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 غزوة الحديبية
وكانت هذه الغزوة يف غرّة ذي القعدة من السنة السادسة من اهلجررة النبييرة املباركرةق و رد 
خرج فيها رسيل اهلل )ص( يف ألر  وأربعمائرةق و يرل  يف ألر  وئسرمائة مرن أ رمابهق ومعره 

ق وكان اللياء ييمئذ إىل علي )ع( كمرا كران إليره )ع( يف املدراهد  بلهراق و  (م سلمة)ا   تهزوج
 خيرج بسالح إال سالح املسافرق السييف يف القرب.

وكرران سررببها أنرره )ص( رأن يف املنررام وهرري باملدينررة  بررل أن خيرررج إىل احلديبيررة ان اهلل يرر مره 
 احملّلقني.أن يدخل املسجد احلرامق وأن يطيف وحيلق مع 

نه )ص( رأن انه دخل هي وأ مابه املسجد احلرامق وأخذ مفتاح الكعبرةق وارافيا إو يل  
واعتمرواق وحلق بعضهم و صر بعضرهمق فر خب برذلص أ رمابه ففرحرياق وحسربيا الرم داخلريا 

 مّكة عامهم ذلص.
لمررا فرر خب )ص( أ ررمابه أنرره معتمررر وأمرررهم برراوروجق فتجّهررزوا للسررفرق وخرجرريا معررهق ف 
أحرمرريا بررالعمرة وسررا يا البرردنق وسررا) رسرريل اهلل )ص( سررت وسررّتني بدنررةق  (ذا احلليفررة)نزلرريا 

 حرامه.إوأشعرها عند 
ه مرن البريادي ليجرجريا معرهق لرويف الطريق كان رسيل اهلل )ص( يسرتنفر اععرراب ومرن حي 

 ردود عرن  وهي اليريد احلربق ولكن استظهاراً على  ريش وحذراً من أن يعرضيا له حبرب أو
 البيت.

فلمرررا بلرررا  ريدررراً ذلرررص بعثررريا خالرررد برررن اليليرررد يف مرررائا فرررار  كمينررراً ليسرررتقبل رسررريل اهلل 
ن ذّ )ص( فكرران يعارضرره علررى افبررالق فلمررا كرران يف بعررص الطريررق حضرررت  ررالة الظهرررق فرر 

 بالل و ّلى رسيل اهلل )ص( ب  مابه.
يقطعرين  الصرالة ع ربناهمق فر لم الفقال خالد بن اليليد  لري كنرا محلنرا علريهم وهرم يف 

 الهتمق ولكن جييء هلم اآلن  الة ا خررن أحرّ  إلريهم مرن ضرياء أبصرارهمق فر ذا دخلريا يف 
 الصالةق أغرنا عليهم.

َوِإذا ك ْنرَت فِريِهْم َف ََ ْمرَت )فنزل جبئيل على رسيل اهلل )ص( بصالة اوريف بقيلره اعراىل  
ررْم هَل رم  الصالررالَة فَرْلررتَرق ْم اائَِفرر ٌة ِمرنرْه ْم َمَعررَص َوْلَيْ خ ررذ وا َأْسررِلَمتَره ْم فَرِ ذا َسررَجد وا فَرْلَيك ين رريا ِمررْن َوراِئك 
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ر وا لَرْي َوْلَتْ ِت اائَِفٌة أ ْخرن  َْ ي َصلُّيا فَرْلي َصلُّيا َمَعَص َوْلَيْ خ ذ وا ِحرْذَره ْم َوَأْسرِلَمتَره ْم َودال الالرِذيَن َكَفر
َلًة واِحَدًة َوال ج ناحَ اَرْغف ل يَن َعْن َأْسِلمَ   (.1)( ِتك ْم َوأَْمِتَعِتك ْم فَرَيِميل يَن َعَلْيك ْم َميرْ

 
 يف اريق احلديبية

ّن  ريدرراً مجعرريا لررص إوسررار النرر( )ص( حررك إذا كررانيا بغرردير اعشررطاف أارراه عينرره فقررال  
 مجيعاًق و د مجعيا لص اعحابيشق وهم مقااليك و اّدوك عن البيت ومانعيك.

منهم إالّ امليافقة  ال )ص(  امضيا علرى  )ص(  أشريوا عليال أيها النا ق فلما   يرَ فقال 
ق حك إذا كانيا ببعص الطريقق  ال الن( )ص(  إّن خالد بن اليليرد برالغميم يف خيرل اهللسم ا

لقررريش اليعررةق فجررذوا ذات اليمررنيق فمررا شررعر ذررم خالررد حررك إذا هررم بقرررتة افرريش فررانطلق 
 لقريش.يركص نذيراً 

 وسار الن( )ص( حك إذا كان بالثنية الا يهبط عليهم منها بركت راحلته القصياء.
 فقال أ مابه  خألت القصياءق خألت القصياء.

فقرررال النررر( )ص(  مرررا خرررألت القصرررياءق ولكرررن حبسرررها حررراب  الفيرررلق    رررال  والرررذي 
إياهراق   زجرهرا فيتبرت يس لينين خطة يعظمين فيها حرمات اهلل إال أعطيرتهم  نفسي بيده ال

فعدل عنهم حك نزل ب  صى احلديبية على مثد  ليل املاء يتّبضه النا  ابضراًق فلرم يلبر  ق به
النا  حك نزحيهق وشكيا إىل رسيل اهلل )ص( العطشق فانتزع سهماً مرن كنانتره   أمررهم أن 

  دروا عنه. حكزال جييش بالري  جيعليه فيهق فما
 

 اعةمندوبي  ريش من خز 
هررم كرذلص إذ جرراء بررديل برن ور رراء اوزاعرري يف نفرر مررن خزاعررةق وكرانيا عيبررة نصرر   فبينمرا

ين اركررت كعرر  بررن لرر ي وعررامر بررن لرر ي نزلرريا اعررداد  إلرسرريل اهلل )ص( مررن أهررل هتامررة فقررال  
 مياه احلديبية معهم العيذ املطافيلق وهم مقااليك و اّدوك عن البيت.

ء لقترررال أحررردق ولكنرررا جئنرررا معتمررررينق واّن  ريدررراً  رررد فقرررال رسررريل اهلل )ص(  إنرررا    رررى
لكتهم احلرب وأضّرت ذم إال خّليا بيين وبني العررب  فر ن أك  راد اً ف أرا أجرّر امللرص إلريهم 

                                                           
1
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يسر لين اليريم امررؤ مرن  رريش خطرة لري  هلل  مع النبّيةق وإن أك كاذباً كفتهم ذؤبان العرربق ال
 فيها سجط إال أجبتهم إليه.

ص(  فرر ن شرراءوا مرراددهتم مررّدةق وخيلّرريا بيررين وبررني النررا ق فرر ن أ هررر علرريهم فرر ن    ررال )
شاءوا أن يدخليا فيما دخل فيه النا  فعلياق وإالّ فقد مجياق وإن هم أبيا فياّلذي نفسي بيرده 

 ال  االّنهم على أمري حك انفرد سالفا أو لينفذّن اهلل أمره.
 فقال بديل  س بلغهم ما اقيل.

ك أاى  ريداً فقال  إنرا جئنراكم مرن عنرد هرذا الرجرلق ويعنراه يقريل  رياًلق فر ن فانطلق ح
 شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا.

 حاجة لنا أن ختبنا عنه بديء. فقال سفهاؤهم  ال
 و ال ذووا الرأي  هات ما يعته يقيل.

  ال  يعته يقيل كذا وكذاق فمدتهم مبا  ال الن( )ص(.
 

 مع ابن مسعيد الثقفي
 فقام عروة بن مسعيد الثقفيق وكان عا الً لبيباًق فقال  أي  يمق ألستم باليالد 

  اليا  بلى.
  ال  ألست باليلد 

  اليا  بلى.
  ال  فهل اّتهميين 

  اليا  ال.
 رال  ألسررتم اعلمررين أين اسررتنفرت أهررل عكرراوق فلمرا بلمرريا علررّي جئررتكم برر هلي وولرردي 

 ومن أااعين 
  اليا  بلى.
 ذا  د عرض عليكم خطة رشد فا بليهاق ودعيين آاه. ال  ف ن ه

ين يرا حممرد اركرت  يمرص و رد ضرربيا اعبنيرة إف اراهق فجعرل يكلّرم النر( )ص(ق ويقريل لره  
وأخرجيا العيذ املطافيلق فال يدعيك ادخل حرمهم وفيهم عرني اطررفق أفرتيرد أن ابيرد أهلرص 

 و يمص يا حممد 
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حنررر برردينق أواأررا جئررت ع ضرري مناسرركيق و  فقررال لرره رسرريل اهلل )ص(  مررا جئررت حلررربق
 وا خّلي بينكم وبني حليمها.

 فقال عروة  باهلل ما رأيت كالييم أحداً   ّد كما  ددت.
ن عررروة جعررل يرمررق أ ررماب النرر( )ص( بعينرره ويتعّجرر  قررا هررم عليررهق فلقررد رأن ان إ  

ى وضررريئهق وإذا اكلّرررم رسررريل اهلل )ص( إذا أمررررهم ابتررردروا أمررررهق وإذا ايضررر  كرررادوا يقتتلرررين علررر
 خفضيا أ ياهتم عندهق وما حيّدون إليه النظر اعظيماً له.

فت تّر عروة بذلص فلما رجع إىل أ مابه  ال هلم  أي  يمق واهلل لقد وفدت علرى امللريكق 
ووفرردت علررى  يصررر وكسرررن والنجاشرريق واهلل إن رأيررت ملكرراً  ررط يعظمرره أ ررمابه مررا يعظررم 

انرررره إذا أمرررررهم ابترررردروا أمرررررهق وإذا ايّضرررر  كررررادوا يقتتلررررين علررررى  أ ررررماب حممررررد حممررررداًق واهلل 
وضيئهق وإذا اكّلم خفضريا أ رياهتم عنردهق ومرا حيردون النظرر إليره اعظيمراً لرهق وانره  رد عررض 

 عليكم خطة رشد فا بليها.
 

 مع كبري رماة العرب
رب و رال  فقام رجل من بين كنانرة يقرال لره  احللري  برن علقمرةق وكران كبرري الرمراة يف العر

 دعيين آاه.
 فقاليا  ائته.

فلمرررا أشررررف علرررى النررر( )ص( وأ رررمابهق  رررال النررر( )ص(  هرررذا فرررالنق وهررري مرررن  ررريم 
 يعظمين البدنق فابعثيها يف وجهه حك يراها.

 فبعثت لهق واستقبله النا  يلّبين.
فلمررا رأن احللرري   اهلرردي يسرريل عليرره يف  الئررده مررن الرريادي و ررد أكررل أوبرراره مررن ارريل 

 ب  عن حمله  ال  سبمان اهلل! ما ينبغي هل الء أن ي صّدوا عن البيت.احل
فرجع دون أن يكّلم رسيل اهلل )ص( شيئاً حك إذا و رل إىل أ رمابه  رال  رأيرت البردن 
 ررد  لرردت وأشررعرتق فمررا أرن لكررم أن اصررّدوهم عررن البيررتق فررياهلل يررا معدررر  ررريش مررا علررى 

ء معظمراً لرهق و رد سرا) اهلردي معكيفراً إىل حملّره  هذا حالفناكمق أي صّد عرن بيرت اهلل مرن جرا
والررذي نفررر  احللرري  بيرررده لررتجّلن برررني حممرررد ومررا جررراء لرره أو عنفررررّن باعحررابيش نفررررة رجرررل 

 واحد 
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 فقاليا له  مه! كّ  عنا يا حلي  حك ن خذ عنفسنا ما نرضى به.
 

 مع املندوب الرابع
 آاه. فقام رجل منهم يقال له  مكرز بن حفص فقال  دعيين
 فلما أشرف عليهمق  ال الن( )ص(  هذا مكرز  د جاء.

هررري يكّلمررره إذ جررراء س رررهيل برررن عمررررو ومعررره حفرررص برررن  فجعرررل يكلّرررم النررر( )ص( فبينرررا
 اعحن ق فلما رآمها رسيل اهلل )ص( يقبالن إليه  ال ع مابه   د ّسهل اهلل عليكم أمركم.

مابه واعجيال مرن بعرده علرى ذلرص وهكذا كان يتفاءل الرسيل )ص( يف ا ميره ويعّلم أ 
 نطال) يف ا ميرهمق وعدم التداؤم والي   منها.واال

 
 مع خام  املندوبني

فلما واىف سهيل بن عمرو مرع مرافقره رسريل اهلل )ص( وكانرا خرام  املنردوبني إليرهق  راال  
لعررب يا حممدق أال ارجع عنا عامص هذا إىل أن ننظر إىل ماذا يصرري أمررك وأمرر العرربق فر ن ا

 د اسامعت مبسريكق ف ن دخلت بالدنا وحرمناق استذلّتنا العرب واجررتأت علينراق ويلري لرص 
 البيت يف العام القابل يف هذا الدهر تالتة أيام حك اقضي نسكص وانصرف عّنا 

 ف جاذم رسيل اهلل )ص( إىل ذلص.
 من رجالص. فقاال له  وارد إلينا كل ما جاءك من رجالناق ونرّد إليص كل من جاءنا

فقررررال رسرررريل اهلل )ص(  مررررن جرررراءكم مررررن رجالنررررا فررررال حاجررررة لنررررا فيررررهق ولكررررن علررررى ان 
ي َذون يف إ هار اإلسالمق وال يكرهينق وال ينكر عليهم شيء يفعلينه مرن  املسلمني مبكة  ال
 شرائع اإلسالم.

 لم باوب.افقبال ذلص ورجعا إىل  يمهما خيب 
 

 عرتاض على معاهدة الصل اال
فلمررررا أجرررراذم رسرررريل اهلل )ص( إىل الصررررل  ورجررررع سررررهيل وحفررررص إىل  يمهمررررا خيرررربالم 

ّن بعضررهم  ررال  يررا رسرريل إبالصررل ق أنكررر علررى رسرريل اهلل )ص( بعررص أ ررمابه ذلررصق حررّك 
 اهلل ألسنا على احلق وعدّونا على الباال 
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 ف جابه رسيل اهلل )ص(  ائاًل  نعم.
 فقال  فنعطي الذلّة يف ديننا 

 ن اهلل  د وعدين ولن خيلفين وعده.إفقال رسيل اهلل )ص(  
 فقال  يا رسيل اهلل أ  اقل لنا أن ندخل املسجد احلرام وحنلق مع احملّلقني 

ف جابه رسيل اهلل )ص( و ال  أمن عامنا هذا وعداصق أو  لت لص  ان اهلل عّزوجرل  رد 
 وعدين أن افت  مكة وأايف وأسعى وأحلق مع احملّلقني 

ِإْذ ) ررررال رسرررريل اهلل )ص( ع ررررمابه  ألسررررتم أ ررررما  يرررريم برررردر إذ أنررررزل اهلل فرررريكم    
ِدُّك ْم بِ َْلٍ  ِمَن اْلَمالِئَكِة م ْرِدِفنيَ   .(2)( َاْسَتِغيث يَن َربالك ْم فَاْسَتجاَب َلك ْم َأيني ق 

س رررريل  يَررررْدع يك ْم يف ِإْذ ا ْصررررِعد وَن َوال اَرْلرررري وَن َعلررررى َأَحررررٍد َوالرال )ألسررررتم أ ررررما  يرررريم ا حررررد  
 .(3)( أ ْخراك مْ 

 ألستم أ ما  ييم كذا  ألستم أ ما  ييم كذا 
 فقاليا  اهلل أعلم ورسيلهق فا نع ما بدا لص.

 
 ميافقة  ريش

ورجررع حفررص بررن اعحنرر  وسررهيل بررن عمرررو إىل رسرريل اهلل )ص( و رراال  يررا حممرردق  ررد 
يكره أحد علرى دينره و  يبرق  م وأن ال هار اإلسالإأجابت  ريش إىل ما اشرتات عليهم من 

 إال الكتاب.
 كت .ا فدعا رسيل اهلل )ص( باملكت ق ودعا علي بن أ  اال  )ع( و ال له  

 فكت  علي )ع(  بسم اهلل الرمحن الرحيم.
 كت  كما كان يكت  آباؤك  بايص اللهّم.ا ولكن  (الرمحان)نعرف  فقال سهيل  ال

 ص اللهّمق ف نه اسم من أياء اهلل اعاىل.فقال رسيل اهلل )ص(  اكت  باي
 .(هذا ما اقاضى عليه حممد رسيل اهلل )ص( واملأل من  ريش)فكتبها )ع(ق   كت   

هرذا مرا اقاضرى عليره )فقال سهيل  لي علمنا أنص رسيل اهلل ما حاربناكق ولكرن اكتر   

                                                           
2
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3
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 ق أا ن  من نسبص يا حممد !(اهلل حممد بن عبد
 واهلل لرسيل اهلل حقاً.نه إفقال له علي )ع(  

 فقال سهيل  اكت  ايه ميضي الدرف.
 فقال له علي )ع(  ويلص يا سهيل كّ  عن عنادك.

وهنا التفت رسيل اهلل )ص( إىل سهيل و ال  واهلل إين لرسيل اهلل وإن كّذبتميين و  اقّروا 
 اهلل.  .    ال  ا م  يا علي واكت   حممد بن عبد

 ايص من النبّية أبداً. حميأفقال علي )ع(  ما 
فممرراه رسرريل اهلل )ص( بيرررده و ررال  يرررا علرري انّررص إن أبيرررت أن  مرري ايررري مررن النبرررّيةق 

 فيالذي  بعثين باحلّق نبياً لتجينّب أبناءهم إىل مثلها وأنت مضيص مضطهد.
هرذا مرا ا رطل  عليره أمرياملر منني علري برن )فلما كان ييم  فني ورضيا باحلكمني كت   

 .(ومعاوية بن أ  سفيانأ  اال  
املرر منني مررا حاربنرراكق ولكررن اكترر  هررذا مررا  فقررال عمرررو بررن العرراص  لرري علمنررا انررص أمررري

 ا طل  عليه علي بن أ  اال  ومعاوية بن أ  سفيان.
 .( د) اهلل ورسيله )ص( أخبين رسيل اهلل )ص( بذلص)فقال أمري امل منني )ع(  

 
 بنيد معاهدة الصل 

هذا ما ا رطل  عليره حممرد برن عبرداهلل واملرأل )   ال رسيل اهلل )ص( لعلي )ع(  اكت  
  (من  ريش وسهيل بن عمرو

ا طلميا على وضع احلرب عن النا  عدر سنني ي من فيهّن النا  ويكّ  بعضهم عن 
ع ه علريهمق ومرن أارى  ريدراً قرن مربعصق وعلى أنه من أاى حممداً من  ريش بغري إذن وليه ردّ 

حممررد   يررردوه علرريهمق وأن بيننررا وبيررنهم غيبررة مكفيفررةق وأنرره ال إسررالل وال إغرراللق وأنرره مررن 
أحررّ  أن يرردخل يف عقررد حممررد مررن العرررب ويف عهررده دخررل فيررهق ومررن أحررّ  أن يرردخل يف 
عقد  ريش من العرب وعهدهم دخل فيه )فتياتبت خزاعة فقاليا  حنن يف عقد حممد وعهردهق 

يكره  يا  حنن يف عقد  ريش وعهدهم( وأن يكين اإلسالم  اهراً مبّكة البكر و ال وايات  بني
ق واّن حممررداً يرجررع عررنهم عامرره هررذا وأ ررمابهق فررال يَرردخل  أحررد علررى دينرره وال يرر ذن وال يعررريال
علررريهم مكرررةق وأنررره إذا كررران يف العرررام القابرررل دخلهرررا ب  رررمابه فررر  ّروا ذرررا تالتررراً معهرررم سرررالح 
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 يدخليلا بغريها. ق الالراك ق السييف يف القرب
 

 برام املعاهدةإ بل 
 وهنا  رال بعرص املسرلمني  سربمان اهللق كير  يررد إىل املدرركني و رد جراء مسرلماً  فبينمرا
هم كذلص إذ دخل أبي جندل بن سهيل بن عمرو يرس  يف  ييده و د خرج فراراً مرن سرجن 

ن لره ذنر  سرين أنره أبيه سهيل من أسرفل مكرة حرك رمرى بنفسره برني أ هرر املسرلمني و  يكر
 اختار اإلسالم وارك الدرك.

 فقال أبيه سهيل  يا حممد هذا أول ما ا  اضيص عليه أن ارّده إيلال.
 فقال الن( )ص(  إنا   نقص بالكتاب بعد.
  ال  إذاً واهلل ال ا  احلص على شيء أبداً.

 فقال الن( )ص(  ف جره يل.
  ال  ما أنا مبجريه لص.

 فافعل. ال )ص(  بلى 
  ال  ما أنا بفاعل.

 ال مكرز  بلى  د أجرناه لصق لكن سهيل رفرص ذلرص رفضراً بااراً وجعرل الصرل  متيّ فراً 
 على اسليمه ابنه إليه.

وهنا  ال أبي جندل حني رأن انه سيف يرّد إىل أبيه  يا معدر املسلمني ا رّد إىل املدركني 
 ذب عذاباً شديداً يف اهلل.و د جئت  مسلماً أال ارون ما  د لقيت  وكان  د ع

 فقال بعص املسلمني  ال نرّده.
جنردل لصراد) فاجعرل  فقام رسيل اهلل )ص( وأخرذ بيرده فقرال  اللهرّم إنّرص اعلرم اّن أبرا 

 له فرجاً وخمرجاً.
نرره لرري  عليرره برر   اأررا يرجررع إىل أبيرره وا ّمررهق وايّن ا ريررد أن أّ  إ  أ بررل علررى النررا  و ررال  

 لقريش شراها.
 ب واحتسر ق فر ن اهلل جاعرل لرص اجندلق  لتفت )ص( إىل أ  جندل و ال  يا أبا  ا

وملن معص من املسلمني فرجراً وخمرجراًق إنرا  رد عقردنا بيننرا وبرني القريم  رلماً وأعطينراهم علرى 
 نغدر ذم.ال ذلص عهداً وأعطينا عهد اهللق وإنا 
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 التي يع على معاهدة الصل 

  املهاجرون واعنصارق ومن املدركني  سهيل بن عمرو   شهد على الصل  من املسلمني
ومررن معررهق و ررد كترر  علرري )ع( الكترراب يف نسررجتني  نسررجة عنررد رسرريل اهلل )ص( ونسررجة 
عنررد سررهيل بررن عمررروق ورجررع سررهيل بررن عمرررو مررع حفررص بررن اعحنرر  إىل  ررريش بالكترراب 

 وأخباهم باوب.
 

 من معجزات الرسيل )ص(
بية جيع شديد و ّلت أزوادهمق علم أ اميا ذا بضرعة عدرر روي انه أ اب النا  باحلدي

ييماًق فدكيا إىل رسيل اهلل )ص( ذلصق ف مر بالنطع أن يبسطق وأن يطرحريا فيره مرا بقري مرن 
 أزوادهمق ف ايا بد يق  ليل و ريات.

فقررررام )ص( ودعررررا بالبكررررة فيهرررراق وأمرررررهم أن يرررر ايا برررر وعيتهم فمألوهررررا حررررك   جيرررردوا هلررررا 
 حمماًل.
 

 نسص املصدودين
فلمررا فرررو رسررريل اهلل )ص( مررن معاهرردة الصرررل   ررال ع ررمابه   يمررريا فرراحنروا بررردنكم   

 احلقيا رؤوسكم.
فما  ام منهم رجلق حك  ال )ص( ذلص تالث مراتق وهم يقيلين  كير  ننمرر وحنلرق 

 و  نط  بالبيت و  نسع بني الصفا واملروة 
من ذلصق    رام فردخل علرى ا ّم سرلمة فرذكر هلرا فلما   يقم أحد اغتّم رسيل اهلل )ص( 

 ما لقي من النا .
اكلررم أحررداً كلمررة حررك انمررر  فقالررت لرره ا م سررلمة  يررا نررّ( اهلل أخررّ  ذلررص  اخرررج   ال

 ب دنصق وادعي حالقص فيملقص.
فجرررج )ص( فلررم يكلّررم أحررداً حررك فعررل ذلررصق حنررر بدنرره ودعررا حالقرره فملقررهق فلمررا رأوا 

 اق وجعل بعضهم حيلق بعضاً.ذلص  اميا فنمرو 
 فقال رسيل اهلل )ص( اعظيماً للبدن  رحم اهلل احملّلقني.
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 فقال  يم   يسي يا البدن  يا رسيل اهلل واملقّصرين 
 فقال رسيل اهلل )ص( تانياً  رحم اهلل احملّلقني الذين   يسي يا اهلدي.

 فقاليا  يا رسيل اهلل واملقّصرين 
 ّصرين.فقال )ص(  رحم اهلل املق

 
 العيدة إىل املدينة 

  رحل رسيل اهلل )ص( حني املدينة فرجع إىل التنعيم ونزل خت الدرجرةق فجراء أ رمابه 
الررذين أنكررروا عليرره الصررل  فاعتررذروا وأ هررروا الندامررة علررى مررا كرران مررنهمق وسرر ليا رسرريل اهلل 

 )ص( أن يستغفر هلم.
ا العطشق فا يت رسيل اهلل )ص( مباء يف  ال جابر  كّنا ييم الدجرة ألفاً وئسمائة ف  ابن

 ناء  غري فيضع يده فيه فجعل املاء خيرج من بني أ ابعه ك نّه العيين.إ
  ال  فدربنا وسقينا وكفانا ولي كّنا مائة أل ق فكي  بنا وحنن أل  وئسمائة رجل 

ِبْسِم اهلِل ) ورجع رسيل اهلل )ص( إىل املدينة وأنزل اهلل اعاىل عليه يف الطريق سيرة الفت   
 (.4)( فَرْيزاً َعِظيماً )إىل  يله سبمانه   (ِإنالا فَرَتْمنا َلَص فَرْتماً م ِبيناً  الرالمْحِن الرالِحيمِ 

اهلل الصراد) )ع(  فمرا انقضرت الرص املرّدة حرك كراد اإلسرالم يسرتييل علرى   ال أبري عبرد
 أهل مكة.

 
 من بركات  ل  احلديبية

بصررري بررن ا سرريد بررن حارتررة الثقفرري مررن  املدينررة انفلررت أبرريوملررا رجررع رسرريل اهلل )ص( إىل 
مدررركي  ررريش وهرري مسررلم ف رسررليا يف البرره رجلررنيق فجرراءا إىل رسرريل اهلل )ص( و رراال  العهررد 

 الذي جعلته لناق فدفعه إىل الرجلني.
بصري عحد الررجلني   احلليفةق فنزليا ي كلين من  ر هلمق فقال أبي فجرجا به حك بلغا ذا

 فص يا فالن جّيداً أرن سي
 فقال  أجل واهلل إنه فيدق لقد جربت به   جربت.

                                                           
4
 .5ر  1الفت    -  
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بصري  أرين أنظر إليهق ف مكنه منهق فضربه حك برردق وفرّر اآلخرر حرك أارى املدينرة   ال أبي
 فدخل املسجد يعدو.

 فقال رسيل اهلل )ص( حني رآه  لقد رأن هذا ذعراً.
 اح(ق واين ملقتيل.فلما انتهى إىل الن( )ص(  ال   تل واهلل  

فجاء أبي بصري فقال  يا نّ( اهللق  د واهلل أوىف اهلل ذّمتصق  رد رددارين إلريهم   أ راين اهلل 
 منهم.

 فقال )ص(  ويل امه مسعر حرب لي كان معه أحد.
فلما يع ذلص عرف أنه سرريّده إلريهمق فجررج ومعره ئسرة نفرر كرانيا  ردميا معره مسرلمني 

 وذي املرة من أرض جهينة على اريق عري  ريش قا يلي سي  البمر.حك كانيا بني العيص 
ال جندل بن سهيل يف سبعني راكباً أسلمياق فلمرق بر   بصرريق فجعرل  وانفلت منهم أبي

خيرررج مررن  رررريش أحررد مسررلماً إال حلرررق برر   بصررريق حرررك اجتمررع مررنهم عصرررابة بلغرريا تالمثائرررة 
خرجرت إىل الدرام إال اعرتضريا هلراق فقتلريهم يسرمعين بعرري لقرريش  مقاال وهرم مسرلمينق فرال

 وأخذوا أمياهلم.
سرفيان إىل رسريل اهلل )ص( يسر لينه ويتضرّرعين إليره أن يبعر  إىل أ   ف رسلت  ريش أبا

بصري الثقفيق وأ  جندل ومن معهم فيقردميا عليرهق و راليا  مرن خررج منرا إليرص ف مسركه غرري 
 حرج أنت فيه.

ن أجندل من أبيره بعرد القّصرةق  رسيل اهلل )ص( أن مينع أبا فعلم الذين كانيا أشاروا على
ااعة رسيل اهلل )ص( خري هلم فيما أحّبيا وفيمرا كرهرياق وعلمريا انره مرا فرت  يف اإلسرالم  بلره إ

فت   أعظم منهق إأا كان القتال حي  التقى النا ق فلما كانت اهلدنة ووضعت احلررب وأمرن 
فلم يكلرم أحرد باإلسرالم ويعقرل شريئاً إال دخرل فيرهق فلقرد  النا  والتقيا فتفاوضيا يف احلدي 

 ن كان يف اإلسالم  بل ذلص أو أكثر.دخل يف اينص السنتني مثل مَ 
 

 الن( )ص( يتفرّو إلبالو رسالته
وملررا اسررتقّر رسرريل اهلل )ص( بعررد  ررل  احلديبيررة يف املدينررة واامرر ّن فكررره مررن مناوشررات 

رسالته ر الا كت  اهلل هلا أن يظهرها على كل الرساالت  املدركني و دودهمق افرّو إىل إبالو
 وأن خيتم ذا الرسل واعديان ر إىل كل املعميرة.
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ولذلص أرسل رسله وكت  رسائله إىل شّك أحناء العا ق إىل الرؤساء واملليكق وإىل العدائر 
نهم الردخيل والقبائلق وإىل الدجصيات الدينيرة والسياسرية داخرل افزيررة وخارجهراق يطلر  مر

يف السلم والسالمق وإىل  بيل اإلسالمق ويعدهم عليه اعجر والثياب ومضراعفته هلرم ملكرانتهم 
ن هرررم أبرررريا ذلرررص. وذرررذا أسرررلم نرررا  كثرررريق وانتدررررر إ   ررريمهم إاإلجتماعيرررةق كمرررا وحيّملهرررم 

 اإلسالم.
 

 غزوة خيب
ليلرةق   خررج منهرا غاديراً ملا  دم رسيل اهلل )ص( املدينة من احلديبية مك  فيها عدررين 

إىل خيرربق وذلررص يف ذي احلّجررة آخررر سررنة سررتق و يررل  يف حمررّرم أول سررنة سرربع مررن اهلجرررة 
 النبيية املباركةق وكانت الراية ييمئذ لعلي )ع(ق كما ان الفت  كان على يديه )ع( أيضاً.

وكانررت خيررب منطقررة واسررعة ذات حصررين و ررالع  ييررةق وأراضرري ومررزارع خصرربةق وكانررت 
ابعررد عررن املدينررة برر تنني وتالتررني فرسررجاًق ونفيسررها مررا يقرررب مررن عدرررين ألفرراًق وكانررت  ررّيل 

برادهتمق ولرذلص وعرد اهلل نبيّره فتمهرا وهري باحلديبيرة إاملدركني وخرضرهم علرى  ترال املسرلمني و 
 بقيله اعاىل 

 (.5) (َوَعدَك م  اهلل  َمغاِِنَ َكِثريًَة اَْ خ ذ وَلا فَرَعجالَل َلك ْم هِذهِ )
 يعين   ل  احلديبيةق وباملغاِن الكثرية  فت  خيب.

فجرررررج رسرررريل اهلل )ص( مسررررتنجزاً ميعرررراد ربّرررره واتقرررراً بكفايترررره ونصررررراهق وكرررران معرررره ألرررر  
وأربعمائررة راجررل ومائتررا فررر ق وذلررص بعررد أن اسررتعمل علررى املدينررة سررباع بررن عرفطررة الغفرراريق 

 اهلل الليثي. ذرق و يل  أيلة بن عبد و يل  أبا
لعامر بن اعكيع أن حيدو باإلبل حك اسرع يف مديهاق ف ن اإلبل ختر   نَ ذِ أويف الطريق 

إذا يعرت احلرردّي واندررط يف السررري إذا حرردي هلرراق وكران عررامر هررذا رجررالً شرراعراًق فنررزل حيرردو 
 بالقيم ويقيل 

 وال اصّد نا وال  ّلينا    اللهّم ليال أنت ما اهتدينا   
 وتبت اع دام إن ال ينا   تنينا  فاغفر لنا يا رب ما ا  

                                                           
5
 .20الفت    -  



 15 

 إنا إذا  ب  بنا أاينا    وألقني سكينة علينا   
 ان الذين  د بغيا علينا  وبالصياح عيليا علينا   
 وحنن عن فضلص ما استغنينا   إذا أرادوا فتنة أبينا   

 لره  يرمحرص اهللق فررز) الدرهادة يفل فسّر رسيل اهلل )ص( من  يل عامر برن اعكريع و را
اهلل وبررني يرردي رسرريله )ص( وذلررص عنرردما جررّد احلرررب واصرراف القرريم يف غررزوة خيرربق  سرربيل

حي   د خرج مرن احلصرن يهريدي والر  مرن يربز إليرهق فربز إليره عرامرق فر بلى برالءاً حسرناً 
 ونال الدهادة أخرياً بضربة أراد أن يضرب ذا العدّو ف  ابت عني ركبتهق فمات منها.

نرره ا ويت مررن اعجررر مرررّانيق وذلررص يف جررياب مررن  ررال  إيف حّقرره  فقررال رسرريل اهلل )ص( 
 بطل عمله عّن ا ابته كانت من ضربته هي.

 
 

 من نفا) ابن ا  ّ 
وملررا ايّجررره رسررريل اهلل )ص( إىل خيررربق أرسرررل ابرررن  ا ّ  إىل يهررريد خيرررب مرررن يقررريل هلرررم  ان 

ف ن عددكم وعداكم كثرريةق حممداً  صد  صدكم وايّجه إليكمق فجذوا حذركم وال ختافيا منه 
 سالح معهم إال  ليل. و يم حممد شرذمة  ليلين عزل ال

فلمرررا علرررم ذلرررص أهرررل خيرررب أرسرررليا كنانررررة برررن أ  احلقيرررق وهررريذة برررن  ررري  إىل غطفرررران 
يسررتمدولم علررم كررانيا حلفرراء يهرريد خيرربق وشرررايا هلررم نصرر  مثررار خيررب إن هررم غلبرريا علررى 

 املسلمني.
ار باجتراه منطقرة الرجيرع حرك  رن بعرص انره يريرد ا دير   بائرل هذا والرسيل )ص(  رد سر

 غطفان وفزارة ملساعدهتم اليهيد يف غزوة اعحزاب.
فلمرررا نررررزل منررررزل الرجيررررعق وكرررران بيررررنهم وبرررني غطفرررران مسرررررية يرررريم وليلررررةق هتيرررر ت غطفرررران 
ق وايجهرريا إىل خيررب إلمررداد اليهرريدق فلمررا كررانيا برربعص الطريررق يعرريا مررن خلفهررم حسرراً ولغطرراً 

 فظنيا أن املسلمني أغاروا على أهاليهم وأمياهلم فرجعيا.
  اّن رسرريل اهلل )ص( عرررّج مبررن معرره مررن الرجيررع مّتجهرراً إىل خيررب سررالكاً الطريررق الررذي 
يقطع اراباف غطفان وغري غطفان مع يهيد خيبق وبذلص  طع املدد عن خيبق كما أمرن مرن 

 حما رهتم له واطييقهم إيّاه.
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 خيبعلى مدارف 

وملا كان رسيل اهلل )ص(  ريباً من خيب وأشرف عليها  ال ع مابه   فياق في فياق فرفع 
 الن( )ص( يديه حني السماء و ال 

اللهّم رب السماوات السبع وما أ للنق ورّب اعرضني السربع ومرا أ للرنق ورّب الدريااني 
هراق ونعريذ برص مرن شرر هرذه وما أضللنق إنا نس لص خرري هرذه القريرة وخرري أهلهرا وخرري مرا في

 القرية وشر أهلها وشر ما فيهاق أ دميا بسم اهلل.
فلمررا دخلرريا منطقررة خيرربق  ررّلى ذررم رسرريل اهلل )ص( فيهررا  ررالة الصررب  وركرر  وركرر  
املسررررلمينق وأ ررررب  اليهرررريد وفتمرررريا حصرررريلم وغرررردوا إىل أعمرررراهلم معهررررم املسرررراحي واملكااررررل  

ما رررررة رسرررريل اهلل )ص( وأ ررررمابه منطقررررتهم كعررررادهتم يف كررررل يرررريمق فرررر ذا ذررررم يفاجرررر ون مب
واحتالل كل املياضع احلساسة وسد الطر) عليهمق فرجعيا حني حصيلم هاربني وهم يقيلين  

 حممد واهلل وجيدهق ودخليا حصيلم وأغلقيها ب حكام.
اهلل أكبق خربت خيبق خربت خيبق إنا إذا نزلنا بساحة )وجعل رسيل اهلل )ص( يقيل  

 .(باح املنذرين يم فساء  
 

 اليهيد و رار املياجهة
غال هرررررراق عقررررردوا مررررر  راً اارئررررراً يبمثرررررين فيرررررره إوملرررررا دخرررررل اليهررررريد حصررررريلمق وأحكمررررريا 

مسرتجدات اليضررع الرراهنق ويدرسررين كيفيرة مررياجهتهم للجطراحملررد) ذرم ر حسر  نظرررهم ر 
 أحررد حصرريلم فرراافقيا أخرررياً علررى املياجهررة املسررلمةق وذلررص برر ن جيعلرريا النسرراء والررذراري يف

السبعةق وجيعلريا مرا حيتراجين إليره مرن الطعرام يف حصرن آخررق ويسرتقر املقراالين علرى اعبرراجق 
ويرردافعيا عررن كررل حصررن مررن حصرريلم برمرري النبررال واعحجررار كررل مررن يقرررتب إليهرراق وخيرررج 

  ناديدهم خارج احلصن ملقاالة املسلمني.
م ويقرراوميا حصررار املسررلمني هلررم مررا وهكررذا فعلررياق فاسررتطاعيا بسررببه أن يبقرريا يف حصرريل
 ررررتاب مرررن حصررريلم رمررريهم مرررن علرررى يقرررارب مرررن شرررهر واحررردق وكلمرررا حررراول املسرررلمين اال

 أبراجهم بالنبال واحلجارة حك  تل بعص املسلمني وجرح آخرون.
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  بيل النصيمة
ّن رسررريل اهلل )ص( نرررزل ب  رررمابه علرررى مقربرررة مرررن  رررالع خيرررب وحصررريلم وعسررركر إ  

لررص جرراء إليرره أحررد أ ررمابه وكرران عارفرراً مبياضررع خيررب و العهرراق ونقرراف  ّيهتررا هنرراكق عنررد ذ
 وضعفها و ال  يا رسيل اهللق أرأيت هذا املنزل أمنزل أنزلكه اهلل أم هي الرأي يف احلرب 

  ال )ص(  بل هي الرأي.
ّن هررذا املنرررزل  ريرر  جررّداً مررن حصرررن نطرر ةق ومجيررع مقرراالي خيرررب إفقررال  يررا رسرريل اهللق 

اصررل ال نرردري أحررياهلمق وسررهامهم اصررل إلينررا وسررهامنا  ق وهررم يرردرون أحيالنررا وحنررن الفيهررا
نرر من مررن بيرراهتمق وأيضرراً هررذا بررني الررنجالت ومكرران غررائر وأرض وخيمررةق لرري أمرررت  إلرريهم وال

 مبكان خال عن هذه املفاسد نتجذه معسكراً 
وة بردرق   ضررب فقال رسيل اهلل )ص(  الرأي ما أشرت إليهق و د جرن مثل هذا يف غز 

 )ص( معسكره يف منطقة آمنة.
 

 الرجل الذي حيّبه اهلل ورسيله )ص(
وكان علي بن أ  اال  )ع( ييمئذ  اح  راية رسيل اهلل )ص( فلمقه رمد فمنعه من 
احلررربق وأخررذ املسررلمين يتناوشررين اليهرريد مررن بررني أيرردي حصرريلم وجنباهترراق فلمررا كرران ذات 

 ررد خنررد يا علررى أنفسررهم خنررد اً وخرررج مرحرر  برجلرره يتعرررض  يرريمق فررت  اليهرريد البرراب وكررانيا
 للمرب.

فدعا رسيل اهلل )ص( أحد الصمابة و ال له  خذ الرايةق ف خذها فما لب  أن عاد جينّب 
 أ مابه وجيّبنينه.

 ويف الغد أخذ الراية  ما  آخر وسار ذا غري بعيد   رجع جينّب أ مابه وجيّبنينه.
مررا بررال أ رريام يرجعررين منهررزمني جيّبنررين أ ررماذم  أمررا )ل  فغضرر  رسرريل اهلل )ص( و ررا

يرجررع حررك  ال عطررنّي الرايررة غررداً رجررالً حيررّ  اهلل ورسرريلهق وحيبّرره اهلل ورسرريله كرررّاراً غررري فرررّارق ال
 .(يفت  اهلل على يديه

وكان علي )ع( أرمد العنيق فبات النا  يدوكين ليلتهم أيهم يعطاها  فلما أ ب  النرا  
 رسيل اهلل )ص( وكلهم يرجي أن يعطاها. غدوا على

 فقال )ص(  أين علي بن أ  اال  
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 فقاليا  يا رسيل اهلل هي يدتكي عينيه.
 ررال )ص(  ف رسررليا إليررهق فرر اىق فبصررق رسرريل اهلل يف عينيرره ودعررا لرره وكرران يف دعائرره لرره  

 .(اللهم  ه احلّر والبد)
ال برداًق   أعطاه الرايةق وكانت راية فبأ )ع( حك ك ن   يكن به وجعق و  يدتص حراً و 

خررذ الرايررة وامررص ذررا فجبئيررل معررصق والنصررر أمامررص والرعرر  مبثرريث يف )بيضرراء و ررال لرره  
 رردور القرريمق واعلررم يررا علرري الررم جيرردون يف كترراذم ان الررذي يرردّمر علرريهم ايرره ايليرراق فرر ذا 

 .(لقيتهم فقل  أنا عليق ف لم خيذلين إن شاء اهلل اعاىل
 علي )ع(  يا رسيل اهلل ا  االهم حك يكينيا مثلنا. فقال

 ررال )ص(  انفررذ علررى رسررلص حررك انررزل بسرراحتهمق   ادعهررم إىل اإلسررالم وأخرربهم مبررا 
جي  عليهم من حق اهلل فيهق فياهلل لئن يهدي اهلل بص رجالً واحداً خري لرص قرا العرت عليره 

ذلررص فافزيررةق وإن أبرريا ذلررص أيضررراً الدررم ق ويف روايررة  خررري لررص مررن محررر الررنعمق فرر ن أبرريا 
 فاحلربق ف ن اختاروا احلرب فمارذم.

فجرج علي )ع( بالراية يهرول هرولة حك ركزها  ريبراً مرن احلصرنق فاسرتقبله محراة اليهريدق 
فرردعاهم إىل اإلسررالم فرر بياق   دعرراهم إىل الذّمررة فرر بيا إالّ احلررربق وخرررج إليرره ملكهررم مرحرر  

 خيطر بسيفه ويقيل 
 شاكي السالح بطل جمّرب    د علمت خيب أيّن مرح    
 والقرن عندي بالدما خمّض     ان غ ل  الدهر ف ين ا غل    

اصرل  لرأسره بيضرة وال مغفرر ولرذلص جعرل علرى رأسره نقرري ال وكان مرحر  لعظرم هامتره 
 من جبلق وكان شاكاً يف السالح.

 فقال علي )ع( يف جيابه 
 كلي  غابات شديد  سيرة      يدرة أنا الذي يّتين ا ّمي ح 
 أاعن بالرم  وجيه الكفرة    اكيلكم بالسي  كيل السندرة   
 

 مرح  ينهزم
فلّما يع مرح  اسم حيردرة سرقط يف يردهق ووىّل علرى وجهره هاربراً و  يقر ق فتمثّرل لره 

 ابلي  يف  يرة حب من أحبار اليهيد و ال له  إىل أين يا مرح  
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قرن حبيدرة فجفته على نفسيق عّن ضرئري كانرت خرّذرين مرن مبرارزة فقال  اسّمى هذا ال
 نه  االص.إرجل ايه حيدرة واقيل  

فقررال لرره ابلرري   شرريهاً لررصق لرري   يكررن حيرردرة إالّ هررذا وحررده ملررا كرران مثلررص يرجررع عررن 
 مثلهق ارجع فلعّلص اقتلهق ف ن  تلته سدت  يمصق وأنا يف  هرك أستصرخ اليهيد لص.

كرران إال كفرريا) نا ررة حررك ضررربه علرري )ع( ضررربة سررقط منهررا ليجهررهق والررزم فرررّدهق فمررا  
 اليهيد يقيلين   تل مرح ق  تل مرح ق ودخليا حصيلم وأغلقيا باب احلصن عليهم دونه.
ف  بررل علرري )ع( إىل البررابق وكرران البرراب منميارراً مررن احلجررر يعجررز عررن فتمرره ا نررا  كثررري 

  رمرررى بررره فجعلررره علرررى اونرررد) جسرررراً للمسرررلمني فاجتذبررره علررري )ع( اجترررذاباً واررررّت  برررهق 
 يعبون عليه حك  فروا باحلصن وناليا الغنائمق و د  ال ابن أ  احلديد يف عينيته 

 عجزت أكّ  أربعين وأربع    يا  الع الباب الذي عن هزّه   
 

 البدارة بالفت 
رسريل اهلل )ص(  وخرج البدري إىل رسيل اهلل )ص( يقيل  ب ّن عليراً دخرل احلصرنق ف  برل
بلغررين نبرر ك )لرره  ل حنرري احلصررنق فجرررج علرري )ع( يتلّقرراهق فلمررا نظررر إليرره رسرريل اهلل )ص(  ررا
 .(املدكيرق و نيعص املذكيرق  د رضي اهلل عنص ورضيت أنا عنص يا علي

 فبكى علي )ع( شي اً.
 فقال له  ما يبكيص يا علي 

 فقال  فرحاً ب ّن اهلل ورسيله عيّن راضيان.
 حسان بن تابت اعنصاري رسيل اهلل )ص( أن يقيل فيه شعراًق فقال فاست ذن 

 دواءاً فلما   حي  مداويا     وكان علي أرمد العني يبتغي   
 فبيرك مر ياً وبيرك را يا      شفاه رسيل اهلل منه بتفلة   
 مكياً حمباً للرسيل مياليا     و ال س عطي الراية الييم  ارماً   
 به يفت  اهلل احلصين اعوابيا      إلله حيّبه حيّ  اهلي وا  
 علياً وياه اليزير املياخيا    ف  فى ذا دون البية كلها   
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 اإلرفا) باعسرن
خررذ فرريمن أخررذ  ررفية بنررت حيررّي بررن أخطرر ق فرردعا بررالالً أوملررا فررت  علرري )ع( احلصررن 

 )ص( حك يرن فيها رأيه.اضعها إال يف يدي رسيل اهلل  بالل ال فدفعها إليهق و ال له  يا
ف خرجها بالل ومّر ذا يف اريقه إىل رسيل اهلل )ص( على القتلرىق فكرادت ازهرق روحهرا 

 جزعاً.
 فقال له رسيل اهلل )ص( ملّا علم بذلص  أنزعت منص الرمحة يا بالل 

  عررررررض عليهرررررا رسررررريل اهلل )ص( اإلسرررررالمق ف سرررررلمت فا رررررطفاها لنفسرررررهق   أعتقهرررررا 
امررررأة م ّدبرررةق وذلرررص انررره ملرررا أرادت أن اركررر  ترررّ  رسررريل اهلل )ص( رجلررره وازّوجهررراق فكانرررت 

 لرتك ق ف بت.
 ورأن )ص(  ريباً من عينها خضرةق فس هلا عنه.

فقالرررت  يرررا رسررريل اهلل رأيرررت  برررل  ررردومص علينرررا كررر ّن القمرررر زال مرررن مكانررره وسرررقط يف  
ي لطمررة حجررري ر ومررا كنررت أذكررر مررن شرر نص شرريئًا ر فقصصررتها علررى زوجرري فلطررم وجهرر

 اخضّرت عيين منها و ال  ما هذا إال انص  ّنني ملص احلجاز.
 

 فاا  خيب
وروي انه ملا دنا علي )ع( بالراية وركزها  ريبراً مرن حصرين خيربق أالرع يهريدي رأسره مرن 

 احلصن و ال  من أنت 
  ال )ع(  أنا علي بن أ  اال .

 ررال  علرري  ومررا انررزل علررى فلمررا يررع ذلررص اليهرريدي اسررم علرري )ع( التفررت إىل اليهرريد و 
ميسررىق يعررين بررذلص الررم مغليبررين اشررارة ملررا جرراء يف كترراذم  مررن ان الررذي يرردّمر علرريهم ايرره 

 ستيطان به.ايلياق وهي علي )ع(ق فدخل يف  ليذم من الرع  ما   ميكنهم معه اال
 

 ستسالم و بيل الذّمةاال
ني بالسررالح مررن جد املرردجملررا فررت  علرري )ع( حصررين خيررب املهمررةق و تررل  ررناديد اليهرري 

أمثررال مرحرر  وأخيرره ياسرررق وآخرررينق  رابررة املائررة مررن شررجعان اليهرريدق و  يسررتطع اليهرريد مررن 
 تررل املسررلمني سررين ئسررة عدررر  تيررلق خررافيا فالتجرر وا عررن اريررق اعنفررا) السرررية الررا كانررت 
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ق و  يكن اربط بعص القالع ببعص إىل آخر  لعة بقيت هلم كان فيها مجيع أمياهلم وم كيهلم
 عليها حرب بيجه من اليجيه.

فنررزل رسرريل اهلل )ص( حما ررراً ملررن فيهرراق فصررار إليرره يهرريدي مررنهم فقررال  يررا حمّمررد ارر منين 
 على نفسي وأهلي ومايل وولدي حك أدلص على فت  القلعة.

 فقال )ص(  نعم أنت آمنق فما داللتص 
قلعررةق فتسررّد امليضررع علرريهم  ررال  ارر مر أن حيفررر هررذا امليضررعق ف نرره يصررل إىل مرراء أهررل ال

 فيبقين بال ماء فيستسلمين.
 فرفص رسيل اهلل )ص( ا رتاحه و ال  أو حيدث اهلل غري هذاق و د أمّناك.

يطيقررررين املقاومررررة واملقاالررررة أرسررررل   نرررره ملررررا اشررررتّد احلصررررار علررررى اليهرررريد وعلمرررريا الررررم الإ  
املفاوضة معصق فهل أنرزل إليرص كبريهم  ابن أ  احلقيق إىل رسيل اهلل )ص( ب ن اليهيد اريد 

 ال كّلمص يف ذلص 
  ال )ص(  نعم.

فنررزل ابرررن أ  احلقيرررق و ررراص رسررريل اهلل )ص( علرررى حقرررن دمررراء كرررل مرررن يف احلصرررن مرررن 
املقرراالني وعلررى أن خيرجرريا مررن خيررب وأرضررها بنسررائهم وذراريهررمق ويرتكرريا لرسرريل اهلل )ص( مررا  

  فراء.كان هلم من مال وأرضق وكراع وسالحق وبيضاء و 
يكتميه شيئاً قّا ادخروه أو اكتنزوه من  فصاحلهم رسيل اهلل )ص( على ذلص وعلى أن ال

 أمياهلم.
 

 وأخرياً.. اليهيد يسلمين
فلمرا نررزل أهرل خيررب علرى الصررل  وهتيّر وا للجررالء مرن خيرربق أاريا رسرريل اهلل)ص( وعرضرريا 

 عليه الطرح التايل  ائلني 
نصررلمها ونقرريم عليهررا ولنررا النصرر  مررن عيائرردهاق يررا حممررد دعنررا نكررين يف هررذه اعرض 

 فنمن أعلم ذا منكم وأعمر هلا.
فصررراحلهم رسررريل اهلل )ص( علرررى النصررر  علرررى انررره إذا شررراء أن خيررررجهم أخررررجهمق وإذا 
شراء أن يقررهم أ رّرهمق فلمررا أدركرت الثمررة وبلغررتق بعر  إلريهم عبرداهلل بررن رواحرة جير( مررنهم 

 النص .
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هم  يمررة و ررال  إمررا أن ا خررذوه واعطرريين نصرر  الررثمنق وإمررا أن اهلل و ررّيم علرري فجرراء عبررد
 آخذه وا عطيكم نص  الثمن 

فقال اليهيد  هذا احلقق ذذا  امت السماوات واعرضق   إلم بعد ذلص أسلميا ملا رأوا 
 من عدل اإلسالم وأخال) الرسيل )ص(.

ذررا مرفقرراً   يكينرريا نرره ملررا جرررت املقاسررم يف أمرريال خيررب شرربع املسررلمين ووجرردوا إو يررل  
وجدوه من  بل حك  ال بعضرهم  مرا شربعنا حرك فتمنرا خيربق وعرن بعضرهم  انره ملرا فتمرت 

 خيب  لنا  اآلن ندبع من التمر.
 

 نتقامللعفي ال لال
وملا اام ن رسيل اهلل )ص( وافرّو من فت  خيب أهدت له اليهيديرة  زينر  بنرت احلرارث 

رحر ق شراة مصرليةق و رد سر لت  أّي عضري مرن الدراة بن سالم بن مدكم وهي ابنرة أخري م
 أحّ  إىل رسيل اهلل )ص( فقيل هلا  الذراعق ف كثرت فيها السم ويمت سائر الداة.

  جرراءت ذرراق فلمرررا وضررعتها بررني يديررره )ص( انرراول الررذراع ف خرررذها فررالك منهررا مضرررغة 
 انتهش منه وأساغه.وانتهش منها   لفظهاق ومعه بدر بن الباء بن معرور فتناول عظماً ف

 رفعيا أيديكم ف ن كت  هذه الداة ختبين الا مسميمة.افقال رسيل اهلل )ص(  
 )ص( اليهيدية فاعرتفت. ى  دع

 فقال )ص(  ما محلِص على هذا 
 الررتق وهرري اطلرر  ملررا فعلترره عررذراً  بلغررت مررن  رريمي مررا   خيرر  عليررص فقلررت  إن كرران 

 نهق فتجاوز عنها رسيل اهلل )ص(.نبياً فسيجبق وإن كان ملكاً اسرتحت م
لررا ملررا رأت مررن أخررال) رسرريل اهلل )ص( مررا رأارره أسررلمت و الررت  اآلن عرفررت انررص إ  

ن( من عند اهلل واين ا شهدك ومن حضر اين على دينصق أشهد أن ال إله إالّ اهلل وانّرص حمّمرد 
 رسيل اهلل )ص(.

اهلل )ص( بعررد ذلررص تررالث   مررات بدررر بررن الررباء مررن أكلترره الررصق ولكررن بقرري رسرريل 
 سنني يعاين منها حك  ال ال م بدر بن الباء عنرد مرا جراءت اعريده يف مرضره  يرا ا ّم بدررق مرا
زالت اعكلة الا أكلت ييم خيب مع ابنص اعاودين فهذا أوان انقطاع اذريق فتييف رسيل اهلل 

 فّصالت.)ص( شهيداً. وهناك روايات ا خرن يف سب  وفااه )ص( مذكيرة يف امل
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 بداراان

وملررا فررت  رسرريل اهلل )ص( خيرربق أارراه البدررري بقرردوم ابررن عّمرره جعفررر بررن أ  االرر  )ع( 
وأ ررمابه  مررن أرض املهجررر  احلبدررة إىل املدينررةق فمررا لبرر  أن جرراء جعفرررق فقررام رسرريل اهلل 

ا أدري )ص( يتلّقاهق فالتزمه و ّبل ما بني عينيهق   أ بل )ص( على النا  و ال  أيّها النا  مر
 ب يّهما أنا أَسّر  بافتتاحي خيبق أم بقدوم ابن عّمي جعفر 

برني  و يل  ملا جاء جعفر  ام إليه رسريل اهلل )ص( واسرتقبله اتنرا عدررة خطريةق و بّرل مرا
عينيرره وبكرررى و ررال  ال أدري ب يهمرررا أنررا أشرررّد سررروراًق بقررردومص يررا جعفررررق أم بفررت  اهلل علرررى 

 أخيص خيب 
 )ص( فعفر  يا جعفر أال أمنمص  أال ا عطيص  أال أحبيك    ال رسيل اهلل 

  ال جعفر  بلى يا رسيل اهلل.
 فظّن النا  انه يعطيه ذهباً أو فّضة.

ين ا عطيررص شرريئاً إن أنررت  ررنعته يف كررل يرريم كرران خرررياً لررص مررن الرردنيا ومررا إ ررال )ص(  
وهي أربع ركعات بكيفيرة خا رة مرذكيرة  ( الة جعفر الطّيار) فيهاق فعّلمه الصالة املعروفة بر

 يف حمّلها.
 

 هدايا من أرض املهجر
ملررا  رردم جعفررر علررى النرر( )ص( ايررب أارراه بررالفرع مررن الغاليررة والقطيفررة فقررال النرر( )ص(  
عدفعّن هذه القطيفة إىل رجل حيّ  اهلل ورسريلهق وحيبّره اهلل ورسريلهق فمرّد اع رماب أعنرا هم 

 إليها.
   أين علي فقال الن( )ص(

فيت  عّمار بن ياسرر فردعا عليراً )ع(ق فلمرا جراء  رال لره النر( )ص(  يرا علري خرذ هرذه 
 القطيفة إليص.

ف خرذها وأمهررل حررك  رردم املدينررةق فررانطلق إىل السري) وأمررر  ررائغاً ففصررل القطيفررة سررلكاً 
يررتك لنفسره  سلكاًق فباع الرذه ق   فرّ ره يف فقرراء املهراجرين واعنصرارق   رجرع إىل منزلره و 

 شيئاً.
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فلقيررره النررر( )ص( مرررن غرررد يف نفرررر مرررن أ رررمابه فقرررال لررره  يرررا علررري اجعرررل غررردائي اليررريم 
 وأ ما  ه الء عندك.

 فقال علي )ع( مع انه   يّدخر شيئاً  نعم يا رسيل اهللق على الرح  والسعة.
فرردخل رسرريل اهلل )ص( مررع أ ررمابه وكررانيا ئسررة  حذيفررةق وعّمررارق وأبرريذرق وسررلمانق 

 واملقداد.
يبتغررري عنررردها اعامررراًق فيجرررد وسرررط   )ع(  رررال حذيفرررة  ودخرررل علررري )ع( علرررى فاامرررة

البيت جفنة من تريد افير وعليها عرا) كثريق وك ن رائمتها املسصق فمملهرا علري )ع( حرك 
 وضعها بني يدي رسيل اهلل )ص( ف كل وأكلنا حك  ألنا و  ينقص منه شيء.

و ررال )ص( وحنررن نسررمع كالمرره  أّ  لررص )ع( اامررة فقررام النرر( )ص( حررك دخررل علررى ف
 هذا الطعام يا فاامة 

 (.6)( ه َي ِمْن ِعْنِد اهلِل ِإنال اهلَل يَرْرز )  َمْن َيداء  ِبَغرْيِ ِحسابٍ )  )ع( الت 
فجرج الن( )ص( مستعباً وهي يقيل  احلمرد هلل الرذي   ميترين حرك رأيرت البنرا مرا رأن 
زكريّا ملرميق وكران إذا دخرل عليهرا احملرراب وجرد عنردها رز راًق فيقريل هلرا  يرا مررمي أّ  لرص هرذا  

 .(ه َي ِمْن ِعْنِد اهلِل ِإنال اهلَل يَرْرز )  َمْن َيداء  ِبَغرْيِ ِحسابٍ )فتقيل  
 

 امات  هرت يف خيبكر 
و ال بعص مرن شرهد خيرب مرن أ رماب رسريل اهلل )ص(  مرا عجبنرا مرن فرت  اهلل خيرب 
علررى يرردي علرري )ع(ق ولكنررا عجبنررا مررن  لعرره البرراب ورميرره خلفرره أربعررني ذراعرراًق ولقررد اكلّرر  

 محله أربعين رجالً فما أاا يه.
 أربعين ملكاً.أعانه عليه  والذي نفسي بيده لقد فاخب الن()ص( بذلص فقال 

احلسررن لقررد ا تلعررت منيعرراً وأنررت تالتررة أيررام ئيصرراًق  وحينمررا سرر له )ص( أحرردهم  يررا أبررا
 فهل  لعتها بقّية بدرية 

  ال )ع(  ما  لعتها بقّية بدرية ولكن  لعتها بقّية إهلية. أي بعنايته اعاىل.
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 من عالمات النبّية
إىل املدينرة  رال جرابر  أشررفنا علرى انه ملا انصررف رسريل اهلل )ص( مرن خيرب راجعراً  يرو 
عظيم  د امتأل باملاءق و  يكن لنا اريق سياهق فقاسريا عمقره بررم  فلرم يبلرا  عررهق في فنرا  وادٍ 

متمرّيينق فنزل رسيل اهلل )ص( و ال وهي يدعي اهلل  اللهّم اّنص جعلرت لكرل مرسرل عالمرةق 
 ورسلص.ف رنا  دراصق اللهّم أعطنا الييم آية من آيات أنبيائص 

  ضرب املاء بقضيبه واستين على راحلته    ال  سرريوا خلفري علرى اسرم اهللق فمضرت 
 راحلته على وجه املاء واابعه النا  على رواحلهم ودواّذم فلم يرتا  أخفافها وال حيافرها.

 
 غزوة وادي القرن

التيّجره إىل وادي وملا  فل رسيل اهلل )ص( راجعاً من خيب حني املدينة عزم يف اريقه على 
القررررنق وهررري املنطقرررة اال خررررن الرررا كررران يقطنهرررا اليهررريدق وذلرررص لعررررض اإلسرررالم علررريهمق أو 
نزوهلم إىل الذّمةق وإالّ  االهم واّهر املنطقرة مرن ارياائهم ضرد اإلسرالم واملسرلمني الرذي ااملرا 

 عاَنيا منه يف اععيام املاضية.
فسررره عرررّدة أيرررام حرررك فتمهررراق   عقرررد فلمرررا وافررراهم رسررريل اهلل )ص( حا رررر حصررريلم بن

معهم عقداً على غرار خيب واركهم يعملين يف اعرض على النص ق    سالم ما أ رابه مرنهم 
 على أ مابهق ورجع حني املدينة.

 
 حيائط فدك

( وكران يسركنها اليهريدق وكبرريهم 7وفدك منطقرة زراعيرة خصربة ذات حريائط عرامرة سربعة)
 ييشع بن نين.

اهلل )ص( مررن خيررب عقررد لررياًء   التفررت )ص( إىل علرري )ع( و ررال  يررا  فلمررا فرررو رسرريل
 علي  م إليه فجذهق فقام علي )ع( إىل اللياء ف خذهق فبعثه رسيل اهلل)ص( به إىل فدك.

وكان أهل فدك  د يعيا مبا دّمر اهلل على أهل خيب ومبسري علي )ع( فراا  خيرب الريهمق 
ق ف رسررليا إىل رسرريل اهلل )ص(  بررل و رريل علرري )ع( فررامتألت  لرريذم مررن ذلررص خيفرراً ورعبرراً 
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إلرريهم يصرراحلينه علررى فرردك ويسرر لينه أن يسرررتهم برر تيابق وحيقررن دمرراءهمق ويرتكرريا لرره أرضررهم  
وأمياهلمق وكان الذي مدى بينهم وبني رسيل اهلل )ص( يف ذلرص حميصرة برن مسرعيد أحرد برين 

 حارتة.
 فصاحلهم رسيل اهلل )ص( على أن حيقن دماءهم.

فكانت حيائط فدك ملكاً لرسيل اهلل )ص( خا ة خالصرةق علرا   ييجر  عليهرا ايرل 
القررر   وال ركررابق فنررزل جبئيررل عليرره و ررال  يررا رسرريل اهلل اّن اهلل عّزوجررل يرر مرك أن ارر ّدي ذا

 (.8حقه)
  ال )ص(  يا جبئيل ومن  رباي  وما حقه 

 فاعطها حيائط فدك.)ع(  ال جبئيل  فاامة 
حنلرة هلرا   )ع(وأعطى بر مر مرن اهلل اعراىل فردكاً إليهرا  )ع(فدعى رسيل اهلل )ص( فاامة 

 يف حياة الرسيل )ص(.  )ع(وبلغة البنيهاق وملكاً خا اً هلاق وبقيت يف ملكها وبيدها 
هررذا و ّسررم رسرريل اهلل )ص( غنررائم خيررب ووادي القرررن بعررد إخررراج الصررفايا واومرر  بررني 

سررلمين مرفقرراً   يكينرريا وجرردوه مررن  بررلق علررا فتمررت عنررية وأوجرر  أ ررمابهق فيجررد ذررا امل
 فدك. نعليها ايل وركابق فكان للمقاالني احلق فيها دو 

 
 سرية ا سامة بن زيد

وأ ام رسيل اهلل )ص( باملدينة بعد مقدمه من خيب إىل شيال سنة سبع من اهلجرة النبيية 
لتيايد اعمن أارراف املدينرةق ولت دير  مرا ابّقرى املباركةق وكان يبع  خالل الص املدة السرايا 

قررررن يفكررررر يف مهامجررررة املسررررلمنيق وكررررذا لتبليررررا اإلسررررالم إلرررريهمق وعرررررض أحكامرررره واعاليمرررره 
 السممة عليهم.

ومررن الررص السرررايا  سرررية ا سررامة بررن زيرردق فقررد بعثرره رسرريل اهلل )ص( يف خيررل إىل بعررص 
 يدعيهم إىل اإلسالم. رن اليهيد ر يقال  الا كانت ادعى  احلر ة ر ل

له  مردا  بن ليرص يف بعرص الرص القررنق فلمرا أحرّ  ايرل  وكان رجل من اليهيد يقال
إلره ال رسيل اهلل )ص( مجع أهله وماله و ار يف ناحية افبرلق وأ برل علريهم يقريل  أشرهد أن 
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 إالّ اهللق وأّن حممداً رسيل اهلل )ص(ق فمّر به ا سامة بن زيد فطعنه و تله.
 رجع إىل رسيل اهلل )ص( وأخبه بذلص.فلما 

 إله إالّ اهللق وايّن رسيل اهلل )ص( !  ال له   تلت رجالً شهد أن ال
  ال ا سامة  يا رسيل اهلل اأا  اهلا اعّيذاً من القتل.

فقررال رسرريل اهلل )ص(  فررال شررققت الغطرراء عررن  لبررهق ال مررا  ررال بلسررانه  بلررتق وال مررا  
 كان يف نفسه علمت 

( اآليرة.   9)( َوال اَرق يل يا ِلَمْن أَْلقى إِلَْيك م  السالالَم َلْسَت م ْ ِمنراً ) اعاىل يف ذلص  وأنزل اهلل
 بع  رسيل اهلل )ص( بديته إليهم.

 
 سرية ابن رواحة

وبلررا رسرريل اهلل )ص( بعررد رجيعرره مررن خيررب  ان بدررري بررن رزام اليهرريدي جيمررع غطفرران 
برن رواحرة يف تالترني راكبراً فريهم عبرداهلل برن أنري ق فلمرا  ليغزو املدينة ذمق فبع  إليره عبرداهلل

أارررريه فّكررررروا يف أن ي خررررذوه إىل النرررر( )ص( لرررررين فيرررره رأيررررهق ولررررذلص  رررراليا لرررره  أال خرررر  أن 
 يستعملص رسيل اهلل )ص( على خيب 

  ال  نعم. 
املسرلمنيق فلم يزاليا به حك ابعهم يف تالتني رجالً معرهق كرل رجرل مرنهم ردف رجرالً مرن 

فلمرررا  ررراروا علرررى سرررتة أميرررال نررردم بدرررري اليهررريدي وفكرررر يف الغررردرق فررر هين بيرررده إىل سررري  
 عبداهلل بن أني .

ففطن له عبداهلل فزجر بعريهق   ا تمم يسي) القيم حك إذا استمكن مرن بدرري اليهريدي 
 ضررررب رجلررره فقطعهررراق فرررا تمم بدرررري ويف يرررده عصرررا معّيجرررة الررررأ  فضررررب ذرررا وجررره عبرررداهلل
فدررّجه شررّجة بلغررت ا ّم رأسررهق ومررال كررل رجررل مررن املسررلمني علررى رديفرره فقتلرره و  يصرر  مررن 
املسلمني أحدق و دميا على رسيل اهلل )ص( فمسر  علرى شرّجة عبرداهلل فالت مرت و  ار ذه مرا  

 كان حّياً.
 

                                                           
9
 .94النساء   -  
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 رد الدم 
ت ويف هرذه السررنة يعررين سررنة سرربع مررن اهلجرررة النبييررة املباركررة العررت الدررم  بعررد مررا غربرر

لعلرري )ع(ق فعررن أيرراء بنررت عمرري   ان النرر( )ص( كرران يرريحى إليرره ورأسرره يف حجررر علرري 
 )ع(ق فلم يصّل العصر حك غربت الدم .

 فقال له رسيل اهلل )ص(  أ ّليت يا علي 
  ال  ال.

اللهرّم انره كران يف ااعترص وااعرة )فقرال رسريل اهلل )ص( ر و رد رفرع يديره حنري السرماء ر  
 .(الدم رسيلصق فاردد عليه 

 الت أياء  فرأيتها غربتق   رأيتها العت بعد مرا غربرتق وو عرت علرى افبرل واعرض 
 وذلص بالصهباء يف خيب.

 
 سرية بدري

سرية بدري بن سعد اعنصاري إىل بين مرةق معه تالتين رجاًلق فقتلياق و اال بدري   ومنها
بررن سررعد حررك ارارر ال و يررل  ررد مرراتق و رردم ابررن زيررد احلررارتي ارربهمق    رردم بعررده بدررري بررن 

 سعد.
 

 سرية إىل مي ن وجبار
رر ه ن وجبررار وهرري أرض لغطفررانق و يررل لفررزارة وعررذرق وبعرر  معررومنهررا  سرررية بدررري إىل مي 

تالمثائررة رجرراًلق فمررع جتّمعرريا لىغررارة علررى املدينررةق فسرراروا الليررل وكمنرريا النهررارق فلمررا بلغهررم 
مسري بدري هربياق وأ راب هلرم نعمراً كثررية وأسرر رجلرنيق فقردم ذمرا إىل املدينرة إىل رسريل اهلل 

 )ص( ف سلما.
 

 سرية إىل  د
 وبع  رسيل اهلل )ص( سرية  بل  د.

 أسهامنا اتين عدر بعرياً. ال الراوي  فبلغت  
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 عمرة القضاء
 وييت بذلص علا كانت بدالً عن العمرة الا م نعيا عنها عام احلديبية.

وذلررص أنرره ملررا أهررّل هررالل ذي القعرردة يعررين يف سررنة سرربع مررن اهلجرررة النبييررة املباركررةق أمررر 
 ةق وأن ال)ص( أ ررررمابه أن يعتمررررروا  ضرررراء لعمرررررهتم الررررا  ررررّدهم عنهررررا املدررررركين باحلديبيررررر

يتجلّرر  أحررد قررن شررهد احلديبيررةق فلررم يتجلرر  عررنهم أحررد مررنهم إال رجرراالً استدررهدوا ايررب 
 ورجاالً ماايا.

ذر الغفراري وخررج مرع رسريل اهلل)ص(  ريم  فجرج )ص( بعد أن اسرتعمل علرى املدينرة أبرا
مررن املسررلمني للعمرررةق فكرران جممرريع مررن خرررج يف عمرررة القضرراء ألفررني مررن املسررلمنيق وسررا) 
)ص( سررّتني بدنررةق و ررد  لّرردهاق وأحرررم مررن مسررجد املدينررةق وأحرررم معرره املسررلمينق ولررّ  ولررّ  
معره املسرلمين واجّتهريا بتلبيرتهم حنرري مّكرةق وذلرص بعرد أن جعرل علررى هديره ناجيرة برن جنرردب 

 اعسلمي.
ن رسرريل اهلل )ص(   يكررن يرر من مباغتررة  ررريش وغرردرهم برره وب  ررمابه يف أرض إوحيرر  

 رجل من املسلمني ب ن حيمليا معه السالح والدروع والرماح ومحلهرم علرى مائرة مكة أمر مائا
 ريبرراً مررن  (مررّر الظهررران)فررر ق وأّمررر علرريهم حممررد بررن مسررلمة وأمرررهم أن يتقررّدميه إىل منطقررة 

 احلرم وينتظروا  دومه هناك.
 فلّما علمت  ريش برذلص أرسرليا مرن يقريل لرسريل اهلل )ص( بر ن مرن شررواهم عليره  أن

 يدخل مكة إال بسالح املسافر. ال
وبرذلص سررّد  (نردخلها إال كرذلصق ولكرن يكرين هر الء  رريبني منّرا نعرم ال)ف جابره )ص(  

 )ص( اريق الغدر على  ريش.
  دخررل رسرريل اهلل )ص( ومررن معرره بسررالح املسررافر وهررم يلبّررينق وذلررص بعررد أن خرجررت 

انره كران ذلرص لرئالّ يرروهق عرداوة هلل  ريش من مكرة إىل رؤو  افبرال وأخلريا هلرم مكرةق و يرل  
ولرسرريلهق فلررم يررزل رسرريل اهلل )ص( يلررّ( حررك اسررتلم الررركن مبمجنررهق وكرران دخيلرره مكررة مررن 

 الثنّية الا اطلعه على احلجينق وعبداهلل بن رواحة آخذ بزمام راحلته وهي يقيل 
 الييم نضربكم على انزيله     خليا بين الكفار عن سبيله 
 ويذهل اوليل عن خليله   هلام عن مقيله ضرباً يزيل ا 
 ب ّن خري القتل يف سبيله    د أنزل الرمحن يف انزيله  
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 إين رأيت احلق يف  بيله   يا رب إين م من بقيله  
 

 الن( )ص( يقضي نسكه
  ااف رسيل اهلل )ص( بالبيت احلرام على راحلتهق وااف املسلمين معهق وأمر عبرداهلل 

إلره إالّ اهلل وحرده وحردهق  ال)د هذا الدعاء واملسلمين يرديدونه معره ويقيلرين  بن رواحة أن يردّ 
 .( د) وعدهق ونصر عبدهق وأعّز جندهق وهزم اعحزاب وحده

فلمررا  ضررى رسرريل اهلل )ص( نسرركه دخررل البيررت احلرررام حررك إذا حرران الظهررر أمررر بررالالً 
 ف ّذن على  هر الكعبة وأ ام الصالة ب  مابه.

اهلل )ص( ملا أراد السعي بني الصفا واملروة ورأن  ريداً  د ا طفيا له لينظروا   ان رسيل 
إليه وإىل أ مابه  ال ع مابه  رحم اهلل امرءاً أراهم الييم مرن نفسره  رّيةق   أخرذ يهررول يف 
سرررعيه يف املكررران املعلررريم اآلن يف املسرررعىق وأخرررذ املسرررلمين يهرولرررين معررره فيررره لررررين املدرررركين 

 هتم.جلدهم و يّ 
فسررعى رسرريل اهلل )ص( ومررن معرره سرربعاً حررك إذا فرررو مررن السررعي أّ  نسرركه   خرررج مررن 

 إحرامهق وكذلص فعل املسلمين.
وبعد ذلص أمر رسيل اهلل )ص( مائتني من أ مابه الذين  ضيا مناسكهم أن يرذهبيا إىل 

 ففعليا.أ ماذم مبّر الظهران فيقيميا على السالح حك ي يت اآلخرون فيقضين نسكهمق 
وأ ررام رسرريل اهلل )ص( مبكررة تالترراًق فلمررا كرران عنررد الظهررر مررن اليرريم الرابررع أارراه سررهل بررن 

رافرع ينرادي بالرحيرلق  عمرو ونفر آخرون معه و اليا   د انقضرى أجلرص فراخرج عنّراق فر مر أبرا
 ميسنّي ذا أحد من املسلمني. وأن ال

 عد عدرة أميال من مّكة.ورك  رسيل اهلل )ص( ومن معه حّك نزل بسرف وهي على ب  
 

 عند العيدة إىل املدينة
ملا عزم رسيل اهلل )ص( على ارك مّكة والعيدة إىل املدينة أ بل إليه عّمه العّبا  يف رسرالة 
مررن شررقيقة زوجترره ميمينررة بنررت احلررارث ا خررت ا م الفضررل زوجررة العبررا  حيرر   ررد أعجبهررا مررا 

ا  اعرررض عليرره رغبتهررا يف الررزواج منررهق شرراهداه مررن رسرريل اهلل )ص( ف رسررلت إليرره عررب العبرر
 عب زواجه هذا أوا ره بقريش ويستميل  ليذم إليه. يفيافق رسيل اهلل )ص( على ذلص ليقيّ 
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ولذلص خّل  أبا رافع ليممل إليه ميمينة حني ميسيق وأ رام بسررف حرك  ردمت ميمينرة 
يا ميمينرررة علرررى ومرررن معهرررا و رررد لقررريا أذن وعنررراء مرررن سرررفهاء املدرررركني و ررربيالمق حيررر  المررر

رغبتهررا يف الررزواج مررن رسرريل اهلل )ص(  وأرادوا منهررا أن انصرررف عررن ذلررصق لكنهررا أبررت عررن 
جررابتهم وأ رررت علررى إرادهترراق وكانررت علررى مررا  يررل  هرري آخررر مررن ازّوجرره رسرريل اهلل )ص( إ

 وآخر من مات من أزواجه.
اىل يف منامره  برل عرام ورجع رسيل اهلل )ص( إىل املدينة و د خّققت رؤياه الا أراه اهلل اعر

 اقريباًق فنزلت اآلية الكرمية اقيل 
َلَقررْد َ ررَدَ) اهلل  َرس رريَله  الرُّْؤيررا بِرراحلَْقي لَتَررْدخ ل نال اْلَمْسررِجَد احْلَررراَم ِإْن شرراَء اهلل  آِمنِررنَي حم َليِقررنَي )

( ويف 10)( ِمررْن د وِن ذلِررَص فَرْتمرراً َ رِيبرراً  ر ؤ َسررك ْم َوم َقصيرررِيَن ال خَترراف يَن فَرَعلِررَم مررا  َْ اَرْعَلم رريا َفَجَعررلَ 
 اآلية بدارة بفت  مكة الذي خّقق يف السنة الثامنة من اهلجرة النبيية املباركة.

 
 ات السنة الثامنةيمن ذكر 

كرران رسرريل اهلل )ص( مررن دأبرره بعررد كررل  ررالة أن خيطرر  علررى املسررلمنيق فكرران )ص( 
اك يف املسررجدق ويف مطلررع السررنة الثامنررة خيطر  فرريهم وهرري متكررىء علرى جررذع يلررة كانررت هنر

من اهلجرة النبييّة املباركةق است ذنته امرأة من اعنصار كان هلرا غرالم  ّرار يف أن يصرنع لره منرباً 
 خيط  عليه.

 تالث درجات. ف ذن هلاق ف مرت ابنهاق فاخّتذ له )ص( منباً ذا
فمرّن افرذع لفررا) رسريل فلما كان ييم افمعة خط  رسيل اهلل )ص( على ذلص املنربق 

اهلل )ص( حررك اصرردّع واندررقق فنررزل رسرريل اهلل )ص( ومسررمه بيررده الكرميررة حررك سررركنق   
 رجع إىل املنب.

 
 سرية كع  إىل ذات أاالح

وذات أارالح منطقرة يف ناحيرة الدرام خلر  وادي القررنق وأهلهرا مرن  ضراعةق ورأسرهم  
 رجل يقال له  َسدو .

                                                           
10
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يف شرررهر ربيرررع اعول مرررن السرررنة الثامنرررة مرررن اهلجررررة النبييرررة بعررر  إلررريهم رسررريل اهلل )ص( 
 املباركة كع  بن عمري الغفاري يف ئسة عدر رجالً من املبّلغني ليبّلغيهم اإلسالم.

فلمرررا أاررريا ذات أارررالح وجررردوا فيهرررا مجعررراً كثررررياًق فررردعيهم إىل اإلسرررالمق فررر بيا أن جييبررريا 
يعراًق وأفلرت كعر  جرحيراً وخامرل حرك  ردم وانقلبيا عليهم يقتلريلمق فقتلريا أ رماب كعر  مج

 املدينة على رسيل اهلل )ص( وأخبه اوبق فت تّر رسيل اهلل )ص( واملسلمين من ذلص كثرياً.
 

 سريّة م اة
  ان رسريل اهلل )ص( كران  رد أرسرل احلرارث برن عمرري اعزدي بكتراب إىل ملرص بصرررن 

مرا نرزل م ارة ر بضرم املريم ر وهري مرن عمرل حاكم الدامات املطلقق يدعيه فيه إىل اإلسرالمق فل
البلقرراء بالدررام دون دمدررقق عرررض لرره عامررل امللررص شرررحبيل بررن عمرررو الغسرراين فقرربص عليررهق 
وملا عرف انره رسريل النر( )ص( إىل امللرص خرال  اععرراف السرائدة يف ذلرص اليريم و تلرهق و  

يا مرررن املدينرررة إىل امللررريك ي قتَرررل لرسررريل اهلل )ص( رسررريل غرررريهق رغرررم كثررررة الرسرررل الرررذين ا رسرررل
 والرؤساء بعد  ل  احلديبية.

ولرررذلص ملرررا بلرررا رسررريل اهلل )ص( خرررب  تلررره اشرررتّد عليرررهق ونررردب النرررا ق وأخررربهم بقترررل 
احلررارثق كمررا أخرربهم بقتررل مجاعررة املبّلغررنيق ف سرررعيا وخرجرريا فعسرركروا بررافرفق فصررّلى ذررم 

 رسيل اهلل )ص( الظهرق   خطبهم وأو اهمق فقال 
 رررريكم بتقررررين اهلل ومبررررن معكررررم مررررن املسررررلمني خرررررياًق اغررررزوا بسررررم اهلل ويف سرررربيل اهللق او )

 اغلّررياق وال اقتلررريا وليرررداً وال امررررأةق وال شررريجاً فانيررراًق وال اغررردرواق وال و ررااليا مرررن كفرررر بررراهللق ال
 .(اقطعيا يالً وال شجراًق وال هتدميا بناءاً 

علررى تالتررة آالف و ررال  إن   تِررل جعفرررق فزيررد بررن حارتررة علررى النررا ق فرر ن    أمالررر جعفرررَ 
  تل زيدق فعبداهلل بن رواحة.

 
  اح  الراية البيضاء

  عقررد رسرريل اهلل )ص( هلررم لررياءاً أبرريص ودفعرره إىل جعفررر و ررال  إذا لقيررت عرردّوك مررن 
 اكف  عنهم املدركني فادعهم إىل إحدن تالثق ف يّتهّن أجابيك إليها فا بل منهم و 

ادعهم إىل اإلسالمق ف ن فعليا فا برل واكفر ق   ادعهرم إىل التمرّيل مرن دارهرم إىل دار )
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املهاجرينق ف ن فعليا ف خبهم أنال هلم ما للمهراجرينق وعلريهم مرا علرى املهراجرينق وإن دخلريا 
م اهللق يف اإلسالم واختاروا دارهم ف خبهم أّلم يكينين ك عراب املسلمنيق جيري علريهم حكر

يكين هلم يف الفيء وال يف الغنيمة شريءق إالّ أن جياهردوا مرع املسرلمنيق فر ن أبريا فرادعهم  وال
إىل افزيررةق فرر ن فعلرريا فا بررل مررنهم واكفرر  عررنهمق فرر ن أبرريا فاسررتعن برراهلل و رراالهمق وإن أنررت 
 حا رت أهل حصن أو مدينةق ف رادوا أن اسرتنزهلم علرى حكرم اهلل فرال اسرتنزهلم علرى حكرم

اررررردري أاصررررري  حكرررررم اهلل فررررريهم أم ال  وإن  اهللق ولكرررررن أنرررررزهلم علرررررى حكمرررررصق ف نرررررص ال
حا رت أهل  حصن أو مدينةق ف رادوا أن جتعل هلم ذّمة اهلل ورسريلهق فرال جتعرل هلرم ذّمرة اهلل 
وذّمررة رسرريلهق ولكررن اجعررل هلررم ذّمتررص وذّمررة أبيررص وذّمررة أ ررمابصق فرر ّنكم إن ختفررروا ذقكررم 

 .(لكم من أن ختفروا ذّمة اهلل وذّمة رسيلهوذمم آبائكم خري 
 

 مع ابن رواحة
  خرررج رسرريل اهلل )ص( مدررّيعاً هلررم حررك بلررا تنيررة الرريداعق في رر  ووّدعهررمق فبكررى ابررن 

 رواحة عند ايديعه رسيل اهلل )ص( و ال  يا رسيل اهلل مرين بديء أحفظه عنص.
 سجيد هلل اعاىل.نص  ادم غداً بلداً السجيد به  ليلق ف كثر الإ ال )ص(  
 اهلل  زدين يا رسيل اهلل. فقال عبد

  ال  اذكر اهلل ف نه عين لص على ما اطل .
 فقام من عنده حك إذا مضى ذاهباً رجع و ال  يا رسيل اهلل اّن اهلل وار وحيّ  اليار.
 فقال )ص(  يا ابن رواحة ما عجزت فال اعجز ر إن أس ت عدراً ر أن خسن واحدة.

حة  ال أس لص إذن عن شيء بعدهاق   وّدعه وانصرفق ومضى املسرلمينق فقال ابن روا
 وذلص يف مجادي اآلخرة من السنة الثامنة من اهلجرة النبيية املباركة.

 
 على مدارف م اة

فلما نزل املسلمين معان من أرض الدام بلغهم اّن هر رل  رد نرزل مرآب مرن أرض البلقراء 
مررن وررم وجررذام وبلررى و ضرراعة مائررة ألرر  أيضرراًق فلمررا  يف مائررة ألرر  مررن الرررومق وانضررّم إلرريهم

بلغهررم ذلرررص أ رراميا علرررى معرران ليلترررني ينظرررون يف أمررررهم و رراليا  نكتررر  إىل رسررريل اهلل )ص( 
 يبه بعدد عدّوناق ف ّما أن ميّدنا بالرجالق وإما أن ي مرنا ب مر فنمضي له.
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رهينررره للرررذي خررررجتم لررره فدرررّجعهم عبرررداهلل برررن رواحرررةق و رررال  واهلل يرررا  ررريم ان الرررذي اك
اطلبررين الدررهادةق ومررا نقااررل النررا  بعرردد وال  ررّيةق وإأررا نقرراالهم ذررذا الرردين الّررذي أكرمنررا اهلل 

 بهق فانطلقيا ف ّأا هي إحدن احلسنيني  إما  فرق وإما شهادة.
ق فردنا (مدرارف)فمضى النا  حك إذا كانيا بتجيم البلقاء لقيهم افميع بقرية يقرال هلرا 

العدّوق واحناز املسلمين إىل م اةق فالتقى النرا ق فتعبّر  املسرلمين بعرد أن دعريهم إىل اإلسرالم 
 ف بيا   ا تتليا والراية يف يد جعفر بن أ  اال ق فقاال ذا وهي يرجتز ويقيل 

 اّيبة وبارداً شراذا    يا حّبذا افّنة وا رتاذا  
 دة أنساذاكافرة بعي     والروم روم  د دنا عذاذا  

 عليال إذ ال يتها ضراذا                  
 

 مصرع اال مراء
فقاال جعفر والراية بيده  تااًل شرديداًق حرك إذا أرهقره القترالق ا رتمم عرن فرر  لره شرقراء 

يستفاد منها أعداء اهلل ر    االق وكان أول من عر   فرسه يف اإلسالم عند  فعر بها ر حك ال
 القتال.

نرهق ف خرذ الرايرة بيسرارهق فقطعرت يسرارهق فاحتضرن الرايرة حرك  ترل ولره ترالث فقطعت ميي
وتالتين سنةق و يل  واحد وأربعرين عامراًق و رد أ رابته ئسرين جراحرةق ئر  وعدررون منهرا 

 يف وجهه.
   أخذ الراية زيدق   عبداهلل بن رواحةق فتقّدما ذا حك  تال.

 جالن فقال   أخذ الراية تابت بن أ رم أخي بين الع
 يا معدر املسلمني ا طلميا على رجل منكم. 

 فقاليا  أنت.
  ال  ما أنا بفاعل.

 فا طل  النا  على خالد بن اليليدق الذي كان جديد عهد باإلسالم.
فلمررا أخررذ الرايررة نرراوو القرريم وراوغهررم حررك احنرراز باملسررلمنيق وفررّر ذررم مررن الرررومق وأنفررذ 

 الرمحن بن يرة إىل الن( )ص( ليجبه باوب. له  عبد رجالً من املسلمني يقال
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 الن( )ص( يبكي جعفراً 
ويف روايرة عررن أ  عبررداهلل )ع(  ررال  بينررا رسريل اهلل )ص( يف املسررجدق إذ خفررص لرره كررل 

 رفيعق ورفع له كل خفيصق حك نظر إىل جعفر يقاال الكّفارق حك  تل.
ملسراكنيق وكران تالر  اإلخرية مرن ا فقال رسيل اهلل )ص(   تل جعفرق وكانت كنيتره  أبري

ولد أ  اال ق ورابعهم علي )ع(ق وا ّمهم مجيعراً فاامرة بنرت أسردق وهري أول هاليرة ولردت 
 هلاليق وفضلها كثري.

ورون أبرري سررعيد اورردري عررن رسرريل اهلل )ص( انرره  ررال  خررري النررا  محررزة وجعفررر وعلرري 
 )عليهم السالم(.

يل اهلل )ص( علرى أيراء بنرت عمري  امررأة فلما  تل جعفر بن أ  اال  )ع( دخل رسر
 جعفرق فقال  أين بيّن 

 اهلل وعين وحممدق فمس  رسيل اهلل )ص( رؤوسهم. فدعت ذم وهم تالتة  عبد
 نص  س  رؤوسهم ك لم أيتام إفقالت أياء  

فتعّجرر  رسرريل اهلل )ص( مررن عقلهرراق و ررالق و ررد دمعررت عينرراه  يررا أيرراء أ  اعلمرري اّن 
  د استدهد يف هذا الييمق و د  طعت يداه  بل استدهاده  (ان اهلل عليهرضي )جعفراً 
 فبكت. 

ابكرررري فرررر ّن جبئيررررل أخرررربين ان اهلل  ررررد أبدلرررره مررررن يديرررره  فقررررال هلررررا رسرررريل اهلل )ص(  ال
 جناحني فهي اآلن يطري ذما يف افّنة مع املالئكة كي  يداء.

 ينسى فضله. بفضل جعفر الفقالت أياء  يا رسيل اهلل لي مجعت النا  وأخبهتم 
ن املررء  إفعج  رسيل اهلل )ص( من عقلها. فقام ور ى املنب وخط  يف املسرلمني و رال  

  د استدهدق وجعل له جناحان يطري ذما يف افّنة. ّن جعفرَ أكثري ب خيه وابن عمهق أال 
أن اّتجرررذ اعامررراً عيررراء بنرررت عمررري ق وا ايهرررا  )ع(ن رسررريل اهلل )ص( أمرررر فاامرررة إ  

 واسّليها تالتة أيام. فجرت بذلص السّنة أن يصنع عهل املصيبة تالتة أيام اعاماً.
يا فاامرة اذهر( فابرِص علرى ابرن عّمرصق فر ن   اردعي   )ع(كما انه )ص(  ال لفاامة 
 بثكل فما  لت فقد  د ت.

 عّماه.ا اقيل  و  )ع( ى جعفرق وفاامةفاجتمعت النسية يساعدن أياء بالبكاء عل
 فقال )ص(  على مثل جعفر فلتبص الباكية.
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وكرران )ص( بعررد ذلررص إذا دخررل بيترره كثررر بكرراؤه علررى جعفررر جررداً حررك اقطررر حليترره وهرري 
ّن جعفراً  رد  ردم إليرص إىل أحسرن الثرياب فاخلفره يف ذرّيتره ب حسرن مرا خلفرت إيقيل  اللهّم 

 أحداً من عبادك يف ذرّيته.
ن اهلل رفرع جسرد جعفرر إىل السرماءق واملكران الرذي فيره مرزاره اآلن اأرا هري إ  يف حدي و 

 دهاده.تمكان سقياه وحمل اس
 

 يف رتاء الدهداء 
الرمحران برن يررة علرى رسريل اهلل )ص( ارب أهرل ميارةق  رال لره رسريل    انه ملا  ردم عبرد

 اهلل )ص(  إن شئت ف خبينق وإن شئت أخباص.
 يا رسيل اهلل.  ال  ف خبين

 ف خبه رسيل اهلل )ص( بكل ما جرن واملسلمين حيله يبكين.
 فقال هلم رسيل اهلل )ص( وما يبكيكم 

 نبكي و د ذه  خيارنا وأشرافنا وأهل الفضل مّنا.  اليا  وما لنا ال
الرمحان ذلصق  ال  والذي بعثص باحلّق ما اركت من حديثهم حرفاً واحداً  فلّما يع عبد

 ه.  اذكر 
 فقال رسيل اهلل )ص(  إّن اهلل رفع يل اعرض حك رأيت معرتكهم.

   است ذن حّسان بن تابت أن يرتي جعفراً وسائر الدهداءق ف ند  يقيل 
 افناحني جعفر مب اة منهم ذو    فال يبعدن اهلل  تلى اتابعيا  
 مجيعاً وأسباب املنّية ختطر   اهلل حني اتابعيا  وزيد وعبد 

 بن مالص يف  صيدة له يرتي جعفراً واملستدهدين معه  و ال كع 
 سماً كما وَكَ  الضباب املجضل   هدت العيين ودمع عينص ميهل  

 إىل  يله 
  ّدام أوهلم فنعم اعّول     إذ يهتدون جبعفر وليائه  
 

 مع أ ماب م اة
م الصرربيان  ررماب م اررة مررن املدينررة الّقرراهم رسرريل اهلل )ص( واملسررلمينق ولقرريهأوملررا د  
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يدررتدون ورسرريل اهلل )ص( مقبررل يسررتقبل القرريم علررى دابررةق فقررال  خررذوا الصرربيان فررامحليهم 
 عطيين ابن جعفرق ف خذه فممله بني يديه.أو 

وجعرررل النرررا  حيثرررين علرررى افررريش الررررتاب ويقيلرررين  يرررا ف ررررارق فررررر  يف سررربيل اهللق فيقررريل 
 شاء اهلل.رسيل اهلل )ص(  ليسيا بالف رارق ولكنهم الك رار إن 

 وهكذا كانق ف ن هذه الي عة أ بمت مقدمة لفت  بالد الروم ودخيل اإلسالم إليها.
و يرل  مرا لقري جريش بعثريا مبعثراً مرا لقرري أ رماب م ارة مرن أهرل املدينرةق لقريهم بالدررّرق 

ن الرجل لينصرف إىل بيته وأهله فيدّ) عليهمق فلم يفتميا لهق يقيلين  أال اقردمت مرع إحك 
 فقتلت أ مابص 

 
 سرية ذات السالسل

ويّيرت برذات السالسرل لدرّد أسررن املدررركني يف هرذه الي عرة باحلبرال مكّتفرنيق كرر ّلم يف 
مراء ر الرا كانرت ابعرد عرن املدينرة امر  مراحرل ر السالسرل. و يرل  عنره كران يف حمرل الي عرة 

 يقال له السلسل.
 يمررراً  رررد اجتمعررريا يف وادي  ّن جبئيرررل نرررزل علرررى رسررريل اهلل )ص( وأخررربه بررر نّ إوسرررببها  

ن أعرابياً أخب إعدر أل  فار ق يريدون أن ي بّيتينه ومن معه باملدينة. و يل   م اتناهالياب  و 
 رسيل اهلل )ص( بذلص.

فعقد )ص( الراية لبعضرهم حرك إذا  راروا بقررب املدرركني ااصرل خربهم ذرم فتمررزوا و  
 وهم جيبنينه.يصل املسلمين إليهم فعادوا كل جينب أ مابه 

فررررردعا رسررررريل اهلل )ص( عليّررررراً )ع( فعقرررررد لررررره لرررررياء أبررررريصق وبعثررررره يف تالمثائرررررة مرررررن سرررررراة 
املهاجرين واعنصارق ومعهم تالتين فرساًق وأمره أن يستعني مبن مّر به من بلى وعذرة وبلقني. 

اعلرم ايّن اللهرّم إن كنرت )و ال )ص(  أرسرلته كررّاراً غرري فررّارق   رفرع يديره إىل السرماء و رال  
 .(رسيلص فاحفظين فيه

 فجرج علي )ع( وخرج رسيل اهلل )ص( يدّيعه إىل مسجد اعحزاب ويدعي له.
وسار علي )ع( بالسرية على غري افاّدة برني اعوديرة وافبرالق يكمرن النهرار ويسرري الليرل 

 حك خيفي أمره عن عيين املدركنيق الذين كانيا على افبال ملرا بة سرايا املسلمني.
يسرمع  ريت  ررهيلهاق    فلمرا  ررب مرن الرريادي أمرر أ رمابه أن يعكمريا اويررل حرك ال
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 أمرهم بالي يف على فم اليادي ينتظر ذم الفجر.
فلم يزاليا كذلص حك أحّ  علي )ع( بالفجرق فصّلى ذمق   كب  القيم وهرم غرافلينق 

يرر  اال نرراث فصررهلتق وذلرص بعررد أن أمررر أ ررمابه برر ن ينزعرريا عكمررة دواّذررمق فدررمت اويررل ر 
فسررمع القرريم  ررهيل خرريلهمق فسررقط يف أيررديهمق وأمكنرره اهلل اعرراىل مررنهمق فلمررا و رر  علرريهم 

اهلل وأّن حممرداً رسريل  إلره إالّ  ه الء أنا رسيل رسيل اهلل)ص( إليكم أن اقيليا  ال  ال هلم  يا
 اهللق وإالّ ضربتكم بالسي ... أنا علي بن أ  اال .

فيهق لكنهم اجرتؤا على حماربتهق فمرارذم فقترل مرنهم مجاعرةق والرزم فاضطرب القيم ملا عر 
 آخرونق وأسر البا ني وحاز الغنائمق وايّجه ذم إىل املدينة.

 
 القرآن وذات السالسل

وملا أغار علي )ع( على القريم بعرد  رالة الصرب  وانتصرر علريهم أنرزل اهلل اعراىل يف ذلرص 
 ررررررالة الصررررررب  بالنررررررا  و رررررررأ يف الركعررررررة اال وىل  سرررررريرة العاديرررررراتق فصررررررّلى رسرررررريل اهلل )ص( 

 .(والعاديات)
 فلّما فرو من  الاه  ال أ مابه  يا رسيل اهلل هذه السيرة   نعرفها.

 ال )ص(  هذه السيرة أنزهلا اهلل علريال يف هرذا الي رت خيربين فيهرا ب غرارة علري )ع( علرى 
 ليلة.أعداء اهلل و فره ذمق و د بدرين بذلص جبئيل يف هذه ال

  اسررتقبل )ص( عليرراً )ع( واملسررلمني علررى تالتررة أميررال مررن املدينررة ومعرره أ ررمابهق فلمررا 
 رردم علرري )ع( أ بررل عليرره رسرريل اهلل )ص( فالتزمرره و بّررل مررابني عينيرره وبكررى شرري اً إليرره وأخررذ 
ميس  الغبار عن وجهه بردائه و ال  احلمد هلل يا علي الذي شّد بص ازري و ين بص  هريق 

انين س لت  اهلل فيص كما س ل أخي ميسى بن عمران )ع( أن يدرك هارون يف أمررهق يا علي 
يا علي من أحّبص فقد أحّبينق ومن أحّبين فقد أحّ  اهللق يا علي من أبغضرص فقرد أبغضرينق 

 (.11ومن أبغضين فقد أبغص اهلل)
ا مرا يرا علري لريال انرين أشرفق أن اقريل فيرص ايائر  مرن ا مالر)   ال له رسيل اهلل )ص(  

 رّر مبرأل مرن النرا    الت النصارن يف املسي  عيسى بن مرمي )ع( لقلت فيرص اليريم مقرااًلق ال

                                                           
11
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 (.12)( إال أخذوا الرتاب من خت  دميص
 سرية الغابة

  ان رسررريل اهلل )ص( بعررر  أبرررا حررردرد ومعررره رجرررالن إىل الغابرررة يتمسسرررين أمرررر القررريمق 
أ برل يف عردد كثرري حرك نزلريا الغابرة يريرد أن  وذلص ملا بلغه )ص( أّن رفاعرة برن  ري  افدرمي
 شرف. جيمع  يساً على حماربة رسيل اهلل )ص( وكان ذا

فجرجيا حك إذا جاءوا  ريباً منهمق فكمنيا يف ناحية العسركرق وخررج رفاعرة و رد غدريهم 
الليرل يطلر  راعيرراً هلرم  ررد أبطر  علرريهمق حرك مررّر بر   حرردردق فنفمره بسررهم فيضرعه يف فرر اده 

خرر  مرررن  لررهق   شررّدوا يف ناحيرررة العسرركر وكرررّبواق فهرررب القررريم بكررل مررا  ررردروا عليرره ومرررافقت
أمررياهلم ونسررائهم وأبنررائهمق واسررتا) أبرري حرردرد و رراحباه إبررالً عظيمررة وغنمرراً كثرررياً فجرراءوا ذررا 

 رسيل اهلل )ص(.
 

 غزوة الفت 
م وجنرريد خرررج رسرريل اهلل )ص( يرريم افمعررة حررني  ررّلى العصررر بالنررا ق بكتائرر  اإلسررال

الرمحنق وهم عدرة آالف من املسلمنيق وحني من أربعمائة فار ق وذلرص لرنقص  رريش العهرد 
 الذي و ع بينهم وبني رسيل اهلل )ص( باحلديبّية.

وكرررران خروجرررره يف شررررهر رمضرررران مررررن السررررنة الثامنررررة مررررن اهلجرررررة النبييّررررة املباركررررةق بعررررد أن 
 فاري.الغ أبا ذراستجل  على املدينة أبا لبابةق و يل  
منراة مرن كنانرةق كانرت بيرنهم وبرني خزاعرة حرروب  برل  وكان سببها  ان بين بكر برن عبرد

اإلسالم و تلق فلما جراء اإلسرالم ادراغل النرا  برهق فلمرا كانرت اهلدنرة عرام احلديبيرة دخلرت 
 بكر من كنانة يف عقد  ريش وعهدهمق ودخلت خزاعة يف عهد رسيل اهلل )ص( وعقده. بني

فلمررا مضررت سررنتان مررن القضرريةق و ررد اسررتتّ  اعمررن يف الرربالد وسرراد اهلرردوء يف املنطقررةق 
و لت  ريش أنباء حرب م اة والزام املسلمني بعد أن  تل فيهرا ا مراؤهرا الثالترةق قرا أامعهرم 

تارة البلبلة يف البالدق واإلخالل ب من املنطقرةق ونقرص العهرد الرذي و عريه مرع إعلى  التجرؤيف 
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 اهلل )ص( باحلديبية.رسيل 
بررين بكرررر مررن كنانررةق وحّرضررريهم علررى أن يبّيتررريا  فعمرردوا إىل ايزيررع اعسرررلمة يف حلفررائهم

خزاعررة حلفرراء املسررلمنيق ويغررريوا علرريهم لرريالً ويصرريبيا الثرر ر مررنهمق كمررا وعرردوهم برر ن ميررّدوهم 
فقررد أوعررزوا إىل بالرجررال أيضرراًق   برردأوا ب شررعال فتيررل نررار الفتنررةق وذلررص عررب املجطّررط التررايل  

 رجل من كنانة أن يقعد يف  راف خزاعةق ويروي هجاء رسيل اهلل )ص(.
 فلما فعل ذلص مّر عليه رجل من خزاعة و ال له  يا هذا كّ  عن  يلص.

 ف جابه  ائاًل  وما أنت وذاك 
 فرّد عليه مهدداً  لئن عدت عكسرّن فاك.

الكنررراينق فاستنصرررر الكنررراين  يمرررهق ف عادهرررا الكنررراينق فرفرررع اوزاعررري يرررده وضررررب ذرررا فررراه 
 واوزاعي  يمهق وبدأت املناوشات بني افانبني.

 
  ريش انقص عهدها 

وملا بدأت املناوشات بني افانبني خرج نيفل بن معاوية يف نفر من بين بكر فبيت خزاعرة 
ديداًق علررى مرراء ب سررفل مكررة يقررال لرره الررياريق وأ رراب مررنهم رجرراالً وأمرريااًلق   ا تتلرريا  ترراالً شرر

و اارررل معهرررم مرررن  رررريش مرررن  اارررل بالليرررل مسرررتجفياًق وكررران مرررن بيرررنهم عكرمرررة برررن أ  جهرررل 
 وسهيل بن عمروق حك حازوا خزاعة إىل احلرم.

 بكر  يا نيفل انا  د دخلنا احلرمق إهلص إهلص. فلما انتهيا إليه  الت بني
كررم لتسرررفين يف احلرررم إلرره لرره اليرريمق يررا بررين بكررر أ رريبيا ترر ركمق فلعمررري إن فقررال نيفررل  ال

 أفال اصيبين ت ركم فيه 
فقااليهم حك ف وا إىل دار بديل بن ور اء اوزاعي ودار ميىل هلمق وخرج عمرو بن سا  
 اوزاعي يف أربعني راكباًق حك  دميا على رسيل اهلل )ص( خيبونه مبا  د و عق ويستنصرونه.

دق في ررر  عليررره عمررررو برررن سرررا  وكررران رسررريل اهلل )ص( إذ ذاك برررني أ رررمابه يف املسرررج
 اوزاعي و ال 

 حل  أبينا وأبيه اعالدا    يا رب ايّن ناشد حممداً  
 ونقضيا ميثا ص امل ّكدا    إّن  ريداً أخلفيك امليعدا  
 و تلينا ركالعاً وسّجداً    هم بّيتينا بالياري ه ّجداً  
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وجتره ميمينرة و رال  فقال رسيل اهلل )ص(  حسبص يرا عمرروق    رام )ص( فردخل دار ز 
وهرم رهرط عمررو  (نصررت إن   أنصرر برين كعر  ال)اسكبيا يل ماءاًق فجعرل يغتسرل ويقريل  

 بن سا  اوزاعي.
ّن ميمينرررة يعررت رسررريل اهلل )ص( يقرريل يف متيّضرررئه لررياًل  لبيرررص لبيررص )تالتررراً(ق إو يررل  

 نصرت نصرت )تالتاً(.
يضررئص  لبيررص لبيررص تالترراًق نصرررَت فلمررا خرررج  الررت  يررا رسرريل اهللق يعتررص اقرريل يف مت
 نصرت تالتاًق ك نص اكّلم إنساناًق فهل كان معص أحد 

 فقال )ص(  هذا راجز بين كع  يستصرخين ويزعم أّن  ريداً أعانت عليهم بين بكر.
ن الير رراء اوزاعرري يف نفررر مررن خزاعررةق حررك  رردميا علررى رسرريل اهلل )ص( برر  خرررج بررديل 

 اهرة  ريش بين بكر عليهمق   انصرفيا راجعني إىل مّكة.ف خبوه مبا ا  ي  منهم ومظ
 

 ندامة  ريش
لررى مررا  ررنعتق وعلمرريا أّن ذلررص نقررص ملررا كرران بيررنهم وبررني رسرريل اهلل ع   نرردمت  ررريش

 سفيان ليدّدد العقد. )ص( وخافيا رّده احلاسم عليهمق فبعثيا إليه أبا
 د جاء ليدّدد العقد ويزيرد يف و د كان رسيل اهلل )ص(  ال للنا   ك ّنكم ب   سفيان 

 املّدة.
سررفيان حررك  رردم املدينررةق فرردخل علررى ابنترره ا ّم حبيبررةق فلمررا ذهرر  لرريجل     خرررج أبرري

 على فراو رسيل اهلل )ص( اياه عنه.
 فقال  يا بنية أرغبِت   عن هذا الفراوق أم رغبِت به عيّن 

وأنررت رجرر  مدرررك برراهلل  الررت  بررل هرري فررراو رسرريل اهلل )ص(ق مررا كنررت لررتجل  عليرره 
 اعاىل.

 فقال  واهلل لقد أ ابص يا بنية بعدي شّر.
  خرررج حررك أاررى رسرريل اهلل )ص( فقررال  يررا حممررد احقررن دم  يمررصق وأجررر بررني  ررريشق 

 وزدنا يف  املدة.
 سفيان  فقال )ص(  أغدر  يا أبا

  ال  ال.
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  ال )ص(  فنمن على ما كنا عليه.
 فكّلمه أن يكّلم رسيل اهلل )ص(. فقال  ما أنا بفاعل.  لقي أبي سفيان أحد الصمابة 

   لقي  مابياً آخرق فقال له مثل ذلص.
بنررت رسرريل اهلل )ص( وعنرردمها   )ع(  أاررى إىل منررزل علرري بررن أ  االرر  )ع( وفاامررة 

 يدبان بني يديهما. )عليهما السالم(احلسن واحلسني 
ين يف املردةق فتكرينني أكررم سرّيدة يف فقال  يا بنت سرّيد العررب جترريين برني  رريشق وازيرد

 النا  
   جياري جيار رسيل اهلل )ص(.)ع(فقالت 

 فقال  أا مرين ابنَرْيِص أن جيريا بني النا  فيكينا سيدي العرب إىل آخر الدهر 
   واهلل ما بلا ابناي أن جيريا بني النا ق وما جيري على رسيل اهلل )ص( أحد.)ع( الت 

احلسن أنرت أمرّ  القريم   رمحراًق واين  رد  إىل علي )ع(  يا أبا فقال عندهاق و د التفت
 جئت يف حاجة فال أرجعن كما جئت خائباًق اشفع يل إىل رسيل اهلل )ص(.

نسرررتطيع أن  سرررفيانق لقرررد عرررزم رسررريل اهلل )ص( علرررى أمرررر ال فقرررال )ع(  وحيرررص يرررا أبرررا
 نكّلمه فيه.

 لّيق فانصمين واجعل يل منها وجهاً.احلسنق اين أرن اال مير  د اشتّدت ع فقال  يا أبا
فقال له علي )ع(  أنت شيخ  ريش فاذه  و م على باب املسجد فاجر بني  ريشق   

 احلق ب رضص.
 فقال  أو ارن ذلص مغنياً عيّن شيئاً 

  ال )ع(  ال واهلل ما أ ن ذلصق ولكن ما أجد لص غريه.
فيلزمرره عبهررا بالصررل  ويسررد ولعلرره  ررال لرره علرري )ع( ذلررص حررك يفررت  برراب اعمررل عليررهق 
 عليه اريق التفكري يف جتييش افييو حملاربة املسلمني من جديد.

سفيان يف املسجدق فقال  أيها النرا ق إين  رد أجررت برني  رريشق   ركر  بعرريه  فقام أبي
 فانطلق.

 وراءك  فلما  دم على  ريش  اليا  ما
اًق   جئررت أحررد الصررمابة فلررم أجررد  ررال  أايررت حممررداً فكّلمتررهق فررياهلل مررا رّد علرريال شرريئ
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عنده خرياًق   أايت  مابياً آخر فكان كذلصق   جئت علياً فيجداه ألني القيمق و د أشار 
 علّي بديء  نعتهق فياهلل ما أدري هل يغين شيئاً أم ال 

  اليا  ومَب أمرك 
 جري بني النا ق ففعلت. ال  أمرين أن ا  

  اليا  فهل أجاز ذلص حممد 
 . ال  ال

زاد الرجررل علررى أن لعرر  بررصق أو أنررت جتررري بررني  ررريش  مررايغين عنررا مررا   رراليا  ويلررص مررا
  لت.

  ال  ال واهلل ما وجدت غري دلص.
 

 الن( )ص( يتجّهز للفت 
  أمررر رسرريل اهلل )ص( النررا  بافهررازق وأعلمهررم انرره سررائر إىل مكررةق و ررال  اللهررّم خررذ 

 بالدهاق فتجهالز النا .العيين  واعخبار عن  ريش حك نبغتها يف 
فكترر  حاارر  بررن أ  بلتعرررة كتابرراً إىل أهررل مكررة خيررربهم مبسررري رسرريل اهلل)ص( إلررريهمق 

 وسّلم الكتاب إىل امرأة سيداء ايها سارة مع عدرة دنانري لتي له إىل أهل مكة.
وسارة هذه هي ميالة أ  عمررو برن  ريفي برن هدرامق وكانرت  رد أارت رسريل اهلل )ص( 

 املدينة.من مكة إىل 
 فقال هلا رسيل اهلل )ص(  أمسلمة جئت 

  الت  ال.
  ال )ص(  أمهاجرة جئت 

  الت  ال.
  ال )ص(  فما جاء بص 

 الررررت  كنررررتم اع ررررل والعدرررررية واملرررريايلق و ررررد ذهبررررت مرررريايل واحتجررررت حاجررررة شررررديدةق 
 فقدمت عليكم لتعطيين واكسيين وخمليين.

 ت مغنّية نائمة. ال )ص(  ف ين أنت من شباب املدركني  وكان
  الت  ما ال  ميّن بعد و عة بدر.
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 فمّ  عليها رسيل اهلل )ص( بين عبداملطل  فكسيها ومحليها وأعطيها نفقة.
فلما كان رسريل اهلل )ص( يتجّهرز لفرت  مكرةق أااهرا حاار  وسرّلمها الكتراب وأمرهرا أن 

اهلل )ص( ا خرررذ علرررى غرررري الطريرررق. فلمرررا خرجرررت سرررارة بالكتررراب نرررزل جبئيرررل علرررى رسررريل 
 وأخبه بذلص.

ّن بعررص أ ررما   ررد كترر  إىل أهررل مكررة خيرربهم إفاسررتدعى )ص( عليرراً )ع( و ررال لرره  
ابناق و رد كنرت سر لت اهلل أن يعمري أخبارنرا علريهمق والكتراب مرع امررأة سريداء  رد أخرذت 

 على غري الطريقق فجذ سيفص وأحلقها وانتزع الكتاب منها وخّلهاق و ر به إيلال.
 ى )ص( الزبري و ال له  امص مع علي بن أ  اال  يف هذا اليجه.  استدع

 فمضياق فلما أدركاهاق  ال هلا الزبري  أين الكتاب الذي معص 
 ف نكرت وحلفت وبكت.

حلسررن كتابرراًق فررارجع بنررا إىل ا فقررال الررزبري و ررد التفررت إىل علررّي )ع(  مررا أرن معهررا يررا أبررا
 رسيل اهلل )ص( يبه بباءهتا.

ي )ع(  خيررربين رسررريل اهلل )ص( اّن معهرررا كتابررراً ويررر مرين ب خرررذه منهررراق واقررريل فقرررال علررر
 كتاب معها ! أنت  انه ال

  اخررررتف )ع( السررري  واقرررّدم إليهرررا و رررال  أمرررا واهلل لرررئن   خترجررري الكتررراب   عضرررربّن 
 عنقص.

بررّد مررن ذلررص فرر عرض يررابن أ  االرر  بيجهررص عرريّنق  فقالررت ملررا رأت افررّد  إذا كرران ال
عرض بيجههق فكدفت  ناعهرا وأخرجرت الكتراب مرن عقيصرتهاق ف خرذه علري )ع( و رار ف 

 به إىل رسيل اهلل )ص(.
 

 مع حاا  بن أ  بلتعة
وملا كان أمر حاا  هذاق يتطّل  هتييج الرأي العام ضدهق حرك يراردع كرل مرن يفّكرر يف 

جامعررةق    ررعد املنررب اراكرراب أمثاهلرراق ولعلرره لررذلص نرررن اّن رسرريل اهلل )ص( أمررر بالصررالة 
وأخرذ الكتراب بيرده و رال  أيهرا النرا  اين  رد كنرت  سر لت  اهلل عّزوجرّل أن خيفري أخبارنرا عررن 
 رررريشق واّن رجرررالً مرررنكم كتررر  إىل أهرررل مكرررة خيررربهم ابنررراق فلررريقم  ررراح  الكترررابق وإالّ 

 فضمه  اليحي.
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يرا رسريل اهلل  راح   فلم يقم أحدق ف عادها تانيةق فقام حاا  بن أ  بلتعة و ال  أنرا
 الكتابق وما أحدتت نفا ا بعد اسالمي وال شكاً بعد يقيين.

 فقال له رسيل اهلل )ص(  فما الذي محلص على أن كتبت هذا الكتاب 
 رررال وهررري يلرررتم  لنفسررره عرررذراً  يرررا رسررريل اهلل اّن يل أهرررالً مبكرررةق ولررري  يل ذرررا عدررررية 

يد يدفع اهلل ذرا عرن أهلري ومرايلق إذ لري  يدفعين عن أهليق ف ردت  أن اكين يل عند القيم 
 أحد من املهاجرين إالّ وله هناك من عدرياه من يدفع اهلل به عن أهله وماله.

 اقيليا له إالّ خرياً. ف عذره رسيل اهلل )ص( وعفا عنه و ال ع مابه يي يهم به  ال
 رد خران اهلل  فقام أحد الصرمابة و رال  يرا رسريل اهلل دعرين أضررب عنرق هرذا املنرافقق إنره

 ورسيله وامل منني.
 فقال له رسيل اهلل )ص(  ااركهق ولاه عن التعّرض له.

اّتجرذوا عردّوي وعردوّكم أوليراء القرين  يا أيّها الالذين آمنيا ال)ف نزل اهلل اعاىل يف حاا   
رررْم يَرررريْ )إىل  يلررره سررربمانه   (إلررريهم برررامليّدة َفَعك ْم أَْرحرررام ك ْم َوال َأْوالد ك  َم اْلِقياَمرررِة يَرْفِصرررل  لَرررْن اَررررنرْ

َنك ْم َواهلل  مبا اَرْعَمل يَن َبِصريٌ   (.13)( بَريرْ
 

 الزح  حني مكة
ه مررن العرررب فجلرربهم  أسررلم وغّفررار ومزينررة وجهينررة لرروبعرر  رسرريل اهلل )ص( إىل مررن حي 

 وأشجع وس ليمق فمنهم من وافاه باملدينةق ومنهم من ال اه بالطريق.
وخرررج )ص( يف عدررررة آالف مررن املسرررلمنيق وحنرري مرررن أربعمائررة فرررار ق و  يتجلّرر  مرررن 
املهاجرين واعنصرار عنره أحردق وحير  انره كران يف شرهر رمضران  رام و رام النرا ق حرك إذا 
بلررا كررراع الغمرريمق نررزل )ص( فرر مر باإلفطررار لنررزول الرريحي عليرره بررذلصق فرر فطر وأفطررر النررا ق 

علرررم  رررامياق  نّررراً مرررنهم بررر ن الصررريم حرررك يف مثرررل هرررذه احلرررال  (العصررراة)و ررام  ررريم فسرررّميا 
أفضررلق فاجتهرردوا مقابررل نررّص رسرريل اهلل)ص( وأمررره هلررم باإلفطررارق ف نررذرهم القرررآن وحررّذرهم 
مغبّررة التقررّدم علررى رسرريل اهلل )ص(ق وأمرررهم بررالتقين والتمرررز عررن اإلجتهرراد مقابررل نصي رره 

يررٌع يررا أَيرَُّهررا الالررِذيَن آمَ )الصرررحية بقيلرره   ن رريا ال ار َقررديم يا بَرررنْيَ يَررَدِي اهلِل َوَرس رريلِِه َواارالق رريا اهلَل ِإنال اهلَل يَِ

                                                           
13

 .3ر  1املمتمنة   -  
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 (.14)( َعِليمٌ 
 

 من ذكريات الفت 
و د كان العبا  عم رسيل اهلل )ص( خررج ب هلره وعيالره مهراجراً مسرلماً فلقري رسريل اهلل 

 )ص( بافمفةق فانضّم إليه.
طريق أيضررراً  أبيسرررفيان برررن احلرررارث برررن املطلررر  ابرررن وكررران قرررن لقررري رسررريل اهلل )ص( برررال

عمررهق وعبررداهلل بررن أ  ا ميررة ابررن عمتررهق أخرري ا م سررلمة ا م املرر مننيق لقيررا رسرريل اهلل )ص( بنيررق 
 العقاب فيما بني مكة واملدينةق فالتمسا الدخيل عليهق فلم ي ذن هلما.
 عمتص و هرك.فكّلمته ا م سلمة فيهما فقالت  يا رسيل اهلل ابن عمصق وابن 

حاجة يل ذماق أما ابن عّمي فهتص عرضيق وأما ابن عما و رهري فهري   ال )ص(  ال
ررَر لَنررا ِمررَن اَعْرِض )الررذي  ررال يل مبكررة مررا  ررالق وكرران مررن  يلرره لرره   لَررْن نر ررْ ِمَن لَررَص َحرركال اَرْفج 

 (.15)( يَرْنب يعاً 
ابرن لره  واهلل لير ذنّن يل أو سفيان بن احلارث ومعره  فلما خرج اوب إليهما بذلص  ال أبي

 آلخذّن بيد ابين هذا   لنذهنّب يف اعرض حك أيت عطداً وجيعاً.
 فلما بلا رسيل اهلل )ص( ذلص رّ) هلما وأذن هلما. 

و يل  اّن علياً )ع(  ال ع  سرفيان برن احلرارث  ائرت رسريل اهلل )ص( مرن  برل وجهرهق 
( ففعرل 16)( َلَقْد آتَرَرَك اهلل  َعَلْينا َوِإْن ك نالا َوراِاِئنيَ اَاهلِل )فقل له ما  ال إخية ييس  لييس   

 سفيان بن احلارث. ذلص أبي
ه  إال برر ن يتفررّي) يف حسررن القرريل عليرر ىيرضررال  لرره وهرري ل فقررال رسرريل اهلل )ص( جميبرراً 

 (.17)( نيَ  اَل ال اَرْثرِيَ  َعَلْيك م  اْليَرْيَم يَرْغِفر  اهلل  َلك ْم َوه َي أَْرَحم  الرالامِحِ )
سفيان بن احلارث أبياااًق و د أسلم وحسن إسالمهق وكذلص فعل عبداهلل برن  ف ندده أبي

                                                           
14

 .1احلجرات   -  
15

 .90اإلسراء   -  
16

 .91ييس    -  
17

 .92ييس    -  
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 أ  ا مية.
 

 يف مّر الظهران
  مضررى رسرريل اهلل )ص( حررك نررزل مررّر الظهررران عدرراًءق أي  نررزل علررى مدررارف مكررة ر 

نرارق و  و رد عميرت أخبراره عرن  رريش ر فر مر )ص( أ رمابه ف و ردوا أكثرر مرن عدررة آالف 
 يبلا  ريداً مسريه وهم مغتّمين ملا خيافين من غزوه إياهم.

سرريء  ررباح  ررريشق واهلل لررئن دخررل رسرريل اهلل )ص( مكررة عنررية  بررل أن  فقررال العبررا   يررا
 ي ايه فيست منيه إنه هلالك  ريش إىل آخر الدهر.

بعررص  رال  فركبرت  بغلرة رسرريل اهلل )ص( فجرجرت حرك أايرت اعراكق فقلررت لعلّري أجرد 
حاجة ي يت مكة فيجبهم مبكان رسيل اهلل )ص(ق في ايا إليره  احلطّابةق أو  اح  لنبق أو ذا

 فيست منيه  بل أن يدخل عليهم عنية.
 ال  فياهلل إين عسري عليها إذ يعت كالم أ  سفيان وبديل بن ور اء وحكيم بن حزامق 

 .وأبيسفيان يقيل  ما رأيت كالليلة نرياناً  طق وال عسكراً 
  ال  ويقيل بديل  هذه واهلل خزاعة محدتها احلرب.

 فيقيل أبيسفيان  خزاعة أ ل وأذّل من أن اكين هذه نريالا وعسكرها.
  ال  فعرفت  ياه فقلت  يا أبا حنظلة.

 فعرف  ييت فقال  يا أباالفضل 
  لت  نعم.

  ال  ما وراك وما هذه النريان 
ا ال برررررل لكرررررم برررررهق بعدررررررة آالف مرررررن  لرررررت  هرررررذا رسررررريل اهلل )ص( وراكق  رررررد جررررراء مبررررر

 املسلمني.
 سفيان  فما احليلة   ال أبي

 لرررت  واهلل لرررئن  فرررر برررص ليضرررربّن عنقرررصق فاركررر  يف عجرررز هرررذه البغلرررة حرررك آيت برررص 
 رسيل اهلل )ص( ف ست منه لصق فردفينق ورجع  احباه.
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 املساعي احلميدة لعبا 
 )ص( لرررره اعتررررر البررررالا يف احتررررياء اّن التقرررراء الدجصرررريات املرابطررررة بالسررررماء كرسرررريل اهلل

الطرف واستهيائهق ف ن كان عدّواً ضعفت روحيته واستسلم للمرقق ولري عرن عردم  ناعرةق وإن  
كررران  رررديقاً أو حمايرررداً  ييرررت معنييترررهق واسرررتلهم احلرررق عرررن  ناعرررةق ولرررذلص اررر    رررين الدرررّر 

ا العبا  ذواملكانة املعروفةق  وبكل إ رار أن يلتقي النا  ويتعرالفيا على املرابطني بالسماءق بينم
كرران يريررد اوررري عهررل مكررةق فقررام ذررذا الرردورق ونررال ا ييررد رسرريل اهلل )ص(ق ولررذلص أردف 

 أباسفيان  خلفه.
 رررال  فجئرررت برررهق فكلمرررا مررنرررا بنرررار مرررن نرررريان املسرررلمني  ررراليا  مرررن هرررذا  فررر ذا رأوا بغلرررة 

 بغلة رسيل اهلل )ص(. رسيل اهلل )ص( وأنا عليهاق  اليا  عم رسيل اهلل )ص( على
حررك مررررت بنررار أحررد الصررمابة فقررال  مررن هررذا  فلمررا رأن أباسررفيان علررى عجررز الدابررة 
 ال  هذا أبيسفيان عدّو اهلل  احلمد هلل الذي أمكن منص بغري عقد وال عهدق   خرج يدرتد 
 حنررري رسررريل اهلل )ص(ق فركضرررت البغلرررة فسررربقته مبرررا اسررربق بررره الدابرررة البطيئرررة الرجرررل البطررريءق
وا تممت عن البغلةق فدخلت علرى رسريل اهلل )ص(   جلسرت وأخرذت برأسره و لرت  واهلل 

 اليناجيه الليلة أحد دوين.
فبينا أنا كذلص إذ دخل الصما  و رال  يرا رسريل اهلل هرذا أبيسرفيان عردّو اهلل  رد أمكرن 

 اهلل منه بغري عهد وال عقدق فدعين أضرب عنقه.
 ه.فقلت  يا رسيل اهلل اين  د أجرا

فلمررا أكثررر الصررما  يف شرر نه  لررت لرره  مهرراًلق فررياهلل مررا اصررنع هررذا إال أنرره رجررل مررن بررين 
 منافق ولي كان من بين فالن ما  لت هذا. عبد

سرالم أ  لري أسررلمق إسررالمص كران أحرّ  إيّل مررن إ رال الصرما   مهرالً يررا عبرا ق فرياهلل 
 هلل)ص(.سالمص كان أحّ  إىل رسيل اإوما ذلص إال اين  د عرفت اّن 

عندها التفت رسيل اهلل )ص( اىل عّمه العبا  و ال ر يقطع حيارمها ر  اذه  به ياعبرا  
 إىل رحلص فقد آمّناهق ف ذا أ بمت ف اين به.

  ال  فذهبت به إىل رحلي.
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 اعمر الذي البّد منه
 رال العبررا   فلمررا أ ربمت غرردوت برر   سررفيان علرى رسرريل اهلل )ص(ق فلمررا رآه رسرريل 

 إله إالّ اهلل   ال  وحيص يا أباسفيانق أ  ي ن لص أن اعلم أن ال اهلل )ص(
 ررال  برر   أنررت وا ّمرري مررا أحلمررص وأكرمررصق وأرمحررص وأو ررلصق واهلل لقررد  ننررت أن لرري  

 كان مع اهلل إله غريه عغ  عيّن شيئاً ييم بدر وييم ا حد.
  ال )ص(  وحيص يا أباسفيان أ  ي ن لص أن اعلم أيّن رسيل اهلل 

 ال  ب   أنت وا مي ما أحلمص وأكرمرص وأرمحرص وأو رلصق أّمرا هرذه ففري الرنف  منهرا 
 شيء.

اهلل وأّن حممرداً  ال ّ إلره إ شرهد أن الإفقال له العّبا   وحيرص أسرلم واشرهد بدرهادة احلرقق 
 رسيل اهلل  بل أن اضرب عنقص.

 فتدهد و د الجلج ذا لسانه شهادة اضطرارق ف سلم اضطراراً.
 العبا   يا رسيل اهللق اّن أباسفيان رجل حيّ  الفجرق فاجعل له شيئاً.فقال 

 نعمق من دخل دار أ  سفيان فهي آمن.   ال )ص(
 سفيان  داري !  ال أبي

  ال )ص(  داركق    ال  ومن أغلق عليه بابه فهي آمنق ومن دخل املسجد فهي آمن.
لغردر إن اركرره يرذه  إىل مكررةق سرفيان مررن ا ومرع ذلررص كلره   يرر من رسريل اهلل )ص( أبررا

 ولذلص التفت إىل عّمه العبا  و ال )ص(  خذه يا عم إىل خيمتصق وكانت  ريبة.
فلمررا جلرر  أبرري سررفيان يف اويمررة نرردم علررى جميئرره مررع العبررا  و ررال يف نفسرره  مررن فعررل 
بنفسررره مثرررل مرررا فعلرررت أنرررا  جئرررت ف عطيرررت بيرررديق ولررري كنرررت انصررررفت إىل مكرررة فجمعرررت 

 م فلعّلي كنت أهزمه!اعحابيش وغريه
 سفيان إذن  كان اهلل خيزيص. فناداه رسيل اهلل )ص( من خيمته  ائاًل  يا أبا 

 فسقط أبي سفيان يف يده و  يقل شيئاً.
 الفضل  فلما أ ب  و ت الصالة يع بالالً ي ّذن فقال  ما هذا املنادي يا أبا

  ال  هذا م ّذن رسيل اهلل )ص( للصالة.
يل اهلل )ص( فرررآه يتيّضررر  وأيرردي املسرررلمني خررت شرررعرهق فلرري   طررررة   خرررج برره إىل رسررر

اصري  رجرالً مررنهم إال مسر  ذررا وجهرهق فقرال أبرري سرفيان  برراهلل مرا رأيرت كررالييم  رط كسرررن 
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 وال  يصر.
 

 احتيااات
  أمرررر رسررريل اهلل )ص( العبرررا  أن حيبسررره مبضررريق مرررن الررريادي عنرررد خطرررم افبرررل  رررر بررره 

 فمرت القبائل على راياهتا.جنيد اهلل فرياهاق ففعلق 
  ال العبا   وكان كلما مرت  بيلة  ال يل أبي سفيان  يا عبا  من هذه 

 س ليم.  ف  يل
 فيقيل  ما يل ولس ليم.

    ر القبيلة فيقيل  يا عبا ق من ه الء 
 ف  يل  مزينة.

ارره ذررمق فيقرريل  مررا يل وملزينررةق حررك نفرردت القبائررلق مررا  ررر  بيلررة إال سرر لين عنهرراق ف خب 
وكلما أخباه عنها  ال  ما يل ولبين فالنق حك مّر به رسيل اهلل)ص( يف كتيبته اوضرراء فيهرا 

 يرن منهم إال احلد) من احلديد. املهاجرون واعنصارق ال
 !فقال  يا عبا ق من ه الء 

 فقلت  هذا رسيل اهلل )ص( يف املهاجرين واعنصار.
   رررال  واهلل يرررا أباالفضرررل لقرررد أ رررب  ملرررص ابرررن   رررال  مرررا عحرررد ذررر الء  برررل وال اا رررةق

 أخيص عظيماً.
 سفيان الا النبّية.  لت  يا أبا

  ال  فنعم إذن.
  لت  النجاء إىل  يمص.

 :وكانت راية اعنصار مع سعد بن عبادةق فلما مّر ب   سفيان  ال له
 (الييم ييم امللممة   الييم اس  احلرمة)

 تاركم ييم افبل.يا معدر اعو  واوزرج 
سفيانق ف ضمرها يف نفسه حك إذا مّر رسيل اهلل )ص( به  ال  أ  اعلم ما  فسمعها أبي

  ال سعد بن عبادة  انه  ال كذا وكذا.
فقال )ص(  لي  قا  ال سعد شيءق   أرسل رسيل اهلل )ص( إىل سعد فنزع الراية منره 
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 رفيقاً.ودفعها إىل علي )ع( و ال  ا دخلها ادخاالً 
 :ف خذ علي )ع( الراية بيدهق   جعل ينادي ويقيل

 الييم خفظ حرمه*** الييم ييم املرمحة 
 

 سفيان  الداعية افديد أبي
  اّن رسرررريل اهلل )ص( التفررررت إىل أ  سررررفيان و ررررال لرررره  يررررا أباسررررفيان اقررررّدم إىل مكررررةق 

 ف علمهم باعمان.
ه  يررا معدررر  ررريشق هررذا حممررد  ررد فمضرى أبيسررفيان حررك جرراء  ريدرراً فصرررخ برر على  رريا

جرراءكم مبررا ال بررل لكررم بررهق فمررن دخررل دار أ  سررفيان فهرري آمررنق ومررن دخررل املسررجد احلرررام 
 فهي آمن.

  اليا   االص اهلل وما اغين عّنا دارك 
 ومن أغلق بابه فهي آمن. ال  

 فتفّر) النا  إىل دورهم وإىل املسجدق وسار رسيل اهلل )ص( فدخل مكة من أعالها.
 

 ا سليب اإلسالم عند الفت 
فلما  هر رسيل اهلل )ص( بكتيبته على تنية أذاخر دخل من ناحيتهاق وضربت له خيمرة 

دم بررراحلجين عنرررد  رررب عّمررره أ  االررر  )ع( وأ  أن يررردخل بيتررره أو بيررريهتم مبكرررة الرررذي أمرررن 
  ادره املدركين.

كة كاملةق   يدخليها وكان ذلص بعد أن أمر كتائ  أ مابه وا مراء عسكره أن حييطيا مب
مررن مجيررع املررداخل والطررر) النافررذة إليهررا مررن أعالهررا وأسررفلهاق ومررن كررل جيانبهررا حررك يسررّدوا 

 ن  االهم.يقااليا إال مَ  على أهلها اريق اجملاذةق وأمرهم أن يكّفيا أيديهم عن القتالق وال
 ومرن دخرل خرت كما وعقد لياءاً ع  روحية اوثعمي وأمره أن ينادي بني أهرل مكرة  أال

ضرررافة إىل املرررآمن الثالترررة املرررذكيرةق ولرررذلص اامرررئّن النرررا  وألقررريا إلرررياء أ  روحيرررة فهررري آمرررنق 
 أسلمتهم ودخليا بييهتم آمنني   ا س  هلم ذرّية و  ي سفص منهم دم.

و يل  انه بع  رسيل اهلل )ص( الزبري بن العريام علرى املهراجرين وخريلهم وأمرره أن يردخل 
  ايه.ييبح حك  كةق وأمره أن يغرز رايته باحلجين والمن كدل على م
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و يررل  انرره بعرر  خالررد بررن اليليررد يف  بائررل  ضرراعة وس ررليم وغررريهم وأمررره أن يرردخل مررن 
 أسفل مكة وأن يفرز رايته عند أد  البييت.

وبعر  ابرن عبرادة يف كتيبرة اعنصرار يف مقدمرة رسريل اهلل )ص( وأمررهم أن يكّفريا أيررديهم 
 ق وال يقااليا إال من  االهم.عن القتال

 
 على مدارف مكة

وملرررا انتهرررى رسررريل اهلل )ص( يف كتيبتررره اوضرررراء فاخررراً منتصرررراً إىل ذي ارررين وهررري ميضرررع 
مرافررع يرررن منرره بيرريت مكررة ومنازهلرراق وملرر  بطرفرره منررازل مكررة وبييهترراق ونظررر إىل مسررقط رأسرره 

لّم  الفت  الذي مّن اهلل اعاىل بره وميانه الذي خرج منه عنيةق والييم  د دخلها وفتمهاق وا
عليهق والعريدة الرا بّدرره جبئيرل )ع( ذراق اغرور رت عينراه بردميع الدري) والرمحرةق وسرجد هلل 

 اعاىل اياضعاً وشكراًق ومحده على نعمه وأياديه.
  نررزل يف خيمترره الررا ضررربت لرره برراحلجين عنررد  ررب عّمرره أ  االرر  )ع( ليسرررتي  فيهررا 

 منها لزيارة املسجد احلرام والطياف حيل بيت اهلل العتيق.  لياًلق ويتهّي 
 

 اطهري البيت من اع نام
  اّن رسررريل اهلل )ص( بعرررد أن اسررررتاح  لررريالً يف خيمتررره اغتسرررل وركررر  راحلتررره القصرررياء 
واجّته حني املسجد احلرامق و  يكن حمرماً حلّج وال عمرةق وعليه السرالحق واملهراجرون واعنصرار 

 وخلفه وحيلهق وعليهم السالحق وهم يرّددون مع رسيل اهلل )ص(  يله اعاىل بني يديه 
 (.18)( جاَء احلَْقُّ َوَزَهَق اْلباِال  ِإنال اْلباِاَل كاَن َزه ي اً )

املسررجد احلرررامق ف  بررل إىل احلجررر الرسرريل )ص( و ررد ارجتالررت مكررة مررن  رريهلمق حررك دخررل 
اعسررريد فاسرررتلمهق   اررراف بالبيرررت وهررري علرررى راحلترررهق ويف يرررده  ررري ق وحررريل البيرررت وعليررره 

جررراَء احْلَرررقُّ َوَزَهرررَق اْلباِارررل  ِإنال )تالمثائرررة وسرررّتين  رررنماًق فجعرررل يطعنهرررا )ص( برررالقي  ويقررريل  
ُ  اْلباِارل  َومرا ي ِعيرد    ْل جاَء احلَْقُّ َوما ير  )( 19)( اْلباِاَل كاَن َزه ي اً  ( واع رنام اتسرا ط 20)( ْبرِد
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 على وجيهها.
  رفررع )ص( عليرراً )ع( علررى منكبيرره حررك أسررقط مررا ابّقررى مررن اع ررنام الررا كانررت علررى 
الكعبررةق وكرران رسرريل اهلل )ص(  ررد خررّص عليرراً )ع( ذررذه املنقبررة دون غررريهق وإليرره أشررار ابررن 

 :العرند  حي  يقيل يف  صيداه
 ارب أمحد فضل له  دون القرابة والصمابة أفضالو عيد غ 

وأمرررر رسررريل اهلل )ص( ابرررن أسرررد اوزاعررري فمررردد أنصررراب احلررررمق وبررر  رسررريل اهلل )ص( 
سرررراياه إىل اعوتررران الرررا كانرررت فكسررررت كلهرررا. وقرررا كسررررها رسررريل اهلل )ص( الررراّلت والعرررّزن 

واليريم اآلخرر فرال يردع يف بيتره ومناة الثالثة اال خررنق ونرادن مناديره مبكرة  مرن كران ير من براهلل 
  نماً إالّ كسره.

 
 من ذكريات الكعبة

فلما فرو من ايافه أاى الصفاق فعال عليهق و يل  جل  يف ناحية مرن املسرجد حرك نظرر 
إىل البيرررتق فجعرررل حيمرررد اهلل ويررردعي مرررا شررراء أن يررردعيق   دعرررا بسرررادن الكعبرررة وهررري ييمئرررذ 

ملرا بلغره اّن النر( )ص(  رد دخرل مكرةق وامتنرع  عثمان برن المرةق وكران  رد أغلرق براب البيرت
 من اسليم املفتاح. فقام إليه علي )ع( وأخذه منه وسّلمه إىل رسيل اهلل )ص(.

ف مر )ص( بباب الكعبة ففتمتق فدخلهاق فرأن فيها  يرانيق فدعا بثريب فبلّره يف مراء 
عتنيق   أ برل علرى أركران   حمامهاق فانطمستاق    ّلى بني العميدين على الرخامة احلمراء رك

 البيت وكّب إىل كل ركن منه.
   صررد )ص( البرراب و ررريش  ررد مررألت املسررجد  ررفيفاً ينظرررون مرراذا يفعررل ذررمق وهررم 

يرفع عنهمق والرم سريف يبرادون عرن  يظنين ر حس  أعراف افاهلية اودناء ر ان السي  ال
كرارم واحملاسرنق والنر( )ص( هري آخرهمق لكن اليا ع   يكن كذلصق ف ن اإلسالم هي دين امل

رسرريل الرمحررة واإلنسررانيةق ولررذلص رأوه )ص( أ بررل حررك أخررذ بعضرراديت البرراب وخطرر  فرريهم 
 :اوطبة التالية

 
 الئمة حقي) اإلنسان

 :ابتدأ رسيل اهلل )ص( خطابه حبمد اهلل اعاىل والثناء عليه و ال
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 وهزم اعحزاب وحده.شريص لهق  د) وعدهق ونصر عبدهق  ال إله إال اهلل وحده ال
   ررال  أال كررل مرر ترةق أو مررالق أو دم يررّدعىق أو مظلمررةق أو احنررة كانررت يف افاهليررةق 
ن إفهي خت  دمّي هاانيق إالّ سدانة البيت وسقاية احلاجق ف لما مردوداان إىل أهليهماق أال 

لررارق وهرري حمّرمررة مكررة حمرمررة بتمرررمي اهللق   خررّل عحررد كرران  بلرريق و  خررّل يل إال سرراعة مررن 
خيتلررى خالهرراق وال يقطررع شررجرهاق وال ينفررر  رريدهاق والخررّل لقطتهررا  إىل أن اقرريم السرراعةق ال

 إال ملندد.
   ال  أيّها النا  ليبّلا الداهد الغائ  إن اهلل  د أذه  عرنكم باإلسرالم يرية افاهليرة 

 ى رواية  وآدم من اراب.والتفاخر بآبائها وعدائرهاق أال انكم من آدمق وآدم من انيق وعل
يررا أَيرَُّهررا النالررا   ِإنالررا َخَلْقنرراك ْم ِمررْن ذََكررٍر َوأ ْنثررى َوَجَعْلنرراك ْم ش ررع يباً َو َبائِررَل )  اررال  يلرره اعرراىل  

 اآلية. (21)( لَِتعاَرف يا ِإنال َأْكَرَمك ْم ِعْنَد اهلِل أَْاقاك مْ 
العربيّررة ليسرت بر ب والرردق ولكنهرا لسرران  ّن خرري عبرراد اهلل عبرد ااّقرى اهللق انإ   رال  أال 

 نااقق فمن  صر به عمله   يبلا به حسبه.
  التفررررت إىل القرررريم و ررررال وهرررري خيرررراابهم  أال لبررررئ  جررررريان النرررر( كنررررتمق لقررررد كررررذبتمق  

وارررد ق وأخرررجتمق وآذيررتمق   مررا رضرريتم حررك جئتمرريين يف بررالدي اقررااليينق واآلن يررا معدررر 
 ا اظنين اين فاعل بكم  ريش ماذا اقيلين  وماذ

  اليا  نظن خرياًق ونقيل خرياًق أخ كرميق وابن أخ كرميق و د  درت.
ال اَرْثرِيرَ  َعلَرْيك م  اْليَررْيَم يَرْغِفرر  ) ال )ص(  ف يّن أ يل لكم كما  ال ييس  )ع( إلخياه  

 ( اذهبيا ف نتم الطلقاء.22)( اهلل  َلك ْم َوه َي أَْرَحم  الرالامِحِنيَ 
فجرج القيم ك أا اندروا من القبيرق ودخليا يف اإلسالمق و د كان اهلل سبمانه أمكنه مرن 

 .(الطلقاء)ر اذم عنيةق وكانيا له فيئاًق فلذلص ّيي أهل مكة  
 

 مع سدانة الكعبة
  جلرررر  رسرررريل اهلل )ص( يف املسررررجدق فقررررام إليرررره علرررري )ع( ومفترررراح الكعبررررة يف يرررردهق 
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ِإنال اهلَل يَررْ م ر ك ْم )لي سررّلمها إليررهق فقررام العبررا  وسرر ل رسرريل اهلل )ص( أن يعطيرره املفترراحق فنررزل  
 (.23)( َأْن ار َ دُّوا اَعماناِت ِإىل أَْهِلها

 تاح إىل عثمان بن المة.ف مر رسيل اهلل )ص( علياً )ع( أن يرّد املف
يتي ّررع أن ي رررّد املفترراح إليرره  يررا علرري أخذارره ال فلّمررا رّده إليرره  ررال عثمرران بررن المررةق وكرران 

 مين بكرهق وجئت به إيّل برفق 
إنال اهلل يررررر مركم أن اررررر ّدوا ) رررررال )ع(  نعرررررمق لقرررررد أنرررررزل اهلل عّزوجرررررل فيرررررص  رآنررررراً يقررررريل  

 .(اعمانات إىل أهلها
 ن المة ذلصق أسلمق ف  رّه الن( )ص( يف يده.فلّما يع عثمان ب

وروي  عن عثمان بن المة انه  ال  كنا نفت  الكعبة يف افاهلية ييم اإلتنني واومري ق 
ف  بل الن( )ص( ييماً وهي يريد أن يدخل الكعبة مع النرا ق وذلرص  برل اهلجررةق ف غلقرت لره 

 ونلت منه.
ن هررذا املفترراح ييمرراً بيرردي أضررعه حيرر  فملررم )ص( عرريّن    ررال  يررا عثمرران لعلّررص سرررت 

 شئت.
 فقلت  لقد هلكت  ريش ييمئذ وذّلت.

فقررال )ص(  بررل عمرررت وعررّزت ييمئررذق ودخررل الكعبررةق في عررت كلمترره مرريّن مي عرراً  ننررت 
 أن اعمر سيصري إىل ما  ال.

فلما كان ييم الفت   ال  يرا عثمران ائترين باملفتراحق ف بيرت أن آايره برهق ف خرذه مريّن علريق 
  دفعه إليهق فلما أ   الاه وزياراه داخل البيت رّده عليال و ال  يا عثمران برن المرة إّن اهلل 

 است منكم على بيتهق فكليا قا يصل إليكم من هذا البيت باملعروف.
  ال  فلما وليت ناداين فقال  أ  يكن الذي  لت  لص 

 د أّنص رسيل اهلل. ال  فذكرت  يله )ص( يل مبكة  بل اهلجرةق فقلت  بلى أشه
 

 أول أذان على سط  الكعبة
فلما دخل و ت  الة الظهرق أمر رسيل اهلل )ص( بالالً أن يصرعد فير ّذن علرى الكعبرةق 
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بررن حرررب وخالررد وعترراب ابنررا ا سرريد واحلررارث بررن هدررام وأشررراف  ررريش جلرري    وأبيسررفيان
 بفناء الكعبة.

 ا فيسمع منه ما يغيظه.فقال خالد  لقد أكرم اهلل ا سيداً أال يكين يع هذ
 و ال احلارث  أما واهلل لي أعلم أنه حق الاّبعته.

سررفيان  واهلل ال أ رريل شرريئاًق ولرري اكلمررت بدرريء عخرربت عررين هررذه احلصررباء  و ررال أبرري
 وافددق هذا وعتاب يسمع كالمهم.

 فبع  إليهم الن( )ص( فقال هلم   د علمت الذي  لتمق   ذكر هلم ذلص.
 سفيان  أنت اعلم اين   أ ل شيئاً. فقال أبي

 يعلمين. فقال )ص(  اللهّم اهد  يمي ف لم ال
عنرردها  ررال احلررارث وخالررد  ندررهد أنّررص رسرريل اهللق واهلل مررا ااّلررع علررى هررذا أحررد معنررا 

 فنقيل أخبك.
و رررال عتررراب ملرررا جررراء إليررره  نسرررتغفر اهلل ونتررريب إليرررهق  رررد واهلل يرررا رسررريل اهلل  لنرررا ذلرررصق 

 ن إسالمهق فيالّه رسيل اهلل )ص( مكة.ف سلم وحس
 وكان فت  مكة لثالث عدرة ليلة خلت من شهر رمضان.

 
 يف دار ا م هاين

يقتلرررريا مبكررررة إال مررررن  رررراالهمق    ان رسرررريل اهلل )ص( كرررران  ررررد عهررررد إىل املسررررلمني أن ال
سررررين نفررررر كررررانيا يرررر ذون النرررر( )ص( ومررررن أسررررلم معررررهق وحيّرضررررين علررررى حرررررذم ومقرررراالتهمق 
ويصّدون النا  عرن سربيل اهلل واحلرّقق مثرل هبرار برن اعسريد الرذي اعرّرض لزينر  بنرت رسريل 

 سقاف جنينها ومرضها حّك ماات منه.إاهلل )ص( حني هجرهتا ف رعبها قا سّب  
ل  عكرمررة بررن أ  جهررل الررذي كرران أحررد مثررريي احلررروب ومرر ّججي نررريان الفرر  ضررد ومثرر
 املسلمني.

 ومثل   ينتني كانتا اغّنيان ذجاء رسيل اهلل )ص( وخّضضان املدركني ييم أحد عليه.
فاسترت هر الء عرن أعرني املسرلمنيق فبلرا عليراً )ع( أن نفررين مرنهم وكانرا محريين ال م هراين 

استجارا با م هاين ف جارهتما يف بيتهراق فقصرد علري )ع( حنري دارهرا مقنعراً ا خت علي )ع(  د 
باحلديررردق ونرررادن  أخرجررريا مرررن آويرررتمق فرعبررراق وخافرررت ا م هررراين عليهمررراق فجرجرررت إليررره )ع( 
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اهلل أنا ا م هراين بنرت عرم رسريل اهلل )ص( وا خرت علري برن أ   اعرفهق فقالت  يا عبد وهي ال
 اال  )ع( فانصرف عن داري.

 قال )ع(  اخرجيهم.ف
 فقالت  واهلل عشكيّنص إىل رسيل اهلل )ص(.

فنزع علي )ع( املغفر عن رأسه فعرفتهق فجراءت إليره ادرتّد حرك التزمتره و الرت  فرديتصق 
 حلفت عشكيّنص إىل رسيل اهلل )ص(.

 فقال هلا  اذه( فبّي  سمصق ف نه ب على اليادي.
( كالمهررا  ررال هلرا  مرحبرراً بررِص يررا ا م هرراينق فجراءت إليرره ادررتدق فلمررا يرع رسرريل اهلل )ص

  د أجرنا من أجرِت يا ا ّم هاين.
 وأّما هبار  ففّرق   أسلمق وعفى )ص( عنه. 

 واست من رسيل اهلل )ص( لسارة وإحدن القينتني ف منهما ف سلمتا.
وكران  قله رسريل اهلل )ص(ق ف منره وأما ابن أ  سرح ف نه أسلم فجاء به عثمانق فاست من

  د أسلم  بل ذلص   هاجر   اراّد ورجع إىل مكة.
 

 مع فضالة بن املليح
ن فضالة برن عمرري برن امللريح هرّم أن يقترل رسريل اهلل )ص( وهري يطريف بالبيرتق إو يل  

 فلّما دنا منه  ال رسيل اهلل )ص(  أفضالة 
  ال  نعم.

  ال )ص(  ماذا خّدث به نفسص 
 شيء كنت أذكر اهلل.  ال  ال

 لن( )ص(    ال  استغفر اهللق   وضع يده إىل  دره فسكن  لبه.فضمص ا
 وكان فضالة يقيل  واهلل ما رفع يده عن  دري حك ما خلق اهلل شيئاً أحّ  إيّل منه.

 ال فضالة  فرجعت  إىل أهليق فمررت بامرأة كنت أخدث إليهاق فقالرت شرعراًق ف جبتهرا 
 :شعراً 
 ي   اإلله عليص واإلسالم      الت هلّم إىل احلدي  فقلت  ال 

 بالفت  ييم اكسر اع نام    لي  د رأيت حممداً و بيله  
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 والدرك يغدي وجهه اال الم    لرأيت دين اهلل أضمى بيننا  

 
 من مكارم رسيل اهلل )ص(

  ان أكثر ه الء النفر الرذين أهردر رسريل اهلل )ص( دمهرم اسرت من هلرم بعرص معرارفهمق 
سرالمهم وعفرا إفجرجيا من استتارهمق وجاءوا إىل رسيل اهلل )ص( ف سلميا علرى يديرهق فقبرل 

 عنهم.
وكان أحد ه الء   فيان بن ا ميةق و د فرال ييمئرذق فاسرت من لره عمرري برن وهر  افممري 

 رسيل اهلل )ص(ق ف منهق وأعطاه عمامته الا دخل ذا مكة.
فرررّده و ررال  يررا  ررفيانق اذكررر اهلل يف نفسررص أن فلمقرره عمررري وهرري يريررد أن يركرر  البمررر 

 هتلكهاق فهذا أمان رسيل اهلل )ص(  د جئتص به.
 غرب عين فال اكّلمين.فقال  فيانق وهي يستبعد ذلص حس  رأيه  ا  

فقررال لرره عمررريق وهرري يريررد أن ي طمئنرره  أي  ررفيان ا علمررص اّن أفضررل النررا  وأبررّر النررا  
 وشرفه شرفصق وملكه ملكص.وخري النا  ابن عمصق عزّه عّزكق 

ين إفقررال  ررفيانق وهرري يبرردي مررا يف  رررارة نفسرره ومررا انطررين عليرره افرراهليين مررن الغرردر  
 أخافه على نفسي.

 فقال له عمري  انه لي  كما اتصّيرق هي أحلم من ذلص وأكرم.
فاام ّن  فيان ملا أراه عمري عمامة رسيل اهلل )ص( بعثها إليه عالمة عمانهق فرجرع معره 

 ك و   به على رسيل اهلل )ص(ق فقال  هذا يزعم أنص أمنتين ح
 فقال )ص(   د).

  ال  فاجعلين باويار شهرين.
  ال )ص(  أنت باويار أربعة أشهر.

وكان قّن است من هلم فآمنهم رسيل اهلل )ص( عكرمة بن أ  جهلق حي  است منت له  
ذلص وهرري اقرريل لرره  جئتررص مررن زوجترره ا م حكرريم بنررت احلررارث بررن هدررام وأخرربت زوجهررا برر

 هتلص نفسص و د است منت لصق فآمنص. عند أو ل النا ق وأبّر النا ق وخري النا ق ال
فجرراء معهررا إىل رسرريل اهلل )ص( وأسررلم علررى يديررهق    ررال  يررا رسرريل اهلل مرررين اررري مررا 

 اعلم فاعلمه.
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يلهق وجاهررررد يف  رررال )ص(   رررل أشررررهد أن ال إلررره إالّ اهللق وأشررررهد أّن حممرررداً عبررررده ورسررر
 سبيل اهلل.

وهلررذه اعخررال) الكرميررةق والسرررية الطّيبررة أسررلم النررا  زرافررات زرافرراتق ورسرريل اهلل )ص( 
 يقرأ ر على رواية ر 

َورَأَيْرررَت النالررراَ  يَرررْدخ ل يَن يف ِديرررِن اهلِل ق ِإذا جررراَء َنْصرررر  اهلِل َواْلَفرررْت    ِبْسرررِم اهلِل الررررالمْحِن الررررالِحيمِ )
 (.24)( َفَسبيْ  حِبَْمِد َربيَص َواْستَرْغِفْره  ِإناله  كاَن اَريالاباً ق أَْفياجاً 
 

 البيعة رجااًل ونساءاً 
  اجتمع النا  للبيعةق فجل  رسريل اهلل )ص( علرى الصرفا يبرايع النرا ق فبايعره الرجرال 

 على اإلسالم وافهاد والطاعة هلل ولرسيله.
 يعنه وهي على الصفاق ف نزل اهلل عّزوجّل وملا فرو من بيعة الرجالق أ بلت النساء يبا

يرا أَيرَُّهرا النالرِ(ُّ ِإذا جراَءَك اْلم ْ ِمنرات  ي باِيْعنَرَص َعلرى َأْن ال ي ْدررِْكَن بِراهلِل َشرْيئاً َوال َيْسرررِْ َن َوال )
رررنال َوال يَرررْ ِانَي بِبر ْهتررراٍن يَرْفرَتِينَررره  بَررررنْيَ أَيْررردِ  يِهنال َوأَْرج ِلِهرررنال َوال يَرْعِصررريَنَص يف يَررررْزِننَي َوال يَرْقرررتر ْلَن َأْوالَده 

 (.25)( َمْعر وٍف فَباِيْعه نال َواْستَرْغِفْر هَل نال اهلَل ِإنال اهلَل َغف يٌر َرِحيمٌ 
يعرفهرا رسريل اهلل )ص( ملرا  رنعت  فقالت هندق وكانت بني النسراء وهري متنّكررة حرك ال

 !على الرجال نص لت خذ علينا أمراً ما رأيناك أخذاهإحبمزة )ع(  
ييّسررع     الررت  أمررا املررال فقررد أ رربت  مررن مررال أ  سررفيان هنررات عنرره رجررل قسررص ال

 على عياله.
 فقال هلا رسيل اهلل )ص(  وانِص هلند 

  الت  نعمق فاع  عّما سل ق عفى اهلل عنص.
ق وكرران    الررت  وأمررا الزنررا فررال اررزين احلرررّةق وأّمررا اليلررد فقررد ربّينرراهم  ررغاراً و تلررتهم كبرراراً 

 ابنها حنظلة بن أ  سفيان  د  تل ييم بدر.
فت تّر رسيل اهلل )ص( من ذلص و  يقرل هلرا شريئاًق    الرت  وأمرا البهتران ف نره  بري ق ومرا 
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عصرريص يف معررروفق ف نّررا مررا جلسررنا جملسررنا ن ا مرنررا إالّ بالرشررد ومكررارم اعخررال)ق وأمررا انرره ال
 هذا ويف أنفسنا أن نعصيص يف شيء.

 الا ملا رجعت جعلت اكسر  نمها واقيل  كنا منص يف غرور.و يل  
  ان ا م حكرريم بنررت احلررارث بررن هدررام زوجررة عكرمررة بررن أ  جهررل كانررت بررني النسرراء 

 نعصيص فيه  أيضاً فقالت  يا رسيل اهلل ما ذلص املعروف الذي أمرنا اهلل أن ال
 شعراًق وال ادعني بييل وتبير.الطمّن خّداًق وال ختمدن وجهاًق وال انتفن  فقال )ص(  ال

يبقرى يف  وكان ذلص دأب النساء على مياى افاهلية فقد كّن ينتفن شرعر رأسرهّن حرك ال
 رأسهّن اا ة شعرق ويدعني بالييل والثبير.
 فقالت  يا رسيل اهلل كي  نبايعص 

نررين ال ا  رراف  النسرراءق   دعررا بقرردح مررن مرراءق ف دخررل يررده فيرره   أخرجهررا إ ررال )ص(  
  ال  ادخلن أيديكّن يف هذا املاء فهي البيعةق ففعلن.و 

 
 معيار التفاضل يف اإلسالم

   رررام رسررريل اهلل )ص( علرررى الصرررفا خيطررر  يف عدررررياهق برررين هاشرررم وبرررين عبرررداملطل ق 
ويي رريهم بي رراياهق علررم هررم الررذين سرريجّلفينه إذا ارخررل عررن مكررةق وجيّسرردونه يف أعمرراهلم 

هررم حررديثيا عهررد باإلسررالم ينظرررون إلرريهم نظررر ا تررداء وا ّسرريق  واصرررّفاهتمق وأهررل مكررة الررذين
 علم يرولم رهط رسيل اهلل )ص( وعدرياهق وقثّليه فيهم.

ولذلص خط  )ص( عليهم حيّفزهم على اوري والتقرينق وعلرى العمرل لةخررةق وحيرّذرهم 
 :ص(اإلّاكال على اعماين واإل تناع حبسبهم ونسبهم واإلشتغال بالدنياق فقال )

اقيلريا  املطلر ق ايّن رسريل اهلل إلريكمق واين شرفيق علريكمق ال يا بين هاشمق ويا بين عبد)
اّن حممررداً منّرراق فررياهلل مررا أوليررائي مررنكم وال مررن غررريكم إالّ املتالقررينق أال فررال أعرررفكم ارر ايين يرريم 

عررذرت فيمررا ين  ررد أإالقيامررة خملررين الرردنيا علررى ر ررابكمق ويرر يت النررا  حيملررين اآلخرررةق أال و 
 .(بيين وبينكمق وفيما بني اهلل عّزوجل وبينكمق واّن يل عملي ولكم أعمالكم

 

 مع بديل بن ور اء
  ان العبررا  الررذي كرران يقرريم برردور اليسرريط بررني النرر( )ص( وشجصرريات  ررريش وكبررار 
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افرراهليني ويسررعى فررذذم واقريرر   لرريذم إىل اإلسررالمق جرراء يرريم الفررت  برراوزاعي  بررديل بررن 
اء حك أو فه بني يدي رسيل اهلل )ص( و ال  يا رسيل اهلل هذا يريم  رد شررفت فيره  يمراًق ور 

وهري  عيرد حيره  أي   يدررف كبقيرة الدجصريات بيسرامق  (برديل برن ور راء)فما برال خالرص 
 و  يعهد إليه أمر من  بل رسيل اهلل )ص(.

ليره رسريل اهلل )ص( و رال  وكان بديل شيجاً ااعناً يف السّنق و د جاء متلّثماًق فالتفت إ
 ق فمسر عنهما وحدر لثامه.(حسر عن حاجبيص يا بديل)إ

 فرأن رسيل اهلل )ص( سياداً بعارض بديل.
 فقال )ص( له  كم سّنيك يا بديل 
 فقال  سبع واسعين يا رسيل اهلل.
ق لكررن رسرريل (زادك اهلل مجرراالً وسررياداًق وأمتعررص وولرردك)فتبّسررم رسرريل اهلل )ص( و ررال  

  د ني  على السّتني و د أسرع الدي  فيه.اهلل 
    ال )ص( له  يا بديل ارك  مجلص هذا اعور) وناد يف النا   الا أيام أكل وشرب.
وكان بديل جهري الصيتق ف  ر ب مر رسيل اهلل )ص( وأخرذ ينتقرل برني خيرامهم ويقريل  

لغررة خزاعررة يعررين   لررا أيررام أكررل وشرربق وهرريإأنرا رسرريل رسرريل اهلل )ص( إلرريكم يقريل لكررم  
 اإلجتماع واال لفة.

وهكرذا كران يكرررم رسريل اهلل )ص( كبررار القريمق ويبقريهم يف مكررانتهمق أو ميرنمهم مكانررة 
وجاهرررراًق حررررك يسررررتهيي  لرررريذم ويدررررّدهم إىل اإلسررررالم واالميررررانق وجيررررذب اآلخرررررين الررررذين   

 اطلهم يد رسيل اهلل )ص( و  يسلميا بعد إىل اإلسالم.
 

  بين مدجسرية غال  ايل
السررايا فيمرا حريل مكرةق يردعين النرا   ر بعرد ان فرت  مكرةر   ان رسيل اهلل )ص( بع  

 لق و  ي مرهم بقتال.جاهلل عز و  اىل
 .فبع  )ص( غال  بن عبد اهلل ايل بين مدج

 فقاليا  لسنا عليص ولسنا معص.
 فقال النا   اغزهم يا رسيل اهلل.
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 (.26شهيد يف سبيل اهلل) من بين مدج غازٍ  أريباًق وربال فقال  ان هلم سيداً اديباً 
 

 بين الديل ىلإسرية عمرو 
اهلل  ىلإوبعررر  رسررريل اهلل )ص( ايضررراً عمررررو برررن ا ميرررة الضرررمري ايل برررين الرررديلق فررردعاهم 

 باء.إلورسيلهق ف بيا أشد ا
 فقال النا   اغزهم يا رسيل اهلل.

لمياق فيقيلرررين  نعرررم ويسرررلمينق فقرررال )ص(  ان سررريدهم  رررد أسرررلمق فيقررريل لقيمررره  اسررر
 وهكذا كان.

 
 سرية عبد اهلل بن سهيل

برين حمرارب برن فهررق  ىلإعبرد اهلل برن سرهيل برن عمررو  كما وبع  رسيل اهلل )ص( ايضاً 
اء معررره نفرررر مرررنهم ليلتقررريا برسررريل اهلل )ص( مرررن  ريررر  ويتعلمررريا منررره جرررسرررلمياق و أفقبلررريا منررره و 
 حكامه.أاالسالم و 

 
 ذميةجسرية خالد ايل بين 

اهلل خالد بن اليليدق بعثه  إىلوكان قن بع  رسيل اهلل )ص( بعد فت  مكة ليدعي النا  
ذميررة داعيرراً و  يبعثرره مقرراااًلق واأررا بعرر  الرريهم خالررداً للرررتة الررا كانررت بينرره وبيررنهمق جبررين  إىل

محنق بررا عبررد الررر أاهليررة الفاكرره بررن املغرررية عررم خالرردق وعرريف بررن عبررد عرريف  ررابيا يف افأفقررد 
ا و تلتهمرراق ولررذلص أنفرررذ مرررذميررة مررا معهجخرررذت بنرري  رة مررن الرريمنق فا رربال يف جترررأوكانررا  ررد 

 يضاً الا كانت بني ابن عيف وبينهم.أرسيل اهلل )ص( عبد الرمحن بن عيف مع خالد للرتة 
ال كرل مرالق أو مر ترةق أو دمق )أهذا و رسيل اهلل )ص( كان  د خط  ييم الفت  و ال  

 (.اهلية فهي خت  دمياحنة كانت يف اف أو مظلمةق أو
ذميررة جذميررةق اخررذ بنرري جفلمررا نررزل خالررد مبررن معرره علرري الغميصرراء وهرري مرراء مررن ميرراه بررين 

رسريلهق وحنرن مسرلمينق فرانظر  ىاهلل وعلر ىالسرالح و راليا  يرا خالرد إنرا   ن خرذ السرالح علر

                                                           
26

وهذا التعبري  )ان هلم سيداً أديباً أريباً( والذي ي يت بعده  )أن سيدهم  د أسلم( يدل على دور  -  
 القيادة الصاحلة يف إسعاد اعمة والعك  بالعك .
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 ها.فان كان بعثص رسيل اهلل )ص( ساعياً فهذه ابلنا وغنمنا فاغد علي
 فقال خالد  ضعيا السالح.

 اهلية و د اماهتا اهلل ورسيله. اليا  انا ياف منص أن ا خذنا باحنة اف
ااًلق   جررسررر مررنهم ر أفانصرررف عررنهم مبررن معرره ونزلرريا  ريبرراًق   شررّن علرريهم اويررل فقتررل و  

 السي  و تلهم. ىمر ذم خالد فكتفياق   عرضهم علأ

 
 أنباء الغدر واداركها

رسيل اهلل )ص( وأخربه مبرا فعرل خالرد ذرمق  ىلإاء رسيهلم جذمية جخالد ببين  فلما غدر
 :السماء بعد أن  عد املنب وأعلم النا  بفعل خالد و ال ىلإفرفع )ص( يديه 

 .ىيعيد ذلص تالث مرات وبك (ليص قا  نع خالد بن اليليدإاللهم إين ابرأ )
علري  عليراً )ع( الترب و رال  يرا ىعط فر   دعا )ص( علياً )ع( و رد  ردم عليره ارب ومتراعق

مررهم وارضرهم قرا  رنع خالردق   رفرع )ص(  دميره و رال  يرا علري أذمية فانظر يف جأئت بين 
 اهلية خت  دميص.عل  ضاء اهل افاج

ع ايل النرر( )ص(  ررال  يررا جررق فلمررا ر فلمررا أارراهم علرري )ع( حكررم فرريهم حبكررم اهلل اعرراىل
 علي اخبين مبا  نعت.

نرني غررّةق ولكرل مرال جعطيت لكل دم ديرةق ولكرل  ه  يا رسيل اهلل عمدت ف( لع ال )
عطيتهم مليلغرررة كالذرررمق وحيلرررة رعررراهتمق وروعرررة نسرررائهمق وفرررزع  مرررااًلق وفضرررلت معررري فضرررلة فررر

  ررربيالمق وملرررا يعلمرررين وملرررا ال يعلمرررينق   فضرررلت معررري فضرررلةق فررر عطيتهم لريضررريا عنرررص يرررا
 رسيل اهلل.

عطيتهم أهه املبارك م كداً  يا علي ج( و د  هر الرضا علي و فقال عندها رسيل اهلل )ص
 لريضيا عين  رضي اهلل عنصق واهلل ما يسرين يا علي أن يل مبا  نعت محر النعم.

نه ال ن( بعديق يا علري أال إ ىأا أنت مين مبنزلة هارون من ميسإعلي     ال )ص(  يا
ن الدررقي كررل إال أخررذ بطريقتررص أبررص و حأن السررعيد كررل السررعيد مررن إال أأنررت هررادي ا مرراق 

 (.27ييم القيامة) إىلالدقي من خالفص ورغ  عن اريقص 
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 غزوة حنني

وملا فت  رسريل اهلل )ص( مكرةق مكر  فيهرا ئسرة عدرر ييمراً يردبّر أمرهرا ويبعر  السررايا 
بالنرا ق  امرة الصرالة إدارة ا ميرهرا و إل (عتراب برن اسريد)عرل عليهرا جراد مغادرهتا أمنهاق فلما 
 ربص رسريل اهلل  مكرة حرك ى رام ذرا أمررياً علر وعدررين سرنةق ف نحدإ يل ر  ابن  ىوكان ر عل
 )ص(.

 سالم.حكام اإلألتعليم النا  القرآن و  (بلجمعاذ بن )كما وعني 
ل  عدرررة آالف قررن كررانيا معررهق جرر)ص( منهررا اوائررل شرريال يف اتررين عدررر الرر  ر  ج  خررر 
منطقررة حنررنيق وحنررني واد  ه ذررم اىلل مررن مزينررةق واجتررجررل مررن بررين سررليمق والرر  ر جرروألرر  ر 

 مقربة من الطائ ق وبينها وبني مكة تالث ليال. ىاز علن  ذي اجملج
الرايرررات الرررا كانرررت  ضرررافة اىلإعلررري )ع(  ن عقرررد اللرررياء اعكرررب ودفعررره اىلأوذلرررص بعرررد 

 معهم حني دخيل مكة وفتمها.
نصاعت له  بائل العرب كلها إرسيله )ص( مكة  ىوسب  هذه الغزوة  ان اهلل ملا فت  عل

تيرررراح جفرررر لم عترررريا عررررن أمررررر رسرررريل اهلل )ص( وفّكررررروا يف ا (تقيرررر )و (هرررريازن)الّ إسررررلمياق أو 
ن حممررداً  االرره  رريم   إمرريع والسررالح و رراليا  عرريا افمجتمعيا و جفررا غررارة علرريهمقاملسررلمني واإل

ربرة يف ولريا بصررية يف احلررب وجتق وحنرن ا  حيسنيا القتال و  يكن هلم علرم براحلرب فغلر  علريهم
 القتالق فسيف نغلبه.

 ليه.إن يظهر ذلص منه سريوا أن يقصدهمق و اليا   بل أ صده  بل  ى  عزميا عل 
هرررريازن  ىتمعررررت هرررريازن وتقيرررر  كلهرررراق وكرررران علررررجانرررر  املسررررلمني بعررررد أن اجفقصرررردوا 

سيدق واافق معهمرا نضرر تقي  رئيسهم  ارب بن اع ىق وعلنرئيسهم مالص بن عيف النصر 
 دم وسعد بن بكر ونا  من بين هالل.جو 

 
 دمجهيازن وشيخ بين 

هلرم للمررب  ىيعاً بر مياهلم وأوالدهرم ونسرائهم لرئال يفرروا وليكرين ذلرص أدعرمجيا ج  خر  
دررم وكرران شرريجاً  جدررمي رئرري  بررين لهرراق وكرران فرريهم دريررد بررن الصررمة افجولىسررتمااة مررن أ

 كبق وكان  راح  رأي واردبري ولره معرفرة براحلروبق فسراروا حرككبرياً  د ذه  بصره من ال
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تمرع النرا ق وفريهم دريرد برن الصرمةق فلمرا نرزل  رال  جأواا ق فلما نزليا ب واا  ا ىلإانتهيا 
 أنتم  يف أي وادٍ 

 اا .و  اليا  ب 
 ال اويلق ال حزن ضر ق وال سهل ده . ال  نعم جم

 البقر ولا) احلمري وتغاء الداء وبكاء الصغري    ال  مايل أيع ر غاء البعري وخيار 
 يررل لرره  سررا) مالررص بررن عرريف مررع النررا  أمررياهلم ونسرراءهم وأبنرراءهم ليقااررل كررل أمررريء 

 شد حلربه.أعن نفسه وماله وأهله فيكين 
 فقال دريد  راعي ض ن ورب الكعبة ماله وللمرب 

 ين مالص  فدعي له.أ   ال  
الً كرميراً وان هرذا اليريم لره مرا جر يمرص وانرص اقاارل ر فقال  يا مالص إنص أ بمت رئري  

بعرررده مرررن اعيرررامق   مرررايل أيرررع ر غررراء البعرررري وخررريار البقرررر ولرررا) احلمرررري وغثررراء الدررراء وبكررراء 
 الصغري 

ل جررعررل خلر  كررل ر ج رال   ررد سررقت مرع النررا  أمررياهلم ونسراءهم وأبنرراءهمق أردت ان ا
 منهم أهله وماله ليقاال عنهم.

ل بسريفه جرن كانرت لرص   ينفعرص االّ ر إواهللق وهرل يررّد املنهرزم شريء   ال  راعري ضر ن 
 ن كانت عليص فضمت يف أهلص ومالص.إورحمهق و 

    ال  ما فعلت كع  وكالب 
  اليا    يدهدها منهم أحد.

دق لرري كرران يرريم عررالء ورفعررة   اغرر  عنرره كعرر  وكررالبق ولرريددت د وافرر ررال  غرراب افرر
 البق فمن شهدها منكم أنكم فعلتم ما فعلت كع  وك

  اليا  عمرو بن عامر وعيف بن عامر.
 ذعان ال ينفعان وال يضران. ال  ذلص اف
نرررص   اصررنع بتقررردمي بيضرررة هرريازن يف حنرررير اويرررل إمالرررص و رررال  يررا مالرررص    التفررت إىل
متررين اويررلق فرر ن كانررت  ىقتنررع بالدهررم وعليرراء  رريمهمق   الررق الصررب ة علرر شرريئاًق ارفعهررم اىل

 حلق بص من وراءكق وان كانت عليص ألفاك ذلص و د احرزت أهلص ومالص.لص 
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 ررال  ال واهلل ال أفعررلق انررص  ررد كرربت ووهررن عقلررصق واهلل لتطيعنررين يررا معدررر هرريازن أو 
 من  هري. وكره أن يكين لدريد فيها ذكر ورأي. جخير  هذا السي  حك ىعاك ّن عل

  اليا  أاعناك.
 :و  أغ  عنهق    ال  ال دريد  هذا ييم   أشهده

 (ذع                       أخّ  فيها وأضرعجيا ليتين فريها ) 

 (لا شرراة  دع أ يد وافاء الزمررع                       ك)
 

 عيين هيازن واملسلمني
الرررره فرررر ايه مرعرررريبني مررررذعيرين فقررررال  ويلكررررم مررررا جوبعرررر  مالررررص بررررن عرررريف عيينرررراً مررررن ر 

 ش نكم 
 .ناالً  بيضاً علي خيل بلقق واهلل ما  اسكنا أن أ ابنا ما ار ج اليا  رأينا ر 

  حردود اعسرلمي وأمرره أن يردخل يف أليهم عبرد اهلل برن إوملا يع ذم الن( )ص( بع  
عررريا عليررره مرررن حررررب رسررريل اهلل )ص( ف اررراه مجيرررع وعلرررم مرررا  رررد أ النرررا ق فررردخل فررريهم حرررك

هرريازن ويقرريل  يررا معدررر  ىهم خيطرر  علرروأخرربه اورربق و ررال   يعررت مالررص بررن عرريف رئيسرر
ل   يلررق  يمرراً يصررد ينه القتررالق فرر ذا لقيتمرريه جررهرريازن انكررم احررّد العرررب واعررّدهق وان هررذا الر 

 ل واحد.جفين سييفكم وامحليا عليه محلة ر جفاكسروا 
 

 هة هيازنجاالستعداد مليا
ا ميرررة أدراعررراً  هررريازنق ذكرررر لرره ان عنرررد  رررفيان بررن ع رسررريل اهلل )ص( املسررري اىلمجرررفلمررا أ

وسالحاًق ف رسل )ص( اليه ر وهي ييمئذ مدرك ر فقرال )ص(  يرا أبرا ا ميرة أعرنرا سرالحص هرذا 
 نلقي فيه عدونا.

 فقال  أغصباً يا حممد 
 ليص.إن ديها  فقال )ص(  بل عارية مضمينة حك

 ال  لي  ذرذا بر  . ف عطراه مائرة درع مبرا يكفيهرا مرن السرالحق و يرل  أربعمائرةق فلرب  
 رسيل اهلل )ص( درعني منها ولب  املغفر والبيضة أيضاً.

حنررني راكبرراً بغلترره البيضرراء دلرردل وهرري يسررري خلرر   رسرريل اهلل )ص( عامررداً إىل ج  خررر 
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يش العردو أربعرة آالف جرعدرر ألفراًق وكران  يده ليتدارك ضعيفهم واملنقطع منهم وكانيا اتينج
 ل.جر 

عدوهم  لري لقينرا برين شريبان مرا بالينراق لرن  كثرة عددهم و ّلة  نولذلص  ال بعضهم ملا رأ
رسيل اهلل )ص( غري انه   يبدها هلم و  يقل هلم شريئاًق  ىذلص عل نغل  الييم من  لةق فدقّ 

 نزل فيهم  فانتصر اهلل له ف
فَرلَرْم ار ْغرِن َعرْنك ْم َشرْيئاً َلَقْد َنَصرَك م  اهلل  يف َمرياِاَن َكثِرريٍَة َويَررْيَم ح نَررنْيٍ ِإْذ أَْعَجبَرْتك ْم َكثْررَرا ك ْم )

 (.28)( َوضاَ ْت َعَلْيك م  اَعْرض  مبا َرح َبْت   ال َولالْيت ْم م ْدِبرِينَ 
مرع رسريل اهلل )ص( نررا  مرن املدرركني مررنهم  رفيان برن ا ميررةق فلمرا كرران  جوكران  رد خررر 
نررا ذرريازن بررل كررذا وكررذا فرر ذا أجرسرريل اهلل إين العررت  اء فررار  فقررال  يرراجررعدررية ذلررص اليرريم 

 بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم. ىعل
 فتبسم رسيل اهلل )ص( و ال  الص غنيمة للمسلمني غداً إن شاء اهلل.

    ال  من حيرسنا الليلة 
  ال أن  بن أ  مرتد الغنيي  أنا يا رسيل اهلل.

اكررين يف  اسررتقبل هررذا الدررع  حررك :لررهق فقررال )ص( ركرر . فركرر  فرسرراا ررال )ص(   
 اء و ال  العت الدعبني كالمها فلم أر أحداً.ج. ففعل. فلما أ ب  أعاله

 هل نزلت الليلة  :فقال له رسيل اهلل )ص(
 ة.ج ال  ال إالّ مصلياً أو  اضي حا

 فقال رسيل اهلل )ص(  فال عليص أن اعمل عمالً بعد هذا.
 

 يف وادي حنني
حنني مساء ليلة الثالتاء لعدر خلين من شيال وكان  رد سرار  الن( )ص( اىل ىفلما انته

يدره بالليرل يف جليها ييم السبت لست خلين منهق كان  د سبقهم مالص برن عريف ف دخرل إ
 تال املسرلمني وأمررهم أن يكمنريا هلرم  ىذلص اليادي وفر هم يف الطر) واملداخل وحرضهم عل
فرررين جحررردة و رررال  إذا رأيتمررريهم فاكسرررروا ويرشرررقيهم أول مرررا العررريا وحيملررريا علررريهم محلرررة وا

                                                           
28

 .25التيبة   -  
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 سييفكمق   شدوا شّدة واحدة.
ذرررم  ىن  رررلأيدررره بعرررد جر عبررر  رسررريل اهلل )ص( جرررفلمرررا كررران و رررت السرررمر وانررردلع الف

علرري )ع(    النررا  ودفررع اللررياء اعكررب اىل ىلييترره والرايررات وفر هررا علررأر وعقررد جرر ررالة الف
 مقدمتهم. ىاحندروا حني اليادي وكانت بني سليم عل

يف جررمررن أوديررة هتامررة أ ابر بررن عبررد اهلل  ملررا اسررتقبلنا وادي حنررني احنرردرنا يف وادٍ جرر ررال 
الرريادي  حطرريف إأررا ننمرردر فيرره احنررداراًق وذلررص يف عمايررة الصررب ق وكرران القرريم  ررد سرربقينا إىل

ين إال عريا وهتير واق فرياهلل مرا راعنرا وحنرن منمطرمجفكمنيا لنا يف شعابه وأخبائه ومضايقهق و د أ
ل واحردق فانكدر  النرا  جرق  رد شردوا علينرا شردة ر الكتائ  بايديها السييف والعمد والق 

 أحد. ىعني ال يليي أحداً علجرا
واحنرراز رسرريل اهلل )ص( ذات اليمررني    ررال  إيّل أيهررا النررا  هلررم ايّلق أنررا رسرريل اهللق أنررا 

 شيء. ىحممد بن عبد اهللق والنا  يفّرون ال يليون عل
رين واعنصررررار وأهرررل بيتررررهق مررررنهم ويف جمرررع رسرررريل اهلل )ص( االّ نفرررر مررررن املهرررا بررررقَ فلرررم ي

اليعتهم علي بن ا  اال  )ع( وأخيه عقيرل والعبرا  وابنره الفضرل وأبري سرفيان برن احلرارث 
ونيفررل بررن احلررارث وربيعررة بررن احلررارث وا سررامة بررن زيررد وأميررن بررن عبيررد و تررل ييمئررذ ورسرريل اهلل 

بغلترره البيضرراء دلرردلق وعلرري )ع( بررني يديرره يضرررب  ىتلررد وهرري علرر)ص( مصررلت سرريفه يف اجمل
 يه النا  ويرّدهم عنه.جو 

 
  اح  املياان املدهيرة

 ال الفضل بن عبا   التفت العبرا  حرني انقدرع النرا  عرن بكررة أبريهم يريم حنرني فلرم 
)ص( علياً )ع( فقال يل  أيف مثل هذه احلال يرغر  ابرن ا  االر  بنفسره عرن رسريل اهلل  يرَ 

 وهي  اح  املياان املدهيرة 
 فقلت  يا أبة نّقص  يلص البن أخيص.

  ال  ما ذاك يا فضل 
  جز يف الرهج لت  أما اراه يقاال يف الرعيل اعولق أما اراه ينا

  ال  أشعره يل يا بين.
  لت  هي ذو كذا وكذا ذو البدة.
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 ف معن النظر اليه و ال  فما الص الب ة 
  ران.بني اع  لت  سيفه يزيل به

 فقال  بّر بن بّرق فداه عم وخال.
 انفه فيميت من فيره. ربعني مبارزاً كلهم يقّده حكأ ال  فضرب علي )ع( ييمئذ 

 
 سالمهإشيبة يعلن  

  المرة  ملرا رأيرت رسريل اهلل )ص( يريم حنرني و رد انكدر  أو ال شيبة بن عثمران برن 
درك ترراري اليرريم مررن حممرردق أيامهرراق فقلررت  إ ررمابه ذكرررت أ  وعمرري و تررل علرري ومحرزة أعنره 

لرا فضرةق  عليره درع بيضراء ك يئه عن ميينه فاذا أنا بالعبا  بن عبد املطلر   ائمراً جفذهبت ع
 ق فقلت يف نفسي  عمه ولن خيذله.جا جيكد  عنها الع

ئترره عررن يسرراره فرر ذا أنررا برر   سررفيان بررن احلررارث بررن عبررد املطلرر ق فقلررت يف نفسرري  ج  
 لن خيذله.ابن عمه و 
الّ أن اسيره سريرة بالسري  إذ رفرع يل شرياو مرن نرار بيرين إئته من خلفه فلم يبق يل ج  
 .نبصري ومديت القهقهر  ىنه بر)ق فجفت ان ميمدينق فيضعت يدي عل وبينه ك

اللهررّم  :مررينق    ررال )ص( دن  فالتفررت ايّل رسرريل اهلل )ص( و ررال  يررا شرري  يررا شرري ق ا  
 أذه  عنه الديطان.

 فرفعت إليه بصري وهلي أحّ  إيلال من يعي وبصري.  ال 
و رررررال )ص(  يرررررا شررررري   اارررررل الكفرررررار.   اخررررربين مبرررررا اضرررررمراه يف نفسررررري. فاسرررررتمييت 

 يديه. ىسلمت علأواعتذرت منه و 
 

 كرٌّ بعد فرّ 
تاً  يرا هيرياً  يّ جالً جرسيل اهلل )ص( هزمية القيم عنهق  ال لعمه العبا  وكان ر  نوملا رأ
 رهم العهد.بالقيمق وذكّ  عم نادِ 
رةق يرررا أ ررماب سرريرة البقرررةق إيل أيرررن ج ررياه  يرررا أهررل بيعررة الدرر ىالعبررا  برر عل نفنرراد

 افرون  اذكروا العهد الذي عاهد  عليه رسيل اهلل )ص(.
يههم  رررد ولّررريا مررردبرين. عنررردها رفرررع رسررريل اهلل )ص( يديررره حنررري السرررماء جرررو  ىوالقررريم علررر



 70 

 .(وأنت املستعان ىدتكاللهم لص احلمد واليص امل)و ال  
اه مرن حي  فلق له البمرق و ّ  ىرسيل اهلل دعيت مبا دعا به ميس بئيل فقال  ياجفنزل 
 فرعين.

ق فناوله ىأ  سفيان بن احلارث و ال  ناولين كفاً من حص   التفت رسيل اهلل )ص( اىل
ال  اللهم ان هتلص يهق   رفع رأسه حني السماء و جيه املدركني و ال  شاهت الي جفرماه يف و 

 هذه العصابة   اعبدق وان شئت أن ال اعبدق ال اعبد.
فررين سررييفهم وهررم يقيلررين  لبيررصق جفلمررا يعررت اعنصررار نررداء العبررا  عطفرريا وكسررروا 

يا عليره مرن شرعاب الريادي جوكانت ليلة  لماء ورسيل اهلل )ص( يف اليادي واملدركين  د خر 
 هم.هم و سيّ نبااه ومضايقه مصلتني سييفهم وعمدجو 

هه يف الظلماء ف ضاء ك نه القمر ليلرة البردر ج ال الراوي  فنظر رسيل اهلل )ص( ببعص و 
 املسلمني  أين ما عاهد  اهلل عليه  ن  ناد

فرر يع أوهلررم وآخرررهمق فلررم يسررمعها رجررل إال رمررى بنفسرره إىل اعرض واحنرردروا إىل حيرر   
كان علري)ع(  رد  ترل حامرل رايرتهم  أبراجرول كانيا من الياديق حك حلقيا بالعدّو فقااليهق و 

 يا منهزمني.وخذل القيم بقتله وولّ 
 رال جرابر بررن عبرداهلل  مررا رجعرت راجعررة النرا  حرك وجرردوا اال سرارن مكتفررني برني يرردي 

 رسيل اهلل )ص( وهي يقيل  اللهّم إنص أذ ت أول  ريش نكااًلق ف ذ) آخرها نيااًل.
 

 هيازن انهزم
ذل القيم بقتلهق وضع املسلمين سييفهم فريهم حرك  ترل مرن القريم  جرول وخ وملا  تل أبي

كثري والن( )ص( ينظر إىل  تاهلم ويقيل  اآلن محي الياي  ر كناية عرن شردة اعمرر واضرطرام 
 احلرب وهي من أحسن اإلستعاراتق وكان الن( )ص( أول من  اهلا ر.
 )ص( مكتفررررنيق وكرررران   كانررررت اهلزميررررة واعسررررر حينئررررذ وجرررريء باعسرررررن إىل رسرررريل اهلل

أبيسررفيان  ررجر بررن حرررب بررن ا ميررة يف هررذه الغررزوةق فررالزم يف مجلررة مررن املسررلمنيق فررالتقى برره 
اراكباه من اهلزميةق   و   فاجتمع معه النرا  مرن أهرل مكرةق    ابنه معاوية واالوما على ما

 :رجعيا وأعادوا الكرة عليهمق ويف ذلص يقيل مالص بن عبادة الغافقي
 عند السييف ييم حنني    يريا  النر( غري بين هاشم     
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 فهم  يهتفين بالنا  أين    هرب النا  غري اسررررعة رهط    

 ف ايا زينرا لنا غيرر شني    راميا مرع النرر( على امليت     

 :املطل  عم الن( )ص( يف ذلص أيضاً  و ال العبا  بن عبد
 و د فّر من  د فّر عنه ف  دعيانصرنا رسيل اهلل يف احلرب اسعة   

 على القيم اخرن يا بيّن لريجعيا     و يلرري إذا ما الفضرل شّد بسريفه 

 عمارة أفرر  عن رسيل اهلل )ص( ييم حنني  وعن الباء بن عازب أنه  ال رجل  يا أبا
 فقرررال  لكرررن رسررريل اهلل )ص(   يفررررق ان هررريازن كرررانيا  يمررراً رمررراةق فلمرررا لقينررراهم ومحلنرررا
علرريهم الزمرريا ف  بررل النررا  علررى الغنررائم فاسررتقبلينا بالسررهام فررالزم النررا ق فلقررد رأيررت رسرريل 

سفيان بن احلرارث  اهلل )ص( على بغلته البيضاء فنزل واستنصر و ال  اللهّم أنزل نصركق وأبي
 آخذ بلجام بغلته.

  ال الباء  وكنا واهلل إذا امحر الب   نّتقي برسيل اهلل )ص(.
 

 حننيمغاِن 
وملررا نصررر اهلل اعرراىل نبيّرره )ص( يرريم حنررني علررى املدررركنيق والررزم املدررركينق و ررع مررنهم يف 

ن السرر( كرران أربعررة آالف رأ ق و يررل  سررتة إأيرردي املسررلمني غنررائم كثرررية وسرر( كثررريق  يررل  
يعلرررم مرررن  آالف رأ ق ومرررن اإلبرررل اترررين عدرررر ألفررراًق و يرررل  أربعرررة وعدررررين ألفررراًق سرررين مرررا ال

 الغنائم.
اللهررّم انّررص أذ ررت أول  ررريش )و ررد اسررتجاب اهلل لنبيّرره )ص( حيرر  كرران يرردعيه ويقرريل  

 .(نكااًلق ف ذ) آخرها نياالً 
ف ن افريق رسيل اهلل )ص( بني  رريش الغنرائم أغر   ريدراً وأترراهمق و رد خلّر  رسريل اهلل 

عرردّوهمق ووىل عليهررا )ص( اعنفرال واعمرريال والسرربايا كلهررا بافعرانررة حرك يفرررو املسررلمين مررن 
بررن ور راء اوزاعرري. فلمرا فررو رسرريل اهلل )ص( مرن حنررني والطرائ   سررم الغنرائم بيررنهم  برديل

 سي يت. ذلص على ماو 
 

 سرية أ  عامر إىل أواا 
فلما فّص اهلل اعاىل مجع املدرركني حبنرني اّفر ريا فرر تنيق ف خرذت اععرراب ومرن اربعهم إىل 
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عررامر اعشررعري   الطررائ ق فبعرر  رسريل اهلل )ص( أبرراأوارا ق وأخررذت تقيرر  ومرن ابعهررا إىل
على  جيش فيهم أبي ميسى اعشعري إىل أواا ق وذلرص ملالحقرة اععرراب ومرن اربعهم ذراق 

 فلما بلغها هي ومن معه اقدم بالراية و اال حك  تل دولا.
اارل فقال املسلمين ع  ميسى  أنت ابن عّم اعمري و د  ترلق فجرذ الرايرة مكانره حرك نق

دولاق ف خذها أبي ميسى فقاارل املسرلمين دولرا حرك فرت  اهلل علريهمق ورجعريا إىل رسريل اهلل 
 )ص( بالس( والغنائم فاخني.

 ف مر رسيل اهلل )ص( بضمها إىل غنائم حنني وسبيهاق وذلص يف افعرانة.
يررره و يررل  انرره  رررال أبرري ميسرررى  كنررت مرررع أ  عررامر فرمررى أبررري عررامر يف ركبتررره فانتهيررت إل

 فقلت  يا عم من رماك 
ف شررار إىل الررذي رمرراه و ررال  ذاك  رراالي الررذي رمرراينق فقصررداه فلمقتررهق فلمررا رآين وىّلق 
فاابعتره وجعلررت أ ريل لرره  أال اسررتمي  أال اثبرت  فكرر ق فاختلفنررا ضرربتني بالسرري  فقتلتررهق 

    لت ع  عامر   تل اهلل  احبص.
 م و ل له يستغفر يل.لن( )ص( ميّن السالا فقال  يابن أخي ا رء

   ررال أبرري ميسررى  واسررتجلفين أبرري عررامر علررى النررا ق فمكرر  يسرررياً   مرراتق فرجعررت 
فردخلت علررى النرر( )ص( يف بيترره ف خبارره ابنررا وخرب أ  عررامر وأنرره  ررال  ررل لرره يسررتغفر يلق 

 فدعا )ص( مباء فتيّض    رفع يديه ودعا له باملغفرة.
برن  برن ا م أميرنق ويزيرد يريم حنرني أربعرة نفرر مرنهم أميرن و يرل  انره استدرهد مرن املسرلمني

برن احلرارث رجرل مرن اعنصرار وأبري عرامر اعشرعري الرذي  ترل يف  برن اعسريدق وسررا ة زمعرة
 أواا ق و تل من املدركني أكثر من سبعني  تياًل.

 
 سرية أ  سفيان إىل الطائ 

الطائ  ملالحقة تقي  ومرن بن حرب إىل  كما وبع  رسيل اهلل )ص( أبا سفيان  جر
ابعهم الذين ف وا إليهاق فلما بلغها هي ومن معه لقيته تقي  فضربيه على وجهه فالزم ورجع 

يرفررررع ذررررم الرررردالء مررررن هررررذيل  إىل النرررر( )ص( يقرررريل  بعثتررررين يررررا رسرررريل اهلل )ص( مررررع  رررريم ال
إىل الطررائ  واععرررابق فسرركت عنرره رسرريل اهلل )ص( و  يقررل لرره شرريئاًق وعررزم علررى أن يسررري 

 بنفسه.
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 غزوة الطائ 

والطررائ  منطقررة سررياحية ومصرري  مررن مصرراي  احلجرراز  رردمياً وحررديثاًق وهرري ابعررد عررن 
مكررة اترر  عدررر فرسررجاً إىل حنرري افنرريب الدررر ي منهرراق وتقيرر  الررا هرري مررن القبائررل القييررة 

 والكثرية العدد كانت اسكنها.
مرن السرنة الثامنرة مرن اهلجررة النبييّرة  سار إليها رسيل اهلل )ص( ب  مابه يف أواخر شرّيال

 املباركة.
وسرررببها  اشرررررتاك تقيررر  يف حرررررب رسرررريل اهلل )ص( مرررع هرررريازنق وفررريئهم بعررررد هررررزميتهم 

 بن عيف إليها. النكراء مع رئي  هيازن مالص
وسررلص رسرريل اهلل )ص( يف اريقرره إىل الطررائ  يلررة اليمانيررةق   علررى  رررنق   علررى  رررة 

  فيها مسجداً فصّلى فيه.الرعاء من لية فابت 
  سررررلص )ص( يف اريررررقق فسرررر ل عررررن ايهررررا فقيررررل  الضرررريقة فقررررال  بررررل اجعلرررريا ايهررررا 
اليسرنق    خرج )ص( منها حك نزل خرت سردرة  ريبراً مرن مرال رجرل مرن تقير ق   مضرى 

 حك انتهى إىل الطائ  فنزل  ريباً من حصنه فضرب به عسكره.
 ا  ري  نرا  مرن املسرلمني جبراحرةق وفقئرت عرني أحردهم فرميا املسلمني رمياً شديداً حك

ف خذها بيدهق فررآه رسريل اهلل )ص( فقرال لره  أيهمرا أحر  إليرصق عرني يف افنّرة أو ادعري اهلل 
 أن يرّدها عليص 

 ميانه.إفقال  عني يف افّنةق فبارك عليه الن( )ص( وعلى 
ين ليررر ق وأربعرررة مرررن و ترررل مرررنهم ييمئرررذ اتناعدرررر رجرررالً سررربعة مرررن  رررريشق ورجرررل مرررن بررر

اعنصارق فارافع )ص( إىل ميضع مسجد الطائ  الييم ووضع عسكره هنراكق وكران معره مرن 
اهلل)ص( حما ررراً حلصررنهم بضررع  نسررائه ا م سررلمة وزينرر ق فضرررب هلمررا  ّبتررنيق وبقرري رسرريل

 عدرة ليلة.
 

 الطائ  يف حما رة املسلمني
فقرررال سرررلمان  أرن أن انصررر    شررراور رسررريل اهلل )ص( أ رررمابه يف حصرررن الطرررائ ق 

املنجنيررق علررى حصررنهم وادرردخه برره حررك حيرردث يف احلصررن تغرررة ننفررذ منهررا إلرريهمق فرر مر برره 
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 فعمل منجنيق.
ويقرررال   ررردم بررراملنجنيق ودبرررابتني إليرررهق والدبّابرررة آلرررة هلرررا سرررق  خفرررظ الرررذين يسرررتجدمين 

احلديررد احملمرراة املنجنيررق مررن سررهام العرردّو و ررذائفهمق ف رسررل علرريهم تقيرر   ررذائفهم  سرركص 
 بالنارق ف حر ت الدبّابتني.

)ص(  إين  ف مر )ص( بقطع أعناب تقي  وخريقهاق فس ليه أن يدعها هلل وللرحمق فقال
 أدعها هلل وللرحمق فرتكها.

  نررادن منررادي رسرريل اهلل )ص(  أميررا عبررد نررزل مررن احلصررن وخرررج إلينررا مررن احلصررن فهرري 
 بن كلدةق ايه نقيع بكرة وكان عبداً للمارث أبيحّرق فجرج منهم بضعة عدر رجاًلق منهم 

بن احلارثق فتسّير حصن الطائ  وادىل منره ببكررة مسرتديرة يسرتقي عليهرا فكنّراه رسريل اهلل 
 .(بكرة أبا))ص( 

ومررنهم  املنبعرر  وكرران ايرره املضررطجع فسررّماه رسرريل اهلل )ص( املنبعرر ق وغريمهرراق فرر عتق 
رجررل مررنهم إىل رجررل مررن املسررلمني ميينرره وحيملررهق  رسرريل اهلل )ص( مررن نررزل مررنهمق ودفررع كررل

 ميهم السنن.م القرآن ويعلّ ئيهوأمرهم أن ي قر 
فدق ذلص على أهرل الطرائ  مدرّقة شرديدةق حرك انره ملرا أسرلم أهرل الطرائ  بعرد ذلرص 

 اكّلم نفر منهم يف ا ولئص العبيد و اليا  يا رسيل اهلل رّد علينا ر يقنا الذين أايك.
 )ص(  الق ا ولئص عتقاء اهلل.فقال رسيل اهلل 

 
 يف أيام احملا رة

برن معتر   برن غريالن وخرج من احلصن يف أيرام حما ررة النر( )ص( حصرن الطرائ  نرافع
يف خيرل مرن تقير ق فلقيره علري )ع( يف خيلرهق فرالتقيا بربطن وّج ر وهري بلرد بالطرائ  ر ودار 

دررركني ودخلرريا حصررنهم بيررنهم  تررال شررديد فقتلرره علرري )ع( والررزم مررن كرران مررع نررافع مررن امل
خررائبني مرعرريبنيق فلمررق القرريم علررى أتررر ذلررص رعرر  كبررريق فنررزل مررنهم مجاعررة إىل النرر( )ص( 

 وأسلميا على يديه.
 

 مهمة كسر اع نام 
إىل النرياحي ر عند حما راه أهرل الطرائ  ر   اّن رسيل اهلل )ص( أنفذ علياً )ع( يف خيل 
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 واعاراف وأمره أن يكسر كل  نم وجده.
 فجرج )ع( فلقيه مجع كثري من خثعمق فبز له رجل من القيم و ال  هل من مبارز 

فلررررم يقررررم لرررره أحرررردق فقررررام إليرررره علرررري )ع(.  ّ ضررررربه فقتلرررره ومضررررى حررررك كسررررر اع ررررنام 
 وانصرف إىل رسيل اهلل )ص( وهي بعد حما ر عهل الطائ .

 
 فص احلصار عن الطائ 

 رسيل اهلل )ص( على وجلق فارخل. ال جابر  فلما  دم علي )ع( فك ّأا كان 
وكررران  رررد أشرررار عليررره بعرررص أ رررمابه قرررن هررري خبرررري ب وضررراع املنطقرررةق وبررر حيال تقيررر ق 

 رخال عنهم.إلوجبزئيات احلصن ومعّدااه وذخائره برتك احملا رة وا
كما كان  رد سر له القريم أن يربح عرنهم ويررتك حما ررهتمق ليقردم عليره وفردهم فيفاوضرينه 

 ف له ويدرتاين عنفسهم.يف أمرهم فيدرت 
و يرل  انره ملررا حا رر رسرريل اهلل )ص( الطرائ  فلررم ينرل مرنهم شرريئاً  رال  إنررا  رافلين غررداً 

 اهللق فثقل عليهم و اليا  نذه  وال نفتمه  شاء إن
اهللق  شرراء فقرال  اغرردوا علررى القتررالق فغردوا ف  رراذم جررراحق فقررال  إنرا  ررافلين غررداً إن

 ف عجبهمق فضمص الن( )ص(.
  د استدار الن( )ص( أ مابه يف البقاء أو الرجيعق ف شاروا عليه بالرجيع.و 

فسررار رسرريل اهلل )ص( حررك نررزل مكررةق فقرردم عليرره نفررر مررنهم ب سررالم  رريمهمق و  ينجررع 
يصرررّليا وال ال القررريم لررره بالصرررالة وال الزكررراة أي  كرررانيا  رررد شررررايا عنفسرررهم اإلسرررالم علرررى أن 

 يزكيا.
 ركرررريع فيرررره وال خررررري يف ديررررن الال ( رفضرررراً باارررراً و ررررال  انرررره فرررررفص ذلررررص رسرررريل اهلل )ص

سرجيدق أمررا والرذي نفسرري بيرده ليقرريمّن الصرالة وليرر اّن الزكراةق أو عبعررثّن إلريهم رجررالً امررتمن 
اهلل  لبه لىميان هي ميّن كنفسيق فليضرب أعنا) مقااليهم وليسبنّي ذراريهمق هري هرذاق وأخرذ 

 بيد علي )ع( ف شاهلا.
القررريم إىل  ررريمهم بالطرررائ  أخررربوهم مبرررا يعررريا مرررن رسررريل اهلل)ص( فررر  ّروا لررره فلمرررا  رررار 

 بالصالة والزكاة ومبا شراه عليهم.
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 فتنة اقسيم الغنائم
   رجررع رسرريل اهلل )ص( إىل افعرانررة مبررن معرره مررن النررا ق وذلررص عنررد دخرريل شررهر ذي

يقسررم بيررنهم اعمرريالق قعرردة عجررل اقسرريم غنررائم حنررني وأواررا  الررا أودعررت هنرراكق فبرردأ ال
و يل  اوم  منها فقط يف امل لّفة  ليذم من  ريش ومرن سرائر  قفقسمها كلها ب مر اهلل اعاىل

 العربق و  يكن يف اعنصار منها شيء  ليل وال كثري.
 و يل  انه جعل لألنصار شيئاً يسرياًق وأعطى افمهير للمت لّفني من وجيه القبائل.

برن حرررب جرراء إىل  سرفيان مائرة مررن اإلبرلق وروي أّن أبررا برن حرررب سرفيان فر عطى أبررا
النرر( )ص( واعمرريال مررن نقرريد وغررريه جمميعررة عنررده فقررال لرره  يررا رسرريل اهلل أنررت اليرريم أغرر  

  ريشق فتبّسم رسيل اهلل )ص( ضاحكاً من  يله.
 سفيان و د اغتنم الفر ة  يا رسيل اهلل حظنا من هذه اعميال  فقال أبي 

  )ص( بالالً ف عطاه مائة من اإلبل وأربعني أو ية من الفّضة.ف مر رسيل اهلل
 فقال  حظ ابين يزيد.

 ف عطاه أيضاً مائة من اإلبل وأربعني أو ية.
له مبائة من اإلبرل وأربعرني أو يرة حرك أخرذ  سفيان  ف ين حظ ابين معاويةق ف مر فقال أبي

 من الفّضة.سفيان ييمئذ تالمثائة من اإلبل ومائة وعدرين أو ية  أبي
سفيان عند ذلص  ب   أنت وا ّمي يا رسيل اهللق عنت كررمي يف احلررب والسرلمق  فقال أبي

 هذا غاية الكرم جزاك اهلل خرياً.
 بن ا مية من اإلبل مائةق و يل    مائة   مائة. وأعطى )ص(  فيان
 ايّاها.بن حزام مائة من اإلبل. و يل  فس له مائة ا خرنق ف عطاه  وأعطى )ص( حكيم
 بن كلدة مائة من اإلبل.إبن احلارث  وأعطى )ص( احلارث

برن يربريع املجرزومينيق  الررمحن برن هدرام أخرا أ  جهرلق وعبرد وأعطرى كرالً مرن احلرارث
برن حارترة الثقفري )وعرّده بعضرهم يف  العرّزنق والعرالء برن عبرد برن عمرروق وحييطر  وسرهيل

برن عريف  برن حصرن الفرزاريق ومالرص برن حراب  التميمريق وعيينرة أهرل اومسرني( واع ررع
 النصري مائة من اإلبل.

برن وهر ق  برن نيفرلق وعمرري وأعطرى دون املائرة رجراالً مرن  رريش وغرريهمق مرنهم  خمرمرة
 بن ل ي. بن عمرو أخي بين عامر وهدام
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برن  بن  ي  السهميق وعثمران بن يربيع املجزوميق وعدي وأعطى )ص( كالً من سعيد
 نيفل ئسني من اإلبل.

 بن مردا  أربعاً فسجطها وأند  يقيل  عطى عبا وأ
 بني عيينة واع رع     أجتعل ل( ول  العبيد 
 يفي ان مردا  يف جممع   فما كان حصن وال حاب   
 ومن اضع الييم ال يرفع    منهما ُوما كنت دون امر  
 و د كنت يف احلرب ذا ادرأ  فلم ا عط شيئاً و  ا منع 

فلمرررا جررراءه  رررال لررره  أنرررت القائرررل  أجتعرررل لررر( لررر  العبيرررد     فطلبررره رسررريل اهلل )ص(
 التفت إىل علي )ع( و ال له  يا علي  م إليه فا طع لسانه.

 فظن ابن مردا  ان الكالم على  اهرهق فقال لعلي )ع(  يا علي انص لقااع لساين 
أربعررة إىل يّن قررص فيررص مررا ا مرررتق   أدخلرره احلظررائر و ررال لرره  اعقررل مررا بررني إ ررال )ع(  

 مائة.
 فقال ملا رأن ذلص  ب   أنتم وا مي ما أكرمكم وأحلمكمق وأمجلكم وأعلمكم 

فقال له علي )ع(  اّن رسيل اهلل )ص( أعطاك أربعراً وجعلرص مرن املهراجرينق فر ن شرئت 
 فجذهاق وإن شئت فجذ املائة وكن مع أهل املائة.

.  فقال  أِشر أنت عليال
 ا خذ ما أعطاك وارضىق ففعل. ين أرن أنإفقال له علي )ع(  

برن  برن حصرن واع ررع و ال لرسيل اهلل )ص(  ائرل مرن أ رمابه  اعطيرت كرالً مرن عيينرة
 بن سرا ة الضمري  حاب  مائة من اإلبلق واركت جعيل

 سالمه.إبن سرا ة إىل  فقال رسيل اهلل )ص(  اين ا لفتهما ليسلماق ووكلت جعيل
 

 مع ذي اوييصرة
)ص( مرن حنرنيق ويف روايرة  هلل  رال  أارى رجرل بافعرانرة يف منصررفها برن عبرد عرن جرابر 

عن أ  سعيد اودري  أااه ذو اوييصرةق ويف تيب بالل فّضة ورسيل اهلل )ص( يقبص منهرا 
 يعطي النا .

 فقال  يا حممد اعدل.
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 فقال )ص(  ويلص من يعدل إن أنا   أعدل  لقد خبت أو خسرت إن أنا   أعدل 
 ّسررم البقررر حررك   يبررق معرري بقرررة أ   ت  الدرراة حررك   يبررق معرري شرراةق أو  أال ارررن  ّسررم
 حك   يبق معي بعري واحد ! أ  سم اإلبلواحدة  أو   

 فقال أحد الصمابة  يا رسيل اهلل ائذن يل يف  تل هذا املنافق 
ون أفقال )ص(  معاذ اهلل أن يتمّدث النا  أيّن أ تل أ رما ق إن هرذا خيررج يف  ريم يقرر 

جياوز حناجرهمق مير ين من اإلسالم كما مير) السهم مرن الرميرةق آيرتهم رجرل أسريد  القرآن ال
 إحدن عضديه مثل تدي املرأةق خيرجين على خري فر ة من النا .

برن  شهد أين يعت هرذا مرن رسريل اهلل )ص( وأشرهد أّن علري  ال أبي سعيد اودري  ف
ص الرجل فالتم ق فيجدق فا يت به حك نظررت إليره أ  اال  )ع(  االهم وأنا معهق وأمر بذل
 على نعت رسيل اهلل )ص( الذي نعت.

 
 حكمة ا لي  القليب

وملرررا  ّسرررم رسررريل اهلل )ص( بررر مر مرررن اهلل اعررراىل غنرررائم حنرررني يف  رررريش خا رررةق وأجرررزل 
بررن عبررادةق فررانطلق ذررم إىل  القسررمة للم لّفررة  لرريذمق غضرربت اعنصررار واجتمعررت إىل سررعد

  )ص( بافعرانة فقال  يا رسيل اهلل أا ذن يل يف الكالم رسيل اهلل
 فقال )ص(  نعم.

اهللق رضريناق  ه ال  إن كان هذا اعمر من هذه اعميال الرا  ّسرمت برني  يمرص شريئاً أنزلر
 وإن كان غري ذلص   نرض.

فقال رسيل اهلل )ص( لألنصار و رد التفرت إلريهم  يرا معدرر اعنصرارق أكّلكرم علرى  ريل 
 كم سعد سّيد 

  اليا  سّيدنا اهلل ورسيله.
 ف عادها عليهم تانية ف عادوهاق    اليا يف الثالثة  حنن على مثل  يله ورأيه.

وهنا  ال زرارة   رال أبري جعفرر )ع(  فمرّط اهلل نريرهمق وفررض للم لّفرة  لريذم سرهماً يف 
بضررع  مررا أخررذواق اهلل)ص(  القررآنق    ررال  فلمررا كرران مررن  ابررل جرراء الررذين ارر لّفهم رسرريل

 .ونوأسلم نا  كثري 
فقام رسيل اهلل )ص( خطيباً و ال  هذا خري أم الذي  لتم   د جاءوا مرن اإلبرل بضرع  



 79 

مررا أعطيررتهمق و ررد أسررلم هلل عررا  ونررا  كثررريق والررذي نفرر  حممررد بيررده لرريددت اّن عنرردي مررا 
 العاملني.نسان ديته ر وهي مائة من اإلبل مثالً ر على أن يسلم هلل رّب إعطي كل أ

 
 اعرتاض واسرتضاء

رر أن  وروي  اّن رسيل اهلل )ص( بلغره ر ملرا  ّسرم غنرائم حنرني يف  رريش خا رة يتر لفهم بره
اعنصرررار حيبرررين أن يصررريبيا مرررا أ ررراب النرررا  مرررن القسرررمةق فكررر لم غضررربيا إذ   يصررربهم مرررا 

يفنا اقطر مرن ّن بعضهم  ال  يغفر اهلل لرسيلهق يعطي  ريداً ويرتكنا وسيأأ اب النا ق حك 
 دمائهم.

 و ال بعضهم  لقي الرجل أهله وبين عّمهق وحنن أ ماب كل كريهة!
 يكن غري أنصاري معهم. ف مر رسيل اهلل )ص( أن جيتمعيا وال

 فلما اجتمعيا جاءهم رسيل اهلل )ص( يتبعه علي )ع( حك جل  وسطهم.
 فقال )ص(  ما حدي  بلغين عنكم 

اعنصرررار  أمرررا ذوو رأينرررا فلرررم يقيلررريا شررريئاًق وأمرررا ا نرررا  حديثرررة فقرررال لررره ذوو اعسرررنان مرررن 
 أسنالم فقاليا  يغفر اهلل لرسيله يعطي  ريداً ويرتكنا وسييفنا اقطر من دمائهم.

عطي رجااًل حديثي عهد بكفرر أار لّفهمق أمرا ارضرين أن يرذه  النرا  أ  ين إ  فقال )ص(
 فياهلل ملا انقلبين به خري قا ينقلبين به.باعميال والداءق واذهبين بالن( إىل رحالكم ! 

  اليا  يا رسيل اهلل  د رضينا.
فقال هلم الن( )ص(  ستجدون بعدي أترة شديدةق فا بوا حك القريا اهلل ورسريلهق فر ين 

 على احليض.
  اليا  سنصب.

 و د  صد رسيل اهلل )ص( بذلص ما يال ينه بعده من مثل وا عة احلرّة وأشباهها.
 

 )ص( يستغفر لألنصار الن(
ويف رواية  انه )ص( ملا اجتمعيا جاء إليهم شبه املغض  ويتبعه علي )ع( حك جل  يف 

 ين سائلكم عن أمر ف جيبيين عنه.إوسطهم و ال هلم  
 فقاليا   ل يا رسيل اهلل.
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 فقال )ص(  يا معدر اعنصار ألستم كنتم ضاّلني فهداكم اهلل   
 ّنة ولرسيله. اليا  بلى واهللق فلله امل

  ال )ص(  أ  اكينيا على شفا حفرة من النار ف نقذكم اهلل   
  اليا  بلى واهللق فلله املّنةق ولرسيله املّن والطيل والفضل علينا.

  ال )ص(  أ  اكينيا أعداءاً ف ّل  اهلل بني  ليبكم   
  اليا  بلىق وهلل املّنة ولرسيله.

 ركم اهلل    ال )ص(  أ  اكينيا  ليالً فكثّ 
  اليا  بلىق وهلل املّنة ولرسيله.

 و ال )ص( ماشاء أن يقيلق   سكت هنيئة.
    ال )ص(  أال جتيبيين مبا عندكم يا معدر اعنصار 

 اليا  مب  يبص فداؤك آباؤنا وا مهاانا يا رسيل اهللق فلقرد أجبنراك  بر ّن لرص الفضرل واملرّن 
 والطيل علينا.

فآوينررراكق وجئتنرررا خائفررراً  شرررئتم لقلرررتم  وأنرررت  رررد كنرررت جئتنرررا اريرررداً  رررال )ص(  أمرررا لررري 
 فآمّناكق وجئتنا مكّذباً فصّد ناك.

فارافعررت أ ررياهتم بالبكرراءق و ررام شررييخهم وسرراداهتم إليرره و ّبلرريا يديرره ورجليرره وركبتيرره   
مها نررهق وبرسرريله وعنررهق وهررذه أميالنررا أيضرراً بررني يررديصق فرر ن شررئت فا سرروع رراليا  رضررينا برراهلل 
ا على غري وغر  درق وغّل يف  لر ق ولكرنهم  نريا سرجطاً ن  ال منّ أا  ال مَ إعلى  يمصق و 

 عليهم واقصرياً ذمق و د استغفروا اهلل من ذنيذمق فاستغفر هلم يا رسيل اهلل.
 فقال رسيل اهلل )ص(  اللهّم اغفر لألنصارق وعبناء اعنصارق وعبناء أبناء اعنصار.

معدررر اعنصررار أمررا ارضررين أن يرجررع غررريكم بالدرراء والررنعمق وارجعررين    ررال )ص(  يررا 
 أنتم ويف سهمكم رسيل اهلل 

  اليا  بلى رضينا.
فقررررال )ص( حينئررررذ  لرررري سررررلص النررررا  واديرررراً وسررررلكت اعنصررررار شررررعباً لسررررلكت شررررع  

 اعنصارق اللهّم اغفر لألنصار.
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 مع أسرن هيازن
و ررد كرران يف السرر( ا خررت رسرريل اهلل )ص( الرضرراعية  شرريماء بنررت حليمررة السررعديةق مررن 

اهلل )ص(ق فلمررا  امررت  ن بررين سررعد  ررد شرراركيا هرريازن احلرررب ضررد رسرريلإبررين سررعدق حيرر  
 على رأسه  الت  يا حمّمد ا ختص شيماء بنت حليمة س(.

أكررّ  عليهررا يسررائلهاق  ررال  فنررزع رسرريل اهلل )ص( برررده فبسررطه هلرراق ف جلسررها عليررهق   
 وهي الا كانت ختضنه إذ كانت ا مها ارضعهق وكانت شفيقة عليه.

وكان  د أدرك وفد هريازن رسريل اهلل )ص( بافعرانرةق و رد أسرلمياق فقراليا  يرا رسريل اهلل  
لنا أ ل وعدريةق و د أ ابنا من البالء ما   خي  عليصق فامنن عليناق مّن اهلل عليصق و رام 

أرررا يف احلظرررائر خاالارررص وبنرررات خاالارررصق إبرررن  ررررد فقرررال  يرررا رسررريل اهللق  هرررريخطيرربهم ز 
وحياضرنص وبنرات حياضرنص الراليت أرضرعنصق ولسررنا نسر لص مراالً واأرا نسر لكهّنق و رد كرران 

 اهلل. شاء ارسيل اهلل )ص(  ّسم منهّن م
كران   فلما كّلمته ا خته  ال )ص(  أمرا نصري( ونصري  برين عبرداملطل  فهري لرصق وأمرا مرا

 للمسلمني فاستدفعي   عليهم.
فلما  ّليا الظهر  امت فتكّلمت واكّلمياق فيه  هلا النا  أمجعين ورّدوا إليهم نساءهم 

 وأبناءهم.
 بن عيف رئي  هيازن ومدعل نار احلرب يف حنني. كما وكلمته ا خته يف مالص
فرررّد عليرره مالررهق ن جرراءين مسررلماً فهرري آمررنق ف ارراه مسررلماًق إفقررال هلررا رسرريل اهلل )ص(  

 وأعطاه مائة من اإلبل اضافة إىل مالهق ف ند  مالص حينئذ يقيل 
 يف النا  كلهم كمثل حممد      ما ان يرررعت وال رأيت مبثله 
 وإذا اد  خيبك عما يف غد   أوىف وأعطى للجزيل إذا اجتدي  

 فاستعمله رسيل اهلل )ص( على من أسلم من  يمه.
يرررا رسررريل اهلل إين ا ختررص مرررن الرضرراعةق فبسرررط )ص( هلرررا رداءه  و يررل  ان شررريماء  الررت 

هررا و ررال  إن أحببررت فرر  يمي عنرردي حمببررة مكرمررةق وإن ف جلسررها عليررهق ودمعررت عينرراهق وخريال 
 أحببت أمتعتص وارجعي إىل  يمص فعلت.
  الت  بل  تعين واردين إىل  يمي.

 ف سلمت فمنمها رسيل اهلل )ص( هداياه ورّدها إىل  يمها.
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وجاءارره )ص( ا مرره مررن الرضرراعة حليمررة السررعدية بنررت أ  ذئيرر  مررن هرريازنق وهرري الررا 
 أرضعته حك أكملت رضاعهق فالتفت )ص( إليها وبسط هلا رداءه فجلست عليه.

  ال مجع  و د أسلمت وأسلم زوجها.
 

 معدن احللم والكرم
يقيلين  يرا رسريل اهلل  اليا  ملا فرو رسيل اهلل )ص( من اقسيم الغنائم رك  واابعه النا  

 أ سم علينا فيئناق حك اف وه إىل شجرةق فانتزع عنه رداؤه.
فقال  أيها النا  رّدوا علّي ردائيق فياّلذي نفسي بيده لي كان عندي عدد شجرهتا نعماً 

 لقّسمته عليكمق   ما ألفيتميين ايالً وال جباناً.
اهلل )ص( وهري  لقسرمةق ف جابره رسريل  جاءه رجل خيبه مبقالرة أحردهم فيرهق واعنره يف ا

 رد اوذي أخرري )يريرد أن خيّفر  عليره شررّدة مرا خامرل عليرره الربعص فيمرا خيرص القسررمة  رائاًل  
 .(ميسى ب كثر من هذا فصب

 برن تابرت حرك أحضرر النرا ق   عردّ  نره )ص( ملرا أراد أن يقسرم الغنرائم أمرر زيردإو يرل  
سهم كل رجل أربع مرن اإلبرل مرع أربعرني شراة مرن اإلبل والغنم و ّسمها على النا ق في ع يف 

 الغنمق وإن كان فارساً و ع يف سهمه اتناعدر بعرياً مع مائة وعدرين شاة من الغنم.
 

 من معجزات الرسيل )ص(
برن حصرن الفرزاري وكران مرن  روي انه ملا حا ر رسيل اهلل )ص( أهل الطائ   ال عيينة

فا كّلمهمق ف ذن لهق فجراءهم و رال  أدنري مرنكم وأنرا ئذن يل حك آيت احلصن إامل لّفة  ليذم  
 آمن 

  اليا  نعمق وعرفه أبي حمجن فقال  ا دن.
فدخل عليهم و ال هلم  فداكم أ  وا ّمي لقد سّرين مرا رأيرت مرنكمق ومرا يف العررب أحرد 

خترررافين  غرررريكمق واهلل مرررا يف حممرررد مرررثلكمق ولقرررد  رررّل املقرررام واعرررامكم كثرررريق ومررراؤكم وافرررر ال
 عهق وشّجعهم على املقاومة واجملاذة. ط

فلما خرج  الت تقي  ع  حمجن  إنّا  د كرهنا دخيله وخدينا أن خيب حممداً الرل يرراه 
 فينا أو يف حصننا.
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 فقال أبي حمجن  أنا كنت أعرف بهق لي  أحد منا أشّد على حممد منهق وإن كان معه.
يربح  اهلل ال دخلريا يف اإلسرالمق فريإم  فلما رجع عيينة إىل رسيل اهلل )ص(  ال   لت هلر

 حممد من عقر داركم حك انزليا وا خذوا عنفسكم أماناً.
فقال له رسيل اهلل )ص(  لقد  لرت ارالف مرا اقريلق  لرت هلرم كرذا وكرذاق وأخربه بكرل 

 ما  اله هلمق فعاابه مجاعة وأنّبيه على فعله.
 فقال  استغفر اهلل وأايب إليه وال أعيد أبداً.

 عفا رسيل اهلل )ص( عنه.ف
 

 مغادرة مكة
  خرج رسيل اهلل )ص( بعد اقسيم الغنائم من افعرانة إىل مكة معتمراًق فلما فرو رسيل 

القعردةق فقردم  اهلل )ص( من عمراه انصرف راجعاً إىل املدينةق وكانت عمراره يف منتصر  ذي
 .احلجة القعدة أو يف أول ذي رسيل اهلل )ص( املدينة يف بقية ذي
ه برن جبرل يفّقر برن ا سريد علرى مكرةق وخلّر  معره معراذ وذلرص بعرد أن اسرتجل  عتراب

 مهم اعحكام.النا  يف الدين ويعلّ 
سيد بالنا  الص السنةق وهي السنة الثامنة مرن اهلجررة النبييرة املباركرةق ن ا  ب عتاب   حجّ 

عدررين سرنة بن اسيد هذاق هي الرذي اسرتعمله رسريل اهلل )ص( علرى مكرة وكران ابرن  وعتاب
 أو أكثر بقليلق وكان يف غاية اليرع والزهدق وهي أول أمري أ ام احلج يف اإلسالم.

برن أ  العراصق  برن عريفق وعلرى تقير  عثمران كما واستعمل )ص( على هيازن مالرص
 وكانا شابني أيضاً.

وكانرررت مررردة غيبرررة رسررريل اهلل )ص( منرررذ خررررج مرررن املدينرررة إىل فرررت  مكرررة وأو رررع ذررريازن 
 طائ  إىل أن رجع إىل املدينة شهرين وستة عدر ييماً.وحارب ال
 

 معيار اعفضلية يف اإلسالم
وكررران اسرررتجالف رسررريل اهلل )ص( عّتابررراً علرررى مكرررة وهررري ابرررن عدررررين سرررنة وأ رانررره علرررى 
هيازن  وتقي  مثاراً للجدل والنقاو بني بعص أهل مكةق الذين كانيا يرون املنا   للدييخ 

يرررزال يسرررتجّ  بنرررا حرررك وىّل علينرررا غالمررراً  ّن حممرررداً الإص  ررراليا  وذوي اعسرررنان مرررنهمق ولرررذل
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حدث السن ابن مثانية عدر سنةق وحنن مدايخ ذوو اعسرنانق وجرريان حررم اهلل اآلمرنق وخرري 
 بقعة على وجه اعرض.

حيرررتّج حمرررتّج  فكتررر  رسررريل اهلل )ص( إىل عتّررراب كتابررراً أجررراذم فيررره علرررى ذلرررص  رررائاًل  ال
بصغر سّنهق فلي  اعكب هي اعفضلق بل اعفضرل هري اعكربق وهري اعكرب منكم يف خمالفته 

يف مياالانا ومياالة أوليائنراق ومعراداة أعردائناق فلرذلص جعلنراه اعمرري علريكمق والررئي  علريكمق 
 ي بعد اهلل غريه.ال فمن أااعه فمرحباً بهق ومن خالفه ف

أبطرل مقرايي  افاهليرة  (عكربلي  اعكب هي اعفضل برل اعفضرل هري ا)وبقيله )ص(  
كفاءاًق وأتبت مقيا  اإلسالم أيف افييص املنا   إىل الدييخ وذوي اعسنان وإن   يكينيا 

الكفراءات وإن   يكينريا شرييخاً وذوي اسرنانق وهرذا هري  والقرآن بتفييص املنا   إىل ذوي
 منطق العقل أيضاً.

ن يريرد  هيرد اعمرر السرتجالفه عليراً وك ّن رسيل اهلل )ص( باسرتجالف عتّراب وأمثالره كرا
 )ع( من بعده ب مر اهلل اعاىل.

 
 بن مسعيد عروة

برن مسرعيد حرك  ابرع أترره عرروةاّن رسيل اهلل )ص( ملا انصرف عنهم من الطرائ  إو يل  
 أدركه  بل أن يصل إىل املدينة ف سلمق وس له أن يرجع إىل  يمه باإلسالم.

ليكق وعرررف رسرريل اهلل )ص( أّن فرريهم يررية اإلمتنرراع لررم  ررااإفقررال لرره رسرريل اهلل )ص(  
 الذي كان منهم.

فقال له عروة  يا رسيل اهلل أنا أحر  إلريهم مرن أبصرارهمق وكران فريهم كرذلص حمببراً جمابراً 
 مطاعاً.

خيرالفيه ملنزلتره فريهمق فلمرا أشررف علريهم علرى  فجرج يدعي  يمه إىل اإلسالم ورجرا أن ال
اإلسررالم وأ هررر هلررم دينرره رمرريه بالنبررل مررن كررل وجررهق ف  ررابه سررهم عليررة لرره و ررد دعرراهم إىل 

 فقتله.
 فقيل له  ما ارن يف دمص 

فقررال  كرامررة أكرررمين اهلل ذررا وشررهادة سررا ها اهلل إيلالق فلرري  يفال إال مررا يف الدررهداء الررذين 
  تليا مع رسيل اهلل )ص(  بل أن يرخل عنكمق فادفنيين معهم.
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 يف  يمه كمثل  اح  ياسني يف  يمه. فقال رسيل اهلل )ص(  مثله
 

 سالم تقي إ
  أ امت تقي  بعد  ترل عرروة أشرهراًق   إلرم ائتمرروا بيرنهم ورأوا ألرم الاا رة هلرم حبررب 

 من لكرم ير من حيهلم من العررب و رد برايعيا وأسرلمياق و رال بعضرهم لربعص   أال اررون أنره ال
 رج منكم أحد إال ا تطع خيسرب وال 

هم وأمجعررريا أن يرسرررليا إىل رسررريل اهلل )ص( رجررالً كمرررا أرسرررليا عرررروةق فكلمررريا فررائتمروا بيرررن
برن مسرعيد ر وعرضريا ذلرص عليرهق فر   أن  بن عمريرر وكران يف سرن عرروة بن عمرو ليل عبديا 

يفعررلق وخدرري أن يصررنع برره إذا رجررع كمررا  ررنع بعررروة فقررال  لسررت فرراعالً حررك ارسررليا معرري 
رجلرررني مرررن اعحرررالف وتالترررة مرررن برررين مالرررص فيكينرررين سرررتةق رجررااًلق فررر مجعيا أن يرسرررليا معررره 

 فبعثيا كما أراد.
 وملا  دميا ضرب رسيل اهلل )ص(  بة عليهم يف ناحية مسجده.

اهلل)ص( حرك  بن العراص هري الرذي ميدري بيرنهم وبرني رسريل بن سعيد ان خالدكو يل   
عمرين اعامراً ير ايهم مرن يط كتبيا كتاذمق وكان خالد هي الذي يكت  كتاذم بيردهق وكرانيا ال

 عند رسيل اهلل )ص( حك ي كل منه خالد حك أسلميا وفرغيا من كتاذم.
يهردمها ترالث سرننيق فر    و رد كرانيا فيمرا سر ليا رسريل اهلل )ص( أن يردع هلرم الرالت ال

رسيل اهلل )ص( ذلصق فما برحيا يس لينه سنة سنة وهي ي   عليهمق حك س ليه شهراً واحداً 
رر أن يسرلميا برتكهرا   يرل مرا علرى أرا يريردون يف ذلرص رإيهم أن يدعها شريئاً مسرمىق و ف   عل

من سفهائهم ونسائهم وذراريهمق ويكرهين أن يروعيا  يمهم ذردمها حرك يردخلهم اإلسرالمق 
يكسرروا أوترالم  ف   رسيل اهلل )ص(ق و د كانيا سر ليه أيضراً أن يعفريهم مرن الصرالةق وأن ال

 ب يديهم.
رسيل اهلل )ص(  أما كسر أوتانكم ب يديكم فسنعفيكم منهق وأما الصالة فالق ف نه فقال 

  الة فيه. الخري يف دين  ال
 فقاليا  يا حممد فسن اكها.

برن أ  العراصق وكران  فلما أسلميا وكت  هلرم رسريل اهلل )ص( كتراذم أمرر علريهم عثمران
 يف الدين ويف اإلسالم.من أحدتهم سّناًق وذلص  عنه كان أحر هم على التفّقه 
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اهلل)ص( مرن يهردم  فلما فرغيا من أمرهم وايّجهيا إىل بالدهم راجعني بعر  معهرم رسريل
هلم  نمهمق فهدمه دون حدوث شيء قا كرانيا يزعمينرهق في فريا عنرد ذلرص علرى سرجافة مرا  

 كانيا يعتقدونه وخرافته.
 

 بن زهري مع المية كع 
بن زهرريق وزهرري  بن زهريق إىل أخيه كع  كت  جبري  وملا رجع رسيل اهلل )ص( إىل املدينة

بررن أ  سررلمى أحررد شررعراء افاهليررةق و رراح  إحرردن املعّلقررات السرربع الررا   هررذا هرري زهررري
كانت من مفاخرهمق و د نصبيها يف الكعبة حك   بيل نرزول القررآن احلكريمق و رد مرات زهرري 

 وخّل  من بعده ابنني 
مررررع رسرررريل اهلل )ص( فررررت  مكررررة وغررررزوة حنررررني أحرررردمها  جبررررري وكرررران  ررررد أسررررلم وشررررهد 

 والطائ .
 واآلخر  كع  وكان شاعراً يهجي يف شعره رسيل اهلل )ص( و  يكن أسلم بعد.
منره عليره  فلما عاد جبري مع رسيل اهلل )ص( واملسلمني إىل املدينرةق كتر  إىل أخيره شرفقةً 

يقتل   )ص( ف نه الله  يا كع  إن كانت لص يف نفسص حاجةق فِطر إىل رسيل اهلل ونصيمةً 
 أحداً جاءه اائباً.

فلما و ل الكتراب إىل كعر  خررج حرك  ردم املدينرةق فنرزل علرى رجرل مرن جهينرة كانرت 
اهلل)ص( وهري يتهيّر  لصرالة  بينه وبني ذلرص الرجرل معرفرة و ردا ةق فغردا بره إىل مسرجد رسريل

 الصب .
السرالم أشرار لره الرجرل فصّلى كعر  مرع رسريل اهلل )ص(  رالة الصرب  عّول مررّةق وبعرد 
 إىل رسيل اهلل )ص( و ال  هذا رسيل اهلل )ص( فقم إليه واست منه.

فقرام كعرر  إىل رسرريل اهلل )ص( حررك جلرر  إليرره فيضررع يررده يف يررده و ررال  يررا رسرريل اهلل 
 بن زهري  د جاء ليست منص اائباً مسلماًق فهل أنت  ابل منه إن أنا جئتص به  إّن كع 
 نعم.  ال رسيل اهلل )ص(  

 ال  أنا يا رسيل اهلل كع  بن زهريق    ام وأندد  صيداه الالمية املدهيرة الا كان  رد 
 أند ها من  بلق والا  ال يف مطلعها 

 متّيم إترها   يغد مكبيل       باات سعاد فقل( الييم متبيل   
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 إىل أن  ال 
 ييماً على آلة حدباء حمميل    كل ابن ا نثى وإن االت سالمته    
 والعفي عند رسيل اهلل )ص( م ميل      نبئت أّن رسيل اهلل )ص( أوعدين  
 القرآن فيها مياعيظ وافصيل      مهالً هداك الذي أعطاك نافلة   
 ا ذن  ولي كثرت يفال اع اويل     الا خذيّن ب  يال اليشاة و    

 إىل أن  ال 
 مهّند من سييف اهلل مسليل    به  ان الرسيل لنير يستضاء  

 إىل آخر اعشعار.
نداد  صيداه على مسامع رسيل اهلل )ص( واملسلمنيق كسراه رسريل إفلما فرو كع  من 

 اهلل )ص( بردة كانت عليه.
ضرفاء الدررعية علرى حكيمتره بعر  إويقال  انه ملا كان زمن معاويرةق ومعاويرة كران حيراول 

 ة رسيل اهلل )ص( بعدرة آالف.إىل كع  من يقيل له  بعنا ب رد
 فقال  ما كنت ال وتر بثيب رسيل اهلل )ص( أحداً.

فلّمرا مررات كعرر  بعرر  معاويرة إىل ورتترره بعدرررين ألفرراً وأخرذها  مررنهمق وايارتهررا مررن بعررده 
 اعمييّين واحداً بعد واحدق   انتقلت منهم إىل العباسيني.

 
 جباية الزكيات

 )ص( املصّد ني ي خذون الصد ات من اععراب. وملا دخلت سنة اسع بع  رسيل اهلل
د ني يصررررد ين و يررررل  انرررره ملررررا رأن رسرررريل اهلل )ص( هررررالل احملرررررم سررررنة اسررررع بعرررر  املّصرررر

 اععراب 
كمرررا وبعررر  يزيررررد ابرررن احلصرررني إىل أسررررلم   قفبعررر  )ص( عيينرررة بررررن حصرررن إىل برررين  رررريم

وبع  الضماك  قرةوبع  عمرو بن العاص إىل فزا قوبع  رافع بن مكي  إىل جهينة قوغفار
 وبع  بدري بن سفيان إىل بين كع . قبن سفيان إىل بين كالب

 وبع  ابن اللتبية اعزدي إىل بين ذبيان.
هرررذا و رررد أمررررهم رسررريل اهلل )ص( أن ي خرررذوا العفررري مرررنهم ويتّي ررريا كررررائم أمرررياهلم. وبعررر  

 املهاجر بن ا مية إىل  نعاء.
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وبعر  مالرص برن نرييرة علرى  رد ات برين  قوكذا بع  )ص( زياد برن لبيرد إىل حضررميت
 حنظلة.

وفررّر)  ررد ات بررين سررعد علررى رجلررني  فبعرر  الزبر رران ابررن برردر علررى ناحيررةق و رري  بررن 
 عا م على ناحية.

وبعرر  العررالء بررن احلضرررمي علررى البمرررين. وبعرر  عليرراً )ع( إىل  ررران ليجمررع  ررد اهتم 
 ويقدم عليه جبزيتهم.

 
 سرية الفزاري إىل بين  يم

ن بعص القبائل رغم خقق النصر الكبري للمسلمني ودخيل النا  يف دين اهلل أفياجراً   ا 
بقيا على شرركهم وأ رّروا علرى عنرادهم وحمراربتهم للمسرلمنيق وفّريا يف  ردهم عرن سربيل اهلل 
 و طع الطريق على اآلمننيق وعجل دفع شّرهم وفسادهم بع  رسيل اهلل )ص( بعيتاً وسرايا 

ة برررن حصرررن الفرررزاري إىل برررين  ررريمق وذلرررص يف احملررررم مرررن هرررذه السرررنة يف منهرررا  سررررية عيينررر
ئسررني فارسرراً لرري  فرريهم مهرراجري وال أنصرراريق فكرران يسررري الليررل ويكمررن النهررارق فهجررم 
علريهم يف  رمراءق و رد سررحيا مياشريهمق فلمرا رأوا افمرع ولّريا ف خرذ مرنهم أحرد عدرر رجررالً 

  املدينةق فنزليا يف دار رملة بنت احلارث.وعدرين امرأة وتالتني  بياًق فسا هم إىل
فقدم فيهم عدة من رؤسائهم  عطارد بن حاج ق والزبر ان بن بردرق و ري  برن عا رمق 
واع ررررع برررن حررراب ق و ررري  برررن احلرررارثق ونعررريم برررن سرررعدق وعمررررو برررن اعهرررتمق وريررراح برررن 

 احلارثق فلما رأوا نساءهم وذراريهم بكيا إليهم.
خرج إلينا لنفاخرك وندراعركق فنرزل إفعجليا فجاءوا إىل باب الن( )ص( فنادوه  يا حممد 

 اآلية. .(29)( ِإنال الالِذيَن ي ناد وَنَص ِمْن َوراِء احلْ ج راِت َأْكثَرر ه ْم ال يَرْعِقل ينَ )فيهم  
 فجرررررج إلرررريهم رسرررريل اهلل )ص( ف  ررررام بررررالل الصررررالة واعّلقرررريا برسرررريل اهلل )ص( يكّلمينرررره
في رررر  معهررررمق   مضررررى فصررررّلى الظهرررررق   جلرررر  يف  ررررمن املسررررجدق فقررررّدميا عطررررارد بررررن 

 حاج  فتكّلم وخط .
 عندها أمر )ص( تابت بن  ي  بن لا  ف جاذم فغلبهم.

                                                           
29

 .4احلجرات   -  
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 فقام بعد ذلص الزبر ان شاعر بين  يم ف ندد مفاخراً فقال 
 منا املليك وفينا انص  البيع     حنن الكرام فال حي يعادلنا  
 عند النهاب وفضل العز ير ّتبع     كم  سرنا من اعحياء كلهمو 

 من الدياء إذا   ي ن  القزع    وحنن نطعم عند القمط مطعمنا 
 من كل أرض هيياً   نصطنع    مبا ارن النا  ا اينا سراهتم 
 للنازلني إذا ما أنزليا شبعيا    تنامفننمر الكيم عبطاً يف أرو 
 إال استقادوا وكاد الرأ  يقتطع     همفال ارانا إىل حي نفاخر 

 فريجع القيل واعخبار استمع    فمن يفاخرنا يف ذاك يعرفنا
 إنّا كذلص عند الفجر نرافع   إنا أبينا و  ي ب لنا أحد  

 وكان حسان غائباً فبع  إليه رسيل اهلل )ص(.
شرراعر بررين رسرريل اهلل )ص( فرر خبين أنرره إأررا دعرراين ال جيرر  رسرريل  ررال حسرران  جرراءين 

  يمق فجرجت إىل رسيل اهلل )ص( مسرعاً.
 

 مع شاعر الرسيل )ص( 
 ال شاعر الرسيل )ص( حسان بن تابت  فلما انتهيت إىل رسيل اهلل )ص( و ام شراعر 

 القيم فقال ما  الق  ال يل رسيل اهلل )ص(   م يا حّسان ف ج  الرجلق فقمت و لت 
 ة للنا  اتبعسنّ   د بينيا     ان الذوائ  من فهر وإخيهتم

 اقين اإلله وكل اوري يصطنع     سريراه يرضى ذا كل من كانت
 أو حاوليا النفع يف أشياعهم نفعيا     يم إذا حاربيا ضروا عدوهم
 إن اوالئق فاعلم شرها البدع    سجيٌة الص منهم غري حمدتة

 فكل سبق عد  سبقهم ابع     إن كان يف النا  سبا ين بعدهم
 عند الدفاع وال ييهين ما ر عيا     ع النا  ما أوهت أكفهمير  ال
 ميسهم من مطمع ابع وال   يبجلين على  جار بفضلهم  ال

 كما يدّب إىل اليحدية الذرع      إذا نصبنا حلي   ندّب هلم
 اذا الزعان  من أ فارها خدعيا    نسمي إذا احلرب نالتنا خمالبها

 وإن ا  يبيا فال خير وال هلع    يفجرون إذا ناليا عدوهم  ال
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 ا سٌد حَبلية يف أرساغها فدع     ك لم يف اليغى وامليت مكتنع
 يكن مهص اعمر الذي منعيا وال    خذ منهم  ما أايا عفيا إذا غضبيا

 شراً خياض عليه السم والسلع     ف ن يف حرذم فاارك عداوهتم
 إذا اقرّ ت اعهياء والديع    أكرم بقيم رسيل اهلل شيعتهم
 فيما أح  لسان حائص  نع   أهدن هلم مدحا  ل  ييازره 

 ف لم أفضل اعحياء كلهم  ان جد بالنا  جد القيل أو لعيا
ن هرررذا الرجرررل ملررر اىق وطيبررره أخطررر  مرررن إفلّمرررا فررررو حسررران  رررال اع ررررب برررن حررراب   

أ ريااناق   أسرلميا ف جرازهم رسريل خطيبناق ولداعره أشعر من شاعرناق وع ياهتم أعلى من 
 عليهم نساءهم وأبناءهم. اهلل )ص( ف حسن جيائزهم وردّ 

 
 سرية ابن عامر إىل ابالة

وبع  رسريل اهلل )ص(  طبرة برن عرامر يف عدررين رجرالً إىل حري مرن خرثعم بناحيرة ابالرة  
 كانيا يستعّدون لىغارة على املدينةق وأمره أن يدن الغارة عليهم.

عدرررة أبعرررة فاعتقبيهررا فدررنيا الغررارة علرريهم فررا تتليا  ترراالً شررديداً حررك كثررر  فجرجرريا علررى
ق و تررل  طبررة بررن عررامر مررن  تررل والررزم البررا ينق فسررا يا الررنعم والدرراء إىل نيافرحررى يف الفررريق

 املدينة.
  ان القررريم اجتمعررريا وركبررريا يف آترررارهمق فلمرررا ا رتبررريا مرررنهم أرسرررل اهلل سررريالً عظيمررراً حرررال 

 يستطيعين أن يعبوا إليهم. بني املسلمني فسا يا النعم والداء وهم ينظرون البينهم و 
 

 سرية الضماك إىل بين كالب
ويف ربيع اعول سنة اسع من اهلجرة النبيية املباركةق بع  رسريل اهلل )ص( جيدراً إىل برين  
كررالب كررانيا يريرردون الزحرر  علررى املسررلمنيق وجعررل علرريهم الضررماك بررن سررفيان بررن عرريف 

عهم اع يد بن سلمةق فلقيهم بالرخيخق فدعيهم إىل اإلسالمق ف بياق فقرااليهم فهزمريهمق وم
فلمق اع يد أباه سلمة وسلمة على فر  له يف غدير برالرخق فردعا أبراه إىل اإلسرالم وأعطراه 

 دينه. ه وس ال اعمانق فسبّ 
بيرهق وملرا و رع فلما رأن اع يد اّن أباه يسّ  دينه ويتعّرض لعقيداه ضرب عر يب فرر  أ
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الفررر  علررى عر يبرره اراكررز سررلمة علررى الرررم  يف املرراء   استمسررص حررك جرراءه أحررد املسررلمني 
 فقتله.

وذرررذا وأمثالررره مرررن التضرررميات أتبرررت املسرررلمين اعوائرررل اصرررلبهم يف عقيررردهتم وحمرررافظتهم 
 على دينهم.

 
 سرية علقمة بن حمرز املدفي

املباركررة بلررا رسرريل اهلل )ص( أّن ا ناسرراً مررن ويف ربيررع اآلخررر سررنة اسررع مررن اهلجرررة النبييررة 
احلبدرة يتعّرضرين للمسررلمنيق ويريردون الفسرراد يف اعرض والصرّد عرن سرربيل اهللق فبعر  إلرريهم 
علقمة بن حمرز يف تالمثائة فانتهى إىل جزيرةق و د خاض إلريهم البمرر فهربريا منرهق فرجرع ومرن 

 معه من غري  تال.
 

 سرية علي )ع( إىل ايّ 
السنة وهي السنة التاسعة من اهلجرة النبيية املباركةق بع  رسيل اهلل )ص( علري ويف هذه 

بررن أ  االرر  )ع( يف مائررة وئسررني رجررالً مررن اعنصررار علررى مائررة بعررري وئسررني فرسرراً ومعرره 
 راية سيداء ولياء أبيص إىل الفل  وهي  نم ايء ليهدمه.

يقررع اصررادم أو  امق حررك الفدررنيا الغررارة علررى ميضررع ذلررص الصررنم مررع الفجررر والنررا  نيرر
 تالق وإذا و ع كان  لياًلق وكان كذلصق فقد استطاعيا هردم الصرنم برال مقاومرة ارذكرق سرين 
 ليررل قّررن اعرررض هلررمق في عرريا يف أسرررهمق فاسررتا يا معهررم إىل املدينررة مررا و ررع يف أيررديهم  مررن 

هررررب إىل  السررر( والرررنعم والدررراءق ويف السررر( سرررفانة ا خرررت عررردي برررن حرررا ق وكررران عررردي  رررد
 الدامق ووجدوا يف خزانته تالتة أسياف وتالتة أدراع.

ويف املنتقررى  فكرران فيمررا أخررذ مررن خزانترره ر بعررد خطرريم فلرر  ر سرريفان  أحرردمها يسررّمى 
خمذماًق واآلخر رسيباًق وكران احلرارث برن أ  لرر الغّسراين ملرص غّسران  رد أهردامها إىل فلر ق 

 فيهبهما رسيل اهلل )ص( لعلي )ع(.
م الغنرائم يف اهلل برن عتيرصق و ّسر  تادةق وعلى املاشية والر ة عبرد مل على الس( أباواستع

 م الس( من آل حا  حك  دم ذم املدينة.الطريقق وعزل الصفي لرسيل اهلل )ص(ق و  يقسّ 
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  صتهعدي يدرح 
 ررال عرردي بررن حررا   مررا كرران رجررل مررن العرررب أشررد كراهيّررة لرسرريل اهلل )ص( مرريّن حررني 

برردي ذلررص بررهق وكنررت امرررءاً شررريفاًق وكنررت نصرررانّياً أديررن برردين النصررارن مررن غررري أن ا  يعررت 
عحدق وكنت أسري يف  يمي باملرباع ب ن آخذ الربع من أرباحهمق وكنت يف نفسي على دينق 

 وكنت ملكاً يف  يمي.
براً أ ال ر  فلمرا يعرت برسريل اهلل )ص( كرهترهق فقلرت لغرالم عرر  يل ر وكران راعيراً إلبلري

لصق أعدال يل من إبلي أمجاالً ذلالً ياناً فاحبسها  ريباً مينق ف ذا يعت ايل حممد  د وائت 
 هذه البالد فآذيّنق ففعل.

  انرره أارراين ذات غررداة فقررال  يررا عرردي مررا كنررَت  ررانعاً إذا غدرريتص خيررل حممررد فا ررنعه 
 اآلنق ف ين  د رأيت راياتق فس لت عنها فقاليا  هذه جييو حممد.

ال  فقلت   ّرب يل أمجايلق فقّرذاق فاحتملت ب هلي وولديق    لرت يف نفسري  أحلرق  
ب هررل ديررين مررن النصررارن بالدررامق فسررلكت افيشررية وهرري جبررل  رررب أرض  رردق و ررد اركررت 

 ا خا سفانة بنت حا  الطائي يف  يمي.
 فريمن فلما  دمت الدام أ مت ذاق وخالفتين خيل رسيل اهلل )ص( ف  رابت ابنرة حرا  

أ ابتق فقدم ذا على رسيل اهلل )ص( يف سربايا مرن اريءق و رد بلرا رسريل اهلل )ص( هرر  
 إىل الدام.

 
 سفانة ادرح  صتها

اقيل سفانة  أ بليا بنا إىل املدينة وأودعينا  ريباً من املسرجدق حرك إذا كران و رت الصرالة 
رسيل اهلل هلص اليالد وغاب جاء رسيل اهلل )ص( إىل الصالة فمّر   فتعرضت له و لت  يا 

ق منال اهلل عليص.  اليافدق وأنا عجيز كبرية ما   من خدمةق فمنال عليال
 فقال )ص(  من وافدك 
  لت  عدي بن حا .

  ال )ص(  الذي فرال من رسيل اهلل 
  مضى رسيل اهلل )ص( واركينق فلمرا كران مرن الغرد مرّر  ق فقلرت لره مثرل ذلرصق و رال 

 اعم  واركين.يل مثل ما  ال ب
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حك إذا كان بعرد الغرد مرّر   و رد يئسرت مرن إجابترهق ف شرار إيلال علري )ع( وكران ميدري 
 خلفه أْن  يمي فكّلميه.

 فقمت إليه فقلت  يا رسيل اهللق هلص اليالدق وغاب اليافدق فامنن عليال منال اهلل عليص.
يمرص مرن يكررين فقرال رسريل اهلل )ص(   رد فعلررتق فرال اعجلري اررروج حرك جتردي مررن  

 لص تقة حك يبلغص إىل بالدكق   آذنيين.
أو  ضراعة يريردون الدرامق وفّكررت  أن آيت أخري بالدرامق  ىف  مت حك  دم رك  من بلّر

 فجئت رسيل اهلل )ص( ف خباه بقدوم رهط من  يمي يل فيهم تقة وبالو.
هلل و ررال ا شرراء فكسرراين )ص( ومحلررين وأعطرراين نفقررةق وسررا) معرري مررن الررنعم والدرراء مررا

 )ص(  لي كان أبيك مسلماً لرتمّحنا عليه.
 عند ذلص س لته أن ميّن على من معي من الس( ففعل.

  ال عدي  فياهلل اين لقاعد يف أهلي إذ أاتين ا خا بالدام.
 فقلت  ابنة حا  

 الرررت  نعرررمق   أخرررذت يف مالمرررراق فقالرررت  لقرررد فعلرررت فعلررررة مرررا كررران أبررريك يفعلهرررراق 
 دكق واركت بقّية والدك عيراص.احتملت أهلص وول

 اقييل إالّ خرياًق فياهلل ما يل من عذرق لقد  نعت ما ذكرت. فقلت هلا  اي ا خّية ال
   نزلت ف  امت عنديق فقلت هلاق وكانت امرأة حازمة  ماذا ارين يف أمر هذا الرجل 

 راب منرهق وفرالن  الت  أرن أن المق به سريعاًق فائته راغباً أو راهباًق فقد أاراه فرالن ف 
 ف  اب منه.

 
 بني يدي رسيل اهلل )ص(

  ال عدي  ف ايت رسيل اهلل )ص( يف املدينة وهي جال  يف املسجد.
 فقال ملا رآين  من الرجل 

  لت  عدي بن حا ق و د جئت بغري أمان وال كتاب.
امررررأة فلمرررا عرّفتررره نفسررري  رررام )ص( ف خرررذ بيررردي وانطلرررق   إىل بيترررهق ويف الطريرررق لقيتررره 

 عجيز كبرية السنق ضعيفة احلالق فاستي فتهق في   هلا اييالً اكّلمه يف حاجتها.
 فقلت يف نفسي  واهلل ما هذا مبلص.
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  أخذ بيدي حك أاى داره فتناول وسادة من أدم حمدرية ليفراً فقردمها إيّلق فقرال )ص(  
 جل  على هذه.ا

 فقلت  بل أنت فاجل  عليها.
  ال )ص(  بل أنت.

عليها وجل  رسيل اهلل )ص( علرى اعرضق فلمرا رأيرت ذلرص  لرت يف نفسري   فجلست
 واهلل ما هذا ب مر ملص.

   رررررال )ص(  ايررررره يرررررا عررررردي برررررن حرررررا ق أ  اكرررررن ركيسرررررياً  )وهررررري ديرررررن برررررني الصرررررابئة 
 والنصرانية(.

  لت  بلى.
  ال )ص(  أو   اكن اسري يف  يمص باملرباع 

  لت  بلى.
 لص يف دينص. ال )ص(  ف ن ذلص   حيل 

هل.   لت  أجل واهلل. وعرفت ر يف نفسي ر أنّه نّ( مرسل يعرف ما جي 
   ررررال )ص(  يررررا عررررديق لعلررررص إأررررا مينعررررص مررررن الرررردخيل يف هررررذا الرررردين مررررا ارررررن مررررن 

 ييجد من ي خذه. حاجتهمق فياهلل لييشكّن املال أن يفيص فيهم حك ال
دّوهم و لّرة عرددهمق فرياهلل لييشركن ولعلص إأا مينعص من الدخيل فيه ما ارن من كثرة ع

 ختاف. أن اسمع باملرأة خترج من القادسية على بعريها حك ازور هذا البيت ال
ولعلرررص إأرررا مينعرررص مرررن الررردخيل فيررره أنرررص اررررن أن امللرررص والسرررلطان يف غرررريهمق وأمي اهلل 

 لييشكن أن اسمع بالقصير البيص من أرض بابل أن افت  عليهم.
.   ال  ف سلمت 

عررردي يقررريل بعرررد ذلرررص  مضرررت اتنتررران وبقيرررت الثالثرررةق وواهلل لتكرررينّن.  رررد رأيرررت  فكررران
 القصير البيص من أرض بابل  رد فتمرتق و رد رأيرت املررأة ختررج مرن القادسرية علرى بعريهرا ال

 ييجد من ي خذه. ختاف حك خّج هذا البيتق وواهلل لتكينّن الثالثةق وليفيضّن املال حك ال
 

 عدي و يمه ي سلمين
يف روايررة  ان عرردي  ررال  انتهيررت  إىل رسرريل اهلل )ص( وهرري يقرررأ مررن سرريرة الررباءة هررذه و 
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 .(30)…( اختالَذ وا َأْحباَره ْم َور ْهبانَره ْم أَْرباباً ِمْن د وِن اهلِل َواْلَمِسيَ  اْبَن َمْرميََ )اآلية  
 نا لسنا نعبدهم.إفلما فرو منها  لت له  

 اهلل فتمّرمينهق وحيّلين ما حّرم اهلل فتستمّلينه فقال )ص(  ألي  حيّرمين ما أحّل 
 فقلت  بلى.

اهلل  فهررل اعلررم مررن  إلرره إالّ   ررال )ص(  فتلررص عبررادهتمق    ررال  مررا يضررّرك أن يقررال  ال 
 إله سين اهلل 
  لت  ال.

   اكّلم ساعة.    ال  إأا اقّر أن يقال  اهلل أكبق وهل اعلم شيئاً أكب من اهلل 
  لت  ال.

  ال )ص(  ف ّن اليهيد مغضيب عليهمق والنصارن ضاّلين.
  لت  ف يّن حني  مسلمق فرأيت وجهه منبسطاً فرحاً.

  ال    أمر   ف نزلت عند رجل من اعنصارق وجعلت أغداه وآايه اريف النهار.
 ررال  فبينررا أنررا عنررده إذ جرراء  رريم يف تيرراب مررن الصرريف مررن هررذه الثمررارق  فصررّلى )ص( 

 ليهم    ال و ام فم  ع
أيها النا  ارضرجيا مرن الفضرلق ولري  راعاًق ولري بنصر   راعق ولري بقبضرةق ولري بربعص 
 بضرةق يقري أحردكم نفسره مرن جهرّنم أو النرارق ولري بتمررةق فر ن أحردكم ال) اهلل و ائرل لره مررا 
أ رريل لكررم  أ  أجعررل لررص مرراالً وولررداً  فيقرريل  بلررى. فيقرريل  أيررن مررا  رردمت لنفسررص  فينظررر 

جيرد شريئاً يقري بره وجهره جهرّنمق ليرِق أحردكم وجهره  لفره وعرن ميينره وعرن لالره   ال دامه وخ
أخاف عليكم الفا ةق ف ن اهلل نا ركم  النارق ولي بدّق  رةق ف ن   جيد فبكلمة اّيبةق ف يّن ال

 بني يثرب واحلرية أكثر ما ختاف على مطيتها السر). ومعطيكم حك اسري الظعينة ما
 ل يف نفسي  ف ين لصيص اي  ال  فجعلت أ ي 

 سالم عدي ودعى  يمه الذين   يسلميا إىل اإلسالمق ف سلميا.إو د حسن 
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 غزوة ابيك
ميضع معروف من بالد البلقاءق ذو  لعرة حصرينة رفيعرة افردرانق عنرد عرني مراء  (ابيك)و

 على منتص  اريق املدينة إىل دمدق.
 أيضاًق الفتضاح املنافقني فيها.  (الفاضمة)واسّمى هذه الغزوة  

أيضاًق علم كانيا  د خرجريا يف  لرة مرن الظهررق وشرّدة مرن   (غزوة العسرة)وكذا اسّمى  
احلرق وجفاف من املاءق وجدب من البالدق حك كان العدرة من املسلمني خيرجين علرى بعرري 

يلريك أحردهم التمرر  يعتقبينه بيرنهم يركر  الرجرل سراعة   ينرزل فريكر   راحبه كرذلصق وكران
 .(غزوة العسرة)حك جيد اعمهاق   يعطيها  احبه فيمّصهاق وهكذاق فسّميت لذلص 

 و يل  الم كانيا ينمرون البعري فيدربين ما يف كرشه من املاء.
وكانررت يف شررهر رجرر  مررن السررنة التاسررعة مررن اهلجرررة النبييررة املباركررةق وهرري آخررر غررزوات 

 رسيل اهلل )ص(.
صارن العرب الذين كانيا يقطنين املنااق احلدودية للدام كانيا  د كتبريا إىل وسببها  اّن ن

هر ل ملص الروم يطلبين منه أن يبع  إليهم من جيّهزهم حملاربة هذا الرجل الرذي خررج يرّدعي 
 النبّيةق ومن معه من املسلمني.

 فبع  إليهم رجالً من عظمائهم وجّهز معه أربعني ألفاً.
بسررب  الصرريافة الررا ميرررتون يف الصرري ق حيرر  كررانيا يقرردمين إىل  فبلررا ذلررص النرر( )ص(

املدينة مرن الدرام لبيرع أمتعرتهمق ف شراعيا يف املدينرة  ان الرروم  رد اجتمعريا يريردون غرزو رسريل 
اهلل )ص( يف عسكر عظيمق واّن هر ل  رد سرار يف مجعره وجنريدهق وجلر  معره غسران وجرذام 

 اءق ونزل هي محص.وفهراً  وعاملةق و د  دم عساكره البلق
ف مر اهلل اعاىل رسيله )ص( حبرب الرروم وغرزوهمق وأمرر رسريل اهلل )ص( أ رمابه برالتهّي  
إىل ابرريكق كمررا وبعرر  إىل القبائررل مررن العرررب وإىل أهررل مكررة ر وكررانيا كلهررم مسررلمني يف هررذا 

 الي ت ر يستنفرهم.
ره فضرررب يف وحررّص رسرريل اهلل )ص( مررن عنررده مررن املسررلمني علررى افهررادق وأمررر بعسررك

 ررّية بررهق ومررن كرران عنررده شرريء أخرجررهق ومحلرريا  تنيررة الرريداعق وأمررر أهررل افرردة أن يعينرريا مررن ال
و ّيوا وحثيا على ذلصق وخط  رسيل اهلل )ص( عليهم خطبة غرّاءق جاء فيها بعرد احلمرد هلل 

 يلي  والثناء عليه اعاىل ما
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 من كلمات الرسيل )ص(

ب اهللق وأوىل القرريل كلمررة التقررينق وخررري امللررل ملّررة أيهررا النررا  اّن أ ررد) احلرردي  كتررا)
إبررراهيمق وخررري السررنن سررّنة حمّمرردق وأشرررف احلرردي  ذكررر اهللق وأحسررن القصررص هررذا القرررآنق 
وخري اال مير عزائمهاق وشّر اال مير حمدتاهتاق وأحسن اهلدن هدن اعنبياءق وأشرف القتل  ترل 

نفرعق وخرري اهلرردن مرا ااّبررعق  خرري اععمرال مرراالدرهداءق وأعمرى العمررى الضراللة بعرد اهلرردنق و 
وشررّر العمررى عمررى القلرر ق واليررد العليررا خررري مرررن اليررد السررفلىق ومررا  ررّل وكفررى خررري قررا كثرررر 

يررر يت  وأهلررىق وشرررّر املعرررذرة حررني حيضرررر املررريتق وشرررّر الندامررة يررريم القيامرررةق ومررن النرررا  مرررن ال
ومن أعظم اوطايا اللسان الكذوبق وخرري يذكر اهلل إالّ هجراًق  افمعة إال نزراًق ومنهم من ال

الغررر  غررر  الرررنف ق وخرررري الرررزاد التقرررينق ورأ  احلكمرررة خمافرررة اهللق وخرررري مرررا ا لقررري يف القلررر  
راياب من الكفررق والتباعرد عمرل افاهليرةق والغلريل مرن مجرر جهرّنمق والسركر مجرر اليقنيق واال

بلرري ق والدررباب شررعبة مررن إحبائررل بلرري ق واومررر مجرراع اآلتررامق والنسرراء إالنررارق والدررعر مررن 
افنينق وشرّر املكاسر  كسر  الربراق وشرّر املآكرل أكرل مرال اليتريم  لمراًق والسرعيد مرن وعرظ 
بغررريهق والدررقّي مررن شررقي يف بطررن ا ّمررهق واأررا يصررري أحرردكم إىل ميضررع أربعررة أذرعق واعمررر إىل 

ريرر ق وشررنآن املرر من   آخرررهق ومررالك العمررل خياايمررهق وأر  الربررا الكررذبق وكررل مررا هرري آتٍ 
فسررقق و تررال املرر من كفرررق وأكررل حلمرره مررن معصررية اهللق وحرمررة مالرره كمرمررة دمررهق ومررن ايّكررل 

اهلل عنرهق ومرن كظرم الغريظ ير جره اهللق ومرن  يعر    على اهلل كفاهق ومن  رب  فررق ومرن يعر   
لررهق  هلليصررب علررى الرزيّررة يعّيضرره اهللق ومررن يتبررع السررمعة يسررّمع اهلل بررهق ومررن يصررم يضرراع  ا

يعّذبرررررهق اللهرررررّم اغفرررررر يل وال ّمررررراق اللهرررررّم اغفرررررر يل وال ّمررررراق أسرررررتغفر اهلل يل  عرررررِص اهللومرررررن ي
 .(ولكم...

 ررال الررراوي  فرغرر  النررا  يف افهرراد ملررا يعرريا هررذه اوطبررةق و رردمت القبائررل مررن العرررب 
 قن استنفرهمق و عد عنه  يم من املنافقني وغريهم.

خيرررج يف غررزوة إالّ كررّ  عنهرراق إال مررا كرران مررن غررزوة ابرريكق  وكرران رسرريل اهلل )ص(  ررّل مررا
ف نه بّينها للنا  لبعد الدرقة وشرّدة الزمران وكثررة العردّو الرذي يعمرد لرهق ليت ّهر  النرا  لرذلص 

 أهبته. ف مر النا  بافهاز وأخب أنه يريد الروم.
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 مع الجّد بن قيس
لره  ذلص ر لرجل من بين سلمة يقرال  ان رسيل اهلل )ص(  ال ذات ييم ر وهي يف جهازه 

   يا أبا وه  أال انفر معنا يف هذه الغزوة (افّد بن  ي )
فقررال  يررا رسرريل اهلل أو ارر ذن يل أن ا  رريم وال افتررينق فررياهلل لقررد عرررف  رريمي أنرره مررا مررن  

 أ ب. رجل أشد عجباً بالنساء مينق وإين أخدى ان رأيت بنات اع فر أين ال
  )ص( وأذن لهق ف نزل اهلل اعاىل على رسيله يف ذلص ف عرض عنه رسيل اهلل

َنِة َسَقط يا َوِإنال َجَهنالَم َلم ِميطَرٌة بِاْلكراِفرِينَ ) ( َوِمنرْه ْم َمْن يَرق يل  اْئَذْن يل َوال اَرْفِتيني َأال يف اْلِفترْ
(31.) 

يرجررع مررن     ررال افررد بررن  رري   أيطمررع حممررد اّن حرررب الررروم مثررل حرررب غررريهم ! ال
 ه الء أحد أبداً.

انفرروا يف احلرر زهرادة يف افهرادق وشركاً يف احلرقق وإرجافراً بالرسريلق  كما و ال لقيمره  ال
اِهررد وا بِررَ ْمياهلِِْم )فرر نزل اهلل سرربمانه   فَرررَِح اْلم َجلالف رريَن مبَْقَعررِدِهْم ِخررالَف َرس رريِل اهلِل وََكرِه رريا َأْن جي 

 .( ال يا ال اَرْنِفر وا يف احلَْري   ْل نار  َجَهنالَم َأَشدُّ َحرًّاَوأَنْرف ِسِهْم يف َسِبيِل اهلِل وَ 
 ( ففض  اهلل افّد بن  ي  وأ مابه.32)( َوماا يا َوه ْم فاِسق ينَ )إىل  يله اعاىل  

و يرررل  ان رهطررراً مرررن املنرررافقني كررران يقررريل بعضرررهم لررربعص  أخسررربين جرررالد برررين اال رررفر  
رجافررراً إبرررالق يقيلررين ذلررص كرر ين بكرررم غررداً مقرررنني باحلكقتررال العرررب بعضرررهم لرربعص  واهلل ل
ليهم عمار بن ياسر ينبّر هم مبرا  رالياق فرانطلق إلريهم عمرار إبامل مننيق ف رسل رسيل اهلل )ص( 

 فنب هم بقيهلمق ف ايا رسيل اهلل )ص( يعتذرون إليه وانتهيا عن مقالتهم.
ه يف معسررركر املسرررلمنيق هرررذا و رررد نرررين ابرررن ا   أن يدررررتك يف غرررزوة ابررريك فضررررب خيمتررر

لكنه عدل عن رأيه سراعة ارخرال املسرلمني ورجرع هري وأ رمابه إىل املدينرة و رد أضرمر سريءاًق 
 فغّص عنه رسيل اهلل )ص( و  يعرتضه بديء.
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 الضعفاء
   إّن رجاالً من املسلمني أايا رسيل اهلل )ص(ق وكانيا سبعة نفر.

 ان  د شهد بدراً.فكان من بين عمرو بن عيف  سا  بن عمريق وك
 ومن بين حارتة  علبة بن زيد.

 الرمحن بن كع . ومن بين مازن بن النجار  أبي ليلى عبد
 ومن بين سلمة  عمرو بن غنمة.
 ومن بين زريق  سلمة بن  جر.

 ومن بين الغّر  ناضر بن سارية السلمي.
 ومن بين وا    هرمي بن عمري.

رسريل اهلل )ص( وكرانيا أهرل احلاجرةق فقرال  ه الء السبعة جاءوا وهم يبكرينق فاسرتممليا
 )ص(  ال أجد ما أمحلكم عليه.

بنا  ّية أن يرج معصق ف نزل اهلل اعاىل فيهم  لي  و يل  الم جاءوا و اليا  يا رسيل اهلل 
ينفقين حرج إذا نصرميا هلل  جيدون ما لي  على الضعفاء وال على املرضى وال على اّلذين ال)

 (.33)( اَرَيلالْيا َوأَْعير نر ه ْم َاِفيص  ِمَن الدالْمِع َحَزناً َأالال جيَِد وا ما ير ْنِفق ينَ )بمانه  إىل  يله س (ورسيله
و د كان نفر من املسلمني أهل نيرات وبصرائر ختلفريا عرن رسريل اهلل )ص( مرن غرري شرص 

ارايابق ولكنهم  اليا  نلمرق برسريل اهلل )ص(ق مرنهم  كعر  برن مالرص أخري برين سرلمةق  وال
ومرارة بن الربيع أخي بين عمرو بن عيفق وهرالل برن ا ميرة أخري برين وا ر ق وأبري خيثمرة أخري 

 يتهمين يف إسالمهم. بين سا ق وكانيا نفر  د) ال
 

 اإلستخالف وحديث المنزلة
فلما اجتمع لرسيل اهلل )ص( اوييل ارخل من تنية اليداعق وذلص بعد أن استجل  عليراً 

ّن العلرّي اععلرى يقررؤك السرالم ويقريل إجبئيرل كران  رد أاراه و رال لره  )ع( على املدينةق ف ّن 
 لص  إّما أن خترج أنت ويقيم عليق أو اقيم أنت وخيرج علي.

                                                           
33

 .92ر  91التيبة   -  



 100 

فلّمرررا خّلفررره علرررى املدينرررة وأمرررره باإل امرررة فررريهمق أرجررر  بررره املنرررافقين و ررراليا  مرررا خلفررره إال 
سرريفه وسررالحه   خرررج حررك أاررى  اسررتثقاالً منرره وادرر ماً بررهق فلمررا بلررا ذلررص عليّرراً )ع( أخررذ

 رسيل اهلل )ص( وهي نازل بافرف.
 فقال له رسيل اهلل )ص( ملا رآه مقباًل  يا علي أ  ا خّلفص على املدينة 

 رررال )ع(  نعرررم يرررا رسررريل اهللق ولكرررن زعرررم املنرررافقين انرررص اأرررا خلفترررين عنرررص اسرررتثقلتين 
 واد مت  .

خّلفترص ملرا اركرت ورائريق أمرا يكفيرص انرص فقال )ص(  كرذب املنرافقين يرا علريق ولكريّن 
اصرل  إالّ  جلدة ما بني عيين ونير بصريق وكرالروح يف بردينق فرارجع فراخلفينق فر ن املدينرة ال

  وبصق أفال ارضى يرا علري أن اكرين أخري وأنرا أخريكق وأنرت مريّن مبنزلرة هرارون مرن ميسرى 
 ي وأخي يف الدنيا واآلخرة نّ( بعديق وأنت خليفا يف ا ّماق وأنت وزير  إالّ أنه ال

 فرجع علي )ع( إىل املدينة.
 

 مع أ  خيثمة
خيثمة رجع ر بعد أن سار رسريل اهلل )ص( أيامراً ر إىل أهلره يف يريم حراّرق فيجرد    إّن أبا

امرررأاني لرره يف عريدررني هلمررا يف حررائط  ررد رشررت كررل واحرردة منهمررا عريدررها وبررردت فيرره مرراءاً 
 وهّي ت له فيه اعاماً.

واهلل مررا هررذا  دخررل  ررام علررى برراب العررريش فنظررر إىل امرأايرره ومررا  ررنعتا لرره فقررال  الفلمررا 
ب نصررافق رسرريل اهلل )ص( يف وهررج الدررم  ولفرر  الررري   ررد محررل السررالح جياهررد يف سرربيل 

خيثمة يف  ل بارد واعام مهّي  وامرأاني حسناوين يف ماله وعريده مقيم! ال واهلل ما  اهللق وأبي
 هذا بالنص .

ل  واهلل ال أدخرل عررريش واحردة منكمرا حررك أحلرق برسريل اهلل )ص(ق فهّيئررا يل زاداًق    را
ففعلترراق    ررّدم نا ترره فدررّد عليهررا رحلررهق   خرررج يف الرر  رسرريل اهلل )ص( حررك أدركرره حررني 

 نزل ابيك.
خيثمررة عمررري بررن وهرر  افممرري يف الطريررق يطلرر  رسرريل اهلل )ص(  و ررد كرران أدرك أبرري

خيثمررة لعمررري بررن وهرر   إّن يل ذنبرراً فمررا عليررص أن  يا مررن ابرريكق  ررال أبرريفرتافقررا حررك إذا دنرر
اتجلّرر  عررين حررك آيت رسرريل اهلل )ص(ق ففعررلق حررك إذا دنررا مررن رسرريل اهلل )ص( وهرري نررازل 
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 بتبيك  ال النا   هذا راك  على الطريق.
 خيثمة. فقال رسيل اهلل )ص(  كن أبا

 مة.فقاليا  يا رسيل اهلل )ص( هي واهلل أبي خيث
 فلما أناخ أ بل فسّلم على رسيل اهلل )ص( وأخبه خبه.

 فقال له رسيل اهلل )ص( خرياًق ودعا له اري.  التمق افممي ذم أيضاً.
 

 من عالمات النبّية
رون  انررره نرررال رسررريل اهلل )ص( والنرررا  معررره ملرررا سررراروا يررريمهم إىل ابررريك عطرررش شرررديدق  

ق فردعا )ص( بركرية فصرّ  فيهرا مراءاً  لريالً مرن كادت  انقطع له أعنا) الرجال واويل عطداً 
إداوة كانرت معره ووضررع أ رابعه عليهرا فنبررع املراء مررن خرت أ رابعهق فاسررتقيا واراريوا والعسرركر 

 تالتين أل  رجل سين اويل واإلبل.
وروي  انه ملا أ ب  النا  وال ماء معهم شكيا ذلص إىل رسريل اهلل )ص(ق فردعا اهلل هلرم 

ل اهلل سررمابة فرر مطرت حررك اراررين النررا  واحتملرريا حرراجتهم مررن املرراءق برر ن يسررقيهمق ف رسرر
 فقيل لبعص املنافقني  وحيص هل بعد هذا شيء 

  ال  سمابة مارّة.
حررك إذا كرران رسرريل اهلل )ص( برربعص الطريررق ضررّلت نا ترره القصررينق فجرررج أ ررمابه يف 

 يدري أين نا ته! ي ال  خيبنا حممد اب السماء وهُالبهاق فقال عمارة بن حزم كاملستهز 
يدري أين نا ته   فقال رسيل اهلل )ص(  إّن رجالً  ال  خيبنا حممد ب مر السماءق وهي ال

فرراعلميا اين ال أعلررم إال مررا عّلمرررين اهللق و ررد دلّررين اهلل عليهررا اآلنق وهررري يف هررذا الرريادي مرررن 
فررذهبيا فرأوهررا كمررا شررع  كررذا وكررذاق  ررد حبسررتها شررجرة بزمامهرراق فررانطلقيا حررك ارر ايين ذرراق 

 و  ق ف خذوها وجاءوا ذا إليه.
 

 مياساة أ  ذر
  مضى رسيل اهلل )ص( سائراًق فجعل يتجّل  عنه الرجل فيقيلين  يرا رسريل اهلل ختلّر  

ذر وأبط  به بعرريهق و رد كران مردة ختلّر  أ  ذر عرن  فالن. حك  يل  يا رسيل اهلل ختّل  أبي
ص ان مجلره كران أعجر ق و رد و ر  عليره يف بعرص الطريررقق رسريل اهلل )ص( تالترة أيرامق وذلر
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فلما أبط  عليه اركه وأخذ متاعه وتيابهق فممله على  هرهق   خرج يتبع أتر رسريل اهلل )ص( 
 ماشياً.

ونرررزل رسررريل اهلل )ص( يف بعرررص منازلرررهق فلمرررا ارافرررع النهرررار نظرررر املسرررلمين إىل شرررجص 
 دي على الطريق وحده.مقبلق فقاليا  يا رسيل اهلل إّن هذا الرجل مي

 ذر. فقال رسيل اهلل )ص(  كن أبا
 فلما ا ّمله القيم  اليا  يا رسيل اهلل هي واهلل أبيذر.
 فقال رسيل اهلل )ص(  أدركيه باملاء ف نه عطدان.

ذر رسررريل اهلل )ص( ومعررره اداوة فيهرررا مررراءق فقرررال لررره  يرررا أبررراذر  فررر دركيه باملررراءق وواىف أبررري
 معص ماء وعطدت 

نعم يا رسيل اهلل ب   أنت وا ّميق انتهيت إىل  جرة عليها ماء السماء فذ ته ف ذا فقال  
 هي عذب باردق فقلت  ال ا شربه حك يدربه حبي( رسيل اهلل)ص(.

ذر رمحررص اهلل أنررت املطرررود عررن حرمرري بعرردي حملّبتررص  لرره رسرريل اهلل )ص(  يررا أبررا فقررال
كق واردخل افنّرة وحردكق يسرعد برص عهل بياق اعيش وحدكق و يت وحدكق وابعر  وحرد

 يم من أهل العرا)ق يتيلّرين غسرلص وجتهيرزك والصرالة عليرص ودفنرصق ا ولئرص رفقرائي يف جنّرة 
 اولد الا وعد املّتقين.

 
 ذر يف الربذة أبي

وخّقق كل مرا  الره رسريل اهلل )ص( يف حرّق أ  ذرق فقرد سررّيه عثمران إىل الربرذةق فمرات 
 ق حي    يكن مع أ  ذر بالربذة أحد إال امرأاه وابنه ذرق وابنته ذرّة.غريباً  (ذر)فيها ابنه 
فلمررا مررات ابنرره ذر و رر  علررى  رربه و ررال  رمحررص اهلل يرراذرق لقررد كنررت كرررمي اولررقق برراراً  

باليالدينق وما علّي يف مياص من غضاضرةق ومرا   إىل غرري اهلل حاجرةق و رد شرغلين اإلهتمرام 
هريل املطلرع عحببرت أن أكرين مكانرصق فليرت شرعري مرا  راليا لص عرن اإلغتمرام برصق ولريال 

 لص وما  لت هلم 
  رفررع يررده حنرري السررماء و ررال  اللهررّم انررص فرضررت لررص عليرره حقي رراًق وفرضررت يل عليرره 
حقي رراًق فرر ين  ررد وهبررت لرره مررا فرضررت يل عليرره مررن حقرري يق فهرر  لرره مررا فرضررت عليرره مررن 

 حقي صق ف نص أوىل باحلق والكرم ميّن.
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ع  ذر غنيمرررات يعررريش هررري وعيالررره منهررراق ف  ررراذا داء فماارررت كلهررراق ف  ررراب  وكانرررت
 أباذر وأهله وابنته افيعق فماات أهله.

فقالت ابنته  أ ابنا افيع وبقينا تالتة أيام   ن كرل شريئاًق فقرال يل أ   يابنيّرة  ريمي بنرا 
يئاًق فجمرع أ  رمررالً إىل الرمرل نطلرر  القرّ  وهرري نبرت لرره حرّ ق فصرررنا إىل الرمرل فلررم  رد شرر

 ووضع رأسه عليه ورأيت عينه  د انقلبت فبكيت و لت  ياأبة كي  أ نع بص وأنا وحيدة 
خترررايف فررر ين إذا مرررتُّ جررراءك مرررن أهرررل العررررا) مرررن يكفيرررص أمرررريق ف نررره  فقرررال  يرررا بنرررا ال

ذر اعيش وحدكق و ريت وحردكق  يا أبا)أخبين حبي( رسيل اهلل )ص( يف غزوة ابيك فقال  
ابعررر  وحررردكق واررردخل افنّرررة وحررردكق يسرررعد برررص أ ررريام مرررن أهرررل العررررا)ق يتيلّرررين غسرررلص و 

ف ذا أنا متُّ فمّدي الكساء على وجهيق   ا عدي على اريق العرا)ق ف ذا  (وجتهيزك ودفنص
 ذر  اح  رسيل اهلل )ص(  د اييّف. أ بل رك  فقيمي إليهم و ييل  هذا أبي

أفلررر  مرررن نررردمق اللهرررّم خّنقرررين  أارررى علرررى فا رررةق ال فلمرررا عررراين املررريت  رررال  مرحبررراً حببيررر 
 خنا صق فيحّقص انص لتعلم ايّن ا ح  لقاءك.

فلما مات مددت الكسراء عليرهق    عردت علرى اريرق العررا)ق فجراء نفرر فقلرت هلرم  يرا 
 معدر املسلمني هذا أبيذر  اح  رسيل اهلل )ص(  د اييّف.

ودفنيهق وكان فيهم مالرص اعشررتق ف نره  رال   فنزليا ومديا يبكينق فجاءوا فغّسليه وكّفنيه 
 كفنته يف حّلة كانت معي  يمتها أربعة آالف درهم.

ذر  رراح  رسرريل اهلل )ص(    ملررا دفنرريه و رر  اعشرررت علررى  رربه و ررال  اللهررّم هررذا أبرري
َعبَررَدك يف العابرردينق وجاهررد فيررص املدررركنيق   يغرررّي و  يبررّدلق لكنرره رأن منكررراً فغرررّيه بلسررانه 

 لبرره حررك جفرري ونفرري وحرررم واحتقرررق   مررات وحيررداً غريبرراًق اللهررّم فا صررم مررن حرمررهق ونفرراه و 
 من مهاجره وحرم رسيلص )ص(.
 فقال من كان معه  آمني.

ذر إىل الربررذة ف  ررابه ذررا  ررَدره   يكررن معرره ذررا أحررد إالّ  و يررل  انرره ملررا نفررى عثمرران أبررا
ق   ضعاين علرى  ارعرة الطريرقق فر ول راكر  ميرّر امرأاه وغالمه. ف و امها أن غّسالين وكّفناين

 بكم فقيليا  هذا أبيذر  اح  رسيل اهلل )ص(ق ف عينينا على دفنه.
فلما مات فعال ذلص بهق   وضعاه على  ارعة الطريقق وأ برل عبرداهلل برن مسرعيد ومالرص 
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ق فقرام إلريهم اعشرت يف رهط من أهل العرا) عماراًق فلرم يررعهم إال بافنرازة علرى  هرر الطريرق
الغالم فقال  هذا أبيذر  اح  رسيل اهلل )ص( ف عينينرا علرى دفنرهق فاسرتهل عبرداهلل يبكري 
ويقيل   د) رسيل اهلل )ص(ق  دري وحردكق و ريت وحردكق   نرزل هري وأ رمابه فرياروهق 

   حدتهم عبداهلل بن مسعيد حديثه وما  ال له رسيل اهلل )ص( يف مسريه إىل ابيك.
 

 و يد جهنم
ومّر رسيل اهلل )ص( مع من كان معه يف اريقه إىل ابيك جببل يرش  املاء مرن أعراله إىل  

 أسفله من غري سيالنق فتعّج  القيم منه و اليا  ما أعج  رش  هذا افبل 
 فقال هلم رسيل اهلل )ص(  انه يبكيق فازداد اعّجبهم و اليا  وافبل يبكي !

  ال )ص(  نعمق أخّبين أن اعلميا ذلص 
  اليا بتلّه  واشتيا)  نعم حنّ  ذلص.

 فالتفت رسيل اهلل )ص( إىل افبل و ال له وك نّه يكّلم إنساناً  مّم بكاؤك أيّها افبل 
ف جابه افبل و د يعه افماعة بلسان فصي   يا رسيل اهللق مّر   عيسرى برن مررمي وهري 

ف نرا أبكري مرن ذلرص اليريم خيفراً أن أكرين مرن الرص ( 34)( ناراً َو  يد َها النالا   َواحلِْجراَرة  )يتلي  
 احلجارة.

أرررا الرررص احلجرررارة إفقرررال لررره رسررريل اهلل )ص(  اسررركن مرررن بكائرررصق ف نّرررص لسرررت منهررراق 
الكبيتق فسكن افبل وجّ  ذلص الرش  منه يف الي ت حك   يرر شريء مرن ذلرص الرشر ق 

 ومن الص الرايبة الا كانت بعد ذلص.
 

 يف أرض ابيك
ل اهلل )ص( ابرريك يف شررعبان يرريم الثالترراءق وأ ررام بقيررة شررعبان وأيامرراً مررن شررهر و رردم رسرري 

 امترره ذررا  ريبرراً مررن شررهرينق وملررا نررزل رسرريل اهلل )ص( ومررن معرره إرمضرران املبرراركق فكرران مررّدة 
بتبيكق واختلفت الرسرل بينره وبرني ملرص الررومق االرت يف ذلرص أيامراً حرك نفرد الرزاد واعكرلق 

 ىل رسيل اهلل )ص(.فدكيا نفاد زادهم إ

                                                           
34

 .6التمرمي   -  
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 فقال )ص( من كان معه شيء من الد يققأو التمرقأو السييقق فلي اين به.
فجرراء أحررد بكرر  د يررقق واآلخررر بكرر   رررق والثالرر  بكرر  سررييقق فبسررط رداءه وجعررل 
ذلررص عليرره ووضررع يررده الكرميررة علررى كررل واحررد منهررا    ررال  نررادوا يف النررا   مررن أراد الرررزاد 

ذون الرد يقق والتمررق والسرييقق حرك مرألوا مجيرع مرا كران معهرم مرن فلي تق ف  برل النرا  ي خر
 اعوعيةق وذلص الد يق والتمر والسييق على حاله   ينقص من واحد منها شيء.

 
 مع  اح  أيلة

نرة بررن رؤبررةق  رراح  أيلرهق وأيلرره بررالفت  مدينررة علررى  وأارى رسرريل اهلل )ص( وهرري بتبرريك حي 
علررى افزيررةق وكترر  لرره رسرريل اهلل )ص( كتابرراً بررذلص الدررريط احلرردودي لرربالد الدررام فصرراحله 

 واشرتف عليهم  ري من مّر ذم من املسلمنيق والكتاب عندهم.
وكرررذلص كتررر  عهرررل جربررراءق وأهرررل أذرحق وأهرررل مقنررراق كتررر  لكرررل مرررنهم كتابررراً مسرررتقالً 

 و احلهم على افزية وهي أيضاً من البالد اليا عة على الدريط احلدودي لبالد الدام.
 

 ية أ  عبيدة إىل جذامسر 
وبعرر  رسررريل اهلل )ص( وهررري بتبررريك أباعبيرردة برررن افرررراح إىل مجرررع مررن جرررذامق مرررع واحرررد 
مررنهم يقررال لرره  زنبرراع بررن روح افررذاميق ف  رراب مررنهم ارفرراًق وأ رراب مررنهم سررباياق وبررذلص 

  ضى على غائلتهم وأمن املسلمين جانبهم.
 

 سرية سعد إىل بين سليم 
( وهرري بتبرريك أيضرراً سررعد بررن عبررادة إىل نررا  مررن بررين سررليم كمررا وبعرر  رسرريل اهلل )ص

 ق فلما  ارب القيم وأحّسيا به وّليا هاربني وأ لعيا من اغيالم و ّردهم.ّلىومجيع من ب
 

 سرية خالد إىل االكيدر
وبعرر  رسرريل اهلل )ص( أيضرراً وهرري بتبرريك خالررد بررن اليليررد يف أربعمائررة وعدرررين فارسرراًق 

وياك بن خرشة يف عدرين من املسرلمنيق إىل أكيردر برن عبردامللص مرن  و يل  انه بع  الزبري 
كنرردةق وكرران ملكرراً عليهرراق وكرران نصرررانياً وحاكمرراً علررى منطقررة دومررة افنرردلق ودومررة افنرردل  
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حصررن و رررن بررني الدررام واملدينررة  رررب جبررل ارريءق ودومررة هرري مررن  ريررات مررن وادي القرررنق 
 رد وهي حصن أكيدر امللص.وذكر أّن عليها حصناً حصيناً يقال له ما

وأكيدر هذا كان يهّدد رسيل اهلل )ص( ب نه سيقصرده ويقترل أ رمابه ويبيرد خضرراءهمق 
 وكان املنافقين يهّددون املسلمني ذم وبسطيهم عليهم.

ولررذلص  ررال خالررد  يررا رسرريل اهلل كيرر  يل برره وسررط بررالد كلرر  وأأررار ومررا هرري عليرره مررن 
  العّدة والعدد وأنا يف ا نا  يسري

 فقال رسيل اهلل )ص(  لعّل اهلل يكفيكه بصيد البقر فت خذه.
فجرررج خالررد ومررن معرره فلمررا بلررا  ريبرراً مررن حصررنه مبنظررر للعررني وكانررت ليلررة مقمرررة  ررائفة 
وهري علررى سررط  لرره يف احلصرن ومعرره امرررأاني لرره يدرررب اومرر معهمرراق إذ أ بلررت البقررر انررتط  

باب احلصن و التا ملا رأاا البقر خّص بقرلا   وخص بقرولا باب احلصنق ف شرفت امرأااه على
 هل رأيت مثل هذا  ط 

  ال  ال واهلل.
  التا  فمن يرتك هذه الليلة 

 رررال  ال أحرررد. فنرررزل فررر مر بفرسررره فا سررررج لررره وركررر  معررره نفرررر مرررن أهرررل بيتررره ومعررره أخررريه 
 حّسانق فجرجيا من حصنهم فطلبيها.

 
 االكيدر يف اعسر

معرره يطلبررين الصرريدق الّقررتهم خيررل رسرريل اهلل )ص(ق فاست سررر فلمررا خرررج االكيرردر ونفررر 
أكيدر وامتنع حّسان فقاال فقتلق وهرب من كان معه ودخل احلصرنق وأغلقريا البراب دولرمق 

 وكان على اكيدر  باء خميالص بالذه ق فقال  يل إليكم حاجة.
 فقاليا  وما هي 

ليره )ص(ق   خملرينين إليره يف  ال  ا خذون  بائي هذا مع سيفي ومنطقرا وابعثرين ذرا إ
  ميصي لئال يراين يف هذا الزّيق بل يراين يف زّي التياضعق فلعّله أن يرمحين.

ففعلرررريا ذلررررصق فلمررررا و ررررل املبعرررريث بقبرررراء اكيرررردر إىل رسرررريل اهلل )ص( جعررررل املسررررلمين 
 يلمسينه ويتعّجبين منه ويقيلين  هذا من حلّي افّنة.

 هذا  ملنديل سعد بن معاذ يف افّنة خري من هذا. فقال رسيل اهلل )ص(  أاعجبين من
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  اليا  وذلص خري من هذا 
  ال )ص(  ويط منه يف افّنة أفضل من ملء اعرض إىل السماء مثل هذا الذه . 

  بعرررد أن بعررر  خالرررد بقبررراء اكيررردر وسررريفه ومنطقتررره إىل رسررريل اهلل )ص( أ برررل ب كيررردر 
 ف بيا. قا و له س هلم أن يفتميه لهوسار معه أ مابه إىل باب احلصنق حك إذ

 فقال له اكيدر  أرسلين أفت  الباب.
ف خذ عليه ميتقاً وأرسلهق فدخل وفت  الباب حك دخل خالد وأ رمابهق وأعطراه مثاأائرة 

 رأ ق وألفي بعريق وأربعمائة درعق وأربعمائة رم ق وئسمائة سي .
دمررره و ررراحله علرررى افزيرررةق  فقبرررل ذلرررص منررره وأ برررل بررره إىل رسررريل اهلل )ص( فمقرررن )ص(

وعلى أن يضّيفيا من مّر ذم مرن املسرلمني تالترة أيرامق وأن يرزّودوهم إىل املرحلرة الرا اليهراق   
 خّلى سبيله بعد أن كت  له كتاباً ب ماراه على  يمه.

 
 البجادين عبداهلل ذو

أيررت  ررال عبررداهلل بررن مسررعيد   مررت يف جرريف ليلررة مررن الليررايل وحنررن يف غررزوة ابرريكق فر 
شرررعلة مرررن نرررار يف ناحيرررة العسررركرق فاابعتهرررا أنظرررر إليهررراق فررر ذا رسررريل اهلل )ص( ومجاعرررةق وإذا 

  د ماتق وإذا هم  د حفروا له ورسيل اهلل )ص( يف حفراه.  (البجادين عبداهلل ذو)
فلمررا هيّرر ه لدررقه  ررال  اللهررّم إين أمسرريت راضررياً عنرره فررارض عنررهق وكرران يقرريل عبررداهلل بررن 

 كنت  اح  احلفرة.  مسعيد  ياليتين
عنرره كرران ينررازع إىل اإلسررالم فيمنعرره  يمرره مررن ذلررص ويضرريقين  (البجررادينو ذ)واأررا يرري 

عليه حك اركيه يف جباد لي  عليه غريهق والبجاد  الكساء الغليظق فهرب منهم إىل رسيل اهلل 
 أارى رسريل )ص(ق فلمرا كران  ريبراً منره شرق جبراده بر تنتني فرااّزر بياحردة واشرتمل براال خرنق  

 .(البجادينو ذ)اهلل )ص( فقيل له 
 

 املفاوضات وفيائدها
  انه كانت نتيجة اختالف الرسل بني رسيل اهلل )ص( وبني هر ل ملص الرومق أن بعر  
هر ل رجاًل من خا ته وميرد تقته وكران مرن غّسران فجراء لينظرر إىل رسريل اهلل )ص( و رفته 

يقبرررل الصرررد ةق فررريعى أشرررياء مرررن  هق وسررر ل فرر ذا هررري الوعالمااررهق وإىل خرررا  النبرررّية برررني كتفيررر
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  فات الن( )ص(   انصرف إىل هر ل فذكرها له.
فرردعا هر ررل  يمرره إىل التصررديق بررهق فرر بيا عليرره حررك خررافهم علررى ملكرره فرررتكهمق ولكنرره 

حيتراج يف هرذه الغرزوة إىل  امتنع مرن  ترال النر( )ص(ق وكران اهلل  رد أخرب نبيّره مرن  برل ب نره ال
ق وال يبتلرررى بقترررال عررردّوق وان اال مرررير انقررراد لررره بغرررري سررري ق وانررره يرجرررع منهرررا بامتمررران حررررب

 أ مابه واختبارهم.
ولذلص عاد رسيل اهلل )ص( من غرري  ترالق وذلرص بعرد أن أرعر  جانر  العردّو الرومريق 
وأبرم معاهدات مع البالد احلدودية للدام و احلهم على افزيةق وعلى عدم التعرّرض قّرا مّهرد 
الطريررق بعرردها كمررا مهرردت حرررب م اررة مررن  بررل الطريررق لفررت  بررالد الدررام ودخرريل النررا  يف 

 اإلسالم.
و يررل  انرره شرراور رسرريل اهلل )ص( أ ررمابه يف التقررّدم واملسررري إلرريهمق فقررال بعضررهم  إن  

 كنت أمرت باملسري فسر.
 فقال رسيل اهلل )ص(  لي أمرت ما استدراكم فيه. 

روم مجيعاً كثريةق ولي  ذرا أحرد مرن أهرل اإلسرالمق و رد دنريت فقاليا  يا رسيل اهلل إن لل
وأفرررزعهم دنرررّيكق لررري رجعرررت هرررذه السرررنة حرررك اررررن أو حيررردث اهلل لرررص يف ذلرررص أمرررراً عظيمررراً. 

 فانصرف رسيل اهلل )ص( إىل املدينةق و  يلق كيداً.
وادي )ه  لر وكان يف الطريق ماء خيرج من وشل يروي الراك  والرراكبني والثالترة برياد يقرال

ق فقال رسيل اهلل )ص(  مرن سربقنا إىل املراء فرال يسرقنّي منره شريئاً حرك ن ايرهق فسربقه (املدقق
 إليه نفر من املنافقنيق فاستقيا ما فيهق فلما أااه رسيل اهلل)ص( و   عليه فلم ير فيه شيئاً.

 فقال )ص(  من سبقنا إىل هذا 
 فقيل  يا رسيل اهلل فالن وفالن.

 ألكم أن استقيا منه شيئاً حك آايه  فقال )ص(  أ 
اهلل أن يصر ق   نضرمه  شراء   نزل ووضرع يرده خرت اليشرلق فجعرل يصر  يف يرده مرا

اهلل أن يردعيق فراير) مرن املراء وإن لره حسراً كمر  الصرياعقق  به ومسمه بيده ودعا مبا شاء
 فدرب النا  واستقيا حاجتهم منه.

 ي مررنكم لتسررمعّن ذررذا الطريررق و ررد أخصرر  مررافقررال رسرريل اهلل )ص(  لررئن بقيررتم أو بقرر
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 بينه وما خلفه.
 

 املتآمرون على الن( )ص( وخليفته )ع(
ويف مرجررع رسرريل اهلل )ص( مررن ابرريكق هررّم املنررافقين الررذين كررانيا مررع رسرريل اهلل )ص( يف 
ابيك بالغدر به وذلص يف ليلة العقبة فعصرمه اهلل مرنهمق كمرا وهرّم مرن بقري مرن مرردة املنرافقني 

املدينة يف م امرة مدرتكة بقتل علي )ع(ق فما  دروا على مغالبة رّذمق و د محلهم على ذلص ب
 حسدهم لرسيل اهلل )ص( يف علي )ع(.

فعن حذيفة  ال  كنت آخذاً اطام نا ة رسيل اهلل )ص( أ ريد برهق وعّمرار يسري) النا رةق 
بسرربعة عدررر راكبرراً  ررد اعرتضرريه  ومرررّة أنررا أسرري) وعّمررار يقرريدهق حررك إذا كنّررا بالعقبررةق فرر ذا أنررا

 فيها.
  ال  فصرخ ذم رسيل اهلل )ص( وجعل عليهم لعنة اهللق فيّليا مدبرين.

 فقال لنا رسيل اهلل )ص(  هل عرفتم القيم 
  لنا  يا رسيل اهلل  د كانيا متلّثمنيق ولكن عرفناهم برواحلهم.
 ل ادرون ما أرادوا  ال )ص(  ه الء املنافقين إىل ييم القيامةق    ال )ص(  ه

  لنا  ال.
  ال )ص(  هذا جبئيل نزل علّي خيبين ب لم أرادوا أن ينفروا   يف العقبة فيقتليين ذا.

  لنا  يا رسيل اهلل أال ابع  لعدائرهم حك يبع  إليص كل  يم برأ   احبهم 
ه اهلل ذررم  ررال )ص(  الق أكررره أن اتمررّدث العرررب أنال حممررداً  ااررل بررالقيم حررك إذا أ هررر 

 أ بل عليهم يقتلهم.
    ال )ص(  اللهّم ارمهم بالدبيلة.

  لنا  يا رسيل اهلل وما الدبيلة 
  ال )ص(  شهاب من نار يقع على نياف  ل  أحدهم فييرده النار وساءت مصرياً.

 
 القرآن يفض  املتآمرين

 عدرر رجرالً مرن   أخب رسيل اهلل )ص( حذيفة وعماراً ب يائهم وأعدادهمق فكرانيا اترين
بين ا ميةق وئسة من غرريهمق وكلهرم مرن  رريشق ومرا مهّريا برهق وأمرمهرا أن يكتمرا علريهمق وكران 
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 يعلمه غريه. حذيفة يقال له   اح  السّر الذي ال
يا ئل عليهم سيرة انّبئهم مبا يف  لريذم  رل اسرتهز نزال حيذر املنافقين أن ا  )وفيهم أنزل اعاىل  
رون ولررئن سرر لتهم ليقرريلّن اأررا كنررا يرريض ونلعرر   ررل أبرراهلل وآياارره ورسرريله  إّن اهلل خمرررج مررا خررذ

 .(ينئكنتم استهز 
 (.35)( َوما هَل ْم يف اَعْرِض ِمْن َويلٍّ َوال َنِصريٍ )إىل  يله اعاىل  

وذلررررص ان القرررررآن مررررازال ينررررزل بكررررالم املنررررافقني حررررك اركرررريا الكررررالم وا تصررررروا باحلياجرررر  
ما ا منين أن اسّميا يف القرآن فتفتضميا أنرتم وأعقرابكم  هرذه عقبرة يغمزون. فقال بعضهم  

بني أيدينا لي رميناه منها لتقطعق فقعدوا على العقبة ويقال هلا  عقبة ذي فتقق وائتمرروا بيرنهم 
 ليقتليه.

فقرررال بعضرررهم لررربعص  إن فطرررن نقررريل  اأرررا كنرررا يررريض ونلعررر ق وإن   يفطرررن لنقتلنّرررهق 
 دهمق وأنزل فيهم الص اآليات.فمفظ اهلل رسيله من كي

 
 مع مسجد ضرار

  أ بل رسيل اهلل )ص( من ابريكق فلّمرا نرزل برذي أوان وهري بلرد بينره وبرني املدينرة سراعة 
 من لارق جاءه خب أ  عامر ومسجد الضرار من السماء.

وكرررران مررررن  ّصررررة أ  عررررامر الراهرررر  الررررذي يرررراه رسرررريل اهلل )ص( بالفاسررررق لتررررآمره علررررى 
واملسررلمني وجتّسسرره علرريهم انرره كترر  إىل مررن كرران يف املدينررة مررن املنررافقني كتابرراً جرراء اإلسررالم 

فيه  ابنيا مسجدكم واستعّدوا مبرا اسرتطعتم مرن  رّية ومرن سرالحق فر ين ذاهر  إىل  يصرر ملرص 
 الروم فآيت جبند من الرومق فا خرج حممداً وأ مابه من املدينة.

)ص( فقراليا  إنّرا فرغنرا مرن بنراء مسرجدناق و رد فلما فرغيا من مسجدهمق أايا رسيل اهلل 
بنينررراه لرررذي العلّرررة واحلاجرررة والليلرررة املطررررية والليلرررة الدررراايةق فنمرررّ  أن اصرررّلي لنرررا فيررره واررردعي 

 بالبكة.
 فقال رسيل اهلل )ص(  إين على جناح سفرق وكان يتجّهز إىل ابيك.

ق ونزل بذي أوانق أايه تانيرة فانصرفياق حك إذا  دم رسيل اهلل )ص( من ابيك غاأاً  افراً 
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ررذوا مسررجداً ضررراراً وكفررراً )وسرر ليه اايرران مسررجدهمق فرر نزل اهلل اعرراىل عليرره   وافريقرراً  والّررذين اختال
ال يَررزال  بر ْنيرررانر ه م  )إىل  يلررره سرربمانه   (بررني املرر منني وإر ررراداً ملررن حررارب اهلل ورسررريله مررن  بررل

 (.36)(  َأْن اَرَقطالَع  ر ل يبر ه ْم َواهلل  َعِليٌم َحِكيمٌ الالِذي بَرنَرْيا رِيَبًة يف  ر ل يِذِْم ِإالال 
فبع  إليه رسيل اهلل )ص( ب مر من اهلل اعاىل من يهدمه وحير ه ويّتجذه كناسرة القرى فيره 
افي ق ففعليا ذلصق وافّر) عنه أهلهق وهم يتيّ عين جميء أ  عامرق لكنه مات  برل أن يبلرا 

 ملص الروم.
 

 اء عليهماملتطّهرون والثن
وملا كران فيمرا نرزل علرى رسريل اهلل )ص( بدر ن مسرجد ضررار وذّمرهق ومردح مسرجد  براء 

ررَ  َعلَررى الترالْقررين ِمررْن َأوالِل يَرررْيٍم َأَحررقُّ َأْن اَرق رريَم ِفيررِه ِفيررِه رِجرراٌل )وأهلرره  يلرره اعرراىل   َلَمْسررِجٌد أ سي
بُّيَن َأْن يَرَتَطهالر وا َواهلل  حيِ  ُّ اْلم طالهيرِي  (.37)( نَ حيِ 

 ال رسيل اهلل )ص( عهل  باء  ماذا افعلين يف اهركمق ف ّن اهلل اعراىل  رد أحسرن الثنراء 
 عليكم 

سرتنجاء باعحجرارق برل نغسرل أترر الغرائط ونتطهالرر نكتفري باإل فقاليا  يا رسريل اهلل إنرا ال
 منه ومن البيل باملاء.

 .(واهلل حيّ  املطّرّهرين)واية ر فقال رسيل اهلل )ص(  لقد أنزل اهلل اعاىل فيكم  ر على ر 
وذرررذا وأمثالررره مرررن التعليمرررات السرررماوية حرررافظ اإلسرررالم علرررى ا  ررريل الصرررّمةق وأسرررا  

 النظافة ورعاية آداذا بالنسبة إىل الفرد واجملتمع.
 

 أول من يزوره الرسيل )ص(
   اّن رسررريل اهلل )ص(  ررردم املدينرررةق وكررران إذا  ررردم مرررن سرررفر اسرررتقبل باحلسرررن واحلسرررني

ف خذمها إليه وضرمالهما إىل  ردرهق وحرّ  املسرلمين بره حرك يردخل أول مرا  )عليهما السالم(
 هاراً ملا هلا من الفضرل عنرد إاحتفاءاً ذاق واقديراً هلاق و  )ع(يدخل على ابنته فاامة  الزهراء 
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اهلل اعرراىل ورسرريله )ص(ق واملسررلمين يقعرردون بالبررابق فرر ذا خرررج مررن عنرردها مدرريا معررهق فرر ذا 
 خل منزله افرال يا عنه وودالعيه إىل منازهلم.د

 
 هذه اابة

وعن أ  محيد الساعدي  ال  أ بلنا مع رسيل اهلل )ص( من غزوة ابريكق حرك إذا أشررفنا 
 على املدينةق ألقى بنظرة إليها و ال )ص(  هذه اابةق وهذا ا حدق جبل حيّبنا وحنّبه.

 أمره على احملّبة والرمحة لكّل شيء. وفيه اشارة إىل مدح املدينة وأهلها وإىل بناء
 

 مع الدركاء الغائبني
ّن باملدينررة ع يامرراً مررا إرسرريل اهلل )ص( مررن املدينررة التفررت إىل أ ررمابه و ررال   ا  ملررا دنرر

 ق إال كانيا معكم فيه.سر  من مسريق وال  طعتم من وادٍ 
  اليا  يا رسيل اهلل وهم باملدينة 
 بسهم العذر. ال )ص(  نعمق وهم باملدينة ح

وذرررذا أشرررار رسررريل اهلل )ص( إىل اّن النيرررة احلسرررنة ملرررن حبسررره العرررذر الدررررعيق هلرررا اعترررر 
حسررران احملسرررننيق واكسررربهم مرررن إالكبرررري يف اقريرررر مصرررري اإلنسررران واّلرررا ادررررك أ رررماذا يف 
 اعجر والثياب ما للمجاهدين عند اهلل من اعجر العظيم.

 
 املتجّلفين عن ابيك

رسريل اهلل )ص(  ريم مررن املنرافقنيق و ريم مرن املر منني مستبصررين   يعثررر و رد ختلّر  عرن 
 عليهم يف نفا)ق منهم  كع  بن مالص الداعرق ومرارة بن الربيعق وهالل بن ا مية اليا في.

فلمررا ارراب اهلل علرريهم  ررال كعرر   مررا كنررت  ررط أ ررين مررين يف ذلررص الي ررت الررذي خرررج 
راحلترران  ررّط إالّ يف ذلررص اليرريمق فكنررت أ رريل   رسرريل اهلل )ص( إىل ابرريكق ومررا اجتمعررت يل

أخرج غداًق أخرج بعد غدق ف يّن القريي وايانيرتق وبقيرت بعرد خرروج النر( )ص( أيامراً أدخرل 
السرري) وال أ ضرري حاجررةق فلقيررت هررالل بررن ا ميررةق ومرررارة بررن الربيررعق و ررد كانررا ختّلفررا أيضرراًق 

زلنا نقيل  يررج غرداً وبعرد غردق حرك  مافتيافقنا أن نبّكر إىل السي)ق فلم اقص لنا حاجةق ف
 بلغنا إ بال رسيل اهلل )ص( فندمنا.
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فلما واىف رسيل اهلل )ص( استقبلناه لّنيه بالسالمةق فسّلمنا عليهق فلم يرّد علينرا السرالمق 
وأعررررض عنّررراق وسرررّلمنا علرررى إخياننرررا فلرررم يررررّدوا علينرررا السرررالمق فبلرررا ذلرررص إىل أهلينرررا فقطعررريا  

 وكنا حنضر املسجد فال يسّلم علينا أحد وال يكّلمنا.كالمهم معناق 
 

  صة املتجلفني
و يل  اّن كع  بن مالص  ال  ما ختّلفرت عرن رسريل اهلل )ص( يف غرزوة غزاهرا  رطق غرري 

غزوة بدر   ي عا   أحد ختّل  عنهاق وذلص يف أين كنت  د ختّلفت عنه يف غزوة بدرق وكان 
عررري  ررريشق فجمررع اهلل بينرره وبررني عرردّوه علررى غررري ميعررادق أّن رسرريل اهلل )ص( إأررا خرررج يريررد 

ولقد  شهدت مع رسيل اهلل )ص( العقبةق وما أحّ  أن يل ذا مدهد بدرق وإن كانت غرزوة 
برردر أذكررر يف النررا  منهرراق وكرران مررن خرربي حررني ختّلفررت عنرره يف غررزوة ابرريك اين   أكررن  ررّط 

اجتمعررت يل راحلترران  ررط حررك  اهلل مرراأ ررين وال أيسررر مررين حررني ختّلفررت منرره الررص الغررزوةق و 
اجتمعتا يف الص الغزوةق وكان رسيل اهلل )ص(  ّل ما يريد غرزوة يغزوهرا إالّ وّرن بغريهراق حرك  
كانت الص الغزوة فغزاها رسيل اهلل )ص( يف حّر شديدق واستقبل سفراً بعيداًق واستقبل عدواً  

خربهم بيجهره الرذي يريردهق واملسرلمين مرع كثرياًق فجال للنا  أمرهم ليتر ّهبيا لرذلص أهبترهق وأ
 رسيل اهلل )ص( كثري.

 رررال  وغرررزا رسررريل اهلل )ص( الرررص الغرررزوة حرررني اابرررت الثمرررار والظررراللق وجعلرررت أغررردو 
عجتّهز معه فر رجع و  أ رص شريئاًق فر  يل يف نفسري  أنرا  رادر علرى ذلرص إن أردتق فلرم يرزل 

اهلل )ص( غاديرراً واملسررلمين معرره و  ذلررص يتمررادن   حررك لررر بالنررا  افرردق وأ ررب  رسرريل 
 أ ص من جهازي شيئاً.

فقلت  أجتّهز بعد ييم أو ييمني   أحلق ذمق فغدوت بعد أن فصليا عجتّهرز فرجعرت فلرم 
أ ص شيئاًق   غدوت ورجعت و  أ ص شيئاًق فلم يزل ذلص يتمادن   حك أسرعيا وافارف 

و  أفعلق وجعلت إذا خرجت يف النا  بعد  الغزوق فهممت أن أرخل ف دركهمق وليتين فعلت
أرن إال رجررالً مغمي رراً عليرره بالنفررا)ق أو  خررروج رسرريل اهلل )ص( فطفررت فرريهم حيررزنين أن ال

رجرررالً قرررن عرررذره اهلل مرررن الضرررعفاءق و  يرررذكرين رسررريل اهلل )ص( حرررك بلرررا ابررريكق فقرررال وهررري 
 فعل كع  بن مالص  جال  يف القيم بتبيك  ما
 سلمة  يا رسيل اهلل حبسه برداه ونظره يف عطفيه. فقال رجل من بين
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فقررال معرراذ بررن جبررل  بررئ  مررا  لررتق واهلل يررا رسرريل اهلل مررا علمنررا منرره إالّ خرررياًق فسرركت 
 رسيل اهلل )ص(.

 رّدم عرذري فّكر كي  ا  أ  فلما بلغين أّن رسيل اهلل )ص( ايّجه  افالً حضرين مّهي وافقت 
 عنهق فلم أر شيئاً أحسن من الصد)ق ف مجعت أن ا  د ه.وّجه له ختّلفي أ  لرسيل اهلل )ص( و 

 ال  وأ ب  رسيل اهلل )ص(  ادماً إىل املدينةق وكان إذا  دم مرن سرفر جراء إىل املسرجد 
 فركع فيه ركعتني   جل  للنا ق فلما فعل ذلص جاء املجّلفين فطفقيا يعتذرون إليره وحيلفرين

اهلل )ص( عالنيتهمق ووكرل سررائرهم إىل اهللق حرك  لهق وكانيا بضعة ومثانني رجاًلق فقبل رسيل
جئررت فسررّلمت عليررهق فلمررا سررلمت عليرره ابّسررم ابّسررم املغضرر     ررال )ص(  اعررالق فجئررت 

 أمدي حك جلست بني يديه فقال )ص(  ما خلفص  أ  اكن  د ابتعت  هرك 
عفري فقلت  بلى يا رسيل اهلل ولئن حدتتص حردي   رد) جترد علرّي فيره إين عرجري فيره 

 واهلل ما كان يل من عذرق وما كنت  ط أ ين وال أيسر مين حني ختّلفت. اهللق ال
 فقال رسيل اهلل )ص(  أما هذا فقد  د)ق فقم حك يقضي اهلل فيص.

 فقمت وس لت رجاالً من بين سلمة  هل لقي هذا معي أحد 
  اليا  نعم رجالن  اليا مثل ما  لتق و يل هلما مثل ما  يل لص.

 ن مها فقلت  م
 راليا  مررارة بررن الربيرع العررامري وهرالل بررن ا ميرة الرريا فيق فرذكروا يل رجلررني  راحلني شررهدا 

 هلما تالثاً. نت  كبدر فيهما ا سيةق فمضيت حني ذكرومها يلق والتقيت ذما ف
ا النرا  واغررّيوا لنرا حرك نرهرذا وكران  رد لرى رسريل اهلل )ص( املسرلمني عرن كالمنرا فاجتنب

 اعرض فما هي الا أعرف.انكرت يف نفسي 
 

 ايبة املجّلفني الثالتة
 ال كع   فلما رأينا ما حّل بنا  لنا  ما يقعردنا باملدينرة وال يكّلمنرا رسريل اهلل )ص( وال 

 خيانناق وال أهلينا  فهلّميا يرج إىل هذا افبل فنقيم فيه حك يتيب اهلل علينا أو أيت.إ
ا يصررريمين النهرررار وحييرررين الليرررلق وكررران أهلررريهم فجرجررريا إىل ذنررراب جبرررل باملدينرررةق فكررراني 

يكّلمريلمق فبقريا علرى هرذه احلالرة أيامراً   ي ايلم بالطعام فيضعينه يف ناحية   ييّلين عرنهم وال
 كثرية يبكين بالليل والنهارق ويدعين اهلل أن يغفر هلم.
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سررجط فلمرا اررال علريهم اعمررد  رال هلررم كعر   يررا  ريم  ررد سرجط اهلل علينرراق ورسريله  ررد 
 علينرراق وإخياننررا  ررد سرررجطيا علينرراق وأهلينررا  رررد سررجطيا علينرراق فرررال يكّلمنررا أحرردق فلمررراذا ال

 يسجط بعضنا على بعص 
يكلّررم أحررد  رراحبه حررك ميرريت أو يترريب اهلل عليررهق فبقرريا  فتفرال رريا يف افبررل وحلفرريا أن ال

أحرد مرنهم  راحبه يررن  على هذه احلالة تالتة أيرامق كرل واحرد مرنهم يف ناحيرة مرن افبرلق ال
 وال يكّلمه.

فلمرا كران يف الليلرة الثالثرة ورسريل اهلل )ص( يف بيرت ا ّم سرلمةق نزلرت اريبتهم علرى رسريل 
َوَعلَررى الثالالتَررِة الالررِذيَن خ ليف رريا َحرركال ِإذا )اهلل )ص( ملررا عرررف اهلل مررن  ررد) نيّرراهتمق وأنررزل فرريهم  

َ ْت َعلَرْيِهْم أَنْرف س ره ْم َو َنُّريا َأْن ال َمْلَجر َ ِمرَن اهلِل ِإالال إِلَْيرِه ضاَ ْت َعلَرْيِهم  اَعْرض  مبرا َرح بَرْت َوضرا
 (.38)(   ال ااَب َعَلْيِهْم لَِيت يب يا ِإنال اهلَل ه َي التراليالاب  الرالِحيم  
 ف  ب  املسلمين يبتدرولم ويبّدرولم.

سرررّر يستبدرررر كررر ن   رررال كعررر   فجئرررت  إىل رسررريل اهلل )ص( وهررري يف املسرررجدق وكررران إذا
وجهه فلقة  مرق فقال يل ووجهه يدر) سروراً  أبدرر ارري يريٍم الرع عليرص شررفه منرذ ولرداص 

 ا ّمص.
  ال كع   فقلت له  أمن عند اهلل أم عندك يا رسيل اهلل 

 فقال )ص(  من عند اهلل. واصّد) كع  بثل  ماله شكراً هلل على ايبته.
 عليهم فجاءوا ب مياهلم إىل رسريل اهلل )ص( و راليا  يرا ويف رواية  الم انطلقيا ملا ااب اهلل

 رسيل اهلل هذه أميالنا الا خّلفتنا عنصق فجذها واصّد) ذا عّنا.
 ( اآليات.39)( خ ْذ ِمْن أَْمياهلِِْم َ َدَ ةً )فقال )ص(  ما ا مرت فيها ب مرق فنزل  

 
 املجّلفين وايبتهم

اهلل )ص( عررن كالمنررا.. فمررا كّلمنررا أحررد   ررال  ملررا لررى رسرريل صو يررل  ان كعرر  بررن مالرر
حرك اسرّيرت حرائط أ   ترادة وهري ابرن عمري وأحرّ  النرا  إيّلق فسرّلمت عليرهق فرياهلل مرا رّد 
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 علّي السالم.
 ترررادة ا ندررردك بررراهلل هرررل اعلمرررين أحررر  اهلل ورسررريله  فسررركتق فعررردت لررره  فقلرررت  يرررا أبرررا

لمق ففاضرت عينراي وايلّيرت حرك فندداهق فسكتق فعدت له فندداهق فقال  اهلل ورسيله أع
 اسّيرت افدار.

 ررال  فبينررا أنررا أمدرري يف سرري) املدينررة إذا نبطرري مررن أنبرراف أهررل الدررام قررن  رردم بالطعررام 
 يبيعه باملدينة يقيل  من يدلين على كع  بن مالص 

فطفررق النررا  يدررريون لررهق حررك إذا جرراءين دفررع إيلال كتابرراً مررن ملررص غّسررانق وكنررت كاابرراً 
أما بعد ف نه  د بلغين أن  احبص  د جفاكق و  جيعلرص اهلل بردار هريان وال ) ذا فيه  فقرأاه ف

 .(مضيعةق فاحلق بنا نياسيص
فقلررت ملررا  رأهتررا  وهررذا أيضرراً مررن الرربالءق  ررد بلررا   مررا و عررت فيرره أن امررع يفال رجررل مررن 

 أهل الدركق فتيممت ذا التنير فسجراه ذا.
ليلرررة آذن رسررريل اهلل )ص( بتيبرررة اهلل علينرررا حرررني حرررك إذا مضرررت أيرررام وكملرررت ئسرررين  

 رررّلى  رررالة الفجررررق فرررذه  النرررا  يبدررررونناق وذهررر   برررل  ررراح( مبّدررررونق فانطلقرررت إىل 
 رسيل اهلل )ص(ق فتلّقاين النا  فيجاً فيجاً يهّنئيين بالتيبة ويقيلين  ليهنص ايبة اهلل عليص.

  وحيلررره النرررا ق فلمرررا  رررال كعررر   حرررك دخلرررت املسرررجدق فررر ذا رسررريل اهلل )ص( جرررال
سلمت على رسيل اهلل )ص(ق  ال رسيل اهلل )ص( وهي يرب) وجهره مرن السررور  أبدرر ارري 

 ييم مّر عليص منذ ولداص ا مص.
  ال   لت  أمن عندك يا رسيل اهلل أم من عند اهلل 

 ال )ص(  الق بل مرن عنرد اهللق وكران رسريل اهلل )ص( إذا سرّر اسرتنار وجهره حرك ك نره 
 مرق وكنا نعرف ذلص منهق فلما جلست بني يديه  لت  يا رسيل اهلل إن مرن اريبا أن  طعة 

 أختلع من مايل  د ة إىل اهلل وإىل رسيله.
  ال رسيل اهلل )ص(  أمسص عليص بعص مالصق فهي خري لص.

 لت  ف ين أمسكت سهمي الذي ايربق    لرت  يرا رسريل اهلل إأرا  راين اهلل بالصرد)ق 
بقيتق فياهلل مرا أعلرم أحرداً مرن املسرلمني ابرتاله اهلل  ا حدث إال  د اً ما  أن الوإن من ايبا

يف  ررد) احلرردي  منررذ ذكرررت ذلررص لرسرريل اهلل )ص( أحسررن قررا ابررتالينق ومررا اعمرردت منررذ 
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 ين عرجي أن حيفظين اهلل فيما بقى.إذكرت ذلص لرسيل اهلل )ص( إىل ييمي هذا كذباًق و 
 

 نزول سيرة براءة
اسرررع مرررن اهلجررررة النبييرررة املباركرررة نزلرررت علرررى رسررريل اهلل )ص( سررريرة برررراءة وا مرررر  ويف سرررنة

ب بالغهررا علررى املدررركنيق فرردفعها )ص( إىل أ  بكررر لينبررذ ذررا عهررد املدررركنيق فلمررا سررار غررري 
 السرررالم ويقررريل لرررص  ال يقرئرررصن اهلل إبعيرررد نرررزل جبئيرررل )ع( علرررى رسررريل اهلل )ص( و رررال  

 ل منص.ي ّدي عنص إال أنت أو رج
ركر  نرا ا العضرباء وأحلرق أبرابكرق فجرذ إفاستدعى رسيل اهلل )ص( علّياً )ع( و ال لره  

 براءة من يده وامص ذا إىل مكة وانبذ ذا عهد املدركني إليهم.
فركررر  علررري )ع( نا رررة رسررريل اهلل )ص( العضرررباء وسرررار حرررك حلرررق بررر   بكرررر وأخرررذ منررره 

خررل علررى رسرريل اهلل )ص(  ررال  يررا رسرريل اهلل انررص بكررر إىل املدينررةق فلمررا د بررراءةق فرجررع أبرري
 أّهلتين عمر االت اععنا) إليهق فلما ايّجهت له ردداين عنهق مايل أنزل يّف  رآن 

 وجررل يقرريل  ب نرره ال لرره رسرريل اهلل )ص(  ان اعمررني جبئيررل هرربط إيّل عررن اهلل عررزّ  فقررال
 عين إال علي )ع(.ي ّدي عنص إال أنت أو رجل منصق وعلي )ع( ميّنق وال ي ّدي 

  اّن علياً )ع( سار بباءة حك أّذن ذا بعرفة واملزدلفة وييم النمرر عنرد افمرارق ويف أيرام 
التدريقق فكان هي امل ّذنق أّذن ب ذان اهلل ورسيله ييم احلّج اعكب يف امليا   كلهراق وكران مرا 

يقرب املسجد احلرام بعرد هرذا العرام  يطيف بالبيت بعد هذا العام عريانق وال نادن به  أال ال
مدررركق ومررن كرران لرره عهررد فرر ىل مّداررهق ومررن   يكررن لرره عهررد فرر ىل أربعررة أشررهرق وحيررتج بقيلرره 

َفِسررريم يا يف اَعْرِض أَْربَرَعرررَة ق بَرررراَءٌة ِمرررَن اهلِل َوَرس ررريلِِه ِإىَل الالرررِذيَن عاَهرررْد  ْ ِمرررَن اْلم ْدررررِِكنيَ )اعررراىل  
 (.40)( َأْشه رٍ 

يطرريف بالبيررت عريرران إال ضررربته بالسرري ق  خررل مكررة اخرررتف سرريفه و ررال  واهلل الوملررا د
حررك ألبسررهم الثيرراب فطررافيا وعلرريهم الثيررابق وكرران الطررياف بالبيررت عريانرراً قررا  ررد اعررارف يف 
افاهليررةق فاستسرراغيه مررع مررا عليرره مررن القررب  واهلتررص حلرررم اهلل سرربمانه واعرراىلق ولررذلص نزلررت  

 ذها علي )ع( بال هتاون حك استطاع  لع النا  عنه.براءة بكل  ااعية ونفّ 

                                                           
40
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 كتاب مليك محري إليه )ص(

وعنررد رجيعرره )ص( مررن ابرريك سررنة اسررع مررن اهلجرررة النبييررة املباركررة  رردم عليرره كترراب مررن 
مليك محريق وهم  احلارث برن عبرد كراللق ونعريم برن عبرد كراللق والنعمران برن  َيرل ذي رعرني 

سرررالمهمق وبعررر  زرعرررة ذو يرررزن إىل رسررريل اهلل )ص( إه خرررب ومهررردان ومعرررافر مرررع رسررريهلم وفيررر
مالص بن مرة الرهاوي ب سالمه ومفار تهم الدررك وأهلرهق و رد كران رسريل اهلل )ص( يف مسرريه 
إىل ابيك يقيل  إين بدرت بالكنزين فار  والرومق وأمددت باملليك مليك محري ي كلين يف اهلل 

 ن مرة ب سالمهم كت  )ص( إليهم وجياهدون يف سبيل اهللق فلما  دم مالص ب
كاللق وإىل نعيم  بسم اهلل الرمحن الرحيمق من حممد رسيل اهلل الن(ق إىل احلارث بن عبد

كرراللق وإىل النعمرران بررن  َيررل ذي رعررني ومهرردان ومعررافرق أمررا بعررد  فرر ين أمحررد إلرريكم  بررن عبررد
مرن أرض الرروم فلقينرا باملدينرةق هيق ف نه  د و ع بنا رسريلكم عنرد منقلبنرا  إله إال اهلل الذي ال

فبلررا مررا أرسررلتم برره وخررب مررا  لررتم وأنب نررا ب سررالمكمق وأّن اهلل  ررد هررداكم ذررداهق إن أ ررلمتم 
وأاعررتم اهلل ورسرريله وأ مررتم الصررالة وآايررتم الزكرراة وأعطيررتم مررن املغرراِن ئرر  اهلل وسررهم النرر( 

 الزرع واإلبل والبقر والغنم.. و فيه وما كت  على امل منني من الصد ة وبنّي )ص( هلم  د ة
   ال )ص(  فمن زاد فهي خري لهق ومن أّدن ذلص وأشهد على إسالمه و اهر امل منني 
علررى املدررركني ف نرره مررن املرر مننيق لرره مررا هلررم وعليرره مررا علرريهمق ولرره ذمررة اهلل ورسرريلهق وانرره مررن 

ومرن كران علرى يهيديّتره أسلم من يهيدي أو نصراين ف ّن له مثل ما هلم وعليه مثل ما علريهمق 
 يرد عنها وعليه افزية على كل حا  ذكرر أو ا نثرى حرّر أو عبرد دينرار وافٍ  أو نصرانيته ف نه ال

من  يمة املعافر أو عيضره تيابراًق فمرن أّدن ذلرص إىل رسريل اهلل فر ّن لره ذّمرة اهلل وذّمرة رسريلهق 
 ومن منعه ف نه عدّو هلل ولرسيله.
رعة  أما بعد  ف ّن حممداً الن( أرسل إىل زرعة ذي يزن أن إذا وجاء فيما كتبه )ص( إىل ز 

أااكم رسلي فا و يكم ذم خرياً  معاذ بن جبل وعبرداهلل برن زيرد ومالرص برن عبرادة وعقبرة برن 
أرررر ومالررررص بررررن مرررررة وأ ررررماذمق وإن مجعرررريا مررررا عنرررردكم مررررن الصررررد ة وافزيررررة مررررن خمررررالفيكم 

 فال ينقلنّب إال راضياً. ف بلغيها رسليق وان أمريهم معاذ بن جبل
إلره إال اهلل وأنره عبرده  ه أيضاً  أمرا بعرد  فر ن حممرداً يدرهد أن اليوجاء فيما كتبه )ص( إل

ورسررريله.   ان مالرررص برررن مررررة الرهررراوي  رررد حررردتين أنرررص  رررد أسرررلمت مرررن أول محرررري و تلرررت 
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يل اهلل هررري مررريىل املدررركنيق ف بدرررر ارررريق وآمررررك حبمرررري خررررياًق وال ختينررريا وال ختررراذلياق فررر ّن رسررر
خّل حملمد وال عهل بيتهق اأا هي زكاة يزكرى ذرا علرى الفقرراء  غنّيكم وفقريكمق وإن الصد ة ال

ين  رررد إواملسررراكني وابرررن السررربيلق وإّن مالكررراً  رررد بلرررا اورررب وحفرررظ الغيررر  وآمرررركم بررره خررررياًق و 
رياً ف نرره منظررير ويل عملهررمق وآمررركم ذررم خررويل ديررنهم وا  أرسررلت إلرريكم مررن  رراحلي أهلرريق وا  

 إليهمق والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركااه.
 

 سرية خالد إىل  ران
لره العرربق وأرسرل رسرله إىل اال مرمق وكاار      انه ملا فت  رسيل اهلل )ص( مكرة وانقرادت

كسرن  و يصر يدعيمها إىل اإلسالمق أكب ش نه نصارن  ران وخلطاؤهم على اخرتالفهم يف 
املارونيررةق والنسررطيريةق وامللكائيررةق وغريهرراق وامررتألت  لرريذم علررى افرراوت ديررن النصرررانيةق مررن 

ذلص إذ وردت علريهم رسرل رسريل اهلل )ص( بكتابره يردعيهم إىل كرورعبراًق والرم   منازهلم رهبةً 
 اإلسالمق فازداد القيم لذلص  لقاً واضطراباً واجتمعيا يف أعظم كنائسهم للمديرة.

كرررانيا يررررون سررريادهتم علرررى النرررا  يف بقررراء نصررررانيتهمق   فقرررام رؤسررراء القررريم وكبرررارهم ومرررن
ف شررراروا علررريهم بعررردم اإلسرررتجابة وعررردم الرضررريخ وافزيرررةق واإلسرررتمداد مرررن الرررروم واإلسرررتعداد 

 للمرب والزح  على املدينة.
و ام آخرون من ذوي العقل واإلنصافق وأشاروا عليهم بدراسة ما أوحى اهلل عّزوجرل إىل 

يل اهلل )ص( و ررفته وملررص ا مترره وذكررر ذرّيترره وأهررل بيترره )علرريهم املسرري  مررن نعررت حممررد رسرر
 السالم(.

وحضر نفر من أ ماب رسيل اهلل )ص( شيرهم بطل  من بعص رؤسائهمق فلما   رنء 
علرى القريم مرا أوحرى اهلل عّزوجرل إىل املسري  مرن نعرت حممرد رسريل اهلل )ص( احنراز القرريم إىل 

 ملين رأي ذوي العقل واإلنصاف وس ليهم ما يع
يرردعي إليررهق    فقرراليا هلررم   ّسرركيا برردينكم حررك نسررري إىل املدينررة وننظررر مررا جرراء برره ومررا

 ايّجهيا فيما يقرب من مائة شجص إىل املدينة.
وهنررا ملررا أبطرر  اع ررماب واسرررتاث رسرريل اهلل )ص( خررب أ ررمابه أنفررذ إلرريهم خالررد بررن 

متيّجهرين إىل املدينرةق فرجعريا معهرم اليليد يف خيل سرحها معه ملدارفة أمررهمق فر لفيهم وهرم 
 إىل املدينة.
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 اضطراب نصارن  ران

و يل  اأا خرك وفد نصارن  رران إىل املدينرة عّن رسريل اهلل )ص( كتر  إىل أهرل  رران  
باسرم إلره إبرراهيم وإسرما) ويعقريبق أمرا بعرد  فر ين أدعريكم إىل عبرادة اهلل مرن عبرادة العبررادق 

مرررن واليرررة العبرررادق فررر ن أبيرررتم فافزيرررةق فررر ن أبيرررتم فقرررد آذنرررتكم حبررررب  وأدعررريكم إىل واليرررة اهلل
 اإلسالم.

فلما أاى إىل اال سق  الكتاب فقرأه  طرع بره وذعرر ذعرراً شرديداًق فبعر  بره إىل رجرل مرن 
له شرحبيل بن وداعةق وكران مرن أهرل مهردانق و  يكرن أحرد يردعى إذا نزلرت  أهل  ران يقال

السرريد وال العا رر ق فرردفع إليرره اال سررق  كترراب رسرريل اهلل )ص(  معضررلة  بلررهق ال اعيهررم وال
 فقرأه.

 فقال اال سق   يا أبا مرمي ما رأيص 
فقال شرحبيل   د علمرت مرا وعرد اهلل إبرراهيم يف ذريّرة اياعيرل مرن النبرّيةق رأيري لري كران 

 من أمر الدنيا أشرت عليص فيه برأي وجهدت لص فيه.
دعررا اال سررق  رجررالً آخررر مررنهمق يقررال لرره  عبررداهلل بررن فرراجل ق    فقررال اال سررق   اررن َ 

شرحبيل وهري مرن ذي أ رب ق فقرال مثرل  ريل شررحبيلق فبعر  إىل آخررق يقرال لره  جبرار برن 
 فيص من بين احلارث بن كع ق فقال له مثل  يل شرحبيل وعبداهلل.

 فلمرررا اجتمرررع الررررأي علرررى الرررص املقالرررة مجيعررراً أمرررر اال سرررق  بالنرررا ي  فضررررب بررره ورفعرررت
املسرررريح يف الصرررريامعق وكررررذلص كررررانيا يفعلررررين إذا نررررزل أمررررر بالنهررررارق وإذا فررررزعهم لرررريالً ضررررربيا 
بالنرررا ي  ورفعرررت النرررريان يف الصررريامعق فررراجتمع أهرررل الررريادي أعررراله وأسرررفلهق واررريل الررريادي 

مقاارلق فقررأ علريهم  وعدررون مسرية ييم للراك  السريعق وفيه تالث وسبعين  رية ومائرة ألر  
 )ص( وس هلم عن الرأي فيهق فاجتمع رأي أهل اليادي منهم علرى أن يبعثريا كتاب رسيل اهلل

شرحبيل بن وداعة اهلمداين وعبداهلل بن شرحبيل وجبار بن  ري  احلرارتي فير ايلم ارب رسريل 
 اهلل)ص(.
 

 نصارن  ران يف املدينة
سّتين راكباًق فلما  دم نصارن  ران املدينة وفدوا على رسيل اهلل )ص( وهم ر على  يل ر 
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مرررنهم أربعرررة وعدررررون رجرررالً مرررن أشررررافهمق واعربعرررة والعدررررون مرررنهم تالترررة نفرررر يررر ّول إلررريهم 
يصررردرون إال عرررن رأيررره  أمررررهم  العا ررر  أمرررري القررريم وذو رأيهرررم و ررراح  مدررريرهتم والرررذي ال

وأمرهق وايه عبداملسي ق والسيد مثاهلم و اح  رحلهرم وجمرتمعهم وايره اعيهرمق وأبري حارترة 
ابن علقمة أخي بكر بن وائل ا سقفهم وحبهم وإمامهم و اح  مدراسهمق وكان  رد شررف 
فيهم ودر  كتبهمق وكانت مليك الروم مرن أهرل النصررانية  رد شررفيه ومّيلريه وخردميه وبنريا لره 

 الكنائ  وبسطيا عليه الكرامات ملا بلغهم عنه من علمه واجتهاده يف دينهم.
إىل  )ص( مررن  ررران جلرر  أبرري حارتررة علررى بغلررة لرره متيّجهرراً فلمررا ايجهرريا إىل رسرريل اهلل 

رسرررريل اهلل )ص(ق وإىل جنبرررره أخ لرررره يقررررال لرررره  كرررررز بررررن علقمررررة يسررررايرهق إذ عثرررررت بغلررررة أ  
 حارتةق فقال له كرز  اع  اعبعد.

 فقال له أبي حارتة  بل أنت اعست.
 فقال  و َ يا أخي 

 ينتظرونه. ال  واهلل إنه للنّ( اال مّي الذي 
 فقال له كرز  فما مينعص وأنت اعلم هذا 

فقال  ما  نع بنا ه الء القريمق شررفينا ومّيلينرا وكرمينراق و رد أبريا إال خالفرهق ولري فعلرت 
 نزعيا عنا كل ما ارنق ف ضمر عليها منه أخيه كرز بن علقمة حك أسلم بعد ذلص.

 و اميا لصالهتم. فمضرت  الهتم وهم يف املسجدق ف  بليا يضربين بالنا ي 
 فقال أ ماب رسيل اهلل )ص(  يا رسيل اهلل هذا يف مسجدك 

 فقال )ص(  دعيهم.
 فلما فرغيا دنيا من رسيل اهلل )ص( و اليا  إىل ما ادعي 

اهللق واين رسرريل اهللق واّن عيسررى عبررد خملرري) ي كررل  إلرره إال  ررال )ص(  إىل شررهادة أن ال
 ويدرب وحيدث.

  اليا  فمن أبيه 
اليحي علرى رسريل اهلل )ص( فقرال   رل هلرم  مرا اقيلرين يف آدم  أكران عبرداً خملي راً فنزل 

 ي كل ويدربق وحيدث وينك   فس هلم رسيل اهلل )ص( ذلص.
 فقاليا  نعم.
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 فقال  من أبيه 
 حيريون جياباً. فبهتيا وبقيا ساكتني ال

رررْن  ِإنال َمثَرررَل ِعيسرررى ِعْنرررَد اهلِل َكَمثَرررِل آَدمَ )فررر نزل اهلل اعررراىل   َخَلَقررره  ِمرررْن ا رررراٍب   ال  ررراَل لَررره  ك 
َفَمْن َحاجالَص ِفيِه ِمْن بَرْعِد مرا جراَءَك ِمرَن ق ( احلَْقُّ ِمْن َربيَص َفال َاك ْن ِمَن اْلم ْمرَتِينَ 59فَرَيك ين  )

نا َوأَنْرف َسرك ْم   ال نَرْبَتِهرْل فَرَنْجَعرْل اْلِعْلِم فَرق ْل َاعاَلْيا َندْع  أَْبناَءنرا َوأَْبنراءَك ْم َوِنسراَءنا َوِنسراءَك ْم َوأَنْرف َسر
 (.41)( َلْعَنَت اهلِل َعَلى اْلكاِذِبنيَ 

 
 املباهلة  احلل اعخري

وملررا نزلررت هررذه اآليررات وأمررر اهلل فيهررا رسرريله )ص( برر ن يباهررل نصررارن  رررانق دعرراهم  
علرى خطر همق  رسيل اهلل )ص( إىل أن يباهليهق وذلص علم  رد افممريا يف منرا رهتمق وو فريا

غري ان اعصبهم   يسم  هلم ب ن يذعنيا للمق الذي عرفيه يف  ررارة أنفسرهمق و  يبرق سرين 
 أن يروا احلق با م أعينهمق وذلص باإلبتهال إىل اهلل اعاىل يف أن ينزل عذابه على املبطل منهما.

وإن   ولررذلص  ررال هلررم رسرريل اهلل )ص(  برراهليينق فرر ن كنررت  رراد اً نزلررت اللعنررة علرريكمق
كنرت كاذبراً نزلرت علررّيق وحير    يرر نصررارن  رران عنفسرهم اريقرراً غرري ذلرصق و  يدررهدوا 

 منا فة كهذه  اليا  أنصفتق   اياعدوا للمباهلة.
 

 ازلزل النصارن
ومررن الياضرر   انرره ال يتجرررّأ أحررد علررى أن يرردعي أحررداً للمباهلررة إالّ وهرري علررى يقررني مررن 

 )ص( نصرارن  رران للمباهلرةق واياعردوا هلراق ا وجسريا يف حقانيتهق ولرذلص ملرا دعرى رسريل اهلل
 أنفسهم خيفة.

فلما رجعيا إىل منازهلم  ال رؤسراؤهم  السريد والعا ر  واعهرتم  انره لري   يكرن نبيراً حقراً 
ملا دعانا إىل املباهلةق   جعليا لذلص عالمرة و راليا  إن باهلنرا بقيمره باهلنراهق ف نره لري  بنرّ(ق 

 يقدم على أهل بيته إال وهي  اد). هل بيته خا ة فال نباهلهق ف نه الوإن باهلنا ب 
 

                                                           
41

 .61ر  59آل عمران   -  



 123 

 افسري عملي آلية املباهلة
فلمررا أ ررب  الصررباح مررن اليرريم الرابررع والعدرررين مررن شررهر ذي احلّجررة مررن السررنة التاسررعة 
للهجرررة النبييررة املباركررة خرررج نصررارن  ررران إىل ميعرردهمق وخرررج رسرريل اهلل )ص( آخررذاً بيررد 

اتبعررهق وهرري )ص( يقرريل  هرر الء  )ع(بررني يديررهق وفاامررة  )ع( واحلسررن واحلسررني علرري )ع(ق
 ( وهذا أنفسنا  علي.42أبناؤنا  احلسن واحلسنيق وهذه نساؤنا  فاامة)
 و د س ل النصارن عنهم و اليا  من ه الء 

)ع(ق  فقيل هلم  هذا ابن عمه وو ّيه وختنه علي بن أ  اال  )ع(ق وهذه ابنته فاامرة
 .)ع(ان ابناه احلسن واحلسني وهذ

واقّدم رسيل اهلل )ص( ذم فجثا لركبتيه وجعل علياً )ع( بني يديرهق وفاامرة  برني كتفيرهق 
واحلسررن )ع( عررن ميينررهق واحلسررني )ع( عررن يسرراره و ررال )ص(  إذا دعرريت  فرر مينياق ورفررع كّفرره 

 إىل السماء وفرالج بني أ ابعه ودعاهم إىل املباهلة.
سرررقفهم عبداملسررري  برررن نينررران  رررال  جثرررا واهلل حممرررد كمرررا جتثررريا اعنبيررراء فلمرررا رأن ذلرررص ا  

 للمباهلةق واين أرن وجيهاً لي دعت اهلل سبمانه الستجاب.
يبقررى علررى وجرره اعرض منررا  و ررال شرررحبيل  إن كرران هررذا الرجررل نبيرراً مرسررالً فالعنّرراه ال

 شعرة وال  فر إال هلص.
 فقال له  احباه  فما الرأي 

 حيكم شططاً أبداً. أن أحكمهق ف ين أرن رجالً ال فقال  رأيي
نررره لنرررّ(ق ولرررئن باهلنرررا ليسرررتجينّب اهلل لررره فيهلكنررراق وال إفترررآمروا فيمرررا بيرررنهمق و ررراليا  واهلل 

ينجينررا شرريء منرره إال أن نسررتقيلهق فرر  بليا و رراليا لرسرريل اهلل )ص(  نعطيررص الرضررا فاعفنررا عررن 
 املباهلة وأ لنا.

 
 وتيقة  ل   ران 

جررررع رسررررريل اهلل )ص( و  يالعررررنهمق فصررررراحلهم علررررى افزيرررررة وأ رررراهلم وكتررررر  هلررررم هرررررذا فر 
 الكتاب 
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 هذا وله )ص( ييمئذ عدة نسية   ي ِت ب حداهّن. -  
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بسرررم اهلل الررررمحن الررررحيمق هرررذا مرررا كتررر  حممرررد النررر( رسررريل اهلل )ص( لنجررررانق إذا كررران )
علريهم حكمرره  يف كرل مثرررة ويف كررل  رفراء وبيضرراء وسريداء ور يررق فافضررل علريهم وارررك ذلررص  

زادت  رج  أل  حلةق وكل  فر أل  حلةق وكل حلة أو ية مراكله على ألفي حلةق يف كل 
علرررى اوررررج أو نقصرررت عرررن اعوا ررري فبمسرررابق ومرررا  ضررريا مرررن دروع أو خيرررل أو ركررراب أو 
عرررض أخررذ مررنهم حبسررابق وعلررى  ررران مثررياة رسررلي ومررنعهم مررن عدرررين فدونررهق والحيررب  

ني بعررياً إذا كران كيرد براليمن رسيل في) شهرق وعليهم عارية تالتني درعراً وتالترني فرسراً وتالتر
ذو معرذرةق ومرا هلرص قررا أعراروا رسرييل مررن دروع أو خيرل أو ركراب فهرري ضرمان علرى رسررييل 
حررك ي ّديرره إلرريهمق ولنجررران وِحْدرريتها جرريار اهلل وذّمررة النررّ( علررى أنفسررهم وسرركنهم وأرضررهم 

عليهق وال يغرري حرق مرن يغريوا قا كانيا  وأمياهلم وغائبهم وشاهدهم وعدريهتم وبيعهمق وأن ال
حقرري هم وال ملّررتهمق وال يغررري ا سررق  مررن أسررا فتهمق وال راهرر  مررن رهبررانيتهمق وال ر ررة مررن 
ر يتهق وكرل مرا خرت أيرديهم مرن  ليرل أو كثرريق ولري  علريهم ديرة وال دم جاهليرة وال خيسررون 
وال يعدررررررون وال يطررررر  أرضرررررهم جررررريشق ومرررررن سررررر ل فررررريهم فيسرررررهم النصررررر  غرررررري  ررررراملني وال 

ليمنيق ومن أكل ربا فذّما منه بريئةق وال ي خذ منهم رجل بظلرم آخررق وعلرى مرا يف هرذه مظ
الصميفة جبيار اهلل وذّمة حممد رسيل اهلل حك ي يت اهلل ب مره ما نصميا وأ رلميا فيمرا علريهم 

 .(غري مبتلني بظلم
أهرل بيرا    ال هلم رسيل اهلل )ص(  أما والرذي بعثرين براحلق لري براهلتكم مبرن معري مرن 

مررا ارررك اهلل علررى  هررر اعرض نصرررانياً إال أهلكررهق وعضرررم اهلل علرريكم الرريادي نرراراً ارر ججق   
 سا ها إىل من وراءكم يف أسرع من ارفة العني فمرّ تهم ا ّججاً.

فهررربط عليررره )ص( جبئيرررل و رررال لررره  ان اهلل يقررررؤك السرررالم ويقررريل لرررص  وعرررّزيت وجررراليل 
 الء الرررذين معرررص مرررن أهرررل بيترررص أهرررَل السرررماء وأهرررل اعرض وارافررراع مكررراينق لررري باهلرررت ذررر

لتسررا طت علرريهم السررماء كسررفاً متهافتررةق ولتقطّعررت اعرضررين زبررراً سرراحيةق فلررم اسررتقر عليهررا 
 بعد ذلص.

عنرردها رفررع رسرريل اهلل )ص( يديرره إىل السررماء وعينرراه ارمقرران إىل علرري وفاامررة واحلسررن 
كررم حقكررم واسررين اعجررر الررذي افرتضرره اهلل واحلسررني )علرريهم السررالم( و ررال  علررى مررن  لم

 عليهم فيكم ذلة اهلل اتابع إىل ييم القيامة.
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 آية املباهلة  وسام من اهلل اعاىل

عررررن علرررري )ع(  ررررال  خرررررج رسرررريل اهلل )ص( حررررني خرررررج ملباهلررررة النصررررارن   وبفاامررررة 
 واحلسن واحلسني )عليهم السالم(.

 راد رسيل اهلل )ص( أن يباهل ذم وعن جماهد  ال   لت البن عبا   من الذين أ
  ال  علي وفاامة واحلسن واحلسني )عليهم السالم( واعنف   الن( )ص( وعلي)ع(..

  رسرررررريل اهلل )ص( وعلرررررري)ع(ق (أنفسررررررنا وأنفسرررررركم)وعرررررن الدررررررع(  ررررررال   ررررررال جررررررابر  
 .)ع(  فاامة (نساءنا)ق و)ع(   احلسن واحلسني(أبناءنا)و

  ررْل َاعرراَلْيا نَرردْع  أَْبناَءنررا َوأَْبنرراءَك ْم )ملررا نررزل  يلرره اعرراىل  وعررن سررعد بررن أ  و رراص انرره  ررال  
( دعررررا رسرررريل اهلل )ص( عليرررراً وفاامررررة واحلسررررن 43)( َوِنسرررراَءنا َوِنسرررراءَك ْم َوأَنْرف َسررررنا َوأَنْرف َسررررك مْ 

 واحلسني )عليهم السالم( و ال  اللهّم ه الء أهلي.
وإىل غررري ذلررص قّررا يرردّل علررى اّن آيررة املباهلررة وسررام مررن اهلل ابررارك واعرراىل منمرره وخّصرره  

 برسيله )ص( وأهل بيته )عليهم السالم( دون سائر خلقه.
 

 سرية البجلي
ويف هرذه السرنة ر سرنة اسرع مرن اهلجررة النبييرة املباركرة ر بعر  رسريل اهلل )ص( جريرر برن 

 وهي  نم كان لقبائل من العرب. (اولصةذي )عبداهلل البجلي إىل ختري  
وبع  )ص( أيضاً إىل ذي الكالع ف سلم وأسلمت امرأاه خزمية بنت أبرهرة برن الصرباحق 

 واسم ذي الكالع ييفعق و يل  انه كان  د استعلى أمره حك ادعى الربيبية.
 

 مع عمرو بن معدي كرب
مرو بن معدي كرب وهي مرن برين ملا عاد رسيل اهلل )ص( من ابيك إىل املدينة  دم إليه ع

زبيدق ومن الدعراء الفرسان يف افاهلية  وذلص أوائل السنة العاشرة من اهلجرة النبيية املباركرةق 
 فقال له رسيل اهلل )ص(  أسلم يا عمرو ي منص اهلل من الفزع اعكب.
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  ال  وما الفزع اعكب ف ين ال أفزع !
خسر ق ان النرا  يصراح ذرم  ريمة واحردةق  ال )ص(  يا عمروق انره لري  كمرا اظرّن و 

اهللق   يصرراح ذررم  رريمة ا خرررنق  شرراء يبقررى ميّررت إال ندرررق وال حررّي إالّ مرراتق إالّ مررا فررال
فيندر من ماتق ويصّفين مجيعاًق واندّق السماء وهتّد اعرضق وختّر افبال هّداًق وارمري النرار 

هق وذكررر ذنبررهق وشررغل بنفسررهق إال مررن شرراء مبثررل افبررال شرررراًق فررال يبقررى ذو روح إال ايلررع  لبرر
 اهللق ف ين أنت يا عمرو من هذا 

ين أيع أمراً عظيماًق فآمن باهلل ورسيله وآمرن معره مرن  يمره نرا  ورجعريا إ ال عمرو  أال 
إىل  يمهمق   ان عمرو بن معدي كرب نظر إىل  اال أبيره ف خرذ بر بتره   جراء بره إىل رسريل 

 لى هذا الفاجر الذي  تل والدي.اهلل )ص( و ال  أعيّن ع
فقررررال لرررره رسرررريل اهلل )ص( بعررررد أن أمررررره برررر اال) سررررراحه  أهرررردر اإلسررررالم مررررا كرررران يف 

فاغتاو عمرو مرن ذلرص وانصررف مرارّداًق ويف اريقره أغرار علرى  ريم مرن برين احلرارث ق افاهلية
 بن كع    مضى إىل  يمه.

 
 

 سريتان متزامنتان
دعى عليراً )ع( وأّمرره علرى املهراجرين وأنفرذه إىل برين فلما بلرا ذلرص رسريل اهلل )ص( اسرت

زبيدق وأرسل خالد برن اليليرد يف اععرراب وأمرره أن يعمرد إىل جعفري ر بطرن مرن مرذحج ر فر ذا 
 التقيا ف مري النا  علي )ع(.

فسار علي )ع( واستعمل على مقّدمته خالد بن سعيد بن العاصق واستعمل خالرد علرى 
ف مرا جعفري ف لرا ملرا يعرت برافيش افرت رت فرر تني  فر رة ذهبررت  مقدمتره أباميسرى اعشرعريق

 إىل اليمنق وفر ة انضّمت إىل بين زبيد.
فبلرررا ذلرررص عليررراً )ع( فكتررر  إىل خالرررد برررن اليليرررد  ان  ررر  حيررر  أدركرررص رسرررييلق فلرررم 
يق ق فكت  )ع( إىل خالد بن سعيد بن العراص  بر ن يتعرّرض لره حرك حيبسرهق وأدركره علري 

 حك لقي بين زيد بياد يقال له  ِكسر.)ع(ق   سار 
فلمرررا رآه بنررري زيرررد  ررراليا لعمررررو  كيررر  أنرررت إذا لقيرررص هرررذا الغرررالم القرشررري ف خرررذ منرررص  

 االااوة 
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  ال عمرو  سيعلم ان لقيينق فجرج عمرو يطل  مبارزاً.
احلسررن برر   أنررت وا ّمرري دعررين  فررنهص إليرره علرري )ع( و ررام خالررد بررن سررعيد و ررال  يررا أبررا

 ا بارزه.
 قال له علي )ع(  إن كنت ارن اّن يل عليص ااعة فق  مكانصق في  .ف

  برز )ع( إليه فصاح به  يمةق فالزم عمرو ميلّياًق ولكن تبت أخيه وابن أخيه فقرتالق 
 وأخذت امرأاه ركانة بنت سالمة وسبيت نساء منهم.

ّمن مرن   انصرف علي )ع( وخّل  على بين زبيد خالد بن سعيد ليقبص  د اهتمق وير  
عرراد إليرره مررن هررراذم مسررلماًق فرجررع عمرررو بررن معرردي كرررب واسررت ذن علررى خالررد بررن سررعيدق 

لررهق وكرران لعمرررو سرري  يسررّميه   لرره فعرراد إىل اإلسررالمق فكّلمرره يف امرأارره وولررده فرريهبهم فرر ذن
 الصمصامةق فلما وه  خالد بن سعيد لعمرو امرأاه وولده وه  له عمرو الصمصامة.

 
 سريتان إىل اليمن

  ان رسيل اهلل )ص( بع  خالد بن اليليرد يف السرنة العاشررة مرن اهلجررة النبييرة املباركرةق 
وذلررص بعررد  صررة عمرررو بررن معرردي كرررب إىل أهررل الرريمن ليرردعيهم إىل اإلسررالمق وأنفررذ معرره 

 مجاعة من املسلمني فيهم الباء بن عازب.
 جيبه أحد.فلما و لها أ ام على القيم ستة أشهر يدعيهم إىل اإلسالم فلم 

رسرريل اهلل )ص( عليرراً )ع( وأمررره أن يسررري إىل الرريمن وأن يقفررل خالررداً ومررن معررهق  افرردع
 و ال له  إن أراد أحد قن مع خالد أن يعق  معص فااركه.

 ال الباء بن عازب  فكنت قرن عقر  معرهق فلمرا بلرا القريم اورب جتمعريا لرهق فصرّلى بنرا 
برني أيردينا فممرد اهلل وأتر  عليرهق    ررأ علرى القريم   علي بن أ  االر  )ع( الفجررق   اقرّدم

كتاب رسريل اهلل )ص( إلريهمق ف سرلمت مهردان كلهرا يف يريم واحردق وكتر  برذلص علري )ع( 
 إىل رسيل اهلل )ص(.

فلما و له كتاب علي )ع( و ريء عليه استبدر وابتهج وخّر ساجداً شكراً هلل اعراىلق   
سالم مهدان أهل اليمن علرى  بريل إرفع رأسه وجل  و ال  السالم على مهدانق   اتابع بعد 

 اإلسالم والدخيل فيه.
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 من اعليمات السماء
اقراالّن أحرداً حرك  علري ال  ال علي )ع(  بعثين رسريل اهلل )ص( إىل الريمن و رال يل  يرا

ادعيه إىل اإلسالمق وأمي اهلل لئن يهدي اهلل على يديص رجالً واحداً خري لص قا العرت عليره 
 الدم  وغربت.

  ال )ع(  فقلت  يا رسيل اهلل ابعثين وأنا شاب أ ضي بينهم 
ذي فيالّر  ( لبرهق وتبّرت لسرانه اللهرّم اهردِ )فضرب رسيل اهلل )ص( بيده يف  دري و ال  

 نفسي بيده ما شككت يف  ضاء بني اتنني.
  أو ررراه و رررال لررره  يرررا علررري ا و ررريص بالررردعاءق فررر ن معررره اإلجابرررةق وبالدررركرق فررر ن معررره 

إال  ئحييررق املكرررر السررريّ  املزيرردق وإيررراك أن ختفررر عهرررداً واعرررني عليررهق وألررراك عررن املكررررق ف نررره ال
 .ب هلهق وألاك عن البغيق ف نه من بغي عليه لينصرنّه اهلل

 
 أذن علي )ع( أذن رسيل اهلل )ص(

وروي عن الفريقنيق عن عمرو بن شا  اعسلمي انه  ال  كنت مع علي ابن أ  االر  
)ع( يف خيلرره إىل الرريمنق فلمقررين مررن علرري )ع( أمررر حسرربته جفرراءاً منررهق فيجرردت عليرره يف 

 نفسيق فلما  دمت املدينة اشتكيته عند من لقيته من أ ما .
يل اهلل )ص( ف  بلرررت ييمررراً ورسررريل اهلل )ص( جرررال  يف املسرررجدق في رررل ذلرررص إىل رسررر

 فنظر إيّل حك جلست إليهق فقال )ص(  يا عمرو بن شا  لقد آذيتين.
 فقلت  إنّا هلل وإنّا إليه راجعينق أعيذ باهلل أن أكين  د آذيت رسيل اهلل.

 (.44)( من آذن علياً فقد آذاين)فقال )ص(  
 

 سامة بن زيدسرية ا  
 (.45خريات أيامهق وسي يت ذكرها)أ  هذه آخر سرية بعثها رسيل اهلل )ص( يف وكانت 
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 فصل
 يف اليفيد والر س رل
 عام الرُّس ل واليفيد

وملرررا فرررت  رسررريل اهلل )ص( مكرررة يف السرررنة الثامنرررة مرررن اهلجررررة النبييرررة املباركرررةق ودانرررت لررره 
 )ع( مرن إعرالن الرباءة  ريشق وفرو من ابيكق وأسلمت تقي ق وكذا عراد علري برن أ  االر

يف ميسررم احلررج يف السررنة التاسررعة مررن اهلجرررة النبييررة املباركررةق أ بلررت وفرريد القبائررل العربيررة مررن 
 شك أحناء افزيرة ارتن على املدينة.

كما وبع  رسيل اهلل )ص( رسله إىل اآلفا) يف السنة العاشرة من اهلجرة النبيية املباركرةق 
  مكة وارخاله )ص(ق كما كانت مراسالاه ومكاابااه مع امللريك فكانت الرسل واليفيد بني فت

والرؤسرراء بعررد  ررل  احلديبيررة يف السررنة السادسررة مررن اهلجرررة النبييررة املباركررة حررك ارخالرره )ص( 
أيضرراًق وحيرر  كانررت اليفرريد مسررتمرة حررك زمررن ارخالرره )ص(ق لررذلص  ررال )ص( يف و رراياه  

 .(أجيزوا اليفد)
 

 وفد هيازن وتقي 
وكرران قررن  رردم عليرره )ص(  وفررد هرريازنق و ررد مررّر ذكرررهمق ووفررد تقيرر ق وذلررص انرره  رردم 
على رسيل اهلل )ص( عروة بن مسعيد الثقفي مسلماًق   است ذن رسريل اهلل )ص( يف الرجريع 

 ين أخاف أن يقتليك.إنذارهمق فقال )ص(  إإىل  يمه و 
 عليال.شفا اً منهم إأيقظيينق  لم إن وجدوين نائماً ماإفقال  

فرر ذن لرره رسرريل اهلل )ص( فرجررع إىل الطررائ  ودعرراهم إىل اإلسررالم ونصرر  هلررمق فعصرريهق 
وأيعرريه اعذنق حررك إذا الررع الفجررر  ررام يف غرفررة مررن داره فرر ّذن وادررّهدق فرمرراه رجررل بسررهم 

 فقتله.
  أ برل بعرد ذلرص وفرد تقير  بضرعة عدررر رجرالً هرم مرن أشرراف تقير ق ف سرلميا وذلررص 

 مّر افصيلهاق   دعيا  يمهم تقي  إىل اإلسالمق ف سلميا.يف  ّصة مفّصلة 
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فلمررررا أسررررلمت تقيرررر ق ضررررربت إىل رسرررريل اهلل )ص( وفرررريد العررررربق فرررردخليا يف ديررررن اهلل 
 أفياجاًق كما  ال اهلل سبمانه يف سيرة النصر 

 ِبْسِم اهلِل الرالمْحِن الرالِحيمِ )
َفَسرربيْ  حِبَْمررِد َربيررَص ق اَ  يَررْدخ ل يَن يف ِديررِن اهلِل أَْفياجرراً َورَأَيْررَت النالررق ِإذا جرراَء َنْصررر  اهلِل َواْلَفررْت   

 (.46)( َواْستَرْغِفْره  ِإناله  كاَن اَريالاباً 
 

 وفد بين  يم
و ررردم علرررى رسررريل اهلل )ص( وفرررد برررين  ررريم يف مجاعرررة مرررن أشررررافهمق مرررنهم  اع ررررع برررن 

لفرزاريق وعمررو برن اعهرتمق حاب ق والزبر ان بن بردرق و ري  برن عا رمق وعيينرة برن حصرن ا
وعلررى رأسررهم  عطررارد بررن حاجرر  بررن زرارةق وكرران اع رررع وعيينررة شررهدا مررع رسرريل اهلل )ص( 
فرررت  مكرررة وحنينررراً والطرررائ ق فلمرررا  ررردم وفرررد  ررريم دخرررال معهرررمق ف جرررارهم رسررريل اهلل )ص( 

 وأحسن  جيارهم.
 

 وفد بين عامر
ق وفرريهم  عررامر بررن الطفيررلق وقّررن  رردم علررى رسرريل اهلل )ص( وفررد بررين عررامر بررن  عصررعة

وأربد بن  ي  أخي لبيد بن ربيعة الداعر ال مهق وكان عامر وأربرد يريردان أن يغردرا برسريل اهلل 
 )ص(ق فقيل  يا رسيل اهلل هذا عامر بن الطفيل  د أ بل حنيك.
 فقال رسيل اهلل )ص(  دعيهق إن يرد اهلل به خرياً يهده.

 ما يل إن أسلمت ف  بل حك  ام عليه فقال  يا حممد 
  ال )ص(  لص ما للمسلمني وعليص ما عليهم.

 فقال  جتعل اعمر يل بعدك 
  ال )ص(  لي  ذلص إيّلق إأا ذلص إىل اهلل جيعله حي  يداء.

  ال  فاجعلين على اليبر وأنت على املدر.
  ال )ص(  ال.
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  ال  فماذا جتعل يل 
  ال )ص(  أجعل لص أعنة اويل اغزو عليها.

 ولي  ذلص إيّل الييم  ال  
 و يل  انه ملا  دميا عليه  ال عامر  يا حممد خاّلين.
 فقال )ص(  الق حّك ا من باهلل وحدهق  اهلا مرّاني.

 فلما أ  عليه  ال عامر  واهلل عمألّلا عليص خيالً جرداً ورجاالً مرداً.
وجهررهق فرر ذا رأيتررين وكرران عررامر  ررد  ررال عربررد  إذا  رردمنا علررى الرجررل ف نررا شرراغل عنررص 

ا كلمرره فرردر مررن خلفرره فاضررربه بالسرري . فرردار أربررد ليضررربهق فرراخرتف مررن سرريفه شررباًق فمررب  
 اهلل يدهق فلم يقدر على ذلصق فالتفت رسيل اهلل )ص( فرأن أربد وما يصنع بسيفه..

فلمرررا وىّل  رررال رسررريل اهلل )ص(  اللهرررّم اكفرررين عرررامر برررن الطفيرررل وأربرررد برررن  ررري ق اللهرررّم 
 اكفنيهما مبا شئت.

 فلما خرجيا من عند رسيل اهلل )ص(  ال عامر عربد  أين ما أمراص به 
  ال  وحيص واهلل ما مهمت بالذي أمراين به إال وحلَت بيين وبينهق أف ضربص بالسي  

َوير ْرِسررررل  )ف رسررررل اهلل علررررى أربررررد ومجلرررره  رررراعقة ف حر تهمررررا. و يررررل  وأنررررزل اهلل عّزوجررررل  
 (.47)( ِصي   ِذا َمْن َيداء  الصالياِعَق فَري  

 ويف رواية   ال عامر  واهلل عربطن بكل يلة فرساً.
 فقال رسيل اهلل )ص(  مينعص اهلل من ذلص وأبناء  يلةق يعين اعو  واوزرج.

وبعرر  اهلل علررى عررامر بررن الطفيررل يف اريقرره ذلررص الطرراعين يف عنقرره فقتلرره يف بيررت امرررأة 
ربرد  اللهرّم أبردلين ذمرا فارسري العرربق أ رد  رال يف عرامر و من سليلق وكران رسريل اهلل )ص( 

فقررردم عليررره زيرررد برررن مهلرررل الطرررائيق وهررري زيرررد اويرررل الرررذي يررراه رسررريل اهلل )ص( زيرررد اورررريق 
 وعمرو بن معدي كرب الذي مّر ذكره.

 
 وفد اي

و دم وفد اري علرى النر( )ص( وفريهم زيرد اويرل وهري سرّيدهمق وعردّي برن حرا ق فلمرا  
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إليره )ص( كلمهرم وعررض علريهم اإلسرالم ف سرلميا وحسرن إسرالمهمق و رال )ص(  مررا انتهريا 
ذكررر يل رجررل مررن العرررب بفضررلق   جرراءين إال رأيترره دون مايقررال فيررهق إال زيررد اويررل ف نرره   

 .(اوري زيد)يبلا كل ما فيهق   ياه 
ص(  إن يررنج فلمرا خرررج زيرد مررن عنررد رسريل اهلل )ص( راجعرراً إىل املدينررة  رال رسرريل اهلل)

 زيد من محى املدينةق فلما انتهى إىل ماء من مياه  د يقال له فردة أ ابته احلمى فمات ذا.
 

 وفد زبيد
و دم وفد بين زبيد على رسيل اهلل )ص( يف املدينةق وفيهم  عمرو بن معردي كرربق و رد 

 سالمه فيما سبق.إمّرت  صته عند ذكر 
 و يل  انه  تل يف  تال الفر .

 
 دالقي وفد عب

و رردم وفررد عبرردالقي  علررى رسرريل اهلل )ص( وهرري  بيلررة كبرررية ينسرربين إىل عبرردالقي  بررن 
 أفعمي بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزارق فقال رسيل اهلل)ص(  قن القيم 

  اليا  من ربيعة.
  ال )ص(  مرحباً باليفد غري خزايا وال ندامى.

نصرل إليرص إال يف  ص هذا احلري مرن كفرار مضررق وإنرا الفقاليا  يا رسيل اهلل إّن بيننا وبين
 شهر حرامق فمرنا ب مر فصل ن خذ به من ورائنا وندخل به افّنة.

فقال )ص(  آمركم ب ربع وألاكم عن أربع  آمركم باإلميان باهلل وحدهق أادرون ما اإلميران 
الةق وإيتاء الزكاةق و ريم شرهر اهلل وأّن حممداً رسيل اهللق وإ ام الص إله إال باهلل  شهادة أن ال

رمضررررانق وأن اعطرررريا مررررن املغررررنم اومرررر ق وألرررراكم عررررن أربررررع  الرررردّبّ اءق واحلنررررتمق والنقررررريق 
واملزفرت ر وكانرت هرذه اعربعرة  روفراً خا رة يصرنع فيهرا اومرررق فنهراهم رسريل اهلل )ص( عرن 

 ورائكم. اومر وعن الدرب فيهاق   أو اهم  ائاًل  فاحفظيهّن وادعيا إليهّن من
  اليا  يا رسيل اهلل ما علمص بالنقري 

 ررال )ص(  بلررىق جررذع انقرونرره   القررين فيرره مررن التمررر   اصرربين عليرره املرراء حررك يغلررىق 
  علرى أترر السكررر ويف القريم يفر ذا سركن شرربتميهق فعسرى أن يضررب ابرن عمره بالسري  ر أ
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 )ص(.ها حياًء من رسيل اهلل ئ  رجل به ضربة لذلص.  ال  وكنت أخب
  اليا  ففيم ندرب املاء يا رسيل اهلل 

  ال )ص(  اشربيا يف أسقية اعدم الا االث ر أي ادد ر على أفياهها.
 ابقي ذا أسقية اعدم.  اليا  يا رسيل اهلل إّن أرضنا كثرية افرذان ال

  ال )ص(  وإن أكلتها افرذان )مراني أو تالتاً(.
 عبدالقي   إّن فيص وصلتني حيّبهما اهلل  احللم واعناة.   ال رسيل اهلل )ص( عشج 

 
 وفد بين حنيفة

و ردم علررى رسرريل اهلل )ص( وفرد بررين حنيفررةق وفريهم مسرريلمة الكررذاب الرذي اراررّد واّدعررى 
النبررّية  فيمررا بعرردق وكررانيا  ررد خّلفرريا مسرريلمة يف رحرراهلمق فلمررا أسررلميا ذكررروا لرره )ص( مكانرره 

 رد خّلفنررا  راحباً لنرا يف رحالنررا وركابنراق فر مر لرره رسريل اهلل )ص( مبررا فقراليا  يرا رسرريل اهلل إنرا 
 أمر للقيمق   انصرفيا وجاءوه بالذي أعطاه.

فلما  دم مسيلمة اليمامة اراّد على عقبه وانّب  و ال  إين ا شركت يف اعمرر معرهق   جعرل 
لرى احلبلرىق أخررج لقرد أنعرم اهلل ع)يسجع السرجعات فيقريل هلرم فيمرا يقريل مضراهاة للقررآن  

ووضررع عررنهم الصررالةق وأحررل هلررم اومررر والزنررا  (منهررا نسررمة اسررعىق مررن بررني  ررفا) وحدررى
وحني ذلرصق وكران مسريلمة الكرذاب هرذا  راح  ميامرةق كمرا كران العنسري الكرذاب  راح  
 ررنعاء هرري اآلخررر أيضرراً الررذي اّدعررى النبررّيةق وكررذلص كانررت سررجاح الررا اّدعررت النبررّية كررذباًق 

  مجيعاً وأذهّلم.ف خزاهم اهلل
 و يل  انه كت  مسيلمة لرسيل اهلل )ص( 

من مسيلمة رسيل اهلل إىل حممرد رسريل اهللق أمرا بعرد  فر ين  رد أشرركت يف اعمرر معرصق )
 .(وإن لنا نص  اعمر ولقريش نص  اعمرق ولي   ريش  يماً يعدلين
 الررمحن الررحيمق بسرم اهلل)فقدم عليره رسريله ذرذا الكترابق فكتر  إليره رسريل اهلل )ص(  

من حممرد رسريل اهلل إىل مسريلمة الكرّذابق سرالم علرى مرن ااّبرع اهلردنق أمرا بعرد فر ن اعرض 
 .(هلل ييرتها من يداء من عبادهق والعا بة للمّتقني

ن إن ابررن عبررا   ررال  ملررا  رردم مسرريلمة الكررذاب علررى رسرريل اهلل )ص( فجعررل يقرريل  عررو 
 دمها يف بدر كثري من  يمه.جعل يل حممد اعمر من بعده ااّبعتهق و 
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ف  بررل النرر( )ص( ومعرره تابررت بررن  رري  بررن لررا ق ويف يررد النرر( )ص(  طعررة مررن جريررد 
حررك و رر  علررى مسرريلمة يف أ ررمابه فقررال  إن سرر لتين هررذه القطعررة مررا أعطيتكهرراق ولررن اعررد 

 أمر اهلل فيصق ولئن أدبرت ليعقرّنص اهلل.
مررا رأيررتق وهررذا تابررت بررن  رري  جييبررص  و يررل  انرره )ص(  ررال  وإن أراك الررذي رأيررت فيرره

 عينق   انصرف.
 ال ابن عبا   فسر لت عرن  ريل رسريل اهلل )ص(  وإن أراك الرذي رأيرت فيره مرا رأيرتق 
ف خبين أن الن( )ص(  ال  بينا أنا نائم رأيت رؤياق ف وحي إيلال يف املنام  أن كرّذابني خيرجران 

 مسيلمة  اح  اليمامة.من بعدي  أحدمها العنسي  اح   نعاءق واآلخر 
 

 وفد كندة
و دم وفد كندة على رسيل اهلل )ص( يف مثانني راكباًق وفيهم  اعشع  بن  ي ق فدخليا 
عليررره )ص( مسرررجده و رررد رّجلررريا )أي  مدرررطيا( مجمهرررم واكملرررياق وعلررريهم جبرررات احلررربات 

 مكفيفة باحلرير.
 فلما دخليا  ال رسيل اهلل )ص(  أو   اسّلميا 

  اليا  بلى.
 ف لقيه. ق ال )ص(  فما هذا احلرير يف أعنا كم  فدّقيه ونزعيه منها

 
 وفد بين مراد

و دم فروة بن مسيص املرادي مفار اً ملليك كندة ومباعداً هلا إىل رسريل اهلل)ص(ق فقرال لره 
رسريل اهلل )ص(  هرل سراءك مرا أ راب  يمرص يريم الرردم  ر و رد كران برني مرراد ومهردان و عرة 

ت فيهررا مهرردان مررن مررراد مررا أرادوا حررك أتجنرريهم يف يرريم كرران يقررال لرره يرريم  بررل اإلسررالم أ رراب
 .الردم ر

 ه ذلص ؤ فقال  من ذا يصي   يمه مثل ما أ اب  يمي ييم الردم وال يسي 
له رسيل اهلل )ص(  أما إّن ذلص   يزد  يمص يف اإلسالم إال خرياًق واستعمله على  فقال

د بن سعيد بن العاص علرى الصرد ةق فكران معره يف مراد وزبيد ومذحج كلهاق وبع  معه خال
 بالده حك ايىف رسيل اهلل )ص(.
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 وملا ايّجه فروة بن مسيص إىل رسيل اهلل )ص( مفار اً كندة  ال 
 كالريجل خان الريجل عر) نسائها      ملا رأيت مليك كندة أعرضت  
 أرجي فياضلها وحسن ترائها     ميّمت راحلا أؤم حممداً   
 

 اعشعريني وفد
و رردم علررى رسرريل اهلل )ص( اعشررعريين مررن أهررل الرريمنق وروي ان رسرريل اهلل )ص(  ررال 
 بل  دومهم  سيف يقدم عليكم  يم هم أر) منكم  ليباًق فقدم اعشعريينق فجعليا يرجتزون 

 ويقيلين 
 حممداً وحزبه      غداً نلقي اعحّبة 
 

 وفد أهل اليمن
ه يف أهرررل الررريمن فقررراليا  يرررا رسررريل اهلل جئنرررا لنتفّقررر و ررردم علرررى رسررريل اهلل )ص( وفرررد مرررن

 الدينق ونس لص عن أول هذا اعمر.
فقال هلم رسيل اهلل )ص(  كان اهلل و  يكن شيء غريه وكان عرشه على املراءق وكتر  يف 

 الذكر كل شيء.
 

 وفد أزد
ل و دم على رسيل اهلل )ص(  رد بن عبداهلل اعزدي ف سلم وحسرن إسرالمهق فر ّمره رسري 

اهلل )ص( علرى مرن أسررلم مرن  يمررهق وأمرره أن جياهررد مبرن أسررلم مرن كرران يليره مررن أهرل الدرررك 
 من  بائل اليمن.

فجرج يسري ب مر رسيل اهلل )ص( حك نزل جبرو وهي ييمئذ مدينة كان يقطن ذا بعرص 
 بائل العربق  رال  و رد ضريت الريهم خرثعم فردخليا معهرم حرني يعريا مبسرري املسرلمني إلريهم 

روهم  ريبرراً مررن شررهرق وامتنعرريا فيهررا فرجررع عررنهم  ررافالً حررك إذا كرران يف جبررل هلررمق  ررن فما رر
 أهل جرو انه اأا وىل عنهم منهزماًق فجرجيا يف البه حك إذا أدركيهق في ع القتال بينهم.

و يررل  انرره  ررد كرران أهررل جرررو بعثرريا إىل رسرريل اهلل )ص( رجلررني مررنهم يراررادان وينظرررانق 
سرريل اهلل )ص( عدررية بعررد العصرررق إذ  ررال رسرريل اهلل )ص(  برر ي بررالد اهلل فبينمررا مهررا عنررد ر 
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 شكر 
فقرررام افرشررريان فقررراال  يرررا رسررريل اهلل ببالدنرررا جبرررل يقرررال لررره كسررررق وكرررذلص يسرررميه أهرررل 

 جرو.
 فقال  )ص(  إنه لي  بكسر ولكنه شكر.

  اال  فما ش نه يا رسيل اهلل 
  ال )ص(  إن بدن اهلل لتنمر عنده اآلن.

فجلرر  الرررجالن إىل أحررد الصررمابة فقررال هلمررا  وحيكمررا إن رسرريل اهلل )ص( لينعرري   ررال 
 لكما   يمكماق فقيما فاس اله أن يدعي اهلل أن يرفع عن  يمكما.

 فقاما إليه فس اله ذلصق فقال )ص(  اللهّم ارفع عنهم.
يرريم فجرجرا مررن عنرد رسرريل اهلل )ص( راجعرني إىل  يمهمررا فيجردا  يمهمررا  رد ا  رريبيا يف ال

الذي  ال فيه رسيل اهلل )ص( ما  الق ويف الساعة الا ذكر فيها ما ذكررق فجررج وفرد جررو 
 حك  دميا على رسيل اهلل )ص( ف سلمياق ومحي هلم محى حيل  ريتهم.

 
 وفد جبيلة

و دم على رسيل اهلل )ص( جرير بن عبداهلل البجّلي ومعه مائة وئسرين رجرالً مرن  يمرهق 
 بل  دومه  يطلع عليكم من هذا الفرج مرن خرري ذي ميرنق علرى وجهره فقال رسيل اهلل )ص( 

 مسمة ملصق فطلع جرير على راحلته ومعه  يمهق ف سلميا وبايعيا.
 

 وفد بين كع 
و دم وفد بين احلارث بن كع  على رسيل اهلل )ص( وفيهم   ري  برن احلصرنيق فسرّلميا 

 .إله إال اهلل واّنص رسيل اهلل عليه و اليا  ندهد أن ال
فقررال هلررم رسرريل اهلل )ص(  وأنررا أشررهد أن ال إلرره إال اهلل وايّن رسرريل اهللق    ررال هلررم  مب  

 كنتم اغلبين من  االتم يف افاهلية 
  اليا  كنا  تمع وال نتفّر)ق وال نبدأ أحداً بظلم.

لرريهم إ ررال )ص(   ررد تمق وأّمررر علرريهم  رري  بررن احلصررنيق فرجعرريا إىل  رريمهمق   بعرر  
)ص( بعرررد ذلرررص عمررررو برررن حرررزم اعنصررراري لررريفّقههم يف الررردينق ويعّلمهرررم السرررّنة  رسررريل اهلل
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 ومعا  اإلسالم وي خذ منهم  د اهتم.
 

 وفد مهدان
و ررردم عليررره )ص( وفرررد مهررردانق وفررريهم  مالرررص برررن الرررنمط ومالرررص برررن أيفرررع وضرررمام برررن 

لعدنيررة مالررصق وعمرررو بررن مالررص فلقرريا رسرريل اهلل )ص( وعلرريهم مقطعررات احلرربات والعمررائم ا
 على الرواحل املهريةق ومالص بن النمط يرجتز بني يدي رسيل اهلل )ص( ويقيل 

 لي  هلا يف العاملني أمثال     مهدان خري سي ة وأ يال 
 هلا ااابات ذا وأكال    حملها اهلض  ومنها اعبطال  
 

 ويقيل اآلخر 
 يف هبيات الصي  واوري     ليص جاوزن سياد الري  إ 

 خمطمات حببال لي                     
وذكرررروا لررره كالمررراً كثررررياً حسرررناً فصررريماًق فكتررر  هلرررم رسررريل اهلل )ص( كتابررراً وأمرررر علررريهم 

 مالص بن النمط.
 

 وفد مزينة
 و دم وفد مزينة على رسيل اهلل )ص( وفيهم  النعمان بن مقرن.

 ال النعمان   دمنا على رسيل اهلل )ص( أربعمائة رجل من مزينةق فلما أردنا أن ننصرف 
 فزّودونا بتمر كثري.( زّودوا القيم) ال )ص(  

 و يل  انه )ص(  ال لبعص أ مابه  زّود القيم.
 فقال  ما عندي إال شيء من  رق ما أ نه يقع من القيم مي عاً.

 نطلق فزّودهم.إ ال )ص(  
ذرررم فررر دخلهم منزلررره   أ رررعدهم إىل عليرررةق فلمرررا دخلررريا إذا فيررره مرررن التمرررر مثرررل  فرررانطلق

 افمل اعور)ق ف خذ القيم منه حاجتهم.
  ال النعمان  وكنت يف آخر من خرجق فنظرت وما أفقد ميضع  رة من مكالا.
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 وفد  ران
وآل  و ررردم علرررى رسررريل اهلل )ص( وفرررد نصرررارن  رررران وفررريهم  السررريد والعا ررر  واعهترررمق

أمرررهم إىل املباهلررة فرر حجميا عنهررا و بلرريا افزيررةق فكترر  هلررم رسرريل اهلل )ص( كترراب  ررل ق 
 وذلص يف  صة مفّصلة مّر ذكرها يف حدي  املباهلة.

 
 وفد مليك محري

و ررررردم علرررررى رسررررريل اهلل )ص( وافرررررد ملررررريك محرررررري  مالرررررص برررررن مررررررة بكتررررراذم إليررررره)ص(ق 
رسررريل اهلل )ص( كتابررراً وأرسرررله إلررريهم مرررع  وب سرررالمهم ومفرررار تهم الدررررك وأهلرررهق فكتررر  هلرررم

 رسيهلم مالص بن مرة وأو اهم به خرياًق و د سبق افصيله.
 

 وفد مجاعة اععراب
 و دم على رسيل اهلل )ص( ا هي  بن يّاع وكان كبري  يم من اععراب.

 ال الراوي  كان رسيل اهلل )ص( ييماً جالساً يف نفر من أ مابهق و د  ّلى الغرداةق إذ 
 بل أعرا  على نا ة له حرك و ر  ببراب املسرجد ف ناخهرا   عقلهرا ودخرل املسرجد يتجطّرى أ

النررا  والنررا  ييّسررعين لررهق وإذا هرري رجررل مديررد القامررةق عظرريم اهلامررةق متعّجررر بعمامررةق فلمررا 
مثررل بررني يرردي رسرريل اهلل )ص( أسررفر عررن لثامررهق   هررّم أن يررتكّلم فرراراّجق  ّ هررّم أن يررتكّلم 

  اعرتضه ذلص تالث مرات.فاراّجق حك
فلما رآه رسيل اهلل )ص( و د ركبه الزمرع ر أي  الدهدرة ر هلرى عنره باحلردي  ليرذه  عنره 
بعص الذي أ ابهق و د كسا اهلل نبيه )ص( جاللة وهيبةق فلما أن  وفررّخ روعره  رال لره النر( 

 )ص(   ل هلل أنتق ما أنت  ائلق ف ندد أبياااً اعتذاراً عما أ ابه.
ن رسيل اهلل )ص( جالساً و د كان متكئاً    ال له  أنت ا هي  بن يراع  و  يرره فاستي 

  ّط  بل ذلص.
 فقال  أنا ا هي  بن ياعق اآل  الدفّاعق القيي املّناع. 

 ال )ص(  أنت الذي ذه  جّل  يمص بالغاراتق و  ينفضيا رؤوسهم من اهلفياتق إال 
 منذ أشهر وسنيات 

  ال  نعم أنا ذاك.
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ال )ص(  أارررذكر اعزمرررة الرررا أ رررابت  يمرررصق احرررر م هلرررا الرررزيخق وأخلررر  نررريء املررررّيخق  ررر
وامتنعت السماءق وانقطعت اعنياءق واحرت رت العنمرةق وخّفرت البمرةق حرك ان الضري  لينرزل 
بقيمررص ومررا يف الغررنم عررر) وال غررزرق فرت رردون الضرر  املكنررين فتقتنصررينه  وك نررص  لررت يف 

حررررّل ذلررررص وعررررن حرمترررره  أال وال حرررررج علررررى مضررررطّرق ومررررن كرررررم  اريقررررص إيّل  لتسرررر لين عررررن
 اعخال) بّر الضي  

 ررررال  فقررررال ا هيرررر   ال واهلل ال أالرررر  أتررررراً بعررررد عررررنيق لك نّررررص كنررررت معرررري يف اريقرررري 
اهللق وأنّررص حممررداً رسرريل اهللق    ررال  يررا رسرريل اهلل  إلرره إال وشررريكي يف أمررريق أشررهد أن ال

 مياناً.إزدين شرحاً وبياناً ازدد بص 
فقرال لرره رسريل اهلل )ص(  أاررذكر إذ أايرت  ررنمص يف الظهررريةق فعررتت لرره العتررية ر وهرري 

 الذبيمة كانت اذب  لأل نام فيصّ  دمها على رأسها ر 
فقال ا هي   نعم ب   أنت وا ّمي يا رسيل اهللق ان احلارث بن أ  ضررار مجرع لرص مجيعراً 

وكرران يل  ررنم يقررال لرره  وا رر ق فر بررت خلياررهق ليرردمهص باملدينررةق واسررتعان   علررى حربررصق 
و ممررت سرراحتهق   نفضررت الرررتاب عررن رأسررهق   عرررتت لرره عتررريةق فرر ين عسررتجبه يف أمررريق 
وأستدررريه يف حربررصق إذ يعررت  رريااً  ررّ  لرره شررعريق واشررتّد منرره ذعررريق فيلّيررت عنرره وهرري 

 يقيل 
 ال ان  عيّن وارجع     ا هي  ما لص جتزع  
 جاءك ما ال يدفع      ينفع وايع مقاالً  
 فا صد إليه واْسرع      بين  د) أروع  
 وهيل ييم املطلع     ا من وبال املصرع  

 ال ا هي   ف ايت أهلي و  ا الرع أحرداً علرى أمرريق فلمرا كران مرن الغرد أايتره يف الظهررية 
لص إذ فر برررت خليارررهق و ممرررت سررراحتهق وعررررتت لررره عترررريةق   جسرررداه بررردمهاق فبينرررا أنرررا كرررذ

 يعت  يااً هائاًلق فيلّيت عنه هارباً وهي يقيل كالماً يف مع  كالمه اعول.
  ال  فلما كان من غد ركبت نا اق ولبست الماق واكّبدت الطريق حك أايتص.

عندها  رال النر( )ص( لعلري )ع(  يرا علري خرذ بيرد ا هير  وعّلمره القررآنق ف  رام عنردهم 
 م أحكام اإلسالم.حك حذ) شيئاً من القرآن واعلّ 
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 وفد دو 

 و د  دم وفد دو   بل عام اليفيدق وكان  دومهم ايب.
 

 وفد فروة بن عمرو افذامي
و دم وافد فروة بن عمرو افرذامي علرى رسريل اهلل )ص( ب سرالم فرروة برن عمررو افرذامي 

يصال هديته إليه بغلة بيضاءق وكان فروة عامالً للروم على ما يليهم مرن العرربق وكران منزلره إو 
 فلما بلا الروم ذلص البيه حك أخذوه فمبسيه    لبيه و تليه. (معان)

 
 وفد بين سعد

 و دم وفد بين سعد بن بكر على رسيل اهلل )ص( وفيهم  ضمام بن تعلبة.
مرع النر( )ص( يف املسرجدق إذ دخرل مجاعرة ومعهرم رجرل  ال الراوي  بينمرا حنرن جلري  

على مجل ف ناخه يف املسجدق   عقله   التفت إلينا و ال  أيكم حممد  والن( )ص( متكريء 
 بني  هرانينا.

 فقلنا و د أشرنا إليه )ص(  هذا.
 فالتفت الرجل إليه و ال  يابن عبداملطل  

 فقال له الن( )ص(   د أجبتص.
 ين سائلص ومددد عليص يف املس لة فال جتد علّي يف نفسص. ال الرجل  إ

 فقال )ص(  سل عما بدا لص.
  ال  أس لص برّبص ورّب من  بلصق اهلل أرسلص إىل النا  كلهم 

 فقال )ص(  اللهّم نعم.
 فقال  ندداص باهللق اهلل أمرك أن اصيم هذا الدهر من السنة 

  ال )ص(  اللهّم نعم.
  أمرك أن ا خذ هذه الصد ة من أغنيائنا واقّسمها على فقرائنا  ال  ندداص باهللق اهلل
  ال )ص(  اللهّم نعم.

فقال الرجل  آمنت مبا جئت بهق وأنا رسيل مرن ورائري مرن  ريمي مرع هرذه افماعرةق وأنرا 
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 ضمام بن تعلبة أخي بين سعد بن بكر.
ف معهرم الرجرل ف جازهم رسيل اهلل )ص( كما جييز كل وفد وأكررمهمق   انصررفيا وانصرر 

 راجعاً إىل بعريه.
العقيصرررتني يررردخل افنّرررةق وكررران ضرررمام  فقررال رسررريل اهلل )ص( حرررني وىّل  إن يصرررد) ذو

رجرررالً جلرررداً أشرررقر ذا غرررديرانيق   أارررى بعرررريه فررر الق عقالررره   خررررجق حرررك  ررردم علرررى  يمررره 
 جبماعته فاجتمعيا إليهق وكان أول ما اكّلم به أن  ال  بئست الالت والعّزن.

 قاليا  مه يا ضمام.ف
فقررال  ويلكررم المررا مررا يضرررّان وال ينفعررانق وإن اهلل  ررد بعرر  رسرريالً و ررد أنررزل عليرره كتابرراً 

اهلل وأّن حممررداً عبررده ورسرريلهق واين جئررتكم  إلرره إال اسررتنقذكم قررا كنررتم فيررهق وإين أشررهد أن ال
 من عنده مبا أمركم به ولاكم عنه.

 ص الييم يف حاضره رجل وال امرأة إال مسلماً. ال الراوي  فياهلل ما أمسى يف ذل
 

 وفد اار)
و دم وفد ارار) برن عبرداهلل و يمرهق  رال ارار)  دخلنرا املدينرة فردخلنا املسرجدق فر ذا هري 

اصرررّد يا فررر ن الصرررد ة خرررري ))ص(  ررائم علرررى املنرررب خيطررر ق ف دركنررا مرررن خطبتررره وهررري يقرريل  
 .(ق وا ختص وأخاكلكمق اليد العليا خري من اليد السفلىق ا مص وأباك

 
 وفد  ي 

يرر  علررى رسرريل اهلل )ص( وهررم مررن السرركين تالتررة عدررر رجررالً  ررد سررا يا  و رردم وفررد   
 معهم  د ات أمياهلم الا فرض اهلل عليهم.

 فقال هلم رسيل اهلل )ص(  رّدوها فا سميها على فقرائكم.
جعلررريا يسررر لينه عرررن فقررراليا  يرررا رسررريل اهلل مرررا  ررردمنا عليرررص إال مبرررا فضرررل عرررن فقرائنررراق   

 القرآن والسننق ورسيل اهلل )ص( جييبهم عما يس لينه.
  أمر )ص( بالاًل أن حيسن ضريافتهمق فلمرا أرادوا أن ينصررفيا أمرر )ص( برالالً ف جرازهم 

 ب رفع ما كان جييز به اليفيد.
 منكم أحد  يو يل  انه )ص(  ال  هل بق
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  اليا  غالم خّلفناه على رحالنا.
 أرسليه إلينا. ال )ص(  

فجاء الغالم فقال  يا رسيل اهللق إّن حاجا ليست كماجة أ ما ق إين واهلل مرا محلرين 
 من بالدي إال أن اس ل اهلل أن يغفر يل ويرمحين وجيعل غناي يف  ل(.

له وارمحه واجعل غناه يف  لبهق   أمر )ص( له مبثرل مرا   ال رسيل اهلل )ص(  اللهّم اغفر
أ ررمابهق فررانطلقيا راجعررني إىل أهلرريهمق ووافرريا رسرريل اهلل )ص( يف امليسررم  أمررر برره لرجررل مررن

 مب  سنة عدرق فقاليا  حنن بني أيدي.
 فقال )ص(  ما فعل الغالم الذي أااين معكم 

ن النرررا  أ رراليا  يررا رسرريل اهلل مررا رأينرررا مثلرره  ررّطق وال حرردتنا برر  نع منررره مبررا رز رره اهللق لرري 
 ها وال التفت إليها.ا تسميا الدنيا ما نظر حني 

 فقال )ص(  احلمد هلل.
 اليا  فعاو ذلص الرجل فينا على أفضل حال وأزهده يف الدنيا وأ نعه مبا رز)ق فلما ايىف 
رسررريل اهلل )ص( ورجرررع مرررن رجرررع مرررن أهرررل الررريمن عرررن اإلسرررالم  رررام يف  يمرررهق فرررذّكرهم اهلل 

 واإلسالم.
 

 وفد بين سعد
 هم من أهل اليمن.و دم وفد بين سعد هذمي بن  ضاعةق و 

 
 وفد بين فزارة

و دم على رسريل اهلل )ص( وفرد برين فرزارة بضرعة عدرر رجراًلق فريهم  خارجرة برن حصرنق 
واحلرر بررن  رري  بررن أخرري عيينررة بررن حصرن وهرري أ ررغرهمق فنزلرريا يف دار بنررت احلررارثق وجرراءوا 

)ص(  رسيل اهلل )ص( مقرّين باإلسالمق وهم مسنتين على ركاب عجافق فس هلم رسيل اهلل
 عن بالدهم.

فقررال أحرردهم  يررا رسرريل اهلل اسررنتت بالدنرراق وهلكررت مياشرريناق وجرردبت جناننرراق وغرررث 
 عيالناق فادع لنا رّبص يغيثناق وادفع لنا إىل رّبص.

اللهرّم اسرق عبرادك )فصعد رسيل اهلل )ص( املنب ودعرى هلرم فكران قرا حفرظ مرن دعائره  
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مغيثاً مرحياً مريعاً ابقاً واسعاً عاجالً غري آجلق  واندر رمحتص وأحي بالدكق اللهّم اسقنا غيثاً 
نافعاً غري ضاّرق اللهّم سقيا رمحة ال سقيا عذابق وال هردمق وال غرر)ق وال حمرقق اللهرّم اسرقنا 

 .(الغي  وانصرنا على اععداء
 فرجعيا و د استجي  فيهم دعاء رسيل اهلل )ص(. 
 

 وفد بين أسد
أسردق وفريهم  وابصرة برن معبرد واليمرة برن خييلردق و دم على رسريل اهلل )ص( وفرد برين 

إلره  ورسيل اهلل )ص( يف املسجد مع أ مابهق فتكّلميا و راليا  يرا رسريل اهلل إنرا شرهدنا أن ال
مَي نُّرريَن َعَلْيررَص َأْن )اهلل وأنّررص رسرريله وجئنرراك و  ابعرر  إلينررا بعثرراًق فرر نزل اهلل ر علررى روايررة   إال

 ( اآلية.48)( ا َعَليال ِإْسالَمك مْ َأْسَلم يا   ْل ال َ  نُّي 
وكان قا س ليا رسيل اهلل )ص( عنه  العيافة والكهانة وضرب احلصرىق فنهراهم عرن ذلرص  

 كّله.
 

 وفد ذراء
و رردم وفررد ذررراء مررن الرريمن علررى رسرريل اهلل )ص( وكررانيا تالتررة عدررر رجرراًلق ونزلرريا علرررى 

عرررريا رسرررريل اهلل)ص( لينصرررررفيا إىل ودّ  املقررررداد بررررن عمرررررو وأ رررراميا أيامرررراً واعلمرررريا الفرررررائصق  
 بالدهمق وعند ايديعهم له )ص( أمر هلم بافيائز وانصرفيا إىل بالدهم.

 
 وفد عذرة

و دم وفد عذرةق وكانيا اتين عدر رجاًلق منهم محزة برن النعمرانق فقرال رسريل اهلل )ص(  
 من القيم 

حنرن الرذين عضردوا  صرياً  انكرق حنن بني عذرة إخية  صي ال مرهق فقال متكّلمهم  قن ال
 وأزاحيا من بطن مكة خزاعة وبين بكرق ولنا  رابات وأرحام.

فقال رسيل اهلل )ص(  مرحباً بكم وأهاًلق ف سلمياق وبّدرهم رسيل اهلل)ص( بفت  الدرام 

                                                           
48

 .17احلجرات   -  
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وهررررروب هر ررررل إىل قتنررررع مررررن بررررالدهق ولرررراهم عررررن سرررر ال الكاهنررررة وعررررن الررررذبائ  الررررا كررررانيا 
 لي  عليهم إال اعضميةق   انصرفيا إىل بالدهم و د ا جيزوا.يذحبيلاق وأخبهم أن 

 
 وفد بّلي

و دم وفد بَلّي على رسيل اهلل )ص( فنزليا على رويفع برن تابرت البلرييق فقرال رسريل اهلل 
 )ص(  احلمد هلل الذي هداكم إىل اإلسالمق   ودالعيا رسيل اهلل )ص( بعد أن أجازهم.

ليفد  يا رسيل اهلل إيّن رجل يّف رغبة من الضيافةق فهل و ال )ص( له أبي الضبي  شيخ ا
 يل يف ذلص أجر 

  ال )ص(  نعمق وكل معروف  نعته إىل غيّن أو فقري فهي  د ة.
  ال  يا رسيل اهلل كم و ت الضيافة 

 ال )ص(  تالتة أيامق ما كان بعد ذلرص فصرد ةق وال حيرل للضري  أن يقريم عنردك حرك 
 حيرجص.
 

 وفد ذي مرة 
 م على رسيل اهلل )ص( وفد ذي مرةق وكانيا تالتة عدرق ورئيسهم احلارث بن عرف.و د

 فقال رسيل اهلل )ص(  كي  البالد 
 فقاليا  واهلل إنا ملسنتينق فادع اهلل لنا.

فقررال )ص(  اللهررّم اسررقهم الغيرر ق   أ رراميا أيامرراً ورجعرريا بافررائزةق ووجرردوا بالدهررم  ررد 
 هلم فيه رسيل اهلل )ص(. ا مطرت يف ذلص الييم الذي دعا

 
 وفد خيالن

و ردم علرى رسريل اهلل )ص( وفرد خريالن ر وكرانيا عدررة ر مسرلمنيق فقرال)ص(  مرا فعرل 
  نم خيالن الذي كانيا يعبدونه 

 اليا  أبردلنا اهلل مرا جئرت برهق إال أن عجريزاً وشريجاً كبررياً يتمّسركان برهق وإن  ردمنا عليره 
ئص الدينق وأمررهم باليفراء بالعهرد واعمانرة وحسرن افريارق هدمناه إن شاء اهللق   علمهم فرا

 وأن ال يظلمياق   أجازهمق ورجعيا إىل  يمهم وهدميا الصنم.
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 وفد حمارب

وكان قّن  دم على رسيل اهلل )ص( وفد حماربق وهم عدرة نفرق فيهم سياء بن احلرارث 
ى رسيل اهلل )ص( مرنهمق وكران وابنه خزمية وأسلمياق و يل انه   يكن أحد أفّظ وال أغلظ عل

يف اليفرررد رجرررل مرررنهم يعرفررره رسررريل اهلل )ص( فقرررال وهررري يعلرررن عرررن إسرررالمه  احلمرررد هلل الرررذي 
 أبقاين حك  د ت بص.

ّن هررذه القلرريب بيررد اهللق ومسرر  وجرره خزميررة فصررارت لرره غرررة إفقررال لرره رسرريل اهلل )ص(  
 بيضاءق وأجازهم كما جييز كل وفدق وانصرفيا.

 
 وفد  داء

و رردم وفررد  ررداء علررى رسرريل اهلل )ص( ف سررلمياق وهررم ئسررة عدررر رجرراًلق فبررايعيه علررى 
فريهم اإلسرالمق فرياىف رسريل اهلل)ص( مرنهم مائرة رجرل يف  ىاإلسالم ورجعيا إىل  ريمهمق ففدر

 حّجة اليداع.
 

 وفد غسان
و رردم وفررد غسرران علررى رسرريل اهلل )ص( وكررانيا تالتررة نفرررق ف سررلميا وأجررازهم رسرريل اهلل 

ندري أيتبعنرا  يمنرا أم ال  فلمرا  ردميا علرى  ريمهم دعريهم  فانصرفيا راجعنيق و اليا  ال )ص(
 إىل اإلسالمق فلم يستجيبيا هلم.

 
 وفد سالمان

و رردم وفررد سررالمان علررى رسرريل اهلل )ص( وهررم سرربعة نفرررق و يررل  هررم سررّتة عدررر نفررراًق 
هرررم فررردعا هلرررمق   وعلرررى رأسرررهم حبيررر  السرررالماين ف سرررلمياق وشررركيا إليررره )ص( جررردب بالد

ودعيه وأمر )ص( هلم بافيائزق فرجعيا إىل بالدهم فيجردوها  رد أمطررت يف الرص السراعة مرن 
 ذلص الييم الذي دعا هلم فيه رسيل اهلل)ص( باملطر.
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 وفد عب 
و دم مع رسيل اهلل )ص( وفرد عرب ق فقراليا  يرا رسريل اهلل  ردم علينرا  راؤنرا ف خبونرا أنره 

هجررررة لررره بعناهرررا  ق فررر ن كررران ال إسرررالم ملرررن اللرررهق ولنرررا أمررريال ومرررياوٍ  هجررررة إسرررالم ملرررن ال ال
 وهاجرنا.

 فقال )ص(  ااّقيا اهلل حي  كنتم فلن يلتكم من أعمالكم شيئاً.
 

 وفد بين سليم
و دم على رسيل اهلل )ص( وفرد برين سرليمق وفريهم  العبرا  برن مرردا ق ف سرلميا وحسرن 

 زة.سالمهم وأمر هلم رسيل اهلل )ص( بافائإ
 

 وفد عامر
و دم وفرد عرامر علرى رسريل اهلل )ص(ق وكرانيا عدررةق فر  روا باإلسرالمق وكتر  )ص( هلرم  

 مهم  رآناً وأجازهم )ص( وانصرفيا.كتاباً فيه شرائع اإلسالمق وأمر ا  ال بن كع  فعلّ 
 

 وفد اعزد
و ررردم وفرررد اعزد علرررى رسررريل اهلل )ص( وفررريهم  سرررييد برررن احلرررارثق  رررال  وفررردت سرررابع 
سبعة من  ريمي علرى رسريل اهلل )ص(ق فلمرا دخلنرا عليره وكلمنراه وأعجبره مرا رأن مرن  رمتنا 

 وزيّنا فقال )ص(  من أنتم 
  لنا   يم من أزد م منين.

 ميانكم إفتبّسم رسيل اهلل )ص( و ال  لكل شيء حقيقةق فما حقيقة 
اَنرا أن نعمرل ذراق نرا رسرلص أن نر من ذراق وئسراً أمر اْ رَ  لنا  ئ  عدررة خصرلة  ئسراً أمَ 

 وئساً ختّلقنا ذا يف افاهلية فنمن عليها إال أن اكره منها شيئاً.
 ْاكم رسلي أن ا منيا ذا فقال رسيل اهلل )ص(  ما اوم  الا أمرَ 

  لنا  أن ن من باهللق ومالئكتهق وكتبهق ورسلهق والبع  بعد امليت.
 ذا ا كم أن اعمليا رْ  ال )ص(  وما اوم  الا أمَ  

اهللق ونقريم الصرالةق ونر ّدي الزكراةق ونصريم شرهر رمضرانق وحنرّج  إلره إال  لنا  أن نقيل ال
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 البيت من استطاع إليه سبياًل.
  ال )ص(  وما اوم  الا ختّلقتم ذا يف افاهلية 

 رراليا  الدرركر عنررد الرخرراءق والصررب عنررد الرربالءق والرضررا مبررر القضرراءق والصررد) يف مررياان 
 ك الدمااة باععداء.اللقاءق وار 

فقرررال )ص(  حكمرررراء علمررراءق كررررادوا مررررن فقههرررم أن يكينرررريا أنبيررراءق    ررررال)ص(  وأنررررا 
ار كلينق وال  أزيدكم ئساً فتتم لكرم عدررون خصرلة  إن كنرتم كمرا اقيلرين فرال جتمعريا مرا ال

ه ارجعرين انافسيا يف شيء أنتم عنه غرداً زائلرينق وااّقريا اهلل الرذي إلير اسكنينق وال ابنيا ما ال
 وعليه اعرضينق وارغبيا يف ما عليه اقدمين وفيه ختلدون.

فانصرررف القرريم مررن عنررد رسرريل اهلل )ص( بعررد أن أجررازهمق و ررد حفظرريا و ررّيته وعملرريا 
 ذا.

 
 وفد بين املنتفق

و دم على رسيل اهلل )ص( وفد بين املنتفق  لقيط بن عامرق ف نره خررج ومعره  راح  لره 
 ن مالص بن املنتفق.يقال له  ليص بن عا م ب

 ررررال لقرررريط  فجرجررررت أنررررا و رررراح( حررررك  رررردمنا علررررى رسرررريل اهلل )ص(ق فيافينرررراه حررررني 
انصرف من  الة الغداةق فقام يف النا  خطيبراًق فقمرت أنرا و راح( إليره وسر لته عمرا عنرده 

 من علم الغي .
 فقال )ص(  اختص ربكم مبفااي  ئ  من الغي .

 فقلت  ما هّن يا رسيل اهلل 
)ص(  علم املنيرةق  رد علرم مرك منيرة أحردكم وال اعلمينرهق وعلرم النطفرة مرك يكرين  فقال

يف الررحمق  رد علمره وال اعلمينرهق وعلرم مرا يف غردق  رد علرم مرا أنرت  رانع وال اعلمرهق وعلرم 
 ييم الغي ق وعلم الساعة.

  لررت  يررا رسرريل اهلل علمنررا قررا عّلمررص اهللق فانررا مررن  بيررل ال يصرردي) اصررديقنا أحررد مررن
 مذحج الا اربي عليناق وخثعم الا ايالينا وعدريانا.

مق   يتيىف نبيكمق   ابع  الصائمةق فال ادع علرى  هرر ت ال )ص(  البثين فيها ما لبث
اعرض شرريئاً إال مرراتق وكررذلص املالئكررةق   خررّدث )ص( عررن القيامررة واآلخرررةق وعررن الثررياب 
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 والعقابق وعن افّنة والنار.
 يل اهلل فبم  زن من حسناانا وسّيئاانا  ال   لت  يا رس

  ال )ص(  احلسنة بعدر أمثاهلاق والسّيئة مبثلهاق إال أن يعفي اهلل.
  ال   لت  يا رسيل اهلل ما افّنة وما النار 

 رررال )ص(  إن النرررار هلرررا سررربعة أبررريابق مرررا منهرررا بابررران إال يسرررري الراكررر  بينهمرررا سررربعني 
ق وعرضرها كعررض السرماوات واعرضق أعرّدها اهلل للمّتقرني مرن عامراًق وإّن للجنّرة مثانيرة أبرياب

 عباده.
 َم نطلع من افّنة   ال   لت  يا رسيل اهلل فعلى

 ال )ص(  على ألار من عسل مصّفىق وألار من ئر لّذة للداربنيق ما ذرا  رداع وال 
قا اعلمينق وخري من ندامةق وألار من لنب   يتغرّي اعمهق وألار من ماء غري آسنق وفاكهة 

 مثله معهق وأزواج مطّهرة.
 فقلت  يا رسيل اهلل ما هي أ صى ما حنن بالغين ومنتهين إليه 

  ال )ص(  ما ال عني رأتق وال ا ذن يعتق وال خطر على  ل  بدر. 
 َم ا بايعص  فقلت  يا رسيل اهلل على

 ادرك باهلل شيئاً. وأن الفبسط الن( )ص( يده و ال  على إ ام الصالةق وإيتاء الزكاةق 
 

 وفد النجع
و ررردم علرررى رسررريل اهلل )ص( وفرررد النجرررع يف مرررائا رجرررل فنزلررريا دار اعضررريافق   جررراءوا 

لهق ف كرمهم رسريل اهلل )ص(  شريص رسيل اهلل )ص( مقرّين باإلسالم وم منني باهلل وحده ال
 وأجازهم كما جييز غريهم من اليفيدق   رجعيا إىل  يمهم وبالدهم.

و يررل  انرره كرران رسرريل اهلل )ص(  ررد بعرر  معرراذ بررن جبررل إىل الرريمن  بررل ذلررص هرري وأبررا 
 لريم(    رال )ص(  يّسررا وال اعّسرراق إميسى اعشعريق كل واحد منهمرا علرى خرالف )أي  

 وبّدرا وال انفراق واطاوعا وال ختالفا.
م إليررره إنرررص سرررت يت  يمررراً مرررن أهرررل الكترررابق فلررريكن أول مرررا اررردعيه)و رررال )ص( ملعررراذ  

اهلل وأّن حممررداً رسرريل اهللق فرر ن هررم أارراعيك بررذلص فرر خبهم أّن اهلل  ررد  إلرره إال شررهادة أن ال
افرتض عليهم  د ة ا خذ من أغنيائهم فرتّد على فقرائهمق ف ن هم أاراعيا لرص برذلص ف يراك 
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 .(وكرائم أمياهلمق وااق دعية املظليم لي  بينها وبني اهلل حجاب
معراذ انرص اقرردم علرى  ريم أهرل كتررابق والرم سرائليك عررن  اذ  يرراوروي انره )ص(  رال ملعر

والرا خترر) كرل شريء حرك انتهري إىل  (اهلل إلره إال ال)مفااي  افّنةق ف خبهم ان مفااي  افّنة 
 اهلل وال خج  دونهق من جاء ذا ييم القيامة خملصاً رجمت بكل ذن .

ا لري  يف كتراب اهلل و  أيرع منرص فقال معاذ  أرأيرت مرا س رئلت عنره وا ختصرم ايل فيره قر
 سنة اهلل 

 وال لْ اقضررني إالّ بعلررمق فرر ن أشرركل عليررص أمررر فَسرر فقررال )ص(  اياضررع يرفعررص اهللق وال
اسرتميق واستدررر   اجتهرردق فرر ن اهلل إن علررم مررن  لبررص الصررد) ييفقررصق فرر ن التررب  عليررص 

 ياءق وعليص بالرفق.فق  حك انتبه أو اكت  إيّل فيهق واحذر اهلينق ف نه  ائد اعشق
 

 سائر اليفيد
إىل غررري ذلررص قررن وفررد املدينررة وادررّرف باللقرراء مررع رسرريل اهلل )ص( حررك ان بعررص أهررل 
السري والتاريخ ذكر ميا فات أكثر مرن سربعني وفرداً  ردميا املدينرة مرن خمتلر  منرااق احلجراز 

 ومن اليمن واليمامة والبمرين وما إىل ذلص.
 ( إذا  دم اليفد لب  أحسن تيابه وأمر أ مابه بذلص. يل  انه كان رسيل اهلل )ص
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 فصل
 يف حجة اليداع

 
واسررمى  حجررة اإلسررالمق وحّجررة الرربالوق وحجررة الكمررالق وحجررة التمررامق وذلررص انرره ملررا 
دخل على رسيل اهلل )ص( شهر ذي القعدة من السنة العاشرة من اهلجررة النبييرة املباركرة نرزل 

ين   أ رربص نبيرراً إمررد ان اهلل عّزوجررّل يقرررؤك السررالم ويقرريل لررص  عليرره جبئيررل و ررال لرره  يررا حم
مررن أنبيررائي وال رسرريالً مررن رسررلي إال بعررد إكمررال ديررين وا كيررد حّجرراق و ررد بقرري عليررص مررن 
ذاك فريضتان قا ختاج أن ابّلغهمرا  يمرص  فريضرة احلرجق وفريضرة الياليرة واوالفرة مرن بعردكق 

ا خليهررا أبررداًق فرر ن اهلل جررّل تنرراؤه يرر مرك أن ابلّررا  يمررص  أرضرري مررن ح ّجررةق ولررن فرر ين   أخررل  
احلج وخج وحيج معص من استطاع إليه سبيالً من أهل احلضر واعاراف واععرابق واعّلمهم 
مررن معررا  حّجهررم مثررل مررا عّلمررتهم مررن  ررالهتم وزكرراهتم و رريامهمق وارري فهم مررن ذلررص علررى 

 ن الدرائع.مثال الذي أو فتهم عليه من مجيع ما بّلغتهم م
ن رسيل اهلل )ص( يريد احلج وان يعّلمكرم إفنادن منادي رسيل اهلل )ص( يف النا   أال 

من ذلص مثل الذي عّلمكم من شرائع دينكمق ويي فكم من ذلرص علرى مرا أو فكرم عليره مرن 
 غريه.

زوا لرررذلصق و رررد حضرررر   جتّهرررز رسررريل اهلل )ص( للمرررجق وأمرررر النرررا  بافهررراز لرررهق فتجّهررر
املدينررة مررن ضررياحيها ومررن جيانبهررا خلررق كثررريق فرر مجع رسرريل اهلل )ص( عنرردها علررى اوررروجق 
فجررررج مغتسرررالً متررردّهناً مررررتّجالً متجرررّرداً يف تررريبني  رررماريني  إزار ورداءق وأخررررج )ص( معررره 

عره عامرة وسرار م  عليهرا السرالم(فاامرة )نساءه كلهّن يف اهليادجق كمرا وأخررج معره أهرل بيتره 
 فناء النا .أاملهاجرين واعنصارق ومن شاء اهلل من  بائل العرب و 

 أ يل  كنت  د كتبت فيما سبق كتاباً حيل كيفية حجه )ص(ق ننقله هنا 
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 هكذا حج رسيل اهلل )ص(
 وذلص كما ورد يف  ماح الروايات 

سني هكذا ) و د وّفقين اهلل أن أندره يف هذه الكراسةق ب ضافة بعص التيضيمات بني  ي 
وذلررص علررى مررا  (حمرمررات اإلحرررام)وعررن   (حررّج التمتّررع)مجاليررة عررن إ( كمررا أحلقنررا برره  رريرة 

 واهلل املستعان.  (السّنة املطّهرة)استفيد من 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

بسررندمها عررن اإلمررام الصرراد))ع(  اّن رسرريل   (رمحهمررا اهلل)رون الكليررين وشرريخ الطائفررة 
 اهلل )ص( أ ام باملدينة عدر سنني   حيج.

َوأَذيْن يف النالرراِ  بِرراحلَْجي يَررْ ا يَك رِجرراالً َوَعلررى ك ررلي ضرراِمٍر يَررْ ِانَي ِمررْن  )  أنررزل اهلل اعرراىل عليرره  
 (.49)( ك لي َفجٍّ َعِميقٍ 

   أّن رسيل اهلل )ص( حيج يف عامه هذا.ف مر امل ذنني أن ي ذنيا ب على أ ياهتم
 فعلم به من حضر املدينةق وأهل العيايل واععرابق فاجتمعيا حلج رسيل اهلل )ص(.

 واأا كانيا اابعنيق ينظرون ما ي مرون به فيتبعينهق أو يصنع شيئاً فيصنعينه.
 

 العمرة وأعماهلا
هرى إىل ذي احل ليفرةق فزالرت  فجرج رسيل اهلل )ص( يف أربرع بقرني مرن ذي القعردة فلمرا انت

 الدم ..
 .(ويف حدي  آخر  لب  لبا  اإلحرام)ر اغتسل  1

   خرج حك أاى املسجد الذي عند الدجرةق فصّلى فيه الظهر.
من مسجد الدجرة( عند امليل اعولق  ة مراء  ريب ي  خرج حك انتهى إىل البيداء )وه

 فصّ  النا  له يااني.
برراحلّج )أي   ررال التلبيررة( وسررا) مائررة بدنررة )أي  نا ررة( و يررل  سررتاً ر فرر حرمق وأهررّل  2

 وسّتني بدنةق أو أربعاً وستني.
 حك انتهى )ص( إىل مكةق يف أربع مضني من ذي احلّجة.
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 ر فطاف بالبيت سبعة أشياف. 3
 ر    ّلى )ص( ركعتني خل  مقام إبراهيم )ع(. 4

 يف أول ايافه.  عاد إىل احلجر فاستلمهق و د كان استلمه 
 وجل به. ّن الصفا واملروة من شعائر اهللق فبدأ مبا بدأ اهلل عزّ إ ر    ال  5

وان املسلمني كانيا يظنين  ان السعي بني الصفا واملروة شريء  رنعه املدرركين. فر نزل اهلل 
اْعَتَمررَر فَررال ج نرراَح َعَلْيررِه َأْن  ِإنال الصالررفا َواْلَمررْرَوَة ِمررْن َشررعائِِر اهلِل َفَمررْن َحررجال اْلبَرْيررَت َأوِ )وجررل   عررزّ 

 (.50)( َيطاليالَف ِذِما
  أاررى )ص( الصررفاق فصررعد عليررهق واسررتقبل الررركن اليمرراينق فممررد اهلل وأترر  عليررهق ودعررا 

 مقدار ما يقرأ سيرة البقرة مرتّساًل.
   احندر إىل املروة في   عليهاق كما و   على الصفا.

   عليها.  احندر وعاد إىل الصفاق في 
   احندر إىل املروةق حك فرو من سعيه.

فلما فرو من سعيهق وهي على املروة أ بل على النا  بيجههق فممد اهلل اعراىل وأتر  عليره 
 ن هذا جبئيل ر وأوم  بيده إىل خلفه ر ي مرين أن آمر من   يسق منكم هدياً إ   ال  
 قصري(.ر أن حيل )واإلحالل باحللق لبعص الدعر أو الت 6

ولي استقبلت من أمري ما استدبرتق لصنعت مثرل مرا أمرراكمق ولكريّن سرقت اهلردي وال 
ينبغي لسائق اهلدي أن حيّلق حك يبلا اهلردي حملّره )أي  يف مر  حير  يرذب  اهلردي( اّن اهلل 

ل َا اهْلَْدي  حمَِلاله  )وجل يقيل   عزّ   (.51)( َوال َخِْلق يا ر ؤ َسك ْم َحكال يَربرْ
 قال له رجل من القيم  ايرج ح ّجاجاً وشعيرنا اقطر  ال  ف

 فقال له رسيل اهلل )ص(  أما انص لن ا من ذذا أبداً  )أي  لن ا من حبج التمّتع(.
له سرا ة بن مالص بن جدعم الكناين  يا رسيل اهلل علمنا دينناق ك ننا خلقنا الييم.  فقال

يسرتقبل  )أي  حرج التمترع يف هرذه السرنة أو يف كرّل فهذا الذي أمرانا بهق ألعامنا هذا أم وملا 
 سنة (.

                                                           
50

 .158البقرة   -  
51

 .196البقرة   -  



 154 

َفَمرررْن َ َتالرررَع بِررراْلع ْمَرِة ِإىَل احْلَرررجي َفَمرررا )لررره رسررريل اهلل )ص( و رررد أنرررزل اهلل آيرررة التمتّرررع   فقرررال
 (  بل هي لألبد إىل ييم القيامة.52)( اْستَرْيَسَر ِمَن اهْلَْديِ 

يف احلج هكذا إىل ييم القيامرة )أي  ان    شبص )ص( بني أ ابعه و ال  دخلت العمرة
 احلج  ار حج  تعق حي  ان عمراه وحجه ي ايان معاًق اعول  العمرةق الثاين  احلج(.

  ال  و دم علي )ع( من اليمنق على رسيل اهلل )ص( وهي مبكة.
تق ووجررررد رحيرررراً اّيبرررراًق ووجررررد عليهررررا تيابرررراً ق و ررررد أحلّرررر)ع( فررررياىف احلررررجق فيجررررد فاامررررة

 مصبيغة.
 فقال )ع(  ما هذا يا فاامة  )أي  كي  أحللتم (.

   أمرنا ذذا رسيل اهلل )ص(.)ع(فقالت 
فجرج علي )ع( إىل رسيل اهلل )ص( مستفتياً  )عن عليراً )ع( كران  رد أحررمق وارافق  

 و ّلىق وسعى..   أراد أن يس ل رسيل اهلل )ص(ق هلى يبقى يف إحرامهق أو حيل (.
  رأيت فاامة  د أحّلت وعليها تياب مصبيغة فقال  يا رسيل اهلل إين

 فقال رسيل اهلل )ص(  اين أمرت النا  بذلص.
 ف نت يا علي مبا أهللت  )أي هل اهللت باحلجق أو بالعمرة (.

هررررالالً كرررر هالل النرررر( )ص( )أي  اين  صرررردت أن أحرررررم كرررر حرام إفقررررال  يررررا رسرررريل اهلل 
 الرسيل )ص((.

 إحرامصق وأنت شريكي يف هديي. فقال له رسيل اهلل )ص(   ّر على
 

 احلج ومناسكه
 ال  ونزل رسيل اهلل )ص( هي وأ مابه مبكةق بالبطماءق و  ينزل الدورق فلما كران يريم 

 الرتوية )تامن ذي احلّجة( عند زوال الدم .
ر أمر النا  أن يغتسلياق ويهّليا باحلج )أي  يقيليا التلبيرة( وهري  ريل اهلل عّزوجرل الرذي  1
(. فجررج النرر( )ص( وأ ررمابه مهلّررني 53)( اً فَرااالِبع يا ِملالررَة ِإبْررراِهيَم َحِنيفرر)علررى نبيّرره )ص(  أنزلره 
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برراحلجق حررك أاررى إىل مرر . فصررّلى الظهررر والعصررر واملغرررب والعدرراء اآلخرررة والفجررر )أي بقرريا 
 ليلة التاسع يف م (.

املدررعر( ومينعررين   ي  غرردا والنررا  معرره. وكانررت  ررريش افرريص مررن املزدلفررة وهرري مجررع )أ
 النا  أن يفيضيا منها )أي  أن جيعليا اريقهم إىل عرفاتق من املدعر(.

فاضررته مررن حيرر  كررانيا يفيضررينق فرر نزل إف  بررل رسرريل اهلل )ص( و ررريش ارجرري أن اكررين 
اهيم برررر إ( يعرررين  54)(   ال أَِفيض ررريا ِمرررْن َحْيررر   أَفررراَض النالرررا   َواْسرررتَرْغِفر وا اهللَ )وجرررل عليررره   اهلل عرررزّ 

فاضررتهم منهرراق ومررن كرران بعرردهم )أي  كلهررم كررانيا إسررما) )علرريهم السررالم( يف إياعيررل و إو 
 يفيضين ويذهبين إىل عرفات من غري اريق املدعر(.

فلما رأت  ريش اّن  ّبة رسيل اهلل )ص(  رد مضرتق ك نره دخرل يف أنفسرهم شريء للرذي  
 كانيا يرجين من اإلفاضة من مكالم.

فضررررب )ص(  بترررهق  .(االراك)جببرررال   (عرفرررة)وهررري بطرررن  (رةأررر)حرررك انتهرررى )ص( إىل 
 وضرب النا  أخبيتهم عندها.

ر فلمرا زالرت الدرم  )أي   هرر يريم عرفرةق وهري ااسرع ذي احلجرة(. خررج رسريل اهلل  2
فرريعظ النررا ق وأمرررهم  ق)ص( ومعرره  ررريشق و ررد اغتسررلق و طررع التلبيررة. حررك و رر  باملسررجد

 ولاهمق    ّلى الظهر والعصر ب ذان وإ امتنيق   مضى إىل املي  ق في   به.
خفاف نا تهق يقفين إىل جانبهاق فنّماهاق ففعليا مثل ذلص. فقال إفجعل النا  يبتدرون 

خفرراف نررا ا برراملي  ق ولكررن هررذا كله.ررر وأومرر  إىل املي رر  إ)ص(  أيهررا النررا  لرري  ميضررع 
 ر فتفّر) النا .بيده 

وفعررل مثررل ذلررص باملزدلفررة )أي  أعلمهررم ان املي رر   املدررعر كلرره( في رر  النررا  بالرردعاء 
 حك و ع القرص ) رص الدم (.

ر   أفرراض )ص( وأمررر النررا  بالدعررةق حررك انتهررى إىل املزدلفررةق وهرري املدررعر احلرررام..  3
 فصّلى املغرب والعداء اآلخرة ب ذان واحد وإ امتني.

يرمررريا  حرررّك  رررّلى فيهرررا الفجرررر. وعجرررل ضرررعفاء برررين هاشرررم بليرررلق وأمررررهم أن ال  أ رررام 
 افمرة  مجرة العقبة حك اطلع الدم .
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 ر فلما أضاء النهار أفاض حك انتهى إىل م . 4 
 ر فرمى مجرة العقبة. 5
ر وكران اهلردي الرذي جراء بره رسريل اهلل )ص( مائرة بدنرةق و يرل  أربعرة وسرتني أو سرتة  6

 شرك )ص( علياً )ع( يف اهلدي. وستنيق ف
و يررل  انرره جرراء علرري )ع( ب ربعررة وتالتررني أو سررتة وتالتررني )ولعررل عليرراً )ع( جرراء ذررا مررن 

 اليمن(.
فنمر رسريل اهلل )ص( تالتراً وسرّتنيق و يرل  سرتة وسرتنيق وحنرر علري )ع( سربعاً وتالترنيق 

 و يل  أربعاً وتالتني بدنة.
دنة منها جرذوة )أي   طعرة( مرن حلرمق   اطررح وأمر رسيل اهلل )ص( أن ي خذ من كل ب

و  يعررط افررزارين  قف كررل رسرريل اهلل )ص( وعلرري )ع( وخّسرريا مررن مر هررا قيف برمررةق   اطرربخ
 جليدهاق وال جالهلاق وال  الئدهاق واصّد) به.

 ر وحلق )ص(. 7
ر  وزار )ص( البيرررت )أي  اررراف للزيرررارةق و رررّلى  رررالة الطررريافق وسرررعىق واررراف  8

 ساءق و ّلى  الة الطياف(.اياف الن
 ر ورجع )ص( إىل م ق وأ ام ذاق حك كان الييم الثال  من أيام التدريق. 9
 ر   رمى )ص( افمرات )أي  رماهّنق يف كل ييم(. 10

 هكذا حج رسيل اهلل )ص( كما يف الروايات الصميمة.
 

 حج التمتع
 ( 55)( حج التمتع)وإليص ميجزاً من  يرة 

 مرة التمتع.ر اإلحرامق لع 1
 ر الطياف لعمرة التمتع. 2
 ر ركعتان للطياف لعمرة التمتع. 3
 ر السعي لعمرة التمتع. 4
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 ر التقصري لعمرة التمتع. 5
 ر اإلحرامق حلج التمتع. 6
 ر الي يف بعرفات حلج التمتع. 7
 ر الي يف باملدعر حلج التمتع. 8
 ر اإلفاضة إىل م  حلج التمتع. 9
 لعقبة حلج التمتع.ر الرمي فمرة ا 10 

 ر النمرق أو الذب  حلج التمتع. 11
 ر احللقق أو التقصري حلج التمتع. 12
 ر الطيافق حلج التمتع. 13
 ر ركعتان للطياف حلج التمتع. 14
 ر السعي حلج التمتع. 15
 ر اياف النساء حلج التمتع. 16
 ر ركعتان لطياف النساء حلج التمتع. 17
 ر املبيت مب . 18
 رمي افمرات الثالثق مب ق كل ييم.ر  19
 

 حمرمات اإلحرام
 وإليص حمرمات اإلحرام 

 ر  يد حييان الب. 1
 ر النساء. 2
 ر عقد النكاح. 3
 ر اإلستمناء. 4
 ر استعمال الطي . 5
 ر لب  املجيط للرجال. 6
 ر اإلكتمال. 7
 ر النظر يف املرآة. 8
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 ر لب  او  وكل ما يسرت  هر القدم. 9
 سي)ق الكذبق السبابق املفاخرة.ر الف 10
 ر افدالق أي مطلق اليمنيق احتياااً. 11
 ر  تل هيام البدن. 12
 ر التجتم للزينةق بل مطلق الزينة. 13
 ر اغطية الرجل رأسه.14
 ر اغطية املرأة وجهها. 15
 ر التدهني. 16
 زالة الدعر.إر  17
 خراج الدم.إر  18
 ر  لع الضر . 19
 ر اقليم الظفر. 20
 ر التظليل للرجالق حال السري. 21
 ر  طع شجر احلرم. 22
 ر محل السالح. 23
 

 من حيادث حّجة اليداع
وروي انه ملا جتّهز رسريل اهلل )ص( إىل احلرج كتر  إىل علري )ع( ر و رد بعثره يف سررية إىل 
 اليمن ر ب ن خيرج ومن معه إىل احلج أيضاًق فلما  ارب رسيل اهلل)ص( مكة من اريرق املدينرةق
 ارذررا علرري )ع( مررن اريررق الرريمنق فتقررّدم علرري )ع( افرريش للقرراء النرر( )ص( وخلّرر  علرريهم 
رجررالً مررنهمق فرر درك النرر( )ص( و ررد أشرررف علررى مكررةق فسررّلم عليرره وعرررض عليرره أخبررارهق   
أخرربه ب نرره أ بررل مررع افرريش واقرردم علرريهم للقائررهق فسررّر رسرريل اهلل )ص( ذلررص وابررتهج بلقائرره 

 ت يا علي و ال له  مب أهلل
فقررال )ع(  عقرردت نيّررا بنّيتررص يررا رسرريل اهلل و لررت ملّررا أحرمررت  اللهررّم اهررالالً كرر هالل 

 نبّيص.
فقرال لرره رسرريل اهلل )ص(  أنررت شررريكي يف حّجري ومناسرركي وهررديي ر وكرران رسرريل اهلل 
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)ص(  د سا) اهلردي معره ر    رال لره  أ رم علرى إحرامرصق وعرد إىل جيدرص فعّجرل ذرم إيّل 
 مبكة إن  شاء اهلل اعاىل. حك  تمع

 
 يف مي   عرفات

وملررا كرران رسرريل اهلل )ص( يف املي رر  بعرفررات ومعرره املسررلمين و ررّلى ذررم الظهررر والعصررر 
ِإذا جراَء َنْصررر  اهلِل )معراً عنرد زوال الدرم  بررال أن يصرّل بينهمرا شرريئاًق و يرل  ملرا نزلررت سريرة  

رسريل اهلل )ص( انره الريداع ر.رك  راحلتره  ( وذلص يف أوسط أيرام التدرريق وعررف56)( َواْلَفْت   
 العضباء فممد اهلل وأت  عليه    ال 

أيهرررا النرررا   ايعررريا  رررييل واعقلررريهق فررر ين ال أدري لعلّررري ال ألقررراكم بعرررد عرررامي هرررذا ذرررذا 
 املي   أبداً.

أيهررررا النررررا   اّن دمرررراءكم وأمرررريالكم وأعراضرررركم علرررريكم حرررررام كمرمررررة يرررريمكم هررررذاق يف 
 بلدكم هذاق إىل أن القيا رّبكم..شهركم هذاق يف 

 أيّها النا   كل دم كان يف افاهلية فهي هدرق وكل ربا كان يف افاهلية فميضيع.
أيها النا  ان الزمان  د استدار فهي الييم كهيئته ييم خلق اهلل السماوات واعرضنيق واّن 

ت واعرض منهررا أربعررة عررّدة الدررهير عنررد اهلل اتناعدررر شررهراً يف كترراب اهلل يرريم خلررق السررماوا
الررذي بررني مجررادن وشررعبانق وذو القعرردةق وذو احلّجررةق واحملررّرمق فررال اظلمرريا  در فررحرررم  رجرر  م

فيهّن أنفسكمق ف ن النسريء زيرادة يف الكفرر ي ضرّل بره الرذين كفرروا حيّلينره عامراً وحيّرمينره عامراً 
ّلين  ررفرق وحيّرمررين  ررفر عامرراً ليياائرريا عررّدة مررا حررّرم اهلل ر وكررانيا حيّرمررين احملررّرم عامرراً ويسررتم

 ويستمّلين احملرم ر.
أيها النا   ان الديطان  د يئ  أن يعبد يف بالدكم آخر اعبدق ورضري مرنكم مبمّقررات 

 اععمال.
أيها النا   انكم ستلقين رّبكرم فيسر لكم عرن أعمرالكمق و رد بّلغرتق فمرن كانرت عنرده 

 وديعة فلي ّدها إىل من ائتمنه عليها.
ميلكرن عنفسرهّن ضرراً وال نفعراًق أخرذ يهّن ب مانرة     ان النسراء عنردكم عريان الأيها النا

                                                           
56

 .1النصر   -  
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اهلل واسررتمللتم فررروجهّن بكلمررات اهللق فلكررم علرريهّن حررقق وهلررّن علرريكم حررقق ومررن حقكررم 
عليهّن أن الييائّن فرشكمق واليعصيّنكم يف معروفق ف ذا فعلن ذلرص فلهرّن رز هرّن وكسريهتّن 

 ّن.باملعروفق وال اضربيه
أيهرررا النرررا   اين  رررد اركرررت فررريكم مرررا إن أخرررذ  بررره لرررن اضرررّليا أبرررداً  أمرررراً بّينررراً كتررراب اهلل 

 عّزوجل وعرتيت أهل بيا.
نّ( بعديق وال ا ّمة بعدكمق وأنتم اس لين  أيها النا   أال فليبّلا شاهدكم غائبكم  انه ال

 عين فما أنتم  ائلين 
 مت. اليا  ندهد اّنص  د بّلغت وأّديت ونص

 فقال )ص(  اللهّم اشهدق اللهّم اشهدق تالث مرات.
 

 عند مسجد اوي 
  ان رسيل اهلل )ص( ملا و   مب  ومعه املسلمين خط  النا  يف مسجد اوير  وهري 

 مسجد م ق ّيي بذلص عنه وا ع يف سف  جبلق مرافعاً عن جمرن السيل.
اهلل عبرداً يرع مقرالا فيعاهرا وبّلغهرا نّضرر )فقال )ص( بعد احلمد والثناء على اهلل اعاىل  

من    يبلغهق يا أيها النا  ليبّلا الدراهد الغائر ق فررّب حامرل فقره لري  بفقيرهق ورّب حامرل 
 .(فقه إىل من هي أفقه منه

مسررلم  إخررالص العمررل هللق والنصرريمة  ٍُ يغررّل علرريهّن  لرر  امررر  تررالث ال)   ررال )ص(  
  عئّمرررة املسرررلمنيق واللرررزوم فمررراعتهمق فررر ن دعررريهتم حميطرررة مرررن ورائهرررمق امل منرررين إخرررية اتكافررر

 .(دماؤهمق وهم يد على من سياهمق يسعى بذّمتهم أدناهم
 

 آخر أيام التدريق
ر مررن مرر  وملرا كرران اليرريم الثالرر  مررن آخررر أيررام التدررريق رمررى رسرريل اهلل )ص( افمررار ونفرر

حررك انتهررى إىل اعبطرر ق   ارخررل مررن ييمرره وخرررج مررن أسررفل مكررة مررن ذوي اررينق بعررد أن 
دخررل مكررة مررن أعالهررا مررن عقبررة املرردنّينيق فجرررج )ص( متيجهرراً حنرري املدينررةق وذلررص بعررد أن 
استتم حجهق و ضى مناسكهق وعّرف النا  ما حيتاجين إليهق وأعلمهم ب نه  د أ ام هلرم سرّنة 

 ( وأزال عنهم ما أحدته املدركين.إبراهيم )ع
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 اليحي وآخر آية من القرآن

ررْم َمييت ررينَ )يف املنا ر  عررن ابررن عبرا  انرره  ررال  ملررا نرزل  يلرره اعرراىل   ( 57)( ِإنالرَص َمييررٌت َوِإنراله 
 رال رسرريل اهلل )ص(  ليتررين أعلرم مررك يكررين ذلرص! هررذا وهرري )ص( يعلرم الغيرر  ب ذنرره اعرراىل 
ووحيه. فنزلت سيرة النصرق فكان بعد نزوهلا يسكت رسيل اهلل )ص( بني التكبرري والقرراءة   

 .(سبمان اهلل وحبمدهق أستغفر اهلل وأايب إليه)يقيل  
   بكى بكاءاً شديداً.  (إيلال  اما اّن نفسي نعيت)فقيل له يف ذلصق فقال  

 فقيل  يا رسيل اهلل أَوابكي من امليت و د غفر اهلل لص ما اقّدم من ذنبص وما ا ّخر 
فقرررررال )ص(  فررررر ين هررررريل املطّلرررررع  وأيرررررن ضررررريقة القررررربق و لمرررررة اللمرررررد  وأيرررررن القيامرررررة 

 (58واعهيال )
 (.59   ال  فعاو )ص( بعد نزول هذه السيرة عاما)

يات حك إذا   يبق على ارخال رسيل اهلل )ص( مرن هرذه الردنيا سرين   نزلت آيات وآ
رررْم ال )سررربعة أيرررام نزلرررت   رررلُّ نَرْفرررٍ  مرررا َكَسرررَبْت َوه  َواارالق ررريا يَرْيمررراً ار ْرَجع ررريَن ِفيرررِه ِإىَل اهلِل   ال ار رررَيىفال ك 

 (.60)( ي ْظَلم ينَ 
كرمي نرزل ذرا جبائيرل فكانت هذه اآلية ر على بعص الروايات ر هي آخر آية من القرآن ال

(ق  61رسرريل اهلل )ص( و ررال لرره  ضررعها يف رأ  املررائتني والثمررانني مررن سرريرة البقرررة) ى)ع( علرر
كمرررا اّن أول آيرررة مرررن القررررآن كررران  رررد نرررزل ذرررا جبئيرررل)ع( علرررى رسررريل اهلل )ص( هررري  يلررره 

 ( اآليات.62)( َلقَ ا رْرَْأ بِاْسِم َربيَص الالِذي خَ  ِبْسِم اهلِل الرالمْحِن الرالِحيمِ )اعاىل  
ف ول آية من القرآن ابتدأ ب ول ييم من البعثة النبيية الدريفةق وآخرر آيرة مرن آيرات القررآن 

بررني هررااني اآليتررنيق  بينهمررا مررن فرررتة كرران نررزول مررا اختررتم اعيررام اعخرررية لرسرريل اهلل )ص( ومررا
                                                           

57
 .30الزمر   -  

58
 أراد الن( )ص( اإلملاع إىل اعهيال ال أنه )ص( يبتلى ذا. -  

59
 .20ح 1ب 471ص 22راجع حبار اعنيار  ج -  

60
 .281البقرة   -  

61
 .83افسري شّب ) د  سره(  ص -  

62
 .1العلق   -  
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 والص الفرتة استغر ت مدة تالث وعدرين سنة.
 

 َمن مجع القرآن 
لفرررت النظرررر وجيلررر  اإلنتبررراه وهررري  ررريل جبئيرررل للنررر( )ص( عنرررد نزولررره باآليرررة وهنرررا مرررا ي

ضعها يف رأ  املائتني والثمانني مرن سريرة البقررةق ف نره  رري  يف اّن   ر  اعخرية ر كما يف الرواية
اهلل اعاىل أمر نبّيه جبمع القرآن وبرتايبه ارايباً د يقاً حرك يف مثرل ارر يم اآليراتق و رد فعرل النر( 
)ص( ذلص يف حيااه )ص( كما أمره اهلل اعاىلق و  يكن )ص( يرتك القرآن متفرّ اً حرك جيمرع 

 من بعده.
يقرريم  وهررل ميكررن للرسرريل )ص( مررع كبررري اهتمامرره وكثررري حر رره علررى القرررآن الكرررمي أن ال

جبمررع القرررآن وارايبرره! وأن يرتكرره مبعثررراً يف أيرردي املسررلمني وييكررل مجعرره إلرريهمق مررع ان الرريحي 
 (.63)(ِإنالَص َمييٌت َوِإنراله ْم َمييت ينَ )خبه بقيله  أ

جيمرع القررآن ويرتكره  ( وأن ال64فهل يص  أن يكين )ص( حريصاً على القرآن مرن جهرة)
 مبعثراً من جهة ا خرن 

بررل ألرري  القرررآن هرري دسررتير اإلسررالم اوالرردق ومعجزارره البا يررة علررى مررّر القرررون واععصررار 
 هل يص  أن يرتكه الن( )ص( مبعثراً من دون أن جيمعه !إىل ييم القيامة  ومعه 

ِإنال َعَلْينررا مَجَْعرره  )يقرريم جبمعرره مررع انرره اعرراىل يقرريل   أم كيرر  يرر ذن اهلل اعرراىل لنبيّرره برر ن ال
 (.66)( ِإنالا حَنْن  نَرزالْلَنا الذيْكَر َوِإنالا َله  حَلاِفظ ينَ )( ويقيل اعاىل أيضاً  65)( َو ر ْرآنَه  

 بالو القرآن جمميعاً ومراّباً إىل النا  كافةق كما مجعه اهلل اعاىل وراّبه.إ( )ص( فعلى الن
إذن  فهذا القرآن الذي هي ب يدينا على ارايبه ومجعهق وار يم آيااهق واراي  سيره وأجزائه 
هرري بعينرره القرررآن الررذي راّبرره رسرريل اهلل )ص( ومجعرره للمسررلمني يف حياارره )ص( برر مر مررن اهلل 

                                                           
63

 .30الزمر   -  
64

حك انه )ص( كان ي مر حبفظ القرآن واالهتمام به والتمريص على االواه والعمل بهق وخا ة يف  -  
بيا ما إن  سكتم أيامه اعخريةق حي  كان يقيل مراراً  إين خمل  فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل 

 ذما لن اضّليا بعدي أبداً.
65

 .17القيامة   -  
66

 .9احلجر   -  
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 يطرأ عليه أّي اغيري وخري ق أو ابديل واعديلق أو زيادة ونقصان. اعاىل  
وي يّرررده  مرررا روي عرررن افسرررري علررري برررن ابرررراهيم عرررن اإلمرررام الصررراد) )ع( عرررن رسررريل اهلل 

القرآن خل  فراشري يف املصرم   ق)ص( انه أمر علياً )ع( جبمع القرآن و ال )ص(  يا علي
عيه كمرا ضرّيعت اليهريد التريراةق فرانطلق علري )ع( واحلرير والقرااي  فجرذوه وامجعريه وال اضريّ 

 (.67فجمعه يف تيب أ فر   ختم عليه)
ن القرررآن مجرررع يف عهرررد رسررريل اهلل إويف جممررع البيررران نقرررالً عرررن السررّيد املراضرررى انررره  رررال  

والديخ املفيد  ( ده))ص( بالدكل الذي هي الييم ب يدينا. و ال مبقالته  بله الديخ الصدو) 
واملفّسرر الكبرري الدريخ الطربي  ( رده)مبقالته بعده شيخ الطائفرة الدريخ الطيسري ق و ال ( ده)
 وبا ي علماءنا اعبرار إىل ييمنا هذا. 548سنة  املتيىف  ( ده)

وعن زيد بن تابت انه  ال  كّنا  مع القطع املتفرّ ة من آيات القرآن و علها ب مر رسريل 
كانررت اآليررات متفرّ ررةق فرر مر رسرريل اهلل )ص(   اهلل )ص( يف مكالررا املناسرر ق ولكررن مررع ذلررص

 علياً )ع( أن جيمعها يف مكان واحدق وحّذرنا من اضييعها.
وعررررن الدررررع( انرررره  ررررال  مجررررع القرررررآن يف عهررررد رسرررريل اهلل )ص( مررررن  بررررل سررررّتة نفررررر مررررن 

 اعنصار.
وعرررن  ترررادة انررره  رررال  سررر لت أنسررراً عرررن انررره مرررن مجرررع القررررآن يف عهرررد رسررريل اهلل )ص(  

 أربعة نفر من اعنصار   ذكر أياؤهم.فقال  
وعن علي بن رباح  ان علري برن أ  االر  )ع( مجرع القررآن هري وا   برن كعر  يف عهرد 

 رسيل اهلل )ص(.
 

 الدياهد اال خرن
هرررذا باإلضرررافة إىل شرررياهد وم يّررردات ا خررررن اررردل علرررى ان القررررآن الرررذي هررري ب يررردينا هررري 

 ( من غري زيادة وال نقيصة.نفسه الذي مجع ورا  يف عهد رسيل اهلل )ص
منها  اسمية سريرة احلمرد بسريرة الفاخرة يف عهرد رسريل اهلل )ص( يعرين الرا فاخرة القررآن 
مع الا   اكن السيرة وال اآليات اال وىل الا نزل ذا اليحي على رسيل اهلل )ص(ق فتسميتها  
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ا الدكل امليجريد ب يردينا بفاخة الكتاب يف عهده )ص( يدري إىل ان الكتاب كان جمميعاً ذذ
 الييمق وسيرة احلمد فاخته كما هي الييم فاخته أيضاً.

يّن )إومنهرررا  ان النررر( )ص( كررران يقررريل يف حررردي  الثقلرررني املرررروي عرررن الفرررريقني متررريااراً  
خملّررر  فررريكم الثقلرررني  كتررراب اهللق وعررررتيت أهرررل بيررراق مرررا إن  ّسررركتم ذمرررا لرررن اضرررّليا بعررردي 

 .(أبداً 
يطلرق  جملميع واملرا  خيّلفه رسريل اهلل )ص( يف ا مترهق ال اآليرات املتفرّ رةق إذ الفالكتاب ا

عليهررا الكتررابق و ررد سرربق اهلل اعرراىل رسرريله)ص( يف هررذا التعبررري حيرر  أالررق مررراراً ويف آيررات 
شرررارة إىل انررره جممررريع ومراّررر  عنرررده اعررراىل يف اللّررريح إعلرررى القررررآنق ( الكتررراب)متعرررّددة كلمرررة 
 رال بره بعرص املفّسررين ر وانره اعراىل أالررع رسريله )ص( علرى مجعره وارايبره لديرره احملفريو ر كمرا 

وأمررره برر ن جيمرررع القرررآن علرررى مررا هرري جممرريع يف اللّرريح احملفرريوق ويراّبرره وفررق ارايبررهق وفعررل النرر( 
 )ص( ذلص.

ومنها  ما ورد من أمر الن( )ص( اتم القرآن يف شهر رمضان ويف غريه من سائر اعيامق 
ان ما وتمه من الفضريلة والثريابق حرك ان عبرداهلل برن مسرعيدق وا   برن كعر  وغريمهرا  رد وبي

ختميا القرآن عند رسيل اهلل )ص( عّدة مراتق وليال ان القرآن جمميع ومراّر ق   يكرن ورتم 
 القرآن مع ق عن اوتم يقال ملا يبدأ من أوله وينتهي بآخره.

املرويررة عررن الرسرريل )ص( وعررن أهررل بيترره )علرريهم  ومنهررا  روايررات ارر مر بعرررض اعحاديرر 
سريل السالم( ملعرفة غثها من يينها على القرآن الكرمي واقريل  مرا وافرق كتراب اهلل فقرد  الره ر 

)ص( و اله أهل البيت )علريهم السرالم(ق ومرا خرال  الكتراب فهري زخررف وباارلق والرم  اهلل
رآن الرذي هري ب يردينا ملعرفرة احلرق مرن الباارل   يقيليهق فقد أحالتنا هذه الروايات إىل هذا القر

قا يدل على سالمته من كل زيادة ونقيصرةق وابرديل وخرير ق وإال   يصر  أن يكرين مرجعراً 
 ملعرفة احلق من الباال.

ومنها  ما ورد من ان القرآن كله كان مكتيباً ميضيعاً بني احملراب واملنبق وكان املسرلمين 
 يكتبين منه.

د من ان جبئيل )ع( كان يعرض القرآن على رسيل اهلل )ص( كل عام مرّةق ومنها  ما ور 
 وعرضه عليه )ص( يف عامه اعخري مراني.
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ومنهررا  مررا روي مررن ان مجاعررة مررن الصررمابة كررانيا  ررد حفظرريا القرررآن كلرره يف عهررد رسرريل 
 اهلل )ص(.
يالررردي ق ول( رررد  سرررره)خيفرررى ذلرررص علرررى مرررن راجرررع افسرررري القررررآن للعالّمرررة البالغررري  وال

يف    (أجيبرررة املسرررائل الدينيرررة)(  كلمرررة حررريل ذلرررص ابعرررت يف إحررردن أعرررداد 68)( رمحررره اهلل)
 كربالء املقّدسة.

هذا باإلضافة إىل اّن هناك آيات وروايات ادري إىل ان القررآن نرزل علرى رسريل اهلل )ص( 
لَرررِة ِإنالرررا أَنْرزَ )مررررّاني  مررررّة نرررزل مبجميعررره علرررى  لررر  رسررريل اهلل )ص( كمرررا  رررال اعررراىل   ْلنررراه  يف لَيرْ

( ومرررّة نررزل عليرره  يمرراً ومتفرّ رراً عررب تررالث وعدرررين سررنة يف املناسرربات والقضررايا 69)( اْلَقررْدرِ 
 لبرره القررآن الررذي نرزل عليرره أّوالً جمميعراً ومراّبرراًق فجمرع القرررآن  ىاملتفرّ رةق والنرّ( )ص(  ررد وعر

عولق ورابرره وفررق ارايبررهق وهرري بعينرره الررذي نررزل عليرره تانيرراً  يمرراً ومتفرّ رراً حسرر  مجررع القرررآن ا
 القرآن الذي هي الييم ب يدينا.

إىل غررري ذلررص قررا يدررري مبجميعرره إىل اّن هررذا القرررآن الررذي هرري اليرريم ب يرردينا هرري القرررآن 
الذي مجع ب مر من اهلل ورسيله )ص( يف عهد رسيل اهلل )ص(   يزدد حرفاً و  ينقص حرفاًق 

ال يَْ اِيرِه اْلباِاررل  ِمرْن بَرررنْيِ َيَديْررِه َوال )ل أبرداًق كيرر  و ررد  رال اعرراىل  و  يتغررّي شرريء منره و  يتبرردّ 
 (.70)( ِمْن َخْلِفهِ 
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 فصل
 يف اليالية واإلمامة
 مهمة ابليا الرسالة

وملا انصرف رسيل اهلل )ص( مرن حجرة الريداع واملسرلمين معره وهرم علرى بعرص الروايرات 
دينة حك إذا كان الييم الثامن عدر من ذي احلجرة زهاء مائا أل  نسمةق سار )ص( حني امل

و ررل إىل غرردير خررم مررن افمفررة الررا اتدررّع  فيهررا اررر) املرردنيني عررن غررريهمق و  يكررن هررذا 
ق فنزل عليه اعمني جبئيرل عرن اهلل ىاملكان مبيضع إذ ذاك يصل  للنزولق لعدم املاء فيه واملرع

ما أ ْنزَِل إِلَْيَص ِمْن َربيَص َوِإْن  َْ اَرْفَعْل َفمرا بَرلالْغرَت رِسرالََته  َواهلل   يا أَيرَُّها الرالس يل  بَرلياْ )بقيله اعاىل  
 (.71)(يَرْعِصم َص ِمَن النالا ِ 

وكرران نزولرره هررذا ذررذا الدرر ن هرري املرررة الثالثررةق فقررد نررزل عليرره )ص(  بلهررا مرررّاني ر وذلررص 
مرة عند و يفه باملي  ق وا خرن عند كينه يف مسجد اوير ق ويف كرل منهمرا ير مره  ر  للت كيد

بررر ن يسرررتجل  علرررّي برررن أ  االررر  )ع(ق وأن يسرررّلم إليررره مرررا عنرررده مرررن العلرررم ومررررياث علررريم 
اعنبياء )عليهم السرالم( ومجيرع مرا لديره مرن آيراهتمق وأن يقيمره علمراً للنرا ق ويربّلغهم مرا نرزل 

فرض الطاعة على كل أحدق وي خذ منهم البيعة له على ذلصق والسالم عليه فيه من الياليةق و 
ب مرة امل مننيق ورسيل اهلل)ص( يس ل جبئيل أن ي ايره مرن اهلل اعراىل بالعصرمةق ويف هرذه املررة 

 .(واهلل يعصمص من النا )نزل عليه ذذه اآلية الكرمية الا فيها  
اآليررة الررا أمرررت رسرريل اهلل)ص( يف ابليررا مررا وكرران أوائررل القرريمق عنررد نررزول جبئيررل ذررذه 

ا نزل إليه يف علي )ع(ق  ريباً مرن افمفرةق فر مر رسريل اهلل )ص( برالتيّ   عرن املسرري وأن يررّد 
مرررن اقرررّدم مرررن القررريم وحيرررب  مرررن اررر ّخر عرررنهم يف ذلرررص املكرررانق فنرررزل )ص( ونرررزل املسرررلمين 

ختهررا وأمررر جبمررع الرحررال  ك فقررّم مرراحيلررهق وكرران ييمرراً  ايظرراً شررديد احلررّرق فرر مر برردوحات هنررا
 فيهق ووضع بعضها في) بعص.

  أمررر )ص( مناديرره فنررادن يف النررا   الصرررالة جامعررةق فرراجتمعيا إليرره وان الرجررل مرررنهم 
ليضررع بعررص ردائرره علررى رأسرره وبعضرره خررت  دميرره مررن شررّدة احلررّرق فلمررا اجتمعرريا  ررعد )ص( 

)ع( فر رررى معررره حرررك  رررام عرررن ميينررره   علرررى الرررص الرحرررال حرررك  رررار يف ذروهتررراق ودعرررا عليررراً 
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خطرر  )ص( النررا  خطبررة بليغررة   يسررمع النررا  مبثلهررا فممررد اهلل وأترر  عليررهق ووعررظ فرر بلا 
امليعظررةق ونعررى إىل اال ّمررة نفسررهق وأشررار إىل أمررر اإلسررتجالف فنصرر  عليرراً )ع( برر مر مررن اهلل 

 اعاىل خليفة عليهم بعدهق و ال يف آخرها ما يلي 
 

 ي  الغديرمقتطفات من حد
يرا أيّهرا الرسريل بلّرا مرا ا نرزل إليرص مرن ربّرص وإن )معاشر النا ! ان اهلل أوحى إيّل يقريل  

 .(يهدي القيم الكافرين ّن اهلل الإ  افعل فما بّلغت رسالته واهلل يعصمص من النا  
 وأنررا مبررنّي لكررم سررب  نررزول هررذه اآليررة  اّن جبئيررل هرربط علررّي مررراراً تالترراً يرر مرين عررن رّ  
جررّل جاللرره أن أ رريم يف هررذا املدررهدق فررا علم كررل أبرريص وأسرريدق اّن علرري بررن أ  االرر  أخرري 
وو رررّيي وخليفرررا علرررى ا ّمررراق واإلمرررام مرررن بعرررديق و رررد ضرررمن يل ابرررارك واعررراىل العصرررمة مرررن 

 النا  وهي اهلل الكايف الكرمي.
ترره علررى املهرراجرين فرراعلميا معاشررر النررا ! ان اهلل  ررد نصرربه لكررم وليرراً وإمامرراً مفرتضرراً ااع

واعنصرررارق وعلرررى الترررابعني هلرررم ب حسرررانق وعلرررى البرررادي واحلاضرررر وعلرررى اععجمررري والعرررر ق 
 واحلر واململيكق وعلى كل ميّحد.

معاشر النا ! انه آخر مقام أ يمه يف هذا املدهدق فايعيا وأايعياق وانقادوا عمرر رّبكرمق 
حمّمررد ولررّيكم القررائم املجاارر  لكررمق   مررن فرر ّن اهلل هرري مرريالكم وإهلكررمق   مررن بعررده رسرريله 

بعررردي علررري ولرررّيكم وإمرررامكم بررر مر رّبكرررمق   اإلمامرررة يف ذرّيرررا مرررن ولرررده إىل يررريم القرررين اهلل 
حررالل إالّ مررا أحلّرره اهللق وال حرررام إالّ مررا حّرمرره اهللق عرررّفين اهلل احلررالل واحلرررام وأنررا  ورسرريلهق ال

 ه وحرامه إليه.أفضيت ملا عّلمين رّ  من كتابه وحالل
معاشررر النررا ! مررا مررن علررم إالّ و ررد أحصرراه اهلل يّفق وكررل علررم عّلمررت فقررد أحصرريته يف 

 مته علياً واملّتقني من ولده.لال إمام املّتقنيق وما من علم إال عَ 
اضّليا عنهق وال انفروا منهق وال اسرتنكفيا مرن واليترهق فهري الرذي يهردي  معاشر النا ! ال
 ويزهق الباال وينهى عنهق وال ا خذه يف اهلل ليمة الئم.إىل احلق ويعمل بهق 

 معاشر النا ! فّضليه فقد فّضله اهللق وا بليه فقد نصبه اهلل.
معاشر النرا ! اّن عليراً والطّيبرني مرن ولرده هرم الثقرل اع رغرق والقررآن هري الثقرل اعكربق 

احلريضق هرم ا منراء اهلل يف وكل واحد من ء عن  احبهق وميافق لهق لن يفرت را حرّك يرردا علرّي 
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خلقرررررهق وحكمررررراؤه يف أرضرررررهق أال و رررررد أّديرررررتق أال و رررررد بّلغرررررتق أال و رررررد أيعرررررتق أال و رررررد 
أوضمتق أال وان اهلل عّزوجل  الق وأنا  لت عن اهلل عّزوجل  أال انه لري  أمرري املر منني غرري 

 مرة امل منني بعدي عحد غريه.إأخي هذاق وال خّل 
 علي فرفعه و ال   ضرب بيده على عضد 

معاشر النا ! هذا أخي وو ّييق وواعي علميق وخليفرا علرى ا مالرا وعلرى افسرري كتراب 
اهلل عّزوجلق والداعي إليهق والعامل مبا يرضاهق واحملارب ععدائهق وامليايل على ااعتهق والنراهي 

ثني والقاسررطني عررن معصرريتهق خليفررة رسرريل اهللق وأمررري املرر مننيق واإلمررام اهلرراديق و ااررل النرراك
مرن واالهق وعراد مرن  واملار ني ب مر اهللق أ يل وما يبّدل القيل لردّي بر مر رّ  أ ريل  اللهرّم والِ 

عاداهق وانصر من نصرهق واخذل من خذلهق والعن من أنكرهق واغض  على من جمد حّقهق 
فرى برص شرهيداً اللهّم انرص أنزلرت علرّي  ان اإلمامرة بعردي لعلرّي وليّرصق اللهرّم ايّن ا شرهدك وك

 اين  د بّلغت.
وجررل ديررنكم ب مامتررهق هررذا علرري أنصررركم يلق وأحّقكررم  معاشررر النررا ! اأررا أكمررل اهلل عررزّ 
وجل وأنا عنره راضريانق ومرا نزلرت آيرة رضرًى إال فيرهق   ق وأ ربكم إيّلق وأعزّكم علّيق واهلل عزّ 

قرآن إال فيرهق وال شرهد بافنّرة وما خاا  اهلل الذين آمنيا إالّ بدأ بهق وال نزلت آية مدح يف ال
 ( إالّ لهق وال أنزهلا يف سياهق وال مدح ذا غريه.72)( َهْل أَاى َعَلى اإِلْنسانِ )يف 

 معاشر النا ! نبّيكم خري نّ(ق وو ّيكم خري و ّيق وبنيه خري اعو ياء.
 معاشر النا ! ذرّية كّل نّ( من  لبهق وذرّيا من  ل  علي.

هلل  د أمرين ولاينق و د أمرت  علياً وليتهق فعلم اعمرر والنهري مرن ربّره معاشر النا ! اّن ا
 عّزوجررلق فررايعيا عمررره اسررلمياق وأايعرريا هتترردواق وانتهرريا لنهيرره ارشرردواق و ررريوا إىل مرررادهق وال

 اتفّر) بكم السبل عن سبيله.
بعرديق   ولردي معاشر النا ! أنا  راف اهلل املستقيم الرذي أمرركم بااباعرهق   علرّي مرن 

يهردون إىل احلررّق وبره يعردلينق أال اّن أعرداء علرري هرم أهرل الدرقا) والنفررا)ق  مرن   رلبه أئّمرةً 
واحلررراّدونق وهرررم العرررادونق وإخررريان الدررريااني الرررذين يررريحي بعضرررهم إىل بعرررص زخررررف القررريل 

 غروراً.
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 معاشر النا ! أال وايّن منذرق وعلّي هاد.
 ق أال اّن خا  اعئّمة مّنا القائم املهدي.معاشر النا ! ايّن نّ(ق وعلّي و يّ 

معاشرررر النرررا !  رررد بّينرررت لكرررم وا فهمرررتكمق وهرررذا علررري يفهمكرررم بعرررديق أال واين عنرررد 
انقضاء خطبا أدعيكم إىل مصافقا على بيعتهق واإل ررار برهق   مصرافقته بعرديق أال واين  رد 

رررا )وجرررّل  اهلل عرررزّ بايعرررت  اهللق وعلرررّي  رررد برررايعينق وأنرررا آخرررذكم بالبيعرررة لررره عرررن  َفَمرررْن َنَكرررَ  فَِ أال
 (.73)( نَرْفِسهِ  يَرْنك    َعلى

معاشررر النررا ! وكررّل حررالل دللررتكم عليررهق أو حرررام ليررتكم عنررهق فرر ين   أرجررع عررن ذلررص 
و  ا بررّدلق أال فرراذكروا ذلررص واحفظرريهق وايا رريا بررهق وال ابرردليه وال اغرررّيوهق أال فرر  يميا الصررالة 

بررراملعروفق والررريا عرررن املنكررررق أال واّن رأ  اعمرررر بررراملعروف والنهررري عرررن  وآاررريا الزكررراةق وامرررروا
املنكر  أن انتهيا إىل  ييل وابّلغيه من   حيضرق وا مروه بقبيلرهق وانهريه عرن خمالفترهق ف نره أمرر 

 من اهلل عّزوجّل وميّنق وال أمر مبعروف وال لي عن منكر إالّ مع إمام معصيم.
   يلريا الّرذي  لرتق وسرّلميا علرى علريٍّ بر مرة املر مننيق و يلريا  معاشر النرا ! فمرا اقيلرين

 يعنا وأاعناق و يليا  احلمد هلل اّلذي هدانا هلذا وما كّنا لنهتدي ليال أن هدانا اهلل.
معاشررر النررا ! اّن فضررائل علررّي عنررد اهلل عّزوجررل الررذي  ررد أنزهلررا يف القرررآن أكثررر مررن أن 

 كم ذا فصدي يه.ا حصيها يف مكان واحدق فمن أنب 
معاشررر النررا ! مررن يطررع اهلل ورسرريله وعليرراً أمررري املرر منني واعئّمررة مررن ولررده فقررد فرراز فرريزاً 

 عظيماً.
 فناداه القيم  يعنا وأاعنا أمر اهلل وأمر رسيله بقليبنا وألسنتنا وأيدينا.

ا    اّن رسرريل اهلل )ص( نررادن برر على  ررياه ويررده يف يررد علرري )ع( و ررال  يررا أيّهررا النرر
 ألست أوىل بكم من أنفسكم 

  اليا ب مجعهم  بلى يا رسيل اهلل.
فرفع رسيل اهلل )ص( بضبع علي )ع( حك رأن النا  بياض ابطيهماق و ال على النسق 

مررن عرراداهق  مررن واالهق وعررادِ  فمررن كنررت مررياله فهررذا علررّي مرريالهق اللهررّم والِ )مررن غررري فصررل  
وانصر من نصرهق واخذل من خذلهق والعن من خالفهق وأدر احلرّق معره حيثمرا دارق أال فليبلّرا 
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 .(ذلص منكم الداهد الغائ ق واليالد اليلد
 

 الصمابة يبايعين علّياً )ع(
  نزل رسيل اهلل )ص( وكان و ت الظهرية فصّلى ركعتني  ّ زالرت الدرم ق فر ّذن م ّذنره 

لره بازائرهق  فلما  ّلى ذم جل  يف خيمته وأمر علّياً )ع( أن جيل  يف خيمرةلصالة الفرضق 
  أمر )ص( املسلمني أن يدخليا عليه فيجراً فيجراً فيهنّر وه )ع( بالياليرةق ويسرّلميا عليره بر مرة 

 امل مننيق ويبايعيه على ذلص.
ّخ لرص يرابن بكرر وعمرر بايعراه وعمرر يقريل لره  برّخ بر ففعل النا  ذلص كّلهم حرك اّن أبرا

(ق   أردفرررا ذلرررص بقيهلمرررا  السرررالم 74أ  االررر  أ ررربمت مررريالي ومررريىل كرررّل مررر من وم منرررة)
 عليص يا أمريامل منني ورمحة اهلل وبركااهق   هّن وه باوالفة.

  أمرررر رسررريل اهلل )ص( أزواجررره وسرررائر نسررراء املررر منني معررره أن يررردخلن علرررى علررري )ع(  
عنرره علررى ذلررصق ففعلررن وسررّلمن عليرره )ع( وبايعنرره ب دخررال ويسررّلمن عليرره برر مرة املرر مننيق ويباي

 أيديهّن يف ادت فيه ماء كان  د أدخل علي )ع( يده فيه  بل ذلص.
 

 جبئيل وييم الغدير
وملا فرو رسيل اهلل )ص( من خطبته رأن النا  رجرالً مجريالً ذيّراً ايّر  الرري  وهري ينرادي 

ق فسرعى أحرد الصرمابة مبقالرة الرجرل إىل رسريل ويقيل  ااهلل ما رأيت  حممداً )ص( كرالييم  رطّ 
 اهلل )ص(ق فقال له رسيل اهلل )ص(  أادري من ذلص الرجل 

  ال  ال.
 ررال )ص(  ذلررص هرري الررروح اعمررني جبئيررلق ف يّرراك إيّرراك أن خلّررهق ف نّررص إن فعلتررهق فرراهلل 

 ورسيله ومالئكته وامل منين منص براء.
 يف ر اب الصمابة إىل ييم القيامة. ال ابن عّبا    د وجبت واهلل بيعته 
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 القرآن يبارك خالفة علي )ع(
وعررن ابررن عبررا ق وحذيفررةق وأ  ذر وغررريهمق الررم  رراليا  واهلل مررا برحنررا مررن مكاننررا ذلررص 

اْليَرْيَم َأْكَمْلت  َلك ْم ِديرَنك ْم َوأَْ َْمرت  َعلَرْيك ْم نِْعَمرِا )حك نزل جبئيل ذذه اآلية عن اهلل اعاىل  
 (.75)( َرِضيت  َلك م  اإِلْسالَم ِديناً وَ 

فقال رسيل اهلل )ص(  اهلل أكب علرى إكمرال الردينق وإ رام النعمرةق ورضرا الررّب سربمانه 
 واعاىل برسالا إليكمق واليالية لعلّي بن أ  اال  بعدي.

فعنررردها  رررام حّسررران برررن تابرررت و رررال  يرررا رسررريل اهلل أاررر ذن يل أن أ ررريل يف هرررذا املقرررام مرررا 
 ه اهلل يرضا

 فقال له )ص(   ل يا حّسان على اسم اهلل.
 في   على ندز من اعرض واطاول النا  لسماع كالمهق ف ند  يقيل 

 
 الغدير برواية الدعر

 اّم وايع بالرسيل منادياً     يناديهم ييم الغدير نبّيهم  
 فقاليا و  يبدوا هناك التعاميا    فقال  فمن ميالكم  ونّبيكم   
 و  الق مّنا يف اليالية عا يا     يالنا وأنت نبّينا إهلص م 
 رضيتص من بعدي إماماً وهادياً    فقال له   م يا علي ف ّنين  
 فكينيا له أاباع  د) ميالياً     فمن كنت  مياله فهذا ولّيه  
 وكن للذي عادن علياً معاديا     هناك دعا اللهّم وال ولّيه  

 ازال يا حّسان م يّداً بروح القد  ما نصرانا بلسانص. فقال له رسيل اهلل )ص(  ال
   ررام مررن بعررده مجاعررة مررن الدررعراء وألقرريا علررى مسررامع القرريم أبياارراً يف مرردح علرري )ع( 

 وابجيل هذه املناسبة العظيمة كقي  بن سعد بن عبادة اوزرجي وغريه.
 

 مع النعمان الفهري 
 قم و رال  مرن كنرت مرياله فعلرّي مريالهوملا نص  رسيل اهلل )ص( علياً )ع( ييم غدير خ

 إلره إال على الن( )ص( النعمان بن احلارث الفهري فقال  أمرانا عرن اهلل أن ندرهد أن ال مَ دِ  َ 
                                                           

75
 .3املائدة   -  



 172 

حرك  اهللق واّنص رسيل اهللق وأمرانا بافهاد واحلج والصيم والصالة والزكراة فقبلناهرا     اررضَ 
ّي ميالهق فهذا شيء منص أو أمر من عند نصبت ابن عمص علينا و لت  من كنت مياله فعل

إلرره إال هرري اّن هررذا مررن اهللق فرريىّل النعمرران وهرري يقرريل  اللهررّم  اهلل  فقررال )ص(  واهلل الررذي ال
إن كان هذا هي احلق من عندك ف مطر علينا حجارة مرن السرماءق فرمراه اهلل حبجرر علرى رأسره 

 (.77( اآليات)76)( واِ عٍ َسَ َل ساِئٌل ِبَعذاٍب )فقتلهق وأنزل اهلل اعاىل  
 

 من ذكريات الغدير
ويف يرريم الغرردير أمررر رسرريل اهلل )ص( بعررد أن أخررذ البيعررة لعلرري )ع( برر مرة املرر منني بزيررادة 

 يف فصيل اعذان واإل امة.  (أشهد أنال علياً ويّل اهلل)الدهادة الثالثة  
د رسريل اهللق فليقرل  اهللق حممر إلره إال إذا  رال أحردكم ال)و د  ال اإلمام الصراد) )ع(  

 (.78)( امل منني علي أمري
ويف احلدي  عن أ  ذر انه أّذن بعد وا عة الغدير وأخذ يهتر  بعرد الدرهاداني بالدرهادة 
الثالثرررةق فرفرررع ذلرررص بعرررص إىل رسررريل اهلل )ص(ق فقرررال )ص(  أمرررا وعيرررتم خطبرررا يررريم الغررردير 

ضراء وال أ ّلت الغباء على ذي هلجرة لعلي باليالية ! أما يعتم  ييل يف أ  ذر  ما أ ّلت او
 أ د) من أ  ذر !

وروي عن سلمان الفارسي أيضاً انه أّذن بعد  صة الغدير فرذكر بعرد الدرهاداني الدرهادة 
مررن رسرريل اهلل )ص(  الثالثرة يف أذانررهق فرر خب بعررص الصررمابة رسرريل اهلل )ص( بررذلصق فلررم يرررَ 

 إال انه أ ّر لسلمان ذلص.
ايرات ا خررن اردّل علررى أّن الدرهادة الثالثرة جرزء مرن اعذان واإل امررةق هرذا باإلضرافة إىل رو 
 (.79و د اخرتنا ذلص يف الفقه)

 اهلل اعاىل يعصم نبّيه )ص(
  انرررره ملررررا  ّررررت بيعررررة النررررا  لعلرررري )ع( باوالفررررة وبعررررد أن  ررررّلى رسرررريل اهلل )ص( ذررررم 

 الفرضق أمرهم بالرحيلق و د اال مكثهم هناك للبيعة تالتة أيّام.
سررار رسرريل اهلل )ص( بعررد أن أمررر النررا  بالرحيررل ييمرره وليلترره حررك أشرررف علررى عقبررة ف
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هدشراق وكرران  ررد اقّدمرره نفررر مرن املنررافقني إىل تنيررة العقبررة وأخررذوا معهرم دبابرراً  ررد ارحرريا فيهررا 
 حجارة لينفروا برسيل اهلل )ص( نا ته ويقضيا عليه  بل أن يصل إىل املدينة.

 )ص( وأمررين أن آخرذ بزمرام النا رةق ودعرا عّمرار برن ياسرر  ال حذيفة  فدعاين رسيل اهلل
وأمره ب ن يسي هاق حك إذا  رنا يف رأ  العقبرة ودحررج ا ولئرص النفرر الرص الردباب برني  ريائم 
النا رررةق فزعرررت النا رررة وكرررادت أن انفررررق فصررراح ذرررا رسررريل اهلل )ص( أسررركين يرررا مباركرررة فلررري  

 عليِص ب  .
انفرررر اقرررّدميا إليهرررا ليررردفعيها ب يرررديهمق فجعلرررت أنرررا وعّمرررار  فلمرررا رأن القررريم ان النا رررة ال

 نضرب وجيههم ب سيافنا ر وكانت ليلة مظلمة ر فت ّخروا عنا و د أيسيا قا دبّروه.
 فقلت  يا رسيل اهلل أال ابع  إليهم رهطاً من أ مابص ي ايك برؤوسهم  

يه فقااررل ذررمق حررك إذا فقررال )ص(  اين أكررره أن يقرريل النررا   دعررا  يمرراً إىل دينرره ف جرراب
 فرررر بعررردّوه  ررررتلهمق ولكرررن دعهرررم فرررر ن اهلل هلرررم باملر ررراد وسرررريمهلهم  لررريالً   يضررررطّرهم إىل 

 عذاب غليظ.
 ررال حذيفررة    احنرردرنا مررن العقبررة ونررزل رسرريل اهلل )ص( وايّضرر  وانتظررر أ ررمابهق حررك 

يم ودخلريا مرع رسريل اهلل نزليا واجتمعيا لصالة الصب ق فرأيت  ا ولئرص النفرر  رد ايراريا مرع القر
)ص( إىل الصررالةق فلمررا  ضرريت الصررالة دعررا رسرريل اهلل )ص( ا ولئررص النفررر وعرراابهم علررى مررا  
كررران مرررنهم مرررن الي ررريف علرررى العقبرررةق فاعترررذروا بررر ّلم اقرررّدميه إليهرررا لضررريق املكرررانق وليررر ن  

 عملين.بعضهم ببعصق فنظر إليهم رسيل اهلل )ص( ملّياً    ال  وما اهلل بغافل عّما ا
 
 
 
 

 فصل
 يف اعيام اعخرية من حيااه )ص(
 الثقالن وديعتا رسيل اهلل )ص(

   ان رسيل اهلل )ص(   يزل بعد ييم الغدير يكّرر من  يله 
يررا أيهررا النررا  اين فرررراكمق وأنررتم واردون علرريال احلررريضق أال واين سررائلكم عررن الثقلرررنيق )

فانظروا كي  ختّلفيين فيهمراق فر ّن اللطير  اوبرري نبّر ين اّلمرا لرن يفرت را حرك يلقيراينق وسر لت 
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رّ  ذلررص ف عطانيررهق أال واين  ررد اركتهمررا فرريكم  كترراب اهللق وعرررتيت أهررل بيرراق فررال اسرربقيهم 
فرّ ررياق وال اقصررروا عررنهم فتهلكررياق وال اعّلمرريهم فرر لم أعلررم مررنكمق أيهررا النررا  ال ألفيررّنكم فت

بعدي ارجعين كفاراًق يضرب بعضكم ر اب بعصق فتلقيين يف كتيبة كمجّر السيل افرّارق أال 
وان علررري برررن أ  االررر  أخررري وو رررّييق يقاارررل بعررردي علرررى ا ويرررل القررررآن كمرررا  االرررت علرررى 

 .(انزيله
 

 ا كيد حدي  الغدير
أال من  لم )وعن علي )ع( انه  ال  أمرين رسيل اهلل )ص( أن أخرج فا نادي يف النا   

أجرياً أجرره فعليره لعنرة اهللق أال مرن ارياىل غرري مياليره فعليره لعنرة اهللق أال ومرن سرّ  أبييره فعليره 
 .(لعنة اهلل

 )ص( فقرال النرا   هرل  ال علي )ع(  فجرجت فناديت يف النا  كما أمررين رسريل اهلل
 ملا ناديت به من افسري 

  لت  اهلل ورسيله أعلم.
 ال )ع(  فقام مجاعة من أ ماب الن( )ص( فدخليا عليهق فقاليا  يرا رسريل اهلل )ص( 

 هل ملا نادن علي من افسري 
 ررال )ص(  نعررمق أمرارره أن ينررادي  أال مررن  لررم أجرررياً أجررره فعليرره لعنررة اهللق واهلل يقرريل  

 ( فمن  لمنا أجرنا فعليه لعنة اهلل.80)( ال َأْسئَرل ك ْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالال اْلَمَيدالَة يف اْلق ْر    لْ )
النالررِ(ُّ َأْوىل بِرراْلم ْ ِمِننَي )وأمرارره أن ينررادي  مررن اررياىل غررري مياليرره فعليرره لعنررة اهللق واهلل يقرريل  

 هق فمن اياىل غري علي وذرّيته فعليه لعنة اهلل.( ومن كنت مياله فعلّي ميال81)( ِمْن أَنْرف ِسِهمْ 
وأمراه أن ينرادي  مرن سرّ  أبييره فعليره لعنرة اهللق وأنرا ا شرهد اهلل وا شرهدكم اين وعليراً أبريا 

 هذه اال ّمةق فمن سّ  أحدنا فعليه لعنة اهلل.
 ال اوباب بن اعرّت  كران هرذا احلردي   برل ارخرال النر( )ص( مرن هرذه الردنيا بتسرعة 

 عدر ييماً.
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 سريّة ا سامة إىل الروم

  عقد رسيل اهلل )ص( اللياء واإلمرة ال سامة بن زيدق وندبه أن خيررج جبمهرير اال ّمرة إىل  
حيرر  ا  رري  أبرريه مررن بررالد الرررومق وكانررت هررذه هرري آخررر سررريّة عقرردها رسرريل اهلل )ص( يف 

ليرره يف العقبررة واعاهرردوا حيااررهق وكرران  ررد اجتمررع رأيرره علررى إخررراج مجاعررة مررن الررذين اررآمروا ع
يبقررى يف املدينررة عنررد ارخالرره )ص( مررن خيتلرر   بيررنهم علررى نكرر  البيعررة يف معسرركرهق حررك ال

 يف الرياسةق ويطمع يف التقّدم على النا  باإلمارةق ويسرتت  اعمرر ملرن اسرتجلفه مرن بعرده وال
 ينازعه يف حّقه منازع.

 أسنالم وهي حدث السرّنق حرك ال فعقد )ص( ال سامة اإلمرة على كبار الصمابة وذوي
يطعررن أحررد يف اعيررني اهلل ونصرر  رسرريله عليرراً خليفررة مررن بعررده وأمرررياً للمرر منني حبداتررة السررّنق 
  جرررّد يف إخرررراجهمق وأمرررر ا سرررامة أن يعسررركر برررافرف علرررى أميرررال مرررن املدينرررةق وأمرررر النرررا  

 ال )ص(  نّفذوا جريش ا سرامةق باوروج إليه واملسري معهق وحّذرهم من التلّيم واإلبطاء عنه. و 
 (.82نّفذوا جيش ا سامةق لعن اهلل من ختّل  عن جيش ا سامةق يكّررها تالتاً)

 
 اإلستغفار عهل البقيع

ررص أشرّد احلرررص علرى اسريري جريش ا سرامةق ومغررادرة رؤو   بينرا كران رسريل اهلل )ص( حي 
الدكاة الا ارخرل فيهرا مرن له  أ مابه املدينةق وختليتها لعلي )ع( من املعارضنيق إذ عرضت

الرردنياق وكانررت شرركااه علررى أتررر ا كلررة خيررب املسررميمةق ف نرره مررازال ينررتقص برره ّيهررا حررك  ررال 
الييم  طعت مطاياي اعكلة الا أكلت  ايبق وما مرن نرّ( وال و رّي إالّ ))ص( عند ارخاله  

 الت.. وهناك روايات ا خرن يف سب  شهاداه )ص( مذكيرة يف املفصّ (شهيد
فلما أحّ  رسيل اهلل )ص( بذلص أخرذ بيرد علري برن أ  االر  )ع(ق واابعره مجاعرة مرن 
النررا ق وايّجرره إىل البقيررعق فقررال ملررن اابعرره  انررين  ررد ا مرررت باإلسررتغفار عهررل البقيررعق فررانطلقيا 

السرالم علريكم يرا أهرل القبريرق ليهنرئكم مرا أ ربمتم فيره )معه حك و   بني أ هررهم و رال  
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ق دار إحياء الرتاث العر ق وفيه  )انفذوا جيش 52ص 6راجع شرح النهج البن أ  احلديد  ج -  
 ا سامةق لعن اهلل من ختّل  عنهق وكّرر ذلص(.
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 .(فيه النا ق أ بلت الف  كقطع الّليل املظلم يتبع أوهلا آخرها قا أ ب 
   استغفر )ص( عهل البقيع ايياًل.

يرا أخري اّن جبئيرل كران يعررض علرّي القررآن  )  أ بل إىل علي أمريامل منني )ع( و ال لره  
يرا علري )ق    رال  (كل سنة مرةق و د عرضره علرّي يف العرام مررانيق وال أراه إالّ حلضرير أجلري

ين خرررّيت برررني خررزائن الررردنيا واولرريد فيهررراق وبرررني لقرراء رّ  وافنّرررةق فرراخرتت  لقررراء رّ  وافنّرررة إ
 وأو اه أن يكين )ع( هي الذي يلي أمره.  (خالداً فيهاق ف ذا أنا مّت فتغسلين

 
  اة اال بعمل مع رمحة اهلل ال

  عررراد رسررريل اهلل )ص( مرررن البقيرررع إىل منزلرررهق فمكررر  تالترررة أيرررام ميعيكررراًق   خررررج إىل 
املسررجد معصرريب الرررأ  معتمررداً إىل علرري أمررري املرر منني )ع( بيمرر  يديررهق وعلررى الفضررل بررن 

معاشررر )العبررا  باليررد اال خرررن حررك  ررعد املنررب فجلرر  عليررهق   محررد اهلل وأترر  عليرره و ررال  
 خفرري) مررن بررني أ هررركمق فمررن كرران لرره عنرردي عرردة فليرر اين أعطرره إياهرراق النررا   ررد حرران مرريّن 

 .(ومن كان له عليال َدْين فليجبين به
فقررام إليرره رجررل فقررال  يررا رسرريل اهلل ان يل عنرردك عرردةق اين ازّوجررت فيعررداين أن انملررين 

 تالتة أفيا).
 ف مر )ص( له بذلص و ال  احنلها وافضل.

بني اهلل وبني أحد شيئاً يعط به خرياًق أو يصرف به عنه     ال  معاشر النا ! انه لي  
ينجي  ق والذي بعثين باحلق نبياً الق وال يتمّ  متمنٍّ يّدعي مدّعٍ  شرّاًق االّ العملق أيها النا  ال

إال عمل مع رمحة اهللق ولي عصريت هلييرتق    رال  اللهرّم هرل بّلغرت    نرزل فصرّلى بالنرا  
 ه. الة خفيفةق   دخل بيت

 
 الكتاب والعرتة خليفتا رسيل اهلل )ص(

فلّما كان من الغرد أ برل اعنصرار وأحرد يا بالبرابق وعلمريا بدرّدة نقاهرة رسريل اهلل )ص( 
والضرررع  الرررذي هررري فيررره فجعلررريا يبكرررينق فسرررمع رسررريل اهلل )ص( البكررراء فقرررال  مرررن هررر الء 

 الباكين 
  اليا  هم اعنصار يا رسيل اهلل.
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 أهل بيا  فقال )ص(  َمن هنا ِمن
 راليا  علرري )ع( والعبّررا ق فرردعا ذمررا وخرررج متكيرراً عليهمررا واسررتند إىل جررذع مررن جررذوع 

معاشرر النرا ! انره   ميرت نرّ( )مسجدهق واجتمع النا  حيلرهق فممرد اهلل وأتر  عليره و رال  
ق  ّط إال خّل  اركةق و د خّلفت  فيكم الثقلني  كتاب اهللق وعررتيت أهرل بيراق فتمّسركيا ذمرا

إليهررراق ا و ررريكم بتقررررين اهلل  يفمرررن ضرررّيعهما ضررررّيعه اهللق أال وان اعنصرررار كرشررري وعيبررررا آو 
 .(واإلحسان إىل حمسنهمق والتجاوز عن مسيئهم

 
 مع ا سامة بن زيد

  اّن رسرريل اهلل )ص( دعررا ا سررامة بررن زيررد الررذي أمررره أن يعسرركر بررافرف و ررال لرره  ِسررر 
 عليه. على بركة اهلل حي  أمراص مبن أّمراص

فقرال ا سرامة  بر   أنرت وا ّمري يرا رسريل اهللق أار ذن يل يف املقرام عنردك حرك يدرفيص اهللق 
 ف ين مك خرجت وأنت على هذه احلالة خرجت ويف  ل( منص  رحة.

 فقال له رسيل اهلل )ص(  انفذ يا ا سامة إىل ما أمراص.
يتجلّر  عرن جريش  الفجرج ا سامة مرن ييمره ذلرصق ونرادن منرادي رسريل اهلل )ص(  أال 

 ا سامة أحد قن أمالراه عليه.
  أمرررر )ص(  ررري  برررن عبرررادة واحلبررراب برررن املنرررذر بررر خراج مجاعرررة مرررن اعنصرررار كرررانيا  رررد 
اثررررا لياق وأمرررررهم برتحيررررل القرررريم إىل عسرررركرهمق ففعررررال ذلررررص حررررك أحلقرررريهم بالعسرررركرق و رررراال 

 برررل أن يعلرررم بتررر خريكق  ّن رسررريل اهلل )ص(   يررررّخص لرررص يف التررر خريق فسرررر مرررنإال سرررامة  
فارخرررل ذرررم ا سرررامةق وانصررررف  ررري  واحلبّررراب إىل رسررريل اهلل)ص( وأخرررباه مبسرررري القررريمق ومرررع 

 ذلص فقد ختّل  عن جيش ا سامة بعص كما ورجع منهم آخرون إىل املدينة.
 

 ني جالساً مالن( )ص( يصّلي باملسل
علرررري )ع( والفضررررل بررررن  يفار ررره وكررران رسرررريل اهلل )ص( لدررررّدة شررركااه يف الررررص الليلررررة ال

العبررا ق وكرران بررالل عنرردما يرر ّذن لكررل فريضررة يرر يت إىل النرر( )ص( فيقرريل  الصررالة يررا رسرريل 
اهللق ف ن  در رسيل اهلل )ص( على اوروج إىل الصالة خرج و ّلى بالنا ق وإن   يقدر أمر 

 علي بن أ   اال  )ع( أن يصّلي ذم.
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اه ي ذنره بالصرالةق فيجرده  رد تقرل عرن اورروجق ويف  باح الص الليلة أااه بالل على عاد
فنرررادن  الصرررالة رمحكرررم اهللق فررر ّذن رسررريل اهلل )ص( بندائررره ورأسررره يف حجرررر علررري )ع(. و  
يرررررتمّكن )ص( مرررررن اورررررروج إىل املسرررررجد.. هرررررذا واملسرررررلمين جالسرررررين للصرررررالة فتقرررررّدم أحرررررد 

لره  سرّندوين وأخرجريين إىل الصمابة إىل احملرابق فلّما كّب يعه رسيل اهلل)ص(ق فقال ملن حي 
 املسجد.

فجررررج )ص( وهررري معّصررر  الررررأ  معتمرررداً برررني علررري )ع( والفضرررل برررن العبّرررا  ورجررراله 
خيطّرران يف اعرض مررن الضررع ق فتقررّدم رسرريل اهلل )ص( وحنّررى الصررما  عررن احملرررابق وابترردأ 

 الصالة وكّب هلا مست نفاً وهي جال ق وبالل يسمع النا  التكبري.
ص(  ررالاه  ررال ملررن حيلرره  عّرجرريا   إىل املنرربق ف جلسرريه علررى أد  مر رراة فلمرا أكمررل )

منهررا واجتمررع لرره مجيررع أهررل املدينررة مررن املهرراجرين واعنصررار حررك برررزت العيااررق مررن خرردورهّن 
 فبني باك و ارخ والن( )ص( خيط  ساعة ويسكت ساعة.

أال أيُّهرا النررا  )ل )ص(  وكران قرا ذكرر )ص(  أن محرد اهلل وأتر  عليرره مبرا هري أهلره    را
اين خملّر  فرريكم مررا إن  ّسركتم برره لررن اضررّليا بعرديق كترراب اهلل وعرررتيت أهرل بيرراق ف لمررا لررن 
يفرت رررا حرررك يرررردا علرررّي احلررريضق فتمّسررركيا ذمررراق فرررال اتقرررّدميا أهرررل بيرررا فتمر رررياق وال اتررر ّخروا 

عليهراق اللهرّم اين  رد بّلغرت مرا  انكثريا بيعرا الرا برايعتميين عنهم فتزهقياق وأوفيا بعهرديق وال
 .(أمراينق ونصمت هلم ما استطعتق وما ايفيقي إال باهلل عليه ايكلت وإليه ا ني 

ويف روايررة انرره )ص(  ررال  أال  ررد خّلفررت فرريكم كترراب اهلل فيرره النررير واهلرردن والبيررانق مررا 
العلرم اعكربق فّرف اهلل فيه من شيءق حّجة اهلل علريكم وحّجرا وحّجرة وليّريق وخّلفرت فريكم 

َعَلم الدينق ونير اهلدن  و ّيي علي بن أ  اال ق أال هي حبل اهلل فاعتصميا بره مجيعراً وال 
 افرال يا عنه.

اررر ايين غرررداً بالررردنيا ازّفيلرررا زفّررراًق ويررر يت أهرررل بيرررا شرررعثاً غرررباًق مقهرررريرين  أيّهرررا النرررا ! ال
 مظليمنيق اسيل دماؤهم.

يرراق فرر لم أركرران الرردينق ومصررابي  الظلررمق ومعرردن العلررمق أيّهررا النررا ! اهلل اهلل يف أهررل ب
علي أخي ووزيريق وأميين والقائم من بعدي ب مر اهللق واملييف بذّماق وحميي سّناق أول النا  

   امياناًق وآخرهم عهداً عند امليتق وأوهلم يل لقاءاً ييم القيامةق فليبّلا شاهدكم غائبكم.
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 بلي ابعة فها أنا ومن كانت له عدة أو َدْين فلي ت فيهرا علري أيّها النا ! ومن كانت له 
 يبقى عحد علّي ابعة. بن أ  اال  ف نّه ضامن لذلص كله حك ال

    ام )ص( معتمداً بني علي )ع( والفضل بن العّبا  ودخل منزله.
 

 مع املتجّلفني عن جيش ا سامة
عررن جرريش ا سررامةق فلمررا حضررروا    اّن رسرريل اهلل )ص( بعرر  مررن اسررتدعى لرره املتجّلفررني

  ال هلم )ص(  أ  آمركم أن انّفذوا جيش ا سامة !
 فقاليا  بلى يا رسيل اهلل.

 فقال )ص(  فلم ا ّخر  عن أمري 
 فقال بعضهم  اين كنت  د خرجت   رجعت ال جديد بص عهداً.

 و ال بعص آخر  اين   أخرج عين   ا ح  أن أس ل عنص الركبان.
اهلل )ص(  نّفذوا جيش ا سامةق نّفذوا جيش ا سرامة ر يكّررهرا تالتراً ر لعرن اهلل  فقال رسيل 

(ق   اشرررتّد ضرررعفه )ص( وانقطرررع عرررن الكرررالم لعظرررم مرررا حلقررره مرررن التعررر  83مرررن اررر ّخر عنررره)
والضرررع ق فبكرررى املسرررلمين وارافرررع النميررر  مرررن أزواجررره وولرررده ونسررراء املسرررلمني ومجيرررع مرررن 

 حضره )ص(.
 

 الرزية كل الرزية
مكرر  رسرريل اهلل )ص( هنيئررة كررذلصق حررك إذا أفررا) مررن ضررعفه نظررر إىل مررن حضررره   

ق فقرال بعضرهم  ان (اضرّليا بعرده أبرداً  ايتيين بدواة وكت  عكت  لكم كتابراً ال)و ال )ص(  
 (84) الرجل ليهجر!
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 6ويف شرح النهج البن أ  احلديد  )انفذوا  جيش ا سامة لعن اهلل من ختّل  عنه وكرر ذلص( ج -  
 / دار إحياء الرتاث العر .52ص
84

وفيه  ) ال رسيل اهلل  ائتيين بالليح  3326ح 355ص 1راجع مسند أمحد بن حنبل  ج -  
والدواةق أو الكت ق اكت  لكم كتاباً ال اضليا بعده أبداًق فقاليا  إن رسيل اهلل ليهجر( ومثله يف  مي  

ف/ دار إحياء الرتاث العر ق باب   29ص 1ق وراجع  مي  البجاري ج1ح 1259ص 3مسلم  ج
 11ص 6ابة العلمق وفيه  ) ال عمر  إن الن( غلبه اليجع وعندنا كتاب اهلل حسبنا( والبجاري  جكت
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ِإالال َوْحرٌي  ِإْن ه ريَ ق َوما يَرْنِطق  َعِن اهْلَينق ما َضلال  اِحب ك ْم َوما َغين)هذا والقرآن يقيل  
 (.85)( ي يحى

 عند ذلص أعرض رسيل اهلل )ص( بيجهه عن القيمق فنهضيا.
 رال سرليم  وكران ابرن عبرا  كلمرا ارذّكر ذلررص بكرى و رال  الرزيّرة كرل الرزيرة مرا حرال بررني 

 رسيل اهلل )ص( وبني أن يكت  لنا ذلص الكتاب.
 

 أنتم املستضعفين بعدي
بيجهرررهق لررص القرريم مرررن عنررده وانصرررفياق وبقررري وملررا أعرررض رسررريل اهلل )ص( عررن القرريم 

 عنده علي بن أ  اال  )ع( والعبا  بن عبداملطل  وأهل بيته خا ة.
عنرردها التفررت الرريهم رسرريل اهلل )ص( و ررال هلررم  أنررتم املستضررعفين مررن بعرردي و ررمتق 

 فنهضيا وهم يبكين و د يئسيا من الن( )ص(.
 

 مع ابن عبا 
يل اهلل )ص( فررر ذن لرررهق فلمرررا دخرررل عليررره ورآه بتلرررص   ان ابرررن عبرررا  اسرررت ذن علرررى رسررر

 احلالة  ال  ب   أنت وا مي يا رسيل اهلل  د دنا أجلص 
  ال )ص(  نعمق يابن عبا .

 فقال  يا رسيل اهلل فما ا مرين به 
 اكينّن هلم  هرياً وال ولياً.  ال )ص(  يابن عبا  خال  من خال  علياً وال

ّد ضررعفهق فلمررا أفررا)  ررال  يررابن عبررا  سرربق الكترراب   بكررى رسرريل اهلل )ص( حررك اشررت
خيرررج أحررد قررن خالفرره مررن الرردنيا وأنكررر واليترره  فرريهم وعلررم ر ق والررذي بعثررين برراحلق نبيرراً ال

 وحقرره حررك يغرررّي اهلل مررا برره مررن نعمررةق يررابن عبررا ! إذا أردت أن القررى اهلل وهرري عنرررص راضٍ 
مرررن  مامررراًق وعرررادِ إالق وارض بررره فاسرررلص اريقرررة علررري برررن أ  االررر ق وِمرررل معررره حيررر  مرررا مررر

                                                                                                                                                                      

باب مرض الن(ق وفيه  )فقال بعضهم  ان رسيل اهلل  د غلبه اليجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب اهلل(. 
 ]الناشر[.
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حررذر أن يرردخلص فيرره شررصق فرر ن الدررص يف علرري )ع(  إمررن واالهق يررابن عبررا !  عرراداهق ووالِ 
 كفر باهلل.

 
 يف وداع اعنصار

معدر اعنصار  يا)  اّن رسيل اهلل )ص( دعا اعنصارق فلما حضروا التفت إليهم و ال  
و رررد جررراور  ف حسرررنتم افررريارق ونصرررر   رررد حررران الفررررا)ق و رررد دعيرررت وأنرررا جميررر  الرررداعيق 

ف حسررنتم  النصرررةق وواسرريتم يف اعمرريالق ووّسررعتم يف السررك ق وبررذلتم هلل مهررج النفرري ق واهلل 
جيزيكم مبا فعلرتم افرزاء اعوىفق و رد بقيرت واحردةق وهري  رام اعمرر وخا رة العمرلق العمرل ذرا 

انقاسرررتق مرررن أارررى  نهمرررا بدرررعرة مرررايفرررر) بينهمرررا مجيعررراًق لررري  ررري  بي مقررررونق اين أرن أن ال
 .(بياحدة وارك اال خرن كان جاحداً لال وىل واليقبل اهلل منه  رفاً وال عدالً 

 فقاليا  يا رسيل اهلل بّينها لنا نتمّسص ذا فال نضّل ونراّد عن اإلسالم.
كترراب اهللق وأهررل بيرراق فرر ن الكترراب هرري القرررآنق )فقررال رسرريل اهلل )ص(  يف جررياذم  

حلجة والنير والبهانق كالم اهلل جديد غص اري شراهد وحمكرم عرادل ولنرا  ائرد حباللره وفيه ا
وحرامررره وأحكامرررهق يقررريم غرررداً فيمررراّج أ يامررراً فيرررزّل اهلل بررره أ ررردامهم عرررن الصررررافق واحفظررريين 
معاشرررر اعنصرررار يف أهرررل بيررراق فررر ن اللطيررر  اوبرررري أخررربين المرررا لرررن يفرت رررا حرررك يرررردا علررريال 

يقررريم السرررق  إال ذررراق فلررري اّن أحررردكم أارررى  ن اإلسرررالم سرررق  ختررره دعامرررة الاحلررريضق أال وا
دعامة خته ف وشص أن خيّر عليه سقفه فيهيي يف النار. أيهرا النرا !  بذلص السق  قدوداً ال

( فَرع ره  إِلَْيرِه َيْصرَعد  اْلَكلِرم  الطاليير   َواْلَعَمرل  الصالراِل   يَررْ )الدعامة دعامة اإلسالم وذلص  يله اعراىل  
( فالعمرل الصراص ااعرة اإلمرام ويل اعمرر مرن بعردي علري برن أ  االر  والتمّسرص حببلرره. 86)

أيهرررا النرررا ! أفهمرررتم  اهلل اهلل يف أهرررل بيرررا مصرررابي  الظلرررمق ومعرررادن العلرررمق وينرررابيع احلكرررمق 
ومسرتقر املالئكررةق مرنهم و رريي وأميرين ووارترري علرري برن أ  االرر  وهري مررين مبنزلرة هررارون مررن 

يسرررىق أال هرررل بّلغرررت معاشرررر اعنصرررار  أال فرررايعيا ومرررن حضررررق أال ان فاامرررة باذرررا برررا  م
 .(وبيتها بياق فمن هتكه فقد هتص حجاب اهلل
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 وداع مع املهاجرين
أيهرا )له املهاجرينق فلما اجتمعيا التفت إلريهم و رال     أمر رسيل اهلل )ص( ب ن جيمعيا

النا  اين  د دعيت واين جمي  دعية الداعيق  د اشتقت إىل لقاء رّ  واللمري) بر خياين مرن 
مهررال البهررائمق و  أاررارك مررن إاعنبيرراءق واين ا علمكررم اين  ررد او رريت إىل و ررّييق و  أمهلكررم 

 .(ا ميركم شيئاً 
 بلص فقام إليه أحدهم و ال  يا رسيل اهلل أو يت مبا أو ى به اعنبياء من  

  ال )ص(  نعم.
 فقال الرجل  فب مر من اهلل أو يت أم ب مرك 

 ال )ص( له  اجل  يا فالنق أو يت  ب مر اهللق وأمره ااعترهق وأو ريت بر مريق وأمرري 
ااعررة اهللق ومررن عصرراين فقررد عصررى اهللق ومررن عصررى و ررّيي فقررد عصرراينق ومررن أارراع و ررّيي 

 فقد أااعينق ومن أااعين فقد أااع اهلل...
التفت )ص( إىل النا  و ال  أيها النا ! ايعيا و رّياق مرن آمرن   و رّد ين برالنبية   

واين رسرريل اهلل )ص( فا و ررريه بياليرررة علرري برررن أ  االررر  وااعتررره والتصررديق لرررهق فررر ن واليتررره 
واليا ووالية رّ ق  د أبلغتكم فليبّلا الداهد الغائ   ان علي بن أ  اال  هي العلرمق فمرن 

لعلم فقد ضّلق ومن اقّدمه اقّدم إىل النارق ومن ا ّخر عرن العلرم ميينراً هلرصق ومرن  صر دون ا
 (.أخذ يساراً غينق وما ايفيقي إال باهللق فهل يعتم 

  اليا  نعم.
 ويف رواية  انه )ص(  ال  أال اين خمل  فيكم كتاب اهلل رّ  عّزوجلق وعرتيت أهل بيا.

ا علرري مرررع القرررآن والقررررآن مررع علررريق خليفتررران   أخررذ بيرررد علرري )ع( فرفعهرررا و ررال  هرررذ
 نصريانق لن يفرت ا حك يردا علّي احليضق ف س هلما ماذا خ ّلفت فيهما.

 
 مع الثقلني  اعكب واع غر

 رررال أبررري سرررعيد اوررردري  ان آخرررر خطبرررة خطبنرررا ذرررا رسررريل اهلل )ص( وطبرررة خطبنرررا يف 
يرا أيهرا النرا  اين ارارك فريكم ) رال   مرضه الذي  بص فيهق خرج متيكياً فجل  على املنرب  

 وسكت.  (الثقلني
 فقام رجل فقال  يا رسيل اهلل ما هذان الثقالن 
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 ررال )ص(  مرررا ذكرهتمرررا إال وأنررا ا ريرررد أن ا خررربكم ذمررراق الثقررل اعكرررب  كتررراب اهلل سرررب  
 ارفه بيد اهلل وارف ب يديكمق والثقل اع غر  أهل بيا.

 يل لكم هرذا ورجرال يف أ رالب أهرل الدررك أرجرى عنردي    ال )ص(  وأمي اهلل اين ع
 من كثري منكم.

حيررّبهم عبررد إالّ أعطرراه اهلل نرريراً يرريم القيامررة حررك يرررد علررّي احلرريضق     ررال )ص(  واهلل ال
 وال يبغضهم عبد إال احتج  اهلل عنه ييم القيامة.

نر( بعرديق  ا ! انره الوكان قّا  اله رسيل اهلل )ص( واملسلمين جمتمعرين حيلره  أيهرا النر
وال سررّنة بعررد سررّناق فمررن اّدعررى ذلررص فرردعياه وباغيرره يف النررارق أيهررا النررا ! احيرريا القصرراصق 

ّن اهلل إافر رياق وأسرلميا وسرّلمياق كتر  اهلل عغلرنّب أنرا ورسرلي  واحييا احلق لصاح  احلقق وال
  يّي عزيز.

 لكررمق وقررايت خررري لكررمق ف مررا وقررا  الرره )ص( يف أيامرره اعخرررية  أيهررا النررا  حيررايت خررري
حيررايت  فرر ن اهلل هررداكم   مررن الضرراللةق وأنقررذكم مررن شررفا حفرررة مررن النررارق وأمررا قررايت فرر ن 
أعمررالكم اعرررض علررّيق فمررا كرران مررن حسررن اسررتزدت اهلل لكررمق ومررا كرران مررن  برري  اسررتغفرت 

 اهلل لكم.
 رت رميماً.فقام بعص من حضر و ال  وكي  ذاك يا رسيل اهلل و د رقت  يعين   

 فقال  كالق ان اهلل حرم حليمنا على اعرض فال اطعم منها شيئاً.
 وإىل هذا أشار أبي عبداهلل الصاد) )ع( عندما  ال  مالكم اسيؤن رسيل اهلل )ص( 

 فقال له رجل  جعلت فداك وكي  نسيؤه 
فررال  ررال )ع(  أمررا اعلمررين ان أعمررالكم اعرررض عليررهق فرر ذا رأن فيهررا معصررية اهلل سرراءه  

 اسيؤا رسيل اهلل )ص( وسّروه.
 

 الي ية والي ي
وملا تقل رسيل اهلل )ص( يف مرضه الذي  بص فيه كان رأسه يف حجر علي)ع(ق والبيرت 

من أ مابه من املهاجرين واعنصارق والعبا  بني يديه يذب عنه بطرف ردائهق فالتفت  ءقلي 
نررر( أ برررل و رررّيا يف أهلررريق ويف رسررريل اهلل )ص( إىل عمررره العبرررا  و رررال  يرررا عبرررا  يرررا عرررم ال

 أزواجيق وا ص ديينق وأ ز عدايتق وأبريء ذّما.
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فقال العبا   يا رسيل اهلل أنا شيخ ذو عيال كثريق غري ذي مال قدودق وأنت أجيد مرن 
السررماب اهلااررلق والررري  املرسررلةق ابرراري الررري  سررجاءاً وكرمرراًق فلرري  رررفت ذلررص عررين إىل مررن 

 هي أاي) له ميّن.
ل رسيل اهلل )ص(  أما اين س عطيها من ي خذها حبّقهاق ومن اليقريل مثرل مرا اقريلق فقا

ديرينق  حيا ص فيها أحدق يا علي أ برل و رياق وأ رز مياعيرديق وأدي  يا علي هاكها خالصة ال
 يا علي اخلفين يف أهلي وا ّماق وبّلا عين من بعدي.

جررر  فررر ادي وا لقررري علررري لقيلررره  رررال علررري )ع(  ملرررا نعرررى رسررريل اهلل )ص( إيّل نفسررره ر  
 البكاءق فلم أ در أن ا جيبه بديء.

   عاد )ص( لقيلهق فقال )ص(  يا علي أَواقبل و ّيا 
  ال )ع(  فقلتق و د خنقتين العبة و  أكد ابني  نعم يا رسيل اهلل.

فقال )ص(  يا بالل ايتين بذي الفقارق ودرعي ذات الفضيلق ايترين مبغفرري ذي افبرنيق 
 يا العقابق ايتين بالعنزة واملمدي).ورا

ف اى بالل بذلص كلره إال درعره كانرت ييمئرذ مرهينرة يف أ ريع مرن شرعريق كران )ص(  رد 
 استقرضها لقياه و يت عياله.

    ال )ص(  ايتين باملرجتز والعضباءق ايتين باليعفير والدلدلق ف اى ذا في فها بالباب.
والسمابق ف اى ذماق فلم يزل يدعي بديء شيءق فافتقد    ال )ص(  ايتين باعخمية 

عصرررابة كررران يدرررّد ذرررا بطنررره يف احلرررربق فطلبهرررا فررر اى ذرررا والبيرررت غررراص ييمئرررذ مبرررن فيررره مرررن 
 املهاجرين واعنصار.

   رررال )ص(  يرررا علررري  رررم فرررا بص هرررذا يف حيررراة مررريّنق وشرررهادة مرررن يف البيرررتق لكررريال 
 ينازعص أحد من بعدي.
ت واستيدعت ذلرص مجيعراً منرزيلق   جئرت فقمرت برني يردي رسريل  ال علي )ع(  فقم

اهلل )ص( فنظرررر إيلال   عمرررد إىل خا ررره فنزعررره   دفعررره إيلال و رررال  هررراك يرررا علررري هرررذا لرررص يف 
 الدنيا واآلخرة.

    ال )ص( يل  يا علي أجلسينق ف جلسته وأسنداه إىل  دري.
ليثقررل ضررعفاً وهرري يقرريل يسررمع  ررال علرري )ع(  فلقررد رأيررت رسرريل اهلل )ص( وان رأسرره 
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ّن أخرري وو ررّيي ووزيررري وخليفررا يف أهلرري وا ّمررا علرري بررن أ  إأ صررى أهررل البيررت وأدنرراهم  
ابغضريا عليراًق وال  املطلر  ال اال ق يقضي ديينق وينجرز ميعرديق يرا برين هاشرم يرا برين عبرد

 ختالفيا عن أمره فتضّليا.
( لرربالل  يررا بررالل ايتررين بيلررديال    ررال )ص(  أضررجعين يررا علرريق ف ضررجعتهق فقررال )ص

 احلسن واحلسنيق فانطلق فجاء ذما ف سندمها إىل  درهق فجعل )ص( يدّمهما.
  ال علي )ع(  فظننت الما  د غّماه ر يعين أكرباه ر فذهبت آلخذمها عنه.

فقال )ص(  دعهمرا يرا علري يدرّماين وألّهمراق ويترزّودا مريّن وأارزّود منهمراق فسريلقيان مرن 
 زلزااًلق وأمراً عضااًلق فلعن اهلل من خييفهماق اللهّم إيّن أستيدعكهما و اص امل منني.بعدي 
 

 )عليها السالم( مع ابنته فاامة
 ررال سررلمان  بينررا أنررا عنررد رسرريل اهلل )ص( يف مرضرره الررذي  رربص فيررهق إذ دخلررت عليرره 

هاق ف بصرر فلمرا رأت مرا بره )ص( خنقتهرا العربة حرك فاضرت دميعهرا علرى خرّدي )ع(فاامة 
 ذلص رسيل اهلل )ص( فقال  ما يبكيص يا بنّيةق أ ّر اهلل عينص وال أبكاها 

 أبكي وأنا أرن ما بص من الضع   فمن لنا بعدك يا رسيل اهلل    وكي  ال)ع( الت 
  يرررا فاامرررة لكرررم اهلل فتررريّكلي عليررره وا ررربي كمرررا  رررب آبررراؤك مرررن )ع(فقرررال )ص( هلرررا 

 بدرك يا فاامة أ  همق أال اعنبياءق وا ّمهااص من أزواج
   بلى يا أبه.)ع( الت 

 ال )ص(  أما علمت ان اهلل اعاىل اختار أباك فجلعه نبياًق وبعثه إىل كافة اولق رسرياًلق 
   اختار علياً فر مرين فزّوجترص إيراهق واختذاره بر مر رّ  وزيرراً وو رّياًق يرا فاامرة اّن عليراً أعظرم 

حقاًق وأ دمهم سلماًق وأعزهم خطراًق وأمجلهم خلقاًق وأشّدهم املسلمني على املسلمني بعدي 
يف اهلل ويّف غضباًق وأعلمهم علماًق وأحلمهرم حلمراًق وأتبرتهم يف امليرزان  ردراًق وأشرجعهم  لبراًق 

 وأربطهم ج شاًق وأسجاهم كفاً.
 ق ف  بل عليها رسيل اهلل )ص( و ال  هل سرراص يا فاامة )ع(فاستبدرت فاامة 

   نعم يا أبةق احلدي .()ع الت 
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 و ايا خا ة
 ال ابن عبا   ملا مرض رسيل اهلل )ص( وعنرده أ رمابه  رام إليره عمرار برن ياسرر فقرال 

 له  فداك أ  وا مي يا رسيل اهلل من يغسلص منا إذا كان ذلص منص 
إال أعانتررره  يبعضرري مرررن أعضررائ يهرررمّ   ررال )ص(  ذاك علررري بررن أ  االررر  )ع(ق عنرره ال

 لى ذلص.املالئكة ع
 فقال له  فداك أ  وا مي يا رسيل اهلل فمن يصّلي عليص مّنا إذا كان ذلص منص 

 ررال )ص(  مرره! رمحررص اهللق    ررال لعلرري )ع(  يررا ابررن أ  االرر  إذا رأيررت روحرري  ررد 
فار ررت جسرردي فاغسررلينق وانررق غسررليق وكّفررين يف امرررّي هررذينق أو يف بيرراض مصرررق وبرررد 

محليين حك اضعيين على شفري  بيق ف ول من يصّلي علّي افّبار ميانق وال اغال يف كفينق وا
حيصرري  جررّل جاللرره مررن فرري) عرشررهق   جبائيررل وميكائيررل وإسرررافيل يف جنرريد مررن املالئكررة ال

عررددهم إال اهلل عّزوجررلق   احلرراّفين بررالعروق   سررّكان أهررل يرراء فسررماءق   جررّل أهررل بيررا 
 مين اسليماً.امياءاًق ويسلّ  ونسائي اع ربين فاع ربينق ي مين

 
 حقي) النا 

 ررال ابررن عبررا     ان رسرريل اهلل )ص(  ررال لرربالل  يررا بررالل هلررّم علررّي بالنررا ق فرراجتمع 
النا ق فجرج رسيل اهلل )ص( متعّصباً بعمامتهق متيكياً علرى  يسرهق حرك  رعد املنربق فممرد 

 لكم اهلل وأت  عليهق    ال  يا معاشر أ ما  أّي نّ( كنت 
  اليا  كنت هلل  ابراًق وعن منكر بالء اهلل ناهياًق فجزاك اهلل عّنا أفضل افزاء.

جيريزه  فقال )ص(  وأنتم فجزاكم اهللق    ال )ص(  اّن رّ  عّزوجرل حكرم وأ سرم أن ال
لره ِ بَرل حممرد مظلمرة إالّ  رام فليقرتص منرهق   لم  ا ق فناشداكم باهلل أّي رجل مرنكم كانرت

  دار الدنيا أحّ  إيلال من القصاص يف دار اآلخرة على رؤو  املالئكة واعنبياء.فالقصاص يف
له  سيادة بن  ي  و رال  فرداك أ  وا ّمري يرا رسريل  فقام إليه رجل من أ صى القيم يقال

اهللق انص ملا أ بلت من الطائ  استقبلتص وأنت اريد الراحلة ف  اب بطرينق فرال أدري عمرداً 
 أو خطً .

ص(  معاذ اهلل أن أكين  د اعّمدتق    ال  يا برالل  رم إىل منرزل فاامرة فرائتين فقال )
 بالقضي  املمدي).
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الررذي يعطرري القصرراص  فجرررج بررالل وهرري ينررادي يف سرركص املدينررة  معاشررر النررا  مررن ذا
 من نفسه  بل ييم القيامة  فهذا حممد )ص( يعطي القصاص من نفسه  بل ييم القيامة!

ارررر) البررراب وهررري يقررريل  يرررا فاامرررة  ررريمي فيالررردك يريرررد   )ع(ة فلمرررا و رررل منرررزل فاامررر
 القضي  املمدي).
وهي اقريل  يرا برالل ومرا يصرنع والردي بالقضري  املمدري) يف مثرل   )ع(ف  بلت فاامة 

 هذا  الييم !
 فقال بالل  يا فاامة أما علمِت اّن والدِك  د  عد املنب وهي ييدّع أهل الدين والدنيا.

و الرررت  واغّمرررراه لغّمرررص يرررا أبتررراهق مررررن للفقرررراء واملسررراكني وابررررن   )ع(فصررراحت فاامرررة 
 السبيلق يا حبي  اهلل وحبي  القليب 

  ناولررت بررالالً القضرري ق فجرراء برره حررك ناولرره رسرريل اهلل )ص(ق عنرردها  ررال رسرريل اهلل 
 )ص(  أين الديخ 

  ام الديخ وهي يقيل  ها أنا ذا يا رسيل اهلل ب   أنت وا ّمي.
 اعال فا تّص ميّن حك ارضى.فقال )ص(  

فجررراء الدررريخ و رررال  فاكدررر  يل عرررن بطنرررص يرررا رسررريل اهللق فكدررر  )ص( عرررن بطنررره 
 مستسلماً للقصاص.

 فقال الديخ  ب   أنت وا مي يا رسيل اهللق أا ذن يل أن أضع فمي على بطنص 
ف ذن )ص( لهق فيضع الديخ فمه عليه يقّبله وهي يقيل  أعيذ مبيضع القصاص من بطرن 

 رسيل اهلل )ص( من النار ييم النار.
 فقال )ص( له عند ذلص  يا سيادة بن  ي  أاعفي أم اقتّص 

  ال  بل أعفي يا رسيل اهلل.
 فقال )ص(  اللهّم اع  عن سيادة بن  ي  كما عفى عن نبّيص حمّمد.

أ يل  الظاهر ان سيادة بن  ي  أراد أن يقّبل جسم رسيل اهلل )ص( فقال ما  رالق وإال 
طرر  حررك يف مثررل مررا ادعرراه سرريادةق عن العصررمة  نررع عررن اوطرر ق ولعررل ال خيلرسرريل )ص( فا

يقيل النا  ان الن( )ص( حي  أراد التجّلص من القصراص   الرسيل )ص(   يكذبه حك ال
 كذب سيادة.



 188 

   ام رسريل اهلل )ص( فردخل بيرت ا م سرلمة وهري يقريل  رّب سرّلم ا ّمرة حممرد مرن النرارق 
 احلساب.ر عليهم ويسّ 

 فقالت ا م سلمة  يا رسيل اهلل ما يل أراك مغميماً متغرّي اللين 
فقال )ص(  نعيت إىل نفسي هذه الساعةق فسالم لص يف الدنياق فرال اسرمعني بعرد هرذا 

  يت حممد أبداً.
 ادركه الندامة عليص يا حممداه. فقالت ا م سلمة  واحزناه حزناً ال

 
 الن( )ص( ساعة اليداع

سعيد  ملا دنا فرا) رسيل اهلل )ص( مجعنا يف بيت فنظرر إلينرا فردمعت عينراه    ال ابن م
 رررال )ص(  مرحبررراً بكرررمق حيررراكم اهللق حفظكرررم اهللق نصرررركم اهللق نفعكرررم اهللق هرررداكم اهللق 
وّفقكررم اهللق سررلمكم اهللق  رربلكم اهللق رز كررم اهللق رفعكررم اهللق ا و رريكم بتقررين اهللق وا و رري 

اعلرريا علررى اهلل يف عبرراده وبررالدهق فرر ن اهلل اعرراىل  ررال   لكررم نررذير مبررني أن ال(ق اين87اهلل بكررم)
اِْلرررَص الررردالار  اآلِخرررَرة  َ َْعل هرررا لِلالرررِذيَن ال ي رِيرررد وَن ع ل ررريًّا يف اَعْرِض َوال َفسررراداً َواْلعاِ بَرررة  )يل ولكرررم  
ِينَ أَ لَْيَ  يف َجَهنالَم )(. و ال سبمانه  88)( لِْلم تالِقنيَ   (.89)( َمْثيًن لِْلم َتَكبي

  لنا  مك يا رسيل اهلل أجلص 
اعجل واملنقل  إىل اهلل وإىل سدرة املنتهىق وجّنة امل ون والعرو اععلىق  ا ال )ص(  دن

 والك   اعوىفق والعيش اعهن .
  لنا  فمن يغّسلص   ال )ص(  أخي.

 
 من كلمات اليداع

 )ص( وهري جيريد بنفسره وهري مسرّجى بثريب ومرالءة  ال علي )ع(  بينمرا حنرن عنرد النر(
ومسررررتجع إذ اكلّرررم  خفيفرررة علرررى وجهرررهق فمكررر  ماشررراءاهلل أن ميكررر  وحنرررن حيلررره برررني بررراكٍ 

                                                           
87

يتفضل باملزيد عليكم ولفظ )او ي( من باب املداكلة مثل  يله  أي  أال  من اهلل سبمانه أن -  
 اعاىل  )اعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسص(.

88
 .83القصص   -  

89
 .6الزمر   -  
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ابيّضت وجيهق واسيّدت وجيهق وسعد أ يامق وشقي آخرونق أ ماب الكساء ))ص( و ال  
سرعد مرن ااّربعهم وشرايعهم اومسة أنا سّيدهم وال فجرق عرتيت أهل بيا السرابقين املقرّبرينق ي

 .(على ديين ودين آبائيق أ زَت مياعيدك يا رب إىل ييم القيامة يف أهل بيا
 

 اعوىل حك من جبئيل
وعررن علرري )ع( انرره  ررال  دخلررت علررى رسرريل اهلل )ص( يف شرركااه فرر ذا رأسرره يف حجررر 

الرجل و ال رجل أحسن ما رأيت من اولقق والن( )ص( نائمق فلما دخلت التفت إيّل ذلص 
يل  ادن إىل ابرررن عمرررص ف نرررت أحرررّق بررره مررريّنق فررردنيت  منهمررراق فقرررام الرجرررل وجلسرررت مكانررره 
ووضررعت  رأ  النرر( )ص( يف حجررري كمررا كرران يف حجررر الرجررلق فمكرر  سرراعةق   اسررتيقظ 

 الن( )ص( فقال  يا علي أين الرجل الذي كان رأسي يف حجره 
ص    ال  ادن إىل ابن عمص ف نت أحرّق بره يّن ملا دخلت دعاين إليإ لت  يا رسيل اهلل 

 ميّنق    ام فجلست  مكانه.
فهرررل اررردري مرررن الرجرررل  ذاك جبئيرررل كررران حيرررّدتين حرررك خرررّ  عرررين   فقرررال النررر( )ص(

 وجعيق وأت ورأسي يف حجره.
 ال عمار  ملا حضر رسيل اهلل )ص( أمر اهلل دعا بعلي )ع( فسارّه اييالً    رال لره  يرا 

ي ووارترريق  ررد أعطرراك اهلل علمرري وفهمرريق فرر ذا مررّت  هرررت لررص ضررغائن يف علرري أنررت و رريّ 
  دور  يمق وغصبت على حقص.

 .)عليهما السالم(وبكى احلسن واحلسني   )ع(فبكت فاامة 
 فقال )ص( لفاامة  يا سّيدة النسيان مّم بكاؤك 

   يا أبة أخدى الضيعة بعدك.)ع( الت 
خرزينق  ابكري وال يلمقرين مرن أهرل بيراق الفقال )ص(  أبدري يا فاامة ف نص أول مرن 

ف نّرص سريدة نسرراء أهرل افنّررةق وأبراك سرريد اعنبيراءق وابرن عمررص سريد اعو ررياءق وابنراك سرريدا 
شرررباب أهرررل افنّرررةق ومرررن  رررل  احلسرررني )ع( خيررررج اهلل اعئّمرررة التسرررعة مطّهررررون معصررريمينق 

 ومنص مهدي هذه اال ّمة.
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 جبئيل وكتاب الي ّية
  دعاين رسيل اهلل )ص( عند ارخاله من هذه الدنيا وأخررج مرن كران عنرده  ال علي )ع(

يف البيت غرييق والبيت فيه جبئيل واملالئكة معهق ف خرذ رسريل اهلل )ص( كتراب الي رية مرن 
يد جبئيل خمتيمةق فدفعها إيّل وأمرين أن أفّضرهاق ففعلرتق وأمررين أن أ رأهرا فقرأهتراق فر ذا فيهرا 

  )ص( يي يين به شيئاً شيئاً ما اغادر حرفاً.كل ما كان رسيل اهلل
 ررال ميسررى بررن جعفررر )ع(   لررت ع  عبررداهلل )ع(  ألرري  كرران أمرياملرر منني)ع( كاارر  

 الي ية ورسيل اهلل )ص( اململي عليه وجبئيل واملالئكة املقرّبين شهيد 
ية مرن فقال )ع(   د كان ما  لتق ولكن حني نزل برسريل اهلل )ص( اعمرر نزلرت الي ر 

عند اهلل كتاباً مسّجاًلق نزل به جبئيل مع ا مناء اهلل ابارك واعاىل مرن املالئكرةق فقرال جبئيرل  
 يا حممد مر ب خراج من عندك إالّ و ّيص ليقبضها مناق وادهدنا بدفعص إياها إليه.
ن ن مرياالة َمررففعرل رسرريل اهلل )ص( ذلرص وأشررهدهم عليره و ررال  يرا علرري افري مبررا فيهرا ِمرر

اهلل ورسيلهق والعداوة ملن عادن اهلل ورسيله والباءة منهمق على الصب منصق وعلرى كظرم  واىل
 الغيظق وعلى ذهاب حّقصق وغص  ئسصق وانتهاك حرمتص.

 فقال  نعم يا رسيل اهلل.
فقررال أمررري املرر منني )ع(  والررذي فلررق احلبّررة وبرررأ النسررمة لقررد يعررت جبئيررل يقرريل للنرر( 

 نه ينتهص احلرمة وهي حرمة اهلل وحرمة رسيل اهلل )ص(.)ص(  يا حممد عرّفه ا
 رال أمررري املرر منني )ع(  فصرعقت حررني فهمررت الكلمرة مررن اعمررني جبئيرل حررك سررقطت 

 على وجهي و لت  نعم  بلت ورضيت وإن انتهكت احلرمة.
  دعا رسيل اهلل )ص( فاامة واحلسن واحلسني )عليهم السرالم( وأعلمهرم مثرل مرا أعلرم 

منني )ع( فقرررراليا مثررررل  يلررررهق فجتمررررت الي ررررية ودفعررررت إىل أمررررري املرررر منني )ع( وخرررررج أمرياملرررر  
 جبئيل واملالئكة معه إىل السماء.

عليررره النسررراء يبكرررني  ت  عرررض علرررى رسررريل اهلل )ص( ضرررع  شرررديدق فلمرررا أفرررا) دخلررر
 وارافعت اع يات وضّج النا  بالباب من املهاجرين واعنصار.

 
 وديعة اهلل ووديعة رسيله

ال ميسررى بررن جعفررر )ع(  فقلررت ع  )ع(  فمررا كرران بعررد خررروج املالئكررة عررن رسرريل  رر
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 اهلل )ص( 
فقررال )ع(    دعررا )ص( عليرراً وفاامررة واحلسررن واحلسررني )علرريهم السررالم( و ررال ملررن يف 

يقربه أحدق   التفت إىل علري )ع(  بيته  اخرجيا عينق و ال ال م سلمة  كيين على الباب فال
فيضررعها علررى  رردره ارريياًلق   )ع(ادن مررينق فرردنا منررهق ف خررذ بيررد فاامررة  و ررال لرره  يررا علرري

وأخرذ بيرد علري )ع( بيرده اال خررنق فلمررا أراد رسريل اهلل )ص( الكرالم غلبتره العربة فلرم يقرردر 
 على الكالم.

بكرررراءاً شررررديداً وأكبّررررت علررررى وجهرررره اقّبلررررهق وبكررررى علرررري واحلسررررن   )ع(فبكررررت فاامررررة 
 اء رسيل اهلل )ص(   أكّبيا على وجهه.واحلسني )عليهم السالم( لبك

فرفرع رسريل اهلل )ص( رأسره إلريهم ويردها يف يردهق فيضرعها يف يرد علري )ع( و رال لره  يررا 
أبا احلسن هذه وديعة اهلل ووديعة رسيله حممد عندك فاحفظ اهلل واحفظين فيهاق وانرص لفاعرل 

آلخررينق هرذه واهلل مررمي الكربنق هذا يا عليق هذه واهلل سّيدة نساء أهرل افنّرة مرن اعّولرني وا
أما واهلل ما بلغت نفسري هرذا امليضرع حرك سر لت اهلل هلرا ولكرمق ف عطراين مرا سر لتهق يرا علري 
أنفرررذ ملرررا أمرارررص بررره فاامرررةق فقرررد أمرهترررا ب شرررياء أمرررر ذرررا جبئيرررلق وأمرهترررا أن القيهرررا إليرررصق 

َيت عنرره ابنررا فاامررةق عّمررن رضرر فانفررذهاق فهرري الصرراد ة الصرردو ةق واعلررم يررا علرري اين راضٍ 
وكرررذلص ر  ومالئكترررهق يرررا علررري ويرررل ملرررن  لمهررراق وويرررل ملرررن ابتّزهرررا حقهررراق وويرررل ملرررن هترررص 
حرمتهرراق وويررل ملررن أحررر) باذرراق وويررل ملررن آذن حليلهرراق وويررل ملررن شرراّ ها وبارزهرراق اللهررم اين 

احلسرررن مرررنهم برررريءق وهرررم مرررين برررراءق   يررراهم رسررريل اهلل )ص( وضرررّم فاامرررة إليررره وعليررراً و 
 واحلسني )عليهم السالم( احلدي .

 
 اإل رار بقبيل الي ّية

 رال أبري عبررداهلل الصراد) )ع(    اّن رسرريل اهلل )ص(  رال لعلري )ع( بعررد أن دفرع إليرره  
 الي ية وأشهد على ذلص جبئيل ومن معه من املالئكة  يا علي أضمنت َدْيين اقضيه عيّن 

  ال )ع(  نعمق احلدي .
 

 حنيف من افنة
 ال علي )ع(    انه كان يف الي ية أن يدفع إيلال احلنيفق فردعاين رسريل اهلل )ص(  برل 
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ارخالرره عررن الرردنيا بقليررل و ررال  يررا علرري ويررا فاامررة هررذا حنررياي مررن افنررةق وكرران وزنرره أربعررني 
درمهرررراًق  ررررد دفعرررره إيلال جبئيررررلق وهرررري يقرئكمررررا السررررالم ويقرررريل لكمررررا  ا سررررماه وأعررررزال منرررره يل 

 ولكما.
  لررص يررا أبرره تلثررهق ولرريكن النررا ر يف البررا ي علرري بررن أ  االرر  )ع(ق )ع(الررت فاامررة  

فبكرررى رسررريل اهلل )ص( وضرررّمها إليررره و رررال  ميفقرررة رشررريدةق مهديرررة ملهمرررةق يرررا علررري  رررل يف 
 البا ي.

  ال )ع(  نص  ما بقي هلاق ونص  ملن ارن يا رسيل اهلل.
  ال )ص(  هي لص فا بضه

 
 الن( )ص( يستدعي أخاه

يفار رررره إال  املرررر منني )ع( ال وملررررا تقررررل رسرررريل اهلل )ص( وحجرررر  النررررا  عنرررره كرررران أمررررري
لضررررورةق فقرررام )ع( يف بعرررص شررر ونهق ف فرررا) رسررريل اهلل )ص( إفا رررة فافتقرررد عليررراً )ع( فقرررال 

 وعاوده الضع  فصمت. (ادعيا يل أخي و اح()وأزواجه حيله  
 ه أعرض عنه بيجهه.فد عي له غري علي )ع(ق فلما فت  )ص( عينه ونظر إلي

 يريد غريه. فقالت ا ّم سلمة  ا دعيا له علياً )ع(ق ف نه ال
منرره أومرر  )ص( إليررهق ف كررّ  عليرره فناجرراه رسرريل اهلل  ااملرر منني )ع( فلمررا دنرر فرردعي أمررري

 الررذي أوعررز إليررص يررا أبررا )ص( ارريياًلق    ررام فجلرر  ناحيررةق فقررال لرره النررا  بعررد ذلررص  مررا
 احلسن 

أل  باب من العلمق يفت  يل يف كل باب أل  بابق وأو اين مبا أنرا  فقال )ع(  عّلمين
  ائم به إن شاء اهلل اعاىل.

ويف رواية انه  رال )ع(  عّلمرين رسريل اهلل )ص( ألر  براب مرن احلرالل واحلررامق ومرا كران 
وما هي كائن إىل يريم القيامرةق كرل براب منهرا يفرت  ألر  برابق فرذلص ألر  ألر  برابق حرك 

 نايا والباليا وفصل اوطاب.علمت علم امل
 ويف رواية يف املستدرك  أل  أل  باب يفت  يل من كّل باب أل  باب.

 



 193 

 بني احلبي  وحبيبه
  اّن ا م سلمة است ذنت على رسيل اهلل )ص( فقال هلا  ادعي يل حبيبا و رّة عيين ومثرة 

سرررريل اهلل )ص( فرررر ادي فاامررررة املظليمررررة بعررررديق فرررردعتهاق ف  بلررررت وهرررري ابكرررريق فاعتنقهررررا ر 
وضمها إىل  درهق فناجاها فرفعت رأسها وعيناها هتمالن دميعاًق   ناجاها وأسّر إليها شيئاً 

 هتّلل وجهها لهق وملا سئلت بعد ذلص عن بكائها وعن هتّلل وجهها 
  نعرررى إيّل نفسرره فبكيرررتق   أخرربين بررر ين أول أهرررل بيترره حلي ررراً بررهق وانررره لرررن )ع( الررت  

عده حك أدركهق وأخبين أين سيدة نساء أهل افّنةق وابناي سيدا شباب أهرل اطيل املّدة يل ب
افنة وان اعئمة اإلتين عدر خلفاؤه هم بعلي وو لدي  علي )ع( أبيهم وأوهلمق واملهدي ابرين 

 آخرهمق فتهّلل وجهي لذلص.
أخرب   انه )ص( دعا احلسن واحلسني و ّبلهما ولّهما وجعل يرتشرفهما وعينراه هتمرالن و 

 )ص( ب لما سي ظلمان بعده ويقتالن  لماًق ولعن  االهما.
 للنر( )ص( وهري يف حلظااره اعخررية  يرا أبرة أنرا ال  )ع( ال ابن عبا      الرت فاامرة 

 أ ب عنص ساعة من الدنياق ف ين امليعاد غداً 
 ررال )ص(  أمررا انررص أول أهلرري حلي رراً   ر وكرران كررذلص فقررد حلقررت ب بيهررا بعررد ئسررة 

 ( ر وامليعاد على جسر جهّنم.90وسبعني ييماً مظليمة شهيدة)
   يا أبة ألي   د حّرم اهلل عّزوجل جسمص وحلمص على النار )ع( الت 

  ال )ص(  بلىق ولكين  ائم حك جتيز ا ما.
   ف ن   أرك هناك )ع( الت 

 ملظليم. ال )ص(  اريين عند القنطرة السابعة من  ناار جهّنمق أستيه  الظا  من ا
   ف ن   أرك هناك )ع( الت 

  ال )ص(  اريين يف مقام الدفاعة وأنا أشفع ال ّما.
   ف ن   أرك هناك )ع( الت 

  ال )ص(  اريين عند امليزان وأنا أس ل ال ما اوالص من النار.
  الت  ف ن   أرك هناك 
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لى حيضي ألر  بني ايله إىل  نعاءق ع  ال )ص(  اريين عند احليضق حيضي عرضه ما
( ب ل  ك   كالل ل  املنظيمق وكالبيص املكنينق من اناول منه شربة فدررذا   يظمر  91غالم)

 بعدها أبداًق وجعل يكّررها.
 

 الن( )ص( حياً وميتاً 
 اف شررار إىل علرري )ع( فرردن  )ع(  ان رسرريل اهلل )ص( تقررل وهرري )ص( يف بيررت فاامررة 

ضررع يررا علرري رأسرري يف حجررركق فقررد جرراء أمررر اهلل )منررهق فقررال لرره وهرري يف حلظاارره اعخرررية  
اعاىلق ف ذا فاضت نفسي فتناوهلا بيدك وامس  ذا وجهصق  ّ وّجهين إىل القبلة واريّل أمرريق 
فاسرتق يل سررت  رررب مررن مرراء بئررر غرررصق فغّسررلين وكّفررين وحّنطررينق فرر ذا فرغررت فجررذ مبجررامع  

علرّي أول  ء إال أجبترصق و رلي كفين واجلسين   سلين عما شرئتق فري اهلل الاسر لين عرن شري
افار ين حك اياريين يف رمسيق يا علي ادفيّن يف هذا املكان فر ّن بيرا  ربيق وارفرع  النا ق وال

 رربي مررن اعرض أربررع أ ررابعق ويف روايررة   رردر شررب وأربررع أ ررابعق ويف روايررة  واجعررل حرريل 
 .( بي حائطاًق ورو عليه من املاء واستعن باهلل اعاىل

ي )ع( رأ  رسرريل اهلل )ص( فيضررعه يف حجررره و رد انقطررع عررن الكررالم ملررا نررزل ف خرذ علرر
 انظر يف وجهه واندبه وابكي واقيل   )ع(بهق ف كبت فاامة 

 وأبيص يستسقى الغمام بيجهه           مثال اليتامى عصمة لألرامل
 ففت  رسريل اهلل )ص( عينره و رال بصريت ضرئيل  يرا بنيرة هرذا  ريل عمرص أ  االر ق ال

رررٌد ِإالال َرس ررريٌل  َرررْد َخلَرررْت ِمرررْن  َرْبلِرررِه الرُّس رررل  أَ فَرررِ ْن مررراَت َأْو   تِرررَل )اقيليرررهق ولكرررن  رررييل   َومرررا حم َمال
 (.92)( انْرَقَلْبت ْم َعلى أَْعقاِبك مْ 

 
 على مدارف اآلخرة

حرردن عدرررة مررن اهلجرررة إوملررا كرران  ررباح يرريم االتنررني لليلتررني بقيتررا مررن شررهر  ررفر سررنة 
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  )ع(اركررة اسررت ذن علررى رسرريل اهلل )ص( ملررص املرريتق وهرري )ص( يف بيررت فاامررة النبييررة املب
 وعمر رسيل اهلل )ص( إذ ذاك تالث وسّتين سنة.
   من ذا )ع( ال ابن عبا   فلما ار) الباب  الت فاامة 

  ال  أنا غري  أايت رسيل اهلل )ص( فهل ا ذنين يل يف الدخيل عليه 
 فرسيل اهلل )ص( عنص مدغيل.رمحص اهلل حلاجتصق  ف جابت  امصِ 

فمضررى   رجرررع فررردّ) البرراب و رررال  غريررر  يسرررت ذن علررى رسررريل اهلل )ص( فهرررل اررر ذنين 
 للغرباء 

ص اللرّذاتق هرذا ف فا) رسيل اهلل )ص( و ال  يا فاامة ان هذا مفر) افماعراتق ومرنغّ 
لرريال ملررص املرريتق مررا اسررت ذن واهلل علررى أحررد  بلرريق وال يسررت ذن علررى أحررد بعررديق اسررت ذن ع

 لكراما على اهللق ائذين له.
  ا دخررل رمحررص اهللق فلمررا ا ذن لرره دخررل كررري  هّفافررة و ررال  السررالم عليررص يررا )ع(فقالرت 

 رسيل اهلل وعلى أهل بيتص.
  ال )ص(  وعليص السالم يا ملص امليت.

 ك السالم وخيرّيك بني لقائه والرجيع إىل الدنيا.ؤ فقال  اّن ربص أرسلين إليص وهي يقر 
تمهله )ص( حك ينزل جبئيل ويستدريهق فجرج ملص امليت مرن عنرده وجراء جبئيرل فاس

 فقال  السالم عليص يا أباالقاسم.
  ال )ص(  وعليص السالم يا حبي( جبائيل.

 فقال  يا رسيل اهلل اّن ربص إليص مدتا)ق وما است ذن ملص امليت على أحد  بلصق وال
 يست ذن على أحد بعدك.
يرر( جبئيررل ان ملررص املرريت  ررد خرررّيين عررن رّ  بررني لقائرره وبررني الرجرريع  ررال )ص(  يررا حب

 إىل الدنياق فما الذي ارن 
رررٌر لَرررَص ِمرررَن اع وىل)فقرررال  يرررا رسررريل اهلل  ( َوَلَسرررْيَف ير ْعِطيرررَص َربُّرررَص فَرتَرْرضرررىق َوَلةِخرررَرة  َخيرْ

(93.) 
ملص امليتق فنزل  ابح يا حبي( جبئيل حك ينزل  ال )ص(  نعمق لقاء ر  خري يلق ال
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 ملص امليت فقال له رسيل اهلل )ص(  امص ملا ا مرت له.
 ويف رواية   ال جبئيل  يا رسيل اهلل أاريد الرجيع إىل الدنيا 

  ال )ص(  الق و د بّلغت.
    ال تانية  يا رسيل اهلل أاريد الرجيع إىل الدنيا 

  ال )ص(  الق الرفيق اععلى.
( اأررا كنررت حرراجا 94اهلل هررذا آخررر يرريم أهرربط فيرره إىل اعرض)فقررال جبائيررل  يررا رسرريل 

 من الدنيا.
فقال له رسيل اهلل )ص(  يا حبي( جبئيل ادن مينق فردنا منرهق فكران جبئيرل عرن ميينرهق 

 وميكائيل عن لالهق وملص امليت  ابضاً لروحه )ص(.
فقررد جرراء أمررر   مررّد )ص( يررده إىل علرري )ع( فجذبرره إليرره وهرري يقرريل  ادن مررين يررا أخرري 

اهللق فدنا )ع( منه حك أدخله خرت تيبره الرذي كران عليرهق ووضرع فراه يف ا ذنره وجعرل يناجيره 
اررييالً حررك فار ررت روحرره الرردنياق  ررليات اهلل عليرره وآلررهق ويررد أمررري املرر منني )ع( اليمرر  خررت 

 حنكهق ففاضت نفسه فيهاق فرفعها )ع( إىل وجهه فمسمه ذا.
ت تيابررهق و رال  أعظررم اهلل ا جرريركم يف نبرّيكمق فقررد  بضرره اهلل   انسرل علرري )ع( مرن خرر 

إليه   مّد عليه ازارهق و ال  إنّا هلل وإنّا إليه راجعينق ياهلا من مصيبة خصت اع ربني وعمرت 
 امل مننيق ملا يصابيا مبثلها  طق وال عاينيا مثلها.

 رراح املسررلمينق و   )ع(فارافعررت عنرردها اع رريات بالضررّجة والبكرراء. فصرراحت فاامررة 
اقيل  يا أبتاه إىل جبئيل ننعاهق يا أبتراه   )ع(و اروا يضعين الرتاب على رؤوسهمق وفاامة 

من ربّه ما أدناهق يا أبتاه جنان الفردو  م واهق يا أبتاه أجاب ربّاً دعاهق واجتمعرت نسرية برين 
اهلل هاشرررم وجعلرررن يرررذكرن النررر( )ص(. و الرررت ا م سرررلمة  وضرررعت يررردي علرررى  ررردر رسررريل 
 )ص( ييم  بص فمّرت   أيام وأسابيع آكل وأايض  ما اذه  رائمة املسص من يدي.

 

 أعظم المصائب
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وكان رسيل اهلل )ص(  د  ال لعلي )ع(  يا علي من ا  ي  مبصريبة فليرذكر مصريبته  ق 
 املر منني ف لا من أعظم املصائ ق وإىل هذا املع  يدري مرا جراء يف الردييان املنسريب إىل أمرري

 )ع( من انه كان يقيل 
 إال جعلتص للبكا سبباً      ما غاض دمعي عند نائبة  

 مين اففين ففاض وانسركبا         وإذا ذكراص ساحمتص به
 وأند  أمري امل منني )ع( أيضاً يقيل 

 ارن أحداً  هذا السبيل إىل أن ال     امليت ال والداً أبقى وال ولداً 
 لي خّلد اهلل خلقاً  بله خ لدا        هذا الن( و  خيلد ال مته

 من فااه الييم سهم   يفته غداً      للميت فينا سهام غري خاائة
 اقيل  )ع(وأند ت الزهراء 

 وذكر أ  ايل الد   يف ازيّد    إذا مات ييماً مّيت  ّل ذكره  
 فعزّيت نفسي بالن( حممد     اذكرت ملا فّر) الرميت بيننا  
 ومن   ميت يف ييمه مات يف غد    ملمات سبيلنا ن اإفقلت هلا   
 

 التعزية من اهلل ابارك واعاىل
عن أ  جعفر البا ر )ع(  ال  ملا   بص رسيل اهلل )ص( بات آل حممد )عليهم السرالم( 

ياء اظّلهمق وال أرض اقّلهمق عّن رسريل اهلل )ص( وارر اع رربني  ب ايل ليلة حك  ّنيا أن ال
 اهلل.واعبعدين يف 
السررالم علرريكم أهررل )يرونرره ويسررمعين كالمررهق فقررال   هررم كررذلص إذ أارراهم آت ال فبينمررا

البيت ورمحة اهلل وبركااهق اّن يف اهلل عزاء من كل مصيبةق و راة مرن كرل هلكرةق ودركراً ملرا فرات 
را ار َيفرالرْيَن أ ج ريرَك ْم يَررْيَم اْلِقياَمرِة ) َفَمرْن ز ْحرزَِح َعرِن النالراِر َوأ ْدِخرَل اْفَنالرَة ك لُّ نَرْفٍ  ذائَِقة  اْلَمرْيِت َوِإأال

ْنيا ِإالال َمترراع  اْلغ ررر ورِ  ررركم وجعلكررم 95)( فَرَقررْد فرراَز َوَمررا احْلَيرراة  الرردُّ ( اّن اهلل اخترراركم وفّضررلكم واهال
(ق 96أهل بيت نبيّرهق واسرتيدعكم علمرهق وأورتكرم كتابرهق وجعلكرم ارابيت علمرهق وعصرا عرزّه)
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(ق وعصررمكم مررن الزلررلق وأمررنكم مررن الفرر ق فتعررّزوا بعررزاء اهللق 97ن نرريره)وضرررب لكررم مررثالً مرر
ف ن اهلل   ينزع مرنكم رمحترهق ولرن يزيرل عرنكم نعمترهق فر نتم أهرل اهلل عّزوجرل الرذين ذرم  ّرت 
النعمةق واجتمعت الفر ةق وائتلفت الكلمةق وأنتم أولياؤهق فمن ايالّكم فازق ومن  لم حقكم 

 واجبة يف كتابه على عباده امل مننيق   اهلل على نصركم إذا يداء  ديرق زهقق ميّداكم من اهلل
فا بوا لعيا   اال مير ف لا إىل اهلل اصريق  د  بلكم اهلل من نبّيه وديعرةق واسرتيدعكم أوليراءه  
املرر منني يف اعرضق فمررن أّدن أمانترره آارراه اهلل  ررد هق فرر نتم اعمانررة املسررتيدعةق ولكررم املرريّدة 

جبررةق والطاعررة املفروضررةق و ررد  رربص رسرريل اهلل )ص( و ررد أكمررل لكررم الرردينق وبررنّي لكررم اليا
سبيل املجرجق فلم يرتك فاهل حّجةق فمن جهل أو جتاهل أو أنكر أو نسي أو اناسى فعلرى 

 .(اهلل حسابهق واهلل من وراء حيائجكمق واستيدعكم اهللق والسالم عليكم
 ن أااهم التعزية  ال )ع(  من اهلل ابارك واعاىل. ال الراوي  فس لت  أبا جعفر )ع( قّ 

 

 جبرئيل يعّزي أهل البيت )عليهم السالم(
وعررررن أ  عبررررداهلل )ع(  ررررال  ملررررا  رررربص رسرررريل اهلل )ص( جرررراءهم جبئيررررلق والنرررر( )ص( 
مسّجىق ويف البيت علي وفاامة واحلسن واحلسني )عليهم السالم(ق فقال  السالم عليكم يرا 

ررا ار َيفرالررْيَن أ ج رريرَك ْم يَرررْيَم اْلِقياَمررِة َفَمررْن ز ْحررزَِح َعررِن )أهررل بيررت الرمحررة  ك ررلُّ نَرْفررٍ  ذائَِقررة  اْلَمررْيِت َوِإأال
ْنيا ِإالال َمترراع  اْلغ ررر ورِ  ( ان يف اهلل عررزاء مررن كررل 98)( النالرراِر َوأ ْدِخررَل اْفَنالررَة فَرَقررْد فرراَز َوَمررا احْلَيرراة  الرردُّ

أرا املصراب إخلفاً من كل هالصق فباهلل فثقرياق وإيراه فرارجياق مصيبةق ودركاً من كل ما فاتق و 
 من حرم الثياب.

 
 اوضر يعّزي آل الرسيل )عليهم السالم(

عررن أ  احلسررن الرضررا )ع(  ررال  ملررا  رربص رسرريل اهلل )ص( أارراهم آت في رر  علررى برراب 
االرر  البيررت فعررزّاهم برره وأهررل البيررت يسررمعين كالمرره وال يرررون شجصررهق فقررال علرري بررن أ  

 )ع(  هذا هي اوضر أااكم يعزّيكم بنبّيكمق فكان قا  ال يف اعزيته 
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ررا ار َيفرالررْيَن )السررالم علرريكم يررا أهررل البيررت ورمحررة اهلل وبركاارره ) ك ررلُّ نَرْفررٍ  ذائَِقررة  اْلَمررْيِت َوِإأال
ودركرراً مررن  ( اّن يف اهلل عررزاء مررن كررل مصرريبةق وخلفرراً مررن كررل هالررصق 99)( أ ج رريرَك ْم يَرررْيَم اْلِقياَمررةِ 

كرل فائرتق فبراهلل فثقررياق وعليره فتيّكلرياق وإيرراه فرارجياق فر ن املصراب مررن حررم الثرياب وأسررتغفر 
 .(اهلل يل ولكمق والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركااه

ويف روايررة عررن أ  ذر عررن علرري )ع( انرره بعرر  اهلل عّزوجررل إلرريهم حررني  رربص رسرريل اهلل 
)ع(  يعنررررا حسرررراً علررررى البررررابق و ررررائالً يقرررريل   ابكيررررهق  ررررال  )ع()ص(  بالتعزيررررة وفاامررررة 

كم السالمق ويقيل لكرم  اّن ئالسالم عليكم أهل البيت ورمحة اهلل وبركااهق رّبكم عّزوجل يقر )
يف اهلل خلفرراً مررن كررّل مصرريبةق وعررزاءاً مررن كررل هالررصق ودركرراً مررن كررل فرريتق فتعررّزوا بعررزاء اهللق 

يبقرررررينق والسرررررالم علررررريكم ورمحرررررة اهلل  سرررررماء الواعلمررررريا اّن أهرررررل اعرض مييارررررينق واّن أهرررررل ال
 .(وبركااه

خرررام  لنرررا إالّ رسررريل اهلل   رررال )ع(  وأنرررا يف البيرررت وفاامرررة واحلسرررن واحلسرررني أربعرررة ال
 )ص( مسّجى بيننا.

 
 يليه إال معصيم املعصيم ال

 ال ابن مسعيد   لت للن( )ص( وهري يف شركااه  يرا رسريل اهلل مرن يغّسرلص إذا حردث 
 بص حادث 

  ال )ص(  يغّسل كل ن( و ّيه.
  لت  فمن يا رسيل اهلل و ّيص 
  ال )ص(  علي بن أ  اال .

 و ال سلمان  أايت علياً )ع( وهي يغّسرل رسريل اهلل )ص( وكران  رد أو رى )ص( أن ال
 يريد أن يقّل  منه عضياً إال   ل  له. يغّسله غري علي  )ع(ق وأخب انه ال

 رسيل اهلل )ص(  من يعينين على غسلص يا رسيل اهلل امل منني )ع( ل و د  ال أمري
  ال )ص(  جبئيل.

ذر واملقررررداد وفاامررررة واحلسررررن واحلسررررني  فلمررررا غّسررررله وكّفنرررره وحّنطرررره أدخلررررين وأدخررررل أبررررا
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)عليهم السالم( فتقّدم و ففنا خلفه و ّلى عليهق   أدخل عدررة مرن املهراجرين وعدررة مرن 
 بق أحد من املهاجرين واعنصار إالّ  ّلى عليه.اعنصارق فيصّلين وخيرجينق حك   ي

املرر منني )ع( يف وسررطهمق  ويف روايررة    أدخررل عليرره عدرررة فررداروا حيلررهق   و رر  أمررري
 (إّن اهلل ومالئكترره يصررّلين علررى النررّ( يررا أيّهررا الررذين آمنرريا  ررّليا عليرره وسررّلميا اسررليماً )فقررال  

 ل املدينة وأهل العيايل كلهم.فيقيل القيم كما يقيلق حك  ّلى عليه )ص( أه
 

 انقطاع النبّية أكب فجيعة لألرض
 ال ابن عبا   ملا  بص رسيل اهلل )ص( ايىّل غسله علي بن أ  اال  )ع(ق فلمرا فررو 

ب   أنت وا ّمي ابت حياً وابت ميتاًق لقرد )من غسله كد  االزار عن وجهه    ال )ع(  
ن سررررياك مررررن النبررررّية واعنبرررراءق وأخبررررار السررررماءق انقطررررع مبياررررص مررررا   ينقطررررع مبرررريت أحررررد قّرررر

خصصت حك  رت مسّلياً عّمن سياكق وعممرت حرك  رار النرا  فيرص سرياءق ولريال انرص 
أمررررَت بالصرررب وليرررت عرررن افرررزع عنفرررْدنا عليرررص مررراء الدررر نق ولكررران الرررداء قررراااًلق والكمرررد 

  أنت وا ّمي اذكرنرا عنرد ربّرصق يستطاع دفعهق ب  ميلص رّده وال خمالفاًق و الّ لصق ولكنه ما ال
 ق   أكّ  )ع( عليه )ص( فقّبل وجهه.(واجعلنا من مّهص

ولقرررد   رررِبص رسررريل اهلل )ص( واّن رأسررره لعلرررى  ررردريق و رررد سرررالْت )ويف لرررج البالغرررة  
نفسرره يف كّفرريق ف مررهتررا علررى وجهرريق ولقررد ولّيررت غسررله )ص( واملالئكررة أعررياينق فضررّجت 

طق ومررأل يعرررجق ومررا فار ررت يعرري هينمررة مررنهم يصررّلين عليررهق حررك الرردار واعفنيررةق مررأل يهررب
 .(100)(واريناه يف ضرحيهق فمن ذا أحق به ميّن حياً ومّيتاً 

ق فلقرد )ويف النهج أيضاً   إالّ اّن يل يف الت ّسي بعظيم فر تصق وفادح مصيبتص ميضع اعرزٍّ
( وإنّررا إليرره راجعررين وّسررداص يف ملمرريدة  رربكق وفاضررت بررني حنررري و رردري نفسررصق ف نّررا هلل

(101.) 
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 الن( )ص( يف مثياه اعخري
وملا فرو املسلمين من الصالة على رسيل اهلل )ص( ر و د  ّليا عليه فيجاً فيجراً ر خاضريا 

 يف ميضع دفنه فقال بعضهم يف البقيعق و ال آخرون  يف  من املسجد.
اضررراه لرمسررره فيرررهق واين فقرررال علررري )ع(  اّن اهلل سررربمانه   يقررربص نبيررراً يف مكررران إال وار 

 فرضي املسلمين بذلص.  )ع(دافنه يف حجراه الا  بص فيهاق وهي بيت فاامة 
فلمرررا هتيّررر  القرررب وضرررع علررري )ع( رسررريل اهلل )ص( علرررى يديررره   دالّه يف حفرارررهق   نرررزل 
علي )ع( يف القب فكد  عن وجههق ووضع خّده على اعرض ميّجهاً إىل القبلة على ميينهق 

 عليه اللنب وأهال عليه الرتاب..  وضع 
 ف نّا هلل وإنّا إليه راجعين.

السالم عليص يا رسيل اهللق السرالم عليرص يرا حممرد برن عبرداهللق السرالم عليرص يرا خررية )
اهللق السررالم عليررص يررا حبيرر  اهللق السررالم عليررص يررا  ررفية اهللق السررالم عليررص يررا أمررني اهللق 

حممررد بررن عبررداهللق وأشررهد أنّررص  ررد نصررمت ال ّمتررصق أشررهد أنّررص  رسرريل اهللق وأشررهد أنّررص 
وجاهدت يف سبيل ربيصق وعبداه حك أاراك اليقرنيق فجرزاك اهلل يرا رسريل اهلل أفضرل مرا جرزن 
نبيرراً عررن ا مالتررهق اللهررّم  ررّل علررى حممررد وآل حممررد أفضررل مررا  ررّليت علررى إبررراهيم وآل إبررراهيم 

 (.102)( اّنص محيد جميد
 

 خا ة
ور املسررلمنيق حرك ي خرذوا ب زمررة العرا  مررة تانيررةق كمرا أخرذوها ببكررة وهرل ميكرن اعرادة د

 يرادة الرسريل )ص( لينقرذوا البدررية مرن افهررل والفقرر واملررض والفيضرىق واحلرروب والثرريراتق 
 واإلستبداد واإلستغاللق ومن أل  مدكلة ومدكلة 

 وإذا أمكن فكي  
والسّنةق كما  ال رسيل اهلل )ص(   وافياب  نعم ميكنق والطريق هي الرجيع إىل الكتاب
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 (.103)( إيّن اارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل بياق ما إن  ّسكتم ذما لن اضّليا)
والضرررالل لررري  يف العقيررردة فمسررر ق برررل يف العمرررل أيضررراًق واورررالص لررري  عرررن مدررراكل 

ل القررررآن اآلخررررة فمسررر ق برررل عرررن مدررراكل الررردنيا أيضررراًق عن اإلسرررالم ديرررن ودنيررراق كمرررا  رررا
ْنيا َحَسررَنًة َويف اآلِخررَرِة َحَسررَنًة َوِ نررا َعررذاَب النالررارِ )احلكرريم   ق َوِمررنرْه ْم َمررْن يَرق رريل  َربالنررا آاِنررا يف الرردُّ

 (.104)( أ ولِئَص هَل ْم َنِصيٌ  ِقالا َكَسب يا َواهلل  َسرِيع  احلِْسابِ 
 وكما  ال احلدي  الدري  

 (.105)(  آخراه لدنياهلي  مّنا من ارك دنياه آلخراه وال)
 ب سقاف احلدود افغرافية.  (اال ّمة الياحدة)ف ذا أرجعنا إىل املسلمني  

بر ن يكرين كرل مسرلم يف أي بلرد مرن برالد اإلسرالمق  (اال خرّية اإلسرالمية)وأرجعنا إليهم  
 حاله حال أهل ذلص البلد يف كل شيء.
برر ن يكررين كررل شرريء حررر ماعرردا   (احلريررات اإلسررالمية)وأرجعنررا إىل جمتمعاانررا وشررعيبنا  

 .أ ّلها ر احملّرمات ر وما
وأرجعنا إىل احلكم  سائر  يانني اإلسرالم املرذكيرة يف الكتراب والسرّنةق و رد ذكرهرا علمراء 
املسرررررررلمني يف كتررررررربهم الفقهيرررررررة ورسرررررررائلهم العمليرررررررة  يف العبررررررراداتق واملعرررررررامالتق والقضررررررراءق 

ق مررررن  النكرررراحق والطررررال)ق واملياريرررر  والقصرررراصق واحلرررردودق والرررردياتق واعحرررريال الدجصررررية
 وغريها وغريها.

(  ب ن  106)( وَوتَقيا بالقائد فاابعيه)وكانت القيادة قّا يعتمد عليهاق كما  ال علي )ع(  
كانت كقيادة الرسيل )ص( ر يف العمرل ر ف نره )ص( ارخرل مرن الردنيا وخرت نفريذه اسرع دول 

 أ يع من شعري أخذها لقيت نفسه وأهله.يف منطق عا  الييمق بينما درعه مرهينة عجل 
أال واّن إمامكم  د اكتفرى مرن دنيراه بطمريره ومرن )أو كقيادة علي )ع( كما  ال بنفسه  
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 (.107)( اعمه بقر يه
واهلل لئن أبيت  على حسص السعدان مسّهداًق أو ا جّر يف اعغالل )وكما  ال )ع( أيضاً  

نه واعرراىل ورسرريله يرريم القيامررة  املرراً لرربعص العبرراد مصررّفداًق أحرر ُّ إيلال مررن أن ألقرري اهلل سرربما
يررررت اع رررراليم السرررربعة مبررررا خررررت عطِ وغا ررررباً لدرررريء مررررن احلطررررامق إىل أن  ررررال )ع(  واهلل لرررري ا  

 (.108)( أفالكها على أن أعصي اهلل يف ألة أسلبها جل  شعرية ما فعلت
ق أو يصررل إليرره يرنق ال أن يسررتييل احلرراكم علررى احلكررم بالسررالح والقررّيةحلكررم شرروكرران ا 

 باليراتة ر ككسرن و يصرر أو يتال فه بعص من بعص كالكرة.
وهررذا كلرره ال يكررين إالّ بدرريرن املرجعيررةق واعررّدد اعحررزاب احلرررّة املسررتندة إىل امل سسررات 

 الدستيرية و...
ينجررري  فررر ّن ذلرررص اليررريم هررري يررريم رجررريع اإلسرررالم إىل زمرررام القيرررادةق وبقياداررره احلكيمرررة ال

ق بل ينجي العا  كله حك املسّمى باحلضاري واملتمّدنق الذي يرس  خرت املسلمين فمس 
 أل  غّل وغّلق وأل  مدكلة ومدكلة.

نعم إذا عمل املسلمين باإلسالمق وذلص قكن فيمرا إذا عرمال الريعي وااّقريا اهلل سربمانه يف 
( 109)( ل يا َواَرْذَهَ  رحي ك ررمْ َوال اَنراَزع يا فَرتَرْفَدرر)بيررنهمق يقريل اهلل اعرراىل    خطرياهتمق و  يتنرازعيا

حينئرررذ يرجرررع اإلسرررالم إىل  مرررة القيرررادة ويرررتجّلص العرررا  مرررن املدررراكل والدررررورق ومرررن املآسررري 
 والييالتق وما ذلص على اهلل بعزيزق واهلل امليّفق املستعان.
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