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 الرحمن الرحيمبسم اهلل 

 السالم على عباده الذين اصطفى:و  الصالة على احلبيب املصطفى،و  كفى ،و  احلمد هلل

موجزا ألهم ما و  ،هذا امللخص الذي بني أيدينا يكاد يكون معتصرا ألحداث السرية النبوية العطرة
م ، د( لكي  يستفاد منها، نضعه لدى طلبة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ) نظام ل،

 التفيء بظالهلا الباسقة.و  يتسىن هلم اإلملام بتطوراهتا املتناسقة،

تتتاىل بعد كل حماضرة الدروس و  و بعد املدخل املعرف بالسرية، تتواىل احملاضرات املتعلقة باألحداث،
، ال بوعةاملصادر اليت اعتمدت يف هذه املطو  أغلب الكتبو  املتعلقة بالعرب املستنبطة من احلوادث،
املعروفة عند املثقفني الذين لديهم أدىن إطاللة على هذا اجملال و  خترج يف عمومها عن املراجع املتداولة

الفصول إلبن كثري يف و  زاد املعاد إلبن القيمو  على رأسها سرية ابن هشام،و  الديين اخلصب،و  التارخيي
الرحيق املختوم و  تور البوطي،فقه السرية للدكو  السرية النبوية للدكتور السباعي،و  األقدمني،

أستاذنا حممد الغزايل و  إن أنس فلن أنس كتاب فقه السرية لشيخناو  للمباركفوري...يف املعاصرين،
 األب الروحي هلذه اجلامعة املباركة.

أي  –أريج أنوارها الوضاحة، فإهنا و  و يف األخري نتمىن لطلبتنا التمتع بعبق هذه السرية الفياحة،
أمنوذج اإلنسان الكامل الذي ترنو إليه البشرية  و  لسعادة الدارين، احلق أهدى السبل لعمر -السرية

فلسفاهتا املتعاقبة شاخصة بأبصارها مشرئبة بأعناقها، متطلعة بأرواحها حنو و  كلها عرب تارخيها الطويل
 املرسلني.و  خامت األنبياء أسوتنا حممدو  االكتمال اإلنساين الذي جتسد يف قدوتنا

 و صلى اهلل على سيدنا حممد 

  جمدو  عظمو  كرمو  و شرف
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 ( 11المحاضرة )
 مادة فقه السيرة النبوية ]التاريخ اإلسالمي[

 
 السيرة النبوية: مزاياها ومصادرها

: السرية على وزن فعلة مجعها سري ومعناها اهليئة كقوله تعاىل )سنعيدها تعريف السيرة لغة      
 سريهتا األوىل( ولعل أهم معانيها الطريقة والسنة إذا شاعت كقول الشاعر: 

 فأول راض سنة من يسريها   فال تغضنْب من سنة أنت سرهتا 
اهلل اهلامشي القرشي صلى اهلل  : هي الرتمجة املأثورة حلياة النيب حممد بن عبدالسيرة اصطالحا     

 عليه وسلم باعتباره خامت األنبياء من بدايتها إىل هنايتها 
: جتمع السرية مزايا عديدة جتعل منها متعة روحية وعقلية وتارخيية بل مميزات السيرة النبوية     

. فهي أوال وجتعل دراستها ضرورية جلميع علماء الشرع وكل دعاة اإلسالم وكافة مصلحي البشرية..
وقبل كل شيء اصح سرية لنيب واثبت سرية ملصلح )وتكفي نظرة سريعة ملا دونه اليهود عن موسى أو 
ما دونه النصارى عن املسيح عيسى بن مرمي من سري حمرفة بل وحىت ما دونه البوذيون عن بوذا وما 

  1يذكره كل قوم عن عظيمهم...(
دفنذه حذىت قذال الغربيذون عنذه انذه هذو الوحيذد الذذي ولقد كانت حياته واضحة منذذ احلمذل بذه إىل 

مبعذذىن أن سذذريته احتذذوت علذذى طرائذذق معيشذذته وصذذفاته اخللقيذذة يف تفاصذذيل دقيقذذة  !ولذذد  ذذت الشذذمس 
 وكثيفة مل يكن باإلمكان أن تتوفر لشخص إال بتوفر الوسائل العصرية .

بالرسالة وقد جسدت سريته  مث إن السرية تتحدث عن بشر عادي ال يتميز عن غريه إال بأنه أكرم
ُقْل منوذج اإلنسان الكامل املثايل الذي يبحث عنه الفالسفة، فهو الذي أمره ربه بان يقول للناس )

َا أَنَا َبَشٌر ميثْذُلُكْم يُوَحى ِإيَلَّ ق) 2(ُسْبَحاَن َرِّبي َهْل ُكنُت ِإالَّ َبَشًرا رَُّسوالً  ويكفينا وصف  3(ْل ِإمنَّ
 عائشة له"كان خلقه القرآن"و"وكان قرانا ميشي" وهلل در الشاعر اإلمام البوصريي إذ قال:         

                                                 
 عرب،) مقدمة الكتاب(.و  السباعي: السرية النبوية دروسمصطفى  - 1
 .33اإلسراء: - 2

 .111الكهف:  - 3
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 فمبلغ العلم فيه انه بشر           وانه خري خلق اهلل كلهم                 
أن يستقيم يف  هذا وقد مشلت السرية النبوية كل مناحي احلياة الشخصية للفرد ملن أراد -         

–قائد –حمارب –صديق –أب –زوج –رئيس  –داعية  -)شاب اآلخرةو  الدنيااحلياة ويسعد يف 
 جار ...(–سياسي 

وأخريا وهذا هو األهم فإن السرية النبوية هي يف ذاهتا دليل صدق رسالة اإلسالم حيث  -        
تضمنت التواتر والشهرة لصفيت الصدق واألمانة قبل البعثة وبعدها إىل آخر حلظة من عمره بل إن 

  !!!أعداءه لطاملا اعرتفوا بشكل صريح وعملي بأنه الصادق األمني الذي مل جيربوا عليه كذبا قط 
ومما تبينه السرية من دليل تارخيي على صحة هذا الدين إهنا تذكر عنه بأنه دعا فأوذي وبلغ فجمع 
األنصار مث اضطر للحرب فكان حكيما فيها فمن عرف عادات اجلاهلية وعدم التكافؤ بينه وبني 

السرية صدق أعدائه وقصر مدة دعوته أيقن مبا ال يدع جماال للشك أن اهلل أرسله فعال وهكذا تثبت 
 .1رسالته بطريق عقلي حبت

انصب جل اهتمام الصحابة وتالميذهم على القرآن تطور الكتابة في السيرة خالل القرون األولى: 
الكرمي طيلة العهد الراشدي وبداية األموي بينما بقيت سنة والسرية )أحداث وأحاديث من عهد 

زين يف الذاكرة كبريا جدا ومع ذلك عمد القليل النبوة( تُتداوالن شفاها؛ إذ كان االعتماد على التخ
حيث مل تبدأ عملية تأليف –هذ إىل تدوين ما حيفظ دون أن جيعله تأليفا خاصا  1من أهل القرن 

وحينما أمر خامس اخللفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز األموي  -هذ 2الكتب إال مع انتصاف القرن 
هذ بدأنا نسمع عن بعض املتخصصني يف   111حوايل سنة بكتابة السنة فور انقراض عصر الصحابة 

كتابة السرية ضمن حمدثي التابعني كاإلمام الزهري وغريه... إىل أن انفرد حممد بن إسحاق بن يسار 
مبؤلفه الضخم يف السرية ولئن ضاع أغلبه إال أنه حمفوظ يف كتاب سرية ابن هشام اليت ألفها تلميذ 

  هذ. 3احلمريي يف مطلع القرن تالميذه عبد امللك بن هشام 
 3وإذا كانت وترية التأليف يف خمتلف علوم الدين واللغة قد تصاعدت شيئا فشيئا مع هناية القرن 

هذ مث تضاعفت يف القرون املوالية أضعافا مضاعفة فإن السرية النبوية قد شهدت هي األخرى مبوازاة 
 311)كتاريخ الطربي تذ  التاريخ العام -ة مثل: ذلك تصاعدا يف التأليف الذي تناوهلا بأشكال متنوع

هذ  431)كدالئل النبوة ألِّب نعيم تذ  الدالئل –هذ(  231)كطبقات ابن سعد تذ  التراجم –هذ( 
                                                 

 د. البوطي) حممد سعيد رمضان(:فقه السرية) مقدمة الكتاب(. - 1
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 األنساب –هذ(  461هذ وابن حزم تذ  241)كشمائل الرتمذي تذ  الشمائل –هذ(  454والبيهقي تذ 
 األموال –)كفتوح البلدان للبالذري أيضا(  الفتوح –هذ(  273)كأنساب األشراف للبالذري تذ 

هذ وكتاب اخلراج  224هذ وألِّب عبيد القاسم بن سالم تذ  142)ككتاب األموال للقاضي أِّب يوسف تذ 
 –)كالشفاء للقاضي عياض واخلصائص الكربى للسيوطي(  الخصائص –هذ(  213ليحي بن آدم تذ 

 مرويات أحداث –اد البن القيم وسبل الرشاد للشامي( أو ما يستنبط منها )زاد املع فقه السيرة
السرية ولو كانت ضعيفة أو موضوعة مثل )عيون األثر البن سيد الناس والسرية احللبية واملواهب 

هذ والروض  614اللدنية للقسطالين وشرحها للزرقاين( إىل جانب شروح سرية ابن هشام كاخلشين تذ 
 لسرية شعرا كألفية العراقي... هذ ونظم ا 541األُنف للسهيلي تذ 

  نشأة الكتابة في السيرة النبوية قبل ابن هشام:
بعيدا عن كثرة التأليف القدمي للسرية يبقى السؤال مطروحا حول املسافة الزمنية بني انتهاء 

هذ  213هذ وتأليف أقدم كتاب بني أيدينا اليوم وهو سرية ابن هشام الذي تويف سنة  11أحداث السرية 
هذ فإن املسافة الزمنية  151ولو قلنا أنه استقاها من مؤلف أقدم منه هو ابن إسحاق املتويف سنة !؟

باقية ولو تقلصت فهي باقية مبا يكفي للمستشرقني من إثارة الشكوك والشبهات حول تدوين السرية 
 .!!! وتسجيل أحداثها بعد وقوعها من خالل الذاكرة بأكثر من قرن

هتمام بالسرية كتخصص يف علوم الدين واضح الظهور يف وقت مبكر على يد لقد كان اال        
الصحاِّب بن عباس فقد عرف عنه أنه كان جيلس يوما للفقه فقط ويوما للتفسري فقط ويوما للمغازي 

هو رضي اهلل عنه ترك من الصحف محل بعري لدى خادمه  و  ،] أي السرية [ ويوما للشعر ... وهكذا 
دا اخلري تركها بدوره لدى املؤرخ موسى بن عقبة صاحب املغازي ولدا روى ابن كريب التابعي وه

وضع عندنا كريب محل بعري من كتب ابن عباس  فكان علي بن عبد اهلل "سعد عن هدا األخري قوله 
فينسخها فيبعث إليه  أن ابعث إيل بصحيفة كدا وكدا، :ا أراد الكتاب بعث إيلإذبن عباس 
 ."بإحدامها
هذ  كان حيرص على تعليم السرية بالكتابة حيث  115قد ثبت أن أبان ابن عثمان ابن عفان مث إنه 

قليل احلديث إال مغازي رسول اهلل صلى اهلل  " جند ابن سعد يف طبقاته يرتجم ألحد التابعني بقوله:
 ."عليه وسلم أخدها من أبان فكان كثريا ما نقرأ عليه ويأمرنا بتعليمها
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قدم من عرفت عنه كتابة السرية هو التابعي الفقيه احملدث العابد ]عروة بن الزبري بن إال أن أ        
العلماء حول السرية، علما بأن ابنه و  [ فقد كان جييب بالكتابة على أسئلة األمراء33   -22العوام  

هشام بن عروة قد صرح أنه كان يسأله هل كتبت ؟ فيجيب نعم فيسأله : عرضت كتابك ؟ 
ال فيقول: مل تكتب. هدا،  وقد تواتر ذكر  كتابه املغازي لدى املؤلفني طيلة ألف عام وهو فيجيب: 

الكتاب الذي نقله عنه تلميذه الذي ترىب على يديه أبو األسود فقد حدث به يف مصر ونقله عنه 
  حمدثها ابن هليعة ونسبت  تلك املغازي مكتوبة إىل كل منهما.

هذ بكتاب التيجان حول ملوك محري، مثلما فعل عبيد  114به اليماين ولقد اشتهر وهب بن من        
اشتهرت عنه ، كما بن شريه اجلرمهي قبله أيام معاوية لكن وهبا أضاف إليها االهتمام بعصر النبوة

هذ كتابا يف املغازي وقد وجدت  224الصحيفة يف احلديث وروى له حفيده عبد املنعم بن إدريس 
دا، وكذلك فعل احملدث عمرو بن شعيب يف نقله ألحاديث جد أبيه ] عبد قطعة منه يف عصرنا ه

اهلل بن عمرو بن العاص [ وهو الصحاِّب املعروف بكتابة األحاديث وله الصحيفة الصادقة املشار 
 إليها يف الصحاح .

 تدوينها املبكر فقد عرفتو  هو الذي كان حمور التابعني يف رواية السنة 124أما اإلمام الزهري 
: غريه بكثرة بل قال السهيلي يف روضهو  نقل عنها الطربيو  عنه الكتابة يف املغازي بشكل واضح 

 التأليف بعده ثالثة من تالميذه هم:و  ليتكفل بالتدوين "هي أول سرية نقلت يف اإلسالم"
  هذ  الذي حث مالك على مغازيه بل اعتربها أصح املغازي واعتمدها البخاري يف 141موسى بن عقبة 

 صحيحه بل إن املستشرق سخاو  وجد قطعة منها يف مطلع القرن العشرين .
  هذ  ذكر له  ابن الندمي يف الفهرست كتاب املغازي وهو الذي اعتمده عبد  154معمر بن راشد اليماين

 الرزاق احملدث  اليماين بكثرة يف مصنفه.

  أنه خيتصر كتابه يف السرية.هو املؤرخ املشهور الذي صرح ابن هشام بو  هذ 151حممد بن إسحاق 
هذ والذي نقل عنه ابنه معتمر السرية  143وقد اشتهر قبل ابن إسحاق سليمان بن طرخان التيمي      

هذ  وكذلك اإلخباري  2واحلديث. كما اشتهر بعد دلك املؤرخ أبو معشر السندي يف هناية القرن 
  الشهري حممد بن عمر الواقدي الذي اعتمد عليه تلميذه  ابن سعد بكثرة يف طبقاته.

هذ قد سجلوا لنا إشارات متواترة  إال أنه   3أن أوائل املؤلفني يف  مطلع القرن  وخالصة القول:      
ي الصحابة عند انتصاف القرن كانت هناك كتابات أولية يف املغازي والسرية تعود إىل قليل من متأخر 
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هذ قد اعتمدوها بكثرة يف تصنيف أقدم كتب  2هذ حىت هنايته بل صرحوا أن بعض التابعني يف القرن  1
هده األخرية رغم كوهنا مفقودة حاليا بشكلها الكامل إال أن النقل عنها كثري ومستفيض ورمبا و  السرية

 . 1وجدت أجزاء منها
الكتب األقدم  يف التواريخ والسنن والسري والرتاجم ما جنده يف الكتب ومن النقول عن تلك      
 التالية:

     .مصنف عبد الرزاق عن معمر عن الزهري -

   .طبقات ابن سعد عن الواقدي عن موسى بن عقبة -
   .الزهريو  سرية ابن هشام عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة -

  .جده مسند أمحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن -
 .مغازي ابن عائد عن الوليد بن مسلم عن ابن هليعة عن أِّب األسود عن عروة -

  

                                                 
 . )مقّدمة احملقق(2115: السرية النبوية، دار احلديث، القاهرة، ابن هشام 1
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 نص للمطالعة
 

 هشام يف كتابه السرية: ابنقال 
 َأمْجَِعنيَ  َوآلِهِ  حُمَّمد   َسّيِدنَا َعَلى َوَصَلَواتُهُ  اْلَعاَلِمنيَ  احلمد هلل َربّ 

 [ الزِّكيّ  الّنَسبِ  َسْردِ  ذِْكرُ ] 
 ْبنُ  اْلَمِلكِ  َعْبدُ  حُمَّمد   أَبُو قَالَ  الّساَلمُ  َعَلْيهِ  آَدمَ  إىَل  َوَسّلمَ  َوآلِهِ  َعَلْيهِ  الّلهُ  َصّلى حُمَّمد   ِمنْ 

 ْبنُ  حُمَّمدُ  قَالَ .  َوَسّلمَ  َوآلِهِ  َعَلْيهِ  الّلهُ  ّصلى الّلهِ  َرُسولِ  ِسريَةِ  ِكَتابُ  َهَذا( :  الّنْحِويّ )  ِهَشام  
 ْبنُ  َعْمُرو َهاِشم   َواْسمُ  َهاِشم   ْبنُ  َشْيَبةُ :  اْلُمطِّلبِ  َعْبدِ  َواْسمُ  ، اْلُمطِّلبِ  َعْبدِ  ْبنِ  الّلهِ  َعْبدِ 
 ُمرّةَ  ْبنِ  ِكاَلبِ  ْبنُ (  زَْيدُ :  ُقَصيّ  َواْسمُ )  ، ُقَصيّ  ْبنُ  اْلُمِغريَةُ  َمَناف   َعْبدِ  َواْسمُ  َمَناف   َعْبدِ 
 َواْسمُ  ُمْدرَِكةَ  ْبنِ  ُخَزمْيَةَ  ْبنِ  ِكَنانَةَ  الّنْضرِ  ْبنِ  َماِلكِ  ْبنِ  ِفْهرِ  ْبنِ  َغاِلبِ  ْبنِ  ُلَؤيّ  ْبنِ  َكْعبِ  ْبنِ 

 ُمَقّومِ  ْبنُ  أَُددُ ( :  َويُذَقالُ  أُدّ )  ْبنِ  َعْدنَانَ  ْبنِ  َمَعدّ  ْبنِ  نَِزارِ  ْبنِ  ُمَضرَ  ْبنِ  إْلَياسَ  ْبنُ  َعاِمرُ  ُمْدرَِكةَ 
 الّرمْحَنِ  َخِليلِ  - إبْذَراِهيمَ  ْبنِ  إْْسَاِعيلَ  ْبنِ  نَاِبتِ  ْبنِ  َيْشُجبَ  ْبنِ  يَذْعُربَ  ْبنِ  تَذيذْرَح ْبنِ  نَاُحورَ  ْبنِ 
 أْرَفْخَشذ ْبنِ  شالَ  ْبنِ  َعْيبَذرَ  ْبنِ  فَالَ  ْبنِ  رَاُعو ْبنِ  َساُروغَ  ْبنِ  نَاُحورَ  ْبنُ  آَزرُ  َوُهوَ  تَارِح   ْبنِ  -
 َبيِن  أَّولَ  وََكانَ  أَْعَلمُ  الّنيبّ  إْدرِيسُ  َوُهوَ  ، أخنوخ ْبنِ  َمّتوَشَلخ ْبنِ  َلْمكَ  ْبنِ  نُوحِ  ْبنِ  َسامِ  ْبنِ 
َنن ْبنِ  مْهَلِيل ْبنِ  يَذْردِ  اْبنِ  - بِاْلَقَلمِ  َوَخطّ  النّبُذّوةَ  أُْعَطى آَدمَ   آَدمَ  ْبنِ  ِشيثِ  ْبنِ  ياِنشَ  ْبنِ  قَذيذْ
 .َوَسّلمَ  َعَلْيهِ  الّلهُ  َصّلى
 ْبنِ  حُمَّمدِ  َعنْ  ، اْلَبّكاِئيّ  الّلهِ  َعْبدِ  ْبنُ  زِيَادُ  َحّدثَذَنا ِهَشام   ْبنِ  اْلَمِلكِ  َعْبدُ  حُمَّمد   أَبُو قَالَ 

 َوَسّلمَ  َوآلِهِ  َعَلْيهِ  الّلهُ  َصّلى الّلهِ  َرُسولِ  حُمَّمد   َنَسبِ  ِمنْ  ذََكْرتُ  اّلِذي ِِبََذا اْلُمطِّليبّ  إْسَحاقَ 
 ْبنُ  َخاّلدُ  َوَحّدَثيِن :  ِهَشام   اْبنُ  قَالَ .  َوَغرْيِهِ  إْدرِيسَ  َحِديثِ  ِمنْ  ِفيهِ  َوَما الّساَلمُ  َعَلْيهِ  آَدمَ  إىَل 
 أَنّهُ  ، ُدَعامة ْبنِ  قَذَتاَدةَ  َعنْ  ثَذْور   ْبنِ  َشِقيقِ  ْبنِ  زَُهرْيِ  ْبنِ  َشْيَبانَ  َعنْ  ، الّسُدوِسيّ  َخاِلد   ْبنِ  قُذرّةَ 
 أَْرُغو ْبنِ  أسرغ ْبنِ  نَاُحورَ  ْبنُ  آَزرُ  ُهوَ و  تَارِح   ْبنُ  - الّرمْحَنِ  َخِليلِ  - إبْذرَاِهيمَ  ْبنُ  إْْسَاِعيلُ  قَالَ 
 ْبنِ  أخنوخ ْبنِ  َمّتوَشَلخ ْبنِ  َلْمك ْبنِ  نُوحِ  ْبنِ  َسامِ  ْبنِ  أْرفْخَشذ ْبنِ  شالَ  ْبنِ  َعاِبرِ  ْبنِ  فَالَ  ْبنِ 
 . َوَسّلمَ  َعَلْيهِ  الّلهُ  َصّلى آَدمَ  ْبنِ  ِشيثِ  ْبنِ  أَنُوش ْبن قاين ْبن مْهالئِيل ْبنِ  يَذْردِ 
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 [ اْلِكَتابِ  َهَذا يف  ِهَشام   اْبنِ  نَذْهجُ ] 
 َوَلدَ  َوَمنْ  ، إبْذَراِهيمَ  ْبنِ  إْْسَاِعيلَ  ِبذِْكرِ  اْلِكَتابَ  َهَذا ُمْبَتِدئٌ  الّلهُ  َشاءَ  إنْ  َوأَنَا:  ِهَشام   اْبنُ  قَالَ 

 ِمنْ  فَاأْلَّولَ  اأْلَّولَ  أِلَْصاَلِِبِمْ  َوأَْواَلِدِهمْ  َوَلِدهِ  ِمنْ  َوَسّلمَ  َوآلِهِ  َعَلْيهِ  الّلهُ  َصّلى الّلهِ  َرُسولَ 
 ذِْكرَ  َوتَارِكٌ  َحِديثِهمْ  ِمنْ  يَذْعِرضُ  َوَما َوَسّلمَ  َوآلِهِ  َعَلْيهِ  الّلهُ  َصّلى الّلهِ  َرُسولِ  إىَل  إْْسَاِعيلَ 
 الّلهُ  َصّلى الّلهِ  َرُسولِ  ِسريَةِ  َحِديثِ  إىَل  ِلاِلْخِتَصارِ  اجلَِْهةِ  َهِذهِ  َعَلى إْْسَاِعيلَ  َوَلدِ  ِمنْ  َغرْيِِهمْ 
 َصّلى الّلهِ  لَِرُسولِ  لَْيسَ  ممّا اْلِكَتابِ  َهَذا يف  إْسَحاقَ  اْبنُ  ذََكَرهُ  َما بَذْعضَ  َوتَارِكٌ  َوَسّلمَ  َعَلْيهِ 
 َهَذا ِمنْ  ِلَشْيءِ  َسَبًبا َولَْيسَ  َشْيءٌ  اْلُقْرآنِ  ِمنْ  ِفيهِ  نَذَزلَ  َواَل  ذِْكرٌ  ِفيهِ  َوَسّلمَ  َوآلِهِ  َعَلْيهِ  الّلهُ 

 َأَحًدا أَرَ  ملَْ  ذََكَرَها َوَأْشَعارًا ااِلْخِتَصارِ  ِمنْ  ذََكْرت ِلَما َعَلْيهِ  َشاِهًدا َواَل  َلهُ  تَذْفِسريًا َواَل  اْلِكَتابِ 
 بَذْعضَ  َيُسوءُ  َوبَذْعضٌ  بِهِ  احلَِْديثُ  َيْشُنعُ  ، بَذْعُضَها َوَأْشَياءَ  ، يَذْعرِفُذَها بِالّشْعرِ  اْلِعْلمِ  َأْهلِ  ِمنْ 

 َذِلك ِسَوى َما تَذَعاىَل  الّلهُ  َشاءَ  إنْ  َوُمْستَذْقص   بِرَِوايَِتهِ  اْلَبّكاِئيّ  لََنا يُِقرّ  ملَْ  َوبَذْعضٌ  ذِْكرُهُ  الّناسِ 
َلغِ  ِمْنهُ   بِِه. َواْلِعْلمِ  َلهُ  الّرَوايَةِ  مبَبذْ
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 ( 12المحاضرة )
 مادة فقه السيرة النبوية ]التاريخ اإلسالمي[ 

 من أحوال الجاهلية في العالم القديم والعرب ومكة

تتوسط شبه اجلزيرة العربية القارات الثالث يف العامل القدمي حيث يتم التقاء طرق التجارة العاملية 
  وثقافتها.عندها ولذلك كانت هي املوصلة بني احلضارات القدمية الكربى وسلعها 

 -رغم توحيدهم-وقد كان جل سكان العامل يعيشون يف وثنيات متنوعة باستثناء اليهود الذين 
حرفوا التوراة وانتشروا يف املدن والعواصم العاملية خلدمة مصاحلهم العرقية يف التجارة الدولية، أما الروم 

يف حني مجع الفرس آهلتهم املتعددة فإهنم تنصروا حينما ترومنت النصرانية بالتثليث و ريف اإلجنيل 
القدمية يف إهلني اثنني )إله اخلري وإله الشر( وعبدوا النار ألهنا ترمز هلما معا، بينما جند أوثان اهلند 
جتمعت يف الديانة الربمهية )نسبة إىل اإلله اخلالق برامها( حىت وصل عدد آهلة هذا اجملمع إىل ثلث 

سفة الوضعية لبوذا تصحيح بعض مفاهيم احلياة والنفس لكنها ولقد حاولت الفل !!! مليار إله
أضحت ديانة وُجعل بوذا من ضمن اآلهلة رغم انتشار الديانة املنسوبة إليه يف الشرق األقصى كله  
كالصني واهلند الصينية وبعض جزر اهلند الشرقية اندونيسيا، وكذلك حدث لوثنيات الصني مع أفكار 

 1املصلح كونفشيوس...
أقاليم شبه اجلزيرة العربية وهي هتامة واحلجاز وجند واليمن... يغلب على تضاريسها الطابع إن 

الصحراوي جبال جرداء ورمال وتتوزع فيها الواحات أما املناطق الزراعية فال تكثر إال يف سفوح اجلبال 
وهذه اخلصائص  -منإال فيما يتعلق بالي–اليمنية، لذا كان مناخ شبه اجلزيرة يف غالبه صحراويا جافا 

ضمنت للعرب عدم تدخل اإلمرباطوريات احمليطة ِبم يف شؤوهنم إال بشكل غري مباشر كما يف اليمن 
 .2أحيانا أو يف بادية الشام والعراق

العرب البائدة )اهلالكة بأسباب خمتلفة( كعاد وطسم  -طبقات سكان شبه اجلزيرة العربية: 
ة من أصل ميين جنوِّب( كِحْمري وسبأ وكندة واخلزرج وخزاعة العرب العاربة )القحطاني –وجرهم... 
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العرب املستعربة )العدنانية من أصل حجازي مشايل( كتميم وربيعة وغطفان  –طيء وغسان... 
  1وهوازن وكنانة وهذه األخرية منها قبيلة قريش...

م ال العلم وذلك األنظمة يف اجلاهلية العربية: لفظ اجلاهلية مشتق من اجلهل الذي هو ضد احلل
لداللته على نوع اجلهل السائد يف احلياة العربية قبل البعثة احملمدية، وهو ما عرب عنه الشاعر صاحب 

 املعلقة مفتخرا:
 فنجهل فوق جهل اجلاهلينا  أال ال جيهلْن أحد علينا  

د يف سلطة والنظام السائد احلاكم يف ربوع اجلزيرة هو النظام القبلي الذي منع العرب من التوح
مركزية واحدة، وإن كانت هناك بعض الدويالت يف األطراف كاملناذرة والغساسنة... وغريها من دول 

 األطراف اليت ختدم مصاحل ما جياورها من اإلمرباطوريات العاملية.
أما ديانات العرب فكثرية جدا ألهنا وثنيات قبلية؛ حىت أن األصنام اليت احتوهتا الكعبة لتمثيل 

وهذه الوثنية قبلت ببعض بقايا دين إبراهيم عليه السالم كاحلج  ! صنما 361العرب وصلت إىل  قبائل
واألشهر احلرم للتخفيف من مساوئ املنازعات القبلية وعصبياهتا الالمتناهية إضافة إىل تسلل اليهود 

 .2بني بعض العرب كيثرب وخيرب وانتشار املسيحية يف بعض القبائل بشكل سطحي
ت املدن والقرى يف اليمن كثرية يف ظل السدود املائية اليت قد ينهار بعضها فيضطر لقد كان

السكان القحطانيون إلعادة التموضع داخل اليمن أو االنتشار خارجه، بينما كانت املدن والقرى يف 
ع غري اليمين قليلة بل إن أكثرها كانت واحات كيثرب واليمامة... إال أن مكة وحدها كانت مدينة تق

يف واد غري ذي زرع لطابعها الديين والتجاري والرعوي... وسكان هذه املدينة األخرية املقدسة هم 
قبيلة قريش اليت اشتق اْسها من التقرش = التجمع ألن بين النضر بن كنانة مل يرتكوا مكة كما فعل 

نزار الذين تركوها إخوهتم الكنانيون الذين توزعوا يف احلجاز أو كما فعل بنو عمومتهم من مضر بن 
بسبب طغيان قبيلة جرهم احلاكمة يف مكة منذ أكثر من ألف سنة وكذا بسبب طغيان القبيلة اليت 
حلت حملها وهي خزاعة القحطانية املتسببة يف إدخال األوثان إىل الكعبة على يد عمرو بن حلي 

  .3خالل القرون امليالدية األوىل
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د حلفيد فهر بن مالك بن النضر( من العودة إىل كن قصي بن كالب )وهو حفيهذا ولقد مت
مكة ومصاهرة زعيمها اخلزاعي واستالم مقاليد احلكم فيها بعد وفاته بل وطرد خزاعة وجتميع قومه من 
قريش يف دور مكة وبناء دار الندوة وتنظيم شؤون السلطة... أما حفيده هاشم فتمكن مع إخوته من 

زيرة العربية وداخلها فيما يسمى بذ)اإليالف(. أما ابنه عبد املطلب تنظيم جتارة مكة الدولية خارج اجل
فعاد من عند أخواله بيثرب وأعاد تنظيم شؤون احلجيج خصوصا بعد إعادة حفره لبئر زمزم وبعد أن 
صار له من األوالد الذكور أكثر من عشرة كاد أن يضحي بأصغرهم )عبد اهلل( لوال أن استقرت 

لكنه بعد تزوجيه بذ)آمنة بنت وهب الزهرية( تويف عند  ! فدائه مبائة من اإلبل القرعة يف األخري على
 .1أخوال أبيه يف يثرب عند أول خروج له للتجارة تاركا زوجه حامال بذ)حممد صلى اهلل عليه وسلم(

هو عدنان يف نظم ألحد علماء اجلزائر يف و  وقد ورد النسب النبوي الشريف إىل اجلد العشرين
 إذ قال يف منظومة له: -رمحه اهلل -هو اإلمام الديسي الضريرو  القرن املاضيبداية 

 و واجب يف حق ذي التكليف           معرفة بالنسب الشريف
 أبوه عبد اهلل عبد املطلب  حممد املختار من خري العرب           

 كذا كالب مرة كعب لؤي        قصي      و  و هاشم عبد مناف
 لك نضر              كنانة خزمية كن ذا نظرماو  و غالب فهر

 نزار               معد عدنان الذي له الفخارو  مدركة إلياس مضر
 و فوق عدنان فليس من خرب         معول عليه من أهل األثر 

 و على منوال هذا النظم ، كتبت أبياتا يف السرية النبوية أقدمها دعما هلذه الدروس ملن أراد االستزادة:
 وا د الروم مع الكنائسِ 
 وَزَرَدْشُت الفرس واجملوسُ 
 يف مين  ُأْحرق يف األخدودِ 
 لدى نواس  آخْر التبابعهْ 
 فاحتله األحباُش دومنا حَزنْ 
 من بعد ما أُهلك جيُش أبرَهه
 وكان كنزها َخَفي مْع زمزمِ 

 فعاش جل الناس عيش البائس 
 قد حالفوا ساساَن إذ يسوسُ 
 أهل اإلميان سْعُي ذي اليهودِ 
 حلْمرَيِ جنراُن كانت تابعهْ 
 يزنْ والفرُس قد أعانوا سيَف ذي 

 وهيبُة الكعبة زادْت أِبهْ 
 حلَّت خزاعُة حمل جرهمُ 
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 وبدَّل التوحيُد عمُرو بن حُليْ 
 فهُر قريش  أخرجوا خزاعهَ 

 خيه جاءَ من نسله ومن أ
 فاألب عبد اهلل عبد املطلب
 آمنُة وهُب منذاِف زهْره
 كعُب لؤيٌّ غذالٌب وفهرُ 
َكذهْ  ِِ  كنذانُة خزيذمٌة ومدِر
 معدُّ عدناُن وأقصى ما ُعرفْ 
 هذو الذبيذُح كذأبيه األكذرم
 ونعمذت قريذش باإليذالفِ 
 وجاءها األحباُش باألفيالِ 
 مشوا إىل الكعبة مشي امليسِ 

  بطيذر  وعظذاأفنذاهُم اهلل
 تكرمًة ملولد النيِب اليتيمْ 
 من بعد مخس مذائة  سنينا
 بعذد ثالثذِة أسذابيعَ وذا
 ثانذَي عْشرَة ربيع األولِ 

 

 مل يبق يف مكة ُمْضٌر غري حيْ 
 ملا قصيُّ قد دعا قضاعه
 والدي النيِب الذي أضاءَ 
 وهاشم عبد مناف ينتسب
 أخو قصيي من كالب ُمَرهْ 
 يدعى قريشًا مالٌك بل َنْضرُ 
 إلياُس ُمْضٌر ونزاٌر أدركهٌ 
 فْ بأن إْسذاعيَل منتهى الشر 

 قذد ُفديذا من بعد حفذر زمذزم
 أي رحلة الشتاء واألصياف
 أبرهة حاكم ذي األقيال
 ليصرفوا الُعْرِب إىل الَقلَّيسْ 
 مع األبابيل حجارُة لظى
 وقْد رأْت آمنُة النوَر العظيمَ 
 من مولد املسيح زْد سبعينا
 فصُل ربيع  شهُر نيساَن كذا
 يف صبح ااِلثننِي على املعولِ 
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 ( 13المحاضرة )
 مادة فقه السيرة النبوية ]التاريخ اإلسالمي[

 وقائع النشأة النبوية الطاهرة
 العشرة األولى قبل بلوغ سن األربعين المراحل وقائع النشأة النبوية الطاهرة في

 )كل مرحلة = أربع سنوات(:
ببقائه يف بادية بين سعد )هوازن( يف  من حياته  4-1 األولى السنوات األربعلقد متيزت 

حضانة مرضعته حليمة بنت أِّب ذؤيب؛ حيث اسرتضع له جده وأمه املرضعات طلبا لقوة البنية 
–وفصاحة اللسان واالبتعاد عن أمراض احلواضر، وقد رأت حليمة وقومها من بركته عليهم ما جعلها 

دت العناية اإلهلية إرجاعه قدرت له واقعة )شق تطلب إبقاءه عندها فُقبل طلبها، وملا أرا -بعد فطامه
الصدر( أثناء رعيه الغنم مع أخيه فلما تأكدت حليمة من عدم حصول أي مكروه بادرت هي 

بتمتعه بأحضان أمه وجده لكن حلقات اليتم  4-4 السنوات األربع الثانيةبإرجاعه، وبدأت 
ارهتا لقرب زوجها؛ حيث مرضت يف طريق استكملت إحاطتها به أثناء مرافقته ألمه إىل يثرب يف زي

العودة وتوفيت باألبواء وهو يف سن السادسة، ليزداد جده حنوا عليه؛ وقد علم اجلميع منه ذلك 
فصار يأخذ مكانه يف جمالس القوم وال يقدر أحد على منعه، ولكن هذا اجلد تويف هو أيضا بعد أن 

بتكفل عمه الشقيق أِّب طالب  12-4 بع المواليةالسنوات األر جتاوز حفيده سن الثامنة، ولذا بدأت 
ألمر رعايته، ورغم كون عمه هذا من وجهاء قريش إال أن جتارته كانت يف كساد مثلما كانت معيشته 
يف ضيق؛ فبادر الصيب حممد إىل رعي الغنم لبعض أهل مكة مقابل قليل من املال إلعانة عمه، وقد 

ته إىل الشام كي يستفيد من السفر مبشاهدة خمتلف القبائل حاول هذا األخري أن خيرجه معه يف جتار 
استقبل القافلة عند حدود سورية وكّلم  -واْسه حبريا–والثقافات والصفقات ... إال أن أحد الرهبان 

العم يف أمر عالمات نبوة ابن أخيه ونصحه بإرجاعه فأعاده إىل مكة... هذا، وقد تواصلت حياة 
بلوغ االحتالم، ومل يكن  -عذادة–وفيها يتم  16-12 وات األربع التاليةالسنالكدح يف الرعي خالل 

يرى يف نفسه ميال إىل عادات اجلاهلية اليت قد تصادفه حىت ُعرف عنه امشئزازه من األصنام وقرابينها 
وعزوفه عن جمون الشباب وفجورهم، وقد حثه مرة صاحب له يف الرعي كي يشارك الناس يف هلو أحد 
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وملا عاد مرة أخرى  ! نه عاد يف اليوم املوايل ليخربه بأنه نام يف الطريق لتلك املشاركةاألعراس لك
  .!! حدث له نفس الشيء

وقد طفت على سطح  21-16 السنوات األربع األخرىوتواصلت هذه النشأة الطاهرة يف 
األحداث اجملاورة حروب الفجار بني قبائل كنانة وقيس عيالن واملفروضة على قريش الكنانية ظلما 
وعدوانا فُقّدر هلذا الفىت اليافع حضور بعض فصوهلا ملساعدة أعمامه على هامش املعارك، لكن 

له رؤساء القبائل وحضره افتتحت حبلف الفضول الذي تداعى  24-21 التي أعقبتها السنوات األربع
يف دار عبد اهلل بن جدعان التيمي فشهد إبرام اتفاقية على نصرة املظلوم يف مكة . ونظرا  النيب 

الشتهاره بني قومه بلقب )الصادق األمني( ونظرا هلمته العالية صار هذا الشاب الزكي الذكي مطلوبا 
ت اليمن والشام، وحدثت له أثناءها للمشاركة يف قوافل كبار التجار للمضاربة معهم يف رحال

مشاركته خلدجية بنت خويلد األسدية )من آل عبد العزى بن قصي( وهي ثيب ذات شرف ومال 
بسعي خدجية كي يتقدم  24-24 السنوات األربع اآلتيةفعاد إليها بربح عظيم ... وهكذا افتتحت 

سة والعشرين من عمره بينما قاربت هي خلطبتها هذا الشريك اجلديد يف التجارة فتزوجها وهو يف اخلام
فإنه بقي يكىن  -رغم وفاته صغريا-سن الثالثني أو األربعني وأجنبت له القاسم أكرب أوالده والذي 

مولد سائر  32-24 التـي تلتها السنـوات األربعبه، كما أجنبت له زينب وهي كربى بناته، لتشهد 
-32 السنوات األربع التي بعدهات هذه األخرية يف بناته وهن رقية وأم كلثوم وفاطمة، ورمبا ولد

... هذا باإلضافة إىل تبنيه لزيد بن حارثة الذي اشرتته خدجية وأهدته إياه، إىل جانب كفالته 36
 .1ألصغر أبناء أِّب طالب وهو علي مع ربيبه هالة بن أِّب هند

وملا أعادت قريش بناء الكعبة شارك قومه وهو يف سن اخلامسة والثالثني بنقل احلجارة وقد 
أحس مبا مينعه من كشف بعض العورة أثناء األشغال كما يفعل أترابه، مث ملا اختلفت القبائل يف 
 النهاية على شرف إعادة احلجر األسود وكادوا يقتتلون؛ احتكموا إىل رأي أول من يدخل عليهم؛

هو الداخل فقالوا: "هذا األمني رضينا حبكمه" ففاجأهم بوضع ردائه ليتشرف كل زعماء  فكان 
رضي اجلميع بأن يرفعه هو بيديه الشريفتني إىل مكانه،  -ملا نقلوه-القبائل برفعه إىل الكعبة ولذا 

بائل بكل ليستيقن اجلميع من ظهور مالمح احلكمة واحلنكة يف شخصيته ليتوج ذلك شهرته بني الق
قبل البعثة فقد حبب اهلل إليه اخللوة يف غار  41-36السنوات األربع األخيرة الفضائل ... أما يف 

                                                 
 .64-61املباركفوري: املرجع السابق، ص 1
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حراء متحنثا متعبدا متفكرا ... كما حدث له مرة أن أحس أو ْسع مبا مينعه من إرادة األكل مما يقدم 
وحني  !!! وته فال يرى أحداومبن خيربه بنب !! بل كان يسمع تسليم الشجر واحلجر عليه ! لألصنام

  .1ولد له ابنه عبد اهلل ْساه الطيب والطاهر ملعايشته بدء النبوة فقد تويف مثل أخيه األكرب )القاسم(
أشده وبلغ أربعني سنة )من منتصف ربيع األول إىل منتصف رمضان( بدأه  مث ملا بلغ حممد 

 ل فلق الصبح، حىت فاجأه امللك جربيل الوحي بالرؤيا الصادقة فكان ال يرى مناما إال  قق مث
م( آمرا إياه بالقراءة عدة مرات وهو 611يف ليلة من ليايل العشر األواخر من رمضان )أواسط أوت 

إقرأ باسم ربك الذي  جييب: "ما أقرأ" فيضمه إليه بشدة كل مرة ويف األخري تال عليه قوله تعاىل 
فعاد إىل خدجية مرتبكا خائفا على نفسه لكنها طمأنته حني ذّكرته بأخالقه الرفيعة وحني  خلق...

فأّكد هلا بأهنا  -شيخ ختصص يف كتب اليهود والنصارى–ذهبت به إىل ابن عمها ورقة بن نوفل 
زلت إىل حراء وجاءه امللك عاوده اخلوف فن النبوة وما سينجّر  عنها من إيذاء وهجرة ... وملا عاد 

لينقطع الوحي مدة طويلة حىت اشتاقه بل ظن أنه قد فارقه فنزلت عليه  املدثر  مث  املزمل عليه 
 2وهكذا محي الوحي بعد ذلك ... ن والقلم ... مث  الضحىسورة 

 
 أعمذاُمُه احلذارُث واملقذويمُ 
 غيذداقُ عبذدُكعبذِة ضذرارِ 
 ثذم أبو طالَب مْع أبذي هلبْ 

 محذزُة مذع العبذاسِ أسلذم 
 صفيذُة أروى أميذَم احلذرهْ 
 واملرضعذاُت بثذويبَة بذدا
َتُه يف سعدِ   فضاعفْت مدَّ
 خافْت عليه بعد شق الصدرْ 
 وقْبَل َسْبع  ذاق فَقْد األمي 
 سعى أبو طالب  الشفيقُ 

 بعد الزبري آخروَن ومهو 
 فذي اجلذاهليِة هلذم آثذارُ 
 مل يسلمَا والثاين يف قاع اللهبْ 
 عماته بذل شامة  يف الناس
 عذاتكٌة أم حذكيذِم بذرهْ 
 حليمٌة منه هلذا اخليذُر بدا
 عدِ ملا رأْت وقَذْوَمَها من س

 فأرجعته ألهيل القدرْ 
 وبعدها باجلدي مّر اليتمِ 
 للِكْفل فْهو عمه الشقيقُ 

                                                 
 .37-24، ص1333، 1،  قيق سيد بن عباس احلليمي، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، طابن كثري: الفصول يف سرية الرسول 1
 .53-43الصالِّب، املرجع السابق، ص  - 2
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 رعى غنيمات وسافر إىل
 وقد رأى فيه حبريا الراهبْ 
 فحذر العمَّ الذي أعادهْ 

 اَر والفضوالوشهد الفج
 بل فاضال وصادقا أمينا
 فأُْعِجَبْت به وجاء خاطبا
فذي سن األربعيذنِ   مْع ثيب  
 وأجنبْت لذه بنذات أربعذا
 فذذاك قذاسٌم به يُكنذى
 وأمُّ كلثوم كذاك فاطمهْ 
 يف سن مخس وثالثني بىن
 واختلفوا فيمن يناُل السؤددا
 فحّكموا الذي يطُل أوَّاَل 

 ينا حكمهقالوا: األمنَي قد رض
 فوضع احَلَجَر يف الرداء
 وعاَف جاهليًة عنها نأى
 فجاءه املَلُك فذي حراءِ 
 أمره: اقرْأ كالم الباري
 فضمَُّه وبعد خوف أرَسَله
 فعاد خائفا إىل خدجيهْ 
 عند ابن عمها املسمى ورقهْ 
 قال: رأيَت احلقَّ والناموسا
 وكان للرؤية كاملؤملِ 
 إذ طلب التزميَل والدثارا

 ع الوحُي لبعض العامفانقط

 بصرى لكي يصطحب القوافال
 خْتم النبوة َمَع املواهب
 ليكمل النشأة فيما اعتاده
 ومل يكن يف قومه مفضوال
 خدجيٌة قد شاركته حينا
 ومل يكن للشهوات طالبا
 تأيذْمت مذن قبذُل مذرتني

 فاة ُوديعذاوذكريْذِن للذو 
 وزينذٌب رقيذٌة تُذثنذى
 منيذُة لعبداهلل فذاطمهْ 
 مْع قومه الكعبَة زادها سنا
 برْفِعه احَلَجَر ذاك األسودا
 من باب مسجد  فكان الداخال
 وكل ذي رأي سواه أكمه
 ليحْملوه حاْسا للداء
 لرأس األربعنِي مْع صدق الرؤى
 وقد رآه كان خري راءِ 

 قاريفقال: ما أقرا ولسُت ال
 كررها فربُّه قد أرسلهْ 
 فطْمأَنَذْتُه وابتغْت نتيجه
 فكم كتابا قد تال وورقه
 ذاك الذي به هدانا موسى

 املزمل املدثرناداه يف 
 بعد حنني  للقاُه ثارا
 وقيل بل بالشهر واأليام
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 تطلعت عيناه لآلفاق
 بذا الكرم الضحىفنزلْت بشرى 

 
 

 وروحُه كاهلائم املشتاق
 القلمو  ن  ومحي الوحي بذ 
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 نص للمطالعة
 
 السري أمجعو  للرحيل هتيأ فلما الشام إىل تاجرا ركب يف خرج طالب أبا إن مث:  إسحاق ابن قال  

 معي به ألخرجن اهللو  : قالو  طالب أبو له فرق يزعمون فيه سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول به صب
 راهب ِباو  الشام أرض من بصرى الركب نزل فلما به فخرج قال كما أو أبدا يفارقين الو  أفارقه الو 

 راهب قط منذ الصومعة تلك يف يزل ملو  النصرانية أهل علم إليه كانو  له صومعة يف حبريى له يقال
 ببحريي العام ذلك نزلوا فلما كابر عن كابرا يتوارثونه يزعمون فيما كتاب عن علمهم يصري إليه فيها
 صومعته من قريبا نزلوا فلما العام ذلك كان حىت هلم يعرض الو  يكلمهم فال به ميرون ما كثريا كانواو  ذ

 اهلل رسول رأى أنه يزعمون صومعته يف هوو  رآه شيء عن يزعمون فيما ذلكو  كثريا طعاما هلم صنع
 شجرة ظل يف فنزلوا أقبلوا مث القوم بني من تظلله غمامةو  أقبل حىت الركب يف سلمو  عليه اهلل صلى
 اهلل صلى اهلل رسول على الشجرة أغصان هتصرتو  الشجرة أظلت حني الغمامة إىل فنظر منه قريبا
 أرسل مث فصنع بطعام أمر قدو  صومعته من نزل حبريى ذلك رأى فلما  تها استظل حىت سلمو  عليه
 صغريكمو  كبريكم كلكم  ضروا أن أحب فأنا قريش معشر يا طعاما لكم صنعت إين:  فقال إليهم

 قدو  بنا هذا تصنع كنت ما!  اليوم لشأنا لك إن حبريى يا اهللو  : منهم رجل له فقال حركمو  عبدكمو 
 قدو  ضيف لكنكمو  تقول ما كان قد صدقت:  حبريى له قال ؟ اليوم شأنك فما كثريا بك منر كنا

 اهلل صلى اهلل رسول ختلفو  إليه فاجتمعوا كلكم منه فتأكلون طعاما لكم أصنعو  أكرمكم أن أحببت
 اليت الصفة ير مل حبريى رآهم فلما الشجرة  ت القوم رحال يف سنه حلداثة القوم بني من سلمو  عليه
 ما حبريى يا:  قالوا طعامي عن منكم أحد يتخلفن ال قريش معشر يا:  فقال عنده جيدهو  يعرف
 ادعوه تفعلوا ال:  قال رحالنا يف فتخلف سنا أحدثنا هوو  غالم إال يأتيك أن له ينبغي أحد ختلف

 بنا للؤم كان إن العزىو  الالتو  : القوم مع قريش من رجل فقال:  قال معكم الطعام هذا فليحضر
 مع أجلسهو  فاحتضنه إليه قام مث بيننا من طعام عن املطلب عبد بن اهلل عبد بن حممد يتخلف أن

 من عنده جيدها كان قد جسده من أشياء إىل ينظرو  شديدا حلظا يلحظه جعل حبريى رآه فلما القوم
 الالت حبق أسألك:  غالم يا:  له قالو  حبريى إليه قام وتفرقوا طعامهم من القوم فرغ إذا حىت صفته

 أن فزعموا ِبما حيلفون قومه ْسع ألنه ذلك حبريى له قال إمناو  عنه أسألك عما أخربتين إال العزىو 
 قط شيئا أبغضت ما اهلل فو شيئا العزىو  بالالت تسألين ال:  له قال سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول
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 فجعل لك بدا عما سلين:  له فقال ؟ عنه أسألك عما أخربتين ما إال فباهلل:  حبريى له فقال بغضهما
 فوافق خيربه سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول فجعل أمورهو  هيئتهو  نومه من حاله من أشياء عن يسأله
 اليت صفته من موضعه كتفيه بني النبوة خامت فرأى ظهره إىل نظر مث صفته من حبريى عند ما ذلك
 ما:  حبريى قال ابين:  قال ؟ منك الغالم هذا ما:  فقال طالب أِّب عمه على أقبل فرغ فلما عنده
:  قال ؟ أبوه فعل فما قال أخي ابن فإنه:  قال حيا أبوه يكون أن الغالم هلذا ينبغي ماو  بابنك هو
 رأوه لئن اهلل فو اليهود عليه احذرو  بلده إىل أخيك بابن ارجع ذ صدقت:  قال به حبلى أمهو  مات
 به فخرج بالده إىل به فأسرع عظيم شأن هذا أخيك البن كائن فإنه شرا ليبغنه ماعرفت منه عرفواو 

 .بالشام جتارته من فرغ حني مكة أقدمه حىت سريعا طالب أبو عمه
 قد ذ الكتاب أهل من نفر همو  ذ دريساو  متاماو  زريرا أن الناس روى فيما فزعموا:  إسحاق ابن قال
 مع فيه كان الذي السفر ذلك يف حبريى رأى مثلما سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول من رأوا كانوا
 أهنمو  صفتهو  ذكره من الكتاب يف جيدون ماو  اهلل فذكرهم حبريى عنه فردهم فأرادوه طالب أِّب عمه
  عنه انصرفواو  فرتكوه قال مبا صدقوهو  هلم قال ما عرفوا حىت إليه خيلصوا مل به أرادوا ملا أمجعوا إن
  قصائد ثالث ذلك يف قال طالب أبا أن إسحاق ابن عن بكري بن يونس ذكر قد و
  مرفوع مسند طريق من حنوه ورد قدو  منه إسناد غري من السياق هذا إسحاق ابن ذكر هكذا 

 عن يونس حدثنا نوح أبو قراد حدثنا الدوري حممد بن عباس حدثنا:  اخلرائطي بكر أبو احلافظ فقال
 اهلل رسول معهو  الشام إىل طالب أبو خرج:  قال أبيه عن موسى أِّب بن بكر أِّب عن إسحاق ابن

 رحاهلم فحلوا هبطوا ذ حبريى يعين ذ الراهب على أشرفوا فلما قريش من أشياخ يف سلمو  عليه اهلل صلى
 حيلون همو  فنزل:  قال إليهم يلتفت الو  خيرج فال به ميرون ذلك قبل كانواو  الراهب إليهم فخرج
 يفو  العاملني سيد هذا:  فقال سلمو  عليه اهلل صلى النيب بيد فأخذ جاء حىت يتخللهم فجعل رحاهلم
 : قريش من أشياخ له فقال العاملني رحم اهلل بعثه العاملني رب رسول هذا:  زيادة البيهقي رواية
 يسجدون الو  ساجدا خر إال حجر الو  شجر يبق مل العقبة من أشرفتم حني إنكم فقال ؟ ماعلمكو 
 ذ به أتاهم فلما طعاما هلم فصنع رجع مث كتفه غضروف من أسفل النبوة خبامت أعرفه إينو  لنيب إال
 إليه انظروا:  قال القوم من دنا فلما تظله غمامةو  فأقبل إليه أرسلوا:  فقال ذ اإلبل رعية يف هو كانو 

 عليه الشجرة يفء مال جلس فلما الشجرة يفء إىل سبقوه قد جدهمو  القوم من دنا فلما غمامة عليه
 إىل به يذهبوا أال ينشدهم هوو  عليهم قائم هو فبينما قال عليه مال الشجرة يفء إىل انظروا:  قال
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:  قال أقبلوا قد الروم من نفر بسبعة هو فإذا فالتفت فقتلوه بالصفة عرفوه رأوه إن الروم فإن الروم
 إال طريق يبق فلم الشهر هذا يف خارج النيب هذا أن جاءنا:  قالوا ؟ بكم جاء ما فقال فاستقبلهم

 ال:  قالوا ؟ منكم خري هو أحد خلفكم فهل:  قال هذه طريقك إىل خربه أخربنا إناو  ناس إليه بعث
 رده الناس من أحد يستطيع هل يقضيه أن اهلل أراد أمرا أفرأيتم:  قال هذه طريقك إىل خربه أخربنا إمنا
:  قالوا ؟ وليه أيكم اهلل أنشدكم:  الراهب فقال:  قال عنده معه أقامواو  فبايعوه:  قال ال:  فقالوا ؟
  الزيتو  الكعك من الراهب وزوده بالال بكر أبو معه بعثو  رده حىت يناشده يزل فلم طالب أبو

 البيهقيو  احلاكمو  به نوح أِّب قراد عن األعرج سهل بن الفضل العباس أِّب عن الرتمذي رواه هكذا
  به الدوري حممد بن عباس عن األصم يعقوب بن حممد العباس أِّب طريق من عساكر ابنو 
 يقالو  موالهم اخلزاعي غزوان بن الرمحن عبد نوح أِّب حديث من احلفاظ من واحد غري رواه هكذا و
 األئمة من مجاعة وثقهو  البخاري هلم أخرج الذين الثقات من هوو  بغداد سكن بقراد يعرفو  الضيب له
 إال نعرفه ال غريب حسن:  الرتمذي قال  غرابة هذا حديثه يف هذا معو  جرحه أحدا أر ملو  احلفاظو 

 منه ْسعه قدو  نوح أِّب قراد غري به حيدث أحد الدنيا يف ليس:  الدوري عباس قالو  الوجه هذا من
  عساكر ابنو  البيهقي حكاه انفرادهو  لغرابته معني بن حيىيو  اهلل رمحه حنبل بن أمحد
 سنة خيرب سنة يف قدم إمنا األشعري موسى أبا فإن الصحابة مرسالت من أنه الغرائب من فيه:  قلت
 مكة من احلبشة أرض إىل املهاجرة من له جعله يف إسحاق ابن قول إىل يلتفت الو  اهلجرة من سبع
 فيما العمر من سلمو  عليه اهلل صلى اهلل لرسولو  كانت القصة هذه فإن مرسل فهو تقدير كل علىو 

 من أو أبلغ فيكون سلمو  عليه اهلل صلى النيب من تلقاه موسى أبا لعلو  سنة عشرة ثنتا بعضهم ذكره
  االستفاضة طريق من أخذه مذكورا مشهورا هذا كان أو عنهم اهلل رضي الصحابة كبار بعض
  هذا من أصح حديث يف تذكر ام الغمامة أن:  الثاين
 عشرة ثنىت ذاك إذ السالمو  الصالة عليه عمره كان إن بالال بكر أبو مع بعثو  : قوله أن:  الثالث
 أبو كان فأين ذلك من أقل بالل عمرو  عشرة أو سنني تسع ذلك إذ بكر أِّب عمر كان فقد سنة
 صلى اهلل رسولو  كان هذا إن يقال أن إال اللهم غريب كالمها ؟ بالل كان أين مث ؟ ذاك إذ بكر
 ثنىت ذاك إذ كان عمره بأن القول كان إن أو هذا بعد سفره يكون بأن إما كبريا سلمو  عليه اهلل

 عمره كان أنه بعضهم عن السهيلي حكىو  الواقدي ِبذا مقيدا ذكره إمنا فإنه حمفوظ غري سنة عشرة
  أعلم اهللو  سنني تسع ذاك إذ السالمو  الصالة عليه
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 عن حبيبة أِّب بن إْساعيل بن إبراهيمو  جعفر بن اهلل عبدو  صاحل بن حممد حدثىن:  الواقدي قال 
 أبو عمه به خرج سنة عشرة اثنىت سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول بلغ ملا:  قالوا احلصني بن داود
 قال ما بالسر طالب ألِّب فقال حبريى بالراهب نزلواو  للتجارة فيها خرج اليت العري يف الشام إىل طالب

 مكة إىل طالب أبو معه فرده به حيتفظ أن أمرهو 



 

23 

 

 (14المحاضرة )
 مادة فقه السيرة النبوية ]التاريخ اإلسالمي[

 لعبر المستنبطة من النشأة النبوية الطاهرة:ا
  يف يتمه املتصاعد حكمة مستقبلية تتجلى يف أنه ال يرتك مطعنا للمتشككني كي يقولوا أن

النبوة إمنا هي نتيجة توصية والديه وجده إياه ِبا؛ ومن تتمة هذه احلكمة عدم إسالم كافله األخري 
  )عمه( بعد النبوة رغم محايته له.

  بدأت فرتة الرضاع بالربكات اليت حلت على حليمة وأهلها إكراما من اهلل لنبيه، وانتهت
لتكون تطهريا معنويا لنفسه وإحالال للعصمة يف شخصه،  -الثابتة يف الصحيح-حبادثة شق الصدر 

وأخذت العملية شكال ماديا لتكون من إرهاصات نبوته اليت تظهر يف مسرح حياته مع أوىل حلظات 
يه، وكل تكلف يف رد ثبوت اخلرب أو تعسف يف تأويل داللة احلادثة إمنا ينبع من ضعف اإلميان وع

 باهلل، ومن عدم االلتزام باملنطق العلمي.
  قصة الراهب )بذحريا( الذي عرفه يف سفرته األوىل تدل على مدى يقني أحبار اليهود ورهبان

ديهم من بقايا النصوص غري احملرفة يف الكتب النصارى بنبوته ورسالته اخلامتة؛ حبسب ما كان ل
املقدسة لديهم )كإجنيل برنابا( وحبسب ما بقي إىل اليوم من تلميحات وإشارات بني ثنايا تلك 

وملذا جاءهم كتاب من عند اآليات احملرفة )لفظ فارقليط مبعىن األمحد( وصدق اهلل العظيم إذ يقول 
  اآلية    من سورة البقرة.. اهلل مصدق ملا معهم وكانوا ... 

  يف رعيه للغنم داللة واضحة على نبله إزاء كافله وشهامته املبكرة معه، هذا من جهة ومن
جهة أخرى فإن خري مال اإلنسان كسبه بيده دون أن يكون عالة على اجملتمع، ومن جهة ثالثة فإن 

 .املصلح ال ميكن أن يواصل دعوته بنجاح إذا تعيش من عطايا الناس
    كان يسريا على اهلل أن جيعل نبيه يولد من غري ميوالت نفسية حنو املتع احلسية، لكنه سبحانه

كان يصرفه عنها يف كل مرة كان مييل فيها إىل زخارف الدنيا؛ ليثبت لنا بشريته وكذا إحساسه 
 ئته للوحي.بعاصم خفي يصرفه عما ال يليق به، ولتربز لنا العناية اإلهلية واضحة يف تنشئته لتهي
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  يف مشاهدته حلروب الفجار وحضوره حللف الفضول تدريب له على ما قد ُيضطر إليه من
 .1أهوال املعارك وأجواء اللقاءات الدبلوماسية

 الحكمة من زواجه بخديجة:
بأنه رجل شهواين؛ ودليلهم هو كثرة زوجاته؛ ولكننا جند إفحامهم  يتهم املستشرقون النيب 

 متتاليا يف ما يلي:
  52زواجه وهو يف سن   04بينما كانت هي تقارب الذ   واقتصاره عليها وحدها واكتفاؤه

ووفاؤه لذكراها وحزنه على وفاهتا حزنا شديدا )عام احلزن( ِبا ُعُمرا مماثال )أي ربع قرن آخر( 
إىل درجة جعلته يرد على غريهتا  إىل درجة أثارت غرية أحب زوجاته إليه فيما بعد  ية عمره بق

ولو أراد  بل إهنا تزوجت قبله مرتني  مث إن السيدة خدجية كانت ثيبا  بلهجة مل تألفها  
ألقل أن أو على ا االلتفات إىل غريها لفعل مبباركة اجملتمع الذي تقبل أعرافه التعدد بال حدود 

ولقد عرضت قريش عليه أثناء الدعوة  تشرتي له خدجية أمة أو إماء كما كانت تفعل مثيالهتا 
وبعد وجنده بعد عام احلزن قد تزوج بأرملة كبرية )سودة(  تزوجيه بأمجل النساء لكنه رفض 

اصة ِبا اهلجرة صار يف منصب احلاكم مما اقتضى تعدد الزوجات؛ كل واحدة منهن هلا حكمتها اخل
  إضافة إىل احلكمة العامة منهن مجيعا: تبليغ أحاديثه إىل نساء املؤمنني بعده  مث إن زواجه

بكل واحدة هو عقد اجتماعيا ليس فيه ما يعيب الرجل؛ شهوانيا كان أم غري شهواين، بل العيب كل 
مث إدعاء الطهر  !! فما بالك باإلكثار من العشيقات بغري عقود ! العيب يف الزنا ولو مع امرأة واحدة

فهذا لعمر احلق هو العهر )اإلدمان على الزنا( بعينه، فهل يسمح للعهر  !!! باإلكتفاء بالزواج بواحدة
أخرجوا آل لوط من قريتكم إهنم  كما قال قوم لوط   !!؟ مباذا ؟ أن الطهر طاهر !؟ بأن يتهم الطهر
  .2... ونقول للمستشرقني: إذا كانت بيوتكم من زجاج فال ترموا الناس باحلجارة ن أناس يتطهرو 

 رد شبهات حول ظاهرة الوحي )حديث بدء الوحي(:
بأنه نوع من  حياول املستشرقون جاهدين كي يفسروا لقرائهم الوحي اإلهلي إىل خامت األنبياء 

وما ذاك إال ألن التشكيك يف الوحي  !!! الصرع أو حديث النفس، ويف أحسن األحوال بأنه إهلام
هو هدم لكل الدين اإلسالمي لذلك تركزت هجوماهتم عليه. لكن اهلل أراد لنبيه أن يبدأ عالقته 

                                                 
 .62-61الصالِّب: املرجع السابق، ص  - 1
 .65-63الصالِّب: املرجع السابق، ص - 2
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لقد   -دين احلق: بالسماء على هذا النحو بالذات )حديث بدء الوحي( لئال يبقى لطاعن مطعن يف 
كان باإلمكان تسهيل عملية إلتقائه بالوحي عرب التدرج والتلطف إال أننا وجدنا أنه فوجئ برؤية 
جربيل ِبيئته اليت نادرا ما سيلقاه ِبا، مث ْسع من هذه اهليئة صوتا واضحا مث ضما شديدا مث تكرارا 

بعد أن تأكد –إىل أهله يرتعد حائرا لذلك األمر اخلارجي )املرئي واملسموع وامللموس( بل إنه عاد 
فصرح باالنطباع التايل: إنه خيشى أن يكون احتمال اجلن واردا يف هذه  -لديه أنه أمر خارجي عنه

بأنه أمر خريي ال شر فيه انطالقا من  -ولكن من خارج نفسه–الظاهرة )اخلارجية( ليأتيه التأكيد 
ن دالئل العقل والتاريخ لدى أحد املتخصصني يف دالئل العاطفة واألخالق لدى خدجية، وانطالقا م

دراسة األديان وأحد الباحثني عن احلق أال وهو ابن عمها ورقة. لقد كان باإلمكان أن يرجح هو 
ذاته من البداية مثل هذه االحتماالت؛ إذن فهي ظاهرة وحي ْساوي لكن اهلل أراد أن تنقطع هذه 

وجزع من انقطاعها بل أحل يف طلبها حىت قيل أنه فكر يف  الظاهرة عدة أشهر حىت اشتاق إليها بنفسه
كل ذلك يزيد يف تأكيد أن الوحي إمنا هو صادر من طرف خارجي عن الذات احملمدية  !!! االنتحار

ويهدم دعاوى املستشرقني من أساسها. ونزيد على حديث بدء الوحي أدلة أخرى تؤكد األمر تأكيدا: 
بل ينهى عن  ! يات اليت تنزل عليه وال يهتم بكتابة أحاديثه هويأمر بكتابة اآل كان النيب   -

ومما يالحظ أيضا أنه  - !!! بل استمر هذا التمايز بوضوح ودون أدىن التباس إىل غاية وفاته !! ذلك
 !! وقد يطول االنتظار مث ينزل الوحي جميبا ! كان ُيسأل أحيانا فال يستطيع اإلجابة وينتظر الوحي

فأين ذلك كله من  ! بل قد ينزل معاتبا ! ارع أحيانا إىل اإلجابة فينزل الوحي مصححابل إنه قد يس
بالوحي  االعتقادومما يزيد  -أحاديث النفس الداخلية واإلشراقات الروحية واألمراض العصبية ؟ 

كل ذلك ومتلقي   !! بل وحىت مكتشفات اآلخرين ! رسوخا ما جاء به الوحي من قصص األولني
وما كنت تتلو فأىن له باألوىل فضال عن الثانية ؟ وصدق اهلل العظيم إذ قال لنبيه:  !!! الوحي أمي

 .من قبله من كتاب وال ختطه بيمينك إذاً الرتاب املبطلون
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 نص للمطالعة
 على الرجال تستأجر ومال شرف ذات تاجرة امرأة خويلد بنت خدجية كانتو  : إسحاق ابن قال
 أمانته عظمو  حديثه صدق من بلغها ما سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول عن بلغها فلما مضاربة ماهلا

 تعطي ما أفضل تعطيهو  الشام إىل تاجرا مال يف هلا خيرج أن عليه فعرضت إليه بعثت أخالقه كرمو 
 ماهلا يف وخرج منها سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول فقبله ميسرة له يقال هلا غالم مع التجار من غريه
 شجرة ظل يف سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول فنزل الشام نزل حىت ميسرة غالمها معه خرجو  ذاك
  ت نزل الذي الرجل هذا من:  فقال ميسرة إىل الراهب فاطلع الرهبان من راهب صومعة من قريبا

 هذه  ت نزل ما:  الراهب له فقال احلرم أهل من قريش من رجل هذا:  ميسرة فقال ؟ الشجرة
 ما اشرتىو  ِبا خرج اليت ذ جتارته يعين ذ سلعته سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول باع مث نيب إال الشجرة

 اهلاجرة كانت إذا ذ يزعمون فيما ذ ميسرة فكان ميسرة معهو  مكة إىل قافال أقبل مث يشرتي أن أراد
 مباهلا خدجية على مكة قدم فلما بعريه على يسري هوو  الشمس من يظالنه ملكني يرى احلر اشتدو 

 إظالل من يرى كان عماو  الراهب قول عن ميسرة حدثهاو  قريبا أو فأضعف به جاء ما باعت
 ميسرة أخربها فلما كرامتها من ِبا اهلل أراد ما مع لبيبة شريفة حازمة امرأة خدجية كانتو  إياه املالئكة

 رغبت قد إين عم ابن يا يزعمون فيما له فقالت سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل بعثت أخربها ما
 عليه نفسها عرضت مث حديثك صدقو  خلقك حسنو  أمانتكو  قومك يف وسطتكو  لقرابتك فيك

 ذلك على حريصا كان قومها كل ماال أكثرهنو  شرفا أعظمهنو  نسبا قريش نساء أوسط كانتو 
 معه فخرج ألعمامه ذلك ذكر سلمو  عليه اهلل صلى اهلل لرسول ذلك قالت فلما عليه يقدر لو منها
 هشام ابن قال السالمو  الصالة عليه فتزوجها إليه فخطبها أسد بن خويلد على دخل حىت محزة عمه

  ماتت حىت غريها عليها يتزوج ملو  تزوجها امرأة أول كانتو  بكرة عشرين فأصدقها
:  عباس ابن عن عمار أِّب بن عمار عن زيد بن علي عن سلمة بن محاد طريق من البيهقي روى و
 أخربنا:  البيهقي قال مث سكران ذ قال أظنه ذ هوو  سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول زوج خدجية أبا أن
 إبراهيم حدثين قال سفيان بن يعقوب حدثنا جعفر بن اهلل عبد أنبأنا القطان الفضل بن احلسني أبو
 ياسر بن عمار بن حممد بن عبيد أِّب بن اهلل عبد حدثين املؤملي بكر أِّب بن عمر حدثين املنذر بن
 حدثه احلارث بن اهلل عبد أن نوفل بن احلارث بن اهلل عبد موىل القاسم أِّب بن مقسم عن أبيه عن
 سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول تزويج عن الناس به يتحدث ما ْسع إذا كان ياسر بن عمار أن
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 خدناو  إلفا له كنتو  تربا له كنت إين إياها بتزوجيه الناس أعلم أنا:  يقول فيه يكثرون ماو  خدجية
 أخت على أجزنا باحلزورة كنا إذا حىت يوم ذات سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول مع خرجت إينو 

 سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول يل ووقف إليها فانصرفت فنادتين تبيعها أدم على جالسة هيو  خدجية
: ]  فقال فأخربته إليه فرجعت:  عمار قال ؟ خدجية تزويج يف حاجة من هذا بصاحبك أما:  فقالت
 أصبحنا إذا علينا اغدوا:  فقالت سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول قول هلا فذكرت[  لعمري بلى

 فكلم أخاها كلمتو  حليته صفرتو  حلة خدجية أبا ألبسواو  بقرة ذحبوا قد فوجدناهم عليهم فغدونا
 خدجية فزوجه يزوجه أن سألهو  مكانهو  سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول له فذكر مخرا سقي قدو  أباه
 هذه ماو  احللة هذه ما:  فقال صاحيا استيقظ مث أبوها نامو  منه فأكلنا طعاما البقرة من صنعواو 

 بن حممد كساكها حلة هذه:  عمارا كلمت قد كانت اليت ابنته له فقالت ؟ الطعام هذاو  الصفرة
 يصيح خرجو  زوجه يكون أن فأنكر خدجية زوجته حني فذحبناها لك أهداها بقرةو  ختنك اهلل عبد
 أين:  فقال فكلموه فجاءوه سلمو  عليه اهلل صلى اهلل برسول هاشم بنو خرجو  احلجر جاء حىت

 إليه نظر فلما سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول له فربز ؟ خدجية زوجته أين تزعمون الذي صاحبكم
  زوجته فقد فعلت أكن مل إنو  ذاك فسبيل زوجته كنت إن:  قال
 .السهيلي حكاه تقدم ما حنو ذكرو  سكران هوو  منه زوجها أباها أن سريه يف الزهري ذكر قد و
 .منه زوجها الذي هو أسد بن عمرو عمها أن عليه اجملتمع املؤملي قال 
 الفجار قبل مات خويلد كانو  : قالت عائشةو  عباس ابن عن حكاهو  السهيلي رجحه الذي هذاو  
 من مجاعة معه قامو  خويلد ذلك يف فقام اليمن إىل األسود احلجر أخذ أراد حني تبعا نازع الذي هوو 

  مكانه األسود احلجر تركو  ذلك عن فنزع ماروعه منامه يف تبع رأى مث قريش
 اهلل صلى اهلل رسول زوجها الذي هو خويلد بن عمرو أخاها ان السرية آخر يف إسحاق ابن ذكرو  

 جرير ابن حكىو   سنة أربعون العمر من سلمو  عليه اهلل صلى لهو  ذلك أعلم ،كان فاهلل سلمو  عليه
 . سنة أربعنيو  ثالثا ذاك إذ عمره كان أنه: املسيب بن سعيدو  عباس ابن عن
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 (15المحاضرة )
 مادة فقه السيرة النبوية ]التاريخ اإلسالمي[  

 الدعوة النبوية في العهد المكي
 

 م( 021خالصة الدعوة النبوية من البعثة )أواخر رمضان = أوت 
 م 011سبتمبر  11للبعثة =  21إلى الهجرة بداية ربيع األول 

يف الدعوة إىل اهلل؛ حيث آمنت به خدجية وعلي بن أِّب طالب وكذا متبناه زيد  نشط النيب 
ر بن أِّب قحافة التيمي _تيم قريش_ بن حارثة، ومبوازاهتم بادر إىل اإلميان به صديقه احلميم أبو بك

وهو الذي متكن من إقناع أفراد آخرين يف خمتلف شرائح اجملتمع املكي وخمتلف العشائر القرشية، كما 
آمنة بالدين اإلسالمي آخرون من املستضعفني ومن غري املكيني مدة سنوات قليلة أسّروا فيها 

 الناس إىل الدين اجلديد، وقد جعل هلم النيب  بصلواهتم وتالوهتم لآليات اليت كانت تنزل وبدعوة
ملا قاربوا املائة دار األرقم املخزومي قرب الصفا مقرا الجتماعاهتم املتكررة ... حىت نزل األمر اإلهلي 
يف مطلع العام الرابع للبعثة باجلهر يف عشريته األقربني مث يف سائر قومه؛ فجمعهم إليه ويف كل مرة  

وعلى –ذبه ويصد الناس عنه فنزلت سورة املسد، أما املوقف الرْسي لقريش كان عمه أبو هلب يك
من هذا اإلعالن فهو مقاومته بالسخرية واالستهزاء إىل أن رأوه يسفه أحالمهم  -رأسهم أبو جهل

ودين أجدادهم وآبائهم ويذكر آهلتهم بسوء؛ عندها صّعدوا يف وترية اضطهاد أتباعه على درجات 
ب، بل وجعلوه يتعرض أحيانا لإليذاء لوال محاية عمه أِّب طالب وسائر اهلامشيني له، خمتلفة من التعذي

حىت أن عمه محزة قد أعلن إسالمه بسبب ذلك، هذا وقد حاولت قريش يف ثنايا هذا الرتهيب فتح 
باب الرتغيب واملفاوضات واملساومات معه باإلغراء واإلغواء وذلك عرب وسطاء من كربائهم 

أظهر ثباتا راسخا  لكنه  كالوليد بن املغرية املخزومي مث عتبة بن ربيعة مث أبو طالب...)وعقالئهم(  
فاضطر هؤالء مبشورته للجوء إىل جناشي على دعوته فازداد جداهلم له مث تعذيبهم ألكثر أصحابه 

احلبشة النصراين الذي آواهم يف العام اخلامس بل خيب عمرو بن العاص إذ بعثته قريش لردهم، 
وازداد اإلسالم عزة بإميان عمر بن اخلطاب وقيادته مع محزة ألفواج املصلني باملسجد احلرام، كل ذلك  

 العام املوايل إلنذار بين هاشم مث حماصرهتم يف شعب كان يف العام السادس للبعثة، وتنادت قريش يف
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أِّب طالب وجتويعهم كي يسلموا حممدا فلم يفعلوا، وكتبت معاهدة املقاطعة وعلقت بالكعبة فدام 
تنفيذها سنوات ثالث عجاف؛ رفعت األصوات يف آخرها إلهناء احلصار وملا أرادوا متزيق الصحيفة 

وذلك يف مطلع العام العاشر حيث تويف عمه أبو  هم النيب وجدوا أن األرضة أكلتها كما أخرب 
طالب مث توفيت زوجته خدجية يف منتصفه واشتد حزنه عليهما كما اشتد أذى قومه له فسمي عام 
احلزن، وقد ذهب فيه إىل مدينة الطائف ليدعو أهلها ثقيفا إال أهنم أغروا به السفهاء فآذوه حىت 

عة وهناك دعا ربه حبرارة فأسلم بني يديه احلارس عداس وهو نصراين من أجلؤوه إىل بستان عتبة بن ربي
نينوى، وأثناء طريق العودة آمن به نفر من اجلن وعادوا إىل قومهم منذرين، مث دخل مكة يف محاية 

 1أحد املشركني، ووقعت له أيامئذ حادثة اإلسراء واملعراج...

                                                 
 .226-44و الصالِّب: املرجع السابق، ص.47-34ابن كثري، املصدر السابق، صو  322-144ص  2ج 1ابن هشام: السرية، مج  - 1
 .127-41املباركفوري: املرجع السابق، صو 
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 نص للمطالعة
 رضي عائشة عن الزبري بن عروة عن شهاب ابن عن عقيل عن الليث حدثنا بكري بن حيىي حدثنا:  البخاري قال
 ال كانو  النوم يف الصادقة الرؤيا الوحي من سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول به بدئ ما أول:  قالت أهنا عنها اهلل
 الليايل ذ التعبد هوو  ذ فيه فيتحنث حراء بغار خيلو فكان اخلالء إليه حبب مث الصبح فلق مثل جاءت إال رؤيا يرى

 غار يف هوو  احلق جاءه حىت ملثلها فيتزود خدجية إىل يرجع مث لذلك يتزودو  أهله إىل ينزع أن قبل العدد ذوات
:  فقال أرسلين مث اجلهد مين بلغ حىت فغطين فأخذين:  قال بقارئ أنا ما:  فقال اقرأ:  فقال امللك فجاءه حراء
 بقارئ أنا ما:  فقلت اقرأ:  فقال أرسلين مث اجلهد مين بلغ حىت الثانية فغطين فأخذين بقارئ أنا ما:  فقلت اقرأ

 علق من اإلنسان خلق خلق الذي ربك اقرأباسم: }  فقال أرسلين مث اجلهد مين بلغ حىت الثالثة فغطين فأخذين
 يرجف سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول ِبا فرجع{  يعلم مل ما اإلنسان علم بالقلم علم الذي األكرم ربكو  اقرأ

 أخربهاو  ذ خلدجية فقال الروع عنه ذهب حىت فزملوه زملوين زملوين:  فقال خويلد بنت خدجية على فدخل فؤاده
 الضيف تقرىو  الرحم لتصل إنك أبدا اهلل خيزيك ال اهللو  كال:  خدجية فقالت نفسي على خشيت لقد:  ذ اخلرب
 بن أسد بن نوفل بن ورقة أتت حىت خدجية به فانطلقت احلق نوائب على تعنيو  املعدوم تكسبو  الكل  ملو 

 اإلجنيل من فيكتب العرباين الكتاب يكتب وكان اجلاهلية يف تنصر قد امرءا كانو  خدجية عم ابن العزى عبد
 أخيك ابن من اْسع!  عم بن يا:  خدجية له فقالت عمي قد كبريا شيخا كانو  يكتب أن اهلل شاء ما بالعربانية
 هذا:  ورقة فقال رأى ما خرب سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول فأخربه ؟ ترى ماذا أخي بن يا:  ورقة له فقال

 صلى اهلل رسول فقال قومك خيرجك إذ حيا أكون ليتين جذعا فيها ليتين يا موسى على ينزل كان الذي الناموس
 يومك يدركين إنو  عودى إال به جئت ما مبثل أحد يأت مل نعم:  فقال! [  ؟ هم خمرجي أو: ]  سلمو  عليه اهلل

 فيما ذ سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول حزن حىت فرتة الوحي وفرت تويف أن ورقة ينشب مل مث مؤزرا نصرا أنصرك
 له تبدى نفسه يلقى لكي جبل بذروة أوىف فكلما اجلبال شواهق رءوس من يرتدى كي مرارا منه غدا حزنا ذ بلغنا
 الوحي فقرتة عليه طالت فإذا فريجع نفسه تقرو  جأشه لذلك فيسكن حقا اهلل رسول إنك حممد يا:  فقال جربيل
 .ذلك مثل:  له فقال جربيل له تبدى جبل بذروة أويف فإذا:  قال ذلك كمثل غدا
 بن جابر أن الرمحن عبد بن سلمة أبو أخربينو  : شهاب ابن قال البخاري من التعبري باب يف مطوال وقع هكذا 

 من صوتا ْسعت إذ أمشي أنا بينا: ]  حديثه يف فقال ذ الوحي فرتة عن حيدث هوو  ذ قال األنصاري اهلل عبد
 منه فرعبت:  األرضو  السماء بني كرسي على جالس حبراء جاءين الذي امللك فإذا بصري فرفعت السماء
{  فاهجر الرجزو  فطهر ثيابكو  فكرب ربكو  فأنذر قم املدثر أيها يا}  اهلل فأنزل زملوين زملوين:  فقلت فرجعت
 1[  تتابعو  الوحي فحمى

                                                 
 .6-5، ص 1، مج2114، كتاب بدء الوحي، دار احلديث القاهرة، 3الصحيح، حديث رقم البخاري:  1
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 (16المحاضرة )

 مادة فقه السيرة النبوية ]التاريخ اإلسالمي[

 الحكم المستنبطة من مراحل الدعوة في مكة:
  ينبغذذي لذذدعوات اإلصذذالح أال تصذذدم مجهذذور النذذاس مذذن البدايذذة حذذىت تضذذمن اسذذتمراريتها باالنتشذذار

إمنا يعلم أمته األخذ  -إذ يقّر السرية مع يقينه حبماية من أرسله- بعدد مناسب بينهم، ورسول اهلل 
  بأسباب احليطة واحلذر واإلعداد.

 سذذالم إمنذذا هذذو نتذذاج البيئذذة العربيذذة وحمصذذلة تطذذور يدنذذدن املستشذذرقون وأذنذذاِبم حذذول مقولذذة "أن اإل
الفكر القومي" ويأيت الرد بسيطا يف: صور املقاومات العنيفة واملتصذاعدة لكفذار قذريش والذرأي العذام يف 
مكذة ضذد الذدعوة احملمديذةروحماربتها وحلفائهذا لدولذة املدينذذة بعذد اهلجذرةرويف هنايذة املطذاف دخذول كثذذري 

سالم بعد انتشار سلطتهرمث كانت حروب الردة ضد أكثذر القبائذل العربيذة من األعراب على مضض لإل
 .فور وفاة النيب 

  إن املذذرور مبرحلذذة االضذذطهاد هذذو سذذنة اهلل يف األولذذني لذذيمحص املخلصذذني الذذذين يذذدعون إىل احلذذق
علمذذون أن ويتواصذذون علذذى الصذذرب يف دعذذوهتم رغذذم أهنذذم يسذذألون اهلل العافيذذة وال يتمنذذون الذذبالء إال أهنذذم ي

أشذذد النذذاس بذذالء األنبيذذاء فالصذذاحلون فاألمثذذل فاألمثذذل، وهكذذذا حصذذل للسذذابقني مذذا جعذذل الالحقذذني 
 يوقنون بعظمتهم وصدقهم وإخالصهم؛ مما حتّم عقال فضلهم على من سواهم.

  حث الرسول  أتباعه علذى الصذرب ال يعذين أنذه مل يكذن يأبذه ملصذري دعوتذه بذل العكذس؛ لقذد كذان
إذ أشذذذار علذذذيهم باحلبشذذذة لضذذذمان األمذذذان فيهذذذا، وحبذذذث بنفسذذذه يف الطذذذائف وبذذذني وفذذذود  ذلذذذك هذذذو مهذذذه

  القبائل الزائرة ملكة عمن ينصر دعوته؛ مما يعين عدم الكلل وامللل من وجود املناصرين.
  دعوة الرسول  عشريته أوال مث قومه مث العرب مث غريهم ... معناه أن يربئ املصلحون ذممهم من

 احمليط القريب ِبم قبل االنتقال إىل احمليط الذي يليه وهكذا ...
  أما املفاوضات املتنوعة يف عرض اإلغواء واإلغراء واليت ختللت االستهزاء واإليذاء فتذدل علذى عذدم

يف  أصذذحاب الذذدعوات؛ وممذذا يذذدعم ذلذذك ويطّعمذذه شذذدة زهذذده  -دةعذذا-مبذذا يظهذذره  تلذذبس النذذيب 
الدنيا إىل آخر حلظة ... كما أن املفاوضات جاءت لتعلم الذدعاة بذأن فذتح هذذا البذاب لذيس معنذاه أن 
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تصل ِبم دعاوى احلكمة واملرونة إىل امليكيافيلية والوصولية حبيث تتهاوى الثوابت واملبادئ واحدة بعد 
 إال دليل على ذلك. عبسنزول أخرى ؛ وما سبب 

  إن اشتداد األذى على النذيب  ال يتنذاقض مذع العصذمة؛ فهذذه األخذرية محايذة مذن اهلل لرسذوله مذن
كل ما يوقف دعوته؛ مث إنه لو جنح بال مشقة الستثقلت أمته من بعده مشاق الدعوة؛ ولذا جاء عام 

اهلل أن ميوت أبو طالب يف هذذه اللحظذات العصذيبة احلزن ليجلي لنا احلماية احلقيقية اليت وراءه، وشاء 
حمظذوظ  من عمر الدعوة لئال يتوهم متوهم أن أبا طالب كان وراء انتصذارها يف مذا بعذد أو أن النذيب 

 دون سائر صحابته املضطهدين ...
  وحيذذذاول بعذذذذض املستشذذذذرقني أن يذذذذربزوا معذذذذاين البطولذذذة والعبقريذذذذة دون النبذذذذوة يف شخصذذذذية حممذذذذد 
ءل معاين الوحي يف أذهان قذرائهم املسذلمني إىل درجذة قريبذة مذن الصذفر، مذع أن صذفة االصذطفاء لتتضا

اإلهلي هي حجذر الزاويذة؛ فذال ينبغذي ملذؤمن أن يسذتبعد أيذة معجذزة بعذد إميانذه بذالوحي إن ثبتذت املعجذزة 
وارتذذووا  فمذذثال: جنذذد املذذاء قذذد جذذرى بذذني أصذذابعه الشذذريفة عيونذذا وشذذرب منهذذا أصذذحابه -طبعذذا-يف حقذذه 

ورووهذذذا لألجيذذذال املواليذذذة متذذذواترة، وكذذذذلك األمذذذر بالنسذذذبة لإلسذذذراء ... مث إن هذذذذه املعجذذذزة قذذذد جذذذاءت 
تكرميا من اهلل حلبيبه وجتديدا لعزميته وأن اهلل مل يتخل عنه، كما أن اختيار املقدس إمنا هو للداللة على 

خوانه األنبياء حول رابطة الدين الواحد اليت قبله مباشرة وبكل رساالت إ االرتباط برسالة املسيح 
الذذذذي باركنذذذا الذذذذي يهيذذذب بأتبذذذاع كذذذل األنبيذذذاء )وهذذذم املسذذذلمون فقذذذط( ليحذذذافظوا علذذذى البلذذذد املقذذذدس 

من أطماع نصارى الصليب مثلما فعل صالح الدين، أو مذن أطمذاع يهذود صذهيون مثلمذا حنذن  حوله
 .1معنيون إزاءه اليوم

وهكذا انطلق بعدها داعيا التجار والعمار واحلجاج وزوار مكة من خمتلف القبائل، فأعرض  
أكثرهم إال وفودا من اخلزرج مث من األوس؛ وهم سكان مدينة يثرب الذين جيارون اليهود فيها، وقد 

وهو أول سفري يف –سُهل عليهم تقّبل الدعوة النبوية حينما عرضها عليهم مصعب بن عمري 
 ولعل أهم أسباب هذا اإلقبال السريع منهم ما يلي:  -الماإلس

  امللل من احلروب املتبادلة بني األوس واخلزرج اليت ال تبدو هلا هناية يف األفق ووصوهلم
 مجيعا إىل طريق مسدود.

 .ميل الرأي العام إىل ضرورة توحيد القبيلتني وبدء املساعي لتكوين دويلة يف يثرب 
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 ائر العرب يف قضية تعاملهم مع املصطلحات الدينية اليت جاء اختالف عرب يثرب عن س
 ِبا اإلسالم لطول جماورهتم لليهود و ادثهم معهم يف هذه القضايا.

  توّعد اليهود ملن جاورهم من العرب بقرب جميء آخر نيب منتظر وأهنم سيسيطرون من
 خالله على العامل كله.

بيعة العقبة  والية بإسالم من خلفهم، فبايعوا النيب وهكذا عاد الوفد اليثرِّب يف مواسم احلج امل
األوىل مث الثانية على نصرته، لذا أمر أصحابه باهلجرة إليهم ليلتحق ِبم مع أِّب بكر رغم مطاردة 

وتواصلت رحلتهما حمفوفة باملخاطر  –جنوب مكة  –قريش هلما وكادوا أن يكتشفومها يف غار ثور 
تأسيس دولته اجلديدة ببناء   يثرب استقباال حارا. وهكذا بدأ النيب إىل أن استقبال يف قباء مث يف

املسجد للصلوات والتعليم والتشاور وكذا باملؤاخاة بني املهاجرين واألنصار مث كتابة دستور املدينة 
لينظم  ت سلطته العالقات الداخلية بني املواطنني )مسلمني كانوا أم يهودا أم غريهم ...(  وقد 

  بنودها اخلمسون يف احملاور التالية:تلخصت 
 .أن املسلمني أمة واحدة دون الناس 

 .أهنم مجيعا على من بغى عليهم ولو كان واحدا منهم 

 .أن لغري املسلمني من سكان املدينة نفس احلقوق إذا التزموا بالدفاع عن املدينة 

  النيب .هو احلاكم األعلى للجميع يف املدينة 

هذا، وملا صادرت قريش ممتلكات املهاجرين لديها نزل اإلذن اإلهلي بالقتال دفاعا عن الدعوة إىل 
مل يبادر إىل الغزوات وبعث السرايا إال  لكن النيب  أُذن للذين يقاتلون بأهنم ظُلموا  الدين 

حينما سقطت يف يده رسالة سرية من قريش إىل عبد اهلل بن أِّب بن سلول زعيم اخلزرج  ثه على 
لتبدأ يف هناية العام األول اهلجري أوىل السرايا ويف مطلع  ! اإلسراع يف اإلنقالب على السلطة اجلديدة

 .1العام الثاين أوىل الغزوات
  

                                                 
 .163-133املباركفوري: املرجع السابق، صو  .327-236.و الصالِّب: املرجع السابق،  ص57-47ابن كثري، املصدر السابق، ص - 1



 

34 

 

 لمطالعة:نص ل
 الذين أبنائهم سوى املسلمني من إليها هاجرو  احلبشة بأرض حلق من مجيع فكان:  إسحاق ابن قال

 : قلت فيه يشك هوو  ياسر ابن عمار كان إن رجال مثاننيو  ثالثة:  ِبا ولدوا أو صغارا ِبم خرجوا
 قال وقد جدا غريب احلبشة أرض إىل مكة من هاجر فيمن األشعري موسى أبا إسحق ابن ذكرو 

 اهلل عبد عن إسحق أِّب عن معاوية بن زهري أخا حدجيا ْسعت موسى بن حسن حدثنا:  أمحد اإلمام
 مثانني من حنو حننو  النجاشي إىل سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول بعثنا:  قال مسعود ابن عن عتبة بن

 فأتوا موسى أبوو  مظعون بن عثمانو  عرفطة بن اهلل عبدو  وجعفر مسعود بن اهلل عبد فيهم رجال
 له سجدا النجاشي على دخل فلما ِبدية الوليد بن عمارةو  العاص بن عمرو قريش وبعثت النجاشي

 قال ملتنا عنو  عنا ورغبوا أرضك نزلوا عمنا بين من نفرا إن:  له قاال مث مشاله عنو  ميينه عن ابتدراه مث
 فاتبعوه اليوم خطيبكم أنا:  جعفر فقال إليهم فبعث إليهم فابعث أرضك يف:  قاال ؟ هم فأين: 

 ماو  : قال جلو  عز هلل إال نسجد ال إنا:  قال ؟ للملك تسجد ال مالك:  له فقالوا يسجد ملو  فسلم
 الزكاةو  بالصالة وأمرنا جلو  عز هلل إال ألحد نسجد أال أمرنا مث رسوال إلينا بعث اهلل إن:  قال ؟ ذاك
:  قال أمهو  مرمي ابن عيسى يف تقولون فما:  قال مرمي ابن عيسى يف خيالفونك فإهنم:  عمرو قال
 ولد يفرضها ملو  بشر ميسها مل اليت البتول العذراء إىل ألقاها روحهو  كلمته هو:  اهلل قال كما نقول
 الذي على يزيدون ما اهللو  الرهبانو  القسيسنيو  احلبشة معشر يا:  قال مث األرض من عودا فرفع:  قال
 يف جند الذي أنهو  اهلل رسول أنه أشهد عنده من جئتم مبنو  بكم مرحبا هذا سوى ما فيه نقول

 امللك من فيه أنا ما لوال اهللو  شئتم حيث انزلوا مرمي ابن عيسى به بشر الذي الرسول أنهو  اإلجنيل
 بن اهلل عبد تعجل مث إليهما فردت اآلخرين ِبدية أمرو  ! نعليه أمحل الذي أنا أكون حىت ألتيته
 إسناد هذاو  موته بلغه حني له استغفر سلمو  عليه اهلل صلى النيب أن وزعم بدرا أدرك حىت مسعود
 إن احلبشة أرض إىل مكة من هاجر فيمن كان موسى أبا أن يقتضي ما فيهو  حسن سياقو  قوي جيد
 .أعلم اهللو  الرواة بعض من مدرجا يكن مل
 سليمان حدثنا:  الدالئل يف نعيم أبو احلافظ فقال آخر وجه من السبيعي إسحق أِّب عن روى وقد
 بن سليمان وحدثنا إسرائيل حدثنا رجاء بن اهلل عبد حدثنا الغالِّب زكريا بن حممد حدثنا أمحد بن

 حدثنا اخلتلى موسى بن عباد حدثنا القطان علوية بن احلسن حدثنا ذكريا بن حممد حدثنا أمحد
 إسحق حدثنا شريوية بن حممد بن اهلل عبد حدثنا أمحد أبو وحدثنا إسرائيل حدثنا جعفر بن إْساعيل
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 عن بردة أِّب عن إسحق أِّب عن إسرائيل حدثنا موسى بن اهلل عبيد حدثنا راهوبه ابن هو إبراهيم بن
 :  قال موسى أِّب
 فبلغ النجاشي أرض إىل طالب أِّب بن جعفر مع ننطلق أن سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول أمرنا 

 النجاشي على وقدما هدية للنجاشي مجعواو  الوليد بن عمارو  العاص بن عمرو فبعثوا قريشا ذلك
 يف همو  ديننا عن رغبوا أرضنا من ناسا إن:  العاص بن عمرو قال مث له سجداو  فقبلها باهلدية فأتياه
 منكم يتكلم ال:  جعفر لنا فقال إلينا فبعث نعم:  قاال!  ؟ أرضى يف:  النجاشي هلم قال أرضك
 ميينه عن العاص بن عمروو  جملسه يف جالس هوو  النجاشي إىل فانتهينا اليوم خطيبكم أنا أحد
 فلما لك يسجدون ال إهنم:  عمارةو  عمرو له قال قدو  ْساطني جلوس والقسيسون يساره عن عمارةو 

 عز هلل إال نسجد ال:  جعفر فقال للملك اسجدوا:  الرهبانو  القسيسني من عنده من بدرنا انتهينا
 له فقال هلل إال نسجد ال:  قال ؟ تسجد أن منعك ما:  قال النجاشي إىل انتهينا فلما جلو 

 عليه مرمي ابن عيسى به بشر الذي الرسول هوو  رسوال فينا بعث اهلل إن:  قال ؟ ذاك ماو  : النجاشي
 الزكاة نؤيتو  الصالة نقيمو  شيئا به نشرك الو  اهلل نعبد أن فأمرنا أمحد اْسه بعده من السالمو  الصالة

:  قال العاص بن عمرو ذلك رأى فلما قوله النجاشي فأعجب املنكر عن هناناو  باملعروف أمرناو 
 ابن يف صاحبكم يقول ما:  جلعفر النجاشي فقال مرمي ابن عيسى يف خيالفونك إهنم امللك اهلل أصلح
 ملو  بشر يقرِبا مل اليت البتول العذراء من أخرجه كلمتهو  اهلل روح هو اهلل قول فيه يقول:  قال مرمي

 يزيدون ما:  الرهبانو  القسيسني معشر يا:  فقال فرفعه األرض من عودا النجاشي فتناول ولد يفرضها
 رسول أنه أشهد فأنا عنده من جئتم مبنو  بكم مرحبا هذه وزن الو  مرمي ابن يف نقول ما على هؤالء
 ما أرضي يف امكثوا نعليه أقبل حىت ألتيته امللك من فيه أنا ما ولوال عيسى به بشر الذي أنهو  اهلل

 ...هديتهما هذين على ردوا:  قالو  كسوةو  بطعام لنا أمرو  شئتم
 بن اهلل عبيد عن السواق سالم بن احلسن على أىب طريق عن الدالئل يف البيهقي احلافظ رواه وهكذا
 يدل ظاهرهو  صحيح إسناد هذاو  : قال كسوةو  بطعام لنا فأمر:  قوله إىل مثله بإسناده فذكر موسى
 يزيد عن والصحيح احلبشة أرض إىل طالب أِّب بن جعفر مع خرج أنهو  مبكة كان موسى أبا أن على
 عليه اهلل صلى اهلل رسول خمرج بلغهم إهنم:  موسى أِّب عن بردة أِّب جده عن بردة أِّب بن اهلل عبد بن
 النجاشي إىل سفينتهم فألقتهم سفينة يف رجال مخسنيو  بضع يف مهاجرين فخرجوا باليمني همو  سلمو 

 حىت عنده فأقاموا باإلقامة جعفر فأمره عندهم أصحابهو  طالب أِّب بن جعفر فوافقوا احلبشة بأرض
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 ما شهد موسى أبوو  : قال خبري زمن سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول على قدموا حىت عنده قدموا
 صلى اهلل رسول أمرنا: )  قوله يف همو  الراوي لعلو  : قال عنه فأخرب النجاشي بنيو  جعفر بني جرى
  .أعلم واهلل(  ننطلق أن سلمو  عليه اهلل
 بن بريد حدثنا أسامة أبو حدثنا العالء بن حممد حدثنا:  احلبشة هجرة باب يف البخاري رواه هكذاو  

 فركبنا باليمن حننو  سلمو  عليه اهلل صلى النيب خمرج بلغنا:  قال موسى أىب عن بردة أىب عن اهلل عبد
 حىت معه فأقمنا عنه اهلل رضي طالب أِّب بن جعفر فوافقنا باحلبشة النجاشي إىل سفننا فألقتنا سفينة
 لكم] )  سلمو  عليه اهلل صلى النيب فقال خيرب افتتح حني سلمو  عليه اهلل صلى النيب فوافينا قدمنا
 كالمها براد بن اهلل عبد عامر أِّبو  كريب أِّب عن مسلم رواه وهكذا( [  هجرتان السفينة أهل أنتم
 .أعلم واهلل مطوال أخر مواضع يف روياهو  به أسامة أِّب عن
 تارخيه من طالب أِّب بن جعفر ترمجة يف رواها عساكر ابن احلافظ فإن النجاشي مع جعفر قصة أما و
 كما مسعود ابن رواية منو  احلديث جرى يديهما علىو  العاص بن عمرو رواية من نفسه رواية من
 :سيأيت كما سلمة أمو  تقدم
 املخلص طاهر أِّب عن السمرقندي القاسم أِّب عن عساكر ابن رواها جدا عزيزة فإهنا جعفر رواية فأما
 بن جملد عن البجلي عمرو بن أسد حدثنا ن أبان بن عمر عن اجلعفي الرمحن عبد أبو حدثنا:  قال

 بن عمارةو  العاص بن عمرو قريش بعثت:  قال أبيه عن جعفر بن اهلل عبد عن الشعيب عن سعيد
 سفلتنا من ناس إليك صار قد:  عنده حننو  له فقالوا النجاشي إىل سفيان أِّب من ِبدية الوليد

:  قال ؟ هؤالء يقول ما:  فقال إلينا فبعث:  قال كالمهم أْسع حىت ال:  قال إلينا فادفعهم سفهائناو 
 أعبيد:  النجاشي هلم قال صدقناهو  به فآمنا رسوال إلينا بعث اهلل إنو  األوثان يعبدون قوم هؤالء قلنا
 من فخرجنا:  قال سبيلهم فخلوا:  قال ال:  قالوا ؟ دين عليهم فلكم فقال ال:  قالوا ؟ لكم هم
  تقول ما غري عيسى يف يقولون هؤالء إن:  العاص بن عمرو فقال عنده

 فكانت إلينا فأرسل هنار من ساعة أرضي يف أدعهم مل قويل مثل عيسى يف يقولون مل إن:  قال 
 هو:  يقول:  قلنا ؟ مرمي ابن عيسى يف صاحبكم يقول ما:  قال األوىل من علينا أشد الثانية الدعوة
 فأتاه الراهب فالنو  القس فالن يل ادعوا:  فقال فأرسل:  قال بتول عذراء إىل ألقاها كلمتهو  اهلل روح
 النجاشي قال ؟ تقول فما أعلمنا أنت:  فقالوا ؟ مرمي ابن عيسى يف تقولون ما:  فقال منهم ناس
:  قالوا ؟ أحد أيؤذيكم:  قال مث هذا مثل هؤالء قال ما عيسى عدا ما:  قال األرض من شيئا أخذو 
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 فأضعفها ال:  قلنا ؟ أيكفيكم:  قال مث دراهم أربعة فأغرموه منهم أحدا آذى من:  مناد فنادى نعم
 صلى اهلل رسول إن:  له قلنا ِبا ظهرو  املدينة إىل سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول هاجر فلما:  قال
 فردنا إليه الرحيل أردنا قدو  عنهم حدثناك كنا الذين قتلو  املدينة إىل هاجرو  ظهر قد سلمو  عليه اهلل
 ال أن أشهد معكم صاحيب هذاو  إليكم صنعت مبا صاحبك أخرب:  قال مث زودناو  فحملنا نعم:  قال
 اهلل رسول فتلقاين املدينة أتينا حىت فخرجنا:  جعفر قال يل يستغفر له قلو  اهلل رسول أنهو  اهلل إال إله

 ذلك ووافق!  جعفر بقدوم أم أفرح خيرب بفتح أنا أدري ما:  قال مث اعتنقينو  سلمو  عليه اهلل صلى
 .خيرب فتح
 كذاو  كذا بنا فعل نعم:  فقال صاحبنا به صنع ما فسله جعفر هذا:  النجاشي رسول فقال جلس مث
 اهلل رسول فقام يل يستغفر له قل:  يل قالو  اهلل رسول أنكو  اهلل إال إله ال أن شهدو  وزودنا محلناو 

 مث آمني:  املسلمون فقال للنجاشي اغفر اللهم:  مرات ثالث دعا مث فتوضأ وسلم عليه اهلل صلى
 مث سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول من رأيت مبا صاحبك فأخرب انطلق: للرسول فقلت:  جعفر قال
  .غريب حسن:  عساكر ابن قال
 عبد بن بكر أِّب عن الزهري حدثين إسحق بن حممد عن بكري بن يونس قال فقد سلمة أم رواية وأما

 أصحاب أوذيو  مكة ضاقت ملا:  قالت أهنا عنها اهلل رضي سلمة أم عن هشام بن حارث بن الرمحن
 اهلل رسول أنو  دينهم يف الفتنةو  البالء من يصيبهم ما رأواو  فتنواو  سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول
 يصل ال عمه منو  قومه من منعة يف اهلل رسول كانو  عنهم ذلك دفع يستطيع ال سلمو  عليه اهلل صلى
 احلبشة بأرض إن سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول هلم فقال]  أصحابه ينال مماو  يكره مما شئ إليه
 إليها فخرجنا[  فيه أنتم مما خمرجاو  فرجا لكم اهلل جيعل حىت ببالده فاحلقوا عنده أحد يظلم ال ملكا
 رأت فلما ظلما فيها خنش ومل ديننا على آمنني جار خري إىل دار خبري فنزلنا ِبا اجتمعنا حىت أرساال
 بالده من ليخرجنا فينا النجاشي إىل يبعثوا أن على فاجتمعوا منا غاروا أمناو  دارا أصبنا قد أنا قريش

 يدعوا فلم ولبطارقته هدايا له فجمعوا ربيعة أِّب بن اهلل عبدو  العاص بن عمرو فبعثوا عليهم لريدناو 
 تتكلموا أن قبل هديته بطريق كل إىل ادفعوا:  هلما قالواو  حدة على هدية له هيأوا إال رجال منهم
 يبق فلم عليه فقدما فافعلوا يكلمهم أن قبل عليكم يردهم أن استطعتم فإن هداياه إليه ادفعوا مث فيهم
 سفهائنا يف امللك هذا على قدمنا إمنا:  له فقالوا فكلموه هديته إليه قدموا إال بطارقته من بطريق
 فأشريوا كلمناه حنن فإذا عليهم امللك لريدهم قومهم فبعثنا دينكم يدخلوا ملو  دينهم يف أقوامهم فارقوا
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 مكة من إليه يهتدون ما أحب من كانو  هداياه النجاشي إىل قدموا مث نفعل فقالوا يفعل بأن عليه
 أيها:  له قالوا هداياه عليه أدخلوا فلما ديباج وجبة فرسا إليه أهدوا أهنم عقبة بن موسى ذكرو  الدم
 قدو  نعرفه ال مبتدع بدين جاءواو  دينك يف يدخلوا ملو  قومهم دين فارقوا سفهاء منا فتية إن امللك
 أعلى فإهنم عليهم لرتدهم قومهمو  أعمامهمو  آباؤهم عشائرهم فيهم إليك بعثنا قدو  بالدك إىل جلأوا
 عليهم أردهم ال!  اهلل لعمر ال:  قال مث فغضب لذلك فتمنعهم دينك يف يدخلوا لن فإهنم عينا ِبم
 فإن غريي جوار على جواري اختارواو  بالدي إىل جلأوا قوم أمرهم ما أنظرو  فأكلمهم أدعوهم حىت
 أنعم ملو  بينهمو  بينهم أدخل ملو  منعتهم ذلك غري على كانوا إنو  عليهم رددهتم يقولون كما كانوا
 .عينا
 كالمهم أْسع حىت اهللو  ال:  فقال إليهم يردهم بأن عليه أشاروا أمراءه أن عقبة بن موسى وذكر

  دثوين أال الرهط أيها:  فقال له يسجدوا ملو  سلموا عليه دخلوا فلما عليه هم يءش أي على أعلمو 
 ؟ دينكم ماو  عيسى يف تقولون ماذا فأخربوين!  ؟ قومكم من أتانا من حيييين كما  يوين ال مالكم
:  قال ال:  قالوا ؟ قومكم دين فعلى:  قال ال:  قالوا ؟ أنتم أفيهود:  قال ال:  قالوا  ؟ أنتم أنصاري

 جاءكم من:  قال شيئا به نشرك ال اهلل نعبد قالوا ؟ اإلسالم وما:  قال اإلسالم:  قالوا ؟ دينكم فما
 من إىل الرسل بعث كما إلينا اهلل بعثه نسبهو  وجهه عرفنا قد أنفسنا من رجل به جاءنا قالوا ؟ ِبذا
 شريك ال وحده اهلل بعبادة أمرناو  األوثان نعبد أن وهنانا األمانة أداءو  الوفاءو  الصدقةو  بالرب فأمرنا قبلنا
 عادواو  قومنا عادانا ذلك فعلنا فلما اهلل عند من به جاء الذي أن علمناو  اهلل كالم عرفناو  فصدقناه له

 قال قومنا من دمائناو  بديننا إليك ففررنا األوثان عبادة على أرادوناو  قتله أرادواو  كذبوهو  الصادق النيب
 صلى اهلل رسول فإن:  التحية أماو  : جعفر قال موسى أمر منها خرج اليت املشكاة ملن هذا إن اهللو  :
 أماو  بعضا بعضنا حيي بالذي فحييناك بذلك أمرناو  السالم اجلنة أهل  ية أن أخربنا سلمو  عليه اهلل

 قالو  عودا فأخذ البتول العذراء ابنو  منه روحو  مرمي إىل ألقاها كلمتهو  رسولهو  اهلل فعبد مرمي ابن عيسى
 احلبشة ْسعت لئن اهللو  : احلبشة عظماء فقال العود هذا وزن هذا على مرمي ابن زاد ما اهللو  :

 ملكي على رد حني يف الناس اهلل أطاع ماو  أبدأ هذا غري عيسى يف أقول ال اهللو  : فقال لتخلعنك
 النجاشي إليهم فأرسل:  إسحاق ابن عن يونس وقال ذلك من اهلل معاذ اهلل دين يف الناس فأطبع

 فلما كالمهم يسمع أن من ربيعة أِّب بن اهلل عبدو  العاص بن لعمرو أبغض شئ يكن ملو  فجمعهم
 ما اهللو  نقول!  تقول ماذاو  : فقالوا ؟ تقولون ماذا:  فقالوا القوم اجتمع النجاشي رسول جاءهم



 

33 

 

 قلما كان ما ذلك من كائن وسلم عليه اهلل صلى نبينا به جاء ماو  ديننا أمر من عليه حنن ماو  نعرف
 هذا ما:  النجاشي له فقال عنه اهلل رضي طالب أِّب بن جعفر منهم يكلمه الذي كان عليه دخلوا
 أيها:  جعفر له فقال نصرانية الو  يهودية يف تدخلوا ملو  قومكم دين فارقتم ؟ عليه أنتم الذي الدين
 يف بعض من بعضنا احملارم يستحل اجلوار نسئو  امليتة ونأكل األوثان نعبد الشرك على قوما كنا امللك
 نته أما صدقهو  وفاءه نعرف أنفسنا من نبيا لينا إ اهلل فبعث حنرمه الو  شيئا الحنل غريهاو  الدماء سفك
 نصومو  جلو  عز هلل نصلىو  اجلوار حنمىو  األرحام ونصل له شريك ال وحده اهلل نعبد أن إىل فدعانا

 حنن نعبد كنا ما خنلعو  نعبدهو  لنوحده اهلل إىل فدعانا:  إسحاق ابن عن زياد قالو  غريه نعبد الو  له
 اجلوار حسنو  األرحام صلةو  األمانة أداءو  احلديث بصدق أمرناو  األوثانو  احلجارة من دونه من آباؤناو 
 أن أمرناو  احملصنة قذفو  اليتيم مال أكلو  الزور وقول الفواحش عن هناناو  الدماءو  احملارم عن الكفو 

 فصدقناه اإلسالم أمور عليه فعدد:  قال والصيام الزكاةو  بالصالة أمرناو  شيئا به نشرك الو  اهلل نعبد
 حرمناو  شيئا به نشرك ملو  له شريك ال وحده اهلل فعبدنا اهلل عند من به جاء ما على اتبعناهو  به آمناو 
 األوثان عبادة إىل يردوناو  ديننا عن ليفتنونا فعذبونا قومنا علينا فعدا لنا أحل ما أحللناو  علينا حرم ما
 ديننا بنيو  بيننا حالواو  علينا ضيقواو  ظلموناو  قهرونا فلما اخلبائث من نستحل أنو  اهلل عبادة من

 قالت امللك أيها عندك نظلم أال رجوناو  جوارك يف رغبناو  سواك من على ك اخرتناو  بالدك إىل خرجنا
 النجاشي اهللو  فبكى (كهيعص) من صدرا عليه فقرأ ؟ به جاء مما شئ معك هل:  النجاشي فقال: 

 من ليخرج الكالم هذا إن:  قال مث مصاحفهم أخضلوا حىت أساقفته بكتو  حليته أخضلت حىت
 من فخرجنا عينا أنعمكم الو  عليكم أردهم ال اهللو  ال راشدين انطلقوا موسى ِبا جاء اليت املشكاة
 أستأصل مبا غدا آلتينه اهللو  : العاص بن عمرو فقال ربيعة بن اهلل عبد فينا الرجلني أبقى كانو  عنده
 بن اهلل عبد له فقال!  عبد مرمي بن عيسى يعبد الذي إهله أن يزعمون أهنم ألخربنهو  خضراءهم به

 الغد كان فلما ألفعلن اهللو  فقال حقا هلمو  رمحا هلم فإن خالفونا كانوا إنو  فإهنم تفعل ال:  ربيعة
 اهللو  فبعث عنه فسلهم إليهم فأرسل عظيما قوال عيسى يف يقولون إهنم امللك أيها:  فقال عليه دخل
:  فقالوا ؟ عنه يسألكم هو إن عيسى يف له تقولون ماذا:  لبعض بعضنا فقال مثلها بنا ينزل ملو  إليهم
 تقولون ما:  فقال بطارقته عندهو  عليه فدخلوا فيه نقوله أن نبينا أمرنا الذيو  فيه قاله الذي اهللو  نقول
 العذراء مرمي إىل ألقاها كلمتهو  روحهو  رسولهو  اهلل عبد هو:  جعفر له فقال ؟ مرمي ابن عيسى يف

 قلت مما مرمي ابن عيسى عدا ما:  فقال إصبعيه بني عودا فأخذ األرض إىل يده النجاشي فدىل البتول
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:  الشيوم األرض يف شيوم فأنتم اذهبوا!  اهللو  تناخرمت إنو  : فقال بطارقته فتناخرت العويد هذا
 وأين دبرا يل أن أحب ما ثالثا غرم سبكم من غرم سبكم من غرم سبكم من األرض يف اآلمنون
 من دبرا يل أن أحب ما:  إسحاق ابن عن زياد قالو  الذهب:  بلساهنم الدبرو  منكم رجال آذيت
 الرشوة مين اهلل أخذ ما اهلل فو النجاشي قال مث بلغتهم اجلبل هوو  زبرا:  يقالو  : هشام ابن قال ذهب
 ِبا يل حاجة فال هداياهم عليهما ردوا فيه الناس فأطيع يف الناس أطاع الو  ملكي على رد حني
 خري يف جار خري مع فأقمنا قالت به جاءا ما عليهما ا مردود مقبوحني فخرجا بالدي من اخرجاو 

 ...  دار
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 العهد المدنـيمخطط تقريبي للمدينة المنورة في 
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 أول من آمن يف الرجالِ 
 هو الفىت ابُن عميه عليُ 
 كذاك زيٌد وبناٌت للنبِذي
 عثماُن سعُد طلحٌة زبريُ 
 مث ابن مسعود  مَع ابن عوفِ 
 من بعد ذاك احلبشي باللِ 
 مث أبو ذرٍّ مع ابن عنبسهْ 
 والراوي أبدى ظَّنه وشكه
 ثالثة األعوام سرًّا فاعلمِ 

 بدءا بالصفاواجلهر بالدعوة 
 تبت يداعمه ذا أِّب هلب ِْ 

 أم مجيذل إبنذُة حلذربِ 
 والنَّْضر بالقصص والتخليط
 وفشلوا إذ وّسطوا العمَّ احلليمَ 
 مها الوليُد عتبُة إذ نزلتْ 
 تعرض الصحُب لالضطهاد
 وجلأ البعض إىل األحباش
 خيبها إْذ ُعذّز فذي اخلطاب
 أسلم بعد محزة املغوارِ 

 الشعابِ  فحوصرت هاشُم يف
 قال: صحيفتكمو منقرضهْ 
 موُت أِّب طالَب مْع خدجيهْ 
 سعى إىل ثقيف وْسط الطائف
 وسّلطوا لضربه كل سفيهْ 
 وجاءه عداُس باألعنابِ 

 صديقه الصّديُق مث التايل 
 أو قبَلُه أو أنه الصيبُ 
 يف اآلل والصْحب لِسْبِق الرُُّتبِ 

 بقني خريقد ناهلم يف السا
 سعيدهم آمن دون خوف
 صهيُب روم  أوُل املوايل
 رابع هذا اجلمع قيل خامسه
 والثابُت السبُق يف غري مكهْ 
 إذ آمن اخلمسون قبل األرقم
 فأنذر الناس وأظهر الوفا
 إذ سبَّه مْع زوجه ذات احلطبْ 
 قاد أبو جهل  لواء احلرب
 أما األذى فعقبُة املعيطي
 مأو رجاًل من قريتهمو عظي

 فصلت وبعض  املدثر بعض
 ووالدا عمار الستشهاد
 فأرسلْت قريش للنجاشي
 وُصدمْت يف عمر اخلطِاب  
 فقررْت تطبيق ذا احلصار
 ثالثُة األعوام يف الصعاب
 فوجدوها أكلتها األرَضه
 أْوَجَد العتدائهْم وليجهْ 
 وظل بني أهلها كالطائفيِ 
 وحائط  البيْن ربيعَة يقيهْ 

 ذي األعتابمَقّبال أقدام 
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 مث اشتكى لربه ُضعف الُقَوى
 آمن بعُض اجلن حني اجتمعوا
 ورجعوا للجن باإلنذار
 ُأكرم باإلسراء واملعراج
 مث دعا احلجاج والعمارا

 ذد قد أتاه عارضاوكُل وفْ 
 إال الذي قد كان من ذاك النفرْ 
 وبذايعوا فذي عقبذات اخليفِ 
 فذي بيعة  أولذى وأخذرى ثذانيهْ 
 فذَرَّ إلذى ضيذافة األنصذارِ 
 وبقذي النبذيُّ فذي التضييذقِ 
 حذىت أتذى اإلذُن ِبجذرهتمذا
 فذأسرعذا لغذار ثذور  بينمذا
 كفذاَرهذم أن النبذّي نذائمْ 

 ذن جيذْده فذي السُّبلْ وجعلوا مل
 رآهذم النبذّي قذرب الكهذف
 "ما الظن باثنيذن وربذي ثالذثُ 
 فذرّد عنهمذا بنسج العنكبوتْ 
 زاُد عَويْذَن عذْن أب  ملصعذبِ 
 محذامتيذن وتذدلذي الشجذرهْ 
 وليذس يُقبذل كذمعجذزاتِ 
 فمثذُل نسُج العنكبذوت كذائنْ 
 أمحذُد عن عبذِد الذرزاْق معَمرْ 

 عباس وصحّ عن حسنْ  عن ابن
 ورويْت لذ )معبذِد( )سذُراقذْه(

 وطالبا رضاه منه فارتوى
 عليه يف خنلَة حيث استمعوا
 ورجع النيّب يف اجلوار
 مبشَّرا بقرب االنفراج
 كما دعا التجار والزوارا
 لذدينه وجذَده ُمعذارضذا
 من خذزرج  إذ اهتذدى مث نفرْ 
 باملنذع مذن مهذديد  خميذف
 فذي سنة مذن بعد حذْزن تاليهْ 
 ذدارمهذاجرون حنذو تلك ال

 مذْع آلذه وآل ذا الصذدييق
 إذ خبذُر الفتذك إليهمذا منذا
 نذام عِلي فذي فُذْرشه ليذومها
 فأصبحوا فذي البحذث مثل اهلائمْ 
 جذائزًة مبذائذة مذن اإلبذلْ 
يذق دون خذوف:  فقال للصدي
 ال  ذزْن إنه النصيذر الوارث"
 سّد فذَم الغذار بذأوهن البيوتْ 

 لنبِذيعن الثالثة وهم صْحب ا
 يروي عذن اجملهذول راو  نِكرهْ 
 إال الذذي عذن الثقذاْت آتِ 
 فذي خبذر  احتذفَّ بالقذرائنْ 
 عذن جذزرّي مقسذم يفسرْ 
 مبرسذل  وهذو شذاهٌد حسذنْ 
 معجذزُة قذد رؤيذْت بذراقهْ 
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 مطذاردوهذم باخلسذار بذاءوا
 أول مسجذد ِبذا قذد بُنيذا
 إذ بركذت )قصواء( فذي النجار
 وُكتبذت صذحيفذة العهذود

 

 إذ ازدهذْت مبقذدم  )قبذاء(
 و)يثذرب( ملذا إليهذا أتيذا
 آخذى املهاجريذن مْع أنصار

 نبِذي ويثذرِب اليهذودبيذن ال
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 ( 17المحاضرة )
 مادة فقه السيرة النبوية ]التاريخ اإلسالمي[

 خـالصة الغـزوات والسـرايا

 هـ( 5-1أوال: المرحلة الدفاعية )
* بعث الرسول صلى اهلل عليه وسلم أربع سرايا جبيوشه يف أربع غزوات جتاه الساحل وجتاه مكة 

 وحملالفة القبائل ولو بتحييدها )كجهينة وضمرة ومدجل(. -يلحقهاوإن مل -لتهديد قوافل قريش 
صحابيا مذن املهذاجرين واألنصذار لقطذع قافلذة أِّب سذفيان العظيمذة العائذدة مذن  314* مث خرج يف 

الشام، فاستقر أبو جهل ألفا من قريش حلمايتها ويف منتصف الطريق علم بنجاهتا فأصر علذى القتذال، 
فأشذاروا بالقتذال، فتقذدم  -مراعاة لبيعذة العقبذة-ري أصحابه وخصوصا األنصار بينما كان الرسول يستش

ِبم مستبشرا إىل أبار بدر وأخذ برأي احلباب يف االستيالء على مجيع اآلبذار كمذا أخذذ بذرأي سذعد بذن 
ه معاذ يف بناء عريش له، وملا التقى اجليشان بدأت املبارزة بأن قتل محزة علي وعبيدة كال من عتبة وابنذ

 71قتذذيال و 71وأخيذه وانذدلعت املعركذة وثبذت اهلل املذؤمنني مبالئكتذه واهلذزم املشذركون تذاركني قذادهتم ضذمن 
صذذحابيا وقذذرر الرسذذول بعذذد عودتذذه ومشذذاورته حذذول األسذذرى أن يقبذذل فذذدائهم  14أسذذريا بينمذذا استشذذهد 

  .1باملال أو بتعليم صبيان املسلمني الكتابة
وسلم يهود بين قينقاع حىت طردهم من املدينة وبعذث مذن يقتذل * حاصر الرسول صلى اهلل عليه 

مهدديذذه مذذن املتهذذودين كمذذا خذذرج مذذرات شذذرقا وجنوبذذا لضذذرب حلفذذاء قذذريش وهتديذذد مكذذة كمذذا طذذارد أبذذا 
 سفيان حني أغار على املدينة مث بعث سرية لقطع الطريق النجدية لقوافل قريش.

  

                                                 
 .514-441، ص2،ج1ابن هشام: السرية النبوية، مج 1
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سذذذذرية عبيذذذذدة بذذذذن احلذذذذارث إىل رابذذذذغ يف -سذذذذرية محذذذذزة إىل العذذذذيص بالسذذذذاحل يف رمضذذذذان  هذ 1يف سنة 

 سرية سعد إىل اخلرار )حسب رواية ابن سعد عن الواقدي( -شوال
 هذ 2يف سنة 

 5ابتذذذذذذذذذذذذذداء مذذذذذذذذذذذذذن 
 م 623جويلية 

 غزوة ودان باألبواء يف صفر
 غزوة بواط برضوي يف ربيع األول

 غزوة العشرية يف آخر مجادي األول
 غزوة سفوان ببدر يف أول مجادي الثاين

 
 سرية عبد اهلل بن جحش إىل خنلة قرب مكة يف شهر رجب.

 رمضان. 17غزوة بدر الكربى يف 
 الكدر يف أول شوال غزوة بين سليم ب

 قتل سامل بن عمري ألِّب عفك املتهود يف شوال..
 غزوة بين قينقاع لطرد يهودها يف منتصف شوال 

 قتل عمري بن عدي اخلطمي الضرير المرأة متهودة.
 غزوة السويق أو قرقرة الكدر يف ذي احلجة.

 
مذن املسذلمني واقذذرتب * خذرج أبذو سذفيان يف ثالثذة آالف مذذن قذريش وأحالفهذم مذن كنانذذة لينذتقم 

من جبل أحد مشال املدينة وكان الرسول قد علم ِبم من عمه العباس، فاستشار أصحابه كعادته ونزل 
علذذى رأي األغلبيذذة فخذذرج يف ألذذف، وانسذذحب ثالمثائذذة مذذنهم مذذع أِّب املنذذافق وجعذذل الرسذذول علذذى جبذذل 

هنزم املشذذركون بعذذد مقتذذل ثالثذذني )عينذذني( مخسذذني راميذذا حلمايذذة ظهذذره مذذن الفرسذذان، وانذذدلعت املعركذذة فذذا
منهم ونزل الرماة من أماكنهم للمشاركة يف الغنيمة فأحاط ِبم الفرسان من اخللف وعذاد املشذركون إىل 
القتال فاضطرب املسلمون ولكن األنصار خاصة استبسلوا يف محاية رسول اهلل حيث أشيع مقتله حىت 

 1-وعلذذى رأسذذهم محذذزة-بالشذذهداء السذذبعني أصذذعدوه إىل جبذذل وتوقفذذت مالحقذذات قذذريش الذذيت مثلذذت 
وفوجئت قريش أثناء عودهتا بأن جيش املسلمني يطاردهم فأسرعت بالعودة حفاظا على النصذر املنتذزع 

  وبقي النيب جبيشه ينتظرهم يف محراء األسد. !بصعوبة 

                                                 
 .75-17، ص3،ج2ابن هشام: السرية النبوية، مج 1

عذذذذن حسذذذذب روايذذذذات موسذذذذى بذذذذن عقبذذذذة 
الزهذري وروايذات ابذن إسذحاق فذإن سذرايا 
عبيذذدة ومحذذزة وسذذعد إمنذذا وقعذذت يف هذذذه 
الفذذذذذرتة علذذذذذى خذذذذذالف بينهمذذذذذا يف ترتيذذذذذب 

 األوىل والثانية



 

47 

 

 هذ 3يف سنة 
 24ابتذذذذذذذداء مذذذذذذذن 

 م 624جوان 

 غزوة ذي أمر بنجد ضد غطفان يف آخر صفر 
 مد بن مسلمة لكعب بن األشرف اليهودي يف منتصف ربيع األول.قتل حم

 غزوة الفرع أو حبران ضد بين سليم أو قريش يف أول ربيع الثاين.
 سرية زيد إىل القردة ضد  ويل القوافل قريش يف مجادي األول والثاين.

 شوال  15غزوة أحد يوم السبت 
 دة(.منه غزوة محراء األسد )مطار  16وتليها مباشرة يف 

* شذذهد العذذام الرابذذع بعذذض السذذرايا والبعذذوث شذذرقا وجنوبذذا ضذذد األعذذراب وقذذريش، وجنذذح بعضذذها 
وأمذذذذا يهذذذذود بذذذذين النضذذذذري الذذذذذين حذذذذاولوا اغتيذذذذال النذذذذيب فقذذذذد  -بشذذذذكل مأسذذذذاوي أحيانذذذذا-وتعثذذذذر بعضذذذذها 

حاصذذرهم وطذذردهم بينمذذا ختلفذذت قذذريش عذذن موافاتذذه يف بذذدر حسذذب املوعذذد، ويف العذذام اخلذذامس وصذذل 
  د النيب إىل قبائل أقصى الشمال )دومة اجلندل( وأقصى اجلنوب )بين املصطلق( قرب مكة.هتدي

 هذ 4يف سنة 
 13ابتذذذذذذذداء مذذذذذذذن 

 م 625جوان 

 سرية أِّب سلمة إىل قطن ضد بين أسد يف أول حمرم.
 بعث عبد اهلل بن أنيس اجلهين لقتل سفيان بن خالد اهلذيل قرب مكة هناية حمرم.

 ع حيث قتلهم اللحيانيون شهر صفر.سرية عاصم إىل الرجي
 سرية القراء إىل بئر معونة حيث قتلتهم بنو سليم يف صفر أيضا.

 .-ردا باملثل-بعث عمرو بن أمية الضمري يف حماولة لقتل أِّب سفيان 
 غزوة بين النضري لطرد يهودها يف ربيع األول.

أهنا بعذد خيذرب ولعلهذا غزوة ذات الرقاع يف جند ضد غطفان يف مجادي األول )والراجح 
 غزوتان(.

 غزوة بدر اآلخرة )املوعد( يف شعبان أو ذي القعدة.
* جتمعت قبائل كثرية بتحريض اليهود قيادة قريش يف عشذرة آالف مقاتذل ممذا ال قبذل للمسذلمني 
بذذه، فاستشذذار النذذيب أصذذحابه كعادتذذه فأشذذار عليذذه سذذلمان الفارسذذي حبفذذر اخلنذذدق الذذذي اصذذطدمت بذذه 

و واستحال عليهم اقتحام املدينة واشتد احلصار على املسلمني، وكاد النيب أن يغري بعذض جيوش العد
القبائذذل جبذذزء مذذن غذذالت املدينذذة لذذوال أن األنصذذار أشذذاروا عليذذه بالتمهذذل، أمذذا قذذريش فكذذادت تذذنجح يف 

مني أفسذد األنفاق مع يهود بين قريظة الباقني يف املدينة كذي خيونذوا النذيب، لذوال أن أحذد جواسذيس املسذل
علذذيهم ذلذذك بذذزرع الشذذك بيذذذنهم، فلمذذا اشذذتدت العواصذذف رحذذل أبذذذو سذذفيان بقذذريش ورحلذذت جيذذذوش 
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القبائل فالتفت النيب إىل قريظة حياصرهم حىت زلوا علذى أن حيكذم فذيهم أن حيكذم فذيهم سذعد بذن معذاذ 
  .1الذي كان حيتضر، فحكم بقتل رجاهلم وسيب الباقي

 هذ 5يف سنة 
 12ابتذذذذذذذداء مذذذذذذذن 

 م 626جوان 

 غزوة بين املصطلق باملريسيع قرب جدة يف شعبان.
غذذذزوة اخلنذذذدق ضذذذد األحذذذزاب )قذذذريش -غذذذزوة دومذذذة اجلنذذذدل يف شذذذهري ربيذذذع.
غذذذزوة بذذذين قريظذذذة لقتذذذل يهودهذذذا يف ذي -واليهذذذود وقبائذذذل األعذذذراب( يف شذذذوال.

   القعدة.
 

  

                                                 
 .241-144املباركفوري: املرجع السابق، صو  .637-363.و الصالِّب: املرجع السابق، ص113-57كثري، املصدر السابق، ص  ابن - 1
 .175-127، ص3،ج2ابن هشام: السرية النبوية، مجو 
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 نص للمطالعة:
 عقبة بن موسى ذكرو  اخلزرج من نفر ستة ليلتئذ كانوا أنه غريمهاو  الزهريو  الشعيب عن روى هكذا و

 بن معاذ:  همو  مثانية كانوا ِبم السالم عليه اجتماعه أول أن الزبري بن عروةو  الزهري عن رواه فيما
 عبد أبوو  الصامت بن عبادةو  قيس عبد ابن هوو  ذكوانو  مالك بن رافعو  زرارة بن أسعدو  عفراء
 إىل فرجعوا قابل إىل واعدوهو  فأسلموا ساعدة بن عوميو  التيهان بن اهليثم أبوو  ثعلبة بن يزيد الرمحن
 بن رافعو  عفراء بن معاذ سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل أرسلواو  اإلسالم إىل فدعوهم قومهم
 متام ذكرو  زرارة بن أسعد على فنزل عمري بن مصعب إليهم فبعث يفقهنا رجال إلينا ابعث أن مالك
 .أعلم اهللو  عقبة بن موسى سياق من أمت إسحاق ابن سيوردها كما القصة
 دعوهمو  سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول هلم ذكروا قومهم إىل املدينة قدموا فلما:  إسحاق ابن قال
 سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول ذكر فيهاو  إال األنصار من دار تبقى فلم فيهم فشا حىت اإلسالم إىل
 زرارة بن أسعد أمامة أبو:  همو  رجال عشر اثنا األنصار من املوسم واىف املقبل العام كان إذا حىت

 أيضا املتقدم مالك بن رافعو  عفراء ابنا مهاو  معاذ أخوهو  املتقدم احلارث بن عوفو  ذكره املتقدم
 أنصارى هوو  : هشام ابن قال الزرقى زريق ابن عامر بن خملد بن خلدة بن قيس عبد بن ذكوانو 

 بن عمرو بن عوف بن غنم بن ثعلبة بن فهر بن أصرم ابن قيس بن الصامت بن عبادةو  مهاجرى
 عبادة بن العباسو  البلوى أصرم بن خزمة بن ثعلبة بن يزيد الرمحن عبد أبو حليفهمو  اخلزرج بن عوف
 اجلزرج بن عوف بن عمرو بن عوف بن سامل بن غنم بن يزيد بن العجالن بن مالك بن نضلة بن

 اخلزرج من عشرة فهؤالء املتقدم حديدة بن عامر بن قطبةو  املتقدم ناىب بن عامر بن عقبةو  العجالىن
 .التيهان بن مالك اهليثم أبوو  ساعدة بن عومي:  مهاو  اثنان األوس منو 
 اهلل صلى اهلل برسول االجتماع على عزمواو  عامئذ املوسم شهدوا رجال عشر االثىن هؤالء أن املقصودو 

 .األوىل العقبة هيو  النساء بيعة عندها فبايعوه بالعقبة فلقوه سلمو  عليه
 قال إذو  } إبراهيم سورة يف قوله من عليهم قرأ سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول أن نعيم أبو روىو 

 .آخرها إىل{  آمنا البلد هذا اجعل رب إبراهيم
 بن الرمحن عبد عن اليزىن اهلل عبد بن مرثد عن حبيب أِّب بن يزيد حدثين:  إسحاق ابن قالو  

 رجال عشر اثىن كناو  األوىل العقبة حضر ممن كنت قال الصامت ابن هوو  عبادة عن الصناحبى عسيلة
 أال على احلرب تفرتض أن قبل ذلكو  النساء بيعة على سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول فبايعنا: 
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 نعصيه الو  أرجلناو  أيدينا بني نفرتيه ِبتان نأتى الو  أولدنا نقتل الو  نزىن الو  نسرق الو  شيئا باهلل نشرك
 شاء إنو  عذب شاء إن اهلل إىل فأمركم شيئا ذلك من غشيتم إنو  اجلنة فلكم فيمو  فإن معروف يف
 .غفر
 .حنوه به حبيب أِّب بن يزيد عن سعد بن الليث طريق من احلديث هذا مسلمو  البخاري روى قدو 

 الصامت بن عبادة أن اخلوالىن إدريس أىب اهلل عائذ عن الزهري شهاب ابن ذكرو  : إسحاق ابن قال
 نسرق الو  شيئا باهلل نشرك أال األوىل العقبة ليلة سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول بايعنا:  قال حدثه

 فلكم فيمو  فإن معروف يف نعصيه الو  أرجلناو  أيدينا بني نفرتيه ِبتان نأيت الو  أوالدنا نقتل الو  نزىن الو 
 فأمركم القيامة يوم إىل عليه سرتمت إنو  له كفارة فهو الدنيا يف فأخذه شيئا ذلك من غشيتم إنو  اجلنة
 .غفر شاء إن اهلل إىل
 .حنوه به الزهري عن طرق من غريهاو  الصحيحني يف خمرج احلديث هذاو  
 هذا كانو  احلديبية عام ذلك بعد النساء بيعة عليه نزلت ما وفق على يعىن النساء بيعة على:  قولهو  
 بن عمر مبوافقة نزل القرآن فإن عجيبا هذا ليسو  العقبة ليلة أصحابه عليه ما وفق على نزل مما

 غري وحي عن وقعت البيعة هذه كان إنو  التفسري يفو  سريته يف بيناه كما موطن غريما يف اخلطاب
 .أعلم اهللو  أظهر فهو متلو
 مع املسلمني من األنصار من خرج من خرجو  مكة إىل رجع عمري بن مصعب إن:  إسحاق ابن قال

 من العقبة سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول فواعدوا مكة قدموا حىت الشرك أهل من قومهم حجاج
 الشرك إذاللو  أهلهو  اإلسالم إعزاز لنبيه النصرو  كرامته من ِبم اهلل أراد حني التشريق أيام أواسط

 أن حدثه األنصار أعلم من كانو  كعب بن اهلل عبد أخاه أن مالك بن كعب بن معبد فحدثين أهلهو 
 يف خرجنا : قال ِبا سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول بايعو  العقبة شهد ممن كانو  حدثه كعبا أباه

 لسفرنا وجهنا فلما كبريناو  سيدنا معرور بن الرباء معناو  وفقهنا صلينا قدو  املشركني من قومنا حجاج
 : قلنا ؟ ال أم عليه أتوافقونىن أدرى ما اهللو  رأيا رأيت قد إىن هؤالء يا:  الرباء قال املدينة من خرجناو 
 فقلنا:  قال إليها أصلى أنو  الكعبة يعين بظهر مىن البينة هذه أدع ال أن رأيت قد:  قال ؟ ذلك ماو 
 ملصل إىن:  فقال خنالفه أن نريد ماو  الشام إىل إال يصلى سلمو  عليه اهلل صلى نبينا أن بلغنا ما اهللو 

 إىل هو صلىو  الشام إىل صلينا الصالة حضرت إذا فكنا:  قال نفعل ال لكنا:  له فقلنا:  قال إليها
 قال مكة قدمنا فلما ذلك على اإلقامة أىبو  صنع ما عليه عبنا كنا قدو  : قال مكة قدمنا حىت الكعبة
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 هذا سفرى يف صنعت عما أسأله حىت سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل بنا انطلق أخى يا:  يل
 اهلل رسول عن نسأل فخرجنا:  قال فيه إياى خالفكم من رأيت ملا شئ منه نفسي يف وقع قد فإنه
 اهلل رسول عن فسألناه مكة أهل من رجال فلقينا ذلك قبل نره ملو  نعرفه ال كناو  سلمو  عليه اهلل صلى
 عمه املطلب عبد بن العباس تعرفان هل:  فقال ال:  فقلنا ؟ تعرفانه هل:  قال سلمو  عليه اهلل صلى

 املسجد دخلتما فإذا:  قال تاجرا علينا يقدم يزال ال كان العباس نعرف كنا قدو  نعم:  قلنا:  قال ؟
 عليه اهلل صلى اهلل رسولو  جالس العباس وإذا املسجد فدخلنا:  قال العباس مع اجلالس الرجل فهو
 تعرف هل: ]  للعباس سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال إليه جلسنا مث فسلمنا معه جالس سلمو 

 .مالك بن كعب هذاو  قومه سيد معرور بن الرباء هذا نعم:  قال[  ؟ الفضل أبا يا الرجلني هذين
 الرباء له فقال ؟ نعم:  قال ؟ الشاعر:  سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول قول أنسى ما اهلل فو:  قال 
 هذه أجعل أال فرأيت لإلسالم تعاىل اهلل هداين قد هذا سفري يف خرجت إين اهلل نيب يا:  معرور بن

 فماذا شئ ذلك من نفسي يف وقع حىت ذلك يف أصحاِّب خالفين قدو  إليها فصليت بظهر مىن البنية
 اهلل صلى اهلل رسول قبلة إىل الرباء فرجع:  قال[  عليها صربت لو قبلة على كنت قد]  قال ؟ ترى
 ذلك ليسو  مات حىت الكعبة إىل صلى أنه يزعمون أهلهو  : قال الشام إىل معنا فصلى سلمو  عليه
 اهلل صلى اهلل رسول واعدناو  احلج إىل خرجنا مث:  مالك بن كعب الق منهم به أعلم حنن قالوا كما
 اهلل رسول اعدناو  اليت اللية كانتو  احلج من فرغنا فلما التشريق أيام أواسط من العقبة سلمو  عليه
 نكلم كناو  أخذناه سادتنا من سيد جابر أبو بن عمرو بن اهلل عبد معناو  فيها سلمو  عليه اهلل صلى
 من شريفو  سادتنا من سيد إنك جابر أبا يا:  له قلناو  فكلمناه أمرنا املشركني من قومنا من معنا من

 نقيبا كانو  العقبة معنا شهدو  فأسلم قال العقبة إيانا تكون أن فيه أنت عما بك نرغب إناو  أشرافنا
 أىبو  أنا:  جابر قال عطاء قال أخربهم جريح ابن أن هشام حدثنا إبراهيم حدثىن البخارى روى قدو 
 حدثنا معرور بن الرباء أحدمها:  عيينيه ابن قال:  حممد بن اهلل عبد قال العقبة أصحاب من خاالىو 

 ىب شهد:  يقول اهلل عبد بن جابر ْسعت:  يقول عمرو كان قال سفيان حدثنا املديىن بن على
  العقبة خاالى
:  قال جابر عن الزبري أىب عن خثيم ابن عن معمر أخربنا الرزاق عبد حدثنا: ]  أمحد اإلمام وقال
 املوسم يف جمنةو  عكاظ منازهلم يف الناس يتبع سنني عشر مبكة سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول مكث
 حىت ينصره الو  يؤويه أحدا جيد فال[  اجلنة لهو  رىب رسالة أبلغ حىت ؟ ينصرىن من ؟ يؤويىن من:  يقول
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 غالم احذر:  فيقولون رمحه ذووو  قومه فيأتيه فيه قال كذا ن مضر من أو اليمن من ليخرج الرجل إن
 فآويناه يثرب من اهلل بعثنا حىت باألصابع إليه يشرتون همو  رحاهلم بني ميضيو  يفتنك ال قريش

 تبق مل حىت بإسالمه فيسلمون أهله إىل فينقلب القرآن يقرئهو  به فيؤمن منا الرجل فيخرج صدقناهو 
 نرتك مىت حىت:  فقلنا مجيعا ائتمروا مث اإلسالم يظهرون املسلمون من رهط فيهاو  إال األنصار من دار

 رجال سبعون منا إليه فرحل خياف؟و  مكة جبال يف يطردو  يطوف سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول
 يا:  فقلنا توافينا حىت رجلنيو  رجل من عندها العقبة شعب فواعدناه املوسم يف عليه قدموا حىت
 العسر قي النفقةو  الكسلو  النشاط يف الطاعةو  السمع على تبايعوىن: ]  قال نبايعك؟ اهلل رسول

 أن علىو  الئم لومة اهلل يف ختافوا ال اهلل يف تقولوا أنو  املنكر عن النهىو  باملعروف األمر علىو  اليسرو 
 فقمنا[  اجلنة لكمو  أبناءكمو  أزواجكمو  أنفسكم منه متنعون مما عليكم قدمت إذا فتمنعوىن تنصروىن

 إال السبعني أصغر هوو  : البيهقي رواية يفو  أصغرهم من هوو  زرارة بن أسعد بيده أخذو  فبايعناه إليه
 إنو  اهلل رسول أنه نعلم حننو  إال اإلبل أكباد إليه نضرب مل فإنا يثرب أهل يا رويدا:  فقال أنا

 ذلك على تصربون قوم أنتم فإما السيوف تعضكم أنو  خياركم قتلو  كافة للعرب مناوأة اليوم إخراجه
 لكم أعذر فهو ذلك فيبنوا فذروه خيفة أنفسكم من ختالفون قوم أنتم أماو  اهلل على أجركمو  فخذوه
 فبايعناه إليه فقمنا:  قال أبدا نسلبها الو  البيعة هذه ندع ال اهلل فو أسعد يا عنا أمط قالوا اهلل عند
  اجلنة ذلك على يعطيناو  شرطو  علينا أخذو 
 .العطار الرمحن عبد بن داود طريق من البيهقيو  أيضا أمحد اإلمام رواه قدو  
 أىب عن خثيم بن عثمان بن اهلل عبد عن كالمها سليم بن حيىي إىل بسنده احلاكم عن البيهقي زاد

 .خيرجوه ملو  مسلم شرط على جيد إسناد هذاو  حنوه به إدريس
 .الوجه هذا من إال جابر عن يروى نعلمه الو  خثيم ابن عن واحد غري روىو  : البزار قالو  
 اهلل عبد بن موسى عن الزناد أىب بن الرمحن عبد حدثنا داود بن سليمان حدثنا:  أمحد اإلمام قالو  

 اهلل رسولو  سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول بيد آخذا العباس كان:  قال جابر عن الزبري أىب عن
 .أعطيتو  أخذت:  سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول قال فرغنا فلما يواثقنا

 اجلعفى يعين جابر عن الثورى هو سفيان حدثنا قبيصة حدثنا معمر بن حممد حدثنا: ]  البزار قالو  
 عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال اهلل عبد ابن يعىن جابر عن الشعىب هند أىب ابن هوو  داود عن
 .[ اجلنة:  قال ؟ لنا فما:  قالوا نعم:  قال ؟ متنعوىنو  تؤووىن:  األنصار من للنقباء سلمو 
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 .جابر عن اإلسناد ِبذا إال يروي نعلمه ال:  قال مث
 قومنا مع الليلة تلك فنمنا:  قال مالك بن كعب أبيه عن اهلل عبد عن معبد عن إسحاق ابن قال مث
 نتسلل سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول مليعاد رحالنا من خرجنا الليل ثلث مضى إذا حىت رحالنا يف

 امرأتان معناو  رجال سبعونو  ثالثة حننو  العقبة عند الشعب يف اجتمعنا حىت مستخفني القطا تسلل
 عدي بن عمرو ابنة أْساءو  النجار بن مازن بين نساء إحدى عمارة أم كعب بنت نسيبة نساءنا من
  منيع أم هيو  سلمة بين نساء إحدى ناىب بن
 األحاديث بعض يف ورد ماو  أنساِبمو  بأْسائهم عنه بكري بن يونس رواية يف إسحاق ابن صرح وقد 

 .الكسر  ذف ما كثريا العربو  سبعني كانوا أهنم
 من أربعون منهم:  قال واحدة امرأةو  رجال سبعني كانوا:  عقبة بن موسىو  الزبري بن عروة قالو  

 مالك بن كعب قال اهلل عبد بن جابرو  مسعود أبو أصغرهمو  : قال شباِبم من ثالثونو  أسناهنم ذوى
 عبد بن العباس معهو  جاءنا حىت سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول ننتظر الشعب يف اجتمعنا فلما: 

 كان جلس فلما له يتوثقو  أخيه ابن أمر حيضر أن أحب أنه إال قومه دين على يومئذ هوو  املطلب
 هذا يسمون إمنا العرب كانتو  : قال ذ اخلزرج معشر يا:  فقال املطلب عبد بن العباس ن تكلمم أول
 ممن قومنا من منعناه وقد علمتم قد حيث منا حممدا إن ذ أوسهاو  خزرجها اخلزرج األنصار من احلى
 اللحوقو  إليكم االجناز إال أىب قد إنهو  بلده يف منعهو  قومه من عزة يف فهو فيه رأينا مثل على هو
 إنو  ذلك من  ملتم ماو  فانتم خالفه ممن مانعوهو  إليه دعومتوه مبا له وافون أنكم ترون كنتم فإن بكم
 قومه من منعةو  عزة يف فإنه فدعوه اآلن فمن إليكم اخلروج بعد خاذلوهو  مسلموه أنكم ترون كنتم

 قال أحببت ما لربكو  لنفسك فخذ اهلل رسول يا فتكام قلت ما ْسعنا قد:  له فقلنا:  قال بلدهو 
 أبايعكم: ]  قال اإلسالم يف رغبو  اهلل إىل دعاو  القرآن فتال سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول فتكلم
 فو نعم:  قالو  بيده معرور بن الرباء فأخذ:  قال[  أبناءكمو  نساءكم منه متنعون مما متنعوين أن على
 رثناهاو  احلروب أبناء واهلل فنحن اهلل رسول يا فبايعنا أزرنا منه مننع مما لنمنعنك باحلق بعثك الذي
  كابر عن كابرا

 يا:  فقال التيهان بن اهليثم أبو سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول يكلم الرباءو  القول فاعرتض:  قال 
 أظهرك مث ذلك فعلنا إن عسيت فهل اليهود يعين قاطعوها إناو  حباال الرجال بنيو  بيننا إن اهلل رسول
 الدم بل: ]  قال مث سلمو  عليه اهلل صلى اهلل رسول فتبسم:  قال ؟ تدعناو  قومك إىل ترجع أن اهلل
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 اهلل رسول قال قدو  : كعب قال[  ساملتم من أساملو  حاربتم من أحارب مين أنتمو  منكم أنا اهلدمو 
 فأخرجوا[  فيهم مبا قومهم على يكونون نقيبا عشر اثىن منكم إيل أخرجوا: ]  سلمو  عليه اهلل صلى
 .األوس من ثالثةو  اخلزرج من تسعة نقيبا عشر اثىن منهم
 بن زهري أِّب بن عمرو بن الربيع بن سعدو  املتقدم زرارة بن أسعد أمامة أبو:  همو  : إسحاق ابن قال

 بن اهلل عبدو  اخلزرج بن احلارث ابن اخلزرج بن كعب بن ثعلبة بن مالك بن القيس امرئ بن مالك
 مالك بن رافعو  اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج بن ثعلبة بن مالك بن القيس امرئ بن ثعلبة بن رواحة
 بن غنم ابن عدي بن عبيد بن سنان بن خنساء بن صخر بن معرور بن الرباءو  املتقدم العجالن بن

 عمرو بن اهلل عبدو  احلزرج بن جشم بن تزيد بن ساردة بن أسد بن علي بن سعد بن سلمة بن كعب
 سعدو  املتقدم الصامت بن عبادةو  سلمة بن كعب بن غنم بن كعب بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن
 بن كعب بن ساعدة بن اخلزرج بن طريف بن ثعلبة بن خزمية أِّب بن حارثة بن دليم بن عبادة بن

 ساعدة بن اخلزرج بن ثعلبة بن زيدو  عبد بن لوذان بن حارثة بن خنيس بن عمرو بن املنذرو  اخلزرج
 بن ْساك بن حضري بن أسيد:  همو  ثالثة األوس منو  اخلزرج من تسعة فهؤالء احلزرج بن كعب بن

 بن مالك بن عمرو بن اخلزرج بن جشم بن األشهل عبد بن زيد بن القيس امرئ بن رافع بن عتيك
 بن غنم ابن حارثة بن كعب بن النحاط بن كعب بن مالك بن احلارث بن خيثمة بن سعدو  األوس
 بن زيد بن أمية بن زيد بن زنري بن املنذر عبد بن رفاعةو  األوس بن مالك بن القيس امرئ بن السلم
 فيهم يعدون العلم أهلو  :هشام ابن قال األوس ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك
 السهيلي اختارهو  إسحاق ابن عن يونس رواية يف كذلك هوو  هذا رفاعة بدل التيهان بن اهليثم أبا
  .الغابةأسد  يف األثري ابنو 
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 أهم قبائل الحجاز ومدنه في العهد المدنـي
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 وخرجْت فذي اجلهذر والسذريه
 فغذزوُة النبِذي بذال نيذابه
 وأول الذغذزو إلذى )وّدِاِن(
 سريذٌة مذن قبلهذا أو بعذِدها

 احلذرَّمِ  مث ابن جحش جلنذوب
 وأول الصذوم انتصذار )بذدِر(
 يهذود )قيذنقذاع( للذجذالء
 و)كعذب  األشرِف( بغيذر جيشِ 
 فذي عامه الثالث غزُو )ذي أمذْر(
( سذردهْ   بغزو )حبراَن( بذ)فذرع 
 مث اهنذزاُم املسلميذن فذي )ُأحْد(
 بْعذُث أبذي سلمة  عذبد األسدْ 
 يف رابع األعذواِم بْعذُث رجذلِ 

 َل القذُراَء للذمعذونذهْ وأرسذ
 أخبارهذم مذْع خبذر )الرجيذِع(
 بنذو النضيذر من يهذود  طُردوا
 رقاُع جند  فذي مجذادى الذرابعْ 
 تظذاهذر الضمذريُّ باألمذانِ 
 غذزا النيبُّ )جندال( )مصطلقذا(
 والكل يف اخلامِس مْع )قريظْه(

 

 إلذى العذدو غذزوٌة سذريهْ  
 الصحذابهسذريٌة يقذودهذا 

 )بواُط( فذ)الُعْشري( مْع )سْفواِن(
 حلذمذزة  عبيذدة  وسعذِدها
 وفذي حدود رجذب احملذرم
 مث غذزا بنذي ُسليم )الكذْدِر(
 قْتل )أبذي عفك( و)العصماء(
 وغزوُة السُّويق للقريش
 لغطفذاَن فُسَلْيذم  قذد أمذر
 سريذُة الذزيد لقطْذع )الَقْردْه(

 األسْد(لوال خروجهم لذ)محراء 
 لذ )قطن ( ضذد قبذائل أسذدْ 
 ابن أُنيذس  للزعيذم اهلذلذي
 فذُقتلذوا ببئذر ذي معذونهْ 
 ُأسذتقبلذت بذألذم  وجيذع
 )بدُر( األخيذرة أهيذن املوعذد
 وقيذل ثنتذان ببذدء السذابعْ 
 حمذاوال قتذل )أبذي سفيذان(
 وهذزم األحذزاَب إذ ختندقذا
 هْ إذ قُِتلذوا مل يُنظذروا حليظذ
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 ( 14المحاضرة )

 مادة فقه السيرة النبوية ]التاريخ اإلسالمي[ 
 الحكم المستنبطة من الهجرة النبوية والمرحلة األولى )الدفاعية( من العهد المدني:

لكل االحتياطات أثناء اهلجرة ولكافة األسباب املمكنة مع الضراعة والدعاء  * إن اختاذ الرسول 
هو تعليم عملي لألمة ملعىن التوكل، أما ختلف علي إلرجاع األمانات فدليل واضح على تناقض 

بل ومصادقة جديدة منها على أن حممدا صادق أمني، ليس فقط قبل أن يعلن هلم أنه نيب  ! قريش
أما فيما كان يفعله آل أِّب بكر ففيه صورة النشاط واحليوية اليت ينبغي أن يكون  ! بل وحىت بعد ذلك

  عليهما الفتيان والفتيات خلدمة أمتهم ونصرة احلق.

* أول خطوة عملية أجريت يف املدينة بعد اهلجرة هي بناء املسجد ليتم فيه صهر املؤمنني يوميا يف 
رق الدنيوية بني لبنات اجملتمع اجلديد، وكانت اخلطوة الثانية بوتقة التساوي بني يدي اهلل وتذويب الفوا

هي اإلخاء بينهم تعميقا لذلك املعىن و قيقا للمقصد وتطبيقا للمثاليات ةالكماالت، وتأيت اخلطوة 
الثالثة )كتابة الوثيقة( إلرساء اجملتمع اجلديد على أسس دستورية واضحة تعدل يف بنودها مع السكان 

يف جمتمع املدينة وتضع آليات التكافل بني مجيع األفراد وختضع القبليات ملنطق جديد  غري املسلمني
أال وهو اإلميان بالنسبة للمسلمني، وخدمة الدولة الفتية بالنسبة لغريهم مراعاة  -غري العصبيات–

 منهم لألغلبية وللصاحل العام وللقيم املشرتكة بل وللعدالة امللموسة.

لفداء بعض أسرى بدر تعليم صبيان املسلمني الكتابة هو إشارة واضحة إىل  * إن اشرتاط النيب 
ضرورة بناء اجملتمع املسلم على نور العلم، كيف ال ؟ وهو الدين الذي جاءت أول تعليمة إهلية فيه 

فور إستقراره  توصي بالقراءة والكتابة وأدواهتما، بل إن أول إجراء حكومي قام به املصطفى 
عمل إحصاء للسكان كأحدث ما تقوم به الدول العصرية فضال عن الدستور املكتوب يف  باملدينة هو

  الصحيفة مما مل تكن تعرفه احلضارات القدمية.

* مل يكن قطع طرق التجارة على مكة منطلقا فقط مما فعلته قريش باملسلمني حينما كانوا عندها بل  
هم أبْوا إلال احلرب اليت مل يعلنها عليهم إال كان ذلك بعد حماوالت نبوية لعرض السلم عليهم لكن

حينما وقعت يف يده رسالة منهم  ث بقايا املشركني على اإلنقالب ضد املهاجرين مما يعترب تدخال 
 سافرا يف الشؤون الداخلية جييز مع ما قبلها إعالن احلروب بني الدول قدميا وحديثا.
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دية فقط بل بالروح املعنوية واالعتقاد باحلق واالستعداد * إن النصر يف املعارك ال يكون بالكثرة العد
للتضحية، على أن حيرص اجملتمع كله كي يوفر ما ميكن توفريه من االستعدادات املادية، فكلما كان 
بذل اجلهد حسب الطاقة واإلمكان واملتاح دون تقصري كان التوكل على اهلل عند إذن حقيقيا ومقبوال 

 بل ومستجابا.

لفة املسلمني لألوامر النبوية القيادية مفضية لالنكسار كما أن خمالفة اجلنود لالنضباط والتقيد * إن خما
 مبقتضيات خطة املعركة حسب ما  دده القيادة هو أيضا مفض إىل االهنزام.

وأمرهم شورى بينهم  ببناء اجملتمع على آليات التشاور  -بل يأمر نبيه ! ال–* إن دينا يأمر أتباعه 
  رغم أن املعصوم غين عن آراء غريه ومع ذلك يقول له  وشاورهم يف األمر  إن دينا هذا شأنه

حلري بالبشرية مجعاء أن تتبعه خصوصا إذا علمنا أن هذا املبدأ اإلهلي وأن تطبيق هذه التعليمة الربانية 
 وصال إىل أقصى حد ميكن تصوره: 

 آراء األنصار مراعات منه لبنود بيعة العقبة.بآراء املهاجرين بل طلب  ففي بدر مل يكتف  -

 لصاحل رأي احلباب بن املنذر يف اختيار أرضية املعركة ببدر. مث تنازل عن رأيه  -

 مث استجاب لرأي سعد بن معاذ ببناء عريش خاص بالقيادة مع حراسته يف بدر. -

ينزل الوحي مبينا أن مث استشار وزيريه يف األسرى وماَل إىل فدائهم باألموال وبعد الفداء  -
 .! الصواب كان مع الرأي اآلخر

بل إنه رفض أن جتامله األغلبية بالتنازل  !! عن رأيه لصاحل األغلبية وقبل غزوة أحد تنازل  -
 .!!! عن رأيها

وقبل غزوة األحزاب يقرر النيب أثناء التشاور تنفيذ رأي مواطن بسيط غري عرِّب )سلمان  -
لن النفري العام لتطبيقه مما يدل على حرص اإلسالم أن ميتلك الفارسي( حبفر اخلندق مث أع

  أتباعه أرقى ما يتيحه العصر من وسائل الدفاع.

مع  ووصل األمر بالقيادة النبوية أثناء حصار األحزاب إىل حد إلغاء إتفاق كاد يربمه  -
 بعض األحزاب، مراعاة ملوقف ممثلي األنصار.

حدث عند توقيع صلح احلديبية من ذهول الصحابة  وأغرب ما يف مشاورة النبوية هو ما -
وعدم إستجابتهم لألمر النبوي هلم بالتحلل من العمرة فدخل على زوجه أم سلمة غاضبا 
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فكانت النتيجة  ! فلما أشارت عليه بأن يبدأ هو بالتحلل أمامهم بادر إىل تطبيق مشورهتا
 تزاحم الصحابة على التحلل ...
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 نص للمطالعة:
ثَذَنا ثَذَنا ُسْفَيانَ  ْبنِ  َداُودَ  ْبنُ  حُمَمَّدُ  َحدَّ  ْبنِ  الرَّمْحَنِ  َعْبدِ  َعنْ  الزُّْهرِىي  َعنِ  َمْعَمرٌ  َأْخبَذَرنَا الرَّزَّاقِ  َعْبدُ  َحدَّ
 اْبنِ  ِإىَل  واَكَتبُ  قُذَرْيش   ُكفَّارَ  َأنَّ  -وسلم عليه اهلل صلى- النَّىبي  َأْصَحابِ  ِمنْ  َرُجل   َعنْ  َماِلك   ْبنِ  َكْعبِ 
 يَذْوَمِئذ   -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  َوَرُسولُ  َواخْلَْزرَجِ  اأَلْوسِ  ِمنَ  اأَلْوثَانَ  َمَعهُ  يَذْعُبدُ  َكانَ  َوَمنْ  ُأىَبٍّ 

 إِلَْيُكمْ  لََنِسريَنَّ  َأوْ  لَُتْخرُِجنَّهُ  أَوْ  لَتُذَقاتِلُنَّهُ  بِاللَّهِ  نُذْقِسمُ  َوِإنَّا َصاِحبَذَنا آَويْذُتمْ  إِنَُّكمْ  َبْدر   َوقذَْعةِ  قَذْبلَ  بِاْلَمِديَنةِ 
 ِمنْ  َمَعهُ  َكانَ  َوَمنْ  ُأىَبٍّ  ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  َذِلكَ  بَذَلغَ  فَذَلمَّا. ِنَساءَُكمْ  َوَنْسَتِبيحَ  ُمَقاتَِلَتُكمْ  نَذْقُتلَ  َحىتَّ  بَِأمْجَِعَنا
 عليه اهلل صلى- النَّىبَّ  َذِلكَ  بَذَلغَ  فَذَلمَّا -وسلم عليه اهلل صلى- النَّىبي  لِِقَتالِ  اْجَتَمُعوا اأَلْوثَانِ  َعَبَدةِ 
 َأنْ  تُرِيُدونَ  ممَّا بَِأْكثَذرَ  َتِكيدُُكمْ  َكاَنتْ  َما اْلَمَباِلغَ  ِمْنُكمُ  قُذَرْيش   َوِعيدُ  بَذَلغَ  لََقدْ  » فَذَقالَ  َلِقيَذُهمْ  -وسلم
 اهلل صلى- النَّىبي  ِمنَ  َذِلكَ  ْسَُِعوا فَذَلمَّا. « َوِإْخَواَنُكمْ  أَبْذَناءَُكمْ  تُذَقاتُِلوا َأنْ  تُرِيُدونَ  أَنْذُفَسُكمْ  ِبهِ  َتِكيُدوا
 أَْهلُ  ِإنَُّكمْ  اْليَذُهودِ  ِإىَل  َبْدر   َوقذَْعةِ  بَذْعدَ  قُذَرْيش   ُكفَّارُ  َفَكَتَبتْ  قُذَرْيش   ُكفَّارَ  َذِلكَ  فَذبَذَلغَ  تَذَفرَُّقوا -وسلم عليه
نَذَنا حَيُولُ  َوالَ  وََكَذا َكَذا لَنَذْفَعَلنَّ  َأوْ  َصاِحبَذَنا لَتُذَقاتُِلنَّ  َوِإنَُّكمْ  ُصونِ َواحلُْ  احْلَْلَقةِ   َشْىءٌ  ِنَساِئُكمْ  َخَدمِ  َوبَذنْيَ  بَذيذْ

اَلِخيلُ  َوِهىَ  -  بِاْلَغْدرِ  النَِّضريِ  بَذُنو َأمْجََعتْ  -وسلم عليه اهلل صلى- النَّىبَّ  ِكَتابُذُهمُ  بَذَلغَ  فَذَلمَّا - اخلَْ
َنا اْخرُجْ  -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  َرُسولِ  ِإىَل  َفَأْرَسُلوا  ِمنَّا َوْلَيْخرُجْ  َأْصَحاِبكَ  ِمنْ  َرُجالً  َثالَِثنيَ  ىِف  إِلَيذْ
رًا َثالَثُونَ   فَذَقصَّ  ِبكَ  آَمنَّا ِبكَ  َوآَمُنوا َصدَُّقوكَ  فَِإنْ . ِمْنكَ  فَذَيْسَمُعوا اْلَمْنَصفِ  مبََكانِ  نَذْلَتِقىَ  َحىتَّ  َحبذْ
 هَلُمْ  فَذَقالَ  َفَحَصَرُهمْ  بِاْلَكَتاِئبِ  -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  َرُسولُ  َعَلْيِهمْ  َغَدا اْلَغدُ  َكانَ  فَذَلمَّا َخبَذَرُهمْ 

 يَذْوَمُهمْ  فَذَقاتَذَلُهمْ  َعْهًدا يُذْعطُوهُ  نْ أَ  َفأَبَذْوا. « َعَلْيهِ  تُذَعاِهُدوىِن  ِبَعْهد   ِإالَّ  ِعْنِدى تَْأَمُنونَ  الَ  َواللَّهِ  ِإنَُّكمْ  »
 فَذَعاَهُدوهُ  يُذَعاِهُدوهُ  َأنْ  ِإىَل  َوَدَعاُهمْ  النَِّضريِ  َبىِن  َوتَذَركَ  بِاْلَكَتاِئبِ  قُذَرْيظَةَ  َبىِن  َعَلى اْلَغدُ  َغَدا مُثَّ  َذِلكَ 

ُهمْ  فَاْنَصَرفَ   النَِّضريِ  بَذُنو َفَجَلتْ  اجلَْاَلءِ  َعَلى نَذزَُلوا َحىتَّ  فَذَقاتَذَلُهمْ  بِاْلَكَتاِئبِ  النَِّضريِ  َبىِن  َعَلى َوَغَدا َعنذْ
- اللَّهِ  لَِرُسولِ  النَِّضريِ  َبىِن  خَنْلُ  َفَكانَ  َوَخَشِبَها بُذُيوهِتِمْ  َوأَبْذَوابِ  أَْمِتَعِتِهمْ  ِمنْ  اإِلِبلُ  أَقَذلَّتِ  َما َواْحَتَمُلوا
ُهمْ  َرُسولِهِ  َعَلى اللَّهُ  أَفَاءَ  َوَما) فَذَقالَ  ِِبَا َوَخصَّهُ  ِإيَّاَها اللَّهُ  أَْعطَاهُ  َخاصَّةً  -وسلم عليه اهلل صلى  َفَما ِمنذْ

 َأْكثَذَرَها -وسلم عليه اهلل صلى- النَّىبُّ  َفَأْعَطى ِقَتال   ِبَغرْيِ  يَذُقولُ ( رَِكاب   َوالَ  َخْيل   ِمنْ  َعَلْيهِ  َأْوَجْفُتمْ 
َها َوَقَسمَ  نَذُهمْ بَذيذْ  َوَقَسَمَها لِْلُمَهاِجرِينَ   ِمنَ  أَلَحد   يَذْقِسمْ  ملَْ  َحاَجة   َذِوى وََكانَا األَْنَصارِ  ِمنَ  لَِرُجَلنْيِ  ِمنذْ
َرمُهَا األَْنَصارِ  َها َوبَِقىَ  َغيذْ  َرِضىَ  فَاِطَمةَ  َبىِن  أَْيِدى ىِف  الَّىِت  -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  َرُسولِ  َصَدَقةُ  ِمنذْ

َها اللَّهُ   .َعنذْ
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ثَذَنا ثَذَنا فَاِرس   ْبنِ  حَيْىَي  ْبنُ  حُمَمَّدُ  َحدَّ  َعنِ  نَاِفع   َعنْ  ُعْقَبةَ  ْبنِ  ُموَسى َعنْ  ُجرَْيج   اْبنُ  َأْخبَذَرنَا الرَّزَّاقِ  َعْبدُ  َحدَّ
- اللَّهِ  َرُسولُ  َفَأْجَلى -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  َرُسولَ  َحاَربُوا َوقُذَرْيظَةَ  النَِّضريِ  َبىِن  يَذُهودَ  َأنَّ  ُعَمرَ  اْبنِ 

 رَِجاهَلُمْ  فَذَقَتلَ  َذِلكَ  بَذْعدَ  قُذَرْيظَةُ  َحاَرَبتْ  َحىتَّ  َعَلْيِهمْ  َوَمنَّ  قُذَرْيظَةَ  َوأَقَذرَّ  النَِّضريِ  َبىِن  -وسلم عليه اهلل صلى
 عليه اهلل صلى- اللَّهِ  ِبَرُسولِ  حَلُِقوا بَذْعَضُهمْ  ِإالَّ  اْلُمْسِلِمنيَ  بَذنْيَ  َوأَْمَواهَلُمْ  َوَأْواَلَدُهمْ  ِنَساَءُهمْ  َوَقَسمَ 
نُذَقاعَ  َبىِن  ُكلَُّهمْ  اْلَمِديَنةِ  يَذُهودَ  -وسلم عليه اهلل صلى- اللَّهِ  َرُسولُ  َوَأْجَلى َوَأْسَلُموا َفَأمَّنَذُهمْ  -وسلم  قَذيذْ
 .بِاْلَمِديَنةِ  َكانَ  يَذُهوِدىٍّ  وَُكلَّ  َحارِثَةَ  َبىِن  َويَذُهودَ  َساَلم   ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  قَذْومُ  َوُهمْ 

ثَذَنا ثَذَنا حُمَمَّد   ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َحدَّ  بَذْعَضهُ  َحِفْظتُ  احلَِْديثَ  َهَذا َحدَّثَ  ِحنيَ  الزُّْهرِيَّ  ْسَِْعتُ  قَالَ  ُسْفَيانُ  َحدَّ
 َصاِحِبهِ  َعَلى َأَحُدمُهَا يَزِيدُ  احلََْكمِ  ْبنِ  َوَمْرَوانَ  خَمَْرَمةَ  ْبنِ  اْلِمْسَورِ  َعنْ  الزُّبَذرْيِ  ْبنِ  ُعْرَوةَ  َعنْ  َمْعَمرٌ  َوثَذبََّتيِن 
 َذا أََتى فَذَلمَّا َأْصَحاِبهِ  ِمنْ  ِمائَةً  َعْشَرةَ  ِبْضعَ  يف  احلَُْدْيِبَيةِ  َعامَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَّيبُّ  َخرَجَ  قَااَل 

َفةِ  َها َوَأْحَرمَ  َوَأْشَعَرهُ  اهْلَْديَ  قَذلَّدَ  احْلَُليذْ ًنا َوبَذَعثَ  ِبُعْمَرة   ِمنذْ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَّيبُّ  َوَسارَ  ُخزَاَعةَ  ِمنْ  لَهُ  َعيذْ
ُنهُ  أَتَاهُ  اأْلَْشطَاطِ  ِبَغِديرِ  َكانَ  َحىتَّ  َوَسلَّمَ   اأْلََحابِيشَ  َلكَ  مَجَُعوا َوَقدْ  مُجُوًعا َلكَ  مَجَُعوا قُذَرْيًشا ِإنَّ  قَالَ  َعيذْ
 ِعَياهلِِمْ  ِإىَل  أَِميلَ  َأنْ  أَتَذَرْونَ  َعَليَّ  النَّاسُ  أَيذَُّها َأِشريُوا فَذَقالَ  َوَمانُِعوكَ  اْلبَذْيتِ  َعنْ  َوَصادُّوكَ  ُمَقاتُِلوكَ  َوُهمْ 

ًنا َقَطعَ  َقدْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ  انَ كَ  يَْأُتونَا فَِإنْ  اْلبَذْيتِ  َعنْ  َيُصدُّونَا َأنْ  يُرِيُدونَ  الَِّذينَ  َهُؤاَلءِ  َوَذرَارِيي   ِمنْ  َعيذْ
 َأَحد   قَذْتلَ  تُرِيدُ  اَل  اْلبَذْيتِ  هِلََذا َعاِمًدا َخَرْجتَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َبْكر   أَبُو قَالَ  حَمُْروِبنيَ  تَذرَْكَناُهمْ  َوِإالَّ  اْلُمْشرِِكنيَ 

نَا َفَمنْ  َلهُ  فَذتَذَوجَّهْ  َأَحد   َحْربَ  َواَل   .1اللَّهِ  اْسمِ  َعَلى اْمُضوا قَالَ  قَاتَذْلَناهُ  َعْنهُ  َصدَّ
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 ( 13المحاضرة )

 مادة فقه السيرة النبوية ]التاريخ اإلسالمي[ 
 هـ( 11-6ثانيا: المرحلة الهجومية )

* شهد العام السادس سرايا يف كافة االجتاهات مذن حذدود مكذة إىل دومذة اجلنذدل مذرورا بتهديذد 
أعرابيذذذة، وانتهذذذت السذذذنة بغذذذزوة احلديبيذذذة الذذذيت خذذذرج فيهذذذا النذذذيب إىل مصذذذاحلته جتمعذذذات يهوديذذذة وأخذذذرى 

معتمرين وأحرجوا قريشا عند احلديبية حذىت اضذطروها بعذد مفاوضذات إىل عقذد الصذلح الذذي مبوجبذه مث 
   ييد قريش وتقييد حركتها ضد اإلسالم وإطالق حرية الدعوة بني القبائل كلها.

 6يف سنة 
 هذ

ابتداء من 
مذاي  23

 م 627

 سرية حممد بن مسلمة إىل ضرية ضد بكر بن كالب يف حمرم وأسره مثامة احلنفي.
 سرية عكاشة إىل الغمرة يف ربيع األول.

سذذذرية حممذذذد بذذذن مسذذذلمة إىل أهذذذل ذي القصذذذة حيذذذث قُتذذذل أصذذذحابه فكانذذذت سذذذرية أِّب 
 عبيدة للثأر هلم.

 األول.غزوة بين حليان من هذيل بعسفان ثأرا للرجيع يف مجادي 
ثالث سرايا متتالية يقودها زيد يف شهري مجادي توجهذت األول إىل احلمذوم ضذد بذين 

 سليم والثانية ضد بين ثعلبة بالطرف والثالثة إىل العيص ضد عري قريش.
 سرية أِّب عبيدة ضد حي من جهينة ولرصد عري قريش بالعيص يف رجب.

 سرية علي ضد بين سعد بفدك يف شعبان.
 ىل دومة اجلندل يف شعبان.سرية ابن عوف إ

سذذذرية عبذذذد اهلل بذذذذن عتيذذذك لقتذذذذل ابذذذن رافذذذع سذذذذالم بذذذن أِّب احلقيذذذذق اليهذذذودي خبيبذذذذرب يف 
 رمضان.

 سرية زيد إىل بين فزارة بوادي القرى يف رمشان أو بعده.
 سرية ابن رواحة لقتل يسري بن رزام اليهودي خبيرب يف رمضان أو بعده.

 العرنيني يف شوال أو بعده. سرية كرز بن جابر الفهري للقبض على
 غزوة احلديبية ألداء العمرة والرجوع عنها بعقد الصلح مع قريش يف ذي القعدة.
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* بدأ العام السذابع مبطذاردة النذيب صذلى اهلل عليذه وسذلم لألعذراب يف ذي قذرد مث مبحاصذرته آلخذر 
 1وتيمذذذاء إىل مصذذذاحلتهمعاقذذذل اليهذذذود يف خيذذذرب ووادي القذذذرى حذذذىت سذذذقط بيذذذده ممذذذا اضذذذطر أهذذذايل فذذذدك 

وأرسل عذدة سذرايا إىل خمتلذف االجتاهذات مذن جذذام مشذاال إىل هذوازن جنذوب مكذة كمذا أرسذل كتبذه إىل 
األمذذراء وامللذذذوك داخذذذل اجلزيذذرة العربيذذذة وخارجهذذذا يذذدعوهم إىل اإلسذذذالم وخذذذرج أيضذذا بصذذذحابته إىل مكذذذة 

 ألداء عمرة القضاء. 

 هذ 7يف سنة 
 11ابتذذذذذذذداء مذذذذذذذن 

 م 624مذاي 

 ة ذي قرد ملطاردة عينة الغزاري وقومه يف حمرم.غزو 
 غزوة خيرب ووادي القرى ومصاحلة فدك وتيماء يف صفر.

 سرية أِّب بكر ضد فزارة بنجد 
 مث سرية عمر ضد هوازن برتبة جنوب مكة يف شعبان.

 سرية بشري بن سعد ضد بين مرة بفدك حيث قتلوا أصحابه يف شعبان.
 ابن قتادة إىل الغابة ضد جشم يف شعبان.سرية ابن أِّب حدود السلمي مع 

 سرية بشري بن سعد ضد عيينة وغطفان يف شوال.
 عمرة القضاء يف ذي القعدة.

 سرية ابن أِّب العوجاء السلمي ضد بين سليم يف ذي احلجة وقتل أصحابه مجيعا.
 مراسلة أمراء جزيرة العرب وامللوك احمليطون ِبا.

  من جذام اعرتضوا دحية وهو عائد ِبدايا قيصر.سرية زيد إىل حسمى مشاال ضد فرع 
* شذذهدت السذذنة الثامنذذة سذذرايا ضذذد قبائذذل حميطذذة مبكذذة وأخذذرى بنجذذد وسذذرايا ضذذد قبائذذل حمالفذذة 
للروم الذين اصطدم معهم املسلمون يف موته واستشهد قادهتم زيد وجعفذر وابذن رواحذة وأنفذذهم خالذد 

ص لتأديب كل القبائل وهكذا بسذيط املدينذة نفوذهذا علذى بن الوليد بصعوبة بينما كانت سرية ابن العا
جذذل احلجذذاز ورمبذذا جتذذاوزت حذذدوده قلذذيال إىل أن نقضذذت قذذريش عهذذدها مبسذذاعدهتا حلليفتهذذا بكذذر ضذذد 
حلفذاء النذيب مذن خزاعذة فاجتمعذت جيذوش املسذلمني مذن عشذرة آالف مقاتذل دخلذوا مكذة دون مقاومذذة 

بذذة مذذن أصذذنامهم وأرسذذل السذذرايا هلذذدم األصذذنام الذذيت حذذول مذذن أهلهذذا الذذذين عفذذا عذذنهم النذذيب وظهذذر الكع
 2مكة وهتديد بعض حلفائها، حىت اضطر للخروج جبيشه ومن انضم إليه لضرب  الف هوازن وثقيف
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والذذذي كذذاد أن يتغلذذب علذذى املسذذلمني لذذوال ثبذذات النذذيب ومذذن حولذذه، وبعذذد النصذذر أرسذذل سذذرية ملالحقذذة 
وبعذذد  !مذذدينتهم الطذذائف الذذيت رفذذع عنهذذا احلصذذار فجذذأة  فلذذول هذذوازن وتكفذذل هذذو مبحاضذذرة ثقيذذف يف

للعمرة عاد إىل املدينة حيث بعذث السذرايا إىل القبائذل البعيذدة فجاءتذه وفودهذا لإلسذالم كمذا بذدأ يرسذل 
  بعوثه بني القبائل جلمع الصدقات.

 هذ 4يف سنة 
 11ابتذذذذذذذداء مذذذذذذذن 

 م 623مذاي 

 ول.سرية شجاع بن وهب األسدي إىل هوازن يف ربيع األ
سذذرية غالذذب الليثذذي ضذذد بذذين امللذذوح بقديذذد وعسذذفان مث سذذريته إىل بذذين مذذرة بفذذدك ثذذأرا 

 ألصحاب بشري.
 سرية كعب بن عمري إىل ذات أطالح ضد قضاعة مشاال حيث قتل أصحابه.

 سرية )غزوة( مؤتة يف مجادي األول 
 وسرية ذات السالسل ضد قضاعة وجرياهنا يف مجادي الثانية.

 إىل إضم ضد غطفان وحمارب بنجد يف شعبان. سرية أِّب قتادة
 رمضان  21فتح مكة األعظم يف 

 وإرسال خالد هلدم العزى بنخلة وعمرو هلدم سواع ِبذيل 
 مث سرية خالد إىل بين جذمية وسعد بن زيد األشهلي هلدم مناة يف قديد ...

شذذذذوال وإرسذذذذال سذذذذرية أِّب عذذذذامر األشذذذذعري إىل  6غذذذذزوة حنذذذذني ضذذذذد هذذذذوازن وثقيذذذذف يف 
أوطاس ضد بعض هوازن يف منتصذف شذوال مث غذزوة الطذائف وحماصذرة ثقيذف يف هنايذة 

 شوال. وقبل انطالق سرية قيس بن سعد إىل صداء جاء وفدها.
 وبعد سرية عيينة إىل متيم جاء وفدهم.

ض األصذذنام مذذع جمذذيء وفذذود * شذذهدت السذذنة التاسذذعة إرسذذال السذذرايا حلراسذذة جذذدة ولتحطذذيم بعذذ
أكثر القبائل، ويف منتصفها خرج النيب يف أضخم جيش عرفته العرب يف ثالثني ألفذا ملواجهذة هتديذدات 
 الروم وتأمني حدوده معهم انطالقا من منطقة تبوك حيث جاءته وفود تلك املناطق تثبت والءها معه. 

 هذ 3يف سنة 
 21ابتذذذذذذذداء مذذذذذذذن 

 م 631أفريل 

جمذذذذزر املذذذذدجلي مذذذذع عبذذذذد اهلل بذذذذن حذافذذذذة ضذذذذد بعذذذذض احلبشذذذذة ظهذذذذورا سذذذذرية علقمذذذذة بذذذذن 
 بالساحل قرب جدة.

 سرية علي هلدم صنم الفلس لطيء ومباغته أهلها وجميء وفودهم يف رجب.
 جميء وفد ثقيف وبعث أِّب سفيان واملغرية هلدم صنمهم الالت بالطائف.
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عبذذاد بذذن بشذذر وجلمذذع الصذذدقات بعذذث بريذذدة أو كعذذب بذذن مالذذك إىل أسذذلم وغفذذار و  -
األشذذهلي إىل سذذليم ومرينذذة وبعذذث رافذذع بذذن مكيذذث إىل جهينذذة. وابذذن العذذاص إىل فذذزارة 
والضحاك بن سفيان الكالِّب إىل قومذه وابذن اللتبيذة األزدي إىل ذبيذان والوليذد بذن عقبذة 

 إىل املصطلق وبسر بن سفيان اخلزاعي إىل قومه...
من بإرسذذال عمالذذه ودعاتذذه إىل قبائلهذذا مث كانذذت علذذى الذذي أمذذا يف العذذام العاشذذر فقذذد ركذذز النذذيب 

جيشذا بقيذادة الفذىت أسذامة  مث جهذز النذيب  حجة الوداع خامتة املطاف يف نشر اإلسالم بني العرب.
مث وفاتذذه  بذذن زيذذد بذذن حارثذذة ليهذذدد الذذروم يف األردن لكذذن هذذذه السذذرية مل تنطلذذق بسذذبب مذذرض النذذيب 

  .1م 632ذ املوافق للثامن من شهر جوان ه 11ربيع األول  12صبيحة يوم االثنني 
 هذ 11يف سنة 

 11ابتذذذذذذذداء مذذذذذذذن 
 م 631أفريل 

 بعث خالد مث عمرو بن حزم إىل جنران 
 بعث أِّب موسى مع معاذ مث علي مع خالد إىل اليمن 

 حجة الوداع.
 استعداد أسامة لغزو بلقاء األردن ثأرا ملؤتة هذ 11مطلع 

 
  

                                                 
-235سابق، صاملباركفوري: املرجع الو  .-441-657.و الصالِّب: املرجع السابق، ص151-111ابن كثري، املصدر السابق، ص - 1
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 نص للمطالعة:
َثيِن  َثيِن  يَذْعُقوبُ  َأْخبَذَرنَا ِإْسَحاقُ  َحدَّ  ْسَِعَ  أَنَّهُ  الزُّبَذرْيِ  ْبنُ  ُعْرَوةُ  َأْخبَذَرين  َعميهِ  َعنْ  ِشَهاب   اْبنِ  َأِخي اْبنُ  َحدَّ
 ُعْمرَةِ  يف  َوَسلَّمَ  ْيهِ َعلَ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َخرَبِ  ِمنْ  َخبَذرًا خُيْربَانِ  خَمَْرَمةَ  ْبنَ  َواْلِمْسَورَ  احلََْكمِ  ْبنَ  َمْرَوانَ 

ُهَما ُعْرَوةُ  َأْخبَذَرين  ِفيَما َفَكانَ  احلَُْدْيِبَيةِ   ْبنَ  ُسَهْيلَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َكاَتبَ  َلمَّا أَنَّهُ  َعنذْ
 َأَحدٌ  ِمنَّا يَْأتِيكَ  اَل  قَالَ  أَنَّهُ  َعْمر و ْبنُ  ُسَهْيلُ  اْشتَذَرطَ  ِفيَما وََكانَ  اْلُمدَّةِ  َقِضيَّةِ  َعَلى احلَُْدْيِبَيةِ  يَذْومَ  َعْمر و
َنا َرَدْدَتهُ  ِإالَّ  ِديِنكَ  َعَلى َكانَ  َوِإنْ  نَذَنا َوَخلَّْيتَ  إِلَيذْ َنهُ  بَذيذْ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  يُذَقاِضيَ  َأنْ  ُسَهْيلٌ  َوَأىَب  َوبَذيذْ
 يُذَقاِضيَ  َأنْ  ُسَهْيلٌ  َأىَب  فَذَلمَّا ِفيهِ  فَذَتَكلَُّموا َوامََّعُضوا َذِلكَ  اْلُمْؤِمُنونَ  َفَكرِهَ  َذِلكَ  َعَلى ِإالَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
 اللَّهِ  َرُسولُ  فَذَردَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َكاتَذَبهُ  َذِلكَ  َعَلى ِإالَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ 
 َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  يَْأتِ  وملَْ  َعْمر و ْبنِ  ُسَهْيلِ  أَبِيهِ  ِإىَل  يَذْوَمِئذ   ُسَهْيل   ْبنَ  َجْنَدلِ  أَبَا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى
 ُمَهاِجرَات   اْلُمْؤِمَناتُ  َوَجاَءتْ  ُمْسِلًما َكانَ  َوِإنْ  اْلُمدَّةِ  تِْلكَ  يف  َردَّهُ  ِإالَّ  الريَجالِ  ِمنْ  َأَحدٌ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ 

 َعاِتقٌ  َوِهيَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  ِإىَل  َخرَجَ  ممَّنْ  ُمَعْيط   َأِّب  ْبنِ  ُعْقَبةَ  بِْنتُ  ُكْلُثوم   أُمُّ  َفَكاَنتْ 
 يف  تَذَعاىَل  اللَّهُ  أَنْذَزلَ  َحىتَّ  إِلَْيِهمْ  يَذْرِجَعَها َأنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َيْسأَُلونَ  أَْهُلَها َفَجاءَ 

 .أَنْذَزلَ  َما اْلُمْؤِمَناتِ 
ثَذَنا  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  اللَّهِ  ُعبَذْيدُ  َأْخبَذَرين  قَالَ  الزُّْهرِيي  َعنْ  ُشَعْيبٌ  َأْخبَذَرنَا قَالَ  نَاِفع   ْبنُ  احلََْكمُ  اْلَيَمانِ  أَبُو َحدَّ
 يف  إِلَْيهِ  أَْرَسلَ  ِهَرْقلَ  َأنَّ  َأْخبَذَرهُ  َحْرب   ْبنَ  ُسْفَيانَ  أَبَا َأنَّ  َأْخبَذَرهُ  َعبَّاس   ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  َأنَّ  َمْسُعود   ْبنِ  ُعْتَبةَ 
 أَبَا ِفيَها َمادَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى للَّهِ ا َرُسولُ  َكانَ  الَّيِت  اْلُمدَّةِ  يف  بِالشَّْأمِ  جِتَارًا وََكانُوا قُذَرْيش   ِمنْ  رَْكب  
 بِتَذْرمُجَانِهِ  َوَدَعا َدَعاُهمْ  مُثَّ  الرُّومِ  ُعَظَماءُ  َوَحْوَلهُ  جَمِْلِسهِ  يف  َفَدَعاُهمْ  بِِإيِلَياءَ  َوُهمْ  َفأَتَذْوهُ  قُذَرْيش   وَُكفَّارَ  ُسْفَيانَ 
 فَذَقالَ  َنَسًبا أَقذَْربُذُهمْ  أَنَا فَذُقْلتُ  ُسْفَيانَ  أَبُو فَذَقالَ  َنيبٌّ  أَنَّهُ  يَذْزُعمُ  الَِّذي الرَُّجلِ  ِِبََذا َنَسًبا أَقذَْربُ  أَيُُّكمْ  فَذَقالَ 
 الرَُّجلِ  َهَذا َعنْ  َهَذا َساِئلٌ  ِإيني  هَلُمْ  ُقلْ  لِتَذْرمُجَانِهِ  قَالَ  مُثَّ  َظْهرِهِ  ِعْندَ  فَاْجَعُلوُهمْ  َأْصَحابَهُ  َوقَذريبُوا ِميني  أَْدنُوهُ 
بُوهُ  َكَذَبيِن  فَِإنْ   َعْنهُ  َسأََليِن  َما َأوَّلَ  َكانَ  مُثَّ  َعْنهُ  َلَكَذْبتُ  َكِذبًا َعَليَّ  يَْأثُِروا َأنْ  ِمنْ  احْلََياءُ  َلْواَل  فَذَواللَّهِ  َفَكذي
َلهُ  َقطُّ  َأَحدٌ  ِمْنُكمْ  اْلَقْولَ  َهَذا قَالَ  فَذَهلْ  قَالَ  َنَسب   ُذو ِفيَنا ُهوَ  قُذْلتُ  ِفيُكمْ  َنَسُبهُ  َكْيفَ  قَالَ  َأنْ   قُذْلتُ  قَذبذْ
 َبلْ  فَذُقْلتُ  ُضَعَفاُؤُهمْ  أَمْ  يَذتَِّبُعونَهُ  النَّاسِ  َفَأْشرَافُ  قَالَ  اَل  قُذْلتُ  َمِلك   ِمنْ  آبَائِهِ  ِمنْ  َكانَ  فَذَهلْ  قَالَ  اَل 

ُقُصونَذُقْلتُ  أَمْ  أَيَزِيُدونَ  قَالَ  ُضَعَفاُؤُهمْ  ُهمْ  َأَحدٌ  يَذْرَتدُّ  فَذَهلْ  قَالَ  يَزِيُدونَ  َبلْ  يَذنذْ  أَنْ  بَذْعدَ  ِلِديِنهِ  َسْخطَةً  ِمنذْ
 يَذْغِدرُ  فَذَهلْ  قَالَ  اَل  قُذْلتُ  قَالَ  َما يَذُقولَ  َأنْ  قَذْبلَ  بِاْلَكِذبِ  تَذتَِّهُمونَهُ  ُكْنُتمْ  فَذَهلْ  قَالَ  اَل  قُذْلتُ  ِفيهِ  َيْدُخلَ 
 َهِذهِ  َغيذْرُ  َشْيًئا ِفيَها أُْدِخلُ  َكِلَمةٌ  مُتِْكيني  وملَْ  قَالَ  ِفيَها فَاِعلٌ  ُهوَ  َما َنْدرِي اَل  ُمدَّة   يف  ِمْنهُ  َوحَنْنُ  اَل  قُذْلتُ 
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نَذَنا احلَْْربُ  قُذْلتُ  ِإيَّاهُ  ِقَتاُلُكمْ  َكانَ  َفَكْيفَ  قَالَ  نَذَعمْ  قُذْلتُ  قَاتَذْلُتُموهُ  فَذَهلْ  قَالَ  اْلَكِلَمةِ  َنهُ  بَذيذْ  ِسَجالٌ  َوبَذيذْ
 يَذُقولُ  َما َواتْذرُُكوا َشْيًئا بِهِ  ُتْشرُِكوا َواَل  َوْحَدهُ  اللَّهَ  اْعُبُدوا يَذُقولُ  قُذْلتُ  يَْأُمرُُكمْ  َماَذا قَالَ  ِمْنهُ  َونَذَنالُ  ِمنَّا يَذَنالُ 

 َنَسِبهِ  َعنْ  َسأَْلُتكَ  َلهُ  ُقلْ  ْرمُجَانِ لِلتذَّ  فَذَقالَ  َوالصيَلةِ  َواْلَعَفافِ  َوالصيْدقِ  َوالزََّكاةِ  بِالصَّاَلةِ  َويَْأُمرُنَا آبَاؤُُكمْ 
 َهَذا ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  قَالَ  َهلْ  َوَسأَْلُتكَ  قَذْوِمَها َنَسبِ  يف  تُذبذَْعثُ  الرُُّسلُ  َفَكَذِلكَ  َنَسب   ُذو ِفيُكمْ  أَنَّهُ  َفذََكْرتَ 
َلهُ  اْلَقْولَ  َهَذا قَالَ  َأَحدٌ  َكانَ  َلوْ  فَذُقْلتُ  اَل  َأنْ  َفذََكْرتَ  اْلَقْولَ  َلهُ  ِقيلَ  ِبَقْول   يَْأَتِسي َرُجلٌ  َلُقْلتُ  قَذبذْ  قَذبذْ

 َرُجلٌ  قُذْلتُ  َمِلك   ِمنْ  آبَائِهِ  ِمنْ  َكانَ  فَذَلوْ  قُذْلتُ  اَل  َأنْ  َفذََكْرتَ  َمِلك   ِمنْ  آبَائِهِ  ِمنْ  َكانَ  َهلْ  َوَسأَْلُتكَ 
 أَْعِرفُ  فَذَقدْ  اَل  َأنْ  َفذََكْرتَ  قَالَ  َما يَذُقولَ  َأنْ  قَذْبلَ  بِاْلَكِذبِ  تَذتَِّهُمونَهُ  ُكْنُتمْ  َهلْ  َوَسأَْلُتكَ  أَبِيهِ  ُمْلكَ  َيْطُلبُ 
 ُضَعَفاُؤُهمْ  أَمْ  اتذَّبَذُعوهُ  النَّاسِ  َأْشرَافُ  َوَسأَْلُتكَ  اللَّهِ  َعَلى َوَيْكِذبَ  النَّاسِ  َعَلى اْلَكِذبَ  لَِيَذرَ  َيُكنْ  ملَْ  أَنَّهُ 

 يَزِيُدونَ  أَنذَُّهمْ  َفذََكْرتَ  يَذنذُْقُصونَ  أَمْ  أَيَزِيُدونَ  َوَسأَْلُتكَ  الرُُّسلِ  أَتْذَباعُ  َوُهمْ  اتذَّبَذُعوهُ  ُضَعَفاَءُهمْ  َأنَّ  َفذََكْرتَ 
ميَانِ  أَْمرُ  وََكَذِلكَ   اَل  َأنْ  ْرتَ َفذَكَ  ِفيهِ  َيْدُخلَ  َأنْ  بَذْعدَ  ِلِديِنهِ  َسْخطَةً  َأَحدٌ  أَيَذْرَتدُّ  َوَسأَْلُتكَ  يَِتمَّ  َحىتَّ  اإْلِ
ميَانُ  وََكَذِلكَ   تَذْغِدرُ  اَل  الرُُّسلُ  وََكَذِلكَ  اَل  َأنْ  َفذََكْرتَ  يَذْغِدرُ  َهلْ  َوَسأَْلُتكَ  اْلُقُلوبَ  َبَشاَشُتهُ  خُتَاِلطُ  ِحنيَ  اإْلِ
َهاُكمْ  َشْيًئا ِبهِ  ُتْشرُِكوا َواَل  اللَّهَ  تَذْعُبُدوا َأنْ  يَْأُمرُُكمْ  أَنَّهُ  َفذََكْرتَ  يَْأُمرُُكمْ  مبَا َوَسأَْلُتكَ   اأْلَْوثَانِ  ِعَباَدةِ  َعنْ  َويَذنذْ
 ُكْنتُ  َوَقدْ  َهاتَذنْيِ  َقَدَميَّ  َمْوِضعَ  َفَسَيْمِلكُ  َحقًّا تَذُقولُ  َما َكانَ  فَِإنْ  َواْلَعَفافِ  َوالصيْدقِ  بِالصَّاَلةِ  َويَْأُمرُُكمْ 
 ِعْنَدهُ  ُكْنتُ  َوَلوْ  لَِقاَءهُ  لََتَجشَّْمتُ  إِلَْيهِ  َأْخُلصُ  َأيني  أَْعَلمُ  َأيني  فَذَلوْ  ِمْنُكمْ  أَنَّهُ  َأظُنُّ  َأُكنْ  ملَْ  َخارِجٌ  أَنَّهُ  أَْعَلمُ 

 َعِظيمِ  ِإىَل  ِدْحَيةُ  ِبهِ  بَذَعثَ  الَِّذي َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  ِبِكَتابِ  َدَعا مُثَّ  َقَدِمهِ  َعنْ  َلَغَسْلتُ 
 ِهَرْقلَ  ِإىَل  َوَرُسولِهِ  اللَّهِ  َعْبدِ  حُمَمَّد   ِمنْ  الرَِّحيمِ  الرَّمْحَنِ  اللَّهِ  ِبْسمِ  ِفيهِ  فَِإَذا فَذَقرَأَهُ  ِهَرْقلَ  ِإىَل  َفَدفَذَعهُ  َرىُبصْ 

ْساَلمِ  ِبِدَعايَةِ  أَْدُعوكَ  فَِإيني  بَذْعدُ  أَمَّا اهْلَُدى اتذََّبعَ  َمنْ  َعَلى َساَلمٌ  الرُّومِ  َعِظيمِ   اللَّهُ  يُذْؤِتكَ  َتْسَلمْ  َأْسِلمْ  اإْلِ
 اأْلَرِيِسيينيَ  ِإمثَْ  َعَلْيكَ  فَِإنَّ  تَذَولَّْيتَ  فَِإنْ  َمرَّتَذنْيِ  َأْجَركَ 
نَذنَا َسَواء   َكِلَمة   ِإىَل  تَذَعاَلْوا اْلِكَتابِ  أَْهلَ  َويَا} َنُكمْ  بَذيذْ  َواَل  َشْيًئا بِهِ  ُنْشرِكَ  َواَل  اللَّهَ  ِإالَّ  نَذْعُبدَ  اَل  َأنْ  َوبَذيذْ

 قَالَ  ُسْفَيانَذَفَلمَّا أَبُو قَالَ {ُمْسِلُمونَ  بِأَنَّا اْشَهُدوا فَذُقوُلوا تَذَولَّْوا فَِإنْ  اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  أَْربَابًا بَذْعًضا بَذْعُضَنا يَذتَِّخذَ 
 أِلَْصَحاِّب  فَذُقْلتُ  َوُأْخرِْجَنا اأْلَْصَواتُ  تَذَفَعتْ َوارْ  الصََّخبُ  ِعْنَدهُ  َكثُذرَ  اْلِكَتابِ  ِقرَاَءةِ  ِمنْ  َوفَذرَغَ  قَالَ  َما

 َحىتَّ  َسَيْظَهرُ  أَنَّهُ  ُموِقًنا زِْلتُ  َفَما اأْلَْصَفرِ  َبيِن  َمِلكُ  خَيَافُهُ  ِإنَّهُ  َكْبَشةَ  َأِّب  اْبنِ  أَْمرُ  أَِمرَ  َلَقدْ  ُأْخرِْجَنا ِحنيَ 
ْساَلمَ  َعَليَّ  اللَّهُ  أَْدَخلَ   َأنَّ  حُيَديثُ  الشَّْأمِ  َنَصاَرى َعَلى ُسُقفًّا َوِهَرْقلَ  ِإيِلَياءَ  َصاِحبُ  النَّاظُورِ  اْبنُ  وََكانَ  اإْلِ
 اْبنُ  قَالَ  َهْيَئَتكَ  اْستَذْنَكْرنَا َقدْ  َبطَارِقَِتهِ  بَذْعضُ  فَذَقالَ  النذَّْفسِ  َخِبيثَ  يَذْوًما َأْصَبحَ  ِإيِلَياءَ  َقِدمَ  ِحنيَ  ِهَرْقلَ 

َلةَ  رَأَْيتُ  ِإيني  َسأَُلوهُ  ِحنيَ  هَلُمْ  فَذَقالَ  النُُّجومِ  يف  يَذْنظُرُ  َحزَّاءً  ِهَرْقلُ  وََكانَ  النَّاظُورِ   النُُّجومِ  يف  َنظَْرتُ  ِحنيَ  اللَّيذْ
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 َواْكُتبْ  َشْأنُذُهمْ  يُِهمَّنَّكَ  َفاَل  اْليَذُهودُ  ِإالَّ  خَيَْتِتُ  لَْيسَ  قَاُلوا اأْلُمَّةِ  َهِذهِ  ِمنْ  خَيَْتِتُ  َفَمنْ  َظَهرَ  َقدْ  اخْلَِتانِ  َمِلكَ 
َنَما اْليَذُهودِ  ِمنْ  ِفيِهمْ  َمنْ  فَذيَذْقتُذُلوا ُمْلِككَ  َمَداِينِ  ِإىَل   َمِلكُ  بِهِ  أَْرَسلَ  ِبَرُجل   ِهَرْقلُ  ُأيتَ  أَْمرِِهمْ  َعَلى ُهمْ  فَذبَذيذْ

 َأخُمَْتِتٌ  فَاْنظُُروا اْذَهُبوا قَالَ  ِهَرْقلُ  اْسَتْخبَذَرهُ  فَذَلمَّا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولِ  َخرَبِ  َعنْ  خُيْربُ  َغسَّانَ 
ثُوهُ  إِلَْيهِ  فَذَنظَُروا اَل  أَمْ  ُهوَ   َهِذهِ  ُمْلكُ  َهَذا ِهَرْقلُ  فَذَقالَ  خَيَْتِتُنونَ  ُهمْ  فَذَقالَ  اْلَعَربِ  َعنْ  َوَسأَلَهُ  خُمَْتِتٌ  أَنَّهُ  َفَحدَّ
 فَذَلمْ  مِحْصَ  ِإىَل  ِهَرْقلُ  َوَسارَ  اْلِعْلمِ  يف  َنِظريَهُ  وََكانَ  ِبُروِمَيةَ  لَهُ  َصاِحب   ِإىَل  ِهرَْقلُ  َكَتبَ  مُثَّ  َظَهرَ  َقدْ  اأْلُمَّةِ 
 َوأَنَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَّيبي  ُخُروجِ  َعَلى ِهرَْقلَ  رَْأيَ  يُذَواِفقُ  َصاِحِبهِ  ِمنْ  ِكَتابٌ  أَتَاهُ  َحىتَّ  مِحْصَ  يَرِمْ 
 الرُّومِ  َمْعَشرَ  يَا فَذَقالَ  اطََّلعَ  مُثَّ  فَذغُليَقتْ  بِأَبْذَواِِبَا أََمرَ  مُثَّ  حِبِْمصَ  َلهُ  َدْسَكَرة   يف  الرُّومِ  ِلُعَظَماءِ  ِهَرْقلُ  َفَأِذنَ  َنيبٌّ 
 ِإىَل  اْلَوْحشِ  مُحُرِ  َحْيَصةَ  َفَحاُصوا النَّيبَّ  َهَذا ُعوافَذتَُبايِ  ُمْلُكُكمْ  يَذْثُبتَ  َوَأنْ  َوالرُّْشدِ  اْلَفاَلحِ  يف  َلُكمْ  َهلْ 

ميَانِ  ِمنْ  َوأَِيسَ  نَذْفَرتَذُهمْ  ِهَرْقلُ  رََأى فَذَلمَّا ُغليَقتْ  َقدْ  فَذَوَجُدوَها اأْلَبْذَوابِ   ِإيني  َوقَالَ  َعَليَّ  ُردُّوُهمْ  قَالَ  اإْلِ
َتُكمْ  ِِبَا َأْخَتربُ  آنًِفا َمَقاَليِت  قُذْلتُ   آِخرَ  َذِلكَ  َفَكانَ  َعْنهُ  َوَرُضوا َلهُ  َفَسَجُدوا رَأَْيتُ  فَذَقدْ  ِديِنُكمْ  َعَلى ِشدَّ
 .1الزُّْهرِيي  َعنْ  َوَمْعَمرٌ  َويُوُنسُ  َكْيَسانَ  ْبنُ  َصاِلحُ  َرَواهُ  ِهَرْقلَ  َشْأنِ 

 
 

  

                                                 
 .3-7، ص1، مج7البخاري: الصحيح، كتاب بدء الوحي، احلديث رقم  1



 

63 

 

 

 فذي سذادس  قاد السرايا املسلمهْ 
 أبذو عبيذدَة وكذل قصذهْ 

 )هذيَل( فذي )عْسَفاِن(مث غذزا 
( )طرف( )مجذوم(  زيٌد لذ)عيص 
 أبو عبيدة لذ)عيص( فذي رجبْ 
 إىل الشمال وكذا ابذن عوفِ 
 زيٌد إلذى فزارة  وادي القذرى
( قاتٌل لذ)سالْم(  فذ)ابن عتيك 
 وجذاء بالُعذَرنييذَن )ُكذْرُز(
 بذل جاءهذا معتمذرا بالتلبيهْ 
 فذي سذابع غزوة غاب )ذي قَذَرْد(
يذق للذفذزارهْ   سذريذُة الصدي
 وابُن أِّب العوجذاء ذاك الُسَلمذِي
 بشرُي قبذل الصذوم ثذم بعذدهْ 
 زيُد إلذى )حسمى( علذى جذامِ 
 يف ثامن )شجاع( ثذم )غالذب(
 قبذائذُل الشَّمذال كذاجلُذذامِ 
 إذ نكبذوا املبعذوَث واهلديذهْ 
 فكذانت الذ)مذؤتذُة( لألروامِ 

 لذ)ِإضذِم(بْعُث أبذي قتذادة  
 وحّطمذوا مذن حوهلذا ذا الوثنا
 وأَرْبَكَذْت )هذوازُن( الصفوفذا
 والنصُر فذي )ُحنني( للقسطذاسِ 
 وحوصذرت ثقيُف فذي األسوارِ 

 عكذاشٌة حممذُد بُن مسلمذهْ  
 يف )غمرة( و)ضرية( )ذي القصْه(
 ثذأُر الرجيذع عند ذي حليذان
 للعيذر مذْع ثعلبذِة ُسليذم
 مث علذّي لبنذي سعد  غذلبْ 

 ومذة اجلندل( دون خوفلذ)د
 مث اغتيذاُل من يقذود خيبذرا
 و)ابذن رواحة( لذ)ابذِن رَّزاْم(
 نبيُّنذا لذ)مكذِة( لذم يَذْغذزُ 
 فاضطرهم للصلذح بذ)احلديبيه(
 فذ)خيربا( بالفتذح والصلح وردْ 
 عمذُر فذي هذوازن  مذزارهْ 
 وابن أبذي حْدرَد ضذد )ُجشم(
 وعمذرُة القضاء فذي ذي القعدهْ 

 اسَل امللذذوَك ذيذل العذامور 
 مذن حذول مكة شجاع غالب
 قضذاعٌة غسذاُن مذْع جذذام
 وقتلوا بذ)الطلذح( ذي السريهْ 
 )ذاُت السالسذل( لذذي األقوام
 مكذُة ُأكرمذْت بفتذح أعظم
 خالُد فذي )جذميذة( قذد أثخنا
 للمسلميذن إذ غذََدْوا ألذوفا
 إذ تذّم مذْع سرية الذ)أوطاس(

 فذع ذا احلصذاروفوجئت بر 
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 ومذْع )متيذم( وفدْت )صذداء(
 )عيذينذٌة( و)قيذُس( واجلنذودُ 
 وبَعَث الصْحَب جلمذع الزكواتْ 
 و)قطبُة بن عذامر( لذ)خثعذم(

 رة  إلذى احلدودِ وجيذُش عسذ
 إذ فذي )تبذوك( )أيلة ( و)َدْوَمْه(
 )علقمذٌة( لذ)جذِدة( السذواحل
 معذاُذ خالذٌد علذِي واحلذْزِمي 
 فذي عذاشر  مذع حجِة الذوداعِ 
 صبيحذَة اإلثننِي مذن ثانذي عشرْ 
 تبذاحث األنصذاُر فذي السقيفه 
 فأُلذهمذوا الصَّديذق بالتمييذزِ 

 زادوا الكفناتغسيلُذه فذي الثوِب 
 زوجذاتذُه: خدجيذٌة فسذوْده
 أمُّ املسذاكيذِن وأم سَلمذهْ 
 أمُّ حبيبذَة تلذي جذويريذهْ 
 مذاريٌة قذد ولَذَدْت إبراهيذمْ 
ن للختذام مسذُك  ِِ  بذِذِْكرِِهذَّ
 بربذع ألذف قذد أتيذُت اهلادي
 يف مولذد  نذاجيُت، يذا َرَعاُكمْ 
 بذه اقتذدوا وعظيمذوا تعظيمذا

 مجيذُع األنبيذاء طُذرّا كذذا
 أولئك الذيذن هذْم ربذيي َهدى
 فمن يشذاقِق الرسذول بعدمذا

 للذي قد نظما -ُأخذيَّ -فذادُْع 

 إذ للسرايذا بلغذْت أصذداء
 فذي تذاسع قد َكثُذَرْت وفذودُ 
 وهْدَم أصنذام  وفرض الصلذواتْ 
 )ضحاك( فذي بين كذالب ينتمي 
 ليذََر مذا للروم مذن هتديدِ 
 أخضذَع كلَّ سيذِد وقذومهْ 
 هدَّدهذا األحبذاُش بالغذوائذل
 واألشعذرِي فذي يذمن  باحلزم

 ذيِب لذوال الناعيسريُة ابذِْن احل
 شهر ربيذع أول  حذادي عشذرْ 
 مذع املهاجريذن عذن خليفذهْ 
 وأُلذهذم اآلُل بذذا التجهيذزِ 
ذْوا فرادى حيث مذاُت دفنا َِ  صلَّ
 عذائشٌة حفصذُة ذات جذوْده
 زينذُب بنُت جحذش  املقدمذهْ 
 صفيذٌة ميذمونذٌة، فاجلذاريذهْ 
 رحيذانٌة والكذلُّ نِْلذَن التعظيمْ 

 تذام األنبيذاء نذزكذواوخب
 أرْخ )وبعض احلذب من هتادي(

فقدموا بيذن يدي جنواكذم 
 صلُّوا عليه سليمذوا تسليمذا
 واآلل واألصحذاِب مستمَّرا

فبهداهم اقتده واخش الردى 
 قد جذاءه من اهلذدى هتدَّمذاَ 
 كذي ُيسق من كذوثرِه فال َظَما
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 ( 11المحاضرة )

 النبوية ]التاريخ اإلسالمي[مادة فقه السيرة  

 :أهم العبر المستنبطة من المرحلة الثانية )الهجومية( في العهد المدني
صلح احلديبية هو الصلح الذي كاد الصحابة أن يهلكوا بإظهارهم التربم من بنوده، لكن النتائج  -

وليس هذا فحسب؛ بل أعطتنا قبله وبعده مزيدا من  أكدت احلكمة والعبقرية يف شخصية حممد 
األدلة التارخيية على نبوته، مث إن اهلل ورسوله يريدان للدعوة ومسريهتا غري تلك اليت تنجر عن 
االصطدام والغلبة؛ فقد كان الفتح ملكة وغريها بعد الصلح فتحا سلسا منسابا يف القلوب ال حيتاج 

ولقد كان منظر الصحابة وهم يؤدون العمرة بعد عام مؤثرا على إىل مزيد من الصراع واالقتتال، 
 .لقد صدق اهلل رسوله الرؤيا باحلق ...  النفوس ومصدقا للوعد اإلهلي 

اهلدف العام الذي ينبغي لدعاة اإلسالم أن جيعلوه نصب أعينهم هو هتيئة الوسائل لنشر هذا  -
، وأن حيسنوا عرضه على العامل أمجع؛ فقد حرص الدين يف ربوع الدنيا كلها وتبليغه بكل اللهجات

فور الصلح على بعث الرسائل إىل ملوك األرض حول جزيرة العرب، فاستعجال بلوغ  الرسول 
الغاية القصوى بانتشار اإلسالم ال ينفي مراعاة التوقيت املناسب لكل خطوة وال ينفي إصالح النفس 

 بعدين و قيق املنشود إزاءهم.واحمليط ألن ذلك أحسن ما يعني على إقناع األ

إن يف طريقة فتح مكة دليل على جواز مفاجأة العدو عند نقضه للعهد، أما الذي يُتوقع منه  -
النقض فيجب إخباره بإلغاء املعاهدة، كما أن يف سبب فتح مكة إشارة واضحة إىل أن اعتداء العدو 

اعتداء على املسلمني أيضا، وأن النقض هو  -ولو كان احلليف كافرا–املعاهد على حليف للمسلمني 
  الذي يقوم به أفراد من املعاهدين هو نقض منهم مجيعا ما مل يتربأوا منه عمليا.

مفاتيحها ألصحاِبا من بين عبد الدار رغم توقع  بعد تطهري الكعبة من األصنام أعاد النيب  -
وملا أّذن بالل فوق الكعبة   إن اهلل يامركم أن تؤدوا األمانات ... تسليمها لبين هاشم فنزلت اآلية 

كانت اخلطبة النبوية لقريش هي إعالن رْسي بإلغذاء كل مفذاخر اجلاهلية وعاداهتذا مذع تالوته لآلية  
... لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم ...  و مث قال للمأل يف األخري )إذهبوا فأنتم الطلقاء( كعف

وهكذا فإنه ال اعتبار  -سارع بعضهم لإلسالم فشملهم العفو–شامل ال يستثىن منه إال أفراد قالئل 
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لالفتخار بالقوميات يف دين احلق وال يسمح شرعا بإعادة االعتماد هلذه العصبية النتنة إذ أُمرنا 
 برتكها.

ا أكد ويؤكد اشرتاك املرأة مع بعيد الفتح مم إن بيعة النساء قد أعقبت مباشرة بيعة الرجال للنيب  -
واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء  شقيقها الرجل يف مسؤوليات العمل للنهوض باجملتمع واإلنسانية 

لذا وجب عليها هي أيضا أن تتسلح بالعلم وأن تشارك يف العمل   بعض يأمرون للمعروف ... 
 وأمتها.بكل الوسائل العصرية املتاحة واملباحة لتنهض بدينها 

ومثلما أشار القرآن إىل انتصار القلة املؤمنة يف بدر أشار كذلك إىل اهنزام الكثرة ولو كانت مؤمنة  -
يوم حنني استكماال لدرس األخذ باألسباب ، وقد كادت اهلزمية أن تتواصذل يومها لوال شجذاعة النيب 

 وثباته مع قليل من صحبه وعلى رأسهم الصحابية أم سليم !. 

ا أن اجلهاد العسكري هو سبب من األسباب الكثرية اليت ينبغي سلوكها أثناء الدعوة لنشر مب -
احلنيفية السمحة فإنه ال ينبغي أن يُفهم منه احلقد على الكفار بل إن القتال وسيلة اضطرارية ال 

 ...( تُنسي صاحبها احلرَص على هداية الناس كالدعاء النبوي يف حصار الطائف )اللهم اهد ثقيفا 

جيش العسرة الذي تطّلب الكثري من املال والنفري العام هو ما أخاف الروم ورتب احلدود معهم  -
وأجنح غزوة تبوك رغم ما فيها من حماوالت املنافقني الدائمة والدائبة، ولذلك ترّكز احلديث عليهم يف 

 عنفوان نشاطها ال خيشى سورة التوبة؛ ألن دولة اإلسالم يف أوج انتصارها وألن مجاعة املؤمنني يف
عليها إال من ظاهرة النفاق تستشري يف صفوفها كالسرطان اخلبيث ينبغي تتبعه باملضادات واألدوية 

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال وألوضعوا خاللكم يبغونكم  ولو أدى بنا األمر إىل اقتالعه 
 .الفتنة وفيكم ْساعون هلم ... 

ر من كثرة بعث الدعاة والوالة دون أية غزوة أو سرية هو اكتمال نشر التوحيد ما شهده العام العاش -
يف جزيرة العرب موازاة باكتمال توحيد العرب سياسيا وهو ما أعرب عنه القرآن يف خامتة املطاف 

فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يقرنا سعيهما  اليوم أكملت ...  حبجة الوداع يف اآلية 
الدنيوي بالسعي يف دعوة اآلخرين إىل التزام الدين ولو بتكلف مشقة السفر أو مشاق أخرى ليبلغ 

  اإلسالم مسامع األبعدين وتقام احلجة على اجلميع.

ا يعين ضرورة  سني لقد نصت الوصايا النبوية للدعاة بالتيسري والتبشري مع عدم التنفري والتعسري مم -
عملية العرض هلذا الدين بقدر اإلمكان مع التدرج والتلطف دون تبديل لألحكام ودون إقرار على 
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مث تنتهي الوصايا بقوله: "واتق دعوة املظلوم"  -ويبقى التيسري يف اختيار وسائل اإلنكار–املعاصي 
أو يف استخدام احلق أو عند  لكي حْيَذر املتقلدون للمناصب من أي تعسف يف استعمال السلطة

التصرف يف املال العام ... وهكذا فتقوية الوازع الديين وتنمية الضمري املهين واخللقي أمر هاّم عند 
 تولية املوظفني.

هو إشعار باقرتاب مهمته من هنايتها مما دفع أكثر الناس الذين مل  اإلعالن عن احلج مع النيب -
فما أعظم ذاك  ! كري يف مالقاته فكان ذلك احلشد املتجاوز ملائة ألفيروه يف قبائل العرب إىل التف

وهو يعلن على األْساع خالصة هذا الدين  ! التجمع اجلماهريي بني قائد وأمته يف سفوح عرفات
ويضع أمانته على أعناق أجيال األمة منذ ذلك الرعيل األول الذين قال هلم: "اللهم هل بلغت اللهم 

أمامهم عن إهناء أوضاع اجلاهلية املعوجة وأال جُترح أخّوُة املؤمنني بأي ظلم، مع فاشهد" فقد أعلن 
ولو كان –الرتكيز على النساء وحقوق العبيد واإلماء إىل جانب ضرورة طاعة احلاكم يف غري معصية 

 ... وأن جتعل األمة مرجعيتها العليا يف كتاب رِبا وسنة نبيها  -! هذا احلاكم حبشيا
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 مطالعةنص لل
 خطبة حجة الوداع:

لقاها الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف حجة الوداع يوم عرفة من جبل الرمحة وقد نزل و هي خطبة أ
 "فيه الوحي مبشرًا أنه "اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناً 

باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ 
يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد 
 .أن حممدًا عبده ورسوله

أوصيكم عباد اهلل بتقوى اهلل وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خري. أما بعد أيها الناس اْسعوا 
 .لكم فإين ال أدري لعلى ال ألقاكم بعد عامي هذا يف موقفي هذا مين أبني

أيها الناس إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم إىل أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا 
 .يف بلدكم هذا * أال هل بلغت اللهم فاشهد، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إىل من ائتمنه عليها

ضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون وقضى اهلل أنه ال ربا. وإن ربا اجلاهلية مو 
 .وإن أول ربا أبدأ به عمي العباس بن عبد املطلب

وإن دماء اجلاهلية موضوعة، وإن أول دم نبدأ به دم عامر بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب وإن 
د وشبه العمد ما قتل بالعصا واحلجر وفيه مائة مآثر اجلاهلية موضوعة غري السدانة والسقاية والعمد قو 

 .بعري، فمن زاد فهو من أهل اجلاهلية * أال هل بلغت اللهم فاشهد
أما بعد أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد يف أرضكم هذه، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما 

النسئ زيادة يف الكفر يضل سوى ذلك مما  رقون من أعمالكم فاحذروه على دينكم، أيها الناس إمنا 
به الذين كفروا حيلونه عامًا وحيرمونه عامًا ليوطئوا عدة ما حرم اهلل فيحلوا ما حرم اهلل وحيرموا ما أحل 

وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهلل السماوات واألرض، وإن عدة الشهور عند اهلل اثنا  .اهلل
لسماوات واألرض، منها أربعة حرم ثالثة متواليات وواحد فرد: عشر شهراً يف كتاب اهلل يوم خلق اهلل ا

 .ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب مضر الذي بني مجادى وشعبان * أال هل بلغت اللهم فاشهد

أما بعد أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهن حق. لكم أن ال يواطئن فرشهم غريكم، وال 
تكم إال بإذنكم وال يأتني بفاحشة، فإن فعلن فإن اهلل قد أذن لكم أن يدخلن أحدًا تكرهونه بيو 

تعضلوهن وهتجروهن يف املضاجع وتضربوهن ضربًا غري مربح، فإن انتهني وأطعنكم فعليكم رزقهن 
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وكسوهتن باملعروف، واستوصوا بالنساء خرياً، فإهنن عندكم عوان ال ميلكن ألنفسهن شيئاً، وإنكم إمنا 
انة اهلل واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل فاتقوا اهلل يف النساء واستوصوا ِبن خرياً * أال هل أخذمتوهن بأم

 .بلغت....اللهم فاشهد
أيها الناس إمنا املؤمنون إخوة وال حيل المرئ مال ألخيه إال عن طيب نفس منه * أال هل بلغت 

 .اللهم فاشهد
قد تركت فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا فال ترجعن بعدى كافراً يضرب بعضكم رقاب بعض، فإين 
 .بعده: كتاب اهلل وسنة نبيه، أال هل بلغت ... اللهم فاشهد

أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم آلدم وآدم من تراب أكرمكم عند اهلل اتقاكم، 
قال فليبلغ وليس لعرِّب على عجمي فضل إال بالتقوى * أال هل بلغت....اللهم فاشهد قالوا نعم * 

  .الشاهد الغائب
أيها الناس إن اهلل قد قسم لكل وارث نصيبه من املرياث وال جيوز لوارث وصية، وال جيوز وصية يف 
أكثر من ثلث، والولد للفراش وللعاهر احلجر. من ادعى إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه فعليه لعنة اهلل 

 .ال عدل. والسالم عليكمواملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه صرف و 
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