخطب فاطمة؟: "فسكت
فوالذي " ما فعلت درٌع َسلْحُتَكها؟: "ال واهللا يا رسول اهللا فقال: فقلت" تستحلها به؟

ا قد زوجتكه: "عندي فقال: نفسي بيده إنها لحطمية ما قيمتها أربعة دراهم فقلت
، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول اهللا صلى "فابعث إليها بها فاستحلها بها
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رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في الدالئل . اهللا تعالى عليه وآله وسلم
  .مختصراً  1/80وسنده حسن صحيح ورواه أحمد  3/160

وآله جهز رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه : وعنه رضي اهللا تعالى عنه قال   
". وسلم فاطمة عليها السالم في َخميٍل، وِقْرَبٍة، ووسادة من أَدم، حشوها ِإْذِخر

 3/161والبيهقي في الدالئل  4152وابن ماجه في الزهد  1/14رواه أحمد 
وسنده صحيح، وقصة حمزة بناقتيه المعدتين لعرسه مخرجة في البخاري في 

  . زي ومسلم في األشربةاالمغ

  .ب طيب الرائحةشجر رط" اإلذخر"الجلد، و" األدم"فة وحصير، قطي" الخميلة"   

rÜbrÜa@óå�Üa����ó@ @

Ó‹’ÿa@æi@kÉØ@ÞnÔ@ @

@ @

من طيء وأّمه يهودية من بني النضير، وكان كان كعب بن األشرف أبوه    
يهجو النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بشعره ويؤذيه أشد اإلذاية، ويحرض 
كفار قريش على محاربة رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وخاصة بعد 

من  3000رواه أبو داود في الخراج . وقعة بدر وكان يشبب بنساء المسلمين
  . كعب بن مالك مطوالحديث 

فلما بالغ في اإلذاية وأبى أن ينتهي عن إذاية رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه    
من لكعب بن : "وآله وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم
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فبعث محمد بن مسلمة في رجال من األنصار " األشرف فإنه قد آذى اهللا ورسوله
رواه البخاري في المغازي وفي . حتالوا عليه فقتلوه ليالرضي اهللا تعالى عنهم فا
  . وغيرهما مطوال بتفصيل القصة 12/160الجهاد ومسلم في الجهاد 

@¶bÉm@�a@ôÝ–@�a@ßí�Š@xì�m@@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@ @

báéåÈ@¶bÉm@�a@ðšŠ@‹áÈ@oåi@ó—Ñy@ @

@ @

  كانت حفصة بنت عمر رضي اهللا تعالى عنهما تأيمت من زوجها ُخَنْيس بن    

حذافة السهمي وكان من أصحاب بدر توفي عنها بعد الوقعة فأتى عمر رضي 
قد بدا لي أن : اهللا تعالى عنه فعرضها على عثمان رضي اهللا تعالى عنه فقال له

ال أتزوج يومي هذا ثم عرضها على أبي بكر رضي اهللا تعالى عنه فسكت ولم 
بشيء فلبث ليالي ثم خطبها رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم يجبه 

رة متصلة ببيت عائشة وبنى لها حجروى قصة ذلك البخاري وغيره، فتزوجها 
رضي اهللا تعالى عنها وكانت بينهما صداقة متينة وقضت مع رسول اهللا صلى 

: اهللا تعالى عليه وآله وسلم حياته كلها وكان قد طلقها فأمره اهللا بإرجاعها وقال له
  . وغيره 1/12روى قصة ذلك أحمد . إنها صوامة قوامة وزوجتك في الجنة
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ÝØ@ãdi@çbárÈ@bä‡ï�@xì�m@�a@ôÝ–@�åÜa@oåi@ãír@ @

âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@@¶bÉm@ @

  

تواترت األخبار بأن عثمان رضي اهللا تعالى عنه قد تزوج رقية بنت رسول اهللا    
در ثم زوجه بأم كلثوم صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وتوفيت ورسول اهللا بب

أيضًا في رضي اهللا تعالى عنها وذلك في ربيع األول سنة ثالث، وماتت عنده 
  .شعبان سنة تسع

رأيت النبي : وجاء في صحيح البخاري عن أنس رضي اهللا تعالى عنه قال   
  .   صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم على قبرها فرأيت عينيه تدمعان

yc@òì�Ì���‡@ @
@ @

كانت هذه الغزوة من أخطر الغزوات على النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله    
وسلم وأصحابه رضي اهللا تعالى عنهم حيث هاجمهم الكفار في عقر دارهم، 
وجاءوا بجيش كثيف عرمرم مؤلف من ثالثة آالف مدجج معهم مائتا فرس، 

صطحب أشرافهم وثالثة آالف بعير، ومعهم القيان والدفوف والمعازف والخمور وا
نساءهم كيال ينهزموا ولم يزالوا سائرين حتى نزلوا غربي جبل أحد مقابل المدينة 

  . عند شمالها الغربي
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ولما بلغ رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم خبرهم صلى الجمعة    
واستشار الصحابة في الخروج إليهم أو البقاء بالمدينة فاختار رأي من قال 

م الشباب ثم حضهم صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم على القتال بالخروج وه
ورغبهم في الجهاد والشهادة وأمرهم بالصبر وبشرهم بالنصر إن هم صبروا، ثم 
خرج مساء الجمعة وبات بالطريق ثم صلى الصبح قبالة جيش المشركين بجهة 

منه  الشروق وكان عدد جيشه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ألف رجل رجع
  . نحو من ثالثمائة منافق وضعفاء اإليمان

kj�Üaì@„îŠbnÜa@ @

  

واتفق علماء السيرة وغيرهم على أن هذه الغزوة كانت في شوال من السنة    
  .الثالثة يوم السبت لسبع ليال خلوة من شوال أو في النصف منه

فهم ببدر وهزم باقيهم وأسر من أسر ار وسبب ذلك أن المشركين لما قتل أش   
وحصل الفداء أصابهم ذل وخزي لم يستطيعوا تحمله فذهب بعض من بقي من 
أشرافهم وكلموا أبا سفيان في قتال النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 
ويستعينون على ذلك بكل ما كان عندهم في تلك التجارة وهي خمسون ألف 

  .دينار فخرجوا لذلك قصد أخذهم الثأر فكانت الوقعة
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@bà@ëbîûŠÄÏé‰ÄÏé‰ÄÏé‰ÄÏé‰@ójÙåÜa@æà@òì�ÍÜa@À@ @

  

وكان قبل الوقعة قد رآى صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم كأنه في درع وبقر    
روى ذلك أحمد . منحورة ومذبوحة ورآى في سيفه ذي الفقار فال وأنه مردف كبشاً 

  .والترمذي والدارمي وعلق البخاري بعضه

‡yc@ãíî@‹áÈ@æia@ë†Š@ @

  

عرض عليه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم المقاتلة من الجيش رد عبد  ولما   
اهللا بن عمر وكان عمره أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه يوم الخندق وهو 

رواه البخاري في المغازي ومسلم في اإلمارة وأهل . ابن خمس عشرة سنة فأجازه
  . السنن

وكان في ذلك مشروعية عرض الجيش على قائده ليطلع على من يلزمه    
الخروج ومن ال، وقد رد في هذه الغزاة جماعة من األطفال كالبراء بن عازب 

انظر مجمع . وأبي سعيد الخدري وسعد بن خيثمة وزيد بن جارية وزيد بن أرقم
  .6/108الزوائد 
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Ý–@�åÜa@êibz–cì@ßíÝ�@æia@ðic@æia@çý‰‚@@¶bÉm@�a@ô
Öî‹FÜa@æà@âéÈíuŠì@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@ @

  

لما خرج رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم إلى هذه الغزوة رجع ناس    
يقدرون بثالثمائة فيهم منافقون وضعفاء اإليمان وخذلوا النبي صلى اهللا تعالى 

حابة فيهم عليه وآله وسلم في وقت أحوج ما كان فيه إلى من يدعمه فاختلف الص

�$������k,��א�6�ْ��)$���S�N$�=���:����$��6): "فرقة قررت قتالهم وفرقة أعرضت عنهم فأنزل اهللا تعالى
  .88سورة النساء اآلية " �M-��2!ْא�&��M�#�C�(�6-�����و�א��_;�

إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار : "صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وقال   
والبخاري آخر الحج وفي التفسير ومسلم في  5/184رواه أحمد ". خبث الفضة

، وكان إلى جانب هؤالء المنافقين 17/123الحج وفي صفات المنافقين 
جل وكانوا بني وأشباههم طائفتان من المؤمنين همتا بالفشل فثبتهما اهللا عز و 

م فيهو . رواه البخاري في المغازي وغيره ومسلم في الفضائل. حارثة وبني َسِلَمة

�:�����>�?�]���)ن��6�H	�U��ذ�: "يقول اهللا تعالى��سورة آل عمران اآلية " و�����6��9)�و�א��_;��(�ْ]�C��w�1ن�
122.  

@âéàa�éäa@âq@µáÝ�¾a@Šb—näa@ @
@ @

  رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ومن معه فما كانت إال آونة  وسار    



[75] 

 

يسيرة حتى أصيب أصحاب اللواء واحد تلو اآلخر حتى بقى ال يقدر أحد على 
تناوله وحملت خيالة المشركين على المسلمين ثالث مرات وفي كلها ينضحهم 

كين ويولولن حتى صعدن المسلمون بالنبال فانهزم الجمع وولوا األدبار ونساؤهم يب
هن وجعل المسلمون يجمعون الغنائم واألسالب اسوقالجبل كاشفات ثيابهن عن 

فواهللا إنا لكذلك قد علوناهم وظهرنا عليهم إذ : قال الزبير رضي اهللا تعالى عنه
خالفت الرماة عن أمر رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فجعلوا يأخذون 

قال البراء رضي اهللا تعالى . يل فحطمتنا وكر الناس منهزميناألمتعة فأتتنا الخ
عنه فلم يبق مع رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم غير اثني عشر رجال 

والبخاري في  4/293انظر القصة مبسوطة عند أحمد . فأصابوا منا سبعين
الزبير  الجهاد والمغازي من حديث البراء وفي المطالب العالية وابن هشام عن

  . بسند صحيح

@¶bÉm@�a@ðšŠ@ò�¼@ÞnÕà @âÈ@êåÈŠ@�a@ßí�@ @

âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@@¶bÉm@�a@ôÝ–@ @

  

وفي هذه الغزوة أصيب أسد هذه األمة سيدنا حمزة عم رسول اهللا صلى اهللا    
بده تعالى عليه وآله وسلم قتله وحشي ومثل به الكفار وبقرت بطنه وأخرجت ك

هند امرأة أبي سفيان والدة معاوية وحزن عليه النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله 
فهل تستطيع أن تغيب وجهك : "وسلم ولما جاءه وحشي وحدثه الحديث قال له

  . ذكر قصته البخاري في المغازي" عني
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òì�ÍÜa@ë‰è@À@çíÝnÕî@ßbFiÿa@æà@óÈb»@ @

  

وكان ممن قتل في هذا الحدث الجلل مصعب بن عمير وعمرو بن الجموح    
وعبد اهللا بن حرام وسعد بن الربيع وقد وجد فيه سبعون ضربة رضي اهللا تعالى 

@.3/201ومستدرك الحاكم  5/399انظر مغازي البخاري والمسند . عنهم @

âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@@¶bÉm@�a@ôÝ–@�a@ßí�Š@kï—m@ójÙåÜa@ @

  

المخالفة من جيش الرماة هللا ولرسوله صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم  تلك   
التي تسببت في الهزيمة وٕاصابة سبعين رجال من األنصار رضي اهللا تعالى عنهم 
لم يبق أمرها محصورًا في عموم الجيش من الصحابة بل أصاب شؤمها حتى 

ته الشريفة، وشج رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فلقد كسرت رباعي
رأسه المقدس وجعل يسلت الدم عن وجهه وهو يقول صلى اهللا تعالى عليه وآله 

كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى اهللا عز : "وسلم

��,�������������: "فأنزل اهللا عز وجل" وجل��+���Dא�mq�=�j " 128سورة آل عمران اآلية. 
عن أنس رضي  13/149ومسلم في السير والجهاد  3/253/288رواه أحمد 

  .اهللا تعالى عنه
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��5�/�����2��C���:���&(�Z�C�gf�2��89و���6	)"�Z�C�(�������]��������ْ�/��	
�Cא��Fy�H��>�/��!�H��,����5�������:�-�[�
�C"@

@óîła@ça‹áÈ@ße@òŠí�165@ @

  

كان يوم أحد قتل ا فلم: عن عمر رضي اهللا تعالى عنه في قصة بدر قال   
منهم سبعون وفروا وكسرت رباعية رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 

��Cو���6	): "وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه فأنزل اهللا تعالى
��:���&(�Z�C�gf�2��89���5�/�����2�Z�C�(�������]��������ْ�/��	
�Cא��Fy�H��>�/��!�H��,����5�����
�C���:�-�[ " سورة آل عمران

  . وانظر الجهاد والمغازي من البخاري 1/30/31رواه أحمد . 165اآلية 

لما وقع ما وقع تعجب الصحابة قالوا حصل لنا ما حصل وفينا رسول اهللا    
يذكرهم بها فأنزل اهللا تعالى اآلية ... صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وفينا

ه هو أثر معصيتهم مما يدل داللة قاطعة على أن وينبههم على أن ما أصيبوا ب
المعاصي مشئومة وأنها من أسباب غضب اهللا تعالى وعذابه وأن جزاءها إذا جاء 

فها هو الحبيب ال يختص بأصحابها بل يعم الجميع ويشمل حتى الصالحين 
المصطفى صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم يصاب بشؤم ذلك في جسمه الشريف 

الصحيح عنه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وهو يحدث عن فتن  وقد جاء في
وههنا لم " نعم إذا كثر الخبث: "أنهلك وفينا الصالحون قال: آخر الزمان وقيل له

��5��,���H!��/�<�: "يكن الخبث كثيرًا إنما هي مخالفة واحدة، يقول اهللا تعالى�������:�-�[�
�C "
  .165سورة آل عمران اآلية 
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@êïÝÈ@@¶bÉm@�a@ôÝ–@�a@ßí�Š@æÈ@ßbFiÿa@æà@óÈb»@ËbÐ†
âÝ�ì@êÜeì@ @

  

وقد ظهرت بطولة جماعة من الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم في هذه الغزوة    
دافعوا عن رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وأبلوا بالء شديدًا بين يديه 

هم الواحد تلو اآلخر وبقي فيهم صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فقتل سبعة من
طلحة األنصاري رضي اهللا تعالى  وطلحة بن عبيد اهللا وسعد بن أبي وقاص وأب

انظر هذه البطوالت . عنهم دافعوا عنه حتى النهاية وانكشاف الكفار وانصرافهم
في غزوة أحد من صحيح مسلم والجهاد من سنن النسائي والترمذي والمغازي 

  .والجهاد من الصحيحين

@êïÝÈ@@¶bÉm@�a@ôÝ–@�a@ßí�Š@ój«@À@öbåÑÜa@‹èbÅà@æà@ @

âÝ�ì@êÜeì@ @

  

مر رسول اهللا صلى اهللا : بي وقاص رضي اهللا تعالى عنه قالأعن سعد بن    
تعالى عليه وآله وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها، وأخوها، وأبوها 

فما فعل : مع رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بأحد فلما ُنُعوا لها قالت
يا أم فالن، هو بحمد اهللا  خيراً : رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم، قالوا

: فأشير لها إليه حتى رأته قالت: أرونيه حتى أنظر إليه، قال: كما تحبين، قالت
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رواه ابن إسحاق وعنه ابن هشام والطبري . مصيبة بعدك َجَلٌل، تريد صغيرة لك
  .وسنده حسن 3/302والبيهقي في الدالئل  2/532في التاريخ 

للنبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم من هذه بعض مظاهر محبة الصحابة    
هذه المرأة التي لم تعبأ بما أصيبت به في أبيها وأخيها وزوجها وكم لهذه السيدة 

ال ونساء رضي اهللا تعالى عن صحابة رسول اهللا صلى اهللا تعالى امن مثيل رج
  .عليه وآله وسلم وخاصة المهاجرين منهم واألنصار

  .وبهذا انتهى الكالم عن هذه الغزوة الخطيرة ولنتابع المسيرة في الباقي   

a‹¼@òì�Ìõ@‡�ÿa@ @

  

لما رجع النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم من أحد عشية السبت وبات    
الصحابة يداوون جراحاتهم بلغهم من الغد األحد أن المشركين يريدون الرجوع 

ال محمدًا قتلتم، وال الكواعب اردفتم : ليتمموا انتصارهم وقال أبو سفيان ألصحابه
عليه وآله وسلم سبعين رجال أوال ما صنعتم فندب النبي صلى اهللا تعالى بئس 

م خرج صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وأمر أن ال ثكان فيهم أبو بكر والزبير 
يخرج معه إال من حضر الغزوة فبلغ حمراء األسد فسمع بذلك أبو سفيان ففر 

. بأصحابه فرجع النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم سالمًا منتصراً مسرعًا 
في المغازي ومسلم في الفضائل والنسائي في الكبرى وفي ذلك نزل  ذكره البخاري

��5��,�و�א�+	"�!ل�����_;��א"����I)&�!ْא�א�>��F,�: "قوله تعالى���&�(��������&(�Z�C����+�N�ْسورة آل عمران " א
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�2���N!ْא: "، وقوله تعالى172اآلية (�$�Wf�6�����&��,��سورة آل " "�!�6���mq-�-�������>���و�$���ٍ<�א��_;��
  . 174عمران اآلية 

óº�‚@oåi@kåî�i@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@¶bÉm@�a@ôÝ–@êuì�m@ @

  

هي الهاللية أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي اهللا تعالى عنهما    
ألمها كانت تحت عبد اهللا بن جحش استشهد بأحد فخطبها رسول اهللا صلى اهللا 

فتزوجها في رمضان وبنى لها بيتًا  لم فجعلت أمرها إليهعليه وآله وستعالى 
ملصقًا ببيت عائشة أيضًا لجهة الشرق وهو الذي سكنته بعدها أم سلمة رضي 
اهللا تعالى عنها وموقعه عند رجلي النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ولم تقم 
مع الرسول صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم إال بضعة أشهر فماتت في حياته 

ائه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم موتا بعد خديجة رضي اهللا وهي أول نس
  .9/248انظر مجمع الزوائد . تعالى عنهما

ãþ�Üa@âéïÝÈ@óá bÐì@ðÝÈ@æi@æ�¨a@ò†ýì@ @

  

ولد في رمضان في هذه السنة وتربى ونشأ في بيت النبوة وهو أحد ريحانتي    
مة ومحاسن كثيرة قال رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم له فضائل ج

: وفي أخيه الحسين عليهما السالمالنبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فيه 
من أحبهما : "رواه الترمذي وحسنه وصححه، وقال". اللهم إني أحبهما فأحبهما"
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والنسائي في الكبرى  2/288رواه أحمد ". فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني
صحيح، ويا لها من بشارة ونذارة فيا سعادة من بسند  143وابن ماجه  8162

بغضهما، ولي الخالفة بعد مقتل أبيه وبايعه أربعون أأحبهما ويا خسارة وويل من 
لح به اهللا بين المسلمين فحقق أصألفًا على القتال ثم زهد فيها وسلمها لمعاوية و 

د، ولعل اهللا إن ابني هذا سي: "ما قال فيه النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم
رواه البخاري في المناقب وفي ". تعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين

توفي سنة تسع وأربعين مسمومًا من طرف اآلثمين . الفتن وأهل السنن وغيرهم
  . من بني أمية

‹�����á©a@âî‹¥@ @

  

قوله .. هذه السنة حرم اهللا تعالى الخمر وكان ذلك تدريجيًا نزل فيها أوال وفي   


���: "تعالى!���A�-����,����+�6�̂ ، فتركها من تركها 219سورة البقرة اآلية " و�א���6�ْ-�+��אْ�

��!ْא�א�>��9��C��,��F)���): "وأصر على شربها آخرون ثم نزل قوله تعالى����3�wא�8	�Nْ�)+�&�!ْא� ��*
����
�Cو��o�#(�:�" " فحرمها اهللا تعالى في أوقات الصالة، ثم 43سورة النساء اآلية ،

�א�>��9��C��,��F)���): "حصل اعتداء على بعض الصحابة من شارب ثمل فأنزل اهللا تعالى
��!ْא��*�(�6	
����+�6�̂ 
��s(�8و�א���6�ْ-�+��אْ��Dز� �م��و�א�Dو�א�m��R�#��,�����2!̀��א�1	���P)ن�����6<�����R(�$����:<������

  .90سورة المائدة اآلية " (�ْ]���b!ن�
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فكان ذلك الفاصل والقاطع في التحريم إلى يوم القيامة فمن أباح شربها أو    
  .فليس من المسلمين... بيعها أو شراءها

Éia‹Üa@óå�Üa����ó@ @

ðÜ‰�a@çbïÑ�@æi@‡Üb‚@ßbïnÌa@ @

    

بلغ النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أن خالد بن سفيان الهذلي يجمع    
الناس ليغزو النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فندب إليه عبد اهللا بن ُأَنْيس 
رضي اهللا تعالى عنه فأتاه وكان بعرنة ناحية عرفات فتظاهر له بأنه جاء 

عليه فقتله وترك ظعائنه مكبات عليه ليساعده فيما هو بصدده فوثق به فاحتال 
فأتى النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فقال له خيرًا وأعطاه عصا تكون له 

روى القصة أحمد . آية بينه وبينه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم يوم القيامة
 3/256والبيهقي في الكبرى  1249وأبو داود في باب صالة الطالب  3/496

  .كثير وحسنه الحافظوجوده ابن 

@ó—Ôc@lbz–Äéq†Ö]Äéq†Ö]Äéq†Ö]Äéq†Ö]@ @

  

نفر يتجسسون أخبار  ةبعث رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم عشر    
كفار قريش وأمر عليهم عاصم بن ثابت وكان فيهم خبيب وابن الدثنة فلما كانوا 

لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فخرجوا إليهم روا كِ بين عسفان ومكة المكرمة ذُ 
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 -كدية–مائتي رام فتتبعوا آثارهم فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد في 
فأمروهم بالنزول وأعطوهم العهد على أن ال يقتلوا أحدًا منهم فلم يفعلوا فرموهم 
فقتلوا سبعة منهم كان منهم عاصم ونزل ثالثة بالعهد فلما استوثقوا منهم أوثقوهم 

فقتلوه وأما خبيب وابن الدثنة فباعوهما بمكة أما أحدهم فامتنع من المشي معهم 
المكرمة فقتلوهما ولما أرادوا قتل خبيب قال لهم دعوني أصلي ركعتين فتركوه 

اللهم أحصهم عددًا واْقُتلهم بَددًا، وال تُْبِق منهم أحدًا، : فركع ركعتين ثم دعا فقال
  : ثم أنشا يقول

 َجْنٍب كاَن ِهللا َمْصَرعي فلسُت ُأبالي حين ُأْقتُل ُمسِلمًا،،،،على أي  

  زعِ ــــوذلك في ذات اإلاله وٕان َيَشْا،،،،ُيباِرك على أْوصاِل ِشْلٍو ُممَ         

القصة رواها البخاري في . وفي قصتهم عبر وكرامتان انظرهما في األصل   
  .المغازي وفي مواضع وأحمد وأبو داود وغيرهم

@öa‹ÕÜa@ó—Ô°ÃfŠÖ]°ÃfŠÖ]°ÃfŠÖ]°ÃfŠÖ]@@‹øjiíÞçÃÚíÞçÃÚíÞçÃÚíÞçÃÚ@ @

  

في شهر صفر من هذه السنة بعد وقعة أصحاب الرجيع بعث النبي صلى    
اللهتعالى عليه وآله وسلم سبعين رجال كانوا يدعون القراء إلى ناحية نجد للدعوة 

لى اهللا تعالى فاعترضهم الكفار من قبائل رعل وذكوان فغدروا بهم وقتلوهم عن إ
و رجالن فلقوا اهللا تعالى وقالوا آخرهم في معركة حاسمة لم يفلت منهم إال رجٌل أ
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يا رب بلغ عنا نبينا أننا لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك، وأنزل اهللا في ذلك 
قرآنا يتلى ثم نسخ وحزن النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم لذلك حزنًا شديدًا 
وقنت شهرًا يدعو على رعل وذكوان وعصية بعد رْفِعه رأَسه من الركعة األخيرة 

كل صالة وَشرَك معهم في القنوت قاتلي أصحاب وقعة الرجيع من بني في 
ذكر قصة بئر معونة البخاري في المغازي وفي مواضع ومسلم في . لحيان

  .المساجد وفي اإلمارة والجهاد

�Ìì�›åÜa@�i@ò@ @

  

بنو النضير من القبائل اليهودية الثالث وأصلهم من نسل نبي اهللا هارون عليه    
ان عبد اهللا بن سالم، وصفية أم المؤمنين رضي اهللا تعالى عنهما السالم وك

منهم، وكانوا من جملة من عاهد رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 
فنقضوا العهد بعد قينقاع فحاربوا رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بعد 

  .وقعة أحد وبئر معونة

وكان السبب في ذلك أن النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم خرج إليهم    
يستعينهم في دية فأرادوا الغدر به وٕالقاء صخرة عليه فأخبره اهللا عز وجل 
فانصرف إلى المدينة ثم خرج ولحقه أصحابه فأخبرهم بما أراد اليهود منه فأرسل 

ث إليهم ابن أبي ابن سلول لعنه إليهم أن اخرجوا من بلدي وقد أجلتكم عشرًا فبع
اهللا ال تخرجوا ونحن معكم نناصركم ونقاتل دونكم ولئن أخرجتم لنخرجن معكم 
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فحاصرهم النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ست ليال فتحصنوا في 
حصونهم وظنوا أنهم مانعهم من اهللا فألقى اهللا الرعب في قلوبهم فسألوا رسول اهللا 

ليه وآله وسلم أن يكف عنهم ويجليهم وأن لهم ما حملت اإلبل صلى اهللا تعالى ع
من األموال واألمتعة إال آلة الحرب فجعلوا يخربون بيوتهم من داخل والمؤمنون 
من الخارج وحرق الصحابة نخيلهم وقطعوها فانصرفوا فنزل بعضهم بخيبر 

�א�>�H�4�F!�: "الىوأنزل اهللا تعالى فيهم قرآنا يتلى وهو قوله تع. وبعضهم لحق بالشام
��,���M]�+�وא�א�>���C��,��F+�ج���>�H�C��s(���:�ْא�,������H�#(د�����ل	و�A����+�1�b�ْ2سورة الحشر اآلية " א.  

التوبة : أنه قيل له سورة التوبة قالعن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما    
ر فيها، قيل له الفاضحة ما زالت تنزل حتى ظنوا أنه لم تبق أحدًا منهم إال ذك

نزلت في بني : سورة  الحشر قال: نزلت في بدر، قيل: سورة األنفال قال
  .رواه البخاري في المغازي ومسلم في التفسير آخر الكتاب. النضير

حرق رسول اهللا صلى اهللا : وعن ابن عمر رضي اهللا تعالى عنهما أنه قال   

��): "ُبَوْيَرُة فنزلتتعالى عليه وآله وسلم نخل بني النضير وقطع وهي ال�������P�/�,���
Wf��Q�̂���4א��>;��K�2�$�ذ�ن���C�(�H!�6��Mْ�+�)�fً�6�?(�/�������(����!�Z�Cو����7 رواه . 5سورة الحشر اآلية " אْ�]�)"���S�Nو�����

  .البخاري ومسلم كالهما في الجهاد

وقالت عائشة رضي اهللا تعالى عنها كانت غزوة بني النضير على رأس ستة    
أشهر من غزوة بدر فحاصرهم رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم حتى 

يعني –نزلوا على الجالء وأن لهم ما أقلت اإلبل واألمتعة واألموال إال الحلقة 
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��)�;����>�"�2	�i : "فأنزل اهللا عز وجل فيهم -السالح�=�$��v�6)و�א	א�-�(���و��H!��א�A�ْ#�ض��$�=�و�
�Q��Q���ْא�����:�b�ْ1{א {�!�H�4�F<ج��א��+���C��,��F<وא�א��+�[�M��,����>�H�C��s(���:�ْא�,������H�#(د�����ل	و�A����+�1�b�ْא "

 2/444والبيهقي في الدالئل  2/483رواه الحاكم . 2-1سورة الحشر اآليتان 
وقول عائشة على رأس ستة أشهر . وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي

كانت بعد هذا التاريخ  فالتيمن غزوة بدر هو وهم منها رضي اهللا تعالى عنها 
  .كما قدمنا فكانت بعد أحد قطعاهي غزوة بني قينقاع أما النضير 

óïäbrÜa@Š‡i@òì�Ì@ @

  

لما انصرفوا من أحد قالوا للنبي صلى اهللا تعالى عليه وآله  كان أبو سفيان   
ما الجبان فرجع وٕاما الشجاع فأخذ أوسلم موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا ف


�2���N!ْא: "أهبة القتال والتجارة فأتوه فلم يجدوا به أحدًا وتسوقوا فأنزل اهللا عز وجل(�$�
Wf�6�����&��,��رواه النسائي في . 174سورة آل عمران اآلية " "�!�6���mq-�-�������>���و�$���ٍ<�א��_;��

  . من حديث ابن عباس بسند صحيح 6/317الكبرى 

�2��): "وعنه أيضًا قال   �-�B��;_א��������
، قالها 173سورة آل عمران اآلية " אْ�!���M<��و�
عليه السالم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى اهللا تعالى عليه وآله إبراهيم 


ً)�$��Qאد����6�R����:������H�!�1��(�$����H!ْא�/���5א��	)س����ن	: "وسلم حين قالوا(�e��و�/�)��!ْא��(���2�-�B��;_א��������
�و�
�>��M�!�ْ6/316رواه البخاري في التفسير والنسائي في الكبرى ". א.  



[87] 

 

ولما حل األجل تأخر أبو سفيان ولم يتيسر له الخروج فأراد أن يخذل    
المسلمين عن الخروج ويرعبهم فبعث نعيم بن مسعود مستأجرًا ليرجف في المدينة 
بما جمعه أبو سفيان فخرج النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ولم يلتفت بهذا 

�2��): "اإلرجاف اتكاال على اهللا وقال�-�Bא��;_��������
سوق الصحابة وربحوا تف" אْ�!���M<��و�
  . ورجعوا غانمين سالمين

@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@¶bÉm@�a@ôÝ–@êuaìŒ@ @

béåÈ@@¶bÉm@�a@ðšŠ@óáÝ�@ãdi@ @

  

  أم سلمة هي هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية أسلمت قديمًا وهاجرت مع   

ثم قدما مكة وهاجرا إلى  زوجها أبي سلمة إلى الحبشة فولدت لهما بها سلمة
المدينة وولد لهما بها عمر ودرة وزينب وتوفي عنها أبو سلمة من جراحات 
أصابته بأحد ولما انقضت عدتها من نفاس زينب تزوجها صلى اهللا تعالى عليه 

أنا : "وآله وسلم بعد أن جاءها وخطبها فاعتذرت له بأنها امرأة كبيرة فقال لها
أنا : قالت" أدعو اهللا عزو جل فيذهب غيرتك: "يورة قالأنا غ: وقالت" أكبر منك

رواه . فتزوجها" هم إلى اهللا ورسوله صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم: "َمْصِبية قال
ومسلم وغيرهما مطوال وتوفيت سنة إحدى وستين وهي آخر  6/307/314أحمد 

جاءها نعي قتل نساء النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم موتا توفيت بعد أن 
  .الحسين بن علي عليهما السالم
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ãþ�Üa@êïÝÈ@µ�¨a@ò†ýì@ @

  

د في السنة الثالثة في رمضان ثم علقت لقد قدمنا أن الحسن عليه السالم و    
سيدتنا فاطمة عليها السالم بالحسين عليه السالم عقب طهرها فولد في السنة 

  .الرابعة على الصحيح في شعبان منها

والحسين والحسن هما ريحانتا رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم    
وذكر له النبي وسيدا شباب أهل الجنة، تربى الحسين كأخيه في بيت النبوة 

صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم كأخيه فضائل وأخبر بقتله وهو ال يزال صغيرًا 
أخيه ولما توفي أخوه كاتبه وكان مع والده في حروبه الجمل وصفين وحاروراء ك

أهل العراق بالمبايعة ضد يزيد وسألوه وألحوا عليه اللحوق بهم فخرج في جموع 
من أهل بيته رضي اهللا تعالى عنهم فخذله أصحابه الذين بايعوه بواسطة ابن 
عمه وسلموه ألعدائه من بني أمية فقاتلوه وقاتلهم قتال األبطال فكانت النهاية أن 

قتلوه وحزوا رأسه الكريم وبعثوه إلى يزيد بالشام وقتل معه من أهل بيته أثخنوه ثم 
أكثر من سبعين نفرًا هم أشرف وأفضل أهل زمانهم وكان ذلك بكربالء من العراق 

  . عند الفرات سنة إحدى وستين للهجرة يوم عاشوراء

كبة على ولم يتقدم في تاريخ اإلسالم رزية وال فجيعة أفظع وال أقبح من هذه الن   
كثرة ما وقع في اإلسالم، ولذلك مقت يزيَد وابَن زياد كل مسلم صادق على ظهر 

  .األرض يحب اهللا ورسوله وأهل بيته من ذلك الحين إلى ما شاء اهللا
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أوحي إلى النبي محمد صلى اهللا : قال ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما   
ًا، وٕاني قاتل بابن بنتك سبعين تعالى عليه وآله وسلم إني قتلت بيحيى سبعين ألف

وصححه على شرط مسلم كما قال  3/178رواه الحاكم . ألفًا وسبعين ألفاً 
  .الذهبي

وأما ما روي من : 8/202قال ابن كثير رحمه اهللا تعالى في البداية والنهاية    
قل من نجا من أولئك  هاآلثار والفتن التي أصابت من قتله فأكثرها صحيح، فإن

  ...وأكثرهم أصابهم الجنون: لوه من آفة وعاهة في الدنيا، قالالذين قت

�àb©a@óå�Üa����@ó@ @

@ðèì@ÖÝF—¾a@�i@òì�ÌÄŠè†¹]ÄŠè†¹]ÄŠè†¹]ÄŠè†¹]@ @

  

بنو المصطلق بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء بعدها الم مكسورة آخرها    
ح الراء وسكون الياء وكسر السين ن خزاعة، والمريسع بضم الميم وفتقاف بطن م

لخزاعة من ناحية قديد بضم القاف مصغرًا موضع قريب من عسفان  اسم ماء
  .ومر الظهران

وأصح األقوال وأظهرها أن هذه الغزوة كانت في شعبان في السنة الخامسة    
وهو الذي رجحه الحافظ ابن القيم، والذهبي، وابن كثير، والحافظ وذكره ابن سعد 

ب منها أن هذه القبيلة ساعدت قريشًا وابن قتيبة والبالذري وكان لهذه الغزوة أسبا
على حرب المسلمين في أحد، ومنها أنهم كانوا يجمعون الجموع استعدادًا 
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لمحاربة النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فخرج إليهم صلى اهللا تعالى عليه 
وآله وسلم في جمع كثيف وخرج معه من نسائه موالتنا عائشة رضي اهللا تعالى 

قاتلهم وهزمهم وسبي نساءهم وذراريهم واستاقوا اإلبل والشياه وكانت عنها فسار ف
اإلبل ألفي بعير والشياه خمسة آالف رأس، قسمها رسول اهللا صلى اهللا تعالى 
عليه وآله وسلم بين أصحابه وقتل فيها رئيسهم الحارث بن أبي ضرار والد 

اق وغيره وهو ذكر ذلك ابن إسح. جويرية أم المؤمنين رضي اهللا تعالى عنها
  . مرسل صحيح

وعن ابن عمر رضي اهللا تعالى عنهما أن النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله    
وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم ُتْسَقى على الماء فقتل 

والبخاري في  2/31/51رواه أحمد . ُمقاتلهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية
  .العتق ومسلم في الجهاد وغيرهم

m@�a@ôÝ–@êuaìŒóî‹îí¡@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@@¶bÉ@ @

  

لما قسم رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم سبايا بني المصطلق    
وقعت جويرية بنت الحارث لثابت بن قيس أو ابن عم له فكاتبته وكانت امرأة 
حلوة مالحة ال يراها أحد إال أخذت بنفسه فأتت النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله 

وما هو يا رسول اهللا؟ : قالت" فهل لك خير من ذلك: "فقال لهاوسلم تستعينه 
وخرج " قد فعلت: "نعم يا رسول اهللا قال: قالت" أقضي كتابتك وأتزوجك: "قال

تزوج جويرية الخبر إلى الناس أن رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 
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وآله وسلم،  أصهار رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه: بنت الحارث فقال الناس
فما أعلم : فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة بيت من بني المصطلق، قالت عائشة

وأبو داود في العتق  6/277روى ذلك أحمد . امرأة أعظم بركة على قومها منها
  .وغيرهما وسنده حسن صحيح 3931

Ðfia@t†by����Ú@ @

     

 كان النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم من هديه إذا أراد سفرًا أقرع بين   
 تأزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فلما كان

هذه الغزوة خرجت معه عائشة رضي اهللا تعالى عنها فلما قفل راجعًا تأخرت 
هللا تعالى عنه تأخر وراء لحاجة حدثت لها وكان صفوان بن المعطل رضي ا

الجيش فوجد السيدة نائمة فأركبها على راحلته وقدم حتى لحقا بالنبي صلى اهللا 
تعالى عليه وآله وسلم فلما رآهما المنافقون رموا السيدة بالزنا مع صفوان وأفاضوا 

سلول  ابنن عبد اهللا بن أبي ان يذيعه رأس المنافقيفي ذلك والذي حمل خبره وك
واغتر بذلك بعض الصحابة فانساقوا مع المنافقين فاشتد األمر على  لعنه اهللا

رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وعلى أبوي السيدة ومرضت نحوًا من 
شهر والناس يخوضون في ذلك وهي ال تشعر فلما علمت باألمر تعجبت وساءها 

نصار بسبب ذلك ذلك جدًا حتى لم تجد له صبرًا وكادت أن تحصل فتنة بين األ
وعالجه، ثم لوال لطف اهللا تعالى ثم لباقة النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 

نزلت براءتها من عند اهللا عز وجل فأنزل اهللا في شأنها قرآنا يتلى مدى الدهر 
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�א�>��F,����ن	: "أنزل اهللا نحوًا من عشر آيات من سورة النور بداية من قوله تعالى
�:������K�ْ(�&�gf�2�8��d(�R���$ْوא���(����̀!�2�-�b�)ًא��+�j���:<���>�&��!�H�m+��������:<� " إلى 11سورة النور اآلية ،

�	������g3�+�[�a : "قوله تعالى�mز�ق�و�#�m���+�M " 26سورة النور اآلية.  

ثم أمر النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بحد ثالثة رجال وامرأة حد    

��!ن��و�א�>��F,�: "ذف فجلدوا ثمانين جلدًا وبسببهم نزل حكم القذفالق�+����v(���8�b�6�ْא�	��O�

��5���R(�$��Sو�5���j����HאAْ����f���&�#�A�&�q(�!א�����(�6�O�3ً�5�ْ�R " 4سورة النور اآلية.  

la�yÿa@b�@ßbÕîì@×‡å©a@òì�Ì@ @

  

غزوة الخندق كانت كأحد من أخطر الغزوات على النبي صلى اهللا تعالى    
عليه وآله وسلم والمسلمين وكانت في السنة الخامسة في شوال على أصح 
القولين وهو قول ابن إسحاق وابن سعد وبه قطع الذهبي وصححه ابن القيم في 

راف يهود بني ده الحافظ في الفتح، وكان من أسباب الغزوة أن أشمواعت هديال
النضير بعد أن أجالهم النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أرادوا االنتقام منه 

فاتصلوا بكفار قريش وحرضوهم على محاربة فذهب وفد منهم إلى مكة المكرمة 
النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم والمسلمين فتحزبوا وجمعوا القبائل العربية 

بني أسد وساندتهم أيضًا يهود قريظة ومن تبعهم وكان من غطفان، وبني مرة، و 
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القائد العام للكل أبو سفيان بن حرب فزحفوا تجاه المدينة هذه المرة بجيش قوي 
  . عظيم مكون من عشرة آالف مقاتل

ولما بلغ رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ما أرادوه استشار    
لفارسي رضي اهللا تعالى عنه بحفر الخندق الصحابة في ذلك فأشار إليه سلمان ا

فاستحسن ذلك منه فشرعوا يحفرون الخندق حول المدينة يحمونها من دخول 
الكفار وكانت الخندق خاصة بشرق شمال المدينة إلى غربيها ألنها التي كانت 
عارية أما الجهة الشرقية والجنوبية فكانت مشتبكة بالنخيل والمنازل والدور وقد 

سلمون صعوبات جسيمة في حفر الخندق وشارك في ذلك معهم النبي قاسى الم
صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فكان ينقل التراب وقد وارى بياض بعض بطنه 

  : قول ابن رواحةبوكان كثير الشعر وهو يتمثل مرتجزًا 

  واهللا لوال اهللا ما اهتدينا،،،،وال تصدقنا وال صلينا

  ت األقدام إذا القيناالسكينة علينا،،،،وثب نفأنزل

  ـناــــإن األولى قد بغوا علينا،،،،إذا أرادوا فتنة أبي                

  ". أبينا أبينا: "ورفع بها صوته   

فلما أتوا الكفار وشاهدوا الخندق عرفوا أنها مكيدة فحصل الحصار بضعة    
عشر يومًا اشتد فيها الحال على المسلمين وزلزلوا زلزاال شديدًا ألنهم أحاطوا 

�,��d(�Rو���M��ذ� : "بالمدينة من جميع الجهات كما قال تعالى�����:�/�!�$��,���:�����C"�]�<��و����
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��)�R+��א��s!���N�ْو�&����A��U�a&��8)#�אْ��ز�א|���Uو���ذ��b�ْ9!ن��א�
�)�&�)��>;��و�(���!��p10{א�� {����(���H��=�����&א�
��!ن����X�6�ْא�א!���Q�ْאً �و�ز��Q�ْ�5��5ًא�ز�j}11{ " وبلغ بهم 11-10سورة األحزاب اآليتين ،

بعدما غربت األمر أن أخرجوا الظهر والعصر عن وقتيهما مرة وما صلوهما إال 
الشمس ثم جاءهم النصر من عند اهللا تعالى فأرسل سبحانه عليهم ريحًا وجنودًا 
من عنده فانسحبوا منهزمين وتفرقت جموعهم شذر مذر وفي ذلك يمتن اهللا تعالى 

��!א�א�>��9��C��,��F)���): "عليهم بقوله�����q(�R(�:������ذ��������:����א��>;��
�����f�6אذ��M+�وא�*�Rmد!�(���ْ�"�#�A�$������������
��!دًא�#��ً)�R)��>���و��Hن��(�+�و�(�Mًא�(������6!ن��&��6)�א��>;��و�T�8�& " وانظر لبسط . 9سورة األحزاب اآلية

  .الغزوة وأخبارها البخاري ومسلمًا في المغازي والجهاد والفضائل وغيرهما

  .وآيات مع عبر فانظر األصل في هذه الغزوة معجزاتوقد حصل    

óÅî‹Ô@�i@òì�Ì@ @

  

هذا هو الطابور الثالث من يهود المدينة الذين نقضوا عهد النبي صلى اهللا    
تعالى عليه وآله وسلم وكانت غزوتهم امتدادًا من غزوتي قينقاع والنضير فإنهم 

ابهم أرادوا االنتقام من النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم انتصارًا ألصح
فعاونوا األحزاب ودعموهم بالرجال واألسلحة ولما انسحب األحزاب ودخل النبي 
صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بيته ووضع السالح أتاه جبريل عليه السالم في 

وضعتم السالح إنا معشر المالئكة لم نضعه فقال : كوكب من المالئكة فقال له
لى اهللا تعالى عليه وآله وسلم إليهم فخرج ص" إلى أين فأشار إلى قريظة: " له



[95] 

 

راكبًا على حمار وأمر أصحابه أن يسرعوا وأن ال يصلوا العصر إال في قريظة 
وكانوا ثالثة آالف مقاتل، ومعهم ستة وثالثون فرسًا ولما وصلوا إلى قريظة ورآهم 
اليهود تحصنوا وألقى اهللا تعالى الرعب في قلوبهم فحاصرهم المسلمون خمسًا 

الحرب وأنهم إن استمروا على ذلك  منمناص لهم  الن ليلة، فلما رأوا أن وعشري
ماتوا جوعًا طلبوا من النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أن ينزلوا على ما 
نزل عليه بنو النضير من الجالء باألموال وترك السالح فلم يقبل ذلك منهم بل 

زلوا على حكمه صلى اهللا تعالى ال بد من النزول والرضا بما يحكم به عليهم فن
ل من حلفائهم األوس اثم أمر برجالهم فقيدوا وكتفوا فجاء رجعليه وآله وسلم 

وسألوه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أن يعاملهم كما عامل قينقاع حلفاء 
نعم : قالوا" أال يرضيكم أن يحكم فيهم رجل منكم؟: "إخوانهم الخزرج فقال لهم

عد بن معاذ كان قد جرح في أكحله بالخندق فأرسل إليه فقال له فاختار سيدهم س
إني أحكم : فقال" إن هؤالء نزلوا على حكمك: "صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم

: أن تقتلوا الرجال وتسبوا النساء والذرية، فقال صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم
يذ الحكم فقتل جميعهم ثم أمر بتنف" لقد حكمت فيهم بحكم اهللا تعالى يا سعد"

عمائة ومن كان يشك فيه كان يكشف له عن عانته فمن بوكانوا على الصحيح أر 
  . وجده أنبت قتله وٕاال تركه

هذا مضمن ما جاء في الغزوات من البخاري والجهاد من مسلم والترمذي في    
  .السنن والدارمي ومن أحاديث جماعة من الصحابة
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@óåî‡¾a@æà@†íéïÜa@óîbéä@ @

  

حاربت قريظة والنضير، فأجلى : عن ابن عمر رضي اهللا تعالى عنهما قال   
بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريطة فقتل رجالهم وقسم 
نساءهم وأوالدهم وأموالهم بين المسلمين إال بعضهم لحقوا بالنبي صلى اهللا تعالى 

كلهم بني قينقاع وهم رهط  وأجلى يهود المدينةعليه وآله وسلم فأمنهم وأسلموا 
رواه البخاري في المغازي . عبد اهللا بن سالم ويهود بني حارثة، وكل يهود المدينة

  .ومسلم في الجهاد وغيرهما

”zu@oåi@kåî�i@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@¶bÉm@�a@ôÝ–@êuaìŒ@ @

  

زينب بنت جحش بنت عمة رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ُأَمْيَمة    
بنت ُرَقْيقة تزوجها النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم سنة خمس على 
الصحيح زوجه إياها اهللا عز وجل بدون ولي وال شهود وال صداق خصيصة من 

رضي اهللا تعالى عنه وحيث اهللا عز وجل له ولها وكانت قبله عند زيد بن حارثة 
وزيد مولى إنهما لم يقر لهما قرار وال استقامت لهما حياة لكونها حسيبة قرشية 

فجاء الفراق فلما انقضت عدتها بعث صلى اهللا تعالى  كانت ربما تعاظمت عليه
ما أنا بصانعة شيئًا حتى : عليه وآله وسلم زيدًا نفسه يخطبها له ففعل فقالت

إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول اهللا صلى اهللا تعالى  أستخير ربي فقامت
عليه وآله وسلم فدخل عليها بغير إذن فأولم النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله 
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�$���6	): "وسلم لها وليمة أطعم فيها الصحابة الخبز واللحم حتى شبعوا ونزل في ذلك
����/�m5ز����(��������)���M)�و���+ًא��R	37األحزاب اآلية  سورة" ز�و .  

ولما طعم القوم بقي جماعة يتحدثون حتى ساء ذلك رسول اهللا صلى اهللا    
: تعالى عليه وآله وسلم فأنزل اهللا تعالى عز وجل عقب ذلك الحجاب فنزل قوله


�-���Sو���)�$�)
���1+�وא�����K�$������6�ذ�א"Aْ���-���W%��5�b���	ن�ن��ذ���:�����(�M�4ذ��X���	=�2	��:����$���-������b=�א����و�א��>;��
(���=���b���-����,������b�ْذ�א�א�و���	,�H!�6���ْ�A�"�(ً�(�����	,�H!���A�"(�$�,���qو�#�א�Ws(�I�B����:ذ�����+���ْ�C����:�&!���N���

وقصتها بتمامها مذكورة في القرآن الكريم . 53سورة األحزاب اآلية " و�/���!&���,	
  .جة عند البخاري في التفسير وفي التوحيد ومسلم في النكاح وغيرهماومخر 

�†b�Üa@óå�Üa����@ó@ @

ñ†íéïÜa@ÊÐaŠ@ðic@ÞnÕà@ @

    

كان أبو رافع هذا من كبار تجار الجزيرة، ومن أشراف اليهود وكان يسكن في    
حصن له بخيبر أو قريب منه وكان يعادي رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله 

غطفان وغيرهم من مشركي  نوسلم ويؤذيه ويؤلب عليه الناس، وكان ممن أعطا
لى عليه وآله وسلم في العرب بالمال الكثير على رسول اهللا صلى اهللا تعا

األحزاب، فبعث إليه رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم من يقتله وهم 
جماعة من األنصار رضي اهللا تعالى عنهم منهم عبد اهللا بن ُأَنْيس، وعبد اهللا بن 
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عتبة، ومسعود بن سنان، وأبو قتادة وأمر عليهم عبد اهللا بن عتيك وهو الذي 
روى ذلك البخاري . فقتله في ليلة مظلمة بين أهله وأوالدهة رائعة تولى قتله بطريق

في الجهاد وفي المغازي من طرق من حديث البراء بن عازب رضي اهللا تعالى 
  .عنه

ه هي العملية الفدائية الثالثة التي أنجزها األنصار رضي اهللا ذويالحظ أن ه   
  .تعالى عنهم وجعل الفردوس مثواهم آمين

@�i@òì�ÌÓí©a@òþ–@óïÈì‹“àì@çbï¨@ @

  

كانت هذه الغزوة امتدادًا من حادث الرجيع حيث قتل عاصم وأصحابه في    
السنة الرابعة فخرج رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم طالبًا بدمائهم 
ليصيب في بني لحيان غرة فسلك طريقًا غير طريقهم ليرى أنه ال يريدهم حتى 

د حذروا وتمنعوا في رءوس الجبال فقال رسول اهللا صلى نزل بأرضهم فوجدوا ق
لو أنا هبطنا عسفان لرأت قريش أن قد جئنا مكة، : "اهللا تعالى عليه وآله وسلم

فخرج في مائتي راكب حتى نزل عسفان ثم بعث فارسين حتى بلغا كراع الغميم 
لد بن ثم انصرفا فلما كانوا بين ضجنان وعسفان استقبلهم المشركون وعليهم خا

الوليد وكانوا بينهم وبين القبلة فحانت صالة الظهر فصلى رسول اهللا صلى اهللا 
تعالى عليه وآله وسلم الظهر فقال المشركون قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم 

تأتي عليهم اآلن صالة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم فنزل جبريل : ثم قالوا

���Uذ�אو��� : "عليه السالم بهذه اآليات�M�������$��U�6�/�A�$���������3�w	8سورة النساء اآلية " א�
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، فلما حضرت العصر قسم صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم الجيش نصفين 102
. ثم صلى بهم على الكيفية الواردة في األحاديث المخرجة في كتب السنة المشرفة

 1236سنن أبي دواد والتفسير من الترمذي و  4/59/60وج 2/522انظر المسند 
  .وغيرهم 3/142والنسائي في صالة الخوف 

وصالة الخوف صالها النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم مرات متعددة    
في مواطن ولكنه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم كان أول ما صالها بين 

  .ضجنان وعسفان في هذه الغزوة

@óŽåĆîŽ‹žÈì@Þ�ÙžÈ@ó—Ô@ @

  

قدم ناس من عكل وعرينة المدينة على رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله    
فشكوا ذلك لرسول اهللا صلى خموا المدينة فمرضوا و وسلم وتكلموا باإلسالم ثم است

اله تعالى عليه وآله وسلم فأمرهم أن يخرجوا إلى ذود الصدقة فيشربوا من ألبانها 
بعد إسالمهم وقتلوا الراعي واستاقوا الذود فبلغ وأبوالها فانطلقوا فلما صحوا كفروا 

النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأخذوا فأمر بهم 
. فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم


	�6): "وأنزل اهللا تعالى���qא�Q�R��,��F<ن��א�!�&�#(�b����;_$�=�و���-���!�ن��و�#�"�!��;��א����ض�#�Dن�$�-�)دًא�א�C�
�,��و����5���C�������R�#�C�����C���<P�N�)و������8>�2!ْא��Cو������N	��!ْא��WGwو�����Cْא��!�[�����,���$�=�����������m4�Qذ������א�D#�ض��
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(���
روى ذلك البخاري في . 33ية سورة المائدة اآل" �������F���mא�msא~��+���3$�=�و��������א�95
  .التفسير وفي مواضع ومسلم في القسامة

  .وسمل أي فقأها: أي كحلها وفي رواية" فسمر أعينهم"وقوله    

çaíš‹Üa@óÉïiì@óïjî‡¨a@òì�Ì@ @

  

اعتمر رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه : عن أنس رضي اهللا تعالى عنه قال   
وآله وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إال التي كانت مع حجته، عمرة من 
الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من 

رواه أحمد . حجته الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع
  .والبخاري في الحج وفي المغازي ومسلم في الحج وغيرهم 3/134/256

لجهة الغروب بينه وبين مكة المكرمة نحو  الحديبية هي حدود الحرم المكي   
  .عشرين كيلو وتسمى اليوم الشميسي

في ذي القعدة من السنة السادسة وكان السبب في ذلك أن وكان هذا الحادث    
صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم رآى رؤيا مؤداها أنه دخل مكة هو النبي 

وأصحابه معتمرين محلقين ومقصرين فنادى في الصحابة بذلك فخرج صلى اهللا 
تعالى عليه وآله وسلم في ألف وأربعمائة مسلٍم قاصدًا مكة لالعتمار وأحرموا من 

خرج المشركون إليهم من ذي الحليفة وقلدوا الهدي وأشعروها فلما وافوا الحديبية 
مكة فصدوهم عن الدخول وبعد محاوالت ومفاوضات وقع الصلح على أن يرجعوا 
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ويأتوا العام المقبل ويمتد الصلح عشر سنين فصالحهم النبي صلى اهللا تعالى 
  .عليه وآله وسلم ونحر هديه وحلق رأسه وأمر الصحابة بذلك ثم انصرفوا راجعين

أخرج القصة مطولة البخاري في الشروط وفي المغازي مختصرة وكذا رواها    
وأخرج بعضها البخاري في . أحمد وأبو داود وابن حبان وغيرهم مطولة ومختصرة

  .الحج وفي الصلح وفي المغازي ومسلم في صلح الحديبية عن البراء بن عازب

íÃéeíÃéeíÃéeíÃée@çaíš‹Üa@ @

  

ه وسلم لما نزل الحديبية بعث عثمان كان النبي صلى اهللا تعالى عليه وآل   
رضي اهللا تعالى عنه إلى أهل مكة يخبرهم أنه لم يأت لحرب فلما ذهب حبسوه 

رواه أحمد . وبلغ النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أن عثمان قد قتل
  .بسند صحيح 4/423

وه على فنادى النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم في أصحابه بالبيعة فبايع   
ومسلم في اإلمارة من حديث رواه البخاري في المغازي . الموت وعلى أن ال يفروا

سلمة بن األكوع ومسلم عن جابر وعن معقل بن يسار رضي اهللا تعالى عنهما، 
  . وكان هؤالء المبايعون خير أهل األرض

قال لنا رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه : فعن جابر رضي اهللا تعالى عنه قال   
وكنا ألفًا وأربعمائة ولو كنت " أنتم خير أهل األرض: "وآله وسلم يوم الحديبية
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والبخاري في غزوة  3/396رواه أحمد . أبصر اليوم ألريتكم مكان الشجرة
  .13/3الحديبية ومسلم في اإلمارة والجهاد 

: وقد أنزل اهللا عز وجل فيهم قرآنا يتلى فيه رضوان اهللا عليهم كما قال تعالى   

"�5�N����=�r�#��;<א����,����S�����X�6�ْذ��א������
!����(�2����U�b�)��3�+�I	1ومن . 18سورة الفتح اآلية " א�
  .رضي اهللا تعالى عنه فال يسخط عليه أبداً 

ئد كثيرة ذكرناها مستوعبة في األصل، ومن وفي هذه الغزوة أو ُقل العمرة فوا   
أهم ما وقع في هذا الصلح أنه دخل في اإلسالم في هذه السنة والسنة السابعة ما 
لم يدخل في السنين األوائل الطوال فقد كان صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم في 

ة هذه الغزوة في ألف وأربعمائة وكان في غزوة الخندق في ثالثة آالف ودخل مك
  .المكرمة في السنة الثامنة بعد الصلح بسنتين تقريبًا في عشرة آالف مسلم

Éib�Üa@óå�Üa����ó@ @

óibÍÜa@òì�Ì@ðèì@†Ž‹�Ô@ñˆ@òì�Ì@ @

  

خرجت قبل أن ُيَؤذن باألولى : قال عن سلمة بن األكوع رضي اهللا تعالى عنه   
: وكانت لقاح رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم تْرعى بذي َقَرد، قال

أخذت لقاح رسول اهللا صلى اهللا تعالى : فلقيني غالم لعبد الرحمن بن عوف فقال
يا : فَصَرْخت ثالث َصَرخات: غطفان، قال: من أخذها؟ قا: عليه وآله وسلم قلت

فأسمعت ما بين الَبَتْي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى : ه، قالصباحا
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أنا : أدركتهم قد أخذوا يستقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميًا وأقول
ع، وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم، واستلبُت منهم  ضابن األكوع، اليوم يوم الر

يا : تعالى عليه وآله وسلم والناس، فقلت وجاء النبي صلى اهللا: ثالثين ُبردة، قال
يا ابن : "عطاش، فابعث إليهم الساعة، فقال منبي اهللا قد حميُت القوم الماَء وه

ثم رجعنا وُيْرِدُفني رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه : قال" األكوع ملكت فَأْسِجحْ 
ومسلم في رواه البخاري في المغازي . وآله وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة

  .الجهاد وغيرهما

قرد بفتحتين وبضمتين وبضم أوله وفتح ثانيه وباألول ضبطه أهل الحديث    
  .وهو ماء نحو بريد من قبيلة غطفان

قال البخاري وهي الغزاة التي أغاروا على لقاح النبي صلى اهللا تعالى عليه    
فتبعهم سلمة بن  وكانت عشرين لقحة قتلوا راعيها... وآله وسلم قبل خيبر بثالث

األكوع وكان يسبق الخيل فقاتلهم وطردهم وهزمهم بمفرده واستنقذ اللقاح وتسبب 
في تلك الغنيمة وأرعبهم وأعطاهم درسًا لم ينسوه أبدًا وأعطاه رسول اهللا صلى اهللا 

  .تعالى عليه وآله وسلم من الغنيمة سهمين سهم الفارس وسهم الراجل

jï‚@òì�Ì����‹@ @

  

انصرف رسول اهللا صلى : عن المسور بن مخرمة رضي اهللا تعالى عنه قال   
اهللا تعالى عليه وآله وسلم من الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة 
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����א��>;��و������M�5: "والمدينة، فأعطاه اهللا تعالى فيها خيبر بقوله(�a���3ً�T�]�M�(���
�$���I	�F��Aْ�)��>و
���:����̀�F�H " يعني خيبر فقدم المدينة في ذي الحجة فأقام بها 20سورة الفتح اآلية ،

رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في الدالئل . حتى سار إلى خيبر في المحرم
  . وأورده ابن كثير في البداية وابن القيم في الهدي وسنده حسن صحيح 4/197

ثر من مائة وخمسين كيلو كانت ذات خيبر مدينة شمال المدينة تبعد عنها بأك   
مزارع وعيون وحصون كان يسكنها اليهود منذ قرون فغزاها النبي صلى اهللا تعالى 

  .عليه وآله وسلم عقب قدومه من الحديبية

وكان السبب في ذلك هو ما كان من تهييجهم لألحزاب ضد رسول اهللا صلى    
على الراسخ في ذلك ُحَيي بن وممن كان له القدم األاهللا تعالى عليه وآله وسلم 

أخطب سيد بني النضير وقريظة الذي كان أجاله النبي صلى اهللا تعالى عليه 
وآله وسلم فيمن أجلى من بني النضير وسكن خيبر فخرج إليهم رسول اهللا صلى 
اهللا تعالى عليه وآله وسلم وفاجأهم صباحًا وحاصرهم بضع عشرة ليلة وقاتلهم 

فتحها عنوة ووجد عندهم من الغنائم المتنوعة الشيء الكثير قتاال شديدًا إلى أن 
: فقسمها بين أصحابه وأراد صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أن يجليهم منها فقالوا

يا محمد دعنا نكون في هذه األرض نصلحها ونقوم عليها فأعطاهم خيبر على 
هللا تعالى أن لهم الشطر من كل نخل وزرع وشيء مما بدا لرسول اهللا صلى ا

  .عليه وآله وسلم

وأصاب صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم في هذه الغزوة صفية بنت حيي،    
  .انظر لهذه الغزوة البخاري ومسلمًا في المغازي والجهاد عن جماعة
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béåÈ@@¶bÉm@�a@ðšŠ@óïÑ—i@êuaìŒ@ @

  

كانت صفية وقعت في سهم دحية فقيل للنبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم    
فأعتقها وجعل عتقها صداقها فهيأتها له صلى اهللا تعالى " خذ غيرها: "فقال له

عليه وآله وسلم أم سليم رضي اهللا تعالى عنها فبنى بها بالطريق وأولم عليها 
صة ذلك البخاري في المغازي روى ق. بالتمر واألقط والسمن حتى شبع الناس

  .ومسلم في النكاح

ووقع في هذه الغزوة أحداث كإطعام اليهود النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله    
ؤه ألصحاب السفينة منها وسهم عطاخذ شاة مسموم وكيف قسم الغنائم وإ وسلم ف

 ذي القربى وما أعطاه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم لبني هاشم وبني المطلب
دون بني عبد شمس وال بني نوفل وقصة الحجاج بن عالط في ذهابه إلى مكة 
بتبشير العباس بفتح خيبر في حكاية رائعة وخبر الغال من الغنيمة ثم نوم 
الصحابة جميعهم عن صالة الصبح وغير ذلك فانظر األصل ففيه تفصيل كل 

  . ذلك

�ï‚@lbÕÈc@À  

  

وبفتح خيبر وانهزام يهودها انكسرت شوكة اليهود، وخاف العرب المجاورون    
للمدينة سطوة النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وأصبحوا حذرين وخاصة 
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ة التي طالما حاربت النبي صلى اهللا تعالى دو دقبيلة غطفان تلك القبيلة العدوة الل
  .عليه وآله وسلم وألبت عليه

وة توسع الصحابة في ذات أيديهم وشبعوا من التمر وفازوا بغنائم وبهذه الغز    
وافرة وأنجز اهللا وعده ونصر عبده وهزم عدوه وأيد جنده، والحمد هللا الذي بنعمته 

  . تتم الصالحات وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وزوجه

@óåïéu@æà@pbÔ‹¨a@¶g@óî‹�@ @

  

بعثنا رسول اهللا صلى اهللا : هللا تعالى عنهما قالبن زيد رضي اعن أسامة    
تعالى عليه وآله وسلم في سرية فصبحنا الُحُرقات من جهينة فأدركت رجال فقال 
ال إله إال اهللا فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى اهللا تعالى عليه 

ال إله إال اهللا أقال : "وآله وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم
أفال كشفت : "يا رسول اهللا إنما قالها خوفًا من السالح، قال: قلت: قال" وقتلته؟

فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت " عن قلبه حتى تعلم أقالها أم ال
  . والبخاري في المغازي ومسلم في اإليمان وغيرهم 5/207رواه أحمد . يومئذ

ال إله إال اهللا من الكفار وأنه ال يجوز : الحديث يدل على حقن دم من قال   
قتله وهذه قاعدة في اإلسالم ففي الحديث المتواتر عنه صلى اهللا تعالى عليه وآله 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن : "وسلم قال
إال بحقها هم وأموالهم ءمني دما والوا ذلك عصممحمدًا رسول اهللا فإذا فعلوا أو قا

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله : "وفي صحيح مسلم" وحسابهم على اهللا
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، فسفك دماء أهل ال إله إال اهللا عظيم عند اهللا عز وجل وٕان كان قائلها "وعرضه
  .ىظاهرًا غير صادق في باطنه فإننا نعامله ظاهرًا ونكل أمره إلى اهللا تعال

ËbÔ‹Üa@paˆ@òì�Ì@ @

  

خرجنا مع النبي صلى اهللا تعالى : عن أبي موسى رضي اهللا تعالى عنه قال   
بيننا بعير نتعقبه، َفَنِقَبْت أقدامنا،  )1(عليه وآله وسلم في غزاة ونحن تسعة نفر

 ةونقبت َقَدَماَي، وَسَقَطْت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزو 
رواه البخاري في المغازي ومسلم . من الخرق على أرجلنا لفكنا نذات الرقاع لما 

  . في الجهاد

غزوة ذات الرقاع هي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان قال    
البخاري في المغازي وهي التي صلى فيها النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 

  .صالة الخوف وتسمى أيضًا غزوة نجد

وغطفان قبيلة عظيمة من القبائل المجاورة للمدينة، وكانت لهم يد كبرى في    
مساعدة كفار قريش في الخندق ولهم مع النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 
أحداث وكانت هذه الغزوة بعد خيبر كما أيده ابن كثير والحافظ وقبلهما ابن القيم 

النبي  وأن هذا قال إنه صلى معويؤيده حضور أبي موسى وأبي هريرة فيها 
 صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم صالة الخوف في غزوة نجد وأنه قام صلى اهللا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المراد بهذا العدد الذين كانوا يتعاقبون العير وليس المراد كل الجيش كان هذا العدد )1(   
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تعالى عليه وآله وسلم لصالة العصر وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابلة 
إال  آجا هريرة وأبو موسى ماوغيره بسند صحيح وأبو  2/320رواه أحمد . العدو

  . في خيبر ولم يحضرا الغزوة

وقد جاء الحديث عن صالة الخوف في هذه الغزوة عن ابن عمر رواه    
وات ممن خالبخاري في المغازي وعن جابر رواه البخاري ومسلم وصالح بن 
  . صلى مع رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم يوم ذات الرقاع

�åÜaì@tŠíÌ@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@@¶bÉm@�a@ôÝ–@ @

  

وفي هذه الغزوة حصلت تلك الحادثة للنبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم    
  : العجيبة مع غورث

أخبر أنه غزا مع رسول اهللا صلى اهللا  هفعن جابر رضي اهللا تعالى عنه أن   
ليه وآله تعالى عليه وآله وسلم قبل نجد فلما قفل رسول اهللا صلى اهللا تعالى ع

، فنزل رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه هوسلم فأدركتهم القائلة في واد كثير العضا
يستظلون بالشجر ونزل رسول اهللا صلى اهللا  هوتفرق الناس في العضاوآله وسلم 

فنمنا نومة ثم إذا : تعالى عليه وآله وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه قال جابر
رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم يدعونا فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس 

ا نائم إن هذا اخترط سيفي وأن: "فقال رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم
اهللا، فها هو ذا : من يمنعك مني؟ قلت: فاستيقظت وهو في يده صلتًا فقال لي؟
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رواه البخاري في . ثم لم يعاقبه رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم" جالس
  . المغازي ومسلم بنحوه في صالة الخوف

وآله  وفي رواية فسقط السيف من يده فأخذه رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه   
، "أتشهد أن ال إله إال اهللا: "كن خير آخذ قال: قال" من يمنعك مني؟: "وسلم فقال

ال، ولكني أعاهدك أن ال أقاتلك وال أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله : قال
بسند  3/365رواه أحمد . جئتكم من عند خير الناس: فذهب إلى أصحابه قال
  . صحيح من حديث جابر

عة النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وعظيم توكله على ر شجاهظتوههنا    
  .اهللا عز وجل وخلقه الكريم وعفوه وصفحه وتأييد اهللا تعالى إياه

öb›ÕÜa@ò‹áÈ@ @

  

عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا تعالى عنه أن رسول اهللا صلى اهللا تعالى    
فنحر هديه وحلق  عليه وآله وسلم خرج معتمرًا فحال كفار قريش بينه وبين البيت

رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، وال يحمل سالحًا عليهم إال 
سيوفًا، وال يقيم بها إال ما أحبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان 

رواه البخاري في عمرة . صالحهم فلما أن قام بها ثالثًا أمروه أن يخرج فخرج
  .القضاء
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لما اعتمر النبي صلى اهللا تعالى عليه : وعن البراء رضي اهللا تعالى عنه قال   
وآله وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على 

هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد اهللا ال : فكتب: أن يقيم بها ثالثة أيام قال
 يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن وأن اليدخل مكة السالح إال السيف في القراب، 

ومضى فلما دخل يتبعه، وأن ال يمنع من أصحابه أحدًا إذا أراد أن يقيم بها، 
اخرج عنا فقد مضى األجل، فخرج النبي : قل لصاحبك: األجل أتوا عليًا فقالوا

صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم، يا عم، فتناولها 
خذ بيدها وقال لفاطمة عليها السالم دونك ابنة عمك احمليها فاختصم على فا

فيها علي، وزيد، وجعفر فقضى بها النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 
رواه البخاري في عمرة ". الخالة بمنزلة األم: " لخالتها وكانت عند جعفر وقال

  . القضاء ومسلم في الجهاد في صلح الحديبية

سنة السابعة اعتمر النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم عمرة في هذه ال   
مكة القضاء التي كان قد قاضى عليها كفار قريش بالحديبية فدخل هو وأصحابه 

المكرمة محرمين فطافوا وسعوا وحلقوا وقصروا تصديقًا للرؤيا التي رآها النبي 

�א�+���d9)�#�"�!��;��א��>;���5�Zق�����5�N: "صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم في السنة الماضية
���b�ْ(�&�	,�����5������5�I�-�6�ْאم��א�+�b�ْن�א���q(�j��;<א����S����*��S�N7��b��8�+��,��#��dو"�:�����N��̂�)$�!ن����)�و� �) "

  .27سورة الفتح اآلية 

وسلم ه بالخروج فخرج صلى اهللا تعالى عليه وآله مرو وبعد مضي ثالثة أيام أ   
  .وفاء بالعهد وهو أوفى الناس بالعهد والذمم
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ولما كان في عمرته كان الصحابة يسترونه من غلمان المشركين وسفهائهم    
روى ذلك . حذرًا أن يصيبوه بسوء فحفظه اهللا عز وجل ولم يصب بشيء يسوءه

البخاري في عمرة القضاء وأبو داود وابن ماجه كالهما في الحج من حديث ابن 
  .أوفى رضي اهللا تعالى عنهأبي 

béåÈ@@¶bÉm@�a@ðšŠ@óåàíáïi@êuì�m@ @

  

وعقب هذه العمرة تزوج بالسيدة الكريمة أم المؤمنين ميمونة رضي اهللا تعالى    
  .عنها وهو حالل

تزوجني النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ونحن حالل : فعنها قالت   
  .وأهل السنن كلهم في الحج رواه مسلم. بسرف

وفي رواية للترمذي وغيره تزوجها صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وهو حالل    
  .ة التي بنى بها فيهاماتت بسرف ودفناها في الظلوبنى بها حالال و 

بفتح السين وكسر الراء موضع خارج مكة في الطريق إلى المدينة " سرف"   
بنى بها في هذا المكان وبه . قبرها هنالك يزاريبعد عن مكة بخمسة عشر كيلو و 

  .توفيت آخر حياتها
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@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@@¶bÉm@�a@ôÝ–@êuì�m@ @

béåÈ@@¶bÉm@�a@ðšŠ@ójïjy@ãdi@ @

  

وفي هذه السنة تزوج صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي    
أبي سفيان بن صخر برها أنها أسلمت قديمًا ضد والدها خسفيان وكان من 

وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها ُعَبْيد اهللا بن َجْحش فتنصر زوجها وارتد ففارقته، 
يا أم المؤمنين ففزعت لذلك فما هو : وكانت رأت كأن آ ت أتاها في نومها فقال

إال أن انقضت عدتها فبعث الحبيب الحكيم صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 
اشي، وأصدقها من عنده أربعمائة دينار، ثم جهزها يخطبها فزوجه إياها النج

وبعث بها في جماعة من المسلمين إلى رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله 
  . وسلم ومعها ابنتها حبيبة التي ولدت لها بالحبشة

åàbrÜa@óå�Üa����ó@ @

@öb�û‹Üaì@ÛíÝ¾a@¶g@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@@¶bÉm@�a@ôÝ–@ênjmbÙà
þ�fia@¶g@âèíÈ‡îã@ @

  

وفي هذه السنة كتب إلى قيصر ملك الروم، وكسرى ملك الفرس، والنجاشي    
  .ملك الحبشة، والمقوقس ملك مصر
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فعن أنس رضي اهللا تعالى عنه أن النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم    
كتب إلى كسرى، وٕالى قيصر، وٕالى النجاشي، وٕالى كل جبار يدعوهم إلى اهللا 

. الذي صلى عليه النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم تعالى وليس النجاشي
  . والترمذي في األدب والنسائي في الكبرى 12/112رواه مسلم في الجهاد 

ãì‹Üa@ÚÝà@ÞÔ‹è@¶g@ãþ�Üa@êïÝÈ@ênÜb�Š@ @

  

حدثني أبو سفيان من فيه إلى  : قالعن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما    
كانت بيني وبين رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه انطلقت في المدة التي : في قال

فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي صلى اهللا تعالى عليه : وآله وسلم قال
وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى : وآله وسلم إلى هرقل قال

ثم دعا بكتاب رسول : فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، فذكر الحديث بطوله وفيه
بسم اهللا الرحمن الرحيم من : "هللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فقرئ فإذا فيها

محمد رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم إلى هرقل عظيم الروم سالم 
فإني أدعوك بدعاية اإلسالم أْسِلم َتْسَلم، وأسلم : على من اتبع الهدى أما بعد

�אْ�:���)�H�C��s<����)�/�<�"عليك إثم األريسيين،  يؤتك اهللا أجرك مرتين، فإن توليت فإن
��)�"�!�א�Wf�6���M�q������(���)��!�ْא�����&����:��
��1+�\��و� ��א��_;���� >�
����C��5�2 >�و�&�����;�&�(ًk���j�� و���F�̂ 	����(�������&�(ً����&�
(ً&(�&�#�C�,��
	)�א�5���jوْא�$��N!��!ْא�(�!��>!�ْא�$�K�ن�א��_;��د�ون���A�&�6!ن�����-��، "164سورة آل عمران اآلية " 
فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت األصوات عنده وكثر اللغط وأمرنا : قال
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لقد ُأِمَر أمُر ابن أبي كبشة إنه : فقلت ألصحابي حين خرجنا: فأْخِرجنا قال
اهللا تعالى عليه  |ليخافه ملك بني األصفر، فما زلت موقنًا بأمر رسول اهللا صلى

والبخاري  1/263رواه أحمد . نه سيظهر حتى أدخل اهللا علي اإلسالمأوآله وسلم 
في بدء الخلق وفي الجهاد وفي التفسير ومسلم في الجهاد وغيرهم مطوًال 

  . ومختصراً 

بل كاد أن يسلم لوال حب الرياسة والملك فبقي كافرًا وكان رد هرقل ردًا جميًال    
    .عياذًا باهللا حتى مات عليه

õ‹�Ø@¶g@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@@¶bÉm@�a@ôÝ–@ênÜb�Š@ @

@‘‹ÑÜa@ÚÝà@ @

  

كسرى هو ابن هرمز بن أُنوَشْروان، بعث إليه النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله    
  . وسلم رسالة فمزقها فمزق اهللا ملكه في العاجل القريب

فعن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه    
وآله وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد اهللا بن حذافة السهمي فأمره أن يدفعه 
إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فدعا عليهم 

رواه البخاري . يمزقوا كل ممزق رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أن
  . آخر المغازي
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وقد استجاب اهللا عز وجل دعاء نبيه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فقد    
اغتيل هذا اللعين قتله ولده زربان ثم تقطع ملكهم ومزق واندثر على أيدي 

  .الجيوش اإلسالمية أيام الصديق والفاروق رضي اهللا تعالى عنهما

�a@ôÝ–@ênÜb�Š@÷ÔíÕ¾a@¶g@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@@¶bÉm@@ @

‹—à@ÚÝà@ @

  

وبعث صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس    
صاحب اإلسكندرية فمضى بالكتاب حتى أعطاه المقوقس فقبله وأكرم حاطبًا 
وأحسن نزله وسرحه إلى النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وأهدى له مع 

وة وبغلة بسرجها، وخادمتين، إحداهما مارية أم إبراهيم ولد النبي صلى حاطب كس
اهللا تعالى عليه وآله وسلم وتسرى بها وكانت أم ولده وأما األخرى فوهبها رسول 

رواه ابن إسحاق . اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم لجهم بن قيس العبدي
من ميضر فإن له شاهدًا بسند حسن وٕارساله ال  4/395والبيهقي في الدالئل 

  . البيهقي وغيره هروا

ولما قابل به المقوقس رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وٕاكرامه    
  . لكتابه أوصى صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بأهل مصر خيراً 

قال رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه : أبي ذر رضي اهللا تعالى عنه قال فعن   
  إن ــلها خيرًا، فـوا بأهــراط فاستوصـــــون أرضا يذكر فيها القيــإنكم ستفتح: "وآله وسلم
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  .16/96/97رواه مسلم ". لهم ذمة ورحماً 

" الرحم"هو العهد الذي عوقد مع المقوقس و" الذمة"فهذه األرض هي مصرو و   
فإن لهم : "ألن هاجر أم إسماعيل عليهما السالم كانت مصرية، وفي رواية

ومعناه أن مارية أم إبراهيم عليه السالم كانت قبطية منهم فهم أصهار " صهراً 
  . حسان إليهمرسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فيجب اإل

  .وهذه أمور كلها معلومة ضرورة عند علماء السيرة والمغازي   

@ómĆü�����������žà@òì�Ì@ @

     

كانت . مؤتة بضم الميم وسكون الواو وتهمز موضع قريب من البلقان باألردن   
به هذه الغزوة في جمادى األولى من السنة الثامنة وكان سببها أن شرحبيل بن 
عمرو الغساني وهو من أمراء قيصر على الشام قتل رسوًال أرسله النبي صلى اهللا 

ليهم النبي صلى اهللا تعالى تعالى عليه وآله وسلم إلى صاحب بصرى فجهز إ
عليه وآله وسلم جيشًا مكونًا من ثالثة آالف مقاتل وأمر عليهم في البداية زيد بن 
حارثة رضي اهللا تعالى عنه وأمرهم إن قتل أن يؤمروا جعفر رضي اهللا تعالى 

رضي اهللا تعالى عنه، فساروا حتى وصلوا لمؤتة  عنه، فإن قتل أمروا ابن رواحة
مائة وخمسين ألفًا، فالتحم بفوجدوا هنالك جموعًا من الروم تقدر  بأطراف الشام

القتال وقاتل الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم قتال األبطال، فأصيب زيد، ثم 
: جعفر، ثم ابن رواحة، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد فكان الفتح على يديه، يقال

منة جعلها ميسرة، فلما إنه غير الجيش فالمقدمة جعلها مؤخرة، والعكس، والمي
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د، دأصبحوا ورآى الروم ذلك دخلهم الرعب فظنوا أن المسلمين قد جاءهم الم
يولون األدبار فكان ذلك فتحًا على المسلمين ونصرًا لهم، ثم دفنوا وجعلوا فانهزموا 

من قتل من المسلمين هنالك، وجعلوا األمراء الثالثة في حفرة واحدة ثم رجعوا 
  . ن ما رواه البخاري في المغازي ومسلم في الجهادهذا مضم. قافلين

أمر رسول اهللا صلى اهللا : وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا تعالى عنهما قال   
تعالى عليه وآله وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول اهللا صلى اهللا 

" رواحة إن قتل زيد فجعفر، وٕان قتل جعفر فعبد اهللا بن: "تعالى عليه وآله وسلم
كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في : قال عبد اهللا

ليس منها شيء : القتلى ووجدنا فيه بضعًا وتسعين من طعنة، ورمية، وفي رواية
  . رواه البخاري في المغازي. في دبره يعني ظهره

تعالى عليه خطب رسول اهللا صلى اهللا : وعن أنس رضي اهللا تعالى عنه قال   
م أخذها عبد ثأخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، : "وآله وسلم فقال

اهللا بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح عليه، وما 
إن : وفي رواية. وٕان عينيه لتذرفان: قال" عندنا مما يسرهم أنه: "أو قال" يسرني

حتى أخذ : "وآله وسلم نعاهم قبل أن يأتي خبرهم وفيه النبي صلى اهللا تعالى عليه
رواه البخاري في المغازي وفي ". الراية سيف من سيوف اهللا حتى فتح اهللا عليهم

  .عالمات النبوة

فكان هذا المصاب شديدًا على النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ال سيما    
              ن ــــم مـــــوحبه زيد بن حارثة وغيره البـــــــوقد أصيب فيه ابن عمه جعفر بن أبي ط
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  . سادات الصحابة وأكابرهم رضي اهللا تعالى عنهم

وال يخفى ما في هذه الغزوة من النصر والفتح المبين إذ ال مناسبة بين ثالثة    
آالف من الصحابة وبين مائة وخمسين ألفًا من الروم فلوال لطف اهللا تعالى 

  .ونصره ألفنوهم جميعًا ولما رجع أحد منهم

Þ�þ�Üa@paˆ@òì�Ì@ @

  

  .ذات السالسل موضع وراء وادي القرى   

ة في جمادى اآلخرة من هذه السنة الثامنة وسبب ذلك أن كانت هذه الوقع   
رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بلغه أن جمعًا من قضاعة قد تجمعوا 
يريدون أن يدنوا إلى أطراف رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فدعا 

وبعثه لواء  رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم عمرو بن العاص فعقد له
في ثالثمائة من سراة المهاجرين واألنصار ومعهم ثالثون فرسًا وأمره أن يستعين 
بمن يمر عليه من بلى، وعذرة فسار الليل وكمن النهار فلما قرب من القوم بلغه 
أن لهم جمعًا كثيرًا فبعث إلى رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم يستمده 

ن الجراح في مائتين وبعث معه سراة المهاجرين واألنصار فبعث إليه أبا عبيدة ب
وفيهم أبو بكر وعمر رضي اهللا تعالى عنهما وأمره أن يلحق بعمرو وأن يكونا 
جميعًا وال يختلفا فلحق بعمرو وساروا فلقوا جمعا فحملوا عليهم فهربوا في البالد 

  . وتفرقوا فلم يتبعوهم فجمعوا غنائمهم ورجعوا سالمين ظافرين
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ومن الفوائد التي جاءت في هذه الغزوة أن النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله    
رواه أحمد والبخاري في ". نعم المال الصالح للمرء الصالح: "وسلم قال لعمرو

  . األدب المفرد

وتوضأ وضوءه  بنهصابته جنابة وكانت ليلة باردة فغسل مغاأومنها أنه    
 .للصالة فصلى بالصحابة فأقره النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم على ذلك

  .رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح

ومنها وهي مكايد الحرب أن أصحابه سألوه أن يوقدوا النار فمنعهم ولما هزموا    
تعالى فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى اهللا الكفار منع أصحابه من اتباعهم 

كرهت أن يوقدوا نارًا فيرى عدوهم قلتهم، وكرهت أن : عليه وآله وسلم فسأله فقال
رواه . يتبعوهم فيكون لهم مدد، فحمد النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أمره

  . الترمذي في المناقب

ÂŽj�©a@”ïu@òì�Ì@ðèì@‹zjÜa@Òï�@òì�Ì@ @

  

  .بكسر السين هو ساحله" سيف البحر"   

كانت هذه الغزوة في رجب من السنة الثامنة بعث النبي صلى اهللا تعالى عليه    
وآله وسلم ثالثمائة مقاتل إلى بالد ُجهْينة لَترُقب عير قريش وترصده، وأمر عليهم 
أبا عبيدة وزودهم جرابًا من تمر لم يجد لهم غيره، فكان أبو عبيدة يعطيهم تمرة 

نمصها كما يمص الصبي : ؟ قال جابر الراويكيف كنتم تصنعون بها: تمرة فقيل
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بعصينا الخبط ثم نبله ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب 
فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة وانطلقنا على ساحل البحر : ه، قاللكبالماء فنأ

ميتة، ثم : قال أبو عبيدة: الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر قال
ال بل نحن رسل رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وفي سبيل اهللا : قال

ولقد : فأقمنا عليه شهرًا ونحن ثالثمائة حتى سمنا قال: وفد اضطررتم فكلوا قال
رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقالل الدهن، ونقتطع منه القدر كالثور أو كقدر 

: قال... ثالثة عشر رجال فأقعدهم في وقب عينه الثور فلقد أخذ منا أبو عبيدة
وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه 

هو رزق أخرجه اهللا لكم فهل معكم من لحمه : "وآله وسلم فذكرنا ذلك له فقال
وسلم منه  فأرسلنا إلى رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله: قال" شيء فتطعمونا

رواه البخاري في الجهاد وفي المغازي وغيرهما ومسلم في الصيد والذبائح . فأكله
  .بألفاظ

وفي هذه الغزوة عبر وفوائد ذكرتها في األصل مع إشكالين فيها ذكرتهما    
  .هنالك

óà‹Ù¾a@óÙà@|nÐ@�Øÿa@|nÑÜa@ @

  

رأس سبع  كان فتح مكة المكرمة في عشر بقين من رمضان يوم الجمعة على   
سنين ونصف من الهجرة وكان السبب في ذلك أنه لما كان صلح رسول اهللا 
صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم يوم الحديبية بينه وبين قريش من شاء أن يدخل 
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من شاء أن يدخل في عهد و في عهد النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم دخل 
 تعالى عليه وآله وسلم قريش دخل فدخلت خزاعة في عهد النبي صلى اهللا

ودخلت بنو بكر في عهد قريش فمكثوا على هذا العهد نحوًا من سبعة أو ثمانية 
عشر شهرًا، فوثب بنو بكر على خزاعة ليلة بماء لهم فساعدتهم قريش فبلغ ذلك 
النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فجعله نكثًا للعهد من قريش ونقضًا لما 

لتهم حلفاءه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم خزاعة فاستحقوا صالحهم عليه لمقات
لذلك القتال فأمر أصحابه بالجهاز وأخفى وجهته وعمي ذلك على األعداء 

نه بعث رسالة إوالعيون وحصلت خيانة خطيرة من حاطب بن أبي بلتعة حيث 
لم لقريش مع ظعينة يخبرهم فيها بأمر رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وس

فجيء بالرسالة وأحضر حاطب فاعتذر للنبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 
  . فعفى عنه وأخبر بأنه بدري وقد غفر اهللا تعالى ألهل بدر ما فعلوا

فجمع صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم الجموع والجيوش من المهاجرين    
واألنصار، وممن أسلم من القبائل العربية كغفار وجهينة وغيرهم وأمر على 

أبا كلثوم الغفاري، فخرج في عشرة آالف مقاتل، ولم يتخلف أحد عنه من المدينة 
يعلم كفار قريش عنهم  المهاجرين واألنصار رضي اهللا تعالى عنهم فساروا وال

شيئًا وهم صيام حتى وصلوا الَكِديد وهو ماء بين عسفان وُقَدْيد فأفطر صلى اهللا 
إنكم قد دنوتم من عدوكم : "تعالى عليه وآله وسلم وأمر أصحابه بالفطر وقال لهم

  ".والفطر أقوى لكم

" عسفان"بضم القاف مصغر و" قديد"بفتح الكاف وكسر الدال و" الكديد"و   
  .معروف بينه وبين مكة المكرمة تقريبًا ثمانون كيلو
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وعندما نزل بمر الظهران وهو قريب من عسفان وُقديد أوقدوا النيران وكان أبو    
سفيان خرج هو ورجالن يتجسسون األخبار فأسر أبو سفيان وأتي به النبي صلى 

وآله وسلم عمه اهللا تعالى عليه وآله وسلم فأسلم وأمر النبي صلى اهللا تعالى عليه 
عليه العباس أن يحبسه في موضع لتعرض عليه جيوش المسلمين، فجعلت تمر 

الكتائب كتيبة، كتيبة وهو يسأل عنها، فلما مّرت عليه كتيبة النبي صلى اهللا 
ما ألحد بهؤالء ِقَبٌل، : تعالى عليه وآله وسلم ومعه المهاجرون واألنصار، قال

ر أهلها بمجيء النبي صلى اهللا تعالى عليه فسبق الجيوش إلى مكة المكرمة ينذ
يا معشر قريش هذا محمد قد : وآله وسلم ومن معه من الجيوش الجرارة، وقال لهم

ا ال قبل لكم به، وكان النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم قد أمنه مأتاكم ب
  .وأمن كل من دخل داره، وكل من ألقى السالح أو دخل بيته

صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم إلى أطراف مكة قسم  ولما وصل النبي   
الجيوش فأرسل بعضه ليدخل من أسفل مكة وكان فيهم خالد بن الوليد، ودخل 
صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم من كداء بفتح الكاف والمد من أعلى مكة في 
جماعة وركز رايته بالحجون قرب المعالة مقبرة أهل مكة، وأمر أصحابه بقتال 

، فانتشروا ووقع قتال في طريق "اللقاء عند الصفا: "كل من تعرض لهم، وقال لهم
خالد بأسفل مكة وسار صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم حتى جاء البيت فحطم 
ما كان عنده من نصب وأصنام وكانت ستين وثالثمائة فجعل يطعنها ويتلو قوله 

�������5�2و���)�אq(�R�9��b�ْ"، 81سورة اإلسراء اآلية " א�2�ْ)��<��و�ز�����Hאq(�R�9��b�ْ: "تعالى
، ثم طاف بالبيت وأمر بالصور التي كانت 49سورة سبأ اآلية  "�������5و���)�א�2�ْ)��<�
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داخل الكعبة فأزيلت ثم دخلها وصلى فيها ما شاء اهللا ثم خرج وأتى الصفا حتى 
اء نحو من عشرة نظر إلى البيت فجعل يحمد اهللا تعالى ويدعوه وأهدر دم

أشخاص فيهم امرأتان، ودخل صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم دار أم هانئ أو 
غيرها فاغتسل وبنته فاطمة الزهراء عليها السالم تستره ثم صلى ثمان ركعات 

  . شكرًا هللا عز وجل

وفي ثاني يوم الفتح خطب صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم الناس عند الكعبة    
ة ذكر فيها كثيرًا من شرائع الدين وأحكامه فبعد أن حمد اهللا تعالى خطبة بليغ

ذكر " ال إله إال اهللا وحده نصر عبده وهزم األحزاب وحده: "وأثنى عليه وقال
إن أعتى الناس : "حرمة مكة وأن اهللا تعالى أحل له منها ساعة من نهار، وقال

تله، ورجل طلب قارجل قتل فيها، ورجل قتل غير : على اهللا عز وجل ثالثة
يا أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية  فإن : "وقال" ل في الجاهليةبذح

والمسلمون اإلسالم لم يزده إال شدة، وال حلف في اإلسالم، وال هجرة بعد الفتح، 
يد على من سواهم، تتكافؤ دماؤهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ال 

إن اهللا قد أذهب عنكم : "، وقال"دية الكافر نصف دية المسلميقتل مؤمن بكافر، و 
كلكم من آدم : "، وقال"عبية الجاهلية وفخرها باآلباء، مؤمن تقي، أو فاجر شقي

  "....وآدم من تراب

فالهم على أصول الدين وبايع الناس في ذلك اليوم رجالهم ونساءهم وأط   
خيرًا : قالوا" تظنون أني فاعل بكم؟ما : "ئعه وجمع قريشًا وقال لهمار وقواعده وش

اذهبوا فأنتم : "أخ كريم وابن أخ كريم فقال صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم
  .فلما عفا عنهم أسلموا عن آخرهم" الطلقاء
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وبعدها أقام بمكة المكرمة تسعة عشر يومًا يقصر الصالة ويتم من خلفه من    
، وأفطر بقية "مكة فإنا قوم سفرأتموا الصالة يا أهل : "أهل مكة ويقول لهم

أخرج أكثر ما ذكرناه البخاري ومسلم والبعض رواه أحمد أو . العشر من رمضان
  . أهل السنن وابن إسحاق وابن سعد والبيهقي في الدالئل

وبهذا انتهى الفتح األكبر الذي عز اهللا به اإلسالم والمسلمين، والحمد هللا الذي    
لى سيدنا محمد وآله وزوجه اهللا وسلم وبارك عبنعمته تتم الصالحات وصلى 

  .وصحبه

ïåy@òì�Ì����æ@ @

  

حنين بضم الحاء وفتح النون موضع بين مكة والطائف وراء عرفات كانت به    
  . الوقعة وكان ذلك في أوائل شوال بعد فتح مكة المكرمة

وكان سبب ذلك أن النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم لما فتح مكة وأسلم    
منهم من أسلم سمعت بذلك هوازن فأجمعوا على محاربة النبي صلى اهللا تعالى 
عليه وآله وسلم وكان رئيسهم مالك بن عوف النضري فجمع القبائل من هوازن 

 تعالى عليه وآله وسلم في ومن وافقه من ثقيف فخرج إليهم رسول اهللا صلى اهللا
عشرة آالف ممن جاء معه من المدينة ثم من أسلم من أهل مكة ولما وصل إلى 
حنين وجدهم قد صففوا الخيل ثم المقاتلة، ثم صفت النساء من وراء ذلك، ثم 
صفت النعم فلما التقوا حمل المسلمون على هوازن فانكشفوا في البداية فأكب 

قبلهم هوازن بالسهام وكانوا قومًا رماة فرموهم برشق تسالمسلمون على الغنائم فا
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ل من جراد فانكشف الصحابة وانهزموا وولوا مدبرين ولم يبق جمن نبل كأنها ر 
مع النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم إال ثمانون رجال من المهاجرين 

هو على واألنصار فأقبل القوم إلى رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم و 
بغلته البيضاء فجعل يركض قبل الكفار والعباس آخذ بلجام البغلة فنزل صلى اهللا 

ثم " أنا ابن عبد المطلبأنا النبي ال كذب : "تعالى عليه وآله وسلم وهو يقول
" شاهت الوجوه: "قبض قبضة من تراب من األرض ثم استقبل بها وجوههم فقال

مأل عينيه ترابًا بتلك القبضة وقال صلى اهللا فما خلق اهللا تعالى منهم إنسانًا إال 
، فضعفت قوتهم وانهزموا وولوا "انهزموا ورب محمد: "تعالى عليه وآله وسلم

وبعد انهزامهم وفرار جميعهم ال يولون على شيء . رواه مسلم وغيره. مدبرين
تركوا وراءهم كل ما جاءوا به من مال وأهل فأمر النبي صلى اهللا تعالى عليه 

وسلم بجمع ذلك السبي والغنائم وكانت كما قال أهل المغازي أربعة وعشرين  وآله
ألف بعير، وأكثر من أربعين ألف شاة وأربعة آالف أوقية من الفضة، والشيء 

  . الكثير من النساء واألطفال فأخذ الجميع وأنزله بالجعرانة

ائف، وفرقة فرقة لحقت بالط: وكان المشركون بعد انهزامهم تفرقوا ثالث فرق   
  . لحقت بنخلة، وفرقة عسكرت بأوطاس

‘b ìc@òì�Ì@ @

  

  أوطاس واد في ديار هوازن وبه كانوا عسكروا هم وثقيف، ثم التقوا بحنين ولما   

  ن ــد بــم ُدَريْ ــر يرأسهـة نفـوا ستمائـوادي، وكانــذا الــه ىــانهزموا ذهبت طائفة منهم إل
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  .المشهورين في الجاهليةالصمة وكان من الشعراء الفرسان 

فبعث إليهم النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم جيشًا أمر عليهم فيه أبا    
عامر األشعري عم أبي موسى األشعري رضي اهللا تعالى عنهما فلحق بهم 
فقاتلهم وقتل رئيسهم ُدَرْيدًا فانهزموا واستشهد أبو عامر وخلفه على الجيش أبو 

مًا ظافرًا منصورا فبّلغ النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله موسى فرجع بالجيش غان
وسلم سالم أبي عامر الذي كان عهد به إليه فدعا معه النبي صلى اهللا تعالى 

اللهم اغفر لعبيٍد أبي عامر، اللهم اجعله : "عليه وآله وسلم بعد أن تطهر فقال
لي فاستغفر، و : قال أبو موسى" يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس

رواه ". اللهم اغفر لعبد اهللا بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخال كريماً : "فقال
  .البخاري في المغازي والجهاد ومسلم في الفضائل

Ò÷bFÜa@òì�Ì@ @

  

تبعد الطائف مدينة مشهورة في الجاهلية واإلسالم وهي شرق مكة المكرمة    
من ذلك وفيها اليوم قبر ابن عباس عنها بنحو من تسعة وتسعين كيلو أو أقل 

  . رضي اهللا تعالى عنهما وبجانبه مسجده المشهور

كانت بها هذه الغزوة، فإنه لما انهزم جمع المشركين بحنين ذهب مالك بن    
عوف النضري قائد هوازن بمن انهزم معه إلى الطائف فتحصن بحصنه مع 
أهله، فسار النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بعد منصرفه من حنين وحبسه 

مسلم، وحصلت  الغنائم بجعرانة فحاصر الطائف أربعين ليلة كما في صحيح
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مناوئات قتل فيها جماعة من الصحابة وكان المشركون متحصنين، واستطاعوا 
أن ينالوا من المسلمين من داخل حصنهم ولم يخرج أحد منهم رغم أن بعض 
الصحابة نادى بالِبراز، ولما رآى النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم تحصنهم 

حابة هجومهم بدبابة فصدوا، عندئذ بعد أن رماهم بالمنجنيق وحاول بعض الص
نادى في المسلمين باالنصراف، ألنه ظهر له أن ال فائدة في محاصرتهم بعد 
هذه المدة وقد كانوا أخذوا معهم زاد وطعام سنة، لكن الصحابة لم يعجبهم 
االنصراف بال فتح ولما رماهم المشركون من أعلى السور ونالوا منهم وكثرت 

هم االنصراف فانصرف صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فيهم الجراحات ظهر ل
على ثقيف من أهل الطائف فقال صلى اهللا تعالى بالمسلمين وسألوه أن يدعو 

فأسلموا بعد رجوعه صلى اهللا تعالى عليه وآله " اللهم اهد ثقيفاً : "عليه وآله وسلم
لبخاري في أخرج خبر هذه الغزوة ا. وسلم إلى المدينة وبعثوا إليه وقد آمنهم

  .المغازي وغيرها ومسلم في الجهاد وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم

ÚÜˆ@Êjnî@bàì@µåy@â÷båÌ@âï�Õm@ @

  

لما فرغ النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم من حنين كان قد أخذ الغنائم    
وأنزلها بالجعرانة ثم تابع القوم فبعث أبا عامر األشعري ألوطاس ثم ذهب 

ى مدة ينتظر قدوم هوازن فلما تأخروا قسم ناصر الطائف ثم رجع فتأبجيوشه فح
ثر في ذلك جامعة من المؤلفة قلوبهم من أهل مكة آغنائمهم بين المسلمين و 

فأعطى جماعة مائة مائة من اإلبل وخاصة األشراف منهم كأبي سفيان وصفوان 
في ذلك بعضهم بن أمية واألقرع بن حابس وغيرهم ولم يعط األنصار شيئًا فتكلم 
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يا معشر األنصار ألم : "فجمعهم صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فخطبهم فقال
أجدكم ضالال فهداكم اهللا بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم اهللا بي؟ وكنتم عالة فأغناكم 

، ثم قال: كلما قال شيئا قالوا" اهللا بي؟ أال ترضون أن يذهب : "اهللا ورسوله أمن
ير وتذهبون بالنبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم إلى الناس بالشاة والبع

رحالكم، لوال الهجرة لكنت امرءا من األنصار، ولو سلك الناس واديًا وشعبًا 
لسلكت وادي األنصار وشعبها، األنصار شعار، والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي 

ي وفي في المغاز رواه البخاري ". َأَثَرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض
  . المناقب ومسلم في الزكاة

ثم بعد قسمته الغنائم جاءه هوازن مسلمين تائبين يطلبون منه صلى اهللا تعالى    
عليه وآله وسلم رد سبيهم وما أخذ منهم، وكان في هذا الوفد تسعة نفر من 

يا رسول اهللا إن فيمن أصبت األمهات، : أشرافهم فأسلموا وبايعوا ثم كلموه فقالوا
ي األقوام، فقال صلى اهللا تعالى عليه واألخوات، والعمات، والخاالت، وهن مخاز 

سأطلب لكم وقد وقعت المقاسم فأي األمرين أحب إليكم السبي أم : "وآله وسلم
فاختاروا األهل واألوالد فمن عليهم النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم " المال؟

وخير أصحابه بين تنازلهم عما عندهم وبين أن يكونوا على ... بما كان عنده
بهم حتى يكافئهم مما يفيء اهللا تعالى عليه فلبى كل المسلمين ما دعاهم إليه نصي

ذكر قصة مجيء هوازن البخاري . إال بعض جفاة األعراب فامتنعوا مما عندهم
  . في المغازي وفي الوكالة وفي مواضع

إن فيما أصبتم األمهات واألخوات والعمات والخاالت : وقول أولئك النفر   
  ة ــة السعديــد حليمــا عنــعًا فيهـا سباه من بني سعد، وقد كان مسترضيعنون بذلك م
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  . رضي اهللا تعالى عنها وهؤالء كلهم من قبيلتها تجمعهم وٕاياها رابطة القرابة

óäa‹É§a@æà@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@@¶bÉm@�a@ôÝ–@êm‹áÈ@ @

  

مع تخفيف والعين وفتح الراء المشددة وتسكين العين بكسر الجيم " الجعرانة"   
  . الراء هو موضع شرق شمال مكة بينه وبينها نحو من عشرين كيلو

نزلها النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بغنائم حنين وبها قسمها ثم أحرم    
هو وأصحابه منها بعمرة ونزلوا مكة فقضوا عمرتهم ثم رجع صلى اهللا تعالى عليه 
وآله وسلم إلى الجعرانة من ليلته وأصبح بها فلما زالت الشمس خرج حتى نزل 

لك أحمد والبخاري في المغازي وفي ذكر ذ. بسرف ثم اتجه قافال إلى المدينة
الحج ومسلم وغيره في الحج من حديث أنس، وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم 

  . الكعبي الخزاعي شمن حديث محر 

هي عمرته الثالثة والرابعة مع حجته وهذه العمرة التي اعتمرها من الجعرانة    
  .ن شاء اهللا تعالىإاآلتية الحقًا 

É�bnÜa@óå�Üa����ó@@ @
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  ًا ــوة أرضــام النبــــت أيــوكان... تبوك مدينة مشهورة ذات سكان ومحافظة ومطار   
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وهي إلى قاحلة وموقعها شمال المدينة بينها وبين المدينة نحو من سبعمائة كيلو 
  .األردن أقرب

وكان سبب هذه الغزوة أن النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بلغه أن    
الروم جمعوا له جموعًا وجيوشًا ليغزوه فجهز صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 
جيشًا كثيفًا مكونًا من ثالثين ألف مسلم وكان من هديه صلى اهللا تعالى عليه 

هته ولما كانت هذه الغزوة أظهر شأنها وآله وسلم إذا أراد غزاة ورى وأوهم بغير ج
للناس ليتأهبوا ويستعدوا لسفر طويل وعدو كثير فآذن صلى اهللا تعالى عليه وآله 
وسلم بالخروج وحث على الصدقة وكان الوقت وقت شدة وعسرة فتنافس 
المسلمون في اإلنفاق وتسابقوا فجاء عثمان رضي اهللا تعالى عنه بألف دينار 

ما : "بي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم يقلبها بيده ويقولفصبها في حجر الن
رواه أحمد والترمذي وغيرهما، . يرددها مراراً " ضّر ابن عفان ما عمل بعد اليوم

وأصله في البخاري في الوقف وفي الفضائل  4/75وجاء في رواية عند أحمد 
ث على جيش وعند اإلسماعيلي أن النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم لما ح

: على مائة بعير بأحالسها وأقتابها، ثم حث فقال: العسرة فقال عثمان بن عفان
: مرقاة من المنبر ثم حث فقال عثمانعلى مائة أخرى بأحالسها وأقتابها، ثم نزل 

فرأيت النبي : على مائة أخرى بأحالسها وأقتابها، قال عبد الرحمن بن خباب
ما على : "قول بيده هكذا يحركها كالمتعجبصلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ي

  ". عثمان ما عمل بعد هذا

ن وأصحاب وسلم ولم يتخلف عنه إال المنافقو  فخرج صلى اهللا تعالى عليه وآله   
األعذار والثالثة الذين خلفوا وكان خروجه يوم الخميس في رجب من هذه السنة 
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تخلفني : "ليه السالم فقال لهالتاسعة وخلف أهله وعلى أهل المدينة اإلمام عليًا ع
أما : "فقال له صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم" يا رسول اهللا مع النساء والصبيان

فسار صلى اهللا تعالى عليه " ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟
وآله وسلم ومر بديار ثمود قوم صالح عليه السالم وأمر أصحابه باإلسراع فيها 

وهم باكون لئال يصيبهم ما أصاب قوم صالح كما مر على وادي وأن يدخلوها 
القرى على حديقة تلك المرأة التي خرص نخيلها حتى رجع ثم تابع السير إلى أن 
بلغ تبوك وقد قطع هذه المرحلة في أربع عشرة مرحلة فنزل تبوك وجعل ينتظر 

وفي أيام ... تفرقواالروم عشرين يومًا، فألقى اهللا في قلوبهم الرعب لما سمعوا به و 
وله بتبوك أتاه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ملك أيلة وأهدى إليه بغلة ز ن

 في ذلك بين له فيه بعض ما أعطاه وصالحه على أداء الجزية، وكتب له كتاباً 
وما شرط عليه، ثم بعث صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم خالد بن الوليد إلى 
ُأَكْيِدر ُدوَمة الَجندل فأتي به وأهدى هو اآلخر إلى النبي صلى اهللا تعالى عليه 

حلة حرير وصالحه أيضًا على أداء الجزية، ثم رجع صلى اهللا تعالى وآله وسلم 
حداث كإرادة المنافقين الفتك به صلى عليه وآله وسلم قافال ووقعت في مقدمه أ

اهللا تعالى عليه وآله وسلم فحفظه اهللا عز وجل ووقوع البركة في الظهر والرواحل 
بعد أن جهدوا جهدًا شديدًا، كما وقعت له معجزات أخرى في ذهابهم من إمطارهم 

، بالماء منفردين دون غيرهم وٕامدادهم بالبركة في الطعام، وجري عين تبوك
ه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بأنها ستكون بها جنان إلى غير ذلك مما وٕاخبار 

  .حصل من األحداث
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وعندما أشرف صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم على المدينة وقد غاب عنها    
، وتلقاه "هذه طابة، وهذا أُحد جبل يحبنا ونحبه: "تقريبًا شهرًا وعشرين يومًا قال

الوداع ثم دخل المسجد فجعل الناس المتخلفون يأتونه  الناس والصبيان إلى ثنية
كعب بن مالك، وهالل بن أمية، ومرارة : يعتذرون إليه وكلهم منافقون إال ثالثة

بن الربيع، فوكل أمر المنافقين إلى اهللا حتى نزل من القرآن ما فضحهم وبين 
ة وأمر مآلهم وأخر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم الثالثو عوارهم وخبثهم 

  .بمقاطعتهم حتى يقضي اهللا تعالى فيهم ثم نزلت توبتهم بعد خمسين يوماً 

هذه خالصة هذه الغزوة العظيمة وهي آخر غزواته صلى اهللا تعالى عليه وآله    
وسلم، وأخبار هذه الغزوة مذكورة في الصحيحين والمسند وسنن أبي داود 

  .ارجع إلى األصلوالترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي وغيرهم و 

óå�Üa@ë‰è@À@‘båÜbi@‹Ùi@ðic@wy@ @

báéåÈ@@¶bÉm@�a@ðšŠ@ðÝÈ@ãbàfibi@êÐa†Šgì@ @

  

  ة فيها لإلســـــــــــالمــالم، والسلطــت دار اإلســة أصبحــة المكرمــبعد أن فتحت مك    

والمسلمين وكان عاملها للنبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم عتاب بن أسيد، 
ومؤذنها أبو محذورة، ولما حضر موسم الحج من هذه السنة بعث النبي صلى 
اهللا تعالى عليه وآله وسلم أبا بكر أميرًا على الحج وأمره ينادي في الموسم بأن ال 

  ن ثم أردفـه باإلمــام علــي رضــي اهللايحج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريا
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  . تعالى عنه لنفس المهمة

بعثني أبو بكر في تلك الحجة في : ي هريرة رضي اهللا تعالى عنه قالفعن أب   
مؤذنين يوم النحر بمنى أن ال يحج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريان، 
ثم أردف رسول اهللا تعالى عليه وآله وسلم بعلي بن أبي طالب رضي اهللا تعالى 

لى يوم النحر في أهل فأذن معنا ع: عنه وأمره أن يؤذن ببراءة، قال أبو هريرة
منى ببراءة، وأن ال يحج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريان، إال الذي 

رواه البخاري في التفسير وفي مواضع ومسلم في الحج . عاهدتم من المشركين
9/115/116.  

بعث النبي صلى اهللا تعالى : وعن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما قال   
بكر وأمره أن ينادي بهؤالء الكلمات، ثم أتبعه عليا، فبينا أبو عليه وآله وسلم أبا 

بكر في بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله 
رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وسلم القصواء، فخرج أبو بكر فزعًا فظن أنه 

الى عليه وآله وسلم وآله وسلم فإذا علي فدفع إليه كتاب رسول اهللا صلى اهللا تع
وأمر عليًا أن ينادي بهؤالء الكلمات، فانطلقا فحجا فقام علي أيام التشريق فنادى 
ذمة اهللا ورسوله صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بريئة من كل مشرك، فسيحوا 
في األرض أربعة أشهر، وال يحجن بعد العام مشرك، وال يطوفن بالبيت عريان، 

رواه . مؤمن، وكان علي ينادي فإذا عيي قام أبو بكر فنادىوال يدخل الجنة إال 
  . الترمذي في التفسير بسند صحيح
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بعث النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله : أنس رضي اهللا تعالى عنه قال وعن   
ال ينبغي ألحد أن يبلغ هذا إال رجل من : "وسلم ببراءة مع أبي بكر ثم دعاه فقال

  . رواه الترمذي أيضًا بسند صحيح على شرط مسلم". أهلي فدعا عليًا فأعطاه إياه

مين والبراءة من المشركين، كان فكانت هذه نهاية مظاهر الجاهلية بالبلد األ   
الناس قبل هذا يعبدون النصب التي كانت منصوبة حول الكعبة وكانوا يطوفون 
عراة وعرايا نساءهم ورجالهم، وفي هذه السنة ثم تطهير الحرم من هذه الوثنيات 

  .والشركيات، وجاء الحق وزهق الباطل تماماً 

Ém@�a@ôÝ–@�åÜa@ôÝÈ@óïi‹ÉÜa@Þ÷bjÕÜa@†íÐì@êïÝÈ@¶b@ @

âÝ�ì@êÜeì@ @

     

كانت القبائل العربية تنتظر سكان الحرم من أهل مكة إلى ماذا سيئول أمرهم    
تجاه النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم الذي كانوا يرون أمره صلى اهللا تعالى 
عليه وآله وسلم ال يزداد إال ظهورًا وانتشارًا، فلما فتحت مكة المكرمة وأسلم أهلها 

مت هذه القبائل ان النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم قد انتصر على أهل عل
شابهها من  الحرم وأن أمره في انتشار وازدادوا هلعًا وخوفًا بعد انهزام هوازن ومن

أبطال العرب أمام جيوش اإلسالم فلم يجدوا عند ذلك بدًا من إشهارهم إسالمهم 
وآله وسلم ودخولهم معه فيما دخل فيه  ومبايعتهم النبي صلى اهللا تعالى عليه

أشراف العرب وهم سكان الحرم، فجعلوا يبعثون إليه صلى اهللا تعالى عليه وآله 
وسلم الوفود تبايعه نيابة عنهم، وكان أول وفد قدم عليه صلى اهللا تعالى عليه 
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وآله وسلم وفد ثقيف من أهل الطائف، وبعد حجة الصديق واإلمام علي رضي 
ا في الحرم بما سيق توالت الوفود على النبي صلى اهللا مَ هِ نِ َأَذاى عنهما اهللا تعال

  . تعالى عليه وآله وسلم وهم بضعة عشر وفداً 

وفد بني تميم، ووفد بني عامر، ووفد ضمام بن ثعلبة من بني سعد، ووفد عبد    
القيس من البحرين، ووفد بني حنيفة وجاء فيه مسيلمة الكذاب، ووفد األشعريين 

أبي هريرة، ووفد نجران من النصارى،  ممن اليمن، ووفد مزينة، ووفد دوس قو 
اهللا البجلي الذي كان أجمل  ووفد كندة واألشعث بن قيس، وقدوم جرير بن عبد

الناس وطوله ثالثة أمتار وبعثه رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم إلى 
ذي الُخَلَصة وهي الكعبة اليمانية التي كان فيها صنم ونصب تعبد في مائة 
وخمسين فارسًا فهدموها وحرقوها، وهذه الوفود أكثرها جاءت أخبارها في 

  . ض السنن كما يعرف من األصلالصحيحين والمسند وبع

sÈi@@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@¶bÉm@�a@ôÝ–@�åÜa@ @

bqìÈi@æáïÜa@¶g@ @

  

وفي هذه السنة بعث رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بعوثًا إلى    
والبراء بن عازب اليمن وغيرها للدعوة إلى اهللا فبعث اإلمام عليًا وخالد بن الوليد 

يسرا : "إلى ناحية، وبعث أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى نالحية أخرى وقال لهذين
انظر صحيح البخاري . وفي بعثهم أخبار وأحداث" وال تعسرا وبشرا وال تنفرا
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من المغازي واألدب واألحكام وفي الزكاة، ومسلمًا في األشربة واإليمان  9/127
  . والسنن األربعة

ه السنة هلك عدو اهللا وعدو رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وفي هذ   

��و� �: "ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين الذي نزل في شأنه>�8�)�������W5�B�C���������
�v(	�سورة التوبة اآلية " )"��N!ن�$��و�����Hو���)(�!ْא�و�#�"�!��;��&�)��_;���M]�+�وْא���
	�����/�+�2�����N�)���������̀و� ���C&�5ًא�
84.  

مع المسلمين ومكايده و وأخباره مع رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم    
  . ضد اإلسالم مشهورة وحسبك أنه رئيس المنافقين لعنه اهللا

وبهذا انتهت  السنة التاسعة، والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى    
  .يدنا محمد وآله وزوجه وصحبهاهللا وسلم وبارك على س

@ò‹��������’bÉÜa@óå�Üa@ @

Ëa†íÜa@óvy@ @

  

أهم أحداث هذه السنة العاشرة هي حجة النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم    
حجة الوداع وها أنا ذا ذاكر حجته على التمام كما رواه جابر رضي اهللا تعالى 
عنه وما فعله وما قاله من خروجه من المدينة إلى رجوعه صلى اهللا تعالى عليه 

  .وآله وسلم
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دخلنا على جابر بن عبد : عليهما السالم قال فعن جعفر بن محمد عن أبيه   
، فقلت أنا محمد بن : اهللا رضي اهللا تعالى عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي

فأهوى بيده إلى رأسي فنزع ِزري األعلى ثم نزع  -عليهم السالم–علي بن حسين 
ك يا مرحبًا ب: زري األسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غالم شاب، فقال

ابن أخي، سل عما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصالة فقام في نساجة 
ملتحفًا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى 

أخبرني عن حجة رسول اهللا صلى اهللا : جنبه على الِمشَجب فصلى بنا فقلت
إن رسول اهللا صلى اهللا تعالى  :تعالى عليه وآله وسلم فقال بيده فعقد تسعًا، فقال

عليه وآله وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم ُأذَن في الناس في العاشرة أن رسول 
حاج فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس  اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 

أن يأتم برسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم، ويعمل مثل عمله، فخرجنا 
حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت معه 

سلي اغت: "ه وآله وسلم كيف أصنع؟ قالإلى رسول اهللا صلى اهللا تعالى علي
فصلى رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم في " واْسَتْثِفري بثوٍب وأْحِرمي

على البيداء نظرت إلى مد المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته 
ب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، اكبصري بين يديه من ر 

ومن خلفه مثل ذلك، ورسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بين أظهرنا، 
وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا فأهل 

يك، لبيك ال شريَك لَك لبيك، إن الحمَد والنعمَة لَك والُمْلك، لبْيَك اللهم لب: "بالتوحيد
وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول اهللا صلى اهللا " ال شريَك لك

تعالى عليه وآله وسلم عليهم شيئًا منه ولزم رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله 
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ا ننوي إال الحج لسنا نعرف لسن: وسلم تلبيته، قال جابر رضي اهللا تعالى عنه
ْكَن فرَمل ثالثًا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى  العمرة، حتى أتينا البيت معه استلم الر

�F�̂وْא: "مقام إبراهيم عليه السالم فقرأ �	�N)م����,�و�א(	�����H&�+�א������8���سورة البقرة اآلية " 
عن   أعلمه ذكره إالوال: ، وجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول125

" �m5�B�Cא��>;���H!��/�<�: "النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعتين

إلى الصفا، ، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب "אْ�:�)$�+�ون����9��C)���)�/�<�"و

��,�و�א�6�ْ+�و���3א�8	]�)���ن	: "فلما دنا من الصفا قرأ��+�?����j��;_158سورة البقرة اآلية " א�� ،
عليه حتى رآى البيت فاستقبل القبلة فوحد فبدأ بالصفا َفَرِقَي " اهللا به أبدأ بما بدأ"

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على : "اهللا وكبره، وقال
، وهزم األحزاب كل شيء قدير، ال إله إال اهللا وحده أنجز وعده ونصر عبده

مثل هذا ثالث مرات، ثم نزل المروة حتى إذا : ، ثم دعا بين ذلك قال"وحده
ا مشى حتى أتى المروة ففعل تانصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعد

على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال 
ي استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق لو أن: "صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم

، فقام "الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فْلُيِحل وليجعلها عمرة
ألعامنا هذا أم ألبد؟ فشبك رسول : سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول اهللا

دخلت : "اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أصابعه واحدة في األخرى وقال
، وقدم علي رضي اهللا تعالى عنه من "مرة في الحج مرتين، ال بل ألبد أبدالع

النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فوجد فاطمة عليها السالم ممن  ناليمن ببد
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إن أبي أمرني بهذا، : ذلك عليها فقالتحل ولبست ثيابًا صبيغًا واكتحلت فأنكر 
عراق فذهبت إلى رسول اهللا صلى فكان علي رضي اهللا تعالى عنه يقول بال: قال

اهللا تعالى عليه وآله وسلم محرشًا على فاطمة للذي صنعت مستفتيًا لرسول اهللا 
صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرتُه أني أنكرت ذلك عليها 

صدقت، صدقت؟، ماذا قلت حين فرضت : "فقال صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم
اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى اهللا تعالى عليه وآله : لتق: قال" الحج؟

علي من فكان جماعة الهدي الذي قدم به " فإن معي الهدي فال تحل: "وسلم قال
فحل الناس : اليمن والذي أتى به النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم مائة، قال

م ومن كان معه هدي، كلهم وقصروا إال النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسل
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول اهللا صلى اهللا 
تعالى عليه وآله وسلم فصلى بها الظهر، والعصر والمغرب، والعشاء، والفجر، ثم 
مكث قليال حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فسار 

وآله وسلم وال تشك قريش إال أنه واقف عند  رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه
المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول اهللا صلى اهللا 
تعالى عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها 
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس 

هذا في إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم " :وقال
بلدكم هذا، أال كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية 
موضوعة وٕان أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعًا 

عباس بن  باأضع ر في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا 
عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا اهللا في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان اهللا 
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فإن واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا ولكم عليهن أن ال يوطئن ُفُرشكم أحدًا تكرهونه، 
فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير ُمبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، 

ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب اهللا، وأنتم تسألون عني وقد تركت فيكم 
نشهد أنك قد بلغت، وأديت، ونصحت، فقال بأصبعه : قالوا" فما أنتم قائلون؟

ثالث " اللهم اشهد، اللهم اشهد: "السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس
ولم يصل بينهما مرات، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، 

شيئًا، ثم ركب رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم حتى أتى الموقف 
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل 
القبلة، فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليال حتى غاب 

صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وقد  القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول اهللا
: شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى

بال أرخى لها قليال حتى حبال من الحكلما أتى " أيها الناس السكينة السكينة"
تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وٕاقامتين ولم 

ا شيئًا، ثم اضطجع رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم حتى يسبح بينهم
طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وٕاقامة ثم ركب القصواء 
حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفًا 

العباس وكان رجال  حتى أسفر جدًا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن
أبيض وسيمًا فلما دفع رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم حسن الشعر 

مرت به ُظُعٌن يجربن فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول اهللا صلى اهللا 
تعالى عليه وآله وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق اآلخر 

من الشق اآلخر على  هالى عليه وآله وسلم يدينظر فحول رسول اهللا صلى اهللا تع
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ت كوجه الفضل يصرف وجهه من الشق اآلخر ينظر حتى أتى بطن ُمَحسر فحر 
طريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة القليال، ثم سلك 

التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى 
رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثالثًا وستين بيده، ثم  ذفالخ

أعطى عليًا فنحر ما َغَبَر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ِبَبْضعة فجعلت 
في قدر فطبخت فأكال من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول اهللا صلى اهللا 

ة الظهر فأتى بني عبد تعالى عليه وآله وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمك
لبكم الناس غني عبد المطلب فلوال أن يبانزعوا : "المطلب يسقون على زمزم فقال

 3/320/321رواه أحمد . ، فناولوه دلوًا فشرب منه"على سقايتكم لنزعت معكم
  . ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم في الحج بسياقات

عالى عنه وفاتته أشياء كثيرة فعلها وهذا منسك مختصر لجابر رضي اهللا ت   
غيره وهي في الصحاح  اوقالها رواهالنبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 

والمسانيد وأمهات السنة وارجع إلى كتاب الحج من بداية الوصول فإن  نوالسن
  .فيه ما يكفي ويشفي

يدنا والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى اهللا وسلم وبارك على س   
  .محمد وآله وزوجه وصحبه
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ò‹“È@óî†b¨a@óå�Üa@ @

sÈi@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@¶bÉm@�a@ôÝ–@�åÜa@ @

@µF�ÝÐ@¶g@‡îŒ@æi@óàb�c@ @

  

بعث رسول اهللا صلى اهللا تعالى : عن ابن عمر رضي اهللا تعالى عنهما قال   
عليه وآله وسلم بعثًا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي اهللا تعالى عنهما فطعن 
الناس في إمرته فقام رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم يعني على المنبر 

نون في إمرة أبيه من قبل، وأيم اهللا إن إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطع: "فقال
كان لخليقًا لإلمرة وٕان كان لمن أحب الناس إلي، وٕان هذا لمن أحب الناس إلي 

رواه أحمد والبخاري في ". أوصيكم به فإنه من صالحيكم: "وفي رواية" بعده
  .المغازي وفي المناقب وفي األحكام ومسلم في الفضائل والترمذي وغيرهم

نبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم قدم المدينة آخر ذي الحجة لما حج ال   
ومكث المحرم ولما كان آخر صفر ندب الصحابة لغزو الروم وكان ذلك قبل 

سر إلى موضع قتل : مرضه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ودعا أسامة فقال
والداروم أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش وأوطئ الخيل تخوم البلقاء 

من أرض فلسطين فتجهز الناس وكان قد عقد ألسامة لواء بيده فأخذه أسامة 
فدفعه لبريدة وعسكر بالجرف وكان الجيش مكونا من ثالثة آالف مقاتل وكان 
فيهم كبار المهاجرين واألنصار أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وقتادة بن النعمان 

تعالى عليه وآله وسلم المرض واشتد وسلمة بن أسلم ثم بدأ برسول اهللا صلى اهللا 
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وجعه فتأخر الجيش حتى توفي رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 
  . واستخلف أبو بكر فجهزه إلى آخر ما حصل

âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@¶bÉm@�a@ôÝ–@êš‹à@óîa‡i@ @

ê���������mbÐìì@ @

  

كان صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أول ما اشتكى في بيت ميمونة رضي    
اهللا تعالى عنها ولما ثقل واشتد وجعه جعل يسأل أين أنا غدًا واستأذن أزواجه أن 

به  دن أن يهريقوا عليه من سبع قرب واشتيمرض في بيت عائشة فأذن له وأمره
إني أوعك كما يوعك : "ذلك الوجع وقال صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم في

، وخيره اهللا عز وجل بين الدنيا وبين ما عنده فاختار اآلخرة ذكر "رجالن منكم
  .كل ذلك البخاري ومسلم وغيرهما

òþ—Übi@êàbánèa@ @

  

وكان صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم في أيام مرضه مهتمًا بالصالة ويسأل    
بكر أن يصلي بالناس فتأخر لذلك  المرة بعد المرة أصلى الناس فبعث إلى أبي

، "مروا أبا بكر فليصل بالناس: "وألح صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم يقول
فصلى بهم تلك األيام ووجد صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم مرة خفة فخرج 
يهادى بين العباس واإلمام علي رضي اهللا تعالى عنهما حتى أجلساه عن يسار 



[144] 

 

اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم يصلي بالناس جالسًا، أبي بكر فكان رسول 
وأبو بكر قائمًا يقتدي أبو بكر بصالة النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 

  .رواه البخاري ومسلم. ويقتدي الناس بصالة أبي بكر

@êÜeì@êïÝÈ@¶bÉm@�a@ôÝ–@ë‡åÈ@óá bÐ@ênåiì@ê÷b�ä@Ëbánua
êÜbÕnäbi@ëŠbj‚gì@âÝ�ì@ @

  

واجتمع جميع نسائه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وكذا فاطمة بنته فأسر    
يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وأنه عارضه به إليها أن جبريل عليه السالم كان 

وال أراني إال قد حضر أجلي، وٕانك أول أهلي لحوقًا بي : "في العام مرتين قال
أال ترضين أن تكوني سيدة : "ال، فبكت ثم سارها ثانيًا فق"ونعم السلف أنا لك

رواه البخاري في عالمات . فضحكت" نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه األمة
  .النبوة وفي الوفاة النبوية وفي المناقب ومسلم في الفضائل

إنه لم يقبض نبي : "وكان صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وهو صحيح يقول   
فلما اشتكى وحضره القبض " أو يخير قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيا

". اللهم في الرفيق األعلى: "ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه فلما أفاق قال
  . رواه البخاري ومسلم

ة بُ أخذته صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم : وفي رواية لهما عن عائشة    ح
صديقين والشهداء مع الذين أنعمت عليهم من النبيئين وال: "فسمعته يقول

  ".أولئك رفيقاً والصالحين وحسن 
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@ênïi@æà@béu‹‚@óu‹‚@‹‚e@ @

âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@¶bÉm@�a@ôÝ–@ @

  

كان أبو بكر رضي اهللا تعالى عنه يصلي بهم تلك األيام التي توفي النبي    
 جعه فيها حتى كان يوم االثنين وهمصلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم في و 

في الصالة كشف صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ستر الحجرة فنظر صفوف 
إلى الصحابة وهو قائم كأن وجهه ورق مصحف ثم تبسم صلى اهللا تعالى عليه 
وآله وسلم ضاحكًا فبهت الصحابة وهم في الصالة من فرحهم بخروج رسول اهللا 

صف وظن صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل ال
أن رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم خارج للصالة فأشار إليهم رسول 
اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بيده أن أتموا صالتكم ثم دخل صلى اهللا 
تعالى عليه وآله وسلم وأرخى الستر وتوفي من ليلته صلى اهللا تعالى عليه وآله 

ة وفي الصالة وفي مواضع ومسلم في يبو رواه البخاري في الوفاة الن. وسلم
  ...الصالة

âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@¶bÉm@�a@ôÝ–@êmbÅ¨@‹‚e@ @

  

إن من نعم اهللا تعالى علي أن رسول اهللا : قالت عائشة رضي اهللا تعالى عنها   
صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، 

وبيده  -أخوها–وٕان اهللا جمع بين ريقي وريقه عند موته، ودخل علي عبد الرحمن 
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عليه وآله وسلم فرأيته ينظر إليه  السواك وأنا مسندة رسول اهللا صلى اهللا تعالى
آخذه لك فأشار برأسه أي نعم فناولته فاشتد عليه : وعرفت أنه يحب السواك فقلت

نته فأمره وبين يديه ركوة أو علبة فجعل ينه لك؟ فأشار برأسه أي نعم فليوقلت أل
، "ال إله إال اهللا إن للموت سكرات: "يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه يقول

ومالت يده صلى اهللا ، حتى قبض "في الرفيق األعلى: "م نصب يده فجعل يقولث
البخاري في الوفاة النبوية  اهرو . تعالى عليه وآله وسلم وشرف وعظم ومجد وكرم

  .ماوفي مواضع والنسائي وغيره

األكثر أنه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم مرض ثالثة عشر يومًا وتوفي يوم    
الف والجمهور على أنه كان ذلك في الثاني عشر من ربيع األول االثنين بال خ

ته صلى اهللا تعالى عليه جمن السنة الحادية عشرة من الهجرة وأنه عاش بعد ح
ن عالى عليه وآله وسلم عن ثالث وستيوآله وسلم ثمانين يومًا وتوفي صلى اهللا ت

أربعين قبله سنة قضى ثالثًا وخمسين بمكة المكرمة ثالث عشرة بعد الوحي و 
كل هذا جاء في الصحيح عن جماعة من . وعاش بالمدينة عشر سنين

  .الصحابة

âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@¶bÉm@�a@ôÝ–@êmbÐì@‡Éi@bà@ @

ä×éŠÇiä×éŠÇiä×éŠÇiä×éŠÇi@ÚÜˆ@¶ím@æàì@ëŠbjÔgì@êïÝÈ@òþ—Üaì@êåïÑÙmì@ @

@ @

موت النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم يعتبر أعظم المصائب النازلة  إن   
من أصيب بمصيبة فليذكر : "بهذه األمة كما قال صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم
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فلن يصاب المسلمون . ، حديث حسن لشواهده"مصيبته بي فإنها أعظم المصائب
فأنا فرط أمتي لن يصابوا : "أيضا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلمبمثله كما قال 

 ، رواه أحمد والترمذي بسند حسن وانظر تخريجه كسابقه في مشاهد الموت"بمثلي
، ولذلك تحير الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم لموته وكادوا أن يفتنوا حتى لكاتبه

جاء الصديق رضي اهللا تعالى عنه وكان بداره بالعوالي فدخل عليه وقبله صلى 
طبت حيًا وميتًا يا رسول اهللا ثم خرج فصعد : ه وآله وسلم وقالاهللا تعالى علي

من كان يعبد محمدًا فإن : المنبر فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال قولته المشهورة


	��: "محمدًا قد مات ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال يموت، وقال���mU��������	
�و���
���!ن��	���6�b	�m5و���): "وقال، 30سورة الزمر اآلية " �< ���m��5#�"�!ل�/��U�����,���א�+���2�/��>�"9;��
���2;��������������V���Nو���,��N���C)&�:����������א
�C��>���/������2���Nو���	)K�$�C��v�ن�N���,���$�	+������;_א���(ًk���j�4�Q�I���"و��
  .144سورة آل عمران اآلية " א�1	�M(+��,��א��_;�

واهللا لكأن الناس لم يعلموا أن اهللا : قال ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما   
أنزل هذه اآلية حتى تالها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرًا من 

واهللا ما هو إال أن سمعت أبا بكر تالها فُعِقْرُت حتى : الناس إال يتلوها قال عمر
لى األرض حين سمعته تالها، علمت أن النبي ما تُِقلني رجالي وحتى أهويت إ

رواه البخاري في المغازي وفي . صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم قد مات
  .الفضائل وفي الجنائز من حديثي عائشة وابن عباس
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ثم اختلفوا كيف يغسلون رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فكلمهم    
هو أن غسلوا رسول اهللا صلى اهللا تعالى مكلم من ناحية البيت ال يدرون من 

عليه وآله وسلم وعليه ثيابه فقاموا فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق 
وابن ماجه عن رواه أحمد وأبو داود . القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم

  . عائشة

رواه ابن . اإلمام علي عليه السالم مع بعض أهله وكان الذي تولى غسله   
فذهبت أنظر ما يكون : ماجه والحاكم بسند صحيح وقال رضي اهللا تعالى عنه

  . من الميت فلم أر شيئًا وكان صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم طيبًا حيًا وميتاً 

فيها ثم كفن في ثالثة أثواب بيض سحولية من كرسف أدرج فيها إدراجًا ليس    
  . رواه البخاري ومسلم واألربعة من حديث عائشة. قميص وال عمامة

ولما جاء وقت الصالة عليه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وموضع دفنه    
يا صاحب رسول اهللا أيصلى على رسول اهللا صلى اهللا : قال الصحابة ألبي بكر

ل قوم فيكبرون يدخ: وكيف؟ قال: نعم، قالوا: تعالى عليه وآله وسلم؟ قال
يا : قالوا. حتى يدخل الناس... ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم

صاحب رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم يدفن رسول اهللا صلى اهللا 
في المكان الذي قبض اهللا فيه : أين؟ قال: نعم، قالوا: تعالى عليه وآله وسلم؟ قال

رواه . في مكان طيب فعلموا أن قد صدق روحه، فإن اهللا لم يقبض روحه إال
  .الترمذي في الشمائل وابن ماجه وسنده صحيح
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لما قبض رسول اهللا صلى اهللا تعالى : وقالت عائشة رضي اهللا تعالى عنها   
سمعت من رسول اهللا صلى اهللا : عليه وآله وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر

اهللا نبيًا إال في الموضع ما قبض : "لتعالى عليه وآله وسلم شيئًا ما نسيته قا
ادفنوه في موضع فراشه صلى اهللا تعالى عليه وآله " ب أن يدفن فيهالذي يح

  . رواه الترمذي في الجامع وفي الشمائل وأحمد وابن ماجه. وسلم

أرسلوا إلى : ولما أرادوا دفنه اختلفوا هل يلحدون له أو يشقون فقال عمر   
. رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلملالحد فلحد الشقاق والالحد فجاء ال

  .رواه ابن ماجه بسند صحيح

و انصبوا ألحدوا لي لحدًا : الذي هلك فيه قال سعد بن أبي وقاص في مرضه   
رواه . رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلمبعلى اللبن نصبًا كما صنع 

  .زمسلم والنسائي وابن ماجه كلهم في الجنائ

اإلمام : وكان الذين تولوا دفنه وٕاجنانه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أربعة   
علي والعباس وابنه الفضل وصالح مولى رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله 

رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهم بسند صحيح من حديث علي ورواه ابن . وسلم
  .صحيح الجارود وابن حبان من حديث ابن عباس بسند

وكانت وفاته صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم يوم االثنين كما تقدم ودفن ليلة    
  . رواه أحمد عن عائشة. األربعاء ليال
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رواه أحمد . فة حمراءيوجعل في قبره تحته صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم قط   
ومسلم والترمذي في الجنائز من حديث ابن عباس رضي اهللا  1/228/355
  .عالى عنهمات

@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@¶bÉm@�a@ôÝ–@êmíà@Šbqe@æà@ @

óibz—Üa@ôÝÈ@ @

     

لما كان اليوم الذي دخل رسول اهللا صلى اهللا : قال أنس رضي اهللا تعالى عنه   
تعالى عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات 

النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم  يه أظلم منها كل شيء وما نفضنا عنف
رواه أحمد والترمذي والدارمي وابن ماجه وابن حبان . األيدي حتى أنكرنا قلوبنا

  .بسند صحيح

لقد أضاء صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بوجوده وبعثته وحياته العالم كله    
كتاب اهللا عز  بوجودوغير مجرى التاريخ ولما توفي أظلم العالم أجمع ثم استنار 

وجل وسنة نبيه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بين أظهرنا على ممر أجيال 
  .هذه األمة إلى أن يأتي أمر اهللا تعالى

âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@¶bÉm@�a@ôÝ–@�åÜa@óØ‹m@ @

  

  توفي رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ولم يترك من الدنيا دينارًا وال    
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إرثًا وٕانما ترك درعه مرهونة عند يهودي في أوساق تمر وترك بغلته درهما وال 
وقصوته وأرضا مما أفاء اهللا عليه بها من بني النضير وفدك وسهمه من خيبر 
جعلها صدقة بعد نفقة نسائه وأهل بيته صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وهذا 

  .لجهاد وغيرهمامبين ومفصل عند البخاري في الخمس وفي الفرائض ومسلم في ا

êmbáÈì@êàbáÈcì@êîŠa‹�ì@êmbuìŒì@êmbåiì@ë†ýìc@ @

êibnØì@êàa‡‚ì@êïÜaíàì@ @

  

القاسم وهو أولهم : كان له صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم من األوالد سبعة   
وبه كان يكنى صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وعبد اهللا وكان يقال له الطيب 

ن وزينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة وهي والطاهر، وكالهما ماتا صغيري
أصغرهن وكل هؤالء من خديجة وٕابراهيم ولد له بالمدينة من مارية القبطية توفي 

  .صغيرًا أيضا

: وأما زوجاته فالالئي دخل بهن إحدى عشرة امرأة وهي سيداتنا وأمهاتنا   
توفيت خديجة بنت خويلد، ثم سودة، ثم عائشة، ثم حفصة، ثو زينب بنت خزيمة 
ثم أم في حياته، ثم أم سلمة، ثم زينب بنت جحش، ثم جويرية بنت الحارث، 

حبيبة، ثم صفية بنت حيي، ثم ميمونة الهاللية، وهي آخر من تزوج بها في 
رضي اهللا تعالى  ه الالئي دخل بهن بدون خالفؤ فهؤالء نسا. عمرة القضاء

  .عنهن
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ه ولم يتزوجها فأبلغهن بعضهم وأما من خطبها ولم يتزوجها أو وهبت نفسها ل   
والمعروف الصحيح أنه بعث إلى الجونية ليتزوجها فدخل عليها  ينإلى ثالث

ها وكذلك التي دخل عليها ورآى بكسح فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوجها،
  .بياضًا فأمرها باالنصراف ولم يدخل بها، وما عدا ذلك فال يعرف له سند يثبت

واتفقوا أنه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم توفي عن تسع نسوة باستثناء    
خديجة وزينب بنت خزيمة اللتين توفيتا في حياته صلى اهللا تعالى عليه وآله 
وسلم وكان أول زوجاته لحوقًا به زينب بنت جحش توفيت سنة عشرين، وآخرهن 

  . الى عنهن جميعاً موتا أم سلمة توفيت سنة اثنتين وستين رضي اهللا تع

وأما أعمامه فكانوا اثني عشر أشهرهم حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب    
  .وقثم ولم يسلم منهم إال حمزة والعباس رضي اهللا تعالى عنهما

وعماته كن ستًا أسلم منهن صفية أم الزبير رضي اهللا تعالى عنهما واختلف في 
  . ، وأروىإسالم عاتكة صاحبة تلك الرؤيا في أهل بدر

مارية القبطية أم إبراهيم : أما سراريه الالئي كان ينكحهن بملك اليمين فأربع   
وريحانة النَضرية او الُقرظية، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش، وجارية أخرى 

  . جميلة أصابها في بعض السبي

ن، وأبو وأما مواليه فأشهرهم زيد بن ثابت، وأبو رافع، وثوبان، وصالح، وشقرا   
كبشة، وسفية، وأنجشة، وأصلح، وريحانة، ورضوى، وسلمى، وأم رافع، ومارية، 

  .وموالته وحضينته أم أيمن رضي اهللا تعالى عنهم
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وأما خدامه فمنهم وأخصهم به صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أنس بن مالك،    
ني وعبد اهللا بن مسعود، كان صاحب نعليه وسواكه، وعقبة بن عامر الجه

صاحب بغلته، وبالل بن رباح، وأبو ذر الغفاري، وأيمن بن أم أيمن كان على 
  . مطهرته رضي اهللا تعالى عنهم

بالل، وعبد اهللا بن أم مكتوم بالمدينة، وكعب القرظي بقباء، وأبو :. ومؤذنوه   
  . محذورة بمكة المكرمة

بي بن أو امر بن فهيرة، وام، وعوأما كتابه فمنهم الخلفاء األربعة، والزبير بن الع   
د بن كعب، وعبد اهللا بن رواحة، وخالد بن الوليد، وخالد بن سعيد بن العاص، وزي

  .رضي اهللا تعالى عنهم ثابت، وكان ألزمهم وأخصهم به

ي اإلصابة واالستيعاب وأسد فوكل من ذكرنا موجودة تراجمهم وأخبارهم    
تمت السيرة النبوية العطرة الملخصة من السيرة الكبيرة الواسعة من  وبهذا. الغابة

  .وصول المذكورة في المجلد التاسعبداية ال
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@�åÜa@òbïy@À@óÉÔaíÜa@ta‡yÿa@âèc@ @

êmbÐì@¶g@ë†þïà@æà@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@¶bÉm@�a@ôÝ–@ @

óà‹Ù¾a@óÙà@óÝy‹à@¶ìÿa@óÝy‹¾a@ @

@ @

  عليه وآله وسلم ميالده صلى اهللا تعالى   

  رضاعه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم   

  صيانته صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم من دنس الجاهلية   

  زواجه بخديجة رضي اهللا تعالى عنها   

  مبعثه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وبداية الوحي   

  السابقون إلى اإلسالم   

  الدعوة سرًا ومدتها   

  الجهر بالدعوة   

  اإليذاء   

  عرض نفسه على أهل الطائف   

  موت خديجة وأبي طالب   
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  اإلسراء والمعراج   

  المؤامرة ضده    

  الهجرة إلى المدينة   

@óåî‡¾a@óÝy‹à@óïäbrÜa@óÝy‹¾a@ @

@ @

@¶ìÿa@óå�Üa@ta‡yc@ @

فيها بني المسجد النبوي الشريف، وآخى صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بين    
المهاجرين واألنصار، مبياعته النساء، أول مولود في اإلسالم عبد اهللا بن الزبير، 
بناؤه بعائشة رضي اهللا تعالى عنها، بدء اآلذان بالمدينة، نزول اإلذن بالقتال، 

ت النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم، أول مراحل الدعوة، المغازي وعدد غزوا
  .غزواته األبواء

óïäbrÜa@óå�Üa@ta‡yc@ @

فيها وقعت غزوة ُبواط، وغزوة الُعَشيرة، تحويل القبلة، فرضية صوم رمضان،    
غزوة بدر الكبرى، غزوة بني قينقاع، غزوة السويق، زواج النبي صلى اهللا تعالى 

  .ا علي بموالتنا فاطمة عليهما السالمعليه وآله وسلم بحفصة، زواج سيدن

@ @

@ @
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órÜbrÜa@óå�Üa@ta‡yc     

فيها قتل كعب بن األشرف، تزوج رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم    
حفصة، تزوج عثمان أم كلثوم، غزوة أحد، غزوة حمراء األسد، تزوجه صلى اهللا 
تعالى عليه وآله وسلم بزينب بنت خزيمة، والدة الحسن عليه السالم، تحريم 

  . الخمر

óÉia‹Üa@óå�Üa@ta‡yc        

الد الهذلي، قصة أصحاب الرجيع، قصة القراء السبعين، غزوة بني اغتيال خ   
النضير، غزوة بدر الثانية، زواجه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بأم سلمة، 

  .والدة الحسين عليه السالم

ó�àb©a@@óå�Üa@ta‡yc@ @

غزوة بني المصطلق، زواجه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بجويرية، حادث    
اإلْفك، غزوة الخندق، غزوة بني قريظة، زواجه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 

  .بزينب بنت جحش

ó�†b�Üa@óå�Üa@ta‡yc@ @

  .مقتل أبي رافع، غزوة بني لحيان، قصة عكل وعرينة، غزوة الحديبية   

@ @

@ @
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yc‡aå�Üa@tóÉib�Üa@ó@ @

غزوة ذي قرد الغابة، غزوة خيبر، زواجه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم    
صفية، سرية إلى الحرقات، غزوة ذات الرقاع، غورث والنبي صلى اهللا تعالى 
عليه وآله وسلم، عمرة القضاء، تزوجه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ميمونة، 

  . أم حبيبة تزوجه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم

yc‡aóåàbrÜa@óå�Üa@t@ @

مكاتبته صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم الملوك، كتابه لكسرى، كتابه لقيصر،    
كتابه للمقوقس، غزوة مؤتة، غزوة ذات السالسل، غزوة سيف البحر، الفتح 
األكبر، غزوة حنين، غزوة أوطاس، غزوة الطائف، تقسيم غنائم حنين، عمرته 

  .عليه وآله وسلم من الجعرانةصلى اهللا تعالى 

yc‡aóÉ�bnÜa@óå�Üa@t@ @

غزوة تبوك، حج أبي بكر رضي اهللا تعالى عنه، وفود القبائل العربية، بعث    
  .النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم البعوث إلى اليمن

ò‹’bÉÜa@óå�Üa@ta‡yc@ @

  . حجة الوداع   

@ @

@ @
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ò‹“È@óî†b¨a@óå�Üa@ta‡yc@ @

عقده صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم لواء ألسامة بن زيد وبعثه لألردن، بداية    
مرضه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم، اهتمامه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 
بالصالة، اجتماع نسائه وبنته فاطمة عنده، إخباره بانتقاله، آخر خرجة خرجها 

ى عليه وآله وسلم، ما بعد موته صلى اهللا من بيته، أخر لحظاته صلى اهللا تعال
تعالى عليه وآله وسلم، تغسيله وتكفينه والصالة عليه وٕاقباره ومن تولى ذلك من 
آثار موته صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم، أوالده وزوجاته وسراريه وأعمامه، 

  . وعماته، ومواليه وخدامه وكتابه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم

د هللا الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا والحم   
  . محمد وآله وصحبه وزوجه

âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@¶bÉm@�a@ôÝ–@�åÜa@pbÑ–@æà@óÝ»@ @

êÔþ‚cì@êÝ÷b�ì@ @

   

أجمع أهل العلم والمعرفة أن اهللا عز وجل لم يخلق خلقًا أحسن وال أجمل وال    
أكمل ظاهرًا وال باطنًا صورة وسجية من هذا الرسول األكرم صلى اهللا تعالى عليه 

من تمام اإليمان : وآله وسلم حتى قال القسطالني رحمه اهللا تعالى في المواهب
يمان بأن اهللا تعالى جعل خلق بدنه به صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم اإل

  : ورحم اهللا القائل. آدمي مثله قالشريف على وجه لم يظهر قبله وال بعده خل
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  وأْجَمُل منك لم َتَر َقط َعْيني،،،،وأكمُل ِمنك لم َتِلِد النساءُ 

  ــــاءُ ُخِلْقَت ُمَبرءًا ِمن كل َعْيٍب،،،،َكأنك َقْد ُخِلقَت كما َتَشــــ            

  : وقال البوصيري رحمه اهللا تعالى

  َفْهَو الذي َتم معناه وصورتُه،،،،ثم اصطفاه حبيبًا بارُئ النَســــــــــــــــــــــمِ         

  ُمَنزٌه عن شريٍك في محاِسِنِه،،،،فجوهُر الُحْسن فيه غيُر ُمْنَقِســــــــــــــم        

  للَعْينْيِن من ُبُعٍد،،،،صغيرًة وَتِكل الطْرَف من أمامِ كالشمِس َتْظهُر 

  وكيَف ُيْدِرُك في الدنيا َحِقيَقَتُه،،،،قوٌم نياٌم َتَسلْوا عنُه في الُحلُــــــــــــــمِ         

فقد كان صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم مربوع القامة ال طويال وال قصيرا    
ًا مضيئًا مشرقا مثل يحأزهر اللون ملممزوجا بحمرة  أحسن الناس وجها أبيض

الشمس والقمر كأن الشمس تجري في وجهه وكأنه صيغ من فضة وضيئًا، واسع 
الفم ضخم الرأس عظيم الركبتين والقدمين والمرفقين ورءوس أصابعه ومفاصله، 

ت من كبكبين ظهره في الصفاء كأنه قطعة سطويل الذراعين واسع ما بين المن
، قليل لحم العقبين شعره وسط ال جعد كشعر السودان وال سبط كشعر الروم فضة

وله شعر متصل من ... رفيهماطله جمة أو لمة أو وفرة تصل إلى شحمة أذنيه و 
صدره إلى سرته كالقضيب أدعج العينين شديد سواد حدقتيهما مع سعتهما طويل 

يض الحجلة عليه شعيرات، هما أهدبهما له خاتم النبوة بين كتفيه مثل بر شعر أشفا
عرقه أطيب من المسك يتحدر منه كاللؤلؤ كفه ألين من الحرير، قال أنس رضي 
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ما مسست ديباجة وال حريرًا ألين من كف رسول اهللا صلى اهللا : اهللا تعالى عنه
تعالى عليه وآله وسلم وال َشِمْمُت مسكة وال عنبرًا أطيب من رائحة رسول اهللا 

رواه مسلم، أكثر ضحكه كان تبسمًا يضحك . ه وآله وسلمصلى اهللا تعالى علي
مما يضحك منه أصحابه، ويتعجب مما يتعجبون منه يعاشر الكبير والصغير 
ويتنازل لألمة والعبد والمرأة ويمازح وال يقول إال الحق، ويعود المرضى راكبا 

ال وراجال منتعال وحافيًا، ويجيب من دعاه ولو كان غير مسلم يأكل ما وجد و 
يعيب طعامًا فإن اشتهاه أكله وٕاال تركه يكافئ على الهدية بما يجد وقد أهدى إليه 

إن زاهرًا باديتنا : "مرة أعرابي يقال له زاهر فقال صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم
القرفصاء محتبيًا بيديه ذكره الترمذي وغيره، وكان جلوسه غالبًا " هونحن حاضرو 

مخرمة وهو صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم في أو بشيء جاءته قيلة بنت 
يا مسكينة عليك : "المسجد جالس القرفصاء فلما رأته أرعدت من الَفَرق فقال لها

إني : "وجاء في رواية. ذكره البخاري في األدب المفرد وأبو داود وغيرهما" السكينة
س في هذه ، وكان أزهد النا"نما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدإ لست بملك و 

رواه البخاري، وكان . الحياة لم يشبع قط هو وأهله ثالثًا تباعًا من خبز البر
أحيانًا يبيت الليالي المتتابعة طاويًا ال يجدون عشاء ولم يأكل النقي من الخبز 

ض عنها ر عرًا منه فقد عرضت عليه الدنيا فأحتى فارق الدنيا كل ذلك كان اختيا
  .رواه البخاري ومسلم. ه كان من أدم حشوه ليفحتى إن فراشه الذي ينام علي

دخلت على النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وهو في : وقال أبو بردة   
بيت على سرير مرمل وعليه فراش وقد أثر رمال السرير بظهر رسول اهللا صلى 

رواه البخاري ومسلم، وقال عمر رضي اهللا . اهللا تعالى عليه وآله وسلم وجنبه
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فدخلت فإذا رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم متكئ على : ى عنهتعال
رمل حصير فرأيت أثره في جنبه فقال له في ذلك وذكر له كسرى وقيصر وما 

أفي شك أنت يا عمر أما : "هم فيه فقال صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم له
  .والهو في الصحيحين مط" ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا اآلخرة

وكان صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم إلى جانب ذلك متخلقًا بأخالق القرآن    
كانت أخالق القرآن متمثلة فيه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ولذلك لما سأل 
سعد بن هشام رحمه اهللا تعالى عائشة رضي اهللا تعالى عنها عن خلق رسول اهللا 

كان : بلى، قالت: أما تقرأ القرآن؟ قال: صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم قالت له
  .رواه مسلم. خلقه القرآن

، "إنما بعثت ألتمم صالح األخالق: "وقد قال صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم   
رواه أحمد والبخاري في األدب المفرد وغيرهما ". مكارم األخالق: "وفي رواية

  .وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي

فكان صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم الغاية في التخلق باألخالق الكريمة    
خدمت رسول اهللا : والتخلي عن األخالق السافلة قال أنس رضي اهللا تعالى عنه

: أف قط، وما قال لي: صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم عشر سنين فما قال لي
، وكان رسول اهللا صلى اهللا لشيء صنعته لم صنعته، وال لشيء تركته لم تكرته

  .رواه البخاري ومسلم. تعالى عليه وآله وسلم من أحسن الناس خلقاً 

ما خير رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه : وقالت عائشة رضي اهللا تعالى عنها   
م يكن إثمًا، فإن كان إثما كان أمرين قط إال اختار أيسرهما ما لوآله وسلم في 
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نتقم رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم لنفسه إال أبعد الناس منه، وما ا
  .رواه البخاري ومسلم. أن تنتهك حرمة اهللا تعالى فينتقم هللا بها

كنت مع رسول اهللا صلى اهللا تعالى : وعن أنس رضي اهللا تعالى عنه قال   
عليه وآله وسلم وعليه برد غليظ الحاشية فجبذه أعرابي بردائه جبذة شديدة حتى 

الذي اهللا ي من مال ليا محمد مر : أثرت حاشية البرد في صفحة عنقه ثم قال
عندك فالتفت إليه النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ثم ضحك ثم أمر له 

  .رواه البخاري ومسلم. بالعطاء

فهكذا كانت أخالق هذا النبي العظيم صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم يعفو    
لسيئة بالسيئة وهكذا جاء وصفه في التوراة وقال جابر ما سئل ويصفح وال يجزي ا

  .رواه الشيخان. رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم عن شيء فقال ال

كان النبي صلى اهللا تعالى عليه : وقال ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما   
إذا لقيه وآله وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان وكان 

رواه أحمد والبخاري في بدء . جبريل عليه السالم أجود بالخير من الريح المرسلة
  .الوحي وغيره ومسلم في الفضائل

ما رأيت أشجع، وال أنجد، وال أجود، : وقال ابن عمر رضي اهللا تعالى عنهما   
رواه الدارمي في . وال أرضى من رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم

  . مقدمة  بسند صحيحال
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كنا إذا احمر البأس نتقي به : وقال البراء بن عازب رضي اهللا تعالى عنه   
صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وأما الشجاع منا الذي يحاذي به صلى اهللا 

  .رواه مسلم. تعالى عليه وآله وسلم

  .هذه نماذج من شجاعته صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وسخائه   

كان صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها كما و    
سعيد الخدري، كما كان وفيا وصاال لألرحام  أبيعند البخاري ومسلم من حديث 

اذهبوا بها إلى بيت : كان صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم إذا جاءته هدية يقول
رواه البخاري في . ديجةفالنة فإنها كانت صديقة لخديجة إنها كانت تحب خ

  .األدب المفرد والحاكم وصححه وغيرهما

" من أنت؟: "وجاءت إليه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم عجوز فقال لها   
ة كيف أنتم كيف حالكم نيبل أنت حسانة المز : "ة، قالنيجثامة المز أنا : قالت

ما خرجت قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول اهللا، فل: قالت" كيف كنتم بعدنا؟
إنها كانت تأتينا : "يا رسول اهللا تقبل على هذه العجوز هذا اإلقبال، قال: عائشة

وصححه على  1/16رواه الحاكم ". زمن خديجة وٕان حسن العهد من اإليمان
  . من طرق هو بها صحيح 6/517شرطهما ووافقه الذهبي والبيهقي في الشعب 

وعن عمر بن السائب رحمه اهللا تعالى أن رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه    
ضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد جالسًا يومًا فأقبل أبوه من الر  وآله وسلم كان

عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه اآلخر فجلست عليه، ثم أقبل 
رواه . ه وسلم فأجلسه بين يديهأخوه من الرضاعة فقام صلى اهللا تعالى عليه وآل
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وهو مرسل صحيح وهو مشهور بل متواتر في كتب  5145أبو داود في األدب 
  .السيرة

وكان صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فردًا في تواضعه وابتعاده عن التعاظم    
: والتشبه بأهل الدنيا والعظماء وقد قال ألصحابه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم

". طروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد اهللا ورسولهال ت"
رواه البخاري في ذكر عيسى من أحاديث األنبياء من حديث عمر رضي اهللا 

  .تعالى عنه

ومن أعظم مظاهر تواضعه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ما قاله أنس أن    
يا أم : " إن لي إليك حاجة، فقاليا رسول اهللا: امرأة كان في عقلها شيء فقالت

 قفخال معها في بعض الطري" فالن انظري أي السكك شئت حتى أقضي حاجتك
وأبو داود  15/82/83رواه مسلم في الفضائل . حتى فرغت من حاجتها

  . وعلقه البخاري في األدب ورواه في النكاح مسندًا مختصراً والترمذي 

هللا تعالى عليه وآله وسلم يدعى إلى خبز كان النبي صلى ا: وقال أنس أيضاً    
  .رواه البخاري وغيره. الشعير واإلهالة السنخة فيجيب

وحج صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم على رحل رث وعليه قطيفة ال تساوي    
رواه الترمذي في ". اللهم اجعله حجًا ال رياء فيه وال سمعة: :أربعة دراهم فقال

ا وله شاهدان وهو في البخاري بغير هذا السياق وفيه الشمائل وابن ماجه وغيرهم
  ..حج على رحل
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وعل أي فاألخبار واألحاديث في أخالق هذا النبي األكرم صلى اهللا تعالى    
عليه وآله وسلم مشهورة معروفة مدونة في كتب السنة المشرفة وٕانما ذكرنا هذه 

اهللا تعالى عليه اللقطات حتى ال يخلو الكتاب من بعض صفاته وشمائله صلى 
  .وآله وسلم ألن ذلك من تمام سيرته صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم

ÈiÈiÈiÈi@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@¶bÉm@�a@ôÝ–@êma�vÉà@ @

êmíjä@pbàþÈì@ @

  

المعجزة هي األمر الخارق للعادة يأتي به نبي من األنبياء ويتحدى بذلك من    
  : المعجزة على ضربينو يكذبه بأن يأتي بمثله فيعجز عن اإلتيان به 

ضرب من نوع قدرة البشر فعجزوا عنه وذلك كاإلتيان بمثل القرآن فإن اهللا عز    
وجل ورسوله صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم تحديا العرب بأن يأتوا بسورة مثله 

  .والقرآن بلغتهم فلم يستطيعوا بل عجزوا عن ذلك

الثاني خارج عن قدرة البشر فال يقدرون عن اإلتيان بمثله مطلقًا  والضرب   
فيأتي ذلك على يد نبي ... كإحياء الموتى مثال، وقلب العصا ثعبانًا، وكالم حجر

  . فيتحدى مكذبيه باإلتيان به فيعجزون

والمعجزات التي ظهرت على يد نبينا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم هي من    
، وكان صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أكثر الرسل معجزة هذين النوعين
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وأظهرهم آية، وهي في كثرتها ال يحيط بها ضبط وسنذكر هنا منها لقطات من 
  . عيونها وأعالها وأبقاها القرآن الكريم ولذلك سنبدأ به

<ìˆrÃÚ<ìˆrÃÚ<ìˆrÃÚ<ìˆrÃÚâî‹ÙÜa@çe‹ÕÜa@ @

@ @

اهللا تعالى قال رسول اهللا صلى : فعن أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنه قال   
ما من األنبياء من نبي إال وقد أعطي من اآليات ما ِمثُله آمن : "عليه وآله وسلم

عليه البشر، وٕانما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه اهللا إلي فأرجو أن أكون أكثرهم 
  .رواه البخاري في فضائل القرآن ومسلم في اإليمان". تبعًا يوم القيامة

  . عجزاتالخوارق والم" ياتآلا"   

فكان لألنبياء معجزات ولنبينا معجزات كذلك ولكن الجميع قد انقرض    
بانقراضهم عليهم الصالة والسالم وٕانما بقيت معجزة واحدة خالدة ال تذهب إال 

  . بذهاب المسلمين أال وهي القرآن

فمعجزة القرآن ال مثيل لها في معجزات األنبياء ولو في كتبهم وهو في نفسه    
ى عدد معجزاته بألفين وال أكثر ألن النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله ال يحص

 َأْعَطْيَناكَ  ِإنا: "وسلم تحدى العرب بسورة منه فعجزوا عنها، وأقصر سورة منه
  . م فيها نفسها معجزاتث، وكل آية أو آيات منه بعددها وقدرها معجزة "اْلَكْوَثرَ 

أنه جاء من عند اهللا جاء به جبريل  وٕاعجاز القرآن قطعي متواتر فال مرية   
عليه السالم إلى النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم في مدة ثالث وعشرين 
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سنة وتحدى به صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم العرب في أن يأتوا بسورة مثله 

������و���ن: "فعجزوا وأخفقوا كما قال تعالى�M�=�$�WV���#�(	6���(���ْ	Q�
�������(�
�,�&�-�!Aْ�$�W3�#(�!ْא����5�2��
�;���]���,��5���jא���Mqو�אد���!ْא�����������ن��א��_;��د�ون���M��S�/)د��Z}23 {ن�K�$���<ْא�(�ْ]����!ْא�و���,�(�ْ]����!ْא��!�N	)(�$�
�#(	�، 24- 23سورة البقرة اآليتان  "}+�$(�:�ْ��}24��5���C��,	��vو�א�I�b�ْ)��3�#א��	)س��و�/�!د��H)�א�>��=�א�

فتحداهم وأصنامهم وأعوانهم باإلتيان بسورة واحدة تشبهه ثم أخبر عنهم بأنهم ال 
  .يستطيعون ذلك

�[���;��&�-�!Aْ�$�W3�#(�!ْא�/�<��אْ$��+�א�N����̀!��!ن���Cم�: "وقال تعالى   ���,��و�אد���!ْא��������P���"א�,�����ن�א��_;��د�ون��
������M��S�/د�(�Z " 38سورة يونس اآلية.  


���א�k<���U���6���R,��/�<: "وقال جل عاله   �J�9א,�I�ْن�������و�א�Cْא�!�)Aْ����>�]�6�&א��Fy�H��ن*�+�N�ْא�� �
  .88سورة اإلسراء اآلية " ��l�Tًא����M����������&��ٍ���2)ن��و���!��&�Aْ����;���]�6(�!ن�

فهذا القرآن الكريم يصرح بأنه لو اجتمعت المخلوقات بإنسهم وجنهم على أن    
  . يجيئوا بمثل هذا الكتاب ال يستطيعون ولو تعاون بعضهم مع بعض على ذلك

فثبت بذلك أن إعجاز القرآن قطعي متواتر ال يشك فيه إال كافر جاحد، وقد    
اإلعجاز كل نوع منها ال قدرة  ذكر العلماء رحمهم اهللا تعالى للقرآن أنواعا من

   . ألحد على معارضته أو اإلتيان بمثله

  . أوال حسن تأليفه والتئام كلمه مع اإليجاز والبالغة   
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  .ثانيا أسلوبه المخالف ألساليب كالم أهل البالغة حتى حارت فيه عقولهم   

الداثرة ما اشتمل عليه من األخبار عما مضى من أحوال األمم والشرائع ثالثا    
  .مما كان ال يعلم منه بعضه إال النادر من أهل الكتاب

رابعا اإلخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر النبوي    
  .وبعضها بعده

  . خامسا الروعة التي تحصل لسامعه ولو لم يفهمه   

  .وة ولذةسادسا إن قارئه ال يمله مع ترداده وال يزداد بكثرة التكرار إال طرا   

سابعا إنه آية باقية محفوظ بحفظ اهللا ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من    
  .خلفه

ثامنا جمعه لمعارف وعلوم وأحكام وأنظمة وأخالق وأصول الشرائع وقواعدها    
  .مما كان صالحا لكل زمان ومكان، ولكل األمم واألجيال

تاسعا إعجازه العلمي فلقد أشار إلى حقائق وأشياء صدقها العلم الحديث وبذلك    
ا يعرف أن القرآن الكريم هو المعجزة العظمى واآلية الكبرى التي ال توازيها وتدانيه

  .معجزة
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ìˆrÃÚìˆrÃÚìˆrÃÚìˆrÃÚ@‹áÕÜa@×bÕ“äa@ @

@ @

ومن آياته وعالمات نبوته صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم انفالق القمر                  
  . فلقتين حتى شاهده الحاضرون والغائبون

انشق القمر  على عهد رسول اهللا : فعن ابن مسعود رضي اهللا تعالى عنه قال   
فوق الجبل، وفرقة دونه فقال رسول  فرقة: صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فرقتين
رواه البخاري في التفسير وفي ". اشهدوا: "اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم

  .المناقب ومسلم في صفة القيامة

ذلك عن ابن عمر وأنس وجبير بن مطعم فهذه معجزة قطعية وورد أيضًا    
 اْقَتَرَبِت : "تعالىجاءت عن جماعة من الصحابة ونطق بها القرآن الكريم قال 

، ومع ظهور هذه المعجزة ورؤية الكفار 1سورة القمر اآلية " اْلَقَمرُ  َوانَشق  الساَعةُ 
  .2سورة القمر اآلية " مْسَتِمر  ِسْحرٌ : "لها جحدوها وقالوا

ìˆrÃÚìˆrÃÚìˆrÃÚìˆrÃÚ@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@¶bÉm@�a@ôÝ–@êïÝÈ@‹v¨a@ãþ�@ @

@ @

كان بمكة المكرمة كان يسلم عليه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم حجر  لما   
  . بها

إني ألعرف حجرًا بمكة كان يسلم : "فقد قال صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم   
  .رواه مسلم في الفضائل". علي قبل أن أبعث إني ألعرفه اآلن
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ìˆrÃÚìˆrÃÚìˆrÃÚìˆrÃÚ@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@¶bÉm@�a@ôÝ–@êÜ@‹v“Üa@ãþØ@ @

@ @

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا تعالى : ن ابن عمر رضي اهللا تعالى عنهما قالع   
إلى : قال" يا أعرابي أين تريد؟: "عليه وآله وسلم في سفر فدنا منه أعرابي فقال

تشهد أن ال إله إال اهللا : "وما هو؟، قال: قال" هل لك إلى خير؟: "أهلي، قال
" لى اهللا تعالى عليه وآله وسلمص–وحده ال شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله 

وهي بشاطئ الوادي " هذه الشجرة السمرة: "من يشهد لك على ما تقول؟ قال: قال
فأقبلت تخد األرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثالثًا فشهدت أنه كما قال ثم 

  . بالموارد بسند صحيح 2110وابن حبان  16رواه الدارمي . رجعت إلى مكانها

  . أمرها أن تشهد هللا بالوحدانية وله بالرسالة فشهدت بذلك" فاستشهدها"   

ìˆrÃÚìˆrÃÚìˆrÃÚìˆrÃÚ@Ë‰§a@µåy  

  

إذا كان النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم في أول أمره قبل اتخاذه المنبر    
قام خطيبًا اتكأ على جذع من نخل كان سارية للمسجد فلما اتخذ له المنبر 

عليه ألول مرة سمع لجذع النخلة أنين كأنين الناقة فنزل صلى اهللا تعالى  دوصع
عليه وآله وسلم حتى أتاه فضمه إليه فسكت وقال صلى اهللا تعالى عليه وآله 

هذا حديث متواتر ". كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها: "وسلم
  . ر القطعيتة بالتواتبرواه الجم الغفير من الصحابة فهي معجزة ثا
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ìˆrÃÚìˆrÃÚìˆrÃÚìˆrÃÚ@öa‹y@ìc@‡yc@Þju@Û‹¥@ @

@ @

صعد النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله : عن أنس رضي اهللا تعالى عنه قال   
@اثبت أحد فإنما عليك نبــــــــي: "وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان أحدًا فرجف بهم فقال @

@.رواه أحمد والبخاري في المناقب وأبو داود والترمذي". وصديق وشهيدان @

وعن أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنه أن رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله    
وسلم كان على جبل حراء فتحرك فقال رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله 

وعليه النبي صلى اهللا " اسكن حراء فما عليك إال نبي أو صديق أو شهيد: "وسلم
وعلي وطلحة والزبير وسعد بن تعالى عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان 

  .15/191ومسلم في الفضائل  2/419رواه أحمد . أبي وقاص

فهذه عدة معجزات ظهرت في النبات والجماد لنبينا صلى اهللا تعالى عليه وآله    
  .وسلم

@êÉib–c@µi@æà@ëbï¾a@Êjäì@ãbÉFÜa@À@óØ�Üa@À@pa�vÉà
óÑî‹“Üa@ @

  

كنا مع النبي : تعالى عنهما قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي اهللا   
" هل مع أحد منكم طعام؟: "صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ثالثين ومائة فقال

فاشترى  ابغنم يسوقهراع ثم جاء فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن 
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منه شاة فأمر بها فصنعت فأمر رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بسواد 
وأيم اهللا ما من الثالثين ومائة إال وقد حز له رسول اهللا : ى قالالبطن أن يشو 

صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم من بطنها إن كان شاهدًا أعطاه، وٕان كان غائبًا 
وجعل منها قطعتين فأكلنا منها وشبعنا وفضل في القصعتين فحملنا : خبأ له قال
يوع وفي الهبة ومسلم في والبخاري في الب 1/197/198رواه أحمد . على البعير

  .14/16/17األطعمة 

معجزة تكثير الطعام والبركة فيه وقعت له صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم    
  .مرات متعددة وفي مواطن كثيرة حضرًا وسفراً 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه : وعن أنس رضي اهللا تعالى عنه قال   
وآله وسلم وحانت صالة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتى رسول 
اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بَوضوء فوضع رسول اهللا صلى اهللا تعالى 

يتوضئوا منه فرأيت الماء ينبع عليه وآله وسلم في ذلك اإلناء يده وأمر الناس أن 
: كم كنتم؟ قال: حتى توضئوا من عند آخرهم، قيل من بين أصابعه فتوضأ الناس

والبخاري في الطهارة وفي عالمات النبوة  3/165رواه أحمد . زهاء ثالثمائة
  .15/38/39ومسلم في الفضائل 

الماء وقعت  وهذه أيضًا وهي معجزة نبع المياه من بين أصابعه أو البركة في   
له صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم في مواطن متباينة وأوقات كثيرة حضرًا وسفرًا 
بالمدينة وبالحديبية وبتبوك وبالطريق في بعض غزواته صلى اهللا تعالى عليه 

  . وآله وسلم
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pbjïÍ¾bi@ëŠbj‚g@pa�vÉà@ @

@ãíî@¶g@æ÷bØ@íè@b·@âÝ�ì@êÜeì@êïÝÈ@¶bÉm@�a@ôÝ–@ëŠbj‚g
bïÕÜaóà@ @

  

قام فينا رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه : عن حذيفة رضي اهللا تعالى عنه قال   
وآله وسلم مقامًا ما ترك فيه شيئًا إلى قيام الساعة إال ذكره، حفظه من حفظه، 

فأراه كما يذكر الرجل نسيُته ونسيه من نسيه، وٕانه ليكون منه الشيء قد كنُت 
رواه البخاري في القدر ومسلم . رآى عرفهوجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا 

  .في الفتن 18/15

صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا تعالى : وعن أبي زيد رضي اهللا تعالى عنه قال   
عليه وآله وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل 
فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد 

نبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة الم
  .18/16رواه مسلم في الفتن . فأحفظنا أعلمنا

هذا باب واسع جاءت أخباره فيه عن النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم    
من طرق متواترة مقطوع بها ونحن إذ نقول بأنه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 

ًا وال اطالعًا عامًا، بحيث ال يغيب ذاتياطلع على المغيبات ليس ذلك اطالعًا 
عنه شيء كما قد يخيل إلى البعض في شأنه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 
وشأن أولياء اهللا والصالحين من أمته الذين يكرمهم اهللا باالطالع على بعض 
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 تعالى عليه وآله وسلم ال المغيبات، بل هو عبد اهللا عز وجل كغيره صلى اهللا
يعلم إال ما علمه اهللا تعالى من الكائنات وما من شأنه أن يعلمه البشر من العلوم 

  .والمعارف وشأن الدنيا وشأن اآلخرة، وما سوى ذلك فهو من خصائص الربوبية

وعلى هذا فما جاء في حديث الترمذي الذي قال فيه صلى اهللا تعالى عليه    
وفي " ع يده بين كتفي فعلمت ما في السماوات وما في األرضفوض: "وآله وسلم

هو محمول على ما من شأنه أن يعلمه " فتجلى لي كل شيء وعرفت: "رواية
البشر بإعالم اهللا سبحانه وتعالى، فما أخبر به صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم 

بعده الكل  من المغيبات القديمة ومنها ما في القرآن أو ما حدثت أيامه أو جاءت
من اهللا عز وجل وٕاخبار منه تعالى وليس له صلى اهللا تعالى عليه وآله  يوحب

وسلم وال لغيره من األنبياء فضال عن غيرهم قالمة ظفر من ذلك بذواتهم ومن 
اعتقد غير هذا فقد أعطى ما هو من خصائص اإلاله غيره من خلقه وذلك شرك 

ق صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وٕاذا كان هذا في أشرف الخليقة على اإلطال
فكيف بغيره من أئمة آل بيته وآحاد الصالحين من أمته كما يعتقُده الشيعة 

وبعض جهلة المتصوفة في شيوخهم فيجعلونهم ال يعزب اإلمامية في أئمتهم 
  .عنهم شيء في األرض وال في السماء تعالى اهللا عن معتقداتهم علوًا كبيراً 

لحديثين يدل على أن النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وما ذكرناه من ا   
  . أخبر الصحابة بكل األحداث والوقائع والفتن التي تنزل باألمة وتقع في أجيالها

وقد جاء في حديث لسمرة عنه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أنه قال يوما    
  ون ــم القــي ما أنتــأصلت ـإني واهللا لقد رأيت منذ قم: "بعدما صلى لكسوف الشمس
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  .رواه أحمد وغيره وأصله في السنن بسند حسن". من أمر دنياكم وآخرتكم

وكما أخبر بما سيقع على سبيل اإلجمال فقد أخبر عن وقائع وأحداث وأمور    
  :ستقع بالتفصيل فمن ذلك

رواه . إخباره صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بأول أهله وأزواجه لحوقا به   
  .مسلم وغيره

رواه الطبراني في األوسط والبيهقي في . وأخبر بجماعة آخرهم موتا في النار   
  . الدالئل

  .رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وأخبر بالردة التي حصلت بعد موته   

تنة التي تحصل له وأمره أن يثبت على ما قمصه اهللا وأخبر بقتل عثمان والف   
  .رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. تعالى

وأخبر بوقعة الجمل وصفين وحاروراء كل ذلك جاء في صحاح األحاديث في    
  .الصحيحين والمسند والمستدرك وغيرها

م بين وأخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بإصالح الحسن عليه السال   
  .ذكره البخاري. فئتين من المسلمين

رواه . وأخبر األنصار بما سيلقون وأمرهم بالصبر حتى يلقوه على الحوض   
  .البخاري ومسلم

  .رواه البخاري وغيره. وأخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بغزاة البحر   
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  .الترمذيرواه أحمد وأبو داود و . وأخبر بالخالفة الراشدة ثم يأتي الملك   

  .رواه مسلم. بكثرة الخلفاء والملوكوأخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم    

رواه أحمد بسند . وأخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بالقتال على الملك   
  .صحيح

وأخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بقتل الحسين عليه السالم وعين    
  .رواه أحمد وغيره. موضعه

وأخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بالحجاج والمختار الكذابين كما في    
  . الصحيح

رواه . وأخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بهالك األمة على أيدي أغيلمة   
  .البخاري ومسلم

وأخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بما سيفتح اهللا به على األمة من الدنيا    
  .رواه الشيخان وغيرهما. فسهم فيها وهالكهم بسببهاوخيراتها وتنا

. وأخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بتفرق األمة على ثالث وسبعين فرقة   
  . رواه أحمد وأهل السنن

  .رواه مسلم. وأخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بدعاة جهنم الكذابين   

رواه . تال الترك وبأقوام نعالهم الشعروأخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بق   
  .البخاري ومسلم
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وأخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بتغير الزمان وأن خير القرون قرنه ثم    
رواه . الثاني ثم الثالث ثم يظهر أقوام يخونون وال يؤتمنون وينذرون وال يوفون

  . البخاري ومسلم

صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بذهاب الصالحين حتى ال يبقى إال  وأخبر   
  .رواه البخاري وغيره. الحثالة منهم

  . رواه البخاري ومسلم. وأخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بقتال اليهود   

رون وأخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بأن الروم ذات قرون وأنهم سيكث   
  .د بالروم دول أوربا وأمريكاار ب الساعة والموهالكهم عند قر 

وأخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بكثرة الفتن وقد صعد مرة على أطم    
هل ترون ما أرى إني : "من آطام المدينة فقال صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم

  .رواه البخاري وغيره". أرى الفتن تقع خالل بيوتكم كمواقع القطر

باتباع المسلمين الكفار في كل شيء وأخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم    
لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر : "فقال

رواه البخاري ". فمن: "يا رسول اهللا اليهود والنصارى؟ قال: قيل" ضب لتبعتموهم
  .في االعتصام ومسلم في العلم

ر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بقتال الكفار المسلمين واجتماعهم وأخب   
يوشك ان تداعى : "عليهم وأخذهم ثرواتهم، فقال صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم

: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: فقيل" عليكم األمم كما تداعى األَكلُة على قصعتها
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اهللا من صدور عدوكم المهابة بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن "
حب : "يا رسول اهللا ومال الوْهن؟ قال: قيل" منكم وليقذفن اهللا في قلوبكم الَوْهن

وغيره عن ثوبان بسند صحيح وله  5/278رواه أحمد ". الدنيا وكراهية الموت
  . شاهدان لغيره

  .أي يدعو بعضهم بعضا ويجتمعون عليكم" تداعى"قوله    

تعالى عليه وآله وسلم بكنز الفرات وهو البترول ونهى عن وأخبر صلى اهللا    
يوشك الفرات أن : "حضوره واألخذ منه، فقال صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم

  .رواه الشيخان". ينحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فال يأخذ منه شيئا

وأخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بأنه سيقتل عليه تسعة وتسعون في    
 نوجاء في حديث أنه سيحضره شرار الخلق وشرار الخلق الذي. رواه مسلم. المائة

  .هم أمريكا وأنجلترا. يتولون أمره

وأخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بالعلمانيين والشيوعيين الدعاة على    
ومسلم عن  رواه البخاري. أبواب جهنم من أجابهم إلى ما يدعون إليه قذفوه فيها

كان الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه : في حديثه الطويل حذيفة
  .وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني

وأخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بأعوان الظلمة والعلمانيين والنساء    
يوشك إن طالت : "المتبرجات، فقال صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ألبي هريرة

بك المدة أن ترى قومًا في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب اهللا 
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مع النووي  17/190نم ومسلم في جه 2/308رواه أحمد ". ويروحون في سخطه
   .من حديث أبي هريرة

هؤالء هم شرطة الكفار والعلمانيين والظلمة فاحذر أيها المسلم أن تكون    
   .شرطيًا أو مساعدًا أو عامًال لهم

صنفان من أهل : "قال رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم: وعنه قال   
قر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات قوم معهم سياط كأذناب الب: النار لم أرهما

عاريات مميالت مائالت، رءوسهن كأسننة البخت المائلة ال يدخلن الجنة وال 
رواه أحمد ". ليوجد من مسيرة كذا وكذاوٕان ريحها يجدن ريحها 

  .17/190وغي جهنم  14/109/110ومسلم في اللباس  2/355/356/440

  .يعني عصيهم" أذناب البقر"   

ثان يتجليان في الشرطة الظلمة ومساعديهم، والحديث الثاني فيه التنبأ والحدي   
بالنساء الموجودات اليوم الكاسيات العاريات المتفرنجات وخاصة الفنانات 
والممثالت والعواهر الالئي امتألت الدنيا بهن فهن من أهل النار كأعوان الظلمة 

  . الهم ويزكوا أنفسهمإن لم يرعووا ويتوبوا إلى اهللا تعالى ويصلحوا أحو 

وأخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم مع كل ما تقدم من الشر والفتن بأنه ال    
تزال طائفة منصورة عاملة بالحق داعية إليه ال يضرهم من خالفهم وال من خذلهم 

صحابة رواه الجم الغفير من الوهو حديث متواتر . حتى يأتي أمر اهللا تعالى
  .والمسانيد وغيرها اح والسننوأحاديثهم في الصح
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كما أخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بالمجددين الدعاة إلى اهللا تعالى    
: الذين يحيون ما أميت من السنن والشرائع فقال صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم

رواه ". إن اهللا تعالى يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد دينها"
والحاكم والخطيب في التاريخ من طرق وسنده صحيح ولذا صححه  أبو داود

  . العراقي والسخاوي وغيرهما

والمراد بالتجديد إظهار ما اندثر من الدين ونشر ذلك بين الناس بالدعوة إليه    
ة آثموليس المراد إقصاء ما جاء به اإلسالم وٕابداله بتشريعات ... باللسان والكتابة

  . يه المجرمون الكافرون المرتدونملحدة كافرة كما يدع

وأخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بتغرب اإلسالم والمسلمين فقال صلى    
". بدأ اإلسالم غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء: "اهللا تعالى عليه وآله وسلم

  .رواه مسلم عن ابن عمر وغيره

نه ومحبيه اآلتين بعده، فقال كما أخبر صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم بإخوا   
أو : قال الصحابة" وددت أني رأيت إخواني: "صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم

". بل أنتم أصحابي وٕاخواني الذين لم يأتوا بعد: "؟ قالإخوانك لسنا يا رسول اهللا
  .وغيرهما من حديث أبي هريرة 3/137ومسلم في الطهارة  2/300رواه أحمد 

من أشد أمتي لي حبًا ناس يكونون : "تعالى عليه وآله وسلم وقال صلى اهللا   
 17/170رواه مسلم في كتاب الجنة ". بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله

  . بالنووي
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وليكن هذا آخر ما أردناه وأوردناه فإن الموضوع يحتاج إلى أكثر من هذا وفي    
وصلى اهللا وسلم وبارك على د هللا الذي بنعمته تتم الصالحات هذا كفاية والحم

      .وحزبه إلى يوم الدينسيدنا محمد وآله وزوجه وصحبه 

وكان الفراغ منه بين الظهرين اليوم السابع عشر من ربيع الثاني عام أربعة    
  .وثالثين وأربعمائة وألف فالحمد هللا في البدء والتمام
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والصالة والسالم على سيدنا محمد أفضل قائد، وخير مجاهد، ما عرف    
  .التاريُخ فاتحًا أرحَم منه، وال غازيًا أرَأَف منُه، نبي الَمْلَحَمة، ورسوُل الَمْرَحمة

فقد بلغت مواقُف النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم في القيادة : وبعد   
العسكرية القمة التي لم يرق إليها أحد، فهو أول من نجح في إيجاد أول جيش 
عربي نظامي قائم على اإليمان، ومحبة اهللا ومحبة قائده صلى اهللا تعالى عليه 

ال وكان رسول اهللا صلى اهللا وآله وسلم، فما من قضية مهمة في أمر الحرب إ
تعالى عليه وآله وسلم سباقًا لها، ورائدًا في جميع تفصيالتها، مع أعلى القيم 
الحضارية، فالجهاد عنده صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ليس مقصودًا لذاته، 

، )1(أعالها تبليغ دين اهللا تعالى، وكان ال يبدأ أحدًا بالعدوان: مىظبل لغايات ع
ه إذا علَم بعزم األعداء على قتاله، باَدَر ِقتالهم، من خالل استغالل ُقْطَبي ولكن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من اإلسالم أو أداء الجزية وغيرهم أهل الكتاب إذا امتنعوا : في األخير فرض قتال جميع الكفار) 1(   
ممن ال دين لهم يدعون إلى اإلسالم فإن امتنعوا قوتلوا وعلى هذا استقر التشريع اإلسالمي أخيرًا وهو المقرر 

  .جاءت في الكتاب والسنةعند أئمة اإلسالم وفقهائه وأدلته 
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، والعنصر المكاني، وفرض الجهاد في المدينة  النْصر، مانيوهما العنصر الز
المنورة، في آخر السنة األولى للهجرة وٕاليك أبرَز ِسماِت شخصية النبي صلى اهللا 

�:  تعالى عليه وآله وسلم في القيادة العسكرية �

�����א������������א����������א��د،�وא�����א���������:$�#"�!�א� �� �

أميرًا على جيش أو أمر كان رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم إذا    
اغزوا : "سرية أوصاه في خاصته بتقوى اهللا ومن معه من المسلمين خيرًا ثم قال

وال غزوا وال تغلوا، وال تغدروا، اباسم اهللا في سبيل اهللا، قاتلوا من كفر باهللا، 
تمثلوا، وال تقتلوا وليدا، وٕاذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثالث خصال 

رواه ...". ثم ادعهم إلى اإلسالم ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم فأيتهن
  .مسلم

��������א���.*�-�و,$��+*ق�א&)��ذ�وא&��אد�����:����א&��אد�א��د"�وא���0"�א�/� �

إن اهللا لُيْدِخل بالسْهِم الواحد ثالثة : "النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم قال   
  .رواه الترمذي". صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والُمِمد به: الجنة

كنا نغزو مع النبي صلى : وعن الربيع بنت معوذ رضي اهللا تعالى عنها قالت   
سقي القوم، ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فن

  .رواه البخاري. المدينة

  



[187] 

 

�������א1�-+*����>;�א�47-�وא�:#�و����*�����א���و�و9#5�ل�א���7ن��53 34ع�و
����:א���و �

في نفر من .. بعث النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب   
نحن : فقالوا.. فأصابوا راوَية لقريش.. ر لهأصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخب

: سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء، فقال صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم لهما
فقال لهما رسول اهللا صلى اهللا .. هم وراء هذا الكثيب: أخبراني عن قريش؟ قاال
ه وآله كثير، قال صلى اهللا تعالى علي: كم القوم؟ قاال: تعالى عليه وآله وسلم

كم : ال ندري، قال صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم: ما عدتهم؟ قاال: وسلم
يوما تسعا ويوما عشرا، فقال النبي صلى اهللا تعالى عليه : ينحرون كل يوم؟ قاال

  ...فالقوم ما بين التسعمائة إلى األل :وآله وسلم

��א���#������א<) ��م����������:א�/@��-�وא&�1אم�وא����?-� �

كان رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه : عن أنس رضي اهللا تعالى عنه أنه قال   
وآله وسلم أحسن الناس، وأشجع الناس، وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة فكان 

رواه . وجدناه بحرا: النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم سبقهم على فرس، وقال
  .البخاري ومسلم

��א�A4Bوא> 7�#�א��א1��א<���Cو-D*�א�7@7-�!�א�E5:� �

في غزوة أحد جعل رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم ظهره وعسكره    
إلى أحد، وأمر على الرماة عبد اهللا بن جبير، فقال صلى اهللا تعالى عليه وآله 
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سيرة ". لنا أو علينا انضح الخيل عنا بالنبل، ال يأتونا من خلفنا إن كانت: "وسلم
  .ابن هشام

�:א� ��4*�א���.*"��� �

كون النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فرقا متخصصة في جيشه، فهناك    
الرماة بالنبال، والرماة بالرماح، وحاملو السيوف، وكان حريصا أن يحصل جيشه 

من  على أحدث األسلحة في عصره، وهو صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم أول
أدخل في جزيرة العرب المنجنيق والدبابة، وقد صنعهم قبل حصار الطائف وقذف 

  .بهم األسوار والحصون

�:א�/�#�،�وא������Gא���F*�-�א���.*�-�وא��7�75-��� �

أشرت على النبي صلى اهللا : قال الحباب بن المنذر رضي اهللا تعالى عنه   
ما مني، خرجت مع النبي صلى تعالى عليه وآله وسلم يوم بدر بخصلتين فقبله

يا رسول اهللا : اهللا تعالى عليه وآله وسلم في غزاة بدر فعسكر خلف الماء، فقلت
فإن الرأي أن تجعل الماء : برأي با حباب، قلت: أبوحي فعلت أو برأي؟ قال

  .رواه الحاكم. خلفك، فإن لجأت، لجأت إليه، فقبل ذلك مني

��)7-�وא�.�)7-���Hא� �#�-�א��:� �

كان رسول اهللا صلى اهللا تعالى : عن كعب بن مالك رضي اهللا تعالى عنه قال   
  .رواه البخاري ومسلم. عليه وآله وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إال ورى بغيرها

� �
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حين خرج رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم من المدينة إلى خيبر،    
أقبل جيشه حتى نزل بواد بينهم وبين غطفان، ليحول بينهم وبين أن يمدوا أهل 

  ..خيبر

���R�P?9ن��-SHT��0-�و�3!�א�א��Uא�*و��+#:� �� �

اهللا صلى اهللا  لما دنا المسلمون المدينة راجعين من غزوة مؤتة تلقاهم رسول   
تعالى عليه وآله وسلم والمسلمون وجعل الناس يحثون على الجيش التراب، 

فيقول رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه .. يا فراُر فررتم في سبيل اهللا: ويقولون
  .رواه البيهقي في دالئل النبوة. ليسوا بالفرار، ولكنهم الكرار إن شاء اهللا تعالى: وآله وسلم

א������W�Oא����7א�$�#�-�وא�F�����H(�K-�א<) ��م�وא&?��ن��5V*�،�و�F1ل����
�Xא�+:� �

كنت في رهط من : في أسارى بدر، قال... كان أبو عزيز بن عمير بن هاشم   
األنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني 

صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم إياهم بنا، بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول اهللا 
فأستحيي فأردها على : ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إال نفحني بها، قال

  .سيرة ابن هشام. أحدهما فيردها علي ما يمسها

@ @@ @@ @@ @
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����Y*א������!�א�����������:Zدא�Yא� �� �

هللا والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحبه وحزبه،  الحمد   
فقد َتَجلت أخالق اإلسالم مع غير المسلمين في الحرب في أموٍر كثيرٍة : أما بعد

  :وِمْن أهمها

���1�[#\�]̂ �:�3�9م�א���و0�̀�Ỳ*��G�c\��)[a�ْ]�א��[\̀�،�وא�0\;_��K]�א� �

�(�: "قال اهللا تعالى    (	��א��)?����Sو��� 9V�b��� � � �א��_;� ���ن	 qא�!�"� ������ ����������� �F�2
(�$� fً�
(����� �/�!�ٍم ,��� 	,�$(�̂ "
مْن كاَن بْيَنُه : "، وقال رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم58األنفال 

ُدُه أْو َيْنِبَذ ِإَلْيِهْم على وبيَن قوٍم عهٌد، َفال َيُحلن َعْهدًا َوال َيُشدنُه حتى َيْمِضَي أمَ 
  .رواه الترمذي" سواء

���2��[��� [�\ d1� \K�� _;\e0وא�� ،�_L�]?\*]N� f̀�:̀\�]�� _�\0]��و ،Ìא]�\�Jא� g̀]h_@G̀� [�7h̀\�e א�� _�\0]�
Ìא�\�dJא�-̀]i7G�f̀�[*\Q]��\K��_*�:̀\je وא��،]��̀��d�kא�:� �

�$�=�: "قال اهللا تعالى    �א��5�����6�ْ,�و�/�)(���!ْא �V�b��� � � �א��_;� ���ن	 �(������5وْא �و� � ���:�
!���)(�N��� �,��F<א�� �א��_;� �>��2�" "
  : ، وقال صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم190البقرة 

قاِتُلوا مْن َكَفَر باهللا اْغُزوا وَال َتُغلوا َوال َتْغِدُروا وَال اْغُزوا ِباْسِم اهللا في سبيِل اهللا "
�.رواه مسلم" ُتَمثُلوا وَال َتْقُتُلوا َوليداً  �
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���3��]���k-]?��eوא���_lOْePوא��_�Oْ]�وא��،m̀א�L�]�k��G̀�_I�d+]وא���،[l�ْnPْ�̀��א�]�]و�[��ْc����k-]G�]@ ̀5>א
Ỳ��\̂ dא��:� �

�: "قال اهللا تعالى    ������ �><M�!�)و�� (����� �i���R(�$� ���ْ	-���� ���b!ْא�R� �אْ��������و���ن �א�-	����6 �!�H� �;	
��� األنفال " א��_;�
َقاَتَل رسول اهللا صلى : ، عن جاِبر بِن عبِد اهللا رضي اهللا تعالى عنه أنه قال61

اهللا تعالى عليه وآله وسلم ُمَحاِرَب َخَصَفة ِبَنْخٍل، َفَرَأْوا ِمَن المْسلمين ِغرًة، فجاَء 
ُن الحاِرِث، حتى َقاَم على رْأِس رسول اهللا صلى اهللا رجٌل ِمْنُهم ُيقاُل لُه َغْوَرُث ب

، فسقَط : َمْن َيْمَنُعَك ِمني؟ قال: تعالى عليه وآله وسلم ِبالسْيِف، فقال َوَجل اهللا عز
من : السْيُف مْن َيِدِه، َفَأَخَذُه رسوُل اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم فقال

ال، وَلِكني : أَتْشَهُد أْن ال إله إال اهللا، قال: َخْيِر آِخٍد، قال ُكنْ : قاليمَنُعَك مني؟ 
َفَذهَب إلى : مَع قوٍم ُيَقاِتُلوَنَك، فَخّلى َسبيَلُه، قال ُأعاِهُدَك أْن َال ُأقاِتَلَك وَال أُكونَ 

  . رواه أحمد وغيره" قْد ِجئتُكم ِمن ِعْنِد َخْيِر الّناسِ : أصحابه قال

���4�do�k-]���#�Ỳ[#�jkא��_��̀Mْ]و��،]K��L��kא��[��ْkW�K��_;\e0وא��Ìא]�Òل_�א��_Fd1و�Ỳ\*d5\*[��א�
c[�_و�א��[��:�و#_5_ �

�و�T�"�Cًא: "قال اهللا تعالى    �و������6ً) (ً���:�-��� �;�2�B� ������ �א�P>��)م� ، وقال 8اإلنسان" و����6��Pْ!ن�
أَال َمْن َظَلَم ُمعاِهدًا أو اَنَتَقَصُه أو : "لمرسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وآله وس

  .  رواه أبو داود" كلَفُه َفْوَق طاَقِتِه أو أَخَذ ِمْنُه َشْيئًا ِبَغْيِر ِطيِب َنْفِس، َفأَنا َحِجيُجُه يوَم الِقياَمةِ 
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: وعلى آله وصحبه، وبعد الحمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا   
ف على أماكن غزوات النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم حسب فإن التعر 

المعطيات الجغرافية اليوم، يعد من أهم الوسائل المفيدة في التعرف على شخصية 
، وهذا العمل ليس بدعا فقد النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم العسكرية

اجتهد السلف الصالح من الصحابة وغيرهم في تتبع أماكن آثار النبي صلى اهللا 
تعالى عليه وآله وسلم، والصالة فيها، كما فعل ابن عمر رضي اهللا تعالى عنهما 

  .البخاري فيما رواه

ى لذلك قمت بالبحث في كتب السيرة عن أماكن غزوات النبي صلى اهللا تعال   
ومقارنة المسميات القديمة بالحديثة، عليه وآله وسلم ثم بزيارة المواقع وتصويرها 

ثم قمت بإنشاء هذا المصور اعتمادا على المعطيات الجغرافية الحديثة مع كتابة 
موجز عن أهم أحداث الغزوات، ورقمت الغزوات حسب تاريخ حدوثها، والهدف 

يتعرف على الجانب العسكري من ذلك تعريف القارئ على تلك األماكن، ل
  .المكاني في شخصية النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم العسكرية

  .واهللا تعالى الموفق   
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هدفها اعتراض قافلة قريش، لرد األموال التي سلبتها قريش من المسلمين قبل    
فيها مَن  هجرة النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وبعدها، وجميع َمن

المهاجرين، وكان حامل لوائه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم حمزة بن عبد 
المطلب رضي اهللا تعالى عنه، وقد فاتت القافلة ولم يحدث فيها قتال، وكانت في 

هـ، ومكانها في األبواء أو ودان وهو واد وقرية شرق مستورة، وتبعد 2صفر سنة 
البئر البيضاء وتسمى بئر مبيريك، ومن كم، ويبدأ الوادي من )43(عن رابغ 

كم، وفي األبواء قبر والدة سيد البشر صلى اهللا 29البئر إلى الطريق السريع 
  .تعالى عليه وآله وسلم
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هـ وحمل لواءه 2اعتراض قافلة لقريش، وكانت في ربيع األول سنة  هدفها   
تعالى عنه، وكان  صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم سعد بن أبي وقاص رضي اهللا

لواءه أبيض، ومعه مائتا راكب من المهاجرين، وقد فاتت القافلة ولم يحدث فيها 
قتال، ومكانها في وادي بواط مقابل جبال رضوى، وكانت تمر فيه القوافل، 

كم، وقبل المفرق  75والطريق من ينبع إلى مفرق وادي بواط معبدة وهي نحو 
ريق في وادي بواط فهي ترابية، وتصل إلى كم توجد قرية القرص، وأما الط 1ب

  .المدينة المنورة مرورًا بأم المسن
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هدفها اعتراض قافلة أبي سفيان الذاهبة إلى الشام، لكن القافلة مضت، ولم ���
يحدث فيها قتال، وكان لواؤه صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم مع حمزة بن عبد 

هـ، والعشيرة  2تعالى عنه، وكانت في جمادى األولى سنة المطلب رضي اهللا 
كم، وكانها اليوم يسمى  40كانت قرية في أول ينبع النخل، وتبعد عن ينبع نحو 

كم، للقادم من ينبع، وفيها مسجد مندثر  6القرية، وهي ُقبيل قرية الجابرية ب 
الغزوة كّنى يقال إنه مسجد النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم، وفي هذه 

��. )1(النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم عليًا رضي اهللا تعالى عنه أبا تراب
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��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

���".قم أبا تراب: "بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة كما في الحديث الصحيح هذه خرافة بل كناه������1
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عندما أغار على سرح  -قبل إسالمه–هدفها طلب ُكرز بن جابر الفهري    
هـ،  2المدينة، ولم تحدث فيها مواجهة، وكانت في جمادى األولى أو الثانية سنة 

وحمل اللواء في هذه الغزوة علي بن أبي طالب رضي اهللا تعالى عنه وكان 
تسمى سفا أو صفا أبيض، ومكانها على الراجح في وادي سفوان، مقابل قرية 

كم  6كم من المدينة على طريق بدر، وهي قبيل بئر الروحاء ب  73على بعد 
كم، وبعد الُمسيجيد بئر الطلعة وهذان البئران من  14تقريبًا، وقبل الُمسيجيد ب 

  . اآلبار التي مر عليها النبي صلى اهللا تعالى عليه وآله وسلم وشرب منها
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تعالى عليه وآله وسلم في ثالثمائة وبضعة عشر رجال  خرج الرسول صلى اهللا   
 مصعب إلى اللواء وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى ودفع ،من األنصار والمهاجرين

 مع كانت التي الشام من القادمة قريش قافلة لطلب عنه، تعالى اهللا رضي عمير بن

 انتصر وفيها ،القتال إال قريش وأبت بالقافلة، سفيان أبو نجا وقد سفيان، أبي

 17 في الجمعة، يوم صبيحة حدثت وقد الكفر، رؤوس اهللا وأهلك المسلمون،

 اهللا صلى النبي قيادة مركز مكان هو اليوم العريش مسجد ومكان هـ 2 سنة رمضان

 المدينة من كم )155( بعد على مدينة  وبدر المعركة، أثناء وسلم وآله عليه تعالى

��������.المنورة
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 وآله عليه تعالى اهللا صلى النبي إلى األنباء وصول بعد سليم، بني غزو هدفها   

 شوال في وكانت المدينة، لغزو قواتها حشدت غطفان قبائل من سليم بني بأن وسلم

 ولم فروا، ديارهم وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى النبي وصل ولما هـ، 2 سنة

 بن علي حمله أبيض وسلم وآله عليه لىتعا اهللا صلى لواؤه وكان مواجهة، تحدث

 قاع أسفل الشعبة وادي في الكدر قرقرة ومكان وجهه، اهللا كرم طالب أبي

  مهد إلى المنورة المدينة من للمتجه غراب قرية بعد حضوضاء

������������.الطريق يسار عن كم 15 مسافة قطع بعد الوادي إلى وتدخل كم،
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 بعد بالمسلمين، اليهود من غدر من وأول المدينة، سكن ممن َقيُنقاع بنو كان   

 النبي فحاصرهم وسلم، وآله عليه تعالى اهللا صلى النبي معهم أبرمه الذي العهد

 من للنصف السبت يوم وذلك يومًا، عشر خمسة وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى

 وكانت المدينة، عوالي في وكانوا نورة،الم المدينة عن أجالهم ثم هـ، 2 سنة شوال

 السنح إلى بالل مسجد غرب من اليوم تخطيط حسب سوقهم ومكان مساكنهم

  ).السالمية محطة( جنوباً 
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 بالمدينة، الُعريض ناحية على أغاروا الذين وأصحابه، سفيان أبي مالحقة هدفها   

 بدر، في لهزيمتهم انتقاماً  وسلم، وآله عليه تعالى اهللا صلى اهللا لرسول راعيين فقتلوا

 الحجة ذي 5 في وحدثت معه، ومن سفيان أبي لهروب مواجهة، فيها تحدث ولم

 الراشد أمام( العريض، منطقة في المدينة شرق من بدأت المالحقة وبداية هـ، 2 سنة

 قرقرة عند ونهايتها الصادق، جعفر بن العريضي علي مسجد عند ،)حديثاً  مول

 كم 85 -الذهب مهد – المنورة المدينة طريق خالل من إليها الذهاب ويمكن الكدر،

  .سليم بني غزوة في مر كما المدينة، عن
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 أَمرَ  بذي تجمعوا ومحارب ثعلبة بني من جمعاً  ألن نجد، في غطفان غزو هدفها   

 المحاربي، الحارث بن ُدْعُثور جمعهم المنورة، المدينة أطراف على اإلغارة يريدون

 فلما أمر، ذي إلى رجالً  450 في وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى اهللا رسول خرجف

 فعسكر الجبال، رؤوس في هربوا وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى بمجيئه سمعوا

 هـ، 3 السنة في وكانت صفر، شهر أكثر وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى النبي

 كم، )15( نحو عنها تبعد الحناكية شمال وواد بلدة وهي النخيل، بلدة عند ومكانها

  .كم 130 المنورة المدينة عن النخيل وتبعد
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 فلما المسلمين، لمهاجمة ُبحران في تجمعوا الذين ُسليم وبني قريش قتال هدفها   

 فعسكر حربًا، يلق ولم تفرقوا، إليهم وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى النبي وصل

 السنة من األولى وجمادى اآلخر ربيع شهر وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى النبي

 على رابغ مدينة شرق وحجر، َمرَ  وادي ملتقى عند جبل وُبحران للهجرة، الثالثة

 التابعة مغينية بحران إلى للوصول منها تفرق التي والقرية كم، )90( مسافة

 – مكة طريق نم مغينية إلى الذهاب ويمكن كم، 60 نحو عنها تبعد رابغ لمحافظة
  .كم 65 نحو عنه مغينية وتبعد السريع المدينة
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 في السبت يوم وقريش وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى النبي بين المعركة كانت   

 الدائرة انقلبت ثم أوًال، للمسلمين النصر وكان أحد، جبل عند هـ، 3 سنة شوال 15

 وآله عليه تعالى اهللا صلى اهللا رسول نجا وقد موقعهم، الرماة ترك عندما عليهم

 جبل وأحد أحد، جبل بشعب اعتصموا عندما الصحابة من معه بقي من مع وسلم

 لحب وحب، ولع به المدينة وألهل بالعين، ويرى الشمال من المدينة على يشرف

 حدود داخل وهو جميل، أحمر ولونه له، وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى النبي

  .المدينة
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 وصل عندما هـ، 3 سنة األحد يوم في ألحد، التالي اليوم في الغزوة كانت   

 وآله عليه تعالى اهللا صلى اهللا رسول فتوجه للقتال، سفيان أبي رجوع خبر للمسلمين

 رجع ثم حربًا، يلق ولم واألربعاء والثلثاء اإلثنين بها وأقام األسد، حمراء إلى وسلم

 على بدر طريق على المنورة المدينة جنوب أحمر لجب األسد وحمراء المدينة، إلى

   .السريع للطريق األيمن الجانب على ويقع كم، 20 مسافة
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 قتل على بتآمرهم العهد نقضوا أن بعد هـ، 4 سنة األول ربيع في الغزوة كانت   

 ست حصارهم بعد المدينة عن فأجالهم وسلم، وآله عليه تعالى اهللا صلى اهللا رسول

 القربان، منطقة أواخر في اليوم تخطيط حسب يسكنونها كانوا التي واألماكن ،ليال

 مسجد أو الشمس ومسجد األشرف، بن كعب قصر إلى الشمس مسجد بين ما

 بدعائه لعلي فيه لردها الشمس بمسجد اليوم ويعرف قباء مسجد شرقي يقع الفضيخ،

    .وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى
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 تحشدت لما نجد، أرض في غطفان من ثعلبة وبني محارب بني لقتا هدفها   

 صلى اهللا رسول من لهروبهم قتال فيها يحدث ولم المنورة، المدينة لغزو جموعهم

 4 سنة األولى جمادى أو الثاني ربيع شهر في وكانت وسلم، وآله عليه تعالى اهللا
 الحناكية، لمحافظة تابعةال النخيل من قريباً  الشقرة وادي في حدث الغزوة ومكان هـ،

 واد وهو االسم، بهذا يزال ما وهو وسلم، وآله عليه تعالى اهللا صلى فيه نزل حيث

 عن ويبعد الشقرة، قرية في وينزل النخيل، من الغربي الجنوبي الطرف من يمر

  .كم 115 المنورة المدينة
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 :أحد من نصرفهم حين قال حيث سفيان، أبي لموعد أي الموعد، بدر لها ويقال   
 في وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى فخرج موسمها، أي بدر، وبينكم بيننا ما موعد

 بها فأقام بدرًا، وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى نزل حتى لميعاده، هـ 4 سنة شعبان

 لم حيث الضعف فربحت تجارتهم المسلمين مع وكان حربًا، يلق ولم ليال ثماني

 بالناس ورجع عزمه خار ثم مكة من بالناس سفيان أبو رجخ وقد أحد، ينازعهم

   .المنورة المدينة من كم 155 بعد على مدينة  وبدر إليها،
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 في القبائل أن وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى اهللا رسول بلغ أنه الغزوة سبب   

 لمونويظ وسلم، وآله عليه تعالى اهللا صلى اهللا رسول لقتال تحشدت الجندل ُدومة

 الناس وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى اهللا رسول فندب القوافل، من بهم مرّ  من

 بها، وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى فنزل النهار، ويكمن الليل يسير فكان لقتالهم،

 في وكانت مواجهة، يلق ولم هربوا وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى به سمعوا فلما

 مدينة غرب جنوب الجوف، في محافظة الجندل وُدومة هـ، 5 سنة األول ربيع 25

   .كم 50 عنها تبعد سكاكا،
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 رسول على العرب مشركي من معها ومن قريش تحزبت فقد األحزاب غزوة وهي   

 من يبدأ الخندق ومكان هـ،5 سنة شوال في وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى اهللا

 الشهداء، سيد مقبرة إلى المؤدية فهد الملك شارع وسط بستان في الشيخين أطمي

 األوسط الدائري إلى الحديد سكة ارعش امتداد عند جبله أو المزاد أطم عند ونهايته

 9 وعرضه م 2000 نحو وطوله االجتماعية، للخدمات الخيرية الجمعية أمام
 وآله عليه تعالى اهللا صلى النبي فيه عسكر الذي والمكان أمتار، 5 وعمقه أمتار،

  .ذباب جبل على هو الغزوة أثناء وسلم
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 حرب على المشركين مع وتعاونوا مينبالمسل غدروا إذ األحزاب، غزوة بعد كانت   

 15 هـ 5 سنة القعدة ذي في فحاصرهم وسلم، وآله عليه تعالى اهللا صلى اهللا رسول

 الرجال فُقِتلت عنه، تعالى اهللا رضي معاذ ابن سعد حكم على نزلوا ثم يومًا،

 إلى قريظة بني جبل من كانت ومساكنهم والنساء، الذراري وسبيت األموال وقسمت

 صلى النبي وقوف ومكان اليوم، تخطيط حسب المدارس بيت أو التأهيلية مشفى

 المندثر، قريظة بني غزوة مسجد مكان هو حصارهم أثناء وسلم وآله عليه تعالى اهللا

 من المتفرعة عنه تعالى اهللا رضي طالب أبي بن علي طريق على العوالي في ويقع

  .العوالي شارع
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 وآله عليه تعالى اهللا صلى النبي أصحاب من بعشرة غدروا قد لحيان بنو كان   

 أو األول ربيع في وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى اهللا رسول إليهم فخرج وسلم،

 لحيان بني منازل وهي غران، وادي أتى حتى الهجرة، من 6 سنة األولى جمادى

 وآله عليه تعالى اهللا صلى اهللا رسول تابع ثم الجبال، رؤوس في تمنعوا قد فوجدوهم

 شمال غران، قرية هو اليوم الغزوة ومكان ُعسفان، نزل حتى راكب مائتي في وسلم

 عليه تعالى اهللا صلى النبي منها شرب التفلة، بئر غران وقبيل كم، 5 ب ُعسفان

  .وسلم وآله
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 ذات اإلبل حوامل( لقاح على أغار الذي الفزاري، حصن بن ُعيينة قتال هدفها   

 من وأول راعيها، وقتل فاستاقها بالغابة وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى النبي )اللبن

 ثم حسنًا، بالء فيها أبلى وقد عنه، اهللا رضي األكوع بن سلمة هو اللقاح بأخذ علم

 قرد، ذي من بالجبل نزل حتى بعده وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى النبي خرج

 في الغزوة ومكان هـ، 6 سنة اآلخرة جمادى في وكانت وليلة، يوماً  عليه وأقام

 قبل الدود أبي مفرق مقابل كم، 30 نحو المنورة المدينة عن تبعد التي الغابة منطقة

   .البيضاء جبال إلى امتدت المطاردة أن والظاهر كم 1 ب الغابة سد
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 وآله عليه تعالى اهللا صلى النبي لحرب تجمعوا الذين المصطلق، بني قتال هدفها   

 وآله عليه تعالى اهللا صلى النبي عليهم فأغار هـ، 6 سنة شعبان في وكانت وسلم

 اهللا صلى النبي تزوجها الحارث، بنت جويرية السبي جملة من وكان فهربوا، وسلم

 من ماء اسم ):المريصيع أو( والمريسيع مكاتبتها، أدى بعدما وسلم وآله عليه تعالى

ليم، هي الغزوة عندها صارت التي والقرية استارة، وادي ناحية المدينة عن وتبعد الس 

  .النايف ومطعم محطة من مفرق عند الطريق عن وتبعد كم، 240 المنورة
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 معتمراً  هـ 6 سنة دةالقع ذي في وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى اهللا رسول خرج   

 الموت على المسلمون وبايعه لحربه، خرجوا بسيره قريش سمعت ولما حربًا، يريد ال

 تحت الرضوان بيعة فكانت عنه، تعالى اهللا رضي عثمان بمقتل سمعوا عندما

 وآله عليه تعالى اهللا صلى اهللا رسول ورجع قريش، مع الصلح جرى ثم الشجرة،

 22 نحو مكة عن تبعد قرية والُحَديبية العمرة، يؤديَ  أن غير من المدينة إلى وسلم

 خارجه، وبعضها بالحرم بعضها فيها، ببئر سميت القديم، جدة طريق على كم،

  .الشميسي باسم اليوم الحديبية وتعرف
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 صلى اهللا رسول فسار المسلمين، مهاجمة على القبائل خيبر يهود تحريض سببها   

 حتى الرجيع، بوادي فعسكر هـ، 7 سنة المحرم في إليهم وسلم وآله عليه تعالى اهللا

 الحصون فتح تتابع ثم فتحًا، الحصون أول هو ناعم وحصن لهم، غطفان مد يمنع

 عليه تعالى اهللا صلى اهللا رسول حكم على نزلوا فقد والساللم الوطيح إال الباقية،

 150 بعد على مدينة اليوم وخيبر األموال، له ويخلوا دماءهم يحقن بأن وسلم وآله

 ومسجد خيبر، غزوة لشهداء مقبرة خيبر وفي الشام، طريق على المدينة شمال كم

  .فيه وصلى وصوله أول وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى النبي بناه مندثر
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 وسلم، وآله عليه تعالى اهللا صلى اهللا رسول مع الصلح نقضت قريشاً  أن سببها   

 عقد في دخلوا الذين خزاعة قتال على عقدها في دخلوا قد وكانوا بكر بني أعانوا فقد

 تعالى اهللا صلى اهللا رسول إليهم فسار وسلم، وآله عليه تعالى اهللا صلى اهللا رسول

 420 المدينة عن مكة وتبعد الفتح، وتم هـ 8 سنة رمضان 10 في وسلم وآله عليه

 يوم ورايته قبته وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى النبي نصب الذي المكان وفي كم،

  .الحرم توسعة إليه وصلت وقد الراية، مسجد ُبني الفتح
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 اهللا صلى النبي لحرب حنين في تجمعوا الذين وثقيف، هوازن قبيلة قتال هدفها   

 10 في وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى النبي إليهم فخرج وسلم وآله عليه تعالى

 النبي جمعهم ثم بهم، فوجئوا ألنهم للمسلمين أوال الهزيمة وكانت هـ، 8 سنة شوال

 ووادي الطائف، إلى وانهزموا اندحروا حتى وسلم، وآله عليه تعالى اهللا صلى

 وادي اليوم يسمى كم، 30 ب رقهاش يقع المكرمة، مكة أودية من :وحنين أوطاس،

 الشرائع وادي وبعد الطريق يمين على كم، 10 ب الشرائع قرية جسر بعد الشرائع،

  .حنين شهداء قبور يوجد الطريق يسار على كم، 4 ب

��������

��������

��������



[247] 

 

��������



[248] 

 

 الطائف حصن في تحصنوا الذين وثقيف، هوازن قبيلة قتال متابعة هدفها   

 ارتفع ثم الحصن، أمام أوالً  وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى النبي فعسكر المنيعة،

 تعالى اهللا رضي عباس ابن مسجد مكان هو فيه ثانياً  عسكر الذي والمكان قليًال،

 تفتح فلم شهر، قرابة وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى النبي فحاصرها اليوم، عنهما

 رسول رجوع بعد اإلسالم في دخلوا ثم طواعية، بالهداية لهم داعياً  عنها فرحل له،

 عن كم 99 الطائف مدينة وتبعد تبوك، من وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى اهللا

  .المكرمة مكة
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 لغزو بالشام الروم بتجمع وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى اهللا رسول سمع   

 يلق لم يومًا، عشرين فيها وبقي هـ، 9 سنة رجب شهر في لقتالهم فتوجه المسلمين،

 والمكان كم، 778 المدينة عن تبعد مدينة اليوم :وتبوك عدو، من واجهةم فيها

 تبوك بقلعة اليوم يعرف وسلم وآله عليه تعالى اهللا صلى النبي فيه عسكر الذي

 اهللا صلى النبي مسجد م 200 نحو بعد على القلعة وبجانب لها، المجاورة والبركة

 عليه تعالى اهللا صلى النبي فيه وصلى التوبة، مسجد ويسمى وسلم وآله عليه تعالى

 .القرن في بناؤه جدد وقد تبوك، في إقامته أثناء وسلم وآله
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