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 مقدمة

 ني الي  ددااا نن للال  علمماا نن هاال ، عصناا يخ ر تااب بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العامل 
أازل، عأفضل رسول أرسل، المام صمي عسمم عزد عبارك لبدك عرسولك الايب األني األن ني املبعوث رمح  لمعامل ني عنعمما 

 لألني ني، عهعل سااه دادي  لمااس أمجع ني، عس رته سراها نا را، عبعد:

لمس رة الابوي ، ألددهتا لمسا  الثالث  تااب عسا  ختنص حديث علمونه، عقد  ديه نيترة يف الفقه احلرتي 
نن امليلاد إىل البعث ، عاحملور  -صمى اهلل لميه عسمم-قسمت املولوع إىل حماعر، احملول األعل لاهمت فيه حياة الايب

-وات عاملااج الي  حترتت به الايبالثاين لاجلت فيه الفقه احلرتي لمس رة املكي  تماا، عقسمااا إىل نراحل عفق اخلط
يااي هبا  -صمى اهلل لميه عسمم-عذلك بااء لمى أحداث دان  تان الايبيف نيدان الدلوة،  -صمى اهلل لميه عسمم

نرحم  نن الدلوة ليبدأ نرحم  هديدة، فكاات نثلا حادث  اجلار بالدلوة اقلا لمدلوة نن املرحم  السري  إىل نرحم  
عسائل الدلوة السابق  عاساعمل فياا أساليب عطرق هديدة مل تكن نعاودة يف املرحم  السري   هديدة، تغ رت فياا

السابق ، تما اسامرت يف ديه املرحم  أساليب سابق  تاالحافاظ بسري  األتباع علدم اجلار هبم، فاميزت بيلك املرحم  
تباع نن السا  األعىل نن البعث  إىل غاي  السا  السابق  لن اللاحق ، فسميت املرحم  األعىل نرحم  سري  الدلوة عاأل

نن أنر اهلل له باجلار إىل نا قبل إسلام لمر بن اخلطاب، أ  نن السا  الثالث  إىل السا  السادس   الثالث ، عاملرحم  الثااي 
ىل عفاة لمه أيب نن الدلوة، عبافس الطريق  تعانمت نع باقي املراحل، فجعمت املرحم  املكي  الثالث  نن إسلام لمر إ

طالب نن السا  السادس  نن البعث  إىل السا  العاشرة، عاملرحم  املكي  الرابع  نن بعد عفاة لمه إىل نقدنات اهلجرة، نن 
السا  العاشرة إىل السا  الثالث  لشر نن الدلوة، أنا الس رة املكي  فالامدت فياا افس نعاي ر الاقسيم السابق ، فقسمااا 

حل، املرحم  األعىل نن اهلجرة الابوي  إىل غزعة بدر الكربى، نن السا  األعىل إىل السا  الثااي  نن اهلجرة، أنا إىل أربع  نرا
املرحم  الثااي  فجعمااا نن بعد غزعة بدر إىل صمح احلديبي ، نن السا  الثااي  إىل السا  السادس  نن اهلجرة، أنا املرحم  

ديبي  إىل فاح نك ، نن السا  السادس  إىل السا  الثانا  نن اهلجرة، أنا املرحم  الثالث  فجعمااا نن نا بعد صمح احل
 .-صمى اهلل لميه عسمم-الرابع  فجعمااا نن نا بعد فاح نك  إىل عفاة الايب

سائر نا عرد  ، مثنا هاء يف رعاي  صحيح البخار  لن غ ره لأنا املنادر عاملراهع اليت الامدهتا، فإين قدنت ت 
مث نن بعض اآليات املاعمق  بأحداث الس رة الابوي  الكربى،  هعتفس ر  الكرميالسا  األصرى، عنا عرد يف القرآن  يف تاب

شرعح تاب احلديث علمى رأساا فاح البار  بشرح صحيح البخار  البن حجر العسقلاين، مث سائر الشرعح، مث نا عرد 
   يف الفقه احلرتي لمس رة الابوي .يف تاب الس رة الابوي  األصمي ، عبعض املراهع احلديث

 



3 
 

 [من البعثة3-1 الدعوة واألتباع سرية] ومميزات المرحلة المكية األولى خصائص

 لتلقي الوحي وأول ما نزل عليه -صلى اهلل عليه وسلم-أوال:تهيئة الرسول

ِناِ  أُم   َلاِئَش َ  رعى البخار  َلن  أ/التمهيد لتلقي الوحي]الرؤيا الصادقة[:   المَّهِ  َرُسولُ  بِهِ  بُِدئَ  َنا أَعَّلُ  قَاَلت   أَا ََّاا  نيَ ال ُمؤ 
يِ  ِنن   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى يَا ال َوح  يَا يَ َرى اَل  َفَكانَ  الا َّو مِ  يف  النَّاحلَِ ُ  الرُّؤ  قال ابن حجر: ، 1النُّب حِ  فَ َمقِ  ِنث لَ  َهاَءت   ِإالَّ  ُرؤ 
 (النادق ) الافس ر يف املناف لاد عيواس نعمر رعاي  يف عقع الناحل  عالرؤيا, الوحي أقسام نن أ ( الوحي نن:)قوله
 عمساع الضوء رؤي  أيضا اليقظ  يف له ناد مث, لميقظ  عتوطئ  متايدا ليكون بيلك عبدئ, لغث فياا ليس اليت عدي

 بفمق عاملراد النبح، فمق نثل ئاجمي هاءت أ  النبح، لياء نشبا  أ ( النبح فمق نثل:)عقوله احلجر، عسلام النوت
 .2فيه شك ال الي  الوالح لظاوره بالاشبيه عصص لياؤه، النبح

, أشار سا  تاات الرؤيا ندة أن البياقي حكىعقد اساغرقت الرؤيا النادق  ندة انف سا ، قال ابن حجر: ع 
 يف عقع اليقظ  عحي عاباداء, سا  أربع ني هإتمال بعد األعل ربيع عدو نولده شار نن عقع بالرؤيا الابوة فاباداء ديا علمى

 .4، فكاات نرحم  الرؤيا متايدا لازعل الوحي3رنضان

 َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  بِهِ  بُِدئَ  َنا أَعَّلُ  قَاَلت   أَا ََّاا ال ُمؤ ِنِا نيَ  أُم   َلاِئَش َ  رعى البخار  َلن  ب/تحنثه في الغار: 
يَا يِ ال َوح   ِنن   يَا يَ َرى اَل  َفَكانَ  الا َّو مِ  يف  النَّاحلَِ ُ  الرُّؤ  لَاءُ  إِلَي هِ  ُحب بَ  مُثَّ  النُّب حِ  فَ َمقِ  ِنث لَ  َهاَءت   ِإالَّ  ُرؤ   ِبَغارِ  ََي ُمو عََتانَ  اخلَ 

ِمهِ  ِإىَل  يَ ا زِعَ  أَن   قَ ب لَ  ال َعَددِ  َذَعاتِ  المََّياِلَ  الا ََّعبُّدُ  َعُدوَ  ِفيهِ  فَ َيَاَحاَّثُ  ِحرَاء    ِلِمث ِمَاا فَ َياَ َزعَّدُ  َصِدجَي َ  ِإىَل  يَ ر ِهعُ  مُثَّ  ِلَيِلكَ  َعيَ اَ َزعَّدُ  َأد 
قُّ  َهاَءهُ  َحّتَّ   .5ِحرَاء   َغارِ  يف  َعُدوَ  احلَ 

, اخلموة باملد عاخللاء اإلهلام، عحي نن ذلك يكون أع, البشر بالث نن يكن مل أاه لمى قال ابن حجر: ابه
 مبعىن فياحاث اجلبل، يف اقب عالغار مبك ، نعرعف هبل دو عحراء له، ياوهه ملا القمب فراغ اخلموة أن فيه رعالس

 رنضان تان الشار عذلك, شار عدي ندهتا لرفت عقد العدد ذعات الميال, إبراديم دين عدي احلافي  يابع أ , ياحاف
 .6إسحاق ابن تما رعاه
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 المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  بِهِ  بُِدئَ  َنا أَعَّلُ  قَاَلت   أَا ََّاا ال ُمؤ ِنِا نيَ  أُم   َلاِئَش َ  البخار  َلن   رعىج/أول ما نزل عليه في الغار: 
يِ  ِنن   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  يَا ال َوح  يَا يَ َرى اَل  َفَكانَ  الا َّو مِ  يف  النَّاحلَِ ُ  الرُّؤ  لَاءُ  ِإلَي هِ  ُحب بَ  مُثَّ  النُّب حِ  فَ َمقِ  ِنث لَ  َهاَءت   ِإالَّ  ُرؤ   عََتانَ  اخلَ 
ِمهِ  ِإىَل  يَ ا زِعَ  َأن   قَ ب لَ  ال َعَددِ  َذَعاتِ  المََّياِلَ  الا ََّعبُّدُ  َعُدوَ  ِفيهِ  فَ َيَاَحاَّثُ  ِحرَاء   ِبَغارِ  ََي ُمو  َصِدجَي َ  ِإىَل  يَ ر ِهعُ  مُثَّ  ِلَيِلكَ  َعيَ اَ َزعَّدُ  أَد 

قُّ  َهاَءهُ  َحّتَّ  ِلِمث ِمَاا فَ َياَ َزعَّدُ   بَ َمغَ  َحّتَّ  فَ َغطَِّن  فََأَصَيين  قَالَ  ِبَقارِئ   أَاَا َنا قَالَ  اق  رَأ   فَ َقالَ  ال َمَمكُ  َفَجاَءهُ  ِحرَاء   َغارِ  يف  َعُدوَ  احلَ 
دَ  ِنن   ا  دَ  ِنن   بَ َمغَ  َحّتَّ  اَِي َ الثَّا فَ َغطَِّن  فََأَصَيين  ِبَقارِئ   أَاَا َنا قُ م تُ  اق  َرأ   فَ َقالَ  أَر َسَمِن  مُثَّ  اجلَ  ا   فَ ُقم تُ  اق  رَأ   فَ َقالَ  أَر َسَمِن  مُثَّ  اجلَ 
مِ  اق  َرأ   فَ َقالَ  أَر َسَمِن  مُثَّ  الثَّالِثَ َ  فَ َغطَِّن  فََأَصَيين  ِبَقارِئ   أَاَا َنا ا َسانَ  َصَمقَ  َصَمقَ  الَِّي  َرب كَ  بِاس  َرمُ األ َ  َعَربُّكَ  اق  رَأ   َلَمق   ِنن   اإل ِ  ت 

َاا المَّهُ  َرِليَ  ُصَوي ِمد   بِا تِ  َصِدجَي َ  َلَمى َفَدَصلَ  فُ َؤاُدهُ  يَ ر ُهفُ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  هِبَا فَ َرَهعَ   َزن ُموين  فَ َقالَ  َلا  
بَ َرَداعَ  خِلَِدجَي َ  فَ َقالَ  الرَّع عُ  َلا هُ  َذَدبَ  َحّتَّ  فَ َزنَُّموهُ  َزن ُموين  َبَ رَ  َأص   َنا َعالمَّهِ  َتلاَّ  َصِدجَي ُ  فَ َقاَلت   اَ ف ِسي َلَمى َصِشيتُ  َلَقد   اخل 
ِسبُ  ال َكلَّ  َعحَت ِملُ  الرَِّحمَ  َلَاِنلُ  ِإاَّكَ  أَبًَدا المَّهُ  َُي زِيكَ  ق   اَ َواِئبِ  َلَمى َعتُِع نيُ  الضَّي فَ  َعتَ ق رِ  ال َمع ُدعمَ  َعَتك   بِهِ  فَاا طََمَقت   احلَ 
َفلِ  ب نَ  َعَرَق َ  بِهِ  أََتت   َحّتَّ  َصِدجَي ُ  رَأً  عََتانَ  َصِدجَي َ  َلم   اب نَ  ال ُعزَّى َلب دِ  ب نِ  َأَسدِ  ب نِ  اَ و  َاِدِميَّ ِ  يف  تَ َانَّرَ  َقد   ان  ُابُ  عََتانَ  اجل   َيك 
ُابُ  ال ِعب  رَاينَّ  ال ِكَاابَ  يلِ  ِنن   فَ َيك  رَااِيَّ  اإل ِْنِ  ُابَ  َأن   المَّهُ  َشاءَ  َنا  ِ بِال ِعب    اب نَ  يَا َصِدجَي ُ  َلهُ  فَ َقاَلت   َلِميَ  َقد   َتِب رًا َشي ًخا عََتانَ  َيك 

بَ رَهُ  تَ َرى َناَذا َأِصي اب نَ  يَا َعَرَق ُ  َلهُ  فَ َقالَ  َأِصيكَ  اب نِ  ِنن   امس َع   َلم    َلهُ  فَ َقالَ  َرَأى َنا بَ رَ صَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  َفَأص 
 المَّهِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  قَ و ُنكَ  َُي رُِهكَ  ِإذ   َحيًّا َأُتونُ  لَي َاِن  َهَيًلا ِفيَاا لَي َاِن  يَا ُنوَسى َلَمى المَّهُ  اَ زَّلَ  الَِّي  الاَّاُنوسُ  َدَيا َعَرَق ُ 

ِن  َعِإن   ُلوِد َ  ِإالَّ  بِهِ  ِهئ تَ  َنا مبِث لِ  َقطُّ  َرُهل   يَأ تِ  ملَ   اَ َعم   قَالَ  ُدم   أََعُُم رِِهيَّ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى رِت  رًا أَا ُنر كَ  يَ و ُنكَ  يُد   َان 
يُ  َعفَ اَ رَ  تُ ُويف َ  َأن   َعَرَق ُ  يَ ا َشب   ملَ   مُثَّ  ُنَؤزَّرًا ال َوح 

1. 

 بيلك إليه أعحى أاه لم ر بن لبيد رسلن نن ثبت عإن بغاه، أ  احلق فِجئه حّت:الافس ر عيف :قال ابن حجر
 اهلل نن عحي ألاه حقا عمسي املاام، يف تقدم نا لقب اليقظ  يف املمك جميء يكون أن أنكن, اليقظ  قبل أعال املاام يف

 ياقوت نن هااحان له هربيل حيائي عرأى( ربك باسم اقرأ) إقرائه قن  فيتر, حراء قبل نن هربيل له اساعمن مث تعاىل،
 اليت صورته لمى - هربيل يعن - أره مل) نرفولا لائش  لن آصر عهه نن نسمم صحيح يف ثبت عقد, البنر طفانَيا

 صمق اليت صورته يريه أن إياه سؤاله لاد تاات األعىل أن نسعود ابن حديث يف أمحد عب ني, (نرت ني إال لمياا صمق
 لاد نرة: نرت ني إال صورته يف هربيل حممد ير مل" لائش  لن نسرعق طريق نن علمرتني  املعراج، لاد عالثااي , لمياا
 فاو, عإلاااه ربك حبول لكن, مبعرفاك عال بقوتك تقرؤه ال أ ( ربك باسم اقرأ)عقال له  ،"أهياد يف عنرة, املاااى سدرة

ين زنمو  فقال بالقن ، أع باآليات فرهع ,أني  تاات أن بعد بالقمم تكاب صارت حّت أناك علمم صمقك، تما يعممك
 نكارم بأصول عصفاه اساقرائي بأنر أبدا ذلك افي نن لميه أقسمت نا لمى اسادلت مث تلا صدجي  فقالت لفوه، أ 

 اهلل صمى الايب عتان, غ رك لاد جيدعاه ال نا الااس تعطي عنعاادا, الفق ر أ  املعدعم تكسبفقالت إاك , األصلاق
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 قد عتان, انراايا صارع  تانر عرق  بن اوفل، صدجي  لم ابنإىل  به اطمقتفا الاجارة، يف حمظوظا البعث  قبل عسمم لميه
 دين فألجبه عرق  فأنا, الدين لن يسألون عغ ردا الشام إىل األعثان لبادة تردا ملا افيل بن لمرع بن عزيد دو صرج

 عسمم لميه اهلل صمى الايب بشأن أصرب عهليا, يبدل عمل ليسى دين لمى الردبان نن بقي نن لقي عتان, فاانر الانرااي 
يف ع  بالعربااي  اإلْنيل نن فيكاب العرباين الكااب يكاب عتان عرق  الابديل، أدل أفسده مما ذلك غ ر إىل, به عالبشارة

 يكاب فكان العربااي  عالكااب  العرباين المسان تعمم عرق  ألن, صحيح عاجلميع العريب، الكااب يكاب فكان: نسممرعاي  
 حفظه دعن اإلْنيل بكااب  عصفاه عإمنا عالمساا ني، الكااب ني نن لامكاه, العريب الكااب يكاب تان تما رباينالع الكااب

 اهلل صمى الايب حق يف عقالت, األن  ديه به صنت الي  القرآن حفظ تايسر نايسرا يكن مل عاإلْنيل الاوراة حفظ ألن
 الي  تلاب بن قني إىل الاسب لدد يف ععرق  املطمب لبد بن اهلل لبد عالده ألن أصيك، ابن نن امسع:عسمم لميه

 الي  الاانوس ديافقال عرق   لساه، الاوق ر سبيل لمى قالاه أع إصوته، دره  يف احليثي  ديه نن فكان, سواء فيه جيامعان
 سر، عاملرادال صاحب:عالاانوس, صربه يف عسمم لميه اهلل صمى الايب ذتره الي  املمك إىلأشار  نوسى لمى اهلل ازل

 تأاه, الباائم نن النغ ر دو عاجَليَع: ح ني َيرهك قونك، هيع فياا ليان يامث قال  السلام، لميه هربيل داا بالاانوس
 ألمى، تب را تان بكواه عصفه سر ياب ني عهبيا, لانره أنكن ليكون شابا اإلسلام إىل الدلاء ظاور لاد يكون أن متىن

 الايب عاسابعد ،دم ُمرهي أعفقال له  به، جييء فيما تنديقه بقوة عالااويه, به أصربه نا ح ص لمى الاابيه ديا نن املرادع 
 تقدم اليت األصلاق نكارم نن لميه اشامل ملا, اإلصراج يقاضي سبب فيه يكن مل ألاه, َيرهوه أن عسمم لميه اهلل صمى
 ذلك يف العم  أن عرق  فيتر َيرج، ال بكر اأب أن لمى األعصاف تمك مبثل الدغا  ابن اسادل عقد عصفاا، صدجي  نن

 عنعاادهتم ناابيهتم ليلك يمزنه عأاه, ذلك إىل جييبواه ال أهنم الكاب نن لمم عألاه, نألوفام لن باالااقال هلم جميئه
 اهلل صمى تان نا لييدب ذلك عتان, الزنان نن ندة تأصره هعفاور أن فرت الوحي،  ياشب مل مث, مث نن العداعة فااشأ
 فرتة ندة أن الشعيب لن حابل بن أمحد تاريخ يف عقع, العود إىل الاشوف له عليحنل, عع الر  نن عهده عسمم لميه

 فاباداء ديا علمى, أشار سا  تاات الرؤيا ندة أن البياقي عحكى, إسحاق ابن هزم عبه, سا ني ثلاث تاات الوحي
 عليس رنضان، يف عقع اليقظ  عحي عاباداء, سا  أربع ني الهإتم بعد األعل ربيع عدو نولده شار نن عقع بالرؤيا الابوة
 ازعل تأصر بل, إليه هربيل جميء لدم" املدثر أياا يا"ع" اقرأ" ازعل ب ني نا عدي سا ني بثلاث املقدرة الوحي بفرتة املراد

 . 1فقط القرآن

  جميء الوحي إليه، فرعى لن تيفي -صمى اهلل لميه عسمم-سئل الايب: -صلى اهلل عليه وسلم-د/طرق الوحي إليه
َاا المَّهُ  َرِليَ  ال ُمؤ ِنِا نيَ  أُم   َلاِئَش َ  البخار  اجلواب َلن   َاِرثَ  َأنَّ  َلا    المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولَ  َسَألَ  َلا هُ  المَّهُ  َرِليَ  ِدَشام   ب نَ  احل 

يُ ال وَ  يَأ تِيكَ  َتي فَ  المَّهِ  َرُسولَ  يَا فَ َقالَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  َيااًا َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  ح   َصم َنَم ِ  ِنث لَ  يَأ تِيِن  َأح 
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َرسِ  هُ  َعُدوَ  اجلَ  َيااًا قَالَ  َنا َلا هُ  َعَلي تُ  َعَقد   َلن   فَ يُ ف َنمُ  َلَميَّ  َأَشدُّ  قَاَلت   يَ ُقولُ  َنا ِليفَأَ  فَ ُيَكم ُمِن  َرُهلًا  ال َمَمكُ  ِل  يَ َاَمثَّلُ  َعَأح 
َاا المَّهُ  َرِليَ  َلاِئَش ُ  يُ  َلَمي هِ  يَ ا زِلُ  َرأَي  ُاهُ  َعَلَقد   َلا    .1َلَرقًا لََياَ َفنَّدُ  َهِبيَاهُ  َعِإنَّ  َلا هُ  فَ يَ ف ِنمُ  ال بَ ر دِ  الشَِّديدِ  ال يَ و مِ  يف  ال َوح 

 صف  يكون أن عحيامل, افسه الوحي صف  لاه املسئول يكون أن حيامل الوحي يأتيك تيف قال ابن حجر: 
 ،حانمه عصف نن حقيق  اإلتيان ألن, جماز الوحي إىل اإلتيان فإسااد تقدير تل علمى, ذلك نن ألم دو نا أع حانمه

 نا ناه يافمت عمل تث رة صور يف رهلا متثل قد املمك فإن ،األنرين يف حانمه صف  أع الوحي صف  احننار إىل إشارة فيه
 احلديث اقاضاه نا لمى عأعرد ،النحيح يف عتماا ذلك عغ ر ألرايب صورة عيف دحي  صورة يف جميئه قن  يف تما به أتاه

 ليم  عالاكميم, الناحل  عالرؤيا, عاإلهلام, الرعع يف عالافث, الاحل تدع  تمجيئه الوحي صف  نن إنا:أصرى حاالت
 ترسي لمى عرؤياه, هااح سامائ  له لمياا صمق اليت صورته يف تمجيئه الوحي حانل صف  نن عإنا ،عاسط  بلا اإلسراء

 نا محل أع, الغالب لمى عمحماما ذترمها املقدم احلالا ني يف احلنر ناع عاجلواب ،األفق سد عقد عاألرض السماء ب ني
 ال الاحل  فدع  الوحي فاون عأنا ،لادعرمها امليتورت ني املمك لنفيت ياعرض مل أع, السؤال بعد عقع أاه لمى يغايرمها
, الاحل تدع  لاده يسمع - لمر حديث يف تما - احلالرين إىل بالاسب  الدع  مساع ألن, اجلرس صمنم  يعارض

 اهلل صمى دو عشباه, السانع ني إىل بالاسب  الاحل بدع  لمر فشباه, عسمم لميه اهلل صمى الايب إىل بالاسب  عالنمنم 
 املمك أتاه فإذا, احلالا ني إحدى إىل يرهع أن فيحامل الرعع يف الافث عأنا ،نقانه إىل بالاسب  اجلرس بنمنم  عسمم لميه
 الي  الوحي صف  لن عقع السؤال ألن, لاه السؤال يقع فمم اإلهلام عأنا ،رعله يف حيائي افث اجلرس صمنم  نثل يف

 لن به يافرد لما عقع السؤال ألن, ترد ال: بطال ابن فقال الناحل  الرؤي  عأنا ،اإلسراء ليم  الاكميم عتيا, حبانل يأيت
 لساغ عإال, غ ر ال صدقاا بالابار فاي الابوة نن هزءا تاات عإن النادق  عالرؤيا ،غ ره فياا يشرته قد الرؤيا ألن, الااس

 لمى َيفى ال املاام حال لكون أع, اليقظ  يف لما عقع السؤال يكون أن عحيامل, تيلك عليس ابيا يسمى أن لناحباا
 عغالباا - فيتردا - 2اولا عأربع ني سا  لمى يأتيه تان الوحي أن احلميمي ذتر عقد, لميه َيفى نا لمى فاقانر لالسائ
 يفامع  ه،لمي أشده عدو ,بالوحي املمك صوت امليتورة عالنمنم  ،ذتر فيما يدصل عجممولاا, الوحي حانل صفات نن
, الزلفى زيادة نن املشق  لمى يرتتب نا الشدة ديه عفائدة, أشددا النف  ديه علكن, شديد تمه الوحي أن ناه

 .3عالدرهات

عحديث بدأ الوحي ديا، دو األساس الي  يرتتب لميه مجيع حقائق الدين بعقائده عتشريعاته، عاليق ني به دو  
شريعي ، عنن ، نن إصبارات غيبي  عأعانر ت-صمى اهلل لميه عسمم-املدصل الي  البد ناه إىل اليق ني بسائر نا هاء به الايب

                                                           
1
 02 :تااب:بدأ الوحي، باب:بدأ الوحي، رقم:صحيح البخار  - 

اجملمد األعل، القسم األعل، م، 1989د /1409، 1طعفقااا الس رة الابوي ، دار السلام القادرة،    طرق، سعيد حوى:األساس يف السا عذتر البعض مثااي- 2
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أهل ديا ياام حمرتفوا الاشكيك باإلسلام مبعاجل  نولوع الوحي يف حياته، عيبيلون هادا فكريا شاقا يف تكمف نن 
اهل الامبيس يف حقيقاه عاخلمط بياه عب ني اإلهلام عحديث الافس عحّت النرع أيضا، لعممام بأن نولوع الوحي دو نابع 

نن لاد اهلل، فإن أتيح تشكيكام حبقيقاه، أنكن  -صمى اهلل لميه عسمم-حممديق ني املسمم ني عإمياهنم مبا هاء به 
 .1تكف ردم بكل نا قد يافرع لاه

 الاَّيبَّ  َيِنفُ  َناِلك   ب نَ  أََاسَ  مسَِع تُ  قَالَ  الرَّمح َنِ  َلب دِ  َأيب  ب نِ  َربِيَع َ  َلن   رعى البخار :هـ/تنبئه في األربعين من عمره: 
َاقَ  بِأَب  َيضَ  لَي سَ  المَّو نِ  أَز َدرَ  بِال َقِن رِ  َعاَل  بِالطَِّويلِ  لَي سَ  ال َقو مِ  ِنن   َرب  َع ً  َتانَ  قَالَ  َعَسمَّمَ  َمي هِ لَ  المَّهُ  َصمَّى  ِبَع د   لَي سَ  آَدمَ  َعاَل  أَن 
رَ  مبَكَّ َ  فَ َمِبثَ  أَر بَِع نيَ  اب نُ  َعُدوَ  َلَمي هِ  أُا زِلَ  َرِهل   َسب ط   َعاَل  َقَطط   َزلُ  ِسِا نيَ  َلش  رَ  َعبِال َمِديَا ِ  َلَمي هِ  يُ ا    يف  َعلَي سَ  َعقُِبضَ  ِسِا نيَ  َلش 
ُرعنَ  َعحلِ َيِاهِ  رَأ ِسهِ  ابن  قال، 2الط يبِ  ِنن   امح َرَّ  َفِقيلَ  َفَسأَل تُ  َأمح َرُ  ُدوَ  فَِإَذا َشَعرِهِ  ِنن   َشَعرًا فَ رَأَي تُ  َربِيَع ُ  قَالَ  بَ ي َضاءَ  َشَعرَةً  ِلش 

 األعل ربيع شار يف علد أاه اجلماور لاد عاملشاور, فيه علد الي  الشار يف بعث بأاه القول لمى يام إمنا عدياحجر: 
 أربع ني قال فمن, عانف عثلاثون تسع أع عانف سا  أربعون بعث ح ني له يكون ديا فعمى, رنضان شار يف بعث عأاه
 سا  أربعون له يكون ديا فعمى ،األعل ربيع شار يف بعث إاه: لربا لبد عابن املسعود  قالع , هرب أع الكسر ألغي
 علم حمفوظا تان فإن, يونا علشرعن سا  أربعون اجلعايب علاد, أيام علشرة سا  أربعون عله بعث: بعضام عقال ،سواء
 نقاضى ،لميه لياز  سا ني لشر مبك  فمبث، أيضا األربع ني إتمال لاد بعث أاه فينح رنضان يف املبعث أن املشاور إىل
 نوافق عدو (عسا ني ثلاثا لاش عسمم لميه اهلل صمى أاه) أاس لن آصر عهه نن نسمم عأصرج, سا  سا ني لاش أاه ديا

 عقع بالرؤيا الابوة فاباداء ديا علمى, أشار سا  تاات الرؤيا ندة أن البياقي حكى، ع اجلماور قال عبه لائش  حلديث
 .3رنضان يف عقع اليقظ  عحي عاباداء, سا  أربع ني تمالهإ بعد األعل ربيع عدو نولده شار نن

َا َنارِ َّ  المَّهِ  َلب دِ  ب نَ  َهاِبرَ  لنقال البخار  و/فترة الوحي:   رَةِ  َلن   حُيَد ثُ  َعُدوَ  قَالَ  األ  يِ  فَ ا   َاا َحِديِثهِ  يف  فَ َقالَ  ال َوح   أَاَا بَ ي  
تًا مسَِع تُ  ِإذ   أَن ِشي َ  ُتر ِسي   َلَمى َهاِلس   حِبِرَاء   َهاَءين  الَِّي  ال َمَمكُ  فَِإَذا َبَنرِ  َرفَ ع تُ ف َ  السََّماءِ  ِنن   َصو  َر ضِ  السََّماءِ  بَ  ني   َعاأل 
ث  رُ  أَي َُّاا يَا تَ َعاىَل  المَّهُ  فَأَا  َزلَ  َزن ُموين  َزن ُموين  فَ ُقم تُ  فَ َرَهع تُ  ِنا هُ  فَ ُرِلب تُ  لِهِ  ِإىَل  فَأَا ِير   ُقم   ال ُمدَّ زَ  قَ و  ُجر   َعالرُّه  يُ  َفَحِميَ  فَاد   ال َوح 
 .4َعتَ َاابَعَ 

                                                           
 63سعيد رنضان البوطي، فقه الس رة الابوي ، ص- 1

 3283صحيح البخار :تااب:املااقب، باب:صف  الايب، رقم: - 2
 37، ص1البار ، جفاح  - 3

 03صحيح البخار :تااب:بدأ الوحي، باب:بدأ الوحي، رقم:- 4
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, اقرأ لن املدثر سورة ازعل تأصر لمى حبراء هاءين الي  املمك عقوله الوحي فرتة لن قوله دل ابن حجر:قال 
  .1(فأاير قم املدثر أياا يا) فازلت دثرعين فقمت الافس ر يف يواس رعاي  عيف ،زنموين زنموين فقمت

, عع الر  نن عهده عسمم لميه اهلل صمى تان نا لييدب ذلك عتان, الزنان نن ندة تأصره لن لبارة الوحي عفاور
 عبه, سا ني ثلاث تاات الوحي فرتة ندة أن الشعيب لن حابل بن أمحد تاريخ يف عقع, العود إىل الاشوف له عليحنل

 نولده شار نن عقع بالرؤيا الابوة فاباداء ديا علمى ,أشار سا  تاات الرؤيا ندة أن البياقي عحكى, إسحاق ابن هزم
 نا عدي سا ني بثلاث نقدرة الوحي فرتةع  ،رنضان يف عقع اليقظ  عحي عاباداء, سا  أربع ني إتماله بعد األعل ربيع عدو
عقد سبب ذلك ، 2فقط القرآن ازعل تأصر عاملقنود, يف تمك املدة إليه هربيل جميءع  ،"املدثر أياا يا" ع" اقرأ" ازعل ب ني

َاا المَّهُ  َرِليَ  َلاِئَش َ  َلن  حرج تب ر، رعى البخار   -صمى اهلل لميه عسمم-لمايب  المَّهِ  َرُسولُ  ِبهِ  بُِدئَ  َنا أَعَّلُ  قَاَلت   أَا ََّاا َلا  
يِ  ِنن   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى يَا ال َوح  يُ ا َعفَ اَ رَ  ... الا َّو مِ  يف  النَّاِدَق ُ  الرُّؤ  رَةً  ل َوح   ِفيَما َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبُّ  َحزِنَ  َحّتَّ  فَ ا  
َِبالِ  َشَواِدقِ  ُرُءعسِ  ِنن   يَ اَ َردَّى َتي   ِنرَارًا ِنا هُ  َغَدا ُحز اًا بَ َمَغَاا َسهُ  ِنا هُ  يُ م ِقيَ  ِلَكي   َهَبل   ِبِير َعةِ  َأع فَ  َفُكمََّما اجل   َلهُ  تَ َبدَّى اَ ف 

ِيلُ  ُكنُ  َحقًّا المَّهِ  َرُسولُ  ِإاَّكَ  حُمَمَّدُ  يَا فَ َقالَ  ِهرب  ُسهُ  َعتَِقرُّ  َهأ ُشهُ  ِلَيِلكَ  فَ َيس  رَةُ  َلَمي هِ  طَاَلت   فَِإَذا فَ يَ ر ِهعُ  اَ ف  يِ  فَ ا    َغَدا ال َوح 
ِيلُ  َلهُ  تَ َبدَّى َهَبل   ِبِير َعةِ  َأع فَ  فَِإَذا َذِلكَ  ِلِمث لِ   .3َذِلكَ  ِنث لَ  هُ لَ  فَ َقالَ  ِهرب 

إىل أاه ايب نرسل،  -صمى اهلل لميه عسمم-اسامرت فرتة اباداء الوحي تمك املدة الطويم ، ريثما يطمئن حممد
عأن نا يازل لميه إمنا دو عحي نن اهلل لز عهل، فيؤنن دو بافسه أعال، عيوطن ذاته لقبول تل نا سيامقاه نن نبادئ 

 .4عاظم عأحكام

 

 ، عاساغرق 5مل تدم طويلا، حيث اطمأات افسه عهتيأ الساقبال الوحي فااابع عتثر يعندة ااقطاع الوح

 

 .6ازعل الوحي ثلاثا علشرين سا ، ثلاث  لشر سا  مبك ، علشر سا ني باملديا 

                                                           
1
 38-37، ص1البار ، جفاح  - 

 37ص ،1البار ، جفاح  - 2
 6467الناحل ، رقم:صحيح البخار :تااب الاعب ر، باب:أعل نا بدئ به رسول اهلل نن الوحي الرؤيا - 3
 74سعيد رنضان البوطي: فقه الس رة الابوي ، ص- 4
 127عمر :الس رة الابوي  النحيح ، صأترم لياء ال- 5
 129املندر افسه، ص- 6
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 ثانيا/سرية الدعوة واألتباع في هذه المرحلة

لوة عفق صطوات ممااج  ناي بعثاه، فكاات ، بالد-صمى اهلل لميه عسمم-حترك بالايبأ/التدرج والمرحلية في الدعوة: 
حرتاه ذات نراحل، عتل نرحم  هلا عسائماا املكافئ  ملقاضياهتا عحاهاهتا الواقعي ، عتل نرحم  تسمم إىل املرحم  اليت تمياا، 

لن اجلمال  عفق نرحمي  نااالي  بغي  الوصول إىل اهلدف الااائي، فجاءت املرحم  السري  يف بداي  الدلوة، عالامد البحث 
اليت حتمل نشرعع الدلوة أعال، عفق صطوات لممي  لاحقيق ديا اهلدف املرحمي، فأحكم اهلدف أعال، مث اخلط  ثاايا، 

 .1عنعرف  نوقف العدع ثالثا، عالاحرك رابعا

 3، حّت هاءه األنر باجلار هبا2اساغرقت ندة السري  يف الدلوة عاألتباع ثلاث ساواتب/مدة سرية الدعوة: 

 كيفية السريةج/

مِ  ]اق  رَأ   نن بداي  البعث  ح ني ازلت لميه يف الغار 4سري  عفردي الدلوة بدأت /السرية في وسائل الدعوة وطرقها: 1  بِاس 
ا َسانَ  َصَمقَ  َصَمقَ  الَِّي  َرب كَ  َرُم[ َعَربُّكَ  اق  رَأ   َلَمق   ِنن   اإل ِ َت  َق  َرِب نَي[ َلِش رََتكَ  إىل ازعل قوله تعاىل ]َعأَا ِير   5األ  ، عقام الايب 6األ 

، عمتيزت بالسري  يف تل شيء، يف 7بالدلوة بافسه، أع مبن اساجاب له تأيب بكر النديق -صمى اهلل لميه عسمم–
، عمل تكن الدلوة نوها  لكل الااس، 8عسائل الدلوة عاألتباع، عالامدت لمى االتنال عاإلقااع الشخني لبعض األفراد

أشخاص حمددين ذع  قابمي  عاساعداد للاساجاب  عقبول الدلوة، نن أ  طبق  تاات، نن  بل الامدعا لمى دلوة
األحرار عالعبيد عالرهال عالاساء عالشباب عالشيوخ عالفايان، فالدلوة غ ر نعما  إال ملن ي رهى ااضمانه إلياا، عاحملافظ  

ادمي ، حّت يؤنن هبا لدد يضحون يف سبيماا ، نا دانت الدلوة غريب  لمى نعاقدات اجل9الاان  لمى السري  الاان 
 .10عتضمن اسامراردا

                                                           
 112، 65، 11، 5م، ص2006د /1427، 5دار الوفاء القادرة، طاملااج احلرتي لمس رة الابوي ،  نا ر الغضبان:- 1
 68فقه الس رة الابوي ، صسعيد رنضان البوطي:- 2

 215سعيد حوى:األساس يف السا ، ص - 3
 214، صاملندر افسه - 4
 3-1سورة اقرأ، اآلي - 5
 214سورة الشعراء، اآلي - 6
 215سعيد حوى:األساس يف السا ، ص - 7
 17نا ر الغضبان:املااج احلرتي لمس رة الابوي ، ص - 8
 25، 19، صاملندر افسه - 9

 28ي:الس رة الابوي  درعس علرب، صننطفى السبال- 10
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 َلَقد   قَالَ  أَبِيهِ  َلن   َسع د   ب نِ  َلاِنرِ  َلن  ، رعى البخار  نن األتباع سرايف ديه املرحم  عأسمم نن أسمم /سرية األتباع: 2
لَامِ  ثُ ُمثُ  َعأَاَا رَأَي  ُاِن   األنر اباداء يف أسمم تان نن أن فيه بعالسب, اطلاله حبسب ذلك قال ، قال ابن حجر:1اإل ِس 
 .2حيائي بعممه اتنل تان نا نقاضى لمى ذلك حيملع , أعلئك لمى اطمع يكن ملع , إسلانه َيفي تان

ُرع قَالَ  قَالَ  أَُناَن َ  َأيب  َلن  رعى نسمم عن األتباع: -صلى اهلل عليه وسلم–ج/تورية النبي   ا تُ تُ  السَُّمِميُّ  َلَبَس َ  ب نُ  َلم 
َاِدِميَّ ِ  يف  َعأَاَا ء   َلَمى لَي ُسوا َعأَا َُّام   َللَاَل    َلَمى الاَّاسَ  أَنَّ  َأُظنُّ  اجل  ثَانَ  يَ ع ُبُدعنَ  َعُدم   َشي  َع  َبارًا َُي ربُ  مبَكَّ َ  ِبَرُهل   َفَسِمع تُ  األ   َأص 

تُ  ِفًيا َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى هِ المَّ  َرُسولُ  فَِإَذا َلَمي هِ  فَ َقِدن تُ  رَاِحَميِت  َلَمى فَ َقَعد  َاخ   َحّتَّ  فَ اَ َمطَّف تُ  قَ و ُنهُ  َلَمي هِ  ُهَرَءاءُ  ُنس 
ء   َعبَِأ    فَ ُقم تُ  المَّهُ  أَر َسَمِن  قَالَ  َايبي  َعَنا فَ ُقم تُ  َايبي  أَاَا قَالَ  أَا تَ  َنا َلهُ  فَ ُقم تُ  مبَكَّ َ  َلَمي هِ  َدَصم تُ   أَر َسَمِن  قَالَ  كَ أَر َسمَ  َشي 
َر َحامِ  ِبِنَم ِ  رِ  األ  ثَانِ  عََتس  َع  َركُ  اَل  المَّهُ  يُ َوحَّدَ  َعَأن   األ  ء   بِهِ  ُيش  َعَلب د   ُحري  قَالَ  َدَيا َلَمى َنَعكَ  َفَمن   َلهُ  قُ م تُ  َشي 

فمم َيربه ، ...3
املسمم ني، بل اساخدم نعه أسموب ، باسم أ  شخص ممن أسمم نعه، عال حّت بعدد -صمى اهلل لميه عسمم-الايب

  الاوري ، عتىن لن األحرار حبر علن العبيد بعبد، عمل يعممه باسم أحد ناام عال بعدددم.

أمثر اجلاد يف ديه املرحم  لن إسلام صدجي  بات صويمد عأبوبكر النديق علمي بن أيب طالب  هـ/أول الناس إسالما: 
 ديه املرحم  فأسمم لمى يده لثمان بن لفان عالزب ر بن العوام علبد الرمحان عزيد بن حارث ، تما سادم أبوبكر ِباده يف

 .4بن لوف عسعد بن أيب عقاص عطمح  ب ني لبيد اهلل

َاِرثِ  ب نِ  مَهَّامِ  َلن  رعى البخار     ِإالَّ  َنَعهُ  َناعَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولَ  رَأَي تُ  يَاِسر   ب نُ  َلمَّارُ  قَالَ  قَالَ  احل 
رَأَتَانِ  أَل ُبد   ََخ َس ُ  ر   َعأَبُو َعان   فام األلبد أنا ،بكر عأبو عانرأتان ألبد َخس  إال ،أسمم ممن نعه عنا ، قال ابن حجر:5َبك 
 انت أاه لرعة طريق نن الطرباين عرعى, بكر أيب نع قدميا أسمم فإاه, بكر أيب نوىل فا رة بن علانر حارث  بن عزيد بلال
 أسمم أاه إسحاق ابن ذتر صمف بن أني  بن صفوان نوىل فكيا  عأبو, عألاقه بكر أبو فاشرتاه اهلل يف يعيب تان ممن

 يف السكن ابن ذتر فقد, بشقران يفسر أن فيحامل اخلانس عأنا ،فألاقه بكر أبو فاشرتاه أني  فعيبه بلال أسمم ح ني
 أيب بدل بعضال عذتر, أمين عأم دو أبيه نن عرثه عسمم لميه اهلل صمى الايب أن داعد بن اهلل لبد لن" النحاب  تااب"

 نن أعل عأنه اهلل يف يعيب ممن تااوا الثلاث  فإن أبوه ناام يكون أن يابغي عتان, حمامل عدو ياسر بن لمار فكيا 
 ديا عيف, مسي  أع أمين مأ عاألصرى فخدجي  املرأتان عأنا, فماتت حبرب  قمباا يف هال أبو طعااا اإلسلام يف اساشادت

                                                           
 3447صحيح البخار :تااب املااقب، باب:نااقب سعد بن أيب عقاص الزدر ، رقم:- 1
 105، ص7فاح البار ، ج- 2

 1373:تااب:صلاة املسافر عقنردا، باب:إسلام لمرع بن لبس ، رقم:صحيح نسمم- 3
 19-18نا ر الغضبان:املااج احلرتي لمس رة الابوي ، ص- 4
 3387صحيح البخار :تااب املااقب، باب: قول الايب لو تات ناخيا صميلا، رقم:- 5
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 حيائي تان فقد عإال, إسلانه أظار ممن بيلك لمار نراد علكن, نطمقا األحرار نن أسمم نن أعل بكر أبا أن احلديث
 .1أقارهبم نن َيفواه تااوا لكاام أسمم ممن مجال 

َدامِ  َلن  عرعى نسمم  ُلونَ  الَِّيينَ  َتط ُرد   َعاَل  اَ َزَلت   يفَّ  َسع د   َلن   أَبِيهِ  َلن   ُشَري ح   ب نِ  ال ِمق   قَالَ  َعال َعِشي   بِال َغَداةِ  َرب َُّام   يَد 
ُعود   َعاب نُ  أَاَا ِساَّ    يف  اَ زََلت   ُام   َنس  رُِتونَ  عََتانَ  ِنا   ين  َلهُ  قَاُلوا ال ُمش   .2َدُؤاَلءِ  ُتد 

املاوازن لمى اجلميع، ألان يف اااشار عاااشر اإلسلام بن أفراد قلائل نن بطون عفرعع شّت، علعل ديا االافااح  
اإلسلام يف العشائر القرشي  العديدة دعن حتفظات نانم  بالعنبي ، فأبوبكر النديق نن تيم، علثمان بن لفان نن بن 
أني ، عالزب ر بن العوام نن بن أسد عننعب بن لم ر نن بن لبد الدار، علمي بن أيب طالب نن بن داشم، علثمان بن 

عزيد بن حارث  علبد اهلل بن نسعود، فكان عالحا  ياسرنن بن مجح، عناام نن مل يكواوا قرشي ني تعمار بن نضعون 
، نن -صمى اهلل لميه عسمم-املساجيبون األعائل لدلوة رسول اهلل، ع 3نن أعل عدم ، أن اإلسلام ليس صاصا مبك  عقريش
، يدلوا إىل اإلسلام تل نن -صمى اهلل لميه عسمم-اهلل، فكان رسول 4أصحاب نكارم األصلاق عاملضطادين نن الاساء

 .5عثق بعقمه، حّت أسمم لدد نن الرهال عالاساء ممن ُلرفوا برهحان الرأ  عسلان  الافس

صمى اهلل لميه عسمم، أن يبدأ الدلوة بسري  عتكام، عان ال يمقى هبا إال نن يغمب لمى -أهلم اهلل تعاىل رسوله 
يما لمدلاة نن بعده عإرشادا هلم إىل نشرعلي  األصي باحليط  عاحلير عاألسباب الظادرة، لمى أن ظاه أاه سيؤنن هبا، تعم

ال ييدب اإلاسان يف الامسك هبيه األسباب نيدبا يعطياا نعىن الاأث ر عالفعالي  يف تنوره عتفك ره، ألن ديا ياااف نع 
لفرتة نن قبيل السياس  الشرلي  بوصف تواه إنانا، عليلك طبيع  الدلوة إىل اإلسلام، فكان أسموبه يف الدلوة يف ديه ا

جيوز ألصحاب الدلوة اإلسلاني  يف تل لنر، أن يساعمموا املرعا  يف تيفي  الدلوة، نن حيث الاكام عاجلار، أع الم ني 
 .6عالقوة، حسبما يقاضيه الظرف، عحال العنر الي  يعيشون فيه

 رحلةثالثا:محتوى الدعوى ووسائلها في هذه الم

ُرع قَالَ  قَالَ  أَُناَن َ  َأيب  َلن  رعى نسمم أ/محتوى ما كان يدعو الناس إليه:  َاِدِميَّ ِ  يف  َعأَاَا ُتا تُ  السَُّمِميُّ  َلَبَس َ  ب نُ  َلم   اجل 
ء   َلَمى لَي ُسوا َعأَا َُّام   َللَاَل    َلَمى الاَّاسَ  َأنَّ  أَُظنُّ  ثَانَ  يَ ع ُبُدعنَ  َعُدم   َشي  َع  َبارًا َُي ربُ  مبَكَّ َ  ِبَرُهل   َسِمع تُ فَ  األ  تُ  َأص   َلَمى فَ َقَعد 

                                                           
 29، ص7فاح البار ، ج - 1
 4433صحيح نسمم:تااب:فضائل النحاب ، باب:يف فضائل سعد بن أيب عقاص، رقم:- 2

3
 133-132أترم لياء العمر :الس رة الابوي  النحيح ، ص - 

 246األساس يف السا ، ص :سعيد حوى- 4
 27ص ننطفى السبالي:الس رة الابوي  درعس علرب،- 5
 69سعيد رنضان البوطي:فقه الس رة الابوي ، ص- 6
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ِفًيا َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  فَِإَذا َلَمي هِ  فَ َقِدن تُ  رَاِحَميِت  َاخ   مبَكَّ َ  َلَمي هِ  َدَصم تُ  َحّتَّ  فَ اَ َمطَّف تُ  قَ و ُنهُ  َلَمي هِ  ُهَرَءاءُ  ُنس 
ء   َعبَِأ    فَ ُقم تُ  المَّهُ  أَر َسَمِن  قَالَ  َايبي  َعَنا فَ ُقم تُ  َايبي  أَاَا قَالَ  أَا تَ  َنا هُ لَ  فَ ُقم تُ  َر َحامِ  ِبِنَم ِ  أَر َسَمِن  قَالَ  أَر َسَمكَ  َشي  رِ  األ   عََتس 
ثَانِ  َع  َركُ  اَل  المَّهُ  يُ َوحَّدَ  َعَأن   األ  ء   بِهِ  ُيش  ر   أَبُو يَ و َنِئي   َعَنَعهُ  قَالَ  َعَلب د   ُحري  قَالَ  َدَيا َلَمى َنَعكَ  َفَمن   َلهُ  قُ م تُ  َشي   ممَّن   َعِبلَال   َبك 

َاِطيعُ  اَل  ِإاَّكَ  قَالَ  ُناَِّبُعكَ  ِإين   فَ ُقم تُ  ِبهِ  آَننَ  ِمكَ  ِإىَل  ار ِهع   َعَلِكن   الاَّاسِ  َعَحالَ  َحاِل  تَ َرى َأاَل  َدَيا يَ و َنكَ  َذِلكَ  َتس   افَِإذَ  أَد 
ِمي ِإىَل  َفَيَدب تُ  قَالَ  فَأ ِتِن  َظَار تُ  َقد   يب  مسَِع تَ  , داا اإلسلام إظاار لمى نابعك إين: له قمت :نعااه ...، قال الاوع 1أَد 
 حنل قد علكن, قريش تفار أذى نن لميك عخناف املسمم ني شوت  لضعف ذلك تساطيع ال: فقال نعك عإقانيت
 . 2فأتن ظارت تعممن حّت نولعك يف اإلسلام لمى عاسامر قونك ىلإ عارهع, إسلانك لمى فابق أهرك

َا ِبَياءِ  ِنن   َنا َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبُّ  قَالَ  قَالَ  ُدَري  رَةَ  َأيب  رعى البخار  َلن  ب/القرآن الكريم:   ِنث مهُ  َنا أُل ِطيَ  ِإالَّ  َايبي  األ 
َاعَ  ال َبَشرُ  َلَمي هِ  آَننَ  ًيا أُعتِيتُ  الَِّي  َتانَ  ِإمنَّ ثَ َرُدم   َأُتونَ  أَن   فََأر ُهو ِإَلَّ  المَّهُ  أَع َحاهُ  َعح  قال ابن ، 3ال ِقَياَن ِ  يَ و مَ  تَابًِعا َأت 

  ،املعاادة لمى أصر نن يضره عال, بندقه شادددا نن إميان تقاضي نعجزة نن له بد ال الايب أن لمى دال دياحجر:
 لميه نغموبا بيلك يؤنن أ , ألهماا به يؤنن أن البشر نن يشادددا نن شأن نن أتثر أع آي  ألطى ايب لت أن املعىنع 

 أعحاه عحيا أعتياه الي  تان عإمنا) ،املعجزات باآليات عاملراد, فيعااد جيحد قد لكن, افسه لن دفعه يساطيع ال حبيث
 عليس, الوالح اإللجاز نن لميه اشامل ملا ،القرآن عدو لمي أازل الي  الوحي هبا حتديت اليت نعجزيت إن أ ( إل اهلل

 هبا اصاص اليت العظمى املعجزة أاه املراد بل, تقدنه نن أعيت نا املعجزات نن يؤت مل أاه عال ،فيه نعجزاته حنر املراد
 نااسب  تقع ايب تل نعجزة عتاات, قونه هبا حتدى غ ره بعيااا يعطاا مل به صاص  نعجزة ألطي ايب تل ألن, غ ره دعن
 نا تمقفت لكااا السحرة يناع نا صورة لمى بالعنا نوسى فجاءه فرلون لاد فاشيا السحر تان تما قونه حلال

 يف تااوا عاحلكماء األطباء لكون عاألبرص األتمه عإبراء املوتى ليسى إحياء عتيلك لغ ره بعياه ذلك يقع عمل, صاعوا
 فيام بعث اليين العرب تان ملا عهليا, إليه قدرهتم تنل مل مبا لممام هاس نن فأتادم, الظاور غاي  يف الزنان ذلك
 ،ذلك لمى يقدرعا فمم نثمه بسورة يأتوا أن حتدادم الي  بالقرآن هاءدم البلاغ  نن الغاي  يف عسمم لميه اهلل صمى الايب
 إىل نسامرة القرآن عنعجزة, حضردا نن إال يشادددا فمم ألناردم بااقراض ااقرلت األابياء نعجزات أن املراد عقيل
 أصرب مما شيء فيه عيظار إال األلنار نن لنر مير فلا, باملغيبات عإصباره عبلاغاه أسموبه يف لمعادة عصرقه, القيان  يوم
 صاحل تااق  باألبنار تشادد حسي  تاات املالي  املعجزات أن املعىن عقيل, دلواه صح  لمى يدل سيكون أاه به

 ياقرض الرأس بع ني يشادد الي  ألن, أتثر ألهماا يابعه نن فيكون بالبن رة تشادد القرآن عنعجزة, نوسى علنا

                                                           
 1373لام لمرع بن لبس ، رقم:باب:إس صحيح نسمم:تااب:صلاة املسافر عقنردا،- 1
 [116/ 6ج]د ،1392 ،2ط، ب رعت-العريب الرتاث إحياء دار ،احلجاج بن نسمم صحيح شرح املاااج :نر  بن شرف بن حيىي زتريا الاوع  أبو - 2

 4598صحيح البخار :تااب فضائل القرآن، باب:تيف ازل الوحي عأعل نا ازل، :رقم:- 3
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 إلجاز بعضام مجع عقد ،نسامرا األعل بعد هاء نن تل يشادده باق العقل بع ني يشادد عالي , نشادده بااقراض
 املخالف عأسموبه سياقه صورة ثااياا, بلاغ عال اإلجياز نع تممه عالائام تأليفه حسن أحددا: أشياء أربع  يف القرآن

 توفر نع نثمه بشيء اإلتيان إىل ياادعا عمل لقوهلم فيه حارت حّت ،عاثرا اظما العرب نن البلاغ  أدل تلام ألساليب
 األنم أحوال نن نضى لما اإلصبار نن لميه اشامل نا ثالثاا, لاه العجز لمى هلم عتقريعه ،ذلك حتنيل لمى دعاليام

 اليت الكوائن نن سيأيت مبا اإلصبار رابعاا, الكااب أدل نن الاادر إال بعضه ناه يعمم ال تان مما الداثرة عالشرائع الف الس
 يفعموهنا ال أهنم قضايا يف قوم باعجيز عردت آيات األربع  ديه غ ر عنن ،بعده عبعضاا الابو  العنر يف بعضاا عقع

 ال قارئه أن عنااا, لسانعه حتنل اليت الرعل  عنااا, املوت الياود تامن, بهتكيي لمى دعاليام توفر نع لااا فعجزعا
, الدايا بقيت نا تعدم ال باقي  آي  أاه عنااا ،علياذة طراعة إال الاكرار بكثرة يزداد عال ميجه ال عسانعه ترداده نن ميل

 .1فوائددا تاااي عال لجائباا تاقضي ال عنعارف لعموم مجعه عنااا

 .2دلوته، عبه ريب نن اساجاب له عبه لممام عبه عاهه عهابه -صمى اهلل لميه عسمم-ن به بدأ الايبعالقرآ 

 صمى -عتان الايب، 3عقد فرلت النلاة يف البداي  رتعا ني يف النباح عرتعا ني يف املساء، نع قيام الميلج/الصالة: 

عقااا صرج إىل شعاب نك  مبن نعه نساخفيا،  يعمم أصحابه النلاة عحيثام لمياا، عتان إذا حضر-اهلل لميه عيسمم
 .4فينمي فياا النموات

تمف ناي البداي  باإلايار عالنلاة عالطاارة عالاوحيد عالنرب عجتاب د/وسائل التربية والتكوين في هذه المرحلة: 
اإلسلام عدم مبك  تان املؤناون يف اباداء  ، قال ابن تث ر:5األعثان، ديه دي الاكاليف اليت هاءت يف ديه املرحم 

نأنورين بالنلاة عالزتاة عإن مل تكن ذات الانب، عتااوا نأنورين مبواساة الفقراء ناام، عتااوا نأنورين بالنفح عالعفو 
 .6لن املشرت ني عالنرب إىل ح ني، عتااوا ياحرقون عيودعن لو أنرعا بالقاال ليشافوا نن ألدائام

يف ديه املرحم  إىل بااء العقيدة السميم  يف -صمى اهلل لميه عسمم-ايبلمد ال/بناء العقيدة الصحيحة والسليمة: 1
افوس أتباله، بشكل دادئ، ألهنا دي اليت تضمن الثبات لمى احلق عحتمل الاضحيات يف سبيمه لاد الطمب، فطبق  

                                                           
 [7/ 9ج] ،د 1379 ب رعت،-املعرف  دار، البخار  صحيح شرح البار  فاحالشافعي:  حجر بن لمي بن الفضل أمحد حجر العسقلاين أبو ابن - 1
 212السا ، ص ساس يفسعيد حوى:األ- 2
3
 214، صسعيد حوى:األساس يف السا  - 

 23نا ر الغضبان:املااج احلرتي لمس رة الابوي ، ص- 4

5
 214ساس يف السا ، صسعيد حوى:األ - 

 211، ص2نن سورة الاساء، ج 77تفس ر ابن تث ر: اآلي   - 6
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يما بعد لبء الدلوة العشرة املبشرعن باجلا  دي اليت توات هيل القيادة لممجامع الراشد، عديه الاواة دي اليت محمت ف
 .1لإلسلام عحتممت لبء املواها  الكربى نع ألداء الدين عالدلوة

 2عقراءة القرآن عاليتر عالفكر عقيام الميل عتامخص العبادة يف النلاة/سائر العبادات 2

 .3صاانام عتاظيماهتمأعمتثل يف نقاطع  لبادات الوثاي ني عذبائحام عانبام ع د/التمايز: 

تاات قريش يف نك  ال هتام باألنور، طاملا أن املسمم ني ال ياعرلون ن الدعوة في هذه المرحلة: هـ/موقف قريش م
لعقائددم عأصاانام، فمم تعر  أ  ادامام هبؤالء، اليين الازلوا لبادة األصاام، قبل أن يعماوا نوقفام نااا، عطاملا أهنم 

حلياة، فمم يقع أ  صدام يف ديه املرحم  بياام عب ني  ناكفئون لمى دعاهتم نكافون بأافسام ال يادصمون يف شؤعن ا
املسمم ني، ألن الدلوة مل تكن نعما  أصلا، عال يادصل املسممون يف شؤعن غ ردم باقد أع نواها  أع ُمالف  ظادرة، 

 .4عديا نن ااائج احملافظ  الاان  لمى السري  يف الدلوة عاألتباع

 

 

 

 

 

 

 من البعثة[6-3من الجهر بالدعوة إلى صلح الحديبية]نيةالمرحلة المكية الثاخصائص ومميزات 

 أوال:الجهر بالدعوة وسرية األتباع

                                                           
 26-25نا ر الغضبان:املااج احلرتي لمس رة الابوي ، ص- 1

2
 214، صندر السابقسعيد حوى:امل - 

 27نا ر الغضبان:املااج احلرتي لمس رة الابوي ، ص - 3
 25-24املندر افسه، ص- 4
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َق  َرِب نَي[ َلِش رََتكَ  ازعل قوله تعاىل ]َعأَا ِير  بدأت ديه املرحم  بأ/الجهر بالدعوة:  نن  2، ازلت لاااي نرحم  السري 1األ 
ُاَما المَّهُ  َرِليَ  بَّاس  لَ  اب نِ  َلن  الدلوة عبداي  نرحم  هديدة، رعى البخار   ا قَالَ  َلا   َق  َرِب نيَ  َلِش رََتكَ  َعأَا ِير   اَ زََلت   َلمَّ  َصِعدَ  األ 

ر   َبِن  يَا يُ َااِد  َفَجَعلَ  النََّفا َلَمى َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبُّ  َاَمُعوا َحّتَّ  قُ َري ش   لُِبطُونِ  َلِد    َبِن  يَا ِفا   ِإَذا الرَُّهلُ  لَ َفَجعَ  اه 
َاِطع   ملَ   بَ ر ُتُكم   َلو   أََرأَي  َاُكم   فَ َقالَ  َعقُ َري ش   هَلَب   أَبُو َفَجاءَ  ُدوَ  َنا لِيَ ا ظُرَ  َرُسواًل  أَر َسلَ  ََي رُجَ  َأن   َيس   َأن   تُرِيدُ  بِال َواِد  َصي لًا  َأنَّ  َأص 

ِقيَّ  َأُتا ُام   َلَمي ُكم   تُِغ رَ  قًا ِإالَّ  َلَمي كَ  َهرَّب  َاا َنا م  اَ عَ  قَاُلوا ُنَند  َ  َلُكم   اَِيير   فَِإين   قَالَ  ِصد   أَبُو فَ َقالَ  َشِديد   َلَياب   يََد    بَ  ني 
 .3َسبَ تَ  َعَنا َنالُهُ  َلا هُ  َأغ ىَن  َنا َعَتبَّ  هَلَب   َأيب  يََدا تَ بَّت   فَ اَ زََلت   مَجَع اَ َاا َأهِلََيا ال يَ و مِ  َسائِرَ  َلكَ  تَ بًّا هَلَب  

 لاد لمى حديث عيف رهلا عأربعون َخس  يونئي عدم عاملطمب داشم بن لمى الدلوة قنر أاه الواقد  علاد
 طالب أبو لموناه عفيه ،ياقنون أع رهلا يزيدعن أربعون حيائي تااوا أهنم الدالئل يف عالبياقي عالطرب  إسحاق بن

 حديث عيف ،عرهل أربعون أع رهل غ ر أربعون يونئي إهنم لاه آصر عهه نن حامت أيب عالبن ،هلب عأبو عالعباس عمحزة
 تان عقد فضم  عفضمت عشربوا ذلك نن أتموا اجلميع عأن لنب عقعب ثريد لمى شاة هلم صاع أاه الزيادة نن لمى

 حديث يف ععقع ،الغائب األنر لن أصرب إذا صدقه يعممون بأهنم تقريردم بيلك أراد ،ذلك مجيع لمى يأيت ناام الواحد
 قبين  حديث يف ععقع ،عاآلصرة الدايا يخ ر هئاكم قد إين به هئاكم مما بأفضل قونه هاء العرب نن شابا ألمم نا لمي
 فجعل العدع رأى ترهل عنثمكم نثمي عإمنا ايير أاا إمنا يااد  فجعل عأمحد نسمم لاد لمرع بن عزد ر حمارب بن

 أ  اهلل نن أافسكم اشرتعا دريرة أيب حديث يفع  ،عتب هلب أيب ايد تبت فازلت ،قونه ياير يعن صباحاه يا يااف
  .4الاجاة مثن الطال  هعموا تأهنم تالشراء ذلك فكان العياب نن تسمموا أسمموا قال تأاه الاار نن ختميناا بالابار

فخنص األدل  عنااا تاب ني نسؤعلي  املسمم لن أدمه عنن يموذعن به نن ذع  قرباه، عالقيام حبق ديه املسؤعلي ،
عاألقارب بضرعرة اإلايار عالابميغ، بعد أنر بعموم الابميغ عاجلار به، عديه الدره  نن املسؤعلي  يشرتك يف لرعرة حتمل 
ألبائاا تل نسمم صاحب أسرة أع قرىب، عليس دااك اصالاف ب ني دلوة الرسول يف قونه عدلوة املسمم يف أسرته ب ني 

 .5أقاربه

مما يدل لمى أن املسمم ني تااوا ناكام ني يف أنر تباع في دار األرقم بن أبي األرقم: ب/االجتماع السري باأل
رعى قن  ، فمم مياعه نن ذلك أنر أبا ذر بكام إسلانه لكاه أصر لمى إظااره-صمى اهلل لميه عسمم-إسلانام، أن الايب

ربُُتم  أُ  َأاَل  َلبَّاس   اب نُ  لََاا قَالَ  قَالَ  مَج رَةَ  لن أيب إسلانه البخار  لَامِ  ص   َرُهلًا  ُتا تُ  َذر   أَبُو قَالَ  قَالَ  بَ َمى قُ م َاا قَالَ  َذر   َأيب  بِِإس 
                                                           

 214سورة الشعراء، اآلي - 1
 141أترم لياء العمر :الس رة الابوي  النحيح ، ص- 2
 4397صحيح البخار ، تااب:تفس ر القرآن، باب:عأاير لش رتك األقرب ني عاصفض هااحك ألن هاابك، رقم:- 3

4
 [8/503ج] ،د 1379 ب رعت،-املعرف  البخار ، دار صحيح شرح البار  الشافعي: فاح حجر بن لمي بن الفضل أمحد حجر العسقلاين أبو ابن - 

 74سعيد رنضان البوطي:فقه الس رة الابوي ، ص- 5
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هُ  الرَُّهلِ  َدَيا ِإىَل  اا طَِمق   أِلَِصي فَ ُقم تُ  َايبي  أَاَّهُ  يَ ز ُلمُ  مبَكَّ َ  َصرَجَ  َقد   َرُهلًا  َأنَّ  فَ بَ َمَغَاا ِغَفار   ِنن    فَ َمِقَيهُ  فَاا طََمقَ  هِ يخَربَِ  َعأ ِتِن  َتم م 
ِفِن  ملَ   َلهُ  فَ ُقم تُ  الشَّر   َلن   َعيَ ا  َاى بِاخلَ  ر ِ  يَأ ُنرُ  َرُهلًا  رَأَي تُ  َلَقد   َعالمَّهِ  فَ َقالَ  ِلا َدكَ  َنا فَ ُقم تُ  َرَهعَ  مُثَّ  رَبِ  ِنن   َتش  تُ  اخلَ   فََأَصي 

رَهُ  أَل رِفُهُ  اَل  َعم تُ َفجَ  َنكَّ َ  ِإىَل  أَق  بَ م تُ  مُثَّ  َعَلًنا ِهرَابًا َألَ  َأن   َعَأت  َربُ  َلا هُ  َأس  َزمَ  َناءِ  ِنن   َعَأش  ِجدِ  يف  َعَأُتونُ  َزن   َفَمرَّ  قَالَ  ال َمس 
أَُلِن  اَل  َنَعهُ  فَاا طََمق تُ  قَالَ  ال َما زِلِ  ِإىَل  فَاا طَِمق   قَالَ  اَ َعم   قُ م تُ  قَالَ  َغرِيب   الرَُّهلَ  َتَأنَّ  فَ َقالَ  َلِميي  يب  ء   َلن   َيس  ربُهُ  َعاَل  َشي   ُأص 

ِجدِ  ِإىَل  َغَدع تُ  َأص َبح تُ  فَ َممَّا َألَ  ال َمس  ء   َلا هُ  َُي ربين  َأَحد   َعلَي سَ  َلا هُ  أِلَس   لِمرَُّهلِ  اَالَ  أََنا فَ َقالَ  َلِميي  يب  َفَمرَّ  قَالَ  ِبَشي 
ُركَ  َنا فَ َقالَ  قَالَ  َنِعي اا طَِمق   الَ قَ  اَل  قُ م تُ  قَالَ  بَ ع دُ  َنا زَِلهُ  يَ ع ِرفُ   َلَميَّ  َتَام تَ  ِإن   َلهُ  قُ م تُ  قَالَ  ال بَ م َدةَ  َدِيهِ  أَق َدَنكَ  َعَنا أَن 

بَ ر ُتكَ  ِفِن  عملَ   فَ َرَهعَ  لُِيَكم َمهُ  َأِصي َسم تُ فََأر   َايبي  أَاَّهُ  يَ ز ُلمُ  َرُهل   ُدَاا َدا َصرَجَ  َقد   أَاَّهُ  بَ َمَغَاا َلهُ  قُ م تُ  قَالَ  أَف  َعلُ  فَِإين   قَالَ  َأص   َيش 
رَبِ  ِنن   تَ  َقد   ِإاَّكَ  أََنا َلهُ  فَ َقالَ  أَل َقاهُ  َأن   فََأَرد تُ  اخلَ  ِاي َدَيا َرَشد   َأَحًدا رَأَي تُ  ِإن   فَِإين   أَد ُصلُ  َحي ثُ  اد ُصل   فَاتَِّبع ِن  ِإلَي هِ  َعه 

َاِئطِ  ِإىَل  ُقم تُ  َلَمي كَ  َأَصافُهُ  ِمحُ  َتَأين   احل   الاَّيب   َلَمى َنَعهُ  َعَدَصم تُ  َدَصلَ  َحّتَّ  َنَعهُ  َعَنَضي تُ  َفَمَضى أَا تَ  َعان ضِ  اَ ع ِمي ُأص 
لَامَ  َلَميَّ  ال ِرض   َلهُ  فَ ُقم تُ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى َمم تُ  فَ َعَرَلهُ  اإل ِس  ُام   َذر   أَبَا يَا ِل  فَ َقالَ  َنَكاين  َفَأس  رَ  َدَيا ات  َن   ِإىَل  َعار ِهع   األ 
ق   بَ َعَثكَ  َعالَِّي  فَ ُقم تُ  فَأَق ِبل   ظُُاورُاَا بَ َمَغكَ  فَِإَذا بَ َمِدكَ  َ  هِبَا أَلَص ُرَصنَّ  بِاحلَ  ِجدِ  ِإىَل  َفَجاءَ  أَظ ُارِِدم   بَ  ني   فَ َقالَ  ِفيهِ  َعقُ َري ش   ال َمس 

َادُ  ِإين   قُ َري ش   َنع َشرَ  يَا َادُ  المَّهُ  ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  َأن   َأش   َفُضرِب تُ  فَ َقاُنوا النَّاِبئِ  َدَيا ِإىَل  ُقوُنوا فَ َقاُلوا َعَرُسولُهُ  َلب ُدهُ  حُمَمًَّدا َأنَّ  َعَأش 
 ِغَفارَ  َلَمى َعمَمَرُُّتم   َعَنا َجرُُتم   ِغَفارَ  ِنن   َرُهلًا  اُ ُمونَ تَ ق   َعي  َمُكم   فَ َقالَ  َلَمي ِام   أَق  َبلَ  مُثَّ  َلَميَّ  فََأَتبَّ  ال َعبَّاسُ  فََأد رََتِن  أِلَُنوتَ 
تُ  َأن   فَ َممَّا َلن   فَأَق  َمُعوا َن سِ  قُ م تُ  َنا ِنث لَ  فَ ُقم تُ  َرَهع تُ  ال َغدَ  َأص َبح   َنا ِنث لَ  يب  َفُنِاعَ  النَّاِبئِ  َدَيا ِإىَل  ُقوُنوا فَ َقاُلوا بِاأل 
َن سِ  ُصِاعَ  َن سِ  َنَقالَِاهِ  ِنث لَ  َعقَالَ  َلَميَّ  فََأَتبَّ  ال َعبَّاسُ  َعأَد رََتِن  بِاأل  لَامِ  أَعَّلَ  َدَيا َفَكانَ  قَالَ  بِاأل  ، عتان المَّهُ  َرمِحَهُ  َذر   َأيب  ِإس 

هاء يف ، عدو دليل لمى أن إسلانه 1إسلانه يف املرحم  اليت أظارت فياا قريش هرأهتا لمى اإلسلام عآذدا لممسمم ني
يكون  -صمى اهلل لميه عسمم–نرحم  اجلار بالدلوة عسري  األتباع عليلك أنره بإصفاء إسلانه، تما أن مساله يخرب الايب 

، عبقي إصفاء إسلام 2بعد هاره بالدلوة عليس يف املرحم  السابق ، عيف ديه املرحم  ألمن أنر الدين عااااى أنر إصفائه
 نن مل يعمم بإسلانه.

مى السري  الاان  يف إصفاء املسمم ني بعضام لبعض، فإن لمي رلي اهلل لاه أنر أبا ذر باتباله عنراقاه تما دل ل 
بأتباله، عأشار لميه بالامويه يف حال   -صمى اهلل لميه عسمم-نن بعيد إىل غاي  املكان السر  الي  َيافي فيه الايب

 .3اتاشاف أنره

                                                           
 140أترم لياء العمر :الس رة الابوي  النحيح ، ص- 1
 26 رة الابوي ، صنا ر الغضبان:املااج احلرتي لمس- 2
3
 144صندر السابق، أترم لياء العمر :امل - 
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تان ال َيرب أحدا ممن أسمم   -صمى اهلل لميه عسمم–الايب تما دل حديث لمرع بن لبس  السممي لمى أن 
ُرع قَالَ  قَالَ  أَُناَن َ  َأيب  َلن  حديثا مبن أسمم قبمه، رعى نسمم  َاِدِميَّ ِ  يف  َعأَاَا ُتا تُ  السَُّمِميُّ  َلَبَس َ  ب نُ  َلم   الاَّاسَ  َأنَّ  َأُظنُّ  اجل 

ثَانَ  يَ ع ُبُدعنَ  َعُدم   ء  َشي   َلَمى لَي ُسوا َعأَا َُّام   َللَاَل    َلَمى َع  َباًرا َُي ربُ  مبَكَّ َ  ِبَرُهل   َفَسِمع تُ  األ  تُ  َأص   فَ َقِدن تُ  رَاِحَميِت  َلَمى فَ َقَعد 
ِفًيا َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  فَِإَذا َلَمي هِ  َاخ   أَا تَ  َنا َلهُ  فَ ُقم تُ  مبَكَّ َ  َلَمي هِ  َصم تُ دَ  َحّتَّ  فَ اَ َمطَّف تُ  قَ و ُنهُ  َلَمي هِ  ُهَرَءاءُ  ُنس 
ء   َعبَِأ    فَ ُقم تُ  المَّهُ  أَر َسَمِن  قَالَ  َايبي  َعَنا فَ ُقم تُ  َايبي  أَاَا قَالَ  َر َحامِ  ِبِنَم ِ  أَر َسَمِن  قَالَ  أَر َسَمكَ  َشي  رِ  األ  ثَانِ  عََتس  َع   يُ َوحَّدَ  َعَأن   األ 
َركُ  اَل  المَّهُ  ء   بِهِ  ُيش  ر   أَبُو يَ و َنِئي   َعَنَعهُ  قَالَ  َعَلب د   ُحري  قَالَ  َدَيا َلَمى َنَعكَ  َفَمن   َلهُ  قُ م تُ  َشي   ِإين   فَ ُقم تُ  ِبهِ  آَننَ  ممَّن   َعِبلَال   َبك 

َاِطيعُ  اَل  ِإاَّكَ  قَالَ  ُناَِّبُعكَ  ِمكَ  ِإىَل  ار ِهع   َعَلِكن   الاَّاسِ  َعَحالَ  َحاِل  تَ َرى َأاَل  َدَيا يَ و َنكَ  َذِلكَ  َتس   َقد   يب  مسَِع تَ  فَِإَذا َأد 
ِمي ِإىَل  َفَيَدب تُ  قَالَ  فَأ ِتِن  َظَار تُ   عإقانيت, داا اإلسلام إظاار لمى نابعك إين: له قمت :نعااه...، قال الاوع : 1أَد 
 فابق أهرك حنل قد نعلك, قريش تفار أذى نن لميك عخناف املسمم ني شوت  لضعف ذلك تساطيع ال: فقال نعك
صمى اهلل -، فمم َيربه الايب2فأتن ظارت تعممن حّت نولعك يف اإلسلام لمى عاسامر قونك إىل عارهع, إسلانك لمى

، باسم أ  شخص ممن أسمم نعه، عال حّت بعدد املسمم ني، بل اساخدم نعه أسموب الاوري ، عتىن لن -لميه عسمم
 ممه باسم أحد ناام.األحرار حبر علن العبيد بعبد، عمل يع

َيفف نن لدد األتباع عال يكدسام يف نكان عاحد، فيأنر نن له نأعى  -صمى اهلل لميه عسمم-فكان الايب
يأع  إليه بالعودة بعد إسلانه إىل قبيماه، تما عزع سائر األتباع حيث أنردم باهلجرة إىل احلبش  فااهرعا، ختفيفا لمى 

نواطن اخلطر عسرتا لقوهتم، علمان لمسري  عإلدادا لممساقبل، علمان االسامرار الدلوة نن األلباء، عإبعاد هلم لن 
 .3عجتاب االسائنال

، 4جيامع سرا مبن أسمم سرا يف دار األرقم، عبقيت السري  قائم  يف ديه الدار-صمى اهلل لميه عسمم-عتان الايب 
م عيزيددم إميااا بدلوهتم عيعممام طرقاا عأساليباا عتان هبا ياموا لميام نا يازل نن القرآن، جيامع هبم يونيا ليثباا

، فاصاار هلم دار األرقم بن أيب األرقم نرتزا سريا نكااا بعيدا لن األل ني، ألن األرقم مل يكن نعرعفا بإسلانه نن 5عآداهبا
لمى باهلم أن يكون  بن ُمزعم، عدي القبيم  اليت حتمل لواء املعارل  لمدلوة، عحّت لو اتاشفوا أنر إسلانه، فلا َيطر

المقاء يف داره، ألن ذلك يعن أاه تان يام يف قمب صفوف العدع، عتان األرقم فّت لاد إسلانه يف السادس  لشر نن 

                                                           
 1373لام لمرع بن لبس ، رقم:باب:إس صحيح نسمم:تااب:صلاة املسافر عقنردا،- 1
 [116/ 6ج]د ،1392 ،2ط، ب رعت-العريب الرتاث إحياء دار ،احلجاج بن نسمم صحيح شرح املاااج :نر  بن شرف بن حيىي زتريا الاوع  أبو - 2

3
 226:األساس يف السا ، ص سعيد حوى - 

4
 235املندر افسه، ص - 

5
 29، 27عس علرب، صر ننطفى السبالي: الس رة الابوي  د - 
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لمره، فلا َيطر لمى بال قريش أن تبحث يف بيوت الفايان، عبقيت الدار جماول  لمى قيادة قريش، عمل تعرف إال بعد 
اصايار املكان غاي  يف احلكم  نن الااحي  األناي ، عمل يسمع أبدا أن قريشا دامهت يونا ، فكان 1إسلام لمر بن اخلطاب

، لكن قريش نا تمبث حّت 2ديا املرتز عتشفت نكان المقاء، عأقنى نا عصمت إليه أن يكون المقاء يف دار لاد النفا
 .3تكشف أنر إسلام نن أسمم نثل ااكشاف إسلام أصت لمر بن اخلطاب عزعهاا لعمر

عيعمااا لمااس، عجيار بأاه  4جيار بابوته -صمى اهلل لميه عسمم–تان رسول اهلل ج/ ما كان يجهر به في هذه المرحلة: 
رسول نن اهلل، عيدلودم لعبادة اهلل عحده عترك األعثان عصم  األرحام، عإظاار العبادة عالنلاة عجيار بقراءة القرآن تما 

ر نا تان َيفيه يف املرحم  السابق ، فنار يدلوا الااس إىل اإلسلام مجاليا رغم ، عسائ5هار باسفيه لقائد املشرت ني
 .6اسامرار الدلوة الفردي  أيضا

يرتاد املواسم عأسواق العرب، عيدلو الااس لإلميان باهلل  -صمى اهلل لميه عسمم-تان الرسولد/طريقة الدعوة ووسائلها: 
  .7عابي األصاام عاألعثان

 وة في هذه المرحلةثانيا:محتوى الدع

الشريف نا  8تان يمقن أتباله القرآن الكرمي يف دار األرقم بن أيب األرقم، عيسمعام احلديث الابو أ/القرآن الكريم: 
 يثبت به أفئدهتم.

 غ ر نن الميل صلاة نن به األنر عقع تان نا إال نفرعل  صلاة اإلسراء قبل يكن مل أاه إىل مجال  ذدبب/الصالة: 
 أدل بعض لن الشافعي عذتر, بالعشي عرتعا ني بالغداة رتعا ني نفرعل  تاات النلاة أن إىل احلريب ذدبع , حتديد
 مث, الميل بعض قيام الفرض فنار( ناه تيسر نا فاقرءعا) تعاىل بقوله اسخت مث نفرعل  تاات الميل صلاة أن العمم
 لميه اهلل صمى فإاهشي تما يف املرحم  األعىل، تاات يف الغداة عالع، عالي  يثبت أهنا  9اخلمس بالنموات ذلك اسخ
 ال؟ أم النلاة نن شيء اخلمس قبل افرتض دل اصامف لكن أصحابه عتيلك, قطعا ينمي اإلسراء قبل تان عسمم
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 تعاىل قوله فيه عاحلج  ،غرعهبا قبل عصلاة الشمس طموع قبل صلاة تان أعال الفرض إن: قال نن قول ديا لمى فينح
 .1(غرعهبا عقبل الشمس طموع قبل كرب حبمد فسبح)

صمى اهلل لميه –أنا صلاة الغداة فكااوا ينموهنا أحيااا يف الكعب  قبل أن تمافاام األاظار، عتان رسول اهلل 
حرينا لمى النلاة يف الكعب ، عإذا هاء عقت العنر تفرقوا يف الشعاب نثىن عفرادى، ينمون الضحى عالعنر -عسمم

م  البااء الشيء أترب نن الرتتيز لمى العبادة، فاي اليت تنل القمب باهلل، عتعمه أترب نن احملا  رتعا ني رتعا ني، يف نرح
 .2عألنى لمى الفاا  عأثبت لمى احلق

تان يدلوا يف ديه املرحم  عجيار بالوحدااي  عالرسال  عمها حمور الدلوة، عحتاو  ج/ما كان يدعوا إليه في هذه المرحلة: 
 لمى:

  الواحد، عتعن اقض لقيدة أدل اجلادمي  تماااإلميان باهلل-

 ابيا عرسوال -صمى اهلل لميه عسمم-اإلميان برسوله-

 اإلميان باليوم اآلصر-

املساعاة ب ني الااس نن حيث األصل البشر ، عتعن اقض أترب قيم اجلادمي  اليت تقوم لمى األسياد عالعبيد، عدو أترب -
 .3عاقدعا بأن نواليام علبيددم نن املمكن أن يكواوا ص را ناامنا صدم املأل نن قريش عغ ردا، أن ي

تاات دار األرقم نقرا سريا لمدلوة عالرتبي  عالاعميم عالعبادة ناي الساوات األعىل : د/التربية والتعليم في هذه المرحلة
 .4نن البعث ، فأسمم قياا قوم تث ر حّت مسيت دار اإلسلام

تان ربع نن أسمم نن األعائل نن الاساء، عنعظم الشباب املازعه ني ه المرحلة: هـ/دور المرأة في الدعوة في هذ
أسممت نعام زعهاهتم، علشن املرحم  السري  دعن أن يدر  هبن أحد عحافظن لمى السر عتاماه، فكاات ِبااب الرهل 

شادت حتت الاعييب، ، عمسي  أم لمار بن ياسر اليت اسا، عأبرزدن صدجي  بات صويمد5أصاا عزعها عأنا تعيش مهه
لشر ساوات، عيكفي أن ييتر تاريخ اإلسلام بالازاز أن أعل صمق اهلل إسلانا انرأة عأمساء اليت تان لمردا لاد البعث  
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عأعل شايد يف اإلسلام انرأة، فمم تكن املرأة بعيدة لن امليدان، بل تكمفت بنرب عبطول  آالم العياب يف سبيل اهلل، 
 بكل بطول . 1حّت لميت عمسيت حّت اساشادت عفاطم  بات اخلطاب دافعت لن زعهاافالاادي  تمقت العياب 

أنا صدجي  بات صويمد فاي اليت احاضات الدلوة عالدالي  نن أعل حلظ ، ععلعت ثرعهتا حتت تنرفه، عصربت  
 -مى اهلل لميه عسممص–لمى املقاطع  عالفقر عدي سميم  الغىن عالثرعة، عتان هلا نوقف املواسي عاملشجع لرسول اهلل 

 .2عاملثبت

صمى اهلل لميه عسمم بالدلوة إىل اإلسلام، –حياما صدع رسول اهلل  :ثالثا:موقف قريش من الدعوة في هذه المرحلة
يف قريش علان  العرب، فاهأدم مبا مل يكواوا ياوقعواه أع يألفواه، عذلك عالح يف يف رد أيب هلب لميه، عيف اتفاق نعظم 

 .3اداته عنقاعناهزلمائام لمى ن

، 4-صمى اهلل لميه عسمم-بدأت بعد اجلار بالدلوة نرحم  اإليياء لممؤنا ني علرسول اهللأ/االضطهاد والتنكيل باألتباع: 
مث اشادت نقاعن  قريش لمدلوة تدرجييا، ألن إللان الدلوة اقاضى نن املسمم ني نواها  املشرت ني حبقائق الاوحيد عفساد 

عأصحابه، عاختي األذى صورا شّت نن السب -صمى اهلل لميه عسمم-تون يمحقون األذى بالرسولالشرك، مما هعل املشر 
ُعود   ب نِ  المَّهِ  َلب دِ  رعى ابن ناه  َلن  ، 5العمن عالضرر املاد  لَاَنهُ  َأظ َارَ  َنن   أَعَّلَ  َتانَ  قَالَ  َنس  َع    ِإس   َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  َسب  

ر   َعأَبُو َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َدادُ  َعِبلَال   َعُصَاي ب   مُسَيَّ ُ  َعأُنُّهُ  َعَلمَّار   َبك   المَّهُ  َفَماَ َعهُ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  فََأنَّا َعال ِمق 
هِ  ر   أَبُو َعأَنَّا طَاِلب   َأيب  بَِعم  رُِتونَ  َفَأَصَيُدم   م  َسائُِردُ  َعأَنَّا بَِقو ِنهِ  المَّهُ  َفَماَ َعهُ  َبك  ِديدِ  أَد رَاعَ  َعأَل َبُسوُدم   ال ُمش   يف  َعَصَاُرعُدم   احلَ 

ُام   َفَما الشَّم سِ  ُسهُ  َلَمي هِ  َداَات   فَِإاَّهُ  ِبلَااًل  ِإالَّ  أَرَاُدعا َنا َلَمى َعاتَاُدم   َعَقد   ِإالَّ  َأَحد   ِنن   ِنا    قَ و ِنهِ  َلَمى َعَدانَ  المَّهِ  يف  اَ ف 
 صوفا إسلانام َيفون تااوا أهنم ، أ 6َأَحد   َأَحد   يَ ُقولُ  َعُدوَ  َنكَّ َ  ِشَعابِ  يف  بِهِ  َيطُوُفونَ  َفَجَعُموا ال ِول َدانَ  فََأل َطو هُ  َأَصُيعهُ فَ 

 ، عااكفأت تل قبيم  لمى أباائاا تعيهبم ألوان العياب عصاوفهاإلسلام بإظاار سبقودم السبع  عدؤالء املشرت ني أذى نن
لانرفام لن الدين عتنددم لاه، تما فعل أني  بن صمف اجلمحي ببلال بن رباح، علمار بن ياسر نوىل بن ُمزعم 
أسمم نع أبيه عأنه فكان أبو هال عاملشرتون َيرهوهنم إىل األبطح إذا محيت الرنضاء فيعيبوهنم حبردا، حّت نات أبوه 
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نن صور نعاااهتم نا رععه بأافسام، حّت هعل البخار  يف  ، ع 1حتت الاعييب عطُعات أنه برنح بندردا عاساشادت
رِِت نيَ  ِنن   َعَأص َحابُهُ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبُّ  َلِقيَ  َنا بَاب: تاابه بابا تانلا لاواه بقوله أ  نن عهه  ،2مبكَّ َ  ال ُمش 

عاهلل تااوا ليضربون أحددم عجييعواه عيعطشواه )عرعى ابن إسحاق نن حديث ابن لباس عذتر النحاب  فقال ، األذى
، حّت 3(اعمإهلك نن دعن اهلل, فيقول: اللات عالعزى, حّت يقولوا له:لسا نن شدة الضرحّت نا يقدر أن يساو  ها

، فكان يأنردم بالثبات عالنرب عيبشردم بالفوز عالامك ني -صمى اهلل لميه عسمم-شكى املسممون نا يقع هلم لرسول اهلل
ََرت   ب نِ  َصبَّابِ  َلن  ، رعى البخار  هلم اَا قَالَ  األ   ِظل   يف  َلهُ  بُ ر َدةً  ُناَ َوس د   َعُدوَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولِ  ِإىَل  َشَكو 

اَ ا ِنرُ  َأاَل  َلهُ  قُ م َاا ال َكع َب ِ  ُلو َأاَل  َلَاا َتس  َمُكم   ِفيَمن   لُ الرَّهُ  َتانَ  قَالَ  لََاا المَّهَ  َتد  َر ضِ  يف  َلهُ  حُي َفرُ  قَ ب   َعلُ  األ   فَ ُيَجاءُ  ِفيهِ  فَ ُيج 
ِ  فَ ُيَشقُّ  رَأ ِسهِ  َلَمى فَ ُيوَلعُ  بِال ِما َشارِ  ِديدِ  بَِأن َشاطِ  َعمُي َشطُ  ِديِاهِ  َلن   َذِلكَ  َيُندُّهُ  َعَنا بِاث  َااَ  ني   أَع   َلظ م   ِنن   حلَ ِمهِ  ُدعنَ  َنا احلَ 
هُ  َناعَ  َلَنب   رَ  َدَيا لَُيِامَّنَّ  َعالمَّهِ  ِديِاهِ  َلن   َذِلكَ  َيُندُّ َن  َعاءَ  ِنن   الرَّاِتبُ  َيِس رَ  َحّتَّ  األ  َرَنو تَ  ِإىَل  َصا    َأع   المَّهَ  ِإالَّ  ََيَافُ  اَل  َحض 
ئ بَ  اَ ع ِجُمونَ  َعَلِكاَُّكم   َغَاِمهِ  َلَمى الي   .4َتس 

دال لمى أهنم تااوا قد الادعا لميام  ، لميه عسمم لمى الكفارن طمب صباب الدلاء نن الايب صمى اهللإ
نن البموى ليؤهرعا لمياا تما هرت به ، علكن احلكم  تاات تقاضي أن يبامى الي  ن أناوا بأاواع باألذى ظمما علدعااا

، عالشك لانر عهزيل األهرمث تاات هلم العاقب  با ،لادة اهلل تعاىل يف نن اتبع األابياء فن رعا لمى الشدة يف ذات اهلل
إذا تات فيام عتات لعيف اإلميان فإاك ال ميكن أن تندق نثل ديا، المام إال أن يكون صادرا لن ايب تؤنن به حق 
اإلميان املؤيد باملعجزة البادرة، لاددا فقط ميكن أن تندقه ، عأات تسمعه ميايك باشر األنن عالسلام يف شبه هزيرة 

َرَنو َت اَل ََيَاُف ِإالَّ المَّهَ عدو يقسم ] السمب عالااب عالغارة، َعاَء ِإىَل َحض  َر َحّتَّ َيِس َر الرَّاِتُب ِنن  َصا   َن   َعالمَِّه لَُيِامَّنَّ َدَيا األ 
اَ ع ِجُمونَ  ئ َب َلَمى َغَاِمِه َعَلِكاَُّكم  َتس  الي  تان [، عتان أبو بكر يعاق املساضعف ني نن الرقيق عحيرردم نن العياب أَع  الي 

 .5يسمط لميام، عأجلأ ذلك املسمم ني إىل االصاباء يف دار األرقم، مث أسفر لن اهلجرت ني إىل احلبش 

رغم نا تعرض له املسممون نن أصااف العياب، فإهنم ثباوا لمى احلق عصربعا، عمل يرد ب/ثبات المسلمين على دينهم: 
ابميغ علدم نواها  آذادم املاد  عاملعاو ، عاداموا بإيضاح أحد ناام لن دياه، فاي نرحم  تف البيد عاالتافاء بال

 .6نعامل الدلوة غ ر لابئ ني بغضب صنونام أع نشالردم أع أرائام
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إن اإلاسان نكمف عنطالب نن قبل اهلل تعاىل حبمل نا فيه تمف  عنشق ، عأنر الدلوة إىل اإلسلام عاجلااد  
اسامزم حتمل املشاق عجماددة الافس عاألدواء، عسموك السبل الشاق  إلللاء تمماه، نن أدم ناعمقات الاكميف، الي  

عاقاحام املخاطر، عبيل املاج عاملال نن أهل ذلك، فما يلاقيه الدلاة إىل اهلل تعاىل عاجملاددعن يف سبيل إقان  اجملامع 
 .1اإلسلاني، سا  إهلي  يف الكون

 ، مل تمق ناه اساجاب ، بل لقيت صدا لوة عنفاهئاام هبانواها  قريش باجلار بالدج/الصد واإلعراض عن الدعوة: 

 .2عإلرالا نباشرا عتيدا لايفا

عدلوته، عالاكييب  -ى اهلل لميه عسممصم-عتاات السخري  عاالساازاء نن الرسولد/السخرية والتحقير واالستهزاء: 
، عختييل املسمم ني عتود ني قوادم 3دلوةب اليت اتبعاا املشرتون يف احلرب الكلاني  لنرف الااس لن اليسالله، أحد األ

يف صده لما دو  4املعاوي ، فرنوه باام دازل  عشاائم سفيا ، علكن أسموب االساازاء عالسخري  عاإليياء مل يفمح عفشموا
 بسبيمه.

 بإثارة الشباات عبث الدلايات الكاذب ، حول تعاليم الدلوة عحول ذاته عشخنياه، قند صد الااس د/تشويه تعليمه:
 .5لن االساجاب  لدلوته، عنعارل  القرآن الكرمي بأساط ر األعل ني، عتشغيل الااس هبا لاه

لمى لقيدهتم، قررت أن  -صمى اهلل لميه عسمم-ملا رأت قريش ثبات املسمم ني نع رسول اهللهـ/التفاوض والعروض: 
ة لإلسلام، عاولوا يف أساليب اإلغراء تارة لميام إن دو قبل ترك الدلو  6تفاعله، علضوا لميه أن يغاوه باألنوال عميمكوه

 7حاعالت الاوفيق، ب ني دلوته عب ني اجلادمي  يف العبادة عغ رداتارة مبباملساعنات ع 

 رابعا:طرق ووسائل حماية الدعوة ورجالها

م أ  ، َيرب باس-صمى اهلل لميه عسمم-فمم يكن الايب : أ/الحفاظ على سرية األتباع واالختباء بهم في دار األرقم
شخص ممن أسمم نعه، عال ينرح ألحد بعدد املسمم ني، بل تان إذا سئل لاام اساخدم نع السائل أسموب الاوري ، 
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، عنن ها  1عتىن لن األحرار حبر علن العبيد بعبد، عمل يعممه باسم أحد ناام تما سبق يف حديث لمرع بن لبس 
تباع عال يكدس يف نكان عاحد، فيأنر نن له نأعى يأع  إليه َيفف نن لدد األ -صمى اهلل لميه عسمم-ثااي  فكان الايب

بالعودة بعد إسلانه إىل قبيماه، تما عزع سائر األتباع حيث أنردم باهلجرة إىل احلبش  فااهرعا، ختفيفا لمى الدلوة نن 
رار عجتاب األلباء، عإبعاد هلم لن نواطن اخلطر عسرت لقوهتم، علمان لمسري  عإلداد لممساقبل، علمان االسام

 .3جيامع سرا مبن أسمم سرا يف دار األرقم-صمى اهلل لميه عسمم-، عتان الايب2االسائنال

تان يف هوار -صمى اهلل لميه عسمم-عدل حديث ابن نسعود لمى أن الايبب/االستفادة من قانون الحماية والجوار: 
قونه، مث يف هوار ابن اليغا  سيد القارة  لمه، عدصل بعد الطائف نك  يف هوار املطعم بن لد ، عأبو بكر يف هوار

، عتيلك نن لرف إسلانه نن سائر القبائل تااوا يف هوار 4عدصل نك  يف هواره بعد رده نن الطريق يف دجرة احلبش 
ُعود   ب نِ  المَّهِ  َلب دِ  رعى ابن ناه  َلن  قبائمام،  لَاَنهُ  َأظ َارَ  َنن   َأعَّلَ  َتانَ  قَالَ  َنس  َع    ِإس   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  ُسولُ رَ  َسب  

ر   َعأَبُو َدادُ  َعِبلَال   َعُصَاي ب   مُسَيَّ ُ  َعأُنُّهُ  َعَلمَّار   َبك  هِ  المَّهُ  َفَماَ َعهُ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  َفَأنَّا َعال ِمق   َعأَنَّا طَاِلب   َأيب  ِبَعم 
ر   أَبُو رُِتونَ  فََأَصَيُدم   َسائِرُُدم   َعأَنَّا بَِقو ِنهِ  المَّهُ  َماَ َعهُ فَ  َبك  ِديدِ  أَد رَاعَ  َعأَل َبُسوُدم   ال ُمش   ...5الشَّم سِ  يف  َعَصَاُرعُدم   احلَ 

يبحث لن قالدة أصرى غ ر نك  يف عقت نبكر  -صمى اهلل لميه عسمم-بدأ الايب ج/هجرة الحبشة األولى:
مي ديه العقيدة عتكفل هلا احلري ، عيفاح هلا األفاق لااخمص نن الاجميد الي  اااات إليه يف نن الدلوة، قالدة حت

، 6نك ، فكان ددف اهلجرة البحث لن قالدة حرة عآنا  لمدلوة حيظى فياا األتباع باحلماي  نن االلطااد عالفاا 
 صرج نااهرا أحد لشر رهلا عأربع اسوة، فجاءت اهلجرة األعىل إىل احلبش  يف شار رهب السا  اخلانس  نن البعث ،

,  دياار بانف سفيا  فاساأهرعا البحر إىل نشاة صرهوا عأهنم, لشرة: عقيل رهلا لشر اثن تااوا: عقيل, انرأتان:عقيل
 أن يساطيع عال يؤذعهنم املشرت ني رأى ملا ألصحابه عسمم لميه اهلل صمى الايب أن ذلك يف السبب أن إسحاق ابن عذتر

 صرج نن أعل فكان, فرها لكم اهلل جيعل حّت إليه صرهام فمو, أحد لاده يظمم ال نمكا باحلبش  إن" لاام يكفام
 فأنا, أمساءدم إسحاق ابن سرد عقد ،"عسمم لميه اهلل صمى اهلل رسول بات رقي  زعهاه عنعه لفان بن لثمان ناام

                                                           
 1373باب:إسلام لمرع بن لبس ، رقم: ااب:صلاة املسافر عقنردا،صحيح نسمم:ت- 1

2
 226:األساس يف السا ، ص سعيد حوى - 

3
 235، صاملندر افسه - 

َاا المَّهُ  َرِليَ  رعى ذلك البخار  لن َلاِئَش َ  - 4 ينَ  يَِديَاانِ  َعمُهَا ِإالَّ  َقطُّ  أَبَ َو َّ  َأل ِقل   ملَ   َقاَلت   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيب   َزع جَ  َلا   َاا مَيُرَّ  عملَ   الد   َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  ِفيهِ  يَأ تِيَاا ِإالَّ  يَ و م   َلَمي  
َرةً  الا ََّاارِ  طََريفَ   َعَسمَّمَ  ا َعَلِشيَّ ً  ُبك  ِمُمونَ  اب  ُاِميَ  فَ َممَّ ر   أَبُو َصرَجَ  ال ُمس  ََبَش ِ  لَ ِقبَ  ُنَااِهرًا َبك  ِغَا ِ  اب نُ  َلِقَيهُ  ال ِغَمادِ  بَ ر كَ  بَ َمغَ  ِإَذا َحّتَّ  احل  ر   أَبَا يَا تُرِيدُ  أَي نَ  فَ َقالَ  ال َقارَةِ  َسي دُ  َعُدوَ  الدَّ ر   أَبُو فَ َقالَ  َبك  َرَهِن  َبك   َأص 
َر ضِ  يف  َأِسيحَ  َأن   أُرِيدُ  َفأَاَا قَ و ِني ِغَا ِ  ب نُ ا َقالَ  َريب   فََأل ُبدَ  األ  ِسبُ  َفِإاَّكَ  َُي رَجُ  َعاَل  ََي رُجُ  اَل  ِنث  َمكَ  ِإنَّ  الدَّ ق   اَ َواِئبِ  َلَمى َعتُِع نيُ  الضَّي فَ  َعتَ ق رِ  ال َكلَّ  َعحَت ِملُ  الرَِّحمَ  َعَتِنلُ  ال َمع ُدعمَ  َتك   َهار   َلكَ  َعأَاَا احلَ 
 2134واالت، باب:هوار أيب بكر يف لاد الايب علقده، رقم:تااب:احل  ،...بِِبلَاِدكَ  رَبَّكَ  فَال ُبد   فَار ِهع  

، عنساد أمحد:تااب:نساد املكثرين نن النحاب ، باب:نساد لبد اهلل بن 147سان ابن ناهه:تااب:املقدن ، باب:فضل سممان عأيب ذر عاملقداد، رقم:- 5
 3640نسعود، رقم:

 50ج احلرتي لمس رة الابوي ، صنا ر الغضبان:املاا - 6
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 سمم  عأبو لم ر بن عننعب لاب  بن حييف  عأبو وامالع بن عالزب ر لوف بن الرمحن علبد لفان بن لثمان فام الرهال
 بدله عيقال قال, العانر  ردم أيب بن سربة عأبو بيضاء بن عسايل ربيع  بن علانر نظعون بن علثمان األسود لبد بن

 تان أاه عبمغن :دشام ابن قال ،احلبش  إىل املسمم ني نن صرج نن أعل العشرة فاؤالء: قال, العانر  لمرع بن حاطب
 عأم حييف  أيب انرأة سال بات عسام  عسمم لميه اهلل صمى الايب بات رقي  فان الاسوة عأنا, نظعون بن لثمان لميام
 لبد اثا ني عزاد سرددن يف الواقد  ععافقه, ربيع  بن لانر انرأة حثم  أيب بات عليمى سمم  أيب انرأة أني  أيب بات سمم 

 إسحاق ابن قال نا فالنواب رهلا لشر أحد تااوا أهنم تلانه أعل يف ذتر أاه نع,  لمرع بن عحاطب نسعود بن اهلل
 عغ رمها لقب  بن عنوسى إسحاق لكاام لادعا يف صرب البن, حاطب أع سربة أبو دو دل لشر احلاد  يف اصامف أاه

 فمم نك  إىل نظعون بن لثمان ناام ااس فرهع, أسمموا نك  أدل أن احلبش  بأرض عدم بمغام املسمم ني أن ذترعا
 .1الثااي  اهلجرة عدي,  احلبش  إىل مجال  نعام عسار, فرهعوا, صحيحا ذلك نن به أصربعا نا جيدعا

 نسعود ابن لن حسن بإسااد أمحد رعىعتان لدددم يف ديه اهلجرة يفوق الثماا ني، د/هجرة الحبشة الثانية: 
 أيب بن عهعفر نسعود بن اهلل لبد فيام رهلا مثاا ني نن حنو عحنن الاجاشي إىل عسمم لميه اهلل صمى الايب بعثاا:"قال

 امليتور ألن, فيام نوسى أيب ذتر اساشكل عقد ،"األشعر  نوسى عأبو نظعون بن علثمان لرفط  بن اهلل علبد طالب
 بأرض السفيا  فألقاام باملديا  عسمم لميه اهلل صمى الايب قاصدا عمجال  دو بلاده نن صرج نوسى أبا أن النحيح يف

 نك  إىل أعال داهر نوسى أبو يكون بأن اجلمع عميكن, يخيرب عسمم لميه اهلل صمى الايب إىل هعفر نع فحضرعا احلبش 
 اجلااب نن احلبش  نقابل عدم قونه بلاد إىل فاوهه احلبش  إىل بعث نن نع عسمم لميه اهلل صمى الايب فبعثه فأسمم
 فألقاام املديا  إىل قونه نن أسمم عنن دو داهر باملديا  عأصحابه عسمم هلمي اهلل صمى الايب اساقرار حتقق فمما, الشرقي
 تأصر ألهل طالت احلبش  بأرض نوسى أيب إقان  أن عحيامل, حمامل فايا, احلبش  إىل الريح ديجان ألهل السفيا 
 فيام فيتر نظعون بن ثمانل عأنا, بالقدعم عسمم لميه اهلل صمى الايب نن اإلذن يأتيه حّت املديا  إىل احلضور لن هعفر
 عدم بمغام املسمم ني أن ذترعا الس ر أدل نن عغ رمها لقب  بن عنوسى إسحاق ابن ألن, األعل يف نيتورا تان عإن

 ذلك نن به أصربعا نا جيدعا فمم نك  إىل نظعون بن لثمان ناام ااس فرهع, أسمموا نك  أدل أن احلبش  بأرض
 عدم الثااي  اهلجرة أدل أمساء إسحاق ابن عسرد ،الثااي  اهلجرة عدي, احلبش  ىلإ مجال  نعام عسار, فرهعوا, صحيحا

 بن لمار يف عشك, عأباائام اسائام سوى رهلا عمثاا ني اثا ني تااوا: الطرب  هرير ابن عقال ،رهلا مثاا ني لمى زيادة
 أمساء تاات عقد ،انرأة لشرة اينمث تاات اسائام لدة إن: عقيل, عمثاا ني ثلاث  العدة تاكمل عبه فيام تان دل ياسر

 .2الاجاشي إىل داهر فيمن داهرت
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فمو أهنم داهرعا جملرد الاجاة بأافسام، هلاهر املوال عاملساضعفون، اليين تان يانب لميام نعظم االلطااد 
لدد  هلم نا يعنمام نن األذى عحيميام، عتان -يف بيئ  قبمي -عالاعييب عالفاا ، علكن داهر رهال ذعع لنبيات

، عرمبا تان 1القرشي ني يؤلف غالبي  املااهرين...تما داهرت اساء نن أشرف بيوتات نك ، نا تان األذى ليااهلن أبدا
عراء ديه اهلجرة أسباب أصرى، تإثارة دزة يف أعساط البيوت الكب رة يف قريش،... يف بيئ  قبيم  هتزدا ديه اهلجرة لمى 

 .2ون ب ني املااهرين أم حبيب  بات أيب سفيان زليم اجلادمي ديا الاحو دزا لايفا، عصاص  لادنا يك

 َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيب   َزع جِ  ال ُمِغ رَةِ  ب نِ  أَُنيَّ َ  َأيب  اب  َا ِ  َسَمَم َ  أُم   َلن  : رعى اإلنام أمحد /موقف قريش من هجرة الحبشةهـ
ََبشَ  أَر ضَ  اَ زَل َاا َلمَّا قَاَلت   َعَسمَّمَ  رَ  هِبَا َهاَعر اَا  ِ احل  اَا ِديِاَاا َلَمى أَِناَّا الاََّجاِشيَّ  َهار   َصي   َمعُ  َعاَل  اُ ؤ َذى اَل  المَّهَ  َعَلَبد   َشي ًئا َاس 
َرُدهُ  َعثُوا أَن   ائ  َاَمُرعا قُ َري ًشا َذِلكَ  بَ َمغَ  فَ َممَّا َاك  ِ  ِفيَاا الاََّجاِشي   ِإىَل  يَ ب   ُدعاي ُ  َعَأن   َهم َدي نِ  َرُهَم ني  َاط َرفُ  ممَّا َدَدايَا لِماََّجاِشي   ا   ُيس 

َاا يَأ تِيهِ  َنا َأل َجبِ  ِنن   عََتانَ  َنكَّ َ  َنَااعِ  ِنن   ََدمُ  ِإلَي هِ  ِنا   رُُتوا عملَ   َتِث رًا أََدًنا َلهُ  َفَجَمُعوا األ  َدع ا ِإالَّ  ِبط رِيًقا َبطَارِقَِاهِ  ِنن   يَ ا    َلهُ  َأد 
ُزعِني   ال ُمِغ رَةِ  ب نِ  َربِيَع َ  َأيب  ب نِ  المَّهِ  َلب دِ  َنعَ  ِبَيِلكَ  َعثُواب َ  مُثَّ  َدِديَّ ً  رِع ال َمخ  ِمي   َعاِئل   ب نِ  ال َعاصِ  ب نِ  َعَلم  َرُدم   َعأََنُرعمُهَا السَّا   أَن 
ُنوا مُثَّ  ِفيِام   َجاِشيَّ الاَّ  ُتَكم ُموا َأن   قَ ب لَ  َدِدي ََّاهُ  ِبط رِيق   ُتل   ِإىَل  اد فَ ُعوا هَلَُما َعقَاُلوا ِمَمُام   َأن   َسُموهُ  مُثَّ  َدَدايَاهُ  لِماََّجاِشي   َقد   ُيس 
 ارِقَِاهِ َبطَ  ِنن   يَ ب قَ  فَ َمم   َهار   َص ر ِ  َعِلا دَ  َدار   يِخَ ر ِ  ِلا َدهُ  َعحَن نُ  الاََّجاِشي   َلَمى فَ َقِدَنا َفَخَرَها قَاَلت   يَُكم َمُام   َأن   قَ ب لَ  إِلَي ُكم  
ُام   ِبط رِيق   ِلُكل   قَااَل  مُثَّ  الاََّجاِشيَّ  يَُكم َما أَن   قَ ب لَ  َدِدي ََّاهُ  إِلَي هِ  َدفَ َعا ِإالَّ  ِبط رِيق    ِغم َمان   ِناَّا ال َمِمكِ  بَ َمدِ  ِإىَل  َصَبا َقد   ِإاَّهُ  ِنا  
ُصُموا عملَ   قَ و ِنِام   ِدينَ  فَاَرُقوا ُسَفَااءُ   ِفيِام   ال َمِمكِ  ِإىَل  بَ َعثَ َاا َعَقد   أَا  ُام   َعاَل  حَن نُ  اَ ع رِفُهُ  اَل  ُنب َادَع   ِبِدين   َعَهاُءعا ُكم  ِدياِ  يف  يَد 
رَافُ  َاا فَِإَذا إِلَي ِام   لِيَ ُردَُّدم   قَ و ِنِام   َأش  ِمَمُام   بَِأن   َلَمي هِ  فَ ُاِش رُعا ِفيِام   ال َمِمكَ  َتمَّم  َاا ُيس   هِبِم   َأَلَمى قَ و َنُام   فَِإنَّ  م َمُام  يُكَ  َعاَل  إِلَي  

ًاا ُاَما فَ َقِبَمَاا الاََّجاِشي   ِإىَل  َدَدايَاُدم   قَ رَّبَا ِإا َُّاَما مُثَّ  اَ َعم   هَلَُما فَ َقاُلوا َلَمي ِام   َلابُوا مبَا َعأَل َممُ  َلي    أَي َُّاا َلهُ  فَ َقااَل  َتمََّماهُ  مُثَّ  ِنا  
ُصُموا عملَ   قَ و ِنِام   ِدينَ  فَاَرُقوا ُسَفَااءُ  ِغم َمان   ِناَّا بَ َمِدكَ  ِإىَل  َصَبا َقد   ِإاَّهُ  ال َمِمكُ   حَن نُ  اَ ع رِفُهُ  اَل  ُنب َادَع   ِبِدين   َعَهاُءعا ِديِاكَ  يف  َيد 

رَافُ  ِفيِام   إِلَي كَ  بَ َعثَ َاا َعَقد   أَا تَ  َعاَل  ًاا هِبِم   أََلَمى فَ ُام   إَِلي ِام   لِاَ ُردَُّدم   َعَلَشائِرِِدم   َعَأل َماِنِام   آبَائِِام   ِنن   قَ و ِنِام   َأش   َعأَل َممُ  َلي  
ء   َيُكن   عملَ   قَاَلت   ِفيهِ  َعَلاتَ ُبوُدم   َلَمي ِام   َلابُوا مبَا رِع َربِيَع َ  َأيب  ب نِ  المَّهِ  َلب دِ  ِإىَل  أَب  َغضَ  َشي  َمعَ  َأن   ِنن   ال َعاصِ  ب نِ  َعَلم   َيس 
َلهُ  َبطَارِقَ ُاهُ  فَ َقاَلت   َتلَاَنُام   َجاِشيُّ الاَّ  ًاا هِبِم   أََلَمى قَ و ُنُام   ال َمِمكُ  أَي َُّاا َصَدُقوا َحو  ُام   َلَمي ِام   َلابُوا مبَا َعَأل َممُ  َلي   ِمم   إِلَي ِاَما فََأس 

ِمُمُام   اَل  ِإَذن   المَّهِ  امي ُ  المَّهِ  َدا اَل  قَالَ  مُثَّ  الاََّجاِشيُّ  فَ َغِضبَ  قَالَ  َعقَ و ِنِام   ِبلَاِدِدم   ِإىَل  فَ م يَ ُردَّاُدم    قَ و ًنا أَُتادُ  َعاَل  إِلَي ِاَما أُس 
َااُرعين  ِبلَاِد  َعاَ زَُلوا َهاَعُرعين  َأهَلُم   أَد ُلَوُدم   َحّتَّ  ِسَوا َ  َنن   َلَمى َعاص  رِِدم   يف  َدَيانِ  يَ ُقولُ  َناَذا فََأس   يَ ُقواَلنِ  َماتَ  َتااُوا فَِإن   أَن 
اُ ُام   َمم  تُ ُام   ِإلَي ِاَما َأس  ُاَما َناَ ع اُ ُام   َذِلكَ  َغ ر ِ  َلَمى َتااُوا َعِإن   قَ و ِنِام   ِإىَل  َعَرَدد  َسا تُ  ِنا    مُثَّ  قَاَلت   َهاَعُرعين  َنا ِهَواَرُدم   َعَأح 

َاَمُعوا َرُسولُهُ  َهاَءُدم   فَ َممَّا َفَدَلاُدم   مَّمَ َعسَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولِ  َأص َحابِ  ِإىَل  أَر َسلَ   َنا لِبَ ع ض   بَ ع ُضُام   قَالَ  مُثَّ  اه 
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 َتائِن   ُدوَ  َنا ِلكَ ذَ  يف  َتاِئن   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى اَِبي َُّاا بِهِ  أََنَراَا َعَنا َلمََّمَاا َنا َعالمَّهِ  اَ ُقولُ  قَاُلوا ِهئ ُاُموهُ  ِإَذا لِمرَُّهلِ  تَ ُقوُلونَ 
َلهُ  َنَناِحَفُام   فَ َاَشُرعا َأَساِقَفَاهُ  الاََّجاِشيُّ  َدَلا َعَقد   َهاُءعهُ  فَ َممَّا ينُ  َدَيا َنا فَ َقالَ  َسَأهَلُم   َحو   عملَ   قَ و َنُكم   ِفيهِ  فَاَرق  ُام   الَِّي  الد 

ُصُموا َُنمِ ا َدِيهِ  ِنن   َأَحد   ِدينِ  يف  َعاَل  ِديِن  يف  َتد   ُتاَّا ال َمِمكُ  أَي َُّاا َلهُ  فَ َقالَ  طَاِلب   َأيب  ب نُ  َهع َفرُ  َتمََّمهُ  الَِّي  َفَكانَ  قَاَلت   أل 
لَ  قَ و ًنا َاامَ  اَ ع ُبدُ  َهاِدِميَّ    أَد  َص  َر َحامَ  َعاَ ق َطعُ  ال َفَواِحشَ  َعاَأ يت  ال َمي َا َ  َعاَأ ُتلُ  األ  َوارَ  َعُاِسيءُ  األ   الضَِّعيفَ  ِناَّا ال َقِو ُّ  لُ يَأ تُ  اجلِ 
َاا المَّهُ  بَ َعثَ  َحّتَّ  َذِلكَ  َلَمى َفُكاَّا َقهُ  َاَسَبهُ  اَ ع ِرفُ  ِناَّا َرُسواًل  ِإلَي    َعخَن َمعَ  َعاَ ع ُبَدهُ  لِاُ َوح َدهُ  المَّهِ  ِإىَل  َفَدَلااَا َعَلَفاَفهُ  َعأََنااَ َاهُ  َعِصد 

َجارَةِ  ِنن   ُدعاِهِ  ِنن   اَاَعآبَاؤُ  حَن نُ  اَ ع ُبدُ  ُتاَّا َنا ثَانِ  احلِ  َع  قِ  َعأََنَراَا َعاأل  ِديثِ  ِبِند  ََنااَ ِ  َعأََداءِ  احلَ  نِ  الرَِّحمِ  َعِصَم ِ  األ  َوارِ  َعُحس   اجلِ 
َناءِ  ال َمَحارِمِ  َلن   َعال َكف   لِ  الزُّعرِ  َعقَ و لِ  ال َفَواِحشِ  َلن   َعاَ َاااَا َعالد  َنَا ِ  َعَقي فِ  مِ ال َيِاي َنالَ  َعَأت   المَّهَ  اَ ع ُبدَ  َأن   َعأََنَراَا ال ُمح 
َدهُ  رِكُ  اَل  َعح  دَ  قَالَ  َعالن َيامِ  َعالزََّتاةِ  بِالنَّلَاةِ  َعأََنَراَا َشي ًئا بِهِ  ُاش  لَامِ  أُُنورَ  َلَمي هِ  فَ َعدَّ ق  َااهُ  اإل ِس   َنا َلَمى َعات َّبَ ع َااهُ  ِبهِ  َعآَناَّا َفَندَّ
اَا هِ بِ  َهاءَ  َدهُ  المَّهَ  فَ َعَبد  رِك   فَ َمم   َعح  َاا َشي ًئا بِهِ  ُاش  َاا َحرَّمَ  َنا َعَحرَّن  َمم َاا َلَمي   َاا فَ َعَدا لََاا َأَحلَّ  َنا َعَأح  ُنَاا َلَمي   بُواَا قَ و   َعفَ اَ ُاواَا فَ َعيَّ
ثَانِ  ِلَباَدةِ  ِإىَل  لِيَ ُردُّعاَا ِديِاَاا َلن   َع  َاِحلَّ  َعَأن   لمَّهِ ا ِلَباَدةِ  ِنن   األ  َاِحلُّ  ُتاَّا َنا َاس  ََباِئثِ  ِنن   َاس   َعَشقُّوا َعظََمُمواَا قَ َاُرعاَا فَ َممَّا اخل 

َاا اَ َاا َعَحاُلوا َلَمي   َ  بَ ي   َاا ِديِاَاا َعبَ  ني  اَ ر اَاكَ  بَ َمِدكَ  ِإىَل  َصَره  َاا ِسَواكَ  َنن   َلَمى َعاص  اَا ِهَوارِكَ  يف  َعَرِغب    أَي َُّاا ِلا َدكَ  اُظ َممَ  اَل  ن  أَ  َعَرَهو 
ء   ِنن   المَّهِ  َلن   بِهِ  َهاءَ  ممَّا َنَعكَ  َدل   الاََّجاِشيُّ  َلهُ  فَ َقالَ  قَاَلت   ال َمِمكُ   الاََّجاِشيُّ  َلهُ  فَ َقالَ  اَ َعم   َهع َفر   َلهُ  فَ َقالَ  قَاَلت   َشي 
ًرا َلَمي هِ  فَ َقَرأَ  َلَميَّ  فَاق  رَأ هُ  َضلَ  َحّتَّ  الاََّجاِشيُّ  َعالمَّهِ  فَ َبَكى قَاَلت   تايعص ِنن   َصد  َضُموا َحّتَّ  َأَساِقَفُاهُ  َعَبَكت   حلِ َيَاهُ  َأص   َأص 

ُعوا ِح نيَ  َنَناِحَفُام   رُجُ  ُنوَسى بِهِ  َهاءَ  َعالَِّي  َعالمَّهِ  َدَيا ِإنَّ  الاََّجاِشيُّ  قَالَ  مُثَّ  َلَمي ِام   َتلَا  َنا مسَِ كَ  ِنن   لََيخ   َعاِحَدة   اة  ِنش 
ِمُمُام   اَل  فَ َوالمَّهِ  اا طَِمَقا ُرع قَالَ  ِلا ِدهِ  ِنن   َصَرَها فَ َممَّا َسَمَم َ  أُمُّ  قَاَلت   أَُتادُ  َعاَل  أَبًَدا إِلَي ُكم   أُس   أَلُاَ ب ئَ ا َُّام   َعالمَّهِ  ال َعاصِ  ب نُ  َلم 

َاأ ِصلُ  مُثَّ  ِلا َدُدم   َلي بَ ُام   َغًدا ِ  أَت  َقى عََتانَ  َربِيَع َ  َأيب  ب نُ  المَّهِ  َلب دُ  َلهُ  فَ َقالَ  قَاَلت   اَءُدم  َصض رَ  ِبهِ  َأس   فَِإنَّ  تَ ف َعل   اَل  ِفيَاا الرَُّهَم ني 
ربَاَّهُ  َعالمَّهِ  قَالَ  َصاَلُفواَا َقد   َتااُوا َعِإن   أَر َحاًنا هَلُم    فَ َقالَ  ال َغدَ  َلَمي هِ  َغَدا مُثَّ  قَاَلت   ب د  لَ  َنر ميََ  اب نَ  ِليَسى َأنَّ  يَ ز ُلُمونَ  أَا َُّام   أَلُص 
ُم   إِلَي ِام   فََأر ِسل   َلِظيًما قَ و اًل  َنر ميََ  اب نِ  ِليَسى يف  يَ ُقوُلونَ  ِإا َُّام   ال َمِمكُ  أَي َُّاا َلهُ  َأهل   إِلَي ِام   فََأر َسلَ  قَاَلت   ِفيهِ  يَ ُقوُلونَ  َلمَّا فَاس 

َأهُلُم   َاَمعَ  ِنث  ُمهُ  بَِاا يَ ا زِل   عملَ   قَاَلت   َلا هُ  َيس   اَ ُقولُ  قَاُلوا َلا هُ  َسأََلُكم   ِإَذا ِليَسى يف  تَ ُقوُلونَ  َناَذا لِبَ ع ض   بَ ع ُضُام   فَ َقالَ  ال َقو مُ  فَاه 
 َنر ميََ  اب نِ  ِليَسى يف  تَ ُقوُلونَ  َنا هَلُم   قَالَ  َلَمي هِ  َدَصُموا افَ َممَّ  َتاِئن   ُدوَ  َنا َذِلكَ  يف  َتائًِاا اَِبي َُّاا بِهِ  َهاءَ  َعَنا المَّهُ  قَالَ  َنا ِفيهِ  َعالمَّهِ 
رَاءِ  َنر ميََ  ِإىَل  أَل َقاَدا عََتِمَمُاهُ  َعُرعُحهُ  َعَرُسولُهُ  المَّهِ  َلب دُ  ُدوَ  اَِبي َُّاا ِبهِ  َهاءَ  الَِّي  ِفيهِ  اَ ُقولُ  طَاِلب   َأيب  ب نُ  َهع َفرُ  َلهُ  فَ َقالَ   ال َعي 

َر ضِ  ِإىَل  َيَدهُ  الاََّجاِشيُّ  َفَضَربَ  قَاَلت   َبُاولِ ال   َاا فََأَصيَ  األ   ال ُعودَ  َدَيا قُ م تَ  َنا َنر ميََ  اب نُ  ِليَسى َلَدا َنا قَالَ  مُثَّ  ُلوًدا ِنا  
َلهُ  َبطَارِقَ ُاهُ  فَ اَ َااَصَرت   ِنُاونَ  َعالسُُّيومُ  بَِأر ِلي ُسُيوم   فَأَا  ُام   ُبوااذ دَ  َعالمَّهِ  خَنَر مُت   َعِإن   فَ َقالَ  قَالَ  َنا قَالَ  ِح نيَ  َحو   ُغر مَ  َسبَُّكم   َنن   اآل 

ب  رُ  ِنا ُكم   َرُهلًا  آَذي تُ  َعَأين   َذَدًبا َدب  رًا ِل  َأنَّ  ُأِحبُّ  َفَما ُغر مَ  َسبَُّكم   َنن   مُثَّ  َبَش ِ  بِِمَسانِ  َعالدَّ ََبلُ  احلَ   امُهَاَدَدايَ  َلَمي ِاَما ُردُّعا اجل 
َوةَ  ِنن   المَّهُ  َأَصيَ  َنا فَ َوالمَّهِ  هِبَا لََاا َحاَه َ  َفلَا  َوةَ  َفآُصيَ  ُنم ِكي َلَميَّ  َردَّ  ِح نيَ  الر ش   ِفيهِ  فَُأِطيَعُام   يفَّ  الاَّاسَ  أَطَاعَ  َعَنا ِفيهِ  الر ش 

ِ  ِلا ِدهِ  ِنن   َفَخَرَها قَاَلت   ُبوَح ني  َاا بِهِ  َهاَءا َنا َلَمي ِاَما َنر ُدعًدا َنق   َذِلكَ  َلَمى ِإاَّا فَ َوالمَّهِ  قَاَلت   َهار   َص ر ِ  َنعَ  َدار   يخَ ر ِ  ِلا َدهُ  َعأََقم 
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َاا َنا فَ َوالمَّهِ  قَالَ  ُنم ِكهِ  يف  يُ َاازُِلهُ  َنن   يَ ع ِن  بِهِ  اَ َزلَ  ِإذ    َيظ َارَ  َأن   خَتَوُّفًا ِلكَ ذَ  ِلا دَ  َحزِاَّاهُ  ُحز ن   ِنن   َأَشدَّ  َتانَ  َقطُّ  ُحز اًا َلِمم 
اَ ُاَما الاََّجاِشيُّ  َعَسارَ  قَاَلت   ِنا هُ  يَ ع ِرفُ  الاََّجاِشيُّ  َتانَ  َنا َحق َاا ِنن   يَ ع ِرفُ  اَل  َرُهل   فَ َيأ يتَ  الاََّجاِشي   َلَمى َذِلكَ   ُلر ضُ  َعبَ ي  
رَبِ  يَأ تِيَ َاا مُثَّ  ال َقو مِ  َعق  َع َ  حَي ُضرَ  َحّتَّ  ََي رُجُ  َرُهل   َنن   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  هُ المَّ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولِ  َأص َحابُ  فَ َقالَ  قَاَلت   الا يلِ   قَاَلت   بِاخلَ 
رُ  فَ َقالَ  َدثِ  ِنن   عََتانَ  قَاَلت   أَاَا ال َعوَّامِ  ب نُ  الزُّبَ ي   رِهِ  يف  َفَجَعَمَاا ِقر بَ ً  َلهُ  فَ اَ َفُخوا قَاَلت   ِساًّا ال َقو مِ  َأح  َاا َسَبحَ  مُثَّ  َصد   َحّتَّ  َلَمي  
اَا قَاَلت   َحَضَرُدم   َحّتَّ  اا طََمقَ  مُثَّ  ال َقو مِ  ُنم اَ َقى هِبَا الَّيِت  الا يلِ  اَاِحَي ِ  ِإىَل  َصرَجَ   َلُدع هِ  َلَمى بِالظُُّاورِ  لِماََّجاِشي   المَّهَ  َعَدَلو 

ِك نيِ  اَ و سَ  ِبلَاِدهِ  يف  َلهُ  َعالاَّم  رُ  َلَمي هِ  قَ َعاس  ََبَش ِ  أَن  َاا َحّتَّ  َنا زِل   َص ر ِ  يف  ِلا َدهُ  َفُكاَّا احل   َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولِ  َلَمى َقِدن 
 .1مبَكَّ َ  َعُدوَ  َعَسمَّمَ 

م إن نبادرة قريش الساعادة املااهرين، تدل لمى إدراتاا خلطورة املوقف، إذا حنل املسممون لمى نأعى هل 
 .2يأناون فيه، عاحلبش  انرااي  عنمكاا ُلرف بالعدل عدي قريب  نن نك ، عذلك يشكل صطرا لمى قريش يف املساقبل

 

 [من البعثة10-6من إسالم عمر إلى ] المرحلة المكية الثالثةخصائص ومميزات 

 ونتائجه-رضي هلل عنهما-أوال:إسالم حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب

 -رضي اهلل عنهما-وعمرأ/إسالم حمزة 

، عهاء يف ظرعف أشد حاالت األزن ، حيث تاات أسمم محزة قبل إسلام لمر بن اخلطاب بثلاث أيام/إسالم حمزة: 1
 .3يف أتثر نن صط  -صمى اهلل لميه عسمم-قريش ختطط لقال الايب

 /إسالم عمر2

 ب نَ  َسِعيدَ  مسَِع تُ  قَالَ  قَ ي س   ى البخار  َلن  رع تان لمر قبل إسلانه يشارك يف تعييب املسمم ني، */عمر قبل اإلسالم: 
رِع ب نِ  َزي دِ  ِجدِ  يف  اُ َفي ل   ب نِ  َلم  لَامِ  َلَمى َلُموثِِقي ُلَمرَ  َعِإنَّ  رَأَي  ُاِن  َلَقد   َعالمَّهِ  يَ ُقولُ  ال ُكوَف ِ  َنس  س  ِممَ  َأن   قَ ب لَ  اإل ِ  َعَلو   ُلَمرُ  ُيس 
 بسبب ربطه أ ( اإلسلام لمى ملوثقي لمر عإن)، قال ابن حجر:قوله:4َلَكانَ  بُِعث َمانَ  َصاَ ع ُام   لِمَِّي  ار َفضَّ  ُأُحًدا أَنَّ 

, لمر أصت اخلطاب بات فاطم  زعج تان أاه ذلك يف السبب اإلسلام، عتأن لن بالرهوع عإلزانا له إداا  إسلانه

                                                           
 1649نساد اإلنام أمحد: تااب:نساد أدل البيت، باب:حديث هعفر بن أيب طالب، رقم:- 1
2
 174 :الس رة الابوي  النحيح ، صأترم لياء العمر  - 

 61نا ر الغضبان:املااج احلرتي لمس رة الابوي ، ص- 3
 3573زيد، رقم:صحيح البخار :تااب:املااقب، باب:إسلام سعيد بن  - 4
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 إسلام لن ناأصرا لمر إسلام عتان" عأصاه اأا اإلسلام لمى لمر نوثقي رأيان" لمر إسلام باب آصر يف ذتر عهليا
 الدارقطن ذتردا طويم  قن  يف القرآن نن بيااا يف مسع نا اإلسلام يف دصوله لمى له البالث أعل ألن, عزعهاا أصاه
 . 1عغ ره

 َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُلَمرَ  اب نِ  رعى الرتني  َلن  لعمر باإلسالم:  -صلى اهلل عليه وسلم-*/دعاء النبي
لَامَ  أَِلزَّ  المَُّامَّ  قَالَ  ِ  َدَيي نِ  بَِأَحب   اإل ِس  ل   بَِأيب  إِلَي كَ  الرَُّهَم ني  طَّابِ  ب نِ  ِبُعَمرَ  أَع   َها  ، 2ُلَمرُ  إِلَي هِ  َأَحب َُّاَما عََتانَ  قَالَ  اخلَ 
 أ  ،إليه أحباما عتان اخلطاب بن بعمر أع هال بأيب، الكفر لمى غالبا عاهعمه عاانره قوه أ  ،اإلسلام ألز المام:قوله
 عيف, فأسمم عسمم لميه اهلل صمى اهلل رسول لمى لمر فغدا فأصبح لباس ابن حديث عيف, عتعاىل سبحااه اهلل إىل

 .3(بعمر اإلسلام أيد المام) قال قال نسعود ابن لن عائل أيب طريق نن خليثم  النحاب  فضائل

طَّابِ  ب نُ  ُلَمرُ  قَالَ  قَالَ  ُلبَ ي د   ب ن ُشَري ح رعى اإلنام أمحد: لنم عمر بن الخطاب: */سبب إسال  َلا هُ  المَّهُ  َرِليَ  اخلَ 
ِممَ  َأن   قَ ب لَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولَ  أَتَ َعرَّضُ  َصَره تُ  تُهُ  ُأس  ِجدِ  ِإىَل  َسبَ َقِن  َقد   فَ َوَهد  َاحَ  َصم َفهُ  ُقم تُ ف َ  ال َمس  اَ ف   فَاس 

َاقَّ ِ  ُسورَةَ   َرُسول   َلَقو لُ  ِإاَّهُ  فَ َقرَأَ  قَالَ  قُ َري ش   قَاَلت   َتَما َشاِلر   َعالمَّهِ  َدَيا فَ ُقم تُ  قَالَ  ال ُقر آنِ  تَأ لِيفِ  ِنن   َأل َجبُ  َفَجَعم تُ  احل 
ِنُاو  َنا قَِميلًا  َشاِلر   بَِقو لِ  ُدوَ  َعَنا َترمي    ال َعاَلِم نيَ  َرب   ِنن   تَ ا زِيل   َتيَتَُّرعنَ  َنا قَِميلًا  َتاِدن   بَِقو لِ  َعاَل  قَالَ  َتاِدن   قُ م تُ  قَالَ  نَ تُ ؤ 
َاا تَ َقوَّلَ  َعَلو   َقَاِعيلِ  بَ ع ضَ  َلَمي   اَا األ   السُّورَةِ  آِصرِ  ِإىَل  َحاِهزِينَ  َلا هُ  َأَحد   ِنن   ِنا ُكم   َفَما ال َوِت نيَ  ِنا هُ  َلَقَطع َاا مُثَّ  بِال َيِم نيِ  ِنا هُ  أَلََصي 
لَامُ  فَ َوَقعَ  قَالَ  ِقع   ُتلَّ  قَ م يب  يف  اإل ِس  َنو 

4. 

ععالح متانا أن سبب إسلام لمر دو مساله القرآن الكرمي يف ديه املرة، عنرة أصرى يف بيت أصاه، ععردت 
 لمر دصول قن  فيتر زدرة بن نن رهل يهفمق السيف ناقمدا لمر صرج قال أاس لن الدارقطن أصرهه فيماالقن  

 يا أبشر فقال صباب فخرج اإلسلام يف عرغباه طه سورة عقراءته زيد بن سعيد زعهاا عإسلام إسلاناا عإاكاره أصاه لمى
 .5دشام بن بعمرع أع بعمر اإلسلام ألز المام لك عسمم لميه اهلل صمى اهلل رسول دلوة تكون أن أرهو فإين لمر

 إسحاق ابن ذتر عقد, احلبش  دجرة بعد لمر إسلام إسحاق ابن عهعل: سة من البعثةسادفي السنة ال /إسالم عمر*
 .6األعىل احلبش  دجرة لقب تان لمر إسلام أن آصر عهه نن

                                                           
1
 214ص، 7فاح البار ، ج - 

 3614سان أبو داعد:تااب:املااقب لن رسول اهلل، باب:يف نااقب لمر بن اخلطاب، رقم:- 2
3
 [116/ 10ج]ب رعت،  – العممي  الكاب الرتني ، دار هانع بشرح األحوذ  الرحيم: حتف  لبد بن الرمحن لبد العلا حممد أبو بارتفور امل - 

4
 102نساد أمحد: تااب:نساد العشرة املبشرين باجلا ، باب:أعل نساد لمر بن اخلطاب، رقم:- 

 [116/ 10ج]ب رعت،  – العممي  الكاب الرتني ، دار هانع بشرح األحوذ  حيم: حتف الر  لبد بن الرمحن لبد العلا حممد أبو ملبارتفور ا - 5

 [182/ 7ج]، 1379 ب رعت، - املعرف  البخار ، دار صحيح شرح البار  الشافعي: فاح العسقلاين الفضل أبو حجر بن لمي بن أمحد - 6
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لقد تان رد فعل قريش لايفا أنام حادث  إسلام لمر بن اخلطاب، حيث */موقف قريش من إسالم عمر بن الخطاب: 
َاَما قَالَ  أَبِيهِ  َلن   ُلَمرَ  ب نِ  المَّهِ  َلب دِ  ب ن لن َزي د رعى البخار :، 1اهامعوا لمى قامه ارِ  يف  ُدوَ  بَ ي    ال َعاصِ  َهاَءهُ  ِإذ   َصائًِفا الدَّ

ِميُّ  َعاِئل   ب نُ  ر ع أَبُو السَّا  ُفوف   َعَقِميص   ِحبَ رَة   ُحمَّ ُ  َلَمي هِ  َلم  م   َبِن  ِنن   َعُدوَ  حِبَرِير   َنك  َاِدِميَّ ِ  يف  ُحَمَفاُؤاَا ُدم  عَ  َسا   لَهُ  فَ َقالَ  اجل 
اُ ُموين  أَا َُّام   قَ و ُنكَ  َزَلمَ  قَالَ  بَاُلكَ  َنا تُ  ِإن   َسيَ ق  َمم   َقد   الاَّاسَ  فَ َمِقيَ  ال َعاصِ  َفَخرَجَ  أَِنا تُ  قَاهَلَا َأن   بَ ع دَ  إِلَي كَ  َسِبيلَ  اَل  قَالَ  َأس 

طَّابِ  اب نَ  َدَيا اُرِيدُ  فَ َقاُلوا تُرِيُدعنَ  أَي نَ  فَ َقالَ  ال َواِد  هِبِم   َسالَ   .2الاَّاسُ  َفَكرَّ  ِإلَي هِ  َسِبيلَ  اَل  قَالَ  َصَبا الَِّي  اخلَ 

َممَ  ُنا يُ  أَِلزَّةً  بن نسعود قَاَل َنازِل َاا المَّهِ  َلب دُ  لن رعى البخار :*/نتائج إسالم عمر بن الخطاب:   .3ُلَمرُ  َأس 

 نسعود بن اهلل لبد لن عالطرباين شيب  أيب ابن عرعى ،اهلل أنر يف عالقوة اجلمد نن فيه تان ملا أ  قال ابن حجر
 أسمم حّت ظادرين البيت حول انمي أن اساطعاا نا عاهلل رمح ، عإنارته, انرا عدجرته, لزا لمر إسلام تان"قال:
 القوم ااانف املشرتون قال لمر أسمم امل :قال صايب حديث نن أيضا سعد ابن عرعى ،"النحاب  فضائل" عيف ،"لمر
، علقد لز اإلسلام بعمر نن حيث أاه محل ديا الدين هارة عحتدى به عصارع نن أهمه، عبإسلانه عإسلام محزة 4ناا

 .5ععهد علع هديد مبك 

 ب/الجهر باألتباع والخروج من دار األرقم

سلام اايج  إلسلام لمر عبموغ املسمم ني به األربع ني، تان اجلار باملسمم ني عإللاهنم اإل/بلوغ المسلمين األربعين: 1
 تسع  إال عسمم لميه اهلل صمى اهلل رسول نع أسمم عنا رأيان لقد) :قال افسه لمر حديث نن صيثم  أيب ابن رعى

 لهربي فازل)قال لباس ابن حديث نن البزار عرعى ،(اإلسلام عألز, دياه اهلل فأظار, أربع ني فكمماام رهلا عثلاثون
, لباس ابن حديث نن تارَيه يف شيب  أيب بن هعفر أبو ، عرعى(املؤنا ني نن اتبعك عنن اهلل حسبك الايب أياا يا:فقال
 إلياا قريش فاظرت, اآلصر يف عمحزة, أحدمها يف أاا: صاف ني يف فخرهاا االصافاء؟ ففيم اهلل رسول يا فقمت)آصره عيف

 .7األربع ني املااهرين إىل احلبش  ثلاث  عمثااون رهلا عتسع لشرة انرأة ، يضاف إىل6(نثماا ينبام مل تآب  فأصاباام
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– لميه عسمم هللصمى ا-هاء لمر بن اخلطاب إىل دار األرقم حيث َيفي الايب/الخروج من دار األرقم باألتباع:2
 االصافاء؟ ففيم اهلل رسول يا فقمت) لباس ابن حديث نن تارَيه يف شيب  أيب بن هعفر أبو رعىأتباله عأسمم هبا، 

 .1(نثماا ينبام مل تآب  فأصاباام إلياا قريش فاظرت, اآلصر يف عمحزة, أحدمها يف أاا: صاف ني يف فخرهاا

عبإسلام محزة بن لبد املطمب علمر بن اخلطاب، تان هلما الدعر األترب يف إهناء /بدأ مرحلة جديدة من الدعوة: 3
إللان هاري  العبادة عالقيام  -صمى اهلل لميه عسمم-رض لمى رسول اهللنرحم  نعيا  عاباداء نرحم  هديدة، لادنا ل

الظرعف غدت نواتي ، اساجاب لرغب  الفارعق -باظادرة لماي  مجالي  يف نك ، عرأى رسول اهلل صمى اهلل لميه عسمم
مم ني، ديه اخلطوة عصرج باملسمم ني يف صف ني نن دار األرقم، عأُلمن يف نك  صوت اإلسلام ندعيا، عدصل الكعب  باملس

احلامس ، ألطت حري  العبادة لممسمم ني مجيعا، علجز املشرتون أن يولوا دعن ذلك، عأظار نن تان نساخفيا إسلانه، 
فكان إسلاناما ناعطفا هديدا يف الدلوة اإلسلاني ، ألاه صطا بالدلوة نن نرحم  اخلوف عااللطااد عالاعييب إىل 

 .2نرحم  العماي  عاحلري  يف العبادة

 ج/ما كان يجهر به في هذه المرحلة

 .3عهارعا يف ديه املرحم  بالقرآن، عمل يكواوا قبل ذلك يقدرعن لمى أن جيارعا به/الجهر بالقرآن في النوادي: 1

 أيب ابن رعى، 4تان املسممون ال يقدرعن لمى النلاة لاد الكعب  حّت أسمم لمر/الجهر بالصالة عند الكعبة: 2
 عإنارته انرا عدجرته لزا لمر إسلام تان نسعود بن اهلل لبد قال قال الرمحن لبد بن القاسم طريق نن عالطرباين شيب 
 .5لمر أسمم حّت ظادرين البيت حول انمي أن اساطعاا نا عاهلل رمح 

  نا حتقق يف ديه املرحم  دو احلنول لمى حري  العبادة عالدلوة عإللان ظاور نن/ما تم تحقيقه في هذه المرحلة: 3
تان نساخفيا، فحنل املسممون لمى حق الدصول إىل الكعب  عالنلاة فياا، عحق الاجمع حوهلا عدلوة الااس 
لإلسلام، عتان ديا انرا لظيما لإلسلام عصطوة لمى الطريق، لقد قاد ديا الاقلاب يف األنور، إىل زيادة يف الاميز 

ق  نبادئام لمااس مجيعا، عإللان أافسام عدوياام عاملفاصم ، عصار املسممون قادرعن لمى إللان لبادهتم عحقي
 .6عدياام
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 ثانيا:أحداث ووقائع هذه المرحلة

 [من البعثة10-7وحصار الشعب] -صلى اهلل عليه وسلم-أ/عزم قريش على قتل النبي

، مما هعماا 2احلبش  نن، عفشمت قريش يف اساعادة املااهرين 1ترتب لمى إسلام محزة علمر علعا هديدا 
، -لميه عسمم صمى اهلل-لمى قال رسول اهلل ، عأمجعت أنردا هادة3يف حرهبا لمى اإلسلام يف عسائل هديدةتفكر 

شعبام عحيموه فيه، فدصموا الشعب  -صمى اهلل لميه عسمم-فأمجع باو لبد املطمب أنردم لمى أن يدصموا رسول اهلل
م أال يااتحودم عال يبايعودم عال جيالسودم عال ، عتعاقدت قريش لمى بن املطمب عبن داش4مجيعا نسممام عتافردم

لمقال، عتابوا يف ذلك -صمى اهلل لميه عسمم-َيالطودم عال يدصموا بيوهتم عال يكممودم حّت يسممودم رسول اهلل
، عتان ذلك يف بداي  السا  السابع  لمبعث  عاسامر ثلاث ساوات، عااااى يف 6الكعب ف   هوف علمقودا  5النحيف 
عتان القائم بيلك دشام بن لمرع بن  ن السا  العاشرة، لمى يد رهال نن قريش أمجعوا لمى اقض النحيف ،احملرم ن

 داشم بن لمى قريش تابااا اليت النحيف  اقض يف قام نن أشد نن ، عتيلك املطعم بن لد ، عتان7احلارث العانر 
 .8الشعب يف حنرعدم ح ني املسمم ني نن نعام عنن

سواق حّت تان يسمع صوت قطعت قريش لاام األدصل باو داشم عباو لبد املطمب الشعب،  ملاب/أثر الحصار: 
 رَأَي  ُاِن  قَالَ  َسع د   ، عاشاد لميام البلاء عاجلاد، رعى البخار  َلن  9أباائام عاسائام يضالون نن عراء الشعب نن اجلوع

َع    َساِبعَ  َم ِ  َعَرقُ  ِإالَّ  َطَعام   لََاا َنا مَ َعَسمَّ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيب   َنعَ  َسب   ُب   َبَ َم ِ  َأع   احل   مُثَّ  الشَّاةُ  َتَضعُ  َنا َأَحُداَا َيَضعَ  َحّتَّ  احل 
لَامِ  َلَمى تُ َعز ُرين  َأَسد   بَ ُاو َأص َبَحت   َسع ِيي َعَللَّ  ِإًذا َصِسر تُ  اإل ِس 

10. 

رَِة َفَحِمدَ  َلَمى أَِن رًا عََتانَ  َغز َعانَ  ب نُ  ُلا َب ُ  َصطَبَ َاا الَ قَ  ال َعَدِع    ُلَم ر    ب نِ  َصاِلدِ  نسمم َلن  عرعى   َلَمي هِ  َعأَث  ىَن  المَّهَ  ال َبن 
َع    َساِبعَ  َرأَي  ُاِن  قَاَل...َعَلَقد   مُثَّ  َداقُ َاا َقرَِحت   َحّتَّ  رِ الشَّجَ  َعَرقُ  ِإالَّ  َطَعام   لََاا َنا َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولِ  َنعَ  َسب    َأش 

اُ َاا بُ ر َدةً  فَال اَ َقط تُ  َ  بَ ي ِن  َفَشَقق  ِفَاا فَات ََّزر تُ  َناِلك   ب نِ  َسع دِ  َعبَ  ني  ِفَاا َسع د   َعات ََّزرَ  بِِان   ِإالَّ  َأَحد   ِناَّا ال يَ و مَ  َأص َبحَ  َفَما بِِان 
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َبحَ  َن َنارِ  ِنن   ِنن ر   َلَمى أَِن رًا َأص   َقطُّ  اُ بُ وَّة   َتُكن   ملَ   َعِإا ََّاا َصِغ رًا المَّهِ  َعِلا دَ  َلِظيًما اَ ف ِسي يف  َأُتونَ  َأن   بِالمَّهِ  أَُلوذُ  َعِإين   األ 
بُ ُرعنَ  ُنم ًكا َلاِقَبِاَاا آِصرُ  َيُكونَ  َحّتَّ  تَ َااَسَخت   ِإالَّ  َُنرَاءَ  َعجُتَر بُونَ  َفَسَاخ  بَ ع َداَا األ 

1. 

ُرعق   َلن   رعى الرتني على قريش بسبع كسبع يوسف:  -صلى اهلل عليه وسلم-ج/دعوة النبي  ِإىَل  َرُهل   َهاءَ  قَالَ  َنس 
اَ ع َنو ا قُ َري ًشا َرَأى َلمَّا َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولَ  ِإنَّ ... فَ َقالَ  المَّهِ  َلب دِ   َتَسب عِ  ِبَسب ع   ِام  َلَمي   َأِلن   المَُّامَّ  قَالَ  َلَمي هِ  اس 

َنت   َسَا    فََأَصَيت  ُام   يُوُسفَ  ء   ُتلَّ  َفَأح  ُُمودَ  َأَتُموا َحّتَّ  َشي  َر ضِ  ِنن   ََي رُجُ  َعَهَعلَ  قَالَ  ال ِعظَامَ  َأَحُدمُهَا َعقَالَ  َعال َمي َا َ  اجل   األ 
َيانَ  أَبُو فَأَتَاهُ  الدَُّصانِ  َتَاي َئ ِ  لِهِ  فَ َاَيا قَالَ  هَلُم   المَّهَ  فَاد عُ  َدَمُكوا َقد   كَ قَ و نَ  ِإنَّ  فَ َقالَ  ُسف   ُنِب ني   ِبُدَصان   السََّماءُ  تَأ يت  يَ و مَ  ِلَقو 
لِهِ  َدَيا َنا ُنور   قَالَ  أَلِيم   َلَياب   َدَيا الاَّاسَ  يَ غ َشى ِشف   َرب ََّاا ِلَقو  َشفُ  فَ َال   ُنؤ ِنُاونَ  ِإاَّا ال َعَيابَ  َلاَّا ات  ِصرَةِ  بُ َلَيا يُك   َقد   اآل 
َصرُ  َعقَالَ  ال َقَمرُ  َأَحُدُدم   قَالَ  ع َعالدَُّصانُ  َعالم زَامُ  ال َبط َش ُ  َنَضى ر   يَ و مَ  يَ ع ِن  َعالم زَامُ  ِليَسى أَبُو قَالَ  الرُّعمُ  اآل   .2بَد 

 الي  القحط عدو( العياب لاا اتشف رباا:)قالوا عهاد قحط أصاهبم ملا املشرت ني لن حكاي  تعاىل اهلل قال
 احلال  هبيه عياعظون يايترعن تيف أ  (اليترى هلم أىن) ،بابيك نندقون أ ( نؤناون إاا) عاجلمود املياات فيه أتموا

 اهلل رسول يد لمى ظار نا عدو الطال  عهوب يف عأدصل ألظم دو نا هاءدم عقد نعااه (نب ني رسول هاءدم عقد)
, القرآن يعممه أ  (نعمم عقالوا) ألرلوا أ  (لاه تولوا مث) الظادرة، عاملعجزات تالبياا اآليات نن عسمم لميه اهلل صمى
 تفرتم إىل أ  (لائدعن إاكم) ،لاام فكشف قميلا زناا أ  (قميلا) لاكم اجلوع أ  (العياب تاشفو إاا) ،جماون بشر

 يكشف فال) ناام أ  (نااقمون إمنا) ،بقوة األصي عالبطش, بدر يوم دو (الكربى البطش  ابطش يوم) ،إليه فعادعا
 .3(اآلصرة لياب

تاات فكرة املقاطع  حما  هديدة اسامرت ثلاث سا ني، أهنك فياا أبو طالب عصدجي  فاوفيا لمى : هـ/عام الحزن
، فكاات عفاة لمه نبعث حزن لميق يف افسه، ععفاة صدجي  يف افس السا  عدي اليت تاات ختفف لاه مهونه 4إثردا

 .5ناتت حزن لمياا حزاا شديدا، حّت مسي ديا العام الي  اهامعت فيه عفاهتما بعام احلزنعأحزااه، فمما 

 ب ن َسِعيد َلن  أن ميوت لمه لمى اإلسلام، رعى البخار   -صمى اهلل اهلل لميه عسمم–عحرص الايب :/وفاة عمه1
ل   أَبَا ِلا َدهُ  فَ َوَهدَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  َهاَءهُ  ال َوفَاةُ  طَاِلب   أَبَا َحَضَرت   َلمَّا قَالَ  أَبِيهِ  َلن   ال ُمَسيَّبِ   َعَلب دَ  َها 

 َأيب  ب نُ  المَّهِ  َعَلب دُ  ل  َها   أَبُو فَ َقالَ  المَّهِ  ِلا دَ  هِبَا َلكَ  أَُحاجُّ  َتِمَم ً  المَّهُ  ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  ُقل   َلم   َأ    فَ َقالَ  ال ُمِغ رَةِ  ب نِ  أَُنيَّ َ  َأيب  ب نَ  المَّهِ 

                                                           
 5268صحيح نسمم:تااب الزدد عالرقائق، باب:باب، رقم:- 1

 3177سان الرتني :تااب:تفس ر القرآن لن رسول اهلل، باب:عنن سورة الدصان، رقم:- 2
3
 [96/ 9ج]ب رعت،  – العممي  الكاب الرتني ، دار هانع بشرح األحوذ  الرحيم: حتف  لبد بن الرمحن لبد العلا حممد أبو ور املبارتف - 

4
 261يف السا ، ص :األساس سعيد حوى - 

5
 31عس علرب، صر ننطفى السبالي: الس رة الابوي  د - 



33 
 

 قَالَ  َحّتَّ  ال َمَقاَل ِ  بِِام كَ  َعيُِعيَدااِهِ  َلَمي هِ  يَ ع رُِلَاا َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  يَ َزل   فَ َمم   ال ُمطَِّمبِ  َلب دِ  ِنمَّ ِ  َلن   أَتَ ر َغبُ  أَُنيَّ َ 
 َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  المَّهُ  ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  يَ ُقولَ  َأن   َعَأىَب  ال ُمطَِّمبِ  َلب دِ  ِنمَّ ِ  َلَمى َتمََّمُام   َنا آِصرَ  طَاِلب   أَبُو

اَ غ ِفَرنَّ  َعالمَّهِ  اَ غ ِفُرعا َأن   ُاواآنَ  َعالَِّيينَ  لِماَّيب   َتانَ  َنا المَّهُ  فَأَا  َزلَ  َلا كَ  أُا هَ  ملَ   َنا َلكَ  أَلَس  رِِت نيَ  َيس   طَاِلب   َأيب  يف  المَّهُ  َعأَا  َزلَ  لِم ُمش 
ِد  اَل  ِإاَّكَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  ِلَرُسولِ  فَ َقالَ  َبب تَ  َنن   تَ ا  ِد  المَّهَ  َعَلِكنَّ  َأح   .1َيَشاءُ  َنن   يَ ا 

فاوف يف شار رهب  ,يف السا  العاشرة نن البعث  عاحد لام يف ناقارب  أيام يفتاات  عصدجي  طالب أبو عفاة
، فمم ميض لمى صرعهه نن الشعب إال أشار نعمونات حّت أصابه نرض الوفاة، عتوفيت 2عهاعز الثماا ني نن لمره

 نن د هت ال إاك: طالب أيب يف اهلل عأازل، اخلمس ني حنويف  يونئي عسمم لميه اهلل صمى عالايب صدجي  بعده بشارين،
 .3عحده طالب أيب يف ازلت" أحببت

عتوفيت صدجي  بعد أبو طالب بشارين، فكاات عفاهتا يف شار رنضان نن السا  العاشرة لمبعث  عهلا : /وفاة خديجة2
 َُم رَجِ  قَ ب لَ  َصِدجَي ُ  تُ ُوف  َيت   قَالَ  أَبِيهِ  َلن   ِدَشام   َلن   ، رعى البخار :5النلاة تفرض أن قبل عناتت، 4َخس عساون سا 

ِ  فَ َمِبثَ  ِسِا نيَ  بَِثلَاثِ  ال َمِديَا ِ  ِإىَل  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيب    ِسِا نيَ  ِست   بِا تُ  َعِديَ  َلاِئَش َ  َعَاَكحَ  َذِلكَ  ِنن   َقرِيًبا أَع   َسَااَ  ني 
عِ  بِا تُ  َعِديَ  هِبَا بَ ىَن  مُثَّ   .6ِسِا نيَ  ِتس 

ملا توف أبو طالب عتان يوفر احلماي  لرسول : بعد وفاة عمه-صلى اهلل عليه وسلم-النبيو/جرأة سفهاء قريش على 
، عأتثر رعايات اإليياء عقعت يف ديه املرحم ، مما 7، جترأ لميه نن تان ياابه نن سفااء قريش-صمى اهلل لميه عسمم-اهلل

باو داشم نساعدين بعده لاقدمي افس القدر ، فإن نوت لمه أفقده سادا تب را، فمم يعد 8الطره لمخرعج إىل الطائف
 .9نن احلماي 
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 ،1جترأ لمبه سفااء قريش ملا توف أبو طالب،: وخروجه للطائف -صلى اهلل عليه وسلم-أ/شدة األذى لرسول اهلل
اء املباشر له، فكان نن آثار ذلك رحم  الطائف ، عبدأت قريش باإليي-صمى اهلل لميه عسمم-ازدادت احملا  لمى الرسول

 عطمب الانرة. 2لمدلوة دااك

تما اشادت قريش لمى نن أسمم ممن مل يدصل الشعب علظمت : ب/تشديد األذى بالمسلمين خارج الشعب
 .3لميام احملا ، عزلزلوا زلزاال شديدا

لدى الوافدين إىل نك  لمحج أع -يه عسممصمى اهلل لم-تاات قريش تشوه مسع  الرسول:والداعية ج/تشويه الدعوة
 َشُاوَءةَ  أَز دِ  ِنن   عََتانَ  َنكَّ َ  َقِدمَ  ِلَماًدا َأنَّ  َلبَّاس   اب نِ  َلن  ، فكااوا يرنواه بالسحر عاجلاون عغ ردا، رعى نسمم 4الاجارة
لِ  ِنن   ُسَفَااءَ  َفَسِمعَ  الر يحِ  َدِيهِ  ِنن   يَ ر ِقي عََتانَ   المَّهَ  َلَعلَّ  الرَُّهلَ  َدَيا رَأَي تُ  َأين   َلو   فَ َقالَ  جَم ُاون   حُمَمًَّدا ِإنَّ  ونَ يَ ُقولُ  َنكَّ َ  أَد 

ِفيهِ  ِفي المَّهَ  َعِإنَّ  الر يحِ  َدِيهِ  ِنن   أَر ِقي ِإين   حُمَمَّدُ  يَا فَ َقالَ  فَ َمِقَيهُ  قَالَ  يََد َّ  َلَمى َيش   فَ َقالَ  َلكَ  فَ َال   َشاءَ  َنن   َيِد  َلَمى َيش 
دَ  ِإنَّ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  م  َاِعيُاهُ  حَن َمُدهُ  لِمَّهِ  احلَ  ِدهِ  َنن   َعَاس   َلهُ  َداِد َ  َفلَا  ُيض ِمل   َعَنن   َلهُ  ُنِضلَّ  َفلَا  المَّهُ  يَ ا 
َادُ  َدهُ  المَّهُ  ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  َأن   َعَأش   َدُؤاَلءِ  َتِمَماِتكَ  َلَميَّ  َأِلد   فَ َقالَ  قَالَ  بَ ع دُ  أَنَّا َعَرُسولُهُ  َلب ُدهُ  مًَّداحمَُ  َعَأنَّ  َلهُ  َشرِيكَ  اَل  َعح 

 َعقَ و لَ  السََّحرَةِ  َعقَ و لَ  ال َكَاَا ِ  قَ و لَ  مسَِع تُ  َلَقد   فَ َقالَ  قَالَ  َنرَّات   َثلَاثَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  َلَمي هِ  فََأَلاَدُدنَّ 
رِ  اَاُلوسَ  بَ َمغ نَ  َعَلَقد   َدُؤاَلءِ  َتِمَماِتكَ  ِنث لَ  مسَِع تُ  َفَما الشَُّعرَاءِ  لَامِ  َلَمى أُبَايِع كَ  يََدكَ  َداتِ  فَ َقالَ  قَالَ  ال َبح   فَ َبايَ َعهُ  قَالَ  اإل ِس 

 َسرِيَّ ً  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  فَ بَ َعثَ  قَالَ  قَ و ِني َعَلَمى الَ قَ  قَ و ِنكَ  َعَلَمى َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  فَ َقالَ 
ُام   َأَصب تُ  ال َقو مِ  ِنن   َرُهل   فَ َقالَ  َشي ًئا َدُؤاَلءِ  ِنن   َأَصب ُام   َدل   لِم َجي شِ  السَّرِيَّ ِ  َصاِحبُ  فَ َقالَ  بَِقو ِنهِ  َفَمرُّعا  َقالَ ف َ  ِنط َارَةً  ِنا  
 .5ِلَماد   قَ و مُ  َدُؤاَلءِ  فَِإنَّ  ُردُّعَدا

مل تمجأ إلياا قريش إال بعد أن سدت لميام املاافي بإسلام لمر عمحزة، ععهدعا صطر : د/المفاوضات واإلغراء
 صمى اهلل لميه–اساطاع الايب ، ع 6صمى اهلل لميه عسمم-املسمم ني قد اسافحل، فعقد املؤمتر إلهناء املشكم  نع حممد

بعد نفاعلاه زلماء قريش، حتييد لاب  بن ربيع  عااسحب عراءه أترب جتمع قبمي بعد بن ُمزعم دو باو أني ،  -عسمم
تل العرعض قبل   -، عرفض الايب صمى اهلل لميه عسمم7عاساطاع بيلك أن َيفف نن تكالب األلداء لمى دلوة اإلسلام
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فوا باإلسلام شرلا عحكما، عيطبقوا نبادئه عحيكموه فيما شجر االلرتاف برسالاه عالكااب الي  أُازل لميه، أن يعرت 
 اجلديد الي  بعث به.  1دو، عإمنا يريد احلكم هليا الدين بياام، ألاه ال يريد احلكم لشخنه

، عمتييز هلا لن تل نا -صمى اهلل لميه عسمم–يف ديا متحيص عتدقيق يف حقيق  الدلوة اليت قام هبا رسول اهلل  
ا نن األدداف عاألغراض اليت قد يضمردا يف أافسام لادة أرباب الدلوات اجلديدة عاملاادعن الثورة قد يمابس هب

أع الزلان  عالغىن، لقد سخر  يضمر نن عراء دلوته الوصول إىل نمك -صمى اهلل لميه عسمم-عاإلصلاح، فال تان اايب
ب ني يديه، ليااهلا قريب  سائغ ، فمم يمن هلم، عمل ياحول إىل  اهلل ُلاب  بن ربيع  عأنثاله، حلمل ديه الدعافع عاآلنال ععلعاا

 .2ديه الغايم  اليت سيقت إليه، ألاه مل تكن دي الدافع له نن عراء رسالاه عدلوته

رِ  يَ و مَ  ال َغدِ  ِنن   مَّمَ َعسَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبُّ  قَالَ  قَالَ  َلا هُ  المَّهُ  َرِليَ  ُدَري  رَةَ  َأيب  رعى البخار  َلن  :هـ/فرض الحصار  الاَّح 
رِ  َلَمى تَ َقامَسُوا َحي ثُ  ِتَاااَ َ  َبِن  يِخَي فِ  َغًدا اَازُِلونَ  حَن نُ  مبِىًن  َعُدوَ   حَتَاَلَفت   عَِتَاااَ َ  قُ َري ًشا َأنَّ  َعَذِلكَ  ال ُمَحنَّبَ  َذِلكَ  يَ ع ِن  ال ُكف 
ِمُموا َحّتَّ  يُ َبايُِعوُدم   َعاَل  يُ َااِتُحوُدم   اَل  َأن   ال ُمطَِّمبِ  َبِن  َأع   ِمبِ ال ُمطَّ  َلب دِ  َعَبِن  َداِشم   َبِن  َلَمى  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبَّ  ِإلَي ِام   ُيس 

 .3َعَسمَّمَ 

 َبِن  يِخَي فِ  المَّهُ  َشاءَ  ِإن   َغًدا ا زِلُ ا َ  قَالَ  أَاَّهُ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولِ  َلن   ُدَري  رَةَ  َأيب  تما رعى نسمم َلن  
رِ  َلَمى تَ َقامَسُوا َحي ثُ  ِتَاااَ َ   صمى الايب إصراج لمى حتالفام عدو, لميه عتعاددعا حتالفوا الكفر لمى تقامسوا عنعىن، 4ال ُكف 

 النحيف  بياام اعتابو , تااا  بن صيف عدو, الشعب ديا إىل نك  نن املطمب عبن داشم عبن عسمم لميه اهلل
 نن فياا نا تل فأتمت األرل  لمياا تعاىل اهلل فأرسل, عالكفر الرحم عقطيع  الباطل نن أاوالا فياا عتابوا, املشاورة

 به فأصرب, بيلك عسمم لميه اهلل صمى الايب هربيل فأصرب, تعاىل اهلل ذتر نن فياا نا عترتت, عباطل رحم عقطيع  تفر
 فوهدعه بيلك عسمم لميه اهلل صمى الايب لن فأصربدم طالب أبو إليام فجاء طالب أبا لمه معسم لميه اهلل صمى الايب
 .5أصرب تما
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 [من البعثة13-10]المرحلة المكية الرابعة  خصائص ومميزات

 أوال/ظروف الدعوة في هذه المرحلة

دا تب را، فمم يعد باو داشم فإن نوت لمه أفقده سا: الحماية بوفاة عمه-صلى اهلل عليه وسلم–أ/فقدان النبي 
له، فكان لميه أن يفكر يف طرق ععسائل هديدة يضمن هبا احلماي   1نساعدين بعده لاقدمي افس القدر نن احلماي 

 عاالسامرار لدلوته.

يف العام العاشر نن البعث ، عصمت الدلوة إىل حد عقفت لاده، فقد اساقر : ب/وصول الدعوة إلى طريق مسدود
 .2أن حيرك ديا اجلمود فخرج إىل الطائف -صمى اهلل لميه عسمم-ب ني نساجيب عنعارض، عقرر الايب الولع يف نك 

يساغل نوسم احلج  -صمى اهلل لميه عسمم-تان الايب :نفسه على القبائل-صلى اهلل عليه وسلم-ج/عرض النبي
 نوت بعد تان عسمم لميه اهلل صمى الايب أن عغ ره إسحاق ابن ذترلادنا تقبل القبائل إىل نك  عيعرض افسه لميام، 

 قبائل لمى افسه يعرض فكان نك  إىل رهع ،ناه انااعوا فمما, انره إىل يدلودم بالطائف ثقيف إىل صرج قد طالب أيب
 فمم ،عغ ردم صعنع  بن لانر عبن حييف  عبن تعب عبن تادة أتى أاه نافرق  بأساايد عذتر, احلج نواسم يف العرب

 يعرض - اهلجرة قبل اليت أ - السا ني تمك يف فكان):الزدر  لن لقب  بن نوسى عقال, سأل نا إىل ناام أحد جيبه
 بل, شيء لمى ناكم أحدا أتره ال: عيقول, عمياعوه يؤعه أن إال يسأهلم ال, قوم شريف تل عيكمم, القبائل لمى افسه
 أمحدع  البياقي عأصرج (،به ألمم الرهل قوم: ولونيق بل أحد يقبمه فلا, ريب رسال  أبمغ حّت يؤذين نن متاعوا أن أريد

 الااس يابع اجملاز ذ  وقيف س عسمم لميه اهلل صمى اهلل رسول رأيت):قال لباد بن ربيع  حديث نن حبان ابن عصححه
 مبَكَّ َ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  هُ المَّ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  َنَكثَ  قَالَ  َهاِبر   رعى اإلنام أمحد َلن  ع ، 3(عهل لز اهلل إىل يدلودم ناازهلم يف

رَ   َعَلهُ  َريب   رَِساَل َ  أُبَ م غَ  َحّتَّ  يَ ا ُنُرين  َنن   يُ ؤ ِعيِن  َنن   يَ ُقولُ  مبِىًن  ال َمَواِسمِ  َعيف  َعجَمَاَّ َ  بُعَكاظ   َنَاازهلِِم   يف  الاَّاسَ  يَ ا َبعُ  ِسِا نيَ  َلش 
َاَّ ُ  رُ  الرَُّهلَ  ِإنَّ  َحّتَّ  اجل  َير   فَ يَ ُقولُونَ  قَ و ُنهُ  فَ َيأ تِيهِ  قَالَ  َتَيا ُنَضرَ  ِنن   أَع   ال َيَمنِ  ِنن   جُ لََيخ  ِاُاكَ  اَل  قُ َري ش   ُغلَامَ  اح  َ  َعمَي ِشي يَ ف   بَ  ني 

ََصاِبعِ  إِلَي هِ  ُيِش رُعنَ  َعُدم   رَِهاهلِِم   رعى اإلنام  ،ل، عتاد الايب صمى اهلل لميه عسمم أن يمقى االساجاب  نن بعض القبائ4بِاأل 
َسهُ  يَ ع ِرضُ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبُّ  َتانَ  قَالَ  المَّهِ  َلب دِ  ب نِ  َهاِبرِ  َلن  أمحد   َرُهل   ِنن   َدل   فَ يَ ُقولُ  بِال َمو ِقفِ  الاَّاسِ  َلَمى اَ ف 
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 ِنن   الرَُّهلُ  فَ َقالَ  أَا تَ  ممَّن   فَ َقالَ  مَه َدانَ  ِنن   َرُهل   فَأَتَاهُ  َعَهلَّ  َلزَّ  َريب   َتلَامَ  غَ أُبَ م   َأن   َناَ ُعوين  َقد   قُ َري ًشا فَِإنَّ  قَ و ِنهِ  ِإىَل  حَي ِمُمِن 
 َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  مَّىصَ  المَّهِ  َرُسولَ  فَأََتى قَ و ُنهُ  حَي ِقرَهُ  َأن   َصِشيَ  الرَُّهلَ  ِإنَّ  مُثَّ  اَ َعم   قَالَ  َناَ َع    ِنن   قَ و ِنكَ  ِلا دَ  فَ َال   قَالَ  مَه َدانَ 
ربُُدم   آتِيِام   فَ َقالَ  َا َنارِ  َعف دُ  َعَهاءَ  فَاا طََمقَ  اَ َعم   قَالَ  قَاِبل   َلام   ِنن   آتِيكَ  مُثَّ  فَُأص   .1َرَهب   يف  األ 

، فسعى تاات الرحم  إىل الطائف لمى إثر اشاداد نقاعن  قريش لمدلوة لقب عفاة أيب طالب: د/لجوئه إلى الطائف
 تان ذلك أن سعد ابن عذتر، 2إلجياد نرتز هديد لمدلوة، عطمب الانرة نن ثقيف -صمى اهلل لميه عسمم-رسول اهلل

 لميه اهلل صمى إقاناه ندة أن سعد ابن عأفاد، عصدجي  طالب أيب نوت بعد تان عأاه املبعث نن لشر سا  شوال يف
لوة يف نك  إىل طريق نسدعد، عاملسممون نوزلون ب ني احلبش  ، عذلك ملا عصمت الدأيام لشرة تاات بالطائف عسمم

نشردين عنك  نضطادين، دعن أنل يف تغ ر الواقع القائم، فكان البد نن البحث لن نكان هديد تاطمق ناه الدلوة، 
عالانرة، ، عتان ددفه األعل دلوة ثقيف إىل اإلسلام، عالثاين طمب احلماي  3عتان أقرب املواقع ملك  ثقيف يف الطائف

عتاات احلماي  عالانرة السابق  بااء لمى لرض املشرت ني، عليست بااء لمى طمبه، فأبو طالب دو الي  عفر احلماي  يف 
ديه املرحم ، عديه املرة األعىل اليت َيرج فياا صارج نك  عيفكر يف تغي ر نرتز االاطلاق، عإن تان قد ديأ له نرتزا 

ش  ال تنمح إال لاد الضرعرة القادرة، ألن احلبش  بعيدة لن اجلو العريب، عالبد أن احاياطيا يف احلبش ، غ ر أن احلب
تكون القالدة النمب  للااطلاق نن قونه، ليمكن قبوهلم نن بقي  العرب، عثقيف ال تقل أصال  لن قريش يف احلسب 

السامرار يف دلوته علدم اليأس عديا دليل لمى الانميم اجلازم لمى ا، 4عالاسب عاملاع ، عدي األاسب تبديل لن نك 
 .5نن لدم اساجاب  الااس هلا، عحبث لن نيدان هديد لمدلوة بعد أن قانت احلواهز دعهنا يف نيداهنا األعل

أشد نن  -صمى اهلل لميه عسمم-تان نوقف أدل الطائف حما  هديدة، هعماا الن: هـ/موقف أهل الطائف من الدعوة
َاا المَّهُ  َرِليَ  َلاِئَش َ  َأنَّ  ر َعةلُ  دزمي  أحد، رعى البخار : َلن   ثَ ا هُ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيب   َزع جَ  َلا    لِماَّيب   قَاَلت   أَا ََّاا َحدَّ

 َلِقيتُ  َنا َأَشدَّ  عََتانَ  َلِقيتُ  َنا قَ و ِنكِ  ن  نِ  َلِقيتُ  َلَقد   قَالَ  ُأُحد   يَ و مِ  ِنن   َأَشدَّ  َتانَ  يَ و م   َلَمي كَ  أََتى َدل   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى
ُام   ُموم   َعأَاَا فَاا طََمق تُ  أََرد تُ  َنا ِإىَل  جيُِب ِن  فَ َمم   ُتلَال   َلب دِ  ب نِ  يَالِيلَ  َلب دِ  اب نِ  َلَمى اَ ف ِسي َلَرل تُ  ِإذ   ال َعَقَب ِ  يَ و مَ  ِنا    َلَمى َنا 

ِاي َاِفق   فَ َمم   َعه  ِيلُ  ِفيَاا فَِإَذا فَ َاَظر تُ  َأظَمَّا ِن  َقد   ِبَسَحابَ    أَاَا فَِإَذا رَأ ِسي فَ َرفَ ع تُ  الث ََّعاِلبِ  بَِقر نِ  َعأَاَا ِإالَّ  َأس   فَ َقالَ  فَ َااَداين  ِهرب 
ِبَ  َنَمكَ  إِلَي كَ  بَ َعثَ  َعَقد   َلَمي كَ  َردُّعا َعَنا َلكَ  قَ و ِنكَ  قَ و لَ  مسَِعَ  َقد   المَّهَ  ِإنَّ  َِبالِ  َنَمكُ  فَ َااَداين  ِفيِام   ِشئ تَ  مبَا لَِاأ ُنرَهُ  الِ اجل   اجل 
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ِ  َلَمي ِام   أُط ِبقَ  َأن   ِشئ تَ  ِإن   ِشئ تَ  ِفيَما َذِلكَ  فَ َقالَ  حُمَمَّدُ  يَا قَالَ  مُثَّ  َلَميَّ  َفَسمَّمَ  َشبَ  ني  َص   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبُّ  فَ َقالَ  األ 
لَاهِبِم   ِنن   المَّهُ  َُي رِجَ  َأن   ُهوأَر   َبل   َدهُ  المَّهَ  يَ ع ُبدُ  َنن   َأص  رِكُ  اَل  َعح  َشي ًئا بِهِ  ُيش 

1. 

 قوله يف جمادد لن تفس ره يف محيد بن لبد رعى عقد, ثقيف نن الطائف أدل أتابر نن ياليل لبد ابن عتان
 يف لقب  بن نوسى عذتر, الثقفي ياليل لبد عابن يع رب بن لاب  يف ازلت قال ،(لظيم القريا ني نن رهل لمى) تعاىل

 افر ثلاث  إىل فعمد, عهيؤ  أن رهاء الطائف إىل توهه طالب أبو نات ملا عسمم لميه اهلل صمى أاه شااب ابن لن املغاز 
 هنا ااااك نا إليام عشكا افسه لميام فعرض ،لمرع باو عنسعود عحبيب ياليل لبد إصوة عدم سادهتم عدم ثقيف نن

 .3نك  نن عليم  يوم لمى الثعالب قرنع  ,رد أقبح لميه فردعا ،2قونه

 الاَّيبَّ  َأنَّ  أَبِيهِ  َلن   ُنط ِعم   ب نِ  ُهبَ  ر ِ  ب نِ  حُمَمَّدِ  رعى البخار  َلن  و/عودته إلى مكة في جوار المطعم بن عدي وإسالم : 
ر   ُأَساَرى يف  قَالَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى اُ ُام   الاَّا  ىَن  َدُؤاَلءِ  يف  َتمََّمِن  مُثَّ  َحيًّا َلِد    ب نُ  ال ُمط ِعمُ  َتانَ  َلو   بَد   السببع ، 4َلهُ  لَاَ رَت 

زليم بن اوفل بن  لد  بن املطعم هوار يف عدصل الطائف نن عسمم لميه اهلل صمى الايب رهع ح ني ناه عقع نا ذلك يف
 عقام, السلاح فمبسوا أعالده نن أربع  أنر املطعم أن) فيه ، قالنرسل حسن ادبإسا الفاتاي أعردداالقن  ع , لبد نااف

 بن املطعم عنات(، ذناك ختفر ال الي  الرهل أات:له فقالوا قريشا ذلك فبمغ الكعب ، نن رتن لاد ناام عاحد تل
 لمى له جمازاة نات ملا رثاه ثابت بن حسان أن نرسل بإسااد الفاتاي عذتر, سا  عتسعون بضع عله بدر عقع  قبل لد 

  .5عسمم لميه اهلل صمى لمايب صاع نا

 ثانيا:أحداث وفرائض هذه المرحلة

رُ  بَابلقد البخار  يف صحيحه بابا قال فيه: أ/إسالم الجن: ن   ذِت  َاَمعَ  أَاَّهُ  ِإَلَّ  أُعِحيَ  ُقل   تَ َعاىَل  المَّهِ  َعقَ و لُ  اجلِ   ِنن   اَ َفر   اس 
ن     .6اجلِ 

 الايب رهوع بعد تان اجلن اساماع أن إسحاق ابن عذتر ,اهلجرة قبل مبك  تان لمقرآن اجلن اعاسام قن ع 
 سا  يف ذلك عتان, طالب أيب نوت بعد عذلك, انره إىل ثقيفا يدلو إلياا صرج ملا الطائف نن عسمم لميه اهلل صمى
 لباس ابن إلياا أشار اليت لكاظ قعسو , شوال يف تان الطائف إىل صرعهه بأن سعد ابن هزم تما, املبعث نن لشر

                                                           
1
 3231ك ، رقم:ق، باب:ذتر امللائاب: بدء اخلمصحيح البخار : تا - 

 143، ص1اليديب:س ر أللام الابلاء، ج- 2

 363، ص6فاح البار ، ج- 3

4
 3720، رقم:شاود امللائك  بدرا، باب:املغاز  صحيح البخار : تااب - 

5
 376، ص7فاح البار ، ج - 

6
 ذتر اجلن، باب:: املااقبصحيح البخار : تااب - 



39 
 

 فاكون ثلاث أع بساا ني اهلجرة قبل الراهح لمى فكان ذلك، يف صريح لباس ابن عحديث القعدة، ذ  يف تقام تاات
 لميه اهلل صمى حباله اجلن لمم لادنا األنر أعل يف عقع نا حكى لباس ابن حديث: البياقي قال ،1اإلسراء بعد القن 
 حكاه تما القرآن لميام عقرأ ناه فيدب أصرى نرة اجلن دالي أتاه مث, يردم عمل لميام يقرأ مل تالوق ذلك عيف, عسمم
 نسعود بن اهلل لبد لن حبيش بن زر طريق نن عاحلاتم أمحد أصرهه نا إىل بيلك عأشار, نسعود بن اهلل لبد
 أحددم سبع  عتااوا, أاناوا: قالوا مسعوه فمما, خنل ببطن القرآن يقرأ عدو عسمم لميه اهلل صمى الايب لمى دبطوا:"قال

 صحب دل: نسعود بن اهلل لعبد قمت:"قال لمقم  لن الشعيب لن داد أيب بن داعد طريق نن نسمم عأصرج ،"زعبع 
 شر فبااا اساط ر،, اغايل: فقماا ليم  ذات فقدااه علكاا ال،:قال اجلن؟ ليم  عسمم لميه اهلل صمى اهلل رسول ناكم أحد
, لميام فقرأت فأتياام, اجلن دالي أتاين: فقال, له فيتراا حراء قبل نن جييء به حنن إذا السحر لاد تان افمم ليم ،

 أسمم نن عأسمم الدلوة اااشرت ملا، ع -ص-إن اجلن تعددت عفادهتم لمى الايب ، مث"ا راهنم عآثار آثاردم فأرااا فااطمق
 .2املديا  يف حّت جميئام تعدد مث, اهلجرت ني  نيب ذلك عتان أسممواع  فسمعوا ناام نن قدم، قدمناام، 

 ِإىَل  َلاِنِدينَ  َأص َحابِهِ  ِنن   طَائَِف    يف  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  اا طََمقَ  قَالَ  َلبَّاس   اب نِ  عرعى البخار  َلن   
َ  ِحيلَ  َعَقد   ُلَكاظ   ُسوقِ  َ  الشََّياِط نيِ  بَ  ني   فَ َقاُلوا َلُكم   َنا فَ َقاُلوا الشََّياِط نيُ  فَ َرَهَعت   الشُُّابُ  َلَمي ِام   َعأُر ِسَمت   السََّماءِ  َصرَبِ  َعبَ  ني 
اَ َاا ِحيلَ  َ  بَ ي   َاا َعأُر ِسَمت   السََّماءِ  َصرَبِ  َعبَ  ني  َاُكم   َحالَ  َنا قَالَ  الشُُّابُ  َلَمي   َ  بَ ي    َنَشارِقَ  بُوافَال رِ  َحَدثَ  َنا ِإالَّ  السََّماءِ  َصرَبِ  َعبَ  ني 

َر ضِ  رُ  َدَيا َنا فَاا ظُُرعا َعَنَغارِبَ َاا األ  َن  َر ضِ  َنَشارِقَ  َفَضَربُوا فَاا طََمُقوا َحَدثَ  الَِّي  األ  رُ  َدَيا َنا يَ ا ظُُرعنَ  َعَنَغارِبَ َاا األ  َن   الَِّي  األ 
اَ ُام   َحالَ  َ  بَ ي   َم َ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولِ  ِإىَل  هِتَاَن َ  حَن وَ  تَ َوهَُّاوا ينَ الَّيِ  فَاا طََمقَ  قَالَ  السََّماءِ  َصرَبِ  َعبَ  ني   َلاِند   َعُدوَ  بَِاخ 
رِ  َصلَاةَ  بَِأص َحابِهِ  ُيَنم ي َعُدوَ  ُلَكاظ   ُسوقِ  ِإىَل  ُعوا فَ َممَّا ال َفج  َاُكم   لَ َحا الَِّي  َدَيا فَ َقاُلوا َلهُ  َتَسمَُّعوا ال ُقر آنَ  مسَِ َ  بَ ي    َصرَبِ  َعبَ  ني 

َنَاا يَا فَ َقاُلوا قَ و ِنِام   ِإىَل  َرَهُعوا فَ ُاَااِلكَ  السََّماءِ  ِد  َلَجًبا قُ ر آاًا مسَِع َاا ِإاَّا قَ و  دِ  ِإىَل  يَ ا  رِكَ  َعَلن   بِهِ  َفآَناَّا الرُّش   َأَحًدا ِبَرب  َاا ُاش 
َاَمعَ  أَاَّهُ  ِإَلَّ  أُعِحيَ  ُقل   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى هِ اَِبي   َلَمى َعَهلَّ  َلزَّ  المَّهُ  َعأَا  َزلَ  ن   ِنن   اَ َفر   اس  َا اجلِ  ن   قَ و لُ  إِلَي هِ  أُعِحيَ  َعِإمنَّ  .3اجلِ 

 ب/رحلة اإلسراء والمعراج

املعراج تان قبل ُأصامف يف حتديد عقاه لمى لشرة أقوال، القول األعل لمى أن : /توقيت حادثة اإلسراء والمعراج1
اهلجرة بسا  عاقل لن ابن سعد عبه هزم الاوع ، علن ابن اجلوز  أاه تان قبماا بثمااي  أشار، علن أيب الربيع بن سامل 
قبماا بسا ، علن إبراديم احلريب أهنا يف ربيع األعل قبل اهلجرة بسا  عرهحه ابن املا ر، علن ابن لبد الرب أهنا قبل اهلجرة 

علن ابن فارس أهنا قبل اهلجرة بسا  عثلاث  أشار، علن السد  عالطرب  عالبياقي قبماا بسا  عَخس  بسا  عشارين، 
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أشار، عقال بن حزم تان يف رهب سا  اثاّت لشرة نن الابوة، علن ابن قايب  عابن لبد الرب أهنا تاات قبماا بثمااي  لشر 
، عقيل يف رهب تما لاد ابن لبد الرب عهزم به الاوع ، شارا، علن ابن سعد يف رنضان قبل اهلجرة بثمااي  لشر شارا

 .1عقيل قبل اهلجرة بثلاث سا ني لن ابن لبد الرب

 ُسب َحانَ  تَ َعاىَل  المَّهِ  قَ و لِ القرآن الكرمي يف  عردت قن  اإلسراء يف: السنة صحيحالقرآن و /قصة اإلسراء والمعراج في 2
َرى الَِّي  ِجدِ ال   ِنن   لَي لًا  بَِعب ِدهِ  َأس  رَامِ  َمس  ِجدِ  ِإىَل  احلَ  َق َنى ال َمس   .2األ 

 المَّهُ  َرِليَ  َصع َنَع َ  ب نِ  َناِلكِ  َلن   َناِلك   ب نِ  أََاسِ  هاءت رحم  اإلسراء عاملعراج نفنم  يف صحيح البخار  َلن  ع 
ُاَما ثَ ُام   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َايبَّ  َأنَّ  َلا   رِ َ  َم ِ لَي    َلن   َحدَّ َاَما بِهِ  ُأس  ِطيمِ  يف  أَاَا بَ ي   َا احلَ  رِ  يف  قَالَ  َعُرمبَّ ج   ِإذ   ُنض َطِجًعا احلِ 
ع ُاهُ  قَالَ  فَ َقدَّ  آت   أَتَاين  َ  َنا َفَشقَّ  يَ ُقولُ  َعمسَِ  حَن رِهِ  ثُ غ َرةِ  ِنن   قَالَ  بِهِ  يَ ع ِن  َنا َها يب  ِإىَل  َعُدوَ  لِم َجاُرعدِ  فَ ُقم تُ  َدِيهِ  ِإىَل  َدِيهِ  بَ  ني 
ع ُاهُ  ِشع َرتِهِ  ِإىَل  رَجَ  ِشع َرتِهِ  ِإىَل  َقن هِ  ِنن   يَ ُقولُ  َعمسَِ َاخ   ُحِشيَ  مُثَّ  قَ م يب  فَ ُغِسلَ  ِإميَااًا مَم ُموَءة   َذَدب   ِنن   ِبَطس ت   أُتِيتُ  مُثَّ  قَ م يب  فَاس 
َمارِ  قَ َعفَ و   ال بَ غ لِ  ُدعنَ  ِبَدابَّ    أُتِيتُ  مُثَّ  أُِليدَ  مُثَّ  َاُرعدُ  َلهُ  فَ َقالَ  أَب  َيضَ  احلِ   َصط َوهُ  َيَضعُ  اَ َعم   أََاس   قَالَ  مَح زَةَ  أَبَا يَا ال بُ رَاقُ  ُدوَ  اجل 

ِيلُ  يب  فَاا طََمقَ  َلَمي هِ  َفُحِمم تُ  َطر ِفهِ  أَق َنى ِلا دَ  ا  َيا السََّماءَ  أََتى َحّتَّ  ِهرب  َاحَ  الدُّ اَ ف  ِيلُ  قَالَ  اَديَ  َنن   َفِقيلَ  فَاس   َعَنن   ِقيلَ  ِهرب 
 فَ َقالَ  آَدمُ  ِفيَاا فَِإَذا َصَمن تُ  فَ َممَّا فَ َفَاحَ  َهاءَ  ال َمِجيءُ  فَِاع مَ  ِبهِ  َنر َحًبا ِقيلَ  اَ َعم   قَالَ  إِلَي هِ  أُر ِسلَ  َعَقد   ِقيلَ  حُمَمَّد   قَالَ  َنَعكَ 
 أََتى َحّتَّ  يب  َصِعدَ  مُثَّ  النَّاِلحِ  َعالاَّيب   النَّاِلحِ  بِااِلب نِ  َنر َحًبا قَالَ  مُثَّ  السَّلَامَ  فَ َردَّ  ي هِ َلمَ  َفَسمَّم تُ  َلَمي هِ  َفَسم م   آَدمُ  أَبُوكَ  َدَيا

َاحَ  الثَّااَِي َ  السََّماءَ  اَ ف  ِيلُ  قَالَ  َدَيا َنن   ِقيلَ  فَاس   فَِاع مَ  ِبهِ  َنر َحًبا ِقيلَ  اَ َعم   قَالَ  هِ ِإَلي   أُر ِسلَ  َعَقد   ِقيلَ  حُمَمَّد   قَالَ  َنَعكَ  َعَنن   ِقيلَ  ِهرب 
َاَل ِ  اب  َاا َعمُهَا َعِليَسى حَي ىَي  ِإَذا َصَمن تُ  فَ َممَّا فَ َفَاحَ  َهاءَ  ال َمِجيءُ   مُثَّ  فَ َردَّا َفَسمَّم تُ  َلَمي ِاَما َفَسم م   َعِليَسى حَي ىَي  َدَيا قَالَ  اخل 

َخِ  َنر َحًبا قَااَل  َاحَ  الثَّالِثَ ِ  السََّماءِ  ِإىَل  يب  َصِعدَ  مُثَّ  النَّاِلحِ  َعالاَّيب   النَّاِلحِ  بِاأل  اَ ف  ِيلُ  قَالَ  َدَيا َنن   ِقيلَ  فَاس   َنَعكَ  َعَنن   ِقيلَ  ِهرب 
 يُوُسفُ  َدَيا قَالَ  يُوُسفُ  ِإَذا َصَمن تُ  َممَّاف َ  فَ ُفِاحَ  َهاءَ  ال َمِجيءُ  فَِاع مَ  بِهِ  َنر َحًبا ِقيلَ  اَ َعم   قَالَ  إِلَي هِ  أُر ِسلَ  َعَقد   ِقيلَ  حُمَمَّد   قَالَ 

َخِ  َنر َحًبا قَالَ  مُثَّ  فَ َردَّ  َلَمي هِ  َفَسمَّم تُ  َلَمي هِ  َفَسم م   َاحَ  الرَّابَِع َ  السََّماءَ  أََتى َحّتَّ  يب  َصِعدَ  مُثَّ  النَّاِلحِ  َعالاَّيب   النَّاِلحِ  بِاأل  اَ ف   فَاس 
ِيلُ  قَالَ  َدَيا َنن   ِقيلَ   فَ ُفِاحَ  َهاءَ  ال َمِجيءُ  فَِاع مَ  بِهِ  َنر َحًبا ِقيلَ  اَ َعم   قَالَ  إِلَي هِ  أُر ِسلَ  أََعَقد   ِقيلَ  حُمَمَّد   قَالَ  َنَعكَ  َعَنن   ِقيلَ  ِهرب 
َخِ  َنر َحًبا قَالَ  مُثَّ  فَ َردَّ  َلَمي هِ  َفَسمَّم تُ  َلَمي هِ  َفَسم م   ِإد رِيسُ  َدَيا قَالَ  ِإد رِيسَ  ِإىَل  َصَمن تُ  فَ َممَّا  مُثَّ  النَّاِلحِ  َعالاَّيب   النَّاِلحِ  بِاأل 
َاِنَس َ  السََّماءَ  أََتى َحّتَّ  يب  َصِعدَ  َاحَ  اخل  اَ ف  ِيلُ  قَالَ  َدَيا َنن   ِقيلَ  فَاس   قَالَ  إِلَي هِ  أُر ِسلَ  َعَقد   ِقيلَ  حُمَمَّد   قَالَ  َنَعكَ  َعَنن   ِقيلَ  ِهرب 
تُ  َلَمي هِ  َفَسم م   َداُرعنُ  َدَيا قَالَ  َداُرعنُ  فَِإَذا َصَمن تُ  فَ َممَّا َهاءَ  ال َمِجيءُ  فَِاع مَ  ِبهِ  ًباَنر حَ  ِقيلَ  اَ َعم    قَالَ  مُثَّ  فَ َردَّ  َلَمي هِ  َفَسمَّم 

َخِ  َنر َحًبا َاحَ   َ السَّاِدسَ  السََّماءَ  أََتى َحّتَّ  يب  َصِعدَ  مُثَّ  النَّاِلحِ  َعالاَّيب   النَّاِلحِ  بِاأل  اَ ف  ِيلُ  قَالَ  َدَيا َنن   ِقيلَ  فَاس   َنن   ِقيلَ  ِهرب 
ا َهاءَ  ال َمِجيءُ  فَِاع مَ  ِبهِ  َنر َحًبا قَالَ  اَ َعم   قَالَ  ِإلَي هِ  أُر ِسلَ  َعَقد   ِقيلَ  حُمَمَّد   قَالَ  َنَعكَ   ُنوَسى َدَيا قَالَ  ُنوَسى فَِإَذا َصَمن تُ  فَ َممَّ
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َخِ  َنر َحًبا قَالَ  مُثَّ  فَ َردَّ  َلَمي هِ  تُ َفَسمَّم   َلَمي هِ  َفَسم م    أَب ِكي قَالَ  يُ ب ِكيكَ  َنا َلهُ  ِقيلَ  َبَكى جَتَاَعز تُ  فَ َممَّا النَّاِلحِ  َعالاَّيب   النَّاِلحِ  بِاأل 
ُصلُ  بَ ع ِد  بُِعثَ  ُغلَاًنا أِلَنَّ  َاَّ َ  َيد  ثَ رُ  أُنَِّاهِ  ِنن   اجل  ُصُمَاا ممَّن   َأت  َاحَ  السَّابَِع ِ  السََّماءِ  ِإىَل  يب  َصِعدَ  مُثَّ  نَّيِت أُ  ِنن   َيد  اَ ف  ِيلُ  فَاس   ِهرب 
ِيلُ  قَالَ  َدَيا َنن   ِقيلَ   فَ َممَّا َهاءَ  ال َمِجيءُ  فَِاع مَ  بِهِ  َنر َحًبا قَالَ  اَ َعم   قَالَ  ِإلَي هِ  بُِعثَ  َعَقد   ِقيلَ  حُمَمَّد   قَالَ  َنَعكَ  َعَنن   ِقيلَ  ِهرب 

 مُثَّ  النَّاِلحِ  َعالاَّيب   النَّاِلحِ  بِااِلب نِ  َنر َحًبا قَالَ  السَّلَامَ  فَ َردَّ  َلَمي هِ  َفَسمَّم تُ  قَالَ  َلَمي هِ  َفَسم م   أَبُوكَ  َدَيا قَالَ  ِإب  رَاِديمُ  ِإَذافَ  َصَمن تُ 
رَةُ  ِإَلَّ  رُِفَعت   ُقَاا فَِإَذا ال ُما اَ َاى ِسد  رَةُ  َدِيهِ  قَالَ  ال ِفيَ َم ِ  آَذانِ  ِنث لُ  َعَرقُ َاا اَعِإذَ  َدَجرَ  ِقلَالِ  ِنث لُ  اَ ب    أَا  َاار   أَر بَ َع ُ  َعِإَذا ال ُما اَ َاى ِسد 
رَانِ  رَانِ  بَاِطَاانِ  اَ ا  ِيلُ  يَا َدَيانِ  َنا فَ ُقم تُ  ظَاِدرَانِ  َعاَ ا  رَانِ  ال َباِطَاانِ  أَنَّا قَالَ  ِهرب  َاَّ ِ  يف  فَ اَ ا   مُثَّ  َعال ُفرَاتُ  فَالا يلُ  نِ الظَّاِدرَا َعأَنَّا اجل 
تُ  َلَسل   ِنن   َعِإاَاء   َلنَب   ِنن   َعِإاَاء   ََخ ر   ِنن   بِِإاَاء   أُتِيتُ  مُثَّ  ال َمع ُمورُ  ال بَ ي تُ  ِل  رُِفعَ   أَا تَ  الَّيِت  ال ِفط رَةُ  ِديَ  فَ َقالَ  المَّنَبَ  فََأَصي 

َاا  أُِنر تُ  قَالَ  أُِنر تَ  مبَا فَ َقالَ  ُنوَسى َلَمى َفَمَرر تُ  فَ َرَهع تُ  يَ و م   ُتلَّ  َصلَاةً  ََخ ِس نيَ  َمَواتُ النَّ  َلَميَّ  فُرَِلت   مُثَّ  َعأُنَُّاكَ  َلَمي  
ِس نيَ  َاِطيعُ  اَل  أُنََّاكَ  ِإنَّ  قَالَ  يَ و م   ُتلَّ  َصلَاةً  يِخَم   َبِن  َعَلاجلَ تُ  قَ ب  َمكَ  سَ الاَّا َهرَّب تُ  َقد   َعالمَّهِ  َعِإين   يَ و م   ُتلَّ  َصلَاةً  ََخ ِس نيَ  َتس 
رَائِيلَ  أَل هُ  َرب كَ  ِإىَل  فَار ِهع   ال ُمَعاجلََ ِ  َأَشدَّ  ِإس  ِفيفَ  فَاس  رًا َلن   فَ َوَلعَ  فَ َرَهع تُ  أِلُنَِّاكَ  الاَّخ   ِنث  َمهُ  فَ َقالَ  ُنوَسى ِإىَل  فَ َرَهع تُ  َلش 
رًا َلن   فَ َوَلعَ  فَ َرَهع تُ  رًا َلن   فَ َوَلعَ  فَ َرَهع تُ  ِنث  َمهُ  فَ َقالَ  وَسىنُ  ِإىَل  فَ َرَهع تُ  َلش   ِنث  َمهُ  فَ َقالَ  ُنوَسى ِإىَل  فَ َرَهع تُ  َلش 
رِ  فَأُِنر تُ  فَ َرَهع تُ   ىُنوسَ  ِإىَل  فَ َرَهع تُ  يَ و م   ُتلَّ  َصَمَوات   يِخَم سِ  فَأُِنر تُ  فَ َرَهع تُ  ِنث  َمهُ  فَ َقالَ  فَ َرَهع تُ  يَ و م   ُتلَّ  َصَمَوات   بَِعش 

َاِطيعُ  اَل  أُنََّاكَ  ِإنَّ  قَالَ  يَ و م   ُتلَّ  َصَمَوات   يخَم سِ  أُِنر تُ  قُ م تُ  أُِنر تَ  بَِ  فَ َقالَ   َهرَّب تُ  َقد   َعِإين   يَ و م   ُتلَّ  َصَمَوات   ََخ سَ  َتس 
رَائِيلَ  َبِن  َعَلاجلَ تُ  قَ ب  َمكَ  الاَّاسَ  أَل هُ  كَ َرب   ِإىَل  فَار ِهع   ال ُمَعاجلََ ِ  َأَشدَّ  ِإس  ِفيفَ  فَاس  يَ ي تُ  َحّتَّ  َريب   َسأَل تُ  قَالَ  أِلُنَِّاكَ  الاَّخ  َاح   اس 
 .1ِلَباِد  َلن   َعَصفَّف تُ  َفرِيَضيِت  أَن َضي تُ  ُنَااد   اَاَدى َهاَعز تُ  فَ َممَّا قَالَ  َعأَُسم مُ  أَر َلى َعَلِكن  

, طالب أيب شعب لاد عبيااا, داائ أم بيت يف اام أاه الاألقو  ديه ب ني عاجلمع يف لدة رعايات ُمامف ، عرد عقد
 به فكان املسجد إىل البيت نن فأصرهه املمك ناه فازل -يسكاه تان لكواه إليه البيت عألاف- بياه سقف ففرج

 ليم  الندر شق عقوع بعضام اسااكر عقد ،الرباق فأرتبه املسجد باب إىل املمك أصرهه مث ،الاعاس أثر عبه نضطجعا
 الندر شق عثبت ،به الرعايات تواردت فقد, ذلك يف إاكار عال, سعد بن يف صغ ر عدو ذلك تان إمنا: عقال إلسراءا

 نن نسمم لاد تما الزيادة نن فيه عقع فاألعل, حكم  نااا علكل ،الدالئل يف اعيم أبو أصرهه تما البعث  لاد أيضا
 نن األحوال أتمل لمى فاشأ الطفولي  زنن يف ديا عتان (،ناك الشيطان حظ ديا: فقال لمقم  فأصرج) أاس حديث
 األحوال أتمل يف قو  بقمب إليه يوحى نا ليامقى إترانه يف زيادة البعث لاد الندر شق عقع مث, الشيطان نن العنم 

 الغسل ياد يف احلكم  تكون أن عحيامل, لممااهاة لياأدب السماء إىل العرعج إرادة لاد الندر شق عقع مث, الاطا ر نن
 الندر شق نن عرد نا عمجيع ،عسمم لميه اهلل صمى شرله يف تقرر تما الثالث  املرة حبنول اإلسباغ يف املبالغ  لاقع

 لنلاحي  حقيقاه لن لنرفه الاعرض دعن له الاسميم جيب مما لمعادة اخلارق  األنور نن ذلك عغ ر القمب عاساخراج
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 ثقات رعاته ألن اإلسراء ليم  الشق إلاكار يمافت ال: املفام يف رطيبالق قال, ذلك نن شيء يساحيل فلا القدرة
 بأن العادة هرت فقد, شادده لمن فضلا سانعه يددش نا لمى العادة صوارق نن القن  ديه اشاممت عقد, نشاد ر

 أيب ابن قال ،ذلك غ ر لن فضلا عهعا عال لررا ذلك فيه يؤثر فمم ذلك عنع, حمال  ال ميوت قمبه عأصرج بطاه شق نن
 برؤي  ألطي ألاه, اليق ني قوة يف الزيادة -شق بغ ر عحكم  إميااا ميامئ أن لمى القدرة نع- قمبه شق يف احلكم : مجرة
, عنقاال حاال عأللادم الااس أشجع تان فميلك, العادي  املخاعف مجيع نن نعه أنن نا بيلك تأثره علدم بطاه شق

 صرق نقام يف بالعادة له تأايسا عقع ذلك أن إىل إشارة له األرض طي لمى قدرةال نع راتبا به اإلسراء يف احلكم ع 
 يف هاء فقد, الربيق نن نشاق عالرباق ،يرتبه مبا إليه يبعث به َياص نن اسادلى إذا املمك بأن هرت العادة ألن, العادة
 طاقات األبيض صوفاا صلال تان ذاإ برقاء شاة قوهلم نن أع, الس ر بسرل  عصفه ألاه الربق نن أع, أبيض أاه لواه
 له زيادة تان الرباق رتوبع ، البياض يف نعدعدة الغام نن الربقاء ألن أبيض الرباق بأن احلديث يف عصفه ياافيه عال, سود
 عتاات) أاس لن نردعيه عابن علماسائي ،املاشي نن ألز عالراتب, ناش صورة يف لكان بافسه صعد لو ألاه تشريفه يف

 العين ُمانر يف الزبيد  قال الاوع  قال, األابياء لرتوب نعدا تان الرباق أن لمى دالل  عفيه (،قبمه بياءلألا تسخر
 عيف (،الرباق لمى حيج تان إبراديم أن) عاألزرقي لمفاتاي نك  تااب عيف، الرباق يرتبون األابياء تان:الاحرير صاحبع 

، بعضا بعضاا يشد آثار فايه (،عبولددا هبا نك  إىل سار ملا لرباقا لمى داهر محل إبراديم أن) لمسايمي الرعض أعائل
 فمم باملعراج أيت املقدس بيت يف تان مما فرغت ملا: يقول عسمم لميه اهلل صمى اهلل رسول مسعت) إسحاق ابن رعاي  عيف
 باب إىل يب ااااى حّت فيه صاحيب فأصعدين, حضر إذا ليايه امليت إليه ميد الي  عدو, ناه أحسن تان شيئا قط أر
 تاات اليت باحلمق  دابيت فأعثقت املقدس بيت أتيت حّت) البياقي لاد سعيد أيب حديث عيف (،السماء أبواب نن

 اهلل لبد بن لبيدة أيب رعاي  عيف (،رتعا ني ناا عاحد تل فنمى املقدس بيت عهربيل أاا فدصمت -عفيه- هبا تربط األابياء
 رعاي  عيف (،فأمماام النلاة أقيمت مث, عساهد عراتع قائم ب ني نن الابي ني فعرفت ملسجدا دصمت مث) أبيه لن نسعود بن

 النلاة فأقيمت نؤذن أذن مث, تث ر ااس اهامع حّت يس را إال ألبث فمم) حامت أيب ابن لاد أاس لن نالك أيب بن يزيد
 عحاات) نسمم لاد نسعود ابن ديثح عيف (،هبم فنميت فقدنن هربيل بيد  فأصي, يؤناا نن اااظر صفوفا فقماا

 نن السماعات إىل ناام صعد مث, املقدس بيت يف مجيعا باألابياء صمى يكون أن حيامل لياض قال (،فأمماام النلاة
 أن عاألظار ،أيضا فابطوا السماء نن دبط أن بعد هبم صلاته تكون أن عحيامل, رآه عسمم لميه اهلل صمى أاه ذتر

 آدم األعىل يف أن نسمم لاد أاس لن ثابت رعاي  نع الرعاي  ديه توافقت عقد ،العرعج قبل تان املقدس ببيت هبم صلاته
 السابع  عيف, نوسى السادس  عيف, دارعن اخلانس  عيف, إدريس الرابع  عيف, يوسف الثالث  عيف, عليسى حيىي الثااي  عيف

, الدرهات يف تفالمام ليظار فقيل, هبا الاقاه اليت بالسماء ناام تل اصاناص يف احلكم  يف اصامف عقد ،إبراديم
 عقع نا اظ ر نن قونه نع عسمم لميه اهلل صمى له سيقع نا إىل لإلشارة امليتورين دؤالء لمى االقانار يف احلكم : عقيل
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 لميك فرض تم: فسألن, لكم تان الناحب عاعم مبوسى فمررت ،راهعا فأقبمت:سعيد أيب حديث عيف, ناام لكل
 أن  لكون لعماا النلاة أنر يف عسمم لميه اهلل صمى الايب مبراهع  نوسى ختنيص يف احلكم : القرطيب قالع  ،ربك؟
  ،ذلك نثل نن حممد أن  لمى نوسى فأشفق, لميام فثقمت األنم نن غ ردا به تكمف مل مبا النموات نن تمفت نوسى

 ملا) علفظه نسمم لاد نسعود ابن حديث يف املاااى سدرة تسميااا سبب بيان ععقع ،(املاااى سدرة إىل رفعت مث:)قوله
 يعرج نا ياااي عإلياا السادس  السماء يف عدي املاااى سدرة إىل يب ااااى: قال عسمم لميه اهلل صمى اهلل برسول أسر 

 ياااي  امللائك لمم ألن املاااى سدرة مسيت الاوع  عقال (،نااا فيقبض يابط نا ياااي عإلياا, نااا فيقبض األرض نن
 ،السابع  يف أهنا أاس حديث ظادر: املفام يف القرطيب عقال ،عسمم لميه اهلل صمى اهلل رسول إال أحد جياعزدا عمل, إلياا
: اخلطايب قال( دجر قلال نثل) ،السدر مثر دو عالابق( ابقاا فإذا, )ألممه نن أع اهلل إال يعممه ال غيب صمفاا عنا: قال

 ثلاث  فياا ألن غ ردا دعن السدرة اصا رت: دحي  ابن قال ،القلال نثل الكرب يف مثردا أن يريد, راجلرا دي م قُ  مجع القلال
 سدرة ل رفعت)عسمم لميه اهلل صمى اهلل رسول قال:"قال أاس لن، زتي  عرائح , لييي عطعام, ممدعد ظل: أعصاف
 العيعب  شدة نن فياا ملا اجلا  بأهنار هلا تشبياا اجلا  نن أهنا األهنار ديه لمى أطمق عإمنا: عقيل (،أهنار أربع  فإذا املاااى
 آصر يعودعا مل صرهوا إذا نمك ألف سبعون يوم تل يدصمه) الكشميان زاد( املعمور البيت ل رفع مث, )عالربت  عاحلسن

 أ ( لمياا أات اليت الفطرة دي:فقال, المنب فأصيت, لسل نن عإااء لنب نن عإااء َخر نن بإااء أتيت مث)(، لميام نا
, أنعاءه عيشق املولود بطن يدصل شيء أعل ألاه فطرة المنب تسمي  سبب يكون أن حيامل القرطيب قال ،اإلسلام دين

 عقوع, نفسدة هاسه لن ياشأ ال عألاه, له نألوفا تان لكواه غ ره دعن إليه عسمم لميه اهلل صمى الايب نيل يف عالسر
 سدرة إىل عصوله لاد عنرة, العطش نن له عقع نا عسببه املقدس ببيت النلاة نن هفراغ لاد نرة: نرت ني اآلاي  لرض
 به لرج ملا عسمم لميه اهلل صمى أاه اإلسراء بميم  النلاة فرض ختنيص يف عاحلكم ( النلاة لمي فرلت مث) ،املاااى

 عألناه له اهلل فجمع, يقعد فلا لساهدعا يسجد فلا عالراتع يقعد فلا القائم ناام عأن امللائك  تعبد الميم  تمك يف رأى
 اإلسراء بميم  فرليااا اصاناص يفع  ،عاإلصلاص الطمأايا  نن بشرائطاا, العبد ينمياا رتع  تل يف تماا العبادات تمك
( عأسمم أرلى علكن:)قوله ،تعددت مبراهعات بل عاسط  بغ ر بكواه فرلاا اصاص عليلك, بياهنا لظيم إىل إشارة
 ،عأسمم أرلى علكن, نسمم عال راض غ ر صرت رهعت إن فإين, أرهع فلا اساحييت حّت ريب سألت :الكلام تقدير

 عتعاىل سبحااه اهلل أن لمى به اسادل نا أقوى نن ديا( لباد  لن عصففت فريضيت أنضيت: نااد ااداين هاعزت فمما)
 فإذا, اجلا  أدصمت مث) أيضا الزيادة نن ذر أيب  رعاي عيف ،عاسط  بغ ر اإلسراء ليم  عسمم لميه اهلل صمى حممدا ابيه تمم
 الدر قباب حافااه باار أاا إذا اجلا  يف أس ر أاا بياا) رفعه أاس لن نسمم علاد (،املسك تراهبا عإذا, المؤلؤ هاابي فياا

 صمى اهلل رسول فقال) نسمم لاد نسعود ابن حديث عيف(، الكوثر ديا: هربيل فقال, أذفر نسك طياه عإذا, اجملوف
 السلام لمي فرد لميه فسممت عاحد رهل غ ر, إل علحكوا رحبوا إال مساء أدل آت مل ل نا: جلربيل عسمم لميه اهلل
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 لضحك أحد إىل لحك علو, صمق ناي يضحك مل, هاام صازن نالك ذاك حممد يا: قال إل؟ يضحك عمل يب عرحب
 (،أمجع اآلصرة ععلد, عالاار اجلا  فرأيا السماء أبواب ماهل فاحت حّت) عالرتني  أمحد لاد حييف  حديث عيف, (إليك
, الاار لميه لرلت عأاه, البخت تأهنا ط ردا عإذا ،الدالء تأاه رناهنا عإذا, اجلا  لميه لرض أاه) سعيد أيب حديث عيف
 .1(ألتمااا عاحلديد احلجارة فياا طرح لو دي فإذا

ايب القبما ني عإنام املشرق ني -نااا أاه صمى اهلل لميه عسممعاشاممت الرحم  لمى نعان لميق  دقيق  تث رة، 
عاملغرب ني ععارث األابياء، عإنام األهيال بعده، عصمى مجيع األابياء صمفه، فكان ديا إييااا بعموم رسالاه عصمود إناناه 

 .2عإاسااي  تعاليمه عصلاحيااا الصالاف املكان عالزنان

ُاَما المَّهُ  َرِليَ  المَّهِ  َلب دِ  ب نَ  رعى البخار  لن َهاِبرَ : اج/موقف قريش من حادثة اإلسراء والمعر 3  مسَِعَ  أَاَّهُ  َلا  
بَ ا ِن  َلمَّا يَ ُقولُ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولَ  رِ  يف  ُقم تُ  قُ َري ش   َتيَّ ج  ربُُدم   َفَطِفق تُ  ال َمق ِدسِ  بَ ي تَ  ِل  المَّهُ  َفَجلَا  احلِ   ُأص 

إِلَي هِ  أَا ظُرُ  َعأَاَا آيَاتِهِ  َلن  
 افانت) قال سمم  أيب لن الزدر  لن تيسان بن صاحل طريق نن :الدالئل يف البياقي رعى، ع 3

 أتى بأاه عتندقه:فقالوا ،صادق أاه أشاد: فقال له فيترعا بكر أيب إىل ااس فجاء -اإلسراء لقب يعن- تث ر ااس
 بيلك فسمي قال السماء يخرب أصدقه, ذلك نن بأبعد أصدقه إين, اعم قال نك ؟ إىل رهع مث عاحدة ليم  يف الشام

 ليم  تان ملا عسمم لميه اهلل صمى اهلل رسول قال) قال حسن بإسااد عالبزار أمحد لاد لباس ابن حديث عيف, (النديق
 إين: عسمم لميه اهلل مىص اهلل رسول قال شيء؟ نن تان دل:فقال هال أبو اهلل لدع يب نر مبك  عأصبحت يب أسر 
 بيلك؟ أحتدثام قونك دلوت فإن قال, اعم:قال أظاراا؟ ب ني أصبحت مث:قال, املقدس بيت إىل الميم  يب أسر 
 حدثن مبا قونك حدث: فقال إلياما هاءعا حّت اجملالس إليه فاافضت قال لؤ ، بن تعب بن نعشر يا:قال اعم،:قال

 يف ععقع ،(املسجد لاا تاعت أن عتساطيع قالوا, ناعجبا رأسه لمى يده عالع ب ني عنن ننفق ب ني فمن قال, فحدثاام
 صوت ديا: بعضام فقال لميام فسمم لقريش بع ر رهوله يف نر أاه) أاه عالطرباين البزار لاد أعس بن شداد حديث
 فجمى:)قوله, (صفهع  الي  اجلمل يقدنام الظار فقدنت, تيا يوم يف تقدم ل ردم عأن بيلك ألممام أاه عفيه, حممد
 لاد سمم  أم لن الفضل بن اهلل لبد رعاي  يف ععقع, رأياه حّت عبياه بين احلجب تشف نعااه قيل( املقدس بيت ل اهلل

 نا, إليه أاظر املقدس بيت ل اهلل فرفع, قط نثمه أترب مل تربا فكربت, أثبااا مل أشياء لن فسألوين قال) :نسمم
 دار لاد علع حّت إليه أاظر عأاا باملسجد فجيء) امليتور لباس ابن حديث عيف, (به ابأهتم إال شيء لن يسألوين

 عدو, لسميمان ل ني طرف  يف بمقيس لرش أحضر فقد, فيه اساحال  عال, املعجزة يف أبمغ عديا (إليه أاظر عأاا فاعاه لقيل
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 عالطرباين البزار لاد أعس بن شداد حديث قععع  بعزيز، اهلل قدرة يف ذاك عنا, إليه أحضر حّت نكااه نن أزيل أاه يقاضي
 تم له قالوا) أهنم أيضا داائ أم حديث ، عيف(القن  فيتر ،لقريش بع ر نررت مث) ففيه األعل االحامال يؤيد نا

 صف  لن سأله الي  أن يعمى أيب لاد عفيه ،(بابا بابا عألددا إليه أاظر فجعمت, لددهتا أتن عمل: قال باب؟ لممسجد
 يف لاا بإبل نررت دل: القوم نن رهل فقال) الزيادة نن عفيه, نطعم بن هب ر عالد لد  بن املطعم دو قدسامل بيت

 ااق  هلم ااكسرت فلان بن بإبل عنررت, طمبه يف فام هلم بع را ألموا قد عهدهتم قد, عاهلل اعم: قال عتيا؟ تيا نكان
 فياا نا علمم فعددا اإلبل فأتى فقام, نشغوال لدهتا لن تات: الق, الرلاة نن فياا عنا لدهتا لن فأصرباا قالوا, محراء
 بن حممد أبو الشيخ قال ،(قال تما فكان ،عفلان فلان الرلاء نن عفياا,  عتيا تيا دي: فقال قريشا أتى مث الرلاء نن
 لو ألاه, إَخاده يريد نن ةملعااد احلق إظاار إرادة السماء إىل العرعج قبل املقدس بيت إىل اإلسراء يف احلكم : مجرة أيب

 املقدس بيت إىل به أسر  أاه ذتر فمما, عاإليضاح البيان إىل سبيلا األلداء ملعاادة جيد مل السماء إىل نك  نن به لرج
 حنل هبا أصربدم فمما, ذلك قبل رآدا يكن مل أاه علمموا رأعدا تااوا املقدس بيت نن هزئيات تعريفات لن سألوه

, ذتره نا بقي  يف تنديقه لزم ذلك يف صربه صح عإذا, ليم  يف املقدس بيت إىل اإلسراء نن ذتر افيم بندقه الاحقيق
 .1عاملعااد اجلاحد شقاء يف عزيادة, املؤنن إميان يف زيادة ذلك فكان

ِ  فَ َرَلَاا ِح نيَ  النَّلَاةَ  المَّهُ  فَ َرضَ  قَاَلت   ال ُمؤ ِنِا نيَ  أُم   َلاِئَش َ  َلن   رعى البخار : ج/فرض الصلوات الخمس َعاَ  ني  ِ  رَت  َعاَ  ني   رَت 
َضرِ  يف  َضرِ  َصلَاةِ  يف  َعزِيدَ  السََّفرِ  َصلَاةُ  فَأُِقرَّت   َعالسََّفرِ  احلَ  بخار  علم ،ثلاثا تاات فإهنا املغرب إال إسحاق ابن زاد، 2احلَ 
 يف فع ني (،أربعا ففرلت عسمم ميهل اهلل صمى الايب داهر مث, رتعا ني النلاة فرلت)قالت لائش  لن اهلجرة تااب يف

 أن ،السابق  األدل  جتامع عبه يظار عالي  ،باملديا  عقعت (احلضر صلاة يف عزيد) داا قوله يف الزيادة أن الرعاي  ديه
 .3املغرب إال رتعا ني رتعا ني اإلسراء ليم  فرلت النموات

 ثالثا:مقدمات الهجرة

نن طرق اإلسلام مسعام  لعدؤالء أع  ،4باحث ني لن حتالفات لد اخلزرجعس إىل نك  قدم عفد األ: أ/لقاؤه وفد األوس
 الايب لقى أاه إسحاق ابن ذتر فقد, 5النانت بن سويدامسه ع  إسلانه يف امفُم املغاز  يفعدو  سمم فرد عاحد ناام،أع 

 إىل عاانرف ،حسن القول ديا إن: فقال اإلسلام لميه فعرض, العقب  يف األانار تمقاه أن قبل عسمم لميه اهلل صمى
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مث هاء عفد نعامرين  ،1نسمم عدو قال لقد: يقولون قونه فكان قال, اهلجرة قبل عتاات بعاث عقع  يف هبا فقال املديا 
علرض لميام الدلوة فأسمموا مث رهعوا إىل قونام فدلودم  -صمى اهلل لميه عسمم–يف رهب، فاهامع هبم رسول اهلل 

 .ناام 2فاساجاب هلم لدد

عيف السا  احلاد  لشر نن البعث  الاقى بوفد نن األانار ياكون سا  أفراد، فدلادم لإلسلام : ه وفد الخزرجب/لقاؤ 
: قال طالب أيب بن لمي حدثن) لباس ابن لن حسن بإسااد الدالئل يف عالبياقي اعيم عأبو احلاتم أصرج عقد فأسمموا،

 جمالس نن جممس إىل دفعاا حّت, نىن إىل بكر عأبو ناه عأاا صرج العرب قبائل لمى افسه يعرض أن ابيه اهلل أنر ملا
 ذترعا ،ذدل نن: قالوا أاام؟ ربيع  أ  نن فقال ،ربيع  نن: فقالوا القوم؟ نن: فقال اساب  عتان بكر أبو عتقدم, العرب
 رسول مسادم اليين عدم, عاخلزرج األعس جممس إىل دفعاا مث: قال ،اب إلها لن أص را عتوقفام نراهعاام يف طويلا حديثا

 لميه اهلل صمى اهلل رسول بايعوا حّت هنضوا فما: قال, عانره إيوائه إىل أهابوه لكوهنم األانار عسمم لميه اهلل صمى اهلل
 عسمم لميه اهلل صمى الايب رآدم ملا قال قونه نن أشياخ لن قاادة بن لمر بن لاصم حدثن إسحاق ابن قال(، عسمم
 عتلا, اإلسلام لميام علرض, اهلل إىل فدلادم اعم،:قالوا أتممكم؟ جتمسون أفلا: قال اخلزرج، نن قالوا أاام؟ نن: قال

 أتثر عاخلزرج األعس عتان, تااب أدل عتااوا, بلاددم يف نعام تااوا الياود أن هلم اهلل صاع مما عتان القرآن، لميام
 فمما, 3قال لاد عإرم نعه فاقامكم, اابعه زنااه أظل دق اآلن سيبعث ابياا إن: قالوا شيء بياام تان إذا فكااوا, ناام

 إىل عاانرفوا, عصدقوا فآناوا ياود إليه تسبقاا ال: لبعض بعضام فقال, الاعت لرفوا عسمم لميه اهلل صمى الايب تممام
 تان إذا حّت, عسمم لميه اهلل صمى اهلل رسول ذتر عفياا إال قونام نن دعر يبق مل أصربعدم فمما, قونام ليدلوا بلاددم
  .4رهلا لشر اثاا ناام عافاه املوسم

 َهاِبر   رعى اإلنام أمحد َلن  ، 5عقانوا بدعردم يف الدلوة يف صفوف األعس عاخلزرج حّت فشا اإلسلام يف املديا  
رَ  مبَكَّ َ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  َنَكثَ  قَالَ   يَ ُقولُ  مبِىًن  ال َمَواِسمِ  َعيف  َعجَمَاَّ َ  بُعَكاظ   َنَاازهلِِم   يف  اسَ الاَّ  يَ ا َبعُ  ِسِا نيَ  َلش 
َاَّ ُ  َعَلهُ  َريب   رَِساَل َ  أُبَ م غَ  َحّتَّ  يَ ا ُنُرين  َنن   يُ ؤ ِعيِن  َنن   رُجُ  الرَُّهلَ  ِإنَّ  َحّتَّ  اجل   ُنهُ قَ و   فَ َيأ تِيهِ  قَالَ  َتَيا ُنَضرَ  ِنن   َأع   ال َيَمنِ  ِنن   لََيخ 

َير   فَ يَ ُقوُلونَ  ِاُاكَ  اَل  قُ َري ش   ُغلَامَ  اح  َ  َعمَي ِشي يَ ف  ََصاِبعِ  إِلَي هِ  ُيِش رُعنَ  َعُدم   رَِهاهلِِم   بَ  ني   َفآَعي  َااهُ  يَ ث ِربَ  ِنن   إِلَي هِ  المَّهُ  بَ َعثَ َاا َحّتَّ  بِاأل 
ق  َااهُ  رُجُ  َعَصدَّ َقِمبُ  ال ُقر آنَ  رِئُهُ َعيُ ق   بِهِ  فَ يُ ؤ ِننُ  ِناَّا الرَُّهلُ  فَ َيخ  ِمهِ  ِإىَل  فَ يَ ا   ِمُمونَ  أَد  لَاِنهِ  فَ ُيس  َا َنارِ  ُدعرِ  ِنن   َدار   يَ ب قَ  ملَ   َحّتَّ  بِِإس   األ 
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ط   َعِفيَاا ِإالَّ  ِمِم نيَ  ِنن   َرد  لَامَ  يُظ ِاُرعنَ  ال ُمس  فاؤالء السا  أحدثوا ناعطف هديد يف الدلوة، بعد هااد نضن عصرب ، 1اإل ِس 
 .2ل، حتقق لمى يد دؤالء الافر السا ، ح ني عهدعا املااخ املااسب عاجلو امللائم لمدلوة اجلديدةطوي

 الاجار  زرارة بن أسعد أنان  أبو: عدم افر سا  تااوا األعىل العقب  أدل أن إسحاق ابن ذتر: ج/بيعة العقبة األولى
 دؤالءع  ،لانر بن علقب , رثاب بن اهلل لبد بن عهابر حديدة بن لانر بن عقطب  العجلاين العجلان بن نالك ابن عرافع
 عأبو الزدر  لن لقب  بن نوسى عقال الاجار، بن نالك بن نن رفال  بن احلارث بن علوف ،سمم  بن نن الثلاث 
 بن علومي الاياان بن اهليثم عأبو ثعمب  بن عيزيد لفراء بن عنعاذ نالك بن عرافع زرارة بن أسعد دم: لرعة لن األسود
 .3عذتوان النانت بن لبادة فيام تان عيقال, سالدة

ًرا َشِادَ  عََتانَ  َلا هُ  المَّهُ  َرِليَ  النَّاِنتِ  ب نَ  ُلَباَدةَ  رعى البخار  لنع  َم َ  الا َُّقَباءِ  َأَحدُ  َعُدوَ  َبد   المَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ال َعَقَب ِ  لَي  
َلهُ  قَالَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى رُِتوا اَل  َأن   َلَمى بَاِيُعوين  َأص َحابِهِ  ِنن   ِلَنابَ    َعَحو  رُِقوا َعاَل  َشي ًئا بِالمَّهِ  ُتش  اُ ُموا َعاَل  تَ ز اُوا َعاَل  َتس   تَ ق 

َاان   تَأ تُوا َعاَل  أَع اَلدَُتم   اَ ُرعاَهُ  بِبُ ا  َ  تَ ف  رُهُ  ِنا ُكم   َعفَ  ن  َفمَ  َنع ُرعف   يف  تَ ع ُنوا َعاَل  َعأَر ُهِمُكم   أَي ِديُكم   بَ  ني   َأَصابَ  َعَنن   المَّهِ  َلَمى فََأه 
ا  َيا يف  فَ ُعوِقبَ  َشي ًئا َذِلكَ  ِنن    َعِإن   َلا هُ  َلَفا َشاءَ  ِإن   المَّهِ  ِإىَل  فَ ُاوَ  المَّهُ  َساَ رَهُ  مُثَّ  َشي ًئا َذِلكَ  ِنن   َأَصابَ  َعَنن   َلهُ  َتفَّارَة   فَ ُاوَ  الدُّ
 .4َذِلك َلَمى ايَ ع َااهُ فَ بَ  َلاقَ َبهُ  َشاءَ 

 عتان, مبىن األعىل البيع  عسمم لميه اهلل صمى اهلل رسول األانار بايع ملا العقب  ليم  مبك  تان ديا لبادة حديث
 أبايعكم) األانار نن حضر ملن قال عسمم لميه اهلل صمى الايب أن املغاز  أدل نن عغ ره إسحاق ابن ذتر نا العقب  ليم 
 حديث ننع  ،عأصحابه دو إليام يرحل أن علمى, ذلك لمى فبايعوه (عأبااءتم اساءتم ناه متاعون مما متاعوين أن لمى

 علح عقد ،عاملكره عاملاشط عاليسر العسر يف عالطال  السمع لمى عسمم لميه اهلل صمى اهلل رسول بايعاا: قال أيضا لبادة
 إسحاق بن حممد طريق نن أمحد أصرهه نا عاظ ره, املديا  إىل اهلجرة قبل عدي ،األعىل البيع  يف عقع الي  دو ديا أن
 لميه اهلل صمى اهلل رسول بايعاا:قال – الاقباء أحد عتان - هده لن أبيه لن النانت بن لبادة بن الوليد بن لبادة لن

 يف عالطال  السمع علمى الاساء بيع  لمى) األعىل العقب  يف بايعوا اليين لشر اإلثىن نن لبادة عتان ،احلرب بيع  عسمم
 إسحاق ابن عذتر ،5أمحد لاد لبادة لن النااحبي رعاي  يف احلرب يفرض أن قبل تاات أهنا صرح قد(، ع عيسراا لسراا

صمى اهلل لميه –فكان املمثل الشخني لرسول اهلل  ،6يعممام العقب  أدل نع ننعبا أرسل عسمم لميه اهلل صمى الايب أن
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، مث لاد قبل 1املوقف، عاساطاع أن يكسب لإلسلام أسيد بن حض ر عسعد بن نعاد، ليشرف بافسه لمى تطور -عسمم
ل و دصتان ع ، 2نا حدث عيايئ لبيع  العقب  الثااي -صمى اهلل لميه عسمم–حمول نوسم احلج الاال ليبمغ رسول اهلل 

، فكان اااشار اإلسلام يف 3طرىل املديا  لمى ندار ثلاث سا ني قبل اهلجرة، عفشا اإلسلام يف املديا  حّت سياإلسلام إ
 .4املديا  أتثر بكث ر نن اااشاره يف نك  صلال لشرة ألوام

يًعا ائ  َاَمُرعا المَِّه قال...مُثَّ  َلب دِ  ب نِ  َهاِبرِ  َلن  يف نساد اإلنام أمحد : د/بيعة العقبة الثانية ُركُ  َنَّت  َحّتَّ  فَ ُقم َاا مجَِ  المَّهِ  َرُسولَ  اَ ا  
اَاهُ  ال َمو ِسمِ  يف  َلَمي هِ  َقِدُنوا َحّتَّ  َرُهلًا  َسب  ُعونَ  ِناَّا إِلَي هِ  فَ َرَحلَ  َعََيَافُ  َنكَّ َ  ِهَبالِ  يف  يُط َردُ  َعَسمَّمَ  َمي هِ لَ  المَّهُ  َصمَّى  فَ َواَلد 
َاَمع َاا ال َعَقَب ِ  ِشع بَ  ِ  َرُهل   ِنن   َلَمي هِ  فَاه  َاا َحّتَّ  َعَرُهَم ني  عِ  َلَمى تُ َبايُِعوين  قَالَ  اُ َبايُِعكَ  المَّهِ  َرُسولَ  ايَ  فَ ُقم َاا تَ َوافَ ي    َعالطَّاَل ِ  السَّم 

رِ  يف  َعالا ََّفَق ِ  َعال َكَسلِ  الاََّشاطِ  يف  رِ  ال ُعس  رِ  َعَلَمى َعال ُيس  َن  يِ  بِال َمع ُرعفِ  األ   يف  خَتَاُفونَ  اَل  المَّهِ  يف  تَ ُقوُلوا َعَأن   ال ُما َكرِ  َلن   َعالا َّا 
اَ ُعوين  تَ ا ُنُرعين  َأن   َعَلَمى اَلِئم   َلو َن َ  المَّهِ  َاَّ ُ  َعَلُكم   َعأَب  َااءَُتم   َعأَز َعاَهُكم   أَا  ُفَسُكم   ِنا هُ  مَت اَ ُعونَ  ممَّا َلَمي ُكم   َقِدن تُ  ِإَذا فَ َام   قَالَ  اجل 

َاا َعدُ  بَِيِدهِ  َعَأَصيَ  فَ َبايَ ع َااهُ  ِإلَي هِ  فَ ُقم  َغرِِدم   ِنن   َعُدوَ  رَارَةَ زُ  ب نُ  َأس  لَ  يَا ُرَعي ًدا فَ َقالَ  َأص  َبادَ  َاض ِرب   ملَ   فَِإاَّا يَ ث ِربَ  أَد  ِبلِ  َأت   ِإالَّ  اإل ِ
رَاَههُ  َعِإنَّ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  أَاَّهُ  اَ ع َممُ  َعحَن نُ   السُُّيوفُ  تَ َعضَُّكم   َعَأنَّ  ِصَيارُِتم   َعقَ ا لُ   ً َتافَّ  ال َعَربِ  ُنَفاَرَق ُ  ال يَ و مَ  ِإص 
رُُتم   َذِلكَ  َلَمى َتن ربُعنَ  قَ و م   أَا  ُام   فَِإنَّا ر   فَ ُاوَ  َذِلكَ  فَ بَ ي  ُاوا َهِبيَا ً  أَا  ُفِسُكم   ِنن   خَتَاُفونَ  قَ و م   أَا  ُام   َعِإنَّا المَّهِ  َلَمى َعَأه   َلُكم   ُلي 
َعدُ  يَا َلاَّا أَِنط   واقَالُ  المَّهِ  ِلا دَ  َع َ  َدِيهِ  اَدَعُ  اَل  فَ َوالمَّهِ  َأس  ُمبُ َاا َعاَل  أََبًدا ال بَ ي   َاا قَالَ  أََبًدا َاس  َاا فََأَصيَ  فَ َبايَ ع َااهُ  إِلَي هِ  فَ ُقم   َشَرطَ عَ  َلَمي  

َاَّ َ  َذِلكَ  َلَمى َعيُ ع ِطيَاا ة عاحلرب، عليلك مسادا لبادة بن النانت لمى الطال  عالانر  6نضمون عحماوى البيع  فكان، 5اجل 
اَ َرى عقد أازل اهلل تعمى يف أدل ديه البيع  قوله:]، 8ح م، فكاات البيع  ديه املرة لمى الاعبئ  املس7بيع  احلرب ِإنَّ المََّه اش 

َاََّ  يُ َقاتُِموَن يف َسبِ  َواهَلُم  بَِأنَّ هَلُم  اجل  ِنِا نَي أَاُفَسُام  َعأَن  ِْنيِل ِنن  ال ُمؤ  اَ ُموَن َعل ًدا َلَمي ِه َحقًّا يف الا َّو رَاِة َعاإل ِ اُ ُموَن َعيُ ق  يِل المَِّه فَ يَ ق 
َاب ِشُرعا بِبَ ي ِعُكم  الَِّي  بَايَ ع ُام  بِِه َعَذِلَك ُدَو ال فَ  ِدِه ِنن  المَِّه فَاس  لوا: ربح قال ابن تث ر: قا، 9[و ُز ال َعِظيمُ َعال ُقر آِن َعَنن  أَع َف بَِعا 

َاَّ َ ] البيع ال اقيل عال اساقيل، لادنا اشرتط هلم اجلا ، فازلت: َواهَلُم  بَِأنَّ هَلُم  اجل  ِنِا نَي أَاُفَسُام  َعأَن  اَ َرى ِنن  ال ُمؤ   ،[ِإنَّ المََّه اش 
 .10عهليا قال احلسن البنر  عقاادة: بايعام عاهلل فأغمى مثاام
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 و/بداية هجرة المسلمين إلى المدينة

املخزعني زعج أم سمم  أعل نن داهر  لمى أن أبا سمم  بن لبد األسد 1ياتتافق الرعا:ا/أوائل المهاجرين إلى المدينة
 نن لشر االثن قن  فبمغه, إلياا الرهوع لمى فعزم, احلبش  نن رهع ملا أعذ  أاه ، عذلك2قبل العقب  الثااي  إىل املديا 
 فحبسودا قوناا فرددا نعه أصيدا سمم  أبا أن سمم  أم لن عأساد, إسحاق ابن ذلك ذتر, املديا  إىل فاوهه األانار

 بن حميف ربيع  بن لانر بعده عقدم, بكرة املديا  سمم  أبو فقدم" عفياا طويم  قن  يف فاوهات ااطمقت مث, سا 
, األانار نن أسمم نن ليفقه لم ر بن ننعب توهه مث نكاوم، أم ابن ناام مجال  العقبا ني ، مث داهر ب ني"لشي  لد 

 النحاب  باقي مث توهه, إسحاق ابن ذتر نا لمى لد  بن حميف ربيع  بن لانر العقب  بيع  بعد داهر نن أعل تان مث
 نن مياعون املشرتون عتان, املسمم ني نن بقي نن صرج هبا عاساقر عسمم لميه اهلل صمى الايب توهه ملا فشيئا، مث شيئا
 .3املساضعف ني نن أنره لمى غمب نن إال مبك  ناام يبق مل أن إىل سرا َيرج أتثردم كانف, ناام ناعه لمى قدرعا

 بن سمم  عأبو, حثم  أيب بات اهلل لبد أم 4انرأته عنعه ربيع  بن لانر املااهرين نن املديا  قدم نن أعل عقيل
عقد ، 5هحش بن اهلل علبد, الشريد بن لثمان بن عمشاس, ربيع  بن لاب  بن حييف  عأبو, سمم  أم عانرأته األسد لبد

رعى البخار  قن  أعل املااهرين إىل املديا  نن النحاب ، عتان أتثردم لددا نن صرج رفق  لمر بن اخلطاب، 
ُاَما المَّهُ  َرِليَ  َلاِزب   ب نَ  ال بَ رَاءَ  عاحلديث رعاه َاا َقِدمَ  َنن   أَعَّلُ  قَالَ  َلا   ُاوم   أُم   نُ َعاب   ُلَم ر    ب نُ  ُنن َعبُ  َلَمي   رِئَانِ  عََتااَا َنك   يُ ق 

ارُ  َعَسع د   ِبلَال   فَ َقِدمَ  الاَّاسَ  طَّابِ  ب نُ  ُلَمرُ  َقِدمَ  مُثَّ  يَاِسر   ب نُ  َعَلمَّ رِينَ  يف  اخلَ   مُثَّ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيب   َأص َحابِ  ِنن   ِلش 
لَ  رَأَي تُ  َفَما َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبُّ  َقِدمَ  ء   َفرُِحوا ال َمِديَا ِ  أَد   َهَعلَ  َحّتَّ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  ِبَرُسولِ  فَ َرَحُام   ِبَشي 

َناءُ  مَ  َسب ح   قَ رَأ تُ  َحّتَّ  َقِدمَ  َفَما َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  َقِدمَ  يَ ُقم نَ  اإل ِ َل َمى َرب كَ  اس   .6ال ُمَفنَّلِ  ِنن   ُسَور   يف  األ 

 اخلطاب بن زيد ناام إسحاق ابن مسي عقد (،راتبا لشرين يف) رهاء بن اهلل لبد رعاي  يف قال ابن حجر:
 البك ر بن علاقلا علانرا عإياسا عصالدا اهلل لبد بن ععاقد اهلل لبد عأصاه سراق  بن علمرع لمرع بن زيد بن عسعيد
 فازلوا: قالوا, عصمفائام لمر أقارب نن تمام دؤالء, عأصاه صول أيب بن عحول ربيع  بن علياش  حياف  بن عصايس

 عالزب ر لمر صرج: قال لباس ابن لن له بإسااد املغاز  يف لائي ابن عرعى  ،بقباء املاير لبد بن رفال  لمى مجيعا
, إسحاق ابن ذتر نن لشر ثلاث  فاؤالء ،الشام إىل عطمح  لثمان فاوهه, طائف  يف ربيع  بن علياش علثمان عطمح 
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 لمى ازل فإاه لوف بن الرمحن لبد إال بقباء لوف بن لمرع بن لمى ازلوا املااهرين أتثر أن لقب  بن نوسى عذتر
 أبو ناام, قباء نسجد يف األعل ني املااهرين يؤم تان لاب  بن حييف  أيب نوىل سامل أن، ع صزرهي عدو الربيع بن سعد
 سعد قدم نن آصر نن أن عزلموا):قال شااب ابن لن لقب  بن نوسى طريق نن احلاتم عرعى، األسد لبد بن سمم 

 .1(صيثم  بن سعد لمى فازلوا لشرة يف عقاص أيب بن

 اا/موقف قريش من هجرة المسلمين

جز أنواهلم عنرة حبجز زعهاهتم سعت قريش بشّت الطرق لعرقم  اهلجرة، عإثارة املشاتل أنام املااهرين، نرة حب
، عملا مل جيد  ديا األسموب 4سا  فحبسودا 3قوناا فرددا نعه أصيدا سمم  أبا أن سمم  أم لن، تما رع  2عأطفاهلم

صمى اهلل –افعا يف صد املااهرين لن قنددم، هعمت ملن َيرج نااهرا أن يعطيام لادا بأن ال يقالاام نع رسول اهلل 
َادَ  َأن   َناَ َعِن  َنا قَالَ  ال َيَمانِ  ب نُ  ُحَيي  َف ُ لك اإلنام نسمم نن حديث ، رعى ذ-لميه عسمم رًا َأش   أَاَا َصَره تُ  َأين   ِإالَّ  بَد 

دَ  ِناَّا َفَأَصُيعا ال َمِديَا َ  ِإالَّ  اُرِيدُ  َنا اُرِيُدهُ  َنا فَ ُقم َاا حُمَمًَّدا تُرِيُدعنَ  ِإاَُّكم   قَاُلوا قُ َري ش   ُتفَّارُ  َفَأَصَياَا قَالَ  ُحَسي ل   َعَأيب   المَّهِ  َلا 
َاا َنَعهُ  اُ َقاِتلُ  َعاَل  ال َمِديَا ِ  ِإىَل  لَاَ ا َنرَِفنَّ  َعِنيثَاَقهُ  بَ ر اَاهُ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولَ  فَأَتَ ي   َبَ رَ  فََأص   هَلُم   اَِفي اا َنرِفَا فَ َقالَ  اخل 

ِدِدم   َلَمي ِام   المَّهَ  َاِع نيُ َعَاس   بَِعا 
5. 

 

 هـ[11-1] الفقه الحركي للسيرة المدنيةالمحور الثالث:

 هـ[2-1خصائص ومميزات المرحلة المدنية األولى]

 أ/ انتصار اإلسالم في المدينة

َاا المَّهُ  َرِليَ  َلاِئَش َ  َلن  رعى البخار  /أسباب قبول أهل المدينة لإلسالم:ا  المَّهُ  َقدََّنهُ  يَ و ًنا بُ َعاثَ  مُ يَ و   َتانَ  قَاَلت   َلا  
َنهُ  َعُهر ُحوا َسَرَعاتُ ُام   َعقُِاَمت   َنَمُؤُدم   اف  اَ َرقَ  َعَقد   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  فَ َقِدمَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى ِلَرُسولِهِ   المَّهُ  فَ َقدَّ
لَامِ  يف  ُدُصوهلِِم   يف  َعَسمَّمَ  َمي هِ لَ  المَّهُ  َصمَّى ِلَرُسولِهِ   لمى قريظ  بن لاد -نزرل  عقيل حنن عيقال -نكان بعاث، ع 6اإل ِس 
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 بن أسيد عالد حض ر فيه األعس رئيس عتان ،ناام تث ر فياا فقال, عاخلزرج األعس ب ني عقعه به تاات, املديا  نن نيم ني
, أيضا فياا فقال البيالي الاعمان بن لمرع يونئي اخلزرج رئيس نعتا, قال عبه الكاائب حض ر له يقال عتان حض ر
 الفرج أبو عذتر, فياا فمات يونئي حض ر عهرح األعس عااانرت فرهعوا حض ر ثباام مث لمخزرج أعال فياا الانر عتان

, لمخزرج حميفا األعس نن رهل فقال, باحلميف يقال ال األصيل أن قالدهتم نن تان أاه ذلك سبب أن األصبااين
 ياكرب أ , يؤنن ال تان نن أتابردم نن فياا فقال, ذلك ألهل احلرب لميام فوقعت, فانااعوا يقيدعه أن فأرادعا
 ابن أيب بن اهلل لبد الاحو ديا نن ناام بقي تان عقد, غ ره حكم حتت يكون ال حّت اإلسلام يف يدصل أن عيأاف
رعى ابن سعد بأساايده أن الافر السا  أع الثمااي  اليين لقوا الايب عقد , 1صياردمع  عقال يف ديه احلرب قادهتم ،سمول

تان يف مجم  نا قالوه له   -عتااوا قد قدنوا إىل نك  ليحالفوا قريشا  -صمى اهلل لميه عسمم مبىن أعل نن لقيه نن األانار 
, فقدنوا يف السا  اليت املوسم القابلام األعل, فمولدك ملا دلادم إىل اإلسلام عالانر له: عالمم إمنا تاات عقع  بعاث ل

الثااي  فبايعوه عدم سبعون افسا, عداهر الايب صمى اهلل لميه عسمم يف أعائل  تمياا فبايعوه, عدي البيع  األعىل, مث قدنوا
 اهلجرة قبل ، عقيل تان ذلك2فدل ذلك لمى أن عقع  بعاث تاات قبل اهلجرة بثلاث سا ني, عدو املعامد ،اليت تمياا

 .3أصح عاألعل بأتثر: عقي بأربع: عقيل سا ني مسيخ

, عتان أعهلا فيما ذتر يف أيام تث رة شا رة ،ب ني احلي ني األعس عاخلزرجعقيل بأن احلرب دانت نائ  علشرين سا  
ا ابن إسحاق عدشام بن الكميب عغ رمها أن األعس عاخلزرج ملا ازلوا املديا  عهدعا الياود نساوطا ني هبا فحالفودم عتااو 

اات , فمم يزالوا لمى اتفاق بياام حّت تطويم  مبسالدة أيب هبم  نمك غسانحتت قاردم, مث غمبوا لمى الياود يف قن  
ى نالك ابن لجلان اخلزرهي بسبب رهل يقال له تعب نن بن ثعمب  ازل لم ،أعل حرب عقعت بياام حرب مس ر

احلرب ب ني احلي ني, مث تاات بياام عقائع نن أشاردا يوم , فقامه رهل نن األعس يقال له مس ر فكان ذلك سبب فحالفه
, إىل أن تان آصر , عحرب حاطب بن قيسالسرارة, عيوم فارع, عيوم الفجار األعل عالثاين, عحرب حن ني بن األسمت

 .4ذلك يوم بعاث

طبعام اهلل  باإللاف  إىل احلرعب الداصمي  اليت أهنكااما نعا، دااك أسباب أصرى تضاف إىل نا سبق، نااا نا
لميه نن الرق  عالم ني علدم املغاالة يف الكربياء عهحود احلق، عرغباام يف االهاماع عمل الشمل، بعد الفرق  اليت نزقت 
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جمامعام، عنااا ُمالطاام ألدل الكااب نن الياود عنا تااوا يسمعون ناام عدم ياحدثون لن الابوة عاألابياء، بل أهنم  
 .1الاف بابوتهتااوا ياولدعهنم لاد االص

 صلى اهلل عله وسلم إلى المدينة-/هجرة النبياا

 أسباب الهجرة/1

عدو يعرض افسه لمى -صمى اهلل لميه عسمم-تان الايب: */البحث عن قاعدة حرة وآمنة للدعوة الجديدة
ن ديا ، يبحث لن قالدة أصرى غ ر نك ، حتمي ديه العقيدة عتكفل هلا احلري ، عيااح هلا أن تاخمص ن2القبائل

الاجميد الي  اااات إليه يف نك ، حيث تظفر حبري  الدلوة عمحاي  األتباع نن االلطااد عالفاا ، عدو السبب األدم 
 .3لماجرة

عذلك أهنا اناازت باحنن طبيعي حريب، ال تزامحاا يف  :*/موقع المدينة وسكانها المناسبين للدعوة
لمى املديا  نن الااحي  الغربي ، عحرة عاقم نن الااحي  الشرقي ، عتاات ذلك نديا  يف اجلزيرة، فكاات حرة الوبرة نطبق  

د ، عتاات اجلاات األصرى نن أطرف املديا  5املاطق  الشمالي  دي الوحيدة املكشوف ، عدي اليت حنااا باخلادق سا  
ا الاظام العسكر  عترتيب حماط  بأشجار الاخيل عالزرعع الكثيف ، ال مير نااا اجليش إال يف طرق ليق  ال يافق فيا

النفوف، عتيلك سكاهنا تااوا أصحاب خنوة عإباء عفرعسي  عقوة عشكيم ، ألفوا احلري  عمل َيضعوا ألحد، فكاات نديا  
 4عأصحابه، عاختاذدم هلا دارا عقرارا، حّت يقوى اإلسلام -صمى اهلل لميه عسمم–يثرب أصمح نكان هلجرة الرسول 

 عياقدم.

حتدث القرآن الكرمي لن نؤانرة قريش يف دار :صلى اهلل عليه وسلم ليلة الهجرة-النبي */خطة قريش لقتل
اُ ُموَك َأع  َُي رُِهوَك َعمَي ُكُرعَن َعمَي ُكُر المَُّه َعالالادعة ليم  اهلجرة يف قوله تعاىل ) ُر َعِإذ  مَي ُكُر ِبَك الَِّييَن َتَفُرعا لُِيث ِبُاوَك أَع  يَ ق  مَُّه َصي  

َم ً  قُ َري ش   َتَشاَعَرت   قَالَ  يف سبب ازعهلا، َلبَّاس   اب نِ  رعى اإلنام أمحد َلنِ ، ع 5(اِترِينَ ال مَ   َأص َبحَ  ِإَذا بَ ع ُضُام   فَ َقالَ  مبَكَّ َ  لَي  
رُِهوهُ  َبل   بَ ع ُضُام   َعقَالَ  ُموهُ اق  ا ُ  َبل   بَ ع ُضُام   َعقَالَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبَّ  يُرِيُدعنَ  بِال َوثَاقِ  فَأَث ِبُاوهُ   َعَهلَّ  َلزَّ  المَّهُ  فََأط َمعَ  َأص 
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َم َ  تِم كَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيب   ِفرَاشِ  َلَمى َلِميي  فَ َباتَ  َذِلكَ  َلَمى َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى اَِبيَّهُ   هُ المَّ  َصمَّى الاَّيبُّ  َعَصرَجَ  المَّي  
 ...1بِال َغارِ  حلَِقَ  َحّتَّ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ 

عاهاماع قريش لمى ديا االئامار عاملشاعرة لمى اإلثبات أع الافي أع القال، إمنا تان ليم  اهلجرة، عتان بعد 
قوم نوت أيب طالب باحو نن ثلاث سا ني، ملا متكاوا نااا عاهرتءعا لميه بسبب نوته، عدو الي  تان حيوطه عيانره عي

 .2بألبائه

َاا المَّهُ  َرِليَ  َلاِئَش َ  رعى البخار  لن: /االستعداد للهجرة2  َأل ِقل   ملَ   قَاَلت   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيب   َزع جَ  َلا  
ينَ  َيِديَاانِ  َعمُهَا ِإالَّ  َقطُّ  أَبَ َو َّ  َاا مَيُرَّ  عملَ   الد  رَةً  الا ََّاارِ  َطَريفَ   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  ِفيهِ  يَأ تِيَاا ِإالَّ  يَ و م   َلَمي    َعَلِشيَّ ً  بُك 
ِمِم نيَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبُّ  فَ َقالَ  مبَكَّ َ  يَ و َنِئي   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى َعالاَّيبُّ ... َرِتُكم   رَ َدا أُرِيتُ  ِإين   لِم ُمس   خَن ل   َذاتَ  ِدج 
 َ ِ  بَ  ني  رَّتَانِ  َعمُهَا اَلبَ اَ  ني  ََبَش ِ  بَِأر ضِ  َداَهرَ  َتانَ  َنن   َلانَّ ُ  َعَرَهعَ  ال َمِديَا ِ  ِقَبلَ  َداَهرَ  َنن   فَ َااَهرَ  احلَ   أَبُو َعجَتَاَّزَ  ال َمِديَا ِ  ِإىَل  احل 
ر   ِمكَ  َلَمى َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  َلهُ  فَ َقالَ  ال َمِديَا ِ  ِقَبلَ  َبك  ر   أَبُو فَ َقالَ  ِل  يُ ؤ َذنَ  َأن   أَر ُهو فَِإين   رِس   تَ ر ُهو َعَدل   َبك 
ر   أَبُو َفَحَبسَ  اَ َعم   قَالَ  أَا تَ  بَِأيب  َذِلكَ  َسهُ  َبك  ِ  َعَلَمفَ  َحَبهُ لَِين   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولِ  َلَمى اَ ف   َتااَ َاا رَاِحَماَ  ني 
ََبطُ  َعُدوَ  السَُّمرِ  َعَرقَ  ِلا َدهُ  ُار   أَر بَ َع َ  اخل  فيه بيان املدة اليت تاات ب ني اباداء دجرة النحاب  ب ني العقب  األعىل ، ع ...3َأش 

 .4ميه عسمم شارين عبعض شارب ني العقب  الثااي  عب ني دجرته صمى اهلل لع  ،عالثااي  عب ني دجرته صمى اهلل لميه عسمم

 يف له أذن أاه لباس ابن لن فجاء -عسمم لميه اهلل صمى- لن دجرة الايب أنا: الهجرة النبوية إلى المدينة اريخت/3
 سمطااا لداك نن ل عاهعل, صدق ُمرج عأصرهن, صدق ندصل أدصمن رب عقل:)تعاىل بقوله املديا  إىل اهلجرة
 ابن عهزم, نااا قريبا أع أشار بثلاث  العقب  بيع  بعد تان نك  نن عسمم لميه اهلل صمى ههصرع  أن احلاتم عذتر ،(ان را

 األنو  به هزم عتيا, يونا لشر عبضع  بشارين البيع  بعد يكون ديا فعمى, األعل ربيع نن يوم أعل صرج بأاه إسحاق
 عقدم األعل ربيع هللال عصرج قال, ليالع  بشارين العقب  بعد نك  نن ُمرهه تان: فقال إسحاق ابن لن املغاز  يف

 النديق بكر أبو رافقه نن أصحابه يف دجرتهاخلميس، ع  يوم صرج ديا علمى األعل، ربيع نن صمت لشرة الثايت املديا 
 .5فا رة بن علانر

 /أحداث يوم الهجرة4
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"فرقد لمي لمى فراش ذتر نوسى بن لقب  لن ابن شااب قال:: -صلى اهلل عليه وسلم-*/نوم علي في فراش النبي
, حّت يام ياجم لمى صاحب الفراش فيوثقهرسول اهلل صمى اهلل لميه عسمم يور  لاه, عباتت قريش ختامف عتأمتر أ

عذتر ابن إسحاق "أن هربيل أنره ال يبيت لمى  ،"ال لمم ل فعمموا أاه فر ناامفسألوه, فقال: ،أصبحوا فإذا دم بعمي
مث صرج الايب صمى اهلل لميه عسمم لمى القوم  ،ففعل ت لمى فراشه عيسجي بربده األصضريفراشه, فدلا لميا فأنره أن يب

عذتر نوسى بن لقب  لن الزدر   ،عنعه حفا  نن تراب, فجعل ياثردا لمى رءعسام عدو يقرأ يس إل:)فام ال يبنرعن(
ون عيأمترعن أيام ياجم لمى عبات لمي لمى فراش الايب صمى اهلل لميه عسمم يور  لاه, عباتت قريش َيامف)قال:

عذتر الواقد  أن قريشا بعثوا يف  (،فخرهوا يف تل عهه يطمبواه...،وثقه, فمما أصبحوا إذا دم بعميصاحب الفراش في
 .1عاكبوت فقال: داداا ااقطع األثرأثرمها قائف ني: أحدمها ترز بن لمقم , فرأى ترز بن لمقم  لمى الغار اسح ال

َم ً  قُ َري ش   َتَشاَعَرت   قَالَ  ،بإسااد حسن َلبَّاس   اب نِ  رعى اإلنام أمحد َلنِ  :*/خروجهما إلى غار ثور  بَ ع ُضُام   فَ َقالَ  مبَكَّ َ  لَي  
رُِهوهُ  َبل   ع ُضُام  ب َ  َعقَالَ  اق  اُ ُموهُ  َبل   بَ ع ُضُام   َعقَالَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبَّ  يُرِيُدعنَ  بِال َوثَاقِ  فَأَث ِبُاوهُ  َأص َبحَ  ِإَذا  المَّهُ  َفَأط َمعَ  َأص 
َم َ  تِم كَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيب   ِفرَاشِ  َلَمى َلِميي  فَ َباتَ  َذِلكَ  َلَمى َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى اَِبيَّهُ  َعَهلَّ  َلزَّ   الاَّيبُّ  َعَصرَجَ  المَّي  

رُِتونَ  َعبَاتَ  بِال َغارِ  حلَِقَ  َحّتَّ  َسمَّمَ عَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى َبُحوا فَ َممَّا َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبَّ  حَي َسُبواَهُ  َلِميًّا حَي ُرُسونَ  ال ُمش   َأص 
َرُدم   المَّهُ  َردَّ  َلِميًّا َرأَع ا فَ َممَّا إِلَي هِ  ثَاُرعا ََبلَ  بَ َمُغوا فَ َممَّا أَثَ رَهُ  فَاق  َانُّوا أَد رِ  اَل  قَالَ  اَديَ  َصاِحُبكَ  أَي نَ  فَ َقاُلوا َنك   َلَمي ِام   ُصم طَ  اجل 

ََبلِ  يف  َفَنِعُدعا جَ  بَابِهِ  َلَمى فَ رَأَع ا بِال َغارِ  َفَمرُّعا اجل  جُ  َيُكن   ملَ   َداُدَاا َدَصلَ  َلو   فَ َقاُلوا ال َعا َكُبوتِ  َاس   هِ بَابِ  َلَمى ال َعا َكُبوتِ  َاس 
 .2لََيال   َثلَاثَ  ِفيهِ  َفَمَكثَ 

يف الغار تمك املدة، لياوارى لن الطمب ألن قريش ألمات دي  ملن يأيت -صمى اهلل لميه عسمم-عتان نكث الايب
َاا َزع َج الاَّيب  صَ لن  البخار رعى اإلنام به أع يخربه،  مَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم ُلر َعُة ب ُن الزُّبَ  ر ِ َأنَّ َلاِئَشَ  َرِلَي المَُّه َلا  

َ اَلب َ ...قَاَلت   َرِتُكم  َذاَت خَن ل  بَ  ني  ِمِم نَي ِإين  أُرِيُت َداَر ِدج  رَّتَاِن فَ َااَهَر َنن  قَاَل الاَّيبُّ َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم لِم ُمس  ِ َعمهَُا احلَ  اَ  ني 
ر  ِقَبَل ال َمِديَاِ  فَ َقاَل َلُه َرُسوُل  َداَهَر ِقَبَل ال َمِديَاِ  َعَرَهَع َلانَّ ُ  َز أَبُو َبك  ََبَشِ  ِإىَل ال َمِديَاِ  َعجَتَاَّ المَِّه َنن  َتاَن َداَهَر بَِأر ِض احل 

ر  َعَدل  تَ ر ُهو ذَ  َذَن ِل فَ َقاَل أَبُو َبك  ِمَك فَِإين  أَر ُهو َأن  يُ ؤ  ِلَك بَِأيب أَا َت قَاَل اَ َعم  َفَحَبَس أَبُو َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم َلَمى رِس 
ِ َتااَ َاا ِلا َدهُ  َسُه َلَمى َرُسوِل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم لَِين َحَبُه َعَلَمَف رَاِحَماَ  ني  ر  اَ ف  ُار   َبك  ََبُط أَر بَ َعَ  َأش  َعَرَق السَُّمِر َعُدَو اخل 

ر  يف حَن ِر الظَِّا رَِة قَاَل قَاِئل  أِلَ قَاَل اب ُن ِشَااب  قَاَل لُ  َاَما حَن ُن يَ و ًنا ُهُموس  يف بَ ي ِت َأيب َبك  ر  َدَيا ر َعُة قَاَلت  َلاِئَشُ  فَ بَ ي   يب َبك 
ر  ِفَداء  َلُه َأيب َعأُن ي َعالمَِّه َنا َهاَء بِِه يف  َرُسوُل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم ُناَ َقا  ًعا يف َساَل   ملَ  َيُكن  يَأ تِيَاا ِفيَاا فَ َقالَ  أَبُو َبك 

َاأ َذَن فَأُِذَن َلهُ  ر  قَاَلت  َفَجاَء َرُسوُل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم فَاس  َفَدَصَل فَ َقاَل الاَّيبُّ َصمَّى المَُّه َلَمي ِه  َدِيِه السَّاَلِ  ِإالَّ أَن 
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ُمَك بَِأيب أَا َت يَا َرُسوَل المَِّه قَالَ َعَسمَّ  َا ُدم  َأد  ر  ِإمنَّ رِج  َنن  ِلا َدَك فَ َقاَل أَبُو َبك  ر  َأص  ُُرعِج  َم أِلَيب َبك  فَِإين  َقد  أُِذَن ِل يف اخل 
ر  النََّحابَُ  بَِأيب أَا َت يَا َرُسوَل المَِّه قَاَل َرُسوُل المَّهِ  ر  َفُخي  بَِأيب أَا َت يَا  فَ َقاَل أَبُو َبك  َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم اَ َعم  قَاَل أَبُو َبك 

ِ قَاَل َرُسوُل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم بِالثََّمِن قَاَلت  لَ  َدى رَاِحَميَتَّ َداتَ  ني  َاازِ َرُسوَل المَِّه ِإح   اِئَشُ  َفَجاَّز اَامُهَا َأَحثَّ اجلِ 
ر  ِقط َعً  ِنن  ِاطَاِقَاا فَ َرَبَطت  بِِه لَ  َاُء بِا ُت َأيب َبك  رَاِب فَِبَيِلَك مسُ َيت  َعَصاَ ع َاا هَلَُما ُسف رًَة يف ِهرَاب  فَ َقطََعت  َأمس  َمى َفِم اجلِ 

ِ قَاَلت  مُثَّ حلََِق َرُسوُل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمَّ  ر  ِبَغار  يف َهَبِل ثَ و ر  َفَكَمَاا ِفيِه َثلَاَث لََيال  يَِبيُت َذاَت الا طَاقَ  ني  َم َعأَبُو َبك 
بِ  ِلُج ِنن  ِلا ِدمِهَا ِبَسَحر  فَ ُين  ر  َعُدَو ُغلَام  َشابي ثَِقف  َلِقن  فَ ُيد  ُح َنَع قُ َري ش  مبَكََّ  َتَباِئت  َفلَا ِلا َدمُهَا َلب ُد المَِّه ب ُن َأيب َبك 

َااَداِن بِِه ِإالَّ َعَلاُه َحّتَّ يَأ تِيَ ُاَما يِخَرَبِ َذِلَك ِح نَي ََي َاِمُط الظَّلَاُم َعيَ ر َلى َلمَ َيس   رًا يُك  ر  َمُع أَن  رََة َنو ىَل َأيب َبك  ي ِاَما َلاِنُر ب ُن فُ َاي  
َدُب َساَل   ِنن  ال   ل  َعُدَو َلنَبُ ِنا َحِاِاَما َعَرِليِفِاَما َحّتَّ يَ ا ِعَق هِبَا ِنا َحً  ِنن  َغَام  فَ  ُرِحُيَاا َلَمي ِاَما ِح نَي َتي  ِعَشاِء فَ َيِبيَااِن يف رِس 

َم   ِنن  تِم َك المََّياِل الثَّلَاثِ  َعُل َذِلَك يف ُتل  لَي   رََة ِبَغَمس  يَ ف  َلاِنُر ب ُن فُ َاي  
1... 

َاا هلجرة بطوله لن حديث ا البخار رعى اإلنام : */ الهجرة عبر طريق الساحل ُلر َعُة ب ُن الزُّبَ  ر ِ أَنَّ َلاِئَشَ  َرِلَي المَُّه َلا  
يِل َعُدوَ  ...َزع َج الاَّيب  َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم قَاَلت   ر  َرُهلًا ِنن  َبِن الد  َاأ َهَر َرُسوُل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم َعأَبُو َبك  ِنن   َعاس 

َدايَِ  َقد  َغَمَس ِحم ًفا يف آِل ال َعاِص ب نِ  ر يُت ال َماِدُر بِاهلِ  ِمي  َعُدَو َلَمى ِديِن  َبِن َلب ِد ب ِن َلِد   َداِديَا ِصر يًاا َعاخلِ   َعاِئل  السَّا 
ثَ و ر  بَ ع َد َثلَاِث لََيال  ِبرَاِحَماَ ي ِاَما ُصب َح َثلَاث  َعاا طََمَق َنَعُاَما َلاِنُر  ُتفَّاِر قُ َري ش  فََأِنَااُه َفَدفَ َعا إِلَي ِه رَاِحَماَ ي ِاَما َعَعاَلَداُه َغارَ 

لِيُل فََأصَ  رََة َعالدَّ َي هِبِم  َطرِيَق السََّواِحلِ ب ُن فُ َاي  
2. 

بَ َرين قَاَل اب ُن ِشاَ قال البخار : : في طريق الهجرة-صلى اهلل عليه وسلم-*/لحوق سراقة بن مالك بالنبي اب  َعَأص 
َع ُسرَاَقَ  ب َن ُهع ُشم  يَ ُقوُل َهاَءاَ  بَ رَُه أَاَُّه مسَِ جلِِيُّ َأنَّ أَبَاُه َأص  ا ُرُسُل ُتفَّاِر قُ َري ش  جَي َعُموَن يف َرُسوِل َلب ُد الرَّمح َِن ب ُن َناِلك  ال ُمد 

ر  ِديَ  َاَما أَاَا َهاِلس  يف جَم ِمس  ِنن  جَمَاِلِس قَ و ِني المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم َعَأيب َبك  ُاَما َنن  قَ اَ َمُه أَع  َأَسرَُه فَ بَ ي   َ  ُتل  َعاِحد  ِنا  
َاا َعحَن ُن ُهُموس  فَ َقاَل يَا ُسرَاَقُ  ِإين  َقد  رَأَي ُت آاِ  ُام  َحّتَّ قَاَم َلَمي   ِلج  أَق  َبَل َرُهل  ِنا   ِوَدةً َبِن ُند  بِالسَّاِحِل أُرَاَدا حُمَمًَّدا  ًفا َأس 

َعُفلَااًا اا طََمُقوا بَِأل ُيِاَاا مُثَّ لَِبث ُت يف  َعَأص َحابَُه قَاَل ُسرَاَقُ  فَ َعَرف ُت أَا َُّام  ُدم  فَ ُقم ُت َلُه ِإا َُّام  لَي ُسوا هِبِم  َعَلِكاََّك رَأَي َت ُفلَااًا
ُت َفَدصَ  ِمِس َساَلً  مُثَّ ُقم  ي ال َمج  ُت ُرحمِ  ِبَسَاا َلَميَّ َعَأَصي  م ُت َفَأَنر ُت َهارَِييِت أَن  خَت رَُج بَِفَرِسي َعِدَي ِنن  َعرَاِء َأَتَم   فَ َاح 

َر َض َعَصَفض ُت َلالَِيُه َحّتَّ أَتَ ي ُت فَ َرِسي فَ رَِتب اُ اَ  ِه األ  ِر ال بَ ي ِت َفَحَطط ُت ِبُزه  ُت بِِه ِنن  َظا  اُ َاا تُ َقر ُب يب َحّتَّ ا فَ َرفَ ع  َفَخَره 
ُت ِنا    َره  َاخ  َوي ُت َيِد  ِإىَل ِتَااَايِت فَاس  ُت فََأد  َاا فَ ُقم  ُام  فَ َعثَ َرت  يب فَ َرِسي َفَخَرر ُت َلا   ُت هِبَا َداَ و ُت ِنا   اَ ق َسم  َز اَلَم فَاس  َاا األ 

رَُه فَ رَِتب ُت فَ َرسِ  َز اَلَم تُ َقر ُب يب َحّتَّ ِإَذا مسَِع ُت ِقرَاَءَة َرُسوِل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َأُلرُُّدم  أَم  اَل َفَخرََج الَِّي  َأت  ي َعَلَني ُت األ 
َر ِض َحّتَّ بَ َمَغَاا ال ِثُر ااِلل ِاَفاَت َساَصت  يََدا فَ َرِسي يف األ  ر  يُك  ِ َفَخرَ َعَسمََّم َعُدَو اَل يَ م َاِفُت َعأَبُو َبك  َباَ  ني  َاا مُثَّ َزَهر تُ َاا رُّت  ر ُت َلا  
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اَ َوت  قَائَِمً  ِإَذا أِلَثَِر يََدي  َاا ُلثَان  َساِطع  يف السَّمَ  ُت فَ اَ َاَضت  فَ َمم  َتَكد  خُت رُِج يََدي  َاا فَ َممَّا اس  َسم  اَ ق  َصاِن فَاس  اِء ِنث ُل الدُّ
رَُه فَ َااَدي  اُ ُام  بِاأل َ  َز اَلِم َفَخرََج الَِّي  َأت  َناِن فَ َوقَ ُفوا فَ رَِتب ُت فَ َرِسي َحّتَّ ِهئ اُ ُام  َعَعَقَع يف اَ ف ِسي ِح نَي َلِقيُت َنا َلِقيُت ِنن  بِاأل 

ُر َرُسوِل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم فَ ُقم ُت َلُه ِإنَّ قَ و َنَك َقد   ُام  َأن  َسَيظ َاُر أَن  َب ِس َلا   يَ  احل  َباَر َهَعُموا ِفيَك الد  بَ ر تُ ُام  َأص  َ  َعَأص 
َأاَلين ِإالَّ َأن  قَا ُاَب ِل ِتَااَب َنا يُرِيُد الاَّاُس هِبِم  َعَلَرل ُت َلَمي ِام  الزَّاَد َعال َمَااَع فَ َمم  يَ ر َزآين عملَ  َيس  ِف َلاَّا َفَسأَل ُاُه َأن  َيك  َل َأص 

رََة َفكَ   .1مَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمَّمَ َاَب يف رُق  َع   ِنن  أَِدمي  مُثَّ َنَضى َرُسوُل المَِّه صَ أَن ن  َفَأَنَر َلاِنَر ب َن فُ َاي  

بَ َرين ُلر َعُة ب ُن الزُّبَ  ر ِ أَنَّ قال البخار :: الزبير  في ركب الشام-صلى اهلل عليه وسلم-*/لقاء النبي قَاَل اب ُن ِشَااب  فََأص 
ِمِم نَي َتااُوا جِتَارًا قَاِفِم نَي ِنن  الشَّأ ِم َفَكَسا الزُّ  َرُسوَل المَِّه َصمَّى المَّهُ  َر يف رَت ب  ِنن  ال ُمس  ُر َرُسوَل المَِّه َلَمي ِه َعَسمََّم َلِقَي الزُّبَ ي   بَ ي  

ر  ثَِياَب بَ َياض    ...2َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم َعأَبَا َبك 

 /وصوله إلى المدينة5

بَ َرين ُلر َعُة قال البخار :: عند وصوله-صلى اهلل عليه وسلم-دينة لرسول اهللاستقبال أهل الم*/ قَاَل اب ُن ِشَااب  فََأص 
ِمِم نَي تَ  َر يف رَت ب  ِنن  ال ُمس  ُر  ااُوا جِتَاًرا قَاِفِم نَي ِنن  ب ُن الزُّبَ  ر ِ أَنَّ َرُسوَل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم َلِقَي الزُّبَ ي   الشَّأ ِم َفَكَسا الزُّبَ ي  

ِمُموَن بِال َمِديَاِ  َُم رَ  َع ال ُمس  ر  ثَِياَب بَ َياض  َعمسَِ َج َرُسوِل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم َرُسوَل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم َعأَبَا َبك 
َ  َفَكااُوا يَ غ ُدعَن ُتلَّ َغَداة   رَِّة فَ يَ ا َاِظُرعاَُه َحّتَّ يَ ُردَُّدم  َحرُّ الظَِّا رَِة فَاا  َقَمُبوا يَ و ًنا بَ ع َد َنا َأطَاُلوا اا ِاظَارَ  ِنن  َنكَّ ُدم  فَ َممَّا ِإىَل احلَ 

ر  يَ ا ظُُر إِلَي ِه فَ َبنُ  َر ِبَرُسوِل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم أََعع ا ِإىَل بُ ُيوهِتِم  أَع َف َرُهل  ِنن  يَ ُاوَد َلَمى أُُطم  ِنن  آطَاِنِام  أِلَن 
تِِه يَا َنَعاِشرَ   ال َعَرِب َدَيا َهدُُّتم  الَِّي  تَ ا َاِظُرعَن َعَأص َحاِبِه ُنبَ يَِّض نَي يَ ُزعُل هِبِم  السَّرَاُب فَ َمم  مَي ِمك  ال يَ ُاوِد ُّ َأن  قَاَل بَِأل َمى َصو 

ِمُموَن إِ  رَِّة فَ َعَدَل هِبِم  َذاَت ال يَ فَ ثَاَر ال ُمس  ِر احلَ  ِم نِي َحّتَّ اَ َزَل هِبِم  يف ىَل الس لَاِح فَ اَ َمقَّو ا َرُسوَل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم ِبَظا 
َعَِّل فَ َقاَم أَبُو  ِر َربِيع  األ  ِ ِنن  َشا  رِع ب ِن َلو ف  َعَذِلَك يَ و َم ااِلث  اَ  ني  ر  لِماَّاِس َعَهَمَس َرُسوُل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم َبِن َلم  َبك 

َا َناِر ممَّن  ملَ  يَ َر َرُسوَل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم حُيَي ي أَ  ُس َرُسوَل َصاِنًاا َفطَِفَق َنن  َهاَء ِنن  األ  ر  َحّتَّ َأَصاَبت  الشَّم  بَا َبك 
ر  َحّتَّ ظَمََّل َلَمي ِه ِبرَِدائِِه فَ َعَرَف الاَّاُس َرُسوَل المَّ المَِّه  َبَل أَبُو َبك  ِه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم ِلا َد َذِلَك َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم فَأَق  

رِع ب نِ  َوى  فَ َمِبَث َرُسوُل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم يف َبِن َلم  ِجُد الَِّي  أُس َس َلَمى الا َّق  َمً  َعأُس َس ال َمس  رََة لَي   َلو ف  ِبض َع َلش 
 علمى الطرق يف املديا  قدم ح ني الااس فخرج) رهاء بن اهلل لبد رعاي  يف، ع 3َعَصمَّى ِفيِه َرُسوُل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمَّمَ 

 لن احلاتم عأصرج (،عسمم لميه اهلل صمى اهلل رسول حممد هاء, أترب اهلل, اهلل رسول دحمم هاء عاخلدم عالغممان, البيوت
 عأصرج ،هار نن حممد حبيا يا الاجار بن نن هوار حنن: يقمن عدن بالدف يضربن الاجار بن نن هوار فخرهت) أاس
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 لميه اهلل صمى الايب دصل ملا: عاناقط لائش  ابن اهلل لبيد طريق نن :اخلمعي فوائد عيف املنطفى شرف يف سعيد أبو
كان ازعله األعل ، ف1داع هلل دلا نا لمياا الشكر عهب الوداع ثاي  نن لمياا البدر طمع: يقمن الوالئد هعل املديا  عسمم

 .2حارث  بن األسود بن نالك ابن لوف بن لمرع باو لاي, املديا  لوال نن قباءب

 َلا هُ  المَّهُ  َرِليَ  َناِلك   ب ن رعى البخار  نن حديث أََاس: وبناء مسجدهابقباء -صلى اهلل عليه وسلم-*/نزول النبي
رِع بَ ُاو هَلُم   يُ َقالُ  َحي   يف  ال َمِديَا ِ  ُلم وِ  يف  اَ َزلَ  ال َمِديَا َ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  َقِدمَ  َلمَّا قَالَ   قَالَ  َلو ف   ب نِ  َلم 

رَةَ  أَر بَعَ  يِام  فِ  فَأَقَامَ  َم ً  َلش   َصمَّى المَّهِ  َرُسولِ  ِإىَل  أَا ظُرُ  عََتَأين   قَالَ  ُسُيوِفِام   ُناَ َقم ِد  َفَجاُءعا قَالَ  الاَّجَّارِ  َبِن  َنإَلِ  ِإىَل  أَر َسلَ  مُثَّ  لَي  
ر   َعأَبُو رَاِحَمِاهِ  َلَمى َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َلهُ  الاَّجَّارِ  ِن بَ  َعَنأَلُ  رِد َفهُ  َبك  لاد أعل عصوله ، عتان ...3أَيُّوبَ  َأيب  بِِفَااءِ  أَل َقى َحّتَّ  َحو 

فرسخ نن املسجد  , عدي لمىن األعس بن حارث  عناازهلم بقباءازل هبم يف بن لمرع بن لوف ابن نالك باملديا  
 ،يوم االثا ني نن شار ربيع األعلعتان ازعله  ا, تان يونئي نشرت:, عقيل, تان ازعله لمى تمثوم بن اهلرمالابو  باملديا 

عهزم ابن حزم بأاه صرج نن نك  لثلاث ليال بق ني نن صفر, لكن الكميب هزم بأاه دصماا الثايت لشرة صمت ناه فعمى 
عصرج يوم يعن  (الثلاثاء عاألربعاء عاخلميس أقام هبا)قوله تكون إقاناه بقباء أربع ليال فقط عبه هزم ابن حبان فإاه قال:

عال  ليال فكأاه مل يعاد بيوم اخلرعج اجلمع , فكأاه مل يعاد بيوم اخلرعج, عتيا قال نوسى بن لقب  إاه أقام فيام ثلاث
 .4الدصول

ملا قدم الايب صمى اهلل لميه )عرعى يواس بن بك ر يف زيادات املغاز  لن املسعود  لن احلكم بن لايب  قال:
: نا لرسول اهلل صمى اهلل لميه عسمم بد نن أن جيعل له نكااا يساظل به إذا ياسرسمم فازل بقباء قال لمار بن ع 

يعن باملديا , عدو يف الاحقيق أعل نسجد  (, فجمع حجارة فبن نسجد قباء, فاو أعل نسجد بناسايقظ عينمي فيه
 .5مم ني لان صمى الايب صمى اهلل لميه عسمم فيه بأصحابه مجال  ظادرا, عأعل نسجد بن جلمال  املس

يف دار أيب  -صمى اهلل لميه عسمم-عازل الايب: صلى اهلل عليه وسلم في دار أبي أيوب األنصاري-نزول الرسول*/
 بن املطمب لبد هده أم ألن, األنون  ها  نن أقاربه األانار ألن، 6أيوب األانار ، عدو نن أصوال أبيه بن الاجار

 إصوهتم لمى باملديا  عسمم لميه اهلل صمى الايب ازل عإمنا ،الاجار بن لد  بن أحد لمرع بات سممى عدي, ناام داشم
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 َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  َقِدمَ  َلمَّا قَالَ  َلا هُ  المَّهُ  َرِليَ  َناِلك   ب ن رعى البخار  نن حديث أََاس ،1الاجار بن نالك بن
رِع بَ ُاو هَلُم   يُ َقالُ  َحي   يف  ِديَا ِ ال مَ  ُلم وِ  يف  اَ َزلَ  ال َمِديَا َ  َعَسمَّمَ  رَةَ  أَر بَعَ  ِفيِام   فَأَقَامَ  قَالَ  َلو ف   ب نِ  َلم  َم ً  َلش   َنإَلِ  ِإىَل  أَر َسلَ  مُثَّ  لَي  

ر   َعأَبُو رَاِحَمِاهِ  َلَمى َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  هُ المَّ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولِ  ِإىَل  أَا ظُرُ  عََتَأين   قَالَ  ُسُيوِفِام   ُناَ َقم ِد  َفَجاُءعا قَالَ  الاَّجَّارِ  َبِن   رِد فَهُ  َبك 
َلهُ  الاَّجَّارِ  َبِن  َعَنأَلُ  جلمع  يف بن سامل بن لوف رتب نن قباء يوم اجلمع  فأدرتاه اع ، ...2أَيُّوبَ  َأيب  بِِفَااءِ  أَل َقى َحّتَّ  َحو 
علاد أيب األسود لن لرعة: عصارعا يااازلون زنام  ،ازل ب ني أظاراا: يا رسول اهلل دمم إىل العدد عالعدد عالقوة, افقالوا
هاءت األانار فقالوا إلياا )علاد احلاتم لن أاس  (،دلودا فإهنا نأنورة), يقول لكل ناام بن لد ع  بن سالدة ااقاه

سعيد بن نانور تلامها لن ع علاد ابن لائي (، يا رسول اهلل, فقال: دلوا الااق  فإهنا نأنورة, فربتت لمى باب أيب أيوب
أهنا اساااصت به أعال فجاءه ااس فقالوا: املازل يا رسول اهلل, فقال دلودا, فاابعثت حّت اساااصت )لطاف بن صالد 

أذن ل أن أاقل لاد نولع املارب نن املسجد, مث حتمحمت فازل لااا فأتاه أبو أيوب فقال: إن نازل أقرب املاازل ف
عذتر ابن سعد أن أبا أيوب ملا اقل رحل الايب صمى اهلل لميه عسمم إىل (، عأااخ الااق  يف نازله , فاقلرحمك, قال: اعم

عأن سعد بن زرارة هاء فأصي ااقاه فكاات لاده, عذتر أيضا  (،املرء نع رحمه)قال الايي صمى اهلل لميه عسمم ف ،نازله
 .3أن ندة إقاناه لاد أيب أيوب تاات سبع  أشار

  بالمدينةاإلسالمية قواعد بناء الدولة -لى اهلل عليه وسلمص-يبوضع النب/

 َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  َقِدمَ  َلمَّا قَالَ  َلا هُ  المَّهُ  َرِليَ  َناِلك   ب ن رعى البخار  نن حديث أََاس: بناء المسجد ا/
رِع بَ ُاو هَلُم   يُ َقالُ  َحي   يف  ال َمِديَا ِ  ُلم وِ  يف  اَ َزلَ  ال َمِديَا َ  رَةَ  أَر َبعَ  ِفيِام   فَأَقَامَ  قَالَ  َلو ف   ب نِ  َلم  َم ً  َلش   َبِن  َنإَلِ  ِإىَل  أَر َسلَ  مُثَّ  لَي  
ر   َعأَبُو رَاِحَمِاهِ  َلَمى مَ َعَسمَّ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولِ  ِإىَل  أَا ظُرُ  عََتَأين   قَالَ  ُسُيوِفِام   ُناَ َقم ِد  َفَجاُءعا قَالَ  الاَّجَّارِ   رِد َفهُ  َبك 
َلهُ  الاَّجَّارِ  َبِن  َعَنأَلُ   مُثَّ  قَالَ  ال َغَامِ  َنرَاِبضِ  يف  َعُيَنم ي النَّلَاةُ  أَد رََتا هُ  َحي ثُ  ُيَنم ي َفَكانَ  قَالَ  أَيُّوبَ  َأيب  بِِفَااءِ  أَل َقى َحّتَّ  َحو 
 اَل  َعالمَّهِ  اَل  فَ َقاُلوا َدَيا َحاِئَطُكم   ثَاِنُاوين  الاَّجَّارِ  َبِن  يَا فَ َقالَ  َفَجاُءعا الاَّجَّارِ  َبِن  َنإَلِ  ِإىَل  فََأر َسلَ  ِجدِ ال َمس   بِِبَااءِ  أََنرَ  ِإاَّهُ 

رِتِ  قُ ُبورُ  ِفيهِ  َتاَات   َلُكم   أَُقولُ  َنا ِفيهِ  َفَكانَ  قَالَ  المَّهِ  ِإىَل  ِإالَّ  مَثََاهُ  َاط ُمبُ   َرُسولُ  فََأَنرَ  خَن ل   ِفيهِ  عََتانَ  ِصَرب   ِفيهِ  عََتاَات    نيَ ال ُمش 
رِِت نيَ  بُِقُبورِ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َربِ  فَ ُاِبَشت   ال ُمش  لِ  َفُسو َيت   َعبِاخلِ  لَ  َفَنفُّوا قَالَ  فَ ُقِطعَ  َعبِالاَّخ  َم َ  الاَّخ  ِجدِ  ِقب    قَالَ  ال َمس 

ُقُمونَ  َهَعُموا قَالَ  قَالَ  ِحَجارَةً  ِلَضاَدتَ ي هِ  َعَهَعُموا رَ  َذاكَ  يَ ا    َنَعُام   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َعَرُسولُ  يَ ر جتَُِزعنَ  َعُدم   النَّخ 
رَ  اَل  ِإاَّهُ  المَُّامَّ  يَ ُقوُلونَ  رُ  ِإالَّ  َصي   ِصرَه   َصي   َا َنارَ  فَاا ُنر   اآل  َره  َعال ُمَااهِ  األ 

عيف حديث آصر أاه أنر ببااء املسجد حيث برتت ، 4
بَ َرين ُلر َعُة ب ُن الزُّبَ  ر ِ ااقاه، قال البخار : مُثَّ رَِتَب رَاِحَمَاُه َفَساَر مَي ِشي َنَعُه الاَّاُس َحّتَّ بَ رََتت  ِلا َد  ...قَاَل اب ُن ِشَااب  فََأص 
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ِجِد الرَُّسوِل َصمَّى المَُّه َلَمي ِه  ِر ِلُسَاي ل  َنس  ِمِم نَي عََتاَن ِنر بًَدا لِماَّم  ل   َعَسمََّم بِال َمِديَاِ  َعُدَو ُيَنم ي ِفيِه يَ و َنِئي  رَِهال  ِنن  ال ُمس  َعَسا 
َعَد ب ِن ُزرَارََة فَ َقاَل َرُسوُل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم ِح نيَ  ِر َأس  ِ يف َحج  ِ يَِايَم ني  بَ رََتت  بِِه رَاِحَمُاُه َدَيا ِإن  َشاَء المَُّه  ُغلَاَن ني 

ِ َفَساَعَنُاَما بِال ِمر َبِد لَِياَّ  ِجًدا فَ َقااَل اَل َبل  اَ َاُبُه َلَك يَا ال َما زُِل مُثَّ َدَلا َرُسوُل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم ال ُغلَاَن ني  ِخَيُه َنس 
ِجًدا َعَطِفَق َرُسوُل المَِّه صَ َرُسوَل المَِّه َفَأىَب رَ  ُاَما مُثَّ بَ َااُه َنس  ُاَما ِدَبً  َحّتَّ اب  َااَلُه ِنا   بَ َمُه ِنا   مَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم ُسوُل المَِّه َأن  يَ ق 

َماُل  ُقُل المَّنِبَ َدَيا احلِ  َيااِِه َعيَ ُقوُل َعُدَو يَ ا   ُقُل َنَعُام  المَّنِبَ يف بُ ا   َر يَ ا   َه  اَل مِحَاَل َصي بَ ر  َدَيا أَبَ رُّ َرب ََّاا َعأَط َار  َعيَ ُقوُل المَُّامَّ ِإنَّ األ 
َا َناَر َعال ُمَااِهرَه  فَ َاَمثََّل ِبِشع ِر َرُهل  ِنن   ِصرَه  فَار َحم  األ  ُر اآل  ِمِم نَي ملَ  ُيَسمَّ ِل َأه   .1ال ُمس 

: املربد تل شيء حبست فيه عقال األصمعي ،ي  جيفف فيه الامردو املولع الع دا: ربَ عتان نولع املسجد نِ 
؟ فقال له نعاذ بن لفراء: دو لسايل ملن ديا):يب صمى اهلل لميه عسمم سألاإلبل أع الغام, علاد ابن إسحاق أن الا

إلسلام نن تان أسعد نن السابق ني إىل ا  ،سعد بن زرارةأيف حجر  (، عتااان لمرع يايمان ل عسأرلياما ناهعسال اب
 نوسى لاد ععقع، 2عذتر ابن سعد أن أسعد بن زرارة تان ينمي فيه قبل أن يقدم الايب صمى اهلل لميه عسمم ،األانار

نن بن  غلان ني لاه نن هلما دفعاا بكر أبا أن الواقد  عزاد, دااا ر بعشرة نااما اشرتاه أاه الزدر  لن لقب  بن
عهعل له ثلاث أبواب:باب يف نؤصره، عبابا يقال له باب الرمح  عدو الي  عهعل قبماه إىل بيت املقدس، ، 3الاجار

، عهعل لمده اجليعع، عسقفه -صمى اهلل لميه عسمم-يدلى باب لاتك ، عالباب الثالث الي  يدصل فيه رسول اهلل
 . 4هريدا، عباا بيوتا إىل هابه بالمنب عسقفاا ِبيعع الاخل عاجلريد

 عدو: عقيل, باسع  عقيل, أشار يخمس  اهلجرة بعد فقيل، فاصالاعيف توقيااا : واألنصار اا/ المؤاخاة بين المهاجرين
 بياام اإلصاء تان :املنطفى شرف يف سعيد أيب علاد, بدر قبل أشار عثلاث  بسا : عقيل, باائه قبل عقيل, املسجد يبن
 ،املديا  إىل حيضر أع اإلسلام يف يدصل نن حبسب جيدددا عاسامر, املديا  قدعنه أعائل املؤاصاة اباداء عتان, املسجد يف

, أصوين علمي دو فكان, أصوين تآصوا: داهر أن بعد ألصحابه اهلل رسول قال)فقال املؤاصاة إسحاق بن حممد عذتر
 حّت ألصوته أرصده(، عتان هعفر باحلبش  فأصوين هبل بن عنعاذ طالب أيب بن عهعفر, أصوين حارث  بن عزيد عمحزة
, أصوين نالك بن علابان علمر, أصوين زيد بن عصاره  بكر عأبو, نسعود عابن نعاذ ب ني آصى: سايد تفس ر عيف, يقدم

 ،عسممان الدرداء أيب يف تما تراصت له أصوته يكون أن عميكن, لابان عدو (األانار نن أخ ل تان)لمر لاعق
 ألن قيس بن عثابت لمار بل عيقال, أصوين بشر بن علباد لاب  بن حييف  عأبو, أصوين أيوب عأبو لم ر بن عننعب
 يف تما عاجلواب, دجرته تأصرت ذر أبا بأن عتعقب, أصوين لمرع بن عاملاير ذر عأبو, أحد زنان أسمم إمنا حييف 
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 إسلانه تأصر سممان بأن عتعقب, أصوين الدرداء عأبو عسممان أصوين سالدة بن علومي بماع  أيب بن عحاطب, هعفر
 مجال  الرب لبد ابن عمسى, الربيع بن عسعد لوف بن الرمحن علبد ،هعفر يف تقدم نا عاجلواب, اءالدرد أبو عتيا

، عاألانار املااهرين ب ني عنرة, مبك  عذلك صاص  املااهرين ب ني نرة: نرت ني املؤاصاة تاات الرب لبد ابن قال، 1آصرين
املااهرين بعضام لبعض، عآصى ب ني املااهرين  املديا ، آصى ب ني -صمى اهلل لمه عسمم–عقيل ملا قدم رسول اهلل 

 ملا: قالوا الاابع ني نن مجال  إىل الواقد  عذتر ،2عاألانار، لمى احلق عاملواساة، عياوارثون بع املمات دعن ذع  األرحام
, ياوارثون ااواعت, املواساة لمى عاألانار املااهرين ب ني عآصى, املااهرين ب ني آصى املديا  عسمم لميه اهلل صمى الايب قدم

 األرحام عأعلو):قوله تعاىل ازل فمما, نائ  تااوا عقيل, األانار نن عبعضام املااهرين نن بعضام افسا  نيعتس عتااوا
 املااهر  يرث تان املديا  قدنوا ملا) لباس ابن حديث ننع  ،املؤاصاة بامك بياام املواريث بطمت( بعضام أعىل ببعض

 ب ني آصى: السايمي قال (،فازلت, بيااما عسمم لميه اهلل صمى اهلل رسول آصى اليت وةباألص رمحه ذع  دعن األانار 
 اإلسلام لز فمما, بعض أزر بعضام عيشد عالعش رة األدل نفارق  نن عياأاسوا الغرب  عحش  لاام لييدب أصحابه
 الاوادد يف يعن( إصوة ؤناونامل إمنا) عأازل إصوة تمام املؤنا ني عهعل املواريث أبطل الوحش  عذدبت الشمل عاهامع
  .3الدلوة عمشول

بعد اهلجرة عاهه املااهرعن نشاتل نااول  اقانادي  عاهامالي  عصحي ، عتان نعظم املااهرين قد ترتوا ع 
رست هبا قريش، عمل تكن يف الزرال  عالناال  اليت يقوم متأدميام عثرعاهتم مبك ، عأن ناارهتم تاات يف الاجارة اليت 

اقاناد املديا ، فكان علع املااهرين حباه  إىل للاج سريع عحل نؤقت عاساثاائي، عتاات أاف  املااهرين لمياما 
 .4عنكاااام تقاضي نعاجل  أحواهلم باشريع، يبعد لاام أ  شعور بأهنم لال  لمى األانار، فشرع املؤاصاة

 أو دستور المدينة إصدار الوثيقة ااا/

رعت تاب السا  أهزاء نن عثيق  املديا  غ ر نرتب  يف أبواب ُمامف ، رعى اإلنام :/نصوص الوثيقة في كتب السنة1
رِع َلن  أمحد  هِ  َلن   أَبِيهِ  َلن   ُشَعي ب   ب نِ  َلم  َ  ِتَاابًا َتَابَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبَّ  َأنَّ  َهد  َا َنارِ  ال ُمَااِهرِينَ  بَ  ني   َأن   َعاأل 
ُدعا َعَأن   َعاِقَمُام  نَ  يَ ع ِقُموا َ  َعاإل ِص لَاحِ  بِال َمع ُرعفِ  َلااِيَ ُام   يَ ف  ِمِم نيَ  بَ  ني   َنا قَالَ  َلا هُ  المَّهُ  َرِليَ  َلِمي   َلن   البخار عرعى ، 5 ال ُمس 
ء   ِلا َداَا َ  َنا َحَرم   ال َمِديَا ُ  َسمَّمَ عَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيب   َلن   النَِّحيَف ُ  َعَدِيهِ  المَّهِ  ِتَاابُ  ِإالَّ  َشي  َدثَ  َنن   َتَيا ِإىَل  َلائِر   بَ  ني   َأح 
َبلُ  اَل  َأمج َِع نيَ  َعالاَّاسِ  َعال َملَاِئَك ِ  المَّهِ  َلع َا ُ  فَ َعَمي هِ  حُم ِدثًا آَعى أَع   َحَدثًا ِفيَاا ل   َعاَل  َصر ف   ِنا هُ  يُ ق  ِمِم نيَ  ِذنَّ ُ  َعقَالَ  َلد   ال ُمس 
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َفرَ  َفَمن   َعاِحَدة   ِمًما َأص  َبلُ  اَل  َأمج َِع نيَ  َعالاَّاسِ  َعال َملَاِئَك ِ  المَّهِ  َلع َا ُ  فَ َعَمي هِ  ُنس  ل   َعاَل  َصر ف   ِنا هُ  يُ ق   ِإذ نِ  بَِغ ر ِ  قَ و ًنا تَ َوىلَّ  َعَنن   َلد 
َبلُ  اَل  َأمج َِع نيَ  َعالاَّاسِ  َعال َملَاِئَك ِ  المَّهِ  َلع َا ُ  فَ َعَمي هِ  َنَوالِيهِ  ل   َعاَل  َصر ف   ِنا هُ  يُ ق   لاد تات) الطفيل أيب طريق نن عملسمم، 1َلد 
 لن يكامه شيئا إل يسر تان نا: قال مث فغضب إليك؟ يسر عسمم لميه اهلل صمى الايب تان نا: فقال رهل فأتاه لمي

 سيفي قراب يف تان نا إال تاف  سالاا به يعم مل بشيء صناا نا) له رعاي  عيف (،أربع بكممات حدثن أاه غ ر, الااس
, عالده لعن نن اهلل علعن, األرض ناار سرق نن اهلل علعن, اهلل لغ ر ذبح نن اهلل لعن: فياا نكاوبا صحيف  فأصرج, ديا

 فام أع, اهلل تااب إال, ال: قال تااب؟ لادتم دل: لعمي قمت) هحفي  أيب طريق عنن (،حمدثا آعى نن اهلل علعن
 يقال عال, األس ر عفكاك, العقل: قال النحيف ؟ ديه يف عنا: قمت قال ،النحيف  ديه يف نا أع, نسمم رهل ألطيه
 راع تل فاقل, ذتر نا جمموع لمى نشامم  تاات امليتورة النحيف  أن األصبار ديه ب ني عاجلمع (،بكافر نسمم
 تافرا املسمم ني نن أحد أنن إذاف, عليع أع شريف أتثر أع عاحد نن صدرت سواء املسمم ني ذن  أنعفيه ، 2بعضاا
 فمن عقوله, عاحدة تافس املسمم ني ألن, عالعبد عاحلر عاملرأة الرهل ذلك يف فيساو , اقضه ألحد يكن مل ذن  عألطاه
 .3لاده اقضت: عأصفرته, أنااه: ألف بغ ر صفرته يقال, العاد اقض أ  ،أصفر

 بياام فكاب, اتباله نن عانااعوا املديا  قدم ملا اودالي عادع عسمم لميه اهلل صمى الايب أن إسحاق ابن ذترع 
 عأهمى قياقاع بن لمى فمن, طائف  بعد طائف  العاد الثلاث  فاقض, عقريظ  عالاض ر قياقاع: قبائل ثلاث عتااوا, تاابا
 .4قريظ  بن عاساأصل الاض ر بن

 َلن  بن األشرف، رعى أبو داعد  النحيف  نع الياود بعد قال تعب -صمى اهلل لميه عسمم–عقد هدد الايب 
َرفِ  ب نُ  َتع بُ  عََتانَ  َلَمي ِام   تِيبَ  الَِّيينَ  الثَّلَاثَ ِ  َأَحدَ  عََتانَ  أَبِيهِ  َلن   َناِلك   ب نِ  َتع بِ  ب نِ  المَّهِ  َلب دِ  ب نِ  الرَّمح َنِ  َلب دِ  َش  ُجو األ   يَ ا 
ُمَاا ال َمِديَا َ  َقِدمَ  ِح نيَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبُّ  عََتانَ  قُ َري ش   ُتفَّارَ  َلَمي هِ  ضُ َعحُيَر   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبَّ  لَاط   َعأَد   َأص 
ُام   ِمُمونَ  ِنا   رُِتونَ  ال ُمس  ثَانَ  يَ ع ُبُدعنَ  َعال ُمش  َع   َعَهلَّ  َلزَّ  المَّهُ  فََأَنرَ  َعَأص َحابَهُ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبَّ  يُ ؤ ُذعنَ  عََتااُوا َعال يَ ُاودُ  األ 
َمُعنَّ  المَّهُ  أَا  َزلَ  َفِفيِام   َعال َعف وِ  بِالنَّرب ِ  اَِبيَّهُ  يَ َ  قَ ب ِمُكم   ِنن   ال ِكَاابَ  أُعتُوا الَِّيينَ  ِنن   َعلََاس  َرفِ  ب نُ  َتع بُ  َأىَب  فَ َممَّا اآل  َش   َأن   األ 
طًا يَ ب  َعثَ  َأن   ُنَعاذ   ب نَ  َسع دَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبُّ  أََنرَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيب   أََذى َلن   يَ ا زِعَ  اُ ُمواَهُ  َرد   فَ بَ َعثَ  يَ ق 
َمَم َ  ب نَ  حُمَمَّدَ  رُِتونَ  ودُ ال يَ اُ  فَ َزَلت   قَ اَ ُموهُ  فَ َممَّا قَ ا ِمهِ  ِقنَّ َ  َعذََترَ  َنس   طُرِقَ  فَ َقاُلوا َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيب   َلَمى فَ َغَدع ا َعال ُمش 
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ُابَ  َأن   ِإىَل  مَ َعَسمَّ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبُّ  َعَدَلاُدم   يَ ُقولُ  َتانَ  الَِّي  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبُّ  هَلُم   َفيََترَ  فَ ُقِالَ  َصاِحبُ َاا  َيك 
َاهُ  َاهُ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبُّ  َفَكَابَ  ِفيهِ  َنا ِإىَل  يَ ا اَ ُاونَ  ِتَاابًا بَ ي   اَ ُام   بَ ي   َ  َعبَ ي   ِمِم نيَ  َعبَ  ني   .1َصِحيَف ً  َلانَّ ً  ال ُمس 

 لكم ياعرض فلا عاألذى السب لن تاااون أاام إن عاملشرت ني لمياود قال عسمم لميه اهلل صمى الايب أن عاملعىن
 الياود صربت ست سا  صيرب تعاىل اهلل فاح ملا مث الفريق ني ب ني عامليثاق العاد تااب فكاب يقاموتم عال املسممون
 .2العرب هزيرة نن صلافاه يف لاه اهلل رلي لمر أهلادم مث, قوهتم علعفت

النحيف  لادليم بااء الدعل  اإلسلاني ، عأصدر عثيق   -ص-أصدر الايب: كتب السيركما وردت في  الوثيقة   نص/2
حماوى لن أنا ، -تعايشت يف املديا  عصاص  الياودالكال البشري  اليت -وهباا العلاقات ب ني أفراد اجملامع اجلديدتاظم مب

س ر يف  اا أدل ال، عإمنا دي جمرد أعانر صدرت لرب الزنن، مجع-نثل صمح احلديبي –الوثيق  فمم ياوفر اص تانل بباوده 
 سم الوثيق .تااب عاحد عأطمقوا لمياا ا

تاابا ب ني املااهرين عاألانار، عادع فيه الياود   -ص–: قال حممد ابن إسحاق: تاب رسول اهلل 3قال ابن تث ر
حيم]ديا تااب نن حممد الايب ر علادددم عأقردم لمى دياام عأنواهلم، عاشرتط لميام عشرط هلم: بسم اهلل الرمحن ال

األني، ب ني املؤنا ني عاملسمم ني نن قريش عيثرب عنن تبعام فمحق هبم عهادد نعام، أهنم أن  عاحدة نن دعن الااس، 
ُدعَن لااَِيام باملعرعف -حاهلم اليت أتى اإلسلام عدم لمياا-املااهرعن نن قريش لمى ربعاام ياعاقمون بياام، عدم يَ ف 

مث ا باملعرعف عالِقسط ب ني املؤنا ني، َمام األعىل، عتل طائف  تَ ف دى لااِياعالقسط، عباو لوف لمى رِبعاام ياعاقمون علاق
ذتر تل بطن نن بطون األانار عأدل تل دار: بن ساِلَدة، عبن ُهشم، عبن الاجار، عبن لمرع بن لوف، عبن 

داء علقل، عال َيالف نؤنن  نوىل الّاِبيب...إىل أن قال: عإّن املؤنا ني ال يرتتون ُنفَرها بياام أن يُعطوه باملعرعف يف ف
ظمم أع إمث أع لدعان أع فساد ب ني  -لظيم -نؤنن دعاه، عإّن املؤنا ني املاق ني لمى َنن بغى ناام أع اباغى َدسيع 

املؤنا ني، عإن أيديام لميه مجيعام، علو تان علَد أحددم، عال يَ ق ال نؤنن  نؤناا يف تافر، عال يانر تافرا نؤنن، عإّن ذّن  
عإاّه َنن تِبعاا ِنن ياود فإّن له الانر نا ني بعُضام نواىل بعض دعن الااس،  عاحدة جي ر لميام أداادم، عإّن املؤ اهلل

ِ  لميام، عإّن ِسمم املؤنا ني عاحدة، ال يسامل نؤنن دعن نؤنن يف قاال يف سبيل   ِ  ِ ِِ عاألسوة غي نظمون ني عال ناااَصِر
ء بعضام بعضا مبا اال عإّن املؤنا ني ُييبازي  غزت نعاا يُعقب بعُضاا بعضا، غ اهلل، إال لمى سواء علدل بياام، عإّن تلَّ 

ى  عأق ونه، عإاّه ال جي ر نشرك  نااًل لقريش عال افسا عال حيول  دناءدم يف سبيل اهلل، عإّن املؤنا ني املاق ني لمى أحسن َدد 
تاف  عال به إىل أن  يرَلى علُّ املقاول، عإّن املؤنا ني لميه   دعاه لمى نؤنن، عإاّه نن ال َابط نؤناا قالا لن بّيا  فإاّه قَ َود  

                                                           
1
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عإاّه ال حيل ملؤنن أقرَّ مبا يف ديه النحيف  عآنَن باهلل عاليوم اآلصر أن يا نر حُمدثا عال يؤعيه، عإاّه حيل هلم إال قيام  لميه، 
دل، عإاكم ناما اصامفام فيه نن َصرف عال لنن انره أع آعاه فإّن لميه لعا  اهلل عغضبه يوم القيان ، عال يؤصي ناه 

عإّن الياود يُافقون نع املؤنا ني نا دانوا حمارب ني، عإّن ياود بن لوف ، -ص–ء فإّن نرده إىل اهلل لّز عهّل عإىل حممد شي
إال افسه  -يامك–أّن   نع املؤنا ني، لمياود دياام علممسمم ني دياام نواليام عأافسام، إاّل نن ظمم عأمث فإاّه ال يوتغ 

عإّن لياود بن الّاجار عبن احلارث عبن سالدة عبن ُهَشم عبن عبن األعس عبن ثعمب  عهفا  عبىن الشُّطَيب  عأدَل بياه، 
نثل لياود بن لوف، عإّن ِبطاَا  ياود تأافسام، عإاّه ال َيرج ناام أحد إال بإذن حممد، عال يا حجز لمى ثأر هرح، 

عبأدل بياه إال نن ظمم، عإّن اهلل لمى أبرَّ ديا، عإّن لمى الياود افقَاام علمى املسمم ني افقاام،  عإاَه نن فاك فبافسه
عإّن بياام الّانَر لمى نن حارب أدَل ديه النحيف ، عإن بياام الانح عالانيح  عالرّب دعن اإلمث، عإاّه مل يأمث انرؤ  

ال  ألدل ديه النحيف ، عإّن اجلار تالافس غ ر نضار  عال آمث، عإاّهحبميفه، عإّن الانر لممظموم، عإّن يثرب حرام هوفاا 
عإاّه نا تان ب ني أدل ديه النحيف  نن َحَدث أع شجار َُياف فساده، فإّن نرّده إىل اهلل جُتَار حرن   إال بإذن أدماا، 

ال جُتار قريش عال نن َانردا، عإّن ، عإّن اهلل لمى أت  َقى نا يف ديه النحيف  عأبَ ر ه، عإاه -ص–عإىل حممد رسول اهلل 
بياام الانر لمى َنن  َدِدَم يثرَب، عإذا دلوا إىل صمح يناحلواه عيمبسواه فإهّنم يناحلواه، عأهّنم إذا دلوا إىل نثل ذلك 

لكااب عإاّه ال حيول ديا امام، فإاّه هلم لمى املؤنا ني، إال نن حارب الدَّين، لمى تل أااس حّناام نن هاابام الي  ِقب
 .1دعن ظامل أع آمث، عإاّه َنن صرج آِنن  عنن قعد آنن باملديا ، إال نن ظامل أع أمِث، عإّن اهلل هار  ملن بَ رَّ عاتقى[

 :الوثيقة/بنود 3

ديا تااب نن حممد الايب رسول اهلل ب ني املؤنا ني عاملسمم ني نن قريش عأدل يثرب، عنن تبعام فمحق هبم عهادد -1
 حدة نن دعن الااسإهنم أن  عا-2/نعام

 املااهرعن  نن قريش لمى ربعاام ياعاقمون بياام، عدم يفدعن لاايام باملعرعف عالقسط ب ني املؤنا ني-3

 عباو لوف لمى ربعاام ياعاقمون نعاقمام األعىل، عتل طائف  تفد  لااياا باملعرعف عالقسط ب ني املؤنا ني-4

 قمام األعىل، عتل طائف  تفد  لااياا باملعرعفعباو احلارث بن اخلزرج لمى ربعاام ياعاقمون نعا-5

 عباو سالدة لمى ربعام ياعاقمون نعاقمام األعىل عتل طائف  تفد  لااياا باملعرعف عالقسط ب ني املؤنا ني-6

 عباو هشم لمى ربعام ياعاقمون نعاقمام األعىل عتل طائف  تفد  لااياا باملعرعف عالقسط ب ني املؤنا ني-7
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 ربعام ياعاقمون نعاقمام األعىل عتل طائف  تفد  لااياا باملعرعف عالقسط ب ني املؤنا نيعباو الاجار لمى -8

 عباو لمرع بن لوف لمى ربعام ياعاقمون نعاقمام األعىل عتل طائف  تفد  لااياا باملعرعف عالقسط ب ني املؤنا ني-9

 املعرعف عالقسط ب ني املؤنا نيباو الابيت لمى ربعام ياعاقمون نعاقمام األعىل عتل طائف  تفد  لااياا ب-10

 عباو األعس لمى ربعام ياعاقمون نعاقمام األعىل عتل طائف  تفد  لااياا باملعرعف عالقسط ب ني املؤنا ني-11

عإن املؤنا ني ال يرتتون نفرحا بياام أن يعطوه باملعرعف، نن فداء أع لقل، عأن ال حيالف نؤنن نوىل نؤنن -12
أيديام لمى تل نن بغى أع اباغى دسيع  ظمم أع إمثا أع لدعااا أع فسادا ب ني املؤنا ني،  عإن املؤنا ني املاق ني-13/دعاه

 عال يقال نؤناا نؤناا يف تافر، عال يانر تافر لمى نؤنن-14/عإن أيديام لميه مجيعا، علو تان علد أحددم

عإاه نن تبعاا نن ياود -16/اسعإن ذن  اهلل عاحدة جي ر لميام أداادم، عإن املؤنا ني بعضام نوال بعض دعن الا-15
 /فإن له الانر عاألسوة غ ر نظمون ني عال ناااصر لميام

 عإن سمم املؤنا ني عاحدة، ال يسامل نؤنن دعن نؤنن يف قاال يف سبيل اهلل إال لمى سواء علدل بياام-17

دناءدم يف سبيل  عإن املؤنا ني ييبء بعضام لن بعض مبا اال-19/عإن تل غازي  غزت نعاا يعقب بعضاا بعضا-18
عإن املؤنا ني املاق ني لمى أحسن ددى عأقونه، عإاه ال جي ر نشرك ناال لقريش عال افسا، عال حيول دعاه لمى  -20/اهلل

عإاه نن الابط نؤناا قالا لن بيا ، فإاه قو دبه إال أن يرلى عل املقاول بالعقل، عإن املؤنا ني لميه تاف ، عال -21/نؤنن
 ميهحيل هلم إال قيام ل

عإاه ال حيل ملؤنن أقر مبا يف ديه النحيف ، عآنن باهلل عاليوم اآلصر أن يانر حمدثا أع يؤعيه، عإن نن انره أع آعاه -22
عإاه ناما اصامفام فيه نن شيء فإن نرده إىل -23/فإن لميه لعا  اهلل عغضبه يوم القيان ، عال يؤصي ناه صرف عال لدل

 فقون نع املؤنا ني نادانوا حمارب نيعإن الياود يا-24/اهلل عإىل حممد

عإن ياود بن لوف أن  نع املؤنا ني، لمياود دياام علممسمم ني دياام نواليام عأافسام، إال نن ظمم افسه عأمث -25
عإن لياود بن احلارث نثل نا  -27/عإن لياود بن الاجار نثل نا لياود بن لوف-26/فإاه ال يوتغ إال افسه عأدل بياه

عإن لياود بن هشم نثل نا لياود بن  -29/عإن لياود بن سالدة نثل نا لياود بن لوف -28/فلياود بن لو 
عإن لياود بن ثعمب  نثل نا لياود بن لوف، إال نن  -31/عإن لياود بن األعس نثل نا لياود بن لوف -30/لوف

عإن لبن الشطيب  نثل نا  -33/امعإن هفا  بطن نن ثعمب  تأافس-32/ظمم عأمث، فإاه ال يوتغ إال افسه عأدل بياه
عإاه ال َيرج -36/عإن بطاا  ياود تأافسام-35/عإن نوال ثعمب  تأافسام-34/لياود بن لوف عإن الرب دعن اإلمث
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عإاه ال ياحجز لمى ثأر هرح، عإاه نن فاك فبافسه عأدل بياه إال نن ظمم عإن اهلل لمى أبر ، ناام أحدا إال بإذن حممد
الياود افقاام، علمى املسمم ني افقاام، عإن بياام الانر لمى نن حارب أدل ديه النحيف ، عإن عإن لمى -37/ديا

 عإاه ال يأمث أنرؤ حبميفه عإن الانر لممظموم، بياام الانح عالانيح  عالرب دعن اإلمث

عإن اجلار  -40/عإن يثرب حرام هوفاا ألدل ديه النحيف -39/عإن الياود يافقون نع املؤنا ني نادانوا حمارب ني-38
عإن نا تان ب ني أدل ديه النحيف  نن حدث -42/عإاه ال جتار حرن  إال بإذن أدماا-41/تالافس غ ر نضار عال آمث

، عإن اهلل لمى أتقى نا يف ديه -صمى اهلل لميه عسمم-أع اشاجار َياف فساده فإن نرده إىل اهلل عإىل حممد رسول اهلل
عإذا دلوا إىل صمح -45/عإن بياام الانر نن دعن يثرب-44/عال نن انردا عإاه ال جتار قريش-43/النحيف  عأبره

يناحلواه عيمبسواه فإهنم يناحلواه عيمبسواه، عإهنم إذا دلوا إىل نثل ذلك فإن هلم لمى املؤنا ني إال نن حارب يف الدين، 
 لمى تل أااس حناام نن هاابام الي  قبمام

نثل نا ألدل ديه النحيف  نع الرب احملض نن أدل ديه النحيف ، عإن عإن ياود األعس نواليام عأافسام لمى -46
 الرب دعن اإلمث ال يكسب تاسب إال لمى افسه، عإن اهلل لمى أصدق نا يف ديه النحيف  عأبره

عإاه ال حيول ديا الكااب دعن ظامل أع آمث، عإاه نن صرج آنن عنن قعد آنن باملديا ، إال نن ظمم عآمث، عإن اهلل -47
 .1-صمى اهلل لميه عسمم–ر ملن بر عاتقى عحممد رسول اهلل ها

لاحظ عثيق  تاظم احلياة املداي  عالعلاقات الداصمي  ب ني سكن املديا  نن ها ، اعدي تما :الوثيقة ضمون/تحليل م4
ثيق  تطورا تب را يف عبنف  لان  ميثل إصدار الو  ني عاملسامل ني ألدل املديا ، عتاظم العلاقات اخلارهي  عالسياسي  نع احملارب

لقبيم  علمى غ ر أساس رابط  نفاديم االهاماع عالسياس ، فايه مجال  تقوم ألعل نرة يف اجلزيرة العربي  لمى غ ر اظام ا
عاحاوت الوثيق  لمى نواد ناعمق  بالياود عللاقاام باملسمم ني، عاملواد اليت تاضمن نوادل  الياود  تبدأ نن املادة الدم، 
، أنا 2لمى أن الياود الازنوا بدفع قسط نن افقات احلرب الدفالي  لن املديا  24، عانت املادة 47دة إىل املا 24

فحددت العلاق  نع املااودين نن األعس عاخلزرج، عاسباام إىل لشائردم العربي ، عأقرت حمفام  35إىل  25الباود نن 
ت النحيف  نفاوم احلري  الدياي  بأعسع نعااياا، أقر ع   لمياود حرياام الدياي ، 25نع املسمم ني، عتفمت املادة

تما حددت نسئولي  اجلرائم عحنرهتا يف نرتكباا، تما   علربت لرض احلائط مببدأ الاعنب عننادرة اآلراء عاملعاقدات،
الرسول الياود نن اخلرعج نن املديا  إال بعد اسائيان  36الياود نن إهارة قريش أع انردا، تما ناع الباد 43ناع الباد 

حمفاء املسمم ني  45بسمط  قضائي  يرهعون إلياا، عمشمت املادة  42، عالرتف الياود يف املادة -صمى اهلل لميه عسمم–
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الاربت املديا  حرنا ال حيل اااااته، فلا يقال صيده عال  39عحمفاء الياود نن سائر القبائل باساثااء قريش، عاملادة 
احلرة الشرقي  عاحلرة الغربي ، عب ني هبل ثور يف الشمال عهبل ل ر يف اجلاوب، يقطع شجره، عحدد حرم املديا  ب ني 

 .1عيدصل عاد  العقيق يف احلرم، فحل األنن هبيه املادة داصل املديا  عناعت احلرعب الداصمي 

عريفا تما تضمات الوثيق  نواد ناعمق  بعلاق  املسمم ني ببعضام عحتدد عاهباهتم عحقوقام، عيف املادة األعىل ت
باألطراف املاحالف  عدو املااهرين عاألانار، عانت املادة الثااي  لمى أهنم أن  عاحدة تربطام رابط  العقيدة، يامايزعن 

نوافق  متانا ملا عرد يف القرآن الكرمي، نن املبادئ العان  نن حيث الابار املسمم ني هاءت ديه عقد  هبا لن تل الااس،
حقوق القراب  عالنحب  عاجلوار،  ةاحيث الاعاعن عالرتاحم بياام، مث نن حيث نرال أن  عاحدة نن دعن الااس، عنن

العشائر، عالاربت املااهرين تام  عاحدة لقم  لدددم، أنا األانار فاسباام إىل لشائردم  11إىل 3عذترت الباود نن 
بط  العقيدة، عهعل أفراد العش رة الواحدة عديا ال يعن اإلبقاء لمى العنبي  القبمي ، بل الرتاف بالرعابط األصرى بعد را

األصي لمى يد البغاة عاملعادين عاملفسدين، أنا  13ناضانا ني يف دفع الديات عفكاك األسرى عإلاا  احملااج، عيف املادة
ي  فاص لمى هااي  القال دعن سبب يوهبه فإن القاتل يقاد به، عيعاعن املؤناون يف تطبيق احلكم لميه علدم محا21الباد 

اص لمى أن السمم عاحلرب مجيعا املؤناون فيه سواء ال يعد أحددم سمما  17اجلاين ناما بمغت درهت قراباه، عيف املادة
 .2-صمى اهلل لميه عسمم-يقرر الباد أن املرهع لاد اخللاف دو الايب 23عال حربا دعن اآلصر، عيف املادة 

 ج/ فريضة الجهاد

 -ص–لع الايب ع نرحم  بااء الفرد املسمم عاجلمال  املسمم  لمى هنايااا، ع بعد أن قاربت : ا/اإلذن في القتال
ازل لاددا قريش الطااددا عنقاعنااا ألتباع الدين اجلديد، صعدت صطواته األعىل حنو بااء الدعل  اإلسلاني  يف يثرب، 

لميه عسمم نن نك  قال أبو بكر: اإلذن بالقاال، رعى الاسائي عالرتني  لن ابن لباس قال: )ملا أصرج الايب صمى اهلل 
رُِهوا الَِّيينَ  َلَقِدير   َان رِِدم   َلَمى المَّهَ  َعِإنَّ  ظُِمُموا بِأَا َُّام   يُ َقاتَ ُمونَ  لِمَِّيينَ  أُِذنَ  ]أصرهوا ابيام ليامكن; فأازل اهلل تعاىل:  ِنن   ُأص 

قال ابن تث ر: عإمنا شرع تعاىل ، 4ر: لقد لممت أاه سيكون قاال(، فقال أبو بك3إال أن يقولوا رباا اهلل[ َحق   ِبَغ ر ِ  ِديَارِِدم  
اجلااد يف الوقت األليق به ألهنم ملا تااوا مبك  تان املشرتون أتثر لددا فمو أنر املسممون عدم أقل نن العشر بقاال 

ااوا ايفا عمثاا ني قالوا: يا رسول الباق ني لشق لميام، عهليا ملا بايع أدل يثرب ليم  العقب  رسول اهلل صمى اهلل لميه عسمم عت
إين مل أؤنر هبيا(، اهلل أال منيل لمى أدل الواد  يعاون أدل ليال نن فاقامام؟ فقال رسول اهلل صمى اهلل لميه عسمم )
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فمما بغى املشرتون عأصرهوا الايب صمى اهلل لميه عسمم ب ني أظاردم عمهوا بقامه عشردعا أصحابه شير نير، فيدبت ناام 
ف  إىل احلبش  عآصرعن إىل املديا  فمما اساقرعا باملديا  عافادم رسول اهلل صمى اهلل لميه عسمم عاهامعوا لميه عقانوا طائ

 .1فكاات ديه اآلي  أعل نا ازل يف ذلك بانره، عصارت هلم دار إسلام عنعقلا يمجئون إليه شرع اهلل هااد األلداء

تان  نن سورة الاساء: 77قال ابن تث ر يف تفس ره اآلي  : اا/ ُشرع الجهاد لرد العدوان وليس للعدوان
عتااوا نأنورين مبواساة الفقراء  ،املؤناون يف اباداء اإلسلام عدم مبك  نأنورين بالنلاة عالزتاة عإن مل تكن ذات الانب

نرعا بالقاال ليشافوا نن عتااوا ياحرقون عيودعن لو أ ،عتااوا نأنورين بالنفح عالعفو لن املشرت ني عالنرب إىل ح ني ،ناام
عنااا توهنم تااوا  ،نااا قم  لدددم بالاسب  إىل تثرة لدد لدعدم ،ألدائام عمل يكن احلال إذ ذاك نااسبا ألسباب تث رة

فمايا مل يؤنر باجلااد إال  ،يف بمددم عدو بمد حرام عأشرف بقاع األرض فمم يكن األنر بالقاال فيه اباداء تما يقال
 .2صارت هلم دار عناع  عأانارباملديا  ملا 

دو حربا دفالي ، ميكن أن تعمااا أي  أن  تعرلت  -ص–لرسوله  -لز عهل-إن اجلااد الي  أذن فيه اهلل
تماا دفالي    -ص–لمخطر الي  تعرلت له دعلاه الااشئ  يف املديا  يف أ  زنان أع نكان، عليلك تاات غزعات الايب 

املشرتون، عليلك فاي متثل نرحم  نن الدلوة هديدة تطمبت عسائل هديدة، نثل  فعلا، لرد نؤانرة أع لدعان بدأ به
 3نرحم  الدلوة السري ، مث نرحم  اجلار املسامل بالدلوة

:إن فريض  اجلااد يف سبيل اهلل، تعرلت إىل دجوم لايف، نن قبل ألداء اإلسلام عبعض أصدقائه وقفة البد منهاااا/
ان، عارى أن احلانل لمى ذلك، إنا العداء الاقميد  لإلسلام نن صنونه األقدن ني عحّت بعض أباائه يف بعض األحي

بداي  نن املشرت ني عغ ردم، عدؤالء ال حناتمام إال بالااريخ اإلسلاني الااصع عصاص  يف فاوحاته األعىل، أع يكون الدافع 
در حكمه لميه هادزا ناأثرا بكيد لاد البعض غموض نفاوم اجلااد لديه، فيحااج إىل تبيان، أع البعض اآلصر أص

األلداء، فيحااج إىل تنحيح، أع ااج لن ذلك تنرفات بعض اجلام  بأحكام اجلااد عتنرفام اخلاطئ به، عاإلساءة 
 غ ر ذلك فيحااج تفنيل عتدليل! ه باشويه مسعاه عاإللرار به،  أعإلي

ن الاقاد، أع اظرة أصرى ُمالف  ألحكانه إن اجلااد ليس إللان احلرب لمى تل ُمالف ملا حيممه ديا الدين ن
عتشريعاته عآدابه، عإمنا دو حال  نن دفاع املسمم ني لن دياام عأافسام عأرلام علرلام عاملساضعف ني ناام، عإذا تان 
اجلااد دو إللان احلرب نن املسمم ني لمى ُمالفيام، فمماذا مل يؤذن به هلم عدم يف أنس احلاه  إليه عالدفاع لن 
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علفام حقيق   ز أصدقائام عتل أنلاتام عأنواهلم، بدل إصراهام عترتام أعطاهنم عنفارقاام ألباائام عألأافسام 
إىل غاي  الفاوحات  اجلااد البد نن تعريفه عإبراز غاياته عأددافه عحتديد نراحمه اليت نر هبا ناي ظاور الدلوة يف نك 

 اإلسلاني  شرقا عغربا.

 اد يف سبيل إللاء تمم  اهلل عإقان  اجملامع اإلسلاني، عالقاال اوع نن أاوالهنعااه بدل اجل :مفهوم الجهاد/1

 أنا غاياه فاي إقان  اجملامع اإلسلاني عتكوين الدعل  اإلسلاني  مببادئاا الساني  عغايااا الابيم .غايته:/2

ا، لكسب أعل األانار تان اجلااد يف صدر اإلسلام نقانرا لمى اشر الدلوة سرا عسممالمراحل التي مر بها:/3
عتأسيس القالدة األساسي  للااطلاق، مث اجلار بالدلوة نع اإلبقاء لمى سممي  عسائماا، عالنمود يف سبيماا لممحن 

عشرع إىل هااباا القاال الدفالي، أ  رد تل قوة مبثماا، بعد أن  عالشدائد، مث هاءت نرحم  هديدة نع بدء اهلجرة
ل  حتاضاه عتفر له شرعط القيام عالبااء عغ ردا، مث شرع بعد ذلك بعد غزعة األحزاب صارت لممسمم ني يف املديا  دع 

، يعن ناامج  العدع عنباغااه يف لقر داره قبل أن يااهم املسمم ني -أع احلرب االساباقي -القاال الدفالي صارج املديا 
ددد أنن الدعل  اإلسلاني ، عنن مت تان يف املديا ، عذلك بقاال تل نن عقف لقب  يف طريق الدلوة اإلسلاني ، أع 

اجلااد جمرد نرحم  فقط، عنن داا تعمم أاه ال نعىن لاقسيم اجلااد يف سبيل اهلل إىل حرب دفالي  عأصرى دجوني ، إذ أن 
مبه نااط شرل  اجلااد ليس الدفاع لياته عال اهلجوم لياته، عإمنا نااطه احلاه  إىل إقان  اجملامع اإلسلاني، بكل نا ياط

، عذلك رغم أن املعاصرين يشاون احلرعب 1نن الاظم عاملبادئ اإلسلاني ، عال لربة بعد ذلك بكواه هاء دجونا أم دفالا
لمى بمدان تشكل يف اظردم صطرا لميام تبعد لاام بآالف األنيال، عال يسمواه حربا دجونيا بل يقولون بأهنا دفالي  

فسبيل الدلوة دي احلكم  عاملولظ  احلسا ، عمل تكن احلرب يونا  ل، لدميقراطي  أع شيء نن ديا السبيحلماي  ا
دي السبيل لاشر اإلسلام، عأنا احلرعب اليت اشبت ب ني املسمم ني عالفرس عالرعم عغ ردم، فقد الطر إلياا املسممون 

فكااوا ال ، 2 ني األنرينعإنا لمدفاع لن حري  اشر لقيدهتم ال لاشردا، عالفرق تب ر ب-، إنا لمدفاع لن أافسام-:الطرارا
يقاتمون أحدا إال دفالا لن الدلوة اإلسلاني  إذا عقف أحد يف سبيماا بفاا  نن آنن بإهباره بأاواع الاعييب عاإلتراه 

 .3حّت يرهع لما اصااره لافسه تما تقدم، أ عبند نن أراد الدصول يف اإلسلام لاه، أع مباع الدالي نن تبميغ دلوته
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أنا الفري  األصرى بأن دافع اجلااد لاد املسمم ني تان ناديا حباا،  الفتوحات اإلسالمية: هاد في مرحلة/الج4
عإمنا الغرض ناه الاقميل نن أمهي  العانل الرعحي يف اإلسلام، عإلعاف فريض  اجلااد يف افوس املسمم ني، عإنات  رعح 

أن يفسر تل حادث  تفس را ناديا، يافي أ  اثر لإلميان  القوة لديام، تأثرا باالجتاه املاد  يف تفس ر الااريخ، عالي  حياعل
، عإمنا اباهلل عاجلااد يف سبيل إللاء تمماه، عقد تان العرب قبل اإلسلام أحوج هليه الفاوحات لمى ديا املبدأ عمل يفعمو 

توحددم، عتعمموا نن دو دعر العقيدة يف إيقاظ اهلمم عحتريك القيم، عإزال  اخلنونات عالعنبيات اليت تاات تفرقام عال 
 اإلسلام نعىن األرض عالوطن عاألن  عالدفاع لن املكاسبات، عاشر املبادئ عالقيم عالدلوة إىل اهلل.

عص ر دليل لمى ذلك اااشار اإلسلام يف إفريقيا، فمم : ومبادئ القتال عند المسلمين سماحة اإلسالم في فتوحاته/5
بل تان تعم را، عاإلسلام مل يسرتق اإلاسان اإلفريقي بل حرره بعيدا  -ألعريبتما فعل االساعمار ا-يكن اساازافا لمموارد
 .1-تما حدث يف أنريكا-لن إرداب السياط

م، فقد تان فاحتياا املسمم ني ناساحم ني لمى حنو 638د /15علادنا دصل اإلسلام بيت املقدس فاحتا هلا سا   
سيحي ني دااك حبرارة باحلياة حتت قيادة حاتميام اجلدد، نددش نع تابعيام املسيحي ني، عيف الواقع رحب بعض امل

عفضمودا لمى تمك اليت توهب حتمماا لقرعن حتت سيطرة األباطرة البيزاطي ني، اليين مل يردقودم بالضرائب الكث رة 
يف علكااا تاات نرفول  -حسب املعاي ر اليت آنات هبا القسطاطياي -فحسب، بل تااوا يضطادعهنم لعقائددم املاشق 

فمسط ني عسوري  عننر، فقد أفسح املسممون هلم اجملال لل األقل ليؤناوا مبا الاقدعا به، عبعبادة نا فكرعا أاه نااسب،  
عنعموم أن ديه املبادئ نأصوذة نن صميم ، 2تم أفسحوا اجملال لمحجاج نن الغرب لزيارة املواقع الدياي  املقدس  لديام

عالادريب، عاإلصلاص متيزعا به نن حسن املعانم  دو نن حسن الاعميم عالرتبي   الشرع يف انوصه عآدابه عأحكانه، عنا
علعمك تزداد احرتانا لإلسلام لادنا تعرض ملبادئ القاال الساني  فيه، تمك املبادئ املعما  نن قادة لمدلوة عحددا، 

–األبرياء، عإليك عصي  أيب بكر  الفاوحات، عصاص  لادنا تقارهنا مبا جير  اليوم نن حرعب لحايادا دم نن املداي ني
قائد أرتان هيوش الفاوحات، عاليت تاات عال تزال دساورا يابعه املسممون يف حرعهبم: ال  -رله-خلالد بن الوليد-رله

تقطعوا  ختواوا عال تغموا عال تغدرعا عال متثموا، عال تقاموا طفلا صغ را عال شيخا تب را عال انرأة، عال تعقرعا خنلا عال حترقوه عال
شجرة نثمرة، عال تيحبوا شاة عال بقرة عال بع را إال ملأتم ، عسوف مترعن بأقوام قد فرغوا أافسام يف النوانع فدلودم عنا 

 .3فرغوا أافسه له[
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عتان بدء نشرعلي  القاال بعد اهلجرة تما تقدم، علكاه مل يولع قيد الاافيي إال بعد سا  تانم  نن اهلجرة، 
تفي القاال   -ص–، عتان يريد قريشا عبن محزة، علكاه بغزوة ودانبقند الغزع فيما يسمى  -ص– عتان أعل صرعج له

 .1ععادله بن محزة، علاد إىل املديا  دعن قاال، مث تان المقاء يف أعل نعرت  نع قريش يف غزعة بدر الكربى

 

 تشريعات المرحلة وأهم أحداثها  د/

َحقَ  ب نُ  دُ حُمَمَّ  رعى الدراني لن: ا/تشريع األذان  أَبُو قَالَ  َقِدَنَاا ِح نيَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  َتانَ  َعَقد   قَالَ  ِإس 
َا ال َمِديَا َ  يَ ع ِن  حُمَمَّد  بُوقًا جَي َعلَ  َأن   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  ىَصمَّ  المَّهِ  َرُسولُ  فَ َامَّ  َدل َوة   بَِغ ر ِ  َنَواِقيِاَاا حلِِ نيِ  بِالنَّلَاةِ  إِلَي هِ  جُي َاَمعُ  ِإمنَّ
ُلونَ  الَِّيينَ  ال يَ ُاودِ  َتُبوقِ  ِمِم نيَ  بِهِ  لُِيض َربَ  فَ ُاِحتَ  بِالاَّاُقوسِ  أََنرَ  مُثَّ  َترَِدهُ  مُثَّ  ِلَنلَاهِتِم   ِبهِ  يَد  َاَما النَّلَاةِ  ِإىَل  لِم ُمس   ُدم   فَ بَ ي  
َز رَجِ  ب نِ  بَ م َحاِرثِ  َأُصو َرب هِ  َلب دِ  ب نِ  َزي دِ  ب نُ  المَّهِ  َلب دُ  رََأى ِإذ   َذِلكَ  َلَمى  يَا فَ َقالَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولَ  فَأََتى اخل 

َم َ  يبَ  طَافَ  ِإاَّهُ  المَّهِ  َرُسولَ  بَانِ  َلَمي هِ  َرُهل   يب  َنرَّ  طَاِئف   المَّي   َضرَانِ  ثَ و   َدَيا أَتَِبيعُ  المَّهِ  َلب دَ  يَا فَ ُقم تُ  َيِدهِ  يف  اَاُقوًسا حَي ِملُ  َأص 
َاعُ  َعَنا فَ َقالَ  الاَّاُقوسَ  ُلو قُ م تُ  بِهِ  َتن   المَّهُ  تَ ُقولُ  قَالَ  ُدوَ  َعَنا قُ م تُ  َذِلكَ  ِنن   َص ر    َلَمى أَُدلُّكَ  أََفلَا  قَالَ  النَّلَاةِ  ِإىَل  بِهِ  اَد 

بَ رُ  ب َ  المَّهُ  َأت  بَ رُ  المَّهُ  رُ َأت  بَ رُ  المَّهُ  َأت  َادُ  َأت  َادُ  المَّهُ  ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  َأن   َأش  َادُ  المَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  َأن   َأش  َادُ  المَّهِ  َرُسولُ  حُمَمًَّدا َأنَّ  َأش   َأنَّ  َأش 
بَ رُ  المَّهُ  ال َفلَاحِ  َلَمى َحيَّ  ال َفلَاحِ  ىَلمَ  َحيَّ  النَّلَاةِ  َلَمى َحيَّ  النَّلَاةِ  َلَمى َحيَّ  المَّهِ  َرُسولُ  حُمَمًَّدا بَ رُ  المَّهُ  َأت   ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  َأت 

َاأ َصرَ  مُثَّ  المَّهُ  رَ  اس  بَ رُ  المَّهُ  النَّلَاةُ  قَاَنت   َقد   النَّلَاةُ  قَاَنت   َقد   قَالَ  أَاَّهُ  ِإالَّ  ِعت  رًا َعَهَعَمَاا قَالَ  َنا ِنث لَ  قَالَ  مُثَّ  َتِث ر   َغي    المَّهُ  َأت 
بَ رُ  يَا ِإا ََّاا قَالَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  هِبَا ُصب  رَ  فَ َممَّا المَّهُ  ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  َأت   فَأَل ِقَاا ِبلَال   َنعَ  فَ ُقم   المَّهُ  َشاءَ  ِإن   َحقي  َلُرؤ 
تًا أَا َدى فَِإاَّهُ  َلَمي هِ  َعَاا ِبلَال   أَذَّنَ  افَ َممَّ  ِنا كَ  َصو  طَّابِ  ب نُ  ُلَمرُ  مسَِ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولِ  ِإىَل  َفَخرَجَ  بَ ي ِاهِ  يف  َعُدوَ  اخلَ 

ق   بَ َعَثكَ  َعالَِّي  المَّهِ  َايبَّ  يَا يَ ُقولُ  َعُدوَ  ِإزَارَهُ  جَيُرُّ  َعُدوَ  َعَسمَّمَ   َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  َأىرَ  َنا ِنث لَ  َرأَي تُ  َلَقد   بِاحلَ 
دُ  فَِممَّهِ  َعَسمَّمَ  م   َأن   أَرَادَ  َقد   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  َتانَ  قَالَ  أَاَّهُ  َسِعيد   ب نِ  حَي ىَي  َلن  عرعى اإلنام نالك ، 2احلَ 
ِ  يَ اَِّخيَ  َاِمعَ لِ  هِبَِما ُيض َربُ  َصَشَباَ  ني  َا َنارِ ُّ  َزي د   ب نُ  المَّهِ  َلب دُ  َفُأرِ َ  لِمنَّلَاةِ  الاَّاسُ  َيج  َاِرثِ  َبِن  ِنن   مُثَّ  األ  َز رَجِ  ب نِ  احل   اخل 

 ِ ِ  ِإنَّ  فَ َقالَ  الا َّو مِ  يف  َصَشَباَ  ني  و   َداتَ  ني   المَّهِ  َرُسولَ  فَأََتى لِمنَّلَاةِ  تُ َؤذ اُونَ  َأاَل  ِقيلَ فَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  يُرِيدُ  ممَّا لََاح 
اَ ي  َقظَ  ِح نيَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى ََذانِ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  َفَأَنرَ  َذِلكَ  َلهُ  َفيََترَ  اس   .3بِاأل 
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ِ  فَ َرَلَاا ِح نيَ  النَّلَاةَ  المَّهُ  فَ َرضَ  قَاَلت   ال ُمؤ ِنِا نيَ  أُم   َلاِئَش َ  َلن  رعى البخار  : اا/إتمام الصالة َعاَ  ني  ِ  رَت  َعاَ  ني  َضرِ  يف  رَت   احلَ 
َضرِ  َصلَاةِ  يف  َعزِيدَ  السََّفرِ  َصلَاةُ  فَأُِقرَّت   َعالسََّفرِ  ِ  النَّلَاةُ  فُرَِلت   قَاَلت   َلاِئَش َ  َلن  عرعى الاسائي ، 1احلَ  َعاَ  ني  عَ  رَت  ِ رَت   اَ  ني 
َضرِ  َصلَاةِ  يف  َعزِيدَ  السََّفرِ  َصلَاةُ  فَأُِقرَّت    فرلت النموات أن يظار عالي , باملديا  عقعت احلضر صلاة يف ةدازيال، ف2احلَ 

 حبان عابن صزمي  ابن رعى تما, النبح إال اهلجرة لقب اهلجرة بعد زيدت مث, املغرب إال رتعا ني رتعا ني اإلسراء ليم 
 املديا  عسمم لميه اهلل صمى اهلل رسول قدم فمما, رتعا ني رتعا ني عالسفر احلضر صلاة فرلت) قالت ائش ل لن عالبياقي
 بعد مث(، الااار عتر ألهنا املغرب عصلاة, القراءة لطول الفجر صلاة عترتت, رتعاان رتعاان احلضر صلاة يف زيد عاطمأن

 تقنرعا أن هااح لميكم فميس) تعاىل قوله عدي السابق  ي اآل ازعل لاد السفر يف نااا صفف الربالي  فرض اساقر أن
علاد ، 3 اهلجرة نن الرابع  السا  يف تان النلاة قنر أن املساد شرح يف األث ر ابن ذتره نا ذلك عيؤيد( النلاة نن

َوال   َثلَاثَ َ  النَّلَاةُ  ُأِحيَمت   قَالَ  َهَبل   ب نِ  ُنَعاذِ  َلن  اإلنام أمحد أهنا نرت بثلاث أحوال،  َوال   َثلَاثَ َ  الن َيامُ  َعأُِحيلَ  َأح   َفَأنَّا َأح 
َوالُ  َع َ  ُيَنم ي َعُدوَ  ال َمِديَا َ  َقِدمَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبَّ  فَِإنَّ  النَّلَاةِ  َأح  رًا َلَشرَ  َسب    أَا  َزلَ  المَّهَ  ِإنَّ  مُثَّ  ال َمق ِدسِ  بَ ي تِ  ِإىَل  َشا 
ِاكَ  تَ َقمُّبَ  اَ َرى َقد   َلَمي هِ  َم ً  فَ َماُ َول يَ اَّكَ  السََّماءِ  يف  َعه  َاكَ  فَ َول   تَ ر َلاَدا ِقب   ِجدِ  َشط رَ  َعه  رَامِ  ال َمس   فَ َولُّوا ُتا ُام   َنا َعَحي ثُ  احلَ 

 َحّتَّ  بَ ع ًضا بَ ع ُضُام   هِبَا َعيُ ؤ ِذنُ  لِمنَّلَاةِ  جَي َاِمُعونَ  ااُواعَتَ  قَالَ  َحو ل   فَ َاَيا قَالَ  َنكَّ َ  ِإىَل  المَّهُ  فَ َوهََّاهُ  قَالَ  َشط رَهُ  ُعُهوَدُكم  
ُقُسونَ  َتاُدعا َأع   اَ َقُسوا َا َنارِ  ِنن   َرُهلًا  ِإنَّ  مُثَّ  قَالَ  يَ ا    َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولَ  أََتى َزي د   ب نُ  المَّهِ  َلب دُ  َلهُ  يُ َقالُ  األ 
َاا ِإين   َلَنَدق تُ  اَاِئًما َأُتن   ملَ   ِإين   قُ م تُ  َعَلو   الاَّاِئمُ  يَ َرى ِفيَما رَأَي تُ  ِإين   المَّهِ  َرُسولَ  يَا فَ َقالَ  َ  أَاَا بَ ي    ِإذ   َعال يَ ق ظَانِ  الاَّاِئمِ  بَ  ني 
ًنا رَأَي تُ  بَانِ  َلَمي هِ  َشخ  َضرَانِ  ثَ و  َبلَ  َأص  اَ ق  َم َ  فَاس  بَ رُ  المَّهُ  فَ َقالَ  ال ِقب   بَ رُ  المَّهُ  َأت  َادُ  َأت  َادُ  المَّهُ  ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  َأن   َأش   ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  َأن   َأش 
ََذانِ  ِنن   فَ رَغَ  َحّتَّ  َنث  ىَن  َنث  ىَن  المَّهُ  َالَ  مُثَّ  األ  رَ  قَالَ  الَِّي  ِنث لَ  قَالَ  مُثَّ  قَالَ  َساَل ً  أَن   َقد   النَّلَاةُ  قَاَنت   َقد   َذِلكَ  يف  يَزِيدُ  أَاَّهُ  َغي  

َاا َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  النَّلَاةُ  قَاَنت    ُلَمرُ  َعَهاءَ  قَالَ  هِبَا أَذَّنَ  َنن   أَعَّلَ  ِبلَال   َفَكانَ  هِبَا فَ م يُ َؤذ ن   ِبلَااًل  َلم م 
طَّابِ  ب نُ  رَ  ِبهِ  َأطَافَ  الَِّي  ِنث لُ  يب  طَافَ  َقد   اَّهُ إِ  المَّهِ  َرُسولَ  يَا فَ َقالَ  اخلَ   يَأ تُونَ  عََتااُوا قَالَ  َحو اَلنِ  فَ َاَيانِ  َسبَ َقِن  أَاَّهُ  َغي  

 فَ يَ ُقولُ  َصمَّى َتم   َهاءَ  ن  إِ  الرَُّهلِ  ِإىَل  ُيِش رُ  الرَُّهلُ  َفَكانَ  قَالَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبُّ  بِبَ ع ِضَاا َسبَ َقُام   َعَقد   النَّلَاةَ 
ِ  أَع   َعاِحَدةً  ُصلُ  مُثَّ  فَ ُيَنم يَاا اث  َااَ  ني  َاا ُتا تُ  ِإالَّ  أََبًدا َحال   َلَمى َأِهُدهُ  اَل  فَ َقالَ  ُنَعاذ   َفَجاءَ  قَالَ  َصلَاهِتِم   يف  ال َقو مِ  َنعَ  َيد   َلَمي  

ا َنَعهُ  فَ ثََبتَ  قَالَ  بِبَ ع ِضَاا َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبُّ  َسبَ َقهُ  َعَقد   َفَجاءَ  قَالَ  َسبَ َقِن  َنا َقَضي تُ  مُثَّ   َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  َقَضى فَ َممَّ
اَ ُعوا فَ َاَكَيا ُنَعاذ   ُكم  لَ  َسنَّ  َقد   ِإاَّهُ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  فَ َقَضى قَامَ  َصلَاتَهُ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ   فَ َاِيهِ  فَاص 

َوال   َثلَاثَ ُ   ...4َأح 
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 قَ و لِ يف  1عقد اصامف يف عقت فرليااا، فاألتثر لمى أهنا فرلت باملديا ، ألاه فرلت بآيات نداي :ااا/صالة الجمعة
ُمَع ِ  يَ و مِ  ِنن   لِمنَّلَاةِ  اُوِد َ  ِإَذا]يَا أَي ََّاا الَِّيي ن َءاَناُ ُوا  تَ َعاىَل  المَّهِ  َعو ا اجلُ  رِ  ِإىَل  فَاس   ِإن   َلُكم   َصي  ر   َذِلُكم   ال بَ ي عَ  َعَذُرعا المَّهِ  ذِت 

: يا مجع  يف بن سامل بن لوف فقالواأعل أدرتاه ح ني عصوله نن اهلجرة،  -صمى اهلل لميه عسمم-، عالن2[تَ ع َمُمونَ  ُتا ُام  
، فنمى أعل مجع  يف اإلسلام دااك، فنلادا يف املسجد الي  3ازل ب ني أظارااأرسول اهلل دمم إىل العدد عالعدد عالقوة, 

 .4يف بطن الواد ، فكاات أع مجع  صلادا يف املديا 

ذتر ابن تث ر أن حتويل القبم  تان يف شار رهب سا  اثاا ني نن : اليهود والمفاصلة والتمايز عن ااا/تحويل القبلةا
 أَعَّلَ  َتانَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبَّ  َأنَّ  َلاِزب   ب نِ  ال بَ رَاءِ  َلن   و نوافق ملا رعاه البخار :، عد5اهلجرة قبل غزعة بدر الكربى

َداِدهِ  َلَمى اَ َزلَ  ال َمِديَا َ  َقِدمَ  َنا َوالِهِ  قَالَ  أَع   َأه  َا َنارِ  ِنن   َأص  رًا َلَشرَ   َ ِساَّ  ال َمق ِدسِ  بَ ي تِ  ِقَبلَ  َصمَّى َعأَاَّهُ  األ  َع َ  أَع   َشا   َلَشرَ  َسب  
رًا َمُاهُ  َتُكونَ  َأن   يُ ع ِجُبهُ  عََتانَ  َشا  َدا َصلَاة   أَعَّلَ  َصمَّى َعأَاَّهُ  ال بَ ي تِ  ِقَبلَ  ِقب    ممَّن   َرُهل   َفَخرَجَ  قَ و م   َنَعهُ  َعَصمَّى ال َعن رِ  َصلَاةَ  َصلاَّ
لِ  َلَمى َفَمرَّ  َنَعهُ  َصمَّى َادُ  فَ َقالَ  رَاِتُعونَ  َعُدم   ِجد  َنس   أَد   َنكَّ َ  ِقَبلَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولِ  َنعَ  َصمَّي تُ  َلَقد   بِالمَّهِ  َأش 
لُ  سِ ال َمق دِ  بَ ي تِ  ِقَبلَ  ُيَنم ي َتانَ  ِإذ   َأل َجبَ ُام   َقد   ال يَ ُاودُ  عََتاَات   ال بَ ي تِ  ِقَبلَ  ُدم   َتَما َفَداُرعا َاهُ  َعىلَّ  فَ َممَّا ال ِكَاابِ  َعأَد   َعه 
ثَ َاا ُزَدي  ر   قَالَ  َذِلكَ  أَا َكُرعا ال بَ ي تِ  ِقَبلَ  َحاقَ  أَبُو َحدَّ َم ِ  َلَمى َناتَ  أَاَّهُ  َدَيا َحِديِثهِ  يف  ال بَ رَاءِ  َلن   ِإس   رَِهال   حُتَوَّلَ  َأن   قَ ب لَ  ال ِقب  

رِ  فَ َمم   َعقُِاُموا  أنب تاالرعاي ب ني عاجلمع قال ابن حجر:، 6ِإميَاَاُكم   لُِيِضيعَ  المَّهُ  َتانَ  َعَنا تَ َعاىَل  المَّهُ  فَأَا  َزلَ  ِفيِام   ولُ اَ قُ  َنا َاد 
, نعا لدمها لشر بسبع  هزم عنن, الزائد عألغى شارا الاحويل عشار القدعم شار ننلدَّ  لشر بسا  هزم نن يكون
 لمى الثااي  السا  نن رهب شار انف يف الاحويل عتان, صلاف بلا ألعلا ربيع شار يف تان القدعم أن عذلك

 ثاين يف تان القدعم أن لمى نبن عدو (،أيام عثلاث  شارا لشر سبع ) حبان ابن عقال, اجلماور هزم عبه, النحيح
 صلاة يف م القب حولت: سعد ابن علاد ،العنر صلاة الكعب  إىل ناوهاا صلادا صلاة أعلع  ،األعل ربيع شار لشر
 عالاحقيق ،العشي صلايت إحدى صمياا: قال أعس بن لمارة حديث نن ذلك عساق - الرتدد لمى - العنر أع الظار

, العنر الابو  باملسجد صلادا صلاة عأعل, الظار نعرعر بن الرباء بن بشر نات ملا سمم  بن يف صلادا صلاة أعل أن
 .7 قباء بأدل لمر ابن حديث نن فاو النبح عأنا
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 ِنن   السَُّفَااءُ  َسيَ ُقولُ :]تَ َعاىَل  قبماه، الرتض لمى ذلك الياود فأازل قَ و لِهِ -صمى اهلل لميه عسمم-عملا حول الايب
ُدم   َنا الاَّاسِ  َمِاِام   َلن   َعالَّ َاا َتااُوا الَّيِت  ِقب   رِقُ  لِمَّهِ  ُقل   َلَمي   ِد  َعال َمغ ِربُ  ال َمش  َاِقيم   اط  ِصرَ  ِإىَل  َيَشاءُ  َنن   يَ ا  لِهِ  بَاب ُنس   قَ و 
ُدم   َنا الاَّاسِ  ِنن   السَُّفَااءُ  َسيَ ُقولُ  تَ َعاىَل  َمِاِام   َلن   َعالَّ َاا َتااُوا الَّيِت  ِقب   رِقُ  لِمَّهِ  ُقل   َلَمي   ِد  َعال َمغ ِربُ  ال َمش   ِإىَل  َيَشاءُ  َنن   يَ ا 
َاِقيم   ِصرَاط   أن رسول اهلل صمى اهلل لميه عسمم ملا داهر إىل املديا  أنره  عقال لمي بن أيب طمح  لن ابن لباس، 1[ُنس 

اهلل أن يساقبل بيت املقدس ففرحت الياود فاساقبماا رسول اهلل صمى اهلل لميه عسمم بضع  لشر شارا عتان رسول اهلل 
أ   (وا عهودكم شطرهفول)ر إىل السماء فأازل اهلل لز عهل صمى اهلل لميه عسمم حيب قبم  إبراديم فكان يدلو اهلل عياظ

حنوه فارتاب نن ذلك الياود عقالوا نا عالدم لن قبماام اليت تااوا لمياا؟ أ  قالوا نا هلؤالء تارة يساقبمون تيا عتارة 
فأياما تولوا فثم )أ  احلكم عالانرف عاألنر تمه هلل  (قل هلل املشرق عاملغرب) :يساقبمون تيا فأازل اهلل هواهبم ف قوله

أ  الشأن تمه يف اناثال أعانر اهلل  (عاملغرب علكن الرب نن آنن باهلل ليس الرب أن تولوا عهودكم قبل املشرق)ع (عهه اهلل
فحيثما عهااا توهااا فالطال  يف اناثال أنره علو عهااا يف تل يوم نرات إىل هاات ناعددة فاحن لبيده عيف تنرفه 

سوله حممد صموات اهلل عسلانه لميه عأناه لااي  لظيم  إذ ددادم عصدانه حيثما عهااا توهااا عدو تعاىل له بعبده عر 
إىل قبم  إبراديم صميل الرمحن عهعل توهاام إىل الكعب  املباي  لمى امسه تعاىل عحده ال شريك له أشرف بيوت اهلل يف 

 ،اء إىل صراط نساقيمرب ياد  نن يشاألرض إذ دي بااء إبراديم اخلميل لميه السلام عهليا قال: قل هلل املشرق عاملغ
َاا قَاَلت   َلاِئَش َ  َلن  عقد رعى اإلنام أمحد  َاأ َذنَ  ِإذ   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيب   ِلا دَ  أَاَا بَ ي    اَل  ِإا َُّام   ...ال يَ ُاودِ  ِنن   َرُهل   اس 

ء   َلَمى حَي ُسُدعاَا ُمَع ِ  يَ و مِ  َلَمى حَي ُسُدعاَا َتَما َشي  َاا َعَلمُّوا هَلَا المَّهُ  َدَدااَا الَّيِت  اجلُ  َم ِ  َعَلَمى َلا    َعَلمُّوا هَلَا المَّهُ  َدَدااَا الَّيِت  ال ِقب  
َاا لَِاا َعَلَمى َلا   َنامِ  َصم فَ  قَ و    .2آِن نيَ  اإل ِ

، رعى أبو 3كربىعتان فرض صيام رنضان يف شار شعبان نن السا  الثااي  لماجرة قبل غزعة بدر ال: ااا/فريضة الصياماا
رِع َلن  داعد  َمى َأيب  اب نَ  مسَِع تُ  ُنرَّةَ  ب نِ  َلم  ثَ َاا...قَالَ  لَي    ال َمِديَا َ  َقِدمَ  َلمَّا َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َأص َحابُ َاا َحدَّ
 َأط َعمَ  َيُنم   ملَ   َنن   َفَكانَ  َشِديًدا َلَمي ِام   الن َيامُ  عََتانَ  الن َيامَ  يَ اَ َعوَُّدعا ملَ   قَ و ًنا َتااُواَع  َرَنَضانُ  أُا زِلَ  مُثَّ  أَيَّام   َثلَاثَ ِ  ِبِنَيامِ  أََنَرُدم  

ِكيًاا يَ ُ  َدِيهِ  فَ اَ زََلت   ِنس  رَ  ِنا ُكم   َشِادَ  َفَمن   اآل  هُ  الشَّا  َن ُ  َفَكاَات   فَ م َيُنم   ،قَالَ  بِالن َيامِ  ِنُرعافَأُ  َعال ُمَساِفرِ  لِم َمرِيضِ  الرُّص 
ثَ َاا َحابُ َاا عَحدَّ طَّابِ  ب نُ  ُلَمرُ  َفَجاءَ  قَالَ  ُين ِبحَ  َحّتَّ  يَأ ُتل   ملَ   يَأ ُتلَ  َأن   قَ ب لَ  فَ َاامَ  أَف َطرَ  ِإَذا الرَُّهلُ  عََتانَ  قَالَ  َأص   فََأرَادَ  اخلَ 
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رَأَتَهُ  َا َنارِ  ِنن   َرُهل   َفَجاءَ  فَأَتَاَدا تَ ع َالُّ  أَا ََّاا َفَظنَّ  من تُ  َقد   ِإين   فَ َقاَلت   ان   فَ َاامَ  َشي ًئا َلكَ  ُاَسخ نَ  َحّتَّ  فَ َقاُلوا الطََّعامَ  فََأرَادَ  األ 
َبُحوا فَ َممَّا يَ ُ  َدِيهِ  َلَمي هِ  أُا زَِلت   َأص  َم َ  َلُكم   أُِحلَّ  اآل   .1ِاَساِئُكم   ِإىَل  الرََّفثُ  الن َيامِ  لَي  

صوم  أازل مث  ،لاشوراء يوم عينوم شار تل نن أيام ثلاث  ينوم تان عسمم لميه اهلل صمى اهلل رسول فإن
 فكان ،ياحممواه ال  شديدافكان لميام  بالنيام لادهتم تكن مل الااس أن أ  ،النيام ياعودعا مل قونا عتااوا ،رنضان

,  صام ينوم أن شاء نن فكان: رعاي  عيف, نياملم الثلاث  األحوال نن األعل احلال دو عديا ،نسكياا أطعم ينم مل نن
 [،فمينمه الشار ناكم شاد فمنقوله تعمى ] فازل ،حول فايا ذلك أهزأه نسكياا يوم تل عيطعم يفطر أن شاء عنن
 املقيم لمى صيانه اهلل فأثبت, احلضور عالشاود ،فمينمه الشار فأدرته نسافر غ ر نقيما حالرا تان فمن أ 

 صيانه اهلل حاالن فأثبت فايان النيام يساطيع ال الي  لمكب ر اإلطعام عثبت,  عاملسافر لممريض هفي عرصص, النحيح
 عيف، حاالن فايان النيام يساطيع ال الي  لمكب ر اإلطعام عثبت, عاملسافر لممريض فيه عرصص,  النحيح املقيم لمى
 رهل فجاء ،ميسي حّت يونه عال ليماه يأتل مل يفطر أن قبل فاام اإلفطار فحضر صائما الرهل تان إذا: لمبخار  رعاي 
 ازلت أصبحوا فمما ،األانار  الرهل فاام شيئا لك اسخن حّت فقالوا الطعام فأراد صائما عتان أدمه إىل األانار نن

ى عرع ، 2لمنيام الثالث احلال دو عديا (،اسائكم إىل الرفث النيام ليم  لكم أحل) -عسمم لميه اهلل صمى الايب لمى
َوالُ  َعأَنَّاقال ُنَعاذ   َلن  اإلنام أمحد   ُتل   ِنن   َيُنومُ  َفَجَعلَ  ال َمِديَا َ  َقِدمَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولَ  فَِإنَّ  الن َيامِ  َأح 

ر   َع َ  َفَنامَ  يَزِيدُ  َعقَالَ  أَيَّام   َثلَاثَ َ  َشا  رًا َلَشرَ  َسب   ر   ُتل   ِنن   َرَنَضانَ  ِإىَل  عَّلِ األ َ  َربِيعِ  ِنن   َشا   َلاُشورَاءَ  يَ و مَ  َعَصامَ  أَيَّام   َثلَاثَ َ  َشا 
 الَِّيينَ  َلَمى ُتِابَ  َتَما الن َيامُ  َلَمي ُكم   ُتِابَ  آَنُاوا الَِّيينَ  أَي َُّاا يَا َعَهلَّ  َلزَّ  المَّهُ  فَأَا  َزلَ  الن َيامَ  َلَمي هِ  فَ َرضَ  َعَهلَّ  َلزَّ  المَّهَ  ِإنَّ  مُثَّ 

يَ ِ  َدِيهِ  ِإىَل  قَ ب ِمُكم   ِنن   يَ    يُِطيُقواَهُ  الَِّيينَ  َعَلَمى اآل  ِك ني   َطَعامُ  ِفد  ِكيًاا َأط َعمَ  َشاءَ  َعَنن   َصامَ  َشاءَ  َنن   َفَكانَ  قَالَ  ِنس  زَأَ  ِنس   فََأه 
يَ  أَا  َزلَ  َعَهلَّ  َلزَّ  المَّهَ  ِإنَّ  مُثَّ  قَالَ  َلا هُ  َذِلكَ  َرى  َ اآل  ُص  رُ  األ  لِهِ  ِإىَل  ال ُقر آنُ  ِفيهِ  أُا زِلَ  الَِّي  َرَنَضانَ  َشا  رَ  ِنا ُكم   َشِادَ  َفَمن   قَ و   الشَّا 

هُ  ط َعامَ  َعثَ بَّتَ  َعال ُمَساِفرِ  لِم َمرِيضِ  ِفيهِ  َعَرصَّصَ  النَِّحيحِ  ال ُمِقيمِ  َلَمى ِصَياَنهُ  المَّهُ  فَأَث  َبتَ  قَالَ  فَ م َيُنم   اَل  الَِّي  م َكِب رِ لِ  اإل ِ
َاِطيعُ  َربُونَ  يَأ ُتُمونَ  عََتااُوا قَالَ  َحو اَلنِ  فَ َاَيانِ  الن َيامَ  َيس  اَ اَ ُعوا اَاُنوا فَِإَذا يَ َااُنوا ملَ   َنا الا َساءَ  َعيَأ تُونَ  َعَيش   َرُهلًا  ِإنَّ  مُثَّ  قَالَ  ان 

َا َنارِ  ِنن   ِمهِ  ِإىَل  َفَجاءَ  أَن َسى َحّتَّ  َصاِئًما لُ يَ ع مَ  َظلَّ  ِصر َن ُ  َلهُ  يُ َقالُ  األ  َرب   عملَ   يَأ ُتل   فَ َمم   اَامَ  مُثَّ  ال ِعَشاءَ  َفَنمَّى أَد   َحّتَّ  َيش 
ًدا َهَادَ  َعَقد   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  فَ َرآهُ  قَالَ  َصاِئًما فََأص َبحَ  َأص َبحَ  تَ  َقد   أَرَاكَ  ِل  َنا قَالَ  َشِديًدا َها   َهَاد 
ًدا تُ  فَِام تُ  اَ ف ِسي فَأَل َقي تُ  ِهئ تُ  ِح نيَ  َفِجئ تُ  أَن سِ  َلِمم تُ  ِإين   المَّهِ  َرُسولَ  يَا قَالَ  َشِديًدا َها   َأص َبح تُ  ِح نيَ  َعَأص َبح 
 َفيََترَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبَّ  َعأََتى اَامَ  َنا بَ ع دَ  ُحرَّة   ِنن   َأع   َهارِيَ    ِنن   الا َساءِ  ِنن   َأَصابَ  َقد   ُلَمرُ  عََتانَ  قَالَ  َصائًِما

                                                           
 426سان أيب داعد:تااب:النلاة، باب:تيف األذان، رقم:- 1
 [137/ ج]د ، 1415 ،2ب رعت، ط – العممي  الكاب داعد، دار أيب سان شرح املعبود لون آباد : العظيم احلق مشس الطيب حممد أبو - 2
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َم َ  َلُكم   ُأِحلَّ  َعَهلَّ  َلزَّ  المَّهُ  فَأَا  َزلَ  َلهُ  َذِلكَ  لِهِ  ِإىَل  ِاَساِئُكم   ِإىَل  الرََّفثُ  الن َيامِ  لَي    َفَنامَ  يَزِيدُ  قَالَ عَ  المَّي لِ  ِإىَل  الن َيامَ  أمتُّوا مُثَّ  قَ و 
َع َ  رًا َلَشرَ  ِتس  َعَّلِ  َربِيعِ  ِنن   َشا   .1َرَنَضانَ  ِإىَل  األ 

 وسرايا أصحابه في هذه المرحلة -صلى اهلل عليه وسلم-هـ/غزوات النبي

, بمهق نن ِبيش أع بافسه الكفار عسمم لميه اهلل صمى الايب قند نن عقع نا عاتغز بال عاملراد:ا/الغزوات قبل غزوة بدر
 .2عاخلادق أحد نثل دصل حّت حمودا اليت األناتن إىل أع بلاددم إىل يكون أن نن ألم عقنددم

املديا  شار بيع األعل عشار ربيع اآلصر عمجادين عرهب  -صمى اهلل لميه عسمم-تان أعل قدعم الايب:غزوة وّدان /1
، 3صفر لمى رأس اثايت لشر شارا نن نقدنه عشعبان عشار رنضان عشواال عذا القعدة عذا احلج ، مث صرج غازيا يف

 نقدنه نن شارا لشر اثن رأس لمى صفر يف املديا  نن صرج عسمم لميه اهلل صمى الايب غزعات أعلفكاات غزعة عدان 
 عرهع 4الضم ر  لمرع بن ُمشي رئيسام عادله, تااا  نن نااة لبد بن بكر بن لمرة بن فوادع, قريشا يريد املديا 
عقال ابن لبد الرب يف تااب الدرر يف املغاز  ، لبادة بن سعد املديا  لمى اساعمل قد عتان: دشام ابن قال ،قاال بغ ر

عالس ر: أعل غزاة غزادا رسول اهلل صمى اهلل لميه عسمم غزعة عدان غزادا بافسه يف صفر، عذلك أاه عصل إىل املديا  
ربيع األعل عباقي العام تمه إىل صفر نن سا  إثا ني نن اهلجرة، مث  الثايت لشرة ليم  صمت نن ربيع األعل، أقام هبا بقي 

صرج يف صفر امليتور عاساعمل لمى املديا  سعد بن لبادة حّت بمغ عدان فوادع بن لمرة, مث رهع إىل املديا  عمل يمق 
  .5حربا, عدي املسماة بغزعة األبواء

 ملا بيلك مسيت قيل, نيلا علشرعن ثلاث  املديا  ها  نن اجلحف  عب ني بيااا الفرع لمل نن قري  األبواء: /غزوة األَْبواء2
 بن النعب حديث يف عقع عهليا, 6مثااي  أع أنيال سا  بيااما ناقاربان نكااان ععدان عاألبواء, الوباء نن فياا تان

 غازيا عسمم لميه اهلل صمى الايب صرج: قال إسحاق ابن لن األنو  نغاز  يف ععقع بودان، أع باألبواء عدو هثان :
 بافسه يعن - عسمم لميه اهلل صمى الايب غزادا غزعة أعل: لقب  بن نوسى عقال األبواء، عدي عدان إىل ااااى حّت بافسه

 الايب نع غزعاادا غزاة أعل: قال هده لن أبيه لن لوف بن لمرع بن اهلل لبد بن تث ر طريق نن الطرباين عيف األبواء، –
 لبيدة بعث األبواء إىل عصل ملا عسمم لميه اهلل صمى الايب )أن لباس ابن حديث نن نغازيه يف األسود أبو عذتر األبواء،

                                                           
 21107نساد أمحد: تااب: نساد األانار،باب:حديث نعاد بن هبل، رقم:- 1
2
 326، ص7ين:فاح البار  بشرح صحيح البخار ، جابن حجر العسقلا - 
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6
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 بسام رنى نن أعل عتان, بسام عقاص أيب بن سعد فرنى, بالابل فرتانوا قريش نن مجعا فمقوا رهلا سا ني يف احلارث بن
  .1اهلل( سبيل يف

َرة /َغْزَوة3  ,بيابع احلج نازل لاد انعدي نك العش رة، أع العش ر عامسه إليه عصموا الي  املكان إىل اسب  العش رة:اْلُعَشيـْ
 قال, أع نائا ني نائ  عَخس ني إلياا يف لدة  عصرج الطريق، إال البمد عب ني بيااا عليس يابع، ببطن دي :إسحاق ابن قال
 فياا فوادع, أيضا قريشا يريد األعىل مجاد  اإليا عصرج, 2داألس لبد بن سمم  أبا املديا  فياا لمى عاساخمف :دشام ابن
 صدرت اليت قريش ل ر دي الغزاة ديه يف املطموب أن سعد ابن عذتر ،3عحمفائام نن بن لمرة تااا ، نن ندجل بن
 فبسبب, ليغاماا يامقادا عسمم لميه اهلل صمى الايب فخرج رهولاا يرتقبون عتااوا, ففاتاام بالاجارة الشام إىل نك  نن
عذتر ابن إسح اق لن لمار بن ياسر قال: تات أاا علمي بن أيب طالب رفيق ني يف غزعة العش رة بدر،  عقع  تاات لكذ

نن بطن يابع فمما ازهلا رسول اهلل صمى اهلل لميه عسمم أقام هبا شارا فن احل هبا بن ندجل عحمفاءدم نن بن لمرة 
عادع فياا بن ندجل عمل يمق حربا، عىل عليال نن مجادى اآلصرة, ع فقال أبو لمر: فأقام هبا بقي  مجادى األ ،فوادلام

َحاقَ  َأيب  رعى َلن  ع  عَ  قَالَ  َغز َعة   ِنن   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيبُّ  َغزَا َتم   َلهُ  َفِقيلَ  أَر َقمَ  ب نِ  َزي دِ  َها بِ  ِإىَل  ُتا تُ  ِإس  رَةَ  ِتس   َلش 
رَةَ  َسب عَ  قَالَ  َنَعهُ  ا تَ أَ  َغَزع تَ  َتم   ِقيلَ  رَةُ  قَالَ  أَعَّلَ  َتاَات   فَأَي ُُّام   قُ م تُ  َلش  رُ  أَع   ال ُعَسي   رُ  فَ َقالَ  ِلَقَااَدةَ  َفيََتر تُ  ال ُعَشي   ، 4ال ُعَشي  
 حيمل: الا ني قال ابن, الثالث  دي العش رة العش رة(، عغزعة أع العش ر ذات: قال غزادا؟ غزعة أعل )قمت نسمم لاد عقع
 قد عيكون, العش ر: قال نعه؟ عأات أ  غزادا غزعة أعل نا فقمت, دو غزا نا أعل العش رة أن لمى أرقم بن زيد قول

  .5لنغره لميه صفي ذلك عتأن,  عبواط األبواء علعماما نااا اثاا ني ذتر أرقم بن زيد ففات ديا فعمى ،اناثاا لميه صفي

 األعل ربيع شار يف غزا مث إسحاق: ابن قال, يابع بقرب هايا  هبال نن هبل فاو بواط عأنا: أو بُواط واطبَ  / غزوة4
عتان يف , 6أحدا يمق عمل عرهع ،بيابع لظيم نشاور هبل: عرلو  ،َرل و  ااحي  نن بواط بمغ حّت أيضا قريشا يريد

بن صمف عنائ  رهل نائيت راتب علواؤه نع سعد بن أيب عقاص، عتان نقنده أن يعرتض لع ر قريش، عتان فيه أني  
 بن سعد الواقد  عقال, نظعون بن لثمان بن السائب املديا  لمى عاساعمل: دشام ابن قال, عألفان عَخسمائ  بع ر،

عقال ابن لبد الرب يف تااب الدرر يف املغاز  عالس ر مث أقام باملديا  إىل شار ربيع اآلصر نن السا  الثااي  لماجرة, ، 7نعاذ
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ل لمى املديا  السائب بن لثمان بن نظعون حّت بمغ بواط نن ااحي  رلوى, مث رهع إىل املديا  عمل مث صرج فياا عاساعم
 يمق حربا. 

 بن ترز أغار حّت ليال إال يقم مل املديا  يعن نن غزعة بواط، إىل رهع عملا: إسحاق ابن قال:األولى بدرة / غزو 5
 بن ترز فقاتمه, بدر ااحي  نن سَفران بمغ حّت طمبه يف عسمم لميه اهلل صمى الايب فخرج, املديا  سرح لمى الفار  هابر
  .1األعىل بدر دي عديه, هابر

 اا/السرايا قبل غزوة بدر

 اهلل رسول له دالقدعبعض الااس يقول: تاات راي  محزة أعل راي  :بن إسحاقا قال: /سرية حمزة بن عبد المطلب1
يف نقانه ذلك  -صمى اهلل لميه عسمم–عبعث رسول اهلل :بن إسحاقا قال, حد نن املسمم نياأل يف عسمم لميه اهلل صمى

راتبا نن املااهرين ليس فيه نن األانار  ثلاث نيمحزة بن لبد املطمب بن داشم إىل سيف البحر نن ااحي  العيص يف 
ع اجلان، بن لمر  جمد  بياام فحجزأحد، فمقي أبا هال بن دشام بيلك الساحل يف ثلامثائ  راتب نن أدل نك ، 

 نرثد أبو راياه حانل عتان: قالوا ،2عتان نوادلا لمفريق ني مجيعا، فاانرف بعض القوم لن بعض عمل يكن بياام قاال
 . 3تث ر مجع يف هال أبا فمقوا, قريش ل ر ليعرتلوا عتااوا, األعىل السا  نن رنضان شار يف عذلك, محزة حميف

لبيدة بن احلارث بن لبد  -صمى اهلل لميه عسمم-عث رسول اهللقال ابن إسحاق:عب: /سرية عبيدة بن الحارث2
املطمب بن لبد نااف بن قني، يف سا ني أع مثاا ني راتبا نن املااهرين، ليس فيام نن األانار أحد، فسار حّت بمغ 

رّة فمقي هبا مجعا لظيما نن قريش، لميام ِلكرن  بن أيب هال، فمم يكن بي
ُ
اام قاال، مث ناًء باحلجاز بأسفل ثَاي  امل

اانرف القوم لن القوم علممسمم ني حاني ، عفّر نن املشرت ني إىل املسمم ني املقداد بن لمرع الباراين حميف بن زدرة، 
عتان بعثه عبعث محزة نعا، عقال عُلاب  بن غزعان بن هابر املازين حميف بن اوفل بن لبد نااف، عتااا نسمم ني، 

 .4عبعددا سري  لبيدة يف شوالالواقد  تاات سري  محزة يف رنضان 

 نن باجارة راهع ني قريش نن ااسا لقوا نعه عنن هحش، عرد أاه بن اهلل لبد يف سري /سرية عبد اهلل بن جحش: 3
 يف عقع قال أعل عتان, نعام تان الي  عأصيعا عأسرعا ناام فقاموا, رهب يف ذلك عقوع عاتفق, فقاتمودم الشام

                                                           
1
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 لمى قريشا هال أبو به حرض الي  احلضرني بن لمرع أصو احلضرني بن اهلل لبد الق عممن, غام نال عأعل اإلسلام
  .1ببدر القاال

 غزوة بدر الكبرىااا/

 /تعريف بمكان المعركة وسببها1

 بن بدر عيقال, ازهلا تان تااا  بن الاضر بن ُممد بن بدر إىل اسبت نشاورة قري  دي بدر:*/تعريف بمكان المعركة
 الواقد  عحكى, فياا يرى البدر فكان نائاا لنفاء أع السادارهتا بيلك مسيت, هبا اليت البئر اسم درب عيقال, احلارث
 دو عإمنا, بدر له يقال قط أحد نمكاا عنا عناازلاا نأعااا دي عإمنا, غفار بن شيوخ نن عاحد غ ر لن تمه ذلك إاكار
 .2البلاد نن تغ ردا لمياا لمم

صخر  سفيان أيب، مسع ب-صمى اهلل لميه عسمم-رسول اهلل أنمث  بدر غزعة سبب يف: إسحاق ابن قال:/سبب الغزوة*
 اوفل بن ُمرن  ناام أع أربعون، هلار ون ثلاث اافييف ل ر لقريش لظيم  فياا أنوال عجتارة، ع  الشامبن حرب، نقبلا نن 

 اهلل صمى الايب أن فبمغه األصبار سياجس سفيان أبو عتان, إليام عسمم لميه اهلل صمى الايب فادب, 3العاص بن علمرع
 حلفظ اجمليء لمى حيرلام مبك  قريش إىل الغفار  لمرع بن لمضم فأرسل, بقنددم أصحابه اساافر عسمم لميه

 فأصي سفيان أيب حير عاشاد, فرس نائ  عنعام راتب ألف يف فخرهوا, لمضم فاساافردم املسمم ني عحييردم أنواهلم
 هال أبو فانااع, بالرهوع يأنردم قريشا يمقى نن إىل سلأر  أنن فمما, املسمم ني فات حّت الس ر يف عهد الساحل طريق
 .4بدر عقع  نن تان نا فكان,  ذلك نن

 /تعداد الجيشين وعدتهم2

طَّاِب َرِلَي المَُّه َلا ُه قَاَل لَ :*/عدد جيش المسلمين َثِن ُلَمُر ب ُن اخلَ  ر  رعى اإلنام أمحد لن اب ن َلبَّاس  َحدَّ ُم َبد  مَّا َتاَن يَ و 
رِِت نَي فَِإَذا ُدم  أَل ف  َعزِيَاَدة  قَاَل َاَظَر الاَّيبُّ َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم ِإىَل َأص َحابِِه َعُدم  َثلَاُث ِنائَ   َعاَ ي ف  َعَاَظَر ِإىَل ا يف ، ع 5ل ُمش 

رعى ، نائ ، عيف أيب داععد لبطام بثلامثائ  عَخس  لشرحديث ابن لباس يف نساد اإلنام أمحد هعمام أتثر نن ثلاث  
ر  يف ثَ  ر ع أَنَّ َرُسوَل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم َصرََج يَ و َم بَد  لَاِث ِناَئ   َعََخ َسَ  َلَشَر فَ َقاَل أبو داعد َلن  َلب ِد المَِّه ب ِن َلم 
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ُسُام  المَُّامَّ ِإا َُّام  ِهَياع  فَ َرُسوُل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه  م ُام  المَُّامَّ ِإا َُّام  ُلرَاة  فَات  ِبع ُام  فَ َفَاَح َعَسمََّم المَُّامَّ ِإا َُّام  ُحَفاة  فَامحِ  َأش 
ُام  َرُهل  ِإالَّ َعَقد  َرَهَع ِبََمل   ر  فَاا  َقَمُبوا ِح نَي اا  َقَمُبوا َعَنا ِنا   َاَسو ا َعَشِبُعوا المَُّه َلُه يَ و َم َبد  ِ َعات  أَع  مَجََم ني 

عمل َيرهوا لمى أمت ، 1
 عتان السلاح نن لارين عتااوا, ناام القميل إال نشاة تااوا االساعداد، ألهنم صرهوا نن أهل الع ر عليس القاال،

 ألصي سفيان أيب تمقي إىل الااس ادب عسمم لميه اهلل صمى الايب أن ذلك يف عالسبب, ذلك نن العكس لمى املشرتون
 عمل, القميل إال ناام نعه جيز فمم قاال يقع أاه األانار أتثر يظن فمم قميلا نعه نن عتان, قريش أنوال نن نعه نا

 .2أنواهلم لن ذاب ني نساعدين صرهوا فإهنم املشرت ني يخلاف, يابغي تما االساعداد أدب  يأصيعا

طَّاِب َرِلَي المَُّه َلا ُه قَاَل َلمَّا  رعى اإلنام أمحد لن  قريش:المشركين من */عدد جيش  َثِن ُلَمُر ب ُن اخلَ  اب ن َلبَّاس  َحدَّ
ر  قَاَل َاَظَر الاَّيبُّ َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم ِإىَل َأص َحابِِه َعُدم  َثلَاُث ِناَئ   َعاَ ي   ُم بَد  رِِت نَي فَِإَذا ُدم  َتاَن يَ و  أَل ف  ف  َعَاَظَر ِإىَل ال ُمش 

 تانل أنواهلم يف لن ذاب ني نساعدين عتان يف الاف ر أبو هال علاب  بن ربيع  عغ رمها نن رؤساء قريش، صرهوا، 3َعزِيَاَدة  
 .4، نعام سبعمائ  بع ر عنائ  فرسلدددم علدهتم عسلاحام

 لها المادي والمعنوي مكان المعركة واالستعداد-صلى اهلل عليه وسلم-/اختيار النبي3

يف ليال نضت نن شار رنضان يف -صمى اهلل لميه عسمم-قال ابن إسحاق:عصرج رسول اهلل : يار مكان المعركة*/اخت
أصحابه، عاسامل ابن أم نكاوم لمى النلاة بالااس، عرّد أبا لباب  نن الرعحاء عاساعممه لمى املديا ، عدفع المواء إىل 

س ردم ليماعوا ل ردم، فاساشار الااس عأصربدم لن قريش، ، عسمك طريقا نعادل ، عمسع صرب قريش عن5ننعب بن لم ر
صمى اهلل لميه عسمم بقي يردد أش رعا لمي أياا الااس، حّت -، علكن الايب6فاكمم أبو بكر مث لمر، مث املقداد بن لمرع

ابوا راعي  ، فااطمقوا حّت ازلوا بدرا، عأص8، فقال:لو سرت باا حّت تبمغ برك الغماد لسراا نعك7تكمم سعد بن نعاذ
صمى اهلل لميه –، عازلوا أدىن ناء بدر، فأشار احلباب بن املاير لمى الايب 9لقريش هبا فسألودم صرب قريش فأصربعدم

                                                           
1
 2367سان أبو داعد، تااب:اجلااد، باب: يف افل السري  خترج نن العسكر،رقم: - 

2
 333، ص7ح البار  بشرح صحيح البخار ، جابن حجر العسقلاين:فا - 

3
 203د اإلنام أمحد، تااب:نساد العشرة املبشرين باجلا ، باب:أعل نساد لمر باخلطاب، رقم:نسا - 

4
 340، ص7ح البار  بشرح صحيح البخار ، جابن حجر العسقلاين:فا - 

5
 388-387، ص2ابن تث ر:الس رة الابوي ، ج - 

ح البار  بشرح صحيح البخار ، ابن حجر العسقلاين:فا النفراء عاساشاردم، يف ملا بمغ نولع -صمى اهلل لميه عسمم-هع نا قاله املقداد بن لمرع لمايبار - 6
 336-335، ص7ج

 392-390افس اجلزء، ص السابق، املندرابن تث ر: - 7

 336، ص7ح البار  بشرح صحيح البخار ، جابن حجر العسقلاين:فا - 8
 397، 394املندر افسه، افس اجلزء، ص -9
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فقال:انض بالااس حّت اأيت أدىن ناء نن القوم فاازله، مث اغور نا عراءه، مث ابن لميه حولا فاممؤه ناء، مث  -عسمم
 .1لقد أشرت بالرأ -صمى اهلل لميه عسمم–فقال رسول اهلل اقاتل القوم فاشرب عال يشربون، 

لمى نشورة أصحابه، يف نس ره إىل بدر لدة نرات، أحيااا يطمباا  -صمى اهلل لميه عسمم-لقد الامد الن 
لنحاب  عأحيااا يبادرعن هبا، فكان يشرتام يف الرأ  عيعمل مبا يش رعن به، فكان الانر اايج  جملموع اآلراء اليت تبادهلا ا

 ، عتان تث ر املشورة هلم يف تث ر نن األنر أع هماا.-صمى اهلل لميه عسم–نع رسول اهلل 

ر  لَي لًا : */تسوية الصفوف ليال قال ، 2رعى الرتني  َلن  َلب ِد الرَّمح َِن ب ِن َلو ف  قَاَل َلبَّأَاَا الاَّيبُّ َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم بَِبد 
  رتباام يف نوالعام عديأهتم لمحرب ببدر ليلا، يعن سوى النفوف عأقام تلا ناا نقانا ينمح له يف يف الاااي : أ

، صط  لمقاال هديدة عنباكرة، تاماشى -صمى اهلل لميه عسمم–لع الايب ع ع ، 3الميل ليكون لمى طبقه ععفقه يف الااار
خلط ، إذ تااوا يقاتمون عفق صط  الكر عالفر عليس نع املكان الي  اصااره لادار فيه املعرت ، عفاهأ العدع هبيه ا

 النفوف.
َ  ُلَمرَ  َنعَ  ُتاَّا قَالَ  َناِلك   ب نِ  أََاسِ  رعى نسمم َلن  : رفع معنويات جيش المسلمين*/ ثُ َاا أَا َشأَ  مُثَّ ...َعال َمِديَا ِ  َنكَّ َ  بَ  ني   حُيَد 
لِ  َلن   ر   أَد  لِ  َنَنارِعَ  يُرِيَاا َتانَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  ىَصمَّ  المَّهِ  َرُسولَ  ِإنَّ  فَ َقالَ  بَد  ر   أَد  َن سِ  َبد   َغًدا ُفلَان   َنن رَعُ  َدَيا يَ ُقولُ  بِاأل 
ق   بَ َعثَهُ  الَِّي  فَ وَ  ُلَمرُ  فَ َقالَ  قَالَ  المَّهُ  َشاءَ  ِإن   طَُئوا َنا بِاحلَ  ُدعدَ  َأص  عأسموب ، 4َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  هُ المَّ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  َحدَّ  الَّيِت  احلُ 

رفع نن نعاويات املقاتم ني، عهعمام يقاتمون نوقا ني فيه الابش ر بالانر، عحتديد ننارع املشرت ني يف نيدان املعرت ، 
 الانر، فكان هلم ذلك. 

صمى اهلل لميه –لقد اقل القرآن الكرمي تنويرا دقيقا لمايب : صلى اهلل عليه وسلم في الدعاء يوم بدر-*/إلحاح النبي
َاِغيثُوَن َربَُّكم  -عسمم ، عدو يمجأ إىل ربه ناضرلا يف إحلاح شديد، طمبا لمعون عالانر، عذلك يف قَ و ِل المَِّه تَ َعاىَل ]ِإذ  َتس 

َاَجاَب َلُكم  َأين  مُمِدُُّتم  بِأَل ف  ِنن  ال َملَاِئَكِ  ُنر ِدِف نَي َعَنا َهَعَمُه المَُّه ِإالَّ ُبش   ُر ِإالَّ ِنن  فَاس  َرى َعلَِاط َمِئنَّ بِِه قُ ُموبُُكم  َعَنا الاَّن 
يف  -صمى اهلل لميه عسمم-تما رعت تاب السا  نن هاااا تيف تان اهاااد الايب،  5 ِلا ِد المَِّه ِإنَّ المََّه َلزِيز  َحِكيم [

طَّابِ  ب ن ُلَمر الدلاء، عثقاه بأن الانر نن لاده، رعى نسمم لن ر   يَ و مُ  َتانَ  َلمَّا لَ قَا اخلَ   المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  َاَظرَ  بَد 
رِِت نيَ  ِإىَل  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  َع َ  ِناَئ    َثلَاثُ  َعَأص َحابُهُ  أَل ف   َعُدم   ال ُمش  َبلَ  َرُهلًا  َلَشرَ  َعِتس  اَ ق  َم َ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َايبُّ  فَاس   ال ِقب  

ِافُ  َفَجَعلَ  يََدي هِ  َندَّ  مُثَّ  ز   المَُّامَّ  ِبَرب هِ  يَ ا  َتِن  َنا ِل  َأْنِ  َتِن  َنا آتِ  المَُّامَّ  َعَلد  ِمك   ِإن   المَُّامَّ  َعَلد  لِ  ِنن   ال ِعَنابَ َ  َدِيهِ  تُ ا   َأد 
لَامِ  َر ضِ  يف  تُ ع َبد   اَل  اإل ِس  ِافُ  زَالَ  َفَما األ  ِبلَ  َدي هِ يَ  َنادًّا ِبَرب هِ  يَ ا  اَ ق  َم ِ  ُنس  َلبَّاس   اب نَ  لن َنا ِكبَ ي هِ  َلن   رَِداُؤهُ  َسَقطَ  َحّتَّ  ال ِقب  

ر   أَبُو فَأَتَاهُ   َلكَ  َسيُ ا ِجزُ  فَِإاَّهُ  َربَّكَ  ُنَااَشَدُتكَ  َتَفاكَ  المَّهِ  َايبَّ  يَا َعقَالَ  َعرَائِهِ  ِنن   ال اَ َزَنهُ  مُثَّ  َنا ِكبَ ي هِ  َلَمى فَأَل َقاهُ  رَِداَءهُ  فََأَصيَ  َبك 
                                                           

 402ص ،2، جابن تث ر:الس رة الابوي  -1
 1600سان الرتني : تااب:اجلااد لن رسول اهلل، باب:نا هاء يف النف عالاعبئ  لاد القاال، رقم:- 2
 [265/ 5ج]ب رعت،  – العممي  الكاب الرتني ، دار هانع بشرح األحوذ  الرحيم: حتف  لبد بن الرمحن لبد حممد العلا أبو املبارتفور  - 3

 5120نن اجلا  أع الاار لميه، رقم:   اعيماا عأدماا، باب:لرض نقعد امليتصحيح نسمم: تااب:اجلا  عصف--4

 12-9سورة األافال، اآليات:-5
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َاِغيثُونَ  ِإذ   َعَهلَّ  َلزَّ  المَّهُ  فَأَا  َزلَ  َعَلَدكَ  َنا َاَجابَ  َربَُّكم   َتس  هُ  ُنر ِدِف نيَ  ال َملَاِئَك ِ  ِنن   بِأَل ف   مُمِدُُّتم   َأين   َلُكم   فَاس   المَّهُ  فََأَندَّ
 . 1بِال َملَاِئَك ِ 

 ربدتأييد اهلل تعالى المسلمين يوم /4

عرد يف القرآن تثبيت قموب املسمم ني بالاوم لييدب لاام اخلوف، عتثبيت أقدانام يف األرض : */تثبيتهم بالنوم والغيث
رَُتم  بِِه َماِء َناًء لُِيَطا  باملطر، باإللاف  إىل تثبيت امللائك ، قال تعاىل: ]ِإذ  يُ َغش يُكم  الا َُّعاَس أََنَاً  ِنا ُه َعيُ اَ ز ُل َلَمي ُكم  ِنن  السَّ 

َق َداَم ِإذ  يُوِحي َربَُّك ِإىَل  َز الشَّي طَاِن َعلِيَ ر ِبَط َلَمى قُ ُموِبُكم  َعيُ ثَب َت بِِه األ  ِدَب َلا ُكم  رِه   ال َملَاِئَكِ  َأين  َنَعُكم  فَ ثَب ُاوا الَِّييَن َعيُي 
ُام  ُتلَّ بَ َاان  َذِلَك بِأَا َُّام  َشاقُّوا المََّه َعَرُسوَلُه آَنُاوا َسأُل ِقي يف قُ ُموِب الَِّييَن َتَفُرعا الرُّل َب فَا َل َااِق َعال رِبُوا ِنا   ل رِبُوا فَ و َق األ 

  عديا الاأييد نن اهلل تان ِباود رأعدا أع مل يرعدا، أنا الانر يف الاااي، 2َعَنن  ُيَشاِقق  المََّه َعَرُسوَلُه فَِإنَّ المََّه َشِديُد ال ِعَقاِب[
 .فكمه نن اهلل

َاِغيثُوَن َربَُّكم  :*/تأييدهم بالمالئكة عرد تأييد املسمم ني يوم بدر يف القرآن عالسا ، أنا يف القرآن فورد يف قوله تعاىل ]ِإذ  َتس 
َاَجاَب َلُكم  َأين  مُمِدُُّتم  بِأَل ف  ِنن  ال َملَاِئَكِ  ُنر ِدِف نَي َعَنا َهَعَمُه المَُّه ِإالَّ بُ  ُر ِإالَّ ِنن  فَاس  َرى َعلَِاط َمِئنَّ بِِه قُ ُموبُُكم  َعَنا الاَّن  ش 

َاَما قَالَ  َلبَّاس   اب ن لنيف صحيح نسمم هاء أنا يف السا  فقد ، 3ِلا ِد المَِّه ِإنَّ المََّه َلزِيز  َحِكيم [ ِمِم نيَ  ِنن   َرُهل   بَ ي    ال ُمس 
َادُّ  يَ و َنِئي   رِِت نيَ ال   ِنن   َرُهل   أَثَرِ  يف  َيش  َقهُ  بِالسَّو طِ  َلر بَ ً  مسَِعَ  ِإذ   أََناَنهُ  ُمش  ُزعمُ  أَق ِدم   يَ ُقولُ  ال َفاِرسِ  َعَصو تَ  فَ و   ِإىَل  فَ َاَظرَ  َحي  

رِكِ  اَ م ِقًيا َفَخرَّ  أََناَنهُ  ال ُمش  ُاهُ  َعُشقَّ  أَا  ُفهُ  ُصِطمَ  َقد   ُدوَ  فَِإَذا إِلَي هِ  فَ َاَظرَ  ُنس  َضرَّ  و طِ السَّ  َتَضر بَ ِ  َعه   َفَجاءَ  َأمج َعُ  َذِلكَ  فَاص 
َا َنارِ ُّ   َسب ِع نيَ  يَ و َنِئي   فَ َقاَ ُموا الثَّالِثَ ِ  السََّماءِ  َنَددِ  ِنن   َذِلكَ  َصَدق تَ  فَ َقالَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولَ  ِبَيِلكَ  َفَحدَّثَ  األ 

َسب ِع نيَ  َعَأَسُرعا
 ميد هابر بن ترز أن بدر يوم بمغام املسمم ني أن) الشعيب لن صحيح بساد حامت أيب ابن رعى، ع 4

 املسمم ني ميد عمل املشرت ني ترز ميد قال ،(آالف بثلاث  ربكم ميدتم أن يكفيكم ألن):تعاىل اهلل فأازل, (املشرت ني
 أند) قال أاس بن الربيع نعل (،امللائك  نن آالف يخمس  املسمم ني اهلل أند) قال قاادة لن سعيد طريق عنن, باخلمس 

 آل ب ني بيلك مجع عتأاه (آالف َخس  فنارعا زاددم مث آالف ثلاث  فنارعا زاددم مث, بألف بدر يوم املسمم ني اهلل
 .5عاألافال لمران

 في المعركة وبدايتها -ص–خطة النبي /5

                                                           
1
 3309، رقم:اإلنداد بامللائك  يف غزعة بدر عإباح  الغاائم، باب:اجلااد عالس رتااب:  صحيح نسمم: - 

 12-11سورة األافال، اآليات:-2
 10-9سورة األافال، اآليات:-3
4
 3309، رقم:اإلنداد بامللائك  يف غزعة بدر عإباح  الغاائم، باب:اجلااد عالس رتااب:  نسمم: صحيح - 

5
 333، ص7ح صحيح البخار ، جح البار  بشر ابن حجر العسقلاين:فا - 
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 المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  َلَاا قَالَ  قَالَ  َلا هُ  لمَّهُ ا َرِليَ  أَُسي د   َأيب  َلن   رعى البخار  :للقتال في المعركة -ص-*/خطة النبي
ر   يَ و مَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  ثَُبوُتم   ِإَذا بَد  ُقوا فَار ُنوُدم   َأت  َاب   َمُكم   َعاس  اَ ب  

 عقد ناكم داوا إذا فاملعىن ،القرب بثَ عالكَ  أتثبوتم إذا، 1
 إسحاق بن علاد ،فالبعد الابل برني يميق الي  عأنا بالسيف ملضارب عا بالرنح املطالا  بالداو يميق الي  بأن اساشكل

 فااضحودم أتثبوتم إذا عقال يأنردم حّت املشرت ني لمى حيمموا ال أن أصحابه أنر عسمم لميه اهلل صمى اهلل رسول أن
 يقربوا حّت عالقاال يالرن برتك األنر احلديث نعىن أن فظار يغشوتم حّت السيوف تسموا عال رعاي  عيف، 2بالابل لاكم
 بقوله علرف ابمكم عاسابقوا بقوله اإلشارة ذلك عإىل نافع  غ ر يف عتيدب إليام تنل ال قد بعد لمى رنودم إذا ألهنم

 حبيث قريب ألقرب الساام تااهلم حبيث اسيب قرب الرني يف املطموب بالقرب املراد أن يغشوتم حّت السيوف تسموا عال
 .3نعام يماحمون

 بن أ  عمحزة لمي داشم بن نن اثا ني نااف لبد بن نن املسمم ني نن ثلاث بدأت املعرت  باملبارزة ب ني  ة المعركة*/بداي
 بن مشس لبد بن نن املشرت ني نن عثلاث  ،املطمب لبد بن احلارث بن عبيدةاملطمب بن نن ععاحد ،داشم بن املطمب لبد
 احلارث بن لبيدة أن إسحاق بن عذتر ،علده لاب  بن عالوليد ،أصوه دو علاب  مشس لبد بن ربيع  بن شيب  ،نااف لبد

 ،لعاب  محزة برز لقب  بن نوسى علاد ،لموليد علمي ،لشيب  عمحزة ،لعاب  لبيدة فربز القوم أسن تااا ربيع  بن علاب 
 الضرب  فوقعت بضربا ني بارزه عنن لبيدة عاصامف ،بارزه الي  محزة عقال الوليد لمي فقال ،لموليد علمي ،لشيب  علبيدة

 4قامه لمى فألاااه لبيدة بارز الي  إىل علمي محزة عنال ،بالنفراء رهعوا ملا نااا فمات لبيدة رتب  يف

 نتائج المعركة:/6

 خسائر المشركين من قريش*/

طَّاِب َرِلَي المَُّه َلا ُه قَاَل َلمَّ  ُلَمررعى اإلنام أمحد: لن :/عدد القتلى واألسرى- ر ... فَ َممَّا َتاَن ب ن اخلَ  ا َتاَن يَ و ُم َبد 
ُام  سَ  ُعوَن َرُهلًا َعأُِسَر ِنا   ُام  َسب   رِِت نَي فَ ُقِاَل ِنا   ُعوَن َرُهلًا يَ و ُنِئي  َعال اَ َقو ا فَ َاَزَم المَُّه َلزَّ َعَهلَّ ال ُمش  ب  

عتان زليم املشرت ني ، 5
رهلا نن املشرت ني، عأسر لقب  بن أيب نعيط فقال صربا فوف  عفرلون ديه األن  أبو هال لعاه اهلل قال يف تسع  عسا ني

 ذلك سبع ني قايلا.
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َ  ُلَمرَ  َنعَ  ُتاَّا قَالَ  َناِلك   ب نِ  أََاسِ  رعى نسمم َلن  : دفن قلى المشركين في بدر/- ثُ َاا أَا َشأَ  مُثَّ ...َعال َمِديَا ِ  َنكَّ َ  بَ  ني   حُيَد 
لِ  َلن   ر   أَد  لِ  َنَنارِعَ  يُرِيَاا َتانَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  ولَ َرسُ  ِإنَّ  فَ َقالَ  بَد  ر   أَد  َن سِ  َبد   َغًدا ُفلَان   َنن رَعُ  َدَيا يَ ُقولُ  بِاأل 
ق   بَ َعثَهُ  الَِّي  فَ وَ  ُلَمرُ  فَ َقالَ  قَالَ  المَّهُ  َشاءَ  ِإن   طَُئوا َنا بِاحلَ  ُدعدَ  َأص   َفُجِعُموا قَالَ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى لمَّهِ ا َرُسولُ  َحدَّ  الَّيِت  احلُ 
 ب نَ  ُفلَانَ  َعيَا ُفلَان   ب نَ  ُفلَانَ  يَا فَ َقالَ  إِلَي ِام   اا  اَ َاى َحّتَّ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  فَاا طََمقَ  بَ ع ض   َلَمى بَ ع ُضُام   بِئ ر   يف 

مُت   َدل   ُفلَان   تُ  َقد   فَِإين   َحقًّا َعَرُسولُهُ  المَّهُ  َعَلدَُتم   َنا َعَهد   ُتَكم مُ  َتي فَ  المَّهِ  َرُسولَ  يَا ُلَمرُ  قَالَ  َحقًّا المَّهُ  َعَلَدين  َنا َعَهد 
َساًدا ُام   أَُقولُ  ِلَما بَِأمس َعَ  أَا  ُام   َنا قَالَ  ِفيَاا أَر َعاحَ  اَل  َأه  رَ  ِنا   َشي ًئا َلَميَّ  يَ ُردُّعا َأن   َاِطيُعونَ َيس   اَل  أَا َُّام   َغي  

1. 

 يوم بدر همغنائمخسائر المسلمين و */

 .2قال نن املسمم ني يود بدر اثااا لشر شايدا، ذتر أدل الس ر أمساءدم بالافنيل: /الخسائر-

ر ع َأنَّ َرُسوَل المَّ : /غنائم المسلمين من األموال- ِه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم َصرََج يَ و َم رعى أبو داعد َلن  َلب ِد المَِّه ب ِن َلم 
ر  يف َثلَاِث ِناَئ   َعََخ َسَ  َلَشَر فَ َقاَل َرُسوُل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم المَُّامَّ ِإا َُّام  حُ  م ُام  المَُّامَّ ِإا َُّام  ُلرَاة  بَد  َفاة  فَامحِ 

ُسُام  المَُّامَّ ِإا َّاُ  ُام  َرُهل  ِإالَّ عَ فَات  ر  فَاا  َقَمُبوا ِح نَي اا  َقَمُبوا َعَنا ِنا   َم بَد  ِبع ُام  فَ َفَاَح المَُّه َلُه يَ و  َقد  َرَهَع ِِبََمل  أَع  م  ِهَياع  َفَأش 
َاَسو ا َعَشِبُعوا ِ َعات   .3مَجََم ني 

 /أسرى المشركين يوم بدر-

البخار : َلن  حُمَمَِّد ب ِن ُهبَ  ر ِ ب ِن ُنط ِعم  َلن  أَبِيِه َأنَّ الاَّيبَّ روى : رمن أسرى بد -صلى اهلل عليه وسلم-موقف النبي/.
ر  َلو  َتاَن ال ُمط ِعُم ب ُن َلِد   َحيًّا مُثَّ َتمََّمِن يف دَ  اُ ُام  َلهُ َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم قَاَل يف أَُساَرى َبد  فمراد ، 4ُؤاَلِء الاَّا  ىَن لَاَ رَت 

 .5قبل عقع  بدرليرتتاام له بغ ر فداء، عنات املطعم بن لد  صمى اهلل لميه عسمم -الايب

ر   ُلَمر ب نرعى اإلنام أمحد لن : موقف الصحابة من األسرى/. طَّاِب َرِلَي المَُّه َلا ُه قَاَل َلمَّا َتاَن يَ و ُم َبد  فَ َاَزَم  ...اخلَ 
رِِت نيَ  َاَشاَر َرُسوُل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي  المَُّه َلزَّ َعَهلَّ ال ُمش  ُعوَن َرُهلًا فَاس  ُام  َسب   ُعوَن َرُهلًا َعأُِسَر ِنا   ُام  َسب   ِه َعَسمََّم أَبَا  فَ ُقِاَل ِنا  

ر  َرِلَي المَُّه َلا ُه يَا َايبَّ المَّهِ  ُام  فَ َقاَل أَبُو َبك  ر  َعَلِميًّا َعُلَمَر َرِلَي المَُّه َلا   َواُن فَِإين  أََرى َأن   َبك  َدُؤاَلِء بَ ُاو ال َعم  َعال َعِش رَُة َعاإل ِص 
ِديَ اُ  ُام  قُ وًَّة لََاا َلَمى ال ُكفَّاِر َعَلَسى المَُّه َأن  يَ ا  اَا ِنا   يََ  فَ َيُكوُن َنا َأَصي  ُام  ال ِفد  م  فَ َيُكواُوَن لََاا َلُضًدا فَ َقاَل َرُسوُل تَأ ُصَي ِنا  

                                                           
 5120صحيح نسمم: تااب:اجلا  عصف  اعيماا عأدماا، باب:لرض نقعد امليت نن اجلا  أع الاار لميه، رقم:-1

 123-122مدعن الس رة الابوي ، صابن ص- 2
 2367سان أبو داعد، تااب:اجلااد، باب: يف افل السري  خترج نن العسكر،رقم:- 3
 3720م:رق ،شاود امللائك  بدرا، باب: املغاز تااب:  صحيح البخار :- 4
 376، ص7ابن حجر العسقلاين:فاح البار  بشرح صحيح البخار ، ج- 5



84 
 

ر  َرِلَي المَُّه َلا ُه َعَلِكن  أَرَ  َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمَّمَ  المَّهِ  طَّاِب قَاَل قُ م ُت َعالمَِّه َنا أََرى َنا َرَأى أَبُو َبك  ى َأن  َنا تَ َرى يَا اب َن اخلَ 
َن َلِميًّا َرلِ  َاِن ِنن  ُفلَان  َقرِيًبا ِلُعَمَر فََأل ِرَب ُلاُ َقُه َعمُتَك  َن مَح زََة ِنن  ُفلَان  َأِصيِه مُتَك  َي المَُّه َلا ُه ِنن  َلِقيل  فَ َيض ِرَب ُلاُ َقُه َعمُتَك 

رِِت نَي َدُؤاَلِء َصَااِديُدُدم   اُ ُام  َعقَاَدتُ ُام  فَ َاوِ فَ َيض ِرَب ُلاُ َقُه َحّتَّ يَ ع َمَم المَُّه أَاَُّه لَي َست  يف قُ ُموبَِاا َدَواَدة  لِم ُمش  َ  َرُسوُل المَِّه  َعأَئِمَّ
ُام  ال   َو َنا قُ م ُت فََأَصَي ِنا   ر  َرِلَي المَُّه َلا ُه عملَ  يَ ا  ِفَداَء فَ َممَّا أَن  َتاَن ِنن  ال َغِد قَاَل ُلَمُر َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم َنا قَاَل أَبُو َبك 

ر  َرِلَي المَُّه َلا ُه َعِإَذا مُهَا يَ ب ِكَياِن فَ ُقم ُت يَا َرِلَي المَُّه َلا ُه َغَدع ُت ِإىَل الاَّيب  َصمَّى المَّ  ُه َلَمي ِه َعَسمََّم فَِإَذا ُدَو قَاِلد  َعأَبُو َبك 
ُت بَُكاًء َبَكي ُت َعِإن  ملَ  َأِهد  بَُكاًء ت َ  رب ين َناَذا يُ ب ِكيَك أَا َت َعَصاِحَبَك فَِإن  َعَهد  لُِبَكاِئُكَما قَاَل فَ َقاَل  َباَتي تُ َرُسوَل المَِّه َأص 

ُكم  أَد ىَن ِنن  َدِيِه الشََّجرَِة ِلَشَجرَة  الاَّيبُّ َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم الَِّي  َلَرَض َلَميَّ َأص َحاُبَك ِنن  ال ِفَداِء َلَقد  ُلِرَض َلَميَّ َلَيابُ 
لِِه َلو اَل ِتَااب  ِنن  المَِّه َسَبَق َلَمسَّكُ َقرِيَب   َعأَا  َزَل المَُّه َلزَّ َعَهلَّ َنا َتاَن  َر ِض ِإىَل قَ و  َرى َحّتَّ يُ ث ِخَن يف األ  م  لَِايب  َأن  َيُكوَن َلُه َأس 

ِبِل لُ  مُت  ِنن  ال ِفَداِء مُثَّ ُأِحلَّ هَلُم  ال َغَاائُِم فَ َممَّا َتاَن يَ و ُم ُأُحد  ِنن  ال َعاِم ال ُمق  ر  وقِ ِفيَما َأَصي  ِيِدم   ُبوا مبَا َصاَ ُعوا يَ و َم بَد  ِنن  َأص 
ُعوَن َعفَ رَّ َأص َحاُب الاَّيب  َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم َلن  الاَّيب  َصمَّى  ُام  َسب   المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم عَُتِسَرت  َربَاِلَيُاُه ال ِفَداَء فَ ُقِاَل ِنا  

ِاِه َعأَا  َزَل المَُّه تَ َعاىَل أََعَلمَّا َأَصابَ ا ُكم  ُنِنيَب   َقد  َأَصب ُام  ِنث  مَ  َعُدِشَمت  ال بَ ي َضُ  َلَمى ُم َلَمى َعه  يََ  رَأ ِسِه َعَساَل الدَّ َاا اآل  ي  
يُِتم  ال ِفَداءَ   .1بَِأص 

 ُلَباَدةَ  َلن  أمحد ااقسم املسممون إىل ثلاث أقسام تما هاء يف نساد اإلنام : الغنائمتقسيم ف المسلمين في */اختال
َاا قَالَ  النَّاِنتِ  ب نِ  تُ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى الاَّيب   َنعَ  َصَره  رًا َنَعهُ  َفَشِاد   ال َعُدعَّ  َعتَ َعاىَل  تَ َباَركَ  المَّهُ  فَ َاَزمَ  الاَّاسُ  فَال اَ َقى َبد 

زُِنونَ  آثَارِِدم   يف  طَائَِف    فَاا طََمَقت   ا ُ  يَ ا  َكرِ  َلَمى طَائَِف    فََأَتبَّت   ُمونَ َعيَ ق  َدَقت   َعجَي َمُعواَهُ  حَي ُوعاَهُ  ال َعس   المَّهِ  ِبَرُسولِ  طَائَِف    َعَأح 
 ال َغَاائِمَ  مَجَُعوا الَِّيينَ  قَالَ  بَ ع ض   ِإىَل  بَ ع ُضُام   الاَّاسُ  َعفَاءَ  المَّي لُ  َتانَ  ِإَذا َحّتَّ  ِغرَّةً  ِنا هُ  ال َعُدعُّ  ُيِنيبُ  اَل  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى
ُام   ال َعُدع   طََمبِ  يف  َصَرُهوا الَِّيينَ  َعقَالَ  َاِنيب   ِفيَاا أِلََحد   فَ َمي سَ  َعمَجَع َااَدا َحَوي  َااَدا حَن نُ  َاا حَن نُ  ِناَّا هِبَا بَِأَحقَّ  َلس  َاا اَ َفي    َلا  

َااُدم   ال َعُدعَّ  َدُقوا الَِّيينَ  َعقَالَ  َعَدَزن  ُام   َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  ِبَرُسولِ  َأح  َدق  َاا حَن نُ  ِناَّا هِبَا بَِأَحقَّ  َلس   َصمَّى المَّهِ  ِبَرُسولِ  َأح 
َاا َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  اَ َغم َاا ِغرَّةً  ِنا هُ  ال َعُدعُّ  ُيِنيبَ  َأن   َعِصف  أَلُ  فَ اَ زََلت   بِهِ  َعاش  َا  َفالِ  َلن   وَاكَ َيس  َا  َفالُ  ُقل   األ   فَات َُّقوا َعالرَُّسولِ  لِمَّهِ  األ 
ِمُحوا المَّهَ  َ  فَ َواق   َلَمى َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  فَ َقَسَمَاا بَ ي ِاُكم   َذاتَ  َعَأص  ِمِم نيَ  بَ  ني  عيف رعاي  أصرى ااقسموا ، 2ال ُمس 

ر  َنن  فَ َعَل َتَيا عََتَيا فَ َمهُ أبو داعد لَ قسم ني لاد   ِنن  الا ََّفِل  ن  اب ِن َلبَّاس  قَاَل قَاَل َرُسوُل المَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم يَ و َم َبد 
َرُحوَدا فَ َممَّا فَ َاحَ  َيَخُ  الرَّايَاِت فَ َمم  يَ ب   َياُن َعَلزَِم ال َمش  َم ال ِفا   َيَخُ  ُتاَّا رِد ًءا َلُكم  َلو   َتَيا عََتَيا قَاَل فَ اَ َقدَّ المَُّه َلَمي ِام  قَاَل ال َمش 

َياُن َعقَاُلوا َهَعَمُه َرُسوُل ا َدُبوا بِال َمغ َاِم َعاَ ب  َقى فََأىَب ال ِفا   َاا َفلَا َتي  ُام  َلِفئ ُام  ِإلَي   ُه لمَِّه َصمَّى المَُّه َلَمي ِه َعَسمََّم لََاا فَأَا  َزَل المَّ اا  َاَزن 
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َرَهكَ  لِِه َتَما َأص  َا  َفاُل لِمَِّه َعالرَُّسوِل ِإىَل قَ و  َا  َفاِل ُقل  األ  أَُلوَاَك َلن  األ  ِنِا نَي  َيس  ق  َعِإنَّ َفرِيًقا ِنن  ال ُمؤ  َربَُّك ِنن  بَ ي ِاَك بِاحلَ 
 .1َلَكارُِدونَ 

َا  َفالِ  َلن   النَّاِنتِ  ب نَ  ُلَباَدةَ  َسأَل تُ  قَالَ  ال َباِدِمي   أَُناَن َ  َأيب  عرعى اإلنام أمحد َلن    َأص َحابِ  َنع َشرَ  ِفيَاا فَ َقالَ  األ 
ر   َاا ِح نيَ  اَ زََلت   بَد  اَ َمف  لَاقُ َاا ِفيهِ  َعَساَءت   الا َّف لِ  يف  اص   مَّمَ َعسَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولِ  ِإىَل  َعَهَعَمهُ  أَي ِديَاا ِنن   المَّهُ  فَاا  اَ َزَلهُ  َأص 

َ  َعَسمَّمَ  َلَمي هِ  المَّهُ  َصمَّى المَّهِ  َرُسولُ  فَ َقَسَمهُ  ِمِم نيَ  بَ  ني   .2السََّواءِ  َلَمى يَ ُقولُ  بَ َواء   َلن   ال ُمس 

فكاات ديه أعل جترب  لممسمم ني نع الغاائم، فبان لعفام عااقسانام نن أهماا، بعد أن توحدعا يف غ ردا، 
 إليه عإىل رسوله يقسماا تيف يشاء، عأنردم بأن ينمحوا نا شجر بياام بسبباا. فأدهبم اهلل تعاىل، عرد الغاائم

 لكم أهنا الطائفا ني إحدى اهلل يعدتم عإذ عقد ب ني اهلل تعاىل نيل املؤنا ني إىل األنوال قبل املعرت  عأازل فيام:
 نعظماا أع األافال سورة عمجي بل صلاف بلا بدر قن  يف ازلت اآلي  ديه ،لكم تكون الشوت  ذات غ ر أن عتودعن
 اوفل بن عُمرن  العاص بن تعمرع نعه عنن سفيان أبو الع ر يف فكان عالاف ر الع ر بالطائفا ني عاملراد ،بدر قن  يف ازلت
 لمقاال ناأدب ني بالسلاح نساعدين قريش رؤساء نن عغ رمها ربيع  بن علاب  هال أبو الاف ر يف عتان األنوال نن نعه عنا

 الشوت  بيات عاملراد لكم تكون الشوت  ذات غ ر أن عتودعن بقوله املراد عدو هلم الع ر حنول إىل املسمم ني نيل عتان
 .3السلاح فياا اليت الطائف 

 الايب نع أ  ،(بدرا شاد نن فضل باب)عذلك رغم أفضمي  تل نن شاد بدرتما لقد البخار  يف صحيحه 
عاسادل لميه حبديث  ،فضمام نطمق ال أفضمياام بيان املراد عتأن ،مشرت نيلم نقاتلا املسمم ني نن سمم ع لميه اهلل صمى

لِ  ِنن   أَلَي سَ فيه  فَ َقالَ  حاطب بن أيب بماع  ر   َأد  لِ  ِإىَل  اطََّمعَ  المَّهَ  َلَعلَّ  فَ َقالَ  بَد  ر   أَد   َعَهَبت   فَ َقد   ِشئ ُام   َنا ال َمُموا فَ َقالَ  َبد 
َاَّ ُ  َلُكم   َاا َفَدَنَعت   َلُكم   َفر تُ غَ  فَ َقد   أَع   اجل   بدر أدل فضل لمى االسادالل داا ناه عاملراد، 4أَل َممُ  َعَرُسولُهُ  المَّهُ  َعقَالَ  ُلَمرَ  َلي  
 حديث نن نسمم شرط لمى بإسااد أمحد علاد ،لغ ردم تقع مل لظيم  بشارة عدي امليتور عسمم لميه اهلل صمى بقوله
 لمماموه نا تل أ  ،عقعت إن اللاحق  الياوب هلم اهلل يغفر ألن تأدموا ،بدرا دشا أحد الاار يدصل لن نرفولا هابر
 .5نغفورة عقعت إذا تقع ذاوهبم املراد إن عقيل نغفور فاو تان لمل أ  نن الواقع  ديه بعد
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