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 دـــــــتمهي                 
 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                               

 

 (وما ارسلناك اال رحمة للعالمين)                      

 

الصالالالو والسالالالو علالالى سالاليدنا  محمالالد نبالالي الرحمالالة  ورسالالو  االمالالة          

وعلالى الاله وا الي بي اله لظلمة بنور االيمان واالسالو  وكاشف الغمة ومنير ا

 .به االخيار صح االطهار و

   

                                                                               :وبعد 

لمعطرة  ي سيرة الحبيب المصطفى  محمد صلى هللا علياله السيرة ا         

ن و الالذا السالاليرة الطيبالالة   الالي مالالن اشالالر  المبعالالور رحمالالة للعالالالمي. وسالاللم  

 . ا  بعد القرآن الكريم السير والعلوو  وأسنا ا  وأفضلها  واسما

 

فالي   الذا الساليرة   والحمد هلل  اذ  ألهمني  في   ذا  اليوو  ان  اك ب          

س ة ك ب  لحد االن  في :  ن  الكريمرة بعد ان ك بت  الكثير في  القرآالمعط

اصالحا  : منهالا( ن الكالريم  فسالير المووالوعي للقالرآال) موسوعية ة لسلس

واالدعيالالالة   -والقالالالران فالالالي القالالالران الكالالالريم   -الجنالالالة فالالالي القالالالران الكالالالريم  

ويالوو  -والخلق والمعالاد فالي القالران الكالريم  –في القران الكريم المس جابة 

  وقالد وفضله اك ب فياله  وال زلت  بحمد هلل....(  والقيامة في القرآن الكريم 

وعشرا ت  الك ب  في االد   والشعر والقصة  س ة  دواوين شعرية نظمت 

 ...  والثقافة 
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... دمالت علالى قيالد الحيالاة  اسا  هللا تعالى ان ال يجف  مداد قلمي  مالا        

االمالة العربيالة واالسالالمية  خدمالة  سبيي  في  ويف ح  ا مامي  سم ا  واسعا

 ...يحب ويروى   االنسانية  ولما و

 

وسالالاللم   الالالو الشخصالالالية    صالالاللى هللا عليالالاله محمالالالد الكالالالريم  النبالالالي              

وال تن هالي  انمالا   فيهالا  ال تنضالب  في ال اريخ  والك ابالةالعظيمة والفريدة  

الحالدي  وال الاريخ  اولئال  االفالذاذ  مالن علمالا     دوناله معادا او مكرورا  لما 

لدراسالالات  منالالذ القالالدو  وقالالد ك بالالت فيالاله ماليالالين الك الالب  وا وال الالرا م وريالالر م

واسا  هللا تعالى ان يجعي ك اب ي فيه  بعضا من وفا   لما اسالداا  للبشالرية 

 . من نور االيمان واالسالو 

 

كان النبي محمد  صلى هللا عليه وسلم  يم از  بكما  االخالق الحميدة        

 :وتماو الخلق العظيم قا  تعالى 

 4 –سورة القلم (  وان  لعلى خلق عظيم) 

 

وكان خاتم االنبيا  المرسلين اال ان رسالال ه  كانالت  افضالي الرسالاالت        

ورفعالة  وخدمالة  لالنسالانية   معالا   وان     و داية   وعلّواواسنا ا  سموا 

التهم  وما امر م به هللا تعالالى كان االنبيا   والرسي  من قبله قد ادوا  رسا

د صاللى هللا علياله محم الحبيب المصطفى   اال  انها كانت  ليست مثي رسالة

للنالا    ميعالا  فكالي    للعالالمين  وارسالله  رحمالةهللا تعالى  وسلم فقد بعثه 

 :تعالى هللا قا    الرساالت ال ي قبله  كانت دون رسال ه

 

 شالي    كالي  وسالعت  شا   ورحم يأ  من  قا  عذابي  اصيب به  ..)        

*  بآياتنالا   يؤمنالون  فساك بها  للذين  ي قون  ويؤتون  الزكالاة  والالذين  الم 

الذين  ي بعون  النبي االمي   الذي  يجدوناله  مك وبالا  عنالد م  فالي  ال الوراة 

واالنجيي  يأمر م  بالمعرو   وينهالا م عالن المنكالر  ويحالي  لهالم  الطيبالات  

ويحرو عليهم الخبائ   ويضع عنهم اصر م  واالرال  ال ي  كانت  علاليهم 

الذي انز  معاله اولئال   واتبعوا النور فالذين  امنوا  به وعزروا  ونصروا 

قي يالا ايهالا النالا  انالي رسالو  هللا  الاليكم  ميعالا  الالذي لاله  * م  المفلحون 

مل  السموات واالرض ال الاله اال  الو يحيالي ويميالت فالآمنوا  بالاهلل ورسالوله 

 (  * النبي االمي الذي يؤمن باهلل وكلماته واتبعوا لعلكم ته دون

 651 - 651 \االعرا   سورة
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علياله  وساللم  الالى النالا    ميعالا     صاللى  هللا   فهو  رسالو    هللا            

ا نضالوت  فالي  رسالال ه    ال ي  اتت   قبله   قد   والرساالت  وكي   الديانات

تعالالى  لجميالع     هللا   مالن   الذا   االيالة  امالر  وبامر  مالن  هللا  تعالالى   وفالي 

ن  يكالون  ايمالانهم  المطلالق   بالاهلل   الملالي  واالديالان  ا بني  البشالر مالن  كالي 

النبالي االمالي الالذي    فهالو  علياله  وساللم  تعالى  وبالنبي   محمد   صلى هللا 

ي بعالون  وان  ي بعالوا  وال ( القران الكالريم ) يؤمن  باهلل  تعالى  وبكلماته  

مسال قيم  وسالبيي   مبالين  هللا تعالى  يهالديهم الالى صالراط    ريرا ابدا   لعلهم

دعالوة  مالن هللا تعالالى   الذا االيالة  وصي الى الهداية  وال قى  ففاليوطريق  م

 .باتباعه  صلى هللا عليه وسلم 

       

محمد  تاج     النبي  ان  لنا  تبين –سلف   كما –خلصنا   واذا            

البشرية وسناؤ ا  ومصدر علمها وبهاؤ ا   لذا يحق الي احد ان يك ب 

 .      المعطرةت  ذا  الشخصية الفذة فيه ويظهر اي نفحة من نفحا

                                                  

يوو  خلالق   السالموات   ان  هللا  تعالى   -وباهلل  ال وفيق  –  فاقو           

فيه   نطفة  طيبة  زكية  ررسها     خلقوادو  من  ترا      واالرض  وخلق

مالن   النطفالة   الذا  وباركهالا  ف نقلالت  سالالو ال  الصالالة في صلب آدو عليه 

 ا يم صلب ابي االنبيالا  ابالر ح ى انحدرت  فيطا ر  صلب طا ر الى صلب 

 .عليه السالو 

   
اختار هللا تعالى  ابراهيم عليه السالم   نبياا خخلايال  خارساله الاى           

م  ارسا   الناس  نبيا خرسخال  فلما  بدء  بدعخة  الناس  لاليمان  خاالساال
تمتااد ماان  نااخا العااراط الااى خساا ه   مملكتااه  –( النماارخد ) الملاا  اليااه 

ملكاه ااخصا   تقان  ناخا  قصار   خ خال  تااا   اااار  بغدادبالقرا من  
 -خقاد ارتهاا خت خلاي فاي ااارهاا ( عكركخف ) بغداد في من ق  يقا  لها 

 :قا  تعالى ي قص   ذكري  في  القران الكريم خحا ه  ف
 
ان آتا  هللا المل   اذ قا  في ربه   الم تر الى الذي  حاج ابراهيم)        

حيي خاميي  قا  ابراهيم فان ربي الذي يحيي  خيميي  قا  انا أ ابراهيم 
فبهي الذي كفر    ي بها من المغرا المارط فأ  من  بالامس  هللا ياتي
 852 \البقرة*(   يهدي القخم الظالمين  خهللا ال
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خفي  يخم العيد خالنااس  .ام  عاد  ابراهيم عليه السالم  الى باب           
ح م  ابراهيم عليه السالم   اصنامهم  خعلط . ماغخلخن   بافراحهم فيه 

 عنط  الصنم  االكبر  خلما ر عاخا التي  ح م  فيها  االصنام  في   الفأس
خ ـها م علياه الساالابراهيـم  الى اصـنامهم  خ ـدخها  مح م   فعرفخا  ان

قرار     صدرالنمرخد  فأ المل  فاكخ   الى   لذي  قام  بتح يم اصنامهم ا
تلا       محا  تاه بعاد خفعلتاه    على   حرقا   خرميا   في  النارباعدامه  

كايارة  خاخقادخها  فلماا بيرا  خ معخا   اح اباا خاخااابا فبنخا   دارا  ك. 
ال مهاخر  مان    لعاين  حرارال  ان  ابلايس  استعري  رمخ   فيها   خقي 

ل   ـاـمالخاذ عليهم  باذل   فاأ ذي ااــارــال  خهخ منهم سخي    ر  ــبصف
هللا   باااذن عليااه السااالم   تحاارط  ابااراهيم  اال  ان النااار لاام. باستاااارته  

     فخاارج  منهااا  سااالما .-اذ حاارم هللا تعااالى  سااد ابااراهيم عليهااا  -تعااالى 
 .اذى   يصبه  اي  خلم يحترط   خ لم

 :  تعالىهللا  قا   
  

اذ قا  البياه خقخماه  * خلقد آتينا ابراهيم راد  من قب  خكنا به عالمين)   
عابادين ا لهاا قالخا خ دنا آباءنا* ما هذ   التمااي   التي انتم  لها عاكفخن 

باالحط ام   قاالخا أ  تتناا* مبين  قا  لقد كنتم  انتم  خاباؤكم في  رال  * 
قا   ب  ربكم  را السامخاي  خاالر   الاذي ف ارهن  * بين اني من الالع

ختاا   ككيادن اصانامكم  بعاد ان تخلاخا *  خانا على ذلكم  من  الاااهدين 
قاالخا مان * ف علهم  ذاذا اال كبيرا لهام  لعلهام  الياه  ير عاخن * مدبرين 

ه قالخا سامعنا  فتاى ياذكرهم يقاا  لا*  فع   هذا بآلهتنا  انه لمن الظالمين 
قاالخا أأناي   *على أعين النااس  لعلهام  يااهدخنقالخا فأتخا به *  ابراهيم 

ان  كبيارهم  هاذا فاساألخهم  با  فعلاه  قا * ابراهيم   فعلي هذا بآلهتنا  يا
اام  * فر عخا الى  انفسهم  فقاالخا  انكام  اناتم الظاالمخن *  كانخا ين قخن 

قاا  أ تعبادخن  * ن ين قاخ نكسخا على  رؤخساهم  لقاد  علماي  ماا هاؤالء 
اف لكاام  خلمااا  تعباادخن  * ماان  دخن هللا مااا ال  ياانفعكم  ااايتا  خال يرااركم 

قااخ   خانصاارخا  آلهااتكم  ان كنااتم  * ماان دخن هللا  افااال  تعقلااخن   قااالخا حرو
خارادخا  باه * خني  بارد ا  خساالما علاى اباراهيم قلنا ياا ناار كا*  فاعلين 

  07-55\بياء االن*( كيدا   ف علناهم االخسرين  
 
هخد  اال ياي   خكذل  ذكر هذا المخرخع مفصال خمكررا في سخرة     
خسخرة  الذارياي االياي  558-28\الصافاي  االيايخسخرة  07 -96\

 .خفي مخارن اخرى   87 -87
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ار  بابا   فخارج مهاا را اباراهيم علياه الساالم الرحيا  مان  قرر        

عمه  بعاد ان  آمناي ايماناا  تاماا  باا   سارة  ابن  خمعه اخ تهالى ربه  
اخ هاا  اباراهيم الخليا   علياه    ديان علاى   فهاي  – خ باالساالم   تعالى
خات اه   -خاخ تاه  ابنا   عماه   م  فكاني اخ   مان آمان  باه  فهاي السال

الى ار  فلسا ين  خلماا  خصا  الاى ار  الملا  ال باار غربا الى الاام 
 خكمااال   اخ تاه احسان النسااء  خلقاا  نايخكا  -مناه   خاف علاى اخ تاه

 – خحسنا  خ ماال 
 :فقا  لها  

سيغلبني علي   فان سأل  فاخبريه  ان علم هذا ال بار بان  اخ تي  -
خان  حقا  اختي في االسالم  خاني ال اعلم في االر    أن  اختي 

 . مسلما  غيري  خغير 
 

عن قدخم ر      ال بار اخبر  الناسفلما  دخ  ار  المل      
 :قاتلين له  غريا الى مملكته 

دخ  اررنا اليخم ر    يدعى ابراهيم خ معه  امراة  ال تصلح   -
 .اال  ل  ايها المل  

 
فاخااذخها اليااه فقااام ابااراهيم . فااي  لبهااا فارساا   الملاا  ال بااار      

فلماا دخلاي الياه   .ترارعا الاى هللا تعاالى عليه السالم  الاى الصاالة 
فالي  ياد   بس    يد   اليها   اال  ان  نفسه  خلم يتمال انبهر بها  

 .باذن هللا   تعالى  خقبري  قبر   اديدة 
 :فقا  لها  

 .خل  هللا  ان ال ارر  . ادعي هللا  ان  ي لط  يدي -  
كاناي  فعااد  لبسا   ياد  اليهاا   كماا   صاحيح  ياد   ففعلي  فعادي 

خلاى فكارر القاخ  عليهاا  فقبري يد  مرة  ااني   قبرا  اااد مان اال
 :قاتال 

. ارار    ال   ان علاي   حرك   يادي  خلا  يعيد   ادعي  رب   ان 
اااد مان  القبراتين الاالا   فقبري يد  فا نبس ي يد   فعاد اليها  

 :االخليتين  فقا  لها 
 .ان ال ارر هللا ان ي لط يدي خل  هللا علي  ادعي -
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بالر    الذي   ااء  بهاا الياه   فقاا  يد   فدعا   فا لقي  ففعلي       
 :له
  .انما  تتني  باي ان خلم تاتني  بانسان  فاخر ها  من عندي  -
 

 اريا  ( هاا ر) عند   بعد ان  اكرمها  خ اع اها فخر ي  من         
 :لها  فلما رآها  ابراهيم عليه السالم  اقبلي عليه من  اريتها قا  لها

 ؟.اء ؟؟؟ يعني ماذا خر..مهيم - 
 :قالي  

 .كف هللا يد الفا ر خأخدم خادما . ..خيرا   -
 :خفي  رخاي  اخرى خردي في  صحيح  البخاري  
 

ختاي   اقا  هاي   عن سارة ست   لما عليه السالم  ابراهيم  ان )       
 :لها ام ر ن اليها  فقا  

مااا علااى   خهللا  اختااي  اناا   اخباارتهم  ال تكااذبي  حاادياي  فاااني -
 .بااليمان   فاني اختي مؤمن غيري خغير   االر 

 
تتخرااأ    فقامااي  فارساا  بهااا اليااه فلمااا حرااري اليااه  قااام اليهااا  

 :فقالي   ختصلي
اللهم ان كني امني ب  خبرسخل  خاحصني فر اي اال علاى اخ اي   -  

 .فال تسل   علي  يد  هذا  الكافر
 بر له االر  فرغ  على ال بار حتى  رك   
 .م  ان يمي يقا  هي قتلته الله  -:فقالي 
 

سالما  فقام اليها ااني   ففعلاي  مالماا فعلتاه فاي   صاحيا  فعاد         
االخلى فقب  المل  ال بار  فادعي هللا تعاالى بانفس دعاتهاا فاي المارة 

بااكار   االخلى  فقام اليها  الاالا   فدعي هللا تعالى  فقب  عن الحركا 
 :قا  لحاايته   تعالى لمرة االا   بدعاتها ه فك  ايرا  فلما  ةاد
خاع خهاا   خهللا  ما ارسالتم لاي اال ااي انا  ار عخهاا  الاى اباراهيم   -
 ( .ها ر)
 :فقالي له( ها ر )فر عي الى  ابراهيم  خمعها   
 (.خأخدم خليد  ن هللا  كبي الكافر ا.. ااعري  - 
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فااي فلساا ين  ااام اسااتخ ن ابااراهيم  عليااه السااالم  ار  الاااام          
  فلماا  اع اهاا الملا  .  تن اا  لاه  لامعاقرا  خخكاني  اخ ته  سارة  

اباراهيم اخ هاا  ابان عمهاا الاى  ها خهبت   اري   لها( ها ر )  ال بار
لعلااه  ين ااا  منهااا  فخاقعهااا  ابااراهيم  عليااه  السااالم   عليااه السااالم 

رة  فااي  فاادبي  الغياا( اسااماعي  )  اسااما    خلاادا  فحملااي   خخلاادي  لااه
فااأمر  هللا  بعياادا نفااس  سااارة  خ لبااي  منااه  ابعادهااا  خخلاادها  عنهااا 

خهاي  تعالى ان يخرج  بها ر  خخلادها  الاى  ار  مكا   فاي الح ااا 
مااء  لايس فيهاا  بعيادة  بعيادة   بليا   خال مااء  ارع  غير ذايار  

 .  خال تنبي ارعا 
 

معها الى ار  الح اا فاخذها  ابراهيم عليه السالم  خخلدها           
من  كي  في  بقعة  محاطة  بالجبا     فلما خص  ار  مك   انالهما 

و عبة  فيها  طعاو    من ما   ومعهما  شنة  انب  وتركهما في  اكمة 

 .  ادرا ه  من حي  اتى  وعاد

 

لحق ه  و ي تنادي عليه    قفي را عافلما رأته  زو  ه  انه  تركهما  و      

 :نادته  من  ورائه  ( كدا ) ال يرد   فلما  وصال  الى  منطقة  و و ساكت 

به انيس   يا ابرا يم  اين  تذ ب  وت ركنا  بهذا  الوادي الذي  ليس -

 .نأوى اليه   شي  او اي 

 .قالت  له  ذل   مرارا و و مس مر في  سيرا ال يل فت  اليها

 :فقالت له 

 ؟؟؟ هللا امرك بهذا -

 نعم: قا  

 .اذن ال يضيعنا هللا  : قالت  

 :وفي رواية اخرى قالت   

 الى من تكلنا  الى هللا ؟    -

 نعم : قا  -
 .ال يريعنا هللا  ..رريي : قالي  -
 .ام ر عي  

التي ت أ  اقدام ابراهيم عليه السالم  ار  خهذ  هي المرة االخلى      
 .العتيط   البيي مك   خمخقن 
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فلس ين الى   في ار    راهيم  عليه السالم  الى الاامعاد اب            

خلما نالي المالتك   لتصا العذاا على  قخم لخ   نتي   . اخ ته سارة 
ابراهيم  عليه السالم  ريخفا  فنحر عند  خنالخا  ا رامهم خفعلهم المنكر 

لهم  ع ال  سمينا  اال انه  ااهد ان  ايديهم ال تص  الى ال عام  فنكرهم  
عليه السالم  فلما   خافهم   فاخبرخ   انهم  رس   هللا تعالى  الى  لخ خ

اابه تكخن  اخ ربما (صرة ) سمعي  سارة بالحكاي   لفي نفسها  بخرق  
خاتي  اليهم  مسلم   فرحكي   فبارخها  خاخ ها  ابراهيم     عباءة بال

ايخ كيف تلد خهي عقيم  خاخ ها  فتع بي من االمر  بالبارى  بالخلد
 : بيدها قاتل  رربي خ هها عندها  .كبير 

 .ان هذا المر ع يا  ع خا عقيم كيف أ لد خانا  -
     

خراء من   خراقه  هللا  تعالى( اسحاط )حملي  سارة  فان بي  له        
 :اسحاط  خلد    يعقخا  قا  تعالى 

            
قاا  ساالم فماا   ساالما بالبارى  قالخا   خلقد   اءي رسلنا  ابراهيم) 

نكارهم   الياه  تصا  ال   فلما  راى ايديهم  * حنيذ ان  اء بع     لبث
خامرأتاه *  تخف انا ارسلنا الى قخم لخ  خيف   قالخا ال منهم  خاخ س

قالاي * خمن خراء اسحاط يعقاخا باسحاط   قاتم   فرحكي فبارناها
اتع باين  قالخا* أألد خانا ع خا خهذا بعلي ايخا ان هذا  لائ ع يا 

* ( من امر هللا  رحم  هللا  خبركاته  عليكم اه  البيي انه حمياد م ياد 
 .     08-96 \ االياي  هخدسخرة 

 
ن عينهالا زو هالا الى  ولالد ا  بعالد ان رالا  عال(  ا ر ) ر عت            

فلسطين  فجعلت   تشر   مالن   ارض عليه السالو   را عا الى   ابرا يم

المالا    الطعالاو و  ح الى نفالد لعالدة ايالاو روع  ولد ا الشنة  فيدر لبنها  ف 

وعطالالال  وليالالالد ا  فجالالالف حليبهالالالا وانقطالالالع مالالالن شالالالدة العطالالال  فعطشالالالت 

مالالن العطالال   والجالالو    او ي لالالب   واصالالبحت  تنظالالر اليالاله  و الالو ي لالالوى

وأوامها  الضيم في نفسها  وصارت ت هيب ان تنظر الى وليد ا  و الو 

تنظالالر شالاليئا    لعلهالالا ( الصالالفا ) مالالن العطالال   فنظالالرت الالالى   بالالي    ي لالالب 

او تجالالد   او منقالالذا  اعدة  فوقاله  لعلهالالا ان  تجالالد فر الااليالاله  صالالفاسالرعت  

عط   و و   ولد ا  فلم تر شيئا  فنزلت  ثالم  نظالرت  شيئا  ما  يرويّ 

لعلها تجالد والال ها فياله  فسالارت ( المروة ) يقابله  و و  بي    بي  الى
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تجالالري بالالين الصالالفا    شالاليئا  فبقيالالت  تجالالد  فلالالم فصالالعدته  اليالاله مسالالرعة 

 ح الى تعبالت  لهالا  تجالد مالا يعينهالا  علالى حا  هالا والمروة  سالبع مالرات لع

 ..وشعرت باالر اق 

 

 ماذا يفعي  وماذا   (الرويع)ولدي  فأرى فقالت  في نفسها  ألذ ب       

للمالوت   وعطشا و كأناله  ينشال   وعا ه  ي ضور فاذا  و على  حال حي  به 

لصالالفا   الالي اشالالواط  السالالعي  السالالبعة  بالالين ا فكانالالت  الالذا  المالالرات   السالالبع 

 . الحج  والعمر ة   والمروة  من شعائر هللا  في 

 : تعالى  هللا  قا  

 

ان الصفا والمروة من شعائر هللا فمن حج البيت او اع مر فال  ناح ) 

 (*فان هللا شاكر عليم  اعليه ان يطو   بهما  ومن تطو  خير

 . 651 \البقرة  سورة

 

ا شر   السعي بين الصفا  والمروة  في الحج  والعمرة  سبعة ومن  ن    

 .اشواط 

 : واذا بصوت سمع ه  فقالت  

 ...أر  ان كان عندك خير  - 

 : بريي عليه السالو  يقو فاذا به  

 ...بعقبه على االرض    -   

 

رض ينالاز  المالوت فنظرت الى الطفالي و الو يضالر  بعقالب ر لياله اال        

(  زمزو ) فكان ( اسماعيي ) الطفي الما   من تحت عقب  سفانبج والحياة 

اخالذت  تغالر    ثالم .عظيمة و ي ترى المالا   منبثقالا فشهقت  شهقة  فرح 

وفي  ذا قا  النبي محمد .  الما   في سقائها  ثم شربت  واروعت  ولد ا 

 :صلى هللا عليه وسلم 

 

 -لم تغر  الما او قا  لو  –رحم هللا او اسماعيي  لو تركت زمزو ) -   

 .اي عينا سائلة  ارية ( لكانت زمزو عينا معينا

 

 :فقا  لها   بريي  عليه السالو  

ال تخافي الضيعة  فان  هنا  بي ا هلل  يبنيه   ذا  الغالو   وابوا  ان  هللا ) -

 (. ال يضيع  ا له 
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علياله   قالد بنالاا  ابونالا وساليدنا  آدو(  بيالت هللا الع يالق ) وكان البيالت          

تهالدو وانالدثرت  آثالارا  ب قالادو الالزمن الطويالي بالين   السالو للعبادة وكان قالد

مرتفعا   قليال عن  الرابية   ف أتيه السيو   .آدو   وابرا يم عليهما السالو  

 سالارة) من الجبا  المحيطة بهذا البقعة  ف اخذ عن يمينه  وشماله  فبقيالت 

  ح الى ا  ولولالد ا  روا ا  ورالذا ا لهال  فكان  (زمزو ) ساكنة قر   الما  ( 

فالرأوا  طيالرا   (كالدا )   ا ت  قافلة  بهم  رفقة  مالن   الر م  مقبلالين  مالن 

 :السما   فقالوا   في  تحوو

 . ذا طائر يبح  عن الما   -

فارسلوا من ينظر اليهم  فلما   ا   الجري فو دوا ما ا  فاقبلالت القافلالة    

 : يي  عليه السالو  مع  من  فيها  وقالوا  الو  اسماع

 اتقبلين ان ننز  عندك ؟؟ -

 نعم  ولكن  ال حق لكم  بالما  :  قالت -

 نعم : قالوا  -

  فكانت. فكثر السكن   ذا البقة في ا ليهم  فنزلوا معهم    ىفارسلوا ال 

 (.مكة ) 

 

 ا   ابرا يم  علياله  السالالو  م فقالدا  زو  اله وولالدا  وكالان ابناله             

فلما  وصي مكان  البيت  . ي قد بل  السعي في  العمي  واك مي  يافعا اسماعي

وفي الليي  راى فالي المنالاو  رؤيالا  ان هللا  . الحراو  حي   و د ما  ساكنين 

يأمرا  بذبح  ولدا اسماعيي  وكان  ذلال   فالي ليلالة  اليالوو  الثالامن  مالن ذي 

لم  الي  الذا الرؤيالا  ولاليعه فيال االمر الى النهار لل روي وال فكالرالحجة  فأ ي 

ذي الحجالة   مالن   الثالامن  اليالوو الذا  فسمي   من هللا تعالى  او من الشيطان

اال ان الرؤيا   ا ته  في  الليلة  ال اليالة ايضالا  فالي  ليلالة  ( . يوو ال روية ) 

مالن   ذا  الرؤيا  رؤيا  حق  وانهالا   اليوو ال اسع من ذي الحجة  فعر  ان

 مؤكالالدة و حالالق    رؤيالالا انهالالا  وعالالر   الرؤيالالا   صالالدق هللا تعالالالى  و نالالا  قالالد 

اليالالوو    ليلالالة فالالي   ثالالم راى  نفالالس الرؤيالالا(  عرفالالة ) وسالالمي  الالذا اليالالوو يالالوو 

  ان  تعالى   يالامرا  ف اكد  الخبر انه  امر  من  هللا  العاشر من  ذي الحجة 

لذل   سمي اليوو العاشر مالن ذي  بنحر ولدا   فهمّ ( اسماعيي ) ينحر ولدا 

و   بشالفقة  اسالماعيي  بالاالمر اخبالر ولالدا   ذلال   عند( يو و النحر)  الحجة 

ابالاا    (اسالماعيي) الولالد  حنان  ليأخذ رأيه  في  ذا  البال   العظيم  فاطالا  

 :ابوا  قا  لهلما فيما اراد  ف

 (.يا بني اني ارى  في المناو اني اذبح   فانظر ماذا ترى)-
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 601\الصافات 

تعالى  البد  نافالذ  وكالذل   لاليعلم  مالا عنالد  الف الى  وكان يعلم ان امر هللا  

 .عند  تلقي   ذا  االم حان العظيم   اليافع  من  الصبر  والجلد

 المر  ا واس سالم  فقا  اسماعيي  بكي طاعة  وتوقير البيه  وطاعة 

 :هللا تعالى  

 ( * شا  هللا من الصابرين يا اب ي افعي ما تؤمر س جدني ان)  -

     601   \الصافات  

 . على قضائه  وقدرا  والمم ثلين  المرا  سبحانه وتعالى 

 

ابالرا يم   هالمّ فنالا  المالرا  وحكم اله  واذعفاس سلما المر هللا تعالى             

عليه  السالو  بالذبح  ولالدا  اسالماعيي  واساللم الولالد  نفساله  البياله  فووالعه 

وقالر  ( هللا اكبالر )على االرض  باتجاا البيت  واخذ  السكين  في يدا وكبالر

و نا  ا  الفرج  حيال   سالمع  .  السكين من رقبة  ولدا  اسماعيي  لذبحه  

 :ابرا يم  عليه السالو   ندا ا  من السما  

فالي   باله قد حققالت  مالا امرنالاك ان  و(  ان  يا ابرا يم  قد صدقت  الرؤيا ) 

   و الا ك   عليال  لقالد   مننالا.  (اسماعيي )المناو  من  ال سليم  بذبح  ولدك  

وبمثالي   الذا  الجالزا      الفرج  من عنالدنا   وانقالذناك   مالن الكالر   العظاليم 

سالالنجزي  المحسالالنين  المطيعالالين المرنالالا  امثالالال   فهالالذا   الالو الالالبال   المبالالين   

ا ا  ن  ذبالح  ولالدا  فالديذبح  كبشا  سمينا  كبيرا بدال  عوامر هللا  تعالى ان  

  سبحانه وتعالالى  كبشالا  مالن السالما   هللا انز  له  وفي  رواية  اخرى قيي 

 .عليه السالو  (اسماعيي)ليذبحه  ابرا يم عليه السالو  فدا ا  عن  ولدا  

 

  علياله السالالو  واخالذا بعضالهما ل  قاو بف  ربالاط  ولالدا اسالماعيي عند ذ      

تعالالى    المالر هللا   حضان االخر و ما  يبكيالان  فرحالا بهالذا  االمالر وتنفيالذا با

ا يم  عليه السالو  الكالب   ونحالرا  فكالان  اوالحية عالن اسالماعيي واخذ ابر

 .ومن  نا سنت االواحي في االسالو    عليه السالو 

 : عليهما السالو  وقيي  ان اسماعيي قا  البيه  

 

ياابت اشدد رباطي ح الى  اصالب  وال اوالطر  عنالد النحالر واكفالف ثيابال  )  

البسال  ف الراا امالي وشمر عن ساعدك  لئال ين ضح  شالي  مالن دمالي علالى م

ف حزن او تراا  انت  ف  ذكر  الحالالة  ف حالزن  واسالر  مالرور السالكين عنالد  

الالالذبح  ليكالالون  الالالذبح  ا الالون علالالي   وكبنالالي علالالى و هالالي  لكالالي ال  تالالرى  
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و الذا  الي المالرة الثانيالة (   و هي عند الالذبح  لالئال  تنظالر الياله  ف رحمنالي 

 .وموقع البيت الع يق  ال ي  ا   بها ابرا يم عليه السالو الى ارض مكة 

 

 :تعالىهللا قا  

 

فلما بل  معه السعي  قا  يابني اني ارى فالي المنالاو انالي اذبحال  فالانظر )    

* ماذا ترى  قا  ياابت  افعي مالا تالؤمر سال جدني  انشالا  هللا مالن الصالابرين 

قالد صالدقت الرؤيالا  انالا * وناديناا  ان  يالابرا يم * فلما اسلما  وتله للجبين 

وفالالديناا  بالالذبح  * ان  الالذا لهالالو الالالبال   المبالالين *  المحسالالنين  كالالذل  نجالالزي

كالذل  نجالزي * سالو علالى ابالرا يم * وتركنا  عليه  في  االخرين * عظيم  

 660  -601 \الصافات*( المحسنين 

           

مالن  الر م  الالذين سالكنوا  وتعلم  العربيالة واك مي فلما  شب  اسماعيي      

واخ الارا هللا فاعجبهم  فزو الوا احالدى بنالاتهم  مكة   في  قر  الكعبة معه 

 .تعالى  نبيا 

 

ومالالرت  االيالالاو  والسالالنون  حيالال   ماتالالت   الالا ر زوج   ابالالرا يم  او          

السالالالو  ي فقالالد  زو  الاله    اسالالماعيي  عليهمالالا  السالالالو  فجالالا   ابالالرا يم عليالاله

وولدا  فدلوا على  بي اله  فعالر   ان زو  اله  قالد  ماتالت وان  ولالدا  تالزوج   

يالأتهم  فاخبرتاله انهالم فالي  فسأ    زو ة  ولدا  عالن حالال هم ومعيشال هم  و 

 .وشكت اليه    ويق وشدة

 : فقا  لها  

 اذا  ا  زو   اقرئ عليه السالو  وقولي له  يغير ع بة بابه   -

 الي  –فلما  ا  اسماعيي  عليه السالو  فكأنه  آنالس  شاليئا  فقالا   لزو  اله 

  ا كم من احد؟

 نا شيخ صف ه كالذا وكالذا  فسالألني عنال   فاخبرتاله  وسالالني نعم   ا: قالت 

 .كيف عيشنا فا خبرته  في   هد وشدة 

 :فقا  اسماعيي عليه السالو  لزو  ه 

 فهي اوصاك  بشي  ؟ -

 .   ريّر ع بة باب  ل نعم  امرني ان اقرأ علي  السالو ويقو : قالت  

 . ذاك ابي  وقد امرني ان افارق   فألحقي با ل : فقا  

 .فطلقها  وتزوج  بغير ا  
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و ذا  ي المرة الثالثة  ال الي  الا  ابالرا يم علياله السالالو الالى ارض مكالة     

 .وموقع البيت الحراو

 

ولب  ابرا يم عليه السالو  مدة رير قصيرة فالي فلسالطين ثالم قالدو الالى        

 اسالماعيي عليهمالا السالالو  لي فقالد  حال اله  فلمالا  الا  مكة حيال   تالرك  ولالدا 

زو  ه  عن زو ها  ولدا اسماعيي علياله السالالو  فاعلم اله اناله ذ الب  سا  

فسالالها عالن  طعالامهم  وشالرابهم  .للصيد  ور  ه  النالزو  عنالد ا  القرائاله  

 (زمزو) من  .وشرابهم  الما  والشوا   فاخبرته  ان  طعامهم  اللحم

 .وشرابهم   طعامهم  اللهم بارك لهم في:  فقا  

 أتهم ؟وسالها عن  عيشهم  و ي 

 .نحن بخير وسعة وأ ثنت على هللا تعالى : فقالت  

ع بالة ي علياله السالالو  وأخبرياله ان يثبالت اذا  ا   زو    فالاقرئ: فقا  لها 

 .بابه 

ثالالم ر الالع قالالافال  الالالى الشالالاو  و الالذا  الالي المالالرة الرابعالالة  ال الالي   الالا            

 .ابرا يم عليه السالو  فيها  الى ارض مكة  وموقع  البيت الحراو 

          

كالالان احالالد   و  الالا   اسالالماعيي  عليالاله السالالالو  الالالى بي الاله و سالالا  امراتالاله ان

  -واثنت عليه –نعم  شيخ حسن الهيئة : ا   اليهم  فاخبرته  

 :وقالت  

 بخير  اانّ   فاخبرته سالني عن   فاخبرته و سالني كيف عيشنا  -

 بشي ؟  و ي اوصاك: قا  لها

 .ت ع بة باب  ييأمرك ان تثب و يقرؤك السالو  و: قالت نعم 

 .ذل  ابي  وقد امرني ان امسك  :  فقا 

 

فلماا خصا    وقيي  لما عاد ابرا يم عليه  السالو  قافال  الالى الشالاو          
تخ ااه الااى ربااه تعااالى   -مخقاان معاارخف  -ماان ار  مكاا  ( الانياا ) الااى 

 :بالدعاء  مستقبال البيي الحرام  قاتال
 

كني من ذريتي بخاد غير ذي ارع عند بيت  المحرم ربنا اني اس)       
من  من الناس تهخي اليهم خاراقهم  ربنا ليقيمخا الصالة  فا ع  افتدة 

 (الامراي لعلهم ياكرخن  
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مالدة  ثالم   الا   اخالرى ي فقالد  ولالدا   ومك    ابرا يم  عليه  السالو       

وحالة  فالوق اسماعيي عليه السالو  فو الد ا   السالا يبالري النبالا  تحالت د

زمزو  فلما راى  اسماعيي عليه السالو  ابالاا قالاو الياله مشالغوفا  ف عانقالا  

او صنعا  كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد عند لقائهمالا  مالن فالراق 

 .طويي 

 :وقا   ابرا يم عليه السالو  

 .يا ا سماعيي  ان هللا  امرني بأمر  -

 :فا ابه اسماعيي  عليه السالو 

 .ما امرك  به رب   فاصنع  -

 او تعينني ؟؟   -

 ..وأعين    -

 .لعبادته فان هللا امرني ان ابني  هنا بي ا   -

لكعبالالة المشالالرفة واشالالار الالالى اكمالالة مرتفعالالة علالالى مالالا حولهالالا و الالو موقالالع ا

آدو  و الذا االسالس اوالقواعالد  الي ال الي اسسالها  ها المباركة فالاخرج اسال

فكالالان   بالعمالالي ذلالال   بالالد ا فعنالالد . عليالاله السالالالو عنالالد بنائالاله لهالالا او  مالالرة 

وابالوا عليهمالا   البياله اسماعيي عليه السالو  يالاتي بالحجالارة  ويناولهالا 

 . الع يق السالو  يبني  البيت 

 

 بالالالحجر البيالالت ح الالى اذا  ارتفالالع  البنالالا   يالال فرفعالالا القواعالالد مالالن        

 :فووع له   و ما  يدعوان  هللا االسود 

 ( سميع العليم ر بنا  تقبي  منا  ان   انت  ال)  

 61 7 \ا  عمران  سورة 

. وقيي ان الحجر قالد انالز  مالن الجنالة ابيضالا  فسالودته ساليئات العبالاد     

 .وهللا تعالى اعلم 

 

يقالف علالى حجالر ثالم   -لمالا رتفالع البنالا  -وكان ابرا يم  عليه السالو      

الذي وقف عليه ابرا يم عند البنالا    الو  يبني  الجدار  فكان  ذا الحجر

 :بجوار الكعبة المشرفة  قا  تعالى و ابرا يم  عليه  السالو مقا

 (.  واتخذوا من مقاو ابرا يم مصلى ) 

و ذا  ي المرة الخامسة واالخيرة  ال ي  ا  فيها ابرا يم عليه السالالو 

ا السالالالو  مالالبنالالى فيهالالا  الالو وولالالدا اسالالماعيي عليهقالالد الالالى مكالالة المكرمالالة و

 بيت هللا الحراو  .الكعبة المشرفة 
 



 17 

ها في سخرة لي العار التي اقسم هللا تعالى بخمن هنا كاني الليا        
 : تعالىهللا قا   هي العار االخات  من ذي الح   الف ر 

 
ها  فاي *  خالليا  اذا يسار *  خالافن خالاختر  *خليا  عار *خالف ر) 

 ( *ذل  قسم لذي ح ر 
 5-5 \سخرة الف ر  االياي  
 
 خفيهاا تعاالى   عناد هللامن  يامها مارخع خص فهي من االيام الفريل  

خماان المهاام ان .  مناساا  الحاات  ختنتهااي بعيااد االرااحى المبااار   تااتم 
اذكر ان ك  ما حدث الباراهيم الخليا   خخلاد  اساماعي  عليهماا الساالم  

يتخ اا   اصبحي مناس   في  االساالم ( ها ر  )خما قامي به  اخ ته 
عمرة  خعيد االراحى المباار   ماا  خال االلتاام  بها خاص   في الحت 

ب اااخار مقاااام  اباااراهيم علياااه الساااالم  االرااااحي  خالساااعي  خالصاااالة  
 .ماء  امام  خغيرها  اراخ
 

فقالالد  اتخالالذ هللا  تعالالالى  ابالالرا يم عليالاله السالالالو  خلالاليال  ونبيالالا  ورسالالوال          

 :اسماعيي  واسحاق عليهما السالو  وانعم هللا تعالى عليه بان رزقه 

 

فمالالن ذريالالة  اسالالماعيي عليالاله السالالالو  امالالة العالالر   وفالاليهم رسالالو  هللا       

 .محمد صلى هللا عليه وسلم  وحبيبه 

ومن ذرية يعقو   بني اسالرائيي ومن ذرية اسحاق  يعقو  والعيص        

 -يوسالالف واخوتالاله –االسالالباط   -واوالدا  اسالالرائيي  نفسالاله يعقالالو   الالواذ ان 

فهالالم اوالد العالاليص بالالن اسالالحاق بالالن الالالروو   بالالن اسالالحاق العالاليص ذريالالة ومالن 

 .ابرا يم عليهم السالو  ميعا  

 

ان  عالالي فالالي ذري الاله يم عليالاله السالالالو هللا تعالالالى علالالى ابالالرا   اال   ومالالن       

النبوة والك الا   حيال   عالي كالي االنبيالا   مالن ذريالة ابالرا يم علياله  وعلاليهم  

الو سالالبالالن ابالالرا يم علالاليهم ال و عالالي كالالي االنبيالالا  مالالن  ذريالالة اسالالحاق  السالالالو 

صلى هللا علياله وبعثهم الى اقوامهم او الى اممهم  بينما  عي  النبي  محمد 

ومالن دون ريالرا وسلم  وحدا من ذرية اسماعيي بن ابرا يم عليهم السالو 

 -و عله خاتم االنبيالا   والمرساللين  وبعثاله الالى  النالا   ميعالا  امة العر  

و علالاله رحمالالة االنبيالالا  والمرسالاللين   ميالالع   وفضالالله علالالى  –بنالالا  كمالالا مالالر

 .للعالمين  
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  17اية  ( و علنا في ذري ه النبوة والك ا   )تعالى  هللا  قا  

 

فاقامها على  واسسه قواعد البيت  الحراو ومن االئه ان بين له           

 :بمعاونة ابنه اسماعيي عليهما السالو كما بينا  قا  تعالى  اتم و ه 

 

يت  واسماعيي  ربنا  تقبي منا  ان  واذ يرفع ابرا يم القواعد من الب)   

 .   617 \ا  عمران االية ( انت السميع العليم 

 

عليه مكة  السماعيي امارة والحراو  و كذا  صارت والية البيت              

وبنيالاله مالالن بعالالدا  ان شالالرت ذري الاله فالالي الحجالالاز  وكالالانوا علالالى  ديالالن  السالالالو 

قرونا طويلة  وال  يزالون على  االسالو  دين  سيدنا  ابرا يم  عليه السالو 

فصالححه  االنبيالا    -اال  مالن  شالذ مالنهم  –سيبقى  الى اخالر الالدنيا  و. ذل  

مالالن بعالالدا  وكالالان  خالالاتمهم الحبيالالب المصالالطفى محمالالد صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  

 .فهو النبي المج بي والرسو  المه دى و رحمة للعالمين 

 .وال له   الف  ذا الك ا   

 

 

 امير البيـــــان العربي                                         

                               فالح نصيف الحجية                                                     .د                                      

 النيـــــــلكيا                                             ا

 بلدرو ز –ديالى  –العراق                                      

 

 

 

  

            ************************** 
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 المؤلف  في سطور                  
     

 سيرة ذاتية   

 

 فالح نصيف الحجية الكيالني \االسم واللقب 

 فالح الحجية   \اسم الشهرة 

 6444 \7\6  \لدروز ب  \تاريخ الوالدة 

 بلدروز  –ديالى  -العراق  \البلد 

 م قاعد   \المهنة 

 شاعر وكاتب  -اديب   \الحالة الثقافية 

 شاعر وباح   واديب عراقي معرو    \فالح الحجية

 .   5677بلدرخا  -ديالى –العراط  -\ من مواليد 
                                                             

من االسرة الكيالنية  ال ي لها تاريخ عريق و تر ع بنسبها الى الشيخ عبد القادر -  

     .الكيالني الحسني وال ي انجبت العديد من االعالو على مر العصور

 
م8775كان ياغ   مديرا  في خاارة التربي  العراقي  حتى إحالته الى التقاعد  *        
 

امهاي  الكتا العربي  خ،  خيعتبر من مرا ن "في الاعر العربيالمخ ا " كتااأهم مؤلفاته *

في اكدا  خالاعر عبر العصخر خاكامن ، خمن اهم المخسخعاي التاريخي  المخرخعي  في 

الاعر العربي في العصر الحديث، خالمعاصر بك  مفرداته خأحدااه خت خراته خفنخنه 

 .يدة النار خالاعراء خ بقاتهم خأحخالهمختغييراتها بما فيها عمخد الاعر خالاعرالحر خقص

.عمان االدرن  –اربع  ا ااء   نار في م لدين من قب  دار د ل    

 

  8758عام   558\بالاهادة المرقم   في  االداا من  امع  نابلسمنح اهادة الدكتخرا  * 

لفلس يني منح اهادة الدكتخرا  الفخري  من الم لس االعلى  لالعالم  في الم لس لالعلى ا*  

8755لسن   87\بمخ ا  الاهادة المرقم     

8757في  ابا  ( امير البيان العربي ) منح لقا *   

 

:فالح نصيف الح ي  هخ    
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5625عرخ االتحاد  العام لالدباء خالكتاا في العراط     -       

 5667عرخ االتحاد العام لالدباء  خالكتاا العرا  -

 5627عرخ مؤسس في اتحاد ادباء  ديالى   -

 العراط -عرخ  مركا االدا العربي   -

 مما  دخل  العراط –عرخ االتحاد الدخلي لعلخم  الحرارة االسالمي    -

 دخل  العراط مما  \عرخ  االتحاد العالمي للاعراء خالمبدعين العرا  -

 عرخ اتحاد الكتاا خالمبدعين العرا  -

 عرخ اتحاد االاراف الدخلي -

المدير االقليمي (   امع   الدخ  العربي ) العرا االمان  العام  لاعب  المبدعين   -

 .خمستاار االمخر االدبي  فيها  –فرع العراط  -لاعب  المبدعين العرا 

 عرخ –امان  اعرالتفعيل   \(  امع  الدخ  العربي  ) عرخ اتحاد المنت ين العرا -

 . ل ن   التقييم خالتصحيح 

 (الهيت  المؤسس  عرخ) ي  االنساني  عرخ  المنتدى العالمي لمكارم االخالط خالتنم  -

 عرخ  اتحاد الكتاا خالماقفين العرا -

 عرخ اتحاد كتاا االنترنيي العرا  -

 عرخ اتحاد  كتاا االنترنيي العراقيين -

 عرخ اتحاد الاعراء خاالدباء العرا  -

 عرخ اتحاد  االدباء خالكتاا  التخنسيين  -

 عرخ راب    االدباء خالكتاا العرا -

 لاعراء العراعصخ راب   ا - -

 عرخم ل  اريت الخرخد االدبي  -

 ناتا رتيس راب   المرفأ االخير  االدبي   -

 عرخ راب    المبدعين اليمنيين  -

 سخري  –عرخ مملك  الياسمين االدبي   -

 عرخ الت من العالمي للاعراء العرا  -

 عرخ راب   اعراء البادي  خرتيس ل ن   التقييم  االدبي فيها -

 في  لالعالم في العراطرخ مؤسس  اقالم اقاع -

 عرخ الملتقى الاقافي العربي -

 عرخ منظم  الكخن الاعري في المغرا   -
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 عضو  البيت الثقافي العربي في الهند والمس شار االدبي فيه   -

 عضو  البيت الثقافي العراقي ال ونسي   -

 نائب رئيس  تحرير صحيفة الصريح   -

 اقي ال ونسيعضو تحرير مجلة البيت الثقافي العر   -

 عضو  تحرير مجلة  المرفأ االخير الثقافية    -

 عضو  يئة تحرير مجلة صدى بغداد  -     
 
فااي مخقعااه اخ المخاقاان  فااي الصااحف خالم ااالي العربياا  خاال نبياا  خاال ف المقاااالي  نااار*   

 (االلخكاا )السااعخديخخاصاا   الم لااس العلمااي   ب خالمنتاادياي االلكترخنياا  علااى النااي اخالفيساا
رخاتاان ) –خاتحاااد الكتاااا خالماقفااين العاارا  (فراااء االديااا فااالح الح ياا  ) –خااابك  صاادانا 

 . خغيرها كاير    خمركا النخر في السخيد(  االديا فالح الح ي 
خ اتحاد  خالبالد العربي   مااركاته في كاير من المهر اناي االدبي  خالاقافي  في العراط* 

عربي  أخ عراقي  اخمحلي   التي حررها  المهر انايالمؤرخين العرا خك  الندخاي خ  
له عالقاي خصداقاي من العديد من اكدباء خالاعراء العرا خالعراقيين منهم الااعر *  

الفلس يني  محمخد درخيش خالااعر السخداني محمد مفتاح الفيتخري خالااعرالسخري ناار 
عظمي خاالدباء خالمخرخين االساتذة  قباني خالااعر العراقي سركخن بخلس خالااعر خليد اال

عماد عبد السالم رؤخف   خسالم االلخسي  خحسين علي  محفخظ  خ ال  الحنفي   :منهم 
..خغيرهم كاير    

 
 
 
 

 من مؤلفات فالح نصيف الحجية الكيالني     

 

 :الدواوين الشعرية -ا

 

 6471نفثات القلب                           

  6411ن  بهة الق ا    قصائد م           

   10 0 1من وحي االيمان                     

 1060الشهادة والضريح                    

   1066الحر  وااليمان                       

 1064سنا ات مشرقة                       

 

 :الك ب النثرية  –  

 في االد  والفن- 6

دراسة وتحقيق وشرح للقصيدة ال ي  –ا  الطريق تذكرة الشقيق في معرفة اد- 1

 .تحمي نفس العنوان والمنسوبة للشيخ عبد القادرالكيالني 

دراسة مو زة في  الشعرالعربي عبر العصور بد ا  \المو ز في الشعر العربي -3

من العصر الجا لي وح ى عصر النهضة او الحدي  ثم المعاصر وقد اع بر او قيم 

انه احد امهات الك ب العربية في االد   -قع االدبية على النت من قبي ارلب الموا

 .واللغة  في مووو  الشعر واالد          اربعة ا زا  
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دراسة شاملة في  –شرح ديوان الشيخ عبد القادر الكيالني وشي  في تصوفه -4

اد  الشيخ عبد القادرالكيالني كنموذج للشعرالصوفي وشرح القصائد    

يه             اربعة ا زا المنسوبة  ال  

(قصة طويلة )  –كرامة ف اة  -5  

 اصو  في االسالو   -1

 (قصة طويلة )عذرا  القرية    -7

 (مجموعة قصص قصيرة ) االشقيا      -1

 بلدروز عبر ال اريخ    -4

 دراسات في الشعر المعاصر  وقصيدة النثر    -60

 الغز  في الشعر العربي  -66

 ر الكيالني  وموقفه من المذا ب والفرق االسالمية     دراسة عبد القاد  –61

 مع دراسة  بحثية في شاعر ا  الشيخ عبد القادر الكيالني \شرح القصيدة العينية  --63

 مدينة بلدروز في الذاكرة-   -64

 شذرات من السيرة النبوية المعطرة  -65

 الشعرالعباسي بين الكالسيكية وال جديد– 61

 عيون الشعرالصوفيمن   - 67

 

 :صدرمنها الك ب ال الية . موسوعة  ال فسير الموووعي للقران الكريم   -ج 

 اصحا  الجنة في القران الكريم                  ز ان -6

 القران في القران الكريم -1

 االدعية المس جابة في القران الكريم  -3

 االنسان ويوو القيامة -4

 آن الكريم الخلق المعاد في القر  -5

 يوو القيامة في القران الكريم                       ز ان  - 1    

 

 

 :وفيها الك ب ال الية  (  شعرا  العربية ) موسوعة   –د      

 

  ز  واحد             شعرا   ا ليون                            المجلد االو  -6

  ز   واحد        المجلد الثاني       شعرا  صدر االسالو                     -1

 شعرا   العصر االموي                    المجلد الثال              ز ا ن -3

 شعرا   العصرالعباسي االو             المجلد الرابع             ز ا ن -4

 شعرا  العصر العباسي  الثاني           المجلد الخامس          ز  ان -5

 شعرا  العربية في االندلس               المجلد الساد           ز  ان -1

  ز  واحد                شعرا   الف رة الراكدة والعثمانية       المجلد السابع - 7

  ز  واحد          شعر ا  النهضة العربية                   المجلد الثامن   -1

 المجلد ال اسع            ز ا ن               شعرا   الحداثة  العربية    -4

 شعرا   المعاصرة العربية              المجلد العاشر            ز ا ن -60

 

 

 

     ******************************* 
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  عطرةمال النبوية شذرات من السيرة      
 

                                             1 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                             
 

                                                                                           :   الحمد هلل 

                                                                                             

سالاليرة الحبيالالب المصالالطفى  محمالالد صالاللى هللا  عطالالرة  الاليمالسالاليرة ال            

المبعالالور رحمالالة للعالالالمين و الالذا السالاليرة الطيبالالة   الالي مالالن . عليالاله وسالاللم  

 .بعد القرآن الكريم  اعال ا  وسنا ا  وأفضلها  اشر   العلوو  وأ

 

ن  اك الب  فالي  ا المبالارك   اليالوو   الذا فالي  تعالالى  وقد  ألهمني  هللا          

وال زلالت     عالد ان ك بالت فالي  تفسالير القالران الكالريم السيرة المباركة  ب ذا 

   وعشرا تالشعرية دواوين ال ونظمت العديد من.اك ب فيه وفضله هللابحمد 

 . ... والشعر والقصة  والثقافة  االد  في  الك ب

                                                                   

 : نسبه الشريف   

 

 :نسبه الشريف  فاقو ب وابدأ   س ف ح باسم هللا تعالىأ         

 

 ر  العالمين  الحمد هلل تعالى  
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ان محمدا  صلى هللا عليه وسلم  و  اكرو خلالق هللا تعالالى  وافضالي           

انبيائه ورسله وخاتمهم  وان  نسالبه الشالريف معلالوو  ال شالائبة فياله  عالذ   

 .شرابه  رحمة للعالمين فرات سائ   

 

 بالن ( عبالد المطلالب )   شاليبة  بالن  بن عبد هللا   محمد  -اذن  - فهو          

بن عبد منا  بن قصي  بن كال   بن مرة  بن  كعالب  بالن  (   اشم)  عمرو

لؤي  بن رالب  بن  فهر بن مال   بن  النضر بالن  كنانالة  بالن  خزيمالة  بالن  

 الد القبائالي   مدركة  بن اليالا   بالن  مضالر  بالن نالزار بالن  معالد  بالن عالدنان

العدنانية  وعدنان  من ذرية  نبي هللا اسماعيي بن  ابرا يم الخليي  عليهما 

 (( . السالو

 

 اسالماعيي  النبالي  فالنبي محمد صاللى هللا علياله وساللم مالن ذريالة           

و الالا  فالالي  ومالالن العالالر   عليهمالالا السالالالو  بالالن  النبالالي  ابالالرا يم الخليالالي 

 :  عليه وسلم قا  الحدي  الشريف ان النبي  صلى هللا

 

 ( انا دعوة ابي ابرا يم ) 

 الالالالالا  ذكر الالالالالا فالالالالالي القالالالالالران الكالالالالالريم  او الالالالالالدعا  و الالالالالذا الالالالالالدعوة     

 :قا  تعالى  

 

 يم  القواعد من البيت واسماعيي ربنالا تقبالي  منالا انال   اواذ يرفع ابر)   

ربنا وا علنا  مسلمين ل  ومن ذري نا امة مسلمة   *.انت السميع العليم 

ربنالا  وابعال    *.رنا مناسكنا  وتب علينا ان  انت ال وا  الرحيم ل   وا

الك الا  و الحكمالة   ياتال   ويعلمهالم  ي لالو علاليهم  آ   فيهم رسالوال  مالنهم

 611و 617البقالالالرة االيالالالات    *(انالالالت  العزيالالالز الحكالالاليم  ويالالالزكيهم  انالالال 

 .  614و

 

العالر      فاليفبع  هللا تعالى  الحبيب المصالطفى  محمالدا  نبيالا             

 -و و القران الكالريم  -و و منهم  ي لو  عليهم  اياته  ويعلمهم  الك ا  

والحكمالالالة  وااليمالالالان  ال الالالاو  ويزكالالالي انفسالالالهم  بهالالالذا االيمالالالان  اسالالال جابة  

لالالدعا  ابالالرا يم الخليالالي وابنالاله اسالالماعيي  عليهمالالا السالالالو  و مالالا يبنيالالان 

 . البيت الحراو ويرفعان  قواعدا  
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محمالالد  بالالن عبالالد هللا  ووالالالدا  عبالالد هللا كالالان  احالالب اوالد  فهالالو اذن             

بح  عبد المطلالب  الياله  وافضاللهم  واحسالنهم  وقالد تعالرض عبالد هللا  الالى الالذ

 لالالذبح  فالالي قصالالة معروفالالة  ومشالالهورة كمالالا تعالالرض اسالالماعيي نبالالي هللا  الالالى ا

  ان  عبد المطلب  ) ي قصة ذبح عبد هللا  اما . في ال مهيد   اكما اووح ه

منه  اخالذت بعالف فالرو   قالري   الما    بئر زمزو  وا رى  حفر  نا بعد 

بعشالالرة  اوالد  وبلغالالوا مبلالال    فنالالذر  نالالذرا  مفالالادا  اذا  رزق فيالاله تنازعالاله 

الر الالا   وبلغالالوا  ان  يمنعالالوا أي بلغالالوا  يحالالافظون علالالى  زمالالزو  ويمنعالالون  

 ذل  فلما  تم     وتضحية  فدا ا   احد م  يذبح  انال جاوز عليه   من  اراد

له   مع  اوالدا  العشرة  فأ  الرى القرعالة بيالنهم  فوقعالت  علالى  عبالد هللا   

اخوانالاله    وخاصالالة  قالالري   مالالن الالالى الكعبالالة  ليذبحالاله  فمنعالاله  مالال    فاخالالذا

فديالة عالن   بعيالر  ذبحهالا  ففالداا  بمائالة يفديه   واق رحوا عليه ان واخواله 

ليي عليهما السالو   حين فدا  اسماعيي  بن ابرا يم الخ  عبد هللا  مثلما  تم

مالالن  الفالالدا   اخالذا  والالالدا ابالالرا يم  علياله السالالالو  ليذبحالاله  فالانز  هللا تعالالالى 

 .فدا ا  عنه كبشا  السما 

 

الذبيحين  اسماعيي  عليه   ابن  محمد   و  المصطفى  فالحبيب              

الكب  و عبد هللا بن عبد المطلب  وابن المفديين  فدا  اسماعيي بال   السالو

عبالد   الي كنيالة وعبالدهللا   بالن  شاليبة  و   .من االبالي  بمائة  وفدا  عبد هللا 

   فالي  ال جاريالة مالر  بقافل اله ف كالان  تالا را   اشم  ان والدا   المطلب  وذل 

فمكال   فيهالا  مالدة  تالزوج   (رحلالة الصاليف )الشالاو  و الي   قاصدا( يثر  ) 

وكانالت قبلاله قالد   نجالارال  بنالي   مالن  (سلمى بنت عمرو بالن عالدي) خاللها 

 .تزو ت احيحة بن الجالح االوسي

 

شعرا   الا ليون فالي  المجلد االو ( شعرا  العربية )موسوع ي را ع  –

 –معرفة سيرة احيحة 

  

 الاله  الالالى الشالالاو  ثالالم  واف الاله حالالامال  وسالالار  بقافل(  يثالالر )   ف ركهالالا  فالالي     

دفالالن ومالالن ارض  فلسالالطين  ( رالالزة)ي مدينالالة  الشالالاو  فالال المنيالالة فالالي  ارض 

 . ناك 

 

  ( شاليبة) اسالم ه   ا   اشالم   ولالداوفالاة  زو هال بعالد  سلمى   فولدت          

  فالي    (شاليبة )  نشالأ  وقالد. شاليب ال  د  فالي  رأساله انه  لما  ولد  و  قيي و

بالالذل   اعمامالاله     فعلالالم  اخوالالاله  ح الالى  بلالال   ثمالالاني  سالالنوات  بالالين   يثالالر 
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ارلب النا     مكة   فكان   الى    ا شم   واخذا المطلب  بن   فطلبه  اخوا

فكانالت  الذا  (   عبد المطلب ) اخوا  وظنوا  انه  عبدا   فقيي ال  تعلم  انه  

 . شهرته 

 

صالالاللى هللا عليالالاله وسالالاللم وصالالالف محمالالالد وعبالالالد المطلالالالب   الالالد النبالالالي           

بالجما  والكما   والوسالامة  وكالان اعظالم النالا    شالرفا  حيال   كالان ساليد 

لفالاليف  ( الفيالالاض)  مكالالة   ح الالى  قيالالي  انالاله  لقالالب  قالالري   وصالالاحب عيالالر 

 . و ودا   وكرمه   سخائه

 

العجائب  في زمنه   حفر  بئر زمزو  بعد اندثار ا  بعد رؤيا   ومن           

فالأمر بحفالرا   له  فيها   موقع  البئر منامه  حدد   عبد المطلب  فيل   ا ت

 روا ا وطعاما   الحجاج فكان  زمزو  وال زا   سقيا - بنفسه وأشر  عليه 

 . شا  هللا تعالى ويس مر الى ما  لحد االن و منذ ذل  الوقت

. 

القبيلة العربية ال ي كانت  تسالكن  مكالة  قالد ردمالوا (  ر م)  وقيي  ان      

 .رحيلهم  خار ها  تمكة  وعند   الئهم  من  البئر  

 

ومفاد الالا  ان   (الفيالالي )وفالالي  زمالالن  عبالالد المطلالالب    وقعالالت  واقعالالة            

لاليمن   قالدو الالى مكالة  مالن الاليمن ا  مل  الحبشة ابر ة االشرو  بعد اح اللاله

سال ين الالف مقاتالي   وفالي ب  كعبة  في  الي   مالن االحبالاد قالدرال ي  دو ال

. فلمالا وصالي الالى مشالار  مكالة . مقدمة  ذا الجي   عي عددا مالن الفيلالة  

الكعبالالة    ليهالالدو و ليسالال حلها   يهجالالم علالالى مكالالة ثالالم    يشالاله اسالال قر  ليالالريح 

فالي مدينالة  كالان قالد بنالى كنيسالة  كبيالرة  فالي  الاليمن  السبب انه المشرفة  و

    يس جب  لم  اال انه  النا   للحج اليها  دعا  (القليس ) اسما ا (  صنعا )

   -بعالالد   الالدمها -لعالالي النالالا   ت جالاله    فاشالالاروا عليالاله بهالالدو الكعبالالة .احالالد  لالاله

 . دو الكعبة فقرر  قومه عليه   ارما اش كنيس ه  حسب  رايه و نحو 

 

نحالالو بركالالت  الفيلالالة  ولالالم ت قالالدو  (مكالالة )ولمالالا  تهيالالأ  للهجالالوو  علالالى          

ت حالرك  كانالت  بينمالا (الكعبة )ولم يفلح  في تحري  الفيلة باتجاا   (الكعبة)

تعالى عليهم   طيالرا   هللا   و يشه  ح ى  ارسي اخر  مسرعة في اي اتجاا 

  سالجيي  بحجار ة من  ترميهم اعات   ماعات  من   الطير  م  ابابيي  أي 

فالي    مفخالورا م حجالرا حالارا تحمالي فالي مناقير الا طينالا (  هنم )   من أي 

ف سالالاقطت علالاليهم     انالالوا    مالالن االمالالراض القاتلالالة  والمعديالالة فيالاله   الجحالاليم
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 الالذا  فكانالالت اينمالالا   تقالالع  مالالنهم  بكثالالرة   مالالن مناقير الالا  ومخالالالب ار لهالالا 

د  ف زيالالالي  لحالالالومهم عالالالن تحالالالرق مووالالالع  سالالالقوطها  علالالالى الجلالالال االحجالالالار 

لالم   شر  زيمة  فق لالوا  بالالموت  المحقالق  فمالن  الجند فانهزو . سومهم  

هللا   تعالالالى مالالات  فالالي الطريالالق  و علهالالم    (مكالالة  )  مكانالاله فالالي  فالالي  يمالالت

العالاو    وفالي    الذا (  عالاو الفيالي ) فسمي   ذا العا و    .عبرة   لمن اع بر 

 .من  ذا الواقعة  شهرين  بعد   محمد  الحبيب  المصطفى ولد  

 

الحبيالالب المصالالطفى  ال  تالالزا   وذريالالة (  اشالالم) بالالن  عمالالرو المكنالالى         

ابياله  والالذي كني اله رلبالت     الد  تسمى االسر ة الهاشمية  نسبة  الى  اشالم

اسمه  فقيي  عبد المطلب   بن  اشم  وسبب   الذا الكنيالة  ان  اشالما  كالان 

ا ي زمانه  فهو ر الي عظاليم  الشالأ ن فالي قوماله   فقالد  كالان  يالؤوي  اعظم 

الضيف  والجائع  والمسالكين  و يطعالم الحجاليج  فالي  المواسالم  حيال   كالان  

يهشم الخبز  ويثردا  في  مرق اللحم  ثالم  ي ركاله   للنالا   ليالأكلوا   فكنالي  

وكالالان يلقالالب  بمطعالالم  النالالا   فالالي السالالهي   ومطعالالم  الالالوح    (   اشالالم ) 

 .طير في  الجبي وال

 

رحلة الشال ا   ) و اشم   و  الذي  سيّر  الرحل ين  ال جاري ين                

فكانت رحلة الش ا  الى اليمن  ورحلة الصيف الى الشاو  تبعالا  (  والصيف 

للظرو  المناخية وو ود المواد  ال جارية فالي  الذين المصالرين  فالي   الذا 

 . المواسم  

 

وزيالد او   مالن (  زيالد) وقصالي اسالمه (  قصالي)بالن   ابن عبالد منالا         

حو  الكعبالة    بعالد ان كالانوا  خالارج   ع قريشا  في مكة  واسكنهم فيها   م

تالولى   الكعبالة   مالالن    مالالن   مكالة  وفالي  اطرافهالالا  و والواحيها   و الو  او 

قالالري   فكانالالت لالاله  سالالدان ها  وحجام هالالا   فكالالان  االمالالر اليالاله  فيهالالا  و بيالالدا   

وقالد    شا   ويمنالع  مالن  يشالا  يلكعبة   يف ح   لمن يشا   وم ى  مفا تيح  ا

فيالاله  نبيالالذ ال مالالر او نبيالالذ    و الالو مالالا  عالالذ    يخلالال   (السالالقاية)انشالالأ  فيهالالا  

كان  يعدا  في احواض من االديم   يشربه الحجيج  . العسي  او نبيذ الزبيب 

للحجاج  في   و و  طعاو  يصنع  : (الرفادة )اثنا  حجهم  الكعبة   و انشأ  

موسم الحج  وكان قصي  قد  بنى   قر  الكعبالة  وقيالي  فالي  شالمالها  دارا 

يج معالالون فيهالالا   و الالي  دار مجلالالس  شالالورى  قالالري   (دار النالالدوة )اسالالما ا 

مركزا  سياسيا   واق صالاديا   وا  ماعيالا   وبلد م  كان   -لمدارسة امور م 

هالا   ح الى  عقالود  النكالاح  فكانت  كالي  االمالور تال م  فيهالا  ومالن   خالل -لهم 



 28 

والزواج   وكان  قصي   بيدا  القيادة  واللوا   فال  تقاو  الحر  وال  تعقد  

راي ه  اال  بامرا  فهالو  صالاحب  الالراي   والمشالورة  والكلمالة  المسالموعة   

 .في  قومه 

 

اما  قبيل ه صلى هللا  علياله وساللم  فهالي  قبيلالة  قالري   المشالهود             

ي  والقداسالالة والرفعالالة   بالالين  سالالائر  لشالالر   الرفيالالع  والمجالالد  المؤثالالا  بالهالال

بالالن   للنضالالر)  و قيالالي( فهالالر بالالن مالالال ) لقالالب     وقالالري .  القبائالالي  العربيالالة 

وقد زاد الا  صلى هللا عليه وسلم   محمد  النبي وكال ما من   آبا  (  كنانة 

 .  لى شرفها شرفا ا صلى هللا عليه وسلم  النبي محمد

 

 

 

 

                     ************************* 
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 شذرات من السيرة النبوية المعطرة          

 
 

                                            1   

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                  

 

 :الحمد هلل     

 

      صاللى السالابقة عالن نسالب النبالي محمالد  ذرةفالي الشالكنت قد تحالدثت          

 .هللا عليه وسلم واليوو ن حدر عن  والدته الى مبعثه 

 

عبالالد هللا بالالن عبالالد  تالالوفى والالالد  محمالالد   -ال وفيالالق    وبالالاهلل فالالاقو             

 . بعد ا لم تلد فيه   زالت  حامال المطلب  وزو  ه امنة  بنت و ب ال

 

  يالالوو االثنالالين  وسالاللم  صالالباح  صالاللى هللا عليالاله محمالالد   ولالالد  النبالالي          

 576|   عالالاو فالالي   مالالن عالالاو الفيالالي  أي  االو   شالالهر  ربيالالع  مالالن ال اسالالع 

  و الي  و الو االشالهر   وقالالت قابل اله ميالدية  وقيي  في  الثاني عشالر مناله 

 :بنت عمرو  الشفا 

خرج  نور منهالا   لحظالة خرو اله   )وخرج الى الحياة   امه  ووع ه  لما  -

  (قصور الشاو   له  الدنيا  وح ى  وا تأ

  بالالقر  مالن  البيالت الحالراو   بشعب بني  اشالم والدته  مووع   وكان       

 الحالالراو  كمالالا  المسالالجد  عامالالة  بجالالوارال  المك بالالة عنالالد   واليالالوو حالالدد  موقعالاله

   نالا)  :  مك الو  عليهالا  حيال  و الدنا  الف الة  للموقع  زيارتنا  اثنا    رأينا

 وا الالي مك الالة ادرى بشالالعابها   (عليالاله وسالاللم   هلل  صالاللى   محمالالد  النبالالي ولالالد 

 .البيت الحراو   ز  من  ساحة   اليوو  و ذا المووع
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  نح فالي في الثاني عشر من شهر ربيع االو    مولدا  المبارك وفي          

صاللى مولالدا   ذكرى  في  من احدى قصائدي ابيات  بعف   كي عاو  و ذا

 . :هللا عليه وسلم

 

 انا نذرنا رؤى االيمان عابقة 

 فالقلب معدنها الهادي له خشعا                                      

 

 ه بقرير الذي تروى منا الخير

 من قا  بحر الهدى اصال ومف رعا                                  

 

 

 لسنا نها  الد ر واالحسان رائدنا 

 قد روعا  وااليمان  منذ الطفولة                                      

 

 من حلم   ي   و ذا  وعفو   عفو

 سيدي المصطفى للعالمين رعا  من                                  

  

 عشقا لكم سيدي ال شكوى وال الم 

 ومن سواك بمن يهواا قد ر عا                                        

 

 ارفعها   هللا  رحا   في  له نبي 

 

 من سدرة خصها الرحمن من جعا                                     

 

 كي المروآت من قرآنه انبثقت 

 تجلى النور فارتفعا  ومن سناا                                        

 

 مؤتلق  فااليمان   بفضل  اكرو 

  

 التي وقد  معا سمحا ويز ي السنى ا                               

 

 ا ال  فضل  باسم هللا مح سبا 

 فال معا  قد اس نرت بنور الحق                                        
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 امي  ىوكنت نور الهدى شوقا عل

 ر الكفر قد قبعاوكم  زينم بنا                                          

  

 ساكنه   انت اكرو   فديت   فؤادا  

 في لبه حبكم    مذ صي   قد صنعا                                   

 

 يا سيدي يا رسو  هللا معذرة 

 ان  تاا  قلبي  في حبكم  فقد ولعا                                     

 

 ا ال  فضل  باسم هللا مح سبا 

 اقد اس نرت بنور الحق فال مع                                        

 

 اكرو فقلبي قد  ا ت  وا سه 

 قد  آسر النفس  مز وا  بما  دفعا                                    

   

صاللى هللا   والدتاله  ببشالارة عبالد المطلالب بالن  اشالم   الدا  ارسي الى        

الالى    باله ذ ب   مسرورا  فأخذا  باحضانه  ثممسرعا  عليه وسلم  فحضر 

فالالي    امحمالالود ليكالالون   محمالالدا  شالالكر  هللا  وسالالمااف فيهالالا   وادخلالاله  الكعبالالة

 .في االرض ا السما   ومحمود

 

  بلالالبن( او ثويبالالة )    لهالالب  ابالالي  عمالاله اروالالع ه  بعالالد امالاله  مالالوالة           

الحمالالزة   بالالن عبالالد )اروالالعت  قبلالاله   عمالاله    انهالالا  وقيالالي ( مسالالروح)ابنهالالا 

 . ( المخزومالي االسالد عبالد  ابالا  ساللمة  بالن  )  بعالد ا   واروعت (المطلب 

ابو لهب  اس بشارا   بوالدته   عمه فاع قها . من الرواعة  فهؤال  اخوته 

 .صلى هللا عليه وسلم 

 

اوالد الالم  فالالي الباديالالة  خوفالالا    يروالالعون العالالر   مالالن عالالادة و                

 ألسالالن هم  واشالال داد   فالالي  المالالدن  و ل قالالويم  علالاليهم مالالن االمالالراض  وكثرتهالالا

  مالن البالوادي  لروالاعة  لنسوة ا ت ا وقد  .اد م ونصوح ا سسواعد م 

لالم يالأ خذناله    مكالة   فعالرض علاليهن   محمالد  اال  انهالن مالن  اوالد  الذوات 

  روالاليعا    ان لالالم  تجالالد  بعالالد  ( السالالعدية حليمالالة ) ثالالم أخذتالاله  . ي يمالالا   لكونالاله

عبالد ) مالن   كي  و م  الحارر زو ها من  اوالد ا مع  ل روعه  فاروع ه 
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  كان لرسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم  فقد  لهذا(  نيسة  والشيما  هللا  وا

 : ماخوة من  الرواعة  

بن عبالد االسالد   وابو سلمة  عبد المطلب  ومسروح  بن   عمه الحمزة)    

 (.سدي اوالد الحارر اال نيسة و الشيما  و ا  وعبد هللا  المخزومي 

بن الحارر زو الة الحالارر   حليمة  ي بنت ابي ذؤيب عبد هللا مروع ه و 

 . بن عبد العزى السعدي 

 

  الدا  الماليالة  والعيفة حليمة  معيال  وحال ه   زوج  لحارر ا كان           

  زو  اله  ومعهمالا مالع   قالد  الا   وكالان  شالديد  بالنا  قد الم   د    وكان

ال لهزالهالا  وناقالة   ساليرمال تقوى علالى ال بطيئة  (اتان ؟) من الحمير  دابة

وي ضالور  عبالد هللا  صالغيرا  يبكالي   ولالد ما  مالن لالبن  ومعهمالا  قطالرة در ت

محمالالدا  صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  للروالالاعة    فلمالالا  أخالالذت  حليمالالة.  وعالالا  

ح الى أشالبع ه  ثالم  أروالعت   در حليبهالا   فأروالع ه حجر ا   وووع ه  في

  درتفال فحلبهالا    الالى  ناق همالا  وتقالدو الحالارر. ا بعد  ان شالبع  فناما  ابنها

ببركالة  . شالبعا   فشالربا  مناله  ح الى  للشالاربين  سالائغا  كثيرا  خالصالا    لبنا

 -ولمالا عالادا  الالى  ديار مالا .  صلى هللا علياله وساللم  المبارك   ذا الرويع 

 -والناقالة  ووالعفهما   الدابالة عنالد مجيئهمالا  لهالزا    آخر العيالر   وكانا في

العيالالر ان تحلالق بهمالالا   طعتسال   ولالم العالالودة   عنالد العيالالر  فالي او  اصالبحا ف

 .سير الدابة والناقة  لسرعة

 

وال زاال  في نعيم وخيالر وفيالر ح الى  اك ملالت  مالدة الروالاعة و الي           

وقوي فالي  الذا المالدة  و الا ت   سن ان  فقد فطم ه  مروع ه  بعد ان اش د

سالعد    بنالي    ديار  لال  أعادتاله  معهالا  فالي  قالد رربالت  به  الى  امه  وكانالت

ويشال د    يغلال    ح الى معهالا   ان  تعيالدا   بنالت و الب  امنالة  والدتالهور ت 

ساعدا  وأنها  تخا  عليه من وبا   في  مكة   فرواليت  والدتاله  فر عالت 

 .وبقي عند ا  سن ين  اخرتين   بي ها  حليمة   به  الى

 

  الموازين   فقالد   الا   عالن انالس  كي قلب    حادر  اال   انه حدر           

محمدا  صلى   اتى النبي السالو  ان  بريي عليه  -روي هللا عنه بن مال  

  وشالالق  صالالرعه  ثالالم   الصالالبيان  فأخالالذا   مالالع  هللا عليالاله وسالاللم  و الالو يلعالالب

   فالي  زمالزو بمالا     رسالله ثالم  علقالة  قلبه  واخرج منه  فاس خرج   صدرا

اماله    الصالبيا ن  الالى   فهالر  . الى مووالعه     أعادا من ذ ب  ثم   طست

 الياله  فالاتجهوا.  ق الي  قد  محمدا  ان ابنها   فاخبرو ا ( مروع ه )  ليمة ح
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فخالا  .  بالالخبر  الو ه  م غيالرا  واخبالر م  من قع    فاس قبلهم  مسرعين 

 . و ب   بنت آمنة   امه الى عليه زو ها  وأعادا 

 

ذ بت به  والدته  امنة بنت و ب  الى ا لهالا  اخوالاله  فالي   يثالر             

شهرا ثم عادت الى مكة  وقبي ان تصي مكة  مروت     وبقيت في وياف هم

.  ناك   ودفنت ( االبوا  )   يقا  لها و ي في الطريق  ف وفيت في منطقة 

  اال   واالو  ثالالم عالالاد  بالاله ي الاليم  النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم   اصالالبح   كالالذا

 .( او ايمن ) امه    دا  عبد المطلب  الى مكة صحبة  خادمة

  

 دا عبد المطلب  فكان له اال  والجد  وسالهر  كنف   في  عاد             

محمالدا   ولالدا   ان  فالي نفساله  على تربي ه  كثيالرا  وكالان ي صالور او يع قالد

اال  المسال قبي  لنبا  اله  فالي كبيالر   شأن  له وسلم   سيكون   صلى هللا عليه

  ابالو طالالب  عماله  فكفله. اعواو   وعمرا  ثمانية  قد  توفي     دا كان  ان

فالي رزقاله  هللا  لاله كثيالر  العيالا   فبالارك   المالا  قليالي   والدا  وكا ن  شقيق

 .وعياله 

 

ولما اراد ابو طالالب  ان ي الا ر  الالى الشالاو  كالان رسالو  هللا صاللى            

بقليي  ررب في     اكثر عشرة من عمرا  وقيي   الثانية في   هللا عليه وسلم

( بصالرى ) وصلت القافلة  الالى   ح ى اذا.فاخذا    الى الشاو  الذ ا  معه  

 مشار   بالد الشاو   خالرج  لهالم  الرا الب    على تقع   اثرية مدينة  و ي 

 :في  يدا  وقا   وسلم واخذ  النبي  صلى هللا عليه (  بحيرا ) 

 الالالذا يبعثالالاله هللا رحمالالالة   الالالذا سالالاليد العالالالالمين   الالالذا رسالالالو  ر  العالالالالمين )  

 :من بالقافلة من قوله   فقا  لهم  ف عجب   ( للعالمين

  شجر اال   خر سا دا   حجر وال  اشرف م  من العقبة  لم  يبق حين   انكم)  

فالالالي  اسالالالفي    خالالالاتم  النبالالالوةعرفالالاله   ب ألوانالالالي   اال  لنبالالالي   وال يسالالالجدان

 (ك بنا  نجدا  مك وبا  في لك فه  مثي ال فاحة  وانا    رضرو 

وال يقالالدو  بالاله  الالالى  ى عمالاله  ابالالو طالالالب  ور الالاا  ان يالالردا أ ل فالالت الالالثالالم      

 .فأر عه  عمه  الى مكة . من اليهود   خوفا عليه مرة اخرى الشاو 

 

ولما   كالان   فالي العشالرين  مالن عمالرا  شالهد  حالر   الفجالار ال الي           

دارت  في  سوق  عكاظ  ثم  شهد  حلف الفضو    و و حلف  قاو  في دار  

علالى ان ال يجالدوا ) تعاقدت  فيه  قري   وتحالفت   (بن  دعان عبد هللا  )

 .(مظلم ه  اليه   ترد  اال مظلوما   في مكة
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بالصالالدق  واالمانالالة  والعفالالة  والخلالالق  القالالويم    عالالر    منالالذ صالالباا           

وعلالى   الذا الخصالا   ( االمالين الصالادق   ) احبه  النا   وأسالموا  بهذا و

وكانت  افضالي  نسالا      روي هللا عنها  (خويلد ت بن  خديجة) ارسلت اليه 

فياله  الالى    لل جالارة  علياله   مالاله  ليخالرج  مكة  واكثر ن  ماال  وعروت 

فذ ب    به  الى (  ميسرة )   رالمها معه  الشاو   فوافق  على ان  يذ ب 

فلما ر ع  ورأت  أمان ه  والبركة  على  يديه  . كثيرا   ربحا   فربحا  الشاو

وفضالالائله  طلب الاله  زو الالا  لهالالا      خلقالاله  عالالن(  ميسالالرة ) حالالدثها  رالمهالالا  و

وتالم    من عمهالا  فزو هالا  لاله  طالب   ابو  له عمه فروي  بذل   فخطبها 

  زوا الاله  بهالالا  بعالالد عودتالاله  مالالن ال جالالارة   بشالالهرين   وكالالان  فالالي  الخامسالالة 

 .والعشرين  من عمرا

 

  بالثالر سالنوات   تكبالرا قيالي انهالا   فقالد  سالنا   كبر منه اما  ي فكانت ا      

مالرتين   وقالد سالعدت    تزو الت  قبلاله  عشالرة سالنة  وكانالت   وقيي  بخمالس

وقالد  انجبالت لاله    دة  فاواللة  ربطهالا  عليهالا  االخريالات بهذا  الزواج  سعا

 اجبالت لاله  ولالدكان  مالن ماريالة  القبطيالة   فقالد  انكي  اوالدا  اال  ابرا يم   

وقالد ( وفاطمالة    ة  واو كلثالوورقيو  زينب) بنات  واربع(  القاسم ) اسماا 

واالنالالار  ادركالالن  النبالالوة  واسالاللمن  القاسالالم   وابالالرا يم  صالالغارا    تالالوفي 

حياتالاله   ايضالالا  ا ال فاطمالالة   فقالالد    الالالى المدينالالة  ثالالم  تالالوفين  فالالي  و الالا رن

روالالي هللا تعالالالى  توفيالالت بعالالد  وفاتالاله صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  بسالال ة  أشالالهر

 . سكنهن فسيح  ناته عنهن  ميعا  وا

 

سالاليي  حالالدور   ميالديالالة  تعروالالت  الكعبالالة  الالالىو   101  \فالالي عالالاو          

بنا  الا   وقالد    درانها  مما   حدى  بقالري   ان  تجالدد  ت ار   ف صدع

خصالالص  لكالالي  قبيلالالة  الالز ا  يقالالوو  ببنائالاله   وشالالارك   فالالي البنالالا    السالالادة   

وساللم  يحمالي  الحجالارة   فالي  واالشرا    وكان رسو  هللا صاللى هللا علياله 

. في بنائها  ما  حالراو   بنائها  مع عمه  العبا   واش رطو ا  ان  ال يدخي

عالالن  اتمامهالالا  علالالى  مالالا بنا الالا    تكالالف   نفقالالة  البنالالا   ولالالم علالاليهم  فضالالاقت 

الالى    القرشيون عليهما السالو   فاوطر اسماعيي  وابنه  الخليي   ابرا يم

ما يقار  ثالثالة  ر بس ة  اذر   أي  ة الشما   قدّ ترك   قسم  منها  من   ه

  علياله  ليكالون عالمالة  ان .ار  قصالير الد على شالكي  فقد بنيونصف   ام ار

و الالو   كالالذل    لحالالد  االن  وال  يالالزا   .الكعبالالة  داخالالي  مالالن  الالو  الالذا  الجالالز 

 وقالالد  رزقنالالا  هللا تعالالالى. او المل الالزو   (حجالالر اسالالماعيي )  بالالالحجر  المسالالمى
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الصالالالة  فيالاله عشالالرات  المالالرات   رؤي الاله والالالدخو  فيالاله  ونه بفضالالله واحسالالا

 .  ر  العالمين والحمد هلل 

  

ولمالالا  وصالالي البنالالا  الالالى  ارتفالالا    م الالر ونصالالف تقريبالالا  و الالو ارتفالالا          

الحجر االسود  فاخ لف  رؤسا   واشالرا   قالري   فاليمن  يكالون    مووع

العمالي  واسال مر  ووع  الحجر االسالود   فالي مكاناله  وتوقالف  له الفضي في

اال   ان ر الال    وكالا د  ي طالور علالى اق  الا   بالين القبائالي  اياو  عدة  الخال 

وكالالان  اكبالالر م  سالالنا    (المخزومالالي   ابالالو  اميالالة  بالالن المهيالالر ة)  الالو مالالنهم  

بالالا  المسالالجد    علالاليهم   مالالوا  فيالاله او   ر الالي  يالالدخيعلالاليهم  ان يحكّ  اق الالرح 

.  وسالاللم  او   الالالداخلين    عليالاله صالاللى هللا  النبالالي  فكالالان.  فروالالي  الجميالالع 

فلمالالا  (   الالذا  محمالالد . االمالالين  روالاليناا  الصالالادق   الالذا ) ففرحالالوا  و  فالالوا  

  اخبالالروا  الخبالالر  اخالالذ ردا ا  وووالالع  الحجالالر االسالالود  فيالاله  و امالالر م  ان

يمس   كي  واحد  منهم   بطر  الردا   ويرفعوا  سوية   فرفعوا   فاخذا  

فكالان لاله  بيدا  الشريفه  وووعه  في مكانه    النبي  صلى هللا عليه وسلم 

الشر  الرفيع في ووع الحجر االسود في مكانه  وفالي حقالن دمالا  قالري  

 .في  ذا االمر

  

علياله وساللم   وسالداد  رأياله    حسم  النزا   بفضله  صاللى هللا  كذا و        

مالة  والصالدق  والشالجاعة   والحك  والرعاية   تعالى  بالحف   قد حفه  هللا ل

وكي الخصالا    والعفا   والغني  والحلم   والحيا    والقناعة   وال واوع 

 .يارسو  هللا   ياحبيبي  صلوات هللا  وسالمه  علي   الحميدة  

 

                                    

 

 

         **************************** 
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 شذرات من السيرة النبوية المعطرة       
  

 
                                   3 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 :الحمد هلل  

 

تغيالالرت االحالالوا   الفكريالالة  والنفسالالية للرسالالو   الكالالريم  صالاللى هللا             

لسنوات الثالر  قبي ان يبل  في ا  به العمر  وخاصة  عليه وسلم كلما تقدو

و و يرى قومه  يعبدون  االصناو  في الكعبالة  به القلق  اش د  اذ االربعين 

 واالنقطالالا    بالالالخلوة   ررالالبي  منهالا  واخالالذ  لصالالنم   فة  اذ لالالم يسالالجدالمشالر

يفكر في قالرارة نفساله    يما  يرا م يعملون  وال يقرا  وبدأوال فكر  ف لنفسه 

فأخالذ  . و تالزداد  الذا الرربالة  كلمالا  تقالدمت باله السالن  . بايجاد  سبيي  لالذل 

بنفساله   وخلالى  نالا  عنالدما تطالو    ت  خلوتاله خذثم أ  بالخلوة  وال فكر فيه

وقالد   -  ميلالين عالن  مكالةعلالى بعالد  عالا     بالي  قمالة   فالي  رار حرا   في 

طاع ي الصالعود الياله فالي لعدو اس  -وقفنا والحمد هلل  تحت اقداو  ذا  الجبي

 غالار فياله مكالان ال   وشالا دنا (   بي النالور)     االن  ويسمى –العمر    ذا

م اله  بجنالب ق  الغالار يقالعمن صفاته  ان   تقرأ  وقد   شا ق رتفا   و و با

مالن  بالصالعود الالى القمالة والنالزو   وال يمكن الالدخو  الياله اال   منها اسفي 

 الم الر  فم الر ونصال   مقالدارا   اربعالة ام الار  بعالرض وطولاله   الياله  القمة 

 .تقريبا 

 

فالي السالنوات الالثالر  وكان الحبيب المصطفى  صلى هللا علياله وساللم        

 –علياله السالالو  الخليالي   ابرا يم  على دين ي عبد في  ذا الغار قبي مبعثه  

ثالم  - فالي رمضالان  -  في كي سنة  شهر واحد   - ويخلو فيه   دين ال وحيد
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رؤيالاا   مالن نوماله  فكانالت   الرؤيالا   علياله  وكانالت تبالدأ. بي ه  الى  ينصر 

 .صحيحة 

 

تظهالالر عليالاله   بالالدأت تباشالالير النبالالوة  فلمالالا  اكمالالي  االربعالالين مالالن العمالالر        

نالز   مالن  الذا العالاو  في  شهر رمضان  (حرا  )رار كان  ي عبد في فبينما 

    بريالي علياله السالالو  فقالد  الا  فالي االثالر  ان الرسالو  الكالريم  عليه  المل 

 :له فقا  اليه  المل لما   ا  

  اقرأ -

  –ما انا بقارئ  :قا    -

 :ن ثم قا  لهرسله  مرتيفاخذا فغطه ح ى أ هدا  ثم أ 

اقالرأ وربال  * .خلق االنسان من علالق  *.باسم رب  الذي خلق اقرأ )   -

.    5-6سالورة العلالق ( *علم االنسان ما لم يعلم  *االكرو الذي علم بالقلم 

و الذا او  االيالات  القران الكالريم بال علياله  حي الالو فكان  ذا بداية نالزو 

 .النازلة الى االرض 

 

مرتجفالا  خائفالا     بي اله   وساللم الالى   صلى هللا علياله  فر ع  الرسو          

 :فدخي على زو  ه خديجة بنت خويلد روي هللا عنها  و و يقو  

 .زملوني زملوني   -- 

 

الشالريفة   فقالص عليهالا  و اسال قرت نفساله فزمل ه ح ى ذ ب روعاله         

عليالاله فقالالص ( ورقالالة بالالن نوفالالي) ى ابالالن عمهالالا فاخذتالاله الالال  مالالا حالالدر  اليالاله

 .بالنبوة (  ورقة ) القصص فبشرا  

 

 : قا  تعالىالمبارك   ر رمضان شه وكان ذل  في اواخر         

للنالا    وبينالات  مالن الهالدى   القالران فياله   انالز  ي الالذ  رمضان  شهر)  

 615 \ة  االية البقر (  والفرقان 

 : قا  تعالى   .لياليه   من افضيوفي ليلة   

 

 *فيهالا يفالرق كالي امالر حكاليم *انا انزلناا في ليلة مباركة  انا كنا منزلين   )

  ( *حمة من رب  انه  و السميع العليمر  *امرا من عندنا  انا كنا مرسلين 

 1-3 \االيات   الدخان
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 الذا  فياله وبالورك الشالهر الالذي  اركالة مبفهالي ليلالة    الليلالة فبوركت  ذا   

   (ليلالة القالدر)   وسالميت  الذا الليلالة  -رمضان المبارك -فقيي شهر  الليلة 

 :قا  تعالى

 

ليلة القدر خير من  *.وما ادراك ما ليلة القدر *.انا انزلناا في ليلة القدر)  

سالالو  *.تنز  المالئكة والالروح فيهالا  بالاذن ربهالم مالن كالي امالر *.الف شهر

 سورة القدر كاملة   (*. ى مطلع الفجر ي ح

 

هللا سالبحانه وتعالالى  وبصاليغة الجمالع و الي صاليغة تالد   يؤكالد   وفيها       

على عظمة هللا تعالالى  وقدرتاله  ان هللا تعالالى انالز  القالران الكالريم فالي ليلالة 

القدر  و ي ليلة مباركة  باركها هللا تعالى  بنالزو  القالران الكالريم  وباركهالا  

فيهالا   باركاله   و الذا الشالهر مضان المبالار ك ليالي شهر ر احدىبان  علها 

فضالاللها علالى كالالي ليالالي االشالالهر والسالنين  فجعلهالالا   ن لهالا  وباركهالالا  بالأوأل

 الهم  فيها  تك ب ارزاق العباد   وآ ايضا حي   خير من الف شهر وباركها

ليلالة   القالدر بمعنالى  ليلالة  وامور اخرى ذكر ا علما  ال فسير  وقالد سالميت

 لالنسالان االمالور المسال قلبية  تقدر فيهالا  ال قدير وال عظيم   لشر  او ليلةا

فالي  الذا  ان امور كي سالنة مالن السالنين تقالدر  قييو  وريرا من المخلوقات

 .الليلة المباركة

 

مالن بنالي اسالرائيي  حمالي  سالالحه فالي سالبيي هللا    روي  ان شخصا و        

  هللا عليه وساللم   هللا صلىذكر ذل  لرسووكسب اال ر العظيم  ف الف شهر

 :م ه  فقا  عجب من ذل  وتمنى ذل   اال ر  ألف

 –( اال قلهم اعم علت  ام ي  اقصر االمم اعمارا وأيار   ) –

 

مالة فهالي خالصالة أل  (ليلة القدر ) ذا الليلة  فاعطاا هللا تعالى له وألم ه   

        .ة  القيام باقية فيهم الى يوو  هللا عليه وسلم محمد صلى

 

انز  فيها القران الكريم من اللوح المحفوظ فالي السالما  السالابعة            

في ليلالة القالدر  ثالم انزلاله   واحدة  ملة   الدنيا  السما   الى بيت العزة في

 بريي عليه السالو  ايات ايات منجما على قلب رسو  هللا صاللى هللا علياله 

ة شالريفة ازدانالت بشالرفها وسلم من يالوو مبعثاله الالى يالوو وفاتاله  وانهالا ليلال

المبالالارك  وانهالالا ليلالالة  ت نقالالي بالالين الليالالالي فالالي رمضالالان فقالالد  ن ليالالالي رمضالالا

 .خرافي ا   تكون  وقد   تكون في اوله
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   الصالالحاح مالالنهم احمالالد والبخالالاري  وقالالد  ذكالالر علمالالا  الحالالدي  ور الالا        

ومساللم وال رمالالذي روالالي هللا عالالنهم  ميعالالا  نقالالال عالالن عائشالالة او المالالؤمنين 

 :هللا عليه وسلم قا  الكريم صلى   عنها  ان الرسوروي هللا

 

 (وتر   في  وانها  تحروا ليلة القدر في العشر االواخر من رمضان )  

 

من  14او  17و 15او  13او  16د تكون في ليلة قفحسم االمر انها     

 رريب المسلمين  في احيا  لرمضان  وانها في ابهاو من  ذا الليالي  

ن عبادتها خير من بها  أل  في  سبيي الظفر كلها  المبارك  ليالي رمضان

   .الف شهر أي ما يعاد  ثالر وثمانين سنة 

 

 عن (حواشي الدر المخ ار )ية  في ك ا ونقي صاحب الطريقة الطحاو     

مولد النبي صلى هللا عليه  ليلة   ياليبعف علما  الشافعية ان افضي الل

والمعراج  ثم ليلة عرفة ثم  ليلة  لة  االسرا  القدر ثم لي  ليلة وسلم ثم 

.الجمعة ثم ليلة النصف من شعبان  ثم ليلة العيد    

 

ليلة   كانت  المباركة  ان  ذا الليلة   و دت  في بعف الك ب قدو         

الحادي والعشرين من رمضان المبارك   يقابله اليوو العاشر من   االثنين 

   .وهللا تعالى اعلم  و 160 \من سنة (رسطس أ)    شهر ا

 

  روعاله   الد فيهالا   و  ومضت ايالاو  بعالد  الذا الليلالة ولالم ينالز  الالوحي      

  وارتاحالت سالريرته  وكالان خاللهالا  فالي اسال مرارية ال عبالد وسكنت نفسالي ه 

 ة اياو من تسع  ح ى اذا كان اليوو االو  من شوا  أي بعد (حرا  )في رار 

طفى صلى هللا عليه وسلم او  مرة  وبينما نزو  الوحي على الحبيب المص

وي حالالدر . الالالى الالالوادي   (حالالرا  )كالالان الحبيالالب المصالالطفى  ينالالز   مالالن رالالار

 :فيقو    الشريفة نفسه عن  الرسو  الكريم عن  ذا الحالة 

 

نوديالت  فنظالرت عالن يمينالي فلالم ار شاليئا   –فلما اس بطنت  الوادي )  -

مي  فلالالم ار شالاليئا  فلالالم ار شالاليئا  ونظالالرت امالالا شالالمالي عالالن    ونظالالرت

فالاذا الملال    ونظرت خلفي فلم ار شيئا  فرفعت  راسي  فرايت  شاليئا

 ا ني  الس على كرسي بين السما  واالرض فجئشالت  مناله رعبالا  
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ملالالوني زملالالوني ز :ح الالى  ويالالت الالالى االرض  فاتيالالت خديجالالة  فقلالالت

 (ما  باردا   دثروني وصبوا علي

 : ذا  االيات ت باردا  فنزل  ما ا  عليه  وصبوا فدثروا   

والر الز *  هالروثيابال  فط* وربال  فكبالر * قالم فانالذر* يا أيها المدثر)    

 7-6\االياتالمدثر *(  ولرب  فاصبر* وال تمنن تس كثر *فا جر

 

االمر   كانت  او  بداية  -من خال  دراس ها وتفسير ا -و ذا االيات       

هللا  في حالة   عذا  وتحذر النا  من تعالى   هللا الى  عبادة   بالدعوة

 . واالوثان    االصناو   عبادةفي اس مرار م 

 

الالى هللا تعالالى  فقاو الرسالو  الكالريم  صاللى هللا علياله وساللم  بالالدعوة        

 فالالاة  وانهالالم  كالالانوا   سالالرا اذ ان قومالاله   كالالانوا يعبالالدون االصالالناو  واالوثالالان

 والعالالزة   النفالالةبا   آبالالاؤ م  مالالن قبالالي  وكالالانوا   يشالالعرون  عبالالد مالالا  يعبالالدون

 وال يالالذلون لشالالي  وارلالالب مشالالاكلهم يحلونهالالا  بالسالاليف والق الالا   والمكالالابرة 

محمد صلى هللا عليه وساللم  لالذا  ا  به االسالو  او ا  به  و ذا  خال  ما

بالدعوة  لالسالو من يعر   انه من ذوي الخير  وحب الحالق  وتطمالئن  بدأ

فاسالاللمت    .قائه واقاربالاله بالالا  لالاله وذويالاله واصالالد  اليالاله نفسالاله الشالالريفة  ويبالالدا

 زو  ه  خديجة بنالت خويلالد  فكانالت او  المساللمين  ثالم  امالن  باله  ابالو بكالر

الحمالاليم اليالاله  وامالالن بالاله  علالالي بالالن ابالالي  الالالودود و  الصالالديق  و الالو الصالالديق

زيالد  بالن  حارثالة   طالب و و  ابن عمه وكان في بي ه وبكفال ه  ثم امن باله 

لمالا كالان طفالال   وذلال  ان زيالدابن حارثة كالان يسالمى زيالد بالن محمالد   وزيد 

. حكيم بالن حالزاو    فاش راا الجا لية   صغيرا اسر او سرق  وبيع  في اياو

ثم و به الى عم ه  خديجة بنت خويلالد   فلمالا تزو هالا  الحبيالب المصالطفى  

 .و ب ه اليه  صلى هللا عليه وسلم

 

 دعالالا  .حالال  عنالاله  وير الالوا الالالى  يعيالالدا لهمالالا وعمالاله  يب  ولمالالا   الالا  والالالدا 

مالع ابياله  ذ اباله  زيالدا  وخيالرا بالين   صلى هللا علياله وساللم  الرسو  الكريم

وعمه وبين بقائه عندا  فاخ ار بقا ا مع رسو  هللا صلى  هللا علياله وساللم 

وذ ب الى المال من قالري   وقالا   عندئذ اخذ الحبيب المصطفى   بيد  زيد 

 –دع اله قالري  وموروثالا   ف  وارثالا   اشهدوا ان   ذا  زيد  الو ابنالي : لهم

  اسالالمه   واعلالن  الرسو  الكالريمبا من     من   رابع  فكان -زيد بن محمد 

 .وا  اسالمهم  يوو واحد ن ؤال  قد اعل وكان
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يدا  مساعدة  للنبي صلى هللا عليه وسلم في الالدعوة  ثم  اصبحوا            

قالري  من  ر ا   صة  ابو بكر الصديق   فاسلم  عددسرا الى االسالو وخا

. الزبيالالر بالالن العالالواو . عبالالد الالالرحمن بالالن عالالو .  عثمالالان بالالن عفالالان ) مالالنهم 

االرقالم بالن . جالراح ابو عبيدة ال .سعد بن ابي وقاص . طلحة بن  عبيد هللا  

وكالان  ( كثيالر  وريالر م  وزو  اله   و ساللمة بالن عبالد االسالدابال. ابي االرقالم 

 . ؤال   م الرعيي االو  من المسلمين 

 

دعوتاله    ثالالر سالنوات صاللى هللا علياله وساللمالكالريم   وبقالي الرسالو        

لالالدي    صالالارت  معلومالالة دعوتالاله   ان  اال  بهالالا يجهالالر   ولالالم سالالرية  لالسالالالو 

لكالون الرسالو    ا مية  ذات لها   تكن  معارو هم  مكة ولم  القرشيين في

تهم   ي عالرض  لمع قالاد  لالم   ذا الف الرةصلى هللا عليه وسلم  خالال   ال الكريم 

اصحا     انه  اصبح  له  اال واصنامهم   له همولم  ي حدر  عن  آ  الدينية

مالن   الو   بيالنهم ومن   ومن رير ا من قري    وطيبين واشدا   صالحين

 مثي  ابو بكر الصديق  وعثمان بن عفان االمالوي  و الزبيالر    ر الهاخيرة  

  . ورير م بن العواو 

 

صاللى هللا  محمالد  الرسو  الكريم  على  صبر   و ذا الحالة  تدلي            

       .  ذل   الصبر من  كالو  هللا  تعالى الذي  نالز  علياله  مس مدا   عليه وسلم

 7 \المدثر   .(   ولرب   فاصبر ) 

 

 

 

 

           ********************************** 
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 شذرات من السيرة النبوية المعطرة

 
 

                                     4   

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                         

 

 :الحمد هلل  

 

ان النبالالي  مالن  الذا الشالذرات المباركالة  الثالثالة قلالت فالي الشالذرة              

دعوتاله  و سالري ها  صلى هللا عليه وساللم  بقالي  ثالالر سالنوات  صالابرا فالي  

دخالي  فالي االسالالو  اعالداد مالن قالري   ومالن   وانفرادي ها  وفالي  الذا المالدة

رير ا  وصارت دعوته  معروفة  في قري   وقد تعرض بعالف المالؤمنين 

لالع دا   ولربما لل عذيب اال انهم لم يبالالوا  وخالال   الذا الف الرة  كانالت  قالد  

نالز   مالن قالد تهيأت  لها  الظرو  واال وا  المناسبة  أل ظهار ا علنيالة  و

صلى هللا   محمد  ح السبيي  اماو  الحبيب المصطفىالقرآن الكريم  ما يوو

 :قا  هللا تعالى. عليه وسلم  في  كيفية  الدعوة  وانجاحها 

* واخفف  ناحال  لمالن اتبعال  مالن المالؤمنين* وانذر عشيرت  األقربين )  

 . 161-164الشعرا  *  (  فان عصوك فقي اني  بري  مما تعملون

 

عليالاله وسالاللم الالالى بنالالي  اشالالم وبعالالف بنالالي  ف و الاله  النبالالي صالاللى هللا           

وخطب فاليهم  فحمالد هللا تعالالى  فجمعهم المطلب  في او   الدعوة  عالنية  

(  رسالالو  هللا  اوان  محمالالد   اشالالهد ان ال الالاله اال  هللا) وتشالالهد بالشالالهادتين 

 :وقا  
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وهللا لالو كالذبت النالا    ميعالا مالا كالاذب كم . ان الرائد ال  يكالذ  ا لاله ) -     

ت  النالالا    ميعالالا  مالالا رالالررتكم  وهللا الالالذي ال  الالاله اال  الالو  انالالي  ولالالو رالالرر

وهللا  ل مالالوتن  كمالالا  تنالالامون  . رسالالو  هللا الالاليكم  خاصالالة  والالالى النالالا  كافالالة 

ول بعثن  كمالا تسال يقظون  ول حاسالبن  بمالا  تعملالون  ول جالزون  باالحسالان 

 (  . احسانا  وبالسو  سو ا  وانها  الجنة  ابدا  او النار ابدا 

 

ابالالو لهالالب  فقالالد  تكلالالم   عمالاله كالالي الحضالالور تكلمالالوا بكالالالو طيالالب اال  وكالالان      

بشدة لمنعه  من مواصلة  االمر رير ان ابا طالب  عمه  أيدا ووقف  بو ه 

 .     نشر دعوته   او يقف في  سبيي كي من يحاو   صدا  

                      

وسلم   يطو   فالي الكعبالة و كان الرسو   الكريم  صلى هللا عليه            

كالالي راو  علالالى مسالالمع   ومالالرأى  مالالن الحالال المشالالرفة  ويصالاللي  فالالي  المسالالجد 

 .القرشيين 

 

صاللى هللا   محمالد وما  ي اال  اياو  مالن ا  مالا  الحبيالب المصالطفى          

الصالفا  المجالاور    بالي  فالي   صعد الى اعلى قمة عليه وسلم باقاربه  ح ى 

 :شرفة  ثم وقف  اتفا للبيت الحراو  والكعبة  الم

 (....يا صباحاا ) 

او تخبالر م  بخطالر  يالد م  االنالذار  و الذا الكلمالة كانالت  تعنالي  ال الي  مكالة  

مكالة الالى  ا او  وقو   امر عظيم فهالر   ا الي ي  عليه  مدين هم   كهجوو

اس جابة الندا   وليس كشفوا الخبر   من الهاتف  فعلموا انه  محمالد   فلمالا 

ينالالادي او يه الالف بالقبائالالي  باسالالمائهم  ثالالم  خطالالب فالاليهم    ا  مالالع الكثيالالر اخالالذ

 :قائال 

 

ايها النا   ارأيال كم لالو اخبالرتكم ان خاليال  بالالوادي بسالفح  الذا الجبالي )  -  

 ؟(كن م مصدقي تريد ان تغير عليكم  ا

 . نعم  ما  ربنا علي  اال صدقا : ا ابوا  

 :صلى هللا عليه وسلم  فقا  

انمالا مثلالي ومالثلكم كمثالي ر الي . ي عالذا  شالديد بالين يالد  فاني نالذير  لكالم)  

  (  رأى العدو فانطلق يربأ  ا له

 :فجعي ينادي الى الكالو  فخشي ان يسبقوا 

يامعشر قالري  اشال روا انفسالكم مالن هللا  انقالذوا  انفسالكم مالن . ياصباحاا  )

 (لكم ورا  وال نفعا وال ارني  عنكم من هللا شيئا   النار فاني ال امل 
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ينالالالادي علالالالى القبائالالالي والبيوتالالالات الحاوالالالرة وريالالالر الحاوالالالرة  ثالالالم اخالالالذ    

 : باسمائهم

 ( انقذوا انفسكم من النار....   يابني)  -

ارني   ياعبا  بن عبد المطلب ال) ح ى ان هى  بندا  اقاربه باسمائهم   

 ...عن  من هللا شيئا 

 ياصفية بنت  عبد المطلب عمة رسو  هللا  ال ارني عن  من هللا شيئا 

سالليني  بمالا  شالئت  انقالذي  نفسال   مالن  اطمة  بنالت  محمالد رسالو  هللا ياف 

 (...من هللا شيئا  النار  ال ارني عن 

 :ثم تو ه  الى الجميع  فقا     

 .أي ساصلها حسب حقها  -(بباللها  بلهارحما  سأ  رير ان لكم)  -

 

 بهذا يكون  قد انذر القريب  والبعيد من  القرشيين في مكة ومن معهالم     

و بالالد   النبالالي صالاللى  هللا عليالاله  وسالاللم  يجالالا ر فالالي . انالالذارا عامالالا  وعلنيالالا 

دعوته  ويدعو النا  الى االسالو  وي لالو علاليهم  مالانز  علياله مالن القالران 

 :الكريم

 (  ياقوو اعبدوا هللا مالكم من اله ريرا )   -

لالدى اعينهم   هارا  فلقيت  دعوته  قبالوال   ويعبد  هللا تعالى اما و       

ودخي  في  االسالو عدد  من القرشيين  ومن  عف القرشيين ورير م ب

مالن  ال بالارف بالين الحفيظالة و رير م  وكثر عدد المساللمين  ممالا  اثالار

 .وبين المشركين  دخي في االسالو 

 

كالالان المسالاللمون ي عبالالدون فالالي بيالالت االرقالالم بالالن ابالالي االرقالالم فالالي مكالالة           

االسالالالمية       الالالدعوة  سالالرية فالالي اشالالخاص    ثالثالالة   وممالالا يالالذكر  ان اسالالالو

 :وعالني ها  الدعوة االسالمية كان لهم اثرا  كبيرا في امر

 

تاليم  كالان    ابالو بكرالصالديق فقالد كالان مالن رؤسالا   فاو   ؤال  الر الا   - 

ر الالال عفيفالالا  كريمالالا  الالوادا معظمالالا فالالي   ا لي الاله عليمالالا بانسالالا  القبائالالي 

قالالري   وكالالان صالالديقا حميمالالا  العربيالالة وايالالاو العالالر    ذا مالالا  وو ا الالة فالالي 

اساللم فالي اليالوو االو  للالدعوة االسالالمية فالي . لمحمد صلى هللا عليه وسلم 

وكالالان   دعوتالالهيالالوو مبعالال  الرسالالو  الكالالريم  امالالن بالاله  دون تالالردد  وصالالدقه 

السالالاعد االيمالالن  للنبالالي محمالالد صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  وكالالان يقصالالدا النالالا  

تالاله   فالالدعا  اصالالدقا ا فالالي تجار وحسالالن معامل الاله  وفضالالله  لعلمالاله  وخلقالاله 

من  فضال  من قري  منهم عثمان بن عفالان االمالوي  و عبالد  فآ   لالسالو
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ن العالالواو و والزبيالالر  بالال الالالرحمن بالالن عالالو  الز الالري وسالالعد بالالن ابالالي وقالالاص

 صاللى هللا علياله وساللم  طلحالة بالن عبيالد هللا  ال يمالي فقالد اتالى بهالم الالى النبالي

 . واسلموا  ميعا

 

 صالاللى هللا عليالاله وسالاللم عالالم رسالالو  هللا وثانيهمالالا حمالالزة بالالن عبالالد المطلالالب  

كالان   وا من الروالاعة  واعالز ف الى فالي قالري  واشالجعهم  واقالوا م  واخو

ودون قصد منه  فقالد روي ان  على المسلمين  اسالمه  فضي من هللا تعالى

ابالو    الرسو  الكريم صلى هللا عليه وساللم  كالان عنالد  بالي الصالفا  فمالر باله

باله   فضالر   ابالا  هالي  اخالذ حجالرا  بيالداان  ونا  منه  وقيالي  ذاا  هي   فآ

راسالاله  ونالالز  دو الحبيالالب   فشالالج  وسالاللم   عليالاله  صالاللى هللا  النبالالي  محمالالد

ثم ذ ب الى  نادي قري   بجوار الكعبالة . صلى هللا عليه وسلم   المصطفى

وكانت ترقب الحالة موالة عبد هللا بن  دعان عن كثب من فوق . المشرفة 

وكالان  مقالبال  بن عبالد المطلالب لما مر الحمزة ف.  سطح الدار  فآلمها االمر 

واخبرتالاله االمالالر كلالاله واسالال وقف ه    قوسالاله  خر الالت اليالاله  وبيالالدا  مالالن الصالاليد

فالالذ ب الحمالالزة  يبحالال  عالالن ابالالي  هالالي  ح الالى  الالا  اليالاله فالالي   فثالالارت ثائرتالاله 

 :قائال له والنادي فش مه 

 ابن اخي وانا على دينه ؟؟   اتش م -

 

وانالا  )قا  قد  فكان لسانه. عميقا    اشج  فشجه  بيدا  بالقو   ثم وربه 

وكالا ن . دون قصالد ثالم شالرح هللا تعالالى صالدرا لالسالالو  فاساللم  (على دينه 

 .اسالمه  في السنة السادسة من مبع   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 

 

كالان ف الى ف يالان قالري   شالجاعا  . اما االخر  فهو عمر بن الخطا            

 على المسلمين قبي اسالمه ا ا  وكان  شديد ذا شكيمة ال يها  احد

 

قيي  انه   في  ليلة  مالن الليالالي   سالمع  سالرا  بعالف  ايالات القالران          

فوقالع   الكريم  وكان  النبي صلى هللا عليه وسلم يصلي في الكعبة المشرفة

م شالوحا    االيالاو  خالرج  وفالي احالد .حق ال من  النبي  قلبه  ان  ماقرأافي  

صلى هللا علياله وساللم  فلقياله   محمد  ق ي الحبيب المصطفى   قاصدابسيفه  

 :ر ي من معارفه  فقا   له

 اين انت ذا ب  ياعمر -

 : عمرفقا  له  

 .ق ي محمدا   ذا ب أل -
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 :قا  له  -

 وكيف تأمن  بني  اشم ان ق لت محمدا  -

 :فرد  عليه  عمر   -

 اراك اال قد صبوت  ما   -

 :قا  له  -

 ن ذل  ؟اال  اخبرك باعجب م  -

 :قا  له عمر    -

 وما ذاك؟؟  -

 :قا     -

 .وا أاخ    وزو ها قد صب  -

 

. الالالى بيالالت اخ اله   ليالالرى صالالحة ذلالال   مسالرعا ف ركاله عمالالر  وسالالار           

القران الكالريم  فلمالا سالمع صالوت   خبا  بن االرت يعلمهما وكان عند ما 

قالران عمر اخ بأ  في البيت  وس رت  اخ اله  الصالحيفة  ال الي فيهالا  آيالات ال

 :الكريم  فلما دخي عمر البيت  قا  

 ما ذا الهينمة ال ي سمع ها ؟ -

 :قالت اخ ه وزو ها   

 .كنا ن حدر فيما بيننا  -

 :قا  لهما 

 . فقد قيي لي انكما صبوتما  -

 فقا  له  زوج اخ ه 

 ارايت ان كان الحق في رير دين ؟ -

ها  عمر وطرحه اروا  فجا ت اخ ه  ل رفعه عن زو  فوثب عليه  

 :فأدما ا  فقالت  له و ي راوبة   على و هها فضربها 

اشهد ان ال اله اال هللا واشهد  –ان كا ن الحق في رير دين   ؟وياعمر  -

 .ان محمد رسو  هللا

 : وقا  على  ما فعي فيها  ندو عمر  وخجي  من اخ ه      

 اعطوني الذي عندكم ألقرأا  -

 : قالت له اخ ه 

اال المطهرون  فقم وار سي  يمسه   ندنا الان  ر س و الذي ع  -

 .وسنعطيكه 

 :فار سي  عمر ثم تناو  الصحيفة وقرا فيها  
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الى  –( *ما انزلنا علي  القران ل شقى* طه . )بسم هللا الرحمن الرحيم 

(  ... *لذكري  واقم الصالة فاعبدني   اال انا  اله  ال هللا   انني انا)قوله 

   64  -6\ رة طهاربعة عشرة  اية من سو

 .فقا  ما احسن  ذا الكالو واكرمه ؟  دلوني على محمد  

 :قا  لهمخبئه و ج خبا   من عند ذل  خر 

  هللا عليه  صلى   دعوة  الرسو    تكون  ار و ان  فاني  ياعمر  ابشر  -

 .   يبت  أقد 

 :في ليلة الخميس  وكا ن النبي صلى هللا عليه وسلم قد دعا       

بعمر بن الخطا  او بأبي : بأحد الر  لين  الي    اعز االسالو اللهم -

  - هي بن  شاو  

 

وذكر له الخبالا  ان النبالي صاللى هللا علياله وساللم  مو الود فالي  دار          

البالا     والر   وصالي الالدار  ولمالا  فقصالد عمالر.   بن ابي  االرقم   االرقم

وشالالحا  سالاليفه  فالالرأى عمالالر بالالن  الخطالالا   م  فيهالالا   ر الالي مالالن ثقالالب  فأطالالي

 بذل     المسلمين  فأخبر  النبي صلى هللا عليه وسلم    وابل 

 :فقا  الحمزة عم النبي  

 .مالكم ؟؟  -

 عمر :    قالو ا 

شرا   يريد  كان خيرا  بذلناا  وان   يريد  فأن كان  البا   اف حوا: فقا   

 .ق لناا بسيفه

 

فجذ  عمرا  ذبة   رةمن الحج  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  فخرج 

 ثوبه  وسيفه   بمجاميع  آخذا 

 (؟؟ياعمر    اما تن هي): قائال  

 

 . ( بعمر االسالو   اعز  اللهم عمر بن الخطا   اللهم  ذا  ):ثم قا   

. (هللا واشهد  ان  رسالو  هللا   اشهد ان  الاله اال ):فقا  عمر بن  الخطا  

. المسجد الحراو سمعها من في   ة بصوت عا كبر  كي من في الدار تكبيرف

 . وكان اسالمه بعد اسالو الحمزة بثالثة اياو 

فالذ ب الالى ابالي  للمساللمين   وبعد اسالمه  ذ الب الالى اشالد النالا   كرا الة  

 : هي فقا  له

 ..صلى هللا عليه وسلم باني امنت باهلل  وبرسوله محمد  الخبرك   ئت -
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اسالالالمه   فنالالادى  ميالالي  خبالرا ب بالن معمالالر الجمحالالي  فالالا  وذ الب الالالى  ميالالي 

 ان عمر صبأ : باعلى صوته

 كذ    لكنني  اسلمت :   فقا  عمر  لمن سمعه 

وذ ب الالى خالاله العاصالي بالن  اشالم  فالاخبرا باسالالمه  ثالم دارت معركالة   

 .بينه وبين عدد من المشركين فقاتلهم

 

كان المسلمون يصلون سرا فلما اسلم الحمزة وتبعه بثالثة اياو          

 :بن الخطا   فقا  عمر للنبي محمد صلى هللا عليه وسلم  عمر

 لسنا على الحق ان م نا وان حيينا ؟  يارسو  هللا أ -

 :قا  الرسو  الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم     

 (بلى )  -

 :فقا  عمر  -

 .ففيم االخ فا ؟  والذي بعث  بالحق لنخر ن  -

 

بالالن عبالالد   قدمالاله الحمالالزةفخالالرج المسالاللمون   فالالي صالالفين  احمالالد ما ي        

واالخالالر  ي قدماله عمالالر بالن الخطالالا  ح الى  دخلالالوا المسالجد الحالالراو  المطلالب 

 .اصبحت الدعوة االسالمية من ذل  اليوو علنية و هرية بهذا و

 

                

 

 

 

 

                    ********************* 
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 شذرات من السيرة النبوية المعطرة                 

 
 

                                            5 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                    

 

 :الحمد هلل   

 

الرابعالة  اناله حصالي  بالين  المساللمين  شالذرة كنت قالد بينالت فالي ال             

في مكالة تبالارف  وتباعالد و لمالا كثالر عالد د المساللمين واصالبح  والمشركين

وزاد  الذا ال بالارف اسال مرار . لهم كيان اخذ يزداد او يكبر  يومالا بعالد يالوو 

النبي صلى هللا عليه وسلم فالي دعوتاله وا هالارا بهالا فالي نالواديهم  وامكنالة 

توا الالد م  حيالال  كالالان ي لالالو علالاليهم   القالالران الكالالريم  ويالالدعو م للالالدخو  فالالي 

عالنيالالة     هللا  ويعبالالد(    لكالالم مالالن الالاله ريالالرا  هللا مالالا  يالالاقوو اعبالالدوا )االسالالالو

 .ويصلي في المسجد الحراو عالنية  

 

وقد ازداد  الذا الن الاحر  عنالدما  خالرج المساللمون مالن دار االرقالم بالن         

وعلى  بن عبد المطلب   الحمزة  صفين على را  احد ما  ابي االرقم  في

ا   ودخلالوا المسالالجد الحالراو  يطوفالالون  حالالو  را   اال خالر عمالالر بالن الخطالال

 .الكعبة 
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تحالج البيالت   كانالت العالر  حيال   -وكان قد قر  موعد موسم الحالج         

ومالن كالي  وفالج   وتطو  بالكعبة وتحضر الموسالم  مالن كالي صالو   الحراو

مالن قالري  فالي دار الوليالد بالن   ا  مع مال  لذا    -والبعيدة   قريبةالقبائي ال

وله  الوليد  شيخا طاعنا في السن  ذا شر  ومقاو معرو  وكان-المغيرة  

ومنعالة   حوله  فيزيدونه  و ا ة   مجلسه  ويل فون   عشرة اوالد  يزينون

   -لعامرة تم الد  بالين الطالائف و مكالة كانت بساتينه  ا  وكان اكثر م ماال  فقد

و عبالد الطلالب  وابال  لهب بالن بيت الوليد  ذا  ابو  وكان من المج معين  في

  ي دارسالالالون  امالالالر الحالالالج  وامالالالر الالالالدعوة هالالالي  وابالالالو سالالالفيان  وريالالالر م  

بمحمالد  وراوا  ان   وكانوا قد واقوا  ذرعا االسالمية وما يفعلونه ازا  ا 

ساليج مع   اكثير من العر   وان محمد من   دعوته  تصاد  اذعانا وقبوال

وا ويعرض عليهم  دعوته  ويدعو م  في الدخو  في االسالالو  فالا  معبهم 

يصالالرفون  محمالالدا  عالالن  االتصالالا    لعلهالالم  فيمالالا يفعلالالون وليحبطالالوا  دعوتالاله 

 .من العر     بالحجيج

 :الوليد   فقا  لهم  

يامعشر قري  انه قد حضر  ذا الموسم وان وفود العر  س قدو   -

صلى هللا   محمد به  يعني –عليكم  فيه  وقد  سمعوا  بامر صاحبكم 

 تخ لفوا  فيكّذ   بعضكم واحدا  وال فا معوا فيه رأيا  –عليه وسلم 

 . بعضا 

صلى هللا عليه وسلم  واخذ  النبي  ف حيروا ماذا  سيقولون في امر        

 ..(ساحر. مجنون . كا ن  ):كي منهم  يقو  خال  صاحبه  

 :فقا  لهم الوليد  

كالالو انالس وال  كالالو   ال لقد  سالمعت  محمالدا  يقالرا  كالمالا  فمالا  الو وهللا  -

   وان عليالاله  لطالالالوة  وان  اصالالله  لعالالذق  وان لحالالالوة   لقولالاله   انو   الالن 

فرعه  لجنالاة  ومالا  انال م  بقالائلين  مالن   الذا  شاليئا  اال  عالر   اناله  باطالي  

المالالر    نبالالي يفالالرق   فقولالاله  سالالحر  سالالاحر تقولالالوا  وان اقالالر  القالالو  ان 

   المالالالر    وزو الاله   وبالالين  المالالر  المالالر   وأ خيالاله  وبالالين   وأبيالاله  وبالالين

 .وعشيرته 

 

تفرق القرشيون  على  ذا القو   فلما حضر موسم الحج  كالانوا و          

جلسون في طرق النا  القادمين للحج  ودروبهم  يحذرونهم أمالر محمالد  ي

 .ساحر   :انه  صلى هللا عليه وسلم   ويذكرونهم   أمرا   من
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الحجاليج    جالاميعوساللم  يخالرج الالى  م  صلى هللا علياله   النبي  كانو        

ومنازلهم او مواقع   اقام هم  ويدعو م   الالى االيمالان واالسالالو    ورحالهم

 :ويقو  لهم

 ( . تفلحوا  هللا اال   ايها  النا  قولوا ال اله)   -

 

عالالادت  ادرا هالالا  و ان هالى موسالالم الحالج  لهالالذا العالاو  فصالالدرت العالر          

فج  وان شر ذكرا  في كي   وسلم  وقد عرفوا  امر رسو  هللا صلى هللا عليه

 .الجزيرة العربية من  ركنو

 

الوقالالالو    بو الالاله  الالالالدعوة    فالالالي قالالالرر القرشالالاليون  ان  يسالالال مروا            

يثيالرون  الشالغب   ويفعلالون  الضووالا    بحيال   كلمالا   االسالمية  فاخالذوا 

وسالاللم  يسالال عد  ليقالالوو     صالاللى هللا عليالاله  محمالالد   الكالالريم  الرسالالو   شالا دوا

لالالدعوة  ال ي ركالالوا  لالاله  فرصالالة  لل حالالد ر الالالى النالالا   او قالالرا  ة القالالرآن با

يغيالر  االمالر  ويبعالدوا النالا  عناله    الكريم علالى اسالماعهم   اال  وفعلالوا مالا

 :فقا  هللا تعالى  فيهم .وشددوا على ذل  

 (.وقا  الذين كفروا ال تسمعوا لهذا القرآن والغوا  فيه  لعلكم  تغلبون)  

 

ح ى ان بعضهم اخذ  بسرد القصص للنا  فالي من الدياتهم   مالنهم             

النضر بن الحارر الذي سافر الى الشاو والحيرة  لي علم  قصصا  وحكايات   

اخذ يقصها عليهم  ال ي صر  النا   عن االس ما   لرسو  هللا صلى هللا 

 هللا علياله وساللم  وسلم  فكان  كلما  سمع  بمجلس  يجلالس فياله النبالي صاللى 

القصالص  والنالوادر ال الي سالمعها     ا   اليه  واخذ يقص على النا    الذا

وقيي انه اش رى   مغنية او  قينة تغني فالاذا سالمع ان فالنالا يريالد  ان يالدخي 

  يذ ب الى الرسالو    اال  المغنية  ل غنيه  وتطعمه  ال ي  االسالو   اخذ تل 

 : هللا تعالى فيه فانز  م  فيدخي االسالو صلى هللا عليه  وسل الكريم 

 

ومن النالا  مالن يشال ري لهالو الحالدي   ليضالي عالن  سالبيي هللا  بغيالر علالم  ) 

 .(وي خذ ا  زوا  اولئ  لهم  عذا   مهين 

 

صالاللى هللا  محمالالدالمصالالطفى   الحبيالالب يعملالالون علالالى تخالالذيي  وكالالانوا          

في همونه  انه  ر ي  مسالحور او اناله  مجنالون  او   عليه وسلم والمسلمين

قا  تعالى علالى لسالان  او  انه مف ر  او انه ساحر بي ويسخرون منه  كا ن

 :المشركين 
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ان كاد  ليضلنا عن آله نا  لوال  ان  * ا ذا الذي بع  هللا رسوال  )   

 (  * صبرنا عليها

الضعفا   منهم  فاذا راؤو م    بالملسمين  وخاصة  يس هزؤون  وكذل  

 :يقولون

  :تعالى على السن هم قا و(  اؤوكم ملوك االرض) -

 ؟؟(  *ا ؤال   من هللا  عليهم  من  بيننا )  

بهم   صدرا الشريف  يضيق صلى هللا عليه وسلم   وكان الرسو  الكريم 

 :صفا الحالة او وبما  يفعلونه  بالمسلمين  ذرعا  قا  تعالى

 ( *ولقد نعلم ان  يضيق صدرك بما  يقولون)  

 :هللا تعالى  فانز ن  على  الدي هللا تعالى  فثب ه 

(  اليقين  واعبد  رب  ح ى يأتي *ن  من السا دين فسبح  بحمد رب  وك) 

الها  اخر فسو   هللا   مع  يجعلون  الذين* كفينا ك المس هزئين  انا )  

 (يعلمون 

 

والمالح  ان القران الكريم  قد تماشا في نزوله مع الدعوة االسالالمية        

مسالهبا   دقيقالا ووصالفها وصالفا في سري ها وعالني ها  وساراتها  في  كي م

فكالالان  ينالالز  فالالي  كالالي  حالالالة  ايالالات مالالن القالالران  الكالالريم  ليثبالالت  الحبيالالب 

صلى هللا عليه وسلم علالى ديناله  ويقالّوي عزيم اله  ويشالد  محمد  المصطفى

 :في عضدا 

ولقد اس هزئ برسي من قبل  فحاق  بالذين سخروا منهم  ماكانوا به ) 

 .(  يس هزؤون 

 

وتفننوا فيها  فو ا وكثّ  والدعايات الكا ذبة   الشبهات  روااثا وقد          

 :للقران الكريم   يقولون  كانوا  فقد

احالو  واو او  كاذبة  تراود محمد ا  اثنا  الليي فيقرا  ا  في النهار  -

وقا  هللا تعالى  على النا  او يقولون  انما  يعينه على القو  اخرون

 :ن همعلى الس

 

 (*وأعانه عليه  قوو  آخرون  فقد   اؤا  ظلما  وزورا) 

تملي   شياطين للشعرا    كان  كما  تعينه على قوله ا له  شياطين  وان  

 .      قصائد م  وتعينهم على قو  الشعر   عليهم
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  عذيبهم للمسلمين تعذيبا  سديا  فاناله كثيالر فقالد أوذي  ابالو بكالراما ت         

وطلحة  بن عبيد هللا  فقد  شد ما  نوفي بالن خويلالد  العالدوي  فالي  الصديق 

وكان ابالو  هالي  اذا  سالمع  احالدا  اساللم  . حضور الصالة من   حبي لمنعهما

ر ة  الخسا  االذى و والشر   اخزاا  وأنبه  و ددا  بالحاق من ذوي الجاا 

بالاله  وبمالالاله  وبجا الاله  وان كالالان والالعيفا  والالربه  مبرحالالا  وارالالرى االخالالرين  

 .على  وربه  وا ان ه

 

بن عفان حي  كان عمه يلفه بحصير  من خوص   وعذ   عثمان         

اذ  كان عبدا  مملوكا    بن رباح  بال  وعذ  . لنخيي ثم يدخنه  من تح ه ا

ويعطيه لالطفا   يلعبون  عنقه  ألميه بن خلف  حي   كان  يضع  حبال في

به ويضربونه  او يخر ه  في الحر الشديد  فيرميه على  الرمي  المحرق  

هللا   صلى  بمحمد  للكفر   فيدعوا   كبيرا صخرا    صدرا على  او يضع 

 ...احد...احد : عليه وسلم  وكان  يردد و و في العذا  

ابو بكر  يوما  مر به   وقد بما  ا   به  ويدعوا ليعبد الالت والعزى رو

خلف   واع قه    بن  الحالة  فاش راا  من  امية  و و على  ذا  الصديق

 .لو ه  هللا تعالى 

 

وكالالان خبالالا  بالالن االرت  ممالالن سالالبي فالالي الجا ليالالة  اشالال رته  او انمالالار         

بنالالت سالالبا  الخزاعيالالة وكالالان  حالالدادا  فعذب الاله  فالالي النالالار  ف الالاتي  بالحديالالدة  

صاللى هللا علياله   يكفالر بمحمالد  ف كويه  في ظهالرا  لعلاله   حرارةال الشديدة 

ووالالع  حجالالر او بشالالعرا    مالالن  ويجرونالاله  وبدينالاله  او يلالالوون عنقالاله  وسالاللم

 . كبير على صدرا   ال يس طيع  دفعه

 

    وكالالان عالالامر بالالن فهيالالرة   يعالالذ    شالالديدا  ح الالى  يفقالالد   وعيالاله  وعالالذّ       

ان  مالالولى   لبنالالي عبالالد الالالدار كالالانوا فلالالح  ابالالو  فكيهالالة  االزدي  وكالال ايضالالا   ا

يضالالالعونه فالالالي من صالالالف النهالالالار فالالالي الحالالالر القالالالائف  وفالالالي ر ليالالاله  الحديالالالد   

 .ويجردونه  من الثيا   

 

فكان ابالو  هالي  ا شديد  ياسر وامه  وابوا  عذابا  وعذ  عمار بن          

فيخر هم   و  واقاربه الى االبطح  فالاذا    االمخزومي يعذبهم  عذابا  شديد

 :مر  بهم النبي صلى  هللا عليه وسلم فقا  وقد   فيها   د الحر فيعذبهماش

 .(صبرا ا  ياسر فان موعدكم الجنة  )  -
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ياسر والدا في  ال عذيب  وكذل    امه  و ي او عمار سمية   فمات       

بحربة      هي  بنت خياط    موالة  ابي  حذيفة المخزومي   فقد طعنها  ابو

 .ا  لذا تع بر او  شهيدة  في االسالو  في يدا   فق له

 

و اما عما ر فكان المشركون يلبسونه  درعا من حديد  ويضعون        

يعي  فانز    او يرمونه  بالما   ح ى يقو    ما ال   الصخر على صدرا

 :هللا تعالى قوله

من كفر من بعد ايمانه   اال  من اكرا  وقلبه  مطمئن  بااليمان  ولكن  )  

 ( *شرح بالكفر  صدرا  فعليهم  رضب   من هللا   ولهم  عذا  عظيم من

 

وعذ  صهيب  بن  سنان  الرومي وعذ    مصعب  بن عمير             

منع ه  امه  من الطعاو  بعد  اسالمه  وطردته   من بي ها  ح ى    حي 

 . سدا     تخشف

  

خيالاط  ح الى ماتالت  او  عمار سمية  بنالت   مثيعذبت من  ومن النسا        

لو اله  واع قهمالا   و النهدية   وابن ها  اال  ان  ابا بكر الصديق   اش را ما

فهيرة  وقالد الماله  ابالوا علالى ذلال  قالائال  بن   و عامر بال    اع ق كما  هللا 

 (ع قت ر اال   لدا  لمنعوك ا  وعافا  فلو  رقابا  اراك تع ق )  :له

 :ابو بكر  فقا   

 (  هللا اع ق هم لو ه ) 

 :فانز  هللا تعالى فيه قرآنا 

وما ألحد عندا  من نعمة * الذي يؤتي ماله ي زكى * وسيجنبها االتقى )  

 *(ولسو   يروى * اال  اب غا   و ه  ربه  االعلى * تجزى 

 

ا   ناال ان  يزدادون   ايما ازا   ذا ال عذيب  المسلمينفما كان من    

 .يزدادون  حرصا   في اسالمهم  ويقينا  وكلما  زاد تعذيبهم  

 

امورا  مهمة   ي االسا  ان  ناك   االمر  لو دنا  ذا فلو  ت بعنا           

من  وكفر م في والمشركين   والكافرين في دينهم   المسلمين خال   في 

 : ذا االمور

 

 ال شالالري  لالاله  احالالد بالالان هللا  واحالالد    يؤمنالالون فالمسالاللمون  : د ال وحيالال *.

والمشالالركون  لهالالم  اكثالالر مالالن  االا  ولالالو ان   بالالذل   يؤمنالالون ن  الوالكالالافرو
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بعضالالالهم  كالالالانوا  يعرفالالالون  ال وحيالالالد  علالالالى  ديالالالن  ابالالالرا يم الخليالالالي  وابنالالاله  

اسالالماعيي عليهمالالا السالالالو  ويعلمالالون انهمالالا  انبيالالا   ارسالاللهما  هللا  تعالالالى  

وارسالي   بعالد ما مالن  السالو  ماعليهواخاا  ارون  وكذل   ارسي  موسى 

لعلهالا   نوا يعبدون  االصناو  واالوثالان اال  انهم  كا مسيح عيسى بم مريم ال

لهذا كالان ال وحيالد  اصالي  الخالال   بيالنهم  وال يالزا  .  تقربهم الى هللا زلفى

واالسالالالو  فالالان  بعالالف المشالالركين  يقالالرون    لحالالد االن  خالفالالا  بالالين الوثنيالالة

 رفالون  بالان  هللا   الو بوحدانية  هللا تعالى  في ذاته وصالفاته  وافعالاله  ويع

الخالالالق  العظالاليم  خالالالق السالالموات واالرض  ومالالا  بينهمالالا  وبيالالدا  ملكالالوت  

شالالالي   و الالالو الالالالرزاق  الالالالذي  يالالالرزق   كالالالي   السالالالموات  واالرض  وملكالالالوت

و و المدبر  لكي  امر كبير او صغير  و و ر   العالرد   .النا   والدوا  

الجبالالا   والشالالجر  والقمالالر والنجالالوو  و  العظالاليم  و الالو الالالذي  سالالخر الشالالمس

يحيالي  .  واالنعاو  والجن  واالنس  والمالئكة  و و يجيالر  وال  يجالار علياله 

ويميالالت  ويفعالالي  مالالا يشالالا   ويحكالالم  مالالا يريالالد وال  معقالالب  لحكمالاله  وال  راد  

 . لقضائه  كما يؤمن المسلمون  بذل 

            

بالادا المقالربين ان هللا  تعالالى قالد مالنح   بعالف ع: اال  انهم يقولون           

اليه   شيئا  من ال صر   في امور الكون  فهم  ي صرفون  فيه  مثي  دفالع  

الضالالر وقضالالا  الحالالوائج  والالالوالدات  مالالن ذكالالر او انثالالى  وشالالفا   المروالالى  

وكالالانوا  يقولالالون ان هللا  اعطالالا م   الالذا  لقالالربهم  منالاله  فهالالم  يقضالالون   الالذا 

عالالنهم  الالالبال     عونفيكشالالفون  الكربالالات  ويالالدف الغيالالب  طريالالق   االمالالور عالالن

يروالون باله  ويشالفعون  لهالم  عنالد هللا  فالي   الالى هللا  مالن منهم   ويقربون

فهالالم    والصالالالحين  و الالؤال    الالم االنبيالالا   القيامالالة  و الالو يالالوو يالالوو  الشالالدة 

 و اتخذو م  وسيلة  بين هللا  تعالى وعبالادا  مالن ذلال    انهالم  بنالوا   بيوتالا 

  نح ونهالالالا  حسالالالب  مالالالا يريالالالدون  فالالاليواصالالالناما  فيهالالالا   ي تماثيالالالي   ووالالعوا 

في  الذا    ويضعونها  يريدون   كيفما   ينح ونها      الخيالية او صور م 

االبنيالالة  والضالالرائح الخاصالالة  ي بركالالون بهالالا  ويطوفالالون  حولهالالا  ويقومالالون  

القالالرابين  والالالذبائح   لهالالا   ال ماثيالالي  ويقالالدمون   لهالالذا  بالالاال ال  وال عظالاليم 

مواسالالم  معينالالة  فالالي السالالنة  يقصالالدونها    لالالوا  لهالالمقالالد   ع  والنالالذور  وكالالانوا

لغرض  ال برك  والعبادة  مع قدين انهالا تقالربهم  الالى هللا  زلفالى  فكالان  الذا 

فالي  تعالالى فقالد   علالو م  في نظر المسلمين في  عبادتهم لغير هللا  شركهم

 .شركا   هلل  تعالى     ذا 
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لم  بالدعوة  الى ال وحيالد  ولما قاو الرسو  الكريم صلى هللا عليه وس        

ذل    يعجبهم  وانكروا  ونبذ  كي ما اتخذوا  اال ا  من  دون هللا تعالى    لم

المشالركون  الالدفا   عالن  شالركهم     وعظّمالوا  لهالذا  قالرر  على المسلمين 

ولمالا  ناقشالهم   . ومع قداتهم  فبعد ت  بينهم  الشقة  وكثالر الخالال  واشال د

 :اهللا عليه وسلم  بهذا االمر  قالو  صلى محمدالحبيب المصطفى 

 ( ما و دنا عليه  آبا نا  ن بع   بي)  

 :قا  تعالى   فأفحمهم القران الكريم 

 ( ان الذين تدعون من دون هللا عباد أمثالكم )  

 (فادعو م فليس جيبوا لكم  ان كن م صادقين ) 

لكالون  ال يمن  وواتخذوا مالن دوناله آلهالة  ال  يخلقالون  شاليئا و الم   يخلقالو) 

(  النفسالالالهم  والالالرا وال نفعالالالا  وال  يملكالالالون  موتالالالا  وال حيالالالاة  وال  نشالالالورا

ى هللا عليه وسلم  الى ال فكر في االمر  فبهال هم  لودعا م الرسو  الكريم ص

ذلال  الن  آبالا  م  كالانوا  .وذ بت حج هم  اال  انهم  أصالروا علالى عبالادتهم 

ى هللا عليالاله  وسالاللم  شالالركين يخالالو  النبالالي  صالاللمواخالالذ بعالالف ال. يعبالالدونها 

االد  الى آله هم   ببيان عجز الا  وانهالا س غضالب    والمسلمين  السا تهم

 :فانز  هللا تعالى ايات  ليثبت بها نفو  المؤمنين . عليهم  ف هلكهم   

 

اتخذت  بي ا  وان  مثي الذين اتخذوا من دون هللا أوليا  كمثي  العنكبوت  )  

 * (لو كانوا يعلمون  العنكبوت  لبيت او ن  البيوت 

لذل  قرر المشركون العمي على تحجيم  الدعوة االسالمية وصد ا ولو  

 .كان ذل   بالقوة  والعنف 

 

 محمد االيمان برسالة  الحبيب المصطفى : اما االمر االخر فهو          

 :صلى هللا عليه وسلم ونبوته   فكان ان  قالوا 

فلو كان .  ؟؟؟  محمدا  الي يم المسكين ألم  يجد هللا  لحمي رسال ه  اال  -

 .ريرا  لربما  آمنا  به  

 ر ا  أي  لو كان الرسو  عظيما  من  او من اكابر  قري   او كبار      

الطائف   أي  من  قري   او من  ثقيف  و م عظما   العر   آنذاك آلمنا  

 :قا  تعالى  يقوض امر م به  فانز  هللا تعالى ما 

 (نز   ذا القران على ر ي من القري ين عظيملوال  )   

 :ا  مكة او الطائف بقوله تعالىميقصدون به 

 (نحن قسمنا معيش هم في الحياة الدنيا  .أ م يقسمون رحمة رب  )   

 (هللا  أعلم   حي   يجعي رسال ه ) و   
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تعالى  و فالرسالة  والنبوة رحمة من هللا  تعالى  لعبادا  وهللا            

يشا   فكانت  ذا  الرسالة والنبوة  لمحمد   حي   الذي يقسم  رحم ه

 .  صلى هللا عليه وسلم  دون ريرا  من عبادا 

 

رد  قاطع  لهم  ودحف  لشكوكهم  فان  رسو  هللا   و   و في  ذا          

 . النبي  محمد  صلى هللا عليه  وسلم أرسله  لجميع  البشر 

 

البع   من  بعد  الموت  :  المر االخر الذي  اخ لفوا  فيه  فهواما   ا       

الكفار والمشركون  بذل   واس غربوا   عند م  ف عجب اذ  لم  يكن  معروفا 

 :قا  تعالى   :يقولون   االمر فكانوا

 (ذا  م نا  وكنا  ترابا  وعظاما  أ نا  لمبعوثون  او آباؤنا  االولون ئأ) 

 :مايقولون وقا  تعالى ردا على 

 .(قي ان اال ولين واالخرين لمجموعون الى ميقات يوو معلوو )  

 

  بعالالالد  عالالي  الحيالالالاة  مالالن  لهالالم  ان  هللا   الرسالالو   الكالالالريم  فبالالين            

اليالاله  ففالالي   الالذا  الحيالالاة   ا حالالق  حقالاله  ويالالرد  ذي كالالي   يأخالالذ المالالوت  لكالالي 

 المظلالوو    ويمالوت  ين الدنيا  يموت الظالم  ولم  يؤخالذ  مناله  ظلماله  لالخالر

 الزا  احسالانه    بذمة ظالمه  والمحسن  يموت  قبي ان يلقالي   باق  وحقه 

دون ان  يعاقالب علالى اسالا ته   فالان لالم  يكالن   يمالوت  وصالحه   والمسي 

 ناك  بع  من  بعد  الموت   يبع   فيه  النا   لما  اخذ ت  الحقالوق  لالذا  

وباعثهم  ليوو  تشخص  فيه  القلو    من  ديد    فاهلل  تعالى  باع  الخلق

فالي   محاسبة  الجميع  كي  بما  فعالي  واالبصار  وفي  ذا اليوو العظيم  ت م

  ويعاقالب الدنيا  وترد  المظالم الى اصحابها   ويجالزى  المحسالن  باحاسالنه 

 .والمسي   باسا ته 

   

يدتهم  ال ي  و  يوو  القيامة  وقد ابطي  هللا تعالى  عقوذل  اليوو         

فكانو ا .  في  ذا  خال   بينهم  وبين  المسلمين  كانوا عليها  فكان 

يحسبون  لهذا  حسابا  واخذوا  ي صدون  لكي  من  دخي  االسالو  وآمن  

 .بهذا  االمور   باالذى  وال حوط   والحذر منه  

     

هالالالة  مالالن وسالاللم  ب عليالاله   صالاللى هللا   احالالاط  هللا  تعالالالى  رسالالوله          

الشالالر  والوقالالار  مالالا وقالالاا  اع الالدا   قالالري   عليالاله  وكالالان عمالاله  ابالالو طالالالب  
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سيدا مطاعا  مكرما  معظما  في قري   وقبائالي  العالر    وكالان مالن  ذروة  

قدرا  وكان  قالد تهابه النا   وتعر   له  .  بني  اشم  وبني  عبد  منا  

المشالركون  ان   حاطاله  برعاي اله   فاوالطرأو شقيق ابياله  حماا  و و عمه 

فسار ر ا   من اشرا   قري  الالى ابالي طالالب  . ي لمسوا  من عمه  منعه 

لهالال هم  ال الالي  آخيالاله قالالد  سالالفه  ديالالنهم  وعيبالاله  وسالالب يخبرونالاله  بالالان ابالالن  ا

بيالالنهم    االمالالور  او يخلالالي  ان  يكفالاله  عالالنهم  وعالالن  الالذا يعبالالدونها  ور الالوا 

  الذ   ورد الم  ردا  ماليلرصالين  المهالوبينه  ف لقا م  ا بو طالب  بالالقو   ا

يظهالر ديالن محمالد  صاللى هللا علياله وساللم    النبالي  فانصرفوا  بينما  مضى 

ا ن قريشالالا  لالالم  تصالالبر طالالويال علالالى  الالذا االمالالر     اال  هللا  ويالالدعو  الظهالالارا

صالاللى هللا عليالاله وسالاللم عالالن    وطلبالالوا مالالن  ابالالي  طالالالب  ان يكالالف  رسالالو  هللا

  احالالالد  سالالاليحاربونه  ح الالالى  الالالالكتسالالالفيه  آلهالالال هم  وشالالال م  آبالالالائهم  واال   

طالالب  ودعالا  النبالي صاللى هللا علياله وساللم    ابالي  على الفريقين   فعز ذل  

وي الرك  الذا   ور اا  ان يحف   عماله ومكان اله فالي  قالري   ويحفال    نفساله

 .الدين  

 

الموقف  قا    بهذا  فلما راى النبي صلى هللا عليه وسلم  عمه         

 : قول ه الشهيرة

وهللا لو ووعوا الشمس في يميني  والقمر في شمالي على ان  ياعم )  -

 (اترك  ذا االمر ما ترك ه ح ى يظهرا هللا  او ا ل  دونه  

 :قائال م حمسا  ثم  اس عبر  وبكى  اما و عمه   فهب عمه  

 . (ابن اخي  فقي  ما احببت  وهللا ال  اسلم   لشي   ابدا  اذ ب يا)    -

 

 ا  ر ا   من قري   الى  ابي طالب  يعروون  وفي احد  االياو      

عليه  امرا    ومعهم  شا   وسيم   و  سيد  شبا   قري   وا ملهم   

 :فقالوا   –عمارة بن الوليد  –وانهد م  

وسلم  لنا  ابن اخي    الذي    ولدا  الف ى  واتخذا  يا ابا  طالب  خذ  ذا   -

  -وسفه  احالمهم    فنق له   خالف  في  دين   ودين آبائ   وفرق قوم 

 :ئال فطرد م ابو طالب   قا

يكون  وهللا ال  واعطيكم  ابني  ل ق لونه  اما ربيه لكم  أابنكم    اتعطوني -

 . حييت  ما   ابدا  ذا 

 

صلى   محمد  لرسو  هللا   رؤسهم  وقد  اومروا  يفر عوا  ناكس        

 . وكرا ي هم   حقد م هللا عليه وسلم 
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                   *********************** 

                               

 

 

 

 

 

 

 (شذرات من السيرة النبوية  المعطرة    )             

 

 
                                           1 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                             

 

 :الحمد هلل 

 

ان المسلمين  من  ذا الشذرات  الخامسة  ذكرت في الشذرة            

 ذا الشذرة  تعذبوا عذابا شديدا على ايدي المشركين والكافرين  وفي  

  ابين ما القاا الحبيب المصطفى صلى هللا عليه وسلم  من  اذا م

 .واع دآتهم 

 

يد مالن ساليدا ابالن سال كالان محمد صلى هللا عليه وسلم  الرسو  الكريم        

مح رمالالا   فالالذة  مهالالا  الجانالالب   ةبشخصالالي  ي م الالع واشالالرافهم   القالالوو  عليالالة

مسالاوماتهم  فالي   قالري   فشاللت  النالا   فلمالا  في قلالو   يبة  مطاعا  ذا

المسالاومة   ان  ورأواعالن راي اله   صالدا   من طالب  ويئسوا ابي عمه مع 

 عالام هم و  النالا   سالوقةمالن   يجرؤ احد  وال حدي ال تنفع شيئا  وحي  لم

فقالالد  .صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  ذي الرسالالو  الكالالريم ان  ي قالالدو أل  همووالالعفائ

فكالان او  مالن آذاا قالري  ورؤسالاؤ م    ذاا واالع دا  عليه   الميدتولى أ
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  االسالالمية يوو  لظهور الالدعوة   او وعاداا من  آذاا   فقد لهب  ابو  عمه

  ابن الي  علالى عقالدا   قالد  كانا   ع بة  وع يبةلهب    ان ابني  ابي  ذل  من 

مالالن   هما ـالالـلقراب . كلثالالوو   واو  رقيالالة  وسالاللم  صالاللى هللا عليالاله  هللا  رسالالو  

   تطليقهمالا  لهب  وزو  ه او  ميي  مالن  وـاب  ماــابو   فامر ما  بعضهما 

 :لهما  قائال

  بن ي محمد  تطلقا   ان لم  من راسكما حراو  راسي -

 . تا قد صبأ انهما  : وقالت زو  ه  -

 .فطلقا ما  فانصاعا المر والديهما  مسلم ين  ي اصبح اا

 

قالالد   فكانالالت (حالالر    اروى بنالالت ) و الالي  زو  الاله او  ميالالي امالالا        

 للحبيب المصطفى صلى  هللا عليه وسلم  وكانت عدوة  اعلنت عداوتها 

  فكانالالت تنقالالي االحطالالا  ذا ت االشالالواك   ولرسالالال ه العظيمالالة  لالالدودة  لالاله

  لكالي   وساللم  لاليال  يق  الرسو   الكريم  صلى هللا عليهفي طر  وتلقيها

فيخرج الالدو مالن ار لهالم   المسلمين   من  و واصحابه  أذى يشاك وي

  وزو هالا   ابحقهال  فنزلالت   فيبطي الووو   ةالللص على  ووو  و م 

 :سورة اللهب

سيصاللى * ما ارنى عناله مالاله ومالا كسالب* تبت  يدا  ابي لهب وتب )  

  *( في  يد ا حبي من مسد* وامراته حمالة الحطب * بنارا ذات له

وزو  اله  بالان مصالير ما   ابالا  لهالب  ذا االيالة المباركالة   بشر ل        

وسيووالع حبالي  مالن ليالف النخيالي  نار  هنم  في احراقهما في االخرة  

سالمعت  الذا   فلمالا . و و ما ي مثي فيه الخشونة  واالذى  فالي  رقب هالا 

 وانهما في النالار خالالدين  في حقهما  المباركة  رةالسو  المراة  بنزو 

الحصى صغار   و ي   -فهر  يد ا  فيو  تفجا  . فيها  طار صوابها  

كالان  السالا  ووسلم    هللا عليه  صلى  تبح  عن رسو  هللا -االحجارو

ت ورأ عند الكعبالة المشالرفة   فعميالت عالن رؤي اله مع ابي بكر الصديق 

 :ابا بكر فقالت له

   ي ه لضرب ه بهذا الفهرقد بلغني انه يهجوني فوهللا لو رأحب   فاين صا -

 : انشدت   ثم  لشاعرة اني  وهللا   اما

 

 عصينا مذممنا  

 ابينا      مراوأ

 قلينا      ودينه
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 .وانصرفت   على االرض ثم  حثت ما بيد ا 

 :هللا عليه وسلم قائال الصديق الى رسو  هللا صلى بكر  فال فت  ابو 

 رأت   ؟؟  ترا ا  اما  يارسو  هللا -

 .(ببصر ا    هللا اخذ    فقد  ما رأتني) :أ ابهف

 

 اما ع يبة بن ابي لهب  فقد  الا  الالى النبالي صاللى هللا علياله وساللم       

 :فقا  في احد االياو 

 *(فكان قا  قوسين او ادنى* دنا ف دلى) انا اكفر بالذي  -

ذاا وآ وشالق قميصاله   علياله وساللم هللا ثم  جم على الرسو  الكريم صاللى 

 بالالاذن هللا صاق رد الالالى و هالالهـالالـوقيالالي بصالالق فالالي و هالاله الشالالريف اال ان الب

 :فدعا عليه رسو  هللا  قائال تعالى 

 .(عليه كلبا من كالب   اللهم ارسي)  

 

فلما  لل جارة   كبيرة  قافلة  الشاو في ىال بعد مدة  وخرج ع يبة     

 :ة ليال  طا   بالقافلة اسد  فقا  ع يبةنزلوا في الطريق  لالس راح

 

و و  محمد  ق لنيحالة  كما  دعا  محمد علي   بمكة   و  آكلي ال م -

في وسطهم   ووعوا فلما اراد من بالقافلة النوو   .بالشاو  بمكة وانا 

 . فق له   ذا من راسه من بينهم خوناموا  فجا  االسد فا

 

( مالذمما )  القرشاليون  سلم يسالمونهكان الرسو  صلى هللا عليه و      

والكالو الفحال    عنه الش يمة تعالى   هللا وبذل  صر   ال من محمددب

و ذا   (امحمد)  وال يسبون(  ا مذمم)  كانوا  يسبون م والسبا  النه

 .وفضله عليه هللا تعالى  منن  ايضا من

 

      ابالو  فهالو  اما الر ي االخر الذي آذى رسو  هللا صلى علياله وساللم     

ذ المحمديالة  منال  الالدعوة صد   عب   يتحمّ  فكان  ان   بن  شاو    هي

صلى هللا علياله وساللم   النبي   يؤذيظهور ا  واعلن عدا ا لها  فكان  

احالد   فالي  توعالد ا  ويشدد علياله   ح الى اناله كثيرا  وينهاا عن الصالة 

بحجر او ان يهوى عليه  _ فخورا بذل   وكان _يصلي    ان رآا  االياو

الرسو  الكريم  في احالد  و قد ان هرا .يح  ال را  فوق راسه الشريف

 :له   قائال  خذا  بخناقه  و زا  زا عنيفاالمرات  آ

 *( ولى ثم اولى ل  فأ* أولى اولى ل  ف) 
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 :فقا  له       

عز شيئا واني أل  وال رب   وهللا ال تس طيع  انت  محمد يا  ت وعدنيأ  -

 . بليها   بين  مشى من 

 والمروة  المحيطان بها   و بليها  ما  الصفا المشرفة  قصد  الكعبة و 

                                                                             

بين   يعفر محمد  و ههابو  هي  رفاقه  أ  االياو سأ  وفي احد            

 .يصلي وان م  تشا دواأ أي –ايديكم 

 نعم :فقالوا  

 و هه  عفرنوالالت والعزى لئن راي ه  ألطأن على رقب ه  وأل: قا  ف 

 فعالي   يسال طع فلالم    الرسو  الكالريم فالي ذلال  الوقالت  ليصاللي  فجا          

 .دفاعا عن نفسه   بيديه  وا  ي قيأر  ان  ماع ه شي  ا ال 

 يا ابا الحكم؟  مال  : فقالوا له 

 .وا نحة  نار  و وال  من نه   خندقا ان بيني وبي: فقا   

 :فقا  الرسو  الكريم صلى هللا عليه وسلم  

  (.خ طف ه عضوا عضوا مني أل  دنا تل  المالئكة  لو ) 

 

محمالدا  قالد ابالى   ان: او قا  ابو  هي لقري  يحروهم وفي احد االي         

احالمنالا     هوسالف  با نالاآ   وشال مها  وشال م له نالا آ  عيالب قالد   اال  ما ترون

صالالته    حمله  فاذا سجد في  اطيق  بحجر ما   لسن لهأل  واني اعا د هللا

او  امنعالالوني    ذلالال   سالاللموني عنالالدبالاله  فأ بالاله راسالاله  أي  شالالم ه   فضالالخت

 .بدا لهم  بنو عبد منا  ما  ذل   بعد  فيصنع

 .فامف لما تريد   ابدا  لش   نسلم  وهللا ال: فقالوا له  

 

ما كان  الصبح اخذ ابو  هي حجالرا كبيالرا و الا  الالى رسالو  هللا فل           

اراد  فلمالا سالجد في الكعبة المشرفة  ه وسلم  و و قائم يصليصلى هللا علي

  الو الاله  عمم قالال  منهزمالالا  فر الالع  الشالالريف  ان يهالالوي بالالالحجر علالالى راسالاله

 سالالق   مالالن  يديالاله  ثالالم  علالالي الحجالالر  يالالداا   يبسالالت  وقالالد  مرعوبالالا  مرتجفالالا

 .ظر اليه وقري   تن

 :فقالوا له  

   الحكم ؟؟ يا ابا   مال  -

ما رايت   من االبي  البارحة  فعرض لي فحي قلت  ما  فعيقمت أل:  قا 

 .كلني ان يأ  فهمّ  ق    لفحي  وانيابه  وقصرته   ام ه

 :  هللا صلى هللا عليه وسلم رسو فقا   
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 .( خذا ذل   بريي لو  دنا  أل) -

 

هللا عليه وسلم وكان قد  ن خلف  ي وعد رسو  هللا صلى ب وكان ابيّ          

و ه الرسو  بعظم  با   رميم  فف  ه بيديه ونفخه في   ا ا في احد االياو 

 :قا  الكريم  صلى هللا عليه وسلم  و

فرسا  اعلفه  كي  يوو  فرقا  من ذرة   (العود )محمد  ان عندي   يا -

 .اق ل  عليه

 :عليه وسلمفقا   له النبي صلى هللا   

 .شا  هللا  ان بي انا  اق ل   -

في  صلى هللا عليه وسلم الحبيب المصطفى ق له لما كانت معركة احد ف  

 .شر  ق له  ذا المركة 

  

ان  خمسة من عظما   قري    كانوا يؤذون  ايضا  ومن ذل            

 :رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم   م

 االسديابو زمعة االسود بن عبد المطلب 

 المغيرة المخزومي والوليد بن

 و الحارر بن قيس الخزاعي

 واالسود بن عبد يغور الز ري

 والعاص بن وائي السهمي 

 

صالاللى هللا عليالاله  وسالاللم  انالاله  نبيالاله  الكالالريم تعالالالى   وقالالد اخبالالر هللا         

 :نزلت االية المباركة  اذ  شر م  كفااوتعالى    سبحانه

 (ين المس هزئ  انا  كفيناك)  

امالالا  ابالالو زمعالالة  فلمالالا تضالالايق رسالالو  هللا صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  مالالن اذاا  

 :ومضايق ه له  دعا عليه قائال

  (اللهم اعم  بصرا واثكله ولدا) -

عمالالى  لسالالو  بشالوك  فالي  و هاله  فالذ ب بصالرا وفرمالاا  بريالي علياله ا

 .ايضا   فيها  زمعة  ولدا  ومات

عليالاله السالالالو الالالى راسالاله   وامالالا االسالالود بالالن عبالالد يغالالور  فاشالالار   بريالالي 

 .فمات فيها قروح   فيه  فظهرت

وقيالي كانالت  قذارتاله واما الحارر بن قيس  فاخذا ما  اصفر فالي بطناله 

 .شر موتة  ح ى مات  تخرج  من  فمه 
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الوليد  بن   المغيرة  كان  قد  اصابه  خدد  بسي   من سهم  لم اما و 

 .يكن شيئا 

ح  وتقالرّ وال هالب فالاتنفف   الخالدد فاشار  بريي عليه السالو الالى اثالر 

 .فيه ح ى مات 

فقيالي اناله  لالس علالى شالبرقة فالدخلت شالوكة فالي   وائالي  بالن  واما العاص 

 .فمات    سدا في   قدمه  فجرى سمها

      

 قالاو وساللم  يصاللي   صاللى هللا علياله  النبي  احد االياو  بينما وفي           

بينمالا كالان  سالا دا ح الى   ة الشريف  عقبة بن ابي معي   ووط  على رقب ه

 .اذاا 

 

قري   في الحطيم  وتحدثوا في رسو  هللا  وفي احد االياو  ا  معت        

وبالالدأ     صالاللى هللا عليالاله وسالاللم   وبينمالالا  الالم ي حالالدثون  حضالالر رسالالو  هللا

فعالر  ذلال  فالي و هاله ثالم   فلما مر بهم رمزوا  يطو   بالكعبة  المكرمة 

بهالم الثالثالة رمالزوا بمثلهالا   ا ايضالا  فلمالا مالرمر بهم  المرة الثانية  فغمزو

 :فوقف ثم الفت اليهم قائال

 

 . (يامعشر قري  اتسمعون  اما والذي نفسي بيدا لقد  ئ كم بالذبح) -

ح الى   ر  ى  كالأن علالى رؤوسالهم  الطيالفاخذت كلم ه  بالقوو أي مأخالذ ح ال 

ا  كالان لاله  فلمال   فأوالمرو ا.  يجالد   مالا باحسالن   ليرفؤا  فيه اشد م  ان 

وثبالة ر الي واحالد   الغد ا  معوا ايضا  فما ان طلع عليهم ح ى  وثبوا عليه

  :اخذين  بمجامع ردائه  قائلين له 

 اانت الذي تنهانا عما كان يعبد آباؤنا ؟ -

 (انا ذاك  ):قا   

 

فلالوى ثوباله   بالن اباليّ   ةي  عقبالفانقضوا عليه من كي  انب  واقبال           

واخالذ  الصالديق  فجالا   بكالر  فبل  االمر الى  ابالي بشدا   فخنقه   في عنقه

واخذ يضالر   ة  بين يديه ودفعه عن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  بقع

 . ذا ويز ر ذاك

 : و و يقو  لهم بصوت مرتفع 

 .؟تق لون ر ال ان يقو  ربي هللا اويلكم   -
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سلم و هللا عليه  صلى  تركوا الرسو  الكريم  ان  اال  فما كا ن منهم  

من  ويسحبوا  ويجروا   بكر الصديق  يضربوا  حو   ابي وتجمعوا 

 وادخلوا   في ثو   فحملوا  تيم   من بني ردائرا ح ى حضر  ماعة 

 . مغميا عليه  الى  بي ه

 

يأكي او يشر  ح ى يعر  اخبار   فلم فلما افاق   قدموا له الطعاو         

النا   اوصلوا    ا  الليي  و دأ  هللا عليه وسلم  فلما رسو  هللا  صلى

 . اليه  فو دا بخير 

 

العالذا     مالن كالم القيالت   وامالي  ابي فداك   رسو  هللا يا سيدي  يا         

علالى السالفر الالى الحبشالة  ابو بكر  وعلى اثر  ذا الحالة عزو  -  وصبرت 

الدرمالة  فالي   بالن  مالال   فالاعلن  منعوا مالن ذلال   واصدقا ا  اال ان احب ه

  ي  انالاله  الالار البالالي بكالالر الصالالديق  فلالالم يجالالرؤ  احالالد ان يؤذيالاله  اال  انهالالمقالالر

مالالن  ردحالالا   علالالى ذلالال ربالاله فيالاله  وبقالالي   ويعبالالد عليالاله ان يلالالزو بي الاله :قالالالوا 

 :ا قائال الزمن  ثم رد على مال   وار

 .أروى بجوار هللا  -

 

 رسالالو  هللا صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  اح الالارت قالالري  فيمالالا تفعلالاله مالالع           

شالمس بالن عبالد   العبشالمي  مالن بنالي عبالد  بن  ربيعة  ع بة عليهم فاشار 

 ويكلماله   اناله  ساليذ ب الالى محمالد فاليهم   مطاعالا  قومه منا   وكان سيد 

ارساللوا   فالذ ب الالى رسالو  روالوا وف. يقبلهالا   ض عليه امورا لعلهرويع

 :هللا صلى هللا عليه وسلم  في المسجد الحراو فقا  له

 

علمالت مالن خيارنالا حسالبا ونسالبا وانال  قالد اتيالت ياابن اخي ان  مالن حيال  -

قوم  بالامر عظاليم  فرقالت باله  مالاع هم وسالفهت احالمهالم  وعبالت آلهال هم 

  امالورا تنظالر رت  من مضى من آبائهم  فاسمع  اعرض عليودينهم  وكفّ 

 . ا بعضهافيها لعل  تقبي  من

 :فقا   النبي صلى هللا عليه وسلم  

 .(  قي يا ابا الوليد  اسمع) -

مالاال   يالا ابالن اخالي ان كنالت تريالد  بمالا  ئالت باله مالن  الذا االمالر:  ا  لاله فق  

وان كنالت تريالد باله شالرفا .  معنا لال  مالن اموالنالا ح الى تكالون اكثرنالا  مالاال 

سودناك علينا ح ى ال نقطع  امالرا دونال   وان كنالت تريالد باله ملكالا  ملكنالاك 

 شالئت  فلنزو ال  مالن قالري   فالاخ ر أي نسالا   البالا ة  علينا  وان كان ب 
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 نفسال    ردا عالن تسال طيع   مالن الجالن ال  كان الذي  ياتي  رئيالا عشرا وان

  مناله  فاناله  ربمالا رلالب نبرئال  ح الى  فيه اموالنالا  الطب  وبذلنا  ل   طلبنا

 . ال ابع على الر ي ح ى يداوى  منه 

 : قا  عليه الصالة والسالو  

 (فررت يا ابا الوليد ؟  قد  او ) -

 .نعم: قا   

 :(مع  مني فاس :) قا   

 من سورة االيات ال الية  عليه   عليه وسلمهللا فقرا رسو  هللا صلى 

  :فصلت 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                        

  

قرآنا عربيا لقوو  ك ا  فصلت  آياته* الرحمن الرحيم  تنزيي من* حم )   

الوا قلوبنا وق*  يسمعون  بشيرا ونذيرا فاعرض اكثر م فهم ال* يعلمون 

وقالالر  ومالالن بيننالالا وبينالال  حجالالا    فالالي اكنالالة  ممالالا تالالدعوننا اليالاله وفالالي آذاننالالا

نمالا الهكالم الاله انما انا بشر  مثلكم يوحى الالي  ا قي*  فاعمي  اننا عاملون 

ال يؤتالون   الالذين *وويالي للمشالركين   واسال غفروا واحد  فاسال قيموا الياله 

وعملالوا الصالالحات  نالوا ان الالذين  آم* باالخرة  الم كالافرون  و م   الزكاة

قي ائنكم  ل كفرون  بالذي خلق االرض في يالومين * لهم ا ر رير ممنون 

   مالالن رواسالالي    فيهالالا  و عالالي* العالالالمين  ر    ذلالال   انالالدادا لالاله  وتجعلالالون 

في اربعالة ايالاو سالوا ا للسالائلين    اقواتها وقدر فيها  فيها   وبارك  فوقها

طوعالا او   ولالرض ا تيالا  ا  لهافق  نو ي دخا  ثم اس وى الى السما * 

واوحالى  يالومين   سالموات  فالي  فقضا ن سبع* طائعين اتينا   قال ا  كر ا

تقالدير  امر ا وزينا السما  الدنيا  بمصالابيح  وحفظالا  ذلال   كي سما   في 

عالاد  صالاعقة مثالي   فقي  انالذرتكم  صالاعقة  فان اعرووا  *العزيز العليم 

 * (وثمود

 

علالى   بالة  يالدا ع ووالع    ذا االيات الصالة والسالو  هفلما  تال علي       

  تعالالى والالرحم  مخافالة  هللا ا  وناشد فم رسو  هللا  صلى هللا عليه  وسلم 

وقالالا  لرسالالو  هللا صالاللى هللا عليالاله   بعالالاد وثمالالود حالالي    مالالا علالاليهم يقالالع   ان

 :وسلم

 حسب  .حسب   -
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 :ان هى الرسو  الكريم الى  اية السجدة فلما        

  وال  للشمس  تسجدوا ومن اياته  الليي والنهار والشمس والقمر ال)   

سجد رسو  *(   ان كن م ياا تعبدون  للقمر  واسجدوا هلل الذي خلقهن 

 :قا   ثم  هللا  صلى هللا عليه وسلم

 (اسمعت  يا ابا الوليد  ؟؟) -

 .سمعت : قا  -

  ...(فانت وذاك ):مطأطأ  راسه  وعيناا الى االرض ع بة  قا ف -

 

 :الخبر وقا  لهم   فاخبر م  الى  قري فر ع  ع بة        

الر الي   الذا  بالين   وخلوا .لي   وا علو ا اطيعوني .. يا معشر قري   -

منه نبأ عظاليم    سمعت  الذي ليكونن  لقوله   فوهللا .  و  فيه ما  وبين

  يظهالالر علالالى العالالر   وان  بغيالالركم كفي مالالوا   فقالالد  فالالان تصالالبه العالالر 

 .به   النا   وكن م  اسعد  عزكم  وعزا  ه ملككم فملك

   

 العالر   فقالد اصالبح  او فراسال ه  قوله   الر ي في   ذا  وقد صدق          

عليالاله  صالاللى هللا   ا محمالالد ان   يفرحالالون و بمحمالالد    يفخالالرون وال يزالالالون 

  يقالو   احالد  كالي  نه منهم   وسالعدال فيه  سعدتلوان قريشا    وسلم   منهم

  او مالن بنالي  اشالم  او مالن  صاللى هللا علياله وساللم   ا  بيت محمد  من  انه

ارسالالي  نالاله صالاللى هللا عليالاله وسالاللم مالالنهم  فانمالالاوالعالالر   لك او مالالن  قالالري  

 .رحمة للعالمين 

 

 

 

           *********************************** 
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 (لمعطرة شذرات من السيرة النبوية  ا)                

 

                                    7   
                  

 الرحيم الرحمن  بسم هللا                           

 

 :الحمد هلل 

 

ربيعالة  بالن  ع بالة   ابي الوليالد لقا     السادسة  ذكرت في  الشذرة          

اال يالات المباركالة العبشمي برسو  هللا صلى هللا عليه وسلم   وردا عليه  بال

  اناله ان ي ركوا وشانه و  ليخبر م   من سورة فصلت  ور وعه الى قري 

وممالا قالاله كبيالر     شالأن  صلى هللا عليه وسلم  سيكون  للحبيب المصطفى

ا الي مكالة    لكه ملكهم وعزا عالز م  وكالانمالعر  ف لهم  انه ان يظهر على

 :له  واوقال  قا   لما  يرعووا به  فلم   اسعد النا 

 .ابا الوليد يا   سحرك محمد -

 ما بدا لكم  ايي فيه فاصنعو ذا رأ -: فا ابهم 

 .كان كما قا  ف    

وبعالالد  الالذا الحادثالالة  بايالالاو وبعالالد فشالالي المشالالركين  فالالي مسالالاوم ه            

لالم يسالبق  ان   امالرا  ديالدا  وتر يباله اخالرى  عروالوا علياله  وترريبه مرة

 :له وا ي المسجد الحراو فقالطرقوا من قبي  فجاؤا اليه  و و ف
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 .ل    صالح  فيها خصلة واحدة   نعرض  علي   -

 (ما ي؟؟ ): فقا  لهم 

ونعبد اله  عاما  فاذا كنا على الحق اخذت منه   له نا  عاماتعبد آ:  قالوا  

 :عليه فانز  هللا تعالى. منه حظا    حظا  وان كنت على الحق اخذنا

 

ما    عابدون ان م   وال *تعبدون  ما  ال اعبد  *الكافرون  قي يا ايها  )  

دينكم  لكم * ان م عابدون ما اعبد  وال* ما عبدتم   عابد  وال  انا *اعبد 

 *( ولي دين 

 

 .دينه  له  كي  انو   موافق ه   فابلغهم بذل   بعدو  

 14 \الزمر ( ايها الجا لون  اعبد  قي افغير هللا  تامروني )    

 :االية وبعد ا نزلت  .رضبا  اذ وصفهم بالجا لين  فاس شاطوا   

 .( الذين تدعون من دون هللا قي اني نهيت ان اعبد )  

 

  ان  يرون  اال  الخال   كما   بدوا تنا زال  بغية  حسمأفقد              

       تعالى نهاا عن القبو النبي صلى هللا عليه وسلم  رفف ذل  الن هللا

 .ارادوا   بما

  

يسالال فهمون  رسالاللوا الالالى اليهالالودومالالرت االيالالاو  والحيالالرة تقالال لهم  فأ           

صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  فالالاق رح علالاليهم   يسالالالونهم عالالن  امالالر محمالالد مالنهم و

رسالي امور فان ا ا  عليها فهو نبي م اليهود ان يسالوا  عن ثالثة ر احبا

 الالذا ى ق لالاله   وفيعملالالون علالال فلالاليس بنبالالي وال رسالالو   وان لالالم يجالالب عليهالالا

 : االمور ي

وما   حكاي هم   فما  الزمن الماوي  في  ذ بوا الذين    ف يةال: االو   

 ؟  مصير مكان  

 ؟؟  ا عنه علمهي وما    ي ما عن الروح   يسالونه: الثاني  

        فمن  ومغاربها  مشارقها  ووصي طا  اال رض   عن ر ي:  الثال 

 ؟؟  خبرا  كان  وما  و  

 

لون النبي ليسأ  وعظماؤ م وزعماؤ م   قري    ف جمع  رؤسا            

 :تعالى ا وب ها اليه    صلى هللا عليه وسلم  ذا االسئلة  فانز  هللا

 :  اصحا  الكهف قا  تعالى فاما الف ية فهم 
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اذ * مالالن آياتنالالا عجبالالا  كالالانوا  الكهالالف والالالرقيم  ان اصالالحا  او حسالالبت    )  

لنالا مالن  و يال   من لدن  رحمالة  آتنا    ربنا  وا اوى الف ية الى الكهف فقال

بعثنالا م    ثالم* سالنين عالددا   فالي الكهالف  فضربنا  على آذنهالم* امرنا رشدا

حق نحن نقص علي  نبالا م  بالال* مدالبثوا  ا  لنعلم أي الحزبين  احصى لما

 63 -4\لكهفا (*دى  وزدنا م   بربهم  آمنوا ف ية   انهم

 :تعالىوفي عدد م يقو  سبحانه و  

كلالالبهم    خمسالالة سادسالالهم  ويقولالالون كلالالبهم   رابعهالالم  ثالثالالة  سالاليقولون)  

قالي ربالي اعلالم بعالدتهم  مالا . وثامنهم كلبهم   ويقولون سبعة  بالغيب  ر ما

فغالالال تمالالاري فالاليهم اال مالالرا ا  ظالالا را وال تسالال ف  فالاليهم * قليالالي  يعلمهالالم  اال

 11\الكهف (* منهم احدا 

 :  تعالىوفي مدة بقائهم في الكهف  يقو 

 15\الكهف*(  سنين وازدادوا تسعا  في كهفهم  ثالثمائة  ولبثوا) 

بالالين   فالي الكهالف  بقالائهم  مالدة  باح سالالا   تسالع سالنين  الا الفالارق  الذا و 

 بحيال ( االسالمي الهجالري)  ال قويم القمري و (الرومي)ال قويم الشمسي 

ثالين سالنة  كالي ثالثالة وثال  واحالدة سالنة   بزيالاة بالين ال قالويمين  المالدة تكون 

عبير اخر كالي مائالة سالنة  وب .كاملة  لكي مائة سنة   تقريبا أي ثالر سنوات

 .شمسية تساوي مائة وثالر سنوات قمرية 

 

 :االسرا  في سورة   خبر ا  فجا   الروح  واما 

  من العلم اوتي م  وما   ربي  امر  من  قي الروح  الروح  يسالون  عن)  

 15 \ة اياالسرا    * (قليال   اال

 

 :ا   فهو ذو القرنين  قا  تعالىاما الر ي الطوّ          

 

 مكنا  انا* ذكرا   منه  تلوا عليكمويسألون  عن ذي القرنين  قي سأ )  

  ح الى اذا بلال *  فالاتبع سالببا*  مالن كالي شالي  سالببا  له في االرض  واتيناا  

 ا ياقوما قلن وو د عند ا   عين حمئة و د ا  تغر  في   مغر  الشمس

   مالن ظلالم امالا  قا   *حسنا   فيهم  ان ت خذ  واما تعذ   ان اما ذا القرنين  

  مالالنوامالالا مالالن آ*  عالالذابا  نكالالرا  ربالاله  فيعذبالاله  يالالرد الالالى  ثالالم  نعذبالاله  فسالالو 

  *يسالرى   امرنالا  لاله مالن  الحسالنى  وسالنقو    الزا ا  فله  صالحا   وعمي

  تطلالع علالى قالوو لالم  مطلع الشالمس  و الد ا   ح ى اذا  بل *  سببا  ثم اتبع

ثالم اتبالع * بما لديه خبالرا   كذل  وقد احطنا* س را   دونها  من  نجعي  لهم
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  يفقهالون  يكالادون قوما ال  و د من دونهما  بين السدين  ح ى بل *   سببا

 43 -11\الكهف*( قوال 

 

وتبين لهالم انهالا   نبوته  منوتحققوا    اال ابة صحة   فلما  علموا          

بعالف  ونبيالا  ابالدوا    واناله صاللى هللا علياله وساللم  رسالوال ن ربهم الحق م

 علياله اوال  واس عداد م لسما   ما يقوله لهالم  ولكالنهم  اشال رطوا  المرونة 

قالري    و الم  فقالرا  _ ان  يقيم لهم مجلسا ال يحضالرا  والعفا  المساللمين

ال قالوى   و الم  اصالحا   االسالالو فالي   السالابقون  الم    الؤال و  وعبيد م 

  يوافالق ان  كالاد  صاللى هللا علياله وساللم  الكالريم  وكالان الرسالو   -االيمان و

  لالالوال  و الداي هم علالالى اسالالو المشالالركين   حرصاله  بغيالالة  الالراي  الالذا   علالى

 : عليه انز  هللا 

 

مالا . و هاله    يريالدون  والعشاليّ   ةدابالغ  ربهم  يدعون  تطرد الذين وال)  

ف كالون  ف طالرد م   من شالي   محساب  عليه  وما من  حسابهم من  علي  

    51\ االنعاو(   *من الظالمين 

 : تعالى  وقا 

   74\االسرا   *( قليال  شيئا  تركن اليهم  كدت  لقد  ثب ناك  ان  ولوال)     

  الظالمون فأبى .ررباتهم  فلم يوافق  على   عن ذل   فنهاا هللا تعالى       

يبالالق    والمكالالابرة  ولالالم  والعنالالاد   يالالدبالوع  ي ظالالا رون  اال كفالالورا  وطفقالالوا

  فاح الاروا والمقاتلالة    والحر  السيف والق ا   ومعناا ال ناحر  اال عند م 

     .يفعلونه   فيما

                                                                       

ه وساللم     الكالريم صاللى هللا عليالالظرو  الصالعبة  كالان الرسالو  في  ذا     

ل علاليم    ثاب الا  بالن ابالي االرقالم  المخزومالي  موقعالا  االرقالم خذ من  منالز  ي 

  سالرا  يالوو  مالع  اصالحابه  كالي  يج مالع  فكالان وااليمالان  العبادة   المسلمين

  ال الي تنالز  علياله تباعالا  االيالات  ويعلمهالم  عليهم القران الكريم في لو  فيه 

مالن المشالركين  ومسالمع  مالرأىعلى  وآنا  هرا  فكان يعبد هللا تعالى   سرا

ايالذا      علالى   لونــالـويعممالن  ذلال     يم عضون  فكان  الكــفار . هميهاب ال

يفكالر  صاللى هللا علياله وساللم  محمدالمصطفى   المسلمين  مما  عي الحبيب

يو الد   حيال  ة ــالـالالى الحبش رة ـالـبالهج  لمينــالـير علالى المســيش  ان في 

  فهالا ر  ماعالة. يظلم  عنالدا  احالدا   فالبالعد   النجاشي و و  مل  اش هر 

 :وفي الحقيقة  ي  جرتان تمت الى الحبشة  المسلمين اليها  من 
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 الالا ر  ماعالالة مالالن  وفيهالالا االولالالى فالالي ر الالب مالالن السالالنة  الخامسالالة للنبالالوة  

المسالاللمين  وعالالدد م  اثنالالا عشالالر ر الالال واربالالع نسالالا   ي راسالالهم عثمالالان بالالن 

النبي محمد صلى هللا عليه وسلم  ويع بالر   عفان   ومعه زو  ه رقية  بنت  

فالي  عثمان بن عثمان الر ي الثالال  الالذي  الا ر مالع عائل اله فالي سالبيي هللا 

 عليه الصالة والسالو سيدنا ابرا يم الخليي  ذ كان او  من  ا را.  ال اريخ

 فالي الشالاو ين بابي في العراق الالى فلسالط بالد من  وزو  ه  ا ر انه حي  

 . ليه السالو وثانيهما لوط ع

 

قاصدين  مدينة  دة حي  و دوا   سرا في  نح الظالو    ا ر  ؤال         

ممن  ا ر الزبير بن وكان  سفننا على و ه االنطالق فركبوا  الى الحبشة 

 .  وابن مسعود و ابو سلمة  وزو  ه   الرحمن بن عو  العواو و عبد

 

  اثالر م فالي  واسالرعوا   اومالا و  ا وا   سفر م  قري   علمت  فلما      

نهم عالن  االسالالو  فيصالرفو   كي يمنعونهم من السفر ويعيالدونهم الالى  مكالة

كانت السفن قالد  فلما وصي القرشيون الى  دة بهم   كلونوين او يعذبونهم 

 .فر عوا خائبين . كان المسلمون قد سافروا  ابحرت و

 

حيال   نزلالت علالى    الشالأن حالدر امالر عظاليم   االثنالا    ذا  وفي            

فالي رمضالان أي  ( سالورة الالنجم )الحبيب المصالطفى صاللى هللا علياله وساللم 

عليالاله  النبالالي  فخالالرج   . الالالى الحبشالالة  المسالاللمين  مالالن  جالالرة  شالالهرين  بعالالد

قالري    مالن  كبيالرا   معالا   فو الد الالى المسالجد الحالراو   والسالو   الصالة

قالاو  بهالم  ي لالو اؤ م  وعظمالاؤ م  فـالـرؤس   ومالنهم  يطوفون  حو  الكعبة

الالذي مالا ا الكالو الرائع  عليهم  ذا السورة المباركة  وقري    تسمع  لهذ

سمعوا بمثله ابدا   فاخذتهم الد شة  من روعة  ذا الكالو  فبقوا يس معون 

 :االيات ال الية    ذاتال  اليه  مبهورين ومبهوتين   ح ى 

 

واناله  *امالات واحيالا  واناله*  اوح  وابكى  وانه* وان الى رب  المن هى) 

النشالأة   وان علياله* تمنالى  اذا نطفالة   مالن * خلق الزو ين الالذكر واالنثالى

ا لال  عالادا   واناله *  وانه  و ر  الشعرى *  وانه ارنى واقنى * االخرى 

 اظلم واطغالى  قبي  انهم كانوا  وقوو نوح من* ابقى  فما   وثمود* االولى 

 الذا * فبالاي اال   ربال  ت مالارى *  فغشا ا ما رشى* والمؤتفكة ا وى *  

*    ليس لهالا مالن دون هللا كاشالفة*  ازفت االزفة *  ذير من النذر االولى ن

 *( وان م سامدون * وتضحكون وال تبكون * افمن  ذا الحدي  تعجبون 
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  16 -41\النجم

 

 (الجز  الثاني –يوو القيامة في القران الكريم  -را ع ك ابي )  

 

وز ر وقوار   رد    فيها ما ل المباركة  ا السورة ذ و ي خواتيم       

 : المباركة  االية  وصي الى  القلو   فلماواس قن ها   االنفس  خشعت لهاف

   11 \النجم  *(فاسجد واق ر    )  

 

 فلالم   تعالالى  هلل  سالا دا صلى هللا عليه وساللم   المصطفى  خر الحبيب      

 الو   اال ر الي واحالد بسالجودا   ميعا  انفسهم  فسجدوا  ي مال  القرشيون 

لي عفالر   و هه  الى  ورفعها  بيدا  ترا   من  حفنة اذ اخذ  امية بن خلف 

 :قائال  بها

 .ي  ذا يكفي  -  

 :قا    انه  مسعود رحمه هللا  ابن و ا  عن  

 

  بقي  النجم  فسجد بها  فما سورة  قرأ   ان النبي صلى  هللا عليه وسلم)   

تالرا     من حصالى او  كفا القوو  من   فاخذ ر ي  اال سجد  قووال من   احد

   الو  –ق الي كالافرا   فلقالد  راي اله  .   الذا  يكفيني  :وقا   و هه الى  فرفعه 

   ( بدر  يوو  ق ي  خلف  بن  امية

 

 ان قريشالالا   ظالالن المسالاللمون  الحبشالالة الخبالالر ووصالالي الالالى  شالالا   فلمالالا        

مكالالة    يصالاللوا  ان انهالالم  قبالالي   حين  االفالالر الهجالالرة   مالالن  اسالاللمت  فعالالادوا

  مالن نهالار  عرفالوا حقيقالة االمالر فر الع سالاعة  واحالد  وقيالي   يالوو  بمسيرة

 .مكة سرا   والقسم االخر دخي  منهم  قسم

 

مالالع المسالاللمين  فشالالددوا العالالذا    القرشالاليون  نالالدموا علالالى سالالجود م       

بالالهجرة الالى   لموسال   بهم  فاشار  النبالي صاللى هللا علياله وال نكيي   عليهم

للمهالالا رين  مالالن    الالوار النجاشالالي  وقالالد عرفالالوا بحسالالن الحبشالالة  خاصالالة 

 . ا روا من قبي   الذين   اخوانهم

 

و   ر الال  وثمالانون  ثالثالة  الرحالا   فشالد  الهجالرة الثانيالة   الي و ذا       

 وحرصالهم علالى   قالري   تاليق  ثماني عشرة امراة  اس طاعوا السفر ررم 

  في اثالر م فارسلوا  علموا  بهجرتهم  شق االمر عليهم  فلما. منه  منعهم 
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عمرو  بن العاص  و عبد هللا بن   :ود ا ا  حنكة   ر الهم  اشد  من  اثنين

 . ربيعة 

 

  الهالالدايا  قالالة  وقالالدما  الالاليهمبالبطار  نالالز  الالالر الن الحبشالالة  فاتصالالال         

  فالي رد الم  را الين مسالاعدتهم الاليهم وشرحوا االمر الذي  الاؤوا مالن ا لاله 

  عظمالالا   لالاله  ارسالاللها  ال الالي  لالاله الهالالدايا  وقالالدما  النجاشالالي   الالالى  فقالالدمو م

 :له    قري   وقاال

ولالم   ديالنهم  فالارقوا  سالفها   رلمان  الى بلدك  ووى  انه  المل   ايها) -

وقالد   انالت  النحالن   و  نعرفاله اب الدعوا  ال  بدين  يدخلوا في دين   و اؤوا

وعشالائر م   ل الرد م   واعمامهم آبائهم   قومهم  من   اشرا   الي   بعثنا

( فياله  وعالاتبو م   بمالا عالابوا علاليهم  واعلالم  اعلى  بهم عينالا   فهم اليهم 

 .فايد م البطارقة

 

فاحضر م وسالألهم  ما   قو  المها رين  اال  ان النجاشي  قرر س           

وا لهم   قومهم وا فارق  ومن ا له به   اؤوا  الذي  الجديد الدين  عن  ذا

 :المشهورة  فقا   قول ه روي هللا عنه ف قدو   عفر بن ابي طالب . 

 

المي ة  وناتي  وناكي   كنا قوما  ا ي  ا لية  نعبد االصناو  المل   ايها)    

الضالعيف   منالا القالوي  وياكالي الجالوار  ونسال  االرحالاو   ونقطع  الفواح  

وصالدقه  نسالبه   نعالر   منالا   رسالوال  الينالا  هللا بع    فكنا على ذل   ح ى

نحالن   كنالا  مالا  ونخلع حدا  ونعبدا لنو   هللا  الى  وامان ه  وعفافه  فدعانا

واالوثان  وامرنا بصالدق الحالدي   وادا    الحجارة من دونه نعبد    وآباؤنا

والالدما     المحالارو عالن  والكالف   الجالوار  وحسن  الرحم  وصلة   االمانة

محصالنات ال  وقالذ   واكالي مالا  الي اليم  وقو  الالزور اح  الفو ونهانا عن 

  وامرنالالالا  بالصالالالالة  شالالاليئا  بالالاله  نشالالالرك  وال  وحالالالدا هللا   نعبالالالد ان   وامرنالالالا

باله مالن  ديالن   ا   وامنا به  واتبعناا على ما  فصدقناا   والصياو  والزكاة

مالالا حالالرو هللا علينالالا  حرمنالالا و  بالاله شالاليئا وحالالدا ولالالم نشالالرك  ا هللا عبالالدنو  هللا

الالى   ليردونالا  وف نونالا عالن ديننالا  قومنالا  ما احالي  لنالا  فعالدا علينالا  واحللنا

نسالال حي مالالن  مالالا كنالالا  عالالن عبالالادة  هللا تعالالالى  وان نسالال حي  االوثالالان  عبالالادة 

خر نالا   ديننالا  وبالين بيننالا   لواوحا وويقوا علينا  قهرونا   فلما  ئ الخبا

ور ونالا ان   الوارك  في  ورربنا   من سواك  على  واخ رناك بالدك   الى

 (  ايها المل   عندك  ال نظلم
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 :وتحاور   عفر مع عمرو بن العاص في حضرة النجاشي        

 تكلم :فقا  عمرو لجعفر  

 :فقا   عفر مو ها كالمه الى النجاشي

 ؟ سله اعبيد نحن او احرار -

 بي احرار كراو: فقا  عمرو بن العاص 

 ؟  فيق ص منا  حق بغير  دما   ي ا رقنا:  فقا   عفر

 وال قطرة دو:  مقا  عمرو

  ي اخذنا اموا  النا  بغير حق فعلينا قضاؤ ا  ؟:  قا   عفر

 وال قيراط : قا  عمرو

 فماذا تطلبون منهم  ؟ : فقا  النجاشي  

كنا نحن و م  على امر واحد على دين آبائنا  ف ركوا ذل       :  قا  عمرو

 .واتبعوا  ريرا

اما . ونعبد الحجارة    باهلل  ونكفر  الشيطان  دين  نعبد كنا:  قا   عفر

 ا نا  السالو نشرك به احدا   فنحن على دين ا االن  فنعبد هللا وحدا وال

 .  مبين ابه رسو  من هللا  وك 

 .تكلمت في امر عظيم  فعلى رسل : النجاشي له  فقا 

 .ثم امر بضر  الناقو  فا  مع اليه كي  قس ورا ب  

 اخبروني   ي تجدون من بعد عيسى الى يوو القيامة نبيا؟:  لهم  فقا  

من آمن به )فقا  عليه السالو عيسى  به   بشرنا  فقد  نعم اللهم  :فقالوا

 .(كفر بي  فقد   به  كفر  ومن بي  من آ فقد 

مركم به  ماذا يقو  لكم نبيكم  وما يأ: له فال فت النجاشي  الى  عفر وقا  

 ه ؟وما ينهاكم عن

وحدا  ويامرنا   هللا بعبادة     هللا  ويامرنااك   يقرا علينا:  فقا   عفر

وبر   الرحم  وصلة عن المنكر  ويامرنا بحسن الجوار بالمعرو   وينهانا

 الي يم كفالة و الوالدين 

 .اقرا ما عندك منه : شي له فقا  النجا

  عفر بن ابي طالب  سورتي العنكبوت والروو   عليهم فقرا  -

  .فاس زادوا فقرا عليهم سورة الكهف 

 :لهما  فقا    وصاحبه  العاص  بن  الى عمرو النجاشي   ثم ال فت 

 .اليكما   اسلمهم وهللا ال   انطلقا  فال -

 :فقا  له   المل  اال ان عمروا بن العاص  اح ا  حيلة اخرى على 

 .في عيسى قوال  عظيما  يقولون ن  ان  المسلمي -

 بعيسى  ؟  قولونت  ماذا: اشي  عفرا فسأ  النج 
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 : عفر  له فقا    

 و عبد هللا :  هللا عليه وسلم صلى نبينا   به  نقو  فيه الذي  ا نا -

 .الب و    الى  مريم العذرا    القا ا  وكلم ه  وروحه  ورسوله

 : قا    ثم  عودا النجاشي من االرض فاخذ  

 فان م  اذ بوا   قلت  ذا العود ما  عدا  عيسى ابن مريم  ما  وهللا  -

  –  في اروي  -منونآاي    -يووس

  وصاحبه   العاص  بن  على  عمرو الهدايا   برد  النجاشي  امر  ثم 

 .خائبين    قري   الى  فر عا

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                          ***********************                                         
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 شذرات  من السيرة النبوية المعطرة                 
 

                                          1 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                             

 

 :الحمد هلل  

 

مشركي  اليهود و  اسئلة من  ذا الشذرات  السابعة  ذكرت في الشذرة     

 ابالة القالرآن الكالريم عليهالا  وذكالرت وا   مكة  للنبالي صاللى هللا علياله وساللم

الهجالرتين مالن صالعا    فالي   الاتين  جرة المسلمين الى الحبشة  ومالا القالوا

فعالي   ودوفي  ذا الحلقالة اذكالر رد. لهم مل  الحبشة  ومن اح راو النجاشي

 :القرشيين  على المسلمين فاقو 

 

ن الذين  الا روا لخيبة والفشي في اس عادة المسلميلحق المشركين ا        

ون على المساللمين وكمد م  كادو ا ينقضّ  الي الحبشة   ومن شدة ريضهم 

با   خاصة   لهم  يهد   لمو رضبا   اس شاطوا   فيق لونهم  حي  في مكة 

ى االسالالو عوته الد  في  صلى هللا عليه وسلم  مس مراون النبي وانهم  ير

 اذ شا دوا والمسلمين  يوما بعد يوو  وازدياد عدد    تعالى  باهلل وااليمان 

  نفوسالهم   كالادفامالر م    في  ويحميه  فاح اروا  طالب  يساعدا  ابا عمه  

دا ار  الكالريم  في القالرآن  قوله  في  تعالى  هللا وصدق    الغيف  تميز من

 :قي لهم   صلى هللا عليه وسلم  الحبيب المصطفى مخاطبا   عليهم
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وعرض  بعضهم عدة امور  بين ال رريالب (  قي موتوا بغيضكم)             

للحبيب   تعذيبهم  وال ر يب للرسو  الكريم صلى هللا عليه وسلم  فمن ذل 

بهالم    فعلالوا  مالا  وقالد مالر بنالا  وسلم وللمساللمين هللا عليه  المصطفى صلى

شالع  الكالافرين   االسالو  ولملمالة  فكانوا ير ون من كي ذل   ايقا  دعوة

 .والمشركين من قري  ورير م 

 

محمالد   النبالي  ق الي  تحالاو   قالري   ان  اما  ابو طالب  فقد اسال علم         

هالم لق لاله وتعويضاله بشالا   ب سالليمه ل  طالالبوا  فقالد صلى  هللا علياله وساللم 

  يعطوناله وا ملهالم   وليالد ساليد شالبابهم وافضاللهم وانهالد م و عمارة بالن ال

 .ردا  ميال   فرد م محمد الى ابي طالب  بدال من ابن اخيه 

 

ابو طالب  بني عبالد المطلالب  وبنالي  اشالم  لمالا راى قالري     مع            

دعالا م  لحماي اله   و محمد صاللى هللا علياله وساللم   عازمة على ق ي ابن اخيه

 الدوا وتعاقالدوا  علالى ذلال  عنالد وكافر م   وتعا مسلمهم   فوافقوا على ذل 

 -قد انحاز الى  انب قالري  من بني عبد المطلب   ر ي واحد   اال .الكعبة 

اقالر   والد   قالري  بجانالب   ان  يكالون  فضالي  فقالد – و  عمه  ابالو لهالب 

 . و و ابن اخيه محمد صلي هللا عليه وسلم  النا  اليه

 

 :  وقد قا  ابو طالب في ذل  

 

 وهللا  لن  يصلوا الي    بجمعهم       

 د في ال را   دفيناح ى ا وسّ                                            

 

 فاصد  بامرك ما علي  رضاوة       

 وابشر وقر بذاك  من  عيونا                                            

 

   وعروت    دينا   قد  عرفت  بانه       

 من   خير اديان البرية  دينا                                             

 

علمالوا    لما –بني  كنانة   خيف في   اما القرشيون  فقد ا  معوا            

با  ما   بني عبد المطلب وبني  اشم وقرار م  بحماية النبي محمد صلى 

لالاله  بعالالد ان زادت   ل حوطالالاتا  لدراسالالة الموقالالف   واخالالذ  -هللا عليالاله وسالاللم 

لالى حماي اله  تصميم بني عبد المطلب وبني  اشم عحيرتهم ونفدت حيلهم  و
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الى امالر خطيالر  وحالي راشالم   وتوصلوا االمور  كانت  والقياو دونه  مهما 

 اوعلقو ال  فالي صالحيفة قالرار ك بالوا عليه و الذا الحلالف او ا ظالم  وتحالفوا

دعالى   وقالد  . -مر بالن  اشالمعالا بن   لهم  بغيف   اك به -داخي الكعبة  في 

 .فشاللت يالدا  هللا علياله تعالالى  هللا عليه وسلم  صلى  الكريم  الرسو  عليه 

 :على ان  ا الحلف  ذ وينص

وال يالد خلالون   يكلمالونهم ال يجالسون بني عبالد المطلالب وبنالي  اشالم و ال) 

بيالالالوتهم  وال يخالالالالطونهم  وال ينالالالاكحونهم أي ال يزو الالالونهم وال ي زو الالالون 

رأفالة  ح الى  يساللموا الاليهم لون منهم صلحا  وال تاخذ م بهم نهم   وال يقبم

 .(ا وق ليل  محمدا

 

ان يالدخلوا شالعبه   بني عبد المطلالب وبنالي  اشالم  ابو طالب  فامر            

ان   ثالر  سالنين  ح الى اشال د علاليهم الخطالب وخاصالة  فيه  فدخلوا  ولبثوا

ان ايالة مالواد تالاتي الالى  حيال    معونالة او تجالارة قطعوا عليهم  كي   قري 

بارلى االسعار ويحرمالون  بنالي عبالد المطلالب   يش ريها  تجار قري فمكة  

مكة  اال  واش روا   ومنعالوا    يدخي  منها  فال  ي ركون طعاما  وبني  اشم

ضارون   ح ى ق لهم الجو   وح ى قيي ان نسا  م واطفالهم كانوا يعنهم  

ابالو   شالديدا  وكالان  زلالزاال  نة   وزلزلوا عظمت الف  لذا  وعا في الشعب 

للنالوو لاليال  امالر رسالو  هللا ان  يضالطجع   لفراشهم   طالب  اذا اوى النا 

وخلدوا للنوو  امر    النا   ناو  في فراشه ح ى يرى  من اراد ار ياله  فاذا

الرسالو    وينالاو اشهفر في او المناو  او بني عموم ه  حماي ه   احد  ابنائه

 .م مكانه لسيه وصلى هللا علالكريم 

 

 ابياتها اكثر من خمسين بي ا ابو طالب في المية   وفي  ذل  يقو        

 :نق طع منها   ذا االبيات 

 

 بينهم      ايت  القوو  ال  ود ولما ر 

 ال  قطعوا  كي العرى  والوسائيو                                   

 

 ى   واالذ  وقد صارحونا  العداوة 

 العدو  المزايي  طاوعوا  امر  وقد                                   

 

  سمحة   بسمرا    نفسي وصرت لهم  

 المقاو   وابيف عضب  من ترار                                   
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  واحضرت عند البيت ر طي واسرتي 

 بالوصائي  بهمن اثوا  وامسكت                                       

 

 اعوذ بر  النا   من كي طاعن    

 بباطي     او ملح    بسو    علينا                                    

 

 :الى ان يقو 

 

 فو هللا  لوال  ان  ا ي  بسبة          

 المحافي في  اشياخنا    تجر على                                     

 

 حالة            كي  ىاتبعناا  عل  لكنا 

 قو  ال هاز   من الد ر  دا  رير                                      

 

 لقد علموا  ان ابننا  ال مكذ          

 لدينا   وال  يعني   بقو    االباطي                                      

 

 حدبت  بنفسي دونه  وحمي ه        

  ودافعت  عنه   يالذرى  والكالكي                                      

 

مس مرا في دعوته   وسلم   صلى هللا عليه  محمد وكان الرسو           

كانت   موسم الحج  حي   كي  ذا الظرو   وخاصة في  االسالمية ررم

وقد . الدا    مناس  الحج   وصو   حد   القبائي   تقبي الى مكة  من كي

الى بعد  ذا السنوات الثالر العجا  خمسة ر ا  من قري  قيف هللا تع

 :بني  اشم  و م  لحق  ببني عبد المطلب و بعد ما  الهم ما من 

 

  بالطعاو  لؤي  حي  كان ياتي بن عمرو  من بني عامر بن   شاواالو      

 .عبد المطلب  وبني بالليي  الى بني  اشم خفية 

نت عبد المطلب  ب  وامه عاتكة  لمخزوميابي امية ا  والثاني  و ز ير بن 

يالاز ير ايروالي   :  اليه  شاو بن عمالرو  وقالا  لاله   ا فهم  اخواله  وقد  

 واخوال   ي ضورون  وعا ؟؟  وتشر  الشرا  ان تاكي الطعاو 
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كالان معالي  لالو  ر ي واحد ؟؟ فامالا  وهللا  افعي  وانا ذا وما  ويح : فقا له  

 .فةالصحي  بنقف  اخر لقمت  ر ي

 .انا يا ز ير: فا ابه  

 ابغنا ثالثا: قا  له  

 فاشارعليه  بابي البخ ري بن  شاو 

 ابغنا رابعا: فقا  له  

 زمعة بن االسود:  فقا  له  

 .ابغنا خامسا  : فقا  

 .المطعم بن  عدي  : فا ابه  

 

بن  لؤي  بني عامر  هللا تعالى  قلب  اشم بن عمرو  من لذا فقد  ي       

بنالي    الظالم عن الحصار  وف  نقف الوثيقة   في العمي على  قلبه ورقق

فمشى الى  ز ير وكلمه  فيه   وتداوال  الحدي  . عبد المطلب  وبني  اشم 

مع الثالثة االخرين  فالا  مع الخمسالة عنالد الحجالون  وتعا الدوا علالى نقالف 

 .الصحيفة وف  الحصار

 ....ردا انا لها : وقا   ز ير    

         

ح   الالاؤوا  الالالى الكعبالالة  وقالالري  طوافالالون بهالالا افلمالالا اصالالبح الصالالب          

   الالا   ز يالالر وعليالاله حلالالة فطالالا  الكعبالالة ثالالم وقالالفكالالي  انالالب ومحالالدقون مالالن 

 :ى صوته ونادى  باعل

و ونشالالر  الشالالرا  وتلالالبس الثيالالا  وبنالالو يالالا ا الالي مكالالة  انالالا ناكالالي  الطعالالا -

  ح ى تشق  ذا الصحيفة  اقعد  و لكى  وهللا ال   يا    اشم

 .تشق كذبت  وهللا ال :  فقا  له ابو  هي -

 .حين ك بت  روينا  ك اب ها  ما انت وهللا اكذ : فقا  زمعة  -

 عليه نروى ما ك ب فيها وال نقر صدق زمعة  ال: وقا   ابو البخ ري  -

نبالرأ الالى هللا منهالا   مالن قالا  ريالر ذلال   وكالذ :  فقا  المطعم بن عدي  -

 .ومما ك ب فيها 

 .وتمزيقها  بن  عمرو في نقف الصحيفة   شاوالقو     وايد م 

بغيالر  الذا   فياله  بليالي  تشالاوروا  قضالي  امر  قد   ذا ان  : هي  فقا  ابو 

 .المكان

 

حشالالرة  ى  الالذا الصالالحيفة وتعالالالى قالالد ارسالالي علالال  سالالبحانه  هللاوكالالان         

واخبالرهللا  .ولم ت رك منها ريالر اسالم هللا   فاكل ها  االروة او دابة االرض
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 ابالو طالالب  علالى االمالر  عماله   طلعفالأ  ه محمد صلى هللا علياله وساللمرسول

 مالن بنالي عبالد المطلالب  الالى المسالجد  وقالري    ماعالة   فالي  فاتى  يمشالي

خر وا من الشالعب   مج معون فيه  فحسب القرشيون ان بني عبد المطلب

الرسو  الحبيالب محمالد صاللى هللا علياله  ليعطوا  و اؤوا   شدة الجو   من

 .ف  الحصار ونقف الصحيفة  ازا   ل ق له  ري وسلم الى ق

بيننا  صلحا   لعله  يكون  حدر امر  مهم –فقا  ابو طالب للقرشيين   

 .وبينكم 

   

المعلقالالة   فيجالالدونها    الصالالحيفة  فالالي  مكالالة  قالالا  ذلالال   لينظالالر ا الالي           

 امالرا فياله  نصالف   ان ابالن  العطينكم   :وقا  لهم ابو طالب ايضا   ماكولة

ان هللا  عز و ي  قد بر  من  ذا الصالحيفة     -ولم يكذبني  –اخي اخبرني 

فالان  ( باسالم  اللهالم)اسالمه   اال كالي اسالم فيهالا  وانه محالا  ال ي في  ايديكم 

وصالدقا  فالوهللا  ال نساللمه الاليكم  ح الى نمالوت عالن اخرنالا    حقالا  قالا  كان مالا

 ل ق لوا  اليكم  باطال  دفعناا   لنا  وان كان ما قا 

  روينا: فقالوا 

 

 اخبر ابو طالب  كما  ف حوا الصحيفة  و دو ا   فلما    

 به صاحبكم    ذا سحر   ا : ومنهم ابو  هي  وافقال  

فيها من ظلم وخرج الحبيب  و كذا ان هى الحصار  ومزقت الصحيفة  وما 

وفالي . صلى هللا عليه وسلم مالن الشالعب وان هالى الحصالار  محمدالمصطفى 

 :بو طالب  ذا يقو  ا

 

  زى هللا ر طا بالحجون ت ابعوا   

 ويرشد   بحزو     يهديعلى م                                       

 

 كانه        صقر    كي   عليها   اعان  

 اذا  ما مشى في رفر  الدر  ا رد                                   

 

 قعودا لدى  نب الحجون كانهم    

 وامجد    بي   م اعز    مقاولة                                          

 

فالال  الحصالالار وظالالي الرسالالو  الكالالريم   بعالالد  الالالى مجاريهالالا عالالادت الميالالاا       

انقضالت اشالهر اال    صلى هللا عليه وسلم يدعو الالى هللا  الواحالد االحالد   فمالا
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 .العمالر مالن  جالاوز الثمالانينت  مرواله  وكالان قالد ومرض ابو طالب  واش د 

وفدا الى   واوفدوا بينهم    ف شاوروا  آخذا   القرشيون ان المرض وشعر

و وعلى فراد الموت  ليحدثوا في امالر ابالن اخياله  خشالية ان   طالب  ابي

مالالات  عمالاله   ح الالى اذا   تركالالوا م وتقالالو   انهالال  تركالاله العالالر   فالالي   تعييالالر م

آله هم  و م    عن  اخيه ابن   منه  ان يكف  اوطلبو اليه   تناولوا  فجاؤوا

قاله القرشيون  فقا  الحبيالب  اليه وعرض عليه ما فدعاا . يدعونه والهه 

 :هللا عليه وسلم المصطفى صلى

 

بهالا العالر    سوا   يقولونها  تدين لهمم  ياعم اريد م على كلمة  واحدة) 

 ( اله اال هللا ال  -الجزية  و و قو  وتؤدي لهم  العجم 

 

 اينمالالا  كالالان او  مهمالالا  تكلالالم ريرالعربيالالة  مالالن  كالالي بهالالا   نعنالالي  نالالا   والعجالالم

 .  سكن فهو اعجمي

 

القالالوو  وانفضالالوا مالالن حالالو  ابالالي طالالالب و الالم   فلمالالا سالالمعوا قولالاله فالالز        

 .ثيابهم    ينفضون

 

 

 

 

 

 

 

           *********************************** 
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 رة  النبوية المعطرةشذرات من السي                 

 

 
                                      4      

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                              

 

 :الحمد هلل 

 

الثامنة حصالار بنالي عبالد المطلالب وبنالي  اشالم فالي  ذكرت في الشذرة        

 . شعب ابي طالب وف   ذا الحصار الظالم عنهم 

 

به  وحين   طالب  واش د  لقد اثقي المرض على ابي  :اقو   وفي  ذا      

عليه  فو الد عبالد هللا يه وسلم صلى هللا عل  دخي رسو  هللا  حضرته الوفاة

 : فقا  له   السين عندا  بن امية  وابا  هي

  (. كلمة احاج ل  بها عند هللا - اله اال هللا ال –أي عم  قي ) -

 عن  ملة  ابي  عبد المطلب ؟؟ طالب اتررب   يا ابا : فقاال 

لفال  نزعالات المالوت  ح الى   و الو  فاليورددا ا  مرات عديدة علالى سالمعه   

 :انفاسه االخيرة و و يقو 

  .لب على  ملة  عبدالمط..ى ملة عبد المطلب عل -

العالالاو العاشالالر مالالن النبالالوة  وبعالالد  انهالالا   الحصالالار و  وذلالال  فالالي ر الالب  مالالن 

 .انها  المقاطعة 
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 : وقا    كثيرا  النبي محمد صلى هللا عليه وسلمفحزن            

 (.ألس غفرن ل  ما لم  انه عن    )-

 : الكريمة فنزلت االية         

منالالوا  ان يسالال غفروا للمشالالركين ولالالو كالالانوا اولالالي مالالا كالالان للنبالالي والالالذين آ)  

  663\سالورة ال وبالة (   تبين لهالم انهالم  اصالحا  الجحاليم ما قربى  من بعد 

الالالى الرسالالو  الكالالريم صالاللى هللا عليالاله  بيالالان  وفيهالالا  ى االخالالر االيالالة  ونزلالت 

 : وسلم

 و الالو اعلالالم    يشالالا  مالالن    يهالالدي مالالن احببالالت  ولكالالن هللا انالال   ال تهالالدي  ) 

  51\سورة القصص   (  بالمه دين

 

محمد صاللى   اخيه تربية ابن في المعلى كان ابو طالب  له القدح             

  عبالد المطلالب  و الدا و الب   بنالت  آمنالة اماله   وفالاة بعالد ف .هللا عليه وسلم 

  ثمالان  وعمالرا و الو اال  الشالقيق  لوالالدا عبالد هللا    ابو طالب  عمه كفله 

فهالالو    بسالالوا   سالالوا ا  احالالدا مالالع اوالدا  ليعالالي  اخالالذا الالالى دارا  . سالالنوات 

 . مايضا واحد منه

 :الواقدي  قا   فقد 

 

 وسلم  صلى هللا عليه  هللاقاو ابو طالب من سنة ثمان من مولد رسو  )    

  مرابالأ  ويقالوو  يحوطاله –النبالوة  ثالالر واربعالين   من  العاشرة  الى السنة

صاللى هللا علياله   محمالد  النبالي  بنبالوة  يقرّ  به  وكان   عنه  ويلطف  ويذ 

  (وسلم 

 

 : ابو طالب في ذل  شعرا وقد انشد  

 

 اال ابلغا  عني على ذات  بيننا     

 لؤيا  وخصا من لؤي بني كعب                                     

 

 نا  و دنا  في الك ا  محمدا   بأ    

 نبيا كموسى  خ  في او  الك ب                                    

 

  ولدا  مات  رثاا  ولما . عبد المطلب   ملة  اال انه  مات على          

 :بهذا االبيات  و هه هللا  كرو   عليّ 
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 ذا الندى  ابا طالب  مأوى  الصعالي   

 اذا ما اصدر االمر  اوردا   وادا                                 

 

 فامست قري  يفرحون بموته

 مخلدا ولست ارى حيا  يكون                                     

 

 

 وق له   ير ون  تكذيب النبي 

 ن  يف رى  قدما عليه  ويجحداوا                                 

 

 كذب م  وبيت هللا ح ى  نذيقكم

   صدورالعوالي  والحساو  المهندا                                

 

هللا صلى هللا   وقد قا  رسو وابن ين اربعة اوالدوقد انجب ابو طالب        

 :عليه وسلم

 

  . ( ما نالت مني قري  شيئا  اكر ه ح ى مات ابو طالب)  -

 

 بن عبد المطلب  للنبي محمد صلى هللا عليه وسلم  وقا  العبا     

 :لما حضر وفاة عمه ابي طالب قا  له 

 .يحوط   ويغضب ل   ما ارنيت عن عم  ؟؟   فانه كان  -

 

 :بن عبد المطلب    قا  اخوا العبا  وقد كان كما         

  محمد  النبي  وحماية االسالمية   الدعوة ثبيت   في اليد الطولى له  

 .صلى هللا عليه وسلم من  ور قري   

 

 :فا ابه النبي صلى هللا عليه وسلم  

االسالفي مالن  الالدرك  لكان  فالي   ال  اناالنار ولو  من  وحضاح   و في)  -

 (النار 

شالاط  البحالر الالذي مثالي كوت واسال عارا  لهبالا   ضاح النار  و اقلهاووح   

  حصب  من   يكون بين   وش ان ي او اكثر بقليي الى كعب  االر فيه الما  

 .وحضاحها   في  و ومن  هنم  وفي دركها  االسفي 
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هللا علياله وساللم  بالي صاللىايالاو  فجالع الن وعالدة   مرور شالهرين  عدوب       

االولالى االثيالرة   فقد  فقد زو  اله   تقي  رز ا عن سابق ها  اخرى ال بفا عة

ت يالفقالد توف  -ثرا ا   طهر هللا -خويلد بنت   خديجة  او المؤمنين لى  قلبها

 .من النبوة    العاشرة  السنة في شهر رمضان في 

 

اليد اليمنى  لرسالو  هللا صاللى هللا  روي هللا عنها  وكانت خديجة            

ى وساللم فال  صاللى هللا علياله  لرسالو  هللا وزيالر صالدق )   عليه وساللم  فهالي

  (االسالو 

منالالت برسالو  هللا عنالالدما  آ فقالد   ن الر الا  والنسالالا مالال  فهالي او   المساللمين

الالى  ابالن  واخذتاله  الالوحي   ان  الا ا بعالد   يرتجف من رار حالرا    ا  ا

النبالالالي   صالاللى هللا عليالالاله  وسالاللم   انالاله  نوفالالي  فاعلمالالاله  بالالالن  ورقالالة  عمهالالا

صالدقه  لي ا ر  باله  ولمالا رات   مالها اعط ه  ذل  قد   الموعود وكانت قبي

  وشالالالارك ه ونفسالالالها   تزو  الالاله   وآسالالال ه بمالهالالالا  القالالالويم وخلقالالاله   وامان الالاله

 يأتيهالالا  النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  فكالالان  اذى المشالالركينكالالي   مومالاله  و

و قد قا   قلبه الشريف   فيرتاح  عنه الهم  والغم مغموما  ف ح ضنه وتزيي

 :فيها و ي مسجاة  في موتها

 

النالالا    كالالذبني   كفالالر بالالي النالالا   وصالالدق ني  حالالين  حالالين  بالالي  امنالالت)  -

  وحالرو ولالد ا   ورزقنالي هللا  النالا   حرمني  حين  مالها   في واشرك ني 

 (ولد رير ا 

 

 .شديدا   حزنا  عليها وقد حزن   

وبعد وفاتها  بايالاو  الا   بريالي علياله السالالو الالى النبالي  محمالد صاللى هللا   

 :عليه وسلم  فقا  له 

 

  اداو   فالاذا  الي ات ال  اقالرأ عليهالافالي   معها انا   و ذا خديجة قد اتت   ) -

 .( في الجنة   ببيت  وبشر ا  من ربها السالو 

 

  المصالطفى صاللى هللا علياله وساللم الحبيالب  لها  كالان  محب ه  ولشدة         

كلمالا    بهالا  فالة  والرقالةوتاخالذا الرأ  فالي ذكر الا  ويلهالج  كر ا باس مرار يذ

 صالديقاتها    لحمهالا  علالى  وفي المناسبات كالان يالذبح  شالاة  ليالوز  ذكر ا 

 . ومعارفها
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  طالالب ابالي عماله   وفاة بعد   ى  الحزن الشديداش د بالحبيب المصطف       

خويلالد  وسالمي  الذا   بنالت خديجالة  الشالريف  قلباله  على  االثير ة  وزو  ه

فالالي عمالاله   الالالى مصالاليب ه  فاوالالافة   (عالالاو االحالالزان)الحالالزن او  العالالاو  بعالالاو 

لالم   ان  وصالارحوا  علياله ه  وتجالرؤا يلعقري   اذى   فقد اش د  ه وزو 

  ا احالالو  تغيالالرت  ه  لالالذل نسالاليق لوف  لالاله   والالالدعوة الالالدين   يكالالف عالالن  الالذا

اثالارة ي الأثر  الي   اصالبح  بحيال  صلى هللا عليه وسلم   الحبيب المصطفى 

مالالن  والكالالافرون  المشالالركون   وحالالاو .او امالالر  يمالالر عليالاله  او ي عالالرض لالاله 

بهالم  ينالز    لالم  فلمالا .بالعذا   او ربمالا  كالذل    فاوعد م  ورير ا قري  

هللا   صلى  محمد من النبي   ويسخرون  يس عجلونه  العذا   قريبا  طفقوا

 ال  هم  وسالو يالؤثر فالي  لالن  لهالم ابالدا  وعيالدا  ان  عليه وسلم  واسالمعوا

 ابالدا  وريالر ذلال    ي حقالق  علاليهم  ولالن  لباله و  ان يج  يحدر وال يس طيع

 : هللا تعالى  وسلم فانز   له صلى هللا عليه  قالوا  مما

 (لمحيطة  بالكافرين     هنم  بالعذا   وان  يس عجلون  )    

  54-\سورة العنكبوت 

 :قوله تعالى وكذل   

او يالالاتيهم    االرض  بهالالم  من الالالذين مكالالروا السالاليآت ان  يخسالالف  هللافالالأأ) 

*  فمالا  الم بمعجالزين  في تقلبهم خذ م او يأ*  يشعرون العذا  من حي  ال

    *(لرؤو  رحيم فان ربكم    خذ م على تخوّ يأ او

 74  -54النحي   

 

 الظالالرو  و الالذا   االحالالزان  وشالالدتها   الالذا حزمالالة  زحمالالة  و فالالي و          

خطالر ببالاله  ان يالذ ب الالى الطالائف  الصعبة ال ي ا م عت علياله و  القاسية

الالى به  وبرسالال ه  فرحالي لدعوته  بينهم  فيؤمنوا    يجد اذنا صارية  لعله

  بغيالة  دعالوتهم -وال زالالت  - انذاك وعامرة  كبير ة   مدينة  و ي الطائف 

يأووناله فخالرج اليهالا   او او ينصرونه  له   يس جيبون   الى االسالو  لعلهم

لطريالق  ا  معاله  وفالي  بالن حارثالة  زيد موالا   ماشيا على قدميه  مصطحبا 

بين مكة    الطريق  في القرى المو ودة    تل ىي وقف  ليمر عل  اليها كان

 كانت  ذا القرى  و. تعالى  باهلل  االيمان االسالو و يدعو ا  الى  والطائف 

وصي الالى الطالائف     االس جابة  لدعوته و الدخو  في االسالو ح ى ترفف 

نصالرته    والالى ثقيالف  فالدعا م الالى  االسالالو  مالن   اخالوة  ثالثالة  فنز  عند

سيئا  فاوطر الى   ردا  دوارانهم لم يس جيبوا  و ليه وسلم ا الهللا ع صلى

ي نقالي    ثم اخذ  ايضا  له يس جيبوا    رير م  فلمتركهم  وذ ب الى اخرين 
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بهالا  ويالدعو م   المشالهورين  والر الا  القبائالي   رؤسالا   في الطائف على

ائف الطالال  فالالي  احالالد  وبقالالي  لالاله  يسالال جب  فلالالم  الالى االيمالالان  وقبالالو  االسالالالو

  فلالم يدعو م  الى هللا تعالى  واشرافهم  رؤسائهم   بين عشرة اياو  م نقال 

 مالن قالري هم  واشالاروا   يطالردوا  ا معالوا ان ثالم .  احد   منهم  يس جب  له

 .منها  سريعا  فقر ر الخروج  الطائف  من اليه بالخروج 

 

ائهم وسالف  موصالبيانه د ان يخرج  اوعزوا الالى  اوالد الم افلما ار            

صالاللى هللا عليالاله   لالاله  الخروج وقالالف  الالؤال بالال وعبيالالد م ان يالالؤذوا  فلمالالا  الالمّ 

واخالالذوا   صالالف  الطريالالق    انالالب مالن كالالي  فالالي صالفين  علالالى الطريالالق وساللم 

و الو مح سالب الالى هللا  كثيالرة   اقالواال  وي قولون علياله يش مونه ويسبونه 

 لشالالريف ين ا  قدميالاله  بالحجالالارة  ح الالى قيالالي ان يرمونالاله   اخالالذوا  ثالالم تعالالالى 

السالالو   -بالالدو   نعالالا  دمي الا  وتخضالبوعقبيه صلى هللا عليه وساللم  قالد أ

سالبيي نشالر   فالي  صالبرتفاؤذ يالت  كالم  علي  يارسو  هللا  بابي انت وامي 

 درك ساليدي  هلل واحالزان   مصالاعب مالن  تحملالت   وكالم   ذا الالدين العظاليم

  فالالي  يسالالير مالالا ان ر الالال   ايهالالا  القالالارئ الكالالريم  تصالالور  – فالالداك   و علالالت

 يشال مونه    الخلالق  علياله    تجمالع  مدينالة كبيالر ة  وقالد في وسال    الطريق 

تو الاله    واينمالا وصالو    طالر   كالي  مالن  والحصالى  بالحجالارة  هو يرمونال

 االذى واالنكسالار  الالذي  ومالا شالدة ؟به   يلم  ماذا  ؟ مصير ا  ماذا سيكون

  – ؟؟هسيصا  ب سيلحقه و

 .  يارسو  هللا  ياحبيبي -و   مبالد  ت غورق وني وعي  ك بأل وهللا  اني 

  

 علياله وساللم  يقياله مالولى رسالو  هللا صاللى هللا كان زيد بن حارثه            

بنفساله   يحمياله  انالب   من كي  الحجارة  ويدافع عنه  ويحجز عنه  بنفسه

مسالالافة  كالذل    باله   وسالالاروا  .ا فاصالابه حجالر شالالج راساله  فأدمالا  و سالدا

  بنالي ا  بسال ان ع بالة و شاليبةالالى    المدينة  الالى ان وصاللوا  جطويلة  خار

فر الع  النالا    .ن الطالائف  فالدخي اليهالا اميا  عال  ثالثة  قرابة  تبعدربيعة  

 .وانصرفوا عنه  صلى هللا عليه وسلم 

 

ى  صاللى هللا علياله وساللم فالي البسال ان  مسال ظال   لس الحبيب المصالطف     

 لس تح ها  ليس ريح  مسالندا  ظهالرا  من العنب او عرائ  قمريات تحت 

في   ذل  مأخذ  واثر كي  قد اخذا منه   الشريف الى الحائ    وال عب والهم

مالن مالن  الوان    القالاا  ومالا  وعالذا  القاا  من نصب   ماو  نفسه الشريفة
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وتعالالى  ربه  سالبحانه  يديه الى السما  واخذ  ينا ي    ؤال   القوو  فرفع

 :يقو   في  م وحزن 

 

ياارحم   .اللهم الي  اشكو وعف قوتي وقلة حيل ي  و واني على النا ) -

الالى مالن تكلنالي ؟؟ الالى  بعيالد   . الراحمين انت ر  المس ضعفين وانالت ربالي

. امري ان لم يكن ب  رضب علي  فالال ابالالي   ك هي جهمني  او الى عدو ملّ 

لاله   و هال   الالذي اشالرقت  بنالور  اعالوذ. لالي   اوسالع   الي   ولكن عافي ال 

او   رضالب  بالي   من ان تنز   واالخرة  امر الدنيا وصلح عليه . الظلمات 

 ( .ل  الع بى ح ى تروى  وال حو   وال قوة  اال  ب   .سخط    بي  يحي

 

مالن  الذا صلى هللا علياله وساللم  الكريم محمد   فما ان ان هى الرسو          

ه صاللى هللا علياله وساللم الدعا  العظيم اال  وارسالي هللا سالبحانه وتعالالى  اليال

و مالا  بال الا . مل  الجبالا   يسال أمرا ان يطبالق علالى ا الي مكالة  االخشالبين 

فا الا  الرسالو  الكالريم  صاللى هللا علياله   بينهمالا ت  اليالكبيران ال ي تكونال

 :للمل   النبي صلى هللا عليه وسلم فقا  .ودعا    بحلم  وسلم

  اصالالالبهم  مالالن  مالالن  هللا  ان يخالالرج  لعالالي  بهالالم  -ان ظالالر  –بالالي اسالال أني )  

   .( شيئا   يشرك  به يعبدا وال

 

وقيي  في بعف الروايات انه  صلى هللا علياله وساللم  لمالا تالرك الطالائف      

بهالالا   بريالالي عليالاله  السالالالو و ملالال    سالالحابة  فالالاذا اظل الاله   وقالالر  مالالن مكالالة

ان : صلى هللا عليه وسلم   محمد للنبي   السالو   بريي عليه  فقا  الجبا  

 .شئت   بما  مل  الجبا  ل أمرا  الي   بع   هللا

 :ثم سلم مل  الجبا  وقا   

 .اطبقت عليهم االخشبين   شئت  ان شئت  فما ل   يامحمد  ذل  -

 و ما  بال مكة  ابو قبيس والذي يقابله  

 :بي صلى هللا عليه وسلم فقا  الن 

وال  مالالن اصالالالبهم مالالن يعبالالدا ان يخالالرج  بالالي  اسالال أني  بهالالم  لعالالي  هللا )  -

 .......( يشرك به شيئا 

-  
وموالا حارثاله علالى  فلما راى ابنا ربيعة  النبي صلى هللا عليه وسلم        

اليهمالا    فارسالال   والرحمالة والرقالة  العاطفالة  صعبة  اخذتهما ذا الحا   ال

   علالالى  كالالان عالالدا   اسالالمه   مالالن عنالالب  مالالع  مالالولى لهالالم عناقيالالد   هفيالال  انالالا ا
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  الشالالريفة  يالالدا  وسالاللم  مالالد النبالالي صالاللى هللا عليالاله فلمالالا   ديالالن النصالالرانية 

 : قا   العنب لي ناو  حبات 

 ( بسم هللا )  

 :فقا   ذا الشخص   ثم اكي 

 ؟. ذا الكالو ما يقوله ا ي  ذا البالد  -

 :فقا  له الرسو  الكريم صلى هللا عليه وسلم

 (وما دين ؟؟  ؟ ومن أي البالد انت) -

 انا من ا ي نينوى: ا ابه الر ي

 :قا  النبي صلى هللا عليه وسلم   

 ؟(من قرية الر ي الصالح يونس بن م ي ) 

 وما يدري  ما يونس بن م ي؟؟ : قا  الر ي

 : فقا  له النبي صلى هللا عليه وسلم 

 (ذاك اخي كان نبيا وانا نبي ) 

 

عليه قصة يونس عليه السالو  من القران الكريم فاسلم   ثم تلى        

 .الر ي

ثم خرج الرسو  محمد صلى هللا عليه وسلم من البس ان  وسار في       

ح ى وصي قر  مكة   مكرمة  وفي قلبه الشريف  م وحزن طريق مكة ال

 .اياو   بها عدة  فاقاو(  نخلة)  قرية فنز  في 

 

وفي   احدى الليالي والرسو  الكريم ي لو القران الكريم  قيف هللا       

 عليه القران الكريم  وقيي كان النبي صلى هللا يس معون  نفرا من الجن

  :من الصالة   ر عوا الى قومهم  او  ان هى  فلما  وسلم يصلي الفجر 

 ( ولوا الى قومهم منذرين ) 

 

 الا   باله   وبمالا   الكالريم  صاللى هللا علياله وساللم وقد امنالوا بالرسالو         

ت في سورة االحقالا  قرآنا  ايا في ذل   انز  هللا ح ى بهم يشعر  دون ان

 .وسورة الجن 

 

تو ه النبي  صلى هللا عليه وسلم (  نخلة) بعد عدة اياو  قضا ا في         

يخشالالى  ن حيال  كالا  علياله  جويفالرّ   الالى مكالة   وكالان ير الو هللا ان ينصالرا

ان يح الالاط   لنفسالاله   فالالدخي    منهالالا  فالالاراد  او يخر الالوا  ان يق لالالوا قريشالالا 

 .فيه  حرا   ومك  رار
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 :فقا   له زيد بن حارثة    

 كيف تدخي عليهم وقد اخر وك ؟ -

 : فقا  له النبي صلى هللا عليه وسلم  -

 

يازيد  ان هللا   اعي  لما ترى  فر ا ومخر ا  وان هللا ناصر دينه  ) 

 . (ومظهر نبيه 

 

  بن شالريق  لعلاله  االخنس النبي صلى هللا عليه وسلم   الى وارسي         

ر الال  فاع ذر ثم ارسالي  .بن عمرو   ثم ارسي الى  سهيي .يجيرا  فاع ذر 

  فالالي  الالوارا  ان يالالدخي   يسالال وثقه بالالن عالالدي   الالالى المطعالالم مالالن  خزاعالالة 

صالاللى هللا   محمالالد  النبالالي    الالو واوالدا   فجالالا  وتسالاللح   وا الالا   فوافالالق 

ابن مكة  الحببيب  على  اصبح  مكة  ال ي  ا ي من   عجبا - وسلم   عليه

   ودخالي  المسالجد  -ولها  اال ان  يح اط   لنفسه  منهم المصطفى صعب دخ

  المطعم  حماية  في    و بها  و  وصلى  المشرفة  الكعبة وطا    الحراو

اعلن  يرته  للنبي  صلى هللا   وقد   انب  كي  من  به  نوالدا  محيطووا

  .في مأمن   وسلم  فاصبح عليه 

 

 

 

 

               ***************************** 
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 (شذرات من السيرة النبوية المعطرة)                 
                              

                                       60 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                              

 

 :الحمد هلل  

 

سفرا صلى هللا عليه وسلم الى الطائف   السابقة  ذكرت في الشذرة       

 .  من مصاعب واعبا   ه  وما تجشم

  

 :وفي  ذا اقو   وبعد ال وكي على هللا تعالى  

 

عاد المشالركون الالى   الدالهم وعنالاد م ومكالابرتهم  بعالد ر الو  النبالي        

االيالات  مناله  وكالانوا يطلبالون  الالى مكالة من الطائف   وسلم صلى هللا عليه 

تعجيزا  وقد ا  معوا في احد االياو في المسجد الحراو  وتشاوروا  عنادا او

وحيال  كالان النبالي   صلى هللا عليه وسلم محمد   بينهم ثم ارسلوا الى النبي

ارشالالاد م   الحضالور بغيالةعلالالى  الحالرص صاللى هللا علياله وساللم حريصالالا كالي

 :تعالى هللا   فانز   لعلهم يسلمون 

 (لم يؤمنوا بهذا الحدي  اسفا ى آثار م ان نفس  عل عفلعل  باخ) 

   1\ االية  الكهف 
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 : لوا لهواسالمهم  فقاتعالى مي ايمانهم باهلل فقد  ا  مسرعا  يأ       

كانالت لموسالى عصالا وكانالت   ان  تخبرنا ان الرسي كانت لهم ايات   فقالد - 

ناقة  ي ناقالة صالالح  وكالان عيسالى  يحيالي المالوتى  فأتنالا  انالت  ثمود قوو ل

    فاننا  سننظر في امر  ايماننا بال    بها  اتي نا  فاذا ا ارسي االولون بآية  كم

 :تعالى  االية المباركة   فانز  هللا

  قي انما  ليؤمنن بها  يةلئن  ا تهم آ   واقسموا باهلل  هد ايمانهم) 

 ( يؤمنون   ا ت ال  اذا  انها يشعركم   االيات عند هللا وما

   604 –االنعاو  

اية اخرى  وابا على ما اف راا او اق رحه المشركون عليه صلى  نزلت و 

 .هللا عليه وسلم  

 :بقوله تعالى  الرسو  الكريم صلى هللا عليه وسلم بها  فا ابهم 

 (قي سبحان ربي  ي كنت اال بشرا رسوال )  

     43 -االسرا   

                                                

 هللا عليه وسلم  كانت مق رحاتهم تعجيزية للرسو  الكريم صلىد لق           

ن مكة ا  او ينقي الجبا  عذ ب  بي الصفا   لهم فقد اق رحوا عليه ان يجعي 

                                                      للزراعة  ها  منبسطة مسطحة  صالحةيوااخر بحي  تكون ار  الى مكان

 ا انهارا من المياا العذبة لكي يزرعونهالا  ويسال فيدون منهالا ويجري خالله 

  با  م  وا داد م  االوليناو ان يحيي ا تكون لهم  نات من نخيي واعنا  

رباله  لمصالطفى ا  فدعا  الحبيالبانه رسو  هللا   صحيح   لونهم  يكي  يسأ

   صالاللى هللا عليالاله  عليالاله السالالالو  عليالاله  بريالالي  فنالالز   ان يالالريهم  مالالا ارادوا 

 : المباركة  وسلم  بهذا االيات

 

   او تكالون لال *   ح ى  تفجر لنا مالن االرض ينبوعالا ؤمن ل وقالوا لن ن)   

او تسالق  السالما  *  تفجيالرا   نة  من نخيالي وعنالب ف فجالر االنهالار خاللهالا

او يكالون لال  بيالت * كما زعمت علينا كسالفا او تالاتي بالاهلل والمالئكالة  قباليال 

تنالز  علينالا    ح الى  لرقييال   نالؤمن  ولالن  ما من زخر  او  ترقى في الس

وما منالع النالا   *رسوال   قي  سبحان ربي   ي كنت اال بشرا ا ك ابا  نقرأ

*( ؟ بشالرا رسالوال  هللا  قالالوا  ابعال   ان   ا  م الهالدى  اال  اذ  ان يؤمنوا

      44-40\االسرا  
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شا  اس جا     انبيد هللا فاخبر م الرسو  الكريم ان  ذا االمور كلها       

 او منافق وال يس جيب  ر  العباد لمشرك او كافر -يس جب   لم  شا   وان

  تالا ميؤمنوا  آل   لم  ثم  ليهاع  يبوا  لو ا االيات    و ذا  -  دعاا    مهما

قامة الحجة  وال الي  الي قائمالة تو ب االيمان با  و ي ال عذا  االس ئصا  

  وهللا  زر   ذا   صالير  واديالاا  بمكالة  ف تفجيالر  بمق ضى  تفجير الا  بغير ا

زر     ذي  بي ه  الع يق  بواد رير  حكم ه   ان   عي بسابق   تعالى  قضى

لحيالاة  فيكالون او ا الالدنيا  مالن   فياله تررب النفو    عندا  ما  لئال  يكون 

ومالن حكمالة هللا تعالالى ورحم اله  . حج  لمطمح الدنيا  وانما يكالون لالخالرة ال

صاللى هللا علياله وساللم  خاتمالا للمرساللين   لما ارسي  النبي محمدا  انه تعالى

مفالردا  بالانوا     بعضالهم  عالذ   قوماله  بعالذا  االس ئصالا   بالي  ان ال يهل 

 :وقا  تعالى ذكرنا انفا    العذا   كما

 

 (  * اال ان كذ  بها االولون وما منعنا  ان نرسي بااليات) 

 54\االسرا  

 :قا  تعالى   وتفهيما  لنبيا تعليما  المباركة ات وانز  هللا تعالى االي 

 

  المالوتى  باله  ولو ان قرآنا  سيرت به الجبا  او قطعت باله االرض او كلالم) 

لهالالدى   هللا  لالالو يشالالا   آمنالالوا  ان  الالالذين   ييالالأ  افلالالم بالالي  هلل االمالالر  ميعالالا 

  او تحالالي  قريبالالا  كفالالروا ان تصالاليبهم قارعالالة  وال يالالزا  الالالذين  النالالا   ميعالالا

 *( يخلف الميعاد  وعد هللا ان هللا ال ياتي   ح ى دار م  من 

 36 \الرعد 

 

ذلال   صلى هللا عليه وسلم  بشدة كفر م وقد اخبر  هللا رسوله الكريم        

بايديهم لكالذبوا   فلمسوا  بانهم  لو انز  هللا تعالى عليهم  ك ابا في قرطا 

صالورة    مثالي  علالى   ملكالا  و به  وبين هللا تعالى  انه تعالى لو  عي الرس

المالئكالالة  فالالي  يسالال طيعون ان يالالرون   يؤمنالالوا  اذ كالالانوا  ال لالالم   ر الالي ايضالالا

 . يقع اللبس  ال ي خلقوا عليها  وعندئذ  او الحقيقية  صور م  الحية

 

ان القالالوو الالالذين يطلبالالون مالالن رسالاللهم و  الالذا االيالالات المباركالالة  تبالالين          

 حالالدر كمالالا    ميعالالا يهلكهالالم   فانالاله تعالالالى .وا يؤمنالال  لالالم  يالات او دالالت  ثالالمآ

  محمالالد  قبالالي رسالالولنا الكالالريم وسالالالمه  هللا علالاليهم  صالاللوات    لرسالاليقالواو األ

وقالوو  الود او قالوو صالالح وريالر م   صلى هللا عليه وسلم  مثالي  قالوو  لالوط 
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االمالور  تنز   ذا لم   لذل   ت غير ت بد  وال تعالى ال عند هللا  االمور فهذا 

 :قا  تعالى .طلباتهم   ت حقق   ولم  قري    في

 

ولو اننا نزلنا  اليهم المالئكة وكلمهم  الموتى  وحشرنا عليهم كي )     

( يجهلون   اكثر م ولكن  شي  قبال  ما كانوا ليؤمنوا اال  ان يشا  هللا 

 666\االنعاو 

 

وروى ر ا  ال فسير  و ر ا  الحدي   عن  ابن عبا   رحمهما           

 : تعالى هللا

سأله ا ي مكة  ان يجعي لهم  الصفا ذ با  وان ينحي عنهم الجبا  : قا  ) 

نؤتيهم الذي    ان  شئت  وان  ح ى يزرعوا  فقيي لو شئت  نس أني  بهم

  (م نس أني به   لكوا كما   ل  من قبلهم  فقا  بي فان كفروا   الذي سالوا

 : فنزلت االية المباركة

 

يكالذبون    ولكالن   ال  يقولون  فالانهم  ليحزن   الذي  م   انهقد نعل  )        

قبلال   فصالبروا   رسالي مالن ولقالد كالذبت   *  يجحالدون  هللا بايات   الظالمين

هللا    لكلمالالات  مبالالد  نصالالرنا  و ال  وأؤذوا  ح الالى  اتالالا م كالالذبوا   مالالا  علالالى 

ن اعراوالهم  فالا  كبالر عليال   كان  وان*    نبأ  المرسلين  من ولقد  ا ك 

ف الأتيهم بآيالة    فالي السالما   في االرض او ساللما  اس طعت  ا ن تب غي  نفقا

 * (   تكونن  من الجا لين  هللا  لجمعهم على الهدى  فال  شا  ولو

 35-33 \االنعاو  االيات  

 

علالى مالا   وساللم  صاللى هللا علياله لما  لم يجالبهم   القرشيون  انه  فظن      

 : تعالى  فانز  هللا  زاحالة  ل عجي  طلبوا منه  افضي

 

    *(رسوال ح ى يبع  في امها  ى روما  كان رب  مهل  الق)  

 

واناله عالا ز  بنبالي      ولاليسم قالوّ  النالا  اناله   فقرروا ان  يقنعالوا         

مالرة  صاللى هللا علياله وساللم    الاؤوا اليالهوعملوا علىذلم  ثالم   عن ا اب هم 

وتدفعاله    سالك هف  لهالم  يسال جيب ال  لعلاله اخالرى  اية  منه  ليطلبوا اخرى 

علالالالى والالالعفه  وعالالالدو قدرتالالاله   امالالالا و النالالالا   لعالالالي النالالالا   تسالالال بين  عالالالنهم

 :فقالوا له   االس جابة 

 رسو  هللا ؟؟   ان   ي من اية  تبين لنا  -
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  ايالالة  تبالالين  تعالالالى  ان يالالريهم  هللا صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  النبالالي فسالالأ   

 :لت االياتفنز.عند هللا تعالى  ومكان ه   مقدرته

 

* يروا اية يقولوا سحر مس مر  وان * وانشق القمر   الساعة  اق ربت)  

 مالا   ا  م  من االنبا   ولقد* وكي امر مس قر ا وا  م  وكذبوا واتبعوا 

 *( النذر  تغني بالغة فما   حكمة *مزد ر   فيه

  5-6\القمر 

 

السالالما    ين  فالاليالقمالالر شالالق   انشالالقاق القمالالر  فقالالد اصالالبح  يالالةآ  راافالالأ       

ح الى  رؤا   المجاور للبيت الحالراو ( ابي قبيس  )  بي  فوق  وظهر منشقا

ي  صاللى هللا علياله وساللم  قبالي  به النبال  الذي كان ي عبد و و الغار ( حرا )

صالاللى هللا   رسالو  هللا مالن  بالالين الشالقين  فقالا  لهالم ه  فالي  بالي ثالور  مبعثال

 ..(اشهدوا : ) عليه وسلم 

كبالر طويالي   ولوقالت  وووالوحا   انشقاق القمالر عيانالا  يةشا دوا  آ  فلما 

يالالانهم طغ   فالالي  واسالال مروا  انفسالالهم  لكالالنهم  لالالو يؤمنالالوا  علالاليهم  وبه الالت

 :وا قالسادرين  و  وكفر م

 .محمد   سحرنا  لقد  -مبين    سحر   ذا –

  

يسال طيع  ال  محمالد  فاناله سحركم  قد   ان كان وقا   بعف ر الهم         

ن  علو م سأ االى مكة  ف تية القوافي اآل    كلها  فان ظروا  النا سحران ي

 ان  لالديهم كالد من السالفر عالن ذلال    تأ  سالوا  اآلتين  انشقاق القمر  فلما

كفالر م    فالي  بقالائهم  اصالروا علالى  اال  انهالم  .حقيقالة  اق القمر كان انشق

 .ا وا  م  هم واتباع

 

اذ كانالالت حالالدثا  وقدسالالي ها   هالالاان حادثالالة  انشالالقاق القمالالر علالالى عظم         

مقدمة  لحالة اكبر واعظم   فالان رؤيالة القمالر منشالقا   كانت عظيما  ارا ا 

يسالهي او   فلق ين  م باعدتين عن بعضهما  بعالين الحقيقالة واليقالين   ربمالا

 الالذا   بعالالد   سالالياتي  والالالذي االذ الالان والقلالالو  الالالى   يقالالر  الحالالدر االعظالالم

 لشالذرة اولها فالي انالمعالراج وال الي  سالن اال  و و حادثة االسرا  و الحادثة

 .القادمة انشا  هللا تعالى 
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           ******************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شذرات من السيرة النبوية المعطرة                  

  

                                   66    
 

 ن الرحيم بسم هللا الرحم                           

 

 :الحمد هلل 

 

   القالالالران فالالالي   ذكر مالالالا هللا  تعالالالالى  حادث الالالان  و المعالالالراج  االسالالالرا          

 .الكريم

سالالورة (  يسالالري  والليالالي اذا ) لالاليال  ومنهالالا    الالو السالالير:  لغالالة   فاالسالالرا   

لاليال آ خالذا   باله  أي سالار :باله   سالريوأ السالير لاليال : والسالرى   4 \ الفجر

 :قا  تعالى   ال باللييا  خطاو داب ه   فالسرى ال يكوناو ب  بعيرا بخطاو 

 مالن المسالجد الحالراو الالى المسالجد القصالى  سبحان الذي اسرى بعبدا ليال)  

  ( الذي باركنا  حوله  لنريه  من آياتنا  انه  و السميع البصير 

  . 6\االسرا  االية  

 

صلى هللا علياله  و ال و ه او الذ ا  بالنبي محمد : واالسرا  اصطالحا    

بيالت   فالي الحجالاز  الالى  المكرمالة  الحراو   بمكالة  المسجد  من ليال  وسلم 

 .فلسطينب في  مدينة القد    المقد  



 99 

 

م الالذي يرتقالى علياله  الالى االعلالى لّ السال معنالاا    :لغة   المعراجاما           

 ومعالاريج  معالارج   االرتقالا   الالى االعلالى   وتجمالع    الو عمليالة  العروجو

  فالالي القالالران الكالالريم  فالالي ثالثالالة  مواوالالع   وورد ذكالالر المعالالراج  .أي مصالالاعد 

 :االو  

ايالالاو  ثالالم  سالال ة   فالالي  بينهمالالا واالرض  ومالالا   هللا الالالذي  خلالالق السالالموات)  

*   تذكرون  وال شفيع  افال   من ولي  اس وى على العرد  مالكم  من دونه

فالي يالوو  كالان مقالدارا    يدبر االمر  من السما  الى االرض  ثم  يعرج  الياله

 5و4 \سورة السجدة   االي ان  *(  الف سنة  مما تعدون 

الحمد هلل  الذي  له ما في السموات  وما في االرض وله الحمد )  والثاني  

يخالرج   فالي االرض ومالا  مالا يلالج يعلالم *   في االخرة  و و الحكيم الخبير 

( و  الالالرحيم الغفالالور فيهالالا  و الال مالالن السالالما   ومالالا يعالالرج  ينالالز   منهالالا  ومالالا 

 1و6 \سورة  سبأ  االي ان  

مالن * للكالافرين لاليس لاله دافالع* سا  سائي  بعذا  مواقالع :   ) اما الثال   

تعرج المالئكة اليه في يالوو  كالان مقالدارا  خمسالين الالف *  هللا ذي المعارج

 5-6سورة المعارج *(  فاصبر صبرا  ميال * سنة 

 

الحبيالالالالالب بصالالالالالعود ال االرتقالالالالا  او و  الالالالال :والمعالالالالراج اصالالالالالطالحا             

الالى  بفلسالطين   المقالد  من  بيت  وسلم  المصطفى محمد صلى هللا عليه 

العلالالوي الالالى السالالموات العلالالى  بجسالالدا الشالالريف وبروحالاله الطالالا رة   العالالالم

  .الزكية 

 

  سالالورة االسالالرا   او   فالالي الكالالريم  القالالران   فالالي   االسالالرا    الالا ف           

 : تعالى  قوله  في  

 

 المسالالجد   مالالن المسالالجد الحالالراو  الالالى  لالاليال  بعبالالدا سالالبحان الالالذي اسالالرى )  

   *(البصالير   من آياتنا  انه  و السالميع  ريهحوله  لن  باركنا  االقصى الذي

  6\االسرا  

 

فالي  مالا  تالم فيهالا وبالين هللا تعالالى  ا ذكرفقد  ا  المعراج حادثة   اما       

 :سورة النجم  قا  تعالى 

 *فكالان قالا  قوسالين او ادنالى * دنالى ف الدلى م   ثال* الفق االعلالى و و بالا  )

 علالى  اف ماروناله   *مالا رأى   ماكالذ  الفالؤاد* مالا اوحالى  فاوحى الى عبدا 
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   نالالة  عنالالد ا* سالالدرة المن هالالى  عنالالد * نزلالالة اخالالرى   ولقالالد رآا*مالالا يالالرى 

لقالالد * طغالالى   البصالالر ومالالا  زاغ مالالا* اذ يغشالالى السالالدرة مالالا يغشالالى * المالالأوى

 (  *ت ربه الكبرىرأى من آيا

 61-7 \سورة النجم 

 

والمعراج  وم ى حدر  ففيه اخ ال  كثير  ورويات   اما وقت  االسرا      

 .النبوة   في السنة  االولى  من  كان  قيي انه  م عددة  فقد

 مالن ر الب  فالي  والعشالرين  بعاليلالة السال  رواية اخرى انه كالان فالي  وفي 

 . من النبوة  الخامسة السنة 

 

اخرى  في السابع عشالر مالن رمضالان  فالي العالاو الثالاني عشالر  ورواية      

  من  مبعثه  صلى هللا عليه وسلم 

 . وقيي في محرو الحراو من نفس العاو

 

مالن ربيالع  عشالر فالي السالابع   اخرى  قيي فيها انه حدر  رواية  وفي       

 .من النبوة   في السنة الثالثة عشرة  االو 

 

فالالي   ر الالب  مالالن  والعشالالرين  السالالابعليلالالة  فالالي  انالاله  يالاله والمعالالو  عل        

الموعالد   بهالذا  و  يح فالي العالالم االسالالمي االن  مالن النبالوة  العاو الخالامس

 .بهذا المناسبة المباركة

 . وهللا تعالى اعلم  

 

   الروايالالات فالالي   الالا   ما وتفاصالاليي  الالذا الرحلالالة المباركالالة   حسالالب             

بدابالالة  البالالراق    ان   بريالالي عليالاله السالالالو    الالا  الالو المع مالالدة  الصالالحيحة   

  مشاليه ان  يضالع و ي دابة  اكبالر مالن الحمالار واصالغر مالن البغالي  وطبيعالة 

صالاللى     والنبالالي .من هالالى  طرفالاله  االمالالامي   عنالالد الخلفالالي  قدمالاله او   حالالافرا

فركبالاله     ان يركبالاله  المسالالجد  الحالالراو  فاشالالار اليالاله  وسالاللم  كالالان فالالي  عليالاله

فالي    المقالد   بيالت  مكة المكرمة الالى  في  الحراو  جدمن المس  به  و ا 

 .بفلسطين  القد   مدينة 

 

صالدرا  شالق   في  ذا الحادثة وقبي ان يعرج به الالى السالما  وقيي          

 :في االخبار  مايلي    ا   مرة اخرى  فقد
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الصالالالة  صالالدرا عليالاله   الثانيالالة فهالالذا المالالرة ال الالي شالالق فيالاله المالالرة أمالالا )     

 :قا  أنس   النبوة  بعد  ووالسال

 

 (في صدر رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم   كنا نرى أثر المخي )     

إذا فما كان يأتيه الغضب إال في حالدود هللا    ولذل  كان صدرا رحباً واسعاً  

الحلالم   رسالو   وساللم  بي  و صاللى هللا علياله  ان هكت، فكان كثيراً ما يحلم

 :يقو  هللا عز و ي  ظيم والخلق الع والكرو والعظمة

 

 4\االية  القلم(َوإِنََّ  لََعلَى ُخلٍُق َعِظيٍم  )

 

بالالنبي محمالد  صاللى هللا علياله وأن ذل  كان ليلة اإلسرا  حالين عالرج        

بطست مالن ذ الب   تيوأ  وفيه أنه  بع  بأعواو   ما بعد  إلى السما وسلم 

الشالالريف  قلبالاله  فالالي  فالالأفرغ فشالالق صالالدرا الشالالريف حكمالالة وإيمانالالا   مم لالال 

 .في حياته  شق صدرا ثالر مرات  صلى هللا عليه وسلم ان الرسو  وقيي 

فلما وصي الى بيت المقد   وبصالحب ه  بريالي علياله  السالالو  فنالز           

ثالم  فيهالا  في الحلقة   ال ي  رب  االنبيالا   دوابهالم (  البراق ) ورب   داب ه 

ركع الالين   وبعالالد    بهالالم  يالالا   فصالاللىباالنب مالالا  مالالا قالالاو  ا أالمسالالجد ثالالم   دخالالي

 لالبن  واخالر فياله و  خمر فيه   نا من الصالة    ا   اليه  بريي  بأ  االن ها 

  اللالالبن الالالذي فيالاله وسالاللم   عليالاله  المصالالطفى  محمالالد صالاللى هللا الحبيالالب  ذفاخالال

   .الخمر  انا وترك 

 : فقا   له   بريي عليه السالو  

 الخمالالر   اخالالذت  لالالو  انالال  امالالا   الالديت ام الال  و   الالديت الفطالالرة  اصالالبت  )-  

 .  ( ام    لغوت

  هللا  امالالة مهديالالة  بفضالالي ان االمالالة االسالالالمية  ي ضالالح  لنالالا  ومالالن  نالالا        

محمالالد  صالاللى هللا عليالاله   المصالالطفى وحبيبالاله   نبيالاله  علالالى  وانعامالاله  تعالالالى 

 .عليها  و وسلم 

 

فعنالد   لعلىا المقد  الى  السموات  بيت   ذل  عرج  به من  بعد            

دو ابا  البشر فساللم ت السما  االولى له  و ناك  راى آف حاالولى    السما 

وة الحبيالب  بنبال  وأقالر  باله  السالو  ورحب  فرد عليه االسالو   ب حية  عليه

فالالالراى ارواح   يمينالالاله  نظالالالر الالالالى وسالالاللم  ثالالالم   المصالالالطفى  صالالاللى هللا عليالالاله

راى ارواح  ال عسالالا  و فالال  ال فالالت الالالى يسالالارا ثالالم   سالالعدف  السالالعدا   ف بسالالم

 .بكى  صلى هللا عليه وسلم ف  االشقيا 
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 الالى السالما  الثانيالة   فاسال ف ح لاله ثم عرج به عليه الصالة والسالالو        

النبالي  خال اله  وابالن  النبي  يحيالى   بالن زكريالا    بريي  فف ح  فشا د  فيها

قالرا  وأ  فساللم عليهمالا فالردا علياله السالالو عيسى بن  مريم  عليهما السالالو 

 .صلى هللا عليه وسلم  بنبوته

 

  يوسف فيها   له فرأى  فف حت    لثةالثا   الى السما  ثم عرج          

 الصديق عليه السالو  فسلم عليه فرد عليه السالو  ورحب به وكا ن هللا

  صلى قر  بنبوته سبحانه وتعالى  قد منحه  الحسن والجما  والكما   وأ

 .هللا عليه وسلم

 

فسلم  ى فيها  ادريس عليه السالو  ثم عرج الى السما  الرابعة  فرأ        

 .بنبوته صلى هللا عليه وسلم  قرعليه فرد  سالمه  ورحب  به  وأ

 

ران علياله ثم صعد به الى السما  الخامسالة  فالراى فيهالا   الارون بالن عمال   

حالب  باله  ور ى هللا وسلم  فرد عليه  الارون السالالو السالو  فسلم النبي  صل

 .مقرا بنبوته 

 

موسالى بالن عمالران   فالراى فيهالا  السادسة  ثم صعد به الى السما           

قر وأ  به السالو  ورحب  عليه  المصطفى فرد  عليه السالو  فسلم  الحبيب

الحبيب المصطفى صاللوات والسالو  وقيي  لما  اوزا   بنبوته عليه الصالة

 :لسالو  فقيي لهوسى عليه اهللا عليه وسالمه  بكي م

 :ما يبكي  يانبي هللا  فقا   -   

بعالدي  يالدخي الجنالة مالن ام اله   مالن  بع    نبيا  ن أل.  ابكي على ام ي   -

 . ام ي   من  يدخلها  اكثر  مما

لمرحومالالالالة امالالالة خالالالالاتم االنبيالالالالا   الالالالي االمالالالة  المحمديالالالالة ا االمالالالالة   و الالالذا 

 .محمد صلى هللا عليه وسلم  سيدنا  والمرسلين 

 

ثم عرج به الى السما  السابعة  فلقي فيها  سيدنا ابرا يم علياله              

قالر بنبوتاله  وقيالي ان أالسالو ابالا االنبيالا   فساللم علياله  فالرد علياله السالالو  و

ا ساليدنا محمالد  مسالندا ظهالرا الالى  البيالت المعمالور ابرا يم علياله السالالو رآ

 عالودون اليالاله سالبعون الالف  مالالن المالئكالة  وال ي  يالوو  و الو بيالت  يدخلاله كالالي
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خلقاله  ال الي   الحقيقية صورته  السالو على   عليه  وقيي  ناك راى  بريي

 .س مائة  ناح  وله   بها  تعالى  هللا

 

ة المالأوى  فالرأى اوراق ثم رفع الى سدرة  المن هى ال ي عند ا  نال          

 الكبيالالالر ة  القالالالال    وثمراتهالالالا  مثالالالي  ذان االفيلالالالة كانهالالالا  أ   الالالذا  السالالالدرة 

للشالر   المالا    فيهالا  مالن الفخالار يووالع قلة و ي الجالرة   مع  : القال و

 ورشاليها  مالن امالر  هللا تعالالى  مالا ذ الب   مالن فالراد   ثم رشاليها - سابقا 

ان يصالفها او ينع هالا    يسال طيع من  الخلالق   احد من  فما  ترف غي  رشيها

  .  وبهائها حسنها و سنائها   لشدة

 

 المل  الجبار الم كبر فالدنى    عليه وسلم الى  هللا ثم  عرج به صلى هللا      

وسالمع  فالاوحى الياله هللا تعالالى مالا اوحالى   قا  قوسين او ادنى   كان  ح ى

وقيالي  فالرد  (السالو علي  ايهالا النبالي  ورحمالة هللا وبركاتاله ) :صوتا يقو  

وعلالى عبالاد هللا   علينالا السالو )  قائال     عليه وسلمالنبي محمد  صلى هللا

  عليه  صلوات هللا  الصالة  عليه توفرو فجعلت في الصالة (  الصالحين 

ثم  قفي را عا    .والليلة    في اليوو  صالة (خمسين  )وسالمه وعلى ام ه 

 :له   فقا   اا موسى عليه السالوتلقّ  ا عاد الى السما  السادسة ح ى  اذ

 بم امرك رب  ؟؟ -

 . (وو والليلةامرني بخمسين صالة في الي): قا   له 

 : قا   له موسى عليه السالو 

 .له الخفيفسأ ار ع الى رب  فا تطيق ذل    ام   ال -

 فال فت الحبيب المصالطفى صاللى هللا علياله وساللم  الالى   بريالي فاشالار      

ع  فووالع عناله فر ال. فالار ع  اليه   بريي عليه السالالو  اناله نعالم اذا شالئت

عليالاله السالالالو  فاشالالاراليه الالالى موسالالى  ثالالم عالالادعشالالر صالاللوات وقيالالي خمالالس 

فاخالالذ الحبيالالب . االولالالى    مقال الاله  نفالالس  لالاله  فقالالا  اخالالرى   مالالرة بالالال خفيف

ح الى فروالها هللا  المصطفى صلى هللا عليه وسلم  بالر و  ثالم ال خفيالف  

 ثالم نالز  باله الالى السالما  السادسالة . ة تعالى خمس صلوات في اليوو والليلال

رباله  ال خفيالف     و   ور ا بالر  حي  موسى عليه السالو  فاشار  عليه

 :وقا  له 

اسالالرائيي  اقالالي مالالن  الالذا  فضالالعفوا  عنالاله  بنالالي    مالالن  طلبالالت لقالالد  وهللا   -

 .وتركوا 

 :فقا  الحبيب المصطفى صلى هللا عليه وسلم       
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بهالالا   اروالالى  نيأفالال  ربالالي  لالالذا  مالالن  اسالال حييت ياموسالالى  قالالد  يالالا اخالالي   ) 

  وخففالت قد امضيت فريض ي   ) ن بعد  نودي في العلى  ا  فلما.  ( واسلم

    (لدي  القو   يبد  وال   و ن خمسون  خمس   ي  عن عبادي

 .  رالخمسين في اليوو والليلة فربما تكون الخمس بأ وهللا تعالى اعلم

 

وقيي ان النبي محمد صلى هللا علياله وساللم  راى الكثيالر مالن المشالا د       

ر م  واخالرى فالي  تعالذيب  الكفالار فيها  في اثابة  النالا  المالؤمنين  وا الو

 .والمنافقين في صور ش ى 

       

عالاد الحبيالب المصالطفى  الالى مكالة  المباركالة  الليلالة وفي  الذا                

     خبالالر  مسالالراا  اخبالالر مو بقومالاله   مالالع المكرمالالة  فلمالالا اصالالبح الصالالباح  وا 

 فالاروكذباله  المشالركون  والك  صاللى هللا علياله وساللم  ف عجبالوا  معرا ه  و

ه ي وقعون كما  - به لكذبه  ذا م عليه  واس هزائهموأ  تكذيبهم  له   واش د

  قمالن  صالف ومنهم   نكارا وتعجباس من ووع  يديه على راسه ا فمنهم  -

بالابي انالت وامالي   –  الحادثالة  وعظم هالا   الو   مالن وانكارا   تعجبا  بيديه

  –ودعوتاله   الوفالي سالبيي االسال  كم عانيالت وأوذيالت  ياسيدي  يارسو  هللا

 :فقا  لهم  بكر  الى  ابي ا لخبر االثنا  وصي   وفي  ذا

 .  فقد صدق  قاله   كان ا و قا    ذا ؟؟  ان  -

 يقو ؟؟ اتصدقه على  ما: فقالوا له  

اصالدقه علالى خبرالسالما   . مالن ذلال    علالى ابعالد  صالدقهاني  أل:  فقا  لهم 

 .في ردوا  ورواحه 

 

 (ق ابالالي بكالالر الصالالديّ ) ي   وكنالال ( يقالصالالدّ )  اطلالالق عليالاله  امالالن  نالال       

اال ان كفالالالار مكالالالة   .(قحافالالالة   ابالالالا ) بعالالالد  ان كالالالان  يكنالالالى  روالالالي هللا عنالالاله 

بالاله    يؤمنالالوا  ولالالم الحالالدي    يصالالدقوا بهالالذا  ورؤسالالا  ا  لالالم  هاومشالالركي

بيالت   لهالم   ان يصف  لواوسلم    فسأ  صلى هللا عليه  ام حانه  وحاولوا

تكلم و  -عد ان  الا هللا تعالى اليه ب -دقيقا   صفاو لهم   المقد   فوصفه

  ويصالففيه من االيالات  لهم ما  ويصف  بجانبه عندا و  واقفا  نماكأ عنه 

احالد مالنهم  ان يالرد عليالاله     فلالالم يسال طع ابالوا باله  ومواوالعه  واحالدا واحالدا 

 :لمن حضر وقالوا   بخط 

 .وصف   فهو كما  وصفه في   اصا   لقد  وهللا -
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 القوافالي   عالن–االم حالان   سالبيي  علالى –لوا ال ف وا الياله وسالأ  ثم          

 كالالي    مالالا   ومالا عالالدد   وم الالى تصالالي  فالي مسالالراا  ايالالن  الي  مالالر بهالالا  ال الي

  الالالذي عالالن البعيالالر اخبالالر م  وح الالى مالالا فيهالالا  كالالي بو خبر م عنهالالا قافلالالة  فالالأ

ذلال    مالع لكنهم . دقيقا   وصفا  لهم  فوصفها ولونه وحمله  يقدو القافلة 

 .يؤمنوا  بذل    ولم  وواللهم  بقوا على كفر م

    

وعلالم الحبيالب   في   ذا الصبيحة  ذاتهالا نالز   بريالي علياله السالالو          

ادائهالا  وعالدد   الصلوات الخمس  وكيفية  المصطفى  صلى هللا عليه وسلم

قالرة عالين رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم فالي  تفكان -واوقاتها   ركعاتها

  ال الالي و المفرووالالة علالالى المسالاللمين  تاالصالاللو  الالي  الالذا  فكانالالت -ة الصالالال

 :خمس صلوات بين ايدينا 

 عند الفجرقبي شروق الشمس  ركع ان - 

      ن كبالد السالما  قلاليالعال عندما تكالون الشالمس قالد تزاولالتة ريوعند الظه  - 

 اربع ركعات     -

 .تاربع ركعا - بقدرا الشي    عندما يكون ظي  وعند العصر – 

 .ثالر ركعات  -وعند  ررو  الشمس    - 

 .اربع ركعات   -واسوداد الليي  وعند العشا   -

 :في توكيد ا وفروها  و ا   في القرآن الكريم    

 (ان الصالة كانت على المؤمنين ك ابا  موقوتا )           

 

 

 

 

 

       ******************************** 
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 شذرات من السير ة  النبوية المعطرة                      

 
                                             

                                            61 

     

 بسم هللا الرحمن الرحيم                              

 

 :الحمد هلل 

 

 والمعالالراج   االسالالرا   ة  علالالى حادثالالةالسالالابقالشالالذرة   وقفنالالا  فالالي             

 النبويالة  للهجالرة   تمهيالد عالن  اسواق العر  و ة ن كلم عنوفي  ذا الشذر

 . المباركة

 

وسالاللم علالالى الجهالالر  بالالالدعوة   صالاللى هللا عليالاله  رسالالو  هللا   دأ            

الالدعوة فالي   عالرضي كالان   االسالمية  بعدما كانت سرية  وفي  الذا الف الرة

خالرج   الذا  او لل جالارة  وقالد  الالى  مكالة  للحالج  تي من  يأ  العلن على  كي

 . مكة يدعو النا  فيها الى االسالو  الى اسواق العر  خارج   المرة ايضا

 : ي اشهر  اسواقهم .اسواق  للعر  اربعة  كانت  
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 واكبر الالا  وعكالالاظ  قريالالة  تقالالع    الالو اشالالهر االسالالواق : سالالوق عكالالاظ   االو  

شالي  كالي سالوقها  فالي   كانت  العر   تقيم فيها   (الطائف)و (نخلة )بين  

  ثقافي فهو سوق  .والشعر  ونقدا  والثقافة  سوق االد    ا وبضمنهاعند

 الكلمالة   واصالحا   الشالعرا  اليه   ياتي  فكان  تجاري  اكثر مما  و سوق

العالالر    را عبيالالنهم  شالال  ويحكالالم  واشالالعار م  فينشالالدون قصالالائد م والبيالالان 

 الالالذبياني  وز يالالر بالالن ابالالي سالاللمى واال عشالالى  النابغالالة المشالالهورين  مثالالي 

والقبائي  في   شعر م  فيح كم  اليهم الشعرا   في تقييم وعامر بن الطفيي 

يعقد في االو  من شهر ذي القعدة الى   السوق   شعرائهم  وكان  ذا  تقييم

 .العشرين منه  ثم ينفف 

 

فالي   (مالر الظهالران)وموقعاله  فالي وادي    (مجنالة)سالوق : السوق الثالاني  

مالالن   العشالالرين  مالالن سالالوق عكالالاظ   فالالي   االن هالالا   اسالالفي مكالالة   ينعقالالد  بعالالد

   .اية  الشهر وين هي  في  اليوو  االخير منه وح ى  نه  شهر ذي القعدة

 

 بالي   خلالف  مووع  وينعقد  في   (ذي المجاز  )  سوق:  السوق الثال   

و من اياو ذي الحجالة الالى ويبدأ من او  يو  ( بي عرفة )الرحمة  اي خلف

  مكالة  خالارج   مالن   وبان هائه  ي فرغ العالر   القالادمون  الثامن منه  اليوو

و الذا االسالواق م قاربالة فالي وقالت   .ا ي مكة ايضا  للقياو بشعائر الحج  و

ذي القعدة والثامن من ذي الحجالة وتن هالي  شهر  فهي تكون  خال  عقد ا 

ذي الحجالة  لالذا يشال رك باله ارلالب  بموسم الحالج الالذي يبالدأ مالن ال اسالع مالن

 .العر  القادمين  للحج من كي ابنا  الجزيرة العربية 

 

ا  م  الذا   البصرة  وقد  من المربد  بالقر      و سوق: السوق الرابع  و

اكثالر  ممالا   الو  سالوق  ثقالافي     والثقافالة  فهالو  سالوق   بالشالعر   السوق

   .تجاري 

 

  علياله وساللم  ان  يقصالد  الذا صاللى هللا   الرسالو  الكالريم عمالي وقد          

  الى االسالو  ويعرواله  االسواق   ذا  رواد  من  ويدعو  النا   االسواق

اهلل لاليمالان  بال  دعالوتهم  فالي    راربالا الشالريفة  بنفساله   ويعرفهم   عليهم

  ورؤسالا   لالسالواق القادمين   الوفود رؤسا    رته  وقد دعىونصتعالى  

  القبائالي مالن من ش ى بقا  الجزيرة العربيالة  فقالد  دعالى ة القبائي  الحاور 

  حنيفالالة   محالالار   وبنالالي و بنالالي  فالالزارة  بنالالي عالالامر بالالن  صعصالالعة  وبنالالي 
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ورسان    كنداقبائي  و  البكا   وبني  كعب  بن وبني الحارر   سليم  وبني

  .و كلب  والحضارمة  وعذرة ورير ا من القبائي   ومرة

 

ردت   القبائالي  فارلالب .تالرد علياله  م ي  تسالمع  مناله  ثالوكانت القبائال         

بالموافقالة علالى    ماليال  ومالنهم مالن ردا ردا   صلى هللا علياله وساللم النبي 

بعالدا   بينمالا   مالن   االسالالو  فالي  ئاسةالر  له ان تكون  شريطة   االسالو  

 ان  واود . مسالليمة  الكالذا    ر ال   قبيحا  ومنهم    ردا بنو  حنيفة  ردا 

مكالة   ابنالا  ريالراالسالمية  مالن   بالدعوة اذكر ان عددا من الر ا  آ منوا 

 : وو هائها  اذكر منهم  

 

ازد شالالنؤ ة مالالن الالاليمن   وكالالان والالماد   مالالن قبيلالالة: والالماد االزدي اليمالالاني  

 الا   بهم  فلماوفيطب  بالجنون من الجن والشياطين يرقي النا  المصابين

يقولالون  ان محمالدا صاللى   والكفار  نالى مكة وسمع  النا   من المشركي

  ويشالفيه  ليرقياله الياله   نون  فعمالدبالالج  عليه وسلم  مجنون او مصا هللا 

 : قا  النبي صلى هللا عليه وسلم  بين يديه ن  فلما كا  مما  و فيه 

 

  لالاله يهالالدا هللا فالال مضالي   مالنونسال هديه   ونسالال عينه   نحمالدا  د هللالحمال ) -

اله اال هللا وحدا ال شري  له  واشالهد  ه  اشهد ان الفال  ادي ل  ومن يضلي

 .(  ورسوله ان محمدا  عبدا 

مالرات  ثالم   ثالالر صلى هللا علياله  وساللم  رسو  هللا   كالو  فاس عاد الر ي 

 :قا  له 

 كلماتال    مثاليب  فمالا سالمعت  والشالعرا   والكهنالة  قو  السالحرة  سمعت   -

ى  االسالالو  فبايعاله علال  ابايعال   كيالد  الات .لقد بلغن  قامو  البحالر    ذا 

 .واعلن اسالمه 

 

رئيس قبيلة  دو  اليمانيالة     كان : الدوسي  الشاعر طفيي  بن عمرو و     

ي السنة الحادية عشرة مكة المكرمة  ف  لبيبا  قدو الى بليغا   شاعرا  وكان

مكالة  ا الي  فحالذرا   وساللم  صاللى هللا علياله  مر النبيوسمع  بأ النبوة  من 

 الكعبالالالة  فو الالالد ا يصالالاللي عنالالالد  الحالالالراو  منالالاله  اال انالالاله   الالالا  الالالالى المسالالالجد 

وتحالدر  في صالته  فاس حسالن  مالا سالمع و و يقرأ  فاصغى اليه المشرفة 

 :مع نفسه قائال
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ان   يمنعنالي   فمالا   من القبيح  الحسن لبيب  وما يخفى عليّ انا شاعر  -

وقبل اله   وي هقوله حسنا  ر  كان  اسمع من  ذا الر ي  ما يقوله  فان

 .وترك ه  رفض ه  فيه قبحا   كان  وان

 

وسلم  من صالته  ور الع الالى   ان هى  النبي صلى هللا عليه  فلما           

  ودخالي   فاسال اذنه  بالالدخو  البيالت   ح ى دخالي الدوسي  طفيي  تبعه   بي ه

 يعالرض علياله  مالن النبالي صاللى هللا علياله وساللم ان  وطلالب  ما سمعوذكر 

اس حسالنه    سالمعه  عليه القران   فلمالا فعرض عليه  االسالو  وتلىامرا   

وقالا     (وان محمالد رسالو  هللا  ان ال الاله اال هللا  )  شالهدتاعلن اسالمه وو

 :للحبيب المصطفى

السالالو الالى ا  سالادعو م  انا ر الي مطالا  فالي قالومي   فالاذا ر عالت الاليهم -

 . يجعي لي آية   هللا ان  فاد   وااليمان

 

 .المصطفى صلى هللا عليه وسلم  ربه تعالى  الحبيب فدعا   له           

فالدعا هللا   قوماله عالال  و هاله النالور واشالرق كالمصالباح  مالن قالر    فلما  

النالور الالى  سالوطه او   تعالى ان يجعي  ذا النور في  ريالر و هاله  ف حالو 

و دعالا م لاليمالان واالسالال  قوماله  ودخالي علياله  وصالي الاليهم  عصاا   فلما

 .خر قومه سلم  ابوا واسلمت زو  ه  وتأفا

فلما  ا ر النبي صلى هللا عليه وسلم الى المدينة المنالورة  كالان معاله        

  . قد دخلوا في االسالو  قومه  من  بي ا  سبعون   وقيي ثمانون

 

  يسالالمى     يثالالر   وكالالان  مالالن  مدينالالة  :بالالن الصالالامت    سالالويد  الشالالاعرو     

   الفالالذة   و بالر الاله و  شالالاعري ه وشخصالالي ه    شالالرفه   لكمالالا  (  الكامالالي ) 

 ا  فدعاا النبالي صاللى  قدو الى مكة حا  وكان مشهورا معروفا بين قومه 

علالى النبالي صاللى  سويد  بن الصامت فعرض. هللا عليه وسلم الى االسالو 

صاللى هللا علياله   يالنب عليه  حكمة  لقمان الحكيم  فعرض هللا عليه وسلم 

  .ان  ذا لقو  حسن : سلم   وقا   عنه فأ الكريم  وسلم  القرآن 

 

بالالو ذر  الغفالالاري  فقالالد   ا : واخالالر مالالن اذكالالر مالالن  الالؤال  الر الالا  االفالالذاذ      

سمع بمبع  الحبيب المصطفى صلى هللا عليه وسلم  بعد اسالالو ايالا  بالن 

ليس طلع الخبر  وير الع   الى مكة  معاذ وسويد بن الصامت  فارسي  اخاا

وقالرر ان  يسال طلع االمالر بنفساله    شاليئا  مناله   ع اليه لم  يفهالماليه فلما ر

وبقالي  فياله شالهرا كالامال م خالذا   فقدو الى مكة  ونز   في المسالجد الحالراو
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صاللى هللا عليالاله    النبالي  يسالأ  عالن وشالرابا  وال  طعامالا   مالن مالا   زمالزو

  وقيالي كفار الا  مشركو قالري  او  هيق ل ان   نفسه  احدا خوفا على  وسلم

ح الالى  ادخلالاله علالالى  كالالرو هللا و هالاله  د ا  اسالال  بعه  علالالي بالالن ابالالي طالالالب بعالال

 االسالالالو   يعالرض علياله   ابالالو ذر ان وساللم  فطلالب   هللا عليالاله صاللى  النبالي

فاساللم  ثالم  الا  الالى المسالجد   عليالهالنبي  صاللى هللا علياله وساللم  فعروه 

 :الحراو  وقا 

 

 .  اشهد ان ال اله اال هللا واشهد ان محمدا رسو  هللا -

كالاد ان يقضالى علياله لالوال   قالري   ح الى من   ر ا   بعف  فانقف عليه 

الغالد قالا  مالا  اح صبفلما اصبح . لب حي  انقذا منهم العبا  بن عبد المط

فر الع ابالو ذر . قاله باالمس ف جمعوا عليه ووربوا فانقذا العبالا  مالنهم 

  الا ر الى  ا له ومساكن قومه بني رفار  فلمالا  الا ر النبالي الالى المدينالة 

 .فيها    وسكن  اليها ابو ذر

 

واالخالر   االو   من يثر  قدموا الى مكة  االو  من  وفدان ثم             

من الخزرج  ال قى بهما الحبيب المصطفى صلى هللا عليه وساللم  كالي عنالد 

 :قدومه  اليها 

 

مالن االو   مالن يثالر  في السنة الحادية عشرة من النبوة  قالدو وفالد  ف    

  علالى الخالزرج حيال  قالري  يل مسالون عقالد تحالالف مالع  نواكة  وكاالى  م

فلما سالمع  النبالي صاللى هللا علياله . وحرو   نزاعات   ينالقبيل  بين  كانت

ودعا م الى االسالو  وكالان فاليهم ايالا    بقدوو  ذا الوفد  حضر م  وسلم

 :قيي انه كان  رالما حدثا  او يافعا  فقا   لجماع ه   بن معاذ

 .خير مما  ئ م به  ذا وهللا  -

 : ه ايا  قائال  له الوفد ترابا في و احد اعضا   فرمى  

 .واسك ه  .لغير  ذا   لقد  ئنا -

 

  وكان عليه سمة االسالالو   ر ع شا  الخبر في المدينة  اذ ان اياسا و 

  المالوت  ح ى ادركاله  سبحهيويكبر  ويحمد هللا  و  يهلي  كانف  ظا رة 

 .شريفة قبيي الهجرة النبوية ال

 

مالن يثالر  وفالد الالى مكالة  كلهالم مالن ايضالا  وفالد   السالنة   وفي  الذا          

  يسالمعون مالن اليهالود  ان نبيالا  ا الي يثالر   وكالان  للحالج    الاؤوا. الخزرج
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فلمالا .  وسال يعا دون  معاله علالى قال لهم  قر  زمان  مبعثاله  بع  االن  ويس

 :لم   فقا  لهم لقيهم رسو  هللا صلى هللا عليه وس -(منى ) -وصلوا الى

 (من ان م ؟؟) -

 نفر من الخزرج: فقالوا 

 اي حلفائهم   (موالي اليهود ؟؟؟ : ) فقا  لهم 

 نعم : قالوا 

 (كلمكم ؟أافال تجلسون ): هللا عليه وسلم  قا   صلى 

 .بلى نجلس : قالوا  

صلى هللا عليه وسلم يشرح لهم   محمد فجلسوا  فطفق الحبيب المصطفى 

الكريم  القرآن  ايات من  عليهم وتلىويدعو م الى االيمان   االسالو حقيقة

 .باهلل تعالى   لاليمان ودعا م

 : فقا   بعضهم لبعف 

  اليه  تعلمون  وهللا  انه النبي الذي توعدكم به اليهود فال  تسبقكم 

  فقالوا  ثم ال ف وا الي النبي صلى هللا عليه وسلم. فاسرعوا الى االسالو 

 :له 

والشر ما بينهم  فان  يجمعهم   من العداوة  وبينهم   قومنا  ركنات  انا -

 . عندنا    علي  فال  ر ي اعز من هللا

 

وان يقابلونه في موسم   بالدعوة الى االسالو  فاسلموا  ووعدوا         

 : مالر ا   الحج القادو و ؤال 

 رافع بن مال  بن عجالن  

 اسعد بن زرارة  

 رفاعة عو  بن الحارر بن  

 قطبة بن عامر بن حديدة   

  ابر بن عبد هللا   

 عقبة بن عامر  

 .ثم عادوا الى يثر  دعاة  لالسالو  

 

 

 

 

 

              *************************** 
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 مبسم هللا الرحمن الرحي

 

 :الحمد هلل

 

النالا   يثالر    دعالوا  الالى  مالن الخالزرج  بعد عالودة  النفالر السال ة           

االو    بالون وكالانوا  ير ّ الو  وكان اليهالود فالي  يثالر  كثيالر الى االس فيها 

ويقولالون لهالم  اناله  ساليبع   نبالي   والخزرج  بالنبي صاللى هللا علياله وساللم

  انبيال  محمالد فلمالا بعال   .باله   ونن صر علاليكم  معه في  ذا الزمان  نقاتلكم 

مالن   لاله اشالد  عالدا ا   كالان اليهالودف ناصبوا  العدا    صلى هللا عليه وسلم

و الم  الحالق   باله مالن  وبمالا  الا  كفالر باله اليهالود المشركين والكفار  حيال  

 والخالزرج  االنصالارمن االو  نهح ضالاو  على الحق  المبين انه   يعلمون

العزيالز    ك اباله  محكالم  فالياليهالود  هللا  تعالالى فلعالن ؤمنون به يويحمونه   

 :فقا   تعالى
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نوا يسالال ف حون ولمالالا  الالا  م  ك الالا  مالالن عنالالد هللا مصالالدق لمالالا معهالالم  وكالالا)  

فلعنالالة هللا علالالى   .بالاله   كفالروا فلمالا  الالا  م  مالالا عرفالالوا  .علالى الالالذين كفالالروا 

  14 \ا  عمران *(  الكافرين 

 

سالالكن ا  قبيل الالان عربي الالان  ا رتالالا مالالن الالاليمن و  االو  والخالالزرج           

كمالالا  وا   و  ا اوالد   خالالوة  اشالالقا  ا  سالالبأ  وكالالانوا  مالالن يثالالر   وكال مالالا 

مالن  ( قيلالة  بنالت كا الي )  وامهم اسمها ال اريخية المؤكدة  تذكر الروايات 

 .قضاعة من اليمن   قبيلة

 :وفي ذل  يقو  الشاعر  (قيلة)ابنا    هميسمون واوكان

 

 لم  يجد   قيلة بهاليي  من  اوالد     

 عليهم خلي   في مخالطة  ع با                                      

 

قبيل الالين قبيلالالة االو  وقبيلالالة   فاصالالبحوابمالالرور الالالزمن   وتكالالاثروا        

  العالالداوة   بيالالنهم  و  فنشالالبت فوقالالع بيالالنهم د خالالزرج  وكالالانوا م جالالاورين  ال

   قيالالي ويال طالال  بيالالنهم  امالالدا  والق الالا   الحالالر  تي  واسالال مرالق الال  ذلالال  بسالالبب 

  هللا وقالالد اطفالالأ  مالالنهم  الكثيالالر  افيهالال  ق الالي  وعشالالرين  سالالنة  اكثالالر  مالالن مائالالة

ال الي كانالت مسال عرة قبالي دخالولهم   الذا الحالر ر  نا   ذوة االسالو ب  تعالى

االو    بالالين  صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  النبالالي آخالالا   ان بعالالد   فالالي  االسالالالو 

 المالالالؤمنين  مالالالن   لى تعالالالا فالالالي ذلالالال   يخاطالالالب هللاوالخالالالزرج  فالالالي االسالالالالو  و

 :  فيقو   والخزرج  االو 

 

فاصبح م   بين قلوبكم فالف  اذ كن م اعدا ا  عمة هللا عليكمواذكروا ن)  

 ( .. وكن م على شفا حفرة من النار فانقذكم منها *اخوانا    بنعم ه

 . 604و 603 \النسا 

 

 الى االسالو كبرت بيضة االسالو في  يثر  بعد  دعوة  النفر الس ة         

و م  صلى هللا عليه وسلم  الى  النبي وفد يثر  فلما انقضت السنة   ا  

عويم  امن الخزرج واثنان من االو  و مة  ر ا  عشر .عشر ر ال  اثنا

 :والعشرة من الخزرج  م  بن ال يهان  ساعدة و ابو الهيثم بن 

     

 رافع بن مال  بن عجالن   

 اسعد بن زرارة   



 114 

 الحارر بن رفاعة عو  بن  

 قطبة بن عامر بن حديدة    

 عقبة بن عامر    

 معاذ بن الحارر   

 عبادة بن الصامت  

 ذكوان بن عبد القيس   

 بادة بن نضلة  العبا  بن ع   

 يزيد بن ثعلبة    

 

 ( منى  )صلى هللا عليه وسلم  بعقبة   برسو  هللا   فا  مع  كلهم           

اليشركوا ) فبا يعوا على ان   خذ عليهم العهد والميثاقفعلمهم االسالو وا

 عن ا مالق  وال اوالد م   يق لون يسرقون وال يزنون  وال شيئا  وال   باهلل

(      في معرو   وال يعصونه تون ببه ان يف رونه بين ايديهم وار لهميأ

 :هللا عليه وسلمفقا  لهم النبي صلى 

 

هللا  ومن اصا  من ذل  شيئا فعوقب به   را علىى  منكم فأمن وفّ ) -   

تعالى    فس را هللا شيئا   من ذل   ومن اصا .   له  فهو كفارة في الدنيا 

 (عنه   اوان شا  عف شا  عاقبه  فامرا الى هللا  ان 

 .فبايعوا على ذل  و ذا  ي بيعة العقبة االولى  

 

مير روي هللا عب بن عقوو الى يثر  ومعهم  مصعاد  ؤال  ال          

قرئهم القران يمعهم  ل  وسلم  را النبي صلى هللا عليهسيّ  عنه وكان قد 

 .واالسالو    اصو  الدين  ويعلمهم الكريم 

 

بن زرارة   اسعد  ابي امامة   بيت  بن عميرعند  نز   مصعب          

 .نشر  االسالو وااليمان  في يثر    الن فيالر  عليه  ونش   ويفا 

 

يعلمالونهم  وبينما  كان الالر الن فالي بسال ان ومعهالم  بعالف الر الا           

معاذ  رئيس االو    فنادى  ابن عمه  اساليد   بن  عدس شا د ما  االسالو 

ليز ر مالا   -سالعدمصالعب و ا –بن حضير  وطلب منه  ان  يقصد الالر لين 

  بنالائهم   فاخالذ مالن ا  الضالعفا   ما  يسالفهاني صالور  عن  ذا العمي حيال  

قادمالالا   زرارة   بالالن  اسالالعد  رآا  فلمالالا  اليهمالالا  وذ الالب  بيالالدا  يد حرب الالهاسالال

 :قا  لمصعب بن عمير   نحو م 
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 .فاصدق  هللا فيه   ا ك    ذا سيد قومه  قد -

 :فجا  ووقف عند ما  وقا  لهما   

اع زالنالالا ان كانالالت  لكمالالا  . والالعفا نا  كمالالا الينالالا  ؟  تسالالفهونما الالا   ب -

 .بنفسيكما  حا ة 

 :عمير له  ن ب صعب فقا    م 

 عنال    كر  ه  كففنا  وان قبل ه   امرا  رويت فان    ف سمع  او تجلس  -

 .تكر ه  ما

 .لقد انصفت :  فقا  له 

باالسالالالو  مصالالعب   الالاليهم  فحدثالاله  و لالالس  االرض  فالالي  ثالالم ركالالز حرب الاله 

االسالالو  فنطالق   فاس حسالن  اساليد  الكالريم  علياله القالرآن  وااليمان  وتلالى

 الالى عماله  سالعد بالن معالاذ  ولمالا ر الع . دينا   واع نق االسالو ين بالشهادت

 :وقا  له

 :فقاال هي هما ن  وقد بأسا   ت بهمايكلمت الر لين  فو هللا  ما رأ -

 .نفعي ما احببت  -

 :اليهما   يذ ب  لعله  يس فزا  ثم قا  لعمه  سعد بن  معاذ  

ابن   النه   لواليق   حدثت  ان بني حارثة  خر وا الى  اسعد بن زرارة -

 .يخفروك   ان خال    يريدون 

 

مصالعب بالن   بعصالبية  ف لقالاا ا معالاذ  وذ الب اليهمال  بالن  سعد فغضب       

عليه القالرآن الكالريم  ولالم ي ركاله  كلمه عن االسالو  وااليمان  وتلىعمير  ف

بالن معالاذ  سالعد  ر الع  ا وعندم .واع نق االسالو   بالشهادتين  ح ى  تشهد

 : معهم  وقا  لهم قومه    الى 

 

 (يابني عبد االشهي  كيف تعلمون امري فيكم ؟؟)  -  

 .رأيا    وافضلنا  سيدنا –قالوا 

ح الى  تؤمنالوا بالاهلل  حالراو  علالي   ونسالائكم ر الالكم   كالالو  فالان: قا  لهم ف

 .ورسوله

 

ال ونسالالا ا  ولالالم يبالالق مالالنهم علالالى الكفالالر اال ار الال   فاسالاللم قومالاله   ميعالالا       

ساليفه    وحمالي  اساللم انه   حي  ( احد  ) يوو  في  لم يسلم االر ي واحد  ف

  الالذا  الر الالي  ويالالدعى  اليالالوو   الالذا  فالالي  شالالهيدا  وق الالي  فالالي سالالبيي االسالالالو

ن عمير الى مكة  قبي  موعالد الحالج  ومعاله ب  مصعب  عاد ثم . (االصيرو )

  . يثر    في  ي ان شار االسالو بشرى  الى الحبيب المصطفى
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ة في العاو الثال  عشالر  في ذي الحج لعقبة الثانية  فكانت بيعة ا اما         

فقد  قدو  كثير من  النا  من  يثالر   الدا  . الشريفة   النبوية البعثة  من 

ا رسالو  يالدعو من المسلمين والمشركين  وقد قرر المساللمون ان  ال  الحج

قبالالي   نمالال  مطالالاردا  مكالالة   بالالا   فالالي  يطالالو ان   عليالاله وسالاللم هللا صالاللى هللا

  باله  وا علالى ان يج معالواواتفق سرا   به  لخوفهم عليه  فاتصلوا  مشركيها

وفالي  ال شالريق   ووسال    ايالااعشالر مالن ذي الحجالة و الو  فالي الرابالع  سرا

 ثالثالة  ا يالاو ال شالريق )  القمر وفي الشعب  الذي فيه   مالرة العقبالة  وو 

وقيي  (ريمن كي شهر قم والخامس عشرثال  عشر والرابع عشر ال    ي

 .عشر والثاني

          

مالع   علالى رحالالهم نالاموا   وقيالي لاله   تهيالؤوا  الموعالد كالان   فلما           

المشالالركون   نالالاو  ان   بعالالد  واحالالدا  واحالالدا  مالالن الركالالب تسالالللوا   مقالالومهم  ثالال

احالد  \ ومالن االو  11 \وكان عالدد م مالن الخالزرج . وا  معوا عند العقبة

  ساللمة مالن بنالي  بنالت عمالرو اسالما   :  مالا ن امرأتالا  ايضالا  عشر  ومعهم

   صاللى هللا علياله محمالد   النجالار اخالوا  النبالي  بنالي  بنت كعالب مالن ونسيبة 

 .فردا  73 \و  عدد م ممجكان وسلم  و

 

  ر ي او ر الن   ومعه فجا    اما النبي صلى هللا عليه وسلم           

اراد ان  لكنالاله   ه بالالن عبالالد المطلالالب  وكالالان علالالى ديالالن قومالال  العبالالا عمالاله   و

و الو هم    نظالر العبالا   فالي  فلمالا .علياله  ويطمئن   ابن اخيه يحضر  امر

 :قا 

 . ؤال  احدار   نعرفهم قوو  ال    ؤال  - 

 :لهم   فقا   اوال  ف كلم العبا    

 

ان محمالدا  (  وكانت العالر  تسالمي الجميالع الخالزرج) ر الخزرج يامعش  -

اال انه  ابالى  قومه ومنعة  في بلدا  يزا  في عز من ال منا حي  علم م 

لاله    انكم  وافون  كن م  ترون  فان بكم   واللحوق  اليكم   اال  االنقطا 

 من ذل  تحمل م   وما  فان م  ممن خالفه ومانعوا   اليه  دعوتموا  بما

 فالالدعوا  فمالالن االن بعالالد خرو الاله الالاليكم   لالالوا وخالالاذ مسالاللموا   وان كنالال م

 . ومنعة  فانه في عز 

 

 :ف كلم البرا  بن معرور عن االنصار فقا  
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رسو  هللا صلى هللا عليه  دون  وبذ  االرواح   والصدق  نريد  الوفا   -

 .ما احببت  ولرب    لنفس   فخذ   يا رسو  هللا وسلم  ف كلم 

ايات من القران الكريم ودعى   ف لى  صلى هللا عليه وسلم  ف كلم النبي 

 :وقا  االسالو  في تعالى وررب   الى هللا

منه    تمنعون  مما –اذا قدمت  عليكم  –تمنعوني  ى ان لعابايعكم  )  

 :يلي  ما   واش رط    وابنا كم  نسا كم

 شركوا  به احداي  وال  وحدا  عبدوا هللايان  -6 

 والكسي   في النشاط والطاعة   السمع -1

 نهي عن المنكربالمعرو   وال االمر -3

 ليسر والعسرفي ا  النفقة -4

 الئم   لومة  في هللا  خذ مان  يقوموا في هللا وال تأ -5

    انفسهم  مما يمنعون اليهم ويمنعونه  اذا قدو   ان ينصروا -1

 . (ولهم الجنة( نسا  م واوالد م )   وا ليهم

 

 :فكان او  من بايعه البرا  بن معرور  فقا    

يارسالو    فبايعنالا  ناله ازرنالام نمنع   مما  منعن نل بالحق  والذي بعث   -

  .صارر عن كابر  والحلقة  ورثنا ا فنحن  ا ي الحر    هللا

 :بن ال يهان  فقا    ف كلم ابو الهيثم 

ان _ فهالالالي عسالالاليت  قاطعو الالالا  ونحالالالن   حبالالالاال  النالالالا  وبالالالين   ان بيننالالالا -

 وتدعنا ؟  قوم  الى  ان  تر ع  –اظهرك هللا 

 :وقا  ف بسم النبي صلى هللا عليه وسلم  

مالنكم  احالار    وانالا  منالي  الدو  والهدو الهدو   ان م  وهللا  بي الدو ال  )  -

 .(سالم م   واسالم من من حارب م 

 :فقا   اسعد بن زرارة  

اكباد  االبالي  اال  ونحالن نعلالم  اليه   نضر   لم  ا ي يثر   انا يا  رويدا - 

كافالة  وق الي  خيالاركم   للعالر   مفارقالة انه رسو  هللا  وان اخرا اله اليالوو 

ذلال   فخالذوا  وا الركم    برون علالىتصال  انال م فامالا   وان  تعضكم الساليو 

اعالذر لكالم  انفسكم  خيفة  فالذروا  فهالو   من ى هللا  واما  ان م  تخافون عل

 عند هللا

 .فوهللا  ما نذر  ذا البيعة  وال نس قيلها :  افقالو 

 

  .فبايعوا  على ذل  سلم ثم قاو الجميع  الى النبي صلى هللا عليه و 
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- :فقا  لهم  صلى هللا عليه وسلم  

 

كفالالالال  علالالالى قالالالومهم  ككفالالالالة  اخر الالالوا  الالالالي مالالالنكم  اثنالالالي عشالالالر  نقيبالالالا  )

 .(لعيسى بن مريم  وانا كفيي  قومي   الحواريين

ان موسالى  اتخالذ : ) وفي بعف الروايات  انه صاللى هللا علياله وساللم قالا   

 ( ر و ا الي منكم  اثني عشر نقيبا  فاخ  من قومه اثني عشر  نقيبا

 

 :فكان النقبا   كما يلي  

 نقيب بني النجار        اسعد بن زرارة  -6

 نقيبا بني سلمة    وعبد هللا بن عمرو بن حراو  البرا  بن معرور -3و1 

 نقيبا بني ساعدة   سعد بن عبادة  و المنذر بن عمرو  5و4

 يب بني زريقنق    رافع بن مال  بن عجالن   – 1

نقيبالالا  بنالالي الحالالارر بالالن     وسالالعد بالالن الربيالالع رواحالالة   بالالن  عبالالد هللا -1و 7

 الخزرج

 القوافي  نقيب  بن الصامت    عبادة – 4

 االو  نقيبا  بن ال يهان   والهيثم  اسيد  بن حضير  66و60

 نقيب  بني عو          سعد بن خيثمة  -61

 

شالا  الخبالر    ولصالباح صبح ا انية فلما او كذا تمت  بيعة العقبة الث          

 :بمن  ا  من يثر   فقالوا لهم    مع رؤسائها  ابين ا ي مكة 

البارحالة  تسال خر ونه مالن بالين اظهرنالا  صالاحبنا   انكم  ئال م انه بلغنا  -

ابغالالف   العالر  مالالن  مالالا مالن  حالي   هللا ا وامال. وتبايعوناله علالى  حربنالالا 

 .وبينكم    بيننا  حر     من ان  تنشب   الينا

 

و الالم  –يحلفالالون لهالالم  يثالالر    مالالن كالالانوا مشالالركين   فانبعالال  ر الالا          

هم  ا الي البيعالة  الالى يسافر االنصار وفال  فلما. ان  ذا  لم يكن   -صادقون 

طلالبهم  فالادركوا  المنالذر بالن   مكالة  فالي  ر ا    لخبر فخرجا يثر   صح 

  ويعجالالز م  م ينالالا ز   و سالالعد بالالن عبالالادة    فاسالال طا   المنالالذر ان عمالالرو 

 :فامسكوا  وقالوا له  بن عبادة اما سعد  يثر   فمضى الى 

 اانت على دين محمد ؟ -

 .نعم –قا  
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بالن    المطعالم  مع راحل اله  الالى مكالة  فجالا   وسحبوا  وثاقه   فشدوا       

 .يثر    الى  منهم  ور ع فخلصاا    حر   بن  والحارر عدي 

 : انشد   وفي ذل   فهريال الخطا    سرا ورار بن وقيي  ا 

 

 سعدا عنوة  فاسرته تداركت   

 وكان شفائي لو تداركت منذرا                                             

 

  راحة                           ناك    ولو  نل ه

   تهان  وتهدرا  ان   دما     احق                                           

  

 :ي سمعت قري   قائال  يقو  على  بي ابي قبيسوقي 

 

 محمد   يصبح    السعدان  يسلم  فان 

 بمكة  ال يخشى  خال  المخالف                                                  

 

 من  ما؟؟ :فقالوا   

 و سعد بن معاذ     ذا وهللا  سعد بن عبادة: فقا   ابو سفيان   

  

 

  

 

    ************************************** 
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 شذرات من السيرة النبوية المعطرة               

 

                                   64 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                       

 

 :الحمد هلل 

 

 االولالى والثانيالة  ال الي بيع ي العقبة  السابقة تحدثت عن في الشذرة        

 .من امور   فيهما  وما  حدريثر  

 

وقالد  ر ع المسلمون المبايعون الى يثالر   واخالذوا ينشالرون االسالالو       

اليهالا   قالد   الا ر بعالف الصالحابة جرة عامة  المسلمين الى يثر  ف  بدات

صالاللى هللا   ان النبالالي بعالالف الروايالالات   فالالي  و الالا   النبويالالة  الهجالالرة  قبالالي 

 :فقا    بها  فاخبر م  المسلمين  رأى دار  جرة  وسلم  عليه
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ى فذ ب ظني ال  نخي  بها  كة  الى ارضرأيت اني ا ا ر  من م)     -    

 ( يثر  -اليمامة او  جر فاذا  ي المدينة

 :انه قا   وفي رواية  

مالا ان  جالر او  ظهرانالي حالرتين  فالا  بين اريت  دار  جرتكم  سبخة )  -

 (.يثر  

 

ساللمة  يثالر   الو ابالو  الالى  المساللمين   ا ر مالن او  من  ان           

 معاله   مالن السالفر قومهالا    او ساللمة   فمنعهالا  زو  اله  مع المخزومي 

اناله   الا ر    زو  اله  اال  مالن ولالدا   ازعوـالـبذل   وان  لموا ــما ع  بعد

 قبي   ولد ا  وذل  مع   به  تقفلح وابنه   زو  ه بمفردا   ثم  اطلقوا 

 .بنحو سنة   العقبة الثانية  بيعة

 

حثمالة   ليلالى  بنالت ابالي   زو  اله مالع   ربيعالة  ا ر عامر بالن   ثم       

  جالالرة  المسالاللمين     ت ابعالالت  ثالالم. بالالن مك الالوو    الالا ر عبالالد هللا  وكالالذل  

  وامالاو خالرج علنالا    ا ر عمر بن الخطالا   فلما  الى  يثر  مكة  من 

ان   احالد  يجالر  لالم   لقالري   حيال   تحديافي ذل    و  اعين القرشيين

 الصحابة  مالن   من  عشرين  ا ر  قرابة  بو هه  ثم  يقف  يمنعه  او

 .يثالر    مكالة الالى مالن    ميعالا  الا ر المساللمون  ثم  الى المدينة مكة 

  الالى  الحبشالة  الا روا  سبق و الذين  المسلمون  عاد الوقت  ذا  وفي

لالى المدينالة  مباشالرة  ولالم  يبالق  ا    الدعوة  االسالالمية  ر عالوا في او

 بالي طالالب  كالرو هللا و هاله بالن ا  فالي مكالة  مالن المساللمين اال علالي  احد

  انهالم  المساللمين  حيال   فقالرا  مالنبن حارثة  وبعف   وزيد  وصهيب

 .يقدروا على الهجرة    لم 

 

 اما ابو بكرالصديق  فقد تجهز للهجالرة  فلمالا علالم الرسالو  الكالريم            

 :قا  له  بذل    وسلم  عليه صلى هللا

 .( على رسل  فاني  ار و ان يؤذن لي) -

 و ي تر و ذل  ؟؟ :  فقا  ابو بكر 

 (نعم   ):قا  النبي صلى هللا عليه وسلم 

ف الالالرك الهجالالالرة ان ظالالالارا  للنبالالالي صالالاللى هللا عليالالاله وسالالاللم   و يالالالأ راحل الالالين  

 .اس عدادا للسفر 
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المساللمين الالى   اؤ ا  جالرةورؤسال  مشالركو قالري  شالا د  فلما             

 حالر      القالوو  ا الي  دار منعالة  وان لهالم   يثر   وعرفوا  انهالا  سال كون

اليهالا    صاللى هللا علياله وساللم  بعالد م الرسالو    ان يخالرج  خالا فالواوبأ   

  ال الي  تحالدر و الي الالدار النالدوة  في دار فا  معوا   بذل    معهم   فيش د

فالي   شرح ها  وان  كما  سبق - مكةي كي اال  ماعات  المهمة  ال   فيها 

  علالى  يالأة هللا   ابليس  لعناله  معهم ضرا  معوا  ح  فلما - شذرات او  ال

 .نجدي   صورة  شيخ 

 

 كالالي  واخالذ   وساللم   علياله النبالي صالاللى هللا  المج معالون  امالر تالذاكر         

ض يع ر (ابليس) النجدي  الشيخ   من رأي  وكان   عندا  يدلو بما  واحد

 :قا    في الكالو    هي   دور ابي  ا   فلما   وال يرواا  يردا و

 وقع م  عليه  اراكم   براي  ما  فيه  لي فرق   قد -

 ؟.وما  و: قالوا  -

  : هي و  اب  قا  -

  ثالم  نعطياله   لالدا  قالري  رالمالا  مالن قبيلالة  كي   من  نأخذ  ى  انار   -

ر الي واحالد  فالي   ةوالرب  يضالربونهف يأتون  محمدا   صارما  ثم سيفا 

  منالا   بنالو عبالد  فالال  تالدري. القبائالي    فالي  دماله  وقت واحد  في فرق

  عالاداةمالن م   تصالنع  وال يمكنهالا ذا  ما  ذل  بعد   من القاتي  وال تدري

 .اليها  دي ه   نسوق  عند ئذ   كلها   القبائي

 ( : ابليس) النجدي   الشيخ  فقا         

 .الراي الصائب  وهللا    ذاالف ى   در  ذا  هلل   -

  ابالالو  هالالي  وباركالاله  اق رحالاله  الالالذي  علالالى   الالذا  المق الالرح ف فرقالالوا         

 .تنفيذا  ىيعملون عل  واخذوا .هللا  ابليس لعنهما 

 

 وساللم  بالذل   نز    بريي عليه  السالو  فاخبر النبالي صاللى هللا علياله       

 .اشه فر في   الليلة تل    يناو ان ال  منه  وطلب

 

فالالي  بكالالر  وسالاللم  ابالالا   المصالالطفى  صالاللى  هللا عليالاله  الحبيالالب  قصالالد         

 –اي عنالالد الظهيالالرة  –احالالد   فيهالالا يأتالاله    لالالم  سالالاعة  النهالالار فالالي  من صالالف

 :م خفيا  فقا  له

 ( اخرج من عندك )   -

 .انما  م ا ل  يارسو  هللا   :فقا  ابو بكر  - 

 .( بالخروج لي  قد اذن  ان هللا ): فقا  النبي صلى هللا عليه وسلم    
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 .هللا  يارسو   الصحبة: فقا  ابو بكر    

  (نعم)  :قا  النبي صلى هللا عليه وسلم   

 بي انت وامي   فخذ احدى راحل ي  اتينبأ:  فقا  ابو بكر  

 (بثمن ):صلى هللا عليه وسلم  فقا  النبي  

 

  الصالديق  بكالر  ابالي م  مالع وسالل  و كذا ابرو  النبالي  صاللى هللا علياله        

  امور الهجرة  فجهزا راحل ين افضي الجهاز  واس أ را  عبد هللا بن اريق 

فاسال أمناا    -  ديالن قالري  علالى  -فر ما  وكالان ليال لهما  في سال الليثي  د

 بالي   كالي الطالرق  فواعالداا  بمعرفالة  اخبير وسلما اليه الراحل ين   وكان 

 .ثور بعد ليا   ثالر 

 

 وساللم فالي اعمالاله اليوميالة  كالي ال واس مر النبالي صاللى هللا علياله           

قري  وكان مالن عادتاله صاللى هللا علياله  يشعر  احدا انه  نوى السفر  من 

النصالف   فالي ويخالرج  العشالا   وسلم  ان يناو في اوائي الليي  بعالد صالالة 

 القيالاو  صالة ال هجد او  صالة  الحراو  ليقيم المسجد   االخر من الليي الى

فالالي  الليلالالة   تلال   يبيالالت ان  و هاله   هللا  ابالالي طالالب  كالالرو  بالن ا عليالال فالامر

 .مكروا   يصيبه ال هان  واخبرا  بريي عليه السالو  فراشه  كما علمه 

 

نفالر مالن قالري      مع ا( الهجرة المباركة  ليلة ) الليلة   في  ذا          

 مبي اله  ه وساللم  يرصالدون بالا   بيالت  النبالي صاللى هللا عليال  ي طلعون  الالى

صاللى هللا   اال ان النبالي سالرا  مالن  كالي   انالب   البيالت وطوقوا   بي ه   في

مالالن ال الالرا   فالالذر ا علالالى  مالالن بي الاله  اخالالذ حفنالالة    خالالرج  لمالالا  عليالاله وسالاللم

 :و و يقرأ يشعرون   ال  حي   من  رؤسهم

 فهالالم ال  سالالدا  فأرشالالينا م  سالالدا ومالالن خلفهالالم  مالالن بالالين ايالالديهم  لنالالاعو ) 

  4\يس*(   صرون يب

 

ابالالالي   ومضالالالى  الحبيالالالب المصالالالطفى  صالالاللى هللا عليالالاله وسالالاللم الالالالى بيالالالت    

فجالالا  ر الالي   .ابالالي بكالالر  لالاليال   ر الالة  فالالي بيالالتمالالن خ  بكرالصالالديق  وخر الالا

 :فقا  لهم   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ببيت  والقوو  محيطون

 ماذا تن ظرون ؟؟؟ -

 محمدا : فقالوا  -

علالالى   وحثالالى  خالالرج  مالالن بيالالنكم  قالالد  هللاخبالال م وخسالالرتم  و: فقالالا  لهالالم  -

 رؤوسكم ال را 
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 ....ما ابصرنا ا فقالوا  وهللا  -

 

 واخذوا ينفضون ال را   عن رؤوسهم  ثم اق حموا  البيت  فشا دوا عليا 

  بالالي صالاللى هللا عليالالهالن  فالالي فالالراد  نائمالالا روالالي هللا عنالاله  بطالالال بالالن ابالالي 

 .من الفراد علي   فقا و  وسلم

 :فقالوا له 

 محمد؟؟اين  -

 . ال علم لي به : فقا    -

 

لمالالا قالالا  لهالالم علالالي ال علالالم لالالي بالاله  والالربوا   روايالالة اخالالرى  انهالالم  وفالالي

 .ساعة من نهار ثم تركوا   وسحبوا الى الكعبة  وحبسوا

 

 :قا  تعالى  و كذا ذ ب  مكر م سدى         

او يخر الالالالوك   يق لالالالالوك   او  لثب الالالالوك  كفالالالالروا واذ يمكالالالالر بالالالال  الالالالالذين  )  

 30\االنفا  ( يمكر هللا وهللا خير الماكرين و  ويمكرون

 

ابو بكر  قاصالدين رالار   مضى النبي  صلى هللا عليه وسلم ورفيقه و        

بكالر وسالألوا عناله  الى بيت ابالي القرشيون    فجا قبي الفجر  ثور فوصالا 

 .ال ادري :  فقالت   ابن ه (اسما  )

م  الدوا فالي  طلالب النبالي طالرح عنهالا اقراطهالا  ثالفلطمها  ابو  هي لطمالة    

 . يبحثون عنهما  صلى هللا عليه وسلم ورفيقه محمد 

 

اوال  لي فقالدا    ابالو بكالر فياله الغار  دخالي  وصي النبي ورفيقه   فلما          

 االذى  فيصاليبه وساللم   صاللى هللا عليالهيؤذي رسالو  هللا  ان كان فيه شي  

  حيال  ثقوبالا    الغالار  فالي   و دون رسو   هللا صلى هللا علياله وساللم  فو الد

فيهمالا    وبقالي ثقالب او ثقبالين  ووالع  قدمياله  من ازارا بخرق   بسد ا  قاو

فنالاو  فالي حجالر    النالوو  ثم دخي رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم  ثالم رلباله

 ونسالج علالى  السالاعة   فالي  الذا  قالد  الا   العنكبالوت  كالانوقيالي   بكر   ابي

بنالت   قيالي ان حمامالةي بالا  الغالار  فوكانت  شالجرة  فال   بي ا له  الغار با  

 فلمالا  وصالي   بيضال يهافيه ونامت علالى   باوتوالساعة    تل  في   عشها

الالى  وساللم ورفيقاله   علياله صاللى هللا  يبحثون عالن النبالي   القرشيون  و م

 وبيضها وقد نامت عليه  الغار و دوا نسيج العنكبوت  و ع  الحمامة 

 :لبعضهم البعف     فقالوا 



 125 

وسالق  ي احالد  نالا  ل مالزق نساليج العنكبالوت  نالا ولالو دخال ي احالد لم يدخ -

 .ع  الحمامة 

 

 يالاتي  لمالن   وقالد  علالوا خالائبين  فر عالوا فكان  الذا  سالبب فالي  خيبال هم   

 . (مائة بعير ) ائزة  امواتا  او  احيا ا ا بهم

الى ما تحالت   نظر لو ان احد م   يارسو  هللا  :فقا  ابو بكر  الصديق   -

 .رنا بصقدميه  أل

 :  فقا  النبي صلى هللا عليه وسلم  

فنزلالالت االيالالة . (تحالالزن ان هللا معنالالا   ال. ثالثهمالالا     ظنالال   بالالاثنين  هللا مالالا)- 

 :الكريمة

ثالاني اثنالين اذ  مالا اال  تنصروا  فقد نصرا هللا  اذ اخر اله الالذين كفالروا  ) 

 ه  علياله فالانز  هللا سالكين في الغار اذ يقو  لصالاحبه ال  تحالزن ان هللا معنالا 

سالفلى وكلمالة هللا  الي الذين كفالروا ال  كلمة  لم ترو ا  و عي  وايدا  بجنود

   *( عزيز حكيم العليا  وهللا

 40  \ ال وبة 

 

 سالد   ال ي  قدميه  احدى  من لدغ بكر قد   ابا   ان وتشير الروايات         

لالئال   ه ررم شدة  الو ع الذي يشعر بال ثر ان ال ي حركآ  بهما  الجحر  لكنه

مالا   سالأله  اسال يق   فلمالا  نوم ه   من  النبي صلى هللا عليه وسلم  يس يق 

 :به  فقا  

 .لدرت  فداك امي وابي   - 

 

مالن  شاليئا  مكان اللدغ  واوالعا علياله فمسح النبي صلى هللا عليه وسلم     

   وخار اله يسمعان كالو القرشاليين فالي بالا  الغالار  وكانا فانزاح االلم لعابه  

 .  امر ما   عليهم   ان هللا تعالى اعمى ابصار م  فغماال

 

في   ةسفر لهما   ر الجهاز وصنعناداح عائشة  فجهزنا ما قالت  و        

 -اي شدته – را  فقطعت  اسما  قطعة من نطاقها  فاوكت به فم الجرا  

ذات  ) -لقبت   اسالما   لذل   بها  فشدتها  اخرى  عصاما  للقربةوقطعت  

 ( طاقينالن

 

ثالر ليالا   الصديق ابو بكر صلى هللا عليه وسلم  ورفيقه    بقي النبي      

البحال    ح الى  خمالد مكالان  كالي   فالي  عنهمالا  تبحال   وقالري  ثور في رار
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واساللماا   ذل  الر ي الالذي اسال أ راا  (اريق   )اليهما فجا    قليال  عنهما

 . قاصدين  يثر   الى فارتحال  الراحل ين

 

 

 

 

               ************************ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شذرات من السير ة النبوية المعطرة                  

 

                                     65 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                        

 

 :الحمد هلل

                              

الرابالع عشالر   االو  من العالاو  نين  االو  من  ربيعاالث  في  ليلة            

  راحل اله  وساللم  صاللى هللا علياله محمالد  الرسالو  الكالريم   ركب النبوة   من

وصالحبهم   (عبد هللا بن اريق  الليثالي ) الصديق  والدليي  بكر  ابي  صحبة

 عامر بن فهيرة مولى  ابي بكرالصديق وتحرك الركب من رار ثور م جهالا

نالو  باتجالاا الج  اال قليال ة ا رير مسلوكطريقسل  بهما الدليي الى يثر  و

و الذا  -نحو  البحالر  الى الغر  بهم  اخذ  ثم كثيرا   عد نحو اليمن  ح ى اب

اتجه الركب الى الشما  على   ثم –النبوية المعطرة   البعثة   خطوات  او 

ه احد من  مقربة من ساحي البحر وسلكت القافلة المها رة  طريقا  لم يسلك
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يم ال قالو   الهجالري االو   فالي  العالاوب  العالاو  ذا  سمي و . قبلهم اال  قليال 

 ان هالا  ب الحالراو  وين هالي  محالرو   او الذي يبالدأ   مالن  االسالمي  القمري 

 . ذي الحجة  من كي عاو 

 

 :قالت  اسما  بنت ابي بكر    

  قحافالة  وكالان  لما خرج والدي  اخالذ معاله كالي مالاله  فالدخي علينالا  الدي ابالو 

 :فاقد البصر  فقا  

 بماله  مع نفسه   وهللا ألراا  فجعكم  اني - 

 لنا خيرا  ترك  لقد كال  وهللا : لهفقلت  

 :واخذت حجارة  فووع ها في  كوة البيت  وقلت له  

 .  وع يدك على الما  -

 با   ان كان قد ترك لكم  ذا  فقد احسن ال: فووعها وقا    

  .ا اردت ان اسكت الشيخ منشيئا وا  لنا  ترك  ما  وهللا: قالت و 

         

والالالت القافلالالة سالالير ا  الليالالي كلالاله  وان صالالف النهارال الالالي واصالالبح             

 علياله وسالاللم  الطريالق قفالرا خاليالا  عندئالذ  نالز  الحبيالب المصالطفى صاللى هللا

 رة بينما  راح ابو بكرالصالديق يس كشالف  مالا حولاله ليس ريح تحت ظي صخ

النبالي  اسال يق    فلمالا .ابالو بكالر  فاس حلب مناله  ارنامه  ا د را   يرعىفش

 .صلى هللا عليه وسلم سقاا ابو بكر ح ى شبع ثم ارتحلوا

 

  -في اليوو الثالاني مالن  جالرتهم الميمونالة  مالروا علالى خيمالة او معبالد        

  وزو هالا  وفالي روايالة اخالرى مالن خزاعالة  من  كعالب   امراة واو معبد  ذا 

ال الي ( القديالد) قريالة  في  ناحيالة ( المشلي) يسمى   مووع    في  يسكنون

 مالالن مالالر بهالالا  وتسالالقيه  وكانالالت تطعالالم  كالالم  630 \بحالالوالي  تبعالالد عالالن مكالالة

  شالي   كالان عنالد ا  ان وسالألو ا   فنزلالوا عنالد ا يعرفها القاصي والالداني 

ة  بعيالالد  –ياكلونالاله  فاع الالذرت عالالن اقالالرائهم  واخبالالرتهم ان الشالالياا  عالالاز  

وسلم  نعجالة قالر   الخيمالة   صلى هللا عليه  فشا د النبي. والكال   المرعى

او معبالد    من لبن  فاسال اذن قطرة ولم يكن فيها  الهزا  والضعف  ا هد ا 

فحلبها فبارك هللا فيهالا  ودرت لبنالا  كثيالرا سالائغا  طيبالا  مال  االنالا   بحلبها 

ح الالى   معبالالد  او   فسالالقى النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم .الكبيالالر  وفالالاض منالاله 

حلبهالا ثانيالة    سقى اصالحابه ح الى شالبعوا ثالم شالر  فالارتوى  ثالم  رويت  ثم

 . بمل  االنا  وتركه عند ا  وارتحلوا 
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يسالوق ارنامالا عجافالا  وفالي روايالة   ا  زو ها قر  الغرو   فلما          

 :ف عجب حين شا د  اللبن الكثير فقا   لها اخرى  عنوزا عجافا 

 من اين  ذا ؟؟؟ -

 

ووصالفت   مالع اخالرين بهالا  مالر  ر ي مبالارك   اخبرته القصة  بانف         

 :وسلم  من مفرقه الى قدمه  فقالت  ى هللا عليهالنبي صل

 

لالالم  تعبالاله ثجلالالة  ولالالم تالالزور بالاله   حسالالن الخلالالقانالاله ر الالي ظالالا ر الووالالا ة  )  

صالالعلة  وسالاليم قسالاليم  فالالي عينيالاله دعالالج وفالالي اشالالفارا وطالالف وفالالي صالالورته  

 ي لحي ه كثاثالة  احالور اكحالي  ازج  اقالرن  شالديد صحي وفي عنقه سطع  وف

سالالواد الشالالعر اذا صالالمت عليالاله الوقالالار واذا تكلالالم عالالالا البهالالا  ا مالالي النالالا  

وال  الالذر   حلالالو المنطالالق ال نالالذر وابهالالاا مالالن بعيالالد واحسالالنه واحالالالا مالالن قريالالب

عالين  مالن قصالر  وال  تق حماله ربعالة  ال   ي حالدونكأن  منطقه خرزات نظالم 

رصنين  فهو انضر  الثالثة منظرا  واحسنهم رصن بين شنو ة  من طو  

قدرا  له رفقا  يحفون به  اذا قا  اسال معوا لقولاله  واذا  امالر  تبالادروا الالى 

 (امرا  محفود محشود  ال عابس وال  مفند

 

قالري  الالذي  تطلباله  ولقالد  ممالت ان  -وهللا  الذا صالاحب : معبالد فقا   ابو 

 .اصحبه  وألفعلن   ان و دت الى ذل  سبيال 

 

  سمعه الجميععاليا  ذل  اليوو   صاح صوت بمكة   وفي صباح         

 :وال يرون القائي  و و ينشد

 

  زى هللا  ر  النا  خير  زائه  

 خيم ي او معبد  حال  رفيقين                                      

 

  ما    نزال  بالبر وارتحال  به            

 فافلح  من امسى  رفيق  محمد                                   

 

 لقصي  ما زوى  هللا عنكمو  فيا 

 وسؤدد به  من فخار  ال يحاذى                                  

 

 ليهن بنو كعب  مكان ف اتهم    
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 للمؤمنين   بمرصد    ومقعد ا                                   

 

 هااخ كم  عن شاتها  وانائ سلوا 

 فاكموا  ان تسألوا الشاة  تشهد                                  

 

 دعا ا بشاة  حائي   ف حلبت  

 الشاة  مزيد  ورة  بصريح له                                   

 

 لقد خا  قوو  زا  عنهم نبيهم  

 وقد  من  يسري  اليه ويغ دي                                 

 

 :اسما  بنت ابي بكر  قالت وعن   

ندري اين تو ه النبي صلى هللا علياله وساللم اذ اقبالي   مكثنا ثالر ليا  ال   - 

ر ي من الجن من اسفي  مكة  ي غنى بابيات  رنا  العر   والنا  ي بعونه 

 مالاسا  اين حد رفنا عح ى  خرج من اعلى مكة  ف ويسمعون منه وال يرونه 

 .تو ه رسو  هللا 

         

بالن مالال  بالالن   سالالراقة  ف البعهم(  القديالد) وا ثالم سالاروا ح الى  الالاوز           

مائالالة بعيالالر  لمالالن يالالاتي بمحمالالد )  هشالالم المالالدلجي  آمالالال فالالي  الالائزة قالالري  

لالاله   مشالالهود  قالالري   فرسالالا ن  مالالن  و الالو فالالار  ( وصالالاحبه حيالالا اومي الالا 

ح الالى  سالالق    فرسالاله منهمالالا  كبالالت   وصالالي  قريبالالا  فلمالالا والقالالوة   بالشالالجاعة

 او ال يضر م  فخرج  الذي  ايضر م  ثم  نهف  فاس قسم باالزالو عنها

 بهم  ح الى  دنالى    م اللحاقووركب ثانية   يضر م  لكنه عصى االزالو ال 

  يل فالت مالا يقالرأ  النبالي صاللى هللا علياله وساللم  و الو  ال  يسالمع  منهم بحي 

 الفالر   ار ي   فساخت.  كي  انب   في  االل فات من وابو بكر يكثر  اليه 

الالالى االرض  ثالالم    اويالالا  عالالن  ظهالالر  فرسالاله  فخالالر  االماميالالة ح الالى  ركب يهالالا

  يالديها ثالرقائمالة  صالار ألاس وت   رض  فلماز ر ا  فاخر ت  يديها من اال

 اس قسالم   سالراقة  مثي الدخان عاليالا  فوقالف  السما طالع الى ربار ساطع 

 وفطالن ان  امالر كبيالر   الالذي يكر اله  فداخلاله رعالب  رهفظ   ثانية  باالزالو

االمالالان     وسالاللم  البالالد  سالاليظهر فسالالألهم صالاللى هللا عليالاله  محمالالد   رسالالو  هللا

 علياله وساللم  بمالا  النبالي  صاللى هللا  سالراقة  فوقفوا ح ى لحالق بهالم  واخبالر

وطلب  شيئا   منه والم ا   فلم يأخذ   الزاد  قررا ا ي مكة   وعرض عليه

فالامر لاله بالذل   به  االمالان سالراقة ان يسال ك   مناله ان يخفالي امر مالا  ور الاا
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 ودفعه اليه  بن فهيرة في اديم  فك به عامر رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 

وتخبر النبي صلى هللا عليه وسلم  سراقة  انه  سيووع فالي يدياله ا سالورة  

يؤكالد لطريالق  فكان كي من  لقيه في ا. الى قري   ور ع سراقة من  ذ ب 

 ة النبالي محمالد صاللى هللا  علياله وساللم ان وكانت نبالو . له بعد و رؤي ه لهم

تحققت  بعد اسالو  سراقة  و هادا في سبيي االسالو  في معركة القادسالية  

اسورة  المل  كسالرى   سراقة  لبس  في زمن الخلفة عمربن الخطا   حي 

 .مل  الفر   بعد ان صار المسلمين  

    

ساللمي  فالي سالبعين   بريالدة بالن الحصاليب اال  في الطريالق  و قد لقيهما        

صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  صالالالة  النبالالي  ر الالال فارسالالا  فاسالاللموا وصالاللى بهالالم

فالي ( الالريم)عالواو فالي  بطالن  وادي العشا  االخرة  ثم لقيهمالا  الزبيالر بالن ال

صلى   فكسى الزبير النبي  من الشاو تجارة   في وا ركب من المسلمين كان

 .بيضا   بمالبس واصحابه   هللا عليه وسلم

 

رسالو  هللا  صاللى هللا علياله   يثالر   ان في  االنصار  بل   ولما               

يوو الالى   كانوا يخر ون  في كيقد خرج من مكة  قاصدا  مدين هم   وسلم 

منالازلهم   الالى   ر عالوا ين ظرون  قدومه  فاذا اش د حر الشالمس ( الحرة ) 

كعالادتهم  فلمالا    اخر الو  االو   االثنين الثاني عشالر  مالن ربيالع  وفي  يو و

حميت الشمس ر عوا  فصعد ر ي من اليهود على  اطم  من آطالاو المدينالة  

فراى  ركب رسو  هللا صاللى هللا علياله وساللم  واصالحابه   مالن بعيالد  يالزو  

 :بيضا   فصر  باعلى صوته    بهم السرا   بمالبس 

 

(  ا سالالالبق واشالالالرنا لالالالذل  و الالالي او االو  والخالالالزرج كمالالال) بنالالالي  قيلالالالة   يالالالا 

 .قد  ا كم من  تن ظرونه   . ذا صاحبكم  سرعوا ا

 

(  السالالالو)الالالى   بحالالر الظهيالالرة   الالب االنصالالار  راكضالالين نحالالو القافلالالة       

برسالالو  هللا  صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  وسالالمعوا    ليل قالالوا  معالالرو   مووالالع

ال هليي وال كبير  في بني عمرو بن  عالو   فكبرالمساللمون وخر الوا  الالى 

واحدقوا  به  رافلين بالفرح والسالرور   النبوة واالسالولقياا وحيوا ب حية 

علالى مقربالة مالن المدينالة ( قبالا )عو  في  بن  فنز  بهم  في بني عمرو.  

 ال الي نور الا النبالي الحبيالب المصالطفى بنالورا فاصالبحت( يثالر  ) المنورة  

صاللى  هللا  مالن ذلال  الوقالت  وقالد نالز  رسالو  هللا ( المدينة المنالورة ) تسمى

على كلثوو بن الهدو وقيي في رواية اخالرى  علالى (  قبا ) في  عليه وسلم 
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مسالجد   بن خيثمة  حي  مك  فيها اربعة اياو  وقد اسالس فالي اثنائهالا  سعد

  وقالد . االسالالو  فالي وبنالي   و الو او  مسالجد  اسالس قبا  المعالرو  اليالوو 

   .ر  العالمين   ذا العاو والحمد هلل فيه   وصلينا  به   ركنا اوتب زرناا 

 

  صاللى  النبالي  ركالب يالوو الجمعالة اليالوو الخالامس مالن وصالو وفي            

هللا عليه وسلم بامر من هللا تعالى  وابو بكر معه  فارسالي الالى اخوالاله بنالي 

نحالالو المدينالالة المنالالورة    النجالالار فحضالالروا  م قلالالدين سالاليوفهم  فسالالار  فالاليهم

  بطالن فالي   فاليهم  فصاللى الجمعالة  وادرك ه الجمعة  في بني سالم بن عو 

مائة  قرابة  و مسجد المو ود االن في بطن الوادي الوادي في مووع الم

  . ر ي

 هثالالم ركالالب  م جهالالا نحالالو مركالالز المدينالالة  وقالالد زحالالف النالالا  السالال قبال        

وخالالرج النسالالا   هليالالي وال   بال حميالالد وارتجالالت البيالالوت والسالالك  والشالالوار  

 :والصبان واالوالد  و م ي غنون 

 

 الودا               ثنيات  من  الفجر علينا            عطل              

 دعا   هلل   دا   ما   و ب الشكر  علينا                      

 فينا          ئت باالمر المطا     المبعور  ايها              

 يا خير  دا  ئت شرفت المدينة       مرحبـــا               

 

ياخذ  بخطاو  ناقة  النبي صلى هللا عليه  منهم  ار كيوكان االنص        

 .:وسلم  و م يقولون 

  لم الى  العدد والعدة والسالح والمنعة -

 :فيجيبهم صلى هللا عليه وسلم  

  (خلوا سبيلها فانها مامورة) -

 

 فيه  بوي الشريف بركتوصلت الناقة الى  مكان المسجد الن  فلما        

ثم بركت   وسارت قليال ثم ال ف ت  ور عت  ضت ى نهفلم ينز   عنها ح

صلى هللا عليه وسلم  النبي االو   فنز  بروكها  خرى  في مووع مرة ا

فاحب ان ينز   فاخذ النا   ي ر ونه ويكلمونه في النزو  عليهم .  عنها 

الى   رحله  فادخي  فبادر ابو ايو  االنصاري.   على اخواله  تكريما لهم 

 :  هللا صلى هللا عليه وسلم يقو بي ه  فجعي رسو

 .المر  مع رحله  -
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ف سابق سراة .  واخذ اسعد بن زرارة  بزماو راحل ه فكانت  عندا        

فكانت  االنصار الى اس ضافة الحبيب المصطفى صلى هللا عليه وسلم 

تاتيه منهم في كي ليلة وعلى بابه ثالر  او اربع  .مليانة  تاتيه الجفان

 :ح  كما قا  شاعر م  قيس بن صرمة  واصب  . فان

 

 ثوى في  قري   بضع عشرة حجة 

 يذكر لو يلقي حبيبا  مواتيا                                                       

 

 فلما  اتانا  واس قر  به  النوى 

 واصبح مسرورا بطيبة راويا                                                   

 

 واصبح اليخشى ظالمة ظالم  

 بعيد وال يخشى من النا  باريا                                                 

 

 بذلنا له االموا  من  ي مالنا 

 وانفسنا  عند الورى   وال آ سيا                                                 

 

 نعادي الذي عادى من النا  كلهم  

  ميعا وان كان الحبيب المصافيا                                                 

 

 ونعلم ان  هللا  ال ر  ريرا 

  اديا   هللا  اصبح    ك ا     وان                                               

 

 : في ذل   وقا   الشاعر حسان بن ثابت 

 

 نبيهمو  قومي الذين  موا آووا  

 وا ي االرض كفار   وصدقوا                                                   

 

 اال خصائص اقواو   مو  تبع 

 في الصالحين مع االنصار انصار                                                

 

 مس بشرين بقسم هللا  قولهموا

 مخ ار   االصي   كريم   اتا م لما                                                 
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 :وقا  ايضا  

 

 نصرنا وآوينا النبي محمدا 

 على انف راض  من معد ورارم                                

 

و كذا   ا ر النبي محمد  صلى هللا عليه  وسلم  من  مكة الى  يثر     

نعم هللا ودخلها  و رفيقه ابو بكرالصديق  سالما رانما  قد ا ووصي اليها 

المدينة  ) فسميت  بمقدمه ( يثر ) تعالى عليه  بالف ح المبين  وتنورت

   ( المنورة 

 

 :قا  البرا   

   مك وو فجعال  يقرآن النا    مصعب بن عمير  وابن من  ا نا او   )       

 ا  عمالر بالن الخطالا   ثم   وسعد  ا  عمار بن ياسر   وبال    ن  ثمالقرآ

 (ثم  ا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم في عشرين راكبا  

 .فاقاو النبي عند ابي  ايو  ح ى بنى بي ه ومسجدا  

         

و و مقاليم فالي منالز  ابالي ايالو   -بع  النبي صلى هللا عليه وسلم            

زيد بن حارثة وابا رافع الى مكة   فقدما  اليه  بابن يه فاطمالة  –االنصاري 

وكالذل  . ة بنت زمعالة  واسالامة بالن زيالد واو ايمالن واو كلثوو  وزو  ه سود

 .خرج  معهم  عبد هللا  بن ابي بكر وفيهم عائشة ايضا 

 

 ثالثالة ايالاو  اما  علالي  بالن ابالي طالالب   روالي هللا عناله  فبقالي بمكالة          

بعالالد  جالالرة النبالالي ادى الودائالالع ال الالي كانالالت عنالالد رسالالو  هللا صالاللى هللا عليالاله 

الرسالالو     بركالالب  علالالى قدميالاله  فلحالالق شالاليا وسالاللم  ال الالي مكالالة  ثالالم  الالا ر ما

ثالالم  .  الهالالدو  بالالن  علالالى  كلثالالوو فنالالز    و الالو  بقبالالا   وسالاللم  عليالاله  صالاللى هللا

  علالالى لهالالم   اموالالاله  ف نالالاز  عالالن  مكالالة   مشالالركو  صالالهيب   فحجالالزا   الالا ر

صاللى  النبالي  وصالي المدينالة  واخبالر   له  بالهجرة  فلما  فسمحوا  كثرتها 

 :قا  ف هللا عليه وسلم  بذل  

 .(ربح البيع ابا يحيى ) -

 

  (  ابو يحيى ) حي  كانت كنية صهيب    
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                  *********************** 

 

 

 

 

 

 

 

 شذرات من السيرة  النبوية  المعطرة                 

 

                                          61 

 

  الرحمن الرحيمبسم هللا                            

 :الحمد هلل 

 

مالالن  الالا ر مالالن المسالاللمين الالالى  الخامسالالة عشالالرة الشالالذرة فالالي ذكالالرت          

المدينة المنورة واذكر ان بعف المساللمين حبسالهم المشالركون مالن قالري  

لهالالم  بالالالهجرة وعالالذبو م  لعلهالالم ير عالالون عالالن ديالالنهم  مالالنهم   ولالالم يسالالمحوا

فكالالان   وريالالر م  لوليالالد شالالاو بالالن العالالاص وعيالالاد بالالن ربيعالالة  والوليالالد بالالن ا

 يدعو لهم في صالته  ومن  نا شالر   الرسو  الكريم صلى هللا عليه وسلم

بعالد  ركعالات  و الي ثالالر )  –الالوتر  –القنوت فالي  الصالالة الوا بالة  دعا  

مالالن   علالالى يالالدعو  وسالاللم  ى هللا عليالالهوكالالان  صالالل. (صالالالة العشالالا  االخالالرة 

  بالاخرا هم  لمساللمينبعالف ا  قالاو وكفهم عن الهجالرة  وبعالد مالدة  حبسهم 

واخر الالو م  مالالن قيالالود المشالالركين كفالالار مكالالة   بعمليالالة    ريئالالة   مالالن مكالالة

 .فها روا الى المدينة

 

 غيالالر  الطقالالس علالاليهم فولمالالا  نالالز  المهالالا رون  بالمدينالالة المنالالورة           

فاخالذوا  يحنالون  اليهالا  وشعروا بالحزن والهم لفالراقهم  ديالار م واروالهم 

 الحمالى  وبعالف االمالراض  ارلبهم  واصاب هم  ضفمر   ويذكرونها  كثيرا
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وقيالالي  ان المدينالالة كانالالت اروالالا  موبالالو ة بالالالمرض فمالالرض ابالالو بكالالر  وكالالان 

 :يقو  حين تش د به الحمى 

 

 مي امرئ مصبح في ا له        

 والموت ادنى من شراك نعله                                  

 

 :يقو  ثم  اقلعت عنه اصاب ه الحمى وقيي ان بالال الحبشي  اذا 

 

 ليت شعري  ي ابي ن ليلة  اال         

 بواد وحولي اذخر و ليي ؟                                                  

 

 و ي اردن يوما مياا مجنة       

 و ي يبدون لي شامة وطفيي                                               

 

يعة وامية بن خلف وشيبه بن ربيعالة كمالا اخر ونالا مالن اللهم العن ابن رب  

 .ارونا الى ارض الوبا 

 :وقد  دعا النبي  صلى هللا عليه وسلم  ربه سبحانه وتعالى    

 

وبالارك  اللهالم صالححها . اللهم حبب الينا المدينة  كحبنا مكة او اشد حبا  ) 

 (حما ا فا علها  بالجحفة يفي صاعها ومد ا وانق

 

لم فاسال راح المساللمون ب دعا    المصطفى صلى هللا عليه وسالفاس جي     

 .المسلمون منا  المدينة  فاحبو ا   ولقد  تعود من االمراض

 

ينسق   عليه وسلم بالمدينة المنورة  بدأ بعد اس قرار النبي صلى هللا        

تشكيي او   بدأ  وقد .عو النا  الى  االسالو وااليمان دامور المسلمين  وي

مة اسالمية  و قياو دولة االسالو من يوو   جرة النبي صاللى هللا علياله حكو

 .  ة  المدينة المنور وسلم الى

 

لخطوة   االولالى فالي بنالا  صلى هللا عليه وسلم ا  واتخذ  رسو  هللا          

يعمالرا  –النبالوي  في بنالا  المسالجد(  االسالو ودول ه )  العظيم  ذا الحدر 

فقالاو بشالرا  االرض ال الي بركالت فيهالالا    –والالد ور هللا علالى مالدى االزمنالة 

مائالة ذرا   فالي مائالة ذرا    ناق ه  وكانت لغالمين ي يمين  وكانت مسالاح ها
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فيهالا  بعالف  مهجالورة  قبالي ذلال  مقبالرة  وتذكر  ارلب الروايات انها كانت 

 ذا الشالجر  –الغرقد ات ريشجالمشركين وكذل  فيها نخيالت وتح ها  قبور

دا لسالهي بالرم وفي رواية اخالرى  كالان  الذا المووالع  -هود المقد  عند الي

 اسعد بن زرارة   من االنصار  كانا قد ربا ماي يمين   رالمين و ماوسهيي 

هللا علياله وساللم الغالمالين فالي ثمالن االرض  وو  النبالي صاللىافس االنصاري 

 :لي خذ ا مسجدا  فقاال 

 .بي نهبها  ل  يارسو  هللا  -

 

 .هللا عليه وسلم فاش را ا بعشرة دنانير  منهما  فابى النبي صلى         

يالابني النجالار ) قالا  ان النبالي صاللى هللا علياله وساللم  )الصالحيح و ا  في  

 (.الى هللا  يارسو  هللا ال نطلب ثمنه  اال ال: ثامنوني   بحائطكم  قالوا  

         

رض مالن فالي اال مالا يالزا  كالي امر النبي صلى هللا علياله وساللم  ان            

ال الي  علالت شالما   المسالجد فالي قبلالة   يي ذو  النخ  و معت قبر واشجر 

ثم خط   طوله  ممالا يلالي  بيت المقد    المسجد حي   علت القبلة  باتجاا

. وعروه بقدر  طوله  وفي رواية اقي بقليالي   القبلة  الى اخرا مائة ذرا  

ف  اللالبن  وسالقّ و عي اساسالات البنالا  ثالثالة اذر   واسال مرالبنا   بالالطين و

والرمالالي  اروالالي ه  بالحصالى   بجريالد النخالي  و الالذوعها  وبالعمالد   وفرشالت

  بيت المقالد   وقالد اشال رك  شماله الى  وقبل ه  في  ثالثة ابوا  و عي له 

  فكالالان  ينقالالي الحجالالارة  بالبنالالا   وسالاللم  صالاللى هللا عليالاله الحبيالالب المصالالطفى 

 فالالي العمالالي  نشالالاطا  واالنصالالار ويرتجالالز  ليزيالالد م  مالالع المهالالا رين واللالالبن 

 :ويقو  

 اللهم  ان العي  عي  االخرة            

 فارفر لالنصار  والمها رة                                                      

 

 : قولهم  فجعي االنصار والمها رين يرتجزون ايضا  ومن ذل   

 

 العمي المضلي لذل  منا                ولئن قعدنا والرسو  يعمي      

 

فهما بالحجارة واللالبن ايضالا وسالقّ  وشيد حجرتين بجانب المسجد             

بنت لعائشة  زو  ه سودة بنت زمعة واالخرى بالجذو  والجريد  واحدة  ل

بعائشالة  بنالت ابالي بكالر بعالد  روالي هللا عنهمالا  وقالد دخالي  ابي بكرالصديق 

  . ة واالولى من الهجرة في شوا   في السن وصولها الى المدينة المنورة 
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حيالال  كنالالت  فالالي المدينالالة    قصالاليدة  المسالالجد النبالالوي نظمالالت رحالالا   وفالالي  

 :المنورة اذكر منها 

 

 

 هللا يجعي في االنسان رحم ه 

 والشوق يكبر وااليمان يرتفع ...                                     

 

 أحببت نور الهدى والشوق يدفعني

 نحو الحبيب وباالنوار ينسطع                                         

 

 نور روو ه  في في المسجد النبوي 

 أرواحنا أشرقت كالعطر تندفع                                        

 

  بت علينا رياح الشوق عابقة 

 في  يبة خشعت والو د يرتجع                                      

 

 روض عاطرة  بت علينا رياح ال

 ممزو ة اعطار ا بالمس  تندلع                                     

 

 واش د شوقي وبا النفا  في سحر

 او وّجت االحالو بالروح تنسفع                                     

 

 والفكر راح الى صرح يشيّدا

 يرتفع   رانالق   من نور   ذكراا                                     

 

 يا ويح قلبي وما نفسي بعالمة

 حبي وشوقي فكالينبو  يندفع                                        

 

 وريح الشوق أعشقه  - ذ ا الضريح 

 للمصطفى المخ ار والخلق تج مع  -                                

 

 أبكي  يا سيدي دمعا ينازعني

 شوقا يؤ ّر قني و الر وح تنصد                                    
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 القلب حاطت به األنوار في ألق

 قد رحت أبكي لر  العرد أرتجع                                   

 

 ان الصالة لر  العرد تسعدني

 ترتفع  هلل  حزمت   رووة  في                                     

 

 والقلب شاق وللمحبو  في ولع 

 وباالوصا  تنسجع  والفكر راق                                     

 

 نفسي  نا  رسو  هللا يشغلها

 في  يبة عظمت والروح تنصد                                    

 

 وانحي نهر الدمع يشكو عند روو ه 

 القلب ينخلع شوقا اليه وفيها                                        

 

 يا دمع أ مي بال عيب وال و ي

 ت سع  للدمع  أبحر. رووة   في                                    

 

 كي الر ا  حشود عند روو ه 

 تنصر    والنفس  منهمي    والدمع                                  

 

 يا سيدي يا رسو  هللا معذرة 

 س مع ي  ال قريب  في حضرة  الكي                                   

 

المسالالجد   بعالالد بنالالا   وسالاللم النبالالي صالاللى هللا عليالاله   عمالالي  عملالاله وثالالاني     

النصالار ي نافسالون اواالنصار  حي  كالان   آخى بين المها رين النبوي انه 

القرآن  في تعالى ذل   بيوتهم  وقد ذكر هللا  في   في اس ضافة  المها رين

 :.الكريم 

مالن  الا ر الاليهم وال   يحبالون  مالن قالبلهم  دار وااليمالانلالتبالوؤا ا  والذين)  

ولالو   علالى انفسالهم اؤتالوا  ويالؤثرون   ممالا  حا الة  فالي صالدور م يجدون 

*(   فاؤلئالال   الالم المفلحالالون   نفسالاله  شالالح  خصاصالالة  ومالالن يالالوق  بهالالم   كالالان

  4\الحشر  
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وقالالد زاد  رسالالو  هللا صالاللى هللا عليالاله وسالاللم   الالذا الحالالب وااليثالالار بعقالالد        

كالي ر الي   فجعالي  واالنصالار المهالا رين    المؤاخاة قوة  ومالودة  بالين  ذا

مها ر  في بيت اخيه االنصالاري  وكالانوا تسالعين ر الال نصالفهم  مهالا رين 

والمؤآسالالاة  وقالالرر انهالالم   بيالالنهم علالالى  المؤآخالالاة  انصالالار فالالآخى مونصالالفه

اال ان  الذا ال الوارر  هم  بعد المالوت  دون ذوي االرحالاوبين  ي وارثون  فيما

.  فالي سالورة النسالا    الالذي نالز   ر  الرحمالير واالخه  القرآن الكريم  بنس

انس بالن مالال  روالي هللا  في دار  المؤاخاة  وعقدت   ذا  وبقيت المؤاخاة

انهالم محبالة االنصالار الخالوتهم المهالا رين    وكان من  شالدة . ميعا   عنهم

  سالمهاليق او بسالاتينهم   معرووا على النبي صاللى هللا علياله وساللم  نخاليله

 :  له  قالوا ف  فلم يوافق  المها رين  وبين اخوتهم  بينهم

 .اذن تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة   -

 .ذل   على   فروي  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  

 

وكالالان اكثرالنالالا  مالالا ال  –ومالالن  الالذا االخالالوة  ان سالالعد بالالن الربيالالع            

ه وسالاللم  قالالد آخالالا بينالاله وبالالين عبالالد وكالالان النبالالي  صالاللى هللا عليالال –وارنالالا م 

 :عبد الرحمن بن عو  الرحمن بن عو    قا  الخيه 

نصالالفين  ولالالي  زو  الالان فالالانظر ايهمالالا تعجبالال    بينالالي وبينالال   اقسالالم مالالالي -

 .ا انت هف  زو   فسمها لي  لكي اطلقها فاذا اع دت وانقضت عدتها

 -:النا  ثم قا  لبعف في ا ل  ومال   ل   بارك هللا:  فقا  عبد الرحمن  

 اين سوقكم ؟؟

 

فالالدلوا علالالى سالالوق  فالالي بنالالي قينقالالا   فقصالالد ا  وتسالالوق منهالالا  فضالالال        

وما  ي اال  اياو  .  سعد بن الربيع اخيه  واقطا وسمنا  و ا  بها الى  بيت

 قليلة 

 . االنصار  احد  بابنة بن عو   اال وتزوج  عبد الرحمن

 

را  والمساكين  من المها رين  قشيد ركن  اليوا  الف  وفي المسجد        

ا الي  الالذين ال المسجد  و الم  الفقالرا   ذا الركن من  ونز  ا ي الصفة في

يفالرقهم بالين   لهم وال مأوى والالذين كالان رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم

  مالنهم  وكان  ماعالة  النبوي فاذا  ا  الليي تجمعوا في المسجد   اصحابه

مالن  هللا عليه وسلم  ح ى ارنالا م هللا الحبيب المصطفى صلى    عشى معي

 . فضله 
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بدأ المسلمون يحضرون الصاللوات الخمالس فالي المسالجد النبالوي              

يصلونها  ماعة في امامة رسو  هللا صاللى هللا علياله وساللم  فالاق رحوا ان 

يدق ناقو  لكي يج معون على صوته في وقالت الصالالة  واق الرح اخالرون 

اال ان عمالر بالن الخطالا   اق الرح  ان يبعال  ر الي   ان يكون بوقا ينفخ فيه 

فاس حسالالنه الرسالالو  الكالالريم صالاللى هللا عليالاله   (الصالالالة  امعالالة ) فينالالادي  

عبد ربه االنصالاري   زيد بن بن   وسلم   وبعد مدة راى الصحابي  عبد هللا

النبالي صاللى هللا  االذان في منامه  فاخبر النبي صلى هللا علياله وساللم  فقالا 

 : عليه وسلم 

 .  (انها لرؤيا حق) -

القالائم فالي  الذا االذان      االذان  لبال   فاذن  بال  للصالةثم امر ان يحفّ    

 المو ود في كي بالد االسالو  ويؤذن فيه في كي مسا د المسلمين للصالة 

 :فقا   عمربن الخطا    

 وهللا  لقد رايت مثله  -

-  
يصالالعد المسالالجد النبالالوي فكالالان بالالال     االذان  اع مالالدف اكالالد مالالن الرؤيالالا  و     

و كالالذا صالالار االذان شالالعار  فيصالاليح بالالاعلى صالالوته  فالالي االذان  لكالالي صالالالة 

االسالو منذ ذل  الوقت  وح ى يومنا  ذا وسيبقى  الى قياو السالاعة انشالا  

 .هللا تعالى 

 

لهجالرة المباركالالة  اسالعد بالالن وتالوفي فالالي  الذا العالالاو و الو االو   مالالن ا         

وتالوفي والمرة   سجد النبوي وكان من  االعيالانقبي ان  ي م بنا  المزرارة  

بن  ند  وكان مريضا قبي  جرته الى المدينة المنورة  حي  قالا   الوالدا 

فخر الوا باله   مهالا را  فادركاله المالوت   –يريد مالن مكالة –اخر وا بي منها 

انز  الحالي  وقيي  ( ال نعيم ) اي  في موقع( راواة بني  عقا) في منطقة 

 :فيه   الية المباركةا  ذاهللا تعالى 

ومن يخرج  من بي ه مها را الى هللا  ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع )  

  600 \المائدة*( ا را على هللا 

 

المج مع المالدني انالذاك م كالون مالن ثالالر مكونالات اساسالية  اوال              

من المسلمين  حيال  آخالا النبالي صاللى هللا علياله وساللم بيالنهم  فصالاروا امالة 

دة  لهم كيانهم  اال انهم بحا الة الالى تنظاليم ا  مالاعي  ديالد  وتوحيالد م    واح
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فجمعهم  النبي صلى هللا علياله وساللم فالي تنظاليم  مسال قي فالي اطالار االسالالو  

 .ة مس قلة عن االخرين في المدينة و عي منهم  ام

 

اما  االخران  فيخ لفالان عالن المساللمين فالي  العقيالدة والالدين  والميالو        

 فعقالد النبالي صاللى هللا علياله وساللم.  ح  و م اليهود  والمشركون  والمصال

  المهالالالا رين واالنصالالالار  مالالالن بعضالالالهم مالالالع بعالالالف بالالالين المسالالاللمين   ميثاقالالالا 

 وميثاقالالا  ثالثالالا بالالين المسالاللمين  اليهالالود المسالاللمين وبالالين بالالينوميثاقالالا اخالالر 

 .  والمشركين من  هة اخرى 

 

 ****************************************** 

 

 

 

 

 

 

 شذرات من السير ة النبوية المعطرة                 

                               

 

                                 67 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                       

 

 :الحمد هلل

 

السادسالة عشالرة  و الود  اكثالر مالن كيالان حيالوي  الشالذرة ذكرت في           

ة حيانالالات عالالن بعضالالها فالالي  المصالاللالمدينالالة   واخالال ال   الالذا الك فالالي مج مالالع

فالاو  عمالي عملاله النبالي صاللى هللا علياله وساللم  . وال عامي والالدين والعقيالدة 

عقد ميثاقالا بالين المساللمين مالن المهالا رين واالنصالار  و الو ميثالاق ال الآخي 

بينهم  و عي االخوة االسالمية فوق كي شالي  ح الى فالوق االخالوة الحقيقيالة 

بالالد   فجعالالي لكالالي  فالالرد مالالن االنصالالار اخالالا مالالن المهالالا رين  يالالرر بالالادئ ذي 

االمالالور صالالغير ا وكبير الالا    احالالد ما االخالالر  ح الالى بعالالد وفاتالاله واشالالركهم فالالي
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كعائلة واحالدة اوالافة الالى االخالوة االسالالمية و الي الالراب  االسالمى  و علهم

 :قا  تعالى

  60  \الحجرات ( انما  المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم )  

والوا بالالات  علالاليهم  وتثبيالالت  لهالالم   بالالالحقوق  الالالى تعالالريفهم اوالالافة        

االسس ال ي تجعي منهم امة  واحدة  مس قلة عن االخرين  و الذا الشالروط 

 : ي كاالتي 

 

 المسلمون من قري  ويثالر  ومالن تالبعهم و ا الد معهالم امالة واحالدة  -6

 من دون  النا  االخرين 

كالانوا علياله قبالي  الذا  مالاادا  وا بات دينهم وفدا  االسرى  يكالون  ك -1

ى المؤمنين والمسلمين النصالر فالي الديالة والفالدا  بعضالهم اليوو وعل

 . للبعف االخر

والمفسد والبالاري ولالو كالان  واحدة على الظالم ايكون المسلمين  يد  -3

 . مسلما

يجوز ق ي مؤمن بكافر  وال يجوز نصر كافر على مسلم باي حا   ال  -4

 .من االحوا 

 ان  سلم المسلمين واحدة -5

 ذمة هللا  واحدة  فيجير عليهم ادنا م  -1

 .وواثقو م  المسلمين   تبعوا  لليهود حق النصر واالسوة  اذا  -7

 اليحق لمؤمن ان ينصر محدثا او ايوائه  -1

مالالن يق الالي مؤمنالالا م عمالالدا او قصالالدا يقالال ص منالاله  اال ان يروالالي ولالالي  -4

 الق يي  امر

 ود القاتي  و المع دي يجب على المؤمنين الوقو  -60

خالال ال   بالالين السالاللمين  فالالان مالالردا الالالى هللا والالالى ا اذا حالالدر  -66

 .الرسو  

 

و عالالي  الالذا البنالالود ثاب الالة فالالي االمالالة االسالالالمية  فللمسالاللمين حالالق           

االخالالوة االسالالالمية والوقالالو  معهالالم فالالي كالالي االمالالور وال كالالاتف وال عالالاون 

وال ناصر والمؤآساة واسدا  النصح واالرشاد الى الخير وااليمان  وقالد 

شالالموخا علالالى  مالالدى ى مالالن الالالزمن ان  الالذا االخالالوة سالالمت تاكالالد فيمالالا مضالال

لحالد اليالوو وال تزا  قائمة الحقب الزمنية ال ي عرفها ال اريخ االسالمي 

. 
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ثم  ال فت  الى المشركين فرتب امور م حي  كان كيالانهم علالى وشال     

عاعالا او سالوقة ورؤسالا  كالانوا ر سالوا    ارلالبهم   االنهيار حيال  اساللم

المساللمين  فقالرر  قالوة  سال طيعون الوقالو   امالاوي واصالبحوا ال وكبرا  

 :النبي صلى هللا عليه وسلم  مايلي

 

 (.يجير مشرك  ماال لقري  وال نفسا  وال يحو  دونه على مؤمن  ال) 

بالالذل  ان هالالى كالالي شالالي  يخشالالاا  النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم مالالنهم  اذ  

 . علهم  دون المسلمين  در ة 

بالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  معهالالم اتفاقالالا  فقالالد عقالالد  الن  امالالا اليهالالود      

 :حسب للبنود ال الية 

لهالم ديالنهم وعلاليهم نفقال هم  وللمساللمين . المؤمنين  اليهود امة مع  -6

 .دينهم وعليهم نفق هم 

يجب على  كي منهم نصرالطر  االخالر فالي حالالة الحالر   وفالي اي   -1

مدا مة  للمدينة من اي طالر  مالن االطالرا  وكالي  يالدافع  او يحمالي 

 ه  به 

 بين المسلمين واليهود النصح والنصيحة والبر بدون اثم -3

 .م حليفهاليؤخذ الحليف باث   -4

 نصر للمظلوو على الظالم  -5

 ا محاربينواليهود ملزمين باالنفاق على المؤمنين مادام  -1

 كي يثر  حراو على ا ي  ذا الصحيفة  -7

اذا  حدر حادر او شجار بين المسلمين واليهود فان مالردا الالى هللا   -1

 رسولهو

ال يحو   ذا الك ا  دون ظالم و  تجار قري  وال من نصر ا  انه ال  -4

 اوآثم  

 

لو الدنا ا   قالد ر حالت   يالقاالمور  والمواث   ذا  ولو  تفحصنا      

فيها كفة المسلمين  اذ تحولت المدينة المنورة الى  دولة ذات سيادة 

النبالالي  الكلمالالة النافالالذة فيهالالا للمسالاللمين ويالالرأ   الالذا الدولالالة الصالالغيرة

 .صلى هللا عليه وسلم  و كذا اصبح المسلمون سادة الموقف 

تفرغ النبالي صاللى هللا  علياله وساللم  الالى الالدعوة االلهيالة االسالالمية  

ونشالالالر ا يعاونالالاله المسالالاللمون فالالالي ذلالالال  فقالالالد كالالالان يحضالالالر مجالالالالس 

المسلمين وريرالمسلمين من اليهود والمشركين ي لو عليهم القرآن 
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اهلل تعالى ونبالذ الشالرك  دون ان  يسال طيع الكريم ويدعو م لاليمان ب

 .  او يقف بو هه صلى هللا عليه وسلم  او يمنعه  احد ان يردا

 

زدادوا  حقالالدا سالالمع المشالالركون بهالالذا االمالالور واالحالالدار  فالالا           

 شالخص  النبالي صاللى هللا علياله وساللم  وحسالب على   يسوكرا ة  ل

ن المشركين فالي واخذوا يحروو. وانما عليه وعلى المسلمين كافة 

المدينة بق الا  المساللمين فيهالا واخالرا هم مالن المدينالة المنالورة  فقالد 

بعد ان ارتاحوا فالي المدينالة مالن خبائال  المشالركين  -شعر المسلمون

  بمالحق هم لهالم  الالى المدينالة المنالورة   فقالد  الدد مشالركو –في مكة 

مكة مشركي المدينة المنالورة  بقال لهم واسال باحة  نسالائهم ان  الم لالم  

 مالالن دخالالو  مكالالة  و الالددو م بمالالنعهم  قالالاتلوا المسالاللمين ويطالالردونهم ي

لق الالا   ويقطعالالوا عالقالالاتهم بهالالم  ممالالا اوالالطر بعالالف مالالنهم  بالالال جمع 

اال  ان النبالي صاللى هللا علياله وساللم  . المسلمين في المدينالة المنالورة 

ونصالالحهم   ف فرقالالوا  وريالالروا   ووعظهالالم  بهالالم  فالالا  مع  علالالم بالالذل 

كما ان خطر المشالركين فالي مكالة  احالدق  .يهم عن ق ا  المسلمين رأ

قالرروا  الوقالو     مكالة  بالسلمين الذين  يذ بون الى مكالة  فمشالركو

سالعد بالن   اراد فقالد  .مكة   ارض  ر له  تطأ  مسلم لكي   بالمرصاد

مكالة  الالى    يخالرج  ان  هللا عناله  و الو رئاليس  االو  روي  معاذ 

و  الكعبة  ومعه ابو ح  يطو   وبينما  و اليها   مع مرا  فلما ذ ب

ر  على سعد بن تع  فلما  ابو  هي بن خلف  لقيهما  امية   صفوان

المساللمين    مالن مكة   بالق ي  لمن يصي   الى  وتوعدا  معاذ   ددا 

 :وقا  له 

 

وقالالد آويالال م الصالالبأة  وصالالبأتم معهالالم  امالالا وهللا  تطالالو   بمكالالة آمنالالا   -

فعالالر  . ا سالالالم لالالوال  انالال  مالالع ابالالي صالالفوان   مالالا ر عالالت الالالى ا لالال 

لهالم  بصالد م عالن المسالجد الحالراو  وتحالريم  المسلمون ان   ذا خبر

 . واالذى  دخوله على المسلمين  ومن دخلاله ساليعرض نفساله  للق الي

  قالالد  فالالي المدينالالة  بالالن سالالالو  حبالالر اليهالالود  االعظالالم   وكالالان  عبالالد هللا

لالالم يسالاللم بقيالالة اليهالالود وبقالالوا علالالى  يهالالودي هم  ررالالم  اسالاللم  وبينمالالا 

تها صالالالت اوسالالاد  قالالري   لر الالا   وكالالان .هالالم الالالى االسالالالو دعوتالاله ل

وعالقالالالات  بيهالالالود المدينالالالة   فالالالاوعزوا الالالاليهم  فعالالالي اي شالالالي   والالالد 

الضالالغائن   ونشالالر واليهالالود مشالالهود لهالالم  بخلالالق الفالال ن  –المسالاللمين 

والكرا يالالالالة   والحقالالالالد   الف نالالالالة  فاخالالالالذوا يثيالالالالرون –عبالالالالر ال الالالالاريخ 
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 االو  الف نالة بالين  اثالارة  منهالا  بين المساللمين  القديمة والضغينة 

المدينالة   وكان في .مضطر  بينهم خلق  و  والخزرج  ومحاول هم 

ثالر قبائي يهودية  م بني قينقا  وبني النضير وبنالي  قريظالة  وقالد 

 ىهللا بالن  سالالو  فحالاربهم النبالي صاللنقضوا عهد م بعد اسالو  عبد 

و بينمالا   م قرر  المن  على بني قينقا   فعفى عنه هللا عليه وسلم  و

 .وق ي بني قريظة   ا لى بني  النضير عن المدينة 

 

المساللمين  فكالان   بالين   والفالز    الخالو   مالن  نالو   وشا         

ح الالى قيالالي انهالالم كالالانوا  السالالالح  ينالالامون  اال وبايالالديهم  المسالاللمون ال

خوفالا  ينامون فيه  واخذوا  يحرسالون  النبالي صاللى هللا علياله وساللم 

 ( يعصم  من النا  وهللا)  تعالى االية فانز  هللا .عليه 

 :قا  لهم فخرج اليهم و 

  ( .ايها النا  انصرفوا  فقد  عصمني هللا ) 

 

فالرض هللا    للهجالرة  المباركالة  الثانيالة  السنة  و الي في  ذا        

صالوو   نسالخ   وبهالذا   علالى المساللمين شالهر رمضالان  تعالى صياو 

اصبح صوو رمضان  و. حبة  صومه  نافلة مس   واصبح عاشورا  

 تعالالالى  فالالانز  هللا وركنالالا مالالن اركالالان االسالالالو  فروالالا علالالى المسالاللمين

 :االيات

 

  *لعلكالم ت قالون لذين من قبلكم  ا ك ب عليكم الصياو كما ك ب على)  

او اياما معدودات  فمن كان  منكم مريضالا او علالى سالفر فعالدة مالن ايال

فمالن تطالو   خيالرا .  طعاو مسالكين  اخر  وعلى الذين يطيقونه  فدية

شهر رمضان  * فهو خير له  وان تصوموا خير لكم ان كن م تعلمون 

الالالذي انالالز  فيالاله القالالران   الالدى للنالالا   وبينالالات مالالن الهالالدى والفرقالالان  

فمن شهد منكم الشهر فليصمه  ومن كان مريضا او على سفر فعالدة 

لعدة  يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر  ول كملوا ا  من اياو اخر

 *(ول كبروا هللا على ما داكم  ولعلكم تشكرون 

   615 -613 البقرة   

 

زوج النبي صلى هللا علياله وساللم   وفي  ذا العاو الثاني للهجرة      

علي بالن ابالي طالالب  روالي هللا عناله  ابالن   ه فاطمة  الز را  الىناب

 . واحب النا  اليه  عمه  ورفيق دربه 
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ر الالا هللا وعلياله وساللم  لمالالا دخالي المدينالة ون كالان النبالي صالاللى هللا     

د  كالالان قبلالالة  عالالي القبلالالة الالالى بيالالت المقالالد   وبيالالت المقالال  تعالالالى بالاله

ى واصالبح قبلالة المساللمين ايضالا  وبقالي  كالذل  اليهود وقبلة النصالار

 :وكان اليهود يقولون . س ة عشرا شهرا 

 

لى لنبي صان  محمدا  يس قبي قبل نا  ويعبد رير ديننا  فاس كثر ا ا -

  المشالالرفة  الكعبالالة القبلالالة   ب ان  تكالالونهللا عليالاله وسالاللم وكالالان  يررالال

 :لهبذل   فقا    السالو  فاخبر   بريي  عليه

 .عبد فادعو رب   وسأله انا انما -

 

يقلالالب و هاله فالالي السالما  ير الالو  النبالالي صاللى هللا عليالاله وساللم  عاليو    

ت القبلة  وفي  شعبان  من السنة الثانية للهجرة تحول . رحمة هللا  بذل 

فالانز  هللا  . من بيت المقد  في فلسطين الى الكعبة المشرفة في مكة 

 :تعالى االيات المباركة 

 

قد نرى تقلب و ه  في السما  فلنولين  قبلة تروا ا  فالو   و هال   ) 

وحيالال  مالالا كنالال م فولالالوا  و الالو كم شالالطرا  وان   شالالطر المسالالجد الحالالراو 

بغافالي عمالا  ربهم  وما هللا   من  ليعلمون انه الحق  الذين اوتوا الك ا 

تبعوا قبل    وما لذين اوتوا  الك ا  بكي اية   ما ولئن اتيت ا* يعملون 

بع قبلة بعالف  ولالئن اتبعالت ا الوا  م وما بعضهم ب ا انت ب ابع قبل هم 

الالذين آتينالا م  * الا ك مالن  العلالم  انال  اذا  لمالن  الظالالمين  من بعد مالا

  ليك مالالون  مالالنهم  وان فريقالالا ابنالالا  م الك الالا   يعرفونالاله  كمالالا يعرفالالون  

 * تكالونن مالن المم الرين  فالال   مالن ربال   الحق  *يعلمون   و م   الحق

  ت  بكمبقوا  الخيرات   اين  ما تكونوا يأفاس   و هة  و موليها  ولكي

ومالالن  حيالال  خر الالت  فالالو   *قالالدير  ان هللا علالالى كالالي شالالي    ميعالالا هللا 

ومالا هللا  بغافالي   لحالق  مالن ربال و ه    شطر المسجد  الحراو  وانه  ل

  شالالطر المسالالجد   ومالالن حيالال   خر الالت  فالالو   و هالال *  عمالالا  تعملالالون 

الحراو  وحي   ما  كن م  فولوا  و الو كم  شالطرا  لالئال  يكالون  للنالا   

وألتالم  نعم الي    ظلموا  مالنهم  فالال  تخشالو م واخشالونحجة اال  الذين  

 *( عليكم  ولعلكم  وته دون  

  .  650 -644لبقرة ا
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ة الى المسجد الحراو  تنفيذا قبلال صلى هللا عليه وسلم  فحو  النبي  

محنة  للنا  لوكان  ذا ال غيير لحكمة عظيمة  وحي   مر هللا تعالى ال

 :المسلمون فقالوا المسلمين والكافرين  فاما من  

 

  1\ا  عمران ( آمنا  به كي من عند ربنا )  

 .و م  الذين  دا م هللا لاليمان  

 

 :اما المشركون  فقد قالوا 

  641\البقرة(  ما وال م عن قبل هم ال ي كانوا عليها) 

 

فقالد تركهالا فلمالاذا    بلالة  االولالى  حقالاان كانالت الق :اما المنافقون  فقالالوا   

عاد اليها  وامالا اذا كانالت الثانيالة   الي الحالق فاناله كالان علالى باطالي  و كالذا 

 . ود والمشركين بين المسلمين  وبين اليه  كان الخال 

 

لمسالاللمين ا  وعلالى كالالي حالا  فقالالد عالادت  الكعبالالة  البيالت الحالالراو  قبلالة        

ى لصالوعلالى راسالهم رسالو  هللا   رتاحوا لالهوا و و ماررب به المسلمون 

 ي و هون اليها في صالتهم   لئال يكالون للنالا  حجالة  هللا عليه وسلم  فهم

هالم  يالزدادون  دايالة   وايمانالا  لنعم هللا تعالالى  علاليهم   ولعل  اتماما عليهم 

ر م هللا تعالالالالى  بالالالذكرا وشالالالكرا  وال يالالال م اال بهمالالالا  واال سالالال عانة  مالالالالالالالذين ا

 .بالصبر والصالة  النه تعالى مع  الصابرين   

    

 

 

 

****************************** 
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 بسم هللا الرحن الرحيم                          

 

 :الحمد هلل

 

تحولالت الالى   ان القبلالة عشالرة   السالابعة  الشالذرةفالي   ذكرت        

فالالي شالالعبان مالالن السالالنة الثانيالالة للهجالالرة ممالالا احالالدر  ة الكعبالالة المشالالرف

امورا كثيرة منها ايجاد محنالة فالي النالا  وقالد اخ لفالت رؤا الم حالو  

 بعالف المنالافقين   منهالا ارتالداد . ي حسب رايه ومع قالدا ذا ال غيير ك

و ب حريف من اليهود وقيامهم بب  الفرقالة بالين المساللمين واشالعا  

نار الف نالة بيالنهم  الذا خزر الي و الذا اوسالي بالنسالبة لالنصالار و الذا 

فالالي  يخالالدمهم    ونالالهؤيرتأ انصالالاري وفالالي اي مجالالا     ر و الالذامهالالا

 . من المسلمينالكفار الشديد  وموقف عداوتهم لالسالو 
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بالق الا  وخاصالة الالالذين    للمساللمين   وفالي خضالم  الذا االحالالدار اذن 

 : يقاتلونهم فانز  هللا تعالى في القران الكريم

 

 ( اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان هللا على نصر م لقدير )  

 : الكريمة  ثم انزلت 

هللا ال يحالالب وقالاتلوا فالالي سالبيي هللا الالالذين يقالاتلو نكالالم وال تع الدوا ان ) 

  640 \البقرة   (المع دين 

 

وكان النبي صلى هللا عليه وسلم يبالايع اصالحابه فالي الحالر  ان       

ال يفروا وربما تصي المبايعة حد المبايعة على الموت فالي سالبيي هللا 

بايعوا على االسالو وبايعهم علالى ال وحيالد وال الزاو   في الق ا  بعدما

ا مالن المساللمين ان ال يسالألوا النالا  طاعة هللا ورسوله كما بايع نفر

احد م من يدا و الو راكالب علالى فرساله   سوط  فكان اذا سق    شيئا

 علمهالالم االع مالالاد  ينالالز  ليأخالالذا وال يسالالا  احالالدا ان يعطيالاله ايالالاا حيالال  

  ئهاوابا زتها على النفس وعلى ع

 

بالمساللمين اذن هللا  تحالي     ذا الظرو  الصعبة ال الي وفي          

   قري  باع بار م يقالاتلون المساللمين كمالا ورد فالي االيالةتعالى بق ا

   كالالانوا  نقالالو  ان مشالالركي قالالري   يمكالالن ان اعالالالا وبهالالذا  الكريمالالة 

يحالاربون المسالاللمين ألنهالم بالالد وا بالعالدوان علالاليهم فيحالق للمسالاللمين 

مالن تمالاأل مالع   اع بالر كالي ذلال    والو  وفالي   به  ق الهم او اذن لهم

او تفرد باالع الدا   للمسلمين  واقري  من المشركين من رير ا عد

ويالدخي . على المسلمين و ب ق اله سوا ا من قري  او مالن رير الا

فالالالي  الالالذا االمالالالر كالالالي مالالالن خالالالان او تحيالالالز للمشالالالركين مالالالن اليهالالالود او 

رسالالو  هللا صالاللى هللا   مالالع  ال الالي ابرمالالت  العهالالود   النصالالارى ونكالال 

 .عليه وسلم 

 

تلهالم  ساللمين او قالاثم شر  ق ا  كي من بد  بالعالدوان علالى الم       

االسالالو مالن المشالركين في   دخي  من ق ا   عن  الكف   و و   مع

والكفار واليهود والنصارى ويكون قد حف  نفسه وماله فال ي عرض 

 : لنفسه وماله اال بحق االسالو وحسابه على ربه قا  تعالى

 

 (ا يقاتلونكم كافةكموقاتلوا الشركين كافة )  
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 ا  ح ى تحرك النبي صلى هللا عليه وسلم ح الى فما ان اذن بالق      

اخذ يرتب  ند ا والدوريات اخذ يجعي لكي دورية آمرا مالن اصالحابه 

 كشالالالا  حركالالالات وربمالالالا يخالالالرج بنفسالالاله صالالاللى هللا عليالالاله وسالالاللم الس

واطرافهالالالا  المنالالالورة  مالالالين حمايالالالة المدينالالالةأ المشالالالركين والكفالالالار وتالالال

 (  .السرايا) وتسمى  ذا الدوريات 

 

و  سرية بعثها النبي صلى هللا علياله وساللم بالامرة عماله كانت ا       

الحمزة بن عبد المطلب وت كون من ثالثين ر ال اتجهت نحالو ساليف 

تعنالي _ بكسالر السالين : سيف البحر) البحر االحمر من  هة العيص 

فاع روت قافلة لقري  قادمة من الشالاو يقود الا ابالو ( ساحي البحر 

  ان   لالوال  بينهمالا  يبالد   لق الا  ا  وكالاد ر ي   ثالثمائة  ومعها   هي

تداركها مجدي بن عمرو الجهني فذ ب كي منهم الالى سالبيله وكانالت 

كنالاز بالن   ذا او  عمي عسكري في االسالو حمالي لوا  الا ابالو مرثالد

 .المحمو  ابيضا  االسالو  لوا حصين الغنوي وكان لون 

 

ي ثم ارسلت سرية اخرى بقيادة عبيدة بن الحارر بن عبد المطلب ف

شوا  من نفس السنة وفيها س ين ر ال من المها رين وفي روايالة 

ال راشالق  فوقالع  ( بطالن رابال  )  فالي موقالع   اخرى سبعين ر ال في

بالسهاو بينه وبين  ماعة من قري  عدد م مائ ي ر ي عليهم ابالو 

فيهالذا بسالهم   او   من رمالى  وقاص ابي   بن  سعد وكا ن   سفيان

 .في سبيي هللا  الموقعة 

 

في عشرين ر ال من   اخرى في ذي القعدة سرية  ثم ارسلت         

القريبة (الخرار )   المها رين بقيادة سعد بن ابي وقاص الى منطقة

وعهالالد عليالاله النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم ان ال ي جالالاوز ( رابالال ) مالالن

لقري  فخر وا سيرا على اقدامهم   مهم هم اع راض عيرا  الخرار

 وي خفالون نهالارا فلالم تظفالر باحالد مالن المشالركين فكانوا يسيرون ليال

 .قد سبق هم بيوو واحد الى الشاو  كانت  حي  ان العير

 

وفي صفر من السنة الثانية للهجرة خرج النبي صلى هللا عليه        

وسالاللم بنفسالاله الو  مالالرة فالالي سالالبعين ر الالال مالالن المهالالا رين قاصالالدا 

النبي صاللى هللا  و ذا او  رزوة رزا ا( ودان)او ( االبوا ) منطقة 
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عليه في االسالو وسلم في سبيي هللا فلم يلق احدا و ناك عقالد عهالدا 

حي  وادعهالم   الضمري مخشي   عمرو بن  مع  لالمان والمناصرة

ثالم خالرج فالي . على ان ال يغزو م وال يغزونه وال يعينوا احالدا علياله 

) مالالائ ين مالالن المهالالا رين فالالي الشالالهر ال الالالي ربيالالع االو  الالالى منطقالالة

 .فلم يجد احدا ايضا ( ى روو

 

كالالرز بالن  الالابر   \  مراعالي المدينالة وفالي  الذا الشالالهر  جالم علالالى      

الفهالالري فسالالاق بعالالف االرنالالاو والمواشالالي فالالي طريقالاله فخالالرج النبالالي 

صلى هللا علياله وساللم فالي سالبعين ر الال مالن المهالا رين الالى منطقالة 

وقالد سالميت  الذا الغالارة  من  هة بدر اال انه لم يظفالر باله ( سفوان )

 .ة بدر االولى بغزو

 

وفي  مادي االولى من السنة الثانيالة للهجالرة خالرج النبالي صاللى     

هللا عليه وسلم فالي مالا تي ر الي مالن المهالا رين وثالثالين بعيالرا الالى 

الع الراض عيالالرا لقالري  تقصالد الشالالاو اال ان  (ذي العشاليرة ) منطقالة

وقيالي  الي نفالس  بهالا   يلحقالوا  ولالم  القافلة كانت قالد مالرت قبالي ايالاو

يالوو بالدر الكبالرى عنالد ر وعهالا مالن   اع روالوا طريقهالا  ال الي العير

وعقالد معهالم ( بنالي مالدلج )الشاو فمر النبالي صاللى هللا علياله وساللم  

 .عهدا بعدو العدوان فيما بينهم 

 

مالالن السالالنة الثانيالالة  -و الالو مالالن االشالالهر الحالالرو -امالالا فالالي ر الالب         

 للهجالالرة فقالالد بعالال  النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم عبالالد هللا بالالن  حالال 

ومكالة فالي اثنالي عشالر   ما بالين الطالائف( نخلة ) االسدي الى منطقة 

ويأتونه باخبالار عيالر قالري  وكالان   ر ال من المها رين لالس طال 

المهالالا رون كالالي اثنالالين علالالى بعيالالر وكالالان رسالالو  هللا صالاللى هللا عليالاله 

ك ابالالا وامالالرا ان ال ينظالالر فيالاله ح الالى يكالالون علالالى  لالاله  قالالد ك الالب  وسالاللم

 ف ح الك ا  و المدة   مضت  فلما.  المدينة  من  مسيرة يومين

 :و د فيه  

 

اذا نظرت ك ابي  ذا فالأمف ح الى تنالز  بنخلالة بالين مكالة والطالائف ) 

 (لنا اخبار ا   ف رصد قريشا وتعلم
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فلما كان في الطريالق اوالي سالعد بالن ابالي  بذل    فاخبر اصحابه      

ف خلفا في طلبه ثم مضوا ح الى    بعير ما  وقاص وع بة بن رزوان

لعمرو   عيرلقري  تحمي زبيبا وتجارة فمرت بهم ( نخلة )  لواوص

ابنالي عبالد هللا بالن   وعثمالان  نوفي    واسروا فق لوا   بن الحضرمي

وكانوا في اخر يالوو   مولى بني المغيرة  المغير ة والحكم بن كيسان

 ( و و من االشهرالحرو ) من شهر ر ب االصم 

 :فقا  المسلمون 

 

كنالالالالا حرمالالالالة الشالالالالهرالحراو وان تركنالالالالا م الليلالالالالة ان قاتلنالالالالا م ان ه -

 .سيدخلون الحرو 

 

وتشاوروا بينهم ثم ا معوا على ق الهم فقاتلو م فهجموا على        

العير وساقو ا الى النبي صلى هللا علياله وساللم حيال  اسالروا ر لالين 

صاللى هللا   النبالي  ممالا ادى الالى رضالب.  ثالثالة   وقيي واحدا  وق لوا

 فاثالار. ديالة المق الو  لقالري   و دفالع   االسرين  لقفاط  وسلم  عليه

ن المساللمين ان هكالوا حرمالة أ مفاد ا  بين العر   وجة  المشركون

 محمالدا   الم عالار  عليهالا وان االشهر الحرو وخر الوا عالن الحالدود 

 :قد احي حرمة االشهر الحرو فانز  هللا تعالى

 

بير وصد عالن قي ق ا  فيه ك. يسالون  عن الشهرالحراو ق ا  فيه )  

مناله اكبالر عنالد   ا لاله  والمسجد الحراو واخراج. به وكفر سبيي هللا 

والف نة اكبرمن الق الي وال يزالالون يقالاتلونكم ح الى يالردوكم عالن . هللا 

كالافر   و الو ومن يرتدد مالنكم عالن ديناله فيمالت . دينكم ان اس طاعوا 

فاؤلئ  حبطت اعمالهم في الدنيا واالخرة واؤلئال  اصالحا  النالار  الم 

  167 \البقرة *( يها خالدون ف

 

وبهذا اصبحت مشروعية الق ا  فالي االشالهرالحرو اذا مالا حالور         

خقاااد دخن أباااخ بكااار   .فيهالالالا المسالالاللمون او ان هكالالالت بعالالالف محالالالارمهم 
 :الصديط  غاخة هذ  السري  باعر نخرد منها 

  
 تدعخن قتالً في الحرام عظيم        

 عظم منه لخ يرى الراد راادخأ                               
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 محمـد       يقخ   صدخدكـم عما   
 خااهـد  راء   خهللا   خكفـر بـه                                  

 
 خاخرا كم من مس د هللا اهله     

 لتال يرى   في البيـي سا ـد                                

 

 

  ت ارلبها تهد  لحف  المدينالةومن  نا ي بين ان  ذا الغزوات كان   

 واليصالا  صالوت المساللمين وقالوتهم الالى قالري  لعلهالا . من االعدا  

واالسالالال كبار علالالالى المسالالاللمين اال انهالالالا  وتقالالالف عالالالن ال عالالالالي  تهالالالدأ 

 . ونظرتها الى المسلمين   اس مرت في شرور ا

 

ان نشالاته لالم  ومن خال  نشاة النبي صلى هللا علياله وساللم نجالد       

المج مالع المالدني   االمالر وفالي  بينمالا نجالدا فالي واقالع   تكن عسكرية

ويالدير امالور الحالر  كاحالذق قائالد   يحسن القيالادة  فذا  قائدا عسكريا

وسالالالائر   والالالالدفا  فالالالي الهجالالالوو للحالالالر   و عسالالالكري فالالالي ال خطالالالي  

قف الق الية و ي صفة مس ديمة ثاب الة فالي االمهارات الحربية والمو

 :تعالى شخصي ه المدنية والعسكرية قا  هللا 

 

للق الا  وهللا سالميع   مقاعالد  المؤمنين تبؤ    من ا ل   واذ ردوت) 

 616\ا  عمران    *(عليم 

 

فهذا الحالة ال تنشأ عن تعليم احد او تفهيمه لفنون الق ا  انما        

الرسالو  الكالريم   فشخصالية   الق اليالة  م أصلة في الشخصالية  تكون

ر  الالى القضالا  علالى العالدو تنصال  العسالكرية  وسلم  صلى هللا عليه

المحالار    وان خاصالة   شالديدا دحرا   ودحرا  وم اعه بكي سالحه 

والفكالالر المقاتالالي ال لالاله و الالذا  الالي   العقيالالدة سالالالح  القالالادو ال يم لالال  

 . العقلية االسالمية بقيادتها ال ي ال ت سامح في الق ا  

 

و فالي  ذا ما ظهر  ليا من خال  الغزوات السالالف ذكر الا او          

المعارك الكبرى ح ى حدثت بعد ذل  ومنها معركة بالدر وال الي تع بالر 

 .اولى المعارك في االسالو 
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 لرحمن الرحيمبسم هللا ا                     

 

 :الحمد هلل 

 

  كانالالت .فاصالاللة فالالي االسالالالو   او  معركالالة  تعالالد  (بالالدر  ) معركالالة     

  محمالالد صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  واسالالبابها  الرسالالو   الكالالريم بقيالالادة 

النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  فالالي شالالهر  مالالادي  تالال لخص  بخالالروج 

 و الالي  دي لعيالالر  لقالالري االخالالرة  مالالن السالالنة الثانيالالة للهجالالرة  لل صالال

ذي ) ابالالو سالالفيان وبعالالد وصالالولهم الالالى منطقالالة قاصالالدة الشالالاو يقود الالا 

. كانت  العير قد تعدت ولم يلحقوا بهالا  (بدر ) القريبة من ( العشيرة

وعالزو    فر ع النبالي صاللى هللا علياله وساللم الالى المدينالة  مالع  ر الاله

عند الخروج في عودتها    ر لين  لم ابعة العير وترقبها اارسعلى 
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وبعالالد ان انجالالز ال جالالار مهمالال هم فالالي  (مكالالة  )الالالى   لالالةقاف  مالالن الشالالاو

فلمالا  (مكة )وشرا  قفلوا را عين من الشاو قاصدين   الشاو من بيع

اسالالالر  را عالالالة   نالالالو  الشالالالاو  (الحالالالورا )  وصالالاللت العيالالالر منطقالالالة

  الالالالى المدينالالالة واخبالالالرا  رسالالالو  هللا صالالاللى هللا عليالالاله وسالالاللم  الالالالر الن

ه وسالالاللم المسالالاللمين فنالالالد   النبالالالي صالالاللى هللا عليالالالالقافلالالالة   بر الالالو 

  او اربعالالة عشالالر وثالثالالة عشالالر  ثالثمائالالة فهيالالأ لهالالا  الع الالراض العيالالر

 .ر ال

 

مالنهم مائالة    عشالر ر الالوفي روايالة اخالرى ثالثمائالة وسالبعة         

مالن االنصالار  ن وسبعة  واربعالو   المها رين  ومائة من  وسبعون 

 ولالم   مالن االو  من الخزرج  وواحد وسال ون  وثمانين  س ة منهم 

واالخرى  ( للزبير بن العواو)  اال فرسين احدا ما يكن معهم  الخيي 

بعيالرا فكالان  كالي   معهم سبعون  وكان (الكندي  بن االسود  للمقداد)

واسالال خلف علالالى المدينالالة المنالالورة  .واحالالد  اثنالالين او ثالثالالة علالالى بعيالالر

 اعالالاد(  الروحالالا )فلمالالا  وصالاللو ا الالالى  منطقالالة  (عبالالد هللا بالالن مك الالوو )

الالى المدينالة (  بالن عبالد المنالذر ابا لبابة) هللا عليه وسلم  النبي صلى

عقالد  اللالوا   ثالم .  مك الوو  هللا بالن   بالدال مالن  عبالد واس عمله عليها 

علي  بن ابي )الى  المها رين  راية   وعقد ( مصعب بن عمير)الى 

مالا وصاللوا  الالى  ول ( سالعد بالن معالاذ ) و راية  االنصالار الالى ( طالب 

عالالدي بالالن ابالالي )و (بالالن عمالالرو  بسالالبس )  بعالال( الصالالفرا ) منطقالالة 

وممالا  .ة القرشية االتية مالن الشالاو ي حسسان اخبار القافل ( الزربا 

يذكر ان قري  كانت ت الا ر مالع الاليمن ف نالز  قوافلهالا نحالو الجنالو  

فالالي فصالالي الشالال ا   باع بالالار الالاليمن اشالالد حالالرارة مالالن الحجالالاز فالالي  الالذا 

لشالالما  فالالي فصالالي الفصالالي  وت الالا ر مالالع الشالالاو  ف  جالاله قوافلهالالا نحالالو ا

الصيف  كونها  اكثر برودة من بالد الم فالي  الذا الفصالي  وقالد ذكالرت 

 : ذا الحالة في القرآن الكريم  قا  تعالى 

 

فليعبالالدوا *  ايالفهالالم رحلالالة الشالال ا  والصالاليف* اليالالال   قالالري   )    

 * ( الذي اطعمهم من  و  وآمنهم من خو  * ر   ذا البيت 

 

  علالالى(  بالالدر)وسالاللم قاصالالدا مووالالع خالالرج النبالالي صالاللى هللا عليالاله       

تحالالي   حيالال   بعالد مائالالة وخمسالين  كالالم  تقريبالالا   نالو  رالالر  المدينالة

د فياله اال  ثالثالة ال يو المكالان  محصالن   فهوية بهذا المكان  با  عال
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والعالالدوة   ) فالالي الشالالما   (العالالدوة الالالدنيا ) و الالذا المنافالالذ  الاليمنافالالذ  

  اخالالرفالالذ من فالالي الجنالالو   ومنفالالذ  فالالي الشالالرق قريبالالا مالالن   (القصالالوى

بالالين   الرئيسالالي  وكالالان طريالالق القوافالالي اليالاله  يالالدخي منالاله ا الالي المدينالالة

  مسالالاكن  والشالالاو يمالالر عبالالر داخالالي  الالذا المحالالي    وكالالان فيهالالا ( مكالالة )

  والمأكالالالي  لغالالالرض المشالالالر  ونخيالالالي و آبالالالار  تنالالالز  عنالالالد ا القوافالالالي 

ر  فسل  النبي صاللى هللا علياله وساللم طريقالا اخالر ريال. لف رات مخ لفة

(  بالدر) خر  في ال قالدو الالى   هالةثم  تأ (بدر ) الى الطريق الموصي 

بخالالروج  القادمالالة  فالالي  العيالالر  مالالن  والسالالبب فالالي ذلالال   لكالالي ال يعلالالم

 . ابلهالالم  ويريحالالون    ينزلالالون  ببالالدر فيرتالالاحونالمسالاللمين   لعلهالالم  

محملالالة   مالالن الشالالاو  لقالري   فالالي الالف  بعيالالر   وكانالت العيالالر  القادمالة

  ابالو سالفيان بالن )وعليهالا  مخ لفة  مواد  تجارية   وام عة و باموا  

 . وحذرا  م يقظا   (ابو سفيان)ومعه  اربعين ر ال  وكان   (حر  

 

خالروج النبالي  صالاللى هللا علياله وساللم لل صالالدي ب  ابالو سالالفيان  بلاّل     

 الالى طريالق اخالر فيهالا  جفعالرّ  (بالدر  )وكالان علالى مقربالة مالن  للقافلة

  ( مكالالة)الالالى  وبعالال  (بالالدر )البحالالر بعيالالدا عالالن   بناحيالالة  باتجالالاا الغالالر 

 يس صر  قري   بالنفير الالى عيالر م  (ومضم بن عمرو الغفاري)

فهبالوا مس صالرخين   لحماي ها ودفاعالا عالن امالوالهم  مالن ان تساللب 

ابالالو )ن اشالالرافهم اال مسالالرعين حفاظالالا علالالى امالالوالهم  ولالالم ي خلالالف مالال

كالي القبائالي   معهالم وحشالدوا   اخر  مكانه   ر ر الفانه اس أ (لهب 

 . (بني عدي )عليها  ولم ي خلف من بطون قري  اال ال ي مروا 

 

بل   النبي صلى هللا عليه وسلم  بخروج قري  فاس شالار  اصالحابه  

 :فقا     ف كلم المها رون فاحسنوا   ثم اس شار م

 (اشيروا علي ايها المسلمون ) - 

 قاصدا بذل  االنصار  

 :فقا  سعد بن معاذ 

 وكان  تخشى  –النهم بايعوا  م باالمرنيهوكان يع –كان  يارسو  هللا )  -

   اال فالي ديالار م  وانالي ناالنصار  ترى عليهم ان ال ينصرو ان تكون 

 شالئت  وصالي منالا   حيال   بنالا  اقو  عن االنصار وا يب عالنهم  فالامف

شالالئت   مالالا  اموالنالالا  مالالن  شالالئت  وخالالذ مالالن   حبالالي مالالن شالالئت  واقطالالع 

نا مما تركالت  فالوهللا واعطنا منها ماشئت  وما اخذت منها كان احب الي
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لنسالير معال   ووهللا لالئن  (رمدان)في  ( البرك)لئن سرت بنا ح ى تبل  

 (  اس عروت بنا  ذا البحر لخضناا مع 

 

ال الالي وصالالي لهالالا  فوصالاللها فالالي نفالالس الليلالالة( بالالدر )دو الالالى ثالالم تقالال         

العالالدوة  )يبالالا مالالنقر (بالالدر) فالالي داخالالي موقالالع فنالالز   مالالن قالالري   المشالالركون

 :يخاطب المؤمنين  عالىقا  ت  (الدنيا

 

اذ ان م بالعدوة الدنيا و م بالعدوة القصوى  والركب اسفي منكم  ولو )  

(  الخ لف م في الميعاد  ولكن  ليقضي هللا امر كان مفعوال  تواعدتم

  41\االنفا 

ان ي قدو فينز   على مقربة  من الما   (الحبا  بن المنذر)فاشار عليه  

صنع حياض يجمعون فيها الما  النفسهم  لكي ي مكن المسلمون  من

ففعي ذل  صلى هللا عليه  يشربه  للعدو ما    ويغورون االبار  فال يبقى

وسلم  ثم بنى له المسلمون عريشا يكون مقرا لقيادته وعينوا عليه 

 .( سعد بن معاذ) حراسا من االنصار تحت امرة  

 

 يشه   يعب ل  وسلم ليه ع  صلى هللا   القائد  النبي تقدو  ثم           

 : جو  في ميدان الق ا   و و يشير  بيدا الكريمة  فيقو يول

 ... ذا مصر  فال ن و ذا مصر  فالن وردا انشا  هللا -

 

بينما بات المسلمون مس ريحين   شجرة  ليل ه يصلي الى  ذ   ثم بات

وصف ليلة رائمة  نز  فيها المطر وقد   تغمر م الثقة بالنصر  وكانت

 :بقوله تعالى المقاتلين   تعالى المسلمينهللا

 

من السما   ما ا   وينز  عليكم   منه  امنة    النعا    غشيكمي اذ   ) 

ويثبت  الشيطان  وليرب  على قلوبكم  ليطهركم به ويذ ب عنكم ر ز 

 66\االنفا  *(  به االقداو 

 

 كوفي  صباح  ذا اليوو الجمعة السابع عشر من رمضان المبار   

ى الجمعان  فلما راى النبي قريشا ترآ من السنة  الثانية للهجرة  

 :و يشهم رفع يديه وعينيه الى السما  داعيا 
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 . اللهم  ذا قري   قد اقبلت  بخيالئها وفخر ا  تحاك وتكذ   رسول )   

 ( اللهم احنهم الغداة  .اللهم  فنصرك الذي وعدتني 

 

تيهم  االمر  ن ال يبدؤا الق ا  ح ى  يأامر م او   الجند وفثم عد  ص     

 :وقا 

تسلوا السيو  ح ى    وال  نبلكم    اذا اكثبوكم  فارمو م  واس بقوا   ) -

 (   يغشوكم

فاب هي الى هللا تعالى  (ابو بكرالصديق)يرافقه   ثم ر ع الى العري      

 :ودعاا

شئت لم تعبد  ابدا  اللهم ان  تعبد اللهم ان تهل   ذا العصابة اليوو ال) 

 ( اليوو ابدا

الدعا  وال وسي بربه ح ى سق  ردا ا عن في وبال  في ال ضر     

 :وقا  له  (ابو بكر  الصديق  ) منكبيه فردا

يرا ابشر فوالذي  نفسي بيدا ى رب  كثحسب  يارسو   هللا الححت عل  -

 .لينجزن هللا ما وعدك

 

فاوحى هللا الى  صربالن واس نصر المسلمون هللا واس غاثوا         

 :المالئكة ما نزلت به  االية المباركة 

 

لقي في اني معكم  فثب وا الذين آمنوا سأاذ يوحي رب  الى المالئكة  )  

قلو  الذين كفروا الرعب فاوربوا فوق االعناق واوربوا منهم كي بنان 

 61 \االنفا   -*(

 

 :واوحى الى النبي صلى هللا عليه وسلم

بالف من المالئكة  م اني ممدكن  ربكم  فاس جا  لكم اذ تس غيثو )  

 4 \االنفا  *(  مردفين

 

ثم اقبلت قري  في ك ائبها و يوشها  فقلي هللا تعالى المسلمين في    

اعين القرشيين  وقلي  القرشيين في اعين المسلمين   المر هللا  تعالى 

 .اعلم به 

مها هللا تعالى  الق ا  علّ  السابقة  حالة  ديدة من وفي  االيات         

لمالئك ه وللمسلمين  و ي الضر  بالسيف فوق االعناق اي على 

( بنان   كي  منهم واوربوا  ) و ح ما  ممي ة  ووربة الرا   الرا 
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القطع  ومن قطعت   سهلة ايديهم  فانها   واوربو م على اصابع

فيكون حاله  شيئا وال  يس طيع المقاتلة   يفعي  يس طيع ان ال عه اصاب

في االنسان  مهمان  دا   مووعان   نفهذا .او يكون اعزال  كمن ق ي 

ور  على  فاذا ور  العدو على راسه فانه يموت  وين هي منه واذا

الق ا   حالة  في  اصبح  في حكم الميت  بنانه فقطت   يديه  اصابع

 . السوقي  للمعارك

 

 :وكذل   االية  االتية  

فال  تولو م االدبار  منوا  اذا لقي م الذين كفروا زحفا يا ايها الذين ا) 

 –لق ا  او م حيزا الى فئة    اال  م حرفا -ومن يولهم  يومئذ دبرا* 

 *(وبئس المصير  فقد با  بغضب من هللا ومأواا  هنم 

   61  و65االنفا   

  

اذا تم الزحف ف اثنا  الحر  مقاتلينحالة ال  تعالى هللا   ويبين    

من   يمكن  الحد  وحمي الوطيس فال  منون بالكافرينل قى المؤوا

 و ما   اثن ين  ا ال  في  حال ين ي را ع الى الخلف ابدا   المؤمنين  ان

  :حال ا اس ثنا  

مووع   في  سيكون  وانه  مالئم رير موقعه  ان   و د  اذا :االولى  

 . في الق ا  السوقي افضي

 

  اثنا  الق ا    تح ا ه  فئة من  ماع هنحاز الى ي را ع لي او:  والثانية 

 

رين على المؤمنين  االدبار في رير  ذين االم هللا تعالى وحرو    

كمن كةاو ادار ظهرا في المعر او ادبر  من ر ع الى الخلف مع برا 

بحكم  الكافر   فان هللا  تعالى سيغضب عليه ويكون حكمه   ر  منها 

و ذا من  النه نو  من ال خاذ   .المصيرفمصيرا الى النار وبئس 

 علمها القران الكريم  الى النبي في ساحة الق ا  فنون الحر  ايضا

     .  فابلغها النبي صلى هللا عليه وسلم الى المسلمين 

 .يؤوا للق ا هوت عد   الحبيب المصطفى الجندثم          

 

ابو  او الدعا  وبالكال د تراصوا  واس ف ح اما المشركون فق         

 : هي فقا 

 .عرفه فاحنه الغداة  م اقطعنا  للرحم وآتانا بما ال نالله) 
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 (.هللا اينا كان احب الي  واروى عندك فانصرا اليوو    

 

الجيشان للمبارزة  فخرج ثالثالة فرسالان مالن قالري   الم   ثم تقدو         

المساللمين وخالرج مالن  (شيبة وع بة اوالد  ربيعة  والوليد بالن ع بالة ) 

 :ايضا من االنصار فصاح المشركون  ثالثة

 .نريد ابنا  عموم نا  -

 

ابالالن اخيالاله علالالي بالالن ابالالي )و (الحمالالزة بالالن عبالالد المطلالالب ) لهالالمفخالالرج         

فق ي علي الوليالد بالن ع بالة    (عبيدة بن الحارر )و  يافعاوكان حدثا  (طالب

باتهما ت والالر قالاللفا الق الالا    وع بالالة وتقالالار  عبيالالدة ة   وق الالي حمالالزة شالاليب

فقال ال ا  ثالم    علالي وحمالزة علالى  ع بالة فكرّ   واثخن كي واحد منهما االخر 

وقد قطعالت  ر لاله  فمالات  فيهالا بعالد  مجروحا  بعد ان حمالا   اخذا  عبيدة

 .ان ر ع الى المدينة بثالثة او اربعة اياو

 

رضالالبا و جمالالوا  افلمالالا راى المشالالركون  الالذا الموقالالف اس شالالاطو            

والنبالالي فالالي عريشالاله  فغفالالى ارفالالا ة    ن  جمالالة ر الالي واحالالدعلالالى  المسالاللمي

 :قليلة ثم رفع راسه قائال 

 

ان فرساله يقالودا علالى  الذا  بريالي آخالذ بعنال.بكر اتالاك نصالر هللا  ابشر ابا ) 

 ( ثناياا النقع 

اي على  ار له الغبار  وكان هللا تعالى  امد المسلمين  بالف من المالئكة  

ثالم تقالدو  . ركة الوارد ذكر ا  اعالا فالي ذلال  مردفين  كما  نزلت االية المبا

 :النبي صلى هللا عليه وسلم و و يقو 

 (  سيهزو الجمع ويولون الدبر)  

واخالالذ  حفنالالة مالالن  تالالرا  االرض ورمالالى بهالالا فالالي و الالوا المشالالركين و الالو   

 :يردد

 ......شا ت الو وا ... . شا ت الو وا  -

تلين من المشركين فالي وكانت  ذا  الحفنة من ال را  قد اصابت كي  المقا 

 :عيونهم وانوفهم وفيها يقو  هللا تعالى

 

 ( *ومالالا رميالالت اذ رميالالت ولكالالن هللا رمالالى فلالالم تق لالالو م ولكالالن هللا قالال لهم  ) 

 61\االنفا  
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هللا علياله وساللم  المساللمين بالالهجوو علالى المشالركين   ثم امر النبالي صاللى  

ازدادوا د نشالاط  وقالالالاليهم مسالرعين بكالالي قالوة  وعزيمالة و فالراح المساللمون

رسو  هللا صلى هللا عليه وساللم يحروالهم علالى   بينهم و اونشاط  وحماسا

هالم مبنالان كمالا علبون الصالفو   ويقطعالون االعنالاق والفاخذوا  يقل  الق ا  

هللا تعالالالى  فنالالون  الق الالا   اوالالافة الالالى  و الالود المالئكالالة  بيالالنهم تقاتالالي معهالالم  

فرار مالالن  الالو  واسالال مرالق ا  سالالاعات  ح الالى انهزمالالت قالالري   والذت بالالال

قهالالالم المسالالاللمون ة مالالالا قطالالالع مالالالن  روؤ  المشالالالركين  فلحوكثالالالر  المعركالالالة

 .به   من لحقوا ق لون  او يؤسرون يطاردونهم في

 

عنالد رسالو  هللا  صاللى هللا علياله وساللم   ااقفو ( سعد بن معاذ )وكان         

في ر الا  مالن االنصالار فالي العالري  فالراى  النبالي الكرا يالة فالي و اله سالعد  

 :فقا   له 

 ؟(كان   تكرا ما يصنع النا )  

ا الي يارسالو  هللا  كانالت او  وقعالة  او قعهالا هللا فالي الشالركين : فقا  سعد  

 .وكان االثخان في الق ي احب الي من اس بقا  الر ا 

 :ولما بردت  الحر  قا  النبي صلى هللا عليه وسلم  

 (من ينظر لنا  ما صنع  ابو  هي ؟)  -

تشالالالكي   فالالالي  ماعالالالة مالالالن المقاتلالالالة المشالالالركيني خفالالالى  (ابالالالو  هالالالي)وكالالالان  

عبالد )انب  عليه  لئال يق له المسلمون  وكان بج  وفهم ورماحهم  سيا ايس

معاذ  ومعوذ  ) ما  فارسان  من االنصار  بعمرالشبا  (الرحمن بن عو  

 :فقا  له  احد ما    (ابنا عفرا  

 .  هي ياعم   ارني  ابا 

 وما تصنع  به؟؟: فقا  له

كالان يسالب رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم  فوالالذي   هانال اخبرت: قا  له 

 ق سوادي  سوادا ح ى يموت االعجي منا ر نفسي بيدا لئن رأي ه  اليفا

  

دال مالالا عليالاله عبالالد  (ابالالو  هالالي ) فلمالالا كثالالرت  زيمالالة قالالري  وبالالان         

الالرحمن  فاب الدراا بساليفيهما  فضالرباا والربة ر الي واحالد  فكالان ان قطعالالت 

رمق حي   فذ ب  الشالابان الالى رسالو  هللا   وبه   خناا ح ى سق ر له واث

 :منهما يقو   احدوكي و  سيفيهماصلى  هللا عليه وسال

 انا الذي ق ل ه  -

 (.كي منكما ق له  ):فراي النبي سيفيهما  فقا  لهما  
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  المعركالالة حيالال    لب ابالالي  هالالي  الالالى معالالاذ  بعالالد ان هالالافالالاعطى النبالالي سالال  

عثمالان  ) ذا  المعركة  وبقي  معالاذ حيالا  ح الى خالفالة  اس شهد معوذ   في 

 . (بن عفان

   

 عن فلما ان هت المعركة اخذ المسلمون يبحثون وفي رواية اخرى        

ال يزا  حيا في رمقه ( هللا بن مسعود  عبد)بين الق لى  فو دا  ( ابي  هي)

 :فاخذ بلحي ه ليح ز راسه و و يقو  له  االخير  

 .هللا   اعدواخزاك هللا ي -

 اخبرني لمن الغلبة ؟؟: فقا  ابو  هي 

 .هلل ورسوله:  فقا  عبد هللا 

 .يا رويعي الغنم   ارتقيت مرتقى صعبا: فقا  ابو  هي 

ثم اح ز راسه و ا  به الى النبي صلى هللا عليه وسلم  فكبر  النبي صلى  

 :هللا عليه وسلم  وقا  

 

لذي صدق وعدا  ونصر عبدا و زو هللا اكبر  هللا اكبر  الحمد هلل ا )

 . (االحزا  وحدا

 .( ذا فرعون  ذا االمة  ):م قا ث 

 

 

ثم اخذ النبي صلى هللا عليه وسلم ي فحص الق لى  فوقف عليهم          

 : و و يقو 

النالالا  وخالالذل موني بالالئس عشالالير ة النبالالي كنالال م  كالالذب موني  وصالالدقني )     

 (ا خر  موني وآواني النونصرني النا  وا

فوقالف  (قليالب  )لقي بهم فالي  بئالر يسالمىثم امر بسحبهم فسحبوا  ح ى  أ 

 :عليهم فقا  لهم 

 

ياع بالالة بالالن ربيعالالة وياشالاليبة بالالن ربيعالالة ويالالافالن بالالن فالالالن ويالالافال ن   الالي ) 

 (و دتم ما وعدكم  ربكم حقا  فاني و دت ما وعدني ربي حقا 

 

 :فقا  له عمر بن الخطا   

 

 او قد  يفوا؟؟يارسو  هللا  ما تخاطب من اقو -

 .  (منهم سمع لما اقو ما انت بأ ): عليه وسلم فقا   رسو  هللا صلى هللا 
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انالاله   وو الالذا يالالدلي ان الميالالت يسالالمع مالالن ي حالالدر معالاله او يالال كلم معالاله        

المالوت  ساللبها  الالرد حيال  لاله  علالى   طاقالة  ال هيعر  من ي كلم معه  لكنال

 .منه 

  

وسمي اليوو الذي  (درالكبرىب)وسميت  ذا المعركة بمعركة         

 :قا  تعالى (يوو الفرقان)حدثت فيه  

 

 (( ى عبدنا يوو الفرقان  يوو ال قى الجمعان وما انزلنا عل)   

 46\االنفا  

 .و و يوو الجمعة السابع عشر من شهر رمضا ن المبارك

 

 

   اس شهد  في  ذا المعركالة  مالن المساللمين  اربعالة عشالر شالهيدا و          

( بالدر  ) فالي سالاحة  دفنالوا المها رين  وقالد  ية من االنصار وس ة منثمان

ومقابر م  التزا  معروفة ومعرفة  ببعف الحجارة وقد وقفالت علاليهم فالي 

عند  ذ الابي  الدا  العمالرة  وا الديت   جرية  6434رمضان من  ذا العاو 

شالهدا   نعم الشالهدا اتحالة  طيالب هللا تعالالى ثالرا م  فاللهم  ثالوا  سالورة الف

 .انعم واكرو بهم  .بدر

 

امالالا ق لالالى المشالالركين  فقالالد ق الالي مالالنهم سالالبعون  ر الالال معظمهالالم  مالالن         

صالالناديد قالالري   وشالالجعانهم وسالالحبت وقالالذفت فالالي قليالالب  و الالو بئالالر خبيالال  

 . ر ال  في  بدر واسر منهم سبعون  مخب 

 

ر ثالثالة ايالاو او  ببالد وفي رواية اخرى ان النبي صاللى هللا علياله وساللم  اقال 

ووقف على  شف ه ونالادى  الق لالى  (القليب )د للر و   ا  الى فلما  اس ع

 : باسمائهم واسما  ابائهم 

يافالن بن فالن  ويالافالن بالن فالالن  ايسالركم انكالم اطعال م هللا ورسالوله ؟؟ ) 

 ( فانا و دنا ما وعدنا ربنا حقا فهي و دتم ما وعدكم ربكم حقا ؟

 ارواح لها؟؟ هللا ما تكلم من ا ساد ال  فقا  له عمر  يارسو 

سالمع لمالا اقالو  مالنهم لكالن ال مالا انال م بأ: النبي صلى هللا عليه وساللم  فقا  

 .يجيبون
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صالالورا لم و نالالدا الالالى المدينالالةالمنورة  منعالالاد النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالال  

( الصالالفرا  ) فلمالالا وصالالي قريبالالا مالالن  قريالالر العالالين ومعالاله الغنالالائم واالسالالرى  

 :   هللا تعالى حكم  الغنيمةانز

 

ولالالذي    وللرسالالو   علمالالوا انمالالا رنمالال م  مالالن شالالي   فالالان خمسالاله هلل وا)   

بالاهلل ومالا انزلنالا  وابالن السالبيي ان كنال م امنال م  القربى والي امى والمساكين

*(  ى كالي شالي  قالدير الفرقان يوو ال قى الجمعالان وهللا علال على عبدنا  يوو

  46\االنفا  

 

االربعة  االخمالا    النبي صلى هللا عليه وسلم الخمس  وقسمفاخذ         

ق لاله   ف (النضر بالن الحالارر  )الباقية بين المقاتلين بال ساوي  ثم امر بق ي 

وصالي   ب و يه من النبي صلى هللا عليه وسلم  ولما   (علي بن ابي طالب)

بالن   عاصالم)فق لاله   ( عقبة بن ابالي المعالي )امر بق ي ( عرق الظبية )الى 

 .ايضا( علي بن ابي طالب ) له وفي رواية اخرى ق ( االنصاري  ثابت

 

ثالالم تالالابع سالاليرا الالالى المدينالالة المنالالورة  ف لقالالوا رؤو  المسالاللمين           

رون  فالدخلها منصالورا ن ويكبالهللوي و م ( الروحا ) وابنا  المدينة  عند 

تظالا ر  بدخولاله االسالالو وقالد  انالا  كثيالرون  االسالالو مظفرا فدخي  الالى  

 .ا من اليهود وزمالؤ (عبد هللا بن ابي سلو  )

  

بعد ان اس قر االمر واس راح النبي صلى هللا عليه وساللم اس شالار           

 (ابالالو بكرالصالالديق ) اصالالحابه فالالي االسالالرى ومالالاذا سالاليفعي بهالالم فاشالالار عليالاله

فقرر النبالي اخالذ . بق لهم  ( عمر بن الخطا )باخذ الفدية بينما اشار عليه 

 م وقيالالي اربعالالة اال  در الالمالفديالالة وكانالالت  فديالالة الواحالالد  ثالثالالة اال  در الال

وبعضهم اف دي بالف در م  وكان من بينهم من يقرا ويك الب   فقالرر انبالي 

ان تكالالون فدي الاله  تعلالاليم عشالالرة مالالن اوالد   المسالاللمين القالالرا ة  والك ابالالة  

 .وبعضهم اطلق سبيلهم من رير فدية 

 

قالد ارساللت بمالا  فياله   بنت النبي صلى هللا عليه وسلم  (زينب )  وكانت   

وكانالالت  الالذا القالالالدة عنالالد . (ابالالي العالالاص)دة لهالالا لفالالدا  زو هالالا  االسالالير قالالال

ا الالدتها الالالى ابن هالالا يالالوو  روالالي هللا عنهمالالا  قالالد (خديجالالة بنالالت خويلالالد)امهالالا 

  فاس اذن لها   تاثر كثيرا ورق  فلما رآ ا النبي ( ابي العاص )زفافها الى 

علياله فاطلقاله  بعالد ان  اشال رط  في اطالق سراحه من ريالر فديالة   اصحابه
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اخلالى  سالبيلها    الالى مكالة ابالو العالاص  فلمالا وصالي  ان  يخلي سبيي  زينالب

 .فجا ت الى المدينة مها رة 

 

و الي  ابنالة  (بدر ) معركة واود ان اذكر حالة اخرى لها مسا   في       

فقالد كانالت (عثمالان بالن عفالان )زو الة  (رقيالة ) النبي  صلى هللا عليه وسلم

النبي صلى هللا عليه وسلم ان ي خلف عن مريضة في اثنا  المعركة فامرا 

ايضالا  ولاله ا الر مالن  (اسامة بن زيد )الق ا  في المعركة  ل مريضها ومعه 

ونصيبه من الغنالائم  اال انهالا توفيالت قبالي  ر الو   (بدر ) حضر  للق ا  في

 :( اسامة بن زيد) النبي صلى هللا عليه وسلم الى المدينة  فقا  

بنالالت رسالالو  هللا  (رقيالالة )حالالين  دفنالالا -النصالالر  اي  بشالالارة  –اتانالالا الخيالالر  -

فلمالا اسال قر النبالي صاللى هللا . صلى هللا عليه وسلم وساوينا عليها ال الرا  

ج عثمالان  بالن عفالان ابن الاله زوّ  (بالدر  )علياله وساللم بعالد عودتاله مالن معركالة

 (.ذي النورين )   وبذل  سمي عثمان  ( او كلثوو)الثانية 

 

 نصالري موقعالة بالدر و زيمالة قالري  فيهالا ان انكسار  المشركين  ف         

الكالالافرين    تعالالالى هللا   د كبالالتالمسالاللمين  الالز الالالدنيا   فقالال دى  ان صالالاروصالال

فلالالو    فلمالالا  وصالاللت  . ونصالالر االسالالالو   واعالالزا  واخالالزا م  والمشالالركين 

 عالالن البكالالا   النالالا   الالالى مكالالة  ح الالى نهالالو ا   مهزومالالة  قالالري   منكسالالرة

بهالم  وقيالي  كالان   المساللمون  يشمت  على الق لى لئال والنياحة والنحيب  

  ثالثالالة ق لالالى فالالي  الالذا المعركالالة  فكالالان  قلبالاله (السالالود بالالن  عبالالد المطلالالب ) 

النياح عليهم  فسالمع صالوت بالبكا  و ويهم   وحسرة  والما  قيحا  ي صفد

نائحة  في  الليي   فبع  من  يس كشف الخبر  فقيي له  انها امراة اواعت 

 :و يقو  فبكى  و  .بعير ا فهي تبكيه 

 

 اتبكي ان يضي لها بعير 

 ويمنعها  من النوو السهود                                               

 

 فال تبكي على بكر ولكن 

 على   بدر  تقاصرت الجدود                                                

   

 

 

 *****************************   
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 بوية المعطرةشذرات من السير ة الن          

 

                               10 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                     

 

 :الحمد هلل 

 

بعالالد ان تالالم النصالالر المالالؤزر للمسالاللمين  فالالي  معركالالة  بالالدر  وخسالالر     

اخالالذوا  وماتالالت احالمهالالم  الكالالافرون  والمشالالركون ويالالئس المنالالافقون 

والحيالي لكالي ينم قمالوا مالن المساللمين  اال ان هللا رد  يدبرون المكائالد

 :بدامكائد م الى نحور م وكان النصر  للمؤمنين  ا

 *( آ منوا  ان هللا اليحب كي  خوان كفورالذين   ان هللا يدافع عن )  

  37\الحج

ففالالي  محالالرو الحالالراو  مالالن السالالنة  الثالثالالة للهجالالرة  المباركالالة           

اسبو   من    بعدو المدينة المنورة  لغز  واتجمع بنو  سليم  وتحشد

فقالرر   فعلالم  بالذل   المساللمون معركالة  بالدر  المساللمين  مالن   عودة

منالالازلهم  وقبالالي    م  فالالييالالدا مو  ان صالاللى هللا عليالاله وسالاللم   النبالالي

المنور ة  فالدا مو م فالي عقالر دار الم   لغزو المدينة  منها خرو هم 

 .منهم وكسبوا رنائم كثيرة   وان صروا عليهم 

 

وفالالي   مالالادي االخالالالرة مالالن السالالنة الثالثالالالة للهجالالرة المباركالالالة           

سمع النبي  صلى هللا عليه وسلم بان قافلة تجارية   ارسل ها قري  

الى الشاو   عن طريق  نجد  فالعراق ثم الشالاو  يقود الا صالفوان بالن 

امية   فارسي النبي صلى هللا عليه وسلم  مائة فار  بقيادة زيد بن 

رثالالة   فاع روالالها   زيالالد  ور الالاله  و الالي  تنالالز   فالالي مالالا   بنجالالد  حا
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ودا مهم  ففر ر ا   القافلالة  واسال ولى المساللمون (   قردة ) تسمى

علالالى القافلالالة بمالالا فيهالالا  وكانالالت تحمالالي امالالواال ومالالود تجاريالالة كثيالالرة 

فرات بن حيان   ثم اعلن  –ار نمها المسلمون  واسر  دليي  القافلة 

ربة  ديدة ومو عالة  لقالري   بعالد معركالة  ضاسالمه  وتع بر  ذا  

 . بدر الكبرى 

 

نوايالا م  وبانالت  شالر م امالر م وفقد كشالف هللا المدينة  يهود  اما   

 علياله وساللم  صاللى هللا  بالي للمساللمين  فارسالي الاليهم الن  العالدا في  

 :له   قطعوا   له  فقالوا الذي   بالعهد  ونصحهم وذكر م

قالالري   كالالانوا   نفالالرا مالالن  ق لالالت  انالال  نفسالال    يغرنالال  مالالن يامحمالالد  ال -

 .انا نحن النا  ان  لو قاتل نا  لعرفت . الق ا    ارمارا  ال يعرفون 

فصبر النبالي صاللى هللا علياله وساللم علالى  الذا الجالوا  الالذي  ي ضالمن       

   الالرأتهم   فيثالالورون  فالالي  ي مالالادون  علهالالم  ممالالا   ال هديالالد  ونقالالف العهالالد 

لمساللمين  فق الي المساللمون  يهوديالا بدلاله  ويق لالون احالد االمدينة  في سوق

 عالي  رسالو  هللا صاللى هللا علياله   ممالا   و كذا  توترت االمور في المدينة

واس مر حصالار م  السبت  من صف شوا    في  يوو  ان يحاصر م  وسلم

القعدة  من خمسة عشر يوما  مما اوطر م  لالنصيا  اليه  في ررة  ذي 

ساللو     بالن ابالي عبالد هللا  فاليهم    وشالفع  ى حكمالهنفس السنة  فنزلالوا علال

 وكالانوا  سالبعمائة  ر الال   حي   الح على النبي صلى هللا عليه وساللم  فاليهم

 -الصحابي  ر    قينقا    من بني فاطلقهم  وف  الحصار عنهم   وكانوا 

  الالى  مالن المدينالة  صلى هللا عليه وسلم بيا ال م الن  عبد هللا بن سالو  ثم

  .حي  مات ارلبهم  ناك   في الشاو  منطقة اذرعات

 

اليهالالود  كمالالا وصالالفهم نبيالالى هللا عيسالالى بالالن مالالريم عليالاله السالالالو        

وكالالالان  نالالالاك شالالالاعر  -فهالالالم حيالالالات اوالد االفالالالاعي  -افضالالالي  وصالالالف  

 واشرافهم شالدد علالى معالاداة المساللمين   الو  يهودي   ومن اثريائهم

 وسالاللم   كعالالب بالالن االشالالر  وكالالان  قالالد   جالالا  النبالالي  صالاللى هللا عليالاله

وشالالبب بنسالالا  المسالاللمين  ان قاصالالا  بهالالم  ومالالدح قالالري   وحروالالهم  

على مقاتلة  المساللمين  يالوو  بالدر  وذ الب  الالى قالري  بعالد  معركالة  

وانشالالد فالالي  ذلالال  اشالالعارا   بالالدر  وحروالالهم  علالالى  ق الالا   المسالاللمين

واع بر المشالركين والكفالار مالن قالري   ا الدى مالن المساللمين سالبيال   

ني قينقا   وحصار م و الؤ الم عالن المدينالة  ولم بع بر  بما  حي  بب
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 مرا   اراد ان  يال خلص مناله ه وساللم بالأفلما سمع النبي صلى هللا علي

 :فقا  

 من  لكعب بن  االشر ؟؟  -

عبالاد بالن :ثم اخ ار  محمد بن سلمة  اميرا لجماعة  ندبهم لق له  و م  

وابالو نائلالة و ابالو عالبس بالن  بالر  فاسال اذنه   بشر  والحالارر بالن او  

 .محمد بن سلمة ان يقو  شيئا  فاذن له 

 

 : ا  محمد بن سلمة الى كعب بن االشر   فقا له 

قالالد سالالألنا  –ويقصالالد بالاله النبالالي  صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  –ان  الالذا الر الالي  -

 يعني  رعنا  العذا  والعنا  والمشقة . صدقة  وانه قد عنانا 

 :ففرح كعب بذل  وقا  له  

 . وهللا ل ملنه  -

د  كعبالالا  ان يعطيالاله طعامالالا وتمالالرا  يعيالالد ا اليالاله بعالالد مالالدة   ثالالم ر الالى محمالال   

 .فوافق كعب ان ان ير ن محمد سالحه عندا  مدة الدين 

واخبالرا ان   ثم  ا  ابالو نائلالة  ف حالاور معاله مثالي زميلاله محمالد بالن ساللمة  

معه اصحابا على مثي رأيه  وقا  له  انه ساتيه بهم ليبيعهم  مثي  بيعه له  

 . فوافق كعب على ذل 

 

عشالالرة مالالن شالالهر ربيالالع االو  مالالن السالالنة ثالالم   الالا ت الليلالالة الرابعالالة        

الثالثة للهجرة المباركة  الجماعالة المالذكورة اعالالا ومعهالم السالالح فنالادوا 

على كعالب بالن االشالر  و الو  فالي حصالنه الحصالين  فالي المدينالة وكالان قالد 

 :تزوج حديثا وال يزا  عريسا  فاو لينز  لهم فقالت له عروس ه 

السالاعة انالي السالمع صالوتا كاناله بقطالر الالدو تخرج ياكعب  في  ذا اين  -

 منه  ؟؟

فلمالا نالز  وشالا د . اال انه  لم يعبه بقولها ولم يعرا  اية ا مية فنالز  لهالم   

ثالم اخالذوا ي مشالون  وعالدوا باله  لير نالوا عنالدا    السالح لم يه م لاله النهالم

عر راساله معه  على وو  القمر  لي نز وا  وكانت   تفالوح مالن   سالدا وشال

رائحة العطالر  فاسال اذنه ابالو نائلالة  ليشالم رائحالة راساله  فوافالق مز الو ا ثالم 

وفعالي  مسح يدا  على راسه  و عي  يشمم اصحابه   الذا الرائحالة  الطيبالة 

 :ذل  ثالر مرات   وفي المرة االخيرة   مسكه من راسه وقا  الصحابه 

 .دونكم عدوهللا وعدوكم  -

فق لالالوا  فصالالاح صالاليحة  منكالالرة    فانهالالالت عليالاله السالاليو  مالالن كالالي  انالالب 

ت االنالالوار  فالالي كالالي   انالالب  فو الالدوا دافزعالالت النالالا  فالالي الحصالالون واوقالال
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 مق الالوال  وكالالان  ماعالالة المسالاللمين قالالد ر عالالوا  بسالالالو دون ان يالالرا م احالالد 

وبمق لالاله  كمنالالت   و كالالذا اسالالك وا  صالالوتا كالالان يلعلالالع  فالالي  ذمهالالم  وشالال مهم 

    .اصوات  ذا االفاعي اليهودية  ف رة من الزمن 

     

فالي معركالة بالدر الكبالرى   بعد  انكسالار ابالي سالفيان  قائالد المشالركين  

ى مكة  مع  ندا  ومناصالريه  يرسالفون فالي ذ   الهالوان ور وعه ال

 نابة  او رير ا  اال  سران  نذر ان ال يمس راسه ما   ن يجة  والخ

زو المدينالالالة  غالالاليلالالالذا خالالالرج  ل  عليالالاله يغالالالزو محمالالالدا  وين صالالالر بعالالد ان 

 فقطعالالوا  النخيالالي  المدينالالة   فالالي ناحيالالة  (العالالريف) ووصالالي منطقالالة 

صالاللى هللا  النبالالي  فلمالالا علالالم .  ور عالالوا   وق لالالوا  ر لالالين واحرقو الالا 

ولم يلحقوا بهالم    اربين اولو  اال انهم عليه  وسلم  بالخبر طارد م 

و دوا الكثير من السويق  (  قرقرة الكدر) صي السلمون الى و ولما 

رمو ا تخلصا  منها  ال الي سالرعة  الفالرار   قد واالزواد  كان الغزاة 

 (رزوة  السو)او (قرقرة الكدر  رزوة) وسميت  ذا المعركة  

ان بالن اميالة  وفي  ذا الوقت تآمر عمير بن و الب الجمحالي وصالفو   

وقد قصد   ريلة   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وعزموا على ق ي 

القبف عليه   المسلمون المد ينة ل نفيذ   مب غاا   فالقى   ذا   عمير

واحضالالالروا  امالالالا و النبالالالي محمالالالد صالالاللى هللا عليالالاله وسالالاللم  فالالالاخبرا  

  .بمقصدا وصاحبه وما تآمرا عليه 

 

النبويالة  الالى   الهجالرة  يالوو  ي بالين ان المساللمين  مالن  تقدو  ومما          

لرابالالع عشالالر مالالن ربيالالع االو    السالالنة  الثالثالالة للهجالالرة لالالم يالالروا ا  الالذا اليالالوو

و المقارعالة مالن حالر  الالى    السكون وانمالا  قضالو ا  فالي الق الا و  الراحة

بد ا  من ارسا   او  سالرية بقيالادة حمالزة بالن  ومن ق ا   الى ق ا     حر 

االولالالى  للهجالالرة  مالالرورا بغالالزوة    سالالنةمالالن ال  رمضالالان  فالالي  عبالالد المطلالالب

بالدر  الكبالرى   ومعركة   ورزوة  ذي العشيرة  بواط  االبوا   ورزوة   بي

مالن المناوشالات  كالة  قينقالا   ومعركالة  السالويق  والقالردة  ورير الا ثم معر

 بعالالد  الالذا اليالالوو  الكثيالالر ة  ال الالي حالالدثت  المعالالارك  االخالالرى   الصالالغيرة   ثالالم 

االو  لهالالم فمالالن ق الالي  مالالنهم    سالالبيي هللا   الالو الالالواز   فالالي  الجهالالا د وكالالان

 :تعالى  قا   مثواا   فالجنة

امالالالالوات  بالالالي احيالالالالا  ولكالالالالن ال  وال تقولالالالوا لمالالالالن يق الالالي فالالالالي سالالالبيي هللا   ) 

 654 \البقرة *( تشعرون

 ثم  ناتي الى معركة احد                                 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم                             

 

 :الحمد هلل  

 

وذلال   ان قالري     المباركالة للهجرة   من السنة الثالثة  شوا   في          

تسال عد    اخالذت  وشالجعانهم  بدر  وق الي  اسالياد م  في معركة  خسرت  لما

( قالردة) اخالرى    نكبة اخالرى فالي  رالزوة  و من المسلمين  فاصاب هالالن قا

فاسال عدوا لق الا  المساللمين والقضالا  .  وازدادوا حقالدا   رضبا  فاس شاطوا

  وثالثة اال  بعير فجمعوا اكثر من ثالثة اال  مقاتي  ا ا مبرما قض عليهم 

  معهالالالالالم   واالحالالالالالال    قالالالالالري   مالالالالالن در   وسالالالالالبعمائة  فالالالالالر   ومالالالالالائ ي

ا ر صال للق الا    سالهما نف  هم الشالعرا   يؤلبالونهم ويحمالونيابي   وفالواالح

بالالن   ابالالو سالالفيان  بالالن اميالالة  وتالالرأ  القيالالادةالجمالالع  نحالالو المدينالالة  المنالالورة  

  ميالدان  فالي  فنالز  قالري  احالد ابطالا  بنالي عبالد الالدار  لالوا   وحامي حر  

 .  بي احد  و  عينين   من  قريبا  ما   قر   فسيح

 

  كالان  اسالبو   و قبالي  علياله وساللم  بالالخبر  صاللى هللا   لنباليعلم  ا          

  الالاليهم   المسالاللمون  خالالرجوسالاللم ان ال  ي  هللا صالاللى هللا عليالاله  ي  رسالالو رأ
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  ونسالا ا ال ار ال فقالاتلو م   علاليهم المساللمون   المدينالة   جالم  فاذا  دخلالوا

 را  المنالافقين ساللو    بالن  فوافقاله  عبالد هللا -مالن فالوق البيالوت وصبيانا 

 :فقا  النبي صلى عليه وسلم    ذا الراي وحسن له  على ذل  

 

 الي البيالوت وامكثوا في المدينة وا علالوا النسالا  والضالراري فالي االكالاو   -

علينا قاتلنا م في االزقة فنحن اعلم بهالا مالنهم ورمالوا  واالمرتفعة  فان دخل

 .من فوق الصياصي اي من فوق الحصون 

 

فالالي   اصالالحابه   اس شالالار  فضالالال  وسالاللم   عليالالهلى هللا صالال  النبالالي  لكالالن      

  النبالالي دخالالي   ثالالم روا  عليالاله بالالالخروج  واكالالدوا عليالاله االخالالروج الالاليهم  فاشالال

بي اله  فلالبس  ألم اله   – يه فالي ذلال رأ  دون ان يعطي -صلى هللا عليه وسلم 

 :اليهم  فقالوا  وخرج

 .للق ا   وسلم على الخروج  لقد اس كر نا رسو  هللا صلى هللا عليه -

  : ثم قالوا له  

 .ة  فافعي في المدين  ان تمك   ان احببت -

 :فقا  لهم 

نبالالي اذا لالالبس ألم الاله  ان يضالالعها ح الالى يحكالالم هللا بينالاله وبالالين ينبغالالي ل مالالا)  

 .(عدوا 

 

 العصالالر  مالالن يالالوو  النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  بعالالد صالالالة   فخالالرج       

للهجالالرة   ثالالةالثال السالالنة   مالالن شالالوا    شالالهر  مالالن  السالالاد  فالالي  الجمعالالة 

بالن   اس عمي عبالد هللا ان قري  في الف من اصحابه بعد  لق ا   المباركة 

 :او مك وو على المدينة   وقا  لقومه

 

وانظالروا  مالاذا  العدو  لقي م  عليكم  ب قوى هللا  والصبر عند البأ  اذا )  

 ( فافعلوا به   هللا امركم 

احالد    باليو   المدينالة  نبالي  الي مالاو(  الشالوط) منطقالة  الى   وصي  فلما  

او تظا ر    را  المنافقين من اليهود  بن سلو   ابي  بن  عبد هللا  تخاذ 

  معالالهور الالع  و  معالاله فر الالع  لكالالي  ينكسالالر   الالي  الملسالالمين  بال خالالاذ  

ايالا م علالى  محروالا  للجنالد  قالا ما  بعالد     الي  المساللمين  من  ثالثمائة

 : الر و  

 النا  ؟عالو نق ي انفسنا   ا نا ايها  -
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ثم  تبعه  عبالد هللا بالن عمالرو  يحالرض النالا   علالى الر الو   و الو         

 :م هكما  لهم  يقو 

 

 ( قاتلوا في سبيي هللا  او ادفعوا) -

 

 .لو نعلم انكم تقاتلون لم نر ع :  فا ابوا

وكذل   سرى االوطرا  والضالعف فالي بنالي ساللمة وبنالي حارثالة لالوال ان  

 .ثب هم تعالى  هللا 

ثم  اشار  ماعالة مالن االنصالارعلى  النبالي صاللى هللا علياله وساللم  ان        

 :وقا  لهم   يوافق   فلم  يس عينوا  بحلفائهم  من اليهود

 ؟من يخرج بنا على القوو من كثب  -

 

بس ان  ليهالودي اعمالى  االنصار ح ى  سل  في   بعف  فخرج              

ثالر ال الرا  نو يصالر  ويوكان من المنافقين  فقا –مربع بن قيظي  –اسمه 

 :نبي صلى هللا عليه وسلمالمسلمين  ويقو  لل  و وا في 

 .ال احي ل  ان تدخي في حائطي  ان كنت  رسو  هللا  -

 :فحاو  المسلمون ق له  فمنعهم النبي صلى هللا عليه وسلم قائال  لهم     

 .فهذا اعمى القلب اعمى البصر  تق لوا ال -

-  

نحالالو احالالد   هللا  عليالاله وسالاللم السالالير بالمسالاللمين ثالالم  تالالابع  النبالالي صالاللى       

و عالي ظهالرا نحالو الجبالي  ونهالى النالا   ( عدوة الالوادي الالدنيا )  فنز  في

اسال نهف  السالبت   فلمالا اصالبح  صالباح  يالوو. باله   عن الق ا  ح ى يأمر م

فاسال عمي ين  فارسالا وخمس  سبعمائة     وكانوارقومه وتعبؤا للق ا  والح

مفارقالة    وامر م  بعالدوعبد هللا بن  بير   ر الن سوخم الرماة و م  على 

من   يأتوا المسلمين  لئال  بالنبي المشركين   ابدا  وامر م  بنضح  موقعهم

 .الخلف 

الزبيالر  الالى ثم اعطى اللوا  الالى مصالعب بالن عميالر  و عالي الميمنالة          

فالرد مالن  لمقالاتلين ا سرة  المنذر بن عمالرو  ثالم  تفقالد بن العواو وعلى المي

وزيالد   والبالرا  ر ع اسامة بن زيد  وابن عمالر صغيرا على الق ا   فأ  ارآ

م  دفع النبي صاللى هللا علياله ث .وزيد بن ثابت  وعرابه  االوسي  بن االرقم 

 .الى ابي د انة  وسلم
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ان النبي صلى هللا عليه وساللم  قسالم  يشاله الالى  وفي رواية اخرى          

واالخالالرى  عميالالر   مصالالعب بالالن  وعليهالالا  هالالا رين ك يبالالة للم  ك ائالالب  ثالالالر

وحمالي لوا  الا  للخزرج   اسيد بن حضير  والثالثة   ا الو  وحمي  لالو 

صاللى المغالر    (الشاليخين )  وصاللوا الالى مووالع   فلما الحبا  بن المنذر 

والعشا  ثم بات في المووع  وعين حراسالا  لحراسالة المعسالكر  ثالم نهالف 

 (.الشوط ) ا  بالجند في مووع الفجر فصال  بالجي  قبي صالة

 

فجعالي     يشاله  اما قري  فكانوا ثالثة  اال  مقاتي   فعبالأ  ابالو سالفيان      

 .د على الميمنة  وعكرمة بن ابي  هي على الميسرة خالد بن الولي

ثم بدت المبارزة  فاو  من خرج مالن الكالافرين  ابالو عالامر عبالد عمالرو بالن  

كالالان فالالي الجا ليالالة را  االو   فلمالالا صالاليفي  وكالالانوا يسالالمونه الرا الالب   و

ثالم ذ الب الالى قالري    و الا ر بهالا   للمساللمين  العالداوة  اعلالن كان االسالو 

 .وعلى المسلمين  يؤلب قلوبهم  على النبي صلى هللا عليه وسلم 

 

مالالن   ويخر الالون  فسالاليطيعونه واخبالالر قالالري  ان  بنالالي او  اذا رأوا       

خالالا  وخسالالر فقالالد  نالالادى بعضالالهم  وينحالالازوا لالاله  اال انالاله معسالالكر المسالاللمين 

 : قالوا له اال انهم باسمائهم  عليهم   وتعر 

 ب  عينا  ايها الفاسق  ال انعم هللا  -

 :فقا   لقري   وقا  لهم  

 لقد اصا   قومي من بعدي الشر  -   

 

ابي طلحة    طلحة  بنبعضهما  فخرج    الجيشان  على  تقدو  ثم         

ومعه  اشجع فرسان قري   ودعا للمبارزة    ي قر العبدري  حامي  لوا  

 بن العواو   فوثب  عليه  ح ى صار و و على البعير   فخرج اليه الزبيبر

فكبر   الب ار   بسيفه وذبحه   ى االرضعلى  بعيرا  ثم اخذا  معه ال معه 

 ...  هللا اكبر...  هللا اكبر: النبي  صلى هللا عليه  وسلم وكبر  المسلمون 

 

ق لو م    ح ى الكافرين   وركز المسلمون   جومهم على حملة  لوا        

لوي هم  ساقطة على االرض   ا بقيت و م احد عشرا  مقاتال  بحي     ميعا

ى ظهور ثالر مرات ليبل  ال   -ي اسالمه قب –حاو   خالد بن الوليد قد  و

 .المسلمين ولكن رشقه الرماة  بسهامهم فلم يفلح 
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بالحجالارة    ن ق اال  شديدا ح الى قيالي اناله رمالا مقاتي خالد  المسلميثم        

وعلالي بالن   بالن عبالد المطلالب ابو د انة  وقاتي  حمالزة   ايضا  فانحاز عليه

ابي طالب والنضر بن سعد  وسعد بالن الربيالع  وابلالوا بالال ا حسالنا  فالانهزو  

وا  شا د الرماة   زيمة قري   ترك فلما .  ي  قري  وان صرالمسلمون  

  عبالالد هللا  قائالالد م   فالالذكر م(  الغنيمالالة   الغنيمالالة ) يقولالالون    امالالاكنهم  و الالم

رسو  هللا  صلى هللا عليه وسلم اليهم   باال  ي ركوا مكانهم بن  بير  بامر 

وتركالوا  خالفالا المالر رسالو  هللا    فلم يسمعوا له   فنزلوا من سالفح  الجبالي

بقيالادة  فرسالانهم  كالر   ذلال   راى القرشاليون  وساللم  فلمالا   صلى هللا علياله

علالى المساللمين  مناله  وعبالؤا  يشالهم مالن  ديالد  وتقالدموا   خالد بن الوليالد

ثانية الى  ساحة الق ا   والنسالا  تحروالهم علالى الق الا   وتشالد فالي ازر الم  

 : تثرن  الر ا   ويذكرن اال بطا  بوا باتهم قائالييضربن بالدفو  و

 ويها بني عبد الدار)  

 الدبارويها حماة ا  

 (وربا بكي  ب ار  

 :واقبلت امراة ابي سفيان  ند بنت ع بة  و ي تنشد   

            

 نحن بنات طارق        نمشي على النمارق

 

 الدر في المخانــق        والمس  في المفارق

 

 ان  تقبلوا  نعانق       او تدبروا نفــــــــارق

 

 وامـق فراق رير                             

 

اال انه اثنا  الق ا  اس شهد حمزة بن عبد المطلالب    ثم شدد المسلمون      

باشالارة مالن   نالد بنالت ع بالة   (وحشالي بالن حالر  )وقد ق له  برمية حبشالية 

 فاخ بالأ االسالود  وقد  وعدا موالا  بير بالن مطعالم ايضالا  ان يع قاله ان ق لاله 

سالالبا  بالالن صالالخرة يرصالالدا  وبينمالالا كالالان حمالالزة يهالالم  بضالالر  را    خلالالف

الالالى  فسالالق       بهالالا احشالالائهاصالالاالوحشالالي الحربالالة  ف  عرفطالالة صالالو  اليالاله

اسالالد هللا واسالالد رسالالوله   بالالن عبالالد المطلالالب  الحمالالزة  رحالالم هللا. االرض مي الالا 

                                            .محمد صلى هللا عليه وسلم  
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طمالالع الرمالالاة  المسالاللمون ربحالالوا  حالالر  احالالد  اال  انهالالم خسالالرو ا بسالالبب     

حيالال  نالالز  اربعالالين  مالالنهم  لغالالرض  مالالع الغنالالائم و الالذا خالالال   امالالر القيالالادة 

عشالرة رمالاة  اي خال  امرالنبي صاللى هللا علياله وساللم  وبقالي –العسكرية 

فان هز الفرصة فهجم على الرماة  و م   بن الوليد فالح  ذل   خالد  فق    

 وقال لهم (  الرماة   بي) وقد سمي   ذا الجبي بعد  ذا الحر  –فوق الجبي 

واس دار  حو  الجبي ح ى وصي  خلف  المسلمين  وبهذا تكالون قالري  قالد 

احاطت بالمساللمين  مالن كالي  انالب  ور الع  المنهزمالون  مالنهم  الالى الق الا  

 .ورفعت احدى النسا  اللوا  فال فوا  حوله من  ديد 

 

قاتلين كان  النبي صلى هللا عليه وسلم في  المؤخرة  ومعه سبعة م        

من خلف  الجبي نادى    تخرج  فرسان خالد  راى يحرسونه  فلما

 :اصحابه

 . لموا الي عباد هللا  -

مالنهم  نحالو الصالوت و ا مالت  فسمع  المشركون  صوته فاسرعت فرقة  

 لوناله قبالي  جومالا شالديدا وسالريعا   لعلهالم يق  النبي صلى هللا عليه وساللم 

 :وسلم  وصو  المسلمين فصاح النبي صلى هللا عليه

  و رفيقي في الجنة  -وفي رواية اخرى  وله الجنة  من يرد م عنا  -

فقاتلهم ر ي من االنصار ح الى ق الي  وتقالدو اخالر فق الي  و كالذا ح الى ق الي   

فلم يبق حو  النبي صلى هللا عليه وساللم اال  اثنالان   مالا  سالعد   . السبعة 

هم علالالى بالالن ابالالي وقالالاص  وطلحالالة بالالن عبيالالد هللا   وشالالدد االعالالدا    جالالوم

ى   نباله واصاليبت رباعي اله صلى هللا عليه وسلم  ح ى وقالع علال رسو  هللا

و رحت شف ه السفلى  وشج راسه وور  بالساليف علالى  و ن اله  وكالان 

م الالدرعا بالالدرعين  فالالدخلت  زردتالالان مالالن زرد  الالالدر   فالالي و ن الاله  ووالالر  

اخرى  على عاتقه  وكان سالعد بالن ابالي وقالاص يالدافع عناله  ح الى  فررالت 

ح ى  اصيب  بخمسة وتالثين  سهاو  وقاتي طلحة بن عبيد هللا عب ه من ال

 : رحا  ثم قطعت اصابعه   فقا    رحا وفي رواية اخرى تسعة وثالثين

 حس  -

 : فقا  النبي  صلى هللا عليه وسلم  

    .لو قلت  بسم هللا لرفع   المالئكة والنا  ينظرون  -

 

المساللمين  للالدفا  عالن  وفي  ذا  الساعة  الحر الة  ر الع عالدد  مالن        

 اشالالد الالالدفا   واو  المالالدافعين كالالان ابالالو بكالالر  النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم 

داويا النبالي صاللى هللا علياله او  عمي فعالا الصديق  وابو عبيدة الجراح  و
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بالن  وعمالر  ابالو د انالة وعلي بن ابي طالالب   وسلم  من  راحه  ثم  وصي

فضالربوا  زا  بيالدا اليمنالى اليال الخطا    ومصالعب بالن عميالر وكالان اللالوا  

      ايضالالالا   فقطعالالالت  علالالالى يالالالدا فقطعو الالالا  فاخالالالذا باليسالالالرى فضالالالربوا عليهالالالا

ئة  وكالان يظالن يبن قم ق له  عبد هللا.  عنقه  ح ى ق يوفبرك عليه  بصدرا 

 :ى هللا عليه وسلم  فصاح انه النبي صل

   .ان محمدا قد ق ي  -

-  

المشالركون  فحالالوا بيالنهم  فاخذ اللوا  علالي بالن ابالي طالالب  فدا ماله        

وبينالاله عشالالرة مالالن المسالاللمين ح الالى ق لالالوا ودافالالع عنالاله طلحالالة بالالن عبيالالد هللا  

وحماا  بظهرا ابو د انة  فكان النبي يقالع فياله و الو الي حالرك و نالا اصاليب 

بعينه  وخر ت من مكانها فجا  بها  الى  النبي صلى هللا  ق ادة بن النعمان

ووعها بيدا الكريمة فكانالت احسالن عليه وسلم يحملها في يدا  فرد ا في م

 ح ى  وفاته  عينيه

       

فمالنهم  بالين المشالركين  وكالان المساللمون قالد تفرقالوا ان شرالخبر  سالريعا   

من فر من الق ا  ح ى وصي المدينة ومالنهم مالن الذ بالمعسالكر  ومالنهم مالن 

قصالالد موقالالع النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  و الالم االرلالالب  لكالالن بالالدون قيالالادة   

يعرفه  فلمالا سالمعوا خبالر مق الي  من حي  ال المسلم  المسلم اخيه بحي  ق ي

 بعضالالهم   ف الالرك  النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم ح الالى خالالارت عالالزائم  بعضالالهم

فمر انس بن النضر  بقوو من المسلمين  وقد القوا ايالديهم  قالائلين   الق ا  

 النبي صلى هللا عليه وسلم قد ق ي  ثم اس قبي النا  ولقالي سالعد بالن نله با

 :معاذ  فقا  له 

 ياسعد اني ال د ريح الجنة  من دون احد  -

  . رحا  فقاتي  ح ى ق ي  وقيي و د فيه سبعون   

 : بينما  تشجع اخرون  واس ماتوا في الحر  و م يقولون     

 رسو  هللا  صلى هللا عليه وسلم  عليه نموت  على ما  مات  -

صاللى هللا علياله وساللم و م في  الذا الموقالف   فالراى كعالب بالن مالال  النبالي  

 :باعلى صوته   من عينيه  فنادى كعب اليهم فعرفه  و و يشق الصفو 

 .ابشروا  ذا رسو  هللا.. يامعشرالمسلمين  -

ق الا  دد م ثالثالين مقالاتال  فشالق  طريالق ف جمع المساللمون حولاله وبلال  عال 

وفشالي  الكفالار  مالن ح في ف  الطوق عن  يشه المحاصالر ونج  المشركين

كون قد ف  الحصار عن  ندا واخر هم من دائرة ال طويالق  رد م  وبهذا ي
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وتمكن المسلمون من الشعب  بعد مناوشات تكاد تكون فردية بينهم وبالين 

 ااالعدا    اال انهم  بقوا في ساحة الق ا   يمثلون في ا ساد شهدا 

ع اعضائهم وانوفهم و نا تقدمت  ند بنت ع بة زو الة ابالي طالمسلمين بق 

طالالن الحمالالزة  بالالن عبالالد المطلالالب واخر الالت كبالالدا وقطعالالت سالالفيان  فشالالقت ب

مالالالن اذان  تاكل هالالالا  واتخالالالذبفمهالالالا وقيالالالي    والك هالالالا باسالالالنانها قطعالالالة منالالاله 

 . لبس ها   قالئد  وانوفهم  المسلمين

 

بالالن خلالالف م غطرسالالا    وفالالي  الالذا الموقالالف قالالدو الالالى سالالاحة الق الالا  ابالاليّ         

مالن النبالي صاللى هللا  ويزعم انه ق ي النبي صاللى هللا علياله وساللم   فمالا كالان

ترقوتاله فسالق  عالن فرساله  وعالاد  ليه  وسلم اال ان  طعنه بحربة اصابت ع

 .القريبة من مكة  مات ( سر ) الى قري   وعند وصوله الى 

 

وال يغر  عن البا  بان نذكر انه  كان في  الي  المساللمين نسالا              

فاطمالة وعائشالة   امراة  منهن   عشرة شاركن الر ا  المعركة  فكن اربع 

ين را  على ظهالور ن للمقالاتلين و يالداويحملن الطعاو والش  واو ايمن  كن

الجرحى  ومنهن من قاتلت ق اال  شديدا دفاعا عن الحبيب المصطفى محمد 

بنالت    نساليبة   الي  وتلال   او العسالرة صلى هللا عليه وسلم في ساعةالشالدة

الد الالا  كانالالت   واو  اكانالالت  مالالع زو هالالاذ كعالب  االنصالالارية مالالن بنالالي النجالالار  

بالالين يالالدي رسالالو  هللا صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  فلمالالا انهالالزو المسالاللمون  اخالالذت   

ق له   يريد   قمئة  تقاتي دفاعا عن النبي صلى هللا عليه وسلم  فلما اقبي ابن

بقالي اثر الا ح الى  وربة شالديدة  على عاتقها  بن قمئة فضربها   اع رو ه

 :  هللا صلى هللا عليه وسلم وفاتها  وورب ه عدة وربات فقا  رسو

يمينا وشماال   وال فت كعب اليوو خير من فالن وفالن  بنت  نسيبة  لمقاو -

  .اال وانا ارا ا تقاتي دوني 

 

ومن المفارقات في  ذا الحالر  ان االصاليرو  و الو عمالرو بالن ثابالت بالن     

ولالم يساللم مالع قوماله االو   وق  من بني عبد االشهي  كالان يالابى االسالالو 

وفي  ذا اليوو القى هللا تعالالى االسالالو فالي قلباله   للحسالنى   ينما  اسلموا  ح

فقاتي ح الى ال ي سبقت منه  فاسلم ثم اخذ سيفه وراح يقاتي دون علم احد  

  طالا  بنالو االشالهي   ى االرض فلمالا ان هالت المعركالةآذته الجراح فسالق  علال

ن رمالالق  وبالاله  قليالالي مالال و الالدوا االصالاليرو فو رحالالا م    موتالالا م   ي فقالالدون

 :فقالوا 

 .   وهللا  ان  ذا االصيرو   -
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مالالا الالالذي  الالا  بالال   ؟ احالالد  علالالى قومالال  او رربالالة فالالي :  ثالالم سالالالوا    -

 االسالو ؟؟

آمنت بالاهلل وبرسالوله  واساللمت  وخر الت  بي رربة في االسالو: فقا  لهم 

  هادا في سبيله 

 :ثم خر ت روحه  فذكروا  للنبي صلى هللا عليه وسلم  فقا  

 . ا ي الجنة انه  من  

   

ابي سالفيان وخالالد بالن الوليالد  وحالاولوا   بقيادة   القرشيون   و ا          

مالن المساللمين  وفالي   فقاتلهم عمربن الخطالا   فالي  ماعالة الجبي  صعود 

       فانهزموا  ثالثة فرسان   منهم ق ي   وقاص  رواية اخرى  ان سعد بن ابي

 .و بعد ا اس عدوا للر و  الى مكة 

 

سبعين ر ال   واحد واربعون  ان ق لى المسلمين في   ذا المعركة وك      

من الخزرج واربعة وعشرون من االو  واربعالةمن المهالا رين ويهالودي 

اثنين وعشرين وقيي سبعة وثالثين واخال ال    واحد  اما قري  فق ي منهم

 .بين الروايات كثير في  ذا المجا  

    

 :و سفيان  على الجبي  مناديا فلما ان هت الحر   اشر  اب  

 افيكم محمد؟؟ -

 :فلم يجبه احد  فنادى ثانية  

 افيكم بن ابي قحافة ؟؟؟ -

 :فلم يجبه احد  فنادى  االخرى  

 افيكم عمر بن الخطا   ؟؟ 

- :فلم يجبه احد  فلم ي مال  عمر بن الخطا   نفسه ح ى صاح فيه  

بقالالى هللا لالال  معهالالم مالالا ياعالدو هللا  ان  الالؤال  الالالذين ذكالالرتهم احيالالا  وقالد ا -

 .يسؤك

 :فقا  ابو سفيان 

 ..اعي  بي .. اعي  بي  -

 :فقا  النبي صلى هللا عليه وسلم  

 اال تجيبوا ؟؟ -

 :قا ..  مانقو  له :  فقالوا  

 (قولوا  هللا اعلى وا ي ) -

 :قا  ابو سفيان  
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 وال عزى لكم  لنا العزى  -

 : فقا  النبي صلى هللا عليه وسلم  

 اال تجيبوا ؟؟؟ -

 مانقو ؟؟ :  قالوا  

 قا  النبي صلى هللا عليه وسلم 

 .(هللا موالنا وال مولى لكم ): قولوا له  -

 :ثم  رت مناظرة بينه وبين عمر بن الخطا    -

 :ثم قا  ابو سفيان

 بيوو بدر  والحر  سجا   يووانعمت فعا     -

 :فقا  عمر بن الخطا   

 ق النا في الجنة وق الكم في النار  .سوا   ال -

 انكم ل زعمون ذل  لقد خبنا اذن  وخسرنا:  فقا  ابو سفيان  

 هللا ياعمر اق لنا محمدا ؟ انشدك:  فقا  ابو سفيان 

 االن   كالم   ال وانه ليسمع: فقا  عمر بن الخطا  

   عندي من ابن قمئة  وابر  انت  اصدق: فقا  ابو سفيان 

 .او القابي موعدكم  بدر في الع: نادى ابو سفيان و و  ذا ب ثم

 .  موعد ننعم  و بيننا وبي: فامرالنبي احد اصحابه ان يرد عليه  

ثم  عاد ابو سفيان الى قومه واخذ الجي  بالر حيي الى مكة  وركب  

 .  االبي و عي  الخيي في الجوانب 

 

النبالي دفاعالا عناله  ئكة   بريي  وميكائيالي  قاتلالت مالعوقيي  ان المال          

 :  في الصحيحين  عن سعد انه قا يوو احد  فقد  ا

ا ثيا   بيف  كأشد  مرايت رسو  هللا يوو احد ومعه ر الن يقاتالن عليه) 

 (بعد   وال قبي   الق ا  وما راي هما

  اولهالالا  وفالالي  معركالالة احالالد نزلالالت  احالالدى وسالال ون ايالالة  مالالن القالالران الكالالريم  

 من سورة ا  عمران  610االية  واخر ا 616االية 

 

هالالت معركالالة احالالد  فنالالز  المسالاللمون الالالى سالالاحة الق الالا  ي فقالالدون و كالالذا ان   

ناحيالة مالن  دا   وو دوا حنظلة بالن ابالي عالامر فالي الجرحي ويدفنون الشه

ان المالئكالالة ) بالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم ناالرض  يقطالالر منالاله المالالا  فقالالا  ال

 .(تغسله

 



 181 

وقصة  ذا الشهيد انه كان عريسالا فلمالا سالمع  النالدا   للحالر  تالرك          

   د عروس ه وذ ب الى  ساحة الق ا   فقاتي بضالراوة ح الى ق الي  و الو  نال

وقالالد امرالنبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  بالالرد   ( رسالاليي المالئكالالة ) فسالالمي  

بغيالر    مواوالعهم  الالى احالد  فالدفنوا فالي  الالى المدينالة االشهدا  الذين نقلالو

لنبالي غسل ه  المالئكة  ودمه رسوله  وقالا  اترسي وال صالة  فان الشهيد  

 .( ؤال  يوو القيامة   على  شهيد  انا  : ) صلى هللا عليه وسلم

 

وفالي  رمضالان مالن العالاو   ميالديالة  1007 عالاو في رمضالان   مالن و        

 بالالي احالالد  وشالالا دت   -والحمالالد هلل  -زرتايضالالا   ميالديالالة  1066الماوالالي 

را مواقع الق ا   و بي الرماة ثم زرت مقبر ة الشهدا  وترحمت عليهم كثيال

  . على  ارواح شهدا  بدر  سورة الفاتحة تلى    منفي وتلوت 

 والحمد هلل ر  العالمين  
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 181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شذرات من السير ة النبوية المعطرة                 

 
 

                                  11 

 

 بسم هللا الرحمن  الرحيم                      

 

 :الحمد هلل

 

د احد ما االخالر موقعه االصلي بعد ان توعّ   الم قاتلون كي الى عاد          

فقالالد ر الالع القرشالاليون الالالى مكالالة   ايضالالا ( احالالد)الحالالر  فالالي العالالاو القالالادو فالالي 

ور ع المسلمون بقيادة النبي محمالد صاللى هللا  بن حر   بقيادة ابي سفيان

 .سلم  الى المدينة  عليه و

ه وعند ر و  النبي  صلى هللا عليه وسلم  خر ت  النسالا  ي لقينال           

او اخوتهن او ازوا هن  فعزا ن  على ذل   والمسلمين  وقد ق ي اقاربهن 

لهن و ا ت امراة  قد ق ي  ابو ا وزو ها واخو ا تسا  عالن النبالي    ودعا

 :بحمد هللا وفضله فقالت  انه  فقيي  لها   صلى هللا عليه وسلم

 اريد ان اراا -

 :فلما راته قالت له  

 .اي كي المصائب تهون  وتصغر.  لي    كي مصيبة بعدك -
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يحرسالالونها ويحرسالالون النبالالي  عالالاد المسالاللمون الالالى المدينالالة المنالالورة    

فلمالالا  اتعالالابهم فالالي الحالالر    محمالالد ويالالداوون  الالراحهم ويسالال راحون مالالن

النبالي    وج للقا  االعالدا  واشال رط اصبح الصباح نادى المسلمين للخر

وساروا  ان ال يخرج  اال من شهد الق ا  في احد صلى هللا عليه وسلم  

ي تبعد قرابة   ثمانية ال ( حمرا  االسد) الى  منطقة   الى ح ى وصلوا

وذلال  النبالي صاللى هللا علياله وساللم  اميا  عن المدينة  وعسالكروا فيهالا 

  الالى المدينالالة لمقاتلالة المسالاللمين الر الو  سالمع ان القرشاليين يحالالاولون

و الالي االسالال مرار  فالالي   مالالنهم  ذ بالالت ال الالي   فرصالالةالعلالالى  فون سالالوي أ

و ي قرابة  خمسة   (الروحا )  في  منطقة  نزلوا  الق ا  في احد وقد 

و ا  معبد بن ابي معبد الخزاعي الى النبي  وثالثين ميال عن المدينة  

مالا اصالابه فالي احالد    عزيه علىصلى هللا عليه وسلم  في حمرا  االسد ي

ويخالوفهم   وقوماله  فيخذلاله فاشار اليه النبي بالذ ا  الى  ابي سالفيان 

ابالا سالفيان   فلقالي فيهالا   (الروحالا )معبالد الالى    من المساللمين   فسالار

 :وقومه ي ا بون للعودة الى المدينة  فقا  لهم 

  عليكم تحرقا ي حرقون    ق   ان محمدا خرج في  مع لم ار مثله -

وال ارى ان ترحلوا ح ى   ق   لم ار مثله   شي   عليكم الحنق   فيهم

فخافوا وخارت  فصدقوا قوله . االكمة  يطلع او  الجي  من ورا  

مكة  خو    قاصدين  نهارت معنوياتهم فاسرعوا بالمسيراقوا م  و

 .المسلمين لهم   مطاردة

  

وفي صبيحة يوو  ( حمرا  االسد) المسلمون  يومين في  بقي           

 :االربعا  ر عوا  الى  المدينة  قا  تعالى

يمسسهم سو  واتبعوا رووان هللا  فانقلبوا بنعمة من هللا وفضي لم ) 

  674  \*( وهللا ذو فضي عظيم 

ت من حولهم من االعدا  كانت خسارة المسلمين في  احد  قد  منح و 

 .يهم لما لها من تاثير  سي  عل للنيي منهم  الفرصة 

 

ان  مالعالب االسالنة  او  كالذا في صفر  من السنة الرابعة للهجرة  ف        

بن عاصم  قدو الى  المدينة  المنورة   فدعاا  عامر  كني ه و و ابو البرا 

بعالد عالدة ايالاو   لالسالو  فرفف   اال انه عاد   وسلمعليه  صلى هللا   النبي

 :ي صلى هللا عليه وسلم وقا  للنب كذبا   ررب ه في االسالو  وابدى

ان ا ي نجد سيساللمون  معاله  ويجيبوناله  لالسالالو ان بعال   الاليهم  مالن  -

 .بهم   يعلمهم االسالو  واني   ار لهم اي كافلهم وم عهد



 183 

ى نجالد سالبعين  ر الال  مالن هللا عليه وسلم  معه الال فبع  النبي صلى        

و فالي ارض نجالد ال ي  تعلاليم مالن يالدخي االسالال   ومن قرا  القران  الدعاة

ذ الالب حالالراو بالالن (  بئالالر معونالالة ) فلمالالا وصالاللوا الالالى. بكفالالالة عالالامربن مالالال  

ملحان بك ا   النبي صلى هللا عليه وسلم  الى عامر بن الطفيي   فلم ينظر  

فيه وامالر ر الال مالن اتباعاله ان يطعالن حالراو بالن ملحالان مالن خلفاله  فطعناله 

 .فزت ور  الكعبة: عا    فق له فقا  حراو بصوت

 

وار  ال  بني عامر  فلم يجيبوا   بسالبب عهالد   اس نفر عامر بن الطفييو   

بينهم وبين ابي برا   فاوطر الس نفار  بني  سليم فا اب ه بعف بطونهالا 

فاحاطوا  بالمسلمين وق لالو م  ماليعهم   ولالم   مثي  ذكوان وعصية ورعي

فقد  رح زيد فالي   ينجو منهم رير عمرو بن امية الضمري وكعب بن زيد

وبقي بين الق لى  فارت  ( بئر معونة ) معركة   عركة  ذا وال ي سميتالم

من بينهم فعاد  واما عمرو  فقيالي ان المنالذر بالن عقبالة  كالان فالي السالرح 

االمر ف قدو وقاتي  ق اال  فشا د الطييور تحوو على ارض الموقعة   فعر 

لمالا  بالن اميالة الضالمري فاسالروا  ف   ح ى ق ي  فلم يبالق اال  عمالرو االبطا  

تقدو الى عامر بن طفيي   ز ناصالي ه  وعالر  اناله مضالري  فاع قاله وقيالي 

فر الع الالى المدينالة  فلمالا وصالي .  انه ع ق عن رقبة كانت على اماله  لهالم 

الح  في الطريق ر لين مالن بنالي كالال  فظالن انهمالا مالن (  القرقرة ) الى  

و  االعدا   ا ا ليق النه فق لهما وكان  ذين الالر لين لهمالا عهالد مالن رسال

علالم رسالو  هللا  صلى هللا عليه وسلم فلما وصي المدينة وقص الخبالر   هللا

  .صلى هللا عليه وسلم انهما الر الن اللذان  اعطا ما العهد 

 

قالالدوو   فالالي نفالالس   الالذا الشالالهر مالالن السالالنة الرابعالالة للهجالالرة  منهالالا  و       

همالا  وذكالروا  لاله ان في   القريب ين من المدينة(    قارة  وعضي) ر ا  من

قهالم  مسلمين  ور وا ان يرسي معهم من يعلمهم  االسالو والقالرآن  فصالد

فسالاروا معهالم   وبع  معهم عشرة من اصالحابه  بالامرة  عاصالم  بالن ثابالت

بهم  فاحاطوا بهم فق ي منهم  ردروا ( الر يع )   منطقة  وصلوا  ح ى اذا

مالا نزلالوا سبعة  وبقى ثالثة  لم يسلموا انفسهم فاعطو م العهد باالمان  فل

 :وربطو م فقا  احد م  اليهم ردروا بهم  ايضا

   ذا ا و  الغدر -

 .فق لوا  
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بقي  منهم اثنان مربالوطين   مالا زيالد بالن الدثنالة و خبيالب بالن عالدي          

ثنالة   فهالو قاتالي اميالة بالن دل اما زيد بن ا. الى مكة  فباعو ما  فذ بوا بهم 

 ابيه   في   فق له   امية  بن  صفوان  ابنه   بدر فاش راا  محرر  يوو 

ق ي الحارر بن عالامر بالن نوفالي فالي بالدر   فقد  خبيب بن عدي  واما         

 ميقات  و و ( ال نعيم)فاش راا اخوا وسجنه ف رة ثم  خر وا به الى 

هللا عنهالا   احراو ال ي مكة  وفيها مسجد عائشالة رواليمنطقة  -.ا ي مكة 

  والعمالرة ال الي الحالج    فيهالا   الدحرو ا ي مكالة ومالن وحاليا ومن  عندا ي

 فاع مرنالا ا   عمالرة اخالرى كوننالا قالد سالكنا فالي مكالة وقالد احرمنالا منهالا الد

فطلالب ان يمهلالوا ف الرة  و يالزة مالن الوقالت  فصاللى    - مرة اخالرى  منها 

 :ركع ين ثم دعا عليهم وقا  

 

 ولست ابالي حين اق ي مسلما 

 في هللا مصرعيعلى اي  نب كان                              

 

 وذل  في ذات االله وان يشأ

 يبارك على اوصا  شلو ممز                                    

 

 :فقا  له ابو سفيان  

 ايسرك ان محمدا عندنا  نضر  عنقه وان  لفي ا ل ؟ 

وهللا ما يسرني اني في ا لي وان محمدا في مكانه  الذي  و :  فقا  له 

 . ؤذيه ف  شوكة   فيه تصيبه

 .عند ذل  ق له عقبة بن الحارر في دو ابيه  

 

  حالدر وساللم  حزنالا  شالديدا علالى  مالا  علياله   حزن النبالي صاللى هللا         

في بئر معونة وفي الر يع  وقيي النبي  صلى هللا علياله وساللم  ظالي يالدعو 

 على الق لة  ثالثين يوما عند صالة الفجر 

 

السنة الرابعة للهجالرة  المباركالة وقعالت شهر ربيع االو  من   وفي         

رزوة بني النضير  وبنو النضير كالانوا مالن يهالود المدينالة ويسالكنون علالى 

مسافة  ميلين منها كانوا قد عقدوا مع النبي صلى هللا عليه وساللم  صاللحا 

له وال عليه  فلمالا ان صالرالنبي   الحياد ال  ىلنضير علمفادا ان يكون بنو ا

اظهالالروا الفالالرح واالب هالالاج  لالالى قالالري  يالالو و بالالدرهللا عليالاله وسالاللم عصالاللى 

 :وقالوا
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فالي ال الوراة  ولمالا  خسالر   وصالف ه  نع اله نا  ذا  و النبي الذي قرأ         

  الالالذي كالالان بيالالنهم  وبينالاله المعركالالة يالالوو احالالد  ارتالالابوا فيالاله  ونقضالالوا العهالالد

فقالد تالامروا  اخبال    لمحارب ه ومحالاول هم  ار يالاله قري   مع   وتحالفوا

بهالم فالي  يج مالع   من النبي صاللى هللا علياله وساللم ان طلبوا   فقد  مؤامرة

اق نعالوا    ذافالا  واالسالالو ن القالرآ  مناله ويسالمعون   يسالمونه    الم مووع 

يهالود بنالي النضالير  روقالر فسيسلمون   فوافق النبي صلى هللا عليه وسلم 

خرج النبي صاللى هللا علياله وساللم  الاليهم  فعلالى كالي ر الي ان يحمالي انه اذا 

.  جرا تحت  مالبسه  فيغ الون النبي صلى هللا عليه وسلم   ريلة وبغ ة خن

وفالالي  ن المدينالالة الؤ الالم عالالفلمالالا علالالم النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  قالالرر ا 

رواية اخرى انه لما ر ع عمرو بن امية الضمري واخبر النبالي صاللى هللا 

عليالاله وسالاللم انالاله ق الالي  ر لالالين مالالن بنالالي كالالال  وكالالان النبالالي صالاللى هللا عليالاله 

وسالاللم  قالالد اعطالالا م العهالالد  واالمالالان  فخالالرج النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم 

ق لهما  الضالمري    نليعينوا في دفع دية الر لين  الذيقاصدا بني النضير  

   الدارتحالت   فالي   لما وصي اليهم  اقعالدواوحسب العهد والميثاق بينهم  ف

ان يقالوو  قالرروا فيمالا بيالنهم ه المعونالة  بينمالا لال   ما يجلبالون ين ظر  لحين

فيق له   فبعثوا   رحى كبير ويلقيه عليه من فوق الجدار  باخذ حجراحد م 

اشقا م عمرو بالن  حالاد ليقالوو بهالذا العمالي  فنالز    بريالي علياله السالالو  

وتو ه الى   ليخبر  النبي صلى هللا عليه وسلم بما اومروا  فقا و مسرعا

فبع  اليهم .  الؤ م المدينة ف بعه  اصحابه ثم  اخبر م بالمؤامرة وقرر ا

محمد بن مسلمة   ليخبر م  بامرالجال  وخال   عشرة اياو مالن لالم يخالرج 

فارسي اليهم عبد هللا بن ابي سلو  ان اليخر وا من ديالار م وان   سيق ي 

معالاله الفالالي مقاتالالي فمالالا علالاليهم اال ان يالالدخلو حصالالونهم وديالالار م وان بنالالي 

لالذا  ذ الب النبالي   وا قريضة ورطفالان  ينصالرونهم  فشالعوا بالالقوة  وام نعال

صلى هللا عليه وسلم  بجيشه وامر م بالجال  عالن المدينالة والال خلص مالن 

المسالاللمين  فحاصالالر م   ان يخر الالوا  واصالالروا علالالى حالالر   فالالابوا شالالر م 

نخيلهم فخارت قوا م ووالعفوا   وا عيوما وقط  وعشرين  واحد المسلمون

لح علالى شالرط ليه وسلم  على الصالفطلبوا الصلح فوافق النبي صلى هللا ع

بعيالالر واحالالد   ولكالالي ثالثالالة  هالالم  مالالن المدينالالة فوافقالالوا علالالى  الجالالال   الئ

اكالابر م واكثالر م   الال ا يح ا ونه من م ا  وطعالاو  فال م ويحملون  كي م

ة والشالالاو وقالالد نزلالالت  فالاليهم سالالورة الحيالالر الالالى خيبالالر  ونزلالالت طائفالالة مالالنهم 

 .الحشر  
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 بالين المهالا رين   ر موديالا وقسم النبي صلى هللا عليه وساللم  اروالهم     

وقالالد و الالد عنالالد م مالالن السالالالح  خمسالالين درعالالا  -المهالالا رين االولالالين  بالالين

وتغطيالة  نفقالات   الدولالة   -واربعالين ساليفا  وثالثمائالة   بيضة    وخمسين

مثالالالي السالالاليو    والخيالالالي  والعالالالدة  للحالالالر     السالالالالح  وشالالالرا  االسالالالالمية 

 . يمة رن توليس  ا   فيئا    ذا الما  ع بار والدرو   با

 

كان النبالي صاللى هللا علياله وساللم علالى موعالد مالع ابالي سالفيان رئاليس        

 الحادية والعشالرين   ا  في احد  كما  بينا ا في الشذرة قري  في تجديد الق 

فلمالالا  حالالي  شالالهر شالالعبان  مالالن السالالنة الرابعالالة . معركالالة احالالد  عنالالد ان هالالا   

وخرج  الى احالد   للهجرة المباركة    هز النبي صلى هللا عليه وسلم نفسه

لمالقاة  ابي سفيان  ومشركي قري   فالي الالف وخمسالمائة مقاتالي وعشالرة 

افالالرا  واعطالالى اللالالوا  الالالى علالالي  بالالن ابالالي طالالالب  واسالال خلف  عبالالد هللا بالالن  

وقائد ا  ابا سفيان  ا  المدينة  ونزلوا ببدر  ين ظرون  قريش   على رواحة 

 .بن  حر  

 

د خرج في الفي  مقاتي  وخمسين فرسا اال اما  ابو سفيان  فق                

 فالالي   الرربالالة قلبالاله الرعالالب  منالالذ خرو الاله  ولالالم تكالالن لالاله   فالالي  قالالذ   انالاله

المسالاللمين  بمالقالالاتهم فالالي السالالنة القادمالالة  اوعالالد  ةاال عالالن موعالالد  الخالالروج

مالالر   )فالالي   و الالي مالالا   معالالرو    يقالالع   (مجنالالة ) عنالالد احالالد  فنالالز   علالالى 

 :ا  وقا  وقادته لى قري  ا  وبعد اس راحة ال فت(  الظهران 

الشالالجر   فيالاله   ترعالالون   خصالالب اال  عالالاو   يصالاللحكم  وهللا  ارى   انالاله ال -

 فار عوا     واني  را ع   د   و ذا عالم   اللبن  وتشربون

دون  ق الالالا    وحلفالالالاؤ م  القرشالالاليون  معالالاله فر الالالع  الالالالى مكالالالة  ور الالالع     

 .المسلمين 

 

ر وكان معهم امواال  فباعو ا  بارباح اما المسلمون فقد بقوا اياما  ببد     

و يشاله الالى   سالفيان ابالي   وصاللهم  خبالر ر الو   عنالدما  ورابحة  مجزية

ثالالم عالالادوا الالالى المدينالالة المنالالورة  واسالال طا   النبالالي صالاللى هللا عليالاله    مكالالة  

وسلم  من فرض االمن  في المدينة وال فرغ ل امين اقصى الحدود  وتاديب 

 الدا  عليهالا واخالر مالا  نؤشالرا  خرو اله صاللى عمن تحرك للنيي منها او اال

 .فبس  االمن والسالو (  دومة الجند )هللا عليه وسلم الى 
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 شذرات  من السيرة النبوية المعطرة                    

 

                  

                                  13    
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                    

 

 :الحمد هلل 

 

االحدار بعالد الهجالرة النبويالة  ان اليهالود كالانوا اشالد كرا يالة  ت اثب          

فالي كالي وقالت  كذل    و م –وللمسلمين  صلى هللا عليه وسلممحمد   للنبي 

 الئالاله  بنالالي النضالالير مالالن المدينالالة وخاصالالة  بعالالد  ا  مالالن قالالري  _وزمالالان 

قري  والقبائي   يؤلبون السابقة  فاخذوا   كما  ا  في الشذرات  المنورة 

العربية  على محاربة المسلمين   فخرج  ماعة  منهم وعلى راسالهم حيالي 

بن اخطب الى قري  ليحروالو م علالى مقاتلالة  المساللمين ومحاربالة محمالد 

  وسالالليم  قبائالالي اشالالجع وا الالالى ثالالم ذ بالال صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  واصالالحابه 

ر بي  الى كالي مالن لهالم ثالأ فزارة   وبني  عامر وبني   مرة وبني  ورطفان 

بل    ذا الحشد من قري    حي   للق ا   واس طاعوا  ان يؤلبوا اكبر حشد

 كبير ايضالا  ابو سفيان  وعدد    مقاتي  وعلى راسهم    الآ  وحد ا  س ة 

بحيال    مقاتي  يفوق عددا عن اربعة  اال    من  القبائي العربية المذكورة



 188 

المدينالالة   مقاتالالي   قصالالدوا  اصالالبح  عالالدد المقالالاتلين  اكثالالر مالالن عشالالرة اال  

وصالولهم الالى المدينالة  ا  مالع   سالفيان  وعنالد   ابالي  المنورة وتحالت رايالة

الحالر   واتفقالوا ان يكالون لكالي زعاليم  قيالادة   فالي  رئاسالة  القبائي  رؤسا 

 .يوو على ال والي 

 

 الالهم مالا سالمعوا مالن ي صلى هللا عليه وساللم  واصالحابه  ولما بل  النب     

وذخيالرة    وعالدة وابالي  وخيالي   نالد   ائ ال    ؤال   االلالو  المؤلفالة  مالن

 :قا  تعالى  وميرة

اذ  اؤوكم من فوقكم ومن اسفي منكم  واذ زارت االبصار وبلغت القلو  ) 

لالالزاال ي المؤمنالالون وزلزلالالوا ز نالالال  اب لالال *الحنالالا ر وتظنالالون بالالاهلل الظنونالالا 

  66و60\االحزا *( شديدا

 

ساللمان الفارسالي   فشاور اصحابه في  الق الا  ومالا ذا يفعلالون  فاشالار       

من خبرة في امورالحر  عنالدما  له    حو  المدينة  لما  بحفر خندق  كبير

 .في فار     كان

 

فالي     واشال رك  بحفالر الخنالدق فامر النبي صلى هللا علياله وساللم              

باردا قارصا  فلما راى النبالي بهالم شالدة الجالو    وكان الجو  عمليات الحفر

 :وال عب  ار ز 

 

 اللهم  ال عي  اال عي  االخرة  

 والمها رة   لالنصار     فارفر                                         

 

 :ال عب الذي احسوا  فيهم  عنهم   فا ابوا  وقد ذ ب  

 

 ن الذين بايعوا  محمدا نح 

 على الجهاد ما بيقينا ابدا                                                

 

حفالالر الخنالالدق  المسالاللمون  تالالم ا وقالالد بينمالا تباطالالأ اليهالالود والمنالالافقين          

 .بس ة اياو  وقد تم اخال  البيوت القريبة  من الخندق 

ولالم  ا  بالخنالدقوالمدينالة  تفالا ؤ ولما  وصلت  قري  وحلفاؤ الا  الالى      

سالالبيي الالالى  وكالالان عائقالالا  كبيالالرا  ورأوا ان ال  يعهالالدوا  بمثلالاله فالالي حالالروبهم 

وخرج النبي صلى هللا عليه وسلم  في ثالثة اال    ا  يازا  فعسكروا خلفه
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فاقالالالاموا  فيهالالالا  (  سالالاللع ) مقاتالالالي مالالالن المسالالاللمين  و علالالالوا ظهالالالور م الالالالى 

الخندق وتباد  الفريقان ال رامي  بالنبا    معسكر م  وبينهم وبين االعدا   

 .لعدة اياو 

 

نها س حار  ف رة ا شديد البرد  وكانت الحلفا  ت وقع اكان الجو  قارص     

 الخندق امالهم   ويعودون  بينما خيب  ى المسلمينيقضون علفقصيرة  

فالالي الق الا  سالال فلت مناله ومالالن  حيالي بالالن  اخطالب  ان  الالذا الفرصالة  وتوقالع  

ر م بمالا فعلاله كالذّ ة  وسيد بني قريظال  د  فقصد  كعب بن اسد اليهو ماع ه 

لالالم تالالنجح  الالذا االحالالزا   محمالالد و ماع الاله  بالالاليهود  ومالالا سالاليفعله بهالالم اذا

بالقضا  على  المسلمين وطلب منه ان ينقف عهدا مع المسلمين  ويقطع 

لالحالالالزا   ف حركالالالت   و المالالالدد عالالالن  المسالالاللمين  ويفالالال ح الطريالالالق  الميالالالر ة

فوافق على ذل   ونقف المعا الدة  وتبالر  مالن العهالد   نفسي ه اليهودية في

 .صلى هللا عليه وسلم   محمد  بين النبي  بينه

 

ة  الالى وساللم  والمساللمين  انحيالاز بنالي قريظالعلم النبي صاللى هللا علياله     

االحزا  ففزعوا  وارسي النبي صلى هللا عليه وسلم  وفدا مالنهم  سالعد بالن 

هود يخووون في امرالنبي صلى هللا عليه وسلم   معاذ سيد االو   فاخذ الي

 :فقا  له كعب 

 .ال عقد  ؟؟؟  ال عهد بيننا وبين محمد ومن رسو  هللا -

 .وتشا و الفريقان  وعاد سعد بن معاذ مغضبا  

 

عاد حيي  بن اخطب الالى االحالزا  واخبالر م بانضالماو  بنالي قريضالة        

سالهم للحالر  والق الا   فالفالت لهم على ان يمهلو م عشرة ايالاو  ليعالدوا انف

االحزا  ثالر ك ائب فكانت االولالى بقيالادة  ابالن االعالور الساللمي وموقعهالا 

مالالن فالالوق الالالوادي مالالن  هالالة الشالالرق والثانيالالة  بقيالالادة عيينالالة بالالن حصالالن 

الفزاري من اسفي الوادي من  هة الغر   واقالاو ابالو سالفيان علالى ك يب اله 

 .اما و الخندق 

 

زلالزاال شالديدا  فقالد  الا  م  وا ذلال  وزلزلال اش د  فز  المساللمون مالن       

العالالدو مالالن كالالي  مكالالان مالالن  فالالوقهم ومالالن اسالالفي مالالنهم  وظالالن ا الالي المدينالالة 

للمسلمين  دالظنون  واظهر المنافقون ما كانوا يضمرونه  من الكيد والحق

 :فقا  احد م 
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كان محمد يعدنا  على كنوز  قيصر وكسرى  بينما  ال يامن احدنا علالى  -

 برز نفسه ان يخرج في 

 :وقا  اخر للنبي صلى هللا عليه وسلم  عالنية  اماو  قومه   

 معروالالة لهجمالات  اال عالالدا   فالاذن لنالالا ان نر الع الالالى ان بيوتنالا عالورة  -

 :وقا  هللا تعالى . دورنا ندافع عنها

واذ يقو  المنافقون والذين في قلوبهم مالرض مالا وعالدنا هللا ورسالوله  )   

اا ي يثر  المقالاو لكالم فالار عوا ويسالئذن  وقالت طائفة منهم ي *اال ررورا 

ن اال  تنا لعورة وما  الي بعالورة ان يريالدوفريق منهم  النبي يقولون ان بيو

ولو دخلت عليهم من اقطار ا ثالم سالئلوا الف نالة آلتو الا ومالا تلبثالوا * فرارا

يولون االدبار وكان عهد  ولقد كانوا عا دوا هللا  من قبي ال* بها اال يسيرا

مالن المالوت او الق الي واذا    قي  لن  ينفعكم الفرار ان فررتم*  مسؤوال هللا 

 61 -61 \االحزا  *(  تم عون  اال قليال ال

 

معنويالالات  االعالالدا    وسالالمت  و كالذا خالالارت قالالوا م ومعنويالالاتهم          

 : قا  هللا تعالى من االحزا 

ولمالالالا راى المؤمنالالالون االحالالالزا  قالالالالوا  الالالذا وا وعالالالدنا هللا ورسالالالوله )   

 *(هللا ورسوله وما زاد م اال ايما نا وتسليما  وصدق

  13\االحزا    

والاليقا مالالن الخنالالدق فا  الالازوا  فقصالالدوا مكانالالا  االحالالزا     ح الالى انالالدفع

الالذي كالان  ود العالامري  الذا الر الي البطالي  ومنهم عمالرو بالن    بخيلهم

بالين   بالن ابالي  هالي ح الى صالاروا  وعكرمالة  بالالف فالار   يعدا العر 

من بين صفو  المساللمين علالي بالن ابالي طالالب   فخرج (سلع)الخندق و

ق الي   فق لاله  فلمالا العالامري   ود  كرو هللا و هه  فبارز عمرو بالن  عبالد

 .معه  اربين  ولى  من 

 

 اسالالاللو   الالالالى   عليالالاله وسالالاللم فقالالالد راى ان  يلجالالالأامالالالا النبالالالي صالالاللى هللا 

 :فقا   لنعيم بن مسعود –والحر  خدعة  -المخادعة  

ان   القالالوو     عنالالارطفالالان  فخالالذّ  مالالن  فينالالا  واحالالد  ر الالي  انالالت  انمالالا ) -

 . (اس طعت

  وكالان  نالديمهم –ة ح ى  اتالي بنالي قريظال مسعود   بن  نعيم فخرج          

مالن  بيناله وبيالنهم   بما  فذكر م  - انه اسلم بعد  في الجا لية  ولم  يعلموا

 :لهم   قا   ثم محبة  ومودة 
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تطيالالق قالالري   ال  وربمالالا قريشالالا  ورطفالالان علالالى محمالالد   ظالالا رتم انكالالم   -

فيرتحالن  عالنكم ف وا هالون  محمالدا وحالدكم  وال   طويال ورطفان  المقاو 

ح الى تاخالذوا مالن قالري    تقاتلون فانصح لكم اال   فينكي بكم به   لكم  قبي

 .ورطفان ر نا من اشرافهم   يكونون عندكم 

بن مسعود  عليهم نعيم بهذا الراي  بما اشار  به  قريظة   بنو فاق نع       

 :الى قري   فقا  لهم   نعيم  ذ ب  ثم

 انكاري دين محمد وقد علمت امرا رأيت قد عرف م محب ي وودي لكم  و -

 .ان اقوله لكم  نصيحة لكم  فاسمعوا واك موا عني 

 .فقالوا نفعي ذل  

 قريظالالة  قالالد نالالدموا علالالى  نكالال  عهالالد م  مالالع محمالالد   بنالالي ان :  فقالالا  لهالالم 

مالالالن  ياخالالالذوا   وانهالالالم  راؤا ان   االن  روالالالائهس  اوانهالالالم يعملالالالون علالالالى 

الالالى محمالالد  فيضالالر  اعنالالاقهم    فيقالالدمو م  ر ينالالة  اشالالرا  قالالري  عنالالد م

تبعثوا اليهم  يطلبون  منكم  ر اال ر نا  منكم   فال   بنو قريظة  بع   فاذا

 .محمد فيق لهم  سيقدمونهم  الى احدا  فانهم 

 :ثم ذ ب الى رطفان فقا  لهم  

فان ان م ا لي وعشيرتي  واحب النا  الي  وال  اظن يا معشر رط -

 :اقوله لكم  بما   تكذبوني انكم 

 .قالوا نعم  صدقت -

 .فاك موا عني قا     -

مالن بنالي قريظالة  شالديدا    وحالذر م  ثم قا  لهم مثالي مالا قالا  لقالري         

ان ال  يبعثوا  ر الا ال مالنهم الاليهم ر نالا فالانهم  سيساللمونهم الالى   ور ا م

  .فيق لهم    محمد

 

كعالب  ساليد بنالي   قادة رطفان الالى  الالى  ابو سفيان  وبعف  ثم ارسي     

اقالالام هم  وحصالالار م   ورايهالالم ان   طالالالت  انهالالم مالالن يقالالو   لالاله  قريظالالة 

يفا ئي  بنو قريظة المسلمين في رد  الحالر   و الم  مالن ورائهالم   فر الع 

 :له  وا الر ا  الى ابي سفيان   فقال

نقاتالالي  فالالي السالالبت  ولسالالنا   نقاتالالي  رالالدا السالالبت  وال ان  ان  كعبالالا يقالالو  -

 .ايدينا   بين  من اشرافكم  يكونون  عطونا  ر ناح ى  ت

صالحيحا واناله علالى   نعاليم  قالاله لهالم ورطفالان ان مالا  قري   فظنت        

 .حق في نصحه لهم 
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بالرق   مالع  مطالر رزيالر  ريالح عاصالف  و طالي  ن الليي   بت   فلما       

المالوا   فاخالذ   ا قووت الخياو   وانقلبت القالدور وتبعثالرت شديد  ف  ورعد

المقالاتلين مالن   وانالب    فالي قيي ان المالئكة  كبالرت الرعب  و القرشيين 

باصالالوات .. هللا اكبالالر .. هللا الكبالالر ... هللا اكبالالر : ن قالالري  ورطفالالان  قالالائلي

د قالال المسالاللمين  ان    شالالديدا  فظنالالوا  زلالالزاال  ة ومرتفعالالة   ف زلزلالالو ا شالالديد

 :في قومه  فما كان من ابي سفيان اال ان نادى  جموا عليهم

 ... الرحيي... الرحيي   -

 

الهزيمالة لاليال  وحملالوا مالا اسال طاعوا حملاله  اوطر االعدا   الالى            

وتالبعهم  بقيالة االحالزا   فلمالا . وتركوا مالا ال يسال طيعون حملاله    من م ا 

المعركة  اال  الم الا  الالذي مو ودا في  مكان  لن يكن احد  اصبح الصباح 

ذل  اذ انهم لم يجدوا من   ف عجب المسلمون  من  لم يقدروا عي ى حمله 

 :و كذا نصرهللا دينه  فقا  تعالى .  االحزا  احدا

 

و رد هللا الذين كفروا  بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى هللا المالؤمنين الق الا  ) 

   *(وكان هللا قويا عزيزا

 

لى هللا عليه وسلم  بعالد رحيالي االحالزا  وخالذالنهم مالن هللا اخذ النبي ص     

فلما اوحى النهالار امالر . تعالى  يفكر في امر بني قريظة  ونقضهم العهد   

 :مؤذن يؤذن في المسلمين 

 .قريظة  مطيعا فال يصلين العصر اال ببني  من كان سميعا -

  

 وتعالب  صالب مالن ن  ررالم مالا اصالابهم نفر المسلمون  للق ا  سريعا          

وطو  حصار  االحزا  لهم   فحاصالر  الخندق  حفر في  في  ذا المعركة 

بيالالنهم   ي الالارمون المسالاللمون حصالالون بنالالي قريظالالة  خمسالالا وعشالالرين ليلالالة 

يجالرؤ مالنهم علالى    بنو قريظالة   بالجهالد وال عالب  ولالم احس  بالنبا   فلما 

ع طالالو  نفعالالا  مالال  وال تجالالديهم  لالالم تالنفعهم وايقنالالوا  ان حصالالونهم  الخالروج 

بالالاالو   حلفالالاؤ م القالالدامى  فسالالار  بيالالنهم   ف شالالفعوا   الحصالالار تشالالاوروا

 : ماعة من االو  الى النبي صلى هللا عليه وسلم  قائلين له 

بنالي قينقالا    حلفاؤنالا  فالاطلقهم  كمالا اطلقالت  بنالي قريظاله  يارسو  هللا -

 حلفا  الخزرج   

 :فقا  لهم النبي صلى هللا عليه وسلم  

 (فيهم ر ي منكم  ؟؟   ان يحكمتروون   اال ) -
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 .بلى يارسو  هللا :  فقالوا

 : صلى هللا عليه وسلم  فقا  لهم

 .(فليحكم في ذل   قولوا لليهود فليخ اروا من شاؤوا منكمف ) 

 

ونسوا ان سعدا  الو الالذي   رئيس االو   اخ اراليهود سعد بن معاذ       

وا ماخاووا فالي حالق فارلظوا له  وخاو  العهد  همفاووهم في عدو نقض

وكالان سالعد فالي  .اماماله    للمساللمين  النبي صلى هللا علياله وساللم  وسالبهم

المدينة بسبب   رح اصيب به فالي رالزوة االحالزا  فلمالا  الاؤوا باله  راكبالا 

 :حمارا  فلما قر  من رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم قا 

 (قوموا الى  سيدكم ) - 

 :فاحاطوا بسعد من  انبيه يقولون 

 .د احسن في موالي  ياسع -

 :و و ساكت  ال  يجيبهم فلما اكثروا في ذل  قا   

 .خذا  في هللا لومة الئملقد ان لسعد ان ال تا -

 

ظالة  انهالم يقبلالوا يمن بني قر ميثاق لعهد وال سعد بن معاذ ا  فاخذ          

عنالالد ذلالال  امالالر سالالعد  بنالالي قريظالالة ان ينزلالالوا مالالن   وينزلالالون عنالالدا  بحكمالاله 

ثالالم حكالالم علالاليهم بالالان تق الالي ر الالالهم .  وا سالالالحهم  ففعلالالواحصالالونهم  ويلقالال

 .وتسبى نساؤ م وذراريهم  وتقسم اموالهم

 

فلمالالا ر الالع النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  والمسالاللمون الالالى المدينالالة           

صالالار  ثالالم  حفالالرت  لهالالم بعالالف دور االن قريظالالة  فالالي   حبسالالوا ر الالا   بنالالي

فالي الخنالادق   وفالرق  النبالي  وا  ودفنال بني  قريظة    يهودخنادق ثم  ق ي  

بعالد .  بالين المساللمين   ونسا  م واوالد م  الهمصلى هللا عليه  وسلم امو

وفي روايالة اخالرى ارساللت السالبايا  ان اخرج خمسها  كونها  رنائم حر  

الى نجد  فبيعت وتم شرا  السالح بهذا المبال  واصطفى  النبي صاللى هللا 

انه تسرى بها ويقا  انه اع قهالا  ثالم فيقا  ( ريحانة  بنت زيد) عليه وسلم

 .تزو ها وقد توفيت بع حجة الودا  

 

 :قا  تعالى          

   ظا رو م من ا ي الك ا  من صياصيهم وقذ  وانز  هللا الذين )     
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 ثكالالم اروالالهم ورفريقالالا  وأ  سالالرونفالالي قلالالوبهم  الرعالالب  فريقالالا  تق لالالون  وتأ

 اقالدير  ى كالي شالي وكان هللا عل تطؤو ا   لم   واروا موالهم وا  وديار م

 17 \االحزا  *( 

         

 

 

      ************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شذرات من  السيرة النبوية المعطرة                

 

                                 14     
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                        

 : الحمد هلل

 

صاللى خبالر النبالي ا ة  للهجالرة المباركالةمسالاخالسنة ال من في شعبان        

 رار الخزاعالي  هللا عليه وسلم أن رئيس بني المصطلق الحالارر بالن أبالي وال

وبني المصطلق  -من العر   اس طا  ان يجمعه معه  ومن   سار في قومه

لم، حر  رسو  هللا صاللى هللا علياله وسال رومون ي -بطن  من خزاعة و م  

 فلمالا وصالي الاليهم الخبر،  من  ل حققل  األسلمي بن الحصيب   بَُرْيَدة  فبع 

ر ع إلى رسو  هللا صلى ثم وكلمه  الخزاعي  ولقي الحارر بن أبي ورار

وفالي روايالة ابالن اسالحاق فالي السالنة   الخبر بصحة   فأخبرا  هللا عليه وسلم

 . السادسة للهجرة
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 الصالحابة، وأسالر  فالي الخالروج يه  وساللم النبي  صلى هللا عل ند  ف         

 ماعالة مالن المنالافقين   من شعبان، وخرج معالهفي الثاني    خرو ه  وكان

مالن الخيالي عشالرة   ثالثالون  معه  وكان  من قبي معه في معركة لم يخر وا

عائشة وأو سلمة زو  اا  ، وخر ت معه  .وعشرون ل نصار  للمها رين

 .روي هللا عنهما

 

  : وقيالالي الغفالالاري أبالالا ذر  : ى المدينالالة زيالالد بالالن حارثالالة، وقيالالياسالال عمي علالال      

شخصالالا  نَُمْيلاَلالة بالالن عبالالد هللا الليثالالي، وكالالان الحالالارر بالالن أبالالي والالرار قالالد و الاله 

بخير المسلمين  فما كان من المسلمين اال  ان القالوا القالبف  ليأتيه  منهم  

 . وق لوا  عليه

 

مسير رسو  هللا صلى   لما بل  الحارر بن أبي ورار ومن معهف            

 المسالاللمين  الشالالخص  الالالذي ارسالالله  لالالال سالال طال    وق الالي  هللا عليالاله وسالاللم

رسالو   ووصي  من كان معهم من العر   شديداً وتفرق عنهم  خافوا خوفاً 

 لبنالي  خزاعالة  يقالع  مالا  و و  ـ  (الُمَرْيِسيع)إلى   هللا صلى هللا عليه وسلم

النبالي  َوَصالفَّ   . للق الا   ف هيالأوا السالاحي ـ  القريبة مالن ( قَُدْيد )  ناحية   في

أبالالي بكالالر  الالالى رايالالة المهالالا رين دفالالع   و أصالالحابه،  صالاللى هللا عليالاله وسالاللم 

 . سعد بن عبادة الى وراية األنصار    الصديق

 

 صلى هللا علياله وساللم النبي  أمر  ثم  ساعة بالنبي  ى  الم قاتلون ترام      

وما  ي اال سالاعة  مالن نهالار   واحد  ي ر  حملة المسلمون  فحميبالق ا   

مالن ق الي وسالبى  منهم  انهزو المشركون وق يف للمسلمين  النصرح ى كان 

  الم الالا   والالالنعم و   والالالذراري النسالالا   رسالالو  هللا صالاللى هللا عليالاله وسالاللم 

 عبالادة بالن الصالامت  ق لاله  من المسلمين إال ر ي واحد يس شهد   لم   وقيي

   .أنه من العدو و و  شاو بن صبابة   ناً اظ خطأ ر ي من األنصار

 .  

وفالالي  روايالالة اخالالرى لالالم يجالالر بيالالنهم  ق الالا   انمالالا ارالالارالنبي صالاللى هللا         

مالالوا  فسالالبى  ذراريهالالم  فلالالم  يقالالا و(  المريسالاليع) يهم  فالالي علالال وسالاللم   عليالاله 

 .ونسا  م  ورنم  اموالهم 

 

رار رئاليس ُ َويريالة بنالت الحالارر بالن أبالي وال: وكان من  ملة السبي       

ق الالي فالالي  الالذا وقالالد  مسالالافع بالالن صالالفوان ل زو الالة  بنالالي المصالالطلق، وكانالالت 

   صلى هللا عليه وسلم  فسما ا رسو  هللا  (برة ) وكان اسمها  الغزوة
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 . (ُ ويرية ) 

 

قسم رسو  هللا  سبايا بني المصطلق وقعالت  لما : وعن عائشة قالت        

أو البن عم  (يس بن شما لثابت بن ق) في السهم  ( ويرية بنت الحارر)

ال يرا ا أحالد إال أخالذت   ُمالّحة  حلوة  فكاتب ه على نفسها وكانت امرأة  له

  بنفسه، فأتت رسو  هللا  تس عينه في ك اب ها

 :قالت عائشة و 

 :وقلت فكر  ها   فوهللا ما  و إال أن رأي ها -

 .رأيت قد   ما  منها يرى  -

 : قالت  عليه وسلم صلى هللافلما دخلت على رسو  هللا  

سيد قومه وقد أصابني من البال   ( ويرية بنت الحارر )رسو  هللا أنايا  -

 .ما لم يخف علي  وقد كاتبت على نفسي فأعني على ك اب ي

 

 : النبي صلى هللا عليه وسلمفقا   

 . ( وأتزو  ك اب    أو خير من ذل  أؤدي عن    ) -

 نعم: فقالت   

 

 لقومهالالا  ي أصالالهاريالالفق  زو هالالات  فبلالال  النالالا  أنالاله  ففعالالي رسالالو  هللا        

 واخلالوا سالبيلهم  رسو  هللا  فأرسلوا ما كان في أيديهم من بني المصالطلق

   مباركالة  امالرأة فكانالت   فقد أع ق بهالا مائالة مالن أ الي بيالت بنالي المصالطلق

تزو هالا رسالو    ولمالا  علالى قومهالا منهالا   بركالة أعظم   تو د امرأة  وال

 عمر الالالا حالالالين تزو هالالالا رسالالالو  هللا     وكانالالالت  لهالالالا  وقَسالالالم  هللا  حجبهالالالا

 ة مسالاخال فاليو الي  فالي السالنة الخمسالين  للهجالرة وتوفيت   عشرين سنة

ثالم   إلسالالولالمصالطلق  بني   أكثر  دى هللا   زوا ها  وبسبب  س ين  الو

 و فالالي  الالذا    رئالاليس بنالالي خزاعالالة الخزاعالالي   والالرار بالالن   أسالاللم الحالالارر

صاللى  محمالد  المصالطفى  مالن حكالم  الحبيالب الغالة ب  حكمة  الزواج  نلمس

 . هللا عليه وسلم

 

ومفاد ا  ان النبالي صاللى هللا   (االف )وفي  ذا المعركة  حدثت حادثة       

  -اي معركالالة  –عليالاله وسالاللم  كالالان  يصالالحب احالالدى زو اتالاله  معالاله  للمعركالالة 

صاليب  زو  اله  عائشالة لقرعة بيالنهم فكالان فالي  الذا القرعالة نوعن طريق ا

 بكرالصديق روي هللا عنهما  بنت ابي
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وملخالالص  الالذا الحادثالالة كمالالا روا الالا اإلمامالالان البخالالاري ومسالاللم فالالي         

  -روي هللا عنها-أو المؤمنين عائشة  كالو  صحيحيهما عن

 : قالتانها  

 

سالالالفراً أقالالالر  بالالالين    إذا أراد  صالالاللى هللا عليالالاله وسالالاللم كالالالان رسالالالو  هللا)    

  ا رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللمبه  سهمها خرج  خرج أزوا ه، فأيّهن 

 معه

 : قالت عائشة 

 

فأقر  بيننا في رزوة رزا ا فخرج فيها سالهمي فخر الت مالع رسالو    -    

أُحمي فالي  الود ي   فكنت  الحجا  ما أنز   بعد   وسلم  هللا صلى هللا عليه

وأنز  فيه فسرنا ح ى إذا فرغ رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم مالن رزوتاله 

فقمالت حالين   بالرحيالي ا آذن ليي و  قافلين  من المدينة  ودنونا   يوقف تل  

قضاليت شالأني أقبلالت   فلمالا   بالرحيي، فمشيت ح الى  الاوزت الجالي  آذنوا 

انقطالع، فر عالت فال مسالت   قالد  َرحلالي، فلمسالت صالدري فالعذا عقالد لالي  إلالى

 .اب غاؤا فحبسني   عقدي

 

فالاح ملوا  الود ي   ن لالي،يرحلو  كانوا  الذين  الر    وأقبي: قالتو       

فرحلوا على بعيري الذي كنت أركالب علياله، و الم يحسالبون أنالي فياله وكالان 

اللحالم إنمالا يالأكلن العلقالة مالن  يَْهبلن، ولم يغشهّن  لم  خفافاً   النسا  إذ ذاك

وحملوا وكنت  ارية  رفعوا  حين   الهودج الطعاو، فلم يس نكر القوو خفة

 اسالالال مر   بعالالالدما  وو الالالدت عقالالالدي . افبعثالالالوا الجمالالالي فسالالالارو .حديثالالالة السالالالنّ 

  فيممالالت   وال مجيالالب   دا   مالالنهم فجئالالت منالالازلهم ولالاليس بهالالا    .الجالالي 

 فبينالا  .فير عالون إلاليّ   ساليفقدوني وظننالت أنهالم   فياله،  كنت  الذي  منـزلي

المعطالي   بالن  صفوان  وكان  فنمت  رلب ني عيني  منـزلي في   أنا  السة

فأصالالبح عنالالد منالالـزلي فالالرأى   فالالأدلج . مالالن ورا  الجالالي  السالاللمي  الالالذكواني

  فقا  رآني وكان قد رآني قبي الحجا  قد   فعرفني حين  نائم  سواد إنسان

 باسالال ر اعه   فاسالال يقظت ( العظالاليم العلالالي  اال  بالالاهلل    قالالوة  وال  ال حالالو ) 

وال    كلمالة  كلمنالي  مالا  ووهللا    بجلبالابي   و هالي  فخمالرت  حين عرفنالي

أنا  راحل ه، فوطي  علالى  اس ر اعه َوَ َوى ح ى كلمة رير   سمعت منه

الجي   أتينا   الراحلة ح ى بي   يقود  فانطلق  فركب ها  يديها، فقمت إليها

 .نزو  و م  الظهيرة   في نحر موررين 
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كبالر اإلفال  عبالد هللا بالن أبالّي بالن   فهل  من  ل ، وكالان الالذي تالولى: قالت و

 سلو  

 فيقالالرا    عنالالدا  بالاله  وي حالالدر  يشالالا   كالالان  أُْخباِلالْرُت أنالاله   :قالالا  عالالروةو  

 .ويس وشيه ويس معه 

 

لم يَُسّم مالن أ الي اإلفال  إالّ حسالان بالن ثابالت ومسالطح : ًً  قا  عروة أيضاو 

وحمنة بنالت  حال ، فالي نالا  آخالرين ال علالم لالي بهالم ريالر أنهالم   بن أثاثة

 . عصبة كما قا  هللا تعالى وإن ِكْبَر ذل  يقا  له عبد هللا بن أبّي بن سلو

 :أن يسب عند ا حسان وتقو   كانت عائشة تكرا: قا  عروة 

 :إنه الذي قا  

  

 فعن أبي ووالدا وعروي           

 لعرض محمد منكم وقا                                                 

  

فقالالدمنا المدينالالة، فاشالال كيت حالالين قالالدمت : -روالالي هللا عنهالالا-قالالالت عائشالالة 

في قو  أصحا  اإلف ، ال أشعر بشالي  مالن ذلال ،  شهراً، والنا  يفيضون

و و يريبني في و عي أني ال أعر  مالن رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم 

اللطف الذي كنت أرى منه حين أش كي إنما يدخي علّي رسو  هللا صلى هللا 

فالالذاك الالالذي   ينصالالر    ثالالم((. كيالالف تالاليكم؟: ))عليالاله وسالاللم فيسالاللم ثالالم يقالالو 

  معالي أو  فخر الت    نقَهالت،  بعالدما  ر ح الى خر التأشعر بالش  وال يريبني 

ال نخالرج إالّ لاليالً وذلال   وكنالا  - و الو م برزنالا -( المناصع  )   قبي  مسطح

قبالالي أن ن خالالذ الكنالالف قريبالالاً مالالن بيوتنالالا فكنالالا ن الالأذى بالالالكنف أن ن خالالذ ا عنالالد 

و الي ابنالة أبالي ر الم بالن المطلالب بالن عبالد -فانطلقت أنا وأو مسطح  -بيوتنا

  مسالطح  وابنهالا   بنت صخر بن عامر خالة أبالي بكالر الصالديقمنا  وأمها 

فأقبلت أنا وأو مسطح قبي بي ي حين فررنالا  -بن عباد بن المطلب  بن أثاثة

 : فقالت  مرطها  في من شأننا، فعثرت أو مسطح 

 ......... تعس مسطح -

 أتسبين ر الً شهد بدراً؟   !بئس ما قلت: فقلت لها 

 معي ما قا ؟ أي  ن اا ولم تس: فقالت

 وما قا ؟: قلت

 فأخبرتني بقو  أ ي اإلف ،      

فازددت مرواً على مروي، فلما ر عت إلى بي ي ودخي علّي : قالتف 

 .(كيف تيكم؟): فسلم ثم قا   رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم
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؟  أتأذن لي أن آتي : فقلت له   أبويِّ

 هما، وأنا حينئٍذ أريد أن أس يقن الخبر من قِبل: قالت

 : فأذن لي رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فجئت أبوّي فقلت ألمي: قالت

 يا أم اا، ماذا ي حدر النا ؟  -

يا بنية  وني علي  فوهللا لقلما كانت امرأة ق  وويئة عند ر ي : قالت 

 يحبها ولها ورائر إال كثّرن عليها

 سبحان هللا، أو لقد تحدر النا  بهذا؟: فقلت: قالت 

فبكيت تل  الليلة ح ى أصبحت ال يرقأ لي دمع وال أك حي بنوو ح ى : قالت 

 .أصبحت أبكي

  بالن علي بن أبي طالالب وأسالامة   وسلم فدعا رسو  هللا صلى هللا عليه     

 زيد حين اس لب  الوحي، يسألهما ويس شير ما في فراق أ له 

الالذي يعلالم فأما أسامة فأشار على رسو  هللا صلى هللا علياله وساللم ب: قالت 

 من برا ة أ له، وبالذي يعلم لهم في نفسه من الوّد،

 .يا رسو  هللا أ ل  وال نعلم إال خيراً : فقا  

يا رسو  هللا لم يضيّق هللا علي  والنسا  سوا ا كثير  -  : فقا   وأما علي 

 وإن تسأ  الجارية تصدق 

 فدعا رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم بريرة: قالت 

 ( بريرة،  ي رأيت من شي  يريب  أي: )فقا  

ال والذي بعثال  بالالحق مالا رأيالت عليهالا أمالراً قال  ريالر أنهالا : قالت له بريرة 

 . ارية حديثة السن تناو عن عجين أ لها، ف أتي الدا ن ف أكله

فقاو رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم من يومه فاس عذر من عبالد هللا : قالت 

  يالالا معشالالر المسالاللمين، مالالن : )ر، فقالالا و الالو علالالى المنبالال بالالن سالاللو   بالالن أبالاليّ 

ما علمالت علالى   بي ي، فوهللا  في أ ي بلغني عنه أذاا  يعذرني من ر ي قد 

ما كالان يالدخي   و إال خيراً  ر الً ما علمت عليه   أ لي إال خيراً ولقد ذكروا

 (. على أ لي إال معي

 :فقاو سعد بن معاذ أخو بني عبد األشهي فقا : قالت

  عنقالاله، وإن  هللا أعالذرك منالاله فالعن كالان مالالن األو  والربت أنالا يالا رسالالو   -

 .أمرك  ففعلنا  أمرتنا  من الخزرج  إخواننا  كان من

فقاو ر ي مالن الخالزرج وكانالت أو حسالان بنالت عماله مالن فخالذا و الو : قالت 

 سعد بن عبادة و و سيد الخزرج،

 ح ملَ ه الحمية  وكان قبي ذل  ر الً صالحاً ولكن ا: قالت 
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كذبت لعمر هللا ال تق له وال تقدر على ق له ولو كان مالن ر طال  : فقا  لسعد

فقالا  لسالعد بالن  .ما أحببت أن يق ي فقاو أسيد بن حضير، و و ابن عم سعد

 .منافق تجاد  عن المنافقين فعن    لنق لنه،  كذبت لعمر هللا: عبادة

ف ثاور الحيان األو  والخزرج ح الى  ّمالوا أن يق  لالوا ورسالو  هللا : قالت 

 .لى هللا عليه وسلم قائم على المنبرص

 .فلم يز  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم يخفِّضهم ح ى سك وا: وقالت 

 .فبكيت يومي ذل  كله ال يرقأ لي دمع وال أك حي بنوو: قالت 

وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليل ين ويوماً ال أك حي بنوو وال يرقأ : قالت 

  فالق كبدي لي دمع ح ى إني ألظن أن البكا 

 

فبينا أبالواي  السالان عنالدي وأنالا أبكالي فاسال أذنت علالّي امالرأة مالن            

 .فجلست تبكي معي  األنصار فأذنت لها

فبينالالا نحالالن علالالى ذلالال  دخالالي رسالالو  هللا صالاللى هللا عليالاله وسالاللم علينالالا : قالالالت 

 .فسلم ثم  لس

إليه  ولم يجلس عندي منذ قيي ما قيي قبلها وقد لب  شهراً ال يوحى: قالت 

 . في شأني بشي 

 :ف شهد رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم حين  لس ثم قا : قالت

  قالالد بلغنالالي عنالال  كالالذا وكالالذا فالالعن كنالالت بريئالالة  يالالا عائشالالة، فعنالاله: أمالالا بعالالد) 

فسيبرئ  هللا، وإن كنت ألممت بذنب فاس غفري هللا وتوبي إلياله، فالعن العبالد 

 (.إذا اع ر  بذنبه ثم تا  إلى هللا تا  هللا عليه

 

مقال ه قلص دمعي ح ى   فلما قضى رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم: قالت 

 : ما أحس منه قطرة فقلت ألبي

 .أ ب رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عني فيما قا  -

 وهللا ما أدري ما أقو  لرسو  هللا صلى هللا عليه وسلم : فقا  أبي 

 .فيما قا  أ يبي رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم: فقلت ألمي

 .وهللا ما أدري ما أقو  لرسو  هللا صلى هللا عليه وسلم:قالت أمي  

 : فقلت وأنا  ارية حديثة السّن ال أقرأ من القرآن كثيراً  

لقالد سالمع م  الذا الحالدي  ح الى اسال قر فالي أنفسالكم : إني وهللا لقد علمالت -

بذل  ولئن اع رفالت   وصدق م به، فلئن قلت لكم إني بريئة ال تصدقوني

قُنِّي فوهللا ال أ د لالي ولكالم مالثالً ل كم بأمر وهللا يعلم أني منه بريئة لَ َُصدِّ

 :إال أبا يوسف حين قا 

 (فََصْبٌر َ ِميٌي َوهللّاُ اْلُمْس ََعاُن َعلَى َما تَِصفُوَن )  -
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 61\سورة يوسف  -

-  
ثم تحولُت فاوطجعُت على فراشي وهللا يعلم إني حينئٍذ بريئة وأن هللا       

ببرا تي ولكن وهللا ما كنت أظن أن هللا منـز  في شالأني وحيالاً ي لالى  مبرئي

كنالت   ولكالن  لشأني في نفسي كان أحقالر مالن أن يال كلم هللا فالّي بالأمر ي لالى. 

رؤيالا يبرئنالي   فالي النالوو   هللا صلى هللا علياله وساللم  أن يرى رسو   أر و

خالرج   وال  همجلسال هللا بها، فوهللا ما راو رسو  هللا صلى هللا علياله وساللم 

البرحا  ح ى   من ح ى أنز  عليه فأخذا ما كان يأخذا  أحد من أ ي البيت 

و و في يوو شاٍت من ثقي القو    الجمان  مثي  العرق إنه لي حدر منه من 

 .الذي أنز  عليه

ي عن رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم و و يضح  فكانت أو  : قالت   فسرِّ

 :كلمة تكلم بها أن قا 

 (عائشة أما هللا فقد برأك يا)  -

 قومي إليه: فقالت لي أمي: قالت  -

 . -عز و ي-وهللا ال أقوو إليه، وال أحمد إال هللا : فقلت  -

 :وأنز  هللا تعالى: قالت -

بي  الو خيالر   التحسبوا شر لكم  ُعْصبَةٌ ّمْنُكم إلْف ِ ٱَ ا وا بِ  لَِّذينَ ٱإِنَّ )      

ثم والذي تولى كبرا منهم لاله عالذا  لكم  لكي امرئ منهم ما اك سب من اال

 .فلما أنز  هللا  ذا في برا تي  العشر اآليات كلها (*عظيم 

مسالطح بالن أثاثالة  لالىقا  أبالو بكالر الصالديق روالي هللا عناله وكالان ينفالق ع 

 :وفقرا منه   لقراب ه

 .قا  لعائشة ما قا   بعد الذي  أبداً  شيئاً   وهللا ال أنفق على مسطح -

 :فأنز  هللا  -

-  

َعِة أَن يُْؤتُوا أُْولاِلي اْلقُْرباَلى َواْلَمَسالاِكيَن  الوَ  (   يَأْتَِي أُْولُوا اْلفَْضِي ِمنُكْم َوالسَّ

ِ َولْ  ُ لَُكالْم  الَوْليَْصالفَُحوا أَ  يَْعفُواَواْلُمَهاِ ِريَن فِي َسبِيِي هللاَّ تُِحبُّالوَن أَن يَْغفاِلَر هللاَّ

ِحيمٌ  ُ َرفُوٌر رَّ    11\سورة النــور  (َوهللاَّ

 

 :أبو بكر الصديق: قا 

بلى وهللا إني ألحب أن يغفر هللا لي فأر ع إلالى مسالطح النفقالة ال الي كالان  -

 ينفق عليه

 .وهللا ال أنزعها منه أبداً : وقا   -

-  
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و كذا برأ هللا تعالالى  او المالؤمنين  مالن فالوق سالبع سالموات  وكالان           

لم فالي االفال   فالي حسان بن ثابت شاعر رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  تك

 :من تكلم  به  فقا  يع ذر لعائشة وقا  يمدحها 

 

 حصان رزان ما ترن بريئة 

 تصبح ررثى من لحوو الغوافي                                      

 

 عقيلة حي من لؤي بن رالب 

 كراو المساعي مجد م رير زائي                                  

 

 خيمها  مهذبة قد طيب هللا

 طهر ا من كي سوؤ وباطي                                          

 

 لئن كان  ما قد  قيي عني قل ه  

 فال رفعت سوطي الي اناملي                                        

 

 وكيف  وودي ما حييت ونصرتي

 المحافيآل  رسو  هللا زين                                           

 

 :وقد ذكرت  ذا الحالة في القران الكريم في سورة النور        

 

ْفِ  ُعْصبَةٌ ِمْنُكْم ال تَْحَسبُواُ َشّراً لَُكْم بَْي ُ َو َخْيٌر لَُكْم الِ إِنَّ الَِّذيَن َ اُ وا بِا)

ِمْنُهْم لَهُ َعَذاٌ   ْثِم َوالَِّذي تََولَّى ِكْبَراُ الْنُهْم َما اْك ََسَب ِمَن الُِكيِّ اْمِرٍئ مِ 

 (66:النور( )َعِظيمٌ 

 

َعِة أَْن يُْؤتُوا أُولِي اْلقُْربَى  الوَ )الى االية   يَأْتَِي أُولُو اْلفَْضِي ِمْنُكْم َوالسَّ

ِ َوْليَْعفُوا َوْليَْصفَُحوا أَ  تُِحبُّوَن أَْن  الَواْلَمَساِكيَن َواْلُمَهاِ ِريَن فِي َسبِيِي هللاَّ

 ُ ُ َرفُوٌر َرِحيمٌ  لَ يَْغفَِر هللاَّ  11النور  (ُكْم َوهللاَّ

 

روتها أو المؤمنين  كما    ي القصة ب مامها والمعاناة بكاملها  ذا       

 .وكما  ا ت  في الصحيحين اعالا  عن نفسها  عائشة روي هللا عنها
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              ********************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من السيرة النبوية المعطرة شذرات                    

 

 

                                   15 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                           

 

 : الحمد هلل          

                

في  شهر ذي القعدة  من السنة الخامسة  للهجرة  بعد ان تالم  امالر           

معالالاذ  وكالالان  فالالي خيمالالة فالالي المسالالجد  بنالالي  قريظالالة  ا يبالالت دعالالوة سالالعد بالالن

وسالاللم  عالالن قالالر    النبالالي صالاللى هللا عليالاله  النبالالوي الشالالريف ال الالي ان يعالالودا

ف وانفجالر مالن فيه  شالاة  فنكالأت  رحاله العميالق فالان باس مرار  فمرت  عل

فحملت  نازته المالئكالة مالع المساللمين . لب ه فسا  الدو رزيرا  ف وفي فيه 

 .ا  ز عرد الرحمن  لموته وقيي  و
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ا شالر  ووبعد ا  ان د  من المسلمين  خمسة  من الخالزرج  ليحالوز        

خيبالر  وتالا ر ا الي   يهالود   رئاليس (رافع  سالو  بن ابي الحقيالق  ابو )ق ي

المسالاللمين  فلمالالا    حالالد  المالالؤلبين  والمحالالركين   لالحالالزا   والالدأالحجالالاز   و

 بالن وصي  ؤال  الى حصنه  في   هة  خيبر  مسا ا  قا   قائالد م عبالد هللا

 :ع ي 

 . لعلي ادخي  واتلطف  للبوا   سانطلق الى الحصن   مكانكم فاني- 

حا  اله  فه الف   يقضالي  كأناله بثوباله   تقنع  من البا   ثم ىى دنفاقبي ح   

 :البوا  به

ان ارلالالق   اريالالد  فالالاني  ان تالالدخي  فالالا دخالالي  تريالالد  ان كنالالت هللا   يالالا عبالالد -

  .البا  

 

  واخ بأ  ح ى ناو النا  فأخالذ المفالاتيح وفال ح دخي عبد هللا بن ع ي         

البا   ليسهي عليه  الهرو   عند الحا ة   فكان كلما ف ح  بابا ارلقه  مالن 

الالالداخي  خلفالاله  علالالى  رأ ي انالاله  كالالي ال يقالالدر احالالد  ال  يصالالي  اليالاله  ألنهالالم 

  بيالت  سالالو بالن ان هالى  الالى   سيجدون  االبالوا   مغلقالة  مالن الالداخي  فلمالا

 الو   ايالن يالدري   عيالاله  ال وسال    مظلالم   الو فالي بيالت فاذا   قالحقي  ابي

 :فناداا 

 .يا ابا رافع   يا ابا رافع   -

 من  ذا  ؟؟؟: قا   

فا وى نحو الصوت بالسيف  و و في د ش ه  فلم يصبه  فخالرج ثالم  الا   

 :وقد رير  صوته  كأنه  يغيثه  وقا 

 ما  ذا الصوت يا ابا رافع  ؟؟  - 

 .  الويي  ان ر ال في البيت وربني بالسيفمأل:  فقا  - 

فعمالد اليالاله  ووالالربه  والالربة    رح الاله  ثقاليال اال انالاله لالالم يمالالت  فووالالع        

بطناله  ونالاو  علياله  مالن  الخلالف  ح الى  اظهالرا مالن ظهالرا  ثالم   السيف فالي

خالالرج مسالالرعا  يفالال ح  االبالالوا   ال الالي  قفلهالالا  واحالالدا واحالالدا   وكالالان  بصالالرا 

ن انه وصي الى االرض  فقالدو  ر لاله  فوقالع مالن  وعيفا  والليي مقمرا   فظ

السلم   فجرحت ر له  فشد ا  بعمام ه  واخ فى  عنالد البالا    فلمالا اصالبح 

الصباح   سمع ر الال  فالوق  السالور  ينالادي  بوفالاة   ابالي رافالع  تالا ر ا الي 

الحجاز  فعر  انه مات  فجا  الى اصحابه ثم ر عوا الالى المدينالة  فجالائوا 

ى هللا عليه وسلم  وحدثوا بما حدر  فمسح النبالي صاللى الى رسو  هللا صل

 .هللا عليه وسلم  ر ي عبد هللا   فشفيت  فكأنها  لم  يش كي منها ابدا  
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اما  ابو لبابة  فقد رب  نفسه بجذ  اتخذ سالارية فالي المسالجد النبالوي         

ومضى عليه ست ليا   تاتي  زو  ه كالي  تحلاله  للصالالة ثالم  يعالود  فيالرب  

فبشالرته  بهالا (  او ساللمة) ه  بعد ا  بالجذ   ثم نزلالت توب اله فالي بيالت  نفس

ى هللا فجالالاؤوا النالالا   ليطلقالالوا فالالأبى  ح الالى يطلقالاله الحبيالالب المصالالطفى  صالالل

 .عليه في صالة  الفجر عليه وسلم  ففعي  حين مر

 

بالن اثالا     ثمامالة  في  المحرو من  السنة  السادسة  للهجرة  خالرج          

ار يالا  النبالي صاللى هللا علياله وساللم بالامر مالن مساليلمة    يريدسيد اليمامة  

علياله  صاللى هللا  محمالد  كرا يالة للنبالي  النالا  ثمامالة  اشالد   الكذا   وكان

وكالان النبالي صاللى هللا علياله وساللم قالد ارسالي سالرية  مالن . وسلم و لالسالو 

بالالن بكالالر    بنالالي  كالالال   بالالن  مسالاللمة  ل اديالالب محمالالد  فارسالالا  بالالأمرة   ثالثالين

علالى مسالافة  سالبعة  ليالا   مالن المدينالة  فالي ( والرية ) ني في ناحيالة الساك

طريق البصالرة  فلمالا كالانوا را عالين  و الدوا  ثمامالة  فالي طالريقهم فاسالروا  

به الى  المدينة المنورة  وربطالوا فالي سالواري المسالجد  فمالر باله    و اؤوا

 : النبي صلى  هللا عليه وسلم  فقا  له 

 (ياثمامة ؟؟  ماعندك) -

عندي خيرا يامحمد  ان تق ي تق ي  ذا  دو  وان تنعم تنعم على  : فقا  

 .شاكر  وان كنت  تريد  الما  فسي  تع   منه  ما شئت 

 .ف ركه النبي صلى هللا عليه وسلم  مشدودا ومشى 

 .ثم مر  به في اليوو الثاني  فدار  بينهما نفس الحدي   

فقا  النبي صلى هللا عليه   ثم في  اليوو  الثال   دار بينهما  نفس الحدي   

 :وسلم

 .اطلقوا ثمامة - 

 :فاطلقوا  فار سي واسلم  فقا  للنبي  صلى هللا عليه وسلم  

امالا  وهللا ما كان على ظهر االرض من و ه ابغالف الالي مالن و هال  - 

علالالى و الاله  كالالان   و هالال  احالالب الو الالوا الالالي  ووهللا  مالالا  فقالالد اصالالبح اليالالوو 

 .  ن   فاصبح  دين  احب االديان الي االرض من دين ابغف الي من  دي

وعند العودة ذ ب ثمامة  الى مكة مع مرا  فالموا مشركو مكة  على        

 :اسالمه  فقا   لهم

وهللا ال يأتيكم من اليمامة حبة حنطة ح الى يالاذن فيهالا رسالو  هللا صاللى  -

 .هللا عليه وسلم
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ع  الحنطالة الالى  تجالار را عا  منع  بيال  فلما  انصر   الى اليمامة            

واس شرى الغال   ح ى  ك بوا الالى  تجار  مكة وا لها  مكة  وا لها  ف عبوا

النبي صلى هللا عليه وسلم   ي وسلونه  ويسالأ لوناله  الرحمالة فالي ارحالامهم 

 . ان يك ب الى ثمامة  بالسماح  بيع  الحنطة  لهم  ففعي

          

دسة للهجرة  خرج  النبي  صلى هللا في ربيع االو  من  السنة السا          

)      المساللمين   و الم الالذين  ق لالوا يريد رالزو  بنالي لحيالان   عليه وسلم 

) وكانوا   م ورلين  في الحجالاز الالى  حالدود   -كما بينت سابقا  -(  الر يع

صاللى هللا علياله وساللم امالر م  الالى ان تسالنح  محمالد  فأخر  النبالي( عسفان 

ومعهالم    الصالحابة  اليهم في  ما ئ الين  مالن  خرجف فلما   حانت   الفرصة 

عشرين  فرسا   بعد ان  اس عمي ابن او مك وو  على المدينة   فاسر  اليها 

حيال    (   امج  وعسالفان ) و و وادي بين  ( بطن رران )  السير ح ى بل  

كان  مصر  صالحاب ه  صاللى هللا  علياله وساللم  ف الرحم  علاليهم  ودعالا  لهالم  

 .يومين واقاو  فيها  

 

لالم   رؤو  الجبا   لالذا   وا الىاما بنو لحيان فلما  سمعوا بالخبر فر       

احدا  فارسي  عشرة   فرسالان الالى  النبي  صلى هللا عليه وسلم  منهم  يجد

 الالى  والرعالب  فالذ بوا    ل سمع  بهم  قري   فيداخلهم   الخالو    عسفان

 ( .كرا  الغميم) 

    ى هللا عليالاله وسالاللم الالالى  المدينالالة  بعالالد ان رالالاثالالم  ر الالع  النبالالي صالالل        

 .   عنها  اربع عشرة  ليلة 

 

وفي  مادي االولالى  مالن  السالنة ذاتهالا  بعال   النبالي صاللى هللا علياله         

ومعاله  ومائالة وسالبعين راكبالا  بغيالة (  العاليص ) وسلم زيد بن حارثالة  الالى 

و العالاص بالن اع راض عيالر  لقالري   قادمالة  مالن الشالاو  كالان  يرأسالها  ابال

ابنالالة  النبالالي  فوصالاللوا اليهالالا  ورنمو الالا  واسالالروا ( زينالالب) الربيالالع  زوج   

(  زينالب)  اسال جار   ثالم  الالى المدينالة    ابو العالاص  فجالا   ر الها  وأفلت

رسالالو  هللا صالاللى هللا عليالاله  وسالاللم  وتسالالأله  ان يالالرد   ور ا الالا ان  ت وسالالي

صاللى هللا علياله وساللم عليه اموا  العير ففعلت  ور ت ابا ا  فوافالق النبالي 

 .ورد عليه كي ما كان فيها 
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تجالالارة ومالالاال   -ابالالو العالالاص مالالن  ابطالالا  مكالالة المعالالدودين ور الهالالا         

اعلالن اسالالمه  ثالم  وأدى  االمانات الى اصحابها  ثم وامانة  فر ع الى مكة

 ( .زينب )  ا ر الى المدينة  فرد عليه  النبي صلى هللا عليه  وسلم

 

االمالن فالي  ارسي النبي صلى هللا عليه وسلم عدة سرايا  لبس    ثم          

المدينة وما حولها  وكبح   ماح  االعدا   ح ى بس   االمن  واالمالان  فالي 

 . كي الربو  

    

 

 

 

          ************************ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 شذرات من السيرة النبوية  المعطرة               

 

 

                                    11 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                               

 

 :الحمد هلل 

 

إلالالى مكالالة   وامالالال   شالالوقاً   لالالم تخمالالد مشالالاعر المسالاللمين فالالي المدينالالة           

وما برحوا ين ظالرون اليالوو الالذي  ظلماً وعدواناً   وبينها  بينهم  يي ال ي ح

ق  إلالى أن  الا  والطوا  ببي ها الع يال إليها   ودةالع  فرصة  فيه تُ اح لهم 

   سالالاللم علالالالى أصالالالحابهفيالالاله النبالالالي صالالاللى هللا عليالاله و طالالي  ذلالال  اليالالالوو الالالالذي 
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بالبيالالت   وطوافالاله  مكالالة   لالالهدخو فالالي منامالاله رأى  فقالالد    ليخبالالر م برؤيالالاا

فاس بشالر   (ين محلقالين رؤوسالهم ومقصالرين نالام  ) و واصالحابه   الحراو

واخبالر م اناله يريالد  حالق   علمهم أن رؤيالا األنبيالا ل  ؤياالمسلمون بهذا الر

 ..والفرح يغمر م   هيّؤوا لهذا الرحلة العظيمة ف العمرة 

 

السادسالالة للهجالالرة    رالالرة ربيالالع االو   مالالن السالالنة وفالالي يالالوو اإلثنالالين        

ومعالاله ألالالف   يريالالد العمالالرة وسالاللم   صالاللى هللا عليالاله نبالالي ال خالالرج   المباركالالة

بالالعمرة   ليس معهم إال سالح السالفر  فالأحرموامن الصحابة  و وأربعمائة 

منالاله اذا  حرمالالون ذو الحليفالالة  ميقالالات ا الالي المدينالالة  يو  (ذي الحليفالالة )مالالن

فالالي رمضالالان  والحمالالد هلل   امنهالال  وقالالد احرمنالالا  -والعمالالرة   رربالالوا بالالالحج

 بقائنالالالا فالالي المدينالالالة المنالالالورة  بعالالالد  الدا  العمالالرة  ميالديالالالة 1066 الماوالالي

 هالاوبقائنالا في حبيب المصطفى  صلى هللا علياله وساللم للضريح   ا زيارتنا و

 .ومن ه تعالى هللا  يبفض –خمسة اياو 

أن قريشالالاً   (عينالاله)  اق ربالالوا مالالن مكالالة بلغهالالمو ( عسالالفان ) فلمالالا بلغالالوا    

وكانالت قالري  قالد  . الحالراو   معت الجمالو  لمقالاتل هم وصالد م عالن البيالت

ذي ) ونزلالوا    لق الا   االحابي   ليعينالو م فالي ا ت للق ا  وقد  معواتهيأ

(  كالرا  الغماليم ) خالد بن الوليد ومعه مالائ ي فالار  الالى   اوارسلو( طوى 

 .عليهم ليسد الطريق النافذ الى مكة   (انعسف)قريبا من 

 

وسلم  اصحابه  فالي الهجالوو  اس شار  الحبيب المصطفى صلى هللا عليه    

يت الحالراو  فمالن صالدا لق اله  من االحابي   او يقصد الب  المج معين على 

 :يقاتله  فاشار عليه ابو بكرالصديق قائال 

وبالالين البيالالت   بيننالالا  يارسالالو  هللا  ئنالالا مع مالالرين ال مقالالاتلين  فمالالن حالالا  -

 قاتلناا  الحراو 

 :قا  النبي صلى هللا عليه وسلم  -

 ( ذا  و الراي)  -

 

 الظهالر  و الم صالة  اثنا   الملسمين   راى خالد بن الوليد ان           

و الالم فالالي   مالالنهم  ان ياخالالذ م علالالى رفلالالة يقومالالون ويسالالجدون فالالاراد 

  .صالالالالة العصالالالر  ان  يبالالالار هم فالالالي  ثالالالم قالالالرر.  سالالالا دون    صالالالالتهم

ينقسالالالم   و الالالي ان فشالالالرعت صالالالال ة الخالالالو   بالالالين  الظهالالالر والعصالالالر

النبالي صاللى هللا علياله وساللم  اوّ  في صالالتهم  قسالمين  فالاذا   المسلمون

  فيسجد قسم منهم واالخر يحرسالهم  المسلمين  فيها يكونون باسلح هم
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ويحرسالالهم  االولالالون  و كالالذا  االخالالرون  فالالي الركعالالة الثانيالالة يسالالجد  ثالالم 

 الصالة تن هي   لحين

 .الصالة ادا  من العدو اثنا    في امان  فيكونون 

 

 :قا  هللا تعالى 

مالالن   تقصالالروا ان    نالالاح  علالاليكم  فالالي االرض فلالاليس واذا  والالرب م )   

ا يف نكم الالذين كفالروا وان الكالافرين كالانوا لكالم عالدو الصالة ان خف م ان

معال    مالنهم  طائفالة  فلال قم  نت فيهم  فاقمالت لهالم الصالالةواذا ك*مبينا 

طائفالة  ول الات   سجدوا فليكونوا مالن ورائكالم   ولياخذوا اسلح هم  فاذا

واسالاللح هم   ود  ولياخالالذوا حالذر م   معال  فيصالاللوا   يصاللو ا  اخالرى لالالم

وام عال كم فيميلالون علاليكم ميلالة   ون عالن اساللح كملو تغفل  الذين كفروا

كنال م مروالى   مطالر او  اذى مالن كان بكم   عليكم ان  واحدة  وال  ناح

ان  هللا  اعالد  للكالافرين  عالالذابا   حالذركم    وخالذوا اساللح كم  ان تضالعوا 

فاذا قضي م الصالة  فاذكروا  هللا قياما  وقعودا وعلالى  نالوبكم  * مهينا 

اقيموا   الصالالة  ان  الصالالة  كانالت  علالى   المالؤمنين  فاذا  اطمأنن م  ف

 *(ك ابا  موقوتا 

  603 -606 \النسا   

 

اخالالذ الحبيالالب  المصالالطفى صالاللى هللا عليالاله وسالاللم طريقالالا ريالالر طالالريقهم     

و الالي مهالالب  (  ثنيالالة المالالرار)   فالاليمم يمينالالا مالالن اسالالفي مكالالة  ح الالى بلالال  

 :عليه وسلمصلى هللا  فقا    القصوا   ناق ه  الحديبية  فبركت

( حابس الفيي   حبسها  ولكن  ما خ ت القصوا  وما  ذاك لها خلق) -

 :ثم قا  

 (وهللا اليسالوني خطة يعظمون فيها حرمات هللا اال اعطي هم ايا ا) -

 . فنز  الحديبية   ثم ز ر الناقة  فوثبت  وتقدو 

 

 وكالانوا –فالي نفالر مالن خزاعالة  فجا  بالديي بالن ورقالا  الخزاعالي         

فالاخبرالنبي صاللى هللا علياله وساللم  ان  -ناصحين للمسلمين في اقوالهم

النبالي  ا فالاخبرو. وصالد م عالن المسالجد الحالراو    قريشا تس عد لق الهم

 قالري    لق الا    الا    الا  اال مع مالرا ومالا انه ما  صلى هللا عليه وسلم

ناله ساليقاتلهم فا قالري    المصالحة  اال  اذا  ابتو  مس عد للهدنة وانه 

 .ح ى يحكم هللا و و خيرالحاكمين 
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ثالالم ارسالاللوا  عالالروة بالالن مسالالعود الثقفالالي  فقالالا   لالاله النبالالي صالاللى هللا       

ونصالحهم   الالى  قالري   فر الع. لبالديي قبلاله    قالا   مثلمالا   عليه وسلم

قالري    فهبطالوا   شالبا   بعالف  تساللي  بقبو  الهدنة  فلمالا  حالي الليالي

علالى محالاوالت  ارادو القضالا و  الى معسكر المساللمين( ال نعيم)   بي 

ى هللا نبالي صاللساللمون علاليهم القالبف  ثالم اطلقهالم الفالالقى  الم   الصلح

نفالو    فالي اثالرا الكبيالر   الفعالي لاله  عنهم فكان  ذا عليه وسلم وعفى

صاللح   القرشيين  وتخالويفهم  مالن قالوة المساللمين  فمالالت قلالوبهم لعقالد

 :قا  تعالى   بينهم

يالالديكم عالالنهم بالالبطن مكالالة مالالن بعالالد ان و الالو الالالذي كالالف ايالالديهم عالالنكم وا) 

 *(اظفركم عليهم وكان هللا بما تعملون بصيرا 

 14 \الف ح   

 

بالالن  رسالالي عثمالالاني قالالرر  النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم بعالالد ذلالال  ان          

 :   له روي هللا عنه إلى قري  وقا عفان 

 (الو نا عماراً ، وادعهم إلى اإلسوإنما  ئ لم نأت لق ا    أخبر م أنا)-  

 

وأََمالالَرا أن يالالأتي ر الالاالً بمكالالة مالالؤمنين ونسالالا  مؤمنالالات ، فيبشالالر م          

بمكالالة ، ح الالى ال يسالال خفى فيهالالا   مظهالالر دينالاله   هللا عالالز و الالي وأن   بالالالف ح 

 بالالن سالالعيد االمالالوي    ح الالى  دخالالي فالالي  الالوار ابالالان فالالانطلق عثمالالان .  باإليمالالان

 : له قالوا   قري   ا   ولما 

 إلى أين ؟  -

ي رسالالو  هللا صالاللى هللا عليالاله وسالاللم أدعالالوكم إلالالى هللا وإلالالى بعثنالال: فقالالا   -

  .( ئنا عماراً   يأت لق ا  ، وإنما لم   أنه ):اإلسالو ، ويخبركم 

 .فانفذ إلى حا     قد سمعنا ما تقو  : قالوا   -

ى هللا النبالي صالل و فعرووا عليه ان يطو  بالبيت الحالراو فالابى ان يطالو 

 : له   قالوا   ثم يمنع من  الطوا    عليه وسلم

 إلى أين ؟  -

 

ولكالالن عثمالالان اح بسالال ه قالالري  ف الالأخر فالالي الر الالو  إلالالى المسالاللمين ،       

ان ق الي الرسالو  فالالي حيال      علياله  وسالاللم  فخالا  الرسالو  صاللى هللا علياله

معناا اعالن الحر    فقا  النبالي صاللى هللا علياله  مثي  ذا الحالة  االعرا 

 وسلم 

 (النبرح ح ى ننا ز القوو )  -



 211 

 ق ي   قد  عثمان   أن  أن شا   اصة بعدوخ 

 

فبالايعوا علالى أن  ف بادروا إليه  و و تحت الشجرة   ةفدعا إلى البيع       

 :فيها قولهتعالى  أنز  هللا  وقد  (وان الرو)و ذا  ي بيعة  وا ال يفر

 

في  فعلم  ما تحت الشجرة  يبايعون  لقد روي هللا عن المؤمنين إذ  ( 

 ( * ف حا قريبا  هم  واثابهمكينة  عليالسم  فانز  قلوبه

 . 61 \سورة الف ح

 . كانت قد اخذت البيعة  فلما وصي الى المسلمين  ثم اطلقوا عثمان  

 

فر ع إلى   د إلى المسلمينعروة بن مسعو  وأرسلت قري         

 : لهم  فقا     أصحابه 

وهللا  -نجاشاليوقيصالر وال كسالرى  -هللا لقد وفدت على الملوك أي قوو ، و 

إذا   وهللا. يعظمه أصالحابه كمالا يعظالم أصالحا  محمالد محمالداً   ما رأيت ملكاً 

ووالالوئه  وإذا  فضالاللة  كالالادوا يق  لالالون علالالى ا تووالالأ وإذ أمالالر اب الالدروا أمالالرا 

 .اً له إليه النظر تعظيم  ونوما يحدّ  خفضوا أصواتهم   تكلم

 .قبلو ا  رشد فا خطة   وقد عرض عليكم: ثم قا   

 

ثالالم أسالالرعت  ولمالالا سالالمع القرشالاليون بامرالبيعالالة داخلهالالم رعالالب شالالديد        

فلمالا رآا النبالي صاللى هللا إرسالا  سالهيي بالن عمالرو لعقالد الصاللح قري  فالي 

 :عليه وسلم قا  

 (لقوو الصلح حين بعثوا  ذا الر ي أراد ا قد سهي لكم أمركم  )-

 :و ي  ثم اتفقا على قواعد الصلح   ويالً ف كلم سهيي ط 

 

 الالذا  ر الالو  الرسالالو  صالاللى هللا عليالاله وسالاللم وأصالالحابه مالالن عامالاله : األولالالى 

دو دخلهالا المساللمون بسالالح عذا كان العاو القافمكة  المسلمين  وعدو دخو 

 . ة اياو ثالث  بها نمويقيف  (و و السيف  في قرابه) الراكب

 .ووع الحر  بين الطرفين عشر سنين ، يأمن فيها النا  : الثانية 

وعهدا دخي فيه  ومن أحب   محمد ن يدخي في عقد مع أ رادمن أ: الثالثة 

 .أن يدخي في عقد مع قري  وعهد م دخي فيه 

من  ا  و قري  من رير إذن وليه ردا إليهم من أتى محمداً من : الرابعة 

 .إليه  ال تردا قريشاً ممن مع محمد 

 :ثم قا  الرسو  صلى هللا عليه وسلم     
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 (  ات اك ب بيننا وبين  ك اباً ) -

  –و و علي بن أبي طالب  -فدعا الكاتب  

 (.الرحمن الرحيمبسم هللا ): اك ب : فقا  

باسالم  اللهالم : فما أدري ما  و ؟ ولكالن اك الب  أما الرحمن : فقا  سهيي  

 .كما كنت تك ب 

 ها إال بسم هللا الرحمن الرحيموهللا ال نك ب: فقا  المسلمون  

 .(اللهم   باسم : اك ب ) :عليه وسلم صلى هللا النبي   فقا   

 (ليه محمد رسو  هللاع صالح  ذا ما ): اك ب : ثم قا   

ما صالددناك عالن  البيالت  ولكالن  رسو  هللا  وهللا لو نعلم أن : فقا  سهيي  

 .اك ب محمد بن عبد هللا

 (اك ب محمد بن عبد هللا. كذب موني  إني رسو  هللا ، وإن ):فقا   

 

( خزاعة  )ودخلت قبيلة  .بهذا الشروط  لصحيفةثم تمت ك ابة ا ومن      

فالي عهالد  ( بنالو بكالر ) ودخلالت د رسالو  هللا صاللى هللا علياله وساللم في عهال

 .قري  

 

، وقالد خالرج مالن أسالفي (أبو  ند  بالن سالهيي  )فبينما  م كذل  إذ  ا        

 بالالين    بنفسالاله  رمالالى  الالى ح فالالي قيالالودا  -ًً   يمشالالي مقيالالدا -  يرسالالف  مكالالة

 .أظهر المسلمين 

فقالا  النبالي  أو  ما أقاوي  عليه أن تردا إلي !  ذا يا محمد: فقا  سهيي  

  (بعدإنا لم نقف الك ا   ):صلى هللا عليه وسلم 

 .إذاً وهللا ال أصالح  على ش  أبداً : فقا  

 ( فأ زا لي ):فقا  النبي صلى هللا عليه وسلم  

 ما أنا بمجيزا ل  : قا  

 ( فافعي بلى ):قا  . 

 .أنا بفاعي  ما: قا   

كيالف أرد إلالى المشالركين وقالد  ئالت  يالا معشالر  المساللمين :   أبو  ند  قا 

 ؟  مسلماً؟ أال ترون ما لقيت

  ان قد عذ  في هللا عذاباً شديداً وك 

صالبر واح سالب  فالالان هللا  اعالي  لالال  ا:) فقالا  النبالي صالاللى هللا علياله وسالاللم  

 ( ومخر ا  من مع  من المس ضعفين  فر او
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غ مالالن قضالالية الك الالا  ، قالالا  رسالالو  هللا صالاللى هللا عليالاله وسالاللم فلمالالا فالالر    

 :ألصحابه 

 (روا ثم احلقواقوموا فانح )-

فلمالا لالم يقالم مالنهم أحالد  قالاو . ح ى قالها ثالر مرات  ما قاو منهم ر ي ف    

وقالد نحالر  النبالي صاللى هللا علياله وساللم  ولم يكلم أحداً منهم ح ى نحالر بدناله

ودعالالا  غالاليف المشالالركينة مالالن فضالالة  ليالبالالي  هالالي فالالي انفالاله حلقالال مالالال كالالان 

 .  فحلق  هحالق

 

عالن سالبعة  ةاالبي عن سبعة افراد والبقر  فلما رأوا ذل  قاموا فنحروا      

 .كمالدا  ق الي بعضالاً بعضالاً ح الى كالاد بعضالهم ي  يحلالق   و عي بعضالهم  ايضا

 : مرين  وقد حزن المسلمون أل

 .رير ان يع مروا   ر وعهم الى المدينة من:  االو  

صحيفة الحديبيالة لالم تسالاوي بالين الطالرفين  فالي احالد بنود الا ان :  والثاني 

ن بالرد مالن حي  ينص على ان  المسلمين  ملزمو منها    و و  البند الرابع

نهم النبي  ا  اليهم من المسلمين  فطمأ يردون من  ري  الوق   ا  اليهم

قالالادو  صالاللى هللا عليالاله وسالاللم فالالي االو  انهالالم سالالو  يع مالالرون  فالالي العالالاو ال

نهم فالي الثالاني بالان مالن ذ الب  مالن وطمالأ. يقالة  وصالدق  فرؤيا االنبيا   حق

   عالالنهم  ومالالن  الالا  مالالن المسالاللمين الالالى  قالالري  فهالالو مرتالالد  وقالالد ابعالالدا هللا

 صاللى هللا علياله وساللم وفالي قولاله   الذا  قري   فسيجعي هللا فر الا ومخر الا

ري   قال  لكالن فالي ظالا ر االمالر كالان فالي صالالح.وان ظار المس قبي   بعد نظر

مما كان له تاثير على نفو  المسلمين  ومن ذل  مادار بين  النبالي  صاللى 

 هللا عليه وسلم وبين عمر بن الخطا   فقد  ا  اليه  عمر الى النبالي صاللى

 هللا عليه وسلم 

 

. وهللا مالالا شالالككت منالالذ أسالاللمت إال يومئالالذ : قالالا  عمالالر بالالن الخطالالا             

 :لت فأتيت النبي صلى هللا عليه وسلم  فق

 ألست نبي هللا ؟! يا رسو  هللا  -

 (.بلى ):قا   

 ألسنا على الحق  وعدونا على الباطي ؟ : قلت  

 . (بلى ):قا  

   بيننا   هللا   يحكم  ولما  الدنية في ديننا ؟ ونر ع  عالو نعطى: قلت  

 وبين أعدائنا ؟ 

 .  (إني رسو  هللا  و و ناصري  ولست أعصيه): فقا  
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 .أنا نأتي البيت  ونطو  به : نت تحدثنا ألست ك: قلت 

 (بلى  أفاخبرت  أن  تأتيه العاو ؟): قا   

 ال: قلت  

 .(فعن  آتيه ومطو  به  ):قا   

مثلما قلت لرسو  هللا صلى هللا عليه   فأتيت أبا بكر ، فقلت له: قا   

سوا     وسلم ، ورد علي كما رد علي رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم

 . لعلى الحق   إنه  فوهللا  بغرزا ح ى تموت  فاس مس   -: وزاد 

 

 :فأنز  هللا  ثم  ا  نسوة مؤمنات          

 هللا اعلم  كم المؤمنات مها رات فام حنو نيا أيها الذين آمنوا إذا  ا ) 

حي    ال ن الى الكفارتر عو ن  مؤمنات  فال   علم مو ن  بايمانهن  فان

وال  ناح عليكم ان تنكحو ن  انفقوان  وآتو م ما له  يحلون   م وال  لهم

  الكوافر  واسألوا ما انفق متي مو ن ا ور ن وال تمسكوا بعصم اذا آ 

 ( * حكم هللا يحكم بينكم وهللا عليم حكيم ذلكم   ما انفقوا  لواوليسأ

 . 60 \المم حنة

  

  هللا أنز وعند ر و  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم الى المدينة       

 : سورة الف ح 

وي م   تقدو من ذنب  وما تأخر ليغفر ل  هللا ما* إنا ف حنا ل  ف حا مبينا ) 

 (*وينصرك هللا نصرا عزيزا * نعم ه علي  ويهدي  صراطا مس قيما

 3-6\الف ح 

  و يا رسو  هللا ؟ أو ف ح : فقا  عمر  

 (نعم  ):قا   

 لنا ؟  ذا ل  يا رسو  هللا ، فما: قا  الصحابة  

 : فأنز  هللا  

    دوا إيمانا مع إيمانهم منين ليزدا و الذي أنز  السكينة في قلو  المؤ )

ليدخي المؤمنين  *عليما حكيما نود السموات  واالرض  وكان هللا  وهلل

عنهم ر ها االنهار  خالدين فيها  ويكفّ والمؤمنات  نات تجري  من تح

 . 5-4 \الف ح   (*يما سيئاتهم  وكان ذل  عند هللا فوزا  عظ

 

من  مسلم  ر ي–(أبو بصير  ) ولما ر ع إلى المدينة  ا ا              

  الى النبي صلى هللا عليه وسلم  ال ي في طلبه ر لين  فأرسلوا   -قري 

 :وقالوا   ردا اليهم



 215 

 .العهد الذي بيننا وبين   -

فنزلوا . (حليفة ذا ال )بلغا  به ح ى  فدفعه إلى الر لين ، فخر ا         

 .فيه تمر لهم  من يأكلون 

 :فقا  أبو بصير ألحد ما 

 .إني أرى سيف   ذا  يداً   -

 إنه لجيد ، لقد  ربت به ثم  ربت أ ي ، وهللا : فقا  -

 أرني أنظر إليه : فقا    -

 وانهزو االخر  بسيفه الر ي فق ي  فاخذ  السيف  

   بصير إلى المدينة ور ع أبو   

فأنجاني هللا   إليهم  رددتنيذم  ، قد   أوفى هللا قد ! ا نبي هللا ي: فقا   

 .منهم 

 (ويالي أماله مسالعر حالر  ، لالو كالان لاله أحالد  ( لم فقالا  صاللى هللا علياله وسال 

 .وز را 

 

خالالرج ح الالى أتالالى   إلالاليهم  أنالاله سالاليردا ابالالو بصالالير  فلمالالا سالالمع ذلالال  عالالر      

ثالالم   بصالالير  ي بالالأب فلحالالق  مالالن قالالري   أبالالو  نالالد   تفلالالت ثالالم   . سالاليف البحالالر

بابي بصير   يل حق  اي شخص  يفلت من قري   -حالة   ديد ة   اصبحت

كثر  واخذوا يهددون القوافالي   اصبحوا  في سيف البحر  ح ى  وابي  ند 

قالري  إلالى النبالي   فأرساللت  منهالا  والقافلالة  القرشية   الذا بالة الالى الشالاو

 .ا منهم فهو آمن أن أتا والرحم   هللا  تناشدا  صلى هللا عليه وسلم

. 

ح الالى ا  معالالت   إال لحالالق بالاله -قالالد أسالاللم-فالالال يخالالرج مالالن قالالري  ر الالي          

  بعيالر لقالري  خر الت إلالى الشالاو إال اع روالوا  سمعوا  فما. منهم عصابة 

قري  إلالى النبالي صاللى هللا علياله   فأرسلت أموالهم   وأخذوا  فقاتلو ملها 

 .من وسلم تناشدا هللا والرحم أن أتاا منهم فهو آ

 

دخالي   فقالد  للمساللمين وكان  ذا الصلح ف حاً عظيماً ، ونصراً مبينالاً         

ثالي وكبرائهالا  م  قادة قري  االسالو  الكثير  وقد اسلم  اعظم  وافضي  في 

لمالا    ، وذل  طلحة    بن   و عثمان   و عمرو بن العاص الوليد   خالد بن

بالمسالاللمين    قالالري    اع رفالالت عظيمالالة  حيالال   منالالافع   مالالن  ترتالالب عليالاله

فالال عجالب  م هالا الدينيالة  وزعالا الدنيويالة  رتها وتنازلت عالن صالدا وقوتهم 

 . (ف حا مبينا )في القران الكريم  تعالى  أن يسّميه هللا  نإذ
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 بسم هللا الرحمن الرحيم                         

 

 :الحمد هلل 

 

  وساللم الالى  صاللى هللا علياله  عالاد النبالي  الحديبيالة   بعد ابالراو صاللح         

مالن الوقالت   م سعا  امن    انب قري    واصبح له   المدينة المنورة   فقد

فالي   حالدر  يالذكر  وا الم  االسالالو  الالى  مور  والالدعوةوتنسيق   اال  للعمي

 ذا المجا   قياو النبالي صاللى هللا علياله وساللم  بارسالا  رسالائي الالى الملالوك 

وكالان  مسالؤلياتهم   واالمرا   يدعو م   الالى االسالالو  ويالذكر م بمضالاعفة

مالع  الك الا    وقالد بعال   او  رسائله  الى  رقي امبراطورالروو  البيزنطي 
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عظاليم  وامرا ان يدفعه الى له  الى مل  الروو خليفة الكلبي  يحم دحية ابن

بيالت   حمص الالى   ا  من قد   القيصر  وكان  بصرى  ليدفعه الى القيصر

من االن صالار   هيلع مشيا على االقداو   شكرا هلل  على  ما حصي  المقد  

معرفالة  كبيالرة   مالن العالر   لاله  ارسالي الالى ر الي  فلمالا  الا ا   على الفر

و ماع اله مالن قالري  فالاتوا   فو د ابا سالفيان  بمحمد صلى هللا عليه وسلم

بهالالم الالالى  رقالالي  فالالدعا م  رقالالي الالالى مجلسالاله  وكالالان حولالاله عظمالالا  وكبالالرا   

ايهم اقر  الالى النبالي  صاللى هللا علياله  ورؤسا  الروو  فسالهم بحضور م 

فاشالالاروا الالالى ابالالي سالالفيان  فادنالالاا القيصالالر   وا لالالس بقيالالة   وسالاللم  نسالالبا 

 :رشيين خلفه  وقا  لهم الق

 

  عالالن الر الالي  ويعنالالي  بالاله النبالالي  -سالالفيان يعنالالي ابالالا -انالالي سالالائي  الر الالي      

صلى هللا عليه وسلم  فان كذبني فكالذبوا  فاسال حى  ابالو  سالفيان ان  محمد 

 يكذ  فيرد عليه احد م بانه كاذ  

 :فقا   القيصر

 كيف نسبه فيكم ؟ -

 نسب ذو   و فينا -

 قبله؟ نكم  احد فهي قا   ذا  القو  م  -

 .ال   -

 شرا  النا  اتبعوا او وعفاؤ م؟افأ -

 بي وعفاؤ م  -

 ايزيدون  او ينقصون؟؟ -

 بي يزيدون  -

 فهي يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخي فيه ؟  -

 ال  -

 فهي كن م ت همونه بالكذ  قبي ان يقو  ما قا  ؟ -

 ال  -

 فهي يغدر؟ -

 ها و فاعي في ما ندري  ال  مدة  في  منه ال  لكنا  -

 فهي قاتل موا؟؟ -

 نعم  -

 ؟اياا ق الكم   فكيف كان  -

 سجا  ينا  منا وننا  منه   وبينه  الحر  بيننا -

 وماذا يامركم؟ -
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يقو  اباؤكم   ما  واتركوا شيئا   به يقو  اعبدوا هللا والتشركوا   -

 .والصلة  والعفا   والصدق  ويامر بالصالة

 

ناله فاليكم ذو نسالب وكالذل  ذكالرت ا:  فقا   رقي معلقا على  الذا الحالوار     

وذكالرت اناله لالم يقالي احالد مالنكم  الذا القالو  . الرسي تبع  فالي نسالب قومهالا 

بائاله مالن قلالت فلالو كالان مالن آ: بائه من مل آ  وذكرت انه لم يكن من.  قبله

 .يطلب مل  ابيه  قلت  مل 

 

بالكالذ   فعرفالت اناله لالم يكالن ليالذر   وذكرت انكم  لم تكونوا ت همونه        

نا  ويكذ  على هللا وذكرت ان والعفا  النالا  اتبعالوا و الم ال الكذ  على

 اتبا  الرسي وذكرت انهم يزيدون وكذل  االيمان ح ى  ي م  وذكرت اناله ال

يالالامركم ان تعبالالدوا هللا وال  وذكالالرت انالاله   يغالالدرون  يغالالدر وكالالذل  الرسالالي  ال

ويامركم بالصالة والصالدق   وينهاكم عن عبادة االوثان شيئا   به  تشركوا

فساليل   مووالع قالدمي  الاتين  وقالد كنالت   حقالا  قلالت فان كان مالا فا  والع

ولالالم  اكالالن اظنالاله  مالالنكم  فلالالو انالالي اعلالالم انالالي اخلالالص اليالاله   اعلالالم انالاله خالالارج

 .عن قدميه   كنت عندا لغسلت ولو   لقا ا  ل جشمت

 :و ذا نصه  ثم دعا بالك ا  فقراا 

 يمبسم هللا الرحمن الرح                                   

ورسوله إلى  رقي عظيم الروو، سالو على من اتبع   بدهللاع من محمد ))  

 (الهدى

سلم تسلم، يؤت  هللا أ رك مرتين،  أ  فعني أدعوك بدعاية اإلسالو :أما بعد 

يا أ ي الك ا  تعالالوا إلالى كلمالة سالوا  )فعن توليت فعن علي  إثم األريسيين 

به شيئاً وال ي خذ بعضنا بعضاً أربابالاً  بيننا وبينكم أال نعبد إال هللا وال نشرك

 ((.من دون هللا فعن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون

فارتفعالالت االصالالوات وكثالالراللغ   فالالاخرج ابالالو سالالفيان ومالالن معالاله فلمالالا         

 :خرج ابو سفيان قا  الصحابه

 

يالز    ولالم  االصالفر  بنالي ملال    ليخافاله اناله   كبشة  لقد امر ابن            

وح الى   وساللم   هللا علياله بظهور امر النبالي صاللى  بعدا موقنا   سفيان ابو

   الكلبالي بالن  خليفالة  ا الاز  رقالي  دحيالة  ثالم  .باالسالالو   تعالالى   هللا  وفقه
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  وامالالر بغلالالق  دسالالكرة فالالي   الالالروو   مالالع  عظمالالا     ثالالم  وكسالالوة   بمالالا 

 : فقا  لهم  .ابوابها  فارلقت 

ملككالالالم     يثبالالالت  وان والرشالالالد   الفالالالالح  يامعشالالالرالروو    الالالي لكالالالم  مالالالن  -

 . النبي   ذا  ف  ابعوا

فلمالالا   مغلقالالة  فو الالدو ا   حيصالالة  حمالالر الالالوح   الالالى االبالالوا   فحاصالالوا  

 :قيصر نفرتهم قا  راى

 .ردو م علي  -

انالالي قلالالت مقالالال ي اخ بالالر بهالالا شالالدتكم  عالالن ديالالنكم  فقالالد رايالالت  : فقالالا  لهالالم   

 .ورووا عنه   فسجدوا  له

 

ة عالر  اناله النبالي المرسالي المو الود  قد رمن  نا ي بين ان القيص           

صالالفاته  فالالي ال الالوراة واالنجيالالي  وصالالدق بنبوتالاله  ب مالالاو المعرفالالة ولكنالاله ان 

باثم نفسه واثم   صرح به والزو النا  بما اع قد  يذ ب ماله  وملكه  فبا 

اخبرالحبيالب المصالطفى صاللى هللا   االخرين من رعي ه الى يوو القيامة كمالا

 .عليه وسلم 

 

عالا الالى فاناله  سالل  الطريالق  را   الكلبالي من امر دحيالة  كان  اما ما         

خرج عليه قطا  طرق وان هبوا ماله فلم (  ذاو بني  )المدينة  فلما  وصي 

انه واصي مسيرا الى ان وصي المدينة فمثي بين يالدي   ي ركوا له شيئا  اال

لاله  فبعال   النبالي صاللى  بما   رىفاخبرا   رسو  هللا صلى هلل عليه وسلم 

(  بني  الذاو )الى وبامرته  خمسمائة مقاتي   حارثة  هللا عليه وسلم زيد بن

 فارالاروا علاليهم  فق لالو م ورنمالوا رنالالائم كثيالرة منهالا  الالف بعيالر  وخمسالالة

  رفاعالالة  بالالن  زيالالد  فاسالالر   وامالالراة اال  شالالاة  ومالالن السالالبي مائالالة  صالالبي 

نصالالروا وكالالانوا قالالد  و  سالاللم  الالو ور الالالهالالالى المدينالالة وا  رئيسالالهم الجالالذامي 

النبالي صاللى هللا علياله وساللم   فالرد.  قطع الطريالق علياله  حين  دحية الكلبي

 . زيد بن رفاعة  الغنائم والسبايا  الى 

 

الالالى   امالالا الرسالالالة االخالالرى فقالالد ارسالاللها النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم   *   

رو بالالن اميالالة لنجاشالالي اصالالمحة بالالن االبجالالر ملالال  الحبشالالة  فقالالد اوكالالي بالاله عمالالا

الضمري  فلما وصي الك ا  اليه اخذا النجاشي وووعه على عينياله ونالز  

هللا   عن السرير واسلم على يد  عفر بن ابي طالب  وك ب الى النبالي صاللى

ابالي  نالت ع اله  وزوج  او  المالؤمنين  او حبيبالة  بوبي  باسالمه  وسلم  عليه

مالاله اربعمائالة دينالار النبي صلى هللا عليه وسلم واصدقها من    سفيان الى
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الضالمري     اميالة  بالن  مالع عمالرو  سالفين ين  فالي  المها رين وارسلها  مع 

و الالذا   . فلمالالا وصالاللوا  المدينالالة كالالان النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم فالالي خيبالالر 

   :نص الرسالة

 

اإلسالالو إلالى النجاشالى   رسالو    مالن محمالد.  هللا الرحمن الرحيم  بسم ))  

نى أحمد هللا إليال  ،هللا الالذي ال إلاله إال  الو الملال  سالو علي  إ: مل  الحبشة

روح هللا   بالن مالريم  أن عيسالى  القدو  السالو المالؤمن المهاليمن، وأشالهد

وكلم ه ألقا ا إلى مريم الب و  الطيبة الحصينة، فحملالت بعيسالى فخلقاله هللا 

 الي، وقالد من روحه كما خلق آدو بيدا وإنى أدعوك و نودك إلالى هللا عالز و

  (.والسالو على من اتبع الهدى نصحى  فاقبلوا  تونصح  بلغت

  .وقد أدت الرسائي كلها مهم ها خير أدا 

 

 مات النجاشي في ر ب من السنة ال اسعة للهجرة  المباركة فنعاا            

النبي صلى هللا عليه وسلم يالو  و وفاتاله وادى علياله صالالة الغائالب   فخلفاله 

 .دعوا لالسالوعلى الحبشة نجاشي اخر فك ب اليه ي

 

  الالى النبي صلى هللا عليه وسلم   االخرى فقد ارسلها  اما الر سالة   *     

بن حذافة السهمي    عبد هللا لحملها   مل  الفر   وقد  ند  ابرويز كسرى

 البحالالرين الالالى كسالالرى  فعالاله الالالى عظالاليم البحالالرين ليدفعالاله  عظالاليم وامالالرا ان يد

 . انو شروان 

 :سرى  فقرأا  و ذا نصهك  فلما وصي الك ا  الى 

 

  من محمد رسو  هللا إلى كسرى عظاليم فالار  .بسم هللا الرحمن الرحيم  ))

شالهد أن ال إلاله إال هللا اسالو على من اتبع الهدى، وآمن بالاهلل ورسالوله، وال

وحدا ال شري  له، وأن محمدا عبدا ورسالوله، وأدعالوك بدعايالة هللا، فالعني 

نالالذر مالالن كالالان حيالالا ويحالالق القالالو  علالالى أنالالا رسالالو  هللا إلالالى النالالا  كافالالة، لي

 ((.فعن أبيت فعن إثم المجو  علي تسلم،   الكافرين فأسلم

 

لحقدا علالى العالر   والالذي  يع بالر م عبيالدا مالن عبيالدا   ورماا  ثم مزقه    

 :وقا 

 .يك ب اسمه  قبي اسمي   حقير من رعي ي عبد  -

 

 :يه قا  داعيا علففلما بل  النبي  صلى هللا عليه وسلم الخبر  
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 ( مزق هللا ملكه )  -

 

ى هللا عليالاله وسالاللم  فقالالد انهالالزو  الالي  فكالالان كمالالا احالالب النبالالي صالالل          

(  شاليرويه)   زيمة منكرة  ثم  اتلب عليه ابنه  الروو   ي   واما الفر  

مملك ه ح ى  الا  الفال ح االسالالمي فالي  واسم ر   تمزق  فق له واخذ ملكه 

وذ الب    علاليهمن الخطالا   فقضالى بال معركة القادسالية  زمالن الخلفالة  عمالر

النبالي صاللى  قائمالة  لحالد  الذا اليالوو  ببركالة دعالا   ملكهم  ولم تقم للفر  

 .  عليه هللا عليه وسلم

 

ك ابا الى  المقوقس  مل   النبي صاى هللا عليه وسلم  و ه  وكذل           

االسكندية في مصر حي  بع  بالك ا   حاطالب بالن ابالي بل عالة   فلمالا وصالي 

وابلالال  الك الالا   اكرمالاله المقالالوقس وووالالع الك الالا  فالالي حالالق مالالن عالالاج  حاطالالب

وخ م علياله واحال ف   محمد  صلى هللا عليه وسلم اكراما للحبيب المصطفى 

 : و ذا نصه   به

 

من محمد رسالو  اإلسالالو إلالى المقالوقس عظاليم . بسم هللا الرحمن الرحيم))

اإلسالالو، سالو علالى مالن اتبالع الهالدى، أمالا بعالد فالعني أدعالوك بالدعوة : القب 

أسلم تسلم يؤت  هللا أ رك مرتين ﴿قُْي يَا أَْ َي اْلِك َاِ  تََعالَْوا إِلَى َكلَِمٍة َسالَواٍ  

َ َواَل نُْشِرَك بِِه َشْيئًا َواَل يَ َِّخَذ بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَاباًل ا بَْينَنَا َوبَْينَُكْم أاَلَّ نَْعبَُد إاِلَّ هللاَّ

ِ فَعِْن تَ   ((. اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسلُِمونَ َولَّْوا فَقُولُوا ِمْن ُدوِن هللاَّ

 

يقالر  فياله بالان نبيالا قالد  ى  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ثم ك ب  ال        

يظن اناله  ساليخرج فالي الشالاو   اال اناله   كان كما تشير  رسال ه  وانه  بقي 

علياله  وبقالي علالى ديناله  كمالا اناله ا الدى الالى  رسالو  هللا صاللى هللا  لم يساللم

 فالي القالب   لهمالا   وكانالت(  ساليرين ) و  (مارية القبطيالة)   وسلم   اري ين

فاخ الار  النبالي (  دلالد  ) مكانة عظيمة  وا الدى الياله كسالوة  وبغلاله اسالمها 

 .وركب البغلة(  مارية)  وسلم   صلى هللا عليه

 . االنصاري حسا ن بن ثابت  فقد و بها  الى شاعرا  سيرين اما .

 

النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم    ك بهالالا  الرسالالالة االخالالرى  فقالالد امالالا  *          

بعال  فيهالا الحالارر بالن عميالر االزدي  فلمالا بلال   الى امير بصرى في الشاو 

االردن  تعالالرض لالاله   نالالو  ( البلقالالا )   اعمالالامالالن (  بلالالدة مؤتالالة) الحالالارر  

 .  شرحبيي  بن  عمرو الغساني   فق له
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هللا علياله وساللم  اينمالا  انزعالاج مالن  الذا    انالزعج  النبالي صاللى وقد          

  ال الي  سالناتي ان( مؤتالة ) الحادثة  االليمة  وكان ذل  احد اسالبا  معركالة  

شا  هللا على ذكر ا وتعد  ذا الحادثة حادثالة ق الي  الرسالي او  حادثالة  مالن 

 .قبله  نوعها  فما كان قد ق ي  لنبي او رسو  

 

رسالة  الى  وذة  بن علي  صاحب   وك ب  النبي صلى هللا عليه وسلم *   

بن عمرو العامري   فلما وصي سلي     سلي  اليمامة  وبع   بها اليه مع 

سيج  جر المشهور ن بن علي   وا ازة وقيي انه كساا  من  اكرمه  وذا

 : ذا نص الجوا    وك ب  وابا  الى النبي صلى هللا عليه وسلم

والعالالر   اعر قالالومي وخطيالالبهممالالا احسالالن ماتالالدعوا اليالاله وا ملالاله وانالالا شالال) 

 .(تهابني ا عي لي بعف االمر اتبع  

 :فحمي سلي  العامري  الجوا  الى  النبي صلى هللا عليه وسلم  فقا    

 (  وباد  ما في يديه  اد لني قطعة من االرض ما فعلت  بلو سأ)  

 .في ف ح مكة  وقد مات  سلي  العامري    

 

لم الالى ملال  البحالرين المنالذر بالن سالاوي و ك ب النبي صلى هللا عليه وس*  

بع  فيها العال  بن الحضرمي فاساللم المنالذر  واساللم  ا الي البحالرين وبقالي 

 :و ذا نص الرسالة  .والمجوسية   منهم  من على دين اليهودية 

 

بسم هللا الرحمن الالرحيم مالن محمالد رسالو  هللا، إلالى المنالذر بالن سالاوى، )) 

فعني أدعوك إلى اإلسالالو، فأساللم تساللْم : سالو على من اتبع الهدى، أما بعد

واعلالالم أن دينالالي سالاليظهر إلالالى ُمن هالالى الخالالّف . يجعالالي هللا لالال  مالالا تحالالت يالالدي 

 ((والحافر

بسالالم هللا الالالرحمن الالالرحيم، مالالن محمالالد رسالالو  هللا إلالالى المنالالذر بالالن سالالاوي، )

سالو عليال ، فالعني أحمالد إليال  هللا الالذي ال إلاله إال  الو، وأشالهد أن ال إلاله إال 

أمالا بعالد فالعني أذكالرك هللا عالز و الي، فعناله   .مداً عبدا ورسولهمح هللا، وأن 

من ينصح فعنما ينصح لنفسه، ومن يطع رسلي وي بع أمر م فقد أطاعني، 

ومن ينصح لهم فقد نصح لالي، وإّن رساللي قالد أثنالوا عليال  خيالراً، وإنالي قالد 

شالالفع َُ  فالالي قومالالَ ، فالالاترْك للمسالاللمين مالالا أسالاللموا عليالاله، وعفالالوُت عالالن أ الالي 

قبي منهم، وإن  مهما تصاللح، فلالن نعزلالَ  عالن عملال ، ومالن أقالاو الذنو  فا

 ((.على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية
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 علياله وساللم يسال ف يه وك ب المنذر  ملال  البحالرين الالى النبالي صاللى هللا     

 ابالي صاللى هللا علياله وساللم يالامرا ب الرك المساللمين ومالا اساللموفك ب  لاله الن

 .جو  عليه وياخذ الجزيةمن اليهود والم

 

وقالالد   بعالال   النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم   بعالالد فالال ح مكالالة  بايالالاو *           

وقالد  ان الد  اليصالالها اليهمالا . قالئي  برسالة الى ملكي عمان   يفر واخيه

عمرو بن العاص  فلما  وصي الى عمان  لقي  عبد بن الجلندي فساله عبالد 

 :عما  يدعو اليه  فقا 

عبالد مالن دوناله وتشالهد ان محمالدا  مالا  وتخلع الى هللا وحدا الشري  له  -

 .ورسوله  عبدا

بعد حوار طويي بينهما ساله عبد الجلندي عما يا مر به النبالي صاللى        

 :هللا عليه وسلم  فقا  له 

يالالامر بطاعالالة  هللا وينهالالى عالالن العالالدوان والزنالالى وشالالر  الخمالالرة  وعالالن   

 .عبادة الحجر والوثن والصليب 

ن  الذا الالذي يالدعو  لاله لوكالان اخالي ي الابعني  علياله ما احسال: فقا  له عبد  

لركبنا ح ى نؤمن بمحمد  ونصدق به لكن اخي اون  بملكه مالن ان يدعاله 

   -اي تابعا لغيرا  –ويصير ذنبا 

ان اساللم اخالوك ملكاله رسالو  هللا صاللى هللا علياله  : فقا  عمرو بن العاص  

 .على قومه  فاخذ الصدقة من رنيهم فيرد ا على فقير م 

 .ان    ذا لخلق حسن:-ا  له فق

ثم سالاله  عالن الصالدقة  فالاخبرا عمالرو بالن العالاص  ب فاصاليلها واحكامهالا  

 :فلما  ا  على ذكرالمواشي قا  له 

 .ما اظن ان قومي يروون بهذا  -

  

اوصي عبالد  عمالرو بالن العالاص الالى اخياله  يفالر  فاعطالاا الك الا     ثم        

انهالم اساللموا واناله ان اساللم  فعل اله قالري  فالاخبرا فقراا وسا  عمالرا عمالا 

 .خضرا ا   وتبيدا يسلم واال وطاته الخيي 

فار أ  يفر امرا الى  الغد  فلما كان الغد ابدى القوة والصمود ولكنه        

بالين عمالرو بالن العالاص   ثم اسلم  االثنان وخليا.  اخ لى باخيه  لالس شارة 

 .  عنها  وبين اخذا الصدقة  وكانا عونا عمن  خالفه  او ام نع
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***********************************     

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 شذ رات من السيرة النبوية المعطرة              

 

 

                                   11 
 

 الرحيم بسم هللا الرحمن                            

 

 :الحمد هلل 

 

من فضائي صلح الحديبية على المالؤمنين انهالم  تفررالوا واسال راحوا         

فالرغ من اكبر  واعظم عدو لهالم فالي الجزيالرة العربيالة  و الم قالري   حيال  ت

خبالال  عالالدو لالسالالالو  و الالم اليهالالود  وكالالانوا النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  أل

 .و وما  خلفها من  هة  الشا (خيبر  )يسكنون في 

 

       فبينمالالا  كالالان  النبالالي  صالاللى هللا عليالاله وسالاللم  يسالال عد  للخالالروج الالالى         

وسببها  ان  النبالي     ( .معركة الغابة )   ديدة  ي  حدثت معركة (خيبر  )

ارسالالي  ا بالالال  لقاحالالا  ترعالالى  فالالي  هالالة  الغابالالة    قالالد   صالاللى هللا عليالاله  وسالاللم

ساللمة بالن )  راعالي االبالي  وكان ومعها رالمه  رباح (  احد) بناحية    بي 

 بنالي   فالي (الفالزاري  بالن حصالن  عيينالةبالن   عبد الرحمن) أرار ف (االكو  
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 ال الي  صاللى هللا علياله وساللم  لنباليل  لقالاحال االبالي   عبد هللا بن رطفان علالى

ليسالر  الالى  (ربالاح)واعطى الراعي فرسه  الى    فاس اقها  بالغابةترعى  

باالمر  وقاو  الراعي على اكمة     عليه وسلمفيخبر النبي صلى هللا  المدينة

 :واخذ يصيح باعلى صوته  

 ..ياصباحاا.. صباحاا  يا.. صباحاا   يا -

 :ثم خرج في اثارالقوو و و يرميهم النبا   ويرتجز  

 

 خذ ا انا ابن االكو      اليوو يوو الرّوع                  

   

اليه احالد م فجلالس الالى اصالي   واس مر في رميه عليهم  ح ى ر ع         

الجبالي   فالوق (سلمة )  ورماا ثم دخلوا في مضيق   بي   فاصبح  شجرة 

 .و و مس مر في رميهم بالنبا   

 

ا ولالم وفي رواية اخرى فالي النبالي  والحجالارة  ح الى تركالوا االبالي  كلهال     

لقوا ثالثين بردا وثالثين رمحا  فاوطر اربعة مالنهم  ان يز  ي بعهم ح ى أ

ال  في ثنية   فجلسوا   بها الحجار ة  ليرميهم    عدوا اليه  و و  يجمعيص

 :على را  قرن في الجبي فقا  لهم  (سلمة بن االكو  )يرا م  فجلس 

 

 ي تعرفونني ؟؟  انا سلمة بن االكالو   ال اطلالب مالنكم ر الال اال ادرك اله   -

 .وال يطلبني احد فيدركني 

 .فر عوا عنه  

 

  عليالاله  فالالراى فرسالالان  النبالالي صالاللى هللا  المدينالالة   ثالالم ال فالالت صالالو        

 اخالالرو   المقالالداد  وال قالالى  وق الالادة و  وسالاللم  قالالادمون اليالاله  وفالاليهم  االخالالرو

فالالر  عبالالد الالالرحمن  وطعنالاله عبالالد   فعقالالر اخالالرو الفالالزاري   وعبالالد الالالرحمن

فطارد م  . وانهزو  ر اله .  طعنا   فق له  فق له  فلحقه  ابو ق ادة الرحمن 

الغالرو   قبيالي   وصاللوا  بر لياله  ح الى  يالركف معهم   لمةالفوار   وس

ليشربوا مناله    العدو  نز  عليه  فرسان  حي ( ذي قرد) الى  ما   يسمى 

لعطشالالهم  فالالا ال م سالاللمة بنبلالاله ولحالالق  بهالالم النبالالي صالاللى هللا عليالاله وسالاللم   

 : سلمة  ابن االكو  للنبي صلى هللا عليه وسلم  فقا 

فلو بعث ني في مائة ر ي اخالذت باعنالاقهم  يارسو  هللا  القوو عطاشى  -

 تري  -( ملكت فاسجع : ) فقا  له رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم 
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(  انهالالم ليقالالرون االن فالالي بنالالي رطفالالان:) ثالالم قالالا   صالاللى هللا عليالاله وسالاللم 

واعطالالاا سالالهم  الفالالار  والرا الالي واردفالاله العضالالبا  وقالالا  صالاللى هللا عليالاله 

 .( سلمة ا دة  وخير  ر ال نخير فرساننا اليوو ابو ق ا:)  وسلم 

   

 وفي رواية اخرى قا  النبي صلى هللا عليه وسلم      

 ..(ياخيي هللا اركبي )  -

فالي الحديالد فكالان   مقنعالا صاللى هللا علياله وساللم  هللا  رسو   ركب ثم       

فعقالد لاله رسالو   .والمغفالر  بن عمرو في الدر   المقداد  من قدو إليه أو  

 : رمحه وقا    اللوا  في يه وسلم صلى هللا عل هللا

 (قادمون  امف ح ى تلحق  الخيو  إنا على أثرك) 

أدرك ساللمة بالن ثالم ابالن أو مك الوو  النبي صلى هللا علياله وساللم واس خلف  

 :ويقو   بالنبي يرميهم   فجعي  القوو و و على ر ليه  األكو 

 

 (يوو الروع  واليوو      ا وانا ابن األكو وخذ)                      

 

  اللقالالالاح   ميالالالع  مالالالنهم  وقالالالد اسالالال نقذ    (ذي قالالالرد )ح الالالى ان هالالالى إلالالالى      

 :  قا  سلمة و.  بردة  وثالثين

الخن فتحااً وفوارساله  ينالو  صاللى هللا علياله وساللم فلحقنا رسو  هللا    نخح ص 
َبر )    بعد أن نق  اليهخد العهد من المسالمين فاي معركا  الخنادط    (َخي 

خاارج المدينا     اردهم  ختام هللا فاي غااخة بناي قريظا   خعاقبهم رسخ 
.(خيبر)أغلبهم إلى  هات ف  

 

ما كاد رسخ  هللا عليه خسالم يعاخد مان صالح الحديبيا  ، خيساتريح        
خلص ماان هااذ  البااؤرة  تخلياا (خيباار)بالمديناا   حتااى أماار بااالخرخج إلااى 
فياه خهام   لادخياخم  لالسالم مان اخ    الخسخ   فاليهخد  اظهرخا   العداء

خالحياا    المكاتااد االقااخي   يعلمااخن انااه الحااط ماان ربهاام  خكااان سااالحهم
يعادخن المسالمين   خيبر  يهخد فقد كان    لحد االن  خالنفاط  خال ياالخن

لمحاربا    (الخنادط )غااخة فاي   اكحاااا  مان   فاي  خقد باذلخا  هادهم
. للقتا   السالمعليه الصالة خصلى هللا  خرج رسخ  هللا ين  يخم المسلم  

 

ففااي  م لاان  محاارم الحاارام ماان الساان  السااابع  لله اارة المباركاا          
اساتخلف النباي صالى هللا   (الغابا   ) معركا   خبعد االا  ايام مان  انتهااء
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خناادى فاي النااس   (سباع بن عرف   الغفااري )خسلم على المدين   عليه
خر خا معه اال  رغب  في ال ها د اال ي  

فلاام يخاارج للقتااا  اال اصااحاا  ا ااي لهاام منهااا ااايتفااال يع   لغنيماا امااا ا 
. الا رة  خكان  عددهم الف خاربعمات  مقات    

ماتا   \مدين  يهخدي  تبعد عن المدين  المنخرة قرابا   (خيبر )كاني        
بات ا  الاام  اما  المدينا  متكخنا   مان عادة  محاالي   اخسبعين كيلخمتر

  خالن اة خالاط خكا  منهاا  مكاخن مان عادة حصاخن الكتيب:  اهمها االث
 خقالع 

حصن القمخص خحصن الساللم خمحصن الناار: من  فالكتبي  متكخن    

حصن ناعم خحصن الصعا بن معاذ خحصن قلع  : خالن اة متكخن  من 
.الابير  

    حصاان القمااخص خحصاان الااخ يح خحصاان الساااللم : متكخناا  ماان  خالاااط
                                                                   

خسل  ال ريط ( خيبر ) خرج النبي صلى هللا عليه خسلم  لغاخ ف      
المخص  اليها حتى  خص  الى منتصف ال ريط ام غير  ريقه باخر 

من  ه  الاام  ليحخ  بينهم خبين  هرخبهم الى ( خيبر ) يخصله الى 
من      لعامر بن االكخع  اال تسمعناخفي ال ريط اليها قا  ر .الاام 
:فنا  يحدخ خيقخ    هنيات   

 

الهم لخال اني ما اهتدينا   

 خال  تصدقنا خال صلينا

 فانالن  سكين     علينا

خابي  االقدام ان القينا   

 انا اذا  صيح بنا   اتينا

 خبالصيح  عخلخا  علينا

خان  ارادخا  فتن  ابينا   

 

: خسلم فقا  النبي صلى هللا عليه   
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(من هذا الساتط؟؟  )   

عامر بن االكخع                                             : قالخا    

( رحمه هللا:)فقا  صلى هللا عليه خسلم  

خ بي يارسخ  هللا  لخال متنعا به  ؟: فقا  ر   من القخم    

 

  يهخدال فلما خصلخا الى خيبر باتخا  ليلتهم قريبا منها خلم تاعر        
بهم   فلما ف رالف ر اقام صالة الف ر صلى هللا عليه خسلم بغلس ام ركا 

فلما خصلخها كان اليهخد يهمخن  (خيبر )بالمسلمين مت هين الى مساكن 
 هاربين خهمالعتيادي فلما رأؤا ال يش ر عخا بالذهاا ك  الى عمله ا 

. . .محمد  محمد  هللا محمد  خالخميس :   يرددخن بخخف خفاع   

هللا اكبر انا اذا نالنا بساح   فساء :) فقا  النبي صلى هللا عليه خسلم 
   (صباح المنذرين 

 

قا  لل يش  (خيبر)خلما دنا رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم من         
فخقف ال يش فرفن النبي صلى هللا عليه خسلم يديه الى السماء ( قفخا )

: قاتال  

ما خخرا االررين السبن   خما اظللن ن السب السمخاي  را  اللهم)  
  خما اذرين  فانا الرياح   ارللن  خرا  خما  اقللن خرا الايا ين

القري     من ار هذ   خذ ب عخن  القري   خخير اهلها  خير هذ  نسأل  
                             ..(اقدمخا باسم هللا . خار اهلها  خار  مافيها 

                                               

عارين ليل   خكاني  (خيبر  )المسلمخن اليهخد في فحاصر         
اررا خخم   اديدة الحر  ف هد المسلمخن  هدا  ختعبا اديدا  فقام 

قا   النبي صلى هللا عليه خسلم فيهم  فخعظهم خحررهم على القتا 
لمسلمين  عبد خكان بين  ا( خحر  المؤمنين على القتا  )  تعالى 

: اسخد  فقا    

ما  لي  يارسخ  هللا اني ر   اسخد اللخن قبيح الخ ه منتن الريح ال -
( فان قاتلي هؤالء حتى اقت  ادخ  ال ن  ؟؟  

(نعم :) فقا  النبي صلى هللا عليه خسلم له   
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:فقات   حتى قت   فقا  النبي صلى هللا عليه خسلم  لما را  قد قت    

(   ه   خ يا  ريح   خكار مال لقد حسن هللا  خ)   

:                                                             خقا  ايرا   

عليه  ختدخالن   لقد رايي  اخ تيه  من الحخر العين  تتنااعان   ب  ) 
(بين  لد  خ بته   

يعد  صعب  المرتقي  خ فيهم مرحا فارس ( خيبر )خكاني حصخن   
ي بينهم المراماة عدة ايام  ام قا  النبي صلى هللا عليه بالف ر   فخقع

:خسلم للمسلمين بعد ان بارهم  بالفتح    

( الع ين  الراي   غدا  ر ال  يحا هللا خرسخله  خيحبه هللا خرسخله)   
فباي  المسلمخن  يتاخقخن اليها  خك  يتمنى ان يع يها له  فلما اصبح 

(اين علي ؟؟ ): خسلمالصباح قا   النبي صلى هللا عليه   

  ...هخ ياتكي عينيه: قالخا  

فارس  اليه فلما  حرر فبصاط خفيفاا  فاي عينياه خدعاا لاه فبار           
خكانااه لاام يكاان فيااه خ اان اخ الاام ماان ذي قباا   فاع ااا  الراياا  اماار   ان 

خكااان اليهااخد قااد نقلااخا نساااءهم . ياادعخهم الااى االسااالم قباا  ان يقاااتلهم 
اخاار لاايال  فلمااا ذهااا الاايهم  علااي باان ابااي  الااا    حصاان الااى  خاخالدهاام 

خهخ مقات  يهخدي يعد باالف  -خدعاهم لالسالم رفرخا باد  خدعا مرحا
:الى المباراة  خهخ يالعا سيفه  خيقخ   -فارس  

 

 قد علمي خيبر  اني مرحا

 ااكي السالح ب   م را

 اذا الحرخا     اقبلي تلها 

 

:هخ  يرت ا فنا  اليه عامر بن االكخع خ        

 

اني عامر  ي  خيبرقد علم   

ااكي السالح ب    مغامر                                             
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برربتين فخقن سيف مرحا في ترس عامر فعره فذها   ااتبكاام    
فر ن اليه سيف فاصاا ركبته   -خكان سيفه قصيرا -عامر يسف  له

:نبي صلى هللا عليه خسلم  فقا   سلم  بن االكخع  لل فماي فيها   

                                  اعمخا ان عامرا حب  عمله - -

:فقا  النبي صلى هللا عليه خسلم    

انه ل اهد  -خ من بين اصبعيه-كذا من قا  ذل   ان له ا ران)   -
(م اهد ق  عربي ماى بها ماله   

:فنا   علي بن ابي  الا  لمباراة مرحا خهخ يرت ا   

 

انا الذي  سمتني امي حيدرة   

 كليث غاباي  كريمه   منظر 

 اخفيهم  بالصاع كي  السندرة

 

ام خرج اخخ مرحا خاسمه  قتل   ام ررا  راس مرحا فقتله ار 
ياسر  يدعخ المباراة  فبرا له الابير بن العخام  خالحقه باخيه  ام 

اهم  دارالقتا  المرير فقت  فيه عدد من فرسان اليهخد فانهاري قخ
خيغنمخن    يتبعخنهم  خالمسلمخن الى حصن اخر  فانهامخا  من حصن

.كايرا من ال عام خالسالح خالتمر   

خالف يع   فحاصرهم رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم حتى ايقنخا بالهخ  
فصالحهم النبي صلى  .فسالخ  الصلح  خنا  اليه سالم بن ابي الحقيط   
(  خيبر)  ى الذري  خيخر خن مناء  خعلعليه خسلم  على حقن الدم هللا

خيتركخن  ماكان لهم من ما   خار   خعلى الصفراء خالبيراء 
بايابهم التي عليهم   يخر خن  خالحلق   اال اخبا على  ظهر  انسان اي

.                                 يحملخن ايتا  خال  

خخمسمات  فغنم المسلمخن مات  درع  خاربعمات  سيف  خالف رمح  
خكان ان   من ارادها  التخراة  خاعخها على  من  كايرة  درع  خصحفا

ابن ابي  الحقيط خاخخ  حيث اخفخا الذها خالفر  خال خاهر  ك    غدر
فلما اراد النبي صلى هللا عليه .  فقتال  لغدرهما  فبرتي منهما الذم  

كم  فدعنا نحن اعلم  بهذ  االر  من:  خسلم  ان ي ليهم منها  قالخا 
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فاع اها لهم على  ار   مناصف   الغل   اخ  ا ر  ما . نكخن فيها
 يخرج من امارها خارعها 

خكان عدد قتلى اليهخد في هذ  المعرك  االا  ختسعين ر ال خقتلى   
. المسلمين خمس  عار اهيدا خقي   اماني  عار   

دين  الى الم خفي هذا الخقي  عاد المسلمخن المها رخن الى الحبا  
كتاا رسخ  هللا صلى   حام   الرمري بن امي  المنخرة  صحب  عمرخ

) ى الن ااي مل  الحبا   فات ه  اتف  منهم الى ال   هللا عليه خسلم 
خهم ست  عار  ر ال فيهم   عفر بن ابي  الا  خابخ مخسى (  خيبر

) لمخافاة الرسخ  الكريم صلى هللا عليه خسلم حين فتح    االاعري
خقب  ان  يقسم الغناتم  فقب  النبي صلى هللا عليه خسلم   عفرا  ( خيبر
:                                                                   خقا    

يهما افرح ؟؟  بفتح خيبر ام بقدخم  عفر  فلما قسم خهللا ما ادري بأ) -
 عليه صلى هللا (خيبر  )ا  الغناتم اع اهم منها  خكذل  خافي النبي
النبي صلى هللا عليه  خاستاذن   خسلم  بعد فتحها  ابخ ذرالغفاري  فاسلم

(         خيبر )فاع ا  المص فى صلى هللا عليه  خسلم من غناتم خسلم 
                                                                                  

كان قد خرج بسري  الى ن د  فقد عاد اما ابان بن سعيد  الذي          
 (خيبر )ان بعد ان اا مهمته  خخافى النبي صلى هللا علبيه خسلم  ا ال

خاما القسم االخر من  مها ري الحبا  فذهبخا من  .كاني قد فتحي 
قب   من نساتهم خذراريهم الى المدين  المنخرة فدخلخها مرحا بهم

.كايرا   االنصار المها رين   

 

الى  ست  ( خيبر )  غناتم  م رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلمقسو         
خاالاين سهما ك  سهم م مخع مات  سهم ام قسمها  الى  قسمين  فاخذ 

اماني  عار سهما الى  امخر المسلمين عام   بما فيها احتيا اي 
الفقراء خالنخاتا التي تصيبهم خالنصف االخر   قسمه على الغااة  

 االا  اسهم  اانين لفرسه  ما خاحدا خالفارس اع ا  فاع ى للرا   سه
  اسهم خخاحد له  خكان عدد الفخارس ماتتي فارس فكان نصيبهم  ست  

.نصيبهم اانا عار سهما   خماتتين  فكان  الفا  خالرا ل   
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******************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 رةاذراي من السيرة النبخي  المع 

 
86 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 

 :الحمد    
 

ارسا  ( خيبار ) بعد خصاخ  النباي صالى هللا علياه خسالم الاى          
قري  تقن ( فد ) يدعخهم الى االسالم خ( فد )محيص  بن مسعخد الى 

( حاات ) علاى مسااف  ياخمين منهاا ختعارف الياخم ا( خيبر)في ارط 
عخد الاى النباي صالى هللا علياه خمري االيام خلم يعد محيصا  بان مسا

 . خسلم خاب اؤخا عليه 
 

داخلهام الرعاا خخاافخا ( خيبار) بفاتح ( فاد  )فلما سمن يهاخد        
) القت  خ لبخا ان يعاملهم معامل  اه  خيبر فقب  ذل  مانهم فااعتبري 
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اررا خالص  لرسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم ينفط منهاا علاى ( فد  
 .هاام  نفسه خاقاربه من بني

 
الااى ( خيباار)ااام سااارالنبي صاالى هللا عليااه خساالم بعااد ان فاار  ماان     

خدعااا اهلهااا الااى االسااالم فلاام يساالمخا خخر ااخا لقتااا  ( خادي القاارى)
المسلمين فلما تراى ال معان برا منهم ر   للمبااراة خالقتاا  فخارج 
اليه الابير بن العخام فقتله ام خارج اخار فقتلاه اام خارج االاث فخارج 

ه علي بن ابي  الا فقتله خقي  قت  منهم احد عاار ر اال خانتهاى الي
 .اليخم

 
خفااي صاابيح  اليااخم التااالي خماان ارتفاااع الااامس قاادر رمااح تقاادم لهاام 
النبي صلى هللا عليه خسلم حتى انهامخا فغنم المسلمخن غنااتم كايارة 
ام  لبخا ان يعاملخا معامل  اه  خيبر فقب  النبي صلى هللا عليه خسلم 

ذل  خاقرهم عليه ختر  النخ  خاالر  بايدي اليهخد خلما ر ان  منهم
النبااي صاالى هللا عليااه خساالم الااى المديناا  رد المهااا رخن مااا ماانحهم 

 . االنصار من النخي  اليهم 
 

مااا  اارى لليهااخد فااي خيباار ( تيماااء)تناقلااي االخبااار الااى يهااخد        
لحخا علاى خفد  خخادي القرى فلام يخارج الايهم احاد لقتاالهم انماا صاا

 .دفن ال اي  خاستسلمخا فيقخا في بالدهم خامخالهم 
 

 بعااد معركاا  خيباار عاااد الهاادخء خذهااا الخااخف خارتاااح الناااس         
عاد اليهخد الاى الاى الخبااا  خالمكار خالكراهيا  خالحقاد فتاآمرخا علاى 
قتااا  رساااخ  هللا صااالى هللا علياااه خسااالم فاهااادخا الياااه اااااة مسااامخم  

احد كبراء اليهخد خقد علماي ( سالم بن ماكم )بخاس   امراة اسمها 
ان النبي صلى هللا عليه خسلم يفرا  لحام الاذراع علاى غيار  فااكاري 
من خرن السام فياه فاكا  مناه النباي صالى هللا علياه خسالم اال اناه لام 

 (انها ااة مسمخم  : )يبلعه فلفظ اللحم من فيه قاتال 
 :ا خسا  المرأة خاليهخد فاعترفخا ب ريمتهم خقالخ

 .قلنا ان كان ملكا نستريح منه خان كان نبيا اليرر  السم - 
فعفا عنهم خعان هاذ  الماراة اال ان باار بان معارخر كاان قاد اكا  مان 

 .الااة المسمخم  فماي من ساعته فقتلي المرأة قصاصا بدم بار 
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فااذن النباي  بن اخ ا في السابي   خلما  علي صفي  بني حيي       
اال ان   باخاذها  الكلباي خليفا    بان  الى دحيا  لم خس صلى هللا عليه 

انهاا سايدة بناي  خخاصا    اال لاه  صحبته ااارخا عليه انها ال تصالح
صالى هللا علياه خسالم   النباي فادعا هاا . قريظ   بني  ة النرير خسيد

خعر  عليها االسالم فاسلمي فاعتقها النبي صلى هللا عليه خسلم ام 
عتقهاا فلام تام لاه فاتح خيبار خفاد  خخادي تاخ ها با ن  ع  صداقها 

) القرى خاستسالم يهخد تيماء خهم بالر خع الى المدين  خخصا  الاى 
حلي له صفي  خعرس بها ام عااد الاى المدينا  فاي اخاخار ( الصهباء 

صفر خفي رخاي اخرى اخاخت  ربين االخ  من السان  الساابع  لله ارة 
 . 

قريا  قارا ( الحرقااي) الاى ام بعث النبي صلى هللا عليه خسلم سري  
فلما قربخا منهم بعث االمير  التعه فلما ر عخا بخبرهم اقب  (  هين )

حتى دنا منهم ليال خقد هدؤا خسكنخا ام قاام فحماد هللا خااناى علياه اام 
 :قا  

اخصيكم بتقخى هللا خحد  ال ااري  لاه خان ت يعاخني خال تعصاخني ) -
 .( ي اع خال تخالفخا امري فانه ال راي لمن ال 

 : ام رتبهم فقا 
يااافالن انااي خفااالن خيااافالن انااي خفااالن اليفاااط كاا  ماانكم صاااحبه )- 

خاميله خاياكم ان ير ن احد منكم فاقخ  اين صاحب  ؟ فيقخ  ال ادري 
 ( .فاذا كبري فكبرخا خ ردخا السيخف ام كبرخا خاحملخا حمل  خاحدة

 .فاحا خا باالعداء خاخذتهم السيخف أخذة خاحدة 
 
خايرا في السن  السابع من اله رة المبارك  خ بعاد ان اساتقر         

النبي صلى هللا عليه خسلم بعد ر خعه الى المدين  خا مان بهاا سامن 
خباارا بت ماان الباادخ ماان بنااي اعلبااه خبنااي انمااار خبنااي محااارا فأخكاا  
امرالمديناا  الااى عامااان باان عفااان خركااا فااي ساابعمات  ماان الصااحاب  

علاى مسايرة ياخمين مان المدينا  خكاان ( نخا  ) ه خقصد مخقعا يقا  ل
ذاي ألااخان مختلفاا  آذي لمخقاان يتميااا بخعااخرة اررااه خ بالااه هااذا ا

تقاايهم خعااخرة االر  ( رقاعااا)أر اا  المساالمين فااادخا عليهااا خرقااا 
فلقااي  معااا ماان غ فااان فلمااا تقااارا الفريقااان اذنااي الصااالة فاقيمااي 

هللا صلى هللا عليه  فصلى بالمسلمين رسخ  ( صالة الخخف ) الصالة 
خساالم حيااث قساامهم الااى قساامين فصاالى بال ماعاا  االخلااى ركعتااين ااام 
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باالخرى ركعتين فصلى النبي صلى هللا علياه خسالم اربان ركعااي بهام 
 .لك  فريط ركعتين 

فلما انتهاي الصاالة القاى هللا الرعاا فاي قلاا االعاداء فتفارط  معهام 
خسميي هاذ  . المدين   خعاد النبي صلى هللا عليه خسلم خاصحابه الى

 ( . ذاي الرقاع)الغاخة ا 
 

خمن احداث هذ  الغاخة ان النبي صلى هللا عليه خسلم نا  لينام       
في ظ  ا رة كبيرة خارف  الظال  خعلط سيفه بالا رة خغلبه الناخم 
ختفاارط المساالمخن تحااي االااا ار فنااامخا ف اااء ر اا  ماان الماااركين 

يه خسلم خاخذ سيفه فاختر  السيف حتى خص  الى النبي صلى هللا عل
 : فقا  المار  للنبي صلى هللا عليه خسلم . فاستيقظ 

 اتخافني ؟؟- 
 ال : قا  النبي صلى هللا عليه خسلم 

 فمن يمنع  مني ؟؟: قا  المار  
 .هللا : قا  النبي صلى هللا عليه خسلم 

فسق  السيف من يد المار  فاخذ  رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم 
 :فقا  له

 ..(من يمنع  مني )- 
 .من خير آخذ : فقا  - 

فدعا  النبي صلى هللا عليه خسلم لالسالم فلم يسلم اال انه اع ى       
للنبي صلى هللا عليه خسلم عهدا انه اليقاتله خال يكن من قخم يقاتلخنه 

قخماه خقاا    الاى  اام ذهاا. فاخلى النبي صلى هللا عليه خسلم سبيله 
 :لهم 
 . كم من عند خير الناس  تت

خقد ااتر  في هذ  الغاخة ايرا ابخ هريرة خابخ مخسى االاعري 
 .رحمهما هللا تعالى

 
خفي اهر ذي القعادة مان هاذ  السان  الساابع  لله ارة المباركا        

مك  المكرم  للعمارة التاي تام  تخ ه النبي صلى هللا عليه خسلم قاصدا
ان تكخن في العام القادم فاساتخلف . فاط عليها في صلح الحديبي  تاال

على المدين  المنخرة ابا ذر الغفاري فخرج خمعاه ساتين بدنا  بحمايا  
نا ي  بن  ندا االسلمي كما حم  معه السالح بحماي  باير بان ساعد 
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محماد   خاي  من تمرد قريش خغدرها خكان معه مات  فارس خعليهاا
 .بن سلم  

 
القريبا  علاى ( ذي الحليف  ) ن احرم النبي صلى هللا عليه خسلم م    

لبياا  اللهاام لبياا  ان الحمااد خالنعماا  ) المديناا  المنااخرة خلبااى خالتلبياا  
تتكرر من ساع  االحرام حتاى خصاخ  ( لبي     خالمل  ل  الاري  ل 

مك  المكرم  خمااهدة الكعب  المارف  خكان المسلمخن قد احرماخا خ 
حيااث ( يااأ ت)  سااارخا ملبااين خراء  خخاصاا  سااير  حتااى بلاا  خادي

ري خمااتتي خ امر عليها اخس بن خخلي االنصا.تخقف خخرن السالح
اي ك  معه سيفه  -خالباقخن بسالح الراكا  ر   من الصحاب  ختقدم 
  -في قرابه غيرمصلي منه

خهذ  تخصله ( اني  كداء ) فدخ  مك  المكرم  من مخرن يقا  له 
 .( الح خن)الى 

 
     المساا د الحاارام علااى ناقتااه يااه خساالم صاالى هللا عل دخاا  النبااي       

خمتخاااحخن   صااخا  ماان كاا   خالمساالمخن محاادقخن بااه( القصااخاء) 
  ام  اف حاخ  البياي  سيخفهم فلما دخ  استلم الح ر االسخد بمح نه

ساابعا خهااخ علااى ناقتااه خ اااف معااه المساالمخن كاااافي عاان مناااكهم 
ساخ  هللا اليمين مامرين عنها دليا  القاخة خالفتاخة خكاان باين يادي ر

صلى هللا علياه خسالم عباد هللا بان اباي رخاحا  الااعرالمااهخر خهاخ 
 :يناد

 
 خلخا بني الكفارعن سبيله

 خلخا فك  الخير في رسخله                                     
 

 قد انا  الرحمن في تنايله
 في صحف تتلى على رسخله                                   

 
 في سبيله بان خيرالقت 

 بقيله  اني مؤمن يارا                                         
 

 اليخم نرربكم على تاخيله
 كما رربناكم على تنايله                                        
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 رربا ياي  الهام عن مقيله 

 عن خليله   الخلي     خيذه                                     
 
 

 (قعيقعااان ) امااا القرااايخن فكااانخا ينظاارخن الاايهم ماان فااخط  باا      
نساءا خصبيانا خالمسالمخن يرملاخن اما  الكعب  خقد ت معخا ر اال خ

فيمااخن   خالح ار االساخد الركن اليمااني   بين اال  في االا  ااخا  
يراهم الماركخن خيكخن بناء الكعب   براحتهم خبهذ  الحال  يكخنخن ال

نظرالماركين كماا امارهم النباي صالى هللا علياه خسالم قد ح بهم عن 
اظهرا للقخة خالفتخة خكانخا يتخقعخن ان المسلمين اتعابهم الساكن فاي 

 .المدين  فلما راخهم يرملخن بقخة خناا  تع بخا 
 

فلما فر  النبي صلى هللا عليه خسلم مان ال اخاف حاخ  الكعبا          
خالمرخة سبع  ااخا  فلماا  خالمسلمخن معه تقدمخا للسعي بين الصفا

انتهااخا نحرالهاادي عنااد الماارخة خنحاارخا خحلااط راسااه خحلقااخا خبهااذ ا 
يكااخن النبااي صاالى هللا عليااه خساالم قااد تحلاا  خانتهااي عمرتااه خكااذل  

 .المسلمخن معه 
ااام بعااث النبااي ر اااال ماان اصااحابه الااى  ماعتااه الااذين بقااخا بحماياا  

 .السالح لياتخن فيؤدخا عمرتهم 
 

االا ايام بلياليها في مك  المكرم  خفي هذ  االيام تاخج  خمكث        
من ميمخن  بني الحارث من بني هال  التي كاني اخ   لعماه الحمااة 
باان عبااد الم لااا خكانااي اخ اا  عمااه العباااس فاخكلااي العباااس فااي 

 . تاخي ها فاخ ها العباس الى النبي صلى هللا عليه خسلم
د ذلاا  ماان قااريش سااهي  باان اتااى الااى النبااي صاالى هللا عليااه خساالم بعاا

 :عمرخ خحخي ا بن عبد العاى فصاح حخي ا 
 ننااد  هللا خالعقد لما خر ي من اررنا  -

 .بعدها امرالنبي صلى هللا عليه خسلم ابا رافن ان يؤذن بالرحي  
 

خفااي اليااخم الراباان غااادر النبااي صاالى هللا عليااه خساالم مكاا            
لتاادخلن المساا د ) ققااي رؤيااا  المكرماا  الااى المديناا  مساارخرا خقااد تح
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خهاي ( سارف) فلماا بلا  ( الحرام امنين محلقين رؤخسكم خمقصارين 
 . على مساف  تسع اميا  من مك  المكرم  افي اليه ميمخن  فبنى بها 

خساالم  خهااذ  هااي العماارة االخلااي التااي  اااف النبااي صاالى هللا عليااه
ن خالمسااالمخن فيهاااا حاااخ  الكعبااا  المباركااا  خاتمخهاااا فكاااانخا فااارحي

 .مستبارين 
 
 
 

********************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اذراي من السير ة النبخي  المع رة              
 
 

                              87 
 

 بسم هللا الرحمن  الرحيم                      
 
 :الحمد   
 
القرااء    خسالم  مان عمارة عااد النباي صالى هللا علياهبعد ان          

خالتااي اعتمرهااا فااي ذي القعاادة ماان الساان  السااابع  لله اارة المباركاا   
فاي الااام  خمؤته ماء خقري  قرا البلقااء (  مؤت )ها   ياا  الى   
. 
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  خالعارين من هاذ  الااذراي السابعالاذرة خلخ ر عنا الى           
ا خرسات  الاى  ملاخ  لخ دنا ان النبي صلى هللا عليه خسلم  ارس  كتب

خامراء البلدان الم اخرة  خمن  ملتهم  عظيم بصرى  فقد ارس  اليه 
فد فيه الحارث بن عمير فقتله ارحبي  بن عمارخ الغسااني  خ كتابا  خا

 . على المسلمين  خكان هذا بمااب  اعالن حرا 
 

فقاد  هاا  التاي لام يسابط مالهاا  خبغي  الرد على هذ  السابق          
بقيادة  ايد   ي صلى هللا عليه خسلم  ياا قخامه االا  االف مقات النب

فار بان اباي عبن حاراا   خاخصااهم اناه لاخ قتا  اياد  فالقاتاد  يكاخن  
 الااااا خان قتاااا    عفاااار ايرااااا  فالقاتااااد عبااااد هللا باااان ابااااي رخاحاااا  

 .الااعرالمعرخف 
 

 خعقد  رساخ  هللا صالى هللا علياه خسالم لاخاء  ال ايش ابيراا          
ان يااتخا مكاان  استااهاد  الحاارث  خاخصاهم  .حمله  ايد بن حارا  

 :فان  ابخا  فحط قتالهم  خقا  لهم   بن عمير  فيدعخهم الى االسالم
قاتلخا من كفر باا   خالتغادرخا خال   اغاخا  باسم هللا خفي سبي  هللا) 

بصاخمع    فانيا  خال منعاال  كبيرا تغلخا خال تقتلخا خليدا خال امراة خال
 (بناءا  تق عخا نخال خال ا رة خال تهدمخا  خال
 
خهذ  خصي  من هللا خرسخله الى  يخش المسلمين  عاما  خفيهاا      

اام  مان ال اايش .  لام يكان لاه مايا   لاط االنسااني العظايم مااالخمان  
يقاخ   الاااعر عباد   خفاي  هاذا ام ر ن (  اني   الخداع) عه الى خايو 

 :هللا بن ابي رخاح  
 

 لكنني اسا  الرحمن مغفرة             
 خررب  ذاي فرع تقذف الابدا                                  
 

 اخ  عن  بيدي حران م هاة       
 بحرب   تنفذ االحااء خالكبدا                                    

 
 حتى يقا  اذا مرخا على  داي      
 ياراد هللا  من غاا خقد رادا                                   
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   .فكان كما اراد 
 
ن   ب نااخا االرد( معااان ) سااار ال اايش اااماال  حتااى خصاا            

 قرا البلقااء  (مآا ) في مخقن اسمه  فاخبرخا ان هرق   نا  ب ياه 
من لخم  الف فارس  خانرم اليه من العرا مات  اخرى خمقدار  ماتتا

االاماتا   االعاداء  فكان  يش م من قبات  العرا خ ذام خبلي  خغيره
القاادة  فتاااخر. المسلمين االا  االف مقات   مقاب   يش  مقات  الف 

الى رسخ  هللا صالى هللا علياه خسالم ي لباخن  بينهم  خهمخا ان يكتبخا
 ؟؟  يمدهم  بالمدد  ام يقدمخن على الحران   منه ا

 
خاحاا  بااان  الااذي يكرهخنااه هااخ ر ابااي  باان  فااا عهم  عبااد هللا        

في   هخ الذي خر خا ي لبخنه خيبغخنه في ك  المعار هذا  الاهادة خ
 : سبي  هللا خنصرة االسالم  خقا  لهم 

 
نحن  ما خر ناا نقاتا  بعادد خال بعادة خال بقاخة خال بكاارة  انماا نقاتا   -

 .فاما الظهخر خاما الاهادة . بهذا الدين الذي اكرمنا هللا به 
 .رخاح  ابي  صدط ابن:    خافقال 
 

فتقدمخا للقتا  خنالخا بمؤت   ختعبؤخا  متهيتين للقتا  خاالستاهاد        
  . ال رار  بتخخم  البلقاء  لقيهم   يش االعداءخ  ميعهم

 
خكااان  هللا  بااالمؤمنين   المعركاا  ع اتااا  رحماا   خكااان  فااي هااذ        

  الباااري   خاال ا فااي تاااريخهااذ  المعركاا  ماان الع اتاا قتااا  المساالمين فااي
مااتتين  خسابع  الف  اي  باياادة  ف مقات  االامات  فكيف يقات  االا  اال
ى ك  مقاتا  مسالم بمعادل  حسابي  بسي    يكخن علختسعين الف مقات   

.  يدركاه العقا  الااخاعي   ال خهااذا ماا  قااتال مان الكفاارم( 667) ان يقاتا 
 فقاد   البااري   لهاا  ماايال تااريخ معرك  عظيم  ع يب  لم ياهد  يخدار
خيه ماخن  اخا   بالساالح   بهذا العدد الهات  مد  ا الرخم    يش  كان

خمان كا   خعددا   دة  منهم سالحا  خعى المسلمين الذين هم اقالنهار عل
 .فقد الرخم كايرا من اب الهم ذل  

 



 241 

تاا  المساالمين بيااد ايااد باان حارااا  فقاتاا   خقاتاا  خقا كانااي راياا         
 عناادما  خكااان عماار  االااا  خاالاااين عامااا فااي ساابي  هللا حتااى استاااهد

 : عفر بن أبي  الا فقات  خهخ يناد   استاهد خأخذ الراي  بعد 
  
 ارابهـا  خبارداً     يب          خاقترابها   ال ن   يا حبذا     

 القيتها ررابها  إذا  خالرخم رخم قد دنا عذابها       علي
 
حتى اذا ارهقه التعا حتى اقاتحم عان فرساه الااقراء فعقرهاا  خقات       

مستميتا  حتى ق عي يمينه فتناخ  الراي  بااماله  حتاى اذا   ام قات  قتاال
قا  عاليا   حتاى خار صاريعا افاحترنها بعرديه فابقاهاا خق عي اماله  

خ عنا   فتناخلهاا عباد هللا بان   رحاا  ماابين رميا    خباه بران ختساعخن
خهااخ يرت ااا اخ يناااد  ذ الراياا  ختقاادم نحااخ  اايش الاارخم  رخاحاا   فاخاا
 :يخا ا نفسه 

 
 لتالنه     با      اقسم

 لتكرهنه   اخ    خلتنالنه
 م متن   كني   قد ياظالما  

 ان ا لا الناس  خادخا الرن 
 مالى ارا   تكرهين ال ن 

 
 :خكذل  قا  ايرا 

 
 يانفس ان لم تقتلي تمختي
 يهذا حمام المخي قد صلي

 
 خما تمنيي فقد اع يي
 ان تفعلي فعلهما هديي

 
   فقات   خقات  حتى استاهد في سبي  هللا     

 
خكان يتيما عند عبد هللا بن ابي   فيه  قا   ايد بن ارقمقد  خ        

 :رخاح   
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  فسمعته  حقيب  رحله  مردفي على  سفر   في بي عبد هللا  خرج  - 
  يناد

 :اعرا فيقخ  
 

 تني خحملي رحلياذا  ادي
 مسيرة اربن بعد الحسام

 
 فاأن  فانعمي خخال  ذم
 خال ار ن الى اهلي  خراتي

 
 خ اء المسلمخن خغادرخني
 بار  الاام مستنهي الاخاء

 
 خرد  ك  ذي نسا قريا
 الى الرحمن منق ن االخاء

 
 بع    لن هنال  ال ابالي 

 خراتي  اسافلها  نخ   خال
 

 :ي  فخفقني بالسخ  خهخ يقخ  ليفبكي: قا  ايد بن االرقم  
 .اعبتي الرح   بين   ماعلي  يالكن  ان يراقني هللا الاهادة  ختر ن  -
 
تسق  على االر    خفتناخ  الراي   لكي ال  بن االرقم اابي   فتقدم  

 : خقا  للمسلمين 
 ..اص لحخا على ر    -
 .اي اختارخا قاتدا للمعرك  من بينكم  
 

فتقادم  خالاد خهاخ اها    مخن علاى  خالاد بان الخليادالمسل  فاص لح      
منق ان  نظيار   حتاى  قيا   تق عاي  فاي   لها فقات  قتااال ع يباا  ارساا 

 .انتهى  النهار حتى تسع   سيخف    يد 
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         خلما اخبر النبي صلى هللا عليه خسلم  بمقت   القادة الاالاا   خانتقاا       
 .ي بهااا فكناا(  ساايف هللا المساالخ  ) اسااما  القيااادة الااى خالااد باان الخليااد  

 . خعرف بهذ  الكني   خال اا  يكنى بها في ك  الكتاباي التاريخي  فيه 
 

الااااعر حسااان باان اابااي   عفاار باان عقياا  خعبااد هللا باان  خقااد راااى     
بقصاايدة  منهااا هااذ   (بمؤتاا )خايااد باان حارااا   خقتلااى المساالمين  رخاحاا 
  :االبياي 

 
 أعـــسر   تأخبني لي  بيارا

م الناس مسهر                                            خَهـمٌّ إذا مانخو
 

 لذكرى حبيا هي ي ام عبرة
 سفخحاً خأسباا البكاء التذكر                                         

 
 بلى إنو فقدان الحــبيا بلي   

 يم يبتلى ام يصبرخكـم من كر                                        
 

 فال يبعــدن هللا قتلى تتابعخا
 بمـؤت  منهم ذخ ال ناحين  عفر                                     
 

 خايد  خعبــدهللا حين تتابعخا 
  ميعاً خأسبـــاا المني  تخ ر                                      

 
 غـداة غدخا بالمؤمنين يقخدهم 

 إلى المـخي ميمخن النقيب  أاهر                                    
 

  اصاابح الفريقااان كاا  الااى مخرااعه  فلمااا   فر اان  اللياا  خخاايم        
بغياار  الترتيااا الااذي كااان عليااه  ف عاا    رتااا خالااد  نااد   الصااباح
فااي الساااق     خالمقدماا   ميساارة خ عاا  الساااق  فااي المقدماا  الميمناا  

امادادا  ااءي للمسالمين   ان  االعاداء    نخالميسرة  في الميمن    فظ
القتاا   فلما بدء ذف هللا تعالى الرعا في قلخبهم  فداخلهم الخخف ب  ق

فلام تتقادم   يتااخر   بادأ خالاد  .خفيف   باين ال ارفين   مناخا  ختمي 
ليخاادعخهم   فااالتمس   المساالمين  تاااخرخا  ظنااخا ان حيااث   االعااداء
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ااام تحااا ا   العاادخ ساابع  ايااام   اااخنيناخ خمكاااخا   مؤتاا   المساالمخن
 .الفريقان ختخقف القتا 

 
تتااخالى   ان المساالمين اخ الااا   رهم الظااناذ ان الاارخم  ساااخ         

الااى  قتااالهم   علاايهم االمااداداي خانهاام يكياادخن  بهاام  ليسااحبخهم  فااي
الصحراء  خفيقتلخنهم  خبهذا ر حي  كف  القتاا  للمسالمين  خانتهاي 

عار مقاتال خخسارالرخم  خسر المسلمخن اانا. الت ا  المعرك   بهذا ا
خكان ذل  في  مادى االخلى من السن   ال يعد فقد قت  منهم الكاير  ما

 .   الاامن  لله رة 
 

خفي  مادي االخرة من السن  الاامن  لله ارة المباركا  اي بعاد        
في  كان بع  القبات  العربي   (مؤت  )اهر خاحد على انتهاء معرك  

 رد فقاتلي  ب انا الرخم  قد خاني عرخبتها  في معرك  مؤت  الاام 
ابناء عرخبتهم خاخختهم  العرا المسالمين لاذا  فقاد راى النباي صالى 

مهم   ريء  يكفهم عن نصارة الارخم خيلاا لقيام بعم  هللا عليه خسلم 
االاماتا   خالخقاخف ب اانبهم  فارسا  الايهم  المسالمين  نصرة العرا 

(  دتااه ) حيااث ان ام ابيااه  عماارخ باان العاااص  صااحاب  بقيااادة ماان  ال
كاني من قبيل  بلي خهي احدى القبات  التاي اااتركي بالقتاا   ب اناا 

 فان  لم يسلمخا   يدعخهم لالسالم اخال  الرخم رد  المسلمين  العرا
فسيلقنهم درسا لن ينسخ   فلما اصبح قريبا مانهم  اخبار انهام  معاخا 

خهخ مخرن ماء  يقن ( ذاي السالس  ) من ق  تدعى في   معا كبيرا 
فااخبر النباي صالى هللا علياه خسالم فقارر اماداد   (خادي القرى) خراء

مر الى ابي عبيدة عامن المها رين خاالنصار  خاخعا  بماءتي مقات  
  بن ال راح قيادتهم  فاان يصا  الاى المعركا  يكاخن عمارخ بان العااص

ه اام ي الصااالة   فلمااا خصاا  الاايهم هااخ قاتااد الحملاا   خامااام ال نااد فاا
   خسميي هذ  الغاخة  بغاخة عليهم فخلخا هاربين  ختفرط  معهم 

 .(ذاي السالس  ) 
 
 
 

*************************************************** 
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 اذراي من السيرة النبخي  المع رة         
 

                               85 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                  
 

 :الحمد  
 

الساان  الاامناا  ماان اله اارة  النصااف الااااني ماان رمرااان ماان  فااى     
هللا علياه   صالى محماد خكاان ان فاتح هللا لحبيباه  المصا فى  المبارك 
 خهخ الفتح االعظم اخ الفتح  المبين  مك  المكرم خسلم 
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 5 \سخرة الفتح  (  ناانا فتحنا ل  فتحا مبي) 
ى بهااذا الفااتح قااد اعااا االسااالم خانقااذ المساا د الحاارام خكااان هللا تعااال 

خاعاا رساخله الكاريم  خالاار  خالكفار  م خاالخااانخ هر  من االصانا
 .صلى هللا عليه خسلم  امحمد

 
كاان مان باين خالاذي علاى صالح الحديبيا  سانتان   مراى قاد   كان   

ن يادخ  فااى عهااد محماد دخاا  فيااه كمااا ذكرناا أن ماان أحااا أ اارخ ه 
  لايبدخلاي ق خلهاذا فقاد يدخ  في عهد قريش دخ  فياه خمن أحا ان 

لاي قبيلا  خدخمحماد صالى هللا علياه خسالم  خااع  فى حلف من النبى
أحيااء مان  فاي  خكاني القبيلتاان تساكنان بنى بكر فى حلف من قريش

نااذ  م خعااداء متااخارث   اي قديماافااخالبينهمااا خكااان   مكاا  خرااخاحيها
 .ال اهلي  

 
  خذاي خكاني هذ  االحقاد قد اختفي  نيرانها بظهخر االساالم           
قااريش هدناا    بنااخ بكاار حلفاااء  فاااغتنم اكحقاااد  هااذ    تحركااي يااخم 

فاي ااهر ااعبان مان  السان  الاامنا  لله ارة  ليال  خاغارخا الحديبي  
سااالم  محماااد صااالى هللا علياااه خ خااعااا  حلفااااء النباااىالمباركااا  علاااى  

 السالح خأمدتهم قريش بالخي  خ  (الختير) خكانخا على ما ء يقا  له 
 

 ماا   خقي  في رخاي  اخرى انهم ااتركخا معهم فاي القتاا  سارا       
صفخان بن أمي  خعكرم  بن أبى  ه  خسهي  بان عمارخ مان غيارهم 

اعاا  حتااى خعبياادهم خقااد بلاا  بهاام الحمااط خال غيااان أن ي اااردخا خا
 . خغير  اتا   محرم  خهذا  فيه  خيقاتلخنهم   م االحرالبيي  
قا  نفر مان بناى بكار لرتيساهم  الى المس د الحرام فلما انتهخا        

- نخف  بن معاخي 
 إنا قد دخلنا الحرم إله  إله   
 :فقا  كلم  عظيم -
ال إله الياخم ياا بناى بكار أصايبخا ااأركم فلعمارى إنكام لتسارقخن فاى  -

 . اأركم فيه الحرم أفال تصيبخن
 

لبناى بكار هاخ أنهااا   قااريش خمسااعدتها  خلعا  السار فاى تاخر        
  (مؤتاه )معركا   تا ماا  ارى ل ايش المسالمين فاى فسري تفسيرا خا

 فاراعفتهم  إذ اعتقدي أن ما  رى كان هايم  كبيرة لحقي بالمسلمين
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ارتكابهاا هاذا  نتي ا   خترتاا علياه قاريش خقعي فيه كبير  خهذا خ أ
 .الحديبي    صلح  لارخ    انتهاكهااالخر خهخ الخ أ

  
خكاني خااع   قد دخلي في حلاف مان النباي محماد صالى هللا          

  باه  خااملي  صالح الحديبيا   فاي  خسلم خدخلي من المسلمين  عليه
تظاهري بنخ بكر خقاريش علاى  خقد. خكان قد اسلم ر ا  من خااع  

  بياانهم  مااا كااان  خنقرااخا  امااا أصااابخ ماانهم  أصااابخا قااد خ خااعاا  
صلى هللا عليه خسالم مان العهاد خالمياااط بماا محمد   خبين رسخ  هللا

خقاادم علااى  خاارج عماارخ باان سااالم الخااعااي ف  ماان خااعاا   اسااتحلخا
اد  فيها افى المدين  خأناد  أبياتا ين صلى هللا عليه خسلم  رسخ  هللا

  خالن ادة خيخبار   الحلف الذي كان بينه خبين خااع  خيسأله المعخن 
 :بينهم   الميااط المؤكدخ العهد خنقرخا المخعد اخلفخ  بأن قرياا

 
 يارا  اني نااد محمدا                           

 التلدااحلف ابينا خابيه خ
 

 قد كنتمخا  خلدا خكنا خالدا
 امي اسلمنا خلم نناع يدا

 
 فانصر هدا  هللا نصرا ايدا
 اخادع عباد هللا ياتخا مدد

 
 فيهم رسخ  هللا  قد ت ردا

 ابي  ما  البدر يسمخا صعدا
 

 ان سيم خسفا خ هه تربدا
 في فيلط كالبحر ي ري  ابدا

 
 ان قرياا اخلفخ  المخعدا
 خنقرخا ميااق  المؤكدا

 
 خ علخا لي في كداء رصدا

 خاعمخا ان لسي ادعخا احدا
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 خهم   اذ    خاق   عددا
 هم  بيتخنا  بالختير ه دا

 
 ا    ركعا   خس داخقتلخن

 
 

 :فقا  له رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم 
 .(نصري يا عمرخ ابن سالم )-
 

ذر إلى تصلى هللا عليه خسلم أن يستخاط منهم الخبر خيع نبي أراد ال
 :قريش فبعث إليهم ر الً يخيرهم بين االث

 أن يدفعخا دي  قتلى خااع  – 5
  الذين  خهم ( بكر من   ب ن)نفاا   اخ يبرأخا من حلف بنى    – 8

 الحمل  على خااع  هذ  قادخا
 .أخ ينبذ إليهم على سخاء –8 

 : فأ ابه بع  اعماتهم  
 .لكن ننبذ إليهم على سخاء  -

 .خبذل  برتي ذم  قريش خقامي عليهم الح  
 

قاد  مار ملياا اقتنعاي أن المسالمين فكاري فاي اك لماا  خلكن قريااا    
ا خأن فايهم أالن مان أب االهم الساابقين أصبحخا قخة ال يمكن مخا هته

خالد بن الخليد خعمرخ ابن العاص خقبات  كايارة قاد اعتنقاي امساالم، 
  متهااخرة، خلااذل  ناادمي علااي مااا أ اااا بااه بعاا  ساافهاتها ماان إ اباا

أبااا ساافيان إلااى رسااخ  هللا صاالى هللا عليااه  اخانتهااى رأيهاام أن يبعاااخ
اكاماا  قباا  اسااتفحا  دار  تااالماادة خي فااي لم لي اادد العهااد خيايااد خساا

 .خ رها
 

صاالى هللا عليااه خساالم المديناا   رسااخ  هللاالااى قاادم أبااخ ساافيان         
لمااا صاالى هللا علياه خساالم خاخج النبااى ( با أم حبي) علااى ابنتااه  ناا خ

 ختاه  صالى هللا علياه خسالم  ي لس علاى فاراش رساخ  هللاحاخ  ان 
 :فقا  لها خلم تسمح له   عنه

 غبي بي عن هذا الفراش أم رغبي به عنى؟ ما أدرى أر: يا بني  
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  ر ا خأناي   خسالم علياه  ب  هاخ فاراش رساخ  هللا صالى هللا : قالي
أحا أن ت لس على فراش رسخ  هللا صلى هللا  خال في  ن اس  مارك

 عليه خسلم 
 .بعدي ار  خهللا لقد أصاب  : فقا 

                                                         
رسااخ  هللا   اااء الااىماان عناادها غراابان أساافا حتااى  خخاارج          

صالى هللا علياه  صلى هللا عليه خسلم فكلمه أبخ سافيان فلام يارد النباي
ليكلم  النباي صالى هللا علياه  ايتا فذها ابخ سفيان إلى أبي بكر خسلم
بان اباي  خ علي بن الخ اا أعر  عمر خكذل  فأعر  عنه  خسلم 
 صلى هللا عليه خسالم  فيان دخن ان يحص  من النبيفعاد أبخ س  الا 

خ لكنه ظهر بعهد ال اخار حتاى  ي  صلح الحديبي  على خعد باستمرار
 .خص  إلى مك 

 
 :فلما قدم على قريش قالخا البي سفيان         

   ؟ ء ما خرا -
 تااي محماادا فكلمتااه فااخهللا مااا رد علاى ااايتاً ااام  تااي اباان أبااى  : قاا 

لعادخ اام لام  تي ابان الخ ااا فخ دتاه أدناى  يه خيراً قحاف  فلم أ د ف
فاخهللا ماا   صانعته  تي علياً فخ دته ألين القخم خقد أاار علي باائ 

 أم ال ؟  ايتا  يغنى ذل    أدرى ه 
 خبم أمر  ؟ : قالخا
 أمرني أن ا ير بين الناس ففعلي : قا 

 فه  أ اا ذل  محمد ؟ : قالخا
 ال   :قا 

 لعا ب  فما يغني عن  ما قلي   ا ااد الر   على أنخيل  خهللا م:قالخا
 .ال خهللا ما خ دي غير ذل  : قا 

      
 مك  عقا عخدة أبى سفيان خإبالغه خار ربي اكحخا  فى     
 لاام يتركهااا  صاالى هللا عليااه خساالم  بمااا حاادث لكاان النبااى الخباار لهاام  

 لنباىفقاد عقاد العاام علاى فاتح مكا ، خت هاا ا  فى ارا رابها   خيال
أماار    علااى  خاسااتعان  للخاارخج  خالمساالمخن  صاالى هللا عليااه ساالم 

 خالمااابرة  ام أعلم الناس أنه سااتر إلاى مكا  خأمارهم بال اد  بالكتمان
 :خاالستعداد خقا 

 .(  اللهم خذ العيخن خاكخبار عن قريش حتى نبغتها فى بالدها )
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خكاان لادماء ا يحاا ساف  لى هللا عليه خسالم ال خكان الرسخ  ص      

دخخ  مك  فى ساالم حتاى ال تماس حرمتهاا خأن يادخ  أهلهاا ب يرغا 
 .في امسالم لينعم أهلها بنعم  اميمان

 
خلايادة في الكتمان خالتحخ  له فقد  ها النباي صالى هللا علياه        

التي تبعد عن المدينا  المناخرة سات  ( ارم) خسلم  ابا قتادة الى ب ن 
الخارخن اناه صالى هللا علياه خسالم ي هاا  يااه  خاالاين ميال  ليظن ا

 لغاخ هذ  الناحي  
 

خالمسالمخن علاى أمارهم  هللا عليه خسلم صلى خبينما الرسخ          
ماان االسااتعداد خالكتمااان حااداي محاخلاا  ماان أحااد الصااحاب  كااادي أن 
تكااف نيا  المسالمين لمااركي مكا ، فقاد كتاا حا اا بان أباى بلتعا  

بالذي أ من علياه رساخ  هللا صالى هللا علياه  كتابا إلى قريش يخبرهم
امارأة خ عا  لهاا  عاال  كتاباه الاى ا خسلم من الغاخ، ام أع اى حا ا

 . به  خر ي ام   رأسها ظفاتر  لى أن تبلغه قرياا ف علته فىع
 

الخبر من السماء بما صنن حا ا فبعث رسخ    خأتى رسخ  هللا      
خفاي    الا خالابير بن العاخام على بن أبى :صلى هللا عليه خسلم  هللا

 :خقا  لهم  خمراد الغنخي   رخاي  اخرى  خالمقداد
 (ان لقخا الى رخر  خاخ فان بها رعين   معها كتاا فخذخ  منها ) -
 يحاذرهم ماا قاد أ مان خكان قاد كتاا فياه الاى قاريش   مرأةال خاأدركف

 (الحليفا ذي ) ا خهاا حتاى أدرك خاه فاى أمارهم فخر ايلع المسلمخن
خ البخهاا فاي اايتاً  خافلام ي ادخفتااخا رحلهاا رحلها  من هاخفاستنال

 :لهم  يالكتاا فقال
 ما معي اي كتاا  -

 :ررى هللا عنه بن ابي  الا  علىفقا    
انااى أحلااف مااا كااذا رسااخ  هللا صاالى هللا عليااه خساالم خال كااذبنا  –

 ن الكتاا أخ لنكافن ،يخلتخر 
 فلما رأي ال د منه 
 أعر : قالي 
نهاااا فحلاااي قااارخن رأساااها فاساااتخر ي الكتااااا منهاااا فاااأعر  ع 

 .حا با صلى هللا عليه خسلم   فدفعته إليه، فدعا رسخ  هللا
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 (يا حا ا ما حمل  على هذا ؟  : )فقا 
يا رسخ  هللا أما خهللا إني لماؤمن باا  خرساخله ماا غياري خال  : فقا 

لاي ليس لى فى القخم أص  خال عاايرة خكاان  ا بدلي خلكنى كني امرأ
 .فصانعتهم عليهم   خأه   لدخ       بين أظهرهم

 فقا  عمر بن الخ اا دعني يا رسخ  هللا أررا عنقه فإنه قد نافط
 : فقا  رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم

 
إنه قد اهد بدرا خما يدري  يا عمر لع  هللا أ لن على أه  بدر فقا   )

 .( أعملخا ما اتتم فقد غفري لكم
 
اراايه ال يااا ماان امسااالم خالمساالمين خنيتااه التااي ااافن لحا ااا م خ

 علته يتخذ هذا المخقف ال عن كفار اخ بغا  لالساالم خإنماا مصاانع  
صالى هللا علياه  هللارساخ   لقريش من أ   أهله خأخالد  خقد ساامحه 

 .على هذا الرعف االنساني الذي تعر  له فى هذا المخقف خسلم 
 

 : تعالى نا  قخ  هللا هذا  خفى حا ا        
 
ااخا َياا) يَن آَمن  َهااا الِااذ  م  الا أَيُّ ه  ل ق ااخَن إ لَااي  ل َياااء ت  م  أَخ  ِخك  َخي َخَعااد  خا َعااد  ااذ  َتِتخ 

م  أَن  اخ َ َخإ ِيااك  اخَن الِرس  ر    م َمَن ال َحاَط ي خ  خا ب َما َ اءك  ب ال َمَخِدة  َخَقد  َكَفر 
نت م  خَ  م  إ ن ك  ن خا ب اِ   َرَبك  م  َراات ي ت ؤ  ت َغااء َمر  ت م    َهاداً ف اي َساب يل ي َخاب  َر  

ااه   َعل  لَنات م  َخَماان َيف  اات م  َخَمااا أَع  َفي  لَاام  ب َماا أَخ  م ب اال َمَخِدة  َخأََنااا أَع  ه  خَن إ لَااي  ارُّ ت س 
م  فَ  نك   (َقد  َر ِ َسَخاء الِسب ي م 

 .5اآلي   –سخرة الممتحن   
 

  صلىرسخ  هللا ر  تح اهر رمرانخفي اليخم العاار من          
ذرالغفاري علاى  ابا  خاستعم من المدين   يريد مك   هللا عليه خسلم  

خكلما تقدمخا انرم إليهم من ساتر القبات  من ياياد المدين   المنخرة  
ال يقاا  عان عااارة آالف  خمنعاتهم حتااى بلغاخا ماا  فاى عادد المساالمين

خصاام النااس معاه حتاى إذا  نبي صلى هللا عليه خسلم لمسلم، خصام ا
صاالى هللا عليااه خساالم  عمااه محمااد   لقااي النبااي ( بال حفاا  ) نخا كااا

ابان عماه اباخ (  بااالبخاء)العباس  خمعه اهله مسلما مها را  خلقياه  
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ر  عنهماا  فاأ خابن عمته  عبدهللا  بن اباي اميا    بن الحارثسفيان 
   االذى منهما نه صلى هللا عليه خسلم  كان يلقىال
 :له ام سلم  يقالف
 .اليكن ابن عم  خابن عمت  ااقى الناس ب   -

 :خقا  علي بن ابي  الا  البي سفيان
 :له ما قا  اخخة يخسف ليخسف  ااته من قب  خ هه خق -
 ( خان كنا لخا تين  قالخا  تا  لقد آار  هللا علينا)   -

 65\يخسف االي        
 :فقا   النبي صلى هللا عليه خسلم  
 ( ريا عليكم اليخم يغفرهللا لكم خهخ ارحم الراحمين ال تا) 
 68\يخسف االي  
 

خراى ان الصااخم    قرياا  قاارا مكاا (ديااد الك)فلمااا خصاا   الااى           
 فاي ساير   مراى خامر ال ايش  باالف اار اام أف ر قد اط على الناس

علااى بعااد االاااين كيلااخ متاارا ااارقي مكاا  ( ماار الظهااران)حتااى نااا  
قادخا ناارا امر النبي صلى هللا عليه خسالم ان يخخ يهفرربخا خيامهم ف

خحينماا رأى   خقادخا عاارة االفيخقاد ناارا  فا ر ا    كا خامر باأن  
ماا  حقيقا    م يعلماخاالقرايخن ف أة هذ  المااع  الكايرة دهااخا خلا

حكيم بن خاام خبدي  بن خرقااء  خ سفيان بن حرا خأب فخرج   يرخن
 . يتحسسخن اكخبار

 :سفيانفقا  ابخ 
 .مارايي كالليل  نيرانا ق  خال عسكرا.-

 هذ  خااع  :  قا  بدي 
تكاااخن هاااذ  نيرانهاااا  مااان انخااعااا  اقااا  خاذ  : قاااا  اباااخ سااافيان 

 خعسكرها 
 

خكان العباس بن عباد الم لاا قاد خارج مان مكا  قبا  ذلا  بأهلاه      
 نبي صلى هللا علياه خسالمها را إلى المدين  فقابلخا الخعياله مسلما م

 فاأمر   . ب ياه علاى مكا   مقبال  -آنفا   كما اسلفي    – ى ال ريطف
معاه إلاى مكا  خيرسا  أهلاه  العاخدة  صلى هللا علياه خسالم    الرسخ 
 :مدين  خقا  له إلى ال

 .(  ه رت  يا عم آخر ه رة كما أن نبختي آخر نبخة )-
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خرأى العباس بن عبد الم لا قخة  ايش المسالمين ففكار فاى          
خ يااه  صالى هللا علياه خسالم أمر قريش خماذا ستصنن أمام الرسخ 

 :خكان فى قلط اديد على مك  أن تفتح عنخة فقا 
خاصباح قريش خهللا لتن دخ  رسخ  هللا صلى هللا علياه خسالم مكا  ) 

 (عنخة قب  أن يأتخ  فيستأمنخ  إنه لهال  قريش إلى آخر الدهر
إلاى    يرساله أحادا  ن يقابا  أن يخارج عساى أ  تفكيار  خهدا         

 صاالى هللا عليااه خساالم  مكاا  ليخباار قرياااا بمااا عااام عليااه رسااخ  هللا
 فااذا اساامنخ    ليخر خا إلياه فيساتأمنخ  قبا  أن يادخلها علايهم عناخة

  مكا  مان غيار أن تساف  صالى هللا علياه خسالم  خبذل  يادخ  الرساخ 
 .دماء

 
الاذين )دي  بان خرقااء خبينما هخ كذل  سمن كالم أباى سافيان خبا      

 بعاي بهم قريش ليتعرفخا لها خبر ال يش فى مر الظهران كماا ذكرناا
 خهما يترا عان، ( 

 .عسكرا ق  خال   ما رأيي كالليل  نيرانا: خأبخ سفيان يقخ 
( أحرقتها)هذ  خهللا خااع  حماتها : فرد عليه بدي  بن خرقاء

 .الحرا
هذ  نيرانها  أن تكخن خااع  أذ  خأق  من: فرد عليه أبخ سفيان

 عسكرها ،خ
 يا أبا حنظل   :س صخي أبى سفيان فنادىابفعرف الع 

 أبخ الفر  : فعرف صخته فقا 
 نعم  : فقا  العباس

 مال  ؟ فدا  أبي خ أمي : فقا  أبخ سفيان
خيح  يا أبا سفيان هذا رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم : فقا  العباس

 فى الناس خاصباح قريش خهللا 
 فما الحيل  ، فدا  أبي خ أمي  :ابخ سفيان   قا 

نق  فاركا ع ا هذ  خهللا لتن ظفر ب  ليرربن ع :فقا  له العباس
 ب  رسخ  هللا فأستأمن ل   ي البغل  حتى آت

 
 هيه أن يدركه أحد المسلمين فيقتلخأركبه العباس خخاى عل         

 :م فلما رآ  قا خأتى بأبي سفيان إلى رسخ  هللا صلى هللا عليه خسل
 .(خيح  يا أبا سفيان ألم يأن ل  أن تعلم أنه ال إله إال هللا )-
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بأبي أني خ أمي ما أحلم  خأكرم  خأخصل  خهللا لقد : قا  أبخ سفيان
 .بعد  ايتا  ظنني أن لخ كان من هللا إله غير  لقد أغنى عنى

 
 :نبي صلى هللا عليه خسلم قا  ال

 (يأن ل  أن تعلم أني رسخ  هللا ؟  خيح  يا أبا سفيان ألم)  _ 
بأبي أني خ أمي ما أحلم  خأكرم  خأخصل  أما هذ  : ابخ سفيان  قا 

 .خهللا فإن فى النفس منها حتى اآلن ايتا
خيح  أسلم خأاهد أن ال إله إال هللا خأن محمد رسخ  : فقا  العباس

 . هللا قب  أن تررا عنق 
 .بن خاام خبدي  أبن خرقاء فأسلم خاهد اهادة الحط ام أسلم حكيم 

 :هللا صلى هللا عليه خسلم  لرسخ خقا  العباس 
 إن أبا سفيان ر   يحا الفخر فا ع  له ايتا -
 : ى هللا عليه خسلمالنبي صل قا    
 
فهخ آمن خمن  نعم من دخ  دار أبي سفيان فهخ آمن خمن أغلط بابه) -

 ( دخ  المس د فهخ آمن
-  
بما ال يرر أحد خال يكلف  ليه خسلم لرسخ  صلى هللا عخقد أررا  ا 

 :صلى هللا عليه خسلم   هدا فلما ذها لينصرف قا  رسخ  هللا
به   تمر  حتى ال ب    خ م  عند  حبسه بمريط الخادي يا عباس ا )-

 (–لمقاخم   أاارة   فال تبقى فى نفسه –فيراها  هللا   نخد 
 صلى هللا حيث أمر  رسخ  هللا  الخادي بمريط   حبسه  فخرج حتى 

 .عليه خسلم أن يحبسه
 

في  خلتدخلها   مك   المكرم  قريبا من تاتا الفتح ختحركي ك      
  نفس اليخم  

، خأصااادر أخامااار  صااالى هللا علياااه خسااالم قادتاااه   خامااار رساااخ  هللا 
الماددة إلى  مين الفارط أال تقاتا  أخ تساف  دماا إال إذا أكرهاي علاى 

أمخا  أها  مكا  خممتلكااتهم خأن   عن  ال يش ذل  إكراها، خأن يعفو 
 .يكفخا أيديهم عنها

 
اباخ  يلا  ساأ كلما مري قب خ راياتها في راياتها   تمر  خكاني القبات  

 لبني فالن؟هذ   فيقخ    العباس عنها سفيان 
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فيقاخ  مااالي خلبناي فااالن  حتاى مااري كتيبا  االنصااار  يحما  راتيتهااا   
 : سعد بن عبادة 

 اليخم يخم الملحم  اليخم تستح  الكعب    سفيان ابا يا :فقا  -  
 ياعباس  هذا يخم الذمار:  فقا  ابخسفيان  
 فيهاا  خ ته الخرراءكتيب  مر رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم فى ام   

 .الحدط من الحديد  خاكنصار ال يرى منهم إال   المها رخن
 سبحان هللا يا عباس من هؤالء ؟  : ابخ سفيان  فقا 

هااذا رسااخ  هللا صاالى هللا عليااه خساالم فااى المهااا رين : العباااس   ا قاا
 خاكنصار 

 ياا أباا الفرا  لقاد ما كحد بهؤالء قب  خال  اق  خهللا: فقا  أبخ سفيان
  .أخي  الغداة عظيما ابن أصبح مل  

 العباس يا أبا سفيان إنها النبخة : فقا 
 .فنعم إذن: قا 

 لم بمقال  سعد بن عبادةام اخبر  النبي صلى هللا عليه خس 
 :فقا  النبي صلى هللا عليه خسلم  
 (كذا سعد  هذا يخم يعظم هللا  فيه الكعب   خيخم تكسى فيه الكعب ) -
هللا علياه خسالم الرايا  مان ساعد  خدفعهاا الاى ابناه  فاخذ النباي صالى 

 .قيس 
 : خقام أبخ سفيان فصرخ بأعلى صخته

بماا ال قبا  لكام باه فمان دخا  يا معار قريش هذا محمد قاد  ااءكم  - 
 .دار أبي سفيان فهخ آمن

 
 :فقالي ههند بني عتب  فأخذي باارب اخ ته  فقامي إليه

الاذي ال خيار )الدسام االحماس ( الراخم)اقتلخا الحمياي ايها الناس   -
 .من  ليع  قخم  حقبو ( عند 

 
 : فقا  أبخ سفيان 

ا ال قب  لكم به ، خيلكم ال تغرنكم هذ  من أنفسكم فإنه قد  اءكم م - 
 .فمن دخ  دار أبي سفيان فهخ آمن

 
 قاتل  هللا خما تغني عنا دار  : قالخا
فهخ  الحرام خمن أغلط عليه بابه فهخ آمن خمن دخ  المس د : فقا 
 آمن 
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فتفرط الناس إلى الكعب  خإلى دخرهم خأغلقخا أبخابهم ينتظرخن ما 

 .يراد بهم
 

ها مقاخم  إال مناخااي فيتلط   مفل كلها  مك  خشخدخلي ال ي      
بن عمر   قليل  بقيادة صفخان بن أمي  خعكرم  بن أبى  ه  خسهي 

ليقاتلخا   (خندم ال)قريش  ا سفهاء  بع    فقد  ت من  من قريش 
هللا عليه  النبي صلى م يء   قب   خكان حماس بن قيس  يعد سالحا

 :خسلم  فقالي له امراته 
 اصحابه ايءيقخم لمحمد  خ خهللا ما -
 :بعرهم  ام اناد  اخدم   ر خ انخهللا اني ك: فقا  لها  -

-  
 ان يقبلخا اليخم فمالي  عل 
 هذا     سالح   كام   خاله
 خذخ غرارين  سرين  القتل 

 
 في  خهخ مكان (الخندمه )ابن الخليد  أصحاا خالد فلما لقيهم  

عار االا   ا من الماركين كما يقخ  ابن اسحطخأصي  أسف  مك 
 :حماس على امراته  فقا  فدخ    ام انهامخا  الر 

 اغلقي علي بابي  -
 ؟؟كني تقخ   اين ما: فقالي -

 :فقا  منادا -
 
 
 يخم الخندم  ان  لخ اهدي 

 صفخان  خفر  عكرم   فراذ 
 

 كالمؤتم    قاتم يايد    خابخ
 خاستقبلنا بالسيخف  المسلم 

 
 خ م م    ساعد  يق ن  ك 

 ال غمغمهخرربا فال يسمن  ا
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 نهيي  خلفنا خهمهم   لهم
 لم تن قي باللخم ادنى  كلم 

 
                 

 . خرخاحيها ها أ راف خ مك    مين قتح ختم خهكذا    
 

خهااخ خاااف    مكاا  خساالم   صاالى هللا عليااه  رسااخ  هللا خدخاا         
 حااين رأى ماا أكرماه هللا بااه مان الفااتح     عااا خ ا   تخاراعا  رأساه
حتى أن ذقنه ليكاد يمس خاس   الرح  خدخ  خهخ يقرأ سخرة  المبين
يااخم ال معاا  لعااارين ليلاا  خلااي ماان    حيصااب خكااان ذلاا     الفااتح

 .المبارك   رمران سن  امان من اله رة
 
 اليخم  الح خن  عند مس د الفتح  قدم الابير فنصا رايته فخط        

ى ان  ااء النباي خميمخن   خبقاي هناا  الا  خررا قب   فيها ام سلم 
صالى هللا علياه خسالم  فاساتراح قلايال عنادهما  اام ساار  يرافقاه  ابااخ 

خالنبااي صاالى هللا عليااه خساالم  يتلااخ سااخرة   يحاداااه خ  بكرالصااديط
الفااتح  حتااى دخاا  المساا د الحاارام  اسااتلم الح اار االسااخد خ اااف فااي 

خاالنصاار  المهاا رخن   خكاان  محرماا  يكان  البيي راكباا ناقتاه  خلام
صانما  ف عا  الامات  خساتخن  خن به  خكان حخ  البيي الحرام  اييح

 خهي تتهاخي  على خ خههاا  الاريف   يد   في  كاني ي عنها  بعصا 
 :خهخ يتلخ

  *(يعيد  خما يبد  البا   خما ق   اء الحط )  
 76 \سبا االي         

 
 *(ان البا   كان اهخقا   خق   اء الحط خاهط البا  ) 

  25 \االي االسراء 
 

تمااي  خ اصخرفى الكعب   النبي صلى هللا عليه خسلم خرأى        
ان مما رآ  صخر فكسري ، خك   خبالتمااي   فأمر بالصخر ف مسي

رأى إبراهيم عليه السالم مصخرا فى يد  اكاالم خالمالتك  خغيرها 
 :خيستقسم بها فقا 

 ( أن إبراهيم خاكاالمقاتلهم هللا  علخا ايخنا يستقسم باكاالم ما ا )
 : ختلى
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ل ماً خَ )   س  اً َخلَك ن َكاَن َحن يفاً مُّ َران يو اً َخالَ َنص  يو يم  َيه خد  َراه  َما َما َكاَن إ ب 
ينَ  ك  ر  َن ال م ا   (َكاَن م 

 .90\سخرة آ  عمران آي   
 

دعا عامان بن  لح   هلسالم  خافعليه الصالة خا اتم خلما         
فلما خرج منها خفي يد    خدخ   له  الكعب  ففتحيفأخذ منه مفتاح 

 :مفتاح الكعب  قا  علي بن ابي  الا 
 .رسخ  هللا ا من لنا الح اب  من السقاي   صلى هللا علي  يا  -

 :فقا  النبي صلى هللا عليه خسلم  الى عامان بن  لح     
 (خخفاء  بر  ها  مفتاح  ياعامان  اليخم)  -

   خالدةخذخها يا بنى  لح ):لعامان قاتالً  ها أعاد خفي رخاي  اخرى    
 (اعها منكم إال ظالمتال ين تالدة 
 

 فى المس د  صلى هللا عليه خسلم  ختكاار الناس حخ  الرسخ          
بهم خقد   صلى هللا عليه خسلم ينظرخن ماذا سيصنن   حتى امتأل خهم

 :ام قا  منهم فنظر إليهم ا تعالى  مكنه هللا
خهام  خنصر عبد    صدط خعد   إال هللا خحد  ال اري  لهال اله  )

اكحااا خحد  يا معار قريش إن هللا قد أذها عنكم نخخة ال اهلي  
 (الناس من آدم خآدم من تراا.مها باآلباء يختعظ

 : هذ  اآلي  ىام تل 
م  ) َ َناك  َناك م َمن َذَكٍر َخأ نَاى َخَ َعل  َها الِناس  إ ِنا َخلَق  خباً َخَقَبات  َ  ا أَيُّ ا ع 

م   َقاك  نَد هللِا  أَت  م  ع  َرَمك   (إ ِن هللِاَ َعل يم  َخب ير   ل َتَعاَرف خا إ ِن أَك 
 .58آي   \سخرة الح راي ... 

 
 (يا معار قريش ما ترخن أني فاع  بكم ؟ ): قا ام 

 .خابن أخ كريم  أخ كريم   خيراً  : قالخا
 : صلى هللا عليه خسلم  قا ف

 :فإني أقخ  لكم كما قا  يخسف مخخته  ))
 .((أذهبخا فانتم ال لقاء( ال تاريا عليكم اليخم)
 

  أن يصااعد  بااالال  أمرالظهاار فاا   صااالة  حرااري قااد   كانااي خ        
يسامعخن كلما    قاريش خأاارافهم  خرؤسااء  الكعبا فاخط  منفيؤذن 
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ذان في مكا  خهذا اخ  ا  .مك  أر اء   فى  يتردد  خصداها  علخت  هللا
 خمن فخط الكعب    خالمس د الحرام

 
دار أم هانئ بني أبى  الاا  صلى هللا عليه خسلم  دخ  الرسخ ام     

  تعاالى علاى ماا  اااكر  صاالة الفاتح  فاغتس  خصلى اماني ركعااي
 .انعم به عليه

 
 افعا عن  خقن عليه خاك  إساءة خت االحبيا المص فى  تناسى خ        
حتاى لقاد امتاد عفاخ  بحقاه صالى هللا علياه خسالم   امنها درصا خما قريش

خإن تعلقااخا بأسااتار  مكاا    دخااخ   فااام  ماان كااان قااد أهاادر دماااءهم عنااد
تلا    قاريش  خرأي مانهم   ينفاذ فياه القتا  من لم   افاع   خقب  الكعب  

صاالى هللا عليااه   المصاا فى الحبيااا للرسااخ  خا الكاارم ففتحاا خ السااماح 
فاتح القلاخا خالنفاخس لالساالم  باال اا   ن هاذا الفاتحفكاا  مقلخبه خسلم 
ماا   الناي أفتادة أ   خأعظم من أن تص  إليه سيخف المسلمين فقد  فهخ 

 .ااد من الح ارة قسخة  قاسي خرقي قلخا  ابدا  كاني لتلين
حاين  (الصافا )ناد ع النباي صالى هللا علياه خسالمحخ  ال مخع  التفي  ام 

 . لس للبيع 
 

هللا صلى هللا عليه خسلم على الصفا خا تمان النااس   لس رسخ      
  خال اعاا  بالساامن  العهااد    فأخاذ علاايهم   ه علااى امسااالمتااحخلاه لبيع

خهنا اسلم  . فيما است اعخا صلى هللا عليه خسلم  خلرسخله  تعالى  
 النبي صلى هللا علياه خسالم   ففرح  الصديط ابي بكر  ابخ قحاف   خالد

النسااء خفايهن هناد بناي   فر  مان بيعا  الر اا  بااين  خلما باسالمه 
عتب  اخج أبى سفيان متنقب  متنكرة لما كان من صانيعها بحمااة عام 

اذ اقي صدر  خاخر ي كبد   ( احد ) يخم النبي صلى هللا عليه خسلم
 .خالكته بفمها 

 : فقا  رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم لهن  
 .( ايتا  تاركن با  تبايعنني على ان  ال  )

 خهللا إن  لتأخذ علينا أمرا ال تأخذ  على الر ا  خسنؤتيكه : فقالي هند
 (خال تسرقن ): فقا  النبي

خهللا إني كني أصبي من ما  أبى سفيان الهن  خما كني أدري : فقالي
 أكان حال لي أم ال؟ 

 :فقا  أبخ سفيان خكان ااهدا لما تقخ 
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 ي ح  أما ما أصبي فيما مرى فأني منه ف -
 (خإن  لهند بني عتب  ؟  ):فقا  رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم

 نعم فاعف عما سلف عفا هللا عن  : قالي
 .(قد عفخنا ):هللا عليه خسلم  فقا  النبي صلى

 (خال تانين ): ام قا 
 يا رسخ  هللا خه  تاني الحرة : فقالي

 (خال تقتلن أخالدكن  ):خلما قا 
 خهم أعلم   يخم بدر كبارا فأني  قتلتهمربيناهم صغارا خ  :قالي

 فرح  عمر بن الخ اا من قخلها حتى استغرا أي بال  فى الرح  
خال تأتين بهتان تفترينه بين ): فقا  الرسخ  صلى هللا عليه خسلم

 (أيديكن خأر لكن 
 خهللا إن إتيان البهتان لقبيح خلبع  الت اخا أما  : قالي

 (ف خال تعصينني في معرخ ):ام قا 
 ما  لسنا هذا الم لس خنحن نريد نعصي  فى معرخف : قالي

ال يصافح النساء خال يمس  ):فقا  رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم
 (منه  محرم   خال تسمه إال امرأة أحلها هللا له أخ ذاي  امرأة

 :االي   المبارك  ام تلى                  
 
ا  كن بريا ان البايعن   على ان ياايها النبي  اذا  اء   المؤمناي  ي )

تان يفترينه خال ياتين ببه يقتلن اخالدهن خالخال يسرقن خال يانين ايتا 
فبايعهن خاستغفر لهن هللا  عصين  في معرخفبين ايديهم خار لهن خال ي

 ( ان هللا غفخر رحيم 
 58\الممتحن   االي  

سفيان   فلما تمي بيع  النساء خقفي هند بني عتب  اخ   ابي . 
 :فقالي  

ان  احا الي    خباءى خ ه االر  من اهيارسخ  هللا ما كان عل -
 يذلخا من اه  خبات   ام  ما  اصبح اليخم على خ ه االر  اه  خباء

 .احا الي ان يعاخا من اه  خبات  
 :فقا  رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم -
 (بيد    محمد  نفس  خايرا خالذي)  -

 . الكالم فق  دخن المصافح  ب ختمي مبايع  النساء
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خ اء بع  القرايين  ليبايعخا  النبي صلى هللا عليه خسلم على     
ذها اه  اله رة بما فيهم خال ه رة بعد فتح مك   ) اله رة فقا  لهم

 (فانفرخا   خني   خاذا استنفرتم  هاد  خلكن 
 
د خهى بلد  خ خ نه خأحا بال–خلما فتح هللا مك  على رسخله       

 :تحدث اكنصار فيما بينهم فقالخا-هللا الى قلبه
 ؟   يقيم بها  خبلد   أترخن رسخ  هللا إذ فتح هللا عليه أرره -
 

اكنصار عن حدياهم خال  صلى هللا عليه خسلم  خسأ  رسخ  هللا
: فقا  لهم الرسخ  صلى هللا عليه خسلم  يعرفه غيرهم فاستحيخا

 (ي مماتكمهللا المحيا محياكم خالمما معاذ)
بااذل  أرخع  لنبااي صاالى هللا عليااه خسااام فا مأنااي قلااخبهم خراارا ا 

 .الما  فى البر خالخفاء
 

خعندما كان رسخ  هللا صلى هللا علياه خسالم بالمسا د ي اخف بالبياي 
النباي  لاه  خهم بقتلاه فلماا دناا مناه قاا  (فرال  بن عمير )اقترا منه

 :محمد صلى هللا عليه خسلم 
 (أي فرال  ) -
 نعم يا رسخ  هللا :  قا

 (ماذا كني تحدث به نفس  ؟ ):فقا  له الرسخ 
 ال ائ كني اذكر هللا : قا 

 (استغفر هللا )-: ام قا  النبي صلى هللا عليه خسلم فرح 
 .فسكن قلبه   على صدر  الاريف   ام خرن يد  
 

 : خكان فرال  يقخ  
 ا إلى منهخهللا ما رفن يد  عن صدري حتى ما خلط هللا ايتا أح -
 يتحدث إليها   كان  بأمراة  خر ن فرال  إلى أهله فمر 

 هلم إلى الحديث :فقالي
 ال :فقا   

 :خانبعث فرال  يقخ 
 

 قالي هلم إلى الحديث فقلي
 ال يأبى علي  هللا خامسالم                                                 
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 لخ  ما رايي محمدا خقبيله

 بالفتح يخم تكسر اكصنام                                                  
 

 لرأيي دين هللا أرحى بيننا
 امظالم هخالار  يغاى خ ه                                                 

 
فاستامن   خفر  يخمتذ صفخان بن امي   خعكرم  بن ابي  ه  خ      

اام لحقاه  ياه  خسالم  لصافخان هللا صالى هللا علعمير بن خها رسخ  
مني  ام حكايم بناي الحاارث بان تأيريد البحر فارد   خاسا  خ د   حيث

 .هاام  لاخ ها عكرم  فلحقي به خهخ  يريد  اليمن فار عته 
 

يخما ينظم  عار تسع بمك  صلى هللا عليه خسلم خأقام الرسخ         
ال اهلياا     ااااار  ماان خي هرهااا  الاادين   فااى  أهلهااا اااتخنها خيفقااه 

 :مناديه   خنادى
 ( صنما اال كسر    من كان يؤمن با  خاليخم االخر فال يدع في بيته) 
 

خلتح ايم اكصانام  لاى امساالماايا للادعخة خفى هذ  اكانااء بعاث السار
  . دماءمن غير سف  

 
ي صاالى هللا عليااه خساالم بلااد  خهكااذا   فتحااي مكاا   خدخاا  النباا        

الفاارح خاالناااراح خمعااه المساالمخن  ميعااا   خهااخ فااي غماارة االمااين
 (.الفتح االعظم ) اهذا الفتح  خ( عام الفتح) هذا العام ا خسمي
        

 
 
 
 
 
 

************************************************** 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم                        
 
 : الحمد   
 

السااالم  خارتفاان صااخي حاراارة   ا فتحااي مكاا   خعااادي               
خفاارح  خمكاا  با معهااا  الكعباا  المااارف   ساا ح   هللا اكباار ماان علااى

عا  يم الفاتح     خاخاذي الب خفتحه العظايم  خلماا تاالمؤمنخن بنصر هللا
للنبااي صاالى هللا عليااه خساالم ماان الر ااا  خالنساااء علااى  باا  الصاافا  
خا مااأن ماان عاادم خ ااخد  معااار  لااه  خدخااخ   كاا  القرااايين  فااي 

 .االسالم 
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تخخف االنصار ان يستقر النبي صلى هللا عليه خسلم في مكا            

عاايرته   خبلاد  خياهخذ خنااأته   خالدتاه  خمخقان اذ انها بلد  االصلي
خقخمااه  خذلاا  حااين كااان النبااي صاالى هللا عليااه خساالم علااى قااريش  
خعلام بااالمر    ماأنهم    فر افعا  يديه يدعخ هللا تعالى  فلماالصفا  ر

ففرحاخا  خاساتقري ( اذ هللا المحياا محيااكم خالممااي ممااتكم مع) قاتال
خسلم الى   نفخسهم  خذها عنهم الها س بانتقا  النبي صلى هللا عليه

 .مك  
 المكرماا   خبالفعاا  بقااي النبااي صاالى هللا عليااه خساالم فااي مكاا         

رهااا  ماان ااااار ال اهلياا   ااار يخمااا   اادد معااالم االسااالم خت هتسااع  ع
من كان  يؤمن باا   ) خ دد انصاا الحرم  خنادى المنادي  بامر منه 
 (.  خاليخم االخر فال يدع في بيته صنما  اال كسر 

 
 ااام اعلاان النبااي صاالى هللا عليااه خساالم حرماا  مكاا   المكرماا             

 إلى ياخم القياما   ( البلد الحرام) فأعلن حرم  مك  خ يبا  يها ف  قام ف
 :   قاتال

ال خاالر  فاا  الساامخاي  ايهااا الناااس ان هللا حاارم مكاا   يااخم خلااط   )
أخ   دمااا  فيهااا  أن يسااف   اآلخاار  خاليااخم بااا    يااؤمن   الماار  يحاا 

ى فان احد  ترخص بقتا   رسخ  هللا صل  ا رة  بها  (يق ن)  يعرد
حلاي لاي  رساخله خلام ياأذن لا   خانماا اان هللا اذن ل . هللا  فقخلخا  له
ايراا  خقاا  خكاني هذ  الساع  ساع  الفاتح العظايم  (ساع  من نهار

: 
 (   بعدي يكخن    كحد  كحد كان قبلي خال تح  لم تح ) 
الاى  ن  مك   البلد الحرام حرام فيهاا القتاا  خساف  الادماء خبهذا تكخ 

 .يخم القيام  
 
 .المنخرة را عا إلى المدين  النبي صلى هللا عليه خسلم  ام أنصرف 
 

خقد  خرد اسماء بع   تعبد   كبيرة  اصنام خكان  للعرا عدة        
االخرة    الالي خالعاى خمناة  الاالا :   منها في القران  الكريم  منها

 ..خنسرا  خيعخط  خسخاع 
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م من عاا من اهر رمران المبار   امس خالعارين خفي الخ         
بعث  النبي صلى هللا عليه خسلم سري   تعادادها االااين فارساا  الفتح 

   (العااى  )خفيهاا  صانم (  نخلا  )  بقيادة خالد بن الخلياد  الاى  ار 
قاريش ل ى العاراط ، خكاناي إلا  مان مكا   كاني عان يماين المساافر خ

خبناخا (ذاي عارط   ) فاي  خادي نخلا   فاخط  بامعظاام لنااسا تخصه
يناادد بهااا  الكااريم   ، فلمااا نااا  القاارآن عليهااا بيتااا  خكااان لهااا صااخي 

 ن اكصنام ، أاتد ذل  على قريش ،خبغيرها م
 

( سااعيد باان العاااص باان أمياا   )لمااا ماار  أبااخ أحيحاا  خهااخخقياا       
فياه ، دخا  علياه أباخ لهاا يعاخد  ، فخ اد  يبكاي ،  مرره الذي مااي

 :فقا  
 ما يبكي  يا أبا أحيح  ؟ أمن المخي تبكي خال بد منه ؟ -
 !بعدي  من  ال ، خلكني أخاف أال تعبد العاى: قا   - -
خهللا ماا عباادي فاي حياتاا  ك لا  ، خال تتاار  عبادتهااا : قاا  أبخلهااا   -

 بعد  لمخت  ،
 ! أن لي خليف   اآلن علمي: فقا  أبخ أحيح    -
 . عبادتها   في نصبه   خأع به ادة..  -

 
الاد بان صلى هللا عليه خسالم خ  النبي دعا   الفتح  عام  فلما كان     

دينب    هدمها ، فلما  اء  خالد، قا  سادنهالالخليد ، خأمر  أن ين لط 
 :بن حرمي الايباني 

 
 

ااء        تكذبي ال   ادة   اَدي   أع 
 خالد القي الخمار خامريعلى        

 
 خالدا   اليخم  تقتلي   إال فان                             
 ختنصِري  ٍٍ عا    بذ و    تبختي                           

 
 :خقا  خالد

او ي                           ف ران   ا عُّ  غفران    ال    ٍَ ك 
 أهان  قد     هللا   رأيي اني                            
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اااعرها ، خارااع  ياادها علااى   أنهااا كانااي حباااي  ، ناقااا  قياا  خ     
ق عها خالد ، فبراي له بهذا الاك ،   كان قد عاتقها في داخ  ا رة 

 .مخالسا( أي كالفحم ) هي حمم   ففلط رأسها ، فاذا خالد  فرربها
 نهااا الام ا عاارا،تلاا  العاااى ، خال عاااى بعاادها لل  ):فقااا  السااادن  -

 (اليخم  بعد   تعبد
خهادمها خكاان  هاذا الصانم  اكبار اصانام  خالاد خ ناد   فتخ اه اليهاا   

 .قريش في ال اهلي  
 

بان العااص الاى هاذي   خهاذي  قبيلا  كبيارة تساكن  ام ارسا  عمارخ   
خهام اعظام  اصانامها   (  سخاع) خارج مك  خقد نصا صنمها خاسمه 

باا  ااما  تقري   ساين  كيلاخمترخخم  ماتا   على  مساف ( رها ) في 
 :بن العاص  ارقي مك  المكرم   خقد قا   عمرخ

 : فاتيته  خعند  السادن  فقا  السادن  هدمهكفذهبي اليه   
 خماذا تريد ؟؟ -

 ...اهدمه : فقلي 
 التقدر على ذل : قا  السادن

 خلم؟؟: قلي
 تمنن : قا  السادن 

خه  يسمن اخ يبصر ..  حتى االن اني على البا   ؟؟ خيح    : قلي 
 ؟؟..
فدنخي منه فكسرته  خامري اصحابي فهدمخا بيي خاانته  فلم ن د  

 كيف  رايي؟؟  : فيه ايتا  فقلي للسادن 
 . خدخ  سادنه في االسالم   
 

من عارين فارساا االنصاري  االاهلي  بن مال   د بن ايدام بعث سع
 خهااخ صاانم( مناااة ) حيااث نصااا  صاانم ( القديااد)فااي ( المااال )الااى 

خكانااي تقدسااه  ( قديااد) منصااخا علااى ساااح  البحاار بناحياا  المااال  ا
خفي رخايا  اخارى    خغسان خخااع   خاالخس خالخارج قبات   كلا 

 :منها  قا   سادنها فلما قدم   هي لغسان خاالخس خالخارج 
 ماتريد؟؟ -
 قا  هدمها -
 اني خذا : قا  السادن -
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اليااه امااراة عرياناا   سااخداء   فخر ااي(  مناااة)فتقاادم  سااعد ماااايا الااى   
 صدرها    خالابخر ختررا على يااترة الراس تدعخ  بالخ

 عصات   بع    دخن   مناة :  فقا  لها السادن
كساارها خهاادم فقتلهااا  ااام اقباا  الااى الصاانم  ف  لساايففرااربها سااعد  با 

 .هيكلها خلم ي د في خاانتها اي ايء
   

خالااد باان الخليااد فااي اااهر  ااام بعااث النبااي صاالى هللا عليااه خساالم       
الى بني  ذيما   فاي االاماتا  خخمساين ر اال  من العام نفسه  اخا  

ماان  االنصااار خالمهااا رين خماان بنااي سااليم  ياادعخهم الااى االسااالم  
فقاااتلهم  فقتاا  مان قتاا  خاسار ماان اساار .. (  صابأنا ..صاابأنا ) فقاالخا 

  يقتاا  كاا  يقتلااخا اسااراهم   نااد  ان  ماانهم ااام اماار  خالااد باان الخليااد
ر عاخا ذكارخا ذلا  للنباي   خلماا  اسير    فاابى عمارخ خاصاحابه ذلا 

صاالى هللا عليااه خساالم  فرفاان النبااي صاالى هللا عليااه خساالم يديااه خقااا  
 :مرتين 

 (خالد   صنن   مما  الي   اللهم  ابرأ) 
 
بن ابي  الاا  بادياي   علي النبي صلى هللا عليه خسلم  ام بعث       

رااع مان  باد  ماا  فخداهم خاع ى  لكا  مانهم  همالى ذخي المقتخلين 
 .لهم  بن ابي  الا  فرل  ما  تركه علي  امخالهم خفر 

 
ساخء تفااهم  خكان بين عبد الرحمن  بن عخف خخالد بن الخلياد       

فلما ر عخا اخبرخا النبي صلى هللا   فعله خالد  بسبا ما خار   خكالم
 :هذل  فااار الى خالد خقا  ل  عليه خسلم

ذهباا  اام انفقتاه ( احاد) لخكاان مهال ياخالد دع عن  اصحابي  فاخهللا) 
 (خال رخحته   اصحابي  ر   من ي سبي  هللا  ما ادركي غدخة ف
 

كاني بال اتف ، خهاي صاخرة مربعا  ، خكاناي ف ( الالي)اما           
قريش خ مين العرا تعظمها ، فلما  ااء خفاد اقياف بعاد عاخدة النباي 

 النبايح مكا  إلاى المدينا  ،  لاا خفادها لياه خسالم مان فاتصلى هللا ع
اااالث ساانين ال يهاادمها ،  (الااالي) معليااه الصااالة خالسااالم أن ياادع لهاا

  سان  خهاخ ياأبى علاايهم ، االاخا يسااألخنه سان فاأبي ذلا  علايهم ، فاال
 .، فأبى عليهم  اهراً خاحداً    حتى سألخ
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 :قا  ابن هاام          
مان  بتركها    يظهرخن أن يسلمخا فيما   بذل   نيريدخ  خإنما)       

  قاااخمهم  أن يرخعاااخا خذراريهااام ، خيكخناااخن   سااافهاتهم ، خنسااااتهم
يدخلهم االسالم ، فأبى رسخ  هللا صلى هللا عليه خسالم   حتى بهدمها 

فيهادماها ،فلماا   أبا سفيان بن حرا خالمغيرة بن اعب   يبعث  إال أن
يبكين عليها  حسراً  اقيف   خرج نساء  أخذ المغيرة يرربها بالمعخ 

 :خيقلن 
 

كينو  ِفاع       لت ب   ٍَ د 
ملها ِراع    أس   الرُّ

َصاع ن خا الم  س   لم  ي ح 
 

ن عنا أعداءنا ، ختدفن التي كاني تدف لىخاحسرتا ع: يردن بذل    
 ، قد أسلمها اللتام للهدم ،فلم يدافعخا عنها ، خلم ي الدخا  ءعنا البال
 .في سبيلها  بالسيخف

 
ارس  النبي صلى هللا عليه خسلم  خالد بن ي رخاي  اخرى فخ    
خهخ من ر ا  ال اتف ليهدمخها   يد خالمغيرة بن اعب   الاقفي الخل

  .فهدمخا بنيانها  خكسرخها 
 
:خهي التي ذكرها القرآن الكريم بقخله خهذ  اهم اصنام العرا          

ت م  الالَي َخالع   )  َرى  *ِاىأَفَرأي  ( َخَمَناَة الِاال َا  اكخ   
87ـ 56 \الن م  سخرة  

 
  : قا  ابن سعد قالخا لله رة  انام  في اخا  سن      

ال فياا  اباان  اتف إلااى ال اا هللا صاالوى هللا عليااه خساالوم رسااخ   بعااث  
خأمر   بن حمم  الدخسي يهدمه   عمرخ  صنم  عمرخ إلى ذي الكفين

 )فهادم  إلاى قخماه  فخرج ساريعاً  بال اتف   خيخافيه أن يستمد قخمه 
  : خيقخ خهخ حرقه فاخ  النار في خ هه يحش   خ ع  (الكفينذا 
 

 ادكايا ذا الكفين لسي من عبو 
 ميالدكا   من   أقدم  ميالدنا

 النار في فؤادكا   أنا حااي
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سراعاً فخافخا النبي صلوى هللا عليه   خانحدر معه من قخمه أربعمات     

 :خمن نيط خقا   بداب   خقدم  أيام  بأربع  بعد مقدمه   بال اتف خسلوم
 (  ؟؟ يا معار اكاد من يحم  رايتكم  ) 
 من كان يحملها في ال اهلي    : فقا  ال في  

 قالخا النعمان بن الرااي  اللهيي
  .    أصبتم  : قا   

 
 
 

******************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اذراي من السيرة النبخي  المع رة        
 
 

                             88   
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                   
 
 : الحمد   
 

مان النباي صالى  ح م  المسلمخن باامر تم فتح مك   خ  بعد  ان       
ر فاي  ايرة العربي   خعاد ليساتقهللا عليه خسلم  االصنام في اغلا ال
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رؤسااء قباتا   ا تمعي القبات  العربي  تحي اااراف   لمدين  المنخرةا
قيس عيالن للاخرى  خفي مقدم  هاذ  القباتا  اقياف خهاخاان  خبعاد 

 : التااخر ا تمعخا على امر فقالخا 
 
لقاااد فااار  محماااد مااان قتاااا  قخماااه  خمااان معهااام خال ناهيااا  لاااه عناااا   -

 .قر دارهم اال ذلخا  فلنغاخ  قب  ان يغاخنا  فما غاي قخم في ع
  مالا   لقيادتهاا خاختاارخا . امارهم علاى الحارا   ا معاخا  ام         

ماان بنااي نصاار باان مالاا   خبنااخ   ااام   باان عااخف النصااري الغ فاااني 
كبيار   المااهخر خهاخ اايخ ال اهلي خفيهم دريد بان الصام   الاااعر

هام الايهم اقياف خ  خانرامي  يهأرباـ  لالستراااد  استصحبخ   هم فان
 . النبي صلى هللا عليه خسلم   اه  ال اتف خهم الذين ارترن

 
اخا  من السن  الاامنا  لله ارة  منفي العاار   تحر  هذا القاتد     

  يقاان لهااخاان  خهااخ خاد (حنااين )المباركاا  ل ماان المقاااتلين فااي خادي
من ناحي  ال نخا فكاني قبيلتي هخاان   مك  المكرم  خ ال اتف  بين

تاا  تقيم في ال اتف   خالتي ال  فرع من هخاان العربي  خ اقيف خهي
راااغاتن القباتااا  العربيااا    تحريااا  فاااي  معتااادا . خا اااااء مااان مكااا  

خقااريش خصخًصااا، خكانااي ب ااخن قاايس   لمراار عمخًمااا المنافساا  
ب ااخن    ماان  خقديماا   تقليدياا  عااداء   حالاا  فااي   باااكخص  عاايالن
قبيلاا  هااخاان خقاارري ي ء، لااذل  لمااا فااتح المساالمخن مكاا ،  ااامراار

  القبليااا   خعاااداخة امساااالم   بعاااداخة  مدفخعااا  المسااالمين  محاربااا  
 .خالعصبي 

 
أن يساخط مان  مال  بن عاخف (هخاان )العام لقبيل قرر القاتد         

ركين فاي تال يش اكمخا  خالعيا  خالنساء ليايد ذل  من حماس الما
فللادفاع عان   للنصار إن لام يكان  القتا  خي علهم يقاتلخن حتى المخي

خهاخ ( أخ ااس  )خسار  يش القبيل  حتى خصا  إلاى خادي  الحرماي
تقريًباا، خلام يع اا هاذا الارأي أحاد  (مكا  )ياخم مان  على مسايرةخاد 
خلكاان   (دريااد باان الصاام )ال اايش الم ااربين ذخي الخباارة خهااخ  قااادة

باالنتحاار إذا   خهدد  ذل   ى عل  أصر قاتد المعرك    عخف مال  بن 
 .فأ اعخ  على سفاه  رأيه  ي يعخ   لم
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هللا علياه الاى النباي محماد صالى خصلي أخبار هذا ال ايش خلما       
خقد بعث النبي صالى هللا علياه خسالم عباد هللا  للحرا  فاستعد  خسلم 

اااهد  بماا   فعااد ليخبار   بن حدرد االسلمي عينا على  يش االعاداء
   اااخا  ماان   فااي السااادس  خخاارج  اماارهم خاسااتعدادهم للحاارا  ماان
  اانااا عااار الااف تعااداد    كبياار  ب اايش  الاامناا  لله اارة   الساان  ماان 

ابتااخا فااي هااذ    الصااحاب  الااذين خ خالمهااا رينمقاتاا  ماان  االنصااار 
المعركاا  هاام الااذين حراارخا فااي دار االرقاام اباان ابااي االرقاام فااي مكاا  

 يم الكاار فتربااخا علااى يااد الرسااخ   عناادما كااان المساالمخن مسترااعفين
 . خهم اخات  المسلمين  فيهامعه   خابتخا( لى هللا عليه خسلمص)
 

فاي   لام يادخ  امساالم  الاذين  الفاتح ييرم كايًرا مان مسالم خ       
من صفخان بن اميا   ماتا  درع   خقد استعار   بصخرة كامل    قلخبهم

كبيااًرا   ال اايش  خكااان اساايد علااى مكاا    كاملاا   خاسااتعم  عتاااا باان
  خلهامخدا  بهذا العدد الكبير    ينالمسلم  من  كايًرا  ع بيأ  بصخرة
  علاااى المااااركين ؤار ماااالنصااار ال فااايلحاااد الغااارخر   الكاملااا   الاقااا 

 :من مقخل  بعرهم   صلى هللا عليه خسلم الرسخ  خاناعت
   (.لن نغلا اليخم  )
 

من سدر كبيرة  دا كاني تعلط  في ال ريط راى المسلمخن ا رة     
 ذاي ) لعرا اسلحتهم خيذبحخن خيعتكفخن  في ظلها  يقا  لها ا اعليه
 :فقا  بعرهم  للنبي صلى هللا عليه خسلم ( انخا 

 .ا ع  لنا  ذاي انخا   كما لهم ذاي انخا    -
 :هللا عليه خسلمالنبي صلى فقا     
 
لها   ا عا  لناا االهاا كماا لهام آ: م مخساىهللا اكبر قلتم كما قا  قاخ)   -

 ( انها  السنن لتركبن سنن من كان قبلكم . خم ت هلخن قا  انكم ق
 
خفي هاذ  الليلا   ااء فاارس خاخبار  بخارخج هاخاان براعنهم          

 :صلى هللا عليه خسلم خقا   النبي   خنعمهم خااتهم  فتبسم
 . (غدا انااء هللا تل  غنيم  المسلمين) -
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 علياه خسالم في اليخم العاار  مان ااخا  خصا  النباي صالى هللا           
فعبااأ  ياااه فااي السااحر قباا  ان ياادخ  فااي ( حنااين ) خ ياااه الااى خادي 

 :الخادي
 .فاع ى لخاء المها رين الى علي بن ابي  الا  
 اسيد بن حرير خلخاء االخس الى   

 حباا بن المنذر ى  لاخارج خلخاء ال
 منها ك  لقاتد   خاع ى الخي  القبات 

 خمغفر    خبير   درعين   ام لبس
 .عندها بداي مقدم  ال يش تنحدر في الخادي 

 
  كماااتن فااي  ياااه علااى اااك   بخراان   باان عااخف  قااام مالاا        

   بلياا  فااي من قاا خيقاان  (حنااين )خادي   خاااعا  مااداخ  خمرااايط
لهااذا  فااي تقدمااه   خقااد ساابط المساالمين  بااين مكاا  خال اااتف  ةخعاار

  قاتلااا البالساااهام  المسااالمين   الاااخادي، خخرااان خ تاااه علاااى مفا اااأة
 مان  الساهام علايهم   انهالاي بالخادي   ينا   يش المسلمين   خبينما

فرا ربي مقدما   .يه ام علايهم ه ما  ر ا  خاحاد خالعدخ   ك  مكان
مسالمين من كان فيها مان ال  عام   خانكاف  بهذ  المفا أة   ال يش

هايم  عام   خفارح الاذين  ختبعهم من كان خلفهم فخقعي بالمسلمين 
 :حدياي االسالم ما  ابي سفيان حيث قا   مر  من هم في قلخب

 دخن البحر   التنتهي هايمتهم -
 اال ب   السحر:  خقا  اخر لصفخان  
 ي برخنها ابدا   الار بهايم  محمد خاصحابه  فخهللا ال: خقا  االث  
خهااخ  –كرماا  باان ابااي  هاا  عخ -خهاام مااار   -فغرااا علاايهم صاافخان 

 .راهماهحديث العهد باالسالم  خانت
 

اباي  ابااي    فقاد المصا فى صالى هللا علياه خسالم   اما الحبيا          
مانهم علاي بان اباي  خاالنصاار من المهاا رين   في قلي  االب ا  خالقادة 

خالعباس بان  عباد الم لاا    خعمر بن الخ اا  الا  خابخ بكرالصديط 
سافيان بان خايمان بان عبياد  خاباخ   بن الحارث  الفر    خ ربيع   خابنه

تااه  نحااخ العاادخ خهااخ ببغل  ياارك   خ فااط باان عبااد الم لااا    الحااارث
 :يناد

 
 كذا ال   النبي   انا
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 انا ابن عبد الم لا
 

بغلته  خالعباس بن عبد الم لاا  فاخذ ابخ سفيان بن الحارث ل ام        
  النبااي صاالى هللا عليااه خساالم عاان  فنااا   بركابااه لااتال يساارع نحااخ العاادخ

ان يناادي  بصاخته  خ لاا  مان  العبااس  ا ربه خاستنصار   خدع البغل  
 : الخادي صخته  اصحابه  فنادى حتى مأل ال هخري 

 
اي اصااحاا الااا رة التااي بااايعخا النبااي  (اال اياان اصااحاا الساامرة ؟؟ ) 

نحاااخ الصاااخي   فاااانع فخا  .تحتهاااا فاااي بيعااا  الرراااخان  عاااام الحديبيااا  
 :مسرعين  خهم يقخلخن  اليه   خ اؤخا

حتااى ا تماان  ماانهم ماتاا  اخ ياياادخن اسااتقبلخا العاادخ  (..لبياا .. لبياا   )
 . خاقتتلخا معهم بادة 

 
خمماان ابااي ماان النبااي  صاالى هللا عليااه خساالم فااي هااذ  المعركاا            

 ماان اخ هااا( حنااين)كانااي  يااخم   اذ( ام سااليم)الماارأة المؤمناا   المساالم  
لها   خقد   س ها  ببردحام  بخلدها عبد هللا  فقد ادي خ ابي  لح  خهي

ان يغلبهاا  ال ما   فينفار   المسلمين خايي ساع  الفاع  الاديد  خفرار
فقاا  لهاا النباي .  منها   فادخلي يدها في خاامته  ماسك  به من الخ ام 

 :صلى هللا عليه خسلم 
 (ام سليم ؟؟؟؟؟) -
 ذين يفارخننعم  بابي اناي خاماي يارساخ  هللا  اقتا  هاؤالء الا: قالي   -

 كما تقت   هؤالء الذين يقاتلخن     عن
 : هللا عليه خسلم فقا  النبي صلى -
 (اال  يكفي هللا يا ام سليم فيقاتلهم ؟؟  ) -
 :خكان معها خن ر  فقا  لها اخ ها  ابخ  لح   
 ماهذا الذي مع  يا ام سليم ؟؟ -
 الماااركين   ماان احااد  منااي   معااي  ان دنااى  خن اار  اخذتااه : قالااي  -

 به   بع ته
 
ن الخاارج  مابناي الحاارث  م خ هي الدعخة الى االنصار ام الىا          

ختالحقي الكتاتا خا تمن المسلمخن من  ديد  خانا  هللا تعاالى  ساكينته 
يرخهااا  لاام    نااخدا ماان السااماء خانااا   المااؤمنين   خعلااى  علاى رسااخله

خاخذ النبي صلى هللا علياه خسالم حفنا  .  االعداء  خاحتدم القتا  خ يسا 
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(  ااااهي الخ ااخ  ) ماان تااراا االر  خرمااا  علااى االعااداء خهااخ يقااخ  
ا حتاى تفرقاخا منهاامين  ختابعهم رفملتي اعين االعداء ترابا  خلام يبصاخ

يقتلخن فريقا  خياسرخن فريقا  حتى   النساء خالخلدان  فتبعهم المسلمخن
ان   خال يفاختني كايارا مان االعاداء   خالاذراري  خاسارخا  النساء  اخذخا

  .بعدة  راحاي   اصيا بهذ  المعرك  ان خالد بن الخليد   ذكرا
 

عن  ابر بن عبد هللا االنصاري قا  في حرا ) خفي رخاي  اخرى       
 :قالخا )ال اتف 

 .يا رسخ  هللا، أحرقتنا نبا  اقيف، فادع هللا عليهم )    -
 الترمذي رخا  ( اقيفا اهد  اللهم : )فقا   
 
فأصاايا المساالمخن بالدهااا   : ساانن الترمااذي  اافااي كتاا اااء خ        

  ااادة ماان   بعًرااا  بعرااهم فركبااخا    نظااام، باادخن  خترا عااخا   المربكاا 
بامسالم ما  أباي سافيان بان حارا   الصدم ، خصاح بع  حدياي العهد

صالى هللا علياه  بماا فاي صادخرهم خعنادها قاام الرساخ خكلدة بن ال نياد 
 إذ انحاا إلاى  ها    مخا رة كبيرة،بعم   ريء، إذ عر  نفسه لخسلم 

بالمهاااا رين  الناااداء    خخصاااص  ناااادى علاااى المسااالمين اااام  اليماااين 
ماتاا  ماان خاصاا   عنااد    حتااى ا تماان  خأهاا  بيعاا  الررااخان  خاكنصااار
 أصحابه، 

 
 :خقد ذكري هذ  المعرك  في القران الكريم  قا  تعالى      

اذ اع باتكم كاارتكم  فلام  لقد نصركم هللا في مخ ن كايارة  خياخم حناين) 
ام *  تغن عنكم ايتا  خراقي عليكم االر  بما رحبي ام خليتم مدبرين 

 نااخدا لاام  خعلااى المااؤمنين  خانااا   علااى  رسااخله   سااكينته انااا  هللا 
 (خذل   ااء الكافرين   الذين كفرخا  خعذا  ترخها

 .  58خ 58سخرة التخب   االيتان  
 

 : عليه خسلم صلى هللا  فقا  النبي         
  (اآلن حمي الخ يس) -
-  

 االعداء  ام أخذ قبر  من تراا اكر  خرمى بها في خ خ  القخم        
 . (ااهي الخ خ ): خقا 
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عاي قالت  حتى انهاام العادخ هايما  منكارة، خفارخا خيخلم تمر سخى س  
 (نخلاا )  خأخاارى إلااى  (أخ اااس)ى عاادة أماااكن مختلفاا ، ف اتفاا  إلااى إلاا

صالى هللا  إلى حصخن ال اتف، فأرسا  الرساخ  انهامخ  فارينال  خمعظم
فاارط لم اااردة الفااارين، خذلاا  ماان أ اا  ماانعهم ماان   عاادة عليااه خساالم 

  .المسلمين  على اله خم   خمعاخدة  الت من
 

علااى الفااارين، خبعاادها اساات اعي فاارط الم اااردة القراااء            
ااارة إلاى ال ااتف مب  خالمسالمخن نباي صالى هللا علياه خسالم ات ه ال
قاتااد   مالاا  باان عااخف  إليهااا  خقااد ل ااأ  ناااا  خحصااخن اقياافحيااث م

الفارين من غ فان ، خرربخا على ال اتف حصاًرا  خمعظم  المعرك  
الماادافعين عاان الحصاان  بااين   حامياا   خاللااه مناخااااي  اااديًدا، خقاان

   لمسالمين  علاتهمن ايباة حداي خاللهاا إصااباي كايار  مسلمينالخبين 
 . معسكرهم  رخن مكانغيي
 

  المحاصارين  الراغ  علاى علياه خسالم  نبي صلى هللاحاخ  ال         
 خخاصااا   الفخاكاااه ةكايااارمدينااا  خال ااااتف )بق ااان حاااداتط أعناااابهم 

يااخم كنااا فااي مكاا    ماان اعنابهااا  اكلنااا خقااد  ا هااذاإلااى يخمناا االعناااا 
 (المكرم  

 :ام نادى سفيان الاقفي     
مخالنا اما ان تاخذها ان ظهري علينا خاما تادعها يا محمد لم تق ن ا -

 .ا اعمي   خ للرحم كم
 :سلم فقا  الرسخ  صلى هللا عليه خ 
 (فاني ادعها   خ للرحم )  -
 

  ااام أعلاان أن ماان خاارج ماان عبيااد اقيااف للمساالمين فهااخ حاار         
خكااان فاايهم عبااد تسااخر حصاان  فخاارج إلاايهم االااا  خعااارخن ر ااالً،

منه ببكرة  يستقي عليها فكناا  النباي صالى هللا علياه  ال اتف  ختتدلى
 . (ابي بكرة)خسلم ا

 
ماا   أعادخا فياه  قد  ام حاخ  اله خم بادة خلكن أه  الحصن         
يا  ااهرا فحاصرهم  قراب   االاا  اساابين  خق سن ،  لحصار   يكفيهم
الر ااخع صاالى هللا عليااه خساالم  خبعااد المااااخرة قاارر الرسااخ  كااامال  
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 ايش المسالمين خالنباي صالى هللا خر ان  ن الحصار عان ال ااتفخرف
 :عليه خسلم يدعخ فيقخ  

 
 .(اللهم اهد اقيفا خآي بهم مسلمين ) -
 

  ال عران بعن ال اتف، مكث ما عاد رسخ  هللا بعد رفن الحصارخل     
  خراخم  ايارة اناي كخهخ المكان الذي تم ت مين فيه غناتم حنين، خك

صاالى هللا عليااه  السااابق ، فقااام الرسااخ    م المعااار بغنااات  بالمقارناا 
بتخايعها على رؤساء القبات  خأااراف مكا  خالمؤلفا  قلاخبهم، خسلم 

اكعااراا خالناااس  مًعااا فااي  خأفااا  فااي الع اااء، حتااى اادحاام عليااه
، تاالراخم  ااي  نصاار مان هاذ  الغنيما كا الحاد مان المـا  خلم يعا  

ختكلماخا فياه   من هذا اكمر ا خهرم حسا  فخ د اكنصار في أنفسهم
صااالى هللا علياااه خسااالم ف معهااام النباااي   القالااا ،  فااايهم  حتاااى كااااري

    مان نفخساهم أي أاار للحاان  لايأاا مؤارة  بليغ    عظهم مخعظ خخ
 :فقد خقف فيهم خ يبا خقا  لهم  .لنفخسا  في  خ د

 
اَدة  خ ادتمخها  )   علايو فاي  يا معار اكنصار، مَقالَه  بلغتناي عانكم، َخ  

أعااداء خ  ؟  خعالاا  فأغناااكم هللاو   ؟  ألاام آتكاام رااالالً فهااداكم هللاو   ؟  أنفسااكم
   (؟  قلخبكم   بين  فألف هللاو 

َر     :  قالـخا   . بلى، هللاو خرسخلـه أَمنُّ خأف 
 (أال ت يبخني يا معار اكنصار ؟   )   : ام قا  

  .  خرسخله المن خالفر   و   ؟  بماذا ن يب  يا رسخ  هللاو   :  قالخا  
ت م    )   :  قااا   ااَدق  ت م  خلص  َكااِذًبا   : أمااا خهللاو لااخ اااتتم لقلااتم، فَصااَدق  أتيتنااا م 

فصاااااادقنا ، خمخااااااذخالً فنصاااااارنا ، خ ريااااااداً فآخينااااااا ، خعاااااااتالً 
َنا  ت م  ياا معاار اكنصاار فاي أنفساكم فاي لََعاَعاٍ  مان الادنيا   .فآَساي  أَخَ اد 

ل م خا، خَخَكل ت كم إلى إسالمكم َتألِفي  بها قخم أال تررخن يا معار   ؟ اً لي س 
صالى )اكنصار أن يذها الناس بالااة خالبعير، ختر عخا برساخ  هللاو 

فاخ الاذي نفاس محماد بياد ، لاخال   ؟  إلاى رحاالكم( هللا عليه خاله خسالم
ًبا، خساالكي  ااع  اله اارة لكنااي اماارأ ماان اكنصااار، خلااخ ساال  الناااس ا 

عباً لساالكي اااعا اكنصااار، اللوهاام ارحاام اكنصااار، خأبناااء اكنصااار ااا
  .  (  أبناء اكنصاراكنصار، خأبناء 

 
م خقالخا رلي فبكى القخم حتى أخ            :  ل َحاه 
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ًما خحظاً، خسلم صلى هللا عليه   هللاو  ررينا برسخ  -  َقس 
 . ختفرقخا انصرف رسخ  هللاو صلى هللا عليه خاله خسلمام   -
 

لابع    خما  رى فيها   حنين أحداث غاخة   هللا تعالى خقد ذكر      
فاي  الحكايم    الاذكر  من  إع اا بالنفس آيايخ اعتداد لمسلمين منا

  يال بعد  ي   ليتأسى المسلمخن بهذ  الحادا  العظيم   سخرة التخب ،
 .خما فيها من درخس خعبر

 
هااخاان يراسااه   هااذ  االحااداث  ختخاياان الغناااتم  قاادم خفااد ماان دخبعاا  

 :اهير بن صرد  فاسلمخا خبايعخا ام قا  اهير 
يارسااخ  هللا ان فاايمن اصاابتم  االمهاااي خاالخااخاي  خالبناااي خالعماااي  -

 :خالخاالي خهن مخااي االقخام  ام اناد
 

  في كرمفامنن  علينا رسخ  هللا
 خنر خ   خننتظر    فان  المرء                                       

 
 منن على نسخة  قد كني تررعهاا

 محرها الدرر  من  تلؤ   اذ فخ                                      
 
 
 :فقا   النبي  صلى هللا عليه خسلم  
ان معي ممن ترخن  خان احا الحديث اصدقه فاختارخا اما السبي ) 

 (خاما الما  
ءنا خابناءنا خال ما كنا نعد  باالحساا  ايتا اردد الينا نسا: فقالخا   

 نتكلم في ااء خبعير
 :فقا  النبي صلى هللا عليه خسلم 
نحن اخخانكم : اذا صليي الظهر فقخمخا  خاظهرخا اسالمكم  خقخلخا) 

انا نستافن برسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم  : في الدين ام قخلخا 
خبالمسلمين الى رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم ان   الى المسلمين

 ففعلخا( سبينا   الينا يرد
اما ما كان لي خ لبني عبد :)  فقا  النبي صلى هللا عليه خسلم 

 .. (سا  الناس الم لا فهخ لكم  خسأ
 :فقا  المها رخن خاالنصار 
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 ( عليه خسلم اكان لنا فهخ لرسخ  هللا صلى هللام)  -
 

خاالقرع بن حابس  بع  االعراا كعيين  بن حصرخامتنن         
 :بن مرداس فقا  النبي صلى هللا عليه خسلمخالعباس 

ن يرد فسبي  ذل  خاال  فليرد خله بك  فرير  سي  ا من  ابي نفسه) -
 .( هللا الينا  فرات  من اخ  فيئ

 
اال عيين  بن حصر  فكسا النبي  فرد الناس كلهم عن  يا خا ر         

 .صلى هللا عليه خسلم السبايا قب ي   قب ي  خردهم   اليهم 
 

خكاني من بين السبايا  الايماء بني الحارث اي بني حليم          
خهي  اخي رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم  السعدي    فقدمي  الايماء 

 :من الرراع   فقالي له 
 يارسخ  هللا  انا اخت  الايماء  -

 :فبس  لها رداء  خا لسها عليه خقا  لها 
ي ان امتع  ختر عي الى حببي فعندي مكرم   خان احبب ان ا)  -

 (قخم  
 .ب  تمتعني ختردني الى قخمي :   فقالي 

ففع  النبي صلى هللا عليه خسلم  فاسلمي  خقد اع اها االا  عبيد 
 . خنعماء  خااة  خ اري  

 
اتم صلى هللا عليه خسلم من قسم  الغن رسخ  هللا    خلما فر              

فااعتمر  خاعتمار معاه  المسالمخن     (ال عران ) للعمرة من من ق   احرم 
ام بعد انتهاء العمرة  قف  عاتدا ( عمرة ال عران  ) خسميي هذ   العمرة 

 الاالثاليخم الى المدين  المنخرة فبلغها في 
 .خفي رخاي  اخرى في السادس من ذي القعدة  
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         ************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اذراي من السيرة النبخي  المع رة      
 

     
87 

                
 بسم هللا الرحمن الرحيم                           

 
 

 :الحمد   
 
 :مخاقن   هرا  الماركخن الخاسرخن في معرك  حنين الى  االا  

 .خهي الفرق  االكبر ( ال اتف) فرق   هربي الى: االخ  
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 (نخل )    هربي الى  قري فرق: الااني خ
 (.اخ اس)فرق  عسكري  ا: الاالث خ 
 

فارس  النبي صلى هللا عليه خسلم  ابا عامر  االاعري خهاخ  عام      
في  ماع  مان المسالمين فباددهم  (اخ اس)ابي مخسى االاعري الى 

 ابخ في هذ  المعرك   خقد استاهد   كان معهم من الغناتم  خظفر بما
فهااام ابااخ مخسااى االاااعري   خخلفااه علااى قيادتهااا  عااامر االاااعري

 .خر ن  منصخرا  مظفرا   االعداء
 
خلما خص   خبر استااهاد اباي عاامر الاى النباي صالى هللا علياه       

 :خسلم قا 
  (فخط كاير من خلق   البي عامر  خا عله يخم القيام   اللهم اغفر)  
 

اتم خالسابي  فكاان خامر النبي صالى هللا علياه خسالم  ب مان الغنا      
السبي ست  االف  خاالب  اربع  خعارين الاف بعيار  خالغانم  اربعاخن 

مان عاارة اياام  خسالم  اكاار  الف ااة  خانتظر النبي صالى هللا علياه
للمؤلفاا   ااام قساام الغناااتم  فاااع ى   .مااخالين  علااى اماا  ان يقاادمخا

خقي  مات  من االب  خاربعين ا  قلخبهم اخ  الناس خاع ى البي سفيان
خاع ااى البنااه معاخياا  مااا  ذلاا   خاع ااى   يايااد مالااه  خاع ااى البنااه

سااله ماتا  اخارى فاع اا   اام امار   حكيم بن حاام مات  من االب   ام 
 .اابي باحصاء الغناتم  خقسمها على الناس   بن  يايد

 
(  نخلا  ) المسلمين فلخ  المنهامين ناحي  خ اردي  فرسان من       

 .فقتلخ   دريد بن الصم  ر الااع  خكان فيهم
  
ااام تقاادم النبااي صاالى هللا عليااه خساالم  نحااخ ال اااتف خماار فااي       

ال ريااط  بحصاان مالاا  باان عااخف النصاايري فااامر بهدمااه فهاادم  خلمااا 
قخي  سن   مخكان معه خص  الى ال اتف خ د الماركين قد تحصنخا 

مان   نالاخا  قريباا  كامل   ففر  عليهم الحصار  خكان المسلمخن قد
ماخقعهم   فغيارخاد مان المسالمين خاصيا عدالعداء فراقخهم بالنبا  ا

 .مس د ال اتف اليخم مكان   هخ آخر مخقن  الى
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المن نياط اربعاين   في سيرته  انه نصا علايهم  خذكر بن هاام      
 .يخما  خرربخا به  خهذا هخ اخ  من نيط يرمى به في االسالم 

 
عناد  ادار ال ااتف  (الاادخ )ن ياخم كااخا  ابن إسحاط حتاى خق      

 دخ  نفر من أصحاا رسخ  هللا صالوى هللا علياه خسالوم تحاي دبابا  اام 
 عاخا بهاا إلاى  ادار ال ااتف ليخرقاخ  فأرسالي علايهم اقياف ساك   ر

فرمتهم اقيف بالنب  فقتلخا  فخر خا من تحتها   بالنار محماة   الحديد
 ااا ار    بق ان   لياه خسالوم صالوى هللا عفأمر رساخ  هللا ر االً   منهم

قا  ابن سعد ام سألخ  أن يادعها  . ها يق عخن ا اقيف فخقن الناسانأع
 :خ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم  خللرحم فقا  رس

  .  ( فإني أدعها   خللرحم  ) 
 

م نخفاا  باان معاخياا  خاستاااار رسااخ  هللا صاالوى هللا عليااه خساالو         
 : في اقيف  ليبالد
  (؟؟ما ترى   )  : فقا  

ر إن أقمااي عليااه أخذتااه خإن تركتااه لاام  حاااعلااا فااي  كااأنهم :   فقااا 
يررر  فأمر رسخ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم عمار بان الخ ااا فاأذن 

 :في الناس بالرحي  فرت الناس من ذل  خقالخا 
 .نرح  خلم يفتح علينا ال اتف كيف  -
 ( اغدخا على القتا  ف  ) خسلوم فقا  رسخ  هللا صلوى هللا عليه  -
 .كايرة   فأصابي المسلمين  راحاي فتقدمخا  للقتا    
 : سخ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم فقا  ر 
 ( إنا قافلخن إن ااء هللا   ) -
 
خا بااذل  خأذعنااخا خ علااخا يرحلااخن خرسااخ  هللا صاالوى هللا حاارفف          

 : عليه خسلوم خ  هللا صلوى هللا خقا  لهم رس بتسم ي  عليه خسلوم
عبد  خهاام اكحاااا  خنصر   قخلخا ال إله إال هللا خحد  صدط هللا خعد  )

قخلاخا  )  النبي صلى هللا علياه خسالم  خاستقلخا قا   ارتحلخا  فلما ( خحد  
  .  ( حامدخن   لربنا  خن تاتبخن آيب
 صلى هللا علياه خسالم ادعاخ هللا علاى اقياف  فقاا  قي   للنبي   خقي   انه 

 ( ااقيف اهد  اللهم :) 
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ابن إسحاط سعيد  من المسلمين اما من قت   في معرك  ال اتف       
بن سعيد بن العاص بن أمي  بن عبد امس خعرف   بن خباا حلياف 

خعبد هللا ابن أبي   لهم من اكاد بن الغخث قا  ابن هاام خيقا  حباا
رساخ  هللا   خفاة بعد  بالمدين   منه  فماي بسهم    بكر الصديط رمي

خعباد هللا بان   المخاخماي بن أمي    خعبد هللا خسلوم   صلوى هللا عليه 
خالسااتا بان الحاارث الساهمي    عامر بان ربيعا  العادخي حلياف لهام

  . خأخخ  عبد هللا
 

خمن اكنصار اابي  بن عبد هللا   بن ليث  ليح  خمن بني سعد        
أبااي صعصااع  الماااااني  باان ال ااذع الساالمي خالحاارث بااان سااه  باان

 .الن اري خالمنذر بن عبد هللا الساعدي
 .خمن اكخس رقيم بن اابي بن اعلب         

 
      إلااى (ال اااتف)خاارج رسااخ  هللا صاالوى هللا عليااه خساالوم عاان   ااام       

ااام احارم خدخا  مكاا    . خبهاا قسام غناااتم حناين كماا تقادم (ال عرانا  )
 .( ال عران  ) سميي عمرةخ  (ال عران )محرما في عمرة من 

 
 بعث رسخ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم المصدقين   
   سان  المحارم   قالخا لما رأى رساخ  هللا صالوى هللا علياه خسالوم هاال  

حصان إلاى   بان  بعث المصادقين يصادقخن العارا فبعاث عيينا   تسن
 بني تميم

 .د بن الحصين إلى أسلم خغفارخبعث ياي 
 عباد بن بار اك اهلي إلى سليم خماين خ بعث كعا بن مال  خ
 خبعث رافن بن مكيف إلى  هين   
 خبعث عمرخ بن العاص إلى بني فاارة  
 خبعث الرحا  بن سفيان الكالبي إلى بني كالا 
 خبعث بسر بن سفيان الكعبي إلى بني كعا 
 خبعث ابن اكتبي  اكادي إلى بني ذبيان 
 صدقاتهمخبعث ر الً من بني سعد هذيم على  

أن يأخاذخا العفاخ قيه  صلوى هللا عليه خسالوم مصادو خأمر رسخ  هللا      
  . كراتم أمخالهم  خيتخقخا  منهم
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اباان أمياا  إلااى  المهااا ر النبااي صاالى هللا عليااه خساالم  بعااث  ااام      
 .صنعاء فخرج عليه العنسي خهخ بها 

 .خبعث اياد بن لبيد إلى حررمخي
 .على  يء خبني أسد ال اتي  خبعث عدي بن حاتم 
 .بني حنظل   خبعث مال  بن نخيرة على صدقاي 
 : خفرط صدقاي بني سعد على ر لين 

 الابرقان بن بدر على ناحي  خقيس بن عاصم على ناحي   هما 
 .ن الحررمي على البحرين العالء ببعث  خ
 

  صادقاتهم لي مان   ن اران  إلاى  الاا   اباي بان   علاي  خبعث       
 (تمايم ) خأر  (الساقيا)كاانخا فيماا باين فلماا    . يه ب اايتهمخيقدم عل

بعث رساخ  هللا  من السن  التاسع  لله رة المبارك  خذل  في المحرم 
فاي   تميم  بني الفااري إلى   بن حصن  صلوى هللا عليه خسلوم عيين  

 نصااراكخال  نمها ري  ال احد من  خمسين فارساً من العرا ليس فيهم
فادخلخا   صاحراء  فاي  خيكمن النهار فه م عليهم   اللي  يسير فكان 

خأخذ منهم أحد عار ر الً  خلخا   نخسرحخا مخاايهم فلما رأخا ال م
صابياً ف لابهم   خاالااين  خ دخا في المحل  إحادى خعاارين امارأة خ.

خسالوم فحبساخا فاي  فأمر بهم رسخ  هللا صالوى هللا علياه    إلى المدين 
 .رثدار رمل  بني الحا

 
ع اارد بان  :هام خ فيهم عدة مان رؤسااتهم خفد من تميم  قدم خقد    

بن بدر خقيس بن عاصم خاكقرع بن حاابس خقايس ا خالابرقان حا 
ن الحاارث بان بن الحارث خنعيم بن سعد خعمارخ بان اكهاتم خربااح با

 بياي إلاى  الخفاد  ااءفء خالذراري إليهم النسا يم اان فلما رأخهم بك
 :من خراء الح راي  فنادخا   عليه خسلومالنبي صلوى هللا

 .اخرج إلينا ..يامحمد ..   يا محمد -
 

فخرج رسخ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم خأقام بال  الصاالة ختعلقاخا         
ام مراى  قليال   معهم فخقف   يكلمخنه  برسخ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم

ابن حا ا فتكلم  فصلى الظهر ام  لس في صحن المس د فقدمخا ع ارد
يس بان ااماس خخ ا فأمر رسخ  هللا صلوى هللا علياه خسالوم ااباي بان قا

 : فنالي فيهم االي  المبارك فأ ابهم 
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 خلااخ* م ال يعقلااخنماان خراء الح ااراي أكاااره ينادخناا     الااذين  إن )    
(   *انهاام صاابرخا حتااى تخاارج الاايهم لكانااي خياارا لهاام  خهللا غفااخر  رحاايم

 7خ8 \االي سخرة الح راي  
  . فرد عليهم رسخ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم اكسرى خالسبي 

 
خذكاار اباان إسااحاط مااا خقاان بينهمااا ماان المفاااخرة خمااا خقاان بااين       

  المفاخرة  من بدر  بن  بين الابرقانخ حسان بن اابي  الااعر
  : نظماً فأناد الابرقان 
 
 فال حي يعادلنا   الكرام نحن   

 منا الملخ  خفينا تنصا البين                                 
 
 اكحياء كلهم  من   خكم قسرنا 

 العا يتبن  النهاا خفر  عند                                 
 
 خنحن ن عم عند القح  م عمنا 
 من الاخاء إذا لم يؤنس الفاع                               
 
 همبما ترى الناس يأتينا سرات 

 من ك  أر  هخياً ام نص نن                                
 
 فننحر الكخم عب اً في أرخمتنا 

 ابعخا  أنالخا  إذا ما  للناالين                                
 
 حي نفاخرهم  إلى   ترانا     فال 

 إال استقادخا فكانخا الرأس يقت ن                             
 
 لنا أحد   يأا   خلم   أبينا     إنا 
 نرتفن    الفخر  عند  كذل     إنا                              
 

 بن اابي  ااعر رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم حسانخأناد      
 : رادا على الابرقان 
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 إن الذخاتا من فهر خإخختهم  
 للناس تتبن  سن     قد بينخا                                    
 
 يررى بهم ك  من كاني سريرته  

 تقخى امله خك  الخير يص نن                                   
 
 قخم إذا حاربخا ررخا عدخهم 

 أخ حاخلخا النفن في أاياعهم نفعخا                             
 
 س ي  تل  منهم غير محدا   

 إن الخالتط فاعلم ارها البدع                                   
 

 إن كان في الناس سباقخن بعدهم
 سبقهم تبن  كدنى  سبط  فك                                     

 
 ال يرفن الناس يخماً فاا سبقهم 

 أخ خاانخا أه  م د بالندى متعخا                                
 
 أعف  ذكري في الخحي عفتهم 
 ال ي بعخن خال يؤذي بهم  بن                                 
 

 بفرلهم   ار  على ال يبخلخن 
  من   من م من   يمسهم  خال                                

 
 ندا له لم     لحي   نصبنا  إذا 

 الذرع   ي إلى الخحا كما يدا                                
 
 البهانسمخا إذا الحرا نالتنا مخ 
 إذا الاعانف من أظفارها خاعخا                             
 
 فإن في حربهم فاتر  عداختهم 
 اراً يخا  عليه السم خالسلن                                
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 ايعتهم  هللا  بقخم رسخ    أكرم 
 خالاين  اكهخاء    تفاختي   إذا                              
 
 مدحتي قلا يؤاار      لهم    أهدي 

 صنن  حات       لسان   أحا  فيما                            
 
 كلهم   اكحياء    أفر      فإنهم 
 إن  د بالناس  د القخ  أخ امعخا                            
 

 -فلما فر  حسان قا  اكقرع بن حابس إن هذا الر   لمؤتى له       
خلاااعر   لخ يبه أخ ا من خ يبنا -صلى عليه خسلم خيقصد النبي 

فلمااا فاار  القااخم  ماان أصااخاتنا   أاااعر ماان ااااعرنا خكصااخاتهم أعلااى
  .   . أحسن  خاتاهمخيه خسلوم اهم رسخ  هللا صلوى هللا عل خو فأسلمخا 

 
يبغ  عمرخ بان اكهاتم الاذي   قيس بن عاصم كان  خذكر أن         

كهاتم خاسامه سانان بان سامي فغا  مناه ررا أبا  فهتم فا  فاهر ا
هللا صالوى هللا علياه خسالوم خمان ذلا  فأع اا    بع  الغ  عناد رساخ

  . رسخ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم كما أع ى القخم
 

إلاى  بعث رسخ  هللا صلوى هللا عليه خسالوم في صفر سن  تسن خ        
رين ر الً إلى في عا (ق ب )  قريباً من ترب   (بيا   )  خاعم بناحي 

فخر اخا علاى    خأمر  أن ياان الغاارة  (تباة ) بناحي   حي من خاعم
ف عا    يتعقبخنهاا فأخاذخا ر االً فساألخ  فاساتع م علايهم ما  عارة 
حتااى نااام   ااام أقااامخا عنقااه  فرااربخا   خيحااذرهم  بالحاراارة  يصاايح

ر كااا   حتااى اااديداً  قتاااالً  فاااقتتلخا   علاايهم الغااارة فااانخا   الحاراار
من قت  خساقخا  في الفريقين  ميعاً خقت  ق ب  بن عامر  ال رحى في

فحاا  بيانهم  أتاى  قاخي  النعم خالااء خالنساء إلى المدين  خ اء سي 
 .ي دخن إليه سبيالً   فيما   خبينه

 
  مان اله ارة المباركا  ساعاتالسان  المان في اهر ربيان اكخ  خ      

 بقياادة ( القر ااء) ياااً إلاى   مخسالو   بعث رساخ  هللا صالوى هللا علياه
الرحا  ابن سفيان بن عخف بان أباي بكار الكالباي خمعاه اكصايد بان 

 افاأبخ فادعخهم إلاى امساالم   (الخةالااخ) ا فلقاخهم  سلم  بان قار  
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علاى فارس لاه  خسالم   سالم    أبا   فقاتلخهم فهامخهم فلحط الصيد
  فساابه  اكمااانخدعااا أبااا  إلااى امسااالم خأع ااا  (الاااخ )علااى غاادير ا

دينه فررا اكصيد عرقخبي فرس أبيه فلما خقن الفرس علاى   خسا
فاي المااء اام استمسا  حتاى  ااء   عرقخبيه ارتكا سالم  علاى رمحاه

  . خلم يقتله ابنه  أحدهم فقتله
 
بلا  رساخ  هللا صالوى    سعاتالسن  ال من في اهر ربين اآلخرخ       

فبعث إلايهم  (  دة )ا  تراآهم أه  الحب أن ناساً من  هللا عليه خسلوم 
 ايرة فاي البحار خقاد   فانتهى إلى  ر   علقم  بن محرا في الامات 

القخم إلاى   بع   تع    فلما ر ن    .  خا  إليهم البحر فهربخا منه
فأمر  علاى   فيهم  أهليهم فأذن لهم فتع   عبد هللا بن حذاف  السهمي

خأخقادخا نااراً   ببع  ال رياط  فنالخا دعاب    فيه  خكاني  من تع  
 :خيص نعخن فقا    يص لخن عليها

 .عامي عليكم إال تخاابتم في هذ  النار-
 :فقام بع  القخم فتح اخا حتى ظن أنهم خاابخن فيها فقا  
 .ا لسخا إنما كني أرح  معكم 
 :لهم  صلوى هللا عليه خسلوم فقا  لرسخ  هللا  فذكرخا ذل   

  .( فال ت يعخ    ي بمعص  أمركم  من )   
  

 علاي بان أباي  الاا فاي  مصالوى هللا علياه خسالو  النبايبعث  ام         
بعيار خخمساين فرسااً   مان اكنصاار علاى ماتا  ر اال خمسين  مات  خ

خفلاس برام الفااء  -(الفلاس)إلاى   أبي   خلخاء سخداء   خمعه راي 
فاانخا ليهدماه  - في ديار  اي مان ال ايارة  صنم يعبد خسكخن الالم 

الفلاس   فهادمخا    . مان الف ار  ( ال ااتي آ  حااتم  )الغارة على محل  
قاد خ ادخا    خكانخا  خالااء خالنعم   خحرقخ  خملؤا أيديهم من السبي

  خقسامي الغنااتم  فاي  . االا  ادرع  خاالاا   سايخف   في خاان  الصنم 
 . ندييقسم السبي من ا  حاتم حتى قدم  بهم الى الم  خلم  ال ريط 

 : خقا  عدي بن حاتم ال اتي  
مااا كااان ر اا  ماان العاارا ااااد كراهاا  لرسااخ  هللا صاالى هللا عليااه   -

نصاارانيا  خكنااي  خساالم منااي  حااين ساامعي بااه  خكنااي ر ااال  اااريفا 
 :فقلي  لراعي  ابلي    اسير في قخمي بالمرباع

سمانا  فاذا سمعي  ب يش محماد قاد   ماال  ذلال  ابلي   اعدد  لي من -
 .آذني  فا الد ئ هذ  البخ 
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 :فأتاني ذاي غداة  فقا  
فاااني قااد رايااي  . ماكنااي صااانعا اذا غاااي   اايش محمااد  فاصاانن االن  -

 .راياي  فسالي عنها فقي  لي هذا  يش محمد 
 .لي  مالي   قرا: قلي  -
 :فاحتملي باهلي خخلدي  ام قلي   
رة  فاي الحارا  خخلفاي بنتااباه  ديني مان النصاارى فاي الااام  ألحط -

اقدمي الاام اقمي بها  ختخالفني خيا  رساخ  هللا صالى   فلما  لحاتم 
هللا عليه خسلم  فتصيا ابن  حاتم  فقدم بها على النبي صلى هللا عليه 

  .خسلم  في سبي  ي  
 

خلما بل  رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم  هرخباي الاى الااام  فمار        
 :بها  فقالي 

بيرة  مابي من خانا ع خا ك  الخالد خانق ن   خافديارسخ  هللا غاا ال -  
 .منن هللا علي خدم  فمن  علي من 

 (من خافد  ؟؟: )  فقا  النبي صلى هللا عليه خس   -    
 .حاتم  قالي عدي بن -    
 ( الذي فر من هللا خرسخله  (قا  النبي صلى هللا عليه خسلم -    

 
 ن عليهااا فااي اليااخم الاالااث  خكاارري  القااخ  عليااه االااا  ايااام فماا     

 . خاع اها نفق     كساها خحملهاخسالته الحمالن  فامر لها به  خ
خاصااف  رسااخ  هللا   الخيهااا  فقالااي فااي الاااام    فااذهبي الااى اخيهااا 

 :صلى هللا عليه خسلم
 .د فع  فعل  ما كان ابخ  يفعلها  لق -
 .ته راغبا اخ راهبا اأ -
 

النباي صالى هللا علياه خسالم بغيار  ف اء  عدي بن حاتم ال اتي الاى   
هللا  النباي صالى  خبينماا عادي عناد. امان خال كتاا  فلما كلمه  اسالم 

 الفاق   ام  اء اخار يااكخ ق ان السابي    عليه خسلم   اء ر   ياكخ
 : فقا   النبي  صلى هللا عليه خسلم له 

   ن الرعينياعدي  ه  رايي الحيرة  ؟؟  فلتن  الي  ب  حياة  فلتري )
  هللا  خلاتن تخااف احادا اال  ت خف الكعبا   ال ترتح  من الحيرة حتى 

لتارين   حياة  ب   الي   كنخا كسرى  خلتن    حياة  لتفتحن  الي ب
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الر   يخرج ملئ كفه من ذها اخ فر  ي لا من يقبله فال ي د احادا 
 ( يقبله منه 

 
عركا  فاي م  كناخا كسارى  الااتراكه  فاتح  خقد حرر عادي          

 . القادسي  خقد راى عدي خرخج الرعين   ايرا 
 .الاالا   لم تحص  لحد االن   اناال  خ       

 
 
 
 

               ************************************ 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النبخي  المع رة اذراي من السير ة            
 

                                85 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                     
  

 :الحمد      
 

لمااا قاادم النبااي صاالى هللا عليااه خساالم  ماان ال اااتف فااي ربياان         
بان  بان اهياركتاا ب يار االخرة من  السن  التاسع  لله رة المباركا  

يخباار  أن  باان اهياار  كعاااالااااعر المعاارخف  إلااى أخيااه  اباي ساالمى 



 291 

ه نايه خ خاخسالوم قتا  ر ااالً بمكا  ممان كاانرسخ  هللا صلوى هللا عليه 
ابن الابعري خهبيرة ابن أبي  اال  من اعراء قريشلم يبط ه خخنخيؤذ
قد هربخا في ك  خ ه فإن كاني ل  في نفس  حا   ف ار إلاى  خ خها

رسخ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم فإنه ال يقت  أحداً  اء  تاتبااً خإن أناي 
  : ن كعا قد قا خكا  لم تفع  فانت إلى ن ات 

 
  ب يراً رسال    عني  أبلغا أال  

   فه  ل  فيما قلي خيح  ه  لكا                                 
 
 لسي بفاع   لنا إن كني   فبين 
 غير ذل  دلكا  ايء  على أي                                  
 
 تلف أماً خال أباً  خلط لم   على  

 ًٍ لكا عليه أخا تدر   خلم   عليه                                 
 
 فإن كني لم تفع  فلسي بآسف 

 لكا  لعاً   إما عاري  قات   خال                                  
 
 كأساً رخي   سقا  بها المأمخن 
 خعلكا   المأمخن منها  فأنهل                                
 

رسخ   عن ير فلما أتي ب يراً كر  أن يكتمهاخبعث بها إلى ب        
صلوى فأناد  إياها فقا  رسخ  هللا  فاتى اليه هللا صلوى هللا عليه خسلوم

 :هللا عليه خسلوم 
خلما سمن    ن صدط خإنه لكذخا خأنا المأمخن سقا  بها المأمخ  )-

 (على خلط لم تلف أماً خال أباً عليه
  .  أمه    لم يلف عليه أبا  خالأ  : قا   
 

  : بن اهير هذ  االبياي ام قا  ب ير 
 
 من  مبل   كعبا  فه  ل  في التي 

 تلخم  عليها  با ال  خهي   احام                                
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 إلى هللا ال العاى خال الالي خحد  
  ختسلم الن اء    ا كان إذ  فتن خ                                

 
 بمفلي  خليس ين خ  يخم ال  لدى 
 القلا مسلم   اهر  النار إال  من                                
 
 دينه  ايء    هخ ال اهير   فدين 

 محرم  علي   سلمى  أبي   خدين                                
 

أااافط علااى راااقي بااه اكر  خ كعبااا   الكتاااا  اصاا بلاا   افلماا       
من عدخ  فقالخا هاخ مقتاخ   رخرح  ار ف ننفسه خأر ف به من كا

فلمااا لاام ي ااد ماان ااايء بااداً قااا  قصاايدته التااي يماادح فيهااا رسااخ  هللا 
صلوى هللا عليه خسلوم خيذكر خخفاه خإر ااف الخاااة باه مان عادخ  اام 

خبيناه معرفا  مان  خرج حتى قدم المدينا  فناا  علاى ر ا  كاناي بيناه
يه خسلوم حين صلى الصبح فغدا به إلى رسخ  هللا صلوى هللا عل  هين  

فصلى من رسخ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم ام أااار لاه إلاى رساخ  هللا 
 :صلوى هللا عليه خسلوم فقا 

قام إلى خ  إليه خاستأمنه م فقم خسلو   هذا رسخ  هللا صلوى هللا عليه -
رسخ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم حتى  لس إليه فخرن يد  في يد  

 :ى هللا عليه خسلوم ال يعرفه فقا خكان رسخ  هللا صلو 
يا رسخ  هللا إن كعا بن اهير قد  اء ليستأمن من  تاتباً مسلماً فه    -

 أني قاب  منه إن أنا  تت  به
  ( نعم   ) سخ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم قا  ر  -
  . أنا يا رسخ  هللا كعا بن اهير : خقا  -

 
 :أنه خاا عليه ر   من اكنصار فقا  خقي  
 يا رسخ  هللا دعني خعدخ هللا أررا عنقه -
 :خ  هللا صلوى هللا عليه خسلومقا  رس  -
  .(   فإنه قد  اء تاتباً نااعاً دعه عن )   -

 فغرا كعا على هذا الحي من اكنصار لما صنن به صاحبهم  
 .خذل  أنه لم يتكلم فيه ر   من المها رين إال بخير

   :  عليه خسلومرسخ  هللا صلوى هللافي   فقا   قصيدته  
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بخ    َم َمت  ـعاد  َفـَقل بي الَيخ   بـاَني  س 
بخ                                         ـَرها لـم ي ـَفد  َمـك  ـَتـِيم  إا   م 

 
ن إ ذ  َرَحلخا  ـَعاد  َغـداَة الَبي   َخَمـا س 

خ                                    ح  ف  َمك   اوال أََغـنُّ غري   الِ ر 
 

ب َرًة  ـد  ااء  م  ب لًَ  َعـ   ـق  ـفاء  م   َهـي 
خ                                    ـنها خال    َتكى ق ـَصر  م   ال ي ـا 

 
َتَسَمي   َ  ذي َظل ٍم إذا اب  ل خ َعخار   َت  

ل خ    كـأِنـه                                      ـَه   بـالِراح  َمـع  ـن   م 
 

ن يٍ   ن  ماء  َمع   ا ـِ ي  ب ـذي َاـَبٍم م 
مخ                                 َخ َما  َحى خه  َ َح أر   صـاٍف بأَب 

 
ه   َر   ه  خأف  ف ي الـَرياح  الَقَذى َعن   َتـن 

َيٍ  ب ي                                    ا  سـار  ـن  َصـخ   َيعال ي   م 
 

ـلًِ  لـخ  أِنها َصَدَقي   ها خ  م  بـ  ـر   أك 
بخ                                  َح َمق  ٍَ النُّص  عخَدها أَخ  لََخ أََن  َمـخ 

 
ها  ن  َدم  ـيَ  م  ـلِ   َقـد  س  ِنها خ   لـك 
دي                                       ـالف  خَتـب  ـن  خَخلَـن  خإ خ   َفـ  

 
 فـما َتـدخم  َعـلَى حـاٍ  تكخن  ب ها 
خ                                      ـخاب ها الـغ   َكـما َتـلَِخن  فـي أا 

 
ي   د  الـذي َاَعم   خال َتـَمِس   بـالَعه 

س    الـماَء الـَغراب ي                                       إالِ َكـما ي ـم 
 

َ  مـا ِرن   َمِني  خما َخَعَدي   فـال َيـغ 
لي                                       ـالَم َتـر  ِي خاكح   إِن اكمـانـ 
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قخٍا لَها َمَاال  ـر   كـاَني  َمـخاعيد  ع 
                                                                                                                                                خما  مخاعيدها  اال   االبا ي                                     

 
نخ َمـَخِدت ها  ـ   أن  َتـد   أر  ـخ خآم 

ـن    َتـن                                        نا م   بي خمـا إ خـا   لَـَدي 
 

ه    ـَبلَغ  ٍ  ال ي  ـعاد  ب ـأر  ـَسي  س   ا أم 
ي                                       تاط  الـِن يباي  الـَمراس   إالِ الـع 

 
ـذاف ـَرة       ـَبـلََغها إالِ غ   خلَـــن  ي 

غي                                       قـا   خَتب  ـن  إر   لـها َعـلَى اكي 
 

َقي   ـن  ك  َ َنِراَخ   الَذف َرى إذا َعر                                                                                                م 
هخ   ع                               ع   الم  َم   َرت ها  ـام س  اكع   ـر 
 

ٍط  َرٍد لَه  ف  َني  م  يخَا ب َعي  ي الـغ  م   َتـر 
ي   إذا َتـَخقِ                                       ـَدي  الـَحـِااا  خالـم 

 
ها  ـَقِيد  م  م  ها َفـع  ـَقـلِد  ـم  م   َرـخ 

 فـي َخل ق ها َعن  َبناي  الَفح    َتف ري                                 
 

ة   ـَذِكر  ـناء  َعـل كخم  م   َغـل ـباء  َخ  
ـها َسـَع   ق                                          ـي   فــي َدف   ـِداَمها م 

 
ه   ـن  أ  ـخٍم ال ي ـَؤَيس  ها م  ـل ـد   خ  
اخ                                         ن  َمه  َني   َ ـل ح  بـراح َي   الـَمت 

 
َهِ َنٍ   ن م  ف  أخـخها أبـخها م   َحـر 
لي                                       ـم  داء  ا  ـها خـال ها َقـخ      الخَعـمُّ

 
ل ق ه   ها ا ـِم ي ا  اي الـق راد  َعـلي   َيـم 

ـراا  َاهـال ي                                               بان  خأق  ـها لـ  ن   م 
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  ٍ ر  َفي  بالِنح    َعن  ع  راَن   ق ذ   َعـي 
تخ                                        خر  َمف  َفق ها َعـن  َبـناي  الاُّ ـر   م 

 
َبَحها  ها خَمـذ  َني   كـأِنـما فـاَي َعـي 
ن  ب ر  ي                                       َيي  ن الِلح  ها خم  م  ـن  َخـ    م 

 
َصٍ   ـا  َ َعسيا  الِنخ    ذا خ  رُّ م   َتـم 
ه  اكحالي                                         ٍا لَـم  ت ـَخَخن   فـي غـار 

 
خاء   ل َبصير  ب ها  َقـن  ها لـ   فـي َحـِرَتي 

هي                                      ن  َتس  ـبين  خفـي الَخِدي   َعـَتط  م 
 

ي َعـلَى َيـَسراٍي خهي الح َق    د   ت ـخ 
لي                                         ه ِن اكرَ  َتـح   َذخاب ــ   َمـسُّ

 
ك   ر  ر  الَع اياي  َيت  م  يماً س   َن الَحَصى ا 

عي                                         ـم  َتـن  ك 
ؤخَس اك  ِن ر   لـم َيـق ه 

 
َقي   ها إذا َعـر  راَعـي  َا ذ   كــأِن أَخ 
 خقــد َتـلَـِفَن بـالكخر  الـَعساقي                                      

 
َ خ   باء  م ص  ماً َيـَظ ُّ به الح ر   داً َيـخ 
لخ                                     س  َمـم   كـأِن رـاح َيه  بـالِام 

 
م  خقد  َ َعلَي   يه  م  حـاد  ل قخ   خقـا َ لـ 

َن الَحَصى ق يل خا                            ك ر  ا  َير  َط الَ ناد   خ    ر 
 

ٍف  َ ٍ  َنص  راعـا َعي   َاـِد الـِنهار  ذ 
ي                                      د  َمـااك   قـاَمـي  َفـ اَخَبها ن ـك 

 
َس لَها  ن  لَي  َعي  ـَخة  الـِرب  خ   ر 

 َنـِخاَح  
قخ                                 َرها الِناعخَن َمع   لَـِما َنـَعى ب ـك 
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ها  َرع  ها خَمـد  لباَن ب ـَكِفي  ي الُـّ ر   َتـف 
ـَاـِقط  َعـن  َتـراقيها َرعـابي                                     م 

 
ل ه م   ها خَقـخ  ااة  َ ـناَبي  َعى الـخ   َتـس 

تخ                                  ل َمى لََمق  ـَن أبـي س   إِنـ  يـا اب 
 

ـل ه   ي  آم  ـن  ـ ُّ َخـليٍ  ك   خقــا َ ك 
َيِن َ                                   غخ    ال أ ل ـه  َ  َمـا   إَنـي َعـن 

 
م    َفـق ـل ي  َخـلُّخا َسـبيل ي الَ أبـالَك 
من  َمف عخ                                       َفـك  ُّ مـا َقـِدَر الـِرح 

 
َاى خإن   الَي  َسالَمت ه   ـن  أ ن  ـ ُّ اب   ك 

ب                                 ماً عـلى آلَـٍ  َحـد  مخ   َيـخ   اَء َمح 
 

َعـَدني  ـخ َ هللا  أَخ  ي  أِن َرس  ت  ـبـ   أ ن 
ـخ   هللا  َمأ م خ                                   َد َرس  خ  َعـن   خالـَعف 

 
راً  َتذ  ـع  ـخ َ هللا  م  ي  َرس   خَقـد  أََتـي 

بخ                                   ـخ   هللا  َمق  َد َرس  ـن  ر  ع  ذ   خالـع 
 

الً َهـداَ  الـذي أَع  اَ  ناف لََ    َمـه 
آن  فـيها َمـخاعيظ  خَتـف صي                                    ال ـق ر 

 
ا َذَني ب ـأَق خا   الـخ   خلَـم  اةال َتـأ خ 

ن ـا  خَقـد  َكـا َري  ف ـِي اكقاخي                                     ا ذ 
 

ـخم  َمـق ه لَـَقد  أق   اماً لـخ َيـقخم  بـ 
َمن  الفي                                  ـَمن  مـا لـم َيس   أَرى خأَس 

 
َن  د  إالِ أن  يـكخَن لَه  م  ع  ر   لَـَظ ِ يـ 
ـخي                                        ن  هللا  َتـن  ـإ ذ  ـخ   بـ   الِـرس 
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ع   ناا 
ي  َيـميني ال أ   ه  َحـِتى َخَرـع 

ي َنـَغماٍي ق يل ه  الق ي                                      فـي َكـَف ذ 
 

ه   دي إذ  أ َكـلَم  ـن  ـَيا  ع   لَــذاَ  أَه 
ت خ                                       سخا  خَمـس   خقـيـ َ إِنـَ  َمـن 

 
َكن ه   د  َمس  ن  ل يخث  اك س  ٍر م  ـن  خـاد   م 

ي   دخَنه  غي                            م           ن  َعـِاَر غ  ـن  َبـ    م 
 

ا ه ما  ن  َعي  غاَمي  ـر  دخ َفـي ل ح م  ر   َيـغ 
فخر  َخرادي                                      م  َمـع  م  َمـَن الـَقخ  ـح  ٍَ 
 

ناً ال َيـح  ُّ لَـه   ر  ر  قـ   إ ذا ي ـسـاخ 
ل خ                                      َن إالِ خَهَخ َمغ  َ  الـق ر  ر   أن  َيـت 

 
َاًة  ه  َتـَظ ُّ َسـباع  الـَ َخ رام  ـن   م 
يـه  اكرا  ـي                                       خال َتـَمـِاى َبـخاد 

 
ـخ اـَقٍ   خاديـه  أخ   خال َيــاا   بـ 

ـ َ                                      سان  َمأ كخ   م   ِرَح الـَبَا خالـِدر 
 

َتراء  ب ه   ف  ي ـس  خ َ لَـَسي   إِن الـِرس 
ل خ                                        ـيخف  هللا  َمـس  ـن  س  ـَهِند  م   م 

 
ٍش قا َ قات ل ه م   ـن  ق ـري  َيٍ  م   فـي ف ـت 
ن                                        َب   خل خابـ  ـلَم خا ا   َمـِكَ  لَـِما أس 

 
كاس  خال ك ا ف   خا فـَما اا َ أَن   االـ 
ـي   َمـعااي                                        ـَد الَـلقاء  خال م  ـن   ع 

 
ه م   بخس  ـ ا   لـ   ا ــمُّ الـَعران ين  أب 
َد في م                                    ت  َداخ  َ ا َسرابي   ـن  َنـس   الَهي 

 



 297 

 ب ـي   َسـَخاب    قـد ا ِكي  لََها َحلَط  
دخ                                        عاء  َمـ    كـأِنـها َحـلَط  الـَقف 

 
ه م   م  ص  ر  َيع  ه  َي ال  ما   الاُّ اخَن َما   َيم 

خد  ا                                   ا  إذا َعـِرَد الـسُّ  لِتناب ي   َرـر 
 

ه م   مـاح  ـَرحخَن إذا َنـالي  ر   ال َيـف 
يعاً إذا ن يل خا                                 سخا َمـ اا  ماً خلَـي   َقـخ 

 
م   ه  ن  إالِ فـي ن حخر   ال َيـَقن  الـِ ع 

لي                                خمـا لَه م  َعن  ح يا   المخي  َته 
      

 
 : بن اهير عاصم بن عمر بن قتادة فلما قا  كعاذكر خ       

خإنما يريد معار اكنصار لماا كاان صااحبنا (د السخد التنابي  إذا عرو ) 
صنن به خخص المها رين مان قاريش مان أصاحاا رساخ  هللا صالوى 
هللا عليه خسلوم بمدحته غربي عليه اكنصار فقا  بعد أن أسالم يمادح 

خ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم خمخراعهم اكنصار خيذكر بالءهم من رس
 : من اليمن

 
 من سر  كرم الحياة فال يا   
 في مقنا من صالحي اكنصار                                     
 
 خراخا المكارم كابراً عن كابر 
 اكخيار  بنخ  هم  الخيار   إن                                      
 
 لنبيهم   سهمنفخ     الباذلين 

 اكحبار    خفتي     الهياج  يخم                                   
 

 الناس عن أديانهم    خالذاتدين
 الخ ار  خبالقنا     بالمارفي                                    

 
 السمهري بأدرع    المكرهين 
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 قصار  يرالهندي غ كسخالف                                     
 
 محمرة     بأعين   خالناظرين 

 امبصار    غير كليل   كال مر                                   
 
 لنبيهم   نفخسهم   خالباتعين  

 خكرار  تعانط    يخم    للمخي                                  
 
 نكساً لهم   يرخنه    يت هرخن 

 من الكفار  علقخا   من   بدماء                                   
 

 خفي   بب ن  دربخا كما دربي 
 غلا الرقاا من اكسخد رخار                                    
 
 كله  علمي اكقخام    يعلم   لخ 
 أماري  الذين  لصدقني   فيهم                                    
 
 فإنهم   الن خم  خخي  إذا  قخم 

 مقاري       الناالين   ل ارقينل                                  
 

 في العا من غسان في  راخم 
 المنقار   على   محافرها   أعيي                                       

 
الااااعر ال اااهلي  باانهااخ  -كعااا خال يغيااا عاان خااا ري ان اذكاار ان      

اينا  مان ممن بناي  اح ببن ر  ربيع   بن  بن ابي سلمى  اهير الماهخر
اهياار فااي بيتاا   فقااد ناااا كعااا باان  التااي كانااي تسااكن ن اادقبيلاا  غ فااان 

اااعرا  ه خخالا خاخاخ  اااعرا خ اد  اااعرا   اعري  فكاان اباخ  اااعرا
ه ااااعرا خخااا  ابيااه الااذي تبنااا  خاحساان تربيتااه كااان ااااعرا  دتااخاخج 

 بان كعاا  ابناه عقباخكاذل   فهخ ااعر بن ااعر بن اااعر  سيد قخمه خ
  : خهخ القات  بن كعا كان ااعرا خابن عقب  اااعر كان

 
 أال ليي اعري ه  تغير بعدنا 
 مالح  عيني أم عمرخ خ يدها                                        
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  دة    بعد أاخابها   بليي  خه 

 خ ديدها     أخالقها   حبذا   أال                                     
 

  : كعا قخله ن   يد اعر خم
 
 لخ كني أع ا من ايء كع بني 

 سعي الفتى خهخ مخبخء له القدر                                      
 
 يسعى الفتى كمخر ليس يدركها 

 منتار   خالهم   فالنفس خاحدة                                        
 
 أم  خالمرء ما عاش ممدخد له  

 تنتهي العين حتى ينتهي اكار ال                                       
 
 : النبي صلوى هللا عليه خسلوم مدح قخله في خمن  
 
 تخدي به الناق  اكدماء معت ر  

 بالبرد كالبدر  لى ليل  الظلم                                     
 

 للبرد كالبدر  لي ليل  الظلم
 مما يعلم هللا من دين خمن كر                               

 

 لقد أنقذ هللا تعالى كعب بن ز ير من الكفر إلى اإلسالو            

 ومن الجا لية إلى النور المبين،

 ومن ويق الدنيا إلى سعة الدنيا واآلخرة، 

 ،-لى هللا عليه وسلمص-وفاز بشر  صحبة رسو  هللا 

 .شر  و رفعة ما بعد ا رفعة ن م بعدا  و و شر  ما 

 

 
 

   ******************************************** 
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 اذراي من السيرة النبخي  المع رة            
 

 
                              89 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم                   

 
 :الحمد    
 

ي سامعتها كر  كاناسابق  الذ(مؤت  )خسارة الرخم في معرك  ان       
لن اااح المسالمين خهام االاا  االف  فقا  علااى   سايت  للارخم فقاد كاان 

هم  ختح يم  يش الرخم  خعدد  ماتتي الف مقات   اار كبير في نفخس
  ي نفااخس القباتاا  العربياا   التااي ساااعدتهمخاااار بااال  فاا  معنخياااتهم



 311 

رادخهاا لان تتكارر  خاخاذي احيااتهم لاذا   فاي   خااي  خصام  فكاني 
ممااا حاادى بااالرخم  ان يقخمااخا  . هااذ  القباتاا   تت لاان الااى االسااتقال   

ى اعتباارهم   خيقراخن  علا بع  ردخن فيهابغاخة على المسلمين  ي
خسامن النباي صالى  .ر دارهم في المدينا   المناخر ة المسلمين في عق

 تنفرالمسلمين في ك  مكان هللا عليه خسلم  بت معهم خاستعدادهم  فاس
رة  المديناا  المنااخ فقااراء  خاعلاان عاان  هاا   الغاااخة  صااراح   خ اااء 

البكاؤخن خهم سبع  يساتحملخن   خ اء ي لبخن  ما يحملهم في القتا 
 :لهم النبي صلى هللا عليه خسلم رسخ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم فقا  

تفي  مان الادمن حانااً أال تخلخا خأعينهم   ( ال أ د ما أحملكم عليه   )-
خأباخ ليلاى  اياد   بان  خعلبا   سالم بن عمير : ي دخا ما ينفقخن خهم

  . المااني خعمرخ بن عتم  خسلم  ابن صخر خالعربا  بن ساري 
 

 بن مغفا   خمعقا  بان خفي رخاي  اخرى  يراف اليهم  عبد هللا       
  ين بنخ مقرن السبع  خهم من ماهم  البكاؤخن  خقي   سيار 

قا  ابن سعد خهم اانان خامانخن ر الً خكان عبد هللا بن أباي  .         
فااي حلفاتااه ماان اليهااخد   ( انياا  الااخداع  ) باان ساالخ  قااد عسااكر علااى

  . يقا  ليس عسكر  بأق  العسكرين خالمنافقين فكان 
 

حيااث ر اان ماان عنااد النبااي صاالى هللا  علباا  باان  يايااد  هم ماان         
اام قاا  مباتهال  كايارا   خبكاى  فصلى من الليا  خما مهم  خسلم عليه 

 :الى هللا تعالى  
تقاخى   م لم ت ع  عنادي ماا اا خرغبي فيه   داللهم اني امري بال ها  -

مااا يحملنااي عليااه  خانااي  بااه ماان رسااخل  خلاام ت عاا  فااي يااد رسااخل  
اتصدط على ك  مسلم بك  مظلم   اصابني فيها  من ما  اخ  سد  اخ 

   .من الناس  عر  ام اصبح
-  

ف اء خبر  الى النباي صالى هللا علياه خسالم مان الساماء فقاا              
 :النبي صلى هللا عليه خسلم 

 (؟؟ .اين المتصدط في هذ  الليل  )   -   
 .فلم يقم احد        
 :ام قا        
 .فلم يقم (   اين المتصدط؟؟)  -    
 :فاخبر  بخبر  خقا  له   فقام النبي صلى هللا عليه خسلم اليه     
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فاااي الاكااااة   الاااذي  نفاااس محماااد  بياااد   لقاااد  كتباااي اباااار  فخ)     -    
 (تقبل  الم

 :كريم فنالي االي  ال 
 
الذين  ال ي دخن  ليس على الرعفاء خال على  المررى  خال على )   

حرج اذا نصحخا   خرسخله ما على المحسنين من سابي    ما بنفقخن 
خال على الاذين اذا ماا اتاخ  لاتحملهم  قلاي ال ا اد  *رحيم خهللا غفخر 

ما احملكم عليه  تخلخا خاعينهم تفي  من الادمن حاناا  اال ي ادخا ماا 
        68خ65التخب   االيتان  *( ينفقخن 
                                                                                    

ن  الميسااخرين ماان ت هيااا  عليااه خساالم المااؤمنيحااث النبااي صاالى هللاف
للقتا   فكان اخ  من  اء بك  ماله  ابخ بكر الصديط  فقاد  المعسرين 

 :ى هللا عليه خسلماالف درهم فقا  النبي صل باربع     اء
 (؟ .ايتا   هل ه  ابقيي ك) -
 .ابقيي لهم هللا خرسخله  :قا   -

 .ه  خ اا بنصف مالخقي   اء عمر  بن ال       
خانفااط عامااان باان عفااان  ماااال كاياارا فقياا  عااارة االف دينااار            

 خاالامات  بعير  باحالسها خاقتابها  خخمسين فرسا 
 

خفي رخاي  اخرى  عارة االف دينار ختسعمات  بعير   خمات  فرس   خقد 
 : خفد على النبي صلى هللا عليه خسلم  فقا   النبي صلى هللا عليه خسلم

 .امان ماعم  بعد اليخم مارر ع 
 

خ اء عبد الرحمن بان عاخف بمااتتي  اخقيا  خ ااء العبااس بماا  كايار     
خعاصام بان عادي باامخا   خ اء ك  من محمد بن سالم  خساعد بان عباادة
 .خارسلي النساء تبرعاتهن من الحلي خال خاهر

 
تخ اه    لله رة المباركا  سعاتالسن  ال من في اهر ر ا خ          
  خكان ذل  في امن  الرخم غاخلصد  لوم  صلوى هللا عليه خسهللا رسخ 
الاماار   اباي   خحاين  الابالد فاي  خ ادا  النااس في  عسرة خ دي 

خيكرهخن الاخخص علاى   فالناس يحبخن المقام في امارهم خظاللهم
الحا  من الامان الذي هم عليه خكان رسخ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم 

خرى بغيرهااا إال مااا كااان ماان خ إال كنااي عليهااا  قلمااا يخاارج فااي غاااخة
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فقاا  رساخ  هللا صالوى هللا   الاماان  خادة  لبعد الاق ( تبخ  )غاخة 
لل اد بان قايس أحاد بناي  فاي  هااا  ذلا   خهاخ  عليه خسلوم ذاي ياخم

 : سلم  
  (  ؟بني اكصفر  ل  العام في  الديا  د ه   ) - 
لقاد عارف قاخمي  فاخهللا   فتنايت  أتاأذن لاي خال :  فقا  يا رسخ  هللا 

   إن رأياي  خإناي أخااى  مناي  بالنسااء  بأااد ع بااً   أنه ما من ر ا 
 .بني اكصفر أن ال أصبر   نساء

 :  صلوى هللا عليه خسلوم خقا  فأعر  عنه رسخ  هللا 
   (قد أذني ل   )-
 :االي  الكريم  فيه ناليخ 
 

يتبااين  لاا  الااذين صاادقخا عفااا  هللا  عناا  لاام اذنااي  لهاام  حتااى  )      
اليسااتاذن   الااذين يؤمنااخن بااا  خاليااخم االخاار  ان * ختعلاام الكاااذبين 

انمااا  يسااتاذن    * ي اهاادخا  بااامخالهم خانفسااهم  خهللا علاايم بااالمتقين  
الذين اليؤمنخن  با   خاليخم االخر  خارتابي قلخبهم  فهام فاي ريابهم 

عااادة  خلكااان كااار  هللا   لاااخ ارادخا الخااارخج  العااادخا لاااه* يتااارددخن  
لااخ خر اااخا  فااايكم *  القاعااادينانبعااااهم  فااااب هم  خقياا  اقعااادخا ماان 

خفيكم سماعخن  كم اال خباال  خالخرعخا خاللكم  يبغخنكم الفتن مااادخ
لقااد ابتغااخا الفتناا   ماان قباا   خقلبااخا لاا  * لهاام  خهللا علاايم بالظااالمين 

 ن خمانهم ما    * االمخر  حتى  اء الحط خظهر امر هللا  خهام كاارهخن
لمحي ا   الفتنا  ساق خا خان  هانم اال في  تفتني   لي خال اتذن  يقخ  

 76 -78اي  التخب  االي (بالكافرين 
 

فأنا    بعرهم لبع  ال تنفرخا في الحر خقا  قخم من المنافقين    
 :قخله فيهم  تعالى  هللا
 

ال تنفرخا خقالخا  فرح المخلفخن بمقعدهم خالف رسخ  هللا   )       
  *( كانخا يفقهخن   هنم ااد حرا لخ   نارق في الحر 

 25 \اآلي التخب   
 
  .  هللا عليه خسلوم  د في سفر  ام إن رسخ  هللا صلوى 
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عاي م   قاد  الرخم  بل  رسخ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم أن خ          
 لا  كام هرقا  قاد راط أصاحابه لسان  خأن   م بالااا  ًٍ كايارة  مخعا

لخم خ اذام خعاملا   من يساعد  من القبات  العربي  ما   خأ لبي معه
 خغسان خقدمخا مقدماتهم إلى البلقاء 

 
خكان رسخ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم يستخلف على عسكر  أباا         

بكر الصديط يصلي بالناس خاستخلف على المدينا  محماد بان مسالم  
ما سار رسخ  هللا صالوى هللا علياه فل . اكنصاري خقي  سباع بن عرف  

خسلوم تخلف عبد هللا بن أبي خمن كان معه ختخلف نفر من المسالمين 
هال  بن أمي  خمارارة خمنهم كعا بن مال  خمن غير ا  خال ارتياا 

خقيا  بلا   ايش     . بن الربين خأبخ خيام  الساالمي خأباخ ذر الغفااري
االاااين ألفاااً ماان  خساالم  الساالمين  بقيااادة النبااي محمااد صاالى هللا عليااه

الناااس خالخياا  عااارة آالف فاارس خأقاااام بهااا عااارين ليلاا  يصااالي 
هرقاا   بينمااا  كااان ركعتااين خلحقااه بهااا أبااخ خياماا  السااالمي خأبااخ ذر

  . (بحمص )  خ ياه 
 

أن رساخ  هللا صالوى هللا علياه  في رخايته  ابن إسحاط يذكرخ          
أهلاه  علاى    الاا  أباي  نبا  علاي خلف   خسلوم عندما أراد الخرخج

منه فأخاذ  ختخفيفاً  إال استاقاالً   فأر ف به المنافقخن خقالخا ما خلفه
أتاى رساخ  هللا صالوى هللا علياه خسالوم   حتاى خارج   ام  سالحه علي 

 :فقا  (ال رف)خهخ ناا  ا
أنا  اساتاقلتني ختخففاي يا نباي هللا اعام المناافقخن أنا  إنماا خلفتناي  -

 .مني
كاذبخا خلكناي خلفتا  لماا تركاي   )  :هللا علياه خسالم لعلاي صالى  فقا   -

ياا علاي أن   أفاال ترراى  فاي أهلاي خأهلا  خلفني  فا   خراتي فار ن
فر ان   .( مان مخساى إال أناه ال نباي بعادي تكخن مناي بمنالا  هاارخن 

 الى المدين   بن ابي  الا علي 
 

صلوى هللا علياه بعد أن سار رسخ  هللا  - ام إن أبا خيام  ر ن         
حار فخ د امرأتين فاي عريااين لهماا   في يخم  أياماً إلى أهله-خسلوم 

خباردي لاه فيهاا  عريااها  منهماا   خاحادة  راي ك  قد   حات ه  في
فنظار  علاى بااا العاريش  دخا  قاام  فلماا   خهيأي له فيه  عاماً  أماءً 
 :صنعتا له فقا    امرأتيه خما  إلى
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ليه خسلوم في الرح خالريح خالحار خأباخ خياما  رسخ  هللا صلوى هللا ع -
 في ظ  بارد خ عام مهيأ خامرأة حسناء ما هذا بالنصف

ام قا  خهللا ال أدخ  عريش خاحدة منكما حتاى ألحاط برساخ  هللا        - 
 .لي ااداً  ن صلوى هللا عليه خسلوم فهيآ

 صلوى خرج في  لا رسخ  هللا مففعلتا ام قدم نارحه فارتحله ا          
خقاد كاان أدر  أباا خياما   (تباخ  )هللا عليه خسالوم حتاى أدركاه حاين ناا 

عمياار باان خهااا ال محااي فااي ال ريااط ي لااا رسااخ  هللا صاالوى هللا عليااه 
قااا  أبااخ خياماا  لعمياار اباان  (تبااخ  )ماان  إذا دنااخا حتااى  خساالوم فترافقااا 

 :خها
لوى هللا حتى آتي رساخ  هللا صا  تخلف عني أن   فال علي   إن لي ذنباً  -

عليه خسلوم ففع  حتى إذا دنا من رسخ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم خهخ 
خ  قا  الناس هذا راكاا علاى ال رياط مقبا  فقاا  رسا (تبخ )ناا  ا

 : هللا صلوى هللا عليه خسلوم 
 ( كن أبا خيام   ) -
 .قالخا يا رسخ  هللا هخ خهللا أبخ خيام     -
-  

سخ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم فقا  له فلما أناخ أقب  فسلم على ر        
   : صلوى هللا عليه خسلومرسخ  هللا

  ( أخلى ل  يا أبا خيام   )-
سخ  ام أخبر رسخ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم الخبر فقا  له ر          

 .خدعا له بخير ( خيراً   ) هللا صلوى هللا عليه خسلوم 
 
 خهي ديار  امخد  (الح ر)ا ه خسلومرسخ  هللا صلوى هللا علي خلما  مر  

 :ل ند  قا  
ان تكخناخا بااكين فاان لام   التدخلخا علاى هاؤالء القاخم  المعاذبين  اال   )-

ال  خيصاايبكم مااا  مااا اصااابهم  تكخنااخا ياااكين فااال تاادخلخا علاايهم   كااي ال
خماا كاان ع اين   للصاالة  مناه أ تختخرات  خال  اايتاً   تاربخا من ماتهاا

  يخاار ن أحااد  ًٍ خال منهااا ااايتا  خال تااأكلخا  امباا  فخ  فاااعل  ع نتمااخ  
  ( له   صاحا  خمعه الليل  إال  منكم 

خامرهم ان  يهرقخا  الماء الذي حملخ  منها  خان يستقخا من البتر التي  
 .عليه خالسالم  صالح   ناق   منه تارا  كاني 
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حا تااه ففعاا  الناااس إال أن ر لااين ماان بنااي ساااعدة خاارج أحاادهما ل     
خاارج لحا تااه فإنااه خنااط علااى  خخاارج اآلخاار فااي  لااا بعياار  فأمااا الااذي

خأمااا الااذي ذهااا فااي  لااا بعياار  فاحتملتااه الااريح حتااى  رحتااه    مذهبااه
 فأخبر بذل  رسخ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم ( يء )ب بلي

  ( يخرج أحد منكم إال خمعه صاحبه  ألم أنهكم أن ) فقا   -
  . به فافيام دعا للذي خنط على مذه 

 
خأما اآلخر الذي خقن ب بلي  يء فإن  يتاً أهدته لرساخ  هللا          

رساخ  هللا  رأناه قاا  لماا ما خ. عليه خسالوم حاين قادم المدينا صلوى هللا 
علااى خ هااه خاسااتحث ساا ى اخبااه  (الح اار)صاالوى هللا عليااه خساالوم ا

 :راحلته ام قا 
يصايبكم   خخفااً أن  كخنباا  ظلمخا إال خأناتم الذين  ال تدخلخا بيخي   )  -

  .  ( ما أصابهم 
 

فلما أصبح الناس خال ماء معهم اكخا ذل  خفي رخاي  اخرى           
إلى رساخ  هللا صالوى هللا علياه خسالوم فادعا رساخ  هللا صالوى هللا علياه 

حتااى ارتااخى   فااأم ري  سااحاب  ساابحانه ختعااالى  خساالوم فأرساا  هللا
 .لماء حا تهم من ا خاحتملخا   الناس

 
ااام إن رسااخ  هللا صاالوى هللا عليااه خساالوم سااار حتااى كااان باابع        

 :ال ريط رلي ناقته فقا  ايد بن اللصيي خكان منافقاً 
ري خهخ ال ياد  عن خبر السماء خيخبركم   أليس محمد ياعم أنه نبي -

 :النبي صلى هللا عليه خسلمفقا    أين ناقته
خإناي خهللا ال أعلام إال ماا علمناي  - لتاه خمق اكاراذ -- إن ر الً يقخ    )  -

اااعا كااذا خكااذا قااد   خهااي فااي الااخادي فااي خقااد دلنااي هللا عليهااا   هللا
   ( فان لقخا حتى تأتخني بها  مامها با ا رة  حبستها 

-  
فذهبخا ف اؤخ  بهاا اام مراى رساخ  هللا صالوى هللا علياه خسالوم ف عا   -

 : لر   فيقخلخن تخلف فالن فيقخ  يتخلف عنه ا
  غياار ذلاا  فقااد عااخ  فااإن ياا  فيااه خياار فساايلحقه هللا بكاام خإن يااد ) -

  .  ( أراحكم هللا منه 
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فلما أب أ علياه أخاذ متاعاه فحملاه خقي  تاخر ابخ ذر الغفاري          
على ظهر  ام خرج يتبان أاار رساخ  هللا صالوى هللا علياه خسالوم ماااياً 

فنظر ناظر من  خنا  رسخ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم في بع  منااله
المسلمين فقا  يا رسخ  هللا إن هذا الر   يماي على ال رياط خحاد  

 : فقا  رسخ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم 
 ( كن أبا ذر   )
 :فلما تأمله القخم قالخا  
 يا رسخ  هللا هخ خهللا أبخ ذر -

  سخ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم فقا  ر      
  .  ( خي خحد  خيبعث خحد  ذر يماي خيمرحم هللا أبا )   -

 
اذ   فياه  صلى هللا علياه خسالم  فىقا  الحبيا المص  فكان  كما       

خأصاابه بهاا قادر  لام  (الرباذة)أباا ذر إلاى بان عفاان  عاماان  ىلما نف
ااام    كفناااخي  غساااليإال امرأتااه خغالمااه فأخصاااهما أن  يكاان معااه أحااد

قخلاخا هاذا ي م هامار بأخ  ركاا ياذا مار على قارع  ال ريط ف هانعري
أبااخ ذر صاااحا رسااخ  هللا صاالوى هللا عليااه خساالوم فأعينخنااا علااى دفنااه 

خأقبا  عباد هللا بان مساعخد فاي رها  مان أها   به   فلما ماي فعال ذل 
ي  قاد كااد  طفلام يارعهم إال بال ناااة علاى ظهار ال ريا االعراط عمار

 :الغالم فقا   مخقام إليه  ت أها  امب 
ا رسااخ  هللا صاالوى هللا عليااه خساالوم فأعينخنااا علااى هااذا أبااخ ذر صاااح-

 .دفنه 
 :قا  فاسته  عبد هللا يبكي خيقخ 

خحد  ختمخي خحد  تماي  اذ خ  هللا صلوى هللا عليه خسلوم صدط رس 
  .يا ابا ذر   خحد  يخم القيام   ختبعث

 
ااام حااداهم عبااد هللا باان  الااارى  ااام نااا  هااخ خأصااحابه فااخارخ       

خما قا  له رسخ  هللا صلوى هللا عليه خسالوم فاي مساير  مسعخد حدياه 
خقاد كاان رها  مان المناافقين مانهم خديعا  بان ااباي أخاخ  (تبخ  )إلى

خمنهم ر   من أا ن حليف لبني سلم  يقا  له  . بني عمرخ بن عخف
مخان بن حمير ياايرخن إلاى رساخ  هللا صالوى هللا علياه خسالوم خهاخ 

 (تبخ   )من لط إلى
 :لبع  فقا  بعرهم



 318 

أتحسبخن  االد بناي اكصافر كقتاا  العارا بعراهم بعرااً خهللا لكاأنكم  -
 .غداً مقرنين في الحبا 

 
إر افاً خترهيبااً للماؤمنين فقاا  مخاان بان  يقخلخن ذل   اكانخ خ         

 :حمير
خهللا لخددي أني أقارى على أن يررا ك  منا مات   لدة خأناا ننفلاي  -

صلوى هللا علياه خسالوم  هذ  خقا  رسخ  هللالمقالتكم  اأن ينا  فينا قرآن
 : لعمار بن ياسر 

أنكارخا فقا  بلاى أدر  القخم فإنهم قد احترقخا فسلهم عما قالخا فاإن   ) -
 ( قلتم كذا خكذا 

فااان لط إلاايهم عمااار فقااا  ذلاا  لهاام فااأتخا رسااخ  هللا صاالوى هللا عليااه   -
نلعااا ا نخااخ  خخساالوم يعتااذرخن إليااه فقااا  خديعاا  باان اابااي إنمااا كناا

 :قخله تعالى  فأنا  هللا فيهم
-  
تنباؤهم بماا فاي قلاخبهم   يحذر المنافقخن  ان تنا  عليهم سخرة     )   -

هم ليقخلن إنما خلتن سألت* ق  استهاؤخا  ان هللا مخرج  ما تحذرخن  
   ( قاا  ا بااا  خاياتااه  خرسااخله كنااتم تسااتهاؤخن كنااا نخااخ  خنلعااا 

  95خ 97التخب    
خهللا يا رساخ  هللا قعاد باي اسامي خاسام أباي - :يرخقا  مخان بن حم -

الذي عفى عنه في هذ  اآلي  فتسمى عبد الارحمن خساأ  هللا  هخ فكان
  . لم يخ د له أارف يعلم بمكانه فقت  يخم اليمام  أن يقتله اهيداً ال

 
 بتاار  خذكاار اباان عاتااذ أن رسااخ  هللا صاالوى هللا عليااه خساالوم نااا         

  ماؤهاا فياه فااغترف رساخ  هللا صالوى هللا علياه قا خقي  في  (تبخ )
ه فيها ففاري عينها نفابيد  من ماء فمرم  بها فا  ام خسلوم غرف  

  . حتى امتألي فهي كذل  حتى الساع 
 
اتاا  صااحا (تبخ   )الى خلما انتهى رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم  
كااذل  ( رحاذ)خ(  خبااا) فصااالحه خاع ااا  ال اياا    خاتاا  اهاا ( ايلا  )

 .فاع خ  ال اي  خكتا لهم كتابا فهخ عندهم
  

فااي  ( ال نااد   دخماا  )فااي اكياادر ااام بعااث خالااد باان الخليااد الااى       
 :خقا  له  اربعمات  خعارين فارسا 
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 (اني ت د  يصيد البقر ) -
 

ي العين اذا صبح قريبا من حصنه على  مرأ  فخرج خالد حتى       
فباني البقر تح    -قصر   ى  س حخهخ عل –خكاني الليل  مقمرة 

 :امراته  بقرخنها بباا القصر   فقالي له 
 ه  رايي ما  هذا  ق  ؟؟؟ -
 .فقا  لها ال خهللا    -
 قالي فمن يتر  ما  هذ  ؟؟ -
 .ال احد: قا   -
 

ام نا   بفرسه فاسارج لاه فرساه  خركاا معاه نفار  مان اها           
هللا صالى هللا علياه خسالم بيته  فلما خر خا قليال  تلقتهم خيا  رساخ  

ف ااء باه خالاد الاى النباي صالى هللا    اخاا   بقيادة خالد فاخذته  خقتا 
   لى ال اي ع الحه دمه  خص  عليه خسلم  فحقن

 
ى الفي بعير  خاالاماتا  راس خاربعماتا  خفي رخاي  اخرى صالحه عل

  درع خاربعمات  رماح  خاقار باع ااء ال ايا  علاى قراي  ايلا  خمينااء 
 .ى قريته لاخلى سبيله  فر ن ا ام
 

باان الحااارث التميمااي عاان اباان  هيم اخ حاادث  محمااد باان اباار        
 :مسعخد  قا  

هللا علياه خسالم  فاي ى  خف اللي  خانا من رسخ  هللا صال قمي في)  
رايي اعل   من نار  في ناحي  العسكر فاتبعتها  انظار غاخة  تبخ   ف

عليه خسلم  خاباخ بكار الصاديط خعمار اليها  فاذا رسخ  هللا صلى هللا 
خالب ااااد  يعناااي  –بااان الخ ااااا  خاذا عباااد هللا ذخ الب اااادين  الماناااي 

قد ماي خاذا هم قاد حفارخا لاه خرساخ  هللا صالى هللا   -الكساء االسخد
 :عليه خسلم في حفرته  خابخ بكر خعمر يدليانه اليه  خهخ يقخ  

 
 ( ادليا الي اخاكما )  -
 :ما هياء  لاقه قا  فادليا  اليه فل 
 (اللهم اني قد امسيي راريا عنه  فار  عنه  )  -

 ((يالتني كني صاحا الحفر ة :)  فقا  قا  ابن مسعخد        
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ع  عار  ليل  بر(  تبخ )النبي صلى هللا عليه خسلم في  م خاقا      

           المدين المنخرة  ام  انصرف قافال الى
 
  
 

**************************************************     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النبخي  المع رة  اذراي من السيرة           
 

                              80  
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                 
 
 :الحمد    
 

حتاى  كاان بيناه خباين  (تباخ  ) اقب   النبي صلى هللا علياه خسالم مان
ء  اصاحاا مسا د الرارار   خكاانخا  قاد  اا ن  ساع  مان خقاي المدي

 :فقالخا له   (تبخ  ) غاخة يت ها الى  كان  اليه  عندما   اؤخا من 
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خالحا اا   خالليلاا     العلاا  لااذي   مساا دا بنينااا   انااا  يارسااخ  هللا -
 .ان  تصلي فيه   نحا خانا    الم يرة

 :ي صلى هللا عليه خسلم فقا  لهم النب
 (تيناكم ناح سفر  خلخ قدمنا انااء هللا كى  ني علا) 

 اء  خبار المسا د  مان ( خان اذي ) فلما عاد من تبخ   خخص  الى 
بخباار المساا د خنياا    اذ  اااء   برياا  عليااه السااالم فاااخبر   السااماء

الدخااام  خمعاان باان عاادي   فاادعا مالاا  باانالااذين بنااخ  ماان المنااافقين  
 :فقا   لهما 

 (المس د الظالم اهله  فاهدما  خاحرقا  ان لقا الى هذا ) 
خهام رها  مالا   –تيا بناي ساالم بان عاخف  فخر ا مسرعين  حتى  ا

 :بن الدخام  فقا  لمعن
 .حتى اخرج الي  بنار من اهلي  انظرني -

فاااع  فياه ناارا  اام  خر اا   فدخ   الى اهلاه فاخاذ ساعفا مان  النخا  
هادما   فاانا    اام   حرقاافأ  ياتدان حتى  دخال المسا د  خفياه اهلاه

 :هللا تعالى
 خالاااذين اتخاااذخا مسااا دا رااارارا  خكفااارا ختفريقاااا  باااين الماااؤمنين)  

خارصااادا لماان حااارا هللا خرسااخله ماان قباا   خلاايحلفن  ان اردنااا اال 
التقم فيه ابدا  لمس د اسس على  * الحسنى  خهللا ياهد انهم لكاذبخن 

هارخا التقخى  من اخ  يخم احط ان تقخم فيه  فيه ر  ا  يحبخن ان ي و
 572خ 570\التخب  االيتان*( خهللا يحا الم هرين 

 
 :خالذين بنخا المس د  هم من االنصار فقا  لهم ابخ عامرالفاسط 

ابنخا مس دكم خاستعدخا ما است عتم  من قخة  خمن سالح فاني ذاها  -
 .محمد ا خاصحابه  فآي  ب ند الرخم   فاخرج  الى  قيصر الرخم

 :له  خا ا بناء   اتخا الى النبي صلى هللا عليه خسلم  فقالفلما  اتمخ
لناا بالبركا     انا فرغنا من بناء المسا د  خنحاا ان  تصالي فياه ختادعخ -

 .ن اعال  يتيفانا  هللا تعالى اال
 

خكان  ر خعه اليها فاي  خلما دنا  النبي صلى هللا عليه خسلم  من المدين 
خارج النااس للقاتاه مان  رة المباركا اخات  ر ا مان السان  التاساع  لله ا

 :النساء خالصبيان  خاالخالد خهم  يتغنخن
     
  لن   الف ر علينا    من انياي الخداع         
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 ما دعا     داع   علينا    خ ا الاكر        
 

 خاسامهخبعد ر خعه الى المدين   تخفي  الن ااي مل  الحباا             
صلى النبي صلى هللا عليه خسالم  لما خص   الخبر ف(  اصحم  بن االب ر) 

 .عليه صالة الغاتا  في المدين  المنخرة 
 
ان من نفاس السان    فصالى ام تخفيي  ابنته ام كلاخم  في اهر اعب      

هللا عليه خسلم عليهاا حاناا  خحان النبي صلى(  البقين)ني في عليها خدف
 (ابن  االا  لاخ تكها  لخكان عندي) ا  خقا   لعامان بن عفان اديد

 
خقياا   تااخفي  فااي ذي القعاادة ماان  نفااس الساان   راس المانااافقين          

 عبد هللا بن ابي سلخ 
 

اخر  غاخة  قادها النبي صالى هللا علياه (  غاخة تبخ  ) لقد كاني         
خكاني في  امان النباي ( التخب  ) خسلم بنفسه  خانا   فيها سخرة براءة 

لما كافي من اسرار  المنافقين (  المبعارة ) يه خسلم تسمى صلى هللا عل
خمااا اراامرخ  فااي قلااخبهم المريراا   خقااد فرااحهم هللا تعااالى فيهااا  كمااا 
تحدث فيها عن قصص كايرة رافقي هذ  الغاخة  منها قص  تخلاف  كعاا 

مماان اااهدخا    باان مالاا  خماارارة  باان الربياان  خهااال   باان امياا   الاقفااي
عااذر  فلمااا عاااد النبااي صاالى هللا عليااه خساالم  الااى  باادخن(  باادر)معركاا  

المدين   ف اء المعذرخن  من االعراا  من المنافقين  يحلفخن انهام كاانخا  
فقب  منهم  رسخ  هللا  صلى هللا عليه خسلم  خار أ  كعا بن .  معذخرين 

خفي تخبتهم خكانخا من خيارة   في اأنهم مال  خصاحبيه  حتى انا   هللا 
 المؤمنين 

 
 :قا  هللا تعالى       
الذين اتبعااخ  فااي خاالنصااار خالمهااا رين   لقااد تاااا هللا علااى النبااي)    

 م  قلاخا فرياط مانهم  اام تااا علايه  كااد يايا  ساع  العسرة  مان بعاد ماا
خعلااى  الاالااا   الااذين  خلفااخا  حتااى اذا راااقي * انااه بهاام لاارؤخف رحاايم 
خظناخا ان ال مل اا مان   خرااقي علايهم انفساهم عليهم االر  بما رحبي

 *  (  ااام تاااا هللا علاايهم ليتخبااخا  ان هللا هااخ التااخاا الاارحيم  هللا اال اليااه 
  552خ 550 \التخب   االيتان
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فقد خلفهم هللا تعالى  خاخر تخبتهم ليمحصهم  خي هرهم من ذنا تاخرهم  
 .عن المعرك   النهم كانخا صادقين 

   
(  تباخ )  غاخة  صلى هللا عليه خسلم  من  هللا  فر   رسخ   خلما        

رااربي  الاى النبااي صالى هللا علياه خساالم  اكبااد االباا   ( اقياف ) خاساالم  
فااي الساان  التاسااع   لله اارة  خصااخا تحماا  خفااخد العاارا ماان كاا  خ ااه 

 (سن  الخفخد) المبارك   خالتي سميي
 

راء عليه  الدخاتر للق  تتربص في االسالم  العرا  خبعد ان كاني          
كااانخا    قااريش  ان  مكاا   المكرماا    خذلاا   داخاا  فااي   قااريش  باادءا ماان

خلاد اساماعي    خالحارم  خصاريح   البياي  خاها    النااس  خهاداتهم  اتم 
 .ينكرخن ذل   عليه السالم  خك  قادة العرا ال

فقد كاني  قريش هي التي نصبي  خهيأي  لحارا النباي محماد صالى هللا  
 . عليه خسلم 

    
خلما فتحي  مك  المكرم  على يد النباي صالى هللا علياه خسالم  داناي      

النبااي صاالى هللا    بمحارباا    اقاا   لهاام للعاارا ان ال  قااريش   لااه   تبااين
  فااي  الخاقاان  لالنصااياع  لالماار  خال عداختااه  ممااا  ارا رهم علياه خساالم 

ا  اااء فااي  ااا افخا ااا  كماااتابعيتااه  خباادء العاارا ياادخلخن فااي االسااالم افخ
 :سخرة  النصر

 
* خرأيي الناس يدخلخن في دين هللا افخا اا * اذا  اء نصرهللا  خالفتح )  

 *( فسبح بحمد  رب   خاستغفر  انه كان تخابا 
 

فقاد قادم الاى النباي خفادها خفايهم  اياد  خمن هذ  الخفخد خفاد  يائ        
لياه خسالم  الخي   خكان هخ سيدهم  فعر  عليهم  رساخ  هللا صالى هللا ع

 :االسالم   فدخلخا فيه  خحسن اسالمهم  خقا   ابن اسحاط 
حداني ر ا  من  يئ ممن  ال اتهمهام فاي اايء  يعناي صاادقين  ان  -

 :رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم  قا  
-  
ما ذكر لي ر   من العرا  بفر  مان اام  ااءني اال رأيتاه دخن ماا )  -

 ( بل   ك   ما فيه يقا  فيه  اال  ايد الخي   فانه  لم   ي
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اياد ) بدال مان( ايد الخير ) ام ا لط النبي  صلى هللا عليه خسلم لقا  ا 
 ( الخي  

 .خاررين معه  خكتا له بذل  كتابا ( فيدا ) خقد اق عه   
خقد خرج مان عناد رساخ  هللا صالى هللا علياه خسالم  را عاا   الاى         

ي ن ااد  اصااابته الحمااى  فاا  خهااي ميااا ( فااردة ) قخمااه  فلمااا  خصاا   الااى 
فماي   فعمدي  امرأتاه الاى ماكاان معاه  مان الكتاا  التاي اق ان  لاه  بهاا 

 . رسخ   هللا صلى هللا عليه خسلم   فحرقتها  بالنار 
     

ا خفاد عباد القايس  خكاانخ  النبي صلى هللا عليه خسالم  ام قدم  على       
ساالم ماان خااارج ماان سااكان  ااارط ال اياارة العربياا   خكااانخا  اخ  ماان ا

خسلم مرتين االخلى   عليه  هللا  على النبي صلى االمدين   خكانخا قد خفدخ
في السن  الخامس  لله رة المبارك   فاي االاا  عاارا  نفارا فلماا خصالخا 
المديناا  خراءخا النبااي صااليا  عليااه خساالم رمااخا بانفسااهم ماان  ركاااتبهم 

 هللا   يا المص فى صالىبباا المس د النبخي ختبادرخا بالسالم  على الحب
فتخلف عنهم عند الركاتا  . بن االات   عبد هللا  فيهم   عليه خسلم  خكان

حتى اناخها  خ من المتاع  ام اخرج اخبين فلبسهما  ام  اء يمااي علاى 
ان ) ام سلم على  رساخ  هللا  فقالاه لاه النباي صالى هللا علياه خسالم مه  

 (م خاالناة في  خصلتين  يحبهما هللا خرسخله الحل
 :كان النبي قد حدث اصحابه انه قاتال خ  
 
سي لن عليهم الياخم خفاد  خيار  مان اها  الاارط خلام يكرهاخا االساالم ) -

 (خقد انرخا الركاا خافنخا الااد اللهم اغفر لعبد القيس 
 :فلما خصلخا قا  لهم النبي صلى هللا عليه سلم 
 (مرحبا بكم  غير خاايا خال ندامى )   -
لخ  عاان االسااالم خاركانااه  خماااذا يعملااخن بااه خماااذا يبلغااخن  ماانهم فسااا 

خراءهاام اذا ر عااخا الاايهم  فااامرهم النبااي صاالى هللا عليااه خساالم بمااا يلااي  
 : خكان الحت  لم يفر  بعد 

 اهادة الاله اال هللا خان محمد رسخ  هللا:  االخ    
 اقام  الصالة في اخقاتها خارخ ها : الااني  
 .يتاء الاكاة اخ: خالاالث 

 صيام اهر رمرا ن : خالرابن
كمااا نهااااهم  الخمااار . ان يع اااخا  مااان كاا  مغااانم  الخماااس  : خالخااامس  

 .خالميسر  التي كانخا يكارخن  فيها 
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ديان   خكاان علاىاما  في الخفادة االخيرة  فكاناي فيهاا  ال اارخد           

 :فى قا    له فلما ما  بين  يدي الحبيا المص   (نصراني )   المسيحي 
اني على ديني  خاني تار  ديني لادين   فترامن لاي بماا  يارسخ  هللا  -

 فيه؟؟
 : قا  له النبي صلى هللا عليه خسلم    
انا رامن  لاذل   ان الاذي ادعاخ  الياه خيار  مان الاذي كناي .  نعم )  -

 (عليه
فاسلم الر   خاسلم  اصحابه معه  خكان حسن االساالم  ااديد فاي         
حتى ماي  خكاان  قاد ادر    الاردة  عان االساالم التاي حاداي  بعاد    دينه

 . خفاة  النبي  صلى هللا عليه خسلم 
 

خكاااان رساااخ  هللا صااالى هللا علياااه خسااالم قاااد بعاااث  العاااالء بااان        
فاسلم خحسان  الى المنذر بن  ساخي العبدي –قب   فتح مك   -الحررمي

رساخ  النباي  صالى   لحرارميا اسالمه  خكان المنذر يعتبار العاالء بان 
  المنااذر  العباادي  بعااد خفاااة  هللا عليااه خساالم علااى البحاارين  خقااد ماااي

 . اه  البحرين   خردة  رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم 
 

خماان الخفااخد التااي قاادمي علااى الحبيااا المصاا فى صاالى هللا عليااه         
قااد  اااؤخا  خفاايهم مساالم  الكااذاا  ف ماان اليماماا   نيفاا  خفااد بنااي ح  خساالم

خفااي  رخاياا  اخاارى  اليااه ختركااخا مساايلم   الكااذاا فااي حراساا   رحااالهم 
فدعاهم النبي صلى هللا عليه خسلم الى  نالخا  في بيي ر   من االنصار  

سيلم   الاى النباي صالى هللا علياه الم فاسلمخا  ميعا  خذكرخا مكان ماالس
 :فقالخا خسلم 

ي رحالناا يحفهاا لناا  فاامر لاه النباي يارسخ  هللا  انا  خلفنا صاحبا لنا ف -
 : صلى هللا عليه خسلم   بما  ما امر لقخمه  خقا  

 يعني  لحفظه ريع   اصحابه ( اما انه ليس باركم مكانا )  -
 
خفي رخاي  اخرى ان اللنبي صلى  هللا عليه خسلم راى في المناام           

ا  فكبارا  علياه انه اختي بخااتن االر  فالقن في يدياه ساخاران مان ذها
فاخحي اليه ان انفخهما  فنفخهما فذهبا  فاخ   النبي صلى هللا عليه خسلم  

ران بنفخاه اان كذابين  مان بعاد  سايخر ان  اام  يااخالن كماا ذهاا الساخ
 .عليهما 
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مساايلم  عاان االسااالم فلمااا  خصاالخا الااى اليماماا   ارتااد ااام انصاارفخا       

 :خادعى النبخة  خقا  
 . االمر معه  اني ااركي  في -
 :ام قا   للخفد معه   
ماا ذا  اال لماا كاان يعلام  اناي ( انه ليس بااركم مكاناا ؟) ا لم يق  لكم  -

 .االمر معه ااركي في 
ام  اخذ يس ن  لهم  س عاي مراهاة لالياي القاران الكاريم  خكاذل  كاان  

ياااهد للنبااي صاالى هللا عليااه خساالم بااالنبخة  اال انااه يراان نفسااه فااي اماار  
 .ريكا ا

ارساله  خقد ت رأ فكتا الى النبي صلى هللا عليه خسلم  كتابا في ذل       
 :صحب  ر لين من  ماعته 

 من مسيلم  رسخ  هللا  الى محمد رسخ  هللا   -
ش يراما بعد  فاني ااركي في االمر مع  خان لنا نصاف االر  خلقا  -

 .النصف  خلكن قرياا ال يعدلخن 
 
 : عليه خسلم  ى هللااليه النبي صلفكتا  

 من محمد رسخ  هللا الى مسيلم  الكذاا  )    
 السالم على  من اتبن الهدى 

 (.اما بعد فان االر    يخراها من يااء من عباد  خالعاقب  للمتقين  
خقا  النبي صلى هللا عليه خسلم للر لين  اللذين اتيا بكتاا مسيلم  الاى  

 :صلى هللا عليه خسلم  محمد النبي
 (تقخالن انتما ؟؟  ما)  -
 .نقخ  كما قا  : فقاال   
 :هللا عليه خسلم  فقا  النبي صلى 
 (.قابكما لخال  ان الرس  ال تقت   لرربي راما خهللا )  -  
 فر عا بالكتاا الى مسيلمه خاخبرا  الخبر  
 
هللا علياه خسالم فاي   بقي مسيلم    يدعي االاترا  من النبي صالى      

عاي  كان ياتي بها  خاحا  لقخماه الاناا خالخمار خافتاتن فلفط س   نبخته 
قخمه  فلما قب  النبي صلى هللا عليه خسلم  ااد في دعخا  افتتن به   به

قخمه اكار  فارس   له ابخ بكرالصديط  ياا  بقياادة خالاد بان الخلياد فاي  
معار  اديدة بين المسلمين خبينه خقخمه من المرتدين حتى قت    خكاان 
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باان حاارا  قاتاا   الحماااة عاام النبااي    خحاااي الكااذاا هااخ   يم قاتاا  مساال
 .صلى هللا عليه خسلم 

   
 
 

    ********************************** 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 النبخي  المع رة من السيرةاذراي                  
 

                             82 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                        
 

 :الحمد   
 

اغلابهم ياعماخن انهام علاى ديان اباراهيم الخليا  علياه   العرا  كان       
السااالم  خكااانخا يتمسااكخن بالاااعاتر  التااي كانااي فااي دياان ابااراهيم عليااه 
الساالم خمنهاا حات باين هللا الحارام فكاانخا يقيماخن الحات فاي كا  عاام فاي 
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خالتغيياراي   تاد في ذي الح    خكانخا قد ادخلخا بع  البدع مخسمه المع
مك  فاي السان  الاامنا  لله ارة  فيه  فلما فتح النبي صلى هللا عليه خسلم 

مخعااد الحاات حاات  كااان  المباركاا    عاا  عليهااا اعتاااا باان اساايد  فلمااا 
المسلمخن معه خالماركخن كما كانخا يح اخن فاي ال اهليا   بادخن تغييار  

 . رالحت في  اعات
 
 التاسااع  لله اارة المباركاا    الساان   امااا فااي العااام القاباا  خهااخ عااام        

ابا بكار الصاديط  اميارا علاى الحات     فقد ارس  النبي صلى هللا عليه خسلم
المدينا  المناخرة  فاي ذي القعادة    فخارج مان .فيهم   الحت  مناس   ليقيم

خمعاه لحارام بقصاد الحات ا خمعه  االامات  من المسلمين قاصدين بياي هللا
لنفسااه  اي معااه  خمااس   بدناا   خساامها النبااي  خخمااس   عااارين ايرااا 

 .خعارين بدن  
 
 

ام ارس  النبي صلى هللا عليه خسلم علي بن ابي  الا ليبل  الناس        
ماان نبااذ للعهااخد التااي كانااي بااين المساالمين ( التخباا  ) ما اااء فااي سااخرة
ااااهر   اربعاا   يمهلهاام  ق عخهااا  خان  الماااركين   خالماااركين  اال ان

م انها ايسيحخن خاللها في االر  كيفماا ياااؤخن خيختاارخن حتاى يعلماخ
مخااي الكاافرين   كماا يبلا  المسالمين باتماام  غيار مع ااي هللا  خان هللا 

ن لاام ينقرااخا عهااخدهم ماان قباا   الااى ى ماادتها  للماااركين الااذيالاا العهااخد
 .نهاي  مدتها 

 
 ( العرج)بي  الا الى  مك   خهخ  افلما خص  علي بن ا 
 امير ام مامخر ؟؟:  قا  له ابخ بكر الصديط 

 .مامخر :  فا اا علي بن ابي  الا 
 فكان يصلي خلف ابي بكر الصديط 
خاقام ابخ بكرالصديط للنااس ح هام فلماا كاان ياخم النحار  قاام علاي  بان  

ا ماا سابط مان خما فيه(  التخب )ابي  الا عند ال مرة فقرا اخات  سخرة  
عهااخد خنبااذها  اخ االمهااا  فيهااا اخ اتمااام ماادتها  اي كانااي خفااط ما اااء 

 .بالسخرة المبارك 
 
 :الصديط ر اال  ينادخن  كرام بعث  ابخ ب   
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خمن . خال ي خف في البيي احد عريا ن   يحت بعد هذا العام  مار  اال  -
. دته  كان له عهد عند رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم فهخ الى م

  
  خبعد انتهاء مخسم الحت  عادخا الى المدين  المنخرة   

          
مان  خفد رمام  بن اعلبا   فقاد كاان ر ا  خمن الخفخ د التي قدمي  

فاار  ديدا  ماان اهاا  البادياا    خكااان قااد ظبنااي سااعد باان بكاار  خكااان  افيااا ااا
بعير  اعر   ديلتين  فلما خص  المدين  نا  بباا المس د النبخي خاناخ  

 ايكم ابن عبد الم لا ؟؟: في داخ  المس د ام عقله  ام قا   للحاررين 
 :فااارخا الى النبي صلى هللا عليه خسلم  فدنا منه خقا  له 
 فمادد علي  في المسأل  فال ت د علي في نفس    ساتل  يامحمد  اني -
   (س  ما بدا ل  :) فقا  النبي صلى هللا عليه خسلم   -
 سخل  فاعم لنا ان  تاعم ان هللا ارسل ؟اتانا ر: قا    -
 (صدط :) فقا  النبي  -
 فمن خلط السماء؟؟ :قا   -
 (هللا ) قا  النبي  -
 فمن خلط االر ؟: قا   -
 هللا : قا  النبي  -
 فمن نصا  هذ  ال با   خ ع   فيها ما ع  ؟: قا  -
 (هللا ) قا  النبي  -
 ارسل  ؟ فبالذي خلط السماء خخلط االر  خنصا ال با   اهللا: قا   -
 (نعم) قا  النبي  -
 خاعم رسخل  ان علينا خمس صلخاي في يخمنا خليلتنا؟: قا   -
 (صدط : ) قا  النبي  -
 فبالذي ارسل  اهللا امر  بهذا ؟: قا    -
 (نعم ) قا  النبي  -
 خاعم رسخل  ان علينا اكاة في امخالنا ؟: قا   -
 (صدط: ) قا  النبي  -
 قا  فبالذي ارسلم اهللا امر  بهذا؟ -
 (نعم : ) النبي  قا  -
 خاعم رسخل  ان علينا صخم اهر رمران  في سنتنا ؟: قا    -
 (نعم :)  قا  النبي  -
 قا   فبالذي ارسل  هللا  امر  بهذا ؟؟  -



 321 

 (نعم )  قا  النبي  -
 قا  خاعم رسخل   ان علينا حت البيي من است اع اليه سبيال ؟ -
 (صدط ) قا  النبي  -
 قا  فبالذي ارسل  اهللا امر  بهذا؟  -
 (نعم ) قا  النبي  -
 اايد عليهن  خال انقص منهن خالذي بعا  بالحط ال: ام قا  رمام   
 ام خلى مسرعا   

  (لتن صدط ليدخلن ال ن  ) :فقا  النبي    
 
مساالما  خقااد خلاان االنااداد خاخباارهم بمااا   عاااد خلمااا عاااد الااى قخمااه       

ي ماان قخمااه اماارهم بااه خنهاااهم عنااه النبااي صاالى هللا عليااه خساالم  فمااا بقاا
   .علنخا اسالمهم  ميعا اخ  ر   خال امراة اال  اسلم  

                                            
عليااه خساالم  فااي محاارم الحاارام ماان الساان   قااد م الااى النبااي صاالى هللا  خ

ايما    فاي المبارك    عارة ر ا  مان بناي اساد بان خ  لله رة  التاسع 
صالى هللا علياه خسالم مان اصاحابه فياه  فقاا    نبيالمس د النبخي خكان ال

 :احدهم 
يارسخ  هللا  انا اهدنا ان هللا خحد  ال اري  به خالن  عبد  خرسخله   -

خ تنااا  يارسااخ  هللا خلاام تبعااث الينااا بعاااا  فاساالمنا  خلاام نقاتلاا   كمااا 
 .قاتل  بنخ فالن خنحن لمن خراءنا سلم 

 :فانا  هللا تعالى 
مخا  ق  ال تمنخا علي اساالمكم با  هللا يمان علايكم يمنخن علي  ان اسل)  

 .(ان هداكم لاليمان ان كنتم صادقين 
 50\سخرة الح راي االي  

 
  راارا الحصااباء خ ساالخ  عمااا كااانخا يعملخنااه فاي ال اهلياا  فاايخ        

النباي خمايفعلخناه مان الكهانا  فنهااهم  ا ر ال ير خهخ ما يسمى العيافا 
عان رارا الرما  خهاخ معرفا   الحاظ   م ساالخ اا.صلى هللا عليه خسلم  

 :صلى هللا عليه خسلم  خالمستقب  فيه  فقا  لهم
 ( علمه نبي  فمن صادف ما  علمه فذا  خاال فال )  -
خان كا  هاذ  االماخر  . خمن المعرخف ان  ما  هذ  المصادف  مستحيل     

 .تخرص في الغيا خافتراء  على هللا تعالى 
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ا الخفد فاي المدينا   عادة اياام يتعلماخن اركاان االساالم خقد بقي هذ        
النباااي  خا اااا  هاااداياهم خعاااادخا الاااى  قاااخمهم    خفراتراااه  اااام ا اااااهم

      .مهتدين 
                                      

خفي اهر صفر  قدم خفد  بني عذرة فاي ااناي عاار فارساا  الاى المدينا   
ياااه خسااالم  فاااي المسااا د النباااخي علخلماااا حرااارخا الاااى النباااي صااالى هللا 

من ا داد النبي  صلى هللا عليه ) ا ميعا  ذكرخا قرابتهم من قصي فاسلمخ
خكياااف  كاااان ا ااادادهم ينصااارخنه علاااى قباتااا   كلاااا  خخااعااا   (  خسااالم 

مكاا   ابقاتهااا فااي  ايادي قصااي   حيااث  ان قبيلاا  غباااان  خاخارا هم  ماان
) ريش كانااي  رااعيف  الخااعياا  خليااي البيااي الحاارام  باادخن منااافس  خقاا

غيار م تمعاه فتااخج قصاي  مان اماراة مانهم  ( حلخ  خصارخم خبيختااي  
فلمااا عظاام  اااان قصااي  راى انااه اخلااى بالكعباا   فااا تمن بر ااا  قااريش 

اخذها  بعد معار   ساعد  فيها قبات  عذرة  على  خااع  خبكر فا اابخ  ف
هللا عليااه  فرحااا بهاام النبااي صاالى  لمااا اراد فاصاابح  خاليااا علااى الكعباا   

 .خسلم   ام بارهم بفتح الاام 
 

خكانخا قد  عن الكهان   خالعراف   خالذبح على النصا خقد نهاهم ايرا    
اسالمخا  ميعاا فاقاامخا اياماا بالمديناا  المناخرة  يتعلماخن اماخر ديانهم  ااام 

 . ر عخا مهتدين مهديين الى  بالدهم 
 

ن  االخ    فاسااالمخا  خعلاااى ااااارهم  قااادم خفاااد خبلاااي  فاااي ربيااا           
 .خاقامخا االا  ايام   في المدين  ام ر عخا الى ديارهم  راادين 

           
اما قبيل  كندة  فقاد خفاد منهاا فارع ت ياا  خقاد  ااء هاؤالء القاخم   

مسلمين خ اؤخا بصدقاي قبيلتهم بعد ان  اتمخا تخاين حص  الفقراء  من 
لى هللا علياه خسالم السارخر  بهام ابناء قبيلتهم منها خقاد اظهار  النباي صا

 :خبفعلهم  خاكرمهم ايما اكرام  خفيهم قا   ابخ بكرالصديط
 ما قدم علينا خفد من العرا ما  هذا -
 :فقا  النبي صلى هللا عليه خسلم -
 (ان الهدى بيد هللا  فمن اراد به خيرا ارح صدر  لاليمان )  -
كاريم خالسانن فلماا خقد مكااخا عادة اياام فاي المدينا   يتعلماخن القاران ال 

دياارهم ا اااهم النباي صالى هللا علياه خسالم  بافرا    ارادخا العخدة الاى
  ماكان ي يا الخفخد القادم  اليه 
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 :ام سالهم ان كان  احد بقي منهم لم ي ا   فقالخا 
 .بقي  لنا غالم  تركنا  في رحالنا خهخ احدانا سنا  -
 :فقا النبي صلى هللا عليه خسلم  -
 (ارسلخ )   -
 :لما اقب  قا  ف 
انفااا  فقراايي  حااا تهم    يارسااخ  هللا انااا ماان الااره   الااذين  اتااخ   -

 .فاق  حا تي  
 : قا  النبي صلى هللا عليه خسلم له  -
 (خما حا ت  ؟)  -
 .ان تسا  هللا ان يغفرلي خيرحمني خي ع   غناي في قلبي : قا    -
تاة بمااا  فاادعا  لااه النبااي صاالى هللا عليااه خساالم بمااا اراد  خاماار لااه ب ااا 

فكااان هااذا الغااالم اقناان   ماعتااه  خافهمهاام  خقااد ابااي  .   ااخاتا اصااحابه 
عندما حداي الردة  في االسالم فكاان داعيا   لهام  علاى الابااي خااليماان 

   . فابتخا خلم ترتد  قبيلتهم 
                             

  -ران خفااااد ن اااا  خمن الخفخد التي  اءي الى النبي صلى هللا عليه خسلم 
خن اااران   من قااا   كبيااارة  علاااى حااادخد  الااايمن  مقااادارها مسااايرة ياااخم  
للراكااا  فااي السااير الساارين  خفيهااا  االااا  خساابعين  خفيهااا ماتاا  الااف  

فقد كتا النبي صالى هللا علياه خسالم    -فارس مقات   خ ميعهم  نصارى 
ياادعخهم الااى االسااالم  فلمااا   الااى  اسااقف ن ااران  ياادعخ   خالن اارانيين

  كتابه خقرا  االسقف  فاع خارت ف خاستاار  ماعته  خمن حخلاه  خص
خاعا ن ران    خاخلصخا خاستقر رايهام  علاى ارساا  خفاد متكاخن مان 

للتفاااخ  مان النبااي صالى هللا عليااه   ساتين  ر ااال  الاى المديناا  المناخرة
ف اااؤخ اليااه البسااين افخاار الحلاا   الحريرياا   خخااخاتم ماان ذهااا  . خساالم 

ااار  بع  الصاحاب  ان ف. م يكلمهم النبي صلى هللا عليه  خا للفلما خص
يبدلخا مالبسهم  بمال بس بسي   خيناعاخا خاخاتيمهم  فلماا فعلاخا   ذلا   
 تحدث  اليهم النبي صالى هللا علياه خسالم  خدعااهم لالساالم  فلام يخافقاخا 

 :خقالخا 
 .كنا مسلمين قبلكم  -
 :فقا  لهم النبي صلى هللا عليه خسلم  
 :منعكم عن االسالم االثي) -
هخ ( عبادتكم الصليا خ خاكلكم لحم الخناير خ خاعمكم ان    خلدا   

 .عيسى بن مريم  عليه السالم 
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 من ما  عيسى ؟؟ خلط من غير اا  : فقالخا  
 :فانا  هللا تعالى 
*  ان ما  عيسى عند هللا كما  آدم  خلقه من تراا ام قا  كن فيكخن ) -

فمن حا   فيه من بعد ما  اء  *  تكن من الممترين الحط من رب  فال
من العلم فق   تعالخا ندع  ابناءنا خابناءكم  خنساءنا خنساءكم  خانفسنا 

 *(  ى الكاذبين م  ام نبته  فن ع  لعن  هللا  علخانفسك
 95-56ا  عمران 

  
 عليهم خدعاهم الى المباهل     تالها  النبي صلى هللا عليه خسلمف        

 :ف لبخا  منه مدة للتااخر بينهم فقالخا  بينهم 
 .ان كان نبيا خال عنا  ال  يبقى منا اعر خالظفر اال هل   -

ي صفر خالف حل  ام خافقخا على دفن ال اي   خمقدارها  الف حل  ف
  اخقي    خ ع  لهم االمان خالذم  خالحري  في  في ر ا  من ك  حل

 :الاعاتر الديني   ام قالخا 
معنا ر ال امينا الستالم ال اي   فكلف النبي صلى هللا عليه  ارس   -

(  امين االم )خسلم  ابا عبيدة عامر بن ال راح  معهم لذا كني  ا
بينهم خقد اسلم اانان منهم  عند  عخدتهم الى ن ران ام انتار 

   لحد ما ام  ال مين  االسالم
-             

 ماان  متكااخن  فاااارة خهااخ   د قاادم  خفاا فاااارة  فقااد   امااا  قبيلاا        
عااارة فارسااا خ اااؤخا مقاارين باالسااالم   فرحااا بهاام النبااي  برااع  

   ااادبها   فااااكخا   بالدهااام   صااالى هللا علياااه خسااالم  خساااالهم عااان
 :لهم فقالخا   ان   يدعخ هللا  خرعفهم  خر خ 

 .فادع  هللا لنا رب  يغيانا خاافن لنا الى رب   خليافن لنا رب  الي  -
 :بي صلى هللا عليه خسلم فقا  الن -
 
هذا انا اافن الى ربي  فمن ذا الذي  يافن ربنا   مسبحان هللا خيلك)   -

اليه ؟؟ ال اله اال  هخ العلي العظيم خسن كرسيه السمخاي خاالر  
 (فهي تت  من عظمته خ الله كما يت  الرح  الحديث 

-  
االر   ام صعد المنبر خدعا هللا تعالى   فنا  الغيث غايرا  فربعي 

   .خاادهري خعمتهم رحم  هللا تعالى 
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اربد بان   فيهم  بنخعامر بن صعصع   خكان   خخفد على النبي           
قاايس خ ااابر باان اساالم خعااامر باان ال فياا   الااذي غاادر  بالمساالمين يااخم 

خكان الاالاا   رؤسااء قاخمهم خاايا ينهم  خدهااتهم  ( بتر معخن ) غاخة 
خارباد بان قايس علاى قتا  النباي صالى هللا    خقد تآمر  عاامر بان ال فيا 

 .عليه خسلم غيل  
 
خصلخا  المدين   دعاهم النبي صلى هللا عليه خسلم الى   فلما         

 : االسالم فقا  عامر بن ال في  خهخ  متكلم الخفد 
 :اخير  بين االث خصا  -

 االخلى  ان يكخن  ل  اه  السه  خلي اه  المدر
 خليفت  من بعد  خالااني  اخ ان اكخن 
 خالف اقراء  ااقر   بغ فان بالف  فان لم تخافط اغاخ   خالاالا   
 :فرف  النبي صلى هللا عليه خسلم  هذ  االختياراي  خقا   
 ( اللهم اكفني عامرا خاهد قخمه ) -
 
خبينما كان  عامر  يكلم النبي صلى هللا عليه خسلم خهاخ ياتكلم معهام   

خاسات  ساايفه    نباي صالى هللا علياه خسالمتحار  ارباد  خصاار خلاف ال
 .فا  هللا يد   فلم يست ن ان يخر ه من القراا   في قرابه قدر ابر

خلمااا كااانخا ب ريااط العااخدة الااى ديااارهم نااا  عااامر . خر عااخا خاااتبين 
ساالخ   فنااام فااي بيتهااا   فاصاايا  بنااي  ماان  ماان قخمااه  اماارأة   عنااد

 ا اصاابح  الحااظ ذلاا  فلماا بال اااعخن  خظهااري  فااي خااد  غاادة  كبياارة 
 :فكان يقخ  عن نفسه 

 ااتخني بفرسي   ...غدة البعير خمخي  في بيي  سلخلي اغدة ك -
 .فلما ركا عليها  خر ي رخحه من  سد   
   .خبعير   في ال ريط  فاحرقته  اما اربد  فارس  هللا عليه  صاعق   

 :خقد نا  في القران الكريم
ء خهام ي اادلخن فاي هللا خهاخ خيرس  الصخاعط فيصايا بهاا مان يااا)  

 58 \سخرة الرعد  االي  (  اديد المحا  
 

خكااان فااي الخفااد مؤالاا  باان  مياا  العااامري فاساالم  فبايعااه النبااي         
صلى هللا عليه خسلم  فساط ابلاه  الاى رساخ   هللا صالى هللا علياه خسالم 
فصدقها  بني لبخن   خعاش اكار من مات  خعارين سان  منهاا عاارين 
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ذي ) ال اهليااا  قبااا  اساااالمه خماتااا  فاااي اساااالمه خكاااان  يلقاااا  افاااي 
 .لفصاحته ( اللسانين 

 
امااا خفااد ال اااتف  فقااد خفاادخا علااى النبااي صاالى هللا عليااه خساالم فااي     

رمرااان  ماان  الساان  التاسااع  لله اارة المباركاا   فقااد بعاااخا عبااد يالياا   
هم خمعه خمسا  مان اااراف ال ااتف  فلماا خصالخا المدينا   رارا  علاي

النبااي صاالى هللا عليااه خساالم  قباا  فااي ناحياا  المساا د ليساامعهم القااران 
 الكريم خهخ يتلى في المس د النبخي  خيرخن الناس اذا  اؤخا اليه 

 
خمكث الخفد مدة  يختلفخن الى النبي صلى هللا علياه خسالم خيادعخهم     

 :الى االسالم خهم ال يسلمخن  خقد  لبخا ارخ ا السالمهم   منها 
 ماح لهم بالانا الس -5
 السماح لهم بارا الخمر خ اك   الربا  -8
 اعفاؤهم من الصالة   -8
 .عدم تح يم اصنامهم بايديهم   -7
فااارف  النباااي صااالى هللا علياااه خسااالم كااا  ذلااا   اااام اخيااارا رراااخخا  

 لالمرالخاقن فاسلمخا بار  ان يقخم النبي صلى هللا عليه خسلم بهدم
 .ذراي خهخ صنمهم كما مر في هذ  الا( الالي )  
 

 خكان فيهم  عامان بن ابي العاص اصغرهم سنا فكانخا يخلفخنه    
 في رحالهم  فكان اذا ر عخا الى رحالهم يذها الى النبي صلى هللا  

عليه خسلم  فيسمن القران الكريم منه  خفاي بعا  االخقااي  ي اد  ناتماا 
فيسااتمن اليااه ماان ابااي بكاار الصااديط  حتااى حفااظ الكايرمنااه  خاصااحابه 

 علمخن به  فلما اسلمخ ا  عله  النبي صلى هللا عليه خسلم اميراالي
 عليهم  لما استحفظ من كتاا هللا  خلحرصه على االسالم خاباته  

 .في قلبه  
 
فلما ر ن الخفد الى ال اتف كتمخا اسالمهم  خخخفخا قخمهم  مان          

ين خمكااخا  فاستعد القخم  لقتا  المسالم  الحرا خالقتا   خقخة المسلمين 
يستعدخن يخمين اخ االا  ايام  فالقى هللا الرعا في قلخبهم  ام  لا اه  
ال اتف من ر ا  الخفد ان يعخدخا لخفادتهم فيع اخا رساخ  هللا صالى هللا 

 :عليه خسلم ما اراد فقا  لهم ر ا  الخفد 
 .خاسلمنا    قارينا   لقد -



 326 

-  
يااه خساالم خالااد باان خبهااذا اساالمي اقيااف  خ قااد بعااث النبااي صاالى هللا عل 

( الاالي ) الخليد  خالمغيرة بن اعب  الاقفي  فاي ر اا  الاى ال ااتف لهادم
 .  فهدمخها   كما اسلفنا سابقا 

 
خفد قبيل  همدان الاى الحبياا المصا فى صالى هللا علياه  ام  اء          

احادى القباتا  اليمنيا  المعرخفا  خالكبيارة خكاان  رامن   خسلم  خهمادان
مال  بان الانم     فلماا  حرارخا عناد رساخ  هللا صالى هللا الخفد الااعر 

 :عليه خسلم  اناد قاتال
 
 حلفي برا الر اقصاي الى منى 
 صخادر  بالركبان من  هرا قر دد                                  
 
 بان   رسخ    هللا    فينا    مصدط 

 العرش مهتدرسخ  اتى من عند ذي                                  
 
 فما  حملي  من  ناق   فخط  رحلها 

 ااد   على   اعداته   من     محمد                                  
   
فكتا لهم النبي صلى هللا عليه خسلم  كتابا خاق عهم فيه  ما ارادخ         

 .من اسلم من قخمه  الااعر  مال  بن النم  على  خلىخما سالخ   ام  
 
القبات  العربي   خفخدها على النبي صلى هللا عليه خسالم  يذا تخافدخهك  

خفاادا    ساابعين  ماان اكااار   عليااه  خفااد  خقياا     ماان كاا  ار اااء ال اياارة
 .بعد اسالمهم  خعادخا الى  قباتلهم  دعاة للسالم خاالسالم   اكرمهم

 
 
 
 
 

          ************************** 
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 اذراي من السيرة النبخي  المع رة              
 

86 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 :الحمد    
 
النبااي صاالى هللا عليااه   ان اذكاار  الخفااادة   ان اخااتم  اماار  خقباا         

 ها  الايمن    خخاصا  فاي  القباتا    خسلم  قد  ارس  خفخدا  الاى  بعا 
بان الخلياد فاي  ربيان االخارة  مان ليدعخهم الى االسالم  فقد ارسا  خالاد 

الساان  العاااارة  الااى  بنااي عبااد الماادان ماان ار  الاايمن  فياادعخهم  الااى 



 328 

االسالم   فان امتنعخا عن الدخخ  فيه  قاتلهم خقاد حادد فتارة االاا  اياا م 
كا    فاي  الركباان اليهم  بعث  الى  اررهم  خديارهم   لذل   فلما  خص 

خالااد يعلمهاام  االسااالم  ااام    قااام فاايهمفا   خخ ااه  فاساالم ال مياان  صااخا 
  صاالى هللا عليااه خساالم   النبااي    الخليااد  كتابااا  بااذل  الااى  كتااا خالااد باان

  خفاخدهم الياه  فارسالهم   خسالم  يساتقدمفكتا اليه النباي صالى هللا علياه 
خلماا    فاساتقبلهم النباي صالى هللا علياه خسالم  المنخرةخالد  الى المدين  
 :النبي صلى هللا عليه خسلم   ا تمعخا به سالهم

 (بم كنتم تغلبخن من قاتلكم  في ال اهلي  ؟؟) -
 نا ن تمن خال  نفترط  خال نبدا  احدا بظلمك:  فقالخا   -
 صدقتم :  فقا  النبي صلى هللا عليه خسلم  -
 

خمكاااخا  فااي المديناا  لغاياا   اااهر اااخا  ماان نفااس الساان  خفااي      
عادخا خقد امار علايهم قايس بان رخاي  اخرى الى اهر ذي القعدة  ام 

الحصين  خارس   اليهم عمرخ بن حام  لايعلمهم السان  خيفقههام فاي 
 .الدين  خياخذ الصدقاي منهم

 
صاالى هللا   رسااخ  هللا اليهااا  ارساا  مااذحت  اليمانياا    خقبيلاا          

عليه خسلم  علي بن ابي  الا  في اهر رمران  من السن  العاارة 
يقااتلهم  اال  ليادعخهم الاى االساالم   خامار   ان ال لله رة  المبارك   

متنعاخا مان  فاا لالساالم  دعااهم  خا بقتالاه   فلماا خصا  الايهم اذا بدؤ
 يقااتلهم   فقااتلهم  ان   دخخله  خرمخا المسلمين معه بالنبا   فحا  لاه

لالساالم  فاساالمخا    فتابعهم   خدعاااهم  حتاى انتصاار علايهم  فااانهامخا
القبيلا    مان  معهام  فبايعخ   عان انفساهم  خمان   رؤساءهم ام  من 

خاع خ   الصدقاي  فاخذ حط هللا منها  خخاعها علاى الراعفاء مانهم 
ام ر ن بعد استتباا  االمن    خالمستحقين  خالباقي ارسله الى المدين 

خافااا  فااي مكاا  الااى النبااي  صاالى هللا عليااه خساالم  خانتهاااء مهمتااه  ف
 .عليه خسلم   في ح   الخداع  ى هللاالمكرم    النبي صل

 
 :من  خهم ك  حمير  ملخ   قبات   اما        
خمعاافر بان كاال  خ همادان  خ الحاارث بان  عباد كاال    نعيم بن كال  

علياه خسالم     هللا  بعاث النباي صالى  فقاد  بن كال   خالنعمان بن كاال 
ا  خارساالخ مخسااى االاااعري الاايهم  فاساالمخا     باا   خابااا باان  معاااذ 

معاذ بن  ب  الى النبي صلى هللا عليه خسلم  باذل  فكتاا النباي صالى 
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بااين لهاام فيااه مااالهم خمااا علاايهم فااي االسااالم    كتابااا  هللا عليااه خساالم
 .خبين   ذ م   المعاهدين 

 
ام  ر ن معاذ بن  ب  الايهم مرساال مان النباي صالى هللا علياه         

عليا  من   ه  عادن باين خسلم  من ر ا   من اصحابه  الى الكخرة ال
السكاس  خالسكخن  حيث  اصبح قارايا لهام خحاكماا  اانااء الحارخا 

 .خعامال على اخذ ال اي   خاما في الصالة
 

ى خفيها  مأرا خابيد خالساح  بعث  الى الكخرة السفل  ام      
خ خاخصى النبي صلى هللا عليه خسلم  ابا مخسى االاعري   خامن

 :هما معاذ بن  ب  قاتال  ل
 .يسرا خال تعسرا خبارا  خال تنفرا  خت اخعا خال تختلفا  -
فر ن  ابخ مخسى  الى المدين   اال انه خافى النبي صلى هللا عليه   

 .خسلم في مك   في ح   الخداع 
 اما معاذ بن  ب   فقد بقي  في اليمن  

 .يه خسلم  علحتى تخفي النبي صلى هللا
 

بيلتاا  ب يلا   خخااعم  خفيهاا ايراا  صانم   خكان في الايمن ايراا  ق        
خكانخا يراهخن به الكعبا  ( ذخ الخلص  ) كانخا يسمخنه  خله معبد كبير 

الكعباا     معباادهم  الاااامي   خيساامخن  الكعباا   لهااا  المااارف   فيقخلااخن
خفااد  الصااحابي  رياار باان عبااد هللا الب لااي  علااى النبااي   اليمااا نياا   فلمااا

 .:هللا عليه خسلم  مسلما قا  له النبي صلى
 اال  تريحني من ذي الخلص  ؟؟ -
 
فاااخبر  النبااي صاالى هللا عليااه خساالم  انااه لاام يساات ن الاباااي علااى         

هللا  ر عباده خسلم  بيد  علاى صادظهر الخي   فررا النبي صلى هللا علي
 :الب لي  خقا  

 (اللهم  ابته خا عله هاديا مهديا ) -
فاذها  ريار الاى . هاذا الادعاء  فابي  خلم يسق  عن ظهر فرس بعد  -

فااحرط   الصنم  في  مات  خخمسين فارسا  من ب يلا   فارع االحماس 
ذا الخلص  خهدم المعبد  خلما استقر لاه االمار ارسا  اباا  ار ااة  الاى 

 .النبي صلى هللا عليه خسلم  يبار   بتهديم الصنم خاحراط المعبد



 331 

ر ا   احمس  من ب يل   فما كا ن من النبي اال  ان فتح يديه  داعيا  ل
 .بالبرك   خ النصر  خمس مراي

 
خبعااد ان اسااتتا االماان خانتاااار االسااالم فااي ربااخع الاايمن   ظهاار   

ت  خ ماان حخلااه ساابعما(   كهااف حنااان ) االسااخد العنسااي  فااي بلاادة  
فارسا   خادعى النبخة لنفسه  خ تقدم  بهم الى صنعاء ففتحهاا خاااتد 

دته  خاصابح اليهااا احادا   حتاى قيا  خكار  ملكه  خقخيي  اا  امر  
ان  ر ا   النبي صلى هللا عليه خسلم في  اليمن تعااملخا معاه بالتقيا   
خبقي   اربع  ااهر  خفي رخاي  اخرى ست  ااهر  حتى احتاا  علياه 
فيرخا الاديلمي خ ماعتاه خكاانخا  قاد اسالمخا   فاسات اع فيارخا  مان 

صانعاء  خكاان  قتلاه قبا  قتله  فاحتا راسه  خرمى به خارج ا ساخار 
خفاة النبي صلى هللا عليه خسلم  بيخم خليل   فانهام اصحابه ختفرقخا  
خظهر االسالم  مرة اخرى في اليمن  خربخعها  خر ن عماا ا  النباي 

كتاااا صاالى هللا عليااه خساالم الااى اعمااالهم خكتبااخا بااذل  اليااه  اال  ان ال
   .. .خص  بعد خفاة النبي صلى هللا عليه خسلم

 
قااخ  ان الاااعا العربااي  منااذ ان كااان خهنااا  اقااف قلاايال  ك            

الانفس خ ياابى الخراخع  الي احاد    خعااة   خلحد االن  يمتاا باالنف 
فااالعربي   يتصااف  بالااا اع  خالقااخة  خاالنفاا    خلااخ نظرنااا  لتاااريخ 
االماا  العربياا    لخ اادنا  هااذ   الااايم خاالخااالط  تسااري فااي النفااخس 

خان الاانفس العربياا   كانااي تخاقاا   لحماياا   دم فااي ال ساام  سااريان الاا
 . المظلخم من الظالم 

 
لتحرياط قديما خحالياا  الادمار خالقتا  خا صحيح ان الحرا تعني       

خالنها خالسلا خاك  االخر  بحياث تكاخن هاال  الحارث خالنسا   ا ال 
  بينهااانها انتاري بين  القبات  العربي   فكاني الحارخا سا اال  فيماا 

خبعراها اقا  مان ذلا  خراح   فقد دامي  بعراها اكاار مان ماتا  عاام 
 رقاابهم الحاد خال فيها  متاي  االالف من ك  قبيلا  اال انهام لام تخران

 . قبيل   الخرى  النف  خكبرياء نفخسهم 
 

اال سااالم  فغياار  معنااى هااذ  الكلماا   خ علهااا  خالصاا    خ اااء         
 العاد    المظلاخمين  خاقاما  خلنصارة  اني  االنسا  الدين  خالقيم  لنار
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لمين   خانقااذ البااري   خ بين الناس  خانقاذ الفقير  من  مخالاا الظاا
  عبادة هللا الخاحد االحد  خفي ظ  عدال  االسالم    ى  بها  الاالت ا

 
اكلاااي  قاااد   العربيااا    باااين القابااا  خاذا كاناااي  الحااارخا               

قتا  فاي  ي السنين  الكاير مان الباار  فقاد ي متآنيرانها  التي استمر
صاالى هللا عليااه   كاا  غاااخاي خحاارخا المساالمين فااي عهااد رسااخ  هللا

مي    خسلم التي استمري قراب  امان  سنخاي   خداري فيها معار  حا
عااااار  ختعااااد بعرااااها ماااان الم  الااااخ يس  ختعااااد  بعاااااراي المعااااار 

 ذ  المعااار  كلهااا القتاا  فااي هاا فماان  الماااهخرة فااي التاااريخ العااالمي 
 .يت اخا الف  قتي   

 
خبهذا  القدرالقلي  من الدم العربي اخرن النبي صلى هللا عليه         

كاا   ربااخع   خساالم كاا  القباتاا  العربياا  خبساا  السااالم  خاالسااالم فااي
االساالم خماا  غير ما في نفخسهم  نحاخ  محاداايال اير ة العربي    خ
االنساني عام    بحيث كاني  تحقيط    هراط الدم اء به من تحريم  ك

عظيم    خدعخة في اع اا عظيم خفر  من  لرسا ل    ديدة   نبخءة
 هللا خنعم   انعمها هللا تعالى على البار في ظ  االسالم 

 
فاي  كا   ا ر ااء  خانتااارها  خبهذا  تم ابال  الدعخة االسالمي           

تكفلااي   المساالمين  دعاااة  ماان   اتفاا  فيهااا   ختهيااأي  ال اياارة العربياا 
بااه ماان معتقااداي  خقاايم  ما اااء  كاا   خابااال     خنااار   االسااالم حفااظ 

ختعاااليم  الااى كاا  ار اااء العااالم  بحيااث  قاادر هللا تعااالى  للنبااي خاخااالط  
محمد صلى هللا علياه خسالم ان يارى اماار  هاد  المتخاصا  فاي ناار ماا 

هااا ماان العالقاااي  بحيااث  تقاادم  خاظهااار االخااخة   االسااالمي   مكااان غير
ادته الفراايل  خالخلااط لم تماان ساا خااخة فااي االسااالم  اساسااا اصاابحي اال

 .القخيم  خغلبي عليه االنساني  
 
 
 
 

        ********************************************** 
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 اذراي  من السيرة النبخي  المع رة             
 

77 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                         
 
  :الحمد    
 
ا نتهى  بقيام ابي بكرالصديط  فاي  قد اذا كان العام اله ري العاار       

ر من  رسخ  هللا صالى هللا علياه خسالم  فاان السان  م الحت بالمسلمين  با
 .الحادي  عارة  اهدي  حت النبي صلى هللا  عليه خسلم  بالمسلمين
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ن النبااي صاالى هللا عليااه خساالم فااي الناااس بااالحت  امتااااال فقااد اذو          
 :المرهللا تعالى

 رامر ياتين من ك    ك  خعلى  ر اال   خاذن في الناس بالحت ياتخ )  
 *( فت عميط

 
فلما  اعلن  المسير للحات  ت مان النااس فاي المدينا   يناخخن قصاد        

الساادس خالعاارين مان ااهر ذي مك    الداء فرير  الحت   خفي الياخم 
القعدة من العام الحادي عار لله رة المبارك   تهيأ النبي صالى هللا علياه 

خقاااد تر ااا  خادههااان  ختاااخار  خلااابس رداء    خصااالى  خصاااحبه للسااافر 
صاالة الظهار خان لاط رااادا  الاى بياي هللا   بالناس  فاي المسا د النباخي

 . الحرام 
خصالها قبا  صاالة العصار  فصاالها  (  فا  ذا الحلي) حتى اذا بلا            
فلمااا  اصاابح  الصااباح قااا  ( ذي الحليفاا  ) قصاارا  ااام باااي  فااي   بالناااس

 :النبي صلى هللا عليه خسلم 
صاا  فااي هااذا الااخادي المبااار   :  اتاااني الليلاا   آي ماان ربااي  فقااا  لااي ) -

 ( خق   عمرة في ح   
يعتبرها ال اهليخن  مان    خلم يتكن هذ  الحال  مباح  من ذي قب  ب        

 قاد اارع بهاا   خسالم  الف خر  فكاان النباي صالى هللا علياه  حاالي اسخء 
بار    يعتمر في ايام الحت  ان م ااا من اراد  بحيث اصبح    للمسلمين

 .الني   بها  ااناء االحرام  
 

خقب  صالة الظهر  اغتس  النبي صلى هللا عليه خسلم  خت يا فاي         
ااام   االاار  خالاارداء  مساا   خلاابس  خ سااد  الاااريف ب يااا فيااه راسااه
فاي مصاال    خالعمرة  خنخى الحت الظهر  بالناس قصرا   ركعتين  صلى 
 :ى قاتال لب  بينهما ام  خقرن

 
 ... ال اري  ل  لبي ..  لبي  اللهم لبي  ... خح ا    عمرة  اللهم لبي ) 

 ..(لبي ..   ان الحمد خالنعم  ل   خالمل   ال اري  ل
 
 لذا فهي  اتاة ..(  لبي     الحطلبي  هللا) خفي رخاي  اخرى   
    خاهاا  ماارة اخاارى  فلمااا  خاارج الااى البرياا  خاسااتخي  ااام ركااا  القصااخاء 

    فاي  خقلادها الصاالة  قاد اااعر هدياه  بعاد   االا    خكاان  به البيداء اه 
 .(ذي الحليف  ) 
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خباااي ( ال ااخى ذي ) ا  فااي خادي  ماااارف مكاا  ناا كااان علااى  فلمااا     

المسا د الحارام    فيها ليله  خصلى الف ر بهذا الخادي  اام اغتسا   خقصاد
يخم احد  ف اف بالكعب    الح    خكان  من ذي  في اليخم الرابن   فدخلها

  ( الح اخن  )عند باعلى مك    خالمرخة  ام اقا م سبعا ام سعى بين الصفا 
الحات  خساياقه   خاحارام  العمارة احارام   بين  خبقي في احرامه   ل معه

ان يسااتمر فااي   -معااه  هديااه ماان ساااط ماانهم  -الهاادي  خاماار  الناااس 
 .احرامه 

 
 فامر  النبي صلى هللا عليه خسلم  خاما  من لم يسط الهدي معه      
خالساعي باين  سابعا  بالكعبا     راسه  بعد ال خاف  اعر يقصر من   ان 

تامااا  خي عاا  عملااه هااذا عماارة   ااام يحاا  حااالال . ا خالماارخة ساابع  الصاافا
 . اخ العمرة  اخ بكليهما   سخاءا  احرم بني  الحت

 :خقا  الحبيا المص فى صلى هللا عليه خسلم 
خل علتهااا   الهاادي   سااقي لمااا   اسااتدبري  لااخ اسااتقبلي ماان امااري مااا) -

 (    يكن  لم من   عمرة  خكحللي  فح 
 

النباي  من ذي الح   خهخ يخم الترخي   فقاد تخ اه خفي اليخم الاامن      
  تحلا   كاان  الى خادي منى  خاحرم للحات   كا  مان صلى هللا عليه خسلم 

خالعمارة   لحاتل الناه احارم   يحا   فلام  خسالم  اما  النبي صالى هللا علياه
صااالخاي  هاااي الظهااار خالعصااار   خماااس  فصااالى بمناااى  خاقرنهماااا   معاااا

 االتي خالف ر   خالمغرا خالعااء
 

 صالى قصارا  حياث  صالى هللا علياه خسالم  اذكر انه البد ان   هنا خ      
تالرك    ركع ين فق    وبعد شالورق الشالمس  والعشا    الظهر والعصرصلى

  (نمالالرة  )فالالي  لالاله  نصالالبت  قالالد فو الالد  القبالالة    (عرفالالة )منالالى  م و هالالا  الالالى

  ركالب  ناق الهرربالت    فلمالا  الشالمس  زوا   ح الى   فنز  فيها  وبقي  فيها 

 قد ا  معوا حوله  وكان الحجيج  ( عرنة ) وادي  الى  واتجه (  القصوا )

 :يس معون ماذا سيقو  لهم  فقاو خطيبا من  كي  انب 

: فقا  في خطب ه  

هلل نحمدا ونس عينه ونس غفرا ون و  إليه، ونعوذ باهلل من الحمد )    

 مضي له ومن يضلي فال شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدا هللا فال
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 ادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحدا ال شري  له وأشهد أن محمداً عبدا 

 .ورسوله

. أوصيكم عباد هللا ب قوى هللا وأحثكم على طاع ه وأس ف ح بالذي  و خير

بعد   أما بعد أيها النا  اسمعوا مني أبين لكم فعني ال أدري لعلى ال ألقاكم

ي  ذاعامي  ذا في موقف . 

إلى أن تلقوا ربكم  عليكم  حراو  وأعراوكم   أيها النا  إن دما كم

أال  ي بلغت  –  كحرمة يومكم  ذا في شهركم  ذا في بلدكم  ذا  

فمن كانت عندا أمانة فليؤد ا إلى من ائ منه عليها  اللهم فاشهد . 

ن تظلمو ال  رؤو  أموالكم  لكم   ولكن  وإن ربا الجا لية مووو         

العبا    عمي  به   أبدأ  ربا  وإن أو   .وال تظلمون وقضى هللا أنه ال ربا

 .بن عبد المطلب

دو نبدأ به دو عامر بن  وإن أو    موووعة،  وإن دما  الجا لية    

ربيعة بن الحارر بن عبد المطلب وإن مآثر الجا لية موووعة رير 

ق ي بالعصا والحجر وفيه  ما  وشبه العمد  قود  والعمد  والسقاية السدانة 

  –مائة بعير، فمن زاد فهو من أ ي الجا لية 

 .أال  ي بلغت اللهم فاشهد

أما بعد أيها النا  إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أروكم  ذا،       

ولكنه قد روي أن يطا  فيما سوى ذل  مما تحرقون من أعمالكم 

 فاحذروا على دينكم،

يادة في الكفر يضي به الذين كفروا يحلونه عاماً إنما النس  ز  أيها النا  

ويحرمونه عاماً ليوطئوا عدة ما حرو هللا فيحلوا ما حرو هللا ويحرموا ما 

خلق هللا السماوات واألرض،   يوو وإن الزمان قد اس دار كهيئ ه . أحي هللا

في ك ا  هللا يوو خلق هللا   اثنا عشر شهراً   وإن عدة الشهور عند هللا

ذو القعدة : وات واألرض، منها أربعة حرو ثالثة م واليات وواحد فردالسم

  –وذو الحجة والمحرو ور ب مضر الذي بين  مادى وشعبان 

 .ال  ي بلغت اللهم فاشهد
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لكم أن ال . أما بعد أيها النا  إن لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهن حق    

بيوتكم إال بعذنكم وال   تكر ونه يدخلن أحداً  وال   ريركم، يواطئن فرشهم 

وتهجرو ن   بفاحشة، فعن فعلن فعن هللا قد أذن لكم أن تعضلو ن  يأتين

وأطعنكم   مبرح، فعن ان هين رير   ورباً   وتضربو ن  في المضا ع

فعنهن   وكسوتهن بالمعرو ، واس وصوا بالنسا  خيراً، رزقهن  فعليكم 

إنما أخذتمو ن بأمانة هللا ألنفسهن شيئاً، وإنكم   عوان ال يملكن عندكم 

بهن   النسا  واس وصوا هللا في   فاتقوا  هللا  بكلمة  فرو هن  واس حلل م

  –خيراً 

اللهم فاشهد....أال  ي بلغت . 

عن طيب  إال   ألخيه  أيها النا  إنما المؤمنون إخوة وال يحي المرئ ما 

 نفس منه 

أال  ي بلغت اللهم فاشهد – . 

راً يضر  بعضكم رقا  بعف، فعني قد تركت فيكم افكفال تر عن بعدى     

ك ا  هللا وسنة نبيه،: بعدا تضلوا  لن  به  ما إن أخذتم   

اللهم فاشهد .أال  ي بلغت   . 

وان أيها النا  إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم آلدو وآدو من ترا     

  –ل قوى فضي إال با  عجميا على   أكرمكم عند هللا اتقاكم، وليس لعربي

اللهم فاشهد....أال  ي بلغت  

قالوا نعم   

قا  فليبل  الشا د الغائب –  . 

أيها النا  إن هللا قد قسم لكي وارر نصيبه من الميرار وال يجوز      

  للفراد  وال يجوز وصية في أكثر من ثل ، والولد  لوارر وصية،

فعليه  من ادعى إلى رير أبيه أو تولى رير مواليه  .وللعا ر الحجر  

. لعنة هللا والمالئكة والنا  أ معين ال يقبي منه صر  وال عد    

(.والسالو عليكم   
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وقد نز   ايات من القران الكريم بعد  ذا الخطبة  تبين ان هللا          

 قا      كريم تعالى  اكمي تعاليم االسالو وكانت اخر اية نزلت من القرن ال

: هللا تعالى   

 (االسالو دينا  دينكم وأتممت عليكم نعم ي ورويت لكم  اليوو أكملت لكم)

  3االية  \سورة المائدة 

البن عبد ربه   ( العقد الفريد )ن ك ا نقال  ع   ذا الخطبة  ا ت        

ايضا   اال  اني   االندلسي  الع ماد  الجمهور عليها  و ناك  نقو  اخرى

  ذا النقي وباهلل ال وفيق  اس قر رايي على

ام اذن بال  بعد هذ  الخ ب   ام اقام الصالة  فصالى النباي صالى هللا       
عليه خسلم بالناس صالة الظهرقصرا  ام اقام  فصلى صالة العصر قصارا 
ايرااا  فقااد  ماان الصااالتين الظهاار خالعصاار  خصااالهما  قصاارا فااي خقااي 

 .خاحد  خلم يص  بينهما غيرهما 
 

ناقتاه الاى الصاخراي   مساتقبال  ام  اء الى   المخقاف  ف عا   ب ان      
الصفرة  قلايال   القبل   خبقي خاقفا في مكانه حتى  غربي الامس خذهبي 

حياااث  ااااء الاااى المادلفااا   خفيهاااا  صااالى النباااي  صااالى هللا علياااه خسااالم   
بمادلف   المغرا خالعااء فاي اذان خاحاد  خاقاام لصاالة المغارا فصاالها 

 . ام اقام لصالة العااء فصالها 
 

ام ار  ن النبي صلى هللا عليه خسلم حتى باخ  الف ر فااذن باال         
ام . في الغبش   فصالها النبي صلى هللا عليه خسلم مبكرا   خاقام الصالة 

حتاى  خخحاد   هلا  الحرام  فاساتقب  القلبا   اام كبار اام  الماعر   اء الى
رة ل ماا  الاى  حتاى  ااء ام تحخ  الى منى  قبا   لاخع الاامس  . اسفر 

ك   حصي     رمي فرماها  بعد ان كبر قب   الكبرى   فالتق   سبن حصياي
ام اتي ال مرة  الخس ى ملبيا  فرمى   الحصياي  ام الى ال مارة االخيارة 
اخ الاالا   فرماها  كما فعا  فاي الاانيا  اام ق ان التلبيا   خخقاف صالى هللا 

 :عليه خسلم قاتال  للناس
 
 ( بعد عامي هذا  احت   ال  عليمناسككم  فل عني  خذخا )   
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ااام   اااء الااى  سااكنه  فااي خادي منااى  فنحاار االاااا خسااتين بدناا   ااام       
ك   علي بن ابي  الا نحر الماتا  بعيار  فنحار سابن خاالااين بدنا   اام خا

فااكلخا   امر بان يؤخذ من ك  بدن  برع  اخق ع  ف علي في قدر خ بخاي
 .مرقها  من  خاربخا  من لحمها 

 
باين النااس  ام  دعى الحالط  فحلط له اط راسه االيمان  فقسام ااعر    

 .الى ابي  لح    الاط االيسر فاع ا   حلط له ك  اعرة اخ اعرتين  ام
ام ركا  القصخاء خقصد البيي الحارام  .  ام تحل   خلبس ايابه  خت يا   

 خالمرخة  ام صلى الظهر   ف اف  خاف االفار   خلم ي ف بين الصفا
ام  اء النبي صلى هللا عليه خسلم الى  ابناء عباد الم لاا خهام  يساقخن  

 :الح يت على امام  فقا  لهم 
 
سقايتكم   على   الناس  اناعخا بني عبد الم لا  فلخال  ان يغلبكم)  -

  (  معكم   لناعي
 
 .حتى ارتخى منه   فارا لخ   دلخا خ فنا  
 .بالح يت يخم النحرخقد خ ا النبي  صلى هللا عليه خسلم   
  
عن ابن عباس، أن رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم خ ا الناس خ         

 :يخم النحر فقا 
 يا أيها الناس، أي يخم هذا؟  ) 
 قالخا يخم حرام  

 قا  فأي بلد هذا؟
 قالخا بلد حرام  

 قا  فأي اهر هذا؟
 قالخا اهر حرام  

حرام كحرم  يخمكم هذا، في  قا  فإن دماءكم خأمخالكم خأعراركم عليكم
 فأعادها مرارا، (بلدكم هذا، في اهركم هذا

 
 ( بلغي اللهم ه  بلغي اللهم ه   )ام رفن رأسه فقا  

 :صلى هللا عليه خسلم  ام قا 
  بعركم   يررا  بعدي كفارا تر عخا   الغاتا ال  الااهد  فليبل   )

 – (رقاا بع   
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   -ها لخصيته إلى أمتهفخالذي نفسي بيد  إن: قا  ابن عباس
 

ماارة اخاارى  (منااى )لم الااى خساا هللا عليااه   ااام ر اان النبااي صاالى          
ذي الح اا   لرمااي ال مااراي    58خ 58خ 55 \االااا  ايااام   فبقااي فيهااا 

بعااد اخا  الاامس بادا  بااال مرة  يرماي خاحادة   كا  يااخم  فكاان    الااالث
حصاي   فاي  ياخم   رميا   الصغرى فرماها بسبن حصياي  مكبرا  مان كا 

ذي الح     58الخس ى رماها في يخم   ال مرة  ام رمى  ذي الح   55
الح    خفي الصباح خ ا بالناس  مؤكدا  ما ااء بخ بتاه فايهم فاي ياخم 

 . ذي الح   58ماها يخم الكبرى ر رمى ال مرة عرف   خااد عليها  ام
 

خ اليااخم الاالااث االااااء   خهاا مخفااي االااث ايااا م التاااريط  كااان يااخ         
عار من ذي الح    خااني ياخم النفار   نفار النباي صالى هللا علياه خسالم 

خفااي االب ااح   (االب ااح  )بعااد رمااي ال مااراي  فنااا  الااى(  منااى )     ماان 
 .صلى الظهر  خالعصر خالمغرا خالعااء  ك  في خقتها 

 
  كاني معه في سفر   الميماخن هاذا  اخ تاه ام الماؤمنين عاتاا          

النباي  قاد اتماي الحات   فارسالها   تكاخن  بني ابي بكر الصاديط   خ بهاذا
ى هللا عليه خسلم  صحب  اخيها عبد الرحمن   لتتم عمرتهاا بعاد الحات  صل

احرمناا مناه   خالحماد   قاد -خهاخ ميقااي  اها  مكا  ( التنعايم )ذهبا الى ف
  –ا ااني  اهرا كامال  خاعتمرنعندما سكنا في مك  

ف افااي ساابعا  حااخ  الكعبااا     ى  البياااي الحاارامااام   اتااي الاا   فاحرمااي 
اام  اءتاه   احرامهاا   اام تحللاي مان خسعي سابعا باين الصافا  خالمارخة  

خكان عليه الصاالة خالساالم  قاد رقاد  بااالب ح    باالب ح قرا صالة الف ر
نخم  خفيف   فلما  خصلي عاتا   اليه صلى هللا عليه خسلم اذن بالرحيا   

القصااخاء  خات ااه الااى بيااي هللا الحاارام  ف اااف   ااخاف الااخداع  ااام  فركااا
 .صلى الف ر ام  اذن بالرحي  مت ها نحخ المدين  المنخرة 

 
 :كبر  االاا  ام قا   خظهري  له معالمها   خلما قرا من المدين     
ال اله اال هللا  خحد  الااري  لاه   لاه الملا  خلاه الحماد  خهاخ علاى  كا  ) 

عاباادخن  سااا دخن لربنااا حاماادخن  صاادط هللا خعااد   خنصاار ااايء قاادير 
 .  (  خحد   االحااا  خهام  عبد 
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ى ا د النبي صلى اهلل عليه  ولهلا الهحجة الوداع  وعخهكذا انتهي         
 .المدينة والمنورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السيرة النبخي  المع رةاذراي من           
 

                                        75 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                         
 

 :الحمد  
 

كااان النبااي صاالى هللا عليااه خساالم قااد اعتكااف فااي رمرااان ماان الساان        
  العاارة لله رة المبارك  عارين يخما  خفي هذ  المدة  كان ياتيه  بري

عليااه السااالم ماان السااماء ليعاررااه فااي القااران الكااريم كااان النبااي  يقاارأ 
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خ بري  يستمن   خكان معارراته للقاران الكاريم مارتين فتاكاد مان حفظاه 
 للقران الكريم ب ملته دخن نقص حرف خاحد  

 
عاد النبي صلى هللا عليه خسلم  الاى المدينا  المناخرة مان ح ا             

ه  خيحمد  على ما انعم هللا عليه   فاي هاذ  الح ا  الخداع  يسبح بحمد رب
المبارك   بين ظهراناي المسالمين خهام  يحي اخن باه مان كا  صاخا  مان 
يخم خرخ ه من المدين   حتى ر خعه لها   خفي ما رآ  من دخخ  الناس 

خفي ن اح دعخته الى االسالم  دين الحرارة  خالرقي  .في دين هللا افخا ا
 . خاالنساني   الديني

 
خاسااتقري احااخا  .  خبعااد ان  اسااتقر خاسااتراح ماان عناااء الساافر          

. خاالمااان  فااي ال اياارة العربيااا     االماان خبساا   المديناا  خمااا حخلهااا 
النااس  باالتهيؤ  لغااخ الارخم فاي الااام    خسالم امرالنبي صالى هللا علياه 

خكااان ذلاا  فااي يااخم االانااين السااادس خالعااارين ماان صاافر  ساان  احاادى 
 .رة لله رة المبارك  خعا

 
مناه  دعاا   خالعاارين  يخ م الاالاااء  الساابن  خلما كان  صبيح           

م  بن اياد  خامار  بالمساير الاى المخران االنبي صلى هللا عليه خسلم  اس
ن ابي  الا خعبد هللا ب  الذي قت  فيه ابا  ايد بن حارا  خ عفر بن عقي 

خ اماار  ان  يااخ ئ الخياا   تخااخم  (مؤتاا ) الااى مخقاان  معركاا  باان رخاحاا  
فت هاا لاذل  خت هاا النااس مان  من ار  فلسا ين( الدخارم )خ( البلقاء)

 .المها رين خاالنصار خبقي  المسلمين حبا لل هاد في سبي  هللا 
 
ام استب أ رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم الناس فاي  بعاث اساام          

خسالم  اال  اناه خارج  معصابا مر  النبي صالى هللا علياه   حيث  بن ايد
خكاان  المناافقخن قاد  –المسا د النباخي  فاي   راسه  خ لس علاى المنبار

قالخا الكاير  في امارة اسام  منهاا اناه  صالى هللا علياه خسالم  امار حاداا  
مماا   عا  . خفرله على كايار مان اب اا  خفرساان  المهاا رين خاالنصاار

فار ر الى عصاا راساه  دا هللا صلى هللا عليه خسلم يغرا  ادي  رسخ
فصعد المنبر  خحمد  هللا تعالى  خاانى عليه  _  خكان قد بدء المر  به –

 :ام قا  
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ايها الناس  انفذخا بعث اسام   فلتن  عنتم في امارته  فقاد  عناتم فاي ) -
خان ابنه مان بعاد  لخلياط لالماار ة   خايم هللا كان خليقا لالمارة امارة ابيه 

 (من احا الناس الي  خان هذا احا الناي الي من بعد  خان كان ابخ  ل
 

هللا صالى هللا   برسخ    هااهم  فااتد ام نا   فانكمش الناس في        
 بان اياد  خارج  ب يااه   مرراه  اال ان اساام  فاي   الخ ن  خسلم  عليه

على بعد االا  اميا   من المدين   ختتاءم الناس اي (   ال رف)فعسكر  ا
 ال يش  الى  لالنرمام  تالحقخا

 
اال ان  االخبار عن صح  النبي صلى هللا علياه خسالم  اقلقاي القاتاد        

فتريث في السفر  منتظرا ما تؤخ   له  حال  النبي صلى هللا عليه  الااا 
خسااالم الصاااحي   اااام خصاااله امااار قرااااء هللا خقااادر  فاااي خفاااا ة الحبياااا 

خكاناي  هاذ  اخار الغااخاي   . المص فى  صالى هللا علياه خسالم  فتخقاف 
 المحسخب  على  حياة النبي صلى هللا عليه خسلم 

       
 
 

      ************************************************     
 
 
 
 
 
 

 اذراي من السيرة النبخي   المع رة       
 
 

78 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 :الحمد   
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حياااة الحبيااا المصاا فى  ماان الساان   باادي معااالم  التخدياان تظهاار  فااي   
العاااارة لله اارة المباركاا   يااخم عااار   برياا  عليااه السااالم النبااي فااي 
القران الكاريم  فكاان صالى هللا علياه خسالم قاد بلا  الرساال  خادى االمانا  
كاملاا  خنصااح االماا  االسااالمي  بمااا افاااء هللا  تعااالى عليااه خباادي عليااه 

الااه  فلمااا عاررااه  برياا  عليااه عالماااي الااخداع  تظهاار فااي اقخالااه خافع
السالم  بالقران  قا  البنتاه فا ما  خكاناي  احاا النااس الياه فهاي اصاغر 
بناته خاحبهن الى قلبه الاريف خهي ام سب يه الحسن خالحسين قا  لهاا 

: 
 (.ال ارى  ذل  اال اقتراا ا لي ) -
 
ا كما  خظهر ذل  ايرا في  قخله لمعاذ ياخم ارساله الاى الايمن  مخدعاا لاه 

 :بنا  مر
اذ انااا  عساااى ان ال تلقااااني بعاااد عاااامي هاااذا خلعلااا   ان تمااار  يامعااا)  -

 (بمس دي هذا خقبري 
 –فبكى معاذ  لفراقه رسخ  هللا صلى هللا عليه خسلم  
 
 عاان خفاااة الحبيااا المصاا فى  ياااعيني  ااخدي بالاادمن خانااي تريننااي اكتااا 

 ..ياعيني  خدي بدمع   خدي
 ....خبللي القر اس انقعيه   
 
 :خفي ح   الخداع خقد مر ذكرها  كان يكرر قخله صلى هللا عليه خسلم 
 .(احت بعد عامي هذا  لعلي ال القاكم  بعد عامي هذا  لعلي ال) -
 خكان لناخ  االي  الاالا  من سخرة  الماتدة  
لكاام  خرراايي   نعمتااي  علاايكم  خاتممااي  دياانكم  لكاام  اكملااي  اليااخم)  

 ..(االسالم دينا 
 اخ  سخرة النصرخكذل  ن 
* خرايي الناس يدخلخن في ديناا هللا افخا اا * اذا  اء نصر هللا  خالفتح)  

 (انه كان تخابا  فسبح بحمد رب  خاستغفر 
 
يقينا تاما لديه خااعارا من هللا تعالى  ان مهمته في الحياة قد اتمها على  

 .اكم  خ ه  خان انتقاله الى بارته قريا 
  



 344 

من السن  الحادي  عارة لله رة خرج  ذاهبا  الاى   خفي اهر صفر       
خيماار علااى قبااخر اااهداتها  خاحاادا   ليااااهد مخقاان  معركتهااا(  احااد)الااى 
 :فيقخ    منبرال ام ليعخد فيصعد   خمترحما مسلما   خاحدا

 
انا فر  لكم  خاناا ااهيد علايكم  خاناي  خهللا  النظار الاى  حخراي االن  ) -

االر   خانااي خهللا  مااا اخاااف علاايكم ان  خانااي اع يااي مفاااتيح خااااتن
 (تاركخا بعدي خلكني اخاف عليكم ان تنافسخا فيها 

 
(  البقيان)خفي اخاخر صفر  كان قد خرج صلى هللا عليه خسالم الاى         

في  خف اللي   فاستغفر هللا تعالى  لساكنيه من  المختى  خخا بهم  قاتال 
: 
 (.انا بكم الحقخن )  -
 .عالتم كلها تخحي الى نفسه الاريفه انه اقترا  ا له   خ في  هذ   
ااام  اااهد الحبيااا المصاا فى  صاالى هللا عليااه خساالم  نااااة  ااايعها الااى  

 له  الما اديدا فاي راساها   البقين  خلما ر ن  خدخ  على  عاتا   فاكي
 :خهي تقخ 

 ..خارأسا  .. خارأسا   -
 :فقا  لها صلى هللا عليه خسلم -
 (ياعاتا   خارأسا   ب  انا خهللا )  -

  خكان في هذ  بداي    لمرره صلى هللا عليه خسلم        
اام  يا يدخر علاى نسااته ليعاد  بيانهن انه صلى هللا عليه خسلم قخ اال 

علاي بان اباي  الاا  ذخيه  ااتد به المر   فت من حخله  اه  بيته خ
خالفراا  باان العباااس  حيااث نقااال   الااى بيااي عاتااا  كاا  ماان  انااا  

  -اي اليقخى على المسير -االر     قدما   ني  تخ خكا
 .حين ااتد به المر  خبقي عندها 

 
مان ربيان االخ  مان  االربعااء الاااني   اي يخم يخم التالي خفي ال      

 السن  الحادي  عارة لله رة المبارك  
 :قالي عاتا   
خا هريقا:) قا  صلى هللا عليه خسالم لما  دخ  بيتي  خااتد به  خ عه  -

( علااي  ماان ساابن قاارا لاام تحلاا  اخكيااتهن لعلااي اعهااد الااى الناااس 
لم  اام فا لسنا   في مخراا لحفصا  اخج النباي صالى هللا علياه خسا



 345 

تى   فط ياير  اليناا ان قاد فعلاتن  اام  فقنا نصا عليه من القرا ح
  خرج الى الناس فصلى بهم خخ بهم 

 :خقا  في خ بته يخم ذا   -
-  
خا  يتخذخن قبخر انبياتهم خصالحيهم مسا د  ان من كان قبلكم  كان)    -

 (اال فال تتخذخا  القبخر مسا د  اني انهاكم عن ذل 
-  
اليهخد خالنصارى  اتخذخا قباخر انبيااتهم  لعن  هللا على)  خقا  ايرا   -

 (مسا د
 ( .  التتخذخا قبري خانا يعبد) خقا  ايرا   -
خصاااى خبعااادها  عااار  نفساااه صااالى هللا علياااه خسااالم للقصااااص  اااام ا  

 :باالنصار خيرا ام قا 
 

ماا   اااء خباين ن ان يؤتياه مان اهارة الادنيا  مااان عبدا خيار  هللا  باي)  
 (  فاختار ما عند هللا  عند  

 
 :فبكى ابخ بكرالصديط كايرا ام قا        

 .فدينا  باباتنا خامهاتنا   -
فكااان الحبيااا المصاا فى صاالى هللا عليااه خساالم  هااخ المخياار بااين ان 

خبين  ماا عناد هللا سابحانه    ااء ما   تعالى  من اهرة الدنيايؤتيه هللا
 .فاختار ما عند هللا

 ام اانى النبي صلى هللا عليه خسلم  على ابي بكرالصديط  
ااام اماار بسااد اغااراي االبااخاا المااارع  الااى المساا د  اال  باااا ابااي  

 بكرالصديط تركها  مارع   
 

الخ اان فقااا  صاالى هللا عليااه  خفااي يااخم الخماايس كااان قااد ااااتد بااه        
 :خسلم 

 (.هلمخا اكتا لكم كتابا لن ترلخا بعد  )   -
ااام  اخصااى بهااذا اليااخم باااخراج اليهااخد خالنصااارى خالماااركين ماان    

  –فهي اذن  اهرة  خهم ن س  - ايرة العرا  
 ام اخصى با ااة الخفخد بنحخ ما كان ي ياهم   
 انهم ام اكد لهم  امرالصالة خما ملكي ايم  
 :ام قا  لهم صلى هللا عليه خسلم  
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 ( تي كتاا هللا خسن: تركي فيكم امرين لن ترلخا ما تمسكتم بهما )  -

ام حاان خقاي صاالة العاااء فاغتسا  النباي صالى هللا علياه خسالم فاي     
 مخرا ليتخفف من مرره ام حاخ  ان يقخم للصالة  فاغمي عليه 

 غمي عليه فلما افاط اغتس  ااني  فلما قام ا 
ااام اغتساا  الاالااا  فلمااا اراد النهااخ  اغمااي عليااه فلاام يساات ن القيااام   

 للصالة بالناس عااءا 
فقااام ابااخ بكاار  بالصااالة بالناااس اسااتمر يصاالى  بالناااس يااخمي ال معاا   

 .بالناس سبن عارة صالة  بكر خالسبي  فكان ما صلى ابخ
 

خفا  مان مرراه   خفي يخم االحد  خ اد النباي صالى هللا علياه خسالم      
فخرج متكأ على ر لين يحمالنه   خكان اباخ بكار يصالي بالنااس فا لساا  

الناااس  فكااان   ام الناااس  فااي الصااال فلمااا بااداي الصااالة   علااى يسااار 
خاباااخبكر يقتااادي  باااالنبي صااالى هللا علياااه خسااالم    باااابي بكااار يقتااادخن 

 .خيسمعهم التكبير 
 
بماا  يه خسلم  غلمانه  ختصدط هللا عل خفي هذا اليخم  اعتط النبي صلى  

 .سالحه للمسلمين  عند   خخها
 

خفي  ف ر يخم االانين  اقام ابخ بكر  الصالة  فكااف النباي صالى هللا      
عليه خسلم ستر ح رة عاتا  فنظر للناس خهم يصلخن  فظن المسالمخن 

 الايهم   بهام فاااار  هللا عليه خسلم يرخم الخرخج اليهم  ليصلي  انه صلى
 .ام دخ  الغرف   خارخى الستار ة  ان يتمخا صالتهم  د  الاريف بي
 

  اليه  على قلبه  فاتي االايرة  فا م  خفي هذا اليخم   دعا ابنته             
 حدياا  فبكي  فاسر اليها 

 ...سرا ايرا فرحكي كلمها  ام  
 ام بارها  انها سيدة  نساء العالمين  
 .فتكتمي  خلم تتكلم خلما سالتها عاتا  عن ذل    
صاالى هللا عليااه خساالم  اخبااري عاتااا   انااه   النبااي   مااا تااخفي حتااى اذا  

 االخلى  انه  سيمخي في مرره في   لها  قا   صلى هللا عليه خسلم 
 هذا  فبكي  
    من يلحط به من اهله فرحكي  ام قا  لها في الااني  انها اخ  من 
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 : عليه خسلم  لفا م  خفي هذا اليخم  قا  النبي صلى هللا 
 ( ليس على ابي  كرا بعد اليخم ) -

 .رهنام  اخذ الحسن خالحسين فقبلهما ام دعا ااخا ه فخعظهن خذكو 
 

 ارح علاى خ هاه خميصا   فااذا    خقاد  خااداد خااتد  الخ ان فياه        
  الكريم  اغتم كافها  عن  خ هه

 :خهخ في هذ  الحال  كرر قخله
 (انبياتهم مسا د اليهخد خالنصارى  اتخذخا قبخر ى لعن  هللا عل    )-
 :ام قا  
 (اليبقى دينان بار  العرا ) -
 :خكرر مراي  عديدة 
 ( خما ملكي ايمانكم   الصالة. الصالة )  
 
خلما ااتد المه اخذته عاتا   الى صدرها فاسندته بين ساحرها خنحرهاا   

نظار الياه صالى هللا خ اء اخخها عبد الرحمن  بسخا  من  ريدة ر با   ف
عليااه خسااالم خفهماااي عاتاااا  اناااه  يرياااد ان يساااتا   فاخذتاااه مااان اخيهاااا 
خمرغته حتى الن  ام ستا  به كاحسان ماا يكاخن  خكاان باين يدياه ركاخة 
فيها ماء  ف ع  النبي صلى هللا عليه خسلم  يدخ  يديه في الماء  خيمسح 

 :خ هه خيردد 
 (.ال اله اال هللا  ان للمخي لسكراي )   -
 

ختحركي   بصر  نحخ  سقف الح رة   ام رفن اصبعه  ااخصا         
 :اذنها من فمه  فسمعته يقخ    ه عاتا  مقرب يافتا  فاصغي ال

 
من الذين انعم هللا عليهم من النبيين خالصديقين خالاهاء )        

. االعلى    بالرفيط  خالحقني  اللهم اغفر لي خارحمني. خالصالحين 
 ( يط االعلى اللهم الرف

 كررها االاا  ففاري رخحه ال اهرة  الم هرة را ع 
 .الى  ربها  راري  مرري   
 
خكان ذل  في  رحى يخم االانين الااني عار من ربين االخ  من        

 .لحادي  عارة لله رة المبارك    السن  ا
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  . (انا   خانا اليه را عخن)  خ                  

 
 م هذا السفر الخالد  بهذ  االبياي  من احدى قصاتديخاخت         

 
 أحببي نخر الهدى خالاخط يدفعني

 نحخ الحبيا خباالنخار ينس ن                                          
 في خارف من عبير الع ر يدفعني
                                     

 ها   مني دمخع الاخط تنهمنتن                                       
 

 أ هاي ابكي بك  الدمن أهمله 
 في هيب  العاط خاالما  ت تمن                                         

 
 كال ف  أبكي حرق  خالقلا في خله

 ا ذ   كاد يخرج من  سمي فيمتنن                                       
 
 

 يا سيدي يا رسخ   هللا حبكمخا 
 يملي الفؤاد خبا الحسان يتوسن                                            

 
 هبي علينا رياح الاخط عابق  

 في هيب  خاعي خالخ د يرت ن                                         
 

 هبي علينا رياح الرخ  عا رة 
 لمس  تندلنمماخ   اع ارها با                                        

 
 حتى اذا المسي رخحي تعااها

 تحيي بها ميوي االاخاط تنصدع                                          
 

 خااتد اخقي خبا النفاس في سحر
ي االحالم بالرخح تنسفن                                           اخ ر و
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 خالفكر راح الى صرح يايود 
 ذكرا    نخر   من   القران  يرتفن                                        

 
 يا خيح قلبي خما نفسي بعالم 

 حبي خاخقي فكالينبخع يندفن                                             
 

 خمن ااراقها ألط -خالامس فيها 
 بحررته االنخار تنس ن -يخبخ                                            

 
 ا لهف نفسي بساح الاخط خاقف ي

 خالقلا يخفط خالعينان تند من                                             
 

 كالمان ت ريه دمعا حين تهرقه 
 اذ كان قلبي الى االاخا ط ينت ن                                          

 
 رريح الاخط أعاقه  -هذ ا الرريح 

 للمص فى المختار خالخلط ت تمن  -                                      
 

 أبكي  يا سيدي دمعا ينااعني
 اخقا يؤ رو قني خ الر خح تنصدع                                         

 
 ان الفؤاد   لمقرخح  به   رحا 

كم خبنار الاخط ينسكن                                             في حبو
 

 لا ااط خللمحبخا في خلن خالق
 خالفكر راط  خباالخصا  تنس ن                                          

 
 نفسي  ناا رسخ  هللا ياغلها
 في هيب  عظمي خالرخح تنصدع                                         

 
 يا دمن أهم  بال عيا خال خ  

 أبحر  للدمن  تتسن. في  رخر                                           
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 يا سيدي يا رسخ  هللا معذرة 
 الك   في حررة  التقريا يستمن                                         

   
 الحمد   را العالمين                          

 
 خصحبه ا معين يته ب  خصلى هللا على سيدنا محمد  خا              
 
 
 
 
 
 

                **********************************  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تأ ليفه تم االانتهاء من                           
                       

 ميالدي     -8758 -( مارس) ايار -5 \الاالااء  يخمفي       
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   ه ري 5788\  مادى االخرة من اهر عار الحاديالمخافط لليخم    
 
 

 خالحمد   را العالمين                  
 
 
 
 
 

                ***************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفهرس                     
 
 
 
 تمهيــــد 

 الاذرة االخلى 
 الذرة الااني   
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 الاذرة الاالا    
 الاذرة الرابع  
 الاذر ة الخامس    
 الاذرة السادس  

 الاذرة السابع 
 الاذرة الاامن 

 الاذرة التاسع  
 الاذرة العاارة

 الاذرة الحادي  عا  
 الاذرة الااني  عار
 الاذرة الاالا  عار 
 الاذرة الرابع  عار

 الاذرة الخامس  عار  
 الاذرة السادس  عار
 الاذرة السابع  عار
 الاذرة الاامت  عار

 الاذرة التاسع  عار 
 الاذرة العارخن

 ذرة الحادي  خالعارخنالا
 الاذرة الااني  خالعارخن 
 الاذرة الاالا  خالعارخن
 الاذرة الرابع  خالعارخن

 الاذرة الخامس خالعارخن  
 الاذرة السادس  خالعارخن

 الاذرة السابع خالعارخن  
 الاذرة الاامن  خالعارخن

 الاذرة التاسع  خالعارخن 
 الاذرة الاالاخن 
 خن الاذرة الحادي خالاالا 

 الاذرة الااني  خاللاالاخن
 الاذرة الاالا  خالاالاخن 
 الاذرة الرابع  خالاالاخن 
 الاذرة الخامس  خالاالاخن  

 الاذرة السادس  خالاالاخن
 الاذرة السابع  خالاالاخن 
 الاذرة الاامن  خالاالاخن  
 الاذرة التاسع  خالاالاخن  
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 الاذرة االربعخن 
 الاذرة الحادي  خاالربعخن 
 الاذرة الااني  خاالربعخن 

 الفهرس 
 
 
 
 
 

              *************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نصيف الحجية الكيالني فالح من مؤلفات      
 

 :الدواوين الشعرية -ا

 

 6471نفثات القلب                           

  6411قصائد من  بهة الق ا               

   10 0 1االيمان           من وحي           

 1060         الشهادة والضريح           

   1066الحر  وااليمان                       

 1064            سنا ات مشرقة           

 

 :الك ب النثرية  –   

 في االد  والفن  - 6                    

ة وتحقيالق وشالرح للقصاليدة ال الي تحمالي نفالس دراس –تذكرة الشقيق في معرفة ادا  الطريق - 1

 .العنوان والمنسوبة للشيخ عبد القادرالكيالني

دراسة مو زة فالي  الشالعرالعربي عبالر العصالور بالد ا مالن العصالر  \المو ز في الشعر العربي -3

الجا لي وح ى عصر النهضة او الحدي  ثم المعاصر اع بر او قيم من قبي ارلب المواقع االدبية 

انالاله احالالد امهالالات الك الالب العربيالالة فالالي االد  واللغالالة  فالالي مووالالو  الشالالعر واالد         -علالالى النالالت 

 اربعة ا زا 

دراسالة شالاملة فالي اد  الشاليخ  –شرح ديوان الشيخ عبد القادر الكيالني وشالي  فالي تصالوفه -4

 اربعة ا زا    للشيخ       عبد القادرالكيالني كنموذج للشعرالصوفي وشرح القصائد المنسوبة 

 (قصة طويلة ) كرامة ف اة    - 1

 اصو  في االسالو   -7
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 (قصة طويلة )عذرا  القرية    -1

 (مجموعة قصص قصيرة ) االشقيا     -4

 بلدروز عبر ال اريخ   -60

 دراسات في الشعر المعاصر  وقصيدة النثر  -66

 الغز  في الشعر العربي -61

 دراسة      ق االسالميةعبد القادر الكيالني  وموقفه من المذا ب والفر –63

 في شاعر ا  الشيخ عبد القادر الكيالني  مع دراسة  بحثية \العينية   القصيدة  شرح—64

 بلدروز في الذاكرة  مدينة-  -65

 شذرات من السيرة النبوية المعطرة -61

 

 :موسوعة  ال فسير الموووعي للقران الكريم  وقد انجز منها الك ب ال الية  -ج 

 جنة في القران الكريم                  ز اناصحا  ال-6

 القران في القران الكريم-1

 االدعية المس جابة في القران الكريم -3

 االنسان ويوو القيامة-4

 الخلق المعاد في القرآن الكريم  -5      

 يوو القيامة في القران الكريم                     ز ان  -1      

 

 :  العر    وقد انجز منها الك ب ال الية  موسوعة الشعرا –د     

 شعرا   ا ليون -6

 شعرا  صدر االسالو-1

 شعرا  العصر االموي                    ز ان -3 

 القسم االو  شعرا  العصرالعباسي    -4

 

        شعرا  العصرالعباسي القسم الثاني -5

 النهضة العربية  شعرا    -6
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