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  المحاضرة األولى
الــرحيم، احلمــد هللا رب العــاملني، وُأصــلي وُأســلم علــى نبينــا حممــد الســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه، بســم اهللا الــرمحن 

  .وعلى آله وصحبه أمجعني، حياكم اهللا معنا مجيًعا يف احللقة األوىل من ُمقرر السرية النبوية
قرر، مبعىن أهـم املفـرد

ُ
قرر أن نتحدث عن اهليكل العام هلذا امل

ُ
ات يف البداية ُيستحسن بنا قبل الدخول يف شرح هذا امل

قرر –بإذن اهللا  –اليت سوف نتناوهلا 
ُ
  .يف هذا امل

  .أمهية دراسة السرية وفوائدها، ما هي الفائدة من دراسة السرية النبوية :فمن تلك المفردات
  .أيًضا دراسة، وهذا مهم وموضوع مهم، دراسة ألهم مصادر السرية النبوية ومناهج التأليف فيها

مث ننتقــل إىل أحــوال العــرب يف اجلزيــرة العربيــة قُبيــل البعثــة، كيــف كــان العــرب يعيشــون مــن الناحيــة الدينيــة، السياســية، 
علــى العــرب خاصــًة وعلــى  �الرســول االقتصــادية، االجتماعيــة، وملــاذا نــدرس هــذا املوضــوع؟ حــىت نعــرف األثــر الــذي تركــه 

  .العامل عامةً 
د إىل البعثـة، مث نتحـدث عـن البعثـة النبويـة واملقصـود ـا نـزول الـوحي علـى النـيب مـن املـيال �مث نتحدث عـن الرسـول 

  .دعوٌة سرية ودعوٌة جهرية: ومراحل الدعوة، وسوف نعرف أن الدعوة تنقسم إىل قسمني �
، والسـبل التـي سـلكتها قـريش فـي ����موقف قـريش مـن دعـوة النبـي : ثم ننتقل إلى موضوع مهم جًدا، أال وهو

  .����وة النبي مواجهة دع
إن  –ننتقــل بعــد ذلــك، طبًعــا هــذا ُيســمى مــا مــر بنــا املرحلــة املكيــة، وحتــوي أيًضــا علــى مفــردات أخــرى ســوف نوردهــا 

  .-شاء اهللا يف حينها 
ننتقــل إىل مــا ُيســمى الفــرتة املدنيــة، أو مــا ُيســمى تأســيس الدولــة اإلســالمية، نتحــدث عــن اهلجــرة النبويــة، مقــدماا، 

إىل املدينــة، وصــوله إىل املدينــة،  �ــؤالء بيعــة العقبــة األوىل والثانيــة، مث هجــرة النــيب  �مكــة ولقــاء النــيب جمــيء اخلــزرج إىل 
، نأخـذ �بناء املسجد، املؤخاة، املعاهدة، نتقل إىل موقـف القـوى املعاديـة للـدين اإلسـالمي، مث ننتقـل إىل غـزوات الرسـول 

  .نتائجهامناذج من هذه الغزوات، أسباا، أحداثها، 
يف الفــرتة املكيــة والفــرتة : يف الفــرتة املدنيــة، أو نقــول �إىل منــاذج مــن القــوى الــيت عــادت الرســول  :ننتقــل بعــد ذلــك

 �املدنيــة، منهــا مــثًال املشــركني الــذين كــان يتــزعمهم قــريش، وســوف نــذكر منــاذج مــن تلــك الغــزوات الــيت دارت بــني النــيب 
  .زاب، وما جرى يف صلح اُحلديبية وفتح مكة وغزوة ُحنني وغريهاواملشركني، مثل غزوة بدر وأُحد واألح

أو الدولــة اإلســالمية مــع اليهــود ومنــاذج لتلــك الغــزوات، غــزوة مــثًال بــين قُريظــة  �ننتقــل بعــد ذلــك إىل صــراع الرســول 
ثــل غــزوة والنصــارى، م �مــن النصــارى، ســوف نــذكر بعــض املعــارك بــني الرســول  �وحنوهــا، مث ننتقــل إىل موقــف الرســول 

  .مثًال تبوك وقبلها ُمؤتة
باملنــافقني، مــا هــو موقفــه مــن النفــاق واملنــافقني، مث نتحــدث عــن مراســالته  �مث ننتقــل بعــد ذلــك إىل عالقــة الرســول 

ومشائـه وسـوف نعـرف مـا املقصـود  �يف املدينة، مث خنـتم حبجـة الـوداع ووفـاة الرسـول  �وعام الوفود وقدومهم إىل الرسول 
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  .بالشمائل
  .يف هذا املقرر –إن شاء اهللا  –ه بشكٍل موجز أهم املفردات اليت سوف نتناوهلا هذ

ســوف نعتمــدها وُحنيــل الدارســني والدارســات إليهــا وهــي كثــرية  –إن شــاء اهللا  –بقــي أن ُنشــري إىل أهــم املراجــع الــيت 
  .املؤلفات يف كتب السرية كثرية جًدا قدميًا وحديثًا وما زال التأليف فيها مستمرًا

البــن كثــري، وهــذه مــن املصــادر املتقدمــة، " الســرية النبويــة "البــن هشــام، وكتــاب " الســرية النبويــة" :يعنــي مــن المصــادر
خمتصـر ســرية "ملهـدي رزق اهللا أمحـد، وأيًضـا كتـاب " السـرية النبويـة يف ضـوء املصــادر األصـلية"كتـاب : صـرةمـن املصـادر املعا

كتـاب مشـهور جـًدا لصـفي الـرمحن املبـاركفور، " الرحيق املختـوم " –رمحه اهللا  –للشيخ حممد بن عبد الوهاب " �الرسول 
صـحيح األثـر ومجيـل العـرب "ا االعتمـاد عليهـا ال بـأس بـه، كتـاب من الكتب اجليدة اليت أنصح باقتنائها واالطالع عليها ورمبـ

  .موعة من املؤلفني منها حممد بن  صامل السلمي" �من سرية خري البشر 
لصــفي " روضــة األنــوار يف ســرية النــيب املختــار" كتــاب   :أيًضــا مــن المراجــع الجيــدة والمختصــرة والمركــزة والجيــدة

  .الرمحن املباركفوري
دخل مباشرًة يف مفردات هذا املقرر، ولعلنا نبدأ بتعريف السرية النبوية، ما املقصود بالسرية؟ يعـين لـو أخـذنا  ننتقل أو ن

  .سرية فالن مثًال يف درسه أو سرية فالن مثًال يف كذا، يأيت مبعىن الطريقة واملنهج: كلمة السرية، وقلنا
ــــة المقصــــود بهــــا  �مولــــده إىل وفاتــــه، وبيــــان أخالقــــه وصــــفاته  منــــذ �هــــي دراســــة حيــــاة النــــيب : والســــيرة النبوي

وخصائصـه وصـفاته أو ودالئـل نبوتــه وأحـوال عصـره، ويـدخل فيــه دراسـة أحـوال الصـحابة، وســوف نعلـم ملـاذا نـدرس أخبــار 
  الصحابة يف السرية النبوية؟

فاته ودالئـل نبوتـه، منـذ مولـده إىل وفاتـه، وبيـان أخالقـه وصـ �السرية النبوية هي دراسـة حيـاة النـيب : أعيد من جديد
  .�وأحوال عصره ودراسة أخبار الصحابة 

  لماذا ندرس أخبار الصحابة في السيرة النبوية؟
هــو الــذي لقــي النــيب : ، بــل إن مصــطلح الصــحابة مــن تعريفاتــه�ألن الصــحابة عايشــوا النــيب  :اإلجابــة بكــل بســاطة

وهــو مــؤمٌن بــه ومــات علــى ذلــك، هــذا جانــب وهــذا جانــب مــن اجلوانــب األخــرى يف ســبب مــن أســباب دراســة ســرية  �
  .�الصحابة أو أخبار الصحابة يف السرية النبوية؟ ألم هم الذين نقلوا إلينا سرية النيب 

  :ننتقل اآلن إىل أهداف وفوائد دراسة السرية النبوية
  :علينا أهمية دراسة السيرة النبوية، وتظهر أهميتها في األمور التاليةوهي كثيرة جًدا، ومما ال يخفى 

  .من خالل حياته وظروفه اليت عاش فيها �فهم شخصية الرسول : أوًال 
  .جيد اإلنسان بني يديه صورًة للمثل األعلى يف كل شأٍن من شئون احلياة: أيًضا من فوائد دراسة السيرة النبوية

ما يُعينه على فهم كتـاب اهللا، هنـاك عنـدنا شـيء يف التفسـري  �إلنسان يف دراسة سرية النيب جيد ا: أيًضا من الفوائد
، معرفـة الظــرف أو �مـا يُعـرف بأسـباب النـزول، هنــاك آيـات يف القـرآن الكـرمي ال ُميكـن فهمهــا إال بـالرجوع إىل سـرية النـيب 
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  .املناسبة اليت نزلت فيها هذه اآلية، كأن تكون مثًال غزوة وحنوها
  .معرفة اإلسالم عقيدًة وشريعة وأخالقًا :أيًضا من فوائد دراسة السيرة النبوية

حيصــل للمعلــم والداعيــة علــى منــوذٍج حــي عــن طرائــق الرتبيــة والتعلــيم، فلقــد   :وأيًضــا مــن فوائــد دراســة الســيرة النبويــة
  .معلًما ناصًحا ومربًيا �كان النيب 

الـذين  �التعريـف علـى حيـاة الصـحابة الكـرام  –وهذه ذكرا قبل قليل  -  وأيًضا من فوائد دراسة السيرة النبوية
  .ومن َمث حمبتهم والسري على جكم وإتباع سبيلهم �جاهدوا مع رسول اهللا 

  .والفوائد كثرية ليست مقصورة على ما ذكرت
مصــادر دراســة الســرية النبويــة، مــا املقصــود ــذا العنــوان أو  :نــأتي اآلن إلــى مفــردٍة أخــرى أو موضــوٍع آخــر أال وهــو

  ذه املفردة؟
يعــين الشــخص منــا ملــا يُريــد أن يطلــع علــى الســرية النبويــة، ملــا يُريــد أن يبحــث معلومــة مــرت بــه، مــا هــي املصــادر الــيت 

  يعتمد عليها أو يرجع إليها للحصول على ما يبحث عنه؟
ا وعلــى رأســها القــرآن الكــرمي، وهــو أول مصــدر وأهــم مصــدر، فقــد احتــوى القــرآن املصــادر متنوعــة وكثــرية منهــ: نقــول

حياته، نشأته، أحوال العـرب قبـل البعثـة، غـزوات، يعـين عنـدنا  �الكرمي على آيات كثرية حتدثت عن أجزاء من سرية النيب 
  .ذا هو املصدر األولمثًال سورة األحزاب واألحزاب عبارة عن غزوة، وتُعرف أيًضا بغزوة اخلندق وحنوها، ه

أال وهـو كتـب احلـديث النبـوي، أو كتـب السـنة النبويـة، واملقصـود : المصدر الثاني من مصادر دراسة السيرة النبوية
مـن قـوٍل أو فعـٍل أو تقريـر أو صـفٍة خلقيـة أو ُخلقيـة، واملؤلفـات يف كتـب احلـديث   �كـل مـا ورد عـن النـيب : بالسنة النبوية

  .كثرية جًدا
عــض كتــب احلــديث أفــردت أجــزاء وأبــواب خاصــًة أو متخصصــة يف الســرية النبويــة، يعــين عنــدنا مــثًال كتــاب فقــد أفــرد ب

صـحيح البخـاري، صـحيح مسـلم،  –كما ال خيفى علـيكم   –املغازي، كناب مثًال نزول الوحي وحنوها، ومن كتب احلديث 
  .سنن أيب داود، سنن ابن ماجة، مسند اإلمام أمحد وغريها

كتـب أفردهـا : أال وهو كتب الشمائل، وكتب الشـمائل املقصـود ـا: ن مصادر دراسة السيرة النبويةمصدٌر ثالث م
إمنـا هـي متخصصـة يف  �اخللقية واخللقية، وهي يف العادة ال تتعرض لغزوات النـيب  �مؤلفوها للحديث عن صفات النيب 

  .للرتمذي" الشمائل احملمدية " :اخللقية واخلُلقية، وهي كثرية جًدا، منها �احلديث عن صفات النيب 
كتـب دالئـل النبـوة، واملقصـود ـا كتـب متخصصـة يف : مصدر آخر أو املصدر الرابع من مصادر دراسة السرية النبويـة

  .للبيهقي" دالئل النبوة"أليب نعيم األصبهاين، و " دالئل النبوة: "، وهي أيًضا كثرية منها�احلديث عن معجزات النيب 
أال وهــي كتــب املغـــازي والســري، كتــب متخصصــة للحــديث عـــن : ادر دراســـة الســيرة النبويــةمصــدر آخــر مــن مصــ

ابــن  �يف فــرتة مبكــرة، يعــين عنــدنا مــثًال مــن الــذين اهتمــوا بســرية النــيب  �املغــازي والســري، فقــد بــدأ االهتمــام بســرية النــيب 
ــا للحــديث عــن ســرية النــيب  أحــداث، وجــاء بعــدهم التــابعني، ومــن ومــا جــرى فيهــا مــن أيــام و  �عبــاس كــان ُخيصــص أوقاًت
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عـــروة بــن الـــزبري، مث جــاء بعـــده حممــد بــن شـــهاب الزُهــري، مث مـــن املــؤلفني أيًضـــا الــذين ألفـــوا  �الــذين اهتمــوا بســـرية النــيب 
موســـى بـــن عقبـــة ولـــه كتـــاب املغـــازي، وأيًضـــا مـــن املـــؤلفني الـــذين اشـــتهروا بالتـــأليف يف الســـرية : املتقـــدمني يف الســـرية النبويـــة

املبتـدأ "، أال وهو حممد بن إسحاق ولـه كتـاب شـهري جـًدا يف السـرية، وامسـه �غزوات الرسول : ملغازي، املقصود باملغازيوا
أي هــذب " الســرية النبويــة"، وقــد هذبــه ابــن هشــام، يعــين اختصــره وحــذف منــه وأخرجــه يف كتــاب مســاه "واملبعــث يف املغــازي
  .سرية ابن إسحاق

  ".املغازي"حممد بن عمر الواقدي وله كتاب : سرية النبويةأيًضا من الذين ألفوا يف ال
وفضــائله، كتــب  �أال وهــي كتــب خصــائص النبويــة : مصــادر أخــرى أو مصــدر آخــر مــن مصــادر الســيرة النبويــة

  .وبيان فضائله، منها كتاب اخلصائص الكربى للسيوطي �متخصصة يف بيان ما اختص به النيب 
أال وهــي كتــب التــاريخ أو كتــب التــواريخ، وهــي كتــب تتحــدث يف  :ة النبويــةأيًضــا مصــدر مــن مصــادر دراســة الســير 

إمـا أـا : التاريخ العام، تبدأ غالًبا باحلديث عن بدء اخلليقة آدم وما قبل آدم،  وتنتهي بعصر املؤلف، وهي تنقسم لقسـمني
ري مســـندة، حـــذف املؤلـــف حـــدثنا فـــالن أو فـــالن، وبعضـــها مؤلفـــات غـــ: مؤلفـــات أو بعضـــها مؤلفـــات مســـندة، يعـــين يقـــول

  .السند
، مـثًال عنــدنا تـاريخ األمــم وامللــوك �كتـب التــاريخ الـيت فيهــا شـيٌء مــن احلــديث عـن النــيب : مـن المؤلفــات المســندة

" الكامـل يف التـاريخ"لإلمام الطربي، ومن املصنفات الغري مسندة اليت ليس فيها سند وفيها أيًضا حديث عن السـرية النبويـة 
  .البن كثري" البداية والنهاية"و البن األثري، 

أال وهـي كتـب تـراجم الصـحابة، وقـد حتـدثنا قبـل قليـل ملـاذا نـدرس أو أمهيـة دراسـة  :أيًضا من مصـادر السـيرة النبويـة
، كتـب تـراجم الصـحابة كتـب ـتم باحلـديث أو تـرتجم �الصحابة يف السرية النبوية، ألم هم الذين نقلوا إلينا سرية النـيب 

أسـد "البـن عبـد الـرب و" االستيعاب يف معرفـة األصـحاب: "وهي كثرية منها �عن الصحابة الذين عايشوا النيب أو تتحدث
  .البن حجر العسقالين" اإلصابة يف متييز الصحابة"البن األثري، و " الغابة يف معرفة الصحابة

خ وأحـواهلم وحنـوهم، وفيهـا كتـب الطبقـات، وهـي تتحـدث عـن الشـيو   :أيًضا من كتب أو من مصـادر السـيرة النبويـة
  .حملمد بن سعد" الطبقات الكربى: "شيٌء من احلديث عن السرية النبوية ومنها كتاب
كتــب تــاريخ احلــرمني، وهــي كتــٌب أفردهــا مصــنفوها للحــديث عــن تــاريخ : وأيًضــا مــن مصــادر دراســة الســيرة النبويــة

عـاش  �يٌء من احلديث عن السرية النبوية، حبكـم أن النـيب مكة وتاريخ املدينة منذ قدمي الزمان إىل عصر املؤلف، وفيها ش
  .لعمر بن شبة" تاريخ املدينة"لألزرقي، و" تاريخ مكة: "يف مكة وهاجر إىل املدينة، من تلك املؤلفات
كتب األدب شعرًا ونثًرا، فيها حديث عن شعر العـرب أيـام اجلاهليـة، وأيًضـا   :أيًضا من مصادر دراسة السيرة النبوية

فيهـا مـادة جيـدة، لكـن ليسـت متخصصـة يف السـرية النبويـة، لكـن  �املسـلمني أو شـعر بعـض الصـحابة أيـام الرسـول  شـعر
تُعطينا داللـة عـن احليـاة العلميـة والثقافيـة يف السـرية يف العصـر النبويـة، لكـن يُنتبـه هلـذا املصـدر بـأن ال يُعتمـد عليهـا دائًمـا أو 

  .ء املكذوبة واملنسوبة وحنوهاغالًبا، ألن فيها الضعف وفيها األشيا
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أال وهـي كتـب اجلغرافيـا، ملـاذا كتـب اجلغرافيـا مـن دراسـة السـرية النبويـة؟ ألن  :أيًضا من مصادر دراسة السيرة النبويـة
فيهــا حــديث عــن األمــاكن يف اجلزيــرة النبويــة، واألمــاكن الــيت حــدثت فيهــا بعــض أحــداث الســرية كغــزوات مــثًال عنــدنا بــدر، 

دومـــة اجلنـــدل، كيـــف نعـــرف مواقعهـــا؟ عـــن طريــق هـــذه الكتـــب ومـــن تلـــك املؤلفـــات يف كتـــب اجلغرافيـــا أحيانًـــا  ُحنــني مـــثًال،
  ".لياقوت احلموي" معجم البلدان"يسمونه معاجم البلدان 

كتب األنساب، وهي من فوائدها تعطينا تصـورًا أو تشـرح لنـا بعـض القبائـل   :أخيًرا من مصادر دراسة السيرة النبوية
نا تراجم عن القبائل اليت عايشت السرية النبوية، وهي كثرية جًدا، أيـن تعـيش هـذه القبيلـة؟ مآثرهـا أبـرز رموزهـا، رمبـا أو تُعطي

أنســــاب "منهــــا كتــــاب : ، مــــن الصــــحابة واملؤلفــــات يف كتــــب األنســــاب كثــــرية�أيًضــــا يتحــــدثون عــــن مــــوقفهم مــــن النــــيب 
  .للسمعاين" األنساب" للبالزري وكتاب " األشراف

كمـا ذكـرت قبـل قليـل يف املفـردات الـيت سـوف نتناوهلـا يف هـذا   –السرية النبويـة : اآلن إلى أقسام السيرة النبويةنأتي 
  .إما فرتة مكية أو فرتة مدنية: أا تنقسم قسمني –املقرر 

تحــدث عــن ، وت�قبــل النبــوة، أو أحيانًـا تتنــاول تــاريخ العـرب قبــل مولــد النـيب  �تتنــاول حيــاة النـيب : الفتـرة المكيــة
حــىت هجرتــه، تُعــرف هــذه بــالفرتة املكيــة، ومقــدارها الفــرتة املكيــة قرابــة الثالثــة عشــر ســنة، يتنــاول هــذا القســم  �مولـد النــيب 

ودعوتـه، نـزول القـرآن، ونالحـظ أن يف هـذه الفـرتة أو هـذا القسـم كـان النـيب  �حال العرب واجلزيرة قبل البعثة، مولـد النـيب 
ى تطهـــري اخللقـــي ألصـــحابه، وملـــن يكـــن يف هـــذا القســـم أو يف هـــذه الفـــرتة شـــيء مـــن التشـــريع يُركـــز علـــى التوحيـــد وعلـــ �

  .والغزوات وحنوها
إىل املدينـة، وتنتهـي بوفاتـه، ومقـدارها عشــر  �هـو الفـرتة املدنيــة، وهـي تبـدأ مـن هجـرة ووصـول النــيب : القسـم الثـاني

وغزواتــه كلهــا يف هــذه الفــرتة،  �هــد النبــوي نعــم، جهــاد النــيب ســنوات، ويف هــذه الفــرتة مت تأســيس الفــرتة املدنيــة يُعــرف بالع
التشريعات كلها كانت قائمة كمثًال ما يتعلق مثًال بالصيام، الزكاة، وأحكام النكاح والزواج الطالق، كلهـا كانـت ظهـرت يف 

و منصـــبة علـــى التوحيـــد هـــذه الفـــرتة، لـــيس معـــىن أنـــه مل يكـــن يف الفـــرتة املكيـــة شـــيء، لكـــن يف الفـــرتة املكيـــة كانـــت مركـــزة أ
  .والعقيدة

عرفنا ما املقصود بدراسـة السـرية النبويـة، مث عرفنـا فوائـد دراسـة السـرية النبويـة، مث عرفنـا  :إًذا الخالصة مما مر بنا قبل
أهم مصادر دراسة السرية النبوية، ذكرنا القرآن الكـرمي والسـنة، كتـب الشـمائل، كتـب الـدالئل، كتـب املغـازي والسـري، كتـب 

أــا : لتــاريخ، كتــب تــاريخ احلــرمني، كتــب اجلغرافيــا األنســاب، كتــب األدب، وعرفنــا بعــد ذلــك أقســام الســرية النبويــة، وقلنــاا
  .مكية ومدنية، عرفنا خصائص الفرتة املكية وخصائص الفرتة املدنية: تقسم إىل قسمني

احللقــة القادمــة واهللا أعلــم وصــلى اهللا وســلم يف  –إن شــاء اهللا  –هــذا مــا يســر اهللا إيــراده لنــا يف هــذه احللقــة، ونلتقــي 
  .على نبينا حممد

رباس
ن



 

 12

�א��
	�א������  راسنبــــــــــ مركز �

0114828957  

  .اليجوز نسخ أو تصوير المذكرة في أي مكان ... محفوظة لمركز نبراسجميع الحقوق 
 َمالٍ َدٍم َوالَ  يَأَحدٌ بَِمْظَلَمٍة ظََلْمتَُھا ِإيَّاهُ فِ  يَأْن َأْلَقي اللََّه َوالَ يَْطلُبُِن  َألْرُجو: َرُسوِل اللَِّه صلي هللا عليه وسلمقال  

  الحلقة الثانية
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، وأصلي وأسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعـني، حيـاكم اهللا 

  .الصالة وأمت التسليممعنا مجيًعا يف احللقة الثانية من حلقات مقرر السرية النبوية على صاحبها أفضل 
كنــا يف اللقــاء أو يف احللقــة األوىل قــد حتــدثنا عــن جمموعــة مــن املواضــيع، حتــدثنا عــن تعريــف الســرية النبويــة، عــن فوائــد 

أـا تُقسـم إىل فـرتة مكيـة : دراسة السرية النبوية، وعن مصادر دراسة السرية النبوية، مث حتدثنا عن أقسام السرية النبوية، وقلنا
  .مدنية أو العهد املكي والعهد املدين، وعرفنا مميزات العهد املكي ومميزات العهد املدينوفرتة 

أن العهد املكي كان يُركز على التوحيد، على تصحيح االحنرافات العقدية، بينما الفرتة املدنية ظهـر فيهـا التشـريع : قلنا
  .ضد أعدائه �بشكٍل أوضح ، ظهرت فيها الغزوات، وجهاد النيب 

ولماذا نتحـدث سوف نتحدث عن أحوال العامل قبل البعثة وأحوال اجلزيرة العربية قبل البعثة،  –إن شاء اهللا  –وم الي
   عن هذا الموضوع؟

على اجلزيرة العربيـة خاصـًة وعلـى العـامل عامـًة، وسـوف نتحـدث عنهـا مـن اجلانـب  �حىت نُبني األثر الذي تركه النيب 
  .ا نأخذ اجلانب االقتصاديالديين والسياسي واالجتماعي ورمب

  :نبدأ بأحوال العالم قبل البعثة
كــان حيكــم العــامل جمموعــة مــن القــوى، وكــان بيــنهم صــراعات وتنــافس علــى الســيطرة : مــن الناحيــة السياســية نقــول

أال وهــــي  �والنفــــوذ يف منــــاطق العــــامل، مــــن تلــــك الــــدول أيًضــــا كــــان هلــــا مــــداخالت أو كــــان هلــــا بعــــض العالقــــات بــــالنيب 
مرباطوريــة الرومانيــة، وأحيانًــا يُطلقــون عليهــا بــالبيزنطيني وأحيانًــا يُطلقــون عليهــا بــالروم كــان العــرب يطلقــون عليهــا الــروم،  اال

كانت حتكم هذه يف أوربا الشرقية، وأجزاء من آسيا ومشـال أفريقيـة، وهـي دولـة ظاملـة مارسـت الظلـم واجلـور والتعسـف علـى 
  .ٍء من اللهو واللعب والتفاخر وحنوهاالشعوب، انت حيام قائمة على شي

أال وهـي االمرباطوريـة الفارسـية، كـان أحيانًـا يطلقـون علـيهم : الدولة الثانية والقوة الثانية بعـد االمبراطوريـة الرومانيـة
ذهب بالساسانيني وعاصـمتهم املـدائن، وانتشـرت فيهـا طبًعـا كانـت حتكـم هـذه يف فـارس أو يف إيـران حاليًـا، وانتشـر فيهـا املـ

اوســي أو الديانيــة اوســية، وهــي ديانــة تقــوم علــى عبــادة تقــديس الظــواهر الطبيعيــة وعلــى رأســها النــار أو النــريان، وكــان 
  .ملوكهم حيكمون بالوراثة، ويضعون أنفسهم فوق بين آدم، ألم يعتربون أنفسهم من نسل اآلهلة هؤالء احلكام الفرس

، �اهلنــد، وكانــت اهلنــد تعــيش يف أســوأ أوضــاعها قبــل بعثــة النــيب : العــالممــن القــوى أيًضــا فــي ذلــك الوقــت فــي 
وانتشــرت فيهــا الوثنيــة أو البوذيــة والديانــة الربمهيــة، وكانــت األوضــاع فيهــا االجتماعيــة ســيئة جــًدا، حــىت أــم كــانوا املــرأة الــيت 

ن بــاب الظــن أن ذلــك تعظيًمــا وإيفــاًء حلــق الــزوج، يتــوىف عنهــا زوجهــا كــانوا حيرقوــا، حيرقــون املــرأة الــيت يُتــوىف عنهــا زوجهــا مــ
طبقــة الكهنــة، وأدىن طبقــة : وكـان اهلنــد يعيشــون بالنســبة للنظــام االجتمـاعي علــى نظــام الطبقــات، يعــين عنـدهم أعلــى طبقــة

  .اللي هم رجال اخلدمة، ليس هلم أي مكانة يف اتمع
الرومانيـة، الفارسـية، وذكرنـا الـروم والفـرس واهلنـد، واهلنــد  يــةاإلمرباطور بالنسـبة لألحـوال هـذه األحـوال السياسـية، ذكرنـا 
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  .ملاذا ذكرنا اهلند؟ هي منوذج من الدول اليت حكمت يف آسيا ويف أجزاء من شرق آسيا
كان اإلنسـانية تعـيش يف أسـوأ أوضـاعها الدينيـة، فقـد : فنقول: � نأتي إلى أحوال العالم الدينية قبل بعثة الرسول

  .ثنية الشركية العقائد الفاسدة، حىت أن الديانات السماوية اليهودية والنصرانية كانت منحرفةانتشرت فيها الو 
اليهوديـة، كانـت حمرفـة، ومـن يطلـع علـى كتـام التـوراة والتلمـود جيـد : من الـديانات التـي كانـت موجـودة قبـل البعثـة

  .نٌة منحرفة، لكن باختصار هي ديا�فيه مناذج غريبة من السخرة والتجرؤ على اهللا 
ظهــر فيهــا التحريــف والتبــديل، وصــارت بــني النصــارى حــروب ونزاعــات بســبب خالفهــم حــول  :نــأتي إلــى النصــرانية

  .حقيقة  عيسى ابن مرمي كما تعرفون االبن واألب والروح القدس وحنوها
علـى   –كمـا ذكـرت قبـل قليـل   –اوس، واوسية قائمـة علـى : من الديانات التي كانت موجودة في ذلك الوقت

  .تعظيم العناصر الطبيعية ومنها النار أو النريان كان هلم معابد ُيشعلون النريان فيها ويُعظمون هذه النريان
البوذيــة كانــت موجــودة يف اهلنــد وآســيا الوســطى، : مــن الــديانات التــي كانــت موجــودة فــي العــالم فــي ذلــك الوقــت

  .قائمة على تقديس األصنام وحنوها
  .دين اهلند األصلي، امتازت بكثرة املعبودات واآلهلة وحنوها من الديانات: البرهمية

لقـد كانـت الـدنيا املعمـورة غارقـًة يف الوثنيـة، : إًذا اليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية ونحوها، باختصار أقول
إىل هـذا الفسـاد وإىل هـذا االحنـراف يف  �يب ومل يكن فيها شيٌء من الصحة أو شيٌء من التوحيد الصـحيح، وقـد أشـار النـ

، وهـذا احلـديث »وإن اهللا نظر إلى أهل األرض فمقتهم عربهم وعجمهم إال بقايا مـن أهـل الكتـاب«: العامل حيث قال
  .يُعطى داللًة واضحة على احنراف البشرية يف جوانب متعددة كالشرك ونبذ شريعة اهللا الصحيحة وحنوها

  نأتي اآلن إلى جزيرة العرب، ما المقصود بالجزيرة العربية؟ 
هي تلك املنطقة اليت تقع يف جنوب غرب آسيا حيـدها مشـاًال بـالد العـراق وبـالد الشـام، وغربًـا البحـر : الجزيرة العربية

  .األمحر وكان يُعرف سابًقا ببحر الُقلزم، وشرقًا اخلليج العريب، وجنوبًا حبر العرب
منهــا احلجــاز يف الغــرب، ُمســي باحلجــاز ألنــه حيجــز مــا بــني ســهول ُامــة وجنــد، ومــن  :إلــى عــدة أقســاموهــي تُقســم 

ُامــة وجنــد، املنطقــة الوســطى مــن اجلزيــرة العربيــة، الــيمن أيًضــا قســم مــن أقســام اجلزيــرة العربيــة، اليمامــة وهــي : األقســام أيًضــا
دنا منطقة البحرين يف السابق كان يُطلـق علـى املنطقـة الشـرقية حاليًـا جزء أو قسم من أقسام جند مييل إىل اجلهة الشرقية، عن

مبنطقـــة البحـــرين، ومنطقـــة البحـــرين كانـــت متتـــد مـــن الكويـــت أو كـــانوا يســـموا ســـابًقا بكاظمـــة إىل مشـــال ُعمـــان أو اجلـــزء 
  .الشمايل من اإلمارات حالًيا

يـرة العربيـة الطبيعـة الصـحراوية واجلفـاف وكـان سـكاا طبيعة صحراوية يغلب علـى اجلز  :طبيعة الجزيرة العربية وأهلها
ال يرتبطون قل أن يـرتبط سـكاا بـاألرض وكـذا، فيهـا نعـم مـزارع، لكـن ليسـت بـذلك الكثـرة، صـارت حيـام قاسـية يتمثـل 

  .نظامهم االجتماعي أو السياسي بالقبيلة كانوا أو عمادهم السياسي أو االجتماعي قائم على القبيلة
أال وهـو أصـول العـرب وقبـائلئهم، ملـاذا نـدرس أصـول العـرب وقبـائلهم؟ حـىت : موضوٍع آخر وهو مهم جًدانأتي إلى 
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  .�نصل إىل نسب النيب 
  :قسم النسابون أصول العرب إلى ثالثة أقسام: فنقول

م وحنوهـا، يُعرف بالعرب البائدة، وهي قبائل كثرية منها قبائل عاد ومثود والعمالقة وطم وجـديس وجـره :القسم األول
هذه اليت انتهت أو بادت أو أهلكهم اهللا بعذاٍب من عنده، وانتهـت ومل  يكـن هلـا شـيًئا مـن الوجـود، مـا : واملقصود بالبائدة

هـي الشـعوب أو القبائـل الـيت أهلكهـا اهللا أو انـدثرت مل : بقي هلا إال اآلثار كالقصور وحنوها، إًذا العرب البائـدة املقصـود ـا
  .ر عمرانية قصور وحنوها، وذكرنا أمثلة عليها عاد ومثود والعمالقة وحنوهميبق هلا إال آثا

ـــدة ـــاني بعـــد العـــرب البائ ـــة، ويُعرفـــون أيًضـــا بعـــرب : القســـم الث ـــالعرب القحطاني ًـــا ب ـــة، وُيســـموم أحيان العـــرب العارب
  .اجلنوب

بون إىل عـدنان الـذي ينتهـي نسـبه يُعرب بالعرب العدنانية، أحيانًا يسموم بعرب اجلنـوب، وهـم يُنسـ: القسم الثالث
إًذا أقسـام العـرب أو أصـول العـرب أو قبائـل  �إىل إمساعيل بن إبراهيم، ومن هذا الفـرع ومـن هـذا القسـم كـان نسـب النـيب 

العرب البائدة والعرب العاربة أو ما يُعرب بـالعرب القحطانيـة والعـرب العدنانيـة نسـبًة إىل عـدنان : العرب تنقسم ثالثة أقسام
ًــا بــالعرب املســتعربة، أي الــذين �ولــد إمساعيــل، ومــن هــذا القســم كــان نســب النــيب  مــن ، ويعرفــون العــرب العدنانيــة أحيان

  .دخل عليهم دم ليس بعريب مث تعلموا العربية ورجعوا إىل العربية وحنوها
ر قصــــة نـــأيت اآلن إىل قصــــة إمساعيـــل يف مكــــة كيـــف بــــدأت وكيـــف نشــــأت ومـــا الــــذي ترتـــب علــــى ذلـــك، ملــــاذا نـــذك

قـــدم إىل  �، ال خيفـــى علينـــا نقـــول مجيًعـــا أن إبـــراهيم �جـــد مـــن أجـــداد النـــيب حممــد  �إمساعيــل؟ ألن إمساعيـــل جـــده 
اجلزيرة العربية بزوجته هاجر وابنه الرضيع إمساعيل إىل منطقة مكة املكرمـة، وكانـت عبـارة عـن وادي أشـبه مـا تكـون بصـحراء 

بعد أن أبقى هـاجر يف هـذه املنطقـة، وأيًضـا ال  �القرآن الكرمي، رجع إبراهيم  ليس فيها زرع وال مياه كما هو مذكوٌر يف
خيفى عليكم قصة خـروج أو ظهـور بئـر زمـزم، فبقيـت هـاجر يف هـذا املكـان إىل أن جـاءت قبيلـة مـن القبائـل العربيـة املعروفـة 

قبيلــة جــرهم يف هــذه املنطقــة  بقبائــل جــرهم اســتأذنت هــذه القبيلــة هــاجر أن تســكن مــع هــاجر يف هــذه املنطقــة، فســكنت
  .، ونشأ بينهم بني قبائل جرهم�وتزوج منها إمساعيل 

تعرفــون أيًضــا قصــة ذبــح إمساعيــل، وال أريــد أن أحتــدث عــن اخلــالف بــني العلمــاء مــن هــو الــذبيح هــل هــو إمساعيــل أو 
إبــراهيم أن يبــين الكعبــة هنــا هــل الكعبــة كانــت موجــودة قبــل إبــراهيم أو هــو أول مــن  �إســحاق؟ أجتــاوزه، لكــن أمــر اهللا 

بناها؟ لكن اهللا أعلم يرى بعض العلمـاء ومـنهم ابـن كثـري بـأن إبـراهيم هـو أول مـن بنـا الكعبـة املشـرفة يف مكـة املكرمـة، وأمـا 
اهـا ورفعهـا فهـو إبـراهيم علـى رأي بعـض العلمـاء ما قبـل إبـراهيم فكـان مكاـا عبـارة عـن ربـوة أو مكـان مرتفـع، أمـا الـذي بن

  .ومنهم ابن كثري
  .نأتي اآلن إلى األحوال السياسية واالقتصادية والدينية واالجتماعية واألخالقية عند العرب قبل البعثة

لـذي كانـت بالنسبة للحالة الدينية ليست اجلزيرة العربية مبنفصلة عن العامل، فقد أدركها الفساد ا: بإيجاز شديد نقول
منتشرًا يف العامل، انتشر فيها العبادات الوثنية وما ُيسمى بالعبادات الشركية، فقد كان لكل قبيلة أو أحيانًا لكـل بيـت صـنم 
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مــن شــدة   �مــن األصــنام ســواع وود ويغــوث ويعــوق ونســر وإســاف ونائلــة ومنــاة والــالت والعــزى، حــىت أن أحــد الصــحابة 
ر، فإذا وجدنا حجًرا آخر هو أخري منه ألقينـاه وأخـذنا اآلخـر، فـإذا مل جنـد حجـرًا؛ مجعنـا كنا نعبد احلج: كثرة األصنام قال

جثــوٍة مــن تــراب مث جئنــا بالشــاة فحلبناهــا عليــه مث طفنــا بــه، وهــذا يُعطينــا داللــة علــى تعــدد األصــنام واملعبــودات الــيت كــان 
  .يعظمها العرب

احلنيفيــة فقــد أصــاا التحريــف والتغيــري والتبــديل، حــىت إن احلــج أو امللــة  �أمــا عــن البقيــة الباقيــة مــن ديــن إبــراهيم 
ــا مــن معاملــه، وابتــدع العــرب أشــياء ليســت مــن احلــج، لكــن مــع ذلــك وجــد بعــض األفــراد الــذين رفضــوا عبــادة  تغــريت بعًض

  .األصنام، وقد أطلق على هؤالء األحناف، جتنبوا عبادة األصنام، فلم يذحبوا هلا ومل يُعظموها
د بــن عمــرو بــن نفيــل، وقــس بــن ســاعدة، ومــن العــرب مــن دخــل يف النصــرانية وتنصــر، ومــنهم مــن دخــل يف ومــنهم زيــ

  .ورقة بن نوفل –كما سوف مير معنا   –اليهودية، ومن الذين دخلوا يف النصرانية 
إىل أن جــاء زعــيم  �ظلــت العــرب متمســكني حتديــًدا قــريش خاصــة قــريش متمســكني بامللــة احلنيفيــة وديــن إبــراهيم 

من زعمائهم يُطلق عليه عمرو وُيسمى بعمرو بن ُحلي اخلزاعي، كان هذا الرجـل مـن خزاعـة وزعـيم مـن زعمـاء خزاعـة، وهـو 
أول مــن غــري ديــن إبــراهيم، وأول مــن أدخــل األصــنام إىل اجلزيــرة العربيــة، ذهــب إىل بــالد الشــام فوجــدهم يعبــدون ويُعظمــون 

األصــنام، فــأعطوه صــنم ُهبــل فأخــذ هــذا الصــنم وأتــى بــه إىل مكــة، وكــان األصــنام، فطلــب مــنهم أن يُعطــوه صــنًما مــن هــذه 
  .على شكل صورة إنسان مقطوع اليد اليمىن، فكان أول من أدخل هذه األصنام إىل مكة

كانــت فوضــوية، وكنــت قــد ذكــرت قبــل قليــل أــم كــان عمــادهم القبيلــة كــان أفــراد القبيلــة يتبعــون   :الحالــة السياســية
ه من خـٍري أو شـر يف احلـروب والسـلم وحنـوه، يف املصـلحة وغـري املصـلحة، طاعـة عميـاء هلـذا الـزعيم، وكـان زعيمهم فيما يُريد

الكــرم : لـه حقـوق وكــان لـه واجبـات، مــن حقوقـه طاعتـه، إعطائــه بعـض األمـوال أو مــا ُيسـمى بعـض الضــرائب، مـن واجباتـه
  .ونصرة القبيلة وحنوها

ى قدم وساق، ومن أشهر هـذه احلـروب حـرب الفجـار وحنوهـا، وسـوف يـرد وكانت احلروب بني هذه القبائل قائمُة عل
  .مناذج من هذه احلروب –إن شاء اهللا  –

الصــحاري، فيهـا بعــض املزروعــات أو  –كمـا ذكرنــا قبــل قليـل   –يغلــب علــى اجلزيـرة العربيــة : نقـول: احلالـة االقتصــادية
  .بعض املزارع لكنها ليست بذلك الكثرة

العمــل يف الصــناعة، يــرون أــا مــن األعمــال املهينــة، لــذلك مسوهــا مهنــة مــن املهانــة، تركوهــا  كــان العــرب يــأنفون مــن
  .للشعوب الغري عربية وأشخاص الذين فقدوا حريتهم أو األرقاء وهكذا

لكــن اشــتهرت اجلزيــرة العربيــة بالتجــارة، كــانوا ينقلــون البضــائع مــن مكــان إىل مكــان يتــاجرون مــن منطقــة إىل منطقــة، 
ت بــذلك بالــذات قــريش يف مكــة املكرمــة، وكــان لقــريش رحلتــني عظيمــني ذكــرت حــىت يف القــرآن الكــرمي وهــي رحلــة واشــتهر 

  .الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إىل اليمن والصيف إىل بالد الشام
ال سـوق عكـاظ وجمنـة وذو اـاز، ومل تقتصـر أو : وكان للعرب أسواق شهرية يتبادلون فيها التجـارة مـن تلـك األسـواق
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تقتصــر هــذه األســواق علــى البيــع والشــراء، أيًضــا كــانوا يتبــادلون فيهــا أو يُلقــون فيهــا اخلطــب واألشــعار وحنوهــا، يعــين كأــا 
  .أسواق جتارية ثقافية اقتصادية اجتماعية وهكذا

واألعـراف،  كان العرب ُيمن عليهم ما يسمى التقاليد واألعراف، كانوا يتمسكون ـذه التقاليـد  :الحالة االجتماعية
ـــة مـــثال ـــرة العربي ـــه باألنســـاب واألحســـاب : ومـــن تلـــك التقاليـــد واألعـــراف كانـــت موجـــودة يف اجلزي االعتـــزاز الـــذي ال حـــد ب

والتفاخر ا، االعتـزاز بالكلمـة وسـلطاا السـيما الشـعر، اعتـىن العـرب يف اجلزيـرة العربيـة بالشـعر ألنـه يرفـع مـن شـأن القييلـة 
  .عن طريق اهلجاءوأحيانًا ُخيفض من شأا 

أوضــاعها ســيئة، كــان االبــن األكــرب : كانــت أوضــاعها ال نبــالغ إن قلنــا: بالنســبة للمــرأة يف جمتمــع اجلزيــرة العربيــة نقــول
حيــق لــه أن يــرث زوجــة أبيــه بــل رمبــا يتزوجهــا، ال يورثــون البنــات أو النســاء عموًمــا ألــم يعتــربون أن املــال مــن حــق الرجــال 

: بيلة، بل كانوا يُعريون الشخص بالبنت إذا ُولد له بنـت، ذكـر ذلـك يف القـرآن الكـرمي، قـال اهللا تعـاىلالذين يُدافعون عن الق
، إذا جاءتــه بنــت }يتــوارى مــن القــوم مــن ســوء مــا بشــر بــه* وإذا بشــر أحــدهم بــاألنثى ظــل وجهــه مســوًدا وهــو كظــيم {

  .أو حنوهاوهكذا اسود وجهه ماذا يفعل ذه البنت هل جيعلها عنده أو يقتلها 
وقـد عــرف العـرب ظــاهرة قتـل مــا يسـمى وأد البنــات، ومـن هنــا أُنبـه أــا ليسـت هــي ظـاهرة مبعــىن أـا منتشــرة يف مجيــع 

، إال أــا مل تكــن }وإذا املــوءودة ســئلت{: اجلزيــرة العربيــة، لكنهــا مــن شــناعتها ذكــرت يف القــرآن الكــرمي يف ســورة الــربوج
  .القبائل وهلا أسباا يف ذلك، لكن مثل ما ذكرت من شناعتها ذُكرت يف القرآن الكرميمنتشرة، كانت معروفة عند بعض 

  .كانت األوضاع االجتماعية سيئة جًدا: وأحيانًا كان بعض العرب يقتل أوالده خشية الفقر وحنوه، الشاهد
الــيت قامــت، يــوم البثــوث، هنـاك عنــدنا أيًضــا احلــروب واإلغــارات وقامــت بيــنهم بعــض األيــام، عنــدنا مــثًال مــن احلــروب 

يوم داحس والغرباء كان بسبب ناقة، وداحس والغرباء بسبب سباق بني فرسني ُهزم أحدمها فقرر الفـرس اآلخـر أو صـاحب 
  .الفرس أن ينتقم من املنتصر وهكذا

أخـــالٌق  األُميـــة كانـــت منتشـــرة بيـــنهم ال جيـــدون قـــراءة، قلـــًة مـــنهم مـــن جييـــد القـــراءة والكتابـــة، مـــع ذلـــك كانـــت لـــديهم
فاضلة، عندهم الصدق واإلحسان، بعضهم حـرم علـى نفسـه شـرب اخلمـر، وعنـدهم شـيء مـن الـذكاء والفطنـة، مبـا أـم ال 
ُجييـدون القـراءة والكتابـة إال أن عنــدهم شـيء مـن الــذكاء والفطنـة، أهـل كــرم وسـخاء وأهـل شــجاعة ومـروءة، الوفـاء بالعهــد، 

عف وعيب أن الرجل يكذب، وهذا خلٌق حسن فيهم، الصرب علـى املكـاره، قـوة وكانوا يأنفون من الكذب ويعتربون أم ض
  .البدن وعظمة النفس، هذه هي احلالة االجتماعية واالقتصادية يف اجلزيرة العريب

باختصـار شـديد هنـاك عـدة : نأتي اآلن إلى سر من أسرار اختيار الجزيرة العربية لكي تكون مقًرا للسيرة النبويـة
  :منها: أسباب

وجــود مكــة املكرمــة، موقعهــا املتوســط بعيــدة عــن الصــراعات الفكريــة الــيت كانــت موجــودة يف العــامل كالنصــارى : أوًال 
وحنوهـا، حتـدث سـكاا باللغـة العربيـة الـيت متيـزت باملرونـة والقـرآن الكـرمي نـزل ـذه اللغـة ألـا مرنـة، مل ينـزل باللغـات العامليـة 

رباس  .ه اللغات باملرونة وغريها من األسباباألخرى ألن اللغة العربية فاقت هذ
ن
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  الحلقة الثالثة
الســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه، بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، احلمــد هللا رب العــاملني، وأصــلي وأســلم علــى نبينــا حممــد 

  .وعلى آله وصحبه أمجعني، حياكم اهللا معنا مجيًعا يف احللقة الثالثة من حلقات مقرر السرية النبوية
يف احللقـة املاضـية قــد حتـدثنا عـن أحــوال العـامل قبـل البعثــة مـن الناحيـة الدينيــة والسياسـية و االجتماعيـة، مث حتــدثنا  كنـا

عــن األحــوال العامــة يف اجلزيــرة العربيــة الدينيــة والسياســية واالقتصــادية، وذكرنــا مــا هــو الســبب يف حــديثنا عــن هــذه األمــور، 
  .على العرب خاصًة وعلى العامل عامةً  �حىت نعرف فضل النيب 

حتـدثنا بعـد ذلـك عـن سـبب أو سـر مـن أسـرار اختيـار اجلزيـرة العربيـة لكـي تكـون مهـًدا النطـالق الرسـالة أو بعثـة النـيب 
ذكرنــا وجـــود مكـــة املكرمـــة فيهـــا، وذكرنـــا أيًضـــا موقعهـــا املتوســـط بالنســـبة لقـــارات العـــامل آســـيا إفريقيـــا أوربـــا تقريًبـــا موقـــع  �
  .وسط، ذكرنا أن لغتها هي اللغة العربية، واللغة العربية تتميز باملرونة واستيعاا لتعاليم اإلسالم بكل مرونة ويسر وسهولةمت

أن اجلزيـــرة العربيـــة تتميـــز ببعـــدها عـــن الصـــراعات الفكريـــة الـــيت كانـــت موجـــودة يف العـــامل، كمـــا هـــو عنـــد : أيًضـــا ذكرنـــا
م صــراعات حــول طبيعــة عيســى ابــن مــرمي، مل تكــن هــذه موجــودة يف اجلزيــرة العربيــة، النصــارى، ذكرنــا أن النصــارى كــان بيــنه

  .�لذلك كانت مهيأة ألن تكون مهًدا لرسالة النيب 
أن إبــراهيم أتــى : نــأيت اآلن إىل ظهــور قــريش يف مكــة وأهــم األحــداث الــيت جــرت يف مكــة قبــل البعثــة، ذكرنــا مــن قبــل

مكـــة، وبقيـــت هـــاجر وابنهـــا إمساعيـــل، وجـــاءت قبائـــل جـــرهم ســـكنت مـــع هـــاجر بزوجتـــه هـــاجر وابنـــه إمساعيـــل إىل منطقـــة 
وإمساعيل، وعاش إمساعيل بني قبائل جـرهم العربيـة، وتـزوج مـنهم وتـوىل زعامـة مكـة، مث تولـت بعـد ذلـك قبيلـة جـرهم زعامـة 

واسـتحلوا أو أخـذوا مـال مكة بعد إمساعيل وأوالده، لكن ساء أمر جرهم يف مكة وضـاقت أحـواهلم، وظلمـوا الوافـدين إليهـا 
  .الكعبة، فجاءت قبيلة من قبائل العرب اجلنوب عرفت بقبيلة ُخزاعة وحاربت جرهم وسيطروا على مكة وورثوا زعامة مكة

وملا خرجت جرهم من مكة، قاموا بعد انتصار خزاعة علـيهم، قـاموا وطمـروا بئـر مـاء زمـزم، فبقـي بئـر مـاء زمـزم جمهـوًال 
ُحيفــر أو مل يُعــاد مــرًة أخــرى إال يف عهــد عبــد املطلــب، يُقــال أن خزاعــة حكمــت مكــة قرابــة الثالمثائــة فــرتة طويلــة جــًدا، ومل 

كمـا   –سنة، يعين خالل هذه الفرتة كانت بئر زمزم غري معروفة يسمعون بامسها لكن ال يعلمون مبكاـا، والسـبب يف ذلـك 
  .اء زمزمأن جرهم ملا انتصرت عليها ُخزاعة قامت ودفنت بئر م –ذكرنا 

كانــت قــريش يف هــذه الفــرتة مل يكــن هلــم شــأن يف مكــة، كــانوا عبــارة عــن قبائــل متفرقــة ومتشــتتة يف مكــة، إىل أن جــاء 
قصــي بــن كــالب دخــل يف حــروب مــع ُخزاعــة واســتطاع أن ينتصــر علــى قبيلــة : رجــٌل مــنهم أو زعــيم مــن زعمــائهم يقــال لــه

ب إىل مكـة أدى إىل ظهـور مـا ُيسـمى  قـريش يف مكـة وتـوليهم زعامـة ُخزاعة وأن يتوىل أمر مكة فيها، وجميء قصي بن كال
  .مكة يف اجلزيرة العربية
أنه قسم مكة بني قومه وأسس دار ما يُعرف بدار الندوة، مكان مثل جملـس الشـورى يتشـاورون فيـه  :ومن مآثر قصي
  .قريش فيما يستجد هلم

رئاســته هلــذه الــدار اللــي هــي دار النــدوة الــيت : كــالبوأيًضــا مــن مظــاهر الرئاســة والتشــريف التــي كانــت لقصــي بــن  
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ذكرناها قبل قليل، أيًضا اللواء كان من مظاهر رئاسته وتشريفه بني قريش يف مكة اللواء، واملقصود أنه ال يُعقد رايـًة للحـرب 
  .إال بيده

  .يلي أمر خدمتها وسدانتهاأيًضا احلجابة كانت بيده، واملقصود ا حجابة الكعبة ال يفتح باا إال هو وهو الذي 
سـقاية اُحلجـاج، كـانوا ميلئـون للحجـاج حياًضـا مـن مـاء وأحيانًـا حيلوـا بشـيٍء مـن : أيًضا من مظاهر رئاسته في مكة

التمر والزبيب، فيشرب الناس منه إذا وردوا مكة، أوجـد السـقاية اللـي هـو قصـي بـن كـالب، أيًضـا السـقاية ورفـادة اُحلجـاج، 
صــنع للحــاج علــى طريقــة الضــيافة، وقــد كــان قصــي بــن كــالب يفــرض علــى قــريش خراًجــا خترجــه يف كــل وهــو طعــاٌم كــان يُ 

  .موسم من مواسم احلج يدفعون له جزء من األموال حىت يُقدمه كضيافة للحجاج
رئاسـته لـدار : من مظاهر رئاسة قصي بن كـالب أو مـن مظـاهر تشـريفه ورئاسـته ومكانتـه بـني قـريش يف مكـة: إًذا قلنا

  .ندوة، احلجابة، السقاية، الرفادة، اللواء، وحنوهاال
ملا مات قصي، توىل أبنائه هذه األعمال اللي هـي الرفـادة والسـقاية ودار النـدوة، إال أـم تنـازعوا بـني ذلـك، وقـد ُحـل 

  .هذا التنازع وهذا النزاع بأن تقامسوا هذه الوظائف
هو حممد بـن عبـد اهللا بـن عبـد املطلـب بـن هاشـم بـن عبـد : لأما عن نسبه فنقو : �نأيت اآلن إىل نسب ومولد النيب 

  .مناف بن قصي بن كالب
ويعود نسبه إىل نزار بن معد بن عدنان، وعدنان من ولد إمساعيل بـن إبـراهيم، بـني عـدنان وبـني إمساعيـل جمموعـة مـن 

  .به من جهة أبيهأقل وبعضهم أكثر، هذا نس: اآلباء، يُقال أم يصلون إىل األبعني، ورمبا بعضهم يقول
أمــه هــي آمنــة بنــت وهــب بــن عبــد منــاف بــن ُزهــرة بــن كــالب، وكــالب هــذا هــو اجلــد : فنقــول  :أمــا مــن جهــة أمــه

  .، فيلتقي نسب أبيه ونسب أمه يف كالب�اخلامس للنيب 
العـرب يف  تعـرف بقبيلـة قـريش معروفـة أو كـان هلـا شـأن يف اجلزيـرة العربيـة، حـىت أن –مثل ما ذكرنا قبل قليل  –قبيلته 

  اجلزيرة العربية كانوا ال يصدرون أو ال يفعلون شيًئا إال إذا رجعوا إىل قريش، ملاذا ظهرت هلم هذه املكانة؟
بســبب رئاســتهم للحــرم املكــي أو زعــامتهم ملكــة، وال خيفــى علينــا تعظــيم العــرب ملكــة املكرمــة، إًذا قبيلتــه قبيلــة قــريش، 

  .وهاشم، وسوف نورد بعض الزعامات اليت اشتهرت من قريش برز فيها جمموعة من األشخاص، منهم قصي
أمـا عـن أسـرته فيطلــق علـى أسـرته باألسـرة اهلامشيــة، نسـبة إىل جـده هاشــم بـن عبـد منـاف، وقــد ورث هاشـم شـيًئا مــن 

  .األعمال اليت كانت جلده قصي بن كالب مثل السقاية والرفادة، وغريها من الوظائف اليت كان أوجدها قصي بن كالب
ألنــه كــان يهشــم اخلبــز أي يفتتــه يف اللحــم : امســه عمــرو، ومســي اشــم قيــل �اســم هــذا هاشــم اللــي هــو جــد النــيب 

فيجعله طعاًما لُلحجاج، وهذا هاشم بن عبد مناف هو الذي أوجد رحلة ما يسـمى الشـتاء والصـيف، الرحلـة التجاريـة الـيت 
  .د الشام، كانت قريش تقوم ا للتجارةذكرناها فيما مضى رحلة الشتاء إىل اليمن والصيف إىل بال

هاشــم هــذا يف إحــدى رحالتــه إىل بــالد الشــام مــر مبنطقــة يثــرب، ويثــرب هــو االســم القــدمي للمدينــة املنــورة، ويف هــذه 
املنطقة تزوج هاشـم مـن أهـل هـذه املنطقـة أو مـن بـين النجـار، وهنـاك جـاءه ابنـه ولـد أحـد أبنائـه ويطلـق عليـه شـيبة، ولـد لـه 

رباس
ن



 

 19

�א��
	�א������  راسنبــــــــــ مركز �

0114828957  

  .اليجوز نسخ أو تصوير المذكرة في أي مكان ... محفوظة لمركز نبراسجميع الحقوق 
 َمالٍ َدٍم َوالَ  يَأَحدٌ بَِمْظَلَمٍة ظََلْمتَُھا ِإيَّاهُ فِ  يَأْن َأْلَقي اللََّه َوالَ يَْطلُبُِن  َألْرُجو: َرُسوِل اللَِّه صلي هللا عليه وسلمقال  

  .هذه املنطقة يثرب ومساه بشيبة، وبعد هذا اجته إىل بالد الشام بالتجارة، ومات هناك يف بالد الشام ابن يف
املطلـب أخـو هاشـم بـن : نشأ شيبة هذا الغالم يف منطقة يثرب منطقة املدينة املنورة، وجاء أحد أعمامه، كان يقال لـه

  .جود يف منطقة يثرب، فأراد أن يقدمه إىل مكة املكرمةعبد مناف، املطلب ابن عبد مناف، علم أن ألخاه هاشم ابن مو 
فأخذه من يثرب وأردفه خلفه واجته به إىل مكة املكرمة، فلمـا دخـل بـه مكـة املكرمـة، كـان يظـن النـاس أن هـذا الغـالم 

لــب، هــذا عبــد املطلــب أو عبــًدا للمط: الــذي كــان يركــب خلــف املطلــب أنــه غــالم أو رقيــق اشــرتاه املطلــب، فكــانوا يقولــون
عبــد املطلـب، وامسـه احلقيقـي أو امسـه الصـريح كــان  �فُعـرف هـذا الغـالم ـذا االسـم أو اشــتهر ـذا االسـم وهـو جـد النـيب 

  .شيبة مسي بشيبة قيل ألنه وجد يف رأسه بعض شعرات من شيب وهو صغري
حثـني مـن األحـداث كان عبد املطلب من الذين اشتهروا يف قريش، وكانت لـه مكانـة يف قـريش، وقـد جـرى يف عهـده 

  : املهمة يف اجلزيرة العربية، منها
حادثة غـزو أبرهـة أو حادثـة الفيـل، واملقصـود ـا غـزو أبرهـة احلبشـي مكـة املكرمـة بالفيلـة، جـاء مـن الـيمن وجـاء : أوًال 

بكنيســة القلــيس، مــن احلبشــة عــن طريــق الــيمن واجتــه إىل مكــة املكرمــة وأراد أن يصــرف احلــج إىل كنســيته يف صــنعاء املعروفــة 
  .لكن اهللا محى مكة مما أراده، هذا هو احلدث األول

أال وهـو حفـر بئـر مـاء زمـزم، هـو أول : الحدث الثاني من األحـداث التـي جـرت فـي مكـة فـي عهـد عبـد المطلـب
أن قـــريش : مـــن حفرهـــا بعـــد أن قامـــت جـــرهم بـــدفنها، وبعـــد أن اختفـــت مـــن الوجـــود وال أحـــد يعـــرف أيـــن مكاـــا؟ ويُقـــال

زعــت عبــد املطلــب يف تــويل أو يف اإلشــراف علــى بئــر مــاء زمــزم، فنــذر عبــد املطلــب نــذًرا أن اهللا إذا رزقــه عشــرة مــن الولــد نا
يتقوى م أن يذبح أحدهم، فلما رزقه اهللا بعشرٍة مـن الولـد أراد أن يـذبح أحـدهم، فوقعـت القرعـة علـى ابنـه أو أحـد أبنائـه 

فأراد ذحبه، لكن منعته قريش من ذلك، ودفـع بـدل هـذا الـذبح أو بـدل أن يذحبـه  � أال وهو عبد اهللا وهو والد النيب حممد
  .مائًة من اإلبل ديًة أو وفاًء لنذره

تزوج عبد اهللا بآمنة بنت وهب، وكانت من أفضل نسـاء قـريش شـرفًا وموضـًعا، وكـان أبوهـا سـيد بـين زُهـرة، طبًعـا عبـد 
ا اشتهر عن قريش أال وهو التجـارة، ذهـب عبـد اهللا تـاجرًا إىل بـالد الشـام، يف اهللا كان أيًضا استمر فيما ُعرفت عنها أو فيم

  .طريقه يف يثرب أو يف املدينة املنورة تويف ودفن فيها
يف مكة يوم االثنني الثاين عشر من شهر ربيـع األول مـن عـام الفيـل،  �ُولد الرسول  :����نأتي اآلن إلى مولد النبي 
بامليالدي تقريًبا سنة مخسمائة وواحد وسبعني إًذا يوم االثنني اثىن عشـر ربيـع األول مـن عـام على أشهر األقوال، وهو يوافق 

الفيــل، املوافــق مخســمائة وواحــد وســبعني مــيالدي، طبًعــا مــات أبــوه ومل يُــدرك ووالدة ابنــه حممــد، مســاه جــده حممــد رجــاء أن 
أم أميـــن وامسهـــا بركـــة احلبشـــية، وهـــي زوجـــة زيـــد بـــن ُحيمـــد أو حيمـــده النـــاس، حيمـــده علـــى صـــفاته وأفعالـــه، وكانـــت حاضـــنته 

  .حارثة، كانت موالًة لوالده عبد اهللا
أول مـن أرضـعه بعـد أمـه كانـت جاريـًة لعمـه أبـو هلـب أال : نتحدث اآلن عن رضاعته بعد أن حتدثنا عن مولـده ونقـول

ســـعد، كـــان مـــن عـــادة العـــرب أن  بعـــد أمـــه، مث انتقـــل بعـــد ذلـــك إىل باديـــة بـــين �وهـــي ثُويبـــة هـــي أول مـــن أرضـــعت النـــيب 
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  .يلتمسوا املراضع ملواليدهم يف البوادي إبعاًدا هلم عن أمراض احلواضر حىت تشتد أعصام ويتقنوا اللسان العريب يف مهده
، �حليمـة بنـت أيب ُذؤيـب، وكـان مـن الصـدف أن تأخـذ هـذه النـيب حممــد : قـد جـاءت امـرأة مـن بـين سـعد يُقـال هلـا

ة كارهــًة لــه ألنــه يتــيم، وقــد كانــت ترجــوا أن يكــون لــه أب ليعطيهــا شــيًئا مــن األمــوال أو يعطيهــا شــيًئا وقــد كانــت يف البدايــ
فــرتة وجـــوده بيـــنهم، رأت  �فـــرأت الربكــة يف النـــيب  �يكرمهــا بســـبب إرضــاعها هلـــذا الصـــغري، لكنهــا أخـــذت النــيب حممـــد 
  .�الربكة اليت رأته يف النيب الربكة يف مواشيها، يف مرعاها يف بيتها وحنو ذلك أو غري ذلك من 

يف باديـة بـين سـعد مـا بـني الطـائف ومكـة   �وقد بقي عندها تقريًبا قرابة األربع سنوات، وقد جرت يف رضاعة النيب 
، طبًعــا جــاءت عــدة روايــات يف حادثــة شــق صــدر النــيب �بعــض األحــداث، وكــان أمهــا حادثــة مــا ُيســمى شــق صــدر النــيب 

ملـا كـان يف باديـة بـين سـعد، واملـرة  : ، قـد شـق صـدره مـرتني، املـرة األوىل�صدر األوىل للنـيب أو ما ُيسمى حادثة شق ال �
  .الثانية يف حادثة اإلسراء واملعراج

وقـد كـان غالًمـا يلعـب مـع إخوانـه، فجـاء فصـرعه أو وضـعه علـى  �أتـى جربيـل إىل النـيب : �يقول أنس بن مالك 
هــذا حــظ : ب أو أخــرج منــه علقــة أو قطعــة مــن هــذا القلــب وقــال جربيــلاألرض فشــق صــدره فاســتخرج القلــب، أخــرج القلــ

الشــيطان منــك، مث غســله يف طســتٍ مــن ذهــب مبــاء زمــزم مث ضــم هــذا اجلــرح، مث أعــاده مكنــه، قــد ذهــب الغلمــان واإلخــوان 
ن وجهـه ُمتغـريًا وكـا �الذي رأوا هذا املوقف إىل حليمـة السـعدية بنـت أيب ذؤيـب وأخربوهـا مبـا جـرى، ورجـع يف أثنـاء النـيب 

  .، فأعادته مباشرًة إىل أمه وقد كان عمره أربع سنوات�فخشيت حليمة أن يكون ذلك حماولة لقتل النيب 
عنــده أمــه إىل أن كــان عمــره ســت ســنوات، أرادت بعــد ذلــك أمــه آمنــة أن تــزوج قــرب أبيــه عبــد اهللا يف  �وبقــي النــيب 

  .العودة توفيت يف منطقة األبواء بني مكة و املدينةمنطقة يثرب أو املدينة املنورة، ويف أثناء طريق 
 �إىل رعاية جده عبد املطلب، وقد اهتم به وأكرمه عبـد املطلـب أكـرم حفيـده النـيب حممـد  �انتقل بعد ذلك النيب 

فقــد كــان جيلســه علــى كرســيه ويقدمــه علــى غــريه، واســتمر علــى أن أصــبح عمــره مثــاين ســنوات، إًذا بقــي عنــد حليمــة إىل أن 
أصبح عمره أربع سنوات، وبقي مع أمه بعد حليمة إىل أن أصبح عمره ست سنوات، وبقي عنـد جـده عبـد املطلـب إىل أن 

، ملــاذا أبــو طالــب �وصــى أن يتــوىل ابنــه أبــو طالــب رعايــة النــيب أصــبح عمــره مثــاين ســنوات بعــد أو ملــا مــرض عبــد املطلــب أ
  .�بالذات؟ ألنه كان أًخا شقيًقا لوالد النيب 

فقام بكفالته أبو طالـب شـقيق أبيـه اللـي هـو عبـد اهللا، وقـد أكرمـه غايـة اإلكـرام، حـىت أنـه كـان ال خيـرج وال يـدخل إال 
ملأكــل وحنوهــا، وقــد أراد أبــو طالــب أن خيــرج بتجارتــه إىل بــالد الشــام، ، وكــان يقدمــه علــى أبنائــه يف الطعــام وا�ومعــه النــيب 

ــا، فــالتقى بأحــد الرهبــان أو بأحــد النصــارى وامســه حبــرية، فــرآه فــرأى  �فأخــذ معــه النــيب  وكــان عمــره قرابــة االثــىن عشــر عاًم
ن لــه شــأن، وأوصــى أبــو وعرفــه بشــيٍء مــن صــفاته، وعــرف أن هــذا الغــالم ســوف يكــو  �حبــرية هــذا الراهــب النصــراين النــيب 

  .طالب أن يعيده إىل دياره خوفًا عليه من اليهود
ـــراده يف هـــذه احللقـــة، ونلتقـــي  يف اللقـــاء القـــادم والســـالم علـــيكم ورمحـــة اهللا  –إن شـــاء اهللا  –هـــذا مـــا يســـر اهللا لنـــا إي

  .وبركاته
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  المحاضرة الرابعة
احلمــد هللا رب العــاملني، وأصــلي وأســلم علــى نبينــا حممــد الســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه، بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، 

  .وعلى آله وصحبه أمجعني، حياكم اهللا معنا مجيًعا يف احللقة الرابعة من حلقات مقرر السرية النبوية
كــان الـذي قــد : كنـا حنــن وإيـاكم فيمــا مضـى يف احللقــة السـابقة، كنــا نتحـدث عــن بدايـة ظهــور قـريش يف مكــة، وقلنـا

بإمساعيـل إىل منطقـة مكـة املكرمـة، جـاءت قبائـل جـرهم، بعـد ذلـك عـاش أو تـزوج إمساعيـل  �اء إبـراهيم أظهر أو ملا جـ
من قبيلة جرهم وكان هو الذي يتوىل زعامة مكة، مث خلفه بعد ذلك أبنائـه، وخلـف بعـد ذلـك إمساعيـل وأوالده علـى زعامـة 

رجـت علـيهم قبيلـة ُخزاعـة وتولـوا أمـر البيـت، قلـت مكة قبيلة جرهم، لكن ساءت أحوال جرهم يف مكة وظلموا النـاس، فخ
إن جــرهم ملــا أخـرجتهم خزاعــة مــن مكـة، دفنــوا بئــر مـاء زمــزم، وظــل جمهـوًال فــرتة طويلــة جـًدا إىل أن جــاء أحــد أجــداد : لكـم
  .وأعاد حفره مرًة أخرى �النيب 

كة وخـارج مكـة، إىل أن جـاء قصـي إنه مل يكن لقريش مكانة يف مكة، كانوا متفرقني ومنشرين يف م: بعد خزاعة قلنا
بــن كــالب، وهــو الــذي اســتطاع أن ُخيــرج ُخزاعــة مــن مكــة، أو يأخــذ الزعامــة مــن خزاعــة يف مكــة، ويتــوىل زعامــة مكــة بعــد 

إن قصــي هــو مجــع قــريش يف مكــة، وقســم مكــة بــني قــريش وأوجــد بعــض األعمــال والوظــائف يف مكــة، : ُخزاعــة، وقلنــا لكــم
  ا هي هذه الدار؟منها دار الندوة، وعرفنا م

دار تتشاور فيها قريش وهي من األعمال اليت أوجدها احلجابة، حجابة الكعبـة أو حجابـة بـاب الكعبـة، أيًضـا الرفـادة 
إن أوالده ورثـوا هـذه األعمـال، وقـد كـادوا أن : والسقاية سقاية احلجاج والرفادة اللي هـي إطعـام احلجـاج، وحنـو ذلـك، وقلنـا

  .األعمال، لكنهم تصاحلوا بتقاسم هذه األعمال فيما بينهميتنازعوا على زعامة هذه 
وذكرنا بعد ذلك مناذج من زعماء قريش وممن كانت هلم مكانة ذكرنا هاشـم، وعرفنـا أن امسـه عمـرو لكـن ُمسـي اشـٍم 

  .ألنه كان يقطع أو يُفتت اخلبز مع اللحم ويُقدمه للحجاج
إن قبيلتــه هــي قــريش : وقبيلتــه، قلنــا �ولــد حتــدثنا عــن أســرة النــيب  ، قبــل امل�مث انتقلنــا بعــد ذلــك إىل مولــد النــيب  

حممـد بـن عبـد اهللا : �وأسرته وهي األسرة اهلامشية نسبة إىل جده هاشم بن عبد مناف، انتقلنا بعد ذلك إىل نسـب النـيب 
الثـاين عشـر مـن ربيـٍع  مولـده يـوم االثنـني: بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب، وعرفنا مولده وقلنـا
أنه يف البداية أرضـعته بعـد أمـه مـوالًة أليب : األول من عام الفيل املوافق مخسمائة وواحد وسبعني ميالدي، عرفنا نشأته وقلنا

هلــب امسهــا ثويبــة، مث رضــع يف باديــة بــين ســعد، وكانــت الــيت أرضــعته حليمــة الســعدية، وعرفنــا ملــاذا العــرب كــانوا ينشــئون إىل 
  .يف البادية املراضع

  .تقويًة ألجسادهم حىت يتعلموا اللغة من مصادرها يف البادية :ذكرنا من األسباب
أنـه جـرت يف باديـة بـين سـعد، انتقلنـا بعـد : وهـي حادثـة شـق الصـدر األوىل، وقلنـا: انتقلنا بعد ذلـك إىل حادثـة مهمـة

نتقلـت الرعايــة مـن أمــه بعـد وفاــا إىل جـده عبــد أنـه بقــي إىل أن أصـبح عمــره سـت ســنوات، مث ا: ذلـك إىل رعايــة أمـه وقلنــا
، وعرفنـا أن �املطلب، مث انتقل بعد ذلك الرعاية إىل عمه أيب طالب، وعرفنا ملاذا؟ ألن أبو طالـب كـان شـقيًقا لوالـد النـيب 
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طالــب يف أبـو طالـب ذهـب إىل بـالد الشـام تـاجًرا هنـاك التقـى بأحــد الرهبـان النصـارى، فعـرف مـن الصـفات كـان يُرافـق أبـو 
عرفــه  �كــان صــغريًا كــان عنــده قرابــة اثــىن عشــر ســنة، ورأى هــذا الراهــب النــيب   �هــذه الرحلــة التجاريــة، أنــه ابنــه حممــد 

  .ببعض العالمات أن هذا الغالم سوف يكون له شأن، فطلب من أيب طالب أن يُرجعه إىل دياره خوفًا عليه من اليهود
فــي بعــض األحــداث العامــة، وعــن زواجــه مــن خديجــة،  ����فــي هــذه الحلقــة ســوف نتحــدث عــن مشــاركة النبــي 

  .وعن سيرته إجماًال قبل البعثة
حرب الٍفجار تنطـق هكـذا الٍفجـار ولـيس الُفجـار، وهـي حـروب   �من األحداث العامة اليت شارك فيها النيب : نقول

و  أن قبائـل قـيس انتهكـت : قعـت بـني قبائـل قـريش وبـني قبائـل قـيس وسـببهاكثرية وقعت بني العرب، وسببها أو هي حـرب ٌ
ُمسيت هذه احلرب حبرب الفجار ألم انتهكوا فيها حرمة مكة والشهر احلـرام، وقـد تعاقـد أو تعـارف العـرب كـان مـن عـرف 

هــا، وتعاقــدوا وتعــارفوا علــى أــم ال يُقــاتلون يف األشــهر احلــرم رجــب وذي القعــدة وذي احلجــة وحمــرم، كــانوا حيرمــون القتــال في
هذا األمـر، أن يف هـذه األشـهر احلـرم ال يُقـاتلون فيهـا، فجـاءت هـذه احلـرب ألـم قـاتلوا وخـالفوا مـا تعـارفوا عليـه يف القتـال 

أنـه كـان  يُعطـي أعمامـه النبـل : يف هذه احلـرب وكـان عمـره قرابـة العشـرين سـنة، يُقـال �يف األشهر احلرم، وقد شارك النيب 
  .مح وغريها من األسلحة اليت  استخدمت يف هذه احلربوالر 

أن رجــًال قــدم تــاجرًا إىل مكــة، : حلــف الفضــول، وحلــف الفضــول ســببه :����مــن األحــداث التــي شــارك فيهــا النبــي 
وجاء رجل من أهل مكة واشرتى من هذا الرجل شيًئا من بضاعته لكنه ماطله يف دفع الثمن، مل يُعطه قيمـة مـا اشـرتاه منـه، 

تنصر هذا الرجل فخرج جمموعة من زعماء قريش فقرروا أن ينصروا هذا املظلوم الذي ُأخـذ مالـه، فـاجتمع جمموعـًة مـنهم فاس
، ويف هــذه الــدار حتــالفوا وتعاقــدوا �يف دار عبــد اهللا بــن جــدعان التيمــي أحــد زعمــاء تــيم، وكــان عــم أليب بكــر الصــديق 

  .أهل مكة إال قاموا معه ونصروه حىت ترد أو ترجع مظلمته على أال جيدوا مبكة مظلوًما من أهلها أو من غري
لقـد شـهدت فـي دار عبـد  «: هذا احللف يف هذه الدار مع أعمامه، حىت أنه قال ملا أصبح نبيًـا �وقد حضر النيب 

، إذا هـذا حـدث مـن األحـداث »اهللا بن جدعان حلًفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو ُأدعى به في اإلسالم ألجبـت
اللـــي هـــو حلـــف الفضـــول، ذكرنـــا حـــرب الِفجـــار، وحلـــف الفضـــول، عرفنـــا مـــا املقصـــود حبلـــف  �الـــيت شـــارك فيهـــا النـــيب 

  .الفضول
أال وهو بناء البيت وقصة التحكيم، ملا كـان عمـر النـيب  :����نأتي اآلن من األحداث المهمة التي شارك فيها النبي 

قبــل أن يُبعــث تقريًبــا بقرابــة اخلمــس ســنوات أصــاب مكــة ســيوًال جارفــة، كــان مــن نتــائج هــذه  مخســًة وثالثــني ســنة، أي �
السيول تصدع ودم أجزاء من الكعبة، فقررت قريش أن تعيد بنـاء الكعبـة وُجتـدد بنائهـا، وكـانوا قـد اتفقـوا أو اتفقـت قـريش 

ة إال مــاًال طيبًـا، فــال يـدخلون فيــه شـيٌء مــن مـال الربــا أو علـى أال يـدخلوا يف نفقتهــا أو يف األمـوال الــيت ُجتمـع يف بنــاء الكعبـ
  .السرقة أو شيء ماٌل مغصوب أو مسوق، ملاذا اتفقوا على ذلك؟ من باب تعظيم الكعبة

مث بدءوا ملا مجعوا هذا املال الطيب، بدءوا يعيدون بناء الكعبة، وكـانوا قـد قسـموا الكعبـة إىل أجـزاء وجعلـوا لكـل قبيلـًة 
ُيشـارك يف محـل احلجـارة  �بنونه بأنفسهم، وحىت أن األشراف كـانوا حيملـون احلجـارة لبنـاء الكعبـة، وكـان النـيب جزًءا حىت ي
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  .لبناء الكعبة
وملــا تكامـــل بنــاء الكعبـــة ووصـــلوا إىل احلجــر األســـود اختلفـــوا ملــن يكـــون لــه الشـــرف يف وضـــع احلجــر األســـود مكانـــه، 

تعاقـدوا علـى احلـرب، أن يتحـاربوا ومـن ينتصـر يف هـذه احلـرب هـو الـذي يكـون وتنازعوا حىت أنه وصل م اخلصام إىل أم 
لــه شــرف وضــع احلجــر األســود مكانــه، إال أن أحــد زعمــائهم وعقالئهــم قــرر أن يصــلح فيمــا بيــنهم، وكــان مــن األمــور الــيت 

خل علـيهم مـن بـاب اقرتح عليهم أن حيكموا أول رجـٍل يـد: عرضها عليهم احلكم الذي حكم بينهم لكي يصلح بينهم قال
هــو أول  �أن يكــون النــيب  �املســجد، فوافقــت األطــراف علــى هــذا التحكــيم أو علــى هــذا الصــلح، فكــان مــن قــدر اهللا 

 �الداخلني من املسجد احلرام، فما رأوه فرحوا بذلك وقالوا وهتفوا وبدءوا يصيحون، هذا هـو األمـني، وكـانوا يلقبـون النـيب 
  .ألمانته وصدقه

مبـا جـرى بيـنهم، فأخـذه رداًء ووضـع احلجـر األسـود فيـه، وأمـر كـل زعـيم مـن زعمـاء هـذه القبائـل أن  � فأخربوا النـيب
  .ووضعه مكانه �ُميسك بطرف هذا الرداء، فلما قربوه من مكان احلجر األسود، أخذه بيده 

إن قــريش  : ا لكــمإًذا هــذه هــي قصــة بنــاء الكعبــة وقصــة التحكــيم يف احلجــر األســود، إىل أنــه هنــاك نقطــة مهمــة، قلنــ
كانت قد اتفقت عنـد بنـاء أو جتديـد الكعبـة اتفقـوا علـى أن ال يـدخلوا يف بنـاء الكعبـة إال مـاًال طيبًـا، وال يـدخلون فيـه مـاًال 
خبيثًــا أو مــاًال حراًمــا، كــان مــن نتيجــة هــذا االتفــاق أن أمــواهلم انقضــت، ويظهــر أن األمــوال كــان يغلــب علــى أمــواهلم شــيٌء 

لــك، يعــين غــري طيــب الكســب مــن غــري طيـب، فلمــا انقضــت أمــواهلم الطيبــة مل جيــدوا مــاًال كافيًــا طيًبــا لكــي مـن الربــا وغــري ذ
ُيكملوا بناء الكعبة، وكانت الكعبـة مل يكتمـل بنائهـا، فمـاذا فعلـت قـريش حـىت ُحيلـوا هـذه املشـكلة، اللـي هـي مشـكلة عـدم 

  وعدم اكتمال بناء الكعبة؟  اكتمال أو مشكلة انتهاء أمواهلم الطيبة أو نفقتهم الطيبة
قرروا أن يقصروا أن يصغروا أن يقلصوا من حجم الكعبة، حىت أمواهلم الباقية ُتكفي ما بقي مـن بنـاء للكعبـة، فقصـروا 
مــن حكــم الكعبــة، وجعــل يف مكــان الــذي قصــروا منــه بنــاًء علــى شــكل مقــوس، وأُطلــق علــى هــذا البنــاء اللــي هــو مــا يُعــرف 

  ل، ملاذا وضعوا هذا احلجر أو هذا البناء أو هذا اجلدار؟ باحلجر أو حجر إمساعي
ــربوا مــن يــأيت مــن بعــدهم وخيــربوا النــاس أن هــذا اجلــزء هــو مــن الكعبــة، لكــن مبــا أن نفقــتهم قلــت فقصــروا أو  حــىت ُخي

جــم قلصــوا مــن حجــم الكعبــة، إًذا هــذه نتيجــة مــن نتــائج هــذا العمــل أــم قصــوا أو مل قلــت نفــتقهم الطيبــة قلصــوا مــن ح
  .الكعبة، ووضعوا يف مكان الذي قلصوا منه جدارًا يُعرف حبجر إمساعيل

  في شبابه؟ ����، ما هي األعمال التي عمل بها البني ����أال وهو عمل النبي : ننتقل اآلن إلى موضوع آخر
ُولــد يتيًمــا ونشــأ يف كفالــة جــده عبــد املطلــب، مث عمــه، ومل يــرث مــن أبيــه شــيٌء يُغنيــه مــن األمــوال  �معلــوٌم أن النــيب 

أال وهـي رعـي  �اليت تُغنيه عن غريه، فلما بلغ سًنا ُميكنه العمل توجه للعمـل، وكـان مـن أوىل األعمـال الـيت عمـل ـا النـيب 
وأنــت يــا : إال ورعــى الغــنم، فســأله الصــحابة قــالوامــن نبــٍي  مــا«: أخــرب بنفســه ــذا العمــل قــال �الغــنم، حــىت أن النــيب 

حــىت يــتعلم شــيًئا مــن القيــادة : للغــنم �ة النــيب ، ولعــل مــن احلكــم واألســرار يف رعايــ»وأنــا رعيــت الغــنم: رســول اهللا؟ قــال
لقيـادة  �تأهيـل للنـيب والصرب، الغنم هي ُميثل كأا بشر حتتاج إىل من يعتين ا ويرعاهـا وحيميهـا مـن السـباع، ذلـك تربيـة و 
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واألنبيـــاء مــن قبلــه للغــنم هـــو  �البشــر، فرعايتــه لألغنــام تأهيــٌل لـــه لقيــادة البشــر، إًذا هــذه حكمـــة مــن حكــم رعايــة النــيب 
  .تأهيلهم لقيادة البشر

التجــارة، ومـن  التجــار الـذي عمــل ــم السـائب بــن أيب السـائل تعامــل معــه  :����مـن األعمــال التــي عمــل بهـا النبــي 
  .وشاركه يف بعض التجارات �النيب 

، وكانــت خدجيــة مــن أفضــل نســاء �أال وهــو خدجيــة بنــت خويلــد  �وأيًضــا مــن األشــخاص الــذي تــاجر هلــم النــيب 
قريش شرفًا وماًال، وكانت تُعطي ماهلا للتجار يتجـرون فيـه علـى أجـرة، تعطـي ماهلـا وجتارـا لـبعض األشـخاص مقابـل أمـوال 

  .أو أُجرة يأخذوا
إىل  �، فأعطتــه شــيًئا مــن جتارــا مقابــل األمــوال، وقــد خــرج النــيب �النــيب  �ومــن الــذين تعاملــت معهــم خدجيــة  

يف جتارتــه إىل بــالد الشــام، وهنــاك  �بــالد الشــام تــاجرًا بــأموال خدجيــة، وكــان يرافقــه غالًمــا خلدجيــة امســه ميســرة، رافــق النــيب 
، فلمـا رأت خدجيـة �ه يف تعامله مع التجار فنقـل هـذه األمـور إىل خدجيـة وصدق �رأى هذا الغالم شيًئا من أمانة النيب 

، رغبـت يف أن يكـون هـذا الشـخص زوًجـا هلـا، وقـد كانـت �والربكة يف املال الذي كان يُتاجر به النيب  �األمانة يف النيب 
  .�خدجية قد تزوجت بأشخاص ُأخر قبل النيب 

يف ذلــك الوقــت، أو ملــا  �وكــان عمــر النــيب  �اجهــا منــه، فوافــق النــيب مــن ُخيــربه برغبتهــا بزو  �فأرســلت إىل النــيب 
أربعـــني ســـنة، عمـــره مخســـة  �ملـــا تزوجـــت بـــالنيب  �كـــان عمـــره مخســـة وعشـــرين ســـنة، وعمـــر خدجيـــة   �تـــزوج خدجيـــة 

راهيم كـان وعشرين وعمرها أربعني سنة وهي أول أزواجه ومل يتزوج عليها غريها حىت ماتت، وكل ولده كان منها باسـتثناء إبـ
  .من مارية القبطية

تــزوج مــن هــذه المــرأة وهــي نوًعــا مــا كبيــرة فــي  ����ولعنــا نتســاءل مــا هــو الســر أو مــا هــي الحكمــة مــن أن النبــي 
  السن، عمرها تقريًبا في األربعين، لماذالم يتزوج امرأًة عمرها في العشرين مثًال أو قريبًة من عمره؟

مســتقبًال، يكفيــه مــن األحــداث املهمــة  �لألحــداث الــيت ســوف متــر بــالنيب : لعــل مــن احلكــم –واهللا أعلــم  –نقــول 
حيتــاج إىل  �مــن أذى مــن قبـل قــريش، فكــان النــيب  �الـيت ســوف متــر بــه أال وهـي نــزول الــوحي والــدعوة ومــا واجهـه النــيب 

لعشـرين أو األقـل مل تكـن بـذلك اخلــربة شـخص متميـز باحلكمـة، بالتجـارب، بـاخلربة، ولـن تكـون املــرأة الصـغرية ذات العمـر ا
، ولـذلك ظهـرت هـذه احلكمـة ملـا نـزل الـوحي علـى �وبذلك التجربة مبثل املرأة اليت عمرها يف األربعني سنة كمثل خدجيـة 

  .�كان موقفها مسانًدا ومساعًدا وخمفًفا ملا مر بالنيب   �من نزول الوحي على النيب  �كان موقف خدجية   �النيب 
متيــز مبكــارم األخــالق وحماســن اخلصـــال، وامتــاز بالصــدق واألمانــة واملـــروءة، مل  �النـــيب : مجــال قبــل البعثــةســريته باإل

يُعــرف عنــه أنــه عبــد أو ســجد لصــنم أو شــرب مخــرًا أو قــام بشــيٍء مــن مظــاهر الشــركية الــيت كانــت موجــودة عنــد املشــركني، 
يت شــخص مـن هــؤالء املشــركني وينتقــده ملـا يبــدأ بــدعوة هــؤالء ، حـىت ال يــأ�ملـاذا؟ طبًعــا هــذه كلهـا حبمايــة ورعايــة مــن اهللا 

ويئـًة  �أنت قد كنـت قبـل ذلـك تعبـد األصـنام وتفعـل األمـور املنكـرة، كـل هـذه رعايـًة وصـيانًة للنـيب : لإلسالم، ويقول له
  .له للنبوة
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  .أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد يف لقاٍء قادم واهللا –إن شاء اهللا  –هذا ما يسر اهللا إيراده يف هذه احللقة، ونلتقي 
  المحاضرة الخامسة

الســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه، بســم اهللا الــرمحن الــرحيم،  احلمــد هللا رب العــاملني، وأصــلي وأســلم علــى نبينــا حممــد 
صـاحبها أفضـل السـالم وعلى آله وصحبه أمجعني، حياكم اهللا معنا يف احللقة اخلامسة من حلقات مقرر السرية النبوية علـى 

  .وأمت التسليم
مشـاركة النـيب : منهـا مـثًال  �كنا يف اللقاء السابق نتحدث عن بعض األمـور الـيت ظهـرت أو حصـلت قبـل بعثـة النـيب 

يف األحداث العامة، ذكرنا حرب الِفجار وعرفنا ما املقصود ذه احلرب، وحلف الفضول وقصة بنـاء الكعبـة والتحكـيم  �
  .احلجر األسود

إـا يئـًة لـه لقيـادة البشـر، : ذكرنا رعـي الغـنم واحلكمـة مـن ذلـك، وقلنـا � انتقلنا عن األعمال اليت عمل ا النيب مث
  .واحلكم اليت ترتبت على الزواج ذه املرأة �وعرفنا بعد ذلك عمله يف التجارة وذكرنا أيًض زواجه من خدجية 

كيــف نــزل ومــا الــذي جــرى؟ لكــن قبـــل أن   �ول الــوحي علــى النــيب بنــز  –إن شــاء اهللا  –يف هــذا اللقــاء لعلنــا نبــدأ 
  .ندخل يف نزول الوحي، البد أن نتحدث عما ُيسمى إرهاصات النبوة

  ما المقصود بإرهصات النبوة؟  
بشـارات : ، وهي كثرية جًدا، مـن تلـك العالمـات�هي عالمات اليت تدل على قرب مبعث النيب  :إرهاصات النبوة

  .عيسى ابن مرمي كان يبشر بأنه سوف يأيت بعده نيب امسه أمحد �، ومن الذين بشروا مببعث النيب �األنبياء مببعثه 
بشـارات أهـل الكتـاب، أو أخبـار  :����أيًضا من اإلرهاصات أو عالمات النبوة التي تدل علـى قـرب مبعـث النبـي 

اليهــود ورهبــان النصــارى بــأن هنــاك نــيب ســوف يُبعــث، حــىت إن بعــض اليهــود خــرج مــن بــالد الشــام وســكن يف أرض اجلزيــرة 
العربية ألنه كان يعتقد ويؤمن بـأن هنـاك نـيب سـوف خيـرج يف هـذا املكـان، بالنسـبة لليهـود كـانوا يعرفـون أن هنـاك نـيب سـوف 

زيــرة، ويعرفــون شــيًئا مــن صــفاته، لكــنهم كــانوا يعتقــدون أن هــذا النــيب ســوف يكــون مــن بــين إســرائيل، فلمــا خيــرج يف هــذه اجل
  .ومل يؤمنوا به �عرفوا أن هذا النيب من العرب وكانوا حيقرون العرب؛ كفروا وحسدوا النيب 

رأيـت نـورًا : آمنـة ملـا قالـت �مـا جـرى عنـد مولـده مثـل مـا روتـه أو قالتـه أم النـيب  :من إرهاصات أو عالمات النبوة
  .خرج مين أضاء له قصور الشام

هي حادثـة الفيـل، وأيًضـا مـا جـرى لـه يف رضـاعته عنـد : من األمور التي أيًضا حدثت قبل مولده وأيًضا أثناء نشأته
  .حليمة السعدية مثل حادثة شق الصدر

ي هــو تســليم احلجــر عليــه قبــل النبــوة، اللــ: �أيًضــا مــن اإلرهاصــات أو العالمــات الــيت تــدل علــى قــرب مبعــث النــيب 
  .»قبل أن أُبعث وإني ألعرفه اآلن إني ألعرف حجًرا بمكة كان ُيسلم عليّ «: قال �حىت إن النيب 

 �مـن الـوحي، كـان النـيب  �الرؤية الصادقة، وهـي أول مـا بُـدء بـه النـيب : من عالمات النبوة أو من إرهاصات النبوة
  .ال يرى شيًئا إال وقع كما يراه
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،  �إخبـار الُكهـان واجلـان بقـرب مبعثـه : من عالمات أيًضا أو إرهاصات النبوة التـي تـدل علـى قـرب مبعثـه أيًضـا
ُخيـــربون أن هنــاك ســوف حيـــدث شــيًئا يف األرض، وكــانوا يشـــريون أن هنــاك نــيب ســـوف  �كــان الكهــان قبـــل مبعــث النــيب 

  .خيرج
كـان قـد ُحبـب لـه اخلـالء، واخلـالء يعـين االعتـزال   �نأيت اآلن إىل بداية نزول الـوحي، قبـل أن ينـزل الـوحي كـان النـيب 

للفســاد الــذي كــان منتشــرًا بــني : اعتــزل اتمــع وخــال بنفســه عــن هــؤالء وعــن اتمــع؟ نقــول �اعتــزال اتمــع، ملــاذا النــيب 
  .أن يعتزل هذا اتمع بسبب الفساد الذي كان منتشرًا بينهم �ذلك قرر النيب الناس أو يف اتمع يف مكة وخارجها، ول

يــذهب إىل غـاٍر ُيطلــق عليـه غــار حـراء، وميكــث فيـه قرابــة الشـهر، يــرتدد بـني بيتــه وبـني هــذا الغـار قرابــة  �كـان النـيب 
، نــزل �بعــض األنبيــاء مــنهم عيســى  الشــهر، وملــا كــان عمــره أربعــني ســنًة وهــي العمــر الــيت يُبعــث فيهــا األنبيــاء، باســتثناء

إنــه كانـت عبادتــه عــن : عليـه الــوحي، كيـف نــزل الــوحي؟ ملـا كــان يف رمضــان وهـو معتكــٌف بغـار حــراء كــان يتعبـد اهللا، يُقــال
أنـه كـان يتأمـل يتفكـر يف الكـون يف املخلوقـات : طريق التأمل، يتأمل يف الكون ويف كـذا، مل يكـن علـى شـريعة ُحمـددة، يُقـال

  .وحنو ذلك من األمور اليت تدخل يف مسمى التفكر والتأمل يف كذا،
مل يكـن يعـرف طبًعـا جربيـل مـن هـو ومـاذا يُريـد؟ فجـاءه جربيـل،  �ـذه احلالـة، النـيب  �والنـيب  �جاءه جربيـل 

رؤيـة  ال يـرى �بدأ عن طريق الرؤية، كان النـيب  �أن أول ما بُدء الوحي بالنيب : وقبل أن يأيت جربيل كنت قد قلت لكم
قـال  �اقـرأ، النـيب : وهو يف غار حراء فدخل عليه، مباشرة قال لـه �إىل النيب   �إال ووقعت كما رأى، فجاء جربيل 

أمـي ال ُجييـد القـراءة، فقـال لـه  �إين ال أُجيـد القـراءة، كـان النـيب : ما أقرأ، يعين ماذا أقرأ؟ أو يُقـال: ما أقرأ، يُقال معىن: له
، فرجـع النـيب }أقرأ باسـم ربـك الـذي خلـق{: ة عدة مرات اقرأ اقرأ، وغطه أو ضمه قال يف النهايةبعد أن كرر عليه الكلم

بعد هذه الكلمات وبعد أن نزلت هذه السـورة سـورة األعلـى، رجـع إىل زوجتـه خدجيـة، وهنـا نـذكركم مبـا ذكرتـه مـن قبـل  �
، يعـين لـو تأملنـا موقفهـا �لك الوقت ملا تزوجها النيب ذه املرأة الكبرية، عمرها أربعني يف ذ �من احلكمة من زواج النيب 

  ؟ �اآلن كيف لو كانت امرأًة صغرية عمرها يف العشرينات هل سوف يكون موقفها مثل املوقف الذي ظهر من خدجية 
ذهب إىل خدجية وهـو خـائف يرتعـد مـن هـذا املوقـف الـذي رآه أو الـذي حصـل لـه، كـان يظـن  �أن النيب : الشاهد

زملــوين أو غطـوين بالثيـاب، كــان حيـس أو يشــعر : أن رجـًال جـاء ليقتلــه أو لينـتقم منـه، فلمــا أخـرب خدجيـة مبــا رآه وكـان يقـول
كـال واهللا مـا : املؤيـد والرافـع ملعنوياتـه قالـتبالربودة وكذا، فأخرب خدجية مـا جـرى لـه، فكـان موقـف خدجيـة موقـف املسـاند و 

إنك لتصل الـرحم وتسـاعد مـن حيتـاج إىل مسـاعدة وال يُعـرف عنـك كـذب : خيزيك اهللا، بدأت تذكر وتُعدد له صفاته قالت
وأمني، بدأت ُتذكره بصفاته الفاضلة اليت يستحيل معها أن يأيت شـخص وينـتقم منـه، كيـف يـأيت شـخص وينـتقم منـه وهـذه 

  .ه، صفاته فاضلة، وأخالقه حسنةصفات
إىل ابــن عمهــا ورقــة بــن نوفــل وكــان مــن الــذين تنصــروا وكــان كبــريًا يف  �، ذهبــت خدجيــة �فلمــا ســكن روع النــيب 

إىل ورقـة  �السن شيًخا كبريًا قد عمي، وكان يكتب اإلجنيل باللغة العربية ُجييد اللغـة العربيـة، فجـاءت خدجيـة ومعهـا النـيب 
هــذا النــاموس الــذي أنزلــه اهللا علــى موســى، يــا ليتــين : شــيخ النصــراين وأخربتــه مبــا جــرى، فقــال ورقــة بــن نوفــلبــن نوفــل هــذا ال
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  .فيها جذًعا حىت أنصرك، أو يا ليتين أكون فيها جذًعا إذ ُخيرجك قومك، يعين يا ليتين أكون فيها حًيا قويًا حىت أُناصرك
نعــم، ســوف خيرجــك قومــك، مــا : ســوف خيرجــوين؟ قــال ، هــل قــومي»مأومخرجــي هــ«: اســتغرب قــال �هنــا النــيب 

جاء رجـٌل مبثـل مـا جئـت بـه إال عـاداه قومـه، مل يلبـث بعـد هـذا الكـالم ورقـة بـن نوفـل إال أن تُـويف وانقطـع الـوحي عـن النـيب 
ر بعــد نزولــه يف غــا �أيــام ويُقــال شــهور، لكــن الشــاهد أن الــوحي مل ينــزل علــى النــيب  �أنــه انقطــع عــن النــيب : ، يقــال�

  .حراء فرتًة من الزمن
ويتهيــأ لنــزول  �، حــىت يســكن الــروع ويــذهب اخلــوف عــن النــيب �ولعــل مــن احلكمــة يف انقطــاع الــوحي عــن النــيب 

 �اشتاق ملـا عـرف أنـه سـوف ُيصـبح نبيًـا وسـوف يكـون لـه شـأن بـني النـاس، كـان النـيب  �الوحي مرًة أخرى، وكان النيب 
ميشـي يف أحـد شـعاب مكـة تفـاجئ بصـوت يُناديـه فرفـع رأسـه  �، وملـا كـان النـيب يتحني الوحي أو قدوم الوحي مـرًة أخـرى

يـا أيهـا {: فإذا هو جربيل، فأمره أو أخربه أو أنزل عليه بعض اآليات، فرجع مرًة أخرى إىل خدجية وهنا نزل قول اهللا تعـاىل

بـدعوة النــاس، إًذا هـذه هـي األحــداث الـيت صــاحبت نـزول الــوحي  �، وهنـا أُمـر النــيب }وربـك فكــرب* قـم فأنــذر * املـدثر 
  .�على النيب 

  :تقسم قسمين ����، دعوة النبي ����نأتي اآلن إلى مراحل دعوة النبي 
يـدعو النـاس سـرًا، مل يكـن جيهـر  �الـدعوة السـرية، وقـد اسـتمرت ثـالث سـنوات،  وفيهـا كـان النـيب : القسم األول 

  .ثالث سنوات – مثل ما ذكرت –بدعوته واستمرت 
اللــي هــو الــدعوة اجلهريــة أو املرحلــة اجلهريــة، واســتمرت إىل وفاتــه، وكــان  :����مــن أقســام دعــوة النبــي  يالقســم الثــان

  .جيهر بدعوة الناس لإلسالم، واستمرت قرابة العشرين سنة، مبعىن أا استمرت إىل وفاته �النيب 
يف هــذه املرحلـة مرحلــة الــدعوة السـرية كــان يــدعوا  �أن النــيب : مثـل مــا ذكــرت لكـم: نـأتي اآلن إلــى الــدعوة الســرية

النــاس ســرًا، ملــاذا؟ حــىت يُهيــئ يوجــد بعــض األشــخاص الــذين يســاندونه بــدعوة النــاس، وحــىت ال يصــدم اتمــع الــذي كانــت 
، إمنــا جــاءهم �ء مبــا يــدعو إليــه النــيب ُمتأصــلة فيــه الوثنيــة واالحنرافــات العقديــة واملخالفــات الشــرعية، حــىت ال ينصــدم هــؤال

  .باملرحلية أو التدرج
واجتنـــاب االحنرافـــات الــيت كانـــت منتشـــرة يف  �يــدعو النـــاس إىل دخـــول اإلســالم أو إىل اإلميـــان بــاهللا  �بــدأ النـــيب 

أو ، فــذكروا عــدة أشــخاص، هــل هــو فــالن �ذلــك الوقــت، هنــا يــأيت اآلن خــالف العلمــاء يف أول مــن آمــن بــدعوة النــيب 
، فكـان أول مـن آمـن بـدعوة �أال وهـو خدجيـة بـن خويلـد  �فالن أو كذا، لكن الصحيح أن أول من آمن بدعوة النـيب 

  .خدجية بن خويلد –مثل ما ذكرت  –هي امرأة أال وهي  �النيب 
مـاء مث آمن به جمموعة من األشخاص، وحىت ُحيلون اخلالف يف أول من آمن ظهـر أو قـال بعـض العلمـاء أو قسـم العل

، وأول مــن أســلم مــن الرجــال أبــو �أول مــن أســلم مــن النســاء خدجيــة : فقــالوا: يف أوائــل املــؤمنني إىل طوائــف أو أصــناف
، وأول مــن أســلم �، وأول مــن أســلم مــن الصــبيان أو مــن الصــغار أو مــن الغلمــان علــي بــن أيب طالــب �بكــر الصــديق 

رباسل مـن أسـلم، لكـن أول مـن أسـلم علـى اإلطـالق خدجيـة بنـت خويلـد من املوايل أو من األرقاء زيد بن حارثـة هـؤالء هـم أوائـ
ن
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  .، مث تتابع األشخاص الذين دخلوا يف اإلسالم�
قبــل البعثــة، كــان لــه دور يف الــدعوة إىل دخــول اإلســالم، ومــن الــذين أســلموا يف  �فقــد كــان أيب بكــر صــديًقا للنــيب 

العــوام، عبــد الــرمحن بــن عــوف، ســعد بــن أيب وقــاص، طلحــة بــن عثمــان بــن عفــان، الــزبري بــن : هــذه الفــرتة يف املرحلــة الســرية
فاطمـة بــن اخلطـاب أخــت عمـر بــن : عبيـد اهللا، أبـو عبيــدة عـامر بــن اجلـراح، أبـو ســلمة، األرقـم بــن أيب األرقـم، ومــن النسـاء

  .، وغريها من النساء�اخلطاب 
األولــني، املقصــود بالســابقني األولــني هــم الســابقني : وقــد أُطلــق علــى هــؤالء الــذين دخلــوا يف اإلســالم مبكــرًا مصــطلح

  .أوائل من اعتنق اإلسالم
نــأتي اآلن إلــى عبــادة أو بمــاذا كــان يتعبــد هــؤالء فــي المرحلــة الســرية؟ هــل كــان لهــم عبــادة ُمحــددة صــيام مــثًال 

  حج، صيام أو صالة ونحوه؟ 
نفــوس أصــحابه، هــذا النقطــة األوىل يف هــذه الفــرتة حيــرص علــى تأصــيل التوحيــد أو العقيــدة يف  �كــان النــيب : فنقــول

حيرص عليها، وُيصاحب ذلـك تعلـيمهم شـيًئا مـن القـرآن الكـرمي، وتعلـيمهم شـيًئا مـن األخـالق الفاضـلة،  �اليت كان النيب 
  .مل يكن هناك تشريعات أو شيٌء  من األحكام الشرعية اليت ظهرت تباًعا فيما بعد

أال وهـي الصـالة، وكانـت هنـاك صـالتني : نوا يقومـون ـا يف هـذه الفـرتةمن األمور اليت كانت أو من العبـادات الـيت كـا
الفجـر أو نقـول العصـر : يف الغداة والعشي، الغداة يعين قبل طلوع الشـمس والعشـي قبـل غـروب الشـمس، يعـين كأننـا نقـول

  .أو الظهر ذا التوقيت، وكانت ركعتان، هذه من األمور أو من العبادات اليت كان يقومون ا
كــان يف هــذه املرحلــة أو يف هــذه الفــرتة، وهــذه ذكرناهــا مــن قبــل مــن خصــائص الفــرتة املكيــة، أن النــيب   �إال أن النــيب 

كــان حريًصــا علــى تأصــيل التوحيــد والعقيــدة يف نفــوس أصــحابه وإزالــة مظــاهر االحنرافــات العقديــة الفاســدة الــيت كانــت   �
  .منتشرة يف ذلك الوقت

  ؟����ا يجتمعون أن يلتقون بالنبي أين كان هؤالء الذين أسلمو 
ال جيهـر بدعوتـه، يـدعوا النـاس سـرًا ملـاذا؟ مـن بـاب  �ذكرت لكم أن هذه املرحلة تُعـرف بالـدعوة السـرية، كـان النـيب 

جيهـر بدعوتـه لتصـادم مـع قـريش وحـاربوه،  �التدرج يف الدعوة، وحىت ال يتصادم مبكًرا مع قريش، يعين لو تأملنا بدأ النـيب 
ورمبا انتقموا منه ومن أصحابه، ومل ينتشر اإلسالم بعد بني الناس، يعين ما زال اإلسالم بني النـاس ضـعيًفا، املسـلمون الـذين 

دارًا  قـد اختـار �بـاجلهر بالـدعوة، ولـذلك كـان النـيب  �أسلموا قالئل، لرمبا ضعف انتشار اإلسالم لو جهر لـو بـدأ النـيب 
جيتمع بأصحابه سًرا أال وهي دار األرقـم بـن أيب األرقـم املخزومـي وكانـت يف الصـفا مكـان عـام ال يشـك فيـه أحـد إذا دخـل 

هـذه الـدار لكـي جيتمـع  �فيه جمموعة من األشخاص، مكان عام مير به الذين يسـعون بـني الصـفا واملـروة وقـد اختـار النـيب 
  .علمهم التوحيد وغريها من األحكام املتعلقة باإلسالمبأصحابه ويُعلمهم شيء من القرآن، وي

جيتمع بأصحابه يف هذه الدار، حىت بعد أن جهر بدعوته، اختار هذا املكان لكي جيتمع بأصحابه، إًذا يا إخوة ويا  �واستمر النيب 
وملـاذا اعتـزل النـيب  �وبدايـة نـزول الـوحي علـى النـيب  �حتدثنا عن إرهاصات النبوة والعالمات الـيت تـدل علـى قـرب مبعـث النـيب ! أخوات

رباس
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أمـر اهللا  �الناس يف غار حراء، وموقـف خدجيـة مـن نـزول الـوحي، وموقـف ورقـة بـن نوفـل ومـا قالـه لـه، مث انقطـاع الـوحي واألمـر النـيب  �
  .ث سنواتأا سرية وجهرية، استمرت السرية ثال: وقلنا �بدعوة الناس، مث مراحل دعوة النيب  �للنيب  �

  الحلقة السادسة
الســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه، بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، احلمــد هللا رب العــاملني، وأصــلي وأســلم علــى نبينــا حممــد 
ـــا يف احللقـــة السادســـة مـــن مقـــرركم مقـــرر الســـرية النبويـــة علـــى  وعلـــى آلـــه وصـــحبه أمجعـــني أمـــا بعـــد، فحيـــاكم اهللا معنـــا مجيًع

  .ة وأمت التسليمصاحبها أفضل الصال
كنــا حنــن وإيــاكم يف اللقــاء الســابق أو يف احللقــة الســابقة نتحــدث عــن نــزول أو حتــدثنا عــن نــزول الــوحي علــى الرســول 

من نزول الـوحي، وموقـف خدجيـة وموقـف ورقـة بـن  �، وما الذي جرى وما صاحب ذلك من أحداث، وموقف النيب �
أــا ســرية وجهريــة، وحتــدثا عــن : ، قلنــا�نا عــن مراحــل دعــوة النــيب نوفــل وأول مــن آمــن بــدعوة الرســول  وقبــل ذلــك حتــدث

كان يدعوا الناس سًرا مل جيهر بدعوته ملاذا؟ حـىت ال يتصـادم يف أول أمـر   �أن النيب : املرحلة السرية أو الدعوة السرية، قلنا
  .الدعوة مبشركي قريش أو بأعداء اإلسالم عموًما
: د نـتج عنهـا إسـالم جمموعـة مـن األشـخاص، وذكـرت وقلـت لكـم مـن قبـلواستمرت هذه الـدعوة ثـالث سـنوات، وقـ

  .أن من أوائل من أسلم كان يُطلق عليهم مبصطلح السابقني األولني
 �أمـر نبيـه  �أو سوف نتحدث عن الدعوة اجلهريـة، مبعـىن أن اهللا  –إن شاء اهللا  –يف هذه احللقة سوف ندخل 

: ، نـــزل قـــول اهللا تعـــاىل�بعـــد مـــرور ثـــالث ســـواٍت علـــى دعـــوة النـــيب : أن جيهـــر بدعوتـــه أن يـــدعوا النـــاس عالنيـــة، فنقـــول
بأن يُعلن وجيهـر بدعوتـه هـذا مـن ناحيـة، وأن يبـدأ بعشـريته  �، لو تالحظون هنا دعوة للنيب }وأنذر عشريتك األقربني{

  .�أو قبيلة له أو جبماعته أو بأقاربه الذين هم ُيشكلون أُسرة 
  في الدعوة أن يبدأ  بعشيرته األقربين؟ ����أو أول أمٍر أُمر النبي  ����لماذا أول ما بدأ النبي 

ًـــا لـــه يف مواجهـــة مـــا يواجهـــه مـــن صـــعاب، بدايـــة اجلهـــر  �ألن هـــؤالء لـــو أســـلموا ســـوف يكونـــون ســـنًدا للنـــيب  وعون
أن النـيب  –كمـا ذكرنـا مـن قبـل يف احللقـات السـابقة   –عشريته األقربني وهو بنو هاشم، بنـو هاشـم  �مجع النيب : بالدعوة
أسـرة بـين  �ينتسب أو أسرته تعـرف باألسـرة اهلامشيـة نسـبًة إىل هاشـم أو جـده هاشـم بـن عبـد منـاف، فجمعهـم النـيب  �

ــو أخبــرت«: هاشــم أو قبيلــة بــين هاشــم وقــال هلــم ــتكم ل ــاأرأي ــد أن تُغيــر علــيكمكم أن خــيًال ب ، يعــين تريــد أن »لوادي تُري
نعم، مـا جربنـا عليـك كـذبًا، مـا جربنـا : جابةمباشرًة اإل: ، قالوا»نتم مصدقيفهل ك«كة أو دياركم حتاربكم تريد أن تغزو م

، وبعــد �لقــب األمــني لصــدقه وحســن أخالقــه  �عليــك إال الصــدق، وقــد ذكرنــا مــن قبــل أــم كــانوا يطلقــون علــى النــيب 
نــا مل يكونــوا يُلقــون بــاًال ، ه»لكــم بــين يــدي عــذاٍب شــديدفــإني نــذيٍر «: �ه املقدمــة وتزكيــة مــن قــبلهم لــه قــال النــيب هــذ

، وبعضــهم انســحب مــن هــذا االجتمــاع دون أن يكــون لــه �، بعضــهم اســتغرب مــن كــالم النــيب �علــى مــا قالــه لــه النــيب 
: تبًـا لـك أهلـذا مجعتنـا؟ فنـزل قـول اهللا تعـاىل: قال مقولتـه الشـهريةأال وهو أبو هلب فإنه  �موقف، إال ما كان من عم النيب 

رباس  .}تبت يدا أيب هلٍب وتب{
ن
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مســي بــأبو هلــب لوضــاءة أو مجــال أو وســامٍة يف وجهــه، إمنــا امســه كــان عبــد  :أبــو لهــب لقــٍب لــه قيــل: وهنــا للفائــدة
لـه  �بعد ذلك يف اجلهر بالدعوة للنـاس، كـان يـدعو النـاس عالنيـًة بعـد أمـر اهللا  �الُعزى بن عبد املطلب، واستمر النيب 

  .بأن جيهر بالدعوة
  ؟�مىت بدأ املشركون أو قريش حتديًدا يُناصبون العداء للنيب : هنا نقطة مهمة أال وهي

مــن الكهنــة الــذين   �نــيب ، ألــم كــانوا يظنــون أن ال�يف البدايــة ذكــرت لكــم أنــه مل يكونــوا يهتمــون مبــا يقولــه النــيب 
كانوا متواجدين بينهم، كهنة يظنـون أنـه كـاهن يأتيـه األخبـار مـن الشـياطني وحنوهـا، ويـتكلم مبـا يأتيـه مـن هـذه األخبـار، يف 

ويقفــون يف  �إمنــا هــو مــن الكهنــة، ولــذلك مل يلقــوا لــه بــاًال، إمنــا بــدءوا يُعارضــون النــيب  �البدايــة كــانوا يظنــون أن النــيب 
اربونه ملا بدأ يعيب آهلتهم، ويصفها بأا ال تنفع وال تضر، وبدأ يتعرض آلبائهم الذين مـاتوا، يعـين يـذكر آبـائهم وجهه، وحي

  .�الذين ماتوا على الشرك يذكرهم بأم كانوا على ضالل، هنا بدأ املشركون أو بدأت قريش حتديًدا تُعادي النيب 
يـذكر آهلـتهم بأـا ال تنفـع وال تضـر، ويـذكر أن مـن مـات  �بـدأ النـيب  ، ملـا�بدأ املشركون يُعادون النـيب : إًذا أقول

من آبائهم على الشرك، فإنه كان على ضـالٍل مبـني، ملـاذا عـادوه؟ بسـبب هـذه األمـور ألـا كانـت معظمـة، األصـنام كانـت 
انــت هلــم مكانــة، فهــم إال عــن طريــق أو بواســطة هــذه األصــنام، وأيًضــا آبــاؤهم ك �معظمــة لــديهم، كــانوا ال يعبــدون اهللا 

  .على آثارهم مقتدون متبعون، ولذلك عادوه كما ذكرت لكم
، وهـذا موضـوٌع �طبًعا قريش أو املشركني بشكٍل عام اتبعوا يف ذلك أساليب، أساليب قريش يف مواجهة دعوة النيب 

  .آخر مهم من مواضيع الدعوة اجلهرية
، وهـــي كثـــرية، وختتلـــف مـــن األســـاليب القوليـــة، إىل �نـــيب اتبعـــت قـــريش أســـاليب متنوعـــة يف مواجهـــة دعـــوة ال: أقـــول

يف زعمهــم أن ذلــك ســـوف  �األســاليب الفعليــة، إىل اادلــة، بـــل وصــل ــم األمــر إىل الســـعي واحلــرص علــى قتــل النـــيب 
  .�يقضي على دعوته 

ن هـــذا األمـــر، أي الســـخرية واالســـتهزاء واإلكثـــار مـــ: �مـــن تلـــك األســـاليب الـــيت جلـــأ إليهـــا املشـــركني يف دعـــوة النـــيب 
بأنــه رجــٌل مســحور، بأنــه شــاعر، بأنــه جمنــون، بأنــه كــاهٌن يأتيــه  �الســخرية واالســتهزاء، فقــد وصــفوه ســاخرين بــه أي النــيب 

أنـــه مفـــٍرت  : بأنـــه هـــو ســـاحر، مث قـــالوا: أنـــه مســحور، واآلن قـــالوا: الشــياطني باألخبـــار، بأنـــه ســـاحٌر كـــذاب، يف البدايـــة قـــالوا
حبسب، بل امتد ذلك إىل أصـحابه، فكـانوا يرمـوم بـأم  �االستهزاء والسخرية قاصٌر على النيب كذاب، وأيًضا مل يكن 

  .حىت يبحثوا هلم عن مكانة، وغري ذلك �من الضعفاء، ليست هلم مكانًة بينهم، إمنا اتبعوا النيب 
من مجيع األجنـاس، مـن مجيـع  حىت أنه ملا اقرتب موسم احلج، ومن املعروف أن موسم احلج مكان التقاء مجيع القبائل

فيتبعه وُيسلم، لـذلك جـاءوا عنـد زعـيٍم  �األماكن، خافت قريش أن من يأيت إىل مكة يف هذا املوسم أن يستمع إىل النيب 
قولـوا مـا : حـىت ينفـروا النـاس عـن إتباعـه، فقـال �مـن زعمـاءهم وهـو الوليـد بـن املغـرية، استشـاروه يف مـاذا يقولـوه عـن النـيب 

هــو شــاعر، هــو كــاهن، هــو : ، فقــالوا�لــديكم حــىت أرى إن كــان ذلــك ســوف يكــون ُجمــديًا يف منــع النــاس عــن إتبــاع النــيب 
مـاذا تقـول : ، مث قـالوا لـه�جمنون هو كذا وغري ذلك، فلم يستحسن الوليد بن املغرية هـذه الصـفات الـيت أحلقوهـا بالرسـول 
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؟ فقـال كالًمـا عجيبًـا فيـه أيًضـا شـيء مـن �أنت يا وليد بن املغرية من أمر أو من قول حـىت نصـرف النـاس عـن إتبـاع النـيب 
إن لقولـــه حلـــالوة وإن عليـــه لطـــالوة وإن ! واهللا: ، فقـــال�، ويف األخـــري بـــدأ يـــذم النـــيب �التنـــاقض، يف البدايـــة مـــدح للنـــيب 

هـــو : ائلني مـــن هـــذا أنـــتم شـــيًئا إال ُعـــرف أنـــه باطـــل، وإن أقـــرب القـــول أن تقولـــواأصـــله لعـــذق وإن فرعـــه جلُنـــاة ومـــا أنـــتم بقـــ
  .ساحر، ساحر يفرق بني املرء وأبيه، وبني املرء وأخيه، وبني املرء وزوجه

قولـوا عنـه سـاحٌر يفـرق بـني النـاس، إًذا : ، ويف األخـري قـالوا�ُتالحظون هنا التنـاقض يف البدايـة أثـىن علـى كـالم النـيب 
  .وبأصحابه �سلوب اللي هو أسلوب السخرية واالستهزاء بالنيب هذا أ

، االستماع إىل القرآن الكـرمي، االسـتماع �أال وهو احليلولة بني الناس وبني االستماع إىل النيب : من األساليب أيًضا
 �ذا حضـروا جمـالس النـيب ، حـىت أـم كـانوا إ�إىل دعوته، كانوا يضعون احلواجز اليت ُحتيل بني استماع الناس وبـني النـيب 

وبــدأ يقــرأ القــرآن، بــدءوا يثــريوا الضوضــاء والشــغب، ويرفعــوا أصــوام، ورمبــا صــفروا أو صــفقوا حــىت يشــغلوا النــاس عــن مســاع 
القرآن الكرمي، بل وصل م األمر أن أحدهم أو أحد زعمائهم وامسه النضر بن احلارث ذهـب إىل بـالد الشـام وجهـة فـارس 

مــن القصــص القدميــة، القصــص الــيت تُــروى يف الزمــان املاضــي، قصــص الفــرس وقصــص الــروم وحنوهــا، فــإذا حــىت يــتعلم شــيًئا 
: يقــول �بــدأ يُلقــي هــذه القصــص الــيت تعلمهــا والــيت حفظهــا، مث يُقــارن بينــه وبــني كــالم النــيب  �حضــر عنــد جملــس النــيب 

ن، فأنـا لــدي قصــص وأخبــار املاضـي، وكــل هــذا حــىت ملـاذا حممــٌد أفضــل مـين، إن كــان يــأيت بــالقرآن، أو يـدعي أن لديــه القــرآ
  .�يصرف الناس من االستماع إىل النيب 

، اشـرتى جاريـًة وُمغنيـة، �بل إن حىت هذا الرجل وهو النضر بن احلارث حىت يصرف الناس عـن االسـتماع إىل النـيب 
يه اخلمـــر وتُغـــين لـــه، فينشـــغل ـــذه فكـــان ال يســـمع لرجـــٍل يريـــد اإلســـالم، إال وصـــرف إليـــه هـــذه اجلاريـــة واملغنيـــة حـــىت تســـق

وإتبــاع أمــره، ونالحــظ هنــا  أن اخلمــر مل ُحيــرم بعــد، مل حيــرم إال بعــد اهلجــرة، بعــد هجــرة  �امللهيــات عــن الســماع عــن النــيب 
  .إىل املدينة، إًذا هذا أسلوب اللي هو أسلوب احليلولة دون استماع الناس إىل القرآن الكرمي �النيب 

إثـارة الشـبهات : �أساليب قريش اليت اتبعتها للحيلولة دون استماع أو يف مواجهة دعوة النـيب  :من األساليب أيًضا
إن مــا يقولــه إمنــا هــي : قــالوا �، فقــد قــالوا مــن الشــهبات الــيت أثاروهــا عــن النــيب �وتكثيــف الــدعايات الكاذبــة عــن النــيب 

إمنـا هـذا :  منامـه كاذبـة ليسـت حبقيقـة، أيًضـا قـالوا، خيـاالت يراهـا يف�عبارة عن أضـغاث أحـالم، يعـين أحـالم رآهـا النـيب 
أُمـي  �شخص متعلم يعلم النـيب ، ألـم كـانوا يعرفـون أن النـيب  �الذي يأيت به إمنا يُعلمه بشر، يعين شخص يعلم النيب 

إن مـا يـأيت بـه : ًضـاإنه كان يتعلم ذلك من أحد النصارى أو مـن أحـد املتعلمـني، وقـالوا أي: ال يعرف القراءة والكتابة، فقالوا
إمنــا هــو عبــارة عـــن أســاطري األولــني، أو أخبــار املاضـــني أو القصــص واخلرافــات الــيت يتناقلهـــا ويتوارثهــا النــاس عــن املاضـــني، 

  .�شيٌء من اجلان أو من الشياطني فُيلقون عليه شيًئا من األخبار فيليقها النيب  �إمنا يأيت النيب : وبالغوا وقالوا
كـــان جمنــون، أيًضـــا مــن األســـاليب، اللــي هـــو اســتخدام أو اللجـــوء إىل   �أن النــيب : الشــبهات وقـــالوامث واصــلوا إثـــارة 

، �، كان هناك ثالثة أمور استغرا املشركون ومل يقتنعوا ا ملـا بـدءوا إليهـا النـيب �النقاش واجلدال يف مواجهة دعوة النيب 
صــنام واألحجــار واألوثــان وحنوهــا، والبعــث بعــد املــوت، مل يكونــوا أال وهــي التوحيــد توحيــد اهللا وتــرك عبــادة مــا ســواه مــن األ
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أال وهـو الرسـالة، ملـاذا أُنزلـت  �يؤمنون بذلك، أن الشخص  يُبعث بعد أن ميوت، واألمر الثالث الذي استغربوه من النيب 
الة، ويـرون أن هنـاك أشـخاص الرسالة على حممد من بينهم؟ كانوا يرون أن حممًد ليس أهًال ألن يتـوىل هـذا املنصـب أو الرسـ

، كـانوا يهددونـه أو يناقشـونه يف بعـض املسـائل �مـن النقـاش واجلـدال الـذي طرحـوه علـى النـيب : أوىل منه، حـىت أـم أقـول
  .سوف تصيبك آهلتنا بسوء، كانوا يظنون أن الذي يتكلم باألصنام أنه ُيصاب بالربص أو باملرض أو حنوه: يقولون

تعــذيب املســلمني، فقــد عــذبوا املســلمني املستضــعفني  :����ش فــي مواجهــة دعــوة النبــي أســلوب مــن األســاليب قــري
وأيًضا غري املستضعفني، يعين من الذين ُعذبوا بـالل بـن ربـاح، وكـان سـيده أُميـة بـن خلـف خيـرج بـه يف احلـر ويضـع يف عنقـه 

أيًضـا خبـاب ، �أحـُد أحـد، مـن الـذين ُعـذبوا عـامر بـن ُفهـرية : احلبل، ويأمر الصـيبان بإيذائـه، وكـان يقـول كلمتـه الشـهرية
 �بــن األرت، حـــىت أن ســـيدته كانـــت تـــأيت باحلديـــد احلـــار وتضـــعه خلـــف ظهـــره أو علـــى ظهـــره، وكـــان أبـــو بكـــر الصـــديق 

  .يشرتي هؤالء املستضعفني وهؤالء األرقاء ويعتقهم
صـبًرا «: ميـر علـيهم ويقـول �عمار بن ياسـر وأمـه وأبـوه، وكـان الرسـول  :وأيًضا من الذين ُعذبوا من المستضعفين

  .دعو هلم، وقد قُتل والد ياسر بن عمار وأمه مسية بنت اخلياط، وي»آل ياسر فإن موعدكم الجنة
يف شـكله وأيًضـا عثمـان بـن عفـان  �، وقد كان ُيشبه النـيب �مصعب بن ُعمري  :ومن الذين عذبوا من األشراف

األشـراف أنـه يُريـد أن ُيسـلم جـاء وهـدده وأبو بكر الصديق وطلحة بن ُعبيد اهللا، فإن أبا جهٍل كان إذا مسع برجٍل من  �
بأنـه إذا أســلم؛ يأخــذ أموالــه أو يُلحــق مبالـه خســارة ورمبــا إذا كــان رجــًال ضــعيف القامـة ضــربه حــىت يرتاجــع عــن اإلســالم، إًذا 

  .تعذيب املسلمني مشل املستضعفني واملوايل واألرقاء، وأيًضا مشل أشراف املسلمني
أال وهــو أســـلوب مفاوضــة أبــو طالـــب، كــان أبـــو : �يف مواجهــة دعــوة البـــين أســلوب ســادس مـــن أســاليب املشـــركني 

، وكـان سـيًدا مطاًعـا معظًمـا يف قـريش، فجـاءه جمموعـة مـن �مبا يريده املشركون من األذى بـه  �طالب مينع وحيوط النيب 
مــن الــدعوة وأن يكــف عــن ذلــك وأال يتعــرض آلهلــتهم أو أصــنامهم،  �املشــركني إىل أبــو طالــب وطلبــوا منــه أن مينــع النــيب 

  .أصر على أن يستمر يف دعوته �، طلب منه أن يتوقف، لكن النيب �فعرض ذلك أبو طالب على النيب 
جــاءوا إىل أبــو طالــب وعرضــوا : مــن أســلوب املفاوضــات أيًضــا الــيت قــام ــا مفاوضــة أبــو طالــب الــيت قــام ــا املشــركون

خـذ هـذا الغـالم أو خـذ الولـد مقابـل أن تُعطينـا : أبناءهم وهو عمارة بن الوليد وكان من أمجـل فتيـان قـريش، قـالوا عليه أحد
لبـئس مـا تسـومونين أتعطـوين ابـنكم أغـذوه لكـم وأعطـيكم ! واهللا: ابن أخيك حممد حىت نقتله، فرفض ذلك أبو طالب وقال

  .ابين تقتلونه؟ هذا واهللا ال يكون أبًدا
غريـات، يعرضـون املغريـات علـى النـيب : �ر من أسـاليب قـريش ملواجهـة دعـوة النـيب أسلوب آخ

ُ
 �اللـي هـو عـرض امل

وعـرض عليـه جمموعـة مـن املغريـات حـىت يتوقـف عـن الـدعوة،  �حىت يتوقف عن دعوته، فقد جاء عتبة بن ربيعة إىل النـيب 
إذا كـان بـك جنـون أو كـذا ذهبنـا : وصـل بـه األمـر قـالمنها امللك، عرض أن يكون ملًكا عليهم وأن يعطوه أمواًال حىت أنـه 
  .عن االستمرار يف دعوته �وعاجلناك وغريها من املغريات، ومع ذلك مل تصد هذه املغريات النيب 

يف دعوته، ومـن  �أسلوب املساومات والتنازالت، واملقصود باملساومات، يعين يساومون النيب : من األساليب أيًضا
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تعــاىل اعبــد إهلنــا ســنة ونعبــد إهلــك ســنة، يســاوموه أي يفاوضــونه اعبــد آهلنــا : وقــالوا �اءوا إىل النــيب جــ: األمثلــة علــى ذلــك
قـل يـا أيهـا الكـافرون ال أعبـد {: يعين أصنامنا سنة، ونعبد إهلك الـذي تـدعونا إىل عبادتـه نعبـده سـنة، فنـزل قـول اهللا تعـاىل

  .}ما تعبدون وال أنتم عابدون ما أعبد
أال وهـو طلـب املعجـزات، كـانوا يظنـون أـم إذا طلبـوا  �ألساليب املشركني يف مواجهة دعوة البين أسلوب آخر من ا

 �عـــن دعوتـــه، فقـــد جـــاءوا إىل النـــيب  �األشـــياء املعجـــزة الـــيت ال تقـــع ألي أحـــٍد مـــن البشـــر، أـــم ســـوف يوقوفـــون النـــيب 
زات، فأتنــا بشــيء مــن املعجــزات، ومــن املعجــزات إنــك ختربنــا أن موســى وعيســى وغــريهم مــن األنبيــاء كــان هلــم معجــ: وقــالوا

اليت طلبوها، طلبوا أن يفجر األرض هلم أارًا، أن ُحيول اجلبال هلم ذهًبا، طلبـوا أن حييـي أحـٌد مـن آبـاؤهم الـذين مـاتوا حـىت 
عجـزام، مل يكـن جييـبهم يف طلـبهم م �يثبت صدق نبوته، طلبوا أن حيضر املالئكة حىت يثبتـوت صـدق نبوتـه، لكـن اهللا 

  .ملاذا؟ رمحًة م
لو أجام ملا طلبوه من معجزات فلـم يؤمنـوا، أو ال يؤمـون لعـذم عـذابًا شـديًدا، ولـذلك رمحـًة ـم أن  �إذ أن اهللا 

وطلبـوا معجـرة، فـدعا اهللا النـيب  �يفتح هلم باب التوبة والرمحـة فـال يسـتجيبوا لـدعوم، حـىت أـم جـاءوا إىل النـيب  �اهللا 
قــد أخــذ علــيهم العهــد أنــه إذا جــاء  �هم معجــرة، فجــاءت معجــزة مــا ُيســمى انشــقاق القمــر، وكــان قبــل النــيب أن يــر  �

مبعجــزة أن يؤمنــوا ويســلموا فأكــدوا لــه ذلــك أــم إذا رأوا معجــزة أن ُيســلموا، فلمــا رأوا انشــقاق القمــر أو انقســام القمــر إىل 
سحرنا حممد، والـدليل انشـقاق القمـر، لـيس مـن املعقـول : ن يقولونهذا سحٌر مبني، وبدءوا ينشرون ويؤكدو : قسمني، قالوا

  .أن ينقسم القمر قسمني أو ينشق إىل فلقتني
أال وهو أسـلوب االعتـداء، فاالعتـداء علـى النـيب  :����أسلوب آخر من أساليب المشركين في االعتداء على النبي 

، فقـد خنقـوه وقـد وضـعوا علـى جسـده �، يف السابق كانوا يعتدون على أصحابه، لكن اآلن بدءوا يعتدون علـى النـيب �
ُيصـلي عنـد املسـجد  �، حىت أن أبو جهل وامسه أبو احلكم عمرو بن هشام، أقسم إن رأى النيب �األذى، وحاولوا قتله 

خنـدقًا وحفـرًة مـألى مـن  �رأى بينـه النـيب  �ب أبـو جهـل منـه ، فلمـا اقـرت �احلرام أن يأيت ويضع رجله علـى عنـق النـيب 
  .�النريان، وأم مجيل زوجة أبو هلب كانت تضع الشوك يف طريق النيب 

مـا بقـي لنـا مـن أسـاليب يف اللقـاء القـادم واهللا أعلـم  –إن شـاء اهللا  –إىل هنا أكتفي مبا ذكرناه من أساليب، ونواصل 
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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  المحاضرة السابعة
الســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه، بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، احلمــد هللا رب العــاملني، وأصــلي وأســلم علــى نبينــا حممــد 

  .وعلى آله وصحبه أمجعني، حياكم اهللا معنا مجيًعا يف احللقة السابعة من حلقات مقرركم السرية النبوية
، وذكرنــا جمموعــة وثلــة مــن �كنــا حنــن وإيــاكم يف لقــاء الســابق نتحــدث عــن أســاليب قــريش يف مواجهــة دعــوة النــيب 

  .األساليب، ذكرنا مثًال السخرية واالستهزاء، ذكرنا األذى، طلب املعجزات، النقاش واجلدال وغريها
  .����اليوم نواصل ما بقي لنا من أساليب قريش في مواجهة دعوة النبي 

مبـا انضـم لـه،  �ملا رأت قـريش أو رأى املشـركون مناعـة الرسـول : أسلوب املقاطعة العامة، أقول: ك األساليبمن تل
مــن قبــل عمــه أبــو طالــب، ألن أبــو طالــب كــان حيميــه ويرعــاه، وأبــو طالــب   �وخاصــًة أبــو طالــب، ملــا رأوا مناعــة الرســول 

، قــرروا أن يقومــوا مبقاطعــة بــين هاشــم الــذين كــانوا �يب كانــت لــه منزلــة بــني قــريش وفشــل األســاليب الســابقة عــن منــع النــ
  .، كيف هذه املقاطعة�حيمون النيب 

قـــرروا أال يتزوجـــوا مـــن بـــين هاشـــم وال يبيعـــون وال يشـــرتون مـــنهم، وال جيالســـوم وال يكلمـــوم، وال خيـــالطوم إال أن 
لم ابـــن أخيـــه هلـــم، بـــل دخـــل يف إحـــدى رفـــض أن يســـ: يســـلموا حملمـــد حـــىت يقتلـــوه، موقـــف أبـــو طالـــب مـــن هـــذه املقاطعـــة

ممـا أراده املشـركني، وانضـم إليـه بـين هاشـم مسـلمهم وكـافرهم،  �الشعاب يُطلـق عليـه شـعب أيب طالـب، حـىت حيمـي النـيب 
وكتبــت قــريش كتابًــا ــذه املقاطعــة ووضــعوه يف جــوف الكعبــة حــىت يوثقــوه وال ينقضــه أحــد، واســتمرت هــذه املقاطعــة ثــالث 

  .حىت أصاب الناس اجلوع واهللكةسنواٍت كاملة، 
لكن جـاء جمموعـة مـن أشـراف قـريش سـاءهم أن يـرون بـين هاشـم أن يصـيبهم اجلـوع والضـعف بسـبب هـذه املقاطعـة، 

مـن قبـل أن الصـحيفة الـيت كتبوهـا ووضـعوها داخـل الكعبـة  �فقرروا أن يسعون إىل نقض هذه املقاطعة، وقد أخربهم النيب 
  .�ك اللهم، وقد وجدوها كما وصفها النيب قد أكلتها األرضة إال بامس

قـد اختـذ مـن دار األرقـم بـن أيب األرقـم داًرا جيتمـع بأصـحابه فيهـا، لكـي يعلمهـم  �أن النـيب : كنت قد ذكرت لكـم
  .ويُقرؤهم القرآن، واستمرت هذه الدار حىت يف الدعوة اجلهرية

وحتديــًدا  �ب الــيت اختــذا قــريش ملواجهــة دعــوة النــيب ملواجهــة األســالي �مــن األمــور واألســاليب الــيت جلــأ إليهــا النــيب 
  .السماح ألصحابه باهلجرة إىل احلبشة، حنن اآلن حديثنا عن اهلجرة إىل احلبشة: أسلوب األذى اجلسدي

؟ تفصــل بينهــا وبــني اجلزيــرة العربيــة البحــر األمحــر، أو مــا كــان �واحلبشــة منطقــة يف شــرق إفريقيــا، ملــاذا اختارهــا النــيب 
احلبشــة؟ أل ملكهـا كــان عـادًال ال يُظلــم عنـده أحــد، وكـان يطلــق علــى  �ق عليــه سـابًقا ببحــر الُقلـزم، ملــاذا اختـار النــيب يُطلـ

  .ملك احلبشة لقب النجاشي، النجاشي هو لقب ملوك احلبشة
لــبعض أصــحابه للخــروج إىل احلبشــة،  �أو مــن البعثــة أذن الرســول  �يف الســنة اخلامســة مــن نبوتــه مــن نبــوة النــيب 

وكان معـه زوجتـه رقيـة بنـت  �فخرج ما جمموعة اثىن عشر رجًال وأربعة نسوة، وكان يتزعمهم أو يقودهم عثمان بن عفان 
وهــاجروا إىل احلبشــة ســًرا، ملــا مسعــت قــريش خبــروجهم حــاولوا أن يــدركوهم أو يــدركوا هــؤالء املهــاجرين دون أن  �الرســول 
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  .حلبشة، لكنهم أفلتوا من أيدي قريشيصلوا إىل ا
مل ميكثوا طويًال، إمنا أشهر بسـيطة ورجـع هـؤالء املهـاجرون االثـين عشـر رجـًال واألربـع نسـوة إىل مكـة مـرًة أخـرى، ملـاذا 

أنــه جــاءت األخبــار إىل هــؤالء املهــاجرين بــأن قــريش أســلمت، دخلــت يف اإلســالم : رجعــوا؟ مــا الــذي جــرى يف مكــة؟ يُقــال
 فائـــدة مــن بقائنـــا يف احلبشـــة مبــا أن قـــريش أو املشـــركني قــد دخلـــوا يف ديــن اهللا، فهـــم إخـــواٌن لنــا يف اإلســـالم فلمـــا ال: فقــالوا

  .رجعوا إىل مكة، وجدوا أن اخلرب الذي أتاهم إمنا هو إشاعٌة وليس بصحيح، حيث مل ُتسلم قريش
مــرًة أخــرى للمستضــعفني بــأن  �الرســول  اســتمر األذى والــبالء ــؤالء املســلمني بــل اشــتد بعــد رجــوعهم، وهنــا أذن

خيرجــوا مــرًة أخــرى إىل احلبشــة، فخــرج مــا قرابــة الثالثــة ومثــانني رجــًال ومثانيــة عشــر امــرأة مــن مكــة إىل أرض احلبشــة، خرجــوا 
طبًعـا سـًرا فـرادى، لـيس بشــكل جمموعـات، ألن قـريش كانـت تعــرف أـم سـوف خيرجـون إىل مكــاٍن يبحثـون فيـه عـن األمــن 

لكنهم استطاعوا أيًضا أن يفلتوا مرًة أخرى من أيدي قريش وذهبوا إىل احلبشة مرًة أخـرى، عـدد كبـري ثالثـة ومثـانني  واألمان،
  .ومثانية عشر امرأة ذهبوا إىل احلبشة

طبًعا المشركون لـم يتركـوا المسـلمين يـذهبون ويسـتقرون فـي الحبشـة، حـاولوا أن يُعيـدوا هـؤالء المسـلمين إلـى 
  فماذا فعلوا؟مكة مرًة أخرى، 

أرســلوا اثنــني مــن ُدهــام لكــي يُفاوضــوا ملــك احلبشــة حــىت يُــرجعهم إليــه، ومهــا عمــرو بــن العــاص وعبــد اهللا بــن ربيعــة، 
وكانــا علــى الشــرك ومل ُيســلما بعــد، أخــذا معهــم جمموعــة مــن اهلــدايا لكــي يُقــدموا بــني يــدي ملــك احلبشــة، ودخلــوا عليــه 

أيهـا : وا عليه قالوا له كالًما فيه حيثونه على إرجاع أو تسليم هؤالء املهاجرين، فقالوا لـهواستضافهم ملك احلبشة، مث ملا دخل
إنــه قــد ضــوى إىل بلــدك غلمــان ســفهاء فــارقوا ديــنهم ومل يــدخلوا يف دينــك وجــاءوا بــديٍن ابتــدعوه مــا نعرفــه حنــن وال ! امللــك

  .م إليهم، فهم أعلى م عيًنا وأعلم مبا عابوه عليهمأنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعماهم لرتده
هؤالء املهاجرين والـذين خرجـوا مـن عنـدنا ال هـم الـذي بقـوا يف : أن احلبشة كانت على النصرانية، فقالوا: نالحظ هنا

ا، قالـه حـىت ديننا، وال هم الذين دخلوا يف دينك النصرانية، طيب ملاذا قال هذا الكالم عمرو بن العاص قبـل أن يسـلم طبًعـ
ملــا اختــار احلبشــة مــا اختارهــا عبثًــا، اختارهــا ألن  �يُلــني قلــب ملــك النجاشــي لــه فُيســلمه هــؤالء املهــاجرين، لكــن النــيب 

  .ملكها كان عادًال 
ما فعله باملهاجرين ملا قال عمرو بن العاص مقولته، ماذا فعل النجاشي بعد أن اسـتمع لعمـرو بـن : ومن مظاهر عدله

العـاص؟ كـل الـذي فعلـه أن طلـب مـن املهــاجرين أن يبعثـوا مـن قـبلهم شخًصـا حـىت ُحيدثــه عـن الـدين الـذي فـارقوه، فـال هــم 
أخـو علـي بـن أيب  �املهـاجرين جعفـر بـن أيب طالـٍب  بقوا على هذا الـدين وال هـم دخلـوا يف دينـه النصـرانية، فرشـح هـؤالء

  .لكي يتكلم نيابًة عن املسلمني أمام ملك احلبشة �طالب وابن عم النيب 
كنـا قـوم أهـل جاهليـة نعبـد األصـنام، ونأكـل امليتـة ونقطـع ! أيهـا امللـك: فقال ملا دخل عليه جعفـر بـن أيب طالـب قـال

ضعيف، حىت بعث اهللا فينا رسوًال نعـرف نسـبه وصـدقه وأمانتـه يـدعونا إىل عبـادة األرحام ونسيء اجلوار ويأكل منا القوي ال
اهللا وإىل توحيـده، وأن خنلــع مـا كــان يعبـد آبائنــا مـن األصــنام واألوثـان، ونــرتك قـول الــزور وأكـل مــال اليتـيم، ويأمرنــا بالصــالة 
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وثان، وأن نستحل ما كنا نسـتحله مـن اخلبائـث، واخرتنـاك والزكاة، فعادانا هؤالء قومنا، وفتنونا يف ديننا لريدونا إىل عبادة األ
  .على من سواك ورضينا يف جوارك، ورجونا أال نُظلم عندك أيها امللك

اقـرأ يل شـيًئا مـن القـرآن الـذي تقـول أنـه جـاء بـه القـرآن أو كـذا، فقـرأ جعفـر بـن أيب : فلما مسع النجاشـي كالمهـم قـال
ا النجاشي ومن معه من الوزراء واحلاشية تأثروا من هذه السورة، سـورة تتحـدث صدرًا من سورة مرمي، فلما مسعه �طالب 

، فتأثر مـن كالمـه، فقـال بعـد أن اسـتمع إىل القـرآن وإىل كـالم جعفـر �يف بدايتها عن مرمي وما جرى ملرمي وابنها عيسى 
  .ألنه أيقن أن هؤالء مظلومني يستحيل أن أُرجع هؤالء إليكم، ملاذا قال هذا الكالم؟: قال لعمرو بن العاص وصاحبه

طبًعا هل استسـلم عمـرو بـن العـاص بعـد أن قـال لـه هـذا الكـالم النجاشـي؟ ال مل يستسـلم، بـل حـاول يف اليـوم الثـاين 
أن يُعيد هؤالء املهاجرين إىل مكة، وقد احتـال حيلـة، وكانـت حيلتـه، وهـذا يـدل علـى دهائـه وذكائـه أنـه جـاء إىل النجاشـي 

ن هؤالء يقولون يف عيسى ابن مرمي قوًال عظيًما، نعم كان يعرف عمرو بـن العـاص أن املسـلمون يـرون أن إ: مرة أخرى فقال
عيســى هــو ابــن مــرمي ولــيس ابــن اهللا بــل هــو نــيب، فاســتدعى النجاشــي املســلمون أن يبعثــوا لــه مــن يكلمــه، فبعثــوا مــرًة أخــرى 

هو عبد اهللا ورسوله وروحـه وكلمتـه ألقاهـا : ن مرمي؟ فقالما تقولون يف عيسى ب: جعفر بن أيب طالب فسأله النجاشي فقال
هـو عبـد اهللا ورسـوله يعـين هـو رسـول وعبـد، يعـين لـيس ابـن اهللا، فصـدقه النجاشـي علـى  : إىل مرمي العـذارء البتـول، يعـين قـال

  .كالمه هذا، مث وعدهم بأن ينصرهم وال يُعيدهم إىل الذين ظلموهم من أهل مكة
ضبت قريش أن النجاشي رفـض أن يعيـد هـؤالء املهـاجرين إليـه، فقـرروا أن ينتقمـوا ممـن بقـي مـن طبًعا بعد هذا األمر غ

  .املسلمني فاشد أذاهم وعذام على من بقي من املسلمني يف مكة ومل يُهاجروا
أال وهـو إسـالم محـزة مث : بعد ذلك حدث حدثني مهمني يف مكة كـان هلمـا أثـر علـى املسـلمني يف مكـة وإعـزاز ديـنهم

  .�سالم عمر بن اخلطاب إ
فُيقــال يف إســالمه أو يُــروى يف ســبب إســالمه أنــه خــرج يف ذات يــوٍم إىل الصــيد ورجــع إىل  �أمــا عــن إســالم محــزة 

مكــة، وكــان مــن عــادم أــم إذا دخلــوا مكــة أن يبــدءوا أول مــا يبــدءوا مكــة بــالطواف حــول الكعبــة، فجــاء وطــاف حــول 
يــات وأخـربت محـزة وكــان محـزة كــان الكعبـة بعـد أن رجــع مـن الصـيد، يف هــذه األثنـاء جاءتـه إحــدى اجلـواري أو إحـدى اجلار 

إن أبــو جهــل أو أبــو : وأخــوه أيًضــا مــن الرضــاعة، جــاءت جاريــة هــذه وأخــربت محــزة مبــا رأتــه يف مكــة، فقالــت �عــم للنــيب 
العصبية القبليـة، كيـف هـذا الرجـل : احلكم عمرو  بن هشام جاء وآذى ابن أخيك وسبه وشتمه، هنا جاءته مثل كما يقال

زوم أعين به أبو جهل يتعرض البن أخيه ويؤذيه وال أحد ينتصر له أو يقف معـه، فجـاء ودخـل علـى أبـو اللي هو من بين خم
أسـبته، يقصـد حممـد، وأنـا علـى دينـه، قاهلـا هكـذا : جهل وكان معه رمٌح فجاء وضربه ـذا الـرمح علـى رأس أيب جهـل وقـال

  .ومعاندًة أليب جهل، ألنه تعرض البن أخيهعصيبة، مل يكن عن قناعة أو عن يقني باإلسالم، قال هكذا عصبيًة 
لكنه مع مرور الوقت حسـن إسـالمه أقصـد محـزة بـن عبـد املطلـب، وكـان إسـالمه عـزًة للمسـلمني، ألنـه كـان قائـًدا مـن 
قــادة املشــركني قبــل أنــه يســلم، حــىت أنــه ُمســي محــزة بــن عبــد املطلــب بأســد اهللا، وفيمــا بعــد ملــا استشــهد يف أُحــد ُمســي بســيد 

  .اء، وكان إسالمه يف السنة السادسة من البعثةالشهد
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بعـــد ذلـــك يُقـــال بثالثـــة أيـــام، أســـلم قائـــد مـــن قـــادات املشـــركني يف مكـــة، وقـــادة مـــن قـــادات قـــريش أال وهـــو عمـــر بـــن 
، كــان عمــر بــن اخلطــاب قبــل أن ُيســلم مــن الــذين يُعــذبون املســلمني، واشــتد أذاه باملســلمني، لكــن مــع مــرور �اخلطــاب 

خـــرج حيمـــل  �أثر وقلبـــه يلـــني لإلســـالم، يُقـــال أنـــه يف ذات يــوم مـــن شـــدته وعنجهيتـــه عمـــر قبـــل أن ُيســـلم الوقــت بـــدأ يتـــ
أريـد أن أقتـل هـذا : أيـن تريـد يـا ابـن اخلطـاب؟ قـال: بنفسـه، فقابلـه أحـد األشـخاص قـال لـه �سالحه يُريد أن يقتل النيب 

أو تظــن أن بــين هاشــم ســوف يرتكونــك تقتــل ابــنهم : الالرجــل الــذي فــرق ديننــا وعــاب آهلتنــا وســفه أحالمنــا أي عقولنــا، قــ
، فـــاألوىل بـــك أن تعاقـــب أهلـــك �وشخًصـــا مـــنهم دون أن يفعلـــوا لـــك شـــيء؟ إن كنـــت تريـــد أن تقتـــل أو تعاقـــب النـــيب 

مـن، ال أعـرف شخًصـا مـن مجـاعيت أو مـن أهلـي أو مـن قـرابيت دخـل : ومجاعتك الذي تركوا دينهم ودخلوا يف اإلسالم، قال
وزوجها، وكانت فاطمة أخت عمر مـن السـابقات األولـني، أو مـن  �بلى أختك فاطمة بنت اخلطاب : م، قاليف اإلسال

  .الذين سبقوا لإلسالم، ومن أوائل من أسلم، أسلمت يف الدعوة السرية
فذهب إىل بيت أخته حىت ينتقم ويردهـا إىل ديـن الشـرك والـدين الـوثين، فلمـا جـاء إىل  �فغضب عمر بن اخلطاب 

يُقـرؤهم شـيًئا مـن القـرآن  �ت أخته فاطمة بنت اخلطاب طرق عليهـا البـاب وكـان داخـل هـذا البيـت خبـاب بـن األرت بي
حتديــًدا ســورة طــه، فــاختئ خبــاب بــن األرت، ففتحــت فاطمــة فجــاء ودخــل وكــان قــد بلــغ الغضــب مــن عمــر بــن اخلطــاب 

أصـــرت أختـــه فاطمـــة علـــى إســـالمها وثبتـــت عليـــه مبلغـــه، فجـــاء وضـــرب زوج أختـــه مث عـــدا علـــى أختـــه وضـــرا أيًضـــا، فهنـــا 
نعم أنا أسلمت، وافعل ما شئت أو افعل ما تريده، فالن قلـب عمـر بـن اخلطـاب، وكأنـه نـدم علـى مـا فعلـه : وأعلنت قالت

 ، فطلـب أن يُعطـوه�أنا مسعتكم تقرؤون شيًئا ما يعرف مـا هـو، ال يعـرف أنـه القـرآن املنـزل علـى نبينـا : بأخته، إال أنه قال
طـاهرًا، ال أُعطيـك  �أنت جنس وهـذا القـرآن أُنـزل علـى النـيب : قالت �شيًئا من هذا الذي كانوا يقرؤونه، فأبت فاطمة 

لـن أُعطيـك إيـاه حـىت تقـرؤوه إال أن تغتسـل وتتطهـر، وهنـاك أُعطيـك إيـاه، فلمـا : تقرؤوه، وكـان مكتوبًـا يف صـحيفة، فقالـت
طــــه مــــا أنزلنــــا عليــــك القــــرآن {: ســــورة طــــه،  بســــم اهللا الــــرمحن الــــرحيم تطهــــر واغتســــل أعطتــــه هــــذه الصــــحيفة، فــــإذا هــــي

  .}إنين أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدين وأقم الصالة لذكري{: ، إىل أن وصل إىل قوله تعاىل}لتشقى
ا هنا الن قلب عمر بن اخلطاب ملا قـرأ هـذه اآليـات، فخـرج يف هـذه األثنـاء خبـاب بـن األرت الـذي  كـان خمتبئًـا خوفًـ

يدعوا بأن اهللا يُعـز اإلسـالم بـك، حيـث  �إين مسعت النيب : من عمر بن اخلطاب، فلما رأى ليًنا يف قلب عمر وبشره قال
 �كــان يــدعو النــيب ، ملــاذا  »عمــر بــن الخطــاب وعمــرو بــن هشــام اللهــم أعــز اإلســالم بأحــب العمــرين«: �قــال النــيب 

ويتمىن أن ُيسلم عمر وعمـرو بـن هشـام وهـو مـا ُيسـمى بـأيب جهـل؟ لألثـر الـذي سـوف يرتكانـه نعـم لـو دخـال يف اإلسـالم،  
  كانا قائدين من قادة املشركني، فماذا لو أسلموا؟ 

يف دار األرقــم بــن : ، قــالوا�ســوف يثــرون املســلمون بقيــادم وحكمــتهم، فــذهب عمــر بــن اخلطــاب ســأل أيــن النــيب 
وطــرق البــاب، وكــان املســلمون الــذي يف هــذه الــدار يظنــون إمنــا جــاء عمــر لكــي يــؤذيهم  �رقــم، فــذهب إىل النــيب أيب األ

نـا شـهد أن ال إلـه ، فه»يـا ابـن الخطـاب أولسـت منتهيًـا«: بنفسـه وواجهـه بنفسـه فقـال �، فخرج النيب �ويؤذي النيب 
رباس  .إال اهللا وأن حممًد رسول اهللا

ن



 

 38

�א��
	�א������  راسنبــــــــــ مركز �

0114828957  

  .اليجوز نسخ أو تصوير المذكرة في أي مكان ... محفوظة لمركز نبراسجميع الحقوق 
 َمالٍ َدٍم َوالَ  يَأَحدٌ بَِمْظَلَمٍة ظََلْمتَُھا ِإيَّاهُ فِ  يَأْن َأْلَقي اللََّه َوالَ يَْطلُبُِن  َألْرُجو: َرُسوِل اللَِّه صلي هللا عليه وسلمقال  

  م عمر؟ ما هو موقف المشركين من إسال
، هنــا ملــا أســلم عمــر بــن �قــاموا وآذوه وعــذبوه وضــربوه كمــا آذوا املســلمني مــن قبلــه، حــىت أــم حــاولوا أن يقتلــوه 

اعتــز اإلســالم واعتــز معتنقيــه أو املســلمني، ألن املســلمني كــانوا يصــلون ســرًا، لكــن بعــد  –كمــا يقولــه الصــحابة   –اخلطــاب 
إسالم عمرو بن اخلطاب جهروا باإلسالم وصاروا يصلون عالنية، حىت أن عمر بنفسه ملـا أسـلم جـاء عمـر بـن اخلطـاب إىل 

ىل مــىت وحنــن خمبئــني ال جنهــر بــديننا، فخــرج إ: بلــى، قــال: �ألســنا علــى احلــق أحيــاًء وأمواتًــا، فقــال النــيب : وقــال �النــيب 
أمـــام املشـــركني فلمـــا رأوهـــم عرفـــوا أن  �عمـــر بـــن اخلطـــاب ومعـــه مجـــٌع مـــن املســـلمني، وأيًضـــا معـــه محـــزة بـــن عبـــد املطلـــب 

املسلمني قد جاءهم أو قد اعتزوا بإسالم هؤالء وهذين الشخصني عمـر بـن اخلطـاب ومحـزة بـن عبـد املطلـب، وهنـا ُمسـي أو 
مـا زلنـا أعـزة منـذ أسـلم : �مر بن اخلطاب بالفاروق ألنه أظهر احلق وفـرق بـه عـن الباطـل، وقـد قـال ابـن مسـعوٍد لُقلب ع

  .عمر، وما كنا نقدر أن ُنصلي عند الكعبة حىت أسلم عمر، ملا أسلم عمر استطعنا أن ُنصلي أما الكعبة
، وجلسـنا حـول البيـت حلًقـا وطفنـا بالبيـت ملا أسلم عمر ظهر اإلسـالم وُدعـي إليـه عالنيـةً : �وقال صهيب الرومي 

  .وانتصفنا مما غلط علينا ورددنا عليه بعض ما يأيت به
 –هـذا مـا يسـر اهللا إيـراده يف هـذه احللقـة، ونلتقـي  �إًذا هذه نتائج إسالم محزة بن عبد املطلب وعمر بـن اخلطـاب 

  .ا حممديف لقاٍء قادم واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبين –إن شاء اهللا 
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  المحاضرة الثامنة
الســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه، بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، احلمــد هللا رب العــاملني، وأصــلي وأســلم علــى نبينــا حممــد 
وعلى آله وصحبه وسـلم تسـليًما كثـريًا إىل يـوم الـدين أمـا بعـد، فحيـاكم اهللا معنـا يف احللقـة الثامنـة مـن حلقـات مقـرر السـرية 

  .النبوية على صاحبها أفضل الصالة وأمت التسليم
كنا حنن وإياكم فيما مضـى أو يف احللقـة السـابقة نتحـدث عـن بعـض األحـداث الـيت جـرت يف مكـة، منهـا اهلجـرة إىل 

ش، أا هاجر املسلمون مـرتني إىل احلبشـة، املـرة األوىل ورجعـوا وعرفنـا ملـاذا رجعـوا، بسـبب إشـاعة إسـالم قـري: احلبشة، وقلنا
واهلجرة الثانية خرجوا جمموعة قرابة الثالثة والثمانني رجًال وجمموعـة مـن النسـوة إىل احلبشـة، وبقـوا فيهـا فـرتة مـن الـزمن، حـىت 

  .�إن بعضهم مل يرجع من احلبشة إال يف السنة السابعة من اهلجرة يف غزوة خيرب، ومنهم جعفر بن أيب طالب 
مث حتــدثنا أيًضــا مــن األحــداث بعــد اهلجــرة احلبشــة األوىل والثانيــة، حتــدثنا عــن إســالم محــزة بــن عبــد املطلــب وعمــر بــن 

  .، وما نتج عن ذلك من آثار�اخلطاب 
حتديـًدا، وكـان منهـا وفـاة  �سوف نتحدث عـن بعـض األحـداث الـيت كـان هلـا أثـر علـى البـين  –إن شاء اهللا  –اليوم 

وبعــض األحــداث الــيت جــرت للمســلمني كاإلســراء واملعــراج وعــرض ملــك اجلبــال، وذهابــه إىل  �جيــة أبــو طالــب ووفــاة خد
  .يف هذه احللقة –إن شاء اهللا  –الطائف وغريها من األحداث اليت سوف نذكرها 

مـره منـذ أن كـان صـغريًا، منـذ أن كـان ع �نبدأ بوفاة أيب طالب، كما ال خيفى عليكم أن أبو طالب توىل رعاية النـيب 
عبــد اهللا، هنــا  �عبــد املطلــب، أبــو طالــب كــان أًخــا شــقيًقا لوالــد النــيب  �مثــان ســنوات، ورث رعايتــه بعــد وفــاة جــد النــيب 

  .للفائدة أبو طالب هذا لقب لكن  ُيكىن بأيب طالب، كان امسه عبد مناف
وأبـو طالــب كــان حيميــه ممــا  وصــل عمـره تقريبًــا قرابــة اخلمســني �فــرتة مـن الــزمن، حــىت إن النــيب  �وبقـى يرعــى النــيب 

، يف آخـــر حيـــاة أبـــو طالـــب مـــرض أبـــو طالـــب، وال ننســـى أن أبـــو �يريـــده املشـــركون مـــن أذاه وحماولـــة أو الســـعي إىل قتلـــه 
طالـب كانــت هلــم مكانــة بــني قــريش وشــرف وســؤدد، لـذلك مل يكونــوا يتعرضــون أليب طالــب، بــل أيًضــا مل يكونــوا يتعرضــون 

شـيٌء ال يـذكر،  �شـديد، كـانوا يتعرضـون  لـه بشـيٍء قـل نبـالغ بالنسـبة لشـيء مـن أصـحابه بشـيٍء أو بـاألذى ال �للنيب 
يعين يتلفظون عليه يستهزئون بـه، لكـن يـأتون إىل أذيتـه وكـذا، كـانوا خيـافون أن يرتكـون ذلـك تقـديرًا لعمـه أيب طالـب ملكانتـه 

  .بينهم، سوف نعرف ما الذي جرى ملا مات أبو طالب
أبـو طالـب مــرض أبـو طالـب، فلمـا حضـرته الوفـاة  كــان عنـده أبـو جهـل وشـخٌص آخـر، وجــاءه يف آخـر حيـاة : أقـول
مل ييــأس مــن دعــوة أبــو طالــب، كــان يــدعوه مــن قبــل إىل اإلســالم، لكــن اســتمر حــىت عنــد أو  �هنــا النــيب  �أيًضــا النــيب 

: أبـو جهـل فقـال ، هنـا انـربى لـه»رحمنعم قل ال إله إال اهللا كلمًة ُأحاج لـك بهـا عنـد الـيا «: قرب أو قُبيل وفاته، فقال
ترتك ملة آبائـك ملـة عبـد املطلـب، فمـا زال ُيكـرر هـذه الكلمـة عليـه، ومـا زال النـيب يلـح وحيـرض علـى إسـالمه حـىت قـال يف 

  .أنا على ملة عبد املطلب: هو أو بني قوسني: آخر شيء
بــالنهي عـن االســتغفار ملـن مــات مشــرًكا،  �قـول اهللا ، لكـن نــزل »مــا لـم أُنــه عنــه ألسـتغفرن لــك«: �فقـال النــيب 
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مـا أغنيـت عـن عمـك وقـد كـان حيوطـك ومينعـك : وقـال �وأخو أبو طالب جاء إىل النـيب  �أن العباس عم النيب : ويُقال
  .»دعوت أن يخفف اهللا عنه العذاب فاستجاب اهللا له ذلك قد«: ويرعاك منذ أن كنت صغريًا، فقال

، هنـا اآلن فقـد �ن ال خيفى علينا اآلن األثر الذي تركه وفاة أبـو طالـب علـى النـيب بعد وفاة أبو طالب، يعين هنا اآل
شخًصا كـان حيميـه ويقـف يف وجـه مـن كـان يُعاديـه، يُقـال بعـد ذلـك بثالثـة أيـام ويُقـال بأشـهر ماتـت خدجيـة زوج  �النيب 
، ال خيفـى موقـف خدجيـة �مـن بعثـة النـيب ، وكان وفاة أبو طالب ووفاة خدجية يف سنٍة واحـدة، يف السـنة العاشـرة �النيب 
أعانتــه علــى اإلســالم، آزرتــه يف  �مــاذا فعلــت ملــا نــزل الــوحي، فقــد كانــت وزيــر صــدٍق للرســول  �مــن زوجهــا النــيب  �

آمنـت بـي حـين كفـر بـي النـاس وصـدقتني حـين كـذبني النـاس «: عنهـا �إبالغ الرسالة، واسته بنفسـها حـىت قـال النـيب 
  .»ين حرمني الناس ورزقني اهللا ولدها وحرم ولد غيرهاوأشركتني في مالها ح

أن يُقرؤهـا السـالم مـن رـا، وأن يُبشـرها ببيـت يف اجلنـة مـن قصـٍب ال  �أمـر حممـد  �أن جربيـل  :ومن فضائلها
  .دائًما يذكرها حىت بعد وفاا ويرتحم عليها، وتأخذه الرأفة والرقة هلا ملا يذكرها �صخب فيه وال نصب، وكان النيب 

ومــا الــذي جــرى باملســلمني؟ اشــتد أذى املشــركون علــى النــيب  �بعــد وفــاة أبــو طالــب وخدجيــة مــا الــذي جــرى بــالنيب 
مــا نالــت «: �رتاب، فقــال النــيب ُيصــلي أمــام الكعبــة، جــاءوا ووضــعوا علــى رأســه الــ �، حــىت أنــه جــاءوا ملــا رأوا النــيب �

بـاألذى الشـديد ملـا   �، وهذا يُعطي داللة أن قريش مل تكن تتعرض للنـيب »ا أكرهه حتى مات أبو طالبقريش مني شيئً 
  .كان أبو طالٍب يف حياته

إىل أن يبحث عن منطقٍة خارج مكة، إذ لعله أن جيد مـن يُناصـره، فقـرر أن يتجـه  �قرر النيب : بعد اشتداد األذى 
  الطائف، وملاذا اختار الطائف؟ 

 �األوىل مكة املكرمة، الثانية بالقوة واملنعـة اللـي هـي منطقـة الطـائف، فقـرر النـيب : كان أعظم مدينتين في الحجاز
أن يتجه إىل هذه املنطقة اللي هي منطقة الطائف رجاًء أن يستجيبوا لـه ويناصـروه، وأن يعوضـوه عمـا جـرى لـه يف مكـة مـن 

، وعرفنا أن زيد بـن حارثـة هـو  أول �، فجرج ماشًيا على قدميه، وكان يصاحبه مواله أو خادمه زيد بن حارثة قبل قريش
من أسلم من املوايل، فذهب إىل رؤساء ثقيف وبدأ يدعوهم إىل اإلسالم وحيثهم علـى نصـرته ومناصـرته، لكـن كـان مـوقفهم 

مل يكتفوا بذلك، يا ليتهم تركوه بذلك، بل إم قـاموا وآذوه وعـذبوه أم رفضوا أن يناصروه وأن يستجيبوا لدعوة اإلسالم، و 
، �أيًضا، حىت أم حرضوا سفهائهم والصبيان والصغار أو من ال عقل له وال رجاحة يف التفكـري حرضـوه علـى أذيـة النـيب 

وبــدءوا يرمجونــه باحلجــارة أثنــاء عودتــه ملــا أراد أن خيــرج مــن الطــائف  �فخــرج هــؤالء الســفهاء والصــبيان علــى طريــق النــيب 
  .أن يلجأ إىل إحدى املزارع أو إحدى البساتني �ويُؤذونه حىت اضطر النيب 
مما أُريد بـه مـن أذى ملـا كـانوا يرمونـه باحلجـارة، كـان يضـع يديـه  �ُحياول أن يُدافع عن النيب  �وكان زيد بن حارثة 
وأدمــوا قدميــه، يعــين ســالت الــدماء مــن  �آذوا النــيب : ، فكانــت تصــيبه هــذه احلجــارة، أقــول�يريــد أن يــدافع عــن النــيب 

حـىت ُخيفـف عنـه هـذا األذى وحـىت يتجنـب هـذا األذى أن يلجـأ إىل  �اضطر النـيب : قدميه، حىت مثل ما ذكرت قبل قليل
ميلــك هــذا البســتان أو هــذا احلــائط رجلــني إحــدى املــزارع وإحــدى البســاتني، أو مــا يُطلــق عليهــا احلــوائط، وكــان هــذه املزرعــة 
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يف هــذا  �مـن رجــاالت قــريش يف مكــة، كــان هلمــا بســتانًا يف الطــائف، ومهــا عتبـة وشــيبة ابــين ربيعــة مــن قــريش، فبقــي النــيب 
  .البستان حىت خيف عنه األذى أو يذهب عنه هؤالء السفهاء

رروا أن يُرســلوا لــه شــيًئا مــن الطعــام، أعطــوه شــيًئا مــن فلمــا رآه عتبــة وربيعــة ابــين شــيبة وكانــا مــن قــريش؛ رقــوا هلمــا، فقــ
 �فاكهـــة العلـــم، وأرســـل غالمهـــم وامســـه عـــداس وكـــان نصـــرانًيا، وطلبـــوا منـــه أن يرســـل هـــذا الطعـــام وهـــذا العنـــب إىل النـــيب 

لغـالم، باألكـل مـن هـذا الطعـام ومـن هـذه الفاكهـة، وقبـل أن يبـدأ مسـى باسـم اهللا، فاسـتغرب هـذا ا �وصاحبه، فبدأ النـيب 
أول مـرة أمسـع رجـًال يف هــذه : وكـان نصـرانًيا ويبـدوا أن لديـه شـيٌء مـن العلـم عنـده علــٌم بالنصـرانية والكتـاب فاسـتغرب وقـال

ــادي باســم الــالت  ــادون باســم آهلــتهم، يُن املنطقــة ويف هــذه الــديار يقــول هــذا الكــالم أي باســم اهللا، هــو اعتــاد أن النــاس يُن
  .لة، لكن ما اعتاد أن رجًال يُنادي باسم اهللا وحدهالعزى، سواع، مناة إساف ونائ

أنـت : أنت من قرية النيب يونس بن مىت، وكان اسم القريـة نينـوى، فقـال: أنا من قرية كذا، قال: ممن أنت؟ قال: فقال
ن إ: هــو نــيب وأنــا نــيب، وقــال: مــا أعلمــك بــه؟ كيــف علمــت أن هــذا نــيب؟ قــال: مــن قريــة يــونس بــن مــىت، فقــال الغــالم هــذا

  .�عداس أسلم بعد أن مسع كالم النيب 
ـــال �رجـــع النـــيب  أو حالـــة اهلـــم  �كانـــت حالتـــه وصـــل مـــن اهلـــم بـــالنيب   �إن النـــيب : مـــن الطـــائف إىل مكـــة، ويُق

خــرج منهــا حيــث ال يشــعر إىل أن وصــل إىل منطقــة قــرن املنــازل، تبعــد قرابــة  �والتفكــري مبــا جــرى لــه يف الطــائف أن النــيب 
، يعــين قطــع هــذه »ن المنــازلمــا وعيــت إال وأنــا فــي قــر «: �الطــائف بينهــا وبــني مكــة يقــول النــيب  اخلمســني كيلــو مشــال

ومعــه ملــك  �املســافة مخســني كيلــو وهــو ال يشــعر بنفســه، ويف هــذا املكــان أو ملــا وصــل إىل هــذا املكــان؛ جــاءه جربيــل 
  .اجلبال، وسوف نعرف ما الذي جرى وما الذي قال له ملك اجلبال

 �ما دخل مكة مباشرًة، بل أراد أن حيمي نفسـه، ألن يبـدو أن قـريش علمـت خبـروج النـيب  �أن النيب : يهمني هنا
إىل الطائف فقرروا أن ينتقمـوا منـه، فقـرر أن يـدخل مكـة عـن طريـق اجلـوار أو عـن طريـق احللـف شـخص يـأيت وُجيـريه وحيميـه 
من األذى، فدخل يف جوار املطعم بن عدي، فقرر املطعم بن عـدي أن حيميـه وأن جيـريه، وأال يسـمح ألحـٍد أن يُؤذيـه حـىت 

  .يأمن يف مكة بعد رجوعه من الطائف
إىل بعــض األمــور  �، احتـاج النــيب �وهــو وســائل تسـلية وتثبيــت النــيب : موضــوٍع آخــر لـه عالقــة ــذا األمـر نـأيت إىل

الــيت ترفــع مــن معنوياتــه حــىت يســتمر يف دعــوة النــاس إىل اإلســالم، الصــرب علــى مــا يُواجهــه مــن أذى وتســليته أو الرفــع اهلــم 
  .واحلزن عنه

على الحق وتسليته وإذهاب الحـزن والهـم عنـه مـا  ����تثبيت النبي ومن تلك األمور التي كانت عامًال مهًما في 
  :يلي

رجـع مـن الطـائف، ويف أثنـاء  الطريـق جـاءه جربيـل  �عرض ملك اجلبال عليـه، وقـد سـقنا قبـل قليـل، أن النـيب : أوًال 
إن شـــئت ألطبقـــت علـــى قومـــك األخشـــبني لفعلـــت ذلـــك، : ومعــه ملـــك اجلبـــال، فســـلم عليـــه ملـــك اجلبـــال وقـــال لـــه �

يقصــد جبــال مكــة أشــبه مــا يكــون بــالزالزل تســقط علــيهم هــذه اجلبــال، فــُيهلكهم اهللا كمــا أهلــك األقــوام الــذين مــن قــبلهم، 
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أن ميهلهـم رجـاء  �أن رفـض ذلـك وطلـب مـن اهللا : موقفه مـن ذلـك �مثل قوم لوط وقوم عاد وحنوهم، لكن كان النيب 
  .أن خيرج اهللا منهم من يعبد اهللا وال ُيشرك به شيًئا

إسـالم اجلـن، ويف أثنـاء الطريـق رجوعـه إىل مكـة، حتديـًدا  :����األمر الثاني من وسائل رفع المعنويات وتسلية النبـي 
ال يعلــم بــه، أن جمموعــة مــن  �ُيصــلي فجــاءه جمموعــًة مــن اجلــن وكــان النــيب  �وادي خنلــة، بــدأ النــيب : يف منطقــة يقــال هلــا

ويف هـذه األثنـاء بعـد مسـاعهم قـراءة القـرآن الكـرمي أسـلموا ورجعـوا إىل  �النـيب اجلن يستمعون إليه، فجاءوا ومسعوا إىل قراءة 
  .قومهم يدعوم إىل اإلسالم

اللي هي حادثة اإلسراء واملعراج، وهي من احلوادث املهمة اليت جـرت للنـيب : �وسيلة أخرى من وسائل تثبيت النيب 
  .ء واملعراج، املراد باإلسرا�، وكانت فيها رفع من معنويات النيب �

مــن األرض أو مــن القــدس إىل  �مــن مكــة إىل بيــت املقــدس لــيًال، واملعــراج ارتفــاع النــيب  �خــروج النــيب : اإلســراء
ــا علــى الصــحيح، هنــاك مــن  �الســماء أو صــعوده إىل الســماء، واإلســراء واملعــراج حقيقــًة وقــع للنــيب  حقيقــًة ومل يكــن مناًم

الصــحيح يف ذلـك مـا ذكــره : العلمـاء مـن يـرى أنــه عبـارة عـن رؤيــا، وقـد ذكرنـا مــن قبـل أن رؤيـا األنبيـاء حقــة وصـادقة، أقـول
: راءومل يكــن رؤيــا، وقــد ذكــر يف القــرآن الكــرمي يف ســورة اإلســ �أن اإلســراء واملعــراج حقيــق وواقًعــا حصــل جبســده : العلمــاء

، والصـــحيح أن حادثـــة }ســبحان الـــذي أســـرى بعبــده لـــيًال مـــن املســجد احلـــرام إىل املســـجد األقصــى الـــذي باركنـــا حولــه{
  .يف السنة العاشرة من بعثته �اإلسراء واملعراج وقع بعد وفاة أيب طالب وخدجية 

وامتـداد املسـافة واتسـاع خطواـا ليًال وكـان معـه دابـة الـرباق، تتميـز بسـرعتها  �أتى إىل النيب  �أن جربيل : يُقال
مـع جربيـل مث اجتـه بـه إىل القـدس، وهـذا ُيسـمى اآلن اإلسـراء، هنـاك يف القـدس صـلى يف املسـجد  �يف املشي، فركبه النـيب 

بعــد أن صــلى النــيب ــؤالء األنبيــاء،  �األقصــى وراء جمموعــة مــن األنبيــاء كــإبراهيم وعيســى فصــلى ــم، فجــاء جربيــل 
شـرب مـن هـذا  �، ُتالحظون هنا أن اخلمر مل ُحيرم بعد، يعين لو أن النيب �ه مخر وإناٍء فيه لنب وخري النيب فجاء بإناٍء في

ُهـديت وُهـديت أمتـك، : أن يشـرب مـن اللـنب وتـرك اخلمـر، فقـال جربيـل �اخلمر مل يكن أحـد يعتـب عليـه، فاختـار النـيب 
  .أما إنك لو أخذت اخلمر لغوت أمتك

أو  �إىل السماء، واملعراج عبارة عن سلم أو مصعد ميتـد مـن األرض إىل السـماء، ركبـه النـيب مث عرض به من القدس 
إىل أن وصل إىل السماء الدنيا، هناك وجد أو قابل جمموعة من األنبياء، يعـين مـثًال يف السـماء األوىل قابـل  �صعده النيب 

ن مـرمي وابـن خالتـه حيـىي بـن زكريـا، ويف السـماء الثالثـة وسلم عليه، مث صعد إىل السماء الثانية وجد عيسـى ابـ �أباه آدم 
، ويُقصـد بنصــف اجلمــال »إذا هــو يملــك شـطر أو نصــف الجمــال«: شـكله وقــال �ووصـف النــيب  �وجـد يوســف 

بيــــده، فهــــو أمجــــل خلــــق اهللا وأمجــــل البشــــر عموًمــــا،  �خلقــــه اهللا  �أي مجــــال آدم نصــــف مــــن مجــــال آدم، ألن آدم 
  .على النصف من مجال آدم �ويوسف 

ويف السـماء الرابعـة وجــد إدريـس، ويف السـماء اخلامســة وجـد هــارون، ويف السـماء السادسـة وجــد موسـى، ويف الســماء  
رباس، وقد وجده متكًئا أو مسنًدا ظهره على البيت املعمـور، والبيـت املعمـور يف السـماء �السابعة وجد أباه أو جده إبراهيم 

ن
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لكـي ُيالقـي ربـه، طبًعـا مل يـره  �بعون ألًفا من املالئكة ال يعودون إليه مرًة أخرى، مث رفع النيب السابعة يطوف حول كل س
بعــض التشــريعات،  �، هنــاك أوحــى اهللا �علــى حقيقتــه، إمنــا كــان بينــه وبينــه نــورًا ال يــراه النــيب  �، مل يــر اهللا �النــيب 

  .ه مخسني صالةً وكان من األمور اليت شرعها عليه اللي هي الصالة، فرض علي
عليـــه  �فبـــدأ يســـأله عمـــا فرضـــه اهللا  �ونـــزل مـــن  الســـماء، يف الســـماء السادســـة قابـــل موســـى  �فرجـــع النـــيب 

يـرتدد  �إن أميت أشد من أمتـك ارجـع إىل ربـك وسـله التخفيـف، فصـار النـيب : فأخربه بالصلوات وأا مخسني صالًة فقال
  .ًة وجعلها مخس صلوات لكنها بأجر مخسني صالةحىت خفف عنه اخلمسني صال �ما بني موسى واهللا 

طبًعــا رجـــع إىل القــدس أو فلســـطني مث اجتـــه منهــا إىل مكـــة، وكـــان ذلــك لـــيًال، فلمـــا أصــبح أخـــرب قـــريش مبــا جـــرى لـــه، 
أخـربهم باإلسـراء فقـط ومل ُخيـربهم بـاملعراج، رمبـا أنـه رمحـًة ـم، ألـم إذا كـان اإلسـراء اللـي هـو انتقالـه  �ونالحظ أن النيب 

مــن مكــة إىل القــدس مل يؤمنــوا بــه ومل يصــدقوه، فكيــف حبادثــة املعــراج أو صــعوده إىل الســماء، فلمــا أخــربهم باإلســراء كــذبوه 
 بالد الشام وفلسـطني وأنـت قطعـت ذلـك يف ليلـٍة واحـدة، وحـىت يتثبتـوا حنن منكث أشهرًا حىت نصل إىل: ومل يصدقوه، قالوا
شــكل  �مل يــذهب إىل فلســطني مــن قبــل، فــأظهر اهللا  �صــف لنــا فلســطني، كــانوا يعرفــون أن النــيب : مــن ذلــك قــالوا لــه

فبدأ يصفه فأدركوا أن فعًال هذه هي القـدس، إال أـم مـع ذلـك كـذبوه ومل يصـدقوه،  �املسجد األقصى والقدس بني النيب 
ظًنــا مــنهم أنــه ســوف يكذبــه ويرتــد عــن دينــه، إال أنــه أعلــن تصــديقه  �فجــاءوا إىل صــاحبه أيب بكــر وأخــربوه مبــا قالــه النــيب 

  .بالصديق لتصديقه خرب  اإلسراء واملعراج �ومن هنا لُقب  �للنيب 
  .كتفي مبا ذكرناه، ونلتقي إن شاء اهللا يف حلقٍة قادمة، واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممدإىل هنا ن
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  المحاضرة التاسعة
الســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه، بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، احلمــد هللا رب العــاملني، وأصــلي وأســلم علــى نبينــا حممــد 

  .م اهللا معنا يف احللقة التاسعة من حلقات مقرر السرية النبويةوعلى آله وصحبه أمجعني، حياك
وأهــم الوســائل الــيت جــاءت للرفــع مــن  �كنــا حنــن وإيــاكم فيمــا مضــى نتحــدث عــن موقــف أهــل الطــائف مــن النــيب 

عـراج وتسـليته ممـا أصـابه ومـن اهلـم واحلـزن، ذكرنـا عـرض ملـك اجلبـال، وإسـالم اجلـن، وحادثـة اإلسـراء وامل �معنويات النـيب 
  .اليت مل ُيصدقها املشركون، بل أنكروها وكذبوها

إىل املدينــة، قبــل أن نــدخل إىل اهلجــرة ومقــدماا، البــد  �ننتقــل اآلن إىل مقــدمات مــا يُعــرف مبقــدمات هجــرة النــيب 
ليــغ يف تب �أن نتحــدث عــن موضــوع مهــم جــًدا أال وهــو عــرض اإلســالم علــى القبائــل واألفــراد، وهــذه وســيلة اتبعهــا النــيب 

  .دعوته، أال وهي عرض اإلسالم على القبائل واألفراد
مواســم احلــج ومــا جيــري : ، ومــن تلــك املواســم�كــان مــن دأبــه أن يســتغل املواســم لتبليــغ دينــه   �أن النــيب : فنقــول

فيها من أسواق أحيانًا مواسم احلج اللي هي موسم احلج أو األشهر احلرم واألسـواق وغريهـا مـن املواسـم حـىت يبلـغ ديـن اهللا 
سـوق عكـاظ وجمنـة وذو اـاز، وكنـت قـد : يستغلها لتبليغ الدين واإلسالم هي �، ومن تلك األسواق اليت كان النيب �

  .موسم احلج كانت القبائل تأيت أو تؤم مكة ألداء احلج �استغل النيب : قلت لكم قبل قليل أيًضا
أمـــا عـــن موقـــف هـــؤالء القبائـــل ســـواًء يف موســـم احلـــج أو يف األســـواق أســـواق العـــرب وأســـواق جتاريـــة، كـــان مـــوقفهم 

علـى  �مـنهم مـن اشـرتاط أن يتبـع النـيب خمتلف، منهم من رده رًدا حسًنا ومنهم من سكت، ومنهم مـن كـان رده شـنيًعا، و 
  .اتبعك شريطة أن جتعلين ملًكا بعدك: يدعوا إىل امللك، فقال �أن تكون له الرئاسة بعده، يعين كان يظن أن النيب 

قــد يظــن الــبعض أن املــؤمنني يف هــذه الفــرتة هــم فقــط مــن أهــل مكــة، ومل ُيســلم أحــًدا خــارج : إال أن هنــا نقطــة مهمــة
سـويد بـن الصـامت : العكس ظهر جمموعة من خارج مكة مـن دخـل يف اإلسـالم، خـذ علـى سـبيل املثـال على: مكة، نقول

 �لإلســالم، فلمــا عــرض عليــه الرســول  �كــان مــن أهــل يثــرب يف املدينــة كــان شــاعرًا لبيًبــا أتــى مكــة حاًجــا فــدعاه النــيب 
 �وعــرض النــيب  �ن، فعرضــها علــى النــيب أنــا عنــدي شــيًئا مــن حكمــة لقمــان، يعــين شــيًئا مــن أقــوال لقمــا: اإلســالم قــال

  .إن هذا قوٌل حسن، لكنه قُتل قبل اهلجرة: عليه القرآن فتأثر وأسلم، قال
فقـرر أن يـأيت بنفسـه إىل مكـة  �أبو ذر الغفاري من غفـار، مسـع ببعثـة النـيب : أيًضا من الذين أسلموا من خارج مكة

رابـة الشــهر كــان ال يأكــل أو كــان طعامـه وشــرابه مــن مــاء زمــزم، ، يُقــال أنــه مكــث حنــو أو ق�حـىت يتثبــت مــن صــدق النـيب 
  .اإلسالم فأسلم ورجع إىل قومه �فعرض عليه النيب  �حىت دخل على النيب 

الطفيل بن عمرو زعيم قبيلة دوس من ناحية أو مـن جهـة الـيمن، قـدم : من الذين أسلموا أيًضا من خارج أهل مكة
ســلًما أو مل يكــن أســلم إذاك، فلمــا رأتــه قــريش خافــت أن ُيســلم هــذا الرجــل، فجــاءوا إىل مكــة حاًجــا أو معتمــرًا ومل يكــن م

وأخـــربوه أن هـــذا الرجـــل الـــذي امســـه حممـــد هـــو ســـاحر وكـــاهن، وحـــذروه مـــن إتباعـــه، وأنـــه إذا اتبعـــه ســـوف يفـــرق بينـــه وبـــني 
وضـع يف  �ثر مـن كـالم النـيب إخوته، أو بينه وبني قبيلته، فمن شـدة اخلـوف علـى نفسـه الطفيـل بـن عمـرو الدوسـي أن يتـأ

رباس
ن



 

 45

�א��
	�א������  راسنبــــــــــ مركز �

0114828957  

  .اليجوز نسخ أو تصوير المذكرة في أي مكان ... محفوظة لمركز نبراسجميع الحقوق 
 َمالٍ َدٍم َوالَ  يَأَحدٌ بَِمْظَلَمٍة ظََلْمتَُھا ِإيَّاهُ فِ  يَأْن َأْلَقي اللََّه َوالَ يَْطلُبُِن  َألْرُجو: َرُسوِل اللَِّه صلي هللا عليه وسلمقال  

، رأى مـــن نفســـه قـــدرة علـــى عـــدم التـــأثر �، مث قـــرر أن يســـتمع إىل كـــالم النـــيب �أذنيـــه القطـــن حـــىت ال يســـتمع إىل النـــيب 
فشــهد شــهادة أن ال إلــه إال اهللا وأن  �عــرض عليــه اإلســالم؛ فتــأثر بكــالم النــيب  �، فلمــا جــاء إىل النــيب �بكــالم النــيب 

أنــا ســوف أذهــب إىل قــومي حــىت أدعــوهم إىل اإلســالم، وطلــب آيــة أو معجــزة حــىت : �مث قــال للنــيب حممــًدا رســول اهللا، 
أن يريــه آيـة أو جيعــل لـه آيــة، فخـرج نــورًا يف وجهـه مث انتقــل إىل  �يثبـت للنـاس أن حممــًدا هـو نبًيــا مبعوثًـا فــيهم، فـدعا اهللا 

ـذه اآليـة، فـذهب إىل قومـه ودعـاهم  �نبـوة حممـد  سوطه فكـان كـالنور أو كاملشـعل أو كاملصـباح حـىت يـري قومـه صـدق
  .إىل اإلسالم

ضماد األزدي من أزد شنوءة من اليمن، وكان هـذا يبـدو طبيبًـا يُعـاجل النـاس  :من الذين أسلموا أيًضا من خارج مكة
ه سـاحر، فجـاء أنـه جمنـون وأنـ �عـن النـيب : ويرقي الناس من السحر واجلنون وغريها، فجـاء إىل مكـة فسـمع النـاس يقولـون

عليـه  �جمنون أو مسـحور فقـرر أن يُعاجلـه، فلمـا جـاءه عـرض مباشـرًة النـيب  �، هو يظن أن النيب �وقرر أن يُعاجل النيب 
لقـــد مسعـــت قـــول الكهنـــة : طلـــب أن يُعيـــد مـــا ذكـــره إليـــه، وقـــال ضـــماد األزدي �اإلســـالم، فلمـــا اســـتمع إىل كـــالم النـــيب 

والســـحرة والشـــعراء فمـــا مسعـــت مثـــل كلماتـــك هـــؤالء، لقـــد بلغـــن قـــاموس البحـــر هـــات يـــدك أُبايعـــك علـــى اإلســـالم فبايعتـــه 
  .وأسلم

ــــف بــــدأ اإلســــالم يف املدينــــة أو يف منطقــــة يثــــرب، أل ــــت ننتقــــل اآلن إىل اإلســــالم يف املدينــــة، كي ن إســــالم هــــؤالء كان
وخروجــه مـــن مكــة إىل املدينـــة، يف موســم حـــج ســنة إحـــدى عشــر مـــن اهلجــرة جـــاء جمموعــة مـــن  �مقــدمات هلجــرة النـــيب 

مل  �اخلزرج إىل مكة حجاًجا يف موسم حج سنة إحدى عشر من البعثة، الحظوا أقـول مـن البعثـة وال أقـول اهلجـرة، النـيب 
واحــد أو الســنة األوىل هجريــة أو الســنة الثانيــة مــن اهلجــرة : النبــوة، ملــا هــاجر نقــول مــن البعثــة أو مــن: يُهــاجر بعــد، فنقــول

  .وحنوها
ينتقــل مــن قبيلــة إىل قبيلــة يف موســم احلــج أو يف  �جــاء جمموعــة أو ســتة أشــخاص مــن اخلــزرج ُحجاًجــا، وكــان النــيب 

م إىل اإلســالم ومل يكونــوا يســتجيبوا لــه، فلمــا أمــاكنهم يف املشــاعر املقدســة، ينتقــل مــن هــذه القبيلــة إىل هــذه القبيلــة يــدعوه
أنـتم مـن مـوايل اليهـود؟ يعـين : حنـن مـن اخلـزرج، قـال: فسأهلم ممن أنـتم؟ قـالوا �جاء وجد ستة أشخاص فجاء بينهم النيب 

 �يب بلـى اجلـس وكلمنـا مـا عنـدنا، فجلـس النـ: أال جتلسون فُأكلمكم، قالوا: نعم، قال: أنتم الذي حالفتهم اليهود؟ قالوا
  هذا النيب الذي ُددنا به اليهود، كيف ذلك؟: مباشرة بادروا وقالوا �وبدأ يعرض عليهم اإلسالم، فلما مسعوا كالم النيب 

كان اليهود يف املدينـة قـد سـاكنو أو جالسـوا أو عايشـوا األوس واخلـزرج، وكـان األوس واخلـزرج أو أهـل املدينـة واليهـود 
ســوف يُبعــث فينــا نــيب : وانتصــر اخلــزرج واألوس علــيهم كــان اليهــود يُهــددوم فيقولــونإذا صـارت بيــنهم معــارك وخصــومات 

يبدو أنـه هـذا : قالوا �وسوف نتبعه وسوف نقاتلكم وزمكم ونقتلكم كما هزمنا الذين من قبلكم، فلما جاءهم الرسول 
، فمباشـرًة أسـلم هـؤالء السـتة وكـانوا هـم نـواًة هو النيب الـذي ُـددنا بـه اليهـود، فـال جتعلـون اليهـود يسـبقونكم إىل اإلميـان بـه

  .إلسالم من بعدهم من أهل املدينة
فرجعــوا إىل قــومهم، ووعــدوه أن يــدعوا النــاس أو يــدعوا أهــل املدينــة وأهــل يثــرب إىل  �أســعد بــن زرارة : وكــان مــنهم
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 �عشــر مــن البعثــة يــأتون إىل النــيب الــدخول أو إىل اإلســالم، وأن يــأتوا يف موســم يف احلــج يف الســنة القادمــة أي ســنة اثــىن 
  .فيقابلوه مرًة أخرى

  :نأيت اآلن إىل بيعيت العقبة األوىل وبيعة العقبة الثانية وما جرى فيها من أحداث
املقصـــود بالعقبـــة مكـــان رمـــي اجلمـــار يف منطقـــة مـــىن أو يف املشـــاعر املقدســـة يف مكـــة : بالنســـبة لبيعـــة العقبـــة األولـــى

املكرمة، يف موسم حج السنة الثانية عشر من البعثة قدم من أهل املدينة اثىن عشر رجًال من األوس ومـن اخلـزرج يف السـابق  
عنـد هـذا املكـان، ملـاذا هـذا املكـان؟ مكـان  � كانوا فقط اخلزرج، لكن هنا األوس وكـان مـن اخلـزرج واألوس، وقـابلوا النـيب

أنه يبحث عن من يناصره أو يبحـث عـن مكـان آخـر غـري مكـة  �عام ال يشك فيه أحد، أو ليس مبعزول فيشكون بالنيب 
املكرمــة، فتعرتضــه قــريش ومتنعــه مــن ذلــك، اختــاروا هــذا املكــان مكــان عــام مفتــوح لــيس مبعــزول كمــا ذكــرت حــىت ال يشــك 

  وقرروا أن يُبايعوه، البيعة املقصود ا املعاهدة االتفاقية على ماذا نصت هذه البعية؟ �ابلوا النيب فيهم أحد، فق
بــايعوا علــى أال يشــركوا بــاهللا شــيًئا وال يســرقوا وال يقتلــوا أوالدهــم وال يــأتون ببهتــاٍن وال يعصــونه يف معــروف، واقتصــرت 

معهــم مصــعب بــن عمــري لكــي يعلمهــم القــرآن، ألن  �ع بعــث النــيب هــذه البيعــة فقــط علــى هــذه األمــور، فلمــا أرادوا الرجــو 
معهــم لكــي يعلمهــم  �مصــعب بــن عمــري مــن الســابقني األولــني، وســبقهم باإلســالم ولديــه شــيٌء مــن العلــم، فأرســله النــيب 

  .اإلسالم وأحكام الدين ويُقرؤهم القرآن، ويُقال عن مصعب بن عمري بأنه أول سفٍري يف اٍإلسالم
بن عمٍري إىل املدينة وبقي فيها فرتة أشهر تقريًبا بدأ يدعو النـاس لإلسـالم، وقـد نـتج عـن ذلـك إسـالم فذهب مصعب 

أن مصـعب بــن : جمموعـة مـن زعمـاء األوس واخلـزرج، مـنهم ســيد األوس سـعد بـن معـاذ وُأسـيد بــن حضـري وغـريهم، الشـاهد
: ر اإلسـالم بـني أهـل املدينـة، اجتمـع جمموعـٌة مـنهم وقـالواعمري مل يرجع من املدينـة إال وانتشـر اإلسـالم بـني أهلهـا، ملـا انتشـ

 �بـني قومـه يُؤذونـه ويطردونـه ومينعونـه مـن نشـر دينـه؟ واتفقـوا علـى أن يـأتوا النـيب  �إىل مىت وحنن نذر ونـرتك النـيب حممـد 
إىل حـرب ومعـاداة مــن  ويناصـرونه، املقصـود بالنصـرة هنـا ليسـت نصـرة فقـط كالميـة أو قوليـة، بـل هـي نصـرٌة تُلجـئهم أحيانًـا

، فجاء جمموعًة منهم يف حج سنة ثالثة عشـر مـن البعثـة وكانـت هـذه هـي بيعـة العقبـة الثانيـة، وكـانوا �يقف يف وجه النيب 
من قبل أم سوف يُقابلونه يف هذه السنة وحتديًدا يف هـذا املوسـم ويف هـذا املكـان، يُريـدون أن يعرضـوا  �قد واعدوا النيب 

  .عليه النصرة
يف هـــذا املكـــان بعـــد أن اتفقـــوا عليـــه، وكـــان قـــد خـــرج معـــه عمـــه العبـــاس بـــن عبـــد املطلـــب ومل يكـــن  �فقـــابلهم النـــيب 

مسلًما يف ذلك الوقت، ملاذا خرج معه؟ حىت يتثبت وسيتوثق من صدق هؤالء أهل املدينة هـل هـم صـادقون يف نصـرة النـيب 
ددهم قرابــة الثالثــة وســبعون رجــًال وامرأتــان، فلمــا جــاءوا إىل ؟ أم أــم ســوف خيذلونــه إذا خــرج أو عــادى قومــه، وكــان عــ�

، بايعهم علـى عبـادة اهللا وعلـى اجتنـاب الشـرك والسـمع والطاعـة واألمـر بـاملعروف وأال تأخـذوا يف �بايعهم النيب  �النيب 
متنعــونين ممــا متنعــون منــه اهللا لومــة الئــم، وهــذا الشــرط األخــري وهــو املهــم يف هــذه البيعــة علــى أن تنصــروين إذا قــدمت إلــيكم و 

إذا حــارب  �أنفســكم وأزواجكــم وأبنــائكم ولكــم اجلنــة، ويُقصــد بــذلك أــم ســوف يضــطرون إىل حــرب مــن عــادى النــيب 
  .�النيب 
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أرأيـت يـا حممـد إن ناصـرناك وأظهــرك : قـالوا �قبـل أن تـتم هـذه البيعـة جـاء جمموعـة مـن زعمـاء أهـل املدينـة إىل النـيب 
، أو �اهللا وصار لك عزًة ومنعة وأظهرك اهللا على قومـك، فأنـت هـل سـوف ترتكنـا وترجـع إىل قومـك يف مكـة؟ فقـال النـيب 

، بـل  الـدم الـدم، والهـدم الهـدم أنـا مـنكم وأنـتم منـي ال«: قبـل أن يقـول كالمـه أو مقولتـه قـال �تبسم قبل ذلك النـيب 
حـىت لـو أظهـره اهللا علـى قومـه واعتـز وقـوي؛ فإنـه سـوف  �د بـذلك النـيب ، يقصـ»من حاربتم وُأسالم من سالمتم أحارب

هـذه  �حـىت أنـه مـات بيـنهم يف املدينـة املنـورة، وهنـا بـايعوا النـيب  �يبقى بينهم ولن يـرتكهم، فعـًال هـذا الـذي جـرى للنـيب 
  .البيعة، بايعوا على أن ينصروه

أن يُعينـــوا جمموعـــة مـــن األشـــخاص حـــىت ُيشـــرفون علـــى أوضـــاعهم،  �بيعـــة، طلـــب مـــنهم النـــيب بعـــد أن متـــت هـــذه ال
  .ويُعرفون هؤالء بالنقباء أو العرفاء، املقصود م من ُيشرفون عليهم، وأخرجوا منهم اثين عشر نقيًبا يقومون مشرفني عليهم

د حـاولوا وسـعوا ألن مينعـوا مـن إمتـام هـذه البيعـة، طبًعا اكتشفت أو جاء اخلرب إىل املشركني مبـا جـرى يف هـذه البيعـة وقـ
حىت أم أرسلوا إىل زعماء من املشركني، كانوا جمموعة من املشركني قد جاءوا مع هؤالء املسلمني، مل يكونـوا يعلمـون بـأم 

وبعـد أن حلفـوا  من مكة؟ فقال هؤالء الزعماء من أهـل املدينـة �مسلمني وكذا، واستوثقوا منهم هل جاءوا ليخرجوا النيب 
هلم وأعطوهم أميانًا بأم مل يأتوا لكي خيرجوا النيب من مكة إىل املدينة، إمنا أتـوا فقـط ُحجاًجـا، فرجـع هـؤالء أهـل املدينـة أو 

  .بأن ينصروه إذا جاء إليهم �األوس واخلزرج إىل املدينة بعد أن واعدوا النيب 
نفسـه علـى  �بـة األوىل، أو قبـل بيعـة العقبـة األوىل، عـن عـرض النـيب حتدثنا عن بيعة العق! إًذا أيها األخوة واألخوات

حـىت ينتشـر اإلسـالم واسـتغالًال هلـذه املواسـم الـيت جيتمـع فيهـا جمموعـة : القبائل يف موسم احلج واألسواق التجارية ملـاذا؟ قلنـا
وعـة مـن األشـخاص الـذين أسـلموا مـن غـري من القبائل املتنوعة، مث عرفنا بدايات إسالم أهل املدينة، وكنا قد حتدثنا عـن جمم

  .�أا كانت مقدمة هلجرة النيب : مكة وختمنا ببيعة العقبة األوىل وبيعة العقبة الثانية، قلنا
هذا ما يسر اهللا لنا إيراده يف هذه احللقة ونكتفي بـذلك واهللا أعلـم وصـلى اهللا وسـلم علـى نبينـا حممـد والسـالم علـيكم 

  .ورمحة اهللا وبركاته
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  المحاضرة العاشرة
الســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه، بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، احلمــد هللا رب العــاملني، وأصــلي وأســلم علــى نبينــا حممــد 

  .وعلى آله وصحبه أمجعني، حياكم اهللا معنا مجيًعا يف احللقة العاشرة من حلقات مقرركم السرية النبوية
كنا حنن وإياكم يف اللقاء أو يف احللقة السابقة نتحدث عن مقدمات اهلجرة، حتدنا عن إسـالم بعـض األشـخاص مـن 

علـى هـذه املواسـم كمـا  �نفسه يف املواسم وأسواق العرب  على القبائل، ملاذا حرص النيب  �خارج مكة، مث عرض النيب 
املنـاطق، فهـذا فيـه اسـتغالل لتبليـغ ديـن اإلسـالم إىل أكـرب عـدٍد ممكـن ذكرنا؟ ألا مكان الجتماع القبائل املتنوعـة مـن شـىت 

من القبائل واملنـاطق، مث حتـدثنا عـن بدايـة إسـالم أهـل املدينـة، حتـدثنا عـن السـتة أشـخاص اخلـزرجيني الـذين أسـلموا، والـذين  
بيعة العقبـة الثانيـة يف موسـم حـج  ، مث بيعة العقبة األوىل يف حج سنة اثىن عشر من البعثة، مث�كان منهم أسعد بن زرارة 

  .ثالثة عشر
أن بيعـة العقبـة األوىل مل يكـن فيهـا وعـٌد أو بيعـة : وعرفنا الفرق ذكرنا الفرق بـني بيعـة العقبـة األوىل وبيعـة العقبـة الثانيـة

نيـة والفـرق يف بيعـة ، إمنـا بـايعوه علـى التوحيـد وعـدم الشـرك واألمـر بـاملعروف وحنوهـا، يف بيعـة العقبـة الثا�على نصـرة النـيب 
إذا اضـطروا إىل  �إن معىن ذلك بـأن سـوف ُحيـاربون مـن يُعـادي النـيب : على نصرته وقلنا �أنه بايعوا النيب : العقبة الثانية

  .ذلك
قـد رأى  �وقـد كـان النـيب  وأصحابه إلـى المدينـة المنـورة، ����نتحدث اآلن أو في هذه الحلقة عن هجرة النبي 

ا هـي ، ووصـفها بأـ»هجـرتكمرأيـت أرض «: رأى أا أرض ذات خنل وكذا، فأخرب أصحابه قـاليف منامه أرض اهلجرة، و 
املدينة، مث أذن ألصحابه بأن خيرجوا إىل املدينة، فكان أول مـن هـاجر مـن املسـلمني إىل املدينـة أبـو سـلمة املخزومـي زوج أم 

  .أم سلمة فصارت من أمهات املؤمنني �، طبًعا تُويف أبو سلمة فيما بعد فتزوج الرسول �سلمة 
مث تتابع املسلمون للهجـرة إىل املدينـة، وكـانوا يتسـللوا أو يُهـاجرون ُخفيـة، مل يكونـوا جيهـرون ـذه اهلجـرة خوفًـا مـن أن 

وعلـي، عمـر  �متنعهم قريش، وقد هاجر أغلب املسلمني من مكـة، ومل يبقـى فيهـا إال جمموعـة مـن األشـخاص كـأيب بكـر 
مل يبقى فيها إال بعض األشخاص كمثل أيب بكر وعلي بن أيب طالـب وزيـد بـن حارثـة وصـهيب الرومـي : ن أقولهاجر، لك

أراد بنفسـه اهلجــرة  �والباقيـة املتبقيـة كـانوا مــن املستضـعفني الـذين مل يسـتطيعوا أو مل يقــدروا علـى اهلجـرة، بـل إن أبــا بكـر 
ان ذلـك ، فكـ»لـك صـاحًبا فـي هجرتـك أرجـوا أن يكـون شـخص«: أن يرتيث وأال يُهـاجر، وقـال �فطلب منه الرسول 

  .، وكان العجب أن أبا بكر يُعد راحلتني هلذا الصاحب الذي سوف يُرافقه يف هجرته�هو النيب 
ملا هاجر املسلمون إىل املدينة؛ أصبحوا يف داٍر منعـة ومحايـة وقـوة وعـزة، فقـررت قـريش أن جتتمـع حـىت يتـداولون أمـرهم 

ني ويتخــذوا موقًفــا للحـد مــن هــذه اهلجــرة، فـاجتمعوا يف دار النــدوة، وقــد ذكرناهــا مـن قبــل أــا داٌر أسســها يف هجـرة املســلم
قصــي بــن كــالب لكــي جيمعــوا فيهــا أو جتتمــع فيهــا زعمــاء قــريش ويتشــاورون يف أمــرهم، وكــانوا قــد اشــرتطوا أال يــدخل هــذه 

فيها إال مـن ُعـرف عنـه احلكمـة ورجاحـة العقـل، وهنـاك تـداولوا  الدار إال من كان عمره أربعني سنًة فأكثر، يعين ال يدخلون
: ، فـاقرتحوا عـدة اقرتاحـات، طبًعـا هنـاك روايـًة فيهـا نظـر يُقـال�الرأي يف موقفهم مـن هـؤالء املهـاجرين، مـوقفهم مـن النـيب 
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وا يتـداولون الـرأي أنه دخل معهم شيٌخ من أهل جند أو كذا، من أهـل العلـم مـن ضـعف هـذه الروايـة، لكـن خنلـص أـم بـدء
، فمــنهم مــن اقــرتح أن حيــبس، ومــنهم مــن اقــرتح أن يُطــرد، إىل أن جــاء أبــو جهــل واقــرتح علــيهم �مــن مــوقفهم مــن النــيب 

، فـاقرتح علـيهم أن خيرجـوا مـن كـل قبيلـٍة شـابًا ويُعطونـه �اقرتاًحا فيه يكون موقًفا أو هـذا يكـون حامسًـا بالنسـبة ألمـر النـيب 
قتلـة رجـٍل واحـد، هنـا بـين هاشـم قومـه أو قبيلـة  �ؤالء الشباب مـن هـذه القبائـل املتنوعـة فيتقلـون النـيب السالح، مث يأتوا ه

ال يستطعوا أن يقاتلوا كل هذه القبائل اليت أخرجوا أو ال يستطيعون أن يقـاتلوا وحيـاربوا هـذه القبائـل الـيت أخرجـت  �النيب 
ذلك من الصلح فوافقت قـريش علـى اقـرتاح أيب جهـل وقـرروا أن خيرجـوا فريضون مبا دون  �منها شخًصا واحًدا لقتل النيب 

  .�من كل قبيلة شخص واحد ويُعطونه السالح لكي يقتل أو جيتمعوا على قتل النيب 
أال  �وأخـربه مبـا عزمـت عليـه قـريش ودبرتـه مـن قتلـه، وطلـب منـه جربيـل  �يف هذه األثنـاء جـاء جربيـل إىل النـيب 
مــن الظهــرية إىل بيــت أيب بكــٍر الصــديق وطلــب منــه أن خيــرج معــه ويُرافقــه يف  �يبيــت هــذه الليلــة يف فراشــه، فخــرج النــيب 

  .إىل مكاٍن أو إىل جبل أو إىل غار يُعرف بغار ثور، وبقوا يف هذا املكان ثالثة أيام �اهلجرة، فخرج هو وأبو بكر 
، وهنــا قــد نســتغرب لمــاذا لــم ����يريــدون أن يقتلــوا النبــي  ����بــي وكانــت قــريش قــد خرجــت لــيًال أمــام بيــت الن

  ويخرجوه بالقوة فيتقلونه؟ ����يقتحموا الباب أو يكسروا الباب ويدخلوا بالقوة على النبي 
كان على الرغم من أن املشـركني كانـت لـديهم مسـاوئ يف األخـالق والشـركيات، إال أـم أيًضـا قـد كانـت هلـم : نقول

ها مراعاة حرمة البيت، فقد كانوا يرون أنه مـن الضـعف ومـن العيـب ومـن املعابـة وممـن يُنـتقص مـن قـدر حماسن أخالقية، ومن
الشخص أن يدخل البيت عنوًة ألن فيها نساء وأطفال، فليس بتلك القوة أو تلك املرجلة من يـدخل هـذا البيـت الـذي فيـه 

والشـهامة والرجولـة أن نتنظـر أن خيـرج هـذا الرجـل مـن  النساء واألطفال حىت ينتقم من هذا أو صاحب البيـت، بـل إن القـوة
قـد خـرج مـن ذلـك،  �وخيرجـوه بـالقوة، كـان النـيب  �هذا البيت وتنتقم منه كما تُريد، ولذلك مل يدخلوا على بيـت النـيب 

 ألن هـــذه عـــادة مـــن عـــادام احلميـــدة أـــم ال يقتحمـــون علـــى األشـــخاص بيـــوم يـــرون أن ذلـــك مـــن: وعرفنـــا ملـــاذا؟ قلـــت
  .الضعف أن تقتحم على الشخص بيته وفيه من النساء واألطفال

فيقتلونـه، فخـرج النـيب  �بعد أن اجتمعوا يف هـذا البيـت خـرج الصـباح أو انتظـروا حـىت خيـرج الصـباح وخيـرج هلـم النـيب 
 خـرج إىل أيب علـى رؤوسـهم الـرتاب، مث: من بيتـه ملـا اجتمعـوا عليـه قبـل أن خيـرج إىل أيب بكـر ووضـع كمـا يقـال يف روايـة �

فســأهلم مــا اخلــرب؟ ومــاذا  �، فجــاء أحــد األشــخاص ووجــد هــؤالء األشــخاص جمتمعــني عنــد بيــت النــيب �بكــٍر الصــدق 
إين رأيت حممًدا قد خرج من بينكم ومل تفعلوا له شيًئا، فلما نظـروا داخـل بيـت : ننتظر حممد حىت خيرج، قال: تفعلون؟ قالوا

فظنـوا أنـه هـو، مث ملـا خـرج هـذا الرجـل فـإذا  �أو نائًمـا علـى فـراش النـيب  �النـيب  وجدوا أن شخًصا داخـل بيـت �النيب 
قــد أمــره أن يبيــت علــى فراشــه فقــاموا وضــربوا علــي بــن أيب طالــب وطلبــوا منــه أن  �هــو علــي بــن أيب طالــب، كــان النــيب 

مقدارها مائًة مـن اإلبـل ملـن حيضـر فأخربهم بأنه ال يعرف أين ذهب، وهنا أعلنت قريش جائزًة  �ُخيربهم على مكان النيب 
وأبــو بكــر قــد جلئــا إىل غــار ثــور وبقيــا فيــه  �النــيب وصــاحبه أبــو بكــر حًيــا أو ميًتــا، وكــان مثــل مــا ذكــرت قبــل قليــل الرســول 

  ثالثة أيام، ما الذي كان جيري يف غار ثور؟
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، يف هـذه �وخيف من يبحث أو يقل من يبحـث عـن النـيب  �طبًعا بقي فيه ثالثة أيام حىت خيف الطلب عن النيب 
، وكان الذي يُعد هلم الطعـام أمسـاء بنـت أيب �األثناء كان الذي يأيت باألخبار أخبار قريش عبد اهللا بن أيب بكر الصديق 

و بكـــر وكـــان غـــالم أبـــ �بكـــر وقـــد لُقبـــت بـــذات النطـــاقني ألـــا وضـــعت الطعـــام يف نطاقهـــا أو يف حجاـــا وأعطتـــه للنـــيب 
  .الصديق عامر بن ُفهرية يأيت ويرعى بالغنم على آثار عبد اهللا بن أيب بكر حىت ال يعرف الناس طريقه أين توجه

بعد ثالثة أيام ملا خف الطلب، كان أبو بكر قـد اسـتأجر دليـًل يـدهلم علـى الطريـق أو يـدهلم الطريـق إىل املدينـة، لـيس 
ون الطريق إىل املدينة بل كـانوا يعرفونـه، لكـنهم أرادوا أن يسـلكوا طريًقـا ال يعرفـه قد ال يعرف �هذا معناه أن أبو بكر والنيب 

أن  �أن قبــل أن خيرجـوا كـان أبــو بكـر خائًفــا علـى النــيب : أحـًدا حـىت ال يتصــادموا مـع هــؤالء الـذين يبحثـون عــنهم، ويقـال
أليب  �وصــاحبه أبــو بكـر، فقــال النــيب  �يكشـف مكانــه، وكـان حزينًــا جــًدا أنـه إذا اكتشــف ســوف يـأتون ويقتلــون النـيب 

ومعهم الدليل عبـد اهللا بـن أريقـض  �، فخرج النيب »ك يا أبو بكر باثنين اهللا ثالثهما ال تحزن إن اهللا معناما ظن«: بكر
الليثــي مــن هــذا الغــار، وســلكوا طريًقــا ال يعرفــه أحـــد، طريًقــا لــيس بعــادة النــاس أن يســلكوه يف الــذهاب إىل املدينــة، وكـــان 

أبـو : األول: مـن مكـة إىل املدينـة ثالثـة أشـخاص �عهم شـخٌص رابـع أال وهـو عـامر بـن ُفهـرية، إًذا الـذي خـرج مـع النـيب م
الــدليل اللــي هــو عبــد اهللا بــن أريقــض الليثــي وكــان مشــرًكا مل ُيســلم بعــد، والرابــع عــامر بــن ُفهــرية : ، والثــاين�بكــر الصــديق 

  .مل يعتد الناس على أن يسلكوه إىل املدينة غالم أبو بكر، مث اجتهوا يف الطريق اليت
وأصـحابه، منهـا أـم مـروا خبيمـة امـرأة يُقـال هلـا أم معبـد، بـني مكـة واملدينـة،  �ويف الطريق جرت بعض األمـور للنـيب 

ــذه اخليمــة، يعــين صــارت لــه  �وقــد أكثــر الــرواة أو الكتــب كتــب الســرية النبويــة وكتــب التــاريخ احلــديث عــن مــرور النــيب 
عض املعجزات منها تكثري لنب املاشية أو حليب املاشية وكـذا، لكـن األهـم مـن ذلـك مـن أهـم أسـباب اهتمـام السـرية مبـرور ب

، وصـفت شـكله وطولـه ومجالـه، ومـا �هـو أن هـذه املـرأة ذكـرت أوصـاف أو شـيًئا مـن أوصـاف النـيب : ذه املـرأة �النيب 
  .�صدرًا مهًما ملن أراد أن يعرف شيًئا من صفات النيب يف وجهه من مثًال عينه وغريه، فصار مرجًعا أو م

يف أثنــاء الطريــق قــابلهم أحــد املشــركني الــذين كــانوا يســعون للحصــول علــى اجلــائزة أال وهــو ســراقة بــن مالــك املــدجلي، 
فلمـا وأصـحابه،  �خرج وكان قد مسع أن هناك أشخاًصا يتوجهون إىل املدينة، فظن وتوقع أن هؤالء األشخاص هـم النـيب 

، وملــا أراد أن يــبقض علــيهم تعثــرت بــه فرســه يعــين ســقطت ومل تتحــرك، �توجــه وجــد فعــًال أن هــؤالء األشــخاص هــم النــيب 
، ملــا رأى �حــاول مــع هــذا الفــرس أن يتحــرك مــرة ومــرتني، ولكنــه كــان يتعثــر كلمــا أراد أن يوجهــه باجتــاه أو بصــوب النــيب 

األمــان األمــان،  �ذلــك عــرف أــم ممنــوعني عنــه أو حمميــني عنــه فأعطــاهم األمــان، مث جــاء وبــدأ يكلمهــم، وأعطــاه النــيب 
  .يعين ال يتعرض له فيما بعد إذا أصبح للمسلمني قوة ومنعة

بقاهــا يف غــار ثــور، يعــين  مــن مكــة إىل املدينــة قرابــة االثــىن عشــر يوًمــا، وثالثــة أيــام �كــان املــدة الزمنيــة هلجــرة النــيب 
السـنة : اموع تقريًبا مخسة عشر يوًما، ويف يوم االثنني الثامن من شهر ربيع األول يف سـنة أربعـة عشـر مـن النبـوة، أو نقـول

إىل منطقـة قُبـاء، وكـان  �األوىل من اهلجرة فيما بعد ملا ظهر التقومي التأريخ اهلجري يف عهد عمر بن اخلطـاب وصـل النـيب 
، حـىت إذا غابــت �هـاجر إلــيهم، فكـانوا كـل يـوٍم خيرجــون وينتظـرون النـيب  �لمون أو أهـل املدينـة قــد مسعـوا أن النـيب املسـ
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هـذا هـو صـاحبكم الـذي : وأصحابه رجٌل من اليهود، فلمـا رآه قـال �الشمس رجعوا إىل بيوم، وكان أول من رأى النيب 
نـــزل مبنطقـــة قبـــاء وهنـــاك أســـس أول  �، فكـــان أول مـــا نـــزل النـــيب � تنتظرونـــه، فخـــرج هـــؤالء أهـــل املدينـــة يســـتقبلوا النـــيب

  .مسجد ُأسس على التقوى وهو مسجد قُباء، مث اجته إىل داخل املدينة
بــداٍر مــن الــديار عرضــوا عليــه أن ميكــث أو أن يســتقر أو يُنــزل  �وكــان أهــل املدينــة األوس واخلــزرج، كلمــا مــر النــيب 

، واجتهــت »هــا مــأمورةدعوهــا فإن«: عنــدهم، فيقــول �قتــه حـىت يســتقر أو ميكــث ا لنــيب رحلـه عنــدهم، وكــانوا ُميســكون بنا
إىل داخل املدينة، إىل أن وصلت إىل مكان عبارة عن منطقة أو بسـتان أو مزرعـة خربـة، أو منطقـة أرض كـان  �ناقة النيب 

: �فقــال النـــيب  �خـــذ رحــل النـــيب ميلكهــا غالمـــني يتيمــني وبركـــت يف هــذا املكـــان فجــاء مباشـــرًة أبــو أيـــوب األنصــاري وأ
  .، فمكث عند أبو أيوب األنصاري»المرء مع رحله«

بركت يف مكـان أشـبه مـا تكـون مزرعـة خربـة أو مهجـورة أو مرتوكـة كـان ميلكهـا غالمـني،  �أن ناقة النيب : قلت لكم
الغالمـني وقـرر هنـا أن يبـين  مـن هـذين �من ويل هـؤالء اليتيمـني أن يبيعـه هـذه األرض فاشـرتاها النـيب  �فطلب من النيب 

  .مسجده املسجد النبوي، وبدأ يُؤسس ملا ُيسمى بالدولة اإلسالمية
: فيمـا بعـد بعـد هجرتـه �ما الذي جرى ملن بقي يف مكة املكرمة ومل يُهاجر، يعين عندنا مثًال من الذين حلقوا بـالنيب 

ثــة أيــام، ملــاذا مكــث ثالثــة أيــام ومل يُهــاجر ومل ثال �علــي بــن أيب طالــب، مكــث بعــد علــي بــن أيب طالــب بعــد هجــرة النــيب 
قــد أمــره أن يبقــى يف مكــة املكرمــة حــىت يُرجــع األمانــات الــيت كانــت تودعهــا قــريش وكــان  �؟ كــان النــيب �يصــاحب النــيب 

يودعها املشركون عنده، وهذا من التناقض ومن العجب، حياربونه يؤذونه إال أم يف قرارة نفسه كانوا يعرفون أنـه كـان أمينًـا، 
واحــدة : بإمكانــه أن يأخــذ هــذه األمانــات ويقــول �لــذلك مــع أذيــتهم لــه كــانوا يضــعون األمانــات عنــده وأيًضــا كــان النــيب 

  .بواحدة أو مبثل ما عاملتموين بالقسوة واألذية أُعاملكم أيًضا باألذية
آثر األمانة على أن يقوم بذلك، فأبقى علـي بـن أيب طالـب لكـي يُعيـد هـذه األمانـات، بعـد أن أعادهـا  �لكن النيب 

كـان لـه مـن الزوجـات سـودة بنـت   �وكـان النـيب  �مث هـاجر أهـل بيـت النـيب علي بن أيب طالب هاجر إىل املدينة املنورة، 
لكن مل يـدخل ـا تزوجهـا وهـي صـغرية لكـن مل يـدخل ـا إال وكانـت عمرهـا تسـع سـنوات،  �زمعة وأيًضا كانت عائشة 

  .فيما بعد –إن شاء اهللا  –وهذا سوف نذكره 
كيـف ـاجر، أتيتنـا : ة فلما أراد اهلجرة أتاه أهـل مكـة قـالوامن الذين هاجروا صهيب الرومي وكان تاجرًا من جتار مك

ـــا تـــذهب وختـــرج ـــذه األمـــوال، فقـــال نعـــم، : أرأيـــتم لـــو أعطيـــتكم أمـــوايل أترتكـــوين قـــالوا: صـــعلوًكا فقـــريًا فلمـــا أصـــبحت غنًي
  .وكانت ُكنيته، »يىح البيع أبا يحرب«: فأعطاهم أمواهلم مقابل هجرته، فلما وصل إىل املدينة أخرب النيب بقصته فقال

أما املستضعفون من أهل مكة فقد بقوا يف مكة ومل يُهاجروا إال بعد ما جاء فتح مكة وفتحت مكة، بسـبب ضـعفهم 
  ما الذي جرى للمسلمين في المدينة المنورة بعد هجرتهم؟ يدعو هلم بالفرج،  �وكان النيب 

هنــا أذكــركم أن أذكــر لكــم أن املدينــة كانــت أرض وبــاء، كانــت عبــارة عــن مســتنقعات ينتشــر فيهــا احلمــى واألمــراض، 
لذلك ملا جاء هؤالء املهاجرين استوبئوها أي أصام املـرض بسـبب احلمـى الـيت كانـت منتشـرة يف املدينـة املنـورة، فـدعا النـيب 
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  .أن خيرج هذه الوباء إىل خارج املدينة �
وُمسيـت بطيبـة الطيبـة  �ا ُمسيت املدينة بعد ذلك كانت امسها يثرب ُمسيت بـأرض أو دار اهلجـرة أو ُمهـاجر النـيب طبعً 

  .�ومدينة رسول اهللا 
  . يف لقاٍء قادم والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته –إن شاء اهللا  –هذا ما يسر اهللا لنا إيراده يف هذه احللقة ونلتقي 
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  المحاضرة الحادية عشر
الســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه، بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، احلمــد هللا رب العــاملني، وُاصــلي وُأســلم علــى نبينــا حممــد 
وعلــى آلــه وصــحبه أمجعــني، حيــاكم اهللا معنــا مجيًعــا يف احللقــة احلاديــة عشــر مــن حلقــات ُمقــرر الســرية النبويــة علــى صــاحبها 

  .التسليمأفضل الصالة وأمت 
إىل املدينـة، ومـا الـذي جـرى لـه يف  �كنا حنو وإياكم يف لقاءاٍت سابقة ويف اللقـاء السـابق نتحـدث عـن هجـرة النـيب 

  .الطريق؟ وموقف املشركني قبل ذلك من هجرة املسلمني إىل املدينة، وما قرروه يف دار الندوة
أنــه ذهــب وأســس مســجد قُبــاء وكــان أول : قلنــا �إىل املدينــة، ومــاذا فعــل  �مث بعــد ذلــك حتــدثنا عــن وصــول النــيب 

مســجد ُأســس علــى التقــوى مســجد قُبــاء، مث اجتــه إىل داخــل املدينــة وتعمــق يف داخــل املدينــة، وهنــاك اشــرتى أرًضــا كانــت 
  .لغالمني يتيمني وأسس فيها مسجده املعروف باملسجد النبوي

  .بعد وصوله إلى المدينة ����في هذه الحلقة سوف نُواصل عن األعمال التي قام بها النبي  
إىل املدينــة  �أن بوصــول النــيب : وهنــا نقطــة مهمــة قبــل أن أدخــل يف هــذه األعمــال أو هــذه األمــور، البــد أن نعلــم 

أن السـرية : أو فرتة من فرتات السرية النبوية أال وهي الفرتة املكيـة، وكنـا مـن قبـل قـد حتـدثنا �انتهت فرتة من فرتات دعوته 
 �وتنتهـي جرتـه  �هـي الـيت متتـد منـذ مولـد النـيب : أن الفـرتة املكيـة: فرتة مكة وفرتٌة مدنية، وقلنا: قسمنيالنبوية تنقسم 

إىل املدينـة، وتنتهـي بوفاتـه، ولكـٍل مـن  �إىل املدينة، أي تُعرف بالفرتة املكية، والفرتة املدنية هي اليت تبدأ من وصول النيب 
  .من قبلالفرتتني خصائص وُمميزات قد ذكرناها 

إًذا هنـا بــدأت الفــرتة املدنيــة مــن فــرتات الســرية النبويــة، وكــان مــن مالحمهــا مــن خصائصــها قيــام وتأســيس دولــة اإلســالم 
ـــة املنـــورة، فلمـــا اســـتقر النـــيب  ـــة جبانـــب  �األوىل الـــيت كانـــت يف املدين ـــة املنـــورة؛ بـــدأ يُنســـق األمـــور الدينيـــة والدنيوي يف املدين

  .استمراره يف الدعوة إىل اهللا
  ما الذي جرى بعد الهجرة؟

ُمســي مــن جــاء مــن مكــة مــن املســلمني ُمهــاجًرا، مــن جــاء مــن مكــة إىل املدينــة ُمهــاجرًا؛ ُعرفــوا باملهــاجرين، وُمســي مــن 
هاجرين أهل مكـة الـذين قـدموا إىل املدينـة، وصـار  �أسلم من أهل املدينة وناصر النيب 

ُ
باألنصار، فصار عندنا مصطلح امل

  .األنصار، واألنصار تعرفون أم يتكونون من قبائل األوس وقبائل اخلزرجعندنا ُمصطلح 
مــن األهميــة بمكــان أن نتحــدث عــن مجتمــع المدينــة، ممــا يتكــون المدينــة بعــد هجــرة المســلمين إلــيهم؟ كــانوا 

  :يتكون من عدة طوائف
ضـطهادات فخرجـوا مـن بـالد وهـؤالء يف األسـاس قـد جـاءوا مـن بـالد الشـام، تعرضـوا حلـروب وا: منها طوائف اليهـود

الشام وسكنوا يف بعض مناطق اجلزيرة العربيـة، سـكنوا يف مـثًال تيمـاء، سـكنوا يف بعـض منـاطق احلجـاز كيثـرب، وكـانوا عبـارة 
قبائــل بنــو النضــري، وقبائــل بــين قريظــة، وقبائــل بــين قينقــاع، وكانــت الســيادة : عــن جمموعــة مــن القبائــل، وأمههــا ثالثــة قبائــل

ئاســة لقبائــل بــين النضــري، هــذه قبائــل مــن القبائــل اليهوديــة الــيت اســتقرت يف منطقــة يثــرب أو يف منطقــة املدينــة والشــرف والر 
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  .املنورة
أيًضــا مــن ســكان أو مــن جمتمــع الــذي يتكــون أو مــن األشــياء أو مــن الســكان الــيت يكونــون وُيشــكلون جمتمــع املدينــة 

واخلــزرج؟ أصـل األوس واخلــزرج كانــا أخـوين، واحــد امســه أوس واآلخــر أال وهــم األوس واخلــزرج، مـا هــو أصــل األوس : املنـورة
امسه خزرج ابين حارثة بن ثعلبة كانوا من أهل أو من قبائل اليمن، لكن بعد أن حصل يف الـيمن ايـار سـد مـأرب ومـا تبعـه 

قــرروا أن يكــون املكــان مــن حصــول الكــوارث يف الــيمن، خــرج أوس وأخــوه خــزرج بأســرتيهما واجتهــوا داخــل اجلزيــرة العربيــة، و 
الـــذي يســـتقران فيـــه أال وهـــي منطقـــة املدينـــة املنـــورة أو مبـــا يُعـــرف ســـابًقا مبنطقـــة يثـــرب، فلمـــا اســـتقروا بـــدأ يتكـــاثرون وتتســـع 

  .أسرما، وصار هلم من األوالد واألحفاد، حىت صاروا ُيشكلون قبيلة، فظهر عندنا ما ُيسمى قبيلة األوس، وقبيلة اخلزرج
أصــلهما أخــوين، وأوالدهــا أبنــاء عمومــة، إال أن دارت بينهمــا معــارك وحــروب، وكــان الــذي يُغــذي هــذه  مــع أن: أقــول

أنـه اسـتمر أكثـر مـن : يـوم بُعـاث، ذكـر ابـن إسـحاق يف سـريته: احلروب وُيشـعلها اليهـود، حـىت أن يوًمـا مـن أيـامهم يُقـال لـه
مل ينتهــي هــذا اليــوم أو هــذه املعركــة الــيت اســتمرت مائــة  مائــة وعشــرين ســنة وهــم يتقــاتلون يف هــذا اليــوم مائــة وعشــرين ســنة

  .وعشرين سنة إال بعد أن مات الكثري من زعمائهم وقادم، وكانت القوة والرئاسة للخزرج
لكـي يُؤسـس  ����بعـد الهجـرة، أو مـا ُيسـمى مـن األمـور التـي قـام بهـا النبـي  ����من األمور التي قام بها الرسول 

  :ما يليدولته في المدينة المنورة 
ملــا وصــل إىل املدينــة ملــاذا؟ ألمهيــة هــذا املكــان،  �بنــاء املســجد النبــوي، وهــي أول ُخطــوة قــام ــا النــيب  :منهــا أوًال 

تعلقــة باملســجد، وذكــرت لكــم
ُ
أن يف : ألمهيــة املســجد يف مجــع النــاس عنــد إقامــة الشــعائر أو العبــادات، وغريهــا مــن األمــور امل

ني، كان فيها بعض أشجار النخيـل، وكـان بعـض أيًضـا األشـجار كـان موجـودة، كـان موجـود األصل كان أرًضا لُغالمني يتيم
باألشـجار والنخيـل أن تُقطـع وبـالقبور أن تُنـبش وتُنقـل إىل مكـاٍن آخـر، وبـدأ يُهيـأ  �فيها بعض قبور املشركني، فأمر النيب 

  .هذا املكان لكي يبين مسجًدا
أصـحابه أن يبـو لـه مسـجًدا، وقـد اسـتمر بنـاؤه قرابـة سـتة شـهور، وقـد سـاهم  فلما يـأ هـذا املكـان، انطلـق النـيب وأمـر

هاجرين واألنصـار يف بنـاء هـذا املسـجد، وملـا اكتمـل هـذا املسـجد، بنـا فيـه ُغـرفتني أو نتجـاوز ونُبـالغ ونقـول �النيب 
ُ
: مع امل

  .�، والثانية كانت لعائشة بنت أيب بكر الصديق �كانت سودة بن زمعة : بيتني لزوجتيه اليت كانتا معه، األوىل
هاجرين واألنصار، أقول :بعد وصوله للمدينة ����من األمور التي قام بها النبي 

ُ
كـان مـن : ما يُعرف باملؤاخاة بني امل

ؤثروم أم كـانوا يتنافسـون يف إكـرام الـذين هـاجروا إلـيهم، واستضـافتهم يف بيـوم، بـل كـانوا يُـ: سجايا وخصائص األنصار
هاجرون ملا وصلوا إىل املدينة يُعـانون مـن بعـض األمـور، ُمشـكالت كثـرية، مـن 

ُ
على احلاجة اليت كانت لدى أنفسهم، كان امل

  .أمهها املشكالت االقتصادية
هـاجرين أن 

ُ
ال خيفى عليكم أم هاجروا مـن مكـة إىل املدينـة وتركـوا أمـواهلم ومـا ميلكـون، يعـين يسـتحيل علـى هـؤالء امل

رج ُمهـــاجًرا ومعـــه بيتـــه أو أموالـــه، لـــن يأخـــذ معـــه إال مـــا خـــف محلـــه، ولـــذلك تركـــوا أمـــواهلم ومـــا ميلكـــون يف مكـــة، فجـــاء خيـــ
شركون وأخذوها

ُ
  .امل
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هـــذه املشــكلة؛ أوجــد مـــا ُيســمى بعقـــد  �وذلــك كــانوا يُعـــانون مــن بعــض املشـــكالت االقتصــادية، وحـــىت حيــل النــيب 
ؤاخاة، جيعل كـل أنصـاري أو كـل شـخص 

ُ
هـاجرين، فيسـكن معـه، بـل حـىت وصـل األمـر إىل أنـه امل

ُ
مـن األنصـار لـه أٌخ مـن امل

  .يرثه، املهاجر يرث األنصاري إذا مات
ؤاخـاة، فصـاروا يُقـامسوم أمـواهلم وبيـوم ومـزارعهم، حـىت وصـل ـم األمـر  �واستجاب األنصار ملـا قـام النـيب 

ُ
مـن امل

هـاجرين ويقـول لـه
ُ
اخــرت مـا شـئت مـن نسـائي حـىت أُطلقهــا : أن مـن كـان ُمعـدًدا أو لـه أكثـر مـن زوجــة، يـأيت إىل أخـاه مـن امل

هاجرينلك فتتزوجها، وهذا يُعطي داللًة واضًحا على ما قام به األنصار من عمل جتا
ُ
  .ه إخوام من امل

اللي هو تنظـيم العالقـات االجتماعيـة بـني الطوائـف، أو  :بعد هجرته إلى المدينة ����من األمور التي قام بها النبي 
منهـا مـثًال : إنه كان هنـاك يسـكن املدينـة جمموعـة مـن الطوائـف: تنظيم العالقات بني من يسكن داخل املدينة، ذكرت لكم

أن يُـــنظم العالقـــة بـــني اليهـــود واملســـلمني وبـــني  �املشـــركني مـــن أهـــل املدينـــة، فاســـتوجب علـــى النـــيب اليهـــود، ومنهـــا أيًضـــا 
  .املشركني

عاهـــدة تقتضـــي أـــم ال ُحيـــاربون النـــيب  :أمـــا بالنســـبة لليهـــود
ُ
وال  �فقـــد عقـــد معهـــم ُمعاهـــدة، كـــان ُجممـــل هـــذه امل

إلـيهم، كـذلك عقـد ُمعاهـدة ممُاثلـة مـع املشـركني علـى أال إذا احتـاج  �، ُيسـاعدون النـيب �ينضمون إىل مـن يُعـادي النـيب 
  .وال يُعادونه وحنو ذلك من البنود اليت ُتساهم يف استقرار املسلمني يف املدينة املنورة �ينضموا مع أعداء النيب 

بــاًال علــى يف اســتقرار املســلمني يف املدينــة املنــورة، وأيًضــا كانــت و  –كمــا ذكــرت لكــم   –طبًعــا ســامهت هــذه االتفاقيــة 
عاهـدة علـى أال ُحيـاربون النـيب 

ُ
وطـرد  �وال ينضـموا مـع أعدائـه، قـام النـيب  �هؤالء اليهود حتديًدا، ألـم ملـا نقضـوا هـذه امل
  .أو أجلى بعضهم كما سوف مير معنا يف حينه

هــو الــدفاع بــدأ يســعى إىل تأســيس جيًشــا إســالمًيا مهمتــه : بعــد هجرتــه للمدينــة ����مــن األمــور التــي قــام بهــا النبــي 
  .يف املدينة �عن الدولة اإلسالمية الناشئة واليت أنشأها النيب 

كنـت قـد ذكـرت لكـم أن مـا : ننتقل اآلن إىل مناذج من األحداث والتشـريعات الـيت جـرت يف السـنة األوىل مـن اهلجـرة
هجـرة املسـلمني إىل احلبشـة كانـت يف السـنة اخلامسـة : الفـرتة هـذه كـان يُطلـق عليهـا البعثـة، فنقـول مـثًال  �قبل هجرة النيب 

للبعثــة، إســالم مــثًال محــزة وعمــر بــن اخلطــاب كــان يف الســنة السادســة مــن البعثــة ال نقــول اهلجــرة، وفــاة أبــو طالــب وخدجيــة  
  .كانت يف السنة العاشرة من البعثة وهكذا

الســنة األوىل مــن اهلجــرة، الســنة الثانيــة مــن اهلجــرة، : إىل املدينــة، صــارت تُعــرف الســنوات مــثًال  � بعــد هجــرة النــيب
  .�وذكرت لكم أن الذي أوجد هذا التاريخ وهذا التقومي عمر بن اخلطاب 
  :من األحداث التي جرت في السنة األولى من الهجرة ما يلي

ود يف املدينــة يزعمــون أنــه بعــد هجــرة املســلمني مــن مكــة إىل املدينــة ، كــان اليهــ�مولــد عبــد اهللا بــن الــزبري بــن العــوام 
هاجرين فال يُولد هلم، واليهود ُعرفوا واُشتهر عنهم إجادة وإتقان واحرتاف يف السحر، بـل إـم برعـوا 

ُ
يزعمون أم سحروا امل

م هــؤالء اليهــود أــم ســحروا ، زعــ�أن يســحروا النــيب  –وهــذا ســوف نــذكره إن شــاء اهللا فيمــا بعــد  –يف الســحر وحــالوا 
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زوجـة الـزبري بـن العـوام وكانـت  �املسلمني؛ فلن يولد هلم، وكـان قـد قـدم مـن مكـة ُمهـاجًرا إىل املدينـة أمسـاء بنـت أيب بكـر 
  .حامل وملا وصلت إىل املدينة ولدت بعد اهللا بن الزبري، فكان عبد اهللا أول مولوٍد للُمهاجرين يف املدينة

هاجرين فلن يُولد هلم: مون ملاذا؟ ألنه أبطل زعم هؤالء اليهود الذين كانوا يقولونوبوالدته فرح املسل
ُ
  .أم سحروا امل

قـد  �بعائشـة، وقـد كـان النـيب  �اللي هو دخول النـيب : من األحداث التي حدثت في السنة األولى من الهجرة
ملـاذا هـذا العمـر صـغرية أو كـذا؟ : قد نقولخطب عائشة من أبيها وُعمرها ست سنوات، ودخل ا وُعمرها تسع سنوات، 

كــان مــن عـادة العــرب قــدميًا وغــريهم مــن األُمـم والشــعوب تــزويج بنــام يف هــذا السـن، وأيًضــا كــان ذلــك بــأمٍر : لكننـا نقــول
يف هــذا الســن اســتيعاب كثــريًا مــن األحكــام الشــرعية  �أنــه يتزوجهــا يف هــذا الســن، وقــد اســتطاعت عائشــة  �مــن اهللا 
  .أُمهات املؤمنني: كان يُطلق عليهن مصطلح  �ونقلها إىل الناس، وال ننسى أن زوجات النيب  �من النيب  وتعلمها

زيادة ركعتني يف الصالة، كانـت الصـالة قبـل اهلجـرة عبـارة  :من األحداث التي حدثت في السنة األولى من الهجرة
  .عن ركعتني، لكن بعد اهلجرة أو السنة األوىل من اهلجرة، زيدت صالة الظهر والعصر والعشاء فصارت أربع ركعات

تشــريع األذان، وملــن يكــن األذان قبــل معروفًــا بــني  :مــن األحــداث أيًضــا التــي جــرت فــي الســنة األولــى مــن الهجــرة
حـدد هلـم أوقـات الصـلوات، مـىت  �ملسلمني قبل السنة األوىل من اهلجرة، بل كانوا يتحينون أوقات الصلوات، يعـين النـيب ا

صالة العصر ومىت صالة الظهر والفجر قبلها والعشاء واملغرب، فكانوا يتحينون هذا الوقت، فبعضهم يُـدرك وقـت الصـالة، 
يف منامه أال وهو عبد اهللا بـن زيـد رأى أن شـخص ُخيـربه بصـيغة األذان، فلمـا  وبعضهم تفوته، حىت رأى أحد املسلمني ُرؤية

، فصـار بـالل وغـريه مـن �أن ُخيـرب أو أن يُعلمهـا لـبالل بـن ربـاح  �مبـا رآه يف منامـه، فطلـب النـيب  �أصبح أخرب النـيب 
ؤذنني يُؤذنون ذا األذان، هذه بعض األحداث اليت جرت يف السنة األوىل

ُ
  .امل

  :قل إلى بعض األحداث التي جرت في السنة الثانية من الهجرةننت 
حتويــل القبلــة، وقــد كانــت القبلــة أو كــان املســلمون يتوجهــون يف قبلــتهم إال بيــت املقــدس، وبعــد  :مــن تلــك األحــداث

ان ســتة عشــر شــهرًا وهــو ُيصــلي إىل جهــة الشــمال أو جهــة بــالد الشــام أو جهــة بيــت املقــدس، وكــ �اهلجــرة اســتمر النــيب 
يتمىن أن تتحول القبلة إىل الكعبة إىل جهة اجلنوب، فاستجاب اهللا له ما كان يتمناه، فأمر بـأن تتحـول القبلـة مـن  �النيب 

إىل جهـــة  �جهـــة الشـــمال أو مـــن جهـــة بيـــت املقـــدس إىل جهـــة اجلنـــوب حيـــث الكعبـــة، وكـــان أول صـــالٍة صـــالها النـــيب 
  .الكعبة، اللي هو صالة العصر

فـرض صـيام شـهر رمضـان، كـان الصـيام قبـل السـنة الثانيـة  :جـرت فـي السـنة الثانيـة مـن الهجـرةمن األحداث التي 
ــا، صــوم رمضــان أعــين، كــان الشــخص ُخمــري بــني أن يصــوم شــهر رمضــان أو أن يُطعــم مســكيًنا عــن  مــن اهلجــرة لــيس بإلزامًي

  .من أركان اإلسالم الصيام، فلما جاء السنة الثانية؛ فرض اهللا الصيام على املسلمني وجعله رُكًنا
، أمـا رُقيـة بنـت رسـول �وفـاة رقيـة وزواج فاطمـة : وأيًضا من األحداث التـي جـرت فـي السـنة الثانيـة مـن الهجـرة

إىل احلبشـــة يف اهلجـــرة  �، وذكرنـــا أـــا هـــاجرت مـــع عثمـــان بـــن عفـــان �فقـــد كانـــت زوجـــًة لعثمـــان بـــن عفـــان  �اهللا 
مــن ابنتــه أم ُكلثــوم فُلقــب بــذو  �يف الســنة الثانيــة، فزوجــه الرســول  �لرســول األوىل، وبعــد غــزوة بــدر تُوفيــت رُقيــة بنــت ا
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مـن ابـن  �، ويف هذه السنة اللي هي السنة الثانية تزوجـت فاطمـة بنـت حممـٍد �توزج من ابنيت الرسول  �النورين ألنه 
، وكـان احلســن أكــرب �ســني احلســن واحلُ : ، وكــان هلـا جمموعــة مــن األوالد علـى ســبيل املثـال�عمهـا علــّي بـن أيب طالــب 

  .�اُحلسني 
  .هذا ما يسر اهللا لنا إيراده يف هذه احللقة ونكتفي بذلك واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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  المحاضرة الثانية عشر
وُأســلم علــى نبينــا حممــد  الســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه، بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، احلمــد هللا رب العــاملني، وُأصــلي
  .وعلى آله وصحبه أمجعني، حياكم اهللا معنا يف احللقة الثانية عشر من حلقات ُمقرركم السرية النبوية

بعــد وصـوله إىل املدينــة  �كنـا حنـن وإيــاكم نتحـدث فيمـا مضــى أو يف اللقـاء السـابق عــن األعمـال الـيت قــام ـا النـيب 
ؤا
ُ
أن يف هــذه الفــرتة بــدأت تظهــر الدولــة : خــاة وعقــد املعاهــدة واالتفاقيــة مــع اليهــود، وقلنــااملنــورة، وذكرنــا بنــاء املســجد وامل

  .اإلسالمية يف املدينة املنورة
  :ونتقل اآلن إلى خصائص أو خصيصة من خصائص أو ملمح من مالمح الفترة المدنية

صـــائص الفــرتة املدنيـــة، إذ أن ، وهــذا خصيصـــة مــن خ�أال وهــو اجلهـــاد النبــوي أو مـــا يُعــرف بغـــزوات وســرايا النـــيب  
اجلهـاد مل يُفـرض أيـام أن كـان املسـلمون يف الفـرتة املكيـة، ملـاذا؟ ألــم كـانوا ُمستضـعفني ومل يكـن هلـم قـوًة مبثـل مـا كانــت يف 

  .الفرتة املدنية
مرحلـــة  فـــأنزل اهللا تعـــاىل اإلذن بقتـــال قـــريش أو املشـــركني بعـــد اهلجـــرة، مث تطـــور هـــذا اإلذن مـــع الوقـــت حـــىت صـــار إىل

  .إىل املدينة �الوجوب، وجاوز قريًشا إىل غريهم، إًذا ُشرع القتال بعد هجرة النيب 
  أال وهو ما الفرق بين الغزوة والسرية؟: هنا نقطة مهمة

قائــًدا للمســلمني هـذه هــي الغــزوة، والسـرية هــي اجلــيش الــذي  �الغــزوة هــو اجلـيش الــذي يكــون فيــه الرسـول : فنقـول
 �حاضًرا فيها، بينما السرية ال يكون النـيب  �مر عليه أحًدا من أصحابه، إًذا أن الغزوة يكون النيب ويُؤ  �يبعثه الرسول 

  .حاضرًا أو قائًدا فيها
إن عــدد : فــاختلف فيهــا أهــل العلــم أو أهــل املغــازي والســري، مــن تلــك األقــوال قــالوا: أمــا عــن عــدد الغــزوات والســرايًا
  .وقيل أقل، وعدد السرايا سبعة وأربعني سريًة وقيل أكثر وقيل أيًضا أقلالغزوات تسعة عشر غزوة، قيل أكثر 

  .فهي غزوة ودان وُتسمى أيًضا األبواء، وكانت يف السنة الثانية من اهلجرة: �أما عن أول غزوٍة غزاها النيب 
كانـت يف السـنة  �فكانت سرية أو السـرية الـيت قادهـا محـزة بـن عبـد املطلـب  :����أما عن أول سريٍة أرسلها النبي 

  .األوىل من اهلجرة
أو منــاذج مــن تلــك الغــزوات والســرايا، يستحســن بنــا أن نتحــدث عــن أعــداء  �قبــل أن نتحــدث عــن غــزوات النــيب 

الدولة اإلسالمية، من هم أعـداء الدولـة اإلسـالمية الـذين ناصـبوا العـداء للدولـة اإلسـالمية، والـذين كـان بيـنهم وبـني الرسـول 
  ايا؟عدد غزوات والسر  �

أال وهــم املشــركون يف مكــة وغــريهم، وكــان : منــذ أن كــان يف مكــة �مــن أولئــك األعــداء الــذين ناصــبوا العــداء للنــيب 
يقودهــا جمموعــة أعــين املشــركني كــان يقــودهم جمموعــة مــن الزعامــات القبليــة مــن أمثــال أيب جهــل وُعتبــة بــن ربيعــة والوليــد بــن 

غرية وغريهم، وكان مركزهم يف مكة، وكا
ُ
نت العرب يف اجلزيـرة العربيـة يتبعـون قـريش يف مكـة يف آرائهـا وشـركها، وذكرنـا مـن امل

حىت جاء عمـرو بـن ُحلـي  �أن اجلزيرة العربية كانت يف األساس على امللة احلنيفية ملة إبراهيم : قبل جذور الشرك، وقلنا
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ضـعه يف جــوف الكعبــة، ومــن هنــا بــدأت اخلُزاعـي وجلــب األصــنام مــن بــالد الشــام، وكـان أول صــنٍم جلبــه هــو صــنم ُهبــل وو 
  .�تنتشر عبادة األصنام يف اجلزيرة العريبة، هذا هم القسم األول أو العدو األول للنيب 

هـم أتبـاع موسـى  –ال خيفـى علـيكم  –أال وهـم اليهـود، واليهـود : �عدو آخر أو قسم أو قوة أخرى واجهـت النـيب 
، كـان يُطلـق علـيهم بنـو إسـرائيل ووجـودهم يف �هـادوا أي رجعـوا إىل اهللا ومسوا بذلك أي ُمسوا باليهود ألم تابوا و  �

اجلزيرة العربية كان عن طريق أو بعد هجرم من بالم الشام، وعرفنا من قبل ملاذا هـاجروا مـن بـالد الشـام، وكـانوا عبـارة عـن 
  .قبائل، وذكرنا مناذج أيًضا من هذه القبائل

ألم كانوا يظنون أن النيب الذي سوف يُبعـث يف آخـر الزمـان سـوف : وعرفنا السبب، �وقد ناصبوا العداء للرسول 
  .يكون منهم، فلما عرفوا أن هذا النيب من العرب؛ حسدوه فحاربوه

أو قوة من أعداء الدولـة اإلسـالمية، وقبـل أن نتحـدث عـن هـذه القـوة، ال يعـين أن هنـاك  �قوة أخرى واجهت النيب 
أو ال يوجــد مــن اليهــود مــن ال يعتنــق اإلســالم أو مل يــدخل يف اإلســالم، ظهــر جمموعــة مــن اليهــود وحتديــًدا مــن أحبــارهم أو 

  .م وابن سيدهم عبد اهللا بن سالمبعض من أحبارهم ليس كلهم، من اعتنق ودخل يف اإلسالم، ومنهم عاملهم وحربه
أال وهـم النصـارى، وهـم أتبـاع عيسـى ابـن مـرمي، وُمسـوا بالنصـارى ألـم ناصـروا : قوة أخرى عادت الدولـة اإلسـالمية

أو نصروا عيسى ابن مرمي، ولعل مما ُمييـز النصـارى علـى اليهـود بـأم يتميـزون بـأم أكثـر انتشـاًرا يف اجلزيـرة العربيـة، أو حـىت 
العامل، خبالف اليهود الذين كانوا يرون أنفسهم أم شعب اهللا املختار، وهذا الدين خاٌص م، ولذلك ال يـدعون إليـه، يف 

  .خبالف النصرانية فهي أكثر انتشارًا وأوسع من اليهودية
  .قبل ُخلم وغسان وقضاعة وربيعة وغريهم: ومن القبائل العربية اليت اعتنقت النصرانية

ال  –أال وهي قـوة املنـافقني، والنفـاق : �كانت هلا عداء بدولة اإلسالم، أو كانت هلا معاداة للرسول   من القوى اليت
نــــافقني أو مل يظهــــر النفــــاق يف الفــــرتة املكيــــة، ألن  –خيفــــى علــــيكم أن معنــــاه 

ُ
إظهــــار اإلميــــان وإبطــــان الكفــــر، ومل يظهــــر امل

ملــاذا؟ ألــم كــانوا خــائفني أن  �الفــرتة املدنيــة ملــا هــاجر النــيب املســلمني مل يكــن هلــم دولــة وال نظــام حكــم، إمنــا ظهــر يف 
يفقدوا مراكزهم، وهذا يعين أن املنافقني كان بعضهم أو أكثرهم كانوا مـن الزعمـاء والرؤسـاء يف أهـل املدينـة الـذين خـافوا أن 

  .تذهب منهم هذه املناصب، لذلك جلئوا إىل النفاق وأظهروا أم مسلمون وأبطنوا كفرهم
ــة ــافقين فــي المدين عبــد اهللا بــن أيب بــن ســلول الــذي كــان قبــل هجــرة املســلمني كــان أهــل املدينــة : ومــن زعمــاء المن

تركــه أهــل املدينــة وجلئــوا إىل  �وبعــد أن هــاجر الرســول  �يُعدونــه لكــي يُتوجونــه ملًكــا علــيهم، ولكــن ملــا هــاجر الرســول 
فـأظهر النفـاق وأبطـن مـا يُبطنـه مـن عـداٍء  �أيب بن سلول فحسد النـيب  كنبًيا هلم وقائًدا هلم وتركوا عبد اهللا بن  �الرسول 

  .ودولة اإلسالم �للنيب 
  .اوس واألعراب وحنوهم: وأيًضا هناك من القوى اليت عادت الدولة اإلسالمية

 قامــــت بــــني: لقــــوة املشــــركني أو حتديــــًدا إىل قــــوة قُــــريش يف مكــــة املكرمــــة أقــــول �نتحــــدث اآلن عــــن مواجهــــة النــــيب 
املسلمني أو بني دولة اإلسالم يف املدينة املنورة وبني املشـركني يف مكـة أو بـني قـريش العديـد مـن الغـزوات والسـرايا، كـان مـن 
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  :أمهها ما يلي
أن النـيب : غزة بدٍر الكربى اليت وقعـت يف رمضـان مـن السـنة الثانيـة مـن اهلجـرة، كـان سـبب هـذه الغـزوة أن نقـول: أوًال 

 �أن قافلًة لُقريش قادمة من بالد الشام تُريد أن تتوجه إىل مكة املكرمة، قافلة ُجتارية، فنـدب الرسـول جاءته األخبار ب �
أصحابه إىل هذه القافلة بـأن يأخـذوها، ملـاذا نـدب أصـحابه لكـي يأخـذوا هـذه القافلـة التجاريـة؟ ألن هـذه هـي أمـواهلم الـيت 

دعوهم إىل اســرتداد أمــواهلم الــيت أخــذا قــريش عــن طريــق هــذه كــان يــ  �تركوهــا يف مكــة وأخــذا قــريش مــنهم، فالرســول 
قرابـة الثالمثائـة وسـبعة عشـر رجـًال، ومـا كـانوا يتوقعـون أن  �القافلة التجارية، وكان يقودها أبـو سـفيان، فخـرج مـع الرسـول 

سـوف يـأتون ويأخـذون  قتاًال سوف يقوم بينهم، قافلة ُجتارية جمموعة من األشخاص يقودهم أبو سـفيان علـى هـذه القافلـة،
  .يتوقعون أن هناك معركًة سوف تقوم بينهم –كما قلت   –هذه القافلة منهم ولو يكونوا 

ؤالء الثالمثائة وسبعة عشر العرتاض القافلة، جاءت األخبار إىل أبو سـفيان، وكـان معـه قرابـة  �فلما خرج الرسول 
املســلمني العــرتاض أو ألخــذ القافلــة منــه؛ غــري الطريــق حبيــث  األلــف بعــري ومعــه جمموعــة مــن أمــوال قــريش، فلمــا علــم خبــروج

  .يسلك طريًقا ال مير بالقرب من املدينة، وأرسل شخًصا إىل مكة يستنفرهم للدفاع عن قافلتهم التجارية
فلما وصل هـذا الرجـل إىل مكـة أخـربهم بـأن حممـًدا وأصـحابه يُريـدون التعـرض لقـافلتهم التجاريـة وحـثهم علـى اخلـروج 

  .دفاع عن هذه القافلة، فخرج زُعماء قريش كٌل حيث اآلخر ويستعد حلرب املسلمنيوال
يف هــذه األثنــاء اســتطاع أبــو ســفيان أن يفلــت مــن أيــدي املســلمني، وأن حيمــي هــذه القافلــة، وأرســل إىل املشــركني يف 

أن أبـو جهـل رفـض ذلـك وكـان مكة بأن قافلتكم قد سلمت، وال حاجة لكم باخلروج من مكة ملقاتلة حممد وأصـحابه، إال 
زعيم من ُزعماء قريش، رفض أن يرتكون أو يتخلوا عن اخلروج، فأصر عليهم بأن خيرجوا خارج مكة وأن يُظهروا قـوم أمـام 

  .املسلمني وأما العرب عامًة حىت ال يتجرءوا مرًة أخرى حلرم
 �خــرج قرابــة الســبعمائة ُمقاتــل فلمــا مســع النــيب فخــرج قرابــة األلــف مــن املشــركني، مث انســحب ثلــثهم قرابــة الثالمثائــة ف

قـــاتلني تفــاجئ ـــم، مــا كـــان 
ُ
يتوقــع بـــأن هنــاك حربًـــا ســوف تقـــع بيــنهم، فاستشـــار  –كمــا ذكـــرت لكــم   –خبــروج هــؤالء امل

هـاجرين بـأن يُقـاتلوا هــؤالء
ُ
 أصـحابه هـل ينسـحب أم يتقـدم فُيقاتـل هـؤالء؟ فأشـار عليــه األنصـار وزعمـاء األنصـار وزعمـاء امل

  .املشركني، وأن يُواجهوم وال ينسحبوا إىل املدينة
بـــارزة بـــني عـــدة 

ُ
فـــالتقى الطرفـــان أو اجلمعـــان يف رمضـــان يف ســـنة اثنـــني مـــن اهلجـــرة، وبـــدأ القتـــال أو بـــدأ يف البدايـــة امل

شـاركت  أشخاص، مث محي الوطيس بني املشركني أو بني املسلمني واملشركني، وكانت املالئكة قد شـاركت وعلـى رأسـهم قـد
يف هذه املعركة، حىت أنه يُروى أن إبليس قد حضـر هـذه الغـزوة يف صـورة ُسـراقة بـن مالـك حـىت يُؤيـد وُحيمـس املشـركني علـى 
القتــال، لكــن كانــت النتيجــة بتوفيــٍق مــن اهللا ونصــرته أن انتصــر املســلمون علــى املشــركني، وقُتــل جمموعــة مــن ُزعمــائهم، وقُتــل 

  .خًصاقرابة السبعني وأُسر سبعني ش
 �بأنــه فرعــون هــذه األمــة، وأشــد خصــوم النــيب  �فرعــون هــذه األمــة، أو كمــا أطلــق عليــه النــيب : ومــن الــذين قُتلــوا

عداوًة له أال وهـو أبـو جهـل املعـروف بـأبو احلكـم عمـرو بـن هشـام قُتـل يف هـذه الغـزوة، وكـان قـد ُجـرح والـذي أصـابه جبـراٍح 
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، فأصــاباه جبــروٍح �نــا شــابني صــغريين قــررا أن ينتقمــا ممــا فعلــه أبــو جهــل بــالنيب قاتلــة اللــي هــو معــاذ ومعــوذ ابنــا عفــراء، وكا
كـرب فرًحـا مبقتـل هـذا   �، فلمـا رآه النـيب �قاتلة، فجاءه فيما بعد ابن مسعود فأجهز عليه أو قطع رأسـه وأرسـله إىل النـيب 

  .»هذا فرعون هذه األمة«: العدو فرعون هذه األمة ومحد اهللا وقال
استشـار أصـحابه يف مـوقفهم مـن  �سـبعون وُأسـر سـبعون، وهنـا النـيب  –مثل ما ذكرت لكم قبـل قليـل  – طبًعا قُتل

هؤالء األسرى السبعون شخًصا مـاذا يفعـل ـم؟ فكـان أبـو بكـر يـرى أن يفـديهم، يعـين أن يـدفعوا األمـوال ُمقابـل أن يُطلـق 
مـــال إىل رأي أيب بكـــر فقـــرر أن يفـــديهم، ففـــدى  �ســـراحهم، بينمـــا رأى عمـــر بـــن اخلطـــاب أن يقتـــل هـــؤالء، لكـــن النـــيب 

بعضهم أو بعض من كان له ماًال فدى بنفسـه حـىت خيـرج مـن األسـر، أمـا مـن مل يكـن لـه شـيًئا مـن األمـوال فقـط طلـب منـه 
  .ةمن كان ليس له شيًئا من األموال ُجييد القراءة والكتابة أن يُعلم جمموعًة من غلمان أو من صبيان أهل املدين �النيب 

مبن يُبشر أهل املدينة بانتصار املسلمني يف غزوة بدر، حىت أن املسلمني تفـاجئوا وأيًضـا كمـا تفـاجئ  �مث بعث النيب 
قــبلهم بوقــوع غــزوة مل يكونــوا يعلمــون أن هنــاك غــزوًة دارت بيــنهم إال ملــا جــاءهم البشــري بــأن هنــاك  �املســلمون والرســول 

  .فيها �غزوًة قد وقعت وانتصر الرسول 
وزوجـــة عثمــان بـــن  �مــن قبــل يف الســـنة الثانيــة تُوفيــت رُقيـــة بنــت الرســول  –كمــا ذكــرت لكـــم   –عــد هــذه الغـــزوة ب

  .عفان، وتزوج بعدها أم كلثوم
ســاء املشــركون مــا أصــام يف هــذه الغــزوة، حيــث أــم قُتــل جمموعــة مــن زعمــائهم : بالنســبة للنتيجــة علــى المشــركين
أم قرروا مـن هـول هـذه املصـيبة حـىت ال جيعلـون النـاس يتشـاءمون منـه وال يُعـاتبوم وعلى رأسهم أبو جهل، وغريهم، حىت 

علـــى انتصـــار أو يستضـــعفوم بانتصـــار املســـلمني علـــيهم، قـــرروا أال يبكـــوا علـــى قـــتالهم أو ينوحـــوا علـــى قـــتالهم، قـــرروا أن 
ذلـك، بـل قـرروا أن ينتقمـوا فيمـا بعـد ممـا جـرى يتصربوا حىت ُخيفون ما أصام يف هـذه الغـزوة، لكـنهم مل يطـل ـم املقـام يف 

  .هلم يف غزوة بدر، وكان ذلك يف غزوة ُأحد يف السنة الثالثة
  .يف اللقاء القادم واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد –إن شاء اهللا  –وهذا ما سوف نتحدث عنه 
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  المحاضرة الثالثة عشر
بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، احلمــد هللا رب العــاملني، وُأصــلي وُأســلم علــى نبينــا حممــد الســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه، 

  .وعلى آله وصحبه أمجعني، حياكم اهللا معنا يف اللقاء الثالث عشر من لقاءات مقرر السرية النبوية
كنا قد حتدثنا يف اللقاء السابق عن أعداء الدولة اإلسالمية، أو القوى اليت عادت الدولة اإلسالمية، وذكرنـا منهـا قـوة 
املشركني، وقوة اليهود والنصارى واملنافقني، وهنا ُقوى أخـرى كـاوس واألعـراب، مث بـدأنا بقـوة املشـركني أو موقـف املشـركني 

مية يف املدينـة املنـورة، وذكرنـا أو بـدأنا بـذكر منـاذج مـن الغـزوات الـيت قامـت بـني املشـركني يف بعد قيام وتأسيس الدولة اإلسال
يف املدينـة املنـورة، وذكرنـا منهـا غـزوة بـدر الـيت وقعـت يف السـنة  �مكة وبني دولة اإلسـالم يف املدينـة املنـورة أو بـني الرسـول 

قافلـــٍة جتاريـــة قادمـــة مـــن بـــالد الشـــام لقـــريش كـــان يقودهـــا أبـــو  وأصـــحابه العـــرتاض �الثانيـــة، وعرفنـــا ســـببها وخـــروج النـــيب 
  .سفيان

أن هــذه الغــزوة  : هــو انتصــار املســلمني يف هــذه الغــزوة، وأســر جمموعــة مــن املشــركني، قلنــا :وعرفنــا نتيجــة هــذه الغــزوة
ال يرثـــوا أحــًدا قُتــل مــنهم حـــىت ال  كــان هلــا أثــرًا ســلبًيا أو أثـــرًا ســيًئا علــى املشــركني، حـــىت أــم ألزمــوا أو قــرروا أال يتبــاكوا أو
  .جيعلون الناس يستضعفوم أو يتشاءمون م بأن املسلمون هؤالء الضعفاء انتصروا عليهم

أال وهـي غــزوة : نـأتي اآلن ونتحـدث عـن غــزوًة مـن الغـزوات التـي قامــت بـين المشـركين وبـين الدولــة اإلسـالمية
  .ُأحد في السنة الثالثة من الهجرة

هـو مـا جـرى للمشـركني يف غــزوة بـدر، حيـث قُتـل كثـٌري مـن زعمـائهم، فـرأوا أن هيبـتهم بــني : الغـزوةكـان سـبب هـذه 
العرب أو يف اجلزيرة العربية قد ذهبت بسبب هزميتهم يف هذه الغزوة، فقرروا أن يثأروا ملا جرى هلـم، وأن ينتقمـوا مـن الرسـول 

  .وأصحابه أو الدولة اإلسالمية �
ف ُمقاتــل مــن املشــركني مــن مكــة، وكــان يقــودهم أبــو ســفيان، صــارت الزعامــة لــه بعــد أن مــات فخــرج قرابــة الثالثــة آال

عــدٌد كبــري مــن زعامــات قــريش يف غــزوة بــدر، تــوىل هــو قيــادة هــذه الغــزوة، بــل إن مــن شــدة حرصــهم علــى االنتقــام يف هــذه 
هــؤالء املقــاتلني علــى الثبــات يف هــذه املعركــة أو الغــزوة خرجــت جمموعــة مــن النســاء للمشــاركة يف هــذه الغــزوة حــىت ُحيمســن 

  .الغزوة
يف املدينة مبا مهت أو مبـا ُـم بـه قـريش يف مكـة، بـأم يُريـدون قتـال املسـلمني واالنتقـام  �فوصلت األخبار إىل النيب 

علــى عادتــه يف كــل غــزوة أو يف كــل حــدٍث مــنهم أن يستشــري كبـــار  �مــنهم ممــا جــرى هلــم يف غــزوة بــدر، فاسشــار النــيب 
، فاستشــار أصــحابه يف البقـــاء يف املدينــة أو اخلــروج مبـــواجهتهم وجًهــا لوجــه حـــىت ال يصــلوا إىل املدينــة، وكـــان �ابه أصــح
يـرى أن يبقـون يف املدينـة ويتحصـنون ـا حـىت تكـون عـامًال ُمهًمـا النتصـارهم، بينمـا يـرى أو رأى بعضـهم بالـذات  �النيب 

خيرجوا من املدينة وال ينتظروا قدوم املشركني إليهم، بل خيرجـوا ويواجهـوم يف ممن فاته فضل املشاركة يف غزوة بدر، رأى أن 
هذا الرأي وقرر أن خيـرج مـن املدينـة  �مكاٍن مكشوف، ويبدوا أن هذا الصوت أو هذا الرأي كانوا هم األكثر، فتبع النيب 

  .ملواجهة املشركني
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اللي هو عبـد اهللا بـن ُأيب بـن سـلول زعـيم املنـافقني، : هذه الغزوةوكان من املنافقني الذين سامهوا أو شاركوا نوًعا ما يف 
قــد أطــاع الــرأي الــذي يــرى  �بــأن يبقــوا يف املدينــة وال خيرجــوا منهـا، فلمــا أرى أن الرســول  �وكـان رأيــه مثــل رأي الرســول 

بـع رأيـه يف البقـاء، ولـذلك يت �نة يف اتمع، وكـان يُريـد أن النـيب ، كان يرى أن له مكا»هم وعصانيأطاع«: اخلروج، قال
بــألٍف مــن املقــاتلني، قــرر عبــد اهللا بــن ُأيب املنــافق أن ينســحب بأتباعــه مــن هــذه الغــزوة، وكانــت ُحجتــه أن  �ملــا خــرج النــيب 

إن عــدد الـــذين انســـحبوا مـــع عبـــد اهللا بــن ُأيب بـــن ســـلول قرابـــة الثالمثائـــة : مل يُطعـــه يف البقـــاء يف املدينـــة، ويقـــال �الرســول 
قاتلني �، يعين مل يبقى مع النيب ُمقاتل

ُ
  .إال سبعمائة، وسبعمائة يُواجهون ثالثة آالف من امل

إىل أرض املعركــة، وصــل ملنطقــة قريبــة مــن جبــل ُأحــد، قــرر أن يُقســم اجلــيش، تقســيم اجلــيش ميمنــة  �ملــا وصــل النــيب 
اليمــني يكــون فيــه جــزء واليســار يكــون فيــه جــزء، املقدمــة املــؤخرة وحنوهــا، وكــان هنــاك مرتفــع بــالقرب مــن جبــل أُحــد، وضــع 

اري، جعلـه قائـًدا علـى هـؤالء اخلمسـني راميًـا، وقـال عليه مخسني من الرماة، وجعل عليهم عبد اهللا بن ُجبري األنصـ �النيب 
أن يــدفعوا اخليــل عــنهم، يعــين يرمــوهم بالنبــل أو بالرمــاح وحيمــوا ظهــور املســلمني، يعــين كــان هــذا  �هلــم طلــب مــنهم النــيب 

ان ســواًء أال يربحــوا أو يتحركــوا مـن هــذا املكــ �اجلبـل وهــذا املرتفــع خلــف جـيش املســلمني، وأكــد علــيهم وأحل علـيهم النــيب 
ــــن ُجبــــري  ــــه، وكــــان يقــــودهم عبــــد اهللا ب انتصــــروا أو ُهزمــــوا، إذا انتصــــروا أُبقــــوا وإذا ُهزمنــــا ابقــــوا يف مكــــانكم وال تتحركــــوا من

  .األنصاري
ــا يف العــادة يف مثــل هــذه  صــل املشــركون إىل هــذه املعركــة، وكــان النســاء حيرضــنهم علــى القتــال ويرجتــزن األراجيــز، طبًع

ُيسمى املبارزة، خيرج رجل من املسلمني ورجل مـن املشـركني ويتقـاتلوا ويتبـارزوا مـن بـاب التحمـيس ورفـع  الغزوات أن تبدأ مبا
  .املعنويات يف القتال

وبــدأت هــذه الغــزوة، وكــان يف بــدايتها النصــرة أو كانــت النصــرة يف بــدايتها للمســلمني، انتصــروا علــى املشــركني، مــع أن 
إال أــم انتصــروا علــى املشــركني، حــىت أــم قتلــوا حامــل أو مــن حيمــل اللــواء ورايــة  عــددهم ســبعمائة واملشــركني ثالثــة آالف،

  .املشركني، وسقوط الراية معناها ازام اجليش، إذ أن اجليوش حترص دائًما يف الغزوات واملعارك على أال تسقط رايتها
ل قُتـل أو استشــهد بعـض املســلمني، ومــن ويف هـذه األثنــاء طبًعـا ال يعــين هـذا أنــه مل حيصـل هنــاك قتـٌل بــني املسـلمني بــ

وأخـوه مـن الرضـاعة محـزة بـن عبـد املطلـب أسـد اهللا وسـيد الشـهداء، وكـان  �الذين استشـهدوا يف هـذه الغـزوة عـم الرسـول 
وحشــي بــن حــرب، كــان مــوًىل أو رقيًقــا جلُبــري بــن ُمطعــم، فجــاءه ُجبــري بــن مطعــم وعــرض : الــذي قتلــه عبــٌد حبشــي يقــال لــه

ن يعتقــه أن جيعلـه ُحــًرا مقابـل أن يقتــل محـزة، يبــدو أنـه أراد أن يثــأر ملقتـل قريــٍب مـن أقربائــه، فشـارك وحشــي يف عليـه العتـق أ
  .هذه الغزوة، ومل لكن له هٌم غري أن يقتل محزة بن عبد املطلب حىت حيصل على حريته

ه مث رمـاه بـرمٍح كـان معــه فوجـده فتتبعـه أو ترصـد لــ �فلمـا حضـر هـذه الغـزوة بــدأ يبحـث عـن محـزة بـن عبــد املطلـب 
  .�وكان رامًيا، فأصابه بإصابٍة قاتلة فمات محزة بن عبد املطلب 

املسلمني، والذ املشركون بالفرار، وفرت النسـوة الـاليت كـان حيرضـن علـى قتـال  –كما ذكرت لكم   –انتصر يف البداية 
ي هــو أبــو ســفيان فــرت مــن املعركــة، ملــا رأى الرمــاة املســلمني، وكــان مــنهم هنــد بنــت ُعتبــة زوجــة القائــد أو قائــد املشــركني اللــ
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علــــى إحـــدى املرتفعـــات، وأن املســـلمني انتصــــروا؛ قـــرر جمموعـــًة مـــنهم أن ينزلــــوا مـــن هـــذا املرتفــــع  �الـــذين وضـــعهم النـــيب 
ك، وُيشــاركوا املســلمني يف الغنــائم، كمــا ال خيفــى علــيكم أن يف كــل غــزوة ويف كــل معركــة أو ســرية حيصــل غنــائم، أمــوال تُــرت 

فيأيت هؤالء املقاتلون ويأخذوا، ويُعرف ذلك بالغنائم، فنزل أربعون شخًصا من هؤالء الرماة فقال هلم قائدهم عبـد اهللا بـن 
: لوا، فقـا»حـوا مكـانكم ال تخرجـوا مـن مكـانكم سـواًء انتصـرنا أو انهزمنـاال تبر «: �أمل يقل الرسـول : ُجبري األنصاري

وقـرروا أن ينزلـوا وأن ُيشـاركوا املسـلمني أو املنتصـرين يف ! اك قتـال فلمـاذا نبقـى يف أماكننـاانتهـت املعركـة خـالص ال يُوجـد هنـ
  .احلصول على الغنائم، فنزل منهم أربعون ومل يبقى منهم إال عشرة

كــان يــرى هــذا املوقــف أحــد قــادة املشــركني، وفارًســا مــن فرســام أال وهــو خالــد بــن الوليــد قبــل أن ُيســلم، فلمــا رأى 
الرمـــاة ويبـــدوا أن هـــؤالء الرمـــاة كـــان هلـــم أثـــر حاســـم يف انتصـــار املســـلمني يف هـــذه الغـــزوة، قـــرر أن يلتـــف علـــى جـــيش نـــزول 

املسلمني من اخللف ويأيت إىل هذا اجلبل، فوصل إىل هذا اجلبل فقتل هؤالء العشرة، مث متكـن مـن هـذا املكـان، مث بـدأ يرمـي 
نمـــون الغنـــائم مـــن املشـــركني، جـــاءهم خالـــد بـــن الوليـــد والتـــف خلفهـــم، املســـلمني مـــن اخللـــف، املســـلمني اآلن متقـــدمني يغ

فتفــاجئوا بــأن األعــداء يــأتوم مــن ظهــرهم، فحــاولوا أن ينســحبوا ويســتدركوا الوضــع، فمــن كــان مــن أمــامهم مــن املشــركني 
أعــداءهم مــن جهــة جتمعـوا مــرًة أخــرى ورفعــوا رايــتهم، مث بـدءوا يضــغطون علــى املســلمني، فصــار املســلمون واقعـني بــني فكــي 

األمـــام ومـــن اخللـــف، مـــن األمـــام املشـــركني الـــذين أعـــادوا ترتيـــب أوضـــاعهم، ومـــن اخللـــف خالـــد بـــن الوليـــد مبـــن معـــه الـــذين 
  .استطاعوا أن يقتلوا أو أن يتخلصوا أو يسيطروا على مكان الرماة، وبدءوا يُقاتلون يف املسلمني

صــيبوا إصــابات عظيمــة، حــىت مــن شــدة إصــابام أــم ظهــرت بيــنهم يف هــذه األثنــاء ُهــزم املســلمني يف هــذه الغــزوة، وأُ 
، وكـان مصـعب �قـد قُتـل يف هـذه الغـزوة، يُقـال بـأن رجـًال امسـه ابـن قمئـة قتـل مصـعب بـن عمـري  �إشاعة بـأن الرسـول 

، فظهــرت إشــاعة بـــني النــاس أو بــني الصــحابة بـــأن �، فظــن أنــه قتـــل الرســول �فيــه شـــبه بالرســول  �شــبيًها بالرســول 
قـد قُتـل، فهبطـت معنويـام ويئسـوا ورأوا أن ال مكـان هلـم يف هـذا املكـان، فقـرر بعضـهم أن ينسـحب مـن هـذه  �الرسول 

  الغزوة، وبعضهم ُأحبط بقي يف مكانه ال يعلم ماذا يفعل؟
احلجارة، فأصابت احلجارة وبعـض األسـلحة الرمـاح وكـذا، أنه أصابته : تأثر يف هذه الغزوة، حيث يُقال �طبًعا النيب 

وُهشـمت أو ُكسـرت البيضـة أو الـواقي الـذي كـان يضــعه  �فُأصـيبت رباعيتـه أو جـزء مـن أسـنانه، وُجرحـت شـفته السـفلى 
ممــا  �فتــأثر النــيب  �أو اخلــوذة الــذي كــان يضــعه علــى رأســه، فُجرحــت جبهتــه وُضــرب بالســيف علــى وجنتيــه أو خديــه 

  .من اجلراح أصابه
أــم قُتلــوا، كــل الــذين جتمعــوا : وأرادوا أن حيمونــه حــىت يُقــال �حــول النــيب  �طبًعــا رأى أو جتمــع بعــض الصــحابة 

وقـد كـان قـد تغـري مـن  �استشهدوا ومل يبقى منهم إال القلة، يف هذه األثناء رأى أحد الصـحابة وجـه النـيب  �حول النيب 
حـٌي مل يُقتـل، وكـان  �فبـدأ يصـيح يف النـاس بـأن الرسـول  �ف أن هـذا هـو النـيب شدة الـدماء واجلـرح الـذي أصـابته، فعـر 

مل يُقتــل، فتجمــع حولــه جمموعــة  �أن الرســول : ، قــال للنـاس�الـذي صــاح بــذلك أو نــادى بــذلك هـو كعــب بــن مالــك 
ركــت أو رأى املشــركون مــن مكــان الغــزوة وينقلــوه إىل مكــاٍن آمــن، ــذه األمــور أد �مــن الصــحابة، فقــرروا أن خيرجــوا النــيب 
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وقائدهم أبو سفيان أم قد أطفئوا وشفوا غليل قلوم مـن املسـلمني وانتقمـوا ملـا جـرى هلـم يف غـزوة بـدر، فقـرروا أن يكتفـوا 
  .مبا فعلوه باملسلمني، وقرروا االنسحاب

، �زة بـن عبـد املطلـب وقبل أن ينسحبوا قام بعضهم بالتمثيل مبن قُتل أو جبثث املسلمني، ومـن الـذين مثلـوا ـم محـ
  .أنه بُقر أو فُتح بطنه، وأُخرج كبده وبعض من قُتل ُقطع أنفه وأذنه، يعين مثلوا جبثث من استشهد من املسلمني: يُقال

ُأيب بــن خلــف  �يف مكانــه اآلمــن، فحــاولوا قتلــه، ومــن الــذين حــاولوا قتلــه يف مكــان النــيب  �ورأى املشــركون النــيب 
حبربة أو أخذ حربـًة أو رحمًـا كـان  �أنه سوف يقتل حممًدا وال حياة له إن مل يقتله، فأخذ النيب حيث جاء متغطرًسا ويزعم 

معه فرماه جبانب عنقـه فتـأثر فجرحـه فتـأثر ُأيب بـن خلـف بـذلك فمـات ُمتـأثرًا ـذه اجلـراح، واستشـهد مـن املسـلمني سـبعون 
  .من الذين شاركوا يف هذه الغزوة

، جاء أبو سفيان عند جممع أو عند املكان الذي فيه اجتماع املقـاتلني املسـلمني أو الـذين ملا أراد املشركون االنسحاب
قـد ــاهم  �جيتمعـون يف معسـكر املســلمني، فبـدأ يُنـادي أفــيكم عمـر؟ أفـيكم ابــن أيب قحافـة؟ فلـم ُجيبــه أحـد، وكـان النــيب 

، هـو اآلن يُعظــم »أجيبـوه«: �صـنامهم، فقــال النـيب أُعــل ُهبـل، يعـين هـذا ُهــبًال صـنًما مـن أ: أن ُجييبـوه، فقـال أبـو سـفيان
: اهللا أعلـى وأجـل، مث قـال أبـو سـفيان: ا لـه، فقـالو »ا اهللا أعلـى وأجـلقولو «: مباذا ُجنيبه؟ فقـال: صنًما من أصنامهم، فقالوا

أعطونــا صــنم مــن لنــا الُعــزى وال ُعــزى لكــم، لنــا الُعــزى صــنم مــن أصــنامهم، وال ُعــزى لكــم، يعــين أنــتم مــا عنــدكم أصــنام، 
  .اهللا موالنا وال موىل لكم: أصناكم مثلها، هو اآلن يتفاخر عليهم بأن عندهم أصنام وكذا، فأجابوه وقالوا له

ال سـواء، قتالنـا يف اجلنـة : �يـوٌم بيـوم بـدر واحلـرب سـجال، فأجابـه مباشـرًة عمـر بـن اخلطـاب  :ثم قال أبو سـفيان
الحظ أنه رأى أن هذه الغزوة اللـي هـي غـزوة أُحـد كانـت رًدا وانتقاًمـا ملـا جـرى هلـم وقتالكم يف النار، من كالم أبو سفيان يُ 

يف غـــزوة بـــدر، بعـــد ذلـــك انســـحب املشـــركون مـــن ميـــدان املعركـــة ورجعـــوا إىل مكـــة املكرمـــة، وال زال بعـــد ذلـــك املســـلمون 
 الواحـــد يـُــدفن فيـــه الرجـــل والـــرجلني بـــأن يـُــدفنوا يف مكـــان الغـــزوة، فكـــان يف القـــرب �يتفقـــدون القتلـــى واجلـــراح، فـــأمر النـــيب 

والثالثــة، ومــن الــذين كانــت هلــم ُمســامهة أو ســامهوا يف هــذه الغــزوة وكانــت لــه قصــة عجيبــة، أال وهــو حنظلــة بــن أيب عــامر، 
نـادي إىل القتـال خـرج وقـرر أن 

ُ
قلب بغسيل املالئكة، يُقال أنه يف وقت الغزوة كان حديث عهـٍد بعـرس، فخـرج ملـا مسـع امل

ُ
امل
  .فغسلته املالئكة فُعرف فغسيل املالئكة �يف هذه الغزوة، لكنه استشهد  �تخلى عن زوجته لكي ينصر النيب ي

، ولُقـب محـزة �كثريًا مبقتل عمه وأخوه من الرضاعة محزة بـن عبـد املطلـب، حـىت أنـه بكـى ملقتلـه   �طبًعا تأثر النيب 
ـــة املنـــ ـــا هـــذه الغـــزوة كانـــت هزميـــًة بســـيد الشـــهداء، وبعـــد ذلـــك رجـــع املســـلمني إىل املدين هزميـــًة  –كمـــا الحظنـــا   –ورة، طبًع

مـن قبـل الرمـاة، وعرفنـا مـا هـو موقـف املسـلمني ملـا  �للمسلمني وبالًء نزل على املسلمني، وكان سـببه عصـيان أوامـر النـيب 
  .قد قُتل �أُشيع بأن الرسول 

، ونكتفـي �اذج أخـرى مـن غـزوات الرسـول فيما بعد أو يف احللقات القادمـة عـن منـ –إن شاء اهللا  –سوف نواصل 
  .ذا القدر واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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  المحاضرة الرابعة عشر
الســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه، بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، احلمــد هللا رب العــاملني، وُأصــلي وُأســلم علــى نبينــا حممــد 

  .معنا يف احللقة الرابعة عشر من حلقات ُمقرركم السرية النبويةوعلى آله وصحبه أمجعني، حياكم اهللا 
وبــني املشــركني أال وهــي غــزوة أُحــد يف  �كنــا حنــن وإيــاكم يف اللقــاء الســابق نتحــدث عــن غــزوة وقعــت بــني الرســول 

وا يف هــذه أن املســلمون ُهزمــ: الســنة الثالثــة مــن اهلجــرة، ومــا جــرى للمســلمني يف هــذه الغــزوة، وقلــت لكــم أو كمــا تعرفــون
  .الغزوة، وعرفنا أسباب ذلك ونتائجه على املسلمني

منوذج أو غزوة من الغزوات الـيت وقعـت بـني املسـلمني وبـني املشـركني، لكـن تتميـز  –بإذن احلي القيوم  –اليوم نواصل 
 وهــي غـــزوة هــذه الغـــزوة بتعــدد أو بتضـــافر أو بتوحــد جمموعـــة مــن القـــوى علــى النـــيب أو علــى حـــرب اإلســالم واملســـلمني أال

  .اخلندق أو غزوة األحزاب يف السنة اخلامسة من اهلجرة
: لتحـزب أو جتمـع األعـداء علـى حـرب الدولـة اإلسـالمية، ومـن الـذين اشـرتكوا فيهـا: وُسميت األحـزاب بهـذا االسـم

  .اليهود واملشركني واألعراب الذين كان ميثلهم غطفان
األحـزاب أو مجـع هـؤالء األحـزاب هـم اليهـود، حيـث أن اليهـود كان الـذي دعـا إىل هـذه الغـزوة أو حـزب هـذه : أقول

مل يسرتحيوا ملا رأوا قوة املسلمني ومتكـنهم يف املدينـة املنـورة، وتأسيسـهم لدولـٍة فيهـا، فقـرروا أن ُحيزبـوا أو أن جيمعـوا القـوى أو 
وقـابلوا زعمـاؤهم، وطلبـوا مـنهم األعداء علـى حـرب الدولـة اإلسـالمية أو علـى حـرب املسـلمني، فخرجـوا إىل قـريٍش يف مكـة 

  .أن ينضموا مع اليهود يف حرب املسلمني، فوافقتهم قريش على ذلك
مث اجتــه جمموعــة مــن اليهــود إىل قبائــل غطفــان مــن القبائــل القويــة يف اجلزيــرة العربيــة، وطلبــوا مــنهم أن ينضــموا معهــم يف 

 حرب املسلمني، فأصبح عـدد هـؤالء األحـزاب أو حرب املسلمني، فأجابت قبائل غطفان وانضمت مع هؤالء األحزاب يف
  .هؤالء األعداء قرابة العشرة آالف مقاتل، كلهم جتزوا وأمجعوا على حرب املسلمني يف املدينة

مبــا مهــت بــه هــؤالء املشــركني واليهــود واألعــراب، فقــرر أن يُــواجههم، ويُعــد الُعــدة لكــي  �جــاءت األخبــار إىل النــيب 
وه مـــن العـــداء، ويف أثنـــاء االســـتعداد جـــاءه أحـــد الُفـــرس الـــذين أســـلموا  مـــن الفـــرس وامســـه ســـلمان حيمـــي املســـلمني ممـــا أراد

  –وله قصة عجيبة يف كيفية إسـالمه ذكرـا كتـب السـرية، وكـان مـن األشـخاص الـذين ُعمـروا، بلـغ مـن العمـر  �الفارسي 
  .جتاوز املائة والعشرين بكثري –كما يقولون 
أن حيفـروا خنـدقًا يف اجلهـة الشـمالية مـن املدينـة،  �أن سلمان الفارسي كان من الُفرس اقرتح علـى الرسـول : الشاهد

وال أصحابه وال العرب يف اجلزيرة العربيـة يعرفـون مسـألة أو ُخطـة حفـر اخلنـادق، ُخطـة جديـدة علـيهم،  �ومل يكن الرسول 
اجلهة الشمالية من املدينة كانت مفتوحة، بينما بقيـة اجلهـات كـان  رأيه وبدءوا حبفر هذا احلندق، قسم �فاستحسن النيب 

  .ُحييط ا احلرار أو اجلبال، فقسم هذه املنطقة الشمالية بني أصحابه، كل جمموعة أشخاص حيفرون جزًءا

رباس
ن



 

 67

�א��
	�א������  راسنبــــــــــ مركز �

0114828957  

  .اليجوز نسخ أو تصوير المذكرة في أي مكان ... محفوظة لمركز نبراسجميع الحقوق 
 َمالٍ َدٍم َوالَ  يَأَحدٌ بَِمْظَلَمٍة ظََلْمتَُھا ِإيَّاهُ فِ  يَأْن َأْلَقي اللََّه َوالَ يَْطلُبُِن  َألْرُجو: َرُسوِل اللَِّه صلي هللا عليه وسلمقال  

عجــزات، وقــد كــان النــيب 
ُ
ت، قــد شــارك معهــم يف احلفــر، وكــانوا يف وقــ �طبًعــا يف أثنــاء احلفــر حصــلت جمموعــة مــن امل

  .يبدوا أن اجلو كان بارًدا، وأصام اجلوع وحنن ذلك
معجزة تكثـري الطعـام، حـىت أن جـابر بـن عبـد اهللا جـاء بطعـام قليـل لكـي يُقدمـه  :فمن الُمعجزات التي حصلت لهم

 مجيــع أصــحابه وكــانوا قرابــة األلــف أو أكثــر لكــي حيضــروا أو يــأكلوا مــن هــذا الطعــام، �وأصــحابه، فــدعا النــيب  �للنــيب 
يف هـذا الطعـام؛ فأكـل كـل هـؤالء ومـروا عليـه ومل ينتهـي، هـذه  �وكان ال يكفي إال شخص أو شخصني، لكـن بـارك اهللا 

  .تكثري الطعام �معجزة من معجزات النيب 
مــا جــرى هلــم ملــا عارضــتهم أو وقفــت يف : ومــن األحــداث التــي جــرت فــي أثنــاء حفــر الخنــدق ����ومــن ُمعجزاتــه 

بــذلك، فأخــذ الفــأس أو املعــول مث بــدأ يضــرب هــذه الصــخرة، وكــان   �كســرها، فــأخربوا النــيب وجههــم صــخرًة مل يســتطيعوا  
، مث »وإنــي ألنظــر قصــورها الســاعة اهللا أكبــر ُأعطيــت مفــاتيح الشــام«: كلمــا ضــرب ُيكــرب ويرفــع صــوته بــالتكبري ويقــول

ا الثالثـة وبشـر بفـتح الـيمن فانفلقـت هـذه الصـخرة، صـخرة كبـرية يـأيت ضرب الثانية وبعد أن كرب وبشر بفتح فارس، مث ضر
  .قوة �بوحده ويكسرها هذه ُمعجزة، أُعطي النيب  �النيب 

يف هــذا املكــان يــأيت املشــركني وُحياصــرونه يف املدينــة، واملســلمون كــانوا خــائفني يف  �وهنــا أيًضــا عجــب، كيــف النــيب 
ينظــر إىل مــا  �ل أن يُبشــرهم باالنتصــار يف هــذه العــزوة لكــن ال، كــان النــيب وقــت شــدة، حتــزب األحــزاب عليــه، كــان األصــ

  .سوف جيري يف املستقبل، فبشر أن بالد الشام وبالد فارس وبالد اليمن سوف ختضع كلها للمسلمني
خضـعت هـذه املنــاطق باسـتثناء الـيمن خضـعت قبلـه، خضـعت الشـام، مث فــارس،  �وهـذه معجـزة، إذ أنـه بعـد وفاتـه 

، وكــان عــدد املســلمني ثالثــة آالف ُمقاتــل، جــاء هــؤالء املشــركني أو �معجــزة مــن معجــزات النــيب  –كمــا ذكــرت   – وهــذه
هــؤالء األحــزاب وحاصــروا املســلمني يف املدينــة، طبًعــا مل حتصــل أو تقــم بيــنهم معركــة ٌ حامســة، مناوشــات بســيطة أو خفيفــة 

لـــي هـــو اخلنـــدق مـــا كـــانوا يســـتطيعون كـــم حـــاولوا أن يتجـــاوزوا هـــذا ألن كـــان الـــذي حيجـــز بيـــنهم وبـــني التقـــدم إىل املدينـــة ال
اخلنــدق، ســقطوا فيــه، لكــن ُأصــيب بعضــهم، مــن الــذين ُأصــيبوا ســعد بــن معــاذ ســيد األوس ُأصــيب يف كاحلــه أو يف قدمــه 

عـدة يف إحـدى اخليـام  �أن ُميرض أو أن يُعاجل سعد بـن معـاذ  �جبراح، وسوف يكون له شأن فيما بعد، وطلب النيب 
ُ
امل

عاجلة اجلرحى، وكان قبل ملا ُجرح سعد بن معاذ قد قال أو دعا اهللا 
ُ
  .اللهم ال ُمتتين حىت تُقر عيين من قُريظة: فقال �مل

قـد عقــد معهـم ُمعاهــدة، لكــن يف هـذه الغــزوة نقضـوها، وكــان بتحــريض  �ُقريظـة قبيلــة مـن قبائــل اليهـود، وكــان النــيب 
أال ُمييتـه حـىت ينـتقم ممـا  �ك وقـد كـانوا ُقريظـة حلفـاء لـألوس، دعـا اهللا سـعد بـن معـاذ من يهود بـين النضـري، فلمـا رأى ذلـ

  .فعله هؤالء اليهود أو بين ُقريظة باملسلمني من الغدر ونقض العهد واملشاركة مع األحزاب يف حرب املسلمني
األحـزاب، وكانـت هـزميتهم عـن طريـق  طبًعا مل تستمر فرتة احلصار أو مل تستمر طويًال هيـأ اهللا للمسـلمني زميـة هـؤالء

التخاذل أو التخذيل أو الشك كٌل يشك يف القوة أو يف من انضم معه، اليهود يشـكون يف املشـركني أو يشـكون يف قـريش، 
وقريش يشكون يف اليهود، وقريش تشك، فكل طرف من أطراف األحـزاب بـدأ يشـك يف صـاحبه بأنـه سـوف ينسـحب إذا 

معه، فـأدركتهم الريبـة، أو بـدأ يـدخل فـيهم التخـاذل، كـٌل يُريـد أن خيـذل صـاحبه أو يتحلـى عـن  انتصر املسلمني، ولن يقف
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  .صاحبه بسبب الشك والريبة اليت جاءت يف قلوم
رجــٌل مــن غطفــان امســه نعــيم بــن مســعود األشــجعي الغطفــاين  : وكــان الــذي ســاهم يف هــذا الشــك أو يف هــذا التخــاذل

رب قومــه غطفــان بإســالمه، وكــان لــه عالقــات مــع قــريش، يبــدوا أنــه كــان تــاجرًا مــع قــريش كــان قــد أســلم وكــتم إســالمه، مل ُخيــ
أنــا يل عالقــات مــع قــريش ومــع اليهــود، ويل مكانــة ! يــا رســول اهللا: فــأخربه بإســالمه، قــال �ومــع اليهــود، فجــاء عنــد النــيب 

عت عسـاك أن تفعـل إال إذا اسـتطومـاذا «، أنـت لوحـدك »وماذا عساك أن تفعـل«: �بني قومي فمرين مبا شئت، قال 
  .، يعين أن تثري بينهم الشك أو تفنت بينهم حىت يتخلوا أو يتخلى بعضهم عن بعض فافعل ذلك»أن ُتخذل بينهم

فذهب نُعيم بن مسعود الثقفي، ذهب إىل قريش واليهود وقبيلته غطفان وبدأ ُخيذل بينهم، وكـان مـن األمـور الـيت قـال 
ال تُقـاتلوا إال أن يـدفع صـاحبكم رهينـة حـىت يثبـت أنـه جـاد، وأنـه سـوف يبقـى يف املعركـة : يهـودهلم قال لقريش وغطفـان وال

ولــن ينســحب منهــا، فكــل واحــد أو كــل قــوٍة ُخيــربهم بــذلك، فلمــا رأى هــؤالء ذلــك، بــدءوا يشــكون يف األطــراف األخــرى، 
  .حىت قرروا أن ينسحبوا، فانسحبت اليهود وانسحبت قريش وانسحبت قبائل غطفان

قبـل أن ينسـحب بالـذات قبائـل قـريش قـد أرسـل ُحذيفـة بـن اليمـان لكـي يتحسـس أخبـار قـريش أو  �وكان الرسول 
أخبـــار املشـــركني، وطلـــب منـــه أال ُحيـــدث أمـــًرا، يعـــين أال يقـــوم بشـــيء إمنـــا فقـــط يســـمع األخبـــار، يعـــين ال يُقاتـــل أو ال يأســـر 

وقـف بإحـدى الليـايل وقـال  �بـأن النـيب : باردة جًدا، حىت يُقـال أحًدا، فقط يتحسس األخبار مث يعود، وكانت ليلة شاتية
املشركني، فسكت  أصـحابه ومل ُجيبـه أحـًدا مـنهم، مث قـال ، يعين أخبار »تي بأخبار القوممن منكم يذهب فيأ«: ألصحابه
، ومـع »تعـرض لـه أحـدن منكم يذهب ويأتيني بأخبار القوم وله الجنة وأنا ضامٌن أن يعـود سـليًما أو ال يم«: يف الثانيـة

أصحابه ومل ينربي هلذه املهمة أحـًدا مـنهم، ملـاذا؟ كانـت األوضـاع صـعبة، ليلـة بـاردة، األحـزاب عـددهم عشـرة  ذلك سكت
، »وائتنــي بــالخبر أو أخبــار القــومقــم يــا ُحذيفــة «: ذلــك التفــت إىل ُحذيفــة بــن اليمــان فقــال �آالف، فلمــا رأى النــيب 

مــا كــان يل مــن بـُـٍد يف الــذهاب، يعــين مل يكــن يل نيــة أين أُريــد  �ملــا قــال امســي الرســول : لفــة بــن اليمــان يقــو حــىت أن ُحذي
  .»اذهب وائتني بأخبار القوم«: يل �إال ملا قال يل النيب  �الذهاب إىل هؤالء حىت آيت بأخبار هؤالء القوم للنيب 

هم، وأن نُعـيم بـن مسـعود األشـجعي كـان بدءوا ينسحبون هؤالء األحـزاب حـىت تفرقـوا، وعرفنـا مـا هـو السـبب يف تفـرق
  .له دوٌر يف التخذيل بينهم

مل يكــن هنــاك معركــة حامســة، لكــن مــع ذلــك أظهــرت أن : إًذا هــذه هــي غــزوة األحــزاب، لــو ُتالحظــون كانــت نتيجتهــا
  .املسلمون قادرون أن حيموا مكام أو مدينتهم من وجه أعداءهم

أال وهـو ُصـلح الُحديبيـة فـي السـنة السادسـة : وبـين المشـركين نأتي اآلن إلى حـدٍث مهـم جـرى بـين المسـلمين
  .من الهجرة

قــد رأى يف منامــه ُرؤيــة بــأن املســلمون يتجهــون إىل مكــة  �كــان النــيب : ســبب هــذا الصــلح أو بدايــة هــذا الصــلح
كانـت حـق   –كمـا ذكرنـا مـن قبـل   –ويطوفون حول الكعبة ويسعون، يعين يُؤدون العمرة مث ُحيلقون رؤوسهم، ورؤيا األنبياء 

أصــحابه مبــا رآه يف منامــه، ففــرح النــاس ــذه الرؤيــة، واســتعدوا لكــي يــذهبوا إىل مكــة ألداء  �يعــين صــادقة، فــأخرب النــيب 
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  .العمرة
يف الســنة السادســة يف ألــٍف وأربعمائــة مــن املســلمني، مل يكــن معهــم أســلحة وال جيــوش، فقــط أرادوا  �فخــرج النــيب 

مبــا أرادوا  �خلــروج مــن املدينــة إىل مكــة ألداء العمــرة، فلمــا خرجــوا مسعــت قــريش يف مكــة بأخبــار خــروج النــيب الــذهاب أو ا
من العمرة، فرأوا أن ذلك ضعًفا هلم أن يسمحوا هلؤالء املسلمني الذين حاربوهم يف بدر وُأحد وقبـل عـام يف السـنة اخلامسـة 

مكـــة، وخـــافوا أن تظـــن القبائـــل إمنـــا جـــاء املســـلمون إىل مكـــة لقـــوم يف غـــزوة اخلنـــدق، أن يســـمحوا هلـــم  بـــالعمرة ودخـــول 
وضــعف قــريش، فقــرروا أن مينعــوا ويصــدوا املســلمني مــن دخــول مكــة، ألــم رأوا أن يف ذلــك ضــعف، يعــين كــأم يــرون أن 

بـل إـم مل يكتفـوا ذلك على الرغم من أنف قريش أو بالقوة أن يدخلوا مكة، فرفضوا أن يأيت املسلمون ملكـة ألداء العمـرة، 
وأصـحابه أن أحـد ال  �ملـاذا؟ العهـد بـالنيب  �فاسـتغرب النـيب  �بذلك وأعدوا العدة للقتـال، جـاءت األخبـار إىل النـيب 

مل يكـن أحـد ُمينـع مـن دخـول مكـة،  �ُمينع من دخول مكـة مسـلم أو غـري مسـلم، وهـذا معـروف مـن قبـل حـىت بعثـة النـيب 
  .وقد عرفنا سبب منع املشركني املسلمني من ذلك فلماذا ُمينع املسلمون وأصحابه،

حـــاول أن يســلك طريًقـــا آخـــر حـــىت ال يصــطدم مـــع جـــيش املشــركني إىل أن وصـــل إىل منطقـــة أو جهـــة  �اجتــه النـــيب 
صلح اُحلديبيـة وهنـاك عسـكر، وبـدأ يُرسـل أو بـدأ يُفـاوض املشـركني يف أداء العمـرة، وبـدأ املشـركون يُرسـلون املفاوضـون حـىت 

يف الرجــوع عــن مكــة وعــدم أداء العمــرة يف هــذا املكــان اللــي هــو املكــان الــذي أُطلــق عليــه اُحلديبيـــة،  �ضــوا الرســول يُفاو 
بُديل بن ورقاء اخلُزاعي، ومنهم ُعـروة بـن مسـعود الثقفـي، ومـنهم مـن الـذين أرسـلتهم : وأرسلوا جمموعة من األشخاص منهم

اللــي هــو ُســهيل بــن عمــر وعلــى يديــه مت  –إن شــاء اهللا فيمــا بعــد  –أيًضــا، وهــذا ســوف نــذكره  �قــريش ملفاوضــة الرســول 
  .إاء أو عقد الصلح
أن قـريش تُرسـل املفاوضـني لـه، قـرر بنفسـه أن يُرسـل أحـًدا مـن قبلـه لكـي يُفاوضـوا قـريش يف السـماح  �ملا رأى النيب 

سـل عمـر بـن اخلطـاب، لكـن عمـر بـن ، وكـان قبـل ذلـك قـد قـرر أن يُر �للمسلمني بأداء العمرة، فأرسل عثمان بن عفـان 
بـــل أرســل عثمـــان بـــدًال مـــين، ألن قبيلتـــه بــين أُميـــة كانـــت أقـــوى يف مكــة، فأرســـل عثمـــان بـــن عفـــان : اخلطــاب اعتـــذر وقـــال

  .وطلب منه أن ُخيرب قريش أن املسلمون مل يأتوا إىل قتال، بل أتوا ألداء العمرة
فذهب عثمان بن عفان وملا وصل إىل مكة؛ حبسته قريش حـىت يشـاورون، يعـين أبقـوه عنـدهم حـىت يتشـاورون يف أمـر 

بـأن عثمــان  �السـماح أو الطـرد أو منـع املسـلمني مــن أداء العمـرة، يف هـذه األثنـاء جـاءت إشــاعًة إىل املسـلمني وإىل النـيب 
وأصــحابه يظنــون أن عثمــان قــد  �ن ينــتقم مــن ذلــك، كــان النــيب أ �قــد قُتــل قــد قتلتــه قــريش، فقــرر النــيب  �بــن عفــان 

، وكــــان ذلــــك حتــــت �قُتــــل، فــــدعا إىل املبايعــــة إىل املعاهــــدة أن يُبايعونــــه علــــى القتــــال واالنتقــــام ملقتــــل عثمــــان بــــن عفــــان 
ضـــي عـــن هـــؤالء األشـــجار، فُعرفـــت هـــذه البيعـــة ببيعـــة الشـــجرة، وأيًضـــا مـــن أســـاميها وممـــا تُعـــرف ببيعـــة الرضـــوان، ألن اهللا ر 

  .املبايعني
تفـاجئوا بقـدوم عثمـان بـن عفـان إلـيهم، وأن اخلـرب كـان إشـاعًة : يُبـايع أصـحابه ملـا انتهـى مـن البيعـة �وبينما الرسـول 

قـــد ســـهل «: قـــال �ومل يكـــن صـــحيًحا، أرســـلت قـــريش ُســـهيل بـــن عمـــرو لعقـــد الصـــلح مـــع املســـلمني، فلمـــا رآه الرســـول 
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  .املشكلة تنتهي هذه، وعرف أنه سوف »أمركم
ألنــه وقــع يف هــذا املكــان، يرجــع  مــن البنــود التــي شــملها ُصــلح الُحديبيــة، وعرفنــا لمــاذا ُعــرف بصــلح الُحديبيــة؟

  .املسلمون هذا العام وال يُؤدوا العمرة إال يف العام القادم
  .اتلون املشركنيتُوضع احلرب بني الطرفني عشرة سنوات ال يُقاتلون فيها، ال يُقاتل املشركون املسلمون وال يُق

فله ذلك، ومـن أراد أن يـدخل يف عهـد املشـركني فلـه ذلـك، يعـين القبيلـة الـيت  �أن من أراد أن يدخل يف عهد حممٍد 
  .تُريد أن تنضم للمسلمني؛ فلها ذلك، والقبيلة اليت تنضم للمشركني فلها ذلك
عونـــه املشـــركني، وعلـــى العكـــس مـــن جلـــأ مـــن مـــن جلـــأ مـــن املســـلمني إىل قـــريش أو إىل املشـــركني فـــال تُرجعـــه أو ال يُرج

أن يُرجعه، ولذلك ملا جاء أو انتهوا مـن هـذا العقـد،  �املشركني إىل املسلمني، حىت ولو كان مسلًما؛ فإنه جيب على النيب 
أول مــا أقاضـيك ـذا الرجــل، هـذا رجـل جــاء مـن عنــدنا : جـاء أبـو جنــدل وكـان يعـيش يف مكــة بـني املشـركني، فقــال ُسـهيل

  .مسلم من املشركني، ارجعه إليناوهو 
، بعد ذلك طبًعا خالص سوف يعود املسـلمون إىل مكـة ولـن يُـؤدوا �وكان الذي كتاب الصلح علّي بن أيب طالب 

أن يتحللــوا مــن  �العمــرة إال الســنة القادمــة، أي ســنة ســبعة، ولــذلك تُعــرف هــذه العمــرة بعمــرة القضــاء، طلــب مــنهم النــيب 
أو أن يُعيــد الصــلح أو يُعيــد املفاوضــة لكــي يُــؤدوا العمــرة،  �رجــاء أن يرتاجــع النــيب  �يبــوا للنــيب عمــرم، فتــأخروا ومل جيُ 

ودخل على زوجته أم سلمة وأخربها بأن مل يستجب لـه أحـد مـن الصـحابة يف التحلـل مـن العمـرة، فاقرحـت عليـه زوجتـه أم 
  .فإم إذا رأوا ذلك سوف يفعلون مثل ما يفعلسلمة أن خيرج دون أن يُكلم أحًدا، وأن يتحلل بنفسه بأن حيلق، 

وإىل  �طبًعا حزن املسلمون ملا رأوا ذلك، كانوا يطمحون أن يُؤدوا العمرة، حـىت إن عمـر بـن اخلطـاب جـاء إىل النـيب 
، وكــذلك قــال لــه »إن وعــد اهللا حــق«: قــال �أبــو بكــر وحــاول فيهمــا أن يرتاجعــوا عــن عقــد هــذه الصــلح، لكــن الرســول 

  .مثل ذلكأبو بكر 
إنـا {: مسـى هـذا الصـلح بـالفتح، ملـا قـال �طبًعا يف ظاهر هذا الصلح أنه كان ليس من صـاحل املسـلمني، لكـن اهللا 

  ، كان هذا الصلح سبًبا من أسباب فتح مكة، وسوف نعرف كيف ذلك؟}فتحنا لك فتًحا مبيًنا
ـــائج هـــذه الغـــزوة ، وبعـــض القبائـــل انضـــمت إىل قـــريش وإىل �أن بعـــض القبائـــل انضـــمت إىل النـــيب : كـــان مـــن نت

  .قبائل خزاعة، ومن القبائل اليت انضمت إىل املشركني قبائل بين بكر �املشركني، ومن القبائل اليت انضمت إىل النيب 
تفرغ املسـلمون إىل الـدعوة يف اجلزيـرة العربيـة، يف السـابق كـانوا مشـغولني باملشـركني أو بقـريش يف : من آثار هذا الصلح

ة، كانوا إذا حتركوا تعرض هلم املشركني يف قريش، لكن بعـد هـذا الصـلح بـدءوا يتفرغـون للـدعوة إىل خـارج اجلزيـرة، داخـل مك
اجلزيرة العربية وخارجهـا، وأيًضـا أسـلم جمموعـة مـن قـادة بعـد هـذا الصـلح جمموعـة مـن قـادة املشـركني، مـنهم خالـد بـن الوليـد 

  .�وعمرو بن العاص 
يف لقــاٍء قــادم واهللا أعلــم وصــلى اهللا وســلم علــى  –إن شــاء اهللا  –ا إيــراده يف هــذه احللقــة، ونلتقــي هــذا مــا يســر اهللا لنــ
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  المحاضرة الخامسة عشر
الســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه، بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، احلمــد هللا رب العــاملني، وُأصــلي وُأســلم علــى نبينــا حممــد 

  .حياكم اهللا معنا يف هذه احللقة، احللقة اخلامسة عشر من حلقات مقرر السرية النبوية وعلى آله وصحبه أمجعني،
أو بـــني الدولـــة اإلســـالمية  �كنـــا حنـــن وإيـــاكم يف اللقـــاء الســـابق نتحـــدث عـــن بعـــض الغـــزوات الـــيت دارت بـــني النـــيب 

ُأحـد، وتوقـف بنـا احلـديث عنـد صـلح بدر و : واملشركني يف قريش، أو املشركني يف مكة، ومشركي قريش يف مكة، ذكرنا منها
  .اُحلديبية

يف منامـه بـأم سـوف يُـؤدون العمـرة  �هـو رؤيـة رآهـا النـيب  –صـلح اُحلديبيـة  –أن سبب انعقاد هذا الصلح : وقلنا
يف مكــة، ولكــن املشــركني يف مكــة منعــوهم مــن أداء العمــرة، حــىت ولــو اضــطروا إىل قــتالهم، ألــم كــانوا يــرون يف ذلــك أنــه 

  : هلم، وبعد مفاوضاٍت بني املسلمني وقريش ُعقد صلح اُحلديبية، واحتوى على عدٍد من البنود أو الشروط ضعفٌ 
أن ُتوقــف احلــرب بــني الطــرفني أي بــني املســلمني وبــني املشــركني مــدة عشــر ســنوات، ال يُقاتــل فيــه : كــان مــن أهمهــا

  .املسلمني أهل مكة، وأيًضا ال يُقاتل املشركني يف مكة املسلمني
فتح الباب أو املكان أو القبائل يف اختيارهـا أن تنضـم ملـن شـاءت، فـبعض القبائـل : أيًضا شرط آخر وهو مهم أيًضا

قبائل ُخزاعة، ومـن تلـك : انضمت إىل املسلمني، وبعضها انضمت إىل قريش، ومن تلك القبائل اليت انضمت إىل املسلمني
  .القبائل اليت انضمت إىل قريش قبيلة بين بكر

سوف نتحدث عـن بعـض األحـداث املهمـة واحلامسـة بـني املسـلمني وقـريش يف مكـة،  –إن شاء اهللا  –هذه احللقة  يف
وكان أمهها فـتح مكـة يف السـنة الثامنـة، قبـل أن نـدخل يف السـنة الثامنـة، أو يف فـتح مكـة يف السـنة الثامنـة مـن اهلجـرة، البـد 

  .اهلجرة كانت سنة احتوت على عدد من األحداث العظامأن نعلم أن هذه السنة أال وهي السنة الثامنة من 
خالـد بـن الوليـد : إسالم عض زعامات مكة أو قادات مكـة أو فُرسـان مكـة، منهـا مـثًال علـى سـبيل املثـال :كان منها

  .، وال خيفى على أحد من هو خالد بن الوليد؟ فارس من فرسان املشركني، وال شك أن إسالمه إثراٌءُ◌ لدولة اإلسالم�
إسـالم عمـرو بـن العـاص : -أعني بها السنة الثامنة من الهجـرة  –أيًضا من األحداث التي جرت في هذه السنة 

  .الذي يعتربه بعض املؤرخني أحد ُدهاة العرب، أسلم يف هذه السنة مع خالد بن الوليد
عليـه بـالفتح األعظـم، وهـذا أيًضا حصلت بعـض الغـزوات أو بعـض املعـارك احلامسـة، ومنهـا فـتح مكـة املكرمـة، ويُطلـق 

  .ما سنتناوله بعض قليلً 
فهـو : إًذا وقع أو حدثت غزوة فتح مكة يف السنة الثامنـة مـن اهلجـرة، وحتديـًدا يف شـهر رمضـان، أمـا عـن سـبب الفـتح

مــا جــرى أو مــا قــام بــه مشــركي مكــة أو قامــت بــه قــريش مــن نقــض أحــد بنــود صــلح احلديبيــة الــذي عقــوده مــع املســلمني، 
انضـــمت يف حلــٍف مــع قـــريش، بينمــا قبائــل ُخزاعـــة  –كمــا ذكرنـــا قبــل قليــل   –نــت قبائـــل بــين بكــر قـــد انضــمت حيــث كا
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انضمت يف حلٍف مع املسلمني، وكان بني ُخراعـة وبـني بكـر أو قبائـل بـين بكـر ثـارات يف اجلاهليـة، يعـين كـان بيـنهم معـارك 
الــذين قُتلــوا يف أيــام اجلاهليــة أو أيــام مــا قبــل البعثــة، وكــانوا وحــروب وقتلــى، وأراد بنــو بكــر أن ينتقمــوا مــن ُخزاعــة لقــتالهم 

  .يتحينون هذه الفرصة
وضــعت احلــرب أوزارهــا، وُحــرم احلــرب علــيهم مبوجــب هــذه  –أعــين بــه صــلح اُحلديبيــة  –وبعــد أن ُعقــد هــذا الصــلح 

ا يف إحـدى األيــام أو يف إحـدى الليــايل االتفاقيـة، فبـدأ وثــار بنـو بكــر يتحينـون الفرصـة لالنتقــام ممـا فعلــه ـم ُخزاعـة، فوجــدو 
قبائل بين ُخزاعة آمنني وهم جيلسون على أحد املياه يف مكة، ليس معهم إال شـيٌء مـن السـالح القليـل، مل يكونـوا يتوقعـون 

فاسـتغل بنـو بكـر هـذه الظـروف فقـرروا أن ُحيـاربوا بـين  –أعـين مكـة املكرمـة  –أن أحد سوف يعتدي عليهم يف هذا املكان 
  .زاعة فأغاروا عليهم أو قاموا بغارٍة عليهم، فقتلوا منهم العديد من األشخاصخُ 

طبًعا تعجب ُخزاعة مما فعلته م بنو بكر، حيث كان بينهم عهـد وميثـاق يف صـلح اُحلديبيـة، أـم ال يتحـاربون أو ال 
يتقاتلون، وزاد األمر صعوبًة وسوًءا أن قريش أعانت حليفتها بين بكر على ُحماربة ُخزاعـة، وهنـا اآلن بـدأت قـريش يف نقـض 

حياربوا املسلمني، وهنا أعـانوا بـين بكـر بالسـالح وباملـال وبعـض اجلنـود لكـي ُحيـاربوا  بند من بنود صلح اُحلديبية على أم ال
  .�ُخزاعة حليفة املسلمني أو حليفة رسول اهللا 

أن ينتقم من قريش مبـا فعلـه يف ُخزاعـة  �وأخربوه مبا جرى، فقرر الرسول  �فجاء بعًضا من ُزعماء ُخزاعة إىل النيب 
من بنود صـلح اُحلديبيـة، طبًعـا أدركـت قـريش اخلطـأ الـذي اركتبتـه بأـا نقضـت الصـلح أو بنـد  أو مبا قامت به من نقض بندٍ 

مــن بنــد صــلح اُحلديبيــة، فأرســلت أحــد قادــا لكــي ُجيــدد هــذا الصــلح أال وهــو أبــو ســفيان، فــذهب أبــو ســفيان إىل املدينــة 
حـــىت ُجيـــدد أو يعتــذر أو ُجيـــدد الصـــلح اُحلديبيـــة  �، لكـــي يُقابــل الرســـول �املنــورة مركـــز الدولـــة اإلســالمية وُمقـــر الرســـول 

  .ويعتذر عما بدر من قريش
منــه فلــم يــرد عليــه بشــيء، فــذهب إىل أبــو بكــر وعمــر وعلــّي بــن أيب طالــب ُحيــاول فــيهم أن  �أمــا موقــف الرســول 

ستعد ويُعد العـدة لغـزو فبدأ ي �ُيساعدوه لكي ُجيدد ما نقضته قريش يف صلح اُحلديبية، لكنهم مل ُجييبوه، أما عن الرسول 
  .قريش يف مكة املكرمة

قد أخفى ذلك عن النـاس، ومل ُخيـرب إال القـادة حـىت يفـاجئ املشـركني يف مكـة، بـل حـىت أنـه دعـا اهللا  �وكان الرسول 
  .»ن واألخبار عن قريش حتى نبغتها في بالدهااللهم خذ العيو «: وقال �

وممن شارك يف غزوة بدر وامسه حاطـب بـن أيب بلتعـة كاتـب قـريش سـرًا وأخـربهم مبـا يهـم بـه  �إال أن أحد الصحابة 
، ملاذا كاتب ومع أنه صحايب ومن البدريني الذين شاركوا يف غزوة بـدر، إال أنـه راسـل قـريش، وكـان السـبب كمـا �الرسول 

 �فاء، فـأراد أن ُخيـرب قـريش مبـا يُريـده الرسـول أنـه كـان لـه أهـل وعشـرية يف مكـة وكـانوا ُضـع: ذكروا أو كما ذكـره هـو بنفسـه
مــا قــام بــه حاطــب بــن أيب بلتعــة، حيــث كــان حاطــب قــد أرســل هــذه  �حــىت حيمــون أهلــه وعشــريته، وقــد كشــف الرســول 

  .من يبحث عن هذه املرأة، فوجدوا هذه املرأة وأخذوا منها الرسالة �الرسالة مع امرأة، فأرسل الرسول 
أن ينــتقم ممــا فعلــه حاطــب بــن أيب بلتعــة، حيــث طلــب عمــر بــن  �وطلــب مــن الرســول  هنــا جــاء عمــر بــن اخلطــاب
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د بـدرًا ومـا يُـدريك لعـل اهللا اطلـع إنـه قـد شـه«: �أن يسـمح لـه بقتـل حاطـب، فقـال الرسـول  �اخلطاب مـن الرسـول 
  .»اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: على أهل بدر فقال

جــه النــيب ومعــه عشــرة آالف مقاتــل مــن املســلمني إىل مكــة املكرمــة بصــورٍة نعــم يف رمضــان مــن الســنة الثامنــة للهجــرة تو 
أهـل مكــة واملشــركني يف مكــة، ويف الطريــق لقيــه عمـه العبــاس بــن عبــد املطلــب مســلًما  –كمــا ذكــرت   –خفيـة حــىت يُفــاجئوا 

  .وُمهاجًرا إىل املدينة املنورة، يعين هاجر ُمتأخرًا يف السنة الثامنة
إسـالم أبـو سـفيان صـخر بـن : إىل مكـة، ومنهـا �صلت بعض األحداث قبل أن يـدخل الرسـول ويف الطريق أيًضا ح

أن أبــو ســفيان خــرج جمموعــًة مــن أصــحابه لــيًال يتســامرون أو يتحــدثون عمــا فعلــوه باملســلمني وبقبيلــة ُخزاعــة : حــرب، يُقــال
مع العبــاس بــن عبــد املطلــب صــوت أبــو حتديــًدا، وكــان العبــاس بــن عبــد املطلــب يتجــول يف هــذا املكــان أو بــالقرب منــه، فســ

مــا الــذي أتــى بــك عنــدنا أو بــالقرب منــا؟ : سـفيان فعرفــه فجــاء عنــده، فــأخربه مــا الــذي أتــى بــك، أبــو ســفيان يقــول للعبــاس
سوف ينتقم مما فعلته قريش وقبائل بـين بكـر  �وبدأ يُلمح له وُحيذره بأن الرسول  �لقد جاءكم رسول اهللا : فأخربه فقال

وتستأمنه، يعين تطلـب منـه  �أرى أن تذهب إىل الرسول : ، فسأله أبو سفيان عن احلل ما احلل يف ذلك؟ فقالباملسلمني
  .األمان

ُمعسـكًرا بـالقرب مـن مكـة، وقـريش مل تعلـم بعـد  �وكـان النـيب  �فأركب العباس أبو سفيان معه وتوجه به إىل النيب 
إذا جــاء الصــباح أو خــرج الصــباح فلتــأتين يــا أبــا ســفيان : قــال �، فــدخلوا عليــه لــيًال، فلمــا رآه الرســول �بقــدوم الرســول 

ألـم ! حك يـا أبـا سـفيانوي«: �فقال له الرسول  �أنت والعباس، فلما جاء الصباح جاءه أبو سفيان بعد أن أمنه النيب 
مـا أحلمـك وأكرمـك وأوصـلك، ولـو كـان معـه : �الرسـول  فقـال أبـو سـفيان رًدا علـى ،»يأن لك بـأن تعلـم أن ال إلـه اهللا

يُعاتبــه يف تــأخر إســالمه، خصوًصــا وأن احلــق قــد ظهــر أمامــه، ويف األخــري  �إلــٌه غــريه ألغــىن عــين شــيًئا بعــد، وبــدأ الرســول 
إن أبــو ســفيان ! يــا رســول اهللا: شــهد أبــو ســفيان أن ال إلــه إال اهللا وأن حممــًدا رســول اهللا، ودخــل يف اإلســالم، فقــال العبــاس

رجــٌل ُحيــب الفخــر، زعــيم مــن زعمــاء مكــة ُحيــب الفخــر وأن يُظهــر نفســه يف مكــة، فاجعــل لــه شــيًئا يتفــاخر بــه، فقــال النــيب 
  .»دخل دار أبو سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمنمن «: �

هــذا حممــد قــد : قــد ســبقه إليهــا، وبــدأ يُنــادي يف النــاس وقــالإىل مكــة، وكــان أبــو ســفيان  �بعــد ذلــك توجــه النــيب 
قاتلـك اهللا ومـا تُغـين عنـا دارك، : جاءكم فيما ال قبل لكم به، من دخل دار أيب سفيان فهو آمن، حىت أـم ردوا عليـه قـالوا

  .يعين خالص املسلمون قد قدموا إلينا وسوف ُحياربوننا وماذا تُغين عنا دارك أمام هذا اجليش
مكـة ومل ُحيصـل بينـه وبـني املشـركني سـوى قتـال قليـل أو بسـيط جـًدا، كـان نتيجتـه انتصـار املسـلمني  �ل الرسول دخ

علــى هــؤالء الــذين قــاتلهم، فلمــا دخــل مكــة طــاف حــول الكعبــة، وقــد وجــد حــول الكعبــة أكثــر مــن ثالمثائــة وســتني صــنًما 
  .ظم من ذلكحول الكعبة فقط، فكيف خبارج الكعبة ويف خارج مكة؟ احلال أع

ُــدمر هــذه األصــنام، وهــو أول مــن بــدأ يف ذلــك بعــد الفــتح، ملــاذا بــدأ النــيب  �مث بــدأ النــيب  بنفســه بتــدمري هــذه  �ي
األصنام؟ ألن الناس أو ممـن ضـعف إميـام أو ممـن أسـلم حـديثًا كـانوا يظنـون أن الـذي يتعـرض هلـذه األصـنام أو يـتكلم فيهـا 
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  .تدمري هذه األصنام حىت يُظهر للناس أن ما يعتقدونه غري صحيحوبدأ ب �ُيصيبه املرض، فجاء النيب 
: فلما دمر هذه األصنام طلب مفاتيح الكعبة، وكانت مع عثمان بن طلحـة مـن بـين عبـد الـدار، وكنـا قـد ذكرنـا سـابًقا

واملقصــود  السـقاية، الرفــادة، احلجابــة،: قــد أوجــد بعـض الوظــائف يف مكــة، منهــا �أن ُقصـي بــن كــالب أحــد أجـداد النــيب 
فتح باب الكعبة واإلشـراف أو سـدانة الكعبـة، وكانـت علـى أيـام الفـتح مـع عثمـان بـن طلحـة، فأخـذها منـه النـيب : باحلجابة

  .مفتاح الكعبة، مث دخلها ومعه جمموعًة من أصحابه، فصلى داخل الكعبة �
اعيـل وعيسـى وغـريهم، وكـانوا قـد ووجد داخل الكعبة جمموعة من الصور، صور لألنبياء من قبـل، صـورة إلبـراهيم وإمس

مـن الكعبــة وهـو واقــٌف علــى  �ومســحها، مث خـرج النــيب  �وضـعوهم وصــورم علـى أــم يُعظمـون األصــنام، فجـاء النــيب 
،  »تـرون أنـي فاعـٌل بكـم يـا معشـر قـريش مـا«: باب الكعبة، مجع املشركني مشركي قُريش، فلما اجتمعوا عنده سأهلم قـال

إىل املدينـة، والغـزوات الـيت قــاموا  �يُـذكر قـريش مـا فعلـوه باملسـلمني أيــام مكـة، وأيًضـا بعـد هجـرة النـيب  �كأنـه هنـا النـيب 
لـــو : أنـــه يقـــول لكـــم، يعـــين ك»مـــا تـــرون أنـــي فاعـــٌل بكـــم«: ــا، واألذى الـــذي عـــذبوه فيـــه املســـلمني، فهنـــا يـــذكرهم يقـــول

بكـل تواضـٍع  �أخٌو كرمي وابن أٍخ كرمي، فقال هلم الرسـول  خريًا: انتقمت منكم، هل أنتم سوف تلومونين يف ذلك؟ فقالوا
  .»ماذهبوا ال تثريب عليك«: وعفو

ها خالـدًة تالـدة ال ينزعهـا خـذو «: أو نزل من الكعبة وأعطى املفاتيح إىل عثمان بن طلحة وقال له �مث خرج النيب 
  .كعبةيح الكعبة أو بأيديهم مفاتح أو مفتاح ال، واستمرت مفات»منكم إال ظالم

جمموعـة مـن دمـاء املشـركني الـذين اشـتد أذاهـم  �طبًعا أسلم يف هـذا الوقـت أو قبـل ذلـك أهـدر النـيب  �طبًعا النيب 
ممــن جيــد هــؤالء أن يقتلـوهم، حــىت لــو وجــدوهم ُمتعلقـني بأســتار الكعبــة، والســبب يف  �أو أهـدر دمــائهم، وطلــب الرسـول 

  .سالم واملسلمنيلألعمال العظيمة اليت قاموا ا جتاه اإل: ذلك
عكرمة بن أيب جهل، وصفوان بن أمية، وهند بنت عتبة، وغريهم، ولكـن هـؤالء كلهـم طبًعـا مـا قُتـل مـن  : فمن هؤالء

هنــد بنــت عتبــة، عكرمــة بــن أيب جهــل، : هــؤالء إال نفــٌر قليــل، وغالبيــة هــؤالء طلــب األمــان وأكثــرهم ٍأســلم، يعــين ممــن أســلم
أن يُـؤذن علـى ظهـر الكعبـة، فصـعد  �بالل بن رباح  �وقت صالة الظهر، أمر الرسول وصفوان بن أيب أمية، وملا حان 

فــوق الكعبــة وأذن، وكــان ذلــك مبثابــة إعــالٍن عــن ظهــور اإلســالم، وقــد فــرح املســلمون ملــا رأوا هــذا املوقــف أذان بــالل علــى 
  .ظهر الكعبة، وغاظ ذلك املشركني

عـنهم، ويـرتك املدينـة ويبقـى يف مكـة املكرمـة،  �، خاف األنصار أن يتخلى النـيب �الفتح على نبيه  �ملا أمت اهللا 
المحيــى ! عــاذ اهللام«: �هــل ســوف ترتكنــا وتبقــى بــني أهلــك وعشــريتك يف مكــة؟ فقــال هلــم النــيب : فــأخربوه بــذلك، قــالوا

  .وذهب عنهم ما كانوا خيافونه ، فاطمئن األنصار»محياكم والممات مماتكم
مـن  «: قـال �ُجيـدد حـدود احلـرم ويُطهرهـا مـن آثـار اجلاهليـة واألصـنام، حـىت أنـه نـادى النـيب  �لنـيب بعد ذلك بـدأ ا

العديــد مــن الســرايا لتــدمري  �، وأرســل أيًضــا النــيب »ن يــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر فــال يــدع فــي بيتــه صــنًما إال وكســرهكــا
  .ن األصناماألصنام، فمن األصنام اليت ُدمرت الُعزى وسواع ومناة وغريها م
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  .غزوة ُحنني يف السنة الثامنة من اهلجرة: جاء بعد ذلك عدد من األحداث يف هذه أيًضا السنة، من تلك األحداث
فــتح مكــة اجتمعــت قبائــل الطــائف مــن ثقيــف  وهــوازن وقــرروا أن يبــدءوا  �فلمــا أمت النــيب  :أمــا ســبب هــذه الغــزوة

أيت املســـلمني فيحـــاربوم، عرفـــوا أن املســـلمني ال حمالـــة ســـوف ُحيـــاربوم، مبحاربـــة املســـلمني أو الدولـــة اإلســـالمية قبـــل أن يـــ
فقرروا أن يبدءوا م قبل أن يبدأ م املسلمني، فجمعوا ُعدم وخرجوا على رأس جيٍش كبري لكـي يُقـاتلوا املسـلمني، وكـان 

شيوخ أو كبار السـن ممـن كـان لـه خـربة أنه خرج بالنساء واألطفال، فجاءه أحد ال: يقودهم مالك بن عوف، وحىت أنه يُقال
حـىت يُقاتـل وجيعـل كـل رجـٍل : مـايل أراك قـد أخرجـت النسـاء واألطفـال معـك؟ فقـال: يف القتال وامسه دريد بن الصمة وقـال

أهله خلفه حىت يقاتل ويُدافع عنه، يعين كأن ذلك دافع لكي يثبت يف املعركة، فقال له دريـد للقائـد العـام جليـوش ثقيـف أو 
نهـزم شـيء؟ إـا إن كانـت لـك، لـن ينفعـك إال رجـًال بسـيفه، وإن  : املشركني مالك بن عوف قال دريد له جيش

ُ
وهل يرد امل

  .كانت عليك ُفضحت يف أهلك ومالك
  .يعين يقصد املنهزم لن يرده شيء إن ُهزم؛ ترك ما ميلك من سالح وأهل ومال مث هرب حىت ينجو بنفسه

ومــن الــذي انتصــر؟ ومــا هــو موقــف املســلمني مــن هــذه الغــزوة؟ هــذا إن شــاء اهللا مــا مــا الــذي جــرى يف هــذه الغــزوة؟ 
  .سنتناوله يف اللقاء القادم، ونكتفي ذا القدر واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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  المحاضرة السادسة عشر
هللا رب العــاملني، وُأصــلي وأســلم علــى نبينــا حممــد الســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه، بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، احلمــد 

  .وعلى آله وصحبه أمجعني، حياكم اهللا معنا يف احللقة السادسة عشر من حلقات مقرر السرية النبوية
أن هــذه الســنة مـــن : وكنــا حنــن وإيــاكم يف اللقـــاء الســابق نتحــدث عــن األحـــداث الــيت جــرت يف الســنة الثامنـــة، وقلنــا

منهـا إسـالم بعـض : لدولة اإلسالمية أو يف العهد املدين، حيث أا وقعت فيها العديـد مـن األحـداثالسنوات العظيمة يف ا
فـتح مكـة املكرمـة يف رمضـان مـن : ، وأيًضا من األحـداث املهمـة�وعمرو بن العاص  �قادة املشركني كخالد بن الوليد 

  .هذه السنة
أن ســببها أن أهــل الطــائف مــن قبائــل : غــزوة ُحنــني، وقلنــا وكنــا قــد توقفنــا يف اللقــاء الســابق عمــا جــرى يف أو بــدايات

ثقيـــف وهـــوازن قــــرروا أن يبـــدءوا املســـلمني بــــاحلرب قبـــل أن يبـــدءوا ــــم، أيقنـــوا أن املســـلمني ال حمالــــة ســـوف يـــأتون إلــــيهم 
وعرفنــا أنــه  وُحيــاربوم، ولــذلك قــرروا أن يبــدءوا ــذه احلــرب، وكــان قائــد أهــل الطــائف يف هــذه الغــزوة هــو مالــك بــن عــوف،

  .أخرج جمموعًة من النساء واألطفال
  عرفنا لماذا أخرج هؤالء؟

قاتلني ويثبتهم يف املعركة، علم الرسول  
ُ
بتجمع أهل الطائف، فخـرج مـن مكـة يف السـنة  �حىت يرفع من معنويات امل

ة مـن أكـرب الغـزوات الـيت كـان فيهـا الثامنة من اهلجرة ومعه اثىن عشر ألف ُمقاتل، عدد كبري جًدا، ورمبا أكرب من وهذه الغـزو 
لـن ُــزم اليــوم مــن قلــة، يعــين إن ُهزمنــا لــن يهزمنــا : قــال �عـدد املســلمني كثــريًا، حــىت أن أحــد املســلمني أو أحــد الصــحابة 

  .جاء يف نفسه ملا مسع هذه املقولة، يعين كأن فيها اتكال على عدد اجليش وعدم التوكل على اهللا �قلة جيشنا، فالنيب 
ويف الطريق رأى املسلمون سدرًة عظيمة أو شجرة السدرة نعم، كان العرب يُعظمون هذه السـدرة وامسهـا ذات أنـواط، 

أن جيعــل هلــم ســدرة أو شــجرة كمــا هلــؤالء املشــركني يُعظموــا كمــا يفعــل هــؤالء املشــركني يف التعظــيم  �فطلبــوا مــن الرســول 
هذا الكالم الذي قاله ممن كان حديث عهـٍد باٍإلسـالم ومل يـتمكن اإلميـان  اهللا أكرب، يبدو أن: �وغريها، فقال هلم الرسول

قلـتم كمـا قـال اهللا أكبـر «: ملن طلب أن جيعل هلم شجرًة مثل هذه الشجرة اليت يُعظمها العـرب �يف قلبه، فقال الرسول 
ــا آلهــة كمــا لهــم آلهــة قــال كبن ســنن مــن كــان إنكــم قــوٌم تجهلــون، إنهــا الســنن، لتــر : قــوم موســى لموســى اجعــل لن

  .»قبلكم
لُيالقــي هــذا اجلــيش، ونــزل يف أحــد الوديــان وادي ُحنــني، وهــم يهبطــون يف هــذا الــوادي أو ميشــون  �مث اجتــه الرســول 

يف هذا الوادي؛ تفاجئوا جبيش أهل الطائف ينزل علـيهم مـن فـوق الـوادي أو مـن اجلبـال احمليطـة بـالوادي ويرمـوم بالنبـل أو 
مـــن فــوقهم وهـــم يف األســفل، فارتبـــك هــذا اجلـــيش ومل يكــن يتوقـــع بأنــه يُقابـــل هــذا اجلـــيش يف هـــذا  بالرمــاح، فكـــان اجلــيش

الوقت أو يف هذا الوادي، كانوا يتوقعـون أـم سـوف يتقـابلون يف مكـان مكشـوف، وسـوف تكـون هنـاك يف البدايـة ُمبـارزة، 
مبفاجـــأة أهـــل الطـــائف علـــيهم يف هـــذا  يعـــين ســـوف يكونـــون مســـتعدين يف حينهـــا، لكـــن تفـــاجئوا بنـــزول أهـــل الطـــائف أو

  .الوادي
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أنــه مل : فاضــطرب جــيش املســلمني فهــرب غالبيــة هــذا اجلــيش االثــىن عشــر ألــف مقاتــل، حــىت جــاء يف بعــض الروايــات
من هـؤالء االثـىن عشـر مائـة مقاتـل، والبقيـة هربـوا تفـاجئوا أو اضـطربوا هربـوا مـن املعركـة، ومـن الـذين بقـوا  �يبقى مع النيب 

  .أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس وغريهم: �نيب مع ال
هاجرين واألنصار، وبدأ النـيب 

ُ
ُحيمـس ويـدعوا الـذين هربـوا إىل الرجـوع،  �فثبت الرسول ومن معه يف عدٍد قليٍل من امل

يـا : سوطلب من عمه العباس وكان ذا صوٍت جهور أو يُنادي يف الناس، ويطلـب مـنهم العـودة، فبـدأ العبـاس يصـرخ يف النـا
نــادي أو 

ُ
أهــل األمصــار، يــا أهــل بيعــة الرضــوان، يــا بــين احلــارث يــا أيهــا األوس، يــا أيهــا اخلــزرج، فكلمــا مســع هــؤالء صــوت امل

علــى أهــل  �، وكانــت النتيجــة انتصــار النــيب �حــىت رجعــوا وثبتــوا مــع النــيب  �صــوت العبــاس؛ بــدءوا يرجعــون إىل النــيب 
  .الطائف

عركـــة غنـــائم كثـــرية، غنمـــوا مـــن األمـــوال واملواشـــي ووقـــع بأيـــدهم مـــن الســـيب، واملقصـــود طبًعـــا غـــنم املســـلمون يف هـــذه امل
: بالسيب النساء واألطفال الشيء الكثري، وصدقت مقولة ذلك الرجل أو الشيخ ملا قال لقائد أهل الطائف مالك بـن عـوف

نهــزم شــيًئا، وفعــًال ملــا اــزم أهــل الطــائف؛ هربــوا وتركــوا أمــوا
ُ
جبمــع هــذه  �هلم ونســاؤهم وغريهــا، وأمــر الرســول أنــه ال يُــرد امل

الغنائم من األموال واملواشي، ووضعها يف أحد األماكن ومل يستعجل يف قسمتها، رجاء أن يـأيت أهـل الطـائف، فـانتظر عـدة 
  . أيام، فلم يأيت أهل الطائف، فقرر أن يقسمها

الطـــائف، فجـــاءت عنـــدنا غـــزوة تُعـــرف بغـــزوة  لكـــي يُطـــارد هـــؤالء يف مقـــر إقـــامتهم أال وهـــو �بعـــد ذلـــك اجتـــه النـــيب 
 �الطــائف بعــد ُحنــني مباشــرة يف الســنة الثامنــة، طبًعــا ملــا اجتــه إىل الطــائف، كانــت الطــائف ُحمصــنة، فلــم يســتطيع الرســول 

الدخول إليها مباشرة، ففرض عليها احلصار، واستمر احلصـار عـدة أيـام، حـىت أـم اسـتخدموا بعـض األسـلحة الـيت مل تكـن 
تشرة يف ذلك الوقت، أو مل تنتشر بشـكٍل كبـري بـني العـرب منهـا املنجنيـق، فرمـاهم أو رمـى الطـائف بـاملنجنيق حـىت تـوهن ُمن

  .وتضعف قوم ويستسلموا، إال أم متسكوا بالدفاع عن منطقتهم
بعـــض  �شـــهرًا كـــامًال، فاستشـــار الرســـول : أو يف بعـــض الروايـــات –كمـــا يُقـــال   –فطـــال احلصـــار حـــىت أنـــه اســـتمر 

أصحابه يف البقاء على احلصار أو الرجـوع، فأشـار إليـه بعضـهم أن يفـك احلصـار وأن يعـود إىل املدينـة املنـورة، وعـاد الرسـول 
مــن الطــائف، ويف الطريــق بــدأ يقســم الغنــائم وهــي كثــرية جــًدا، أمــوال ومواشــي ونســاء ومــا ُيســمى ســبايا وأطفــال ومــن  �

  .النساء واألطفال وغريهم
ُيضاعف القسمة لبعض األشخاص فُيعطيه مثًال بدل أن يُعطيه عشرة من اإلبـل مـثًال أو مـن املاشـية  �وكان الرسول 

يقصـــد مـــن ذلـــك مضـــاعفة القســـمة لـــبعض  �الغـــنم، يُعطيـــه مائـــة، ُيضـــاعف وأحيانًـــا يُعطيـــه مـــائتني، وهكـــذا، وكـــان النـــيب 
أشخاص حديثي عهد بإسالم أو حـىت غـري مسـلمني  األشخاص حىت يُؤلف قلوم لإلسالم، ويُعرف هؤالء باملؤلفة قلوم،

  .قلوم إىل اإلسالم بإعطائهم هذه الغنائم �يُؤلف النيب 
أبو سـفيان، وصـفوان بـن أميـة، وُعيينـة بـن حصـن واألقـرع بـن حـابس، وجبـري بـن : أعطى أبو سفيان من املؤلفة قلوم

كــٌل يُريــد أن حيصــل علــى   �وا يتزامحــون علــى النــيب مطعــم وســهيل بــن عمــرو أعطــاهم غنــائم ُمضــاعفة، حــىت أن النــاس بــدء
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  .يُعطيهم ما يطلبونه تأليًفا هلم على اإلسالم �هذه الغنيمة، وكان النيب 
ـــائم، أو أعطـــاهم ولكـــن شـــيء قليـــل،  �إال أن النـــيب  وهـــذا مـــن املســـتغرب أيًضـــا، مل يُعطـــي األنصـــار شـــيًئا مـــن الغن

لـــوم ويســـتثنيهم وهـــم الـــذين وقفـــوا معـــه وناصـــروه، فبـــدءوا يتكلمـــون، فجـــاء فاســـتغرب األنصـــار، يُعطـــي النـــاس أو املؤلفـــة ق
وأنـت «: سـأله �فـأخربه مبـا يتحـدث بـه قومـه، فقـال الرسـول  �إىل الرسول  �سيدهم أو سيد اخلزرج سعد بن ُعبادة 

مـن سـعد  �ل ، يعـين أنـا مـثلهم مسـتغرب كيـف تُعطـي هـؤالء وترتكنـا؟ فطلـب الرسـو أنـا مـن قـومي: ، قـال»ما هو موقفـك
  .بن عبادة أن جيمع قومه

تألفـت بهـا «، يعـين شـيء حقـري »عاعة مـن الـدنياأوجدتم يا معشر األنصار في لُ «: �فلما اجتمعوا قال هلم النيب 
ـــا لُيســـلموا ووكلـــتم إلـــى إســـالمكم أنـــتم وكلـــتكم إىل إســـالمكم، وأولئـــك : الســـبب، قـــال �، هنـــا اآلن ذكـــر النـــيب »قوًم

ن يــا معشــر األنصــار أن يــذهب النــاس بالشــاة أال ترضــو «: �أعطيــتهم ألن اإلميــان مل يســتقر بعــد، مث قــال هلــم الرســول 
إلـى رحـالكم فوالـذي نفـس محمـٍد بيـده لـوال الهجـرة لكنـت امـرًئ مـن األنصـار، ولـو  ����والبعير وترجعوا برسول اهللا 

اس شــعًبا وســلك األنصــار شــعًبا لســلكت شــعب األنصــار اللهــم ارحــم األنصــار وأبنــاء األنصــار وأبنــاء أبنــاء ســلك النــ
  .، وكفى ذه الكلمات من غنيمة»األنصار

بــني أيــديكم، وأينمــا ذهبــتم فأنــا معكــم، وخــتم كالمــه بــأن دعــا هلــم بالرمحــة،  �أنــا معكــم، والرســول : قــال �النــيب 
  .�وليس هم فقط بل دعا ألبناءهم وأحفادهم، فلما مسعوا األنصار ذلك رضوا وتأثروا من كالم النيب 

هلــم مــا  يُريــدون منــه أن يــرد مــا قســمه مــن غنــائم أو يــرد �الغنــائم، جــاء وفــد هــوازن إىل النــيب  �بعــد أن قســم النــيب 
نعـدل ال : ، قـالوا»ا المـالاختـاروا إمـا السـبي وإمـ«: قال هلم �فقدوه من السيب واألموال، فلما جاء هذا الوفد إىل النيب 

: �باألحســاب شــيًئا، اردد إلينــا نســائنا و أبناءنــا، وتنــازلوا عــن أمــواهلم املواشــي ومــن اإلبــل والغــنم وغريهــا، فقــال الرســول 
، ، أي النسـاء واألطفـال»و أطلـب مـن المسـلمين أن يـردوا إلـيكم السـبيإلي حتى أستشفع أ إذا جاء في الغد تعالوا«

وكلم املسلمني، وأحل أو حثهم على أن يُعيدوا إليـه نسـاؤهم وأطفـاهلم أو مـا ُيسـمى السـيب،  �فلما أتى من الغد جاء النيب 
  .سبيهم �فاستجاب أكثرهم وأعاد هلم النيب 

والـيت ذكرنـا منهـا كـان أعظمهـا  –أعـين ـا السـنة الثامنـة  –بعد ذلك ننتهـي مـن األحـداث الـيت جـرت يف هـذه السـنة 
  .فتح مكة، وإسالم بعض أفخاذها

أال وهو املواجهة مـع اليهـود، اليهـود قـوة : لننتقل اآلن إلى حدٍث آخر من األحداث التي جرت في العهد المدني
قــد عقــد معاهــدًة مــع اليهــود بعــدم حماربــة  �يف العهــد املــدين، وعلــى الــرغم مــن أن النــيب  � مــن القــوى الــيت واجهــت النــيب

الدولة اإلسالمية، إال أن اليهود مل يلتزموا ا، حيث كان أول من بدأ بنقضها، وقـد دارت عـدد مـن الغـزوات بـني املسـلمني 
  :وبني اليهود

غـزوة بـين  –قبائـل اليهوديـة يف املدينـة املنـورة، وقعـت هـذه الغـزوة أن قينقاع، إحدى ال :منها غزوة بني قينقاع، و قلنا
هو االعتداءات الـيت قـام ـا بـين قينقـاع علـى املسـلمني، حـىت وصـل ـم : يف السنة الثانية من اهلجرة، وكان سببها –قينقاع 
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راد أن يُـــدافع عـــن النســـاء أن ذلـــك الرجـــل أ: األمـــر أـــم قتلـــوا أحـــد املســـلمني يف أحـــد أســـواقهم، وذكـــروا الســـبب يف ذلـــك
ـــه بـــين قينقـــاع  �املســـلمات، فجـــاءوا وقتلـــوه، فلمـــا قتلـــوه؛ أمـــر النـــيب  أصـــحابه أن يعـــدوا العـــدة لُيحـــاربوا وينتقمـــوا ممـــا فعلت

  .باملسلمني
ـــا، فـــأجالهم أي طـــردهم إال بـــالد  �فحاصـــرهم النـــيب  يف ســـنة اثنـــني مـــن اهلجـــرة، واستســـلموا بعـــد مخســـة عشـــر يوًم

  .الشام
قــام مبعاقبــة بعًضــا مــن زعمــائهم الــذي ُعــرف  �أن الرســول : ن األمــور التــي جــرت بــين المســلمين واليهــودأيًضــا مــ

بقتل هذا الرجل اليهودي يف السـنة الثالثـة مـن اهلجـرة،  �عنهم أذيتهم للمسلمني، ومنهم كعب بن األشرف، أمر الرسول 
فقـد كـان يقـول القصـائد يف هجـاء املسـلمني، ويتعـرض   وكان كعـب مـن أثريـاء اليهـود وشـعرائهم ومـن أشـد أعـداء املسـلمني،
  .لنساء أيًضا املسلمني، وُحيرض أعداءهم على االنتقام من املسلمني

لكـــي ينتقمـــوا مـــن هـــذا الرجـــل فخـــرج جمموعـــة علـــى رأســـها حممـــد بـــن  �جمموعـــة مـــن الصـــحابة  �فنـــدب الرســـول 
أن يُتــاجروا معــه، فلمــا أمــن كعــب بــن األشــرف؛ قــاموا  مســلمة، فــذهبوا إىل حصــن كعــب بــن األشــرف وأظهــروا أــم يُريــدون

  .وختلصوا منه، و كان مقتله يف السنة الثالثة من اهلجرة
أن بــين النضــري : غــزوة بــين النضــري ســنة أربعــة، وقلنــا: وبــين اليهــود ����أيًضــا مــن الغــزوات التــي دارت بــين الرســول 

جـــاء إىل منـــازل أو إىل ديـــار بـــين النضـــري  �أن الرســـول : إحـــدى قبائـــل اليهـــود يف املدينـــة املنـــورة، وكـــان ســـبب هـــذه الغـــزوة
ة، فجـاء أن يـدفع هـذه الديـ �يستعني م يف دفع ديٍة كان أحد أصحابه قد قتل رجـًال مـن إحـدى القبائـل، فقـرر الرسـول 

نعــم ُنســاعدك، اجلــس فقــط يف هــذا املكــان حــىت : عنــد هــؤالء اليهــود يطلــب مــنهم أن يســاعدوه يف دفــع هــذه الديــة، فقــالوا
هــذا حممــد بيــنكم فــال يفــوتكم، فــاتفقوا : تشــاور هــؤالء اليهــود فيمــا بيــنهم، قــالوا �جنمــع لــك الديــة، فلمــا جلــس الرســول 

يتخلصـون منـه، فجـاء رجـٌل مـنهم امسـه عمـرو بـن جحـاش وأخـذ الصـخرة لكـي على أن يلقوا عليـه صـخرًة مـن فـوق البيـت ف
مــن ديــارهم ورجــع إىل املدينــة  �مبــا مهــت بــه اليهــود، فخــرج النــيب  �، لكــن الــوحي جــاء إىل النــيب �يُلقيهــا علــى النــيب 

نورة، وهناك أعد الُعدة لكي ُحيارم
ُ
  .امل

وا فــرتة، حـــىت أن رأس املنـــافقني عبـــد اهللا بـــن أيب بـــن ســـلول وحاصـــر بـــين النضـــري يف ديـــارهم واســـتمر  �وجــاء الرســـول 
أرسـل إىل بــين النضـري، وطلــب مـنهم أال يستســلموا وأال خيضـعوا حملمــد ووعــدهم بالنصـرة، وملــا مسـع اليهــود كـالم عبــد اهللا بــن 

م الرعــــب، فــــرض وشــــدد علــــيهم احلصــــار، حــــىت ألقــــى اهللا يف قلــــو  �أيب ازدادوا قــــوًة ملواجهــــة املســــلمني، لكــــن الرســــول 
أن خيرجـوا مـن  �، فطلـب مـنهم الرسـول �أكثر من ذلك، ونزلـوا علـى حكـم الرسـول : فاستسلموا بعد ست لياٍل ويُقال

  .ديارهم، مث قسم أراضيهم وديارهم بني املسلمني بعد أن أخرجهم من ديارهم
يف السـنة اخلامسـة مـن اهلجـرة، وهـذه نأيت اآلن إىل غـزوة بـين قريظـة، وأيًضـا قريظـة قبيلـة مـن قبائـل اليهـود، وكـان ذلـك 
أن قبائـل بـين قُريظـة نقضـوا العهـد، : الغزوة هلا عالقة بغزوة األحـزاب الـيت ذكرناهـا مـن قبـل بالسـنة اخلامسـة مـن اهلجـرة، قلنـا

ـــة املســـلمني حيـــث جـــاء أحـــد زعمـــاء بـــين النضـــري وهـــو ُحيـــي بـــن أخطـــب وحـــثهم  وقـــرروا أن ينضـــموا علـــى األحـــزاب حملارب
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ى حماربــة املســلمني واالنضــمام مــع األحــزاب، فنقضــوا العهــد بــأال ُحيــاربوا املســلمني، فحــاربوا املســلمني وانضــموا وحرضــهم علــ
 �ملــا انتهــت غــزوة األحــزاب وانســحب األحــزاب وضــع ثيابــه وســالحه، فجــاءه جربيــل  �مــع األحــزاب، وكــان الرســول 

إن املالئكــة قــد : غــزوة أو ذهــب األحــزاب، فقــالنعــم وضــع الســالح، انتهــت ال: أوضــعت الســالح يــا حممــد؟ فقــال: فقــال
  .�أن خيرج إىل بين قريظة بأمٍر من اهللا  �توجهوا إىل بين قريظة، وحث جربيل الرسول 

فـال ُيصـلين العصـر مـن كـان سـامًعا ُمطيًعـا «: ولـبس سـالحه مـرًة أخـرى، مث نـادى يف النـاس وقـال �فخرج الرسـول 
عنــد بــين قريظــة، وقــد اجتهــد بعــض  �يتســابقون للوصــول إىل للحــاق بالرســول  �الصــحابة  ، فخــرج»إال ببنــي قريظــة

يــأمر بـأن ال ُيصــلي أحــد إال يف بــين قريظــة، ومــنهم  �، مــنهم مـن كــان يظــن أن النــيب �الصـحابة يف فهمهــم لكــالم النــيب 
إىل بـين قريظـة وفـرض  �وهـو كـذلك أنـه حيـثهم  علـى اإلسـراع للوصـول إىل بـين قريظـة، فجـاء النـيب  �من فهم مراد النيب 

شـدد علـيهم احلصـار، ولكـنهم استسـلموا، ومل يُقـاموا  �عليهم احلصار، وحتصنوا يف ديـارهم فـرتًة مـن الـزمن، حـىت أن النـيب 
  .�أو مل يستسلموا أو مل يستمروا يف املقاومة، فجاءوا وخضعوا حلكم النيب 

حيـث كـان األوس حلفـاًء لبـين قريظـة، فقـال هلـم الرسـول وطلبوا أن ُحيسـن إلـيهم،  �وكان األوس قد جاءوا إىل النيب 
مــوا بيـــنهم ســعد بـــن معــاذ ســـيد حك«: نعــم، فقـــال: ن األوس فقــالوا، أي مـــ»ترضــون أن أحكــم رجـــًال مــنكم أو«: �

ان سعد بن معاذ قد ُجرح يف غزوة األحزاب، وكـان مريًضـا ومتـأثرًا بسـبب هـذا اجلـرح، فجـاءوا بسـعد بـن معـاذ ، وك»األوس
، فكان حكـم سـعد �األوس، ومثل ما ذكرت أن األوس كانوا حلفاء لبين قريظة، فجاءوا به حمموًال إىل الرسول سيد  �

حكمـت فـيهم بحكـم اهللا مـن لقـد «: �أن يُقتل الرجل ويسىب الذررية وتُقسم األموال، فقـال لـه الرسـول : بن معاذ فيهم
  .وسيب نساءهم وأطفاهلم وتقسيم أمواهلمبقتل رجاهلم  �، فجاء وحكم عليهم النيب »فوق سبع سماوات

ُحيي بن أخطب سيد بين النضري الذي أغـراهم وحرضـهم علـى نقـض العهـد، وكـان سـعد : كان من الذين قُتل معهم
قــد دعــا اهللا ملــا ُجــرح يف غــزوة األحــزاب أو ُأصــيب، أال ُمييتــه حــىت يُقــر عينيــه ببــين  �ابــن معــاذ  –كمــا ذكــرت ســابًقا   –

 �، حــىت أن املالئكــة شــهدت جنازتــه، وذكــر النــيب �قريظــة، فاســتجاب اهللا لــه، وبعــد حكمــه مل يلبــث قلــيًال إال ومــات 
  .عنه أنه اهتز عرش الرمحن ملوته

أرسـل جـيش وأعـد جيًشـا ملواجهـة اليهـود يف خيـرب، وخيـرب   �رسـول بعد هذا جاءت غزوة خيرب يف السـنة السـابعة، ال
 �كانــت مــن أعظــم مراكــز اليهــود يف احلجــاز، وكانــت عبــارة عــن حصــون ومنطقــة قويــة، ومنطقــة زراعيــة، فأرســل الرســول 

 �ل حيـــث مل يكونـــوا يعلمـــون أن الرســـو  �فأعـــد عـــدًة ملواجهـــة هـــؤالء اليهـــود، فاجتـــه إىل ديـــارهم، وقـــد فـــاجئهم الرســـول 
كـــان يُعـــني بعـــض القـــادة لفـــتح بعـــض   �ســـوف يـــأتيهم، فجـــاء إىل حصـــوم وفـــتح احلصـــن بعـــد اآلخـــر، حـــىت أن الرســـول 

طــين الرايــة غــًدا رجــًال يحــب اهللا ورســوله ويحبــه اهللا ُألع«: �احلصــون ومــنهم علــي بــن أيب طالــب، حيــث قــال الرســول 
  .لرجل، فكان علي بن أيب طالبنوا هذا ا، فتسابق املهاجرين واألنصار على أن يكو »ورسوله

يفــتح احلصــن بعــد اآلخــر، حــىت فــتح آخــر حصــوم، وقُتــل مــن  �طبًعــا بعــد فــرتة مــن فــتح هــذه احلصــون، كــان النــيب 
اليهود قرابـة الثالثـة وتسـعني رجـل، ومل يُقتـل مـن املسـلمني إال قرابـة اخلمسـة عشـر، يف هـذه األثنـاء قـدم مهـاجري احلبشـة يف 
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 �حلبشـة إىل املدينــة املنــورة، وبعضـهم اجتــه إىل خيــرب، وكـان مــنهم جعفــر بـن أيب طالــب، حــىت أن النــيب السـنة الســابعة مــن ا
م غنـائم خيـرب أعطـى هـؤالء املهـاجرين ، وملـا قسـ»بفتح خيبر أو بقدوم جعفـرواهللا ما أدري بأيهما أفرح «: فرح م وقال

  .أي ُمهاجري احلبشة شيًئا من غنائمها
أبو هريرة عبد الرمحن بـن صـخر الدوسـي، قـدم يف هـذه السـنة سـنة سـبعة مـن : � على النبي أيًضا من الذين قدموا

  .اهلجرة، وأيًضا أبو موسى األشعري وغريهم
  .اآلن نشبع من التمر: قالت ملا فُتح خيرب �بعد أن قسم الغنائم وكانت غنائم كبرية جًدا، حىت أن عائشة 

قهم وال يطـرهم مـن خيـرب مقابـل أن يـدفعوا لـه نصـف الثمـار، فأبقـاهم النـيب أن يـب �إال أن اليهود اقرتحوا علـى النـيب 
  .يف خيرب �

اللـي هـو الشـاة املسـمومة، جـاءت إحـدى  اليهـود امسهـا : من األحداث التي حدثت في هذه السنة بعد فتح خيبر
 �فأكـل منهـا النـيب  �لنـيب زينب بن احلارث وجاءت بشاٍة مشوية حتديًدا الذراع منها، ووضـعت فيهـا السـم وأهدتـه إىل ا

لكن الوحي جاءه مبا فعلته هذه املرأة، فلفظها ومل يأكلهـا، لكـن أحـد أصـحابه الـذي أكـل منـه مـات مـن أكلتـه، فقـرر النـيب 
  .أن يقتص منها �

بسبب هذه األكلة، أو بسبب هذه الشـاة املسـومة، واسـتمر يتـأثر ـا مـن السـنة السـابعة إىل السـنة  �وقد تأثر النيب 
  .حلادية عشر، حىت أنه مات بسبب هذا السما

  .فدك وتيماء: طبًعا استسلم فيها بعد املناطق األخرى لليهود مثل
أال وهـي صـفية بنـت : مـن ابنـة أحـد زعمـاء اليهـود �اللي هو زواج النيب : من األحداث التي جرت بعد فتح خيبر

وعـرض عليهـا  �ُحيي بن أخطب، أبوها قُتل يف غزوة بين ُقريظة، وقد وقعـت صـفية يف األسـر يف السـيب، فاصـطفاها النـيب 
  .�فصارت من أمهات املؤمنني  �العتق وأن يتزوج ا مقابل إسالمها، فأسلمت وأعتقها وتزوجها النيب 

  قدر واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبيا حممدنكتفي ذا ال
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  المحاضرة السابعة عشر
الســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه، بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، احلمــد هللا رب العــاملني، وُأصــلي وأســلم علــى نبينــا حممــد 

  .السرية النبويةوعلى آله وصحبه أمجعني، حياكم اهللا معنا يف احللقة السابعة عشر من حلقات مقرر 
بــاليهود وذكرنــا بعًضــا مــن الغــزوات أو األحــداث  �كنــا حنــن وإيــاكم يف اللقــاء الســابق نتحــدث عــن عالقــة الرســول 

  .اليت دارت بني املسلمني واليهود
حتـدثنا عــن غــزوة بـين قُينقــاع، وكــانوا هـم أول مــن نقــض العهـد مــع املســلمني، وحتـدثنا عــن غــزوة بـين قُريظــة وقــبلهم بــين 

  .ضري، مث ختمنا حبديثنا عن غزوة خيرب وما جرى فيها من األحداث، وكانت قد وقعت يف السنة السابعة من اهلجرةالن
، وكانـت النصـرانية قـد انتشـرت بـني ملـوك مـع النصـارى ����اليوم ننتقل أو في هذه الحلقة ننتقل إلى عالقـة النبـي 

غســان وقضــاعة : مــن القبائــل الــيت اعتنقــت النصــرانية القبائــل العربيــةالعــرب وقبائلهــا يف اجلزيــرة العربيــة، وهــذا ذكرنــاه ســابًقا 
وطــيء وربيعــة، وغالبيتهــا وكثــريًا منهــا يســكنون أو يقطنــون الــديار الشــمالية مــن اجلزيــرة العربيــة، لــيس هــذا يعــين أنــه مل يكــن 

أو يف منطقـة اليمامـة بعًضـا مـن  هناك يف وسـط اجلزيـرة العربيـة أو يف جنـد أو يف غريهـا مـن املنـاطق نصـارى، بـل وجـد يف جنـد
  .النصارى، ووجد أيًضا يف اجلنوب يف جنران بعًضا من النصارى

أو  �أن النصرانية كانت منتشـرة يف اجلزيـرة العربيـة أكثـر مـن اليهوديـة، وكـان صـراعهم مـع النـيب : الُخالصة من ذلك
ات أو سـرايا، وإمـا أن يكـون عبـارة عـن ُجمادلـة فإمـا أن يكـون عبـارة عـن صـراع عسـكري غـزو : مع املسلمني يسري يف طريقني

  .وُمناقشة أو حوار فكري
أال : من الغزوات أو من املعارك أو مـن السـرايا الـيت دارت بـني املسـلمني وبـني النصـارى، وهـي معركـة سـريٌة مهمـة جـًدا

  .وهي سرية معركة ُمؤتة، ووقعت يف السنة الثامنة من اهلجرة
قــد كاتــب امللــوك واألمــراء يف الســنة السادســة يــدعوهم إىل اإلســالم، وقــد تعــددت  كــان  �أن الرســول : وكــان ســببها

فيمـا بعـد احلـديث عـن  –إن شـاء اهللا  –، وسـوف يـرد �وتنوعت موقف هؤالء امللوك مـن الرسـول أو مـن رسـائل الرسـول 
  .هذه الرسائل

وقس حــاكم مصــر، ومــنهم مــن املقــ: �أو علــى رســالة الرســول  �يعــين مــن الــذين أحســنوا رد علــى رســائل الرســول 
، وقــد اعتــاد العـــرب �، مــنهم شــرحبيل بــن عمــرو الغســاين قتــل حامــل رســالة الرســول �أســاء الــرد علــى رســالة الرســول 

  .واألمم األخرى حىت غري العرب أن حاملي الرُسل أو من حيملوا الرسل ال يُقتلون، حمصنني عن األذى
أن النـيب : ل ثالثـة آالف مـن املقـاتلني، الشـيء الغريـب يف هـذا اجلـيشجيًشا قوامه ثالثـة آالف ُمقاتـ �فأعد الرسول 

عني عليه ثالثٌة مـن القـادة، وهـذا رمبـا مـن األمـور القليلـة أن يُعـني ثالثـًة مـن القـادة، جعـل القيـادة العامـة لزيـد بـن حارثـة  �
ده قيـــادة ن حارثـــة يتـــولى بعـــإذا قتـــل زيـــد بـــ«: �، مث قـــال النـــيب �، مـــوًىل نعـــم للنـــيب �، وكـــان مـــوًىل لـــه وأعتقـــه �

لـب يتـولى قيـادة الجــيش فـإن قُتـل جعفـر بـن أبـي طا«، �ان ابـن عـم النـيب ، وقـد كـ»المسـلمين جعفـر بـن أبـي طالـب
هـذا مـن العجـب أن يُعـني ثالثـة مـن القـادة متـاليني إذا قتـل فـالن يتـوىل بعـده اآلخـر، رمبـا : م أقـول، نعـ»عبد اهللا بن رواحـة
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كـان يشــعر بــاخلطر الــذي أو األخطـار الــيت ســوف تواجــه هـذا اجلــيش مــن ناحيــة، وأيًضــا   –وهــذا هــو الواقــع  - �أن النـيب 
رمبــا يواجهــون الــروم يف مشــال اجلزيــرة العربيــة، والــروم كــانوا أقــوى وكانــت العــرب ــام،  �ســوف يُواجهــون كــان يعلــم النــيب 

  .ولذلك من االحتياط عني هؤالء القادةيشعر بأنه قد يأتيهم شيٌء من األخطار،  �فكان النيب 
بـــبعض مـــن الوصـــايا، مث ودعهـــم وطلـــب مـــنهم أن يســـريوا، فاجتـــه هـــذا اجلـــيش حـــىت نـــزل يف مشـــال  �وأوصـــاهم النـــيب 

اجلزيــرة العربيــة حتديــًدا، نــزل يف جنــوب األردن يف منطقــة معــان فجــاءت األخبــار إىل هــذا اجلــيش بــأن الــروم قــد خرجــوا علــى 
ائـــة ألـــف مقاتـــل، ولـــيس هـــذا فحســـب، بـــل انضـــمت القبائـــل العربيـــة املنتصـــرة معهـــم، وكـــان عـــدد هـــذه رأس جـــيٍش قوامـــه م

القبائل العربية املتنصرة قرابة املائة ألـف مقاتـل، فصـار عـددهم مـائيت ألـف مقاتـل، واملسـلمني مل يكـن معهـم إال ثالثـة آالف 
  .مقاتل

ر أن يتقدم هؤالء الثالثة لكي يُواجهوا املـائيت ألـف، فبـدءوا شيٌء من اجلنون وشيٌء من التهو : طبًعا ال أبالغ إن قلت
؟ أن يرجعــون؟ أم يواجهــوم؟ إال أــم أصــروا �يتشـاورون القــادة فيمــا بيــنهم مــاذا يفعلــون؟ هــل يطلبـون املــدد مــن الرســول 

  .على مواجهة هذا اجليش الكبري وعدم االنسحاب من أرض املعركة
وكانت معركة عنيفة جًدا، ومن الطبيعي جًدا أن نقولك االنتصـار كـان للعـدد األكـرب فبدأت هذه املعركة بني الطرفني، 

الذي قوامه املائيت ألف وهذا الذي جرى، حيث أنه بدأ هؤالء الروم ومن معهم يضـغطون علـى املسـلمني فكـان نتيجتهـا يف 
ل ولكنـه يف النهايـة قُتـل، فتـوىل بعـده جعفـر ، فقاتـ�البداية مقتل القائد األول للمسلمني زيد بن حارثة، أبلى بالًء حسـًنا 

كمـا   –، حـىت أنـه �، توىل بعده القيـادة ومحـل رايـة املسـلمني، الرايـة يعـين العلـم، وبـدأ يُقاتـل أعـداء اهللا �بن أيب طالب 
أول مــا بــدأ ُقطعــت يــده الُيمــىن، فحمــل الرايــة ونقلهــا إىل جهــة يــده الشــمال، محلهــا بشــماله، مث اســتمر يف  –يــرد يف الروايــة 

قيادة اجليش، حىت ُقطعت يده الشمال، فجاء ومحل الراية يف عضديه حـىت ال تسـقط هـذه الرايـة، واسـتمر يف القتـال إىل أن 
  .�ن اجلراح يف جسده حىت قُتل أو استشهد أصابته أكثر من تسعني م: أصابته اجلراح حىت أنه يُقال
  �، هنــا ُأشــري إىل أن النــيب �عبــد اهللا بــن رواحــة، فقــاد املســلمني ومحــل رايــتهم إىل أن قُتــل : فتــولى بعــده القيــادة

ا كــان يف املدينــة ُخيــرب أصــحابه مبــا جيــري يف املعركــة عــن طريــق الــوحي، كــان الــوحي ُخيــربه مبــا جيــري يف هــذه املعركــة، وكــان ممــ
جعفــر بــن أيب طالــب مبــا قــام بــه يف هــذه املعركــة جبنــاحني يطــري مــا يف اجلنــة، ولــذلك ُعــرف جبعفــر أن اهللا قــد أبــدل : قالــه

اصــطلحوا علــى أحــٍد يقــود لكــم اجلــيش، : الطيــار، وملــا قُتــل عبــد بــن رواحــة جــاء أحــد املســلمني ومحــل الرايــة، مث قــال هلــم
ان خالــد بــن الوليــد مل ميضــي علــى إســالمه إال بضــعة أشــهر، أســلم يف هــذه ، وكــ�فاختــاروا أو رشــحوا خالــد بــن الوليــد 

قيـــادة املســـلمني يف هـــذه الغـــزوة، فـــأبلى بـــالًء حســـًنا، وأحســـن تصـــريف  �الســـنة، الســـنة الثامنـــة، فتـــوىل خالـــد بـــن الوليـــد 
  .اجليش

قدمــة أرجعــه إىل اخللــف حيــث قــام بتغيــري مواقــع اجلــيش، فمــن كــان يف الــيمن أمــره أن يتجــه لليســار، ومــن كــان يف امل
، فلما رأى الروم ومن معهم من أحالفهم؛ ظنوا أن هناك مدًدا قـد قـدم هلـم، فقـرروا أن �وهكذا، يعين غري ترتيب اجليش 

ُخيففــوا مــن الضــغط علــى املســلمني، ويف هــذه األثنــاء خالــد بــن الوليــد بــدأ ينســحب بالتــدريج مــن أرض املعركــة، والــروم أيًضــا 
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، ألم خافوا أن يأيت أو ظنوا أن املدد قد جاء للمسـلمني، فاسـتطاع خالـد أن حيمـي مـا تبقـى مـن اجلـيش قرروا أن ينسحبوا
  .أو لقبه بسيف اهللا �ورجع م إىل املدينة، هناك قال النيب 

فرجــع هــذا اجلــيش إىل املدينــة، والعجــب هــذا مــن العجــب أنــه كــان عــدد الــروم مــائيت ألــف، وثالثــة آالف فقــط بأيــدي 
اثـىن عشـر رجـًال مـن املسـلمني، هـذا دليـل : مني، إال أنه مل يُقتل من املسلمني إال فقط كما جـاءت ي بعـض الروايـاتاملسل

  .على استماتتهم وصربهم وثبام يف هذه املعركة
سـرية ذات السالسـل، يف السـنة الثامنـة أيًضـا، وذات السالسـل : من المعارك التي وقعت بين المسلمين والنصـارى

أن يًــؤدب بعــض القبائــل العربيــة النصــرانية الــيت ســامهت يف  �مــاء أو عــني يف مشــال اجلزيــرة العربيــة، أراد الرســول  عبــارة عــن
وأيًضـا كـان مل ميضـي علـى إسـالمه إال بعضـة أشـهر، أسـلم يف هـذه السـنة، السـنة  �غزوة ُمؤتة، فأرسـل عمـرو بـن العـاص 

له على رأس ثالمثائة من الصحابة لكي يُـؤدب هـذه القبائـل الـيت سـامهت الثامنة، وهذه السرية وقعت يف السنة الثامنة، فأرس
مـدًدا آخـر، يعـين مسـاعدًة أخـرى بقيـادة أبـو  �مع الروم يف  قتال املسلمني، فاجته إليهم عمرو بن العـاص وأرسـله لـه النـيب 

  .ائل ويُلحقوا ا بعض اهلزائمعبيدة عامر بن اجلراح امللقب بأمني هذه األمة، استطاع املسلمون أن يُؤدبوا هذه القب
أعــد جيًشــا وجعــل عليــه ُأســامة بــن زيــد وكــان صــغريًا عمــره قرابــة الســبعة : بأشــهر أو بفتــرة ����قبــل أن يمــوت النبــي 

 �أن يسـتبدله بشـخٍص آخـر أكثـر منـه خـربًة، إال أن الرسـول  �عشر سنة، حىت إن بعض الصحابة عرض على الرسـول 
أصر علـى أن يبعـث ُأسـامة بـن زيـد قائـًدا علـى هـذه السـرية، وكـان هـدف هـذه السـرية أن تتجـه إىل مشـال اجلزيـرة العربيـة مـن 
جهــة البلقـــاء، أو حتديـــًدا يف زماننــا هـــذا جهـــة األردن لكـــي يُــؤدب هـــذه القبائـــل العربيـــة النصــرانية الـــيت ســـامهت وُتســـاهم يف 

  .لمنيحرب اإلسالم واالعتداء على دولة املس
، إال أـم توقفـوا يف إحـدى �فخرجت هذه السرية وعلى رأسها ُأسامة بن زيد، وكان فيها بعًضا من كبار الصحابة 

 �تُـويف  �، واشـتداد املـرض بـه، إال أن النـيب �املناطق ومل يستعجلوا يف اخلروج، وكان السـبب يف ذلـك هـو مـرض النـيب 
أن أرســل هــذا اجلــيش الــذي أعــده : ، مــن أعمالــه األوائــل�ر الصــديق قبــل أن خيــرج هــذا اجلــيش، فكــان خليفتــه أبــو بكــ

  .إىل وجهته �الرسول 
إما أن تكون عالقة عسكرية أو عالقـة فكريـة : وبني النصارى �أن الصراع أو العالقة بني الرسول  :ذكرنا قبل قليل

  .أو حوار ومناقشة أو كذا
مـا جـرى يف وفـد نصـارى جنـران، : وبـني النصـارى �الرسـول  من العالقات الفكرية أو الصـراع الفكـري الـذي دار بـني

قـــد أرســـل إلـــيهم يـــدعوهم إىل  �وجنـــران مـــن املنـــاطق الـــيت ال خيفـــى علـــيكم تقـــع يف جنـــوب اجلزيـــرة العربيـــة، كـــان الرســـول 
نــة املنــورة حــىت اإلســالم، فخــرج مــنهم وفــًدا فيــه قرابــة الســتني رجــًال، وكــان يف بعًضــا مــن أســاقفتهم ورهبــام واجتهــوا إىل املدي

ــل والــذهب واللبــاس الفــاخر، فلمــا رآهــم النــيب  �يفــدوا علــى الرســول  أعــرض عــنهم  �ويفاوضــوه، وكــان علــيهم مــن احلُل
هلـم ، فعـرض علـيهم أو قـال »ا جاءوني كان الشـيطان معهـملم«: وتركهم ومل ُجييبهم أو مل ُحياورهم، حىت أنه قال فيما بعد

وا لباسكم، لباسكم الذهب واحلُلل واحلريـر اسـتبدلوه بلبـاٍس آخـر، فلمـا اسـتبدلوه كلمهـم النـيب غري : �أحد أصحاب النيب 
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�.  
حنــن مســـلمني، كنــا مســـلمني قــبلكم، كـــانوا يــرون أـــم : دعــاهم إىل اإلســـالم فــأبوا وقـــالوا: �فــأول مـــا دعــاهم النـــيب 

يب وأكلكـم لحـم الخنزيـر وزعمكـم أن هللا عبـادتكم الصـل: يمـنعكم مـن اإلسـالم ثالثًـا«: �مسلمني، فقال هلـم النـيب 
م لســت«: �يف اإلســالم، فقـال الرســول  �يُبطــل دعــواهم بــأم مســلمني، وأــم كــانوا قبــل الرســول  �، هنــا النـيب »ولــًدا

ألونه عــن ، مث بــدءوا يســ»بمســلمين ألنكــم تعبــدون الصــليب وتــأكلون لحــم الخنزيــر وتزعمــون أن عيســى هــو ابــن اهللا
إن مثـل عيسـى عنـد اهللا كمثـل آدم خلقـه مـن تـراٍب مث قـال {: من عيسى؟ فنزل قول اهللا تعـاىل � عيسى وموقف الرسول

  .}له كن فيكون
وبــني هــذا الوفــد، وكــان فيهــا شــيٌء مــن التعنــت واملعانــدة مــن قبــل النصــارى،  �بعــد مفاوضــات طالــت بــني الرســول 

ن يــدعو كــل طــرٍف علــى اآلخــر بــأن حيــل عليــه العــذاب إن  املالعنــة، أ: إىل املباهلــة، واملقصــود باملباهلــة �دعــاهم الرســول 
لـو كـان نبيًـا؛ فسـوف : كان كاذبًا، فبدأ يتشاور هذا الوفد فيما بينهم، فقـرروا أن يصـاحلوا، فخـافوا مـن هـذه املباهلـة، فقـالوا

على اجلزية مقابل أن يبقـيهم علـى ديـنهم، وطلبـوا مـن الرسـول  �وعذابه، فقرروا أن يصاحلوا النيب  �حتل علينا نقمة اهللا 
: معهـم أبـو ُعبيـدة عـامر بـن اجلـراح فقـال �أن يُرسل معهم رجًال أمينًـا حـىت يُفاوضـونه يف الصـلح وحنـوه، فأرسـل النـيب  �
مــن جهــة الــيمن، مــع أحــد الوفــود الــيت جــاءت  �ن أبــو عبيــدة بــن اجلــراح أرســله النــيب أ: ، ويُقــال»ذا هــو أمــين األمــةهــ«

هـذا أمـني األمـة، والروايـة األخـرى : وطلبوا منه أن يُرسل أحـًدا أصـحابه لكـي يعلمهـم الـدين، فأرسـل معهـم أبـو عبيـدة وقـال
  .مع وفد نصارى جنران �أنه أبو عبيدة إمنا أرسله النيب : تقول

ويف أثنــاء الطريــق يعــين رجعــت نصــارى جنــران إىل ديــارهم، أســلم اثنــني مــنهم، مث بــدأ اإلســالم فيمــا بعــد يفشــو وينتشــر 
وبــني النصــارى، والعالقــة كبــرية جــًدا، لكــن ذكــرت مثــالني أو  �بــني نصــارى جنــران، وــذه احلادثــة نُنهــي العالقــة بــني النــيب 

إمــا أن تكــون عالقــٌة : وبــني الرســول، وقلــت كمــا أكــدت علــيكم مــن قبــل بعــض األمثلــة علــى طبيعــة العالقــة بــني النصــارى
  .عسكرية، وإما أن تكون عالقة فكرية متمثلة يف احلوار واجلدال

  .هذا ما تيسر لنا إيراده يف هذه احللقة، ونكتفي بذلك واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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  المحاضرة الثامنة عشر
اهللا وبركاتــه، بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، احلمــد هللا رب العــاملني، وُأصــلي وُأســلم علــى نبينــا حممــد  الســالم علــيكم ورمحــة

  .وعلى آله وصحبه أمجعني، حياكم اهللا معنا يف احللقة الثامنة عشر من حلقات يف مقرر السرية النبوية
ـــه بـــبعض القـــوى، وحتـــ �كنـــا حنـــن وإيـــاكم يف اللقـــاء الســـابق نتحـــدث عـــن عالقـــة الرســـول  دثنا مـــن قبـــل عـــن عالقت

  .وبني النصارى �باملشركني، مث عالقته باليهود، مث عالقته بالنصارى، وعرفنا طبيعة العالقة بني الرسول 
، أال وهـم ����سوف ننتقل إلى قوٍة أخـرى كـان لهـا صـراع وبعـض األحـداث مـع الرسـول  –إن شاء اهللا  –اليوم 
  .المنافقين

وبــني املنــافقني، إال أــا مل تكــن كاملواجهــات الســابقة بــني املشــركني وبــني  � قــد دارت مواجهــات بــني النــيب :فــأقول 
اليهود والنصارى، يعين حـروب عسـكرية أو كـذا، كـان هـذه املواجهـة عبـارة عـن اسـتغالل ملواسـم الفـنت، واألحـداث الـيت متـر 

  .ا الدولة اإلسالمية
ا الفـــنت، إًذا طبيعـــة مـــواجهتهم إثـــارة فـــنت وُشـــبهات علـــى فكـــان هـــؤالء املنـــافقون خيرجـــون يف هـــذه املواســـم لكـــي يُثـــريو 

يف مكــة أو يف  �مل يظهــر إال بعــد اهلجــرة مل يظهــر يف فــرتة بقــاء النــيب  –كمــا ذكرنــا مــن قبــل   –املســلمني، وكــان النفــاق 
الفرتة املكية حيث مل يكن املسلمني يف مكة قـوة وكانـت القـوة للمشـركني، فـال حيتـاج مـن أراد البقـاء علـى الشـرك إىل ُجماملـة 

  .املسلمني بإظهار اإلسالم وإخفاء كفره وحنو ذلك
وخـاف بعـض  –قبـل كما ذكرت مـن   –ولكن بعد هجرة املسلمني إىل املدينة قوي جانب املسلمني، أصبح هلم دولة 

الزعمـــاء ممـــن هلـــم مكانـــة مـــن أن تـــذهب مكـــانتهم مـــن أيـــديهم فقـــرروا إظهـــار اإلســـالم وإخفـــاء وإبطـــان مـــا يف قلـــوم مـــن 
احنــراف، وكمــا ذكــرت كــان املنــافقون يســتغلون أزمــات الفــنت الــيت متــر بالدولــة اإلســالمية حــىت يُثــريوا األعــداء علــى املســلمني، 

  .ذلوم عن اجلهاد مع الرسولويُفرقوا بني املسلمني وخيُ 
إًذا طــريقتهم مل تكــن بطريقــة مباشــرة ومواجهــة مباشــرة، وإمنــا كانــت بطريقــة غــري مباشــرة، يســتغلون األزمــات الــيت متــر 

  .�باملسلمني، فُيفرقون بني املسلمني وُخيذلوم عن نصرة الرسول 
سـنة اخلامسـة، وُتسـمى أيًضـا غـزة املريسـيع، مـا جـرى يف غـزوة بـين املصـطلق يف ال: ومن نماذج موقهم من المسـلمين

، �وبـين املصــطلق فــرٌع مــن قبيلــة ُخزاعـة، وكانــت ُخزاعــة يف األســاس مــن أحـالف املســلمني، أو مــن الــذين حــالفوا الرســول 
، فجاءت األخبـار للرسـول �لكن هذا الفرع اللي هو بين املصطلق من قبيلة ُخزاعة كانوا حمالفني لقريش وُمعادين للرسول 

، هــذه القبيلــة أعــين ــا قبيلــة بــين �فأعــد جيًشــا لكــي يُقــاتلهم، وقــد فــاجئ الرســول  �أــم يســتعدون لقتــال النــيب  �
املريســيع، فجــاء النــيب فجــأًة وحــارم فهــزمهم، وغــنم مــنهم غنــائم كثــرية، : املصــطلق، وكــانوا علــى مــاٍء هلــم أو عــني يقــال لــه

إىل املدينـة  �ارث وكان أبوهـا رئـيس أو زعـيم بـين املصـطلق، فلمـا قـدم النـيب وكان من الذين وقع يف السيب جويرية بنت احل
ــذه املــرأة قــام املســلمون  �وبســبب زواج الرســول  �أعتقهــا وتزوجهــا بعــد أن أســلمت، وصــارت مــن أمهــات املــؤمنني 

فكانـت  �هار الرسـول هـؤالء أصـ: مـن هـذه املـرأة وقـالوا �وأعتقوا مائًة من أهل بيت بـين املصـطلق بسـبب زواج الرسـول 
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  .أعظم النساء بركًة على قومها
أن يف : موقــف املنــافقني، أو مــا جــرى مــن النــافقني مــن أعمــال جتــاه املســلمني، حيــث يُقــال :يهمنــي فــي هــذه الغــزوة

إحـــدى األمـــاكن تنـــازع رجـــٌل مـــن املهـــاجرين ورجـــٌل مـــن األنصـــار، تنـــازعوا علـــى مـــاٍء أو عـــٍني كـــان موجـــوًدا يف هـــذا املكـــان، 
هـاجرين يقـول: اختلفا وتنازعا وتصارعا، فبدأ يُنادي األنصاريف

ُ
يـا للمهـاجرين، يعـين : يا لألنصار، وبـدأ املهـاجري يُنـادي امل

يطلــــب مــــنهم أن ُيســــاعدوه يف مواجهــــة هــــذا األنصــــار، وكــــذا األنصــــاري يطلــــب مــــن األنصــــار مســــاعدته يف مواجهــــة هــــذا 
عوى الجاهليــة وأنــا بــين أبــد«: اِحلــدة وهــذه الفتنــة بيــنهم وقــال وأصــلح بيــنهم وخفــف هــذه �املهــاجري، فجــاء الرســول 

  .الناس عن هذه الفتنة وعادوا إىل رشدهم، فتخلى »أظهركم دعوها فإنها منتنة
إال أن رأس املنـــافقني عبـــد اهللا بـــن ُأيب بـــن ســـلول، وهـــذا كـــان مـــن أعظـــم املنـــافقني، وذكـــرت كـــان ســـيًدا مـــن ســـادات 

، فلمـا �فرتكـه النـاس والتجئـوا إىل الرسـول  �اخلزرج، وكان اخلـزرج يعـدون العـدة لتنصـيبه حاكًمـا علـيهم، لكـن أتـى النـيب 
لوها؟ قد نافرونـا وكاثرونـا يف بالدنـا، واهللا مـا ُعـدنا وقـريش إال كمـا قـال أو قد فع: رأى احلادث عبد اهللا بن ُأيب غضب وقال

مســـن كلبـــك يأكلـــك، أمـــا واهللا لـــئن رجعنـــا إىل املدينـــة لُيخـــرجن األعـــز منـــه األذل، وكـــان يقصـــد بـــاألعز هـــو واألذل : األول
وهم بالدكــــم وقــــامستموهم هــــذا مــــا فعلــــتم بأنفســــكم، أحللتمــــ: ، مث بــــدأ يُعاتــــب أصــــحابه مــــن املنــــافقني ويقــــول�الرســــول 

  .أموالكم، أما واهللا لو أمسكتم عنهم لتحولوا إىل غري داركم
فســمع بعــض الصــحابة مقولــة عبــد اهللا بــن ُأيب املنــافق، يعــين ُحيــرض أصــحابه املنــافقني علــى الــتخلص أو التخلــي عــن 

اهللا بــن ُأيب فيقتلــه، فقــال  وطلــب منــه أن يســمع لــه أن يُعاقــب عبــد �جــاء إىل الرســول  �، حــىت إن عمــر �رســول اهللا 
هـذا  �ملـاذا قـال الرسـول ، »أن محمًدا يقتل أصحابه: الناس، أتريدهم أن يقولوا ال، وماذا سوف يقول«: �الرسول 

الكالم؟ ألن الناس ما كانوا يعلمون حال املنافقني، فلم يكن للمنافقني عالماٌت واضحة حبيث أن من يـراه الشـخص الـذي 
عمـر بـن اخلطـاب  �، فنهـى الرسـول �نافًقا، فكان من يراهم يظن أم من ضـمن أصـحاب الرسـول يراه يقول أن هذا م

يقتـل أصـحابه، وهـم منـافقني ولـيس مـن ضـمن  �أن يتعرض هلؤالء املنافقني حىت ال ينفنت اُجلهـال مـن النـاس، فـيظن النـيب 
  .عن ذلك درًءا للفتنة �أصحابه، فتخلى الرسول 

  .ل أو هذا الموقف األول من موقف المنافقينإًذا هذا هو الحادث األو 
أال وهـو حادثــة : وهـو مــن أعظـم املواقــف الـيت أظهرهـا املنــافقني جتـاه املســلمني: مـن المواقــف األخـرى مــن المنـافقين

رجـع  �ورضـي اهللا عنهـا وعـن أبيهـا، حيـث أن الرسـول  �اإلفك، وقصتها أو دارت أحداثها على عائشـة زوجـة الرسـول 
قـــد خرجـــت مـــن مكاـــا أو  �مـــن إحـــدى الغـــزوات ويف الطريـــق عســـكر يف إحـــدى األمـــاكن مث ارحتـــل، وكانـــت عائشـــة 

هودجها حلاجتها، وقد أضاعت يف أثناء طريقها عقًدا كـان هلـا، فظلـت تبحـث عنـه وتـأخرت عـن الرجـوع إىل اجلـيش، فـأمر 
مل يكونـوا  �علـى هـودج أو علـى الناقـة الـيت تركبهـا عائشـة  اجليش بالرحيل فرجع اجليش والذين كانوا ُيشرفون �الرسول 

يشـكون أن عائشــة كانـت تركبــه، كانـت خفيفــة مـا كــانوا يعلمـون أــا غـري موجــودة وأـا خرجــت لكـي تبحــث عـن عقــٍد قــد 
  .ضاع هلا
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نهـا أن بعد أن حبثت عن العقد فتفاجأت أن اجليش قد رجع وتركوهـا، فبقيـت يف مكاـا ظنًـا م �مث رجعت عائشة 
اجلـــيش ســـوف يعـــود إىل مكاـــا مـــرًة أخرهـــا، ألـــا ســـوف يفقـــدها فيعيـــدوا مـــرًة أخـــرى، ويف أثنـــاء بقائهـــا صـــادفت أحـــد 

أن هـذا صـفوان كـان كثـري النـوم أو يف نومـه ثقـل كـان يكثـر مـن : ، ويقـال�الصحابة أال وهو صـفوان بـن املعطـل الُسـلمي 
ضــمن املشــاركني يف هــذه الغــزوة، نــام وفاتــه اجلــيش، لكــن شــتان بــني األمــرين، النــوم، وهــذا الرجــل أيًضــا نــام وفاتــه كــان مــن 

عطل رجًال، فلن يضره إذا تركه اجليش، ألنه يف النهاية سوف يلحق باجليش مرة أخرى
ُ
  .عائشة امرأة وصفوان بن امل

، وأراد الرجــوع كثــري النــوم أو يف نومــه ثقــل  –كمــا قلــت لكــم   –فلمــا اســتيقظ صــفوان بــن املعطــل مــن منامــه، وكنــت 
فاسـتغرب مـن  �لوحدها، وكان يعرفها أو كان يراها قبل أن يُفـرض احلجـاب، فعـرف أـا زوجـة الرسـول  �ورأى عائشة 

بقائهــا يف هــذا املكــان، وكــل الــذي فعلــه أن قــرب هلــا الناقــة فلمــا ركبــت أخــذها واجتــه ــا إىل املدينــة، هــذا الــذي ورد وهــذا 
  .هلا شيًئا، فقط قرب هلا الناقة مث اجته ا إىل املدينة املنورةالذي ثبت مل يُكلمها ومل يقل 

فلما وصال بالقرب من املدينة ورآه الناس؛ تكلم املنـافقني وأظهـروا مـا يف أنفسـهم مـن غـٍل علـى املسـلمني، وكـان علـى 
 �واحلقـد، فـام عائشـة رأسهم أو توىل رأس ذلك عبد اهللا بن ُأيب بن سلول، فأظهر ما يف نفسه ومـا يف قلبـه مـن النفـاق 

عطل، وبدأ الناس يتناقلون هذه اإلشاعة ويتحدثون عنها وما فعلتـه عائشـة وصـفوان، 
ُ
بالفاحشة وبالفجور، مع صفوان بن امل

، والعجــب أن عائشــة �بــدءوا يزيــدون ويضــيفون علــى هــذه اإلشــاعة حــىت ثبتــت علــى عائشــة، ثبتــت ُتانًــا وكــذبًا عليهــا 
 مل تكـن تعلـم بـأن النـاس يتحـدثون عنهـا وأـم يتكلمـون يف عرضـها، يف هـذه الفـرتة كانـت مريضـة جلست فـرتة شـهرًا كـامًال 

  .وكانت متكث أو ُمترض عند بيت أمها
ما كنت أستغرب مـن شـيء يف خـالل هـذه الفـرتة، إال أنـين كنـت ال أجـد مـن : يزورها، تقول عائشة �وكان الرسول 

رمحتــه أو رأفتـه أو تعاملــه قـل معــي،  �كنـت أجـد مــن الرسـول : ا مــن قبـل، تقــولاملعاملـة الــيت كـان يُعــاملين ـ �الرسـول 
ــاملين بــه كــان قــد قــل، وال تــدري مــا هــو الســبب؟ رمبــا كانــت تظــن أن : غــري أنــه كــان يــزورين، تقــول اللطــف الــذي كــان يُع

وا يتحـدثون عنهــا ويتهموــا مهموًمــا بـدعوة النــاس وبـإدارة الدولــة اإلسـالمية، لكــن مل تكــن تعلـم بــأن النـاس كــان �الرسـول 
  .بعرضها

فأخربــا مبــا حتــدث النــاس ــا، فــازداد  �بعــد شــهر برئــت عائشــة فخرجــت حلاجتهــا مــع إحــدى النســاء أم مســطح 
  .عليها وما قاله الناس هلا �مرضها وعلمت سر تغري رسول اهللا 

ال، بــل : لقهــا، ومــنهم مــن قــالط: ملــا أكثــر النــاس الكــالم بــدأ يســتثري أصــحابه، فمــن أصــحابه مــن قــال �الرســول 
يــا عائشــة اســتغفري اهللا فــإن  «: جــاء إىل عائشــة وقـال �أبقهـا، ال نعــرف عنهـا إال أــا عفيفــة وصـاحلة، حــىت أن الرسـول 

: اهللا يعلم أنين بريئـة، واهللا ال أجـدين ولكـم مـثًال إال كمـا قـال أبـو يوسـف: ، فقالت عائشة»ت بريئة فسوف يبرئك اهللاكن
  .�أبو يوسف، نست اسم النيب يعقوب : ، قالت هنا}واهللا املستعان على ما تصفون فصٌرب مجيلٌ {

، وأن مــا قالــه هــؤالء إمنــا هــو إفــٌك وتـــاٌن �لُيخــربه بــرباءة عائشــة  �يف هــذه األثنــاء نــزل الــوحي علــى رســول اهللا 
  .من قال هذا الكالم بأن ُجيلد حد القذف مثانني جلدة �وكذٌب عليها، فأمر الرسول 

رباس
ن



 

 89

�א��
	�א������  راسنبــــــــــ مركز �

0114828957  

  .اليجوز نسخ أو تصوير المذكرة في أي مكان ... محفوظة لمركز نبراسجميع الحقوق 
 َمالٍ َدٍم َوالَ  يَأَحدٌ بَِمْظَلَمٍة ظََلْمتَُھا ِإيَّاهُ فِ  يَأْن َأْلَقي اللََّه َوالَ يَْطلُبُِن  َألْرُجو: َرُسوِل اللَِّه صلي هللا عليه وسلمقال  

  .مع هذه القوى املشركني واليهود والنصارى، وأخريًا املنافقني �وبعد صراع الرسول 
مــن عمــرة  �ملــا عــاد الرســول : أال وهــو عامليــة اإلســالم، ومكاتبــة امللــوك واألمــراء، أقــول: ننتقــل إلــى موضــوٍع آخــر

اُحلديبيــة بعــد أن أبــرم الصــلح مــع قــريش وأمــن جــانبهم، بــدأ بإرســال الكتــب أو الرســائل إىل امللــوك، وهــذه نتيجــة مــن نتــائج 
  .تفرع بإرسال الرسائل إىل امللوك والزعماء �صلح احلديبية، أن الرسول 

لقــ: رســائل لدعوتــه إىل اإلســالم �ومــن الــذين أرســل هلــم الرســول 
ُ
ب بالنجاشــي وامســه أصــحمة بــن ملــك احلبشــة امل

رسالًة يدعوه إىل اإلسـالم؛ فأسـلم وصـار مـن ضـمن املسـلمني،  �أحبر، وهذا الذي استضاف املهاجرين، أرسل له الرسول 
  .وصلى عليه صالة الغائب �ومات هذا امللك أو هذا النجاشي يف السنة التاسعة، فنعاه الرسول 

ســالًة إىل حــاكم مصــر وكــان مــن النصــارى مــن نصــارى األقبــاط، وكــان أرســل ر : �مــن الرســائل الــيت أرســلها الرســول 
يُلقــب بــاملقوقس، فأرســل لــه رســالًة يــدعوه إىل اإلســالم، فلمــا وصــلته الرســالة أحســن إكــرام حامــل الرســالة ورد علــى الرســول 

كـرام حامـل كنت أعلـم أنـه سـيخرج نـيب، لكـن مـا كنـت أظـن أنـه مـن العـرب، فأحسـن وفـادة أو أحسـن إ: برسالة وقال �
جاريـًة ُتسـمى مباريـة القبطيـة، وقـد جـاءت  �الرسالة، فكساه وأعطاه بعـض اهلـدايا، وكـان مـن األمـور الـيت أهـداها للرسـول 

وأهـدى لــه كسـوًة أيًضـا وبغلــًة  �مـن غــري خدجيـة  �ابنــه إبـراهيم وهـو الولــد الوحيـد الـذي كــان للنـيب  �أو ولـد للرسـول 
بعـض  �، إال أنـه مل ُيسـلم، لكنـه أهـدى للرسـول �ستقبال حامل رسالة الرسول ، ومع ذلك مع أنه أحسن ا�للرسول 

  .اهلدايا
أرســل رســالًة إىل ملــك فــارس ملــك إيــران حالًيــا، تســمى إيــران ســابًقا : � أيًضــا مــن الرســائل التــي أرســلها الرســول

بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم، « :فارس، وكان ُيسمى بربويز، ويُطلق على حكام الفرس لقب كسرى، وأرسـل لـه رسـالًة كانـت
مث بـدأ يـدعوه إىل اإلسـالم، فلمـا قـرأ كسـرى فـارس هـذه الرسـالة غضـب ، »مد رسول اهللا إلى كسـرى عظـيم فـارسمن مح

كيـــف يكتـــب مـــن حممـــد رســـول اهللا إىل  : يعـــين عـــارض هـــذه الرســـالة قـــال! عبـــٌد حقـــٌري مـــن رعيـــيت يكتـــب امســـه قبلـــي: وقـــال
فــارس مــن حممــد رســول اهللا، ألنــه كــان يــرى يف نفســه العظمــة، وأن العــرب إمنــا هــم  كســرى؟ املطلــوب أن يكتــب إىل كســرى

  .عبيٌد له
، حيـث ُهـزم جيشـه أمـام الـروم، �، فوقع كما قال الرسـول »مزق اهللا ملكه«: �فمزق هذه الرسالة، فقال الرسول 

فارس إىل أن استوىل عليه اجلـيش اإلسـالمي مث انقلب عليه ابنه شريويه فقتله وأخذ امللك منه، مث استمر التمزق والفساد يف 
  .، مث مل تقم له الفرس قائمة�يف زمن عمر بن اخلطاب 

أرســل إىل ملــك الــروم وامســه هرقــل وكــان يُقلــب : إلــى حكــام وزعمــاء العــالم ����مــن الرســائل التــي أرســلها الرســول 
الــروم أو إمرباطــور الــروم كــان يُلقبــه  بقيصــر، إًذا عنــدنا ملــك احلبشــة يُلقــب بالنجاشــي، ملــك فــارس يُقلــب بكســرى، ملــك

برسـالة مـع دحيــة  �العـرب بقيصـر، وهـذا امسـه هرقـل وكــان مـن النصـارى، وكـان لديـه علـم بالنصــرانية، فأرسـل إليـه الرسـول 
  .دحية وكان فيه مجال، وكان جربيل يأيت على صورة هذا الرجل �بن خليفة الكليب، وكان ُيشبه الرسول 

فســأل وزرائـه أن يــأتوا بشـخٍص لــه صــلة  �إىل هرقـل، أراد هرقــل أن يتثبـت مــن أمــر الرسـول  فلمـا أرســل هـذه الرســالة
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، فوجــدوا وهــذه مــن املصــادفة أبــو ســفيان وكــان قــد خــرج مــن مكــة للتجــارة يف بــالد الشــام، �قرابــة أو لــه معرفــة بالرســول 
عـن أتباعـه، وعـن موقـف النـاس منـه، و  �فأقدموه أمام هرقل، فجاء هرقل وسأله عن بعـض األمـور، سـأله عـن نسـب النـيب 

وكان أبو سفيان ُجييبه ويصدقه فيما ُجييبه، فلما انتهـى أبـو سـفيان مـن اإلجابـة علـى أسـئلة هرقـل، قـال هرقـل ملـك الـروم أو 
فإن كان ما تقوله حًقا فسيملك موضع قدمي هاتني، وقـد كنـت أعلـم أنـه خـارج، يعـين سـوف خيـرج نـيب، لكـن مـا  : القيصر

أنــه مــن العــرب، كــان يظــن أنــه خيــرج مــن بــالد الشــام أو غريهــا مــن املنــاطق، ملــاذا يقــول هــذا الكــالم؟ مــا كــانوا كــان يتوقــع 
  .يتوقعون، يعين مل يكن للعرب هلم مكانة، لذلك مل يكن يتوقعون أنه سوف خيرج منهم نيب

، فـأكثروا مـن �م وإتبـاع النـيب أنه دعا وزرائـه إىل اإلسـال: ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، حىت يُقال: وقال أيًضا
  .إمنا أخترب ثباتكم على دينكم: اللغط ورفعوا أصوام باملعارضة وختلوا عن جملسه، فطلب منهم أن يعودوا وقال

وصـدق نبوتـه متـام املعرفـة، لكنـه غلـب حـب الـدنيا وبقـاؤه علـى ملكـه علـى  �أن قيصر عرف النيب  :ويتبين من هذا
  .إسالمه

  .أرسل رسائل أخرى، أرسل إىل حاكم البحرين واملنطقة الشرقية وحاكم عمان وغريهم �وأيًضا الرسول 
أرســل الرســائل أيًضــا أرســل الــدعاة إىل بعــض املنــاطق يــدعون أو منــاطق اجلزيــرة العربيــة لــدعوة اإلســالم إىل  �الرســول 

  .لناس وتعليمهم أمور الدينأرسلهم إىل اليمن لدعوة ا �اإلسالم، وكان منهم أبو موسى األشعري ومعاذ بن جبل 
  .هذا ما يسر اهللا لنا إيراده يف هذه احللقة، ونتكفي بذلك واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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  الحلقة التاسعة عشر
نبينــا حممــد الســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه، بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، احلمــد هللا رب العــاملني، وُأصــلي وأُســلم علــى 

وعلى آله وصحبه أمجعني، حياكم اهللا معنا يف احللقة التاسعة عشر من حلقات السرية النبويـة علـى صـاحبها أفضـل الصـالة 
  .وأمت التسليم

كنـا حنـن وإيـاكم فيمــا مضـى أو يف اللقـاء الســابق نتحـدث عـن شـيٍء مــن مظـاهر عامليـة اإلســالم، وحتـدثنا عـن رســائل 
  .إىل امللوك وُزعماء العامل � واليت منها رسائل الرسول

مث حتدثنا وذكرنا نعم مناذج من هذه الرسائل وموقف هؤالء الزعمـاء أو امللـوك مـن هـذه الرسـائل، مث حتـدثنا عـن بعـوث 
يف  �، أرسـلهما النـيب دعـاًة ومبلغـني لـدين اهللا �الدعوية، وذكرنا منهم أبو موسى األشعري ومعاذ بـن جبـل  �الرسول 

  .اليمن
ما جرى يف السنة التاسعة، أو مـا يُعـرف بعـام أو  :مظاهر أيًضا عالمية اإلسالم، أو من مظاهر قوة المسلمينومن 

كــان : ممثلــًة عــن أقوامهــا لــُتعلن إســالمها، أقــول �جمموعــة مــن األشــخاص تفــد إىل الرســول : ســنة الوفــود، املقصــود بــالوفود
، وكانوا يُعظمون قريش ويتبعون رأيها، فكانوا ينتظرون نتيجـة هـذا وبني قريش �العرب ينتظرون نتيجة الصراع بني الرسول 

، وكـانوا ينتظـرون أن املنتصـر سـوف يتبعونـه، فلمـا انتصـر �الصراع من سوف ينتصر؟ هل تنتصر قـريش أو ينتصـر الرسـول 
ن يف ديــن اهللا تُــؤمن برســالته وتقــر بطــاعتهم، وأخــذ النــاس يــدخلو  �بــدأت هــذه القبائــل تتوافــد علــى الرســول  �الرســول 

  .أفواًجا
وقد بلغ عدد الوفود قرابة أكثر من ستني وفًدا، وكان عبارة عن جمموعة من األشخاص غـالبيتهم يكونـون مـن الزعمـاء 
ورؤســاء القبيلــة، أعــدادهم تتفــاوت بــني الشــخص الواحــد أو الشخصــني أو الثالثــة، ورمبــا وصــلوا إىل ســتني شــخص، يفــدون 

قــد بــدأت مــن قبــل ســنة تســعة، بــدأت مــن بعــد اهلجــرة أو حــىت قبــل  �ات علــى الرســول ، وكانــت الوفــاد�إىل الرســول 
  .�اهلجرة على الرسول 

إال أن الوفادة العامة أو الوفـود بشـكل مسـتمر وتـرتى متواليـة ومسـتمرة كـان بعـد الفـتح يف السـنة التاسـعة، واسـتمر إىل 
كـان هـذه الوفـود عبـارة عـن سـادات القبائـل : ا ذكـرت لكـموُعرفـت هـذه السـنة بعـام الوفـود، ومثـل مـ �قُبيل وفاة الرسـول 

  .�ورؤسائها ورجاٌل من أهل احلل والعقد، ورمبا يفد رجٌل واحد على النيب 
فكـان إمـا إعـالن اإلسـالم أو طلـب األمـان، أو عقـد الصـلح، أو رمبـا طلـب : أما عن الغرض أو أهداف هذه الوفـود

  .ش اإلسالمي من القدوم على قومه وغريها من األهدافبعضهم أو يرد سيب أو غنائم، أو مينع اجلي
  .يستقبل هذه الوفود وُحيسن وفادا ويكرمهم وُجييزهم ببعض اجلوائز أو اهلدايا �وكان الرسول 

ــائج قــدوم هــذه الوفــود أن اإلســالم انتشــر، ألن هــذه الوفــود كانــت تــأيت وتُعلــن إســالمها مث تعــود إىل : وكــان مــن نت
  .اإلسالمقومها تدعوهم إىل 

وأثـىن  �وفد عبد القيس جاء من املنطقة الشرقية، وقد رحـب ـم النـيب : �ومن تلك الوفود اليت وفدت على النيب 
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كــان امســه ، و »إن فيــك خصــلتين يحبهمــا اهللا ورســوله الحلــم واألنــاة«: �ــم خــريًا، حــىت أن أحــد زعمــائهم قــال النــيب 
يُعلم هذه الوفود كثريًا من أحكام الـدين، يُعلمهـم قـراءة القـرآن، حـىت يرجعـون إىل  �األشجع بن عبد قيش، وكان الرسول 

  .قومهم ويدعوم إىل اإلسالم
، وقــد وفــد هــذا الرجــل عــن قومــه �وفــد ضــمام بــن ثعلبــة مــن بــين ســعد بــن بكــر علــى الرســول  :ومــن الوفــود أيًضــا

أيكـــم ابـــن عبـــد : ىت أنـــه ملـــا قـــدم إىل املدينـــة ســـأل قـــالوكـــان رجـــًال مـــن أهـــل الباديـــة فيـــه غلظـــة، حـــ �لوحـــده إىل الرســـول 
إين سـائلك فمشـدٌد عليـك يف املسـألة، فـال ! يا حممـد: ، الحظوا الغلظة يف كالمه، قال!يا حممد: املطلب؟ فدلوه عليه فقال

له أتانــا رســولك، يعــين الداعيــة الــذي أرســ: ، فقــال»ســل مــا بــدا لــك«: �جتــد علــّي يف نفســك شــيء، فقــال لــه الرســول 
صـدق، صـدق الـذي قـال لـك هـذا الكـالم أو : �إىل قومه، زعم لنا أنك تزعم أن اهللا أرسلك، فقـال الرسـول  �الرسول 

فمـن : اهللا، قـال: �فمـن خلـق السـماء؟ فقـال الرسـول : الذي قال لكم هذا الكالم، فقـال هـذا الرجـل أو ضـمام بـن ثعلبـة
اهللا، فقـال هـذا : �اجلبال وجعل فيها ما جعل؟ فقال الرسول فمن نصب هذه : اهللا، قال: �خلق األرض؟ قال الرسول 
ـــة ـــال آهللا أرســـلك؟ فقـــال الرســـول : الرجـــل أو ضـــمام بـــن ثعلب : �فبالـــذي خلـــق الســـماء وخلـــق األرض ونصـــب هـــذه اجلب

، وزعــم هــذا الداعيــة أو هــذا الرســول الــذي أرســلته أنــت إلينــا أن علينــا مخــس صــلوات يف يومنــا وليلتنــا: ، قــال ضــمام»منعــ«
وزعــم الرســول : ، قــال ضــمام»نعــم«: �فبالــذي أرســلك آهللا أمــرك ــذا؟ قــال الرســول : ، قــال»قصــد«: �قــال الرســول 

: ، فقـــال ضـــمام»صـــدق«: �أن علينـــا زكـــاًة يف أموالنـــا، فقـــال الرســـول : الـــذي أرســـلته إلينـــا أو الداعيـــة الـــذي بعثتـــه إلينـــا
وزعـــم أيًضـــا أن علينـــا صـــيام رمضـــان يف ســـنتنا مـــرًة واحـــدة نصـــوم : ، فقـــال»نعـــم«: فبالـــذي أرســـلك آهللا أمـــرك ـــذا؟ قـــال

زعــم رســولك : ، فقــال أيًضــا»نعــم«: � أرســلك بــذلك؟ فقــال الرســول آهللا: ، فقــال»قصــد«: �رمضــان، فقــال الرســول 
بعثـك فـو الـذي  –اللـي هـو ضـمام بـن ثعلبـة  –مث يف األخري قال هـذا الرجـل ، »صدق«: �أن علينا حج، فقال الرسول 

لـئن صـدق ليـدخلن «: �باحلق ال أزيد علـيهن وال أنقـص مـنهن، مث ذهـب إىل قومـه، قـال هـذا الكـالم ورجـل فقـال النـيب 
  .، ألنه أتى بأركان اإلسالم»الجنة

  .فرجع ضمام بن ثعلبة إىل قومه سعد بن بكر وبدأ يدعوهم إىل اإلسالم، فأسلمت قبيلته
معهــم ملـا رجعــوا بعــد أن  �وفـد أهــل الطـائف، وقــد أرســل الرسـول  :����أيًضـا مــن القبائــل التـي وفــدت علــى النبــي 

علمهم اإلسالم وأسلموا، أرسل منهم من يُدمر أصنامهم اللي هو صنم الالت، أرسل معهم تقريبًـا خالـد بـن الوليـد وبعـض 
  .الصحابة

وفـــد بـــين عـــامر بـــن صعصـــعة، وكـــان فـــيهم أحـــد زعمـــائهم عـــامر بـــن  �وأيًضـــا مـــن الوفـــود الـــيت وفـــدت علـــى الرســـول 
لإلسالم فأىب إال أن جيعـل لـه احلكـم  �، حيث أنه ملا جاء دعاه الرسول �الطفيل، وقد هم هذا الرجل أن يقتل الرسول 

فُأصـيب  وطلـب مـن اهللا أن يكفيـه شـره، �سوف أغزوك بقومي، فـدعا عليـه الرسـول : من بعده، بل إنه بالغ وهدده وقال
  .بالطاعون ومات عامر بن الطفيل

وفد بنو حنيفة، وكانوا سبعة عشر رجـًال، مـنهم ُمسـيلمة بـن حبيـب : ����أيًضا من الوفود التي وفدت على الرسول 
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وكان من ُزعمائهم وكان شيًخا كبريًا قد جتاوز املائة سنة، فلمـا أن جـاءوا دعـاهم إىل اإلسـالم؛ فأسـلموا، إال أن ُمسـيلمة بـن 
عبـــارة عــــن حـــاكم أو ملــــك، فكـــانوا يطلبــــون منــــه أن  �إن جعـــل يل األمــــر مـــن بعــــده، كـــانوا يظنــــون النــــيب : ب قــــالحبيـــ

قــد رأى يف منامــه رؤيــة، رأى يف يديــه ســوارين  �يشــرتطون عليــه أن ُيســلموا إذا جعــل احلكــم هلــم مــن بعــده، وكــان الرســول 
ارين، فلمـا أخــرب أصـحابه بــذلك سـألوه عــن تأويـل هــذه مـن ذهــب، فـنفخ فيهمــا فطـارا أو اختفــى هـذا الــذهب أو هـذا الســو 

عون النبــوة، فكــان أوهلــم خروًجــا ، يعــين اثنــني يــد»مــن الكــذابين يخرجــون اثنــين«: الرؤيــة، تأويــل ســواري الــذهب، فقــال
  ُمسيلمة بن حبيب، كيف خرج؟ 

بقــي عنــدنا : قــالوا هــل بقــي مــنكم أحــد؟: ملــا ســأل وفــد بــين حنيفــة وقــد جــاءوا مــن اليمامــة، ســأل �كــان الرســول 
أنه فيه خري ال بقـي حيـرص هلـم أو  �د النيب ، كان يقص»إنه ليس بشركم«: ُمسيلمة بن حبيب جعلناه عند رحالنا، فقال

يُثـين عليـه وأنـه جيعـل األمـر لـه مـن بعـده،  �بقي رحاهلم حىت ال تذهب تضيع منهم، فظن هذا الرجل ُمسيلمة أن الرسـول 
، وبـــدأ يُطلـــق الســـجعات أو يـــأيت �، فـــادعى النبـــوة، وادعـــى أنـــه ُأشـــرك يف األمـــر مـــع النـــيب يعـــين جيعلـــه حاكًمـــا مـــن بدعـــه

أن ُمسـيلمة كـان لديـه علـم بعلـم احليـل واخلُـدع، كـان يـأيت بـبعض : ، ويُقـال�باألقاويل وخيدع قومـه أن هـذا وحيًـا مـن اهللا 
  .إتباعه واإلميان به األشياء يفعلها أمام قومه، وكان يظنون أا من اخلوارق، فيزدادون يف

حيـث قاتلــه وقُتـل يف وقعــة  �اسـتمر ُمسـيلمة بــن حبيـب ُمــدعًيا للنبـوة، إىل أن جــاء وقـت اخلليفـة أبــو بكـر الصــديق 
اليمامة، وكان الذي قتله وحشي بن حرب، وحشي بن حرب مر بنا أنه قاتل محزة بن عبد املطلب، وأيًضا قتـل هـذا الرجـل 

  .اللي هو ُمسيلمة
فكان األسود العنسي، خرج يف اليمن، وبلـغ مـن القـوة أنـه سـيطر : �الثاين الذي خرج على وقت النيب  أما الكذاب

علــى الــيمن، بــل إنــه وصــل حبكمــه حينمــا ســيطر علــى الــيمن  �علــى الــيمن وأخــرج األمــراء أو الــوالة الــذين أرســلهم النــيب 
الــيمن علــى مقاتلــة األســود العنســي الــذي ادعــى أهــل الــيمن أو قــادة  �وصــل إىل جهــة املنطقــة الشــرقية، فحيــث الرســول 

  .النبوة، فجاءوا وقتلوه، وبذلك انتهت ردته أو انتهت حركته يف ادعاء النبوة
، وقبـل أن نـدخل فـي ذلـك، البـد أن نتحـدث ����نأتي اآلن إلى ما ُيسمى بداية أو نهاية أو قرب وفـاة الرسـول 

ا فـي السـنة العاشـرة أال وهـي حجـة الـوداع التـي وقعـت ، وتحديـدً ����عن بعض األمور التـي جـرت قبـل وفـاة الرسـول 
  .في السنة العاشرة

ملا مت إبالغ الدعوة يف أحناء اجلزيرة العربية، وأوجد اهللا طائفًة من املـؤمنني تتكفـل حبفـظ هـذا الـدين وإبالغـه إىل : أقول
، فأكرمــه حبــج بيتــه �أن ينتقــل إىل اهللا  مثــار ُجهــده املتواصــل قبــل �خــارج اجلزيــرة العربيــة، قــدر اهللا أن يُــري رســول اهللا 

كـرم يف ذي احلجـة سـنة عشـرة مـن اهلجــرة، وكانـت هـذه احلجـة تُعـرف حبجــة الـوداع، ألن الرسـول 
ُ
كـان يُـودع أصــحابه   �امل

بلـغ فيهـا أحكـام  �نت تُعرف أيًضـا حبجـة الـبالغ، ألن الرسـول ، وكا»لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا«: فيها، كان يقول
أو هــذه احلجــة هـــي احلجــة الوحيــدة الـــيت  �احلــج وبعــض األحكــام الشـــرعية، وتُعــرف أيًضــا حبجــة اإلســـالم، ألن الرســول 

  .يف اإلسالم، إًذا حجة الوداع، وحجة البالغ، وحجة اإلسالم �حجها الرسول 
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مناسك احلـج، وكـان  �وأدى الرسول  –يف بعض األقوال  –إىل مكة، وكان معه قرابة املائة ألف  �فخرج الرسول 
ُخيرب الناس ويُعلمهم مبناسك احلج والطريقة الصحيحة ألداء مناسكه، وكان مـن اخلُطـب أو وكـان خيطـب يف بعـض األمـاكن 

  .حيثهم فيها على بعض األمور، خطب يف عرفة وغريها
احلج، وأنـه الـركن اخلـامس مـن أركـان كان ُخيربهم أو يُبني هلم مناسك : ومن تلك األمور التي كان يذكرها في خطبه

وحيـذر مـن الفرقـة أو التفـرق، وكـان ُحيـرم  �اإلسالم، كان يُؤكد على حرمة الدماء، وكان يُؤكـد علـى االعتصـام بكتـاب اهللا 
ج أو ذكر حترمي الربا، وحيثهم على اجتناب الربا  واجتناب الظلم، وكان يُوصى الرجال بالنساء والرفق ن، وبني حقـوق الـزو 

والزوجة واألمر بطاعة ويل األمر والسـماع هلـم يف غـري معصـية اهللا، وأوصـى باألرقـاء، هـذه بعـض األمـور الـيت كـان يـذكرها يف 
  .خطبه

، فبعـد أن بلـغ الرسـول �وبـدأت معـامل وفاتـه  �بعد هذه ملا رجع من حجة الوداع السنة العاشـرة بـدأ املـرض بـالنيب 
، بـدأت طالئـع الـوداع مـن الـدنيا تتسـم أو تظهـر يف أقوالـه وأفعالـه، يعـين بـدأ الرسـول الرسالة وأدى األمانة ونصـح لألمـة �
إذا جـاء نصـر اهللا {: يُودع أو يقوم ببعض األمور اليت تـدل علـى أنـه سـوف يُـودع هـذه الـدنيا، حـىت نـزل قـول اهللا تعـاىل �

  .}فره إنه كان توابًافسبح حبمد ربك واستغ* ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواًجا * والفتح 
عالمة الوفود ودخول الناس يف دين اهللا أفواًجا يف عام الوفود وغريها عالمة علـى قـرب  �فجعل الوفود على الرسول 

ال ألقــاكم بعــد لعلــي «: ، حــىت أنــه أخــرب فاطمــة ابنتــه بقــرب أجلــه، وكــان يُكــرر دائًمــا علــى أصــحابه بقولــه�وفــاة النــيب 
يقــوم بـــبعض  �، فكــان النـــيب �احلاديـــة عشــر بـــدأت عالمــات املـــرض تشــتد علــى النـــيب ، وبــدأ يف الســنة »عــامكم هـــذا

  :األمور اليت ُيستشف أن ُيستشهد من خالهلا أنه يُودع أصحابه
إنـا «: أنه خرج وصلى على الشهداء ودعـا هلـم، وأيًضـا خـرج إىل بقيـع الغرقـد وصـلى أو دعـا واسـتغفر هلـم وقـال: منها
  .»نو بكم الحق

يف شهر صفر من سنة إحدى عشر من اهلجرة، حيـث أنـه شـهد إحـدى اجلنـائز وبعـد أن  �كان بداية املرض بالنيب 
، بدأ بالصـداع الـذي أصـابه يف رأسـه، حـىت أنـه  �انتهى من شهود هذه اجلنازة بدأ الصداع برأسه ومن هنا بدأ مرض النيب 

  .بني الرجلنيكان ال يستطيع املشي بسبب هذا الصداع، كان ميشي 
مل يسـتطيع أن ينتقـل  �ويف آخر حياته كان ينتقل بني زوجاتـه التسـع، ويف آخـر حياتـه اسـتقر بـه املقـام عنـد عائشـة 

، وأثــىن »ال تتخــذوا قبــري وثًنــا يُعبــد«: قبــل وفاتــه قــال �بــني زوجاتــه األخــر، وكــان مــن الوصــايا الــيت أوصــى بــه الرســول 
كنت متخًذا خليًال التخذت أبو بكٍر خليـًل إال أن صـاحبكم لو  «: بكر قال منهم أبو: على بعض أصحابه �الرسول 

  .»خليل الرحمن
وأخرب ابنته فاطمة بأنه سـوف ميـوت يف مرضـه هـذا، قـال هلـا سـرًا، يعـين مل ُخيـرب أمـام النـاس وإمنـا قـال هلـا سـرًا، فتـأثرت 

فاطمـــة بنـــت حممـــد، وأنـــك ســـوف تلحقـــني يب  بأنـــك ســـيدة نســـاء العـــاملني، اللـــي هـــي: ، لكنـــه قـــال هلـــا�مـــن كـــالم النـــيب 
رباس  .مباشرًة، أي بعد وفايت سوف تلحقني وسوف متوتني بعدي مباشرًة ولن يطول املقام

ن
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قضـية الصـالة ورعايـة حقـوق األرقـاء، كـان الـذي ُيصـلي بالنـاس أثنـاء مـرض  :ومن األمور التي أكد عليها في مرضـه
تصـدق مبـا لديـه مـن  �كـان ُيصـلي أبـو بكـر بالنـاس، وقبـل وفـاة النـيب   �، ملـا مـرض النـيب �أبو بكر الصديق  �النيب 

كانـت مرهونـًة عنـد يهـودي بثالثـني صـاًعا مـن شـعري، يعـين ثالثـني صـاًعا أخـذها مـن   �أموال وأعتق غلمانه، بـل إن درعـه 
  .هذا اليهودي وأخذ درعه حىت يرد له أو يُعطيها قيمته فيما بعد

ُيشـري إىل ذلـك  �يشتد به املـرض، وكـان يقـول النـيب  �بدأ الرسول : شهر ربع األولوملا أصبح من يوم االثنني من 
وازداد هــذا التــأثر، وكــان ســبًبا مــن أســباب  �أو تلــك الشــاة الــيت أكلهــا يف خيــرب والــيت كــان فيهــا ًمســا، وقــد تــأثر ــا النــيب 

دخـــل  �ن ملـــا كـــان يف غرفـــة عائشـــة والســـم يـُــؤثر عليـــه حـــىت أ �ووفاتـــه، وطفـــق الوجـــع يشـــتد بالرســـول  �مـــرض النـــيب 
ينظــر إليــه،  �بعــد مــا كــان النــيب  �وكــان يف يــده ســواًكا، فأخذتــه عائشــة  �أخوهــا عبــد الــرمحن ليعــود أو يــزور النــيب 

  .�فأعطته النيب  �فعرفت ما كان يُريده الرسول 
: �يقوهلـــا الرســـول ملـــا اشـــتد بـــه املـــرض علـــى صـــدرها فكـــان مـــن األمـــور األخـــرية الـــيت كـــان  �مث وضـــعت الرســـول 

للمـــوت  ال إلــه إال اهللا إن«: �، هــذه مــن الوصــايا يف آخــر شــيء قــال النــيب »ة الصــالة ومــا ملكــت أيمــانكمالصــال«
م اهللا علــيهم مــن النبيــين والصــديقين والشــهداء والصــالحين، اللهــم اغفــر لــي مــع الــذين أنعــ«: يًضــا، وقــال أ»ســكرات

يف  �ثـالث مـرات، مث فاضـت روحـه ، وكرر الكلمـات األخـرية »الرفيق األعلىوارحمني وألحقني بالرفيق األعلى اللهم 
  .شهر ربيع األول سنة إحدى عشر حني اشتد الضحى ذلك اليوم، وقد مت له من العمر ثالٌث وستون سنة

، ومــا الــذي  جــرى هلــم بعــد وفــاة الرســول �مــن وفــاة الرســول  �موقــف الصــحابة  –إن شــاء اهللا  –ســوف نعــرف 
  .وشيًئا من مشائله �ببت الرسول وخنتم  �

  .هذا ما يسر اهللا لنا إيراده يف هذه احللقة واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد
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  .المحاضرة العشرون
الســالم علــيكم ورمحــة اهللا وبركاتــه، بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، احلمــد هللا رب العــاملني، وُأصــلي وُأســلم علــى نبينــا حممــد 

  .آله وصحبه أمجعني، حياكم اهللا معنا يف احللقة العشرون من حلقات السرية النبوية وعلى
ووفاتـه، وبـدأنا حبجـة الـوداع ومـا جـرى فيهـا مـن  �كنا حنن وإياكم يف اللقاء السابق نتحـدث عـن بدايـة مـرض النـيب 

  .أحداث، وعرفنا ملاذا ُمسيت حبجة الوداع
تلــك الشــاة الــيت أكلهــا يف خبــري، أو بعــد  �أن مــن أســباب مرضــه  :نــا، وقل����ثــم انتقلنــا إلــى بدايــة مــرض النبــي 

بتلـك الشـاة املسـمومة،  �فتـأثر النـيب  �خيرب ملا جاءت اليهودية زينب بنت احلارث ومست الشاة املشوي وأعطتهـا النـيب 
  .يف السنة احلادية عشر �واستمر هذا التأثر من السنة السابعة إىل وفاته 

مـن يـوم أو يف ضـحى يـوم االثنـني الثـاين عشـر  �تُويف يف بيت عائشة أو يف غرفـة عائشـة  � أن الرسول: قلنا لكم
  .من شهر ربيع األول من السنة احلادية عشر وكان عمره ثالٌث وستون سنة

كانــت صــدمة للصــحابة   �، ال شــك أن وفــاة الرســول �مــن وفــاة الرســول  �نتحــدث اآلن عــن موقــف الصــحابة 
، فقــد أظلمــت علــيهم الــدنيا، وكــادوا يفقــدوا وعــيهم، حــىت إن عمــر بــن اخلطــاب كــان مــن �ول ، تفــاجئوا بوفــاة الرســ�

كمـا ذهـب موسـى لُيالقـي   �مل ميـت، بـل ذهـب لُيالقـي ربـه  �أن الرسـول : ، كان يقـول�الذين ُصدموا بوفاة الرسول 
  .، واهللا ما مات رسول اهللا وليبعثنه اهللا فليقطعن أيدي املنافقني وأرجلهم�ربه 

إمنــا ذهــب لُيالقــي ربــه كمــا ذهــب موســى، يف هــذه األثنــاء مل يكــن أبــو بكــر موجــوًدا بــالقرب مــن مكــان : وكــان يقــول
أو كـــان ذاهًبـــا إىل إحـــدى األمـــاكن يف زيـــارٍة إلحـــدى أقربائـــه أو ذهـــب إلحـــدى زوجاتـــه يف إحـــدى األمـــاكن الـــيت   �النـــيب 

مل يُكلــم أحــًدا،  �، فلمــا جــاء إىل املدينــة أو إىل بيــت الرســول �كانــت بــالقرب مــن املدينــة، فجــاء اخلــرب إليــه بوفــاة النــيب 
ُمغطـى أو ُمسـجى بثـوٍب  �، إمنا جاء ودخل إىل بيت ابنته عائشة، فلما دخل وجد الرسول �وهذا من حكمته ووقاره 

عليــك بــأيب أنــت وأمــي، واهللا ال جيمــع : قــد مــات جــاء وقبلــه وبكــى وقــال �علــى جســده، فكشــفه فلمــا رآه رأى الرســول 
  .موتتني، أما املوتة اليت ُكتبت عليك فقد متها
لكـن كـان  �خرج بني الناس، مل ينصـدم، صـحيح أنـه تـأثر مبـوت الرسـول  �مث خرج إىل الناس، وهذا من حكمته 

بشٌر من البشر جيري عليه مثل ما جيري عليهم، فقام وتشهد خطب بني النـاس، حـىت أنـه  �يرى أن املوت حق، والرسول 
طلــب مــن عمــر أن جيلــس وأن يكــف عــن كالمــه أو مــا كــان يقولــه، فــأىب عمــر وأصــر مــن شــدة الصــدمة الــيت أصــابت عمــر 

مــن كــان مــنكم يعبــد  :، مث قــال أبــو بكــر بعــد أن تشــهد ومحــد اهللا�، أصــر علــى أن يُعاتــب مــن يقــول بوفــاة الرســول �
، مث قــرأ قـــول اهللا �حممــًدا، فــإن حممـــًدا قــد مـــات، ومــن كــان مـــنكم يعبــد اهللا؛ فـــإن اهللا حــٌي ال ميــوت، بـــدأ يُــذكرهم بـــاهللا 

ومـا حممـد إال رسـول قـد خلـت مـن قبلـه الرسـل أفـإن مـات أو قُتـل انقلبـتم علـى أعقـابكم ومـن ينقلـب علـى عقبيـه {: تعاىل

  .}ي اهللا الشاكرينفلن يضر اهللا شيًئا وسيجز 
رباس �، حىت أن عمر ملـا مسعهـا أيقـن بوفـاة الرسـول �، أيقنوا بوفاة الرسول �ملا مسع الناس هذه اآلية وكالم أبو بكٍر 

ن
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  .وسقط على األرض فلم تستطع قدماه أن حتمله
يف قيـادة األمـة أو يف قيـادة   �أال وهـو ُمبايعـة خليفـًة خيلـف النـيب  :����من األحداث التي جرت بعد وفـاة الرسـول 

ســـقيفة بـــين ســـاعدة يف : الدولـــة اإلســـالمية، فقـــد اجتمـــع األنصـــار يف إحـــدى األمـــاكن، فكـــان مســـقوف أو ُمظلـــل يُقـــال لـــه
إذا مــات ســوف يعــود األمــر هلــم كمــا كــان قبــل أن  �املدينــة املنــورة، لكــي يُرشــحوا هلــم حاكًمــا، كــانوا يظنــون أن الرســول 

  .يهم، كانوا يظنون أن احلكم سوف يعود إليهم، فأرادوا أن يُبايعوا زعيمهم سعد بن ُعبادة اخلزرجيإل �يُهاجر الرسول 
إن العــرب : مســع بــذلك أبــو بكــر، فجــاء وخــرج حــىت وافــاهم يف هــذه الســقيفة أو يف هــذا املكــان، مث بــدأ ُحيــدثهم وقــال

ن اجلزيـــرة العربيـــة، ومعنـــاه أنكـــم إذا تـــوليتم احلكـــم، لـــن ُتطـــيعكم، العـــرب ال ُتطيـــع إال قـــريش، والدولـــة اإلســـالمية مشلـــت اآل
سوف تتولون كل املنـاطق يف اجلزيـرة العربيـة، فلـن ختضـع لكـم العـرب يف اجلزيـرة العربيـة ملـاذا؟ ألن العـرب مـا كانـت ُتطيـع إال 

ريش ومــا بــني لشــخٍص مــن قــريش، وقــد عرفنــا مكانــة قــريش بــني العــرب، حــىت أــم كــانوا ينتظــرون نتيجــة الصــراع مــن بــني قــ
  .واملنتصر سوف يتبعونه �الرسول 

؟ فـأقرتح �مث قال أبو بكر، طبًعا أثىن على األنصار وما قدموه للمسلمني، وبدأ يتـداولون يف أمـر مـن خيلـف الرسـول 
ا هــو ال جيتمـع حـاكمني يف وقـٍت واحـد، إمنـ: األنصـار أن يُعينـوا أمـريًا مـن األنصـار وأمـريًا مـن قـريش أو مــن املهـاجرين، فقـال

 �لقـد رضـاك رسـول اهللا : خليفـًة هلـم، وقـالوا �حاكٌم واحد، الشاهد خلصـوا واتفقـوا علـى أن يُبـايعوا أبـو بكـر الصـديق 
للصــالة باملســلمني، فبــايعوا أبــو  �قــد كــان يف مــرض وفاتــه قــد عــني أبــو بكــر  �لــديننا أفــال نرضــاك لــدنيانا، ألن الرســول 

  .�خليفًة للرسول  �بكر 
، وكان مـن الـذين غسـلوه العبـاس وعلـّي �يف يوم االثنني، ويف يوم الثالثاء بدءوا يغسلون جسده  � تُويف رسول اهللا

ات إال ويُــدفن فــي المكــان مــا مــن نبــٍي مــ«: �بــن أيب طالــب، وكفنــوه وحفــروا قــربه يف بيــت عائشــة، حيــث قــال الرســول 
، وكان ذلك يف يوم الثالثاء من الليل أو ليلـة األربعـاء، دفنـوه يف �، فدفنوه يف غرفة أو يف بيت عائشة »الذي يموت فيه

  .�بيت عائشة 
؟ وأعنــي بــذلك أســرته ممــا كانــت ����مــن المهــم أن نعلــم كيــف كــان البيــت النبــوي، أو كيــف كــان بيــت النبــي 

  تتكون هذه األسرة؟
هن بأمهــات املــؤمنني زوجــات الــاليت كــان يُطلــق علــي �أال وهــو بزوجــات النــيب : وأول مــا نبــدأ فــي البيــت النبــوي

عدٌد من النساء، وبلغ من مات عنهن تسـٌع  �كان يُطلق عليهن مصطلح أمهات املؤمنني، وقد تزوج الرسول   �الرسول 
  .من النسوة

، تزوجها وهـي يف سـن �طبًعا أوهلن على اإلطالق خدجية بن خويلد  :����ومن تلك النساء التي تزوجها الرسول 
مـن النـيب  �ـذه املـرأة الكبـرية، ومـا هـي مواقفهـا  �ج النـيب وعشـرين سـنة، وعرفنـا مـا احلكمـة مـن زوا األربعني وهو ابـن مخـسٍ 

�.  
  –يف الفـرتة املكيـة بعـد وفـاة أيب طالـب  �من مارية، وُتوفيـت  �مجيع أوالده من هذه املرأة باستثناء إبراهيم  �وُرزق النيب 
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، توفيـت يف مكـة املكرمـة بعـد وفـاة أبـو طالـب كمـا ذكرنـا قبــل �إىل أن ماتـت عليهـا  �ومل يتـزوج الرسـول  –كمـا ذكرنـا مـن قبـل 
  .قليل

أم املــؤمنني ســودة بــن زمعــة، وكانــت قــد تزوجــت بشــخٍص آخــر، فلمــا مــات : �أيًضــا مــن النســاء الــاليت تــزوجهن الرســول 
  .�زوجها؛ تزوجها الرسول 

الصــديقة بنــت الصـــديق، تزوجهــا وكانـــت هــي املـــرأة  أم املــؤمنني عائشـــة: � أيًضــا مـــن النســاء الالتـــي تــزوجهن الرســـول
حـىت وفاتـه،  �الوحيدة الـيت تزوجهـا وهـي بكـر، خطبهـا وعمرهـا سـت سـنوات ودخـل ـا وعمرهـا تسـع سـنوات، وبقيـت مـع النـيب 

  .توفيت قرابة يف سنة ومخسني
وزينـت بنـت ُخزميـة، وأم سـلمة،  �حفصة بنت عمـر بـن اخلطـاب  :����وأيًضا من أمهات المؤمنين ومن زوجات النبي 

وزينت بنت جحش، وجويرية بنت احلارث، وأم حبيبة رملة بنت أيب سفيان، وصفية بنت ُحيي بن أخطب وميمونة بنت احلـارث، 
  .�هذه هي بعًضا من زوجات النيب 

  اللي هو تعدد الزوجات؟ ����ما الحكمة من زوجاته؟ وهذه خصائص من خصائص النبي : ولعلنا نساءل
ــا ــة����ك عــدة حكــم مــن تعــدد زوجــات النبــي هن أراد بــذلك أن ُيصــاهر  �أن النــيب : ، مــن الحكــم مــثًال االجتماعي

  .�الرجال الذين كان هلم بالء يف اإلسالم كأيب بكر مثًال وعمر، تزوج من ابنة أبو بكر عائشة وتزوج من ابنة عمر حفصة 
وا من األرامل، أو من الذين تويف عنهم أزواجهن، فأراد النـيب أغلبهن كان: نالحظ القاعدة التي ذكرناها قبل قليل: أيًضا

  .أن ُيساعد هؤالء النساء وأن يرفع عنهم ُمصام بالتزوج منهن، هذه حكمة اجتماعية �
كــان مــن تقاليــد العــرب احــرتام املصــاهرة، حيــث كــانوا يــرون مــن العيــب االعتــداء علــى مــن : مــن الحكــم السياســية أقــول

بــزواج عــدٍد مــن أمهــات املــؤمنني أن يكســر حــدة عــداء القبائــل علــى اإلســالم، وممــا  �ام، ولــذلك أراد النــيب ُيصــاهروم أو أنســ
ُيساعد على تأليف قلوا على اإلسالم ومجع القبائل حوله، فبعد أن تزوج مـن ابنـة أيب سـفيان أم حبيبـة، نالحـظ أن قـريش خفـت 

ُجويرية بنت احلارث سيد املصطلق أو ابنـة زعـيم املصـطلق، ُنالحـظ أن الصـحابة  حدته أو عداؤه على املسلمني، أيًضا ملا تزوج من
ريسيع أو غزوة بين املصطلق، أيًضـا زواجـه مـن صـفية بنـت ُحيـي كـان سـبًبا يف  �

ُ
أطلقوا األسرى والسبايا الذين أسروهم يف غزوة امل

  .إسالم عدٍد من اليهود
بلــغ  �إىل النـاس أمجعــني، وكمــا أن الرســول  �تبليــغ ديــن اهللا هــو : ����فمـن الحكــم األخــرى مــن تعــدد زوجــات النبــي 

بعــض األحكــام  �، حيــث كــن يــتعلمن مــن النــيب �ديــن اهللا للرجــال، أيًضــا بلــغ ديــن اهللا للنــاس، وكــان ذلــك عــن طريــق زوجاتــه 
قرابــة األلفــني ومــائتني وعشــرة أحاديــث،  �روت عــن النــيب  �الشــرعية، ويــنقلن مــا تعلمنــه للنســاء وللرجــال أيًضــا، حــىت إن عائشــة 

وقد تتلمذ عليها العديد من الرجال والعديد من الصحابة وكانت تنشر العلم بني الرجال وبني النساء، حىت إن كبار الصحابة كانوا 
  .فيما يواجهونه من بعض املسائل الفقهية أو الشرعية �يستشريون عائشة 

  .����من تعدد زوجاته والحكمة  ����إًذا هذه هي زوجات النبي 
وبه ُيكىن أبو القاسم، ومات  �أما عن أوالده فكان من الذكور القاسم وهو أكرب ولد الرسول  :����نأتي اآلن إلى أوالده 

، مث جاء فيما بعـد إبـراهيم �وهو صغري قرابة حنو سنتني، مث عبد اهللا ومات أيًضا وهو صغري، هؤالء هم أوالده، وكانوا من خدجية 
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مارية القبطيـة، وقـد تُـويف يف سـنة تقريبًـا عشـرة مـن اهلجـرة، يعـين أدرك اإلسـالم إبـراهيم، هـؤالء أوالده، إًذا القاسـم وعبـد وكانت أمه 
  .اهللا وإبراهيم

تلــك أفضــل «: �، وقــد تعرضــت لــألذى مــن قبــل املشــركني، وقــال عنهــا النــيب �فقــد كــان أكــربهن زينــب : أمــا عــن بناتــه
  .الربيع ، وتزوجها أبو العاص بن»بناتي

  .وماتت يف السنة الثانية بعد انتصار املسلمني يف غزوة بدر �رُقية، وتزوجها عثمان بن عفان : أيًضا من بناته
  .، ولُقب بذلك بذي النورين�أم كلثوم تزوجها أيًضا عثمان بن عفان  :����وأيًضا من بنات الرسول 

وقــد تزوجهــا علــّي بــن أيب طالــب ومــن أوالده منــه  � فاطمــة وهــي أصــغر بنــات النــيب: � ومــن بناتــه أيًضــا بنــات الرســول
بسـتة أشـهر، كمـا قـال  �بعـد وفـاة النـيب  �زينـب وأم ُكلثـوم، وُتوفيـت فاطمـة : احلسن وهو األكرب واُحلسني، ومن بناته أيًضا منها

  .بستة شهور تقريًبابعده  �، فكانت فاطمة قد ُتوفيت بعد وفاة الرسول »إنك أول أهل بيتي لحاقًا بي«: هلا قال �النيب 
أن هناك مؤلفـات مـن : صفاته اخللقية واخلُلقية، وذكرنا من قبل: ، والمقصود بالشمائل����نأتي اآلن إلى شمائل النبي 

وعـن صـفاته اخلُلقيـة  �ضمن مصادر السرية النبوية ُكتب الشمائل، وهي الكتـب الـيت أفردهـا ُمؤلفوهـا يف احلـديث عـن مشائـل النـيب 
  .واخلْلقية

ميتاز جبمال اخلْلق وكمـال األخـالق، ووردت يف هـذا األمـر العديـد مـن الروايـات واألحاديـث الـيت  �فقد كان الرسول : أقول
كـان وجهـه مسـتديرًا وُمشـربًا حبمـرة، أكحـل : وصـفوا وجهـه كيـف كـان؟ قـالوا: اخلْلقية واخلُلقيـة، فمـثًال  �حتدثت عن صفات النيب 

كـان يف عينيـه ُمحـرة، مـن : ُمكتحًال وهو ليس بذلك، ولكن طبيعته هكـذا، قـالوا �ن أن النيب من يرى عينه كان يظ: العينني، قالوا
أنــه بضــع شــعرات، كــان شــعر بشــرته ورأســه : ُمحــرًة، وصــفوا أيًضــا شــعرات الشــيب يف وجهــه قــالوا �يــرى عينيــه كــان يــرى يف عينيــه 

  .�أو شعر  يغلب عليه السواد، ومل يكن الشعر أو الشيب األبيض ينتشر يف وجهه
أنه كان سريع املشي ليس بالعاجز : كان ُمعتدل القامة، ليس بالطويل وال بالقصري، وقالوا يف مشيته  :وصفوا جسده وقالوا

، كأمنــا األرض �مــا رأيــت أحــًدا أســرع يف مشــيه مــن رســول اهللا : قــال �وال بالكســالن، ومل يكــن يلحقــه أحــد، حــىت أن أبــا هريــرة 
  .أو ُجنهد أنفسنا حىت نلحق بهُتطوى له، وإنا لنجتهد 

ؤلفني يف كتب الشمائل وهي كثرية جًدا، صفات النيب : صوته
ُ
 �كان فيه حبته يسرية، وإىل ذلك من الصفات اليت أوردها امل

  .�وشكله وهيئته 

، كــان دائــم البشــر ســهل اخللــق، لــيس }وإنــك لعلــى خلــٍق عظــيم{: قــول اهللا تعــاىل �فيكفــي أن النــيب  :أمــا عــن أخالقــه
بــالفظ وال بــالغليظ، كــان إذا ُعــرض عليــه أمــرين خيتــار أيســر األمــرين مــا مل يكــن إمثًــا فإنــه كــان أبعــد النــاس عــن اإلمث، وكــان حيــب 

هم التيــامن، يســتخدم اليمــني ويُقــدم اليمــني علــى الشــمال يف أغلــب أمــوره، كــان أجــود النــاس وأكــرمهم وأشــجعهم وأجلــدهم وأصــرب 
على األذى وأوقرهم وأشدهم حياًء، كان أعدل الناس وأعفهم وأصدقهم وأبعدهم عن الكرب واالنتقام، إىل غري ذلـك مـن الصـفات 

  .�واليت وردت وانتشرت يف الكتب اليت ذكرت وحتدثت عن سرية النيب  �اليت امتاز ا النيب 
يُبارك لنا فيما استمعنا أو حتدثنا عنه من قبـل، هـذا مـا يسـر اهللا وأصحابه يف أعلى عليني، وأن  �نسأل اهللا أن جيمعنا بالنيب 

   .، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد�لنا إيراده عن سرية النيب 
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