


  

 ٥ السراج املُنري

  مقدمة
  احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده أما بعد

ة رسوله وخليله نسعلى عباده اتباع إن من نعمة اهللا عز وجل ف
أن مييتنا على الكتاب والسنة وهو نسأل اهللا العلي القدير   حممد 

  .راضٍ عنا يا رب العاملني
تصراً يف سرية كتبنا خم علينا أن ومن فضله تبارك وتعاىل 

نري يف سرية البشري النذير م راج الالس« :جمتهداًمسيته   الرسول 
  .)١(»عليه أفضل الصالة وأمت التسليم

نسأل اهللا العلي القدير أن ال حيرمنا األجر وأن جيعلنا ممن يتبع 
السنة واألثر وأن جيعل الفردوس األعلى من اجلنة هو املستقر وصلى اهللا 

  .)٢(ينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوسلم على نب
  

  عفو ربه القدير الفقري إىلكتبه 
            أبو خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف                         

  ولوالديه ومجيع املسلمني له غفر اهللا                          

                              
صحيح «: استفدت يف حتضري هذه املادة من عدة مراجع ويف مقدمتها كتاب )١(

السرية «: لفضيلة الشيخ إبراهيم العلي حفظه اهللا تعاىل، وكتاب »السرية النبوية
زق اهللا حفظه اهللا تعاىل، لفضيلة الشيخ مهدي ر »النبوية يف ضوء املصادر األصلية

لفضيلة الشيخ زيد الزيد حفظه اهللا تعاىل، وقد  »فقه السرية النبوية«: وكتاب
اعتمدت غالباً على مواضيع هذه الكتب والتعليق عليها، واحلمد الذي بنعمته تتم 

  .الصاحلات
جعة نشكر فضيلة شيخنا الشيخ حممد بن عبداحلكيم القاضي حفظه اهللا تعاىل على مرا )٢(

والتعليق عليها، فجزاه اهللا خري اجلزاء، واحلمد الذي بنعمته تتم  بعض هذه الورقات
  .الصاحلات



  
 ٦ السراج املُنري

  الفصل األول
  إىل السرية النبوية مدخل

  .السرية النبوية يفمن أقوال سلف األمة  - ١
 .مصادر السرية النبوية - ٢
 .من مصادر السرية النبويةهي أشهر كتب التفسري اليت  - ٣
 .من مصادر السرية النبويةهي أشهر كتب احلديث اليت  - ٤
من  هي أشهر كتب املغازي والسري والدالئل والشمائل اليت - ٥

 .مصادر السرية النبوية
در السرية من مصاهي أشهر كتب األدب واللغة والشعر اليت  - ٦

 .النبوية
 .مهمة على مصادر السرية النبوية ت وفوائدمالحظا - ٧
مناهج احملدثني وكتاب السرية والتاريخ يف أخبار السرية  - ٨

 .النبوية
 .من أهم أسباب اختالف أساليب نقل أخبار السرية وروايتها - ٩

 .أشهر من روى أخبار السرية النبوية  -١٠
 .نبذة من سرية حممد بن إسحاق  -١١
 .رية الواقدينبذة من س  -١٢
 .نبذة من سرية حممد بن سعد  -١٣
 .أمهية دراسة السرية النبوية  -١٤
 .احملمديةرسالة لأسباب اختيار جزيرة العرب منطلقاً ل  -١٥
خبامتة الرساالت وأمته بآخر   أسباب متيز رسالة حممد   -١٦

  .األمم وأفضلها



  

 ٧ السراج املُنري

  من أقوال سلف األمة يف السرية النبوية
إن اهللا تعاىل « :ي اهللا عنهقال الفاروق عمر بن اخلطاب رض* 

  .»فلم يبق إال الدعاء واإلقتداء  ج سبيله وكفانا برسوله 
قال زين العابدين علي بن احلسني بن علي رضي اهللا عنهم * 
كما نعلِّم السورة من   كنا نعلِّم مغازي رسول اهللا « :أمجعني
  .»القرآن

لم السرية ع«: قال اإلمام حممد بن شهاب الزهري رمحه اهللا* 
  .»علم الدنيا واآلخرة

 قال إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص رمحهم اهللا* 
يا بين هذه : كان أيب يعلمنا املغازي والسرايا ويقول« :أمجعني

  .»شرف آبائكم فال تضيعوا ذكرها
رأيت االشتغال بالفقه «: قال اإلمام ابن اجلوزي رمحه اهللا* 

 صالح القلب إال أن ميزج بالرقائق ومساع احلديث ال يكاد يكفي يف
  .»والنظر يف سري السلف الصاحل

  إن سرية حممد « :رمحه اهللالظاهري ابن حزم  اإلمام قال* 
  ضرورة وتشهد له بأنه رسول اهللا ملن تدبرها تقتضي تصديقه 

  .»حقاً فلو مل تكن له معجزة غري سريته لكفى
 *نا حنضر جمالس عبداهللا بن ك« :تبة رمحه اهللاقال عبيداهللا بن ع

عباس فيحدثنا العشية كلها يف املغازي وكان قد خصص جزءاً من 
  .»يومه لتدريس املغازي

تتعلق مبغازي رسول اهللا « :قال اخلطيب البغدادي رمحه اهللا* 
  أحكام كثرية فيجب كتابتها واحملافظة عليها«.  

مملوءة    سرية رسول اهللا« :قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا* 



  
 ٨ السراج املُنري

بالعالعظيمة وإنا حنسب أن سرية  واملبادئظات والدروس رب والع
وكمال عقله وخلقه واستقامته وسالمة ما يدعوا إليه   رسول اهللا 

كل ذلك نفسه دعوة إىل اإلسالم يف وسط غياهب اجلهالة يف املاضي 
وهو ال يزال القوة الداعية إىل اإلسالم يف عصرنا احلاضر وإننا جند 
بعض الناس يسلمون إذا علموا السرية النبوية وأدركوا عقله وبعده عن 

  .»اجاألوهام واخلرافـات اليت تسود العامة وتستهوي تفكري السذّ
يعلو ال الدين ال ينجح و« :قال سليمان الندوي رمحه اهللا* 

الذي بعث به ومبا عرفه الناس عنه من   ينتشر إال بسرية النيب ال و
  .»أخالقه وأعماله وأقوالهشؤون حياته و

من هنا تعلم اضطرار العبد « :قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا* 
ومبا جاء به وتصديقه فيما   فوق كل ضرورة إىل معرفة رسول اهللا 

أخرب وطاعته فيما أمر فإنه ال سبيل إىل السعادة والفالح ال يف الدنيا 
ت السعادة للعبد يف سل وإذا كاناآلخرة إال على أيدي الرال يف و

فيجب على كل من نصح نفسه   الدارين متعلقة دي رسول اهللا 
وأحب جناا وسعادا أن يعرف من هديه وسريته وشأنه وما خيرج 
به عن اجلاهلني به ويدخل يف عداد أتباعه وشيعته وحزبه والناس يف 

اهللا ومستكثر وحمروم والفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء و مقلهذا بني 
  .»ذو الفضل العظيم

السرية جزء من هذا « :قال الدكتور زيد الزيد حفظه اهللا* 
  .» الدين والتعريف ا تعريف ذا الدين

ال   شخصية النيب « :قال الشيخ إبراهيم العلي حفظه اهللا* 
اليت متت يف عصره فقط ولكن مبا نتج عن هذه  تقاس باإلجنازات

اليت متت يف عهد اخللفاء فتوحات اإلجنازات وما حتقق بعده من 



  

 ٩ السراج املُنري

ة من الصني شرقاً الراشدين وتأسيس دولة اإلسالم العظيمة املمتد
  .»إىل جبال فرنسا غرباً

هي السرية   سرية النيب « :قال سليمان الندوي رمحه اهللا* 
الوحيدة اليت مجعت اخلصائص األربع املطلوبة اليت جيدر بالناس أن 

  :يام وهييتخذوها قدوة وأسوة يف ح
  .سرية تارخيية يشهد هلا التاريخ بصحتها - ١
سرية جامعة جلميع أطوار احلياة وأصناف اتمع وشؤون  - ٢

 .احلياة
 .سرية كاملة ال نقص فيها - ٣
سرية عملية مل تكن فقط قولية بل قول الداعي يصحبه  - ٤

  .عمل وتطبيق على نفسه
ولن جتد سرية لفرد تصلح أن تكون لإلنسانية سوى سرية هذا 

  .» لنيب حممد ا
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 ١٠ السراج املُنري

  مصادر السرية النبوية
  .القرآن الكرميتفسري  - ١
  .كتب احلديث ومصنفاته - ٢
  .كتب املغازي والسري والدالئل والشمائل - ٣
  .كتب األدب واللغة والشعر - ٤

   من مصادر السرية النبوية هي أشهر كتب التفسري اليت
تأويل آي  جامع البيان عن(تفسري اإلمام الطربي املسمى  - ١
  ).القرآن
  ).معامل التنزيل(تفسري اإلمام البغوي املسمى  - ٢
  ).زاد املسري(تفسري اإلمام ابن اجلوزي املسمى  - ٣
تفسري القرآن (ابن كثري املسمى  احلافظ تفسري اإلمام - ٤
  ).العظيم
  ).ر املنثورالد(تفسري اإلمام السيوطي املسمى  - ٥

  من مصادر السرية النبوية يه أشهر كتب احلديث ومصنفاته اليت
  صحيح البخاري ذكر أبرز أحداث سرية رسول اهللا  - ١

  .يف مجيع ااالت يف أكثر الكتب واألبواب
خاصةً يف   صحيح مسلم أفرد كتباً وأبواباً عن سريته  - ٢

  .وفضائل الصحابة  ذكر الغزوات والسرايا وفضائل النيب 
من أهل السنن خاصة  سنن الترمذي أكثر من ذكر السرية - ٣

  .يف أبواب املناقب
  .سنن أيب داود يأيت بعد سنن الترمذي يف ذكر السرية - ٤
سنن ابن ماجه يأيت بعد سنن أيب داود يف ذكر السرية  - ٥



  

 ١١ السراج املُنري

  .وخاصة يف كتاب اجلهاد
  .سنن النسائي يأيت بعد سنن ابن ماجه يف ذكر السرية - ٦
للغزوات أكثر الكتب ذكراً  وهو مسند اإلمام أمحد - ٧

والسرايا خاصة يف كتاب اجلهاد وكتاب املناقب وكتاب السرية 
مسند اإلمام أمحد يضم ما بني دفتيه أكثر من  ألن غريببوهذا ليس 

  .ثالثني ألف حديث
من هي أشهر كتب املغازي والسري والدالئل والشمائل اليت 

  مصادر السرية النبوية
الميذ اإلمام حمدث ثقة من توهو ) موسى بن عقبة(كتاب  - ١

  .حممد بن شهاب الزهري
عليكم مبغازي الرجل الصاحل « :اإلمام مالك رمحه اهللا قال

  .»يموسى بن عقبة فإا أصح املغاز
عليكم مبغازي موسى بن عقبة «: اإلمام مالك رمحه اهللا وقال

د من شهد مع رسول اهللا فإنه رجل ثقة طلبها على كرب سن ليقي  
  .»هومل يكثر كما أكثر غري

وأما مغازي موسى بن عقبة «: رمحه اهللا وقال اإلمام الذهيب 
فهي يف جملد ليس بالكبري مسعناها وغالبها صحيح ومرسل جيد لكنها 

  .»خمتصرة حتتاج إىل زيادة وتتمة
كتاب موسى بن عقبة عن «: رمحه اهللا وقال حيىي بن معني 

  .املغازي: يعين »الزهري أصح هذه الكتب
 )النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة دالئل(كتاب  - ٢

  .لإلمام البيهقي
 سورةلإلمام أيب عيسى حممد بن  )الشمائل احملمدية(كتاب  - ٣ 



  
 ١٢ السراج املُنري

اختصره وحققه اإلمام العالمة احملدث و الترمذي صاحب السنن
  .حممد بن ناصر الدين األلباين رمحه اهللا

  .لإلمام السيوطي )اخلصائص الكربى(كتاب  - ٤
  .لإلمام احلافظ ابن كثري)  ل الرسول مشائ(كتاب  - ٥

  من مصادر السرية النبوية هي أشهر كتب األدب واللغة والشعر اليت
  .أليب الوليد حممد بن عبداهللا األزرقي) أخبار مكة(كتاب  - ١
البن جرير الطربي املشهور ) تاريخ األمم وامللوك(كتاب  - ٢

مجع الصحيح  حمدث واسع الدراية ولكن يف تارخيه بتاريخ الطربي
  .والضعيف والواهي

 خلليفة بن خياط العصفري) تاريخ خليفة بن خياط(كتاب  - ٣
  .رتب التاريخ على حسب السنوات اهلجرية

أليب القاسم علي بن احلسن ) تاريخ دمشق الكبري(كتاب  - ٤
 ينقل الروايات باألسانيدوحافظ عصره ) هـ٥٧١(بن عساكر ت 

  . وقد بدأ كتابه بسرية النيب 
  .حلافظ ابن كثريلإلمام ا )البداية والنهاية (كتاب  - ٥

  مهمة على مصادر السرية النبويةوفوائد مالحظات 
ما جاء يف كتب احلديث الصحيحة من روايات للسرية  - ١

على ما جاء يف كتب املغازي مقدم.  
يف  ضرورة اإلسناد يف قبول الروايات التارخيية وخاصة - ٢

  .روايات السرية النبوية
رواية الضعيف أو االستئناس به منهج اعتمده ونبه إليه  - ٣

: بعض أئمة احلديث على رأسهم اإلمام أمحد فقد قال يف شأن هذا



  

 ١٣ السراج املُنري

يف فضائل األعمال وما ال يضع حكماً وال   إذا روينا عن النيب «
  .)١(»يرفعه تساهلنا يف األسانيد

شديد يف أكثر األئمة على الت«: رمحه اهللا الذهيب اإلمام قال - ٤
قليالً ال كل الترخيص يف الفضائل  أحاديث األحكام والترخيص

والرقائق فيقبلون يف ذلك ما ضعف إسناده ال ما ام روايته فإن 
األحاديث املوضوعة واألحاديث شديدة الضعف والوهن ال يلتفتون 

  .»إليها
من األئمة  فقد رخص كثري«: احلنبلي ابن رجب اإلمام قال - ٥

بن  عبدالرمحن وحنوها عن الضعفاء منهم قئحاديث الرقايف رواية أ
  .»مهدي وأمحد بن حنبل

يف مصنفام ذكرون اظ ومنهم الطربي ياحلفّأكثر إن  - ٦
الروايات الضعيفة والواهية مع سكوم عليها يف الغالب ألم يرون 

هدة وأسندوا أمره إىل اإلسناد فقد برئوا من الع ذكرواأنه مىت ما 
  .ملن جاء بعدهم إسناده النظر يف
باإلسناد من ضرورات الدين اإلسالمي اليت  االهتمامإن  - ٧

  .اختصت هذه األمة عن غريها من األمم السابقة
اإلسناد من الدين ولوال اإلسناد «: قال عبداهللا بن املبارك - ٨

  .»لقال من شاء ما شاء
 الذي يطلب أمر دينه بال إسناد«: قال عبداهللا بن املبارك - ٩

  .»السطح بال سلم كمثل الذي يرتقي
ث بال إسناد يالذي يطلب احلد«: الشافعي اإلمام قال -١٠

                              
التحقيق واهللا «: قال شيخنا الشيخ حممد بن عبداحلكيم القاضي حفظه اهللا تعاىل )١(

  .»أعلم أن الضعيف هنا يراد به احلديث احلسن



  
 ١٤ السراج املُنري

  .»كمثل حاطب ليل
اإلسناد خصيصة هذه األمة وسنة من «: قال الطييب -١١

السنن البالغة وطلب العلو فيه سة أيضاً ولذا استحب فيه الرحلةن«.  
ال الصحابة أما أقو«: ابن حزم الظاهرياإلمام قال  -١٢

والتابعني فال ميكن أن يبلغ اليهود إىل صاحب نيب أصالً وال إىل تابع 
  ).سله وال ميكن النصارى أن يصلوا إىل أعلى من مشعون وبول

اب السري والتاريخ يف أخبار السرية النبويةمناهج احملدثني وكت   
هو ضبط الروايات ضبطاً شديداً والتحري : منهج احملدثني - ١

  .مرفوعاً  كل ما يضاف إىل النيب  يف يق خاصةالدق
٢ - اب السهو مقارب ملنهج احملدثني : ري والتاريخمنهج كت

  .نشأ يف بيئة أهل احلديث واالهتمام به خاصة من كان منهم
   من أهم أسباب اختالف أساليب نقل أخبار السرية وروايتها

لمؤلف اختالف املناهج والنظرات واالستنباطات واألسلوب ل
على أن السرية ال تنقضي عجائبها يف نقل  وهذا من أعظم الرباهني

  .أخبارها وروايتها وغري ذلك
  أشهر من روى أخبار السرية النبوية

  :أشهرهم اشتهر الكثري ولكن
  .حممد بن سعد - ٣  .الواقدي- ٢  .حممد بن إسحاق - ١

  نبذة من سرية حممد بن إسحاق 
سنة ار املطليب تويف هو أبو بكر حممد بن إسحاق بن يس

بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف اه لقيس ؤكان والو )هـ١٥٠(



  

 ١٥ السراج املُنري

سىب خالد بن الوليد جده يسار من بلدة عني التمر قريبة و القرشي
  .هـ١٢من األنبار العراقية سنة 

 علىطلب العلم ونشأ يف املدينة النبوية واهتم باحلديث  
ثمان وأيب سلمة بن القاسم بن حممد بن أيب بكر وأبان بن ع

بن شهاب حممد عبدالرمحن بن عوف ونافع موىل ابن عمر و
الزهري ورأى أنس بن مالك وسعيد ابن املسيب وتنقل بني 

  .األمصار اإلسالمية املشرقية وتفرد برواية األحاديث عن شيوخهم
منهم من تكلم فيه فختلف أهل احلديث يف عدالته وتوثيقه ا

إمام يف املغازي  إسحاقأن حممد ابن «: قه والصوابومنهم من وثّ
والسري وهذا اتفق عليه اجلميع وأما يف احلديث فيصل إىل مرتبة 

التحديث ألنه من املدلسني يف اإلسناد إذا باحلسن لذاته إذا صرح 
  .»عنعن

  :يعود ألمور منها إسحاقسبب متيز سرية حممد بن * 
  .ألحداثيف السرية بالتسلسل الزمين يف إيراد ا اهتمامه - ١
  .جيمع املرويات يف الواقعة الواحدة ويسوقها مساقاً واحداً - ٢
  .سعة علمه ومكانته يف عصره وفصاحته يف إيراده - ٣
 اًء ومجاالً وفتح للعلماء لسريته ابن هشامأعطى ذيب  - ٤

  .الهتمام ا ودراستها وشرحها والتعليق عليهاا
  نبذة من سرية الواقدي

اقد املدين نزيل بغداد موىل عبداهللا بن هو حممد بن عمر بن و
  ).هـ٢٠٧( سنة بريدة األسلمي تويف

ختلف أهل احلديث يف عدالته وتوثيقه منهم من تكلم فيه ا
تروك مع سعة علمه ومل أن الواقدي م«: ومنهم من وثقه والصواب



  
 ١٦ السراج املُنري

ج له من األحاديث إال ابن ماجه يف سننه وهذا رأي غالب يخر
  .»إمام يف املغازي والسري كان العلماء فيه إال أنه
  :سبب متيز سرية الواقدي يعود ألمور منها* 

  .ترتيب التفاصيل للحوادث بأسلوب منطقي وفين - ١
   .أوالً قبل بدء احلادثة الذين نقل عنهم ذكر أمساء الرجال - ٢
  .حتديد التاريخ واملواقع اجلغرافية للغزوات والسري - ٣
أثناء  النبوية يف املدينةيذكر أمساء الذين استخلفوا  - ٤

  .الغزوات
  .ركايذكر شعار املسلمني يف املع - ٥
  .إفراد اآليات اليت نزلت يف األحداث - ٦

  نبذة من سرية حممد بن سعد
حممد بن سعد بن منيع اهلامشي موالهم البصري أبو عبداهللا هو 
 سنة تويفوالزم شيخه الواقدي زمناً طويالً ) ابن سعد(املعروف 

  .كان يكتب لهو )هـ٢٣٠(
طريقة ابن سعد يف سياق الروايات عن الضعفاء والثقات 

هدة ومل يذكر أن شرطه يف الروايات أن باألسانيد ويربأ من الع
  . تكون صحيحة

منهم من تكلم فيه فاختلف أهل احلديث يف عدالته وتوثيقه 
ثقة غري أنه كثري أن حممد بن سعد «: قه والصوابومنهم من وثّ

إمام  كان الطبقات عن الضعفاء ومنهم الواقدي إال أنهالرواية يف 
  .»فيؤخذ ما حدث به عن الثقات يف املغازي والسري

  



  

 ١٧ السراج املُنري

  أمهية دراسة السرية النبوية
١ - درس سرية رسول اهللا ت  ا سريأعظم رجل عرفته  ةأل

الصالة والسالم كما يقول  ماالبشرية فهي سرية سيد ولد آدم عليه
 : » رواه مسلم »آدم يوم القيامةأنا سيد ولد.  

فقه القرآن الكرمي «: قال عبد احلميد بن باديس رمحه اهللا - ٢
يتوقف على   وسننه وفقه حياته   يتوقف على فقه حياة النيب 

  .»اإلسالم عليهما وفقهالقرآن 
  .مبعرفة السرية تعرف كيف وصل لك هذا الدين العظيم - ٣
لى التطبيق العملي لسرية النبوية يقف علإن الدارس  - ٤

  .وأصحابه ألحكام اإلسالم  لرسول اهللا 
يقتضي االهتمام مبعرفة مشائله   إن االقتداء برسول اهللا  - ٥

  . واله ودالئل نبواته وخصائصه حوأ
ه بمن أهم أسباب ح  االزدياد يف معرفة سرية الرسول  - ٦

  .واالقتداء به يف مجيع أحواله
لذي يأيت مبعرفة سريته دليل على ا  االقتداء بالنيب  - ٧

قُلْ إِنْ كُنتم [: سبحانه اتباعه وحمبة العبد لربه جل وعال حيث قال
 اُهللا غَفُورو كُموبذُن لَكُم رفغياُهللا و كُمبِبحونِي يبِعونَ اَهللا فَاتبحت

يمح٣١:آل عمران{] ر{.  
ة نهللا عز وجل وسعني على فهم كالم اتمعرفة السرية  - ٨
  . رسوله 
عني على االهتمام بأكثر الفنون من عقيدة تمعرفة السرية - ٩

  .وتفسري وفقه وأخالق وغريها
مناسبة كثري من معرفة معرفة أسباب نزول اآليات و -١٠



  
 ١٨ السراج املُنري

  .عرف إال بدراسة السرية النبويةوأقوال أصحابه ال ت  أقواله 
لكتاب والسنة ال يأيت معرفة حكم الناسخ واملنسوخ يف ا -١١

  .ذلك إال مبعرفة السرية النبوية
عرف إال ال ت  إن خصائص ومعجزات ومشائل النيب  -١٢

  .مبعرفة السرية النبوية
وذلك بدراسة  من أصول الدين معرفة الرسول  -١٣
  :سريته من

  .نسباً فهو أشرف الناس نسباً  معرفته  - أ 
  .جرهمعرفة حاله ومكان والدته ومها -ب
  .معرفة حياته النبوية وهي ثالث وعشرون سنة -ج

االستشعار يف دراسة سرية هذا النيب العظيم هادي  -١٥
بأنك سوف تلقاه يف الفردوس األعلى  عليه الصالة والسالم البشرية

واجتنبت يه وأحببت فعله وقوله وصارت كل  هإذا امتثلت أمر
  . به  حركاتك اقتداًء

  )١(احملمديةيرة العرب منطلقاً للرسالة أسباب اختيار جزمن 
ن جزيرة العرب أرض حرة ال سلطان فيها ألحد ممن إ - ١

  .يعادون الدين مثل الفرس والروم وحنوها
جزيرة العرب مل تكن ذات ديانة موحدة يف سائر  نإ - ٢

بقاعها فكانت عبادات خمتلفة منهم من يعبد األصنام ومنهم من 
                              

يقول جل وعال «: حفظه اهللا تعاىلقال شيخنا الشيخ حممد بن عبداحلكيم القاضي  )١(
وهو سبحانه وتعاىل أحكم احلاكمني، وقد  ]تهالَسرِ لُعجي ثُيح ملَعأَ اُهللا[

تلمس البعض شيئاً من أسباب اختيار جزيرة العرب منطلقاً للرسالة احملمدية، وإن 
  .»كانت األسباب احلقيقية ال يعلمها إال اهللا، فهو أعلم حيث جيعل رسالته



  

 ١٩ السراج املُنري

بد الكواكب وكان القلة منهم على يعبد املالئكة ومنهم من يع
  .احلنيفية اإلبراهيمية

ن جزيرة العرب كان النظام السائد فيها النظام القبلي إ - ٣
  .كل عشرية وقبيلة نظاملفكان 
ن عن ومكة بعيدسكان جزيرة العرب وخاصة  سكانن إ - ٤

  .والعادات ارات واألفكارضاحل اتؤثر فيه اليت مظاهر املدينة
لعرب تقع وسط العامل مما يسهل اتصال هذه ن جزيرة اإ - ٥

  .الرسالة وانتشارها بني البلدان واألمصار
تفوق اللغة العربية وسعة انتشارها ففي جزيرة العرب لغة  - ٦

  .واحدة وهي اللغة العربية
ن مكة املكرمة تتميز بكثرة الزائرين إليها للبيت العتيق إ - ٧

لشعر واألسواق وحجاجه وأصحاب التجارة ولقاءات األدب وا
  .املومسية
وسكاا من البشر «: يف جزيرة العرب قال ابن خلدون - ٨

أعدل أجساماً وألواناً وأخالقاً وأدياناً حىت أن النبوات توجد يف 
يف األقاليم اجلنوبية  ة نيب ورسولاألكثر فيها ومل نقف على خرب بعث

مل نوعاً وال الشمالية وذلك ألن األنبياء والرسل إمنا خيتص م أك
  .» يف األخالق ليتم القبول ملا يأتيهم من عند اهللا عز وجل

خبامتة الرساالت وأمته بآخر األمم   أسباب متيز رسالة حممد 
  وأفضلها

ن ليظهر فضله اجلنس واإلجلميع الرسالة   النيب  تكليف - ١
بعموم رسالته ويعظم أجره وصربه ويكثر ثوابه بكثرة من يؤمن به 



  
 ٢٠ السراج املُنري

  .}٣:القلم{] وإِنَّ لَك لَأَجرا غَير ممنون[ :له تعاىلوهذا فيه قو
انقطاع الدعوة إىل  على انقطاع الوحي والرسالة ال يدل - ٢

  .قيام الساعة ىلإاهللا عز وجل بل هي ماضية 
حفظ اهللا سبحانه وتعاىل القرآن الكرمي من التبديل  - ٣

ن نزلْنا الذِّكْر وإِنا إِنا نح[: والنقص والزيادة والتحريف قال تعاىل
  .}٩:احلجر{] لَه لَحافظُونَ

أن اهللا جل وعال جعل من هذه األمة طائفة ال تزال قائمة  - ٤
ال تزال طائفة من أميت «:  قال رسول اهللا فقد على احلق 

ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا وهم 
  .رواه البخاري ومسلم» كذلك
٥ - يبنيلت دينها بعث اهللا هلم نبياً كانت األمم السابقة إذا بد 

وهذه األمة ال نيب بعد نبيها فكانت عصمتها تقوم مقام  هلم احلق
ن اخلطأ فال ل الدين إال أقام اهللا من يبيأن يبد حدألالنبوة فال ميكن 

  .جتتمع األمة على ضالل
ها من خالل على نفس اتكرمي لألمة بعد نبيها العتماده - ٦

  .مصادر التشريع القرآن والسنة وعمل سلف األمة

      



  

 ٢١ السراج املُنري

  الفصل الثاين
  إىل هجرته من مكة  أهم األحداث من مولده 

  . البشارة مبحمد  - ١
  . نسب حممد  - ٢
  .حادثة الفيل - ٣
  . مولد حممد  - ٤
  . ختان حممد  - ٥
  . تسمية حممد  - ٦
  . اليتيم حممد  - ٧
  . د رضاعة حمم - ٨
  . حادثة شق صدر حممد  - ٩

  . وفاة أم حممد  -١٠
  .يف كفالة جده عبد املطلب مث عمه أيب طالب حممد  -١١
  .لألغنام  رعي حممد  -١٢
  .قصة حبريا الراهب -١٣
  .اريف حرب الفج  مشاركة حممد  -١٤
  .يف حلف الفضول  مشاركة حممد  -١٥
  .اخبدجية رضي اهللا عنه  زواج حممد  -١٦
  .بناء الكعبة -١٧
١٨- د حممد خلوة وتعب  قبيل البعثة.  
  .إرهاصات النبوة قبل البعثة -١٩
  .بدء الوحي -٢٠
  .مث تتابعه  فترة انقطاع الوحي عن حممد  -٢١



  
 ٢٢ السراج املُنري

  .مراتب الوحي -٢٢
  . تصديق ورقة بن نوفل مبحمد  -٢٣
  .ومراحلها  مراتب دعوة حممد  -٢٤
  .السرية  دعوة حممد  -٢٥
  .اجلهرية  دعوة حممد  -٢٦
  .أساليب املشركني يف حماربة الدعوة اإلسالمية -٢٧
  .بأصحابه يف مكة  التقاء حممد  -٢٨
  .اهلجرة األوىل إىل احلبشة -٢٩
  .جرة الثانية إىل احلبشةاهل -٣٠
  .رضي اهللا عنه إسالم النجاشي -٣١
  .رضي اهللا عنه إسالم محزة بن عبد املطلب -٣٢
  .رضي اهللا عنه ر بن اخلطابإسالم عم -٣٣
يف شعب   املقاطعة العامة ودخول حممد رسول اهللا  -٣٤
  .أيب طالب
  .وفاة أيب طالب -٣٥
  .وفاة خدجية رضي اهللا عنها -٣٦
  .  تتابع املصائب على حممد  -٣٧
  .من سودة رضي اهللا عنها  زواج حممد  -٣٨
  .من عائشة رضي اهللا عنها  زواج حممد  -٣٩
  .إىل الطائف  ة حممد هجر -٤٠
  .اإلسراء واملعراج -٤١
  .نفسه على القبائل  عرض حممد  -٤٢
  .بيعة العقبة األوىل -٤٣



  

 ٢٣ السراج املُنري

   .بيعة العقبة الثانية -٤٤
   البشارة مبحمد 

  :صفته يف التوراة وتبشري اليهودية* 
لقيت عبداهللا بن عمرو بن العاص : عن عطاء بن يسار قال

يف التوراة   ين عن صفة رسول اهللا أخرب«: رضي اهللا عنهم فقلت
يا أيها  :أجل واهللا إنه ملوصوف يف التوراة بصفته يف القرآن: فقال

ً  لألميني أنت  )١(النيب إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزا
عبدي ورسويل مسيتك املتوكل ليس بفظ وال غليظ وال سخاب 

يعفو ويصفح ولن وال يدفع بالسيئة السيئة ولكن  )٢(يف األسواق
ال إله إال اهللا : بأن يقولوا )٣(يقبضه اهللا حىت يقيم به امللة العوجاء

  .رواه البخاري» ويفتح اهللا به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوبا غلفاً
 *ان عن بعثتهأخبار الكه:  

ما مسعت عمر : عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال
ال كان كما يظن وبينما عمر بشيء فقط يقول إين ألظنه كذا إ

ن هذا على أ لقد أخطأ ظين أو: جالس إذ مر به رجل فقال عمر
دينه يف اجلاهلية أو لقد كان كاهنهم علي الرجل فدعي له فقال له 

  .ذلك
  .ما رأيت كاليوم استقبل به رجالً مسلماً : فقال
  .فإين أعزم عليك إال ما أخربتين :قال
  .يةكنت كاهنهم يف اجلاهل: قال

                              
  . حافظاً هلم:حرزاً لألميني )١(
  . رفع الصوت باخلصام:وال سخاب يف األسواق )٢(
  . ملة إبراهيم اليت غريا العرب عن استقامتها :امللة العوجاء )٣(



  
 ٢٤ السراج املُنري

  فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟: قال
  أعرف منها الفزع  جاءتينبينما أنا يوماً يف السوق : قال

 )١(ويأسها من بعد إنكاسها  أمل تر اجلن وإبالسها  :فقالت

  .وأحالسها )٢(ها بالقالصقووحل
صدق بينما أنا نائم عند آهلتهم إذ جاء رجل بعجل فذحبه : قال

يا : خاً قط أشد صوتاً منه يقولفصرخ به صارخ مل أمسع صار
ال إله إال اهللا فوثب القوم : أمر جنيح رجل فصيح يقول) ٣(جليح
يا جليح أمر جنيح : ال أبرح حىت أعلم ما وراء هذا مث نادى: قلت

. هذا نيب: بنا أن قيلشال إله إال اهللا فقمت فما ن :رجل فصيح يقول
  .رواه البخاري

  :ل أمرهتبشري النبيني به وكيف كان أو* 
قلت يا نيب اهللا ما : عن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه قال

دعوة أيب إبراهيم وبشرى عيسى ورأت «: كان أول بدء أمرك؟ قال
  .رواه أمحد وله شواهد» أمي نوراً أضاءت منه قصور الشام

   نسب حممد 
هو أبو القاسم حممد بن عبداهللا « :قال اإلمام البخاري رمحه اهللا* 

بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة  د املطلببن عب
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 

بن معد بن ابن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 
  .»عدنان

                              
  . يأسها من االستماع أو االستراق السمع من السماء: يأسها من بعد إنكاسها )١(
  . مجع قلوص وهي الفتية من النياق: القالص )٢(
  . الوقح املكافح بالعداوة: جليح )٣(



  

 ٢٥ السراج املُنري

ال يصح حفظ النسب فوق « :قال اإلمام البغوي رمحه اهللا* 
  .»عدنان

مر عندنا اإلمساك عما وراء األ« :قال ابن سعد رمحه اهللا* 
  .»عدنان إىل إمساعيل

إىل ها هنا معلوم الصحة « :قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا* 
ابني وال خالف ألبتة وما فوق عدنان خمتلف فيه متفق عليه بني النس

  .»وال خالف بينهم أن عدنان من ولد إمساعيل
رجالً ) ٢٢(الثابت بلغ   نسبه أن   يف نسبه  اخلالصة *
عدنان إىل إمساعيل عليه  من الذي هو) ٢٢(ختلف من بعد او

والثابت قطعاً أن  )١(السالم وال يثبت نسباً إىل آدم عليه السالم
  .إمساعيل ولد إبراهيم عليهما السالم

من بين زهرة ألن أمه آمنة بنت وهب يلتقي نسبها   أخواله * 
  .يف كالب بن مرة  مع والده 

املطلب  جده عبد ذا االسم هو  ينا حممد نبالذي مسى * 
وأمه رغبة منهما عن أمساء أهل بيته ألنه أول من مسي بذلك 

  .)٢(وكذلك أراد اهللا أن حيمده اهللا يف السماء وخلقه يف األرض
أعلى وأطهر أهل األرض   أن النيب « :اعلم رمحك اهللا* 

ستهزأ أو نسباً وقوماً وقبيلة وفخذا ولذلك من طعن أو شك أو ا
                              

ألن نسب إبـراهيم  «: قال شيخنا الشيخ حممد بن عبداحلكيم القاضي حفظه اهللا تعاىل )١(
مل يأت إال يف كتب أهل الكتاب وقد طرأ عليها التحريف  إىل آدم عليهما السالم

  . »والتبديل
أراد اهللا سبحانه «: عاىلقال شيخنا الشيخ حممد بن عبداحلكيم القاضي حفظه اهللا ت )٢(

حتقيقـاً ملـا مسـاه يف الكتـب     ) حممداً( وتعاىل أن يهيئ أسباب تسمية النيب 
  . »السماوية السابقة
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فقد وقع يف الكفر األكرب املخرج من امللة   غمز أو ملز يف نسبه 
  .»فيكون حالل الدم واملال

   : من أقواله * 
: قال  أن النيب : عن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه - ١

ولد إبراهيم إمساعيل واصطفى من ن اهللا عز وجل اصطفى من إ«
من  نة قريشاً واصطفىبين إمساعيل كنانة واصطفى من بين كنا
رواه مسلم والترمذي  »قريش بين هاشم واصطفاين من بين هاشم

  .وأمحد
:  قال رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال - ٢

من القرن  قرناً حىت بعثتفبعثت من خري قرون بين آدم قرناً «
رواه البخاري وأمحد »فيه الذي كنت.  

كيف «: ه حني سأله هرقلسفيان رضي اهللا عن وقال أب - ٣
  .»هو فينا ذو نسب: ؟ أجابنسبه فيكم

وسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم هو ذلك «: قال هرقلف
رواه البخاري» بعث يف نسب قومهاذو نسب فكذلك الرسل ت.  

حممد فهو   اسم الرسول « :قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا* 
  مود عند إخوانه من حممود عند اهللا وحممود عند مالئكته وحم

  .»املرسلني وحممود عند أهل األرض كلهم
  حادثة الفيل

وقعت حادثة   يف عهد عبد املطلب بن هاشم جد النيب  
  . الفيل اليت تزامنت مع العام الذي ولد فيه رسول اهللا 

العرب  أن فعندما رأى أبرهة احلبشي نائب ملك احلبشة 
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يف مكة يف كل عام بىن كنيسة واحلجاج يتوافدون إىل البيت العتيق 
وأراد أن يصرف العرب واحلجاج ) القُليس(كبرية بصنعاء وأمساها 

من بين كنانة  إليها بدالً من البيت احلرام مبكة فسمع بذلك رجلٌ
رة فلما علم عذفسار إليها ودخل يف الكنيسة ليالً ولطخ جدراا بال

يقود جيشاً  بذلك أبرهة غضب وقرر أن يهدم الكعبة وسار بنفسه
من الفيلة ومضى يشق  وكان يف جيشه عددرجل عدده ستون ألف 

طريقه إىل مكة حىت وصل إىل شرق مكة عند جبل كبكب يبعد 
  .عن البيت احلرام عشرين كيالً

ري لعبد املطلب فجاء عفساق أبرهة أمواالً لقريش منها مائتا ب 
: ه وقال لهعبد املطلب وكان سيد قريش وقابل أبرهة وأجلّه وأكرم

حاجيت أن يرد امللك علي مائيت بعري اليت أخذها : ما حاجتك؟ فقال
فقال أبرهة كنت أعجبتين حني رأيتك مث زهدت فيك حينما 

تكلمين يف مائيت بعري وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد !! كلمتين
أنا رب اإلبل وإن «: ؟ قال عبد املطلب!جئت هلدمه ال تكلمين فيه

أنت وذاك : ما كان ليمتنع مين قال: قال» باً سيمنعهللبيت ر
وجلأت قريش إىل اجلبال وجلست تنظر ماذا يصنع أبرهة وجيشه 

امسه معهم فيل وكان  ةالفيلبفعندما أراد الدخول إىل مكة توجهوا 
فضربوه ليقوم فأىب وملا الفيل مكة برك فلما قربوا من  »حممود«

قام الفيل وهرول مث أرسل اهللا غريوا وجهة الفيل بغري اجتاه مكة 
طرياً أبابيل حتمل أحجاراً ال تصيب أحداً إال أهلكته، كما قال 

أَلَم يجعلْ  * أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ الفيلِ[: تعاىل
ارة ترميهِم بِحج * وأَرسلَ علَيهِم طَيرا أَبابِيلَ * كَيدهم في تضليلٍ

فهذه احلادثة . }الفيل{] فَجعلَهم كَعصف مأْكُولٍ * من سجيلٍ
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حبوايل شهر   رسول اهللا ولد ميالدي قبل م) ٥٧١(وقعت عام 
  .ونصف تقريباً

  :فوائد من حادثة الفيل* 
ز وتعلي مكانة قريش بني سائر حادثة الفيل جاءت لترب - ١

حميت وإن مل تكن هي املقصودة القبائل العربية فهي القبيلة اليت 
وإمنا جاءت تبعاً وأرضها هي األرض اليت حرست وسائر القبائل 
انتصر عليها أبرهة واستباح أرضها عندما كان سائراً إىل مكة تقوده 

  .الغرية واحلسد النصراين
احلبشة عن  ملك فلما رد اهللا«: قال ابن هشام يف السرية - ٢

: نقمة أعظمت العرب قريشاً وقالوامكة وأصام ما أصام من ال
  .»هم أهل اهللا قاتل اهللا عنهم وكفاهم مؤنة عدوهم

أَولَم يروا أَنا جعلْنا حرما َآمنا ويتخطَّف [ قال اهللا تعاىل - ٣
] الناس من حولهِم أَفَبِالباطلِ يؤمنونَ وبِنِعمة اهللا يكْفُرونَ

  .}٦٧:العنكبوت{
هذا تذكري «: قال الشيخ حممد الطاهر بن عاشور يف تفسريها

خاص ألهل مكة وإمنا خصوا من بني املشركني من العرب ألن أهل 
مكة قدوة جلميع القبائل أال ترى أن أكثر القبائل العربية ينتظرون 
ماذا يكون من أهل مكة؟ فلما أسلم أهل مكة يوم الفتح أقبلت 

  .»نة إسالمهمالوفود من القبائل معل
موقف عبد املطلب وهو مشرك يوحي للمسلم بوجوب  - ٤

االعتماد على اهللا سبحانه وتعاىل والتوكل عليه والثقة بنصره فإذا 
كان هذا كالم عبد املطلب يقوهلا وهو واثق أن هلذا البيت رباً 
سيتوىل محايته فماذا يقال للمسلم الذي يغفل عن نصر اهللا لدينه 
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  .صاحلنيونبيه وعباده ال
وأما الكعبة فإن «: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا - ٥

مة فلم ميكّن اهللا أحداً من إهانتها ال مها وجعلها حمراهللا شرفها وعظّ
قبل اإلسالم وال بعده بل ملا قصدها أهل الفيل عاقبهم اهللا بالعقوبة 

  .»املشهورة
 الكعبة ابن عمر رضي اهللا عنهما نظر يوماً إىل روي أن - ٦

ما أعظمك وأعظم حرمتك واملؤمن أعظم حرمة عند اهللا «: فقال
  .حسن صحيح: رواه الترمذي وقال األلباين» منك

وكان أمر الفيل تقدمة «: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا - ٧
وإال فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب   قدمها اهللا لنبيه

ذاك ألم كانوا عباد أوثان  وكان دينهم خرياً من دين أهل مكة إذ
 وكان فنصرهم اهللا على أهل الكتاب نصراً ال صنع للبشر فيه

الذي خرج من مكة وتعظيماً للبيت  للنيب  إرهاصاً وتقدمةً
  .»احلرام

إمنا محى اهللا عز «: قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا - ٨
ط يسلِّالفيل مع أنه يف آخر الزمان سوف يف حادثة وجل الكعبة 

عليها رجالً من احلبشة يهدمها حجراً حجراً حىت تتساوى باألرض 
اليت يكون فيها   ألن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة الرسول 

تعظيم البيت وأما يف آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا 
فيه بإحلاد بظلم ومل يعرفوا قدره حينئذ يسلِّط اهللا عليهم من يهدمه 

ال يبقى على وجه األرض وهلذا جيب على أهل مكة خاصة أن حىت 
حيترزوا من املعاصي والذنوب والكبائر لئال يهينوا الكعبة فيذهلم اهللا 

  .»عز وجل
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٩ - ل له نفسه االعتداء  إن حادثة الفيل درسلكل من تسو
  .على حرم اهللا فاهللا جل شأنه هو الذي يتوىل محايته يف كل زمان

أن اهللا عز وجل إذا أراد شيئاً عظيماً «: اهللاعلم رمحك  -١٠
وذلك حبادثة الفيل وأصدائها بني القبائل تمثَّل قدم له أمراً عظيماً 
  .» وبقدوم مولد النيب 

   مولد حممد 
تزوج عبداهللا بن عبد املطلب بآمنة بنت وهب من بين زهرة مث 

قريش خرج إىل الشام وبالتحديد ملدينة غزة يف فلسطني يف عري ل
يف طريقهم للعودة إىل املدينة وتوقف عبداهللا وللتجارة مث انصرفوا 

ار وقد أحس باملرض وأقام عندهم أياماً مث بين النجمن عند أخواله 
فن باملدينة ورسول اهللا مات ود  يف بطن أمه وكان عمر جنني

  .والده مخساً وعشرين سنة
ه أن عليه وامع علي« :قال خليفة بن خياط رمحه اهللا* 

  .»الصالة والسالم ولد عام الفيل
ديث حلهو يوم اإلثنني وذلك   النيبالصحيح يف يوم مولد * 

أيب قتادة األنصاري رضي اهللا عنه عن صوم يوم اإلثنني فقال رسول 
رواه » ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه«:  اهللا 

  .مسلم وأبو داود
يف مكة أما املكان   النيبمولد مكان  امع عليه أن* 

  :حتديداً ففيه أقوال وهي
  .يف الدار الكائنة يف شعب بين هاشم :القول األول -
  .يف الدار الكائنة عند الصفا :القول الثاين -
هي الشفاء   كانت القابلة من النساء املهتمة برسول اهللا * 
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  .أم عبدالرمحن بن عوف رضي اهللا عنهما
 يف ربيع األول من اليوم التاسعولد   يب الصحيح أن الن* 

  .أبريل من اليوم الثاين والعشرين الذي يسمى شهراليوافق  الذي
أرسلته أمه   بعد والدته « :رمحه اهللا كثريقال احلافظ ابن * 

إىل جده عبد املطلب فأخذه ودخل به الكعبة وملا كان يوم سابع ذبح 
يا عبد املطلب ما مسيت ابنك  :عنه ودعا له قريشاً فلما أكلوا قالوا

كيف مسيت باسم ليس : حممداً قالوا: فقال ؟الذي دعيتنا على وجهه
إين ألرجو أن حيمده أهل األرض : ألحد من آبائك وقومك؟ فقال

غري معهود يف اجلاهلية إال ) حممد(وحيمده أهل السماء وهذا االسم 
ن نبياً سيبعث من عدة أشخاص مساهم آباؤهم ذا االسم ملا مسعوا بأ

ن اهللا سبحانه وتعاىل محى كل من إامسه حممد رجاء أن يكون هو مث 
تسمى ذا االسم يف ذلك الوقت بأن يدعي النبوة أو يدعيها له أحد 

  .»أو يظهر عليه أمر يشكل على أحد
  : تاريخ ميالد رسول اهللا  يفوقفات مهمة * 

ة معينة من ال يرتبط بعباد  أن تاريخ ميالد رسول اهللا  - ١
  .العبادات ومل يشرع فيه أي نوع من العبادات احتفاالً كان أو غريه

 من أهل العلم يدل البحث والتحري واجلمع بني األقوال - ٢
على مدى احملبة العظيمة هلذا النيب  يف يوم مولد رسول اهللا 

  . العظيم والعناية بسريته وحياته وتارخيه 
قول الصحيحة ولكن اشتهر  مل يثبت بطرق« :قال احملققون* 

رفة من إيوان كسرى سقطت أربع عشر ش  النيب عند مولد بأن 
دمت املعابد اليت وخوس وغاصت حبرية ساوة وامدت نار ا

  .»حوهلا
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   ختان حممد 
  : النيب ظهر اخلالف بني العلماء يف ختان * 
سابع اليوم يف النه أن جده عبد املطلب خت: ولالقول األ -

  .صنع له مأدبة ومساه حممداً و
 ن يوم شق صدره املالئكة عندما كان عندتأنه خ: ينالقول الثا - 
  .السعدية حليمة مرضعته
وهو الصحيح ورجحه كبار العلماء على أنه : ثالثالقول ال -

  .ولد خمتوناً
قال حممد بن عبداهللا النيسابوري املعروف باحلاكم رمحه اهللا * 

  .»ولد خمتوناً  ث على أنه تواترت األحادي«: 
جاء حديث مرفوع إىل «: قال أبو نعيم األصفهاين رمحه اهللا* 

أحداً  خمتوناً ومل ير من كراميت على ريب أين ولدت(قوله   النيب 
احلديث أخرجه الطرباين واخلطيب البغدادي وابن عساكر » )سوأيت

  .من طريق أنس بن مالك رضي اهللا عنه
   تسمية حممد 

 *رف رسول اهللا ع  يف أحاديث منها ء جاءتبأمسا:  
أنا حممد وأنا أمحد وأنا املاحي : إن يل أمساء«:   قوله -

الذي ميحو اهللا يب الكفر وأنا احلاشر الذي حيشر الناس على 
وزاد ابن ، رواه البخاري ومسلم وغريمها »قدمي وأنا العاقب

وزاد . .»محةاملقفي ونيب الر«: وزاد مسلم. .»اخلامت«: سعد
  .»نيب املالحم«: الترمذي
العاقب « :قال اإلمام حممد بن شهاب الزهري رمحه اهللا* 

  .»الذي ليس بعده نيب
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  .أمحد وحممد:   النيبجاء يف القرآن الكرمي أمساء * 
أن اسم حممد جاء يف التوراة وأن اسم « :العلماء بعض قال* 

  .»أمحد جاء يف اإلجنيل
 *يالنيب ى كن  ىسمنتيب القاسم وأمر أن بأ بامسه وال نيكن 

البخاري ومسلم  احلديث الذي رواه بكنيته كما جاء ذلك يف
  .وغريمها
كنا جربيل عليه السالم رسول « :قال ابن عساكر رمحه اهللا* 

  .»بأيب إبراهيم فكره ذلك  اهللا 
 *حي بكنيته كم التكن :  
  :على أقوال  بكنيته  يالتكنيف اختلف العلماء  -
  .يف حال حياته  النهي عن التكين بكنيته : القول األول -
  .فقط  النهي عن اجلمع بني امسه وكنيته : القول الثاين -

   اليتيم حممد 
  .يف املدينة ودفن وهو يف بطن أمه  تويف والده  -
األبواء ودفنت يف ست سنوات  ابنوهو   توفيت أمه  -

  ).بني مكة واملدينة(
  .مكةودفن يف مثان سنوات  ابنوهو   تويف جده  -
  .بعد ذلك عمه أيب طالب  توىل رعاية النيب  -

  :  بالنيبعناية أيب طالب * 
   بالنيب االعتناءتروى كتب السري أن أبا طالب كان شديد 

ه بالطعام وال خيرج إال معه وخيصجبانبه   حممد وفكان ال ينام إال 
 طالب قبل وإىل أن تويف أب حيضر وظل يعتين بهوال يأكل إال عندما 

  .نحو ثالث سنواتب اهلجرة



  
 ٣٤ السراج املُنري

  :يتيماًعاش    يف أن النيبالفوائد * 
تم اليبلغ أبلغ   النيب «: قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا - ١

  .»وأعلى مراتبه
٢ - تم النيب ي  افيه رداً على املبطلني دعواًبأن حممد م   

  .جده يف قريش ةجيهات وإرشادات والده أو مكانى دعوته بتوتلقَّ
طفولته مع والدته قد كان مثله بعض يف    النيبنشأة  - ٣

إمساعيل وموسى وعيسى ويدل هذا على أمهية اختيار  :األنبياء مثل
  .الزوجة
٤ - تم النيب ي  فيه أسوة لأليتام يف كل مكان وزمان ليعرفوا
نه ال جيب أن أتم ليس نقمة وأن اليقعد بصاحبه عن بلوغ أمسى ي

  .املراتب وأعالها
يتيماً حىت ال   شاء اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل نبيه  - ٥

تدخل يد أب حانية يف توجيهه بل يتواله اهللا سبحانه وتعاىل وال 
ى من ى شيئاً من مفاهيم وأعراف وعادات اجلاهلية وإمنا يتلقّيتلقّ

  .لدن حكيم خبري سبحانه وتعاىل
   حممد رضاعة 

  :احلكمة من الرضاعة يف البادية* 
كانت عادة احلضر من العرب أن يسترضعوا أبناءهم يف البدو  

أجسادهم وتعويداً على  ابتعاداً م عن أمراض املدن ورغبة يف تقوية
الصغر بعيداً عن تدليل األمهات  اد على أنفسهم منذُماالعت

ن وغريه من مفسدات واجلدات واألقارب وتقومياً أللسنتهم من اللح
  .اللغة

  .ثالثة أو سبعة أيام  ذكر أهل السري أن أمه آمنة أرضعته * 



  

 ٣٥ السراج املُنري

  أمهات رسول اهللا « :قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا* 
وأرضعت معه  اًثويبة موالة أيب هلب أرضعته أيام  :الاليت أرضعنه

أبا سلمة عبداهللا بن عبد األسد املخزومي بلنب ابنها مسروح 
. رضعت معهما عمه محزة بن عبد املطلب واختلف يف أسالمهاوأ

وحليمة السعدية بلنب ابنها عبداهللا أخي أنيسة وجذامة اليت  .واهللا أعلم
احلارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي  هي الشيماء أوالد

وأرضعت حليمة   .واختلف يف إسالم أبويه من الرضاعة واهللا أعلم
ان بن احلارث بن عبد املطلب كان شديد سفي االسعدية ابن عمه أب
مث أسلم عام الفتح وحسن إسالمه وكان   العداوة لرسول اهللا 

عمه محزة مسترضعاً من بين سعد بن بكر فأرضعت أمه رسول اهللا 
   يوماً وهو عند أمه حليمة فكان محزة رضيع رسول اهللا   من

  .»من جهة ثويبة ومن جهة السعدية: جهتني
  : لاليت أرضعن رسول اهللا النساء ا* 

  .أمه آمنة بنت وهب - ١
  .ثويبة موالة أيب هلب - ٢
  .حليمة السعدية - ٣

  :من الرضاعة  قصة شيماء أخت رسول اهللا * 
يف   عندما قدمت شيماء مع وفد هوازن إىل رسول اهللا « 

  .»رداءه وأجلسها عليه رعاية حلقها   النيباملدينة بسط هلا 
  : احتضن النيب النساء الاليت * 

  .أمه آمنة بنت وهب - ١
  .ثويبة موالة أيب هلب - ٢
  .حليمة السعدية - ٣



  
 ٣٦ السراج املُنري

  .الشيماء أخته من الرضاعة - ٤
  .زوجة زيد بن حارثةأم أمين بركة احلبشية  - ٥

  :قصة أم أمين رضي اهللا عنها* 
  دخل أبو بكر وعمر على أم أمين بعد وفاة رسول اهللا « 

مين ما يبكيك فما عند اهللا خري لرسوله؟ يا أم أ: فقال وهي تبكي
قالت إين ألعلم أن ما عند اهللا خري لرسوله وإمنا أبكي النقطاع خرب 

  .رواه مسلم» السماء فهيجتهما على البكاء فبكيا
بين سعد عند قرية « :اهللا رمحهقال الشيخ بكر أبو زيد * 

الشهبة على حنو مائة كيلو من الطائف جنوب غرب مسجد يسمى 
وهو مسجد ال أصل له وبنو سعد هناك ) سجد حليمة السعديةم(

يف بين سعد قرب   إن مراضع النيب : ال يرون صحة هذا ويقولون
  .»نني واهللا أعلماملنازل وح نوادي خنلة بني ميقات قر

  :قال الشيخ صاحل الشامي حفظه اهللا* 
: حاضنتهو بن عوف الشفاء أم عبدالرمحن: القابلةو آمنة: هأم  - 

فينعقد يف سلك هذا . ثويبة وحليمة السعدية: رضعاتهوم بركة
: مساء ففي الوالدة والقابلةاألمن   النظام ما هيأ اهللا تعاىل له 
الثواب : الربكة والنماء ويف مرضعتيه :األمن والشفاء ويف احلاضنة

  .»واحللم والسعد
  :  للنيبقصة رضاعة حليمة السعدية * 

  ملا ولد رسول اهللا : اهللا عنهما قالعن عبداهللا بن جعفر رضي 
 يتلمسنبنت احلارث يف نسوة من بين سعد بن بكر  قدمت حليمة

فخرجت يف أوائل النسوة على أتان «: الرضعاء يف مكة قالت حليمة



  

 ٣٧ السراج املُنري

ومعي زوجي احلارث بن عبد العزى أحد بين سعد بن   )١(يل قمراء
بالركب معـي وأتاننا  )٢(بكر مث أحد بين ناضرة وقد أدمـت

قد جاع  )٥(بقطرة لنب يف سنة شهباء )٤(واهللا ما تبض) ٣(شارف
الناس حىت خلص إليها اجلهد ومعي ابن يل واهللا ما ينام ليلنا وما 
أجد يف يدي شيئاً أعلله به إال أن نرجو الغيث وكانت لنا غنم 

  .فنحن نرجوها
فلما قدمنا مكة فما بقي منا أحد إال عرض عليها رسول اهللا  
  إنه يتيم وإمنا يكرم الظئر وحيسن إليها الوالد : فكرهته فقلنا

فقلنا ما عسى أن تصنع بنا أمه أو عمه أو جده فكل صواحيب أخذ 
رضيعاً فلما مل أجد غريه رجعت إليه وأخذته واهللا ما أخذته إال إين 

واهللا ألخذن هذا اليتيم من بين عبد : مل أجد غريه فقلت لصاحيب
أن ينفعنا به وال أرجع من بني صواحيب وال آخذ  املطلب فعسى اهللا

  .قد أصبت: شيئاً فقال
فأخذته فأتيت به الرحل فواهللا ما هو أن أتيت به الرحل : قالت

فأمسيت أقبل ثدياي باللنب حىت أرويته وأرويت أخاه وقام أبوه إىل 
 :فحلبها فأرواين وروي فقال )٦(شارفنا تلك يلمسها فإذا هي حافل

اهللا  اناولقد أعط )٧(علمني واهللا لقد أصبنا نسمة مباركةيا حليمة ت
                              

  .  القمرة لون البياض إىل احلمرة :قمراء )١(
  . حدثت يف ركبها جروح: أدمت  )٢(
  . الناقة املسنة: الشارف  )٣(
  . ال تشرح قطرة لنب: تبض  )٤(
  . سنة جمدبة: ءشهبا  )٥(
  . كثرية اللنب: حافل  )٦(
  . نفس: نسمة  )٧(



  
 ٣٨ السراج املُنري

ا ال ننام ليلنا مع فبتنا خبري ليلة شباعاً وكن: عليها ما مل نتمىن قالت
  .ينابص

مث اعتدينا راجعني إىل بالدنا أنا وصواحيب فركبت أتاين  
 )١(القمراء فحملته معي فوالذي نفس حليمة بيده لقطعن الركب

أمسكي علينا أهذه أتانك اليت خرجت : يقلنحىت أن النسوة ل
أا كانت أدمت حني أقبلنا فما شأا؟ : نعم فقالوا: عليها؟ فقلت
  .غالماً مباركاً واهللا محلت عليها: قالت فقلت
فخرجنا فما زال يزيدنا اهللا يف كل يوم خرياً حىت قدمنا : قالت

وح أغنام بين والبالد سنة ولقد كان رعاتنا يسرحون مث يرحيون فتر
فنحتلب ونشرب  )٣(حفالً )٢(سعد جياعاً وتروح غنمي شباعاً بطاناً

ما شأن غنم احلارث بن عبد العزى وغنم حليمة تروح : فيقولون
شباعاً حفالً وتروح غنمكم جياعاً؟ ويلكم اسرحوا حيث تسرح غنم 
رعاؤهم فيسرحون معهم فما تروح إال جياعاً كما كانت وترجع 

  .تغنمي كما كان
وكان يشب شباباً ما يشبه أحد الغلمان يشب يف : قالت 

اليوم شباب الغالم يف شهر ويشب يف الشهر شباب السنة فلما 
واهللا ال نفارقه أبداً وحنن : استكمل سنتني أقدمنا مكة أنا وأبوه فقلنا

واهللا مـا رأينا صبياً قط ! أي ظئـر: نستطيع فلما أتينا أمه قلنا
مكة وأسقامها فدعيه نرجع به  )٤(نا نتخوف وباءأعظم بركة منه وإ

                              
  . سبقت الركب: قطعت الركب  )١(
  .  ممتلئة البطون: البطان )٢(
  .   كثريات اللنب: حفال )٣(
  .  املرض: الوباء )٤(



  

 ٣٩ السراج املُنري

حىت تربيء من دائك فلم نزل ا حىت أذنت فرجعنا به فأقمنا 
  . أشهراً ثالثة أو أربعة

إذ أتى  )١(فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه يف م له 
رجالن  ىإن أخي القرشي أت: أخوه يشتد وأنا وأبوه يف البدن فقال

فأخذاه واضطجعاه فشقا بطنه فخرجت أنا عليهما ثياب بيض 
مالك بأيب أنت؟ : وأبوه يشتد فالتزمه أنا وأبوه فضمنناه إلينا فقلنا

أتاين رجالن وأضجعاين فشقا بطين وصنعا به شيئاً مث رداه : فقال
واهللا ما أرى ابين إال وقد أصيب إحلقي بأهله : كما هو فقال أبوه

فاحتملناه : قالت. ف منهفرديه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخو
ما رجعكما به : فقدمنا به على أمه فلما رأتنا أنكرت شأننا وقالت

ال شيء : قبل أن أسألكماه وقد كنتما حريصني على حبسه؟ فقلنا
نؤويه كما حتبون  :إال أن قد قضى اهللا الرضاعة وسرنا ما نرى وقلنا

لم تدعنا إن لكما شأناً فأخرباين ما هو ف: أحب إلينا قال فقالت
كال واهللا ال يصنع اهللا ذلك به إن البين شأنا : حىت أخربناها فقالت

أفال أخربكما خربه إين محلت به فواهللا ما محلته محالً قط كان 
منه وال أيسر منه مث رأيت حني محلته خرج مين نوراً  عليأخف 

قصور بصرى مث وضعته : أضاء منه أعناق اإلبل ببصرى أو قالت
واهللا ما وقع كما يقع الصبيان لقد وقع معتمداً بيديه حني وضعه ف

  .»على األرض رافعاً رأسه إىل السماء فدعاه عنكما فقبضه وانطلقنا
على حديث عبداهللا بن جعفر رضي اهللا عنهما يف  مالحظة مهمة* 

   : رضاعتها للنيب يف قصة حليمة السعدية 

                              
  . صغار الظأن واملاعز: البهم  )١(



  
 ٤٠ السراج املُنري

و يعلى ومجيعهم احلديث رواه ابن حبان والطرباين والبيهقي وأب - ١
  .ه من طريق حممد بن إسحاق وقد صرح بالسماعورو

كثري من مقاطع احلديث له شواهد «: قال إبراهيم العلي - ٢
  .»تقويها فهو حسن الشواهد

  .»تفرد بالرواية حممد بن إسحاق«: قال مهدي رزق اهللا - ٣
  .)١(»احلديث ضعيف اإلسناد«: قال األلباين - ٤

   حادثة شق صدر حممد 
قعت هذه احلادثة كما ذكرنا يف حديث عبداهللا بن جعفر و 

  . رضي اهللا عنهما يف قصة رضاعة حليمة السعدية للنيب 
أتاه جربيل   إن رسول اهللا «: عن أنس رضي اهللا عنه قالف 

 صدرهعليه السالم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن 
الشيطان منك  هذا حظ: فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال

مث أعاده يف مكانه  )٢(مه المثمث غسله يف طست من ذهب مباء زمزم 
إن : فقالوا) حليمة السعديةيعنـي (وجاء الغلمان يسعون إىل أمه 

  .»)٣(تل فاستقبلوه وهو منتقع اللونحممداً قد قُ
وقد كنت أرى أثر ذلك املخيط يف «: قال أنس رضي اهللا عنه

                              
اهللا فتعبت من اجلهـد   أثناء حبثي يف ختريج هذا احلديث مل أجد قول األلباين رمحه )١(

حديث عبداهللا بن جعفـر ضـعيف   «: ومنت ورأيت يف منامي رجالً واقفاً يقول
هذا قول هذا الرجل وكان جالساً على األرض متربعاً : فأشار بيده وقال »اإلسناد

عليه ثوب أبيض وعمامة بيضاء ليست بالكبرية فالتفت علي فإذا هو األلباين رمحه 
منامي فأعدت البحث يف ختريج احلديث فوجدت قول األلباين  اهللا فاستيقظت من

  . »رمحه اهللا كما قيل يف املنام
  . مجعه وضم بعضه لبعض: مةال )٢(
  . متغري اللون: منتقع اللون )٣(



  

 ٤١ السراج املُنري

  :»صدره
يف املرة األوىل يف بادية بين   صدر النيب وقعت حادثة شق * 

يف تلك احلادثة إىل عدة   سعد بن بكر واختلف يف عمر النيب 
  :أقوال وهي

سكت بعض العلماء ومنهم اإلمام مسلم يف : القول األول -
  .روايته حديث أنس

كان عمره سنتني وجاء هذا يف رواية حممد بن : القول الثاين -
  .إسحاق
كان عمره مخس سنوات وهذا قول أيب : ثالقول الثال -

  . نعيم
  .كان عمره ست سنوات وهذا قول األموي: الرابعالقول  -
وهو القول الصحيح أن عمره أربع سنوات : اخلامسالقول  -

الزرقاين وابن سعد والسبب يف اختيار هذا القول أن يف  وهذا قول
  .ور حولههذه السن ميكن أن ميارس فيها رعي األغنام ويفهم ما يد

يف املرة الثانية يف مكة   وقعت حادثة شق صدر النيب * 
قبيل اإلسراء إىل البيت املقدس وكان عمره مخسني سنة وهذا قول 

  .البخاري ومسلم والذهيب وغريهم
أن مجيع ما ورد «: قال اإلمام ابن حجر العسقالين رمحه اهللا* 

خلارقة من شق الصدر واستخراج القلب وغري ذلك من األمور ا
للعادة مما جيب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصالحية 

  .»القدرة فال يستحيل شيء من ذلك
   وفاة أم حممد 
وحاضنته أم أمين إىل   خرجت آمنة ومعها ابنها حممد 



  
 ٤٢ السراج املُنري

من   ست سنوات قاصدة زيارة خواله   املدينة وكان عمره 
بنها ات هي ويجار وبقبين الن  دينة أياماً وعند رجوعهم إىل يف امل

مكة مرضت آمنة واشتد عليها املرض يف قرية األبواء اليت تقرب من 
مكة خبمس وعشرين كيالً فمرضت وماتت ا ودفنت وقد زارها 

من بعد يوم وفاا عندما كان عمره أربع ومخسني سنة   النيب 
نة السابعة للهجرة يف صلح احلديبيةوذلك يف الس.  

  :هذا املشهد العظيمتأمل * 
قرب أمه فبكى   زار النيب «: قال أبو هريرة رضي اهللا عنه 

استأذنت ريب يف أن أستغفر هلا فلم يؤذن : وأبكى من حوله فقال
يل واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل فزورا القبور فإا تذكر 

  .رواه مسلم »املوت
  طالبيف كفالة جده عبد املطلب مث عمه أيب   حممد 

عند جده عبد   كان رسول اهللا « :قال ابن هشام رمحه اهللا* 
املطلب بعد وفاة أمه آمنة ولقد كان يوضع لعبد املطلب فراشاً يف ظل 
الكعبة وجيلس بنوه حول فراشه ذلك حىت خيرج إليه ال جيلس عليه 

يأيت وهو غالم فيجلس   أحد من بنيه إجالالً له فكان رسول اهللا 
راش فيأخذه أعمامه ومينعونه فيقول عبد املطلب إذا رأى على هذا الف
دعوا ابين فإن له لشأناً مث جيلسه معه على فراشه ميسح : ذلك منهم

على ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع ومل تستمر هذه الرعاية طويالً 
وكان عمر   فقد هلك عبد املطلب بعد سنتني من كفالته حملمد 

ين سنوات وكان أبو طالب هو شقيق عبداهللا مثايف وقتها   الرسول 
بن عبد املطلب أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ وألجل ذلك أوصى 

  .» عبد املطلب عند وفاته أليب طالب بكفالة حممد 



  

 ٤٣ السراج املُنري

  لألغنام  رعي حممد 
ما بعث اهللا «: قال  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب  

نعم : أنت يا رسول اهللا؟ فقالو: أصحابهفقال  نبياً إال رعى الغنم
  .وابن ماجه رواه البخاري »ألهل مكة )١(كنت أرعاها على قراريط

جنتين   قال كنا مع رسول اهللا : عن جابر رضي اهللا عنهو
وكنت : قلنا: قال عليكم باألسود منه فإنه أطيبه«: فقال) ٢(الكباث

 »اهانعم وهل من نيب إال قد رع: ترعى الغنم يا رسول اهللا؟ قال
  .رواه البخاري ومسلم

 :قال العلماء« :قال اإلمام ابن حجر العسقالين رمحه اهللا* 
احلكمة يف إهلام األنبياء رعي األغنام قبل النبوة أن حيصل هلم التمرن 

  .»برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم
األنبياء كانوا « :قال الشيخ عبدالرمحن السعدي رمحه اهللا* 
غنام يف صغرهم ليكونوا رعاة اإلنسانية يف كربهم كما قُدر رعاة األ

ملوسى وحممد وغريمها من األنبياء عليهم الصالة والسالم يف ابتداء 
أمرهم رعاية الغنم ليتدرجوا من رعاية احليوان البهيمي وإصالحه 

  .»إىل رعاية بين آدم ودعوم وإصالحهم
غنام مصدر رزق لأل  رعاية النيب  أن« :علم رمحك اهللا* 

له ولذا مل يكن للكفار منة يذكروا عليه بل قد كان يعتمد على 
  .»يف طلب رزقه ومعاشه بال منة من الكفار  نفسه 

  
                              

  . هو اجلزء من الدينار أو الدرهم: قراريط )١(
  . من مثر األراك جالنضي: الكباث )٢(



  
 ٤٤ السراج املُنري

  قصة حبريا الراهب
خرج أبو «: قال. عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه

يف أشياخ من قريش فلما   طالب إىل الشام وخرج معه النيب 
فخرج إليهم  )٣(هبطوا فحلوا رحاهلم )٢(لى الراهبع )١(أشرفوا

: قال. الراهب وكانوا قبل ذلك يسريون فال خيرج إليهم وال يلتفت
الراهب حىت جاء فأخذ بيد  )٤(فهم حيلون رحاهلم فجعل يتخللهم

هذا سيد العاملني هذا رسول رب العاملني : فقال  رسول اهللا 
ما علمك ؟ : شياخ من قريشيبعثه اهللا رمحة للعاملني فقال له األ

إنكم حني أشرفتم من العقبة مل يبق شجر وال حجر إال : فقال
ساجداً وال يسجدان إال لنيب وإين أعرفه خبامت النبوة أسفل من  )٥(خر

  .كتفه مثل التفاحة )٦(عضروف
مث رجع فصنع هلم طعاماً فلما أتاهم به وكان هو يف رعية  

تظلله فلما دنا من  )٧(عليه غمامةأرسلوا إليه فأقبل و: اإلبل قال
القوم وجدهم قد سبقوه إىل يفء الشجرة فلما جلس مال يفء 

فبينما : قال. انظروا إىل يفء الشجرة مال عليه: فقال )٨(الشجرة
أن ال يذهبوا به إىل الروم فإن  )٩(هـو قائم عليهـم وهو يناشدهم

                              
  . طلعوا: اشرفوا )١(
  . النصارى وعابد زاهد: بالراه )٢(
  . انزلوا رحاهلم: حلوا رحاهلم)٣(
  . هم وهو يبحث عن شخص معنينميشي بي: يتخللهم)٤(
  . سقط: خر)٥(
  . رأس لوح الكتف: غضروف)٦(
  . سحابة: غمامة)٧(
  . ظل الشجرة: يفء الشجرة)٨(
  . يقسم عليهم: يناشدهم)٩(



  

 ٤٥ السراج املُنري

د أقبلوا من الروم إذا عرفوه بالصفة فيقتلونه فالتفت فإذا سبعة ق
جاءنا أن هذا النيب : الروم فاستقبلهم فقال ما جاء بكم؟ قالوا

خارج يف هذا الشهر فلم يبقى طريق إال بعث إليه بأناس وإنا قد 
هل خلفكم أحد هو خري : أخربناه خربه بعثنا إىل طريقك هذا فقال

  منكم؟ 
اهللا أفرأيتم أمراً أراد : إمنا اخترنا خريه لطريقك هذا قال: قالوا

ال قال فبايعوه : أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا
  .وأقاموا معه

أبو طالب فلم يزل : قالوا )١(أنشدكم اهللا أيكم وليه: قال 
وزوده  يناشده حىت رده أبو طالب وبعث معه أبا بكر وبالالً

  .»الراهب من الكعك والزيت
  :أقوال أهل العلم يف هذا احلديث* 
باب ما جاء يف بدء نبوة النيب : رمذي يف املناقبأخرجه الت -
 .  

  .صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجها: قال احلاكم -
وبعضه باطل وهو حديث منكر  اًموضوع ظنهأ: قال الذهيب -

  .اًجد
  .حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه: قال الترمذي -
 غري) أيب بكر وبالل( رجاله ثقات وذكر : قال ابن حجر -
  .حمفوظ
  .منكر) أيب بكر وبالل(حديث صحيح وذكر : قال األلباين -

                              
  . قريبة: وليه )١(



  
 ٤٦ السراج املُنري

لعلها مدرجة فيه ) أيب بكر وبالل(ذكر : قال ابن القيم -
  .ووهم من أحد الرواة

أيب (سنده صحيح ورجاله ثقات وذكر : قال إبراهيم العلي -
  .غلط واضح) بكر وبالل

  يف حرب الفجار  مشاركة حممد 
  : ن يف حرب الفجار مهاان املشاركاالطرف* 
  .كنانة وقريش: الطرف األول -
  .قيس عيالن: الطرف الثاين -

  :سبب حرب الفجار* 
 االختالفمن قريش مث تداعى بعده  واحد تل رجلٌقُ«
  .»للقتال

  :سبب تسمية حرب الفجار ذا االسم* 
  .»ألم استحلوا احملارم بينهم«
عندما بدأت   استمرت احلرب زمناً طويالً فكان عمره * 

  احلرب وكان عمره  تاحلرب مخسة عشرة سنة وانتهى
  .ن سنةيعشر

كنت أنبل «:  بقوله  يف احلرب  كانت مشاركة النيب * 
معىن و .واحلديث إسناده منقطع وهو ضعيف »على أعمامي

  .أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم ا: احلديث
أنه بلغ سن  غري مباشرة على  كانت مشاركة النيب * 

ألن حرب الفجار كانت بني كفار ومل يأذن اهللا تعاىل ملؤمن  القتال
  .أن يقاتل إال لتكون كلمة اهللا تعاىل هي العليا

  :يف احلرب  سبب مشاركة النيب * 



  

 ٤٧ السراج املُنري

يف احلرب بطريقة غري مباشرة ميكن   اشتراك النيب « 
قدسات اشترك ذه الكيفية يف الدفاع عن امل  تفسريه بأن النيب 

هي املعتدية وهذا من القيم العليا اليت واحملارم وخاصة أن قيس عيالن 
  .»اهتم ا الرسل واملصلحون بنصرة املظلوم

  يف حلف الفضول  مشاركة حممد 
شهدت حلف املطيبني «: قال  النيبروى اإلمام أمحد أن  -

  .»مع عموميت وأنا غالم وما أحب أن يل محر النعم وأين أنكثه
  . »احلديث صحيح اإلسناد«: أمحد شاكر قال
ما شهدت «: قال روى اإلمام البيهقي أن رسول اهللا  - 

وما أحب أن يل محر النعم وأين  حلفاً لقريش إال حلف املطيبني
  .»كنت نقضته

  .»احلديث إسنادي قوي«: احملققنيبعض قال 
مل يدرك حلف املطيبني واملراد  أن النيب «: قال أهل السري -

  .»لف هو حلف الفضولباحل
  :اجلمع بني رواية اإلمام أمحد واإلمام البيهقي وأهل السري -
وعرف باسم   أن حلف املطيبني قد جتدد يف حياة الرسول «

  .»آخر هو حلف الفضول
  :سبب تسمية حلف املطيبني ذا االسم* 

أن بين عبد مناف ومن حالفهم وبين عبد الدار ومن حالفهم 
وءة طيباً عند الكعبة مث غمس القوم أيديهم فيها ممل ةأخرجوا جفن

فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم مث مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً 
على أنفسهم فسموا بذلك وكان التعاقد على أن يتخاذلوا وال 

  .»وعدليسلم بعضهم بعضاً ل



  
 ٤٨ السراج املُنري

  :سبب تسمية حلف الفضول ذا االسم* 
من قريش إىل احللف تداعت القبائل : قال حممد بن إسحاق

فاجتمعوا يف دار عبداهللا بن جدعان لشرفه وسنه وكان حلفهم 
عنده بنو هاشم وبنو عبد املطلب وبنو أسد بن عبد العزى وبنو 
زهرة بن كالب وبنو متيم بن مرة فتعاقدوا وتعاهدوا على أن ال 

من دخلها من الناس إال كانوا  فمن جيدوا مظلوماً من أهلها وغريهم
ت قريشاً يانوا على من ظلمه حىت يردوا عليه مظلمته فسممعه وك

  .ذلك احللف حلف الفضول
  :سبب احللف والتعاقد والتعاهد بني قريش* 

باليمن قدم مكة ومعه بضاعة فباعها ) دزبي(أن رجالً من قبيلة 
على العاص بن وائل السهمي فأىب أن يعطيه حقه فاشتكى إىل أندية 

ى العاص بن وائل فصعد عند طلوع قريش فلم جيد من يعينه عل
الشمس على جبل أيب قبيس وقريش يف أنديتهم حول الكعبة 

ما هلذا مترك : فاستعرضهم لرد مظلمته فقام الزبري بن عبد املطلب فقال
م بن مرة يف دار عبداهللا بن يفاجتمعت بنو هاشم وزهرة وبنو ت

رد إليه حقه ىت ييداً واحدة مع املظلوم ح واكونيجدعان فتحالفوا باهللا ل
ي ودفعوها دمث مشوا إىل العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبي

  وكان عمره عشرين سنة وقد قال   لصاحبها وقد حضر النيب 
لقد شهدت بدار عبداهللا بن جدعان حلفاً ما «: عن هذا احللف

  .»أحب أن يل به محر النعم ولو دعيت ملثله يف اإلسالم ألجبته
  خبدجية رضي اهللا عنها  زواج حممد 

فهي  .أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب تخدجية بن* 
امرأة حازمة شريفة لبيبة من أوسط قريش نسباً وأعظمهم شرفاً 



  

 ٤٩ السراج املُنري

وأكثرهم ماالً وكان رجال قومها حيرصون على الزواج منها 
  .وكانت تستأجر الرجال من ماهلا وتضارم إياه بشيء جتعله هلم

  : رضي اهللا عنها قبل أن يتزوجها النيب زواج خدجية أ* 
  .عتيق بن عائذ املخزومي: زوجها األول -
هالة فولدت منه  .اش التميميهالة بن النب وأب: زوجها الثاين -

  .هندو
  :مبال خدجية رضي اهللا عنها  قصة متاجرة النيب * 

ما بلغها من صدق   عندما بلغت خدجية عن رسول اهللا  
ته وكرم أخالقه بعثت إليه أن خيرج من ماهلا حديثه وعظم أمان

  . تاجراً إىل الشام وتعطيه أفضل مما تعطيه غريه من التجار فوافق 
فرأى ) ميسرة(فكانت رحلته إىل الشام يصحبه غالم خلدجية امسه 

فأخرب ا سيدته خدجية فرغبت يف الزواج  من اآليات واملعجزات
  :لةومن األحداث اليت وقعت يف الرح .منه

كان ميسرة يرى ملكني يظالنه إذا اشتدت اهلاجرة  - ١
إىل مكة يف   وكذلك رأت خدجية ما رآه ميسرة عندما دخل 

  .الظهرية
يف البيع فقال الرجل للنيب  كالم ورجلٍ  وقع بني النيب  - ٢
  : احلف بالالت والعزى فقال النيب  :» ما قط ما حلفت

هذا واهللا نيب جتده : لرجل مليسرةفقال ا »وإين ألمر فأعرض عنهما
  .أحبارنا منعوتاً يف كتبهم

ربح التجارة أضعافاً ما كان يتاجر به من قبله فأعطت  - ٣
  .ضعف ما اتفق عليه   خدجية النيب 

ما نزل حتت هذه الشجرة «: قال الراهب نسطوراً مليسرة - ٤



  
 ٥٠ السراج املُنري

  .» قط إال نيب
ه مبا حدث قال ورقة بن نوفل ابن عم خدجية بعدما أخربت - ٥

لئن كان حقاً يا خدجية إن حممداً «:  يف رحلة الشام عن النيب 
لنيب هذه األمة وقد عرفت أنه كائن هلذه األمة نيب ينتظر هذا 

  .»زمانه
  :من خدجية رضي اهللا عنها  قصة زواج النيب * 

الزواج فتقدم   طلبت خدجية رضي اهللا عنها من النيب  
خدجية  زواجاملطلب والذي توىل وكان معه عمه محزة بن عبد 

عمها عمرو بن أسد ألن والدها مات قبل حرب الفجار وكان عمر 
مخساً وعشرين سنة وعمر خدجية رضي اهللا عنها أربعون   النيب 
  .سنة
  :  أوالد النيب * 

 زق النيب ر  األوالد من خدجية ما عدا إبراهيم فهو من
القاسم وبه كان : خدجية هم ة واملتفق عليه من أوالدمارية القبطي

قية مث أم كلثوم مث فاطمة يكىن ومات صغرياً قبل البعثة مث زينب مث ر
مث عبداهللا الذي ولد بعد البعثة وكان يقال له الطاهر والطيب 
وشرعت الصالة اجلنازة بعد وفاة خدجية يف حادثة اإلسراء واملعراج 

دجية وبلغت من ذكور صغاراً باالتفاق وتوفيت خالمات األبناء و
العمر مخساً وستني سنة وأما البنات فأدركن البعثة ودخلن يف 

ورضي اهللا عنهن وكان   إىل املدينة    اإلسالم وهاجرن معه
  .مخسني سنة عند وفاة خدجية  عمر النيب 

  :من فضائل خدجية رضي اهللا عنها* 
مل يتزوج النيب «: رمحه اهللا الزهريقال حممد بن شهاب  - ١



  

 ٥١ السراج املُنري

 رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح» لى خدجية حىت ماتتع .  
خط رسول اهللا : عن عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال - ٢
  اهللا : فقالوا أتدرون ما هذا؟«: أربعة خطوط فقال يف األرض

: أفضل نساء أهل اجلنة:  فقال رسول اهللا  .ورسوله أعلم
 بنت عمران وآسية خدجية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد ومرمي

رواه أمحد والطرباين وأبو يعلى  »بنت مزاحم امرأة فرعون
  .ورجاهلم رجال الصحيح

قال رسول اهللا : عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال - ٣
  :»رواه البخاري  »خري نسائها مرمي وخري نسائها خدجية

وأشار وكيع إىل السماء  .ومسلم والترمذي والنسائي وأمحد
  .رض عند ذكر احلديثواأل

أراد وكيع ذه اإلشارة تفسري الضمري «: قال النووي رمحه اهللا
يف نسائها وأن املراد به مجيع نساء األرض أي كل ما بني السماء 

  .»واألرض من النساء
أتى جربيل عليه السالم : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال - ٤

عها إناء فيه إدم يا رسول اهللا هذه خدجية قد أتت م: النيب فقال
وطعام وشراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم من را ومين 

وال  )٢(ال صخب فيه )١(بوبشرها ببيت يف اجلنة من قص
رواه البخاري ومسلم والترمذي وأمحد واحلاكم يف  »)٣(نصب

  .املستدرك
                              

  . اللؤلؤ اوف: قصب )١(
  . الصوت املرتفع: صخب )٢(
  . املشقة والتعب: نصب )٣(



  
 ٥٢ السراج املُنري

ما غرت على نساء النيب : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت - ٥
  وكان النيب : وإين مل أدركها قالت إال على خدجية   إذا ذبح

: فأغضبته يوماً فقلت »ارسلوا ا إىل أصدقاء خدجية«: الشاة يقول
  .رواه مسلم »إين رزقت حبها«: خدجية، فقال

  ةبناء الكعب
أخرج عبد الرزاق «: قال ابن حجر العسقالين رمحه اهللا* 

 )١(بنية بالرضمواحلاكم والطرباين أن الكعبة كانت يف اجلاهلية م
وكانت قدر ما تقتحمها العناق وكانت ثياا  )٢(ليس فيها مدر
كهيئة هذه احللقة » تسدل سدالً وكانت ذات ركننيتوضع عليها 

D. 
  :قصة بناء الكعبة* 

كانت الكعبة حماطة ببيوت أهل مكة ففي صحيح البخاري 
هد مل يكن على ع«: اهللا بن أيب زيد قال عن عمرو بن دينار وعبيد

حول البيت حائط وكانوا يصلون حول البيت حىت كان   النيب 
ره قصري اجد: عمر رضي اهللا عنه فبىن حوله حائطاً قال عبيداهللا

  .»فبناه ابن الزبري
فكانت الكعبة معرضة للسيول اليت تنحدر عليها من جبال  

  .مكة بسبب عدم وجود األسوار اليت حتميها
وثالثني سنة جاء سيل عارم مخساً   وملا بلغ رسول اهللا  

فصدع جدران الكعبة وأوهن أساسها فأرادت قريش هدمها ولكن 
                              

  . احلجارة بعضها على بعض: الرضم )١(
  . ليس بينهما ما ميسك احلجارة: ليس فيها مدر )٢(



  

 ٥٣ السراج املُنري

  .يبوا من ذلك ملكانتها يف قلوم وخوفهم أن يصيبهم أذى
  أتريدون دمها اإلصالح أم اإلساءة؟: بن املغرية فقال الوليد 

  .بل اإلصالح: قالوا
وشرع باهلدم إن اهللا ال يهلك الصاحلني وأخذ املعول : فقال

ننتظر فإن أصيب مل دم منها شيئاً : وتربص الناس تلك الليلة وقالوا
ورددناها كما كانت وإن مل يصبه شيء هدمناها فقد رضي اهللا ما 

فأصبح الوليد من ليلته عائداً إىل عمله فهدم وهدم الناس . صنعنا
  .حىت إذا انتهوا إىل أساس إبراهيم عليه السالم فبنوا عليها

تفقوا فيما بينهم أن ال يدخل يف البناء من كسبهم إال طيباً وا 
  .ال يدخل فيها مهر بغي وال بيع ربا وال مظلمة أحد من الناس

وقد جتزأت قريش يف بناء الكعبة وأخذت كل جمموعة جانباً  
  .يف البناء  وشارك رسول اهللا 

وملا وصل البناء إىل موضع احلجر األسود اختلفوا يف من  
  يضعه؟
فكل قبيلة تريد أن حتظى على هذا الشرف حىت كادت  

مملوءة دماً مث تعاقدوا  ةاحلرب أن تقع بينهم وقرب عبد الدار جفن
هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على املوت واستمروا على هذه 

  .احلالة عدة أيام
مث أهلم اهللا سبحانه وتعاىل أكربهم سناً وهو أبو أمية بن املغرية  

يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما ختتلفون فيه أول : الاملخزومي فق
  من يدخل عليكم فرضوا وأقبلوا يترقّبون أول قادم فإذا به حممد 

  .هذا األمني رضيناه هذا حممد: فلما رأوا قالوا
فلما وصل إليهم أخربوه فبسط رداًء مث أخذ احلجر فوضعه  



  
 ٥٤ السراج املُنري

ه فرفعوه مجيعاً لتأخذ كل قبيلة بطرف مث أمرهم برفع: فيه مث قال
حىت إذا بلغوا به موضعه وضعه بيده املباركة وذا كان سبباً يف 
وقاية قريش من احلرب وكانت النفقة قد ضاقت بقريش عن إمتام 
البيت على القواعد فاضطروا إىل النقص منه فبنوا على اجلزء 
الشمايل الذي تركوه جداراً قصرياً لإلعالم أنه من البيت وهو ما 

اليا باحلجر ورفعوا باب الكعبة عن األرض ونقصوا منها يعرف ح
  .قليالً من اجلهة الشرقية وهو ما يسمى بالشاذوران

أن حادثة بناء الكعبة ووضع احلجر « :اعلم رمحك اهللا* 
وإصالحه بني قريش هلي عالمة من   األسود وحكم النيب 

  .»عالمات ومقدمات النبوة العظيمة
 *مسسمى باحلُكانت قريش ت:  

ومعىن األمحس الشديد يف دينه وكانت قريش ال جتاوز احلرم 
أهل اهللا ال خنرج من احلرم وكان سائر الناس يقفون  حنن: ويقولون

  .بعرفة وهم يقفون يف مزدلفة
د حممد خلوة وتعب  قبيل البعثة  

وكانت األحبار من اليهود « :قال حممد بن إسحاق* 
العرب قد حتدثوا بأمر رسول ان من والرهبان من النصارى والكه

قبل مبعثه ملا تقارب زمانه وأما األحبار من اليهود والرهبان   اهللا 
جدوا يف كتبهم صفته وصفة زمانه وما كان عهد ومن النصارى ف

األنبياء إليهم فيه وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطني من 
 يزال يقع اجلن فيما تسترق من السمع وكان الكاهن والكاهنة ال

منهما ذكر بعض أموره ال تلقي العرب لذلك فيه باالً حىت بعثه اهللا 
  .»تعاىل ووقعت تلك األمور اليت كانوا يذكروا فعرفوها



  

 ٥٥ السراج املُنري

 *حممد د سبب خلوة وتعب  قبيل البعثة:  
ب إليه اخللوة وذلك ملا بأربعني سنة ح  قبيل بلوغ النيب « 

البال والتفكر باملخلوقات وعظيم يف اخللوة من صفاء النفس وهدوء 
خيلو يف غار حراء يف   خلق اهللا تبارك وتعاىل فكان رسول اهللا 

يف   رمضان من كل عام وكان ذلك بسبب ما يراه رسول اهللا 
قومه من الضالل املبني من عبادة األوثان والسجود هلا وأشتدت 

الغار بدأ  باخللوة عند مقاربة إحياء اهللا له وإذا عاد من  حمبته 
  .» بالطواف بالبيت مث ينصرف إىل منزله 

  قبيل البعثة على الشرع؟   حممد د خلوة وتعبكانت هل * 
  :اختلف العلماء يف ذلك على أقوال منها 

شرع : قيل«: قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا :القول األول
شرع موسى : شرع إبراهيم وهو األشبه واألقوى وقيل: نوح وقيل

كل ما ثبت أنه شرع عنده اتبعه وعمل : شرع عيسى وقيل: وقيل
  .»به

  .»تعبد عملي ال معىن له«: قال الغزايل رمحه اهللا :القول الثاين
كان يصعد إىل «: قال حممد بن عثيمني رمحه اهللا :القول الثالث

ويتحنث ويتعبد اهللا عز وجل مبا فتح اهللا  الغار عليه الصالة والسالم
  .عليه

مل يأت «: قال اإلمام ابن حجر رمحه اهللا :بعالقول الرا
التصريح بصفة تعبده لكن يف رواية عبيد بن عمر عند ابن إسحاق 

  .»)فيطعم من يرد عليه من املساكني(
كان يتعبد   أنه «: قال ابن املرابط وغريه :القول اخلامس

  .»بالفكر وهو قول اجلمهور



  
 ٥٦ السراج املُنري

ة ما قاله الصواب من هذه األقوال السابق :القول السادس
  .الغزايل وابن عثيمني

  ما املقصود باخللوة ؟* 
اخللوة هي التفرغ لعبادة اهللا سبحانه وتعاىل واالستعانة ذه « 

  .»العبادة ملزيد من الطاعة ومواجهة أمور احلياة
  بعد البعثة؟  هل استمرت اخللوة للنيب * 

ة يف الغار قبيل البعثة وأما بعد البعث  لقد كانت خلوته « 
فقد تغريت وأصبحت خلوة من نوع آخر وهو التهجد وقيام الليل 

وأمته فرضاً مث   حني ينام الناس وكان هذا التهجد على النيب 
  .»أصبح مستحباً بعد ذلك على األمة

حنن يف لذة لو « :قال إبراهيم بن أدهم رمحه اهللا يف قيام الليل* 
  .»لسيوفعرفها امللوك وأبناء امللوك جلالدونا عليها با

خيلو ألنه يف حياة املسلم إن اخللوة مهمة « :علم رمحك اهللا* 
نفسه ويراجعها ويستشعر ضعفه أمام عظمة اهللا سبحانه وتعاىل ب

ويفكر يف مظاهر الكون ويطّلع على آفات النفس من عجب وكرب 
وحسد ورياء وحنو ذلك مث يستغفر اهللا ويتوب إليه ويستأنس بذكر 

والنار ومصريه يف اآلخرة ويتأثر فيما بعد باالزدياد اهللا ويتذكر اجلنة 
  .»يف الطاعة والبعد عن املعصية

  إرهاصات النبوة قبيل البعثة
  :من إرهاصات النبوة قبيل البعثة* 
إن أول ما بدىء به رسول «: قالت عائشة رضي اهللا عنها -

من الوحي الرؤيا الصادقة يف النوم فكان ال يرى رؤيا إال   اهللا 



  

 ٥٧ السراج املُنري

  .رواه البخاري ومسلم. »ءت مثل فلق الصبحجا
إين أرى ضوءاً «: خلدجية رضي اهللا عنها  قال النيب  -

قالت خدجية رضي ف »وأمسع صوتاً وإين أخشى أن يكون يب جنن
مث أتت  .»مل يكن اهللا ليفعل ذلك بك يا ابن عبداهللا«: اهللا عنها

إن «: خدجية رضي اهللا عنها ورقة بن نوفل فذكرت ذلك له فقال
عث وأنا حي يك صادقاً فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى فإن ب

  .رواه أمحد بإسناد حسن» من بهآفسأعزره وأنصره و
إن أول ما يؤتى األنبياء يف « :قال علقمة بن قيس رمحه اهللا* 

  .»املنام حىت دأ قلوم مث ينزل الوحي
هر وعلى ن مدة الرؤيا كانت ستة أشإ« :قال البيهقي رمحه اهللا* 

هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع يف شهر مولده وهو شهر ربيع األول بعد 
  .»ووحي اليقظة يف رمضان سنة إكماله أربعني

ألول   لرسول لأوحي « :حفظه اهللا قال مهدي رزق اهللا* 
مرة يف يوم االثنني احلادي والعشرين من شهر رمضان من العام 

  .» األربعني مليالده 
  بدء الوحي

  وحي إىل نبينا حممد سن األربعني أُ  عندما بلغ النيب 
  .فنزل عليه الوحي يف غار حراء بالرسالة السماوية اخلالدة

نزل على النيب أُ«: عن عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال
   ًوهو ابن أربعني وكان مبكة ثالثة عشرة سنة وباملدينة عشرا

  .البخاري ومسلم وأمحدرواه » فمات وهو ابن ثالث وستني
ما أول «: قالت عائشة رضي اهللا عنها يف كيفية بدء الوحي* 



  
 ٥٨ السراج املُنري

من الوحي الرؤيا الصادقة يف النوم وكان ال   به رسول اهللا  بدئ
وكان  )٢(ب إليه اخلالءبمث ح )١(يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح

د لذلك وإىل أهله ويتز )٣(خيلو بغار حراء فيتحنث فيه قبل أن ينزع
د ملثلها حىت جاءه احلق يف غار حراءمث يرجع إىل خدجية فيتزو. 

 )٤(ما أنا بقارىء قال فأخذين فغطين: اقرأ قال: فجاءه امللك فقال
ما أنا بقارىء : اقرأ قلت: فقال )٦(مث أرسلين )٥(حىت بلغ مين اجلهد

قلت اقرأ ف: فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال
اقْرأْ بِاسمِ [ :ما أنا بقارىء فأخذين فغطين الثالثة مث أرسلين فقال

لَقي خالَّذ كبلَقٍ *رع نانَ مساِإلن لَقخ* ماَألكْر كبرأْ واقْر [
يرجف فؤاده فدخل على   فرجع ا رسول اهللا  }٣- ١:العلق{

ه حىت ذهب عنه زملوين فزملو )٧(زملوين: خدجية بنت خويلد فقال
 .لقد خشيت على نفسي: فقال خلدجية وأخربها اخلرب )٨(الروع

كال واهللا ما خيزيك اهللا أبداً إنك لتصل الرحم : فقالت خدجية
وتقري الضيف وتعني على  )١٠(وتكسب املعدوم )٩(وحتمل الكلَّ

                              
  . يقال يف الشيء الواضح البين :فلق الصبح )١(
  . اخللوة لتفرغ للعبادة :اخلالء )٢(
  . يرجع :ينزع )٣(
  . عصرين وضمين :فغطين)٤(
  . املشقة :اجلهد )٥(
  . تركين :أرسلين)٦(
  . غطوين بالثياب ولفوين ا :زملوين )٧(
  . اخلوف :الروع )٨(
  . تنفق على الضعيف واليتيم والعيال وأصل الكل الثقل واألعياء :الكلَّ )٩(
   .تعطي الناس ما ال جيدونه عند غريك: تكسب املعدوم )١٠(



  

 ٥٩ السراج املُنري

فانطلقت به خدجية حىت أتت به ورقة بن نوفل بن  )١(نوائب احلق
ر يف اجلاهلية ابن عم خدجية وكان أمرىًء تنص أسد بن عبد العزى

وكان يكتب الكتاب العريب فيكتب اإلجنيل بالعربية ما شاء اهللا أن 
يا بن عم امسع : يكتب وكان شيخاً كبرياً قد عمي فقالت له خدجية

يا بن أخي ما ترى؟ فأخربه رسول : قال له ورقة. من ابن أخيك
الذي نزل اهللا  )٢(هذا الناموس: رب ما رأى فقال له ورقةخب  اهللا 

على موسى يا ليتين فيها جذعاً ليتين أكون حياً إذ خيرجك قومك 
نعم مل يأت رجل قط : أو خمرجي هم؟ قال:  فقال رسول اهللا 

مبثل ما جئت به إال عودي وإن يدركين يومك أنصرك نصراً مؤزراً 
م رواه البخاري ومسل» مث مل يشب ورقة أن تويف وقت الوحي

  .وأمحد

                              
  . جعل اهللا فيك من مكارم األخالقإنك ال يصيبك مكروه ملا  :نوائب احلق )١(
  . صاحب سر اخلري: هو جربيل عليه السالم ومعىن الناموس :الناموس )٢(



  
 ٦٠ السراج املُنري

  : معرفة خدجية رضي اهللا عنها بصفات النيب * 
من   جاءت معرفة خدجية رضي اهللا عنه بصفات النيب  
االستقراء يف أخالقه يف فترة احلياة الزوجية وقبل ذلك عندما  حال

  .تاجر مباله إىل الشام وما مسعت من الناس من صفاته احلميدة
أخ الدين أو « :وهي) ابن أخي(وردت عدة معاين يف كلمة * 

  .»أخ النسب أو أخ األرض
جربيل عليه  لقد غطّ« :قال بدر الدين العيين رمحه اهللا* 

ثالث مرات وانتزع شريح القاضي من هذا أن   السالم الرسول 
جربيل  ال يضرب الصيب إال ثالثاً على القرآن الكرمي كما غطّ

  .»ثالثاً  الرسول 
أي (وأشرف أفعاهلا « :هللاقال اإلمام ابن القيم رمحه ا* 
السجود وأشرف أذكارها القراءة وأول سورة أنزلت على ) الصالة
افتتحت بالقراءة وختمت بالسجود ووضعت الركعة على   النيب 
  .»أوهلا قراءة وآخرها سجودفذلك 

من قام بدين « :قال الشيخ عبدالرمحن بن قاسم رمحه اهللا* 
مراً عظيماً وقام مقام الرسل يف اإلسالم ودعا الناس إليه فقد حتمل أ

الدعوة وقصد أن حيول بني الناس وبني شهوام وأهوائهم 
واعتقادام الباطلة فحينئذ ال بد أن يؤذوه فعليه أن يصرب 

  .»وحيتسب
  مث تتابعه  حممد  عنفترة انقطاع الوحي 

أن فترة انقطاع «: قال عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما* 
  .»ني يوماًالوحي كانت أربع

العالمة حممد بن ناصر الدين األلباين رمحه اهللا يف رواية  قال* 



  

 ٦١ السراج املُنري

فيما نقلنا حزناً غدا منه مراراً كي   حزن رسول اهللا ( :البخاري
يى من رؤوس شواهق اجلبال فكلما أوىف بذروة جبل لكي يلقيترد 

يا حممد إنك رسول اهللا : ى له جربيل عليه السالم فقال لهبنفسه تبد
  .»احلديث... حقاً 

أن هذه اجلزئية من احلديث ضعيفة لكوا من بالغات «
  .»عصمة األنبياء من االنتحار يفالزهري وأا تنا
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  :نزول الوحي بعد انقطاع* 
قال حممد بن شهاب الزهري أخربين أبو سلمة بن عبد «

الرمحن أن جابر بن عبداهللا األنصاري قال وهو حيدث عن فترة 
اء مبينما أنا أمشي إذ مسعت صوتاً من الس«حديثه  الوحي فقال يف

فرفعت بصري فإذا امللك الذي جاءين حبراء جالس على كرسي بني 
زملوين فأنزل اهللا : فقلت تالسماء واألرض فرعبت منه فرجع

 * وثيابك فَطَهر * وربك فَكَبر * قُم فَأَنذر * ياأَيها املُدثِّر[: تعاىل
رجفَاه زجالرثر{]. ورواه » فحمي الوحي وتتابع }٥-١: املد

  .البخاري
  :احلكمة من هذا االنقطاع* 

بعد أن الوحي عود على أن يق يالتشو  ليحصل لرسول  - ١
  .أصبح نبياً هتثبت لديه احلقيقة أن

  . بيان أن الوحي ظاهرة منفصلة عن ذات الرسول  - ٢
وحتقيق املراد وذلك البدء باخللوة مث   التدرج حبال النيب  - ٣

  .الرؤيا الصادقة مث النبوة مث الرسالة مث الدعوة بأساليبها
  :نزول سورة الضحى وسببها* 

اشتكى «: عن جندب بن عبداهللا البجلي رضي اهللا عنه قال 
ما : فلم يقم ليلة أو ليلتني أو ثالث فقالت امرأة  رسول اهللا 

واللَّيلِ إِذَا  *والضحى[ل اهللا تعاىل أرى شيطانك إال تركك فأنز
رواه البخاري ومسلم  ]اآليات... ما ودعك ربك وما قَلَى *سجى

  .والترمذي والطيالسي وأمحد واحلميدي والطرباين
  :فائــدة* 

اقْرأْ بِاسمِ ربك [ :أول ما أنزل اهللا من القرآن ابتداءاً قوله« 
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لَقي خوأول ما أنزل اهللا من القرآن بعد فترة } ١:العلق{] الَّذ
  .»]ياأَيها املُدثِّر[: قوله  الوحي وعودة جربيل للنزول على النيب 

  :اخلالصـة* 
  .»)باملدثر(وأرسل ) بالعلق(نىبء   أن النيب « 

  مراتب الوحي
من مراتب الوحي مراتب    إن اهللا تعاىل قد كمل لنبيه* 
  :عديدة

الرؤيا الصادقة وكانت مبدأ الوحي كما يف حديث  :األوىل
الرؤيا الصاحلة يف النوم   أول ما بدىء به رسول اهللا ( :عائشة

رواه البخاري ) فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح
  .ومسلم

ما كان يلقيه امللك يف روعه وقلبه من غري أن يراه كما  :الثانية
نفث يف روعي إنه لن متوت نفس  إن روح القدس(:  قال النيب 

جه األلباين خر )حىت تستكمل رزقها فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب
  .يف حاشية فقه السرية للغزايل وقال عنه حديث صحيح 

ال يعرفه أحد أو كان يتمثل له امللك رجالً   أنه  :الثالثة
ذه فيخاطبه حىت يعي عنه ما يقول له ويف هعلى صورة دحية الكليب 

  .املرتبة كان يراه الصحابة أحياناً
أنه كان يأتيه يف مثل صلصلة اجلرس وكان أشده عليه  :الرابعة

د عرقاً يف اليوم شديد الربد فيتلبس به امللك حىت إن جبينه ليتفص
  .وحىت إن راحلته لتربك به األرض

أنه كان يرى امللك يف صورته اليت خلق عليها  :اخلامسة
ء اهللا أن يوحيه وهذا وقع له مرتني كما يف سورة فيوحي إليه ما شا
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  .يف سورة التكويرالنجم وكما 
 اإلسراء ما أوحاه اهللا وهو فوق السماوات ليلة :السادسة

  .املعراج من فرض الصالة
م كالم اهللا له منه إليه بال واسطة ملك كما كلَّ :السابعة

] سى تكْليماوكَلَّم اُهللا مو[عمران موسى وهذه مرتبة ملوسى بن 
  .يف اإلسراج واملعراج  وثابتة لنبينا حممد » }١٦٤:النساء{

   تصديق ورقة بن نوفل مبحمد 
ال «:  قال رسول اهللا : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

: رواه احلاكم وقال» تسبوا ورقة فإين رأيت له جنة أو جنتني
: ابن كثريصحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهيب وقال احلافظ 

  .حديث صحيح: إسناده جيد وقال األلباين
عن عائشة رضي اهللا عنها أن خدجية رضي اهللا عنها سألت و 
 اًقد رأيته فرأيت عليه ثياب«: عن ورقة بن نوفل فقال  النيب 
فأحسبه لو كان من أهل النار مل يكن عليه ثياب من  اًبياض
رواه الزهري إسناده حسن ولكن : قال احلافظ ابن كثري »بياض

  .وهشام عن عروة مرسالً
  ومراحلها  مراتب دعوة حممد 

  :وهيمراتب الدعوة مخس  :قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا* 
  .النبوة :األوىل
  .إنذار عشريته األقربني :الثانية
  .إنذار قومه :الثالثة
إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب  :الرابعة

  .قاطبة
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  .دعوته من اجلن واإلنس إىل آخر الدهر نإنذار مجيع م :اخلامسة
يف  مراحل الدعوة :قال صفي الرمحن املباركفوري رمحه اهللا* 

  : حياة الرسول 
  .الدعوة سراً واستمرت ثالث سنوات :املرحلة األوىل
الدعوة جهراً والكف عن القتال واستمرت إىل  :املرحلة الثانية

  .اهلجرة
دعوة جهراً مع قتال املبتدئني واستمرت إىل ال :املرحلة الثالثة

  .صلح احلديبية
الدعوة جهراً مع قتال كل من يقف يف سبيل  :ةاملرحلة الرابع

  .الدعوة
  السرية  دعوة حممد 

  :الدعوة إىل اهللا عز وجل يفاآليات األوىل * 
- ]ثِّرا املُدهاأَيإشارة إىل أن زمان اخللود والراحة بني : ]ي

واألبناء قد وىل وجاء زمن ااهدة بكل أبعادها املادية الزوجة 
  .واملعنوية
- ]رذفَأَن إشارة إىل تكليف النيب : ]قُم   بأمر الدعوة إىل

  .اإلسالم واإلميان باهللا العزيز املنان
- ]رفَكَب كبرإشارة إىل أن ليس يف الوجود أكرب من اهللا : ]و

  .الناس كلهم هللا الكبري املتعالتعاىل خالق الوجود ليتواضع 
- ]رفَطَه كابيثإشارة إىل أن الداعية إىل اهللا عز وجل ال : ]و

بد أن يبدأ بتطهري نفسه ظاهراً وباطناً حىت يكون املثل األعلى ملن 
  .يدعوهم إىل الطهارة بكل معانيها

- ]رجفَاه زجالرإشارة إىل أن التوحيد اخلالص يقتضي : ]و
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  .دم تعظيم أو تقديس أي شيء سوى اهللا اخلالقع
- ]ركْثتست ننملَا تإشارة إىل أن ما خص به من منع : ]و

إعطاء الشيء ابتغاء شيء أكثر منه هو أنه مأمور بأمجل األخالق 
لمكارم لوأشرف اآلداب ليكون مثالً أعلى للبشرية وهو يدعو 

  .واألخالق 
  :وىلالدعوية األ  طريقة النيب * 

بالدعوة إىل التوحيد ونبذ كل مظاهر   بدأ رسول اهللا «
  .»واستمرت ثالث سنوات الشرك

  :السرية  فائدة يف دعوة النيب * 
دعوته سراً وكان من الطبيعي أن   بدأ رسول اهللا « 

يتحدث مع ألصق الناس به من أهله وأصدقائه ومن يتوسم فيه اخلري 
  .»ار فيمن يتحدث معهواالختي االصطفاءمعتمداً طريق 

  :أوائل املسلمني* 
خدجية بنت خويلد رضي اهللا عنها أم املؤمنني زوج النيب  - ١
 .  

  .ورقة بن نوفل رضي اهللا عنه - ٢
وتويف بعد هذه القصة بقليل «: قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا

الذي صدر عنه تصديق مبا وجد وإميان مبا حصل من فإن مثل هذا 
  .»ة للمستقبلالوحي ونية صاحل

وأسلم القس ورقة بن نوفل «: قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا 
  .»قومه  ومتىن أن يكون جذعاً إذ خيرج رسول اهللا 
أول من : وهلذا نقول«: قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا

ورقة بن : خدجية بنت خويلد ومن الرجال :آمن به من النساء
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  .»نوفل
  .رضي اهللا عنهأبو بكر الصديق  - ٣
علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وهو أول من أسلم من  - ٤
  .الصبيان
  .زيد بن حارثة رضي اهللا عنه - ٥

  :انتشار الدعوة السرية بني قريش* 
نشط هؤالء السابقون يف الدعوة إىل اهللا سراً فقد أسلم على  
  :بكر الصديق رضي اهللا عنه مجع من الصحابة وهم يد أيب

  .ان رضي اهللا عنهعثمان بن عف - ١
 .الزبري بن العوام رضي اهللا عنه - ٢
 .عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه - ٣
 .سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه - ٤
 .طلحة بن عبيداهللا رضي اهللا عنه  - ٥
بكر الصديق رضي  وهؤالء اخلمسة الذين أسلموا على يد أيب 

  .اهللا عنه من العشرة املبشرين باجلنة
  :سلمنيوكان أيضاً من أوائل امل 
  .أبو عبيدة عامر بن اجلراح رضي اهللا عنه - ١
 .أبو سلمة رضي اهللا عنه - ٢
 .األرقم بن األرقم رضي اهللا عنه - ٣
 .عثمان بن مظعون رضي اهللا عنه - ٤
 .قدامة بن مظعون رضي اهللا عنه - ٥
 .عبداهللا بن مظعون رضي اهللا عنه - ٦
  .سعيد بن زيد رضي اهللا عنه - ٧
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م رسول اهللا  وغريهم من الصحابة أسلموا سراً وكان جيتمع 
  متخفياً يتلو عليهم ما ينزل من الوحي ويرشدهم إىل الدين.  

ويف فترة وجيزة وصل عدد « : قال ابن هشام رمحه اهللا* 
الذين سبقوا إىل اإلسالم من بطون قريش إىل أكثر من أربعني 

  .»نفراً
وممن اشتهروا بني « :قال جماهد بن جرب املكي رمحه اهللا* 

بالل بن رباح وصهيب بن سنان : إلسالم من املوايلالسابقني إىل ا
  .»وعمار بن ياسر ووالده وأمه مسيه بنت خياط

  :مالحظات* 
يتضح من سجل أمساء السابقني األولني إىل اإلسالم أم  - ١

كانوا من خرية أقوامهم ومل يكونوا كما يذكر بعض الكتاب 
ضعفاء واألرقاء املسلمني وغريهم بأم كانوا خليطاً من الفقراء وال

  .الذين أرادوا استعادة حريتهم أو كرامتهم
األكرب من التعذيب هم األرقاء  النصيبالذين حتملوا  - ٢

واملوايل وكانت فتنتهم على مأل من الناس وانتشر أمرهم بينما امتنع 
ب يف قبيلته ومل ينتشر أمرهم ب منهم عذِّآخرون بأقوامهم ومن عذِّ

أن يفعل للمستضعفني    يستطيع النيب ومل .ومل يذكروا كثرياً
 : شيئاً إال الدعاء وخاصة بعدما استقر يف املدينة وكان يقول 

اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أيب «
ربيعة واملستضعفني مبكة اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها 

  .رواه أمحد »عليهم سنني كسين يوسف
  :اإلسالم أول شهيدة يف* 

هي مسية بنت خياط أم عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما اليت 
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ا حىت قتلها عدو اهللا أبو جهل عندما ذِّآمنت فعبت ألجل إميا
ب حىت مات عذَّيار  بن عمياسر  زوجها بلها حبربة وكانطعنها مع قُ

أبشروا آل ( :بون ويقولعذَّوهم ي  وكان مير عليهم رسول اهللا 
  .رواه احلاكم والطرباين )ياسر فإن موعدكم اجلنةعمار وآل 

ث من الطيب فضعيف يمييز اخلب االبتالءأن « :اعلم رمحك اهللا* 
ل االبتالء ولذا ملا ذهب اإليذاء البدين يف املدينة كثر اإلميان ال يتحم

حل اصاملالنفاق وصار من يدخل يف الدين ظاهراً باحثاً عن 
  .»دنيويةال

  ريةاجله  دعوة حممد 
بعد ذلك ثالث   وأقام « :قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا* 

فَاصدع بِما تؤمر [تعاىل مستخفياً مث نزل عليه  اهللا سنني يدعو إىل
نيرِكنِ املُشع رِضأَعفأعلن  }٩٤:احلجر{] و   الدعوة وجاهر

  .»قومه بالعداوة واشتد األذى عليه وعلى املسلمني
  :عوةاجلهر بالد* 

وأَنذر [ :ملا نزلت: عن عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما 
 كتريشعبِنيخرج رسول اهللا } ٢١٤ :الشعراء{] اَألقْر   حىت

من هذا فاجتمعوا إليه : فقالوا )١(يا صباحاه: صعد الصفا فهتف
أرأيتم إن أخربتكم أن خيالً خترج من سفح هذا اجلبل «: فقال

فإين نذير لكم «: ما جربنا عليك كذباً قال: لواقا »أكنتم مصدقي؟
هلذا؟ مث  إال تباً لك ما مجعتنا: قال أبو هلب» بني يدي عذاب شديد

رواه . }١:املسد{] تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب[ :سورة قام فنزلت
                              

  . كلمه ينادى ا لإلجتماع لوقوع أمر عظيم:يا صباحاه)١(
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  .البخاري ومسلم
ثالث  كانت السرية  دعوة النيب  أن مدة« :اعلم رمحك اهللا* 

دعو إىل توحيد اهللا عز وجل وربط الناس برب الناس جل سنوات ي
ق القلوب به كما وعال وإفراد العبودية له وحده ال شريك له وتعلّ

كانت دعوة األنبياء والرسل مجيعاً فينبغي لكل داعية إىل اهللا تعاىل 
  .»منهجاً  وطريقة نبينا حممد  أن تكون قضية التوحيد أوالً

كلما كان توحيد اهللا أعظم «: رمحه اهللاقال اإلمام ابن القيم * 
ة غفر اهللا له كانت مغفرة اهللا له أمت فمن لقيه ال يشرك به شيئاً البت

  .»ذنوبه كلها كائنة ما كانت ومل يعذب ا
وملا كان املشرك خبيث « :قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا* 

اد العنصر خبيث الذات مل تطهر الناس خبثه بل لو خرج منها لع
خبيثاً كما كان كالكلب إذا دخل البحر مث خرج منه فلذلك حرم 

  .»رك اجلنةشاهللا على امل
فَاصدع بِما تؤمر [ :قوله تعاىل التأمل يف أن« :اعلم رمحك اهللا* 

نيرِكنِ املُشع رِضأَعالقوة والصالبة يكون بالصدع  جيد أن ]و
إىل ربه تبارك وتعاىل بثقة  والوضوح وهكذا يكون املسلم حينما يدعو

وبصوت مرتفع وال خيجل وال يستحي من عرض الدين واحلديث 
  .»عنه

  :أصناف الناس أربعة :قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا* 
من وجد أنسه باهللا يف اخللوة ويف الناس فهو احملب  - ١
  .الصادق
من وجد أنسه باهللا بني الناس وفقده يف اخللوة فهو  - ٢
 .معلول
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 .أنسه باهللا يف اخللوة وبني الناس فهو ميت مطرودمن فقد  - ٣
من فقد أنسه باهللا بني الناس ووجده يف اخللوة فهو صادق  - ٤
  .ضعيف

النبوي يف الدعوة إىل  املنهجأن من سار على « :اعلم رمحك اهللا* 
ل ذلك من أذى فعليه أن يتحم  اهللا عز وجل فإنه جيد ما وجده 

يف فضل الدعوة   مولود رجاء نيل املوعود على لسان خري 
  .»والصرب على األذى فيها

  أساليب املشركني يف حماربة الدعوة اإلسالمية
وقوله ] وأَنذر عشريتك اَألقْربِني[ :بعد نزول قوله تعاىل 
جد رسول اهللا  ]فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ املُشرِكني[ :تعاىل
  ها وأنواعها إنفاذاً ألمر اهللا عز وجل بإقامة يف الدعوة بأساليب

التوحيد وحتقيقه وهدم الشرك وأباطيله فكانت لقريش أساليب ملنع 
من دعوته املؤثرة والناس يزدادون يف الدخول يف   رسول اهللا 

  .اإلسالم
  :أساليب املشركني يف حماربة الدعوة اإلسالمية* 
من نشاط دعوة طلب من أيب طالب احلد : األسلوب األول -١

  : رسول اهللا 
أيب   ذهبت جمموعة من أشراف قريش تطلب من عم النيب  

إن ابن أخيك قد سب آهلتنا وعاب : طالب احلد من دعوته وقالوا
ديننا وسفّه أحالمنا وضلل آباءنا فإما أن تكفه عنا وإما أن ختلي 

 فقال. بيننا وبينه فإنك على مثل ما حنن عليه من خالفه فنكفيكه
  .هلم أيب طالب قوالً رفيعاً وردهم رداً مجيالً فانصرفوا عنه
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وعمه أيب   التهديد مبنازلة الرسول : األسلوب الثاين -٢
  :طالب
ظن أن عمه قد   أن رسول اهللا : قال حممد بن إسحاق 

يا عم واهللا لو وضعوا الشمس يف (: ضعف عن نصرته ولذا قال له
رك هذا األمر حىت يظهره اهللا مييين والقمر يف يساري على أن أت

وقام من عنده فلما   مث بكى رسول اهللا  )أو أهلك فيه ما تركته
: فلما أقبل قال له) أقبل يا ابن أخي: (ولّى ناداه عمه فقال له

)مك لشيء أبداًاذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت فو اهللا ال أُسل.(  
عجيبة   ا أن مواقف أيب طالب مع نبين« :واعلم رمحك اهللا *

حباً طبيعياً ال   حقاً وأن اهللا امتحن قلب أيب طالب حبب نبينا 
شرعياً وكان استمرار أيب طالب على الكفر له حكم عظيمة منها 

وبقي  .واحترام من قريش لو كان مسلماً ما كانت له هيبة ومنعة
بثالث سنوات   قبل هجرة نبينا  وفاته أبو طالب طول حياته إىل

وحيميه ومل يدخل يف دين اإلسالم وقد   ع عن نبينا وهو يداف
 } ٢٦:األنعام{] وهم ينهونَ عنه وينأَونَ عنه[: قوله تعاىلأن  يرو

  .» قد نزلت فيه
  :الباطلة لصد الناس عنه االامات: األسلوب الثالث -٣

يها وقَالُوا يا أَ[: ويف ذلك نزل قوله تعاىل: اموه باجلنون - ١
فأجام تبارك  }٦:احلجر{] الَّذي نزلَ علَيه الذِّكْر إِنك لَمجنونٌ

  .}٢:القلم{] ما أَنت بِنِعمة ربك بِمجنون[وتعاىل 
 :ويف ذلك نزل قوله تعاىل :والكذب اموه بالسحر - ٢

فرونَ هذَا ساحر وعجِبوا أَنْ جاَءهم منذر منهم وقَالَ الكَا[
٤:ص{] كَذَّاب{.  
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: ويف ذلك يقول اهللا تعاىل :اموه باإلتيان باألساطري - ٣
] وقَالُوا أَساطري اَألولني اكْتتبها فَهِي تملَى علَيه بكْرةً وأَصيلًا[
  .}٥:الفرقان{

وإمنا هو من عند : اموه بأن القرآن ليس من عنده - ٤
ولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ إِنما يعلِّمه [: ويف ذلك يقول تعاىلالبشر 

بِنيم بِيرانٌ عسذَا لهو يمجأَع هونَ إِلَيدلْحي يانُ الَّذسل رشب [
  .}١٠٣:النحل{

وإِذَا [: ويف ذلك يقول تعاىل: اموا املؤمنني بالضاللة -٥
  .}٣٢:املطَّففني{] الُوا إِنَّ هؤلَاِء لَضالُّونَرأَوهم قَ

السخرية واالستهزاء والضحك والغمز : األسلوب الرابع -٤
  .واللمز والتعايل على املؤمنني

يف مواجهة الكرمي أن من منهج القرآن  تعاىل علم رمحك اهللا 
  :التأكيد على األمور التالية واالستهزاءالسخرية 

زاء واجهها كل األنبياء والدعاة فيما أن السخرية واالسته - ١
وكَم أَرسلْنا من نبِي في [: في م أسوة قال تعاىلكمضى و
نيلزِئُونَ  * اَألوهتسي وا بِهإِلَّا كَان بِين نم يهِمأْتا يمو .[

  .}٧-٦: الزخرف{
ى ما فَاصبِر علَ[: اإلكثار من احلث على الصرب قال تعاىل - ٢

] يقُولُونَ وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ الغروبِ
 .}٣٩:ق{

: االستعانة على الدعوة واملضي فيها بالعبادة قال تعاىل - ٣
فَسبح بِحمد ربك  * ولَقَد نعلَم أَنك يضيق صدرك بِما يقُولُونَ[

الس نم كُنوين٩٨-٩٧: احلجر{] اجِد{. 
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وال شيء أن املستهزىء يدل على استهزائه أنه مفلس  - ٤
فَاصبِر إِنَّ وعد اِهللا حق ولَا [: قال تعاىل عنده ويقابل هذا بالصرب

 .}٦٠:الروم{] يستخفَّنك الَّذين لَا يوقنونَ
  :التشويش: األسلوب اخلامس -٥

بينهم بافتعال ضجة عالية وصياح  كان املشركون يتواصون 
قال فيهم، قرأ القرآن حىت ال يسمع فيفهم فيترك أثراً مبكر عندما ي

وقَالَ الَّذين كَفَروا لَا تسمعوا لهذَا القُرَآن والغوا فيه [: تعاىل
  .}٢٦:فصلت{] لَعلَّكُم تغلبونَ

معجزات أو   طلب أن تكون للرسول : األسلوب السادس - ٦
  :مزايا ليست عند البشر العاديني

طلبوا أن جيعل صخرة معينة ذهباً لينحتوا منها وتغنيهم عن  
  .رحليت الشتاء والصيف

  .وطلبوا أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فلقتني
  :املساومات: األسلوب السابع -٧

حاولت قريش مجع اإلسالم واجلاهلية زعموا ذلك أن يترك  
: ما هم عليه قال تعاىل  كون بعض ما هم عليه ويترك النيب املشر

  .}٩:القلم{] ودوا لَو تدهن فَيدهنونَ[
يعبد اآلهلة يوما  اًوحاولت قريش أن تعبد اهللا يوماً وأن حممد 

  .فأنزل اهللا سورة الكافرون
  :سب القرآن: األسلوب الثامن -٨

ولَا تجهر بِصلَاتك ولَا [ :روى البخاري ومسلم وغريمها يف قوله 
  .}١١٠:اإلسراء{] تخافت بِها
نزلت ورسول اهللا : قال رضي اهللا عنهما بن عباسعبداهللا أن 
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  مبكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا مسع  خمتف
املشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال اهللا تعاىل لنبيه 

  :]لَاو كلَاتبِص رهجتك فيسمع املشركون فيسبوا ءأي بقرا]ت
وابتغِ بين [: عن أصحابك فال تسمعهم ]ولَا تخافت بِها[ :القرآن

  .]ذَلك سبِيلًا
االتصال باليهود لإلتيان منهم بأسئلة : األسلوب التاسع -٩

  : تعجيزية للرسول 
سهم النضر بن احلارث أرسلت قريشاً نفراً إىل املدينة على رأ

بأسئلة تعجيزية يهود املدينة وعقبة بن أيب معيط ليأتوا من 
سلوه عن أهل : فقالت هلم اليهود فيطرحوا على رسول اهللا 

القرنني والروح ولكن اهللا أبطل كيدهم عندما  ذي الكهف وعن
  .أنزل اهللا قرآناً يف شأن اإلجابة عن أسئلتهم

  :يبالترغ: األسلوب العاشر -١٠
فقرأ عليه القرآن   أن الوليد بن املغرية جاء إىل رسول اهللا  

يا عم إن قومك يرون : (فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال
) ليعطوك فإنك أتيت حممداً: (قال) ملَ: (قال) أن جيمعوا لك ماالً

وواهللا إن لقوله الذي ( : مث قال عن القرآن الذي مسعه من حممد 
وة وإن عليه لطالوة وإنه ملثمر أعاله مغدق أسفله وإنه يقول حلال

رواه احلاكم والبيهقي ). ليعلو ما يعلى عليه وإنه ليحطم ما حتته
  .بإسناد صحيح

  :الترهيب: األسلوب احلادي عشر -١١
كان أبو جهل إذا مسع عن «: قال حممد بن إسحاق رمحه اهللا 

تركت دين : (ال لهرجل قد أسلم وله شرف ومنعة أنبه وأخزاه وق
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 فنضعنلنسفهن حلُمك ولَنضعفن رأيك ولَ! أبيك وهو خري منك
  .ههانوإن كان ضعيفاً ضربه وأ) شرفك

  :االعتداء اجلسدي: األسلوب الثاين عشر -١٢
  :وهذا األسلوب تنوع االعتداء فيه إىل أقسام وهي

  : االعتداء اجلسدي على رسول اهللا  -١
وقد أخرج أبو يعلى «: ابن حجر رمحه اهللا قال اإلمام -

  لقد ضربوا رسول اهللا : (والبزار بإسناد صحيح عن أنس قال
ويلكم أتقتلون : شي عليه فقام أبو بكر فجعل يناديمرة حىت غُ

وزاد ) من هذا؟ فقال أبو بكر انون: رجالً يقول ريب اهللا؟ فقالوا
  .»)بكر فتركوه وأقبلوا على أيب( :البزار يف رواية

أن غالب ما وقع للرسول «: قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا -
   من اعتداء جسدي وما يشبه ذلك كان بعد وفاة عمه أيب

  .»طالب
  :االعتداء اجلسدي على الصحابة من قريش مبكة-٢
نال أبو بكر رضي اهللا عنه نصيبه من األذى حىت أنه فكر  -

رب عندما خطب باحلرم حىت اهلجرة إىل احلبشة فراراً بدينه وضب
  .محل إىل بيته ومل يعرف وجهه من الدم

أول من جهر بالقرآن يف احلرم عبداهللا بن مسعود رضي اهللا  -
  .روا فيهضرب على وجهه حىت أثّفكان ي  عنه بعد النيب 

على ما أصام وصربوا تنوع أساليب االعتداء على الصحابة  - 
  .م أمجعنيرضي اهللا عنهم وأرضاه

االعتداء اجلسدي على املسلمني العرب من خارج  -٣
  :مكة
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جاء   عندما مسع أبو ذر الغفاري رضي اهللا عنه خبرب النيب 
فضربه أهل   ودخلها وأخذ يسأل عن الرسول من املدينة إىل مكة 

  . العباس منهم خلّصهفغشي عليه وكاد أن ميوت مكة حىت أُ
  :االعتداء اجلسدي على املوايل -٤

  .عليهم شديدوايل ليس هلم منعة فكان العذاب كان امل
أول من أظهر «: بن مسعود رضي اهللا عنهعبداهللا قال  -

وصهيب  ةوأبو بكر وعمار وأمه مسي  رسول اهللا : اإلسالم سبعة
فمنعه اهللا بعمه وأبو بكر منعه   رسول اهللا  اوبالل واملقداد فأم

بسوهم أدرع احلديد اهللا بقومه وأما سائرهم فأخذهم املشركون فأل
تاهم على ما أوصهروهم يف الشمس فما منهم من أحد إال وقد و

أرادوا إال بالالً فإنه هانت عليه نفسه يف اهللا تعاىل وهان على قومه 
فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به يف شعاب مكة وهو 

  .رواه أمحد بإسناد صحيح» أحد أحد: يقول
املعذبني فيما يقولون حينما يبلغ  سبحانه وتعاىل أعذر اهللا -

من كَفَر بِاِهللا من بعد إِميانِه إِلَّا [: اجلهد منهم مبلغه قال اهللا تعاىل
من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِاِإلميان ولَكن من شرح بِالكُفْرِ صدرا 

 ذَابع ملَهاِهللا و نم بغَض هِملَيفَعيمظ١٠٦:النحل{] ع{.  
أن من أسباب نزول هذه اآلية عندما «: قال مجهور املفسرين

ظ بكلمة الكفر ه على أن يتلفّوأُوذي عمار بن ياسر حىت أجرب
  . »بلسانه
كان أبو بكر رضي اهللا عنه يعتق رقاب املستضعفني فقال له  -

 إين أراك تعتق رقاباً ضعفاً فلو أنك إذا فعلت ما فعلت: (أبوه
يا : ( فقال أبو بكر) جلُداً مينعونك ويقومون عنك أعتقت رجاالً
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فَأَما من أَعطَى [ :اهللا قوله تعاىل فأنزل) اهللا ما عند أبت إين أريد
  .}٧- ٥:الليل{] فَسنيسره للْيسرى * وصدق بِاحلُسنى*  واتقَى

  بأصحابه يف مكة  لتقاء حممد ا
يلتقي سراً بالداخلني يف اإلسالم ليعلمهم   كان رسول اهللا 

  .ما نزل من الوحي من تعاليم الدين قبل ابتداء الدعوة اجلهرية
    :منزل اجتماع املسلمني* 
عند  منزل األرقم بن األرقم املعروف اآلن بدار اخليزران«
  .» الصفا

   :صفة منزل األرقم بن األرقم* 
ال يرى مع ازدحام كان للمنزل باب خلفي يدخله الداخل و«

  .» الناس عند الصفا
  دار األرقم بن األرقم بالذات؟  ملاذا اختار رسول اهللا * 
ألن األرقم مل « :قال صفي الرمحن املباركفوري رمحه اهللا 

يكن معروفاً بإسالمه وألنه من بين خمزوم اليت حتمل لواء التنافس 
ستبعد أن خيتفي الرسول واحلرب ضد بين هاشم إذ ي   يف قلب

العدو وألنه كان فىت صغرياً عندما أسلم يف حدود الست عشرة 
  .»هذه احلالة تنصرف األذهان إىل منازل كبار الصحابةوسنة 

الصحبة الصاحلة  على العبد ن من أعظم النعمأ« :اعلم رمحك اهللا* 
اليت تعني على طاعة اهللا عز وجل فتذكره إذا نسـي وتعلمه إذا 

فل ليكون التواصل مستمراً ومثمراً مع مرور جهل وتنبهه إذا غ
  .»مع أهل اخلري والفضل والصالح الزمان

  اهلجرة األوىل إىل احلبشة
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إن هذه اهلجرة كانت إىل « :عبداهللا الطيبالربوفسور قال * 
  .»املناطق املعروفة بالسودان حالياً

  :سبب اهلجرة إىل احلبشة* 
الرابعة من النبوة  كان االضطهاد يف أواسط أو أواخر السنة« 

واشتد األذى على املسلمني يف مكة يف أواسط السنة اخلامسة وفكر 
الذي وقع م من كفار  يهم من العذاب األليمحيلة تنج يفن واملسلم
  .»قريش

  :عالمات وآيات تدل على اهلجرة* 
السنة اخلامسة من النبوة نزلت سورة الكهف وفيها يف  -

 غة من اهللا تعاىل إىل عباده املؤمننيفيها إشارات بليوثالث قصص 
  :وهي باهلجرة
  :القصة األوىل -١
كز اقصة أهل الكهف ترشد املؤمنني إىل اهلجرة من املر 

 :الكفرية والعدوان خمافة الفتنة على الدين متوكالً على اهللا تعاىل
كَهف ينشر لَكُم وإِذ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ إِلَّا اَهللا فَأْووا إِلَى ال[

  .}١٦:الكهف{] ربكُم من رحمته ويهيئْ لَكُم من أَمرِكُم مرفَقًا
  :القصة الثانية -٢
تفيد أن الظروف ال  عليهما السالم قصة اخلضر وموسى 

جتري وال تنتج حسب الظاهر دائماً بل رمبا يكون األمر على 
ة إىل أن االضطهاد القائم ضد خالف الظاهر ففيها إشارة لطيف

  .املسلمني سريفع قريباً
  :القصة الثالثة -٣
قصة ذي القرنني تفيد أن األرض هللا يورثها من عباده من  



  
 ٨٠ السراج املُنري

  .يشاء وأن الفالح إمنا هو يف سبيل اإلميان دون الكفر
السنة اخلامسة من النبوة نزلت سورة الزمر اليت تشري  ويف -

للَّذين [ : ليست ضيقة قال تعاىلجرة وتعلن بأن أرض اهللاهلإىل 
أَحسنوا في هذه الدنيا حسنةٌ وأَرض اِهللا واسعةٌ إِنما يوفَّى 

  .}١٠:الزمر{] الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ
  :قصة اهلجرة املباركة* 

اثين عشر رجالً وأربع نسوة حىت  وعددهم نوخرج املسلم 
كيالً  ٦٨وا إىل الشعيبة وهو ميناء للسفن قريبة من جدة حبوايل انته

وكان من املسلمني املاشي والراكب ووفق اهللا تعاىل عندما وصلوا 
إىل امليناء وجدوا سفينتني محلوهم فيها إىل احلبشة بنصف دينار 

  وكان ذلك يف شهر رجب من السنة اخلامسة من بعد مبعثه 
لمني ومل جيدوهم ومل يدركوا أحداً وخرجت قريش يف آثار املس

  .منهم
  :يف اهلجرة األوىل ن إىل احلبشةواملهاجر* 

  .عثمان بن عفان رضي اهللا عنه - ١
٢ - قية بنت رسول اهللا ر  زوجة عثمان رضي اهللا عنهما.  
  .عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه - ٣
  .أبو حذيفة عتبة بن ربيعة رضي اهللا عنه - ٤
بن عمرو زوجة أبو حذيفة رضي اهللا  سهلة بنت سهيل - ٥
  .عنهما

  .الزبري بن العوام رضي اهللا عنه - ٦
  .مصعب بن عمري رضي اهللا عنه - ٧
  .أبو سلمة بن عبد العزى رضي اهللا عنه - ٨



  

 ٨١ السراج املُنري

أم سلمة بنت أيب أمية بن املغرية زوجة أبو سلمة رضي  - ٩
  .اهللا عنهما
جرة وهو أمري هذه اهل عثمان بن مظعون رضي اهللا عنه -١٠
  .املباركة

  .عامر بن ربيعة رضي اهللا عنه -١١
  .ليلى بنت أيب حثمة زوجة عامر رضي اهللا عنها -١٢

  :من فضائل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه* 
إما أول «:  قال رسول اهللا : عن أنس رضي اهللا عنه قال 

رواه  »بيت هاجر يف سبيل اهللا بعد إبراهيم ولوط عليهما السالم
  .سناد ضعيفالبيهقي بإ

ورضي اهللا   عثمان بن عفان ورقية بنت الرسول : املقصود
  .عنها

  :إىل مكة من احلبشة سبب رجوع املهاجرين* 
وصل اخلرب إىل احلبشة يف شهر رجب من السنة اخلامسة بأن  

أهل مكة أسلموا فقرروا الرجوع إىل بلدهم فعندما وصلوا إىل مكة 
ت العداوة مستمرة ومتزايدة وجدوا أن األمر كان كذباً وما زال

فمن املهاجرين من رجع للحبشة ومنهم من دخل يف جوار رجال 
  .من قريش

سورة  من قراءة  النيب قصة سجود املشركني بعدما انتهى * 
  :النجم

  سجد النيب «: عن عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال
 رجالًبالنجم وسجد معه املسلمون واملشركون واجلن واإلنس إال 

رأيته أخذ كفاً من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافراً 



  
 ٨٢ السراج املُنري

  .رواه البخاري» وهو أمية بن خلف
وما يف   وروعة أسلوب سورة النجم وخاصة بصوت النيب 

يهدر ا ويرعد   السورة من قوارع تطري منها القلوب والنيب 
لكوا إال أن فصدمت قلوب املستكربين واملستهزئني فما متا بإنذاراا

سجد على األرض فلما رفعوا   يسجدوا بعدما رأوا الرسول 
مدح  اًرؤوسهم أرادوا أن يعتذروا عما فعلوا وتعذروا بأن حممد

  ).أصنامهم وعطف عليها زعموا ذلك
  :قصة الغرانيق املكذوبة* 

ويزعم بعض الناس أن سبب رجوع املهاجرين من احلبشة  
   اًوالوثنية وأساسها أن حممد وقوع هدنة حقيقية بني اإلسالم

مدح األصنام واعترف بفضلها إذ زعموا أنه قرأ على املشركني 
*  أَفَرأَيتم اللَّات والعزى[ :سورة النجم حىت وصل إىل قوله تعاىل

وألقى الشيطان يف آذان } ٢٠:النجم{] ومناةَ الثَّالثَةَ اُألخرى
فسجد ) ق العلى وأن شفاعتهن لترجتىتلك الغراني( :املشركني قوله

  .وسجد كفار مكة
فلما بلغ املهاجرون يف احلبشة ما فعل كفار قريش ظنوا أم  

  .أسلموا ذه القصة املكذوبة
  :بطالن قصة الغرانيقيف مسائل * 

١ - مسند اإلمام أمحد  وال يف تةمل تروى القصة يف الكتب الس
  .عتمدةامل غريهم من أصحاب الكتبيف وال 

  :روى هذه القصة ثالثة وهم - ٢
وهو متروك ابن سعد يف الطبقات من طريق الواقدي  - أ  
  . احلديث



  

 ٨٣ السراج املُنري

  .ضعيف إسنادهواإلمام الطربي يف تفسريه  -ب  
  .البيهقي يف دالئل النبوة وإسناده ضعيف -ج  
وقد ذكر من املفسرين «: قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا - ٣

ها من طرق كلها مرسلة ومل أراها مسندة ها هنا قصة الغرانيق ولكن
  .»من وجه صحيح واهللا أعلم

ألف اإلمام األلباين رمحه اهللا قبل أكثر من مخسني عاماً  - ٤
خرج أحاديثها ) قصة الغرانيق فاانيق لنس نصب(رسالة مساها 

  .وحكم عليها بالضعف والبطالن
ولو «:قال األستاذ الدكتور حممد مصطفى األعظمي - ٥

نا جدالً أن أسانيدها صحيحة ثابتة فهل تثبت بذلك صحة فرض
  .»!!!القصة معاذ اهللا 

كل حديث رأيته «: قال اإلمام ابن اجلوزي رمحه اهللا - ٦
خيالف العقول أو يناقض األصول فاعلم أنه موضوع فال تعترب 

  .»روايته
إن وصف العرب «: قال الشيخ حممد عبده رمحه اهللا - ٧

يرد هلا يف نظمهم وال يف خطبهم والذي تعرفه  آلهلتهم بالغرانيق مل
اللغة أن الغرنوق اسم الطائر مائي أسود أو أبيض ومن معانيه 

  .»الشاب األبيض اجلميل ويطلق على غري ذلك
املتأمل لآليات يف سورة النجم ما يدل على بطالن القصة  - ٨

من حيث األسلوب اللغوي السليم بأن آيات الغرانيق جاءت بني 
إِنْ [ :ت فيها ذم مث مدح مث ذم لذات الشيء وهي قوله تعاىلاآليا

 لْطَانس نا ملَ اُهللا بِهزا أَنم كُماؤَآبو متا أَنوهمتيماٌء سمإِلَّا أَس يه
  .}٢٣:النجم{] اآليات... 



  
 ٨٤ السراج املُنري

  :اضطرابات يف الروايات مما يسبب ضعفها ووهنها - ٩
  .وقعت يف الصالة: قيل
  .وقعت خارج الصالة: قيل
  حدث نفسه فنسها: قيل
  .فقرأها  أن الشيطان قاهلا على لسان النيب : قيل
  .اًكان ناعس  أن النيب : قيل
فقرأها الشيطان  أن الشيطان انتهز سكوت النيب : قيل

  . بصوت النيب 
أن قصة الغرانيق باطلة من حيث السند ومن  :اخلالصة -١٠

وأن سورة النجم تتحدث عن قصة  حيث املنت ومن حيث العقل
املعراج الواقعة يف السنة العاشرة من البعثة وهجرة احلبشة اإلسراء و

  .يف السنة اخلامسة
  اهلجرة الثانية إىل احلبشة

  : قصة اهلجرة* 
عندما عاد بعض من هاجر اهلجرة األوىل إىل احلبشة ووجدوا  

مما كان وملا أن االبتالء الواقع على املسلمني يف مكة أصبح أشد 
أذن هلم باهلجرة إىل احلبشة مرة ثانية   رأى حاهلم رسول اهللا 

  .وكان عددهم يقارب مثانني رجالً وعشرين امرأة وقيل غري ذلك
  :املهاجرين قريش تسعى إلعادة* 

 عيد املهاجرين من احلبشة بأي حاولت قريش يف كل مرة أن ت
ا الثمينة إلغرائهم وكان وسيلة وقدموا إىل النجاشي وأعوانه اهلداي

املسلمون هناك ال يؤذون وال يسمعون ما يكرهون وعبدوا اهللا تعاىل 



  

 ٨٥ السراج املُنري

 فتكلم عنهم نيإىل أن جاء رسول قريش للنجاشي وطلب منه املسلم
جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه فأوضح حقيقة الدين الذي جاء به 

  .وموقف قومهم منه  حممد 
قرأ عليه   حممد ا جاء بهوعندما طلب النجاشي شيئاً مم

سورة مرمي فبكى النجاشي حىت ابتلت ر دجعفر رضي اهللا عنه ص
  .اليت حيملوا ى من عنده من العلماء حىت ابتلت صحائفهمحليته وبكّ

إن هذا الذي جاء به عيسى «: ا قريشريفقال النجاشي لسف 
  .»خيرج من مشكاة واحدة انطلقا واهللا ال أسلمهم إليكما أبداً

: قال سفريا قريش عبداهللا بن أيب ربيعة وعمرو بن العاصف 
  .»واهللا آلتينهم غداً مبا يبيد خضرائهم«

إن هؤالء «: فلما كان من الغد جاء عمرو إىل النجاشي وقال 
  .»يقولون عن عيسى بن مرمي قوالً عظيما

 رضي اهللا عنه فأرسل النجاشي إىل املسلمني فجاء جعفر 
عبداهللا ورسوله وروحه  جاء به نبينا هونقول فيه بالذي «: وقال

  .»وكلمته ألقاها إىل مرمي العذراء البتول
يا معشر القسيسني «: فأخذ النجاشي عوداً من األرض وقال 

ما يزيد هؤء على ما يقولون يف ابن مرمي ما يزن هذه  والرهبان
مرحباً بكم ومبن جئتم من عنده وأشهد أنه رسول اهللا وأنه الذي 

يسى ولوال ما أنا فيه من امللك ألتيته حىت أقبل نعليه ر به عبش
  .»امكثوا يف أرضي ما شئتم

سفريا ورجع  فأعطى املسلمون الطعام والشراب والكسوة 
ها عليهم هداياهم اليت رد اقريش إىل مكة خمذولني ومعهم

  .النجاشي



  
 ٨٦ السراج املُنري

  :مدة بقاء املسلمني املهاجرين يف احلبشة* 
إىل    أن هاجر رسول اهللا مكث املسلمون يف احلبشة إىل 

املدينة وقبل موقعة بدر رجع بعضهم وعددهم ثالثة وثالثون رجالً 
ومثاين نساء وعاد الباقون مع جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

  .من فتح خيرب يف السنة السابعة للهجرة  عندما فرغ رسول اهللا 
  :فضل املهاجرين إىل احلبشة* 

ليس بأحق يب منكم «: احلبشةألهل   قال رسول اهللا و
رواه  »أنتم أهل السفينة هجرتان وألصحابه هجرة واحدة ولكم

  .البخاري
وظاهر احلديث أن تفضيلهم «: قال اإلمام ابن حجر رمحه اهللا

على غريهم من املهاجرين ولكن ال يلزم منه تفضيلهم على 
  .»اإلطالق

  رضي اهللا عنه إسالم النجاشي
أن النجاشي ملا مات كان « :ه اهللاقال حممد بن إسحاق رمح* 

  .»يتحدث أنه ال يزال يرى على قربه نور
أن قوم النجاشي خرجوا عليه «: قال ابن هشام رمحه اهللا* 

ألنه أسلم وقبل أن خيوض حرباً ضدهم هيأ للمسلمني سفناً 
لريكبوها إذا ازم وكتب كتاباً يشهد فيه بإسالمه وبلغ ذلك النيب 

  اشي استغفر لهفلما مات النج«.  
   النيب يف السنة التاسعة للهجرة وصلى عليه تويف النجاشي* 

  ؟صالة الغائب
مات اليوم عبد صاحل أصحمة من «:  قال رسول اهللا  

  .رواه مسلم »احلبش فهلُم فصلوا عليه



  

 ٨٧ السراج املُنري

أن النجاشي الذي صلى « :قال عبدالقادر األرناؤوط رمحه اهللا* 
شي الذي أرسل إليه ألن كتب التاريخ ال هو ذات النجا   النيبعليه 

  .»تذكر سوى خرب جناشي واحد
  رضي اهللا عنه إسالم محزة بن عبد املطلب

أن أمةً لعبداهللا بن « :قال حممد بن إسحاق رمحه اهللا*  
  جدعان أخربت محزة أن أبا جهل قد أساء إىل ابن أخيه حممد 

وهو يف جملسه من إساءات بذيئة فلم يتردد يف ايء إىل أيب جهل 
: قومه فضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة وقال له

أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول فرد علي ذلك إن استطعت 
فقامت رجال من بين خمزوم نصرة أليب جهل فمنعهم أبو جهل 

  .»فكانت تلك بداية انشراح صدر محزة لإلسالم
 يف السنة السادسة هإسالم محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عن* 

  .دار األرقم  بعد دخول النيب  من البعثة
  رضي اهللا عنه إسالم عمر بن اخلطاب

  :لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  دعاء النيب * 
قال رسول اهللا : عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال -
  :) اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين الرجلني إليك بأيب جهل

اخلطاب فكان أحبهما إىل اهللا عز وجل عمر بن  أو بعمر بن
  .رواه الترمذي وصححه األلباين )اخلطاب
  أن رسول اهللا : عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما -

اللهم : (ضرب صدر عمر بيده حني أسلم ثالث مرات وهو يقول
  .رواه الطرباين )غل وأبدله إمياناً أخرج ما يف صدر عمر من



  
 ٨٨ السراج املُنري

  :إسالم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه* 
إنه أسلم عقب اهلجرة األوىل إىل احلبشة يف السنة : قيل 

  .من البعثة اخلامسة
  .إنه أسلم بعد إسالم محزة بثالث أيام: وقيل 

  :عزة املسلمني بإسالم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه* 
ذُ ما زلنا أعزة من«: عن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال 

  .رواه البخاري» أن أسلم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
  : عند الكعبةنيصالة املسلم* 

إن إسالم عمر «: عن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال 
ولقد  كان فتحاً وإن هجرته كانت نصراً وإن إمارته كانت رمحةً

ا ما نصلي عند الكعبة حىت أسلم عمر بن اخلطاب فلما أسلم كن
رواه ابن هشام » يشاً حىت صلى عند الكعبة وصلينا معهقاتل قر

  .بسند ضعيف إسحاقبرواية ابن 
  :تسميته بالفاروق* 

  .بالفاروق ألنه فرق بني احلق والباطل  مساه رسول اهللا  
عن عمر بن اخلطاب   :قال حممد بن إسحاق رمحه اهللا* 

 ملا أسلمت تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول«: رضي اهللا عنه قال
أبو جهل فأتيت حىت ضربت عليه بابه : قلت: عداوة قال  اهللا 

جئت ألخربك أين : أهالً وسهالً ما جاء بك ؟ قال: فخرج إيلَّ وقال
فضرب : وصدقت مبا جاء به قال  قد آمنت باهللا وبرسوله حممد 

  .»قبحك اهللا وقبح ما جئت به: الباب يف وجهي وقال
  :اهللا عنه قصة إسالم عمر بن اخلطاب رضي* 

أن عمر بن اخلطاب كان يف طريقه لينال « :القصة األوىل -



  

 ٨٩ السراج املُنري

يف طريقه فأخربه عن إسالم أخته وزوجها  فلقي رجالً من حممد 
فغضب عمر فذهب إليهما فوجد عندمها خباب فضرب أخته حىت 
سال الدم منها مث وجد معها صحيفة فيها آيات من سورة طه وأراد 

سل مث أخذها وقرأ ما فيها واسلم وذهب أن يأخذها فأمرته أن يغت
  .»ليعلن إسالمه  إىل النيب 

هذه القصة مل ترد بإسناد صحيح مقبول عند احملدثني وبعض 
القصة وردت بأسانيد حسنة وهي عند أهل املغازي والسير فال مينع 

  .من قبوهلا
: قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  :الثانيةالقصة  -

 إىل ينبقسقبل أن أسلم فوجدته قد   اهللا خرجت أبغي رسول «
املسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة احلاقة فجعلت أعجب من 

هذا واهللا شاعر كما قالت قريش قال : فقلت: تأليف القرآن قال
وما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليلًا ما  * إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ[فقرأ 

ولَا بِقَولِ [: قلت كاهن قال فقرأ }٤١-٤٠: احلاقَّة{] تؤمنونَ
: احلاقَّة{] تنزِيلٌ من رب العالَمني *  كَاهنٍ قَليلًا ما تذَكَّرونَ

 »فوقع اإلسالم من قليب كل موقع: إىل آخر السورة قال }٤٣-٤٢
رواه أمحد والطرباين واحلديث مرسل أرسله شريح بن عبيد ومل 

  .يدرك عمر
  شعب أيب طالب  لعامة ودخول حممد املقاطعة ا

  :سبب املقاطعة العامة* 
ملا رأت قريش أن عدد الداخلني يف اإلسالم ازداد وأن  

بعد  خاصةً تنفعوسائلها وأساليبها السابقة يف حماربتهم وقمعهم مل 



  
 ٩٠ السراج املُنري

املسلمني  قريش األساليب والوسائل لصدأعادت ف إسالم محزة وعمر
وذلك مبقاطعة املسلمني  وسائلواستخدمت أقسى األساليب وال

  .عامة
بقت املقاطعة ثالث « :قال موسى بن عقبة رمحه اهللا* 

  .»سنني
احلصار يف أول يوم من  أابتد« :قال اإلمام ابن حجر رمحه اهللا* 

  .»احملرم سنة سبع من البعثة
ومن   خرج رسول اهللا « :قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا* 

  .»لعاشر من املبعثمعه من الشعب يف العام ا
  :قصة الصحيفة املكتوبة يف جوف الكعبة* 

فبلغ ذلك أبا طالب   أمجع الكفار على قتل رسول اهللا  
شعبهم   فجمع بين هاشم وبين املطلب فأدخلوا رسول اهللا 

بوه إىل ذلك حىت كفارهم فعلوا ذلك اومنعوه ممن أراد قتله فأج
ش ذلك اجتمعوا وائتمروا محية على عادات اجلاهلية فلما رأت قري

بينهم أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون بينهم على بين هاشم وبين املطلب 
موا إليهم رسول اهللا يعاملوهم وال يناكحوهم حىت يسلِّال على أن 
  وكتب  ففعلوا ذلك على صحيفة وعلَّقت يف جوب الكعبة

  .وشلَّت أصابعه  لصحيفة منصور بن عكرمة دعا عليه النيب ا
تدع امساً هللا  ن األرضة ملإ« :قال حممد بن إسحاق رمحه اهللا* 

  .»إال أكلته وبقي فيها من الظلم والقطيعة
أن األرضة قد أكلت مجيع ما « :قال ابن هشام رمحه اهللا* 

  .»فيها إال اسم اهللا
 :ابن هشام رمحهما اهللاقول سحاق وإاجلمع بني قول ابن *



  

 ٩١ السراج املُنري

»م املقصود يف القولني واحدأرادوا أن يقولوا أن اسم اهللا  وهو أ
  .»تعاىل ال جيتمع مع عبارات الظلم والقطيعة

 *م جهدوا حىت كانوا يأكلون « :هيلي رمحه اهللاقال السأ
ع الشاة وكان ضوورق السمر حىت إن أحدهم ليضع كما ت )١(اخلبط

لقد جعت حىت أين وطئت : فيهم سعد بن أيب وقاص روي أنه قال
رطب فوضعته يف فمي وما أدري ما هو إىل ذات ليلة على شيء 

  .»اآلن
  :ارتفاع أسعار السوق بأمر أيب هلب عدو اهللا*

 ر تأيت إىل مكة ويأيت املسلمون للشراء فينادي عدو كانت العي
معشر التجار غالوا على أصحاب حممد  يا«: اهللا أيب هلب ويقول

أنا ضامن حىت ال يدركوا معكم شيئاً فقد علمتم مايل ووفاء ذميت ف
فيزيدون األسعار على املسلمني وال يشترون » أن ال خسارة عليكم
م وهم جوعى وال لباس معهم حىت تعب بعض ويرجعون إىل أطفاهل

  .املسلمني ومنهم من تويف يف احلصار
ملا أفسد اهللا الصحيفة خرج « :قال موسى بن عقبة رمحه اهللا* 

  .»وصحابته وخالطوا الناس  رسول اهللا 
من  ن ما أصاب رسول اهللا أ« :م رمحك اهللاعل* 

االبتالءات عزاء لكل مؤمن فيما يصيبه يف هذه احلياة من بالء 
وتضييق وتغذيب واحليلولة بينه وبني طاعة ربه ورفع  ومصاعب

واهللا املستعان وعليه التكالن   رايته يف مواطن حيبها اهللا ورسوله 
  .»وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

                              
  . ورق من الطلح والسلم وحنوه خيبط بالعصا فيسقط وكانت تأكله اإلبل: اخلبط )١(



  
 ٩٢ السراج املُنري

  وفاة أيب طالب
 سنة تويف يف السنة العاشرة نيومثان اًطالب بضع وعندما بلغ أب«

من البعثة بعد اخلروج من الشعب وقبل وفاة خدجية رضي اهللا عنها 
  .أيام وقبل اهلجرة النبوية بثالث سنني ةبثالث

  :وفاة أيب طالبقصة * 
  روى البخاري ومسلم عن سعيد بن املسيب أن رسول اهللا 

ل على أيب طالب عندما حضرته الوفاة فوجد عنده أبا جهل دخ
يا عم قل ال إله إال اهللا كلمة (:  وعبداهللا بن أمية فقال له النيب 

يا أبا : (فقال أبو جهل وعبداهللا بن أمية )أشهد لك ا عند اهللا
يعرضها   فلم يزل رسول اهللا ) طالب أترغب عن ملة عبد املطلب

هو على : (الة حىت قال أبو طالب آخر ما كلمهمعليه ويعيد تلك املق
:  فقال رسول اهللا  )ال إله إال اهللا: ملة عبداملطلب وأىب أن يقول

ما [ :فأنزل اهللا عز وجل )نه عنكأما واهللا ألستغفرن لك ما مل أُ(
نيرِكشلْموا لرفغتسوا أَنْ ينَآم ينالَّذو بِيلن١١٣:التوبة{] كَانَ ل{ 

إِنك لَا تهدي من أَحببت ولَكن اَهللا يهدي [ :وأنزل اهللا عز وجل
ن أا نزلت يف أيب ووأمجع املفسر }٥٦:القصص{] من يشاُء

  .طالب
طالب قد نطق بكلمة  اكل حديث يدل على أن أب :فائدة مهمة* 

  .اإلسالم عند موته ال يصح
  :مصري أيب طالب يف اآلخرة* 

:  قال رسول اهللا : عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنه قال عن 
أهون أهل النار عذاباً أبو طالب ويف رجليه نعالن من نار يغلي (

  .رواه مسلم )منهما دماغه



  

 ٩٣ السراج املُنري

بعد موت   يروى أن أبا هلب دافع عن النيب « :فائدة مهمة* 
من مات على ما ( : قال رسول اهللا ، أيب طالب وعندما سأله عنه

واشتدت  هلب املدافعة وفترك أب )عليه عبد املطلب دخل النارمات 
  .أذيته

  وفاة خدجية رضي اهللا عنها
وستني سنة  اًعندما بلغت ثالث خدجية رضي اهللا عنها توفيت

توفيت يف السنة العاشرة من البعثة بعد اخلروج من الشعب وقبل و
  .اهلجرة النبوية بثالث سنني

    حممدتتابع املصائب على 
مات أبو طالب وخدجية يف عام واحد وبينهما مدة يسرية  * 

وكانت خدجية وزيرة   فقد كان أبو طالب درعاً حصيناً للنيب 
  .صدق يف اإلسالم

اشتد أذى قريش على نبينا يروى أنه ملا هلك أبو طالب *  
حىت أن بعض سفهاء قريش نثر التراب على رأس النيب   حممد 
 أسه التراب فغسلته إحدى بناته وهي ، ودخل على بيته وعلى ر

  .)نية فإن اهللا مانع أباكال تبكي يا ب(: قول ا  تبكي والرسول 
  :عام احلزن* 

هذا العام بعض املؤرخني بعام  يالسنة العاشرة من البعثة يسم
وهذا رأي األلباين  احلزن والصحيح أن هذا االسم مل يسمه النيب 

  .رمحه اهللا
بوفاة  قاه النيب عام بعام احلزن ما السبب تسمية هذا الو

طالب وزوجته خدجية وأذية قريش وتضيق الدعوة إىل اهللا  عمه أيب



  
 ٩٤ السراج املُنري

  .عز وجل
  من سودة رضي اهللا عنها  زواج حممد 

يف شهر شوال  من سودة رضي اهللا عنها  كان زواجه * 
على سودة  الذي دل النيب و  من السنة العاشرة من مبعثه 

خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مظعون هي  ارضي اهللا عنه
  .رضي اهللا عنهما

من أوائل املسلمني هاجرت  سودة بنت زمعة رضي اهللا عنها* 
اهلجرة الثانية إىل احلبشة مع زوجها السكران بن عمرو وتويف عنها 

  . وتزوجها النيب 
  من عائشة رضي اهللا عنها  زواج حممد 

يف السنة العاشرة   عنهامن عائشة رضي اهللا  كان زواجه * 
هي  على عائشة رضي اهللا عنها الذي دل النيب و  من مبعثه 

  .خولة بنت حكيم زوجة عثمان بن مظعون رضي اهللا عنهما
نكح « :قال هشام بن عروة عن أبيه رضي اهللا عنهما عن* 

عائشة وهي بنت ست سنني مث بىن ا وهي بنت تسع  النيب 
  .رواه البخاري» سنني

فقدمنا املدينة فنزلنا يف بين « :قالت عائشة رضي اهللا عنها* 
فدخل بيتنا  فجاء رسول اهللا  )١(احلارث بن اخلزرج يف السلخ

واجتمع إليه رجال من األنصار ونساء فجاءتين أمي وإين لفي 
 )٢(أرجوحة بني عذقني يرجح يل فأنزلتين من األرجوحة ويل مجيمة

                              
  . مكان بعوايل املدينة: السلخ )١(
  . الشعر الساقط على املنكبني: مجيمة )٢(



  

 ٩٥ السراج املُنري

اء مث أقبلت تقودين حىت وقفت ففرقتها ومست وجهي بشيء من امل
حىت سكن من نفسي مث دخلت يب فإذا  )١(يب عند الباب وإين ألج

جالس على سرير يف بيتنا وعنده رجال ونساء من  رسول اهللا 
األنصار فأجلستين يف حجره مث قالت هؤالء أهلك فبارك اهللا لك 
فيهم وبارك هلم فيك فوثب الرجال والنساء فخرجوا وبىن يب 

حنرت جزور وال ذحبت شاة حىت أرسل ما  يف بيتنا  ول اهللا رس
إذا دار  كان يرسل ا إىل رسول اهللا  )٢(جبفنة ةإلينا سعد بن عباد

  .رواه أمحد يف مسنده» إىل نسائه وأنا يومئذ ابنة تسع سنني
  إىل الطائف  هجرة حممد 

  :سبب اهلجرة إىل الطائف* 
  رسول اهللا على يش قرواشتدت أذية  ملا هلك أبو طالب

خرج إىل الطائف يلتمس النصرة من ثقيف واملنعة م من قومه 
  .ورجاء أن يقبلوا اإلسالم

  : إىل الطائفة جروقت اهل* 
إىل الطائف بعد موت خدجية بثالثة أشهر  رسول اهللا خرج 

ومعه زيد  ومثانية أيام يف شهر شوال من السنة العاشرة من مبعثه 
  .بن حارثة

  :ة اهلجرة إىل الطائفقص *
  عندما ذهب رسول اهللا « :قال حممد بن إسحاق رمحه اهللا

عبد : إىل الطائف التقى بسادة ثقيف أبناء عمرو بن عمري الثالثة

                              
  . التنفس العميق: ألج )١(
  . القطعة اليت فيها الطعام: جبفنة )٢(



  
 ٩٦ السراج املُنري

ياليل ومسعود وحبيب وعرض عليهم اإلسالم فلم يقبلوه منه 
وسخروا منه وطلب منهم أن يكتموا عنه ما دار بينهم حىت ال 

لكنهم مل يفعلوا وأغروا به الناس من السفهاء والعبيد يثريوا الناس و
ه والصياح به حىت اجتمع الناس عليه وأجلأوه إىل فأخذوا يف سب

حائط لعتبة وشيبة ابين ربيعة ومها فيه ورجع السفهاء والعبيد 
وشيبة ابين ربيعة  ةيف ظل شجرة عنب وعتب  رسول اهللا وجلس 

 أشكو اللهم إليك(:   قاللما اطمأن يف جلوسه ف ينظران إليه
ضعف قويت وقلة حيليت وهواين على الناس يا أرحم الرامحني أنت 
رب املستضعفني وأنت ريب إىل من تكلين؟ إىل بعيد يتجهمين؟ أم 
إىل عدو ملكته أمري؟ إن مل يكن بك علي غضب فال أبايل ولكن 
عافيتك هي أوسع يل أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 

وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن تنزل يب غضبك  الظلمات
أو حيلَّ علي سخطك لك العتىب حىت ترضى وال حول وال قوة إال 

وعندما رآه ابنا ربيعة على هذه احلال حتركت إليهما عاطفة  )باهللا
دعى عداس أن يقدم له عنباً وتعجب نصرانياً ي الرحم فأمرا غالماً

اس من الرسول عد  قبل أن يأكل وزال  )بسم اهللا(: دما قالعن
  ل رأس النيب بأنه نيب فأخذ يقب  عجبه عندما أعلمه الرسول 

: قائلني له  ويديه وقدميه وحاول ابنا ربيعة أن يصداه عن النيب 
)ك عن دينك فإن دينك خري من دينهال يصرفن.(  

 يف الطائف  كانت إقامته « :قال حممد بن سعد رمحه اهللا* 
  .»عشرة أيام

  :جربيل وملك اجلبال عليهما السالم* 
من الطائف حىت وصل إىل قرن  اًمهموم  خرج النيب « 



  

 ٩٧ السراج املُنري

إن اهللا قد مسع قول (: الثعالب فجاء جربيل عليه السالم فقال
قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث اهللا إليك ملك اجلبال 

مث    م ملك اجلبال على رسول اهللافسلَّ )لتأمره مبا شئت فيهم
فقال رسول  )يا حممد إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني(: قال
بل أرجو أن خيرج اهللا من أصالم من يعبد اهللا وحده (:  اهللا 

  .رواه البخاري ومسلم )وال يشرك به شيئاً
  : إميان بعض اجلن برسالة حممد * 

إىل مكة أقام يف وادي خنلة قرب مكة   قبل أن يصل النيب 
يام وخالل هذه اإلقامة بعث اهللا إليه نفراً من اجلن بعض األ

اية يستمعون القرآن فآمنوا به وقد ذكر ذلك سبحانه وتعاىل يف 
  .سورة اجلنيف سورة األحقاف و

  :إىل مكة من مكة   النيب  رجوع* 
ملك اجلبال وإميان بعض اجلن بقدوم   لقد شد اهللا أزر نبيه 

  هللا عز وجل فعندما عزم رسول اهللا فقام نشيطاً يف الدعوة إىل ا
كيف تدخل عليهم يا رسول اهللا وهم : دخول مكة قال له زيد

يا زيد إن اهللا جاعل ملا ترى (:  أخرجوك فقال رسول اهللا 
  .)خمرجاً وإن اهللا ناصر دينه ونبيه

يف طلب جوار املطعم بن عدي فاستجاب   وأرسل النيب 
  فظ رسول اهللا وح  سول لذلك ويأ هو وبنوه حلماية الر
لقد كان (: أسرى بدروقال يف  للمطعم بن عدي هذا الصنيع

رواه  )املطعم بن عدي حياً مث كلمين يف هؤالء النتىن لتركتهم له
  .البخاري

يف جوار   موقف بعض الصحابة عندما دخل رسول اهللا * 



  
 ٩٨ السراج املُنري

  :املطعم بن عدي
أيب  ي رديف جوار املطعم بن عد  عندما دخل رسول اهللا 

عمر بن اخلطاب جوار  بكر الصديق طلب جوار ابن الدغنة ورد
عثمان بن مظعون جوار الوليد بن املغرية وكان  خاله العاص ورد

فعلهم رغبةً منهم أن يكونوا يف جوار اهللا ورسوله كسائر 
  .املستضعفني

  :إىل الطائف  من بعض نتائج هجرته * 
سول اهللا اس وهذا دليلٌ على أن رإسالم عد   مل يرجع من

الطائف دون نتائج إجيابية بل رجع مبا هو خري من محر النعم فقد 
اس على يديه والرسول هدى عد  ألن يهدي اهللا بك (: يقول

من بالد نينوى  اًاس نصرانيوكان عد )رجالً خري لك من محر النعم
  .عليه السالم من بلد نيب اهللا يونس بن مىت
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  واملعراج ءاإلسرا
كانت حادثة اإلسراء واملعراج « :قال القاضي عياض رمحه اهللا* 

  .»بسنة قبل هجرته عليه السالم
مل « :قال حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي رمحه اهللا* 

يثبت من طريق صحيح وال حسن أن اإلسراء واملعراج كان يف 
  .»رجب والوارد يف ذلك ال أصل له

  :عقيدة أهل السنة واجلماعة*
أن حادثة اإلسراء واملعراج ثابتة بالقرآن والسنة وذلك يف 
سورة اإلسراء وسورة النجم وجمموع الروايات عند البخاري 
عشرون رواية عن ستة من الصحابة وال توجد رواية واحدة جتمع 
كل ما ورد من أحداث خالل هذه الرحلة وإمنا هناك روايات 

  .أشارت كل واحدة منها إىل بعض األحداث
  : شق صدر النيب * 

جاء يف البخاري ومسلم وغريمها أن بعد صالة العشاء من 
سقف بيت  منتلك الليلة املباركة نزل جربيل عليه السالم وخرج 

مبكة وشق صدره مث غسله مباء زمزم مث جاء بطست   الرسول 
فأفرغه يف صدره مث أطبقه مث أخذ  اًمن ذهب ممتلىء حكمة وإميان

  .بيده فعرج به
  :حادثة اإلسراء* 

: قال  أن رسول اهللا  بن مالك رضي اهللا عنه عن أنس 
فوق احلمار ودون البغل يضع  اءدابة بيض يأتيت بالرباق وه«

حافره عند منتهى طرفه فركبته فسار يب حىت أتيت بيت املقدس 
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فربطت الدابة باحللقة اليت يربط فيها األنبياء مث دخلت فصليت 
فأتاين جربيل بإناء من مخر وإناء من لنب  فيه ركعتني مث خرجت

 »رج يبمث ع: أصبت الفطرة قال: فاخترت اللنب فقال جربيل
  .البخاري ومسلمرواه 

أنه صلى باألنبياء قبل املعراج مث بعث له آدم  :ويف رواية أخرى
تلك   مهم رسول اهللا فأفمن دونه من األنبياء عليهم السالم 

  .الليلة
  تظافرت الروايات على أنه «: اهللا قال ابن حجر رمحه 

  .»صلى باألنبياء قبل العروج
  :حادثة املعراج* 

مث « :قال  عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 
عرج به إىل السماوات ويف كل مساء يستفتح جربيل مث يسأل من 

ب به فرأى يف السماء الدنيا آدم ويف حممد فريح: معك؟ فيقول
ى وحيىي ويف الثالثة يوسف ويف الرابعة إدريس ويف الثانية عيس

اخلامسة هارون ويف السادسة موسى ويف السابعة إبراهيم مستنداً 
إىل البيت املعمور مث ذهب إىل سدرة املنتهى وفرض اهللا عليه 
وعلى أمته مخسني صالة يف اليوم والليلة ويف عودته من معراجه 

بك على أمتك؟ فأخربه ما فرض ر: انتهى إىل موسى فسأله موسى
فيسأله التخفيف ففعل وخفف فطلب منه موسى أن يرجع إىل ربه 

ويف  اهللا عنه مخس صلوات مث ما زال صاعداً ونازالً بني ربه وموسى
كل مرة يطلب منه موسى أن يرجع لربه ليخفف عنه حىت خففها اهللا 

بأجر مخسني صالة وعندما طلب منه  فأصبحت مخس صلوات
) قد سألت ريب حىت استحيت: (بعد هذا قالموسى الرجوع 
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رواه ) قد أمضيت فريضيت وخففت عن عبادي: (فنادى منادي
  .البخاري ومسلم
مث عرج يب حىت ظهرت يف مستوى أمسع (: خرىويف رواية أ

مث انطلق يب حىت انتهى : وقال األقالم مث فرضت الصالةفيه صريف 
دخلت ا هي؟ مث أُألوان ال أدري م يب إىل سدرة املنتهى وغشيها

رواه البخاري ) اجلنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا أتراا املسك
  .ومسلم

  :رؤية اهللا عز وجل*
ح اإلمام هللا عز وجل ورج  ية النيب ؤاختلف العلماء يف ر«

رأى ربه استناداً إىل حديث عبداهللا بن   النووي رمحه اهللا بأنه 
  .»)د ربه بفؤاده مرتنيرأى حمم(: بقولهعباس رضي اهللا عنهما

  :العودة من اإلسراء واملعراج* 
يتبني من الروايات أن طريق العودة كان من السماوات « 

فقد روى الترمذي بإسناد صحيح  لى إىل بيت املقدس مث إىل مكةالع
مث انصرف (... :قال  أن النيب  عن شداد بن أوس رضي اهللا عنه

كذا وقد أضلوا بعرياً هلم قد ر لقريش مبكان كذا ويب فمررنا بعي
هذا صوت حممد مث : مجعه فالن فسلمت عليهم فقال بعضهم

  .»)أتيت أصحايب قبل الصبح مبكة
   :فائدة*  

ق بينما يف املعراج استعملت اكانت وسيلة اإلسراء الرب
فلم تبني الوسيلة ويف ) عرج(الروايات الفعل املبين للمجهول بقول 

: قال احلافظ ابن كثري رمحه اهللا )ملعراجنصب يل ا(روايات قوله 
م فصعد فيه إىل السماء ومل يكن الصعود على الرباق وهو السلَّ(
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  .»)كما تومهه البعض
   :اخلالصة *

إن اإلسراء واملعراج وقعا يف ليلة « :قال ابن حجر رمحه اهللا
وإىل هذا ذهب  ةوروحه بعد البعث  واحدة يف اليقظة جبسد النيب 

علماء احملدثني والفقهاء واملتكلمني وتواردت عليه  اجلمهور من
ظواهر األخبار الصحيحة وال ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس يف 

  .»العقل ما حييله حىت حيتاج إىل تأويله
  :موقف قريش من اإلسراء واملعراج* 

أن يكذبه قومه فأصبح يف ذلك اليوم   خشي رسول اهللا 
: يف هذه احلال وسأله مستهزئاًمهموماً فجلس إليه أبو جهل وهو 

أرأيت : (فأخربه باإلسراء فلم يكذبه حىت قال) هل كان من شيء؟(
:  فقال رسول اهللا ) إن دعوت قومك إليك أحتدثهم مبا حدثتين؟

فأسرع إىل مكة فدعاهم فجاؤوا إليه وطلب منه أبو جهل أن  )نعم(
جد حيدثهم فحدثهم فتعجبوا من حديثه وطلب منه أن يصف املس

أما النعت : (األقصى فرفعه اهللا له فأخذ يصفه وهو ينظر إليه فقال
  .رواه البخاري ومسلم وغريمها» )فقد واهللا أصاب
أم استنكروا أن  :عند اإلمام أمحد يف مسنده ويف رواية
إىل الشام مث يعود يف جزء من الليلة الواحدة   يذهب الرسول 

  .»د بعض من أسلمترا وهم يذهبون ويعودون يف مدة شهرين لذا
خرب بكر الصديق أُأن أبا : ويف رواية عند احلاكم يف املستدرك

واهللا لئن كان قاله لقد صدق وما : (صدقه دون تردد قائالًفباخلرب 
يعجبكم من ذلك فواهللا إنه ليخربين أن اخلرب ليأتيه من السماء إىل 

مث أقبل  )األرض يف ساعة من ليل أو ار فهذا أبعد ما تعجبون منه



  

 ١٠٣ السراج املُنري

صدقت أشهد : (وكلما ذكر شيئاً من الوصف قال  إىل النيب 
 )وأنت يا أبا بكر الصديق(:  فقال رسول اهللا ) إنك رسول اهللا

  .»فسماه الصديق من حينها
يف ليلة اإلسراء   لنيب ل ما حدث أن« :اعلم رمحك اهللا* 

ا عظيمة ورؤيته ألهل اجلنة ودخله واملعراج وما فيها من شواهد
 كانت يف جزء من ليلة ولذا الواجبوورؤية ألهل النار ومل يدخلها 

اإلميان والتصديق وبه حيصل املؤمن على لذة اإلميان بتصديق  علينا
  .»أخبار الغيببوتسليم 

 من مكة والطائف فإن  رد ن من بعدما طُأ« :اعلم رمحك اهللا* 
قدوم جربيل بعلى الدعوة إليه وذلك نبيه ويعينه جل وعال يثبت  اهللا

  .»وملك اجلبال وإميان اجلن وحادثة اإلسراء واملعراج وغريها
تأمل كيف فرضت : قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا*
  :الصالة

  .بدون واسطة  فرضت من اهللا عز وجل إىل رسوله  :أوالً
  . فرضت يف ليلة هي أفضل الليايل للنيب  :ثانيا
  .ليه البشرفرضت يف أعلى مكان يصل إ :ثالثا
فرضت مخسني صالة وخففت مخس صلوات ويكتب  :رابعا

لإلنسان أجر مخسني صالة وهذا فضل عظيم من اهللا عز وجل هلذه 
  .األمة

  نفسه على القبائل  عرض حممد 
يعرض نفسه على األفراد فقد كان يعرضها   كان النيب * 

ذلك مكة للحج أو العمرة أو املواسم و على القبائل الوافدة إىل
  .ليؤووه وينصروه ويدعوهم إىل التوحيد
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  كان رسول اهللا « :قال جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه* 
أال رجل حيملين إىل قومه : يعرض نفسه على الناس باملوقف فقال
رواه أبو داود وصححه » فإن قريشاً منعوين أن أبلغ كالم ريب

  .األلباين
  :عرض اإلسالم على القبائل*

ال : قولوا: يا أيها الناس(: يسأل القبائل ويقول  كان النيب 
إنه : (وكان وراءه أبو هلب يسري خلفه ويقول )إله إال اهللا تفلحوا

ويرميه   وكان أبو هلب يؤذي رسول اهللا ) صاىبء كاذب
يفر منه ويعرض   باحلجارة حىت أدمى كعبيه الشريفتني وكان 

  .عنه وال يلتفت إليه
 *رض عليها اإلسالمأبرز القبائل اليت ع:  

كان العرض على القبائل يف جتمعام واختلفت ردودهم ويف 
نفسه على نفر   عرض رسول اهللا من البعثة السنة احلادية عشر 

من اخلزرج عند العقبة فجلسوا معه فدعاهم لإلسالم وتال عليهم 
روج النيب يف هذا الزمان من خبالقرآن وقد عرفوا األنصار يف املدينة 

يف املوسم    النيب ام اليهود فسبق األنصار القبائل وواعدواجري
أسباب قبول األنصار اإلسالم ما من املقبل وانتشر اخلرب يف املدينة و

حدث يف يوم بعاث من قتل بني األوس واخلزرج وقتل فيها كبارهم 
  .مما سهل قبول اإلسالم يف املدينة

  بيعة العقبة األوىل
  يف السنة الثانية عشرة من مبعثه  ألوىلكانت بيعة العقبة ا* 

  .يف موسم احلجو
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عشر رجالً من  ااثن عدد من كان يف بيعة العقبة األوىل *
  .املدينة منهم من آمن يف العام السابق

تسمى بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض  بيعة العقبة األوىل* 
  .ولعدم وجود نساء يف البيعة احلرب

بعث رسول اهللا  دينة قبل اهلجرة إليهاالدعوة األوىل يف امل* 
   مصعب بن عمري ليقرئهم ويعلمهم اإلسالم ويفقههم يف الدين

  .وكان منزله على أسعد بن زرارة) مقرىء املدينة(فكان يسمى 
أسعد بن زرارة وكانوا أربعني  هاأقام أول مجعة يف املدينة* 
هم مصعب بن عمري فقد كتب رسول اهللا رجالً أم  مليجم ع.  

  :إسالم أهل املدينة قبل اهلجرة إليها* 
أسلم خلق كثري من األنصار على يد مصعب بن عمري مبعاونة 

فإنه  ،شهل إال عمرو بن ثابتأسعد بن زرارة فأسلم مجيع بين األ
تل قبل أن يسجد هللا سجدة تأخر إسالمه إىل يوم أُحد وقاتل وقُ

فلم  )اًوأُجِر كثري قليالً عملَ(: فقال  خرب عنه النيب واحدة فأُ
تقف دار يف املدينة من دور األنصار إال وفيها مسلمون إال دار بين 
أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف وغريهم تأخر إسالمهم إىل 

  .السنة اخلامسة من اهلجرة يف عام اخلندق
  :انتهاء املهمة الدعوية* 

عاد عثة من البقبل حلول موسم احلج يف السنة الثالثة عشرة 
بنجاح مهمته بتوفيق   مصعب بن عمري إىل مكة ليبشر الرسول 

  .عز وجل من اهللا
  :بنود بيعة العقبة األوىل* 

روى البخاري ومسلم وغريمها من حديث عبادة بن الصامت 
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: الذي كان من حجاج املسلمني من املدينة صيغة هذه البيعة بقوله
 على أال تشركوا باهللا تعالوا بايعوين(: قال هلم  أن رسول اهللا 

شيئاً وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا أوالدكم وال تأتوا ببهتان 
تفترونه بني أيديكم وأرجلكم وال تعصوين يف معروف فمن وفّى 
منكم فأجره على اهللا ومن أصاب شيئاً فستره اهللا فأمره إىل اهللا 

  .»)إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه
  بيعة العقبة الثانية

يف  يف السنة الثالثة عشرة من مبعثه  كانت بيعة العقبة الثانية *
  .موسم احلج

  :حجاج املدينة* 
جمموعة كبرية من مسلمي املدينة ضمن حجاج كثريين  تقدم

  .من مشركي املدينة وكان زعيمهم مجيعاً الرباء بن معور
  :حتديد الزمان واملكان للبيعة* 

اق على حتديد الزمان تفت إىل االجرت اتصاالت خفية أد
االتفاق وهو من أعظم وأهم االتفاقيات يف تاريخ  مواملكان إلبرا

  .اإلسالم
  :قصة اللقاء* 

مث خرجنا إىل احلج ... «قال كعب بن مالك رضي اهللا عنه  
العقبة من أوسط أيام التشريق فلما فرغنا  عند  وواعدنا رسول اهللا 

فنمنا تلك الليلة مع   ل اهللا من احلج وكانت الليلة اليت واعدنا رسو
قومنا يف رحالنا حىت إذا مضى ثلث الليل خرجنا يف رحالنا مليعاد 

حىت اجتمعنا يف الشعب عند العقبة وحنن ثالثة وسبعون  رسول اهللا 
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وأمساء  - أم عمارة - نسيبة بنت كعب : رجالً ومعنا امرأتان من نسائنا
الشعب ننتظر رسول فاجتمعنا يف  - أم منيع - بنت عمرو بن عدي 

حىت جاءنا ومعه عمه العباس وهو يومئذ على دين قومه إال   اهللا 
أنه أحب أن حيضر أمر ابن أخيه ويتوثق له فلما جلس كان أول 

يا معشر اخلزرج إن حممداً منا حيث قد علمتم : (متكلم العباس فقال
ه وقد منعناه من قومنا ممن رأيهم مثل رأينا فيه فهو يف عز من قوم

فقلنا : قال) ومنعة بلدة وأنه قد أىب إال االحنياز إليكم واللحوق بكم
قد مسعنا ما قلت فتكلم يا رسول اهللا فخذ لنفسك ولربك ما : ( له

فتال القرآن ودعا إىل اهللا ورغب يف   فتكلم رسول اهللا ) أحببت
أبايعكم على أن متنعوين ما متنعون منه نساءكم (: اإلسالم مث قال

وعندما تأكد ألسعـد بـن زرارة موقف قومه ضرب  )موأبناءك
مبايعاً مث تتابع القوم رجالً رجالً ) صافحه(  على يد رسول اهللا 

  .ا مبشراً باجلنة من وىفّ  ملبايعة الرسول 
  :كيفية مبايعة املرأتني* 

ال يصافح النساء فإمنا كان يأخذ عليهن   كان رسول اهللا 
  .فقد بايعتكن أذهنب: فإذا أقررن قال

  :اءالنقب* 
أخرجوا إيل منكم اثين عشر «: لألنصار  قال رسول اهللا  

  .»نقيباً ليكونوا على قومهم مبا فيهم
تسعة من اخلزرج وثالثة من األوس : فأخرجوا منهم اثين عشر نقيباً

  .ومجيعهم حضروا البيعة
أنتم على قومكم مبا فيهم كفالء «: للنقباء  قال رسول اهللا  

: لعيسى بن مرمي وأنا كفيل على قومي قالوا كفالة احلوارينيل
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  . »نعم
  :صراخ الشيطان يف العقبة* 

ن النقباء كان القوم على وشك املغادرة بعد أن متت البيعة وتعي
باالنصراف إىل منازهلم مبىن  فأمر النيب  صرخ الشيطان لكفار قريش

  .كفار قريش يسألون عن لقائهم ءفلما أصبحوا جا
  :بنود بيعة العقبة الثانية* 

  بايعنا رسول اهللا «: قال عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه
على السمع والطاعة يف عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثره 

ا ال خناف يف علينا وأن ال ننازع األمر أهله وأن نقول احلق أينما كن
  .»اهللا لومة الئم
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  الفصل الثالث
  من مكة إىل املدينة  ن هجرته أهم األحداث م

  .قبل هجرته للمدينة  رؤيا رسول اهللا  - ١
 .إىل املدينة  أسباب هجرته  - ٢
 .أول املهاجرين للمدينة - ٣
 .آخر املهاجرين للمدينة - ٤
 .الباقني من الصحابة يف مكة - ٥
 .باهلجرة للمدينة  اإلذن لرسول اهللا  - ٦
 .صحبة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه - ٧
 . ى رسول اهللا تآمر كفار قريش عل - ٨
 .ليلة اهلجرة  نوم علي بن أيب طالب يف فراش رسول اهللا  - ٩

مكة إىل الغار من وأيب بكر الصديق   خروج رسول اهللا  -١٠
 .يف جبل ثور

 يف جبل غارالوأيب بكر الصديق من   ج رسول اهللا وخر -١١
 .إىل املدينةثور 

 .قصة سراقة بن مالك رضي اهللا عنه -١٢
 .اهللا عنها قصة أم معبد اخلزاعية رضي -١٣
فوائد من اهلجرة املباركة على صاحبها أفضل الصالة وأمت  -١٤

  .التسليم
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  قبل هجرته للمدينة  رؤيا سول اهللا 
قال رسول اهللا : عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال 
  :) ا خنل فذهب رأيت يف املنام أين أهاجر من مكة إىل أرض

  .رواه البخاري )إذا هي يثربف )٢(إىل أا اليمامة أو هجر )١(وهلي
  إىل املدينة  أسباب هجرته 

دعوته إىل اهللا عز وجل تعرض   منذ أن أعلن النيب  
ومن معه من املسلمني خاصة بعد  واالبتالء واالضطهاد للمضايقات

وفاة عمه أيب طالب اليت كانت قبل هجرته إىل املدينة بثالث 
  تني وخرج للحبشة مر  سنوات حىت هاجر بعض أصحابه 

  .للطائف مث رجع إىل مكة مث هاجر للمدينة
اللهم «: قال بالل بن رباح رضي اهللا عنه عندما هاجر للمدينة

العن شيبة ابن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا 
  .رواه البخاري» من أرضنا إىل أرض الوباء

  أول املهاجرين للمدينة
أول من قدم علينا «: عنهما قالعن الرباء بن عازب رضي اهللا 

مصعب بن عمري وابن أم مكتوم فجعال   من أصحاب النيب 
يقرئان القرآن مث جاء عمار وبالل وسعد مث جاء عمر بن اخلطاب 

فما رأيت أهل املدينة فرحوا بشيء به   يف عشرين مث جاء النيب 
 »قد جاء  هذا رسول اهللا : حىت رأيت الوالئد والصبيان يقولون

  .رواه البخاري
                              

  . اعتقادي: وهلي )١(
  ). األحساء(وهي مدينة معروفة يف منطقة البحرين : هجر )٢(
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  :اخلالف يف أول من هاجر للمدينة* 
ذكر البخاري أن أول من هاجر إىل املدينة : القول األول -

  .مصعب بن عمري وعبداهللا بن أم مكتوم
ذكر ابن إسحاق وابن سعد وموسى بن عقبة : القول الثاين -

  .أن أول من هاجر للمدينة أبو سلمة بن عبد األسد
  :اجلمع بني القولني* 

ذكر ابن حجر أنه ميكن اجلمع بني حديث أهل املغازي  
والسري وحديث البخاري وذلك أن أبا سلمة خرج ال لقصد اإلقامة 
باملدينة خبالف مصعب وابن أم مكتوم خرج لقصد اإلقامة باملدينة 

  . وتعليم أهلها لإلسالم بأمر النيب 
  آخر املهاجرين للمدينة

بن جحش رضي اهللا عنه  كان آخر ممن بقي من الصحابة عبد
وكنيته أبو أمحد وكان كفيف البصر أخو عبداهللا بن جحش رضي 

بن جحش إىل اهلجرة كرهت امرأته ذلك  اهللا عنه فلما أمجع عبد
وجعلت تشري إليه أن يهاجر إىل غري املدينة وامرأته الفرعة بنت 
سفيان بن حرب وهاجر بأهله وماله سراً إىل املدينة مع أخوه 

أبو سفيان داره مبكة  فتملكبن جحش فوصلوا إىل املدينة  عبداهللا
إىل كثرياً من دور املسلمني يف مكة بعد هجرم باع وباعها و

  .املدينة
  الباقني من الصحابة يف مكة

وأبو بكر وعلي بن أيب   يف مكة إال رسول اهللا  يبقمل  
  .طالب وقلة من املسلمني إما حلبسٍ أو غريه وبعضهم يف احلبشة
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وكان أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه كثرياً ما يستأذن رسول 
ال تعجل لعل اهللا أن «:  يف اهلجرة فيقول له الرسول   اهللا 

فيطمع أبو بكر رضي اهللا عنه أن يكون هو  »جيعل لك صاحباً
فهما ملدة فاشترى راحلتني وأخذ يعلِّ  الصاحب لرسول اهللا 

  .رمحه اهللا يف سريتهأربعة أشهر كما ذكر ذلك ابن هشام 
  باهلجرة للمدينة  اإلذن لرسول اهللا 

  كان رسول اهللا : عن عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال
وقُلْ رب أَدخلْنِي مدخلَ صدقٍ [: مبكة فأُمر باهلجرة وأُنزل عليه

ا نلْطَانس كنلَد ني ملْ لعاجقٍ ودص جرخنِي مرِجأَخاوريص [
ورواه  قال األلباين ضعيف اإلسنادورواه الترمذي  }٨٠:اإلسراء{

حديث حسن : قال الترمذيو .أمحد وصحح إسناده أمحد شاكر
  .حديث صحيح اإلسناد ووافقه الذهيب: قال احلاكمو صحيح

  صحبة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه
ل قا  أن النيب : عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال* 

  .أبو بكر الصديق: جلربيل من يهاجر معي؟ قال
  .قال احلاكم صحيح اإلسناد واملنت ووافقه الذهيب

بينما حنـن يوماً جلـوس : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت* 
هذا رسول : قال قائل أليب بكر )١(بكر يف حنر الظهرية يف بيت أيب
بكر فدى له أيب يف ساعة مل يكن يأتينا فيها فقال أبو  )٢(اهللا متقنعا

  .وأمي واهللا ما جاء به يف هذه الساعة إال أمر
                              

  . عند زوال الشمس :حنر الظهرية )١(
  . مغطياً رأسه :متقنعاً )٢(
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وأستأذن فأذن له فدخل فقال   فجاء رسول اهللا : قالت 
إمنا هم : فقال أبو بكر أخرج من عندك: أليب بكر  رسول اهللا 

فإين قد أذن يل يف : أهلك بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا قال
 ،يا رسول اهللا وأمي بأيب أنت )٢(الصحبة: فقال أبو بكر )١(اخلروج

يا رسول وأمي فخذ بأيب أنت : قال أبو بكرنعم  : قال رسول اهللا 
  .بالثمن : اهللا إحدى راحليت هاتني قال رسول اهللا 

   تآمر كفار قريش على رسول اهللا 
واألنصار يف   عندما علم املشركون مبا مت بني رسول اهللا * 

ملسلمني يهاجرون للمدينة خشي كفار العقبة الثانية وعندما رأوا ا
ليقودهم حنو حتقيق ما يريد ولذا   قريش أن خيرج رسول اهللا 

  .قرروا التخلص منه
يف يوم « :قال الشيخ صفي الرمحن املباركفوري رمحه اهللا* 

اخلميس السادس والعشرين من صفر سنة أربع عشرة من املبعث أي 
الثانية عقد زعماء قريش  بعد شهرين ونصف تقريباً من بيعة العقبة

اجتماعاً خطرياً يف دار الندوة ليتشاوروا يف التخلص من رسول اهللا 
 «.  
  ماذا كان يف االجتماع الذي دار يف دار الندوة ؟* 

قد ذكر اهللا تعاىل يف كتابه العظيم ما حدث يف االجتماع  
توك أَو يقْتلُوك أَو وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا ليثْبِ[: بقوله تعاىل

رِيناملَاك رياُهللا خاُهللا و كُرميونَ وكُرميو وكرِجخي [
                              

  . جرةاهل :اخلروج )١(
  . أريد املصاحبة :الصحبة )٢(
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  .}٣٠:األنفال{
  ليلة اهلجرة  نوم علي بن أيب طالب يف فراش رسول اهللا 

إن : جهل وفقال أب  ملا اجتمع كفار قريش عند باب النيب 
ره كنتم ملوك العرب والعجم حممداً يزعم أنكم إن تابعتموه على أم

مث بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنات كجنات األردن وإن مل 
تفعلوا كان له فيكم الذبح مث بعثتم من بعد موتكم مث جعلت لكم نار 

من بيته فأخذ حفنة من تراب   مث خرج رسول اهللا  .حترقون فيها
 وىلاألاآليات  يف يده فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو

] فَأَغْشيناهم فَهم لَا يبصرونَ[: سورة يس حىت بلغ قوله من
من هذه اآليات مل يبق أحد   فعندما فرغ رسول اهللا } ٩:يس{

إىل   منهم إال وقد وضع على رأسه التراب مث انصرف رسول اهللا 
ظرون تما تن: فآتاهم رجل مل يكن معهم فقال .حيث أراد أن يذهب

واهللا قد خرج عليكم حممداً مث ! خيبكم اهللا: حممداً قال: ها هنا؟ قالوا
ما ترك منكم رجالً إال وضع على رأسه تراباً وانطلق حلاجته أفما 

قال فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه  ترون ما بكم؟
فينظرون إىل رجل نائم   تراب مث ينظرون إىل فراش رسول اهللا 

فلم يربحوا حىت أصبحوا   رد رسول اهللا بدنه ببومغطي وجهه و
واهللا : مث قال الكفار  فقام علي بن أيب طالب من فراش رسول اهللا 

  .لقد كان صدقنا الذي حدثنا
   وأيب بكر الصديق  خروج رسول اهللا 

  من مكة إىل الغار يف جبل ثور
  هل هناك فرق بني جبل النور وجبل ثور ؟ * 

نوب مكة من جهة اليمن وفيه الغار الذي جبل ثور يف ج: نعم
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بكر الصديق رضي اهللا عنه قبل  ووأب  اختبأ فيه رسول اهللا 
جبل النور يف مشال مكة من جهة الشام وفيه وأما . اهلجرة إىل املدينة
د فيه رسول اهللا الغار الذي يتعب  قبل البعثة والنبوة.  

وال وجبل ثور  شرع الصعود إىل جبل النوريال  :مالحظة عامة* 
ألن األحكام الشرعية تفتقر يف ثبوا  تشرع إقامة أي عبادة عليهما

واألصل يف العبادات املنع واحلظر إال  لألدلة الصحيحة الصرحية
  .بدليل

  :وأيب بكر إىل الغار يف جبل ثور  خروج النيب * 
ن اليالً ومعهما الراحلتمن مكة بكر  ووأب  خرج رسول اهللا 

ت عائشة وأمساء أختها الراحلتني وقطعت أمساء بنت أيب بعدما جهز
  .النطاقني ربط فم اجلراب وبذلك مسيت ذاتها حىت يقطانبكر 

بكر إىل الغار يف جبل ثور فمكث  ووأب وصل رسول اهللا 
يبيت عندمها عبداهللا بن أيب بكر الصديق وكان  فيه ثالث ليالٍ

ت معهم فال يسمع أمراً غالماً فعندما يصبح يرجع إىل مكة كأنه بائ
به إال وعاه حىت يرجع قبل غروب الشمس إىل الغار فيخرب  يتآمرون

يرعى الذي وكان . بكر ما حيدث يف مكة اوأب رسول اهللا 
األغنام حول اجلبل عامر بن فهرية موىل أيب بكر الصديق إىل وقت 

 اوأب  العشاء ليخفي آثار األقدام مبشي األغنام ويطعم رسول اهللا 
  .بكر الصديق من لبنها ومن حلمها ملدة ثالث ليالٍ

وأيب بكر الصديق رجالً من بين الديل  واستأجر رسول اهللا  
وهو عبداهللا بن األريقط هادياً ماهراً بالطرق وكان يومها على دين 

على أن يأتيهما  واتفقا أسلم بعد ذلكقيل أنه كفار قريش و
م عامر بن فهرية وخيرجون يوم الثالث ومعهالبراحلتني فـي صباح 
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  .على طريق الساحل
وأيب بكر   حال كفار قريش يف مكة أثناء تواجد رسول اهللا * 

  :يف الغار الصديق 
مكة  منطلبوه يف كل مكان   ملا فقدت قريش رسول اهللا 

ة ملن يأيت وبعثوا القافة يف أثره يف كل طريق وأعلنت مكافأة سخي
  .ها مئة من اإلبلبأي منهما حيا أو ميتاً قدر

وقد وصل املطاردون إىل باب الغار ولكن اهللا غالب على أمره 
لو أن أحدهم : وهو يف الغار  حىت قال الصديق األكرب لرسول اهللا 

ما ظنك يا أبا بكر «:  نظر حتت قدميه ألبصرنا فقال رسول اهللا 
  .»باثنني اهللا ثالثهما

يف جبل  ن الغارم  وأيب بكر الصديق  رسول اهللا خروج * 
  :ثور إىل املدينة

عندما هدأ الطلب خرجا يف صباح اليوم الثالث مع دليلهما 
عبداهللا بن األريقط وعامر بن فهرية يف اجتاه اجلنوب حنو اليمن حىت 
إذا وصلوا إىل طريق مل يألفه الناس مث اجتهوا حنو الشمال على مقربة 

  .من شاطىء البحر األمحر
والذي «  :ن اخلطاب رضي اهللا عنهقال الفاروق عمر ب* 

رواه احلاكم . »نفسي بيده لتلك الليلة من أيب بكر خري من آل عمر
  .حديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخني: وقال

  :قافلة من الشام قادمة إىل مكة* 
قال حممد بن شهاب الزهري أخربين عروة بن الزبري أن  

 كانوا جتاراً قافلني لقي الزبري يف ركب من املسلمني  رسول اهللا 
  .رواه البخاري. ثياب بياض  من الشام فكسا الزبري رسول اهللا 
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  قصة سراقة بن مالك رضي اهللا عنه
فبينما أنا جالس يف جملس : قال سراقة بن مالك رضي اهللا عنه

من جمالس قومي بين مدجل إذ أقبل رجل منهم حىت قام علينا وحنن 
بالساحل أرامها  اًيت آنفاً أشخاصيا سراقة إين قد رأ: جلوس فقال

فعرفت أم هم مث لبثت يف الس : حممداً وأصحابه قال سراقة
ساعة مث قمت فدخلت فأمرت جارييت أن خترج فرسي وأخذت 

رت يب فرسي فركبت حىت إذا مسعت قراءة عثرحمي فركبت فرسي ف
وهو ال يلتفت وأبو بكر يكثر االلتفات وساخت   رسول اهللا 

يدا فرسي يف األرض حىت بلغتا الركبتني فخررت عنها  )غاصت(
فنهضت فلم تكد خترج يديها فلما استوت قائمة خرج غبار ساطع 
يف السماء مثل الدخان فناديتهم باألمان فوقفوا فركبت فرسي حىت 

فسألته أن يكتب يل » عنا اخف«: جئتهم ومل يسأالين إال أن قال
 على رقعة من آدم مث مضىكتاب آمن فأمر عامر بن فهرية فكتب 

كيف بك إذا لبست : لسراقة بن مالك  وقال رسول اهللا 
فلما أتى عمر بن اخلطاب بسواري كسرى . سواري كسرى

: ومنطقته وتاجه دعا سراقة بن مالك فألبسه إيامها وقال له عمر
هللا الذي سلبها كسرى بن هرمز  اهللا أكرب احلمد: أرفع يديك فقال
ا رب الناس وألبسها سراقة بن مالك من بين أن: الذي كان يقول

  .مدجل ورفع ا عمر صوته
  رضي اهللا عنها أم معبد اخلزاعيةقصة 

أن رسول اهللا :  عن حبيش بن خالد صاحب رسول اهللا 
   خرج من مكة مهاجراً إىل املدينة وأبو بكر وموىل أيب بكر

يميت أم بن األريقط مروا على خ عامر بن فهرية ودليلهما عبداهللا
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) قوية(جلدة ) طاعنة يف السن(نت امرأة برزة امعبد اخلزاعية وك
تسقي  )تشبيك أصابع اليدين ووضعهما على الركبتني(ختتىبء 

ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئاً من  وتطعم فسألوها حلماً ومتراً
فنظر ) عندهم قحط وجدب(ذلك وكان القوم مرملني مسنتني 

ما هذه يا أم معبد : اة يف كسر اخليمة فقالإىل ش  رسول اهللا 
هي : هل ا من لنب قالت: شاة خلفها اجلهد عن الغنم قال: فقالت

بأيب أنت وأمي : أتأذنني يل أن أحلبها؟ قالت: أجهد من ذلك قال
  .إن رأيت ا حلباً فاحلبها
فمسح بيده ضرعها ومسى اهللا تعاىل   فدعا ا رسول اهللا 

عليه ودرت ) فتحت رجليها للحلب(ا فتفاجت ودعا هلا يف شا
) السائل( اًالرهط فحلب فيه ثج) يكفي القوم(فدعا بإناء يربض 

مث سقاها حىت رويت وسقى أصحابه حىت ) الرغوة(حىت عال البهاء 
رووا وشرب آخرهم حىت أراضوا مث حلب فيه الثانية حىت مأل اإلناء 

ارحتلـوا عنهـا فجـاء  مث غادره عندها مث بايعها على اإلسالم مث
فلما رأى أبو معبد اللنب  زوجها أبو معبد ومعـه أعنزاً عجافاً

من أين لك هذا يا أم معبد والشاء عازب حائل وال : أعجبه قال
ال واهللا إال أنه مر بنا : يف البيت قالت) بعيدة عن املرعى(حلوب 

 صفيه يل يا أم معبد؟ :رجل مبارك من حالـه كذا وكذا قال
  .وصفاً دقيقاً  صفت أم معبد رسول اهللا فو

هذا واهللا صاحب قريش الذي ذكر لنا من : فقال أبو معبد
  .أمره ما ذكر ولقد مهمت أن أصاحبه وألفعلن إىل ذلك سبيالً 

  :فائدة مهمـة* 
أيب  تهند بن: من الرجال  أفضل من وصف رسول اهللا  -
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ها وخال احلسن هالة بن النباش التميمي ابن خدجية رضي اهللا عن
  .واحلسني رضي اهللا عنهما

أم معبد : من النساء  أفضل من وصف رسول اهللا  -
  . رضي اهللا عنها اخلزاعية

  :ةمالحظ* 
يف كثري من الروايات وهذا يعود   خيتلف وصف رسول اهللا 

  :ومها إىل أمرين
  . الكمال واجلمال البشري للنيب  - ١
 ه وقوة تعبريهودقة مالحظت  نظر الراوي لرسول اهللا  - ٢

  .واختالف الواصفني يف هذا

فوائد من اهلجرة املباركة على صاحبها أفضل الصالة وأمت 
  التسليم

  :الفوائد من اهلجرة النبوية* 
اهلجرة منقبة خاصة أليب بكر الصديق رضي اهللا عنه فقال  - ١

والذي يقطع به من الكتاب والسنة وأقوال «: القرطيب رمحه اهللا
وجيب أن تؤمن به القلوب واألفئدة فضل الصديق على  علماء األمة

  .»مجيع الصحابة
اهلجرة منقبة خاصة لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وقد  - ٢

أنه ال حيبك إال مؤمن وال   عهد إيلَّ النيب «: قال رضي اهللا عنه
  .رواه أمحد وإسناده صحيح» يبغضك إال منافق

ق إىل يوم القيامة فقد أن حكم اهلجرة مل ينسخ بل هو با - ٣
رواه » إن اهلجرة ال تنقطع ما كان اجلهاد«:  قال رسول اهللا 
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  .أمحد
قارن الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا خروج موسى عليه  - ٤

كان موسى «: من مكة فقال  السالم من مصر وخروج حممد 
عليه السالم خرج من مصر خائفاً على نفسه يترقّب كما خرج 

من مكة يترقّب وصارت العاقبة ملوسى ولرسول اهللا   رسول اهللا 
   ولكن عاقبة رسول اهللا  ّب اهللا أعدائهم بفعله وأصحابه عذ

بأيديهم وعاقبة موسى عليه السالم بفعل اهللا عز وجل فهي عبر يعترب 
  .»األمر له ا اإلنسان ليصلح ا نفسه وقلبه حىت يتبني

  من أين بدء التاريخ اهلجري؟ - ٥
ما عدوا من مبعث «: عن سهل بن سعد رضي اهللا عنه قال -
رواه » وال من وفاته ما عدا إال من مقدمه املدينة  النيب 

  .البخاري
 ةاتفق الصحابة يف سنة ست«: ابن كثري رمحه اهللا احلافظ قال -

عشر يف الدولة العمرية على جعل ابتداء التاريخ اإلسالمي من سنة 
  .»اهلجرة
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  فصل الرابعال

  للمدينة إىل غزوة األبواء  أهم األحداث من وصوله 

  .إىل املدينة  قدوم رسول اهللا  - ١
 .بناء املسجد - ٢
 . قصة منرب رسول اهللا  - ٣
 .فرض األذان للصالة - ٤
 .حتويل القبلة - ٥
٦ - ى املدينةمح. 
 .املؤاخاة بني األنصار واملهاجرين - ٧
 .صحيفة املدينة - ٨
 .تسمية املدينة - ٩

 .اإلذن بالقتال-١٠
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  إىل املدينة  م رسول اهللا قدو
وصاحبه أيب بكر الصديق من مكة   بعد خروج النيب 

ومعهما عبداهللا بن أريقط الدليله وعامر بن فهرية الراعي وأهل 
املدينة يغدون كل غداة إىل احلرة ينتظرون هذا املقدم املبارك فطال 

م االنتظار وكان يردم حر الظهرية فانقلبوا يوماً بعدما هم إىل بيو
طال انتظارهم فلما أووا أهل املدينة لبيوم رأى رجل من اليهود 

وأصحابه فلم   وهو على أطم من أطام حدود املدينة رسول اهللا 
يا معشر العرب هذا جدكم الذي : يتمالك اليهودي أن يقول

تنتظرون فثار السالح وارجتت املدينة وأضاءت وكبر املسلمون 
فنزل على كلثوم بن اهلدم   ون رسول اهللا يفرحاً وخرج أهلها حي

شيخ عمرو بن عوف وذلك يف يوم االثنني من شهر ربيع األول 
صامتاً فجاء األنصار   فقام أبو بكر للناس وجلس رسول اهللا 

فأقبل أبو بكر على رسول   حييون أبا بكر ومل يرون رسول اهللا 
لناس رسول اهللا بعدما أصابته الشمس وظلل بردائه فعرف ا  اهللا 
   فلبث رسول اهللا   يف بين عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة

  . وأسس املسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول اهللا 
وأصحابه بأمر اهللا عز وجل   مث بعد ذلك ركب رسول اهللا 

فجاؤوا متقلدين بالسيوف وكانوا مئة   إىل بين النجار أخواله 
معة فأدركهم الوقت فصلوا يف وادي رجل وكان ذلك يوم اجل

يف   رانوناء يف بين سامل بن عوف فكانت أول مجعة للنيب 
  .املدينة

ملدينة بعد اجلمعة مع أصحابه وقد ا  عندما دخل رسول اهللا 
جاء حممد جاء رسول اهللا اهللا : خرج أهل املدينة من ديارهم يقولون
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وكل منهم ميسك » ةأكرب هلم إىل العدد والعدة والسالم واملنع
: حىت وصل إىل موضع املسجد النبوي وهو يقول  خطام راحلته 

ار أمام بين النجأرض فعندما بركت يف  »خلو سبيلها فإا مأمورة«
أخذ أبو أيوب الرحل ) خالد بن زيد(دار أبو أيوب األنصاري 

وأخذ أسعد » املرء مع رحله«:  وأدخله بيته فقال رسول اهللا 
أيوب شهراً  عند أيب  الراحلة فمكث رسول اهللا بن زرارة 

  .كامالً
  بناء املسجد

كان رجال من املسلمني يصلون يف ذلك املكان الذي بركت  
فيه الناقة وكان مربداً لتمر لسهيل وسهل غالمني يتيمني من بين 

ار يف حجر أسعد بن زرارة فاشتراها منهما رسول اهللا النج  
مشركني فأُمر ونبشت وسويت وقطعت فكان يف احلائط قبور لل
املسجد وينقل الصحابة األحجار  ةل قبلخالنخل وسويت وصفوا الن

  : ويقول رسول اهللا 
  رةار واملهاجفانصر األنص           اللهم إنه ال خري إال خري اآلخرة

وكان عمار بن ياسر من أنشط العاملني يف البناء وكان حيمل 
على ظهره   فمسح رسول اهللا   حجرين عنه وعن رسول اهللا 

ة للناس أجر ولك أجران وآخر زادك شربة من لنب ابن مسي: وقال
  .وقد قتل عمار يف موقعة صفني. وتقتلك الفئة الباغية

نيت حجر ألزواج واستغرق البناء اثين عشر يوماً وبعد ذلك ب
جرة نيت له حإليهما وكلما تزوج ب  رسول اهللا  وانتقل  النيب 

كانت حجراته قصرية البناء قريبة الفناء وكان بناء املسجد و



  
 ١٢٤ السراج املُنري

واحلجرات من جريد وطني وبعضها من أحجار مرصوصة وسقفها 
من جريد وقد أدخلت احلجرات إىل املسجد يف زمن عبد امللك بن 

  .مروان
كان املسجد على عهد : قال عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما

خشب  ة منعمداأله اجلريد ومبنياً باللنب وسقف  رسول اهللا 
النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً وزاد عمر وبناه على بنيانه يف عهد 

خشباً مث غريه عثمان  ةعمداألباللنب واجلريد وأعاد   رسول اهللا 
 ةعمداألفزاد فيه زيادة كثرية وبىن جداره باحلجارة املنقوشة وجعل 

  . منقوشة وسقفه بالساج حجارةمن 
   سول اهللا صة منرب رق

خيطب عليه بل كان  منرب مل يكن يف مسجد رسول اهللا 
إىل جذع عند مصاله فلما اختذ لرسول  خيطب الناس وهو مستند

منرباً من ثالث درجات وعدل عن اجلذع خار ذلك اجلذع   اهللا 
حنني النوق العشار وحن.  

خلواره وكثر بكاء الناس حىت وضع رسول اهللا  املسجد ارتجو
 إن هذا بكى ملا فقد من ذكر اهللا والذي : ده فسكت فقالي

نفسي بيده لو مل ألتزمه مل يزل هكذا إىل يوم القيامة مث أمر باجلذع 
  .فدفن حتت املنرب

يا معشر املسلمني اخلشبة حتن  :قال احلسن البصري رمحه اهللا
شوقاً إليه أوليس الرجال الذين يرجون   إىل رسول اهللا 
  .اقوا إليه فبكى رمحه اهللاتشلقاءه أحق أن ي
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  فرض اآلذان للصالة
رض اآلذان بالكيفية اليت عليها اآلن يف السنة األوىل على فُ* 

عندما رأى عبداهللا بن زيد بن عبد ربه األنصاري يف األرجح وذلك 
بالالً فأذن ا وعندما مسعه   منامه صيغة اآلذان فأمر رسول اهللا 

رأى  ثلنه رأى مأخربه أو  اهللا  عمر بن اخلطاب جاء إىل رسول
  .عبداهللا بن زيد

كان الناس يف عهد رسول « :قال سعيد بن املسيب رمحه اهللا* 
) الصالة جامعة: ( قبل أن يؤمر باآلذان ينادي النيب   اهللا 

  .»فيتجمع الناس
أن بالالً رضي اهللا عنه « :قال ابن سعد يف الطبقات رمحه اهللا* 

فأقره رسول اهللا ) الصالة خري من النوم: (لصبحزاد يف آذان لصالة ا
  وليست فيما أُري األنصاري«.  

إظهار : من حكمة اآلذان للصالة« :قال النووي رمحه اهللا* 
شعائر اإلسالم وكلمة التوحيد واإلعالم بدخول الوقت والدعاء إىل 

  .»اجلماعة واهللا أعلم
  حتويل القبلة

بيت املقدس والكعبة يصلي مبكة إىل   كان رسول اهللا * 
بني يديه فلما قدم املدينة وجه إىل بيت املقدس واستمر على ذلك 

ه إىل الكعبة وجتبضعة عشر شهراً وكان يكثر الدعاء واالبتهال أن ي
  .اليت هي قبلة إبراهيم عليه السالم

زائراً أم بشر بن الرباء يف بين سلمة  خرج رسول اهللا * 
الظهر   الة الظهر فصلى رسول اهللا فصنعت له طعاماً وحانت ص
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هناك فلما صلى ركعتني نزل جربيل فأشار أن  بأصحابه يف مسجد
إىل  فاستدار رسول اهللا  تصلِّ إىل البيت وصلى جربيل إىل البي

الكعبة واستقبل امليزاب فتحولت النساء مكان الرجال والرجال 
  .مكان النساء فسمي ذلك املسجد مسجد القبلتني

صلى مع  ممن اد بن بشر رضي اهللا عنه وكانعب خرج* 
فمر على قوم من األنصار ببين حارثة وهم راكعون   رسول اهللا 

  أشهد باهللا لقد صليت مع رسول اهللا : يف صالة العصر فقال
  .قبلَ البيت فاستداروا

وبينما الناس بقباء « :بن عمر رضي اهللا عنهماعبداهللا  قال* 
قد أنزل عليه  إن النيب : جاءهم آت فقاليف صالة الصبح إذ 

قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إىل 
  .»الشام فاستداروا إىل الكعبة

ى املدينةمح  
قدمنا املدينة وهي وبيئة : قالت عائشة رضي اهللا عنها* 

شكوى   فاشتكى أبو بكر واشتكى بالل فلما رأى رسول اهللا 
بت مكة أو أشد ب إلينا املدينة كما حباللهم حب«: أصحابه قال

. »وصححها وبارك لنا يف صاعها ومدها وحول محاها إىل احلجفة
  .رواه البخاري وغريه

  أن رسول اهللا : قال عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما* 
امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من املدينة حىت رأيت كأن «: قال

رواه . »قل إليهاأن وباء املدينة ن جفة فأولتقامت يعة وهي احل
  .البخاري
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  املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار
بني أصحابه   آخى رسول اهللا « :قال السهيلي رمحه اهللا* 

حني نزلوا املدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة 
  .»ة ويشد أزر بعضهم ببعضرياألهل والعش

بني  آخى رسول اهللا « :لقيم رمحه اهللاقال اإلمام ابن ا* 
يف دار أنس بن مالك وكانوا تسعني رجالً  املهاجرين واألنصار

نصفهم من املهاجرين ونصفهم من األنصار آخى بينهم على 
املؤاساة يتوارثون بعد املوت دون ذوي األرحام إىل حني وقعة بدر 

هم أَولَى بِبعضٍ في وأُولُو اَألرحامِ بعض[ :فلما أنزل اهللا عز وجل
والتوارث إىل الرحم دون عقد  } ٦:األحزاب{] كتابِ اهللا

  .» األخوة
بن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن كثري ايرى شيخ اإلسالم * 

أن املؤاخاة كانت بني املهاجرين واألنصار فلم يؤاخِ « :رمحهم اهللا
هاجرين كانوا بني املهاجرين بعضهم مع بعض ألن امل رسول اهللا 

مستغنني بأخوة اإلسالم وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد 
  .»املؤاخاة
ما أُلغي من نظام «: قال عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما* 

ما النصر والرفادة والنصيحة فباقية وميكن أن أ املؤاخاة هو اإلرث
  .»يوصي ببعض املرياث بني املتآخني

  
  
  



  
 ١٢٨ السراج املُنري

  ةصحيفة املدين
باملدينة وأراد أن ينظم العالقات   ستقر الرسول عندما ا*  

رف يف املصادر القدمية عو .ب كتاباً ذا الشأنتبني أهل املدينة ك
 يف الوقت املعاصر ابوأمساه الكت )الصحيفة(و أ )الكتاب(باسم 

  .)الوثيقة(و أ )الدستور(
للمدينة وتنظيم   هذه الوثيقة مهمة يف تنظيم رسول اهللا * 
اإلسالمية وتنظيم مع الدول وامللل األخرى وتنظيم السياسي  الدولة

  :يف اإلسالم ومضمون هذه الصحيفة على سبيل املثال
تشكيل األمة من حيث العقيدة والذي تشتمل على كل  - ١

  .املسلمني أينما كانوا
 .املساواة يف املعامالت العامة - ٢
 .منع إيواء ارمني - ٣
 . منع خروج اليهود من دون إذن حممد  - ٤
٥ - رض وغريمهامنع الظلم والعدوان يف املال والع. 
 .منع الصلح املنفرد مع العدو - ٦
 .ىاألسر اءفد - ٧
 .وفاء الدين عن الغارمني - ٨
 .حقوق اجلار - ٩

 .حرمة املسلم بأن ال يقتل بكافر-١٠
  .حترمي املدينة-١١

وغريها من هذه البنود وقد جاءت هذه عن طريق استقراء 
  .ثنياألحاديث وصحة أسانيده على طريقة احملد

  تسمية املدينة



  

 ١٢٩ السراج املُنري

مسيت املدينة يف الصحيفة بيثرب ولكن فيما بعد كره اهللا * 
  .هذا االسم فاستبدلت ا أمساء غريها  ورسوله 
: أنه قال رضي اهللا عنه عن جابريف صحيحه روى مسلم * 

  .»طابة: إن اهللا تعاىل مسى املدينة«: يقول  مسعت رسول اهللا 
كانوا يسمون املدينة بيثرب م بإسناده أروى الطيالسي * 

  .طيبة  فسماها رسول اهللا 
على «: قال  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا * 

رواه  »أنقاب املدينة مالئكة ال يدخلها الطاعون وال الدجال
  .البخاري
وروى السيوطي وابن شيبة بإسناده إىل أيب أيوب األنصاري * 

  .قال للمدينة يثربى أن ي  أن رسول اهللا رضي اهللا عنه 
سبب كراهة تسمية املدينة بيثرب «: قال ابن حجر رمحه اهللا* 

ألن يثرب إما من التثريب الذي هو توبيخ واملالمة أو من الثرب 
حيب االسم احلسن ويكره   وهو الفساد وكالمها مستقبح وكان 

  .»القبيح
قال هلا املدينة املدينة ي«: قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا* 

به السلف وألنه أشرف هلا بنسبتها إىل  االنبوية ألن هذا ما يصفه
  .» النيب 

راجع ن امساً يييف معجم البلدان أن للمدينة تسعة وعشر ذكر* 
إعداد من السرية النبوية التارخيي يف طلس للفائدة يف كتاب األ

  .سامي املغلوث حفظه اهللافضيلة الشيخ 
  
  



  
 ١٣٠ السراج املُنري

  الاإلذن بالقت
رضي اهللا  روى ابن جرير الطربي بسنده إىل ابن عباس* 

أخرجوا : من مكة قال أبو بكر  ملا أُخرج النيب : أنه قال عنهما
ا إليه راجعون ليهلكنا هللا وإننَ [: فأنزل اهللا عز وجل نبيهم إنأُذ

مرِهصلَى نإِنَّ اَهللا عوا ومظُل مهلُونَ بِأَنقَاتي ينلَّذل يرلَقَد [
 .فعرفت أنه سيكون قتال: قال أبو بكر} ٣٩:احلج{

رضي اهللا بن عباس عبداهللا وزاد أمحد يف روايته هلذا اخلرب أن * 
  .وهي أول آية يف القتال: قالعنهما 

  استقر املسلمون باملدينة وهاجر إليهم رسول اهللا * 
  .داءوأصحابه فكانت املدينة دار اإلسالم شرع اهللا جهاد األع

رض مل يكن اجلهاد فرضاً وإمنا األذن بالقتال ملن ظلم مث فُ* 
وقَاتلُوا في [: عند نزول قوله تعاىلوذلك فيما بعد مبن يقاتلهم 

كُملُونقَاتي ينبِيلِ اهللا الَّذمث فرض اجلهاد  .}١٩٠:البقرة{] س
 وقَاتلُوا[: عند نزول قوله تعاىل عليهم بقتال املشركني كافةً

  .}٣٦:التوبة{] املُشرِكني كَافَّةً كَما يقَاتلُونكُم كَافَّةً
 :تشريع اجلهاد على أربع مراحل* 
  .مرحلة الصرب دون القتال مبكة  - ١
 .ملن ظلم مرحلة اإلذن بالقتال بعد اهلجرة - ٢
 .قتال من يبدؤهم بالقتالالمرحلة األمر ب - ٣
 .قتال مجيع املشركنيالمرحلة األمر ب - ٤

      
  



  

 ١٣١ السراج املُنري

 



  
 ١٣٢ السراج املُنري

  لفصل اخلامسا
  أهم األحداث من غزوة األبواء إىل غزوة تبوك

  .الغزوات والسرايامقدمة يف  - ١
 .غزوة األبواء - ٢
 .غزوة بواط - ٣
 .غزوة العشرية - ٤
 .)سفوان(بدر األوىل  غزوة - ٥
 .غزوة بدر الكربى - ٦
 .غزوة بين سليم - ٧
 .غزوة بنو قينقاع - ٨
 .غزوة السويق - ٩

 .غزوة ذو أَمر-١٠
 .غزوة بحران-١١
 .غزوة أُحد-١٢
 .ء األسدغزوة محرا-١٣
 .غزوة بنو النضري-١٤
 .غزوة بدر املوعد-١٥
 .غزوة دومة اجلندل-١٦
 .غزوة بين املصطلق-١٧
 .غزوة األحزاب-١٨
 .قريظة غزوة بين -١٩
 .غزوة بين حليان -٢٠



  

 ١٣٣ السراج املُنري

 .غزوة احلديبية -٢١
 .غزوة الغابة -٢٢
 .غزوة خيرب -٢٣
 .غزوة ذات الرقاع -٢٤
 .عمرة القضاء -٢٥
 فتح مكة -٢٦
 .غزوة حنني -٢٧
 .غزوة الطائف -٢٨
  .غزوة تبوك -٢٩



  
 ١٣٤ السراج املُنري

  الغزوات والسرايا مقدمة يف
على اموعة أو اجليش من  )الغزوة(أطلق املؤرخون اسم * 

 . املسلمني الذي يقوده النيب 
على اموعة أو اجليش من املسلمني الذي  )ةالسري(اسم و* 

 )بعث(يقوده أحد أفراد املسلمني واموعة القليلة منها تسمى 
  .وذلك لالستطالع

هذا امليدان إرسال سرايا وبعوث طوات يف اخلكانت أول * 
لسيطرة على خطوط والطرق التجارية مشاالً وجنوباً شرقاً وغرباً 

هز اقتصاد اهلدف وعزل قريش عن اإلمداد من القوافل من الشام و
  .حلفائهم من بعض القبائلإضعاف قريش و
  :معركة ٢٨يف يف حياته قائداً ومقاتالً   شارك النيب * 
 العشرية -بواط  -األبواء« :الثانية للهجرة املعارك يف السنة -

 مثان )السويق - بنو قينقاع -بنو سليم -بدر الكربى - سفوان -
  .معارك
 أُحد -بحران - مر أَذو « :املعارك يف السنة الثالثة للهجرة -

  .معارك أربع» محراء األسد -
» بدر املوعد -بنو النضري« :املعارك يف السنة الرابعة للهجرة-

  .تنيكمعر
بنو  - دومة اجلندل « :املعارك يف السنة اخلامسة للهجرة -

  .معارك أربع »بنو قريظة - األحزاب – املصطلق
 »احلديبية - بنو حليان« :املعارك يف السنة السادسة للهجرة -

  .معركتني
ذات  - خيرب –الغابة « :املعارك يف السنة السابعة للهجرة -



  

 ١٣٥ السراج املُنري

  .ركمعا أربع» عمرة القضاء - الرقاع
 -حنني –فتح مكة « :املعارك يف السنة الثامنة للهجرة -
  .معارك ثالث» الطائف
  .واحدةمعركة » تبوك« :املعارك يف السنة التاسعة للهجرة -

  :اخلالصة املهمة* 
  .غزوة ٢٨  عدد الغزوات اليت قادها رسول اهللا  - ١
  .غزوات ٩عدد الغزوات اليت دار فيها القتال بني الطرفني  - ٢
  .غزوة ١٩عدد الغزوات اليت حققت أهدافها دون قتال  - ٣
 ٩للهجرة إىل  ٢سنوات من  ٨استمرت الغزوات  - ٤
  .للهجرة
للهجرة  ٢أكرب عدد الغزوات يف العام األول للغزوات  - ٥
 ٩غزوات وأقل عدد الغزوات يف العام الثامن للغزوات  ٨فيها 

  .للهجرة وفيها غزوة واحدة 
  .وسرية بعثٍما بني  ٣٨لسرايا بلغت عدد البعوث وا - ٦

  :دةفائ* 
  .األبواء  أول غزوة غزاها رسول اهللا 
محزة بن عبد املطلب يف  بقيادة  أول سرية بعثها رسول اهللا 

السنة الثانية للهجرة إىل سيف البحر من أرض  ربيع األول يف
  .جهينة

  غزوة األبواء 
  .يالًقرية بينها وبني اجلحفة ثالثة وعشرون م: األبواء

يف شهر صفر من السنة الثانية للهجرة   خرج رسول اهللا 



  
 ١٣٦ السراج املُنري

على عري قريش ويريد بين ضمرة فسار حىت بلغ  ويريد االعتراض
األبواء من ديار بين ضمرة فلم يلق حربا وكانت فرصة ملوادعة بين 
ضمرة من كنانة على أن ال يعينوا عليه أحداً وكتب يف ذلك كتاباً 

مرو الضمري وهذه أول غزوة غزاها رسول لزعيمهم محشي بن ع
  . اهللا 

  غزوة بواط
  .هي جبل من جبال جهينة من ناحية رضوى: بواط

يف شهر ربيع األول من السنة الثانية  خرج رسول اهللا 
للهجرة يف مائتني من أصحابه يعترض عرياً لقريش فيها أمية بن 

مث  اًواطخلف ومئة رجل من قريش وألفان ومخسمائة بعري فبلغ ب
  .رجع ومل يلق حربا

  غزوة العشرية
  .هي لبين مدجل بناحية ينبع: العشرية

يف شهر مجادي اآلخرة من السنة الثانية   خرج رسول اهللا 
للهجرة يف مئة ومخسني من أصحابه ليعترض قافلة كبرية لقريش يف 

 اًر عليهم وكانت سببت العيتطريقها إىل الشام وبلغ العشرية وفا
فيها بين مدجل وحلفاءهم من بين ضمرة  ىقوع بدر الكربى ودعلو

 باً حرعلى أن ال يعينوا عليه أحداً مث عاد للمدينة ومل يلق.  
  )سفوان(غزوة بدر األوىل 

يف شهر مجادي اآلخرة يف السنة الثانية  خرج رسول اهللا 
ن من أصحابه ملطاردة كرز بن جابر الفهري اللهجرة ومعه مائت



  

 ١٣٧ السراج املُنري

بذلك املطاردة ومل  تعلى مواشي ومراعي املدينة ومت لالعتداء
  .يدرك العدو فرجعوا إىل املدينة دون قتال

  غزوة بدر الكربى
  .رجل من غفار امسه بدر حفرهااسم بئر : بدر

الكربى أو العظمى أو بدر القتال أو يوم الفرقان  اًسمى بدرت
ما أَنزلْنا و[: وهذه التسمية األخرية جاءت يف القرآن بقوله تعاىل

انعقَى اجلَمالت موي قَانالفُر موا يندبلَى عقال} ٤١:األنفال{] ع 
ق بني احلق ألن اهللا تعاىل فر: (بن عباس رضي اهللا عنهما عبداهللا

  ).والباطل
أن أبا سفيان خرج من الشام يف ألف بعري لقريش  بلغ النيب 

ن ألف دينار وال حيرس القافلة أا مخسو: فيها أموال عظيمة يقال
إال عدد قليل من الرجال ال يتجاوزون السبعني رجالً فقال رسول 

هذه عري قريش فيها أمواهلم فاخرجوا لعل اهللا (ألصحابه   اهللا 
يف يوم السبت الثاين  وخرج الصحابة مع رسول اهللا  .)أن تغنموها

ددهم من السنة الثانية للهجرة وكان ع رمضان عشر من شهر
ثالمثائة وبضعة عشرة رجالً وكان معهم فرسان وسبعون بعرياً 

د الغنوي ثوعلي بن أيب طالب ومر بوا وكان رسول اهللا يتعقّ
سفيان  وويف هذا كان أبو سفيان يتتبع األخبار فبلغ أب .يتعقبون بعرياً
على القافلة واعتراضها واستأجر رجالً امسه  وأصحابه خروج حممد

رو الغفاري إىل أن يشق قميصه من قُبل ومن دبر ضمضم بن عم
قريش يف أنديتهم وخيربهم مبا فعل حممداً وأصحابه يف املدينة يف ويأيت 

ويف مقابل هذا احلدث خرج من  .خروجهم على القافلة واعتراضها



  
 ١٣٨ السراج املُنري

الغفاري قرابة  بن عمرو مكة بعد وصول اخلرب إليهم من ضمضم
سبعمائة بعري ومل يتخلف من تسعمائة ومخسون رجالً ومئة فارس و

  .أشرافهم إال أبا هلب فإنه بعث يف مكانه العاص بن هاشم بن املغرية
اخلرب خبروج النفري من مكة ومسريهم  وملا بلغ الرسول 

إليهم ليمنعوا عريهم فجمع الصحابة واستشارهم فقام أبو بكر 
فتكلم فأحسن مث قام عمر فتكلم فأحسن مث قام املقداد فقال يا 

امضِ ملا أراك اهللا فنحن معك واهللا ال نقول كما قال : رسول اهللا
اذهب أنت وربك فقاتال إنا ها هنا قاعدون : بنو إسرائيل ملوسى

اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكم مقاتلون ونقاتل  :نقول ولكن
فرأيت «: فقال الراوي .عن ميينك وعن مشالك وبني يديك وخلفك

مث قام سعد بن عبادة . »ما قال املقدادأشرق وجهه وسره   النيب 
إيانا تريد يا رسول اهللا والذي نفسي بيده لو «: فقال يا رسول اهللا

ض البحر ألخضناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إىل وأمرتنا أن خن
: مث قام سعد بن معاذ فقال يا رسول اهللا .»برك الضماد لفعلنا

ته خلضناه معك ضحر فخوالذي بعثك باحلق لو استعرضت بنا الب«
ا رجل واحد وما نكره أن نلقي عدونا غداً إنا لصرب يف ف منما ختلّ

احلرب صدق عند اللقاء لعل اهللا يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا 
أقوال الصحابة قال   فعندما مسع رسول اهللا  .»على بركة اهللا

اهللا لكأين سريوا وأبشروا فإن اهللا وعدين إحدى الطائفتني و«: هلم
  .»أنظر إىل مصارع القوم

وأصحابه إىل بدر قريباً من البئر ووصلت   مث خرج رسول اهللا 
القصوى من الوادي وبينهم مسافة فأنزل  قريش حىت نزلت بالعدوة

اهللا جل وعال يف تلك الليلة مطراً كثرياً فكان على املشركني شديداً 



  

 ١٣٩ السراج املُنري

هراً هلم وأذهب طُمنعتهم من التقدم وكان على املسلمني طالً و
ت األقدام ب الرمال وثبعنهم رجز الشيطان ووطأ به األرض وصلّ

م ومل مينعهم من السري وسال ومهد به املنزل وربط على قلو
الوادي فشرب املؤمنون ومألوا األسقية وسقوا الركاب واغتسلوا 

من ماء بئر بدر قريب من اجلنابة وسار اجليش اإلسالمي حىت نزل 
شاً يعر بىنبن املنذر وأشار سعد بن معاذ أن ي برة احلبابعد مشو

يف مكان مرتفع على ميدان القتال وكان مع القائد األعلى   نيب لل
  ش متوشحاً يالصديق األكرب وقام سعد بن معاذ عند باب العر

إىل ميدان القتال وهو يشري بيده   بسيفه فخرج رسول اهللا 
ما « :صرع فالن فقال الراويألصحابه هذا مصرع فالن وهذا م

  .» أشار أحد مبكان حىت رأينا مصرع ما أخرب به رسول اهللا 
ويف ليلة املعركة وهي ليلة السابعة عشرة من رمضان ليلة 

ما «: اجلمعة أصاب املسلمون نعاساً فناموا فقال علي بن أيب طالب
ائم إال كان فينا فارس يوم بدر غري املقداد ولقد رأيتنا وما فينا إال ن

فرأى املشركون املسلمون  .»يصلي حتت الشجرة  رسول اهللا 
جهل بعدما مسع  وفهام مما رأوا وهم قلة فترددوا بينهم وقال هلم أب

 واهللا ال نرجع حىت حيكم اهللا بيننا وبني حممد«: ما تناقله يف صفوفه
  .»فأفسد على الناس رأيهم ومحيت احلرب«وأصحابه 

أصحابه صفوفاً متراصة مث   النيب  فويف صبيحة اجلمعة ص
تبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد خرج من صفوف املشركني ع

قم يا عبيدة بن احلارث قم «:  بن عتبة بن ربيعة فقال الرسول 
فتعاون الصحابة الثالثة فقتلوا املشركني الثالثة  »يا محزة قم يا علي

  وف مر رسول اهللا تسوية الصف وأثناء .ورجعوا إىل صفوفهم
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يف بطنه بالقضيب وقالضرب ة وهو خارج الصف فبسواد بن غزي :
أوجعتين وقد بعثك اهللا «: فقال يا رسول اهللا» استقم يا سواد«

فكشف » )ي من نفسك للقصاصيعين مكن(باحلق والعدل قأقدين 
فاعتنقه سواد وقبل بطنه فقال » استقد«: بطنه وقال  رسول اهللا 

يا رسول اهللا : فقال» وما محلك على هذا يا سواد؟«:  النيب 
فأردت أن يكون آخر العهد  )يعين موطن الشهادة(حضر ما ترى 

  .خبري وقال له خرياً  بك أن ميس جلدك جلدي فدعا له الرسول 
يف معركة يشهدها التاريخ  الصفنيلتحم اوتزاحم وتزاحف و

: ش ويقوليالعر حتتوهو القائد األعلى يناشد ربه   ورسول اهللا 
اللهم إن لك هذه العصابة من أهل اإلميان اليوم فال تعبد يف «

يا رسول اهللا بعض : وأبو بكر الصديق يقول »األرض أبداً
   الرسولَ تأخذومناشدتك لربك فإن اهللا منجز لك ما وعدك ، 

أبشر يا أبا بكر هذا «: سنةٌ من النوم مث استيقظ مبتسماً فقال
ش وهو يمن العر  مث خرج رسول اهللا  »ى ثناياه النقعجربيل عل

وجاء إىل } ٤٥:القمر{] سيهزم اجلَمع ويولُّونَ الدبر[ :يقول
صفوف املسلمني وحيرضهم ويشد من أزرهم ويعدهم باجلنة على 

وعندما اشتد الوطيس وتوالت اإلمدادات اإلهلية  اهللا املوت يف سبيل
ئكة لتثبيت قلوب املؤمنني وتزف هلم البشرى جبند اهللا من املال

لقي يف قلوب الذين كفروا الرعب وتشارك يف القتال ورسول اهللا يو
   علي بن أيب  قالمعهم يقاتل وجربيل واملالئكة والصحابة حىت

  رأينا يوم بدر وحنن نلوذ برسول اهللا «لقد : طالب رضي اهللا عنه
ودارت  .»الناس يومئذ بأساً وهو أقربنا إىل العدو وكان من أشد

الدائرة على أعداء اهللا ورسوله ومضى املسلمون األبطال يقتلون 
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ويأسرون من هؤالء الكفّار وقُتل من صناديد قريش وأشرافهم ما 
يزيد على سبعني رجالً منهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه يف 

ذ بن ومعو قتله معاذوالذي املبارزة يف أول املعركة وقتل أبو جهل 
مسعود  ابنعمرو بن اجلموح فتيان من األنصار وحز رأسه 

حب إىل رسول اهللا وس  إىل العريش وعند زوال ط بأذنهحببل رب 
الشمس ذلك اليوم العظيم رجعت فلول قريش منهزمني مدحورين 

بدفن قتالهم يف   صاغرين أذلني إىل ديارهم وأمر رسول اهللا 
رين مهللني الرسل إىل املدينة مكب   وأرسل رسول اهللا .القليب

  .حامدين مبشرين بنصر اهللا العظيم
وحكم اهللا يف الغنائم بعدما اختلفوا فيها فأنزل جل وعال أول 
آيات سورة األنفال ويف اليوم الثالث من بعد ما انتهت املعركة رجع 

الذي دفن فيه  وأصحابه إىل املدينة ومر على القليب  رسول اهللا 
يا فالن بن فالن ويا فالن «: وقال ملن فيها بأمسائهم ى من الكفّارالقتل

بن فالن أيسركم أنكم أطعتم اهللا ورسوله؟ هل وجدمت ما وعد 
يا رسول اهللا كيف تكلم أجساداً ال أرواح : فقال عمر »ربكم حقاً
  .»والذي نفسي بيده ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم«: فيها؟ فقال

ن أسرياً وإىل املدينة ومعهم سبع   وعندما وصل رسول اهللا
وفرقهم بني الصحابة وأوصاهم خرياً م حىت حكم اهللا فيهم 
بالفداء ومن على بعضهم لكوم فقراء وبعضهم على تعليم 

وقد استشهد من الصحابة . الغلمان القراءة والكتابةتعليم الصحابة و
واثنان من ستة من اخلزرج وأربعة عشر رجالً ستة من املهاجرين 

  .األوس وانتهت بذلك هذه املعركة التارخيية العظيمة
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  غزوة بين سليم
املدينة من بدر مل يقم ا إال سبع ليال   ملا قدم رسول اهللا 

ليم وذلك يف شوال من العام الثاين من حىت غزا بنفسه يريد بين س
يل مث الكدر فأقام عليه ثالث ليا: اهلجرة فبلغ ماء من مياههم يقال له

رجع إىل املدينة ومل يلق حرباً وكان سبب خروجه ما بلغه أن ذا 
  .املوضع مجعاً من سليم وغطفان خيططون حلرب املسلمني

  قينقاع بينغزوة 
وقعت هذه الغزوة يف شهر شوال من السنة الثانية للهجرة  
املعركة أن اليهود أظهروا احلسد عندما انتصر املسلمون  هذه وسبب

عقد طرف ثوب امرأة  اًيذكر أن سبب املعركة أن يهودييف بدر و
مسلمة يف سوق بين قينقاع فلما قامت انكشفت فصاحت 
مستنجدة باملسلمني وقام أحد املسلمني فقتل اليهودي مث اجتمع 

ألم كانوا حلفاء   عليه اليهود وقتلوا املسلم فحاصرهم النيب 
ن منهم اخليانة فكان بن سلول وخشى املسلموأُيب لرأس املنافقني 

احلصار مخس عشرة ليلة وعندما اشتد احلصار نزلوا على حكم 
أمواهلم وأن هلم النساء والذرية  للمسلمني على أن   الرسول 

والصحابة من املدينة وتوىل أمر ذلك عبادة   فأجالهم رسول اهللا 
بن الصامت وتوىل قبض األموال حممد بن مسلمة فقسمت األموال 

  . مس للرسول صحابة بعد إخراج اخلُبني ال
  غزوة السويق

وقعت هذه املعركة يف شهر ذي احلجة من السنة الثانية من 
أبو سفيان إىل أطراف املدينة سراً يف مائيت فارس وجلأ اهلجرة فوصل 
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واد باملدينة فقتل رجلني وحرق خنالً  إىل بين النضري مث قام مبهامجة
رة الكُدر يف قون حىت وصلوا إىل قروفر إىل مكة وحلق به املسلم

  .مسيت بغزوة السويق ألن الغالب يف أكلهم السويقوأطراف املدينة 
خلط بالسمن احلنطة أو الشعري احملمصة تطحن وت: والسويق
  .واملاء ويكون زاداً للمسافر واللنب والعسل

  رغزوة ذي أَم
أن غطفان جتمعت يف ذي أمر من جند فسار   بلغ النيب 

م وعندما علموا بذلك فروا وكان عدد املسلمني أربعمائة إليه
سنة من الن رجالً وكان ذلك يف الثاين عشر من ربيع األول وومخس

  .ثة من اهلجرةلثاال
وذكر الواقدي وابن سعد وقوع قصة دعثُور احملاريب يف هذه  

أن يف طريق العودة من ذي أمر قد أصيبوا باملطر فابتل  :الغزوة وهي
مث نزع ثيابه فنشرها على شجرة لتجف مث اضطجع    ثوب النيب

حتت الشجرة واألعداء ينظرون فأغروا سيدهم دعثُور لقتل رسول 
: قالوالسيف بيده   وعندما وقف عند رأس رسول اهللا   اهللا 

ودفعه جربيل » اهللا«:  من مينعك مين اليوم؟ فقال رسول اهللا 
من : فقال  رسول اهللا عليه السالم حىت وقع السيف منه فأخذه 

فأسلم وعاد وحكى لقومه . ال أحد: فقال مينعك مين اليوم؟
  .وأخربهم مبا حدث وأخذ يدعوهم لإلسالم

  غزوة بحران
يف ثالمثائة من الصحابة يريد قريشاً وبين سليم   خرج النيب 

ووصل إىل بحران من ناحية الفرع على الطريق التجاري بني مكة 
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قتال بني الطرفني وكان ذلك يف شهر مجادي  والشام ومل ينشب
  .األوىل من السنة الثالثة من اهلجرة

  غزوة أُحد
يف شوال من غزوة أُحد وقعت  اتفق كتاب السرية على أن

  .السنة الثالثة للهجرة
وكانت قريش قد  .انتقام قريش لقتالها يف بدر سبب الغزوةو

رباحها لتجهيز قافلة أيب سفيان اليت جنت من املسلمني وأخصصت 
جيشهم لغزوة أُحد وفيها ثالثة آالف مقاتل من قريش ومن أطاعها 

امة ومعهم مئتا فرس وسبعمائة درع وج علت من كنانة وأهل
امليمنة خلالد بن الوليد وامليسرة لعكرمة بن أيب جهل وخرجت 

  وقد رأى النيب  ومحاسهم وتشد من أزرهم ةنساء إلثارالمعهم 
أنه هز سيفاً فانقطع صدره وهي ما أصيب من «: قبل املعركة

املؤمنني يوم أُحد مث هزه مرة أخرى فعاد كأحسن ما كان فإذا هو 
: قبل املعركة النيب ورأى  .»نصر اهللا والفتح واجتماع املؤمنني

قبل  ورأى النيب . »فإذا هم املؤمنون يوم أُحدتنخر بقراً «
  .»دينةأنه يف درع حصينة فأوهلا بامل«: املعركة

ن وشاع اخلرب يف املدينة بقدوم قريش وأرجفت اليهود واملنافق
فيها ووصل املشركون يف ظاهر املدينة عند جبل عينني وبات األوس 

يف طريقة القتال   فاستشارهم   واخلزرج حيرسون باب النيب 
أن تكون يف املدينة يف أزقتها وشوارعها وإال أن خيرجوا إليهم لقتاهلم 

اخلروج للعدو  اًكثر الشباب ومن مل يشهد بدرشا أدينة فأخارج امل
  وبعد صالة العصر من يوم اجلمعة اجتمع الناس ودخل رسول اهللا 

  ا النيب وبيته فاستشار بعض الصحابة مع بعضهم لعلهم أكره
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ندم بعض  .د السيفوتقلّ )الدرع(وقد لبس ألمته   وبعد خروجه 
ما «:  املدينة فقال رسول اهللا الصحابة باخلروج للقتال خارج 

ينبغي لنيب إذا لبس ألمته أن يضعها حىت حيكم اهللا بينه وبني 
ومعه قرابة ألف رجل فلما كان يف   وسار رسول اهللا  »عدوه

ط انسحب رأس النفاق أُيب بن وحد يسمى الشمكان قريب من أُ
أطاعهم وعصاين عالم نقتل «: سلول بثالمثائة من أصحابه فقال

 .ن اتبعه من قومه من أهل النفاق والشكمبفرجع  »فسنا ها هناأن
اجليش بعد انسحاب املنافقني فرد الغلمان   واستعرض رسول اهللا 

 .القتال وأجاز بعضهم ممن يطيق القتالالذين ال يطيقون  والصغار
ظهره إىل جبل  مع اجليش جبانب الوادي جاعالً  ونزل رسول اهللا 

 يأالقتال حىت يأمرهم ويف صباح يوم السبت حد وى الناس عن أُ
ن رجالً وللقتال ومعه سبعمائة رجل واستعمل على الرماة وهم مخس

ال يربحوا مكام حىت وإن أن على اجلبل عبداهللا بن جبري وأمرهم 
ن ورائهم وقد لبس رسول املشركون من لئال يأت واملسلم انتصر
ن وخرج وسلمن واملويومئذ درعني واصطف املشرك  اهللا 

للمبارزة من املشركني طلحة بن أيب طلحة وخرج من املسلمني 
الزبري بن العوام وتقابال فوثب الزبري على راحلة طلحة وذحبه بسيفه 

وإن حواري  اًإن لكل نيب حواري«: له  ورجع فقال رسول اهللا 
  .»الزبري بن العوام

ف وبعد ذلك التحم اجليشان ومحي الوطيس وتعانقت السيو
وقاتل الصحابة خري قتال وقتل وحشي أسد اهللا وأسد رسوله محزة 
بن عبد املطلب حبربته ليس له هم يف املعركة إال قتله حلريته ففعل 

وقد قتل مسيلمة الكذاب  وأسلم بعد ذلك وحشي رضي اهللا عنه
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عي النبوة يف اليمامة باحلربة اليت قتل مدا محزة بن عبد املطلب 
  .رضي اهللا عنه

وقد حضر يف املعركة املالئكة يتقدمهم جربيل عليه السالم  
ن يف أول املعركة ورجع وحق جيش الكفار وانتصر املسلموس

أهل آهم جيش الكفار من ساحة املعركة وأخذ الصحابة الغنائم فر
اجلبل من الرماة ونزل بعضهم وأمرهم أمريهم عبداهللا بن جبري أن 

وا أمره وملا رأى املشركون جبل وترك يبقوا حىت يأمر رسول اهللا 
الرماة استدار خالد بن الوليد وعكرمة بن أيب جهل وقتلوا القلة من 

ن من الصحابة وتفرقت واملسلمني من كان على اجلبل وأصيب سبع
مجوع املسلمني وضعفت قوم واضطربت الصفوف وأراد 

ر ومحاه أصحابه بقلوم قبل أبدام وف املشركون قتل رسول اهللا 
شيع يف أرض املعركة قتل  وبعضهم قاتل عن دينه وأُنيبعض املسلم
القلة من الصحابة حىت  وثبت حول رسول اهللا  رسول اهللا 

جبراح وكسرت رباعيته وجرحت شفته  أصيب رسول اهللا 
السفلى وشج رأسه ودخلت حلقتا املغفر اليت على رأسه يف وجنتيه 

ناياه حىت سقطت من شدا حىت أخرجها أبو عبيدة بن اجلراح بث
  . وغوصها يف وجه رسول اهللا 

وقُتل من  وملا وقعت اهلزمية بسبب خمالفة الرماة ألمر النيب 
قرابة  وهمن بالتمثيل بالشهداء وقُتل من املسلمني انطلق املشرك

بدفنهم يف  السبعني رجالً أغلبهم من األنصار فأمر رسول اهللا 
وكان جيمع االثنني يف ثوب واحد أماكنهم ويقدم صاحب القرآن 

ن يشمتون فيهم وإىل املدينة وأصحابه واملنافق  ورجع رسول اهللا 
 آية من نينزل جل وعال ستأسد الذي يف قلوم وواليهود خرج احل
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سورة آل عمران تتحدث عن معركة أحد وما دار فيها من القتال 
  .واألحداث من أول اآلية احلادية والعشرين بعد املئة

  غزوة محراء األسد
أراد املشركون أن يعودوا على املسلمني مرة أخرى بعد 

بذلك أمر  انتصارهم يف غزوة أحد فلما علم رسول اهللا 
يلحقوا لأن خيرجوا إىل محراء األسد  اًالصحابة الذين شهدوا أُحد

رسوالً إليهم أن يعودوا إىل مكة  باملشركني فأرسل رسول اهللا 
 اليوم الثامن من شهر شوال من السنة الثالثة وكانت هذه الغزوة يف

من ميقات ذو احلليفة جنوب املدينة  اًللهجرة وتقع محراء األسد قريب
  .النبوية

  غزوة بين النضري
من املعروف أن اليهود من بين النضري حرضوا املشركني على 
قتال املسلمني فكانت ا غزوة أُحد وأعانوا على إغارة أيب سفيان 

اف املدينة مما أدى إىل مطاردة املسلمني له وتسمى هذه على أطر
املطاردة بغزوة السويق وكذلك كان كعب بن األشرف زعيم يهود 
بين النضري يقرض الشعر يف هجاء املسلمني وحتريض قريش عليهم 

  . وحماوالت يهودية يف قتل النيب 
عندما صدر منهم ما صدر هؤالء اليهود من بين النضري طلب 

اخلروج من املدينة خالل عشرة أيام وعندما  رسول اهللا منهم 
أرادوا اخلروج جاء رأس الكفر والنفاق أُيب بن سلول وحرض 
اليهود على العصيان ووعدهم بأن يكون معهم وحاصرهم 

ن بعدما علموا ذلك ويف سورة احلشر بيان عظيم هلذه واملسلم
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  .األحداث العظيمة
حرق وقطّع بعض خنل بين   ثبت يف القرآن والسنة أن النيب

اليهود من بين النضري من املدينة  ىوأجل النضري خالل مدة احلصار
إىل الشام ومنهم خيرب وفيهم أشرافهم وأسلم اثنني منهم وكانت 

السالح والعدة يف سبيل ويف النفقة  أمواهلم وخنيلهم لرسول اهللا 
يعطَ من األنصار مت األراضي بني املهاجرين ومل ساهللا عز وجل وقُ

دجانة لفقرمها وعلى هذا األجالء مل  وإال سهل بن حنيف وأب
يتوقف زعماء اليهود من مكرهم ومكائدهم حىت بعد إجالهم 

حوهلا فكانت غزوة من كان املدينة و كان يف وذلك بتحريض من
يف شهر ربيع األول من السنة وقد وقعت غزوة بين النضري  اخلندق

  .الرابعة للهجرة

  ة بدر املوعدغزو
يف شهر شعبان من السنة الرابعة للهجرة   خرج رسول اهللا 

يوم أُحد وكان معه ألف  يف ملوعده الذي التزم به أليب سفيان
ومخسمائة من الصحابة وعشرة أفراس ووصل إىل بدر وانتظر ا 

خرجوا حىت وصلوا إىل مر فاملشركني مثانية أيام وأما املشركون 
ن ويتقدمهم وربعني كيالً من مكة مث عاد املشركالظهران على بعد أ

جدب وصار هذا املوقف عظيم  عام سفيان ملكة حبجة أن العام وأب
  .يف استعادة هيبة املسلمني بعد انتكاسة يوم أُحد

  غزوة دومة اجلندل
أن قبائل حول دومة اجلندل تقطع الطريق   بلغ رسول اهللا  
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وخرج  ادرهم رسول اهللا وتنهب الناس وتريد مهامجة املدينة فب
إليهم يف ألف من املسلمني وكان اجليش يسري ليالً ويستريح يف 

وأصحابه إىل   النهار اتقاء حرارة الشمس حىت وصل رسول اهللا 
 واإلبلدومة اجلندل وأخربه الدليل بوجود قطعان من املاشية 

ن إمنازهلم ومل جيدوا أحداً حيث واستوىل عليها املسلمون ونزل عند 
وبقوا  أهايل دومة اجلندل هربوا خوفاً من مواجهة اجليش اإلسالمي

رجعوا إىل  اًالسرايا مث بعد مكثهم أيام فيها وبعث رسول اهللا 
   .املدينة يف العشرين من شهر ربيع اآلخر من السنة اخلامسة

  غزوة بين املصطلق
: واملصطلق تسمى هذه الغزوة بغزوة بين املصطلق أو املريسيع

بطن  لشخص امسه جذمية بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثةلقب 
ماء لبين خزاعة بينه وبني الفرع مسرية  :واملريسيع .من بين فزاعة

  .يوم
وقعت هذه الغزوة يف السنة اخلامسة من اهلجرة يف شهر 

كانت آثار غزوة أُحد أن جترأ بعض األعراب على حماربة و .شعبان
أمجعوا لغزو املدينة مبناصرة بعض  وأن بين املصطلق قد الرسول 

من اخلرب بإرسال بريدة بن احلصيب  القبائل وتأكد رسول اهللا 
األسلمي وقد أغار عليهم اجليش اإلسالمي وبين املصطلق عند املاء 

هم وسىب ذراريهم وأصاب جويرية بنت توأنعامهم تسقى فقتل مقاتل
من املسلمني  احلارث بنت زعيمهم احلارث بن أيب ضرار ومل يقتل

وكانت جويرية بنت احلارث . إال واحداً خطأ وهو هشام بن صبابة
من نصيب ثابت بن قيس األنصاري وعندما قدمت إىل رسول اهللا 

  وشكت إليه فأخربها بأن يكون عتقها بزواجها منه فقبلت
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  أصهار رسول اهللا : وأطلق الناس ما كان من بين املصطلق وقالوا
مئة من أهل بيت بين املصطلق   رسول اهللا  وأعتق بزواجها من

  .فهي أعظم امرأة بركة على قومها
  :ن ومهاان عظيماويف هذه املعركة حدث أمر

يب بن سلول أثار املنافقني يف أُ عبداهللا أن رأس املنافقني: األول
أن الذل للمسلمني وغري ذلك فسمع  رجوعهم إىل املدينة وأطلق

:  ن سلول فقال عمر لرسول اهللا بعض الصحابة ما قاله أُيب ب
وعندما مسع  ورفض رسول اهللا  )مر به عباد بن بشر فليقتله(

وعندما مسع ابنه  ئاًأُيب جاء ليحلف عند رسول اهللا أنه ما قال شي
 له ه فقاليأبأراد قتل سلول بن الصحايب اجلليل عبداهللا بن أيب 

وصلوا إىل وعندما  »ناأن حنسن إليه ما بقي مع«  رسول اهللا 
ه رأس النفاق ومل احدود املدينة وقف االبن الصحايب وأوقف أب

  .فأذن له ودخل  يدخله املدينة إال أن يأذن له رسول اهللا 
  قصة اإلفك وذلك خبروج عائشة مع رسول اهللا : الثاين
احلجاب ويف الرجوع إىل املدينة وهي على آيات  تبعدما نزل

عنه وقد سار الرحل حيسبون أا يف هلا فبحثت  اًاهلودج فقدت عقد
هودجها وبعد مسري اجليش وجدت عائشة العقد حتت رحلها 

يف آخر وهو فجلست وغلبها النوم ومر ا صفوان بن املعطل 
رت وجهها وكان يعرفها قبل احلجاب وما اجليش فعرفها ومخّ

وأناخ  »إنا هللا وإنا إليه راجعون«: كلمها وما كان يقول إال
كبت الراحلة وقد وصلوا إىل اجليش عند الظهرية ووصلوا راحلته ور

يب بن سلول ومل أُ عبداهللا بن إىل املدينة وتوىل اإلفك رأس النفاق
شيع عنها إال بعد زمان من أم مسطح فمرضت تعلم عائشة مبا أُ
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قرابة شهراً  عائشة يف بيتها وواساها أبوها وأمها ورسول اهللا 
ا فعندما نزل الوحي يف اآليات العشر ءكامالً ومل ينزل وحياً بربا

من سورة النور استبشرت عائشة رضي اهللا عنها بالرباءة مما نسب 
  .إليها

  غزوة األحزاب
 .تسمى غزوة اخلندق نسبة للخندق الذي حفره املسلمون فيها

  .ووقعت هذه الغزوة يف شهر شوال من السنة اخلامسة للهجرة
لى بين النضري وساروا إىل ملا أج وسبب الغزوة أن النيب  

خيرب وا من اليهود أصحاب عدد وجند وبيوت وأحساب فخرج 
  بعض زعمائهم إىل مكة فدعوا أتباعهم إىل حرب رسول اهللا 

وهم الذين حزبوا األحزاب فاجتمعت القبائل بتحريض اليهود 
وزعامة أيب سفيان وكان عدد األحزاب عشرة آالف رجل متجهني 

  .مني يف املدينةإىل حرب املسل
اخلندق وسارعوا يف إائه قبل وصول   فعمل رسول اهللا 

األحزاب وقد استعاروا املساحي واملكاتل والكرازين للحفر من بين 
:  رسول اهللا وأثناء عمل الصحابة اخلندق كان يقول  قريظة

» اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة فاغفر للمهاجرين واألنصار«
هربون من حفر اخلندق وأصاب املسلمون ااعة يت نووكان املنافق

ومعه رجالن على شعري وعناق   فدعا سهل بن سعد رسول اهللا 
جتاوزوا ألف رجل فسم قد أهل اخلندق و فدعا رسول اهللا 

ونفث يف الطعام فأكل أهل اخلندق وأطعموا أهل  رسول اهللا 
 صخرة املدينة وبقي ألصحاب البيت وأثناء حفر اخلندق تعرضت

» بسم اهللا« :  تأخذها املعاول فقال رسول اهللا اللصحابة 
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اهللا أكرب (: ما ضرب الصخرة قال وضرا وكسر ثلثها وكل
أُعطيت مفاتيح الشام واهللا إين ألبصر قصورها احلمر الساعة، اهللا 
أكرب أُعطيت مفاتيح فارس واهللا إين ألبصر قصر املدائن األبيض، 

ح اليمن واهللا إين ألبصر أبواب صنعاء من اهللا أكرب أُعطيت مفاتي
حىت مل يبق يف الصخرة شيئ وعند وصول  )مكاين هذه الساعة

األحزاب بقرب املدينة أتى زعيم بين النضري حبن أخطب إىل  يي
أنه ينقض املوادعة واالتفاقية مع  زعيم بين قريظة كعب بن أسد على

 لغ رسول اهللا ففعل بعد حماوالت الرفض وعندما ب رسول اهللا 
تأكد من اخلرب دب يف املدينة اخلوف وعظم البالء وخيف على و

أبشروا يا «:  النساء واألطفال والذراري وقال هلم رسول اهللا 
ن األخبار ووتناقل املنافق »معشر املؤمنني بنصر اهللا تعاىل وعونه

يعدنا أن نأخذ حممد : والتثبيط يف صفوف املسلمني حىت قال أحدهم
إىل صر وأحدنا اليوم ال يأمن على نفسه أن يذهب يكسرى وق كنوز
وظلت مناوشات املشركني للمسلمني وتراشقهم بالنبل دون  .الغائط

انقطاع طيلة احلصار حىت أم شغلوا املسلمني يوماً عن أداء صالة 
يقول يف  العصر فصلوها بعد غروب الشمس وكان رسول اهللا 

ريع احلساب اهزم األحزاب اللهم اللهم منزل الكتاب س« :دعائه
  .»اهزمهم وزلزهلم

وفشلت حماوالت املشركني يف اقتحام اخلندق وقُتل من 
اقتحمه واستشهد من املسلمني ستة منهم سعد بن معاذ واستمر 
احلصار ملدة أربع وعشرين ليلة وقد كفى اهللا املؤمنني القتال وذلك 

  :ابطريقتني ومه
رضي اهللا عنه الذي أسلم دون  جهود نعيم بن مسعود: األوىل
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إىل التفريق بني  أن يشعر قومه بذلك فسعى بإذن رسول اهللا 
باحلرب ضد حممد  اتبدؤواليهود واملشركني حىت قال لبين قريظة ال 

إال إذا كانت قريش تعطيكم رهائن كي ال يذهبوا ويتركونكم 
أن بين قريظة سيطلبون منكم رهائن مث : وحىت قال كذلك لقريش

سلموا إىل حممد دليالً على توبتهم من نقض العهد وهكذا فرق ي
  .اهللا قلوم وأذهلم وأنشأ بينهم سوء الظن

هبوب ريح شديدة مل تدع جليش املشركني خيمة إال : الثانية
أسقطتها وال قدراً إال أكفأته وال ناراً إال أطفأا حىت اضطروا إىل 

:  لفشل حىت قال رسول اهللا اخليبة واإعالن الرحيل جيرون أذيال 
   .)اآلن نغزوهم وال يغزوننا حنن نسري إليهم(

  غزوة بين قريظة
سالحه فجاءه جربيل  بعد رجوع األحزاب وضع رسول اهللا  

أوضعت السالح واهللا إن املالئكة مل تضع (: عليه السالم فقال
أسلحتها فاض مبن معك إىل بين قريظة فإين سائر أمامك أزلزل م 
حصوم وأقذف يف قلوم الرعب فسار جربيل يف موكبه من 

  .)املالئكة
كأين أنظر إىل الغبار ساطعاً (: وعن أنس رضي اهللا عنه قال 

إىل بين  يف زقاق بين غنم موكب جربيل حني سار رسول اهللا 
  . )قريظة
يوم  قال النيب : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال 

  .)لعصر إال يف بين قريظةال يصلني أحد ا(: األحزاب
يف ثالثة آالف مقاتل معهم ست وثالثون  وخرج رسول اهللا  
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رب احلصار على بين قريظة بضع عشرة ليلة حىت نزلوا على فرساً وض
فطلب األوس اإلحسان إىل حلفائهم بين قريظة   حكم رسول اهللا 

 أال(:  كما أحسن إىل بين قينقاع حلفاء اخلزرج فقال رسول اهللا 
فذاك سعد بن (: بلى قال: قالوا )ترضون أن حيكم فيهم رجل منكم

أن يقتل مقاتليهم وتسىب : قد رضينا فحكم سعد بن معاذ: قالوا )معاذ
فأسلم بعضهم قبل  )قضيت حبكم اهللا(:  ذراريهم فقال رسول اهللا 

  نزول احلكم من سعد بن معاذ وبعد نزول احلكم أمر رسول اهللا 
ت أعناق مقاتليهم الرجال وامرأة واحدة قتلت حبفر خندق وضرب

سويد بن الصامت رضي اهللا عنه وأُيت حبيي بن أحطب زعيمهم وعليه 
: قالو  حلة وقد مجعت يداه إىل عنقه فلما نظر إليه رسول اهللا 

مث » أما واهللا ما ملت نفسي يف عداوتك ولكنه من خيذل اهللا يخذل«
غزوة يف أواخر شهر شوال من جلس فضربت عنقه وقد وقعت هذه ال

  .السنة اخلامسة للهجرة

  غزوة بين حليان
بعض الصحابة وقتلوهم وكانت ببنو حليان هم الذين غدروا 

رات بني املسلمني اديارهم قريبة من حدود مكة ولوجود بعض الث
أن ال يتوغل يف البالد القريبة   رسول اهللا وقريش واإلعراب رأى 

وهنت وضعفت عزائم  ريش وبعدمامن العدو الرئيسي وهم ق
بنو حليان أن يأخذ بثأر أصحابه من   األحزاب رأى رسول اهللا 

فخرج إليهم يف مائيت صحايب يف ربيع األول سنة ست من اهلجرة 
النبوية واستخدم التورية والتعمية إذ خرج كأنه قاصد الشام والتف 

وم جيش حىت وصل بطن غُران قريباً من بنو حليان فلما مسعت بقد
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املسلمني هربوا إىل رؤوس اجلبال ومسعت قريش بذلك فدخل يف 
قلوم الرعب وأراد املشركون اهلجوم على املسلمني يف حال صالم 

 ىفأنزل اهللا على رسوله صالة اخلوف كما يف سورة النساء وعندما رأ
  .ن ذلك رجعوا إىل ديارهم ورجع املسلمون إىل املدينةواملشرك

  غزوة احلديبية
أنه دخل البيت   كان سبب هذه الغزوة رؤيا رآها رسول اهللا 

وطافوا بالبيت وحلّق بعضهم وقصر بعضهم وأخرب  هو وأصحابه
  .بذلك أصحابه واستبشروا بالرؤيا خرياً

يف شهر ذي القعدة سنة ست من  فخرج رسول اهللا  
ن واألعراب وساق معه واهلجرة النبوية ومعه األنصار واملهاجر

وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه وليعلم أنه خرج زائراً  اهلدي
  .هلذا البيت معظماً له

فحاولت قريش منعه حىت أقاموا على حدود مكة ملنعه فأرسل  
إليهم رسوالً خيربهم أم مل يأتوا للقتال وإمنا جاؤوا معتمرين وآذوا 

ومهم رسل عثمان لقريش ليبني هلم سبب قدرسوهلم وعقروا ناقته وأُ
للبيعة فأخذ بيد   ملكة وأشيع أن عثمان قد قتل فدعا رسول اهللا 

نفسه وقال هذه عن عثمان ومل يتخلف أحد عن البيعة إال اجلد بن 
قيس وملا متت البيعة رجع عثمان وأرسلت قريش سهيل بن عمرو 

 )قد سهل لكم من أمركم(: مقبالً قال فلما رآه رسول اهللا 
مث جرى الصلح بينهما وكان بينهما وعندما وصل تكلم سهيل 

وضع احلرب عن الناس ويف الصلح كتاباً كتبه علي بن أيب طالب 
عشر سنني يأمن فيهم الناس ويكف بعضهم عن بعض ومن أتى من 

من حممد مل اً قريش إىل حممد بغري أذن يرد عليهم ومن جاء قريش
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  .يردوه
وا مث قوموا فاحنر(: من الصلح قال وملا فرغ رسول اهللا 

فما قام رجل منهم فقام ودخل إىل أم سلمة فذكر هلا ما  )احلقوا
منهم حىت تنحر  اًلقي الناس فقالت أم سلمة أخرج مث ال تكلم أحد

بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فعندما فعل ذلك قام الناس وفعلوا 
إىل املدينة  مثله حىت كاد بعضهم يقتل بعضاً ورجع رسول اهللا 

  .أول آيات من سورة الفتحنزلت عليه وقد أُ
  غزوة الغابة

وقعت هذه الغزوة يف السابع من شهر حمرم من السنة السابعة  
من اهلجرة النبوية وسببها إغارة عبدالرمحن بن عيينة بن حصن 
الفزاري من بنو غطفان على أبل للمسلمني بالغابة فخرج رسول 

ذو القرد قريباً خبمسمائة رجالً ملطاردته فبقوا يف مكان امسه   اهللا 
 اإلبلمن املدينة مدة مخسة أيام وقُبض عليه وقتلوه وأخصلوا 

  . ورجع املسلمون إىل املدينةنياملسروقة، وهرب باقي املشرك
  غزوة خيرب

من احلديبية مكث شهرين تقريباً  ملا رجع رسول اهللا 
وخرج إىل خيرب وأمر أن ال خيرج معه إال من شهد احلديبية وكان 

فرس وحاصر املسلمون اليهود يف خيرب وستمائة وثالمثائة  اًفعددهم أل
واحداً تلو اآلخر واليهود  متحصنني يف حصوم فأسقطها املسلمون

أشد املقاومة وهم يعلمون أم خاسرون فأرسل رسول اهللا يقاومون 
 فاحتاً احلصون فاستقبل مرحب  علي بن أيب طالب ومعه الراية

مرحب وامسه ياسر وقتله الزبري بن  اليهودي وقتله وخرج أخوه
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العوام وفتحت حصون اليهود وسقطت يف أيدي املسلمني واصطلح 
اليهودي على أن خيرجوا منها على أن حيقن دمائهم وبعضهم يزرع 

 وذا فتحت خيرب وصارت حتت القيادة اإلسالمية نيفيها للمسلم
راريهم  رجالً من اليهود وسبيت نسائهم وذنيبعد قتل ثالثة وتسع

صفية بنت حيي بن أخطب اليت كانت يف سهم دحية الكليب  امنهو
  .وأعتقها وتزوجها  فاشتراها رسول اهللا 

  غزوة ذات الرقاع
وبعض أصحابه بعد فتح خيرب إىل ذات   خرج رسول اهللا  

الرقاع من خنل فلقي مجعاً من غطفان وأخاف الناس بعضهم بعضاً 
تنقبت أقدامهم ولفوا عليها اخلرق  ومسيت ذات الرقاع ألن الصحابة

  .مث رجعوا إىل املدينة
  عمرة القضاء

سنة سبع من اهلجرة بعد استدارة العام  خرج رسول اهللا  
من الشهر الذي صده املشركون فيه عن مكة وساق معه ستني بدنة 

وأصحابه الذين  ئة فارس وأحرم رسول اهللا اومحل السالح وم
رجل سوى النساء  افكانوا ألف شهدوا صلح احلديبية وغريهم

بالعمرة فخرجت قريش من يلبون والصبيان وتوجهوا إىل مكة وهم 
مكة إىل رؤوس اجلبال وعند وصوهلم إىل املسجد احلرام وحبس 
اهلدي عند ذي طوى دخل املسجد واضطجع واستلم احلجر 
األسود وهرول يف األشواط الثالثة األوىل وأمر أصحابه بذلك لريي 

قوة بعدما قالوا قريش أن حممد وأصحابه أصام محى يثرب قريش ال
وأصحابه بني الصفا واملروة على  وبعد الطواف سعى رسول اهللا 

هذا (: راحلته وبعد الفراغ من الشوط السابع حنر اهلدي وقال
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وبعد فراغهم من العمرة رجعوا إىل  )منحر وكل فجاج مكة منحر
تزوج رسول  )سرف(يسمى  املدينة ويف طريق العودة ويف موضع

ميمونة بنت احلارث خالة عبداهللا بن العباس رضي اهللا عنهم  اهللا 
  .أمجعني

  ةفتح مك
بكتائب اإلسالم وجنود الرمحن سنة مثان  خرج رسول اهللا  

للهجرة النبوية يف شهر رمضان وكان سبب ذلك نقض قريش 
النقض  سفيان تعديل والعهد الذي وقع يف صلح احلديبية وحاول أب

من املدينة  بذلك فخرج رسول اهللا  ومل يرض رسول اهللا 
بعشرة آالف رجل ولقيه العباس بن عبد املطلب وأهله مهاجراً من 

راضٍ عنه  مكة إىل املدينة وكان مقيماً فيها للسقاية ورسول اهللا 
وملا وصل اجليش اإلسالمي قريباً من مكة نزلوا يف وادي مشال مكة 

فأرعب بذلك  أن توقد عشرة آالف نارٍ  وأمر رسول اهللا
سفيان ومن معه لينظروا املسلمني  ومشركي قريش فجاء أب

سفيان وقال العباس يا رسول اهللا إن أبا  وفأدركوهم وأسلم أب
نعم من دخل دار (: سفيان رجل حيب الفخر فاجعل له شيئاً قال

أيب سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل 
  .)املسجد احلرام فهو آمن

وبعد أن التف اجليش اإلسالمي حول مكة ورفعوا رايتهم وأن 
ودخلها وهو على  ال يقاتلوا إال من قاتلهم بأمر رسول اهللا 

ناقته يقرأ راحلته متخشعاً متواضعاً هللا عز وجل يتلو القرآن على 
دم أربعة من مشركي قريش  سورة الفتح وقد أهدر رسول اهللا 

عكرمة بن أيب جهل وعبداهللا بن : الكعبة وهم تعلقوا بأستاروإن 
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تل ابن خطل خطل ومقيس بن صبابة وعبداهللا بن أيب السرح وقد قُ
تل مقيس يف مكة واختفى عكرمة وابن وهو متعلق بأستار الكعبة وقُ

مسلمني  أيب السرح حىت ضمنا األمان وجاءا إىل رسول اهللا 
  .رتىن وسارة جاريتان البن خطلوقتل وأهدر دم امرأتان ومها ف

املسجد احلرام واستلم احلجر األسود مث  فدخل رسول اهللا 
طاف بالبيت ويف يده قوس وحول البيت ثالمثائة وستون صنماً فجعل 

جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان ( :ويقول سيطعنها بالقو
ن واألصنام تتساقط على وجوهها مث أمر بفتح الكعبة وكا )زهوقا

مفتاحها عند عثمان بن طلحة ودخلها ورأى صورة إلبراهيم 
ما قاتلهم اهللا واهللا (:  وإمساعيل يستقسمان باألزالم فقال 

خطيباً فيه  مث طاف بالبيت ووقف رسول اهللا  )استقسما ا قط
يذكرهم أن ال فرق بينهم إال بالتقوى وقد عفى عنهم مجيعاً وسلّم 

حة وبايع الرجال والنساء على الصفا على مفتاح الكعبة لعثمان بن طل
 وجاء أبواإلسالم والطاعة هللا ولرسوله فيما استطاعوا وقدروا عليه 

وأقام يف مكة  أسلم بني يدي رسول اهللا فوالده أيب قحافة ببكر 
بضعة عشر يوماً وأرسل الصحابة إىل حول مكة هلدم األصنام 

اليت تعبد من دون اهللا عز  زيلت املراكز الوثنيةواألوثان واألنصاب وأُ
إىل املدينة ومعه أصحابه  وجل يف جزيرة العرب مث رجع رسول اهللا 

  .الكرام رضي اهللا عنهم مجيعاً
  غزوة حنني

تقع حنني قريباً من مكة وتسمى اآلن بالشرائع وتعد هذه 
يف اليوم السادس من شهر شوال  وكانتالغزوة امتداداً لفتح مكة 
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من اهلجرة بعد أن علم ما تقوم به ثقيف وهوازن  من السنة الثامنة
من االستعداد ملواجهة اجليش اإلسالمي وقد كان عدد جيش 

اثين عشر ألف رجل وكان عدد العدو عشرين ألف   رسول اهللا 
رجل وكان جيش العدو قد اختبأ يف الوادي حىت نزل اجليش 

سلمني اإلسالمي فيه وأمطروهم بالنبال والسهام فاختلط أمر امل
ومعه قلة من املؤمنني منهم العباس بن عبد   وثبت رسول اهللا 

أنا ابن عبد  أنا النيب ال كذب(:  املطلب ونادى رسول اهللا 
  .)املطلب
 )اللهم إنك إن تشأ ال تعبد بعد اليوم(: وكان يدعو ويقول 

ياً رالعباس أن ينادي وكان قوي الصوت جهو  وأمر رسول اهللا 
ع الصحابة حىت جتم) جرة يا أصحاب سورة البقرةيا أصحاب الش(

اهللا املسلمني جبنود مل  ومحى الوطيس وأمد  حول رسول اهللا 
ن وجيء باألسرى إىل ويروها وأنزل عليهم السكينة وانتصر املسلم

الشيماء من الرضاعة   ومنهم أخت رسول اهللا   رسول اهللا 
وتفرق   رسول اهللا ألمها حليمة السعدية فأكرمها وأحسن إليها 

  .مجع هوازن وثقيف ومنهم من التجأ إىل الطائف وحتصنوا حبصوا

  غزوة الطائف
هرب من غزوة حنني بعض من هوازن وثقيف إىل الطائف 

وصاروا يرمون بالنبال على املسلمني  وحاصرهم رسول اهللا 
وآذوهم وأقام املسلمون حول احلصن وبنوا مسجداً يسمى اآلن 

  هللا بن عباس رضي اهللا عنهما ومكث رسول اهللا مسجد عبدا
وأصحابه حول احلصن بضع عشرة ليلة استخدم فيها املنجنيق ومل 
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  .ونصيتمكنوا من فتح احل
واملسلمون من غري أن يفتحوا الطائف  وعاد رسول اهللا 

عليهم فقال رسول اهللا  حىت قيل له ادع  :)ًثقيفا اللهم اهد( .  
اجلعرانة قسمت الغنائم وأسلم بعض هوازن وعندما وصلوا إىل 

ن عليهم أهليهم وأبنائهم ودخل رسول واملسلم حىت زعيمهم ورد
مكة من اجلعرانة معتمراً وبعدما انتهى من عمرته عاد إىل   اهللا 

  .املدينة وقد نصره اهللا جل وعال وفتح مكة
  غزوة تبوك

لتاسع أصحابه يف شهر رجب من العام ا  أمر رسول اهللا  
عت بالشام بالتهيؤ لغزو الروم وذلك بسبب أنه بلغه أن الروم جتم

  .مع هرقل حلرب املسلمني
على اإلنفاق والبذل يف سبيل اهللا تعاىل  فحث رسول اهللا 

 وفتربع عثمان بن عفان بألف دينار وثالمثائة بعري بأحالسها وجاء أب
وف بثمانية بن ععبدالرمحن بكر مباله كله وعمر بنصف ماله وجاء 

آالف درهم وأقبل الرجال والنساء باإلنفاق والبذل يف سبيل اهللا 
تعاىل وقد كان وقت جدب وقحط باملدينة وشدة احلر ال يعرف 

وخرج رسول   املسلمون بأي اجتاه سوف يذهب م رسول اهللا 
جبيش قرابة الثالثني ألف رجل وكانوا يتعاقبوا البعري الواحد   اهللا 

أو ثالثة مع شدة احلر وقلة املؤونة حىت وصلوا إىل لكل رجالن 
تبوك ومل جيدوا أحداً فيها فأقام فيها بضع عشرة ليلة مث انصرف إىل 
املدينة عائداً وأمر بعض أصحابه دم مسجد الضرار الذي بناه 

أن يصلي فيه بعد رجوعه من تبوك  املنافقون وطلبوا من الرسول 
وصار مكان للزبائل وعندما وصل  نارالفهدم املسجد وأشعل فيه 
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املسلمون إىل املدينة تلقّاهم الصبيان والناس يرحبون م وجاء 
إال ما وقع   املعذرون ليعتذروا لتخلفهم واستغفر هلم رسول اهللا 

من ه الذين تاب اهللا عليهم بعد مخسني ليلة ييف قصة كعب وصاحب
يا أَيها الَّذين [: اىلختبار وهذه اية الصدق مع اهللا تعالبتالء وااال

نيقادالص عوا مكُونقُوا اَهللا ووا اتن١١٩:التوبة{] َآم{.  
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  الفصل السادس
   أهم األحداث من حجة الوداع إىل وفاة النيب 

  .حجة الوداع - ١
  . وفاة النيب  - ٢

  حجة الوداع
بكر أمرياً  أبا  يف السنة التاسعة من اهلجرة بعث رسول اهللا  

ن حجهم وأنزل اهللا أول اآليات من سورة وعلى احلج ليقيم املسلم
علياً بعد أيب بكر الصديق ليكون معه  التوبة فبعث رسول اهللا 

طالب بنفسه إبالغ الرباءة إىل املشركني نيابة  أيبويتوىل علي بن 
لكونه ابن عمه ومن عصبته فأبلغ الناس يف يوم   عن رسول اهللا 

به أن يؤجل أربعة أشهر من يوم أذن  ما أمر رسول اهللا  النحر
فيهم لريجع كل قوم إىل مأمنهم وبالدهم مث ال عهد ملشرك وال ذمة 

عهد فهو إىل مدته فلم حيج بعد  إال أحد كان له عند رسول اهللا 
ريان وكل هذا متهيداً حلج ذلك العام مشرك ومل يطوف بالبيت ع

  .ر للهجرةيف العام العاش  النيب 
للحج يف أواخر شهر ذي القعدة من   فعندما جتهز رسول اهللا 

للهجرة النبوية أحرم من ذي احلليفة وواصل املسري  السنة العاشرة
ومن معه من الصحابة حىت وصل إىل املسجد احلرام يف مثان ليايل 

ئة ألف من املسلمني وكان قارناً فدخل ايزيد على م ما ومعه
طاف وسعى ومل حيل إحرامه وأمر من مل يكن معه املسجد احلرام و

عمرة ويف اليوم الثامن من ذي هدي أن حيلو إحرامهم وأن جيعلوها 
وبات  احلجة توجه إىل مىن فصلى ا الظهر والعصر واملغرب والعشاء



  
 ١٦٤ السراج املُنري

تلك الليلة ويف الصباح ذهب إىل عرفات ووقف فيها وخطب الناس 
إىل مزدلفة مث مضى يف  ووقف يف عرفة حىت غربت الشمس مث بات

لتأخذوا عين مناسككم فإين ال أدري «: مناسك حجه وهو يقول
وبعد إمتام مناسك احلج رجع » لعلي ال أحج بعد حجيت هذه

  .إىل املدينة  املسلمون مع رسوهلم 
   وفاة النيب 

عليه سورة وأُنزلت  من حجة الوداع عاد رسول اهللا  
وبدأت تظهر عليه عالمات    النصر اليت تضمنت نعي رسول اهللا

  :التوديع وذلك
لتأخذوا عين مناسككم لعلي ال ألقاكم ( : قوله يف احلجب -

  .)بعد عامي هذا
عندما قدم املدينة خرج إىل البقيع واستغفر هلم وصلى على  -

  .شهداء أُحد
  .خطب يف الناس كخطبة مودع -
بدأ ويف اية شهر صفر من السنة احلادية عشرة من اهلجرة  

يشكو من صداع يف رأسه وثقل من أثر املرض ويزداد على هذه 
  :احلالة وكان يوصي وصايا يف يوم مرضه ومنها

  .إخراج املشركني من جزيرة العرب - ١
٢ - نةاالعتصام بالكتاب والس.  
  .تنفيذ جيش أسامة بن زيد - ٣
  .الوصية باألنصار خرياً - ٤
  .الوصية بالصالة وما ملكت األميان - ٥

بكر  اتأذن زوجاته أن ميرض عند عائشة يف بيتها وأمر أبواس
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 وقال عنده الصديق أن يصلي بالناس وتصدق باملال القليل الباقي
  :)واشتد به املرض والسكرات  )ال نورث ما تركناه صدقة

واحلمى ويف يوم االثنني من شهر ربيع األول لعام احلادي عشر من 
ودفن يف حجرة عائشة    اهلجرة ويف الضحى تويف رسول اهللا

  .ارضي اهللا عنه
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  ةاخلامت

  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
اللهم اغفر يل خطيئيت وجهلي وإسرايف يف أمري وما أنت أعلم 

  به مين
  اللهم اغفر يل جدي وهزيل وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي
ما اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت و

أنت أعلم به مين أنت املقدم وأنت املؤخر وأنت على كل شيء 
  قدير

  ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم انفعين مبا علَّمتين وعلِّمين ما ينفعين وارزقين علماً ينفعين 

  وزدين علماً
  واحلمد هللا على كل حال وأعوذ باهللا من حال أهل النار

ك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب سبحان
  إليك

  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  كتبه الفقري إىل عفو ربه القدير                              

  أبو خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف                          
  غفر اهللا له ولوالديه ومجيع املسلمني                                

  هـ١١/٧/١٤٢٩


