
 1 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني

 حممد وآله الطّيبني الطاهرين ىوالصالة والسالم عل
 أعدائهم أمجعني ىولعنة اهلل عل
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 املقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
هلل رب العددداملنيا والصدددالة والسدددالم علدددى حممدددد وآلددده الطيبدددني الطددداهرينا ولعندددة اهلل  احلمددد

 على أعدائهم أمجعني من اآلن إىل يوم الدين.
  ويو( مددرة ت ادداري  العددام وبعدد  فهددشا  دد ت مدن ادداري  الرمددو( ايعاددم      يندا   

يندددده يو( مددددرة ت التدددداري  وبعددددد فددددرتة مددددن الرمددددل يهددددرت هددددش  احلر ددددة اإل ددددالحية السددددلمية 
اهلل     وذلد  ذدشا الشدكل  الشاملةا واإلهلية املبار ةا بقيادة الرمو( ايعام حممدد بدن عبدد

تفاعدل ت النفدو ا ويدرتث أ در  الطيدل ت العدام حد  اليدوم وإىل أن ياهدر علدى يداا( ي الشي ال
 . عجل اهلل اعاىل فرجه الشريف الدين  له ت زمان اإلمام املهدي 

 واهلل أمأ( القبو( والفائدة وهو املستعان.
 قم املقدمة

 حممد الشريازي
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 والنسل اإلمم

 أما ا ه ونسبه 
 مندا  بدن املطلدل بدن ها دم بدن عبدد اهلل بدن عبدد بدن عبددالقامم حممد  فهو      أبو

غالدل بدن فهدر بدن مالد  بدن الن ضدر بدن   ناندة بدن لُديّي بن  الب بن مرة بن  عل بدن  ُقَصّ  
بدن  إ اعيدلبن ُمدر ة بن اليا  بن ُمَضر بن ن اار بن معّد بن عدنانا وعدنان من ُولدد خامية 
 بيح.هو الش وإ اعيل عليه السالم   إبراهيم

ولد     مبكدة عدام الفيدلا و اندع وقعدة الفيدل اقدمدة قددمها اهلل اعداىل لنبيده    ا وإال 
ري مدن ديددن أهددل مكدةا ياددم عبّداد أو ددانا غددري اّن خددفأهدل الفيددل نصدارل أهددل  تددابا ديدنهم 

فجدّر علديهم الوبدا(ا وهديالت  دان يرأمدهم مديمن   أبرهدة  ان يرأمهم يام غا دم وهدو   أولئ 
 دن  للبشدر فيدها فأبداد جدي   ا ونصرهم اهلل نصراً العدلدهد النيب     فعّمهم عاد( وهو ج

 الفيل الرهيل وحفظ برب ة نبّيه قريشاً من القتلا وبيته من اهلدما وحرمه من اهلت .
ولددد     يدددوم اسمعددة مددداب  عشددر ربيددد  ايّو(ا وبُع ددع بدددالنبوة ت السدداب  والعشدددرين مدددن 

 دددامالً ت ليلدددة القددددرا يّ ندددا( عليددده اددددر اً ت مددددة  دددال    ندددا( عليددده القدددرآنأ دددهر  رجدددلا و 
     مسدددموماً  دددهيداً ت الثدددامن والعشدددرين مدددن  دددهر  دددفر عدددام أحدددد توعشددرين مدددنةا وادددو 

 عشر هجرية.
 

 الشجرة الطّيبة
أمدا جدد النديب     ها دم بدن عبدد مندا   فكدان  بقيدة أجدداد  ميمنداً بداهلل اعداىل ومدديد 

بنان ت الفضدل والكدرما و دان مومدراًا وهدو أو( مدن مدّن الدرحلتني يهدل قري ا وإليه ُيشار بال
  ا وأو( من أطعم قومه الثريد مبكةا ح  قا( الشاعر فيه 1  ر ْحَلَة الشِّتات  َوالص ْيف   مكة  
 .مبكة مسدنتني عجا   وٍم عمرو العال هشم الثريد لقومه  ق 

لددئن آاددا  اهلل عشددرة مددن الولددد مينعونددها  املطلددل  فهددو الددشي نددشر هلل اعدداىل وأمددا جددّد  عبددد
ربهم بنشر  خلينحرن أحدهم عند الكعبةا فلما اواىف بنو  عشرة وعر  أام مينعونها مجعهم فأ
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 ودعاهم إىل الوفاتا فأطاعو  وقالوا   يف نصن ؟
 قا(  ليأخش  ل رجل منكم قدحاً ي يكتل فيه ا ه ي ائتوينا ففعلوا.

بنشر ا فأعطا   ل وأخرب  فقا( لصاحل القداح  اضرب على بين  هيالت بقداحهم هش ا 
املطلل أحدّل ولدد  إليدها فكدان يدرل  اهلل بن عبد رجل منهم قدحه الشي فيه ا ها و ان عبد

 فقددد أ ددولا فلمددا أخددش  دداحل القددداح القددداَح ليضددرب ذددا قددام عبددد أخطددأ أن السددهم إذا 
ش خددبيددد  وأفأخددش اهللا  علددى عبددد فخددر ا ي ضددرب  دداحل القددداح املطلددل يدددعو اهلل اعدداىل

 الشفرةا فقامع إليه قري  من أنديتها فمنعو  من ذل .
 واهلل ال د  ع القدومأخداهلل ابدن  اوم د و دان عبدداهلل بن عمرو بدن  د وقا( له املغرية بن عبد

 اشحبه ح  اعشر فيه أبداًا فإن  ان فداؤ  بأموالنا فدينا .
املطلدددل عليددده وقدددام  وا عليددده أن يضدددربه ت ابلددده السدددوائم عشدددرة عشدددرةا فوافددد  عبددددي عرضددد

املطلددل يدددعو اهللا فضدددربوا  اهلل وقربددوا عشدددراً مددن اإلبددلا وعبددد يدددعو اهلل اعدداىلا ي قربددوا عبددد
اهللا إىل أن بلغدوا  ر  علدى عبدداهللا فلم ياالدوا يايددون عشدراً والقددح  د ر  القدح على عبدخف

ر  خدر  القددح علدى اإلبدلا ي أعدادوا الثانيدة فخداملطلل يددعو اهلل ف إلبلا وقام عبدمائة من ا
ميند ا  ُيصدُّ عنها إنسان وال ال واُر عر  على اإلبلا فنحرت خعلى اإلبلا ي أعادوا الثالثة ف

 فجرت الدية ت العرب مائة من اإلبلا وأقّرها رمو( اهلل     ت اإلمالم.
 ع ا وأبدا   إ اعيدل  يعدين  جدّد  2   أندا ابدن الدشبيحني قدا(   وروي عن النيب     أنه

 اهلل  ع . عبد
املطلدددل فعدددل ذلددد  إلبطدددا( عدددادة  اندددع ت اساهليدددةا وهددد  قتدددل ايوالد  وقدددد  دددان عبدددد

  ع  فعل ذل  من قبل هلش  الغاية أيضاً. إبراهيمبسبل النشر أو غري ا  ما  ان 
املطلددل  دداحل النددشر املددش ورا و ددان  ابددن عبددداهلل أبددو رمددو( اهلل     فهددو   أمددا عبددد

 ا و ان أبو  حيبه  ثرياً.وأعّفهماملطلل  اهلل أحسن أوالد عبد عبد
 اهلل والنيب     محل ت بطن اُمه. اوت عبد

سددة أمجددا(ا وجاريددة حبشددية ا هددا  بر ددةا مخاهلل د علددى قددو( د  لفدده عبدددخو ددان مجيدد  مددا 
 اهلل  ع  ميمناً موحِّداً. أمينا وه  حاضنتها و ان عبد اُمو نيتها  
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مندددا  بدددن زُهدددرة بدددن  دددالبا و اندددع ميمندددة بددداهلل       آمندددة بندددع وهدددل بدددن عبدددد واُمدده
 اعاىل.

املطلددل جددّد ا وحاددى عنددد ا وقددا(  ليكددونن هلددشا  توندداً مسددروراًا فأعجددل بدده عبدددولددد  
  أن.
 

 ارها ات املولد الشريف
وانشددّ  مددن ومددطها  ل سددر   إيددوانلددو ولددد فيهددا رمددو( اهلل     اراددّ  وملددا  انددع الليلددة ا 

مدددد قبددددل ذلددد  مدددددة ألدددف عدددداما دت ندددار فددددار ا وم  مخددددومدددقن مندددده أربددد  عشددددرة  دددرفةا و 
 وغاضع حبرية ماوةا وفاض وادي  اوة.

ولعدددل ت مدددقوع ايربددد  عشدددرة  دددرفة إ دددارة إىل أنددده ميلددد  مدددنهم ملدددوث وملكدددات بعدددددد 
ّّ بعددها علدى  اإلمرباطوريةكمهم وانهار الشرفاتا ي ينته  ح الفارميةا و ان  شل  حيدع 
 الفارمية. اإلمرباطوريةا وبشل  مقطع إيرانأيدي املسلمني فتح 
إىل انتهدات ديدن فدار ا وهكدشا حدا( حبدرية مداوة وهد   إ دارةاد ندار فدار  مخد مدا ان ت إ
 حبرية ت فار .

إىل فيضدان ديدن اإلمدالم  إ دارةبا وفيده وأما فيضان وادي  داوة  فسدماوة مدن بدالد العدر 
 إىل  ل العام.

مدده  واهلل ملددا وضددعع محلدد  علددى ايرض ااكددأ بيديدده علددى ايرض اُ  وملددا ولددد     قالددع
ورف  رأمه إىل السدمات وأدار ببصدر  إىل اآلفداوا وهدو يتفدّو  بالتوحيددا ي مدط  منده ندور أضدات  

ري الندددا  خدديهتددف ق قددائاًل  ولددددت   ددل  دد ت حددد  رأيددع منهددا قصدددور الشدداما وإذا ذدددااف 
 فسّميه حممداً.
املطلل و دان يطدو  بالبيدع الد  الليلدة فجدات إليهدا فقالدع  مه إىل جّد  عبداُ ي أرملع 

ل به الكعبة ودعا اهلل خش  ودخرجته لها فنار إليه وأخله  ولد ل  مولود له أمر عجيلا ي أ
 ر  فدفعه إليها و ّا  حممداً.خاعاىل ي 
 

 الرضاع أيام
 وأرضعته      ويبة عتيقة أق هللا أعتقها حني بّشراه بوالداه    .
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هلدل بعدد مواده ت الندوم فقيدل لده  مدا حالد ؟ فقدا(  ت الندارا إال أنده  وقيل  انه رؤل أبو
يومداً واحدداً وأمدن مدن بدني إ دبع   هدااني مدات د وأ دار بدرأ  إ دبعه د اُمدبوع عدين  دل  ّفدف 

  ويبة عندما بّشراين بوالدة النيب     وبإرضاعها له.  وم اعتاقوان ذل  اليوم هو ي
وأرضعع  ويبة أيضاً مد  رمدو( اهلل     د بلدب ابنهدا مسدروح د محداة عدّم رمدو( اهللا وأبدا 

ا ي أرضعته     حليمة السعديةا والااهر ااّن  ّن ميمندات  اومخايمد امل ملمة بن عبد
 ت.بدين إبراهيم  ع  فلم يكّن مشر ا

 
 االُمفقدان 
والده خا وذلد  حدني انصدرافها مدن زيدارة أاُمدهم يستكمل النيب     مب  منني إال وفقدد 

رجع به معهاا ومعه حاضنته اُم أمينا فقدمع به اُم أمين إىل مكة بعدد خبين النجارا و انع 
علدى أحدد مدن بده رقدة م يرقهدا  وإمياندهاملطللا ورو  عليه ملعرفته بدأمر   موهتاا فكفله جد  عبد

 يفارقها وما  ان  لس على فرا ه إجالالً له إالّ رمو( اهلل    . أوالد ا فكان ال
وقدم مكة قوم من بين مدجل من القافةا فلما نادروا إليده قدالوا سدد   احدتفظ بدها فلدم  دد 

املطلددل يق طالددل وهددو يو دديه بدده   قَددَدماً أ ددبه بالقدددم الددشي ت املقددام مددن قدمددها فقددا( عبددد
    ما يقو( هيالت واحتفظ به.ا

 
 فقد اسد 

وادددوىف جددددد  عبددددد املطلددددل  ع  ت السددددنة الثامنددددة مددددن مولددددد     ا وأو ددددى بدددده إىل أق 
 طالل  ع .

طالدل د حمافاداً  و دان عبدد املطلدل مدن مدادات قدري ا ميمنداً بداهلل اعداىل د و دشا  دان أبدو
م باحلجي ا ويطعم ح  الوحدو  الوا حيل املسا نيا ويقو خمبكارم اييتخّل  على العهودا 

 والطري ت رؤو  اسبا(ا ويطعم ت أزمان القحنا ويقم  الااملني.
 

 ت  فالة أق طالل
طالل بكفالة النيب     من منة مثان من مولد  إىل السدنة العا درة مدن النبدوة  ي قام أبو

  ال اً وأربعني منة حيوطه ويقوم بأمر  ويشبُّ عنه ويلطف به.
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 ُجلهمدددة بدددن عرفطدددة قدددا(  قددددمُع مكددة وهدددم ت قحدددنا فقالدددع قدددري   يدددا أبددداونقددل عدددن 
طالددل ومعدده غددالم  أنددده  ر  أبددوخددطالددل أقحددن الددوادي وأجدددب العيددا(ا فهلددم فامتسددد ا ف

طالل فألص  يهر  بالكعبةا  أبوفأخش  مشس ضحى جتّلع عنه محابة قتمات حوله أغيلمةا 
قبل السحاب مدن ههندا وههندا وأغددو واغددودوا والذ بإ بعه الغالم وما ت السمات قُدَاعةا فأ

 طالل  صل النادي والباديا وت ذل  يقو( أبوخوانفجر الوادي وأ
ا( اليتامى عصمة لألرام***ههوأبيض ُيستسقى الغمام بوج  لدمث 

 بكسر املثلثة  امللجأ والغيا .  الثما( و
 

 ت طري  الشام
ر  مدددد  عمدددده أق طالددددل  ع  حدددد  بلددددهلل خددددوملددددا بلددددهلل رمددددو( اهلل     ا نددددو عشددددرة مددددنة 

خدش بيدد   هدشا مديد آفدرآ  حبدريا الراهدل د وا ده جدرجيس د فعرفده بصدفتها فقدا( وهدو  ل ُبصر  
 العاملنيا هشا يبعثه اهلل رمحة للعاملني.

 فقا(  وما علم  بشل ؟
ا وم يب  حجدر وال  دجر إالّ ااّلهفقا(  إنكم حني أ رفتم من العقبة أقبل وعليه غمامة 

اّ النبددددوة ت أمددددفل غضددددرو   تفدددده مثددددل ّر مدددداجداًا وال اسددددجد إال لندددديبا وإين أعرفدددده  ددددخددددو 
 وفاً عليه من اليهود.خطالل أن يرد    التفاحةا وإنا  د  ت  تبناا ومأ( أبا

ر      مرة أخرلا ومعه ميسرة غالم خد دة ت جتدارة هلداا حد  بلدهلل مدوو ُبصدرل خي 
نا( حتع يدل  دجرةا فقدا( نسدطور الراهدل  مدا ندا( حتدع س وعشرون منةا فمخذ ذاث إوله 

هددش  الشددجرة إال ندديّبا و ددان ميسددرة يددرل ت اهلدداجرة ملكددني ياالّندده مددن الشددمسا فلمددا رجعددوا 
د ددة ت عليددة هلدداا رأت رمددو( اهلل     وهددو علددى بعددري  وملكددان خإىل مكددة مدداعة الاهددرية و 

 ياالنه.
 

 الاوا  املبارث
س وعشدرون عامداً بالسدّيدة خد دةا و دان هلدا د علدى مدا مخدر  اداّو  رمدو( اهلل     وعمد

قيل د حني ااّوجها من العمر أربعون منةا فولددت لرمدو( اهلل     بندني وبنداتا و دل أوالد  
ا فالدش ور مدن ولدد   القامدم د وبده   ماريدة القبطيدة ا فإنده مدن إبراهيمد ةا ماعدا خ    من 



 9 

  ان  ُيكّّن د وهو أ رب ولد     .
 اهلل و ان يدعى بالطّيل. لقامم هشا  ان يُدعى بالطاهرا وولد له عبدوا

 وأما إبراهيم فولد له باملدينة وعا  عامني غري  هرين ومات قبل مواه    .
 وأما بنااه منهاا فأرب  

التددها وولدددت لدده عليدداً واُمامددةا أمددا خزينددل  ااّوجهددا أبوالعددا  بددن الربيدد ا و انددع خد ددة 
ا وأمدا اُمامدة فتاّوجهدا علدد   ع  بعدد فاطمدةا وماادع زيندل ت حيداة أبيهددا علد  فمدات مراهقداً 

 جنينها. وإمقاطهاهّبار هلا  إخافةرمو( اهلل    ا وذل  لسبل 
 ورُقَية  وااّوجها عثمانا فولدت له ابناً مات وله من العمر أرب  منني.

 لثددوم  وااّوجهددا عثمددان بعددد مددوت رقيددةا ومااددع عنددد  أيضدداً  مددا مااددع رقيددة قبلهددا   وأم
 عند .

 وذهل بعض إىل أن بعضهّن  ّن متبنيات للنيب    .
ااو جهددا علدد  بددن أق طالددل  ع ا فولدددت لدده احلسددن واحلسددني   عليهددا السددالم   وفاطمددة

 عليهدددا السدددالم  ه احملسدددنا وهددد   لثدددوم وابنددداً مدددات  دددهيداً ا ددد  واُموزيندددل   عليهمدددا السدددالم 
وحدها الو بقيع بعد أبيها رمو( اهلل     لكن م يطل بقائهدا بعدد  حد  حلقدع بده     

 مريعاًا وذل  على أ ر الضرب املربح الشي  سر به ضلعها وأمقطع منه جنينها حمسناً.
     انددع خد ددة أو( امددرأة آمنددع برمددو( اهلل     وأو( امددرأة  ددّلع مدد  رمددو( اهلل 

لع الشدعل معدها و اندع هد  خووامته بنفسها وماهلا ح  أنفقع  ل ماهلا ت مبيل اهللا ود
أو( امدددرأة ااّوجهددداا وأو( امدددرأة ماادددع مدددن نسدددائها وم يدددنكح عليهدددا ت حياهتدددا غريهددداا وأمدددر  

  عليهدا السدالم  جربائيل أن يقدرأ عليهدا السدالم مدن رذداا  مدا أمدر  أن يعطد  فدد اً إىل فاطمدة
 ت مبيل اهلل من أمواهلا. عليها السالم  خد ة  اُمهاما أنفقته  بد(

 
 م  حلف الفضو(

 وا رتث فيه.  حلف الفضو( حضر رمو( اهلل     
اهلل بددن ُجددْدعانا و ددان أ ددرم حلددف  ددار عبددون  اندده اجتمدد  رؤمددات مكددة ت خددذ ددر املير 

 ري بن عبد املطلل.   به ت العرب وأ رفها و ان أو( من اكّلم به ودعا إليه الاب
 و ان مببه  أن رجالً من زبيد قدم مكة ببضاعةا فا رتاها منه العا  بدن وائدل د و دان ذا
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اومداًا اهللا و  قدر مبكة و ر  د فحبس عنه حقها فامتعدل عليه الابيديا ايحدال   عبدد
يس د وقدري  ومُجَحاًا ومهماًا وعدياًا فأبوا أن يعينو  على العدا  بدن وائدلا فعدال جبدل أق قبد

ت أنديتهم حو( الكعبة د فنادل بشعر يصف فيه يالمته رافعداً  دواها فمشدى ت ذلد  الدابري 
بدددن عبدددد املطلدددل وقدددا(  مدددا هلدددشا مدددرتثا فاجتمعدددع ها دددم وزهدددرة واددديم بدددن مدددرة ت دار ابدددن 

حددرام قيامدداًا فتعاهدددوا واعاقدددوا  ُجدددعانا فصددن  هلددم طعامدداً وحتددالفوا ت ذي القعدددة ت  ددهر
 ليكونّن يداً واحدة م  املالوم على الاام ح  يديّدل إليده حقده مدا بدّل حبدر  دوفة د  نايدة باهلل

 . الفضو( عن انه دائماً وأبداً د فسّمع قري  ذل  احللف 
ل هدديالت ت فضددل مددن ايمددرا ي مشددوا إىل العددا  بددن وائددل فددانتاعوا مندده خددوقددالوا  لقددد د

 ما( الابيدي وملمو  إيا .
 بن عبد املطلل ت ذل  وقا( الابري 

 أالّ يقيم ببطن مكة يام      ***إن الفضو( حتالفوا واعاقدوا   
 امدفاسار واملعرتُّ فيهم م ***أمر عليده اوافدقوا واعداقددوا 

لقددد   ي ان رمددو( اهلل     حددني أرمددله اهلل اعدداىل قددا( وهددو يشددري إىل حلددف الفضددو(  
لفدداً مددا أحددل أن ر بدده محددر الددنعما ولددو اُدعددى بدده ت اهلل بددن ُجدددعان ح  ددهدُت  ت دار عبددد

 . اإلمالم يجبع
 

 جتديد بنات الكعبة
شددل الددشي هلددا مددا أرادت ت بنائهددا مددن اخواددأ  وملددا بنددع قددري  الكعبددة ورفعددع  كهددا 

قيل انه ابتاعو  من السفينة الو رمى ذدا البحدر إىل مداحله و دان قدد بعدع ذدا ملد  الدروم مدن 
بالد مصر إىل احلبشة ليبين ذا هناث  نيسةا وانتهوا إىل موضد  احلجدر اندازعوا أيهدم الُقلُام من 

يضعها فاافقوا على أن يراضوا بأو( من يطل  عليهم من باب بين  يبةا فكان أو( مدن يهدر 
لوقدددار ا وهديدددها   الصدددادو ايمدددني يبصدددارهم النددديب     مدددن ذلددد  البدددابا و دددانوا يعرفونددده بدددد

ابه ايدندا ا فحّكمدو  فيمدا اندازعوا فيدها وانقدادوا لقضدائها فبسدن     و دو هلجتها واجتن
ش     احلجددر فوضدعه ت ومددطها ي قددا( هلدم  ليأخددش  ددل واحددد خددمدا  ددان عليدده مدن رداتا وأ

 منكم جبنبة من جنبات هشا الردات.
ش     احلجدر ووضدعه مكاندها وقدري   خدففعلوا ورفعو  من ايرض وأدنو  من موضدعها فأ
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را فكددان ذلدد  هددا يهددر مددن فعلدده وقضددايا  وأحكامددها فقددا( قليددل هددن حضددر مددن  لهددا حضددو 
 خقري  اعجباً من فعلهم وانقيادهم إىل أ غرهم مناً  واعجبداً لقدوم أهدل  در  وريامدة و ديو 

و هددو( عمدددوا إىل أ ددغرهم مددناً وأقلهددم مدداالً فجعلددو  رأمدداً حا مدداً  أمددا اندده ليفددوانهم مددبقاًا 
 جدوداًا وليكونن له بعد هشا اليوم  أناً ونبأ عايماً.وليقسمن بينهم حاوياً و 

  ما اّن رمو( اهلل      ان ينقل معهم احلجارة عند جتديد بنات الكعبة.
 

 اساهلية وعبادة اي نام
 ددان اسدداهليون يعبدددون اي ددنام ت اساهليددةا فلمددا بعددع رمددو( اهلل     أبطلهددا وأاددى 

 عليها.
ت اساهليةا فإذا وجدنا حجراً هو أحسن منه نلق  ذلد   قا( أبو رجات   نا نعبد احلجر

 ش ا فإذا م  د حجراً مجعنا حثية من ارابا ي جئنا بغنم فحلبناها عليها ي طفنا به.خونأ
ورول الدارم  عن جماهد قا(  حد ين موالي  أن أهله بعثوا معه بَقدح فيده زبدد ولدب إىل 

ابدا قا(  فجات  لل فأ ل الابد و رب اللب ي با( افتها أن آ ل الآهلتهما قا(  فمنعين  
 على الصنم وهو أما  ونائلة.

ني   ددان الرجددل ت اساهليددة إذا مددافر محددل معدده أربعددة أحجددار   ال ددة خوقددا( بعددض املددير 
 لقدر ا والراب  يعبد .

وروي  أن رجاًل أاى النيب     فقا(  يا رمو( اهللا إنا  ندا أهدل جاهليدة وعبدادة أو دانا 
فكنا نقتل ايوالدا فكانع عندي بنع را فدعوهتا يوماً فأابعتينا فمررت ح  أايُع بئراً من 

 أبتدا  يدا ر عهددي ذدا اقدو(  يداخدشُت بيدها فرديدع ذدا ت البئدرا و دان آخأهل  غري بعيدا فأ
 أبتا ا فبكى رمو( اهلل     ح  و ف دم  عينيه.

 فقا( رجل  أحانَع رمو( اهلل؟
فإندده يسددأ( عمددا أقدده. ي قددا(  أعددد علددّ  حددديث ا فأعدداد ا فبكددى      فقددا( لدده   ددف  

حد  و دف الددم  مدن عينيدده علدى حليتدها ي قدا( لده  إن اهلل قددد وضد  عدن اساهليدة مدا عملددواا 
 فامتأنف عمل .

وملددا فددتح رمددو( اهلل     مكددة وجددد حددو( البيددع  المثائددة ومددتني  ددنماًا فجعددل يطعددن 
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  3   جاَت احلَْ ُّ َوَزَهدَ  اْلباط دُل إ ن  اْلباط دَل  داَن َزُهوقداً  واا ويقو(  بسبة قومه  ت وجوهها وعي
  وه  اتساقن على رؤومهاا ورف  علّياً  ع  على  4   احلَْ ُّ َوما يُدْبد ُئ اْلباط ُل َوما يُع يدُ  جات 

 من اي نام الو  انع منصوبة فوو الكعبة.ابّقى  تفه فأمقن ما 
 

 اساهليةرافات خمن 
 و ان من عادة اساهليني جعل بعض احليوانات حمرمة عليهم مثل 

   وه  الو مين  درها فال حيلبها أحد من النا . البحرية 
 حيمل عليها.   وه  الو يسيبواا آلهلتهم ال السائبة و
يبواا ا و انوا يسباُنثى  وه  الناقة البكر ابكر ت أو( نتا  اإلبل ي اثّن بعد  الو يلة و

 ليس بينهما ذ ر. بااُلخرلإن و لع إحداقا 
   فحل اإلبل يضرب الضراب املعدودا فدإذا ضدربه دعدو  وأعفدو  مدن احلمدل فدال احلام  و

 حيمل عليها و و  احلام .
دددريٍَة َوال مدددائ َبٍة َوال  فلمدددا بعدددع اهلل رمدددوله حممدددداً     أندددا( اعددداىل   دددْن حبَ  مدددا َجَعدددَل اهللُ م 

يَلٍة وَ    .5   ال حامٍ َو  
ندا وأنا( مبحانه     ....َوقاُلوا ما ت  بُطُون  هش    ايَْنعام  خال َصٌة ل دشُُ ور نا َوحُمَدر ٌم َعلدى أَْزواج 

 6 . 
ْنُه َحراماً َوَحالالً  وقوله اعاىل    . 1   ....ُقْل أَ رَأَيْدُتْم ما أَنْدَاَ( اهللُ َلُكْم م ْن ر ْزٍو َفَجَعْلُتْم م 

 
 ومكان احلرمقري  

وأرادو ا  رأيدداً رأو   أي  مددّكان احلددرم  ون   انددع قددري  قددد ابتدددعع للُحْمددسخددقددا( املير 
فقددالوا   ددن بنددو إبددراهيم وأهددل احلددرم ووالة البيددع وقدداطنوا مكددة ومددا نوهاا فلدديس يحددد مددن 

                                                           
3
 .81اإلمرات   -  
4
 .49مبأ   -  
5
 .113املائدة   -  
6
 .139اينعام   -  
1
 .59 يونس  -  
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احلدل اعدر  لده مثدل مدا اعدر  لنداا فدال اعامدوا  ديئاً مدن  العرب مثل حقنا وال مثل منالناا وال
فع العدرب حبدرمتكما وقدالوا  قدد عامدوا خمثل مدا اعامدون احلدرما فدإنكم إن فعلدتم ذلد  امدت

مددن احلددل مثددل مددا عامددوا مددن احلددرم. فرت ددوا الوقددو  علددى عرفددة واإلفاضددة منهدداا وهددم يعرفددون 
ويقددّرون أاددا مددن املشدداعر واحلدد  وديددن إبددراهيم  ع ا ويددرون لسددائر العددرب أن يقفددوا عليهددا وأن 

 .ر  من احلرم وال نعام غري منهاا إال أام قالوا  ن أهل احلرما وليس ينبغ  لنا أن خنيفيضوا 
ي جعلوا ملن ولدوا من العرب من ما ن احلل واحلرم مثل الشي هلم بدوالدهتم إيداهما حيدل 

 لوا معهم ت ذل .خااعة قد دخهلم ما حيل هلم وحيرم عليهم ما حيرم عليهما و انع  نانة و 
 ينبغدد  للحمددس أن يقطددوا ايقددن وال ا ت ذلدد  اُمددوراً م اكددن هلددم حدد  قددالوا  الي ابتدددعو 

لوا بيتاً من  عر وال يسدتالوا إن امدتالوا إال ت بيدوت االدم خيسلوا السمن وهم حرما وال يد
 ما  انوا حرماً.

ينبغدد  يهدل احلددل أن يدأ لوا مددن طعدام جدداؤا بده مددن احلددل إىل  ي رفعدوا ت ذلدد  فقدالوا  ال
احلددددرم إذا جدددداؤا حجاجدددداً أو عمدددداراًا وال يطوفددددوا بالبيددددع إذا قدددددموا أو( طددددوافهم إال ت  يدددداب 
احلمسا فإن م  ددوا  ديئاً طدافوا بالبيدع عدراةا فدإن اكدرم مدنهم متكدرم مدن رجدل أو امدرأة وم 
 د  يداب احلمدس وطدا  ت  يابده الدو جدات ذدا مدن احلدل ألقاهدا إذا فدرو مدن طوافده وم ينتفد  

فحملددوا علددى  ى اللقدد الدد  الثيدداب   وم ميسددها هددو وال أحددد غددري ا فكانددع العددرب اسددم ذددا
ذلدد  العددرب فدددانع بددها أمددا الرجددا( فيطوفددون عددراةا وأمددا النسددات فتضدد  املددرأة  ياذددا  لهددا إال 

 عارية. وأحياناً درعاً  مفرجاً ي اطو  فيها 
  أَف يُضوا م ْن َحْيدُع أَفداَض الن دا ُ  ُي   فكانوا  شل  ح  بعع اهلل حممداً     فأنا( اهلل  

  يعدددين قريشددداً والعدددربا وأندددا( اعددداىل فيمدددا حرمدددوا علدددى الندددا  مدددن طعدددامهم ولبومدددهم عندددد 8 
دٍ  البيع   ُقْل َمْن َحدر َم ز ينَدَة اهلل     إىل قوله اعاىل  9   يا َبين  آَدَم ُخُشوا ز يَنَتُكْم ع ْنَد ُ لِّ َمْسج 

   وذل  على ما ذ ر  بعض املفّسرين.11   ...ع باد    َوالط يِّبات  م َن الرِّْزو  ال و  َأْخرََ  ل  
 

                                                           
8
 .199البقرة   -  
9
 .31ايعرا    -  

11
 .32ايعرا    -  
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 التحد  بأمر الرمو(    
 انددع ايحبددار مددن اليهددودا والرهبددان مددن النصددارلا والكهددان مددن العددرب قددد حتددد وا بددأمر 

 رمو( اهلل     قبل مبعثه مبا يقارب زمانه.
النصارل  فعّما وجدوا ت  تدبهم  دفته و دفة زمانده  فأما ايحبار من اليهود والرهبان من
 وما  ان من عهد أنبيائهم إليهم فيه.

مددن اسددن والشددياطني حيددع  انددع اسددرتو يتلّقوندده وأمددا الكهددان مددن العددرب  فلمددا  ددانوا 
القددى العددرب  يدداا( يقد  منهمددا ذ در بعددض اُمددور ا ولكدن ال السدم ا و ددان الكداهن والكاهنددة ال

 بعثه اهلل اعاىل ووقعع ال  االُمور الو  انوا يش رون فعرفوها. لشل  فيه باالا ح 
فلمددا اقددارب زمددان رمددو( اهلل     وحضددر مبعثدده حجبددع الشددياطني عددن السددم  وحيددل 
بينهددا وبددني املقاعددد الددو  انددع اقعددد المددرتاو السددم  فيهدداا فرمددوا بددالنجوما فعرفددع اسددن أن 

الوح ا وليكدون ذلد  أيهدر للحجدةا وأقطد  ذل  ملا حد  من أمر اهللا وذل  لئال يلتدبس بد
 للشبهة.

روي عددن رجددل مددن بددين هلددل يقددا( لدده هليددل قددا(  حضددرت مدد  رمددو( اهلل     فددش رت 
عند  الكهانةا فقلع  بأق واُم ا  ن أو( من عر  حرامة السمات وزجر الشياطني ومنعهم 

طددر بددن خمددن امددرتاو السددم  عنددد قددش  النجددوما وذلدد  انددا اجتمعنددا إىل  دداهن لنددا يقددا( لدده 
طدر هدل عندددث علدم مدن هددش  خن مددن أعلدم  هانندا فقلنددا  يدا اً  بدريًا د و داخو دان  ددي مالد  د

 شينا موت عاقبتها.خالنجوم الو يرمى ذا؟ فإنا قد فاعنا هلا و 
 ري أم ضررا أو يمن أو حشر.ربا  اخ اُخرب مفقا(  ائتوين بَسَحرا 

قددا(  فانصددرفنا عندده يومندداا فلمددا  ددان مددن غددد ت وجدده السددحر أاينددا ا فددإذا هددو قددائم علددى 
طددرا فأومددأ إلينددا أن أمسددكواا فددانقض  ددم خن ت السددمات بعينيددها فنادينددا   يددا خيدده  دداقدم

امر  عقابدها عاجلده عشابدها خدالكداهن رافعداً  دواه  أ دابه ا دابها  خعايم مدن السدماتا و در 
بالدها اقطعدع حبالدها وغدريت أحوالدها ي خأحرقه  هابها زايله جّوابها ياويله ما حالها عاود  

 ذ ر أ عاراً.و  أمس  طويالً 
 طر ومن هو؟خفقلنا له  يا 

لقده هدي ا يكدون ت خفقا(  واحلياة والعي ا إنه ملن قري ا ما ت حلمده طدي ا وال ت 
 جي  أي جي ا من آ( قحطان وآ( أي .
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 فقلنا له  بني من أي قري  هو؟
فقددا(  والبيددع ذي الدددعائما والددر ن وايجددائما إندده ملددن  ددل ها ددما ومددن معشددر أ ددارما 

 ع باملالحما وقتل  ل يام.يبع
ربين بدده رئدديس اسددانا ي قددا(  اهلل أ ددربا جددات احلدد  ويهددرا خددي قددا(  هددشا هددو البيددانا أ

 اهلل. إال إله عليه فما أفاو إال بعد  الثة فقا(  ال اُغم ربا ي مكع و وانقط  عن اسن اخ
دري عددّم  قدا( ر  هدل اد مدن بدين قرياددة قدا(   وعدن عا دم بدن عمدرو بدن قتددادةا عدن  دي

وة بدين قريادةا  دانوا معهدم خد ان  امالم  علبة بدن  دعيةا وأمديد بدن  دعيةا وأمدد بدن عبيدد إ
 ت جاهليتهم ي  انوا مادهتم ت اإلمالم؟

 قا(  قلع  ال.
ن رجالً من اليهود من أهل الشام يقا( له اهليبانا قددم عليندا قبدل اإلمدالم بسدنتني إقا(  

مدس أفضدل مندها فأقدام عنددنا فكنددا يصدّل  اخ أيندا رجدالً قددن الفحدّل بدني أيهرنداا ال واهلل مدا ر 
 ر  يا ابن اهليبان فامتس  لنا.خإذا قحن املطر علينا قلنا له  ا

 رجكم  دقة.فيقو(  ال واهلل ح  اقدموا بني يدي  
 فنقو( له   م؟

 فيقو(   اعاً من متر ومدين من  عري.
جملسده حد   حمدا يدرب ر  بنا إىل ياهر حرانا فيستسق  اهلل لناا فواهلل رجهاا ي  خقا(  فن

 مير السحاب ونسقىا وقد فعل ذل  غري مرة وال مراني وال  ال .
رجين خقا(  ي حضراه الوفاة عندناا فلما عر  أنه ميع قا(  يا معشر اليهود ما ارونه أ

 مري إىل أرض البي  واسوع؟مر واخمن أرض اخ
 ا  أنع أعلم.قا(  فقلن

رو  نددديّب قدددد أيدددل زماندددها هدددش  البلددددة مهددداجر ا أاوقّددد  خدددقدددا(  فدددإين قددددمُع هدددش  البلددددة 
فكنُع أرجو أن يُبَعع فأابعها قد أيلكم زمانه فال ُاسدبقن إليده يدا معشدر اليهدودا فدال ميدنعكم 

 ذل  منه.
ن  دعيةا فلما بُعدع رمدو( اهلل     وحا در بدين قريادة قدا( هديالت الفتيدةا وهدم   علبدة بد

وة بين قرياةا و انوا  باباً أحدا اً  يدا بدين قريادة واهلل إنده خواميد بن  عيةا وأمد بن عبيدا إ
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 للنيب الشي عهد إليكم فيه ابن اهليبان.
 قالوا  ليس به.

 قالوا  بلى واهللا إنه هلو بصفتها فنالوا فأملموا وأحرزوا دماتهم وأهليهم.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل
 ت املبعع الشريف

 ملا بلهلل رمو( اهلل     أربعني منة بعثه اهلل اعاىل رمحة للعاملنيا و افة للنا  أمجعني.و 
و ددان اهلل قددد أخددش لدده امليثدداو علددى  ددل ندديّب بعثدده قبلدده باإلميددان بددها والتصدددي  لددها والنصددر 

ش عليهم أن ييّدوا ذل  إىل  ل مدن آمدن ذدم و ددقهما فدأّدوا مدن ذلد  خالفها وأخعلى من 
يثدداَو الن ب يِّددنَي  هم مددن احلدد  فيددها يقددو( اهلل اعدداىل لنبيدده حممددد      مدا  ددان علددي َوإ ْذ َأَخددَش اهللُ م 

ٌو ل ما َمَعُكمْ  ْكَمٍة ُي  جاتَُ ْم َرُموٌ( ُمَصدِّ   .11   َلما آاَدْيُتُكْم م ْن   تاٍب َوح 
رل رؤيدا وقيل  انه أو( مدا بددأ بده رمدو( اهلل     مدن الدوح  الرؤيدا الصدادقةا فكدان ال يد

لددو بغددار حددرات فيتعبّددد فيدده الليددار فكددان   لددوةإال جدداتت مثددل فلدد  الصددبحا ي حبددل إليدده اخ
فيتددداّود ملثلهددداا    ع ذوات العددددد قبدددل أن يرجددد  إىل أهلددده ويتددداّود لدددشل ا ي يرجددد  إىل خد دددة

احل   ت الساب  والعشرين من  هر رجل احلراما وهو     ت غدار حدرات فجدات   فجأ ح  
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 ل  فقا( له  اقرأ امل
 قا(  وما أقرأ؟

يم   قا(   درَْأ ب اْمدم  َربِّدَ  ال دش ي َخلَد َ  ب ْسدم  اهلل  الدر مْحن  الدر ح  دْن َعلَد ٍ ا قدْ ْنسداَن م  درَْأ ا َخلَدَ  اإل  اقدْ
ْنسداَن مدا مَْ يَدْعلَدمْ ا ال دش ي َعل دَم ب داْلَقَلم  ا َوَربَُّ  اَيْ دَرمُ  رمدو( اهلل       فرجد  ذدا 12   َعل دَم اإل 

ا فقددا(  زّملددوين زّملددوينا فاّملددو  حدد  ذهددل عندده  ع ل علددى خد ددةخدديرجددف فددياد ا حدد  د
 الروع.
 

 لقات ت الشام
رب  قائاًل  ان هرقل أرمل إليه ت ر ل خمفيان بن حرب أ اهلل بن عبا   ان أبا عن عبد

أيهدر اإلمدالم وهداجر إىل من قري   انوا جتاراً بالشام ت املدة الدو  دان رمدو( اهلل     قدد 
 املدينة و فار قري  جتحد .

فدددأاو  وهدددم بايليددداتا فددددعاهم ت جملسددده وحولددده عامدددات الدددروما ي دعددداهم ودعدددا برتمجانددده 
 فقا(  أّيكم أقرب نسباً ذشا الرجل الشي ياعم أنه نيب؟

 مفيان  فقلع  أنا أقرذم نسباً. قا( أبو
عند يهر ا ي قا( لرتمجانده  قدل هلدم  إين مدائل قا(  أدنو  مين وقربوا أ حابه واجعلوهم 

بو .  هشا عن هشا الرجلا فإن  َشبين فكشِّ
مددفيان  فددواهلل لددوال احليددات مددن أن يددأ ر علددّ   ددشباً لكددشبُع عليددها ي  ددان أو( مددا  قددا( أبددو

 مألين عنه أن قا( 
  يف نسبكم فيه؟

 فقلع  هو فينا ذو نسل.
 قبله؟قا(  فهل قا( هشا القو( منكم أحد قن 

 قلع  ال.
 قا(  فهل  ان من آبائه من مل ؟

 فقلع  ال.
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 أم ضعفاؤهم؟اابعو  قا(  فأ رافهم 
 قلع  بل ضعفاؤهم.

 قا(  أيايدون أم ينقصون؟
 قلع  بل يايدون.

 ل فيه؟خطة لدينه بعد أن يدخقا(  فهل يراّد أحد منهم م
 قلع  ال.

 قا(  فهل  نتم اّتهمونه بالكشب قبل أن يقو( ما قا(؟
 قلع  ال.

 قا(  فهل يغدر؟
ل فيهدا خقلع  الا و ن منه ت مدة ال ندري ما هو فاعل فيهاا قا(  وم ميكيّن  لمة أد

  يئاً غري هش  الكلمة.
 قا(  فهل قاالتمو ؟

 قلع  نعم.
 قا(  فكيف  ان قتالكم إيّا ؟

 قلع  احلرب بيننا وبينه مجا(ا ينا( منا وننا( منه. 
 قا(  مباذا يأمر م؟

قلدددع  يقدددو(  اعبددددوا اهلل وحدددد  وال اشدددر وا بددده  ددديئاًا واار دددوا مدددا يقدددو( آبددداؤ ما ويأمرندددا 
 بالصالة والصدو والعفا  والصلة.

فقددا( للرتمجددان  قددل لدده  مددألت  عددن نسددبه فددش رت أندده فدديكم ذو نسددلا و ددشل  الرمددل 
 ابعع ت نسل قومها.

لددو  ددان أحددد قددا(  ومددألت   هددل قددا( أحددد مددنكم هددشا القددو(؟ فددش رت  أن ال. فقلددع 
 هشا القو( قبله لقلع  رجل يتأّمى بقو( قيل قبله.

ومددألت   هددل  ددان ت آبائدده مددن ملدد ؟ فددش رت  أن الا قلددع  فلددو  ددان مددن آبائدده مددن 
 مل  قلع رجل يطلل مل  أبيه.

ومألت   هل اتهمونه بالكشب قبل أن يقو( ما قا(؟ فش رَت  أن الا فقد أعر  أنه م 
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 النا  ويكشب على اهلل. يكن ليشر الكشب على
أ را  النا  ااّبعدو  أم ضدعفاؤهم؟ فدش رَت  أن ضدعفاتهم ااّبعدو ا وهدم أابداع أومألت   

 الُرُمل.
 ومألت   أيايدون أم ينقصون؟ فش رت  أام يايدونا و شل  أمر اإلميان ح  يتم.

 ل فيدده؟ فددش رت  أن الا و ددشل خطة لديندده بعددد أن يدددخومددألت   أيراددّد أحددد مددنهم مدد
 الن بشا ة القلوب.اإلميان حني  

 يغدرون. ومألت   هل يغدر؟ فش رت  أن الا و شل  الُرُمل ال
ومددألت   مبددا يددأمر م؟ فددش رت  أندده يددأمر م بددأن اعبدددوا اهلل وال اشددر وا بدده  دديئاًا وينهددا م 
عددن عبددادة ايو ددانا ويددأمر م بالصددالة والصدددو والعفددا ا فددإن  ددان مددا اقددو( حقدداً فسدديمل  

ار  فلددم أ ددن أيدددن أندده فدديكما فلددو أعلددم أندددين خدددم   هدداانيا وقددد  نددع أعلدددم أندده موضدد  قدد
 لن إليه لتجشمع لقات ا ولو  نع عند  لغسلع عن قدميه.خأ

ي دعددا بكتدداب رمددو( اهلل     الددشي بعددع بدده مدد  دحيددة الكلدديب إليدده فقددرأ  علدديهم فددإذا 
 فيه 

إىل هرقل عاديم الدروما مدالم علدى اهلل ورموله  بسم اهلل الرمحن الرحيما من حممد بن عبد
من ااّب  اهلددلا أمدا بعدد  فدإين أدعدوث بدعايدة اإلمدالما أمدلم اسدلما أمدلم يياد  اهلل أجدرث 

َنندددا  مددرّانيا وإن اوليددع فددإن عليدد  إي ايريسددينيا  يدددا أَْهددَل اْلك تدداب  َاعدداَلْوا إ ىل َ ل َمددٍة َمددواٍت بَديدْ
ددَنُكْم َأال  نَدْعبُددَد إ ال  اهللَ  ددْن ُدون  اهلل  فَددإ ْن  َوبَديدْ ددَش بَدْعُضددنا بَدْعضدداً أَْربابدداً م  َوال ُنْشددر َث ب دده  َ ددْيئاً َوال يَدت خ 

  .13   اَدَول ْوا فَدُقوُلوا اْ َهُدوا ب أَن ا ُمْسل ُمونَ 
ل وارافعدع خقا( أبدو مدفيان  فلّمدا قدا( مدا قدا( وفدرو مدن قدراتة الكتداب  ثدر عندد  الصد

 رجنا.خاي واتا وأ
افددده ملددد  بدددين خرجندددا  لقدددد عادددم أمدددُر ابدددن أق  بشدددةا انددده ليخاق حدددني أفقلدددع ي دددح

 اي فر.
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 تبارخامتحان وا
علدى نصدارل الشدام حيددّد   أن اُمدقف وقيدل  انده  دان ابدن الندايور  داحل إيليدا وهرقدل 

 بيع النفسا فقا( له بعض بطارقته  قد امتنكرنا هيئت .خهرقل حني قدم إيليا أ بح يوماً 
النددايور  و ددان هرقددل يناددر ت النجددوما فقددا( هلددم حددني مددألو   إين رأيددع الليلددة قددا( ابددن 

 تنت من هش  االُمة؟تان قد يهرا فمن  حني نارُت ت النجوم أن مل  اخ
تنت إال اليهودا فال يهمن   أاما وا تدل إىل مددائن ملكد  فليقتلدوا مدن فقالوا  ليس  

رب  عدن إىل هرقدل برجدل أرمدل بده ملد  غسدان  دذ جد ت إفيهم من اليهودا فبينما هم  شل  
 تتنون؟رب  هرقل ومأله عن العرب  أهم  خرب رمو( اهلل    ا فلما امتخ

 .تتنونفقا(  هم  
فقدا( هرقدل  هدشا ملد  هددش  االُمدة قدد يهدرا ي  تدل هرقددل إىل  داحل لده بروميدة و ددان 

ب مدن  داحبه يوافد  رأي ناري  ت العلما ومار هرقل إىل محن فلم يرم محدن حد  أادا   تدا
رو  الندديبا وأندده ندديبا فددأذن هرقددل لعامددات الددروم ت دمددكرة لدده حبمددنا ي أمددر خددهرقددل علددى 

بأبواذددددا فغلقددددعا ي اطلدددد  فقددددا(  يددددا معشددددر الددددروما هددددل لكددددم ت الفددددالح والر ددددد وأن يثبددددع 
 ملككم فتتابعوا هشا النيب؟

لمددا رأل هرقددل نفددرهتم فحا ددوا حيصددة محددر الددوح  إىل ايبددواب فوجدددوها قددد غلقددعا ف
تددرب ذددا  ددّداكم علددى خوأيددس مددن اإلميددان قددا(  رّدوهددم علددّ ا وقددا(  إين قلددُع مقددالو آنفدداً أ

 ر  أن هرقل.خدينكما فقد رأيعا فسجدوا له ورضوا عنها فكان ذل  آ
 

 أو( امليمنني
و ددددددان أو( مددددددن آمددددددن بالرمددددددو(     مددددددن الرجددددددا( علدددددد   ع ا ومددددددن النسددددددات زوجتدددددده 

 . ع خد ة
أندع أّو( مدن آمدن قا  وعن أق ذر انه قا(   عدع رمدو( اهلل     يقدو( لعلد   ع   

وأو( من يصافحين يوم القيامدةا وأندع الصدّدي  اي دربا وأندع الفداروو الدشي يفدرو بدني احلد  
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  .14   والباطل...
د دة خوم  مد  بيدع واحدد يومئدش ت اإلمدالم غدري رمدو( اهلل     و  وت ا  البالغدة  

  .15    الثهما أرل نور الوح  والرمالةا وأ م ريح النبّوة وأنا
د ددةا فوهبتدده لرمددو( اهلل     ملّددا ااّوجهدداا وقدددم أبددو  وعمدده ت ي زيدددا و ددان غالمدداً خ

املطلددل  ال عليدده فقدداال  يددابن عبدددخفدائدده فسددأال عددن الندديب     فقيددل  هددو ت املسددجدا فددد
اهلل وجريانددها افكددون العدداين واطعمددون ايمددريا يددابن ها ددم يددابن مددّيد قومددها أنددتم أهددل حددرم 

 جئناث ت ابننا عبدث فامنن علينا وأحسن إلينا ت فدائه.
 قا(  من هو؟

 قاال  زيد بن حار ة.
 فقا( رمو( اهلل      فهال غري ذل ؟

 قاال  ما هو؟
علدى  تدارختارين فدواهلل مدا أندا بالدشي أختار م فهو لكما وإن اخريِّ ا فإن اخقا(  ادعو  فاُ 

 تارين أحداً.خمن ا
 قاال  قد زدانا على النصف.

 فدعا  فقا(      أاعر  هيالت؟ 
 قا(  نعم.

 قا(  من هشا؟
 قا(  هشا أقا وهشا عّم .

 رتقا.خرتين أو اخقا(  أنا من قد علمَع ورأيَع  حبوا فا
 تار عليَ  أحداًا أنع ميّن مبكان ايب والعم.خقا(  ما أنا بالشي أ

 تار العبودية على احلريّة وعلى أبي  وعّم  وعلى أهل بيت ؟يا زيد  أ  قاال  وحي 
 تار عليه أحداً أبداً.خقا(  نعما قد رأيُع من هشا الرجل  يئاً ما أنا بالشي أ
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 أّن زيداً ابين. اُ هد مرجه إىل احلجر فقا(  خفلّما رأل رمو( اهلل     ذل  أ
انصرفاا ودع  زيدد بدن حمّمددا حد  جدات اهلل فلّما رأل ذل  أبو  وعّمه طابع نفومهما ف

   فدع  يومئش زيد بن حار ة.16   اْدُعوُهْم آلبائ ه ْم ُهَو أَْقَسُن ع ْنَد اهلل   باإلمالم فنالع 
ل الندددا  ت اإلمدددالم أرمددداالً مدددن الرجدددا( والنسدددات حددد  فشدددا ذ دددر اإلمدددالم مبكدددة خدددي د

 وحتّد ع به قري .
 

 إبالو الرمالة
انه أمدددر رمدددوله     أن يصددددع مبدددا جدددات  مندددها وأن يندددادي الندددا  بدددأمر  ي ان اهلل مدددبح

ددا اُدددْيَمُر َوأَْعددر ْض َعددن  اْلُمْشددر   نيَ  ويدددعو إليددها فددأنا( مددبحانه    . ي قددا( اعدداىل  11   فَاْ دددَْع مب 
ريََاَ  ايَقدَْرب نيَ   فَدإ ْن َعَصدْوَث فَدُقدْل إ ينِّ ا اْلُمْيم ن نيَ َواْخف ْض َجناَحَ  ل َمن  ااد بَدَعَ  م َن ا َوأَْنش ْر َعش 

  .18   ٌت ه  ا اَدْعَمُلونَ  بَر ي
شت له طعامداًا فعن مام عن عل   ع  قا(  أمر رمو( اهلل     خد ة وهو مبكة فا 

 املطللا فدعوُت أربعني رجاًل. ي قا( ر  ادع ر بين عبد
الرجددل مددنهم ليأ ددل مثلهدداا فددأ لوا  فقددا( ر      هلددّم طعامدد ا فددأايتهم بثريددد إن  ددان

 منها مجيعاً ح  أمسكوا.
 ي قا(      امقهما فسقيتهم بإنات هو رّي أحدهما فشربوا منه مجيعاً ح   دروا.

 هلل  لقد محر م حممدا فتفرقوا وم يدعهم. فقا( أبو
 فلبثوا أياماً ي  ن  هلم طعاماً مثله ي أمرين فجمعتهم فطعموا ي قا( هلم 

اّ ددةا وإىل خيكددشب أهلددها واهلل الددشي ال إلدده إالّ هددو اين رمددو( اهلل إلدديكم  اّن الرائددد ال 
النا  عامةا واهلل لتمواّن  مدا اندامونا ولتبعدثّن  مدا اسدتيقاونا ولتحامدّب مبدا اعملدونا واادا 

 . اسّنة أبداًا والنار أبداً 
ت العدرب جدات قومده بأفضدل  املطلدل  اندين واهلل مدا أعلدم أحدداً  ي قا(      يا بدين عبدد
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رةا وقدددد أمدددرين اهلل اعددداىل أن أدعدددو م إليدددها خدددري الددددنيا واآلهدددا قدددد جئدددتكم بدددها قدددد جئدددتكم  ددد
 ليفو فيكم؟خ  وو ّي  و خفأيكم ييازرين على هشا ايمرا على أن يكون أ

 قددا(  فددأحجم القددوم عنهددا مجيعدداًا فقلددع د واين يحددد هم مددّناً  يددا ندديّب اهلل أ ددون وزيددرثا
 ليفو فيكما فا عوا له وأطيعوا.خ  وو ّي  و خش     برقبو ي قا(  اّن هشا أخفأ

  .19قا(  فقام القوم يضحكون ويقولون يق طالل  قد أمرث أن اسم  البن  واطي  
دددَرب نيَ  وعدددن ابدددن عبدددا   ملّدددا أندددا( اهلل اعددداىل   دددريََاَ  ايَقدْ   أادددى النددديب     21   َوأَنْدددش ْر َعش 

ا ي نددادل  يددا  ددباحا   فدداجتم  النددا  إليدده د بددني رجددل يددأ  إليدده وبددني رجددل الصددفا فصددعد 
رباكم أن خداملطللا يا بدين فهدرا أرأيدتم لدو أ يبعع رموله د فقا( رمو( اهلل      يا بين عبد

 يالً بسفح هشا  اسبل اريد أن اغري عليكم  ّدقتموين؟خ
 قالوا  نعم.

 قا(  فإيّن نشير لكم بني يدي عشاب  ديد
اَدب دْع يَددا  فقا( أبو هلل  اّباً ل  مدائر اليدوما أمدا دعواندا إالّ هلدشا؟ فدأنا( اهلل اعداىل فيده  

  .21   َأق  هَلٍَل َوَال  
 

 موقف أق طالل  ع 
مضى رمو( اهلل     على أمر اهلل ماهراً يمر  ال يدرّد  عنده  د تا فلّمدا رأت قدري  أّن 

طالددل  ع  قددد حدددب    عليددها ورأوا أّن عّمدده أبددايعتددبهم مددن  دد ت أنكددرو  رمددو( اهلل     ال
 عليه وقام دونه فلم يسلمه هلما مشى رجا( من أ را  قري  إىل أق طالل وفيهم 

مدفيان بدن حدرب بدن  مندا  بدن قصد ا وأبدو عتبة و يبة ابنا ربيعة بن عبد مشس بن عبدد
العدّال  بدن عبدد وا ده العدا  بدن هشدام بدن احلدار  بدن أمدد يرت خدرا وأبدو البخاُمية وا ده  د

املطلل بن أمد بن العّال بدن قصد ا وأبدو جهدل وا ده عمدرو بدن  بن قص ا وايمود بن عبد
اوما ونبيه ومنبه ابنا احلجدا  بدن عدامر بدن حشيفدة بدن مدعد اهلل بن   هشام بن املغرية بن عبد
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بن مهم بدن عمدرو بدن هصدين بدن  عدلا والعدا  بدن وائدل بدن ها دم بدن مدعيد بدن مدهما 
 وغريهم.

ه أحالمنددا وضددلل يدد  قددد مددّل آهلتنددا وعدداب ديننددا ومددفّ خطالددل إن ابددن أ فقددالوا  يددا أبددا
لّدددد  بيننددددا وبينددددها فإندددد  علددددى مثددددل مددددا  ددددن عليدددده مددددن آباتندددداا فإمددددا أن اكفدددده عنددددا وإمددددا أن  

   فنكفيكه.22الفه خ
ا فلما طالل قواًل رفيقاًا ورّد عليهم رّداً مجياًلا ي بعع إىل رمو( اهلل     فقا( هلم أبو

ة قومد  ومدراهتما وقدد مدألوث خ  هديالت مشديخدل عليه رمو( اهلل     قا( له  يا ابن أخد
 أن اكّف عن  تم آهلتهم ويَدعوث وإهل .
 ري هلم؟خقا(  يا عم أفال ادعوهم إىل ما هو 

 قا(  وإىل ما ادعوهم؟
 قا(  أدعوهم إىل أن يتكّلموا بكلمة ادين هلم ذا العرب وميلكون ذا العجم؟

 جهل من بني القوم  ما ه  وأبي  لنعطيكها وعشر أمثاهلا؟ فقا( أبو
 . ال إله إالّ اهلل قا(  اقولون  

 فنفروا وقالوا  ملنا غريها
قددا(  لددو جئتمددوين بالشددمس حدد  اضددعوها ت يدددّي مددا مددألتكم غريهدداا فقدداموا مددن عنددد  

 غضاباًا ووّلوا على أدبارهم نفوراً 
  ادع  مدا أمدرتا ي خد رمدو( اهلل     وقدا(  يدا ابدن أطالدل  ع  إىل وهندا التفدع أبدو

 أنشأ 
 د ت الرتاب دفينادّ ح  اُوم***واهلل لن يصلوا إلي  جبمعهم 

 شاث من  عيونادر وقر بدوابش***فا دع بأمرث ما علي  غضاضة
 ادَع ي أميندولقد  دقَع و ن***ودعواين وعلمع أن  نا ح 
 ادأديان الربيّة دين رديخمن ***ولقد علمع بأّن دين حممد
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 منط  اساهلّيني
فلّمددددا نددددادل رمددددو( اهلل     باإلمددددالم و دددددع مبددددا أمددددر  اهلل اعدددداىل بددددها امددددتجاب لدددده  

ايحدا  من الرجا(ا والضعفة من النا ا ح   ثر من آمن بها فعادم ذلد  علدى أ دحاب 
عبدددادة اي دددنام صدددية املعتمددددة علدددى خايغدددراض وايطمددداع مدددن قومدددها ورأوا أّن مصددداحلهم الش

الفدده وعداوادها وأ بّددوا علددى منابشادده وايشائددها فحدددب خطرا فنددا رو  وأمجعددوا علددى مهدّددة بدداخ
طالل  ع  على رمو( اهلل     ومنعه وقام دونها ينه باإلضافة إىل اميانه بداهلل والرمدو(  أبو

ا معدددده      ددددان  ددددريفاً ت قومددددها معّامدددداً ت قددددري ا مطاعدددداً ت أهددددل مكددددةا فلددددم يتجامددددرو 
 مكا فة الرمو(     بش ت من ايذل.

 أما أ حابه 
فمددن  انددع لدده عشددرية حتميدده امتندد  بعشددرياها وأمددا مددن م اكددن لدده عشددريةا فقددد اصددّدوا لدده 

 بايذل والعشابا فلق  أ حاب رمو( اهلل     من العشاب أمراً عايماً.
 

 عّمار وأبوا 
ان إذا مددّر ذددم رمددو( اهلل     يقددو(    عّمددار بددن يامددر واُّمدده وأبددا ا و ددعددّشبو  و ددان هّددن

 رباً يا آ( يامر فإّن موعد م اسّنةا فمات يامر أبو عّمدار حتدع التعدشيل القامد ا و دشل  
جهدلا وبقد  عّمدار ت أيددي أمدياد   مااع  ية اُم عمدار علدى أ در حربدة طعنهدا ت قلبهدا أبدو

حد  اكفدر مبحّمدد وإهلدها فأجداذم نرت د   أ ّد التعدشيلا إىل أن قدالوا لده  اليعّشبونه شوا خوأ
إ ال  َمدْن ُأْ در َ  َوقَدْلبُدُه  إىل ذل  مكرهاًا فرت و ا فأاى النيب     معتشراً با ياًا فأنا( اهلل اعاىل  

 بأ  علي  يا عّمار إن عادوا فعد.   فقا( له      ال23   ..ُمْطَمئ نٌّ ب اإل ميان  
 

 م  بال(
ار  مكدةا فيطرحونده علدى خدشونده إىل التعدشيل خ دانوا يأو شل   ان بال(ا فإن أمدياد   
شونه ويلبسونه ت ذل  خرة العايمة احملماة بالشمسا ي يأخالرمضات ي يلقون على بطنه الص

احلّر الشديد درع من حديدا ويضعون ت عنقه حبالً ويسّلمونه إىل الصبيان يطوفون بها وهدو 
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ت ذات اهللا و ان  لما ا تّد به العدشاب يقدو(  يبار مبا يلقى  ت  ل ذل   ابر حمتسل ال
 أحدا أحد.

 
 اهلجرة إىل احلبشة 

إىل أرض احلبشددددة  ايوىلفلّمددددا ا ددددتّد الددددبالت علدددديهم أذن رمددددو( اهلل     هلددددم ت اهلجددددرة 
رجتم إليهدا حد   عدل اهلل لكدم خديالم النا ا وه  أرض  ددوا فلدو  وقا(  إّن ذا ملكاً ال

 نتم فيه.رجاً هّا أفرجاً و 
رجددوا متسدداملني مددرّاً خفهدداجر إليهددا مجاعددة يبلددهلل عددددهم أحددد عشددر رجددالً وأربدد  نسددوةا ف

فوفّدد  اهلل هلددم مدداعة و ددوهلم إىل السدداحل مددفينتني للتّجددار فحملددوهم فيهددا إىل أرض احلبشددةا 
مسددة مددن املبعدددع الشددريفا فأقددداموا باحلبشددة  دددعبان اخاروجهم ت رجدددل مددن السدددنة خددو ددان 

 جع قري  ت آ ارهم ح  جاتوا البحر فلم يدر وا منهم أحداً.ر خورمضانا و 
 وا رمو( اهلل     و ّفوا عنه.افّ ي رجعوا إىل مكة ت  ّوا( ملا بلغهم أّن قريشاً   

ال  مدددا بلغهدددما حيدددع اعدددر ض  ثدددري مدددنهم يذل خدددولكدددن ملدددا وافوهدددا ورأوا ايمدددر علدددى 
وىلا امددددتأذنوا الرمددددو(      انيددددة اياملشددددر ني واضددددطهادهم القامدددد  وبنحددددو أ ددددد مددددن املددددرة 

روجهم الثاين أ د  علديهم خرجواا فكان خباهلجرةا فأذن هلم ت اهلجرة إىل احلبشة مرة  انية ف
ر  ت هش  املرّة  ال ة ومثدانني رجدالً ومثانيدة عشدرة امدرأة قر دّية وغدري خوأ علا و ان عّدة من 

 قر يةا يرأمهم جعفر بن أق طالل  ع .
    وفادهتم وآمن بالرمو(    .فأ رم النجا

 
 من بر ات اهلجرة

وملددددا رأت قددددري  اطمئنددددان املهدددداجرين ت أرض املهجددددرا وحسددددن  ددددحبة النجا دددد  هلددددما 
اجتمعددوا ت دار الندددوة وقددالوا  إّن لنددا ت الددشين عنددد النجا دد   ددأراًا فددامجعوا مدداالً واهدددو  إىل 

رجالن من أهدل رأيكدما فبعثدوا عمدرو النجا   لعّله يدف  إليكم من عند ا ولينتدب ت ذل  
 بن العا  وعمارة بن الوليد م  اهلدية فر با البحر.

ال على النجا   مجدا له وملما عليه وقاال  قومنا ل  نا حونا وإام بعثونا خفلّما د
ر  فينا ياعم أنه رمو( اهلل خاب  شإلي  لنحشرث هيالت الشين قدموا علي ا يام قوم رجل  
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دددعل بأرضدددنا الوم يّتبعددده  ر  مدددنهم أحدددد وال  ددد إالّ السدددفهاتا فضدددّيقنا علددديهم وأسأنددداهم إىل   
ل علدديهم أحدددا فقددتلهم اسددوع والعطدد ا فلمددا ا ددتد علدديهم ايمددر بعددع إليدد  ابددن عمدده خيددد

لدوا خليفسد علي  دين  وملكد ا فاحدشرهم وادفعهدم إليندا لنكفديكهما وآيدة ذلد  أادم إذا د
 ون  بالتحية الو  نع حتّيا ذاا رغبة عن دين .يسجدون ل  وال حييّ  علي  ال

فلّما دعاهم النجا   وحضروا  اح جعفر بن أق طالل بالباب  يسدتأذن عليد  حداب 
 اهلل.

 فقا( النجا    مروا هشا الصائح فلُيعد  المها ففعل.
 لوا بأمان اهلل وذّمته.خفقا(  نعم فليد

 لوا وم يسجدوا له.خفد
 ا ر؟قا(  ما منعكم أن اسجدو 

لق  ومل ك ا وإمندا  اندع الد  التحيّدة لندا و دن نعبدد ايو دانا خقالوا  نسجد هلل الشي 
 حتية أهل اسّنة.  السالم فبعع اهلل فينا نبّياً  ادقاًا وأمرنا بالتحية الو رضيها وه  
 فعر  النجا   أن ذل  ح ا وأنه ت التوراة واإل يل.

 فقا(  أيكم اهلااف يستأذن؟
 جعفر  أنا.قا( 

 قا(  فتكّلم.
يصدددلح عنددددث  ثدددرة الكدددالم وال الالدددما وأندددا اُحدددل أن اُجيدددل عدددن  قدددا(  إنددد  ملددد  ال

 أ حاقا فمر هشين الرجلني فليتكّلم أحدقا فتسم   المنا وحوارنا.
 عا  سعفر  اكّلم.الفقا( عمرو بن 

نددا مددن مواليندددا فقددا( جعفددر للنجا دد   مددله أعبيددد  ددن أم أحدددرار؟ فددإن  نّددا عبيددداً قددد أبق
 فارددنا إليهم.

 فقا( عمرو  بل أحرار  رام.
 فقا(  هل أرقنا دماً بغري ح  فيقتن منا؟

 قا(  الا وال قطرة. 
 شنا أموا( النا  بغري ح  فعلينا قضاؤها؟خقا(  فهل أ
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 قا( عمرو  وال قرياع.
 قا( النجا    فما اطلبون منهم؟

 ا فرت وا ذل  واابعوا غري .قا(   نا وهم على دين واحدا على دين آبائنا
 فقا( النجا   سعفر  ما هشا الشي  نتم عليه والشي ااّبعتمو ؟ وأ دقين.

فقدددا( جعفدددر  أمدددا الدددشي  ندددا عليددده فرت ندددا  فهدددو ديدددن الشددديطانا  ندددا نكفدددر بددداهلل ونعبدددد 
احلجارةا وأمدا الدشي حتولندا إليده فهدو ديدن اهلل اإلمدالما جاتندا بده مدن اهلل رمدو(ا و تداب مثدل  

  تاب ابن مرمي موافقاً له.
 فقا( النجا    اكلمَع بأمر عايم فعلى رمل .

ي أمر بضرب الناقو ا فاجتم  إليه  ل قسيس وراهلا فقا(  اُنشد م باهلل الدشي أندا( 
 اإل يل على عيسىا هل جتدون بني عيسى وبني القيامة نبّياً مرماًل؟

آمدن بده فقدد آمدن قا ومدن  فدر بده فقدد  قالوا  اللهّم نعما قد بّشرنا به عيسدى وقدا(  مدن 
  فر ق.

 فقا( النجا   سعفر  ماذا يقو( لكم هشا الرجل؟ وماذا يأمر م به وماذا ينها م عنه؟
قددا(  يقددرأ علينددا  تدداب اهللا ويأمرنددا بدداملعرو ا وينهانددا عددن املنكددرا ويأمرنددا حبسددن اسددوارا 

  ري  له. ال و لة الرحما وبّر اليتيما ويأمرنا أن نعبد اهلل وحد 
 فقا(  اقرأ ما يقرأ عليكم.

 فقرأ عليه مورة العنكبوت والروما ففاضع عني النجا   وأ حابه من الدم .
 فقا(  زدنا من هشا احلديع الطّيل.

 فقرأ عليهم مورة الكهف.
 فأراد عمرو أن يغضل النجا   فقا(  إام يسّبون عيسى واُّمه.

 . ع  فقرأ عليهم جعفر مورة مرمي
فلّمددا أاددى علددى ذ ددر عيسددى واُمدده رفدد  النجا دد  نفا ددة مددن مددوا ه قدددر مددا يقددشل العددني 

 فقا(  واهلل ما زاد املسيح على ما يقو( هيالت نقداً.
  بأرضدد ا 24ي التفددع إىل جعفددر ومددن معدده مددن املسددلمني وقددا( هلددم  اذهبددوا فددأنتم مدديوم 
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   مددن ذهددل 25ن ر َدبْددرا مددن مددّبكم غددرما فددال هددوادة اليددوم علددى حدداب ابددراهيما مددا أحددل أ
 وأين آذيع رجالً منكم.

ي قا(  ردوا عليهما هداياقا فدال حاجدة ر فيهداا فدواهلل مدا أخدش اهلل مديّن الر دوة حدني رّد 
 ش الر وَة فيها وما أطاع النا  ّت فأطيعهم فيه.خعلّ  ملك  فآ

 رجا مقبوحني مردوداً عليهما ما جاتا به.خف
ُعدوا مدا أُنْدا َ( إ ىَل الر ُمدو(   ل بعدض التفامدري د نالدع  وت النجا   وأ حابه د حس َوإ ذا  َ 

  .26   َارل أَْعيُدنَدُهْم َاف يُض م َن الد ْم   
 

 امالم النجا  
فيدة وقدا(  لدو قددرُت أن آ  النديب يايتدها خي ان النجا   أملم مراً وآمدن بدالنيب     
أق مدفيانا و اندع هدن هداجر إىل احلبشدة مد  فكاابه النيب     ت أن ياّوجه اُم حبيبة بندع 

اهلل بن جح ا فتنص ر هناث وماتا فاّوجه إيّاهاا وأ دقها عنه أربعمائة ديندارا  زوجها عبيد
د بدن مدعيد بدن العدا ا و تدل إليده أن يبعدع إليده مدن بقدى مدن خالدو ان الدشي ادوىّل ااو هدا 

اُميدددةا وقددددموا علدددى رمدددو( اهلل أ دددحابه وحيملهدددم ففعدددلا ومحلهدددم ت مدددفينتني مددد  عمدددرو بدددن 
 يرب.خ    حني افتتح 

ر  إىل املصّلى فكدرّب خوملّا مات النجا   نعا  رمو( اهلل     ت اليوم الشي مات فيه و 
 يكم.خس اكبريات ي التفع إىل املسلمني وقا(  امتغفروا يمخ

رير  قيددل  و ددان مددوت النجا دد  ت رجددل مددنة اسدد  هجريددةا وملددا  ددّلى عليدده رفدد  إليدده مدد
بدددأرض احلبشددددة حدددد  رآ  باملدينددددةا واكلّدددم املنددددافقون وقددددالوا  يصددددّل  علدددى علدددد  مددددات بددددأرض 

 احلبشة.
 

 محاة إمالم
ي أملم محاة بن عبداملطلل و دان مدبل امدالمه أّن أباجهدل مدّر برمدو( اهلل     فدآذا  
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هلل و ددتمه ونددا( مندده بعددض مددا يكددر  مددن العيددل لديندده والتضددعيف يمددر ا فلددم يكّلمدده رمددو( ا
    ا وموالة لعبداهلل بن ُجدعان ت مسكن هلا اسم  ذل .

 ي انصر  عنه عامداً إىل نادي قري  عند الكعبة فجلس معهما فلم يلبع محاة بن عبد
ر  لددها املطلددل أن أقبددل متو ددحاً قومدده راجعدداً مددن قددنن لددها و ددان  دداحل قددنن يرميدده و دد

بالكعبددةا و ددان إذا فعددل ذلدد  م ميددر و ددان إذا رجدد  مددن قنصدده م يصددل إىل أهلدده حدد  يطددو  
 على ناد من قري  إال وقف وملم وحتّد  معهما و ان أعّا ف  ت قري  وأ ّد   كيمًة.

فلما مدّر بداملوالة د وقدد رجد  رمدو( اهلل     إىل بيتده د قالدع  يدا أبدا عمدارةا لدو رأيدع مدا 
جالسداً فدآذا  و دتمه ومدّبه ي  حممد آنفداً مدن أق احلكدم بدن هشداما وجدد  ههندا خلقى ابن أ

 وبلهلل منه ما يكر ا ي انصر  عنه وم يكّلمه حممد.
ر  يسدعى م يقدف يحددا معدّداً يق خفاحتمل محاة الغضل ملا أراد اهلل به من  رامتها ف

جهددل إذا لقيدده أن يوقدد  بددها فلقيدده جالسدداً ت القددوما فأقبددل  ددو ا حدد  إذا قددام علددى رأمدده رفدد  
شدددجه  دددجة منكدددرةا ي قدددا(  أاشدددتمه واسدددّبه؟ فأندددا علدددى ديندددها أقدددو( مدددا القدددو  فضدددربه ذدددا ف

 يقو(ا فرد  علّ  إن امتطعع.
 اوم إىل محاة لينصروا أبا جهل.فقامع رجا( من بين  

 يه مباً قبيحاً.خجهل  دعوا أبا عمارةا فإين واهلل قد مببُع ابن أ فقا( أبو
    ا فعرفدع قدري  أن رمدو( اهلل علدى إمدالمه وعلدى مدا اداب  عليده رمدو( اهلل ةّو محا 

     قد عا  وامتن ا وأن محاة ميمنعها فكفوا عن بعض ما  انوا ينالون منه.
 

 طالل ومواقفه املشرّفة أبو
رل أخدد فلمددا رأت قددري  ان أمددر رمددو( اهلل     يتاايددد ويقددولا مشددوا إىل أق طالددل مددرة

ي ا فلم انهه خإنا قد امتنهيناث من ابن أفقالوا له  يا أباطاللا إن ل  مناً و رفاً ومنالةا و 
عناا وإنا واهلل النصرب على هشا من  تم آبائنا واسفيه أحالمنا وعيدل آهلتنداا حد  اكفده عندا 

 أو ننازله وإياث ت ذل  ح  يهل  أحد الفريقني.
  إن قوم  جداتوين وقدالوا ر  دشا و دشا فمدا خفبعع إىل رمو( اهلل     فقا(  يا ابن أ

 اقو(؟
قا( له رمو( اهلل      يا عم واهلل لو وضعوا الشمس ت مييين والقمدر ت يسداري علدى ف
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 أن أارث هشا ايمر ما ار ته ح  ياهر  اهلل أو أهل  فيه.
ي امدددتعرب رمدددو( اهلل     فبكدددىا ي قدددام. فلمدددا وىل ندددادا  أبوطالدددل فقدددا(  أقبدددل يدددابن  

  مددا أحببددعا فددواهلل ال امددلم  خددابددن أ . فأقبددل عليدده رمددو( اهلل     فقددا( لدده  قددل يددا خددأ
 لش ت أبداً.

 
 مكَيَدة قري 

شالن رمددو( اهلل     وإمددالمه لددها خددي إن قريشدداً حددني عرفددوا أن أباطالددل  ع  قددد أ  
طالدلا هدشا  وإمجاعه لفراقهم ت ذل  وعداوهتما مشوا إليه بعمارة بن الوليد فقدالوا لده  يدا أبدا

ش  ولددداً فهددو لدد ا ش  فلدد  عقلدده ونصددر  وا ددخددقددري  وأمجلددها فعمددارة بددن الوليددد أاددد فدد  ت 
الف ديندد  وديددن آبائدد  وفددر و مجاعددة قومدد  ومددّفه خدديدد  هددشا الددشي قددد خوأمددلم إلينددا ابددن أ

 أحالمهم فنقتلها فإمنا هو رجل  رجل.
فأجاذم أبوطالل قائاًل  واهلل لبئس ما اسومونينا اعطونين ابدنكم اغشيده لكدما وأعطديكم 

 لونه  هشا واهلل ما اليكون أبداً.ابين اقت
فقددا( املطعددم بددن عدددي بددن نوفددل بددن عبددد منددا   واهلل يددا أباطالددل لقددد أنصددف  قومدد ا 

 لن ها اكر ا فما أراث اريد أن اقبل منهم  يئاً؟خوجهدوا على الت
شالين وماداهرة القدوم علدّ ا فا دن  مدا خدفقا(  واهلل مدا أنصدفتموينا ولكند  قدد أمجعدع 

 ابش القوم وبادل بعضهم بعضاً.بدا ل ا فتن
مدن بدين عبدد مندا  ومدن عدادا   خشلددةفقا( أبوطالل عند ذل  يعّرض باملطعم ويعم مدن 

قددل لعمددرو والوليددد   أالّ مددن قبائددل قددري  ويددش ر مددا مددألو  ومددا اباعددد مددن أمددرهم أبياادداً أوهلددا  
  .وُمطعم  أال ليع حا  من حياطتكم بكر

 
 قري  يتآمرون

آمروا بينهم على من ت القبائل من أ حاب رمو( اهلل     الشين أملموا ي إن قريشاً ا
معها فو بع  دل قبيلدة علدى مدن فديهم مدن املسدلمني يعدّشبوام ويفتندوام عدن ديدنهما ومند  اهلل 
رمدددددوله مدددددنهم بعّمددددده أق طالدددددل  ع ا وقدددددد قدددددام أبوطالدددددل  ع  حدددددني رأل قريشددددداً يصدددددنعون 

لل فددعاهم إىل مدا هدو عليده مدن مند  رمدو( اهلل     مايصنعون ت بين ها دم وبدين عبدداملط
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والقيددام دونددها فدداجتمعوا إليدده وقدداموا معددها إال مددا  ددان مددن أق هلددل وولددد  فددإام يدداهروا قريشدداً 
 على قومهم.

ي إاددم أمجعددوا علددى أن يقتلددوا رمددو( اهلل     عالنيددةا فبلددهلل ذلدد  أباطالددلا فجمدد  بددين 
 اهلل      عبهم ومنعو  هّن أراد قتله.لوا رمو( خها م وبين عبداملطلل فأد

 
 الصحيفة املشيومة

فلما رأت قري  ذل  اجتمعدوا وائتمدروا أن يكتبدوا  تابداً علدى بدين ها دم وبدين عبدداملطلل 
أالّ ينكحددوا إلدديهما وال ينكحددوهما وال يبيعددوا مددنهم  دديئاًا وال يبتدداعوا مددنهما وال يقبلددوا مددنهم 

 ة حّ  يسلموا رمو( اهلل     للقتل.شهم ذم رأفخ لحاً أبداًا وال اأ
ن أحدهما فُا يبع يدد الكاادل بعددها بالشدللا وعلقدوا الصدحيفة و تبو  ت  حيفة   

 ت جو  الكعبة.
لوا معدده  ددعبها خفا دداز بنددو ها ددم وبنددو املطلددلا مسددلمهم و ددافرهما إىل أق طالددل فددد

ت إالّ مدددرّاًا وقطعدددع يصدددل إلددديهم  ددد  فأقددداموا علدددى ذلددد   دددال  مدددنني حددد  جهددددوا و دددان ال
قددري  عددنهم ايمددواو حدد   ددان يسددم  أ ددوات نسددائهم وأبنددائهم يتضدداغون مددن ورات الشددعل 

ل الشدددعلا وعامدددع الفتندددة وزلالدددوا زلدددااالً خمدددن اسدددوعا وا دددتّدوا علدددى مدددن أمدددلم هدددن م يدددد
  ديداً.

طالددل  ع  إذا أخددش النددا  مضدداجعهم أمددر رمددو( اهلل     فاضددطج  فرا دده  و ددان أبددو
أو بددين  إخوادهيدرل ذلدد  مدن أراد اغتيالددها فدإذا نددام الندا  أمدر عليدداً  ع  أو أحدد بنيدده أو  حد 

عّمددده فاضدددطج  علدددى فدددرا  رمدددو( اهلل    ا وأمدددر  أن يدددأ  بعدددض فر دددهما وت ذلددد  أنشدددأ 
 أبوطالل قصيداه الالمية املشهورةا والو قا( فيها 

  والومائلوملا رأيع القوم ال ُوّد فيهم  وقد قطعوا  ل العرل  
 ر القصيدة.خإىل آ
 

 نقض الصحيفة
قددوم مددن قددري  علددى نقددض الدد  الصددحيفةا  ددان أحسددنهم فيهددا عندداًت اددأّلف ي بعددد ذلدد  

هشام بن عمرو بن احلر ا فإنه مشى إىل زهري بن اُمية بن املغرية و ّلمه ت ذلد ا و دان زهدري 
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بنددع عبددداملطللا فأجابدده هددشا  ددديد الغددرية علددى الندديب     واملسددلمنيا و انددع اُمدده عااكددة 
 زهري إىل نقض الصحيفة.

ي مشى هشام إىل املطعم بن عدي فش ر  أرحدام بدين ها دم وبدين املطلدل ابدين عبددمنا  
 فأجابه إىل ذل .

 رتي بن هشام فقا( له مثل ما قا( للمطعم بن عدي.خي مشى إىل أق الب
فقددا(  وهددل معدد  علددى  ي مشددى إىل زمعددة بددن ايمددود فكّلمدده وذ ددر لدده قددرابتهم وحقهددم.

 هشا ايمر الشي ادعوين إليه من أحد؟
 قا(  نعما ي  ى له القوم.

طددددم اسحددددون لدددديالً بددددأعلى مكددددةا فدددداجتمعوا واعاهدددددوا علددددى القيددددام ت نقددددض خوااعدددددوا 
 الصحيفةا وقا( زهري  أنا أبدأ م فأ ون أو( من يتكّلم.

ة عليددده حلدددةا فطدددا  بالبيدددع فلمدددا أ دددبحوا غددددوا علدددى أندددديتهما وغددددا زهدددري بدددن أق اُميددد
مبعاًا ي أقبل على النا  فقا(  يا أهل مكة  أنأ ل الطعام ونلبس الثياب وبنوها دم هلكدى 

 اليباعون وال يباع منهما واهلل ال أقعد ح  اش  هش  الصحيفة القاطعة الااملة.
 فقا( أبو جهل د و ان ت ناحية املسجد د   شبع واهلل الاش .

 ايمود  أنع واهلل أ شبا ما رضينا  تابتها حني  تبع.قا( زمعة بن 
 نرضى ما  تل فيها وال نقّر به. رتي   دو زمعةا الخالب فقا( أبو

قددا( املطعددم بددن عدددي   دددقتم و ددشب مددن قددا( غددري ذلدد ا نددربأ إىل اهلل منهددا وهددا  تددل 
 فيها. وقا( هشام بن عمرو  واً من ذل .

 ُاشوو ر فيه بغري هشا املكان.جهل  هشا أمر قض  بليلا و  قا( أبو
رب  رمدو( اهلل      خدهشا  له وأبوطالل  ع  يستعّد للمجد ت إىل املسدجدا و دان قدد أ

رب خدبأن اهلل قد مّلن االرضة على  دحيفتهم فأ لتهدا إالّ مدا  دان مدن امدم اهلل اعداىلا فلمدا أ
 النيب     عمه أباطالل بشل ا قا( أبوطالل  ال والثواقل ما  شبتين.

فانطل  ميش  بعصابة من بين عبداملطلل ح  أاى املسجد وهو حافل من قري ا فتكّلم 
 وقا(  إنه قد حد  أمر لعله أن يكون بيننا وبينكم  لحاًا فأاوا بصحيفتكم.

 شية أن يناروا فيها قبل أن يأاوا ذا.خوإمنا قا( ذل  
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 يشّكون أن رمو( اهلل     مدفوع إليهم. فأاوا متعّجبني ال
وا  قددد آن لكددم أن اقبلددوا وارجعددواا فإمنددا قطدد  بيننددا وبيددنكم رجددل واحددد قددد جعلتمددو  قددال

 طراً هللكة قومكم.خ
ربين وم يكدشبين  أن اهلل خ  أخفقا( أبوطالل  يعطينكم أمراً لكم فيه َنَصفا إن ابن أ

 بريت من هش  الصحيفة الو ت أيديكم وحمدا  دل غددر م وقطيعدتكم إالّ مدا  دان مدن امدم اهلل
رندداا وإن  ددان خاعدداىل فيهدداا فددإن  ددان مددا قددا( حقدداًا فددواهلل النسددلمه إلدديكم حدد  منددوت عددن آ

 الشي يقو( باطالً دفعنا  إليكم فقتلتمو  أو امتحييتمو .
 قالوا  قد رضينا.

ربا لكنهم أ ّروا ت غّيهم وعنادهم وقالوا  هشا محر خففتحوا الصحيفة فوجدوها  ما أ
 من  احبكم.
ذل  النفر الشين اعاقدواا وماّقع الصحيفةا فلما ماقدع وبطدل مدا فيهدا أنشدأ فتكّلم عند 

 أبوطالل ت ما  ان من أمر اُولئ  القوم الشين قاموا ت نقضها ميدحهم قائاًل 
 على نأيهم واهلل بالنا  أرَود***أال هل أاى حبرٍّ يرل  ن  ربنا

 ر ايبيات.خإىل آ
 ا وذلدددد  بعددددد عشددددرة أعددددوام مددددن املبعددددع الطوا الندددداخددددر  بنددددو ها ددددم مددددن  ددددعبهم و خددددو 

 الشريف.
 

 عام احلان
ر  بنددو ها ددم مدددن الشددعل م ميددض علدديهم مددن الامدددان إالّ مددّتة أ ددهر حدد  ادددوت خددوملّددا 

بعد  بثال ة أيام على قو(ا فسدّمى رمدو( اهلل     ذلد    أبوطالل  ع ا ي اوفيع خد ة 
 العام  عام احلان.

 
 ا تداد أذل قري 

 ع  ا دددددتّد الددددبالت علدددددى رمدددددو( اهلل     مددددن قومدددددها وجتدددددّرؤا عليدددددها  ومبددددوت أق طالدددددل
 ن اهلل منعهم منها وجّرعو  غصصاً  ثرية أو ا فو  بايذل الشديدا وأرادوا قتلها إالّ 

فمنها  ما روا  بعضهم وقا(  حضدرهتم وقدد اجتمعدوا ت احلجدر يدش رون رمدو( اهلل     
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ه أحالمنا و تم آباتنا وفر و مجاعتناا فبينماهم  شل  فقالوا  ما رأينا مثل ما  ربنا عليها مفّ 
ذ أقبل رمو( اهلل     فامتلم الر نا فلما مدّر ذدم غمداو ا فعرفدع ذلد  ت وجده رمدو( اهلل إ

    ي مضددىا فلمددا مددّر ذددم الثانيددة غمدداو  مبثلهدداا فعرفددع ذلدد  ت وجدده رمددو( اهلل     ي 
ذ طل ا فقالوا  قومدوا إليده و بدة رجدل واحدد إ شل    مر ذم الثالثةا فلما  ان من الغد اجتمعوا

 وهكشا فعلوا.
 

 م  ابن أق معين
ومنهددا  اندده قددا( بعضددهم  مددألع بعددض الصددحابة عددن أذل قددري  للندديب     بعددد وفدداة 

 ربين بأ د   ت  نعه املشر ون برمو( اهلل    .خعّمه أق طالل  ع  وقلع له  أ
نقدداً خنقدده خذ أقبدل عقبددة بددن أق معدين فإكعبددة قدا(  بينمددا الندديب     يصدّل  ت حجددر ال

  ديداً.
 

 البنع الوفية
ومنهددا  مددا عددن عبددداهلل بددن مسددعود قددا(   ددان رمددو( اهلل     يصددّل  عنددد الكعبددة ومجدد  

ذ قا( قائل منهم  أال انارون إىل هدشا املرائد ا أيكدم يقدوم إىل جداور إمن قري  ت جمالسهما 
 ومالها فيج ت به ي ميهله ح  إذا مجد وضعه بني  تفيه.آ( فالن فيعمد إىل فر ها ودمها 

فانبعددع أ ددقاهما فلمددا مددجد     وضددعه بددني  تفيددها و بددع الندديب مدداجداًا فضددحكوا 
حدد  مددا( بعضددهم علددى بعددض مددن الضددح ا وأنددا قددائم أناددرا ولددو  ددان ر منعدده طرحتدده عددن 

 يهر رمو( اهلل    .
ع الندديب     مدداجداً حدد  ألقتدده عنددها فددانطل  منطلدد  إىل فاطمددة ا فأقبلددع اسددعىا و بدد

 وأقبلع عليهم اينّبهم.
فلما قضى رمو( اهلل      الاه رف   واه  ا ياً إىل اهلل ما نا( به وهدو يقدو(  اللهدم 
عليد  بقدري ا اللهددم عليد  بعمددرو بدن هشدداما وعتبدة بددن ربيعدةا و دديبة بدن ربيعددةا والوليدد بددن 

 وعمارة بن الوليد. لفا وعقبة بن أق معيناخعتبةا واُمية بن 
قا( عبداهلل  فواهلل لقد رأيتهم  رعى يوم بدر قد غرّيهتم الشمس ت يوم حاّرا ي محبوا 

 إىل قليل بدر فاُلقوا فيه.
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 مناذ  من أذل قري 

 ومنها  اام  انوا حيّضون مفهائهم إللقات الرتاب على وجهه ورأمه   .
 على بابه    . ومنها  اام  انوا يطرحون الفر  والدم والشوث

لف جتامر على النيب     ت وجهدها فدامحّر وجده رمدو( اهلل     خومنها  ان اُمية بن 
 وم يقل له  يئاً.

 
 م  البنع احلنون

ل خددومنهددا  اندده قددا( بعضددهم  ملددا نثددر ذلدد  السددفيه علددى رأ  رمددو( اهلل     الددرتاب د
جعلع اغسدل عنده الدرتاب وهد  ف رمو( اهلل     بيته والرتاب على رأمها فقامع إليه فاطمة

.     يقو( هلا  الاهلل ابك ا ورمو(   ابك  يا بنية فإن اهلل مان  أباث 
 طالل. قا(  ويقو( بني ذل   ما نالع مين قري   يئاً أ رهه ح  مات أبو

 
 ت يل الكعبة

باب قا(  أايُع النيب     وهو متوّمد بردة وهدو ت يدل الكعبدةا خومنها  ما روي عن 
 قينا من املشر ني  دةا فقلع  يا رمو( اهلل أال ادعو اهلل؟وقد ل
فقعد     وهو حممّر وجهه فقا(  لقد  ان فيمن  ان قبلكم ليمشدن بأمشداع احلديدد  

مادون عاامها ما يصرفه ذل  عن دينها وليتّمن  اهلل هشا ايمر ح  يسري الرا ل مدن  دنعات 
 ا  إال الشئل على غنمه.إىل حضرموت ما  

 
   مجاعة ايحال م

ومنها  ما عن عبداهلل بن عبا  انه قا(  اجتمد  مجاعدة مدن أحدال  الكفدار عندد غدروب 
ا ددمو  حدد  خالشددمس عنددد يهددر الكعبددةا ي قددا( بعضددهم لددبعض  ابعثددوا إىل حممددد فكّلمددو  و 

 اعشروا فيها فبعثوا إليه من يقو( له  ان أ را  قوم  قد اجتمعوا ل  ليكّلموث فأهتم.
مددو( اهلل     وهددو حدددرين علدديهما حيددل ر دددهم ويعدددّا عليدده عنددتهما حددد  فجدداتهم ر 
 جلس إليهم.
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ل خددفقددالوا  يددا حممددد إنّددا قددد بعثنددا إليدد  لنكّلمدد ا وإنددا واهلل مددا نعلددم رجددالً مددن العددرب أد
لدددع علددددى قومدددد ا لقدددد مددددببع اآلبدددداتا وعبدددع الدددددينا و ددددتمع اآلهلددددةا خعلدددى قومدددده مددددا أد

فمددا بقدد  مددن قبدديح إالّ قددد جئتدده فيمددا بيننددا وبيندد ا فددإن   ومددفهع ايحددالما وفرّقددع اسماعددةا
 نَع إمندا جئدَع ذدشا احلدديع اطلدل بده مداالً مجعندا لد  مدن أموالندا حد  اكدون أ ثرندا مدااًلا 
وإن  نددَع اطلددل بدده الشددر  فينددا فددنحن نسددّودث عليندداا وإن  نددَع اريددد ملكدداً ملكندداثا وإن  

  من اسن  رئياً د ارا  قد غلدل عليد  بدشلنا أموالندا  ان الشي يأاي  رئياً د و انوا يسمون التاب
ت طلل الطل ل  ح  نربئ  عنه أو نعشر فيد ا وإن  ندَع اريدد امدرأة زّوجنداث أمجدل بندع 

 ت العرب.
فقا( هلم رمو( اهلل      ما ق ما اقولونا ما جئُع مبا جئتكم به أطلل أموالكما وال 

 اعاىل بعثين إلديكم رمدوالً وأندا( علدّ   تابداً وأمدرين الشر  فيكما وال املل  عليكما ولكن اهلل
أن أ ون بشرياً ونشيراًا فبّلغتكم رمداالت رّقا ونصدحُع لكدما فدإن اقبلدوا مديّن مدا جئدتكم بده 

 رةا وإن ارّدو  علّ  أ رب يمر اهلل ح  حيكم اهلل بيين وبينكم.خفهو حاكم ت الدنيا واآل
مّنا  يئاً ها عرضنا  علي  فإن  قد علمع أنده لديس  قالوا  يا حممدا فإن  نع غري قابل

من النا  أحد أضي  بلداً وال أقل مات وال أ د عيشاً مناا فامئل رب  الشي بعث  مبا بعثد  
بده فليسدري عندا هدش  اسبدا( الدو قدد ضديقع علينداا وليبسدن لندا بالدنداا وليفجدر لندا فيهدا أاداراً  

من آبائناا وليكن فيمن يبعع لنا  قص  بدن  دالب   أاار الشام والعراوا وليبعع من مضى
 دو فنسأله عما اقو( أح  هو أم باطل؟ فإن  دقوث و دنعع مدا مدألناث   فإنه  ان  ي

  دقناثا وعرفنا به منالت  من اهللا وأنه بعث  رموالً  ما اقو(.
بدها وقدد فقا( هلدم رمدو( اهلل      مدا ذدشا بعثدُع إلديكما إمندا جئدتكم مدن اهلل مبدا بعثدين 

رةا وإن ادددرّدو  علدددّ  خدددبلغدددتكم مدددا اُرمدددلع بددده إلددديكما فدددإن اقبلدددو  فهدددو حاكدددم ت الددددنيا واآل
 فأ رب يمر اهللا ح  حيكم اهلل بيين وبينكم.

ش لنفس ا مل رب  أن يبعع مع  ملكاً يصّدق  مبا اقدو( خقالوا  فإذا م افعل هشا ف
وقصددوراً و نددوزاً مددن ذهدل وفّضددة يغنيدد  ذددا عمددا ويراجعندا عندد ا وامددا الا فليجعددل لد  جناندداً 

نراث ابتغ ا فإن  اقوم ت ايمواو التمس املعا   ما نلتمسا ح  نعر  فضدل  ومنالتد  
 من رّب  إن  نَع رموالً  ما ااعم.
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فقددا( هلددم رمددو( اهلل      مددا أنددا بفاعددلا ومددا أنددا بالددشي يسددأ( ربّددها ولكددن اهلل بعثددين 
رةا وإن اددردو  علدد   أ ددرب خددلددوا مددا جئددتكم بدده فهددو حاكددم ت الدددنيا واآلبشددرياً ونددشيراً فددإن اقب

 يمر اهلل حّ  حيكم اهلل بيين وبينكم.
 قالوا  فأمقن السمات علينا  سفاً  ما زعمَع أّن رب  إن  ات فعل.

 قا(  فقا( رمو( اهلل      ذل  إىل اهللا إن  ات أن يفعله بكم فعل.
  أنددا مددنجلس معدد  ونسددأل  عمددا مددألناث عندده ونطلددل قددالوا  يددا حممدددا فمددا علددم ربدد 

ربث مبدا هدو  دان  ت ذلد  بندا إذ م من  ما نطللا فيتقّدم إليد  فيعلمد  مبدا اراجعندا بده و د
نقبل من  ما جئتنا بدها إنده قدد بلغندا أند  إمندا يعلمد  هدشاا رجدل باليمامدة يقدا( لده  الدرمحنا 

إليدد  يددا حممدددا وإنددا واهلل النرت دد  ومددا بلغددع منددا  وإنددا واهلل الندديمن بددالرمحن أبددداًا فقددد أعددشرنا
 ح  الك  أو هتلكنا.

 فقام رمو( اهلل     من عندهم وانصر  إىل أهله حايناً أمفاً عليهم.
فلما قام عنهم رمدو( اهلل     وانصدر ا قدا( أبدو جهدل  يدا معشدر قدري  إن حممدداً قدد 

حالمندددا و ددتم آهلتندداا وإين اُعاهدددد اهلل أ  اال مددا اددرون مدددن عيددل ديننددا و دددتم آبائنددا واسددفيه أ
ع بدده رأمددها فأمددلموين خيجلسددّن لدده غددداً حبجددر مددا أطيدد  محلددها فددإذا مددجد ت  ددالاه فضدد
 عند ذل  أو امنعوينا فلتصن  بعد ذل  بنو عبد منا  ما بدا هلم.

 نسلم  لش ت أبداً فامض ملا اريد. قالوا  واهلل ال
ي جلددس لرمددو( اهلل     ينتاددر ا وغدددا ش حجددراً  مددا و ددف خددفلمددا أ ددبح أبوجهددل أ

رمدددو( اهلل      مدددا  دددان يغددددوا و دددان رمدددو( اهلل     مبكدددة وقبلتددده إىل الشددداما فكدددان إذا 
  ّلىا  ّلى بني الر ن اليماين واحلجر ايمودا وجعل الكعبة بينه وبني الشام.

ا فقدددام رمدددو( اهلل     يصدددّل  وقدددد غددددت قدددري  ت أندددديتهم فجلسدددوا فيهدددا ينادددرون مددد
أبوجهل فاعلا فلما مجد رمو( اهلل     احتمل أبوجهل احلجر ي أقبل  و ا ح  إذا دنا 
 منه رج  منهاماً منتقعاً لونه مرعوباً قد يبسع يدا  على حجر  ح  قش  احلجر من يد .

 فقامع إليه رجا( قري  وقالوا له  ما ل  يا أبا احلكم؟
فلما دندوُت عدرض ر دونده فحدل مدن اإلبدل  قا(  قمُع إليه يفعل ما قلع لكم البارحةا

 واهلل ما رأيع مثل هامته وال قصراه وال أنيابه لفحل قنا فهم  ق أن يأ لين.
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 ش .خوروي ان رمو( اهلل     قا(  ذاث جربائيلا يهر له ذش  الصورةا ولو دنا ي
 فلما قا( ذل  هلم أبوجهل قام النضر بن احلار  بن  لدة فقا( 

  واهلل لقد نا( بكم أمر ما أايتم له حبيلة بعدا قد  ان حمّمد فديكم غالمداً يا معشر قري 
حددد اً أرضددا م فدديكم وأ دددقكم حددديثاً وأعامكددم أمانددةا حدد  إذا رأيددتم ت  دددغيه الشدديل 
وجددددات م مبددددا جددددات م بددددها قلددددتم  مدددداحرا ال واهلل مددددا هددددو بسدددداحرا قددددد رأينددددا السددددحرة نفددددثهم 

اسهم و عنددا مددجعهما مددا هددو بكدداهنا قددد رأينددا الكهنددة  ددوعقدددهما وقلددتم   دداهنا ال واهلل 
وقلتم   اعرا لقد رأينا الشعر و عنا أ نافه  لها هاجه ورجا ا وقلتم  جمنونا ال واهلل ما هو 

ليطده. يدا معشدر قدري ا فداناروا ت نقده وال ومومدته وال  مبجنونا لقد رأينا اسنون فما هو  
 مر عايم. أنكما فإنه واهلل قد نا( بكم أ

 
 احلرب الثقافية ضد القرآن

و ان النضر هشا من قري ا وهّن  ان يديذي رمدو( اهلل     وينصدل لده العدداوةا و دان 
قد قدم احلدرية واعلّدم ذدا أحاديدع ملدوث الفدر  وأحاديدع رمدتم وامدفنديارا فكدان إذا جلدس 

م مدن االُمدم مدن نقمدة ر قومده مدا أ داب مدن قدبلهحش  رمو( اهلل     جملساً فشّ ر فيه باهللا و 
ّلفدده ت جملسدده إذا قدداما وقددا(  أنددا واهلل يددا معشددر قددري  أحسددن حددديثاً منددها فهلددم فأنددا خاهللا 

اُحددد كم أحسددن مددن حديثددها ي حيددد هم عددن ملددوث فددار  ورمددتم وامددفنديارا ي يقددو(  مبدداذا  
  ان أحسن حديثاً ميّن؟

 قالوا  وهو الشي قا(  ماُنا( مثل ما أنا( اهلل.
 

 املشر ني إىل أحبار املدينة وفد
ي ااددم بعثددوا النضددر بددن احلددار  وبعثددوا معدده عقبددة بددن أق معددين إىل أحبددار اليهددود باملدينددة 

رباهم بقولددها فددإام أهددل الكتدداب ايو( خددوقددالوا هلمددا  مددالهم عددن حمّمدددا و ددفا هلددم  ددفته وأ
 وعندهم علم ليس عندنا من اينبيات.

 أحبدددار اليهدددود عدددن رمدددو( اهلل     وو دددفا هلدددم أمدددر  رجدددا حددد  قددددما املديندددةا فسدددأالخف
 ربونا عن  احبنا هشا.خرباهم ببعض قوله وقاال هلم  انكم أهل التوراة قد جئنا م لتخوأ

رب م ذّن فهو نيّب مرمدلا خفقالع هلما أحبار اليهود  ملو  عن  ال  نأمر م ذّنا فإن أ
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 وإن م يفعل فالرجل متقّو(ا فروا فيه رأيكم 
   عن فتية ذهبوا ت الدهر ايو( ما  ان أمرهما فإنه قد  ان هلم حديع عجل.ملو 

 وملو  عن رجل طّوا  بلهلل مشارو ايرض ومغارذا ما  ان نبأ .
 وملو  عن الروح ما ه ؟

رب م بشل  فااّبعو  فإنه نديّبا وإن م يفعدل فالرجدل متقدّو( فا دنعوا ت أمدر  مدا بددا خفإذا أ
 لكم.

احلددار  وعقبددة بددن أق معددين بددن عمددرو بددن اُميددة بددن عبددد مشددس بددن عبددد فأقبددل النضددر بددن 
منا  حد  قددما مكدة علدى قدري  فقداال  يدا معشدر قدري  قدد جئندا م بفصدل مدا بيدنكم وبدني 

رب م ذا فهو نديّبا وإن م خحمّمدا قد أمرنا أحبار اليهود أن نسأله عن أ يات أمرونا ذاا فإن أ
 أيكم.يفعل فالرجل متقّو( فروا فيه ر 

ربندا عدن فتيدة ذهبدوا ت الددهر ايو( قدد  دان خفجاتوا رمو( اهلل     فقالوا  يدا حممددا أ
ربنا عن الروح ما خهلم قّصة عجلا وعن رجل  ان طّوافاً قد بلهلل مشارو ايرض ومغارذاا وأ

 ه ؟
 رب م مبا مألتم عنه غداً.اُخفقا( هلم رمو( اهلل      

ا وفيهدددا مدددا مدددألو  عنددده  مدددن أمدددر الفتيدددةا والرجدددل فجدددات جربيدددل مدددن اهلل بسدددورة الكهدددف
 الطّوا ا والروح.

 
 م  رؤو  الشرث

نس بدن ُ دري  الثقفد  حليدف خدروي أن أبا مفيان بن حربا وأبا جهل بدن هشداما واي 
رجددوا ليلددة ليسددتمعوا القددرآن مددن رمددو( اهلل     وهددو يصددّل  مددن الليددل ت بيتددها خبددين زهددرةا 

ستم  فيها و ل اليعلم مبكان  احبها فبااوا يستمعون لها ح  ش  ل رجل منهم جملساً يخفأ
إذا طلدد  الفجددر افر قددوا فجمعهددم الطريدد ا فتالومددوا وقددا( بعضددهم لددبعض  الاعددودوا فلددو رآ ددم 

 بعض مفهائكم يوقعتم ت قلبه  يئاًا ي انصرفوا.
حد  إذا طلد  ح  إذا  انع الليلة الثانية عداد  دل مدنهم إىل جملسدها فبدااوا يسدتمعون لدها 

 الفجر افرّقوا فجمعهم الطري ا فقا( بعضهم لبعض مثل ما قالوا أو( مرة ي انصرفوا.
ش  دل رجدل مدنهم جملسده فبدااوا يسدتمعون لده حد  إذا طلد  خح  إذا  انع الليلة الثالثة أ
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نربح ح  نتعاهد علدى أن النعدودا ي  الفجر افرّقوا فجمعهم الطري ا فقا( بعضهم لبعض  ال
 هدوا على ذل  ي افرّقوا.اعا

ر  حدد  أاددى أبددا مددفيان ت بيتدده فقددا(  خددش عصددا  ي خددنس بددن  ددري  أخددفلمددا أ ددبح اي
 ربين يا أبا حنالة عن رأي  فيما  عع من حمّمد.خأ

فقا(  يا أبا  علبة لقد  عع أ يات أعرفها وأعدر  مدا يدراد ذداا و عدع أ ديات مدا عرفدع 
 معناها وال ما يراد ذا.

جهددلا  ر  مددن عنددد  حدد  أاددى أبدداخددنس  وأنددا  ددشل ا والددشي حلفددع بددها ي خددقددا( اي
 ل عليه بيته فقا(  يا أبا احلكما ما رأي  فيما  عع من حممد؟خفد

قددددا(  مدددداذا  عددددع؟ انازعنددددا  ددددن وبنددددو عبددددد منددددا  الشددددر ا أطعمددددوا فأطعمندددداا ومحلددددوا 
م  رهان. قدالوا  منّدا نديّب يأايده فحملناا وأعطوا فأعطيناا ح  إذا حتاذينا على الر ل و نا  فر 

نس خالوح  من السماتا فم  ندرث مثل هش ؟ واهلل النيمن به أبداً وال نصّدقها فقام عنه اي
 وار ه.
 

 طين الوليد ضد القرآن 
مدّن فديهم وقدد حضدر املومدما  ي ان الوليد بن املغرية اجتم  إليه نفر من قدري ا و دان ذا

قد حضدر املومدما وإن وفدود العدرب مدتقدم علديكما وقدد  عدوا  فقا( هلم  يا معشر قري  إنه
تلفدوا فيكدشب بعضدكم بعضداًا ويدرّد قدولكم بأمر  احبكم هشاا فأمجعوا فيده رأيداً واحدداً وال  

 بعضه بعضاً.
 قالوا  فأنع يا أبا عبد مشس فقل وأقم لنا رأياً نقو( به.

 قا(  بل أنتم قولوا وأ  .
 قالوا  نقو(  اهن.

 ال واهلل ما هو بكاهنا لقد رأينا الكهانا فما بامامة الكاهن وال مجعه.قا(  
 قالوا  فنقو( جمنون.

 اسه وال ومومته.نقه وال  قا(  ما هو مبجنونا لقد رأينا اسنون وعرفنا  فما هو  
 قالوا  فنقو(  اعر.

طها فمدا قا(  ما هو بشاعرا لقد عرفنا الشعر  له رجا  وهاجده وقريضده ومقبوضده ومبسدو 
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 هو بالشعر.
 قالوا  نقو( ماحر.

 قا(  وما هو بساحرا لقد رأينا السحرة ومحرهما فما هو بنفثه وال عقد .
 قالوا  فما اقو( يا أبا عبد مشس؟

ه حالوةا وان عليه لطدالوةا وان اعدال  ملثمدرا وان أمدفله ملعدشوا وانده ولدقا(  واهلل إن لق 
بقدائلني مدن قدولكم ذلد   ديئاً إال عدر  أنده باطدلا وإن أقدرب ليعلو وما يعلى عليها وما أندتم 

 القو( فيه ين اقولوا  ماحر جات بقو( هو محرا يفرو بني املرت وابنها وبني املرت وعشرياه.
ميددر ذددم أحددد إال  فتفرقددوا عندده بددشل  وجعلددوا  لسددون بسددبل النددا  حددني قدددموا املومددم ال

َذْرين  َوَمددْن   مددبحانه ت الوليددد بددن املغددرية قولدده اعدداىل  إيددا  وذ ددروا هلددم أمددر ا فددأنا( اهللحددّشرو  
يداً    .28   َمُأْ ل يه  َمَقرَ    إىل قوله اعاىل  21   َخَلْقُع َوح 

 
 رلخالوليد برواية اُ 

وعددن ابدددن عبدددا   ان الوليدددد بدددن املغدددرية جدددات إىل رمدددو( اهلل     فقدددا(  اقدددرأ علدددّ . فقدددرأ 
 ر اآلية.خ  إىل آ29   َعْد(  َواإل ْحسان  إ ن  اهلَل يَْأُمُر ب الْ  عليه  

 قا(  أعد. فأعاد عليه.
قدددا(  واهلل إّن لددده حلدددالوةا وإن عليددده لطدددالوةا وإن أعدددال  ملثمدددرا وإن أمدددفله ملعدددشوا ومدددا 

 يقو( هشا بشر.
 فبلهلل ذل  أباجهل فأاا  فقا(  يا عما إّن قوم  يريدون أن  معوا ل  مااًل.

َ؟  قا(  وم 
 لتعرض ها قبله. قا(  أايع حممداً 

 قا(  قد علمع قري  أين من أ ثرها مااًل.
 قا(  فقل فيه قوالً يبلهلل قوم  أن  منكر له.
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 قا(  ماذا أقو(؟ ي قا(  انه محرا فنالع فيه اآليات.
 

 م  العتبة بن ربيعة
عن جابر بن عبداهلل قا(  اجتمعع قري  يوماً فقالوا  اناروا أعلمكم بالسدحر والكهاندة 

فليأت هشا الرجل الشي قد فر و مجاعتناا و ّتع أمرناا وعاب دينناا فليكلمده ولينادر والشعر 
 ماذا يرّد عليه.

 فقالوا  ما نعلم أحداً غري عتبة بن ربيعةا فقالوا  أنع يا أبا الوليد.
 ري أم عبداهلل؟ فسكع رمو( اهلل    .خفأاا  عتبة فقا(  يا حممدا أنع 

 فسكع رمو( اهلل. ري أم عبداملطلل؟خفقا(  أنع 
ري مند  فددإام م ياهددروا  المدداًا وإن  نددع ادداعم أندد  خددقدا(  فددإن  نددع ادداعم ان هدديالت 

 ري منهم فتكلم ح  نسم  قول ا ي أرد  قائاًل خ
ّع أمرنداا وعبدع صاً قن أ أم على قومده مند ا فرقدع مجاعتنداا و دتّ خإنّا واهلل ما رأينا  

م  ان ت قري  ماحراًا وان ت قري   اهناًا واهلل مدا دينناا وفضحتنا ت العربا لقد طار فيه
ننتار إال مثل  يحة احلبلى أن يقوم بعضنا إىل بعض بالسيو  ح  نتفاىن. أيها الرجدلا إن 

أّي  رتخ دان إمنددا بدد  احلاجددة مجعنددا لدد  حدد  اكدون أغددّن قددري ا وإن  ددان إمنددا بدد  البدداتة فددا
 نسات قري   ئَع فلناّوج  عشراً.

 اهلل      فرغَع؟فقا( رمو( 
 قا(  نعم.

يم   فقدددا( رمدددو( اهلل       يم  ا حدددم ب ْسدددم  اهلل  الدددر مْحن  الدددر ح  دددَن الدددر مْحن  الدددر ح    31   اَدْنا يدددٌل م 
ثْددَل  دداع َقة  عدداٍد َومَثُددودَ  حد  بلددهلل     وحينئددش أمسدد  31   فَددإ ْن أَْعَرُضددوا فَدُقددْل أَنْددَشْرُاُكْم  داع َقًة م 

 ر  إىل قري  واحتبس عنهم. د  بالرحما ورج  إىل أهله وم  عتبة على فيه     ونا
فقدا( أبوجهددل  يددا معشددر قددري ا واهلل النددرل عتبددة إال قددد  ددبأ إىل حممددد وأعجبدده طعامددها 

 وما ذل  إال من حاجة أ ابتها فانطلقوا بنا إليه.
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فددددانطلقوا إليدددده فقددددا( أبوجهددددل  يددددا عتبددددةا مددددا حبسدددد  عنددددا إال أندددد   ددددبوت إىل حممدددددا 
 وأعجب  طعامها فإن  ان ل  حاجة مجعنا ل  من أموالنا ما نغني  عن طعام حممد.

يكلّدددم حممدددداً أبدددداً وقدددا(  واهلل إين مدددن أ ثدددر قدددري  مدددااًلا  فغضدددل غضدددبة وأقسدددم  أن ال
ولكددين أايتدده وقصصددع عليدده القصددةا فأجددابين بشدد ت واهلل مددا هددو بشددعر وال  هانددة وال مددحرا 

ثْدددَل  ددداع َقة  عددداٍد َومَثُدددودَ فَددد ه  دوقدددرأ السدددورة إىل قولددد   32   إ ْن أَْعَرُضدددوا فَدُقدددْل أَنْدددَشْرُاُكْم  ددداع َقًة م 
فأمسددكُع بفيدده ونا دددداه الددرحم أن يكددفا وقدددد علمددتم أن حممددداً إذا قدددا(  دديئاً م يكدددشبا 

 شيع أن ينا( بكم العشاب.خف
وت رواية  ي مضى رمو( اهلل     فيهدا يقرؤهدا عليدها فلمدا  د  عتبدة أنصدع هلدا وألقدى 

لدددف يهدددر  معتمدددداً عليهمدددا يسدددم  مندددها ي انتهدددى رمدددو( اهلل    إىل السدددجدة منهدددا خيديددده 
 فسجد ي قا(      قد  عَع يا أبا الوليد ما  عع فأنع وذاث.

ف باهلل لقد جدات م أبوالوليدد بغدري الوجده فقام عتبة إىل أ حابه فقا( بعضهم لبعض   ل
 الشي ذهل به.

 وراتث يا أبا الوليد؟ فلما جلس إليهم قالوا  ما
قا(  ورائ  أين  عع قواًل واهلل ما  عع مثله قدنا واهلل مدا هدو بالسدحر وال بالشدعر وال 

فدداعتالو ا لّددوا بددني الرجدل وبددني مددا هدو فيدده خبالكهاندةا يددا معشدر قددري  أطيعددوين واجعلوهدا قا 
فواهلل ليكونّن لقوله الشي  عع نبأا فدإن اصدبه العدرب فقدد  فيتمدو  بغدري ما وإن ياهدر علدى 

 العرب فملكه ملككم وعاّ  عا ما و نتم أمعد النا  به.
 قالوا  محرث واهلل يا أبا الوليد بلسانه.

 قا(  هشا رأي  فيها فا نعوا ما بدا لكم.
 

 م  املستهائني
تهاؤون برمددددو( اهلل    ا فددددأنا( اهلل فدددديهم آيددددات يددددشّمهم ذدددداا  ددددان هندددداث مجاعددددة يسدددد

 وحيّشرهم فيها عاقبة أمرهما ويتوّعدهم العشاب والنار.
 منهم  عمه أبوهللا وامرأاه اُم مجيل بنع حرب بن اُمية محّالة احلطل.
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 اهددا اهلل محّالددة احلطددل ياددا  انددع حتمددل الشددوث فتطرحدده علددى طريدد  رمددو( اهلل     
يم   را فأنا( اهلل اعاىل فيهما  حيع مي ما أَْغّن ا اَدب ْع َيدا َأق  هَلٍَل َوَال  ا ب ْسم  اهلل  الر مْحن  الر ح 

ددْن ا َواْمرَأَاُددُه مَح الَددَة احلَْطَددل  ا َمَيْصددلى ندداراً ذاَت هَلَددلٍ ا َعْنددُه مالُددُه َومددا َ َسددلَ  يددد ها َحْبددٌل م  ت  ج 
  .33   َمَسدٍ 

يمددةا وانقددل احلددديعا والقدد  العددداوة بددني النددا ا واوقددد ندداراً  مددا وقددد  انددع متشدد  بالنم
 اوقد النار باحلطل.

ي ان اُم مجيل حني  عع ما ندا( فيهدا وت زوجهدا مدن القدرآن أادع رمدو( اهلل    وهدو 
ش اهلل ببصدرها خجالس ت املسجد عند الكعبةا وت يدها فهر من حجارةا فلما وقفع عليه أ

م اددر ا لكنهددا قالددع  قددد بلغددين اندده يهجددوينا واهلل لددو وجدادده لضددربع عددن رمددو( اهلل     فلدد
 ذشا الفهر فا ا أما واهلل إين لشاعرةا ي أنشأت اقو( 

  .ودينه قلينا   وأمَر  أبينا   مشهاً عصينا 
 ي انصرفع.

 ش اهلل ببصرها عيّن.خقا(      ما رأاينا لقد أ
يسدددّبونه بدددها و دددان رمدددو( اهلل      وقدددد  اندددع قدددري  اسدددّم  رمدددو( اهلل     مدددشّهاا

 يقو(  أال اعجبون ملا يصر  اهلل عين من أذل قري ؟ يسبون ويهجون مشهاًا وأنا حممد.
 

 ويل لكّل قَُاَة
لف بن وهل بن حشافة بن مُجحا  ان إذا رأل النيب     قا  وملدا ا خومنهم  اُمية بن 

 ر السورة.خ  إىل آ34   ةٍ َوْيٌل ل ُكلِّ قََُاٍة ُلَماَ  فأنا( اهلل فيه  
 الشي يشتم الرجل عالنية ويكسر عينه عليه ويغما بها ومجعه قاات.   َماة اهلُ و
   الشي يعيل النا  مرّاً وييذيهم. ُلَماة الو
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 الكافر بآيات اهلل
بّداب بدن ايرّت  داحل رمدو( اهلل     انده ومنهم  العدا  بدن وائدل السدهم ا فعدن اخ

فعملع للعا  بدن وائدل السدهم ا فجئدع أاقاضدا ا فقدا(  ال اُعطيد   قا(   نع قيناً مبكةا
 ح  اكفر مبحمد    .

 فقلع  ال أ فر مبحمد ح  مييت  اهلل ي حييي .
أَ فَدرَأَيْددَع ال ددش ي َ َفددَر  قدا(  إذا أمددااين اهلل ي بعثددين بعثددين ور مددا( وولددا فددأنا( اهلل اعدداىل  

  .36   َويَْأا ينا فَدْرداً    إىل قوله اعاىل  35   َوَوَلداً  ب آياا نا َوقاَ( ُيواَدنَي  ماالً 
 

 اإلنسان الطاغ 
 ر حممد وجهه بني أيهر م؟ومنهم  أبو جهل فإنّه مأ( قومه يوماً وقا(  هل يعفّ 

 فقيل  نعم.
 لئن رأيته يفعل ذل  يطأّن رقبته والُعفرّن وجهه ت الرتاب. لفقا(  والالت والُعاّ 
رقبتددها فمددا فجددئهم مندده  ىرمددو( اهلل     وهددو يصددل ا فدداعم ليطددأ علدد ىقدا( الددراوي  فددأا
 عقبيه ويتق  بيديه. ىإالّ وهو ينكن عل

 فقالوا  ما ل  يا أبا احلكم؟
 ندقاً من نار وهوالً وأجنحة.قا(  اّن بيين وبينه خ

ا فددأنا( اهلل فيدده   املالئكددة عضددواً عضددواً الختطفتدده لددو دنددا مددين  فقددا( رمددو( اهلل      
ْنساَن لََيْطغى    .31   َأْن َرآُ  اْمتَدْغّنا َ ال  إ ن  اإل 

 
 اث اي يمايفّ 

اهلل  ومنهم  النضر بن احلدار ا فإنده  دان إذا جلدس رمدو( اهلل     جملسداً فددعا فيده إىل
ّلفدده النضددر بددن احلددار  ت خا اخاليددةا واددال فيدده القددرآنا وحددّشر قريشدداً مددا أ دداب االُمددم اعدداىل

فحددّد هم عددن رمددتم وإمددفنديار وملددوث فددار  ي يقددو(  واهلل مددا حممددد بأحسددن  جملسدده إذا قددام
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 حديثاً ميّنا وما حديثه إالّ أماطري ايولني أ تتبها.
دديالً  فددأنا( اهلل فيدده   ددَ  مُتْلددى َعَلْيدده  ُبْكددَرًة َوَأ   قُددْل أَنْداَلَددُه ا َوقدداُلوا َأمدداط رُي اَيو ل ددنَي اْ َتَتَبهددا َفه 

  .38   السِّر   ال ش ي يَدْعَلمُ 
  39   إ ذا اُدْتلى َعَلْيه  آيااُنا قاَ( َأماط رُي اَيو ل نيَ  ونا( فيه  
دددْرُ   قولددده    إىل41   َيْسدددَمُ  آيدددات  اهلل  اُدْتلدددى َعَلْيددده  ا َويْدددٌل ل ُكدددلِّ أَف ددداٍث أَ  ددديمٍ  وندددا( فيددده   فَدَبشِّ

  .41   ب َعشاٍب أَل يمٍ 
 

 حصل جهنم
ن رمدددو( اهلل     جلدددس يومددداً مددد  الوليدددد بدددن املغدددرية ت ومدددنهم  ابدددن الابعدددريا وذلددد  ا

جلدس معهدم وت اسلدس غدري واحدد مدن رجدا( قدري ا  املسجدا فجات النضر بن احلدار  حد 
أفحمدها  فتكلم رمو( اهلل    ا فعرض لده النضدر بدن احلدار ا فكّلمده رمدو( اهلل     حد 

  .42   اهلل  َحَصُل َجَهن َم أَنْدُتْم هَلا وار ُدونَ إ ن ُكْم َوما اَدْعُبُدوَن م ْن ُدون   ي اال عليه  
جلدسا فقدا( الوليدد بدن  ي قام رمو( اهلل     وأقبل عبدد اهلل بدن الاّبعدري السدهم  حد 

املغددرية لعبددداهلل بددن الابعددري  واهلل مددا قددام النضددر بددن احلددار  البددن عبددد املطلددل آنفدداً ومددا قعدددا 
 ا هش  حصُل جهنم.وقد زعم حممد أنّا وما نعبد من آهلتن

صددمتها فامددألوا حممددداً أ ددّل مددا يعبدددون فقدا( عبددد اهلل بددن الابعددري  أمددا واهلل لددو وجدادده خ
 لمن دون اهلل ت جهنم مد  مدن عبدد ؟ فدنحن نعبدد املالئكدةا واليهدود يعبددون عايدراًا والنصدار 

 بن مرمي. ىيعبدون عيس
 ا م.خه قد احت  و فعجل الوليد ومن  ان معه ت اسلس من قولها ورأوا أن

فددش ر ذلدد  لرمددو( اهلل    ا فقددا( رمددو( اهلل       ددل مددن أحددل أن يعبددد مددن دون 
اهلل فهددو مدد  مددن عبددد ا إاددم إمنددا يعبدددون الشددياطني ومددن أمددرهتم الشددياطني بعباداددها فددأنا( اهلل 

                                                           
38

 .6د  5الفرقان   -  
39

 .15القلم   -  
41

 .8د  1اسا ية   -  
41

 .1لقمان   -  
42

 .98اينبيات   -  



 48 

َعُدونَ  عليه   ن ا احلُْْسّن أُولئ َ  َعْنها ُمبدْ   .43   إ ن  ال ش يَن َمبَدَقْع هَلُْم م 
ددا ُضددر َب ابْددُن  عبددد مددن دون اهلل  بددن مددرمي  ع  وأندده يُ  ىونددا( ت مدداذ ر مددن أمددر عيسدد َوَلم 
دددُّونَ  ْنددُه َيص    أي يصدديحون فرحدداً لدداعمهم بددأّن الرمددو(     قددد 44   َمددْرمَيَ َمددَثالً إ ذا قَدْوُمددَ  م 

 انقط  به.
دداَعة   قولدده     إىل45   ْيدده  إ ْن ُهددَو إ ال  َعْبددٌد أَنْدَعْمنددا َعلَ  فقددا(   ىي ذ ددر عيسدد َوإ ن ددُه َلع ْلددٌم ل لس 

ا   .46   َفال مَتْتَدُرن  ذ 
وت رواية  ان رمو( اهلل     قا( له  ما أجهل  بلسان قوم ا  ما  ملا ال يعقلا أي  

 فال يشمل املالئكة وعايراً واملسيح  عليهم السالم .
 

 عايما القريتني
دهاا ويدرتث حممد وأارث وأنا  بري قري  وميّ  ىقا(  أينّا( علومنهم  الوليد بن املغرية فإنه 

 أبو مسعود عمرو بن عمري الثقف  ميد  قيف؟ فنحن عايما مكة والطائف القريتني.
دَن اْلَقدْريَدتَدنْي  َعا ديمٍ  ت ذل    فأنا( اهلل اعاىل أَ ا َوقاُلوا لَدْو ال ندُداَِّ( هدَشا اْلُقدْرآُن َعلدى َرُجدٍل م 

ُموَن َرمْحََع َربِّ َ ُهْم    .41   يَدْقس 
 

 ليلهخالاام و 
لف بن وهل بن حشافة بن مُجحا  اندا متصدافيني خومنهم  عقبة بن أق معينا واُّق بن 
 ىرمو( اهلل     و   منده. فبلدهلل ذلد  اُبيداًا فدأا حسناً ما بينهماا فكان عقبة قد جلس إىل

اً و عع منه؟ ي قا(  وجه  مدن وجهد  عقبة فقا( له  أم يبلغين عن  أّن  جالسع حممد
حددرام أن أ لمدد  د وامددتغلظ مددن اليمددني د إن انددع جالسددع حممددداً و عددع منددها أو م اأادده 

 فتتجامر عليه ت وجهه. ففعل ذل  عقبةا فأنا( اهلل فيهما 
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َددْشُت َمددَ  الر ُمددو   ُ َعلددى َيَديْدده  يَدُقددوُ( يددا لَْيتَددين  ا   قولدده     إىل48   (  َمددب يالً َويَدددْوَم يَدَعددضُّ الا ددام 
  .49   وَ اَن الش ْيطاُن ل إل ْنسان  َخُشوالً  

 
 

  احل املثل
رمددو( اهلل     بعاددم بددا( قددد أرفددع فقددا(  يددا  إىل ىلددفا فإنّدده مشددخومددنهم  اُّق بددن 

ه ت الدريح  دو رمدو( خد؟ ي فتده ت يدد  ي نفلحممد أندع اداعم أن اهلل يبعدع هدشا بعدد مدا أر 
 اهلل    .

 قا( رمو( اهلل      أنا أقو( ذل ا فأنا( اهلل فيه ف
ديمٌ   دَ  َرم  دَ  َخْلَقدُه قداَ( َمدْن حُيْد   اْلع اداَم َوه  قُدْل حُيْي يَهدا ال دش ي أَْنَشدَأها ا َوَضَرَب لَنا َمَثاًل َوَنس 

  .51   َأو َ( َمر ٍة َوُهَو ب ُكلِّ َخْلٍ  َعل يمٌ 
 

 ال للحل الومن
لددددفا والعددددا  بددددن وائددددل خومددددنهم  ايمددددود بددددن املطلددددلا والوليددددد بددددن املغددددريةا واُّق بددددن 

السدددهم ا و ددددانوا ذوي أمددددنان ت قدددومهما فاعرتضددددوا رمددددو( اهلل     وهدددو يطددددو  بالكعبددددة 
فقالوا  يا حممدا هلُدم فلنعبدد مدا اعبدد واعبدد مدا نعبددا فنشدرتث  دن وأندع ت ايمدرا فدإن  دان 

رياً هدا اعبدد  ندع قدد  خدنعبدد  شنا حباندا مندها وإن  دان مداخدنعبدد  ندا قدد أرياً ها خالشي اعبد 
 شت حبا  منه. فأنا( اهلل فيهم خأ

يم    َوال أَنْددُتْم عاب دُدوَن مدا ا ال أَْعُبُد ما اَدْعبُدُدونَ ا ُقْل يا أَيدَُّها اْلكاف ُرونَ ا ب ْسم  اهلل  الر مْحن  الر ح 
َ د ين  َوال أَنا عاب ٌد ما َعبَ  اأَْعُبدُ    .51   ْدُّّْا َوال أَنْدُتْم عاب ُدوَن ما أَْعُبُدا َلُكْم د يُنُكْم َور 
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 طعام اي يم
ومنهم  أبو جهل بن هشام حيع قا( يوماً  يا معشر قري  هدل اددرون مدا  دجرة الاقدوم 

 وفكم ذا حممد؟الو  
 قالوا  ال.

إ ن   منهددا ااقمدداًا فددأنا( اهلل فيدده  قددا(  عجددوة يثددرب بالابدددا واهلل لددئن امددتمكّنا منهددا لنتاق
ا َ اْلُمْهدددل  يَدْغل ددد  ت  اْلُبطُدددون   ا طَعددداُم ايَ  ددديم  ددديم    اَ دددَجَرَة الا قُّدددوم    أي لددديس  مدددا 52   َ َغْلددد   احلَْم 

 يقو(.
 

 م  املأل من قري 
ومددنهم  املددأل مددن قددري ا فددإام  ددانوا يسددتهائون برمددو( اهلل     إذا جلددس ت املسددجدا 

 دفوان بدن  ّبابا وعّمارا وأبو فكيهدةا ويسدار مدوىلخيه املستضعفون من أ حابه  وجلس إل
 ميةا و هيلا وأ باههم من املسلمني.اُ 

مدن  لو ان بعضهم يقو( لبعض  هيالت أ حابه  ما ادرونا أهدوالت مدّن اهلل علديهم باهلدد
 به؟ّصهم اهلل خرياً ما مبقنا هيالت إليه وما خبيننا؟ لو  ان ما جات به حممد 

ّباباً و هيباً وبالاًل. قالوا  يا حممد خرمو( اهلل     ووجدوا عند   ىو انوا  لما مّروا عل
 أرضيع ذيالت عن قوم ؟

ٌّ  فيهم   فانا( اهلل اعاىل دْن ُدون ده  َور  َوأَْنش ْر ب ه  ال ش يَن َ اُفوَن َأْن حُيَْشُروا إ ىل َرذِّ ْم لَْيَس هَلُْم م 
  .54   َواهللُ أَْعَلُم ب الا ال م نيَ  قوله   ىلإ  53   َوال َ ف ي ٌ 

مددن  لوت روايدة قدالوا  يددا حممددا أرضديع ذدديالت عدن قومدد ؟ أهديالت مدّن اهلل علدديهم باهلدد
َوال َاطْدُرد   إن طدردهتم أن نتبعد ا فندا(   لبينناا فنحن نصري ابعاً هليالت؟ اطردهما فشاث أحدر 

  .55   َغداة  َواْلَعش  ِّ ال ش يَن َيْدُعوَن َربد ُهْم ب الْ 
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 اهتامات واهية
مبيعدة  ىومنهم  مجاعة مدن قدري  فداام ملدا رأوا رمدو( اهلل     ميدّر أحيانداً عندد املدروة علد

اهللا   غالم نصراين ا ه   جرب  و ان عبداً لبين احلضدرم ا فيعدرض عليده االمدالما ويددعو  إىل
    فكددانوا يقولددون  واهلل مددا يعلّددم حممددداً   رمددو( اهلل ى ددانوا ينتهاوندده فر ددة لكيددل الددتهم علدد

  ثرياً ها يأ  به إالّ  جرب  النصراين غالم بين احلضرم .
دُدوَن إ لَْيده   فدأنا( اهلل ت ذلد    دا يُدَعلُِّمدُه َبَشدٌر ل سداُن ال دش ي يُدْلح  َوَلَقدْد نَدْعلَدُم أَند ُهدْم يَدُقولُدوَن إ من 
 ٌّ  ن اإلحلاد امليل.إ  يلحدون أي  مييلونا ف56   ُمب نيٌ أَْعَجم  ٌّ َوهشا ل ساٌن َعَرق 

 
 الشمااة بالرمو(    

ومنهم  العا  بن وائل السهم ا فانه  ان إذا ذ ر رمو( اهلل     قا(  دعو  فامنا هو 
ب ْسددم   طدد  ذ ددر  وامددرتحتم مندده. فددأنا( اهلل ت ذلدد   رجدل أبددرت ال عقددل لددها لددو قددد مددات النق

يم  اهلل  الر مْحن     .51   إ ن   ان َئَ  ُهَو ايَبْدتَدرُ ا َفَصلِّ ل َربَِّ  َواْ َرْ ا إ ن ا أَْعطَْيناَث اْلَكْو َدرَ ا الر ح 
بنددع رمددو( اهلل    ا  ع   ري الكثددريا واملددراد مددن الكددو ر  فاطمددة الاهددراتاخدد  لكددو ر او 

 لروايات.يوم القيامةا  ما جات ت بعض ا حيع  ان منها نسل رمو( اهلل     إىل
وعدددن أندددس قدددا(   عدددع رمدددو( اهلل     وقدددد قيدددل لددده  يدددا رمدددو( اهلل مدددا الكدددو ر الدددشي 

 أعطاث اهلل؟
 قا(  ار  ما بني  نعات إر أيلةا آنيته  عدد  وم السمات.

 وال مان  من ان يكون املراد  ل ذل .
 

 م  ر انة
 دد قدري ا قيدل  ومنهم  ر انة بن عبد يايد بن ها م بن املطلدل بدن عبدد مندا  و دان أ

برمدددو( اهلل     ت بعدددض  دددعاب مكدددةا فقدددا( لددده رمدددو( اهلل      يدددا ر اندددة أال  ىانددده التقددد
 اتق  اهلل واقبل ما أدعوث إليه؟
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 قا(  إين لو أعلم أن الشي اقو( ح  الابعت .
 فقا( له رمو( اهلل      أفرأيع إن  رعت  اعلم أن ما أقو( ح ؟

 أ ارع . قا(  فهلم ح 
 ر انة يصارعها فلما بط  به رمو( اهلل     أضجعه ال ميل  من نفسه.فقام اليه 

 ي قا(  عد يا حممد. فأعادا فصرعه. فقا(  واهلل يا حممد إن هشا للعجلا أاصرعين؟
 قا( رمو( اهلل      وأعجل من ذل  إن  ئع أريكه إن ااقيع اهلل واابعع أمري.

 قا(  وما هو؟
 فتأايين. لقا(  أدعو ل  هش  الشجرة الو ار 

 قا(  ادعها.
مكاند .  وقفع بني يددي رمدو( اهلل    . فقدا( هلدا  ارجعد  إىل فدعاهاا فأقبلع ح 

 مكااا. فرجعع إىل
قومده فقدا(  يدا بدين عبدد مندا ا مداحروا بصداحبكم أهدل  ر انة ذل  ذهدل إىل لفلما رأ

 والشي  ن . لربهم بالشي رأخايرضا فواهلل ما رأيع أمحر منه قن. ي أ
 

 ا طحاب املالئكة
لدفا خومنهم  زمعة بن ايمودا والنضدر بدن احلدار ا وايمدود بدن عبدد يغدو ا واُّق بدن 

قومده و ّلمهدم فدابلهلل  ىوالعا  بن وائلا فاام  انوا  لمدا عدرض رمدو( اهلل     اإلمدالم علد
 مع ؟ لليهما قالوا له  لو جعل مع  يا حممد مل  حيّد  عن  النا  وير إ

دَ  اَيْمدرُ  ذل   فأنا( اهلل ت      إىل58   َوقاُلوا َلْو ال أُْنا َ( َعَلْيه  َمَلٌ  َوَلْو أَنْداَْلنا َمَلكاً َلُقض 
  .59   ما يَدْلب ُسونَ    قوله اعاىل
 

 م  اهلّمازين
لف وأبو جهل بن هشاما فإام  انوا  لما مّر رمو( خومنهم  الوليد بن املغرية واُمية بن 

َوَلَقد  اْمتُدْها َئ ب ُرُمٍل م ْن قَدْبل دَ   اتوا بها فأنا( اهلل عليه ت أمرهم  اهلل     ذم غماو  وامته
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ُهْم ما  انُوا ب ه  َيْستَدْها ُؤنَ  ندْ ُروا م    .61   َفحاَو ب ال ش يَن َمخ 
 

 أ د من يوم اُحد
نسدددات النددديب     أادددا  لعدددن إحدددد لومدددنهم  ابدددن عبدددد ياليدددل بدددن عبدددد  دددالبا فانددده رو 

 علي  يوم أ د علي  من يوم اُحد؟ ى     هل أا قالع  قلع للنيب
فقددا(      لقددد لقيددع مددن قومدد ا و ددان أ ددد مددا لقيددع مددنهم يددوم العقبددةا إذ عرضددع 

وجهد  وأندا  ىما أردتا فانطلقع عل ابن عبد ياليل بن عبد  الب فلم  بين إىل ىنفس  عل
قدددد أيلتدددين فدددإذا فيهدددا مهمدددوما فلدددم أرين إال وأندددا بقدددرن الثعالدددلا فرفعدددع رأمددد  فدددإذا بسدددحابة 

جربئيددل فندداداين فقددا(  ان اهلل  دد  قددو( قومدد  ومددا ردوا عليدد  وقددد بعددع اليدد  ملدد  اسبددا( 
 لتأمر  مبا  ئع فيهم.

فندداداين ملدد  اسبددا( فسددّلم علددّ  وقددا(  ان اهلل قددد  دد  قددو( قومدد  لدد  ومددا ردوا عليدد  
 شبني.خوقد بعثين إلي  لتأمرين مبا  ئعا إن  ئع أطب  عليهم اي

 ر  اهلل من أ الذم من يعبد  ال يشرث به  يئاً.فقلع  أرجو أن  
 

 رؤو  املستهائني
لقددد عددشب اهلل طائفددة هددن  ددّشب رمددو( اهلل     بددأنواع مددن العددشاب  املسددتهائني الددشين 

 فعشب  ل واحد منهم بعشاب معرو .  إنّا  فيناث املستهائني قا( اهلل فيهم  
الندديب     أمددر ابنيدده أن يطلقددا ابنددو الندديب  لأبددا هلددل ملددا عدداد عتيبددة بددن أق هلددل. فددإن 

 ا وقددا( عتيبددة لرمددو( اهلل       فددرت بدددين  وفارقددع ابنتدد ا ال 61    رقيددة واُم  لثددوم 
 و   قميصه. لحتبين وال اُحب ا ي اسلن عليه بايذ

لدده نالددوا ت مكددان مددن الشددام يقددا(  ر  بعددد ذلدد  ت نفددر مددن قددري  حدد خددن عتيبددة إي 
 ا هدددو واهلل خدددالارقددداتا لدددياًلا فطدددا  ذدددم ايمدددد الددد  الليلدددةا فجعدددل عتيبدددة يقدددو(  يدددا ويدددل أ

 ش برأمه فشحبه.خآ ل ا فعدا عليه ايمد من بني القوم وأ
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 وفد قساومة احلبشة 
قريباً من  رمو( اهلل     وهو مبكة عشرون رجالً أو ىومن الوقائ  املش ورة  انه قدم عل 

رب  مددن احلبشددةا فوجدددو  ت املسددجد احلددراما فجلسددوا إليدده خددني بلغهددم حدد لذلدد  مددن النصددار 
 فكلمو  ومألو ا ورجا( من قري  ت أنديتهم حو( الكعبة.

فلمددا فرغددوا مددن مسددألة رمددو( اهلل     عمددا أرادواا دعدداهم رمددو( اهلل     واددال علدديهم 
منوا به و ددقو  وعرفدوا القرآنا فلما  عوا القرآن فاضع أعينهم من الدم ا ي امتجابوا له وآ

 منه ما  ان يو ف هلم ت  تاذم من أمر .
يددبكم اهلل مددن ر ددلا خفلمددا قدداموا عندده اعرتضددهم أبددو جهددل ت نفددر مددن قددري  وقددا( هلددم  

رب الرجددلا فلددم اطمددئن جمالسددكم بعددثكم مددن ورات ددم مددن اهددل ديددنكم اراددادون هلددم واددأاوام  دد
 ما نعلم ر باً أمح  منكم؟فارقتم دينكم و دقتمو  مبا قا(ا  عند  ح 

فأجابو   مالم عليكما ال  اهلكما لنا ما  ن عليه ولكم ما أندتم عليدها م ندأ( أنفسدنا 
 رياً.خ

نُددونَ    فنددا( فدديهم قولدده اعدداىل ددْن قَدْبل دده  ُهددْم ب دده  يُدْيم  قولدده  ىلإ  62   ال ددش يَن آاَدْيندداُهُم اْلك تدداَب م 
  .63   نَدْبَتغ   اْساه ل نيَ َمالٌم َعَلْيُكْم ال  مبحانه  

 

 بن قيس ىعشاي م   اعر اساهلية 
رمدددو( اهلل     يريدددد اإلمدددالما فقدددا( ميددددح  ر  إىلخدددميمدددون قيدددل  إنددده  ىوامدددم ايعشددد

 رمو( اهلل     ت قصيدة منها 
 داً داالق  حمم ح  ىفدمن ح وال***اللةدن  دا مدهل لر أع ال دوآلي
 لددله ندمن فواض دىوالق ىاراح***مد  عند باب ابن ها خما انا م 
 داد  البالد وأ دمري فدار لعدأغ***رون وذ ر دما ال ي لر دنيب ي
 داً دات اليوم مانعه غدس عطدولي***لدل ونائدات ما اغددقدله  

رب  أنه خفلما  ان مبكة أو قريباً منها اعرتضه بعض املشر ني من قري  فسأله عن أمر ا فأ
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 ليسلم. جات يريد رمو( اهلل    
 فقا( له  يا أبا بصري أنه حيّرم الانا.

 ن ذل  يمر مار فيه من أرب.إ  واهلل ىفقا( ايعش
 مر.فقا( له  يا أبا بصري فانه حيرم اخ

منهدا يادرول   اما هش  فواهلل ان ت النفس منها لعدالالتا ولكدين منصدر  ىفقا( ايعش
 رمو( اهلل    . ذل ا وم يعد إىلعام  هشا. ي آايه فُاملم. فانصر  فمات من عامه 

 
 الطائف رحلة إىل

رمدو( اهلل     بعدد مدوت عمده أق طالدل  ع  د  مدا  ىوملدا ا دتد الدبالت مدن قدري  علد
م يكا دفو   مدا لمن مفهات قومه ما عانا  حيع قد جترأوا عليه و ا دفو  بدايذ اقدم د وعاىن
 قومها ومينعو  منهم. ىصرو  علالطائفا ورجا أن ييوو  وين ر      إىلخبه من  قبلا 

اهللا فلدددم يدددر فددديهم مدددن  يبددده أو  فلمدددا و دددلها اجتمددد      ذدددم ت نددداديهم ودعددداهم إىل
 ونالوا منه ما م ينل قومه. لييويه وينصر ا ونالو  م  ذل  بأ د ايذ

و ددان معدده     زيددد بددن حار ددة مددوال ا فأقددام بيددنهم ت الطددائف عشددرة أيددام ال يدددع أحددداً 
 أ رافهم إالّ جات  و لمه.من 

هددديالت السدددفهات يرمجدددون عراقيبددده فأخدددش ر  مدددن بالدنددداا وأغدددروا بددده مدددفهاتهما خدددفقدددالوا  ا
ايرض  تضددددبع نعددددال  بالدددددماتا و ددددان إذا أذلقتدددده احلجددددارة قعددددد إىلخا     باحلجددددارة حدددد 

ا رمجدو  وهدم يضدحكونا وزيدد بدن حار دة يقيده بنفسده ىشونه بعضديه ويقيمونها فدإذا مشدخفيأ
حدائن البدين ربيعدة  عتبدة و ديبةا  اسأو  إىل لقد    ت رأمه  جاجاًا وما زالوا به ح  ح 

 ش     يناج  ربه ويدعو  بالدعات املأ ور خالال وانصر  عنه السفهاتا فأ فعمد إىل
النددددا ا أنددددع أرحددددم  ىللهدددم إين أ ددددكو إليدددد  ضددددعف قددددّو ا وقلددددة حيلدددوا وهددددواين علدددد ا

 عدددددّو بعيددددد يتجهمددددينا أو إىل مددددن اكلددددين؟ إىل فنيا وأنددددع رقا إىلالددددرامحنيا ورب املستضددددع
عدددّو مّلكتدده أمددريا ان م يكددن بدد  علدد  غضددل فددال أبددارا غددري أن عافيتدد  هدد  أومدد  را 

رة أن يندددا( ق خدددأعدددوذ بندددور وجهددد  الدددشي أ دددرقع لددده الالمدددات و دددلح عليددده أمدددر الددددنيا واآل
 . وال حو( وال قوة إالّ ب ا ىارض ح  ط ا ل  العتىبخغضب ا أو حيل علّ  م

فلمدددا رآ  ابندددا ربيعدددة ورأيدددا مدددا لقددد      مدددن  قيدددف حتر دددع لددده رمحهمددداا فبعثدددا إليددده مددد  
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غالمهما عدّدا  النصدراين قطفداً مدن عندلا فلمدا وضد      يدد  ت القطدف قدا(  بسدم اهللا 
 ي أ ل.

 دة.وجهه وقا(  واهلل إن هشا الكالم ما يقوله أهل هش  البل ي نار عدا  إىل
 فقا( له      من أي البالد أنعا وما دين ؟

 .لقا(  نصراين من أهل نينو 
 ؟قا(  من قرية الرجل الصاحل يونس بن مّ  

 قا( عدا   وما يدري ؟
  ا وهو نيب مثل .خقا(  ذاث أ

 يديه ورأمه يقبلهما. ىفأ ل عدا  عل
جاتقددا عدددا  فقددا( ابنددا ربيعددة أحدددقا لصدداحبه  أمددا غالمدد  فقددد أفسددد  عليدد . فلمددا 

 ل رأ  هشا الرجل ويديه وقدميه؟قاال له  ويل  يا عدا  مال  اقبّ 
 ربين ما ال يعلمه إالّ نيب.خري من هشاا فقد أخقا(  يا ميدي ما ت ايرض 

 ري من دينه.خن دين  إقاال  وحي  يا عدا  ال يصرفن  عن دين ا ف
بسددتااما غيادداً وحنقدداً منهمددا ي إن إبددين ربيعددة اددرا رمددو( اهلل     مددن ان يسددتال باددل 

 مكة. إىلمتجهاً ر  رمو( اهلل     من الطائف خعليها ف
 

 لةت منا( خن
لدددة ت مرجعددده مددددن الطدددائف قدددام يصدددّل  ت جدددو  الّليددددلا خوملدددا ندددا( رمدددو( اهلل     بن

 ليه نفراً من اسّن فامتمعوا قراتاها و انوا من أهل نصيبني.إفصر  اهلل 
مددا  عددواا  قددومهم منددشرينا قددد آمنددوا بدده وأجددابوا إىل ة ولددوا إىلفلمددا فددرو     مددن الصددال

  .64   َوإ ْذ َ َرْفنا إ لَْيَ  نَدَفراً م َن اسْ نِّ َيْسَتم ُعوَن اْلُقْرآنَ    ربهم عليه فقا( اعاىلخفقن اهلل 
ل علدديهم وقددد خلددة أيامدداًا فقددا( لدده زيددد بددن حار ددة   يددف ادددخوأقددام رمددو( اهلل     بن

  قريشاً.رجوث؟ يعينخأ
 رجاًا وإن اهلل نا ر دينه وماهر دينه.فرجاً و  لفقا(  يا زيد إن اهلل جاعل ملا ار  
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املطعددم بددن عدددي  ااعددة إىلخقددو( د رجددالً مددن  ىمكددةا فأرمددل د علدد     إىل ىي انتهدد
 ل ت جوارث؟خليقو( له  أد

يددعا فددإين قددد فقددا(  نعددم. ودعددا بنيدده وقومدده فقددا(  البسددوا السددالح و ونددوا عنددد أر ددان الب
 أجرت حممداً.

املسدجد احلدراما فقدام املطعدم  إىل ىل رمو( اهلل     ومعه زيد بن حار ةا ح  انتهدخفد
  يا معشر قري ا إين قد أجرت حممداًا فال يهيجده مدنكم أحدد. لراحلته فناد ىبن عدي عل

بيتددده واملطعدددم بدددن  ر عتدددنيا وانصدددر  إىل ىالدددر ن فامدددتلمها و دددل رمدددو( اهلل     إىل ىفدددانته
 ل     بيته.خعدي وولد  حمدقون به بالسالح ح  د

 
 مكة العودة إىل

ابليدددهلل رمددداالت ربّددده  مدددا  دددان عليددده مدددن قبدددلا فكدددان  وت مكدددة عددداد رمدددو( اهلل     إىل
 القبائل ويتب  النا  ت منازهلم بعكاظ وجمنة وذي اساز. ى    يقف باملومم عل

عدددرب لددده امدددم و دددر  إالّ  دددان يأايددده ويعدددرض علددديهم و دددان     ال يسدددم  بقدددادم مدددن ال
 نه  شابا ي يرميه باحلجارة.إبو هلل فيقو(  ال اطيعو  فألفه خاالمالم و 

لكن ذل  م يكن  اداً رمدو( اهلل     عدن مهّمتده وال  افداً لده عدن ابدالو رمدالته وامندا  
نده إف  رو الدومد لطفيدل بدن عمد امدلم مجاعدة  دان مدنهم  أ ان جمدداً ت موا دلة طريقده حد  

أن هداجر بعددد  قدام الطفيدل ت بدالد  إىلأمدالما فأمدلم بعددض قومدها فاإل مدلم ودعدا قومده إىلأ
املدينددة فوافددوا رمددو( اهلل  ندددو هددو ومجاعددة مددا بددني السددبعني والثمددانني بيتدداً مددن قومدده إىلعددام اخ
 يرب.     

ر  خدددمدددوله    ا في إن الطفيدددل  دددان عندددد رمدددو( اهلل     باملديندددة حددد  قدددبض اهلل ر 
اليمامددة ومعدده ابندده عمددرو بددن الطفيددل فُقتددل هددو باليمامددةا وجددرح ابندده  بعدددها مدد  املسددلمني إىل

 جراحًة  ديدةا ي امتبسل فيها ي قُتل عام الريموث.
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 فصل
 ت معراجه    

 السمات رحلة إىل
مدا نطد   ىوذلد  علد  عدرا  املومن القضايا الو اافقع لرمو( اهلل     ت مكدة  قضدية 

بدده القددرآن الكددرميا فلقددد اُمددري بدده     لدديالً جبسددد  الشددريف وت حددا( اليقاددة مددن املسددجد 
مر دل أعدّد  لده جربائيدل بدأمر مدن  ىوهدو  بيدع املقدد ا را بداً علد ىاملسدجد ايقصد احلرام إىل
 يقا( له  الرباو. اهلل اعاىل

فيهددا  ىفصددل ىايقصدداملسددجد  ىلإوذلدد  بصددحبة جربائيددل حيددع نددا( بدده بطيبددة ت طريقدده 
 ىرمو( اهلل     فقا( له جربائيل  هش  طيبة واليها مهاجرا ا ي نا( به بطور ميناتا فصل

اكليمدداًا ي نددا( بدده بعددد ذلدد   ىفيهدا فقددا( لدده جربائيددل  هددش  طددور مددينات حيدع  لّددم اهلل مومدد
روايدة  ىبن مرمي د عل ىفيها فقا( له جربائيل  هش  بيع حلم حيع ولد عيس ىببيع حلم فصل

 بيع املقد  فنا( هناثا وربن رمو( اهلل     الرباو باحللقة. به إىل ىدا ي انته
ي التقددى     باينبيددات  علدديهم السددالم  حيددع رآهددم قددد اجتمعددوا إليدده هندداثا واُقيمددع 

ش بعضدد رمدو( خد ا يّ أ65ري العمدل خدجربائيل وأقام وقدا( فيهمدا  حدّ  علدى فأّذن  الصالةا 
 للصالةا فصّلى     باينبيات  عليهم السالم  إماماً. اهلل     وقّدمه

 ي مرل به ت ال  الّليلة من بيع املقد  إىل مسجد الكوفة حيع  ّلى هناث أيضاً.
ي عر  منه بصحبة جربئيل إىل السماواتا فرأل مكتوباً على بداب  دل  داتا وعلدى  دّل 

حمّمد رمو( اهللا  ااهلل إله إالّ  ال حجاب من حجل النورا وعلى  ل ر ن من أر ان العر   
  .66   علّ  بن أق طالل أمري امليمنني

فلّما بلدهلل إىل  دات الددنيا امدتفتح لده جربئيدلا ففدتح هلمداا فدرأل هنداث آدم  ع  أباالبشدرا 
 فسددّلم عليددها فرّحددل بدده ورّد عليدده السددالما وأقددر  بنبّوادده     وواليددة علدد  بددن أق طالددل  ع 
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 61.  
السددمات الثانيددةا فددرأل فيهددا حيددا بدن ز ريّددا وعيسددى بددن مددرمي فسددّلم عليهمدداا ي عدر  بدده إىل 

 فرّدا عليها السالم ورّحبا به وأقرّا بنبّواه     ووالية عل  بن أق طالل  ع .
ي عددر  بدده إىل السددمات الثالثددةا فددرأل فيهددا يومددف الصددّدي   ع ا فسددّلم عليدده فرّحددل بدده 

 ق طالل  ع .وأقّر بنبّواه     ووالية عل  بن أ
دريدس  ع ا فسدّلم عليده فرّحدل بده وأقدّر بنبّواده إي عر  به إىل السمات الرابعةا فدرأل فيهدا 

     ووالية علّ  بن أق طالل  ع .
امسةا فلق  فيها هارون بن عمران  ع  فسلم عليه فرحدل بدها خي عر  به إىل السمات ا

 وأقّر بنبّواه     ووالية عل  بن أق طالل  ع .
 عدددر  بددده إىل السدددمات السادمدددةا فلقددد  فيهدددا مومدددى  ع ا فسدددلم عليددده فرحدددل بددده وأقدددّر ي

 بنبّواه ووالية عل  بن أق طالل  ع .
ي عدددر  بددده إىل السدددمات السدددابعةا فلقددد  فيهدددا إبدددراهيم  ع ا فسدددّلم عليددده فرحدددل بددده وأقدددّر 

 بنبّواه     ووالية عل  بن أق طالل  ع .
ن جربائيدل وأقداما ي  دّلى     ذّ ي رف      إىل البيع املعمورا فحضرت الصالةا فأ 

 بالنبّيني واملالئكة إماماً.
رياً فإنه مّيد املسلمنيا وإمام خي رف  إىل مدرة املنتهى وفيها نودي  امتو  بعل   ع  

 ا وقائد الغّر احملّجلني يوم القيامة.املتقني
 ّلى عنه جربائيل.خو ي رف  إىل ُحُجل النور 

 على هش  احلالة؟ ّليين فقا( له      
 فقا(  امضه فواهلل لقد وطئع مكاناً ما وطئه أحد قبل .

ي رف      إىل حجاب اسال(ا فدنا من ربّه دنّواً معنوياًا يّن اهلل ليس جبسم وليس لده 
لد  أرحدم عبدادي وإمدائ ا ب  وبعلّ  وباالئّمة من وُ  مكانا فناجا  ربّها فكان هّا ناجا  به  

                                                           
61

هد وفيه   عن النيب       ليلة أمري ق إىل السمات  1411ع قما  139/  2 نا الفوائد   -  
لى ما بعثتم؟ أوحى اهلل عا وجل إّر أن مل من أرمل من قبل  من رملنا على ما بعثوا؟ فقلع هلم  ع

 فقالوا  على نبّوا  ووالية عل  بن أق طالل وايئمة منكما .



 61 

  .68   وبالقائم منكم اُعمر أرض ...
سدني  دالةا فرجد  حد  مدر  علدى إبدراهيم مخي د على رواية د فرض عليه     وعلدى اُم تده 

  ع ا فلم يقل له   ت فمّر حّ  أاى مومى  ع . فقا(  مبا اُم رت؟
 مسني  الة.قا(       

 فيف الُم ت .خارج  إىل رّب  فامأله الت يطيقون ذل ا فقا(  إن  اُم ت  ال
فالتفددع إىل جربيددل  أندده يستشددري  ت ذلدد ا فأ ددار أن نعددم إن  ددئع. فرجدد  يسددأ( ربّدده 

 س  لوات.مخفيف على اُم تها وم يا( يرتد د بني مومى وبني ربّه اعاىل حّ  جعلها خالت
 مسني.مس  ي نادا  مناد وهو يقو(  فهش  اخ

فيدفا ينّده      دان اليقدرتح علدى خن النديب     امندا م يسدأ( ربده التفى اهشاا وال  
ربّدده عّاوجددل وال يراجعدده ت  دد ت يددأمر  بدده. فلّمددا مددأله مومددى  ع  ذلدد  و ددار  ددفيعاً الُّمتدده 

 فيف.خإليها م يرد  فاعتها فرج  ومأ( ربّه الت
جددال اهلل    وفيدده أيضدداً  ايهددار لفضددل مومددى  ع  فقددد دعددا لدده أبددو عبددداهلل  ع  وقددا(

 . رياً خمومى عن هش  االُم ة 
 وفيه أيضاً  ايهار لفضله     واقرّبه عند اهلل عّاوجل.

 
 املشر ون وأنبات الرحلة

ربهم مبعراجدده ومبددا أرا  اهلل مددن آياادده الكددربي واذ خددفلمددا أ ددبح رمددو( اهلل     ت قومدده أ
مات  ىبيع املقد  ورج  من ليلتها وان آية ذل  انه مّر بعري يق مفيان عل ىحيد هم بانه اا

 لبين فالن وقد اضّلوا مجالً هلم أمحرا وقد هّم القوم ت طلبه.
ليدددها فقدددا( لددده  إفا دددتد اكدددشيل القدددوم لددده وأذاهدددما ومدددّر بددده أبدددو جهدددل فجدددات حددد  جلدددس 

  املستهايت هل  ان من   ت؟
 قا(      نعم.
 قا(  وما هو؟

 قا(  اُمري ق الليلة.
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 أين؟ قا(  إىل
 بيع املقد . قا(  إىل

 قا(  ي ا بحع بني يهرانينا؟
 قا(  نعم.

 قا(  إن دعوت قوم  احتد هم مبا حد تين به؟
 قا(  نعم. 

ليهمددا. إقددا(  يددا معشددر بددين  عددل بددن لدديي. فانقضددع اليدده اسددالس وجدداتوا حدد  جلسددوا 
 فقا(  حّد  قوم  مبا حد تين.

مري ق الليلة.فقا( رم ُُ  و( اهلل      إين َا
 أين؟ قالوا  إىل
 بيع املقد . قا(  إىل

 قالوا  ي أ بحع بني يهرانينا؟
 قا(  نعم.

رأمدده متعجبدداً. فقددا( املطعددم بددن عدددي   ددل  ىفمددن بددني مصددع ا ومددن بددني واضدد  يددد  علدد
 د اإلبدل إىلأمرث قبل اليوم  ان متاماً غري قول  هشاا أنا أ هد ان   اذب.  ن نضدرب أ بدا

ال  لبيددددع املقددددد  مصددددعداً  ددددهراً ومنحدددددراً  ددددهراًا ادددداعم أندددد  أايتدددده ت ليلددددة  والددددالت والُعدددداّ 
 ُا ّدق .

فقالوا  يا حممددا  دف لندا بيدع املقدد   يدف بنداؤ  و يدف هيئتده و يدف قربده مدن اسبدل؟ 
 وت القوم من مافر إليه.

 بل  شاا فما زا( ينعع هلم.فشهل     ينعع هلم  بناؤ   شا وهيئته  شا وقربه من اس
 فقالوا   م للمسجد من باب؟

بيددع املقددد  وقددد انكشددف لدده  رمددو( اهلل اناددر ههندداا فناددر إىل فجددات جربئيددل فقددا(  يددا
 ش     يعّد  هلم أبواذا باباً باباً.خفأ

 فقا( القوم  أما النعع فواهلل لقد أ اب.
ربهم خددنهددا ت مسددرا  ورجوعددها وأربهم عخربنددا عددن عرينددا وعددن قدددومهاا فددأخي قددالوا لدده  أ
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عن وقع قدومهاا وعدن البعدري الدشي يقددمها. و دان ايمدر  مدا قدا(. فرمدو  بالسدحر وم يديمن 
نُددونَ    قليددلا وهددو قددو( اهلل ابددارث واعدداىل إالّ  مددنهم   َومددا اُدْغددين  اآليدداُت َوالنُّددُشُر َعددْن قَدددْوٍم ال يُدْيم 

 69.  
 

 يبةال لليأ  واخ
 اهلل     أقددام مبكددة  ددال  مددنني مددن أّو( نبوادده يبلّددهلل رمدداالت ربدده إىللقددد مددّر أّن رمددو( 

الندا   افدة وت  دل مكدانا وبكدل  ش يبلّدهلل رمدالة ربّده إىلخد تها ي أجهر ذا ت الرابعةا وأخا
رية ليسدأ( عدن القبائدل ويدأ  ت خدالطرو وذل  مدة عشر مدننيا حد  إنده  دان ت السدنني اي

لدددة ويقدددو(  يدددا أيهدددا الندددا ا قولدددوا ال إلددده إالّ اهلل افلحدددواا متلكدددون ذدددا املوامدددم منازهلدددا قبيلدددة قبي
 العربا وادين لكم ذا العجما واكونون ملو اً فاذا متم  نتم ملو اً ت اسنة.
رمددو( اهلل      ىوأبددو هلددل ومجاعتدده ورات  يقولددون  ال اطيعددو  فإندده  ددشاب. فددريدون علدد

 ا  أعلم ب  حيع م يتبعوث.أقبح رّد وييذونه ويقولون  اُمرا  وعشري 
فكددددان هّددددن أادددداهم رمددددو( اهلل     وبّلغهددددم رمدددداالت ربدددده فلددددم يقبلوهددددا  بنددددو عددددامر بددددن 

صددفةا وفدداارة وغسددان ومددرة وحنيفددة ومددليم وعددبس وبنددو نصددر وبندددو خ عصددعةا وحمددارب بددن 
 البكات و ندة و لل واحلار  بن  عل وُعشرة واحلضارمة وغريهم فلم يستجل منهم أحد.

 
 االلتقات بوفد اليمامة
جملدس مددن جمدالس العددربا فدددعاهم  وذات مدرة اقبددل رمدو( اهلل     ومعدده علدد   ع  إىل

 ا قري ؟خم ادعو يا أ دينه فقا( أحدهم وا ه مفروو  وإىل إىل
اً قُددددْل َاعدددداَلْوا أَاْددددُل مددددا َحددددر َم َربُُّكددددْم َعلَددددْيُكْم َأال  ُاْشددددر ُ وا ب دددده  َ ددددْيئ فقددددا( رمددددو( اهلل      

دْن إ ْمدالٍو َ ْدُن نَددْرزُُقُكْم َوإ ي داُهْم َوال اَدْقَربُدوا اْلَفد َ  مدا َوب اْلوال َدْين  إ ْحساناً َوال اَدْقتُدُلوا َأْوالدَُ دْم م  واح 
ْنهدددا َومدددا َبطَددددَن َوال اَدْقتُدلُدددوا الدددند ْفَس ال ددددو  َحدددر َم اهللُ إ ال  ب ددداحلَْ ِّ ذل ُكددددْم َو  ددداُ ْم ب ددده  لَ  َعل ُكددددْم َيَهدددَر م 

  .11   اَدْعق ُلونَ 
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م  قدا( مفددروو  مدا هددشا مددن  دالم اهددل ايرض ولدو  ددان مددن  المهدم عرفنددا  ي قددا(  وإىل
 ا قري ؟خادعو أيضاً يا أ

ْحسدددان  َوإ يتدددات  ذ ي اْلُقدددْر  َويَدْنهدددى َعدددن   فدددتال رمدددو( اهلل       إ ن  اهلَل يَدددْأُمُر ب اْلَعدددْد(  َواإل 
  .11   ر  َواْلبَدْغ   يَع ُاُكْم َلَعل ُكْم َاشَ  ُرونَ اْلَفْحشات  َواْلُمْنكَ 

الو وحمامددن ايعمددا(ا ولقدددد خددمكددارم اي ا قدددري  إىلخددفقددا( مفددروو  دعددوت واهلل يددا أ
 أف  قوم  شبوث وياهروا علي .

نا خبدددن قبيصدددة  دددي ئابدددن قبيصدددة فقددا(  وهدددشا هدددان ئو أندده أراد أن يشدددرث ت الكدددالم هدددان
 و احل ديننا.
 ىأن ار ندا دينندا وااباعندا إيداث علد لا قري ا وإين أر خ  قد  عع مقالت  يا أئفقا( هان

ر لددوهٌن ت الددرأي وقلددة ناددر ت العاقبددةا وإمنددا خددلينددا لدديس لدده أو( وال آإديندد  سلددس جلسددته 
اكون الالة م  العجلةا ومن ورائنا قوم نكر  أن نعقد عليهم عقداًا ولكن ارج  ونرج  وانادر 

 وننار.
نا خبددن حار ددة  ددي بددن حار ددة فقددا(  وهددشا املثددّن ل أن يشددرث ت الكددالم املثددّنو أندده أحدد

 و احل حربنا.
بددن قبيصددة ت  ئا قددري ا واسددواب هددو جددواب هددانخدد  قددد  عددع مقالتدد  يددا أفقددا( املثددّن

را وإنا إمنا نالندا بدني  دريان خار نا ديننا وااباعنا إياث ت جملس جلسته الينا ليس له أو( وال آ
 والسماوة.اليمامة 

 فقا( رمو( اهلل      ما هشان الصريان؟
فشنل  احبه غري مغفور  لوميا  العربا فأما ما  ان من أاار  سر  لفقا(  أاار  سر 

 ىوعشر  غري مقبدو(ا وأمدا مدا  دان مدن ميدا  العدرب فشنبده مغفدور وعدشر  مقبدو(ا وإمندا نالندا علد
ّن هدشا ايمدر هدا اكرهده أ لين أر إاً و ا ال  دد  حدد اً وال نديوي حمدد لش  علينا  سدر خعهد أ

 امللوثا فان أحببع أن نيوي  وننصرث ها يل  ميا  العرب فعلنا.
فقددا( رمددو( اهلل      مددا أمددأّ ت الددرد إذ أفصددحتم بالصدددوا فددان ديددن اهلل لددن ينصددر  

يارهما إال من حاطه من مجي  جوانبها أرأيتم إن م البثوا إالّ قليال ح  يور كم اهلل ارضهم ود

                                                           
11

 .91النحل   -  



 64 

 أاسّبحون اهلل واقّدمونه؟
 فقا( النعمان بن  ري   اللهم ل  ذا.

اهلل  يدددا أيهدددا النددديب إنّدددا أرمدددلناث  ددداهداً ومبشدددراً وندددشيراً وداعيددداً إىل فدددتال رمدددو( اهلل      
و ت خدددالادددا أإش بيددددي علددد   ع  ينهضددده وقدددا(  خدددي ادددض النددديب فأ  بإذنددده ومدددراجاً مندددرياً 

 ا يدف  اهلل بأ  بعضهم عن بعضا وذا يتحاجاون فيما بينهم.اساهلية ما أ رفهاا ذ
 

 ار م  رهن من اخ
مددا دأب  ىر  رمددو( اهلل     علددخددوت السددنة احلاديددة عشددرة مددن البعثددة النبويّددة الشددريفة 

قبائدل العدرب  مدا  دان يصدن  ت  دل مدرةا فبينمدا هدو عندد  ىاملومم فعدرض نفسده علد عليه إىل
 رياًا فلما لقيهم رمو( اهلل     قا(  من أنتم؟خار  أراد اهلل ذم رهطاً من اخ  العقبة لق

 ار .قالوا  نفر من اخ
 قا(  أمن موار اليهود؟

 قالوا  نعم.
 قا(  أفال جتلسون اُ لمكم؟

. فجلسدددوا معدددها فدددبّلغهم رمددداالت اهللا وعدددرض علددديهم اإلمدددالما وادددال علددديهم ىقدددالوا  بلددد
 القرآن.

إلمدددالم أن يهدددوداً  دددانوا معهدددم ت بالدهدددم و دددانوا أهدددل  تددداب و دددان هدددا  دددن  اهلل بددده ت ا
وعلددما و ددانوا هددم أهددل  ددرث وأ ددحاب أو ددانا و ددانوا قددد غدداوهم بددبالدهما فكددانوا إذا  ددان 
 بينهم   ت قالوا هلم  ان نبياً مبعو  اآلن قد أيّل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم.

اهلل قدددا( بعضدددهم لدددبعض  يدددا قدددوم  عددداهم إىلفلمدددا  لدددم رمدددو( اهلل     أولئددد  النفدددر ود
اعلمون واهلل أنه النيب الشي اوّعدد م بده اليهدودا فدال يسدبقنكم اليده. فأجدابو  فيمدا دعداهم إليده 

 بأن  دقو ا وقبلوا منه ما عرض عليهم من اإلمالم.
اهلل أن  ىوقالوا  إنّا قد ار نا قومناا وال قوم بيدنهم مدن العدداوة والشدر مثدل مدا بيدنهما فعسد

أمرثا ونعدرض علديهم الدشي أجبنداث إليده مدن هدشا   معهم ب ا فسنقدم عليهم وندعوهم إىل
 ار .الدينا فإن  معهم اهلل علي  فال رجل أعا من . و ان هيالت متة نفر من اخ

 هلل رمالة رق؟بلّ اُ فقا( هلم النيب      أمتنعون يهري ح  
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اهلو( يوم مدن أيامندا اقتتلندا بدها فدان اقددم و دن   فقالوا  يا رمو( اهلل إمنا  انع بعا  عام
عشددددائرنا لعددددل اهلل يصددددلح ذات بيننددددا  ىلإ ددددشا ال يكددددون عليدددد  اجتمدددداعا فدددددعنا حدددد  نرجدددد  

اهلل أن  معهددم عليدد ا فددان مجعهددم عليدد  واابعددوث فددال  ىمددا دعوانددا إليددها فعسدد وندددعوهم إىل
 املدينة. أحد أعا من ا وموعدث املومم العام القابلا وانصرفوا إىل

اإلمدددالم حددد  فشدددا  قدددومهم ذ دددروا رمدددو( اهلل    ا ودعدددوهم إىل فلمدددا قددددموا املديندددة إىل
 فيهما فلم اب  دار من دور االنصار إالّ وفيها ذ ر من رمو( اهلل    .

 
 وبيعتها وىلالُ العقبة ا

ينصددار املومدم مدن ا وملدا  دان العدام املقبدل أي  ت مدنة ا ندو عشدرة مدن البعثدة النبويدة واىف
ا نا عشر رجاًلا و ان من بينهم  أمعد بن زرارةا وعبادة بن الصامعا فلقوا رمو( اهلل     

 القرار التار د ىا فبايعو  علايوىلعند العقبة 
نسدرو  ن ال نشدرث بداهلل  ديئاًا والأ ىقا( عبادة بدن الصدامع  بايعندا رمدو( اهلل     علد

ببهتددددان نفرتيددده مددددن بيدددد أيدددددينا وأرجلنددداا وال نعصدددديه ت وال نددداينا وال نقتدددل اوالدندددداا وال ندددأ  
 معرو .

 فقدا( لنددا رمدو( اهلل      ان وفيددتم فلكدم اسنددةا وان غشديتم مددن ذلد   دديئاً فددأمر م إىل
 ن  ات عفا وغفر.إاهلل عا وجّل إن  ات عّشب و 

 ي انصرفوا.
 دددان وبعددع     معهددم مصددعل بدددن عمددري يصددّل  ذددما ويفقههدددما ويعلمهددم القددرآنا و  

يديدده مجددد   ثدددريا حددد  م يبددد  دار ت املديندددة إالّ  ىا فأمدددلم علدددئبددداملقر  ىبيددنهم باملديندددة يسدددمّ 
 وفيها رجا( ونسات مسلمون االّ ما  ش وندر.

 

 العقبة الثانية وبيعتها
ت املومددم ذلدد  العدداما أي بسددنة  ددال   مكددة ت العددام املقبددل وواىف ي رجدد  مصددعل إىل
   ثري من اينصار مدن املسدلمني واملشدر نيا وزعديم القدوم الدربات بدن لخعشرة من البعثة النبوية 

رمددو( اهلل      الثلددع ايو( مددن الليددل اسددلل إىل ىمعددرورا فلمددا  انددع ليلددة العقبددة وقددد مضدد
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نسددات بددين مددازن بددن النجددارا  لمددنهم  ال ددة ومددبعون رجددالً وأمرأاددان  نسدديبة بنددع  عددل إحددد
 نسات بين ملمة. لحدإوأ ات ابنة عمرو ابن عدي اُم مني  

قدددا(  فاجتمعندددا ت الشدددعل ننتادددر رمدددو( اهلل    ا حددد  جاتندددا ومعددده العبدددا  بدددن عبدددد 
يدده ويتو دد  لددها فلمددا خديددن قومدده إالّ أندده أحددل أن حيضددر أمددر أبددن أ ىاملطلددلا وهددو يومئددش علدد

 جلس  ان أو( متكلم العبا  فقا( 
ارجها وأومها خار ا نصار اخار   د و انع العرب يسمون هشا احل  من اييا معشر اخ

د إن حممداً منا حيع علمتما وقد منعنا  من قومناا وهو ت عاٍّ من قومه ومنعة ت بلدد ا وإنده 
إالّ اال يددداز الددديكم واللحدددوو بكدددما فدددان  ندددتم ادددرون أنكدددم وافدددون لددده مبدددا دعومتدددو  إليددده  قدددد أ 

اذلو  بعدد خدن أنكدم مسدلمو  و الفده فدأنتم ومدا حتملدتم مدن ذلد ا وان  ندتم ادرو خومانعونه هن 
 رو  به اليكم فمن اآلن فدعو ا فانه ت عا ومنعة من قومه وبلد .اخ

 ش لنفس  ولرب  ما أحببع.خفقالوا له   عنا ما قلعا فتكلم يا رمو( اهلل ف
 اإلمالم. ىفتكّلم رمو( اهلل     وقا(  ابايعكم عل

 ى عليندداا ومدا لدد  عليندا؟ ومددا لندا علددفقدا( لده بعضددهم  نريدد ان اعرفنددا يدا رمددو( اهلل مدا هلل
 اهلل؟

فقدددا(      أمدددا مدددا هلل علددديكم  فدددان اعبددددو  وال اشدددر وا بددده  ددديئاًا وأمدددا مدددار علددديكم  
عدددّض السددديو  وان يقتدددل  ىفتنصدددرونين مثدددل مدددا انصدددرون ابندددات م ونسدددات ما وان اصدددربوا علددد

 يار م.خ
 اهلل؟ ىقالوا  فاذا فعلنا ذل  ما لنا عل

 رة رضوانه واسنة.خمن عادا ما وت اآل ىالدنيا فالاهور علقا(  اما ت 
ش الربات بن معرور بيد      ي قا(  نعم والدشي بعثد  بداحل ا لنمنعد  هدا منند  منده خفأ

 أزرناا فبايعنا يا رمو( اهللا فنحن واهلل أهل احلروب وأهل احللقةا ور ناها  ابراً عن  ابر.
اهلل     د أبدو اهليدثم بدن التيهدان فقدا(  يارمدو( اهللا  فاعرتض القوم د والربات يكلم رمدو(

إن بيننددا وبددني الرجددا( حبددااًلا و ددن قاطعوهدداا فهددل عسدديع إن  ددن فعلنددا ذلدد  ي أيهددرث اهلل 
 قوم  وادعنا؟ أن ارج  إىل

فتبّسم رمو( اهلل    ا ي قا(  بل الدم الدما واهلدم اهلدما أحارب مدن حداربتم وأمدام 
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 حميا م واملمات هااكم. ر قا(  احملاخحديع آ من ماملتم. وت
 ىعشدددر نقيبددداً حددد  يكوندددوا  فدددالت علددد رجدددوا ر مدددنكم ا دددينخي قدددا( رمدددو( اهلل      أ

 ار ا و ال ة من ايو .رجوا منهم ا ين عشر نقيباً  اسعة من اخخقومهما فأ
 رجالكم. فقا( هلم رمو( اهلل      ارجعوا إىل

مضدداجعنا فنمنددا عليهددا حد  أ ددبحناا فلمددا أ ددبحنا غدددت علينددا  قدا( الددراوي  فرجعنددا إىل
  ار ا إنده قددد بلغندا أنكددم قدد جئددتم إىلجلدة قدري  حدد  جاتوندا ت منازلنددا فقدالوا  يددا معشدر اخدد
حربناا وانه واهلل ما من ح  من العدرب  ى احبنا هشا اسرتجونه من بني أيهرناا وابايعونه عل

 وبينهم منكم.أبغض إلينا أن اشل احلرب بيننا 
 قا(  فانبعع من هناث من مشر   قومنا حيلفون باهلل ما  ان من هشا   ت وما علمنا .

 بعض. ىلإقا(  و دقواا م يعلموا. وبعضنا ينار 
 

 بليس وبيعة العقبةإ
 ىر  اندده ملددا اجتمدد  االنصددار ت العقبددة الثانيددة وبددايعوا رمددو( اهلل     علددخددوت حددديع آ
رجددوا إليدده مددنهم خأنفسددهما ومينعددوا أهلدده هددا مينعددون أهدداليهم وأوالدهددما وأ أن مينعددو  هددا مينعددون

ا ددين عشددر نقيبدداً ليكونددوا  ددهدات علدديهم بددشل ا  دداح ابلدديس  يددا معشددر قددري  والعددرب  هددشا 
ا حدددربكما فدددأ   أهدددل مدددّن ىمجدددرة العقبدددة يبايعونددده علددد ىحممدددٌد والصدددباة مدددن أهدددل يثدددرب علددد
 وهاجع قري ا فاقبلوا بالسالح.

   رمو( اهلل     الندات فقا( لالنصار  افرقوا.و 
 فقالوا  يا رمو( اهلل إن أمرانا أن منيل عليهم بأميافنا فعلنا.

 فقا( رمو( اهلل      م اؤمر بشل ا وم يأذن اهلل ر ت حماربتهم.
 ر  معنا؟خقالوا  فت

 قا(  انتار أمر اهلل.
ر  محددداة وعلددد   ع  ومعهمدددا خدددشوا السدددالحا و خدددبكدددرة ابيهدددا قدددد ا ىفجددداتت قدددري  علددد

 العقبة. فلما نارت قري  اليهما قالوا  ما هشا الشي اجتمعتم له؟ ىالسيف فوقفا عل
حدد االّ ضدربته بسديف  أفقا( محاة  مدا اجتمعندا ومدا ههندا احددا واهلل ال  دوز هدش  العقبدة 

  ت ديدن قدري  ل واحد من مشايخمكة وقالوا  ال نأمن ان يفسد أمرنا ويد هشاا فرجعوا إىل
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 حممد.
 

 لسان جابر ىبيعة العقبة عل
وعدددن جدددابر  ان النددديب     لبدددع عشدددر مدددنني يتبددد  الندددا  ت مندددازهلم ت املوامدددم وبدددشي 

من ييويين ومن ينصرين ح  أبلهلل رمالة رق  ويقو(   اساز وجمّنة وعكاظ وت منازهلم من مّن
ذوي  ل لريحتددل مددن مصددر والدديمن إىلن الرجددأفددال  ددد أحددداً ينصددر  وال ييويددها حدد    ولدده اسنددة

 رمحه فيأايه قومه فيقولون له  احشر غالم قري  اليفتنّن .
 و ان     ميش  بني رجاهلم يعرض عليهم رماالت اهللا وهم يشريون اليه باي اب .

قددا( الددراوي  اندده  ددان  ددشل  حدد  بعثنددا اهلل مددن يثددرب فيأايدده الرجددل منددا فيدديمن بدده يقرئدده 
أهلددده فيسدددلمون بامدددالمها وحددد  م ابددد  دار مدددن دور اينصدددار إالّ وفيهدددا  إىلالقدددرآنا فينقلدددل 

نصددراه  ىرهددن مددن املسددلمني ياهددرون اإلمددالما وبعثنددا اهلل إليدده فائتمرنددا فيمددا بيننددا وأمجعنددا علدد
    فرحلنددا و ددن أ ثدددر مددن مددبعني نفدددراً حدد  قدددمنا عليددده     ت املومددما فواعدددنا  بيعدددة 

 ا مدا أدري مددا هديالت القددوم الدشين جدداتوثا إين ذو خددالعبدا   يددا ابدن أالعقبدةا فقددا( لده عّمدده 
 معرفة بأهل يثرب.

فاجتمعندددا عندددد  مدددن رجدددل ورجلدددنيا فلمدددا نادددر العبدددا  ت وجوهندددا قدددا(  هددديالت القدددوم ال 
 ما نبايع ؟ ىنعرفهما هيالت أحدا . فقلنا  يارمو( اهللا عل

النفقددة ت العسددر واليسددرا  ىوعلدد السددم  والطاعددة ت النشدداع والكسددلا ىعلدد قددا(      
ش م ت اهلل لومددة خددأن اقومددوا ت اهلل ال اأ ىايمددر بدداملعرو  والنهدد  عددن املنكددرا وعلدد  ىوعلدد

أن انصدددروين إذا قددددمع علددديكما ومتنعدددوين هدددا متنعدددون منددده أنفسدددكم وأزواجكدددم  ىالئدددما وعلددد
 . وأبنات ما ولكم اسنة

ة د وهو أ غرنا د وقا(  رويداً يا أهدل يثدربا ش بيد  أمعد بن زرار خفقمنا نبايعه    ا فأ
راجده اليدوم مفارقدة العدرب  خإنا م نضرب إليه أ باد املط  إالّ و دن نعلدم أنده رمدو( اهللا وان إ

شو  وأجددر م خددذلدد  ف ىيددار ما وان اعضددكم السدديو ا فإّمددا أنددتم اصددربون علددخ افددةا وقتددل 
 فهو عشر م عند اهلل. يفة فشرو خافون من أنفسكم اهللا وإّما أنتم   ىعل

 فقالوا  يا ابن زرارة امن عنا يدثا فواهلل ال نرتث هش  البيعة وال نستقيلها.
 املدينة. ش علينا البيعة يعطينا بشل  اسنة. ي انصرفوا إىلخفقمنا إليه     رجالً رجالً فأ
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 امالم عمرو بن اسموح

 ىعلد خاملدينةا ايهروا االمالم ذداا و دان ت قدومهم بقايدا مدن  ديو  ىلإفلما قدم االنصار 
دينهم من الشرثا منهم  عمرو بن اسموحا و ان ابنه معاذ بن عمدرو هدن  دهد العقبدة وبداي  
رمددو( اهلل     و ددان عمددرو بددن اسمددوح مدديداً مددن مددادات بددين مددلمة و ددريفاً مددن ا ددرافهما 

يقدددا( لددده   منددداة   مدددا  اندددع اال دددرا  يصدددنعونا شدددل خش ت دار   دددنماً مدددن و دددان قدددد ا ددد
 هلاً يعامه وياهر .إش  خيت

فلمدا أمددلم فتيدان بددين مدلمة د معدداذ بدن جبددل وابنده معدداذ بددن عمدرو د ت فتيدان مددنهم هددن 
 دددنم عمدددرو ذلددد ا فيحملونددده فيطرحونددده ت  ىامدددلم و دددهد العقبدددةا  دددانوا يددددسون بالليدددل علددد
رأمها فإذا ا بح عمرو قا(  ويلكدم  ىمنكساً عل بعض حفر بين ملمة وفيها فضالت النا 

 إهلنا هش  الليلة؟ ىمن عدا عل
قددا( الددراوي  ي يعددود ويلتمسدده حدد  إذا وجددد  غسددله وطهددر  وطيبدده ي قددا(  أمددا واهلل لددو 

 ايّنه.خأعلم من فعل هشا ب  ي
فيده  ونام عمرو عدوا عليه فعملوا به مثل ذل ا فيغدوا فيجد  ت مثدل مدا  دان ىفإذا أمس

 فيفعلون به مثل ذل . ىا فيغسله ويطهر  ويطيبها ي يعدون عليه إذا أمسلمن ايذ
رجه مدددن حيدددع ألقدددو  يومددداً فغسدددله وطهدددر  وطيبددده ي جدددات بسددديفه خفلمدددا أ ثدددروا عليددده امدددت

ري فدامتن ا فهدشا خدا فإن  دان فيد  لفعلقه عليه ي قا(  إين واهلل ما أعلم من  ن  ب  ما ار 
 السيف مع .

شوا  لبداً ميتداً فقرندو  بده حببدلا خدشوا السيف مدن عنقده ي أخونام عدوا عليه وأ ىمسفلما أ
 ي ألقو  ت بئر من آبار بين ملمة فيها فضالت وقشارات النا .
ر  يتبعده حد  وجدد  ت الد  خدي غدا عليده عمدرو فلدم  دد  ت مكانده الدشي  دان فيدها ف

ها و لمده مدن أمدلم مدن قومدها فأمدلم وحسدن البئر منكساً مقروناً بكلل. فلما رآ  أبصدر  دأن
 إمالمها وأ رتث م  رمو( اهلل     ت غاوة احد فرزقه اهلل الشهادة فيها فمات  هيداً.
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 فصل

 ت اهلجرة النبوية املبار ة
 اهلجرة

ي أمددر رمددو( اهلل     أ ددحابه مددن املهدداجرين مددن قومدده ومددن معدده مبكددة مددن املسدددلمني 
واام من اينصار وقا(      إن اهلل قد جعدل خاملدينة واهلجرة إليها واللحوو بإ رو  إىلباخ

 واناً وداراً اأمنون ذا.خلكم إ
رو  مدن مكدة واهلجدرة رجوا ارمااًلا وأقام رمو( اهلل     ينتار أن يأذن له ربه ت اخدخف
 املدينة. إىل

اوم قددري  مدن بدين  دد املديندة مدن أ ددحاب رمدو( اهلل     مدن فكدان أو( مدن هدداجر إىل
املدينددة قبددل بيعددة أ ددحاب العقبددة بسددنةا  أبددو مددلمة بددن عبددد ايمددد وأ دده عبددد اهللا هدداجر إىل

مالم من أمدلم إرمو( اهلل     من أرض احلبشةا فلما آذاه قري  وبلغه  ىو ان قد قدم عل
 املدينة مهاجراًا وحبسع عنه أمرأاه أم ملمة. ر  إىلخمن اينصار 

 يثمة.خبنع أق  ىن قدمها بعد أق ملمة  عامر بن ربيعة ومعه أمرأاه ليلي  ان أو( م
ي عبد اهلل بن جح  بن رئاب بن يعمر بن  ربة بن مرة بن  بري بن غنم بن دودان بدن 

يها و انع أُمه أميمة بنع عبد املطلل بن ها ما فغلقع خاميةا احتمل بأهله وبأخأمد بن 
بن ربيعة والعبا  بن عبد املطللا وأبو جهل ابن هشام  دار بين جح  هجرةا فمر ذا عتبة

فد  أبواذدا لديس فيهدا مدا نا فلمدا رآهدا  مكةا فنار إليها عتبدة بدن ربيعدة   وهم مصعدون إىل
  شل  انفس الصعدات ي قا( 

 وبدتدر ها النكبات واحلدوماً مدي***ادو ل دار وإن طالع مالمته 
 وبدوت منصدرض للمد أنه غ***بلقات املوت مرهتن ئ ل امر 

املديندة مد  رمدو( اهلل     رجداهلم  و ان بنو غنم بن دودان أهدل امدالما وقدد أوعبدوا إىل
 ونساؤهم.

و ا وعكا دددة بدددن حمصدددنا و دددجاعا وعتبدددة بدددن خدددفمدددن رجددداهلم  عبدددد اهلل بدددن جحددد ا وأ
وهلا وأربد بن جبريةا ومنقش بن نبااةا ومعيد بن قيسا وحمدرز بدن نضدلةا ويايدد بدن رقدي ا 

 وقيس بن جابرا وعمرو بن حمصنا ومال  بن عمروا و فوان بن عمروا وغريهم.
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ومن نسائهم  زينل بنع جح ا واُم حبيبدة بندع جحد ا ومحندة بندع جحد  وجشامدة 
 بنع جند(ا واُم قيس بنع حمصنا واُم حبيل بنع مثامةا وآمنة بنع مثامةا

 وقا( بن جح  ت ذل   عراً 
 مينهادى عاد غثاً مدكة حتدمب*** ندا(لنحدن االُلدى  نا بدها  دم م

 ينهادف قطخم و عنددت دا أن غدوم***عديمع غنم بن دودان وابتنخذا 
 و( اهلل باحل  دينهادودين رم***ددإىل اهلل اغدو بني مثّن وواح

ي اتاب  املهاجرون فنا( محاة بن عبد املطلل وزيدد بدن حار دة وأبدو مر دد  نداز بدن حصدني 
 لثددوم بددن هدددم بقبدداتا وقيددل  بددل  نالددوا   ىالغنويددان حليفددا محدداة بددن عبددد املطلددل علددوابندده مر ددد 

  بدين النجدارا وندا( عبيددة خدأمدعد بدن زرارة أ ىيثمة وقيل  بدل ندا( محداة علدخمعد بن  ىعل
عبددداهلل بددن مسددلمة ونددا(  ىوا  الطفيددل واحلصددني ابنددا احلددار  علددخددبددن احلددار  بددن املطلددل وأ

 ن معاذ وهكشا.معد ب ىمصعل بن عمري عل
 

 ريخالقرار اي
له  ديعة وأ دحاب مدن غدريهم بغدري بلددهما  فلما رأت قري  أن رمو( اهلل      ارت

ايو   رو  أ ددحابه مددن املهدداجرين الدديهم وقددد مدداقوا الددشراري واالطفددا( وايمددوا( إىلخددورأوا 
رو  رمددو( خددافوا خددار  فعرفددوا أن الدددار دار منعددةا وأن القددوم أهددل حلقددة وبددأ  و ددو ةا فواخدد

لددددف أحددددد مددددن ذوي الددددرأي خاهلل     إلدددديهم وحلوقدددده ذددددما فدددداجتمعوا ت دار الندددددوةا وم يت
 منهم ليتشاوروا ت أمر . ىواحلج

بدداب  ى بددري طدداعن ت السددن عليدده بددع لددها فوقددف علدد   فاعرتضددهم إبلدديس ت  ددورة  ددي
 ؟ باذا قالوا  من الشي ىالدار فلما رأو  واقفاً عل

أن  ىمن أهل  د    بالشي ااعدّ فحضدر معكدم ليسدم  مدا اقولدونا وعسد  قا(   ي
 ال يعدمكم منه رأياً ونصحاً.

 ل.خقالوا  أجل فاد
  12ل معهما وقد اجتم  فيها أ را  قري ا فقدا( بعضدهم لدبعض  ان هدشا الرجدل خفد
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مدددن غرينددداا  الو دددوب عليندددا مبدددن اابعددده ىقدددد  دددان مدددن أمدددر  مدددا قدددد رأيدددتما وإنّدددا واهلل ال نأمنددده علددد
 فأمجعوا فيه رأياً. فتشاوروا.

ي قا( قائدل مدنهم  احبسدو  ت احلديدد وأغلقدوا عليده بابداً ي اربصدوا بده مدا أ داب أ دباهه 
مدددنهم مدددن هدددشا املدددوتا حددد  يصددديبه مدددا  ىمدددن الشدددعرات الدددشين قبلددده  زهدددري والنابغدددة ومدددن مضددد

 أ اذم.
 لددددئن حبسددددتمو   مددددا اقولددددون النجدددددي  ال واهلل مددددا هددددشا لكددددم بددددرأيا واهلل  فقددددا( الشددددي

أ دددحابه فألو دددكوا أن يثبدددوا علددديكم  رجن أمدددر  مدددن ورات البددداب الدددشي أغلقتمدددو  دونددده إىلخدددلي
أمر ما ما هشا لكم برأيا فاناروا ت  ىفينتاعو  من أيديكم ي يكا رونكم به ح  يغلبو م عل

 غري .
ر  خديده مدن بالدنداا فدإذا رجده مدن بدني أيهرندا فننففتشاوروا ت أمر  ي قدا( قائدل مدنهم  خن

عنددا فددواهلل مددا نبددار أيددن ذهددل وال حيددع وقدد  إذا غدداب عنددا وفرغنددا مندده فأ ددلحنا أمرنددا وألفتنددا  
  ما  انع.
النجدددي  ال واهلل مددا هددشا لكددم بددرأيا أم اددروا حسددن حديثدده وحددالوة منطقدده   قددا( الشددي
حدد  مددن  ىأن حيددل علدد قلددوب الرجددا( مبددا يددأ  بدده؟ واهلل لددو فعلددتم ذلدد  مددا أمنددع ىوغلبتدده علدد

ش خددالعددرب فيغلددل علدديهم بددشل  مددن قولدده وحديثدده حدد  يتددابعو  عليددها ي يسددري ذددم الدديكم فيأ
 أمر م من أيديكم ي يفعل بكم ما أرادا أديروا فيه رأياً غري هشا.

 فقا( أبو جهل  واهلل إن ر فيه رأياً ما أرا م وقعتم عليه بعد.
 قالوا  وما هو يا أبا احلكم؟

  دداباً جليددداً نسدديباً ومدديطاً فيندداا ي نعطدد   ددل فدد  ش مددن  ددل قبيلددة فدد خددأن نأ لر قددا(  أ
منهم ميفاً  ارماًا ي يعمدوا إليه فيضربو  ذا ضربة رجل واحدد فيقتلدو ا فنسدرتيح منده. فداام 

حدرب قدومهم مجيعداًا  ىاذا فعلوا ذل  افرو دمه ت القبائل مجيعاً فلم يقددر بندو عبددمنا  علد
 بالعقل فعقلنا  هلم. فرضوا منا

 ىالنجدددي  القددو( مددا قددا( الرجددلا هددشا الددرأي ال رأي غددري ا فتفددرو القددوم علدد  قددا( الشددي
 ذل   وهم جممعون له.
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 جربئيل وإفشات امليامرة
َوإ ْذ مَيُْكددُر ب ددَ  ال ددش يَن َ َفددُروا ل يُْثب تُددوَث َأْو  جربئيددل رمددو( اهلل    ا فددتال هددش  اآليددة   ىفددأا
دُر اْلمدا  ر ينَ  يَدْقتُدُلوثَ  ابدع هدش  الليلدة    ي قدا(  ال13   َأْو ُ ْر ُجوَث َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر اهللُ َواهللُ َخيدْ

 فرا   الشي  نع ابيع عليه وأمر  باهلجرة وان يبيع علياً  ع  مكانه. ىعل
يدة فدعا رمو( اهلل     علياً  ع  لوقته وقا( له  يا عل  ان جربائيل هبن علدّ  ذدش  اآل

ّر عددن رق عددا وجددل ان إ ىاملكددر ق وقتلدد ا واندده اوحدد ىربين إن قريشدداً اجتمعددع علددآنفدداًا  دد
 ىغددددار  ددددور حتددددع ليلددددوا واندددده أمددددرين أن آمددددرث باملبيددددع علدددد أهجددددر دار قددددوم  وان انطلدددد  إىل
 ف  عليهم أمريا فما أنع قائل و  ان ؟مضجع  افديين بنفس ا و 

 ث يا نيب اهلل؟قا( عل   ع   أو اسلمّن مببيو هنا
ذلدد ا  ىرض مدداجداً  ددكراً هلل علدديا إىل لقددا(  نعددما فتبّسددم علدد   ع  ضدداحكاً وأهددو 

فلما رف  رأمه قا( له  يا نيب اهلل امض ملدا اُمدرتا فدداث  عد  وبصدري ومدويدات قلديبا ومدرين 
 مبا  ئع ا ن فيه ملسرا ا واق  منه حبيع مرادثا وما اوفيق  االّ باهلل.

فرا ددددد  وا دددددتمل بدددددربدي  ىذلددددد  وقدددددا( لددددده  فارقدددددد علددددد ى     علدددددفشدددددكر  رمدددددو( اهلل
 احلضرم .
 

 ليلة املبيع
رو  التفدع إليده يوّدعده وهدو ملا أنام رمدو( اهلل     عليداً  ع  علدى فرا ده وعدام علدى اخد

ربث يدا علد  ان اهلل اعداىل ميدتحن أوليدات  علدى قددر اميداام ومندازهلم مدن ديندها فأ ددّد خديقدو(  أ
امدتحن  اينبيات ي ايمثل فايمثلا وقد امتحن  يابن العم وامتحنين فيد  مبثدل مداالنا  بالتاً 

  اعيل ع ا فصرباً  رباًا فإّن رمحة اهلل قريل من احملسنني.إبراهيم  ع  والشبيح إليله خبه 
ي ضّمه النيب     إىل  در  وبكى وجداً بها وبكى عل   ع  جشعاً لفدراو رمدو( اهلل 

ر      ت فحمدة خد ايا  وأمدر  ت ذلد  بالصدرب حد   دّلى العشدائني ي     ي أو ا  بو 
 رةا والر د من قري  قد أطافوا بدار .خالعشات اآل
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 القرآن ومبيع عل   ع 
نام عل   ع  على فرا  رمو( اهلل     موطناً نفسده علدى القتدلا فدأوحى اهلل اعداىل إىل 

را فأيكمدا خدأحدد ما أطدو( مدن عمدر اآليُع بينكمدا وجعلدُع عمدر خجربئيل وميكائيل  اين آ
 تار  ل منهما احلياة وأحّباها.خيي ر  احبه حبيااه؟ فا

يددُع بيندده وبددني خفددأوحى اهلل عّاوجددل إليهمددا  أفددال  نتمددا مثددل علدد  بددن أق طالددل  ع  آ
حممددد     فبددات علددى فرا دده يفديدده بنفسددها ويددي ر  باحليدداةا اهبطددا إىل ايرض فاحفاددا  مددن 

ا مدن مثلد   بد  ئيدل عندد رأمدها وميكائيدل عندد رجليدها وجربئيدل يندادي  بدعدّو ا فكان جرب 
دَن الن دا   َمدْن َيْشدر ي نَدْفَسدُه  وجدل   يابن أق طالل؟ يباه  اهلل ب  املالئكدةا فدأنا( اهلل عداّ  َوم 

  .14   اْبت غاَت َمْرضات  اهلل  َواهللُ َرُؤٌ  ب اْلع باد  
 

 ليلة اهلجرة
( اهلل     وفدديهم أبوجهددل بدن هشدداما فقددا( وهدم علددى بابدده  أطدا  املشددر ون بدددار رمدو 

اّن حممددداً يددداعم أنكددم إن ادددابعتمو  علددى أمدددر   نددتم ملدددوث العددرب والعجدددما ي بعثددتم مدددن بعدددد 
مواكم فُجع َلع لكم جنان  جندان ايردنا وإن م افعلدوا  دان لكدم منده الدشبحا ي بُعثدتم مدن 

 بعد مواكم فُجع لع لكم نار حترقون فيها.
ش حفندة مدن ادراب ت يدد  ي قدا(  نعدم أندا خدر  رمو( اهلل     ت هدش  احلدا( وقدد أخف

ش اهلل علدددى أبصدددارهم عندددها فجعدددل ينثدددر ذلددد  الدددرتاب علدددى خدددأقدددو( ذلددد ا أندددع أحددددهما وأ
يم   رؤومهم وهو     يتلو هش  اآليدات مدن مدورة يدس   َواْلُقدْرآن   ايدس ب ْسدم  اهلل  الدر مْحن  الدر ح 

دددَن اْلُمْرَمدددل نيَ  ااحلَْك ددديم   دددْن  ه اعددداىل  د  إىل قولددد15   إ ن دددَ  َلم  ا َوم  ْم َمدددد  دددْن بَددددنْي  أَيْدددد يه  َوَجَعْلندددا م 
ُرونَ  ا َفَأْغَشْيناُهْم فَدُهْم ال يُدْبص    حّ  فرو من اآلياتا فلم يب  منهم رجل إالّ 16   َخْلف ه ْم َمد 

 اد أن يشهل.وقد وض  على رأمه الرتابا ي انصر      إىل حيع أر 
 وعلى رواية  أااهم آت هن م يكن معهم فقا(  ما انتارون ههنا؟
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 قالوا  حمّمداً.
ر  عليكم حمّمدا ي ما ارث منكم رجدالً إالّ وقدد وضد  علدى خّيبكم اهللا قد واهلل خقا(  

 رأمه الرتابا وانطل  حلاجتها أفما ارون ما بكم؟ 
 عليه اراب. قا(  فوض   ل رجل منهم يد  على رأمه فإذا

ي جعلوا يطّلعون فدريون عليداً  ع  علدى الفدرا  متسدجياً بدربد رمدو( اهلل    ا فيقولدون  
واهلل إّن هدددشا حملّمدددد ندددائم عليددده بدددرد ا فلدددم يربحدددوا  دددشل  حددد  أ دددبحوا. فقدددام علدددّ   ع  مدددن 

 الفرا . فقالوا  واهلل لقد  ان  دقنا الشي  ان حّد نا به.
  أنكم؟فقا( هلم عل   ع   ما 

 قالوا  أين حمّمد؟
 ر  عنكم.خرجه من بالدنا؟ فقد قا(  أجعلتموين عليه رقيباً؟  ألستم قلتم  خن

فأقبلوا على أق هلل الشي  ان مينعهم عدن مداقدة البيدع لديالً يلومونده ويقولدون لده  أندع 
 دعنا منش الليلةا ي افر قوا ت طلبه. 

فدد  ا در  حدد  حفيددع ى أطدرا  قدميدده  د   و دان رمددو( اهلل     ميشد  الدد  الليلدة علدد
 قدما ا ورأل     ت طريقه أبابكر فا طحبه وذل  لعلل مش ورة ت املفّصالت.

 
 اهلجرة  ااري

مديس أو( ليلدة مدن ر  فيها رمو( اهلل     مهاجراً مدن مكدة ليلدة اخخو انع الليلة الو 
الشريفا وفيهدا  دان مبيدع   هر ربي  ايو( بعد أن انقضع مّدة  ال  عشرة منة من مبعثه

روجدده مددن غددار  ددور ليلددة الرابدد  مددن  ددهر ربيدد  ايو(ا حيددع خعلدد   ع  علددى فرا ددها و ددان 
اوّجه فيها إىل املدينةا وو لها يوم اإل نني ت الثاين عشر من  دهر ربيد  ايو( أي  بعدد ا ندو 

     بعدد املبيدع لع منها فنا( بقبا ينتار قدوم عل   ع  عليها فقد أمر  النيبخعشرة ليلة 
على فرا ه أن يبقى ت مكة ح  ييّدي الودائد  وايماندات الدو  اندع للندا  عندد ا ي حيمدل 

 الفاطمّيات معه ويلتح  بالنيب    ا وهكشا فعل عل   ع .
فعن أق راف  انه قا(   ان علد   ع   ّهدا النديب     حدني  دان ت الغدار يأايده بالطعدام 

رجهما وأمر  أن ييدي عنده أمانااده وو دايا  خر  إليه أهله فأخ    ليّلفه النيب خوالشرابا و 
ومددا  ددان  مبدديمتن عليدده مددن مددا(ا وأن يقضدد  عندده ديوندده وينجددا عدااددها فلمددا أداهددا قددام علددى 



 16 

يدا أيهدا الندا  هدل مدن  داحل أماندة؟ هدل مدن  داحل و دّية؟  الكعبة فنادل برفيد   دواه  
 لما م يأت أحد حل  بالنيب    .ف  هل من ع دة له ق َبل رمو( اهلل    ؟

 
 املشر ون يطلبون الرمو(    

املشدددر ون مبغدددادرة الرمدددو(     دار ا واّن الندددائم ت فرا ددده هدددو علددد  بدددن أق  ئوملدددا فدددوج
 طالل  ع  أذ وا عليه العيونا ور بوا ت طلبه الصعل والشلو(.

و دان اهلل اعداىل قدد أمدر شوا معهم القافة ح  و لوا إىل الغارا خرجوا يقتصون أ ر ا وأخو 
العنكبدددوت فنسدددجع علدددى وجددده الغدددارا وأرمدددل محدددامتني وحشددديتني فوقفتدددا علدددى وجددده الغدددارا 
وباضتا ت أمفل النقلا فكان ذل  ها  د املشدر ني عندها فلمدا أادوا الغدار طدارت احلمامتدان 

ل هاهندددا لتكسدددر البددديض وم يكدددن عليددده نسددد  خدددورأوا البددديض ونسددد  العنكبدددوت فقدددالوا  لدددو د
 العنا لا فصرفهم اهلل عّاوجل بشل  عنه.

 
 اسائاة ملن جات بالرمو(    

وملا يئس املشر ون من الافر برمو( اهلل     جعلوا ملن جات به دية  املة أي  مائة من 
 واهلل غالدددل علدددى أمدددر  ولكدددّن أ ثدددر الندددا  ال اإلبدددل جدددائاة لدددشل ا فجدددّد الندددا  ت الطلدددل 

 . يعلمون
 ه مراقة بن مال  بن جعشم حيع يقو( و ان هّن جّد ت طلب

جاتندا رمددل  فددار قددري   علدون ت رمددو( اهلل     ديددة  املددة ملدن قتلدده أو أمددر ا فبينمددا 
أنا جالس ت جملس من جمالس قوم  من بين مدجلا إذ أقبدل رجدل مدنهم حدّ  قدام عليندا و دن 

 داً وأ حابه.جلو  فقا(  يا مراقة إين قد رأيع آنفاً أمودة بالساحلا أراها حمم
 قا( مراقة  فعرفع أام هما لكين أردُت احلصو( على اسائاة لوحدي.

 فقلع  إام ليسوا ذما ولكن  رأيع فالناً وفالناً انطلقوا بأعيننا.
ر  بفرمددد  مدددن ورات لع فدددأمرُت جددداريو أن  دددخي لبثدددع ت اسلدددس مددداعةا ي قمدددع فدددد

ا فأ ططددع باجدده ايرض خيهددر البيددعا ف رجددع بدده مددنخشت رحمدد  فخددأ مددة فتحبسددها علدد  
 فضع عاليه ح  أايع فرم  فر بتهاا فدفعتها اقرب ق ح  دنوت منهم.خو 

ّم ا فدين  دّر  اللهدفلما رآين رمدو( اهلل     أقدرتب مدنهما رفد  يديده  دو السدمات وقدا(  
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 . مراقة مبا  ئع
الددشي ع قددوائم فرمدد ا فثنيددع رجلدد  ي ا ددتددت وقلددع  يددا حممددد اين علمددع ان خفسددا

أ دداب قددوائم فرمدد  امنددا هددو مددن ق بلدد ا فددادع اهلل أن يطلدد  ر فرمدد ا فلعمددري ان م يصددبكم 
 ري ميّن م يصبكم ميّن  ّر.خ

فدعا رمو( اهلل     فأطل  اهلل عّاوجل فرمها فعاد ت طلل رمو( اهلل    حدّ  فعدل 
 ش ايرض قوائم فرمه.خذل   ال  مرّاتا  ل ذل  يدعو رمو( اهلل     فتأ

فلما أطلقه اهلل ت الثالثة قا(  يدا حممدد هدش  ابلد  بدني يددي  فيهدا غالمد ا وان احتجدع 
 ش منها وهشا مهم من  نانو عالمة عليها وأنا ارج  فأرّد عن  الطلل.خإىل يهر أو لب ف

 حاجة لنا فيما عندث. فقا(      ال
هر أمدر رمدو(  قا( الرجل  ووق  ت نفس  حني لقيع ما لقيع من احلبس عنهم ان ميا

اهلل    ا فسدددألته أن يكتدددل ر  تددداب أمدددنا و دددان الكتددداب معددده إىل يدددوم فدددتح مكدددةا فجدددات 
 بالكتاب فوىف له رمو( اهلل     و ان يوم وفات وبّر.

 
 م  بريدة ايملم 

وهّدددن جدددّد ت طلدددل الرمدددو(     بريددددة بدددن احلصددديل ايمدددلم ا فقدددد ر دددل ت مدددبعني 
 بها فالتقى به فبادر  الرمو(     قائاًل  من أنع؟را باً من أهله من بين مهم يطل

 قا(  أنا بريدة.
 فقا(      برد أمرنا و لح.

 ي قا(      وهّن أنع؟
 قا(  من أملم.

 فقا(      ملمنا.
 ي قا(      هّن؟
 قا(  من بين مهم.

 ر  مهم .خوهنا التفع إليه النيب     وقا( له  
قدده وأحبّدده ت قلبددها والّهددف للتعددّر  عليدده فقددا( الخفأعجددل بريدددة افدداؤ( الرجددل وحسددن أ

 له  ومن أنع؟
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 فقا(      أنا حممد بن عبداهلل رمو( اهلل.
اهللا وأ ددهد أن  حمّمدددداً  إلدده إالّ   ددهد أن ال أفلددم يرتي ددع بريدددة ملدددا  دد  ذلدد  حددّ  قدددا(  

 فأملم بريدة وأملم من  ان معه مجيعاً.  رمو( اهلل
 أملمع بنو مهم طائعني غري مكرهني. فقا(      احلمد هلل لقد

 
 عند اُم معبد
ااعيددةا و انددع امددرأة جلدددة يمددة اُم معبددد اخي مضددى رمددو( اهلل     فدديمن معدده فمددروا  

 يمة ي اطعم واسق  من مر ذاا فسأهلا      هل عندها   ت يشرتونه؟برزة حتتيب بفنات اخ
 والشات عازبا و انع منة  هبات.فقالع  واهلل لو  ان عندنا   ت ما أعوز م القرلا 

 يمةا فقا(  ما هش  الشاة يا اُم معبد؟فنار رمو( اهلل     إىل  اة ت  سر اخ
 ّلفها اسهد عن الغنم.خفقالع  هش   اة 

 فقا(      هل ذا من لب؟
 قالع  ه  أجهد من ذل .

 قا(      أفتأذنني ر أن أحلبها.
 حليباً فاحلبها. قالع  نعما بأق واُّم ا إن رأيع ذا

فدددعا رمددو( اهلل     بالشدداة فمسددح بيددد  ضددرعها وذ ددر امددم اهلل وقددا(  اللهددّم بددارث هلددا 
ت  داهتاا فتفاّجدع عليده ودّرت واجدرّتتا فددعا بإندات هلدا يُدربض الدرهن فحلدل فيده  جداً حد  

رهما خدعلته الرغوةا فسقاها فشدربع حد  رويدعا ومدقى أ دحابه حد  روواا و درب     آ
 وا مجيعاً علالً بعد الا ي حلل فيه  انياً ح  مأل اإلنات.فشرب

يدتكّلم وال  فلما رأت اُّم معبد ذل  قالع  إّن ر ولدداً لده مدب  مدنني وهدو  قطعدة حلدم ال
ش     متددرة وقددد بقيددع ت الوعددات ومضددغها وجعلهددا ت فيددها فددنهض ت خدديقددوما فأاتدده بددها فأ

لددةا وقددد هتددّد( الرطددل يرض فصددارت ت احلددا( خناحلددا(ا  ومشددى واكلّددما وجعددل نواهددا ت ا
 منهاا و ان  شل   يفاً و تاتاًا وأ ار من اسوانل فصار ما َحوهلا مراع ا ي ارحتلوا عنها.
فقّلما لبع أن جات زوجها أبو معبدد يسدوو أعندااً عجافداً يتسداو ن هداااًل. فلمدا رأل اللدب 

 عازب حيا(ا وال حلوبة ت البيع؟ وما إىل ذل  عجل وقا(  من أين ل   هشا والشات 
 فقالع  ال واهللا إال أنه مّر بنا رجل مبارثا  ان من حديثه  يع و يع.
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فيه ر يا اُّم معبد.  قا(  واهلل إين يرا   احل قري  الشي اطلبها   
ل ا أبل  الوجها م اعبه  جلدة د ويدرول  لدة فقالع  رأيُع رجالً ياهر الوضاتة حسن اخ

ات د وم اددار بده  دعلةا  ددأن عنقده ابريد  فّضدةا ومدديم جسديما ت عينيده دعدد ا وت بدالنون واحلد
أ فار  وطفا وت  واه  حلا أحور أ حل أز  أقرن  ديد مواد الشعرا ت عنقه مط ا 

رزات خوت حليته  ثا ةا إذا  مع فعليه الوقارا وإذا اكّلم  ا به وعال  البهاتا و أن منطقه 
طدد  فصددلا النددار وال هددشرا أجهددر النددا  وأمجلدده مددن بعيدددا وأحدددال  ناددم ينحدددرنا حلددو املن

وأحسنه من قريلا ربعة ال اشدني  عدني مدن طدو( وال اقتحمده مدن قصدرا غصدن بدني غصدننيا 
فهو أنضر الثال ة مناراً وأحسنهم قدراًا لده رفقدات حيفدون بدها إذا قدا( امدتمعوا لقولدها وإن أمدر 

 ابس وال مفّند.ابادروا إىل أمر ا حمفود حمشودا ال ع
فقددا(  هددشا واهلل  دداحل قددري  الددشي ذ ددروا لنددا مددن أمددر  مددا ذ ددر مبكددةا ولددو  نددع أنددا 
وافقتدده اللتمسددع أن أ ددحبها ويفعلددن إن وجدددت إىل ذلدد  مددبياًلا فإندده  ددادو ت قولدده اندده 

 رمو( اهللا فليس هشا إال من فعل اهللا ي قصد  فآمن هو وأهله.
( اهلل     ضرعها وحلبها بيد  بقيع عند اُّم معبد ح   ويرول  أن الشاة الو ملس رمو 

  ان زمن الرمادة ت منة مثان عشرة من اهلجرة.
قالددع اُم معبددد  هدداجرت وأمددلمعا و نددا  لبهددا  ددبوحاً وغبوقدداً ومددا ت ايرض قليددل وال  

  ثري.
 

 انتاار املسلمني للرمو(    
يندةا فجعلدوا يفددون  دل غدداة إىل رو  رمو( اهلل     مدن مكدة إىل املدخوبلهلل املسلمني 

احلددرة فيناددرون حدد  يددرّدهم حددر الاهددرية. فددانقلبوا يومدداً بعددد مددا أطددالوا انتاددارهما فلمددا أووا إىل 
بيوهتم أوىف رجل من اليهود على أطم مدن آطدامهم ينادر يمدر يريدد ا فبصدر برمدو( اهلل     

ل بددأعلى  ددواه  يددا معشددر وأ ددحابه مبيضددني يدداو( ذددم السددرابا فلددم ميلدد  اليهددودي أن ندداد
 املسلمنيا هشا جد م الشي انتارون.

فبدادر املسدلمون إىل السدالح فتلقددوا رمدو( اهلل     باهدر احلددرةا فعدد( ذدم ذات اليمددني 
فكددرّب املسددلمون فرحدداً بقدومددها و عددع   عمددرو بددن عددو   بددين ت   قبدداد  ومددار حدد  نددا( بدد

ى  لثددوم ابددن اهلدددما وقيددل  علددى مددعد بددن الوجبددة والتكبددري ت بددين عمددرو بددن عددو ا فنددا( علدد
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 وبق  هناث ينتار قدوم عل   ع .  قباد  يثمةا بخ
  بعددد أن أّدل ودائدد   انددع عنددد رمددو( اهلل     11ر  بددالفواطم خددو ددان علدد   ع  قددد 

للنددددا ا وقضددددى ديوندددده وأ ددددا عدااددددها فلمددددا قدددددم املدينددددة رآ  الندددديب     وقددددد اوّرمددددع قدددددما  
فاعتنقه وبكى رمحة ملدا بدها ي دعدا لده  ع  بالعافيدةا ومسدح رجليده فلدم وأ بحتا يقطران دماًا 
 يشكهما بعد ذل .

ي ندددا(  ع  مددد  النددديب     بقبددداا وبقددد  رمدددو( اهلل     بعدددد قددددوم علددد   ع  ت بدددين 
عمددرو بددن عددو  يومدداً أو يددومنيا وت مدددة بقائدده بقبددا أّمددس مسددجد قبدداتا وهددو أو( مسددجد 

 النبّوة باملدينة املنّورة.اُمِّس على التقول  بعد 
 

 أو( مجعة باملدينة
فلمددا  ددان يددوم اسمعددة ر ددل بددأمر اهلل لددها فاجتمعددع إليدده بنددو عمددرو بددن عددو  فقددالوا  يددا 

 رمو( اهلل أقم عندنا فإنّا أهل اسّد واسلدا واحللقة واملنعة.
 ّلوا عنها فإاا مأمورة.خفقا(      

  فلبسددوا السددالح وأقبلددوا يعدددون حددو( ناقتددها رو  رمددو( اهلل   خددار  وبلددهلل ايو  واخدد
شوا بامددام ناقتدده وطلبددوا مندده الندداو( علدديهما وهددو خددالميددّر حبددّ  مددن أحيددات اينصددار إال و بددوا وأ

 لوا مبيلهاا فإاا مأمورة.خ    يقو( هلم  
حدد  مددّر     ببددين مددام عنددد الدداوا( مددن يددوم اسمعددةا فتعرضددع لدده بنددو مددام فقددالوا  يددا 

هلم إلينا فإندا أهدل اسدد واسلددا واحللقدة واملنعدةا فرب دع ناقتده عندد مسدجدهم فندا(  رمو( اهلل
طددبهما و ددان أو( خطدده     هلددم ونصددل قبلتدده و ددّلى ذددم اسمعددة و خت مسددجدهم الددشي 

طل فيه باسمعةا و ّلى إىل بيع املقد ا و دان الدشين  دّلوا معده ت ذلد  الوقدع خمسجد 
 مائة رجل.

 
 عند أق أيوب

زمامهدا الحير هدا فدأرخى  ل النديب     ناقتده وعلد   ع  معده اليفارقده ميشد  مبشديها ي ر 

                                                           
11

 أمه وبنع رمو( اهلل     وبنع الابري. -  
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وهددد  انادددر ميينددداً ومشدددااًلا فلدددم ادددا( ناقتددده مدددائرةا وال ميدددر بددددار مدددن دور اينصدددار إالّ رّغبدددو  ت 
طدددام راحلتددده وقدددالوا  هلدددم إىل العدددوذ والعددددة والسدددالح واملنعدددةا فكدددان شوا  خدددالنددداو( علددديهم وأ

 لوا مبيلها فإاا مأمورة.خ   بعد التشّكر منهم   يبهم  
فلددم اددا( مددائرة بدده حدد  و ددلع إىل موضدد  مسددجد  اليددوم فرب ددعا وم ينددا( عنهددا حددد  
اضع ومارت قلياًلا ي التفتع ورجعع فرب ع ت موضعها ايو( عند باب أق أيوب فندا( 

  ت النددداو( علددديهما عنهددداا وم يكدددن آندددشاث مسدددجداًا فجعدددل الندددا  يكلمدددون رمدددو( اهلل   
املدرت  له منالها فجعل رمو( اهلل     يقدو(  خفبادر أبو أيوب اينصاري إىل رحله فحّله وأد

 . م  رحله
ش بامددام راحلتدده فحّوهلددا إىل منالدها فقددا( الندديب      أي بيددوت خدوجدات أمددعد بددن زرارة فأ

 أهلنا أقرب؟
 ق.فقا( أبو أيوب  أنا يا رمو( اهللا هش  داريا وهشا با

 قا(      فانطل  فه  لنا مقياًل.
  ت دار أق أيددوبا 18قددا(  قومددا علددى بر ددة اهللا فنددا( رمددو( اهلل     وعلدد   ع  معدده 

 ح  ُبين له مسجد ا وبُنيع له مسا نه ومنا( عل   ع ا فتحّوال إىل منازهلما.
ن أفقددر وقيددل  اندده ملددا بر ددع ناقددة رمددو( اهلل     علددى بدداب أق أيددوب اينصدداري وم يكدد

منه ت املدينة انقطعع قلوب النا  حسرة على مفارقة النديب     فندادل أبدو أيدوب  يدا اُمدا  
 افتح  البابا فقد قدم ميد البشرا وأ رم ربيعة ومضرا حممد املصطفىا والرمو( استىب.

رجع وفتحع البداب و اندع عميدات فقالدع  واحسدراا  ليدع  اندع ر عدني أبصدر ذدا خف
( اهلل    ا فددددعا     هلدددا فانفتحدددع عيناهددداا و اندددع أو( معجددداة النددديب وجددده مدددّيدي رمدددو 
     ت املدينة.

وت رواية  انه ملدا أقبدل رمدو( اهلل     إىل املديندة م يُدر الندا  فرحدوا بشد ت مثدل فدرحهم 
 بها ح  ان النسات والصبيان واإلمات  انوا يقولون  هشا رمو( اهللا قد جات رمو( اهلل.

ل املديندة فمدا رأيدع يومداً قدن  دان أحسدن خدانده قدا(   دهداه     يدوم دوعن بعضدهم  
ل عليناا و هداه يوم مات فما رأيع يومداً قدن  دان أقدبح وال أيلدم مدن خوال أضوت من يوم د
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 يوم مات.
 

 املسجد النبوي الشريف
ت املربد بأ حابها فقدا( يمدعد بدن زرارة  ا درت هدشا املربدد   و ان رمو( اهلل     يصلّ 

مدن أ دحابها د و دان ليتيمدني د فسداوم اليتيمدني عليدها فقداال  هدو لرمدو( اهلل. فقدا( رمدو( اهلل 
      الا إالّ بثمن.

فا رتا      بعشرة دنانريا و ان فيه مات مستنق ا فأمر به رمو( اهلل     فسيلا وأمر 
ن لعلد  بدن أق خده ومناز( أ حابه حو( املسدجدا و دفبنا  مسجداًا وبّن منازلباللب فضربا 

ّن لده وي ددحابها فبندوا فيده مندازهلما و ددل مدنهم  درع مندده خدطالدل  ع  وحلمداة  ع  مثدل مددا 
 لون املسجد.خرجون من منازهلم فيدباباً إىل املسجدا فكانوا  

م ويأمرث بسدّد ايبدواب إالّ بابد  ّص  بالسالفنا( عليه جربئيل  ع  وقا(  ان السالم  
 أ حاب ايبواب من ذل .فتأ ر وباب عل  بن أق طاللا فإنه حيل له فيه ما حيل ل ا 

فقا( هلم رمو( اهلل      ما أنا أمرُت بسدّدهاا ولكدن اهلل أمدر بسدّد أبدوابكم وادرث بداب 
 عل   ع .

 فقالوا  رضينا وملمنا هلل ولرموله.
 

 بنات املسجد
 النيب     ببنات املسجد طف  ينقل معهم اللب و ان يقو( وهو ينقل اللب وملا أمر 

 . يربا هشا وربّنا أبّر وأطهرخمحا(  هشا احلما( ال 
راً وأدوم منفعدة مدن التمدر ذخدأي  هدشا احملمو( من اللبددن أبدّر عنددد اهلل وأطهددر يعدين  أبقدى 

اللهدّم اّن ايجدر   ملو ا و ان يقدو( أيضداً يدرب الشي يغتبطده حاخوالابيدل والطعدام احملمو( من 
 . رةا فارحم اينصار واملهاجرينخأجر اآل
 ش املسلمون يرجتاون وهم يعملونا فقا( بعضهم خوأ

 مل املضللدشاث منا العدل***لئن قعدنا والرمو( يعمل
 . رةا اللهّم ارحم اينصار واملهاجرينخال عي  إالّ عي  اآل  والنيب     يقو( 

ّمددار بددن يامددر وقددد أ قلددو  بدداللبا فقددا(  يددا رمددو( اهلل قتلددوينا حيملددون علدد   مددا ل عخفددد
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 الحيملون.
ويددح ابددن  فتبس ددم رمددو( اهلل     ونفددض وفددرة عّمددار بيددد  و ددان رجددالً جعددداً وقددا( لدده  

 .  ّيةا ليسوا بالشين يقتلون ا امنا اقتل  الفئة الباغية
 يقو( وارجتا عل  بن أق طالل  ع  يومئش وهو 

 ها قائماً وقاعداً ددأب فيدي***يستوي من يعمر املساجدا ال
 ومن يرل عن الرتاب حائداً    

وجعلددع قبلتدده إىل بيددع املقددد ا وجعددل لدده  ال ددة أبددوابا وقيددل  أ ثددر مددن  ال ددةا وجعددل 
ر  مائة ذراعا وت اسانبني مثل ذل  أو دونها وجعل أمامده قريبداً خّ ه ها يل  القبلة إىل مي دطول

من  ال ة أذرعا وجعل عمد  اسشوعا ومّقفه باسريدا وجعل عضادايه احلجارةا وقيل له  أال 
اسقفه؟ فقا(  الا عري   عري  مومىا وبّن بيوااً إىل جنبه باللب ومقفها باسريد واسشوع 

 لنفسه وي حابه.
 . الصّفة ر املسجد موض  مالل يأوي إليه املسا ني يسّمى خو ان ت مي  

النددديب     يددددعوهم بالليدددل فيفدددرقهم علدددى أ دددحابها ويتعشدددى طائفدددة مدددنهم معدددها و دددان 
 وأجرل     ت مسجد  اراً.

 
 مغادرة بيع أق أيوب

ي انتقددل رمددو( اهلل     مددن بيددع أق أيددوب إىل مسددا نه الددو بنيددع لددها وقيددل  ان مدددة 
هر ربيدد  ايو( إىل مقامدده ت بيددع أق أيددوب باملدينددة إىل أن بددّن املسددجد وبيوادده   ددان مددن  دد

لدةا وامددتجم  لده إمدالم هدشا احلد  مددن اينصدارا فلدم ابد  دار مددن دور خ دفر مدن السدنة الدا
 وندر.  شّ اينصار إال أملم أهلهاا إال ما 

 
 ات بني املهاجرين واينصارخامليا

بدددني املهددداجرين واينصدددار مدددن أ دددحابها و دددانوا اسدددعني رجددداًلا  ى رمدددو( اهلل    خدددي آ
ى بيددنهم علددى احلدد  خددائددة رجددلا نصددفهم مددن املهدداجرينا ونصددفهم مددن اينصددارا آوقيددل   المث

َوأُولُدوا اَيْرحدام  بَدْعُضدُهْم  واملواماةا ويتوار ون بعدد املدوتا إىل وقعدة بددر. فلمدا أندا( اهلل اعداىل  



 84 

 ّوة.خ  رّد التوار  إىل الرحم دون عقد االُ 19   َأْوىل ب بَدْعٍض ت    تاب  اهلل  
اً لنفسدده مددن خددش الندديب     عليّدداً  ع  أاة مددرانيا وت  ددل مددرة اّ ددخددمليددة املياوقددد متددع ع

 دون النا .
 ى بني النسات املهاجرات واينصار أيضاً.خ ما انه     آ

ى رمددو( اهلل     بددني املهدداجرين واينصددارا فبكددى خددورول السددبن ابددن اسددوزي قددائاًل  آ
 عل ؟عل   ع  فقا( رمو( اهلل      ما يبكي  يا 

 بيين وبني أحد. خقا(  م اوا 
  .81را  لنفس ا ي قا( لعل   ع   أنع ميّن مبنالة هارون من مومى خقا(  أنا ادّ 

ي قددا(      يددا علدد  أمددا علمددع ان أو( مددن يدددعى بدده يددوم القيامددة أندداا فددأقوم عددن ميددني 
ف  إليدد  العددر ا إىل أن قددا(  ي أنددع أو( مددن يدددعى بدده لقرابتدد  مدديّن ومنالتدد  عنددديا ويددد

 لوائ  وهو لوات احلمد.
 

 النيب     ونقبات اينصار
و ان من النقبات اال ين عشر الشين جعلهم رمدو( اهلل      دهدات علدى اينصدار  الدربات 
بددن معددرورا و ددان هددو أو( مددن اكلّددم ليلددة العقبددة حددني التقددى رمددو( اهلل     بالسددبعني مددن 

قبل قددوم رمدو( اهلل     إىل املديندة بشدهرا فلمدا قددم رمدو( اهلل  اينصار فبايعو ا وقد اوتّ 
 . اللهّم اغفر له وارمحه وارض عنه وقد فعلع     انطل  بأ حابه فصّلى على قرب  وقا(  

و ان الربات هشا هو أو( من مات من النقباتا ومات بعد  من النقبات اال ين عشدر  أمدعد 
هلل     مددن بنددات مسددجد ا ودفددن بددالبقي ا واينصددار بددن زرارةا وذلدد  قبددل أن يفددرو رمددو( ا
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حديع املنالة وقد أمج  عليه مائر فرو اإلمالما قا( ابن أق احلديد املعتار ت  رحه على ا   -  
دار إحيات الرتا  العرق   وقا( النيب ت اخرب اسم  على روايته بني مائر ع  211   13البالغة    

فرو اإلمالم  أنع ميّن مبنالة هارون من مومى إالّ أنه ال نيّب بعدي  فأ بع له مجي  مراال هارون عن 
تهى. وت مومىا فإذن هو وزير رمو( اهلل و اّد ازر ا ولوال أنه خاّ النبّيني لكان  ريكاً ت أمر   ان

باب مناقل عل  بن أق طالل   قا( النيب لعل   أما ارضى أن اكون ميّن مبنالة  24   5البخاري   
 هارون من مومى .
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يقولدددون  هدددو أو( مدددن دفددددن فيهددداا واملهددداجرون يقولددددون  أو( مدددن دفدددن فيهددددا هدددو عثمدددان بددددن 
 مضعون.

وملددا مددات أبددو امامددة أمددعد بددن زرارة جدداتت بنددو النجددار إىل رمددو( اهلل     د و ددان أبددو 
قد  دان منّدا حيدع قدد علمدعا فاجعدل لندا  امامة  نقيبهم د فقالوا  يا رمو( اهلل إّن هشا الرجل

 رجالً مكانه يقيم من أمرنا ما  ان يقيم.
ن ذدا بعضدهم دون فقا( هلم رمو( اهلل      أنا نقيبكما و در  رمدو( اهلل     أن  د
 بعضا فكان من فضل بين النجار أن  ان رمو(  اهلل     نقيبهم.

 
 اشري  ايذان

وقع الصالة بش تا فش روا  أن يوروا نداراًا أو يضدربوا  وملا  ثر املسلمون ذ روا أن يعلموا
 وا ت بووا أو يبعثوا من ينادي بالصالة.خناقوماًا أو ينف

فهبن جربائيل  ع  على رمو( اهلل     بايذان واإلقامةا وعندها أمدر رمدو( اهلل     
و ددددان مددددن  عليدددداً  ع  أن يدددددعو لدددده بددددالاًلا فدددددعا  فعلمدددده رمددددو( اهلل     ايذان وأمددددر  بددددها

 . ري العملخح   على  فصوهلما  
ليفدددددة علدددددى خي ت يدددددوم الغددددددير ملّدددددا نصدددددل النددددديب     عليددددداً  ع  بدددددأمر مدددددن اهلل اعددددداىل 

ش مدنهم البيعدة لده بدإمرة املديمننيا زيدد ت فصدوهلما بدأمر      بعدد الشدهادة هلل خداملسلمنيا وأ
 بالوحدانية وللنيب بالرمالة  الشهادة لعل   ع  بالوالية.

 
 مفيان  أو( من  ادر أموا( املسلمني أبو

 واالح  املهاجرون إىل رمو( اهلل    ا فلم يب  مبكة منهم أحد إال مفتون أو حمبو .
وبعددع رمددو( اهلل     وهددو بعددد ت منددا( أق أيددوب  زيددد بددن حار ددة وأبددا رافدد  إىل مّكددةا 

لنداو( القدرآن ت  اسلم أزواجهنّ سمائة درهم ليحملوا إليه بنااه الال  م يمخوأعطاقا بعريين و 
حددرمتهّن علددى أزواجهددّن إالّ أن يسددلمواا وليحملددوا إليدده زوجتدده مددودة بنددع زمعددةا واُمددامة بددن 

 زيدا واُمها واُم أمينا فقدما عليه ذّن وبُامامة.
رجدددع فتعدددّرض هلدددا هبّدددار ت الطريددد  مبدددا أمدددقن خوأمدددا زيندددل بندددع رمدددو( اهلل     فقدددد 

  وفارقع احلياةا فأهدر رمو( اهلل     دم هبدار علدى جرميتده هدش  جنينها فتمرضع على أ ر 
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 حيع انه قتل االُم وجنينها معاً.
نعدم م يسددتوعل مددن مكدة أهددل هجددرة بدأهليهم وأمددواهلم إىل اهلل وإىل رمددوله إال أهددل دور 
يسمون بين ماعون من بين مُجدح وبندو جحد  بدن رئداب وبندو البكدري مدن بدين مدعد بدن ليدعا 

 اُغلقع مبكة هجرة. فإن دورهم
ر  بنددو جحدد  مددن دارهددم عدددا عليهددا أبومددفيان بددن حددرب فباعهددا مددن عمددرو بددن خددوملددا 
   بين عامر بن ليي.خعلقمة أ

فلمددا بلددهلل بددين جحدد  مددا  ددن  أبددو مددفيان بدددارهم ذ ددر ذلدد  عبددداهلل بددن جحدد  لرمددو( 
 ة؟اهلل    ا فقا( له  أما ارضى يا عبداهلل أن يعطي  اهلل ذا داراً ت اسنّ 

 قا(  بلى.
 قا(  فشل  ل .

فلمدددا افتدددتح رمدددو( اهلل     مكدددة  لمددده ابدددن جحددد  ت دارهدددم فأبطدددأ عليددده رمدددو( اهلل 
.    

فقا( له النا   إّن رمو( اهلل     يكر  أن ارجعدوا ت  د ت مدن أمدوالكم ُا ديل مدنكم 
 ت اهلل.

 فأمس  عن  الم رمو( اهلل    ا وقا( 
 هدبه ندامدقأمر عوا ندع***فياندأبلهلل أبدا م

   الغرامهداقض  ذا عن***هاددار ابن عم  بعت
 امهدا  جمتهد القسدالن***كم باهلل ربدوحليف

 ها طوو احلمامهدطُوِّقت***ادل ذداذهل ذاا اذه
 

 املدينة ودعات الرمو(    
اً وعفنددداًا و اندددع املديندددة مدددن أوبدددأ أرض اهلل مدددن احلّمدددىا و اندددع مخددد دددان هدددوات املديندددة و 

لهدا غريدل متدرضا خبالوبات ت اساهليةا ومن أجلها  انع ادعى بامم يثربا فإذا دمشهورة 
م املهاجرون هوات املدينة وم يواف  مااجهما فمرض  ثري منهم وضعفوا ح  م يقددروا خفامتو 

اللهدّم حبّدل إليندا  على الصالة قيامداًا و رهدوا املديندةا فقدا( رمدو( اهلل     وهدو يددعو ربّده  
  ما حّببع إلينا مّكة أو أ ّدا وبارث لنا ت مّدها و اعهاا وانقل وباتها ومحاهدا عندااملدينة  
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 ي  اها طيبةا فسّميع ذا وا تهرت مبدينة الرمو(    .
 

  ع طل فاطمة عل   ع   
عنددد ا  ع  ه  انددع ابنتدده فاطمددةدوملددا انتقددل رمددو( اهلل     مددن بيددع أق أيددوب إىل منازلدد

طبهدددا خطبهدددا أ دددابر قدددري  مدددن أهدددل الفضدددل والسدددابقة ت اإلمدددالم والشدددر  واملدددا(ا  مدددا خف
بعض الصحابةا و ان  لما ذ رهدا لده أحددهم أعدرض عنده رمدو( اهلل    بوجهدها حد   دان 

 ن عليه.خالرجل منهم يان ان رمو( اهلل     ما
 سها إالّ علي .طل فاطمة؟ فواهلل ما نرل رمو( اهلل     حيب  فقيل لعل   ع   م ال

اطبدداً وهددو ت دار اُم مددلمةا وقبددل أن يصددل علدد   ع  خفأقبددل علدد   ع  إىل الندديب     
 رب  مبج ت عل   ع .خإىل الدار هبن جربئيل على النيب     وأ

و(ا فهشا رجل خفلما طرو الباب قا( النيب     الُم ملمة  افتح  له الباب ومريه بالد
ل فددإذا هددو علدد   ع ا فسددّلم علددى الندديب     وجلددس مطرقدداً خدحيبّدده اهلل ورمددوله وحيّبهمدداا فدد

 برأمه حياتاً.
 ان  أايع حلاجة؟ لين أر أفقا( له النيب      

مددن عمدد  أق أخددشاين فقددا( علدد   ع   فددداث أق واُمدد  يددا رمددو( اهللا اندد  لددتعلم اندد  
َع إّر أفضدل بغشائ ا وأّدبتين بأدب ا فكنفغّشيتين طالل ومن فاطمة بنع أمدا وأنا  يّبا 

مدددن أق طالدددل ومدددن فاطمدددة بندددع أمدددد ت الدددرّب والشدددفقةا وان اهلل اعددداىل هدددداين بددد  وعلدددى 
رةا يا رمو( اهللا فقد أحببع خري  ت الدنيا واآلخري وذخيدي ا وأنع واهلل يا رمو( اهلل ذ

مدد  مددا  ددّد اهلل مددن عضدددي بدد  أن يكددون ر بيددعا وأن يكددون ر زوجددة أمددكن إليهدداا وقددد 
طل إلي  ابنت  فاطمدةا فهدل أندع ماّوجد  يدا رمدو( اهلل؟ ي مدكع خاطباً راغباًا أخ أايت 

 وأطرو برأمه ينتار جواب رمو( اهلل    .
 

  داو الاوا 
مددن أبيهددا رمددو( اهلل     هتلّددل وجدده رمددو( اهلل       ع طددل علدد   ع  فاطمددةخوملددا 

 فرحاً ومروراً وقا( له  فهل مع    ت اُزّوج  به؟
فددى عليدد  مددن أمددري  دد تا أملدد  مدديف  ع   فددداث أق واُمدد ا واهلل مددا  فقددا( علدد   
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 ودرع  وناضح ا ومار   ت غري هشا.
فقدددا( رمدددو( اهلل      يدددا علددد  أمدددا مددديف  فدددال غدددّن بددد  عنددده جتاهدددد بددده ت مدددبيل اهلل 

لد  وأهلد  وحتمدل عليده رحلد  ت مدفرثا خنواقاال به أعدات اهللا وناضح  انضح به على 
جتدد  بالدددرع ورضدديع ذددا مندد ا يددا علدد  أبشددر فددإن اهلل اعدداىل قددد زّوجكهددا ت ولكددين قددد زو 

 السمات قبل أن اُزّوج  ت ايرض.
 

 ابدات الرضا
ي قددا( رمددو( اهلل     لعلدد   ع   يددا علدد  اندده قددد ذ ددر فاطمددة رجددا( قبلدد ا فددش رُت 

 ر  إلي .خذل  هلاا فرأيُع الكراهة ت وجههاا ولكن على رمل  ح  أ
شت ردات أبيهددا     وناعددع نعليددها وأاتدده بالوضددوت خددفأ ع  عليهددا فقامددع ل    خفددد

 فوّضئته بيدهاا وغسلع رجليها ي جلسع انتار أمر     .
 فقا(     هلا  يا فاطمة 

 فقالع  لبي  يا أبة يا رمو( اهلل ما حاجت ؟
قا(  ان عل  بن أق طالل من قد عرفع قرابته وفضله وإمالمها واين قد مألُع رّق أن 

 لقه وأحّبهم إليه وقد ذ ر عن أمرث  يئاًا فما ارين؟خري خياّوج  
وم ادددوّ( وجههددداا وم يدددَر فيهدددا رمدددو( اهلل      راهدددةا فقدددام وهدددو  ع  فسدددكتع فاطمدددة

 . اهلل أ ربا مكوهتا اقرارها يقو(  
 

 رب الاوا خ عالنإ
ي قدددددام علددددد   ع  ومضدددددى إىل املسدددددجدا وجدددددات رمدددددو( اهلل     ت أ دددددر ا وت املسدددددجد 
املهددداجرون واينصدددارا فصدددعد رمدددو( اهلل     املندددرب فحمدددد اهلل وأ دددّن عليددده ي قدددا(  معا دددر 

ربين عن رّق عّاوجل انه مجد  املالئكدة عندد البيدع املعمدورا خاملسلمني ان جربئيل أااين آنفاً فأ
وانه أ هدهم مجيعاً انه زّو  أمته فاطمة بنع رمو( اهلل من عبد  عل  بن أق طالدلا وأمدرين 

 أن اُزّوجه ت ايرض واُ هد م على ذل .
 طل أنع لنفس .خي جلس وقا( لعل   ع   قم يا أبااحلسن فا

 فقام فحمد اهلل وأ ّن عليه و ّلى على النيب وآله ي قا( 
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وأياديددها وال إلدده إالّ اهلل  ددهادة ابلغدده وارضدديها و ددّلى اهلل علددى احلمددد هلل  ددكراً ينعمدده  
حممد  الة االفه وحتايها والنكداح هدا أمدر اهلل عاّوجدل بده ورضديها وجملسدنا هدشا هدا قضدا  اهلل 
وأذن فيها وقد زّوجدين رمدو( اهلل ابنتده فاطمدة وجعدل  دداقها درعد  هدشا وقدد رضديع بدشل ا 

 . فامألو  وا هدوا
 لمون لرمو( اهلل      زّوجته يا رمو( اهلل؟فقا( املس

 فقا(      نعم. 
 فقالوا  بارث اهلل هلما مشلهما.

 
 الصداو ملصلحة الاوجني

ي أقبدل رمددو( اهلل     علددى علد   ع  وقددا( لدده  يدا علدد  انطلدد  اآلن فبد  درعدد  وأاددين 
 بثمنه ح  اُهّات ل  وإلبنو فاطمة ما يصلحكما.

فبعُع درعد  بأربعمائدة درهدما وقيدل  بأربعمائدة ومثداننيا وقيدل   قا( عل   ع   فانطلقعُ 
  وأقبلددُع ذددا إىل رمددو( اهلل     وطرحتهددا بددني يديددها فدددعا رمددو( اهلل 81مسددمائة درهددم  

    بعض أ حابه ودف  له بعض املا( وقا( له  ا رت ذش  الدراهم البندو مدا يصدلح هلدا ت 
 بيتهاا فانطل  وا رتل 

 ي  مصر حمشواً بالصو .خ د فرا اً من 1
 د نطعاً من ادم. 2
 ل.خد ومادة من ادم حشوها من ليف الن 3
 يربية.خد عباتة  4
 د قربة للمات. 5
 د  يااناً. 6
 د جراراً. 1
 د مطهرة للمات. 8
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 د مرتاً من  و . 9
 د رحى لليد. 11

فلمددا وضدد  مددا ا ددرتا  بددني يدددي رمددو( اهلل     ناددر إليدده فبكددى وجددرت دموعددها ي رفدد  
 . ا اللهّم بارث لقوم ُجّل آنيتهم اخ يد  إىل السمات وقا(  

وهددشا الدددعات يشددمل مددن حيندده  ددل زوا  يددتم ببسدداطة ومددهولة وبددال اشددريفات واعقيدددات 
لدعات ويشمل أبناتنا وبناانا أن نلتام بدشل  إىل يوم القيامةا وعلينا إذا أحببنا أن يشملنا هشا ا
إذا  لد  والتدددّينا  مدا ت احلدديع الشددريف  وال نطلدل مدول الكفداتة وايهليددة مدن حسدن اخ

  .82   قه ودينه فاوِّجو ُخلجات م من ارضون 
 

 البساطة ت اُمور الاوا 
 ة إليه.ي دعى رمو( اهلل     علياً  ع  وقا( له  هّات مناالً ح  حتّو( فاطم
 فقا( عل   ع   يا رمو( اهلل ما هاهنا منا( إال منا( حار ة بن النعمان.

شنا عامدددة خدددفقدددا( رمدددو( اهلل      واهلل لقدددد امدددتحيينا مدددن حار دددة بدددن النعمدددانا فقدددد أ
منازلها فبلهلل ذل  حار ة فجات إىل رمو( اهلل     فقا(  يا رمو( اهلل أنا ومار هلل ولرمدولها 

 ش  أحّل إّر هّا ارت ه.خش ا والشي اأخأحّل إر  ها اأواهلل ما من   ت 
 رياً.خفجاّا  رمو( اهلل     

ي فر دددوا البيدددع بالرمدددلا ونصدددبوا فيددده عدددوداً يوضددد  عليددده القربدددةا ومدددرتو  بكسددداتا ونصدددبوا 
إىل علدد   ع ا وهلددا مددن العمددر  ع  شددبة مددن احلددائن إىل احلددائن للثيددابا ي ُحّولددع فاطمددةخ

 اس  منني.
 

 يمة الافا ول
ي قدددددا( رمدددددو( اهلل     لعلددددد   ع   يدددددا علددددد  ا دددددن  يهلددددد  طعامددددداً فاضددددداًلا فجدددددات 

بدداا وذبددح الكددب ا وجدد ت خاي ددحاب باهلددداياا فددأمر الندديب     بطحددن احلنطددةا فطحددن و 
 بتمر و نا فلّما هتّيأ الطعام قا( رمو( اهلل     لعل   ع   يا عل  ادع من أحببع.
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سجد وهو غا  بأهلها فناديع  أجيبوا إىل وليمة فاطمدة بندع قا( عل   ع   فأايُع امل
 حممد    ا فأجابوا وأقبلوا أفواجاًا فأ لوا ورفعوا منها ما أرادوا وم ينقن من الطعام   ت.

ش آنيددة منهدددا خددي دعددا رمددو( اهلل     ايواين فملئددع ووجدده ذدددا إىل مندداز( أزواجددها ي أ
 الم .الس ماوقا(  هش  لفاطمة وبعلها  عليه

 

 ليلة الزفاف وآدابه
ي أمددددر رمددددو( اهلل     ت ليلددددة الافددددا  نسددددات  وبنددددات عبددددداملطلل ونسددددات املهدددداجرين 

إىل بيدع زوجهدداا وأن يفدرحنا ويرجتددانا ويكدرّبنا وحيمدددنا  ع  واينصدار أن يصدحب فاطمددة
 يرض  اهلل اعاىل. يقولّن ما ال وال

ش يددددها خدددفأ ع  الددددار أنفدددش رمدددو( اهلل     إىل علددد   ع  ي دعدددا فاطمدددة نلدددخوملدددا د
ووضعها ت يد عل   ع  وقا(  بارث اهلل ت ابندة رمدو( اهللا يدا علد  نعدم الاوجدة فاطمدةا ويدا 
فاطمددة نعددم الدداو  علدد ا ي قددا(  يددا علدد  هددش  فاطمددة وديعددو عندددثا ي رفدد  يديدده بالدددعات 

 وقا( 
ألّدددف بدددني قلوذمددداا واجعلهمدددا وذرّيتهمدددا مدددن ور دددة جنّدددة النعددديما اللهدددّم امجددد  مشلهمددداا و  

وارزقهما ذرّية طاهرة طّيبة مبار ةا واجعل ت ذرّيتهما الرب ةا واجعلهم أئّمدة يهددون بدأمرث إىل 
لقدد  إّر فأحّبهمددا واجعددل عليهمددا مندد  خطاعتدد ا ويددأمرون مبددا يرضددي ا اللهددّم اامددا أحددّل 

 . رّيتهما من الشيطان الرجيمحافااًا واين اُعيشقا ب  وذ
ر      إىل البددداب وهددو يقدددو(  طّهر مدددا وطّهددر نسدددلكماا أندددا مددلم ملدددن مددداملكماا خددي 

 لفه عليكما.خوحرب ملن حاربكماا امتودعكما اهللا وأمت
 

  بيحة ليلة الافا 
السددالم  باادددع أ ددات عنددددقا ت  مددداوملددا انصددر  اسميددد  مددن زفدددا  علددّ  وفاطمددة  عليه

 ل؟خ بح الصباحا وجات رمو( اهلل     إىل زيارهتما وقا(  السالم عليكما تأدالبيعا وأ
ل    ا فقدددا(     لعلددد   ع   يدددا علددد   يدددف وجددددت خففتحدددع أ دددات البدددابا فدددد

 أهل ؟
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 قا(  نعم العون على طاعة اهلل.
  يف وجدت بعل ؟   ع  ي قا( لفاطمة

 ري بعل.خقالع  
  ا دددرق فدددداث أبدددوثا وقدددا( لعلددد   ع     عي جددات     بقددددح فيددده لدددب فقدددا( لفاطمددة

  .83ا رب فداث ابن عم  
ي ذ در هلمدا بعددض الويدائف الاوجيددةا وقّسدم ادارة الشدديون املناليدة إىل قسددمني  فأو دل مددا 

 ار  البيع إىل عل   ع .خا وما هو  ع هو ت البيع إىل فاطمة
 

 والدة السبطني 
لددو  ددان قددد بددّن ذددا ت ذي احلجددة ا ع  م ميددض علددى زوا  علدد   ع  مددن فاطمددة الاهددرات

السددبن اي ددرب  ع  مددن السددنة الثانيددة مددن اهلجددرة النبويددة املبار ددةا إالّ أقددل مددن مددنة حدد  َولَدددت
اإلمام احلسن استىب  ع ا وذل  ليلة النصف من  هر رمضان املبارث منة  دال  مدن اهلجدرة 

 النبوية املبار ة.
احلسددني الشددهيد  ع  ت اليددوم الثالددع مددن  ددهر السددبن اي ددغر اإلمددام  ع   مددا وولدددت

  عبان املعام منة أرب  من اهلجرة النبوية املبار ة.
 

 والدة احلسن بن عل   ع 
باحلسدن بددن علدد  وولداددها جددات  ع   قالدع أ ددات بنددع عمدديس  ملدا محلددع مدديد  فاطمددة
رقدة  دفراتا فقدا(     وقدد أزاحهدا خالنيب     فقا(  يا أ ات هلّم  ابدينا فدفعتده إليده ت 
رقدددة بيضدددات خرقدددة  دددفرات؟ فلففتددده ت خعنددده  يدددا أ دددات أم أعهدددد إلددديكم أن الالّفدددوا املولدددود ت 

 ودفعته إليها فأّذن     ت اذنه اليمّن وأقام ت اليسرل.
 ي قا( لعل   ع   بأّي   ت  ّيع ابين؟
 قا(  ما  نع أمبق  با ه يا رمو( اهلل.

       وال أمب  أنا با ه رّق.فقا( النيب
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فهبن جربئيل  ع  وقا(  يا حمّمدا العلّ  ايعلى يقرؤث السالم ويقو(  علد  مند  مبنالدة 
 هارون من مومى وال نيّب بعدثا مّم ابن  هشا بامم ابن هارون.

 فقا(      وما امم ابن هارون؟
 قا(   رب.

 فقا(  لساين عرق.
 قا(   ّه احلسن.

فسّما  احلسنا فلّما  ان يوم مابعه عدّ  النديب     عنده بكبشدني أملحدنيا  قالع أ ات 
بسدددم اهلل عقيقدددة عدددن احلسدددنا اللهدددم عامهدددا بعامدددها وحلمهدددا  عددد  عنددده بيدددد  وهدددو يقدددو(  

شاً خدا ي أعطى القابلة ف بلحمها ودمها بدمها و عرها بشعر ا اللهّم اجعلها وقاتاً حملمد وآله
  مكددان 84لوو اصددّدو بددوزن الشددعر فّضددةا وطلددى رأمدده  ع  بدداخوديندداراًا وحلدد  رأمدده ع ا و 

 الدم الشي  ان اساهليون يطلون به رأ  الوليدا وقا(  يا أ ات الدم فعل اساهلية.
 

 والدة احلسني بن عل   ع 
قالددع أ ددات  فلمددا  ددان بعددد حددو( ولددد احلسددني  ع  فجددات الندديب     وقددا(  يددا أ ددات 

رقدددة بيضددداتا فدددأّذن     ت اذنددده اليمدددّنا وأقدددام ت اليسدددرلا خ هلّمددد  ابدددينا فدفعتددده إليددده ت
 ووضعه ت حجر  وبكى.

 قالع أ ات  فقلع  مّم بكاؤث فداث أق واُّم  يا رمو( اهلل؟
 قا(  على ابين هشا.

 فقلع  انه ولد الساعة.
    يدا أناهلم اهلل  فاعوا ي قدا(   قا(  اقتله من بعدي الفئة الباغية من بين اُمّيةا ال 

 ذشا فإاا قريبة عهد بوالداه. ع  ربي فاطمة  أ ات ال
 ي قا( لعل   ع   أّي   ت  ّيع ابين هشا؟
 قا(  ما  نع يمبق  با ه يا رمو( اهلل.

       وال أمب  با ه رّق.نيبفقا( ال
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فهدددبن جربئيدددل  ع  وقدددا(  يدددا حممدددد العلدددّ  ايعلدددى يقدددرؤث السدددالم ويقدددو(  علدددّ  منددد   
 ن من مومى وال نيّب بعدثا مّم ابن  هشا بامم ابن هارون. هارو 

 فقا(  وما امم ابن هارون؟
 قا(   بري.

 فقا(  لساين عرق.
 قا(   ّه احلسني.

قالع أ ات  فسّما  احلسنيا فلما  ان يوم مابعه ع  النيب     عنه بكبشدني أملحدنيا 
شاً ودينداراًا ي حلد  رأمده واصدّدو بدوزن خدع  عنه بيد  وقرأ الدعات املابورا ي أعطى القابلدة ف

 لوو وقا(  يا أ ات الدم فعل اساهلية.الشعر فّضةا وطلى رأمه باخ
 

 م  أحبار اليهود
ن اهلل خدونصبع أحبار اليهود د غالبًا د العداوة لرمو( اهلل     بغيداً وحسدداً وضدغناً ملدا 

 هددا مددن ولددد امددحاوا فقددالوا  الرجخبدده العددرب مددن النبددّوةا حيددع جعلهددا ت ولددد ا اعيددلا وأ
 نكون ابعاً لولد ا اعيل أبداً.

يعينددوا  هددشا مدد  ان رمددو( اهلل     قددد  ددان وادعهددم و تددل بيندده وبيددنهم  تابدداً علددى أن ال
علدددى رمدددو( اهلل     وال علدددى أحدددد مدددن أ دددحابه بلسدددان وال يدددد وال بسدددالح وال بكدددراع ت 

بدشل  علديهم  دهيدا فدإن فعلدوا فرمدو( اهلل     ت السّر والعالنيدةا ال بليدل وال بنهدارا واهلل 
 ش أمواهلم.خحّل من مف  دمائهما وميب ذراريهم ونسائهما وأ

 و انوا  ال  قبائل 
 . ريي خامل د بنو قينقاعا وقد اوىّل أمرهم   1
 . طلخبن أ ا حيد بنو النضريا وقد اوىّل أمرهم   2
 .  عل بن أمد د بنو قرياةا وقد اوىّل أمرهم   3

النضدريا وقتدل بدين قريادة. وقدد  فحاربته الثال ا فمّن     علدى بدين قينقداعا وأجلدى بدين
 ذ رنا ت بعض الكتل  ان مقاال  بين قرياة الشين قتلوا  انوا قليلني جداً.

هدددشا وقدددد نالدددع مدددورة احلشدددر ت بدددين النضدددريا ومدددورة ايحدددااب ت بدددين قريادددة. ومددديأ  
 اوااه     ومرايا  ان  دات اهلل اعاىل.الكالم عن القبائل الثال  ت غ
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 امالم ابن مالم

 ان ابن مالم من علمات اليهودا ت املديندة املندّورة ومدن أحبدارهما فلمدا جدات النديب     
يعلمهّن  إىل املدينة جات عبداهلل بن مالم إليه يسأله عن أ يات قا(  إين مائل  عن  ال  ال

أو( طعدام يأ لده أهدل اسنّدةا ومدا بدا( الولدد ينداع إىل أبيده  إالّ نيب  ما أو( أ راع الساعةا ومدا
 أو إىل اُّمه؟

 ربين به جربائيل آنفاً.خقا(      أ 
 قا( ابن مالم  ذاث عدو اليهود من املالئكة.

قا(      أما أو( أ راع السداعة فندار حتشدرهم مدن املشدرو إىل املغدربا وأمدا أو( طعدام 
وتا وأمدا الولدد فدإذا مدب  مدات الرجدل مدات املدرأة نداع الولدد إىل يأ له أهدل اسنّدة فايدادة  بدد احلد

 أبيها وإذا مب  مات املرأة مات الرجل ناع الولد إىل اُّمه.
قا(  أ هد أن ال إله إالّ اهللا وأّن  رمو( اهللا وأّن  جئع حب ا وقد علمع اليهدود ايّن 

عدددين قبدددل أن يعلمدددوا أين قدددد مدددّيدهم وابدددن مدددّيدهم وعددداملهم وابدددن عددداملهما فدددادُعهم فامدددأهلم 
 أملمعا فإام إن يعلموا أين قد أملمع قالوا ّت ما ليس ت .

لوا عليددده. فقدددا( هلدددم رمدددو( اهلل      يدددا معشدددر خفأرمدددل نددديب اهلل     إىل اليهدددود فدددد
إلدده إالّ هددو إنكددم لتعلمددون أيّن رمددو( اهلل حّقدداً وأيّن جئددتكم حبدد ا  اليهددود ااقددوا اهللا فوالددشي ال

 وا.فأملم
 قالوا  ما نعلمها قالوا ذل  للنيب      ال  مرّات.

 قا(      فأّي رجل فيكم عبداهلل بن مالم؟
 ريناا ومّيدنا وابن مّيدناا وعاملنا وابن عاملنا.خرينا وابن خقالوا  ذاث 

 قا(  أفرأيتم إن أملم أاسلمون؟
 قالوا  حا ا هللا ما  ان ليسلم.

 قا(  أفرأيتم إن أملم؟
 حا ا هلل ما  ان ليسلم.قالوا  

 قا(  أفرأيتم إن أملم؟
 قالوا  حا ا هلل ما  ان ليسلم.
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 ر  عليهم.خقا(      يا ابن مالم ا
اهللا وأ هد أّن حمّمداً رمو( اهللا يا معشر اليهود  إله إالّ  ر  إليهم فقا(  أ هد أن الخف

 اهلل وأنه جات حبّ .ااقوا اهلل فو اهلل الشي ال إله إالّ هو إنكم اعلمون أنه رمو( 
 فقالوا   شبع ان  أنع  رّنا وابن  رّناا وجاهلنا وابن جاهلنا ونقصو .

 ربا  ان اليهود قوم ذع.خا  يا رمو( اهللا فقد أخفقا( ابن مالم  هشا ما  نع أ
 

 ريي  يعلن امالمهخامل
ا و دان حدرباً ريهمخا و ان  ريي   و ان الشي اوىّل أمر اليهود من بين القينقاع يقا( له  

عاملدداًا و ددان غنيددداً  ثددري ايمددوا( وايمدددالثا و ددان يعددر  رمدددو( اهلل     بصددفته ومددا  دددد ت 
 علمها فقا( لقومه  اعلمون انه النيب املبعو  فهلّموا نيمن به ونكون قد أدر نا الكتابني.

إذا  فلم  به قينقاع إىل ما دعاهم إليها وغلدل عليده إلدف ديندها فلدم يدا( علدى ذلد  حد  
حددد و ددان يددوم السددبع قددا(  يددا معشددر اليهددودا واهلل إنكددم لتعلمددون أن نصددر حممددد اُ  ددان يددوم 

 عليكم حل .
 قالوا  ان اليوم يوم السبع.

 مبع لكم. قا(  ال
ر  حدد  أاددى رمددو( اهلل     وأ ددحابه بُاحدددا وعهددد إىل مددن ورات  خددش مددالحه فخددي أ

    يصن  فيها ما أرا  اهلل.من قومه إن قتلع ت هشا اليوم فأموار حملمد  
تددلا وذلدد  بعددد أن أمددلما فامددتلم رمددو( اهلل     أموالدده قفلمددا اقتتددل النددا  قااددل حدد  

 و انع حيطان مبعة.   ع ووهبها بأمر من اهلل اعاىل للصّديقة الطاهرة فاطمة الاهرات
 

 طلخم  ابين أ
ق يامدددرا وم عدددن  دددفية بندددع ُحيددد  أادددا قالدددع   ندددع أحدددل ولدددد أق إليددده وإىل عمددد  أ

 شاين دونه.خألقهما قن م  ولد هلما إال أ
قالع  فلما قدم رمو( اهلل     املدينة ونا( قبدا ت بدين عمدرو بدن عدو ا غددا عليده أق 

 طل مغلسني.خطل وعم  أبو يامر بن أخُحي  بن أ
قالددع  فلددم يرجعددا حدد   ددان مدد  غددروب الشددمس. فأايددا  دداّلني  سددالنني مدداقطني ميشدديان 
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 اهلوينا.
قالدع  فهششدع اليهمدا  مدا  ندع أ دن ا فددواهلل مدا التفدع إّر واحدد منهمدا مد  مدا ذمددا 

 أهوا هو؟    حي وهو يقو( يق   أبا يامر من الغما و عع عم  
 قا(  نعم واهلل.

 قا(  اعرفه واثبته؟
 قا(  نعم.

 قا(  فما ت نفس ؟
 قا(  عداواه واهلل ما بقيع.

 

 مكائد اليهود وتلبيسهم
اليهود إىل املديندة وامدتوطنوها ليددر وا النديب     فكدانوا يسدتفتحون بده علدى ايو  جات 

 ار  قبل مبعثها فلما بعثه اهلل من العرب  فروا به وجحدوا ما  انوا يقولون فيه.واخ
و بدين مدلمة  يدا معشدر اليهدود ااّقدوا خدفقا( هلم معاذ بن جبل وبشر بن الدربات بدن معدرور أ

ربونندا أنده مبعدو   نتم استفتحون علينا مبحمدد    ا و دن أهدل  درث و اهلل وأملمواا فقد  
 واصفونه لنا بصفته.

فقددا( مددالم بددن مشددكم أحددد بددين النضددري  مددا جاتنددا بشدد ت نعرفددها ومددا هددو بالددشي نددش ر  
ٌو ل مددا َمَعُهددْم َو  لكددما فددأنا( اهلل اعدداىل ت ذلدد    ددْن ع ْنددد  اهلل  ُمَصدددِّ ددا جدداَتُهْم   تدداٌب م   ددانُوا َوَلم 

  .85   م ْن قَدْبُل َيْستَدْفت ُحوَن َعَلى ال ش يَن َ َفُروا فَدَلم ا جاَتُهْم ما َعَرُفوا َ َفُروا ب ه  
وقددا( ابددن  ددلويا لرمددو( اهلل      يددا حممددد مددا جئتنددا بشدد ت نعرفددها ومددا أنددا( اهلل عليدد  

 من آية بّينة فنّتبع  هلا.
دددا إ ال  َوَلَقددد فدددأنا( اهلل ت ذلددد  مدددن قولددده اعددداىل   ْد أَنْداَْلندددا إ لَْيدددَ  آيددداٍت بَديِّنددداٍت َومدددا َيْكُفدددُر ذ 

ُقونَ    .86   اْلفام 
وقا( راف  بن حرميلة ووهل بن زيد  يدا حممدد ائتندا بكتداب انالده عليندا مدن السدمات نقدرأ ا 
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 وفّجر لنا أااراً نّتبع  ونصدق .
دْن أَْم اُر يُدوَن َأْن  فأنا( اهلل اعاىل ت ذل  من قوهلما   َاْسئَدُلوا َرُموَلُكْم َ ما ُمئ َل ُمومدى م 

  .81   قَدْبلُ 
ّصدهم خطل من أ د اليهدود حسدداً للعدربا ملدا خطل وأبو يامر بن أخو ان حي  بن أ

 اهلل برمددوله    ا فكانددا جاهدددين ت رد النددا  عددن اإلمددالم مبددا امددتطاعاا فددأنا( اهلل اعدداىل 
ددْن أَْهددل  اْلك تدداب  لَددوْ   ددْن  َود  َ ث درٌي م  دده ْم م  ددْن ع ْنددد  أَنْدُفس  ددْن بَدْعددد  إ ميددان ُكْم ُ ف دداراً َحَسددداً م  يَدددُردُّوَنُكْم م 

َ هَلُُم احلَْ ُّ    .88   بَدْعد  ما اَدبَدني 
ودعا رمو( اهلل     اليهود من أهل الكتاب إىل اإلمالم ورغبهم فيده وحدشرهم عدشاب  

ل نتبدد  يددا حممددد مددا وجدددنا عليدده ارجددة ومالدد  بددن عددو   بددخاهلل ونقمتددها فقددا( لدده رافدد  بددن 
َوإ ذا ق يدَل هَلُدُم اا ب ُعدوا مدا أَنْددَاَ(  رياً منداا فدأنا( اهلل اعداىل ت ذلد   خآباتناا فهم  انوا أعلم مّنا و 

  .89   اهللُ قاُلوا َبْل نَدت ب ُ  ما أَْلَفْينا َعَلْيه  آباَتنا
 

 اليهود واأجي  العداوات
عاديم الكفدرا  دديد الطعدن علدى املسدلمنيا  دديد  اً قدد عتدااخو ان  أ  بن قيس  دي

ار  ت جملددس قددد احلسددد هلددما فمددّر علددى نفددر مددن أ ددحاب رمددو( اهلل     مددن ايو  واخدد
مجعهم يتحّد ون فيها فغايه ما رأل من الفدتهم ومجداعتهم و دالح ذات بيدنهم علدى اإلمدالم 

أل بدين قيلدة ت هدش  الدبالدا بعد الشي  دان بيدنهم مدن العدداوة ت اساهليدة.فقا(  قدد اجتمد  مد
 ال واهلل ما لنا معهم إذا اجتم  مألهم ذا من قرار.

فددأمر فدد   دداباً مددن اليهددود  ددان معدده فقددا(  اعمددد إلدديهم واجلددس معهددما ي ذ ددرهم يددوم 
 بعا  وما  ان قبلها وأنشدهم بعض ما  انوا اقاولوا فيه من اي عار.

ار ا ار ا فكدان الافدر فيده لدألو  علدى اخددو دان يدوم بعدا  يومداً اقتتلدع فيده ايو  واخدد
ار  عمدددرو بدددن و دددان علدددى ايو  يومئدددش حضدددري بدددن  ددداث أبدددو أمددديد بدددن حضدددريا وعلدددى اخددد

 النعمان البياض ا فقتال مجيعاً.
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روا ح  اوا ل رجالن من احليني علدى الر دل د خففعل الف ا فتكّلم القوم عند ذل  وافا
ر أحدد بدين مدلمة مدن خ  بدن ايو ا وجبّدار بدن  دأو  بن قياى أحدد بدين حار دة بدن احلدار 

ار  د فتقداوالا ي قدا( أحددقا لصداحبه  إن  دئتم رددناهدا جشعدةا فغضدل الفريقدان مجيعداً اخد
  . السالحا السالح.91وقالوا  قد فعلناا موعد م الااهرة 

ر  إلدديهم فدديمن معدده مددن املهدداجرين مددن خددرجددوا إليهدداا فبلددهلل ذلدد  رمددو( اهلل    ا فخف
به حد  جداتهم فقدا(  يدا معشدر املسدلمنيا اهلل اهللا أبددعول اساهليدة وأندا بدني أيهدر م أ دحا

بعددد أن هدددا م اهلل لإلمددالم وأ ددرمكم بدده وقطدد  بدده عددنكم أمددر اساهليددةا وامددتنقش م بدده مددن 
 الكفر وأّلف به بني قلوبكم؟

ن ايو  فعر  القدوم أادا ناغدة مدن الشديطانا و يدد مدن عددّوهما فبكدوا وعدان  الرجدا( مد
ار  بعضهم بعضاًا ي انصرفوا م  رمو( اهلل     مامعني مطيعدنيا وقدد أطفدأ اهلل عدنهم  واخ

  يد عدّو اهللا فأنا( اهلل اعاىل ت  أ  بن قيس وما  ن  
يٌد َعلى مدا اَدْعَملُدونَ   َ َاْكُفُروَن ب آيات  اهلل  َواهللُ َ ه  اب  قُدْل يدا أَْهدَل اْلك تدا يا أَْهَل اْلك تاب  م 

ُغوَاا ع َوجاً  َ َاُصدُّوَن َعْن َمب يل  اهلل  َمْن آَمَن اَدبدْ   .91   م 
يدا أَيدَُّهدا  ر و ان معهما مدن قومهمدا  خوأنا( اهلل مبحانه ت أو  بن قيا  وجبار بن  

ددَن ال ددش يَن أُواُددوا اْلك تدداَب يَدددُردُّوُ ْم بَدْعددَد   ا إىل 92   إ ميددان ُكْم  دداف ر ينَ ال ددش يَن آَمنُددوا إ ْن ُاط يُعددوا َفر يقدداً م 
راٍع ُمْسَتق يمٍ  قوله اعاىل   ْم ب اهلل  فَدَقْد ُهد َي إ ىل      .93   َوَمْن يَدْعَتص 

 
 م  ابن اُّق وأق عامر

تلددف عليدده ت  ددرفه مددن   قدددم رمددو( اهلل     املدينددة ومدديد أهلهددا  عبددداهلل بددن اُّقا ال
بلدده وال بعددد  علددى رجددل مددن أحددد الفددريقني حدد  جددات ار  ققومدده ا نددانا م جتتمدد  ايو  واخدد

اإلمددالما  ومعدده ت ايو  رجدددل هددو ت قومددده مددن ايو   ددريف مطددداع  أبددو عدددامر عبددد بدددن 
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عمرو بن  يف  بن النعمان وهو أبو حنالدة الغسديل يدوم اُحددا و دان قدد ارهدل ت اساهليدةا 
 ولبس املسوحا و ان يقا( له الراهلا فشقيا بشرفهما وضرقا.

رز ليتّوجدو  ي ميلكدو  علديهما فجداتهم اهلل برمدوله أما ابن اُق فكان قومه قد ناموا له اخ
    وهدم علددى ذلد ا فلمددا انصدر  قومدده عنده إىل اإلمددالم ضدغن ورأل أّن رمددو( اهلل     

 ل  ارهاً مصرّاً على نفاقه وضغنه.خقد امتلبه ملكها فلما رأل قومه قد أبوا إال اإلمالم د
ر  إىل مكدة خدعامر فأ  إالّ الكفر والفراو لقومه حني اجتمعدوا علدى اإلمدالما ف وأما أبو

ر  إىل ببضددعة عشددر رجدداًلا و ددان أبددو عددامر أاددى رمددو( اهلل     حددني قدددم املدينددة قبددل أن  دد
 مكة فقا(  ما هشا الدين الشي جئع به؟

 قا(      جئُع باحلنيفية دين ابراهيم  ع .
 قا(  فأنا عليها.

 رمو( اهلل      إّن  لسع عليها. فقا( له
 لع يا حممد ت احلنيفية ما ليس منها.خقا(  بلىا إن  أد

 قا(      ما فعلُعا ولكين جئع ذا بيضات نقّية.
قا(  الكاذب أمااه اهلل طريداً غريباً وحيداًا يعّرض برمو( اهلل     أي  إّن  جئدع ذدا  

  شل .
 اهلل به ذل . فقا( رمو( اهلل      أجل فمن  شب يفعل

ر  إىل الطددائفا فلمددا أمددلم أهددل خددر  إىل مكددةا فلمددا فتحددع خددفكددان هددو ذلدد  فقددد 
 الطائف حل  بالشام فمات ذا.

 
 ت طري  العيادة

ور دل رمدو( اهلل     إىل مدعد بدن عبدادة يعدود  مدن  دكول أ دابته د علدى محدار عليده 
  مدااحم   بدن اُّق وهدو ت يدلحببدل مدن ليدف د فمدّر بعبدداهلل تطمدة إ ا  فوقه قطيفة فد يدة 

أطمددها وحولدده رجددا( مددن قومددها فلمددا رآ  رمددو( اهلل     نددا( فسددّلما ي جلددس فددتال القددرآنا 
 وذّ ر باهلل وحشرا وبشر وأنشر.

يتكّلما ح  إذا فرو رمو( اهلل     من مقالته قا(  يدا هدشا إنده  قا( الراوي  وهو زام ال
فاجلس ت بيتد  فمدن جداتث فحّد ده إيّدا ا ومدن م ال أحسن من حديث  هشا إن  ان حقاًا 
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 يأا  فال اغشه بها وال اأاه ت جملسه مبا يكر .
فقدددا( عبدددداهلل بدددن رواحدددة ت رجدددا(  دددانوا عندددد  مدددن املسدددلمني  بلدددى فاغشدددنا بددده وائتندددا ت 

 جمالسنا ودورناا فهو واهلل هّا  لا وها أ رمنا اهلل به وهدانا.
 ال  قومه ما رأل خفقا( عبداهلل حني رأل من 

 ارعدرع  الشين اصداش( ويص***اا( صم  الخم  ما يكن موالث  
 ه فهو واق دوإن جش يوماً ريش***وهل ينهض البازي بغيدر جناحه
يعدرض ت قلبد  مدن قدو( هدشا  د تا فدو اهلل لقدد جاتندا اهلل  فقا( معد  يدا رمدو( اهلل ال

 إنه لريل أن قد ملبته ملكاً أ ر  عليه.رز لنتّوجه ملكاً عليناا فب  وإنا لننام له اخ
 

 عفو رمو( اهلل    
و ددان الندديب     وأ ددحابه يعفددون عددن املشددر ني وأهددل الكتددابا  مددا أمددرهم اهلل اعدداىلا 

دَن  ويصربون على ايذلا قا( اهلل عّاوجدل   دْن قَددْبل ُكْم َوم  دَن ال دش يَن أُواُدوا اْلك تداَب م  َولََتْسدَمُعن  م 
ُوا َواَدتد ُقوا فَإ ن  ذل َ  م ْن َعْام  ايُُمور  ال ش يَن َأ ْ    .94   رَُ وا أَذًل َ ث رياً َوإ ْن َاْصرب 

دْن بَدْعدد  إ ميدان ُكْم ُ ف داراً َحَسدداً  وقا( اعاىل     95   َود  َ ث رٌي م ْن أَْهل  اْلك تاب  َلْو يَددُردُّوَنُكْم م 
َ اهللُ ب َأْمر    فَاْعُفوا َواْ َفُحوا َح    إىل قوله اعاىل     .96   يَْأ  

ش بالعفو ما أمدر  اهلل حد  أذن اهلل فديهما فلمدا غداا رمدو( اهلل     خو ان النيب     يأ
بدراً فقتل اهلل  ناديد  فار قري  قا( ابن اُّق ومن معه من املشر ني عبددة ايو دان  هدشا أمدر 

 قد اوجها فبايعوا رمو( اهلل     وأملموا.
 

 حتويل القبلة
و دددّلى رمدددو( اهلل     إىل بيدددع املقدددد   دددال  عشدددرة مدددنة مبكدددة ومدددبعة عشدددر  دددهراً 

ّلصداً مدن اعيدري اليهدودا فحدّو( اهلل القبلدة إليهداا باملدينةا و ان يعجبه أن اكدون قبلتده الكعبدة  
 والنيب     م  املسلمني ت الصالةا فتحّولوا إىل الكعبة املكّرمة.
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ر  رجددل هّددن  ددان  ددّلى معدده فمددّر علددى أهددل مسددجد وهددم را عددون فقددا(  اُ ددهد بدداهلل خددف
 لقد  ّليع م  النيب     ق َبل مكةا فداروا  ما هم ق َبل البيع.

و شل  بينما النا  يصّلون الصبح ت مسجد قبات إذ جاتهم رجل فقا(  إن النيب     
كعبدةا أال فامدتقبلوهاا و دان وجده الندا  إىل قد اُنا( عليده الليلدة قدرآنا وقدد أمدر أن يسدتقبل ال

 الشام فامتداروا بوجوههم إىل الكعبة.
َكم عايمدة وفتندة وامتحدان  و ان ت جعل القبلة إىل بيع املقد  ي حتويلها إىل الكعبة ح 

 للمسلمني واملشر ني وأهل الكتاب واملنافقني.
ْعنددا َوَأطَْعنددا فأمددا املسددلمون فقددالوا   ددْن ع ْنددد  َربِّنددا  ا وقددالوا  91    َ   ا 98   آَمن ددا ب دده  ُ ددلٌّ م 

 وهم الشين هداهم اهلل وم اكن  برية عليهم.
 وأما املشر ون فقالوا   ما رج  إىل قبلتنا يو   أن يرج  إىل ديننا.

 الف قبلة اينبيات.خوأما اليهود فقالوا  
اندع القبلدة ااُلوىل حقداً فقدد ار هداا وأما املنافقون فقالوا  ما يدري حممد أيدن يتوّجدها إن  

 وإن  انع الثانية ه  احل  فقد  ان على باطل.
َوإ ْن  انَدددْع َلَكب دددريًَة إ ال  َعلَدددى  و ثدددرت أقاويدددل السدددفهات مدددن الندددا ا و اندددع  مدددا قدددا( اهلل  

ينقلدل   و انع فتنة من اهلل امتحن ذا عباد  لريل من يتب  الرمو( هّن 99   ال ش يَن َهَدل اهللُ 
قُددْل هلل  اْلَمْشددر ُو َواْلَمْغددر ُب يَدْهددد ي َمددْن َيشدداُت إ ىل ... علددى عقبيددها فددأنا( اهلل جددواب السددفهات  

راٍع ُمْسَتق يمٍ       111.  
 

  الة اإلمتسقات
رمضدددان املبدددارث مدددنة مدددع مدددن اهلجدددرة النبويدددة املبار دددة  دددّلى رمدددو( اهلل      وت  دددهر

ا ةا فلما قضى  الاه جثا على ر بتيه ورفد  يديده  دو  اخ بكيفيتهابالنا   الة اإلمتسقات 
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 ر الدعات املأ ور.خإىل آ  اللهّم امقنا وأغثنا السمات ي  رّب وقا(  
ّّ دعات      ح  أمطرت السمات عليهم مطراً غايراً و ارت املدينة والسحاب  فما أن 

 عليها  الفسطاع.
دددم رمدددو( اهلل     وقدددا(  هلل دّر أق  طالدددلا لدددو  دددان حيّددداً قدددّرت عيندددا ا مدددن عنددددها ابس 

 الشي ينشدنا قوله؟
 فقام عل  بن أق طالل  ع  وقا(  يا رمو( اهلل  أّن  أردت 

 لدمثا( اليتامى عصمة لألرام***وأبيض يستسقى الغمام بوجهه  
 لد  نعمة وفواضدفهم عند  ف***مديلوذ به اهلاّلث من آ( ها   
 لدناضدل دونه وندوملا نقاا***داً د شبتم وبيع اهلل نبال حمم   
 لدل عن أبنائنا واحلالئدونشه***هدرّع حولدونسلمه ح  نص  

 فقا( رمو( اهلل      أجل. فقام عندها رجل من  نانة وقا( 
   املطردقينا بوجه النبدم***كردل  احلمد والشكر هّن  

 رردض ذو غديدأبو طالل أب***هده عمّ دالدو ان  ما ق
 ردبشاث اخدان لدشا العيدوه***ب الغمامبه اهلل يسق   و 

 فقا( رمو( اهلل      إن ي   اعراً أحسن فقد أحسنع.
ي امددددتمرت السددددمات هتطددددل علدددديهم حدددد  جدددداتوا وقددددالوا  يددددا رمددددو( اهلل ادع اهلل اعدددداىل أن 

حوالينددددا وال عليندددداا اللهددددّم علددددى رؤو  الاددددرابا ومنابددددع  يصددددرفها عنّدددداا فرفدددد  يديدددده وقددددا(  
 . ايوديةا ويهور اآل ام الشجرا وبطون

 فتصدعع عن املدينةا متطر مراعيها وال متطر فيها قطرة.
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 فصل
 ت غاوااه ومرايا     
 اإلذن ت احلرب الدفاعية

وملددا امددتقر رمددو( اهلل     باملدينددة  مددا اقددّدما وأيّددد  اهلل بنصددر  وبددامليمننيا وألددف بددني 
قلددوذم بعددد العددداوة واإلحددن الددو  انددع بيددنهما فمنعتدده أنصددار اهلل و تيبددة اإلمددالم مددن ايمددود 

وىل مدن وايمحرا وبشلوا نفومهم دونها وقّدموا حمّبته على حمبّدة اآلبدات وايبندات وايزوا ا و دان أ
أنفسهما رمتهم العرب واليهود عن قو  واحدةا ففرض اهلل على املسلمني القتا( د بعد ذلد  

  .111   َوقاا ُلوا ت  َمب يل  اهلل  ال ش يَن يُقاا ُلوَنُكمْ  د ملن قاالهم دون من م يقاالهما فقا( اعاىل  
 

 آداب ومنن
ها فدإذا م يقاادل دللسدفر أولدرو  و ان     يستحل القتا( أو( النهدار  مدا يسدتحل اخد

 ر القتا( ح  ااو( الشمس وهتّل الرياح وينا( النصر.خأو( النهار أ
و ان يباي  أ حابه ت احلرب علدى أن اليفدّرواا ورمبدا بدايعهم علدى املدوتا وبدايعهم علدى  

اسهددادا  مددا بددايعهم علددى اإلمددالما وبددايعهم علددى اهلجددرة قبددل الفددتحا وبددايعهم علددى التوحيددد 
 تاام طاعة اهلل ورموله.وال

وباي      نفراً من أ حابه على أن اليسألوا النا   يئاًا فكان السدوع يسدقن مدن يدد 
 يقو( يحد ناولين إيا . ش  والخأحدهم فينا( فيأ

 رّي املناز(.و ان     يشاور أ حابه ت اسهاد ولقات العدّو و  
 و( اهلل    .وت حديع  ما رأيع أحداً أ ثر مشورة ي حابه من رم

ف ت مدداقتهم ت املسددري فياجدد  الضددعيف ويددرد  املنقطدد ا و ددان أرفدد  لّددتخو ددان     ي
 النا  ذم ت السري.

                                                           
111

 .191البقرة   -  



 115 

رب عددّو ا و ان     إذا أراد غاوة وّرل بغريهدا ليقدل القتدلا و دان يبعدع العيدون يأاونده  د
 ويطل  الطالئ  ويبع احلر .

وأ ثدددر هدددو وأ دددحابه مدددن ذ دددر اهللا  و دددان     إذا لقدددى عددددّو  وقدددف ودعدددا وامتنصدددرا
 فضوا أ واهتم.خو 

 و ان     يرال اسي  واملقاالةا و عل ت  ل جنبة  فياً هلا.
 و ان     يبارز بني يديه بأمر .

 و ان     يلبس للحرب عدةا ورمبا ياهر بني درعني.
 و ان     له ايولوية.

 ل.و ان     إذا يهر على قوم أقام بعر تهم  ال اً ي قف
 و ان     يستحل للرجل أن يقاال حتع راية قومه.

اللهدددددّم ُمنددددا( الكتدددددابا وجمدددددري السدددددحابا وهدددددازم  و ددددان     إذا لقدددددى العددددددو يقدددددو(  
 . ايحاابا  اهامهم وزلاهلما اللهّم أنا( نصرثا اللهّم أنع عضدي ونصرييا ب  اُقاال

 أندا النديب ال ه ويقدو(  و ان     إذا ا تّد البأ  ومحى احلرب وقصد  العدو يعلدم بنفسد
 .  شبا أنا ابن عبداملطلل

 ندا إذا امحدّر  و ان     إذا ا تّد البأ  ااقوا بدها  مدا قدا( علد   ع  ت اد  البالغدة  
 . البأ  ااقينا برمو( اهلل    ا فلم يكن أحد أقرب مّنا إىل العدّو منه

 و ان     أقرذم إىل العدو.
 احلرب ورمااً يعرفون به إذا اكّلموا. و ان      عل ي حابه  عاراً ت

 و وهم. خو ان     ينهى عن قتل النسات والولدان والشيو 
مددريوا بسددم اهللا قدداالوا مددن  فددر  و ددان     إذا بعددع مددرية يو دديهم بتقددول اهلل ويقددو(  

 . باهللا والمتثلواا والاغدرواا والاقتلوا وليداً 
يقددد  القدددرآن ت  العددددو د ولعلددده حددد  الو دددان     ينهدددى عدددن السدددفر بدددالقرآن إىل أرض 

 أيديهم فيبيحوا حرمته د.
و دددان     يدددأمر أمدددري مدددريته أن يددددعو عددددّو  قبدددل القتدددا( إمدددا إىل اإلمدددالم واهلجدددرةا أو 
اإلمددالم دون اهلجددرة ويكونددوا  ددأعراب املسددلمني لدديس هلددم ت الفدد ت نصدديلا أو بددش( اسايددةا 
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 باهلل وقاالهم.فإن أجابوا إليه قبل منهما وإال امتعان 
و دددان     إذا يفدددر بعددددّو  أمدددر مناديددداً فجمددد  الغندددائم  لهددداا فبددددأ بايمدددالب فأعطاهدددا 

  مصاحل املسدلمنيا ي يرضد س الباق  فوضعه حيع أرا  اهلل وأمر به  منمخر  خيهلهاا ي أ
ي   من الباق  ملدن المدهم لده مدن النسدات والصدبيان والعبيددا ي يقسدم البداق  بالسدوية بدني اسد

 للفار   ال ة أمهم له مهم ومهمان لفرمها وللراجل مهم.
 و ان     يسّوي بني الضعيف وغري  ت القسمة ما عدا النفل.

 
 النيب     وانقسام الكفار عليه

وملا قدم رمو( اهلل     إىل املديندةا وأرمدى فيهدا قواعدد اإلمدالم  دار الكفدار معده علدى 
  ال ة أقسام 

 حياربو  وال يااهروا عليه. قسم   احلو  على أن ال
 وقسم  حاربو  ونصبوا له العداوة.

شوا موقددف احليدداد فلددم يصدداحلو  وم حيدداربو ا بددل انتاددروا مددا ينتهدد  إليدده وقسددم  اددار و  واّ دد
أمدددر ا ومدددا يكدددون مصدددري ا و دددان بدددني هددديالت مدددن حيدددل يهدددور  وانتصدددار  باطنددداًا وإن م يعلدددن 

 بشل .
 

 أّو( مريّة ت اإلمالم 
ع ان مشدر   قدري  قدد نصدبوا احلدرب للمسدلمنيا و دادروا ت مكدة ايمدوا( املنقولدة وحي

وغدددري املنقولدددة للمسدددلمني الدددشين هددداجروا إىل املديندددةا وحددداولوا أيضددداً فدددرض حصدددار اقتصدددادي 
وميامدد  علددى املدينددة نفسددها ليعرقلددوا مسددرية الندديب     التقدميددةا ويصددّدوا زحددف املسددلمني 

رلا فكدر النديب     د بعدد أن أذن اهلل خدينة إىل غريها من املناط  االُ وانتشار اإلمالم من امل
لدده مبجاذددة املشددر ني عسددكريًا د ت أن يكسددر جددربوت املشددر نيا ويفدد  حصددارهما ويددرغمهم 

 إعادة النار ت مواقفهم العدائية جتا  اإلمالم واملسلمني. على
ا أو غدداوهم بنفسدده    ا فددرأل أن يتعددرض هلددم بتهديدددهما وذلدد  ببعددع السددرايا إلدديهم

علمدداً بددأن الغدداوة فرقهددا مدد  السددريّة هددو  ان الغدداوة  ددان يشددرتث فيهددا رمددو( اهلل     بنفسددها 
 دون السريةا فإنه  ان ييّمر عليها أحداً من املسلمني.
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 مرية.  66 غاوةا بينما السرايا بلغع   21 و انع الغاوات د على رواية د اعّد 
     ت هشا اسا(  انع بعد مضد  مثانيدة أ دهر مدن اهلجدرة وأو( مرية بعثها رمو( اهلل

النبوية املبار دةا فقدد عقدد     اللدوات لعّمده محداة بدن عبدداملطلل وأّمدر  علدى  ال دني رجدالً مدن 
املهدداجرين هّددن حتّمددل ايذل والتعددشيل القامدد  مددن مشددر   مّكددةا وهّددن  ددودرت أموالدده علددى 

مددن أرض جهينددة بددأق   العددين يمحددرا فددالتقوا هندداث ت أيددديهما وبعددثهم إىل مددواحل البحددر ا
جهددل وهددو ت مائددة و ال ددني را بدداً مددن أهددل مّكددة ت قافلددة جتاريددةا فا ددطّف الفريقددان للقتددا(ا 

و ان موادعاً للفريقني مجيعاًا فانصدر  القدوم بعضدهم   جمدي بن عمرو اسهين فحجا بينهما 
 عن بعضا وم اق  مناو ات بينهم.

 
 عبيدة بن احلار مرية 

و انددع هددش  السددرية متاامنددة مدد  مددرية محدداة بددن عبددداملطللا فقددد عقددد رمددو( اهلل     
اللوات لعبيدة بن احلار  بن عبدداملطلل بدن عبددمنا  ت مدّتني أو مثدانني را بداً مدن املهداجرين 

 .  نية املرة ليس فيهم من اينصار أحدا فسار ح  بلهلل ماتاً باحلجاز بأمفل 
ا أبامفيان بن حرب ت مائتني من أهل مّكةا فكاندع بيدنهم الرمايدة دون أن يقد  فلق  ذ

ر  مد  املشدر ني  اندا قدد أمدلما مدن قبدل خدقتا( بينهما غري انده التحد  باملسدلمني رجدالن هّدن 
ّلن مدن خإال أاما م يتمّكنا من اإللتحاو باملسلمنيا فجعال ذل  وميلة لإللتحاو ذم والدت

 املقداد بن عمرو البهراينا وعتبة بن غاوان املازين.املشر ني وقا  
 

 مريّة معد
وت  دددهر ذي القعددددة ت السدددنة ااُلوىل مدددن اهلجدددرة النبويدددة املبار دددة بعدددع رمدددو( اهلل     
مدددريّة  الثدددة اتشدددّكل مدددن اسدددعة رجدددا( مدددن املهددداجرين يرأمدددهم مدددعد بدددن أق وقدددا ا لري ددددوا 

من أرض احلجازا   رّاراخ ح  بلغوا موضعاً يقا( له   رجواخاملشر ني ت حترّ اهتم التجاريةا ف
 فلم يلقوا  يداً ورجعوا إىل املدينة.

 
 غاوة ايبوات

وت  دددهر  دددفر مدددن السدددنة الثانيدددة مدددن اهلجدددرة النبويدددة املبار دددةا أي  علدددى رأ  ا دددين عشدددر 
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د ر      مد  مجاعدة مدن أ دحابه بعدد أن عقدخد هراً من مقددم رمدو( اهلل     إىل املديندة 
  وامدتعمل علدى املديندة مدعد بدن عبدادة حد  بلدهلل ودان د وهد  عاللّدوات لعلدّ  بدن أق طالدل  

غاوة ايبوات د يريد قريشاً وبدين ضدمرة بدن بكدر بدن عبدد منداة بدن  ناندةا فدوادع فيهدا بدين ضدمرةا 
و دان مديدهم ت زمانده   شدى بدن عمدرو الضدمري  وعقد ال  املعاهدة معه مديد بدين ضدمرة 

 ذل .
رجدد  رمددو( اهلل     إىل املدينددة وم يلدد   يددداًا فأقددام ذددا بقيددة  ددفر و دددراً مددن ربيدد  ي 
 ايو(.
 

 غاوة بَواع
ر  رمو( اهلل     ت أوامن ربي  ايو( من السنة الثانية مدن اهلجدرة النبويدة املبار دة خي 

ت مائتني من أ حابها وذل  بعد أن امتعمل على املدينة السائل بن ماعدونا وقيدل  مدعد 
 ا فلدم يافدر بقافلدة قدري  112من ناحية رضدول   بواع بن معاذا يريد     قريشاً ح  بلهلل 

 ت مائة رجل من املشر ني.  لفخاُمية بن  ا الو  ان على رأمه
ر وبعددض مجددادي خددي رجدد      إىل املدينددة وم يلدد   يددداًا فلبددع ذددا بقيددة  ددهر ربيدد  اآل

 ااُلوىل.
 

 غاوة ذات العشرية
ر  رمو( اهلل     مدن املديندةا وقدد محدل لدوات  محداة خااُلوىل  لي ت أوامن  هر مجاد

سدني مدن مخاملدينة أبامدلمة بدن عبدايمددا وذلد  ت مائدة و لف على خاملطللا وامت بن عبد
رجوا على  ال ني بعرياً يعتقبواا ويتعرضون عرياً لقري  ذاهبة إىل الشاما و ان قد خأ حابها و 
ذات  رب بفصددوهلا مددد  أق مددفيان مدددن مكدددةا وفيهددا أمدددوا( لقددري ا حددد  بلدددهلل     جددات  اخددد
ه بأيدددداما وهدددش  هددد  الددددو وعدددد  اهلل إيّاهدددداا أو ذات رب بدددأّن العدددري قددددد فااتدددفبلغددده اخدددد  العشدددرية

 الشو ةا ووىف له بوعد ا وفيها وادع بين مدجل وعقد معهم معاهدة عدم اعتدات.
وت هش  الغاوة نا( رمو( اهلل     بأ حابه عند عنيا فنام عل   ع  وعّمار هنداث ت 
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( له  قم يا أبااراب د  ّدا  دقعات من الرتابا فأيقاهما رمو( اهلل     وحّرث علياً     فقا
ربث بأ دقى الندا ؟ أمحددر مثدود عداقر الناقددةا خد    بدشل  ملدا عليده مددن الدرتاب د ي قددا(  أال اُ 

والشي يضرب  يا عل  على هش ا ووض  رمو( اهلل     يد  على رأمه الشدريفا حد  يبدّل 
 منها هش ا ووض      يد  على حليته الكرمية.

 الغاوات  وأراد رمو( اهلل     ذش 
 أّواًل  التحالف م  العشائر.

 راً اقتصاديّاً على املدينة.او انياً  ارهاب قري ا ملا مب  من اام فرضوا حص
 

 غاوة بدر ااُلوىل
م يبد  فيهدا إالّ ليدا(   ذات العشدرية ملا رج  رمدو( اهلل     إىل املديندة قادمداً مدن غداوة 

ر  خدددر الفهددري علدددى مددرح املدينددة فامددتاقها فابلددهلل العشددرا حددّ  أغدددار  ددرز بددن جدداب قالئددل ال
رمدددو( اهلل     ت طلبدددها وامدددتعمل علدددى املديندددة زيدددد بدددن حار دددة حددد  بلدددهلل واديددداً يقدددا( لددده  

 ت ناحية بدر ففااه  رزا فرج  رمو( اهلل     إىل املدينة وم يل  حرباً.  مفوان 
 

 مريّة عبد اهلل بن جح 
ام ذددددا بقيددددة مجددددادي اآلخددددرة ورجبدددداًا وت رجددددل ي رجدددد  رمددددو( اهلل     إىل املدينددددة فأقدددد

املش ور بعع عبداهلل بن جحد  ايمددي إىل خنلدةا وذلد  ت ا دين عشدر رجدالً مدن املهداجرين  
 ل ا نني يعتقبان على بعريا وقا(   ن ذا ح  اأاينا  رب من أخبار قري ا وم يأمر  بقتدا(ا 

 فو لوا إىل بطن خنلة ير دون عرياً لقري .
مدو( اهلل     قدد  تدل لده  تابداً وأمدر  أن الينادر فيده حد  يسدري يدومني ي ينادر و ان ر  
 فيه.

إذا نارت إىل  تاق هشا فدامض حد  اندا( بنخلدة بدني مكدة  فلما فتح الكتاب وجد فيه  
 . والطائف فرت د ذا عرياً لقري  واعلم لنا من أخبارهم
بدشل  وأنده اليسدتكرههما فمدن أحدّل فقا( ملّا قرأ الكتاب   عاً وطاعةا وأخرب أ دحابه 

 الشهادة فليمض معها ومن  ر  املوت فلريج .
فمضوا  لهم ح  إذا نالوا خنلة مرت ذم عري لقري  حتمل زبيباً وأدماً وجتارةا فيها عمدرو 
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 بن احلضرم  وعثمان ونوفل ابنا عبداهلل بن املغرية واحلكم بن  يسان موىل بين املغرية.
يهم وقددالوا   ددن ت آخددر يددوم مددن رجددل الشددهر احلددراما فددإن قاالندداهم فتشدداور املسددلمون فدد

انتهكنا الشهر احلراما وإن ار ناهم الليلة دخلوا احلرما ي أمجعوا على مالقداهتما فرمدى أحددهم 
وهو واقد بن عبداهلل التميم  عمرو بن احلضرم  فقتلها وأمدروا عثمدان واحلكدما وأفلدع نوفدل 

  وايمريين إىل املدينة.فأعجاهما ي قدموا بالعري
 

 الشهر احلرام والقتا( فيه
فلمددا قدددموا علددى رمددو( اهلل     قددا(  مددا أمددراكم بقتددا( ت الشددهر احلددراما واوقددف عددن 
اأييدددهم وامضددات عملهددما وانتاددر اأييددد اهلل اعدداىل وامضددائه هلددم عددرب أمددني وحيدده جربئيددل  ع ا 

 وذل  يقّية املسألة.
عددن امددتالم العددري وايمددريين وأ  أن يأخددش مددن ذلدد   دديئاً  فلمددا اوقددف رمددو( اهلل    

وهدددو بانتادددار الدددوح ا أمدددقن ت أيددددي القدددوم ويندددوا أادددم قدددد هلكدددواا وعدددنفهم إخدددواام مدددن 
 املسلمني.

وا تّد اعّنع قدري  وإنكدارهم ذلد ا وزعمدوا أادم وجددوا مقداالً وقدالوا  قدد امدتحل حممدد 
 وأ حابه الشهر احلرام.

وافاتلددع اليهددود علددى رمددو( اهلل     بددشل  فقددالوا  عمددرو بددن احلضددرم  قتلدده واقددد بددن 
  حضدددرت احلدددربا وواقدددد  وقددددت احلدددربا  احلضدددرم    عمدددرت احلدددربا و عمدددرو عبدددداهللا 

 فجعل اهلل ذل  عليهم ال هلما فأنا( على رموله 
ددْهر  احْلَددرام  ق تدداٍ( ف يدده  قُددْل ق تددا(ٌ   ف يدده  َ ب ددرٌي َوَ دددٌّ َعددْن َمددب يل  اهلل  وَُ ْفددٌر ب دده   َيْسددئَدُلوَنَ  َعددن  الش 

َنُة َأْ بَدُر م َن اْلَقْتل   ْنُه َأْ بَدُر ع ْنَد اهلل  َواْلف تدْ د  احلَْرام  َوإ ْخراُ  أَْهل ه  م    .113   َواْلَمْسج 
 

 بوادر النصر
ن املسدلمنيا فلما نا( القرآن بشل  ا سمع املسدألة وانقطد  الندااع فيهداا فقدد فدر  اهلل عد

وامددتلم رمددو( اهلل     العددري ومددا فيهددا مددن أمددوا( وقسددمها بددني املسددلمنيا و انددع هددش  أو( 
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غنيمة للمسلمنيا وأو( انتصار مّجله املسدلمون علدى املشدر ني بعدد مخسدة عشدر عامداً مدّجل 
املشدر ون فيهدا  دل مدا امدتطاعو  مدن يلدم واعدشيلا واشدريد وهتجدريا وادل ومدللا وضدغن 

 و بع.
ا ايمدددريان  فأرمدددلع قدددري  ت فددددائهماا وحيدددع  دددان رجدددالن مدددن هدددش  السدددرية قدددد وأمددد

أمدددرهتما قدددري  أيضددداً قدددا( رمدددو( اهلل     ملوفددددها  لدددن نفدددديهما حددد  يقددددم  ددداحباناا إنّدددا 
 خنا  عليهما.

 فأطلقع قري  مراح ايمريين وم  و وهلما إىل املدينة اُطل  مراحهما.
ن  يسان فأملم وحسدن إمدالمها وأقدام عندد رمدو( اهلل فأما أحد ايمريين وهو  احلكم ب

      حّ  قُت ل يوم بئر معونة.
 وأما الثاين وهو  عثمان بن عبداهلل فلح  مبكةا فمات ذا  افراً.

فلمدددا جتلدددى عدددن عبدددداهلل بدددن جحددد  وأ دددحابه مدددا  دددانوا فيددده حدددني ندددا( القدددرآن طمعدددوا ت 
 لنا غاوة نعطى فيها أجر اساهدين. ايجر فقالوا  يا رمو( اهلل إنا نطم  أن اكون

إ ن  ال دددش يَن آَمنُدددوا َوال دددش يَن هدداَجُروا َوجاَهدددُدوا ت  َمدددب يل  اهلل  أُولئ دددَ  يَدْرُجدددوَن  فددأنا( اهلل فددديهم  
  .114   َرمْحََع اهلل  
 

 مرية عمري بن عدي
ة وملدا خلددع مددن  ددهر رمضددان مخددس ليددا( وعلدى رأ  اسددعة عشددر  ددهراً مددن اهلجددرة النبويدد

املبار ددة  انددع مددرية عمددري بددن عددديا إىل عصددمات بنددع مددروان اليهددوديا اُم املنددشر بددن املنددشرا 
و انددع عصددمات اعيددل املسددلمنيا وادديذي رمددو( اهلل     ومتشدد  ت جمددالس ايو  واخددار  
واقو(  عراً حتّرض عليها والشعر يي ر أ ر  ت ايهار الضغائن وا ارة احلروب آندشاثا وقدد قدا( 

ْم َلَقد يرٌ  اعاىل     .115   أُذ َن ل ل ش يَن يُقااَدُلوَن ب أَند ُهْم يُل ُموا َوإ ن  اهلَل َعلى َنْصر ه 
فلّمددا نّفددش عمددري مهّمتدده أاددى فصددّلى الصددبح مدد  الندديب     باملدينددة وأخددرب  اخددربا فضددرب 
هدا رمو( اهلل     علدى  تفده وقدا(  هدشا رجدل نصدر اهلل ورمدوله بالغيدلا أمدا انده اليندتطح في
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 عناانا  ناية عن انه اليتنازع من أجلها أحدا و ان  شل .
 

 غاوة بدر الكربل
وملا عادت مرية عبداهلل بن جحد  إىل املديندة ت  دهر  دعبانا أمضدى رمدو( اهلل     
بعدد  ت املدينددة بقيددة  ددهر  دعبان و دديئاً مددن  ددهر رمضدانا ي و ددله     خددرب رجددوع قافلددة 

 عائدة من الشام فخر  إليها م  أ حابه. قري  الو  ان فيها أبو مفيان
و دان خددروجهم يددوم السددبع إل نددو عشددرة ليلددة خلددع مددن  ددهر رمضددانا علددى رأ  اسددعة 

 عشر  هراًا وقيل  لثمان خلون منه.
وامتخلف     على املدينة أبا لبابةا وعنّي للصالة بالنا  عبداهلل بن اُم مكتوما وخر  

معدها و اندع مدن غدري قصدد مدن املسدلمني إليهدا وال  معه اينصارا وم اكن قبل ذلد  خرجدع
ُّْ اَلْختَدَلْفُتْم ت  اْلم يعاد   ميعادا  ما قا( اعاىل     .116   َوَلْو َاواَعْد

وذلددد  أّن رمدددو( اهلل     بلغددده خدددرب العدددري املقبلدددة مدددن الشدددام مددد  أق مدددفيان ت أربعدددني 
د فصدوهلا مدن مكدةا فلدم يددر هاا رجاًلا وفيها أموا( عايمة لقري ا وهد  الدو خدر  إليهدا عند

فندب ت هش  املرة أ حابه إليهاا فخف بعض أ دحابه و قدل بعضدهما وذلد  أادم م ياندوا 
 أن رمو( اهلل     يلقى حرباً.

فخددر      فدديهم و ددانوا  المثائددة و ال ددة عشددر رجدداًلا وهددم ا نددان ومثددانون مددن املهدداجرينا 
يو ا و دانوا علدى مدبعني بعدرياً يعتقبواداا وم ومائة ومبعون من اخدار ا وواحدد ومدتون مدن ا

يكددن معهددم مددن اخيددل إال فَرمددان  فرمدداً للمقدددادا وفرمدداً للددابري بددن العددواما فكددان رمددو( اهلل 
     وعل  بن أق طالل  ع  ومر د بن أق مر د الغنوي على بعري.

بددن فلمددا بلددهلل أبددا مددفيان مسددري      أحجددم عددن اإلقددرتاب مددن بدددر وامددتأجر ضمضددم 
 عمدددرو الغفدددداري بعشدددرة دنددددانري علدددى أن يددددأ  قريشددداً مبكددددة فيسدددتنفرهم و ددددربهم أن حممدددداً قددددد

 اعرتض لعريهم ت أ حابه.
فنهضوا مسرعني ت قريل من ألف مقاالا ومعهم مائة فر  ومبعمائة بعريا وم يتخلدف 

يدن بدشل ا أحد من أ رافهما إال أبا هلل وبعع مكانه العا  بن هشام بدن املغدرية  دان لده د
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 وحشدوا فيمن حوهلم من العربا وم يتخلف من بطون قري  مول عدي بن  عل.
  وقددالوا  أياددّن حمّمددد 111   َبطَددراً َور ئدداَت الن ددا    وخرجددوا مددن ديددارهم  مددا قددا( اهلل اعدداىل  

وأ ددددحابه أن نكددددون  عددددري ابددددن احلضددددرم ؟ فخرجددددوا مددددراعاً وأخرجددددوا معهددددم القيددددان يشددددربون 
 بالدفو .اخمورا ويضربون 

 
 إىل وادي ذفران

وأقبل رمو( اهلل     فيمن خف معه من أ حابه قا داً وادي ذفرانا وقد عقد رايتدني 
خدرل د واسدّمى العقداب د مد  علد  بدن أق طالدل جعدل إحدداقا مد  مصدعل بدن عمدريا واالُ 

ي   ع  ومل  طريقه مدن املديندة إىل ذفدران ومنده إىل بددر علدى نقدل املديندةا ي علدى العقيد ا
علددددى ذي احلليفددددةا ي علددددى اوالت اسددددي ا ي علددددى اربددددانا ي علددددى ملددددلا ي علددددى غمدددديس 
احلماما ي على  خرات اليماما ي على السيالةا ي علدى فد  الروحداتا ي علدى  دنو ةا حد  

 إذا  ان بعرو الابية لقوا رجالً من ايعراب فسألو  عن النا  فلم  دوا عند  خرباً.
   مجس  وه  بئدر الروحداتا ي ارحتدل منهدا حد  إذا  دان باملنصدر  ونا( رمو( اهلل  

ارث طري  مكة يساراً ومل  ذات اليمدني علدى النازيدة يريدد بددراًا فسدل  ت ناحيدة منهدا حد  
لدده  رحقددانا بدني النازيددة وبددني مضدي  الصددفراتا ي عددال املضدي  ي انصددل بددها  جداع واديدداً يقدا(

بعع بسيس بن عمرو اسهدين حليدف بدين مداعدةا وعددي بدن  ح  إذا  ان قريباً من الصفرات
أق الاغبدددات اسهدددين حليدددف بدددين النجدددار يتجّسسدددان ايخبدددار عدددن أق مدددفيان وعدددري ا ي رحدددل 

     وأخش ذات اليمني على وادي ذفران وجاعا ي نا( ذفران.
 

 النيب     يستشري أ حابه
سددريهم ليمنعددوا عددريهما ونددا( عليدده وملددا نددا(     بأ ددحابه ذفددران أاددا  اخددرب عددن قددري  مب

 جربئيل فأخرب  بأن العري قد أفلتعا واّن قريشاً قد أقبلع ملن  عريها وأمر  بالقتا(.
فامتشار أ حابه ت ذل  وأخربهم عن قري  وخروجهم إليهما فقدام املقدداد بدن ايمدود 

قالع بنو إمرائيل  نقو( ل   ما وقا(  يا رمو( اهلل امض ملا أمرث اهللا فنحن مع ا واهلل ال
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  ولكدددن اذهدددل أندددع وربّددد  118   فَاْذَهدددْل أَنْدددَع َوَربُّدددَ  َفقددداا ال إ ن دددا هاُهندددا قاع دددُدونَ  ملومدددى  
فقدااال إنّدا معكمددا مقداالونا فوالددشي بعثد  بدداحلّ  لدو مددرت بندا إىل بددرث الغمداد د وهدو موضدد  

الغضددا و ددوث اهلددرا   بداليمن د سالدددنا معدد  مددن دونده حدد  ابلغددها ولدو أمرانددا أن خنددوض مجدر
 خضنا  مع .

 فقا( له رمو( اهلل     خرياً ودعا له  ري.
ي قدددا( رمدددو( اهلل      أ دددريوا علددد   أيهدددا الندددا ا وامندددا يريدددد اينصدددارا ي أعادهدددا  انيدددة 
و الثةا ففهمع اينصدار انده يعنديهما فقدام مدعد بدن معداذ اينصداري وقدا(  لكأنّد  يدا رمدو( 

 اهلل اريدنا؟
 لنيب      أجل.فقا( ا

فقا( معد  بأق أنع واُّم  يا رمو( اهلل إنّا قد آمّنا ب  و دقناث و هدنا أّن ما جئدع 
بددده  هدددو احلددد  مدددن عندددد اهللا وأعطينددداث علدددى ذلددد  عهودندددا وموا يقندددا علدددى السدددم  والطاعدددةا 
فدددامض يدددا رمدددو( اهلل ملدددا أردتا فدددنحن معددد ا فوالدددشي بعثددد  بددداحلّ  لدددو امتعرضدددع بندددا هدددشا 

فخضته خضنا  مع ا ما  لف منا رجل واحدا وما نكر  أن القى بنا عدّونا غداًا إنا  البحر
لصدرب ت احلدربا  دددو ت اللقداتا لعدّل اهلل يريدد  منّدا مدا اقددرُّ بده عيند ا فسددر علدى بر ددة اهللا 
و ل من  ئعا واقط  من  ئعا وخش من أموالنا مدا  دئعا ومدا أخدشت مدن أموالندا أحدّل 

 إلينا هّا ار ع.
 فسّر رمو( اهلل     بقو( معدا و كر  واينصار على ذل .

ي قددا(      مددريوا علددى بر دددة اهلل وأبشددرواا فددإن اهلل قددد وعددددين إحدددل الطددائفتني ولدددن 
  لف اهلل وعد ا واهلل لكأيّن أنار إىل مصارع القوما ي ارحتل     ذم ونا( قريباً من بدر.

 
 امتطالع أخبار قري 

 ددحابه قريبدداً مددن بدددرا ر ددل هددو ورجددل مددن أ ددحابه حددّ  وقددف علددى وملّددا نددا(     بأ
  ي  من العربا فسأله عن قري  وعن حممد وأ حابه وما بلغه عنهم.

 فقا(  ال اُخرب ما ح   رباين من أنتما.
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 فقا( له رمو( اهلل     إذا أخربانا أخربناث.
 قا(  أو ذاث بشاث؟

 قا(  نعم.
 حابه خرجوا يوم  دشا و دشاا فدإن  دان  ددو الدشي أخدربين قا(  فإنه بلغين أّن حممداً وأ

فهدم اليدوم مبكدان  دشا و دشا د املكدان الدشي بده رمدو( اهلل     د وبلغدين أّن قريشداً خرجدوا يدوم  
 شا و شا فإن  ان  دو الدشي أخدربين فهدم اليدوم مبكدان  دشا و دشاا املكدان الدشي بده قدري ا 

 فلما فرو من خرب  قا(  هن أنتما؟
 و( اهلل       ن من ماتا ي انصر  عنه ورج  إىل أ حابه.فقا( رم

فلمددا أمسددى بعددع مجاعددة إىل مددات بدددر يلتمسددون اخددربا فأ ددابوا راويددة لقددري  فيهددا أمددلم 
غالم بين احلجا  وعريض بن يسار غالم بين العا  بن معيد فأاوا ذمدا فسدألوقا ملدن أنتمدا؟ 

 ورمو( اهلل     قائم يصّل .
 اة قري ا بعثونا نسقيهم من املات.فقاال   ن مق

فكددر  القددوم خربقددا ورجددوا أن يكونددا يق مددفيانا فضددربوقا حدد  قدداال إامددا يق مددفيان 
فرت وقدداا وذلدد  علددى عددادهتم ت اساهليددة حيددع  ددانوا يأخددشون اإلعددرتا  بالتعددشيلا فنهددى 

بالتعشيل  العدما ولشا نرل اإلمالم عنه اياً باااً وحّرمه أ د حترميا وجعل اإلعرتا  املأخوذ 
اّن رمو( اهلل     انفتل من  الاه والتفع إىل أ حابه معرتضاً علديهم وقدا(  إذا  ددقا م 

 ضربتموقاا وإذا  شبا م ار تموقا؟  دقا واهللا إاما لقري .
 ي التفع إليهما وقا(  أخرباين عن قري .

 والكثيل  التّل من الرمل.قاال  هم ورات هشا الكثيل الشي ارل بالعدوة القصولا 
 فقا( هلما رمو( اهلل       م القوم؟

 قاال   ثري.
 قا(      ما عّدهتم؟ 

 قاال  ما ندري.
 قا(       م ينحرون  ل يوم؟

 قاال  يوماً اسعاً ويوماً عشراً.



 116 

 ئة وايلف.امعقا( رمو( اهلل      القوم ما بني التس
 ي قا(     هلما  فمن فيهم من رؤو  قري ؟

قاال  عتبة بن ربيعةا و يبة بن ربيعةا وأبو البخرتي بدن هشداما وحكديم بدن حدااما ونوفدل 
بددن خويلدددا واحلددار  بددن عددامرا وطعيمددة بددن عدددي بددن نوفددلا والنضددر بددن احلددار ا وزمعددة بددن 
ايمدودا وأبوجهددل بددن هشدداما واُميددة بددن خلددفا ونبيده ومنبّدده ابنددا احلجددا ا ومددهيل بددن عمددروا 

 وعمرو.
 اهلل     على النا  فقا(  هش  مكة قد ألقع إليكم أفالذ  بدها. فأقبل رمو(

 
 هروب أق مفيان

وخفددض أبدددو مدددفيان فلحدد  بسددداحل البحدددرا وملددا رأل أنددده قدددد  ددا وأحدددرز العدددري  تدددل إىل 
قري   ربهم ذروبه ومالمة العريا فأااهم اخرب وهم باسحفة فهّموا بالرجوعا فقا( أبوجهدل  

دم بدددراً فنقدديم بددها فننحددر اإلبددل ونطعددم مددن حضددرنا مددن العددرب الطعدداما واهلل النرجدد  حدد  نقدد
 ونسق  اخمرا واعا  لنا القيانا واسم  بنا العرب ومبسرينا ومجعناا فتخافنا بعد ذل .

وأ ار ايخنس بن  دري  علديهم بدالرجوع فعصدو ا فرجد  هدو وبندو زهدرةا فلدم يشدهد بددراً 
يخنسا فلم يا( فيهم مطاعاً معاماًا و دان حليفداً زهري قنا فاغتبطع بنو زهرة بعد برأي ا

 هلم.
 

 ليلة بدر
وملا  انع ليلة بدر وه  ليلة الساب  عشر من  دهر رمضدان املبدارث مدن السدنة الثانيدة مدن 
اهلجرة املبار ة انتدب رمو( اهلل     أ دحابها وقدد ندا( ذدم قريبداً مدن بددر إىل املدات فسدكتوا 

 ع  فخددر ا و انددع ليلددة بدداردة ذات ريددح ويلمددةا فخددر   وأحجمددوا عددن ذلدد ا فانتدددب عليدداً 
 ع  بقربتها فلما  ان إىل القليل م  د دلواًا فنا( ت اسّل ال  الساعة فمأل قربته ي أقبدل 

خرلا فجلدس حد  مضدعا اُ فامتقبلته ريح  ديدةا فجلس ح  مضعا ي قاما ي مرت به 
اما فلما جات إىل النديب     قدا( لده  مدا خرلا فجلس ح  مضعا ي قاُ ي قاما ي مرت به 

 حبس  يا أبا احلسن؟
 قا(  لقيع رحياًا ي رحياًا ي رحياً  ديدةا فأ ابتين قشعريرة.



 111 

م فقددا(  أادددري مددا  ددان ذاث يددا علدد ؟  ددان ذلدد  جربئيددل ت ألددف مددن املالئكددةا وقددد مددلّ 
مواا ي مدّر إمدرافيل ت م عليد  ومدلّ مواا ي مّر ميكائيدل ت ألدف مدن املالئكدة فسدلّ علي  وملّ 

 ألف من املالئكة فسّلم علي  ومّلمواا وهم مدد لنا.
 وإليه أ ار السيد احلمريي ت قصيداه املعروفة ميدح ذا علياً  ع  ويقو( 

 يو(درت عما قا( مسدوامل***اقسدم باهلل وآالئده
 بو(دى التقى والرّب جمدعل***لد  طالدان عل  بن أب

 اليلدهدها البدمع عندوأحج***نادالقا د ان إذا احلرب مرهت
 قو(د  احلّد  مصدض ماضدأبي***هد   فّ دميش  إىل الق رن وف
 يلدن الغدندرز  للقدأب***هدبالدمش  العفرنا بني ا 

 ريلدبدكا( وجده ميدليدع***ةد  ليلدلم فدذاث الشي م
 رافيلدم مدتلوهدف ويدت  أل***لدريدميكا( ت ألف وجب

 يلدابدري أبدهم طدأند ***وادالداُندداً دليلة بدر م
 

 التشاور يهدي إىل التفّوو
ي مددار رمددو( اهلل     حدد  نددا( ميددا  بدددرا و انددع منطقددة بدددر وامددعةا جنوذددا العدددوة 

 القصولا ومشاهلا العدوة الدنياا وفيها عّدة آبار وعيون للماتا انا( فيها القوافل.
قريشاً مدن السدب  إليده مطدر عاديم أرمدله اهلل فسب  رمو( اهلل     قريشاً إىل بدرا ومن  

 اعاىل ها يليهم وم يصل منه املسلمني إال ما لّبد هلم دهس الوادي وأعاام.
وملا نا(     ميا  بدر ها يل  املدينة أاا  احلباب بن املنشر بن عمرو بن اسمدوح فقدا(  

أن نتقّدمه وال نتأّخر عنها أم هدو  يا رمو( اهللا أرأيع هشا املنا( هو منا( أنالكه اهلل ليس لنا
 الرأي ت احلرب؟

 فقا(     ت جوابه  بل هو الرأي.
فقددا(  يددا رمددو( اهلل     إّن هددشا لدديس مبنددا(ا فددااض بنددا حدد  نددأ  أدىن مددات مددن القددوم 
فنناله ونغّور ما ورات  من القلدلا ي نبدين عليده حوضداً فدنمأل  فيكدون املدات ت متناولندا فنشدرب 

 ونرول.
فامتحسدددن رمدددو( اهلل     هدددشا الدددرأي وفعلدددها فكدددان مدددبباً مدددن أمدددباب افدددّوقهم علدددى 
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 املشر ني.
ومشدددى رمدددو( اهلل     بعدددد أن امدددتقّر هدددو وأ دددحابه ت مدددواقعهم علدددى موضددد  الوقعدددة 
فعرض على أ حابه مصدارع رؤو  الكفدر مدن قدري  مصدرعاً مصدرعاً وهدو يقدو(  هدشا مصدرع 

 الن إن  ات اهللا وهكشا.فالن إن  ات اهللا وهشا مصرع ف
 

 اسمعان يلتقيان
وت  دددبيحة اليدددوم السددداب  عشدددر مدددن  دددهر رمضدددان مدددن السدددنة الثانيدددة مدددن اهلجدددرة النبويدددة 
املبار ة ا در املشر ون من ورات الكثيل إىل وادي بدرا فلما رآهم رمو( اهلل     ينحددرون 

 ات وقا( من ورات الكثيل الشي جاتوا منه إىل الوادي رف  يديه بالدع
اللهددّم هددش  قددري  قددد أقبلددع  َُيالاددا وفخرهدداا حتدداّدث واكددشِّب رمددول ا اللهددّم فنصددرث  

ددددنهم الغددددداة ي عبّددددأ رمددددو( اهلل     أ ددددحابه وقددددا(  غّضددددوا   الددددشي وعددددداين بددددها اللهددددّم أح 
 أبصار ما وال ابدأوهم بالقتا(ا وال يتكّلمن أحد.
  وردوا حدوض رمدو( اهلل     فدأراد بعدض فلّما نا( املشر ون الوادي أقبل نفر منهم ح

 أن مينعوهم. فقا( رمو( اهلل      دعوهما فشربوا منه.
وقا( أبو جهل  ملا رأل قّلة املسلمني وبساطة أملحتهم  مدا هدم إال أ لدة رأ ا لدو بعثندا 

 إليهم عبيدنا يخشوهم أخشاً باليد.
 فقا( عتبة بن ربيعة  أارل هلم  ميناً ومدداً؟

رو بن وهل اسمح  وقالوا له  احار لنا أ حاب حممدا و ان فارمداً  دجاعاًا فبعثوا عم
فجددا( بفرمدده حددو( العسددكرا ي  ددعد ت الددوادي و ددّوب ي رجدد  إىل قددري  فقددا(   المثائددة 
يايدددون قلدديالً أو ينقصددونها ولكددن أمهلددوين حدد  أناددر أللقددوم  مددني أو مددددا فضددرب ت بطددن 

فرجد  الديهم فقدا(  مدا رأيدع  ديئاًا ولكدين قدد رأيدع يدا معشدر  الوادي ح  أبعد فلم ير  يئاًا 
يتكّلمددونا  قددري  الباليددا حتمددل املنايدداا نواضددح يثددرب حتمددل املددوت الندداق ا أمددا اددروام خددر  ال

يتلمضددون المددض ايفدداع ا ااددم قددوم لدديس هلددم منعددة إال مدديوفهما واهلل مددا أرل أن يقتددل رجددل 
مدنكم أعددادهم فمدا خدري العدي  بعدد ذلد ؟ فارادأوا  منهم ح  يقتل رجل منكما فإذا أ دابوا

 رأيكم.
فلما    حكيم بن حاام ذل  مشى ت النا  فأاى عتبة بن ربيعة فأ دار عليده أن يرجد  
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النا  وال يكون بينهم حربا فوافقه عتبة بن ربيعةا وقام عتبة ت النا  خطيباً وأ دار علديهم 
 شر ون.بالرجوعا فأ  أبو جهل ذل  وماعد  عليه امل

 
 بوادر اهلامية ت املشر ني

وملددددا  دددان مددددن دأب اإلمدددالم ومدددرية رمدددوله العاددديم     وأهددددل بيتددده املعصدددومني  علددديهم 
يبدأوا أحداً بالقتا(ا لشل  بعع رمو( اهلل     إىل قري  من يقو( هلم  يا  السالم ا أن ال

فددإن أث  ددادقاً فددأنتم معشددر قددري  مددا أحددد أبغددض إر  مددن أن أبدددأ بكددما فخلّددوين والعددربا 
 أعلى ق عيناًا وإن أث  اذباً  فتكم ذؤبان العرب أمري فارجعوا.

 رّدوا هشا. فقا( عتبة  واهلل ما أفلح قوم قنّ 
ي ر ددل مجددالً لدده أمحددرا فناددر إليدده رمددو( اهلل      ددو( ت العسددكر وينهددى عددن القتددا(ا 

 إن يطيعو  ير دوا.فقا(      إن يكن عند أحد خري فعند  احل اسمل ايمحرا 
فأقبددل عتبددة يقددو(  يددا معشددر قددري  اجتمعددوا وا عددواا ي خطددبهم فقددا(  ميددن مدد  رحددلا 
ورحددل مدد  ميددنا يددا معشددر قددري  أطيعددوين اليددوما واعصددوين الدددهرا وارجعددوا إىل مكددة وا ددربوا 

أيد ا وامندا اخمورا وعانقوا احلورا فإّن حمّمداً له إّ( وذّمة وهو ابن عّمكدما فدارجعوا وال ادرّدوا ر 
 اطالبون حمّمداً بالعري الو أخشها بنخلة ودم ابن احلضرم  وهو حليف  وعل   عقله.

فلمددا  دد  أبوجهددل ذلدد  غايدده وقدددا(  ان عتبددة أطددو( النددا  لسدداناً وأبلغهددم ت الكدددالما 
 ولئن رجعع قري  بقوله ليكونّن مّيد قري  إىل آخر الدهر.

 داملطلل وجبنعا واأمر النا  بالرجوع؟ي قا(  يا عتبة نارت إىل ميو  بين عب
فأخدش  عتبددة بشددعر ا و ددان أبوجهدل علددى فددر ا فقددا( الندا   يقتلددها فعرقددل فرمدده فقددا(  
أمثلدد   دددب؟ ومدددتعلم قددري  اليدددوم أيّندددا ايلددئم وايجدددبا وأيندددا املفسددد لقومدددها الميشددد  إال أندددا 

 وأنع إىل املوت عياناًا ي أخش  بشعر   رّ .
إليدده وقددالوا  يددا أبددا الوليددد الافددّع ت اعضدداد النددا  انهددى عددن  دد ت اكددون فدداجتم  النددا  

 أولها فخلصوا أباجهل من يد .
فبعدددع مدددن فدددور  إىل عدددامر أخددد  عمدددرو بدددن احلضدددرم  الدددشي قتدددل بنخلدددة وقدددا( لددده  هدددشا 

 حليف  عتبة يريد أن يرج  بالنا ا فقم وانشد خفرا  ودم أخي .
 ا ا فها  النا  وأمجعوا على احلرب.فقام عامر و شف عن رأمه و اح  واعمر 
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 احلرب  القرار ايخري

وملا انتهى ايمدر إىل مدا انتهدى إليدها نادر عتبدة إىل أخيده  ديبة وإىل ابنده الوليدد وقدا( هلمدا  
قوما ي لبس درعه وطلبوا له بيضدة اسد  رأمده فلدم  ددوها لعادم هامتدها فداعتجر بعمدامتني ي 

حد  انفصدلوا مدن الصدف وندادوا  ليخدر  إليندا أ فاؤندا مددن  أخدش مديفه واقدّدم هدو وأخدو  وابنده
 قري .
فخر  إليهم فتية من اينصار وهم  عو ا ومعوذا ابنا حار  د واُمهما عفدرات د وعبدداهلل  

 بن رواحة.
 فقالوا  من أنتم؟

 قالوا  رهن من اينصار.
 فاتنا من قومنا.قالوا  ما لنا بكم من حاجةا ي نادل مناديهم  يا حمّمد أخر  إلينا أ 

فقدا( رمددو( اهلل      قددم يددا عبيدددة بددن احلددار  بددن عبددداملطللا و ددان لدده مددبعون مددنةا 
وقم يا محاة بن عبداملطللا وقم يا عل  بن أق طاللا و ان أ غرهم مّناًا فقاموا بدني يددي 

 رمو( اهلل     بسيوفهم.
 يالئهدا وفخرهدا اريدد فقا( هلم  اطلبوا حبّقكم الدشي جعلده اهلل لكدما فقدد جداتت قدري  

  .119   َويَْأَ  اهللُ إ ال  َأْن يُت م  نُوَر ُ  أن اطف ت نور اهللا 
 ي قا(  يا عبيدة علي  بعتبةا ويا محاة علي  بشيبةا ويا عل  علي  بالوليد بن عتبة.

 فمّروا ح  انتهوا إىل القوم.
 فقا( عتبة  من أنتم انتسبوا ح  نعرفكم؟

 فعرّفوا أنفسهم.
 فقالوا  أنتم أ فات  رام.

 فبارز عبيدة د و ان أمن  القوم د عتبة بن ربيعةا وبارز محاة  يبةا وبارز عل   ع  الوليد.
 فأّما محاة فلم ميهل  يبة أن قتله.

 وأّما عل   ع  فلم ميهل الوليد أن قتله.
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افهما واختلدف عبيدددة وعتبددة بينهمدا ضددربتني  القددا أ بدع  دداحبها فكددّر محداة وعلدد  بأمددي
على عتبة فدّففا عليدها واحدتمال  داحبهما حد  أايدا بده رمدو( اهلل     وبده رمد ا فلمدا نادر 

 إليه رمو( اهلل     امتعرب.
 فقا( عبيدة  بأق أنع واُّم  يا رمو( اهلل ألسُع  هيداً؟

 فقا(      بلى أنع أو(  هيد من أهل بيو.
 (.فقا(  أما لو  ان عم  حياً لعلم اين أوىل مبا قا

 قا(  وأّي أعمام  اعين؟
 قا(  أبو طالل  ع  حيع يقو( 

 ناضلده وندا نطاعن دوندومل***داً د شبتم وبيع اهلل نبال حمم
 الئلدنائنا واحلدن أبدونشهل ع***ونسدلمده حتدى نصدرّع حدولده

فقا( له رمو( اهلل      أما ارل ابنه  الليع العادي بني يدي اهلل ورمولها وابنه اآلخر 
 جهاد اهلل بأرض احلبشة؟ت 

 
 جنود الرمحن وجنود الشيطان يتقابالن

وا دطف اسيشددان وجددات إبلديس إىل قددري  ت  ددورة مدراقة بددن مالدد  فقدا( هلددم  أنددا جددار 
لكدددم ادفعدددوا إر  رايدددتكما فددددفعوها إليددده وجدددات بشدددياطينه يهدددو( ذدددم علدددى أ دددحاب رمدددو( اهلل 

 ض.    واااحف النا  على أ ر  ودنا بعضهم من بع
فدأمر رمدو( اهلل     أ ددحابه أن الحيملدوا حدد  يدأمرهما وأن يكتفدوا برمدد  القدوم بالنبددا( 
 ح  اليقرتبوا منهما ي رف  يد  إىل السمات ينا د ربّه ما وعد  من النصر ويقو( فيما يقو( 

 اعبددد ال اللهدّم إن هتلد  هدش  العصددابة اليدوم فلدن اعبددد ت ايرض أبدداًا وإن  دئع أن ال 
 . اعبد

دددَن اْلَمالئ َكدددة   فدددأنا( اهلل اعددداىل   إ ْذ َاْسدددَتغ يُثوَن َرب ُكدددْم فَاْمدددَتجاَب َلُكدددْم َأينِّ هُ ددددُُّ ْم ب دددأَْلٍف م 
  فأمددّد  اهلل باملالئكدةا حدد   د  النددا  قعقعدة السددالح مدن اسددّوا وقائدل يقددو(  111   ُمدْرد ف نيَ 

املالئكدة مدردفنيا فلمدا نادر إبلديس اقدم حياوما اقدم حياوما و ان ذل  جربئيدل ت ألدف مدن 
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إىل جربئيددل اراجدد  ونكددن علددى عقبيدده ورمددى بدداللواتا فأخددش منبدده بددن احلجددا  مبجددام   وبدده ي 
قددا(  ويلدد  يددا مددراقة افددّع ت أعضدداد النددا ا فر لدده إبلدديس ر لددة ت  دددر  وقددا(  اين أرل مددا 

 ذا. الارونا حيع انه  ان يرل جربئيل يالحقه حبربة معه يريد أن يطعنه
 

 املشر ون ينهامون
ي حرض رمدو( اهلل     الندا  علدى القتدا( وقدا(  والدشي نفدس حممدد بيدد  ال يقداالهم 

 اليوم رجل فيقتل  ابراً حمتسباً مقبالً غري مدبر إال أدخله اهلل اسّنة.
فقا( عمري بن احلمام أخو بين ملمةا وت يد  مترات يأ لهّن  ب  ب ا فما بيين وبني أْن 

اسّنة إالّ أن يقتلين هيالت؟ ي قش  التمرات من يد  وأخش ميفه فقاال القوم حد  قتدل أدخل 
 . رمحه اهلل 

ي إّن رمددددو( اهلل     أخددددش حفنددددة مددددن احلصددددى فامددددتقبل ذددددا قريشدددداً ي قددددا(   دددداهع 
 الوجو ا ي نفحهم ذاا وأمر أ حابه فقا(   دواا فكانع اهلامية.

 يفلدنّت فرعدون هدش  االُّمدة أبدو اللهدّم ال ه إىل السدمات  فقا( رمو( اهلل     وقدد رفد  يديد
فقتل فيها م  من قتل من  ناديد قري ا واُمر فيها من اُمر مدن رؤومدهما   جهل بن هشام

 فكان الشين قتلوا مبعنيا والشين اُمروا مبعني أيضاً.
 

 مصري أق جهل
إذ التفدّعا فددإذا روي عدن بعدض مددن  دهد بددر اندده قدا(  إين لواقددف يدوم بددر ت الصددفا 

عددن مييددين وعددن يسدداري فتيددان حددديثا السددّنا فكددأيّن م آمددن مبكاامدداا إذ قددا( ر أحدددقا مددرّاً 
 من  احبه  يا عم أرين أباجهل.

 فقلع  يا ابن أخ  فما اصن  به؟
قددا(  اُخددربت أندده يسددّل رمددو( اهلل     ي أرد  يقددو(  والددشي نفسدد  بيددد  لددئن رأيتدده 

   ميوت ايعجل مّناا فتعّجبع لشل .اليفارو موادي مواد  ح
قا(  وغماين اآلخر فقا( ر مثلهاا فلم أنشل أن نادرت إىل أق جهدل  دو( ت الندا ا 

 فقلع  أال اريان؟ هشا  احبكم الشي اسأالين عنه.
 قا(  فابتدرا  بسيفهما فضربا  ح  قتال ا ي انصرفا إىل رمو( اهلل    . 
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 فقا(      أّيكما قتله؟
  ل واحد منهما  أنا قتلته.فقا(  

 قا(  هل مسحتما ميفيكما؟
 فقاال  ال.

 فنار رمو( اهلل     إىل السيفني فقا(   الّ  ال ما قتله.
وقضى رمو( اهلل     بسلبه ملعداذ بدن عمدرو بدن اسمدوحا والدرجالن معداذ بدن عمدرو بدن 

 اسموح ومعاذ بن عفرات.
وأخددو  عددو  بددن احلددار  حدد  أ بتددا ا وت روايددة  ان معدداذ بددن عفددرات ضددرب أباجهددل هددو 

فعطف عليهما فقتلهماا ي وق   ريعاًا فدّفف عليه ابن مسعود وذل   ما قا(  انتهيع إىل 
 أق جهل وهو يتشّحن ت دمه فقلع  احلمد هلل الشي أخااث.

 فرف  رأمه فقا(  امنا أخال عبد ام عبدا أخربين ملن الدائرة اليوم؟
 ين قاال ا ووضعع رجل  على عااقه.قلع  هلل ولرموله    ا وا

فقا(  لقد اراقيع مراقاً  دعباًا أمدا انده لديس والداّلت والعدّال  د ت أ دّد مدن قتلد  إيّداي 
يدددا رويعدددّ  الغدددنما أال ادددوىّل قتلددد  رجدددل مدددن املطّلبدددني أو رجدددل مدددن ايحدددال ا فاقتلعدددع بيضدددة  

ع  يددا رمددو( اهلل  انددع علددى رأمدده فقتلتدده وأخددشت رأمدده وجئددع بدده إىل رمددو( اهلل     فقلدد
 البشرل هشا رأ  أق جهلا فسجد هلل  كراً.

 
 ملا ألقع احلرب أوزارها

وملدا انقضددع احلدرب أقبددل رمدو( اهلل     حدد  وقدف علددى قتلدى املشددر ني فقدا(  جدداا م 
اهلل مددن عصددابة  ددراًا بددئس عشددرية الندديب  نددتم لنبددّيكما  ددّشبتموين و ددّدقين النددا ا وخددشلتموين 

 رجتموين وآواين النا .ونصرين النا ا وأخ
ي التفدددع     إىل أق جهدددل فقدددا(  ان هدددشا أعددد  علدددى اهلل مدددن فرعدددونا اّن فرعدددون ملدددا 

 أيقن باهلالث وّحد اهللا واّن هشا ملا أيقن باهلالث دعا بالاّلت والعّال.
يدا أهدل القليدلا يدا عتبدة  ي أمر ذم فاُلقوا ت القليلا فلما اُلقوا فيه وقف عليهم وقدا(  

بن ربيعةا ويا  يبة بن ربيعةا ويا اُمية بن خلفا ويا أبا جهل بن هشداما وذ در أهدل القليدل 
واحددداً واحددداًا ي قددا(  هددل وجدددّ مددا وعددد م رّبكددم حّقدداً؟ فددإيّن قددد وجدددُت مددا وعدددين رّق 
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 . حقاً 
 فقا( رجل من الصحابة  أاكّلم قوماً مواى؟

 . يستطيعون أن ُ يبوين بأ   ملا أقو( منهما ولكنهم الما أنتم  فقا(      
ي دفنوا  هدات املسلمني و انوا اسعة رجا( فيهم معد بن خيثمةا و دان مدن النقبدات بعدد 

 أن  ّلوا عليهما ي  ّلى رمو( اهلل     بالنا   الة العصر ورحلوا من بدر.
 

 ت طري  العودة
قة بدر مّتجهاً  و املدينة محل معه ااُلمارل من وملا غادر رمو( اهلل     بأ حابه منط

املشر ني وفيهم عقبة بن أق معين والنضر بن احلار ا ومحل أيضاً معه الغنائم الو اغتنموهاا 
والنفل الشي ُا ديل مدن املشدر نيا وجعدل علدى النفدل عبدداهلل بدن  عدل بدن عمدرو  بدن عدو  

قسم الغنائم بني أ دحابه بالسدويّة واّدخدر مدهم املازين من بين النجارا ح  إذا  ان بالصفرات 
 الشهدات لُيسّلمها إىل ذويهم.

ي دخدددل رمدددو( اهلل     املديندددة مددد  أ دددحابه مييدددداً مافدددراً منصدددوراً قدددد هددداب جاندددل 
املسددلمني  ددل عدددّو هلددم باملدينددة وحوهلدداا  مددا وأمددلم بشددر  ثددري مددن أهددل املدينددة هّددن م يكددن 

  بن اُّق رأ  املنافقني وأ حابه ت اإلمالم.أملم بعدا وحينئش دخل عبداهلل
 

 م  أمرل بدر
ي اّن رمددددددو( اهلل     حددددددني أقبددددددل بااُلمددددددارل فددددددرّقهم بددددددني أ ددددددحابه وقددددددا(  امتو ددددددوا 

 بااُلمارل خرياً..
فكان أبو عايا بن عمري بن ها م أخو مصدعل بدن عمدري يبيده واُّمده ت ااُلمدارلا و دان 

بعد أن اُطلد  مدراحه بالفددات   ندُع أمدرياً ت أيددي رهدن  حيمل أحد ألوية قري ا و ان يقو(
مدن اينصدار حدني أقبلدوا ق مدن بددرا فكدانوا إذا قدّدموا غدداتهم أو عشداتهم خّصدوين بداخباا 

 وأ لوا التمرا واخبا عندهم قليلا والتمر زادهما وذل  لو ية رمو( اهلل     بنا.
حين ذا. فأمتح  فأردها عليهما فريدهدا وما اق  ت يد رجل منهم  سرة من اخبا إال نف

عل   ما ميّسهاا  ما اام  انوا لقّلة مرا بهم حيملونندا علدى مدا عنددهم مدن مر دل وميشدون هدم 
 بأنفسهم.
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 م  العبا  بن عبد املطلل

وملددا جددّنهم الليددل وور بعددض الصددحابة و دداو ايمددرل فشددّد و دداو العبددا ا فسددمعه الندديب 
   النوما فبلدهلل اينصدار فدأطلقوا العبدا ا فكدان اينصدار فهمدوا     وهو يئن فلم يأخش   

رضات رمو( اهلل     بف  و اقها ومدألو  أن يرت دوا لده الفدداتا فقدالوا  ائدشن لندا فلندرتث البدن 
 اُختنا عبا  فدات .

وت حديع ابن عبا   انه     قا(  يا عبا  افدد نفسد  وابدين أخويد  عقيدل بدن أق 
   وحليف  عتبة بن عمر.طالل ونوفل بن احلار 

 فقا(  إيّن  نُع مسلماًا ولكن القوم امتكرهوين.
قددا(  اهلل أعلددم مبددا اقددو(ا إن يكددن مددا اقددو( حقدداً فدداهلل  ايدد ا ولكددن يدداهر أمددرث أندد   

  نع علينا.
 قا(  ما ذاث عندي يا رمو( اهلل.

دفنتده للفضدل قا(  فأين املا( الشي دفنته عند اُم الفضل فقلدع  إن أ دبع فاملدا( الدشي 
 وعبداهلل وقثم.

قددا(  واهلل يددا رمددو( اهلل إين يعلددم أندد  رمددو( اهللا اّن هددشا  دد ت مددا علمدده أحددد غددريي 
 وغري اُم الفضلا فاحسل ر يا رمو( اهلل ما أ بتم مين عشرين أوقية من ما(  ان مع .

ا قددا( رمددو( اهلل      ذاث  دد ت أعطانددا اهلل مندد ا ففدددل نفسدده وابددين أخويدده وحليفدده
ددَن اَيْمددرل إ ْن يَدْعلَددم  اهللُ ت  قُدلُددوب ُكْم َخددرْياً  وأنددا( اهلل فيدده   ُّ قُددْل ل َمددْن ت  أَيْددد يُكْم م  يددا أَيدَُّهددا الن دديب 

ْنُكمْ  َش م    .111   يُدْيا ُكْم َخرْياً ه  ا ُأخ 
 

 بني املّن والفدات
رهم إىل ألدف درهدما و ان الفدات من أربعة آال  درهم إىل  ال ة آال  درهم إىل ألف  د

 إىل قوم الما( هلم مّن عليهم رمو( اهلل    .
وأمر رمو( اهلل     يوم بدر مبعني أمرياًا و ان يفاديهم على قدر أمواهلما و ان أهدل 
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مكددة يكتبددون وأهددل املدينددة اليكتبددونا فمددن م يكددن عنددد  فدددات دفدد  إليدده عشددرة غلمددان مددن 
 فداؤ . غلمان املدينة يعّلمهما فإذا حشقوا فهو

وهّددن مددّن عليدده رمددو( اهلل      املطلددل بددن حنطددلا و دديف  بددن أق رفاعددةا وأبددو عدداة 
اسمح ا وأخش عليه أن اليااهر عليه أحداًا و دان حمتاجداً ذابنداتا فقدا(  يدا رمدو( اهلل لقدد 
ا فمددّن عليدده رمددو( اهلل      عرفددع مددار مددن مددا(ا وإين لددشو حاجددة وذو عيددا(ا فددامنن علدد  

 أن اليااهر عليه أحداً. وأخش عليه
 

 النيب     يستوهل فدات  هر 
وهّن مّن عليه رمدو( اهلل     أبوالعدا  بدن الربيد  زو  زيندل ابنتده بعدد أن بعثدع زيندل 
بنع رمو( اهلل     بفدائها و ان فيما بعثدع بده  قدالدة  اندع خد دة اُّمهدا أهددهتا هلدا ليلدة 

 فرّو هلا وبكى. ع  اشّ ر زوجته الوفّية خد ة زفافهاا فلّما رأل رمو( اهلل     القالدة
ي التفددع     إىل املسدددلمني وقدددا(  إن رأيددتم أن اطلقدددوا مدددراح أمددريها وادددرّدوا عليهدددا مدددا 

 بعثع به من الفدات فافعلوا.
ددددْن  أي  اندددده     م يفددددرض رأيدددده علدددديهم مدددد  ان القددددرآن يقددددو(   ن نَي م  ُّ َأْوىل ب دددداْلُمْيم  الن دددديب 

ه مْ   وبشل  أعرب عن حرية اإلمالم ورمم ميامته احلكيمة.  112   أَنْدُفس 
فقددا( املسددلمون  نعددم يددا رمددو( اهلل نفدددي  بأنفسددنا وأموالندداا فددرّدوا عليهددا مددا بعثددع بددها 

 وأطلقوا مراح أق العا  بغري فداتا فشكرهم رمو( اهلل     على ذل .
    أن  لد  مددبيل  هدشاا و دان رمدو( اهلل     قدد أخدش عليددها أو انده وعدد رمدو( اهلل

زينلا فلما خر  أبوالعا  إىل مكة بعع رمو( اهلل     زيد بن حار ة ورجالً مدن اينصدار 
فقا(   ونا ببطن يأج  حد  متدّر بكمدا زيندل فتصدحباها حد  اأايداين ذدا. فخرجدا  دو مكدةا 

 وذل  بعد بدر بشهر.
ا فتعدّرض هلدا هبدار بدن فلما قدم أبوالعا  مكة أمرها باللحوو بأبيهاا فتجّهدات وخرجدع

ايمود ورّوعها بالرمح وه  ت اهلود ا و انع حداماًلا فألقدع مدا ت بطنهداا فدأمر رمدو( اهلل 
    بقتلها فلم يافروا به ح  إذا  دان يدوم الفدتح هدرب ي قددم  تفيداًا فلمدا مثدل بدني يددي 
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 رمو( اهلل     أملما فقبل     امالمه وعفا عنه.
 

ثلةالنه  عن التعشيل وا
ُ
 مل

وقدم مكرز بن حفدن ت فددات مدهيل بدن عمدروا و دان الدشي أمدر  مالد  بدن الدخشدما 
 وفدا  بأربعة آال  درهم.

وذ در ابدن امدحاو أّن رجدالً مدن الصدحابة قدا(  يدا رمدو( اهلل دعدين انداع  نيدو مدهيل بددن 
 عمرو يدل  لسانه فال يقوم علي  خطيباً ت موطن أبداً.

 مثل بها فيمثل اهلل ق وإن  نع نبياً.فقا( رمو( اهلل      ال اُ  
 نشمه. وت حديع  اّن رمو( اهلل     قا( ت جوابه  انه عسى أن يقوم مقاماً ال

 
 بيرة التآمر والبخل

ا رتث ت بدر يق مفيان ولددان  حنالدة وعمدرو ابندا أق مدفيانا أمدا حنالدة فقدد قتدلا 
 وأما عمرو فقد وق  أمرياً ت يدي رمو( اهلل    .

 فقيل يق مفيان  افد عمرواً ابن .
ا واُفدل عمدرواًا دعدو  ت أيدديهم ميسدكونه مدا حنالةفقا(   م  علّ  دم  ومارا قتلوا 

 بدا هلم.
فبينما هو  شل  إذ خر  معد بن النعمان أخدو بدين عمدرو بدن عدو  معتمدراًا فعددا عليده 

يحدد جدات حاجداً أو معتمدراً يتعرضدون  أبومفيان فحبسه بابنه عمروا وقد  ان عهد قدري  ال
 إال  ري.

ومشى بنو عمرو بن عو  إىل رمدو( اهلل     فدأخربو  خدرب  ومدألو  أن يعطديهم عمدرو 
بن أق مفيانا فيفكوا بده  داحبهما ففعدل رمدو( اهلل    ا فبعثدوا بده إىل أق مدفيان فخلدى 

 مبيل معد.
 

 املشر ون وأنبات احلرب
 احليسمان بن عبداهلل اخااع ا فقالوا  ما وراتث؟و ان أو( من قدم مكة مبصاب قري   

قا(  قتل عتبة بن ربيعةا و يبة بن ربيعدةا وأبدواحلكم بدن هشداما واُميدة بدن خلدفا وزمعدة 
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 بن ايمودا ونبيه ومنبه ابنا احلجا ا وأبوالبخرتي بن هشام.
ليدده فلمددا جعددل يعددّد أ ددرا  قددري  قددا(  ددفوان بددن اُميددة وهددو قاعددد ت احلجددر مسددتنكراً ع

 ذل   واهلل إن يعقل هشا فامألو  عيّن.
 قالوا  ما فعل  فوان بن اُمية؟

 قا(  ها هو ذا جالس ت احلجرا وقد واهلل رأيع أبا  وأخا  حني قتال.
 

 مصري أق هلل
وت حديع أق راف  د و ان غالماً للعّبا  د انه قا(  ملدا جدات اخدرب عدن مصداب أ دحاب 

أمدلمنا مدن قبدلا و ندع جالسداً ت حجدرة زمدام أ دع السدهام  بدر مدررنا بدشل ا يندا  ندا قدد
 وأ نعهاا وعندي اُم الفضل جالسةا إذ أقبل أبوهلل وهو  ّر رجليه بشّر ح  جلس.

فبينا هو جالس إذ قا( النا   هشا ابن أخي  أبومفيان بن احلدار  بدن عبدداملطلل قددم 
 من بدر.

 خرب.قا(  فقا( أبوهلل  هلم إر ا فعندث لعمري ا
 قا(  فجلس إليه والنا  قيام عليها فقا(  يا ابن أخ ا أخربين  يف  ان أمر النا ؟

قددا(  واهلل مددا هددو إال أن لقينددا القددوم فمنحندداهم أ تافنددا يقتلوننددا  يددف  دداتواا ويأمددروننا   
 يف  اتواا وأمي اهلل م  ذل  ما ملدع الندا ا لقيندا رجداالً بيضداً علدى خيدل بلد  بدني السدمات 

 ضا واهلل ما ابقى  يئاً وال يقوم هلا   ت.واير 
قا( أبو راف   فرفعع طنل احلجرة ي قلع د و ان اإلمالم قد دخلنا ومرّنا ذل  د  الد  

 واهلل املالئكة.
 فرف  أبو هلل يد  فضربين ت وجه  ضربة  ديدة.

فقامددع اُم الفضددل إىل عمددود فضددربع بدده ت رأ  أق هلددل وقالددع  امتضددعفته أن غدداب 
 مّيد ؟ عنه

قددا(  فددواهلل مددا عددا  أبددو هلددل بعدددها إال مددب  ليددا( حدد  رمددا  اهلل بالعدمددة د وهدد  قرحددة 
يقدرب أحدد جنازادها وال  اتشداتم ذدا العدرب د فتباعدد عنده بندو  حد  هلد ا وبقد   ال دة أيدام ال

مدن حياو( دفنها فلما خافوا السبة ت ار ه حفروا له ي دفعو  بعود ت حفراده وقدشفو  باحلجدارة 
 بعيد ح  وارو .
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و ان فراو رمو( اهلل     من بدر ت عقل رمضان وأوائل  ّوا(ا وت أو(  دّوا(  دّلى 
      الة الفطر.

 
 غاوة بين ُمليم

وبعددد بدددر بسددبعة أيدداما خددر  رمددو( اهلل     ت  المثائددة مددن الصددحابة يريددد بددين ُمددليما 
 وم على املدينة.حيع  انوا يعيثون ت ايرض فساداً ويستعّدون لشّن هج

فبلهلل     مات يقدا( لده  قرقدرة الكددرا وهد  أرض ملسداتا والُكددر  طدري ت لوادا  ددرةا 
فأقام ذا  ال  ليا( وقيل  عشراًا فلم يل  حربداًا وذلد  بعدد أن امدتخلف علدى املديندة مدباع 
إندده بددن عرفطددة الغفدداريا وقيددل  ابددن اُم مكتددوما ومحددل اللددوات علدد  بددن أق طالددل  ع ا وقيددل  
 أ اب هلم نعماً يايد على مخسمائة وغالماً يقا( له يسار فأعتقها ورج  وم يل   يداً.

 و انع هش  الغاوة من غاوااه التأديبية.
 

 غاوة بين القينقاع
ي  انع غاوة بين قينقاع د بطن من يهود املدينة د ت يوم السبع للنصف مدن  دوا( علدى 

املبار ةا و انوا أو( من نقض العهدا فجمعهم رمدو( اهلل رأ  عشرين  هراً من اهلجرة النبوية 
     ت موو بين قينقاع وقا( هلم 

يا معشر اليهود احشروا من اهلل مثل ما نا( بقري  من النقمة وأملمواا فإنكم قد عرفتم  
 . اين نيب مرمل جتدون ذل  ت  تابكم وعهد اهلل إليكم

فأ ددبع مددنهما وال علددم هلددم بدداحلربا فإنددا  يغرنّدد  اندد  لقيددع قومدد  فقددالوا  يددا حممددد ال
 واهلل لو حاربناث لعلمع انا خالفهم.

قُددْل ل ل ددش يَن َ َفددُروا َمددتُدْغَلُبوَن َوحُتَْشددُروَن إ ىل َجَهددن َم  فكددادت اقدد  بيددنهم املندداجاة فنددا( فدديهم  
 آخر اآلية.  إىل 113 …  َقْد  اَن َلُكْم آيٌَة ت  ف َئتَدنْي  اْلتَدَقتاا َوب ْئَس اْلم هادُ 
هددم علددى مددا أيهددرو  مددن العددداوة ونبددش العهددد إذ جدداتت امددرأة رجددل مددن اينصددار  فبينمددا

فجلسدددع إىل  دددائهلل ت حلددد  هلددداا فجدددات أحدددد بدددين قينقددداع فعمدددد إىل طدددر   وذدددا فعقدددد  إىل 
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اعلدددما فلمدددا قامدددع انكشدددفع فصددداحعا فضدددحكوا منهددداا فاابعددده رجدددل مدددن  يهرهدددا وهددد  ال
عليدده بنددو قينقدداع فقتلددو  ونبددشوا عهدددهم ووقدد  الشددر بددني املسددلمني املسددلمني فقتلددها  فدداجتم  

يانَددًة فَاْنب ددْش إ لَددْيه ْم َعلددى َمددواٍت إ ن  اهلَل ال  وبددني بددين قينقدداعا فنددا( فدديهم   ددْن قَدددْوٍم خ  َوإ م ددا َ دداَفن  م 
  .114   حيُ لُّ اْخائ ن نيَ 

ذي القعدددة و ددان اللددوات فسددار إلدديهم الندديب     وحا ددرهم مخددس عشددرة ليلددة إىل هددال(  
بيد محاة بن عبداملطللا و ان أبيضا فقش  اهلل ت قلوذم الرعلا فنالدوا علدى حكدم رمدو( 

 اهلل     على ان له أمواهلما وان هلم النسات والشرّية.
 فأمر     املنشر بن قدامة بتكتيفهما فتوّمن هلم عبداهلل بن اُّق وأحلّ عليه من أجلهم.

وأمددر أن  لددوا مددن املدينددة واددر هم مددن القتددلا فددأجالهم حممددد بددن  فقددا(      خلددوهما
ملمة اينصاريا وقيل  عبدادة بدن الصدامعا فلحقدوا بأذرعدات الشدام بنسدائهم وذراريهدم فلدم 
يلبثددددوا إالّ قلددددديالً حددددد  هلكدددددواا وأمدددددا أمددددواهلم فخّمسدددددها رمدددددو( اهلل     وقّسدددددم البددددداق  بدددددني 

 أ حابه.
 

 غاوة السوي 
اهلل     من غداوة بدين القينقداعا أقدام باملديندة بقيدة  دوا(ا وذي القعددةا وملا رج  رمو( 

 وفادل ت إقامته جّل اُمارل بدر من قري ا ي  انع غاوة السوي .
ميددس رأمددده مدددن جنابدددة حددد  يغددداو حممدددداً  وذلدد  ان أبامدددفيان بدددن حدددرب  دددان ندددشر أن ال

    فخددر  ت مددائو را ددل مددن قددري  ليددرّب نددشر  حدد  نددا( بصدددر قندداة إىل جبددل يقددا( لدده  
 و ان من املدينة على بريد أو  و .  نبع 

ي خر  من الليل حد  أادى بدين النضدري حتدع الليدلا فدأاى ُحيد  بدن أخطدل فضدرب عليده 
 بابه فأ  أن يفتح له وخا .

ر  منددده إىل مدددالم بدددن مشدددكما و دددان مددديد بدددين النضدددري ت زمانددده ذلددد ا و ددداحل  فانصددد
  ناهما فامتأذن عليه فأذن له فقرا  ومقا  وبطن له من خرب النا .

فوجد فيها رجالً من اينصار   العريض ي خر  ت عقل ليلته ح  أاى ناحية يقا( هلا  
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اً هلددما ي وىّل هاربدداً خوفدداً مددن مالحقددة وحليفدداً لدده ت حددر  هلمددا فقتلهمدداا ي حددرو بيتدداً وحر دد
 املسلمنيا وقد رأل فيما فعله براً لنشر .

فلما    رمو( اهلل     بشل  انتدب أ حابه وخر  ت طلبهم ح  بلهلل قرقرة الُكدرا 
ي انصر  راجعاً وقد فااه أبو مفيان وأ حابها وطرحدوا  ثدرياً مدن أزوادهدما  السدوي  وغدري ا 

 نجاتا فأخشها املسلمونا فسميع غاوة السوي .يتخففون منها لل
 فقا( املسلمون  يا رمو( اهلل أاطم  بأن اكون لنا غاوة؟ قا(  نعم.

 
 غاوة ذي أَمر

وملا رج  رمو( اهلل     من غداوة السدوي ا أقدام باملديندة بقيدة ذي احلجدة أو قريبداً منهداا 
 ي غاا  داً يريد غطفان.

وا يريددون أن يصديبوا مدن أطدرا  املديندة ويغدريوا عليهداا وذل  ين مجعاً مدن غطفدان جتّمعد
 وقد مجعهم رجل يقا( له  دعثور بن احلار  احملارق.

 فندب رمو( اهلل     املسلمني وخر  ذم ت أربعمائة ومخسني رجاًلا ومعهم أفرا .
 فلما  عوا مبهبطه هربوا ت رؤو  اسبدا(ا فأ داب املسدلمون رجدالً مدنهم يقدا( لده  جبدار

 من بين  علبةا فأدخل على رمو( اهلل    ا فدعا  إىل اإلمالم فأملم وضمه إىل بال(.
وأ دداب الندديّب     مطددر فبددّل  وبددها فجعددل وادي أمددر بيندده وبددني أ ددحابها ي ندداع  يابدده 
ونشدددرها  علدددى  دددجرة لتجدددّفا واضدددطج  حتتهدددا وغطفدددان ينادددرون إليدددها فقدددالوا لددددعثور و دددان 

مد فعلي  بها فأقبدل ومعده مديف  دارم حد  قدام علدى رأمده     أ ّدهم فتكاً  قد انفرد حم
 فقا(  من يدفع  ميّن اليوم؟

فقا(      اهللا ودف  جربئيل ت  در  فوق  السيف من يدد ا فأخدش  النديب     وقدام 
 على رأمه وقا(  من مينع  ميّن؟

قدا(  واهلل ال أ ثدر قا(  ال أحدا وأندا أ دهد أن ال إلده إالّ اهلل وأنّد  حممدد رمدو( اهللا ي 
 علي  مجعاً أبداًا فأعطا  رمو( اهلل     ميفه.

وعلى رواية  قا(     له  من مينع  ميّن؟ فقا(  عفوث يا حمّمدا فأعطدا      مديفها 
 فأملم الرجل.

يدددا أيّهدددا  ي أادددى قومددده فددددعاهم إىل اإلمدددالما فأمدددلم مدددنهم ندددا   ثدددريا وأندددا( اهلل اعددداىل  
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مدددة اهلل علددديكم إذ هدددّم قدددوم أن يبسدددطوا إلددديكم أيدددديهم فكدددف  أيدددديهم الدددشين آمندددوا اذ دددروا نع
   اآلية.عنكم
 

 مريّة حممد بن مسلمة
ي انددده ملدددا انتصدددر املسدددلمون ت غددداوة بددددر علدددى أعددددائهم املشدددر ني وأمدددروا مدددنهم مدددبعنيا 
وقتلددوا مددن  ددناديدهم ورؤومددهم مددبعنيا وألقددوهم ت القليددلا قدددم زيددد بددن حار ددة بشددرياً إىل 

 ل السافلة وعبداهلل بن رواحة إىل أهل العالية يبشران بالفتح.أه
فقا(  عل بن اي ر  وهو من نبهان من ط  و انع اُمه من بين النضري  أادرون حممدداً 
قتددل هدديالت؟ ان هدديالت أ ددرا  العددرب وملددوث النددا ا واهلل إن  ددان حممددد أ دداب هدديالت القددوم 

خدرب خدر  حد  قددم مكدة فندا( علدى املطلدل لبطن ايرض خري من يهرهاا فلما أيقن  عدل ا
بددن أق وداعدددة السددهم ا وجعدددل حيدددّرض علددى رمدددو( اهلل     وينشدددد اي ددعار ويبكددد  علدددى 
أ ددحاب القليددلا ويشددّبل بنسددات املسددلمني حدد  آذاهددما ي انبعددع يهجددو رمددو( اهلل     

 واملسلمنيا وميدح عدّوهم وحيرضهم عليهم.
نندددا أحدددّل إليددد  أم ديدددن حممدددد وأ دددحابه؟ وأّي دينندددا فقدددا( لددده أبومدددفيان واملشدددر ون  أدي

 أهدل ت رأي  وأقرب إىل احل ؟
 فقا(  أنتم أهدل منهم مبيالً وأفضل.

ي حتددالف معهددم واعاقددد علددى أن اكددون  لمددتهم واحدددة علددى حممددد     وأخددش بعضددهم 
 على بعض امليثاو بني ايمتار والكعبة.

ربئيل  ع  وأخرب النديب     مبدا اعاقدد عليده  ي رج   عل بن اي ر  إىل املدينة فنا( ج
  عل وأبومفيان وأمر  بقتل  عل.

فقا( رمو( اهلل     وقد عاد  عل إىل املدينة  من لنا بابن اي ر ا فإنه قد آذل اهلل 
ورمولها وقد امتعلن بعداوانا وهجائناا وقد خر  إىل قري  فأمجعهم على قتالناا وقد أخدربين 

أخبددع مددا  ددان ينتاددر قريشدداً اقدددم عليدده فيقتلندداا ي قددرأ علددى املسددلمني مددا اهلل بددشل ا ي قدددم ب
دد  َمددْن َيشدداُت َوال يُْاَلُمددوَن فَت دديالً  أنددا( اهلل فيدده   ددوَن أَنْدُفَسددُهْم بَددل  اهللُ يُداَ ِّ أَ مَْ اَدددَر إ ىَل ال ددش يَن يُداَ ُّ

ديباً ا ه  إ مْثداً ُمب ينداً   اْناُْر َ ْيَف يَدْفتَدُروَن َعَلى اهلل  اْلَكش َب وََ فى ب د49  أَ مَْ اَددَر إ ىَل ال دش يَن أُواُدوا َنص 
ددَن ال ددش يَن آَمنُددوا  نُددوَن ب اسْ ْبددع  َوالط دداُغوت  َويَدُقولُددوَن ل ل ددش يَن َ َفددُروا هددُيالت  أَْهدددل م  ددَن اْلك تدداب  يُدْيم  م 
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  .115   َمب يالً 
 أقتله؟ فقام حممد بن مسلمة فقا(  يا رمو( اهلل أاأذن ر أن

 قا(  نعما إّن اهلل قد أذن ت قتله.
فجات  لياًل ومعه أبو نائلة وهو أخو  عل من الرضداعةا فددعا  إىل احلصدنا فندا( إلديهما  
فقتلدددو ا ي أادددوا النددديّب     فدددأخربو  بقتلدددها و فدددى اهلل املسدددلمني  دددّر حدددرب  دددان يريدددد  عدددل 

 (.ايقادهاا و ان ذل  يرب  عشرة ليلة مضع من ربي  ايو 
 

 مرية زيد بن حار ة
 بالقددا  املفتوحدددة   الَقدددْرَدةُ  ي بعددع رمددو( اهلل     زيدددد بددن حار دددة ت مائددة را ددل إىل 

والددرات السددا نة  امددم مددات مددن ميددا   دددا وذلدد  بعددد رجوعدده مددن بدددر إىل املدينددة بسددتة أ ددهرا 
مدن اهلجددرة  أي أوائدل ربيد  الثداينا وقيدل  أوائدل مجدادي اآلخددرة علدى رأ  مدبعة وعشدرين  دهراً 

 النبوية املبار ة.
ومببه ان قريشاً خافوا من طرقهم الدو  دانوا يسدلكون إىل الشدام حدني  دان مدن وقعدة بددر 
ما  انا فسلكوا طري  العراوا و ان فديهم أبومدفيان بدن حدرب ومعهدم فضدة  ثدريةا و دانوا قدد 

طريدد ا فلقدديهم زيددد امددتأجروا رجددالً مددن بكددر بددن وائددل يقددا( لدده  فددرات بددن حيّددان يدددهّلم علددى ال
ا فأ دداب الدد  العددري ومددا فيهددا وأعجاادده الرجددا( هربدداًا  الَقددْرَدة ومددن معدده علددى مددات يقددا( لدده  

فقدددم ذددا علددى رمددو( اهلل     مدد  أمددري أو أمددريين  ددان أحدددهم فددرات بددن حيددانا فأمدددلم 
 فرتثا وأما ايموا( فخمسع وقسمع بقّيتها بني أهل السريّة.

ا ولكد  يقابدل قدري  باملثدل حيدع ضدربوا علدى املديندة حصداراً و انع هش  محالت اأديبية
 اقتصادياً  ما أ رنا إليه مابقاً.

 
 مرية عبداهلل بن عتي 

ملا قتل املسدلمون ت مدرية حممدد بدن مسدلمة  عدل بدن اي در  و دانوا مدن ايو ا قالدع 
رمددو( اهلل اخددار   واهلل الاددشهل ايو  ذددش  الفضدديلة عليندداا وأخددشوا يتددشا رون مددن يعددادي 
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     دددابن اي دددر ا فدددش روا أبدددا رافددد  مدددالم بدددن أق احلقيددد ا و دددان مدددن يهدددود خيدددربا و دددان 
ياددداهر  عددددل بدددن اي ددددر  علدددى رمددددو( اهلل     وحيدددرض املشددددر ني عليدددها ففكددددروا ت قتلدددده 

 ليضاهوا ت الفضل نارائهم من ايو ا فامتأذنوا رمو( اهلل     ت قتلها فأذن هلم.
ار   عبداهلل بن عتي ا ومسدعود بدن مدنانا وعبدداهلل بدن أنديسا وأبدو فخر  إليهم من اخ

قتدادةا وخااعد  ابدن ايمدود حليدف هلدما وأّمددر علديهم عبدداهلل بدن عتيد ا فخرجدوا حد  قدددموا 
 خيربا فأاوا دار أق راف ا فدخلوا عليه فقتلو  وخرجوا و ان ذل  ت مجادي اآلخرة.

 
 غاوة اُُحد

ينددددة علددددى أقددددل مددددن فرمدددد  منهدددداا ويسددددّمى بددددشل  النفددددراد  جبددددل مشددددهور باملد  اُُحددددد و
أيضداًا وهدو الدشي قدا( فيده رمدو( اهلل   ذو عيندني وانقطاعه عن جبا( اُخر هنداثا ويقدا( لده  

    حني وق  نادر  إليده  اُُحدد جبدل حيّبندا و بّدها و اندع عندد  الوقعدة املشدهورة ت  دوا( ت 
 .السنة الثالثة من اهلجرة النبوية املبار ة

وذلدد  يّن قريشددداً ملدددا رجعدددوا مدددن بددددر إىل مكدددة وقدددد ُا ددديبوا بأ دددحاب القليدددلا مدددنعهم  
أبومددددفيان مددددن البكددددات والنددددوح علددددى قددددتالهم ليبقددددوا علددددى حددددنقهم وغددددياهم ويفّكددددروا ت الثددددأر 

 لقتالهما وقا( اأ يداً لشل   الدهن والنسات عل   حرام حّ  أغاو حممداً.
 دفوان بددن اُميدةا وعكرمدة بددن أق جهدل ت مجاعدة هددن وبقدوا يسدتعدون لدشل ا حدد  قدا( 

ُا ددديل آبددداؤهم وإخدددواام وأبنددداؤهم يدددوم بددددر  يددددا معشدددر قدددري ا إّن حممدددداً قدددد وادددر م وقتددددل 
خيدار ما فأعينوندا ذدشا املدا( علدى حربده د يعندون عدري أق مدفيان ومدن  اندع لده ت الد  العدري 

 جتارة د لعلنا أن ندرث منه  أراً.
فباعوها و انع ألف بعري واملا( مخسني ألف دينارا وفيهم أنا( اهلل اعاىل  فأجابوا لشل  

اّن الشين  فروا ينفقون أمواهلم ليصدّدوا عدن مدبيل اهللا فسدينفقواا يّ اكدون علديهم حسدرة يّ  
  .116   يغلبون والشين  فروا إىل جهّنم حيشرون

 
 رمالة من مكة

العبددا  بددن عبددداملطلل وهددو ت مّكددة  وملددا اجتمعددع قددري  حلددرب رمددو( اهلل      تددل 
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 تابددداً  دددرب رمدددو( اهلل      دددربهما وامدددتأجر رجدددالً مدددن بدددين غفدددار وا دددرتع عليددده أن يقطددد  
 الطري  إىل املدينة ت  ال ة أياما ويو ل الرمالة إىل رمو( اهلل    .

به فلما قدم الغفداري املديندة  دان رمدو( اهلل     ت بعدض حيطاادا فقدرأ  وم  درب أ دحا
 وأمرهم أن يدخلوا املدينةا فلما دخلوا املدينة أخربهم باخرب.

 
 النيب     يستشري أ حابه

فلما فشى اخرب ت النا  مج  رمو( اهلل     أ حابه يستشريهم ت مواجهة املشدر نيا 
 ا ورأل د على رواية د أن ال ر  من املدينة.فقا(      أ ريوا عل ّ 

ن مددينتنا عدشرات مدا فّضدع عليندا قدنا ومدا خرجندا إىل عددّو فقا( بعضهم  يا رمو( اهلل ا
منهددا قددن إال أ دداب مندداا ومددا دخددل علينددا قددن إال أ ددبناهما يعددين بددشل   عدددم اخددرو  مددن 

 املدينة.
وقددا( بعضددهم  يددا رمددو( اهلل إنّددا خنشددى أن ياددن عدددّونا انددا نكددر  اخددرو  إلدديهم جبندداً عددن 

 لقائهما فيكون هشا جرأة منهم علينا.
ا( محاة  والشي اُنا( عليه الكتاب ال اطعم اليوم طعاماً حد  اُجالددهم بسديف  خارجداً وق

 من املدينة.
و ددان هددشا رأي اي ثريددةا فعددام رمدددو( اهلل     علددى اخددرو ا فصددّلى بالنددا  اسمعدددة ي 
وعاهددم وأمددرهم باسددّد واإلجتهددادا وأخددرب أّن هلددم النصددر مددا  ددربواا وأمددرهم بددالتهّيي لعدددّوهما 

 ففرح النا  بشل .
ي  ّلى     بالنا  العصر وقد حتشدواا وحضر أهل العوارا وا طف النا  ينتادرون 

 خروجها فلبس     السالح وخر .
 

 اخرو  إىل اُُحد
وملدددا خددددر      إىل اُُحدددد عقددددد  ال دددة ألويددددة  لددددوات ايو  بيدددد امدددديد بدددن حضددددريا ولددددوات 

خددار  بيددد احلبدداب بددن املنددشرا وت املسددلمني علدد  بددن أق طالددل  ع ا ولددوات ا املهدداجرين بيددد
مائة دارعا وخر  السعدان أمامه يعدوان دارعنيا وامتعمل على املدينة ابدن اُّم مكتدوما وعلدى 
احلر  ال  الليلة حممد بن مسلمةا وأدجل     ت السحرا و ان قد رّد مجاعة مدن املسدلمني 
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مدعيد اخددريا والدربات بدن عدازبا وزيدد لصغرهما منهم اُمامة بن زيددا وزيدد بدن  ابدعا وأبدو 
 بن أرقما وعرابة بن أو ا وعمرو بن حام.

و ان املسلمون ألف رجل ويقا(  اس  مائةا واملشر ون  ال دة آال  رجدلا ويقدا(  أربعدة 
آال  أو مخسة آال ا فيهم مبعمائة دارع ومائتا فار ا ومخس عشرة امرأة مدن بيدنهم هنددا 

 وه  ارجتا واقو( أ عاراً.
 و ان أبو مفيان قد امتأجر يوم اُُحد ألفني من ايحابي  يقاال ذم املسلمني.

ونددا(     بُاُحدددا ورجدد  عندده عبددداهلل بددن اُّق بنحددو  لددع العسددكر فدديمن ابعدده مددن قومدده 
وحلفائددها فتددبعهم عبددداهلل بددن عمددرو بددن حددرام د والددد جددابر د يددوّ هم وحيرضددهم علددى الرجددوع 

 بيل اهلل أو ادفعوا.ويقو(  اعالوا قاالوا ت م
 قالوا  لو نعلم أنكم اقاالون م نرج ا فرج  عنهم وار هم.

 
 التقات اسمعني

ونفش رمو( اهلل     ح  نا( الشعل من اُُحد ت عدوة الواديا وجعل يهدر  إىل اُحدد 
 مستقبالً املدينةا واى النا  عن القتا( ح  يأمرهم.

بدل اُحدد مقابدل املديندةا ندا( ذدا يدوم اخمديسا و ان أبو مفيان قد نا( بطن الدوادي مدن ق
 بينما نا( رمو( اهلل     بُاُحد يوم اسمعة.

فلما أ بح يوم السبع اعبأ     للقتا(ا و ان فديهم مخسدون فارمداًا فسدّول الصدفو ا 
وبددّوأ  ددالً مددنهم مكانددها وخطددل فدديهم خطبددة بليغددة حددثهم فيهددا علددى الثبددات وحرضددهم علددى 

 ددان هّددا جددات فيهددا  ومددا مددن ملدد  إال ولدده محددىا أال وان محددى اهلل حمارمددها اسهدداد واملقاومددةا و 
 وامليمن من امليمنني  الرأ  من اسسدا إذا ا تكى اداعى عليه مائر جسد .

ي انه     جعل علدى  غدرة  اندع ت جبدل اُُحدد مجاعدة مدن الرمداة و دانوا مخسدني رجداًلا 
اخيل عندا بالنبدلا وامحدوا لندا يهورندا اليأاوندا مدن  فأّمر عليهم عبداهلل بن جبري وقا( له  انضح

خلفنددداا فدددإن رأيتموندددا قدددد هامنددداهم حددد  أدخلنددداهم مكدددة فدددال اربحدددوا مدددن هدددشا املكدددانا وإن 
 رأيتموهم قد هامونا ح  أدخلونا املدينة فال اربحوا والاموا مرا ا م.

انكم هدشا حد  اُرمدل وقيل  انه     قا( هلم  فإن رأيتمونا  طفنا الطري فدال اربحدوا مكد
 إليكما وإن رأيتمونا هامنا القوم ووطأناهم فال اربحوا ح  اُرمل إليكم.
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 ي جعل     على راية املهاجرين علياً  ع  وعلى راية اينصار معد بن عبادة.
 واعبأت قري  فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليدا وعلى امليسرة عكرمة بن أق جهل.

وضددددددددددددددددددد  خالدددددددددددددددددددد بدددددددددددددددددددن الوليدددددددددددددددددددد ت مدددددددددددددددددددائو فدددددددددددددددددددار    وقيدددددددددددددددددددل  اّن أبامدددددددددددددددددددفيان
ًُ وقدددا( لددده  إذا رأيتموندددا قدددد ا دددتّد القتدددا( ومحدددىا واخدددتلن  ًُ ًُ ًُ ًُ ًُ ًُ ًُ ًُ ًُ ًُ ًُ ًُ ًُ ًُ  ميندددًا

 بعضنا ببعضا فأخرجوا عليهم من هشا الشعل ح  اكونوا من ورائهم.
 

 بدء القتال
وملددا ا ددطف اسيشددان  انددع رايددة املشددر ني مدد  طلحددة بددن أق طلحددة مددن بددين عبدالدددارا  

التفع إليه أبومفيان وقا( له بعد أن عبدأهم للقتدا(  إن  ندتم ادرون أنكدم قدد ضدعفتم عنهداا ف
 فادفعوها إلينا نكفكموها.

فغضدددل طلحدددة بدددن أق طلحدددة وقدددا(  ألندددا اقدددو( هدددشا؟ واهلل اُلوردّنكدددم ذدددا اليدددوم حيددداض 
جتّهاوندا فدربز وندادل  يدا حمّمدد ااعمدون انكدم    ب  الكتيبة املوتا و ان طلحة هشا يسّمى 

بأمدديافكم إىل النددارا و ّهددا م بأمدديافنا إىل اسنّددةا فمددن  ددات أن يلحدد  جبّنتدده فليددربز إّرا فأنددا  
  ب  الكتيبة طلحة بن أق طلحة.
 فربز إليه عل   ع  وهو يقو( 

 ا نصو(ُ دوٌ( ولندكم خيدل***يا طدلح إن  نع  دمدا اقو( 
 قو(ُ دما ادى بدا أولدوأيّن***و(ُ دفا بع لننار أيّنا املقت

 س به فلو(ُ دارم ليدبص***يو(ُ دُد الصدفقد أااث ايم
 ينصدر  القداهدر والرمدو(
 فقا( طلحة  من أنع؟

 قا(  أنا عل  بن أق طالل.
 سدر علدّ  أحددد غدريثا فشددّد عليده طلحددة  اندده ال  111فقدا( طلحدة  قددد علمدع يددا قضدم 

                                                           
111

افسري عل  بن إبراهيم قا(  وحّد ين أقا عن ابن أق عمريا عن هشاما عن أق عبد اهلل  ع   -  
انه مئل عن معّن قو( طحة بن أق طلحة ملا بارز  عل   ع   يا قضم؟ قا(  ع   إن رمو( اهلل      

هلل      ان مبكة م  سر عليه أحد ملوض  أق طاللا فأغروا به الصبيانا و انوا إذا خر  رمو( ا
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فقطعهمددا مجيعدداً فسددقن علددى فضددربها فأاقددا  علدد   ع  باحلجفددةا ي ضددربه  ع  علددى فخشيدده 
 يهر ا ومقطع الرايةا فشهل عل   ع  ليجها عليها فحّلفه بالرحم فانصر   ع  عنه.

 فقا( املسلمون  اال أجهات عليه؟
 يعي  منها أبداً. قا(  ع   قد ضربته ضربة ال

 فسّر رمو( اهلل     و رّب اكبرياً عالياًا و رّب املسلمون.
 ق طلحة فقتله عل   ع  ومقطع رايته على ايرض.ي أخش الراية أبو معد بن أ

 فأخشها عثمان بن أق طلحة فقتله عل   ع  ومقطع الراية على ايرض.
 فأخشها مساف  بن أق طلحةا فقتله عل   ع  ومقطع الراية على ايرض.
 فأخشها احلار  بن أق طلحةا فقتله عل   ع  ومقطع الراية على ايرض.

 عثمانا فقتله عل   ع  ومقطع الراية على ايرض.فأخشها أبو عايا بن 
 فأخشها عبداهلل بن أق مجيلةا فقتله عل   ع  ومقطع الراية على ايرض.
 فأخشها أرطاة بن  رحبيل فقتله عل   ع  ومقطع الراية على ايرض.

فأخشها مدوالهم  دوأبا فضدربه علد   ع  علدى ميينده فقطعهداا فأخدشها بشدمالها فضدربه 
مشاله فقطعهاا فأخشها على  در  ومج  يديه وقدا مقطوعتدان عليهداا فضدربه علد   ع  على 

  ع  على اُم رأمه فسقن  ريعاً.
...فا ددددتّد القتددددا( إىل أن ااددددام القددددوما وولّددددوا مدددددبرين حددددّ  انتهددددوا إىل نسددددائهما وأ ددددّل 

 املسلمون على الغنائم.
 

 املشر ون ينهامون
ن علددى مجدد  الغنددائما ورأل أ ددحاب الشددعل الددشين فلمددا ااددام املشددر ونا وأ ددّل املسددلمو 

أو لهم رمو( اهلل     حبفظ الثغدرة مدن خلفهدم ان الندا  يغنمدونا قدالوا  نريدد أن نغدنم  مدا 
                                                                                                                                                                      

يرمونه باحلجارة والرتابا فشكى ذل  إىل عل   ع  فقا(  بأق أنع وأم  يا رمو( اهلل إذا خرجع 
فأخرجين مع ا فخر  رمو( اهلل     ومعه عل   ع  فتعرض الصبيان لرمو( اهلل      عادهتما 

با ني إىل فحمل عليهم عل   ع  و ان يقضمهم ت وجوههم وآنافهم وآذاام فكان الصبيان يرجعون 
 52   21آبائهم ويقولون  قضمنا عل ا قضمنا عل ا فسم  لشل   الُقَضم.  راج  حبار اينوار    

  .3ح  12ب 
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 يغنم النا  
 أبرح من مكاين هشا. قا( هلم عبداهلل بن جبري  اّن رمو( اهلل     أمرين أن ال

نرلا ومدالوا إىل الغندائم وار دو ا وم يدربح  هدو فقالوا له  أمرث ذشا ما م يبلهلل ايمر إىل ما 
 ونفر قليل معه من موضعها وا تغل الباق  جبم  الغنائم.

قددالوا  مددا يفددر اهلل نبيّدده ت مددوطن قددن مبددا يفددر  وأ ددحابه يددوم اُُحدددا حددّ  عصددوا الرمددو( 
     وانازعوا ت ايمر.

 
 املسلمون ملا عصوا الرمو(    

( اهلل     وار وا الثغرة الو و لهم ذاا وم يبد  فيهدا مدول وملا عصى املسلمون أمر رمو 
نفدددر قليدددلا محدددل علددديهم خالدددد بدددن الوليدددد فقدددتلهما بعدددد أن ارامدددوا بالنبدددا(ا واطددداعنوا بالرمددداحا 
واقاالوا بالسيو ا ي جات من يهر رمو( اهلل     يريد ا فنار إىل النيب     وهدو ت قلّدة 

 هشا الشي اطلبون فشأنكم به.من أ حابه فقا( ملن معه  دونكم 
وبصرت قري  ت هاميتهدا إىل الرايدة قدد رفعدع فدالذوا ذداا فحملدوا عليده     محلدة رجدل 

 واحد ضرباً بالسيو ا وطعناً بالرماحا ورمياً بالنبلا ورضخاً باحلجارة.
وجعددل أ ددحاب رمددو( اهلل     يقدداالون عندده حدد  قتددل مددنهم مددبعون رجدداًلا أربعددة مددن 

محاةا ومصعل بن عمريا وعثمدان بدن مشدا ا وعبدداهلل بدن جحد ا ومدائرهم مدن املهاجرين  
اينصددارا فددااام علدددى أ ددر  البددداقونا وم يثبددع للقددوم إالّ علددد   ع ا وأبددو دجاندددةا ومددهل بدددن 

 حنيفا يدفعون عن النيب     وقد  ثر عليهم املشر ون.
 فالتفع النيب     إىل عل   ع  وقا(  ما  ن  النا  يا عل ؟

 (  ع    فروا يا رمو( اهلل ووّلوا الدبر من العدو واُملموث.قا
 قا(  ما ل  الاشهل م  القوم؟

فقددا(  أذهددل وأدعدد  يددا رمددو( اهلل؟ أُ فددر بعددد اميددان؟  اّن ر بدد  اُمددوة واهلل البرحددع 
 ح  اُقتلا أو ينجا اهلل ل  ما وعدث من النصرا فثبع معه يدف  عنه الكتائل.

ىل  تيبددة قددد أقبلددع إليددها فقددا( لعلدد   ع   رّد عددين يددا علدد  هددش  فناددر رمددو( اهلل     إ
الكتيبةا فحمل عليها وفر قهاا و ّلما محلع طائفة علدى رمدو( اهلل     امدتقبلهم علد   ع  

 فيدفعهم عنها ويقتلهم ح  اقّط  ميفه  ال  قط .
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 ميف إالّ ذوالفقار ف  إالّ عل  ال ال

رمو( اهلل     فقدا(  يدا رمدو( اهلل انقطد  مديف   فلّما انقط  ميف عل   ع  جات إىل
 والميف ر.

  وقلّدد  عليداً  ع ا فمشدى 118فخل  رمو( اهلل     ميفه ذاالفقار الشي نا( من اسّنة 
عل   ع  إىل املشر ني وقتل  دل مدن بدرز إليدها و دّد  دل  تيبدة أغدارت علديهما فلدم يدا( علدى 

 بعدض جراحاادده  دان يسدقن منهدا علددى ذلد  حد  وهدع درعدها وأ ددابته اسدعون جراحدةا وت
 ايرض فريفعه جربئيل  ع .

ننشددث يدا رّب مدا وعدداينا  فعر  رمو( اهلل     ذلد  فرفد  يديده  دو السدمات وقدا(  
 . فإّن  إن  ئع م اعبد

اللهّم إّن حممداً عبدث ورمول ا جعلع لكّل نيب وزيراً  وت رواية قا(     وهو يدعو  
 ا واشدر ه ت أمددر ا وجعلدع ر وزيدراً مددن أهلد   علدد  بدن أق طالددل مدن أهلده لتشددّد بده عضددد

أخددد ا فدددنعم ايخ ونعدددم الدددوزيرا اللهدددّم وعدددداين أن متدددّدين بأربعدددة آال  مدددن املالئكدددة مدددردفنيا 
 لددف امليعدادا وعددداين أن ااهددر ديند  علددى الدددين  لّده ولددو  ددر   اللهدّم وعدددث وعددث انّدد  ال

  .119   املشر ون
     يددعو ربّده ويتضدرّع إليده إذ  د  دويّداً مدن السدماتا فرفد  رأمده فدإذا فبينما رمدو( اهلل

فددد  إالّ  ال جربئيدددل  ع  علدددى  رمددد ا ومعددده أربعدددة آال  مدددن املالئكدددة مدددردفنيا وهدددو يقدددو(  
ا فهددبن جربئيددل وحّفددع املالئكددة برمددو( اهلل     ومددّلموا  الفقددار مدديف إالّ ذو علدد ا  وال

 عليه.
رمو( اهلل والشي أ رم  باهلدل لقد عجبع املالئكة املقرّبون من فقا( جربئيل  ع   يا 

 مواماة عل   ع  ل  بنفسه.
 فقا( رمو( اهلل      يا جربئيل وما مينعه أن يواميين بنفسه وهو ميّن وأنا منه.
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 .1ح  118ب  51   42بيانا و     15ح  13ب  41   39راج  حبار اينوار     -  
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 .31ح  12ب  115   21حبار اينوار     -  
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  .121فقا( جربئيل  ع   وأنا منكما 
 فبكى عل   ع  مروراً ومحد اهلل على نعمته.

 
 الشهداتمصرع محاة مّيد 

وملددا اقتتددل النددا  ومحيددع احلددرب  انددع هنددد بنددع عتبددة زوجددة أق مددفيان ومددن املعر ددةا 
 فكلما ااام رجل من قري  دفعع إليه ميالً ومكحلة وقالع  امنا أنع امرأة فا تحل ذشا.

و ان محاة بن عبداملطلل عم النيب     حيمل على القدوما فدإذا رأو  ااامدوا وم يثبدع لده 
ع هنددد قدد أعطدع وحشددياً عهدداً  بأندده إن قتدل حممدداًا أو عليدداًا أو محداةا يعطتدده أحددا و اند

 رضا ا و ان وحش  عبداً سبري بن مطعم حبشياً.
فقا( وحش   أمدا حممدد فدال أقددر عليدها وأمدا علد  فرأيتده رجدالً حدشراً  ثدري اإللتفدات فلدم 

 بني يديه.أطم  فيها وأّما محاة فإين أطم  فيها ينه إذا غضل م يبصر 
علدى جدر   ئقا(  فكمنُع حلماةا فرأيته يهّد النا  هّداً ما يقوم له  د تا فمدّر ق فدوط

 ارا فااار بها فأخشت حربو فهازهتا ورميتها فوقعع ت خا راه وخرجع من  نيته فسقن.
ي جدداتت هنددد وأخددشت متثّددل جبسددد محدداة فبقددرت بطندده وامددتخرجع  بددد  فال تهددا فلددم 

 ا فلفاتهاا  ما قطعع أ ابعه و ل ما برز من جسمه وجعلتها قالدة هلا.استط  أن اسيغه
وعلى روايدة عدن وحشد  انده قدا(  فأايدع محداة فشدققع بطندها فأخدشت  بدد  وجئدع ذدا 
إىل هندددا فقلدددع هلدددا  هددش   بدددد محددداةا فأخددشهتا ت فمهدددا فال تهددداا فجعلهددا اهلل ت فيهدددا مثدددل 

 لكاً فحمله ورّد  إىل موضعه.الداغصةا فلفاتها ورمع ذاا فبعع اهلل م
 قا( أبو عبداهلل  ع   أ  اهلل أن يدخل  يئاً من بدن محاة النار.

اللهدّم لد  احلمدد وإليد  املشدتكىا وأندع  وملا رأل رمو( اهلل     ما  ن  حبماة قا(  
 . املستعان على ما أرل

 . ولئن يفرت المثلّن ويمثلنّ  ي قا(  د على رواية د  
دٌر ل لص داب ر ينَ  فأنا( اهلل اعاىل     َوإ ْن عاقَدْبُتْم َفعاق ُبوا مب  ثْدل  مدا ُعدوق ْبُتْم ب ده  َولَدئ ْن َ دبَدْرُّْ هَلُدَو َخيدْ
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 182   11و رح ا  البالغة البن أق احلديد     512ح  8ب  318   8الكات     -  
 .2دار إحيات الرتا  العرق ع  251   14و   261   13و    191ب 
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 121.  
فقدددا( رمددددو( اهلل      أ ددددربا ي  ددددّلى علددددى محدددداة مددددبعني  ددددالةا و ددددرّب عليدددده مددددبعني 

 اكبريةا ودفنه ت  يابه بدمائه الو ُا يل فيها.
 

 ة بين اُمية وأاباعهمتدنا
وروي  ان احللدديس بددن علقمددة وهددو مدديد ايحددابي  يددوم اُُحدددا ناددر إىل أق مددفيان وهددو 
على  فر  وبيد  رمح  أ به ت  دو محاةا فقا( احلليس  اناروا يا معشر بين  نانة إىل مدن 

 .ياعم انه ميد قري  ما يصن  بابن عمه الشي قد  ار حلماً  وأبومفيان يقو(  ذو عق 
.  فلما التفع أبومفيان إىل احلليس وما يقوله قا( له   دقعا ا تمها عل  

 
 م  أق دجانة

و ان أبو دجانة هو اآلخر الشي  ان حيمدل علدى القدوم حد  أمعدن فديهما وقدد جعدل مدن 
نفسدده ارمدداً يقدد  رمددو( اهلل     مددن مدديو  الكّفددار ورمدداحهم حددني انكشددف أ ددحابه عندده 

 ملنكشفني.فقد  بع هو وم يكن من ا
 فالتفع إليه رمو( اهلل     وقا(  يا أبا دجانة أما ارل قوم ؟

 قا(  بلى.
 قا(  فاحل  بقوم ا وأنع ت حّل من بيعو.

فبكددى أبددو دجانددة وقددا(  ال واهلل ال جعلددُع نفسدد  ت حددّل مددن بيعددوا إيّن بايعتدد ا فددإىل 
 ددربا أو مددا( يفددّنا أو مددن أنصددر  يددا رمددو( اهللا إىل زوجددة متددوتا أو ولددد ميددوتا أو دار 

 أجل قد اقرتب؟
 فرّو له رمو( اهلل    .

فلدددم يدددا( يقاادددل حددد  أ خنتددده اسراحدددة وهدددو ت وجدددها وعلددد   ع  ت وجدددها فلمدددا مدددقن 
 احتمله عل   ع  فجات به إىل النيب     فوضعه عند  فقا(  يا رمو( اهلل أَوفيُع ببيعو؟

قدا(  نعدما ودعدا لده  دريا فالتأمدع جراحااده وعدا  حد   دان يدوم اليمامدةا فا درتث فيهدا  
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  ما  ان يشرتث ت غريها من قبلا وقاال حّ  قُت ل  هيداً.
 

 الثابتون م  الرمو(    
و ددان هّددن قااددل مدد  رمددو( اهلل     يددوم اُُحددد نسدديبة املازنيددة اُم عمددارة وابناهددا عبددداهلل بددن 

 بن غايةا وزوجها غايّة.زيدا وعمارة 
يقو( عبدداهلل بدن زيدد   دهدُت اُُحدداً مد  رمدو( اهلل    ا فلّمدا افدّرو الندا  عنده دندوُت 

 منه واُّم  اشّب عنه.
 فقا(      يا ابن اُم عمارة؟

 قلع  نعم.
قدددا(  ارما فرميدددع بدددني يديددده رجدددالً مدددن املشدددر ني حبجدددر وهدددو علدددى فدددر ا فُا ددديل عدددني 

   وق  هو و احبه.الفر ا فاضطرب الفر  ح
ي نادر     إىل جدرح بداُّم  علدى عااقهداا فقدا(  اُّمد  اُّمد ا اعصدل جرحهدا بدارث اهلل 
علدددديكما ملقامدددد  ومقددددام أخيدددد  ومقددددام اُّمدددد  ومقددددام زو  اُمدددد  خددددري مددددن مقددددام املنكشددددفني 

 واملنهامني عيّن.
 ي قا(      رمحكم اهلل من أب واُم واخوة.

   نفسها فرحاً  ادع لنا يا رمو( اهلل أن نرافق  ت اسّنة.متل قا(  فقالع اُّم  وه  ال 
 فقا(  اللهّم اجعلهم رفقائ  ت اسّنة.

 فقالع  ما اُبار بعدها ما أ ابين من الدنيا.
 

 عمرو بن اسموح والشهادة
و ان عمرو بن اسمدوح رجداًل ذا عدر  ت رجلدها فلمدا  دان يدوم اُُحدد  دهد مد  النديب أربعدة 

حدر  عليدها وقدد ذهدل بندوث  أّمدا هدو فدأراد قومده أن حيبسدو  وقدالوا لده  اند  هّدن المن ولدد ا 
 ايربعة م  النيب     فاب  عندنا.

 فأجاذم قائاًل  ب  هلم يشهبون إىل اسّنةا وأنا أجلس عند م؟
ادرّدين إىل أهلد ا  فقالع امرأاه   أيّن أنار إليده مولّيداً قدد أخدش درقتده وهدو يقدو(  اللهدّم ال

 خر  وحلقه بعض قومه يكّلمونه ت القعودا فأ .ف
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ي جددات إىل رمددو( اهلل     فقددا(  يددا رمددو( اهلل اّن قددوم  يريدددون أن حيبسددوين عددن هددشا 
 الوجه واخرو  مع ا واهلل ايّن يرجو أن أطأ بعرجو هش  ت اسّنة.
 فقا( له      أّما أنع فقد عشرث اهلل وال جهاد علي ا فأ .

فخلّددوا   متنعددو ا لعددّل اهلل يرزقدده الشددهادة علدديكم أن ال ال     لقومدده وبنيدده  فقددا( الندديب 
 عنها فبق  ت  فو  املسلمني وقاال فقتل يومئش  هيداً.

وبعدددد  دددهاداها أقبلدددع إليددده امرأاددده لتحملددده مددد  ابنهدددا خدددالّد وأخيهدددا عبدددداهلل والدددد جدددابر 
 اينصاريا فحملتهم على بعري اريد ذم املدينة.

 ا بعض النسات الال  خرجن يتفّقدن خرب رمو( اهلل     فسألنها عنه؟فالتقى ذ
فقالع  خرياًا أّما رمو( اهلل     فصاحلا و ّل مصيبة بعد  جللا أي  قليلا واّ دش اهلل 
مددن املدديمنني  ددهداتا وهدديالت  ابددين وأخدد  وزوجدد  أمحلهددم يدفددنهم ت املدينددةا فسددارت ذددما 

البعريا فكانع  لما اوّجهه إىل املدينة برثا وإذا وّجهته إىل اُُحد فلما بلغع منقط  احلرّة برث 
 أمرع.

 فرجعع إىل النيب     فأخرباه بشل .
 فقا(      اّن اسمل ملأمورا هل قا( عمرو بن اسموح  يئاً؟

ادرّدين إىل  قالع  نعم يا رمو( اهللا انه ملا اوّجه إىل اُُحدد امدتقبل القبلدة ي قدا(  اللهدّم ال
 أهل  وارزقين الشهادة.

ميضدد ا اّن مددنكم يددا معشددر اينصددار مددن لددو أقسددم علددى  فلددشل  اسمددل ال فقددا(      
اهلل يبرّ ا منهم عمرو بن اسموحا يا هش  مدا زالدع املالئكدة مالدة علدى أخيد  مدن لددن قتدل 

 ؟ إىل الساعة ينارون أين يدفن
فقوا ت اسنّدة مجيعداً  بعلد   وابند   ي مكع رمو( اهلل     ت قربهم ي قا(  اّام قد ارا

.  وأخوث 
 فقالع امرأاه  يا رمو( اهلل فادع ر عسى أن  علين معهما فدعا هلا بشل .

 
 الشهادة واملساقة عليها

و ددان خيثمددة أبددو مددعد بددن خيثمددة هّددن قااددل بددني يدددي رمددو( اهلل     ت اُُحددد ونددا(  
  من املدينة ساذة قري  والتعّرض للنصر أو الشهادةا فقد أ ار على رمو( اهلل     باخرو 
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الشهادة قائاًل  لقد بلهلل من حر د  علدى الشدهادة أن مداقع ابدين ت اخدرو  إىل بددر فخدر  
مدهمها فدرزو الشددهادةا وقدد رأيتده البارحددة ت الندوم وهددو ت أحسدن  دورة يسددرح ت مثدار اسنّددة 

وقددد  ددربت مدديّنا ورّو عامدد ا وأحببددع لقددات  وأاارهدداا ويقددو( ر  أحلدد  بنددا ارافقنددا ت اسنّددةا
 رّقا فادع اهلل أن يرزقين الشهادة.

 فدعا له رمو( اهلل     بشل ا فقاال بني يديه ح  قتل بُاحد  هيداً.
 

 غسيل املالئكة
و ان حنالة غسيل املالئكة رجدل مدن اخدار  اداّو  ت الليلدة الدو  اندع  دبيحتها حدرب 

 يغتسل وحضر القتا(.اُُحدا فلما أ بح خر  وم 
فالتقى بأق مفيان بن حرب وهو  و( بني العسكرا فحمل عليه فضرب عرقوب فرمها 
فا تسددعع الفددر  ومددقن أبومددفيان إىل ايرض فصدداح  يددا معشددر قددري  أنددا أبددو مددفيان وهددشا 

 حنالة يريد قتل ا ي عدا ير ض  و قومه وحنالة ت طلبه.
ها فمشدى حنالدة ت طعنتده فضدرب الليثد  فقتلدها فعرض له  داد بن ايمود الليثد  فطعند

ومددددقن حنالددددة إىل ايرض بددددني محدددداة وعمددددرو بددددن اسمددددوح وعبددددداهلل بددددن حددددااما ومجاعددددة مددددن 
 اينصار.

فقددا( رمددو( اهلل      رأيددع املالئكددة اغسددل حنالددة بددني السددمات وايرض مبددات املددان ت 
د زوجتدده إىل القتددا( يندده خددر  مددن عندد  غسدديل املالئكددة  ددحا  مددن ذهددلا فكددان يسددّمى 

 مسرعاً وم يغتسل من جنابته.
 وقا( أبو مفيان  حنالة هشا حبنالة وهو يقصد ابنه حنالة الشي قتل ببدر.

 
 عني قتادة

و ان هّن  هد اُُحد وقاادل دون رمدو( اهلل     قتدادة بدن النعمدانا فُا ديبع عينده حد  
  يددا رمددو( اهلل اين جديددد عهددد وقعددع علددى وجنتددها فأخددشها بيددد  وجددات إىل الندديب     وقددا(

 بالاوا  وامرأ   ابة اُحّبها وحتّبين وأنا أخشى أن اكرهين مكان عيين.
فأخشها رمدو( اهلل     فرّدهدا إىل مكااداا فأبصدرت وعدادت  مدا  اندع م ايملده مداعة 

 من ليل وال اار.
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 فكان يقو( بعد أن  رب وطعن ت السّن  ه  أقول عيين ا و انع أحسنهما.
 

 يد ابن عتيك
و دان هّددن  ددهد اُُحددد وأبلدى مدد  رمددو( اهلل     بددالتاً حسدناً عبددداهلل بددن عتيدد  فُا دديل 

 يد  فاُبينعا فأخشها وجات ذا إىل رمو( اهلل     وا تكى له ما يلقا  من أملها.
فأخشها رمو( اهلل     وأر بها ت حمل قطعهدا ومسدح عليهدا بيدد  الكرميدةا فامدتوت يدد 

 م يكن ذا   ت. عبداهلل  أن
 

 نيف ومبعون جراحة
قدددا( أندددس بدددن مالدددد   اُ  رمدددو( اهلل     بعلددد   ع  يدددوم اُُحددددد وعليددده نيدددف ومددددبعون 
جراحة مدن طعندة وضدربة ورميدةا فجعدل رمدو( اهلل     ميسدحها وهد  التدئم بدإذن اهلل اعداىلا  

  أن م اكن.
فكأّادددا م اكدددن مدددن  وقيدددل  اّن رمدددو( اهلل     أخدددش املدددات بفمددده فرّ ددده علدددى جراحاادددها

 وقتها.
 

 ون على رمو( اهلل    ئاملتجرّ 
ورمى ابن قميئة الليث  رمدو( اهلل     بقشافدة فأ داب  ّفدها وضدربه عتبدة بدن أق وقدا  
بالسدديف حدد  أدمددى فددا ا ورمددا  عبددداهلل بددن  ددهاب بقالعددة فأ دداب مرفقددها ولدديس أحددد مددن 

 هيالت مات ميتة موية 
هلل عليه الشجرا فكان إذا مدّر ذدا وقد  ت ومدطها فتأخدش مدن فأما ابن قميئةا فقد مّلن ا

 حلمها فلم يا(  شل  ح   ار مثل الصّر ومات.
 ُّ ه ي دعسددده فجعدددل وقيدددل  انددده أادددا  اددديس جبدددل وهدددو ندددائم بنجددددا فوضددد  قرنددده ت مدددراّو

 ينادي  واذالّ  ح  أخر  قرنيه من ارقواه ومات.
أن حيدو( عليده احلدو(ا و دشل   دان مصدري وأما عتبة بن أق وقا  فمدات علدى  فدر  قبدل 

 ابن  هاب.
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ورمى املغرية بدن العدا  رمدو( اهلل     حبجدر فأ داب جبهتده    ا فضدرب اهلل املغدرية 
 بالتحرّيا فلما انكشف النا  حترّي فلحقه عمار بن يامر فقتله.

 

 مع اُبّي بن خلف
 ليقتله يوماً عليها. وروي  ان اُّق بن خلف قا( للنيب     مبكة  انه يعلف فرماً له

  ات اهلل اعاىل.إن فقا( له رمو( اهلل      لكن أنا 
فأقبل اُق يوم اُحد على فرمده ومحدل علدى رمدو( اهلل     و دان الرمدو( بدني احلدار  بدن 

  ّمة ومهل بن حنيفا فوقا  مصعل بن عمري بنفسها فطعن مصعباً فقتله.
نيدف ي طعدن اُبيّداً ت جرّبدان الددرعا فأخش رمو( اهلل     عناة  انع ت يد مهل بن ح
 فاعتن  فرمه وانتهى إىل عسكر  وهو  ور خوار الثور.

 فقا( له أبومفيان  ويل  ما أجاع ؟ امنا هو خد  ليس بش ت.
فقددا(  ويلدد  يددا ابددن حددرب أادددري مددن طعنددين؟ امنددا طعنددين حممددد وهددو قددا( ر مبكددة  اين 

ق  دان جبميد  أهدل احلجداز لقضدع علديهما فلدم  مأقتل ا فعلمدع انده قداال ا واهلل لدو اّن مدا
 يا(  ور ح  مات.

 
 مناذ  من الصحابة امليمنني

فلما مكن القتا( قا( رمدو( اهلل      مدن يطلدل لندا مدعد بدن الربيد ا وأ دار بيدد  إىل 
 موض   من املعر ة.

 فجات رجل  و املوض  يطلبها فرآ   ريعاً بني القتلى.
 ح  قا( له  يا معد إّن رمو( اهلل     يسأ( عن .فقا(  يا معدا فلم  بها 

فرف  معد رأمه وانتع   ما ينتع  الفرخا ي قدا( بصدوت ضدعيف  اّن رمدو( اهلل     
 حلّ ؟

 فقا( له  نعم.
قا( معد  احلمد هللا أبلغه عيّن السالما وأبلهلل قوم  اينصار عديّن السدالم وقدل هلدم  واهلل 

و( اهلل      دو ة وفديكم عدني اطدر ا ي ادنّفس فخدر  ما لكم عند اهلل عدشر ان اشدوث رمد
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 منه مثل دم اساور وقضى  به  هيداً.
 فجات الرجل وأخرب بشل  رمو( اهلل.

 . رحم اهلل معداً نصرنا حّياًا وأو ى بنا ميتاً  فقا(      
 
 

 يوم بالت ومتحين
بددالت ومتحددين وملددا انكشددف املسددلمون يددوم اُحددد وااامددوا أ دداب فدديهم العدددوا فكددان يددوم 

أ رم اهلل فيه من أ رم بالشهادةا وقدد خلدن العددو إىل رمدو( اهلل     فدُدو باحلجدارة حد  
حفدظ اهلل اعداىل لدها فقدام      ت وجهه و لمع  فته السدفلىا و دادوا أن يقتلدو      لدوال

ابدن اهللا إّن اهلل ا تّد غضبه على اليهدود حدني قدالوا  عايدر  رافعاً يديه إىل السمات وهو يقو(  
وا ددتّد غضدددبه علدددى النصددارل ان قدددالوا  املسددديح ابدددن اهللا وان اهلل ا ددتّد غضدددبه علدددى مدددن أراو 

  .122   دم ا وآذاين ت عرت 
وت احلديع  انه  لما ما( الدم على وجهه املبارث     اناوله بيد  فرمدى بده ت اهلدواتا 

 فال يرج  منه   ت.
 ه   ت على ايرض لنا( العشاب.قا( أبو عبداهلل  ع   واهلل لو مقن من

 وقيل له      أال ادعو عليهم؟
 . يعلمون اللهّم اهد قوم  فإّام ال فقا(      

 يددددف يفلددددح قددددوم خّضددددبوا وجدددده نبددددّيهم بالدددددم وهددددو  ي  ددددان يقددددو(     أمددددفاً علدددديهم  
 ؟ يدعوهم إىل اهلل

 
 رجل من أهل اسّنة

بالدما أقبل مال  بن منان والد أق وقيل  انه ملا        ت وجهه واختضبع وجنتا  
 معيد اخدري فامتّن الدم من وجنة رمو( اهلل     فامتساغه وم ميّجه.

 فقا(     له  جّمه.
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 فقا(  واهلل ال أجّمه أبداً ح  ميتا  بلحم  ودم  فأ ون عند اهلل من الفائاين ب .
أهددل اسنّددة فليناددر إىل ي أدبددر يقااددلا فقددا( الندديب      مددن أراد أن يناددر إىل رجددل مددن 

 هشاا فقاالا فقتل  هيداً.
 

 ابليس ينتهز الفرصة
و ان هّن قاال دون رمو( اهلل     ح  قُتل  مصعل بن عمريا و دان الدشي قتلده ابدن  

 قمئة وهو يانه رمو( اهللا فصاح ابن قمئة  قتلع حممداً.
 سلمني.و رخ الشيطان  ان حممداً قد قتلا فوق  ذل  ت قلوب  ثري من امل

 فقا( بعضهم  نقاال على ما قاال عليه ح  نلح  به.
وقددا( آخددرون  لددو  ددان نبيدداً ملددا قتددلا واراددد بعضددهما وااددام بعضددهما وقددا( بعضددهم  لددو 

 أرملنا إىل أق مفيان من يأخش لنا أماناً منها وبعضهم جلسوا وألقوا بأيديهم.
 وم ما انتارون؟فمّر أنس بن النضر بقوم قد ألقوا بأيديهم فقا(  يا ق

 فقالوا  قتل رمو( اهلل    .
قدا(  فمددا اصددنعون باحليداة بعددد ا قومددوا فقدداالوا علدى مددا قااددل عليددها وموادوا علددى مددا مددات 

 عليه.
 معد اين يجد ريح اسّنة من دون اُحد. ي امتقبل النا ا ولق  معد بن معاذ فقا(  يا

هددا  ددن  هدديالت يعددين بعددض املسددلمنيا ي امددتقبل املشددر ني وقددا(  اللهددم إيّن أعتددشر إليدد  
 وأبرأ إلي  ها جات به هيالت يعين املنافقني.

 ي  ّد بسيفه فقاال ح  قتل.
وم ابد  هامشيدة وال  ع  وذهبع  يحة ابليس حد  دخلدع بيدوت املديندةا فبكدع فاطمدة

با ية حد  انتهدع هد  و دفّية إليده  ع  قر ّية إال وضعع يدها على رأمهاا وخرجع فاطمة
.    

ورأت ما بأبيها     من اسراحات خنقتها العربةا وجعلع متسدح  ع  فلما دنع فاطمة
 الدم واقو(  ا تّد غضل اهلل على من أدمى وجه رمو( اهلل    .
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 املسلمون يثوبون
ي أقبدددل رمدددو( اهلل      دددو املسدددلمنيا و دددان أو( مدددن عرفددده  عدددل بدددن مالددد  الشددداعرا 

 املسلمني أبشرواا هشا رمو( اهلل    .فنادل بأعلى  واه  يا معشر 
فأ ار إليه رمو( اهلل     أن ا معا فا دازت إليده طائفدة مدن أ دحابها فالمهدم النديب 

     على الفرار.
فقدالوا  يدا رمدو( اهلل فدديناث بآبائندا واُمهااندا أااندا اخدرب بأند  قتلدعا فرعبدع قلوبندا فولّيندا 

دْن قَدْبل ده  الرُُّمدُل أَ فَدإ ْن مداَت َأْو قُت دَل َوما حُمَم   مدبرينا فأنا( اهلل اعاىل   ٌد إ ال  َرُموٌ( قَدْد َخلَدْع م 
َقل ددْل َعلددى َعق بَدْيدده  فَدلَددْن َيُضددر  اهلَل َ ددْيئاً َوَمددَيْجا ي اهللُ الش ددا  ر ينَ    انْدَقَلْبددُتْم َعلددى أَْعقدداب ُكْم َوَمددْن يَدندْ

 123.  
    مدن اُحدد إىل املديندةا فامدتقبله أهلهدا  وقيل  نالع هش  اآلية عندما رج  رمو( اهلل

بددأمجعهم وهددم يبكددون ويطلبددون التوبددة ويقددّرون بالددشنلا ونسددات اينصددار قددد خد ددن الوجددو ا 
ونشرن الشعورا وجازن النوا  ا وخرقن اسيوبا وحامن البطون على النيب    ا فلّما رأينه 

ا(  ان اهلل عاوجددل وعدددين أن ياهددر قددا( هلددّن خددرياً وأمددرهّن أن يتسددرّتن ويدددخلن منددازهلّنا وقدد
 دينه على ايديان  لهاا ي قا( هلم رمو( اهلل     

أيها النا  انكم رغبتم بأنفسكم عيّنا ووازرين عل  ووامداينا فمدن اطاعده فقدد أطداعينا  
  .124   ومن عصا  فقد عصاين وفارقين ت الدنيا واآلخرة

 
  احل املهرا 

  قتل حممد م يب  أحد من نسات املهاجرين واينصار إالّ روي انه ملا  اح ابليس باملدينة
وخرجعا  ما وخرجع فاطمة بنع رمو( اهلل     اعدو على قددميهاا حد  وافتده وقعددت 
بدني يديده ابكدد  ملدا رأت مددا أ داب أبيهددا رمدو( اهلل     مددن اسراحداتا وأقبددل علد  بددن أق 

ه رمددو( اهلل     ليشددرب منددها ي   فجددات بدد125طالددل  ع  وقددد مددأل درقتدده مبددات مددن املهددرا  

                                                           
123

 .144آ( عمران   -  
124

 .21ح  12ب  116   21حبار اينوار     -  
125

 اًا وقيل  هو امم مات بأحد.قيل هو  خرة منقورة اس   ثري  -  
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نشدداكم بداهلل هدل فديكم  غسل به عن وجهه الدما وإليه يشدري قدو( علد   ع  يدوم الشدورل  
أحددد وقفددع املالئكددة معدده يددوم اُحددد حددني ذهددل النددا  غددريي؟ قددالوا  ال. قددا(  نشددداكم بدداهلل 

 . هل فيكم أحد مقى رمو( اهلل     من املهرا  غريي؟ قالوا ال
نده مدئل عدن جدرح رمدو( اهلل     فقدا(  واهلل إين يعدر  مدن  دان يغسدل وعن مهل  ا

 جرح رمو( اهلل     ومن  ان يسكل املات؟
 اندع فاطمدة ابنتده اغسددله وعلد  بدن أق طالدل يسددكل املداتا فلمدا رأت فاطمدة أن املددات 

 اليايد الدم إال  ثرة أخشت قطعة من حصري فأحرقتها فامتمس  الدم.
 

 حدالصالة ت زوا( اُ 
وذ ر موىل عفرة  ان النديب      دّلى الاهدر يدوم اُحدد قاعدداً مدن اسدراحا و دشل   دّلى 
املسدلمون خلفده قعدوداً مدن  ددة مدا ذدما وقدد اادام قدوم مدن املسدلمني يومئدش فبلدهلل بعضددهم إىل 

 احللوب دون ايعو .
 يتم؟فلّما قدموا بعد  ال ة أيام من هاميتهم قا( هلم رمو( اهلل      إىل أين انته

 قالوا  إىل ايعو .
 قا(  لقد ذهبتم فيها عريضةا أي  وامعة.

 
 دأب بين اُمية وأاباعهم

وملددا انكشددف املسددلمون عددن رمددو( اهلل     ا ددتغل املشددر ون ونسدداؤهم بقتلددى املسددلمني 
ميثلددون ذدددم ويقطعددون اآلذان واالُندددو  وغريهددداا ويبقددرون البطدددونا ويسددتخرجون منهدددا اي بددداد 

اتبّددد  املسدددلمون قدددتالهم م  ددددوا قتددديالً إالّ وقدددد مثلدددوا بدددها إالّ حنالدددة غسددديل  والكلدددى.. فلمدددا
املالئكةا فإّن أبدا  وهدو أبدو عدامر الراهدل الدشي  دا  رمدو( اهلل     أبدو عدامر الفامد  وهدو 
 احل مسجد ضرارا  ان مد  املشدر ني فدرتث لدها و دان محداة عدم النديب     أ ثدر مدن مثّدل 

 به من بني القتلى.
 

 متة القتا(خا
وملا قتل مج  من املسلمني وفدّر آخدرونا واضدطربع الصدفو  وادداخلعا مَجَد  رمدو( اهلل 
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    مددن بقدد  معدده مددن املسددلمني ي محددل هددو     وعلدد   ع  واملسددلمون معدده محلددة رجددل 
واحددد علددى القددوما  فددااام املشددر ون واشددّتع أمددرهم وانصددرفوا إىل مكددة وم يصددلوا إىل مددا أرادوا 

الرمددو(     وابددادة املسددلمنيا فكددان النصددر أخددرياً للمسددلمني وإن قتددل مددنهم مجدد   مددن قتددل 
  ثري.
 

 هتافات متقابلة
نصددرا  أ ددر  علددى اسبددلا ي  ددرخ بددأعلى  ددواه  انعمددع فعددا(ا وملددا أراد أبومددفيان اال

 ان اييام دو(ا وان احلرب مجا(ا يوم بيوم بدر.
 فقا( رمو( اهلل      أال جتيبونه؟

 رمو( اهلل ما نقو(؟ قالوا  يا
 مواتا قتالنا ت اسّنة وقتال م ت النار. قا(      قولوا  ال

 فقا( أبومفيان  لنا العّال وال عّال لكم.
 فقا( رمو( اهلل      أال جتيبونه؟

 قالوا  يا رمو( اهلل ما نقو(؟
 قا(      قولوا  اهلل موالنا وال موىل لكم.

 فقا( أبو مفيان  اعل هبل.
 رمو( اهلل      أال جتيبونه؟ قولوا  اهلل أعلى وأجّل.فقا( 

وملددا انصددر  أبومددفيان ومددن معدده نددادل  أحددّ  ابددن أق  بشددة؟ فأمددا ابددن أق طالددل فقددد 
 رأينا  مكانه.

 ي والشي بعثه باحلّ  انه     ليسم   الم .أفقا( له عل   ع   
قدا(  انده قدد  اندع ت قدتال م فقا( أبومفيان  لعن اهلل ابن قمئة زعم انده قتدل حممدداًا ي 

 ُمثلةا واّن موعدنا وموعد م بدراً ت العام القابل.
 فقا( رمو( اهلل     لعل   ع   قل نعما هو بيننا وبينكم موعد.

 
 امتطالع أخبار القوم

ي بعع رمو( اهلل     عل  بن أق طالل  ع  وقا(  اخدر  ت آ دار القدوم فدانار مداذا 
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إن  انوا قد جنبوا اخيل وامتطوا اإلبل فإام يريددون مكدةا وإن  دانوا يصنعون وماذا يريدون؟ ف
ر بددوا اخيددل ومدداقوا اإلبددل فهددم يريدددون املدينددةا والددشي نفسدد  بيددد  لددئن أرادوهددا يمددرين إلدديهم 

 فيها ي الُناجاام.
قا( عل   ع   فخرجع ت أ رهم أنار ما يصنعونا فجنبوا اخيل وامتطوا اإلبل واوجهوا 

كدددةا فلمدددا وقددد  نادددر أق مدددفيان علدددى علددد   ع  قدددا( لددده  يدددا علددد  مدددا اريدددد هدددو ذا  دددن إىل م
 ذاهبون إىل مكةا فانصر  إىل  احب  فأخرب .

فأابعهم جربئيل  ع ا فكّلما  عوا حافر فرمه جّدوا ت السدريا و دان يتلدوهم فدإذا ارحتلدوا 
 منهامني ومرعوبني. قالوا  هو ذا عسكر حممد قد أقبلا ومازالوا  شل  ح  دخلوا مكة

 
 اّن اهلل بالهلل أمر 

وروي  انددده ملدددا انصدددر  أبومدددفيان ومدددن معددده مدددن غدددااة اُحدددد وبلغدددوا الروحددداتا نددددموا علدددى  
انصرافهم عن املسلمني واالوموا فقالوا  ال حممداً قتلتما وال الكواعل أردفدتما قتلتمدوهم حد  

 إذا م يب  إال الشريد ار تموهما ارجعوا فامتأ لوهم.
بلهلل ذل  اخرب رمدو( اهلل     فدأراد أن يرهدل العددّو ويدريهم مدن نفسده وأ دحابه قدّوةا ف

أال عصددددابة اشددددّدد يمددددر اهلل اطلددددل  فندددددب أ ددددحابه للخددددرو  ت طلددددل أق مددددفيان وقددددا(  
فانتددب عصدابة مدنهم مد  مدا ذدم مدن القدرح واسدرح   عدّوهاا فإاا انكات للعدّو وأبعدد للسدم 

 د وامتثلوا ما أمرهم به.الشي أ اذم يوم اُحُ 
 

 مدفن الشهدات
وملا وضعع احلرب أوزارها يوم اُحدا محل  ل واحد قتيله على مجدل ليددفنوهم ت املديندةا 

 فكانوا  لما اوّجهوا ذم  و املدينة بر ع اسما(ا وإذا اوّجهوا ذم  و املعر ة أمرعع.
قُدددْل لَدددْو ُ ْندددُتْم ت   فشدددكوا ذلددد  إىل رمدددو( اهلل     فقدددا(  أم اسدددمعوا قدددو( اهلل اعددداىل  

ع ه مْ  ُم اْلَقْتدددُل إ ىل َمضددداج    فدددأرجعهم     إىل مكددداام 126   بُديُدددوا ُكْم لَبَددددَرَز ال دددش يَن ُ ت دددَل َعلَدددْيه 
 محاة  ع  فإنه دفن وحد . االّ  ودفنهم بثياذم امللّطخة بالدمات  ل رجلني ت قرب د على رواية د

                                                           
126

 .154آ( عمران   -  
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 على مشار  املدينة

ومعهدددا اندددات فيددده  ع  ي انصدددر  املسدددلمون مددد  النددديب     إىل املديندددةا فامدددتقبلته فاطمدددة
قدددد  دددّ  ت وجهددده واُدمددد  فدددو  ادمددداتاً   121  ع  مددداتا فغسدددل بددده وجهدددها فلّمدددا رأاددده فاطمدددة

وجددده رمدددو( اهلل وجعلدددع متسدددح الددددم واقدددو(  ا دددتد غضدددل  اهلل علدددى مدددن أدمدددى  ع  بكدددع
.    

ه دو ددددان معدددده     علدددد   ع  وقددددد خضددددل الدددددم يددددد  إىل  تفددددها ومعدددده ذوالفقددددارا فناولدددد
 وقا( هلا  خشي هشا السيف فقد  دقين اليوما وأنشأ يقو(  ع  فاطمة

 مليمدديد وال بدرعدع بدفلس***أفاطدم هداث السديف غيدر ذميدم
 ليمداد عدعبالداعة رٍب بدوط***ر أمحددلعمري لقد أعشرت ت نص

 دالدار  أ  محيمدقى آ( عبدم***هدوم عنه فإنداميط  دمات الق
فاطمددة فقددد أّدل بعلدد  مددا عليددها وقددد قتددل اهلل بسدديفه  وقددا( رمددو( اهلل      خشيدده يددا

  ناديد قري .
 

 م  ابنة جح 
فلمددا ارحتددل رمددو( اهلل     ودخددل املدينددةا امددتقبلته النسددات يولددولن ويبكددنيا فامددتقبلته 

 بنع جح ا فقا( هلا رمو( اهلل      احتسيب.زينل 
 فقالع  من يا رمو( اهلل؟

 قا(      أخاث.
ُعونَ  قالع      هنيئاً له اسّنة.128   إ ن ا هلل  َوإ ن ا إ لَْيه  راج 

 ي قا(     هلا  احتسيب.
 فقالع  من يا رمو( اهلل؟

                                                           
121

قد مب  أاا   لوات اهلل عليها  خرجع إىل اُُحد بعدما  عع الندات بقتل أبيها     وذل   -  
 على روايةا أو أاا رجعع بعد ذل  ي امتقبلته     عند رحوعه.

128
 .156البقرة   -  
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 قا(      محاة بن عبداملطلل.
ُعونَ إ ن ا هلل  َوإ ن ا  قالع      هنيئاً له الشهادة.129   إ لَْيه  راج 

 ي قا( هلا  احتسيب. 
 فقالع  من يا رمو( اهلل؟

 قا(      زوج  مصعل بن عمري.
 قالع  واحانا .

 فقا( رمو( اهلل      اّن للاو  عند املرأة حلّداً ما يحد مثله.
 فقيل هلا  م قلع ذل  ت زوج ؟

 قالع  ذ رت يتم ولد .
 

 املخلصاتالنسات 
و انع امرأة مدن بدين النجدار قتدل أبوهدا وزوجهدا وأخوهدا مد  رمدو( اهلل    ا فددنع مدن 
رمددو( اهلل     واملسددلمون قيددام علددى رأمددها فقالددع لرجددل متسددائلة بتلّهددف  أحددّ  رمددو( اهلل 

    ؟
 قا(  نعم.

 قالع وه  مستبشرة  أمتطي  أن أنار إليه؟
 قا(  نعم.

 وقالع   ل مصيبة جلل بعدث يا رمو( اهللا ي انصرفع.فأومعوا هلاا فدنع منه     
 

 البكات على محاة
وملددددا انصددددر  رمددددو( اهلل     إىل املدينددددة بعددددد أن  ددددّلى علددددى القتلددددى ودفددددنهم بثيدددداذم 
ودمددائهما مددّر بدددور ت املدينددةا فسددم  بكددات النددوائح علددى قددتالهّنا فرتقرقددع عينددا رمددو( اهلل 

 بوا   له. اة ال    بالدموع وبكى ي قا(  لكن مح
ابكدددنّي امدددرأة محيمهدددا حددد  ادددأ   فلّمدددا  عهدددا مدددعد بدددن معددداذ وامددديد بدددن حضدددري قددداال  ال

                                                           
129
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 فتسعدها بالبكات. ع  فاطمة
علددى بدداب املسدددجد  ع  فلمددا  دد  رمددو( اهلل     الواعيددة علددى محددداة وهددو عنددد فاطمددة

 قا(  ارجعن يرمحكّن اهلل فقد آمينّت بأنفسكّن.
 

 غاوة محرات ايمد
ا واىف اليوم الثاين من انتهات معر ة اُحدا أّذن ميّذن رمو( اهلل     ت الطلل للعدوا ومل

 ر  معده أحدد إال مدن حضدر املعر دة يدوم اُحددا حيدع قدا(  أال  وعهد رمو( اهلل     أن ال
 رجّن معنا أحدد إال مدن حضدر يومندا بدايمسا أال مدن  اندع بده جراحدة فليخدر ا ومدن م  ال

 فليقم. اكن به جراحة
افدوهتم غداوة مد  رمدو( اهلل  فخر  معه مبعون رجاًل هّن أ قلهم اسراح وهم يأملون أن ال

.    
وقّدم     علياً  ع  بني يديه برايدة املهداجرينا وامدتأذنه جدابر بدن عبدداهلل ت أن يفسدح 
 لدده ت اخددرو  معددها ففسددح لدده ت ذلدد ا فخرجددوا علددى مددا ذددم مددن اسهددد واسددراحا وإمنددا خددر 
    مرهباً للعدّو ومتجّلداًا وذل  بعد أن امدتخلف علدى املديندة ابدن اُّم مكتدوما فبلدهلل محدرات 

 ايمدا وه  على مثانية أميا( من املدينة.
وهناث مّر برمو( اهلل     معبد بن أق معبد اخااع ا و انع خااعة عيبة نصح لرمدو( 

ومئدش مشدرث. فقدا(  يدا حممددا أمدا اهلل     مسلمهم و افرهما ال فون عليه  د تا ومعبدد ي
 واهلل لقد عّا علينا ما أ اب  ت أ حاب ا ولوددنا أن اهلل عافاث فيهم.

ي خر  معبد من عند رمو( اهلل     ح  لق  أبامفيان ومن معه بالروحات وقد أمجعدوا 
علدددددى الرجعدددددة إىل رمدددددو( اهلل     وأ دددددحابه وهدددددم يقولدددددون  أ دددددبنا جدددددّل أ دددددحابه وقدددددادهتم 

 هما ي رجعنا قبل أن نستأ لهم؟ فلنكرّن على بقيتهم فلنفرغن منهم.وأ راف
 وراتث يا معبد؟ فلما رأل أبومفيان معبداًا قا(  ما

قا(  حممد قد خر  ت أ حابه يطلبكم ت مج  م أر مثلده قدنا يتحرّقدون علديكم حترّقداًا 
وفيهم من احلن  علديكم وقد اجتم  معه من  ان  لف عنه ت يومكم وندموا على ما ضّيعوا 

 ما م أر مثله قن.
 قا(  ويل  ما اقو(؟
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 قا(  واهلل ما أراث ارحتل ح  ارل نوا   اخيل.
فسددات ذلدد  أبامددفيان ومددن معددها ووقدد  ت قلددوذم الرعددل هددا دعدداهم إىل اإلنصددرا  عمددا 

 عاموا عليها والرجوع إىل مكة.
به ت الليل بأن يوقدوا حوهلم نريانداً  هشا ورمو( اهلل     ملا نا( حبمرات ايمد أمر أ حا

  ثريةا فأوقدوا مخسمائة نار  انع ارل من بعيد.
فتصددّور املشددر ون ان الندديب     يقفددوا أ ددرهم ت عدددد عادديم مددن أ ددحابها فتشدداوروا فيمددا 

 بينهم ي عاموا على اإلنصرا  إىل مكة.
من انصرا  املشدر ني عدن وأقام رمو( اهلل     بأ حابه هناث  ال ة أياما فلما اطمئّنوا 

 الكرّة عليهم رجعوا إىل املدينة فو لوها يوم اسمعة بعد أن غابوا عنها مخسة أيّام.
 
 

 مرية الغنوّي إىل الرجي 
والرجيدد  د بفددتح الددرات و سددر اسدديم د امددم مددات هلددشيل بددني مكددة وعسددفانا و انددع الوقعددة 

 بالقرب منه.
ر  ددفر علددى رأ  أربعددة أ ددهر مددن اُحددد وذلدد  اندده قدددم علددى رمددو( اهلل     أوائددل  دده

نفر من  عضل والقارةا وقيل  من عضل والدي ا وقا بطنان من العربا فش روا للنديب     
أّن فدديهم إمدددالماًا ورغبدددوا أن يبعددع معهدددم نفدددراً مدددن املسددلمني يعّلمدددوام القدددرآن ويفّقهدددوام ت 

 الدين.
ا وقيدل  عشدرةا فديهم مر دد فبعع رمو( اهلل     متة رجدا( مدن أ دحابها وقيدل  مدبعة

بدددن أق مر دددد الغندددويا فجعلددده أمدددرياً علددديهم حددد  إذا  ددداروا بدددالرجي  غددددروا ذدددما وامتصدددرخوا 
علددديهم هدددشياًلا فوقددد  بدددني اسدددانبني قتدددا(  دددديد أمدددفر عدددن غلبدددة املشدددر ني لكثدددرهتما وانددددحار 

 اسموعة الصغرية من املسلمني لقّلتهم وعدم هتّيئهم للحرب والقتا(.
 

 ة منشر إىل بئر معونةمري
وبئر معونة د بضدم العدني د موضد  بدبالد هدشيل بدني أرض بدين عدامر وحدرة بدين مدليما وهد  

 اىل حرة بين مليم أقرب.
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وذل  ت أوامن  دهر  دفر علدى رأ  أربعدة أ دهر مدن اُحدد أيضداًا ولكدن قبدل أن يصدل 
 إىل املدينة أنبات الغدر بسرية الغنوي إىل الرجي .

أبددا الددربات عددامر بددن مالدد  املعددرو  مبالعددل ايمددنة قدددم علددى رمددو( اهلل  و ددان مددببها  ان
   ا فعرض     عليه اإلمالما فلم يسلم وم يبعدا وقدا(  يدا حممدد  اّن أمدرث هدشا الدشي 
اددددعو إليددده حسدددن مجيدددلا فلدددو بعثدددع رجددداالً مدددن أ دددحاب  إىل أهدددل  دددد يددددعوام إىل أمدددرث 

 رجوت أن يستجيبوا ل .
      إىّن أخشى أهل  د عليهم.فقا( رمو( اهلل 

 فقا( أبوبرات  أنا هلم جارا فابعثهم.
فبعع     املنشر بن عمرو ت بضعة وعشرين رجداًلا وقيدل  ت أربعدني رجداًلا وقيدل  ت 
مبعنيا و انوا من خيار املسدلمني ومدن القدرّاتا حيتطبدون بالنهدارا ويصدلون بالليدلا ويتدارمدون 

 القرآن.
وا بئر معونة بعثوا حرام بن ملحان بكتابده     إىل عدامر بدن الطفيدلا فساروا ح  إذا نال

 فلما أاا  م ينار ت  تابه ح  عدا على الرجل فقتله.
ي امتصرخ عليهم بين عامر فلم  يبدو  وقدالوا   دن لدن خنفدر أبدا بدرات وقدد عقدد هلدم عقدداً 

 أجابو  إىل ذل .وجواراًا فامتصرخ قبائل من بين مليم  عصّية ورعال وذ وانا ف
ي خرجوا ح  غشوا القوم فأحاطوا ذم ت رحاهلما فلما رأوهم أخدشوا مديوفهم وقداالوهم 
ح  قتلوا عن آخرهما إال  عل بن زيدا فإام ار دو  وبده رمد ا فارادع مدن بدني القتلدى فعدا  

 ح  قتل يوم اخندو  هيداً.
أخددش  عددامر بددن الطفيددل وجددّا وأمددر عمددرو بددن اُميددة الضددمرّيا فلمددا أخددربهم أندده مددن مضددر 

 نا يته وأعتقه عن رقبة زعم أاا  انع على اُمه.
فقددددم عمدددرو بدددن اُميّدددة الضدددمري إىل رمدددو( اهلل     وأخدددرب  اخدددربا فنعددداهم إىل أ دددحابه 
وقا(  اّن أ حابكم قد ُا ديبوا واادم قدد مدألوا رذدم وقدالوا  ربّندا أبلدهلل عنّدا قومندا بأندا قدد لقيندا 

 ورضينا عنه. ربّنا فرض  عّنا
وملا بلهلل ذل  أبا براتا  ّ  عليده اخفدار عدامر إيدا  ومدا أ داب أ دحاب رمدو( اهلل     
بسددببه وجددوار ا ونددا( بدده املددوتا فحمددل ربيعددة بددن أق بددرات د ملددا و ددله اخددرب د علددى عددامر بددن 
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 الطفيل وهو ت نادي قومه فأخطأ مقااله فأ اب فخش .
 لم  رأ على الثأر منه.فقا( عامر  هشا عمل عم  أق براتا ف

وقيددل  ان خددرب بعددع الرجيدد ا وخددرب أ ددحاب بئددر معونددة أاددى الندديب     ت ليلددة واحدددة 
فحددّا ذلدد   ت قلبدده وقلددوب املسددلمنيا وعددر  املسددلمون ان الغدددر والفتدد  مددن عددادة اساهليددة 

خالقيدة إىل واساهلّينيا والميكن قلعه وال اجتثا  جشور  إالّ بنشر اإلمالم وابدالو اعاليمده اي
النا   افةا فاندفعوا وبكل قّوة إىل نشر اإلمدالم وابليدهلل أحكامده واإللتداام بإطاعدة اهلل ورمدوله 

.    
 

 غاوة بين النضري
مضددى فيمددا مددب   اندده ملددا دخددل رمددو( اهلل     املدينددة  دداحله بنددو النضددري  بقيّددة اليهددود 

 على أن اليقاالو ا واليقاالوا معها فقبل ذل  منهم.
غاا رمو( اهلل     بدراً ويهر على املشر ني قالوا  واهلل انه للنيّب الشي وجددنا نعتده  فلما

ت التدددوراة الادددرّد لددده رايدددةا فلمدددا غددداا اُحدددد واادددام املسدددلمون ارادددابوا ونقضدددوا العهدددد وأادددوا قريشددداً 
وحددالفوهم وعاقدددوهم علددى أن اكددون  لمددتهم واحدددة علددى حممددد    ا فنددا( جربئيددل وأخددرب 

    باخرب.النيب  
ولكدد  ياهددر الندديب     نوايددا بددين النضددري العدوانيددة الددو أضددمروها للمسددلمنيا ويكشددف 
واقعهدددم السدددّ ت للدددرأي العددداما خدددر      إلددديهم يدددوم السدددبع ت  دددهر ربيددد  ايو( و دددلى ت 
مسددجد قبددا ومعدده نفددر مددن أ ددحابه دون العشددرةا ي أادداهم فكّلمهددم أن يقرضددو  ت ديددة بعددض 

 اإلمتقراض جارياً بينهم د فقالوا  نقرض  ما أحببع.القتلى د و ان 
ي خددال بعضددهم بددبعض فقددالوا  إنكددم لددن جتدددو  علددى مثددل هددش  احلددا(. و ددان     إىل 

 جنل جدار من بيوهتم.
 فقالوا  من رجل يعلو على هشا البيع فيلق  هش  الصخرة عليه فيقتله ويرحينا منه؟

  .فانتدب لشل  عمرو بن جحا ا فقا(  أنا لشل
افعلددواا واهلل ليخددربّن مبددا قمددتم بددها واندده لددنقض العهددد الددشي  فقددا( مددالم بددن مشددكم  ال

 بيننا وبينه.
فجدددات جربئيدددل وأخدددرب رمدددو( اهلل     اخدددربا فخدددر  راجعددداً إىل املديندددةا وذلددد  بعدددد أن 
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أو دددى عليددداً  ع  بدددأن اليدددربح مدددن مكاندددها وأن  دددرب مدددن مدددأله عنددده مدددن أ دددحابه بتوّجهددده إىل 
 ةا ففعل ذل ا ي حلقوا به فقالوا  قمع يا رمو( اهلل وم نشعر.املدين

 فقا(  ّقع اليهود بالغدر فأخربين اهلل بشل  فقمع.
ي أرمددل     إلدديهم مددن يددأمرهم بدداسالت مددن منددازهلما و انددع منددازهلم بناحيددة الفددرع ومددا 

 واالها بقرية يقا( هلا  زهرةا وأمهلهم عشرة أيام.
ق فأرمدل إلديهم مدن  ينهداهم عدن اخدرو  ويعددهم نصدرة قومده هلدما فو ل اخدرب إىل ابدن اُ 

 وامداد قرياة وحلفاتهم من غطفانا فطمعوا ت ذل .
فخدددر  إلددديهم رمدددو( اهلل     فصدددّلى العصدددر بفندددات بدددين النضدددري وعلددد   ع  حيمدددل رايتددده 

 وامتخلف على املدينة ابن اُّم مكتوم.
معهددم النبددل واحلجددارةا فدداعتالتهم قرياددةا  فلمددا رأوا رمددو( اهلل     قدداموا علددى حصددوام

وخفدددرهم ابدددن اُّقا فحا دددرهم رمدددو( اهلل     إحددددل وعشدددرين ليلدددةا وقدددش  اهلل الرعدددل ت 
 قلوذم فعاموا على اخرو  من املدينة من دون قتا(.

فقا( هلم رمو( اهلل      اُخرجوا منهدا ولكدم دمداؤ م ومدا محلدع اإلبدل إال احللقدة وهد  
 السالح.
وا بالنسات والصبيان ياّمرون ويضربون بالدفو ا وحتّملوا علدى مدتمائة بعدري حد  ان فخرج

الرجدل مدنهم يقلد  بدداب بيتده ويضدعه علددى بعدري ا ي  ربدون بيددوهتم بأيدديهم و رجدونا  فمددنهم 
 من  ار إىل خيربا ومنهم من  ار إىل الشاما ومنهم من  ار إىل احلرية.

 
 أموا( بين النضري

     السالح وايموا(  افية لها ين املسدلمني م يوجفدوا عليهدا  يدل وقبض رمو( اهلل
وال ر ددابا وامنددا قددش  اهلل ت قلددوذم الرعددلا فسددّلموا بدددون قتددا( وال اراقددة دمدداتا فكددان هّددا 

 أفات  اهلل على رموله.
فدعى رمو( اهلل     حينئش اينصار  لها ايو  واخار ا فحمد اهلل وأ ّن عليده وذ در 

نصدددار ومدددا  دددنعوا باملهددداجرينا واندددااهلم إيّددداهم ت مندددازهلما وا دددرهتم علدددى أنفسدددهما ي قدددا( اي
     ان أحببدددتم قّسدددمع بيدددنكم وبدددني املهددداجرين مدددا أفدددات اهلل علدددّ  مدددن بدددين النضدددريا و دددان 
املهددداجرون علددددى مدددا هددددم عليدددده مدددن السددددكّن ت مسددددا نكم وأمدددوالكما وإن أحببددددتم أعطيددددتهم 
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 وخرجوا من دور م.
قدا( مدعد بددن عبدادة ومدعد بددن معداذ  يددا رمدو( اهلل بدل اقّسددمه للمهداجرين ويكونددون ت ف

 دورنا  ما  انوا.
 ونادت اينصار  رضينا ومّلمنا يا رمو( اهلل.

وقّسم ما أفات اهلل عليده بدني   اللهّم ارحم اينصار وأبنات اينصار فقا( رمو( اهلل      
ينصار  انا حمتاجنيا ووّم      ت النا  ت أموا( املهاجرين دون اينصار إال رجلني من ا

بدين النضدريا وأندا( اهلل اعداىل ت قصدة بدين النضدري مدورة احلشدرا ومددح اينصدار د علدى روايدة د 
ه مْ  بقوله     .131   َويُدْي  ُروَن َعلى أَنْدُفس 

فة  ت ضديا ع  وت جمم  البيان عن أق هريدرة  ان اآليدة نالدع ت  دأن علد   ع  وفاطمدة
  انع هلما قد آ را ضيفهما على أنفسهما.

وت هدددش  الغددداوة أبلدددى علددد   ع  بدددالتاً حسدددناً حيدددع قتدددل اليهدددود العشدددرة بقيدددادة رئيسدددهم 
عازورا الشين خرجوا من احلصن ت يالم الليل لعمليات  ريبية واغتيدا( النديب     و فدى اهلل 

 امليمنني به  رهما وفيه يقو( حّسان بن  ابع 
 بين نضري والنفو  اطّل دب***ة أبليتهادهد رياهلل أّي  

 ّلهم وطوراً يدف دوراً يشدط***عةدهم وآب بتسدأردل رئيس
 

 من أسلم من بني النضير
وم يسددلم مددن بددين النضددري إال رجددالن  يددامني بددن عمددريا وهددو ابددن عددم عمددرو بددن جحددا  

 الشي انتدب إللقات الصخرة على رمو( اهلل    ا وأبو معد بن وهل.
قيددل  جعددل  أمددلما علددى أمواهلمدداا واحرازهدداا وحسددن امددالمهماا حدد  أن يددامني علددى مددا

لرجل جعاًل على أن يقتل له ابن عمه عمدرو بدن جحدا  علدى مدا أراد  مدن اغتيدا( رمدو( اهلل 
     ففعل الرجل ذل .
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 غاوة بين حليان
     يطلدل ي  انع بعد غاوة بين النضدري غداوة بدين حليدانا فقدد خدر  الديهم رمدو( اهلل

 بأ حاب الرجي  الشين غدر ذم بنو حليان وقتلوهم عن آخرهم.
وأيهدددر     عندددد خروجددده إلددديهم انددده يريدددد الشدددام ليصددديل مدددن القدددوم غدددرة يفددداجئهم ذدددا  

فيستسددلموا مددن دون حددرب فيقددل القتددل ومددف  الدددماتا ولددشل  خددر      وأخددش ت السددري 
حددد  ندددا( علدددى منددداز( بدددين حليدددان بدددني أَمددد  وعسدددفانا فوجددددهم قدددد حدددشروا ومتّنعدددوا ت رؤ  

 اسبا(ا فرت هم.
ن  لددو انددا هبطنددا عسددفان لددرأل أهددل مكددة انددا قددد جئنددا مكددةا فسددار عندددها قددا( املسددلمو 

    وهو ت مائو را ل ح  نا( عسفان  ويفاً ملشر   مكدةا وجداز علدى قدرب اُمده فاارهداا 
 وأرمل فارمني من الصحابة ح  بلغا  راع الغميما ي عاَد وم يل  حرباً.

 
 غاوة ذات الرقاع

   اندددع غددداوة ذات الرقددداعا و ّيدددع ذات 131ري وبعدددد مضددد   دددهرين مدددن غددداوة بدددين النضددد
 الرقاع يام رقعوا راياهتم.

 وقيل  يام  انوا بقرب جبل فيه بقُ  بياض ومواد ومحرة.
 وقيل  ين أقدامهم نقبع فيهاا فكانوا يلّفون على أقدامهم اخ رو.

 وقيل  لوقوع  الة اخو  فيها و الة اخو  ارقي  للصالة.
مداً قددم املديندة مبتداع لدها فدأخرب رمدو( اهلل     بدأن امنداراً و علبدة قدد و دان مدببها  ان قاد

 مجّعوا له اسموع يريدون اجتياح املدينة.
فخددددر      الدددديهم ليلددددة السددددبع لعشددددر خلددددون مددددن احملددددرم ت أربعمائددددة رجددددلا وقيددددل  ت 

  جبدلا مبعمائةا وقيل  ت مثامنائدة مدن أ دحابها فسدار حد  ندا( ت حمداهّلم بدشات الرقداع وهد
فلق  املشر ني وم يق  بينهم حربا ولكدن خدا  املسدلمون أن يُغدري املشدر ون علديهما فنالدع 

  الة اخو ا فصّلى رمو( اهلل     بأ حابه  الة اخو ا و ان أو( ما  اّلها.
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  رم رمو( اهلل     وحلمه
 وندددا( رمدددو( اهلل     ت غددداوة ذات الرقددداع حتدددع  دددجرة علدددى  دددفري وادا فأقبدددل مدددديل
فحددا( بيندده وبددني أ ددحابها فددرآ  رجددل مددن املشددر نيا فقددا( لقومدده  أنددا أقتددل حممددداً فجددات و ددّد 

 على رمو( اهلل     بالسيف وقا(  من ينجي  ميّن؟
فقددا(      رّق وربّدد ا فنسددفه جربئيددل عددن فرمدده فسددقنا فقددام رمددو( اهلل     فأخددش 

 السيف وجلس على  در  وقا(  من ينجي  ميّن؟
رمدد ا فرت دده    ا وقددام الرجددل فجددات إىل قومدده وقددا(  جئددتكم مددن عنددد قددا(  جددودث و 

 خري النا ا فأملم بسببه مجاعة.
اهلل واين  إلددده إال وت روايدددة  انددده عنددددما جلدددس     علدددى  ددددر  قدددا( لددده  اشدددهد أن ال

اُقاالدد  وال أ ددون مدد  قددوم يقاالوندد ا فخلددى      رمددو( اهلل؟ فقددا( الرجددل  اعاهدددث أن ال
 الرجل إىل قومه وقا(  جئتكم من عند خري النا ...مبيلها فجات 

 
  بات و مود

ي انصدددر  رمدددو( اهلل     بأ دددحابه راجعددداً إىل املديندددةا وذلددد  بعدددد أن أ دددابوا بعدددض 
الغنددائما وت الطريدد  بددااوا ت فددم  دددعلا فانتدددب عبدداد بددن بشدددري وعمددار بددن يامددر للحرامدددة 

 يتناوبااا بينهما.
رامة وا تغل بالصالةا وت اي نات جدات رجدل مدن ايعددات وهدو فنام عّمار وقام عباد للح 

يريدد ا ددابة  دد ت أو اراقدة دما فلمددا رأل طليعددتهم عبداد أخددش يرميدده بالسدهم الددو اآلخددر وعبدداد 
ّّ  الاه ي أيقظ  احبه وأخرب  اخرب.  امد ال  يتحرث ح  إذا غلبه الدم ر   ومجد وأ

 ث فقا( له عمار  أال أخرباين أو( ما رما
قا(   نع ت مورة أقرؤها فلم اُحل أن أقطعهاا وأمي اهلل لوال خوت أن ُاضدّي   غدراً أمدرين 

 رمو( اهلل     حبفاه لقط  نفس  قبل أن أقطعها.
 

 افّقد الرمو(     أ حابه
و ان رمو( اهلل     يسري ت ميّخر القوم ليسعف الضعيف منهما وحيمل معه من قعدد 
به مر به وعجا بده عدن محلدها وت هدش  املدرّة وت طريد  العدودة مدن ذات الرقداع التقدى جبدابر بدن 
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 عبداهلل اينصاري وقد  ّلف عن القوم فقا( له 
 ما ل  يا جابر؟

 هشا. قا( جابر وهو يشري إىل مجله  أبطأ ق
فددددىن رمدددو( اهلل     إىل اسمدددلا ومسدددح يدددد  عليددده فقدددول اسمدددل وأخدددش يواهددد  ناقتددده 

 مواقهةا ي قا( سابر  يا جابر أابيعين مجل  هشا؟
 قا(  بل أهبه ل  يا رمو( اهلل.
 قا(      الا ولكن بعنيه.

 قا(  اذن فساو مين عليه يا رمو( اهلل.
 قا(      قد أخشاه بدرهم.

 ين يا رمو( اهلل.قا(  إذن اغبن
 قا(      فبدرقني.

 قا( جابر  ال.
 فلم يا( يرف  له رمو( اهلل     ت مثنه ح  بلهلل ايوقية. فقا(      أرضيع يا جابر؟

 قا( جابر  نعم رضيع يا رمو( اهلل فهو ل .
 قا(      قد أخشاه ول  يهر  إىل املدينة.

 ي قا( له رمو( اهلل      هل ااّوجع يا جابر؟
 قا(  نعم يا رمو( اهلل    .

 قا(       ّيباً أم بكراً؟
 قا(  بل  ّيباًا فابتسم رمو( اهلل     وقا(  أفال جارية؟

قددا( جددابر وقددد اددنّفس الصددعدات  يددا رمددو( اهلل إّن أق ُا دديل يددوم اُحددد واددرث مددب  بنددات 
 فنكحع امرأة جامعة جتم  رؤمهّن واقوم عليهّن.

  يهر على قسمات وجهه الشدريف آ دار  وقدا( مستحسدناً وهنا اأ ّر رمو( اهلل     ح
 عمل جابر  أحسنع وأ بع يا جابر.

ي مدأله عدن َديدن أبيدده فدأخرب . فقدا(      لده  إذا دخلددع املديندة وأردت أن جتدّش خنلدد  
 واأخش مترها فأخربين.
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قا( جابر  فدخلع املدينة وحد ع زوجو احلدديع ومدا قدا( ر رمدو( اهلل   . فقالدع 
 تبشرة  فدون ا    وطاعة.مس

قددا(  فلمددا أ ددبحع أخددشت بددرأ  اسمددل حدد  أخنتدده علددى بدداب املسددجدا ي جلسددع ت 
 املسجد  قريباً منها فخر  رمو( اهلل     إىل املسجد فرأل اسمل فقا(  ما هشا؟

 قالوا  يا رمو( اهلل هشا مجل جابر.
(     له  ياابن أخد  خدش قا(      وأين جابر هو؟ فُدع  لها فلما مثل بني يديه قا

 برأ  مجل  فهو ل ا ي دعا بالالً وقا( له  اذهل جبابر فاعطيه اوقية.
 قا( جابر  فشهبع معه فأعطاين اوقية وزادين.

 
 اهلل أرحم بكم

وهددا يددش ر وقوعدده ت غدداوة ذات الرقدداع  اّن رجددالً جددات وت يددد  فددرخ طددائر حدد  إذا و ددل 
يرفرفددان فددوو رأمددها فلمددا امددتقّر الرجددل بيددنهم طرحددا أنفسددهما إلدديهم رأوا اّن أبددوي هددشا الفددرخ 

 على فرخهما وم يعبئا باخطر  فقة ورمحة بفرخهماا فتعّجل النا  من ذل .
فالتفدددع إلددديهم رمدددو( اهلل     وقدددا(  أاعجبدددون مدددن هدددشا الطدددائرا أخدددشّ فرخدددها فطدددرح 

ي التفدع     بعدد ذلد   نفسه رمحة بفرخه؟ واهلل لدرّبكم أرحدم بكدم مدن هدشا الطدائر بفرخده.
 إىل الرجل وأمر  بإطالقه.

 
 غاوة بدر ايخرية

وملا قدم رمو( اهلل     من غاوة ذات الرقاع إىل املدينة أقام ذدا مجدادل ااُلوىل إىل آخدر 
رجددلا ي خددر  ت  ددعبان وقيددل  أقددام ذددا إىل آخددر  ددّوا(ا ي خددر  ت هددال( ذي القعدددة ت 

 بوية املبار ة إىل بدر مليعاد أق مفيان.السنة الرابعة من اهلجرة الن
مفيان قا( يوم اُحد عند انصرافه منهاماً إىل مكة  املوعد بينندا وبيدنكم بددر  وذل  اّن أبا

 العام القابل.
 فقا( رمو( اهلل     لعل   ع  قل  نعما هو بيننا وبينكم موعد.

ة مددن أ ددحابها فخددر  رمددو( اهلل     ومحددل لوائدده علدد   ع  ومددار معدده ألددف ومخسددمائ
 واخيل عشرة أفرا ا وذل  بعد أن امتعمل على املدينة عبداهلل بن رواحة.
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فلما و لوا إىل بدر الصغرل د و انع موض  موو هلم ت اساهلية  تمعدون إليهدا ت  دل 
 مفيان. عام مثانية أيام د أقاموا عليها ينتارون أبا

حددد  ندددا( جمنّدددة مدددن ناحيدددة مدددّر  مدددفيان مدددن مّكدددة ومعددده ألفدددان ومخسدددون فرمددداً  وخدددر  أبدددو
الاهددران ي بدددا لدده الرجددوعا فبعددع مددن يثددّبن املسددلمني عددن اخددرو  إلدديهم ووعددد  علددى ذلدد  

 عشرة من اإلبل يضعها له على يدي مهيل بن عمرو إن هو فعل ذل .
يصددددلحكم إال عددددام  مددددفيان إىل َمددددن معدددده وقددددا(  يددددا معشددددر قددددري  اندددده ال ي التفددددع أبددددو

 عام جدبا واين راج  فارجعواا فرج  ورج  من  ان معه. خصلا وإن عامكم هشا
 فسّماهم أهل مكة  جي  السوي  يقولون  امنا خرجتم اشربون السوي .

وأقام رمو( اهلل     وأ حابه ببدر مثانية أيام م يلقدوا فيهدا أحدداً مدن املشدر نيا ووافقدوا 
صددددرفوا إىل املدينددددة مدددداملني السددددوو و انددددع هلددددم جتددددارات فباعوهددددا وأ ددددابوا الدددددرهم درقددددنيا وان

 غامنني.
 

 م  أ ج  وبين ضمرة
وت الطريدد  مددّر رمددو( اهلل     ومعدده أ ددحابه قريبدداً مددن بددالد أ ددج  وبددين ضددمرةا و ددان 

 قد هادن بين ضمرة ووادعهم من قبل.
فقدددا( أ دددحاب رمدددو( اهلل      يدددا رمدددو( اهلل هدددش  بندددو ضدددمرة قريبددداً منّددداا وخندددا  أن 

 ا أو يعينوا علينا قريشاًا فلو بدأنا ذم؟ الفونا إىل املدينة
 فقا( رمو( اهلل       ال اام أبّر العرب بالوالدينا وأو لهم للرحما وأوفاهم بالعهد.

بالدهم قريباً من بالد بين ضمرة وهم بطن مدن  ناندةا و دان بدني أ دج    أ ج  و انع 
خصددبع بددالد بددين ضددمرةا وبددين ضددمرة حلددف ت املراعدداة وايمددانا فُاجدددبع بددالد أ ددج ا واُ 

فصارت أ ج  إىل بالد بين ضدمرةا فكدان حماهّلدا البيضدات واسبدل واملسدتباحا وبدشل   دانوا قدد 
قربوا من رمدو( اهلل     فهدابوا لقدرذم منده وخطدرهم عليدها أن يبعدع إلديهم رمدو( اهلل     

 من يغاوهم.
 دديئاًا فهددّم باملسددري  مددا اّن رمددو( اهلل     خددافهم بسددبل قددرذم أن يصدديبوا مددن أطرافدده 

إليهما فبينا هو على ذل ا إذ جاتت أ ج  ورئيسها مسدعود بدن رخيلدة وهدم مدبعمائة فنالدوا 
 دعل مدل ا عندددها دعدى رمددو( اهلل     اُمديد بددن حضدري وقدا( لدده  اذهدل أنددع ونفدر مددن 
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 أ حاب  ح  انار ما أقدم أ ج ؟
 قدمكم؟فخر  اميد ومعه  ال ة من أ حابها فوقف عليهم وقا(  ما أ

فقددام إليدده رئدديس أ ددج  مسددعود بددن رخيلددة فسددّلم علددى امدديد وعلددى أ ددحابه وقددا(  جئنددا 
 لنوادع حممداًا فرج  اميد إىل رمو( اهلل     وأخرب  باخرب.

فقدددا( رمدددو( اهلل      خدددا  القدددوم أن أغددداوهم فدددأرادوا الصدددلح بيدددين وبيدددنهما ي بعدددع 
ي أااهم       نعم الش ت اهلدية أمام احلاجة إليهم بعشرة أمحا( متر فقّدمها أمامه ي قا(  

 فقا(  يا معشر أ ج  ما أقدمكم؟
قالوا  قربع دارنا من ا وليس ت قومندا أقدّل عددداً منّداا فضدقنا حبربد  لقدرب دارندا مند ا 

 وضقنا حبرب قومنا لقّلتنا فيهما فجئنا لنوادع .
فقبل النيب     ذل  مدنهم ووادعهدم فأقداموا يدومهم ي رجعدوا إىل بالدهدما وفديهم نالدع 

دَرْت ُ دُدورُُهْم َأْن  هش  اآلية   يثداٌو َأْو جداؤُُ ْم َحص  نَدُهْم م  َنُكْم َوبَديدْ ُلوَن إ ىل قَدْوٍم بَديدْ إ ال  ال ش يَن َيص 
  .132   يُقاا ُلوُ ْم َأْو يُقاا ُلوا قَدْوَمُهمْ 

 
 مة اسند(غاوة دو 

مدينة بينها وبني دمش  مخس ليا(ا وبعدها من املدينة مخس عشرة ليلة   دومة اسند( و
 أو مع عشرة.

و ان مببها أنه بلغه     أن ذا مجعاً  ثرياً يالمون من مّر ذما من املسافرين والتّجدارا 
للهجدرة النبويدة  واام يريدون اإلغارة على املدينةا فخر  خمس ليا( بقني من ربي  منة مخدس

املبار ةا وذل  ت ألف من أ حابها فكان يسري الليل ويكمن النهارا ح  إذا دندا مدن دومدة 
 اسند( بلهلل أهلها خرب  فتفرّقوا من فورهم.

فنا(     بساحتهم فلم يل  ذا أحداًا فأقام ذا أياماًا وبع السرايا وفرقهاا فرجعوا بعد 
 يوم وم يصادفوا منهم أحداً.

عاد رمدو( اهلل     إىل املديندة وم يلد   يدداً. و دان ذلد  متهيدداً ملدا حدد  بعدد ذلد  ي 
 من فتح الشام.
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  ايحااب غاوة اخندو 

 و انع ت  وا( منة مخس من اهلجرة النبوية املبار ة.
وذل  ان نفراً من اليهود منهم  مالم بن أق احلقي  النضريّيا وحيّ  بن أخطلا و نانة 

وهددوذة بددن قدديس الددواليبا وأبددو عمددارة الددواليب ت نفددر مددن بددين النضددريا ونفددر مددن بددين  بددن الربيدد ا
وائلا خرجوا ح  قدموا على قري  مبكة فقالوا هلدم  اّن حممدداً قدد وارندا ووادر ما وأجالندا مدن 
املدينددة مددن ديارنددا وأموالندداا وأجددال بددين عمنددا بددين قينقدداعا فسددريوا ت ايرض وأمجعددوا حلفددات م 

ح  نسري إليهما فإنه قد بق  من قومنا بيثرب مبعمائة مقاال وهم بنو قرياة وبينهم  وغريهم
وبددني حممددد عهددد وميثدداوا وإنّددا  ملهددم علددى نقددض العهددد بيددنهم وبددني حممددد ويكونددون معنددا 
عليهما فتأاونه أندتم مدن فدووا وهدم مدن أمدفلا و دان موضد  بدين قريادة مدن املديندة علدى قددر 

شي يسدددمّى ببئدددر بدددين املطّلدددلا وقدددالوا  إندددا مدددنكون معكدددم عليددده حددد  ميلدددني وهدددو املوضددد  الددد
 نستأ له.

فقالددع هلددم قددري   يددا معشددر اليهددود إنكددم أهددل الكتدداب ايو( والعلددم مبددا أ ددبحنا خنتلددف 
 فيه  ن وحممدا أديننا خري أم دينه؟

 قالوا  بل دينكم خري من دينها وانكم أوىل باحل  منه.
نُدوَن  لدى روايدة د  فدأنا( اهلل اعداىل فديهم د ع دَن اْلك تداب  يُدْيم  ديباً م  أَ مَْ اَددَر إ ىَل ال دش يَن أُواُدوا َنص 

دددَن ال دددش يَن آَمنُدددوا َمدددب يالً    إىل 133   ب اسْ ْبدددع  َوالط ددداُغوت  َويَدُقولُدددوَن ل ل دددش يَن َ َفدددُروا هدددُيالت  أَْهددددل م 
ََهن َم َمع رياً  قوله     .134   وََ فى جب 

    . لقري  مّرهم ونشطوا ملا دعوهم إليه من حرب رمو( اهلل فلما قالوا ذل 
مفيان فقا( هلم  قد مّكنكم اهلل من عدوّ ما هش  اليهود اقاال معكدم ولدن  وجاتهم أبو

 انف  عنكم ح  نأ  على مجيعهما أو نستأ لهما فاجتمعوا لشل  وااعدوا له.
عددديالن فددددعوهم إىل حدددرب ي خدددر  ذلددد  النفدددر مدددن اليهدددود حددد  أادددوا غطفدددان مدددن قددديس 

 رمو( اهلل     وأخربوهم أام ميكونون معهم عليها وأّن قريشاً قد اابعوهم على ذل .

                                                           
133

 .51النسات   -  
134

 .55النسات   -  
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مددفيان بددن حددربا وخرجدع غطفددان وقائدددها عيينددة  فخرجدع قددري  وقائدددهم إذ ذاث أبدو
بددن حصددن ت بددين قددرارةا واحلددار  بددن عددو  ت بددين مددرةا ومسددعر بددن دخيلددة فدديمن اابعدده مددن 

  ج ا واوّجهوا ت عشرة آال ا وقيل  ت مثانية عشر ألف رجلا  و املدينة.قومه من أ
 

 املشورة هتدي إىل الافر
فلمدددا  ددد  ذدددم رمدددو( اهلل     امتشدددار أ دددحابها فكدددان رأيهدددم علدددى املقدددام ت املديندددة 

 وحرب القوم إن جاتوا إليهم على أنقاذا.
جربئيددل علددى رمددو( اهلل      فأ ددار مددلمان الفارمدد  باخندددو وامتحسددنه القددوما ونددا(

 بصواب رأي ملمان.
فخدر  رمددو( اهلل     فحددّدد حفددر اخندددو مددن ناحيددة اُحددد إىل راادد ا حيددع  ددان مددائر 
أ ات املدينة مشب  بالنخيل والبنيانا وخدّن موضد  احلفدر  دن علدى ايرضا فضدرب اخنددو 

فحفددر بنفسدده ت موضدد   علددى املدينددة فعمددل فيدده رمددو( اهلل     ارغيبدداً للمسددلمني ت ايجددر
 ال املهدداجرينا وعلدد   ع  ينقددل الددرتاب مددن احلفددرةا حدد  عددرو رمددو( اهلل     وعددا وقددا(  

 . عي  إال عي  اآلخرةا اللهم اغفر لألنصار واملهاجرين
 فقالوا جميبني له  
  على اسهداد مدا بقديدنا أبدا*** ن الشين بايعوا حممدا 

املهدداجرون  مددلمان منّدداا وقالددع اينصددار  مددلمان منّدداا  و ددان مددلمان رجددالً قويّدداًا فقددا(
 . ملمان مّنا أهل البيع فقا( النيب      

و ان لكل عشرة منهم أربعون ذراعاً حيفروااا فبدأ رمو( اهلل     فعمل فيده وعمدل فيده 
 املسلمونا فدأب فيه فدأبوا.

املنددافقنيا وجعلددوا وأبطددأ عددن رمددو( اهلل     وعددن املسددلمني ت عملهددم ذلدد  رجددا( مددن 
 يوّرون بالضعف عن العملا ويتسّللون إىل أهليهم بغري علم من رمو( اهلل     وال إذن.

وجعددل الرجددل مددن املسددلمني إذا نابتدده نائبددة مددن احلاجددة الددو البددّد منهددا ذ رهددا لرمددو( اهلل 
ملده     وامتأذنه باللحوو حباجته فيأذن لها فإذا قضى حاجتده رجد  إىل مدا  دان فيده مدن ع

نُدددوَن ال دددش يَن آَمنُدددوا ب ددداهلل   رغبدددًة ت اخدددري واحتسددداباً لدددها فدددأنا( اهلل ت اُولئددد  املددديمنني   َدددا اْلُمْيم  إ من 



 111 

  .135   َوَرُمول ه  َوإ ذا  انُوا َمَعُه َعلى أَْمٍر جام ٍ  مَْ َيْشَهُبوا َح   َيْسَتْأذ نُو ُ 
ال جَتَْعلُددوا  ون مدن العمددل ويدشهبون بغددري إذن  ي قدا( اعدداىل ت املندافقني الددشين  دانوا يتسددّلل

ْنُكْم ل واذاً  ُكْم بَدْعضاً َقْد يَدْعَلُم اهللُ ال ش يَن يَدَتَسل ُلوَن م  َنُكْم َ ُدعات  بَدْعض    .136   ُدعاَت الر ُمو(  بَديدْ
و ان الشي أ ار باخندو ملمان فقا(  يا رمدو( اهللا إندا  ندا بدأرض فدار  إذا حو درنا 

ليناا وم اكن اعرفه العرب قبل ذل ا ولشا قا( املشر ون ملا رأوا اخندو  ااا مكيددة خندقنا ع
 فارمية ما  انع العرب اكيدها.

 
 النيب      وع لَيشب  اآلخرون

ومعهددا  سددرة  ع  قددا( علدد   ع    نددا مدد  الندديب     ت حفددر اخندددو إذ جاتادده فاطمددة
 مة ما هش ؟من خباا فدفعتها إىل النيب     فقا(  يا فاط

 قالع      قر  َخَبااه للحسن واحلسني  عليه السالم  جئت  منه ذش  الكسرة.
 فقا( النيب      أما إنه أو( طعام دخل جو  أبي  منش  ال .

 
 بوارو الفتح

وبينا املهاجرون واينصار حيفرون إذ عرض هلم جبل م اعمل فيه املعاو(ا فبعثوا جابر بن 
 رمو( اهلل     يعلمه بشل .عبداهلل اينصاري إىل 

 قا( جابر  فجئع إىل رمو( اهلل     وقد  ّد على بطنه حجر اساعةا وأخرباه باخرب.
فأقبل     ودعدا مبدات ت انداتا فشدرب منده ي مدّ  ذلد  املدات ت فيدها ي  دبه علدى ذلد  
احلجددرا ي أخددش معددوالً فقددا(  بسددم اهللا فضددرب ضددربةا فربقددع برقددةا فنارنددا فيهددا إىل قصددور 

خرل فربقع برقدة اُ خرل فربقع برقة فنارنا فيها إىل قصور املدائنا ي ضرب اُ الشاما ي ضرب 
 فيها إىل قصور اليمن. خرل فنارنااُ 

فقا( رمو( اهلل      أما انه مديفتح اهلل علديكم هدش  املدواطن الدو برقدع فيهدا الربقدةا ي 
 ااا( علينا اسبل  ما ينها( الرمل.

                                                           
135

 .62النور   -  
136

 .63النور   -  
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 ت ضيافة جابر

قددا( جددابر  فلمددا رأيددع رمددو( اهلل     قددد  ددّد علددى بطندده حجددراً علمددُع بأندده جددائ ا  
 ت الغدات؟ فقلع له  يا رمو( اهلل هل ل 

 قا(      ما عندث يا جابر؟
 قلع  عناو و اع من  عري.

 قا(     اقّدم وأ لح ما عندث.
قا( جابر  فجئُع إىل أهل  فأمرهتا فطحنع الشعريا وذحبع العنا ومدلختهاا وأمرهتدا أن 
 بددا واطددب  واشددّويا فلمددا فرغددع مددن ذلدد ا جئددع إىل رمددو( اهلل     فقلددع  بددأق واُّمدد  

 و( اهلل قد فرغناا فاحضر م  من أحببع.أنع يا رم
فقدددام رمدددو( اهلل     إىل  دددفري اخنددددو ي قدددا(  يدددا معا دددر املهددداجرين واينصدددار أجيبدددوا 
جددابراًا و ددان ت اخندددو مددبعمائة رجددلا فخرجددوا  ّلهددم  ي م ميددّر     بأحددد مددن املهدداجرين 

 واينصار إال قا(  أجيبوا جابراً 
وقلع يهل  قد واهلل أااث رمدو( اهلل     مبدا القبدل لد   قا( جابر فأمرعع إىل البيع

 به.
 فقالع  هل أنع أعلمته مبا عندنا؟

 قا(  نعم.
 قالع  هو أعلم مبا أاى.

قددا( جددابر  فدددخل رمددو( اهلل     فناددر ت القدددرا ي ناددر ت التنددورا ي دعددى بصددحفة 
فدأ لوا حد  الدواا ومدا فثرد فيها وغر ا فقا(  يا جابر أدخل علّ  عشدرةا فأدخلدع عشدرةا 

 يرل ت القصعة إال آ ار أ ابعهم.
 ي قا(  يا جابر علّ  بالشراعا فأايته بالشراع فأ لو .

ي قددددا(  أدخددددل علددددّ  عشددددرةا فدددددخلوا فددددأ لوا حدددد  الددددوا ومددددا يددددرل ت القصددددعة إال آ ددددار 
 أ ابعهم.

 ي قا(  يا جابر علّ  بالشراعا فأايته فأ لوا وخرجوا.
علددددّ  عشددددرةا فددددأدخلتهم فددددأ لوا حدددد  الددددوا وم يددددر ت القصددددعة إال آ ددددار ي قددددا(  أدخددددل 
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 أ ابعهم.
ي قا(  يا جابر علّ  بالشراعا فأايته بالشراع فتعّجبع وقلع  يا رمو( اهلل  م للشاة مدن 

 ذراع؟
 قا(      ذراعان.

 قلع  والشي بعث  باحلّ  نبّياً لقد أايت  بثال ة.
 لوا  لهم من الشراع.فقا(  أما لو مكّع يا جابر ي 

قا( جابر  فأقبلع اُدخل عليه عشرة عشرة فيأ لون ح  أ لوا  لهما وبق  واهلل لنا مدن 
 ذل  الطعام ما عشنا به أياماً.

 
 املشر ون وحما رة املدينة

قددا(  وحفددر رمددو( اهلل     اخندددو وأمتّدده قبددل قدددوم قددري  بثال ددة أيدداما وقددد طددا( حفددر  
ذلد  بعددد أن جعدل لده مثانيددة أبدوابا وجعدل علددى  دل بداب رجددالً مايقدارب مدن  ددهر واحددا و 

 من املهاجرين ورجالً من اينصار م  مجاعة حيفاونه.
ي ضرب     عسكر  هناث و انوا  ال ة آال ا فجعل اخندو أمامها وجعدل يهدر  إىل 

ل ابدن مل  وهو جبل باملدينةا وأمر بالشراري والنسات فرفعوا ت اآلطداما وذلد  بعدد أن امدتعم
 اُّم مكتوم على املدينة.

وقددمع ايحددااب وعلددى رأمددهم قددري  ومعهددم حيددّ  بددن أخطددلا فلمددا نالددوا العقيدد  جددات 
حيّ   بن أخطل إىل بدين قريادة ت جدو  الليدلا و دانوا ت حصدنهم وقدد متّسدكوا مبدا عاهددوا 
عليدده رمددو( اهلل     فدددّو بدداب احلصددنا فسددمعه  عددل بددن أمددد  دداحل عقددد بددين قرياددة 

هدهما و ان هو بنفسه الشي وادع رمو( اهلل     على قومده وعاقدد  علدى ذلد ا فعدر  وع
 انه حيّ  بن أخطلا فأغل  دونه باب حصنها فامتأذن عليها فأ  أن يفتح له.

 فنادا  حيّ   وحي  يا  عل افتح ر.
قددا(  وحيدد  يددا حيدد  إندد  امددرؤ مشدديوما واين قددد عاهدددت حممددداًا واندد  لسددع بندداقض 

 بينه وم أر منه إال وفاًت و دقاً.مابيين و 
 قا(  وحي  افتح ر اُ ّلم .

 فقا(  ما أنا بفاعل.
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قددددا( حيددددّ ا وقددددد فّكددددر ت  ددددالم يثددددري بدددده  عددددل  واهلل مددددا أغلقددددع البدددداب دوين إال عددددن 
 جشيشت  الو ت التنور  ا  أن آ ل منها.

 فأحفظ الرجل ففتح له وقا(  لعن  اهلل لقد دخلع علّ  من باب دقي .
فقددا( حيددّ   وحيدد  يددا  عددل جئتدد  بعددا الدددهر وببحددر طدداما جئتدد  بقددري  علددى قادهتددا 
ومادهتا ح  أنالتهم مبجتمد  ايمديا( مدن دومدةا وبغطفدان علدى قادهتدا ومدادهتا حد  أندالتهم 
بددشنل نَدَقمددى إىل جانددل اُحددد قددد عاهدددوين وعاقدددوين أال يربحددوا حدد  يستأ ددلوا حممددداً ومددن 

 معه.
واهلل بددشّ( الدددهر وجبهددام قددد هددرو مدداؤ ا فهددو يرعددد ويددربو ولدديس فيدده قددا(  عددل  جئتددين 

   تا وحي  يا حي  فدعين وما أنا عليها فإين م أر من حممد إال  دقاً ووفاًت.
يفلددع مددن هددشا اسمدد   فلددم يددا( حيدد  يفتلدده ت الددشروة والغددارب ويقددو( لدده  بددأن حممددداً ال

ا حدد   دد  لدده علددى أن أعطددا  عهددداً مددن اهلل أبددداًا وان فاادد  هددشا الوقددع الادددرث مثلدده أبددداً 
وميثاقاً لئن رجعع قري  وغطفان وم يصيبوا حممداً أن أدخل مع  ت حصدن  حد  يصديبين 

 ما أ اب .
وذددشا متّكددن حيدد  مددن اقندداع  عددلا فلمددا اقتندد   عددل بددشل  أرمددل إىل   ددل مددن  ددان ت 

 احلصن من رؤمات اليهود وقا( هلم  ما ارون؟
مّيدنا و احل عهدنا فإن نقضع نقضنا مع ا وإن أقمع أو خرجدع  ندا قالوا  أنع 

 مع .
هم  انه قرأ ت التوراة و ف هشا النيب وانه لو ناواه ئو ان أحد رؤما  ابن باطا فقا( هلم 

 رهم مغّبة نقضهم العهد معه.شاسبا( الروام  لغلبهاا فال يهولّنه هيالت ومجعهما وح
ا ذاثا ذلدد  الندديب مددن بددين إمددرائيلا وهددشا مددن العددربا وهنددا انددربل حيدد  وقددا(  لدديس هددش

ومازا( يقّلبهم عن رأيهدم حد  أجدابو ا ي طلدل حيدّ  الكتداب الدشي  دان بيدنهم وبدني رمدو( 
 اهلل     فماّقه وقا(  قد وق  ايمر فتجّهاوا للقتا(ا فنقضوا عهدهم وعاموا على القتا(.

ربهم بدددنقض بدددين قريادددة عهددددهم وجدددات حيدددّ  بدددن أخطدددل إىل أق مدددفيان وايحدددااب فدددأخ
 ففرحوا بشل .
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 بين قرياة يعلنون خيانتهم
ي بدددأ بنددو قرياددة ياهددرون خيددانتهم ونقضددهم للعهدددا وحدداولوا أن يغددريوا علددى املدينددة مددن 

 منافشها امليدية إىل مسا ن النسات وايطفا( فبعثوا أحدهم ليطّل  على املنافش و ربهم ذا.
ه  ددددفية بنددددع عبددددداملطلل وهدددد  مدددد  مجاعددددة مددددن النسددددوة وت أ نددددات امددددتطالعه بصددددرت بدددد

وايطفدددا( وفددديهم حسدددان بدددن  ابدددع  دددانوا ت حصدددن فدددارع حصدددن حّسدددان بدددن  ابدددعا فقالدددع 
حلّسدان  لددو نالددع  إىل هددشا اليهدودي لتقتلددها فإندده يريددد أن يدددّ( بدين قرياددة علددى املنافددش امليديددة 

 إىل احلصن.
 أنا بصاحل هشا.فقا( حّسان  يا بنع عبداملطلل لقد علمع ما 

وهندددا حتّامدددع  دددفية ي نالدددع وأخدددشت عمدددوداً وقتلتددده بدددها ي عدددادت إىل احلصدددن وقالدددع 
 حلّسان  اآلن فاخر  واملبه.

 أجاذا حّسان  الحاجة ر ت ملبه.
 

 النيب     وأخبار بين قرياة
وملدا نقددض بنددو قرياددة عهدددهما انتهددى خدربهم إىل رمددو( اهلل     فبعددع إلدديهم مددعد بددن 

معد بن عبادة وعبداهلل بن رواحة وخّوات بن ُجبري وقا(  انطلقوا ح  انادروا أحد  مدا معاذ و 
افتّددوا ت أعضدداد النددا ا وإن   بلغنددا عددن هدديالت القددوم؟ فددإن  ددان حقدداً فدداحلنوا ر حلندداً أعرفدده وال

  انوا على الوفات فاجهروا به للنا .
وا مددن رمددو( اهلل     فخرجدوا حدد  أادوهم فوجدددوهم علدى أخبددع مددا بلغهدم عددنهما وندال

 عهد بيننا وبني حممد والعقد. وقالوا  من رمو( اهلل؟ ال
 فشامتهم معد بن معاذ و امتو  و ان رجالً فيه حدة.

 فقا( له معد بن عبادة  دع عن  مشامتتهما فما بيننا وبينهم أر  من املشامتة.
فسدلموا عليده ي  ي أقبل معد بن معاذ ومعد بدن عبدادة ومدن معهمدا إىل رمدو( اهلل    

 قالوا  عضل والقارة. أي   غدر عضل والقارة بأ حاب الرجي .
فقا( رمو( اهلل      اهلل أ رب أبشروا بنصر اهلل يدا معشدر املسدلمنيا و دان     يبعدع 

 احلر  إىل املدينة خوفاً على الشراري من بين قرياة.
ّوهم مدددن فددوقهم ومدددن لكددن عاددم علدددى املسددلمني الدددبالت وا ددتّد اخدددو  عندددما أاددداهم عددد
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أمددفل مددنهم وحا ددروهم حددو( اخندددو حدد  يددن امليمنددون  ددل يددنا و ددم النفدداو مددن بعددض 
املنافقني ح  قا( بعضهم  قد  ان حممدد يعددنا أن نأ دل  ندوز  سدرل وقيصدرا وأحددنا اليدوم 

َوال دش يَن  َوإ ْذ يَدُقدوُ( اْلُمنداف ُقونَ  يأمن على نفسه أن يشهل لقضات حاجتده. وأندا( اهلل اعداىل   ال
  .131   ت  قُدُلوذ  ْم َمَرٌض ما َوَعَدنَا اهللُ َوَرُمولُُه إ ال  ُغُروراً 

 . مقام لكم فارجعوا يا أهل يثرب ال وقا( رجا( معه  
وقددا( بعضددهم  يددا رمددو( اهلل ان بيوانددا عددورة مددن العدددوا فائددشن لنددا فنرجدد  إىل ديارنددا فإاددا 

 . وما ه  بعورة إن يريدوا إالّ فراراً  خار  املدينةا فأنا( اهلل مبحانه  
 

 مفاوضات عسكرية
فلّمددا ا ددتّد الدددبالت علددى املسددلمني مدددن  ثددرة ايحددااب وطدددو( حما ددرهتما بعددع رمدددو( اهلل 
    إىل عيينددددة بددددن حصددددن وإىل احلددددار  بددددن عددددو  وقددددا قائدددددا غطفددددانا ففاوضددددهما بددددأن 

وعددن أ ددحابها وذلدد  ليفددّع ت يعطيهمددا  لددع مثددار املدينددة علددى أن يرجعددوا مبددن معهمددا عندده 
عضددد املشددر نيا فجددرل بيندده وبينهمددا مددشا رة الصددلحا وم اقددم الشددهادة وال عاميددة الصددلحا إال 

 املراوضة ت ذل .
فبعددع رمددو( اهلل إىل مددعد بددن معدداذ ومددعد بددن عبددادة فددش ر ذلدد  هلمددا وامتشددارقا فيددها 

 بده البدّد لندا مدن العمدل بده فافعلدها أم فقاال  يا رمدو( اهلل أمدراً حتبده فنصدنعها أم  ديئاً أمدرث اهلل
  يئاً اصنعه لنا؟

قا(      بل   ت أ نعه لكما ومدا أ دن  ذلد  إال ييّن رأيدع العدرب قدد رمدتكم عدن 
 قو  واحدة وجاؤو م من  ل جانلا فأردت أن أ سر عنكم من  و تهم إىل أمرّما.

القدوم علدى الشدرث بداهلل وعبدادة فقا( له معد بن معداذ  يدا رمدو( اهلل قدد  ندا  دن وهديالت 
يطمعدددون أن يدددأ لوا مدددن مثرندددا متدددرة إال قدددرل أو بيعددداًا  ايو دددان وال نعبدددد اهلل وال نعرفدددها وهدددم ال

نعطديهم   أفحني أ رمنا اهلل باإلمالم وهدانا به نعطيهم أموالنا؟ ما لنا ذشا مدن حاجدةا واهلل ال
 إال السيف ح  حيكم اهلل بيننا وبينهم حبكمه.

( رمددو( اهلل      اآلن قددد عرفددع مددا عنددد ما فكونددوا علددى مددا أنددتم عليددها فددإن اهلل فقددا
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 اعاىل لن  ش( نبّيه ولن يسلمه ح  ينجا له ما وعد .
و ان هشا باإلضافة إىل الفّع ت أعضاد املشدر نيا وامدتخبار معنويدات املسدلمنيا اعليمداً 

 من الرمو(     ت امتشارة احلكام أهل اخربة أيضاً.
 

 بدت القتا(
وملا علم رمدو( اهلل     عدام أ دحابه وعلدّو معنويداهتم رغدم طدو( احملا درة حيدع دامدع 
بضعاً وعشرين ليلة وم يكن بيدنهم حدرب إال الرمد  بالنبدل واحلصدىا قدام     يشدّج  اُولئد  
الشين أ اذم الضعف والدوهن خوفداً مدن املشدر نيا وحيّرضدهم علدى جهدادهما ويعددهم النصدر 

  اعاىلا وحيثهم بشل  على اساذة إذا نشل القتا(.من اهلل
وت هددش  اي نددات انتدددبع فددوار  مددن قددري ا وعلددى رأمددهم فددار  يليددل  عمددرو بددن عبدددود 
العامريا خدر  ُمعلمداً لدريل مشدهد ا و دان يعدّد بدألف فدار ا فدأقبلوا علدى خديلهم حد  وقفدوا 

ما  انع العرب اكيددهاا ي ايممدوا مكانداً على اخندوا فلما رأو  قالوا  واهلل إّن هش  ملكيدة 
ضيقاً من اخندو فضدربوا خديلهم فاقتحمدع منده فجالدع ذدم خديلهم ت السدبخة بدني اخنددو 

 ومل ا و ان عمرو العامري هشا ومن معه أو( من عرب اخندو.
فخدددر  علددد  بدددن أق طالددددل  ع  ت نفدددر مدددن املسدددلمني حدددد  أخدددشوا علددديهم الثغدددرة الددددو 

 ومنعوا من عبور اآلخرينا وأقبلع الفرمان اعن   وهم. اقتحموا منها
 و ان عمرو بن عبدود ينادي اارة  أال رجل يبارزين؟

 خرل  أين جّنتكم الو ااعمون اّن من قتل منكم دخلها؟ ويرجتا  الثة ويقو( اُ ويصرخ 
 ل من مبارز؟دمعكم هدجب***داتدع من الندولقد حُبح

 ل املناجادف البطدواقدم***جاعدن الشدووقفع إذ جب
 ااهادو اهلدّرعاً  دمتس***م أز(د  لدشلد   دان
 ر الغرائادود من خيدواس***ف دجاعة ت الدن الشإ
 

 االميان  له م  الشرث  له
وت  دل مددرة يطلددل عمدرو املبددارزةا  ددان رمددو( اهلل     يقدو( ي ددحابه  أّيكددم يددربز إىل 

 عمرو؟ وأضمن له على اهلل اسّنة؟
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مددرة يقددوم علدد  بددن أق طالددل  ع  ويقددو(  أنددا لدده يددا رمددو( اهللا فيددأمر  بدداسلو  وت  ددل 
انتااراً منه ليتحّرث غري ا واملسلمون نا سدوا رؤومدهم  دأّن علدى رؤومدهم الطدريا ملكدان عمدرو 

 بن عبدود.
فلما طا( ندات عمرو بالرباز واتاب  قيام عل   ع  قدا( لده رمدو( اهلل      يدا علد  هدشا 

 بدود فار  يليل.عمرو بن ع
 قا(  وأنا عل  بن أق طالل.

فقا(      إذن اُدن ميّن يا عل ا فدىن مندها فنداع     عمامتده مدن رأمده وعّممده ذداا 
 . اذهل وقاال ذشا وأعطا  ميفه ذاالفقار وقا( له  

الللهددّم انّدد  أخددشت مدديّن عبيدددة بددن احلددار  يددوم  ي رفدد      يديدده  ددو السددمات وقددا(  
ة  بدددن عبدددداملطلل يدددوم اُُحددددا وهدددشا أخددد  علددد  بدددن أق طالدددلا رّب الادددشرين فدددرداً بددددرا ومحدددا 

وأنع خري الوار نيا اللهّم أعنها اللهّم احفاه من بدني يديده ومدن خلفده وعدن ميينده وعدن مشالده 
 . ومن فوقه ومن حتته

  .138   برز االميان  له إىل الشرث  له فلما برز عل   ع  قا(      
أق طالل  ع  إىل عمروا برز وهو يهرو( ت مشيته ويرجتا ويقدو( جميبداً وملا برز عل  بن 

 لعمرو 
 ر عاجادوا  غيدل  دجمي***اثدد أادلّن فقدالاعج
 ّل فائادجى  ددو مندوالص***ريةدصدّية وبدذو ن

 نائادة اسدائحد  ندعلي***مديدو أن اُقداين يرج
 ااهادد اهلدا عندرهدذ ***بقىدالت يدربة  دمن ض

 
 على أعتاب املصاولة

 وملا اقرتب عل   ع  من عمروا قا( له عمرو  من أنع؟
 قا(  أنا عل  بن أق طالل ابن عم رمو( اهلل     وختنه.

قا(  واهلل اّن أباث  ان ر  دديقاًا واين أ در  أن أقتلد ا مدا أمدن ابدن عّمد  حدني بعثد  
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 ّياً وال مّيتاً؟إّر أن اختطف  برحم  هشاا فأار   بني السمات وايرض ال ح
فأجابه علد   ع  قدائاًل  قدد علدم ابدن عّمد  اند  إن قتلتدين دخلدُع اسنّدة وأندع ت الندارا 

 وإن قتلت  فأنع ت النار وأنا ت اسّنة.
 فقا( عمرو   لتاقا ل  يا عل ا ال  إذن قسمٌة ضيال.
رب يعددرض علددّ  أحددد ت احلدد فقددا( علدد   ع   دع هددشا يددا عمددروا اين  عتدد  اقددو(  ال

 ددددال  خصددددا( إال أجبتدددده إىل واحدددددة منهدددداا وأنددددا أعددددرض عليدددد   ددددال  خصددددا( فددددأجبين إىل 
 واحدة.

 قا( عمرو  هات يا عل .
 قا(  ع   اشهد أن ال إله إالّ اهللا وأّن حممداً رمو( اهلل.

قددا(  نددّح عددين هددشاا فددأين مددا أنفقددع فدديكم مدداالً لبددداً؟ و ددان قددد أنفدد  مدداالً ت الصددّد عددن 
  .139   يَدُقوُ( أَْهَلْكُع ماالً لَُبداً  نا( اهلل فيه  مبيل اهلل فأ

قا(  ع   فالثانية  أن ارج  من حيع جئع وارد هشا اسي  عن رمو( اهلل    ا فإن 
 ي   ادقاً فأنتم أعلى به عيناًا وإن ي   اذباً  فتكم ذؤبان العرب أمر .

 قا(  إذن اتحّد  نسات قري  بأين جبنع ورجعع.
 ثة  أن انا( إّر واقاالينا فإين راجل وأنع را ل.قا(  ع   فالثال

فندددا( عمدددرو عدددن فرمددده وعرقبددده وقدددا(  هدددش  خصدددلة مدددا  ندددع أيدددن اّن أحدددداً مدددن العدددرب 
 يسومين عليهاا واين ي ر  أن أقتل رجالً  رمياً مثل ا وقد  ان أبوث ر  ديقاً.

 قا( عل   ع   لكين اُحّل أن أقتل .
فضدرب عليداً  ع  بالسديف علدى رأمدها فااقدا  بالدرقدة  فغضل عندها عمرو وبدأ بالقتدا(
 فقطعهاا و بع السيف على رأمه  ع .

ي بدددر  علدد   ع  فضددربه علددى مدداقيه فقطعهمددا مجيعدداًا وارافعددع بينهمددا عجاجددةا و ددرّب 
 عل   ع .

فانكشددف مددن  ددان مدد  عمددرو حدد  عددربوا اخندددو منهددامنيا فوقدد  نوفددل بددن عبدددالعّال ت 
 عل   ع  ت ارقواه فمات ت اخندو.اخندوا فطعنه 
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 ضربة عل   ع  يوم اخندو

وملا انكشفع العجاجة ناروا فدإذا بعلد   ع  علدى  ددر عمدرو قدد أخدش بلحيتده يريدد أن 
يشحبددها فلّمددا هددّم أن يشحبدده ار دده وقددام فخطددا خطددوات ي رجدد  إليدده وأخددش بلحيتدده  انيددة ليشحبدده 

 يا عل  إذا قتلتين فال اسلبين حّلو.وهو يكرّب اهلل وميّجد ا فقا( له عمرو  
فقددا(  ع   هدد  أهددون علددّ  مددن ذلدد ا فشحبدده وار ددها ي أخددش رأمدده وأقبددل  ددو رمددو( اهلل 
    والدمات اسيل على رأ  عل   ع  من ضربة عمروا وميفه يقطر منه الددما وهدو يقدو( 

 والرأ  بيد  
 املوت خري للف  من اهلرب***أنا عل  وابن عبداملطلل 

 ( ذل  وهو  طر ت مشيته.يقو 
 فقا( بعض  أال ارل يا رمو( اهلل إىل علّ   يف يتبخرت ت مشيه؟

 ميقتها اهلل ت هشا املقام. فقا( رمو( اهلل      ااا ملشية ال
ي امتقبله رمو( اهلل     ومسح الغبار عن عينيه وقا( له  أبشر يا علد  فلدو وزن اليدوم 

عملدد  بعملهددما وذاث اندده م يبدد  بيددع مددن املشددر ني إالّ وقددد عملدد  بعمددل اُّمددة حممددد لددرجح 
 دخله ذّ( بقتل عمروا وم يب  بيع من املسلمني إالّ وقد دخله عّا بقتل عمرو.

 ي قا(      ضربة عل   ع  يوم اخندو أفضل من عبادة الثقلني.
 وُ   منادياً ينادي د وال يرل  خصه د يقو( 

 راً م عل  يهدقص***  عمرادقتل عل
 ابرم عل  أمراً        

 ووقعع اهلامية باملشر ني وافرّقع ايحااب خائفني مرعوبني.
فقا( رمدو( اهلل      اآلن نغداوهم وال يغاونداا فكدان  مدا قدا(     فلدم يغداهم قدري  

 بعد ذل ا و ان هو يغاوهم ح  فتح اهلل عليهم مّكة.
 العود إليه  انيةا وعن ار ه ملبه؟وملا مألوا علياً  ع  عن مبل قيامه عن  در عمرو ي 

قا(  ع   ان عمدرواً جتامدر عليده هدا أ دار غضدبها فقدام  طدو خطدوات يطفدىت ذدا غضدبه 
يشوبه  د ت مدن التشدف  واإلنتقدام لنفسدها  مدا انده  ليكون قتله إيّا  خالصاً لوجه اهلل اعاىل ال

 له.ارث ملبها ين عمرواً قد مأله ذل  وطلل منه أن اليسلبه بعد قت
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 ضربتان  أعّا وأ أم

رول ايودي قدددا(   عدددع ابدددن عيدددا  يقدددو(  لقدددد َضدددرب علدددّ   ع  ضدددربة مدددا  دددان ت 
اإلمددالم ضددربة أعددّا منهدداا يعددين ذددا ضددربة عمددرو بددن عبدددود العددامريا ولقددد ُضددرب علدد   ع  
ضددربة مددا  ددان ت اإلمددالم أ ددأم منهدداا يعددين ذددا ضددربة ابددن ملجددم املددراديا وت قتددل عمددرو بددن 

 دود يقو( حّسان بن  ابع عب
 ارة م اناردرب غدنوب يثدجب***ن عبد يبتغ درو  بدى الف  عمدأمس

 ادنا م اقصرديددت جدد وجدولق***هورةديوفنا مشددت مدولقد وج
 ردرب املخسدضربوث ضرباً غري ض***در عصبةدداة بدع غدد رأيدولق
 ر منكرديم أمدرو أو سسديا عم***يمةدوم عاددعى ليدبحع ال ادأ 

 فسمعه أحد بين عامر فأجابه وهو يرد عليه افتخار  باينصار قائاًل 
 ميني فافخرواديف اهلا دولكن بس***لونناديع اهلل م اقتدشبتم وبد 
 روادتُم ذاث فاقصدّ  نلدبكف عل***وغاديف ابن عبداهلل أمحد ت الدبس

 نفردغضابر الدو اهلده الكفدولكن***كمدفلم اقتلوا عمرو بن عبد ببأم
 قروادول علينا فتحددعدوا الدرت وال اكث***اؤ در طا( بندعلّ  الشي ت الفخ

 
 م  ابنة عبدود

وروي انددده ملدددا قتدددل علددد   ع  عمدددرو بدددن عبددددوّد نعددد  إىل اُختددده عمدددرة بندددع عبددددودا فلمدددا 
 جاتت إليه ورأاه على حّلته م يسلبه قاالها قالع  من ذا الشي اجرتأ عليه؟

 أق طالل.قالوا هلا  عل  بن 
رقأت دمعو ان هرقتها عليها قتل ايبطا(ا  قالع  م يعد مواه إال على يد  فو  رميا ال

وبددارز ايقددرانا و انددع منيتدده علددى يددد  فددو  ددرمي مددن قومددها مددا  عددع بددأفخر مددن هددشا يددا بددين 
 عامرا ي أنشأت اقو( 

 ايبد ليه آخدردك  عدلكندُع أب***رو غري قاالهداال عمدلو  ان ق
 دعى قدمياً بيضة البلددان يدن  دم***اب بهداال عمرو ال يعدن قدلك

 أرت قري  بأخ  ما حّنع النيدل د والنيدل مجد  نداب وهد  املسدّنة مدن  ي قالع  واهلل ال
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 النوو د  ناية عن ااا الاستطي  ذل  أبداً.
 

 ت احلرب وم  املشر ني فقن
لفتندةا فدأاى رمدو( اهلل     ت  ان نعيم بن مسعود اي دجع  هدن  يدد فدّن الشدغل وا

جددو  الليددل و ددان قددد أمددلم قبددل قدددوم قددري  بثال ددة أيدداما فقددا(  يددا رمددو( اهلل اين قددد آمنددُع 
باهلل و دقت ا و تمُع امياين عدن الكفدرةا فدإن أمدراين أن آايد  وأنصدرث بنفسد  فعلدعا وإن 

 .أمراين ان اُخّش( بني اليهود وبني قري  فعلع ح  ال رجوا من حصنهم
 فقا( رمو( اهلل      خّش( بني اليهود وبني قري ا فإنه أوق  عندي.

فجات إىل أق مفيان وقا( له  ان  اعر  موّد  لكم ونصح ا وقدد بلغدين اّن حممدداً قدد 
وافدد  اليهددود علددى أن يأخددشوا رهددائن مددن أ ددرافكم ليسددّلموهم إىل حممددد يضددرب أعنددداقهما ي 

ووعدددهم إذا فعلددوا ذلدد  أن يددرّد علدديهم جندداحهم الددشي يدددخلوا بددني عسددكر م ومييلددوا علدديكما 
قطعدده بدددين النضدددري وقينقدداعا فدددال أرل أن اددددعوهم يدددخلوا عسدددكر م حددد  اأخددشوا مدددنهم رهنددداً 

 ابعثوا ذم إىل مّكةا فتأمنوا مكرهم وغدرهم.
 مفيان  وّفق  اهلل وأحسن جااتثا مثل  من أهدل النصائح. فقا( له أبو

  إىل بددين قرياددة وقددا( لكعددل و ددان ندددمياً لدده ت اساهليددة  يددا  ي جددات نعدديم مددن فددور  ذلدد
مددفيان قددا(  خنددر  هدديالت اليهددود   عددل انّدد  اعلددم مددوّد  لكددم ونصددح ا وقددد بلغددين اّن أبددا

فنضعهم ت  ر حمّمدا فإن يفروا  ان الفخر لناا وإن خسروا  انوا هيالت مقادمي احلربا فال 
 اأخددشوا مددنهم عشددرة مددن أ ددرافهم يكونددون ت أرل لكددم أن ادددعوهم يدددخلوا عسددكر م حدد 

حصنكما فإام إن م يافروا مبحمدد رجعدوا إىل مكدة وغداا م حممدد فقدتلكما لكدن إن أخدشّ 
 رهائن منهما م يشهبوا حّ  يرّدوا عليكم عهد م الشي جعلتمو  بينكم وبني حممد.
مدنهم رهنداً  فقا( له  عدل  أحسدنع وأبلغدع ت النصديحة الخندر  مدن حصدننا حد  نأخدش

 يكونون ت حصننا.
و ددان  دددشل ا فدددإام طلبدددوا رهندداً حينمدددا طلدددل مدددنهم أبومددفيان أن يبددددأوا القتدددا(ا فقدددا(  

 أبومفيان   دو نعيما فاختلفع  لمتهم.
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 ايحااب ينهامون
ملا قَتل عل   ع  عمرو بن عبدود دخل الوهن والدشّ( معسدكر ايحداابا واضدطربوا أ دّد 

يدل قدام رمدو( اهلل     علدى التدّل الدشي عليده مسدجد الفدتحا و اندع اضطرابا فلمدا جدّن اللّ 
ليلة يلمات قرّة فقا(  من يشهل فيأاينا  ربهم وله اسّنة؟ أعادها فلم يقدم أحددا ي قدا(  مدن 

 هشا؟ و ان حشيفة قريباً منها فقا(  أنا حشيفة يا رمو( اهلل.
 فقا(  اقرتب يا حشيفة أما اسم   الم ؟

 و يقو(  القّر والضّر جعلين اهلل فداث منعاين أن اُجيب .فقام حشيفة وه
 فقا( رمو( اهلل      انطل  ح  اسم   المهم واأايين  ربهم.

فقا( حشيفة  نعم يا رمو( اهللا ي قام فأخش مديفه وقومده وارمدها ولديس بده ضدّر وال قدّر 
 واجّته  وهم.

فقددا( لدده رمددو( اهلل     بعدددد أن دعددا لدده  يدددا حشيفددة الحتددد   ددديئاً حدد  اددأايينا فلمدددا 
يددا  ددري  املكددروبنيا ويددا  ذهددل حشيفددة رفدد  رمددو( اهلل     يديدده إىل السددمات ودعددا قددائاًل  

جميددل دعددوة املضددطرّينا ويددا مغيددع املهمددومنيا ا شددف قّدد  وغّمدد  و ددرقا فقددد اددرل حددار 
ّّ   وحا( أ حاق دعاؤ  ح  ندا( جربئيدل وهدو يقدو(  يدا رمدو( اهلل اّن اهلل عدّا ذ در   وما أن 

قد    مقالت  ودعاتث وقد أجاب  و فاث هو( عدّوثا فجثا رمو( اهلل     على ر بتيها 
 .  كراً  كراًا  ما رمحتين ورمحع أ حاق وبسن يديها وأرمل عينيها ي قا(  

من السمات الدنيا فيها حصدى وأرمدل علديهم  ي قا(  ان اهلل عّاوجل قد بعع عليهم رحياً 
 رحياً من السمات الرابعة فيها جند(.

 
 حشيفة ودعات الرمو(    

قددا( حشيفددة  خرجددع فلمددا و ددلع إلدديهما أقبددل جنددد اهلل ايو( ريددح فيهددا حصددىا فمددا 
مددون مددن ار ددع هلددم ندداراً إالّ أذّرهتدداا وال خبدداتاً إالّ طرحتددها وال رحمدداً إال ألقتددها حدد  جعلددوا يترتّ 

 احلصى.
مدددفيان وقددا(  إن  نّدددا نقااددل أهدددل ايرض  فجلسددع بدددني رجلددني مدددن املشددر نيا فقدددام أبددو

فنحن بالقدرة عليها وإن  ّنا نقاال أهل السمات  ما يقدو( حممدد فدال طاقدة لندا بأهدل السدماتا 
 يكون حملمد عني بينناا فليسأ( بعضكم بعضاً. اناروا بينكم ال
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 لشي عن مييين وقلع له  من أنع؟قا( حشيفة  فبادرُت إىل ا
 قا( معاوية.

 وقلع للشي عن يساري  من أنع؟
 فقا(  عمرو بن مهيلا وم يسأالين عن ا  .

مدددفيان إىل راحلتدددها ي  ددداح ت  ي أقبدددل جندددد اهلل ايعادددم. ريدددح فيهدددا جندددد(ا فقدددام أبدددو
قري   النجات النجاتا وملا أراد أن ير ل راحلته أمكنين قتلها فلما قمع بشل  اش رت قدو( 

فكففددع ورجعددع بعددد أن ااددام املشددر ون   حتددد ن حددد اً حدد  ارجدد  إرّ  ال رمددو( اهلل      
 وذهل ايحااب.

وهتّيئنددا معدده للصددالةا فصددّلى بنددا فددأخربُت رمددو( اهلل     اخددرب وقددد طلدد  الفجددرا فتهيّددأ 
يددربحّن أحددد مكاندده إىل أن اطلدد  الشددمسا فلمددا طلعددع الشددمس   نددادل مناديدده  الي الفجددر

إلدده إالّ اهلل وحددد   ال انصددرفنا مدد  رمددو( اهلل     إىل داخددل املدينددة وهددو يقددو( علددى روايددة  
امللدد  ولدده احلمدددا وحدد ا أ ددا وعددد ا ونصددر عبددد ا وأعددّا جنددد ا وهددام ايحددااب وحددد ا فلدده 

 . ميوت بيد  اخري وهو على  ّل   ت قدير حيي  ومييعا ومييع وحيي ا وهو حّ  ال
 

 القرآن وغاوة ايحااب
ي اّن اهلل اعاىل أوحى إىل نبّيه     مورة ايحااب يشّ ر املسلمني فيها مبا أ اذم ذلد  

النصدرا اضدافة إىل مدا ت اسدمية اليوم من ضّرا ومبا مّن عليهم من الفتح ومبدا أندا( علديهم مدن 
 السورة بايحااب من ا ارة إىل أقية ايمر وعام الواقعة حيع يقو( اعاىل 

ُنوداً يا أَيدَُّها ال ش يَن آَمُنوا اذُْ ُروا ن ْعَمَة اهلل  َعَلْيُكْم إ ْذ جاَتْاُكْم ُجُنوٌد َفَأْرَمْلنا َعَلْيه ْم ر حياً َوجُ  
دددرياً مَْ اَدَرْوهدددا وَ ددداَن اهللُ  دددا اَدْعَملُدددوَن َبص  دددْنُكْم َوإ ْذ زاَغدددع  ا  مب  دددْن َأْمدددَفَل م  دددْن فَددددْوق ُكْم َوم  إ ْذ جددداؤُُ ْم م 

َر َوَااُنُّددوَن ب دداهلل  الاُُّنونَددا نُددوَن َوزُْلا لُددوا ز لْددااالً ا ايَْبصدداُر َوبَدَلغَددع  اْلُقلُددوُب احْلَندداج  ُهنال ددَ  ابْدتُل ددَ  اْلُمْيم 
َوَرد  اهللُ ال ش يَن َ َفُروا ب َغْيا ه ْم مَْ يَناُلوا َخرْياً وََ َفى اهللُ اْلُمْيم ن نَي  ه اعاىل  د  إىل قول141   َ د يداً 

  .141   اْلق تاَ( وَ اَن اهللُ َقو ي ا َعا يااً 
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دددْن أَْهدددل   يّ بّشدددرهم بفدددتح حصدددون اليهدددود حيدددع يقدددو( اعددداىل   َوأَنْددددَاَ( ال دددش يَن يددداَهُروُهْم م 
دُروَن َفر يقداً  اْلك تاب  م   يه ْم َوَقَشَ  ت  قُدُلوذ  ُم الرُّْعدَل َفر يقداً اَدْقتُدلُدوَن َواَْأم    َوَأْوَرَ ُكدْم 26ْن َ يا  

  .142   ٍت َقد يراً  أَْرَضُهْم َود ياَرُهْم َوأَْمواهَلُْم َوأَْرضاً مَْ َاَطُيها وَ اَن اهللُ َعلى ُ لِّ َ  ْ 
 

 غاوة بين قرياة
اهلل     من اخندو ودخل املديندة واللدوات معقدودا أراد أن يغتسدل مدن ملا انصر  رمو( 

الغبددارا فنددادا  جربئيددل  عددشيرث مددن حمدداربا واهلل مددا وضددعع املالئكددة المتهدداا فكيددف اضدد  
اصدددددّل  العصدددددر إال ببدددددين قريادددددةا فدددددإين متقدددددّدم  ومالدددددا( ذدددددم  المتددددد ؟ ان اهلل يدددددأمرث أن ال

 حصنهم.
عوا ر علياًا فجات علد   ع  فقدا( لده  نداد ت الندا  أن فخر  رمو( اهلل     وقا(  اد

اليصددلنّي أحددد العصددر إال ت بددين قرياددةا فنددادل فدديهما فخددر  النددا ا فبددادروا إىل بددين قرياددةا 
وخر  رمدو( اهلل     وعلد   ع  بدني يديده مد  الرايدة العامدى ت  ال دة آال  رجدل و ال دني 

 القعدة. فرماًا وذل  يوم ايربعات لسب  بقني من ذي
و ان حيّ  بن أخطل ملا ااام ايحااب جات فددخل حصدن بدين قريادةا فجدات علد   ع  

 فأحاع حبصنهما فأ ر  عليهم  عل بن أمد من احلصن يشتمهم ويشتم نبّيهم.
فأقبدل رمدو( اهلل     وأنددا( العسدكر حددو( حصدنهم فحا ددرهم  ال دة أيدداما فندا( بعدددها 

 ا أعطيع إخواننا من بين النضري؟أحدهم إليه وقا(  يا حممد اعطينا م
 فقا(  الا أو انالون على حكم .

 فرج ا وامتمر احلصار مخساً وعشرين ليلة.
فلمدددا ا دددتد علددديهم ذلددد  وأيقندددوا اّن رمدددو( اهلل     غدددري منصدددر  عدددنهما قدددام مدددّيدهم  
 عددل بددن أمددد وعددرض علدديهم  ددال  خصددا(  امددا اإلمددالما وإمددا قتددل ذراريهددم ونسددائهم ي 

 ميوادددواا وإمدددا ابييدددع النددديب     وأ دددحابه ليلدددة السدددبعا فدددإن املسدددلمني قدددد أمندددوا القتدددا( حددد 
 منهم.

فأبوا  دل ذلد ا فأرمدلوا إىل رمدو( اهلل     أن يبعدع إلديهم أبدا لبابدة بدن عبداملندشر أخدا 
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 بين عمرو بن عو ا و انوا حلفات ايو ا ليستشريو  ت أمرهما فأرمله إليهم.
 

 زلة أق لبابة واوبته
ا جددات أبددو لبابددة إىل بددين قرياددة أحدداطوا بدده وقددالوا لدده  يددا أبددا لبابددةا أاددرل أن ننددا( علددى فلمدد

 حكم حممد؟
 قا(  نعما وأ ار بيد  إىل حلقه أنه الشبح.

 قا( أبو لبابة  فواهلل ما زالع قدماي من مكااما ح  عرفع أين قد خنُع اهلل ورموله.
هلل     حددد  ارادددبن ت املسدددجد إىل ي انطلددد  أبدددو لبابدددة علدددى وجهددده فلدددم يدددأت رمدددو( ا

عمود من عمد  وقدا(  ال أبدرح مدن مكداين هدشا حد  يتدوب اهلل علد   هدا  دنععا وعاهدد اهلل 
 يطأ بين قرياة أبداًا وال يرا  اهلل ت بلد خان اهلل ورموله فيه أبداً. أن ال

رُت لددها فلمددا  دد  رمددو( اهلل     خددرب  و ددان قددد امددتبطأ  قددا(  أمددا لددو جدداتين المددتغف
 وأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالشي أطلقه من مكانه ح  يتوب اهلل عليه.

فنالع اوبة أق لبابدة علدى رمدو( اهلل    ا فتدوىّل رمدو( اهلل     إطالقده بيدد  الكرميدةا 
 فنالع بنو قرياة على حكم رمو( اهلل    .

 
 حكمية معد بن معاذ

    قالدع ايو   يدا رمدو( اهلل قدد فعلدع فلما نالع بنو قرياة علدى حكدم رمدو( اهلل 
 ت بين قينقاع ما قد فعلع وهم حلفات إخواننا اخار ا وهيالت موالينا.

 فقا( رمو( اهلل      أال ارضون يا معشر ايو  أن حيكم فيهم رجل منكم؟
 قالوا  بلى فمن هو؟

 قا(      فشل  معد بن معاذ.
 قالوا  قد رضينا حبكمه.

   قددد جعددل مددعد بددن معدداذ ملددا بدده مددن اسددراح الددشي أ ددابه مددن وقعددة و ددان رمددو( اهلل  
ايحااب ت خيمة ت املسجد اسكنها رفيدة امرأة  احلة اقدوم علدى املرضدى وادداوي اسرحدى 
حتتسل بشل  ايجرا ليعود  من قريدلا فأرمدل رمدو( اهلل     إىل مدعد ليدياى بده لديحكم 

حيمل عليه املريضا وأحاع به قومه وهم يقولدون  يدا  ت بين قرياةا فُا  به ت حمّفة وهو مرير
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 أباعمروا أحسن ت موالي ا فإمنا واّلث رمو( اهلل     ذل  لتحسن فيهم.
اأخددش  ت اهلل لومددة الئددما فددأحّس قومدده مددن  المدده هددشاا اندده  فقددا(  لقددد آن لسددعد أن ال

ربني ومدديب ذراريهددم يريددد أن حيكددم فدديهم مبددا حكددم بدده اليهددود أنفسددهم  مددن احلكددم بقتددل احملددا
ونسددائهم ومصددادرة أمددواهلم إذا  ددان الفددتح هلددما ومبددا عاهددد اليهددود أنفسددهم رمددو( اهلل      
مدددن اادددم لدددو نقضدددوا عهددددهم معددده  دددان لددده احلددد  ت قدددتلهم ومصدددادرة أمدددواهلم ومددديب ذراريهدددم 

 ونسائهما ولشل  قالوا  واقوما  ذهل واهلل بنو قرياة.
التفدع إىل اليهدود وقدا( هلدم  يدا معشدر اليهدود أرضديتم حبكمد  فلما امتقّر بسعد اسلسا 

 فيكم؟
 قالوا  بلى قد رضينا حبكم ا فأعاد عليهم القو(.

 عمرو. فقالوا  بلى يا أبا
عندها التفع معد إىل رمو( اهلل     وقا( اجالالً له  بأق أنع واُّم  يا رمو( اهلل ما 

 ارل؟
 حبكم  فيهم.قا(      احكم فيهم يا معدا فقد رضيع 

فقدددا( مدددعد  قدددد حكمدددع يدددا رمدددو( اهلل أن اقتدددل رجددداهلما واسددديب نسددداتهم وذراريهدددما  
 واقّسم غنائمهم وأمواهلم بني املهاجرين واينصار.

فنّفش املسلمون حكم معد فديهم فسداقوا ااُلمدارل إىل املديندةا وأمدر رمدو( اهلل     بدأن 
رجدل رجدلا فدُاخر   عدل بدن أمددا فلمدا نادر حيفروا حفراً ت البقي ا فلما أمسى أمر بإخرا  

إليه رمو( اهلل     قا( له  يا  عل أما نفع  و ية ابن حوا  احلرب الشي أقبل مدن الشدام 
وقا(  ار ع اخمر واخمريا وجئع إىل البي  والتمورا لنيب يبععا هشا أوان خروجدها يكدون 

سدددرة والتمدددرياتا وير دددل بالك ئ رجددده مبّكدددةا وهدددش  دار هجرادددها وهدددو الضدددحوث الدددشي  تدددا 
يبددار مددن  احلمددار العدداريا ت عينيدده محددرةا وبددني  تفيدده خدداّ النبددّوةا يضدد  مدديفه علددى عااقدده ال

 القى منكما يبلهلل ملطانه منقط  اخف واحلافر؟
فقدددا(  عدددل  قدددد  دددان ذلددد  يدددا حممددددا ولدددوال أن اليهدددود يعدددرّيوين اين جاعدددع عندددد القتدددل 

 اليهود عليه أحيا وعليه أموت.آلمنُع ب  و دقت ا ولكين على دين 
 فأمر رمو( اهلل     بضرب عنقها فضربع.
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 ي قّدم حيّ  بن أخطل فضربع عنقها ي ضربع أعناو الباقنيا و انوا قليلني جداً.
 ويييّد ذل  مرية الرمو(     ت التقليل من القتل حسل اإلمكان.

اهلل     بددددني  وا دددطفى     لنفسدددده مددددن نسددددائهم رحيانددددة بنددددع عمددددرو ي قسددددم رمددددو(
 املسلمني ايموا( والنسات والشراريا وذل  بعد أن أخر  مخسها.

 
  هدات اخندو وقرياة

و ان قد امتشهد من املسدلمني يدوم اخنددو وقريادة  مدعد بدن معداذا فإنده بعدد أن حكدم 
ت بددين قرياددةا انفجددر جرحدده بالدددم فددأرجعو  إىل خيمتدده الددشي ضددربع عليدده ت املسددجدا فمددا 

ا( جربئيددل علددى رمددو( اهلل     وقددا(  مددن هددشا العبددد الصدداحل الددشي مدداتا فقددد لبددع أن ندد
 فتحع له أبواب السمات وحترث له العر .
 ذا بسعد بن معاذ قد قبض.إفخر  رمو( اهلل     إىل املسجد ف

وهدددن امتشدددهد يدددوم اخنددددو وقريادددة  الطفيدددل بدددن النعمدددانا وأندددس بددده او ا وعبدددداهلل بدددن 
و عددل بدن زيدددا وخدالد بدن مددويد الدشي طرحددع عليده امددرأة مدن بددين  مدهلا و علبدة بددن غنمدةا

 قرياة رحى فقتلته بها ومات ت احلصار أبومنان بن حمصن أخو عكا ة بن حمصن.
 

 م  ابن باطا
و ان البن باطا وهو من رؤمات بين قرياة يد عند  ابع بن قيسا فدأاى  ابدع رمدو( اهلل 

 عندي يد وقد أحببُع أن أجايه ذا فهل ر دمه.    وقا(  يا رمو( اهلل  ان البن باطا 
 فقا( رمو( اهلل      هو ل .

 فأاا  فأخرب  بشل .
 فقا( ابن باطا   ي   بري ال أهل له وال ولد فما يصن  باحلياة؟
 فأاى  ابع إىل رمو( اهلل     وقا(  يا رمو( اهلل أهله وولد .

 قا(      هم ل .
 فأاا  فأخرب  بشل . 

 ما( هلم فما بقاؤهم على ذل ؟ يع باحلجاز الفقا(  أهل ب
 فأاى  ابع إىل رمو( اهلل     وقا(  ماله يا رمو( اهلل.
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 قا(      هو ل .
 فأاا  فأخرب  بأّن ماله له وفاتاً.

 عند ذل  قا( ابن باطا لثابع  أين  عل بن أمد؟
 قا(  ابع  قتل.

 قا(  فما فعل حيّ  بن أخطل؟
 قا(  قتل.

 غاا( بن مشو(؟ قا(  وما ه  حا(
 قا(  قتل.

فلما    ابن باطا بقتل هديالت قدا( لثابدع  أمدأل  بيددي عنددث يدا  ابدع إالّ مدا أحلقتدين 
بالقوما فواهلل ما ت العدي  بعدد هديالت مدن خدريا فمدا أندا بصدابر حد  ألقدى ايحبّدةا فلّمدا رأل 

و عندده وعددن أهلدده  ابدع هددش  اللجاجددة مددن ابددن باطددا مدد  مددا مدّن عليدده رمددو( اهلل    مددن العفدد
 بأ ا ي قدمه وضرب عنقه. وأوالد  وماله غضل وقا(  ال

 

 
 مرية ابن مسلمة إىل  د

ي بعددع رمددو( اهلل     خدديالً قبددل  ددد وجعددل علدديهم حممددد بددن مسددلمةا فافددروا برجددل 
مددن بددين حنيفددة يقددا( لدده  مثامددة بددن اُ ددا(ا و ددان قددد قتددل مددن املسددلمنيا فأمددرو  وجدداتوا بدده إىل 

 فربطو  بسارية من مواري املسجدا وقيل  أودعو  ت غرفة على باب املسجد.املدينة 
 فخر  إليه رمو( اهلل     وقا( له  ما عندث يا مثامة؟

فقدددا(  عنددددي خدددري يدددا حممددددا إن اقتلدددين اقتدددل ذا دما وإن ادددنعم ادددنعم علدددى  دددا را وإن  
  نع اريد املا( فامأ( منه ما  ئع.
 له  ما عندث يا مثامة؟ فرت ه ح   ان الغدا ي قا(    

 قا(  ما قلع ل ا إن انعم انعم على  ا ر إىل آخر .
 فرت ه ح   ان بعد الغد فقا(     له  ما عندث يا مثامة؟

 قا(  عندي ما قلع.
 قا(      أطلقوا مثامة.
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فانطل  إىل خنل قريدل مدن املسدجد فاغتسدلا ي دخدل املسدجد فقدا(  أ دهد أن الإلده إالّ 
اهلل وأّن حمّمددداً رمددو( اهللا يددا حممدددا واهلل مددا  ددان علددى ايرض وجدده أبغددض إّر مددن وجهدد ا 
وأما اآلن فقد أ بح وجهد  أحدّل الوجدو  إّرا واهلل مدا  دان مدن ديدن أبغدض إر  مدن ديند ا 

ّل الدددين إر ا واهلل مددا  ددان مددن بلددد أبغددض إر  مددن بلدددثا فأ ددبح بلدددث فأ ددبح ديندد  أحدد
 أحّل البالد إّرا وإن خيل  أخشاين وأنا اُريد العمرةا فماذا ارل؟

 فبّشر  رمو( اهلل     وأمر  أن يعتمرا فلما قدم مكة قا( له قائل   بوت؟
اددأايكم مددن اليمامددة حبددة  قددا(  ال ولكددن أمددلمع مدد  حمّمددد رمددو( اهلل    ا وال واهلل ال

حنطدددة حددد  يدددأذن فيهدددا النددديب    ا و اندددع اليمامدددة ريدددف مكدددةا فانصدددر  إىل بدددالد  ومنددد  
احلمددددل إىل مكددددة حدددد  جهدددددت قددددري ا فكتبددددوا إىل رمددددو( اهلل     يسددددألونه بأرحددددامهم أن 

 يكتل إىل مثامة  ل  هلم  محل الطعاما ففعل رمو( اهلل    ذل .
 

 غاوة الغابة
د بفتح القا  والراتا وهو مات على بريد من املدينة بطري  الشاما و اندع واعر  بشي قرَ 

 هش  الغاوة ت ربي  ايو( منة مع من اهلجرة النبويّة املبار ة.
ومببها  أنه  ان لرمو( اهلل     عشرون لقحة د وه  ذوات اللب القريبة العهد بالوالدة 

اري ليلدة ايربعدات ت أربعدني فارمداً فامددتاقوها دد ارعدى بالغابدة فأغدار عليهدا عييندة بدن حصدن الفدا 
 وقتلوا الراع ا و ان فيهم رجل من غفار وامرأاها قتلوا الرجل ومبوا املرأة.

ونودي  يا خيل اهلل ار يبا و ان أو( ما نودي ذاا  ما انه  دان أو( مدن ندشر ذدم مدلمة 
نيددة الددوداع ناددر إىل خيددل بددن عمددرو بددن اي ددوع السددلم ا  ددان ناهضدداً إىل الغابددةا فلمددا عددال  

الكفار فصاحا فأنشر املسلمنيا ي اض ت آ ارهم فأبلى بدالت حسدناً عايمداًا ورمداهم بالنبدل 
 ح  امتنقش ما  ان بأيديهم من اللقاحا وامتخلن املرأةا وامتلل منهم  ال ني بردة.
املقددداد فلمددا وقعددع الصدديحة باملدينددة  ددان أو( مددن أاددى إىل رمددو( اهلل     مددن الفرمددان 

بن عمروا ي عباد بن بشر اي هل ا واُميد بن حضري أخو بين حار ةا وعكا ة بن حمصدنا 
وحمرز بن نضدلة ايمددي ايخدرما وأبدو قتدادة احلدار  بدن ربعد ا وأبدو عيدا  عبيدد بدن زيدد بدن 

  امع الارق .
 فلما اجتمعوا خر  رمو( اهلل     ح  أدرث ابن اي وع.
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( اهلل     قددا(  يددا رمددو( اهلل قددد محيددع القددوم املددات فابعددع فلمددا رأل ابددن اي ددوع رمددو 
 إليهم الساعة.

 فقا(      يابن اي وع إذا ملكع فامجحا أي  مّهل وحّسن العفو.
ي ان أو( من حل  ذم حمرز بن نضدلة ايخدرما فأخدش ابدن اي دوع بعندان فرمدها وقدا(  يدا 

 ا أ حابنا.أخرم ان القوم قليل فاحشرهم اليقتطعوث ح  يلح  بن
حتل بيين وبني الشهادةا فخّلى مبيلها فالتقى هو والفدااري  فقا( ايخرم  يابن اي وع ال

فعقددر ايخددرم فرمددها فطعندده الفددااري فقتددل رمحدده اهللا وحلدد  أبددو قتددادة فقتددل قااددل ايخددرما ووىّل 
 املشر ون منهامني.

املسدرتجعةا وأقدام      وبلهلل رمو( اهلل     مات يقدا( لده ذو قدردا و در ناقدة مدن لقاحده
يومدداً وليلددة ي رجدد  إىل املدينددةا وأقبلددع امددرأة الغفدداري علددى ناقددة رمددو( اهلل    ا فلمددا أاددع 

 ميلدد ا  مددا ال نددشر يحددد فيمددا ال املدينددة نددشرت أن انحرهدداا فأخربهددا رمددو( اهلل     اندده ال
 نشر ت معصية.

 
 مرية عكا ة إىل الغمرة

يلتددني مددن فيدددا أرمددل إلدديهم رمددو( اهلل     حددني  دد  والغمددرة  مددات لبددين أمدددا علددى ل
بددأام يريدددون اإلغددارة علددى املدينددة عكا ددة بددن حمصددن ت أربعددني رجدداًلا وذلدد  ت آخددر  ددهر 

 ربي  ايو( منة مع من اهلجرة النبوية املبار ة.
فلمددا أحددّس القددوم ذددم بّكددروا ت اهلددروب وار ددوا مكدداام مددائو بعددريا فسدداقها عكا ددة إىل 

 دينة.امل
 

 مرية زيد اىل العين
والعددين هدد   منطقددة علددى أربعددة أميددا( مددن املدينددةا خددر  إليهددا ت مجددادي ااُلوىل زيددد بددن 

 حار ة ت مائة ومبعني را باً ليأخشوا عرياً لقري  قد أخشت طري  العراو.
فددالتقوا بددأق العددا  ابددن الربيدد  زو  زينددل بنددع رمددو( اهلل    ا وذلدد  عنددد مرجعدده مددن 

و ددان رجددالً مأموندداًا و انددع معدده بضددائ  لقددري ا فامددتاقوا عددري  وأفلددعا وقدددموا علددى  الشدداما
 رمو( اهلل     مبا أ ابواا فقّسمه بينهم.
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العا  املدينة فددخل علدى زيندل بندع رمدو( اهلل     مسدتجرياً ذدا ومدأهلا أن  وأاى أبو
  .اطلل من رمو( اهلل     رّد ماله عليها وما  ان معه من أموا( النا

فدعا رمو( اهلل     السرية وقا(  إّن هدشا الرجدل مندا حبيدع قدد علمدتما وقدد أ دبتم لده 
مددداالً ولغدددري ا وهدددو تت اهلل الدددشي أفدددات علددديكما فدددإن رأيدددتم أن ادددردوا عليددده فدددافعلواا وإن  دددرهتم 

 فأنتم وحقكم.
بالشددد ت قددالوا  بدددل ندددرد عليدده يدددا رمدددو( اهللا فدددردوا عليدده مدددا أ دددابواا حدد  إن الرجدددل يدددأ  
 والرجل يأ  باإلداوة والرجل باحلبلا فما ار وا قليالً ها أ ابوا وال  ثرياً إال ردو  عليه.

ي خددر  أبددو العددا  بالبضددائ  حدد  قدددم مكددة فددأّدل إىل النددا  بضددائعهما حدد  إذا فددرو 
 قا(  يا معشر قري ا هل بق  يحد منكم ما( م أرد  عليه؟

 د وجدناث وفياً  رمياً.قالوا  الا فجااث اهلل خرياًا ق
قا(  واهلل ما منعين أن أملم قبل أن أقدم عليكم إال اوقّيداً أن اانّدوا اين أمدلمع يذهدل 

 اهللا وأّن حمّمداً عبد  ورموله. إله إالّ  بأموالكما ي قا( معلناً  اين أ هد أن ال
 

 مرية ابن حار ة إىل بين فاارة
ملبار ة بعع رمو( اهلل     زيدد بدن حار دة وت  هر رجل منة مع من اهلجرة النبوية ا

على رأ  مجاعة إىل وادي القرل وذل  ين زيداً  ان يشهل إىل الشام ت جتارة ومعه بضائ  
مدددن أ دددحاب النددديب    ا فلمدددا قربدددوا مدددن وادي القدددرل أغدددار علددديهم قدددوم مدددن فددداارةا فقتلدددوا 

فسددها بعثدده رمددو( اهلل     املسددلمنيا و ددى زيددد بنفسددها فلمددا قدددم زيددد املدينددة وقددد خلددن بن
مد  مجاعددة إىل بددين فدداارةا فلقدديهم بددوادي القددرل فأ دداب مددنهم أمددواالً وقتددل مددنهم رجدداالً ورجدد  

 إىل املدينة بعد أن وّطد ايمن ت الطري .
 

 غاوة بين املصطل 
ي  انددع غدداوة بددين املصددطل  وهددم بطددن مددن خااعددةا ورأمددهم احلددار  بددن أق ضددرارا وقددد 

املديندة حيدع مدار احلدار  ت قومده ومدن قددر عليده مدن العدرب فددعاهم إىل  هتّيأ للاحدف علدى
 حرب رمو( اهلل     فأجابو .

فلمددا  دد  ذددم رمددو( اهلل     خددر  إلدديهم ت بشددر  ثددري لليلتددني خلتددا مددن  ددعبان مددنة 
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ذر الغفداري وقيدل  منيلدة بدن عبدداهلل  مع من اهلجرة النبوية املبار دةا وامدتعمل علدى املديندة أبدا
الليث ا فلقيهم على مات من مياههم يقا( له  املريسي ا فرتاموا بالنبل ماعةا ي أمر رمو( اهلل 
    أ حابه أن حيملوا عليهم محلة رجل واحدا فما أفلع منهم انسانا وقتل عشرة  منهم 

 وأمر مائرهما ومىب رمو( اهلل     النسات والشراريا وغنم ايموا( والشات والنعم.
بندددع احلدددار  بدددن أق ضدددرار مدددّيد بدددين املصدددطل ا   جويريدددة سددديب اُم املددديمنني و دددان مدددن ال

فوقعدددع ت مدددهم  ابدددع بدددن قددديس فكاابهددداا فدددأّدل رمدددو( اهلل     عنهدددا وأعتقهدددا فتاّوجهدددا 
و ّاهدا بدرّةا فلمدا بلدهلل املسددلمون ذلد  أعتقدوا إجدالالً لرمددو( اهلل     مدا  دان ت أيدديهم مددن 

من بين املصطل  وقالوا  أ هار رمو( اهلل    ا فما علدم امدرأة  السبايا و انوا مائة أهل بيع
 أعام بر ة على قومها منها.

 
 ت طري  املدينة

وت رجددوع رمددو( اهلل     مددن هددش  الغدداوة قددا( عبددداهلل بددن اُّق  لددئن رجعنددا إىل املدينددة 
ملهدداجرين ليخدرجّن ايعدّا منهدا ايذّ(ا وذلدد  لشدّر وقد  بددني جهجدا  بدن مسددعود الغفداري مدن ا

 وبني منان بن وبر اسهين من اينصار.
 فنادل الغفاري  يا للمهاجرين.
 ونادل اسهين  يا لألنصار.

 فقا( رمو( اهلل      أبدعول اساهلية وأنا بني أيهر م؟
وبّلهلل زيد بن أرقم رمو( اهلل     مقالة عبدداهلل بدن اُق فندا( ت ذلد  مدن عندد اهلل مدورة 

اهلل بدن عبدداهلل بدن اُق مدن أبيدها وأادى رمدو( اهلل     فقدا( لده  يدا رمدو( املنافقنيا واربأ عبدد
اهلل أنددع واهلل ايعدددّا وهددو ايذّ(ا واهلل لدددئن  دددئع لنخرجنّدده يدددا رمدددو( اهللا ووقددف يبيددده قدددرب 

 أذن ل  رمو( اهلل     ت الدخو(.يادخلها ح   املدينة فقا(  ال
 ليه  أن خّل عنه يدخل.فشكى ايب ابنه إىل رمو( اهلل     فأرمل إ

 فقا(  اآلن وقد جات اإلذن فنعم.
وقا( أيضاً  بلغين أن  يا رمو( اهلل اريدد قتدل أق واين أخشدى إن أمدرَت بدشل  غدريي أال 
ادعين نفس  أرل قاال عبداهلل ميش  على ايرض فأقتله وأدخل النار إذا قتلع ميمنداً بكدافرا 

ولكدن يدا رمدو( اهلل إن أردت قتلده فمدرين بدشل  فأندا  وقد علمع اينصار أين من أبّرها يبيها
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 واهلل أمحل إلي  رأمه.
 فقا( له رمو( اهلل     خرياًا وأخرب  أنه حيسن  حبة أبيه مادام هو معهم.

 

 سرية الفهري إلى عرينة
وت  هر  ّوا( منة مع من اهلجرة النبوية املبار ة  انع قصة العدرينّينيا وذلد  انده قددم 

 اهلل     عرينة و انوا مثانية أ خا  فأملمواا فامتوبأوا املدينة وامتومخوها.على رمو( 
فددأمر رمددو( اهلل     ذددم إىل لقاحدده و انددع مخددس عشددرة لقحددة د واللقحددة ذات اللددب 

 . لو خرجتم إىل ذود لنا فشربتم من ألبااا القريبة العهد بالوالدة د وقا(  
يددد  ورجلددها وغرمددوا الشددوث ت لسددانه وعيندده حدد   فلمددا خرجددوا إليهددا قتلددوا الراعدد  وقطعددوا

 ماتا وامتاقوا اإلبل.
 فبلهلل ذل  إىل رمو( اهلل     فبعع ت ا رهم عشدرين فارمداً وامدتعمل علديهم ابدن جدابر
الفهددريا فعّقبددوهم حدد  أدر ددوهما فلمددا أدر ددوهم أحدداطوا ذددم وأمددروهم وامددرتّدوا اإلبددل وقدددموا 

 ذم املدينة.
اللهدّم اعدم  هلل ان رمو( اهلل      ان قدد دعدا ملدا بعدع إلديهم وقدا(  قا( جابر بن عبدا

 فعم  عليهم الطري ا فلما اُ  ذما أمر     بقتلهم.  عليهم الطري 
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