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 مقدمة الهتذيب 
   .وبعد ..امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا 

ابلعيش  نفرحو  ،والسري ال خرى نقرأ  يف سرية ابن هشامنمتتع وحنن ا كن  فقد 

واكن يقع يف   ،حصابته رضوان هللا علهيمالعيش مع أ ل بيته و و   سملو مع الرسول صىل هللا عليه  

، مث وقع يف يدي خاصة وأ ننا كنا حناول حتقيق بعض ال حداث مهنا نفيس لو مت حتقيق السرية

لعقود  العملاذلي ختصص يف هذا الرجل وهو أ ول حتقيق رأ يته للسرية لدلكتور أ كرم العمري، 

 ،"السرية النبوية الصحيحة"عىل كتابه    جائزة املكل فيصل العاملية، واذلي حصل عىل  عديدة

 معبد ال حص مهناقصة خمية أ م معبد الضعيفة تأ يت لنا رواية أ بو يف كتب السري فبداًل أ ن نقرأ  

)وهللا لو وضعوا الشمس يف مييين مقوةل الضعيف كـ، وبداًل من نرش يف السرية الصحيحة

ننا نط  والقمر يف شاميل ما تركت هذا ادلين(  ، وال يف هذه احلادثة الرواية الصحيحة لع عىلفا 

 تصح ال اليت مل يف حادثة الهجرة "طلع البدر علينا"لنش يد النبوية ماكن يف حصيح السرية 

قباء اليت دخل مهنا شامل املدينة ومكة جنوهبا و  "ثنية الوداع"رواية وال عقاًل، حيث أ ن 

 . جنوهبا أ يضاً  رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقع

وقع يف نفيس أ يضًا لو وبعد الاطالع عىل السرية النبوية الصحيحة مث 

مل و،  النبوية الصحيحة  اليت حصلت يف كتابة السرية  استبعدت النقاشات يف الصنعة احلديثية

 جاءت الفرصةبعد س نني  ، و لتكون مرجعًا للرتبية واملربني  السرية فقط  الالكتاب ا  هذا  يبق يف  

يف  والسرية  هذه  عت يف اال حبار يف  ت  وت   لهتذيب حصيح السرية النبوية الصحيحة ل كرم العمري،

النفس ا ىل تكل ال حداث امجليةل ولهتاجر  العنيالقلب ولتدمع يفرح ل ، ف هذا الكتاب الرائع

 . الرائعة

ول ن ادلكتور أ كرم   ،هامتم ابلتحقيقالا  هو أ والً سبب اختيار هذا الكتاب و 

كثرية متخصصة ودراسات  وقد اطلع عىل حبوث    ،كام ذكران  ص يف هذا اجلانبمتخص  العمري  

السرية الصحيحة من مبارشة يف رواية  لك نقاش ليس هل عالقة    تقد استبعد، و العملا  يف هذ

اليت تضعيف رواايت، كام أ ن ال حداث  وحول تصحيح أ  أ سانيد ومراجع ونقاشات ذكر 

وأ بقينا العناوين مع تغيري ،  هنا يه ما توقعنا أ نه مراد ادلكتور أ كرم العمري من التحقيق  أ بقيناها

صفحة ا ىل قريب  700فاكن هذا الهتذيب اذلي اخترص هذا السفر من أ كرث من اندر هبا، 

من أ راد الاطالع و صفحة بدون حذف أ ي حدث من أ حداث السرية الصحيحة،  200من  

  .ال صلالكتاب الرجوع ا ىل  هفميكن اليت ال تصحوال حداث احلديثية النقاشات عىل 
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يقول ادلكتور أ كرم العمري معرباً عن وى التصحيح والتضعيف عن مس تو 

مل تثبت هذه ال خبار برواية حصيحة، ولكهنا مما وال خذ يف بعض املواضع مبا " وهجات نظره:

ثبات احلدث اترخيياً   ،يتساهل فيه عادة فقد ،  "وقد وردت رواية من طرق تعتضد ببعضها ال 

لالحتجاج به يف أ حاكم الس ياسة الرشعية، وصلح لوصف ال يصلح "يف التارخي ما  ىيرو

 ."الوقائع التأ رخيية

رك زوا يف   -ومهنم ادلكتور أ كرم العمري-ولفت نظري بأ ن غالب علامء السرية 

املرحةل املدنية عىل املغازي فاكنت غالب صفحاهتم، مع أ ن هناك كثري من السرية مل يكتب مع 

وطرق تربية النيب صىل هللا عليه وسمل اال ميانية والعقدية وعباداته،  املغازي اكلشامئل النبوية،  

لعمل وعىل العمل والاقتصادية والاجامتعية، وحياته مع أ هل بيته وأ طفاهل، وكيف جش ع عىل ا

ة متعلمة بعدما اكنت أ مي ة، وغريها من ال مور اليت أ خذت غالب أ ايم النيب صىل  وأ خرج أ م 

 .أ ن تكتب سرية وفهيا لك حياته ومن مضهنا املغازي  أ رجو فكنت  هللا عليه وسمل، 

ال كتاب هللا عز وجل،  و   بعضقد حصحنا  كام يقال يف لك كتاب أ نه ال يمكل ا 

 كن، ولأ يضاً   مكلي  نل  هتذيب هذا الوكذكل فا ن    ،ران بعض الرواايتأ خ  نا و وقدم   املالحظات

ال توفيق هللا عز وجل، مفا اكن من خطأ  فنس تغفر هللا منه وما اكن ال نرجو  حق مفن من ا 

 .توفيق هللا عز وجل

ومن أ حبُّوان يف هللا أ و وقرابيت ومشاخيي  ل رسيتودعايئ بأ ن يغفر هللا يل و

وللمؤمنني واملؤمنات وللك من سعى يف هذا الكتاب نصحًا أ و نرشاً أ و تطويراً أ و أ حببنامه 

  تصحيحًا.

 العزيز املهيدب دبأ بوأ محد رائد ع    

     ه 1441 رمضان  
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 ما قبل البعثة 

 مكة  

تقع مكة يف بطن واد، وترشف علهيا اجلبال من مجيع النوايح، ويعرف بطن الوادي 

فتعرف ابملعالة. ابلبطحاء ويقع هبا البيت العتيق وحتيط به دور قريش، أ ما املنطقة املرتفعة 

اليت تسكن  –تنمتي ا ىل كنانة  حيث ا ن قريشاً  –سب بني قريش وكنانة واكنت صالت الن  

، واكن قت صةل النسب ابحملالفات أ يضاً ، وقد وث  ا سرتاتيجياً  طي مكة معقاً من مكة، تع قريباً 

س تخدمون يف حراسة ، واكنوا ي  من مكة حلفاء لقريش أ يضاً  ال حابيش اذلين يعيشون قريباً 

ىل وامتدت ال حالف لتشمل القبائل اليت تقع عىل خطوط التجارة املكي   ،ةالقوافل املكي   ة ا 

، وترشك زعامءمه يف جتارهتا ،الشام والعراق والمين، واكنت قريش تدفع هلم جعاالت معينة

بل تكن هامش بن عبد مناف  ،وُس  ي هذا بـ )اال يالف( اذلي أ وجده هامش بن عبد مناف

همم، وعقد خل أ رايض الروم والفرس ابالتفاق مع حاك  من احلصول عىل حق التجارة دا

 تني، فارس والروم. املعاهدات معهم، وسلوك مسكل احلياد بني القو  

عىل التجارة، أ ما الصناعة فاكنت قليةل أ برزها  واقتصاد مكة يقوم أ ساساً 

اعة جارة لصننصناعة ال سلحة من رماح وس يوف ودروع ونبال وساككني، مث صناعة الفخار وال 

ال رسة وال رائك، كام أ ن املوارد الاقتصادية ال خرى مثل تربية املاش ية والصيد اكنت معروفة، 

يف  فاكنت س ياسة اال يالف واملعاهدات سببا   ،القتصاد مكة ولكن بقيت التجارة أ ساساً 

  .وتاكثر رؤوس ال موال فهيا ،ازدهار مكة

ني بشلك أ سهم تزيد املكي     ل من قبل عدد كبري منوصارت القوافل الكبرية تو  

ذ  وتنقص حسب قدراهتم املالية، وهكذا ساعدت التجارة عىل تعميق أ وارص اجملمتع امليك، ا 

ة لكن هذه املشاركة مل حتل دون نشوء طبقة غني   ،ربطته ابملصاحل ا ىل جانب وشاجئ القرىب

ال غنياء، ويه تتعاظم متخمة وأ خرى متوسطة واثلثة معدمة، فرؤوس ال موال الكبرية بيد 

وهكذا  ،جارة وابال قراض الربوي للمحتاجني، وابالستامثر يف الزراعة يف الطائف اجملاورةابلت   

 اكن من أ غنياء مكة من يأ لك بصحاف اذلهب والفضة يف حني اكن أ كرث أ هل مكة فقراء. 

ً   واكنت جتارة مكة تسكل أ حياانً  ا ة، لكهن الطرق البحرية ا ىل جانب الطرق الربي

ة يف العبور ا ىل احلبشة، أ ما السفن جتاراًي، بل تس تخدم السفن احلبش ي    مل تكن تكل أ سطوالً 

ريض هللا ة فاكنت تصل ا ىل ميناء الشعيبة قبل أ ن تأ خذ ماكهنا جدة يف خالفة عامثن  الرومي  
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. واكنت قريش حتصل من احلبشة عىل البخور وال طياب وريش النعام والعاج واجللود عنه

توابل والرقيق ال سود، وحتصل من الشام عىل القمح وادلقيق والزيت وامخلر، وحتصل من وال 

الهند عىل اذلهب والقصدير واحلجارة الكرمية والعاج وخشب الصندل والتوابل اكلهبار والفلفل 

ة والقطنية والكتانية والزعفران والآنية الفضية والنحاس ية واحلديدية. واملنسوجات احلريري  

ت حتمل حاصالت بالد العرب من الزيت والبلح والصوف والوبر والشعر واجللود واكن

 والسمن.

والاقتصاد التجاري حيتاج ا ىل ال من، وقريش اكنت تس تعمل س ياسة احلمل 

ومل تدخل قريش يف حروب قبل  ،واللني للوصول ا ىل غاايهتا التجارية وأ مان طرقها اخلارجية

وقد شهد الرسول   ،، اليت يه حروب صغرية ومناوشاتاال سالم سوى حروب الفجار ال ربع

أآخرها وهو الفجار الرابع ومعره عرشون س نة، ومل حترز قريش النرص  صىل هللا عليه وسمل

لهيا ،  عىل ال عراب يف تكل املناوشات وقد ساعدها عىل حتقيق ال من وجود الكعبة اليت حيج ا 

ئة بعضها جلهبا معرو اتون والثالث مالعرب من ش ىت ال صقاع، حيث حتيط هبا أ صناهمم الس  

براهمي  –من الشام مثل هبل  بن حلي اخلزاعي ، وبعضها –  عليه السالم  وهو أ ول من غري دين ا 

 وكون مكة مركزاً  ،صنع حمليًا، وبعضها ليست مصنوعة، بل يه جحارة مثل أ ساف وانئةل

 لتجارهتا.  وامحلاية من مث   ،الاحرتام، وحيقق لها اال يالف مع القبائل لعبادة العرب مينح قريشاً 

براهمي    مقدسةً  ، وقد ظلت أ رضاً عليه السالموحرمة مكة قدمية ترجع ا ىل ا 

آمناً   وحرماً  د عىل حرمهتا وقدسيهتا، ومل يقترص تقديس الكعبة حىت ظهور اال سالم، اذلي أ ك   أ

ه اجلزيرة، ومل تمتكن بيوت ال واثن وال صنام من عىل املكيني بل امتد ا ىل العرب يف ش ب

وبيت جنران،  ،وبيت رضاء ،وبيت صنعاء ،وبيت ذي اخللصة ،منافس هتا مثل بيت ال قيرص

ومل تنجح حماوالت أ برهة لتحويل احلج ا ىل القليس اليت ابتناها يف صنعاء بعد أ ن أ خفقت 

 م.  ٥70محلته العسكرية عىل مكة س نة 

أ خبار عن ساكن مكة القداىم، ومه جرمه مث خزاعة مث قريش، ورمغ وجود 

ة بعد أ ن مجع قيص بن الكب عشائر قريش واس توىل ، خاص  قريشاً   فا ن معظم ال خبار ختص  

واكنت بيد خزاعة ووزع رابع مكة وخططها بني قريش، فبدأ ت   ،هبا عىل مقاليد ال مور مبكة

 ،ال يقطع  لية من البناء، واكن الشجر مقدساً داخل احلرم بعد أ ن اكنت منطقة خا،  تبين دورها

م الوظائف والواجبات فتجرأ  الناس عىل قطعه. مث قام قيص بتنظمي مكة فقس    ،حىت قطعه قيص

بني أ والده، ويه احلجابة والسقاية والرفادة واللواء والندوة، واكن قيص قد اختذ لنفسه دار 

قريش تتشاور يف أ مور السمل واحلرب،  الندوة وجعل ابهبا ا ىل مسجد الكعبة، ففهيا اكنت 

(، اذلين وفهيا جتري عقود الزواج واملعامالت، فهيي دار مشورة ودار حكومة يديرها )املل  
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لون زعامء ال رس وأ حصاب الرأ ي يف مكة، ويندر أ ن يقل معر أ حدمه عن سن ال ربعني، ميث  

توب، وليس ثة رئيس أ و حامك ة قانون مك ، فليس ث  وعرفاً  ويتقيد الناس بأ وامر الندوة عادة  

يف مكة، وال يمت انتخاب أ عضاء الندوة ابالقرتاع بل حيددمه العرف، وميارس رئيس لك عشرية 

رش عىل التجار القادمني ا ىل مكة من غري أ هلها، صالحياته عىل عشريته. وقد فرض قيص الع  

بفضهل  ع اعرتافاً وصار أ مر قيص يف قريش اكدلين املتب ، فصار أ حد مصادر الرثوة يف مكة

( ابحملافظة الشديدة عىل العقائد والتقاليد وال عراف السائدة، وقد اتسم )املل   ،ورشفه ومينه

لتأ كيد حقوقهم املوروثة وماكنهتم الاجامتعية ومصاحلهم الاقتصادية، ولك ذكل يتحقق ابحملافظة 

م عند ظهوره، فقد عىل ال وضاع السائدة ووحدة أ هل مكة، مما يفرس شدة مقاومهتم لال سال

 لوحدة قريش.  رأ وا فيه هتديداً 

لقد قام أ بناء قيص وأ حفادمه بأ عامل هممة أ دت ا ىل ازدهار مكة ويف الوقت 

 هو اذلي مجع قريشا   اً فا ن قصي   ،ت لس يادهتمنفسه أ برزت ماكنهتم وفضلهم ورشفهم ومكن  

وظائفه من بعده من السقاية والرفادة م شؤوهنا، وأ مسك أ بناؤه بزمام ن لها يف مكة ونظ  ومك  

ن هامش بن عبد مناف بن قيص من عقد اال يالف وتوس يع واحلجابة واللواء والندوة، وتك  

خراهجا من احلدود احمللي  نطاق التجارة املكي   ىل النطاق ادلويل، وقام حبفر عدة أآابر خلدمة ة اب  ة ا 

 واحلث    ،وال مر برتك الظمل والبغيهامش ابلنسك  ، وعرف املطلب أ خوقريش واحلجيج معاً 

وبشيبة امحلد لكرثة محد  ،اض جلودهعىل ماكرم ال خالق، وعرف عبداملطلب ابن هامش ابلفي  

الناس هل، وقد اش هتر حبفر ماء زمزم اليت طغت عىل مياه أآابر مكة ال خرى لغزارهتا ودواهما، 

 قىص قبل حفرها يأ تون ابملياه من من مياه أآابر مكة ال خرى، واكن أ بناء وأ هنا أ لطف مذاقاً 

 أآابر خارج مكة.

الوحيد، ولكن  املطلب أ غىن رجل يف قريش وال زعمي مكة ومل يكن عبد

صلته بشؤون البيت العتيق وخدمة احلجيج جعلته من وهجاء مكة، وهو اذلي حادث أ برهة 

لرفادة املطلب ا عندما غزا ال خري مكة. وقبيل ظهور اال سالم توىل أ بو طالب بن عبد

املطلب  فاس تدان من أ خيه العباس بن عبد  ،والسقاية، ومل يكن هل مال ينفقه يف هذا السبيل

ىل العباس  عرشة أ الف درمه فأ نفقها، وملا مل يمتكن من رد    املبلغ تنازل عن الرفادة والسقاية ا 

 جامتعيةً ا  اكنت تتبوأ  ماكنةً   صىل هللا عليه وسمل  وهكذا فا ن عشرية الرسول  ،املطلب  بن عبد

يف الرثاء، ورمبا اكنوا دون أ وساط  يف مكة عند ظهور اال سالم، برمغ أ هنم اكنوا وسطاً  خاصةً 

جتار مكة، واكن الرثاء قبيل اال سالم يف بين عبد مشس وبين نوفل وبين خمزوم، وقد انزعهتم 

ئر العشائر القرش ية ال خرى الس يادة عىل مكة، واكن الزناع عىل الس يادة بني تكل العشا

حدثت منافرات ومنازعات داخل و القرش ية قد بدأ  بني أ بناء قيص، وأ دى ا ىل انقسام العشائر  
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وقد ساعد ال من والسالم اذلي ساد مكة قبيل اال سالم عىل بقاء  ،ال رسة الواحدة أ حياانً 

لزعامء املدينة اذلين أ فنهتم احلروب ادلاخلية، وهذا أ حد أ س باب شدة املقاومة  زعامهئا خالفاً 

 لدلعوة اال سالمية من قبل قريش. 

عرص الرساةل أ بو هجل واحلارث ومعرو أ بناء املغرية   ومن أ برز رجاالت مكة يف

 هام الناس عن رسولبن هشام اخملزويم، وقد اش هترت عداوة أ يب هجل ومعرو لال سالم، وصد   

ومهنم حكمي ، ، وقيام أ يب هجل بتعذيب املس تضعفني من املسلمنيصىل هللا عليه وسملهللا 

بن حزام بن خويدل، واحلمك بن أ يب العاص بن أ مية، والوليد بن املغرية اخملزويم واكن عظمي 

 . واس تكباراً  ، واكن أ حد املس هتزئني ابال سالم أ نفة وغروراً متغطرساً  الرثاء، متعالياً 

بو سفيان خصر بن حرب اذلي اش هتر بقيادة جتارة قريش اخلارجية ومهنم أ  

لال سالم   لال سالم، ولعهل أ كرث الزعامء تصدايً   احلرب، واكن معانداً   ابال ضافة ا ىل قيادة مكة يف

 حىت ا سالمه وقت فتح مكة. 

املطلب من أ غنياء مكة ووهجاهئا اذلين وقفوا بقوة  العزى بن عبد ومهنم عبد

، واكن من وهجاء صىل هللا عليه وسمل الرسول ومهنم أ بو لهب ع   ،سالميةأ مام ادلعوة اال  

وال شك أ ن هذا العدد الكبري من الزعامء ال قوايء   ،مكة، وعرف مبواقفه العدائية من اال سالم

اذلين وقفوا أ مام ادلعوة اال سالمية وانصبوها العداء وأ وقعوا بأ تباعها البالء يوحض الظروف 

 مبكة.  صىل هللا عليه وسملهجت الرسول الصعوابت اليت وا
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 مكة   احلياة ادلينية يف 

ىل ال اكنت هاجر ورضيعها أ ول   ساكنني مبكة، مث جاءت جرمه فاس تقرت ا 

براهمي براهمي الكعبة ويه أ ول بيت لعبادة هللا، فا  اكن عليه السالم  جوار زمزم، مث ابتىن ا 

يدعو ا ىل عقيدة التوحيد، فال بد أ ن جرمه اتبعت اال براهميية لتمت احملافظة عىل التوحيد   رسوالً 

يف ال جيال ال وىل مبكة اليت أ عقبت بناء الكعبة، ويبدو أ ن عقيدة التوحيد يف نفوس الناس 

أ صاهبا احنراف حنو عبادة ال صنام وال واثن، وتشري كتب ال خبار والتارخي ا ىل أ ثر معرو بن 

ىل عبادهتا،  حلي واكنت  اخلزاعي يف جلب هذه ال صنام من الشام ا ىل مكة وقيامه ابدلعوة ا 

براهميية يف زمن معرو بن حلي ضعيفة التأ ثري يف نفوس الناس، وتفاصيل ادلاينة قد  تعالمي اال 

ذا  ضاعت، من هنا ظهر اس تعداد الناس لقبول الرشك وما يتصل به من عقائد ابطةل. وا 

ما تتضارب وتتعارض فا ن من  ة مأ خوذة من أ قوال اال خباريني اليت كثرياً اكنت هذه الصور

الثابت أ ن معرو بن حلي اخلزاعي قد ابتدع عادات ومعتقدات يف مكة خمالفة لدلين احلق، 

 أ نه رأآه يف املنام جير قصبه يف النار، وأ نه أ ول من سي ب بني  صىل هللا عليه وسمل  وأ ن النيب 

ال حتبس عن مرعى وال ماء وال و ءر ال نعام فال حيمل علهيا يشالسوائب، وهو حترمي ظه

 . تعاىل يركهبا أ حد، وهذا حترمي مل يأ ذن به هللا

وقد بني هللا تعاىل يف القرأآن أ ن العرب املرشكني اكنوا يعبدون أ لهة مزعومة 

ينفعهم ويعبدون من دون هللا ما يرضمه وال ﴿ ،عنده لتقرهبم ا ىل هللا زلفى، ولتشفع هلم

ليه ابل لهة، ﴾ويقولون هؤالء شفعاؤان عند هللا وقد  ،فهم يعرفون هللا لكهنم يستشفعون ا 

متتابعة بسبب التقليد، فلك  اتصلت فهيم هذه الوثنية مع شعائرها وعاداهتا واعتقاداهتا عقوداً 

ان وجدان أآابءان عىل﴿:  ال ايمجيل جديد يرث عن أ سالفه هذه الوثنية، فرتخست عىل مر   ا 

ان عىل أآاثرمه مقتدون(،  أ م   وقد أ عاممه التقليد عن نقد تراهثم العقدي وحتكمي العقل وال خذ ة وا 

واس تتبع الاحنراف يف العقيدة احنراف يف العبادة والسلوك والشعائر  ،ابدلليل الصحيح

ذا مبناسك احلج تدخلها الوثنية، حيث وضعت ال صنام حول الكعبة، وجرى  والرشائع، فا 

ال خترج ا ىل عرفات،  ، وأ صبحت قريش أ خرياً ولها مع التعري من الثياب أ حياانً الطواف ح

ذا دخلوا   ،للناس  بل تقف مبزدلفة خالفاً  مث فرضوا عىل العرب قاطبة أ ن يطرحوا أ زواد احلل ا 

ما هبة، فا ن  ما عارية وا  ما رشاء وا  احلرم، وأ ن يرتكوا ثياب احلل ويستبدلوها بثياب احلرم، ا 

ال طافوا ابلبيت عرااي،وجدوا ذكل فهي به هللا مع  وهكذا ابتدعوا ورشعوا ما مل يأ ذن ا وا 

براهمي   .عليه الصالة والسالمادعاهئم أ هنم عىل رشيعة أ بهيم ا 

واكن تصورمه هلل فيه قصور ونقص، فهم ينحرفون عن احلق يف أ سامئه  

ليه النقائص اكلودل واحلاجة، فزمعوا أ ن املالئكة بنا وجيعلون هلل ﴿  ت هللاوصفاته، وينس بون ا 
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ناكر  ،﴾وجعلوا هلل رشاكء اجلن﴿، وجعلوا اجلن رشاكء هل س بحانه ﴾البنات ومن معتقداهتم ا 

، فعبادهتم وتقرهبم لل صنام ﴾وأ قسموا ابهلل هجد أ مياهنم ال يبعث هللا من ميوت﴿البعث 

زايدة ال موال، ابلقرابني والنذور ليس من أ جل الآخرة، بل لتحقيق مطالب دنيوية، مثل 

ذ ال عمل هلم ابلآخرة ويس تثىن من معوم املنكرين  ،ودفع الرش والرضر عهنم يف هذه ادلنيا، ا 

ومما زادوه يف العبادة املاكء والتصدية يف املسجد احلرام،   ،للبعث عدد ممن اكنوا يقولون ابلبعث 

ال ماكء وتصدية صالهتموما اكن ﴿وهام التصفري والتصفيق،  ، وكذكل ذحبهم ﴾عند البيت ا 

لل صنام، كام اكنوا حيلفون ابلالت والعزى، ومن ذكل استسقاؤمه ابل نواء،   عىل النصب تعظميً 

هدمه اال سالم، ومن خصال اجلاهلية تعظميهم ادلنيا   مهنا  كثري ف   وأ ما أ خالقهم وأ عرافهم وعاداهتم

وقد ،  ﴾القريتني عظميلوال أ نزل هذا القرأآن عىل رجل من  ﴿وال موال وأ حصاهبا، كام تدل الآية  

ه اكن وأ ن  ﴿مهنم  شاعت فيه العيافة والطرق والطرية والكهانة. واكنوا يتعوذون ابجلن خوفاً 

  .﴾رجال من اال نس يعوذون برجال من اجلن فزادومه رهقاً 

مثل حق احلياة والمتكل والشورى بعد اال سالم فاحلقوق اليت انلها اال نسان 

الفرص يف احلقوق العامة واملساواة أ مام الرشع والقضاء، وحقوق املرأ ة  وحرية العقيدة وتاكفؤ 

مل تكن ثرة نضال اجامتعي كام حدث يف اترخي احلضارة الغربية، بل اكتساب اال نسان هذه 

احلقوق بواسطة الرشع من سلطة عليا مطلقة، ولنئ ضعفت اجملمتعات اال سالمية بعد عرص 

جهم بنفس املس توى، فا ن املس ئولية تقع عىل الناس وال الراشدين عن مواصةل السري عىل هن 

 تقع عىل اال سالم نفسه.
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 صىل هللا عليه وسمل  صفة رسول هللا  

، مس تدير مزهراً   ، أ بيض اللون بياضاً اكن رسول هللا من أ حسن الناس وهجاً 

 –بط بني اجلعودة والس    –الشعر  ل  ج  الوجه، مليحه، واسع الفم، طويل شق العينني، ر  

أ خرى، ومل  بني أ ذنيه وعاتقه، وقد ميتد حىت منكبيه أ حياانً  يصل ا ىل حشمة أ ذنيه، وأ حياانً 

ال اليسري منه، حيث قدر شيبه يف أ واخر معره بعرشين شعرة موزعة  يشيب شعره ال سود ا 

 ،بعض شعره من أ ثر الطيب  يف الرأ س وحتت الفم والصدغني، ومييل اللون ا ىل امحلرة يف

عريض الصدر، مبسوط الكفني، كفاه لينتان، قليل حلم العقبني، حيمل يف أ عىل كتفه اليرسى 

وهذه الصفات اجلسمية تدل عىل جامل املظهر، واكامتل  .خامت النبوة، وهو شعر جممتع اكلزر

اؤه يف مظهره ما اجلسم وقدرته عىل الهنوض ابلواجبات العظمية اليت انيطت به، فمل ير أ عد

ضافة حلسن خلقته اجلبلي    ،يعيبونه عليه أ و يلقبونه به عىل سبيل الانتقاص ة وسالمة حواسه وا 

 وأ عضائه، فقد اعتىن مبظهره من النظافة وحسن الهيئة والتطيب ابلطيب. 

نك لعىل خلق عظمي﴿أ ما صفاته اخللقية، فقد وصفه القرأآن الكرمي    ،﴾وا 

تطالعنا صور التواضع املقرتن ابملهابة، و  ،اكن خلقه القرأآن(ا )ريض هللا عهن وقالت عائشة 

واحلياء املقرتن ابلشجاعة، والكرم الصادق البعيد عن حب الظهور، وال مانة املشهورة بني 

لهيا عند قبالها، وعدم التطلع ا   الناس، والصدق يف القول والعمل، والزهد يف ادلنيا عند ا 

دابرها، واال خالص هلل يف لك م ا يصدر عنه، مع فصاحة اللسان وثبات اجلنان، وقوة العقل، ا 

وحسن الفهم، والرمحة للكبري والصغري، ولني اجلانب ورقة املشاعر وحب الصفح والعفو عن 

 امليسء، والبعد عن الغلظة واجلفاء والقسوة، والصرب يف مواطن الشدة، واجلرأ ة يف قول احلق.

  

 اخملتار    النيب 

، فهذا اصطفاء النبوة، ويف ﴾هللا أ عمل حيث جيعل رسالته﴿قال تعاىل: 

من كنانة،  احلديث الصحيح: )ا ن هللا اصطفى كنانة من ودل ا سامعيل، واصطفى قريشاً 

ويف ، فهذا اصطفاء النسب  ،واصطفى من قريش بين هامش، واصطفاين من بين هامش(

فقرن، حىت كنت من القرن اذلي  بعثت من خري قرون بين أآدم قرانً )حديث حصيح أآخر: 

 فهذا اصطفاء الزمن.  (،كنت فهيا

ونس به اذلي يسوقه علامء النسب ابون عىل نس به ا ىل عدانن،  وقد أ مجع النس  

املطلب ابن هامش بن عبد مناف بن قيص بن الكب بن مرة  هللا بن عبد هو: )محمد بن عبد

لياس  بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن ماكل بن النرض بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن ا 
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هنا من بين زهرة(،  بن مرض ابن نزار بن معد بن عدانن آمنة بنت وهب فا  وقد أ قر   ،وأ ما أ مه أ

كيف نس به فيمك؟ )حني سأ هل:  هللا عليه وسملصىل  نسب النيب  أ بو سفيان أ مام هرقل بعلو   

 .(قوهماتبعث يف نسب فقال هرقل: فكذكل الرسل  ،فأ جاب أ بو سفيان: هو فينا ذو نسب 

 

 حفر زمزم  

ة يف أ ربع ليال، يأ مره أآت املطلب أ نه رأ ى رؤاي منامي   خالصة ما حاكه عبدو 

د    ،هل موقع البرئ، ورصح ابُسها )زمزم(حبفر البرئ دون أ ن حيدد موقعها، ويف املرة الرابعة حد 

املطلب يف موقعها وكشف عن املاء، فنازعته قريش وطلبت ا رشاكها معه يف املاء،  حففر عبد

لهيا حدث أ ن نفد املاء عند عبد املطلب،  فمل يقبل، فاحتمكوا ا ىل اكهنة، ولكن قبل وصوهلم ا 

عىل املاء يف الصحراء، فلام  اً صومن معه، وأ بت قريش أ ن تشاركه ابملاء اذلي عندها، حر 

املطلب ومن معه عىل الهالك وحفروا قبورمه انبجست عني ماء حتت حافر انقة  أ رشف عبد

املطلب مباء زمزم،  ة عبد، واعتربوا ذكل عالمة عىل أ حقي  املطلب، فرشب القوم مجيعاً  عبد

ليه  ة بين هامش يف مكة.عززت ماكن  وال شك أ ن احلادثة والس يطرة عىل املاء معاً   ،فأ سلموها ا 

  

 املطلب  نذر عبد 

ن تواىف هل عرشة رهط أ ن ينحر أ حدمه عبد ر  ذ  ون   فلام  ،املطلب بن هامش ا 

املطلب، واكن  هللا بن عبد تواىف هل عرشة، أ قرع بيهنم أ هيم ينحر، فطارت القرعة عىل عبد

مث أ قرع بينه  ،اال بلاملطلب: اللهم هو أ و مائة من  املطلب، فقال عبد الناس ا ىل عبد أ حب  

 .وبني اال بل، فطارت القرعة عىل املائة من اال بل

: ودلت قبل -ابن أ يخ خدجية  -حكمي بن حزام بن خويدل ال سدي  قال

 هللا.  املطلب أ ن يذحب ابنه عبد الفيل بثالث عرشة س نة وأ ان أ عقل حني أ راد عبد

 

آمنة  زواج عبد   هللا من أ

آمنة بنت   هللا بن عبد عبد  تزوجو  وهب بن عبد مناف بن زهرة  املطلب من أ

 .بن الكب، وبنو زهرة عشرية من قريش
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 هللا  وفاة عبد 

آوى ﴿قال تعاىل ، أ ابهصىل هللا عليه وسمل مل ير  الرسول  ،  ﴾أ مل جيدك يتميً فأ

مفرض عند العودة   ،فقد مات يف املدينة عند أ خواهل بين عدي بن النجار، واكن يف هممة جتارية

 ومات فدفن هناك. 

 

 عام الفيل   صىل هللا عليه وسمل مودله  

اليت قال  اكن يوم اال ثنني، عام الفيل صىل هللا عليه وسمل حص أ ن مودل النيب 

أ مل تر كيف فعل ربك بأ حصاب الفيل * أ مل جيعل كيدمه يف تضليل * وأ رسل علهيم ﴿هللا عهنا:  

ريض قد رأ ت عائشة و  ،﴾حبجارة من جسيل * جفعلهم كعصف مأ كولطرياً أ اببيل * ترمهيم 

 الصحايب قباث بن أ ش مي كام بني    ،كةيس تطعامن الناس مبقائد الفيل وسائسه أ معيني هللا عهنا  

أ ن أ مه أ وقفته عىل بقااي روث فيل أ برهة وقد تغري لوهنا، واكن يعقل حيث ودل قبل الفيل 

 بس نوات يسرية.

 

آمنة به   صفة محل أ

آمنة  احتفت و  خرج   رأ ت حني وضعته نوراً وقد  ،  صىل هللا عليه وسمل  مبودله  أ

 .مهنا، أ ضاءت منه قصور برصى

 

 مرضعاته 

صىل هللا عليه وسمل، ويعترب  أ رضعته – لهب يبموالة أ   -حص أ ن ثويبة و

 بىن سعد.، كام أ ن حلمية السعدية أ رضعته يف املطلب أ خوه من الرضاعة بن عبدمحزة 

 

 الصدر معجزة شق  

وغسهل عندما اكن  صىل هللا عليه وسمل وقعت أ حداث شق صدر النيب 

روى اال مام مسمل يف حصيحه عن  كامابدية بىن سعد،  الرابعة من معره، يلعب يف يف طفالً 

وهو يلعب مع عليه السالم أ اته جربيل صىل هللا عليه وسمل  أ ن رسول هللا: )أ نس بن ماكل
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قلبه فاس تخرج القلب، فاس تخرج منه علقة، فقال: هذا  عن الغلامن، فأ خذه فرصعه فشق  

أ ي مجعه ومض  – مث غسهل يف طست من ذهب مباء زمزم، مث ل مه ،حظ الش يطان منك

قد قتل،   فقالوا: ا ن محمداً   ،، مث أ عاده يف ماكنه، وجاء الغلامن يسعون ا ىل أ مه-بعضه ا ىل بعض

. (: وقد كنت أ رى أ ثر اخمليط يف صدرهريض هللا عنه  قال أ نس  ،فاس تقبلوه وهو منتقع اللون

عداد للعصمة من الرش  ة، وا  وال شك أ ن التطهري من حظ الش يطان هو ا رهاص مبكر للنبو 

ال التوحيد. وقد  وعبادة غري هللا، فال حيل   لت أ حداث صباه عىل حتقق ديف قلبه يشء ا 

ثاً ذكل، فمل   رمغ ش يوع ذكل يف قومه.، ومل يسجد لصمن يرتكب ا 

عادة الرسول ا ىل أ مه أآمنة  صىل هللا عليه وسمل لقد أ دت هذه احلادثة ا ىل ا 

هناء مس ئوليهتا عنه برمغ حهبا هل  املطلب، ل ن   وجده عبد حلمية خافت عليه، ورغبت يف ا 

آمنة  اكن معف ،وتعلقها به آمنة ابل بواء بني حيث توف  ،س ننيا ىل أ ن بلغ ست أ مه أ يت أ مه أ

مكة واملدينة، واكنت قد قدمت به عىل أ خواهل من بين عدي بن النجار، مفاتت ويه راجعة 

 ا ىل مكة. 

يف نفسه أ معق ال ثر، ففي طفولته  صىل هللا عليه وسمل وقد ترك يمت النيب

ه حني تويف مث ا   ،فقد أ مه واكن قد ودل يتمي ال ب  -انني س نة واكن معره اثنتني وث -ن جد 

 ،الثامنة من العمر يف صىل هللا عليه وسمل واكن رسول هللا  ،به –مع ه  -أ وىص أ اب طالب 

 ه ملا اكن حيب وه به من العطف والرعاية. أ حس بفقدان جد   وال شك أ ن محمداً 

ته شدة حمب به، و وقد وردت رواايت تفيد عطف أ يب طالب عليه وتعلقه 

ايه يف رعي غمن ل هل مكة مقابل قراريط، ولعل ضيق صىل هللا عليه وسمل  ساعده محمدو  ،ا 

صىل حال أ يب طالب هو اذلي دفعه ا ىل العمل ملساعدته، ورعي الغمن فيه دربة لرسول هللا 

عىل رعاية البرش فمي بعد، فقد أ لف العمل والكفاح منذ طفولته، واعتاد أ ن هللا عليه وسمل 

 .للآخرينهيمت مبا حوهل، ويبذل العون 

 

 قصة حبريى الراهب 

ىل  صىل هللا عليه وسمل لقد اصطحب أ بو طالب النيب   يف سفرة جتارية هل ا 

 روى أ هل السري أ نو  ،الشام، واكن النيب يف التاسعة أ و العارشة أ و الثانية عرشة من معره

عىل ف رجال القافةل القرش ية ا ىل طعام، حيث تعر  دعا يدعى حبريى يف مدينة برصى  اً راهب

فعرف أ نه يتمي، وأ نه حيمل خامت النبوة بني كتفيه، ورأ ى  ،النيب من خالل صفاته وأ حواهل
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وختمت الرواية بتحذير الراهب ل يب طالب ع النيب من الهيود  ،الغاممة تظهل من الشمس

 والروم.

 

 شهوده حلف املطيبني 

شهدت حلف ):  حلف املطيبني، وأ ثىن عليه قائالً صىل هللا عليه وسمل    دوشه

وحلف املطيبني اكن   ،(املطيبني مع معوميت وأ ان غالم، مفا أ حب أ ن يل محر النعم وأ ين أ نكثه

هللا بن جدعان،  واكن احللف يف دار عبد ،بني بين هامش وبين أ مية وبين زهرة وبين خمزوم

لف وهو حتالف عىل التنارص وال خذ للمظلوم من الظامل ورد الفضول عىل أ هلها، وقد ُسى احل

 حبلف الفضول. 

 

 زواجه من خدجية 

ريض من أ م املؤمنني خدجية بنت خويدل  صىل هللا عليه وسمل  ج الرسول  تزو  

يف الثامنة ريض هللا عهنا اكنت و ، وقد خطهبا ل بهيا خويدل بن أ سد فزوجه مهنا، هللا عهنا

واقفها ملوفاهتا،  حمبهتا وتأ ثره عند ذكرها بعدر صىل هللا عليه وسمل ظهأ  والعرشين من العمر، و 

ميان به، ويه تطمينه عند نزول الويح يف  مواقف مشهورة تدل عىل عليه ومسارعهتا لال 

صىل أ وىل أ زواجه    ومما اتفق عليه أ هل العمل أ ن خدجية  ،اال سالمماكنة أ م املؤمنني خدجية يف  

هللا )امللقب ابلطيب والطاهر(،  وقد أ جنبت منه ذكرين هام القامس وعبد ،هللا عليه وسمل

هللا مفاات قبل اال سالم،  فأ ما القامس وعبد ،وأ ربع بنات هن زينب وأ م لكثوم مث فاطمة مث رقية

صىل قبل جهرة النيب ريض هللا عهنا وقد توفيت خدجية  ،وأ دركت البنات اال سالم فأ سلمن

 دينة بثالث س نني.ا ىل املهللا عليه وسمل 

 

 صيانة هللا هل قبل البعثة  

مع معه العباس  صىل هللا عليه وسمل ا جددت قريش بناء الكعبة، اشرتكومل

زاره وجيعهل عىل رقبته ليقيه أ ثر احلجارة ما دام  يف نقل احلجارة، فاقرتح عليه العباس أ ن يرفع ا 

عليه، فلام أ فاق طلب أ ن يشدوا عليه  فلام فعل سقط عىل ال رض مغش ياً  ،عن الناس بعيداً 

زاره. واكن معره حني جتديد بناء الكعبة مخساً  عند  عري مستنكراً ومل يكن الت ،وثالثني س نة ا 
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العرب يف اجلاهلية، فقد اكنوا يطوفون ابلبيت العتيق عراة ا ال امحلس )ومه قريش(، كام أ ن 

غه أ بو بكر بأ مره اذلي بل   صىل هللا عليه وسملالتعري يف الطواف اس متر حىت منعهم الرسول 

وال يطوف هـ عندما أ علن )أ ال حيج بعد العام مرشك،  9يف جح س نة  ريض هللا عنه  الصديق  

صىل هللا   ويف احلديث أ نه)ذلكل علق ابن جحر عىل احلديث السابق بقوهل:    ،ابلبيت عراين(

 عام يس تقبح قبل البعثة وبعدها(. اكن مصوانً عليه وسمل 

 صىل هللا عليه وسمل  ا ن حادثة جتديد بناء الكعبة قد كشفت عن ماكنة النيب 

جر ال سود ماكنه، مث اتفقوا عىل أ ن يف الوسط القريش، فقد اختلفت قريش فمين يضع احل

، فأ مر بثوب صىل هللا عليه وسمل وا أ ول داخل من ابب بين شيبة فدخل رسول هللاحيمك  

هللا  مث أ خذه فوضعه ماكنه. وقد ذكر عبد  فأ خذ احلجر ووضعه يف وسطه، مث أ مرمه برفعه مجيعاً 

قالت ملا   بأ ن قريشاً   –ومئذ  وهو شاهد عيان اشرتك يف بناء الكعبة ي  –بن السائب اخملزويم  

 مما يربز ماكنته يف قومه قبيل البعثة.  (،أ اتمك ال مني)دخل النيب من ابب بين شيبة 

الوقوف بعرفة، واكنت  قريشاً صىل هللا عليه وسمل  ومما خالف فيه الرسول

قريش تفيض من مزدلفة عىل حني يفيض بقية الناس من عرفة، وتعلل قريش ذكل بأ هنا أ هل 

أ ما رسول هللا فاكن يقف   ،احلرام، فليس لها أ ن خترج من احلرمة، وال تعظم غريها كام تعظمها

وهذا    !؟أ نه هاهنابعرفة قال: هذا وهللا من امحلس مفا ش  بعرفة، فلام رأآه جبري بن مطعم واقفاً 

براهمي   رث ا  سامعيل يف جحهم  من توفيق هللا لرسوهل صىل هللا عليه وسمل فاكن يس متسك اب  وا 

 ومناكحهم وبيوعهم. 

واكن يطوف ابلبيت العتيق، وقد طاف معه مواله زيد بن حارثة مرة، فلمس 

لمسها ليتأ كد عن ذكل، مث عاد زيد ل صىل هللا عليه وسمل   زيد بعض ال صنام فهناه رسول هللا

بأ ن ريض هللا عنه وقد حلف زيد بن حارثة  ،من ال مر، فهناه اثنية فانهتيى حىت اكنت البعثة

 حىت أ كرمه هللا ابلويح.  مهنا صمنً  ما مس  صىل هللا عليه وسمل رسول هللا 

، مهنافأ ىب أ ن يأ لك  قبل البعثة سفرة صىل هللا عليه وسمل وقد قدمت للنيب 

 ب، أ و مل يذكر امس هللا عليه.ص لطعام مما ذحب عىل النل نه خيش أ ن يكون ا

 

 صىل هللا عليه وسمل  بشارات ال نبياء مبحمد  

صىل هللا عليه قومه بشارة رصحية ببعثة محمد عليه السالم لقد برش عيىس 

ذ قال عيىس ابن مرمي اي﴿تعاىل:    ، قال هللاوسمل ليمك مصدقاً   وا   بين ا رسائيل ا ين رسول هللا ا 
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فلام جاءمه ابلبينات قالوا  برسول يأ يت من بعدي اُسه أ محد بني يدي من التوراة ومبرشاً ملا 

بصفاته صىل هللا عليه وسمل وأ ما تبشري التوراة واال جنيل ابلرسول محمد  ،﴾هذا حسر مبني

ذلين يتبعون الرسول النيب ال يم اذلي ﴿ وعالماته فقد بني القرأآن الكرمي ذكل بقوهل تعاىل:

يأ مرمه ابملعروف ويهنامه عن املنكر وحيل هلم  عندمه يف التوراة واال جنيل مكتوابً جيدونه 

 .﴾الطيبات وحيرم علهيم اخلبائث ويضع عهنم ا رصمه وال غالل اليت اكنت علهيم

 صىل هللا عليه وسملوال خبار مبعرفة أ هل الكتاب بصفة محمد  "قال ابن تميية:  

مث العمل بأ ن ال نبياء قبهل برشوا به يعمل من "مث قال:    ،"عندمه يف الكتب املتقدمة متواترة عهنم

  وجوه:

 أ حدها: ما يف الكتب املوجودة اليوم بأ يدي أ هل الكتاب. 

خبار من وقف عىل تكل الكتاب ممن أ سمل وممن مل يسمل مبا وجدوه  الثاين: ا 

وهذا مثل ما تواتر عن ال نصار أ ن جرياهنم من أ هل الكتاب اكنوا خيربون مببعثه،   ،من ذكره هبا

اكنوا ينتظرونه، واكن هذا من أ عظم ما دعا ال نصار ا ىل اال ميان به ملا أ هنم وأ نه رسول هللا، و 

خبار النصارى بوجوده يف   ،دعامه ا ىل اال سالم حىت أآمن ال نصار وابيعوه ومثل ما تواتر عن ا 

خبار هرقل مكل الروم واملقوقس مكل مرص والنجايش مكل احلبشة. كتهبم م   ثل ا 

خباره بأ نه مذكور  خباره بذكل يف القرأآن مرة بعد مرة، وا  والوجه الثالث: نفس ا 

أ نه  صىل هللا عليه وسملفلو مل يعمل  ،كتهبم يف يف كتهبم مما يدل العاقل عىل أ نه اكن موجوداً 

مبرة بعد مرة، ويظهر ذكل ملوافقيه وخمالفيه وأ وليائه  مكتوب عندمه المتنع أ ن خيرب بذكل

 . "وأ عدائه

 

 بشارات علامء أ هل الكتاب بنبوته 

يف قصة ا سالمه الطويةل: أ ن راهب ريض هللا عنه  لقد أ خرب سلامن الفاريس  

أ ن يوصيه، فقال الراهب: الفاريس  النصارى يف معورية عندما حرضته الوفاة طلب منه سلامن  

أ ي بين وهللا ما أ عمل بقي أ حد عىل مثل ما كنا عليه أآمرك أ ن تأ تيه، ولكنه قد أ ظكل زمان "

ن فيه عالمات ال نيب يبعث من احلرم، هماجره بني حرتني ا ىل أ رض س بخة ذات خنل، و  ا 

ىل  ختفى، بني كتفيه خامت النبوة، يأ لك الهدية وال يأ لك الصدقة، فا ن اس تطعت أ ن ختلص ا 

نه قد أ ظكل زمانه سلامن خرب قدومه ا ىل املدينة واسرتقاقه،   مث قص   ،"تكل البالد فافعل، فا 

هدائه هل طعاماً  صىل  ه الرسولعىل أ نه صدقة فمل يأ لك من ولقائه برسول هللا حني الهجرة، وا 
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هدائه هل طعاماً هللا عليه وسمل عىل أ نه هدية وأ لكه منه، مث رؤيته خامت النبوة بني كتفيه،   ، مث ا 

سالمه عىل أ ثر ذكل   .وا 

اكنوا و وكذكل فا ن هيود املدينة اكنوا يعرفون أ ن زمان بعثة النيب قد اقرتب، 

أ هنم يعرفونه بصفاته اليت ذكرت يف  هللا تعاىل  يزمعون أ نه مهنم، ويتوعدون به العرب، وقد بني  

منا أ نكروا نبوته بعد ظهروه ملا تبني    هلم أ نه من العرب جفحدوا كتهبم كام يعرفون أ بناءمه، وا 

ْن ق ْبل   ﴿قال تعاىل :  ،نبوته ن وا م  اك  ه ْم و  ع  ا م  ٌق ل م  د   ص  ْند  اَّلل   م  ْن ع  ْ ك ت اٌب م  مه  اء  ا ج  ل م  و 

ون  ع   ت ْفت ح  ر ين  ي س ْ ف  وا ب ه  ف ل ْعن ة  اَّلل   ع ىل  الاْك  ف وا ك ف ر  ا ع ر  ْ م  مه  اء  ا ج  وا ف ل م  ين  ك ف ر  ا    *  ىل  اذل   م  ب ئْس 

ْن ي   ْن ف ْضهل   ع ىل  م  ل  اَّلل   ب ْغيًا َأْن ي زن   ل  اَّلل   م  ا َأنْز  وا ب م  ه ْم َأْن ي ْكف ر  ْوا ب ه  َأنْف س  نْ اْشرت   اء  م  ه  ش  ب اد   ع 

ه نٌي﴾ اٌب م  ر ين  ع ذ  ف  ل لاْك  ٍب و  ٍب ع ىل  غ ض  وا ب غ ض   .ف ب اء 

ن مما دعاان ا ىل اال سالم مع رمحة هللا"وقد قال رجال من ال نصار:  تعاىل  ا 

ا نس متع من رجال هيود، كنا أ هل رشك، واكنوا أ هل كتاب عندمه عمل ليس لنا، وهداه، ملا كن  

نه تقارب زمان واكنت ال تزال  ذا نلنا مهنم بعض ما يكرهون قالوا لنا: ا  بيننا وبيهنم رشور، فا 

رم  وقال هرقل مكل الروم عندما اس تمل رساةل النيب  ،"نيب يبعث الآن، نقتلمك معه قتل عاد وا 

 ."وقد كنت أ عمل أ نه خارج، مل أ كن أ ظن أ نه منمك": صىل هللا عليه وسمل

 

رهاصات نبوته   ا 

الرؤاي الصادقة ويه   ومهنا  ،ه تسلمي احلجر عليه قبل النبوةومن ا رهاصات نبوت

ال ليه  أ ول ما بديء به من الويح، فاكن ال يرى رؤاي ا  اكنت مثل فلق الصبح، وقد حبب ا 

، وهو يف جبل حراء، ويطل الغار فاكن يعزتل قومه يف غار حراء "دالتعب  "ث العزةل والتحن  

ذوات العدد، قبل أ ن يرجع  فاكن ميكث فيه الليايلعىل الكعبة، وحيتاج صعوده ا ىل هجد، 

 ا ىل أ ههل ويزتود ذلكل، حىت جفأ ه احلق وهو يف غار حراء.
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 البعثة احملمدية 
وثبت أ ن الويح نزل عليه أ ول ما نزل ، بعث رسول هللا ومعره أ ربعون س نة

 .واملشهور أ ن نزول القرأآن بدأ  يف شهر رمضان ،يوم اال ثنني

  

 الويح 

 خيلو يف غار حراء، واكن التحنث يفصىل هللا عليه وسمل اكن رسول هللا 

ذا نفد الزاد عاد ا ىل بيته فزتود لليايل أ خرى ويف هنار يوم   ،الغار يس تغرق ليايل عديدة حىت ا 

ريض  قالت عائشة ،اال ثنني من شهر رمضان جاءه جربيل بغتة ل ول مرة داخل غار حراء

 ،: ما أ ان بقارئصىل هللا عليه وسمل فقال: اقرأ ، فقال هل النيب  ،هجفاءه املكل في) هللا عهنا:

، فأ خذين ئما أ ان بقار  :فقلت  ،فقال: اقرأ   ،فأ خذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد، مث أ رسلين 

اقرأ  ابمس ربك اذلي خلق * خلق ﴿فقال:  ،فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد، مث أ رسلين 

، فرجع هبا ﴾ال كرم * اذلي عمل ابلقمل * عمل اال نسان ما مل يعملاال نسان من علق * اقرأ  وربك 

فقال: زملوين زملوين، فزملوه حىت ريض هللا عهنا حىت دخل عىل خدجية  ،ترجف بوادره

، فقالت قال: قد خشيت عىل نفيس   ،؟ وأ خربها اخلربذهب عنه الروع، فقال: اي خدجية مايل

نك لتصل الرمح، وتصدق احلديث، وحتمل اللك  داً هل: الك، أ برش، فوهللا ال خيزيك هللا أ ب ، ، ا 

مث انطلقت به خدجية حىت أ تت به ورقة بن نوفل  ،وتقري الضيف، وتعني عىل نوائب احلق

تنرص يف  واكن امرءاً  –وهو ابن ع خدجية أ خو أ بهيا  –العزى ابن قيص  بن أ سد بن عبد

ن اال جنيل ما شاء هللا أ ن يكتب، فيكتب ابلعربية م اجلاهلية، واكن يكتب الكتاب العريب

ماذا  فقال ورقة: ابن أ يخ ،قد معي، فقالت هل خدجية: اُسع من ابن أ خيك كبرياً  واكن ش يخاً 

ما رأ ى، فقال ورقة: هذا الناموس اذلي أ نزل عىل    صىل هللا عليه وسملترى؟ فأ خربه النيب 

: أ و صىل هللا عليه وسمل فقال رسول هللا ،حني خيرجك قومك ليتين فهيا جذعاً  موىس، اي

ن يدركين يوم خمرج   ال عودي، وا   كمه؟ فقال ورقة: نعم، مل يأ ت رجل قط مبا جئت به ا 

صىل هللا   لويح فرتة حىت حزن النيب مث مل ينشب ورقة أ ن تويف، وفرت ا  ،مؤزراً   أ نرصك نرصاً 

ام يك يرتدى من رؤوس شواهق اجلبال، فك   غدا منه مراراً  حزانً  –فمي بلغنا  –عليه وسمل 

نك رسول هللا حقاً ليك يلقي مهنا نفسه جبل أ وىف بذروة  ى هل جربيل فقال: ا  فيسكن  ،تبد 

ذا طالت عليه فرتة الويح غد ذا أ وىف بذروة ذلكل جأ شه، وتقر نفسه فريجع، فا  ا ملثل ذكل، فا 

  .(جبل تبدى هل جربيل، فقال هل مثل ذكل
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، حيث اطمأ نت نفس الرسول مل تدم طويالً مدة انقطاع الويح  ويبدو أ ن

اي أ هيا املدثر * مق ﴿قوهل تعاىل:  وأ ول ما نزل بعد فتوره ،فتتابع الويح وكرث ،وهتيأ  الس تقباهل

بطاء الويح يف وقت ، ﴾والرجز فاجهرفأ نذر * وربك فكرب * وثيابك فطهر *  وقد تكرر ا 

ُّ ليلتني أ و ثالاثً  ،أآخر والضحى * ﴿: ه، فأ نزل هللا عز وجل، فقال املرشكون: قد ود ع محمًدا رب

ذا جسى * ما ودعك ربك وما قىل  .﴾والليل ا 

، فاكن جبينه يعاجل من التزنيل شدةً صىل هللا عليه وسمل  واكن رسول هللا

وجسمه يثقل، يقول زيد بن  ،اليوم الشديد الربد، واكن وهجه يتغري ويكربيف  عرقاً  ديتفص  

وخفذه عىل خفذي فثقلت  صىل هللا عليه وسمل فأ نزل عىل رسول هللا": ريض هللا عنه اثبت 

يركز ذهنه بشدة حلفظ القرأآن، صىل هللا عليه وسمل  واكن    ،"عيل  حىت خفت أ ن ترض خفذي

ن علينا مجعه ﴿ فزنلت الآية:فيحرك به لسانه وشفتيه،  ال حترك به لسانك لتعجل به * ا 

آنه ليه وحرصه عليه يدفعه ا ىل التعجل و  ،صىل هللا عليه وسملعنه  ختفيفاً  ﴾ وقرأ اكن شوقه ا 

ليك و ﴿يف تلقيه، كام بينت ذكل الآية:   ال ت ع جل ابلقران من قبل أ ن يقىض ا  * وقل رب    يةح و 

 . ﴾زدين علامً 

: كيف يأ تيك الويح؟ فأ جاب: صىل هللا عليه وسمل ئل رسول هللاوقد س   

قال، ما    فيفصم عين وقد وعيت عنه  –  وهو أ شده عيل    –يأ تيين مثل صلصةل اجلرس    أ حياانً 

 يمتثل يل املكل رجاًل فيكمين فأ عي ما يقول. وأ حياانً 

  

 مرحةل ادلعوة الرسية 

 ،هذه املرحةل بثالث س نني حددتة، و بدأ ت ادلعوة اال سالمية مبكة رسي  

يعمتد يف تنظميه عىل القبيةل، فهيي الوحدة  –شأ ن سائر اجلزيرة العربية  –واكن اجملمتع امليك 

فهيي اليت تشد أ بناءها ا ىل  ،الاجامتعية والس ياس ية، ويعمتد يف تالمحه عىل العصبية القبلية

ربعة عرش، فقد بدت هذه وملا اكنت مكة ختضع لقبيةل واحدة يه قريش بفروعها ال   ،بعضهم

وحدات ذات كيان خاص، لكهنا متحالفة داخل الكيان العام لقريش، واكن   "العشائر"الفروع  

لهيا الرسول مث يف  صىل هللا عليه وسمل املتوقع أ ن ينترش اال سالم يف العشرية اليت ينتسب ا 

لهيا ة القبلية، وال ولكن يالحظ أ ن انتشار اال سالم مل يرتبط ابلعصبي ،قريش اليت ينمتي ا 

ن اكن بنو  العشائرية، فمل يكن نصيبه من أ فراد بين هامش أ عظم من بقية عشائر قريش، وا 

ا ىل ادلخول يف اال سالم،   يدفعهمهامش يتعاطفون معه أ كرث من سوامه، لكن هذا التعاطف مل  
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وهو أ بو طالب دون أ ن يدخل صىل هللا عليه وسمل  بل مات كبريمه وأ قوى منارصهيم للرسول  

 يف اال سالم. 

ة يف سائر فروع قريش بصورة متوازنة،  لقد انترش اال سالم يف املرحةل املكي  

ادلعوة اجلديدة، وهذه الظاهرة خمالفة لطبيعة  دون أ ن يكون ال حدى عشائرها ثقل كبري يف

آنذاك  انتشار اال سالم يف ولعل هذا الانفتاح املتوازن عىل امجليع أ عان يف ،احلياة القبلية أ

وعامثن   ،فأ بو بكر الصديق من "تمي"  ،العشائر القرش ية العديدة دون حتفظات متصةل ابلعصبية

 ومصعب بن معري من "بين عبد  ،والزبري بن العوام من "بين أ سد"  ،بن عفان من "بين أ مية"

بدالرمحن وع   ،ومعر بن اخلطاب من "بين عدي"  ،وعيل بن أ يب طالب من "بين هامش"  ،ادلار"

ن   ،بن عوف من "بين زهرة" من املسلمني  عدداً  وعامثن بن مظعون من "بين جامح"، بل ا 

يف هذه املرحةل مل يكونوا من قريش: فعبدهللا بن مسعود من هذيل، وعتبة بن غزوان من 

، ومعرو بن جحمازن، وعبدهللا بن قيس من ال شعريني، وعامر بن ايرس من عنس من مذ

 ،وعامر بن ربيعة من عزن بن وائل، وصهيب المنري من بين المنر بن قاسطعبسة من سلمي، 

أ ن اال سالم ليس خاصًا مبكة   لقد اكن واحًضا منذ الوهةل ال وىلريض هللا عهنم أ مجعني، 

 قريش.و 

 

 املسلمون ال وائل 

أ ول من عرف خرب النبوة ونزول الويح، خدجية ريض هللا عهنا اكنت 

فال غرابة أ ن تكون أ ول   ،وأآزرته وثبتته وخففت عنه  صىل هللا عليه وسمل  قت الرسولوصد  

بعد خدجية يف هذا الوقت املبكر، ريض هللا عنه وقد أ سمل عيل ابن أ يب طالب  ،من أآمن

صىل هللا   قبل اال سالم معونة من رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فقد اكن يف جحر النيب 

فاكن أ ول اذلكور  –املال كثري العيال  ، فقد اكن قليلمجليهل ل يب طالب ورداً  عليه وسمل

  حني املبعث عرش س نني.ريض هللا عنه  معر عيل ولعل ،ا سالماً 

ريض هللا عنه اكن أ ول الرجال ا سالمًا وذكل لقول النيب صىل  وأ ما أ بو بكر

ليمك، فقلمت: كذبت  ا ن هللاهللا عليه وسمل: ) وقال أ بو بكر: صدق، وواساين بنفسه  ،بعثين ا 

سالمه، قالت عائشة ريض هللا عهنا: )مل أ عقل أ بوي   ،(وماهل  وقد أ سمل أ هل بيت أ يب بكر اب 

 . (ا ال وهام يدينان ادلين
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ريض هو زيد بن حارثة  من الرجال    وذهب الزهري ا ىل أ ن أ ول الناس ا سالماً 

وتدل رواية حصيحة عىل ا سالم سعد بن أ يب وقاص، وأ نه ، –موىل رسول هللا  –هللا عنه 

حىت يكفر بدينه،   ال تكمه أ بداً   سعد أ نوحلفت أ م    ،اثلث مسمل مث أ سمل أآخرون  بقي أ س بوعاً 

قال:   ،اك بوادليك، وأ ان أ مك، وأ ان أآمرك هبذاص  ت أ ن هللا و قالت: زمع  ،وال تأ لك وال ترشب

فقام ابن لها يقال هل عامرة فسقاها، جفعلت  ،مكثت ثالثة أ ايم حىت غيش علهيا من اجلهد

ووصينا اال نسان بوادليه حس نًا ﴿تدعو عىل سعد، فأ نزل هللا عز وجل يف القرأآن هذه الآية:  

ن جاهداك عىل أ ن ترشك يب ما ليس كل  ،﴾ به عمل فال تطعهام وصاحهبام يف ادلنيا معروفاً وا 

ذا أ رادوا أ ن يطعموها جشروا فاها بعصا مث أ وجروها.   قال: فاكنوا ا 

واحلادثة تدل عىل صالبة موقف املؤمنني ال وائل أ مام الفنت املتنوعة اليت 

 العاطفي والضغط النفيس حيناً تعرضوا لها، كام تدل عىل أ مناط املواهجة اليت جتمع بني التأ ثري 

 أ خرى.  وبني اس تخدام القهر والقوة أ حياانً 

وأ سمل طلحة بن  ،يف وقت مبكرريض هللا عنه ولقد أ سمل عامثن بن عفان 

وهو صغري ريض هللا عهنم  وأ سمل الزبري بن العوام ،وخادل بن سعيد بن العاصعبيد هللا، 

 هل ابلنار. الزبري تعذيب عوورد ، أ مجعني

حيث حىك خرب ا سالمه ريض هللا عنه مبكراً هللا بن مسعود  عبدأ سمل و 

صىل هللا   رسول هللالعقبة بن أ ىب معيط مبكة، فأ ىت عيل   أ رعى غمنً  ايفعاً  كنت غالماً "قال: 

ين   عليه وسمل وأ بو بكر وقد فرا من املرشكني، فقال: اي غالم هل عندك لنب تسقينا؟ قلت: ا 

اال: فهل عندك من جذعة مل يزن علهيا الفحل بعد؟ قلت: نعم فأ تيهتام ق  ،مؤتن ولست بساقيكام

الرضع فدعا، حففل الرضع، وأ اته  صىل هللا عليه وسمل    هبا، فاعتقلها أ بو بكر وأ خذ رسول هللا

مث قال للرضع: اقلص،  ،أ بو بكر بصخرة منقعرة، حفلب مث رشب هو وأ بو بكر مث سقياين

من هذا القول  ، قلت: علمين صىل هللا عليه وسمل هللافلام اكن بعد أ تيت رسول  ،فقلص

عمل  ):  صىل هللا عليه وسمل، فقال رسول هللا  –يعين القرأآن    –الطيب   نك غالم م  فأ خذت   ،(ا 

 ."من فيه س بعني سورة ما ينازعين فهيا أ حد

تقدم ا سالم ريض هللا عنه، و  وال شك يف تقدم ا سالم خباب بن ال رت

وقد ثبت أ ن عامر بن  ،مث اشرتاه أ بو بكر وأ عتقه واكن رقيقاً  ريض هللا عنه بالل احلبيش

 صىل هللا عليه وسمل  رأ يت رسول هللا"، فقد قال عن نفسه:  أ سمل مبكراً ريض هللا عنه  ايرس  

ال مخسة أ عبد وامرأ اتن وأ بو بكر أ ول من ": ريض هللا عنه وقال ابن مسعود ،"وما معه ا 
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، وأ بو بكر، وعامر، وأ مه ُسية، وصهيب، صىل هللا عليه وسمل  أ ظهر ا سالمه س بعة رسول هللا

  ."وبالل، واملقداد

يرى أ نه رابع أ ربعة مه أ ول  ريض هللا عنه واكن معرو بن عبسة السلمي

ذ ذاك ربع اال سالم"قال:    ،املسلمني كنت "وأ ما عن بواعث ا سالمه فقد قال:  ،  "فلقد رأ يتين ا 

الناس عىل ضالةل، وأ هنم ليسوا عىل يشء ومه يعبدون ال واثن، وأ ان يف اجلاهلية أ ظن أ ن 

ذا رسول هللافسمعت برجل مبكة خيرب أ خباراً  ريض  ، فقعدت عىل راحليت فقدمت عليه، فا 

عليه قومه، فتلطفت حىت دخلت عليه مبكة، فقلت هل: ما أ نت؟  جراءٌ  مس تخفياً  هللا عنه

فقلت: وبأ ي يشء أ رسكل؟ قال: أ رسلين  ،فقلت: وما نيب؟ قال: أ رسلين هللا ،قال: أ ان نيب 

قلت هل: مفن معك عىل هذا؟   ،د هللا ال يرشك به يشءبصةل ال رحام وكرس ال واثن، وأ نه يوح  

نك  ،فقلت: ا ين متبعك ،قال: ومعه يومئذ أ بو بكر وبالل ممن أآمن به ،قال: حر وعبد قال: ا 

ذا ُسعت ال تس تطيع ذكل يومك هذا، أ ال ترى حايل وحال الناس!!   ىل أ هكل فا  ولكن ارجع ا 

ىل أ هيل، وقدم رسول هللا املدينة،   صىل هللا عليه وسمل  يب قد ظهرت فأ تين، قال: فذهبت ا 

نفر من   وكنت يف أ هيل، جفعلت أ خترب ال خبار وأ سأ ل الناس حني قدم املدينة حىت قدم عيل  

ليه  أ هل يرثب، من أ هل املدينة، فقلت: ما فعل الرجل اذلي قدم املدينة؟ فقالوا: الناس ا 

ويبدو   ،"  رساع، وقد أ راد قومه قتهل، فمل يس تطيعوا ذكل، فقدمت املدينة، فدخلت عليه ...

منا ُسى أ اب بكر وبالاًل  صىل هللا عليه وسمل أ ن رسول هللا  مل خيربه بأ سامء سائر من أ سمل، ا 

فلقد " عنه:  ذكل سبب تعبريه ريض هللا  عىل سالمة من أ سمل من ال ذى، ورمبا  فقط حرصاً 

ذ ذاك ربع اال سالم منا هو حبسب ما بدا هل "رأ يتين ا  ال فقد اكن عدد املسلمني أ كرث من  ،ا  وا 

ذكل يف املرحةل اليت أ ظهرت فهيا قريش جرأ هتا عىل اال سالم وأ ذاها للمسلمني، كام يدل قول 

 .(أ ال ترى حايل وحال الناس)الرسول: 

 متكمتني يف أ مر ا سالهمم: أ ن أ اب ذر الغفاريومما يدل عىل أ ن املسلمني اكنوا 

الكهام ال يدري "ل بعض الرواة أ ن وعل   ،اكن يرى نفسه رابع اال سالم أ يضاً ريض هللا عنه 

ما تقتضيه   بعض احلاالت  مما يشري ا ىل أ ن مبدأ  رسية ادلعوة اكن يراعى يف،  "مىت أ سمل الآخر

 مصلحة ادلعوة الناش ئة.
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 ا سالم اجلن  

لعاملي اال نس واجلن، واجلن اكئنات مس ترتة  صىل هللا عليه وسمل محمدبعث 

ن اكنت هلم قدرة عىل التجسد والظهور بأ شاكل خمتلفة.   عن أ نظار البرش يف ال صل، وا 

ىل  داً من اجلن، رأ وا رسول هللا بنخةل عام ويدل القرأآن والس نة عىل أ ن نفراً  ا 

من السامء، فاكنوا يبحثون يف أ رجاء ال رض   وقد حيل بني اجلن وبني اسرتاق السمع  –عاكظ  

ليه وهو يصيل بأ حصابه صالة الفجر –عن السبب  آمنوا به ورجعوا ا ىل قوهمم،  ،فاس متعوا ا  فأ

آمنا به ولن نرشك بربنا أ حداً ﴿فقالوا:  آاًن جعبًا * هيدي ا ىل الرشد فأ ان ُسعنا قرأ فأ نزل هللا  ، ﴾ا 

ىل  أ نه اس متع نفر من﴿عىل نبيه:  ان ُسعنا قرأآان جعباً اجلن    قل أ ويح ا  ومل ير رسول ، ﴾ فقالوا ا 

ليه خربمه اجلن  صىل هللا عليه وسمل هللا  منا أ ويح ا   .يف هذه املرة، ومل يقرأ  علهيم، وا 

وهو معسكر بأ حصابه خارج  –هللا مرة  رسول   وبعد هذه احلادثة دعا اجلنُّ 

وفد  وهؤالء مه ،فذهب معهم وقرأ  علهيم القرأآن، مث أ رى أ حصابه أآاثرمه وأآاثر نرياهنم –مكة 

 جن نصيبني.

 

 بدء ادلعوة اجلهرية 

خفرج ،  ﴾وأ نذر عشريتك ال قربني﴿  :ة بزنول الآيةانقضت مرحةل ادلعوة الرسي  

ليه قريش، صىل هللا عليه وسمل رسول هللا  حىت صعد الصفا فهتف: اي صباحاه، فاجمتعت ا 

املطلب، أ رأ يتمك لو أ خربتمك أ ن خياًل خترج  فقال: اي بىن فالن، اي بىن عبد مناف، اي بىن عبد

قال: فا ين نذير لمك بن يدي  ،؟ قالوا: ما جربنا عليك كذابً بسفح هذا اجلبل أ كنمت مصدق  

ال لهذا!! مث قام أ بو لهب: تباً فقال  ،عذاب شديد تبت يدا أ يب ﴿فزنلت  ،كل، أ ما مجعتنا ا 

  .﴾س يصىل انراً ذات لهب * ما أ غىن عنه ماهل وما كسب * لهب وتب 

نذار دعوته العلني  صىل هللا عليه وسمل ومن الطبيعي أ ن يبدأ  الرسول  ة اب 

ذ ا ن مك   عشريته ال قربني، ء ادلعوة ابلعشرية قد يعني ة بدل توغلت فيه الروح القبلية، فبدا 

عىل نرصته وتأ ييده وحاميته، كام أ ن القيام ابدلعوة يف مكة البد أ ن يكون هل أ ثر خاص ملا لهذا 

ىل اال سالم البد وأ ن يكون هل وقع كبري عىل بقية القبائل  ،البدل من مركز ديين خطري، جفلهبا ا 

ل وىل حمدودة بقريش؛ ل ن اال سالم عىل أ ن هذا ال يعين أ ن رساةل اال سالم اكنت يف أ دوارها ا

واقع ل ن ، الرساةل للعاملنيكام يتجىل من القرأآن اختذ ادلعوة يف قريش خطوة أ وىل لتحقيق 

ال ذكر  وما﴿: كثري من الآايت املكية اكنت تنص عىل أ ن القرأآن   .﴾لعاملنيلهو ا 
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، وقد ريض هللا عنه ة أ بو ذر الغفاريوقد أ سمل يف مرحةل ادلعوة العلني  

أ اب ويؤخذ مهنا أ ن  يف حصيحي البخاري ومسمل، ريض هللا عنه وردت قصة ا سالم أ يب ذر

حلال اجلاهلية، يأ ىب عبادة ال صنام وينكر عىل من يرشك ابهلل،   اً اكن منكر ريض هللا عنه  ذر  

و أ نه واكن يصيل هلل قبل ا سالمه بثالث س نوات، دون أ ن خيص قبةل بعيهنا ابلتوجه، ويبد

قدم ا ىل مكة وكره أ ن يسأ ل عنه صىل هللا عليه وسمل  ابل حناف، وملا ُسع ابلنيب اكن متأ ثراً 

فعرف أ نه غريب، فاس تضافه ومل يسأ هل ريض هللا عنه    حىت أ دركه الليل، فاضطجع فرأآه عيل 

 ريض هللا عنه ا ىل املسجد احلرام مفكث حىت أ مىس، فرأآه عيل عن يشء، مث غادره صباحاً 

افه لليةل اثنية، وحدث مثل ذكل يف الليةل الثالثة، مث سأ هل عن سبب قدومه، فلام فاس تض 

ريض  ، فقال هل عيلصىل هللا عليه وسملاس توثق منه أ بو ذر أ خربه بأ نه يريد مقابةل الرسول 

ن رأ يت شيئاً هللا عنه ذا أ صبحت فاتبعين، فا ين ا  نه حق وهو رسول هللا، فا  أ خاف عليك   : فا 

واس متع صىل هللا عليه وسمل    املاء، فا ن مضيت فاتبعين، فتبعه وقابل الرسولمقت ك ين أ ريق 

ارجع ا ىل قومك فأ خربمه حىت يأ تيك ): صىل هللا عليه وسمل ا ىل قوهل فأ سمل، فقال هل النيب 

هبا بني ظهرانهيم، خفرج حىت أ ىت املسجد، فنادى  . فقال: واذلي نفيس بيده ل رصخن  (أ مري

هل ا ال هللا وأ ن محمداً  رسول هللا. واثر القوم فرضبوه حىت أ جضعوه،  بأ عىل صوته، أ شهد أ ن ال ا 

ىل  فأ ىت العباس بن عبد املطلب حفذرمه من انتقام غفار والتعرض لتجارهتم اليت تر بدايرمه ا 

أ يب ذر احلاةل يف مكة عندما دخلها قبيل دخول  وصف أ نيس أ يخ وقد ،فأ نقذه مهنم ،الشام

لقد ،  "عىل حذر من أ هل مكة، فا هنم قد ش نفوا هل وجتهموا  وكن":  أ يب ذر، فقال ل خيه حمذراً 

 ا ىل غفار فأ سمل نصفهم، وأ سمل النصف الثاين بعد الهجرة النبوية. ريض هللا عنه عاد أ بو ذر 

من أ زد   – عنه ريض هللا كذكل يظهر من س ياق قصة ا سالم ضامد 

صىل هللا عليه وسمل  بداية مرحةل اجلهر ابدلعوة، وبعد أ ن جاهر الرسوليف  أ نه مت    – ةءش نو 

ايه ابجلنون، فلام قدم ضامد مكة  بتسفيه عقائد املرشكني، فردوا عليه ابدلعاية الاكذبة واصفني ا 

ابجلنون، واكن ضامد يرق من مس صىل هللا عليه وسمل وُسع سفهاء مكة يهتمون النيب 

ن ):  صىل هللا عليه وسمل  فقال رسول هللا  ،اجلنون ذهب ا ىل الرسول وعرض عليه أ ن يرقاه ا 

، حنمده ونس تعينه، من هيده هللا فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأ شهد  امحلد هلل

هل ا ال هللا وحده ال رشيك هل، وأ ن محمداً  فقال ضامد: أ عد  (،عبده ورسوهل، أ ما بعد أ ن ال ا 

ثالث مرات، فقال ضامد:   صىل هللا عليه وسمللكامتك هؤالء، فأ عادهن عليه رسول هللا    عيل  

كهنة وقول السحرة وقول الشعراء، مفا ُسعت مثل لكامتك هؤالء، مث أ سمل لقد ُسعت قول ال 

ن الكامت النبوية تلمس شغاف قلوب البرش، وتزيل ،  ريض هللا عنه  وابيع عن نفسه وقومه ا 

آماداً  احلجب بيهنم طويةل، فتنقلهم الكامت  وبني حقيقة توحيد ال لوهية، اليت غابت عهنم أ

 ا للفطرة ا ىل عامل اال سالم. بصدقها ومبارشهتا ومالمس هت
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دعا رسول   وقد،  ريض هللا عنهوهناك قصة ا سالم الطفيل بن معرو ادلويس  

وال بد أ ن  ،دوس املنيع فأ ىب الرسول ذكل لاللتجاء ا ىل حصن صىل هللا عليه وسمل هللا

ىل اال سالم، ولقي الطفيل دعا  وقد ،ادلعوة هذه جرت بعد اش تداد املقاومة القرش ية قومه ا 

أ ن يدعو صىل هللا عليه وسمل من رسول هللا بن معرو حىت طلب الطفيل  ،م صدوداً مهن 

آنئذ ابملدينة املنورة. صىل هللا عليه وسمل  واكن الرسول    ،علهيم، لكن الرسول دعا هلم ابلهداية  أ

 

   صىل هللا عليه وسمل  أ ذى املرشكني للرسول 

عالن ادلعوة اقتىض من املسلمني   ال شك أ ن الاس تجابة لل مر اال لهيي اب 

 مواهجة املرشكني حبقائق التوحيد وبفساد الرشك، مما جعل املرشكني يلحقون ال ذى ابلرسول

ش ىت من السب العلين والرضر  ال ذى صوراً  هذا واختذ ،وأ حصابه صىل هللا عليه وسمل

 .املادي

 بيمن رسول هللا): ريض هللا عنهوحييك شاهد عيان هو عبدهللا بن مسعود 

ذ قال قائل مهنمصىل هللا عليه وسمل   قامئ يصيل عند الكعبة، ومجع من قريش يف جمالسهم ا 

فيعمد ا ىل فرهثا : أ ال تنظرون ا ىل هذا املرايئ؟ أ يمك يقوم ا ىل جزور أ ل فالن،  -هجل أ بو-

ذا جسد وضعه بني كتفيه؟ فانبعث أ شقامه عقبة بن - ودهما وسالها، فيجيء به مث ميههل حىت ا 

صىل  وثبت النيب  ،وضعه بني كتفيهصىل هللا عليه وسمل  ، فلام جسد رسول هللا-أ يب معيط

فانطلق منطلق  ،، فضحكوا حىت مال بعضهم ا ىل بعض من الضحكساجداً هللا عليه وسمل 

صىل هللا عليه  فأ قبلت تسعى، وثبت النيب  –ويه جويرية  – ريض هللا عهنا فاطمة ا ىل

الصالة   صىل هللا عليه وسمل  فلام قىض رسول هللا  ،وأ قبلت علهيم تس هبم  ،حىت أ لقته عنه  وسمل

ى: اللهم عليك مث تسم   ،قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش

وعقبة   ،وأ مية بن خلف  ،والوليد بن عتبة  ،وشيبة بن ربيعة  ،وعتبة بن ربيعة  ،بعمرو بن هشام

ل قا، علهيم ال مر دلعوة الرسول، وشق   وناملرشكتأ ثر  قدو وعامرة بن الوليد،  ،بن أ يب معيط

ىل القليب  عبد قليب بدر  –هللا بن مسعود: فوهللا لقد رأ يهتم رصعى يوم بدر، مث حسبوا ا 

  .وأ تبع أ حصاب القليب لعنة(): صىل هللا عليه وسمل مث قال رسول هللا –

أ قبلت أ م مجيل بنت حرب، امرأ ة أ يب    ﴾ت ب ْت يدا أ يب لهب وتب﴿ملا نزلت  و 

صىل هللا عليه وسمل  قلينا، وأ مره عصينا، ورسول هللالهب، ويه تنشد: مذمم أ بينا، ودينه 

قد هجاها،  ، فسأ لت أ اب بكر ا ن اكن النيب ريض هللا عنهجالس يف املسجد ومعه أ بو بكر 

، يقول: يفرح ل ن املرشكني يس بون مذمم اً صىل هللا عليه وسمل  واكن رسول هللا، فنفى ذكل
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، وأ ان  ، ويلعنون مذمم اً م، يش متون مذمم اً أ ال تعجبون كيف يرصف هللا عين ش مت قريش ولعهن )

 محمد(. 

دعا عىل قريش ملا كذبوه واس تعصوا   صىل هللا عليه وسملوقد ثبت أ ن النيب  

ة، حفضت لك يشء حىت ن  فأ خذهتم س    ، علهيم بس بع كس بع يوسفاللهم أ عين   )عليه، فقال: 

ىل  فأ ىت أ بو  ،من اجلوع  أ لكوا امليتة واجللود، وجعل الرجل يرى بينه وبني السامء دخاانً  سفيان ا 

ن قومك قد   صىل هللا عليه وسمل رسول هللا نك تأ مر بطاعة هللا، وبصةل الرمح، وا  فقال: ا 

فارتقب يوم تأ يت السامء ﴿وقد أ ثبت القرأآن هذا احلادث، فقال تعاىل:  ،هلكوا فادع هللا هلم

ان مؤمنون * أ ىن هلم  بدخان مبني * يغىش الناس هذا عذاب أ لمي * ربنا اكشف عنا  العذاب ا 

ان اكشفوا العذاب قلياًل اذلكرى وقد جاءمه رسول مبني * مث تولوا عنه وقالوا معمل    جمنون * ا 

نمك عائدون فلام دعا ربه هلم أآماًل توبهتم عادوا ا ىل كفرمه، ونسوا ما حاكه القرأآن عىل ، ﴾ا 

ان مؤمنون﴿لساهنم قالوا:   .﴾ربنا اكشف عنا العذاب ا 

ذا ُسعوا القرأآن جيهر به الرسول  اكنو  وهو صىل هللا عليه وسمل املرشكون ا 

ون القرأآن ومن أ نزهل ومن جاء به، فأ مره هللا تعاىل أ ن يتوسط يس بُّ  اً يصيل بأ حصابه مس تخفي

وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا ابلقراءة، حبيث يسمعه أ تباعه دون املرشكني، قال تعاىل: )

عىل الصالة يف املسجد صىل هللا عليه وسمل ا ن حرص الرسول  ،(وابتغ بني ذكل سبيالً 

ظهار شعائر اال سالم احلرام أ دى ا ىل  واحرتام الاحتاكك ابملرشكني مراراً، ولعهل حرص عىل ا 

ومن هنا حاول املرشكون تفويت هذه ال غراض عليه  ،الكعبة، ولقاء الناس ل غراض ادلعوة

يذائه دون التورع عن ذكل، ح ن الهتديد ابل ذى مبضايقته وا  ىت وهو يسجد هلل يف صالته!! ا 

والقتل عىل لسان زعامء املرشكني مل يكن ينقطع يف مرحةل ادلعوة العلنية، بل اكن يتصاعد 

 ويش تد مع ال ايم. 

فقال: والالت  ، قالوا: نعم،قال أ بو هجل: هل يعفر محمد وهجه بني أ ظهرمك؟

 فأ ىت رسول هللا ،ل عفرن وهجه يف الرتاب عىل رقبته أ و رأ يته يفعل ذكل ل طأ ن  والعزى ال ن 

ال وهو ينكص عىل  ،، وهو يصيل، زع ليطًا عىل رقبتهصىل هللا عليه وسمل مفا جفهئم منه ا 

ن بيين وبينه خلندقاً  يعقبيه ويتق  ،وأ جنحة من انر وهوالً  بيديه، فقيل هل: ما كل؟!! فقال: ا 

 .(عضواً  الختطفته املالئكة عضواً  دان مين  لو): صىل هللا عليه وسمل فقال رسول هللا

ث، فقال تعاىل:لقد خدل   ي ْطغ ى   ﴿   القرأآن هذا احلد 
ان  ل  نس 

ِ
ن  ااْل

ِ
آه   *    الك   ا أ َأن ر 

ت ْغىن    ْجع ى  *  اس ْ ب  ك  الرُّ   ر 
ىل 
ِ
ن  ا
ِ
ي ي هْن يى  *  ا َأيْت  اذل   ىل   *  َأر  ا ص  ذ 

ِ
ْبًدا ا ن  ع ىل  *  ع  ن اك 

ِ
َأيْت  ا َأر 
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ى   ى   * الْه د  لت ْقو  ر  اب  ىل    *  َأْو َأم  ت و  ب  و  ن ك ذ 
ِ
َأيْت  ا هجل فقال: أ مل أ هنك عن  وجاءه أ بو .﴾َأر 

بعد أ ن هنر أ اب هجل وغلظ هل صىل هللا عليه وسمل  هذا؟ أ مل أ هنك عن هذا؟ فانرصف النيب 

نك لتعمل  ي ه  ﴿تعاىل:  فأ نزل هللا ،هبا اند أ كرث مين ما القول، فقال أ بو هجل: ا  د  *  ف لْي ْدع  ان 

ن ي ة   اب  ن ْدع  الز    .﴾س  

ريض هللا عهنم  ة بن الزبري عبد هللا بن معرو بن العاصرووقد سأ ل ع

بينا رسول هللا صىل هللا قال:    ،صىل هللاما صنع املرشكون برسول هللا    : أ خربين بأ شد   أ مجعني

ذ أ قبل عقبة بن أ يب معيط عليه صىل   مبنكب رسول هللافأ خذ    عليه وسمل يصيل بفناء الكعبة ا 

بكر وأ خذ مبنكبه ودفع عن  أ بو  ، فأ قبلشديداً   عنقه، خفنقه خنقاً   ولوى ثوبه يف  هللا عليه وسمل

أ تقتلون رجاًل أ ن يقول ريب هللا وقد جاءمك ابلبينات "  :رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، وقال

 . "مكمن رب   

ودعوته أ حد  وسمل  صىل هللا عليهواكنت السخرية والاس هتزاء من الرسول 

ال ساليب اليت اتبعها املرشكون يف احلرب الالكمية لرصف الناس عن ادلعوة، فاكن أ بو هجل 

ن اكن هذا هو احلق من عندك، فأ مطر علينا جحارة من السامء أ و ائتنا يقول ساخراً  : اللهم ا 

هللا معذهبم ومه وما اكن هللا معذهبم وأ نت فهيم وما اكن ﴿: بعذاب أ لمي!! فزنلت الآية

 . ﴾يس تغفرون * وما هلم أ ال يعذهبم هللا ومه يصدون عن املسجد احلرام وما اكنوا أ ولياءه

مبحاوةل قتهل يف  صىل هللا عليه وسمل وقد خمت املرشكون أ ذامه لرسول هللا

ن املال من قريش اجمتع،  للهجرة  مبارشاً   أ واخر املرحةل املكية، مما اكن سبباً  وا قال ابن عباس: ا 

ليه قيام  جر، فتعاهدوا ابلالت والعزى ومناة الثالثة ال خرى لو قد رأ ينا محمداً احل   يف مقنا ا 

جر من قومك يف احل   واحد، فأ قبلت فاطمة تبىك حىت دخلت عىل أ بهيا، فقالت: هؤالء املل  

ال قد عرف نصيبه من  ليك فقتلوك، فليس مهنم رجل ا  قد تعاهدوا أ ن لو قد رأ وك قاموا ا 

فتوضأ ، مث دخل علهيم املسجد، فلام رأ وه قالوا: هذا هو،  ،قال: اي بنية أ دين وضوءاً  ،دمك

ليه أ بصارمه، ومل يقم مهنم رجل فأ قبل   ،خففضوا أ بصارمه، وعقروا يف جمالسهم، فمل يرفعوا ا 

حىت قام عىل رؤوسهم، فأ خذ قبضة من تراب حفصهبم هبا،  صىل هللا عليه وسمل رسول هللا

ال قد قتل يوم بدر اكفراً  جوه. قال: مفا أ صابت رجالً وقال: شاهت الو  وهذه  ،مهنم حصاة ا 

  .احلادثة قد تكررت ليةل الهجرة

قبل  -يذكر ما القاه من أ ذى قريش صىل هللا عليه وسمل واكن رسول هللا 

هللا وما يؤذى   هللا عز وجل وما خياف أ حد، ولقد أ وذيت يف  فت  يفخ  لقد أ  )يقول:    –أ تباعه  
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ثالثون من بني يوم وليةل وما يل وال لبالل طعام يأ لكه ذو كبد ا ال يشء   أ حد، ولقد أ تت عيل  

بط بالل  .(يواريه ا 

 

 اضطهاد قريش للمسلمني 

ة،  مل يقترص أ ذى قريش عىل االهتام الباطل، والتكذيب السافر والسخرية املر  

يف تعاملهم مع صاعد ا ىل ذروة العنف وخاصة  ، بل تصىل هللا عليه وسمل وال ذى لرسول هللا

ولتجعلهم عربة لسوامه، ولتنفس ت هبم لتفتهنم عن ديهنم، املس تضعفني من املسلمني، فنك  

 عن غضهبا مبا تصبه علهيم من العذاب. 

ل من أ ظهر ا سالمه أ و  ":  -وهو شاهد عيان –هللا بن مسعود  قال عبد

، وصهيب، وبالل، ُسي ة، وأ بو بكر، وعامر، وأ مه صىل هللا عليه وسمل س بعة، رسول هللا

ريض   وأ ما أ بو بكر  ،مفنعه هللا بعمه أ ىب طالب   صىل هللا عليه وسمل  فأ ما رسول هللا  ،واملقداد

وأ ما سائرمه فأ خذمه املرشكون فأ لبسومه أ درع احلديد، وصهرومه ، مفنعه هللا بقومه هللا عنه

نه هانت عليه نف يف الشمس، مفا مهنم  ال بالل، فا  ال وقد وااتمه عىل ما أ رادوا ا  نسان ا   ه يفسا 

 ،أ حد  حدهللا وهان عىل قومه، فأ عطوه الودلان وأ خذوا يطوفون به شعاب مكة، وهو يقول: أ  

 .ريض هللا عهنم أ مجعني "،فأ عتقه مث اشرتى أ بو بكر بالالً 

ممن اكن يعذب يف هللا س بعة: عامر بن فهرية،    ريض هللا عنه  وأ عتق أ بو بكر

ريض هللا عهنم  ة، وأ خهتا، وجارية بين معرو بن مؤملدي  هن بيس، والع  وبالل، ونذيرة، وأ م 

ة وموالهتا تعذهبا، تقول: وهللا ال أ عتقك حىت تعتقك دي  هن أ اب بكر مر  ابل أ ن   ذكلو  ،أ مجعني

مث قال للهندية:  ،، فقال: قد أ خذهتا وأ عتقهتامك؟ قالت: بكذا وكذابفقال أ بو بكر ف  ،حياتك

 قالت: دعين أ طحنه لها!! ،ي علهيا طحيهنارد   

هللا عز وجل عىل  يف، واكنت ممن تعذب زنرية ريض هللا عهنا وذهب برص

ال الالت والعزى ال اال سالم، فقال املرشكون: ما أ صاب برصها ا  فقالت:  ،اال سالم، فتأ ىب ا 

 فرد هللا علهيا برصها.  ،!؟ وهللا ما هو كذكلالك

يعتق املس تضعفني من الرقيق املسمل، فقال هل ريض هللا عنه واكن أ بو بكر 

 هل أ بو بكر أ نه يريد بذكل وجه هللا مينعونك؟ فبني   اً جدل حقافة: لو أ نك أ عتقت رجاالً  أ بوه أ بو
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ىل  ﴾لليرسىفأ ما من أ عطى واتقى وصدق ابحلس ىن فس نيرسه ﴿ :فزنلت الآية ،عةنال امل  ا 

ال ابتغاء وجه ربه ال عىل ولسوف يرىض﴿: قوهل  .﴾وما ل حد عنده من نعمة جتزى * ا 

ال من أ كره وقلبه م﴿نزلت الآية:  وقد    ريض هللا عنه  يف عامر  ﴾ ابال مياننئمطا 

بردة،  دوهو متوس صىل هللا عليه وسمل حىت سأ ل رسول هللا، سبيل هللا انهل ال ذى يف ملا

ةيقول  ظل الكعبة،    وهو يف فقلت : اي رسول هللا أ ال تدعو لنا؟   ،وقد لقينا من املرشكني شد 

لقد اكن من قبلمك لميشط )فقال:  -وهو محمر  وهجه– رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فقعد

املنشار  مبشاط احلديد ما دون عظامه من حلم أ و عصب، ما يرصفه ذكل عن دينه، ويوضع

ن  هللا هذا ال مر حىت يسري ابثنني، ما يرصفه ذكل عن دينه، وليمت  عىل مفرق رأ سه فيشق 

 . (الراكب من صنعاء ا ىل حرضموت ما خياف ا ال هللا

ه مال، د، فاجمتع هل عن، فعمل للعاص بن وائل س يفاً واكن خب اب يعمل حداداً 

مث فرد  عليه خباب: حىت توت  ،فقال العاص: ال أ قضيك حىت تكفر مبحمد ،فذهب يتقاضاه

أ فرأ يت اذلي ﴿: بأ نه س يقضيه يوم القيامة من ماهل!! فزنلت الآية فقال العاص ساخراً  ،تبعث 

آايتنا وقال ل وتني مااًل وودلاً  مما يدل عىل ما حلق املس تضعفني من ظمل وغصب  ،﴾كفر بأ

كام يدل عىل نقض قريش حللف الفضول اذلي عقدته قبل  ،عن أ ذى أ بداهنم ل مواهلم فضالً 

 اال سالم بعقدين فقط!!

وال شك أ ن املسلمني اكنوا يرغبون يف ادلفاع عن أ نفسهم ويبدو أ ن املوقف 

وأ حصابه ريض هللا عنه  الرمحن بن عوف   وقد أ ىت عبدالسلمي أ غاظ بعضهم وخاصة الش باب،  

آمن  عز   يف هللا، كنا مبكة فقالوا: اي نيب  ا ىل النيب   ا رصان أ ذةل! قال: ا ينة وحنن مرشكون، فلام أ

: وا، فأ نزل هللاا حوهل هللا ا ىل املدينة أ مره ابلقتال فكفُّ فلم   –أ مرت ابلعفو فال تقاتلوا القوم 

ة  ف  ﴿ اك  آت وا الز  أ ة  و  ال  مي وا الص 
َأق  ْ و  ي مك  يل  ل ه ْم ك فُّوا َأيْد  ين  ق  ِىل  اذل  

ا َأل ْم ت ر  ا ذ 
ِ
ت ال  ا م  الْق  ا ك ت ب  ع ل هْي  ل م 

ب ن ا ل م  ك ت ْبت  ع ل ْين ا ا ق ال وا ر  ي ًة ۚ و  ش ْ د  خ  ي ة  اَّلل   َأْو َأش  ش ْ ْون  الن اس  ك خ  ْش  هْن ْم خي  ت ال  ل ْوال  ف ر يٌق م   لْق 

نْي ا ق ل يٌل و   ت اع  ادلُّ ٍل ق ر يٍب ۗ ق ْل م  ىل   َأج 
ِ
ْرت ن ا ا ون  ف ت ياًل َأخ  ال  ت ْظل م  ن  ات ق ى  و  م 

رْيٌ ل   ة  خ  ر  وقد ،  ﴾اْلآخ 

، صىل هللا عليه وسمل بقيت املأ ساة اليت يعيشها املس تضعفون حارضة يف نفس رسول هللا

 فاكن يدعو ملن بقي مهنم مبكة ابلنجاة من املرشكني، وذكل بعد جهرته ا ىل املدينة. 

أ حصابه بضبط النفس والتحيل ابلصرب،    صىل هللا عليه وسملوقد أ مر الرسول  

ملس تقبل ادلعوة،  عىل حياهتم ونظراً  وعدم مقارعة القوة ابلقوة، والعدوان ابلعدوان، حرصاً 

مساك بزمام ادلعوة الو  ة، ولعل املرشكني اكنوا ة طري  ليدة أ ن يئدها الرش ويه ال تزال غض  وا 
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حيرصون عىل مواهجة حاُسة مع ادلعوة ت هنيي أ مرها، لكن احلمكة اال سالمية فوتت علهيم 

 الفرصة. 

 أ حصابه عىل عينه، ويوهجهم حنو يريب   صىل هللا عليه وسمل واكن الرسول 

ليه ابلع  اي  َأهيُّ ا  ﴿: مث نزلت هذه الآايت يف املرحةل املكية، بادةتوثيق الصةل ابهلل، والتقرب ا 

ل   م   ز  ال  ق ل ياًل *  الْم 
ِ
نْه  ق ل ياًل ن  ْص *  ق م  الل ْيل  ا ت  ل  الْق ْرأآن  ت ْرت ياًل *  ف ه  َأو  انق ْص م  ر  *  َأْو ز ْد ع ل ْيه  و 

ن ْلق ي ع ل ْيك  ق ْواًل ث ق ياًل  ان  س  
ِ
ياًل *  ا م  ق  َأْقو  ْطئًا و  دُّ و  ئ ة  الل ْيل  يه   َأش  ش   ن  ان 

ِ
صىل  مر النيبتأ  ، ﴾ا

ه هللا تعاىل أ ن يقوم للصالة  أ ن خيصص شطراً  هللا عليه وسمل من الليل للصالة، وقد خري 

 وأ حصابه معه قريباً  صىل هللا عليه وسمل نصف الليل أ و يزيد عليه أ و ينقص منه، فقام النيب  

طلب  من عام حىت ورمت أ قداهمم، فزنل التخفيف عهنم بعد أ ن عمل هللا مهنم اجهتادمه يف

)فأ قرأ وا ما تيرس من  :فرمحهم رهبم خففف عهنم، فقال، رضاه، وتشمريمه لتنفيذ أ مره ومبتغاه

النفس لرتبيهتم عىل ومأ لوفات وال شك أ ن امتحاهنم يف جهر الفراش ومقاومة النوم ، القرأآن(

املهم، محلل زمام القيادة والتوجيه يف ع هواء النفس، تهيداً اجملاهدة، وحتريرمه من اخلضوع ل  

عداد رويح عال هلم، وقد اختارمه هللا تعاىل محلل رسالته، وائمتهنم عىل دعوته،  ذ ال بد من ا  ا 

هذه املرحةل التارخيية اكنت أ ماهمم  واختذ مهنم شهداء عىل الناس، فالعرشات من املؤمنني يف

نقاذها من الاحنرافات اخلطرية، وتسد يدها حنو املهامت اجلس مية يف تعديل مسار البرشية، وا 

 توحيد هللا وطاعته. 

  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura73-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura73-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura73-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura73-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura73-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura73-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura73-aya6.html
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 جلوء قريش ا ىل املفاوضات 

 صىل هللا عليه وسمل الرسول وقد جلأ ت قريش ا ىل مفاوضة أ يب طالب ع  

ن ابن  ،ليكفه عن دعوته ىل أ يب طالب، فقالوا: ا  قال عقيل بن أ يب طالب: جاءت قريش ا 

، فقال: اي عقيل، انطلق فاتتين مبحمد ،أ خيك هذا قد أآذاان يف اندينا ومساجدان فاهنه عنا

ليه، فاس تخرجته من كبيس  جفاء به يف الظهرية يف شدة احلر،  –بيت صغري  –فانطلقت ا 

ر الرحض، فلام أ اتمه قال أ بو طالب: ا ن بين معك مييش فيه من شدة احل جفعل يطلب الفيء

صىل هللا   ق رسول هللاحفل    ،هؤالء قد زمعوا أ نك تؤذهيم يف اندهيم ومساجدمه فانته عن أ ذامه

ببرصه ا ىل السامء، فقال: أ ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: مفا أ ان بأ قدر عىل  عليه وسمل 

فقال أ بو طالب: وهللا ما كذبنا ابن أ يخ  ،شعةلأ ن أ دع ذكل منمك عىل أ ن تستشعلوا مهنا 

وأ تباعه بعد فشل هذه  صىل هللا عليه وسملوقد اش تد الضغط عىل الرسول  ،فارجعوا

 املفاوضات.

  

ثبات النبوة   جلوء املرشكني ا ىل املطالبة ابملعجزات ال 

أ خذ عناد املرشكني يقوى وجلاجهتم تش تد، وقد أ رادوا ا حراج الرسول وحتديه 

 مبطالبته ابال تيان مبعجزات تثبت نبوته.

 : ادع لنا ربك أ ن جيعل لنا الصفا ذهباً صىل هللا عليه وسمل  قالت قريش للنيب 

ن ربك عز وجل يقرأ   ،قال: فدعا ،قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم ،ونؤمن بك فأ اته جربيل فقال: ا 

 كل مهنم عذبته عذاابً مفن كفر بعد ذ ،اً عليك السالم، ويقول: ا ن شئت أ صبح هلم الصفا ذهب

ن شئت فتحت هلم ابب التوبة والرمحة؟ قال: بل ابب التوبة  ال أ عذبه أ حداً  من العاملني، وا 

 والرمحة.

ال أ ن كذب ﴿ فأ نزل هللا عز وجل هذه الآية: وما منعنا أ ن نرسل ابلآايت ا 

آتينا ثود الناقة مبرصة ود ا ىل اال ميان، فكام أ ن معجزة هود مل تنفع يف جلب ث  ،﴾هبا ال ولون، وأ

 فا ن املرشكني من قريش لن تنفعهم. 

آية  –ولكن أ مام ا حلاح املرشكني وعنادمه اس تجاب هلم   فأ رامه   –  وقد سأ لوه أ

ريض هللا بن مسعود  وقد شاهد الصحايب عبد ،القمر شقتني، حىت رأ وا جبل حراء بيهنام
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اقرتبت ﴿: وقد خدل القرأآن هذه املعجزة، فقال تعاىل ،حادثة انشقاق القمر مبكةهللا عنه 

آية يعرضوا ويقولوا حسر مس متر ن يروا أ وهكذا عللوا رؤيهتم  ،﴾الساعة وانشق القمر * وا 

نة  صىل هللا عليه وسمل، مون به الرسولالنشقاق القمر ابلسحر، واكنوا يهت   وحتققت فهيم س  

 أآن. ة كام أ خرب القر السابقني مع املعجزات احلس ي  

ومن اجملادالت اليت أ اثرها املرشكون سؤاهلم عن الروح، قالت قريش للهيود: 

ويسأ لونك عن الروح ﴿فزنلت    ،نسأ ل عنه هذا الرجل، فقالوا: سلوه عن الروح  أ عطوان شيئاً 

ال قليالً  ال ﴾* قل الروح من أ مر ريب وما أ وتيمت من العمل ا  ، قالوا: حنن مل نؤت من العمل ا 

قل لو اكن البحر ﴿:  !! فزنلت كثرياً   أ وتينا التوراة، ومن أ ويت التوراة فقد أ ويت خرياً ، وقد  قليالً 

  .﴾مداداً لكامت ريب لنفد البحر قبل أ ن تنفد لكامت ريب ولو جئنا مبثهل مداداً 

أ نه اكن هلم ريض هللا عنه هللا بن مسمل احلرضيم  وقد بني  الصحايب عبد

صىل هللا عليه وسمل  التوراة، مفر هبام رسول هللا نرأآ صبيان عبدان يصقالن الس يوف، يق

منا يتعمل مهنام، ن التوراة بلساهنامأآ هلام، واكان يقر  ن كتاابً أآ وهام يقر  فأ نزل هللا   ،فقال املرشكون: ا 

ليه أ جعمي وهذا ﴿:  تعاىل هذه الآية منا يعلمه برش لسان اذلي يلحدون ا  ولقد نعمل أ هنم يقولون ا 

 . ﴾لسان عريب مبني

لوال نزل ﴿قائلني:  -أ ي جمزأ  - وكذكل جادل املرشكون يف نزول القرأآن منجامً 

كذكل لنثبت به فؤادك ورتلناه ﴿ ذكل بقوهل:  هللا تعاىل عةل  بني  ، ف ﴾عليه القرأآن مجةل واحدة

 .﴾ترتيالً 

: فزنلت الآية،  يف القدر  صىل هللا عليه وسملوقد خامص املرشكون رسول هللا  

 .﴾لنار عىل وجوههم ذوقوا مس سقر * ا ان لك يشء خلقناه بقدريوم يسحبون يف ا﴿

صىل هللا عليه  ة والكرب املرشكني من الاس امتع ا ىل الرسولف  ن  ولقد منعت الَ 

ريض هللا  هللا بن مسعود وبالل احلبىش  حبضور املس تضعفني من املؤمنني، مثل عبد وسمل

تطرد اذلين يدعون رهبم ابلغداة والعيش وال  ﴿:  ، فطلبوا من الرسول أ ن يطردمه، فزنلت عهنم

  .﴾يريدون وهجه

عندما أ عرض عن ابن صىل هللا عليه وسمل بل قد عاتب هللا تعاىل رسوهل 

ىل الالكم مع أ يب   ريض هللا عنه  أ م مكتوم بن   ، وهو يسأ هل عن يشء، ورسول هللا منرصف ا 

نه ال جمال لالمتيازات يف دعوة احلق ، ف﴾عبس وتوىل * أ ن جاءه ال معى﴿: فزنلت  ،خلف ا 
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منا جاءت لتأ صيل النظرة ا ىل اال نسان وبيان  بسبب احلسب والنسب أ و املال واجلاه، فهيي ا 

 وحدة ال صل وما تقتضيه من املساواة والتاكفؤ. 

وقد جادل املرشكون يف عقيدة البعث فأ كرثوا فهيا اجلدل، فا ن عقليهتم مل 

اًما ﴿:  كام حىك القرأآن عىل لساهنم–ملوت  تتسع ا ىل تصور احلياة بعد ا ظ  ع  ااًب و  ك ن ا ت ر  ْتن ا و  ا م  ذ 
ِ
َأا

وث ون   ْبع  ان  ل م 
ِ
، صىل هللا عليه وسمل ا ىل رسول هللا ابلٍ  حىت جاء العاص بن وائل بعظمٍ ، ﴾َأا

صىل هللا عليه   فقال هل رسول هللا  ؟  : ا ن اكن هللا يبعث ذكل العظم البايل!!اً فتساءل ساخر 

ل ْم ﴿:  فزنلت الآايت ،(نعم، يبعث هللا هذا مث مييتك مث حيييك مث يدخكل انر هجمن):  وسمل َأو 

ان  َأان   نس 
ِ
ب نيٌ ي ر  ااْل مٌي مُّ ص  و  خ  ا ه  ذ 

ِ
ُّْطف ٍة ف ا ن ن ل ْقن اه  م  ن  *  خ  لْق ه  ۖ ق ال  م  ن يس   خ  ث اًل و  ب  ل ن ا م  رض   و 

ميٌ  م  يه   ر  ام  و  ظ  ِْي  الْع  ْلٍق ع ل ميٌ  * حي  و  ب لك    خ  ه  ٍة ۖ و  ر  ل  م  ا َأو  أَه  ي َأنش  هي ا اذل   ي  ْ ا ىل أآخر  ﴾ق ْل حي 

 السورة.

وم   * امل﴿: وملا نزلت الآية ْم  * غ ل ب ت  الرُّ ن ب ْعد  غ ل هب   مه  م   يف  َأْدىن  اْلَْرض  و 

ي ْغل ب ون   ن ون   * س   ْؤم  ح  الْم  ئ ٍذ ي ْفر  ي ْوم  ن ب ْعد  ۚ و  م  ن ق ْبل  و  ن ني  ۗ َّلل    اْلَْمر  م  ۚ   * يف  ب ْضع  س   ب ن رْص  اَّلل  

ن  مي  ي نرص   م  ح  ز يز  الر  و  الْع  ه  اء  ۖ و  واملرشكني ريض هللا عنه وقعت جمادةل بني أ يب بكر ، ﴾ي ش 

، واكنت أ ن ينترص الروم ل هنم نصارى  ونحول احلرب بني الروم والفرس، واكن املسلمون حيبُّ 

جموس وأ هل أ واثن، فراهن أ بو بكر عىل انتصار الروم خالل   عاطفة املرشكني مع الفرس ل هنم

وال بد أ ن فرحة املؤمنني ابنتصار   ،مخس س نوات برهان، وذكل قبل حترمي الرهان يف اال سالم

عن انتصار أ هل الكتاب  الروم اكنت كبرية ملا فهيا من تأ ييد القرأآن وخذالن املرشكني، فضالً 

ثر ذكل.عىل اجملوس، بل قد أ سمل انس كثري ع  ىل ا 

أآخر من العالقات بني املسلمني واملرشكني،  ا ن اجلدل الساخن يوحض جانباً 

حتيط  ،وقد تصاعد العنف مع ال ايم، فأ صبح املسلمون يف حاةل انفصام اتم عن اجملمتع امليك

هبم النظرات الغاضبة وال لسن الشاتة وال يدي املعتدية بأ نواع العذاب، ذلكل صار مقام 

ليه، واكن املسلمني يف  مكة غاية يف الصعوبة، ومن هنا جاء التفكري مباكن أآمن هياجرون ا 

 توهجهم ال ول حنو احلبشة.
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 الهجرة ا ىل احلبشة 

من الثابت أ ن املسلمني هاجروا ا ىل احلبشة مرتني، واكنت الهجرة ال وىل يف 

ىل  شهر رجب من س نة مخس من املبعث، ومه أ حد عرش رجالً  وأ ربع نسوة خرجوا مشاة ا 

 زوج النيب"ريض هللا عهنا وقد صورت أ م سلمة  ،بنصف دينار البحر، فاس تأ جروا سفينةً 

الظروف اليت أ حاطت   –ويه ممن هاجر ا ىل احلبشة الهجرة ال وىل  –  "صىل هللا عليه وسمل

يه وسمل صىل هللا عل وأ وذي أ حصاب رسول هللا ، هبذه الهجرة، قالت: ملا ضاقت علينا مكة

ال صىل هللا عليه وسمل  وفتنوا، ورأ وا ما يصيهبم من البالء والفتنة يف ديهنم، وأ ن رسول هللا

يف منعة من قومه ومعه، ال  صىل هللا عليه وسمل واكن رسول هللا ،يس تطيع دفع ذكل عهنم

ليه يشء مما يكره مما ينال أ حصابه، فقال هلم رسول هللا ن : )ا  صىل هللا عليه وسمل يصل ا 

مما أ نمت   وخمرجاً   ظمل أ حد عنده، فاحلقوا ببالده حىت جيعل هللا لمك فرجاً ال ي    بأ رض احلبشة ملاكً 

لهيا أ رساالً  نا عىل ديننا ومل حىت اجمتعنا هبا، فزنلنا خبري دار ا ىل خري جار أ م   فيه(، خفرجنا ا 

 .خنش منه ظلامً 

ذا بلغ  ريض هللا عنه ا ىل احلبشة أ بو بكر الصديق وممن خرج هماجراً  حىت ا 

 فقال: أ ين تريد اي أ اب بكر؟ فقال أ بو بكر –وهو س يد القارة  – ك الغامد لقيه ابن ادلغنةر ب

قال ابن ادلغنة:  ،: أ خرجين قويم فأ ان أ ريد أ ن أ س يح يف ال رض وأ عبد ريبريض هللا عنه

ب املعدوم، وتصل الرمح، وحتمل اللك، وتقري ج، فا نك تكسر  ج وال خي  ر  ا ن مثكل ال خي  

فرجع أ بو بكر مع   ،فارجع فاعبد ربك ببالدك  رالضيف، وتعني عىل نوائب احلق، وأ ان كل جا

فوافقت قريش عىل أ ن يعبد أ بو بكر ربه يف داره  ،ابن ادلغنة اذلي أ علن يف قريش جواره هل

راءة القرأآن يف فناء داره فيجمتع وال يس تعلن، مفىض وقت عىل ذكل مث أ خذ أ بو بكر جيهر بق

ليه  ،ال ميكل دمعه حني يقرأ  القرأآن  باكءً   واكن رجالً   ،نساء وأ بناء املرشكني يعجبون وينظرون ا 

ه ابن ادلغنة بني اال رسار بعبادته أ و ، وطلبوا من ابن ادلغنة أ ن يكفه، خفري  فأ فزع ذكل قريشاً 

ين أ رد  ائالً أ بو بكر عليه جواره ق  أ ن يرد عليه جواره، فرد    ،عليك جوارك وأ رىض جبوار هللا  : ا 

حيمتل صىل هللا عليه وسمل  مبكة ا ىل جوار رسول هللاريض هللا عنه وهكذا بقي أ بو بكر 

 قد أ ذن هل ابلهجرة ا ىل احلبشة. صىل هللا عليه وسمل أ ذى املرشكني بعد أ ن اكن رسول هللا

صىل هللا ويف أ عقاب الهجرة ال وىل ا ىل احلبشة حدث أ ن صىل رسول هللا 

يف املسجد احلرام، فقرأ  سورة النجم فسجد يف موضع السجود وجسد لك من اكن   عليه وسمل

ال اثنني من املس تكربين، فشاع أ ن قريشاً  حارضاً  ولعل جسود املرشكني مع  ،قد أ سلمت  ا 
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امه من خوف ودهشة، ومه يس متعون ا ىل أ خبار هالك ملا اعرت  صىل هللا عليه وسمل الرسول

 ال مم السالفة.

 

 الهجرة الثانية ا ىل احلبشة 

مث بلغ املسلمني ومه بأ رض احلبشة أ ن أ هل مكة أ سلموا، فرجع انس مهنم 

، فرجعوا، وسار معهم جامعة ا ىل عامثن بن مظعون ا ىل مكة، فمل جيدوا ما أ خربوا به حصيحاً 

وقيل: ا ن عدة  ، سوى نساهئم وأ بناهئم اكنوا اثنني وثانني رجالً و  ،الهجرة الثانيةاحلبشة، ويه 

 نساهئم اكنت ثاين عرشة امرأ ة.

ىل  أ رسلت قريش معرو بن العاص وعبدو  هللا بن أ يب ربيعة حيمالن الهدااي ا 

عادة من هاجر من املسلمني، فأ رسل  ليه ا  النجايش وبطارقته، فقابال النجايش طالبني ا 

  .جايش ا ىل املسلمني فسأ هلم عن ديهنمالن

عىل الرشك،   ا قوماً : أ هيا املكل كن  ريض هللا عنهفقال جعفر بن أ يب طالب 

وال حنرمه. فبعث  اجلوار، ونس تحل احملارم، ال حنل شيئاً  ءنعبد ال واثن ونأ لك امليتة، ونيس

لينا نبياً  هللا وحده ال رشيك   أ ن نعبدوفاءه وصدقه وأ مانته، فدعاان ا ىل    من أ نفس نا نعرف  هللا ا 

 هل، ونصل الرمح، وحنسن اجلوار، ونصيل ونصوم، وال نعبد غريه. 

 وقد دعا أ ساقفته فأ مرمه فنرشوا املصاحف حوهل.  -مما جاء به  ءفقال: هل معك يش

 ما جاء به.  قال: همل  فاتل عيل  

 .فقرأ  عليه صدرا من كهيعص

هذا الالكم ليخرج من املشاكة اليت جاء هبا  حىت أ خضل مث قال: ا ن فبىك وهللا النجايش

  .موىس، انطلقوا

وملا أ خفقت حماوةل وفد قريش يف اس تعادهتم، أ اثر معرو بن العاص يف اليوم 

هنم يقولون يف عليه السالم حق موقف املسلمني من عيىس الال   ، فقال للنجايش: أ هيا املكل ا 

 . عظميً  عيىس قوالً 
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لهيم  هللا ورسوهل  فسأ هلم، فقال هل جعفر: نقول هو عبدفأ رسل النجايش ا 

 ولكمته وروحه، أ لقاها ا ىل مرمي العذراء البتول. 

 فقال النجايش: ما عدا عيىس ابن مرمي مما قلت هذا العود. 

 .دار وأ عطى النجايش ال مان للمسلمني، فأ قاموا مع خري جار يف خري

ن مبادرة قريش ال رسال وفد الس تعادة املسلمني امل  هاجرين ا ىل احلبشة تدل ا 

ذا ما دراكها خلطورة املوقف ا  حصل املسلمون عىل مأ وى هلم يأ منون فيه، واحلبشة  عىل ا 

عىل قريش يف   نرصانية، وملكها عرف ابلعدل، ويه قريبة من مكة، ولك ذكل يشلك خطراً 

كبار موقف املهاجرين  ،املس تقبل يىس بياهنم لعقيدهتم يف ع من ومما يبعث عىل العجب واال 

ىل  ،برصاحة ووضوح، رمغ خمالفهتا للنرصانية السائدة يف احلبشة عليه السالم فمل يلجأ وا ا 

 .من تسلميهم جمامةل ال ساقفة احلارضين خوفاً 

 – ريض هللا عهنا سامء بنت معيسل   ريض هللا عنه معر بن اخلطاب وقال

: س بقنامك ابلهجرة فنحن أ حق  –ا حدى املهاجرات ا ىل احلبشة قدمت مع جعفر ا ىل املدينة 

يطعم جائعمك  صىل هللا عليه وسملفقالت: الك وهللا كنمت مع رسول هللا  ،برسول هللا منمك

وحنن  ،ويعظ جاهلمك، وكنا يف دار البعداء البغضاء يف احلبشة، وذكل يف هللا ويف رسوهل

ليس بأ حق يب )ال مر بيهنام بقوهل:  صىل هللا عليه وسمل فصل رسول هللاف ،وخنافكنا نؤذى 

فعظم الفرح بني هماجرة  (،منمك، وهل ول حصابه جهرة واحدة، ولمك أ نمت أ هل السفينة جهراتن

 احلبشة.

ريض هللا عهنا، تويف عبيد هللا بن حجش زوج أ م حبيبة بنت أ يب سفيان و 

ايها النجايش وهمرها  عليه وسمل صىل هللا خفطهبا رسول هللا وتزوهجا ويه ابحلبشة، زوجه ا 

أ ربعة أ الف، مث هجزها من عنده، وبعث هبا مع رشحبيل بن حس نة، وهجازها لكه من عند 

لهيا رسول هللا  بيشء، واكنت همور أ زواج النيب صىل هللا عليه وسمل النجايش، ومل يرسل ا 

 أ ربعامئة درمه. صىل هللا عليه وسمل 

خر أ  هاجر معظم هماجرة احلبشة ا ىل املدينة بعد اس تقرار اال سالم فهيا، وتوقد  

 .  هـ7ا ىل فتح خيرب س نة  يب طالب ومن معهأ  جعفر بن 
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وقد انضم ا ىل املهاجرين يف احلبشة أ بو موىس ال شعري ريض هللا عنه، مع 

، واكنوا قد ركبوا سفينة يريدون الهجرة ا ىل املدينة قومه بلغوا ثالثة ومخسني رجالً مجع من 

لقهتم الرايح ا ىل احلبشة فالتحقوا ابملسلمني أ  حني بلغهم اس تقرار الوضع فهيا لصاحل اال سالم، ف

 ، حني افتتح املسلمون خيرب. ا ىل املدينة  أ ن عادوا مجيعاً ومكثوا معهم ا ىل

 

 ا سالم معر بن اخلطاب 

، واكن يؤذي املسلمني ويش تد علهيم، قال سعيد هميباً  واكن معر رجاًل قوايً 

ريض هللا  وهو ابن ع معر، وزوج أ خته فاطمة بنت اخلطاب –بن زيد بن معرو بن نفيل 

ن معر ملوثقي عىل اال سالم قبل أ ن يسملوهللا لقد ): عهنم أ مجعني ليصده عن  (،رأ يتين وا 

 دينه. 

هللا بنت  ولكن شدته الظاهرة تمكن خلفها رمحة ورقة، فقد أ خربت أ م عبد

ان لنرتحل ا ىل أ رض )قالت:  –من هماجرة احلبشة  ويه – ريض هللا عهنا أ يب حمثة وهللا ا 

ذ   –ر بن اخلطاب، حىت وقف عيل  مع أ قبلاحلبشة، وقد ذهب عامر يف بعض حاجاتنا، ا 

نه لالنطالق اي أ م  –أ ذى لنا وشدة علينا ،وكنا نلقى منه البالء وهو عىل رشكه فقال: ا 

 هللا؟  عبد

يف أ رض هللا، أآذيمتوان وقهرتوان حىت جيعل هللا  فقلت: نعم وهللا، لنخرجن  

 .خمرجاً 

 .فقال: حصبمك هللا

 خروجنا.  –فمي أ رى  –د أ حزنه مث انرصف وق ،أ كن أ راهامل ورأ يت هل رقة 

آنفا  فقلت هل: اي أ اب عبد ،قالت: جفاء عامر حباجته تكل هللا لو رأ يت معر أ

 ورقته وحزنه علينا.

 قال: أ طمعت يف ا سالمه؟ 

 قلت: نعم. 

 قال: فال يسمل اذلي رأ يت حىت يسمل حامر اخلطاب. 

 منه ملا اكن يرى من غلظته وقسوته عىل اال سالم.  قالت: يأ ساً 
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صىل هللا عليه وسمل  ويبدو أ ن حدس املرأ ة اكن أ قوى، فقد اكن رسول هللا

، فاعزت به ريض هللا عنه فاس تجاب هللا دعاءه فأ سمل معر ،يدعو هللا أ ن ينرص دينه به

 .اال سالم وصىل املسلمون ابلبيت العتيق دون أ ن يتعرض هلم املرشكون

 .ة منذ أ سمل معر: ما زلنا أ عز  ريض هللا عنه قال ابن مسعود

فلام أ سمل وقال أ يضًا: لقد رأ يتنا وما نس تطيع أ ن نصيل ابلبيت، حىت أ سمل معر  

 معر قاتلهم حىت تركوان نصيل. 

قريش حني فعل  ما حدث من رد   ريض هللا عنه هللا بن معر وقد ذكر عبد

ملا أ سمل أ يب معر قال: أ ي قريش أ نقل للحديث؟ فقيل هل: أ سمل معر ريض هللا عنه، قال: 

فغدوت أ تبع  :ريض هللا عنه هللا بن معر قال عبد ،قال: فغدا عليه ،مجيل بن معمر امجلحي

قد  فقال هل: اي مجيل ا ين ،أ ثره وأ نظر ما يفعل، وأ ان غالم أ عقل لك ما رأ يت حىت جاءه

جعه حىت قام جير رداءه، واتبعه معر واتبعت دين محمد؟ قال: فوهللا ما را  أ سلمت ودخلت يف

ذا قام عىل ابب املسجد رصخ بأ عىل صوته: اي معرش قريش، ومه    ،أ يب يف أ نديهتم حول حىت ا 

ن معر قد صب ،الكعبة يقول معر من خلفه: كذب، ولكىن قد أ سلمت وشهدت أ ن ف  ،أ  أ ال ا 

هل ا ال هللا وأ ن محمداً  ليه، مفا بر  ،عبده ورسوهل ال ا  ح يقاتلهم ويقاتلونه حىت قامت واثروا ا 

وهو يقول: افعلوا ما بدا  ،فقعد، وقاموا عىل رأ سه -أ ي أ عيا- الشمس عىل رؤوسهم، وطلح

قال: فبيمن  ،ئة رجل لقد تركناها لمك أ و تركمتوها لنااا ثالث ملمك، فأ حلف ابهلل أ ن لو قد كن  

ذ أ قبل ش يخ من قريش  عليه حةل حربة ومقيص  -العاص بن وائل السهمي-مه عىل ذكل ا 

فقال: مفه، رجل اختار لنفسه  ،معر أ  حىت وقف علهيم، فقال: ما شأ نمك؟ قالوا: صب ويشه

 ،مفاذا تريدون؟ أ ترون بين عدي بن كعب يسلمون لمك صاحهبم هكذا؟ خلوا عن الرجل  أ مراً 

 ام اكنوا ثواًب كشط عنه. لك ن  قال: فوهللا

، حىت ريض هللا عنه أ مام حادثة ا سالم معر لقد اكن رد فعل قريش عنيفاً و 

جارة العاص هل.  سال هبم الوادي يريدون قتهل، لوال ا 
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 شعب أ يب طالب يف  املسلمني    حصار 

بعد فشل قريش يف اس تعادة املسلمني املهاجرين ا ىل احلبشة، حيث أ هاهجا و 

، صىل هللا عليه وسمل  واش تد البالء عىل املسلمني، وعزمت قريش أ ن تقتل رسول هللاال مر  

شعهبم وحيموه صىل هللا عليه وسمل  دخلوا رسول هللافأ مجع بنو عبداملطلب أ مرمه عىل أ ن ي  

مسلمهم واكفرمه، وأ مجع املرشكون أ مرمه عىل أ ن ال جيالسومه وال   فيه، فدخلوا الشعب مجيعاً 

للقتل،   صىل هللا عليه وسمل  يبايعومه وال يدخلوا بيوهتم حىت يسلموا رسول هللا  خيالطومه وال

اجلهد البالء و   علهيم فلبث بنو هامش يف شعهبم ثالث س نني، واش تد    ،وكتبوا يف ذكل حصيفة

، فلام اكن رأ س ثالث س نني تالوم رجال من قريش عىل ما حدث وأ مجعوا عىل نقض اجلوعو 

لكامت، وهكذا انهتت  سوىا ومل يبق فهيرضة أ لكت الصحيفة فوجدوا أ ن ال  ، الصحيفة

 .املقاطعة

عىل قريش، حفدثت فهيم جماعة صىل هللا عليه وسمل ولقد دعا رسول هللا 

أ ن يدعو صىل هللا عليه وسمل حىت أ لكوا امليتة واجللود، جفاء أ بو سفيان يسأ ل رسول هللا 

مبني يغىش الناس هذا عذاب   نفارتقب يوم تأ يت السامء بدخا﴿:  هلم ويناشده الرمح، فقرأ  الآية

نمك عائدون﴿ا ىل قوهل  ﴾أ لمي ان اكشفوا العذاب قلياًل ا  الرجل يرى ما بني السامء ، واكن ﴾ا 

ربه فكشف عهنم العذاب، صىل هللا عليه وسمل  فدعا رسول هللا ،وال رض كهيئة ادلخان

 فعادوا ا ىل الكفر.

 

 ريض هللا عهنا وفاة أ ىب طالب وخدجية  

عب أ يب طالب حىت أ صيب رسول هللا صىل هللا ما أ ن غادر بنو هامش ش  

 أآخر الس نة العارشة من وذكل يف –واُسه عبد مناف  –بوفاة معه أ ىب طالب عليه وسمل 

وينرصه، واكنت  ويغضب هل صىل هللا عليه وسمل املبعث، وقد اكن أ بو طالب حيوط النيب 

: هللا اال سالم قائالً  قريش حترتمه، وقد جاء زعامؤها حني حرضته الوفاة، وعرض عليه رسول

ال هللا أ شهد كل هبا يوم القيامة هل ا  ضوا أ اب طالب عىل الاس متساك بدينه وعدم حفر   ،قل ال ا 

فقال أ بو طالب: لوال أ ن تعريين  املطلب؟ ادلخول يف اال سالم قائلني: أ ترغب عن مةل عبد

ن   نك ال هتدى من ﴿: ام محهل علهيا اجلزع، ل قررت هبا عينك، فأ نزل هللاهبا قريش يقولون ا  ا 

 . ﴾أ حببت ولكن هللا هيدي من يشاء وهو أ عمل ابملهتدين
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، كبرياً  س نداً  صىل هللا عليه وسمل  وعىل أ ي حال فا ن موته أ فقد رسول هللا

هامش مس تعدين بعده لتقدمي نفس القدر من امحلاية ملا يصيهبم من أ رضار مادية  فمل يعد بنو

 ونفس ية.

أ اب طالب بأ ن يس تغفر هل هللا ما  صىل هللا عليه وسمل وقد وعد رسول هللا

ن وا َأن ﴿مل ينه عن ذكل، فهناه هللا تعاىل عن الاس تغفار للمرشكني  آم  ين  أ اذل   ن  ل لن يب    و  ا اك  م 

ا ت ب ني   ل ه ْم َأهن  ْم  ن ب ْعد  م  ن وا أ ويل  ق ْرىب   م  ل ْو اك  رْش ك ني  و  وا ل ْلم  ت ْغف ر  مي  ي س ْ ح   . ﴾َأحْص اب  الْج 

فقد توفيت قبل الهجرة النبوية ا ىل ريض هللا عهنا  أ ما خدجية بنت خويدل

 املدينة بثالث س نني يف عام وفاة أ يب طالب نفسه.
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 رحلته ا ىل الطائف 

ثر اش تداد مقاومة قريش لدلعوة عقب  ن الرحةل ا ىل الطائف اكنت عىل ا  ا 

وطلب  ال جياد مركز جديد لدلعوة،صىل هللا عليه وسمل  وفاة أ ىب طالب، فسعى رسول هللا

عائشة  قالت  ،النرصة من ثقيف لكهنا مل تس تجب هل، وأ غرت به صبياهنا فرشقوه ابحلجارة

: هل أ ىت عليك يوم اكن أ شد من صىل هللا عليه وسمل ، سأ لت رسول هللاريض هللا عهنا

ذ عرضت  لقد لقيت من قومك، واكن أ شد ما لقيت ) يوم أ حد؟ فقال: مهنم يوم العقبة، ا 

نفيس عىل ابن عبد ايليل بن عبد الكل، فمل جيبين ا ىل ما أ ردت، فانطلقت وأ ان همموم عىل  

ذا  ذا أ ان بسحابة قد أ ظلتين، فنظرت فا  ال بقرن الثعالب، فرفعت رأ يس فا  وهجيي، فمل أ س تفق ا 

وا عليمك، وقد ردُّ فهيا جربيل، فناداين فقال: ا ن هللا عز وجل قد ُسع قول قومك كل، وما 

ليك مكل اجلبال لتأ مره مبا شئت فهيم مث قال:  ، عيل  قال: فناداين مكل اجلبال وسمل   ،بعث ا 

ليك لتأ مرين قومك كل، وأ ان مكل اجلبال، وقد بعثين ا ن هللا قد ُسع قول  بأ مرك، مفا  ربك ا 

بل  وسملفقال هل رسول هللا صىل هللا عليه  شئت، ا ن شئت أ ن أ طبق علهيم ال خش بني؟

 .أ رجو أ ن خيرج هللا من أ صالهبم من يعبد هللا وحده ال يرشك به شيئاً 

 

 اال رساء واملعراج 

بعد رحةل الطائف ال لمية، وقع حادث اال رساء واملعراج، فاكن مواساة لرسول 

ان  ﴿ قال تعاىل: ،ذكل قبل خروجه ا ىل املدينة بس نة اكنو  ،صىل هللا عليه وسملهللا  ْبح  س  

ي َأرْس   ْن  ىاذل   ْوهل   ل ُن  ي ه  م  ْكن ا ح  ر  ي اب  د  اْلَْقىص  اذل   ْسج  ىل  الْم 
ِ
ام  ا ر  د  الْح  ْسج  ن  الْم  ه  ل ْياًل م   ْبد  ب ع 

ري   يع  الْب ص  م  و  الس  ن ه  ه 
ِ
ت ن ا ۚ ا آاي   . ﴾أ

فرج سقف بييت وأ ان مبكة، فزنل جربيل قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل:  

ميااًن، فأ فرغه يف  زمزم، مث جاء بطست من ذهب ممتلئ حمكةً ففرج صدري مث غسهل مباء  وا 

  أ طبقه، مث أ خذ بيدي فعرج يب ا ىل السامء ادلنيا.صدري مث 

اكن يف  صىل هللا عليه وسملوقد وردت رواايت أ خرى حصيحة أ ن الرسول 

املسجد احلرام، أ و يف احلطمي أ و احلجر ابذلات من املسجد احلرام، حني شق صدره وغسل 

 قلبه، وميكن امجلع بأ نه اكن يف بيته مث جاء به جربيل ا ىل املسجد احلرام. 
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وبعد أ ن فرغ امللاكن من شق صدره وغسهل ول مه أ رسي به ا ىل بيت املقدس 

 مث عرج به ا ىل السامء السابعة، ماراً  ،ه، ووصف هيئاهتمعىل الرباق، حيث صىل ابل نبياء في

دريس وعيىس وحيىي بن زكراي وهارون   ببقية السموات الست، ملتقياً  ابل نبياء أآدم ويوسف وا 

براهمي.   وموىس وا 

وقد ُسع رصيف أ قالم املالئكة، وفرضت عليه الصالة مخسني صالة، مث 

 خففت ا ىل مخس صلوات. 

 بأ ن نبقها مثل اجلرار، وورقها مثل أآذان الفيةل.  وقد وصف سدرة املنهتيى

 ووصف البيت املعمور يف السامء السابعة وما يدخهل من املالئكة. 

مسك   اجلنة، وأ ن حافتيه قباب اللؤلؤ جموف، وطينه  ووصف هنر الكوثر يف

 أ ذفر.

 ا ن اكن قد رأ ى ربه، فقال: نورٌ  صىل هللا عليه وسملوقد س ئل رسول هللا  

 ! أ ىن أ راه

آه من أ هنار اجلنة ويه اجلنة واثنان   أ ربعة أ هنار؛ اثنان ابطنان يف  ووصف ما رأ

  ظاهران، وهام النيل والفرات.

ن هل س امتئة جناح،  فاكن ﴿قال تعاىل: ووصف رؤيته جلربيل ملا دان منه وا 

أ و أ دىن * فأ وىح ا ىل عبده ما أ وىح * ما كذب الفؤاد ما رأ ى * لقد رأ ى من قاب قوسني 

 .﴾أآايت ربه الكربى

ذا هلم أ ظفار من حناس،   ورأ ى يف املعراج عذاب اذلين يغتابون الناس، فا 

انء من مخرٍ   ،خيمشون وجوههم وصدورمه انء من لنبٍ وقد أ اته جربيل اب  انء من عسلٍ ، وا  ، ، وا 

 فأ خذ اللنب، فقال جربيل: يه الفطرة. 

ع معه من اال رساء قومه مبا وقصىل هللا عليه وسمل وعندما أ خرب رسول هللا 

لقد رأ يتين ): صىل هللا عليه وسملواملعراج صدقه املؤمنون وكذبه املرشكون، قال رسول هللا 

يف احلجر، وقريش تسأ لين عن مرساي، فسأ لتين عن أ ش ياء من بيت املقدس مل أ ثبهتا، 

ال  ،كربت مثهل قط فكربت كربة ما ليه ما يسأ لوين عن يشء ا  نبأ هتم قال: فرفعه هللا يل أ نظر ا 
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، ولكهنم ، لقد افتنت املرشكون مفن بني مصفق ومن بني واضع يده عىل رأ سه متعجباً (هبا

 اضطروا لالعرتاف بصحة وصفه ملسجد بيت املقدس. 

قال للمرشكني   ريض هللا عنه  أ اب بكر  وقد حص أ ن بعض املسلمني ارتدوا، وأ ن  

قالوا: أ و تصدقه أ نه ذهب  ،"دقلنئ قال ذكل لقد ص" عندما أ خربوه خبرب اال رساء واملعراج:

ل صدقه مبا هو أ بعد من ذكل،   ا ين  ،نعم"الليةل ا ىل بيت املقدس وجاء قبل أ ن يصبح؟ فقال:  

 ، فذلكل ُسي أ بو بكر ابلصديق. "روحة غدوة أ و خرب السامء يف أ صدقه يف

صىل هللا  لرسول هللا ومواساةً  وميكن القول: ا ن حادثة اال رساء اكنت تطميناً 

، وفتنة للاكفرين اذلين زاد عنادمه وكفرمه، ولبعض ضعفاء اال ميان ممن زلزل احلادث عليه وسمل

مياهنم، فكفروا ومل يعودوا  حىت قتلوا. ا 

رأ ي مجهور العلامء أ ن اال رساء اكن يقظة بروحه وجسده، مرة واحدة. وأ ن و 

 ليةل واحدة.  اال رساء واملعراج اكان يف

 

 للنرصة   القبائل طلباً الطواف عىل  

فرصة لالجامتع ابلناس وتبليغهم صىل هللا عليه وسمل  مل يدع رسول هللا

 .تفوته، وخاصة يف مومس احلج عندما تقبل القبائل ا ىل مكة ادلعوة

صىل  رأ يت رسول هللا"  :–وهو شاهد عيان    –قال ربيعة ابن عباد ادلؤيل  

زهلم يدعومه ا ىل هللا عز وجل، ووراءه رجل بذي اجملاز يتبع الناس يف منا هللا عليه وسمل

وهو يقول: أ هيا الناس ال يغرنمك هذا دينمك ودين أآابئمك. قلت: من هو؟  ،د وجنتاهأ حول تق  

 ."قالوا هذا أ بو لهب

هل ا ال هللا تفلحوا(  ومما خاطب به الناس يف ذي اجملاز: )اي أ هيا الناس قولوا ال ا 

وأ بو   ،، وهو ال يسكت بل يكرر دعوهتمأ هنم ال يقولون شيئاً واكن الناس يزدمحون عليه غري 

نه صائب  يريد لترتكوا أ لهتمك وترتكوا الالت والعزى.  ،اكذب لهب يصيح: ا 

هل من )الناس يف املوقف: صىل هللا عليه وسمل  ومما خاطب به رسول هللا

فأ اته رجل من  ،قد منعوين أ ن أ بلغ الكم ريب عز وجل؟ رجل حيملين ا ىل قومه، فا ن قريشاً 
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 ،قال: فهل عند قومك من منعة؟ قال: نعم  ،مهدان. فقال: من أ نت؟ فقال الرجل: من مهدان

ن الرجل خيش أ ن خيفره قومه آتهيم فأ خربمه،   صىل هللا عليه وسمل  فأ ىت رسول هللا  ،مث ا  فقال: أ

آتيك من عام قابل  . (فانطلق ،قال: نعم ،مث أ

م احلادي عرش من البعثة، حيث يف العا ،وجاء وفد من ال نصار يف رجب 

جرت بيعة العقبة ال وىل، مث يف العام الثاين عرش حيث جرت بيعة العقبة الثانية، مث اكنت 

 الهجرة ا ىل املدينة.

 

 االتصال ابل نصار ودعوهتم 

 صىل هللا عليه وسمل مكث رسول هللا"هللا ال نصاري:  يذكر جابر بن عبد

من يؤويين؟ )يقول:  ،ة ويف املوامس مبىن مبكة عرش س نني يتبع الناس يف منازهلم بعاكظ وجمن  

ن الرجل ليخرج من المين أ و من مرض  (من ينرصين حىت أ بلغ رساةل ريب وهل اجلنة؟ حىت ا 

ليه  فيأ تيه قومه فيقولون: احذر غالم قريش ال يفتنك، ومييش بني رجاهلم ومه يشريون ا 

آويناه وصدقناه، فيخرج الرجل من  ابل صابع، ح ليه من يرثب فأ ا فيؤمن به ويقرئه ىت بعثنا هللا ا 

ال وفهيا رهط  سالمه، حىت مل يبق دار من دور ال نصار ا  القرأآن، فينقلب ا ىل أ ههل فيسلمون اب 

 . "من املسلمني يظهرون اال سالم

سويد واكنت االتصاالت ال وىل ابل نصار يف موامس احلج والعمرة، فقد قدم 

حني صىل هللا عليه وسمل    ، فتصدى هل رسول هللاأ و معمتراً   بن الصامت ال نصاري مكة حاجاً 

ُسع به، فدعاه ا ىل اال سالم، فقال هل سويد: فلعل اذلي معك مثل اذلي معي؟ فقال هل رسول 

. فقال – يعين حمكة لقامن –قال: جمةل لقامن  (وما اذلي معك؟): صىل هللا عليه وسمل هللا

ن هذا الالكم )فقال هل:  ،، فعرضها عليه(اعرضها عيل  ): صىل هللا عليه وسملهل رسول هللا  ا 

، فتال عليه (هدى ونور  ، وهوحسن، واذلي معي أ فضل من هذا؛ قرأآن أ نزهل هللا تعاىل عيل  

ا فمل يبعد منه، وقال: ا ن هذ ،القرأآن، ودعاه ا ىل اال سالم صىل هللا عليه وسملرسول هللا 

مث انرصف عنه فقدم املدينة عىل قومه فمل يلبث أ ن قتهل اخلزرج، فا ن اكن  ،القول حسن

ان لُناه قد قتل وهو مسمل واكن قتهل يوم بعاث وهو اليوم اذلي  ،رجال من قومه ليقولون: ا 

جرت فيه واقعة بني ال وس واخلزرج انترص فهيا ال وس بعد قتل الكثري من الطرفني وفهيم 

 وذكل قبل الهجرة خبمس س نني.  من أ اكبرمه،
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، فقدم أ بو سعى ال وس حملالفة قريش عىل اخلزرج اذلين اكنوا أ كرث مهنم عدداً 

صىل هللا   ال شهل لهذا الغرض، فسمع هبم الرسول  احليرس أ نس بن رافع يف وفد من بين عبد

اي ،، جفاءمه ودعامه ا ىل اال سالم وتال علهيم القرأآنعليه وسمل ، س بن معاذفقال أ حدمه وهو ا 

فانهتره أ بو احليرس فصمت، وقام   ،"أ ي قوم! هذا وهللا خري مما جئمت هل: "حداثً  واكن غالماً 

عهنم، ورجعوا ا ىل املدينة، وجرت احلرب بني ال وس  صىل هللا عليه وسمل رسول هللا

واخلزرج يوم بعاث، مث مات ا ايس بن معاذ، واكن قومه يسمعونه هيلل هللا تعاىل ويكربه  

، فقد استشعر اال سالم يف ون أ نه قد مات مسلامً وحيمده ويس بحه حىت مات، مفا اكنوا يشكُّ 

 جمللس. يف ذكل ا صىل هللا عليه وسمل لقائه مع رسول هللا

ذا اكن الرجالن من ال وس الذلان استشعر اال سالم مل تذكر املصادر قياهمام   وا 

ابدلعوة يف وسط قوهمام، فا ن البداية املمثرة لالتصال ابل نصار اكنت مع وفد من اخلزرج يف 

 ة مىن.مومس احلج عند قب  

  (من أ نمت؟): صىل هللا عليه وسملقال هلم رسول هللا 

 زرج. قالوا: نفر من اخل

  (أ من موايل هيود؟)قال: 

  (أ فال جتلسون أ لكممك؟)قالوا: نعم قال: 

قالوا: بىل. جفلسوا معه، فدعامه ا ىل هللا عز وجل، وعرض علهيم اال سالم،  

 .وتال علهيم القرأآن

فا ن ال نصار اكنوا جياورون هيود ومه أ هل فأ سلموا وقاموا ابدلعوة ابملدينة، 

أ ذهاهنم اكنت   ويح والنبوة والبعث واجلنة والنار، فال شك أ ن  كتاب، فاكنوا يعرفون قضااي ال

 ئة لفهم اال سالم أ كرث من سوامه.همي  
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 بيعة العقبة ال وىل 

حق عىل لقاء وفد اخلزرج، حيث وقد جرت بيعة العقبة ال وىل يف العام الال  

حرض اثنا عرش رجاًل عرشة من اخلزرج واثنان من ال وس، واكن ذكل بداية ائتالف القبيلتني 

 حتت راية اال سالم. 

كنت فمين حرض العقبة ال وىل،  " :ريض هللا عنه قال عبادة بن الصامت 

وذكل قبل    – بيعة النساء  عىل  صىل هللا عليه وسمل، فبايعنا رسول هللا  ا اثين عرش رجالً وكن  

، وال نرسق، وال نزين، وال نقتل أ والدان، أ ن يفرتض علينا احلرب: عىل أ ن ال نرشك ابهلل شيئاً 

وال نأ يت بهبتان نفرتيه من بني أ يدينا وأ رجلنا، وال نعصيه يف معروف، فا ن وفيمت فلمك اجلنة،  

ن غشيمت من ذكل شيئا فأ مرمك ا ىل هللا عز وجل: ا ن شاء  ن شاء عذبوا  حيث مل  ."غفر وا 

 يرد يف بيعة العقبة ال وىل ذكر القتال. 

معهم صىل هللا عليه وسمل بعث رسول هللا و  ،وعاد ال نصار ا ىل املدينة

فقههم يف ادلين، ي و مهم اال سالم،  ، وأ مره أ ن يقرهئم القرأآن، ويعل   ريض هللا عنه  مصعب بن معري

 ا ىل مكة قبل بيعة العقبة الثانية. فقام مبهمته خري قيام وأ نترش عىل يديه اال سالم ورجع 

 

 بيعة العقبة الثانية 

خواهنم  وملا انترش اال سالم يف املدينة، واطمأ ن   املسلمون املهاجرون بني ا 

يف مكة يالق عنت قريش وأ ذاها اذلي اكن  صىل هللا عليه وسمل ال نصار، وبقي رسول هللا

 عىل مر ال ايم، قدم وفد من ال نصار يف مومس احلج فبايعوا بيعة العقبة الثانية. يش تد  

ك رسول فقلنا حىت مىت نرت ":  ريض هللا عنه  هللا ال نصاري قال جابر بن عبد

ليه من   صىل هللا عليه وسمل هللا ا س بعون رجاًل حىت يطرد يف جبال مكة وخياف، فرحل ا 

قدموا عليه يف املومس، فواعدانه شعب العقبة فاجمتعنا عليه من رجل ورجلني حىت توافينا، 

ة تبايعوين عىل السمع والطاعة يف النشاط والكسل، والنفق)قال:    ،فقلنا: اي رسول هللا نبايعك

يف العرس واليرس، وعىل ال مر ابملعروف والهنيي عن املنكر، وأ ن تقولوا يف هللا ال ختافون يف  

ذا قدمت عليمك ما تنعون منه أ نفسمك ونساءمه  هللا لومة المئ، وعىل أ ن تنرصوين فمتنعوين ا 

ليه فبايعناه ،(وأ بناءمك ولمك اجلنة  . "قال: فقمنا ا 
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فقال:  –وهو من أ صغرمه  –عنه  ريض هللاوأ خذ بيده أ سعد من زرارة 

ال وحنن نعمل أ نه رسول هللا رويداً " صىل هللا عليه  أ هل يرثب، فا ان مل نرضب أ كباد اال بل ا 

ما أ نمت  ،ا خراجه اليوم مفارقة العرب اكفة، وقتل خيارمك، وأ ن تعضمك الس يوف ، وأ ن  وسمل فا 

ما أ نمت ختافون من أ   نوا ذكل فهو نفسمك جبينة، فبي   قوم تصربون عىل ذكل وأ جرمك عىل هللا، وا 

 . "عذر لمك عند هللا

قال:  ،"أ مط عنا اي أ سعد، فوهللا ال ندع هذه البيعة أ بدا وال نسلهبا"قالوا: 

ليه فبايعناه، فأ خذ علينا ورشط، ويعطينا عىل ذكل اجلنة"  . "فقمنا ا 

هؤالء قوم ال أ عرفهم،  "وقد نظر العباس يف وجوه وفد ال نصار، مث قال: 

 مما يدل عىل غلبة الش باب عىل الوفد. "،هؤالء أ حداث

عىل الطاعة والنرصة صىل هللا عليه وسمل  وهكذا ابيع ال نصار رسول هللا

 : بيعة احلرب. ريض هللا عنه واحلرب، ذلكل سامها عبادة بن الصامت 

وهو أ حد املبايعني يف العقبة   –ريض هللا عنه  اكل ال نصاري  كعب بن م  قال

مث خرجنا ا ىل احلج،  ،خرجنا يف جحاج قومنا من املرشكني، وقد صلينا وفقهنا" :–الثانية 

وكنا نكمت من معنا  ،العقبة من أ وسط أ ايم الترشيق صىل هللا عليه وسمل وواعدان رسول هللا

ذا مىض ثلث الليل خرجنا من املرشكني أ مران ... فمننا تكل ال  ليةل مع قومنا يف رحالنا، حىت ا 

من رحالنا مليعاد رسول هللا، نتسلل تسلل القطا مس تخفني، حىت اجمتعنا يف الشعب عند 

العقبة، وحنن ثالثة وس بعون رجاًل، ومعنا امرأ اتن من نسائنا: نسيبة بنت كعب، وأ سامء بنت 

حىت جاءان ومعه العباس صىل هللا عليه وسمل  فاجمتعنا يف الشعب ننتظر رسول هللا ،معرو

ال أ نه أ حب أ ن حيرض أ مر ابن أ خيه ويتوثق  –بن عبداملطلب  وهو يومئذ عىل دين قومه، ا 

فلام جلس اكن أ ول متكم العباس ابن عبداملطلب، فبني أ ن الرسول يف منعة من قومه  –هل 

ن   عباس يريد التأ كد من حامية ال نصار ال  بين هامش، ولكنه يريد الهجرة ا ىل املدينة، وذلكل فا 

ال فليدعوه فطلب ال نصار أ ن يتكم رسول هللا فيأ خذ لنفسه ولربه ما حيب من  ،هل وا 

يف  ب فتال القرأآن، ودعا ا ىل هللا، ورغ   صىل هللا عليه وسمل فتكم رسول هللا ،الرشوط

 .(وأ بناءمكأ ابيعمك عىل أ ن تنعوين ما تنعون نساءمك ) :مث قال اال سالم،

نعم واذلي بعثك ابحلق، "بيده، مث قال:  ريض هللا عنه  الرباء بن معرور  فأ خذ  

فبايعنا اي رسول هللا، فنحن وهللا أ هل احلرب، وأ هل احللقة،  ،ك مما مننع منه أ زرانلمننعن  

 اي رسول هللا"متسائاًل:  ريض هللا عنه فقاطعه أ بو الهيمث بن التهيان    "،عن اكبر  ورثناها اكبراً 
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ن بيننا وبني القوم حباالً  ن حنن فعلنا ذكل، مث أ ظهرك هللا أ ن  واان ا  قاطعوها، فهل عسيت ا 

 ".ترجع ا ىل قومك وتدعنا؟

، مث قال: )بل ادلم ابدلم، والهدم صىل هللا عليه وسمل م رسول هللافتبس  

 . (، أ حارب من حاربمت، وأ سامل من ساملمتابلهدم، أ ان منمك وأ نمت مين 

يل  )مث قال:  ، ليكونوا عىل قوهمم مبا فهيم، منمك اثين عرش نقيباً  أ خرجوا ا 

 . (، تسعة من اخلزرج وثالثة من ال وسفأ خرجوا مهنم اثين عرش نقيباً 

مهنم الانرصاف ا ىل رحاهلم، وقد صىل هللا عليه وسمل  وقد طلب الرسول

وهللا ":  ريض هللا عنه  نضةل، فقال العباس بن عبادة بن  قريشاً   ُسعوا الش يطان يرصخ منذراً 

صىل هللا فقال رسول هللا    ،"بأ س يافنا  عىل أ هل مىن غداً   اذلي بعثك ابحلق، ا ن شئت لمنيلن  

فرجعوا ا ىل رحاهلم، ويف الصباح  ،(مل نؤمر بذكل، ولكن ارجعوا ا ىل رحالمك): عليه وسمل

م هل للهجرة، حفلف لوهنم عام بلغهم من بيعهتم للنيب ودعوهتأ  جاءمه مجع من كبار قريش، يس

 املرشكون من اخلزرج وال وس بأ هنم مل يفعلوا، واملسلمون ينظرون ا ىل بعضهم. 

 ت البيعة بسالم، وعاد ال نصار ا ىل املدينة ينتظرون جهرة النيبوهكذا مر  

لهيم بتلهف كبري. صىل هللا عليه وسمل  ا 

  



 

ة النبوية    تهذيب صحيح السير
 

50 
 

 الهجرة ا ىل املدينة املنورة 

رأ يت يف املنام أ ين أ هاجر من مكة ): عليه وسملقال رسول هللا صىل هللا 

ذا يه املدينة يرثب يف .  و(ا ىل أ رض هبا خنل، فذهب وهيل ا ىل أ هنا الميمة أ و جهر، فا 

 .(ا ين أ ريت دار جهرتمك ذات خنل بني البتني) :احلديث 

 أ وائل املهاجرين 

هو أ ول من  ريض هللا عنه ال سد أ ن أ اب سلمة بن عبدأ هل السري ويتفق 

ثر عودته من جهرة احلبشة، فتوجه ا ىل املدينة ها جر من مكة ا ىل املدينة، بعد أ ن أآذته قريش ا 

 قبل بيعة العقبة بس نة.

هللا بن أ م مكتوم ريض هللا عهنم اكان من  وكذكل مصعب بن معري وعبد

 بنوقد تتابع املهاجرون فقدم املدينة بالل  ،قرئان الناس القرأآنيث اكان ي  أ وائل املهاجرين ح 

ريض  عرشين من الصحابةرابح وسعد بن أ يب وقاص وعامر بن ايرس ومعر بن اخلطاب ق 

اثرة وقد سعت قريش بش ىت   ،هللا عهنم أ مجعني  الطرق ا ىل عرقةل الهجرة ا ىل املدينة، وا 

أ مام املهاجرين، مرة حبجز أ مواهلم ومنعهم من محلها، ومرة حبجز زوجاهتم وأ طفاهلم،  املشألك 

 واثلثة ابالحتيال ال عادهتم ا ىل مكة. 

 فاملهاجرون اكنوا عىل أ مت   ،من ذكل لكه مل يعق موكب الهجرة لكن شيئاً 

لت أ م املؤمنني قا ،الاس تعداد لالخنالع عن أ مواهلم وأ هلهيم ودنيامه لكها تلبية دلاعي العقيدة

ملا أ مجع أ بو سلمة اخلروج ا ىل املدينة رحل يل بعريه، مث محلين ": ريض هللا عهنا  أ م سلمة

عليه، ومحل معي ابين سلمة بن أ يب سلمة يف جحري، مث خرج يب يقود بعريه، فلام رأ ته رجال 

ليه، فقالوا: هذه نفسك غلب  تنا علهيا، أ رأ يت بين املغرية بن عبدهللا ابن معرو بن خمزوم قاموا ا 

 صاحبتنا هذه عالم نرتكك تسري هبا يف البالد؟ 

 .قالت: فزنعوا خطام البعري من يده، فأ خذوين منه

 ال سد رهط أ يب سلمة. قالت: وغضب عند ذكل بنو عبد

ذ نزعمتوها من صاحبنا.   قالوا: ال وهللا ال نرتك ابننا عندها ا 
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ال سد،  وانطلق به بنو عبد  ،قالت: فتجاذبوا ابين سلمة بيهنم حىت خلعوا يده

 وحبس ين بنو املغرية عندمه، وانطلق زوج أ بو سلمة ا ىل املدينة. 

 قالت: ففرق بيين وبني زوج وبني ابين. 

جلس ابل بطح، مفا أ زال أ بيك حىت أ ميس، قالت: فكنت أ خرج لك غداة فأ  

  .فرأ ى ما يب، فرمحين   –أ حد بين املغرية    –حىت مر يب رجل من بين معي    ،مهنا  س نة أ و قريباً 

قمت بيهنا وبني زوهجا وبني  فقال لبين املغرية: أ ال خترجون هذه املسكينة، فر 

 وادلها؟ 

 قالت: فقالوا يل: احلقي بزوجك ا ن شئت. 

يل   بنو عبد قالت: ورد    عند ذكل ابين.  ال سد ا 

قالت: فارحتلت بعريي، مث أ خذت ابين فوضعته يف جحري، مث خرجت أ ريد 

ذا   ،أ تبلغ مبن لقيت حىت أ قدم عىل زوج  ،زوج ابملدينة. وما معي أ حد من خلق هللا حىت ا 

أ ين  ادلار، فقال يل: ا ىل كنت ابلتنعمي لقيت عامثن بن طلحة بن أ يب طلحة أ خا بين عبد

 بنت أ يب أ مية؟  اي

 قالت فقلت: أ ريد زوج ابملدينة. 

 قال: أ و ما معك أ حد؟ 

 قالت فقلت: ال وهللا ا ال هللا وبين هذا. 

فانطلق معي هيوي يب،  ،فأ خذ خبطام البعري، قال: وهللا ما كل من مرتك

ذا بلغ املزنل أ   فوهللا ما انخ يب، مث  حصبت رجاًل من العرب قط أ رى أ نه اكن أ كرم منه، اكن ا 

ى  ذا نزلت عنه اس تأ خر ببعريي حفط عنه، مث قيده يف الشجرة، مث تنح  اس تأ خر عين، حىت ا 

مه فرح هل، مث اس تأ خر عين  ذا دان الرواح قام ا ىل بعريي فقد  ا ىل الشجرة فاضطجع حتهتا، فا 

ذا ركبت فاس تويت عىل بعريي أ ىت فأ خذ خبطامه، فقاد يب حىت يزنل يب، ف مل فقال : اركيب، فا 

قال:  ،بقباء معرو بن عوف يزل يصنع ذكل يب حىت أ قدمين املدينة، فلام نظر ا ىل قرية بين 

فادخلهيا عىل بركة هللا، مث انرصف راجعًا  -هبا انزاًل  سلمة أ بو واكن -زوجك يف هذه القرية 
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  ،سلمةأ يب   ا ىل مكة . فاكنت تقول: وهللا ما أ عمل أ هل بيت يف اال سالم أ صاهبم ما أ صاب أ ل

 ."عامثن بن طلحة وما رأ يت صاحبًا قط أ كرم من

اخلرب يكشف عن صورة من صور املروءة اليت عرفها اجملمتع القريش قبل و 

حسان معاملهتا ،وتطوعه يف مصاحبة املرأ ة عامثن بن طلحة اال سالم تمتثل يف موقف مما  ،وا 

حلديبية، ولعل ا ضاءة قلبه يدل عىل سالمة الفطرة اليت قادته أ خرياً ا ىل اال سالم بعد صلح ا

 بدأ ت منذ تكل الرحةل مع املرأ ة املسلمة.

كام ريض هللا عنه  معر بن اخلطاب وثة صورة اترخيية حلدث أآخر هو جهرة

ث هبا بنفسه قال:  أ ان وعياش بن أ يب ربيعة،  -ملا أ ردان الهجرة ا ىل املدينة  - اتعدتُّ "حد 

، وقلنا أ ينا ال يصبح عندها فقد -موضع  -التناضب  وهشام بن العاص بن وائل السهمي

التناضب، وحبس  قال: فأ صبحت أ ان وعياش بن أ يب ربيعة، حبس، فلميض صاحباه

 هشام، وفنت فافتنت. عهنا

هجل بن  أ بو بقباء، وخرج معرو بن عوف فلام قدمنا املدينة نزلنا يف بين 

حىت  - وأ خاهام ل همام واكن ابن معهام - عياش ابن أ يب ربيعة ا ىل هشام، واحلارث بن هشام

ن أ مك قد نذرت   -ورسول هللا صىل هللا عليه وسمل مبكة    -قدما علينا املدينة   فكامه وقاال: ا 

 لها.  أ ال ميس  رأ سها مشط حىت تراك، فرق  

ال ليفتنوك عن دينك فاحذرمه. عياش فقلت هل: اي ن يريدك القوم ا  نه وهللا ا   ا 

آخذه.فقال: أ بر  قسم أ يم، ويل هناك مال ف  أ

نك لتعمل أ ين ملن أ كرث قريش ماالً  فكل نصف مايل وال تذهب   ،فقلت: وهللا ا 

 معهام. 

ال أ ن خيرج معهام  فأ ىب عيل   ذ قد فعلت ما فعلت   ،ا  ال ذكل قلت: أ ما ا  فلام أ ىب ا 

هنا انقة جنيبة ذلول، فالزم ظهرها، فا ن رابك من القوم ريب فاجن علهيا، خفرج   خفذ انقيت هذه فا 

 علهيا معهام. 

ذا اكنوا ببعض الطريق قال هل أ بو هجل: وهللا اي أ يخ لقد اس تغلظت  حىت ا 

 أ فال تعقبين عىل انقتك هذه؟  ،بعريي هذا
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 ال: بىل. ق

قال: فأ انخ وأ انخ ليتحول علهيا، فلام اس تووا ابل رض عدوا عليه فأ وثقاه 

  وربطاه، مث دخال به مكة وفتناه فافتنت.

فكنا نقول: ما هللا بقابل ممن افتنت رصفًا وال عداًل وال توبًة؛ قوم عرفوا هللا 

  مث رجعوا ا ىل الكفر لبالء أ صاهبم.

فلام قدم رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  ،همقال: واكنوا يقولون ذكل ل نفس 

اذلين أ رسفوا عىل  قل اي عبادي  ﴿ :املدينة أ نزل هللا تعاىل فهيم ويف قولنا وقوهلم ل نفسهم

نه هو الغفور الرحمي ىل *  أ نفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا ا ن هللا يغفر اذلنوب مجيعًا ا  وأ نيبوا ا 

ليمك من  *ذاب مث ال تنرصون ربمك وأ سلموا هل من قبل أ ن يأ تيمك الع واتبعوا أ حسن ما أ نزل ا 

 .﴾ربمك من قبل أ ن يأ تيمك العذاب بغتًة وأ نمت ال تشعرون

: فكتبهتا بيدي يف حصيفة، وبعثت هبا ريض هللا عنه معر بن اخلطاب قال

 هشام بن العاص. ا ىل

ب وال  هشام: فلام أ تتين جعلت أ قرؤها بذي طوى فقال أ صعد هبا فيه وأ صو 

منا أ نزلت فينا وفمي كنا  ،حىت قلت: اللهم فهمنهيا ،أ فهمها قال: فأ لقى هللا تعاىل يف قليب أ هنا ا 

قال: فرجعت ا ىل بعريي جفلست عليه فلحقت برسول هللا صىل  ،نقول ل نفس نا ويقال فينا

 ."هللا عليه وسمل

رسول لقد نزل كثري من املهاجرين يف قباء يف ماكن يسمى العصبة مقبل مقدم  

آاًن.    هللا صىل هللا عليه وسمل، واكن سامل موىل أ يب حذيفة يؤهمم لكونه أ كرثمه قرأ

 

 جهرة النيب صىل هللا عليه وسمل 

مكث رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بعد احلج بقية ذي احلجة، واحملرم  

عوا عىل قتهل،  وقد أ ذن هللا تعاىل لرسوهل صىل هللا عليه متوصفر مث ا ن مرشيك قريش أ ج 

لك يوم صباحًا ريض هللا عنه وسمل ابلهجرة ا ىل املدينة، واكن يرتدد عىل بيت أ يب بكر 

خرب  أ  ومساًء، ال ياكد يدع ذكل، فلام أ ذن هل ابلهجرة جاءمه ظهراً عىل غري عادته وهو متقنع ف
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وتقنعه ن الناس تأ وي ا ىل بيوهتا للقيلوةل فراراً من احلر،  واختياره وقت الظهر ل    ،أ اب بكر بذكل

 ،، والبد أ هنا س تعمد ا ىل رصد حتركهتهليفيد شعوره ابخلطر من حوهل، فقد اعزتمت قريش ق 

ذ ميكر بك اذلين كفروا ليثبتوك أ و يقتلوك أ و خيرجوك وميكرون وميكر هللا ﴿قال تعاىل  وا 

 . ﴾وهللا خري املاكرين

يف حنر  أ يب بكر جلوس يف بيت  فبيمن حنن يوماً هللا عهنا  ريض عائشة قالت 

يف  هذا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل متقنعاً  :ريض هللا عنه ل يب بكر قال قائل ،الظهرية

  .مل يكن يأ تينا فهيا ساعةٍ 

ال أ مر ،فداء هل أ يب وأ يم :أ بو بكر فقال   .وهللا ما جاء به يف هذه الساعة ا 

  .فأ ذن هل فدخل ،جفاء رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فاس تأ ذن :قالت 

  .أ خرج من عندك :ل يب بكر فقال النيب صىل هللا عليه وسمل

منا مه أ هكل بأ يب أ نت اي رسول هللا أ بو بكر فقال   .ا 

  .ن يل يف اخلروجذ  فا ين قد أ   :قال

  .الصحابة بأ يب أ نت اي رسول هللا :أ بو بكر فقال

  .نعم :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل

  .خفذ بأ يب أ نت اي رسول هللا ا حدى راحليت هاتني :أ بو بكر قال

  .ابلمثن :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل

  ،جفهزانهام أ حث اجلهاز وصنعنا هلام سفرة يف جراب :عائشة قالت 

فربطت به عىل مف اجلراب فبذكل ُسيت ذات   ،قطعة من نطاقها أ سامء بنت أ يب بكر فقطعت 

  .النطاقني

جبل  يف بغارٍ  وأ بو بكر مث حلق رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :قالت 

وهو غالم ريض هللا عنه  عبدهللا بن أ يب بكر يبيت عندهام ،ا فيه ثالث ليالفمكن   ،ثور

يكتادان   أ مراً   فال يسمع    كبائتٍ  مبكة قريش عندهام بسحر فيصبح معشاب ثقف لقن فيدجل من  
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أ يب  موىل عامر بن فهرية ويرعى علهيام ،حىت يأ تهيام خبرب ذكل حني خيتلط الظالم ،به ا ال وعاه

فيبيتان يف رسل وهو لنب   ،فريحيها علهيام حني تذهب ساعة من العشاء ،منحة من غمن بكر

يفعل ذكل يف لك ليةل من تكل الليايل   ،بغلس عامر بن فهرية منحهتام ورضيفهام حىت ينعق هبا

وهو  ،بين ادليل من رجالً  وأ بو بكر واس تأ جر رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،الثالث

العاص  يف أ ل قد مغس حلفاً  ،واخلريت املاهر ابلهداية ،خريتا   هادايً  بين عبد بن عدي من

ليه راحلتهيام قريش وهو عىل دين كفار ،بن وائل السهمي بعد  غار ثور وواعداه  ،فأ مناه فدفعا ا 

محل أ بو بكر ريض هللا عنه ثروته ليضعها حتت ترصف ، و ثالث ليال براحلتهيام صبح ثالث

 ف درمه. رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، وقد ذكرت أ سامء ابنته أ هنا مخسة أ الف أ و س تة أ ال

لقد مكث االثنان يف الغار ثالث ليال وقد تكن املرشكون من اقتفاء أ ثرمه 

أ قداهمم فقال: )اي نيب هللا، لو أ ن بعضهم طأ طأ  ريض هللا عنه ا ىل الغار حيث رأ ى الصديق 

 برصه رأآان(. 

 قال: )اسكت اي أ اب بكر اثنان هللا اثلهثام(.

ىل هذا اليقني التام والتولك الاكمل تش ذ هام يف الغار ﴿ري الآية:  وا  اثين اثنني ا 

ذ يقول لصاحبه ال حتزن ا ن هللا معنا  .﴾ا 

،  أ خفقت قريش يف العثور علهيام، فأ علنت عن ماكفأ ة ملن يقتلهام أ و يأ رسهامو 

 ان برصد املرشكني هلام. مىض االثنان يف الطريق اىل املدينة وهام حيس  بيمن 

أ رسينا ليلتنا لكها حىت قام و  ،ابلرصد خفرجنا ليالً أ خذ علينا " قال أ بو بكر:

مل تأ ت   ،حىت رفعت لنا خصرة طويةل لها ظل ،وخال الطريق فال مير فيه أ حد ،قامئ الظهرية

صىل  -فزنلنا عندها فأ تيت الصخرة فسويت بيدي ماكاًن ينام فيه النيب  ،عليه الشمس بعد

مث قلت : من اي رسول هللا وأ ان أ نفض كل  ،يف ظلها مث بسطت عليه فروة -هللا عليه وسمل 

 ."فنام ،ما حوكل

وصادف   ،فطلب منه لبناً   ،خرب مرور راع هبامريض هللا عنه   أ بو بكر مث حىك

، بىل"قلت :  (،أ مل يأ ن للرحيل: )مث قال ،فرشب ،عليه وسمل استيقاظ الرسول صىل هللا

 ."وأ تبعنا رساقة بن ماكل وحنن يف جدل من ال رض ،فارحتلنا بعدما زالت الشمس
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بأ يب  يس تخفيان نزال ملا انطلق رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وأ بو بكر

ن شاءان حلوامل مفا بقي لنا لنب ،فقال: وهللا مالنا شاة ،معبد  . وا 

فدعا  ،فأ ىت هبا (مفا تكل الشاة؟)فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: 

ًا فسقاه ،رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ابلربكة علهيا   .مث رشبوا ،مث حلب عس 

 فقال : أ نت اذلي يزع قريش أ نك صايبء؟ 

هنم ليقولون)قال :   . (ا 

 مث قال : أ تبعك.  ،قال : أ شهد أ ن ما جئت به حق

 .(ال حىت تسمع أ ان  قد ظهران)قال : 

أ بو  ية للرسول صىل هللا عليه وسمل شاهدهاوهذا اخلرب فيه معجزة حس    

 .فأ سمل معبد

تمكل اخلرب التارخيي ففهيا تفاصيل تكشف عن  رساقة بن ماكل ولندع رواية

رسول هللا صىل هللا عليه وسمل من : " ملا خرج ريض هللا عنه  رساقة قال ،املعجزة النبوية

قال : فبينا أ ان جالس يف  ،مكة هماجراً ا ىل املدينة جعلت قريش فيه مائة انقة ملن رده علهيم

ذ أ قبل رجل منا حىت وقف علينا   .اندي قويم ا 

آنفًا ا ين ل رامه محمداً وأ حصابه.  فقال : وهللا لقد رأ يت ركبة ثالثة مروا عيل    أ

ليه  بعيين أ ن اسكت.  قال : فأ ومأ ت ا 

منا مه بنو فالن يبتغون ضاةل     . هلممث قلت : ا 

 مث سكت. ،قال : لعهل  

، مث مقت فدخلت بييت، مث أ مرت بفريس، فقيد يل قال : مث مكثت قليالً 

بطن الوادي، وأ مرت بساليح، فأ خرج يل من دبر جحريت، مث أ خذت قدايح اليت  ا ىل

مث أ خرجت قدايح ، فاس تقسمت هبا، خفرج أ س تقسم هبا، مث انطلقت، فلبست ل ميت، 

 السهم اذلي أ كره ال يرضه. 



 

ة النبوية    تهذيب صحيح السير
 

57 
 

آخذ امل قال : وكنت أ رجو أ ن أ رده عىل  ئة انقة. اقريش، فأ

 قال : فركبت عىل أ ثره، فبيمن فريس يش تد يب عرث يب، فسقطت عنه. 

فقلت : ما هذا؟ مث أ خرجت قدايح فاس تقسمت هبا، خفرج السهم اذلي 

 أ كره ال يرضه. 

ال أ ن أ تبعه. قال   : فأ بيت ا 

 يب، عرث يب، فسقطت عنه.  قال : فركبت يف أ ثره، فبينا فريس يش تدُّ 

مث أ خرجت قدايح فاس تقسمت هبا خفرج السهم اذلي أ كره   فقلت : ما هذا؟

  .ال يرضه

ال أ ن أ تبعه، فركبت يف أ ثره فلام بدا يل القوم ورأ يهتم، عرث يب  ،قال : فأ بيت ا 

ل رض، وسقطت عنه، مث انزتع يديه من ال رض، وتبعهام دخان فريس، فذهبت يداه يف ا

 اكال عصار. 

 قال : فعرفت حني رأ يت ذكل أ نه قد منع مين، وأ نه ظاهر. 

انظروين أ لكممك ، فوهللا : رساقة بن جعشم أ ان: قال : فناديت القوم : فقلت 

 تكرهونه.  ال أ ريبمك، وال يأ تيمك مين يشء

  (وما تبتغي منا؟)قل هل :  :ل يب بكر عليه وسملفقال رسول هللا صىل هللا 

  .أ بو بكر فقال ذكل

آية بيين وبينك.  قلت : تكتب يل كتاابً   يكون أ

يف عظم، أ و يف رقعة، مث أ لقاه  فكتب يل كتاابً ، (أ اب بكر اكتب هل اي)قال : 

 ."مما اكن فمل أ ذكر شيئاً  ، فأ خذته، جفعلته يف كنانيت، مث رجعت، فسكت  ا يل  

سالمه.  حىت حىك خرب لقائه برسول هللا صىل هللا عليه وسمل بعد فتح مكة وا 
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يف رواية حصيحة أ نه اقرتب من االثنني حىت  ريض هللا عنه رساقة وقد ذكر

كام  ،يكرث الالتفات أ بو بكر و ،ُسع قراءة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وهو ال يلتفت 

  وأ ن وصيته اكنت: اخف عنا. ،أ خذا منه شيئاً ذكر أ نه عرض علهيام الزاد واملتاع فمل ي

صار أآخر الهنار مسلمة للنيب صىل هللا عليه وسمل بعد أ ن اكن جاهداً عليه ف

 أ وهل. 

 أ ن الرسول صىل هللا عليه وسمل هو اذلي دعا عليه فرصعه الفرس. يف رواية  و

ذ ،وقد احتاط االثنان يف الالكم مع الناس اذلين يقابلوهنم يف الطريق ا فا 

 ،عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال : هذا الرجل هيديين السبيل بكر أ بو س ئل

منا يعين الطريق نه ا  منا يعين سبيل اخلري. ،فيحسب احلاسب ا    وا 

وملا خرج هبا عبد هللا بن أ ريقط دليلهام سكل هبام أ سفل مكة، مث مىض هبام 

سكل هبام أ سفل أ مج، مث سكل هبام عىل الساحل حىت عارض الطريق أ سفل من عسفان، مث  

ار مث سكل هبام ثنية مرة، مث سكل هبام القفاء، مث أ جاز هبام مدجلة لقف، مث استبطن هبام  اخلر 

مدجلة جفاج، مث سكل هبام مرحج من ذي الغضون، مث بطن ذي كرث، مث أ خذ هبام عىل اجلداجد 

تعهن، مث عىل العبابيد مث أ جاز  مث عىل ال جرد، مث سكل هبام ذا سمل من بطن أ عداء من جلة

مث هبط هبام العرج وقد أ بطأ  علهيام بعض ظهرهام، حفمل رسول هللا صىل هللا عليه  هبام الفاجة،

وسمل رجل من أ سمل يقال هل : أ وس بن جحر عىل مجل هل، وبعث معه غالمًا هل يقال هل: سعود 

العائر عن ميني ركوبه، حىت هبط بن هنيدة، مث خرج هبام دليلهام من العرج فسكل هبام ثنية 

معرو بن عوف الثنيت عرشة ليةل خلت من شهر   هبام بطن رمئ، مث قدم هبام قباء عىل بين 

 ربيع ال ول يوم االثنني حني اش تد الضحاء واكدت الشمس تعتدل.

اكن املسلمون يف املدينة قد ُسعوا خبروج النيب صىل هللا عليه وسمل من و 

ذا اش تد احلر علهيم عادوا مكة، فاكنوا  يغدون لك غداة ا ىل ظاهر املدينة ينتظرونه، حىت ا 

ذا اكن اليوم اذلي قدم فيه انتظروه حىت مل يبق ظل يس تظلون به فعادوا،  ا ىل بيوهتم، حىت ا 

وقدم الرسول صىل هللا عليه وسمل وقد دخلوا بيوهتم، فبرص به هيودي فنادامه، خفرجوا 

 م به غامرة، فقد محلوا أ سلحهتم وتقدموا حنو ظاهر احلرة فاس تقبلوه.فاس تقبلوه، واكنت فرحهت 

أ ربع  معرو بن عوف وقد نزل الرسول صىل هللا عليه وسمل يف قباء يف بين 

 عرشة ليةل وأ سس مسجد قباء.
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أ ن يدخل املدينة أ رسل ا ىل زعامء بين  وملا عزم رسول هللا صىل عليه وسمل 

ن عدد اذلين اس تقبلوه مخسامئة من ال نصار، فأ حاطوا اكد  وق،  النجار جفاءوا متقدلين س يوفهم

وهام راكبان، ومىض املوكب داخل  ريض هللا عنه ابلرسول صىل هللا عليه وسمل وبأ يب بكر

  .املدينة

وقد صعد الرجال  ،وقيل يف املدينة : جاء نيب هللا صىل هللا عليه وسمل

محمد اي اي  ،ون : اي محمد اي رسول هللاوالنساء فوق البيوت، وتفرق الغلامن يف الطرق يناد

  رسول هللا.

وهو شاهد عيان: ما رأ يت أ هل   ريض هللا عنه الرباء بن عازب قال الصحايب

 .املدينة فرحوا بيشء فرهحم برسول هللا صىل هللا عليه وسمل

أ يب أ يوب  وأ قبل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يسري حىت نزل جانب دار

: ريض هللا عنه أ بو أ يوب فتساءل: أ ي بيوت أ هلنا أ قرب؟ فقال ،عنه ريض هللا ال نصاري

 فزنل يف داره.  ،أ ان اي نيب هللا، هذه داري وهذا ابيب

زعامء ال نصار ا ىل اس تضافة الرسول صىل هللا عليه وسمل، فكام مر  تطلعو 

هنا مأ مورة)بأ حدمه دعاه للزنول عنده، فاكن يقول هلم:  أ يب   فربكت عىل ابب (،دعوا الناقة فا 

ملا نزل عيل  رسول هللا ": ريض هللا عنه أ بو أ يوب ال نصاري قال ،أ يوب، واكن داره طابقني

فل وأ ان وأ م أ يوبصىل هللا عليه وسمل يف ب  فقلت هل : اي نيب هللا  ،يف العلو ييت نزل يف الس 

ا ين ل كره وأ عظم أ ن أ كون فوقك، وتكون حتيت، فاظهر أ نت يف العلو،  -بأ يب أ نت وأ يم  -

 ونزنل حنن فنكون يف السفل. 

ن أ رفق بنا ومبن يغشاان أ ن نكون يف سفل البيت ،أ اب أ يوب اي)فقال:   . (ا 

فقمت أ ان وأ م أ يوب بقطيفة لنا مالنا  ،حب  لنا فيه ماءقال : فلقد انكرس 

حلاف غريها ننشف هبا املاء ختوفًا أ ن يقطر عىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل منه يشء 

 ."يؤذيه

 س بعة أ شهر. أ يب أ يوب مقامه صىل هللا عليه وسمل بدارواكن 

آثرومه عىل أ نفسهم فنالوا من  ،وقد اقرتعت ال نصار عىل سكىن املهاجرين، وأ

ذ ذكر هللا مأ ثرهتم يف قرأآن   الثناء العظمي اذلي خدل  ذكرمه عىل مر  ادلهور وتتايل ال جيال، ا 
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لهيم وال جيدون يف ﴿ يتلوه الناس: أ وا ادلار واال ميان من قبلهم حيبون من هاجر ا  واذلين تبو 

فسه صدورمه حاجة مما أ وتوا ويؤثرون عىل أ نفسهم ولو اكن هبم خصاصة ومن يوق حش ن 

 .﴾لئك مه املفلحونو فأ  

)لوال  عظميً فقال :  وقد أ ثىن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عىل ال نصار ثناءً 

)لو سلكت ال نصار واداًي أ و شعبًا لسلكت وادي  و  الهجرة لكنت امرءاً من ال نصار(

 ال نصار أ و شعهبم(.

واكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يصيل حيث أ دركته الصالة، مث أ مر 

ا رسول هللا وقد اشرتاه ،ببناء املسجد يف أ رض اكن فهيا خنل لغالمني يتميني من بين النجار

صىل هللا عليه وسمل، وقام املسلمون بتسويهتا وقطع خنيلها وصفوا احلجارة يف قبةل املسجد، 

 يف بنائه ورسول هللا صىل هللا عليه وسمل يعمل معهم ومه يرجتزون: ومه يعملون

نه ال خري ا ال خري الآخرة  فانرص ال نصار واملهاجرة  ****  اللهم ا 

وقد واجه  مث بناه ابللنب بعد الهجرة بأ ربع س نني،وقد بناه أ واًل ابجلريد 

املهاجرون من مكة صعوبة اختالف املناخ، فاملدينة بدلة زراعية، تغطي أ راضهيا بساتني 

النخيل، ونس بة الرطوبة يف جوها أ عىل من مكة، وقد أ صيب العديد من املهاجرين ابمحلى 

 .ريض هللا عهنم بالل و أ بو بكر مهنم

)اللهم   هللا عهنا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فقال:ريض عائشة أ خربتو 

، وحص    لينا املدينة كحب نا مكة أ و أ شد  ها، وانقل مح اها حب ب ا  حها، وابرك لنا يف صاعها ومد 

 مه عىل أ عقاهبم(.، وال ترد   )اللهم امض ل حصايب جهرهتم وقال : ،فاجعلها ابجلحفة(

ديدة، واس تقروا يف ال رض اجلديدة لقد تغلب املهاجرون عىل املشالكت الع

مغلبني مصاحل العقيدة ومتطلبات ادلعوة، بل صارت الهجرة واجبة عىل لك مسمل لنرصة 

النيب عليه الصالة والسالم ومواساته ابلنفس، حىت اكن فتح مكة فأ وقفت الهجرة ل ن سبب 

واحلمك يدور مع علته ومقتضاه.  ،الهجرة ومرشوعيهتا نرصة ادلين وخوف الفتنة من الاكفرين

ظهار ادلين يف بدل من بالد الكفر، فقد صارت البدل به  ومن مث قال ذا قدر عىل ا  املاوردي: ا 

 دار ا سالم، فاال قامة فهيا أ فضل من الرحةل مهنا ملا يرتىج من دخول غريه يف اال سالم.
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 ريض هللا عنه اختذت معر بن اخلطاب ن التارخي يف خالفةوعندما دو  

ذ  اكن و بيعة العقبة الثانية وقعت يف ذي احلجة، أ ن مناس بة الهجرة بداية التارخي اال ساليم، ا 

أ ول هالل اس هتل بعد البيعة والعزم عىل الهجرة هالل احملرم، فناسب أ ن جيعل مبتدأ  التارخي 

 اال ساليم. 
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 خصائص اجملمتع املدين وتنظميته ال وىل 
 

 

 الهجرة اجملمتع املدين قبل  

واحة خصبة الرتبة كثرية املياه ويه  ،يرثب هو الامس القدمي للمدينة املنورة

حتيط هبا احلرات من هجاهتا ال ربع، أ مهها حرة وامق من الرشق وحرة الوبرة من الغرب وحرة 

وتقع فهيا عدة  ،وامق أ كرث خصوبة ومعرااًن، ويقع جبل أ حد شاملها وجبل عري يف جنوهبا الغريب

وداين أ شهرها وادي بطحان ومذينيب، ويه منحدرة من اجلنوب ا ىل الشامل حيث تلتقي 

 عند مجمع ال س يال من رومة.

 الهيود 

أ قوى ال قوال يف بداية نزوهحم اكن من الشام يف القرنني ال ول والثاين بعد 

ي ضد الرومان، وقد وصل امليالد، مث اش تدت جهرة الهيود ا ىل احلجاز بعد فشل المترد الهيود

 م.13٥و  132هؤالء الهيود املهاجرين ا ىل يرثب بعد فشل ثورة أ خرى قاموا هبا بني عايم 

من لك قبيةل س بعامئة من   -ومه عادة الرجال البالغون  –وعدد الهيود املقاتلني  

ة، هذا بين قينقاع ومثلهم تقريبًا من بين النضري وما بني الس بعامئة والتسعامئة من بين قريض 

 ة واليت تسكن يف أ ماكن متناثرة من يرثب.طون هيود ال خرى ال قل أ مهي  بسوى بقية 

وترك الهيود بعض طوابعهم عىل اجملمتع املدين كام أ هنم تأ ثروا ابلقبائل العربية 

احلصون  –اليت حتيط بيرثب من لك ماكن، من ذكل أ هنم نقلوا من الشام فكرة بناء الآطام 

 م الزراعية والصناعية.ومحلوا خرباهت –

 العرب  

ىل قبيةل ال زد  وقد سكن ال وس واخلزرج يرثب، وينمتي ال وس واخلزرج ا 

القرن الثاين أ و الثالث المينية الكبرية اليت خرجت من المين ا ىل الشامل يف فرتات خمتلفة رمبا 

فسكن ال وس منطقة العوايل جبوار قريظة والنضري، وسكن اخلزرج سافةل املدينة   امليالدي،
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قاع، واكنت داير ال وس أ خصب من داير اخلزرج مما اكن هل أ ثر يف حيث جاوروا بين قين

 املنافسة والرصاع بني الطرفني. 

اثرة الشقاق بيهنم  وقد حاول الهيود تفتيت وحدة العرب من أ وس وخزرج وا 

ذاكء العداوة وقيام احلروب بني اجلانبني، وأآخر ذكل يوم بعاث قبل الهجرة خبمس  فأ فلحوا يف ا 

ال وس اخلزرج اذلين طاملا غلبومه من قبل لتفوق قواهتم علهيم حىت جلأ ت   مس نوات حيث هز 

ال وس حمالفة هيود النضري وقريظة فغلبهتم يف بعاث، لكهنم فطنوا ا ىل خطورة اال هجاز علهيم 

ن الهيود من س يطرهتم عىل يرثب، ذلكل سعوا ا ىل املصاحلة معهم، بل اجلانبني وأ ن ذكل ميك   

اذلي وقف مع أ ههل عىل   ،من اخلزرج هو عبدهللا بن أ يب سلول اتفقا عىل ترش يح رجل

ن العرب من احملافظة عىل قوهتم احلياد يف بعاث ليكون ملاكً عىل يرثب، مما يدل عىل تكُّ 

 وتفوقهم عىل هيود بعد يوم بعاث.

وال شك أ ن وقائع أ ايم العرب بني ال وس واخلزرج ودلت شعورًا ابملرارة عند 

وية يف العيش هبدوء وسالم، وقد عربت عائشة ريض هللا عهنا عن أ ثر الطرفني ورغبة ق

قبال أ هل املدينة عىل اال سالم بقولها: )اكن يوم بعاث يوماً  قدمه هللا   احلروب واملنازعات يف ا 

رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وقد افرتق ملؤمه وقتلت  م  د  لرسوهل صىل هللا عليه وسمل فق  

 م هللا لرسوهل صىل هللا عليه وسمل يف دخوهلم اال سالم(. رسواهتم وجرحوا، قد  

 أ ثر اال سالم يف اجملمتع املدين  

ن النقةل اليت أ حدهثا اال سالم معيقة وشامةل،   ففي عامل العقيدة ميثل طفرة من ا 

ليس مكثهل ﴿ل صنام وال واثن والكواكب ا ىل عبادة الواحد اذلي عبادة ال ش ياء احملسوسة اك

فيمتكن من فهم التوحيد والتزنيه هلل   ،﴾ال تدركه ال بصار وهو يدرك ال بصار﴿واذلي    ﴾يشء

فمل يعد العريب كام ويف سلوك اال نسان اليويم أ حدث اال سالم تغيرياً جذراًي،  ،رب العاملني

بضوابط  بل صار منضبطاً  ،القانون يف معامالته وعالقاته الاجامتعيةاكن متفلتًا من ضوابط 

من أ خالق وعادات ونوم واستيقاظ وطعام ورشاب وزواج  ،الرشيعة يف جزئيات حياته

 وطالق وبيع ورشاء. 

منا اكنت الوحدة الس ياس ية والاجامتعية يه  ومل يكن العريب ليخضع دلوةل وا 

ت يف أ حناء من ش به اجلزيرة العربية قبل اال سالم قد واكنت ادلويالت اليت نشأ   ،القبيةل

اندثرت وطغت البداوة والقبلية مبا فهيا من عصبية وتنازع ورصاع وتفكك يف سائر ش به 
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وربط سائر القبائل وال فراد هبا، فاكنت هذه   ،اجلزيرة، فلام جاء اال سالم أ رىس مفهوم ادلوةل

 نقةل يف اترخي ش به اجلزيرة العربية الس يايس.

 الهجرة وأ ثرها يف التكوين الاجامتعي لساكن املدينة  

الهجرة حدث عظمي فقد اكنت دلياًل عىل اال خالص والتفاين يف سبيل و 

العقيدة، فقد فارق املهاجرون وطهنم وماهلم وأ هلهيم ومعارفهم اس تجابة لنداء هللا ورسوهل، 

ع أ مواهل من معهل مبكة حبجة أ نه مجريض هللا عنه وملا اعرتضت قريش سبيل صهيب الرويم 

فبلغ ذكل رسول هللا صىل  ،ومل يكن ذا مال قبل قدومه مكة، ترك هلم أ مواهل وهاجر بنفسه

ه ْيبٌ  رحب  )هللا عليه وسمل فقال:  ه ْيبٌ  رحب   ص   .( ص 

ريت ريت دار جهرتمك، أ  وحص عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل: )قد أ  

، وتتابعت الآايت يف ال مر ابلهجرة وبيان فضلها وعظمي أ جرها س بخة ذات خنل بني البتني(

حىت وعد هللا تعاىل املهاجرين مبنعهم وتكيهنم من مرامغة أ عداءمه والتوسعة علهيم يف أ رزاقهم، 

ومن هياجر يف سبيل هللا جيد يف ال رض مراغامً كثرياً وسعة، ومن خيرج من ﴿قال تعاىل: 

واذلين ﴿، وقال تعاىل:  ﴾ مث يدركه املوت فقد وقع أ جره عىل هللابيته هماجراً ا ىل هللا ورسوهل

ن هللا لهو خري الرازقنيهاجروا يف سبيل هللا مث قتلوا أ و ماتوا لريزقهن    .﴾م هللا رزقًا حس نًا وا 

 ،وقد تأ خر بعض املسلمني مبكة عن الهجرة حتت ضغوط أ زواهجم وأ والدمه

فلام هاجروا من بعد ورأ وا اذلين س بقومه من املهاجرين قد تفقهوا يف ادلين مهُّوا مبعاقبة أ زواهجم 

ْ ﴿واكن ذكل سببًا يف نزول الآية الكرمية:    ،وأ والدمه مك  د  َأْوال  ْ و  مك  اج  ْن َأْزو  ن  م 
ِ
ن وا ا آم  ين  أ اي  َأهيُّ ا اذل  

ن ت  
ِ
ا ْ ۚ و  ومه  ر  ْ ف اْحذ  ا ل مك  وًّ ميٌ ع د  ن  اَّلل   غ ف وٌر ر ح 

ِ
وا ف ا ت ْغف ر  وا و  ت ْصف ح   .﴾ْعف وا و 

ذا اكنت غزوة ال حزاب س نة   واكنت الهجرة فرضًا يف أ ول اال سالم حىت ا 

قوى  ممخس للهجرة وتبينت قدرة ادلوةل اال سالمية عىل ادلفاع عن نفسها وحامية كياهنا أ ما

ن جدد، فقد تغريت خطة ادلوةل اال سالمية من ال حزاب جممتعني مل تعد حباجة ا ىل هماجري

وعرب  رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عن ذكل بقوهل: )الآن نغزومه وال  ،ادلفاع ا ىل الهجوم

 يغزوننا(. 

وكذكل ضاقت املدينة بساكهنا املزتايدين وما حيتاجونه من القوت واملسكن 

ودة ا ىل دايرمه قائاًل: )جهرتمك يف فطلب الرسول الكرمي من بعض املهاجرين بعد اخلندق الع

ذ مل تعد ث   ة حاجة ال قامهتم يف املدينة بل صار بقاؤمه يف قبائلهم أ جدى لقياهمم رحالمك(، ا 
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ًا للهجرة، قفولكن ذكل مل يعترب و   ،ابدلعوة ا ىل اال سالم خارج املدينة وتوس يع انتشار اال سالم

ن ا عالن وقف الهجرة اكن بعد فتح مكة حيث قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل:  ،بل ا 

ذا استنفرمت فانفروا(. وهبذا سقط فرض الهجرة ا ىل  )ال جهرة بعد الفتح، ولكن هجاد ونية، وا 

وبقي فرض اجلهاد والنية عىل من قام به أ و نزل به عدو، لكن الهجرة ابقية احلمك يف  ،املدينة

 ينه مع قدرته عىل اخلروج مهنا.حق من أ سمل يف دار الكفر ومل يأ من الفتنة عىل د

تدفق املهاجرين ا ىل املدينة مشألك اقتصادية واجامتعية اكن ال بد من  ودل  و 

 مواهجهتا بقرار حامس، فاكن أ ن رش   ع نظام املؤاخاة.

 

 املؤاخاة يف املدينة  

منا املؤمنون أ خوة﴿اعترب اال سالم املؤمنني لكهم أ خوة فقال تعاىل:   ، وأ وجب ﴾ا 

والتنارص يف احلق بيهنم، لكن املؤاخاة اليت رشعت وترت بت علهيا  ،علهيم املوالاة لبعضهم

 حقوق وواجبات أ خص من احلقوق والواجبات العامة بني املؤمنني اكفة.

وقد واجه املهاجرون من مكة ا ىل املدينة مشألك متنوعة اقتصادية واجامتعية 

ن املهاجرين مل يمتكنوا وحصية، مفن املعروف أ ن املهاجرين تركوا   أ هلهيم ومعظم ثرواهتم مبكة، فا 

صابة  من شق طريقهم يف اجملمتع اجلديد بسهوةل، ا ضافة ا ىل اختالف مناخ مكة عن املدينة وا 

املهاجرين ابمحلى، فاكن وضع املهاجرين حباجة ا ىل عالج رسيع، ومل يبخل ال نصار بيشء من 

ر ما اس تحق التخليد يف كتاب هللا العزيز: العون بل أ بدوا من التضحية ورضوب اال يثا

وقد بلغ كرم ال نصار حدًا عاليًا عندما اقرتحوا   ،﴾ويؤثرون عىل أ نفسهم ولو اكن هبم خصاصة﴿

عىل الرسول صىل هللا عليه وسمل أ ن يقسم خنلهم بيهنم وبني املهاجرين ل ن النخل مصدر 

دارة معيشة الكثري مهنم، عىل أ ن الرسول صىل هللا عليه وسمل  طلب من ال نصار أ ن يقوموا اب 

كام وهبت ال نصار لرسول  ،بساتني النخيل وحيتفظوا هبا ل نفسهم عىل أ ن يرشكوا املهاجرين

ن شئت خفذ من   ا منازلنا، فقال هللا صىل هللا عليه وسمل لك فضل يف خططها، وقالوا هل: ا 

 ليست ملاكً ل حد. راٍض وأ   ،وهبهتا هلم ال نصار هلم خرياً وابتىن ل حصابه يف أ راٍض 

وقد أ ثرت هذه املعامةل الكرمية يف نفوس املهاجرين فلهجت أ لسنهتم بكرم  

قال املهاجرون: اي رسول هللا ما رأ ينا مثل قوم قدمنا علهيم أ حسن مواساة يف حىت ال نصار، 



 

ة النبوية    تهذيب صحيح السير
 

66 
 

قليل وال أ حسن بذاًل، لقد كفوان املئونة وأ رشكوان يف املهنأ ، حىت لقد خشينا أ ن يذهبوا ابل جر 

 لكه، قال: )ال ما أ ثنيمت علهيم ودعومت هللا هلم(. 

 ترشيع نظام املؤاخاة 

عالن هذا الترشيع يف دار  وقعت املؤاخاة يف الس نة ال وىل الهجرية، واكن ا 

آىخ الرسول صىل أ نس بن ماكل، ووقعت  املؤاخاة بني طرفني هام املهاجرون وال نصار، فأ

، ومشلت املؤاخاة تسعني رجاًل، مخسة هللا عليه وسمل بني لك هماجري وأ نصاري اثنني اثنني

 وأ ربعني من املهاجرين، ومخسة وأ ربعني من ال نصار.

آخني اكملواساة  بني وقد ترتب عىل ترشيع نظام املؤاخاة حقوق خاصة بني املتأ

االثنني، واملواساة ليست حمددة بأ مور معينة بل مطلقة لتعين لك أ وجه العون عىل مواهجة 

أ عباء احلياة سواء اكن عواًن ماداًي أ و رعاية ونصيحة وتزاوراً وحمبة، كام ترتب عىل املؤاخاة أ ن 

آخني ا ىل مس توى أ مع آخني دون ذرية أ رحاهمم، مما يرق ابلعالقات بني املتأ ق وأ عىل يتوارث املتأ

 من أ خوة ادلم.

ومن المنذج الفريدة لهذه املؤاخاة ما حدث بني سعد بن الربيع ال نصاري 

ن يل مااًل فهو بيين  وعبدالرمحن بن عوف املهاجر، حيث قال هل سعد ريض هللا عهنام: ا 

ذا حلت فزتوهجا ليك فأ ان أ طلقها فا  قال:  ،وبينك شطران، ويل امرأ اتن فانظر أ هيام أ حب ا 

فمل يرجع حىت رجع بسمن وأ قط قد   ،وين عىل السوقهللا كل يف أ هكل وماكل، دل  ابرك 

 (،مهيم؟)صفرة فقال:   عبدالرمحن بن عوفعىلوسمل ورأ ى رسول هللا صىل هللا  ،أ فضهل

  فقال أ ومل ولو بشاة. ،فقلت: تزوجت امرأ ة من ال نصار

ال خوة املتينة وال شك أ ن املرء يقف مهبورًا أ مام هذه الصور الرائعة من 

يثار املتبادل اذلي ال نشهد هل مثياًل يف توارخي ال مم ال خرى، وكذكل موقف عبدالرمحن  ،واال 

وهو التاجر   –بن عوف ريض هللا عنه يف أ نفته وكرم خلقه وعدم اس تغالهل ل خيه، فقد تكن  

دفع املهر نواة ة يسرية تكن من الزواج و من شق طريقه يف احلياة اجلديدة وبعد مد   –املاهر 

ال أ ن مث بورك هل يف معهل ومنت ثروته ليصبح من    ،من ذهب  كبار أ غنياء املسلمني، فقد أ ىب ا 

 يكون صاحب اليد العليا اليت تعطي وال تأ خذ.
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آخني  لغاء التوارث بني املتأ  ا 

آخني ملعاجلة ظروف اس تثنائية مر   ت هبا ادلوةل لقد اكن التوارث بني املتأ

أ لف املهاجرون جو املدينة وعرفوا مساكل الرزق فهيا وأ صابوا من غنامئ بدر الناش ئة، فلام 

مع الفطرة البرشية عىل أ ساس  مالكربى ما كفامه، رجع التوارث ا ىل وضعه الطبيعي املنسج

آخني، وذكل بنص القرأآن الكرمي:   لوا ال رحام بعضهم ﴿صةل الرمح، وأ بطل التوارث بني املتأ .. وا 

وذكر ابن عباس أ ن ما أ لغي من نظام املؤاخاة هو اال رث أ ما   ،﴾هللا ..  أ وىل ببعض يف كتاب  

النرص والرفادة والنصيحة فباقية، قال النووي: وأ ما املؤاخاة يف اال سالم واحملالفة عىل طاعة 

قامة احلق فباٍق مل ينسخ.    هللا تعاىل والتنارص يف ادلين والتعاون عىل الرب والتقوى وا 

 

 دون توارث  اس مترار املؤاخاة  

واس متر النيب صىل هللا عليه وسمل يؤايخ بني أ حصابه مؤاخاة مواساة وتعاون 

آخني ب حص دون أ ن يرتتوتنا فقد أآىخ بني أ يب ادلراداء  ،عىل ذكل حق التوارث بني املتأ

، مع أ ن سلامن أ سمل بني أ حد واخلندق، وكذكل مؤاخاة ريض هللا عهنم وسلامن الفاريس

أ ن جعفراً قدم يف فتح خيرب أ ول  ريض هللا عهنام، رمغ جعفر بن أ يب طالب ملعاذ بن جبل 

 ه. 7س نة 

ن املؤاخاة اليت رشعت بني املؤمنني ابقية مل تنسخ سوى ما يرتتب علهيا من  ا 

نه منسوخ، وبوسع املؤمنني يف لك عرص أ ن ي  آخوا بيهنم عىل املواساة، والارتفاق توارث فا  تأ

 والنصيحة ويرتتب عىل مؤاخاهتم حقوق أ خص من املؤخاة العامة بني املؤمنني.

 

 أآرصة العقيدة يه أ ساس الارتباط 

ن الروابط اليت جتمع بني الناس خمتلفة، ومه جيمتعون بشلك قبائل وشعوب  ا 

 ،الروابط اليت كونت اجملمتعات البرشيةوأ وطان وقوميات، وتعترب أآرصة القرىب أ و ادلم من أ قدم  

ن أ قر  بعض  وقد جعل اال سالم رابطة العقيدة يه ال ساس ال ول يف ارتباط الناس وتأ لفهم وا 

ذا انضوت حتت هذا ال صل مثل ال رحام اليت حث اال سالم عىل وصلها،  ال وارص ال خرى ا 
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، ومثل صةل اجلوار وما يرتتب ب عىل ذكل ال حاكم املتعلقة ابلتاكفل الاجامتعي واال رثورت  

 ،علهيا من حقوق اجلار، ومثل الصةل بني أ فراد العشرية وما يرتتب علهيا من تضامن يف ادلايت

 فأ ساس الارتباط يف اال سالم هو العقيدة. 

واندى ﴿وقد أ وحض القرأآن الكرمي ذكل فمي قصه عن نوح عليه السالم وابنه:  

نه  ن وعدك احلق وأ نت أ حمك احلامكني * قال اي نوح ا  ن ابين من أ هيل وا  نوح ربه فقال رب ا 

نه معل غري صاحل فال تسأ لين ما ليس كل به عمل ا ين أ عظك أ ن تكون من  ليس من أ هكل ا 

 .﴾اجلاهلني

ن مه غل بوا مصاحلهم وعالقاهتم اىل املؤمنني وتوعد  ر هللا تعوقد حذ   مه ا 

خوانمك وأ زواجمك ﴿قال تعاىل:  ،الاجامتعية عىل مصلحة العقيدة قل ا ن اكن أآابؤمك وأ بناؤمك وا 

ليمك من هللا  وعشريتمك وأ موال اقرتفمتوها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا أ حب   ا 

 .﴾يأ يت هللا بأ مره وهللا ال هيدي القوم الفاسقني ورسوهل وهجاد يف سبيهل فرتبصوا حىت 

 

 احلب أ ساس بنية اجملمتع املدين 

وقد أ قام اال سالم اجملمتع املدين عىل أ ساس احلب والتاكفل، كام يف احلديث 

ذا اش تىك منه  ،مه وترامحهم وتواصلهم مثل اجلسد الواحدالرشيف: )مثل املؤمنني يف تواد   ا 

والرمحة والتواصل أ ساس العالقة بني  عضو تداعى هل سائر اجلسد ابلسهر وامحلى(، فالتواد  

 م وفقريمه حامكهم وحمكوهمم. أ فراد اجملمتع كبرية وصغريمه غنهي   

شاعته يف اجملمتع، ففي احلديث  وقد تكفلت تعالمي اال سالم بتدعمي احلب وا 

وحديث: )من اكن يف حاجة  ،لنفسه( ل خيه ما حيب   ب  النبوي: )ال يؤمن أ حدمك حىت حي

 أ خيه اكن هللا يف حاجته(، واحلديث: )وهللا يف عون العبد ما اكن العبد يف عون أ خيه(. 

لكن انقطاعها ال يس متر  ،وقد تنقطع العالقة بني املسمل وأ خيه ساعة غضب 

 فوق ثالث ليال: )ال حيل ملسمل أ ن هيجر أ خاه فوق ثالث أ ايم(. 

ريض فقد اكن أ بو طلحة    ،وتدع أ سس احلب ابلصةل والصدقة )هتادوا حتابوا(

ليه بريحاء، واكنت مس تقبةل املسجدهللا عنه   ، أ كرث أ نصاري ابملدينة خناًل، واكن أ حب أ مواهل ا 
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لن ﴿واكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يدخلها ويرشب من ماء فهيا طيب، فلام نزلت 

ن "هللا عنه فقال:  ، قام أ بو طلحة ريض﴾تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون اي رسول هللا، ا 

يل   ،﴾لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون﴿هللا يقول:  ن أ حب أ موايل ا  هنا ()بريحاء وا  ، وا 

 أ رجو برها وذخرها عند هللا، فضعها اي رسول هللا حيث أ راك هللا، قال رسول صدقة هلل

ين أ رى  ،، وقد ُسعت ما قلت  حب، ذكل مال راحبذكل مال را)هللا صىل هللا عليه وسمل:  وا 

مها أ بو طلحة يف أ قاربه وبين فقس  هللا  ، فقال أ بوطلحة: أ فعل اي رسول(أ ن جتعلها يف ال قربني

 ."معه

أ لف  –وقد ثبت يف التارخي أ ن عامثن ريض هللا عنه تصدق بقافةل خضمة 

عىل فقراء املسلمني عندما حل ت الضائقة الاقتصادية ابملدينة   -بعريحتمل الرب والزيت والزبيب  

املنورة يف خالفة أ يب بكر الصديق ريض هللا عنه، وقد عرض عليه التجار مخسة أ ضعاف 

ليك أ حد، وحنن ثهنا رحبًا، فقال أ عطيت أ   كرث من ذكل، فقالوا من اذلي أ عطاك وما س بقنا ا 

  جتار املدينة؟ قال: ا ن هللا أ عطاين عرشة أ مثالها مث قسمها بني الفقراء املسلمني.

 

 ال غنياء والفقراء جياهدون يف صف واحد 

فالعقيدة اال سالمية منعت ظهور الرصاع الطبقي يف اجملمتع اال ساليم، وأآخت 

 والفقراء ووحدت الصف ادلاخيل. بني ال غنياء

 

 أ هل الصفة 

أ عقب جهرة املسلمني من مكة ا ىل املدينة املنورة ظهور مشكة تتعلق مبعيشة 

املهاجرين اذلين تركوا بيوهتم وأ مواهلم ومتاعهم مبكة فراراً بديهنم من طغيان املرشكني، وحانت 

ملرشفة وذكل بعد س تة عرش الفرصة عندما مت حتويل القبةل من بيت املقدس ا ىل الكعبة ا

شهراً من جهرته صىل هللا عليه وسمل ا ىل املدينة، حيث بقي حائط القبةل ال وىل يف مؤخرة 

املسجد النبوي، فأ مر النيب صىل هللا عليه وسمل به فظلل أ و سقف وأ طلق امس الصفة أ و 

 الظةل، ومل يكن لها ما يسرت جوانهبا. 
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ا اكنت تتسع لعدد كبري حىت أ ن النيب وال يعرف سعة الصفة، ولكن يبدو أ هن 

ن اكن بعضهم قد جلس ئصىل هللا عليه وسمل اس تخدهما يف ولمية حرضها ثالثا ة خشص، وا 

 يف جحرة من جحرات أ زواج النيب صىل هللا عليه وسمل املالصقة للمسجد.

 

 ساكن الصفة 

من نزل الصفة املهاجرون، وكذكل اكن يزنل هبا الغرابء من الوفود اليت  لأ و 

ذا قدم عىل  اكنت تقدم عىل النيب صىل هللا عليه وسمل معلنة ا سالهما وطاعهتا، واكن الرجل ا 

ذا مل يكن هل عر  ف نزل مع أ حصاب يالنيب صىل هللا عليه وسمل واكن هل عريف نزل عليه، وا 

يض هللا عنه عريف من سكن الصفة من القاطنني ومن نزلها من واكن أ بو هريرة ر ،الصفة

ذا أ راد دعوهتم عهد ا ىل أ يب هريرة فدعامه ملعرفته  الطارقني، فاكن النيب صىل هللا عليه وسمل ا 

 هبم ومبنازهلم ومراتهبم يف العبادة واجملاهدة. 

ىل جانب املهاجرين والغرابء نزل بعض ال نصار يف الصفة حباً  لزهد حلياة ا وا 

والفقر رمغ اس تغناهئم عن ذكل ووجود دار هلم يف املدينة، ومهنم كعب بن ماكل ال نصاري، 

 وحنظةل بن أ يب عامر ال نصاري )غس يل املالئكة( وحارثة بن النعامن ال نصاري وغريمه.

واكن عدد املقميني مهنم يف الظروف العادية يف حدود الس بعني رجاًل، وقد 

أ ن سعد بن عبادة اكن يس تضيف وحده ثانني مهنم فضاًل عن الآخرين   حىت   ،يزيد عددمه كثرياً 

 اذلين يتوزعهم الصحابة.

  

 انقطاع أ هل الصفة للعمل والعبادة واجلهاد 

ويعتكفون يف املسجد للعبادة ويأ لفون الفقر والزهد،   ،ينقطع أ هل الصفة للعمل

 بعضهم ن ويقرأ ون القرأآن ويتدارسون أآايته ويذكرون هللا تعاىل، ويتعمل  صلوُّ يفاكنوا يف خلوهتم  

الكتابة حىت أ هدى أ حدمه قوسه لعبادة بن الصامت ريض هللا عنه ل نه اكن يعلمهم القرأآن 

احلديث مثل أ يب هريرة ريض هللا عنه، وحذيفة بن  والكتابة، واش هتر بعضهم ابلعمل وحفظ

، واكن مهنم اجملاهدون والشهداء ببدر مثل المين ريض هللا عنه اذلي اهمت بأ حاديث الفنت

صفوان بن بيضاء ريض هللا عنه، ومهنم من استشهد بأ حد مثل حنظةل الغس يل ريض هللا 



 

ة النبوية    تهذيب صحيح السير
 

71 
 

ثل ثقف بن معرو ريض هللا عنه، ومهنم من شهد احلديبية، ومهنم من استشهد خبيرب م 

، ومهنم من استشهد ريض هللا عنه  عنه،ومهنم من استشهد بتبوك مثل عبدهللا ذو البجادين

ابلميمة مثل سامل موىل أ يب حنيفة وزيد بن اخلطاب ريض هللا عهنم، هكذا اكنوا رهبااًن يف 

 الليل فرسااًن يف الهنار. 

الربد أ و يسرتمه سرتاً اكماًل،  مل يكن ل هل الصفة من املالبس ما يقهيم منو

، فاكنوا يربطون يف أ عناقهم ال كس ية أ و الربد، فليست عندمه أ ردية، وما ل حد مهنم ثوب اتم  

اكنوا خيجلون من الظهور مبالبسهم أ حيااًن ل هنا ال تسرتمه ، فأ و يأ تزرون ابل زر، أ و الكساء

 فة مكشوفة للهواء والرتاب.سرتاً اكماًل، ورسعان ما اكنت تتسخ مالبسهم جفوانب الص 

طعاهمم المتر، فاكن النيب صىل هللا عليه وسمل جيري للك رجلني  اكن جل  و 

وقالوا أ نه أ حرق بطوهنم، لكن النيب   ،مهنم مداً من تر يف لك يوم، وقد اش تكوا من أ لك المتر

مه وواسامه، واكن صىل هللا ر هلم طعامًا غريه فصرب  صىل هللا عليه وسمل مل يس تطع أ ن يوف   

 عليه وسمل كثرياً ما يدعومه ا ىل تناول الطعام يف بيته، لكنه مل يمتكن من تقدمي الطعام اجليد

ي بعض املرات سقامه لبنًا ومرة أ طعمهم ، ففع عىل نفسه وأ ههل ابلنفقههلم، فمل يكن يوس   

جشيشة )حصني وحلم أ و تر مطبوخ(، ومرة حيسة )طعام من المتر وادلقيق والسمن( ، 

ذا مل يكن الطعام  ،رى شعري محمص، ومرة الرثيدخوأ   لهيم ا  واكن عليه الصالة والسالم يعتذر ا 

نفس محمد بيده، ما أ مىس   جيداً، فقد قدم هلم مرة حصفة فهيا صنيع من شعري، وقال: )واذلي

 يف أ ل محمد طعام ليس شيئًا ترونه(.

واكنوا يتناولون طعامًا أ جود عندما يضيفهم أ حد أ غنياء الصحابة يف داره وكثريًا 

ما اكنوا يفعلون، ولكهنم يف كثري من ال حيان ما اكنوا حيصلون عىل ما ميسك رمقهم، فأ ثر 

من اجلوع، حىت يقول ال عراب ا ن هؤالء جمانني،  ذكل فهيم فاكنوا خيرون يف الصالة ملا هبم

 واكن أ بو هريرة ريض هللا عنه يرصع بني املنرب وجحرة عائشة ريض هللا عهنا ملا به من اجلوع.
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 رعاية النيب صىل هللا عليه وسمل والصحابة ل هل الصفة 

ويتفقد اكن النيب صىل هللا عليه وسمل يتعهد أ هل الصفة بنفسه، فزيورمه 

رمه ويقص علهيم أ حواهلم ويعود مرضامه، كام اكن يكرث جمالس هتم ويرشدمه ويواس هيم ويذك  

ذا أ تته  ويوهجهم ا ىل قراءة القرأآن الكرمي ومدارس ته وذكر هللا والتطلع ا ىل الآخرة، واكنت ا 

لهيم  مرة س يب فسأ لته ابنته فاطمة ريض هللاصىل هللا عليه وسمل  جاءه  وملا    ،صدقه بعث هبا ا 

عهنا خادمًا ل هنا تعبت من كرثة أ عاملها ولك ت، فأ جاهبا عليه الصالة والسالم )أ خدمكام وأ دع 

  فأ وحض لها أ نه س يبيع الس يب وينفقه عىل أ هل الصفة. ،(؟أ هل الصفة تطوي

واكن يوزع أ هل الصفة بني أ حصابه بعد صالة العشاء ليتعشوا عندمه، ويقول: 

ن أ ربع خفامس أ و سادس(. )من اكن عنده طعام اثنني فليذ  هب بثالث وا 

ومه  –وقد استثارت حاةل أ هل الصفة س بعني من ال نصار يقال هلم الفقراء 

فاكنوا يقرأ ون القرأآن ويتدارسون ابلليل ويتعلمون، واكنوا  –اذلين استشهدوا يوم برئ معونة 

وحيتطبون فيبيعونه ويشرتون به الطعام ل هل الصفة  ،ابلهنار جييئون ابملاء فيضعونه ابملسجد

وقد اقرتح محمد بن مسلمة ال نصاري وأآخرون من ال نصار ريض هللا عهنم عىل النيب   ،والفقراء

من بس تانه  -العذق مبا فيه من الرطب  –واحد مهنم قنواً  صىل هللا عليه وسمل أ ن خيرج لك 

يف املسجد حباًل بني ساريتني   ع  ض  حني ينضج المتر ل هل الصفة والفقراء فوافق عىل ذكل، وو  

فأ خذ الناس يعلقون ال قناء عىل احلبل، فرمبا اجمتعت عرشين قنواً وأ كرث، واكن معاذ بن جبل 

قناء، وأ نكر النيب صىل هللا عليه وسمل عىل رجل علق ريض هللا عنه يقوم عىل حراسة ال  

واس مترت عادة تعليق ال قناء يف ، قنوا فيه حشف وأ راد أ ن يكون التصدق بأ طيب من ذكل

 مسجد الرسول صىل هللا عليه وسمل ابملدينة عىل ال قل ا ىل القرن الثاين الهجري.

وصدق هللا  ،ةرمح هللا القوامني الصوامني اجملاهدين الزاهدين أ هل الصف

حلا﴿العظمي:   ، فأ ىن  ﴾اً فحيس هبم اجلاهل أ غنياء من التعفف تعرفهم بس ميمه ال يسأ لون الناس ا 

هذا المنوذج مما حيدثه الفقراء املدقعون يف اجملمتعات اجلاهلية من تكوين العصاابت اليت تتوىل 

ال أ عامل الرسقة والقتل وأ نواع العدوان اذلي يفقد اجملمتعات  الاس تقرار واال حساس ابل من، ا 

أ نه الفرق بني تربية محمد صىل هللا عليه وسمل والرتبية اجلاهلية، والفرق بني نظام هللا والنظم 

 البرشية.
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 (  ادلس تور املدينة )  معاهدة اعالن  

م النيب صىل هللا عليه وسمل العالقات بني ساكن املدينة، وكتب يف لقد نظ  

لكتاب أ و الصحيفة توضيح الزتامات مجيع ال طراف داخل املدينة، ذكل كتااًب، واس هتدف ا

وقد كتبت وثيقة موادعة الهيود أ ول قدوم الرسول صىل هللا عليه   ،وحتديد احلقوق والواجبات

وسمل ا ىل املدينة، قبل موقعة بدر الكربى، وأ ما الوثيقة بني املهاجرين وال نصار فكتبت بعد 

 بدر. 

هللا عليه وسمل عند قدومه املدينة وادع هيود لكها واكن رسول هللا صىل 

صىل هللا عليه   قتل رسول هللاام  ل وكتب بينه وبيهنم كتااًب، واشرتط علهيم أ ن ال ميالئوا عدوه، ف

وأ ظهروا هل وقدم املدينة غامنًا موفوراً بغت بين قينقاع  من مرشيك قريش  بدر  من قتل ب   وسمل

 فاكنت سبب غزوة بين قينقاع. احلسد والبغي، وأ ظهروا نقض العهد،

أ ما الوثيقة بني املهاجرين وال نصار فقد كتبت بعد وثيقة موادعة الهيود يف 

 يف جفن س يف رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ذي الفقارواكنت      ،الس نة الثانية من الهجرة

)ويفدوا   ..  (: )العقل عىل املؤمنني وال يرتك مفرح يف اال سالم وال يقتل مسمل باكفرونقل مهنا

وأ ن املؤمنني   ،)وأ ال حيالف مؤمن موىل مؤمن دونه  عانهيم ابملعروف واال صالح بني الناس( ..

ثًا أ و عدوااًن أ و فساداً بني  املتقني أ يدهيم عىل لك من بغى علهيم أ و ابتغى دسيسة ظمل أ و ا 

ن أ يدهيم عليه مجيعًا، ولو اكن ودل أ حدمه( ..   ئر ا ىل كذا ا)واملدينة حرام ما بني عاملؤمنني، وا 

ه رصف ال يقبل من ،مجعنيمفن أ حدث حداًث أ و أآوى حمداًث فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أ  

مفن أ خفر مسلامً فعليه لعنة هللا واملالئكة   ،، وذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أ دانمهوال عدل

ذن مواليه فعليه لعنة هللا  هوالناس أ مجعني ال يقبل من رصف وال عدل، ومن واىل قومًا بغري ا 

اجلراحات    الصحيفة أ يضاً كام ذكر يف  ،واملالئكة والناس أ مجعني ال يقبل منه رصف وال عدل(

وأ س نان اال بل وأ ال يقتل مسمل باكفر وال ذو عهد يف عهده، والعقل وفاكك ال سري، وكتب 

ين أ   براهمي حرم مكة وا  تهيا وحامها لكه ال خيتىل خالها وال ينفر رم املدينة ما بني حر  حأ ن ا 

ال  ال ملن أ شار هبا وال تقطع مهنا جشرة ا  أ ن يعلف رجل بعريه، وال صيدها وال تلتقط لقطهتا ا 

  حيمل فهيا السالح لقتال.
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 كتابه صىل هللا عليه وسمل بني املهاجرين وال نصار والهيود 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

ىل    1)البنود من  الوثيقة بني املهاجرين وال نصار  نصُّ   ووثيقة املوادعة (،  23ا 

 :(47ا ىل  24د )البنود من مع الهيو 

محم د الن يب   »رسول هللا« بني املؤمنني، واملسلمني من هذا كتاٌب من  .1

ْن تبعهم، فلحق هبم، وجاهد معهم م   .قريٍش، »وأ هل يرثب«، و 

ٌة واحدٌة من دون الن اس .2 م أ م  هن   .ا 

م  .3 ون عان هي  املهاجرون من قريٍش عىل ر بْعهتم، يتعاقلون بيهنم، ومه ي ْفد 

 .ابملعروف والقسط بني املؤمنني

ا  .4 وبنو ع ْوف عىل ر بْعهتم، يتعاقلون معاقلهم ال وىل، ولكُّ طائفٍة ت ْفدي عان هي 

 .ابملعروف والقسط بني املؤمنني

وبنو احلارث »بنو اخلزرج« عىل ر بْعهتم، يتعاقلون معاقلهم ال وىل، ولكُّ  .٥

ا ابملعروف والقسط بني املؤمنني  .طائفٍة ت ْفدي عان هي 

يتعاقلون معاقلهم ال وىل، ولكُّ طائفٍة ت ْفدي عانهيا   وبنو ساعدة عىل ر بْعهتم، .6

 .ابملعروف والقسط بني املؤمنني

م عىل ر بْعهتم، يتعاقلون معاقلهم ال وىل، ولكُّ طائفٍة ت ْفدي عانهيا  .7 ش  وبنو ج 

 .ابملعروف والقسط بني املؤمنني

ت ْفدي عانهيا وبنو الن جار عىل ر بْعهتم، يتعاقلون معاقلهم ال وىل، ولكُّ طائفٍة   .8

 .ابملعروف والقسط بني املؤمنني

وبنو معرو بن عوف عىل ر بْعهتم، يتعاقلون معاقلهم ال وىل، ولكُّ طائفٍة  .9

 .ت ْفدي عانهيا ابملعروف والقسط بني املؤمنني

وبنو الن بيت عىل ر بْعهتم، يتعاقلون معاقلهم ال وىل، ولكُّ طائفة ت ْفدي عانهيا  .10

 .املؤمننيابملعروف والقسط بني 

وبنو ال وس عىل ر بْعهتم، يتعاقلون معاقلهم ال وىل، ولكُّ طائفة ت ْفدي عانهيا  .11

 .ابملعروف والقسط بني املؤمنني
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ًحا بيهنم  .12 ْفر  ن  املؤمنني ال يرتكون م  أ ن  - أ ي املثقل ابدلين وكرثة العيال -وا 

داٍء، أ و ع ْقل، وأ ال حيالف مؤمٌن موىل م  .ؤمٍن دون هي ْعطوه ابملعروف؛ من ف 

ي  .13 س  ْن بغى مهنم، أ و ابتغى د  « م  ن  املؤمنني املت قني »أ يدهيم« عىل »لك   ة  سوا 

ن  أ يدهيم عليه مجيًعا،  ثًا، أ و عدوااًن، أ و فساًدا بني املؤمنني، وا  ، أ و ا  مْلٍ ظ 

دل   أ حدمه    .ولو اكن و 

 .عىل مؤمنٍ  وال ي ْقت ل مؤمٌن مؤمنًا يف اكفٍر، وال ي ْنرص  اكفراً  .14

ن  املؤمنني بعضهم موايل بعٍض  .1٥ ري علهيم أ دانمه، وا  ن  ذمة هللا واحدٌة، جي  وا 

 .دون الن اس

، وال سوة غري مظلوميـن، وال  .16 ن  لـه الن رص  ْن تبعنا من هيود، فا  ه م  ـ  ن وا 

 .متنارٍص علهيم

مْل  املؤمنني واحدٌة، ال يسامل مؤمٌن دون مؤمٍن يف قتاٍل يف سبيل   .17 ن  س  وا 

 .ا ال عىل سواٍء، وعدٍل بيهنم هللا

ن  لك  غازيٍة غزت معنا ي ْعقب بعضها بعًضا .18  .وا 

ن  املؤمنني ي ِب   .19 بعضهم عىل بعٍض مبا انل دماءمه  -مينع  ويكف أ ي  –وا 

 .يف سبيل هللا

ن ه ال جيري مرشٌك مااًل  .20 ن  املؤمنني املت قني عىل أ حسن هدًى، وأ قومه، وا  وا 

 .حيول دونه عىل مؤمنٍ  لقريٍش، وال نفًسا، وال

ن ه من اعتبط مؤمنًا قتالً  .21 ال أ ن يرىض ويلُّ املقتول   وا  ٌد به، ا  ن ه ق و  عن بي  نٍة؛ فا 

ْقل"بـ  ال قياٌم عليه"الع  ن  املؤمنني عليه اكف ًة، وال حيلُّ هلم ا   .، وا 

حيفة، و  .22 ن ه ال حيلُّ ملؤمن أ قر  ب ام يف هذه الص  آ وا  الآخر، أ ن من ابهلل واليوم أ

ن  عليه لعنة  هللا،  ْن نرصه، أ و أآواه، فا  ن  م  يه، وا  اًث، أ و ي ْؤو  ْحد  ينرص م 

 .وغضبه يوم القيامة، وال ي ْؤخذ منه رصٌف، وال عدلٌ 

ىل محم ٍد صىل هللا  .23 ه ا ىل هللا، وا  ن  مرد  ن ه همام اختلفمت فيه من يشٍء، فا  وا 

 .عليه وسمل

ن  الهيود ينفقون مع املؤمن .24  .ني ما داموا حماربنيوا 

ٌة مع املؤمنني؛ للهيود ديهنم، وللمسلمني ديهنم،  .2٥ ن هيود بين عوف أ م  وا 

ه، وأ هل  بيته ال نفس  ه ال ي وت غ  ا  ـ  ن ، فا  ال ظمل نفسه، وَأمث    .موالهيم وأ نفسهم، ا 

ن  لهيود بين الن جار مثل ما لهيود بين عوٍف  .26  .وا 

ن  لهيود بين احلارث مثل ما لهيود ب .27  .ين عوٍف وا 

ن  لهيود بين ساعدة مثل ما لهيود بين عوٍف  .28  .وا 



 

ة النبوية    تهذيب صحيح السير
 

76 
 

م مثل ما لهيود بين عوٍف  .29 ش  ن لهيود بين ج   .وا 

ن  لهيود بين ال وس مثل ما لهيود بين عوٍف  .30  .وا 

ن ه ال  .31 ، فا  ، وَأمث   مل   ن  لهيود بين ثعلبة مثل ما لهيود بين عوٍف، ا ال من ظ  وا 

ه، وأ هل  بيته ال نفس   .ي وت غ  ا 

ن ثعلبة ك نفسهم .32 ْفن ة  بطٍن م  ن  ج   .وا 

ن  الرب دون اال مث .33 يبة مثل ما لهيود بين عوٍف، وا  ط  ن  لبين الشُّ  .وا 

ن  موايل ثعلبة ك نفسهم .34  .وا 

ن  بطانة هيود ك نفسهم  .3٥ ته، وأ هل بيته-وا  جل: أ ي: خاص   .-بطانة الر 

ذن محم د صىل هللا  .36 ال اب  ن ه ال خيرج مهنم أ حٌد ا   .عليه وسملوا 

ن  بيهنم الن رص  عىل من  .37 ن  عىل الهيود نفقهتم، وعىل املسلمني نفقهتم، وا  وا 

ن  بيهنم النُّصح، والن صيحة، والربُّ دون اال مث حيفة، وا   .حارب أ هل هذه الص 

ن  الن رص للمظلوم .38 ن ه ال يأ مث امرٌؤ حبليفه، وا   .وا 

ن  الهيود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حم .39  .اربنيوا 

حيفة .40 ْوف ها ل هل هذه الص  ن  يرثب حراٌم ج   .وا 

، وال امث .41 ضاٍر  ن  اجلار اكلن فس غري م   .وا 

ذن أ هلها .42 ال اب  رمٌة ا  ار ح  ن ه ال جت   .وا 

ه،  .43 اف فساد  حيفة من حدٍث، أ و اش تجار خي  ن ه ما اكن بني أ هل هذه الص  وا 

ه  ا ىل هللا  د  ر  ن  م  ىل محم دٍ  –عز  وجل   –فا   رسول هللا صىل هللا عليه وا 

ه حيفة وأ بر   ن  هللا عىل أ تقى ما يف هذه الص   .وسمل، وا 

مه   يرثب   .44 ن  بيهنم الن رص  عىل من د  ْن نرصها، وا  ار  قريٌش، وال م  ن ه ال جت   .وا 

م  .4٥ هن  م يصاحلونه، ويلبسونه، وا  هن  عوا ا ىل صلٍح يصاحلونه، وي ْلب سونه؛ فا  ذا د  وا 

ىل  عوا ا  ذا د  ين. ا  ْن حارب يف ادل   ال م  ن ه هلم عىل املؤمنني، ا  مثل ذكل؛ فا 

ب ل هم ي ق  م من جانهبم اذل  هت  ص   .وعىل لك   أ انٍس ح 

ن  هيود ال وس   .46 حيفة،   –موالهيم، وأ نفسهم    –وا  عىل مثل ما ل هل هذه الص 

ن  الرب  دون اال مث، ال يكسب  حيفة، وا  مع الرب   احملض من أ هل هذه الص 

هاكسبٌ  حيفة وأ بر   ن  هللا عىل أ صدق ما يف هذه الص  ال عىل نفسه، وا   . ا 

ْن خرج امٌن، ومن  .47 ن ه م  ن ه ال حيول هذا الكتاب دون ظامٍل، أ و امٍث، وا  وا 

، واتقى، ومحم ٌد  ن  هللا جاٌر ملن بر  ، وا  َأمث   مل، و  ال من ظ  قعد امٌن ابملدينة، ا 

 .رسول  هللا صىل هللا عليه وسمل
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العالقة مع املهتودين من ال وس   دحتدي  3٥ا ىل    2٥تناولت البنود من رمق  وقد  

 ابن وقد بني   ،واخلزرج، وقد نسبهتم البنود ا ىل عشائرمه العربية، وأ قرت حلفهم مع املسلمني

عباس ريض هللا عنه سبب وجود رجال من ال وس واخلزرج مضن القبائل الهيودية فقال: 

ن عاش لها ودل أ ن هتوده"   ".اكنت املرأ ة من نساء ال نصار تكون مقاله، فتجعل عىل نفسها ا 

جارة قريش أ و نرصها واكن النيب صىل هللا   43وقد منع البند رمق   الهيود من ا 

وكذكل فا ن الهيود اعرتفوا ،  تعرض لتجارة قريش اليت تر غريب املدينةعليه وسمل يس هتدف ال 

لهيا سائر ساكن املدينة مبا فهيم الهيود،  42مبوجب البند  بوجود سلطة قضائية عليا يرجع ا 

لكن الهيود مل يلزموا ابلرجوع ا ىل القضاء اال ساليم دامئًا بل فقط عندما يكون احلدث أ و  

ذا شاءوا فبوسعهم الاحتاكم ا ىل النيب صىل هللا عليه  ،لمنيالاش تجار بيهنم وبني املس أ و ا 

فا ن  ﴿ : مه القرأآن الكرمي النيب صىل هللا عليه وسمل بني قبول احلمك فهيم أ و رد  وسمل وقد خري  

ن حمكت فاحمك  ن تعرض عهنم فلن يرضوك شيئًا، وا  جاءوك فاحمك بيهنم أ و أ عرض عهنم، وا 

 . ﴾سطنيبيهنم ابلقسط ا ن هللا حيب املق 

 أ تباعه معن سوامه يف أ مور كثرية وقد مىض النيب صىل هللا عليه وسمل ميزي   

ون ابخلف فأ ذن النيب ويوحض هلم أ نه يقصد بذكل خمالفة الهيود، من ذكل أ ن الهيود ال يصل  

وا ابخلف، والهيود ال تصبغ الشيب فصبغ املسلمون صىل هللا عليه وسمل ل حصابه أ ن يصل  

ابحلناء والكمت، والهيود تصوم عاشوراء والنيب صىل هللا عليه وسمل يصومه أ يضًا شيب رأ سهم  

مث أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل  ،هلم مث اعزتم أ واخر حياته أ ن يصوم اتسوعاء معه خمالفةً 

 ه بقوم فهو مهنم(.وضع للمسلمني مبدأ  خمالفة غريمه والمتزي علهيم فقال: )من تش ب  

ىل املس ئولية امجلاعية، واعتربت سائر املؤمنني مس ئولني كام أ كدت الوثيقة ع

ن أ مهية ذكل كبرية ل ن النيب صىل هللا عليه وسمل   عن حتقيق العدل وال من يف جممتع املدينة، ا 

 مل يشلك قوة منظمة اكلرشطة لتعقب اجلناة ومعاقبهتم.

جارة قريش مينع من بقي عىل الرشك من ال وس واخلزرج من    21والبند رمق   ا 

وال مانع من أ ن ينص يف وثيقة احللف بني  ،تصدي املسلمني لها موجتارهتا أ و الوقوف أ ما

وعدم التحريض  لاملهاجرين وال نصار عىل معامةل الهيود احملالفني للمسلمني ابملعروف والعد

يذاهئم  أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل هو املرجع الوحيد يف لك 23ونص البند  ،علهيم وا 

 خالف يقع بني املسلمني يف املدينة.
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 ات نقض هيود املدينة للمعاهد
 

مل يلزتم الهيود ابملعاهدة اليت أ برهما الرسول صىل هللا عليه وسمل معهم بل 

حددهتا بل وقفوا مواقف عدائية  رسعان ما نقضوها ومل يكتفوا بعدم الوفاء ابلزتاماهتم اليت

املدينة املنورة، وفمي ييل بيان ل حداث جالهئم وأ س بابه ، فاكن ذكل سبب ا جالهئم عن  أ يضاً 

 .املمهدة واملبارشة

 بين قينقاع   غزوة 

اكنت يف شوال من الس نة الثانية من و عد غزوة بدر الكربى،  الغزوة بوقعت  

تشري كتب السرية ا ىل أ ن هيود بين قينقاع أ ظهروا الغضب واحلسد عندما انترص ، و الهجرة

انهتت ا ىل اال خالل ابل من داخل ،  وقد بلغ هبم ال مر ا ىل حد اجملاهرة ابلعداءاملسلمون ببدر،  

 .املدينة املنورة

    احلصار 

وقد ورد يف تفاصيل خرب حصار بين قينقاع أ هنم اكنوا حلفاء عبد هللا بن أ يب 

ابن سلول واكنوا أ جشع الهيود واكنوا صاغة، فلام أ ظهروا رصحي العداء والبغضاء وخاف النيب 

، ريض هللا عنه ىل هللا عليه وسمل خيانهتم، اس تخلف عىل املدينة أ اب لبابة بن عبد املنذرص

، وحارصمه مخس عرشة ليةل ا ىل ريض هللا عنه وعقد لواء أ بيض محهل محزة بن عبد املطلب 

د علهيم احلصار ونزلوا عىل حمك الرسول، عىل أ ن هل أ مواهلم، وأ ن هلم  فاش ت    ،هالل ذي القعدة

  .فواالنساء واذلرية، فأ مر هبم فكت   

: أ ربعامئة يف ذكل قائالً  مه فهيم حليفهم عبد هللا بن أ يب بن سلول وأ حل  مث لك  

فقال رسول هللا  ،حارس وثالثائة دارع منعوين من ال محر وال سود وحتصدمه يف غداة واحدة

 أ مر جالهئم عبادة بن ىل  وأ مر هبم أ ن جيلوا عن املدينة وتو ،(مه كل): صىل هللا عليه وسمل

فلحقوا بأ ذرعات، وتوىل قبض أ مواهلم محمد بن مسلمة ال نصاري  ،ريض هللا عنه الصامت 

خراج امخلس للرسول صىل هللا عليه وسمل  .حيث مت تقس ميها بني الصحابة بعد ا 

ْغل ب ون  ﴿: وقد نزل يف ا جالء بين قينقاع قوهل تعاىل ت  وا س   ين  ك ف ر  ق ل ل  ذل  

حت ْ  ه اد  و  ب ئْس  الْم  ىل   هج  من   ۚ و 
ِ
ون  ا ب يل  اَّلل    * رش   ئ ٌة ت ق ات ل  يف  س  ئ ت نْي  الْت ق ت ا ۖ ف  آي ٌة يف  ف  ْ أ ن  ل مك  ق ْد اك 
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اء  ۗ  ن ي ش  ي  د  ب ن رْص ه  م  اَّلل   ي ؤ  نْي  ۚ و  ْأي  الْع  ْم ر  ثْل هْي  ْوهن  م م   ٌة ي ر  ر  ف  ى  اك  أ ْخر  ًة ل   ويل  و  رْب  كل   ل ع  َٰ ن  يف  ذ 
ِ
ا

ار   ـ  ﴿: وقد نقل أ هل التفسري أ ن قوهل تعاىل، ﴾اْلَبْص  ذل   ا أ  ي 
 
لهْي  ود  هيُّ ا أ

 
وْا أ ذ  ن وْا ال  ت ت خ  آم  ين  أ

َّلل   ال  هي ْ 
 
ن  أ
ِ
هْن ْم ا ن ه  م 

ِ
ْ ف ا نمك  ل ه ْم م   ن ي ت و  م  آء  ب ْعٍض و  ه ْم َأْول ي أ آء  ب ْعض  ى  َأْول ي أ ار  لن ص 

 
أ لْق ْوم  و 

 
ي أ د 

ني   ال م  لظ 
 
لوقت أ علن عبادة ويف نفس ا ،نزل يف موالاة عبد هللا بن أ يب لهيود بين قينقاع ،﴾أ

اي رسول "براءته من حلفائه من هيود مظاهرة هلل ولرسوهل بقوهل: ريض هللا عنه  بن الصامت 

ين أ برأ  ا ىل هللا ورسوهل من والية هيود، وأ توىل  ن يل موايل من هيود كثري عددمه، وا  هللا ا 

 ".هللا ورسوهل

بني عبادة بن ب قلبه ابلنفاق و رش  والفرق واحض بني عبد هللا بن أ يب اذلي أ  

صته من أآاثر العصبية اجلاهلية اذلي صقلته الرتبية احملمدية، وخل  ريض هللا عنه الصامت 

هما عىل مصاحله اخلاصة، فاكن مصلحة العقيدة وقد   وال هواء واملصاحل الشخصية، فنظر ا ىل

 .مثااًل للمؤمن الواعي

 

 مقتل كعب بن ال رشف 

بدر وقبل غزوة بين النضري يف الس نة قتل ابن ال رشف بعد غزوة ووقع م 

من طيء وأ مه عقيةل بنت أ يب أ بوه وكعب بن ال رشف، عريب  ،الثالثة من الهجرة النبوية

احلقيق من بين النضري اذلين حالفهم ال ب وتزوج مهنم، واكن كعب شاعراً يناصب اال سالم 

ن هيجو النيب صىل هللا وقد غاظه انتصار املسلمني ببدر وساءه ال مر فزار مكة، فاك  ،العداء

ىل املدينة  ،ويبيك قتىل املرشكني ببدر  ،عليه وسمل وحيرض عليه كفار قريش فشبب   ،مث رجع ا 

 .بنساء املسلمني فأ مر النيب صىل هللا عليه وسمل بقتهل

ريض ل البخاري خرب مقتهل، وخالصته أ ن محمد بن مسلمة ال نصاري وفص  

أ بدى اس تعداده لتنفيذ أ مر النيب صىل هللا عليه وسمل بقتهل، واس تأ ذنه يف أ ن هللا عنه 

مفىض محمد بن مسلمة ا ىل كعب   ،همدور ادلم  يس تخدم اخلديعة، فأ ذن هل ل ن كعبًا صار حمارابً 

للرسول مظهراً تذمره منه ملا يكفهم به، فأ راد كعب رهينة وطلب منه أ ن يقرضه تراً ليدفعه 

وعرض عليه أ ن يرهن   ،من النساء أ و ال بناء فاعتذر محمد بن مسلمة ملا يلحقهم من عار ذكل

جفاءه محمد بن مسلمة لياًل ومعه حصايب أآخر وهو أ بو انئةل وهو  ،عنده السالح فوافق كعب 

لهيم ومىش معهم أ خو كعب من الرضاعة ومعهام ثالثة أآخرو ن من الصحابة، فنادوه فزنل ا 

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=1&tSoraNo=5&tAyahNo=51&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=1&tSoraNo=5&tAyahNo=51&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=1&tSoraNo=5&tAyahNo=51&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1
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فأ هجزوا عليه بس يوفهم حىت أ صيب أ حدمه بس يوف   ،فاحتالوا لقتهل متظاهرين بشم عطر شعره

 أ حصابه. 

 هلم الرسول صىل هللا عليه وسمل ما صدر وقد اش تكت الهيود مقتهل، فبني  

فوا عىل أ نفسهم، فدعامه منه من عداء وهجاء، وفزعت هيود وبقااي املرشكني مما حدث وخا

ىل كتابة معاهدة بيهنم فكتبت حصيفة عامة ويبدو أ ن كتابة  ،الرسول صىل هللا عليه وسمل ا 

الصحيفة جاء تأ كيداً ملا يف املعاهدة اليت كتبت قبل بدر بني املسلمني والهيود بعد أ ن أ اثر 

 .مقتل ابن ال رشف خماوف هيود

ظهاره ال   همهبجائه للنيب وهو رئيس ف تعاطف مع أ عداء املسلمني وراثء قتالمه واب 

الرسول  ومل يؤاخذ ،يكون قد نقض العهد وصار حماراًب همدور ادلم ،وحتريضهم عىل املسلمني

د واكتفى بقتهل جزاء غدره وجد   ،بين النضري جبريرة كعب بن ال رشفصىل هللا عليه وسمل 

نفوسهم فقد مضوا يكيدون لال سالم املعاهدة معهم، ولكن يبدو أ ن ملقتل كعب أ ثراً معيقًا يف 

 .رمغ جتديدمه املعاهدة
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 ا جالء بين النضري 

 وقيل بعد أ حد. ،غزوة بين النضري بعد غزوة بدر الكربىواكنت 

َّلل   ﴿:  وقد رويت أآاثر يف تفسري قوهل تعاىل
 
ت  أ وْا ن ْعم  ْذك ر 

 
ن وْا أ آم  ين  أ ذل  

 
آ أ اي  َأهيُّ أ

ْذ مه   ق ْوٌم َأن 
ِ
ْ ا لك   ع ل ْيمك  َّلل   ف لْي ت و 

 
ع ىل  أ َّلل   و 

 
ت ق وْا أ

 
أ ْ و  هي  ْم ع نمك  هي  ْم ف ك ف  َأيْد  ْ َأيْد  ل ْيمك 

ِ
وْا ا ط  ي بْس 

ن ون   ْؤم  لْم 
 
وا بقتل النيب صىل هللا عليه وسمل وأ هنا نزلت يف شأ ن هيود بين النضري عندما مهُّ ،  ﴾أ

  .فأ نقذه هللا بنعمة منه

 سبب غزوة بين النضري 

ذكر املصادر س ببني لهذه الغزوة يمتثالن مبحاولتني لقتل الرسول صىل هللا ت

حماوةل بين النضري قتل الرسول صىل هللا عليه وسمل بعد غزوة بدر  : ال وىل  :عليه وسمل

ن مل يقاتلوا الرسول صىل هللا عليه وسمل  ،الكربى لهيم وهتديدها هلم ابحلرب ا  بعد كتابة قريش ا 

أ ن  صىل هللا عليه وسمل النضري هلم وعزموا عىل الغدر، وأ رسلوا ا ىل النيب فاس تجاب بنو 

لهيم يف ثالثني رجاًل من أ حصابه، ووعدوا أ ن خيرجوا مبثلهم من أ حبارمه، ا ىل موضع  خيرج ا 

فلام اقرتبوا اقرتح الهيود أ ن جيمتع النيب ومعه  وسط ليس متعوا منه، فا ن صدقوه أآمنت هيود،

ثة من أ حبارمه فا ن أ قنعهم أآمنت بنو النضري، وقد محل الثالثة خناجرمه، ثالثة من أ حصابه بثال

لكن امرأ ة مهنم أ فشت خربمه ل خ لها مسمل، فأ خرب النيب فرجع ومل يقابلهم، مث حارصمه 

ال السالح فاحت   ملوا حىت ابلكتائب وقاتلهم فزنلوا عىل اجلالء وعىل أ ن هلم ما محلت اال بل ا 

 أ بواب بيوهتم. 

تتلخص بأ ن النيب صىل هللا عليه وسمل ذهب ا ىل بين ف  الثانية اوةلأ ما احمل

النضري ليس تعني هبم عىل دفع دية رجلني معاهدين قتلهام خطأ  معرو بن أ مية الضمري يف 

لقاء جحر عليه وقتهل أ عقاب حادثة برئ معونة، جفلس النيب ا ىل جدار لبين النضري فهمُّ  وا اب 

مث أ مر حبصارمه فزنلوا عىل الصلح بعد   ،مرسعًا ا ىل املدينة  فأ خربه الويح بذكل فانرصف عهنم

 .حصار ست ليال، عىل أ ن هلم ما محلت اال بل

ولكتا الروايتني تعزو حصار املسلمني لبين النضري ا ىل حماولهتم قتل الرسول  

والتحريض وتقدمي املعلومات لقريش،  ادلس  ابال ضافة ا ىل صىل هللا عليه وسمل غدراً، 

ال شعار اليت أ نشدها كعب ابن و ضوا املرشكني عىل قتال املسلمني، واملعروف أ هنم حر  

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=1&tSoraNo=5&tAyahNo=11&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=1&tSoraNo=5&tAyahNo=11&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1
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فلعل سوء العالقة بني املسلمني ، ال رشف النرضي يف حتريض قريش عىل حرب املسلمني

 . رمهوبين النضري وأ هنا خمتت مبحاوةل الغدر اليت اكنت سببًا مبارشاً يف حصا

 حصار بين النضري ومعاهدة ا جالهئم 

: وقد حص أ ن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل حارصمه ابلكتائب وقال هلم

ال بعهد تعاهدوين عليه) نمك ال تأ منون عندي ا  ، فأ بوا أ ن يعطوه عهداً، فقاتلهم يوهمم ذكل (ا 

ودعامه   –وترك بين النضري    –مث غدا الغد عىل بين قريظة ابخليل والكتائب  ،  هو واملسلمون

 ا ىل أ ن يعاهدوه، فعاهدوه فانرصف عهنم. 

وغدا ا ىل بين النضري ابلكتائب فقاتلهم حىت نزلوا عىل اجلالء، وعىل أ ن هلم 

ال احللقة، جفاءت بنو النضري واحمتلوا ما أ قل  ما أ قل   م، وأ بواب ت اال بل من أ متعهت ت اال بل ا 

وقد ثبت بنص القرأآن .  بيوهتم، فاكنوا خيربون بيوهتم، فهيدموهنا فيحملون ما وافقهم من خش هبا

 .واحلديث أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل حرق وقطع بعض خنل بين النضري خالل احلصار

جالءمه عن دايرمه، والسامح هلم  وتقرر معاهدة اجلالء حقن دماء الهيود، وا 

بلهم من املتاع وال موال سوى السالح فيرتكونه للمسلمني.   بأ خذ ما حتمهل ا 

زعامءمه مثل حِي بن أ خطب وسالم بن أ يب   لكن بعضجلوا ا ىل الشام  أ  وقد  

هم ذهب ا ىل الشام، وقد أ سمل من بين احلقيق وكنانة بن الربيع وغريمه ذهبوا ا ىل خيرب ومعظم 

ثنان فأ حرزا أ مواهلام وهام ايمني بن معر بن كعب وأ بو سعد بن وهب  أ ما أ موال بين   ،النضري ا 

فاكن ينفق عىل أ ههل مهنا نفقة س نة مث ، النضري وخنلهم فاكنت للرسول خاصة بنص القرأآن

املهاجرين،  نيالنيب أ رضهم ب م وقد قس   ،جيعل ما بقي يف السالح والكراع عدة يف سبيل هللا

 .وأ عطى اثنني من ال نصار فقط هام سهل بن حنيف وأ بو دجانة بن سامك بن خرشة حلاجهتام

وقد أ دى ا جالء بين النضري ا ىل كرس شوكة الهيود واملنافقني يف املدينة حيث 

ظة احملاف وأ ظهرت رغبهتا يف ،جددت قريظة املعاهدة مع املسلمني خالل حصار بين النضري

املنافقون مل ينجزوا عدمه لنيب النضري ابلنرص وتبني ف ،عىل العهد حىت اكنت غزوة ال حزاب

 .لهيود عدم جدوى الاعامتد علهيم

قطاعها  وقوي كيان اال سالم ابلتخلص من بين النضري واال فادة من أ راضهيم اب 

 .للمهاجرين اذلين اكنوا يعمتدون يف سكنامه عىل أ راض وبيوت لل نصار
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 بين النضري للمرشكني   حتريض 

وقد اس متر احلقد يعمل يف نفوس هيود بين النضري مما دفعهم ا ىل حتريض 

 .املرشكني من قريش وال حزاب عىل همامجة املدينة يف غزوة اخلندق
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 غزوة بين قريظة 

وقعت غزوة بين قريظة يف أآخر ذي القعدة وأ ول ذي احلجة من الس نة 

  .اليت اكنت يف شوال س نة مخس للهجرةاخلامسة، عقب غزوة اخلندق 

 سبب الغزوة 

ويرجع سبب الغزوة ا ىل نقض بين قريظة العهد اذلي بيهنم وبني النيب صىل 

ويف وقت حرج  ،بن أ خطب النرضي واكن نقضهم للعهد بتحريض من حِي   ،هللا عليه وسمل

وخطري ابلنس بة للمسلمني اذلين اكن حيارصمه عرشة أ الف مقاتل من ال حزاب، وقد ثبت 

مث أ رسل سعد بن  ،أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل أ رسل الزبري بن العوام الس تطالع خربمه

ملعرفة حصة ما يشاع من  ريض هللا عهنم، معاذ وسعد بن عبادة ومعهام عبد هللا بن رواحة

 .د ال مر عىل املسلمنيد هل هؤالء حصة اخلرب فاش ت  بين قريظة، وقد أ ك  غدر 

وقد أ مر هللا تعاىل نبيه بقتال بين قريظة بعد عودته من اخلندق ووضعه 

لهيم ،السالح وقد أ عمل أ حصابه بأ ن هللا  ،فأ مر النيب صىل هللا عليه وسمل أ حصابه ابلتوجه ا 

 )ال يصلني   :قد أ رسل جربيل لزيلزل حصوهنم ويقذف يف قلوهبم الرعب وأ وصامه أ ن تعاىل

ال يف بين قريظة( كام يف رواية البخاري   وقد   ،كام يف رواية مسمل  –أ و الظهر    –أ حد العرص ا 

النيب الطرفني فقد   وأ قر    ،حان وقت العرص وبعضهم يف الطريق مفهنم من صىل ومهنم من أ خر

 اجهتدوا يف مراده من أ مره. 

وخرج النيب صىل هللا عليه وسمل بنفسه ا ىل بين قريظة واس تخلف عىل 

 .عىل املقدمة برايتهريض هللا عنه  بعث علياً و  ،ريض هللا عنه املدينة عبد هللا بن أ م مكتوم

ا ثالثة وانفرد ابن سعد بذكر عدد جيش املسلمني وعدد خيلهم فذكر أ هنم اكنو 

لبين قريظة  صىل هللا عليه وسمل ة حصارهمد  ، واكنت أ الف رجل معهم س تة وثالثون فرساً 

 .مخسًا وعرشين ليةل
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 جناح احلصار ومصري بين قريظة 

وملا اش تد احلصار وعظم البالء عىل بين قريظة، أ رادوا الاستسالم والزنول 

ريض عىل أ ن حيمك الرسول صىل هللا عليه وسمل فهيم، وقد استشاروا أ اب لبابة بن عبد املنذر  

ىل أ ن ذكل يعين ذحبهم –واكن حليفًا هلم  –هللا عنه  وقد ندم عىل مشورته هذه ، فأ شار ا 

أ ما بنو قريظة فقبلوا الزنول ،  لت توبتهب  اري املسجد النبوي حىت ق  وربط نفسه ا ىل ا حدى سو 

، ورأ وا أ نه سريأ ف هبم بسبب احللف بيهنم وبني قومه ريض هللا عنه  عىل حمك سعد بن معاذ

ل نه اكن قد أ صابه سهم يف ذراعه يوم اخلندق فقىض فهيم أ ن تقتل   جفيء بسعد محموالً ،  ال وس

اذلرية، وأ ن تقسم أ مواهلم، فأ قره رسول هللا صىل هللا عليه وسمل املقاتةل وأ ن تس ىب النساء و 

اذلين نفذوا فهيم احلمك أ ربعامئة، وجنا ثالثة من  واكن عدد مقاتلهتم، (قضيت حبمك هللا): وقال

بين قريظة بدخوهلم يف اال سالم فأ حرزوا أ نفسهم وأ مواهلم، وقد حبس أ رسامه يف دار بنت 

ق املدينة حيث حفرت أ خاديد وقتلوا فهيا بشلك مجموعات، ومل احلارث، مث نفذ القتل يف سو 

ال امرأ ة واحدة  ريض هللا عنه اكنت قتلت حصابيًا هو خالد بن سويد ،يقتل من نساهئم ا 

 .برىح أ لقهتا عليه

نفاذ حمك القتل يف مقاتةل   –أ ما الغلامن غري البالغني فقط أ طلق رساهحم   وبعد ا 

وقد اصطفى الرسول صىل هللا ، أ مواهلم وذرارهيم بني املسلمنيع يف تقس مي رش   ،بين قريظة

 .من بني الس يب لنفسهريض هللا عهنا عليه وسمل رحيانة بنت معرو بن خناقة 
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 وبقية املعاقل الهيودية يف احلجاز   فتح خيرب 

،  مك16٥وتبعد عهنا حبوايل  ،خيرب واحة زراعية تقع شامل املدينة املنورة

 ،ووفرت مياهها ،م، وامتازت خيرب خبصوبة أ رضها 8٥0وترتفع عن سطح البحر بنحو 

ذلكل اكنت توصف بأ هنا  ،هذا سوى ما تنتجه من احلبوب والفواكه .فاش هترت بكرثة خنيلها

من التجار ونظراً ملاكنهتا الاقتصادية فقد سكهنا العديد ، ورجالً  قرية احلجاز ريفًا ومنعةً 

 .وأ حصاب احلرف واكن فهيا نشاط واسع للصريفة

واكن يسكهنا قبل الفتح أ خالط من العرب والهيود، وزاد عدد الهيود فهيا بعد 

ومل يظهر هيود خيرب العداء للمسلمني حىت نزل فهيم زعامء بين النضري، ، ا جالء هيود املدينة

اال جالء اكفيًا لكرس شوكهتم، فقد غادروا   يف نفوسهم ا جالؤمه عن دايرمه، ومل يكن  اذلين حز  

 يرضبن ادلفوف واملزامري بزهاء وخفر ما املدينة ومعهم النساء وال بناء وال موال وخلفهم القيان

واكن من أ برز زعامء بين النضري اذلين نزلوا يف خيرب ، ريئ مثهل يف يح من الناس يف زماهنم

الربيع بن أ يب احلقيق، وحِي بن أ خطب فلام نزلوا دان هلم سالم بن أ يب احلقيق، وكنانة بن 

 .أ هلها

ي لالنتقام ها ا ىل الرصاع والتصد   يف جر   واكن تزع هؤالء لهيود خيرب اكفياً 

، من املسلمني، فقد اكن يدفعهم حقد دفني ورغبة قوية يف العودة ا ىل دايرمه داخل املدينة

ب حيث اكن خليرب وعىل رأ سها زعامء بين واكن أ ول حترك قوي ما حدث يف غزوة ال حزا

النضري دور كبري يف حشد قريش وال عراب ضد املسلمني وتسخري أ مواهلم يف ذكل، مث سعهيم 

قناع بين قريظة ابلغدر والتعاون مع ال حزاب هللا ال حزاب عن املدينة  فلام رد  ، الناحج يف ا 

ملوقف يف خيرب اليت صارت مصدر خطر الرسول صىل هللا عليه وسمل مبعاجلة ا  خائبني، اهمت  

 .كبري عىل املسلمني

حيث احتال عبد   ،ةلمفص    سالم بن أ يب احلقيق  وقد ساق البخاري قصة قتل

وبني حرسه ورجاهل  سالم بن أ يب احلقيق هللا بن عتيك يف ادلخول ا ىل بيت داخل حصن

اس تعداده للتضحية من ته وعظم وعلو مه   ، يدل عىل رابطة جأ شه حىت قتهل يف خمدعه، مما

 .أ جل عقيدته

ولكن القضاء عىل بعض الزعامء ال يكفي ال زاةل اخلطر عن املسلمني، واكنت 

معاهدة احلديبية اليت وقعت س نة ست من الهجرة بني املسلمني وقريش، قد أ اتحت الفرصة 
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املسلمني وعد    وقد ذهب كثري من املفرسين أ ن هللا تعاىل  ،أ مام املسلمني ليتفرغوا لفتح خيرب

وذكل  بفتح خيرب وحيازة غنامئها يف سورة الفتح اليت نزلت يف طريق العودة من احلديبية،

ل  ﴿   :بقوهل تعاىل ْم ف أَنْز  ا يف  ق ل وهب   مل   م  ة  ف ع  ر  ج  ْت  الش  ون ك  حت  ع  ْذ ي ب اي 
ِ
ن ني  ا ْؤم  يض   اَّلل   ع ن  الْم  ل ق ْد ر 

َأاث   ْم و  ك ين ة  ع ل هْي  ك ميًا*  هب  ْم ف ْتًحا ق ر يًباالس  ز يًزا ح  ن  اَّلل   ع  اك  وهن  ا و  ذ  ًة ي أْخ  غ امن   ك ث ري  م  مك   اَّلل   *  و  ع د  و 

ن ني   ْؤم  آي ًة ل لْم  ل ت ك ون  أ ْ و  ْنمك  ي  الن اس  ع  ك ف  َأيْد  ه  و  ذ  ْ ه  ل  ل مك  وهن  ا ف ع ج  ذ  ًة ت أْخ  غ امن   ك ث ري  ْد  م  هي  ْ  و  ي مك 

ت ق ميًا س ْ اًطا م  يًرا*    رص   ٍء ق د  ْ ن  اَّلل   ع ىل  لك    يش  اك  اط  اَّلل   هب  ا و  وا ع ل هْي ا ق ْد َأح  ر  ى ل ْم ت ْقد  أ ْخر   .﴾و 

 الطريق ا ىل خيرب 

وملا توجه املسلمون بقيادة  ،الس نة السابعةيف احملرم من خيرب وقعت غزوة 

فطلب مهنم  ،لون رافعني أ صواهتمون وهيل  ا ىل خيرب اكنوا يكرب   املصطفى صىل هللا عليه وسمل 

نمك تدعون ُسعيًا قريبًا وهو معمك: ) أ ن يرفقوا بأ نفسهم قائالً  وهذه الصورة توحض الروح  ،(ا 

املهمينة عىل اجليش اال ساليم ودوافعه اال ميانية القوية ومعنوايته القتالية العالية وهو يتوجه حنو 

 .رجااًل وسالحًا ومؤونة ومتاعاً قالع وحصون ملئت 

النيب صىل هللا عليه وسمل من املدينة فسكل ثنية الوداع فزغابة خرج وقد 

فنقمى فاملستناخ فالوطة فعرص فالصهباء فاخلرصة مث سكل بني الشق والنطاة مث املزنةل مث 

و أ ن واملالحظ أ ن الرجيع تقع شامل رشق خيرب ويبد. الرجيع حيث انطلق مهنا لفتح خبري

 .النيب قصد من ذكل أ ن يفصل خيرب عن الشام وعن حلفاهئا من غطفان

 وصف فتح خيرب 

وسقط حصناها  ،وقد افتتح النيب صىل هللا عليه وسمل منطقة النطاة أ والً 

انع والصعب بيد املسلمني مث منطقة الشق وسقط حصناها أ يب والزنار، والنطاة والشق يف 

وهو حصن  القموص مث فتح منطقة الكتيبة وأ سقط حصهنا املنيع ،الرشق من خيرب الشامل

هذا لعل و  ،مث منطقة السالمل وأ سقط حصنهيا ،مث افتتح منطقة الوطيح ،ابن أ يب احلقيق

 .سل يف فتح مناطق خيرب معمتدالتسل 

وتدل ال حاديث الصحيحة عىل أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل وصل خيرب 

وقد فوجئ الفالحون  قبل انبالج الفجر وصىل الفجر قرهبا مث هامجها بعد أ ن بزغت الشمس،

 ،من هيود اذلين خرجوا ا ىل أ عامهلم ومعهم مواش هيم وفؤوسهم وماكتلهم بوجود املسلمني
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ذا : )محمد وامخليس!! فقال الرسول صىل هللا عليه وسمل :افقالو  ان ا  هللا أ كرب، خربت خيرب ا 

 (.نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين

 حصن انع 

، وسعت غطفان حصن انع املسلمون مهفلجأ  الهيود ا ىل حصوهنم وحارص

ومحل   ،ولكهنم مل يشرتكوا يف القتال فقد خافوا أ ن هيامج املسلمون دايرمه  ،ا ىل جندة هيود خيرب

أ بو بكر ريض هللا عنه لليومني ال ولني، ومل يفتح هل، وأ صاب   "انع"راية املسلمني يف حصار  

ىل  ا ين دافع اللواء غداً : )فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ة وهجد،الناس يومئذ شد   ا 

هل، فطابت نفوس املسلمني،   سوهل، وحيب هللا ورسوهل، ال يرجع حىت يفتحرجل حيبه هللا ور

ليه اللواء حفمهل ريض هللا عنه  فلام صىل الفجر يف اليوم التايل دعا عليًا ريض هللا عنه ودفع ا 

وقد أ وىص النيب صىل هللا عليه وسمل عليًا أ ن يدعو (، الفتح عىل يديه يف اليوم الثالث فمت  

فوهللا لنئ هيدي هللا بك : )وقال هل ،اال سالم وما جيب علهيم من حق هللاهيود خيرب ا ىل 

مما يدل عىل أ ن النيب صىل هللا عليه (، رجاًل واحداً خري كل من أ ن يكون كل محر النعم

زاحة العقبات من طريقهاوسمل ما اكن حريصًا عىل غنامئ خيرب بل اكن مه    .ه نرش العقيدة وا 

: قال اي رسول هللا عىل ماذا أ قاتل الناس؟: هللا عنهوملا سأ هل عيل ريض 

ذا فعلوا ذكل منعوا منك دماءمه  هل ا ال هللا وأ ن محمد رسول هللا، فا  قاتلهم حىت يشهدوا أ ن ال ا 

 .م عىل هللااهب وأ مواهلم ا ال حبقها وحس

ريض هللا وقد استشهد يف حصار حصن انع محمود بن مسلمة ال نصاري 

واكن ، مرحبًا هذا وقتهل وقد ابرز عيلٌ ، رحب رىح من أ عىل احلصنحيث أ لقى عليه معنه 

 .ر مقتهل يف معنوايهتممرحب من أ بطال هيود فأ ث  

وتوجه املسلمون بعده ا ىل حصن  ،وقد اس تغرق فتح حصن انع عرشة أ ايم

واكن فيه مخسامئة مقاتل وفيه الطعام واملتاع واكن  ،يف منطقة النطاة "الصعب بن معاذ"

ريض هللا  ون يف ضائقة من قةل الطعام، وقد محل الراية يف فتحه احلباب ابن املنذراملسلم

حس نًا، وقاوم الهيود مقاومة عنيفة واس تغرق الفتح ثالثة أ ايم، مث فتح   وأ بىل بالءً  عنه

ون من حصن وهو أآخر حصون النطاة، وقد اجمتع فيه الفار   "قلعة الزبري"املسلمون حصن 

، وقد قطع مرتفعاً   ا فتح من حصون هيود، واكن حصن قلعة الزبري منيعاً انع والصعب وبقية م

املسلمون جمرى املاء عهنم واضطرومه ا ىل الزنول للقتال وأ صابوا مهنم عرشة وفتح احلصن بعد 
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حصار ثالثة أ ايم، وانتقل املسلمون من الرجيع ا ىل املزنةل بعد أ ن ختلصوا من أ هل النطاة ومه 

 .الهيود أ شد  

وحيازهتم  ،كثرياً بعد هزمية أ هل النطاة أ ن موقف املسلمني قوي   وال شك

 .أ طعمهتم ومتاعهم، ابال ضافة ا ىل ما أ صاب بقية هيود خيرب من رعب لسقوط منطقة النطاة

ة حصون مهنا ويه حتتوي عىل عد    "الشق"وقد توجه املسلمون لفتح منطقة  

وجرت مبارزات فردية  ،بفتح حصن أ يب  ، وقد بدأ  املسلمون "الزنار"وحصن  "أ يب  "حصن 

مث اقتحم املسلمون احلصن وحازوا ما فيه من طعام  ،اصيب فهيا مقاتةل هيودفأ ما احلصن 

نوا فيه وقاتلوا املسلمني وحتص   ،ومتاع، وتكن بعض مقاتةل هيود من التحول ا ىل حصن نزار

بقية أ هل  وفر   ،تح احلصنابلنبل واحلجارة مث هتاوت مقاومهتم أ مام حصار املسلمني حىت ف 

نوا يف حصن وحتص   ،يف اجلنوب الغريب من خيرب "الكتيبة"الشق من حصوهنم ا ىل منطقة 

املنيع، وحتصن بعضهم من أ هل حصين الوطيح والسالمل حفارصمه املسلمون أ ربعة   "القموص"

ذ ا ن حصن نزار اكن أآخر حصن جرى ،حىت طلبوا الصلح دون أ ن يقع قتال عرش يوماً   ا 

فيه قتال واهنارت بعده مقاومة الهيود فاقترصوا عىل التحصن يف حصوهنم وانهتيي التحصن 

 .بطلب الصلح دامئاً 

وقد ذكرت رواية حصيحة أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل قاتل أ هل خيرب 

فغلب عىل النخل وال رض، وأ جلأ مه ا ىل قرصمه، فصاحلوه عىل أ ن لرسول هللا صىل هللا عليه 

ن  بوا شيئاً وهلم ما محلت راكهبم عىل أ ن ال يكمتوا وال يغي   ،الصفراء والبيضاء واحللقةوسمل  فا 

واكن   ،فغيبوا مساكً حلِي بن أ خطب، وقد اكن قتل قبل خيرب ،فعلوه فال ذمة هلم وال عهد

 .احمتهل معه يوم بين النضري حني أ جليت النضري، فيه جلهبم

 .ن مسك حِي بن أ خطب؟أ ي -ع حِي بن أ خطب - فقال لسعية :قال

 .فوجدوا املسك ،أ ذهبته احلروب والنفقات :قال

 .فقتل ابين أ يب احلقيق، وس يب نساءمه وذرارهيم

ن القموص سأ لوا النيب صىل هللا عليه وسمل الصلح ص والثابت أ ن هيود ح

هنم ملا أ يقنوا بعدم جدوى ، ونكثوا العهد حفاز أ مواهلم أ ما أ هل حصين الوطيح والسالمل فا 
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أ ن يسريمه ": املقاومة بعد سقوط النطاة والشق والقموص سأ لوا النيب صىل هللا عليه وسمل

 ."وأ ن حيقن دماءمه ففعل

رسول هللا صىل هللا عليه وسمل هيود خيرب فهيا عىل أ ن يعملوا يف أ بقى و 

عىل أ ن للمسلمني حق ا خراهجم مهنا مىت ، أ مواهلم وهلم نصف ثارهازراعهتا وينفقوا علهيا من 

حنن أ عمل  :أ رادوا واكن الهيود قد ابدروا بعض ذكل عىل النيب صىل هللا عليه وسمل وقالوا

خراهجم مهنا ابل رض منمك فوافق عىل ذكل بعد أ ن مه   خراهجم دليل عىل أ ن خيرب  ومهُّ ،  اب  ه اب 

جالئه مهنا ،لكها فتحت عنوة  .ل ن من صاحل مهنم صاحل عىل حقن دمه وا 

وبذكل سقطت سائر خيرب بيد املسلمني، وسارع أ هل فدك يف شامل خيرب 

فاكنت ، وخيلوا هل ال موال فوافق عىل طلهبم ،ا ىل طلب الصلح وأ ن يسريمه وحيقن دماءمه

ال راكب، وحارص فدك خالصة لرسول هللا صىل هللا عليه وسمل ل نه مل يوجف علهيا خبيل و

مث استسلمت فغمن املسلمون ،  املسلمون وادي القرى، ويه مجموعة قرى بني خيرب وتميء ليايل

وعاملهم علهيا مثل خيرب وصاحلت تميء عىل  ،أ موااًل كثرية وتركوا ال رض والنخل بيد الهيود

 .مثل صلح خيرب ووادي القرى

وقد بلغ قتىل هيود يف ، منيوبذكل اهنارت سائر املعاقل الهيودية أ مام املسل

وس بيت نساؤمه وذرارهيم، ووقعت يف الس يب صفية بنت ،  معارك خيرب ثالثة وتسعني رجالً 

 .فاعتقها رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وتزوهجا  ،حِي بن أ خطب أ م املؤمنني ريض هللا عهنا

وهذا من ، مخسة عرش رجالً أ و واستشهد من املسلمني عرشون رجاًل 

فا ن قتالمه ومه يدافعون يف حصون منيعة أ كرث بكثري من شهداء  ، تعاىل لهيودخذالن هللا

املسلمني املهامجني يف ساحات مكشوفة!! وقد حص أ ن امرأ ة هيودية أ هدت النيب صىل هللا 

يف اذلراع عندما عرفت أ نه حيهبا، فلام أ لك  هتا، وأ كرثت السم  عليه وسمل شاة مشوية قد ُس  

من اذلراع أ خربته أ هنا مسمومة فلفظ اللقمة، واعرتفت املرأ ة، فمل يعاقهبا، وقد قتلها بعد ذكل 

 .من أ ثر السم اذلي ازدرده مع الطعامريض هللا عنه عندما مات برش بن معرور 

لقتال هيود خيرب ومما أ عان عىل فتح خيرب تفرغ املسلمني بعد صلح احلديبية 

دون أ ن تنجدمه قريش، وختاذل قبيةل غطفان حليفة هيود خيرب عن جندهتم خوفًا عىل دايرمه 

وقد أ صابت الكآبة والغيظ قريشًا ملا بلغها خرب انتصار املسلمني عىل هيود  ،من املسلمني

  ،خيربحصانة قالع الهيود وحصوهنم يف  وهو أ مر ما اكنت تتوقعه ملا هو مشهور من،  خيرب

اًي يف أ وساط القبائل العربية وكذكل اكن صدى فتح خيرب مدو    ،وكرثة مقاتلهيم وسالهحم



 

ة النبوية    تهذيب صحيح السير
 

91 
 

ال خرى اليت أ دهشها اخلرب وخذلها النرص، فكفكفت من عداهئا، وجنحت ا ىل املساملة 

آفاق جديدة أ مام انتشار اال سالم  .واملوادعة، ففتحت أ

عليه وسمل يبعث من قبهل  واكن رسول هللا صىل هللاخيرب  يفالهيود  فأ قام

عبد  صىل هللا عليه وسمل هللارسول وقد بعث  ة املسلمني،رجاًل لتقدير الامثر وقبض حص  

أ و أ ربعني أ لف  –ر الامثر بعرشين أ لف وسق من ترمرة فقد  ريض هللا عنه هللا بن رواحة 

ذكل فقالوا متعجبني مه بني أ خذها حسب تقديره أ و تركها هل وفق  مث خري    ،-حسب الرواايت

 .هذا احلق وبه تقوم السموات وال رض قد رضينا أ ن نأ خذه مبا قلت   :من عدالته

 أ ثر فتح خيرب 

ماكنياهتم  وال شك أ ن فتح خيرب عاد عىل املسلمني ابخلري الكثري وعزز ا 

: حىت قالت عائشة ريض هللا عهنا معقبة عىل فتح خيرب ،الاقتصادية بدخل س نوي دامئ

وال ، "ما ش بعنا حىت فتحنا خيرب"  :وقال ابن معر ريض هللا عهنام، "رمن المت الآن نش بع"

  .شك أ ن هذه ال قوال اكفية لتوضيح ما عاد به فتح خيرب من تعزيز لوضع املسلمني الاقتصادي

ل ومع شدة حاجة املسلمني قبل خيرب فقد اكن الرسول صىل هللا عليه وسمل يفض   

كام قبل بعد ، غنمية كام يتضح من وصيته لعيل ريض هللا عنها سالم هيود خيرب عىل لك 

أ ن يبقهيم يف خيرب بناء عىل  -اذلي وافق مبوجبه الهيود عىل ا جالهئم من خيرب  -الصلح 

طلهبم، ولك ذكل يدل عىل الروح السمحة والعداةل السامية، كام أ ن ذكل حقق لدلوةل 

ت احملافظة عىل طاقات املسلمني حيث ت ،اال سالمية مصاحل عليا اقتصادية وعسكرية

ومل  ،العسكرية ووهجوا ا ىل اجلهاد ادلامئ من أ جل توحيد جزيرة العرب حتت راية اال سالم

دامة العمل يف اس تصالح ال رض ورعاية الزرع والنخل ، يتحولوا ا ىل الفالحة اليت حتتاج ا ىل ا 

د للحفاظ عىل مس توى اال نتاج مما يستنفذ طاقهتم، وكذكل تت اال فادة من خربة الفالحني الهيو 

كبرية ميكن  ل هنم ميتلكون خربة ال رض وزراعهتا، مما يوفر للمسلمني حصةً  ،الزراعي يف خيرب

 .اال فادة مهنا يف جتهز اجليوش والقيام ابلنفقات ال خرى اليت حتتاهجا ادلوةل

 توزيع غنامئ خيرب 

م الرسول صىل هللا عليه وسمل أ رض خيرب ا ىل نصفني، نصف ملا وقد قس  

يزنل به من النوائب والوفود ونصف للمسلمني من أ هل احلديبية، وبلغ عدد ال سهم لكها س تة 
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مهنا ثانية عرش سهامً، واكن اجليش أ لفًا ومخسامئة فهيم ثالثائة فارس، فأ عطى ، وثالثني سهامً 

 .الفارس سهمني والراجل سهامً 

وقد ثبت أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل أ عطى أ هل السفينة من هماجرة  

احلبشة اذلين عادوا مهنا ا ىل املدينة ووصلوا خيرب بعد الفتح من غنامئ خيرب، واكنوا ثالثة 

ومخسني أ و اثنني ومخسني رجاًل بقيادة جعفر بن أ يب طالب، ولعهل اسرتىض أ حصاب احلق 

اال سهام هلم، كام أ عطى أ اب هريرة وبعض ادلوس يني من الغنامئ برضا الغامنني من الغامنني يف 

 .حيث قدموا عليه بعد فتح خيرب، ومل يشرتكوا يف القتال

 مناذج من اجملاهدين 

أ راد النيب صىل هللا عليه وسمل أ ثناء ف ، أ ن أ عرابيًا شهد فتح خيرب وقد حص  

ىل النيب صىل هللا  غائبًا،املعركة أ ن يقسم هل قسامً واكن   فلام حرض أ عطوه ما قسم هل جفاء به ا 

وأ شار ا ىل حلقه   -هاهنا    ما عىل هذا اتبعتك، ولكين اتبعتك عىل أ ن أ رىم   :عليه وسمل فقال

ن تصدق هللا يصدقك)  صىل هللا عليه وسمل:  قال،  بسهم فأ دخل اجلنة  - مث   ،فلبثوا قليالً   ،(ا 

حيمل قد أ صابه سهم حيث أ شار، فكفنه النيب صىل هللا عليه  به هنضوا يف قتال العدو فأ يت  

اللهم هذا عبدك خرج هماجراً يف سبيكل ) :فاكن مما قال وسمل جببته وصىل عليه ودعا هل،

  (.فقتل شهيداً، وأ ان عليه شهيد

هذه الرواية شاهد قوي عىل ما يبلغه اال ميان من نفس أ عرايب أ لف حياة و 

ال اجلنة ،اجلاهليةالغزو والسلب والهنب يف  ذا به ال يقبل ثنًا جلهاده ا  فكيف يبلغ اال ميان  ،فا 

هنم فتحوا داير  ذاً من نفوس الصفوة من أ حصاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، أ يقال ا  ا 

هيود طمعًا يف أ رض ومال؟ أ يهتمون بأ ن التعصب ادليين دفعهم لطرد هيود ومه اذلين دعومه 

 ،أ ن يعطومه ال مان بعد احلصار وأ بقومه يف خيرب بعد الاستسالم  لال سالم قبل القتال وقبلوا

بقتهل املسلمون، حفلفوا أ هنم مل   ممفكثوا فهيا رمغ قتلهم عبد هللا بن سهل ال نصاري حيث اهتمه

مه خبيرب وأ قر    -ويف قضية مقتهل رشعت القسامة    ،يقتلوه، فوداه الرسول صىل هللا عليه وسمل

 ،حىت خالفة معر ريض هللا عنه فبدت مهنم العداوة والبغضاء وغدروا ابملسلمني  ،فاس تقروا

فأ جالمه   ،وهو انمئ يف سهمه من خيربريض هللا عنه  يدي ورجيل عبد هللا بن معر   ففدعوا

باًل وعروضًا من أ قتاب  معر ريض هللا عنه من خيرب وأ عطامه قمية ما اكن هلم من المتر مااًل وا 

 .سلمون ضياعهم من مغامن خيرب فترصفوا فهياوأ خذ امل  ،وحبال
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وهكذا انهتيى دور الهيود العسكري والاقتصادي يف احلجاز وتفرغ املسلمون 

 .ال خضاع قبائل العرب املرشكة ولتوحيد جزيرة العرب حتت راية اال سالم

  



 

ة النبوية    تهذيب صحيح السير
 

94 
 

 هجاد املرشكني 
 

 ترشيع اجلهاد 

ال قامة نظام عادل يلزتم اجلهاد مصطلح رشعي يراد به القتال يف سبيل هللا 

ومل يرشع اجلهاد يف اال سالم  ،بأ حاكم الرشيعة ويسعى لتحقيق أ هداف اال سالم يف املعمورة

 يواهجوا املرشكني ابلقوة وأ ال حيملوا السالح يف وجوههم، املسلمون بأ ال    ر  م  يف العهد امليك، بل أ  

آنذاك مي  ﴿ فاكن الشعار املعلن أ َأق  ْ و  ي مك  ة  ك فُّوا َأيْد  ال  وهو املوقف اذلي اختذ عندما ، ﴾وا الص 

عىل  ىاكنت ادلعوة جديدة مثل النبتة الصغرية حتتاج ا ىل املاء والغذاء لرتخس جذورها وتقو 

آنذاك املرشكني ابلس يف، فا هنم جيتثوهنا ويقضون علهيا  مواهجة العواصف، فلو واهجت ادلعوة أ

سلمون عىل أ ذى املرشكني، وأ ن يتجهوا من أ ول ال مر، فاكنت احلمكة تقتيض أ ن يصرب امل 

مياهنم بدعوهتم عن طريق العبادة وجماهدة النفس ودعوة الآخرين  ا ىل تقومي أ نفسهم وزايدة ا 

ومل يكن املسلمون ممتزيين عن املرشكني يف معيش هتم اليومية، وليس  ،لتكثري سواد املسلمني

ن اكنوا جيمتعون بيهنم يف دار ال رمق وغريه لتلقي  ليه عند ا سالهمم، وا  هلم معسكر ينحازون ا 

فلام هاجر املسلمون ا ىل املدينة وأآزر ال نصار دعوة اال سالم وصارت  ،تعالمي اال سالم

عن  علهيا رشع هللا تعاىل اجلهاد، واكن اال ذن ابلقتال دفاعاً  للمسلمني أ رض ميتلكون الس يادة

ن  اَّلل   ع ىل  ﴿ النفس أ وىل املراحل وذكل يف الآية الكرمية
ِ
ا وا و  ل م  أَهن  ْم ظ  ين  ي ق ات ل ون  ب  ن  ل ذل   أ ذ 

يرٌ  ْ ل ق د  مه  ق ات ل وا ﴿:  ية الكرميةعن النفس والعقيدة يف الآ   املسلمون ابلقتال دفاعاً   ر  م  مث أ  ،   ﴾ن رْص  و 

ين   ْعت د  بُّ الْم  ن  اَّلل   ال  حي  
ِ
وا ا ال  ت ْعت د  ْ و  ين  ي ق ات ل ون مك  ب يل  اَّلل   اذل   واكنت هذه يه املرحةل ،  ﴾يف  س 

 .الثانية يف ترشيع اجلهاد

وهو بذكل خيتلف عن القتال واحلروب اليت شهدها التارخي اال نساين واليت 

قيق أ هداف س ياس ية أ و اقتصادية ل فراد أ و جامعات طموحني يريدون العلو يف اس هتدفت حت 

ال رض، فالهدف وضوابط احلق والعدل والرمحة اليت احتفت ابجلهاد مزيته عن أ نواع احلروب 

وا ي ق ات ل ون  يف  ﴿ ال خرى ين  ك ف ر  اذل   ب يل  اَّلل   و  ن وا ي ق ات ل ون  يف  س  آم  ين  أ اغ وت  اذل   يل  الط  ب   .﴾س 

اغزوا ابمس هللا يف سبيل هللا، قاتلوا من كفر ابهلل، اغزوا وال تغلوا وال (

 (.لوا وال تقتلوا وليداً تغدروا وال تث   
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مث اكنت املرحةل الثالثة وتمتثل يف ال مر بقتال املرشكني وابتداهئم به، وذكل 

بات تضعها قوى الرشك، ولتصبح لكمة للمتكني للعقيدة اال سالمية من الانتشار دون أ ية عق 

وبذكل ال يقوى أ حد عىل فتنة املؤمنني ورصفهم عن ديهنم  املسلمني يه العليا يف ال رض،

 :حيامث اكنوا ويظهر هذا التوجيه ال خري يف الآايت الكرمية الآتية

ُّه  َّلل    ﴿ ين  لك  ي ك ون  ادل   ْتن ٌة و  ىت  ال  ت ك ون  ف  ْ ح  ق ات ل ومه   .﴾و 

رْيٌ ل مك ْ ﴿ و  خ  ه  يْئًا و  وا ش  ه  ع ىس  َأْن ت ْكر  ْ و  و  ك ْرٌه ل مك  ه  ت ال  و   .﴾ك ت ب  ع ل ْيمك   الْق 

م  اَّلل   ﴿ ر  ا ح  ون  م  ر  م  ال  حي   ر  و  لْي ْوم  اْلآخ  ال  اب  َّلل   و  ن ون  اب  ين  ال  ي ْؤم  ق ات ل وا اذل  

ال   وهل   و  س  ر  ْ و  مه  ْزي ة  ع ْن ي ٍد و  وا الْج  ىت  ي ْعط  ين  أ وت وا الْك ت اب  ح  ن  اذل   ق   م  ين  الْح  ين ون  د  ي د 

ون   ر  اغ   .﴾ص 

ن اجلهاد ميثل فريضة من أ برز الفرائض اال سالمية، وهو يوحض الهدف الكبري   ا 

أ رجاء ال رض اذلي يسعى املسلمون ا ىل حتقيقه وهو حرية اعتناق الناس لال سالم يف سائر 

وتكوين القوة العسكرية والس ياس ية الالزمة دلع هذه احلرية وحامية املسلمني اجلدد، ورمغ 

ذ كراه يف ادلين) أ ن اعتناق اال سالم عىل صعيد ال فراد ال ميكن أ ن يتحقق ابلقوة ا  وقد (، ال ا 

منا هو فرض  أ وحضت النصوص اال سالمية أ ن ترشيع اجلهاد ليس مؤقتاً  ديين بظرف طارئ وا 

ذا غزيت داير ، )اجلهاد ابق ا ىل يوم القيامة: )دامئ ففي احلديث  ال ا  وهو من فروض الكفاية ا 

 .اال سالم يف عقرها فيتعني عىل امجليع ادلفاع عهنا

مة اال سالمية ويرصف طاقاهتا يف مواهجة  واكن اجلهاد يوحد اجلهبة ادلاخلية لل 

العبودية لغري هللا واملساواة بني الناس وتكرمي أ عداهئا، واكن النداء بتحرير اال نسان من 

اكن لونه أ و جنسه يس بق قوات املسلمني حيامث توهجت، فيجتذب النداء ابملبادئ   اال نسان أ ايً 

 .السامية القلوب قبل أ ن تصدعها الس يوف وهذا هو الرس يف انتشار اال سالم وانتصار قواته

اء وقادة الفتوح ومن متابعة ويالحظ من دراسة الرسائل املتبادةل بني اخللف

أ خبار الفتح ال خرى، مدى س يطرة العقيدة عىل اجلند وحتقيقها لالنضباط ادلقيق يف صفومه، 

وأ ن املثل العليا والرغبة يف هداية الناس اكنت تثل الروح املهمينة عىل القيادة ومعظم اجليش، 

ع عدد املشاركني، خاصة  وتوس  وال مينع ذكل من القول بأ ن الغنامئ اكنت حتفز بعض املقاتلني

بقاء ال مالك الشخصية ،  من ال عراب ن ختفيض الرضائب عىل ساكن املناطق املفتوحة، وا  وا 
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اكنت تتحمك يه اليت واحملافظة عىل البنية الاقتصادية لها يدل عىل أ ن روح الهداية واال عامر 

 .يف موقف الفاحتني

ة الناس يف اختيار شك حري  ويكفي أ ن القرأآن الكرمي أ وحض مبا ال يقبل ال 

ومضن س يادة ادلوةل  ،اال سالم أ و البقاء عىل النرصانية والهيودية حىت داخل اجملمتع اال ساليم

اال سالمية، وهذا ما تثبته أآايت القرأآن الكرمي وتدمعه الوقائع التارخيية الصحيحة حيث رحبت 

القبط يف مرص واليعاقبة يف    الشعوب بتحرير اال سالم لها من س يطرة الرومان والفرس، وعرب  

ة ادلينية اليت أ علهنا اال سالم، ولوال هذا اال عالن الصادق حلرية الشام عن رسورمه ابحلري  

وملا حافظت عىل وجودها حىت الوقت  ،ات ادلينية يف املسلمنياملعتقد ذلابت سائر ال قلي  

 .احلارض رمغ مرور أ ربعة عرش قراًن عىل ظهور اال سالم

لواقع التأ رخيي النتشار اال سالم تكشف عن حقيقة اعتناق الناس ا ن دراسة ا

لال سالم منذ عرص السرية، وأ نه اكن يمت يف ظروف السمل بنطاق أ وسع بكثري من ظروف 

واكنت  ،القتال، فعدد من دخهل بعد صلح احلديبية اكن أ ضعاف عدد من دخهل قبل الصلح

ىل البوادي ترت  ى رمغ ال خطار احملدقة هبا، وقد اس متر  البعثات ادلعوية يف عرص السرية ا 

انتشار اال سالم بعد احنسار سلطانه العسكري والس يايس، ومازال ميتد يف العرص احلديث 

ن اال سالم انترش ابلس يف ًذا يف هتافت مقوةل ا   .فال شك ا 
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 طالئع حركة اجلهاد قبل غزوة بدر الكربى 

ورسااي صغرية اجتهت ا ىل مواقع غريب تمتثل طالئع حراكت اجلهاد يف غزوات  

  :املدينة واس هتدفت ثالثة أ مور

هتديد طريق جتارة قريش ا ىل الشام، ويه رضبة خطرية القتصاد مكة ال ول :  

 .التجاري

عقد احملالفات واملوادعات مع القبائل اليت تسكن املنطقة لضامن  :والثاين

ويه خطوة هامة يعترب  - املسلمني وقريشيف الرصاع بني  -تعاوهنا أ و حيادها عىل ال قل 

ذ بيهنا  حتقيقها جناحاً  للمسلمني، ل ن ال صل أ ن هذه القبائل تيل ا ىل قريش وتتعاون معها، ا 

يالف، سعت قريش من خاللها لتأ مني جتارهتا مع حمالفات اترخيية سامها القرأآن الكرمي ابال  

ع قريش سادنة البيت احلرام حيث حيج الشام والمين، مث ا ن هذه القبائل لها مصاحل وثيقة م

 ،عن وحدة العقيدة بني هذه القبائل وقريش هذا فضالً  ،ا ىل ال صنام حوهل العرب مجيعاً 

ًذا يف أ ن تك   ن املسلمني من موادعة هذه القبائل واشرتاك امجليع يف معاداة اال سالم، فال شك ا 

 .املرحةلهلم يف تكل  كبرياً  وحتييدها خالل الرصاع يعترب جناحاً 

براز قو   : والثالث  ة املسلمني يف املدينة أ مام الهيود وبقااي املرشكني، ا 

كون لفرض س يطرهتم عىل بل يتحر   ،فاملسلمون صاروا ال يقترصون عىل الس يادة يف املدينة

 .رون يف مصاحلها وعالقهتاأ طرافها وما حولها من القبائل، ويؤث   

 غزوة ال بواء )ودان( 

ان أ يًضا، وهام موقعان وأ وىل  الغزوات يه غزوة ال بواء، تسمى بغزوة ود 

متجاوران بيهنام س تة أ ميال أ و ثانية، وال بواء تبعد عن املدينة حوايل أ ربعة وعرشين مياًل، 

، واكنت هذه الغزوة يف )من كنانة) بل تت موادعة بين مضرة ،ومل يقع قتال يف هذه الغزوة

بعد أ ن مكث خارهجا ا ىل بداية شهر ربيع  املدينة  اد اجليش ا ىلوقد ع  ،صفر س نة اثنتني  12

 .ال ول
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 غزوة س يف البحر  

ة من ال بواء تضم س تني رجاًل بقيادة النيب صىل هللا عليه وسمل رسي  وأ رسل 

ة رسية أ خرى من ثالثني رجاًل بقيادة ا ىل س يف البحر، وث  ريض هللا عنه  عبيدة بن احلارث  

يف نفس الوقت للتعرض  اً اجتهت ا ىل س يف البحر أ يض ريض هللا عنه محزة بن عبد املطلب 

لكن الرسيتني مل تشتباك مع القرش يني يف قتال، فقد حالت القبائل املوادعة   ،ا ىل قافةل قرش ية

 .رسية عبيدة والقرش يني للطرفني دون ذكل يف رسية محزة، وجرى تراشق ابلسهام فقط بني

وال شك أ ن الرسيتني اس هتدفتا هتديد جتارة قريش ابدلرجة ال وىل، وهو 

 .ت من اال سالملقريش بأ ن جتارهتا أ صبحت يف خطر ما مل تغري موقفها املتعن    حتذير أ ويل

 غزوة بواط وغزوة العشرية 

، التجاري أ يضاً ويف ربيع الثاين اس متر املسلمون يف محالهتم ابجتاه الطريق 

  .يف مائيت مقاتل العرتاض قافةل جتارية قرش ية ،فاكنت غزوة بواط ا ىل رضوى قرب ينبع

ومل يقع قتال يف رضوى  ،يف جامدى ال وىل بينبع غزوة العشريةاكنت مث 

  .والعشرية لكنه جرت موادعة بين مدجل يف العشرية

 غزوة بدر ال وىل  

ىل وقد تعرض كرز بن جابر الفهري يف جام دى الآخرة يف أ عقاب العشرية ا 

فطارده الرسول صىل هللا عليه وسمل ا ىل سفوان   ،أ طراف املدينة وهنب بعض اال بل واملوايش

فالت من محةل املطاردة،   ،فسميت الغزوة ببدر ال وىل  ،من نوايح بدر
ِ
وقد تكن كرز من اال

 .د للمسلمني رضورة تأ مني العالقة مع جريان املدينة فاس مترت امحلالتلكن احلادث أ ك  

   غزوة خنةل 

بل تعرضوا لطريق جتارهتا   ،يقترص تعرض املسلمني لتجارة قريش مع الشام  ومل

ية من املهاجرين ا ىل خنةل جنوب مكة مع المين أ يًضا، فأ رسلت رسية عبد هللا بن حجش يف ثان 

لكهنم تعرضوا لقافةل جتارية لقريش  ،يف أآخر رجب لالس تطالع والتعرف عىل أ خبار قريش

ل ن هذه  اً فظفروا هبا وقتلوا قائدها وأ رسوا اثنني من رجالها وعادوا هبا ا ىل املدينة، ونظر 
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بدعوى أ ن املسلمني ينهتكون احلادثة وقعت يف الشهر احلرام فقد أ اثر املرشكون جضة كبرية 

حرمة ال شهر احلرم، واكن ذلكل وقع خطري يف احلوارض والبوادي، فهو خرق لعرف عام ساد  

اكن ريض هللا عنه والواقع أ ن عبد هللا بن حجش  ،اجلزيرة العربية مدة طويةل قبل اال سالم

ع ا ىل املدينة وأ راد وملا رج يدرك خطورة ال مر، فقد اختار قرار القتال بعد مشاورة ل حصابه،

ما أ مرتمك بقتال يف الشهر   :وقال ،تسلمي الغنامئ أ ىب الرسول صىل هللا عليه وسمل تسلمها

احلرام، وانترشت داعية قريش أ ن قد اس تحل محمد وأ حصابه الشهر احلرام، وسفكوا فيه ادلم 

  !!وأ خذوا فيه ال موال وأ رسوا فيه الرجال

 سالمة موقف املسلمني، فأ خذ الرسول توحض   وقد نزلت أآايت من كتاب هللا  

ْهر  ﴿:  وفادى ال سريين مع قريش، والآايت يه  ،صىل هللا عليه وسمل الغنامئ ي ْسأَل ون ك  ع ن  الش 

ام  و   ر  د  الْح  ْسج  الْم  ك ْفٌر ب ه  و  ب يل  اَّلل   و  ْن س  دٌّ ع  ص  رٌي و  يه  ك ب  ت اٌل ف  يه  ق ْل ق  ت اٍل ف  ام  ق  ر  اج  الْح  ْخر 
ِ
ا

ن  الْق ْتل   ْتن ة  َأْكرب   م  الْف  ْند  اَّلل   و  نْه  َأْكرب   ع  وهكذا بينت الآايت أ ن ما فعلته قريش من   ،﴾َأْههل   م 

خراهجم من مكة أ كرب من قتال املسلمني يف الشهر احلرام مع -  فتنة املسلمني عن ديهنم وا 

قرار مطلع الآية حلرمة لزتمت قريش ابلقمي وال عراف فمي فعلته مع  افهال   - ال شهر احلرم ا 

 !! عىل ال عراف واملقدساتاملسلمني حىت حيق لها أ ن تعلن عن نفسها وك هنا القمي   

وقد تعرض الش هبة للبعض فيظن أ ن تعرض املسلمني لقوافل املرشكني يش به 

ا ضعافها أ عامل قطاع الطرق، فرد هذه الش هبة بأ ن املسلمني اكنوا يف حاةل حرب مع قريش ف

من مقتضيات حاةل احلرب، هذا فضاًل عام قامت به قريش من مصادرة  وبرشايً  اقتصادايً 

أ موال املسلمني عند جهرهتم من مكة، وما زالت حاةل احلرب حىت الوقت احلارض تسمح 

 .برضب الطاقات البرشية والاقتصادية للعدو

 

   حتويل القبةل ا ىل الكعبة 

حادث همم البد من التنويه به ل ثره يف التأ كيد ويف شهر رجب أ يًضا، وقع 

عىل تيزي املسلمني واس تقالهلم يف وهجة صالهتم، وهو حتويل القبةل عن بيت املقدس ا ىل 

 .الكعبة املرشفة
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اكن النيب صىل هللا عليه وسمل يتجه يف صالته مبكة قبل الهجرة مس تقباًل 

ون ا ىل بيت ال نصار اكنوا يصل    واكن  ،وبني بيت املقدسة بينه  الكعبة املرشف    بيت املقدس اتراكً 

 .املقدس قبل الهجرة بثالث س نوات

لام هاجر النيب صىل هللا عليه وسمل ا ىل املدينة املنورة اس متر يف الاجتاه ف

ويف منتصف رجب س نة اثنتني للهجرة أ مره هللا   اً،بصالته حنو بيت املقدس س تة عرش شهر 

سامعيلتعاىل ابلتحول يف  براهمي وا   قد لقيو ، علهيام الصالة والسالم صالته ا ىل الكعبة قبةل ا 

اس مترار النيب صىل هللا عليه وسمل بعد الهجرة يف الصالة ا ىل بيت املقدس ترحيبًا من الهيود 

 .اذلين اكنوا قد عاهدوه

ىل  واكن الرسول صىل هللا عليه وسمل يتطلع ا ىل الويح ويرغب يف التوجه ا 

براهمي عليه السالم حيث أ ول بيت مبارك بين لتوحيد هللا وعبادته، ع ،الكعبة ودة ا ىل قبةل ا 

فاس تجاب هللا تعاىل هل وحقق   ، تقطع عىل هيود دعايهتمورغبة يف تيزي املسلمني بقبةل مس تقةل  

اه  ﴿: أ منيته ً ت ْرض  ْبةل  ل  ي ن ك  ق  اء  ف ل ن و  م  ك  يف  الس  هْج  ى ت ق لُّب  و  د  ق ْد ن ر  ْسج  ْطر  الْم  هْج ك  ش  ل   و  ا ف و 

ه   ْطر  ْ ش  مك  وه  ج  ُّوا و  ل ْ ف و  ا ك ْنمت  ْيث  م  ح  ام  و  ر   .﴾الْح 

ها النيب صىل هللا عليه وسمل ا ىل الكعبة اكنت صالة الظهر وأ ول صالة صال  

ها أ هل قباء ها يف املسجد النبوي العرص، وأ ول صالة صال  يف بين سلمة، وأ ول صالة صال  

واكن وقع ذكل عىل الهيود شديداً، فقد  ،يف مسجدمه الفجر عندما بلغهم خرب حتويل القبةل

غضبوا لل مر وقاموا بدعاية واسعة، فزنل القرأآن الكرمي يف تفنيد مزامعهم، فلام زمعوا أ ن الرب 

ج  ﴿: يف الاجتاه ابلصالة ا ىل بيت املقدس نزل قوهل تعاىل ُّوا و  ل ب ل  ل يْس  الرْب   َأْن ت و  ْ ق  مك  وه 

الن ب   الْك ت اب  و  ئ ك ة  و  ال  الْم  ر  و  الْي ْوم  اْلآخ  َّلل   و  ن  اب  آم  ْن أ ل ك ن  الرْب   م  ْغر ب  و  الْم  ق  و  رْش  ، ﴾ي  ني  الْم 

:  نبيه أ ن جييهبميعمل   - يف نظرمه -القبةل احلق  وعندما يتساءلون عن سبب التحول عن

ف ه اء  م  ﴿ ي ق ول  السُّ ْغر ب  س   الْم  ق  و  رْش  ن وا ع ل هْي ا ق ْل َّلل    الْم  م  ال يت  اك  ْبل هت   ْ ع ْن ق  مه  ال  ا و  ن  الن اس  م 

ت ق ميٍ  س ْ اٍط م  ىل  رص  
ِ
اء  ا ْن ي ش  ي م  ْد  وقد أ وحض القرأآن الكرمي أ ن حتويل القبةل من بيت  ،﴾هي 

لتظهر قوة عقيدهتم وختترب رسعة اس تجابهتم ل وامر املقدس ا ىل الكعبة امتحان وابتالء للمؤمنني  

ق  ﴿:  هللا تعاىل ْن ي ْنق ل ب  ع ىل  ع  م  ول  م  س  ع  الر  ْن ي ت ب  ال  ل ن ْعمل   م 
ِ
لْن ا الْق ْبةل   ال يت  ك ْنت  ع ل هْي ا ا ع  ا ج  م  ب ْيه  و 

ى اَّلل    د  ين  ه  ال  ع ىل  اذل  
ِ
ًة ا ري  ن ْت ل ك ب  ْن اك 

ِ
ا وٌف  و  ء  لن اس  ل ر  ن  اَّلل   اب  ِ

ْ ا مي ان مك 
ِ
يع  ا ن  اَّلل   ل ي ض  ا اك  م  و 

ميٌ  ح  ال لالختبار   :يعين   ،﴾ر   ،وما جعلنا رصفك عن القبةل اليت كنت علهيا ويه بيت املقدس ا 

منا يظهر وجه الابتالء عندما تطالعنا ال خبار اليت تعكس صدى حتويل القبةل حيث يزع  وا 

 يف دينه ورجع ا ىل قبلهتم ويرجف املنافقون ري  أ ن الرسول صىل هللا عليه وسمل حتاملرشكون 
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ىل هنا ومرة ا ىل هنا حىت خاف املسلمون عىل  ،يف أ وساط املؤمنني ما ابل محمد حيولنا مرة ا 

فأ وحضت الآية أ ن هللا ال يضيع ،  صلواهتم اليت صلوها ا ىل بيت املقدس أ ن يبطل أ جرها

ا ىل بيت املقدس ومات قبل حتويل القبةل دون أ ن يتجه ا ىل الكعبة، صالة من صىل مهنم 

ومه عرشة من الصحابة، ل هنم أ طاعوا هللا ورسوهل ابالجتاه ا ىل بيت املقدس كام أ طاعه ال حياء 

 .يف الاجتاه ا ىل الكعبة
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 غزوة بدر الكربى 

هنم مل  يشتبكوا مع قوافل رمغ هتديد املسلمني لطرق التجارة ا ىل الشام فا 

قريش يف قتال حامس حىت هذه املرحةل، مما جعل قريشًا تواصل ا رسال قوافلها التجارية مع 

تأ مني احلراسة لها، ولكن املسلمني اكنوا لها ابملرصاد، فلام بلغهم حترك قافةل كبرية لقريش عائدة 

أ موااًل عظمية واكن يقودها أ بو سفيان خصر ابن حرب، واكنت حتمل  ،من الشام ترصدوها

وسمل عدي وقد أ رسل النيب صىل هللا عليه وسمل    ،وحيرسها ثالثون أ و أ ربعون رجالً   ،لقريش

ليه خبربها بن الزغباء وبسبس بن معرو ا ىل بدر طليعة للتعرف عىل أ خبار القافةل،  فلام رجع ا 

اخلروج من ل مبن اكن مس تعداً دون أ ن ينتظر من رغب يف ندب أ حصابه للخروج، وتعج  

ذلكل فا ن جيش املسلمني ببدر ال ميثل لك طاقهتم العسكرية ،  ساكن العوايل لئال تفوهتم القافةل

دليل عىل  ذاهويف  ،ومل يعلموا أ هنم س يواهجون جيش قريش ،فا هنم خرجوا ل خذ القافةل

 .ال خذ ابل س باب ومن ذكل التجسس عىل العدو ومجع أ خباره

مهنم مائة ، فقط  ثلامثئة وتسعة عرش رجالً وقد خرج املسلمون ا ىل بدر ومه

وقد أ ذن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل حلذيفة بن المين     ،هتم من ال نصارمن املهاجرين وبقي  

بعدم شهود بدر ل هنام اكان قد وعدا كفار قريش بعدم القتال معه فطلب ريض هللا عهنام  ول بيه  

 .مهنام الوفاء بعهدهام

ه فرد   ،د جشعان املرشكني يف الطريق ليقاتل مع قومهوقد التحق هبم أ ح

وكرر الرجل احملاوةل فرفض   (،ارجع فلن أ س تعني مبرشك) :الرسول صىل هللا عليه وسمل وقال

فال بد أ ن تظهر الصبغة العقائدية عىل أ وىل ،  حىت أ سمل الرجل والتحق مع املسلمني  ،الرسول

 .فهيااملالمح اال سالمية، وال بد من وحدة الهدف 

واكن الرسول صىل هللا ،  يتعاقبون عىل ركوهبا  واكن مع املسلمني س بعون بعرياً 

فأ رادا أ ن  يتعاقبون عىل بعري واحد،  ريض هللا عهنم  عليه وسمل وأ بو لبابة وعيل بن أ يب طالب 

وايلروعة هذا (، عن ال جر منكام ما أ نامت بأ قوى مين، وال أ ان بأ غىن : )يؤثراه ابلركوب فقال

م الصدق واال خالص يف هاملوقف عندما يس توي القائد واجلند يف حتمل الشدائد وقد تلك  

وال ، التطلع ا ىل رضوان هللا وثوابه! وكيف ال حيمتل اجلند املشاق وقائدمه يسابقهم يف ذكل

 .!!يرىض أ ن يكون دوهنم يف مواهجهتا، وهو ش يخ يف اخلامسة وامخلسني من معره
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عىل املدينة عند خروجه عبد هللا بن أ م    هللا عليه وسملصىل    ر النيب وقد أ م  

ويه  -من الروحاء ريض هللا عنه للصالة ابلناس، مث أ عاد أ اب لبابة ريض هللا عنه مكتوم 

مما يبني أ مهية وجود ال مري يف احلرض ، وعينه أ مرياً عىل املدينة -عىل أ ربعني ميال من املدينة 

 .والسفر والسمل واحلرب

اب سفيان خروج املسلمني ل خذ القافةل، فسكل هبا يف طريق وقد بلغ أ  

الساحل وأ رسل مضضم بن معرو الغفاري الستنفار أ هل مكة، فلام علمت قريش اخلرب اس تعد 

أ ن عاتكة  ريض هللا عهنم للخروج دفاعًا عن قافلهتا، وقد ذكر ابن عباس وعروة بن الزبري

وأ لقى بصخرة من رأ س جبل أ يب  نفر قريشاً بنت عبد املطلب رأ ت يف املنام أ ن رجاًل است 

قبيس مبكة فتفتتت ودخلت سائر دور قريش، وقد أ اثرت الرؤاي خصومة بني العباس وأ يب 

 .فسكنت مكة وتأ ولت الرؤاي، حىت قدم مضضم وأ علمهم خبرب القافةل ،هجل

واكن وقع اخلرب عىل قريش اكلصاعقة، فا ن التعرض لقوافلها السابقة اكن ينهتيي 

يدل عىل ذكل قول الرسول  ،مبناوشات خفيفة، أ ما هذه املرة فقد قصدوا أ خذ القافةل فعالً 

لهيا لعل هللا : )صىل هللا عليه وسمل للمسلمني هذه عري قريش فهيا أ مواهلم، فأ خرجوا ا 

د لك طاقهتا، فمل يتخلف أ حد ذلكل سارعت قريش للخروج، وحاولت أ ن جتن   (، ينفلمكوها

ال البعض  من فرساهنا ورجال  فقد اكنت قريش يف   ،ممن أ رسل بدهل رجالً   -مثل أ يب لهب    -ها ا 

العرب، فضاًل عن  ًا ملاكنهتا بنيأ شد الغضب واكنت ترى فمي حدث امهتااًن لكرامهتا وحط  

د يف اخلروج مع جيش قريش ذلكل اكن من يظهر الرتد   ،رضب مصاحلها الاقتصادية الكبرية

ليه زعامء قريش ابلعتا  .ب واللوم حىت يقنعوه ابخلروجيتجه ا 

عدد جيش املرشكني أ لفًا، معهم مائتا فرس يقودوهنا، ومعهم القيان يرضبن وبلغ  

 .ابدلفوف ويغنني هبجاء املسلمني

، اال بل مرة تسعًا ومرة عرشاً ال طعام اجليش يذحبون منأ ثرايء قريش  واكن

ال خنس بن رشيق حني علموا وقد انشق بنو زهرة ورجعوا ا ىل مكة بعد أ ن نصحهم بذكل 

ومه ابجلحفة رشق رابغ، ولكن معظم اجليش تقدموا حىت وصلوا ا ىل منطقة  ،بنجاة القافةل

 ،فمل تعد جناة القافةل هدفهم بل تأ ديب املسلمني وختليص طرق التجارة من تعرضهم ،بدر

عالم العرب بقوة قريش وسلطاهنا   .وا 
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عيون املياة ببدر، وقد عرف وسقط بعض خدهمم أ رسى بيد املسلمني عند 

فقد ذكروا عدد ما ينحرون  مهنم الرسول صىل هللا عليه وسمل عدد اجليش وموقعه وزعامءه،

 .القوم أ لف، ولك جزور ملائة :من اال بل لطعاهمم لك يوم فقال

ومل يرحت بعض املسلمني لنجاة القافةل ومواهجة جيش املرشكني ل هنم مل 

ْن ﴿: القرأآن الكرمي موقفهم يف الآايت التاليةر وقد صو  ، يس تعدوا للقتال ُّك  م  ب ك  ر  ج  مَك   َأْخر 

ون   ر ه  ن ني  ل اك  ْؤم  ن  الْم  ن  ف ر يقًا م 
ِ
ا ق   و  لْح  ل ون ك  يف  *  ب يْت ك  اب  اق ون   جي  اد  ا ي س  ن م  َ ا ت ب ني   ك  م  ق   ب ْعد  الْح 

 ْ مه  ْوت  و  ىل  الْم 
ِ
ون  ا ر  ات   *  ي ْنظ  دُّون  َأن  غ رْي  ذ  ت و  ْ و  ائ ف ت نْي  َأهن  ا ل مك  ى الط  ْحد 

ِ
مك   اَّلل   ا د  ْذ ي ع 

ِ
ا و 

ر ين   ف  اب ر  الاْك  ع  د  ي ْقط  ات ه  و  م  ق  ب ك   ق  الْح  ي ر يد  اَّلل   َأْن حي   ْ و  ْوك ة  ت ك ون  ل مك   .﴾الش 

ول صىل هللا عليه وسمل يف بيعة العقبة الثانية واكن ال نصار قد ابيعوا الرس

عىل أ ن حيموه يف بدلمه، ومل يبايعوه عىل القتال معه خارج املدينة ذلكل اقترصت الرسااي اليت 

لوجود ال نصار مع املهاجرين ببدر وتفوقهم العددي الكبري  س بقت بدر عىل املهاجرين، ونظراً 

فاكن أ ن شاور أ حصابه   ،فة رأ هيم يف املوقف اجلديدفقد أ راد الرسول صىل هللا عليه وسمل معر 

 فاستشار الناس وأ خربمه عن قريش، فقام أ بو بكر الصديق عامة وقصد ال نصار خاصة،

مث قام   فقال وأ حسن،ريض هللا عنه فقال وأ حسن، مث قام معر بن اخلطاب  ريض هللا عنه

أ راك هللا فنحن معك وهللا ال اي رسول هللا امض ملا  :فقالريض هللا عنه املقداد بن معرو 

ان ها هنا قاعدون، ولكن  نقول كل كام قال بنو ا رسائيل ملوىس: اذهب أ نت وربك فقاتال ا 

ان معكام مقاتلون، فواذلي بعثك ابحلق لو رست بنا ا ىل برك الغامد  اذهب أ نت وربك فقاتال ا 

 .سمل خرياً ودعا هلفقال هل رسول هللا صىل هللا عليه و ، جلادلان معك من دونه حىت تبلغه

منا يريد  مث قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أ شريوا عيل   أ هيا الناس؟ وا 

ان براء من : "وذكل أ هنم اكنوا عدد الناس وأ هنم حني ابيعوه ابلعقبة قالوا ال نصار، ايرسول هللا ا 

لينا فأ نت يف ذمتنا مننعك ما مننع منه  ذا وصلت ا  أ بناءان ذمامك حىت تصل ا ىل دايران فا 

 ".ونساءان

فاكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يتخوف أ ال تكون ال نصار ترى علهيا 

ال ممن دمهه ابملدينة من عدوه، وأ ن ليس علهيم أ ن يسري هبم ا ىل عدو من بالدمه فلام ، نرصه ا 

وهللا "ريض هللا عنه:  قال هل سعد بن معاذ ،قال ذكل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل

 (. أ جل: )قال "،لك نك تريدان ايرسول هللا؟
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آمنا بك وصدقناك"   :قال وشهدان أ ن ما جئت به هو احلق، وأ عطيناك   ،فقد أ

فامض ايرسول هللا ملا أ ردت فنحن   ،عىل ذكل عهودان ومواثيقنا عىل السمع والطاعة كل

ا رجل فواذلي بعثك ابحلق لو اس تعرضت بنا البحر خفضته خلضناه معك ما ختلف من ،معك

ان لصرب يف احلرب، صدق عند اللقاء، لعل هللا  ىواحد، وما نكره أ ن تلق بنا عدوان غداً، ا 

 . "يريك منا ما تقر به عينك، فرس عىل بركة هللا

 :مث قال ،ريض هللا عنه رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بقول سعد فرس  

 (.لك ين أ نظر ا ىل مصارع القومسريوا وأ برشوا فا ن هللا قد وعدين ا حدى الطائفتني، وهللا (

فكثريًا ،  مبدأ  الشورى اثبت بنصوص القرأآن الكرمي وأ حداث السرية املطهرةو 

ما اكن الرسول صىل هللا عليه وسمل يستشري أ حصابه فمي ال ويح فيه، من الكتاب والس نة 

عىل تربيهتم عىل الشعور ابملس ئولية ورغبة  ة وحرصاً تعويداً هلم عىل التفكري ابملشألك العام  

 .يف تطبيق ال مر اال لهيي ابلشورى وتعويد ال مة عىل ممارس هتا

فلام رأ ى النيب صىل هللا عليه وسمل طاعة الصحابة وجشاعهتم واجامتعهم عىل 

ىل  -بيض ال   -م للتضحية من أ جل اال سالم بدأ  بتنظمي جنده، فأ عطى اللواء القتال، وحهب   ا 

بن معري، وأ عطى رايتني سوداوين لعيل بن أ يب طالب وسعد بن معاذ، وجعل عىل مصعب 

 .ريض هللا عهنم أ مجعني الساقة قيس بن أ يب صعصعة

وقد ظهرت اخلالفات يف جيش املرشكني حيث اكن عتبة بن ربيعة يريد 

أ بو هجل   العودة دون قتال املسلمني لئال تكرث الرتات بني الطرفني وبيهنم أ رحام وقراابت، أ ما

رسال جاسوس هلم للتعرف فاكن مرصاً عىل القتال، وقد غلب رأ يه أ خرياً  ، فقام املرشكون اب 

أ بو هجل يدعو عىل رسول هللا صىل هللا عليه  وأ خذ ،عىل عدد املسلمني فأ خربمه بعددمه

ُّ : "وسمل يقول اس تفتاحه فاكن ذكل  ،  "نا اكن أ قطع للرمح، وأ اتان مبا ال نعرف فأ حنه الغداةاللهم أ ي

ليه الآية الكرمية ْن ﴿: اذلي أ شارت ا 
ِ
ا ْ و  رْيٌ ل مك  ْن ت نهْت  وا ف ه و  خ 

ِ
ا مك   الْف ْتح  و  اء  وا ف ق ْد ج  ت ْفت ح  ْن ت س ْ ِ

ا

ن ني   ْؤم  ع  الْم  َأن  اَّلل   م  ْت و  ل ْو ك رث   يْئًا و  ْ ش  ئ ت مك  ْ ف  ْنمك  ل ْن ت ْغين   ع  ْد و  وا ن ع  ود   .﴾ت ع 

 .املسلمون ا ىل بدر وقاموا ابس تطالع املاكن قبل وصول املرشكني  لقد وصل

يف رواية حصيحة كيف ابت املسلمون ليةل ريض هللا عنه  وقد وصف عيل

لقد رأ يتنا يوم بدر، وما منا : )السابع عرش من رمضان ببدر وأ ماهمم معسكر املرشكني قال

نه اكن   مث   ،يصيل ا ىل جشرة ويدعو حىت أ صبحا ال انمئ، ا ال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فا 
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نه أ صابنا من الليل طش نس تظل حتهتا من  واحلجف من مطر، فانطلقنا حتت الشجر ا 

ن هتكل هذه الفئة ال : )وابت رسول هللا صىل هللا عليه يدعو ربه ويقول املطر، نك ا  اللهم ا 

حتت الشجر واحلجف، ، جفاء الناس من (الصالة عباد هللا: )فلام طلع الفجر اندى، (تعبد

آنية نزول  ،فصىل بنا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وحر ض عىل القتال آية قرأ وقد أ ثبتت أ

ب  ﴿: املطر ببدر ي ْذه  ْ ب ه  و  مك  ه  ر  اًء ل ي ط  اء  م  م  ن  الس  ْ م  ي زن   ل  ع ل ْيمك  نْه  و  ن ًة م  اس  َأم  يمك   النُّع  ْذ ي غ ش   
ِ
ا

ْ ر ْجز  الش    ْنمك  ام  ع  ي ث ب  ت  ب ه  اْلَْقد  ْ و  ب ط  ع ىل  ق ل وب مك  ْ ل ري  ان  و   .﴾ْيط 

م الرسول صىل هللا عليه وسمل ويف صبيحة يوم السابع عرش من رمضان نظ  

وهو أ سلوب جديد يف القتال خيالف ما جرت عليه عادة  ،جيشه يف صفوف كصفوف القتال

وب اذلي قاتل وفقه املرشكون ببدر، وال العرب من القتال بأ سلوب الكر والفر وهو ال سل 

أ ن نظام الصفوف يقلل من خسائر املسلمني ويعوض عن قةل عددمه أ مام املرشكني،  شك  

وفيه مزية الس يطرة عىل القوة باكملها وتأ مني العمق للجيش حيث تبقى دامئًا بيد القائد قوة 

 .احتياطية يف اخللف يعاجل هبا املواقف اليت ليست ابحلس بان

ليدير مهنا  ،ة اكن فهياللرسول صىل هللا عليه وسمل عريش أ و قب   وقد بين 

 .وذكل ل مهية احلفاظ عىل القائد يف املعركةريض هللا عنه  املعركة ابقرتاح من سعد بن معاذ

أ حد  ال يقدمن  : )وملا اقرتب املرشكون من املسلمني قال هلم الرسول الكرمي

: فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،فدان املرشكون، منمك ا ىل يشء حىت أ كون أ ان دونه

ريض هللا عنه فلام ُسع معري بن امحلام ال نصاري  ،  )قوموا ا ىل جنة عرضها السموات وال رض)

. "خب خب": قال(، عم: )نقال "،اي رسول هللا جنة عرضها السموات وال رض؟"  :ذكل قال

ال وهللا اي رسول  :قال (،حيمكل عىل قوكل خب خب؟ما  : )فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل

جفعل ، فأ خرج ترات من قرنه ،(فا نك من أ هلها : (قال، هللا ا ال رجاءة أ ن أ كون من أ هلها

هنا حلياة طويةل" :مث قال، يأ لكن مهنن فرىم مبا اكن ، "لنئ أ ان حييت حىت أآلك ترايت هذه ا 

 .معه من المتر مث قاتلهم حىت قتل

كثار النيب صىل هللا عليه وسمل من  ريض هللا عنه بن اخلطابوحىك معر  ا 

ملا اكن يوم بدر نظر رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ا ىل املرشكني ومه :   ادلعاء يوم بدر قال

، فاس تقبل نيب هللا صىل هللا عليه وسمل القبةل مث أ لف، وأ حصابه ثلامثئة وتسعة عرش رجالً 

لهم اجنز يل ما وعدتين، اللهم أآت ما وعدتين، اللهم ا ن هتكل ال ):  مد يديه جفعل هيتف بربه

يديه مس تقبل  اً مفا زال هيتف بربه ماد  ، )هذه العصابة من أ هل اال سالم ال تعبد يف ال رض
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فأ خذ رداءه فأ لقاه عىل ريض هللا عنه فأ اته أ بو بكر  حىت سقط رداؤه عن منكبيه، ،القبةل

نه سينجز كل ما وعدك   نيب هللا كفاك مناشدتك ربك،اي:    منكبيه مث الزتمه من ورائه وقال فا 

ئ ك ة  ﴿: فأ نزل هللا عز وجل ال  ن  الْم  ْ ب أَلٍْف م  مك  دُّ م  ْ َأين   م  اب  ل مك  ت ج  ْ ف اس ْ ب مك  يث ون  ر  ت غ  ْذ ت س ْ ِ
ا

ني   ف  ْرد  س هيزم امجلع ويولون ﴿: وقد خرج من العريش وهو يقول، فأ مده هللا ابملالئكة، ﴾م 

 .﴾برادل

ريض  قال عيل ،واكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يبارش القتال بنفسه

ىل  ،لقد رأ يتنا يوم بدر وحنن نلوذ برسول هللا صىل هللا عليه وسمل": هللا عنه وهو أ قربنا ا 

 ."العدو، واكن من أ شد الناس يومئذ بأ ساً 

وتبعه ابنه الوليد وقد بدأ  القتال مببارزات فردية، حيث تقدم عتبة بن ربيعة 

وأ خوه شيبة طالبني املبارزة، فانتدب هلم ش باب من ال نصار فرفضوا مبارزهتم طالبني مبارزة 

ريض هللا عهنم وعبيدة بن احلارث  بين قوهمم، فأ مر الرسول صىل هللا عليه وسمل محزة وعليا  

قد تصدى للوليد شيبة، وأ ما عبيدة ف مث قتل عيلٌ  ،مببارزهتم، وقد تكن محزة من قتل عتبة

ىل معسكر املسلمني  ،وجرح لك مهنام صاحبه فعاونه عيل ومحزة فقتلوا الوليد  . واحمتال عبيدة ا 

فأ مر النيب صىل  وقد أ ثرت نتيجة املبارزة يف معسكر قريش وبدأ وا الهجوم،

ذا اقرتبوا مهنم حرصًا عىل اال فادة من النبا ل هللا عليه وسمل أ حصابه بنضح املرشكني ابلنبل ا 

ذا أ كثبومه فارموا واستبقوا نبلمك: )بأ قىص ما يس تطاع فقال ويذكر عروة وقتادة أ ن الرسول (،  ا 

ا ﴿: وتدل عىل ذكل الآية الكرمية صىل هللا عليه وسمل رىم احلصا يف وجوه املرشكني، م  و 

ل ي ْبيل    ى و  م  ك ن  اَّلل   ر 
ل  ْيت  و  م  ْذ ر 

ِ
ْيت  ا م  يٌع ع ل ميٌ ر  ن  اَّلل   ُس  

ِ
نًا ا س   ًء ح  نْه  ب ال  ن ني  م  ْؤم   .﴾الْم 

مث التقى اجليشان يف ملحمة قتل فهيا عدد من زعامء املرشكني، مهنم أ بو هجل 

قتهل  وقد ،معرو بن هشام اذلي وصفه الرسول صىل هللا عليه وسمل بأ نه فرعون هذه ال مة

اء وهام غالمان ال يعرفانه حىت دهلام عليه عبد الرمحن معاذ بن معرو بن امجلوح ومعاذ بن عفر 

خربا بأ هنام يريدان قتل أ يب هجل ملا اكن من س به للرسول ، وقد أَ مريض هللا عهن  بن عوف

 .بعد أ ن أ صاابه ريض هللا عنه وقد أ هجز عليه ابن مسعود ،صىل هللا عليه وسمل

بعد  عنه ريض هللاومهنم أ مية بن خلف، فقد أ رسه عبد الرمحن بن عوف 

: فقال ، واكن هو اذلي يعذبه مبكة،ريض هللا عنه املعركة وأ رس معه عليًا ابنه، فلمحه بالل

رأ س الكفر أ مية ابن خلف، ال جنوت ا ن جنا، واس ترصخ عليه ال نصار فأ عانوه عىل قتهل هو  

 . وابنه عيل
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وم بدر املسلمني ابملالئكة ي وقد ثبت يف القرأآن واحلديث أ ن هللا تعاىل أ مد  

 .وكذكل حص أ هنا قاتلت ببدر

ون  ﴿فأ ما القرأآن ففيه  ْ ت ْشك ر  ل مك  ٌ ف ات ق وا اَّلل   ل ع  ةل  ْ َأذ  َأنمْت  مك   اَّلل   ب ب ْدٍر و  ل ق ْد ن رص    و 

ٍف *  ث ة  أ ال  ْ ب ث ال  بُّمك  ْ ر  مك  د  ْ َأْن ي م  ن ني  َأل ْن ي ْكف ي مك  ْؤم  ْذ ت ق ول  ل لْم  ِ
ل ني  ا زْن  ئ ك ة  م  ال  ن  الْم  ْن ب*   م 

ِ
ىل  ا

و    س  ئ ك ة  م  ال  ن  الْم  ٍف م  ة  أ ال  ْ خب  ْمس  بُّمك  ْ ر  ْدمك  ا ي ْمد  ذ  ْ ه  مه  ْن ف ْور  ْ م  ي أْت ومك  ت ت ق وا و  وا و  ني  ت ْصرب   ا *  م  م  و 

ْ ب ه   نئ   ق ل وب مك  ل ت ْطم  ْ و  مك 
ى ل  ال  ب رْش 

ِ
هل   اَّلل   ا ع  ك مي  ج  ز يز  الْح  ْند  اَّلل   الْع  ْن ع  ال  م  ِ

ا الن رْص  ا م   .﴾ و 

ئ ك ة  ﴿:  وقال تعاىل ال  ن  الْم  ْ ب أَلٍْف م  مك  دُّ م  ْ َأين   م  اب  ل مك  ت ج  ْ ف اس ْ ب مك  يث ون  ر  ت غ  ْذ ت س ْ ِ
ا

ني   ف  ْرد  ى  *    م  ال  ب رْش 
ِ
هل   اَّلل   ا ع  ا ج  م  ن  اَّلل   ع ز يٌز و 

ِ
ْند  اَّلل   ا ْن ع  ال  م 

ِ
ا الن رْص  ا م  ْ و  نئ   ب ه  ق ل وب مك  ل ت ْطم  و 

ك ميٌ   .﴾ح 

 :وأ ما ال حاديث 

بيمن رجل من املسلمني يومئذ يش تد يف ريض هللا عنه:  فقد قال ابن عباس

ذ ُسع رضبة ابلسوط فوقه وصوت الفارس يقول ، : أ قدم حزيومأ ثر رجل من املرشكني أ مامه ا 

ذا هو قد خطم ،مس تلقياً  فنظر ا ىل املرشك أ مامه خفر   ليه فا  أ نفه وشق وهجه كرضبة ، فنظر ا 

ث بذكل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل جفاء ال نصاري حفد   السوط، فاخرض ذكل أ مجع،

 (.صدقت ذكل مدد من السامء الثالثة: )فقال

فقال  ،ريض هللا عنه املطلبوقد أ رس رجل من ال نصار العباس بن عبد 

من أ حسن الناس  اي رسول هللا ا ن هذا وهللا ما أ رسين، لقد أ رسين رجل أ جلح": العباس

: فقال ،"أ ان أ رسته اي رسول هللا" :فقال ال نصاري، "وهجًا عىل فرس أ بلق ما أ راه يف القوم

 .)أ سكت، فقد أ يدك هللا تعاىل مبكل كرمي)

س ناد حسن خفق النيب صىل هللا عليه وسمل خفقة : ويف مغازي ال موي اب 

جر بعاممة أآخذ عتأ برش اي أ اب بكر أ اتك نرص هللا، هذا جربيل م )يف العريش مث انتبه فقال: 

 .)بعنان فرسه يقوده عىل ثنااي النقع أ اتك نرص هللا وعدته

ىل النيب صىل هللا عليه وسمل فقال: ويف حصيح البخاري ما ": جاء جربيل ا 

وكذكل من شهد " :قال(، -أ و لكمة حنوها -أ فضل املسلمني : )قال "بدر فيمك؟ون أ هل تعدُّ 

 ."من املالئكة بدراً 
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وأ خذ املرشكون يتساقطون رصعى، حىت قتل مهنم س بعون وأ رس س بعون، 

 ل حصابه قبل واكن بعضهم يرصعون يف مواضع اكن الرسول صىل هللا عليه وسمل قد بني  

 .مه بأ سامهئماملعركة أ هنم يرصعون فهيا وذكر

 .وا ال يلوون عىل يشء اتركني غنامئ كثرية يف ميدان املعركةمث فرُّ 

وأ مر الرسول صىل هللا عليه وسمل بسحب قتىل املرشكني ا ىل أآابر ببدر 

ومل  ،ودفن شهداء املسلمني فهيا، ومه أ ربعة عرش شهيداً  ،فأ لقوا فهيا، وأ قام ببدر ثالثة أ ايم

ومل ينقل  ،ة يف الشهداءويه الس ن   ،صىل هللا عليه وسمل صىل علهيم رسول هللا ذكر أ ني  

 .أ حد مهنم من بدر ليدفن يف املدينة

مهنم من صناديد  فلام اكن اليوم الثالث ببدر وقف عىل أ ربعة وعرشين رجالً 

حدى الآابر مت هللا أ يرسمك أ نمك أ طع: )جفعل ينادهيم بأ سامهئم وأ سامء أآابهئم ويقول ،قريش يف ا 

ان   ريض  فقال معر (،؟، فهل وجدمت ما وعد ربمك حقاً  قد وجدان ما وعدان ربنا حقاً ورسوهل؟ فا 

فقال رسول هللا صىل هللا عليه   "،ال أ رواح لها؟  اي رسول هللا ما تكم من أ جسادٍ "هللا عنه:  

 . (واذلي نفس محمد بيده ما أ نمت بأ ُسع ملا أ قول مهنم) :وسمل

فقد وعده   ،الرسول صىل هللا عليه وسمل قافةل أ يب سفيان بعد بدرومل يطلب  

 .هللا ا حدى الطائفتني وأ نفذ هل وعده ابلنرص عىل جيش املرشكني

وقد أ وىص الرسول صىل هللا عليه وسمل ابحملافظة عىل حياة بعض املرشكني 

للمسلمني يف العهد   م يداً اذلين خرجوا ا ىل بدر مكرهني خائفني من المئة قوهمم، ومهنم من قد  

وأ اب البخرتي  -وفهيم معه العباس بن عبد املطلب  -ى مهنم بين عبد املطلب امليك، وقد ُس  

وقد مت أ رس العباس بن عبد املطلب، وأ ما   ،بن هشام، فطلب من املسلمني أ ن يأ رسومه

 .أ بو البخرتي فقد أ رص عىل القتال فقتل

 بكر ومعر فمي يصنع ابل رسى؟ وقد استشار الرسول صىل هللا عليه وسمل أ اب

فتكون لنا قوة عىل الكفار فعىس هللا أ ن ":  ل ذكل بقوهلفأ شار أ بو بكر بأ خذ الفدية مهنم وعل  

ومال .  "فا ن هؤالء أ مئة الكفر وصناديدها":  وأ شار معر بن اخلطاب بقتلهم،  "هيدهيم لال سالم

فزنلت الآية الكرمية يف موافقة رأ ي   النيب صىل هللا عليه وسمل ا ىل رأ ي أ يب بكر بقبول الفدية،

ض  ﴿:  ريض هللا عنه معر، ون  ع ر  ن  يف  اْلَْرض  ۚ ت ر يد  ىت   ي ثْخ  ى  ح  ن  ل ن يب  ٍ َأن ي ك ون  هل   َأرْس  ا اك  م 
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ك ميٌ  اَّلل   ع ز يٌز ح  ة  ۗ و  ر  اَّلل   ي ر يد  اْلآخ  نْي ا و  اٌب  * ادلُّ ْ ع ذ  ْذمت  مي ا َأخ  ْ ف  مك  س  ب ق  ل م  ن  اَّلل   س   ت اٌب م   ل ْوال  ك 

ميٌ  ْ ح   * ع ظ  ا غ ن ْممت  م  ميٌ ف ك  وا م  ن  اَّلل   غ ف وٌر ر ح 
ِ
ات ق وا اَّلل   ۚ ا ًباۚ  و  ي   اًل ط   .﴾ال 

يل الفداء ض هلم ما أ خذوه من الفداء بعد أ ن عاتبهتم الآية يف تف  حل  وبذكل أ  

مام بني القتل أ و  ،وهذا احلمك اكن يف أ ول اال سالم ،عىل عقوبة أ مئة الكفر مث جعل اخليار لال 

ذ ال جيوز قتلهماملفاداة أ و املن علهيم د  .ون فداء ما عدا ال طفال والنساء ا 

 ،وقد تباين فداء ال رسى، مفن اكن ذا مال فقد أ خذ فداؤه أ ربعة أ الف درمه

وقد فدت زينب بنت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل زوهجا أ اب العاص بن الربيع بقالدة، 

كراماً  ومن مل ، لرسول هللا صىل هللا عليه وسمل فأ طلق الصحابة أ سريها وردوا علهيا قالدهتا ا 

 ومل يكن مه  ، موا أ والد ال نصار الكتابةيكن هلم فداء من ال رسى، جعل فداؤمه أ ن يعل   

ضعافهم معنوايً   . املسلمني أ خذ املال من هؤالء قدر ا 

عفاء العباس من دفع الفدية فهو ع الرسول صىل هللا  ،وقد أ راد ال نصار ا 

ال تذرون منه : ) فأ ىب الرسول صىل هللا عليه وسمل ذكل وقال جنارية، تهعليه وسمل وجد  

فدفع  ،رمغ أ نه أ خرب الرسول صىل هللا عليه وسمل أ نه قد أ كره عىل اخلروج ا ىل بدر(، درهامً 

يف حني دفع بعض ال رسى  ،ودفع عقيل بن أ يب طالب ثانني أ وقية ،العباس مائة أ وقية فدية

 .!! الآخرين أ ربعني أ وقية فقط

ذ مل يكن حمكها قد رشع بعد، قال عبادة  أ ما الغنامئ فقد وقع خالف حولها ا 

، خرجنا مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فشهدت معه بدراً )   :ريض هللا عنه  بن الصامت 

فانطلقت طائفة يف أآاثرمه هيزمون ويقتلون،  ،م هللا تبارك وتعاىل العدوز فالتقى الناس فه

ت طائفة عىل املعسكر حيوونه وجيمعونه، وأ حدقت طائفة برسول هللا صىل هللا عليه وأ كب  

ىل بعض، ذا اكن الليل وفاء الناس بعضهم ا  قال اذلين  وسمل ال يصيب العدو منه غرة، حىت ا 

وقال اذلين خرجوا يف طلب  نصيب،حنن حويناها ومجعناها فليس ل حد فهيا  : مجعوا الغنامئ

وقال اذلين أ حدقوا برسول هللا ، لس مت بأ حق هبا منا، فنحن نفينا عهنا العدو وهزمنامه: العدو

لس مت بأ حق هبا منا حنن أ حدقنا برسول هللا صىل هللا عليه وسمل وخفنا :  صىل هللا عليه وسمل

ول  ي ْسأَل ون  ﴿:  فزنلت ،  أ ن يصيب العدو منه غرة واش تغلنا به س  الر  نْف ال  ق ل  اْلَنْف ال  َّلل    و  ك  ع ن  اْلَ

ات  ب يْن مك ْ  وا ذ  َأْصل ح  فقسمها رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عىل فواق بني  ،﴾ف ات ق وا اَّلل   و 

 .أ ي ابلتساوي بيهنم، املسلمني

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya68.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya68.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya69.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya69.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya69.html
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مس من وتدل الآاثر الصحيحة عىل أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل أ خرج اخل  

آية اخل  ،  مها بني املقاتلنيالغنمية مث قس   غزوة بدر   مس قد نزلت مضن س ياق الآايت يفواكنت أ

ى ﴿:  ويه قوهل تعاىل الْي ت ام  ي الْق ْرىب  و  ذل   ول  و  س  ل لر  ه  و  ٍء ف أَن  َّلل    مخ  س  ْ ْن يش  ْ م  ا غ ن ْممت  وا َأن م  اْعل م  و 

اْبن   اك ني  و  س  الْم  ب يل  و  وقد أ سهم الرسول صىل هللا عليه وسمل لتسعة من الصحابة مل ، ﴾الس 

فوا هبا يف املدينة أ و ال صابهتم جبروح وكسور يف الطريق ا ىل بدر أ و يشهدوا الغزوة ل عامل لك   

اذلي أ مره الرسول صىل هللا عليه  ريض هللا عنه مهنم عامثن بن عفان ،لغريها من ال عذار

ن اتضح احلمك يف الغنامئ وكيفية توزيع ،  ة يف مرض موهتاجته رقي  وسمل ابلعناية بزو ا حىت هوما ا 

اثب الناس ا ىل طاعة هللا ورسوهل واختفى لك خالف، واكن هذا شأ هنم يف لك أ مر يقطع 

 ،واكن تقس مي الغنامئ يف الصفراء يف طريق عودة اجليش ا ىل املدينة ،فيه هللا ورسوهل حبمك

لهيا ابلبشارة، وقد تلقى املسلمون ابملدينة هذه ريض هللا عنه ة وقد تقدهمم زيد بن حارث ا 

فوهللا ما : )ريض هللا عنه قال أ سامة ،البشارة ابلفرح الغامر واحلذر أ ال يكون اخلرب يقيناً 

هزمت قريش وأ رس زعامؤها   واكنت ادلهشة تعلوا الوجوه، أ حقاً (،  صدقت حىت رأ ينا ال سارى

اي رسول هللا واذلي  :املؤمنني سودة لفرط دهش هتا تقول وها يه أ م ،وحتطمت كربايؤها

 !!ه ابحلبلقبعثك ابحلق ما ملكت حني رأ يت أ اب يزيد مجموعة يداه ا ىل عن

ويف طريق عودة اجليش ا ىل املدينة أ مر الرسول صىل هللا عليه وسمل بقتل 

واكان يؤذاين املسلمني اثنني من ال رسى أ وهلام النرض بن احلارث واثنهيام عقبة بن أ يب معيط، 

  قتلهام صرباً  فهام من أ مئة الكفر وجمريم احلرب ويف ،مبكة ويش تدان يف عداوهتام هلل ولرسوهل

 .(لنارا: )فأ جابه من للصبية؟: وقد ختىل عقبة عن جربوته واندى درس للطغاة بليغ،

، أ ما بقية ال رسى فقد اس توىص هبم رسول هللا صىل هللا عليه وسمل خرياً 

أ ن أآرسيه اكنوا  -وقد أ رسه أ خوه مصعب بن معري ومعه رجل أ نصاري  -حىك أ بو عزيز حىت 

ذا قد   وه ابخلزب وأ لكوا المتر لوصية رسول هللا صىل هللا عليه وسمل موا غداءمه وعشاءمه خصُّ ا 

ايها ،ابل رسى  عيل  فريدها فاس تحي فأ ردها : قال ،حىت ما تقع يف يد أ حدمه خزبة ا ال انوهل ا 

آية عىل حسن معامةل ال سري يف اال سالم، ما ميسها يثاره بأ فضل ما عند  ،وهذا املوقف أ وا 

 .مما ال جند هل مثياًل يف توارخي ادلنيا ،أآرسيه

فاصةل يف اترخي اال سالم ذلكل  -رمغ صغر جحمها  -لقد اكنت موقعة بدر 

احلق والباطل، وفهيا حققت  هبا بني ق  ر  ل نه ف  " يوم الفرقان" اها هللا تعاىل يف كتابه بـُس  

العقيدة اال سالمية انتصارات كبرية، فقد ظهر اس تعالؤها عىل سائر املصاحل واملطامح والعالئق 

ادلنيوية، فهامه ال نصار يعلنون قبل بدهئا أ ن الزتاماهتم جتاه العقيدة ال حتدها اللواحئ والعهود 
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ون من أ جل عقيدهتم دون ون ومضحُّ اليت قطعوها يف بيعة العقبة الثانية، بل مه جند مطيع

رشط وال قيد، وها مه املهاجرون يواهجون أ قارهبم يف املعركة، فال تنعهم أ وارص القرىب من 

وقد اس تحق املقاتلون ببدر أ ن ينالوا  ،هلم ل ن مصلحة العقيدة فوق لك أآرصة وارتباطاقت

لطبقة ال وىل من الصحابة يف وا ان  حىت كو  " البدري" التقدير الكبري اذلي صار يالزم لكمة

وا الصفحات ال وىل من فاكنوا يأ خذون أ عىل العطاء واحتلُّ ريض هللا عنه  جسل اجلند لعمر

 .كتب الطبقات، وهكذا انهلم التكرمي ال ديب واملادي عىل مر ادلهور

و مقاهمم يف اجلنة، فقد وقد أ وحضت ال حاديث الصحيحة فضل البدريني وعلُّ 

جفاءت أ مه ا ىل النيب صىل هللا عليه  رساقة ال نصاري يوم بدر وهو غالم،أ صيب حارثة بن 

اي رسول هللا قد عرفت مزنةل حارثة مين، فا ن يكن يف اجلنة أ صرب واحتسب، ":  وسمل فقالت 

ن تكن ال خرى ترى ما أ صنع هنا جنان   -أ و هبلت    -وحيك  : )فقال،  "وا  أ وجنة واحدة يه؟ ا 

نه يف جنة الفردوس  (.كثرية، وا 

اذلي أ خرب قريشًا خبرب قدوم ريض هللا عنه ويف قصة حاطب بن أ يب بلتعة 

لعل هللا اطلع عىل أ هل : )فعفا عنه الرسول صىل هللا عليه وسمل وقال ،املسلمني لفتح مكة

وملا قال عبد حلاطب: (، بدر فقال: امعلوا ما شئمت فقد وجبت لمك اجلنة، أ و فقد غفرت لمك

كذبت ال يدخلها ):  قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل،  طب النارحا  اي رسول هللا ليدخلن  

نه شهد بدراً واحلديبية  .(فا 

فقد اس تعىل   ،واكنت أ صداء بدر معيقة يف املدينة ومكة وأ رجاء اجلزيرة العربية

املؤمنون يف املدينة عىل الهيود وبقااي املرشكني، فاخنذل الهيود وظهرت أ حقادمه اليت دفعت 

اهرة ابلعداء، فقد غاظهتم النتيجة اليت ما اكنوا يتوقعوهنا فمل يعودوا يس يطرون عىل هبم ا ىل اجمل

ىل  ،عن الغضب واحلقد املتأ ججني أ فعاهلم وأ قواهلم اليت تمنُّ  فاندفعوا حنو العدوان مما أ دى ا 

 .ا جالء بين قينقاع عن املدينة

أ ن شعر ودخل الكثريون يف اال سالم، وبعضهم دخل حامية ملصاحله بعد 

ن هؤالء جهبة املنافقني اذلين أ ظهروا اال سالم وأ بطنوا الكفر عىل برحجان كفة املسلمني، فكو  

 .رأ سهم عبد هللا بن أ يب بن سلول

وأ ما قريش يف مكة فمل تكد تصدق ما حدث، فقد قتل ساداهتا وأ بطالها، 

هبم  لئال يشمت وتشري رواية مرسةل ا ىل أ هنا جتدلت مفنعت الباكء والنياحة عىل قتالها 

ومصمت عىل الانتقام والثأ ر، فأ رسلت معري بن وهب امجلحي الغتيال الرسول  ،املسلمون
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عاةل أ ههل ا ن قتل، مفىض ا ىل املدينة  صىل هللا عليه وسمل بعد أ ن وعده صفوان بن أ مية اب 

وذهب به ا ىل ريض هللا عنه بلغ املسجد أ مسك به معر بن اخلطاب  امل س يفه، ف متوحشاً 

ل صىل هللا عليه وسمل فسأ هل عام جاء به فكذب عليه وزع أ نه جاء يف طلب أ سري،  الرسو 

  .فأ خربه الرسول صىل هللا عليه وسمل مبقصده وما اكن بينه وبني صفوان بن أ مية، فأ علن ا سالمه

 ومما فعلته قريش للثأ ر لقتالها أ هنا اشرتت اثنني من أ رسى املسلمني يف حادثة

 .نة فقتلهتامث  ابن ادل   الرجيع وهام خبيب وزيد
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 يف أ عقاب بدر 

 غزوة قرقرة الكدر 

وجه املسلمون هجودمه للمحافظة عىل احلصار الاقتصادي اذلي فرضوه عىل 

قريش، ويبدو أ ن بعض القبائل املس تفيدة من جتارة قريش ومرورها بدايرها قامت بتجمعات 

ويه ماء  ،بقرقرة الكدر من ذكل أ ن بين سلمي وغطفان مجعوا مجوعاً  ،للتحرك ضد املسلمني

ودامههم عىل املاء، فمل جيد سوى اال بل،  لبين سلمي، فقاد النيب صىل هللا عليه وسمل جيشاً 

 .املقاتلون ملا ُسعوا بقدومه، فأ قام ثالثة أ ايم ابملاكن مث عاد فقد فر  

 غزوة السويق 

حيث قدم رساً مبائيت فارس من مكة، وجلأ وا  وقام أ بو سفيان بعمل انتقايم

واد ابملدينة يف طرف حرة   -ا ىل بين النضري يف أ طراف املدينة، مث قام مبهامجة انحية العريض  

وقد تعقبه املسلمون ا ىل قرقرة الكدر  ،ا ىل مكة وفر عائداً  ،فقتل رجلني وأ حرق خنالً  -وامق 

كون للتخفف من محلهم واملسارعة يف الفرار فمل يدركوه، وعادوا ابلسويق اذلي رماه املرش 

 .فسميت بغزوة السويق

 غزوة ذي أ مر 

 اكنت يف حمرم س نة ثالث، غزا الرسول وبعد شهر من غزوة السويق اليت  

 ،ففروا أ مامه ومل يقع قتال  ،"ذي أ مر"يريد غطفان اليت جتمعت يف    صىل هللا عليه وسمل جنداً 

وبني الواقدي أ ن عدد جيش املسلمني  ،عاد ا ىل املدينةطيةل شهر صفر يف دايرمه مث  فأ قام

 .اكن أ ربعامئة ومخسني رجالً 

 غزوة حبران 

مث غزا الرسول صىل هللا عليه وسمل حبران من انحية الفرع عىل الطريق 

وذكر الواقدي أ نه غاب عن املدينة يف هذه الغزوة ، ومل يقع قتال ،التجارية بني مكة والشام

 .ن سعد أ ن عدد جيش املسلمني اكنوا ثلامثئة مقاتلوبني اب، عرشة أ ايم
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 غزوة القردة 

وحاولت قريش اال فادة من الطريق التجارية عرب جند ابجتاه العراق لال فالت 

خفرج أ بو سفيان يف جتار من قريش معظمها من الفضة، فأ رسل   ،من احلصار الاقتصادي

لقافةل يف ماء من مياه جند يدعى فلقي ا يف مائة،  صىل هللا عليه وسمل زيد بن حارثةيب الن

، واكن ذكل بعد س تة أ شهر من غزوة بدر الكربى  ،القردة، ففر الرجال اتركني القافةل غنمية هل

، أ لف درمه القافةل حتمل وزن ثالثني أ لف درمه من الفضة، وأ ن قميهتا بلغت مائةاكنت و 

وطأ ته عىل اقتصاد مكة ت بشديد وأ حس   ، قريشوهكذا أ حمك احلصار الاقتصادي عىل

نقاذ اقتصادها وُسعهتا ،التجاري  .فاكن البد أ ن تقوم بعمل حامس ال 
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 غزوة أ حد 

عرفت هذه الغزوة ابمس اجلبل اذلي وقعت عنده، ويقع يف شامل املدينة واكن 

 يطلق عىلالكيل و  - ، ويبعد عن املسجد النبوي مخسة أ كيال ونصف الكيلمرتاً  128يرتفع 

وهو اذلي عرف بعد " عينني" ، ويقابهل من هجة اجلنوب جبل صغري يسمى- الكيلو مرت

 .املعركة جببل الرماة، وبني اجلبلني واد عرف بوادي قناة

ته قريش عىل املدينة ومل مير عىل وقد وقعت هذه املعركة نتيجة جهوم شن  

نقاذ طرق التجارة ا ىل غزوة بدر سوى س نة واحدة وشهر، واس هتدفت الثأ ر لقتالها   ببدر، وا 

 واكنت  ،الشام من س يطرة املسلمني واس تعادة ماكنهتا عند العرب بعد أ ن زعزعهتا موقعة بدر

 .يف شوال يف الس نة الثالثة من الهجرة غزوة أ حد

ت لغزوة أ حد منذ هزميهتا ببدر حيث أ عد   وقد ذكر ابن ا حسق أ ن قريشاً 

وبلغ عدد جيش قريش ثالثة ، لتجهزي جيشها أ و أ رابهحا خصصت القافةل التجارية اليت جنت 

ومعهم مائتا فرس جعلوا عىل ممينهتا خادل بن الوليد وعىل ميرسهتا عكرمة بن أ يب  أ الف رجل

يتكون جيش املرشكني من قريش ومن أ طاعها من كنانة و ، واكن فهيم س بعامئة دارع، هجل

 . وأ هل هتامة

ني لغزو املدينة، ورأ ى الرسول صىل وقد عمل املسلمون بقدوم جيش املرشك 

رأ يت يف : )حاكها ل حصابه فقال - ورؤاي ال نبياء حق ويه من الويح -هللا عليه وسمل رؤاي 

ذا هو ما أ صيب من املؤمنني يوم أ حد، مث هززته   رؤاي أ ين هززت س يفا فانقطع صدره، فا 

ذا هو ما جاء هللا به من الفتح واجامت   ع املؤمنني، ورأ يت بقراً أ خرى فعاد ك حسن ما اكن، فا 

ذا مه املؤمنون يوم أ حد -وهللا خري  - ورأ يت أ ين يف درع حصينة : )ويف رواية أ خرى ،(فا 

 .)فأ ولهتا املدينة

وقد شاور الرسول صىل هللا عليه وسمل أ حصابه يف البقاء يف املدينة والتحصن 

: اخلروج ملالقاة جيش قريش فقالأ و  ،  واكنت املدينة قد ش بكت ابلبنيان فهيي اكحلصن،  فهيا

ان  ) ان نكره أ ن نقتل يف  ": فقال انس من أ حصابه من ال نصار(، ة حصينة يف جن  ا  اي نيب هللا ا 

ىل  طرق املدينة، وقد كنا منتنع من الغزو يف اجلاهلية، فباال سالم أ حق أ ن منتنع منه، فابرز ا 

عرض "  :فتالوم القوم فقالوا ،مته، فانطلق رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فلبس ل  "القوم

اي محزة فقل لنيب هللا صىل هللا  نيب هللا صىل هللا عليه وسمل بأ مر وعرضمت بغريه، فاذهب 
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ن القوم قد ": فقال هل ريض هللا عنه فأ ىت محزة، "أ مران ل مرك تبع: عليه وسمل اي نيب هللا ا 

ذا : ) عليه وسملفقال رسول هللا صىل هللا، "تالوموا فقالوا: أ مران ل مرك تبع نه ليس لنيب ا  ا 

 (. لبس ل مته أ ن يضعها حىت يناجز

منا يشاورمه فمي ال نص فيه تعويداً   فرسول هللا صىل هللا عليه وسمل هلم عىل  ا 

ذا مل تقرتن حبرية  التفكري يف ال مور العامة ومعاجلة مشألك ال مة، فال فائدة من املشورة ا 

بداء الرأ ي، فال بد أ ن يطبق الرسول صىل هللا عليه وسمل التوجيه القرأآين ْ يف  ﴿: ا  ْرمه  او  ش  و 

ْ ع ىل  اَّلل    لك  ْمت  ف ت و  ا ع ز  ذ 
ِ
أآخر هو من صفات القيادة   مهم درساً ل  الرسول الكرمي ع ، و ﴾اْلَْمر  ف ا

الناحجة وهو عدم الرتدد بعد العزمية والرشوع يف التنفيذ، فا ن ذكل يزعزع الثقة هبا ويغرس 

 .الفوىض بني ال تباع

ظهار الشجاعة أ مام ال عداء، وبرغبة  وتتلخص دوافع الراغبني يف اخلروج اب 

أ ما رأ ي الرسول صىل هللا عليه ،  موقعة مماثةلاذلين فاتهتم املشاركة يف غزة بدر أ ن يشاركوا يف  

وسمل ومن وافقه مفبين عىل اال فادة من حصون املدينة يف ادلفاع مما يقلل من خسائر املدافعني 

ويزيد من خسائر املهامجني، مث اال فادة من طاقات سائر الساكن حىت اذلين ال يس تطيعون 

 .القتال يف امليادين املكشوفة من النساء والصبيان

وثالثة أ لوية، لواء املهاجرين حيمهل  وعىل أ ية حال فقد ارتفعت راية سوداء

 ولواء اخلزرج حيمهل احلباب بن املنذر  ،لواء ال وس حيمهل أ س يد بن حضريو مصعب بن معري،  

واجمتع حتهتا أ لف من املسلمني واملتظاهرين ابال سالم، معهم فرسان ، ريض هللا عهنم أ مجعني

ل مته عىل ال خذ  تعويداً ، ولبس رسول هللا صىل هللا عليه وسمل درعني، فقط ومائة دارع

 .ة مث التولك عىل هللاابل س باب املادي  

 اجلانب الغريب من احلرة الرشقية د خمرتقاً ح  وخرج اجليش اال ساليم ا ىل أ  

ع قتال أ نه لن يق  عياً حيث انسحب املنافق عبد هللا بن أ يب بن سلول بثلامثئة من املنافقني، مد  

أ طاعهم ": عىل قرار الرسول صىل هللا عليه وسمل ابخلروج بقوهل مع املرشكني!! معرتضاً 

 . "وعصاين

منا هو تنقية وقد بني    القرأآن الكرمي أ ن انسحاب عبد هللا بن أ يب ابملنافقني ا 

ن  اَّلل   ﴿: قال تعاىل، لفال يبقى فهيم من يرجف وخيذ    ،لصف املؤمنني ا اك  ن ني  م  ْؤم  ر  الْم  ل ي ذ 

ب   ي   ن  الط  يث  م  ب  زي  الْخ  ىت  ي م  ْ ع ل ْيه  ح  ا َأنمْت  ان  ﴿  :وقال تعاىل،  ﴾ع ىل  م  ْمع  ْ ي ْوم  الْت ق ى الْج  اب مك  ا َأص  م  و 

ن ني   ْؤم  ل ي ْعمل   الْم  ْذن  اَّلل   و 
ِ
ا يل  ل ه ْم ت ع  *    ف ب  ق  ف ق وا و  ين  ان  ل ي ْعمل   اذل   وا و  ب يل  اَّلل   َأو  اْدف ع  ال ْوا ق ات ل وا يف  س 
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ا  ق ال وا ل وْ  ه ْم م  اه  أَفْو  مي ان  ي ق ول ون  ب 
ِ
هْن ْم ل اْل ب  م  ئ ٍذ َأْقر  ْ ل ْلك ْفر  ي ْوم  ْ مه  ت ب ْعن امك  ت ااًل ال  ل يْس  يف  ن ْعمل   ق 

ون   ا ي ْكت م  اَّلل   َأعمْل   ب م  ْم و   .﴾ق ل وهب  

روا ابلعودة ا ىل ر موقف املنافقني يف نفوس طائفتني من املسلمني ففك  أ ث   وقد

وانترصوا عىل أ نفسهم بعد أ ن توالمه هللا تعاىل  ،هبم املدينة، ولكهنم غالبوا الضعف اذلي أ مل  

، من ال وس وبنو حارثة، من اخلزرج فدفع عهنم الوهن، فثبتوا مع املؤمنني وهام بنو سلمة

اَّلل   ﴿:  رأآن الكرمي موقف الطائفتني فقال تعاىلر القوقد صو   ال  و  ْ َأْن ت ْفش  نْمك  ائ ف ت ان  م  ْذ مه  ْت ط 
ِ
ا

ا ل هيُّ م   .﴾و 

عسكر جيش املسلمني واس تعرض الرسول صىل هللا   "الش يخني"ويف موقع  

مه  عليه وسمل صغار السن اذلين ال طاقة هلم بقتال ممن مه أ بناء أ ربع عرشة س نة أ و أ قل فرد  

ريض هللا أ جازه ملا قيل هل أ نه رام، وُسرة بن جندب  ريض هللا عنه سوى رافع بن خدجي

وقد ، ملا عمل أ نه أ قوى من رافع، وبلغ عدد من ردمه من صغار السن أ ربعة عرش صبياً عنه 

وموقف هؤالء الصبيان ومه مقبلون عىل املوت بشجاعة    مهنم  ريض هللا عنه  حص أ ن ابن معر

، وقد تنافسوا يف ذكل متطلعني ا ىل نيل الشهادة يف سبيل يبعث عىل ادلهشة حقاً ورغبة 

هللا دون أ ن جيربمه قانون للتجنيد أ و تدفع هبم قيادة غامشة ا ىل ميدان القتال، ولكن أ ليست 

 هذه سامت الرتبية احملمدية ومزااي الروح اال سالمية؟

ة اقعه مبوجب خط  وقد تقدم اجليش اال ساليم ا ىل ميدان أ حد، واختذ مو 

ظهورمه ا ىل جبل أ حد   حيث نظم الرسول صىل هللا عليه وسمل صفوف جيشه جاعالً   ،حممكة

 ريض هللا عنه  وجعل مخسني من الرماة بقيادة عبد هللا بن جبري ووجوههم تس تقبل املدينة،

د علهيم وشد    ،فوق جبل عينني املقابل ل حد محلاية املسلمني من التفاف خياةل املرشكني علهيم

ن رأ يمتوان هزمنا القوم )  :بلزوم أ ماكهنم وقال ن رأ يمتوان ختطفنا الطري فال تربحوا ماكنمك هذا، وا  ا 

وبذكل س يطر املسلمون عىل املرتفعات اتركني الوادي جليش (، وأ وطأ انمه فال تربحوا ماكنمك

 .قريش اذلي تقدم وهو يواجه أ حد وظهره ا ىل املدينة

يشني وتراجع املرشكون ا ىل معسكرمه فقد أ بدى وقد اش تد القتال بني اجل 

من يأ خذ : )فيقول فهذا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يأ خذ س يفاً  ،املسلمون بطوةل فائقة

نسان مهنم يقول (مين هذا؟  :قال (،من يأ خذه حبقه؟)   :قال  ،  "أ ان أ ان" :فبسطوا أ يدهيم لك ا 

، فأ خذه ففلق به هام املرشكني،  "أ ان أآخذه حبقه"  :ة ريض هللا عنهفقال أ بو دجان،  فأ جحم القوم

فلام طلب س باع بن عبد العزى  ،قتال ال بطالريض هللا عنه وقاتل محزة بن عبد املطلب 
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ن قتل  املبارزة تصدى هل فقتهل، واكن وحيش موىل جبري بن مطعم قد وعده مواله أ ن يعتقه ا 

ن هل وحيش حتت خصرة فلام دان فمك -واكن محزة قد قتل معه طعمية بن عدي ببدر  -محزة 

 !!منه رماه حبربته فقتهل غيةل

واستشهد أآخرون يف هذه املرحةل ال وىل من القتال مهنم حامل الراية داعية 

هاجران مع النيب صىل ":  ريض هللا عنه  قال خباب،  ريض هللا عنه  اال سالم مصعب بن معري

مل   -أ و ذهب    -هللا، مفنا من مىض  هللا عليه وسمل وحنن نبتغي وجه هللا، فوجب أ جران عىل  

ال منرة  يأ لك من أ جره شيئاً  ا كن     -أ ي كساء-  اكن مهنم مصعب بن معري قتل يوم أ حد فمل يرتك ا 

ذا غط  ذا غطينا هبا رأ سه خرجت رجاله وا  فقال لنا النيب صىل ، "هبا رجاله خرج رأ سه يناا 

وملا (، ال ذخر أ لقوا عىل رجليه منغطوا هبا رأ سه واجعلوا ال ذخر أ و قال : )هللا عليه وسمل

وقد ،  اللواءريض هللا عنه  أ خذ عيل بن أ يب طالب  ريض هللا عنه  استشهد مصعب بن معري  

ْذن ه  ﴿: أ شارت الآية الكرمية
ِ
وهن  ْم اب  ْذ حت  سُّ

ِ
ه  ا عْد  ق مك   اَّلل   و  د  ل ق ْد ص  ا ىل قتل املسلمني ، ﴾و 

ذن هللا يف هذه املرحةل من   .القتال للمرشكني اب 

الغنمية ":  ريض هللا عنه  فلام رأ ى الرماة هزمية املرشكني قالوا لعبد هللا بن جبري

أ نسيمت ما قال لمك رسول هللا : "فقال عبد هللا بن جبري، "الغمنية ظهر أ حصابمك مفا تنتظرون

انطلقوا جيمعون مث ، وهللا لنأ تني الناس فلنصينب من الغنمية: "قالوا "،صىل هللا عليه وسمل؟

 ".الغنامئ

ي ما حدث بعد نزول الرماة، فقد رأ ى خادل بن وتبني رواية مرسةل للسد   

الفرصة ساحنة ليقوم اباللتفاف حول املسلمني، وملا رأ ى  -واكن عىل خياةل املرشكني  -الوليد 

ون وأ حاطوا ابملسلمني من هجتني، وفقد املسلم، املرشكون ذكل عادوا ا ىل القتال من جديد

مواقعهم ال وىل، وأ خذوا يقاتلون دون ختطيط، بل مل يعودوا ميزيون بعضهم، فقد قتلوا المين 

فقال  ،فأ هجزوا عليه "،أ يب": وهو ش يخ كبري وابنه يصيح فهيم - وادل حذيفة بن المين -

 ومل ينفع بأ س املسلمني وحرارة قتاهلم ما دام ال"، يغفر هللا لمك وهو أ رمح الرامحني" :حذيفة

حتمكه خطة منظمة، فأ خذوا يتساقطون شهداء يف امليدان وقد فقد املسلمون اتصاهلم ابلرسول 

 .صىل هللا عليه وسمل وشاع أ نه قد قتل

كثريون مهنم من ميدان القتال، وانتحى بعضهم   وأ سقط يف يد املسلمني، ففر  

آثر أآخرون املوت عىل احلياة بعد فقد ر ، جفلس دون قتال جانباً  سول هللا صىل هللا يف حني أ

: ويقول اذلي اكن يأ سف لعدم شهوده بدراً  ريض هللا عنه عليه وسمل مهنم أ نس بن النرض
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فلام . "مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل لريين هللا كيف أ صنع وهللا لنئ أ راين هللا مشهداً "

فقاتل ، "لرحي اجلنة أ جد دون أ حد واهاً " :حمتارين صاح رأ ى يف أ حد بعض املسلمني جلوساً 

حىت ما عرفته  ،من بني رضبة ورمية وطعنة حىت قتل ووجد يف جسده بضع وثانون أ ثراً 

ال ببنانه، ونزلت فيه ويف أ مثاهل من اجملاهدين الصادقني هذه الآية : أ خته الربيع بنت النرض ا 

وا اَّلل   ﴿ د  ا ع اه  ق وا م  د  اٌل ص  ن ني  ر ج  ْؤم  ن  الْم  ا  م  م  ر  و  ْن ي نْت ظ  هْن ْم م  م  ب ه  و  ْ ْن ق ىض  حن  هْن ْم م  ع ل ْيه  ف م 

ياًل  ل وا ت ْبد  بعد ريض هللا عنه وقد أ رسل الرسول صىل هللا عليه وسمل زيد بن اثبت . ﴾ب د 

بعد  - ، فوجده بني القتىل وبه رمق مفا اكن منهريض هللا عنه املعركة يتفقد أ نس بن النرض

ال أ ن قال =سالم الرسول صىل هللا عليه وسمل عىل أ ن رد   وقل  أ جدين أ جد رحي اجلنة،": ا 

ال عذر لمك عند هللا أ ن خيلص ا ىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وفيمك   :لقويم من ال نصار

ة وما أ قواه من الزتام ال يؤثر فيه املوت مفا أ روعها من وصي  ، وفاضت عينه ،"شفر يطرف

 .!!اجلراحاتوأ الم 

ْ ﴿: وقد حىك القرأآن خرب فرارمه والعفو عهنم فقال تعاىل ْنمك  ل ْوا م  ين  ت و  ن  اذل  
ِ
ا

ن  
ِ
هْن ْم ا ف ا اَّلل   ع  ل ق ْد ع  ب وا و  ا ك س   ان  ب ب ْعض  م  ْيط  ل ه م  الش   ا اْسزت   ن م  ِ

ان  ا ْمع  اَّلل   غ ف وٌر  ي ْوم  الْت ق ى الْج 

ل ميٌ  واكن ،  صوا يف الفرار لسامعهم خبرب قتل الرسول صىل هللا عليه وسملأ هنم ترخ    ويبدو،  ﴾ح 

 ريض هللا عنه هو كعب بن ماكل أ ول من عرف بأ ن الرسول صىل هللا عليه وسمل يح  

 .فأ مره الرسول ابلسكوت لئال يفطن هل املرشكون ،يف املسلمني يبرشمه فنادى

هللا عليه وسمل اذلي ثبت وقد مصدت فئة قليةل اكنت حول الرسول صىل 

يف امليدان ومل تزعزعه ال حداث كام هو شأ نه عليه الصالة والسالم يف سائر املواقف الصعبة، 

ول  ﴿: كام حىك القرأآن الكرمي ،فاكن يدعو أ حصابه س  الر  ٍد و  ون  ع ىل  َأح  ال  ت ْلو  ون  و  د  ْذ ت ْصع 
ِ
ا

امك ْ  ْ يف  أ ْخر  ومك  املرشكني ا ىل الرسول صىل هللا عليه وسمل نفسه وهو يف  وخلص بعض ، ﴾ي ْدع 

فقاتلوا  (،مه عنا وهو رفيقي يف اجلنة؟من يردُّ : )س بعة من ال نصار ورجلني من قريش فقال

ريض  مث قاتل عنه طلحة بن عبيد هللا، حىت استشهد ال نصار الس بعة واحداً  عنه واحداً 

هللا ريض وقاتل سعد بن أ يب وقاص  أ صاهبا،ت يده بسهم حىت شل   مشهوراً  قتاالً  هللا عنه

رم فداك أ يب : )بني يدي رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وهو يناوهل السهام ويقولعنه  ا 

عن رسول ريض هللا عنه  ودافع أ بو طلحة ال نصاري    ،واكن سعد من مشاهري الرماة(،   وأ يم

ال ": القتال فيقول هل أ بو طلحةفاكن النيب يرشف عىل  ،هللا صىل هللا عليه وسمل واكن رامياً 

ذا مر الرجل معه جعبة السهام ،  "ترشف يصبك سهم من سهام القوم حنري دون حنرك واكن ا 

جعابه بقتاهل صىل هللا عليه وسمل  الرسول وقد عرب  (، انرثها ل يب طلحة) :يقول الرسول عن ا 

 (.لصوت أ يب طلحة يف اجليش أ شد عىل املرشكني من فئة: )فقال
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ورمغ اس تبسال الصحابة يف ادلفاع عن الرسول صىل هللا عليه وسمل فقد 

ميسح    أ صيب ا صاابت كثرية فكرست رابعيته وجش وهجه جفعل ادلم يس يل عىل وهجه، وجعل

فأ نزل هللا عز  (،  بوا وجه نبهيم وهو يدعومه ا ىل اال سالمكيف يفلح قوم خض  : )ادلم وهو يقول

ن  ﴿: وجل يف ذكل ون  ل يْس  كل   م  ال م  هن  ْم ظ 
ِ
هب  ْم ف ا ذ   ْم َأْو ي ع  ٌء َأْو ي ت وب  ع ل هْي  ْ لقد ، ﴾اْلَْمر  يش 

استبعد الرسول صىل هللا عليه وسمل أ ن يوفق هللا من أآذوه هبذه الصورة فأ خربه هللا س بحانه 

سالهمم ن أ راد هللا هدايهتم، فقال عليه الصالة والسالم ملا طمع اب   :بأ ن ذكل ليس ببعيد ا 

 (.رب اغفر لقويم فا هنم ال يعلمون)

اكن حيمي الرسول صىل هللا عليه وسمل   ريض هللا عنه  وقد ورد أ ن أ اب دجانة

أ بىل بني يدي رسول هللا  ريض هللا عنه بظهره حىت كرث النبل فيه، وأ ن قتادة بن النعامن

فاكنت  ،وأ ن عينه أ صيبت فردها الرسول صىل هللا عليه وسمل بيده ،صىل هللا عليه وسمل

ن قتلت فأ ين أ ان؟"  :وقال رجل للنيب صىل هللا عليه وسمل، أ حسن عينيه :  قال "،أ رأ يت ا 

 . رات يف يده مث قاتل حىت قتلتفأ لقى  (،يف اجلنة)

ا ين أ قسم أ ن نلقي ":  قد دعا ربه فقالريض هللا عنه  واكن عبد هللا بن حجش  

ذا لقينا العدو أ ن يقتلوين مث يبقروا  ذا لقيتكبطين مث ميث  العدو فا  سأ لتين: فمي  ،لوا يب فا 

 .فلقى العدو ففعل ذكل به، "فيك :فأ قول هذا؟

واكن أ عرج شديد العرج مما يسقط   -ريض هللا عنه    وقد أ ىب معرو بن امجلوح

ال أ ن يشهد املعركة مع أ بنائه ال ربعة طلباً   -عنه اجلهاد   صىل هللا عليه   لشهادة، فقال للرسولل   ا 

ن قتلت اليوم أ طأ  بعرجيت هذه اجلنة؟أ رأ ي": وسمل فواذلي بعثك "قال:  (،نعم) :قال "،ت ا 

ن شاء هللا مث قاتل حىت قتل  ."ابحلق ل طأ ن هبا اجلنة اليوم ا 

وهو جنب، واكن ريض هللا عنه واستشهد حنظةل بن أ يب عامر الغس يل 

ومل يغتسل فقال الرسول صىل هللا  ،ل ابخلروجليةل أ حد فسمع النداء ابخلروج فعج   عروساً 

 (.ا ن صاحبمك لتغسهل املالئكة: )عليه وسمل

وقد أ ىب ش يخان كبريان تركهام الرسول صىل هللا عليه وسمل يف احلصون مع 

ال اللحاق به والاشرتاك يف القتال طلباً  وهام المين  ،ةللشهاد النساء وال طفال عند خروجه ا 

فأ ما اثبت  ،فاستشهدا يف امليدان ،ريض هللا عهنام واثبت بن وقش ،وادل حذيفة بن المين

ووداه الرسول صىل هللا عليه وسمل فتصدق   ،فقتهل املرشكون، وأ ما المين فقتهل املسلمون خطأ  

 .ه مما زاده عند الرسول خرياً ابنه حذيفة بديت  
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، فلام ا ىل أ حد، واكن لال سالم اكرهاً   عنهريض هللا وسارع معرو بن أ قيش

آه املسلمون منعوه، جفاءه  ،فقاتل حىت جرح حفمل ا ىل أ ههل جرحياً ، "ا ين قد أآمنت ": فقال رأ

 لقومك أ و غضبًا هلم أ و غضباً  سليه محيةً " :فقال ل خته ريض هللا عنه سعد بن معاذ

 !!.اجلنة وما صىل هلل صالة، مفات فدخل "هلل ولرسوهل بل غضباً "  :فقال "،هلل؟

أ خرب الناس الرسول صىل هللا عليه وسمل عن حسن  وقد ثبت أ ن رجالً 

نه من أ هل النارصىل هللا عليه وسمل: )  فقال،  بالئه منا قاتل عصبية (ا  ، مث أ خربمه الرجل بأ نه ا 

آملته اجلراح ،لقومه وليس هلل  !!وقد انتحر بسهمه ملا أ

آية وبيان مل اكن النية يف اجلهاد، مفن قاتل لتكون لكمة هللا ويف هذين اخلربين أ

ومن قاتل لغري ذكل من ال هداف همام ُست يف نظر الناس  ،يه العليا فهو يف سبيل هللا

 .فليس بشهيد

أ م عامرة نسيبة   مهنن    ،وقد خرجت بعض النسوة مع جيش املسلمني ا ىل أ حد

 صىل هللا عليه وسمل حىت عن رسول هللا بنت كعب املازنية اليت اضطرت للقتال دفاعاً 

، واكنت محنة بنت حجش ال سدية تسقي العطيش وتداوي اجلرىح، كثرية جرحت جراحاً 

 .اكنت حتمل قرب املاء لسقاية املسلمني ال نصارية وثبت أ ن أ م سليط

قامتا بسقي اجلرىح ريض هللا عهنا  وأ م سلمي  ريض هللا عهنا    وحص أ ن عائشة

وهذه الآاثر تدل عىل جواز الانتفاع ابلنساء عند الرضورة ملداواة ، بعد تراجع املسلمني

ذا أ منت فتنهتن مع لزوهمن السرت والصيانة، ولهن أ ن يدافعن عن أ نفسهن  اجلرىح وخدمهتم ا 

ذا تعرض لهن ال عداء ذا دامه العدو  ،ابلقتال ا  ال ا  مع أ ن اجلهاد فرض عىل الرجال وحدمه ا 

 .يع رجااًل ونساءداير اال سالم فيجب قتاهل من امجل 

ورمغ ما أ صاب املسلمني من جراح، وما حلق ابلرسول صىل هللا عليه وسمل 

 .من أ ذى فقد اس متر القتال بني الطرفني وأ هجد اجلانبني

وقد حلق   ،وقد بدأ  الرسول صىل هللا عليه وسمل ابالنسحاب حنو شعاب أ حد

املرشكني عنه، وقد ثبت  ن املسلمون من صد   به املسلمون حىت صعد يف أ حد شعابه وتك  

ن ني  َأل ْن ﴿ ،عنه أ ن هللا تعاىل أ رسل جربيل ومياكئيل من املالئكة ليقاتال دفاعاً  ْؤم  ْذ ت ق ول  ل لْم 
ِ
ا

ن   ٍف م  ث ة  أ ال  ْ ب ث ال  بُّمك  ْ ر  مك  د  ْ َأْن ي م  ل ني  ي ْكف ي مك  زْن  ئ ك ة  م  ال  ْن *  الْم  ْ م  ي أْت ومك  ت ت ق وا و  وا و  ْن ت ْصرب  
ِ
ب ىل  ا

ني م  و   س  ئ ك ة  م  ال  ن  الْم  ٍف م  ة  أ ال  ْ خب  ْمس  بُّمك  ْ ر  ْدمك  ا ي ْمد  ذ  ْ ه  مه   .﴾ف ْور 
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 ،ني ملا أ صاب الرسول صىل هللا عليه وسمل وملا أ صاهبمواكن املسلمون مغمت   

مث أ فاقوا وقد زال عهنم اخلوف وامتل ت نفوسهم  فأ نزل هللا تعاىل علهيم النعاس فناموا يسرياً 

كنت فمين تغشاه النعاس يوم أ حد حىت ": ريض هللا عنه قال أ بو طلحة ال نصاري طمأ نينة،

آخذه  سقط س يفي من يدي مراراً  ْ  ﴿  :وقال تعاىل،  "يسقط وأآخذه ويسقط فأ ل  ع ل ْيمك  ْن مث   َأنْز  م 

َّلل    نُّون  اب  ه ْم ي ظ  ائ ف ٌة ق ْد َأمه  هْت ْم َأنْف س  ط  ْ و  ْنمك  ائ ف ًة م  اًسا ي ْغىش  ط  ن ًة ن ع  ن   ب ْعد  الْغ م   َأم  ق   ظ  غ رْي  الْح 

ن  اْلَْمر  لك  ه  َّلل    
ِ
ٍء ق ْل ا ْ ْن يش  ن  اْلَْمر  م  ْل ل ن ا م  ل ي ة  ي ق ول ون  ه  اه  هتا وهذه الطائفة اليت أ مه    ،﴾الْج 

لو ﴿: نفسها دون أ ن تفكر مبصاب املسلمني ومصري اال سالم يه املنافقون اذلين قال قائلهم

طاقهتم  وال شك أ ن النعاس أ عاد للمسلمني بعض، ﴾اكن لنا من ال مر يشء ما قتلنا ها هنا

هنم أ يب بن خلف طهم لدلفاع عن أ نفسهم خالل الانسحاب، وقد تبعهم بعض املرشكني مونش  

صىل هللا عليه فرماه الرسول  ،امجلحي وقد حلف أ ن يقتل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل

 .حبربة جفرحه فرجع ا ىل أ حصابه ومات يف طريق عودهتم من أ حدوسمل 

هناء املعركة بنرص حامس، وتعبوا من طولها ومن  وقد يئس املرشكون من ا 

ولكن أ اب سفيان تقدم من  مطاردة املسلمني يف شعاب أ حد،وا عن جالدة املسلمني، فكفُّ 

  :املسلمني وخاطهبم

  "أ يف القوم محمد؟" :فقال

 (ال جتيبوه)  :فقال

  "أ يف القوم ابن أ يب حقافة؟"  :فقال

 (ال جتيبوه)  :فقال

 "أ يف القوم ابن اخلطاب؟"  :فقال .

ن  "  :فقال  "هؤالء قتلوا فلو اكنوا أ حياء ل جابوا ا 

كذبت اي عدو هللا أ بقى هللا "  :نفسه فقال ريض هللا عنه فمل ميكل معر

 "عليك ما خيزيك

 "أ عل هبل"  :قال أ بو سفيان



 

ة النبوية    تهذيب صحيح السير
 

126 
 

 (أ جيبوه : (فقال النيب صىل هللا عليه وسمل

  "ما نقول؟"  :قالوا

  (.أ عىل وأ جل  هللا )قولوا:  :قال

 "لنا العزى وال عزى لمك : "سفيانقال أ بو 

 (أ جيبوا: )فقال النيب صىل هللا عليه وسمل

 " ما نقول؟"  :قالوا .

 (هللا موالان وال موىل لمك)قولوا:  :قال

وجتدون مثةل مل أآمر هبا ومل   ،يوم بيوم بدر واحلرب جسال : "قال أ بو سفيان .

  ."تسؤين

 ."يف النارال سواء قتالان يف اجلنة وقتالمك ": قال معر

 ،ليعرف وهجة قريشريض هللا عنه  الرسول صىل هللا عليه وسمل عليًا    وأ رسل

بلها ورضيت مبا أ حرزت من  ىل مكة، فقد امتطت قريش ا  وهل تنوي غزو املدينة أ م العودة ا 

انتقام دون أ ن تتطلع ا ىل نرص حامس بتعقب املسلمني يف شعاب أ حد والقضاء علهيم قضاء 

 .مربمًا أ و بغزو املدينة

وما ا ن غادرت قريش املاكن حىت أ مر الرسول صىل هللا عليه وسمل بدفن 

واكنوا س بعني شهيداً، ومل يؤرس أ حد من املسلمني، أ ما قريش فقد قتل مهنا اثنان  الشهداء،

وأ رس مهنم أ بو عزة الشاعر فقتل صربًا ل نه أ خلف وعده للرسول صىل هللا ، وعرشون رجالً 

 .عليه وسمل بأ ن ال يقاتل ضده عندما من  عليه ببدر وأ طلقه فعاد فقاتل بأ حد

الرجلني من الشهداء يف  نيهللا عليه وسمل مجع بوقد حص أ ن الرسول صىل 

م عند ادلفن أ كرثمه حفظًا للقرأآن، وأ مر بدفهنم يف دماهئم ومل يغسلوا ومل  ثوب واحد، وقد 

وقد دفن االثنان والثالثة يف قرب ، (أ ان شهيد عىل هؤالء يوم القيامة: )وقال يصل  علهيم،

املدينة فأ مرمه الرسول صىل هللا عليه وسمل   ومحل بعض الشهداء أ هلومه ليدفنومه يف،  واحد

 .بدفهنم يف أ ماكن استشهادمه بأ حد
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اللهم كل : )فقال، وملا انهتيى من دفن الشهداء صف أ حصابه وأ ثىن عىل ربه

امحلد لكه، اللهم ال قابض ملا بسطت، وال ابسط ملا قبضت، وال هادي ملا أ ضللت، وال مضل 

مانع ملا أ عطيت، وال مقرب ملا ابعدت، وال مباعد ملا ملن هديت، وال معطي ملا منعت، وال 

قربت، اللهم ابسط علينا من براكتك ورمحتك وفضكل ورزقك، اللهم ا ين أ سأ كل النعمي املقمي 

، وال من يوم اخلوف،   -  أ ي الفاقة-  اذلي ال حيول وال يزول، اللهم ا ين أ سأ كل النعمي يوم العيةل

لينا رش ما منعت، اللهم حبب اللهم عائذ بك من رش ما أ عطيتنا و اال ميان وزينه يف قلوبنا، ا 

لينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمني وأ حينا  وكره ا 

ون رسكل، مسلمني وأ حلقنا ابلصاحلني غري خزااي وال مفتونني، اللهم قاتل الكفرة اذلين يكذب   

وعذابك، اللهم قاتل الكفرة اذلين أ وتوا الكتاب ويصدون عن سبيكل، واجعل علهيم رجزك 

 .مث ركب ورجع ا ىل املدينة(، ا هل اخللق

وقد ظلت ذكرى شهداء أ حد معيقة يف نفسه عليه الصالة والسالم فقد تىن 

ذا ذكروا يقول ،أ ن يكون استشهد معهم أ ما وهللا لوددت أ ين غودرت مع أ حصايب : )فاكن ا 

 .) اجلبل أ ي سفحه حنص

ريض   واكنت صور املقاتلني الشجعان تر مبخيلته فيثىن علهيم، ملا أ عطى عيل

هنا قد شفتين   ،هاك الس يف:  قائالريض هللا عهنا   س يفه لفاطمةهللا عنه   قال رسول هللا ،  فا 

لقد أ جاد سهل بن حنيف وأ بو لنئ كنت أ جدت الرضب بس يفك : )صىل هللا عليه وسمل

 .(دجانة وعامص بن اثبت ال قلح واحلارث بن الصمة

ويف املدينة خرجت نسوة وأ طفال يتطلعون يف وجوه اجليش ينشدون أآابءمه 

 وأ زواهجم، وقد اس تعلت فهيم معاين اال ميان واحامتل املصاب، فلام أ خربت محنة بنت حجش

ابستشهاد أ خهيا عبد هللا بن حجش وخالها محزة بن عبد املطلب اسرتجعت  ريض هللا عهنا

واس تغفرت، مث أ خربت ابستشهاد زوهجا مصعب فصاحت وولولت، فقال الرسول صىل هللا 

. ملا رأ ى من تثبهتا عند أ خهيا وخالها وصياهحا عىل (ا ن زوج املرأ ة مهنا لمباكن) :عليه وسمل

 .زوهجا

 عليه وسمل ابمرأ ة وقد أ صيب زوهجا وأ خوها وأ بوها رسول هللا صىل هللا  ومر  

مفا فعل رسول هللا صىل هللا  : فلام نعوا لها قالت  مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بأ حد،

ليه؟ :قالت ،  خرياً اي أ م فالن هو حبمد هللا كام حتبني :قالوا عليه وسمل؟ فلام  أ رونيه حىت أ نظر ا 

 !! تعين صغرية - "للك مصيبة بعدك جل "  :رأ ته قالت 
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 رسول هللا صىل هللا عليه وسمل املسلمني مبا انل الشهداء من عظمي وقد برش  

مل تبكني؟! مفا زالت املالئكة ريض هللا عهنم: )  البنة عبد هللا بن معرو وادل جابر  ال جر فقال

 .(تظلهل بأ جنحهتا حىت رفع

عىل  وباكءً  يباً ل هل املدينة حن صىل هللا عليه وسمل وقد ُسع رسول هللا 

فبكته نسوة ال نصار، فقال لهن رسول هللا صىل هللا  ،(لكن محزة ال بوايك هل): فقال قتالمه،

مت النياحة عىل امليت وبذكل حر   ، عليه وسمل خرياً وهناهن عن النياحة أ شد ما يكون الهنيي

ال بدمع العيون  .ا ىل ال بد ومل يؤذن ا 

ب يل  اَّلل   ﴿: تعاىلوقد نزل يف شهداء أ حد قوهل  ين  ق ت ل وا يف  س  نب   اذل   ْس  ال  حت  و 

ق ون   ْم ي ْرز  هب    ْند  ر  ااًت ب ْل َأْحي اٌء ع  ن الشهداء أ حياء حياة حمققة: وقال امجلهور ،﴾َأْمو  ن  ،ا  وا 

هنم يرزقون يف اجلنة ويأ لكون ويتنعمون وكذكل نزلت ، أ رواهحم يف أ جواف طري خرض، وا 

ن وا ﴿ : دح  وتزيل عهنم أآاثر أ   ن الكرمي تسح جراحات املسلمني،أآايت القرأآ  ز  ْ ال  حت  ن وا و  ال  هت   و 

ن ني   ْؤم  ْ م  ْن ك ْنمت 
ِ
َأنمْت   اْلَعْل ْون  ا م  ﴿ ،﴾و  ت كْل  اْلَاي  ثهْل   و  ْ ق ْرٌح ف ق ْد م س  الْق ْوم  ق ْرٌح م  ْسمك  ْن ي ْمس 

ِ
ا

ل ه ا ب نْي   او  ي ْعمل   ﴿، ﴾الن اس  ن د  ْ و  نْمك  وا م  د  اه  ين  ج  ا ي ْعمل   اَّلل   اذل   ل م  ن ة  و  ل وا الْج  ْ َأْن ت ْدخ  بْمت  س  َأْم ح 

اب ر ين     .﴾الص 
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 محراء ال سد 

واكن املسلمون يواهجون يف املدينة الهيود الشامتني واملنافقني ااملرجفني 

ثار املدينة   اذلين اكنوا يتطلعون برشاهة ا ىل،ويواهجون يف أ طراف املدينة ال عراب املرشكني  

  .وخرياهتا

ة احامتل أ ن تندم قريش فتعود ملهامجة املدينة فاكن البد من التحرك  واكن ث  

ة موقع املسلمني والاحتفاظ مباكنهتم، ومن هنا أ مر الرسول صىل هللا عليه الرسيع الس تعاد

رمغ ا صابة ،  أ ن خيرج ملطاردة جيش قريش ا ىل محراء ال سد"  داً ح  أ  "  وسمل اجليش اذلي شهد

الكثريين مهنم ابجلراح، ومل يأ ذن لسوامه ابالشرتاك يف محةل املطاردة هذه، وقد سارع س بعون 

 .مث بقية اجليش فصار عددمه س امتئة وثالثني من الصحابة لالشرتاك

ريض هللا عهنا  قالت عائشة ،وقد أ ثىن القرأآن الكرمي عىل مبادرهتم ابخلروج

ين  ﴿:  لعروة بن الزبري يف قوهل تعاىل اهب  م  الْق ْرح  ل ذل   ا َأص  ْن ب ْعد  م  ول  م  س  الر  اب وا َّلل    و  ت ج  ين  اس ْ اذل  

ميٌ  ات ق ْوا َأْجٌر ع ظ  هْن ْم و  ن وا م  أ بوك مهنم الزبري وأ بو بكر، ملا أ صاب رسول هللا "قالت: ، ﴾َأْحس  

من :  قال  ،وانرصف عنه املرشكون خاف أ ن يرجعوا صىل هللا عليه وسمل ما أ صاب يوم أ حد،

 ."يذهب يف أ ثرمه؟ فانتدب مهنم س بعون رجالً 

ظهار قدرة وال شك أ ن محةل محراء ال سد حققت ال   هداف املرسومة اب 

ذا اكنوا  هنم ا  املسلمني عىل التصدي خلصوهمم من ال عراب وقريش رمغ ما أ صاهبم يف أ حد، فا 

 .قادرين عىل التحرك العسكري خارج املدينة فهم أ قدر عىل مواهجة الهيود واملنافقني داخلها
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 يف أ عقاب أ حد 

ال عراب حول املدينة عىل املسلمني، وظهر أ   واكن من نتاجئ غزوة أ حد أ ن جتر  

ذكل يف التجمعات اليت قام هبا بنو أ سد بقيادة طليحة ال سدي وأ خيه سلمية يف جند، وبنو 

يف خرياهتا  هذيل بقيادة خادل بن سفيان الهذيل يف عرفات، مس هتدفني غزو املدينة طمعاً 

لهيا، واكن ذكل لرشكهم ومظاهرة لقريش وتقرابً  وانتصاراً  يف شهر حمرم من الس نة الرابعة  ا 

 .للهجرة

وحترك املسلمون قبل أ ن يس تفحل ال مر، فأ رسل الرسول صىل هللا عليه 

ىل   مبائة ومخسني رجالً ريض هللا عنه  وسمل أ اب سلمة بن عبد ال سد  من املهاجرين وال نصار ا 

بلهم وماشيهتم بيد املسلمني م  .املفاجأ ة  لن هو طليحة ال سدي اذلي تفرق عنه أ تباعه اتركني ا 

ا ىل خادل بن سفيان الهذيل ريض هللا عنه وأ رسل عبد هللا بن أ نيس اجلهين 

 .واد معروف قرب عرفات ،فقتهل وهو يراتد مباشيته يف بطن عرنة

 للثأ ر لسفيان الهذيل وجلأ ت ا ىل الغدر واخلديعة، ففي صفر لوسعت هذي

املرضيتني ا ىل املدينة، وطلبوا من الرسول صىل  عضل والقارة س نة أ ربع قدم وفد من قبيليت 

 من أ حصابه ليفقهومه يف ادلين، فبعث عرشة من الصحابة هللا عليه وسمل أ ن يرسل مجعاً 

، فلام وصل الوفد بني عسفان ومكة، أ غار أ مرياً  ريض هللا عنهوجعل علهيم عامص بن اثبت 

حاطوا هبم وقد جلأ  الوفد ا ىل ماكن مقاتل، فأ   ومه قريب من مائيت  من هذيل علهيم بنو حليان

أ ما أ ان فال أ نزل  :لكن عامص بن اثبت قال مرتفع، وأ عطى ال عراب ال مان من القتل للوفد،

وس تة من أ حصابه، وبقي ثالثة فأ عطامه ال عراب  فقاتلومه حىت قتلوا عاصامً ، يف ذمة اكفر

لهيم ربطومه وغدروا هبم، ريض فقاوهمم عبد هللا بن طارق    ال مان من جديد فقبلوا، فلام نزلوا ا 

  ريض هللا عهنام. فقتلوه واقتادوا االثنني ا ىل مكة فباعوهام لقريش وهام خبيب وزيدهللا عنه 

فأ ما خبيب فقد اشرتاه بنو احلارث بن عامر بن نوفل ليقتلوه ابحلارث اذلي 

ذا أ مجعوا قتهل اكن خبيب قد قتهل يوم بدر، مفكث عندمه أ سرياً  ار موىس من اس تع ،حىت ا 

س تحد هبا فأ عارته، وغفلت عن صيب لها جفلس عىل خفذه، ففزعت لي بعض بنات احلارث، 

أ ختشني أ ن أ قتهل ما كنت ل فعل ذكل ا ن شاء : "فقال خبيب، املرأ ة لئال يقتهل انتقامًا مهنم

ما رأ يت أ سرياً قط خرياً من خبيب، لقد رأ يته يأ لك من قطف : "فاكنت تقول، "هللا تعاىل

ال رزق رزقه هللا نه ملوثق يف احلديد وما اكن ا  خفرجوا به من   "،عنب وما مبكة يومئذ ثرة، وا 
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لهيم :فقال احلرم ليقتلوه، لوال أ ن تروا أ ن ما يب "فقال:  ،دعوين أ صيل ركعتني مث انرصف ا 

ن  الركعتني عند القتل هو. "جزع من املوت لزدت  ، فاكن أ ول من س 

 .اللهم أ حصهم :مث قال

  :قال مث

 عىل أ ي شق اكن هلل مرصعي  لامً ــــما أ ابيل حني أ قتل مس

ن يشأ    يبارك عىل أ وصال شلو ممزع وذكل يف ذات اال هل وا 

 .فقتل

أ مية بن  فاشرتاه صفوان بن أ مية وقتهل بأ بيه ريض هللا عنه نةث  أ ما زيد بن ادل  

اي زيد أ حتب محمداً الآن أ نشدك هللا : وقد سأ هل أ بو سفيان قبل قتهل خلف اذلي قتل ببدر،

وهللا ما أ حب أ ن محمدًا الآن يف ماكنه : "فقال عندان ماكنك ترضب عنقه وأ نت يف أ هكل؟

ين جالس يف أ هيل  ".اذلي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وا 

ما رأ يت من الناس أ حداً حيب أ حداً كحب أ حصاب محمد " :فقال أ بو سفيان

 ."محمداً 

فاق مع عضل والقارة يف الرتتيب لهذا ويرى الواقدي أ ن هذياًل عىل ات

نس بة ا ىل املاء اذلي جرت عنده. ورمغ ما حدث يف  ، الرجيعاذلي عرف حبادثة ، احلادث

ذ ال بد من تبليغ دعوة اال سالم همام غلت  الرجيع فا ن وفود املسلمني دلعوة ال عراب مل تنقطع ا 

 .التضحيات

مبالعب ال س ن ة عىل املدينة دعاه فلام قدم أ بو براء عامر بن ماكل املعروف 

جارة وفد يرسهل النيب  ،الرسول صىل هللا عليه وسمل ا ىل اال سالم فمل يسمل ومل يبعد ووعد اب 

 صىل هللا عليه وسمل دلعوة ال عراب يف جند، فأ رسل الرسول صىل هللا عليه وسمل وفداً 

ومعه س بعون  ة أ ربعيف شهر صفر من س ن ريض هللا عنه برئاسة املنذر بن معرو اخلزرج

فقتل  ،غدر هبم املدينة كياًل عن 160من جند عىل بعد  برئ معونةفلام وصلوا  ،من القراء

ليه حرام بن ملحان هللا " طعنه رجل بأ مره يف ظهره برمح فصاح ،ريض هللا عنه رسوهلم ا 

من بين سلمي، ودافع  وأ حاط هبم ال عراب من رعل وذكوان،  !!"أ كرب فزت ورب الكعبة
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اكن قد تأ خر ريض هللا عنه لقراء عن أ نفسهم فاستشهدوا سوى معرو بن أ مية الضمري ا

شهراً   رعل وذكوانمفكث يدعو عىل  ،عهنم، فعاد وأ خرب الرسول صىل هللا عليه وسمل اخلرب

واكن القراء الس بعون هؤالء من خيار املسلمني  ،يف صالة الغداة وذكل بدء ترشيع القنوت

 .ويتصدقون به عىل أ هل الصفة ويصلون ابلليل ويتدارسون القرأآن ،حيتطبون ابلهنار

  ،ثانني من خرية ادلعاةو وهكذا فقد املسلمون يف شهر صفر من س نة أ ربع 

فوفًا ابل خطار بل اكن حم ،فمل يكن تبليغ ادلعوة اال سالمية سهاًل مأ مواًن يف بوادي ال عراب

 .واملوت ولكن مل حيل يشء دون ادلعاة وتبليغ دعوة هللا

واكن البد من تأ ديب ال عراب الغادرين فقاد الرسول صىل هللا عليه وسمل 

يف جامدي ال وىل من س نة أ ربع فعلموا  -اذلين قتلوا القراء يف الرجيع  -جيشًا ا ىل بين حليان 

 .به وتفرقوا يف اجلبال

 

 بدر املوعد غزوة  

ويف ذي القعدة من س نة أ ربع خرج الرسول صىل هللا عليه وسمل بأ لف 

ريض هللا   ومخسامئة من أ حصابه ا ىل بدر ومعه عرشة أ فراس، ومحل لواءه عيل بن أ يب طالب 

قدوم قريش حسب املوعد احملدد منذ وقعة أ حد مع أ يب سفيان زعمي  ، وذكل يف انتظارعنه

وانتظر املسلمون ثانية أ ايم دون أ ن تقدم قريش، واكن أ بو سفيان قد خرج بأ لفني  ،قريش

من مكة عادوا حبجة أ ن العام  ومعهم مخسون فرسًا فلام وصلوا مر الظهران عىل أ ربعني كيالً 

عادة هيبهتم  .عام جدب، واكن ال خالفهم املوعد أ ثر يف تقوية ماكنة املسلمني وا 

رساايمه ا ىل ال حناء اخملتلفة من جند واحلجاز  وقد واصل املسلمون ا رسال

 ،رسية ا ىل طيء وأ سد بنجدريض هللا عنه لتأ ديب ال عراب فقاد أ بو عبيدة بن اجلراح 

 .فتفرقوا يف اجلبال دون أ ن يقع قتال
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 دومة اجلندل 

وقاد الرسول صىل هللا عليه وسمل جيشًا من أ لف مقاتل يف شهر ربيع ال ول 

، وقد بلغه وجود جتمع للمرشكني هبا، ولكن امجلع تفرق دومة اجلندلمن س نة مخس ابجتاه 

عندما علموا بقدوم املسلمني اذلين أ قاموا أ ايمًا يف املنطقة بثوا خاللها الرسااي فمل يلقوا مقاومة 

 .دينة بعد أ ن وادع يف العودة عيينة بن حصن الفزاريورجعوا ا ىل امل

   من اترخي الترشيع 

 .ويف س نة أ ربع من الهجرة حرمت امخلر

ويف ذي القعدة من س نة أ ربع للهجرة تزوج رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

 .زينب بنت حجش ال سدية، ويف حادثة زواهجا نزل فرض احلجاب
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 . املريس يع  –   غزوة بين املصطلق 

بنو املصطلق بطن من قبيةل خزاعة ال زدية المينية، واكنوا يسكنون 

يف حني تنترش داير خزاعة عىل الطريق   ،عىل الطريق من املدينة ا ىل مكة،  وعسفان  قديداً 

اليت تبعد  كياًل وبني ال بواء 30من املدينة ا ىل مكة ما بني مر الظهران اليت تبعد عن مكة 

كياًل، ويتوسط بنو املصطلق داير خزاعة، وموقعهم همم ابلنس بة للرصاع بني  240عن مكة 

، ورمبا اكن لصالت النسب وقد عرفت خزاعة مبوقفها املسامل للمسلمني ،املسلمني وقريش

واملصاحل مع ال نصار تأ ثري يف حتسني العالقات، رمغ احملالفات القدمية بيهنا وبني قريش ذات 

املصاحل الكربى يف الطريق التجارية ا ىل الشام، ورمغ س يادة الرشك يف داير خزاعة حيث 

 ،ة مهنا ا ىل املدينةودايرها اكنت أ قرب ا ىل مك ، "مناة" اكنت هضبة املشلل اليت اكنت هبا

 ،انتشار اال سالم يف خزاعة عامة وبين املصطلق  -يف نفس الوقت    -لعل هذه العوامل أ عاقت  ف

جانب املوقع التجاري بوجود مناة الطاغية يف دايرمه معنواًي وماداًي  معيس تفيدون  أ هنمخاصة 

لهيا العرب  .حيث حيج ا 

سهاهمم مضن وأ ول موقف عدايئ لبين املصطلق من  اال سالم اكن يف ا 

 .ال حابيش يف جيش قريش يف غزوة أ حد

وقد جترأ ت بنو املصطلق عىل املسلمني نتيجة لغزوة أ حد كام جترأ ت القبائل 

ال خرى احمليطة ابملدينة، ولعلها اكنت ختىش انتقام املسلمني مهنا دلورها يف غزوة أ حد، 

فتوحًا أ مام قريش ال هيدده أ حد ملا يف  وكذكل اكنت ترغب يف أ ن يبقى الطريق التجاري م 

تهتيأ  لل مر جبمع الرجال  -بزعامة احلارث ابن أ يب رضار  -ذكل من مصاحل لها حمققة فاكنت 

 .والسالح وتأ ليب القبائل اجملاورة ضد املسلمني

وقد أ رسل الرسول صىل هللا عليه وسمل بريدة بن احلصيب ال سلمي لالطالع 

جاء لعوهنم وعرف نيهتم يف الهجوم عىل املدينة فعاد وأ خرب الرسول عىل أ حواهلم، فأ ظهر أ نه 

 .صىل هللا عليه وسمل مبا يبيتون

ويف يوم االثنني لليلتني خلتا من شهر شعبان من الس نة اخلامسة للهجرة  

 .خرج الرسول صىل هللا عليه وسمل جبيشه من املدينة حنو داير بين املصطلق
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دد اجليش اذلي خرج ا ىل داير بين املصطلق وال توجد رواايت حصيحة تبني ع

هنم س بعامئة مقاتل ن معهم ثالثني فرسًا، ، أ و عدته، ولكن اذلهيب قال ا  وقال الواقدي: ا 

نصار عرشون  .للمهاجرين عرشة ولل 

–وهو شاهد عيان حرض الغزوة  -ريض هللا عنه يذكر عبد هللا بن معر و 

بين املصطلق ومه غارون وأ نعاهمم تسقي عىل املاء، أ غار عىل  أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل

ورواية مسمل رصحية يف أ ن الغارة وقعت ،  جويرية  فقتل مقاتلهتم وس ىب ذرارهيم وأ صاب يومئذ

نذار لبين املصطلق ل هنم ممن بلغهتم دعوة اال سالم، وقد اكنوا يعتربون يف حرب مع  دون ا 

ام اكنوا جيمعون امجلوع حلرب املسلمني، املسلمني منذ اشرتاكهم مع قريش يف غزوة أ حد، ك 

ىل  ن رواية الصحيحني ال تشري ا  فبوغتوا واضطربوا ومل يمتكنوا من املقاومة طوياًل، بل ا 

 .ت قسمة ذكل بيهنماملقاومة، وأ خذ املسلمون أ بناءمه ونساءمه وأ مواهلم، فمت  

لواقدي ومل تصح رواية يف عدد القتىل ومقدار الس يب وال موال سوى ما ذكره ا

نسان أ نه قتل عرشة من بين املصطلق وأ رس سائرمه ويذكر أ يضًا أ ن الغنامئ ، مفا أ فلت مهنم ا 

وعاد الرسول صىل ، اكنت أ لفي بعري، ومخسة أ الف شاة، وأ ن الس يب اكن مائيت أ هل بيت 

ال ليلتني لهللا عليه وسمل ا ىل املدينة لهال  .رمضان بعد أ ن غاب عهنا شهراً ا 

كشف املنافقون عن احلقد اذلي يضمرونه لال سالم  يعاملريس  وعند ماء 

واملسلمني، فكام كسب اال سالم نرصاً جديداً ازدادوا غيظًا عىل غيظهم، وقلوهبم تتطلع ا ىل 

من الغل، فلام انترص املسلمون يف املريس يع سعى  ياليوم اذلي هيزم فيه املسلمون لتش تف

اثرة العصبية بني املهاجرين و  يذاء املنافقون ا ىل ا  ال نصار، فلام أ خفقت احملاوةل سعوا ا ىل ا 

ة مريرة من خالل حادثة وا حراًب نفس ي  الرسول صىل هللا عليه وسمل يف نفسه وأ هل بيته فش نُّ 

 .الافك اليت اختلقوها

وهو شاهد عيان ومشارك يف  ريض هللا عنه ولندع الصحايب زيد بن أ رمق

ال تنفقوا "فسمعت عبد هللا بن أ يب يقول:   كنت يف غزاة:  احلادث ال ول حييك خرب ذكل قال

عىل من عند رسول هللا حىت ينفضوا من حوهل، ولنئ رجعنا من عنده ليخرجن ال عز مهنا 

دثته، فأ رسل أ و لعمر فذكره للنيب صىل هللا عليه وسمل فدعاين حف ، فذكرت ذكل لعمي"ال ذل

فكذبين رسول   ،رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ا ىل عبد هللا بن أ يب وأ حصابه، حفلفوا ما قالوا

فقال  مل يصبين مثهل قط، جفلست يف البيت، هللا صىل هللا عليه وسمل وصدقه، فأ صابين مهٌّ 

:  تعاىلفأ نزل هللا ما أ ردت ا ىل أ ن كذبك رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ومقتك؟ : يل معي
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اَّلل   ي  ﴿ وهل   و  س  ن ك  ل ر 
ِ
اَّلل   ي ْعمل   ا ول  اَّلل   ۗ و  س  ن ك  ل ر 

ِ
ق ون  ق ال وا ن ْشه د  ا ن اف  ك  الْم  اء  ا ج  ذ  ِ

ن  ا
ِ
ْشه د  ا

ب ون   ذ  ق ني  ل اك  ن اف  ا ن هللا قد : )فقال فبعث ا ىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، فقرأ ،  ،﴾الْم 

 .)قك اي زيدصد  

ما  ريض هللا عنه وحييك شاهد عيان أآخر هو جابر بن عبد هللا ال نصاري

  :قال ى ا ىل الكم املنافقني ال اثرة العصبية وتزيق وحدة املسلمني،حدث عند ماء املريس يع، وأ د  

وقال   ،اي لل نصار   :فقال ال نصاري،  رجل من املهاجرين رجاًل من ال نصار كنا يف غزاة فكسع

ما ابل دعوى )  :فسمع ذكل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل فقال، اي للمهاجرين :املهاجري

دعوها  :(فقال، "اي رسول هللا كسع رجل من املهاجرين رجاًل من ال نصار" :قالوا (جاهلية؟

هنا منتنة  ( .فا 

املدينة فعلوها؟ أ ما وهللا لنئ رجعنا ا ىل  "   :فسمع بذكل عبد هللا ابن أ يب فقال

اي " :فقال  ريض هللا عنه  فبلغ النيب صىل هللا عليه وسمل فقام معر،  "ليخرجن ال عز مهنا ال ذل

دعه ال : )فقال النيب صىل هللا عليه وسمل"، رسول هللا دعين أ رضب عنق هذا املنافق

 . واكنت ال نصار أ كرث من املهاجرين حني قدموا املدينة(يتحدث الناس أ ن محمد يقتل أ حصابه

ن املهاجرين كرثوا بعد  .مث ا 

لقد أ وحض الرسول صىل هللا عليه وسمل أ ن العصبيات يه من دعاوي 

ن : )وقال ،اجلاهلية نه هل نرص، وا  لينرص الرجل أ خاه ظاملًا أ و مظلومًا، ا ن اكن ظاملًا فليهنه فا 

اجلاهيل جفعل التنارص يف طلب احلق واال نصاف، وأ بطل املفهوم ، )اكن مظلومًا فلينرصه

 .) أ خاكل ظاملًا أ و مظلوماً رصأ ن) لـ

ويالحظ اهامتمه بسمعة املسلمني يف أ وساط القبائل برتك معاقبة املنافق عبد 

 ،ومنع ادلعاية اليت قد تنفر من اال سالم ،هللا بن أ يب ملا يف ذكل من مصلحة تأ ليف القبائل

منا أ مر اجليشومل يقترص الرسول صىل هللا عليه وسمل عىل معاجلة املوقف ابل  ابلرحيل  بيان وا 

طيةل اليوم حىت أ مىس، وليلهتم حىت أ صبح، وصدر يوهمم ذكل حىت أآذهتم الشمس، مث نزل 

 .ابلناس، فمل يلبثوا أ ن وجدوا مس ال رض فوقعوا نيامًا، ليشغل الناس عن احلديث يف الفتنة

يلومونه فونه و فاكنوا يعن     ،وقد ضعف مركز عبد هللا بن أ يب بن سلول يف قومه

ن ابنه عبد هللا بن أ يب بن سلول اس تأ ذن الرسول صىل هللا عليه وسمل يف ، لكام أ خطأ   بل ا 

، ومنع أ ابه من دخول املدينة حىت )ولكن بر أ ابك وأ حسن حصبته ،  ال)  :فهناه فقال قتل أ بيه،

ه بأ بيه وهيبته هل  ،يأ ذن هل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل بدخولها وهو من أ جعب  مع شدة ب ر 
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صه من عصبية اجلاهلية رمغ قرب عهده هبا، املواقف اليت تدل عىل صفاء عقيدة الابن وختل  

حداثه التغيري العميق يف مقاييسهم وسلوكهم ،مما يبني قوة تأ ثري اال سالم يف اتباعه  .وا 

اثرة العصبية اجلاهلي ة أ عاممه الغضب وقد وبعد فشل حماوةل املنافقني يف ا 

أ م  واتهتم الفرصة ال يذاء الرسول صىل هللا عليه وسمل يف نفسه وأ هل بيته، واكنت عائشة

وذكل بعدما رشع هللا  ،قد خرجت معه ا ىل غزوة بين املصطلقريض هللا عهنا املؤمنني 

احلجاب للنساء، ويف طريق العودة، عندما اقرتب املسلمون من املدينة نزلت من هودج 

بعري لبعض شأ هنا، فلام عادت افتقدت عقداً لها، فرجعت تبحث عنه حفمل الرجال هودهجا ال 

ذ اكنت صغرية  -فوضعوه عىل البعري ومه حيس بوهنا فيه   ومىض املسلمون ا ىل املدينة   -خفيفة    ا 

وقد وجدت عقدها وفقدت الركب، مفكثت يف ماكهنا تنتظر أ ن يعرفوا  ،اتركهيا يف البيداء

لهيا، مفر  خبربها ويعود وهو من خرية الصحابة   ،ريض هللا عنه  هبا صفوان بن املعطل السلمي  وا ا 

لهيا بعد دخول الرسول صىل هللا عليه وسمل،  حفملها عىل بعريه وانطلق هبا ا ىل املدينة، فوصل ا 

وقد اس تغل املنافقون هذا احلادث ونسجوا حوهل، وتوىل ذكل عبد هللا بن أ يب بن سلول 

 وافاهتمريض هللا عهنم مسطح بن أ اثثة وحسان بن اثبت ومحنة بنت حجش  وأ غرى ابلالكم

 .عائشة أ م املؤمنني ابال فك

ح  صىل وضاق الرسول صىل هللا عليه وسمل ذرعًا بدعاايت املنافقني ورص 

بذكل للمسلمني ومه جممتعون يف املسجد معلنًا ثقته بزوجته وابلصحايب صفوان هللا عليه وسمل  

ج ذكل ا ن اكن اس تعداده لقتل من يرو  ريض هللا عنه بن املعطل، وقد أ بدى سعد بن معاذ 

ل ن عبد هللا بن أ يب من اخلزرج   ،من ال وس، فأ ظهر سعد بن عبادة معارضته لسعد بن معاذ

 .أ مهل وس واخلزرج لوال أ ن الرسول صىل هللا عليه وسمل هد  حىت اكدت تقع الفتنة بني ا

يف اذلهاب ا ىل بيت  صىل هللا عليه وسمل ومرضت عائشة فاس تأ ذنت النيب 

ويه تنتظر أ ن يعمل  ،ال يرقأ  لها دمع وال تكتحل بنوم فاكنت   ،أ بهيا فأ ذن مث علمت خبرب اال فك

شهراً عاىن خالهل الرسول صىل هللا عليه  هللا نبي ه برباءهتا برؤاي صادقة، وقد انقطع الويح

طعنه املنافقون يف عرضه وأآذوه يف زوجه، وال شك أ نه اكن يتطلع  دفق ،وسمل أ شد املعاانة

ليه لتطمنئ نفسه وخيرس أ لسن النفاق ويذب عن زوجه  ا ىل الويح وهو يف أ شد احلاجة ا 

ليه بقوهل عائشة ريض هللا عهنا  برباءةمث نزل الويح ، احلبيبة وأ بهيا اذلي اكن أ حب الناس ا 

نْمك ْ ﴿: تعاىل ْصب ٌة م  فْك  ع 
ِ
اْل وا اب  اء  ين  ج  ن  اذل   ِ

 .﴾ا
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، حفلف ريض هللا عنه  ينفق عىل قريبه مسطحريض هللا عنه    واكن أ بو بكر

ة  َأن ﴿: أ ن ال ينفق عليه فزنلت الآية ع  الس  ْ و  نمك  ال  ي أْت ل  أ ول و الْف ْضل  م  ي ْؤت وا أ ويل  الْق ْرىب   و 

بُّون  َأن ي ْغف ر  اَّلل   ل   وا ۗ َأال  حت   لْي ْصف ح  لْي ْعف وا و  ب يل  اَّلل   ۖ و  ر ين  يف  س  ه اج  الْم  اك ني  و  س  الْم  اَّلل   و  ْ ۗ و  مك 

ميٌ   .فعاد أ بو بكر ا ىل النفقة عليه، ﴾غ ف وٌر ر ح 

شاعة اال فكوال شك أ ن املسلمني الثالثة اشرتكوا يف ولكن ادلور الكبري  ، ا 

منا ذكرت أ سامء الثالثة ل هنم مسلمون، وما  اكن للمنافقني أ تباع عبد هللا بن أ يب بن سلول، وا 

وه  ﴿:  اكن ينبغي أ ن يقعوا يف حبائل املنافقني وقد عاتهبم القرأآن الكرمي بقوهل تعاىل ْعت م  ْذ ُس  
ِ
ل ْوال  ا

ْؤم   الْم  ن ون  و  ْؤم  ن  الْم  ب نيٌ ظ  فٌْك م 
ِ
ا ا ذ  ق ال وا ه  ا و  رْيً ه ْم خ   .﴾ن ات  ب أَنْف س 

فلام ُسع  واكن كثري من املؤمنني عىل يقظة اكمةل وثقة كبرية بأ ل بيت النبوة،

شاعات املنافقني قالريض هللا عنه أ بو أ يوب ال نصاري  س بحانك ما يكون لنا أ ن نتكم ": اب 

 ."هبذا، س بحانك هذا هبتان عظمي

قامة حد القذف عىل مسطح وحسان وقد  أ مر النيب صىل هللا عليه وسمل اب 

، أ ما عبد هللا بن أ يب بن سلول اذلي توىل كرب اال فك وقاد محةل ادلعاية ريض هللا عهنم  ومحنة

ولعل ذكل ل ن هذا املنافق اكن ال يرتك دلياًل ضده فال يتكم ابال فك أ مام   ،فمل يقم عليه احلد

 .املؤمنني

تعويضًا عن حمنهتا وصربها وحسن تولكها ريض هللا عهنا  ائشةوقد انلت ع

 .فزنل يف براءهتا قرأآن يتعبد به الناس عىل مر ادلهور، عىل هللا

وما أ ن رجع الرسول صىل هللا عليه وسمل ا ىل املدينة حىت جاءته جويرية بنت 

بن الشامس تس تعينه يف عتق نفسها من اثبت بن قيس  ريض هللا عهنا  احلارث بن أ يب رضار  

فقىض عهنا يف  اذلي وقعت يف سهمه، واكنت قد اكتبته، وقد ذكرت للرسول ماكهنا يف قوهما،

أ صهار رسول هللا صىل  : وقالوا ،كتاهبا وتزوهجا فلام عمل الناس بذكل أ طلقوا سائر الس يب 

عتقها  فاكن مفا اكنت امرأ ة أ عظم عىل قوهما بركة مهنا، ق مائة أ هل بيت عت  هللا عليه وسمل فأ  

 .صداقها

وقد جاء احلارث بن أ يب رضار ا ىل املدينة وطلب من الرسول صىل هللا عليه 

ها اختارت البقاء مع رسول هللا صىل هللا وسمل أ ن خييل سبيلها، فأ ذن هل أ ن خيريها، فلام خري  
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وقومه، وجعهل الرسول صىل هللا ريض هللا عنه  وقد أ سمل احلارث بن أ يب رضار  ،  عليه وسمل

 .عليه وسمل ييل صدقات قومه

طالق الس يب أ ثر  واكن لزواج الرسول صىل هللا عليه وسمل من جويرية وا 

فبدأ وا عهداً جديداً من املشاركة يف اجلهاد ذوداً عن اال سالم، ومن  ،ابلغ يف تأ ليف قلوهبم

ذا تأ خر مصدق الرسول صىل هللا عليه وسمل مرة عن موع  ،الطاعة والانقياد ل حاكمه د حىت ا 

دفع الزاكة قلق احلارث بن أ يب رضار وقومه واعزتموا امليض ا ىل رسول هللا صىل هللا عليه 

وسمل ملعرفة السبب، واكن الرسول صىل هللا عليه وسمل قد أ رسل الوليد بن عقبة ليقبض 

  رسلصدقاهتم، مفىض بعض الطريق مث خافهم فرجع وزع أ هنم منعوه الزاكة وأ رادوا قتهل، فأ  

لهيم الرسول صىل ىل  ،حفلف هلم أ نه ما رأ ى الوليد ،هللا عليه وسمل رسية ا  ومىض معهم ا 

نْ ﴿  :فزنلت حبقه الآية الكرمية  ،الرسول صىل هللا عليه وسمل فوحض موقفه
ِ
ن وا ا آم  ين  أ  اي  َأهيُّ ا اذل  

ح   ٍ ف ت ْصب  ه اةل  يب وا ق ْوًما جب    ف ت ب ي ن وا َأْن ت ص 
ٍ
ٌق ب ن ب ا ْ ف اس  مك  اء  ني  ج  م  د  ْ ان  لمْت  ا ف ع   .﴾وا ع ىل  م 

ومن ال حاكم املس تنبطة من هذه الغزوة جواز اال غارة عىل من بلغهتم دعوة 

نذار  .قبل قتاهلم أ ما من مل تبلغهم دعوة اال سالم فتجب دعوهتم أ والً  ،اال سالم دون ا 

كام فعل صىل هللا عليه وسمل مع جويرية بنت     ة جعل العتق صداقاً ومهنا حص  

ريض هللا يف هذه الغزوة، وكام فعل مع صفية بنت حِي بن أ خطب ريض هللا عهنا احلارث 

 .فمي بعد يف غزوة خيربعهنا 

رادة السفر ببعضهن كام فعل الرسول   ،ومهنا مرشوعية القرعة بني النساء عند ا 

 خفرج هباريض هللا عهنا أ صابت القرعة عائشة ة حيث وصىل هللا عليه وسمل يف هذه الغز 

يدل عىل جواز خروج النساء يف الغزو، وقد   ريض هللا عهنا  وخروج عائشة

 .تقدم يف غزوة أ حد ذكر ذكل وبيان حدوده

قامة احلد عىل القاذفني  .ومن ال حاكم ثبوت ا 

 .ومهنا جواز اسرتقاق العرب كام حدث يف الغزوة وهو قول مجهور العلامء

أ مجع العلامء قاطبة عىل أ ن من سب عائشة ريض هللا عهنا بعد براءهتا  وقد

نه اكفر ل نه معاند للقرأآن  .براءة قطعية بنص القرأآن، ورماها مبا اهتمت به فا 
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ويف حادثة اال فك توضيح دقيق لبرشية الرسول صىل هللا عليه وسمل فقد 

ق ْل ﴿:  كام حىك القرأآن  ،وحبه لها ول بهيا  ومع حرصه علهيا  ،ر أ بلغ التأ ثر لريم املنافقني زوجهتأ ث  

ِيل   
ْ ي وىح  ا ثْل مك  ٌ م  ا َأان  ب رش  ن م 

ِ
 .﴾ا

وال شك أ ن حراكت املسلمني العسكرية يف أ حناء ش به اجلزيرة العربية وحتدهيم 

لقريش يف بدر املوعد، واس مترارمه يف الضغط عىل اقتصاد مكة ابلس يطرة عىل الطرق التجارية 

اكن هيييء ظرفًا مناس بًا لتحالف املرشكني مع هيود اذلين أ جىل املسلمون مهنم بين لك ذكل 

وبقيت قريظة ظاهرها احرتام احللف بيهنا وبني املسلمني  ،قينقاع وبين النضري عن املدينة

وقد تكشفت حقيقة ذكل فمي حدث يف غزوة   ،وابطهنا احلقد والرغبة يف الانتقاض والانتقام

 . ال حزاب
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 -ال حزاب   –  غزوة اخلندق 

وتعترب غزوة ال حزاب ، وقد جرت غزوة ال حزاب يف شوال س نة مخس

فاحلرب معلنة بني  ،للمدينة حلقة من حلقات الرصاع العسكري بني املسلمني وقريش

ة عوامل مبارشة يف س ال س باب الرئيس ية لوقوع القتال، ولكن ث  الطرفني، وال حاجة لتلم  

ىل التأ ثري ميكن بياهن  ا، فغزوة ال حزاب جاءت عىل أ ثر ا خفاق قريش يف حترير طرق جتارهتا ا 

أ حد، فقد أ وقع املرشكون خسائر ابملسلمني يف أ حد، لكهنم جعزوا عن القضاء   الشام يف غزوة

دة، ونشطت رسااي املسلمني ة همد  ت طرق التجارة القرش ي  علهيم أ و دخول بدلهتم، وظل  

ر ابلقيام حمت أآاثر أ حد يف املدينة والبوادي معًا، فاكنت قريش تفك  وغزواهتم بعد أ حد حىت 

مربمًا، ونظرًا  بعمل عسكري حيسم املوقف لصاحلها ابلقضاء عىل املسلمني يف املدينة قضاءً 

ا ىل أ ن قوة قريش وحدها ال تكفي ال جناز املهمة، فقد سعت قريش ا ىل التحالف مع الآخرين 

املواتية عندما أ جىل الرسول صىل هللا عليه وسمل هيود بين  حلرب املسلمني، وجاءت الفرصة

النضري من املدينة، فذهب عدد من زعامهئم املوتورين ا ىل خيرب، ومن هناك بدأ وا اتصاالهتم 

بقريش والقبائل ال خرى للثأ ر ل نفسهم والعودة ا ىل أ رضهم وأ مواهلم يف املدينة، وهكذا خرج 

يب احلقيق النرضي وحِي بن أ خطب النرضي، فدعوا وفد مهنم ا ىل مكة فهيم سالم بن أ  

ووعدومه أ ن يقاتلوا معهم وشهدوا بأ ن الرشك خري من اال سالم،   ،قريشًا ا ىل حرب املسلمني

ْبت  ﴿: وقد نزلت يف ذكل الآية لْج  ن ون  اب  ن  الْك ت اب  ي ْؤم  يًبا م  ين  أ وت وا ن ص  ىل  اذل  
ِ
َأل ْم ت ر  ا

ي ق و  اغ وت  و  الط  ياًل و  ب  ن وا س  آم  ين  أ ن  اذل   ى م  ء  َأْهد  ال  ؤ  وا ه  ين  ك ف ر  مث خرجوا من مكة ، ﴾ل ون  ل ذل  

وهكذا حتالف ال حزاب  ،ا ىل جند حيث حالفوا قبيةل غطفان الكبرية عىل حرب املسلمني

ويذكر موىس بن عقبة أ ن وفد الهيود وعد غطفان بنصف ثر  ،جبهود من هيود بين النضري

 .غراهئا ابملشاركة يف التحالفخيرب ال  

واكن ماكن جتمع جيش قريش وحلفاهئا يف مر الظهران اليت تبعد أ ربعني كياًل 

وال حابيش، مث حتركوا حنو  وكنانة وأ هل هتامة عن مكة، حيث وافامه حلفاؤمه من بين سلمي

سد فزنلوا أ ما غطفان وبنو أ   ،املدينة حىت نزلوا مبجمتع ال س يال من رومة بني اجلرف وزغابة

 .بذنب نقمي

وما أ ن عمل املسلمون خبرب جتمع ال حزاب لغزومه حىت بدأ  الرسول صىل هللا 

عليه وسمل ابستشارهتم فمي ينبغي معهل ملواهجة املوقف، واكن هذا دأ به يف املواقف لكها تأ ليفًا 

أ مر لقلوب أ حصابه ويقتدي به من بعده وليس تخرج مهنم الرأ ي فمي مل يزنل فيه ويح من 

احلرب وال مور اجلزئية ال خرى، وتدريبًا هلم عىل التفكري ابملشألك اليت تواجه اجملمتع وادلوةل 
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فيظهر فهيم القادة الناهبون والساسة املمترسون، وليشعروا مبس ئوليهتم جتاه القضااي العامة 

 حبفر اخلندق  ريض هللا عنه  وقد أ شار عليه سلامن الفاريس  :الس ندي  ذكر، و ومشاركهتم فهيا

يف املنطقة الشاملية من املدينة لريبط بني طريف حرة وامق وحرة الوبرة، ويه املنطقة الوحيدة 

املكشوفة أ مام الغزاة، أ ما اجلهات ال خرى فاكنت اكحلصن تتشابك فهيا ال بنية وأ جشار النخيل 

 .وحتيطها احلرات اليت يصعب عىل اال بل واملشاة السري فهيا

ومل يعرتض أ حد عىل خطة ادلفاع عن املدينة، فقد اكنت مجوع ال حزاب 

كبرية، واكنت دروس أ حد ماثةل قريبة، واخلندق يشلك حاجزاً مينع الالتحام املبارش بني الغزاة 

واملسلمني، ومينع اقتحام املدينة، ويوفر للمسلمني موقعًا دفاعيًا جيداً، فيكبدون الغزاة اخلسائر 

 .ام من رواء اخلندقبرشقهم ابلسه

ورشع املسلمون حبفر اخلندق، واكن طوهل مخسة أ الف ذراع وعرضه تسعة 

واكن عىل لك عرشة من املسلمني حفر أ ربعني  ،أ ذرع، ومعقه من س بعة أ ذرع ا ىل عرشة

املهاجرين احلفر من انحية حصن راجت يف الرشق ا ىل حصن ذابب، وال نصار   اكن عىلو ،  ذراعاً 

 .جبل عبيد يف الغربمن حصن ذابب ا ىل 

برسعة رمغ اجلو البارد واجملاعة اليت أ صابت املدينة يف ذكل  فروقد مت احل

ويطبخ    -متغري الراحئة لقدمه- فاكن طعام اجليش قلياًل من الشعري خيلط بدهن س نخ،  الوقت 

د وأ حيااًن ال جيدون سوى المتر، وق، فيأ لكونه رمغ طعمه الكريه وراحئته املنتنة لفرط اجلوع

 .يلبثون ثالثة أ ايم ال يذوقون طعاماً 

ولكن حرارة اال ميان طغت عىل أآاثر الربد واجلوع القارصني، فاكن املسلمون 

يعملون بقوة وحيملون الرتاب عىل أ كتافهم، وفهيم من اكن ال خيدم نفسه من التجار والزعامء، 

ون ال هازجي، والرسول وقد اس تووا مجيعًا يف احلفر ومحل ال تربة ومه يف غاية امحلاس يردد

صىل هللا عليه وسمل حيفر معهم وينقل الرتاب حىت اغرب  بطنه ووارى الرتاب جدله، وقد شد  

 :ويقول واكن يردد معهم ال هازجي وال رجاز مشاركة هلم وتواضعًا،،  عىل بطنه جحرا  لفرط اجلوع

 دقنا وال صليناــــوال تص   اللهم لوال أ نت ما اهتدينا

ــ فأ نزلن سك   وثبت ال قدام ا ن ال قينا   ينة علينا ـــــ

ن ال ىل قد بغوا علينا ن أ رادوا فت   ا  ــ وا   نة أ بيناـــــ

آخرها  .واكن ميد صوته بأ
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 :واكن املسلمون يقولون ومه حيفرون وينقلون الرتاب

اً  اجلهادعىل      حنن اذلين ابيعوا محمداً   ما بقينا أ ب د 

 :فاكن جييهبم بقوهل

ال خري الآخرة) نه ال خري ا   (فبارك يف ال نصار واملهاجرة ،اللهم ا 

 .ورمبا يبدؤمه بقوهل فريدون عليه بقوهلم

أ ثر كبري   -وليست رمزية    -واكن ملشاركته صىل هللا عليه وسمل بصورة فعلية  

جناز اخلندق يف س تة أ ايم فقطيف الروح اليت سادت موقع العمل، وقد تك   ، ن املسلمون من ا 

 .وبذكل نفذوا متطلبات خطة ادلفاع عن املدينة قبل وصول ال حزاب

وقد حدثت عدة معجزات للنيب صىل هللا عليه وسمل أ ثناء حفر اخلندق، 

ما أ صاب الرسول  ريض هللا عنه مهنا تكثري الطعام، فقد الحظ الصحايب جابر بن عبد هللا

تصنع هل طعامًا، فذحب معزى صىل هللا عليه وسمل من اجلوع الشديد فطلب من زوجته أ ن 

هل، وطحنت زوجته صاعًا من شعري، وصنعت برمة، وذهب جابر فدعا النيب صىل هللا عليه 

ابملسلمني ودعامه  صىل هللا عليه وسمل ه بمكية الطعام، فصاح النيب وسمل ا ىل الطعام، وسار  

ك يف الربمة عىل هللا ابر مهنم أ لف، وأ سقط يف يد جابر وأ ههل، لكن  ا ىل طعام جابر، حفرض

النيب صىل هللا عليه وسمل فأ لك مهنا امجليع حىت ش بعوا وتركوا فهيا الكثري، فأ لك منه أ هل  يد 

 .جابر وأ هدوا منه

خباره لعامر بن ايرس  وهو حيفر بأ مر غييب ريض هللا عنه ومن معجزاته ا 

 .فاكن أ ن قتل يف صفني، )تقتكل الفئة الباغية: )حيث قال هل

لصحابة خصرة جعزوا عن كرسها أ ثناء احلفر رضهبا الرسول وعندما واهجت ا

ثر الرضبة ال وىل ،صىل هللا عليه وسمل ثالث رضابت ففتهتا هللا أ كرب أ عطيت  :(وقال ا 

هللا أ كرب )  :فقال ، مث رضهبا الثانية،(مفاتيح الشام وهللا ا ين ل برص قصورها امحلر الساعة

هللا )  :وقال ، مث رضب الثالثة،(قرص املدائن أ بيضأ عطيت مفاتيح فارس وهللا ا ين ل برص 

 (.أ كرب أ عطيت مفاتيح المين وهللا ا ين ل برص أ بواب صنعاء من ماكين هذه الساعة
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وهكذا برشمه مبا س يكون من فتوح لهذه البدلان ومه حمصورون يف خندق 

س  ﴿: يقرصهم الربد واجلوع! فقال املؤمنون ر  ان  اَّلل   و  ع د  ا و  ا م  ذ  ا ه  م  وهل   و  س  ر  ق  اَّلل   و  د  ص  وهل   و 

ت ْسل ميًا مي ااًن و 
ِ
ال  ا
ِ
ْ ا مه  اد  يتسم  موقفهم اكن، و وأ ما املنافقون فقد خسروا من هذه البشارة، ﴾ز 

أ قواهلم يف السخرية واال رجاف ر القرأآن الكرمي لقد صو  ابجلنب واال رجاف وختذيل املؤمنني، و 

ان  ﴿ :والآايت يهوالتخذيل أ دق تصوير  ع د  ا و  ٌض م  ر  ْم م  ين  يف  ق ل وهب   اذل   ق ون  و  ن اف  ْذ ي ق ول  الْم 
ِ
ا و 

وًرا ال  غ ر 
ِ
وهل   ا س  ر  ن  *  اَّلل   و  ت أْذ  ي س ْ وا و  ع  ْ ف اْرج  ق ام  ل مك  هْن ْم اي  َأْهل  ي رْث ب  ال  م  ائ ف ٌة م  ْذ ق ال ْت ط 

ِ
ا و 

هْن م  الن يب    اًراف ر يٌق م  ر  ال  ف 
ِ
ون  ا ْن ي ر يد 

ِ
ٍة ا ْور  ا يه   ب ع  م  ٌة و  ْور  ن  ب ي وت ن ا ع 

ِ
ْم *     ي ق ول ون  ا ل ْت ع ل هْي  خ  ل ْو د  و 

رًيا ال  ي س 
ِ
ا ت ل ب ث وا هب  ا ا م  ا و  آت ْوه  ئ ل وا الْف ْتن ة  ل  ا مث   س   ار ه  ْن َأْقط  وا اَّلل   *  م  د  ن وا ع اه  ل ق ْد اك  ْن ق ْبل  و  م 

ئ واًل  س ْ هْد  اَّلل   م  ن  ع  اك  ر  و  ُّون  اْلَْداب  ل ْوت  َأو  الْق ْتل  *    ال  ي و  ن  الْم  ْ م  ْرمت  ْن ف ر 
ِ
ار  ا مك   الْف ر  ق ْل ل ْن ي ْنف ع 

ال  ق ل ياًل 
ِ
ون  ا ت ع  ًذا ال  ت م 

ِ
ا ْن َأر  *  و 

ِ
ن  اَّلل   ا ْ م  مك  م  ي ي ْعص  ا اذل   ْن ذ  ْ ق ْل م  اد  ب مك  وًءا َأْو َأر  ْ س  اد  ب مك 

رًيا ال  ن ص  ل يًّا و  ون  اَّلل   و  ْن د  ون  ل ه ْم م  د  ال  جي   مْح ًة و  الْق ائ ل ني  *  ر  ْ و  نْمك  ني  م  ق  و   ع  ق ْد ي ْعمل   اَّلل   الْم 

ال  ق ل ياًل 
ِ
ال  ي أْت ون  الْب أْس  ا ل ْين ا و 

ِ
مل   ا ْم ه  اهن   ْخو 

ِ
ون  *  ال  ر  َأيْهت  ْم ي ْنظ  ْوف  ر  اء  الْخ  ا ج  ذ 

ِ
ْ ف ا َأحش  ًة ع ل ْيمك 

د   ن ٍة ح  ْ ب أَلْس   ل ق ومك  ْوف  س  ب  الْخ  ه  ا ذ  ذ 
ِ
ْوت  ف ا ن  الْم  ي ي ْغىش  ع ل ْيه  م  ذل   هن  ْم اك  ور  َأْعي  ل ْيك  ت د 

ِ
اٍد ا

ن وا ف أَ  رْي  أ ول ئ ك  ل ْم ي ْؤم  رًياَأحش  ًة ع ىل  الْخ  كل   ع ىل  اَّلل   ي س  ن  ذ  اك  ال ه ْم و  ب ون  *  ْحب ط  اَّلل   َأمْع  ْس   حي 

اب  ي ْسأَل ون  ع ْن أَ  ون  يف  اْلَْعر  د  دُّوا ل ْو َأهن  ْم اب  اب  ي و  ْن ي أْت  اْلَْحز 
ِ
ا ب وا و  اب  ل ْم ي ْذه  ْ اْلَْحز  نْب ائ مك 

ا ق ات ل وا  ْ م  يمك  ن وا ف  ل ْو اك  ال  ق ل ياًل و 
ِ
 .﴾ا

واجلنب يف  ،والآايت تشري ا ىل حاةل النفاق وما تودله من القلق يف النفوس

ليه عند  ،القلوب وانعدام الثقة ابهلل عند تعاظم اخلطوب واجلرأ ة عىل هللا تعاىل بدل اللجوء ا 

 ل املرجف، فهم يس تأ ذنونالامتحان، وال يقف ال مر عند الاعتقاد بل يتبعه العمل اخملذ   

الرسول صىل هللا عليه وسمل لالنرصاف عن ميدان العمل والقتال حبجج واهية زامعني أ ن 

منا يقصدون الفرار من املوت، بل وحيثُّ  ون الآخرين عىل ترك بيوهتم مكشوفة لل عداء، وا 

 .مواقعهم والرجوع ا ىل بيوهتم، ومل يراعوا عقد اال ميان وعهود اال سالم

رجا فهم وظروف اجملاعة وشدة الربد، فقد مىض ورمغ لك ختذيل املنافقني وا 

كامل خطة ادلفاع عن املدينة، فلام أ جنز اخلندق، وضع الرسول املسلمون يف تنفيذ همام    هم وا 

وهو أ قوى حصون املسلمني وهو ، صىل هللا عليه وسمل النساء وال طفال يف حصن فارع

 .لبين حارثة

فأ س ند ظهرمه ا ىل جبل سلع وقد رتب النيب صىل هللا عليه وسمل جيشه، 

 .داخل املدينة، ووجومه ا ىل اخلندق اذلي يفصل بيهنم وبني املرشكني
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واكن تفوق املرشكني العددي كبرياً فقد بلغوا عرشة أ الف مقاتل، وذكر ابن 

سعد أ ن قريشًا وأ حابيشها ومن قدم معها من العرب اكنوا أ ربعة أ الف ومعهم ثلامثئة فرس وأ لف 

وأ ضاف ابن اجلوزي أ ن ، مث التحق هبم بنو سلمي مبر الظهران ومه س بعامئةومخسامئة بعري 

وبذكل يكون مجةل  ، فزارة اكنوا أ لف رجل، وأ جشع اكنوا أ ربعامئة رجل وبنو مرة اكنوا أ ربعامئة

العدد س تة أ الف ومخسامئة مقاتل، وتكون بقية العرشة أ الف مقاتل من بين أ سد وبقية 

 .غطفان

 .ثالثة أ الف مقاتل اكنوافقد  وأ ما جيش املسلمني

وملا رأ ى الرسول صىل هللا عليه وسمل كرثة ال حزاب، رأ ى أ ن خيفف الضغط 

لكنه ملا شاور سعد بن  عىل املدينة، وأ ن يصاحل غطفان بأ ن يعطهيم ثلث ثار املدينة لعام،

أ عطينا ال وهللا ما ": قاالريض هللا عهنام معاذ زعمي ال وس وسعد بن عبادة زعمي اخلزرج 

اي رسول : "ويف رواية أ هنام قاال.  "فكيف وقد جاء هللا ابال سالم  ،ة من أ نفس نا يف اجلاهليةادلني  

 ،أ و عن رأ يك أ و هواك؟ فرأ ينا تبع هواك ورأ يك  ،فالتسلمي ل مر هللا  ؟هللا أ ويح من السامء

ايمه عىل سواء ما ينا بقاء علينا، فوهللا لقد رأ يتنا وا  منا تريد اال  ا ثرة ا ال رشاء لون من  فا ن كنت ا 

واكن ميثلهم احلارث  ،فقطع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل املفاوضة مع ال عراب ،"أ و قرى

 .الغطفاين قائد بين مرة

وقد اش تد اخلطب عىل املسلمني عندما بلغهم أ ن حلفاءمه هيود بين قريظة 

العوايل يف اجلنوب الرشق للمدينة قد نكثوا العهد وغدروا هبم، واكنت داير بين قريظة يف 

يقاع رضبة ابملسلمني من اخللفعىل وادي همزور، فاكن موقعهم ميك    أ رسل الرسول ف  ،هنم من ا 

فلام رجع  ا ىل بين قريظة لالس تطالع، ريض هللا عنه صىل هللا عليه وسمل الزبري بن العوام

مث أ رسل سعد بن ،  (الزبري اري  وحو   ا ن للك نيب حوارايً )   :قالف ،"فداك أ يب وأ يم"   :قال هل

مفضيا ا ىل بين قريظة فوجداها قد نقضت العهد ومزقت   ريض هللا عهنام  معاذ وسعد بن عبادة

واكن ذكل عىل   ،ا ال بين سعنة فا هنم خرجوا من احلصون ا ىل املسلمني وفاء ابلعهد ،الصحيفة

العهد مع أ ثر سفارة حِي بن أ خطب النرضي اذلي أ قنع كعب بن أ سد القرظي بنقض 

مبينًا هل قوة ال حزاب وأ هنم قادرون عىل القضاء عىل املسلمني مواعداً هل ا ن رجع  ،املسلمني

عن املدينة أ ن يدخل معه حصنه، فأ علنت قريظة نقض العهد، وشاع اخلرب بني  ال حزاب

 .املسلمني، خفافوا عىل نساهئم وأ طفاهلم من بين قريظة
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ْ ﴿:  أ صاب املسلمني يف الآية  وقد وصف القرأآن الكرمي البالء اذلي ومك  اء  ْذ ج  ِ
ا

َّلل    نُّون  اب  ت ظ  ر  و  ن اج  ل وب  الْح  ب ل غ ت  الْق  ار  و  اغ ت  اْلَبْص  ْذ ز 
ِ
ا ْ و  نْمك  ْن َأْسف ل  م  م  ْ و  مك  ْن ف ْوق  ن وان  م    الظُّ

ااًل *  لْز ل وا ز لْز  ز  ن ون  و  ْؤم  ن اكل   ابْت يل   الْم  يًداه  د   .﴾ش 

واملنافقون ظنوا  ،وبنو قريظة من أ سفل مهنم ،فوقهممن فال حزاب جاءوا 

فأ صاب املسلمني زلزال شديد وبالء عظمي، ولكن اال ميان العميق والرتبية ادلقيقة   ،ابهلل الظنوان

 .جعلت املسلمني يصمدون أ مام سائر هذه ال خطار

ريض هللا   أ سمل ال ويس  وقد نظمت ادلورايت حلراسة املدينة فاكن سلمة بن

يقود ثلامثئة رجل حيرسون املدينة ريض هللا عنه وزيد بن حارثة  ،يقود مائيت رجل عنه

 .ويظهرون التكبري ال شعار بين قريظة بيقظهتم ووجودمه

ذ وا لكام مه    وقد فوجئت قريش برؤية اخلندق، واحتاروا يف كيفية اقتحامه، ا 

مل يكن بيهنم ، وعرشين ليةل تد احلصار وطال أ ربعاً بذكل أ مطرمه املسلمون ابلسهام، واش  

ال الريم ابلنبال  .حرب ا 

وقد أ ورد ابن ا حسق وابن سعد رواايت دون أ سانيد تفيد أ ن بعض املرشكني 

اقتحموا اخلندق وذكرا أ سامء مخسة مهنم، وأ ن عليًا ابرز معرو بن عبد ود فارس قريش وقتهل،  

ولكن جهامت املرشكني ،  لثالثة الآخرين فروا ا ىل معسكرمهوأ ن الزبري قتل نوفل اخملزويم وأ ن ا

ن الرسول صىل هللا عليه وسمل واملسلمني مل يمتكنوا من أ داء صالة العرص   -مل تنقطع حىت ا 

ومل تكن صالة اخلوف قد رشعت ،  يف وقهتا بل صلوها بعدما غربت الشمس  -يف أ حد ال ايم  

ن   ،بعد  .غزوة ذات الرقاعام رشعت بعد ذكل يف ل هنا ا 

 ورمغ طول مدة احلصار فقد استشهد من املسلمني ثانية، مهنم سعد بن معاذ

زعمي ال وس، أ صيب يف أ كحهل، فرضب هل النيب صىل هللا عليه وسمل خمية  ريض هللا عنه

واكن من ،  يف املسجد ليعوده من قريب، مث مات بعد غزوة بين قريظة، حيث انتقض جرحه

  .مناقب كثرية وتضحيات عظمية من أ جل اال سالم خرية الصحابة وهل

فاكنت غزوة اخلندق أ قل الغزوات قتىل رمغ كرثة أ عداد املشرتكني فهيا من 

ذ مل يقع التحام مبارش بيهنم ،اجلانبني  .حيث حال اخلندق دون ذكل ،ا 
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ن أ هدافهم مل   واكن طول احلصار سببًا يف ا ضعاف معنوية ال حزاب، خاصة ا 

يش تريد القضاء عىل املسلمني لتحرير طرق جتارهتا ولالنتصار لوثنيهتا، تكن واحدة، فقر 

وال عراب يريدون نرصاً رسيعًا لهنب املدينة، وهيود مرتددة حبيث مل تدخل القتال رمغ نقضها 

للعهد خوفًا من ترك ال حزاب للحصار وجعلها تقف وحدها وهجًا لوجه أ مام املسلمني فهيي 

 .يف القتال تريد رهائن قبل اشرتاكها

ولهبوب  ،وأ اًي اكن فا ن معنوية ال حزاب اهنارت لطول احلصار من انحية

فاقتلعت خياهمم وكفأ ت قدورمه ،  العواصف الشديدة الباردة فقد نرص هللا املسلمني برحي الصبا

وما انهلم من الغزوة سوى ، وأ طفأ ت نرياهنم ودفنت رجاهلم، فنادى فهيم أ بو سفيان ابلرحيل

ن وا ﴿:  قال تعاىل وقد ثبت ذكل بنص القرأآن الكرمي،  ،رة النفقاتالتعب وخسا آم  ين  أ اي  َأهيُّ ا اذل  

ة  اَّلل   ع ل ْيمك ْ  وا ن ْعم  ا  اْذك ر  ن  اَّلل   ب م  اك  ا و  ْوه  ن وًدا ل ْم ت ر  ج  ْم ر حًيا و  لْن ا ع ل هْي  ن وٌد ف أَْرس  ْ ج  تْمك  اء  ْذ ج  ِ
ا

رًيا ل ون  ب ص   .﴾ت ْعم 

اذلي أ رسهل ريض هللا عنه  ولنرتك احلديث لشاهد عيان هو حذيفة بن المين  

لقد رأ يتنا مع رسول هللا صىل ":  قال  ،الرسول صىل هللا عليه وسمل الس تطالع حال ال حزاب

فقال رسول هللا صىل هللا  ،-برد- نا رحي شديدة وقرت هللا عليه وسمل ليةل ال حزاب، وأ خذ

فسكتنا فمل جيبه منا   ،(نا خبرب القوم جعهل هللا معي يوم القيامة؟أ ال رجل يأ تي ) :عليه وسمل

ذ (ا خبرب القومنمق اي حذيفة، فأ ت )فقال:  مث كرر قوهل مرتني فمل جيبه أ حد،،  أ حد . فمل أ جد بدًا ا 

، فلام وليت من عنده (اذهب فأ تين خبرب القوم وال تذعرمه عيل  : )قال،  دعاين ابُسي أ ن أ قوم

فوضعت سهامً  ،ظهره ابلنار حىت أ تيهتم فرأ يت أ اب سفيان يصيل ، يف حامم جعلت ك منا أ ميش 

وال تذعرمه : )يف كبد القوس، فأ ردت أ ن أ رميه فذكرت قول رسول هللا صىل هللا عليه وسمل

 :ولو رميته ل صبته، فرجعت وأ ان أ ميش يف مثل امحلام، فلام أ تيته فأ خربته خبرب القوم(، عيل  

ال  يف عصبة يوقد الناررسول هللا  اي وقد صب هللا  ،تفرق الناس عن أ يب سفيان، فمل يبق ا 

-  فرغت قررتملا  و ، ولكنا نرجو من هللا ماال يرجون  ،علهيم من الربد مثل اذلي صب علينا

 فهيا، ، فأ لبس ين رسول هللا صىل هللا عليه وسمل من فضل عباءة اكنت عليه يصيل   -بردت

 (".مق اي نومان: )فلام أ صبحت قال فمل أ زل انمئًا حىت أ صبحت،

د  اَّلل   ﴿ :س املسلمون الصعداءال حزاب عن املدينة فتنف   وهكذا انفض   ر  و 

ايًّ  ن  اَّلل   ق و  اك  ت ال  و  ن ني  الْق  ْؤم  ك ف ى اَّلل   الْم  ا و  رْيً ه ْم ل ْم ي ن ال وا خ  وا ب غ ْيظ  ين  ك ف ر  واس تجاب ،  ﴾ع ز يًزا  اذل  

اللهم اهزهمم   ،للهم مزنل الكتاب رسيع احلساب اهزم ال حزابا: )هللا دلعاء نبيه خالل احلصار

 الرسول صىل هللا عليه وسمل عن الآاثر اخلطرية اليت ترتبت عىل فشل وقد عرب  (، وزلزهلم
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: بقوهل -وهو أ قىص ما يس تطيعون -ال حزاب يف غزوة املدينة رمغ ما حشدوه من طاقاهتم

لهيمالآن نغ) مما يدل عىل تغري الاسرتاتيجية اال سالمية من (، زومه وال يغزوان، حنن نسري ا 

ومما يوحض ذكل أ ن مرسح ال حداث انتقل من  ،مرحةل ادلفاع عن املدينة ا ىل مرحةل الهجوم

 " .املدينة املنورة" املدينة وما حولها ا ىل مكة والطائف مث تبوك بعيداً عن عامصة اال سالم
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 أ عقاب غزوة اخلندق يف  

 - رسية س يف البحر    - رسية اخلبط 

قوا عىل قريش اخلناق استمثر املسلمون ما أ صاب ال حزاب من فشل، وضي  

ريض هللا عنه الاقتصادي من جديد فأ رسل النيب صىل هللا عليه وسمل أ اب عبيدة بن اجلراح  

فأ صاهبم  ،يف ثالثائة رجل من املهاجرين وال نصار لرصد قافةل لقريش قرب ساحل البحر

أ بو عبيدة ش اخلبط، وقد حنروا بعض اال بل مث هنامه يي ج اجلوع حىت أ لكوا اخلبط، فسم   

لهيم البحر حبوت عظمية فأ لكوا مهنا نصف شهر ومحلوا  ذا لقوا عدومه، فأ لقى ا  لهيا ا  حلاجهتم ا 

 .بعضها ا ىل النيب صىل هللا عليه وسمل فأ لك مهنا

حيث  ،ولعل هذه الرسية أآخر ما أ رسل من رسااي وبعوث لهتديد جتارة مكة

 أ بو سفيان د اقتصاد مكة حيث عرب  بعد أ ن أ هج ،توقف ذكل تطبيقًا ملعاهدة صلح احلديبية

 .)واكنت احلرب قد حصبتنا: )عن ذكل بقوهل
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 غزوة احلديبية 

احلديبية امس برئ تقع عىل بعد اثنني وعرشين كياًل ا ىل الشامل الغريب من مكة 

وأ طرافها تدخل يف حدود احلرم امليك ، ن ابلشمييس، وفهيا مسجد الرضوانوتعرف الآ 

ل   خارجهومعظمها من   وقد ُسيت الغزوة هبا ل ن قريشًا منعت املسلمني من دخول مكة ،  احل 

 .ومه يف احلديبية

 واكن خروج الرسول صىل هللا عليه وسمل ا ىل احلديبية يف يوم االثنني مس هتل   

ظهارٌ ، ذي القعدة من الس نة السادسة حلقيقة مشاعر  وقد قصد خبروجه العمرة، ويف ذكل ا 

ظهارمه املسلمني حنو الب  بطال دلعاية قريش املعادية اليت تريد ا  يت العتيق وتعظميهم هل، وا 

 .وك هنم ال يعرتفون حبرمة الكعبة

ة وأ داء واكنت قريش تفطن لهذه املعاين عندما منعت املسلمني من دخول مك  

أ ن ه قريش وقد تقاتهل، ذلكل أ راد ع أ ن تصد  واكن الرسول صىل هللا عليه وسمل يتوق   ،العمرة

فاستنفر أ هل البوادي من ال عراب فأ بطأ وا عليه خفرج مبن  خيرج بأ كرب عدد من املسلمني،

 :وقد جسل القرأآن الكرمي عىل ال عراب هذا املوقف الضعيف ،معه من املهاجرين وال نصار

ي ق ول  كل   ﴿ َأْهل وان  ف اس ْ  س   ال ن ا و  غ ل ْتن ا َأْمو  اب  ش  ن  اْلَْعر  ل ف ون  م  خ  ا الْم  ْم م  ن هت   ت ْغف ْر ل ن ا ي ق ول ون  ب أَلْس 

ْ ن ْفعً  اد  ب مك  ا َأْو َأر  ًّ ْ رض  اد  ب مك  ْن َأر 
ِ
يْئًا ا ن  اَّلل   ش  ْ م  ْن ي ْمكل   ل مك  ْم ق ْل ف م  ن  اَّلل   ل يْس  يف  ق ل وهب   ا ب ْل اك 

رًيا ب  ل ون  خ  ا ت ْعم  ْ َأْن ل ْن ي ْنق ل  *    ب م  ن نمْت  كل   يف   ب ْل ظ  ي  ن  ذ  ز  ْم َأب ًدا و  ِىل  َأْهل هي 
ن ون  ا ْؤم  الْم  ول  و  س  ب  الر 

ْ ق ْوًما ب وًرا ك ْنمت  ْوء  و  ن  الس  ْ ظ  ن نمْت  ظ  ْ و   .﴾ق ل وب مك 

من قريش فا ن املسلمني أ خذوا معهم سالهحم فاكنوا  ع الرش  لتوق   ونظراً 

 .بية أ لفًا وأ ربعامئة رجلوبلغ عدد املسلمني يف احلدي ، مس تعدين للقتال

وساقوا الهدي س بعني ، وقد صىل املسلمون بذي احلليفة وأ حرموا ابلعمرة

 بدنة، وبعث الرسول صىل هللا عليه وسمل عينًا ا ىل مكة هو برس بن سفيان اخلزاعي الكعيب

 .-واكن حديث ا سالم  –ريض هللا عنه 

ينة، أ رسل أ اب قتادة كياًل عن املد 73وملا بلغ املسلمون الروحاء عىل بعد 

ىل غيقة عىل ساحل   -ومل يكن حمرمًا ابلعمرة -ريض هللا عنه  ال نصاري مع مجع من الصحابة ا 

البحر ال محر حيث بلغه وجود بعض املرشكني اذلين خيىش من مباغتهتم للمسلمني، وقد 

ذكل، فالتقوا ابلرسول   وا يف حل   ومه حرم فأ لكوا منه مث شك    وحش ياً   اصطاد هلم أ بو قتادة حامراً 
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كياًل عن املدينة فسأ لوه فأ ذن ل حصابه بأ لك  180صىل هللا عليه وسمل يف السقيا عىل بعد 

 .اللحم ما داموا مل يعينوا عىل صيده

جفاءمه برس   ،ومىض املسلمون ا ىل أ ن وصلوا عسفان عىل ثانني كياًل من مكة

مه خبرب قريش وأ هنا ُسعت مبسريمه، ومجعت هلم امجلوع لصد   ريض هللا عنه  كعيب  بن سفيان ال

كياًل عن  64عىل بعد  -عن دخول مكة، وأ ن خادل بن الوليد خرج خبيلهم ا ىل كراع الغممي

طليعة، فاستشار النيب أ حصابه يف أ ن يغري عىل داير اذلين انرصوا قريشًا واجمتعوا معها   -مكة

، أ ترون أ ن أ ميل  أ شريوا أ هيا الناس عيل  : )فقال ويعودوا لدلفاع عن دايرمه،وا قريشًا ع  ليد  

وان عن البيت، فا ن يأ توان اكن هللا عز وجل هؤالء اذلين يريدون أ ن يصدُّ   ا ىل عياهلم وذراري

ال تركنامه حمروبني؟ اي رسول هللا خرجت عامرًا  : فقال أ بو بكر قد قطع عينًا من املرشكني وا 

امضوا  :قال، ان عنه قاتلناهال تريد قتل أ حد وال حرب أ حد، فتوجه هل، مفن صد  لهذا البيت 

 .(عىل امس هللا

وقد صىل الرسول صىل هللا عليه وسمل بأ حصابه بعسفان صالة اخلوف، وذكل 

عندما عمل بقرب خيل املرشكني مهنم، فتكون أ ول صالة خوف صالها رسول هللا صىل هللا 

وسكل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل طريقًا وعرة عرب ثنية ،  احلديبيةعليه وسمل بعسفان يف  

نه حي  : )املرار ويه همبط احلديبية وقال عن بين  ط ط عنه ما ح  من يصعد الثنية ثنية املرار فا 

 .فاكن أ ول من صعدها خيل اخلزرج(، ا رسائيل

خادل بن  للقتال مع الرسول صىل هللا عليه وسمل طريق جيشه جتنباً  ري  وقد غ

خادل بذكل رجع ا ىل مكة خفرجت قريش فعسكرت ببدلح،   فلام أ حس    ،الوليد وخياةل املرشكني

ليه ذا اقرتب الرسول صىل هللا عليه وسمل من ، فزنلوا عىل املاء وس بقوا املسلمني ا  حىت ا 

 ما خل ت: )فقال النيب صىل هللا عليه وسمل، "ت القصواءخل  ": احلديبية بركت انقته فقالوا

واذلي نفيس بيده، ال )  :مث قال(، القصواء وما ذاك لها خبلق، ولكن حبسها حابس الفيل

ايهايسأ لونين خطة يعظ    ال أ عطيهتم ا  مث عدل عن دخول مكة ا ىل (، مون فهيا حرمات هللا ا 

من كنانته مث   أ قىص احلديبية فزنل عىل برئ قليةل املاء فاش تىك املسلمون العطش، فانزتع سهامً 

مفازال جييش ابلري حىت صدروا عنه، فاكن تكثري املاء من معجزاته  ،أ مرمه أ ن جيعلوه فهيا

 .عليه الصالة والسالم يف هذه الغزوة

واكن الرسول صىل هللا عليه وسمل حيرص عىل الاستبقاء عىل حياة قريش 

فادة ادلعوة مهنم اهلية خيارمه يف اال سالم فالناس معادن خيارمه يف اجل ،ويأ مل ا سالهمم وا 
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ذا فقهوا، وقريش من أ كرث العرب فصاحة وذاكء وخربة وماكنة، واستبقاؤها لل سالم فيه خري  ا 

يتحرس لعناد  وها هو الرسول صىل هللا عليه وسمل ،عظمي لدلوةل وادلعوة كام برهنت ال ايم

رب، ماذا علهيم لو اي وحي قريش أ لكهتم احل: )فيقول قريش وفناهئا يف احلرب مع املسلمني،

ن أ ظهرين هللا علهيم دخلوا  خلوا بيين وبني سائر الناس، فا ن أ صابوين اكن اذلي أ رادوا، وا 

ن مل يفعلوا قاتلوا وهبم قوة، مفاذا تظن قريش وهللا ا ين ال أ زال  يف اال سالم ومه وافرون، وا 

 .(أ جاهدمه عىل اذلي بعثين هللا هل حىت يظهره هللا أ و تنفرد هذه السالفة

عن طريق رجال حمايدين  - الرسول صىل هللا عليه وسمل لقريش وقد بني  

منا يريد  -أ حيااًن وبواسطة رسل أ رسلهم لهذا الغرض أ حيااًن أ خرى أ نه ال يريد حرب أ حد، وا 

 زايرة البيت احلرام وتعظميه، وقد قدم عليه بديل بن ورقاء اخلزاعي وبني  أ ن قريشًا تعزتم صد  

املسلمني عن دخول مكة، فأ وحض هل الرسول صىل هللا عليه وسمل موقفه، فقام بتوضيحه 

منا جاء ذلكل": فأ جابته قريش لقريش، ن اكن ا  وال تتحدث  علينا يدخلها أ بداً  فال وهللا ال ،وا 

 ".بذكل العرب

واحلق أ ن املسلمني كس بوا املوقف س ياس يًا سواء دخلوا مكة وحتدثت العرب 

قريش ملن قصدوا تعظمي البيت العتيق،  عن ذكل، أ و مل يدخلوا فتحدثت العرب عن صد   

 .سلمني ال حيرتمون املقدساتعي أ ن امل بعد أ ن اكنت قريش تد  

ول صىل هللا عليه وسمل لبيان موقفه أ مام الناس مجيعًا، فأ رسل  وقد سعى الرس

 ريض هللا عنه رسهل ترتى ا ىل قريش يعلنون مقصدمه، فأ رسل خراش بن أ مية اخلزاعي

ريض هللا عنه وأ راد أ ن يرسل معر بن اخلطاب  ،  فأ رادت قريش قتهل لوال أ ن منعهم ال حابيش

 معر شديد عداوته لقريش وأ هنا عندما بني   ريض هللا عنهمث عدل عنه ا ىل عامثن بن عفان 

ا ىل قريش، فأ جاره ريض هللا عنه فذهب عامثن ، وأ ن بين عدي قومه ال حيمونه ،تعمل ذكل

وقد ُسحت هل قريش   ،العاص حىت أ بلغهم رساةل النيب صىل هللا عليه وسمل  أ ابن بن سعيد بن

ابلطواف فأ ىب أ ن يس بق الرسول صىل هللا عليه وسمل ابلطواف، وقد أ خ رته قريش حفسب 

فدعا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أ حصابه للبيعة حتت جشرة ُسرة  ، املسلمون أ هنا قتلته

رواايت ويف ، واكنت البيعة عىل املوت -  واكن منافقاً  -فبايعوه مجيعًا سوى اجلد ابن قيس

وال تعارض يف ذكل ل ن املراد ابملبايعة  ،أ خرى أ هنم ابيعوه عىل أ ال يفروا وليس عىل املوت

ريض  وأ ول من ابدر ا ىل البيعة أ بو س نان عبد هللا بن وهب ال سدي، عىل املوت أ ال يفروا

وقد أ ثىن الرسول صىل هللا عليه وسمل عىل موقف الصحابة  ،مث تتابع ال حصاب، هللا عنه

ال يدخل النار ا ن شاء هللا من ) :وقال، )أ نمت خري أ هل ال رض: )فقال ادرهتم ا ىل البيعة،ومب
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فقد قال النيب  ،وملا اكن عامثن حمبوسًا يف قريش(، أ حصاب الشجرة أ حد اذلين ابيعوا حتهتا

(، هذه لعامثن : (فقال ، فرضب هبا عىل يده،(هذه يد عامثن: )صىل هللا عليه وسمل بيده الميىن 

 .يف املبايعني حتت الشجرة، ولكن عامثن رجع ا ىل املسلمني بعد بيعة الرضوان مبارشة د  فع  

وأ رسلت قريش عدداً من الرسل للتفاوض، أ وهلم عروة بن مسعود الثقفي، 

فلام  وقد الحظ تعظمي املسلمني للرسول صىل هللا عليه وسمل وحهبم هل وتفانهيم يف طاعته،

قوم وهللا لقد وفدت عىل امللوك، ووفدت عىل قيرص وكرسى أ ي ) :رجع ا ىل قريش قال

ن رأ يت ملاكً قط يعظمه أ حصابه ما يعظم أ حصاب محمد محمداً  ،والنجايش  .)وهللا ا 

آه الرسول  مث أ رسلت قريش احلليس بن علقمة الكناين س يد ال حابيش، فلام رأ

املشعرة، وأ ن يلبوا أ مامه صىل هللا عليه وسمل مقباًل طلب من أ حصابه أ ن يظهروا أ مامه اال بل  

ىل قريش، رأ يت البدن قد قدلت ": فقال ل نه من قوم يعظمون ذكل، فلام رأ ى ذكل رجع ا 

منا أ نت أ عرايب ال عمل كل: "فقالوا، "وا عن البيت دُّ ص  وأ شعرت مفا أ رى أ ن ي    ".أ جلس ا 

مث أ رسلت قريش مكرز بن حفص وأ عقبته بسهيل بن معرو فقال النيب صىل 

لقد أ راد القوم الصلح حيث بعثوا هذا : )وقال(، لقد سهل لمك أ مرمك: )وسمل متفائالً هللا عليه 

ال أ ن يرجع املسلمون (الرجل ، واكنت قريش قد أ لزمت سهيل بن معرو أ ال يكون يف صلحه ا 

وقد جرت مفاوضة طويةل بني الرسول صىل هللا عليه وسمل وسهيل   ،دون معرة يف ذكل العام

 .وانهتت ا ىل عقد صلح احلديبية ،بن معرو

وقد وقع اختالف يف مقدمة العقد حيث أ راد الرسول صىل هللا عليه وسمل 

ريض هللا عنه ا عطاءه صبغة ا سالمية فاعرتض سهيل بن معرو، واكن عيل بن أ يب طالب 

فقال سهيل: (،  بسم هللا الرمحن الرحمي)  :يب صىل هللا عليه وسمل أ كتب فقال الن يكتب العقد،

فقال  ،"كام كنت تكتب ابُسك اللهم ولكن أ كتب  ،الرمحن فو هللا ما أ دري ما يه أ ما"

ال: "املسلمون  :فقال النيب صىل هللا عليه وسمل ،بسم هللا الرمحن الرحمي" وهللا ال نكتهبا ا 

 ).ابُسك اللهم أ كتب )

 . (هذا ما قاىض عليه محمد رسول هللا) :مث قال

وهللا لو كنا نعمل أ نك رسول هللا ما صددانك عن البيت وال "فقال سهيل: 

  ."محمد بن عبد هللا قاتلناك، ولكن أ كتب 
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ن ): فقال النيب صىل هللا عليه وسمل وهللا ا ين لرسول هللا وا 

عىل أ ن ختلوا بيننا ): هللا عليه وسملفقال النيب صىل  ،(محمد بن عبد هللا  :اكتب  كذبمتوين،

 . (وف بهوبني البيت فنط  

ولكن ، -أ ي قهر- وهللا ال تتحدث العرب أ ان أ خذان ضغطة"فقال سهيل: 

 ".ذكل من العام املقبل فكتب 

ن اكن عىل دينك  -ا رجل وعىل أ ن ال يأ تيك من  ": فقال سهيل ا ال رددته  -وا 

لينا فبيمن مه  "،هللا كيف يرد ا ىل املرشكني وقد جاء مسلامً؟س بحان "  :قال املسلمون، "ا 

ذ دخل أ بو جندل بن سهيل بن معرو ي يف قيوده، وقد خرج من أ سفل مكة  سفر كذكل ا 

هذا اي محمد أ ول ما أ قاضيك عليه أ ن ": فقال سهيل، حىت رىم بنفسه بني أ ظهر املسلمني

ان مل  )   :فقال النيب صىل هللا عليه وسمل ،"ترده ا يل ذاً مل "   :فقال،  (نقض الكتاب بعدا  وهللا ا 

 ".أ صاحلك عىل يشء أ بداً 

، "ما أ ان مبجزيه كل": فقال، (فأ جزه يل)  :فقال النيب صىل هللا عليه وسمل

 ."ما أ ان بفاعل": قال، (بىل فافعل): قال

 :وقد مت االتفاق عىل ال مور التالية

  ،بعضهم عن بعضعىل وضع احلرب عرش س نني، يأ من فهيا الناس ويكف "

ذن وليه رده علهيم، ومن  عىل أ نه من أ ىت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل من أ حصابه بغري ا 

 – مكفوفة وأ ن بيننا عيبة ،أ ىت قريشًا ممن مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل مل يردوه عليه

غالل،  -أ ي الوفاء وصدر نقي من الغل واخلداع  ة وال أ ي ال رسق- وأ نه ال ا سالل وال ا 

وأ نه من أ حب أ ن يدخل يف عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أ حب أ ن يدخل يف  ، -خيانة

 ".عقد قريش وعهدمه دخل فيه

حنن مع عقد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ": فتواثبت خزاعة فقالوا

 ".حنن يف عقد قريش وعهدمه": وتواثبت بنو بكر فقالوا"، وعهده

ذا اكن عام قابل وأ نك ترجع عنا عامك هذا، " فال تدخل علينا مكة، وأ نه ا 

وأ مقت فهيا ثالث معك سالح الراكب ال تدخلها بغري  ،خرجنا عنك فتدخلها بأ حصابك

 ".الس يوف يف القرب
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ال  وهكذا وقعت الهدنة ملدة عرش س نوات، عىل أ ال يدخل املسلمون مكة ا 

، وال يقوم الطرفان بأ ي أ عامل بعد مرور عام فيقميوا هبا ثالثة أ ايم معهم الس يوف مغمودة فقط

دعائية أ و عدوانية، وجيوز للطرفني التحالف مع القبائل العربية عىل قدم املساواة، ويلزتم 

لهيااملسلمني الفار    املسلمون برد    لهيا، وال تلزتم قريش برد املسلمني الفارين ا   .ين من قريش ا 

هبا ذرعًا، خاصة بعد  والواقع أ ن املسلمني تذمروا من هذه االتفاقية وضاقوا

ريض أ ن جرت التعديالت عىل الصياغة اال سالمية للعقد، فقد اعتذر عيل بن أ يب طالب 

فأ خذ الرسول هللا صىل هللا عليه وسمل الكتاب  ،عن مسح لكمة "رسول هللا"هللا عنه 

لهياوغضب املسلمون لرد املسلمني الفار   ،  سهيل بن معرو  ما أ راد سحمف  وا: لفقا  ،ين من قريش ا 

لهيم فأ بعده هللا، ومن جاءان مهنم : )قال "،اي رسول هللا تكتب هذا؟" نه من ذهب ا  نعم. ا 

 (.س يجعل هللا هل فرجًا وخمرجاً 

فراجع الرسول  ريض هللا عنه وظهر الغضب الشديد عىل معر بن اخلطاب

أ لست : فقلت  -صىل هللا عليه وسمل-فأ تيت نيب هللا ": قال ،صىل هللا عليه وسمل يف ذكل 

 ، (بىل: )قال ،أ لس نا عىل احلق وعدوان عىل الباطل؟: قلت ، (بىل: )قال ،نيب هللا حقًا؟

ذًا؟: قلت  ، (ا ين رسول هللا ولست أ عصيه وهو انرصي): قال فمل نعطي ادلنية يف ديننا ا 

فأ خربتك أ نك تأ تيه  ،بىل)  :قال وف به؟أ وليس كنت حتدثنا أ ان س نأ يت البيت فنط  : قلت 

آتيه ومطوف به)   :قال ،  قلت: ال   (،العام؟ نك أ مل يكتف بذكل ريض هللا عنه    لكن معر(.  فا 

مبثل الكمه مع رسول هللا صىل هللا عليه ريض هللا عنه  بل أ عاد الالكم أ مام أ يب بكر

لزم غرزه: "فقال أ بو بكر وسمل،  :قال معر"، فا ين أ شهد أ نه رسول هللا ،حيث اكن اي معر ا 

 .وأ ان أ شهد

خمافة الكيم  ،ا زلت أ صوم وأ تصدق وأ عتق من اذلي صنعت م": وقال معر

يراجع الرسول ريض هللا عنه    واكن معر".  حىت رجوت أ ن يكون خرياً   ،اذلي تكمت به يومئذ

صىل هللا عليه وسمل ليقف عىل احلمكة من موافقته عىل رشوط الصلح، واكن يرغب يف 

ذالل املرشكني  .ا 

حىت  موافلام جرى الصلح تأ ل   ،دخول مكةون يف واكن املسلمون ال يشكُّ 

اي ":  وهو يستنجد هبم ويقولريض هللا عنه  وخاصة عندما أ عيد أ بو جندل  ،  اكدوا أ ن هيلكوا

ىل أ هل الرشك فيفتنوين يف ديين والرسول صىل هللا عليه وسمل ،  "معرش املسلمني أ ترودنين ا 

 وملن معك من املس تضعفني اي أ اب جندل اصرب واحتسب فا ن هللا عز وجل جاعل كل: )يقول
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ليه ريض هللا عنه واكن معر ، )فرجًا وخمرجاً  مييش جبنب أ يب جندل يغريه بأ بيه ويقرب ا 

 . س يفه، لكن أ اب جندل مل يفعل فأ عيد

منا هو ال بداء رأ ي ريض هللا عنه  وال شك أ ن ندم معر ومن كره الصلح ا 

مع أ ن ما يقرره الرسول صىل هللا عليه  ،خمالف لرأ ي ارتضاه الرسول صىل هللا عليه وسمل

ال التسلمي ،ال ماكن للرأ ي معه وسمل نص   وما ﴿ : ذلكل ملا علموا أ نه أ مر هللا مل يكن مهنم ا 

ذا قىض هللا ورسوهل أ مراً أ ن يكون هلم اخلرية يف أ مرمه  .﴾اكن ملؤمن وال مؤمنة ا 

ات لكتابة ويالحظ أ ن قريشًا مل تكف عن التحرش ابملسلمني خالل املفاوض

الصلح بل وبعد ا جنازه، وسواء أ اكن ذكل بعمل قادهتا للضغط عىل املسلمني خالل املفاوضات، 

ذكل ابنضباط دقيق، فقد أ راد ثانون  واأ م هو من ترصفات ش باهبا الطائشني، وقد احمتل 

رسوا وعفا عهنم الرسول صىل هللا عليه فأ   ،ةً املسلمني غر   رجاًل من أ هل مكة أ خذ معسكر

وخرج عىل معسكر املسلمني ثالثون شااًب من قريش أ ثناء كتابة الصلح ، وسمل فأ طلقهم

برام الصلح  فأ رسمه املسلمون، وأ طلق رساهحم النيب صىل هللا عليه وسمل، وحىت بعد ا 

 ،واختالط املسلمني ابملرشكني اكن أ ربعة من املرشكني يقعون ابلرسول صىل هللا عليه وسمل

ا ىل الرسول صىل هللا عليه وسمل فعفا عهنم، كام عفا  ريض هللا عنه وعفأ خذمه سلمة بن ال ك

برام الصلح، وقد نزلت يف ذكل الآية : عن س بعني من املرشكني أآخرين أ رسمه املسلمون بعد ا 

ْن ب ْعد  َأْن َأْظف ر  ﴿ ك ة  م  هْن ْم ب ب ْطن  م  ْ ع  ي مك  َأيْد  ْ و  ْنمك  هي  ْم ع  ي ك ف  َأيْد  و  اذل   ه  مْ و  ْ ع ل هْي   .﴾مك 

ضافة لتصوُّ  ر معظم املسلمني أ ن يف رشوط الصلح ولعل هذه ال حداث ا 

ذا أ مرمه الرسول صىل هللا عليه وسمل بأ ن ينحروا   ،ا حجافًا هبم أ دت ا ىل غضب املسلمني حىت ا 

وكرر ذكل ثالث مرات مل يقم مهنم أ حد، فك هنم اكنوا يأ ملون العودة  ،الهدي وحيلقوا رءوسهم

فذحب بدنه وحلق رأ سه  -ريض هللا عهنا مبشورة من أ م سلمة -صلح، فلام رأ وه قام عن ال

فدعا رسول هللا ، فنحروا وجعل بعضهم حيلق بعضًا حىت اكد بعضهم يقتل بعضًا غامً  قاموا

واكن عدد ما حنره املسلمون من ، صىل هللا عليه وسمل ملن حلق مهنم ثالاًث وملن قرص  مرة

 .بدنة عن س بعةلك ، اال بل س بعني

ر الهدي يف احلديبية يف احلل، لكن بعض الهدي دخل به انجية بن وقد حن   

وهكذا حتلل املسلمون من معرهتم ورشع التحلل ،  منطقة احلرم فنحره  ريض هللا عنه  جندب

 .للمحرص وأ نه ال يلزمه القضاء
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عرشين مث رشع الناس يف الهتيؤ للعودة ا ىل املدينة، بعد أ ن أ قاموا ابحلديبية 

اياًب شهراً ونصف الشهر، يوماً   .واس تغرقت رحلهتم ذهااًب وا 

واكن  -ويف غزوة احلديبية أ ذن النيب صىل هللا عليه وسمل لكعب بن جعرة 

م فديه؛ يذحب شاة أ و يصوم ثالثة أ ايم   -حمرمًا ابلعمرة   أ ن حيلق رأ سه ل ذى أ صابه عىل أ ن يقد 

ه   ﴿: يةوقد نزلت فيه الآ ، أ و يطعم س تني مسكيناً  ْأس  ْن ر  ر يًضا َأْو ب ه  َأًذى م  ْ م  نْمك  ن  م  ْن اك  ف م 

ٍك  ق ٍة َأْو ن س  د  ي اٍم َأْو ص  ْن ص   .﴾ف ف ْدي ٌة م 

ن النيب صىل هللا عليه وسمل للصحابة ابلصالة يف منازهلم عندما نزل ذ  وفهيا أ  

 .املطر

ويف الغزوة مناذج من تطبيق النيب صىل هللا عليه وسمل ملبدأ  الشورى يف 

يف أ مر الناس ملا مل يبادر ابلنحر واحللق ريض هللا عهنا اال سالم حيث استشار أ م سلمة 

 .حني أ مرمه، وأ خذ برأ هيا

 ،ة اليت جيوز فهيا همادنة الكفار علهياملد  اويستشف من غزوة احلديبية 

 .ويس تدل هبا عىل جواز مصاحلة الكفار عىل رد من جاء من قبلهم مسلامً 

 كفر من  الرسول صىل هللا عليه وسمل بعض مسائل العقيدة فبني  وفهيا وحض  

وبني اس تحباب التفاؤل (، فهو اكفر ابهلل مؤمن ابلكوكب  مطران بنوء كذا وكذا): يقول

 .ملا قدم سهيل بن معرو( سهل أ مرمك( بقوهل

آاثر النيب صىل هللا عليه وسمل مثل التوضأ  ويف  الغزوة يظهر جواز التربك بأ

 .مباء وضوئه، وهو خاص به خالفًا لآاثر الصاحلني من أ مته

ال  وحدث يف طريق العودة أ ن انم املسلمون عن صالة الصبح فمل يوقظهم ا 

بعد خروج وقهتا، وها الشمس، واكن بالل بن رابح موالًك حبراس هتم فغلبه النوم، فصل   حر  

 .ة فمين انم عن صالته أ و نس هيافهيي الس ن  

ويف طريق العودة ظهرت معجزة الرسول صىل هللا عليه وسمل يف تكثري 

خرجنا مع رسول هللا صىل هللا عليه ريض هللا عنه: " قال سلمة بن ال كوع الطعام واملاء،

مر النيب صىل هللا عليه وسمل يف غزوة فأ صابنا هجد حىت مهمنا أ ن ننحر بعض ظهران، فأ  

ل حرزه مك  قال: فتطاولت   ،فاجمتع زاد القوم عىل النطع وسمل جفمعنا مزاودان، فبسطنا هل نطعاً 
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 فأ لكنا حىت ش بعنا مجيعًا مث حشوان  :قال، هو؟ حفرزته كربضة العزن، وحنن أ ربع عرش مائة

هل فهيا   ء رجل بأ دواةقال: جفا) فهل من وضوء؟: )فقال النيب صىل هللا عليه وسمل، جربنا

 ".دغفقة أ ربع عرشة مائة نطفة فأ فرغها يف قدح، فتوضأ ان لكنا ندغفقه

ينًا﴿:  ويف الطريق ا ىل املدينة نزلت سورة الفتح ب  ان  ف ت ْحن ا كل   ف ْتًحا م 
ِ
وقد ،  ﴾ا

لهيي أ نزلت عيل  الليةل سورة : )  الرسول صىل هللا عليه وسمل عن عظمي فرحته بزنولهاعرب  

ان فتحنا كل فتحًا ﴿ريض هللا عنه:    قال أ نس بن ماكل،  )أ حب ا يل مما طلعت عليه الشمس ا 

ن ني  ﴿:  فأ نزل هللا  "،  هنيئًا مريئًا مفا لنا؟":  قال أ حصابه"،  احلديبية"قال:  ،  ﴾مبيناً  ْؤم  ل  الْم  ل ي ْدخ 

هت  ا  ْ ْن حت  ْر ي م  ن اٍت جت  ن ات  ج  ْؤم  الْم  هْن ار  و   .﴾اْلَ

وقد أ رسع الناس ا ىل الرسول صىل هللا عليه وسمل وهو واقف عىل راحلته 

ان فتحنا كل فتحاً ﴿: بكراع الغممي فقرأ  علهيم أ فتح "فقال رجل: اي رسول هللا: ، ﴾مبيناً  ا 

نه لفتح)  :قال "،هو؟ فانقلبت كآبة املسلمني وحزهنم ا ىل فرح ، (نعم واذلي نفيس بيده ا 

وأ دركوا أ هنم ال ميكن أ ن حييطوا ابل س باب والنتاجئ، وأ ن التسلمي ل مر هللا ورسوهل فيه غامر،  

 .لك اخلري هلم ودلعوة اال سالم

دة احلمكة البالغة والنتاجئ الباهرة لهذا الصلح وسوف تتواىل ال حداث مؤك   

ينًا﴿:  اذلي سامه هللا تعاىل ب  يش بكياهنم ل ول وكيف ال يكون كذكل وقد اعرتفت قر ،  ﴾ف ْتًحا م 

مما اكن صداه   ،فعاملهتم معامةل الند للند بعد أ ن اكنت تصورمه أ مام الناس بأ بشع الصور  ،مرة

العميق يف داخل مكة وأ رجاء اجلزيرة العربية، وأ ول ما يظهر يف مبادرة خزاعة للتحالف مع 

اكن العداء  واكن لهذا املوقف جذور اترخيية بعيدة، فقد ،دون هيبة قريش املسلمني علناً 

وموقف قريش املتحزي لبين بكر قد دفعها ا ىل حمالفة  التقليدي بني خزاعة وبين بكر من كنانة،

ليه معرو  عبد املطلب بن هامش جد الرسول صىل هللا عليه وسمل وهو احللف اذلي أ شار ا 

لف ح":  بن سامل يف قصيدته اليت استنرص هبا الرسول صىل هللا عليه وسمل قبيل الفتح بقوهل

 ."أ بينا وأ بيه ال تدلا

ويالحظ أ ن تعاطف خزاعة مع املسلمني اكن واحضًا منذ قيام دولهتم يف 

عالهنم الرصحي للتحالف يف احلديبية ،املدينة ذ اكنت خزاعة عيبة نصح لرسول هللا "، حىت ا  ا 

ولكن خزاعة اكنت ختفي حقيقة تعاطفها مع ، "مسلمها ومرشكها ال خيفون عنه شيئًا اكن مبكة

عالن التحالف الرصحي مع املسلمني، وبذكل حافظت عىل عالقاهتا  املسلمني عن قريش قبل ا 

 .مع قريش طيةل املدة السابقة
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واكن السالم املربم يتيح الفرصة للمسلمني للتفرغ لهيود خيرب أآخر معاقل هيود 

 .اليت اس تغلت للتحريض عىل املسلمني يف اخلندق وما بعدها

 ح يف اال سالم فتحٌ ت  مفا ف  ": يقول الزهري نرش اال سالم،كام أ اتح الفرصة هلم ل 

منا اكن القتال حيث التقى الناس، فلام اكنت الهدنة ووضعت احلرب،   قبهل اكن أ عظم منه، ا 

ابال سالم  م أ حدٌ ك  واملنازعة، فمل ي   الناس بعضهم بعضًا، والتقوا فتفاوضوا يف احلديث ن  م  أ  و 

ال دخل فيه، ولقد دخل يف تينك الس نتني مثل من اكن يف اال سالم قبل ذكل قال ،  "يعقل ا 

وادلليل عىل قول الزهري أ ن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل خرج ا ىل احلديبية "   :ابن هشام

 ".يف أ لف وأ ربعامئة مث خرج يف عام الفتح بعد ذكل بس نتني يف عرشة أ الف

ٌ وقد ظهرت ح   أ خرى لهذا الصلح فبعد أ ن وصل الرسول صىل هللا عليه  مك 

مسلامً وقد فر  من قريش، فأ رسلت يف طلبه ريض هللا عنه  وسمل ا ىل املدينة جاءه أ بو بصري  

لهيام، ويف الطريق تك  رجلني، فسل   ن أ بو بصري من قتل مه رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ا 

وخلفه أ بو بصري، فلام انهتيى ا ىل النيب صىل هللا عليه وسمل أ حد الرجلني وفر  الثاين ا ىل املدينة  

لهيم مث جناين هللا مهنم"  :قال فقال النيب صىل هللا ، "قد وهللا أ وىف هللا ذمتك قد رددتين ا 

فلام ُسع ذكل عرف أ نه سريده  (، معه رجالويل أ مه مسعر حرب لو اكن )  :عليه وسمل

فهم املس تضعفون من املسلمني مبكة من عبارة وقد ، علهيم، خفرج حىت أ ىت س يف البحر

ون من مكة ا ىل أ يب الرسول صىل هللا عليه وسمل أ ن أ اب بصري حباجة ا ىل الرجال، فأ خذوا يفر  

حىت  ،وغريهريض هللا عنه بصري يف س يف البحر، فلحق به أ بو جندل بن سهيل بن معرو 

، حرسها ويأ خذون أ موالها اجمتعت مهنم عصابة، وتعرضوا لقوافل قريش التجارية يقتلون

لهيم، مفن أ اته  فأ رسلت قريش ا ىل النيب صىل هللا عليه وسمل تناشده هللا والرمح ملا أ رسل ا 

لهيم ومه بناحية العيص، فقدموا واكنوا قريبًا ، فهو أآمن، فأ رسل النيب صىل هللا عليه وسمل ا 

 .من الس تني أ و الس بعني

احمتاله يف سبيل العقيدة،  ماو  ريض هللا عهنام وقصة أ يب جندل وأ يب بصري

غوا ر  وس املرشكني ابلرتاب، ؤوما أ بدايه من الثبات واال خالص والعزمية واجلهاد حىت مر 

هذه القصة منوذج يقتدى  ،وجعلومه يتوسلون ابملسلمني لرتك ما اشرتطوه علهيم يف احلديبية

قد يسع الفرد ماال " مبدأ   به يف الثبات عىل العقيدة وبذل اجلهد يف نرصهتا وفهيا ما يشري ا ىل

الرضر ابملرشكني يف وقت اكنت فيه دوةل اال سالم   وجامعتهق أ بو بصري  حل  فقد أَ ،  "يسع امجلاعة

ال تس تطيع ذكل وفاء ابلصلح، لكن أ اب بصري وأ حصابه خارج سلطة ادلوةل، بل اكن بوسع 

الرسول صىل هللا عليه وسمل أ ن يأ مر أ اب بصري ابلكف عن قوافل املرشكني ابتداء أ و ابلعودة 
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ذ اكا  ا ىل مكة، لكن ذكل مل حيدث فاكن   ن موقف أ يب بصري وأ حصابه يف غاية احلمكة قراراً هل، ا 

حيث مل يس تكينوا لطغاة مكة يفتنوهنم عن ديهنم ومينعوهنم عن اللحاق ابملدينة، فاختاروا 

س ناد دولهتم بأ عامل تضعف اقتصاد مكة موقفاً  وتزعزع ا حساسها ابل من يف  ،فيه خالصهم وا 

 .وقت الصلح

الرجال من املسلمني الفارين   وقد اقترص الرسول صىل هللا عليه وسمل عىل رد   

هن، وقد جاءته أ م لكثوم بنت عقبة من قريش مبوجب الصلح، أ ما النساء املهاجرات فمل يرد  

لهيم هماجرة، جفاء أ هلها يطلبوهنا،ريض هللا عهنا  بن أ يب معيط   : ملا أ نزل هللا فهين،  فمل يردها ا 

مك   الْ ﴿ اء  ا ج  ذ  ِ
ن وا ا آم  ين  أ ْن اي  َأهيُّ ا اذل  

ِ
مي اهن  ن  ۖ ف ا

ِ
ن  ۖ اَّلل   َأعمْل   اب  ن وه  اٍت ف اْمت ح  ر  ه اج  ن ات  م  ْؤم  م 

لُّون  ل ه ن  ۖ ْ حي   ال  مه  لٌّ ل ه ْم و  ن  ح  ىل  الْك ف ار  ۖ ال  ه 
ِ
ن  ا وه  ع  ن اٍت ف ال  ت ْرج  ْؤم  ن  م  وه  ا  ع ل ْمت م  آت ومه  م  أ و 

اال سالم استبقاهن  هللا عليه وسمل خيتربهن فا ن خرجن بسبب فاكن الرسول صىل ، ﴾َأنف ق وا

لهيم همور الزوجات  .مع دفع همورهن ل زواهجن، واكن قبل الصلح ال يعيد ا 

ما لعدم دخولهن   وعدم رد   يف العهد أ صاًل، وأ نه قصد به الرجال  املؤمنات ا 

ما ل ن القرأآن نسخ (، ا رجلوعىل أ نه ال يأ تيك من  : )وحدمه، كام يف أ حد نصوص البخاري وا 

ن  ﴿: ما ورد حبقهن ابلآية ن وه  اٍت ف اْمت ح  ر  ه اج  ن ات  م  ْؤم  مك   الْم  اء  ا ج  ذ  ِ
وهذه الآية يه اليت  ،﴾ا

يف ابتداء اال سالم أ ن يزتوج املرشك مؤمنة،  ن جائزاً حرمت املسلامت عىل املرشكني وقد اك

ر  ﴿: وكذكل أ مر املسلمون بفسخ ناكح املرشاكت اف  م  الْك و  ص  ك وا ب ع  ال  ت ْمس   .﴾و 

وهام من  ريض هللا عهنام ويبدو أ ن ا سالم خادل بن الوليد ومعرو بن العاص

عادة املس  رجاالت مكة وجهرهتام مت   لمني اجلدد اذلين يلتحقون من بعد تنازل قريش عن رشط ا 

شارة ملطالبة قريش هبام ،مكة ابملدينة  .حيث ال توجد ا 

، مث وقد اس مترت هدنة احلديبية حنو الس بعة عرش أ و الامثنية عرش شهراً 

نقضت قريش الهدنة حيث أ عانت حلفاءها بين بكر ضد خزاعة حلفاء املسلمني عىل ماء 

فاستنرصت خزاعة ابملسلمني، وبذكل بطلت املعاهدة، واكن ذكل سببًا الوتري قريبًا من مكة،  

 .مبارشاً لفتح مكة
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 رسائل النيب صىل هللا عليه وسمل ا ىل امللوك وال مراء 

أ اتح صلح احلديبية الفرصة لتوس يع نطاق ادلعوة ا ىل اال سالم داخل اجلزيرة  

ريض هللا  ة بن خليفة الكيب العربية وخارهجا، حيث أ رسل النيب صىل هللا عليه وسمل دحي

ا ىل كرسى، ومعرو بن أ مية  ريض هللا عنه ا ىل قيرص، وعبدهللا بن حذافة السهمي عنه

 ريض هللا عنه شة، وحاطب بن أ يب بلتعة اللخميب ا ىل جنايش احل  ريض هللا عنه الضمري

ا ىل هوذة بن عيل احلنفي  ريض هللا عنه ا ىل املقوقس حامك مرص، وسليط بن معرو العامري

 .يف الميمة

رسال هؤالء الرسل يف ذي احلجة س نة  املؤرخون  وقد أ ر خ   يف حمرم و  هـ  6ا 

ىل ": ريض هللا عنه وقال أ نس بن ماكل، من العام السابع كتب النيب صىل هللا عليه وسمل ا 

وليس ابلنجايش اذلي  :وقال وُس ى مهنم كرسى وقيرص والنجايش،  ،ا ىل هللا  لك جبار يدعومه

 ".أ سمل

ماكتبة امللوك خارج جزيرة العرب تعبري معيل عن عاملية الرساةل ويف  

ا ﴿: تكل العاملية اليت أ وحضهتا أآايت نزلت يف العهد امليك مثل قوهل تعايل اال سالمية، م  و 

مْح ًة  ال  ر 
ِ
لْن اك  ا ني  َأْرس  ال م   .﴾ل ْلع 

وقد أ خرج البخاري يف حصيحه نص كتاب الرسول صىل هللا عليه وسمل اذلي 

بعث به دحية ا ىل عظمي برصى فدفعه ا ىل هرقل، وهو النص الوحيد اذلي ثبتت حصته وفق 

 :ونصه كام ييل رشوط احملدثني من بني سائر نصوص الكتب اليت وهجت ا ىل امللوك وال مراء،

الرمحن الرحمي، من محمد عبد هللا ورسوهل ا ىل هرقل عظمي الروم،  بسم هللا  "

أ ما بعد، فا ين أ دعوك بدعاية اال سالم، أ سمل تسمل يؤتك هللا  ،سالم عىل من اتبع الهدى

مث ال ريس يني اٍء ﴿  و،  أ جرك مرتني، فا ن توليت فا ن عليك ا  و  ٍة س  م  ىل  لك  
ِ
ال ْوا ا اي  َأْهل  الْك ت اب  ت ع 

ون  ب ْين ن ا و   ْن د  اًب م  ن ا ب ْعًضا َأْراب  ذ  ب ْعض  ال  ي ت خ  يْئًا و  ال  ن رْش ك  ب ه  ش  ال  اَّلل   و 
ِ
ْ َأال  ن ْعب د  ا ْن ب يْن مك 

ِ
 اَّلل   ف ا

ون   ْسل م  وا ب أاَن  م  ل ْوا ف ق ول وا اْشه د   ."﴾ت و 

نص وقد أ شار البخاري ا ىل ا رسال كتاب النيب ا ىل كرسى دون أ ن يذكر 

لكنه بني  أ ن الرسول صىل هللا عليه وسمل أ رسل كتابه مع عبد هللا بن حذافة  ،الكتاب

ىل  السهمي، وأ مره أ ن يدفعه ا ىل عظمي البحرين املنذر بن ساوي العبدي، وأ ن املنذر دفعه ا 

كرسى اذلي مزقه بعد أ ن قرأ ه وقد دعا علهيم الرسول صىل هللا عليه وسمل أ ن ميزقهم هللا لك 
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ق هللا مكل كرسى فقتهل ابنه واس توىل عىل عرشه، ممزق ز  قت اال مرباطورية وتز   ،وقد م 

 الفارس ية مث زالت من الوجود.

رسال كتاب النيب ا ىل النجايش، وبني    اال مام مسمل وقد ثبت يف حصيح مسمل ا 

 .أ نه ليس ابلنجايش اذلي أ سمل

: يكتب ا ىل الروم قيل هلوقد ثبت أ ن النيب صىل هللا عليه وسمل ملا أ راد أ ن 

ذا مل يكن خمتوماً  هنم لن يقرأ وا كتابك ا  مما . "محمد رسول هللا"  :فاختذ خاتًا من فضة ونقشه ،ا 

ما دامت ال  ،يدل عىل مرونة الس ياسة اال سالمية يف اال فادة من الوسائل والرسوم املعارصة

 .تتعارض مع أ حاكم الرشيعة وروهحا العامة

وجه لهرقل يتسم ابحملافظة عىل الصيغة اال سالمية ويالحظ أ ن الكتاب امل

حيث بدأ  ابلبسمةل، كام يتسم ابلرصاحة يف ادلعوة ا ىل اال ميان ابال سالم وبنبوة محمد عليه 

 الصالة والسالم، لكنه بنفس الوقت يصبطغ ابحلمكة واملوعظة احلس نة واحرتام اخملاطب

ذكر الرتهيب  ،ومع الرتغيب ابل جر ،سالمملاكنته بني قومه وترغيبًا هل يف اال  ، "عظمي الروم"

ذا جحب قومه عن اال سالم  .من اال مث اذلي يلحقه ا 
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 تأ ديب ال عراب 

 ،لكهنا مل تكن خطرية ومل ختل فرتة الصلح من أ حداث شغب قام هبا ال عراب،

 :ومل تؤثر عىل تفرغ املسلمني لدلعوة ونرش اال سالم من ذكل ما حدث يف

د   غزوة ذات القر 

الرمحن بن  وقد وقعت قبل غزوة خيرب بثالث ليال، وذكل حني أ غار عبد

فأ خذها وقتل راعهيا، فلحقه   ،عيينة بن حصن الفزاري عىل نياق للرسول صىل هللا عليه وسمل

بعد ان أ نذر املسلمني، خفرج الرسول صىل هللا عليه وسمل  ريض هللا عنه سلمة بن ال كوع

وقد انهتيى الرسول صىل هللا   ،ص النياق مهنم واضطرمه للهربفوجد سلمة بن ال كوع قد خل  

ىل املدينة  .عليه وسمل ا ىل ماء ذي قرد ورجع ا 

 ع لك وعرينة 

ا ىل املدينة معلنني  علك وعرينةوبعد غزوة ذي قرد قدم رجال من قبيليت 

ا سالهمم، مث طلبوا أ ن يسكنوا الريف ل هنم يس تومخون املدينة، فأ مر هلم الرسول صىل هللا 

ىل احلرة لهيم فارتد   ،عليه وسمل بنياق وراع خفرجوا ا  وا وقتلوا الراعي وأ خذوا النياق، فأ رسل ا 

وقد هنيى  ،وتركوا يف حرة حىت ماتوا ،عت أ يدهيمحيث ُسرت أ عيهنم وقط   ،جفاءوه هبم بعثاً 

 .النيب صىل هللا عليه وسمل عن املثةل بعدها

 غزوة ذات الرقاع 

ليه البخارييف اترخي الغزوة والراحج  ن ل    ،-أ هنا بعد فتح خيرب – ما ذهب ا 

أ اب موىس ال شعري شهدها وقد قدم من احلبشة بعد فتح خيرب مبارشة، وأ بو هريرة شهدها 

أ هنا ُسيت بذكل ل هنم لف وا يف أ رجلهم  موىس ال شعري وأ بوذكر وقد أ سمل حني فتح خيرب، 

  .اخلرق بعد أ ن تنقبت خفافهم، واكن للك س تة بعري يتعاقبون عىل ركوبه

غطفان دون أ ن يقع قتال بيهنم، ولكن أ خافوا وقد اقرتب املسلمون من مجوع  

مث  ،بعضهم حىت صىل املسلمون صالة اخلوف يف ماكن يبعد من املدينة يومني يدعى خنالً 

 .عادوا ا ىل املدينة
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وعىل أ ية حال فا ن سقوط خيرب فسح اجملال أ مام املسلمني للس يطرة عىل 

ويه  -غطفان  ويبدو أ ن غزوة ذات الرقاع اليت اجتهت ا ىل ،املناطق الشاملية املتامخة للشام

أ عقبهتا غزوة مؤتة يف   اليت هتم هذه، و اكنت مضن خط    -القوة الثانية يف املنطقة بعد هيود خيرب  

ر ا رسال جيش مؤتة ولكن اهامتم املسلمني بزايرة الكعبة وأ داء معرة القضاء أ خ   ،هذا الاجتاه

 .قليالً 

 

 معرة القضاء 

ي القعدة يف الس نة السابعة من الهجرة خرج الرسول صىل هللا عليه ويف ذ

أ ال " العمرة، كام اتفق مع قريش يف صلح احلديبية، حيث اشرتطوا وسمل ا ىل مكة قاصداً 

ن أ راد أ ن يتبعه، وأ ال   ال الس يف يف القراب، وأ ال خيرج من أ هلها بأ حد ا  يدخل مكة السالح ا 

ن أ راد أ ن يقمي هبا مينع من أ حصابه أ حداً  ، وقاضامه أ ن يقمي مبكة ثالثة أ ايم مث خيرج عهنا، "ا 

املسلمني حصبوا معهم أ سلحهتم خش ية من غدر قريش، وأ هنم  وقد ذكر موىس بن عقبة أ ن  

وقد بلغ عدد من شهد معرة القضاء أ لفني سوى النساء والصبيان فهيم م، أ بقوها خارج احلر 

 خل الرسول صىل هللا عليه وسمل مكة اكن عبد هللا بن رواحةوملا د اذلين شهدوا احلديبية،

 :وينشد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل مييش بني يدي ريض هللا عنه

 خلوا بين الكفار عن سبيهل ... اليوم نرضبمك عىل تزنيهل

  رضاًب يزيل الهام عن مقيهل ... ويذهل اخلليل عن خليهل

سول صىل هللا عليه وسمل أ ن ي ظهروا وأ مرمه الر  ،وطاف املسلمون ابلكعبة

فأ رملوا ، قد وهنهتم محى يرثب، أ شاعت أ هنم ضعفاء القوة واجل دل  يف طوافهم، ل ن قريشاً 

وسارعوا ابلعدو يف ال شواط الثالثة ال وىل، واكنت قريش قد تركت مكة ا ىل جبل قعيقعان 

لهيم يطوفون  .الركنني من الكعبة ويتعجبون من قوهتم، وقعيقعان يواجه ما بني تنظر ا 

قل  ": فقالواريض هللا عنه  وملا انهتت ال ايم الثالثة جاء املرشكون ا ىل عيل ٍ 

يف هللا نزل أ  وقد ، ، خفرج النيب صىل هللا عليه وسمل"مىض ال جل دلصاحبك اخرج عنا فق

ْن ﴿: معرة القضاء قوهل تعاىل
ِ
ام  ا ر  د  الْح  ْسج  ل ن  الْم  ق   ل ت ْدخ  لْح  ْؤاي  اب  وهل   الرُّ س  ق  اَّلل   ر  د  ل ق ْد ص 
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ون   ْن د  ل  م  ع  وا ف ج  ا ل ْم ت ْعل م  مل   م  ق رص   ين  ال  خت  اف ون  ف ع  م  ْ و  مك  وس  ء  ل  ق ني  ر  ح  ن ني  م  آم  اء  اَّلل   أ كل   ش   ذ 

 .﴾ف ْتًحا ق ر يًبا

حاكم املتعلقة ابلرضاعة قصة عامرة بنت محزة بن عبد املطلب حيث ومن ال  

 ودفعها لفاطمة  حلقت ويه طفةل ابلرسول صىل هللا عليه وسمل عند خروجه من مكة فأ خذها

وجعفر (  ابملؤاخاة)  ته محلزةفاختصم فهيا زيد بن حارثة ل خو    ،ويه ابنة ع أ بهياريض هللا عهنا،  

فقىض هبا النيب صىل هللا عليه وسمل  وعيل بن أ يب طالب، ،هبن أ يب طالب ل ن خالهتا زوج

 .(اخلاةل مبزنةل ال م: )خلالهتا وقال
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 غزوة مؤتة 

وقد أ قام الرسول صىل هللا عليه وسمل ابملدينة بعد عودته من معرة القضاء 

قوامه   جيشاً  بعث بقية شهر ذي احلجة واحملرم وصفر وربيع ال ول والثاين، ويف جامدي ال وىل  

عليه، فا ن أ صيب زيد   أ مرياً ريض هللا عنه   زيد بن حارثة  ثالثة أ الف مقاتل ا ىل الشام، وعني  

مما ،  ريض هللا عنه  فا ن أ صيب فعبد هللا بن أ يب رواحة  ،ريض هللا عنه  جفعفر بن أ يب طالب 

املرة ال وىل اليت وهذه يه ، يدل عىل جواز تعليق اال مارة برشط، وتولية عدة أ مراء ابلرتتيب 

ال خطار هذه امحلةل لوهجهتا البعيدة،   أ ن حتف    خذ فهيا مثل هذا الاحتياط، ورمبا اكن متوقعاً يت  

ولعدم وقوع احتاكك سابق مبناطق ختضع لنفوذ دوةل قوية اكل مرباطورية البزينطية اليت اكنت 

 .قبائل الشام وأ طرافها موالية لها س ياس ياً 

آب وقد وصل اجليش ا ىل مع  -ان عندما وصلته أ خبار نزول هرقل بأ رض مأ

ومائة أ لف أ خرى من نصارى العرب خلم وجذام   ،يف مائة أ لف من الروم -ويه البلقاء

فأ مىض املسلمون ليلتني يف معان يتشاورون يف أ مرمه وبعضهم يرى ماكتبة الرسول ،  وقضاعة

خباره بقوة العدو لميد    ع عبد هللا بن رواحةفشج   ،أ مرهمه أ و يأ مرمه بصىل هللا عليه وسمل وا 

ن  : )وقالْ  اجليش،  ريض هللا عنه  ،اليت تكرهون لليت خرجمت تطلبون، الشهادة  اي قوم وهللا ا 

وال نقاتلهم ا ال هبذا ادلين اذلي أ كرمنا هللا به، فانطلقوا   ،وما نقاتل الناس بعدد وال قوة وال كرثة

ما شهادة ما ظهور وا  منا يه ا حدى احلس نيني، ا   (.فا 

امحلاس يف اجليش، وفقدت أآراء املرتيثني قوهتا،  وأ حدثت لكامته أ ثرها فدب  

آثر   ،ابلناس ا ىل منطقة مؤتة جنوب الكرك بيسريريض هللا عنه فاندفع زيد بن حارثة  حيث أ

ل فهيا القادة الثالثة بطوالت عظمية انهتت الاصطدام ابلروم هناك، فاكنت ملحمة جس  

يف رماح الروم فاستشهد، وأ خذ الراية  ريض هللا عنه زيد بن حارثةابستشهادمه، فشاط 

فعقر فرسه الشقراء وقاتل ابلراية فقطعت ميينه فأ مسكها ريض هللا عنه جعفر بن أ يب طالب 

ريض هللا بشامل فقطعت فاحتضن الراية حىت استشهد، فأ خذ الراية عبد هللا ابن رواحة 

 ريض هللا عنه استشهد، فأ خذ الراية اثبت بن أ رمق مث اندفع فقاتل حىت  فرتدد يسرياً عنه 

، وقد أ درك  ريض هللا عنه فاختاروا خادل بن الوليد واندى يف املسلمني أ ن خيتاروا هلم قائداً 

من اجليش يتقدمون   ل املسرية ابملمينة وجعل قسامً خادل خطورة املوقف فأ عاد تنظمي جيشه وبد  

م مل ن خالل ذكل من القيام ابنسحاب منظ  م الروم، وتك  م أ مداد جديدة ال هيامن اخللف وك هن  

ال اليسري من جنده حيث ُس  ي    .فقط ت املصادر ثالثة عرش شهيداً فقده ا 
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ريض هللا حيث تكن خادل  عظميً  م الناحج فتحاً ويعترب هذا الانسحاب املنظ  

نقاذ جيشه خبسائر طفيفةعنه  صابهتم بقت ،من ا  ىل وجرىح، وال شك مع اال خثان يف الروم وا 

أ ن اس تبسال املسلمني يف القتال وجشاعهتم النادرة وحرصهم عىل الشهادة ابال ضافة ا ىل عبقرية 

 .هنم بعون هللا من اخلالص من املأ زقخادل العسكرية هو اذلي مك  

أ كرث من تسعني ريض هللا عنه د يف جسد جعفر بن أ يب طالب ج  لقد و  

 !! أ قعده ذكل عن القتال حىت الرمق ال خريا صابة ابلرماح والسهام، وما 

 .وقد انكرست تسعة أ س ياف يف يد خادل بن الوليد

ومن معجزاته عليه الصالة والسالم أ نه أ خرب أ حصابه ابستشهاد القادة الثالثة 

وعيناه تذرفان ابدلموع قبل أ ن يأ تيه الرسول ابخلرب، وأ خربمه ابس تالم خادل للراية وبرشمه 

ما ، ابلفتح عىل يديه ما الانسحاب املنظم الناحج، وا  واملراد ابلفتح يف هذا احلديث الصحيح ا 

 .ما أ وقعه املسلمون ابلروم من خسائر رمغ تفوقهم العددي الكبري

ومه حيثون يف وجوههم   -ورمغ جناح الانسحاب، فقد صاح الناس يف وجوههم

ليسوا ابلفرار ) عليه وسمل:  فقال الرسول صىل هللا  ،    "ايفرار فررمت يف سبيل هللا!!"  -الرتاب

 الرسول عليه الصالة والسالم ماكنة شهداء مؤتة عند وقد بني   ،(م الكرار ا ن شاء هللاولكهن  

 ،التكرمي ملا انهلم من عظمي: أ ي ،(ما يرسين أ و قال ما يرسمه أ هنم عندان: )هللا تعاىل بقوهل

وقال   ،فداعهبم وأ مر حبلق رءوسهم ودعا هلمريض هللا عنه  وجء بأ بناء جعفر بن أ يب طالب  

وال شك أ ن املسلمني ،  )العيةل ختافني علهيم وأ ان ولهيم يف ادلنيا والآخرة: )ل همم ويه تذكر يمتهم

ية وخربات عظمية من هذا اللقاء ال ول مع الروم يف مس تقبل حراكهتم اجلهاد أ فادوا دروساً 

فوا عىل قوهتم وعددمه وأ ساليب قتاهلم وخططهم وطبيعة ال رض اليت يقاتلون حيث تعر    ،معهم

 .علهيا
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 غزوة ذات السالسل 

ومل تض سوى أ ايم عىل عودة اجليش من مؤتة ا ىل املدينة حىت هجز النيب 

ا ىل ذات السالسل، وذكل   ريض هللا عنه  بقيادة معرو بن العاص  صىل هللا عليه وسمل جيشاً 

ها ما حدث يف مؤتة اليت اشرتكت فهيا ا ىل جانب الروم فتجمعت  ،لتأ ديب قضاعة اليت غر 

يف دايرها ومعه ثالثائة من ريض هللا عنه تريد ادلنو من املدينة، فتقدم معرو بن العاص 

قضاعة من   املهاجرين وال نصار، وأ مره الرسول صىل هللا عليه وسمل أ ن يس تعني ببعض فروع

الرسول صىل هللا   فاس متد    ،بيل  وعذرة وبلقني علهيا، وقد بلغ معرو بن العاص أ ن مجوعها كبرية

ه مبائتني من املهاجرين وال نصار فهيم أ بو بكر ومعر ريض هللا عهنام وعلهيم أ بو عليه وسمل فأ مد  

 ريض هللا عنه. عبيدة عامر بن اجلراح

اليت هربت وتفرقت، وقد أ عادت هذه  ل اجليش يف داير قضاعةوقد توغ  

 .امحلةل الهيبة للمسلمني يف هذه املنطقة، تكل الهيبة اليت اكنت أ حداث غزوة مؤتة قد زعزعهتا

وفهيا صىل معرو بن العاص ابملسلمني بعد أ ن تميم من اجلنابة حيث خاف 

ذا اغتسل بسبب الربد، وقد أ قر  النيب صىل هللا عليه وسمل اجهتاده حني  عىل نفسه املرض ا 

 .بلغه

عىل جواز ريض هللا عهنم ويدل تأ مري معرو بن العاص عىل أ يب بكر ومعر 

ذا امتاز املفضول بصفة تتعلق بتكل الوالية ،تأ مري املفضول عىل الفاضل  .ا 

ذا اكنت محالت املسلمني العسكرية قد اجتهت حنو الشامل منذ صلح  وا 

واجلنوب الغريب حيث تقبع مكة أآمنة يف ظالل احلديبية اذلي أ وقف محالهتم حنو الغرب 

ر قريش نعمة ال من والسمل، فبادرت ا ىل نقض  الصلح، فا ن ذكل مل يدم طويالً  حيث مل تقد 

 .الصلح مما أ دى ا ىل عودة النشاط اال ساليم العسكري ا ىل سابق عهده حنو مكة وما حولها
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 فتح مكة 

فادحًا عندما أ عانت ابخليل والسالح والرجال  لقد ارتكبت قريش خطأ  

حلفاءها بين بكر عىل خزاعة حليفة املسلمني، فأ وقعوا هبا اخلسائر عىل ماء بأ رض خزاعة 

يدعى الوتري، فاستنجدت خزاعة ابملسلمني، وقدم معرو بن سامل اخلزاعي ا ىل املدينة فأ نشد 

فقال الرسول صىل هللا عليه  ستنرصه،من الشعر أ مام الرسول صىل هللا عليه وسمل ي  أ بيااتً 

 .ويذكر الواقدي أ ن قتىل خزاعة بلغوا عرشين رجالً (، نرصت اي معرو بن سامل: )وسمل

ف قريش هذا نقض رصحي ملعاهدة احلديبية، وعدوان سافر عىل حلفاء وترص  

ىل أ ن الرسول صىل  املسلمني، وقد أ دركت قريش خطورة املوقف، وتشري بعض الرواايت ا 

مه بني دفع دية قتىل خزاعة أ و الرباءة من حلف بكر أ و عليه وسمل أ رسل ا ىل قريش خيري     هللا

القتال فاختارت القتال، مث ندمت وأ رسلت أ اب سفيان ا ىل املدينة يطلب جتديد املعاهدة، لكنه 

 .فشل يف احلصول عىل وعد بتجديد املعاهدة

 ،زو ومل يعلمهم بوهجتهوأ مر الرسول صىل هللا عليه وسمل أ حصابه ابلتجهز للغ

أ سمل  : وقد استنفر القبائل اليت حول املدينة،  وحرص عىل الرسية لئال تس تعد قريش للقتال

وغفار ومزينة وهجينة وأ جشع وسلمي، مفهنم من وافاه ابملدينة، ومهنم من حلقه ابلطريق، وقد بلغ 

وال نصار فمل  وأ وعب مع رسول هللا املهاجرون، عدد جيش املسلمني عرشة أ الف مقاتل

 ،مما يدل عىل طاقة املسلمني العليا يف حشد اجليوش يف هذه املرحةل،  يتخلف عنه مهنم أ حد

مت قبيليت ال نصار ، ، وقد  )أ و س بعامئة) واكن يف اجليش أ لف من مزينة وأ لف من سلمي

احلديبية وهذا العدد الكبري يدل عىل تعاظم قوة املسلمني ما بني صلح ، أ ربعة أ الف مقاتل

 .وفتح مكة

 كتاابً  -وهو حصايب بدري -ريض هللا عنه وقد أ رسل حاطب بن أ يب بلتعة

ا ىل قريش خيربها بأ ن املسلمني يريدون غزوها، ومحلت الكتاب امرأ ة جعوز، فأ رسل النيب 

، فأ مسكوا املرأ ة يف روضة خاخ عىل ريض هللا عهنم  صىل هللا عليه وسمل عليًا والزبري واملقداد

ن مل خترج الكتاب، فسلمته هلم ثين عرش ميالً بعد ا : من املدينة، وهددوها أ ن يفتشوها ا 

اي رسول هللا، ال تعجل " :قال (اي حاطب ما هذا؟)فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل 

كنت حليفًا، ومل أ كن من أ نفسها، واكن من معك  :يقول ، ا ين كنت امراً ملصقًا يف قريش،عيل  

ذ فاتين ذكل من النسب من املهاجرين،  من هلم قراابت حيمون أ هلهيم وأ مواهلم، فأ حببت ا 

ابلكفر بعد  فهيم أ ن أ ختذ عندمه يداً، حيمون قرابيت، ومل أ فعهل ارتداداً عن ديين، وال رضاً 
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اي رسول "   :فقال معر(،  ه قد صدقمكأ ما أ ن  : )فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،"اال سالم

نه قد شهد بدراً،: )فقال ،"ق هذا املنافقهللا دعين أ رضب عن وما يدريك لعل هللا اطلع  ا 

ين  ﴿: ، فأ نزل هللا السورة(ما شئمت فقد غفرت لمك امعلوا :بدراً فقالعىل من شهد  اي  َأهيُّ ا اذل  

ل هْي م 
ِ
ْ َأْول ي اء  ت لْق ون  ا مك  و  ع د  و  ي و  وا ع د  ذ  ن وا ال  ت ت خ  آم  ق   أ ن  الْح  مك  م   اء  ا ج  وا ب م  ق ْد ك ف ر  ة  و  د  و  لْم  اب 

ابْت   ب ييل  و  ْ هج  اًدا يف  س  ْجمت  ر  ْ خ  ن ك نمت 
ِ
ْ ا ب  مك  َّلل   ر  ن وا اب  ْ ۙ َأن ت ْؤم  مك  اي 

ِ
ا ول  و  س  ون  الر  ر ج  ْ ايت  ۚ خي  ْرض  غ اء  م 

َأان  َأعمْل    ة  و  د  و  لْم  ل هْي م اب 
ِ
ون  ا ُّ ب يل  ت رس  اء  الس  و  ل  س  ْ ف ق ْد ض  نمك  هْل  م  ن ي ْفع  م  ْ ۚ و  ا َأعْل نمت  م  ْ و  ا َأْخف ْيمت   .﴾ ب م 

ويف حادثة حاطب هذه تظهر معجزة الرسول صىل هللا عليه وسمل حيث 

وفهيا حمك اجلاسوس وجواز هتك سرته،  ،أ خرب بأ مر املرأ ة وكتاب حاطب اذلي أ رسهل معها

 .الكبرية ال يكفر وأ نه ابرتاكبه هذه

دينة يف رمضان س نة ثان للهجرة،  وقد خرج النيب صىل هللا عليه وسمل من امل

، وبيهنام كيالً  86ويه عني جارية تبعد عن مكة  - حىت بلغوا كديداً  واكن املسلمون صياماً 

 .فأ فطروا –كيل  301وبني املدينة 

 .ريض هللا عنه الغفاريرمه لكثوم بن حصني  وقد اس تخلف عىل املدينة أ اب

وقد وصل اجليش اال ساليم ا ىل مر الظهران دون أ ن تعمل قريش بتحركه،  

وقع اختالف يف اترخي الفتح ما بني و  ،واكن خروجه من املدينة لعرش خلون من رمضان

ثالث عرشة وست عرشة وس بع عرشة وثاين عرشة من رمضان واتفقوا أ نه يف رمضان س نة 

 .ثان

مني ا ىل مكة قدم بعض زعامء املرشكني، فأ علنوا ا سالهمم،  ويف طريق املسل 

ففي ال بواء قدم أ بو سفيان بن احلارث أ خو الرسول صىل هللا عليه وسمل من الرضاعة، 

واكان شديدين يف معاداة اال سالم،   ،فأ سلامريض هللا عهنام،  وعبدهللا بن أ يب أ مية بن املغرية،  

ني ويقاتلهم يف سائر احلروب عرشين س نة حىت فاكن أ بو سفيان بن احلارث هيجو املسلم

قذف هللا يف قلبه اال سالم، وحسن ا سالمه فاكن أ حد اذلين مصدوا مع الرسول صىل هللا 

شديد  ريض هللا عنه واكن عبد هللا بن أ يب أ مية ،عليه وسمل يف غزوة حنني حني فر الناس

قدم عىل الرسول صىل هللا عليه ل بهيا، و  -أ م املؤمنني-العداوة للمسلمني وهو أ خو أ م سلمة 

، فأ سمل وحسن ا سالمه فشهد فتح (مكة –املدينة ) وسمل بني السقيا والعرج عىل طريق

 .مكة واستشهد يف حصار الطائف
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ريض هللا عنه قدم العباس بن عبد الطلب  -قرب رابغ الآن -ويف اجلحفة 

أ سمل قبل فتح خيرب، وال شك ، واكن العباس قد عىل الرسول صىل هللا عليه وسمل هماجراً 

فقد اكن يوايف الرسول صىل هللا  ،م خدمات جليةل لال سالم قبل دخوهل فيهأ ن العباس قد  

 .عليه وسمل بأ خبار قريش، واكن مالذاً للمسلمني املس تضعفني مبكة

ويف مر الظهران عسكر املسلمون ومعيت أ خبارمه عن قريش خفرج أ بو 

وبديل بن ورقاء اخلزاعي يتحسسون ال خبار، فالتقى هبم سفيان ابن حرب وحكمي بن حزام  

، واكن يريد أ ن يرسل ا ىل قريش رسواًل يطلب مهنم ريض هللا عنه العباس بن عبد املطلب 

أ ن خيرجوا ملصاحلة الرسول صىل هللا عليه وسمل قبل أ ن يدخل علهيم مكة، واكن أ بو سفيان 

مما ، خزاعة مبر الظهران وقد ظنه بعضهموصاحباه يتناقشون بيهنم يف أ مر اجليش املعسكر 

ريض هللا عنه همم ا ىل مكة، فلام أ خربمه العباس يدل عىل جناح املسلمني يف كامتن خرب تقد  

ىل  بأ نه جيش املسلمني، سأ لوه عن رأ يه، فطلب من أ يب سفيان أ ن مييض معه وجبواره ا 

سمل، فدعا أ اب سفيان معسكر املسلمني، فوافق، وقابل االثنان الرسول صىل هللا عليه و 

لال سالم فتلطف يف الالكم وتردد يف اال سالم فأ مر الرسول صىل هللا عليه وسمل العباس بأ ن 

يأ خذه ا ىل خميته وحيرضه يف صباح اليوم التايل، ففعل وأ سمل أ بو سفيان يف اليوم التايل، 

قوة  وأ طلعه العباس عىل قوة املسلمني حيث اس تعرض اجليش أ مامه، فأ درك أ بو سفيان

ذا مرت به كتيبة املهاجرين وال نصار وفهيم رسول  املسلمني وأ نه ال قبل لقريش هبم، حىت ا 

  :فقال العباس ،"وهللا لقد أ صبح مكل ابن أ خيك اليوم عظميً : "هللا صىل هللا عليه وسمل قال

هنا النبوة" ذاً "  :قال ،"وحيك اي أ اب سفيان، ا   ."فنعم ا 

ىل مكة فأ خرب قريشاً ريض هللا عنه ومىض أ بو سفيان  بقوة املسلمني وهنامه  ا 

 .عن املقاومة

حيمل راية ال نصار عند اس تعراض ريض هللا عنه واكن سعد بن عبادة 

فاش تىك أ بو سفيان  اليوم يوم امللحمة، اليوم تس تحل الكعبة،   :اجليش فقال ملا مر بأ يب سفيان

كذب : ) هللا عليه وسملفقال الرسول صىل ،للرسول صىل هللا عليه وسمل من قوةل سعد

وأ خذ الراية من سعد (، هللا فيه الكعبة ويوم ت كىس فيه الكعبة سعد، ولكن هذا يوم يعظم

ىل ابنه قيس ريض هللا عنه بن عبادة م سعد الرسول صىل مث لك   ،ريض هللا عنه فدفعها ا 

 .فأ خذها منههللا عليه وسمل أ ن يأ خذ الراية من ابنه قيس خمافة أ ن يقع يف خطأ ، 
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 ر النيب صىل هللا عليه وسمل الزحف عىل مكة، فعني  ويف مر الظهران قر  

م اجليش ا ىل ممينة وميرسة وقلب، فاكن خادل بن الوليد عىل اجملنبة الميىن والزبري القادة وقس  

بن العوام عىل اجملبنة اليرسى، وأ بو عبيدة عىل الرجاةل، واكنت راية الرسول صىل هللا عليه 

 .وسمل سوداء ولواؤه أ بيض

وقد مجعت قريش مجوعًا من قبائل ش ىت ومن أ تباعها حلرب املسلمني، 

ال صاحلت املسلمني فأ مر  ،وقصدت من ذكل أ ن حتمي أ نفسها فا ن أ حرزوا نرصاً أ عانهتم وا 

الرسول صىل هللا عليه وسمل بقتاهلم ودخلت جيوشه حىت انهتت ا ىل الصفا ما يعرض هلم 

ال قتلوه   ودخل خادل   ودخل الرسول صىل هللا عليه وسمل مكة من أ عالها من هجة كداءأ حد ا 

واكنت مقاومة القرش يني يسرية، حيث ذكر ابن ا حسق ، من أ سفلها ريض هللا عنه بن الوليد

بعض  معريض هللا عنه  أ ن عدد قتىل املسلمني يف اخلندمة حيث التحم خادل بن الوليد 

وذكر ، لفرسان يف حني قتل من املرشكني اثنا عرش رجالً املرشكني يف قتال بلغ ثالثة من ا

قال أ بو سفيان للرسول ، و من أ ربعة وعرشين موىس بن عقبة أ ن قتىل املرشكني بلغوا قريباً 

مما يشري (،  اي رسول هللا، أ بيحت خرضاء قريش، ال قريش بعد اليوم: )صىل هللا عليه وسمل

( ، من دخل دار أ يب سفيان فهو أآمن: )ه وسملفقال الرسول صىل هللا علي ا ىل كرثة القتىل،

 .فأ قبل الناس ا ىل دار أ يب سفيان وأ غلق أآخرون أ بواهبم

ال نصار أ ن يكون ال مان اذلي أ عطي لقريش دلياًل عىل رأ فة النيب   وقد خيش

احمليا حميامك واملامت : )صىل هللا عليه وسمل بقومه ورغبة يف البقاء مبكة فطمأ هنم الرسول بقوهل

 (.مماتمك

واكن الرسول صىل هللا عليه وسمل قد أ مر قادة جيشه أ ال يقاتلوا ا ال من 

وأ علن ال مان للناس سوى أ ربعة رجال وامرأ تني أ ابح دماءمه ولو اكنوا متعلقني بأ س تار  يقاتلهم،

عكرمة بن أ يب هجل وعبد هللا بن خطل ومقيس بن صبابة وعبدهللا بن سعيد : الكعبة ومه

 .بن أ يب رسح

وهو متعلق بأ س تار الكعبة وقتل مقيس بن  ل، وقد قتل عبد هللا بن خط

كة، وتكن عكرمة بن أ يب هجل وعبد هللا بن سعد بن أ يب رسح من الوصول صبابة يف سوق م

 .ا ىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل حيث أ علنا ا سالهمام وحقنا بذكل دهمام

وقد مجع احلافظ ابن جحر أ سامء اذلين أ هدر النيب صىل هللا عليه وسمل دماءمه 

وهؤالء اذلين أ هدرت دماؤمه ،  ء ثاينمن مفرقات ال خبار فبلغ عدد الرجال تسعة وعدد النسا
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هدار دهمم عربة مل تسول هل نفسه الظمل   ناكنوا ممن أ حلق ال ذى الشديد ابملسلمني، فاكن يف ا 

 .يف رمحة اال سالم وطيبة أ تباعه والطغيان عىل أ مل أ ن ينجو من العقاب طمعاً 

ليوم وقد أ ابح النيب صىل هللا عليه وسمل خلزاعة أ ن تثأ ر من بين بكر يف ا

ال ول من فتح مكة حىت العرص، وذكل ملا اكن من غدر بين بكر خبزاعة قبل الفتح رمغ 

 .دخولها يف صلح احلديبية

فلام قتلت خزاعة  ،فلام اكن العرص أ علن وقف أ ي قتال مبكة وأ وحض حرمهتا

فأ هل   أ ن من قتل بعد ذكل قتيالً وبني   ،تطلبه بثأ ر وداه الرسول صىل هللا عليه وسمل رجالً 

 .القتيل ابخليار بني القصاص وادلية

وأ ما عامة أ هل مكة فقد انهلم عفو عام رمغ أ نواع ال ذى اليت أ حلقوها ابلرسول 

ابدهتم، وقد جاء ا عالن  صىل هللا عليه وسمل ودعوته، ورمغ قدرة اجليش اال ساليم عىل ا 

 :يه وسمل فهيم فقالالعفو عهنم ومه جممتعون قرب الكعبة ينتظرون حمك الرسول صىل هللا عل 

ال ترثيب عليمك )  :فقال"، أ خ كرمي وابن أ خ كرمي خرياً "  :فقالوا (،ما تظنون أ ين فاعل بمك؟)

ْ ﴿: وقد نزلت الآية الكرمية(، اليوم يغفر هللا لمك ل نئ  ْ ب ه  و  ْبمت  وق  ا ع  ثْل  م  ب وا ب م  اق  ْ ف ع  ْن ع اق ْبمت 
ِ
ا و 

ا رْيٌ ل لص  ْ ل ه و  خ  مت  ْ رب   .﴾ب ر ين  ص 

أ ن يعفو عهنم ويصرب عىل ما اكن  - صىل هللا عليه وسمل -فاختار الرسول 

 (.نصرب وال نعاقب)  :مهنم ويدع عقوبهتم تفضاًل منه واحتسااًب فقال

بقاء وقد ترت   ب عىل هذا العفو العام حفظ ال نفس من القتل أ و الس يب وا 

خلراج علهيا، فمل تعامل مكة كام عوملت ال موال املنقوةل وال رايض بيد أ حصاهبا وعدم فرض ا

هنا دار النسك ومتعبد اخللق وحرم الرب  املناطق ال خرى املفتوحة عنوة لقدسيهتا وحرمهتا، فا 

 .تعاىل

ومل يزنل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف بيته مبكة بل رضبت هل قبة يف 

وقال عندما  -هامش واملسلمنييف املاكن اذلي تعاقدت فيه قريش عىل مقاطعة بين    -احلجون  

ن اكن س يزنل يف بيته  ريض هللا عنه  سأ هل أ سامة بن زيد وهل ترك لنا عقيل من رابع أ و : )ا 

 .واكن عقيل قد ورث أ اب طالب هو وطالب أ خوه وابع ادلور لكها(، دور؟
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ومل يدخل الرسول صىل هللا عليه وسمل مكة دخول الفاحتني املتغطرسني، 

ع يف قرائهتا شاكراً هلل  بل اكن خاشعاً  نه ، ل نعمه يقرأ  سورة الفتح ويرج   وهو عىل راحلته، بل ا 

 .تهملا طاف ابلكعبة اس تمل الركن مبحجنه كراهة أ ن يزامح الطائفني وتعلميً ل م  

،   الرسول صىل هللا عليه وسمل حرمة مكة وأ هنا ال تغزى بعد الفتحوقد بني  

حطمي ال صنام وتطهري البيت احلرام مهنا، وشارك يف وقد أ مر الرسول صىل هللا عليه وسمل بت

لهيا ن  ﴿:  فتساقط وهو يقرأ   ،ذكل بيده فاكن هيوي بقوسه ا 
ِ
ل  ا ق  الْب اط  ه  ز  قُّ و  اء  الْح  ق ْل ج  و 

وقًا ن  ز ه  ل  اك  براهمي ، ﴾الْب اط  واكنت س تني وثالثائة من ال نصاب، ولطخ ابلزعفران صور ا 

حسق ومه يس   سامعيل وا  قاتلهم )   :وقال تقسمون ابل زالم واكنت هذه الصور داخل الكعبة،وا 

براهمي يس تقسم ابل زالم ، ويف رواية أ ن صورة مرمي اكنت داخل الكعبة أ يضاً ، (هللا ما اكن ا 

مث دخلها ، بعد أ ن حميت هذه الصور مهنا ومل يدخل الرسول صىل هللا عليه وسمل الكعبة ا ال

ة عىل س تة أ معدة متوازية، وقد جعل ابب الكعبة خلف مبني  فصىل فهيا ركعتني، واكنت 

ظهره، مث خرج فدعا عامثن بن طلحة فأ عطاه مفتاح الكعبة، واكنت احلجابة يف بين شيبة يف 

مث اس تمل الرسول صىل هللا عليه وسمل احلجر ال سود وطاف ابلبيت ،  ا بأ يدهيمهاجلاهلية فأ بقا

غري حمرم وعىل رأ سه املغفر مث لبس عاممة سوداء مما يدل عىل ، واكن شاكراً  ذاكراً  مكرباً  هملالً 

حرام ملن مل يرد جحاً   .وال معرة جواز دخول مكة بغري ا 

وهكذا مت تطهري البيت العتيق من مظاهر الوثنية وأ وضار اجلاهلية ليعود كام 

سامعيل  براهمي وا   .ة هللا وتوحيدهماكان لعبادعلهيام السالم أ راد هل هللا تعاىل وكام قصد ببنائه ا 

وال شك أ ن تطهري البيت من ال صنام اكن أ كرب رضبة للوثنية يف أ رجاء اجلزيرة  

ه   حيث اكنت الكعبة أ عظم مراكزها، وما أ ن مت   ،العربية رت الكعبة حىت أ رسل فتح مكة وط 

ا ىل خنةل لهدم العزى اليت اكنت  ريض هللا عنه الرسول صىل هللا عليه وسمل خادل بن الوليد

ا ىل سواع صمن هذيل ريض هللا عنه وأ رسل معرو بن العاص ، تعظمها فهدهما رض مجيعاً م

انحية قديد عىل ، ا ىل مناة ابملشلل ريض هللا عنه وأ رسل سعد بن زيد ال شهيل، فهدمه

: وبذكل أ زيلت أ كرب مراكز الوثنية حيث ذكرها القرأآن الكرمي، فهدهما املدينة -طريق مكة 

ز ى﴿ الْع  ت  و  َأيمْت   الال  ى*  َأف ر  ن اة  الث ال ث ة  اْل ْخر  م   .﴾و 

الْف ْتح  ﴿:  ويف فتح مكة نزلت سورة النرص اء  ن رْص  اَّلل   و  ا ج  ذ  ِ
َأيْت  الن اس  *    ا ر  و 

اًجا ين  اَّلل   َأفْو  ل ون  يف  د  ن  *  ي ْدخ 
ِ
ت ْغف ْره  ا اس ْ ب  ك  و  ْح حب  ْمد  ر  ب   اابً ف س   ن  ت و  فقد اكن العرب  ،﴾ه  اك 

فلام اكن الفتح أ قبلت مبجموعها وابدرت ال عالن  ،تنتظر هناية الرصاع بني املسلمني وقريش
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ن  :قال معرو بن سلمة اجلريم، ا سالهما سالهما الفتح يقولون: انظروا فا  م اب  واكنت العرب تلو 

سالهممظهر علهيم فهو صادق وهو نيب، فلام جاءتنا وقعة  ب ابن وعق  ، الفتح ابدر لك قوم اب 

وعرفت   ا حسق عىل حادثة الفتح بقوهل: "فلام افتتحت مكة ودانت هل قريش، ودوخها اال سالم،

العرب أ نه ال طاقة هلم حبرب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وال عداوته، فدخلوا يف دين 

ليه من لك وجه امهللا ك   ."قال هللا عز وجل أ فواجًا يرضبون ا 

وقد خطب الرسول صىل هللا عليه وسمل مبكة عدة خطب بني  يف اخلطبة 

آثر اجلاهلية وثأ راهتا واس تثىن   ىدية اخلطأ  ش به العمد، وأ لغ  -واكنت عىل ابب الكعبة  -ال وىل مأ

 .سقاية احلاج وسدنة البيت فاستبقاهام

ال ما اكن من املعاقد بطال أ حالف اجلاهلية ا  ة عىل وأ علن يف اخلطبة الثانية ا 

 .وصةل ال رحام اخلري ونرصة احلق  

مث أ علن يف اخلطبة الثالثة حترمي مكة وحترمي صيدها وخالها وجشرها ولقطهتا 

 أ ن هللا تعاىل أ حلها هل ساعة وقت الفتح، وأ وحض أ ن ال جهرة بعد فتح وبني    ،وحترمي القتال فهيا

ن بقي حمكها من بالد اجباً الهجرة من مكة ا ىل املدينة و  مكة ولكن هجاد ونية، فمل تعد   ، وا 

فقد رشعت الهجرة ا ىل املدينة ليعبد املسلمون رهبم ، الكفر ا ىل بالد اال سالم ا ىل يوم القيامة

بأ مان، وليقوى كيان اال سالم ابملدينة أ مام خصومه، وليمتكنوا من حامية ادلوةل مث توس يع رقعهتا 

فقد قوي كيان اال سالم وصار وجود عن طريق اجلهاد، والهجرة بعد فتح مكة مل تعد رضورة 

املسلمني يف دايرمه أ جدى ال قامة شعائر اال سالم ونرش هداه يف سائر ال رجاء، وأ ما اجلهاد 

وذلكل ابيع النيب صىل هللا عليه وسمل املسلمني بعد الفتح عىل اال سالم   ،فباق ا ىل يوم القيامة

انقطعت ":  ذكل بقوهلريض هللا عنه     ابن معربني    وقد،  واال ميان واجلهاد ومل يبايعهم عىل الهجرة

"، الهجرة بعد الفتح ا ىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، وال تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار

 .أ ن يفنت عن دينه ادلنيا دار كفر، فالهجرة واجبة عىل من أ سمل وخيش  أ ي ما دام يف

وأ وحض يف اخلطبة الرابعة أ ن من قتل هل قتيل فيخري بني أ خذ ادلية أ و 

 .القصاص

وقد اتضحت بعض ال حاكم الرشعية خالل فتح مكة، من ذكل جواز الصوم 

صىل هللا عليه وسمل  حيث صام الرسول ،والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معصية

 .فأ فطر يف مسرية اجليش من املدينة حىت بلغ كديداً 
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قرار أ مان النساء وجوارهن حيث أ جا ت أ م هاين رجلني من ر ومن ذكل ا 

وقد أ مجع أ هل العمل عىل أ ن أ مان املرأ ة ،  أ حامهئا، فأ مىض الرسول صىل هللا عليه وسمل جوارها

 .جائز

جازته ثالثة أ ايم فقط مث صار حرامًا ا ىل ومن ذكل حترمي ناكح املتعة بعد  ا 

 ، كام ذكر النووي يف رشح مسمل.ال بد

ذا أ سلمت زوجته قبهل كام حدث لصفوان بن أ مية  وحمك ناكح املرشك ا 

 .بيهنام وبني زوجتهيام وعكرمة بن أ يب هجل، وقد اعترب عقد الناكح قامئاً 

وحتذير للحاكم من  ،الرشيعةقرار مبدأ  املساواة بني الناس أ مام أ حاكم ا  وفيه 

وال شك أ ن بقاء ، أ ن يقميوا احلدود عىل الضعفاء دون ال قوايء اذلين حياولون ختطي ال حاكم

قرار العداةلادلول واس تقرار اجملمتعات منوط ابدلرجة ال   منا جيد خصوم ادلوةل السبيل   ،وىل اب  وا 

املظلومني وحافز للتضحية من  فهو مربر الجامتع ،ا ىل هدهما من خالل الظمل اذلي يقع مهنا

سقاطها  .أ جل ا 

ونتيجة لفتح مكة حتول ثقل معسكر الرشك من قريش ا ىل قبيليت هوازن 

وثقيف اللتني سارعتا مللء الفراغ وقيادة املرشكني حلرب اال سالم فاكنت غزوة حنني وحصار 

 .الطائف

اب يف أ عق  ريض هللا عنه  ويؤرخ ابن ا حساق رسية الطفيل بن معرو ادلويس

ةفتح مكة، حيث أ حرق ذا الكف    .ني صمن معرو بن مح  م 
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 غزوة حنني 

هوازن قبيةل عربية مشهورة من عرب الشامل، فهيي مرضية عداننية تفرعت 

مهنا فروع كثرية مهنا ثقيف، وقد اس تقرت ثقيف يف مدينة الطائف احلصينة وما حولها، يف 

ساحل البحر ال محر من حدود بالد الشام حني انترشت بطون هوازن ال خرى يف هتامة عىل  

 .اجلنوبية ا ىل حدود المين الشاملية

ويف داير ثقيف اكنت تقام أ سواق العرب يف اجلاهلية مهنا سوق عاكظ 

الشهري بني خنةل والطائف، حيث تمت البيوع واملقايضات التجارية، وتعقد الندوات ال دبية 

ج    والشعرية، ومهنا سوق ذي اجملاز ن ة مبر الظهران اليت تبعد عن الطائف، وتقرب ، وسوق م 

 .من مكة

وال شك أ ن الثقفيني اكنوا يس تفيدون فوائد عظمية من أ سواق العرب هذه 

سواء يف جتارهتم وترصيف نتاهجم الزراعي حيث ميتلكون بساتني ال عناب والرمان 

يف هذه اللقاءات  ح مداركهم حيث التالحق الثقايفأ و يف رقهيم ال ديب وتفت   ،واخلرضاوات

املوُسية املنظمة، وحيث يقومون ابلوساطة يف التجارة اخلارجية بني الشام والمين من انحية 

 .وساكن البوادي من انحية أ خرى

وقد تشابكت مصاحل ثقيف وهوازن مع مصاحل قريش تشاباكً وثيقًا حبمك 

فقط، واكن القرش يون يصطافون   مفكة والطائف قريبتان من بعضهام بيهنام تسعون كيالً   ،اجلوار

د "بس تان قريش" ابلطائف، وميتلكون فهيا البساتني وادلور حىت ُسيت الطائف ، وقد وط 

قها املصاهرات املتجددة من صالت نسبية قدمية توث    هذه العالقات ما اكن بني قريش وهوازن

لقريش ا ىل  هذه الصالت جند أ ن عروة بن مسعود الثقفي اكن رسوالً ل و  ،فالكهام من مرض

 .املسلمني يف احلديبية

فال غرابة وقد تشابكت عالقة قريش وهوازن هبذا الوثوق أ ن تقف هوازن 

لهيا محل الراية ضد اال سالم  مع قريش يف رصاعها ضد املسلمني منذ املرحةل املكية، وأ ن يئول ا 

ثر سقوط زعامة قريش ملعسكر الرشك يف اجلزيرة العربيةبعد فتح مكة لمتل  ال  .فراغ ا 

مفنذ أ ن جلأ  رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ا ىل ثقيف يف الطائف يدعومه 

ال أ ن ي    .ظهروا العداء الرصحي وأ مروا صبياهنم فرشقوه ابحلجارةبدعوة اال سالم، أ بوا ا 
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ثقيف، ملاكنهتا  واكن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يدرك أ مهية ا سالم

العسكرية والاقتصادية، ولعالقاهتا الوثيقة بقريش، وقد سعى ا ىل دعوة زعامهئا لال سالم حىت 

خفاق رحلته ا ىل ثقيف، فالتقى ابلعقبة وهو يعرض نفسه عىل زعامء القبائل اببن عبد  بعد ا 

ال يتعرف يف  عن مكة ايليل بن عبد الكل فمل جيبه ا ىل اال سالم مما أ مه ه حىت انطلق بعيداً 

 .طريقه ا ىل داره لفرط اهلم

عن الرصاع اذلي احتدم بني قريش واملسلمني بعد  وقد وقفت هوازن بعيداً 

ت ترقب املعارك يف بدر وأ حد واخلندق تكفهيا، وظل   الهجرة، ولعلها اكنت تظن أ ن قريشاً 

ن ال خنس بن رشيق الثقفي حليف بين زهرة أ قنعها دون أ ن حترك ساكناً  ابلرجوع عن ، بل ا 

واكن عروة بن مسعود الثقفي يطلب من قريش ،  املشاركة ببدر ما دامت جتاراهتا قد سلمت 

ولكن هذه املواقف ،  قبول اخلطة اليت عرضها علهيا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف احلديبية

 .وهوازنالفردية تعرب عن حمكة بعض الثقفيني فقط، وال تعرب عن موقف مسامل لثقيف 

ويبدو أ ن عدم اشرتاك ثقيف يف ال حداث اليت جرت حىت فتح مكة يرجع 

وليس معىن ذكل أ ن هوازن   ،ا ىل اعامتدها عىل قريش وضعف تصورها حلقيقة القوة اال سالمية

بضعفها أ مام  مل تشعر قط خبطر املسلمني قبيل فتح مكة، فقد اكن موقف قريش مشعراً 

اهدهتا معهم يف احلديبية، واس متر موقفها يضعف مع ال ايم ويعلو املسلمني منذ اعرتافها هبم ومع

صوت اال سالم، واكنت معنوية قريش ضعيفة وقت فتح مكة، فال شك أ ن جرياهنا الثقفيني 

من ال حداث، ولعل عدم جندة  اكنوا عىل قدر من الوعي بذكل، واكن بعض رجاهلم قريباً 

كام اكنت هوازن  ،يف كامتن هدف حتركهمهوازن وثقيف لقريش يرجع ا ىل جناح املسلمني 

ىل أ هنم أ رسلوا عيناً   ختىش عىل دايرها مهنم، ذلكل مل تبادر لدلفاع عن مكة، ويشري الواقدي ا 

هلم ملعرفة ا ن اكن املسلمون سيتوهجون ا ىل قريش أ م هوازن، بل ا ن هوازن اختذت موقف 

املدينة، وقد تصورت أ هنا أ ن حترك املسلمون من  الاس تعداد للمواهجة جبمع مجوعها منذ

 .وأ عان عىل هذا التصور مغوض موقف املسلمني من مصري صلح احلديبية، املقصودة

فلام فتحت مكة وسقطت الزعامة القريش ية، محلت هوازن راية الرشك،  

وحتركت برسعة ملواهجة املوقف خاصة أ ن الرسول صىل هللا عليه وسمل مل يوقف نشاط 

ريض هللا  تح، بل أ رسل الرسااي مهنا رسية بقيادة خادل بن الوليداملسلمني العسكري بعد الف 

بثالثني فارس حنو خنةل لهدم العزى فهدهما، واكنت بيتًا تعظمه العرب ويه من داير  عنه

وكذكل أ رسل النيب صىل هللا عليه وسمل رسية بقيادة خادل بن الوليد يف شهر شوال ، ثقيف

جذمية يف  من املهاجرين وال نصار ا ىل بين  مخسني رجالً من س نة ثان للهجرة تضم ثالثائة و 
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، داعيا هلم ا ىل اال سالم، فلام وصلهم دعامه ا ىل اال سالم فمل يلممل جنوب مكة بثالثني كيالً 

حيس نوا أ ن يقولوا أ سلمنا، جفعلوا يقولون صبأ ان صبأ ان، فقتل مهنم وأ رس، مث أ مر بعد حني 

ريض ر وعبد الرمحن بن عوف وبعض الصحابة بقتل ال رسى، وقد توقف عبد هللا بن مع

عن قتل ال رسى، حىت قدموا عىل النيب صىل هللا عليه وسمل اذلي تربأ  مما صنع هللا عهنم 

 .خادل مرتني

عالن  "صبأ ان" قوهلمريض هللا عنه  ل خادل بن الوليد  لقد تأ و   بأ هنم ال يريدون ا 

ءمه، ورأ ى عبد الرمحن بن عوف وعبد ا سالهمم أ و أ هنم ينتقصون اال سالم بذكل فمل حيقن دما

وا عن ا سالهمم مبا يعرفون، ومل تكن املصطلحات الرشعية أ هنم عرب    بن معر ريض هللا عهنام  هللا

ن تربأ  من فعل  آنذاك، ذلكل فا ن الرسول صىل هللا عليه وسمل وا  قد اتضحت لسائر العرب أ

مارة جنده،  نه مل يعاقبه ومل يعزهل عن ا  ن أ عظم ما يربيء ساحة و خادل لعجلته وعدم تثبته فا  ا 

بة الرسول صىل هللا عليه وسمل هل واكتفاؤه ابلرباءة خادل ويفيد أ نه اجهتد فأ خطأ  هو عدم معاق 

 .من معهل

  ،وعىل أ ية حال فا ن اثنتني من رسااي املسلمني اكنت يف داير هوازن وثقيف

ومل تكن هذه الرسااي لتخفى عىل هوازن اليت بدأ ت حتشد قواها يف حنني بعد نصف شهر 

وقد عزمت عىل همامجة املسلمني قبل أ ن هيامجوها، ومما ،  فقط من فتح مكة ملواهجة املسلمني

مه  لل موال والنساء وال بناء، حىت ال يفر أ حد دون  يدل عىل أ هنم أ رادوها موقعة فاصةل حشد 

وقد انضمت ا ىل هوازن بعض القبائل  ،واكن يقودمه ماكل بن عوف النرصي ،هلماهل وأ ه

 .ال خرى من غطفان وغريها

ب قومه بشلك صفوف حس نة، اخليل مث ويالحظ أ ن ماكل بن عوف رت  

واكن ماكل النرصي يف الثالثني من معره، وقد عرف  ، الرجاةل مث النساء مث الغمن مث اال بل

مة أ نكر عىل القتال، وقد وردت رواايت تبني    ابلشجاعة وحسن البالء يف  أ ن دريد بن الص 

لكن ماكل   -يف رأ يه  -ه شئماكل النرصي اخلروج ابلنساء وال طفال وال موال ل ن املهنزم ال يردُّ 

، وقد انفرد الواقدي بتقدير عدد جيش هوازن فذكر اهنم عرشون أ لفاً   ،النرصي مل يعمل برأ يه

هنم اكنوا ضعف عدد املسلمني وأ كرثوقد مال احلافظ ابن جحر   .ا ىل قبول هذا التقدير فقال ا 

لهيم النيب صىل هللا عليه وسمل عبد هللا بن حدرد ال سلمي  وقد أ رسل ا 

فأ خذ املسلمون ، مث عاد ا ىل املسلمني خبربمه ،للتعرف عىل أ مرمه مفكث فهيم يومًا أ و يومني

 .أ هبهتم واس تعدوا ملواهجهتم
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هللا عليه وسمل مائة درع من صفوان بن أ مية، واكن ال واس تعار النيب صىل 

يزال عىل الرشك، وقد سأ هل صفوان ا ن اكن يأ خذها غصبًا أ م عارية؟ فأ خربه أ هنا عارية، وقد 

ليه بعد غزوة حنني شاكراً  ، وال مانع من اس تعانته بصفوان وهو مرشك، هل صنيعه أ عادها ا 

وأ ن صبغة املعركة اال سالمية ال يؤثر فهيا قبول معونة  ،وخاصة أ ن كيان اال سالم اكن راخساً 

 .ابلزتاماهتم العقدية ختل   ما دامت ال تفرض علهيم رشوطاً  ،من سوامه

ومل يطل اس تعداد املسلمني فا ن اجليش اذلي فتح مكة مل يلق من اجلهد 

أ ايم   والقتال سوى مناوشات يسرية يف اخلندمة، فاكن عىل اس تعداد ملواهجة هوازن، وخالل

مىض عىل مقامه مبكة بعد  وقد –حترك املسلمون ابجتاه حنني يف اليوم اخلامس من شوال 

ووصلوا ا ىل حنني يف مساء   -الفتح مخس عرشة ليةل واكن فتحها يف التاسع عرش من رمضان

هنا ال تبعد   ويبدو من ذكل أ هنم،  العارش من شوال لكام اقرتبوا من حنني ساروا ببطء وحذر فا 

أ ما يف أ ول خروهجم من مكة ،  رشق مكة وتعرف الآن ابلرشائع  سوى عرشين كيالً عن مكة  

ريض  اب بن أ س يدوقد اس تخلف الرسول صىل هللا عليه وسمل عت  ، فقط مضوا مرسعني

ذا قورن بسائر  واكن عدد جيش املسلمني كبرياً ، عىل مكة عند خروجه أ مرياً  هللا عنه ا 

أ لفان  -  وعدده عرشة أ الف مقاتل-اذلي فتح مكة  الغزوات السابقة فقد انضم ا ىل اجليش

وذلكل تعترب غزوة حنني أ كرب املعارك ، وا ابلطلقاءمن أ هل مكة من مسلمة الفتح اذلين ُسُّ 

 .اليت خاضها املسلمون يف عرص السرية ومن أ كرثها خطورة

ذا حرضهتم صالة  وقد اهمت الرسول صىل هللا عليه وسمل حبراسة جيشه حىت ا 

ومه قريبون من العدو أ مر أ حد الصحابة مبراقبة عدومه من أ حد اجلبال املطةل عىل العشاء 

ه وبنرصه عندما أ خربه الصحايب مبا رأ ى من مجوع  عن ثقته الكبرية برب   وقد عرب   ،وادي حنني

نس بن أ يب مرثد أ  مث تطوع (، تكل غنمية املسلمني غداً ا ن شاء هللا: )هوازن وأ موالها بقوهل

يغفل عن احلراسة   وأ وصاه أ ال  ،حبراسة املسلمني حيث انموا يف املاكنريض هللا عنه  الغنوي  

 .حىت الفجر، وقد أ دى أ نس هممته خري أ داء فوعده النيب صىل هللا عليه وسمل ابجلنة

لقد اكن لوجود الطلقاء يف جيش املسلمني أآاثر سلبية، فقد اكنوا حدييث عهد 

ذا رأ ى  مل يتخلصوا من لك الرواسب اجلاهلية املس تقرة يف أ عامقهم وحياهتم،ابال سالم و حىت ا 

: بعضهم يف الطريق ا ىل حنني جشرة تعرف بذات أ نواط يعلق علهيا املرشكون أ سلحهتم قالوا

س بحان هللا، كام قال : )فقال "،اي رسول هللا اجعل لنا ذات أ نواط كام هلم ذات أ نواط؟"

 .)س نة من قبلمك لهًا كام هلم أ لهة، واذلي نفيس بيده لرتكنب  قوم موىس اجعل لنا ا  
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رمغ  ،رمه للتوحيد اخلالص عن عدم وضوح تصو  وال شك أ ن طلهبم يعرب   

رمه ا سالهمم لكن النيب صىل هللا عليه وسمل أ وحض هلم ما يف طلهبم من معاين الرشك وحذ  

 .فهم لعلمه حبداثة عهدمه ابال سالممن ذكل، ومل يعاقهبم أ و يعن  

جعاب بكرثهتم حىت رد    ومن تكل الآاثر السلبية ما أ صاب املسلمني من ا 

 عن ذكل هجرة، يف حني  وعرب   ،"وا من قةللن يغلب" ما س يحوزونه من نرص ا ىل أ هنم، أ حدمه

وتذكريمه بعدم  ،أ صاب هذا الشعور أآخرين سواه حىت اس تحقوا معاتبة القرأآن الكرمي هلم

ال ولكهم ا ىل أ نفسهم ال عىل هللا وحده، وا  ْ ت ْغن  ﴿: الاتاكل ا  ْ ف مل  ْ ك رْث ت مك  ب ْتمك  ْذ َأجْع 
ِ
ن نْيٍ ا ي ْوم  ح  و 

ا ض  يْئًا و  ْ ش  ْدب ر ين  ع ْنمك  ْ م  ل ْيمت  ب ْت مث   و  ح  ا ر  وقد انتبه الرسول صىل هللا ، ﴾ق ْت ع ل ْيمك   اْلَْرض  ب م 

ليه وحده،فأ ك    عليه وسمل لهذا ال مر، اللهم بك أ حاول، : )فقال د هلم بدعائه افتقاره لربه وجلوءه ا 

،  علهيم املوت، وحىك هلم قصة نيب أ جعبته كرثة أ مته فسلط هللا(وبك أ صاول، وبك أ قاتل

م ما يظهر من احنرافات يف ويقو    ،وهكذا اكن الرسول صىل هللا عليه وسمل يراقب املسلمني

ل ن النرص معلق  ،التصور أ و السلوك حىت يف أ خطر ظروف املواهجة مع خصومه العتاة

مك ْ ﴿: برشط ْ وا اَّلل   ي ْنرص  ْن ت ْنرص  
ِ
زاةل رواسب اجلاهلية اليت ولكن هل تمت تربية امجلوع ، ﴾ا وا 

لكرثهتم سببًا ال دابرمه يف أ ول   عاشوا فهيا أ عامرمه بني عش ية وحضاها، لقد اكن الشعور ابلزهو  

دابرمه وهول اللقاء قد أ عادمه ا ىل التصور الصحيح والتولك اخلالص فاكنت  ،املواهجة، واكن ا 

 .فريناجلوةل الثانية خالصة هلم من دون الاك

سلبية لوجود الطلقاء وبعض ال عراب يف جيش املسلمني، أ ن ومن الآاثر ال 

عىل الغنامئ والنظر ملن تكون الغلبة، فمل يشعروا أ هنم يدافعون عن   لمعظمهم خرجوا للحصو 

ذ اكنوا حدييث عهد ابال سالم ومل يتذوقوا طعم اال ميان وال حب اجلهاد يف سبيل  قضية ومبدأ ، ا 

فال غرابة أ ن يهنالوا  -ومهنم ابلطبع من اكن حسن اال سالم-  هللا واكن مهنم املقمي عىل الكفر

ويشغلوا سوامه من اجلند معهم، ومل يكن مصري  ،عىل الغنامئ، يف بدء املعركة وينشغلوا هبا

دابر املسلمني يف اجلوةل ال وىل، فقال بعضهم كثرياً، فقد عرب   املعركة هيم    أ حدمه عن فرحته اب 

-فقال هل صفوان  "،أ ال بطل السحر اليوم!!": -أ مية امجلحي أ خو صفوان بن -لكدة بن أ مية 

آنذاك يل  : " -واكن مرشاكً أ ب ين رجل من قريش أ حب ا  اسكت فض هللا فاك، فوهللا ل ن ي ر 

ب ين رجل من هوازن  ."من أ ن ي ر 
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 املعركة 

س بقت هوازن املسلمني ا ىل وادي حنني، واختاروا مواقعهم وبثوا كتائهبم يف  

واكنت خطهتم حممكة تمتثل يف مباغتة املسلمني ابلسهام أ ثناء تقدهمم   ،شعابه ومنعطفاته وأ جشاره

فقد أ وحض هلم قائدمه ماكل النرصي   ،يف وادي حنني املنحدر، واكنت معنوايت هوازن عالية

وقد ،  ان املسلمني مل يلقوا مثلهم من قبل من حيث معرفهتم ابحلرب وجشاعهتم وكرثهتم العددية

تقدم املسلمون يف الوادي قبل انبالج الفجر، تتقدهمم اخلياةل بقيادة خادل بن الوليد، ويف 

 .طليعهتا بنو سلمي، مث بقية اجليش بشلك صفوف منتظمة

ويف بداية القتال تراجعت طالئع هوازن أ مام تقدم املسلمني اتركني بعض 

، ولكن هنائيةً  ن قد هزمت هزميةً الغنامئ اليت أ قبل عىل مجعها اجلند، وك هنم حس بوا أ ن هواز 

هوازن فاجأ هتم ابلسهام الكثيفة تهنال علهيم من جنبات الوادي، واكن بعض املسلمني قد 

تعجلوا ابخلروج دون اس تكامل عدة القتال، فاكن بعضهم حارسي الرءوس، والبعض الآخر 

مام هول املفاجأ ة وأ   ومل حيس بوا لل مر حسابه،، ان مل حيملوا معهم السالح الاكيفمن الش ب  

، "ما ياكد يسقط هلم سهم، فرشقوه رشقًا ما ياكدون خيطئون" ة الرماة من هوازن حىت ودق  

مث  ،فانكشفت خياةل املسلمني -كام وصفهم الرباء بن عازب أ حد شهود املعركة من الصحابة 

املشاة، وفر الطلقاء وال عراب، مث بقية اجليش، حىت مل يصمد مع الرسول صىل هللا عليه 

 .وسمل سوى فئة قليةل مصدت بصموده

لقد اس متر القتال يف هذه اجلوةل ال وىل من الفجر ا ىل العشاء مث طيةل الليل 

ون يأ وون قبل مث انكشف املسلمون وأ دبروا، واكن احلر خالل الهنار شديداً فاكن املسلم

املعركة ا ىل ظالل ال جشار يف الهنار، أ ما يف وقت املعركة فاكنوا معرضني للشمس امللهتبة، 

فيحد من قدرة املقاتلني عىل الرؤية كام  واكنت ال رض رملية فاكن الغبار يرتفع يف وجوههم،

ملنعطفات يف حني اس تفادت هوازن من كامئهنا يف ا، "مفا منا أ حد يبرص كف ه": عرب أ حدمه

 .والشعاب

  ،رمغ امتالكه للخيل  "ددلل"واكن الرسول صىل هللا عليه وسمل يركب بغلته  

وبذكل يرخس يف أ ذهان املسلمني فكرة الصمود، فالبغةل ال تصلح للكر والفر وال لال دابر خالفًا 

مام للخيل، دابر املسلمني ويدعومه للثبات وهو يدفع بغلته لل   ،واكن الرسول ينظر ا ىل ا 

والعباس معه وأ بو سفيان بن احلارث ميساكن (،  أ ان النيب ال كذب أ ان ابن عبد املطلب: )يقولو 

بعنان بغلته لئال ترسع به خالل العدو، وقد تراجع قليل من املسلمني يسرياً، يف حني ابتعد 
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اكنوا  ،معظمهم عن امليدان مدبرين ومل يصمد معه سوى عرشة أ و اثين عرش من الصحابة

، وقد ريض هللا عهنم فهيم العباس وأ بو سفيان بن احلارث وأ بو بكر ومعر وعيل حييطون به

 ،فنادى الناس للعودة -واكن هجوري الصوت  -أ مر النيب صىل هللا عليه وسمل معه العباس 

فتالحقوا   ،مث خص بين احلارث بن اخلزرج ابلنداء  ،مث خص ال نصار وأ حصاب الشجرة ابلنداء

حنوه حىت صاروا ثانني أ و مائة، فقاتلوا هوازن، وبدأ وا جوةل جديدة مليئة ابلشجاعة والصدق 

ويسأ هل  والعزمية واال ميان وحسن التولك، فاكن النيب صىل هللا عليه وسمل يدعو هللا

ن تشأ  ال تبعد بعد اليوم: )يقول النرص، نك ا  ذا غش يه ال عداء نزل عن بغلته (، ا  حىت ا 

ذا اش تد البأ س والتحم القتال يتقون به لشجاعته وثباته،وتر  فلام رأ ى  جل، واكن الصحابة ا 

لبيك " :ون من املسلمني ذكل وُسعوا العباس ينادهيم أ خذوا يتالحقون به ويرددونالفار  

حىت أ ن من مل يس تطع مهنم أ ن يثين بعريه ويعود به أ خذ سالحه وتركه، فاش تد  ،"لبيك

وأ خذ ترااًب ،  )محي الوطيسهذا حني  ) :ل الرسول صىل هللا عليه وسملوقا  ،القتال من جديد

مث   ﴿ ،(اهنزموا ورب محمد(،  )شاهت الوجوه: )وجوه الكفار وهو يقول  أ و حصيات فرىم هبن  

ع ذ   ا و  ْوه  ن وًدا ل ْم ت ر  ل  ج  َأنْز  ن ني  و  ْؤم  ع ىل  الْم  وهل   و  س  ك ين ت ه  ع ىل  ر  ل  اَّلل   س  واَأنْز  ين  ك ف ر  ، ﴾ب  اذل  

هبم املسلمون بعيدًا ومل تصمد هوازن وثقيف طوياًل يف اجلوةل الثانية، بل فروا من امليدان وتعق  

ومل يمتكنوا من الانسحاب  ،عن حنني اتركني وراءمه قتىل كثريين وأ موااًل عظمية يف امليدان

، املسلمون من القضاء علهيا بسهوةلن املنظم حىت أ هنم تركوا خلفهم رشاذم من اجليش تك  

فقد أ مر الرسول   ،فاكنت خسارهتم يف ال رواح خالل الهزمية أ عظم من خسارهتم خالل املعركة

صىل هللا عليه وسمل بتعقب الفارين وقتلهم ال ضعاف شوكهتم حىت ال يعودوا ا ىل الاجامتع 

امرأ ة مقتوةل  ىنساء عندما رأ  ال  ولكنه هنيى عن قتل ،املرشك لقاتهل ب  ل  وقد أ ابح س  ، والقتال

وكذكل هنيي عن قتل اذلراري ملا بلغه أ ن بعض املسلمني  ،(ما اكنت هذه تقاتل: )فقال

منا مه أ والد املرشكني؟"  :فلام ذكروا يقتلوهنم، ال أ والد املرشكني؟  أ و: )قال "،ا  هل خيارمك ا 

 (.ا لساهناواذلي نفس محمد بيده ما من نسمة تودل ا ال عىل الفطرة حىت يعرب عهن 

بل ملا قالت هل أ م   ممن فر  عنه،  ومل يعن ف الرسول صىل هللا عليه وسمل أ حداً 

(، ا ن هللا قد كفى وأ حسن: )أ ن يقتل الطلقاء لفرارمه قالريض هللا عهنا سلمي ال نصارية 

 .يف املعركة واكنت أ م سلمي حتمل خنجراً تدافع به عن نفسها

املعركة اثنني وس بعني قتياًل من بين ماكل من وقد بلغ قتىل هوازن خالل 

ىل  ثقيف وحدمه حسب رواية ابن ا حسق، وقتيلني من ال حالف من ثقيف ل هنم سارعوا ا 

وخالل الهزمية ثلامثئة قتيل من بين ماكل فقط قتلهم املسلمون بقيادة ، مغادرة ميدان املعركة

وقد قتل أ بو  ، أآخر يف أ وطاس كام قتل عدد، يف أ وطاسريض هللا عنه الزبري بن العوام 
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املئات من بين نرص  ل  ت  ق   وحده عرشين رجاًل مهنم وأ خذ أ سالهبم، كامريض هللا عنه طلحة 

 .بن معاوية مث من بين رئاب حيث اس تحر فهيم القتل ومه من أ مه فروع هوازن

 ،عن اجلرىح  وهكذا اكنت خسارة هوازن وثقيف يف ال رواح جس مية فضالً 

ووصف الزهري كرثة الس يب ، بلغ س تة أ الف يف رواية سعيد بن املسيب  وأ ما الس يب فقد

ش مكة مهنم:  بقوهل وأ ما اال بل فاكنت ،  وأ ما ال موال فاكنت أ ربعة أ الف أ وقية فضة،  وملئت ع ر 

واكن معهم خيل وبقر ومحري ،  أ ربعة وعرشين أ لفًا، وأ ما الشاة فاكنت أ كرث من أ ربعني أ لف شاة

وقد أ مر الرسول صىل هللا عليه وسمل  ،دد ما غمنه املسلمون مهنالكن املصادر مل تذكر ع

 .حببس الغنامئ يف اجلعرانة حلني عودته من حصار الطائف

صابة عدد مهنم ، وأ ما تضحيات املسلمني فتمتثل يف استشهاد أ ربعة مهنم وا 

ريض هللا  الوليدجبروح مهنم أ بو بكر ومعر وعامثن وعيل وعبد هللا بن أ يب أ وىف وخادل بن 

 .عهنم أ مجعني

ولعل خسارهتم الطفيفة هذه يف ال رواح ترجع ا ىل أ ن اجلوةل ال وىل اليت 

أ دبروا فهيا اكن القتال خاللها يف الغالب تراشقًا ابلسهام، واكن الالتحام يف اجلوةل الثانية أ كرث 

شفوا مهنا، ومما   لكن ادلائرة اكنت عىل هوازن وثقيف فاكنت معظم ا صاابت املسلمني جروحاً 

 .عىل سالمة جيش املسلمني أ هنم طاردوا املهنزمني يف حنني ا ىل مسافات بعيدة يدل  

كام أ هنم اجتهوا ا ىل حصار الطائف مبارشة دون اس تجامم يزيل عهنم أآاثر هذه  

موا لك جيشهم وكذكل فعلت هوازن، واكنت العرب فا ن املسلمني قد  ، املوقعة احلاُسة

فلام هزمت هوازن أ قبلت  ،مصري املعركة لتتخذ موقفها ال خري من اال سالموال عراب تنتظر 

 .الوفود تعلن ادلخول يف ادلين اجلديد

 

 تعقب الفارين حنو خنةل وأ وطاس 

اهنزمت هوازن وتفرقت يف اجلبال وال ودية، وحتصن ماكل بن عوف النرصي 

وعسكر  -وهو واد بني الطائف وحنني  -يف حني عسكر أآخرون مهنم بأ وطاس  ،ابلطائف

 .حنني بنو غرية من ثقيف يف خنةل بني س بواحة والرشائع
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وقد تبعت خيل املسلمني من سكل يف خنةل من هوازن، وأ رسل النيب صىل 

الصمة، ا ىل أ وطاس فقاتلهم وقتل دريد بن  ريض هللا عنه هللا عليه وسمل أ اب عامر ال شعري

 ريض هللا عنه،  مث أ صيب بسهم وهو يقاتلهم فاستشهد بعد أ ن اس تخلف أ اب موىس ال شعري

السالم لرسول هللا وأ ن يطلب منه أ ن يس تغفر هل، وقد دعا هل الرسول صىل  وأ وصاه بتبليغ

 .موىس ذكل هللا عليه وسمل ملا أ بلغه أ بو

وسمل من الرضاعة وممن وقع يف ال رس الش ميء أ خت الرسول صىل هللا عليه 

كساب هذه احلادثة القوة  حيث تضافرت ال حاديث املرسةل من ابن ا حسق وغريه عىل ا 

من عضة عضها لها أ ايم  ،التارخيية، وقد أ كرهما الرسول بعد أ ن اس تدل عىل حصة ما تقول

 -لكهنا تتضافر ال س ناد اخلرب التأ رخيي  -رواايت ليست قوية  رضاعه يف بين سعد، كام تدل  

ليه فأ كرهما وطوى لها ثوبه لتجلس عليه عىل  .أ ن أ مه من الرضاعة حلمية السعدية قدمت ا 
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 غزوة الطائف 

اجتهوا ا ىل مدينة   ،ت املسلمون هوازن وتعقبوها يف خنةل وأ وطاسبعد أ ن شت  

 .الطائف اليت حتصنت فهيا ثقيف ومعهم ماكل بن عوف النرصي قائد هوازن

واكنت الطائف تتاز مبوقعها اجلبيل وبأ سوارها القوية وحصوهنا ادلفاعية،  

لهيا منفذ سوى ال بواب اليت أ غلقهتا ثقيف بعد أ ن أ دخلت من ال قوات ما يكفي لس نة  وليس ا 

ىل  اكمةل، وهيأ ت من وسائل احلرب ما يكفل لها الصمود طوياًل، واكن وصول املسلمني ا 

اجليش طوياًل من غزوة حنني ورسااي   الطائف يف حدود العرشين من شوال دون أ ن يس تجم  

 .خنةل وأ وطاس اليت بدأ ت يف العارش من شوال واس تغرقت أ كرث من أ س بوع

املسلمون يف وقد سكل ، وقد حارص املسلمون الطائف بضع عرشة ليةل

 ٥3كياًل عن مكة و  80عىل بعد  -تقدهمم حنو الطائف طريق خنةل المينية مث قرن املنازل 

كياًل جنوب   1٥مث حبرة الرغاء عىل بعد    ،مث املليح من وداين الطائف -كياًل جنوب الطائف  

الطائف يس تحيل اقتحاهما من انحية الشامل حيث التضاريس اجلبلية  ، وذكل ل نالطائف

 .املعقدة اليت تعطهيا حتصينًا طبيعياً 

وقد نزل املسلمون قريبًا من حصون الطائف فاكنوا يف متناول سهام ثقيف 

ىل املوضع اذلي بىن فيه مسجد وهو املعروف اليوم "، فأ صيب بعضهم فتحولوا بعسكرمه ا 

واكن ، املسجد، والطائف قدميًا اكنت ا ىل اجلنوب الغريب من "مبسجد عبد هللا بن عباس

القتال تراشقًا ابلسهام عىل بعد، وقد اس تخدم املسلمون أ ةل من اخلشب الثخني املغلف 

احمتوا هبا من السهام حىت وصلوا  -امس ال ةل ادلاببة  – ابجللود مركبة عىل جعالت مس تديرة

ا فأ صابهتم حتهت   وخرج املقاتلون من  -  ،ا ىل ال سوار ليثقبوها، فأ لقت ثقيف علهيم قطع حديد محماة

وهذه يه أ ول غزوة يس تخدم فهيا املسلمون أ الت لرضب احلصون، وقد اش هترت ، السهام

بصناعة ادلابابت واجملانيق  -اليت ال تزال أ طاللها قامئة أ عىل وادي بيشة -جرش المينية 

ويذكر ابن ا حسق أ ن اثنني من وجوه ثقيف اكان يتعلامن يف جرش صنعة هذه ال الت ،  والضبور

 .تفادة مهنا يف ادلفاع عن الطائفلالس  

أ ما عن حصول املسلمني عىل أ الت احلرب هذه حيث رضبوا احلصون 

جاء مبنجنيق وداببتني من ريض هللا عنه فقد ذكر أ ن خادل بن سعيد بن العاص ، ابملنجنيق
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ومن الواحض أ ن ، جرش يف حني تفيد رواية أ خرى أ ن سلامن الفاريس معل املنجنيق بيده

 .حلصار مل تكن متوافرة للمسلمني ابلقدر الاكيفأ الت فك ا

وقد أ مر الرسول صىل هللا عليه وسمل بتحريق بساتني العنب والنخيل يف  

ضوايح الطائف للضغط عىل ثقيف اليت انشدته أ ال يفعل فرتكها بعد أ ن أ حدثت احملاوةل أ ثرها 

 .يف ا ضعاف معنوايهتم

ىل وكذكل وجه نداء لعبيد الطائف أ ن من يزنل  مهنم من احلصن وخيرج ا 

ريض هللا عنه ، خفرج ثالثة وعرشون من العبيد مهنم أ بو بكرة الثقفي املسلمني فهو حر  

 .ومل يعدمه ا ىل ثقيف بعد ا سالهما، فأ سلموا فأ عتقهم

ورمغ ما واهجته ثقيف من وابل السهام اليت أ مطرها هبا املسلمون لينالوا درجة 

، وقد كرثت اجلراحات يف املسلمني،  فا هنا مصدت أ مام احلصاريف اجلنة وعدمه هبا رسول هللا،  

يف حني مل يقتل من املرشكني سوى ثالثة بسبب امتناعهم ، واستشهد مهنم اثنا عرش رجالً 

 .ابحلصون وال سوار

عىل أ ن الرسول صىل هللا عليه وسمل مل يقصد حبصار  وتدل رواية حصيحة

بأ ن بدلها يف قبضة املسلمني، وأ هنم مىت شاءوا   الطائف فتحها، بل كرس شوكة ثقيف وتعريفها

ويكرث من تقدمي الشهداء   ،وما اكن الرسول صىل هللا عليه وسمل ليشق عىل املسلمني  ،دخلوها

ال اال سالم أ و الاستسالم طال  ،لفتح بدل حصني حييط به اال سالم من لك ماكن وليس هل ا 

ة هل، واكن ولوا ا ىل اال سالم اكنوا ماد  الوقت أ م قرص، كام أ نه اكن حيرص عىل ثقيف فهم ا ن حت

ودعا هلم ابلهداية بعد أ ن ، ةيطمح ال سالهمم وقد سعى لنرش ادلعوة فهيم منذ املرحةل املكي  

وقد سأ هل بعض الصحابة أ ثناء حصار الطائف أ ن يدعو عىل ثقيف فدعا   رفضوا دعوته وأآذوه،

هد ثقيفاً : )هلم بقوهل  (.اللهم ا 

ذاً يف أ ن يدعو الرسول أ حصابه ا ىل فك احلصار، فلام رأ ى حرصهم  ال غرابة ا 

عىل القتال يف أ وهل ُسح هلم ببعض املناوشات اليت أ ثبتت هلم أ ن ال جدوى من القتال، عندئذ 

وعادوا ا ىل اجلعرانة، ، أ عاد علهيم الرسول فكرة فك احلصار فأ ظهروا الرضا هبذا القرار احلكمي

 .عدةفوصلوها يف اليوم اخلامس من ذي الق

ويف اجلعرانة اكنت تقبع غنامئ حنني اجلليةل، واكن الرسول صىل هللا عليه 

سوى بعض   -وسمل قد أ خ ر قسمهتا، ومل يعجل ابلقسمة حىت بعد عودته من حصار الطائف  
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ثر العودة من حصار الطائف ىل  ، بل انتظر بضع عرشة ليةل-  الفضة اليت قسمها ا  متطلعًا ا 

وال صل أ ن الغنمية   ،ودخولها يف اال سالم، لكهنا أ بطأ ت عليه، فقسم الغنامئقدوم هوازن عليه  

وا ﴿: س يترصف فيه الرسول صىل هللا عليه وسمل وفقًا للتوجيه القرأآينم  يؤخذ مهنا اخل   اْعل م  و 

الْي   ي الْق ْرىب  و  ذل   ول  و  س  ل لر  ه  و  ٍء ف أَن  َّلل    مخ  س  ْ ْن يش  ْ م  ا غ ن ْممت  ب يل  َأن م  ابْن  الس  اك ني  و  س  الْم  ى و   .﴾ت ام 

وأ ما ال ربعة ال خامس ال خرى فهيي حصة املقاتلني اذلين شهدوا القتال، توزع 

هذا يف غنمية  ،بيهنم ابلتساوي للرجل سهم وللفارس ثالثة أ سهم، سهم هل وسهامن لفرسه

بني قسمهتا أ و وقفها واعتبارها ملاكً   ال موال املنقوةل، وأ ما ال موال غري املنقوةل فاال مام خمري فهيا

وأ ما ال موال اليت حيوزوهنا دون قتال فتسمى ابلفيء ويرصف يف املصاحل العامة  ،عامًا لدلوةل

وفقًا الجهتاد احلامك، وقد يعطي احلامك النفل لبعض املقاتلني املربزين من الغنمية قبل ا خراج 

ب من قتلوه ل  مخلس، وكذكل يأ ذن هلم بأ خذ س  امخلس مهنا أ و بعده، كام جيوز أ ن يعطهيم من ا

 .من املرشكني

آنذاك،   وقد مت توزيع غنامئ حنني بصورة خفيت حمكهتا عىل بعض الصحابة أ

حيث حظي هبذه الغنامئ الطلقاء تأ ليفًا لقلوهبم لقرب عهدمه ابال سالم، وعدم تكني معاين 

 -من زعامء غطفان  -حصن  اال ميان من قلوهبم، فأ عطى مائة من اال بل للك من عيينة بن

، وعلقمة بن عالثة والعباس بن مرداس وسهيل بن معرو -من زعامء تمي -وال قرع بن حابس 

ريض هللا   -  من زعامء قريش -وحكمي بن حزام وأ يب سفيان بن حرب وصفوان بن أ مية 

ثين عرش رجالً ، عهنم قل من مخسة أآخرين أ خذوا أ  و  ،وقد بلغ عدد أ حصاب املائة من اال بل ا 

وزاد غريه ، مهب من املؤلفة قلو  ذكر ابن هشام أ سامء تسعة وعرشين رجالً ، كام املائة من اال بل

 .ثالثة وعرشين، فصار مجةل العدد اثنني ومخسني رجالً 

وقد اس امتلت هذه ال عطيات قلوب هؤالء الزعامء وأ تباعهم فأ ظهروا الرضا 

 ،حس ناً  ا سالهمم مجيعًا فأ بلوا يف اال سالم بالءً هبا وزادهتم رغبة يف اال سالم، مث حسن 

ال يسرياً مهنم مثل عيينة بن حصن الفزاري  .مل يزل مغموزاً ف وخدموه بأ نفسهم وأ مواهلم ا 

ال ادلنيا"  ريض هللا عنه:قال أ نس بن ماكل  ،ا ن اكن الرجل ليسمل ما يريد ا 

ليه من ادلنيا وما علهيا  ."مفا يسمل حىت يكون اال سالم أ حب ا 

لقد أ عطاين ":   بعض املؤلفة قلوهبم عن أ ثر ذكل فقال صفوان بن أ ميةقد عرب  و 

نه ل بغض الناس ا يل، مفا  نه بر رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ما أ عطاين وا  ح يعطيين حىت ا 

يل    ".ل حب الناس ا 
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من املؤلفة قلوهبم، واكن حيب أ ن  ريض هللا عنه لقد اكن صفوان بن أ مية

 هل النيب صىل يناهل من أ عطيات الرسول صىل هللا عليه وسمل فكام أ عطاه سأ هل املزيد، فبني  

ذا به يرغب حىت عن أ خذ عطائه الس نوي  هللا عليه وسمل نظرة اال سالم ا ىل املال ووعظه، فا 

لفة قلوهبم اليت تش بعت مبعاين مما يوحض ما حدث من حتول عظمي يف نفوس املؤ ،  من بيت املال

 .اال سالم عىل مر ال ايم

وقد تأ ثر بعض املسلمني يف بداية ال مر لعدم مشوهلم ابل عطيات فاكن البد 

وهللا ا ين ل عطي : )فقال الرسول صىل هللا عليه وسمل موحضاً ، من بيان احلمكة هلم يف ذكل

يل  من اذلي أ عطي، الرجل وأ دع الرجل، واذلي أ دع أ حب   ولكن أ عطي أ قوامًا ملا أ رى يف   ا 

 (.ا ىل ما جعل هللا يف قلوهبم من الغىن واخلري قلوهبم من اجلزع والهلع، وأ لك أ قواماً 

 (.ا ين ل عطي رجااًل حداثء عهد بكفر أ تأ لفهم)  :وقال

 (.ه هللا يف النارا ين ل عطي الرجل وغريه أ حب ا يل منه خمافة أ ن يكب  : )وقال

هللا عليه وسمل أ ن ال نصار وجدوا يف أ نفسهم لعدم وقد بلغ رسول هللا صىل 

ذا اكنت الشدة فنحن ندع":  وأ ن بعض أ حداهثم قالوا أ خذمه شيئًا من ال عطيات، ، وتعطى ىا 

ة من جفمعهم يف قب  ، "يعطي قريشًا ويرتكنا وس يوفنا تقطر من دماهئم": وقالوا، "الغنامئ غريان

ين أ ردت أ ن أ جربمه وأ تأ ل  ا ن قريشًا حديث عهد ) :أ دم وقال فهم، أ ما جباهلية ومصيبة، وا 

ترضون أ ن يرجع الناس ابدلنيا وترجعون برسول هللا ا ىل بيوتمك، لو سكل الناس واداًي وسكل 

فلام وحضت هلم احلمكة من التوزيع، وأ ن الرسول (، ال نصار شعبًا لسلكت شعب ال نصار

مياهنم، فهم م  ثال للتضحية والتجرد يف سبيل العقيدة، ومل تكن صىل هللا عليه وسمل ولكهم ا ىل ا 

ما ، هم وال املال مقصدمه، فلام عرفوا سبب منع ال عطيات عهنم أ علنوا رضامه بذكلادلنيا مهُّ 

عزاز اال سالم ومصلحة العقيدة اليت يفتدوهنا بلك عزيز وغال من نفس ومال وكيف   ،دام فيه ا 

همم عىل سوامه، واعمتد عىل ا خالصهم للعقيدة ال يرضون وقد أ دركوا أ ن الرسول القائد قد  

مياهنم رضينا : )فقد بكوا بعد سامع الكمه وقالوا فاكنوا عند حسن ظنه هبم، ،وولكهم ا ىل ا 

 (.برسول هللا قسامً وحظاً 

عند قسمة   وقد أ ظهر بعض ال عراب املشرتكني يف غزوة حنني جفاًء وغلظةً 

شقيت : )فقال ،"اعدل"خماطبًا الرسول عليه الصالة والسالم:  :   الغنامئ ابجلعرانة، فقال أ حدمه

ن مل أ عدل من الكم ال عرايب فطلب من ريض هللا عنه وقد غضب معر بن اخلطاب (، ا 
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 معاذ هللا أ ن يتحدث الناس: )فأ ىب عليه وقال الرسول صىل هللا عليه وسمل أ ن يأ ذن هل بقتهل،

 (.أ ين أ قتل أ حصايب

منا خرج معظمهم طلبًا للغنامئ، وقد ازدمحوا  وال غرابة يف موقف ال عراب ومه ا 

عىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل وهو يقسم غنامئ حنني حىت علق رداؤه بغصن 

نعامً لقسمته   -جشر واكن ميل  املاكن    -أ عطوين ردايئ، فلو اكن عدد هذه العضاة  : )فقال جشرة،

وهللا : )مث أ خذ وبرة من س نام بعري وقال، )، مث ال جتدوين خبياًل وال كذواًب وال جباانً بينمك

مث ذكر هلم حترمي أ خذ يشء (، مايل من فيئمك وال هذه الوبرة ا ال امخلس وامخلس مردود عليمك

جفاء رجل أ نصاري خبيوط شعر مكببة اكن قد أ خذها من الغنامئ  ،من الغنامئ قبل قسمهتا

ففتشوا يف (، هو يف النار: )وملا مات كركرة موىل الرسول صىل هللا عليه وسمل قال، فأ لقاها

 .متاعه فوجدوا عباءة قد غل ها

وهكذا اكنت تعلميت الرسول صىل هللا عليه وسمل واحضة محلاية ال موال 

صاري يدل عىل الورع والالزتام بأ وامر الرسول حىت يف املال اليسري العامة، وموقف ال ن

 .اذلي ال قمية هل مثل خيوط الشعر اليت أ عادها

وقد ظهر من رسول هللا صىل هللا عليه وسمل الكثري من الصرب عىل جفاء 

ال عراب وطمعهم يف ال موال وحرصهم عىل املاكسب، فاكن مثااًل للمريب اذلي يدرك أ حواهلم 

ما جبلهتم عليه بيئهتم وطبيعة حياهتم من القساوة والفظاظة والروح الفردية، فاكن يبني هلم و 

ه ويطمئهنم عىل مصاحلهم ويعاملهم عىل قدر عقوهلم، فاكن هبم رحميً، وهلم مربيًا ومصلحًا، ق  ل  خ  

نوا فمل يسكل معهم مسكل ملوك عرصه مع رعاايمه اذلين اكنوا ينحنون أ ماهمم أ و يسجدون واك

دوهنم حمجوبني، أ ما الرسول عليه الصالة والسالم فاكن ك حدمه خياطبونه ويعاتبونه، وال 

واكن الصحابة رضوان هللا علهيم يراعون التأ دب حبرضته وخياطبونه بصوت   حيتجب عهنم قط،

 ون هل يف أ نفسهم احملبة العظمية. خفيض، ويكن  

هما، ويطلب من رسول وبعد قسمة الغنامئ، قدم وفد من هوازن يعلن ا سال

مه بني الس يب واملال، فاختاروا  هللا صىل هللا عليه وسمل ردُّ  ال موال والس يب علهيم، خفري 

ين أ ردت أ ن  : )خفطب الرسول يف املؤمنني فقال الس يب، خوانمك هؤالء جاءوان اتئبني، وا  ن ا  ا 

لهيم سبهيم، مفن أ حب منمك أ ن يطيب ذكل فليفعل، ومن أ حب أ ن يكون  عىل حظه أ رد ا 

ايه من أ ول ما يفيء هللا علينا فليفعل فقال ،  "طيبنا اي رسول هللا هلم":  فقال الناس،  (نعطيه ا 
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لينا عرفاؤمك أ مرمك):  هلم ان ال ندري من أ ذن منمك فيه ممن مل يأ ذن، فارجعوا حىت يرفع ا  ، فرجع (ا 

ىل النيب صىل هللا عليه وسمل   .فأ خربوه أ هنم طيبوا وأ ذنواالناس فكمهم عرفاؤمه، مث رجعوا ا 

ود الس يب ا ىل هوازن ع  ويالحظ أ ن الرسول صىل هللا عليه وسمل أ راد أ ن ي  

هم، فال بد أ ن يتنازلوا عهنا برضامه ووعد من ال عن طيب نفس املقاتلني، ل ن الغنمية من حق  

د وق ،د من ذكل عن طريق العرفاء املس ئولني عن اجلنديرىض بتعويضه عن الس يب، وتأ ك  

وتكم ابمس قبيةل تمي ريض هللا عنه تنازل معظم اجلند عن الس يب سوى ال قرع بن حابس 

وتكم ابمس قبيةل فزارة، فوعدمه الرسول صىل هللا ريض هللا عنه وعيينة بن حصن  ،لكها

 .بتعويضهم عهنا عليه وسمل

سالم هوازن وسأ هلم عن زعميهم  وقد رس   الرسول صىل هللا عليه وسمل اب 

بن عوف النرصي، فأ خربوه أ نه ابلطائف مع ثقيف، فوعدمه برد أ ههل وأ مواهل عليه  ماكل

كرامه مبائة من اال بل ا ن قدم عليه مسلامً، جفاءه ماكل مسلامً فأ كرمه وأَ  ره عىل قومه وبعض وا  م 

 .القبائل اجملاورة ال خرى

،  وقد حسن ا سالم ماكل، فاكن يقاتل ثقيفًا يف الطائف حىت ضي ق علهيم

فكر زعامؤمه يف اخلالص من املأ زق بعد أ ن أ حاط اال سالم ابلطائف من لك ماكن فال و 

تس تطيع حتراكً وال جتارة، ومال بعض زعامهئا ا ىل اال سالم مثل عروة بن مسعود الثقفي اذلي 

سارع ا ىل اللحاق برسول هللا صىل هللا عليه وسمل، وهو يف طريقه ا ىل املدينة بعد أ ن قسم 

متر من اجلعرانة، فالتقى به قبل أ ن يصل ا ىل املدينة، وأ علن ا سالمه، وعاد غنامئ حنني واع 

ىل اال سالم وأ ذ ن يف أ عىل مزنهل  ا ىل الطائف، واكن من زعامء ثقيف حمبواًب عندمه، فدعامه ا 

فرماه بعضهم بسهام فأ صابوه، فطلب من قومه أ ن يدفنوه مع شهداء املسلمني يف حصار 

 .الطائف

ون حبراجة موقفها، ويسعون لتأ مني أ نفسهم ثقيف اكنوا حيسُّ ولكن زعامء 

 -بعد عودته صىل هللا عليه وسمل من تبوك  -وأ مواهلم، فأ رسلوا يف رمضان من العام التاسع 

وفداً مهنم برئاسة عبد ايليل بن معرو ومعه ثالثة من بين ماكل واثنني من ال حالف، وقد 

أ اب   يف وادي قناة شامل املدينة بيسري، فأ خرب بقدوهمم ريض هللا عنه لقهيم املغرية بن شعبة

ريض   اذلي سارع لتبشري الرسول صىل هللا عليه وسمل، وقد علمهم املغريةريض هللا عنه  بكر  

وقد أ نزهلم الرسول يف قبة يف انحية مسجده ، حتية اال سالم وأ دب خماطبة الرسول هللا عنه

يه، وقد أ علنوا ا سالهمم، وكتب هلم رسول هللا ليس متعوا القرأآن ويشاهدوا صالة املسلمني ف 
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  -، وقد طلبوا من الرسول أ ن يؤخر هدم الالت ثالث س نني صىل هللا عليه وسمل كتاابً 

ال أ ن هيدهما، ولكنه أ عفامه من القيام بذكل وأ رسل أ اب سفيان   -من غضب قوهمم  خوفاً  فأ ىب ا 

عفاءمه من الصالة ل هنم يرون لهدهما، كام  امريض هللا عهن بن حرب واملغرية بن شعبة  طلبوا ا 

يفعلون ذكل لالت وغريها  فهيا دانءة!! ملا فهيا من احنناء وجسود هلل تعاىل، وك هنم نسوا أ هنم

عفاءمه  (،  ال خري يف دين ليس فيه ركوع: )من ال صنام وال جحار!! فأ ىب علهيم قائالً  واشرتطوا ا 

سيتصدقون : )يقول ريض هللا عنه ن عبد هللامن الزاكة واجلهاد، وقد وافقهم، وُسعه جابر ب

ذا أ سلموا وسأ لوه أ ن يسمح هلم برتك الوضوء حبجة أ ن بالدمه ابردة، وأ ن  ، )وجياهدون ا 

واكن عامثن بن ، ، وأ ن يعيد هلم أ اب بكرة الثقفي فأ ىب علهيم ذكل لكه-القرع- ينتبذوا يف ادلابء

ره الرسول عىل القرأآن والتفقه يف ادلين فأ م  أ حرصهم عىل تعمل ريض هللا عنه أ يب العاص 

 .الطائف، واكن أ صغرمه س ناً 

وبعد ا سالم وفد ثقيف سأ لوا الرسول صىل هللا عليه وسمل أ س ئةل كثرية تتعلق 

كيف حتزبون  :حىت سأ لوا الصحابة عن كيفية تقس مي القرأآن ا ىل أ حزاب فقالوا بأ مور ديهنم،

حدى عرشة سورة، وثالث   حنزبه ثالث سور، ومخس :قالوا القرأآن؟ سور، وس بع سور، وا 

وهو نفس ترتيب القرأآن املعروف الآن، ، عرشة سورة، وحزب املفصل من قاف حىت خيمت

ويبدوا أ ن الوفد تأ ثر مبقابالته مع الرسول صىل هللا عليه وسمل وابختالطه مع الصحابة وما 

 .م من شهر رمضانجرى من حوار بيهنم وبني املسلمني حىت أ هنم صاموا ما بقي علهي 

يف املدينة مث عادوا ا ىل الطائف ومعهم  وقد مكث الوفد مخسة عرشة يوماً 

ت، وقد حىك ابن لهيدما الال   ريض هللا عهنام سفيان بن حرب واملغرية بن شعبة الثقفي أ بو

حلادثة هدم الالت واجامتع النساء الثقفيات حولها يبكني حىت أ مت املغرية هدهما  ا حسق وصفاً 

وقد خسر مهنم  ،ون أ هنا ستثأ ر لنفسهاوأ هل الطائف يظنُّ  ،ذ مالها من اذلهب واجلزعوأ خ

ثأ رت الربة! فضحك ونصحهم بتوحيد هللا وعاد فأ جنز  :فقالوا ،املغرية فرىم معوهل وركض

 .من دون هللا ت اليت عبدت طويالً وبذكل زالت أ سطورة الال   ،معهل

املس تنبطة من هذه الغزوة، ملا يف بيان توارخي وفمي ييل بيان أ مه ال حاكم 

الترشيعات من فوائد عظمية فهبا يعرف الناخس واملنسوخ فميكن الرتجيح عند التعارض، وتبني 

 .علل ال حاكم مبعرفة الظروف واملالبسات اليت أ حاطت بترشيعها

 : ال حاكم املس تنبطة من غزوة حنني والطائفومن 
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كام فعل النيب صىل هللا عليه وسمل ابس تعارة جواز الاس تعانة ابملرشكني   -1

مع ضامنه صىل هللا عليه وسمل لها، وال  ،ادلروع من صفوان ابن أ مية

ال برشط الوثوق هبم، وأ ال يغلبوا عىل املعركة  تكون الاس تعانة هبم ا 

 .ويصبغوها بصبغهتم، بل يكون حمك اال سالم هو الغالب 

ذا رأ ى اال مام أ ن ذكل يعني   -2 عطاء املؤلفة قلوهبم من الغنمية، ا  جواز ا 

ملسلمني، أ و جلب نفع عىل دخوهلم يف اال سالم أ و دفع أ ذامه عن ا

ا ن اكن الرجل ليسمل "ريض هللا عنه:  قال أ نس بن ماكل، للمسلمني

ليه من ادلنيا وما  ال ادلنيا، مفا يسمل حىت يكون اال سالم أ حب ا  ما يريد ا 

 ."علهيا
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 مسجد الرضار 

وقد ابتىن املنافقون مسجداً قبيل غزوة تبوك ليجمتعوا فيه ماكيدة للمسلمني 

هبم، وزمعوا أ هنم بنوه للمنفعة والتوسعة عىل املسلمني، وقد أ رادوا أ ن يفرقوا اجامتع ة ومرض  

املؤمنني يف مسجد الرسول صىل هللا عليه وسمل ابملدينة برصف بعضهم للصالة فيه، وقد 

  .طلب املنافقون من الرسول أ ن يصيل فيه توهيًا عىل الناس

اًرا ﴿ :رضاراً  فهناه القرأآن عن ذكل وسامه مسجداً  ًدا رض   ْسج  وا م  ين  اخت  ذ  اذل   و 

نْ 
ِ
ل ي ْحل ف ن  ا ْن ق ْبل  و  وهل   م  س  ر  ب  اَّلل   و  ار  ْن ح  اًدا ل م  ْرص 

ِ
ا ن ني  و  ْؤم  ت ْفر يقًا ب نْي  الْم  ك ْفًرا و  ال   و 

ِ
ْدان  ا َأر 

ب ون   ذ  هن  ْم ل اك 
ِ
اَّلل   ي ْشه د  ا ىن  و  س ْ ي*  الْح  ل  ي ْوٍم ال  ت ق ْم ف  ْن َأو  ى م  س  ع ىل  الت ْقو  ٌد أ س   ْسج  ه  َأب ًدا ل م 

ه  ر ين   ط  بُّ الْم  اَّلل   حي   وا و  ه ر  بُّون  َأْن ي ت ط  اٌل حي   يه  ر ج  يه  ف  قُّ َأْن ت ق وم  ف   .﴾َأح 
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 غزوة تبوك 

وقعت هذه الغزوة يف رجب من صيف عام تسع للهجرة بعد العودة من 

فعزم رسول هللا صىل هللا عليه : "احلافظ ابن كثريقال ، الطائف بس تة أ شهر تقريباً حصار 

ىل  ىل احلق لقرهبم ا  ليه، وأ وىل الناس ابدلعوة ا  وسمل عىل قتال الروم، ل هنم أ قرب الناس ا 

ين  ي ل ون مك ْ ﴿:  وقد قال هللا تعاىل اال سالم وأ ههل، ن وا ق ات ل وا اذل   آم  ين  أ وا اي  َأهيُّ ا اذل   د  لْي ج  ن  الْك ف ار  و   م 

ت ق ني   ع  الْم  وا َأن  اَّلل   م  اعْل م  ًة و  لْظ  ْ غ  يمك  وتمتزي هذه الغزوة وغزوة مؤتة اليت س بقهتا بأ ن ، ﴾ف 

 وهجهتا ا ىل الروم ونصارى العرب، يف حني اكنت الغزوات والرسااي ال خرى وهجهتا ا ىل هيود

 والقبائل العربية املشرتكة. 

واكنت النرصانية قد فقدت روهحا وأ ضاعت تعالميها وانقسمت ا ىل فرق 

وحاول هرقل التأ ليف بني الفرق ،  عليه السالم  عقيدهتم يف املس يحيف  عديدة، ومنشأ  اخلالف  

عىل اال مرباطورية الرومانية دون جدوى، وقد أ وقعت اال مرباطورية الاضطهاد   ادلينية حفاظاً 

مما أ دى ا ىل نفي بعض كبار رجال ادلين من مرص - املنوفستية- بساكن الشام ومرص اليعاقبة

 .وفرار بعضهم الآخر

ا ىل سائر جوانب احلياة،   ومل يقترص الفساد عىل النوايح العقيدية بل امتد  

فالظمل والاستبداد، وكرثة الرضائب وثقلها عىل الشعوب، والروح الطبقية اليت جتعل الناس 

نه متفاوتني يف املاكنة حبمك امل ودل والانامتء للطبقة، لك ذكل اكن يعشعش عىل البالد، حىت ا 

مل تعد ثة فروق أ ساس ية بني حياة النصارى واملرشكني، وقد أ مر هللا تعاىل املسلمني جبهاد 

ذا خضعوا س ياس يًا  أ هل الكتاب كام أ مرمه جبهاد املرشكني، ولكنه وافق عىل احتفاظهم بديهنم ا 

لهيم اجلزي ا ﴿ :ةللمسلمني وأ دوا ا  ون  م  ال  حي  ر  م  ر  و  لْي ْوم  اْلآخ  ال  اب  َّلل   و  ن ون  اب  ين  ال  ي ْؤم  ق ات ل وا اذل  

ْزي ة  ع نْ  وا الْج  ىت  ي ْعط  ين  أ وت وا الْك ت اب  ح  ن  اذل   ق   م  ين  الْح  ين ون  د  ال  ي د  وهل   و  س  ر  م  اَّلل   و  ر   ي ٍد ح 

ون   ر  اغ  ْ ص  مه   .﴾و 

قضاهئم عىل الوثنية يف جزيرة   د دخل املسلمون مرحةل جديدة بعوبذكل

جالهئم أ هل الكتاب من هيود ا ىل قتال أ هل الكتاب من النصارى هذا التحول ، العرب، وا 

 .سق مع طبيعة اال سالم وأ هدافه يف احلياة واذلي تعترب غزوة تبوك أ حد شواهدهاذلي يت  

واكنت من  ،كيالً  778املدينة املنورة وتبوك موقع شامل احلجاز يبعد عن 

آنذاك، وقد سامها الرسول صىل هللا عليه وسمل بتبوك،  داير قضاعة اخلاضعة لسلطان الروم أ
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ملا اكن أ صاب املسلمني من الضيق الاقتصادي وقهتا، واذلي تدل   وُسيت بغزوة العرسة أ يضاً 

ب  اَّلل   ع ىل  ا﴿:  الآية الكرمية عليه أ يضاً  اع ة  ل ق ْد ات  وه  يف  س  ين  ات ب ع  ار  اذل   نْص  اْلَ ر ين  و  ه اج  الْم  لن يب    و 

ة   رْس  الرجلني اكان يشقان المترة بيهنام، واكن النفر "  لك من قتادة وجماهد أ نوقد بني  ، ﴾الْع 

وال يعرف ، "يتناولون المترة بيهنم ميصها هذا، مث يرشب علهيا، مث ميصها هذا، مث يرشب علهيا

ا ن اكنت ال زمة الاقتصادية وقت هذه الغزوة ترجع ا ىل توقيت امحلةل قبل جين ثار المتر وبيعه 

 .أ م أ هنا ترجع لعوامل أ خرى أ بعد

 املنفقون عىل جيش تبوك 

الرسول صىل هللا عليه وسمل عىل النفقة ووعد املنفقني بعظمي ال جر   وقد حث  

ريض هللا من هللا، فسارع أ غنياء الصحابة وفقراؤمه ا ىل تقدمي ال موال، واكن عامثن بن عفان  

ز جيش من هج  : )فقد قال الرسول صىل هللا عليه وسمل املنفقني عىل جيش تبوك، أ كرثعنه 

حيث جاء بأ لف دينار فصهبا يف جحر النيب ريض هللا عنه  عامثن جفهزمه(، العرسة فهل اجلنة

 )ما رض  ابن عفان ما معل بعد اليوم: )صىل هللا عليه وسمل والنيب صىل هللا عليه وسمل يقول

وا هل بتجهزي جيش العرسة، ومه ثالثون أ لف مقاتل ثبت أ ن الصحابة أ قرُّ و ، يرددها مراراً 

 .ذكلفالبد أ نه أ نفق نفقة عظمية يف 

ال أ ن يتقدموا ابليسري اذلي يقدرون عليه جفاءوا عىل  ومل جيد فقراء املسلمني ا 

بصاع تر ريض هللا عنه فقد جاء خيمثة ال نصاري  ،اس تحياء متعرضني لسخرية املنافقني

ن ": فقال املنافقون بنصف صاع من تر،ريض هللا عنه وجاء أ بو عقيل ، فلمزه املنافقون ا 

ال رايء  ،صدقة هذا!!هللا لغين عن   ع ني  ﴿  :، فزنلت "وما فعل هذا الآخر ا  و   ط  ون  الْم  ز  ين  ي لْم  اذل  

مه ْ  د  ْ ال  هج 
ِ
ون  ا د  ين  ال  جي   اذل   ق ات  و  د  ن ني  يف  الص  ْؤم  ن  الْم  فهم يهتمون ال غنياء ابلرايء ، ﴾م 

 .!!ويسخرون من فقر الفقراء

 

 موقف املنافقني يف غزوة تبوك 

وقد اس تعلن أ مر النفاق يف هذه الغزوة وقام املنافقون حبرب دعائية عند 

عالن النفري ، فقد اكن احلر شديداً ، "ال تنفروا يف احلر: "نومفضوا يثبطون الناس ويقول ،ا 

واكن الناس يفيئون ا ىل ظالل ال جشار، فاكن املنافقون يس تغلون ذكل ال شاعة روح التخاذل 

 ،صىل هللا عليه وسمل يس تأ ذنه ابلتخلف مبداًي ال عذار الاكذبة وقد ذهب بعضهم ا ىل النيب 
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ذنه هلم ق وا ﴿:  حىت عاتب هللا نبيه عىل ا  د  ين  ص  ىت  ي ت ب ني   كل   اذل   نْت  ل ه ْم ح  ْنك  ل م  َأذ  ف ا اَّلل   ع  ع 

ب ني   ذ  ت ْعمل   اْلاك  قًا من منافقي أ هل وقد وصف القرأآن منافقي ال عراب بأ هنم أ شد كفراً ونفا، ﴾و 

ر  َأال  ﴿: علامً ابلسنن وال حاكم ل هنم أ قىس قلواًب وأ قل   ،املدينة َأْجد  ن ف اقًا و  دُّ ك ْفًرا و  اب  َأش  اْلَْعر 

وهل    س  ل  اَّلل   ع ىل  ر  ا َأنْز  ود  م  د  وا ح  وهكذا فا ن النفاق مل يكن منحرصاً يف املدينة بل ، ﴾ي ْعل م 

وا ع ىل  الن  ف اق  ﴿ :ا ىل البوادي امتد   د  ر  ين ة  م  د  ْن َأْهل  الْم  م  ق ون  و  ن اف  اب  م  ن  اْلَْعر  ْ م  ْول مك  ْن ح  م  م  و 

ه مْ  ْن  ن ْعل م  ه ْم حن  ون  ﴿: وتصديقهم وقد هنيى القرأآن عن قبول أ عذار املنافقني، ﴾ال  ت ْعل م  ر  ي ْعت ذ 

 ْ ْعمت  ج  ا ر  ذ 
ِ
ْ ا ل ْيمك 

ِ
ْ ا ل مك  ري  ى اَّلل   مع   س  ْ و  ْن َأْخب ار مك  ْ ق ْد ن ب أاَن  اَّلل   م  ن  ل مك  وا ل ْن ن ْؤم  ر  ْم ق ْل ال  ت ْعت ذ  ل هْي 

ِ
 ا

ل ون   ْ ت ْعم  ا ك ْنمت  ْ ب م  ئ مك  ة  ف ي ن ب   ه اد  الش  ىل  ع ال م  الْغ ْيب  و 
ِ
دُّون  ا وهل   مث   ت ر  س  ر  م ووصفهم القرأآن بأ هن ، ﴾و 

 .رجس

وهكذا وضعت احلواجز بني املؤمنني واملنافقني، ومل يعد التعامل مع املنافقني 

للتعامل، فقد فضحهم القرأآن الكرمي،   يقوم عىل السرت وعدم اجملاهبة، بل صارت املفاصةل أ ساساً 

كام  ،وامتنع الرسول صىل هللا عليه وسمل عن الصالة يف مسجد الرضار اذلي بنوه وأ حرقه

واكن قد صىل عىل عبد هللا ابن أ يب بن سلول حني موته  ،ن الصالة عىل أ مواهتمأ متنع ع

ات  َأب ًدا ﴿: مث منعه هللا من ذكل ،عقب عودة املسلمني من تبوك هْن ْم م  ٍد م  ل   ع ىل  َأح  ال  ت ص  و 

ال  ت ق ْم ع ىل  ق رْب ه   جليش وقد ختلف معظم املنافقني عن الغزوة ومىض بعضهم الآخر مع ا، ﴾و 

 .يقتنصون الفرص للكيد واال رجاف

أ ما داخل ،  قبائل العرب للقتال كام تدل عىل ذكل سورة التوبة  وقد استنفرت

يل  ل مك   ﴿: وذكر ذكل القرأآن الكرمي املدينة فقد أ علن النفري، ا ق  ذ 
ِ
ْ ا ا ل مك  ن وا م  آم  ين  أ اي  َأهيُّ ا اذل  

ب يل  اَّلل    وا يف  س  نْي ا انْف ر  ي اة  ادلُّ ت اع  الْح  ا م  ة  ف م  ر  ن  اْلآخ  نْي ا م  ي اة  ادلُّ لْح  ْ اب  يمت  ض  ىل  اْلَْرض  َأر 
ِ
ْ ا ق لمْت  ااث 

ال  ق ل يلٌ 
ِ
ة  ا ر  فقد ذكر جماهد أ هنا نزلت يف غزوة تبوك حيث أ مروا ابلنفري حني جين ،  ﴾يف  اْلآخ 

بأ ن ينفروا   وقد طالهبم القرأآن الكرمي  ،م اخملرجعلهي   فشق   ،المتر وطيب الامثر واش هتاء الظالل

ْ يف  ﴿:  ش بااًن وش يوخًا وأ غنياء وفقراء بقوهل تعاىل مك  َأنْف س  ْ و  ال مك  أَْمو  وا ب  د  اه  ج  ث ق ااًل و  ف افًا و  وا خ  انْف ر 

ون   ْ ت ْعل م  ْن ك ْنمت 
ِ
ْ ا رْيٌ ل مك  ْ خ  ل مك  ب يل  اَّلل   ذ  التخلف عن الغزوة نزل وملا اس تأ ذن بعضهم يف ، ﴾س 

ي ْحل ف ون  ﴿: فهيم قرأآن س   ق ة  و  م  الشُّ ْت ع ل هْي  د  ك ْن ب ع 
ل  وك  و  ت ب ع  ًدا ال  ف ًرا ق اص  س  ًضا ق ر يًبا و  ن  ع ر  ل ْو اك 

هن  ْم ل اك  
ِ
اَّلل   ي ْعمل   ا ه ْم و  ْل ك ون  َأنْف س  ْ هي  مك  ع  ْجن ا م  ر  ْعن ا ل خ  ت ط  َّلل   ل و  اس ْ ب ون  اب  ذ اكنت تبوك بعيدة ،  ﴾ذ  ا 

لهيا شاق   فتخلف ال عراب واملنافقون وعدد يسري ،  ًا، ومل تكن غنمية سهةلعن املدينة والسفر ا 

من الصحابة رضوان هللا علهيم من أ حصاب ال عذار سوى ثالثة مل يكن هلم عذر عن شهود 

 .هذه الغزوة
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 مسارعة املؤمنني ا ىل اجلهاد 

لبعد السفر وكرثة ال عداء فقد كشف الرسول صىل هللا عليه وسمل  ونظراً 

نه ال يعلن وهجته حىت ال  خالفاً  ،وا ذلكلللمسلمني عن وهجته ليس تعدُّ  لهنجه يف احلروب فا 

 .يصل اخلرب ا ىل عدوه فيأ خذوا أ هبهتم

ذا طلب الرسول  وقد سارع املؤمنون ا ىل اخلروج يف هذه الغزوة، حىت ا 

اي "  :قال أ ن خيلفه يف أ ههل، ريض هللا عنه عليه وسمل من عيل بن أ يب طالبصىل هللا 

أ ما ترىض : )قال هل الرسول صىل هللا عليه وسملف "،رسول هللا ختلفين يف النساء والصبيان؟

، وهكذا شأ ن أ حصاب العقيدة (أ ن تكون مين مبزنةل هارون من موىس، غري أ نه ال نيب بعدي

الل بل يؤثرون احلر والظمأ  واجلوع يف سبيل هللا، فهيي غنميهتم اليت ال يفرحون ابلامثر والظ

 .خروهنا لآخرهتميد  

ختلفت عن رسول هللا صىل هللا : "ريض هللا عنه  قال أ بو خيمثة ال نصاري

ما هذا : فقلت ورأ يت زوجيت   قد رش ابملاء، فرأ يت عريشاً  عليه وسمل، فدخلت حائطاً 

نصاف، رسول هللا صىل هللا  رور وأ ان يف الظل والنعمي، فقمت موم واحل  عليه وسمل يف الس  اب 

صىل هللا  قال النيب  ا ىل انحض يل وترات خفرجت، فلام طلعت عىل العسكر فرأآين الناس،

  (.كن أ اب خيمثة جفئت، فدعا يل: )عليه وسمل

لبة فهذا ع    ،وقد حزن الفقراء املؤمنني ل هنم ال ميلكون نفقة اخلروج ا ىل اجلهاد

نك قد أ مرت : "وقال أ حد الباكءين صىل من الليل وبىك،ريض هللا عنه بن زيد  اللهم ا 

ينابجلهاد، ورغ   أ تصدق عىل لك مسمل   بت فيه، ومل جتعل عندي ما أ تقوى به مع رسوكل، وا 

فأ خربه النيب صىل هللا عليه وسمل أ نه قد غفر "، بلك مظلمة أ صابين هبا يف جسد أ و عرض

 .هل

يطلبون من  ريض هللا عنه يون يتقدهمم أ بو موىس ال شعريوجاء ال شعر 

بل ليمتكنوا من اخلروج للجهاد فمل جيد ما حيملهم   ،النيب صىل هللا عليه وسمل أ ن حيملهم عىل ا 

 .هلم عىل ثالثة من اال بل عليه حىت ميض بعض الوقت حفل  
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ج ا ىل حد وبلغ ال مر ابلضعفاء والعجزة ممن أ قعدمه املرض أ و النفقة عن اخلرو

ال  ع ىل  ﴿: من القعود حىت نزل فهيم قرأآن للجهاد وحترجاً  الباكء شوقاً  ف اء  و  ع  ل يْس  ع ىل  الضُّ

ن   ْحس   ا ع ىل  الْم  وهل   م  س  ر  وا َّلل    و  ح  ا ن ص  ذ 
ِ
ٌج ا ر  ا ي ْنف ق ون  ح  ون  م  د  ين  ال  جي   ال  ع ىل  اذل   ْرىض  و  ني  الْم 

اَّلل    يٍل و  ب  ْن س  ميٌ م  ح  ْ ع ل ْيه  *     غ ف وٌر ر  ل مك  ا َأمْح  د  م  ل ه ْم ق ْلت  ال  َأج  ا َأت ْوك  ل ت ْحم  ا م  ذ 
ِ
ين  ا ال  ع ىل  اذل   و 

ا ي ْنف ق ون   وا م  د  اًن َأال  جي   ز  ْمع  ح  ن  ادل  هن  ْم ت ف يض  م  َأْعي  ل ْوا و  النيب صىل هللا عليه  وقد خص  ، ﴾ت و 

ن ابملدينة )وسمل هؤالء املتخلفني املعذورين ممن حسنت نياهتم واس تقامت طويهتم بقوهل:  ا 

"، اي رسول هللا ومه ابملدينة؟"   :قالوا،  (أ قوامًا ما رسمت مسرياً وال قطعمت واداًي ا ال اكنوا معمك

أ نه مل يبق هللا عنه  ريضوقد حىك كعب بن ماكل (، ومه ابملدينة حبسهم العذر)  :قال

ال املنافقون وأ هل ال عذار من الضعفاء  .ابملدينة ا 

 عدد جيش تبوك 

ىل القول أ هنم اكنوا ثالثني أ لفاً  ، وعرشة ويبدو أ ن أ غلب املؤرخني مييلون ا 

وهو عدد يدل عىل مدى اس تجابة املؤمنني دلواعي العقيدة يف تكل الظروف  أ الف فرس،

وهو أ كرب جيش قاده الرسول صىل هللا عليه وسمل يف  ،رسةالقاس ية من احلر الشديد والع 

ويذكر الواقدي أ نه ملا اجمتع اجليش مىض هبم الرسول صىل هللا عليه وسمل من املدينة   ،حياته

ىل تبوك واكن دليهل   40ا ىل ذي خشب عىل   كياًل من املدينة يف طريق الشام، ومهنا انطلق ا 

 .ريض هللا عنه علقمة ابن الفغواء اخلزاعي

 والراية العظمى للزبريريض هللا عنه    ويف تبوك أ عطى اللواء ال عظم للصديق

ولواء اخلزرج ا ىل أ يب ريض هللا عنه ، وراية ال وس ا ىل أ س يد بن حضري ريض هللا عنه

وأ مر لك بطن من ال نصار ،  ريض هللا عنه  ابن املنذر  ويقال ا ىل احلبابريض هللا عنه  دجانة  

 يةأ ن يتخذوا لواء وراية، والقبائل من العرب فهيا الراايت وال لو 

. 

 املتخلفون عن غزوة تبوك 

كعب بن ماكل ومرارة   :وقد ختلف عن غزوة تبوك ثالثة من الصحابة ومه

، والثالثة من ال نصار املعروفني ريض هللا عهنم ابن الربيع العمري وهالل بن أ مية الواقفي

مياهنم، فقد شهد كعب بن ماكل  سائر الغزوات قبلها سوى بدر، كام ريض هللا عنه حبسن ا 
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شهد بيعة العقبة الثانية، وقد سو ف يف الاس تعداد للغزوة ومل يكن يعزتم التخلف عنه، ولكن 

 !!غلبه التسويف، وامليل ا ىل الظالل والامثر حىت خرج الناس

وأ ما مرارة بن الربيع وهالل بن أ مية فالكهام قد شهد بدراً، كام ختلف عنه 

د الرسول صىل هللا عليه وسمل وهو يف طريقه ا ىل تبوك وقد تفق  ،  أآخرون  رجالً   بعضة وثانون

معن ختلف من بين ريض هللا عنه رمه لكثوم بن حصني الغفاري  بعض من ختلف وسأ ل أ اب

 ريض هللا عنه. كام سأ ل يف تبوك عن كعب بن ماكل غفار واسمل

أ نكرت علهيم وقد عق بت سورة التوبة بتفصيل عىل موقف املتخلفني، ف

التخلف عن النفري العام حيث حتول اجلهاد بذكل ا ىل فرض عني، مث أ علنت قبول توبهتم وأ خذ 

  .صدقات أ مواهلم بعد اعرتافهم بذنوهبم يف التخلف عن الغزوة وطلهبم قبول صدقاهتم مهنم

ت السورة املنافقني وأ هنم ال يؤمنون بقدر هللا وحيبون احلياة ويرغبون   ،كام عر 

اجلهاد ابلنفس خوفًا من املوت، وقد ينفقون املال كرهًا دون نية صاحلة، وقد رفض القرأآن عن  

عذرمه وأ علن كفرمه وهنيى عن الاس تغفار هلم والصالة عىل أ مواهتم، وتوعدمه ابلباكء طوياًل 

يف هجمن مقابل حضكهم يف ادلنيا الفانية، ومنعهم من املشاركة يف اجلهاد مس تقباًل تبكيتًا هلم 

وتنقية لصف املؤمنني من أ مثاهلم، وتيزياً هلم عن املؤمنني لئال يش يعوا فهيم الضعف واخلذالن، 

فهم ومه من غري يف أ مر بعض املتخلفني اذلين ندموا عىل ختل    وقد أ رجأ ت ا حدى الآايت البت  

 .املنافقني املعتذرين واملتخلفني املعرتفني خبطهئم

أ هل املدينة ومن حوهلم من ال عراب  وقد عاتبت هذه السورة املتخلفني من

ال ل ن   ،نة عظمي أ جر اجلهادمبي     .اجلهاد يصري متعينًا وقت النفري العام وما ذكل ا 

 الوصول ا ىل تبوك 

 ريض هللا عنه ويف تبوك أ رسل النيب صىل هللا عليه وسمل خادل بن الوليد

 -ملكها  -حيث أ رس أ كيدر بن عبد املكل الكندي  ، دومة اجلندلمع عدد من الصحابة ا ىل 

وقد تعجب املسلمون ،  وهو يف الصيد خارهجا، فصاحله النيب صىل هللا عليه وسمل عىل اجلزية

أ تعجبون من هذا؟ فواذلي : )فقال الرسول صىل هللا عليه وسمل ،من قباء اكن أ كيدر يلبسه

وقد ورد أ ن غنامئ خادل من (، هذا نفيس بيده ملناديل سعد ابن معاذ يف اجلنة أ حسن من

 .أ كيدر اكنت ثامنائة من الس يب وأ لف بعري وأ ربعامئة درع وأ ربعامئة رمح
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وقد وصلت ا ىل تبوك هدية مكل أ يةل للنيب صىل هللا عليه وسمل ويه بغةل 

ومل يقع قتال مع الروم يف هذه الغزوة بل انهتيى املسلمون ، بيضاء وبرد، فصاحله عىل اجلزية

آثر حاكم املدن الصلح عىل اجلزيةا ىل ت   .بوك ومل يلقوا مجوع الروم والقبائل العربية املتنرصة وأ

 .يف تبوك مث عادوا ا ىل املدينة وقد مكث اجليش عرشين ليةل
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 العودة من تبوك 

جر، ويه يف داير املسلمون ابحل   ويف طريق العودة من تبوك ا ىل املدينة مر  

وقد سارع الناس ا ىل ، مه وعصياهنمابلناقة فنحروها فأ خذهتم الصيحة لعتو   ثود اذلين امتحنوا 

ال تدخلوا مساكن اذلين ) :وقال، دخول بيوت احلجر فهنامه الرسول صىل هللا عليه وسمل

ال أ ن تكونوا ابكني ع رأ سه وأ رسع السري حىت مث قن  (، ظلموا أ نفسهم أ ن يصيبمك ما أ صاهبم ا 

بلهم ما جعنوه أ جاز الوادي، كام  هنامه عن رشب املاء من برئها أ و الوضوء منه، وأ ن يعلفوا ا 

 .من جعني مباهئا

بلهم من  وقد اش تىك املسلمون ا ىل النيب صىل هللا عليه وسمل ما أ صاب ا 

نك حتمل عىل القوي: )اجلهد يف طريق العودة فدعا رب ه  اللهم امحل علهيا يف سبيكل، ا 

فنشطت هبم حىت أ بلغهتم املدينة ومل  (،واليابس، يف الرب والبحروالضعيف، وعىل الرطب 

 .يش تكوها

عرفون تنفري دابة الرسول ويف طريق العودة حاول املنافقون ومه متلمثون ال ي  

بعادمه حدى الثنااي لتطرحه، ففطن هلم وأ مر اب   .صىل هللا عليه وسمل يف ا 

الوداع يتلقونه، ودخل  وملا اقرتب اجليش من املدينة خرج الصبيان ا ىل ثنية

وجاءه املنافقون املتخلفون عن الغزوة  ،املدينة فصىل يف مسجده ركعتني مث جلس للناس

فاعتذروا بش ىت ال عذار، فقبل مهنم عالنيهتم وابيعهم واس تغفر هلم وولك رسائرمه ا ىل هللا، 

وقد أ قر  ،ريض هللا عهنم وجاء كعب بن ماكل وقد س بقه هالل بن أ مية ومرارة بن الربيع

ىل ذنب التخلف ذنبًا  الثالثة بأ نه ال عذر هلم يف ختلفهم عن الغزوة، ومل يرضوا أ ن يضيفوا ا 

فهنيى الرسول صىل هللا عليه وسمل املسلمني عن الالكم مع الثالثة،  ،جديداً وهو الكذب

ذ فاجتنهبم الناس مخسني ليةل وأ مرت نساؤمه ابعزتاهلم، فذهنب عند أ هلهن ا ال زوجة هالل ا  

ذن من الرسول صىل هللا عليه وسمل  كبرياً  اكن ش يخاً  وقد ضاقت هبم   ،فبقيت خلدمته فقط اب 

ادلنيا، وحاول مكل الغساس نة اس تغالل املوقف فراسل كعب بن ماكل ليلحق به، لكن 

هنا زايدة يف امتحانه ،كعب بن ماكل أ حرق الرساةل واس مترت املقاطعة حىت نزل  ،وقال ا 

ا ﴿:  علهيمالقرأآن يعلن توبة هللا م  اْلَْرض  ب م  اق ْت ع ل هْي  ا ض  ذ  ِ
ىت  ا ل  ف وا ح  ين  خ  ث ة  اذل   ع ىل  الث ال  و 

ْم ل   ب  ع ل هْي  ل ْيه  مث   ات 
ِ
ال  ا
ِ
ن  اَّلل   ا أَ م  لْج  نُّوا َأْن ال  م  ظ  ه ْم و  ْم َأنْف س  اق ْت ع ل هْي  ض  ب ْت و  ح  ن  اَّلل   ر 

ِ
ي ت وب وا ا

و  ال  مي  ه  ح  اب  الر   .﴾ت و 
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خلف عبد الرمحن بن يف هذه الغزوة  صىل رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  و 

حيث تأ خر عهنم يف حاجته،   ،املسلمني يف صالة الفجر بتبوك  اذلي أ م    ريض هللا عنه  عوف

هبم الصالة  أ ن يمت  صىل هللا عليه وسمل وملا قدم أ راد عبد الرمحن أ ن يتأ خر فأ ومأ  هل النيب 

مامة املفضول وصالة ال فضل خلفه ،وصىل خلفه  .مما يدل عىل جواز ا 

عن معل يدخهل اجلنة وهام يف طريق ريض هللا عنه  وقد سأ هل معاذ بن جبل  

نيب صىل هللا عليه وسمل بأ ن رأ س هذا ال مر الشهادة وقوامه الصالة والزاكة العودة فأ جابه ال 

 .وذروة س نامه اجلهاد

وقد س ئل صىل هللا عليه وسمل يف هذه الغزوة عن سرتة املصيل؟ فأ جاب 

وقال عن  وطلب املاء من بيت يف تبوك وهو يف قربة من جدل،، بأ هنا مثل مؤخرة الرحل

 .ادابغها طهوره :أ هبة امليتة

وقد مجع يف الغزوة بني صالة  ، وقد أ قام بتبوك عرشين ليةل يقرص الصالة

 .الظهر والعرص، وكذكل املغرب والعشاء

لقد حققت هذه الغزوة أ هدافها بتوطيد سلطان اال سالم يف ال قسام الشاملية 

الصالة من ش به اجلزيرة العربية، واكنت تهيداً لفتوح بالد الشام، حيث أ ن الرسول عليه 

قبيل وفاته للتوجه   ريض هللا عنه  بقيادة أ سامة بن زيد بن حارثة  والسالم اكن قد هجز جيشاً 

حيث ريض هللا عنه  ا ىل الشام، لكن اجليش مل يتحرك حنو أ هدافه ا ال يف خالفة الصديق

نفاذه يف حياته، ورمغ ظروف اخلطر احملدقة  حالت وفاة الرسول صىل هللا عليه وسمل دون ا 

نفاذ  أ رص  ريض هللا عنه ينة وبكيان اال سالم لكه بسبب حركة الردة فا ن الصديق ابملد عىل ا 

حىت هجز الصديق جيوش الفتح ا ىل بالد الشام  وما أ ن اس تتبت ال مور نسبياً  ،اجليش

ل هداف ادلعوة اال سالمية بتحرير البرش من نري الظمل والطغيان والعبودية  والعراق حتقيقاً 

ىت  ﴿: لغري هللا ُّه  َّلل    ح  ين  لك  ي ك ون  ادل   ْتن ٌة و   .﴾ ال  ت ك ون  ف 
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 عام الوفود 

العام التاسع بعام الوفود، حيث ابتدأ ت وفود القبائل العربية تقدم من  يُس   

أ حناء اجلزيرة العربية معلنة دخولها يف اال سالم منذ رجوع النيب صىل هللا عليه وسمل من 

سالهما الفتح اجلعرانة يف أ واخر س نة ثان، فقد فلام اكن الفتح ابدر لك ، اكنت العرب تلوم اب 

سالهمم، وقد ب  .لغ مجموع ما ذكرته املصادر أ كرث من س تني وفداً قوم اب 

فقد ذكر اال مام البخاري قدوم وفد تمي، كام حكت سورة احلجرات بعض ما 

حيث اندوا الرسول عليه الصالة والسالم بصوت   ،سمة جبفاء الطبعصدر مهنم من ال عامل املت  

رات نزلت لتعلمي عال من خارج جحرته دون أ ن يس تأ ذنوا عليه، وال شك أ ن سورة احلج

 .هبذه املناس بة أ دب خماطبة الرسول صىل هللا عليه وسمل والاستئذان عليه املسلمني مجيعاً 

كام ذكر البخاري قدوم وفد عبد القيس، ووفد بين حنيفة وفهيم مس يلمة 

الكذاب، وأ نه اشرتط ال سالمه أ ن يكون هل ال مر بعد الرسول صىل هللا عليه وسمل وأ ن 

نه لو سأ هل قطعة جريد ما أ عطاه، وأ شار ا ىل ما س يكون النيب صىل  هللا عليه وسمل قال هل ا 

منه من فتنة!!، وذكر وفد جنران وفهيم العاقب والس يد حاكام جنران، وقد دعامه الرسول صىل 

آية املباهةل ث ل  ع يىس  ﴿: هللا عليه وسمل ا ىل اال سالم فأ بوا فدعامه ا ىل املباهةل ملا نزلت أ ن  م 
ِ
ا

اٍب مث   ق ال  هل   ك ْن ف ي ك ون  ع   ْن ت ر  ل ق ه  م  م  خ  آد  ن  *  ْند  اَّلل   مك  ث ل  أ ب  ك  ف ال  ت ك ْن م  ْن ر  قُّ م  الْح 

ْمرت  ين   ان  *   الْم  ال ْوا ن ْدع  َأبْن اء  مْل  ف ق ْل ت ع  ن  الْع  ك  م  اء  ا ج  ْن ب ْعد  م  يه  م  اج ك  ف  ْن ح  ْ    ف م  مك  َأبْن اء  ان  و  اء  ن س  و 

ب ني   ذ  ْل ل ْعن ت  اَّلل   ع ىل  الاْك  ْل ف ن ْجع  ْ مث   ن ْبهت   مك  َأنْف س  ن ا و  َأنْف س   ْ و  مك  اء  ن س   .﴾و 

وطلبا منه   ،فأ رادا الاس تجابة ا ىل املالعنة مث عدال عن ذكل أ ن تصيهبم اللعنة

 ريض هللا عنه اجلراحاملصاحلة عىل أ ن يدفعوا اجلزية، فأ رسل معهم أ اب عبيدة عامر بن 

عىل اجلزية ربطهتم بدوةل اال سالم، وقطعت  لتحصيلها، وال شك أ ن مصاحلة أ هل جنران

ون ملواهجة كبرية مع ط  ال وارص بيهنم وبني الروم، فاكن ذكل تأ مينًا لظهر املسلمني ومه خيط   

 .الروم يف الشام

ووفد طيء  وقد ذكر البخاري وفد ال شعريني وأ هل المين كام ذكر وفد دوس

 ريض هللا عنه. ي بن حامت الطايئد  وقدوم ع  

رسال بين سعد بن بكر لضامم بن ثعلبة  ريض هللا عنه وذكر ابن عباس ا 

كثري الشعر هل غديراتن، فأ انخ بعريه عىل ابب  جدلاً  ا ىل املدينة، واكن رجالً ريض هللا عنه 
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: وسمل وهو جالس مع أ حصابه فقالمث دخل عىل رسول هللا صىل هللا عليه  املسجد وعقهل،

أ ان ابن عبد : فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،أ يمك ابن عبد املطلب؟"

 اي محمد ا ين سائكل ومغلظ عليك يف املسأ ةل فال جتدن   :قال نعم، :قال محمد؟ :قال .املطلب 

آ أ نشدك هللا ...   :قال،  سل عام بدا كل :قال يف نفسك فأ ين ال أ جد يف نفيس،  عيل   هلل بعثك أ

لينا رسوالً  آ أ نشدك هللا ...   :قال اللهم نعم، :قال ؟ا  وأ ن   هلل أ مرك أ ن نعبده وال نرشك به شيئاً أ

مث جعل يذكر فرائض  ،اللهم نعم :قال خنلع هذه ال واثن وال نداد اليت اكن أآابؤان يعبدون؟

ذا فرغ قال ال  :اال سالم فريضة فريضة وينشده عند لك فريضة حىت ا  هل ا  فا ين أ شهد أ ن ال ا 

هللا وأ نك عبده ورسوهل، وسأ ؤدي هذه الفرائض وأ جتنب ما هنيتين عنه وال أ زيد وال أ نقص 

ن يصدق دخل اجلنة)   :فقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ،"مث أ نرصف مث رجع ضامم   ،(ا 

ليه فسب   الربص واجلذام  ايضامم اتق"  :فقالوا أ ماهمم الالت والعزى، ا ىل قومه فاجمتعوا ا 

هنام وهللا ال يرضان وال ينفعان، ا ن هللا قد بعث رسوالً : "قال  "،!!واجلنون وأ نزل  ويلمك ا 

هل ا ال هللا وأ ن محمدا عبده ورسوهل  ،استنقذمك به مما كنمت فيه  كتاابً  ين أ شهد أ ن ال ا  وأ ين قد   ،وا 

فوهللا ما أ مىس ذكل اليوم من حارضته رجل وال  ،"جئتمك من عنده ومبا أ مرمك به وهنامك عنه

 .امرأ ة ا ال مسلامً 

نه يف العام التاسع ساد اال سالم اجلزيرة العربية اليت توحدت  وعىل أ ية حال فا 

الس ياسة  ل ول مرة يف اترخيها حتت رايته، فرمغ أ هنا عرفت نشوء ادلويالت ونظم س ياس ياً 

ال أ ن أ ية دويةل من تكل ادلويالت مثل معني وس بأ  ومحري وكندة والغساس نة   قبل اال سالم، ا 

ن حضارات تكل ادلويالت ، واملناذرة مل تمتكن من توحيد اجلزيرة العربية حتت رايهتا، بل ا 

  .عىل مراكزها قبل اال سالم اكنت قد امضحلت وطغت البداوة

ه وسمل من حتقيق وحدة اجلزيرة يف أ قل من وقد تكن الرسول صىل هللا علي

وتغلغل العصبية القبلية والزنعات اجلاهلية ومل تكن ، عرش س نوات رمغ قوة الروح الفردية

يف الروح والعقل والسلوك ذلكل صلحت أ ن  وجتانساً  وثيقاً  وحدة صورية بل اكنت تشاباكً 

اليت بسطت سلطاهنا عىل رقعة تكون لبنة قوية وأ ساسا متينا قامت عليه ادلوةل اال سالمية 

 .شاسعة
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 هـ  9جح أ يب بكر ابلناس عام  

ىل  مل حيج الرسول صىل هللا عليه وسمل عام فتح مكة، بل اعمتر ورجع ا 

  ر أ اب بكرهـ، فلام اكن العام التاسع، أ م   8يف عام  املدينة، وقد جح املرشكون واملسلمون معاً 

 .ا ىل مكة احلج، خفرج يف ذي احلجة عىل ريض هللا عنه

وملا خرج أ بو بكر ابلناس من املدينة نزلت سورة براءة، فأ رسل النيب صىل 

بصدر سور براءة ليعلهنا عىل الناس يف ريض هللا عنه هللا عليه وسمل عيل بن أ يب طالب 

ال يؤدي صىل هللا عليه وسمل    وقال النيب   ،مومس احلج يوم النحر وهو العارش من ذي احلجة

ال رجل من أ هل بييت  بل "  :قال "،أ أ مري أ م مأ مور؟"وملا رأ ى أ بو بكر عليًا سأ هل: ، عين ا 

، مفضيا؛ أ بو بكر أ مري عىل احلج وعيل يبلغ صدر سورة براءة، ويساعده عدد من "مأ مور

وقد ذكر  ، عهنامريض هللا والطفيل بن معرو ادلويس الصحابة يف النداء هبا مهنم أ بو هريرة

ال نفس مؤمنة، وال يط  ال يدخل اجلن  ":  أ نه بعث بأ ربعريض هللا عنه  عيل بن أ يب طالب   وف ة ا 

ابلبيت عراين، وال حيج بعد العام مرشك، ومن اكن بينه وبني رسول هللا صىل هللا عليه 

 ."وسمل عهد فعهده ا ىل مدته

حيث منعت جح   ،اعهاوقد تضمن صدر سورة براءة مفاصةل مع الوثنية وأ تب

املرشكني بعد التاسع وأ علنت احلرب علهيم، لكهنا أ هملت املعاهدين مهنم ا ىل انهتاء مدهتم، 

ىل أ جل غري حمدود أ ربعة أ شهر متتابعة تبتدئ يف العارش من ذي احلجة  وأ هملت من هل عهد ا 

ىل  ،وتنهتيي يف هناية العارش من ربيع الآخر  انسالخ ال شهر وأ همل من ال عهد هل من املرشكني ا 

ذا انهتت مددمه صاروا يف حاةل حرب مع املسلمني  احلرم أ ي مخسني يوماً   تنهتيي بهناية احملرم، فا 

رْش ك ني  ﴿ ن  الْم  ْ م  ْدمت  ين  ع اه  ىل  اذل  
ِ
وهل   ا س  ر  ن  اَّلل   و  ٌة م  اء  ة  َأْشه ٍر *  ب ر  وا يف  اْلَْرض  َأْرب ع  يح  ف س  

ر ين   ف  ْخز ي اْلاك  َأن  اَّلل   م  ز ي اَّلل   و  ْعج  ْ غ رْي  م  وا َأن مك  اعْل م  ىل  الن اس  *  و 
ِ
وهل   ا س  ر  ن  اَّلل   و  اٌن م  َأذ  و 

رْيٌ ل مك ْ  ْ ف ه و  خ  ْن ت ْبمت 
ِ
وهل   ف ا س  ر  رْش ك ني  و  ن  الْم  ْكرب   َأن  اَّلل   ب ر يٌء م 

ج   اْلَ  .﴾ي ْوم  الْح 

لقد مضت عىل دعوة اال سالم اثنتان وعرشون س نة، بذل املسلمون خاللها 

بعض املرشكني عىل عبادة   لك هجد وسلكوا لك طريق مرشوع لتبليغ ادلعوة، ومع ذكل أ رص  

 ال صنام، والطواف ابلبيت العتيق وفق طقوس اجلاهلية، وقد أآن ال وان ملفاصلهتم ووضع حد   

 .قلعنادمه وجتاهلهم دلعوة احل
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ومل يقترص ال مر عىل ذكل بل ساندته محةل للتوعية وادلعوة ا ىل اال سالم 

فقد أ رسل النيب صىل هللا عليه وسمل  ،ت لدلوةل اال سالميةوتنظمي املناطق النائية اليت انضم  

مهنام عىل   الكً ا ىل المين،  قبل جحة الوداع   ريض هللا عهنام أ اب موىس ال شعري ومعاذ بن جبل

 (.وبرشا وال تنفرا ،يرسا وال تعرسا: )وأ وصاهام بقوهل ،أ حد خمالفهيا

نك س تأ يت قوماً : )وقال ملعاذ ذا جئهتم فادعهم ا ىل أ ن يشهدوا   ا  أ هل كتاب، فا 

هل ا ال هللا وأ ن محمداً  رسول هللا، فا ن مه أ طاعوا كل ذكل فأ خربمه أ ن هللا فرض علهيم  أ ن ال ا 

مخس صلوات لك يوم وليةل، فا ن مه أ طاعوا كل بذكل فأ خربمه أ ن هللا فرض علهيم صدقة 

اي    عىل تؤخذ من أ غنياهئم فرتدُّ  ك وكرامئ أ مواهلم، واتق فقراهئم، فا ن مه أ طاعوا كل بذكل فا 

نه ليس بيهنا وبني  (.هللا جحاب دعوة املظلوم فا 

مث أ رسل عيل بن أ يب  ،ا ىل المين ريض هللا عنه مث أ رسل خادل بن الوليد

مع رسول هللا صىل هللا عليه وسمل جحة   مث رجع حفج    ،ماكنه مفكث هباريض هللا عنه طالب  

 .يف نرش اال سالم يف صفوف قبيةل مهدان وقد جنح عيل ،الوداع
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 جحة الوداع 

اال سالم امخلسة، وقد فرض يف العام العارش أ و التاسع ميثل احلج أ حد أ راكن 

أ و السادس عىل اختالف الرواايت، ويف العام العارش أ علن النيب صىل هللا عليه وسمل عزمه 

فهيا بعد الهجرة ا ىل املدينة، فتقاطر الناس من أ رجاء  عىل احلج ويه املرة الوحيدة اليت جح  

وملا وقف يف عرفة نزلت  ،بقني من ذي القعدة ٍس اجلزيرة للحج معه، وخرج من املدينة مخل

ينًا﴿: عليه الآية م  د  ْسال 
ِ
يت  ل مك   ااْل ض  ر  يت  و  ْ ن ْعم  ْمت  ع ل ْيمك  َأتْم  ْ و  ين مك  ْ د   .﴾الْي ْوم  َأمْك ْلت  ل مك 

 املسلمون مناسك احلج من النيب صىل هللا عليه وسمل حيث قال وقد تعمل  

، جفاءت جحته حافةل ابل حاكم الرشعية وخاصة ما يتعلق ابحلج (كمكخذوا عين مناس: )هلم

 .وابلوصااي وال حاكم العامة اليت ورد يف خطبة عرفات

اس متعوا ا ىل خطبة الوداع اليت ،  من املسلمني  غفريٌ   وقد شهد املومس معه مجعٌ 

ليمك، كحرمة ا ن دماءمك وأ موالمك حرام ع : )أ لقاها يف عرفات يف وسط أ ايم الترشيق وجاء فهيا

ال أ ن   لك يشء من أ مر اجلاهلية حتت قديم هاتني   يوممك هذا، يف شهرمك هذا، يف بدلمك هذا، ا 

ن أ ول دم أ ضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن احلارث، وراب  موضع، ودماء اجلاهلية موضوعة، وا 

نه موضوع  ،وأ ول راب أ ضع رابان اجلاهلية موضوع لكه، فاتقوا راب عباس بن عبد املطلب فا 

ن لمك علهين أ ال  بأ مانة هللا واس تحللمت فروهجن   هللا يف النساء، فأ نمك أ خذتوهن   بكمة هللا، وا 

عليمك رزقهن   غري مربح، ولهن    ذكل فارضبوهن رضابً   تكرهونه، فا ن فعلن    يوطنئ فرشمك أ حداً 

ن اعتصممت به ،وكسوهتن ابملعروف ين قد تركت فيمك ما لن تضلوا بعد ا  كتاب هللا، وأ نمت   وا 

نشهد أ نك قد بلغت رساالت ربك، وأ ديت ونصحت ":  قالوا (،تسأ لون عين، مفا أ نمت قائلون؟

بأ صبعه الس بابة يرفعها ا ىل السامء وينكهتا ا ىل الناس:  فقال ،"ل متك، قضيت اذلي عليك

 (.اللهم اشهد اللهم اشهد)

 عوا من بعدي كفاراً ال ترج: )أ خرى يف مىن وذكر يف ا حداها باً ط  وقد أ لقى خ  

 .)يرضب بعضمك رقاب بعض

ويف طريق العودة من جحة الوداع خطب الرسول صىل هللا عليه وسمل الناس 

وأ مسك بيد عيل بن أ يب  من اجلحفة يف اليوم الثامن عرش من ذي احلجة، يف غدير مخ قريباً 

قد  ريض هللا عنه واكن عيل(، من كنت مواله فعيل مواله: )فقالريض هللا عنه طالب 

واكن   ،وأ نه اش تد يف معاملهتم  وقد اش تىك بعض اجلند علياً   جحة الوداع  أ قبل من المين وشهد
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م انئبه، فأ وحض هلم النيب صىل هللا عليه وسمل يف غدير مخ وزعها علهي  قد اسرتجع مهنم حلالً 

 .ه عىل فضهل لينهتوا عن الشكوىونب   ،ماكنة عيل

 

 جتهزي جيش أ سامة بن زيد بن حارثة 

قفل النيب صىل هللا عليه وسمل من جحة الوداع، ومضت بقية ذي احلجة 

ر عليه أ سامة بن زيد بن  ،واحملرم وصفر من العام العارش فبدأ  بتجهزي جيش ا ىل الشام وأ م 

، وأ مره أ ن يتوجه حنو البلقاء وفلسطني، فتجهز الناس وفهيم املهاجرون ريض هللا عنه حارثة

بن ثاين عرشة س نة، ا، واكن أ سامة بن زيد  ريض هللا عنه  وال نصار، واكن مهنم أ بو بكر ومعر

صغري السن عىل كبار املهاجرين وال نصار، فمل يقبل وتكم البعض يف تأ مريه وهو موىل و 

مارة أ سامة وأ وىص به خرياً  ولكن هذه امحلةل تأ خرت ،  الرسول صىل هللا عليه وسمل طعهنم يف ا 

واكن أ سامة قد   ،بسبب مرض الرسول صىل هللا عليه وسمل بعد البدء بتجهزيها بيومني فقط

 .سمل بيده وعسكر ابجلرفأ خذ اللواء اذلي عقده الرسول صىل هللا عليه و 
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 وفاة الرسول صىل هللا عليه وسمل 

املرض ابلرسول صىل هللا عليه وسمل فاش تىك بعد عودته من جحة  وقد أ مل  

الوداع حبوايل ثالثة أ شهر، واكن بدء شكواه يف بيت مميونة أ م املؤمنني، واس تغرق مرضه 

 . وهو ابن ثالث وس تني ،عرشة أ ايم، ومات يف يوم االثنني يف الثاين عرش من ربيع ال ول

ابع عقب فتح خيرب بعد أ ن تناول وقد حص أ ن شكواه ابتدأ ت منذ العام الس

رمغ أ نه لفظها ومل يبتلعها  ،قطعة من شاة مسمومة قدمهتا هل زوجة سال م بن مشمك الهيودية

ض  يف بيت عائشة أ م املؤمنني،  ر عليهلكن السم أ ث   ر  ريض هللا   وقد طلب من زوجاته أ ن ي م 

 .، فاكنت تسح بيده عليه لربكهتا وتقرأ  عليه املعوذتنيعهنا

موا أ كتب لمك كتااًب ال هلُّ : )وملا حرضته الوفاة واش تد به املرض قال للصحابة

عىل  فاختلفوا مفهنم من أ راد ا حضار أ دوات الكتابة، ومهنم من خيش أ ن يشق  (، تضلوا بعده

ة قرائن احتفت بذكل أ فادت أ ن ال مر ليس الرسول صىل هللا عليه وسمل ذكل، ويبدوا أ ن ث  

حسبنا كتاب هللا، مل يكرر الرسول  ريض هللا عنه    ه ختيري، فلام قال معرعىل الوجوب بل في

الزمًا ل وصامه به كام أ وصامه يف تكل احلاةل   صىل هللا عليه وسمل ذكل، ولو اكن ما أ راد كتابته

كرام الوفود خراج املرشكني من جزيرة العرب واب  وقد أ فادت رواية حصيحة أ ن  ،مشافهة اب 

ولو اكن واجبًا مل يرتكه الختالفهم، وقد  امخليس قبل وفاته بأ ربعة أ ايم، طلبه الكتابة اكن يوم

ليه فاطمة،  اكن الصحابة يراجعونه يف بعض ال مور ما مل جيزم ابل مر ريض هللا عهنا   وقد دعا ا 

ار ها بيشء فضحكت، وقد أ خربت بعد وفاته أ نه أ خربها  ار ها بيشء فبكت، مث دعاها فس  فس 

وقد اكن ذكل فهو من عالمات  ،خربها بأ هنا أ ول أ ههل حلاقًا به فضحكت أ نه ميوت فبكت وأ  

 .النبوة

مروا أ اب بكر : )وقد أ ثقهل املرض ومنعه من اخلروج للصالة ابلناس فقال

ن أ اب بكر رجل رقيق ضعيف "فقالت:    ،ريض هللا عهنا  ، وقد راجعته عائشة(فليصل ابلناس ا 

ذا قرأ  القرأآن يصيل ريض هللا عنه عىل ذكل، مفىض أ بو بكر  فأ رص  ، "الصوت كثري الباكء ا 

فصىل ريض هللا عهنام مرة يتوك  عىل العباس وعيل صىل هللا عليه وسمل وخرج النيب  هبم

 فضهل وأ شار ا ىل وبني   ،ريض هللا عنه ابلناس وخطهبم وقد أ ثىن يف خطابه عىل أ يب بكر

  .ختيري هللا هل بني ادلنيا والآخرة واختياره الآخرة
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عرضت  ا ن عبداً : )واكنت أآخر خطبة هل قبل موته خبمس ليال وقال فهيا

ىل أ نه يقصد نفسه ريض هللا عنه ، ففطن أ بو بكر(عليه ادلنيا وزينهتا فاختار الآخرة فبىك  ،ا 

ذ مل يدركوا ما فطن هل  .وتعجب الناس منه ا 

 وكشف يف صالة الفجر يوم وفاته سرت جحرة عائشة ونظر ا ىل املسلمني ومه

 ،املسلمون أ ن يفتتنوا فرحًا خبروجه يف صفوف الصالة مث تبسم وحضك وك نه يودعهم، ومه  

أ ن الرسول صىل هللا عليه وسمل يريد اخلروج  حيث ظن  ريض هللا عنه  ر أ بو بكروتأ خ  

لهيم بيده أ ن أ توا صالتمك مث دخل احلجرة وأ رىخ السرت ،للصالة  .فأ شار الرسول ا 

 ".واكرب  أ ابه": فاطمة فقالت ودخلت عليه 

 .(ليس عىل أ بيك كرب بعد اليوم): فقال لها

ذ اكن صامتًا ال يتكم  ،فدعا هل ابال شارةريض هللا عنه ودخل عليه أ سامة بن زيد  ا 

 .لثقل املرض

، وقد ريض هللا عهنا واكن عندما حرضه املوت مستنداً ا ىل صدر عائشة

وأ عدته فاسنت به الرسول صىل   ،فقضمتهريض هللا عنه  أ خذت سوأاكً من أ خهيا عبد الرمحن 

 .هللا عليه وسمل

انء املاء فميسح وهجه ويقول ن للموت : )واكن يدخل يده يف ا  ال هللا ا  هل ا  ال ا 

الرفيق اللهم يف : )ويقول(، مع اذلين أ نعم هللا علهيم: )وأ خذته حبة وهو يقول ،(سكرات

 . وأ نه خيتار الرفيق ال عىل، فعرفت عائشة أ نه خيري  (ال عىل

حني ريض هللا عهنا  وقبض صىل هللا عليه وسمل ورأ سه يف جحر عائشة

واكن غائبًا يف ريض هللا عنه  وقيل عند زوال الشمس، ودخل أ بو بكر ،الضحى اش تد  

 ،هلعليه وقب   يه، مث أ كب  الس نح فكشف عن وجه النيب صىل هللا عليه وسمل ثواًب اكن عل 

يكم ريض هللا عنه  وخرج ا ىل الناس، ومه بني منكر ومصدق من هول ال مر، فرأ ى معر

أ ما بعد "فاجمتع الناس عىل أ يب بكر فقال:  ،الناس منكراً موت الرسول صىل هللا عليه وسمل

ن  ،ال ميوت هللا يحٌّ  محمداً قد مات، ومن اكن منمك يعبد هللا فا ن من اكن منمك يعبد محمداً فا 

ْ ع ىل  ﴿: قال هللا ات  َأْو ق ت ل  انْق ل ْبمت  ْن م 
ِ
ل  َأف ا س  ْن ق ْبهل   الرُّ ل ْت م  وٌل ق ْد خ  س  ال  ر 

ِ
ٌد ا م  ح  ا م  م  و 

اك ر ي ي ْجز ي اَّلل   الش  س   يْئًا و  ب ْيه  ف ل ْن ي رض   اَّلل   ش  ق  ْن ي ْنق ل ْب ع ىل  ع  م  ْ و  فسكن ، "﴾ن  َأْعق اب مك 
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ال تكل   ،عىل ال رض ال حتمهل قدماهريض هللا عنه    الناس وجلس معر وك هنم مل يسمعوا الآية ا 

 .الساعة

 ريض هللا عهنا :  وقالت فاطمة

 .اي أ بتاه أ جاب راًب دعاه

 .اي أ بتاه من جنة الفردوس مأ واه

 .اي أ بتاه ا ىل جربيل ننعاه

 

 

 

 

 

 

 

 .نبيه وأ هل وحصبه أ مجعني وصىل هللا وسمل وابرك وأ نعم عىل  

 .وأآخر دعواان أ ن امحلد هلل رب العاملني
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 15 ........................................................................ البعثة   قبل   هل   هللا   صيانة 

 16 ......................................................... وسمل   عليه   هللا   صىل   مبحمد   ل نبياء ا   بشارات 

 17 ................................................................. بنبوته   الكتاب   أ هل   علامء   بشارات 

ر   18 .............................................................................. نبوته   هاصات ا 

 19 ................................................................................... احملمدية   البعثة 

 19 ..................................................................................... الويح 

 20 .......................................................................... الرسية   ادلعوة   مرحةل 

 21 ............................................................................. ال وائل   املسلمون 
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 24 ................................................................................. اجلن   ا سالم 

 24 ............................................................................ اجلهرية   ادلعوة   بدء 

 26 ......................................................... وسمل   عليه   هللا   صىل   للرسول   املرشكني   أ ذى 

 29 ....................................................................... للمسلمني   قريش   اضطهاد 

ىل   قريش   جلوء   32 ...................................................................... املفاوضات   ا 

ىل   املرشكني   جلوء  ثبات   ابملعجزات   املطالبة   ا   32 .................................................... النبوة   ال 

ىل   الهجرة   35 ............................................................................ احلبشة   ا 

ىل   الثانية   الهجرة   36 ....................................................................... احلبشة   ا 

 38 ........................................................................ اخلطاب   بن   معر   ا سالم 

 40 .............................................................. طالب   أ يب   شعب   يف   املسلمني   حصار 

 40 ............................................................ عهنا   هللا   ريض   وخدجية   طالب   أ ىب   وفاة 

ىل   رحلته   42 ............................................................................ الطائف   ا 

 42 ............................................................................. واملعراج   اال رساء 

 44 ................................................................. للنرصة   طلباً   ئل القبا   عىل   الطواف 

 45 ...................................................................... ودعوهتم   ابل نصار   االتصال 

 47 ............................................................................ ال وىل   قبة الع   بيعة 

 47 ............................................................................. الثانية   العقبة   بيعة 

ىل   الهجرة   50 ........................................................................... املنورة   املدينة   ا 

 50 .............................................................................. املهاجرين   أ وائل 

 53 .................................................................. وسمل   عليه   هللا   صىل   النيب   جهرة 

 62 ................................................................. ال وىل   وتنظميته   املدين   اجملمتع   خصائص 

 62 ........................................................................ الهجرة   قبل   املدين   اجملمتع 

 62 ..................................................................................... الهيود 

 62 ..................................................................................... العرب 

 63 ..................................................................... املدين   اجملمتع   يف   اال سالم   أ ثر 

 64 .................................................... املدينة   لساكن   الاجامتعي   التكوين   يف   وأ ثرها   الهجرة 
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 65 ............................................................................ املدينة   يف   املؤاخاة 

 66 ........................................................................... املؤاخاة   نظام   ترشيع 

لغاء  آخني   بني   التوارث   ا   67 ...................................................................... املتأ

 67 .....................................................................توارث   دون   املؤاخاة   ر اس مترا 

 67 ................................................................ الارتباط   أ ساس   يه   العقيدة   أآرصة 

 68 ................................................................... املدين   اجملمتع   بنية   أ ساس   احلب 

 69 ........................................................... واحد   صف   يف   جياهدون   والفقراء   ال غنياء 

 69 ................................................................................. الصفة   أ هل 

 70 ................................................................................ الصفة   ساكن 

 70 ............................................................ واجلهاد   والعبادة   للعمل   الصفة   أ هل   انقطاع 

 72 ................................................. الصفة   ل هل   والصحابة   وسمل   عليه   هللا   صىل   النيب   رعاية 

 73 ................................................................. ( ادلس تور)   املدينة   معاهدة   اعالن 

 74 ............................................... والهيود   وال نصار   املهاجرين   بني   وسمل   عليه   هللا   صىل   كتابه 

جالؤمه   للمعاهدة   املدينة   هيود   نقض   78 .............................................................. عهنا   وا 

 78 ................................................................................. قينقاع   بين   غزوة 

 78 .................................................................................... احلصار 

 79 ........................................................................... ال رشف   بن   كعب   مقتل 

جالء   81 ................................................................................ النضري   بين   ا 

 81 ........................................................................ النضري   بين   غزوة   سبب 

جالهئم   ومعاهدة   النضري   بين   حصار   82 ............................................................... ا 

 83 .................................................................... للمرشكني   النضري   بين   حتريض 

 84 ................................................................................. قريظة   بين   غزوة 

 84 ................................................................................ الغزوة   سبب 

 85 .................................................................. قريظة   بين   ومصري   احلصار   جناح 

 86 .............................................................. احلجاز   يف   الهيودية   املعاقل   وبقية   خيرب   فتح 

ىل   الطريق   87 ............................................................................. خيرب   ا 
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 87 ............................................................................. خيرب   فتح   وصف 

 88 ................................................................................. انع   حصن 

 91 ............................................................................... خيرب   فتح   أ ثر 

 91 ............................................................................. خيرب   غنامئ   توزيع 

 92 ........................................................................... اجملاهدين   من   مناذج 

 94 .................................................................................. املرشكني   هجاد 

 94 ................................................................................ اجلهاد   ترشيع 

 98 .............................................................. الكربى   بدر   غزوة   قبل   اجلهاد   حركة   طالئع 

 98 .......................................................................... ( ودان )   ال بواء   غزوة 

 99 ........................................................................... البحر   س يف   غزوة 

 99 ...................................................................... عشرية ال   وغزوة   بواط   غزوة 

 99 ............................................................................. ال وىل   بدر   غزوة 

 99 .................................................................................. خنةل   غزوة 

ىل   القبةل   حتويل   100 ...................................................................... الكعبة   ا 

 103 .............................................................................. الكربى   بدر   غزوة 

 115 ................................................................................ بدر   أ عقاب   يف 

 115 .......................................................................... الكدر   قرقرة   غزوة 

 115 ............................................................................. السويق   غزوة 

 115 ............................................................................. أ مر   ذي   غزوة 

 115 ............................................................................... حبران   غزوة 

 116 ............................................................................... القردة   غزوة 

 118 ................................................................................... أ حد   غزوة 

 129 .............................................................................. ال سد   محراء 

 130 ............................................................................ أ حد   أ عقاب   يف 

 132 ........................................................................... املوعد   بدر   غزوة 

 133 .............................................................................. اجلندل   دومة 
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 133 ........................................................................... الترشيع   اترخي   من 

 134 ................................................................... . املريس يع  –   املصطلق   بين   غزوة 

 141 ....................................................................... -ال حزاب   –  اخلندق   غزوة 

 149 ......................................................................... اخلندق   غزوة   أ عقاب   يف 

 149 ............................................................. - البحر   س يف   رسية    - اخلبط   رسية 

 150 ................................................................................. احلديبية   وة غز 

ىل   وسمل   عليه   هللا   صىل   النيب   رسائل   161 .................................................... وال مراء   امللوك   ا 

 163 ............................................................................ ال عراب   تأ ديب 

د   ذات   غزوة   163 ........................................................................... القر 

 163 .............................................................................. وعرينة   ع لك 

 163 .......................................................................... الرقاع   ذات   غزوة 

 164 ............................................................................... القضاء   معرة 

 166 ................................................................................... مؤتة   غزوة 

 168 ........................................................................... السالسل   ذات   غزوة 

 169 .................................................................................... مكة   فتح 

 177 .................................................................................. حنني   غزوة 

 182 .................................................................................. املعركة 

 184 ................................................................ وأ وطاس   خنةل   حنو   الفارين   تعقب 

 186 ................................................................................. الطائف   غزوة 

 194 ................................................................................ الرضار   مسجد 

 195 ................................................................................... تبوك   غزوة 

 196 ..................................................................... تبوك   جيش   عىل   املنفقون 

 196 ................................................................. تبوك   غزوة   يف   املنافقني   موقف 

ىل   املؤمنني   مسارعة   198 .................................................................... اجلهاد   ا 

 199 ........................................................................... تبوك   جيش   عدد 

 199 .................................................................... تبوك   غزوة   عن   املتخلفون 



 

ة النبوية    تهذيب صحيح السير
 

219 
 

ىل   الوصول   200 .......................................................................... تبوك   ا 

 202 ............................................................................ تبوك   من   العودة 

 204 ................................................................................... الوفود   عام 

 207 ......................................................................هـ   9  عام   ابلناس   بكر   أ يب   جح 

 209 ................................................................................... الوداع   جحة 

 210 ................................................................ حارثة   بن   زيد   بن   أ سامة   جيش   جتهزي 

 211 .................................................................. وسمل   عليه   هللا   صىل   الرسول   وفاة 

 

 

 

 

 


