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 قدماتـ
 

 :السيرة في المغة
 . (1)بالكسر السُّنة كالطريقة كالييئة

 
 : السيرة في االصطالح العاـ

 .ترجمة حياة شخص ما أك تاريخ حياتو
 

 : السيرة في االصطالح الخاص
، بحيث أصبحت عممان عمى عمـ قائـ بذاتو  فالمراد بو سيرة النبي( السيرة)إذا أطمؽ لفظ 

 (.عمـ المغازم كالسير)اف يطمؽ عميو المؤرخكف فيما مضى اسمو عمـ السيرة، كقد ؾ
 . (2)مف الميبلد إلى الكفاة  ترجمة حياة النبي  كالمراد بسيرة النبي

 
 : أىمية دراسة السيرة النبكية

إف دراسة السيرة النبكية ليا أىمية كبرل، ألنيا تتعمؽ بسيرة أعظـ إنساف فيـ القرآف 
ليان مف خبلؿ سيرتو كأحكالو المختمفة، كتكمف أىمية السيرة في النقاط كاإلسبلـ كطبقو تطبيقان عـ

 :التالية
تعيننا عمى الفيـ الصحيح لكتاب اهلل تعالى، فقد جاءت مفسرة كمكضحة كمبينة آليات  -1

 .القرآف الكريـ
فيـ السيرة جزء ال يتجزأ مف فيمنا إلسبلمنا فدراستيا دراسة تعبدية، كضركرة شرعية، كذلؾ  -2

 . ا لممصدر الثاني مف مصادر التشريع اإلسبلميبفيمف

أف يجد اإلنساف بيف يديو صكرة لممثؿ األعمى في كافة مناحي الحياة الفاضمة، كيتعرؼ  -3
عمى منيجو في الدعكة كاإلرشاد، فقد كاف الداعية كاألب كالزكج كالمعمـ فيك األسكة 

  :الحسنة لمف كاف يرجك اهلل كاليـك اآلخر، قاؿ تعالى
[ اهللَ َوالَقْوَم اآلَِخَر َوَذَكَر اهللَ َكثًِرا ْد َكاَن َلُؽْم ِِف َرُشوِل اهللِ ُأْشَوٌة َحَسـٌَة دَِْن َكاَن َيْرُجوَلَ  ]

 (21:األحزاب)

                                              
 . ، مؤسسة الرسالة528الفيركزآبادم، : القامكس المحيط -1
 .1985األردف،  -، دار الفرقاف، عماف13راجح عبد الحميد الكردم، ص: شعاع مف السيرة النبكية في العيد المكي -2
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مف خبلؿ حياتو كظركفو التي عاش فييا، فيك لـ يكف مجرد   فيـ شخصية الرسكؿ -4
أيده اهلل بكحي مف عنده كتكفيؽ مف عبقرم سمت بو عبقريتو بيف قكمو، كلكنو رسكؿ اهلل 

 .(3)لدنو

 ليا أىميتيا في الرد عمى الخصـك مف أعداء اإلسبلـ الذيف حاكلكا تشكيو سيرة رسكؿ اهلل -5
فالتعرؼ عمى السيرة الصحيحة ميـ لمرد عمييـ ،. 

فيـ السيرة ىك المعيار الدقيؽ الذم يقاس بو مدل التزاـ األمة بإسبلميا أك بعدىا عف  -6
 .ا كذلؾ في شتى مياديف الحياةإسبلمو

أف تتجمع لدل المسمـ مف خبلؿ دراسة السيرة أكبر قدر مف الثقافة كالمعارؼ اإلسبلمية  -7
  الصحيحة، سكاء ما كاف منيا متعمقان بالعقيدة كاألحكاـ كاألخبلؽ، إذ ال ريب أف حياتو

 . (4)إنما ىي صكرة مجسدة نيرة لمجمكع مبادئ اإلسبلـ كأحكامو

ف لدل المعمـ كالداعية اإلسبلمي نمكذج حي عف طرائؽ التربية كالتعميـ، فمقد كاف أف يكك -8
معممان ناصحان، كمربيان فاضبلن، لـ يأؿ جيدان في تممس إحدل الطرؽ الصالحة   محمد

 .(5)إلى كؿ مف التربية كالتعميـ خبلؿ مختمؼ مراحؿ دعكتو

  

 :مميزات السيرة النبكية
بمميزات عف غيرىا مف سير األنبياء كالمرسميف، أك العظماء   لقد تمٌيزت سيرة نبينا

 :كالمصمحيف، كمف أىـ مميزات السيرة النبكية
 : سيرة صحيحة -1

فإنيا أصح سيرة لتاريخ نبي مرسؿ، أك عظيـ أك مصمح، فقد كصمت إلينا سيرة رسكؿ 
ككفؽ قكاعد الجرح  عف أصح الطرؽ العممية كأقكاىا ثبكتان، فقد جاءت باألسانيد الصحيحة،  اهلل

كالتعديؿ، أك ما يسمى بعمـ مصطمح الحديث، مما ال يترؾ مجاالن لمشؾ في كقائعيا البارزة 
 .كأحداثيا الكبرل

فإف ىذه الميزة مف صحة السيرة ال تكجد في سيرة رسكؿ مف رسؿ اهلل السابقيف، فمكسى 
 تحريؼ، كمثؿ ذلؾ يقاؿ قد اختمطت عندنا كقائع سيرتو بما أدخؿ عمييا الييكد مف زيؼ ك

، فيذه األناجيؿ المعترؼ بيا رسميان لدل الكنائس المسيحية إنما أقرت في في سيرة عيسى 
عيد متأخر عف السيد المسيح بمئات السنيف، كما أنو لـ يثبت صحة نسبتيا إلى كاتبييا بطرؽ 

                                              
 .7، ط17فقو السيرة، محمد سعيد رمضاف البكطي، ص  -3
 .17رمضاف البكطي، ص فقو السيرة، محمد سعيد  -4
 .18فقو السيرة، البكطي، ص  -5
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ألنبياء كالرسؿ عممية صحيحة تطمئف إلييا النفس فميس لممسمـ أف يؤمف بشيء مف صحة سيرة ا
 .السابقيف إال ما جاء في القرآف الكريـ كالسنة النبكية الصحيحة

 
 

 :سيرة كاضحة -2

كاضحة كؿ الكضكح في جميع مراحميا، منذ زكاج أبيو عبد اهلل   إف حياة رسكؿ اهلل
، فسيرتو يكجد فييا الكثير عف كالدتو كطفكلتو كشبابو كمكسبو قبؿ النبكة  بأمو آمنة إلى كفاتو

كرحبلتو خارج مكة، إلى أف بعثو اهلل رسكالن كريمان، ثـ نعرؼ بعد ذلؾ بشكؿ أدؽ كأكضح كأكمؿ 
كؿ أحكالو سنة فسنة، مما يجعؿ سيرتو عميو الصبلة كالسبلـ كاضحة كضكح الشمس، كما قاؿ 

 .إف محمدان عميو الصبلة كالسبلـ ىك الكحيد الذم كلد عمى ضكء الشمس: بعض النقاد الغربييف
 . ا ما لـ يتيسر مثمو كال قريب منو لرسكؿ مف رسؿ اهلل السابقيفكىذ

 :سيرة إنسانية -3

تحكي سيرة إنساف أكرمو اهلل بالرسالة، فمـ تخرجو عف إنسانيتو كلـ   إف سيرة رسكؿ اهلل
تمحؽ حياتو باألساطير، كلـ تضؼ عميو األلكىية قميبلن كال كثيران، إذا قارنا ىذا بما يركيو 

، كما يركيو البكذيكف عف بكذا، اتضح الفرؽ لنا جميان بيف سيرتو ف سيرة عيسى المسيحيكف ع
  كسيرة ىؤالء، كلذلؾ أثر بعيد المدل في السمكؾ اإلنساني كاالجتماعي ألتباعيـ، فادعاء

األلكىية لعيسى كبكذا جعميما أبعد مناالن مف أف يككنا قدكة نمكذجية لئلنساف في حياتو الشخصية 
المثؿ النمكذجي اإلنساني الكامؿ لكؿ مف أراد أف يعيش سعيدان   ية، بينما ظؿ محمدكاالجتماع

 .كريمان في نفسو كأسرتو كبيئتو
اهللَ َوالَقْوَم اآلَِخَر َوَذَكَر اهللَ  َلَؼْد َكاَن َلُؽْم ِِف َرُشوِل اهللِ ُأْشَوٌة َحَسـٌَة دَِْن َكاَن َيْرُجو]قاؿ تعالى 

 (.21:األحزاب)[ َكثًِرا

 :سيرة شاممة -4

شاممة لكؿ النكاحي اإلنسانية في اإلنساف، فيي تحكي لنا سيرة   إف سيرة رسكؿ اهلل
الداعية قبؿ أف يكرمو اهلل بالرسالة، كما تحكي لنا سيرة رسكؿ اهلل  الشاب األميف المستقيـمحمد 
ببلغ رسالتو، كما المتممس ألفضؿ الطرؽ كالكسائؿ لقبكؿ دعكتو، كالباذؿ لكؿ الجيد إل إلى اهلل

خبلصو كصدقو  كرئيس دكلةتحكي لنا سيرتو  يضع لدكلتو أقكـ النظـ كأصحيا كيحمييا بيقظتو كا 
في حنك العاطفة، كحسف المعاممة  الزكج كاألببما يكفؿ ليا النجاح، كما تحكي لنا سيرة الرسكؿ 

، كما تحكي لنا سيرة كالتمييز الكاضح بيف الحقكؽ كالكاجبات لكؿ مف الزكج كالزكجة كاألكالد
الذم يشرؼ عمى تربية أصحابو تربية مثالية كىـ يحاكلكف االقتداء بو،  المربي المرشدالرسكؿ 
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الذم يقـك بكاجبات الصحبة كيفي  الرسكؿ الصديؽفي دقيؽ األمكر ككبيرىا، كما تحكي لنا سيرة 
كالسياسي ، د المنتصركالقائ، المحارب الشجاعبالتزاماتيا كآدابيا، كسيرتو تحكي لنا سيرة 

 .كالمعاىد الصادؽ، كالجار األميف، الناجح
شاممة لجميع النكاحي اإلنسانية في المجتمع مما يجعمو القدكة الصالحة لكؿ   فسيرتو

 . (6)إلخ...داعية ككؿ قائد كأب كزكج كصديؽ كمربٍّ كسياسي، كرئيس دكلة، كىكذا
 :سيرة كاقعية -5

احي الحياة، فميس ىناؾ مف شيء إال نجد لو مثاالن في لقد اىتمت بالكاقع كعالجت كؿ مف
 . سيرة النبي

 : مصادر السيرة النبكية
 : القرآف الكريـ -1

 ض القرآف الكريـ لنشأتومصدر أساسي نستمد منو مبلمح السيرة النبكية، فقد تعرٌ  كىك
، [ ْدَك َيتِقاًم َفآَوى عرض ألخبلقو الكريمة تكما ( 6-5الضحى )[ َوَوَجَدَك َضاالً َفَفَدى* َأََلْ ََيْ

َك َلَعَذ ُخُؾٍ  َعظِقم]العالية  .  (4:القمـ)[ َوإِكَّ
ما كفي سبيؿ دعكتو،  كعنتو  كقد تحدث القرآف عما لقيو عميو الصبلة كالسبلـ مف أذلن 

تعرض القرآف  كماكاف المشرككف ينعتكنو بو مف السحر كالجنكف صدان عف ديف اهلل عز كجؿ، 
نما تعرض ليا  ليجرة الرسكؿ كالمعارؾ التي خاضيا كلكنو لـ يتعرض لتفاصيؿ الكقائع، كا 

 .إجماالن 

 : السنة النبكية -2
صحيح )كىي الكتب التي دكنيا العمماء في الحديث النبكم الشريؼ، مثؿ الكتب التسعة 

البخارم، كصحيح مسمـ، كسنف أبي داكد، كسنف النسائي، كسنف الترمذم، كسنف ابف ماجو، 
، فقد اشتممت عمى مباحث مف السيرة (د أحمد بف حنبؿ، كمكطأ مالؾ، كسنف الدارميكمسف

 . النبكية، كالغزكات

 :كتب السيرة كالتاريخ -3
كانت كقائع السيرة النبكية ركايات يركييا الصحابة رضكاف اهلل عمييـ إلى مف بعدىـ، 

عكف ىذه األخبار كدٌكنكىا في كقد اختص بعضيـ بتتبع دقائؽ السيرة كتفاصيميا، ثـ تناقؿ التاب

                                              
 . 11-7مصطفى السباعي، ص : السيرة النبكية دركس كعبر -6



5 

 

 ،أباف بف عثماف بف عفاف : صحائؼ عندىـ، كقد اختص بعضيـ بالعناية التامة بيا مثؿ
 .إلخ...كمف صغار التابعيف محمد بف مسمـ بف شياب الزىرم ،بف العكاـ كعركة بف الزبير

ىر كمف أشير كتب السيرة سيرة ابف ىشاـ التي ىي تيذيب لسيرة ابف إسحاؽ كمف أش
 . كتب التاريخ طبقات ابف سعد كتاريخ الطبرم

 : كتب الشعر العربي المعاصر لعيد الرسالة -4
كىي ليست مصدران أساسيان مف مصادر السيرة كلكف يمكف االستفادة منيا في اإلطار 

فمما كاف المشرككف قد ىاجمكا الرسكؿ كدعكتو عمى ألسنة شعرائيـ اضطر . العاـ لمسيرة
لرد عمييـ عمى ألسنة شعرائيـ كحساف بف ثابت، كعبد اهلل بف ركاحة، كقد المسممكف إلى ا

ا بعد قسطان كبيران مف ىذه األشعار التي ـكتب األدب، ككتب السيرة التي صنفت فيتضمنت 
، كالتي ترعرعت تستطيع أف نستنتج منيا حقائؽ كثيرة عف البيئة التي كاف يعيش فييا الرسكؿ

. (7)يامياؽ ؿفييا دعكة اإلسبلـ أك
 
 
 

  

                                              
 . 20-15مصطفى السباعي، ص : السيرة النبكية دركس كعبر -7
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 الكحدة األكلى 
 أحداث ما قبؿ البعثة

 
 :ككالدتو كرضاعتو نسب الرسكؿ 

 : نسبو: أكالن 
ٍبعىًث النَّنًبيِّي : قاؿ البخارم في صحيحو ٍبًد الميطَّنًمًب ٍبًف   بىاب مى ٍبًد المَّنًو ٍبًف عى مَّندي ٍبفي عى ميحى

بً  يِّي ٍبًف ًكالى نىاًؼ ٍبًف قيصى ٍبًد مى اًلًؾ  ىىاًشـً ٍبًف عى ٍبًف ميرَّنةى ٍبًف كىعًب ٍبًف لؤىمِّي ٍبًف غاًلًب ٍبًف ًفٍيًر ٍبًف مى
ٍدنىافى  ٍبفً  رى ٍبًف ًنزىاًر ٍبًف مىعىدِّي ٍبًف عى ٍيمىةى ٍبًف ميٍدًركىةى ٍبًف ًإٍليىاسى ٍبًف ميضى زى  .(8)"النَّنٍضًر ٍبًف ًكنىانىةى ٍبًف خي

ذلؾ فمختمؼ فيو، قاؿ ابف  ، أما ما فكؽ ىذا ىك القدر المتفؽ عميو مف نسبو
إلى ىاىنا معمكـ الصحة، متفؽ عميو بيف النٌسابيف، كال خبلؼ البتة، كما فكؽ عدناف :)القيـ

كأما عف نسبو في أىمو فيك  .)(9)مختمؼ فيو، كال خبلؼ بينيـ أف عدناف مف كلد إسماعيؿ 
 .ل نسبوكأشرؼ القبائؿ كلـ يتسرب شيء مف أدراف الجاىمية إؿ مف أزكى البطكف،

يىقيكؿي ًإفَّن   عىٍف أىًبي عىمَّنارو شىدَّنادو أىنَّنوي سىًم ى كىاًثمىةى ٍبفى اأٍلىٍسقىً  يىقيكؿي سىًمٍعتي رىسيكؿى المَّنوً 
لىًد  ٍيشو بىًني ىىاًشـو  إسماعيؿالمَّنوى اٍصطىفىى ًكنىانىةى ًمٍف كى ٍيشنا ًمٍف ًكنىانىةى كىاٍصطىفىى ًمٍف قيرى كىاٍصطىفىى قيرى

 (10)"فىاًني ًمٍف بىًني ىىاًشـو كىاٍصطى 
ٍيرىةى   ـى قىٍرننا فىقىٍرننا   أىفَّن رىسيكؿى المَّنوً  عىٍف أىًبي ىيرى كًف بىًني آدى ٍيًر قيري قىاؿى بيًعٍثتي ًمٍف خى

تَّنى كيٍنتي ًمٍف اٍلقىٍرًف الَّنًذم كيٍنتي ًفيوً  11).حى
) 

ٍبًد اٍلميطَّنًمبً ك ٍمؽى  ًإفَّن ... "هلل عميو كسمـ عف النبي صمى ا عىٍف اٍلعىبَّناًس ٍبًف عى مىؽى اٍلخى المَّنوى خى
يٍ  عىمىًني ًمٍف خى يَّنرى اٍلقىبىاًئؿى فىجى ٍيًر اٍلفىًريقىٍيًف ثيَّـن تىخى خى ـٍ كى ًقًي ٍيًر ًفرى ـٍ ًمٍف خى ٍيرًًى عىمىًني ًمٍف خى يَّنرى فىجى ًر قىًبيمىةو ثيَّـن تىخى

ـٍ فى ىفى  ٍيًر بيييكًتًي عىمىًني ًمٍف خى ـٍ بىٍيتنااٍلبيييكتى فىجى ٍيريىي خى ـٍ نىٍفسنا كى ٍيريىي 12)(.ا خى
) 

عمى الرغـ مما كاف لو مف   كسمكنسب الرسكؿ كلـ يستطع أبكسفياف أف ينكر عمك
 (13)" نىسىبو  ًفينىا ذيك ىيك"  :قبؿ إسبلمو فقاؿ  عداء لمرسكؿ

  :الحكـ كالمعاني المستفادة
                                              

 .باب مبعث النبي / مناقب األنصار: البخارم -8

 .كأف اسماعيؿ مف كلد إبراىيـ. 1/71زاد المعاد  -9
 .4/1782/2276فضؿ نسب النبي كتسميـ الحجر عميو، / الفضائؿ: مسمـ -10

 . 3/1305/3364صفة النبي، / المناقب : البخارم -11
سىفه ك ،3608  –3607: في فضؿ النبي حديث رقـ/ المناقب عف رسكؿ اهلل : الترمذم -12 ًديثه حى ، قىاؿى أىبيكًعيسىى ىىذىا حى

 .166/  4كأحمد في المسند 
 .1/7/7طكيؿ أخرجو البخارم في كتاب بدء الكحي باب بدء الكحي، جزء مف حديث  -13
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 (14)يشان عمى سائر القبائؿأف اهلل عز كجؿ مٌيز العرب عف سائر الناس، كفضؿ قر. 
  لقد اصطفى اهلل محمدان   مف أزكى البطكف، كأشرؼ القبائؿ، كلـ يتسٌرب شيء مف

 .أدراف الجاىمية إلى نسبو

 اىتـ العرب بأنسابيـ كأحسابيـ كأقٌر اإلسبلـ ذلؾ. 

 النسب الشريؼ لرسكؿ اهلل   تييئة لقبكؿ دعكتو مف القرشييف، ألنو سيدعك السادة
 . كضيعان سيقؼ حائبلن دكف قبكؿ دعكتو  كعمٌيو القكـ، فمك كاف نسبوكالزعماء 

 : كالدتو: ثانيان 
في اليـك الثاني عشر مف ربيع األكؿ، مف عاـ الفيؿ العاـ الذم  يـك االثنيف،  كلد

حاكؿ فيو أبره األشـر غزك مكة كىدـ الكعبة المشرفة، فرده اهلل عنيا باآلية الباىرة التي تحدث 
 .القرآفعنيا 

رىسيكؿي المَّنوً  ًلٍدتي أىنىا كى ٍكًلدنا   عىٍف قىٍيًس ٍبًف مىٍخرىمىةى قىاؿى كي ًلٍدنىا مى ـى اٍلًفيًؿ فىنىٍحفي ًلدىاًف كي ا عى
 .(15)كىاًحدنا

اًرمِّي  ٍكـً يىٍكـً ااًلٍثنىٍيًف قىاؿى ذىاؾى   أىفَّن رىسيكؿى المَّنوً  عىٍف أىًبي قىتىادىةى اأٍلىٍنصى يىٍكـه سيًئؿى عىٍف صى
يىٍكـه بيًعٍثتي أىك ًلٍدتي ًفيًو كى مىيَّن ًفيوً  كي  (16) أيٍنًزؿى عى
  :الحكـ كالمعاني المستفادة

 رد اهلل أبره األشـر عف الكعبة باآلية الباىرة في العاـ الذم كلد فيو محمد  كفي ىذا ،
كعمك منزلتو عند ربو حتى في طفكلتو، حيث أكـر العرب   دليؿ عمى مكانة النبي

، كتحدث القرآف الكريـ عف ىذه المعجزة،  افظ عمى الكعبة المشرفة، بفضؿ ميبلدهكح
َك  َِلْ َحاِا الِػقيِ ]قاؿ تعالى  َعْي َكْقَدُ ْم ِِف َ ْ ؾِقيٍ ( 1)َأََلْ َ َر َكْقَ  َفَعَي َر ُّب َوَأْرَشَي ( 2)َأََلْ ََيْ

ا َأَ ا ِقَي  قيٍ َ ْرِ قِفْم  ِِحَجاَرٍة مِ ( 3)َعَؾْقِفْم َضْرً : الفيؿ) ( [.5)َفَجَعَؾُفْم َكَعْ ٍ  َ ْلُكولٍ ( 4)ْن ِشجِّج
1-5 ) 

 كفي ذلؾ دليؿ عمى أف التمسؾ بيذا الديف ىك رد عمى كؿ قكل الظمـ كاالستكبار. 

                                              
 . 50فقو السيرة لمبكطي، ص -14
حديث حسف كىذا إسناد ضعيؼ مف أجؿ المطمب بف عبد : قاؿ شعيب. 17922: حديث رقـ 215 / 4: أحمد مسند -15

قاؿ  3619: بزيادة الد النبي ما جاء في مي: باب المناقب الترمذم في ، كأخرجواهلل فمـ يركعنو غير ابف إسحاؽ
عيسى ىذا حديث حسف غريب ال نعرفو إال مف حديث محمد بف إسحاؽ كقد صرح بالتحديث فانتفت الشبية في  أبك

 .ضعيؼ اإلسناد: قاؿ الشيخ األلباني. التدليس
حديث  818/  2جػزء مف حديث طكيؿ أخرجو مسمـ في كتاب الصياـ، باب استحباب صياـ ثبلثة أياـ مف كؿ شير،  -16

 . 1162: رقـ
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 استحباب صياـ يـك االثنيف لما كرد عف النبي كقد كرد في حديث آخر أف النبي ،  
 . كاف يصـك يكمي االثنيف كالخميس

 : مرضعاتو :ثالثان 
  .أرضعتو ثكيبة مكالة أبي ليب، ثـ حميمة السعدية

ًبيبىةى ًبٍنتى أىًبي سيٍفيىافى  كفي حديث ٍيبىةي  "...أيَّـن حى مىمىةى ثيكى عىٍتًني كىأىبىا سى  :قىاؿى عيٍركىةي ك ،...أىٍرضى
ةه أًلىًبي لىيىبو كىافى أىبيك ٍيبىةي مىٍكالى عىٍت  كثيكى  .(17) النَّنًبيَّن لىيىبو أىٍعتىقىيىا فى ىٍرضى

كقد اتفؽ ركاة السير أف بادية بني سعد كانت مجدبة تعاني مف الفقر كالحاجة، كقد جؼ 
عادت منازؿ حميمة مف حكليا مترعة خضراء فكانت أغناميا   ضرع ناقتيا، فبمجرد قدـك النبي

 .(18)تركح منيا عائدة إلى الدار شباعان ممتمئة الضرع
فىمىا زىاؿى يىًزيدينىا المَّنوي ًفي كيؿِّي يىٍكـو  :....باف في صحيحو قالتففي الحديث الذم ركاه ابف ح

ـي بى  كحي أىٍغنىا ، فىتىري كفى ، ثيَّـن ييًريحي فى كي دي سىنىةن، فىمىقىٍد كىافى ريعىاتينىا يىٍسرىحي تَّنى قىًدٍمنىا كىاٍلًبالى ٍيرنا حى ًني سىٍعدو خى
نىًمي ًشبىاعنا ًبطىاننا حي  كحي غى تىري ، فىيىقيكليكفى ًجيىاعنا، كى نىٍشرىبي ، كى ، فىنىٍحًمبي اًرًث ٍبًف : ٍفالن نىـً اٍلحى مىا شىٍ في غى

ٍيثي تىٍس  كا حى ـي اٍسرىحي ٍيمىكي ـٍ ًجيىاعنا، كى نىميكي كحي غى تىري ، كى ٍفالن كحي ًشبىاعنا حي ًميمىةى تىري نىـً حى ٍبًد اٍلعيزَّنل، كىغى رىحي عى
ـٍ فىمىا تىري  كفى مىعىيي ، فىيىٍسرىحي ـٍ نىًمي كىمىا كىانىتٍ رًعىاؤيىي تىٍرًج ي غى كحي ًإالَّن ًجيىاعنا كىمىا كىانىٍت، كى

، كفي كراية (19) 
فَّنالن  :" نىًمي لىبىننا حي كحي غى تىري ، كى ـٍ ًجيىاعنا مىا ًبيىا ًمٍف لىبىفو كحي أىٍغنىامييي  .  (20) "فىتىري

 :الحكـ كالمعاني المستفادة
 

 لتبٌرؾكانت العرب تسترضع ألبنائيا، البتغاء القكة كا. 

  إف منازؿ حميمة السعدية عادت مترعة خضراء بعد أف كانت مجدبة قاحمة، يدؿ ذلؾ عمى
كرفعة مرتبتو عند ربو، فقد كاف مف أبرز مظاىر إكراـ اهلل لو أف   عمك شأف رسكؿ اهلل

 . (21)أكـر بسببو بيت حميمة السعدية التي تشرفت بإرضاعو

 الحؿ لكؿ األزمات االقتصادية، كستبقى األمة  كفيو دليؿ عمى أف التمسؾ بيذا الديف ىك
  . حائرة، تعاني مف األزمات ما لـ تتمسؾ بيذا اإلسبلـ

 
                                              

  4818: حديث رقـ 1965/ 5. كأمياتكـ البلتي أرضعنكـ: البخارم كتاب النكاح، باب -17
 .49فقو السيرة لمبكطي س  -18
المطالب العالية ، 136-1/133، كدالئؿ النبكة لمبييقي215-24/212صحيح ابف حباف، كالمعجـ الكبير لمطبراني  -19

   .ىده، كالحديث حسف بشكا178 -17
-
 (245/ 14)مخرجا  -صحيح ابف حباف  20

 
 .51فقو السيرة،  -21
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 :حادثة شؽ الصدر
، كقد تكررت ىذه  في مضارب بني سعد حادثة شؽ صدره  حدثت أثناء كجكده 

 .الحادثة أثناء رحمة اإلسراء كالمعراج
ذىهي  كىىيك  أىتىاهي ًجٍبًريؿي   المَّنوً عىٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو أىفَّن رىسيكؿى  يىٍمعىبي مى ى اٍلًغٍممىاًف فى ىخى

ظُّظ الشَّنٍيطىاًف ًمٍنؾى  مىقىةن فىقىاؿى ىىذىا حى رىعىوي فىشىؽَّن عىٍف قىٍمًبًو فىاٍستىٍخرىجى اٍلقىٍمبى فىاٍستىٍخرىجى ًمٍنوي عى  ثيَّـن فىصى
ـى  مىوي ًفي طىٍستو ًمٍف ذىىىبو ًبمىاًء زىٍمزى اءى اٍلًغٍممىافي يىٍسعىٍكفى ًإلىى غىسى جى ىمىوي ثيَّـن أىعىادىهي ًفي مىكىاًنًو كى ثيَّـن ألى

مَّندنا قىٍد قيًتؿى فىاٍستىٍقبىميكهي كىىيك ًو يىٍعًني ًظٍئرىهي فىقىاليكا ًإفَّن ميحى قىٍد كيٍنتي أىٍرًئي  أيمِّي ٍنتىًق ي المَّنٍكًف قىاؿى أىنىسه كى مي
ٍدرًهً أىثىرى ذىًلؾى اٍلًمٍخيىًط ًفي   (22).صى

 :الحكـ كالمعاني المستفادة
 حادثة شؽ صدر رسكؿ اهلل   ىي إرىاص مف إرىاصات النبكة، كمقدمة كعبلمة مف

، في مضارب بني سعد، كتكرر قبؿ  عبلماتيا، كىي أمره خارؽ لمعادة حدث مع النبي
 . حادثة اإلسراء كالمعراج

 الحكمة مف ذلؾ ىك إعبلف أمر الرسكؿ  مة كالكحي بكسائؿ مادية، ليككف كتييؤه لمعص
، ألف  ذلؾ أقرب إلى إيماف الناس بو، كتصديقيـ برسالتو، فيي تكطئة لقبكؿ دعكتو

كيدعكىـ إلى اإلسبلـ، سيربطكف ما حدث معو بما يدعك لو   الناس حينما يبعث النبي
 .مف اإلسبلـ

 
 : كفاة أمو بعد البعثة ككفالة جده لو

هلل كأمو حامؿ بو لشيريف، فكفمو جده عبد المطمب، كماتت أمو عبد ا  تكفي كالد النبي
ثماني سنكات تكفي جده فكفمو عمو أبك   آمنة بنت كىب كعمره ست سنكات، كلما بمغ عمره

 .طالب
 بف حـز أف أـ رسكؿ اهلل  حدثنى عبد اهلل بف أبى بكر بف محمد بف عمرك: قاؿ ابف إسحاؽ

فِّييىٍت كىىيكى اٍبفي سً آمنة  ًدينىةً تيكي      (23)."...تِّي ًسًنيفى ًباألىٍبكىاًء بىٍيفى مىكَّنةى كىاٍلمى
  

 :الحكـ كالمعاني المستفادة
 لقد شاءت حكمة اهلل أف يكلد النبي   يتيمان، ثـ لـ يمبث أف تكفيت أمو فكفمو جده عبد

بعيدان عف تربية األب   فنشأ النبي. المطمب، ثـ تكفي جده فكفمو عمو أبك طالب
يتو، محركمان مف عاطفة األـ كحنكىا، حتى ال يككف سبيبلن لممبطميف إلى إدخاؿ كرعا

                                              
، منتقع المكف متغير المكف، 162:حديث رقـ 145/  1اإلسراء برسكؿ اهلل : أخرجو مسمـ في كتاب اإليماف، باب -22

 .كالمخيط اإلبرة، ألمو جمعو، كضـ بعضو إلى بعض

 1/235: إسحاؽ بالتحديث فزالت شبية تدليسو،ابف كثيركرجالو ثقات كقد صرح ابف  1/305:سيرة ابف ىشاـ -23
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الريبة لمقمكب، أك إيياـ لمناس بأف محمدان إنما رضع لباف دعكتو كرسالتو بإرشاد كتكجيو 
 . (24)مف أبيو كدعكتو، كأف المسألة مسألة قبيمة كزعامة كمنصب

 صة أنو سيككف زعيمان كقائدان لؤلمة، كاألمة كلد يتيمان حتى يستشعر بمعاناة األيتاـ، كخا
 .فييا األيتاـ كالفقراء كالمحتاجكف

 كلد يتيمان لينٌشأ عمى عينو سبحانو كتعالى كتحت كرعايتو. 

 :الغنـ كعصمة اهلل لو مف الزلؿ  رعيو
يتيمان، كبحث عف العمؿ إلعالة نفسو حتى ال يككف عالة عمى أحد، فبدأ   نشأ النبي

 .برعي الغنـ
ٍيرىةى  ابيوي  قىاؿى مىا بىعىثى المَّنوي نىًبيًّا ًإالَّن رىعىى  عىٍف النَّنًبيِّي  عىٍف أىًبي ىيرى ـى فىقىاؿى أىٍصحى اٍلغىنى

مىى قىرىاًريطى  ـٍ كيٍنتي أىٍرعىاىىا عى كىأىٍنتى فىقىاؿى نىعى
أًلىٍىًؿ مىكَّنةى  (25)

(26). 
ٍنوي  ٍبًد المَّنًو رىًضيى المَّنوي عى اًبرى ٍبفى عى  (27)اٍلكىبىاثى  نىٍجًني  مىا قىاؿى كينَّنا مى ى رىسيكًؿ المَّنوً عىٍف جى

فَّن رىسيكؿى المَّنوً  ـى قىاؿى كىىىٍؿ ًمٍف نىًبيٍّ   كىاًِإ ًد ًمٍنوي فىًإنَّنوي أىٍطيىبيوي قىاليكا أىكيٍنتى تىٍرعىى اٍلغىنى ـٍ ًباأٍلىٍسكى مىٍيكي قىاؿى عى
قىٍد رىعىاىىا ًإالَّن كى
(28). 

ًميِّي ٍبًف أىبً عف  ٍنوي، قىاؿى عى مىا ىىمىٍمتي ًبقىًبيحو : " يىقيكؿي  سىًمٍعتي رىسيكؿى المَّنوً : م طىاًلبو رىًضيى المَّنوي عى
مىًني المَّنوي ًمٍنييمىا، قيٍمتي  اًىًميَّنًة ًإال مىرَّنتىٍيًف ًمفى الدَّنٍىًر، ًكٍمتىاىيمىا عىصى ُّـظ ًبًو أىٍىؿي اٍلجى لىٍيمىةن ًلفىتنى ًممَّنا يىيي

نىـو ألىٍىًمنىا نىٍرعىاىىاكىافى مىًعي ـً  ٍيشو ًب ىٍعمىى مىكَّنةى ًفي غى تَّنى أىٍسميرى ىىًذًه المَّنٍيمىةى : ٍف قيرى نىًمي حى أىٍبًصٍر ًلي غى
، قىاؿى  ، فىمىمَّنا ًجٍئتي أىٍدنىى دىارو ًمٍف ديكًر مىكَّنةى سىًمٍعتي ًغنىاءن، : ًبمىكَّنةى كىمىا يىٍسميري اٍلًفٍتيىافي رىٍجتي ، فىخى ـٍ نىعى

، قيٍمتي كىصى  مىزىاًميرى ، كى كَّنجى اٍمرىأىةن : مىا ىىذىا؟ قىاليكا: ٍكتى ديفيكؼو ٍيًش تىزى ؿو ًمٍف قيرى كَّنجى فيالنىةى، ًلرىجي فيالفه تىزى
، فىمىا أىٍيقىظىًني إً  ٍيًني، فىًنٍمتي مىبىٍتًني عى تَّنى غى ٍكًت حى ًبذىًلؾى الصَّن ، فىمىيىٍكتي ًبذىًلؾى اٍلًغنىاًء، كى ٍيشو ال ًمٍف قيرى

اًحًبي، فىقىاؿى  ٍعتي ًإلىى صى ، : مىسُّظ الشَّنٍمًس، فىرىجى ؟ فى ىٍخبىٍرتيوي، ثيَّـن فىعىٍمتي لىٍيمىةن أيٍخرىل ًمٍثؿى ذىًلؾى مىا فىعىٍمتى
، فىًقيؿى ًلي ، فىسىًمٍعتي ًمٍثؿى ذىًلؾى رىٍجتي مىبىٍتًني : فىخى تَّنى غى ، حى ًمٍثؿي مىا ًقيؿى ًلي، فىسىًمٍعتي كىمىا سىًمٍعتي

ٍيًني اًحًبي، فىقىاؿى ًليعى ٍعتي ًإلىى صى ؟ فىقيٍمتي : ، فىمىا أىٍيقىظىًني ًإال مىسُّظ الشَّنٍمًس، ثيَّـن رىجى مىا : مىا فىعىٍمتى

                                              
 .51-50فقو السيرة،  -24
 .4/64النياية، . جزء مف أجزاء الدينار: القيراط -25
 .2143: حديث رقـ 2/789رعي الغنـ عمى قراريط، : اإلجارة باب: أخرجو البخارم في كتاب -26

 . 4/241النضيج مف ثمر األراؾ، النياية،  :الكباث -27
 . 3225: حديث رقـ 3/1250يعكفكف عمى أصناـ ليـ، : أحاديث األنبياء باب: أخرجو البخارم في كتاب -28
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اًىًميَّنًة، : " ، قىاؿى رىسيكؿي المَّنًو "فىعىٍمتي شىٍيئنا  فىكىالمَّنًو، مىا ىىمىٍمتي بىٍعدىىيمىا ًبسيكءو ًممَّنا يىٍعمىميوي أىٍىؿي اٍلجى
تَّنى  ًتًو حى  (.29)"أىٍكرىمىًني المَّنوي ًبنيبيكَّن

 :الحكـ كالمعاني المستفادة
 : لمغنـ الكتساب قكتو فيو عدة دالالت  رعي النبي

 أف النبي  رفض أف يككف اتكاليان عمى عمو أبي طالب الذم يرعاه . 
 أف خير ماؿ اإلنساف مما اكتسبو مف كد يمينو، كجيده. 

 الخمكؿ كالكسؿ، كأف األمة اإلسبلمية يجب أف تككف  دعكة إلى االىتماـ بالعمؿ، كعدـ
 .عاممة كليست خاممة

 (30).أف صاحب أم دعكة يجب أف ال يككف كسبو مف كراء دعكتو، حتى تقبؿ دعكتو
 

 مينة رعي األغناـ فييا تعميـ لمصبر كىك الـز لقيادة األمة. 

 مة كذلؾ فيتعمـ النبيكفييا تكطئة لسياسة األمة، ألف األغناـ فييا الضعيؼ كالقكم، كاأل 
 لسياسة األمة كرعاية أحكاليا . 

 مينة رعي األغناـ كانت تكفؿ لمنبي   التعرؼ عمى شريحة اجتماعية، ليا عاداتيا
 . لقيادة األمة  كاىتماماتيا، كىذا سيمـز غدان حينما يبعث الرسكؿ

 رعي األغناـ كاف يكفؿ لمنبي  ج إلى حيث أف يتدبر كيفكر كيبحث عف الحؽ، كالخرك
الصحراء كسككنيا، مما يييئ لو صفاء الفكر الذم ينطمؽ باحثان عف مدٌبر ىذا الككف، 

 .كخالؽ الناس

 كفي حفظ اهلل لو عما ينساؽ إليو شباب مكة داللة عمى أف اهلل عصـ نبيو   مف جميع
 ، كىذه تكطئة(31)مظاىر االنحراؼ، كعف كؿ ما ال يتفؽ مع ىذه الدعكة التي سيكٌمؼ بيا

 .كتييئة لقبكؿ ىذه الدعكة

 كفييا داللة عمى أف النبي   بشر يتمتع بخصائص البشرية كميا، فيكيشعر كيحس
 .كما يشعر اآلخركف بمعنى السمر كالميك

 
 
 
 

                                              
كأخرجو الحاكـ . إسناده حسف: كقاؿ شعيب األرنؤكط. 6272: حديث رقـ 14/169: أخرجو ابف حباف في صحيحو -29

 .ـعمى شرط مسؿ:كقاؿ الذىبي في التمخيص. 7619: حديث رقـ 4/273: في المستدرؾ

 .55، ص 7فقو السيرة، محمد سعيد رمضاف البكطي، ط  -30
 .55فقو السيرة ص  -31
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 الكحدة الثانية
  شباب النبي

 
يستقبؿ مرحمة الشباب، باالعتماد عمى نفسو، كالبحث عف سبؿ الكسب   بدأ النبي
ع عمو أبي طالب إلى الشاـ، كتاجر بأمكاؿ خديجة، كشارؾ في مياـ األمكر الحبلؿ، فارتحؿ ـ

 .مع قكمو
 
 : إلى الشاـ كقصتو م  بحيرا الراىب  خركجو

مف العمر اثنتي عشر سنة سافر بو عمو أبكطالب في رحمة تجارية   كلما بمغ النبي
يمان بالنصرانية، مطمعان مركا عمى الراىب بحيرا ككاف عؿ( بصرل)إلى الشاـ، كلما نزؿ الركب 

 .فأخذ ينظر إليو كيتأممو كيكممو كيسأؿ عنو كيكصي بالمحافظة عميو  عمى أكصاؼ النبي
رىجى مىعىوي النَّنًبيُّظ  األىٍشعىرم أىًبي ميكسىىعف  خى رىجى أىبيكطىاًلبو ًإلىى الشَّناـً كى ًفي أىٍشيىاخو   قىاؿى خى

مىى ا ٍيشو فىمىمَّنا أىٍشرىفيكا عى كىانيكا قىٍبؿى ذىًلؾى ًمٍف قيرى ـٍ الرَّناًىبي كى رىجى ًإلىٍيًي ـٍ فىخى الىيي مُّظكا ًرحى لرَّناًىًب ىىبىطيكا فىحى
ـٍ الرَّن  مَّنمييي عىؿى يىتىخى ـٍ فىجى الىيي مُّظكفى ًرحى ـٍ يىحي ـٍ كىالى يىٍمتىًفتي قىاؿى فىيي كفى ًبًو فىالى يىٍخريجي ًإلىٍيًي اءى يىميرُّظ تَّنى جى اًىبي حى

ذى ًبيىًد  قىاؿى ىىذىا سىيِّيدي اٍلعىالىًميفى ىىذىا رىسيكؿي رىبِّي اٍلعىالىًميفى يىٍبعىثيوي المَّنوي رىٍحمىةن   رىسيكًؿ المَّنوً فى ىخى
ـٍ مى  ٍفتيـٍ ًمٍف اٍلعىقىبىًة لى ـٍ ًحيفى أىٍشرى ٍيشو مىا ًعٍمميؾى فىقىاؿى ًإنَّنكي ره ًلٍمعىالىًميفى فىقىاؿى لىوي أىٍشيىاخه ًمٍف قيرى ٍبؽى شىجى

اتىـً النُّظبيكَّنًة أىٍسفىؿى ًمٍف غي كىالى  نِّيي أىٍعًرفيوي ًبخى دىاًف ًإالَّن ًلنىًبيٍّ كىاًِإ رَّن سىاًجدنا كىالى يىٍسجي ره ًإالَّن خى جى كًؼ كىًتًفًو  حى ٍضري
بً  كىافى ىيكًفي رًٍعيىًة اإلًٍ ـٍ ًبًو كى ـٍ طىعىامنا فىمىمَّنا أىتىاىي نى ى لىيي ًة ثيَّـن رىجى ى فىصى ًؿ قىاؿى أىٍرًسميكا ًإلىٍيًو ًمٍثؿى التُّظفَّناحى

رىًة ؼى  ـٍ قىٍد سىبىقيكهي ًإلىى فىٍيًء الشَّنجى دىىي جى مىٍيًو غىمىامىةه تيًظمُّظوي فىمىمَّنا دىنىا ًمٍف اٍلقىٍكـً كى مىسى مىاؿى فى ىٍقبىؿى كىعى لىمَّنا جى
مىيٍ  رىًة مىاؿى عى كا ًإلىى فىٍيًء الشَّنجى مىٍيًو فىقىاؿى اٍنظيري رىًة عى ـٍ فىٍيءي الشَّنجى مىٍيًي ـه عى ًق قىاؿى فىبىٍينىمىا ىيكقىاًئ

فىًة فىيىٍقتيميكفى  كـى ًإذىا رىأىٍكهي عىرىفيكهي ًبالصِّي كـً فىًإفَّن الرُّظ ـٍ أىٍف الى يىٍذىىبيكا ًبًو ًإلىى الرُّظ قي فىاٍلتىفىتى فىًإذىا كىىيكيينىاًشديىي
ـٍ فىؽى  كـً فىاٍستىٍقبىمىيي اًرجه ًفي ىىذىا ًبسىٍبعىةو قىٍد أىٍقبىميكا ًمٍف الرُّظ ـٍ قىاليكا ًجٍئنىا ًإفَّن ىىذىا النَّنًبيَّن خى اءى ًبكي اؿى مىا جى

بىرىهي بيًعٍثنىا ًإلىى طىًريًقؾى  نَّنا قىٍد أيٍخًبٍرنىا خى ـٍ يىٍبؽى طىًريؽه ًإالَّن بيًعثى ًإلىٍيًو ًب ينىاسو كىاًِإ ىىذىا فىقىاؿى ىىٍؿ  الشَّنٍيًر فىمى
ده ىيك ـٍ أىحى ٍمفىكي ٍيره ًمفٍ  خى بىرىهي ًبطىًريًقؾى ىىذىا قىاؿى أىفىرىأىٍيتيـٍ أىٍمرنا أىرىادى المَّنوي أىٍف يىٍقًضيىوي خى ـٍ قىاليكا ًإنَّنمىا أيٍخًبٍرنىا خى كي

ـٍ ًبالمَّنًو  ده ًمٍف النَّناًس رىدَّنهي قىاليكا الى قىاؿى فىبىايىعيكهي كىأىقىاميكا مىعىوي قىاؿى أىٍنشيديكي ـٍ ىىٍؿ يىٍستىًطي ي أىحى ًليُّظوي  أىيُّظكي كى
تَّنى رىدَّنهي أىبيكطىاًلبو  ٍؿ يينىاًشديهي حى ـٍ يىزى  (32)..."قىاليكا أىبيكطىاًلبو فىمى

 :الحكـ كالمعاني المستفادة

                                              
 . 3620: حديث رقـ 5/590 ما جاء في بدء نبكة النبي: أخرجو الترمذم في كتاب المناقب عف رسكؿ اهلل، باب -32
 . 1/183صحيح : قاؿ الشيخ األلباني  
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 في رحمتو  مع عمو إلى الشاـ داللة عمى استمرار حياة الكدح كالعمؿ مف أجؿ الرزؽ . 

 كرفضو  أف يككف اتكاليان عمى عمو أبي طالب. 

  أف ال يقير اليتـ عزائميـ، كأف ال يككنكا اتكالييف عمى غيرىـكدعكة لؤليتاـ. 

  كفييا تعٌرؼ عمى كسط اجتماعي جديد لو اىتماماتو كاحتياجاتو، كاختبلط بأناس جدد
 . لقيادة األمة  خارج مكة كىذه تييئة لمنبي

 كفي قصتو مع بحيرا الراىب داللة عمى عمـ أىؿ الكتاب بأكصاؼ النبي  قاؿ ،
 َوُ ْم لَِّ يَن َ َ ْقـَاُ ُم الؽَِتاَا َيْعِرُفوَكُه َكاَم َيْعِرُفوَن َأْ ـَاَاُ ْم َوإِنَّ َفِريًؼا ِ ـُْفْم َلَقْؽُتُؿوَن اَا َّ ا]تعالى

 (.146: البقرة)[ َيْعَؾُؿونَ 

أنو قاؿ لعبد اهلل بف سبلـ أتعرؼ محمدان كما تعرؼ ابنؾ،  كركل القرطبي عف عمر 
ث اهلل أمينو في سمائو إلى أمينو في أرضو بنعتو فعرفتو، كابني ال أدرم ما فقاؿ نعـ كأكثر، بع

 .(33)كاف مف أمو

 كقيؿ إف إسبلـ سمماف الفارسي كاف مف تتبع خبر النبي   كصفاتو مف اإلنجيؿ كالرىباف
 .كعمماء الكتاب

  ََض َوَلْن َ رْ ]كفي الحديث داللة عمى عداء الرـك كىـ أىؿ كتاب لممسمميف، قاؿ تعالى

َبْعَت َأْ َوا َتُفْم ُقْي إِنَّ ُ َدى اهللِ ُ واهُلَدى َوَلئِِن ا َّ َاُ ْم َ ْعَد َعـَْك الَقُفوُد َواَل الـََّ اَرى َحتَّى َ تَّبَِع ِ ؾَّ

 (.120: البقرة)[ الَِّ ي َجاَاَك ِ َن الِعْؾِم َ ا َلَك ِ َن اهللِ ِ ْن َوِ   َواَل َكِ رٍ 
 
 : لفضكؿفي حمؼ ا  مشاركتو

في حمؼ الفضكؿ كالذم أقيـ لنصرة المظمـك سكاء كاف مف أىؿ مكة   شارؾ النبي
 .عمى ىذا الحمؼ بعد اإلسبلـ، لفضمو كأىميتو  أكممف دخؿ عمييا، كقد أثنى رسكؿ اهلل
ٍبًد الرَّنٍحمىًف ٍبًف عىٍكؼو  عيميكمىًتي كىأىنىا  قىاؿى شىًيٍدتي ًحٍمؼى اٍلميطىيَّنًبيفى مى ى   النَّنًبيِّي  أىفَّن عىٍف عى

ٍمرى النَّنعىـً كىأىنِّيي أىٍنكيثيوي  ـه فىمىا أيًحبُّظ أىفَّن ًلي حي غيالى
(

34
)

 

، قىاؿى كحمؼ الفضكؿ كما قاؿ  اؽى اٍلميطَّنًمًبيِّي مَّنًد ٍبًف ًإٍسحى كًؿ، فىًإفَّن قىبىاًئؿى ًمٍف : ميحى كىأىمَّنا ًحٍمؼي اٍلفيضي
ٍبًد الؿَّن  ٍيشو اٍجتىمىعيكا ًفي دىاًر عى ٍدعىافى قيرى ٍبًد اٍلعيزَّنل، : ًق ٍبًف جي بىنيك اٍلميطَّنًمًب، كىأىسىدي ٍبفي عى ، كى بىنيك ىىاًشـو
ـي ٍبفي ميرَّنةى  تىٍي ، كى زيٍىرىةي ٍبفي ًكالبو مىى أىٍف ال يىًجديكا ًبمىكَّنةى مىٍظميكمنا ًمٍف أىٍىًميىا، " كى الىفيكا عى تىحى فىتىعىاقىديكا كى

                                              
 .2/163تفسير القرطبي،  -33
إسناده صحيح رجالو : قاؿ شعيب األرنؤكط. ، مسند العشرة المبشريف بالجنة1655: ث رقـحدم 1/190: مسند أحمد -34

 .ثقات رجاؿ الشيخيف غير عبد الرحمف بف إسحاؽ
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ؿى  ـٍ ًممَّنٍف دىخى ٍيرًًى ًمٍف غى تَّنى يىريدُّظكا كى مىى مىٍف ظىمىمىوي، حى كىانيكا عى ىىا ًمٍف سىاًئًر النَّناًس ًإال قىاميكا مىعىوي، كى
كًؿ  ٍيشه ذىًلؾى اٍلًحٍمؼى ًحٍمؼى اٍلفيضي تىوي، فىسىمَّنٍت قيرى مىٍيًو مىٍظمىمى  .(35) "عى

 :  الحكـ كالمعاني المستفادة

 في مشاركة النبي   ،كسٌمي بيذا االسـ ألنيـ جعمكا في حمؼ الفضكؿ أكحمؼ المطيبيف
طيبان في جفنة، كغمسكا أيدييـ فيو، فسمكا الميطىيَّبيف، كتحالفكا عمى التناصر، كاألخذ لممظمكـ 

كاف يشارؾ في عظائـ األمكر كالميمات الكبيرة التي   مف الظالـ، داللة عمى أف النبي
 .  تحدث في قكمو، كىذه تييئة لقبكؿ دعكتو

 ر كالبر كالصمة في اإلسبلـ، كما كاف فيو مصمحة لممسمميف، أما جكاز أحبلؼ الخي
ال حمؼ في : " أحبلؼ الجاىمية القائمة عمى الظمـ كالقتؿ كالقطيعة فغير جائزة، قاؿ

 .(36)"اإلسبلـ
 :تجارتو بماؿ خديجة كزكاجو منيا كبياف مكانتيا

كتضاربيـ إياه كانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرؼ كماؿ، تستأجر الرجاؿ في ماليا 
بشئ تجعمو ليـ منو، فمما بمغيا عف رسكؿ اهلل صدؽ الحديث كعظـ األمانة ككـر األخبلؽ، 

أرسمت إليو ليخرج في ماليا إلى الشاـ تاجران كتعطيو أفضؿ ما كانت تعطي غيره، كأرسمت معو 
عجبت بو ذلؾ فكفقو اهلل في ىذه الرحمة كعاد بأرباح مضاعفة،فأ  غبلميا ميسرة،فقبؿ النبي

فتزكجت منو صمى  (37)خديجة رضي اهلل عنيا كبأمانتو كأخبلقو التي سمعت عنيا مف غبلميا
  .اهلل عميو كسمـ

مىٍييىا فى ىٍحسىفى الثَّننىاءى قىالىٍت فىًغٍرتي   عىٍف عىاًئشىةى قىالىٍت كىافى النَّنًبيُّظ  ةى أىٍثنىى عى ًديجى ًإذىا ذىكىرى خى
ٍيرنا ًمٍنيىا قىاؿى مىا أىٍبدىلىًني  يىٍكمنا فىقيٍمتي مىا أىٍكثىرى  ؿَّن ًبيىا خى جى ٍمرىاءى الشِّيٍدًؽ قىٍد أىٍبدىلىؾى المَّنوي عىزَّن كى مىا تىٍذكيريىىا حى

كىا دَّنقىٍتًني ًإٍذ كىذَّنبىًني النَّناسي كى صى نىٍت ًبي ًإٍذ كىفىرى ًبي النَّناسي كى ٍيرنا ًمٍنيىا قىٍد آمى ؿَّن خى جى سىٍتًني المَّنوي عىزَّن كى
ـى  دى النِّيسىاءً ًب رىمىًني أىٍكالى لىدىىىا ًإٍذ حى ؿَّن كى جى زىقىًني المَّنوي عىزَّن كى رى رىمىًني النَّناسي كى اًليىا ًإٍذ حى

(38) 

                                              
 .1/140سيرة ابف ىشاـ،  -35

 .4/1960/2529: صحيح مسمـ -36
أىفَّن رىسيكؿى  رضي اهلل عنيما سو عىًف اٍبًف عىبَّنا :"ككردت قصة ضعيفة في مسند أحمد في زكاج خديجة .1/33فتح البارم  -37

زيمىرنا ًمٍف ؽي   المَّنوً  شىرىابنا فىدىعىٍت أىبىاىىا كى نىعىٍت طىعىامنا كى وي فىصى جى كِّي كىافى أىبيكىىا يىٍرغىبي أىٍف ييزى ةى كى ًديجى تَّنى ثىًمميكا ذىكىرى خى شىًربيكا حى ٍيشو فىطىًعميكا كى رى
َّـن  ةي أًلىًبييىا ًإفَّن ميحى ًديجى كىذىًلؾى فىقىالىٍت خى مَّنةن كى مىعىٍتوي كىأىٍلبىسىٍتوي حي يىا ًإيَّناهي فىخى جى كَّن ٍجًني ًإيَّناهي فىزى كِّي ٍبًد المَّنًو يىٍخطيبيًني فىزى كىانيكا يىٍفعىميكفى ًباٍْلبىاًء  دى ٍبفى عى

مَّنةه فىقىاؿى مىا شىٍ فً  مىٍيًو حي مَّنؽه كىعى ـى فىمىمَّنا سيرِّيمى عىٍنوي سيٍكريهي نىظىرى فىًإذىا ىيكميخى كِّيجي يىًتي ٍبًد المَّنًو قىاؿى أىنىا أيزى مَّندى ٍبفى عى ٍجتىًني ميحى كَّن م مىا ىىذىا قىالىٍت زى
ٍيشو تيٍخًبري الفَّن  ةي أىمىا تىٍستىًحي تيًريدي أىٍف تيسىفِّيوى نىٍفسىؾى ًعٍندى قيرى ًديجى ـٍ أىًبي طىاًلبو الى لىعىٍمًرم فىقىالىٍت خى تَّنى اسى أىنَّنؾى كيٍنتى سىٍكرىافى فىمى ٍؿ ًبًو حى تىزى

 .193-1/190مسند اإلماـ أحمد  رىًضيى 
 .  ، كالشدؽ جانب الفـ3719ح2مسند أحمد  -38
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ٍيري ًنسىاًئيىا   ؿ سىًمٍعتي النَّنًبيَّن قا عف عمي  خى ـي اٍبنىةي ًعٍمرىافى كى ٍريى ٍيري ًنسىاًئيىا مى يىقيكؿي خى
ةي  ًديجى  .(39)خى

ٍيرىةى  ةي قىٍد أىتىٍت   قىاؿى أىتىى ًجٍبًريؿي النَّنًبيَّن   عىٍف أىًبي ىيرى ًديجى فىقىاؿى يىا رىسيكؿى المَّنًو ىىًذًه خى
ًمفِّي  بِّييىا كى ـى ًمٍف رى مىٍييىا السَّنالى ـه أىكطىعىاـه أىكشىرىابه فىًإذىا ًىيى أىتىٍتؾى فىاٍقرىٍأ عى بىشِّيٍرىىا مىعىيىا ًإنىاءه ًفيًو ًإدىا م كى

فَّن  ًميُّظ ٍبفي ًببىٍيتو ًفي اٍلجى ًميؿو أىٍخبىرىنىا عى قىاؿى ًإٍسمىاًعيؿي ٍبفي خى بى كى بى ًفيًو كىالى نىصى خى بو الى صى ًة ًمٍف قىصى
ٍيًمدو أيخٍ  كى ٍنيىا قىالىٍت اٍستىٍ ذىنىٍت ىىالىةي ًبٍنتي خي تي ميٍسًيرو عىٍف ًىشىاـو عىٍف أىًبيًو عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّنوي عى

مىى رىسيكؿً  ةى عى ًديجى َّـن ىىالىةى قىالىٍت فىًغٍرتي   المَّنوً  خى ةى فىاٍرتىاعى ًلذىًلؾى فىقىاؿى المَّنيي ًديجى فىعىرىؼى اٍسًتٍئذىافى خى
ٍمرىاًء الشِّيٍدقىٍيًف ىىمىكىٍت ًفي الدَّنٍىًر قىٍد أىٍبدىلىؾى الؿَّن  ٍيشو حى اًئًز قيرى كزو ًمٍف عىجى ٍيرنا فىقيٍمتي مىا تىٍذكيري ًمٍف عىجي قي خى

 .(40)ًمٍنيىا
 :الحكـ كالمعاني المستفادة

 تجارتو  بماؿ خديجة رضي اهلل عنيا استمرار لحياة الكدح كالرزؽ الحبلؿ. 

 أعجبت خديجة رضي اهلل عنيا بالنبي  لصدؽ حديثو كعظـ أمانتو ككـر أخبلقو. 

 في زكاج النبي   مف خديجة رضي اهلل عنيا لشرفيا كأخبلقيا، حيث كانت تمقب في
 . فة الطاىرةالجاىمية بالعفي

  كفي زكاجو مف خديجة رد عمى الذيف يقكلكف بأف محمدان   ،كاف يبحث عف متعة الجسد
حيث تزكجيا كىي تكبره بخمس عشرة سنة حيث كاف عمره خمس كعشركف كعمرىا 

ككانت أٌيـ، كلك أراد متعة الجسد  ثماف كعشريف سنة كىك الراجح، : كقيؿ أربعكف سنة،
 . غر منو سنان لتزكج بكران، كمف ىي أص

  كعاش إلى الخامسة كالعشريف في بيئة جاىمية عفيؼ النفس دكف أف ينساؽ في شيء مف
 .(41)التيارات الفاسدة التي تمكج مف حكلو

  ،في األحاديث السابقة داللة عمى مكانة خديجة رضي اهلل عنيا كفضميا في اإلسبلـ
 . نساء زمانيا ، كأنيا خير نساء األرض، أك خير كأنيا أحب زكجات النبي

 
 
 
 
 

                                              
 .   3/1265/3249صحيح البخارم،  39
الصكت : ما يؤكؿ مع الخبز مف الطعاـ، كالصخب: إداـ. 3820/133صحيح البخارم، مناقب األنصار، فتح البارم  -40

 .ب، االرتياع الفزع كالخكؼ، كالمراد تغير سركران بذلؾالمختمط المرتفع، كالنصب التع
 .58فقو السيرة،  -41



16 

 

 
 
 
 
 
 

 :في بناء الكعبة  اشتراكو
ٍبًد المَّنًو أىفَّن رىسيكؿى المَّنوً عف  اًبرى ٍبفى عى مىٍيًو ًإزىاريهي   جى ارىةى ًلٍمكىٍعبىًة كىعى ـٍ اٍلًحجى كىافى يىٍنقيؿي مىعىيي

 "...(
42
). 

، قىاؿى  عف ًميٍّ رى األىٍسكى : عى جى عيكا اٍلحى ميكا ًفيًو، : دى، يىٍعًنيلىمَّنا أىرىاديكا أىٍف يىضى ٍيشنا، اٍختىصى قيرى
ؿو يىٍخريجي ًمٍف ىىذىا اٍلبىاًب، فىكىافى رىسيكؿي المَّنًو : فىقىاليكا ؿى رىجي ـي بىٍينىنىا أىكَّن كِّي ، نيحى ـٍ مىٍيًي رىجى عى ؿى مىٍف خى أىكَّن

ًمي ي اٍلقىبىاًئًؿ كيؿِّي  ـٍ أىٍف يىكيكفى ًفي ًمٍرطو يىٍرفىعيوي جى ى بىٍينىيي رىسيكؿي المَّنًو فىقىضى ، كى ـٍ ؿه شىابٌّب  ًى ًئذو رىجي  يىٍكمى
(43) 

 :الحكـ كالمعاني المستفادة
  قد تعرضت الكعبة إلى العكادم التي صدعت بنيانيا، ككاف مف ىذه العكادم سيؿ عـر

في ذلؾ   جرؼ مكة قبؿ البعثة، فقامت قريش بإعادة تشييدىا، كقد شارؾ النبي
 . مشاركة فعالة

 مفي مشاركة النب   في بناء الكعبة داللة عمى انخراطو في المجتمع القرشي، كمشاركتو
 . في األمكر الميمة، كىذه تييئة لقبكؿ دعكتو

 نجاح النبي   في فض النزاع كالخبلؼ الذم نشأ بيف القبائؿ العربية لكضع الحجر
كحكمتو في فض النزاع، كقطع دابر   األسكد في مكانو، داللة عمى سياسة النبي

 .لخصكماتا

 كفي قبكؿ القبائؿ العربية رأم النبي  لفض النزاع بينيـ دليؿ عمى مكانة النبي  
  (44).كسمك منزلتو عندىـ

  
                                              

 .364صحيح البخارم، الصبلة، ح  -42
 :كقاؿ الييثمي ،3/436،3991شعب اإليماف ،6/11/29084مصنؼ ابف أبي شيبةك.3/50/2442المعجـ األكسط  -43

، كلو 8/420انظر مجمع الزاكئد ىما ثقةكرجالو رجاؿ الصحيح غير حفص بف عمر الضرير كخالد بف عرعرة ككبل
 .، كرجالو ثقات3/425شاىد مف حديث السائب بف عبد اهلل عند أحمد 

 .63فقو السيرة، ص  -44



17 

 

 الكحدة الثالثة
 البعثة النبكية

 
رىاصات الكحي  اختالؤه  :في غار حراء كاِإ

ٌبب إليو االعتزاؿ كالخمكة، فكاف يختمي في  لما اقترب النبي غار  مف سف األربعيف، حي
حراء الميالي ذكات العدد ثـ يتزكد لمثميا، كفي كؿو كانت خديجة تصبر عمى بعده عنيا، كتقؼ 
بجانبو، كأقاـ في مكة سبع سنيف يسمع صكت المبلئكة كيرل نكر المبلئكة كنكر آيات اهلل، إلى 

 .أف رأل الكحي كفجأه الحؽ
ٍنييمىا قىاؿى بي ً  أًلىٍربىًعيفى سىنىةن فىمىكيثى ًبمىكَّنةى   ثى رىسيكؿي المَّنوً عىٍف اٍبًف عىبَّناسو رىًضيى المَّنوي عى

مىاتى كىىيك رى عىٍشرى ًسًنيفى كى ى ًإلىٍيًو ثيَّـن أيًمرى ًباٍلًيٍجرىًة فىيىاجى ثى عىٍشرىةى سىنىةن ييكحى ًستِّييفى  ثىالى ثو كى  اٍبفي ثىالى

(45) 
 :الحكـ كالمعاني المستفادة

 كاف النبي  الي ذكات العدد، كىذا يدلؿ عمى أىمية الخمكة يختمي في غار حراء المي
بالنسبة لمدعاة خاصةن، لتقييـ مسيرة الدعكة إلى اهلل كمدل نجاحيـ في ذلؾ، كعبلج 

محطات القصكر، كلممسمميف عامةن، لعبلج أمراض القمكب مف العجب كالحسد كالكبر 
 .كالرياء

 تفكر في ىذا الككف، فكانت كفي الخمكة تصفك النفس، كينطمؽ الفكر، ليتدبر اإلنساف كم
 .الخمكة تمييدان الستقباؿ الكحي، كالبحث عف الحؽ

 (46)كالخمكة تقدر بقدرىا كبحسب حاجة اإلنساف ليا، فيي كالدكاء يؤخذ عمى قدر الداء. 

 حدثت مع النبي  كعبلماته كمقدمات قبؿ نزكؿ الكحي عمى النبي ، ، منيا  إرىاصاته
لنكر، كتسميـ الحجر عميو، كىي تمييد الستقباؿ نزكؿ سماعو لصكت المبلئكة، كرؤيتو ؿ

 . الكحي
 
 
 
 
 

                                              
 .2130، مسند أحمد 2351، كمسمـ كتاب الفضائؿ، 3613صحيح البخارم كتاب مناقب األنصار،  -45

 .66فقو السيرة، ص  -46
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 :بدء الكحي
ؿي مىا بيًدئى ًبًو رىسيكؿي المَّنوً  ٍؤيىا   عىٍف عىاًئشىةى أيِّـي اٍلميٍؤًمًنيفى أىنَّنيىا قىالىٍت أىكَّن ٍحًي الرُّظ ًمٍف اٍلكى

ٍؤيىا ًإالَّن جى  ةي ًفي النَّنٍكـً فىكىافى الى يىرىل ري اًلحى كىافى الصَّن ءي كى الى بِّيبى ًإلىٍيًو اٍلخى ٍبًح ثيَّـن حي اءىٍت ًمٍثؿى فىمىًؽ الصُّظ
نَّنثي ًفيًو كىىيك دي ًلذىًلؾى  يىٍخميكًبغىاًر ًحرىاءو فىيىتىحى كَّن يىتىزى التَّنعىبُّظدي المَّنيىاًليى ذىكىاًت اٍلعىدىًد قىٍبؿى أىٍف يىٍنًزعى ًإلىى أىٍىًمًو كى

ةى ؼى  ًديجى ؽُّظ كىىيكثيَّـن يىٍرًج ي ًإلىى خى اءىهي اٍلحى تَّنى جى دي ًلًمٍثًميىا حى كَّن اءىهي اٍلمىمىؾي فىقىاؿى اٍقرىٍأ  يىتىزى ًفي غىاًر ًحرىاءو فىجى
مىًني فىقىاؿى اٍقرىٍأ قيٍمتي  ٍيدى ثيَّـن أىٍرسى تَّنى بىمى ى ًمنِّيي اٍلجى ذىًني فىغىطَّنًني حى  مىا أىنىا قىاؿى مىا أىنىا ًبقىاًرئو قىاؿى فى ىخى

مىًني فىقىاؿى اٍقرىٍأ فىقيٍمتي مىا أىنىا ًبقىاًبقىاًرئو  ٍيدى ثيَّـن أىٍرسى تَّنى بىمى ى ًمنِّيي اٍلجى ذىًني فىغىطَّنًني الثَّناًنيىةى حى ًرئو فى ىخى
ٍنسىافى ًمفٍ  مىؽى اإلًٍ مىؽى خى بِّيؾى الَّنًذم خى مىًني فىقىاؿى اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى ذىًني فىغىطَّنًني الثَّناًلثىةى ثيَّـن أىٍرسى مىؽو اٍقرىٍأ  فى ىخى عى

ـي فىرىجى ى ًبيىا رىسيكؿي المَّنوً  بُّظؾى اأٍلىٍكرى رى ٍيًمدو رىًضيى المَّنوي   كى كى ةى ًبٍنًت خي ًديجى مىى خى ؿى عى يىٍرجيؼي فيؤىاديهي فىدىخى
ةى كىأىخٍ  ًديجى ٍكعي فىقىاؿى ًلخى ٍنوي الرَّن تَّنى ذىىىبى عى ٍنيىا فىقىاؿى زىمِّيميكًني زىمِّيميكًني فىزىمَّنميكهي حى ًشيتي عى بىرى لىقىٍد خى بىرىىىا اٍلخى

تىٍحًمؿي اٍلكىؿَّن  ـى كى ةي كىالَّن كىالمَّنًو مىا ييٍخًزيؾى المَّنوي أىبىدنا ًإنَّنؾى لىتىًصؿي الرَّنًح ًديجى مىى نىٍفًسي فىقىالىٍت خى تىٍكًسبي عى  كى
ؽِّي فىاٍنطىمىقىٍت بً  مىى نىكىاًئًب اٍلحى تيًعيفي عى ٍيؼى كى تىٍقًرم الضَّن ٍعديكـى كى رىقىةى ٍبفى اٍلمى تَّنى أىتىٍت ًبًو كى ةي حى ًديجى ًق خى

كىافى مى  اًىًميَّنًة كى رى ًفي اٍلجى كىافى اٍمرىأن قىٍد تىنىصَّن ةى كى ًديجى ِّـي خى ٍبًد اٍلعيزَّنل اٍبفى عى ٍكتيبي نىٍكفىًؿ ٍبًف أىسىًد ٍبًف عى
ٍنًجيًؿ ًباٍلًعٍبرىاًنيَّنًة  ا كىًبيرنا قىٍد عىًميى اٍلًكتىابى اٍلًعٍبرىاًنيَّن فىيىٍكتيبي ًمٍف اإلًٍ كىافى شىٍيخن مىا شىاءى المَّنوي أىٍف يىٍكتيبى كى

رىقىةي يىا اٍبفى أىًخي مىاذىا تىرىل فى ىخٍ  ٍ  ًمٍف اٍبًف أىًخيؾى فىقىاؿى لىوي كى ِّـي اٍسمى ةي يىا اٍبفى عى ًديجى بىرىهي فىقىالىٍت لىوي خى
رىقىةي   رىسيكؿي المَّنوً  بىرى مىا رىأىل فىقىاؿى لىوي كى مىى ميكسىى يىا لىٍيتىًني  خى ؿى المَّنوي عى ىىذىا النَّناميكسي الَّنًذم نىزَّن

ؾى قىٍكميؾى فىقىاؿى رىسيكؿي المَّنوً  يًّا ًإٍذ ييٍخًرجي ذىعنا لىٍيتىًني أىكيكفي حى ـٍ يىٍ ًت   ًفييىا جى ـٍ لى ـٍ قىاؿى نىعى ميٍخًرًجيَّن ىي أىكى
ؿه قىطُّظ ًبًمٍثًؿ مىا ًجٍئتى ًبًو ًإالَّن عيك رىقىةي رىجي ـٍ يىٍنشىٍب كى رنا ثيَّـن لى زَّن ٍرؾى نىٍصرنا ميؤى ٍف ييٍدًرٍكًني يىٍكميؾى أىٍنصي ًدمى كىاًِإ

ٍحيي  فىتىرى اٍلكى فِّييى كى أىٍف تيكي
(47) 

 :الحكـ كالمعاني المستفادة
  يطمؽ عمى اإلعبلـ الخفي السريع، كىك أعـ مف أف يككف بإشارة، أك كتابة، : الكحي لغةن

يزم، أك غير غريزم، كىذا المعنى المغكم ال يختص باألنبياء، كال أك رسالة، أك إلياـ غر
 . (48)بككنو مف عند اهلل سبحانو كتعالى

 إعبلـ اهلل أنبياءه كرسمو بما يريد أف يبمغو إلييـ مف شرع، أك كتاب، : الكحي في الشرع
 . (49)بكاسطة أك بغير كاسطة

 أكؿ ما بدء بو النبي   ركاية الصادقةمف الكحي الرؤيا الصالحة كفي. 

                                              
 .1/4/3صحيح البخارم، كتاب بدء الكحي  -47

 .1729القامكس المحيط، الفيركز آبادم، ص  -48
 1/267السنة النبكية في ضكء القرآف كالسنة، محمد أبكشيبة،  -49
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  كىي تتحقؽ كما رآىا النبيكرؤيا  األنبياء حؽ  ،عائشة رضي اهلل عنيا فيما أخبرت :
 .كاف ال يرل رؤيا إال جاءت مثؿ فمؽ الصبح

  بب إليو الخبلء"قكؿ عائشة رضي اهلل عنيا بالبناء لممجيكؿ دليؿ عمى أف الذم " ثـ حي
 .حي اإللياـحبب لو الخمكة ىك اهلل سبحانو كتعالى، أكمف ك

 كاف النبي   يتعبد الميالي ذكات العدد، ثـ يرجع إلى خديجة رضي اهلل عنيا فيتزكد
لمثميا، ككانت خديجة رضي اهلل عنيا تصبر عمى ذلؾ، كىذا دليؿ عمى رجاحة عقميا، 

كتصبر عمى غيبتو، كىي مثاؿ الزكجة   كحبيا لزكجيا، ألنيا تفعؿ ما يحب زكجيا
ذا الصالحة، التي ىي خي ذا أمرتيا أطاعتؾ، كا  ر متاع الدنيا، إذا نظرت إلييا سرتؾ كا 

 .غبت عنيا حفظتؾ في نفسيا كعرضيا

 فيو داللة عمى أف البحث عف الحؽ ىك ميمة إنسانية( حتى جاءه الحؽ: )قكليا. 

  الحديث فيو داللة عمى اىتماـ اإلسبلـ بالقراءة كالعمـ كالتعمـ منذ المحظة األكلى، كأكؿ
َك الَِّ ي َخَؾَ  ]  عمى رسكؿ اهللآية نزلت  فيذا ديف العمـ ( 1:العمؽ)[ اْقَرْأ  ِاْشِم َر ِّج

 (9:الزُّمر)[ ...ُقْي َ ْي َيْسَتِوي الَِّ يَن َيْعَؾُؿوَن َوالَِّ يَن اَل َيْعَؾُؿونَ ]كالتعمـ، قاؿ تعالى 

 اعتذار النبي  (ما أنا بقارئ)دليؿه عمى أمية النبي ، عرؼ القراءة ، كأنو لـ يكف م
 .كالكتابة

  كىذا الغط كذاؾ الجيد الذم بمغ مف النبي عميو الصبلة كالسبلـ، يدلؿ عمى أف ىذه
الدعكة ثقيمة بتكاليفيا كتبعاتيا، كأنيا تحتاج إلى بذؿ الجيد في سبيميا، كتحتاج إلى 

 .الرجاؿ األقكياء لحمميا

 لقد فكجئ النبي  ينو، كسمعو كىك يقكؿ لو كىك في غار حراء بجبريؿ أمامو يراه بع
اقرأ، كيشعر بو كىك يغطو كيمسؾ بو، كقد خشي عمى نفسو، كرعب مف ذلؾ، ثـ ما لبث 

، فحزف حزنان شديدان، غدا منو مراران كي يتردل مف  اف انقطع الكحي فترةن عف النبي
لـ يكف ينتظر الكحي، كلـ يفكر   رؤكس شكاىؽ الجباؿ، كؿ ذلؾ يدلؿ عمى أف النبي

، كأف الكحي ىك مف الخارج كليس أمران ذاتيان داخميان، مرده إلى حديث النفس، كليست بذلؾ
إشراقات نفسية كما ذىب لذلؾ بعض المستشرقيف، لتشكيؾ المسمميف في الكحي، تمييدان 

 . ليدـ اإلسبلـ

 لقد ثٌبتت خديجة رضي اهلل عنيا النبي كاستدلت عمى ذلؾ بما اتصؼ بو النبي ،  
نة، إنؾ لتصؿ الرحـ، كتحمؿ الكؿ، كتكسب المعدكـ، كتقرم الضيؼ، مف صفات حس

 .كتعيف عمى نكائب الحؽ، كانطمقت بو إلى كرقة بف نكفؿ
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 قكؿ كرقة بف نكفؿ لمرسكؿ " :دليؿ عمى ..." ىذا النامكس الذم نٌزؿ اهلل عمى مكسى
ُ ُم الؽَِتاَا َيْعِرُفوَكُه َكاَم الَِّ يَن َ َ ْقـَا]، قاؿ تعالى  عمـ أىؿ الكتاب كمعرفتيـ ببعثة محمد

 (146:البقرة)[ َيْعِرُفوَن َأْ ـَاَاُ ْم َوإِنَّ َفِريًؼا ِ ـُْفْم َلَقْؽُتُؿوَن اَا َّ َوُ ْم َيْعَؾُؿونَ 

 تمني كرقة بف نكفؿ أف يككف شابان قكيان، لينصر النبي   حينما سيخرجو قكمو، داللة
كداللة عمى أف دعاة الحؽ  (50) .اؿ الخيرعمى جكاز تمني المستحيؿ إذا كاف في مج

َوَقاَل الَِّ يَن َكَػُروا ]: يتعرضكف إلى االبتبلءات كالمحف كاإلخراج مف الديار، قاؿ تعالى

ْم َلـُْفؾَِؽنَّ اللَّ  ُ تِـَا َفَلْوَحى إَِلْقِفْم َر ُّب [ ينَ اَِلِ لُِرُشؾِِفْم َلـُْخِرَجـَُّؽْم ِ ْن َأْرِضـَا َأوَلَتُعوُدنَّ ِِف ِ ؾَّ

 (13:إبراىيـ)
 :فترة الكحي كبدء الدعكة

فترة مف الزماف، حتى حزف النبي حزنان شديدان كقمؽ   لقد انقطع الكحي عف رسكؿ اهلل
 .لذلؾ، ككاف يترقب نزكلو حتى جاءه الكحي، كأمره بالنذارة

ؼى : جاء عند البخارم في حديث طكيؿ فِّييى كى رىقىةي أىٍف تيكي ـٍ يىٍنشىٍب كى تَّنى ثيَّـن لى ٍحيي فىٍترىةن حى تىرى اٍلكى
ًزفى النَّنًبيُّظ   . "...(51) حى
اًرمَّن قىاؿى كىىيكعف ؼ  ٍبًد المَّنًو اأٍلىٍنصى اًبرى ٍبفى عى ًديًثًو بىٍينىا  جى ٍحًي فىقىاؿى ًفي حى دِّيثي عىٍف فىٍترىًة اٍلكى ييحى

ًرم ٍكتنا ًمٍف السَّنمىاًء فىرىفىٍعتي بىصى مىى  أىنىا أىٍمًشي ًإٍذ سىًمٍعتي صى اًلسه عى اءىًني ًبًحرىاءو جى فىًإذىا اٍلمىمىؾي الَّنًذم جى
ؿى المَّنوي تى ى  ٍعتي فىقيٍمتي زىمِّيميكًني زىمِّيميكًني فى ىٍنزى َا ]الىى كيٍرًسيٍّ بىٍيفى السَّنمىاًء كىاأٍلىٍرًض فىريًعٍبتي ًمٍنوي فىرىجى َيا َأُّيُّب

ُر ُقْم َفَلْكِ رْ  تىتىابى ى  [ْجَ  َفاْ ُجرْ َوالرُّب ]ًإلىى قىٍكًلًو  [اْدُدَّ ِّج ٍحيي كى ًميى اٍلكى  (52).فىحى

 :الحكـ كالمعاني المستفادة
 في انقطاع الكحي فترة مف الزمف عف النبي  كحزنو الشديد مف ذلؾ، كخشيتو أف ،

 .يككف اهلل قد قبله أك نسيو، دليؿ عمى أف الكحي ىك مف الخارج كمف اهلل سبحانو كتعالى
 رأل النبي  تو المبلئكية كرعب منو، ثـ عاد إلى زكجتو خديجة رضي اهلل جبريؿ بصكر

ا اُددَّ ِّجرُ ]عنيا، كنزؿ قكؿ اهلل  َ ْ ( 2)ُقْم َفَلْكِ رْ ( 1)َياَأُّيُّب َك َفَؽزِّج  (.3-1:رالمدَّث)[. ...(3)َوَر َّ

 .فبدأت النذارة، كبدأت الدعكة السرية
 
 

                                              
 . 44سالـ كآخركف، ص . دراسات في السيرة، د -50
 .6467صحيح البخارم، كتاب التعبير  -51
 .1/4/3صحبح البخارم، كتاب بدء الكحي  -52
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 :مراحؿ الدعكة اإلسالمية
 :المان الدعكة سران كأكؿ الناس إس -

دِّيًه  : -كىك عفيؼ الكندم -عىٍف ًإٍسمىاًعيؿى ٍبًف ًإيىاًس ٍبًف عىًفيؼو اٍلًكٍنًدمِّي عىٍف أىًبيًو عىٍف جى
ٍبًد اٍلميطَّنًمًب أًلىٍبتىاعى ًمٍنوي بىٍعضى ا جَّن فى ىتىٍيتي اٍلعىبَّناسى ٍبفى عى كىافى قىاؿى كيٍنتي اٍمرىأن تىاًجرنا فىقىًدٍمتي اٍلحى ارىًة كى لتِّيجى

ؿه ًمٍف ًخبىاءو قىًريبو ًمٍنوي فىنىظىرى ًإلىى الشَّنٍمًس فىمىمَّنا  ٍمرىأن تىاًجرنا فىكا رىجى رىجي المَّنًو ًإنَّنًني لىًعٍندىهي ًبًمننى ًإٍذ خى
رىجى ًمٍنوي ذىًلؾى  ٍت اٍمرىأىةه ًمٍف ذىًلؾى اٍلًخبىاًء الَّنًذم خى رىجى مِّيي قىاؿى ثيَّـن خى ـى ييصى ؿي  رىآىىا مىالىٍت يىٍعًني قىا الرَّنجي

مِّيي قىاؿى  ـى مىعىوي ييصى ـى ًمٍف ذىًلؾى اٍلًخبىاًء فىقىا مي ـه ًحيفى رىاىىؽى اٍلحي رىجى غيالى مِّيي ثيَّـن خى ٍمفىوي تيصى فىقيٍمتي  فىقىامىٍت خى
ٍبًد اٍلميطَّنًمًب اٍبفي  ٍبًد المَّنًو ٍبًف عى مَّندي ٍبفي عى أىًخي قىاؿى فىقيٍمتي مىٍف  ًلٍمعىبَّناًس مىٍف ىىذىا يىا عىبَّناسي قىاؿى ىىذىا ميحى

ًميُّظ  ٍيًمدو قىاؿى قيٍمتي مىٍف ىىذىا اٍلفىتىى قىاؿى ىىذىا عى كى ةي اٍبنىةي خي ًديجى ٍرأىةي قىاؿى ىىًذًه اٍمرىأىتيوي خى ٍبفي أىًبي  ىىًذًه اٍلمى
مِّيي كىىيك ًو قىاؿى فىقيٍمتي فىمىا ىىذىا الَّنًذم يىٍصنى ي قىاؿى ييصى مىى يىٍزعي  طىاًلبو اٍبفي عىمِّي ـٍ يىٍتبىٍعوي عى لى ـي أىنَّنوي نىًبيٌّب كى

رى قىاؿى فىكىافى  أىٍمرًًه ًإالَّن اٍمرىأىتيوي كىاٍبفي عىمِّيًو ىىذىا اٍلفىتىى كىهي  قىٍيصى مىٍيًو كينيكزي ًكٍسرىل كى ـي أىنَّنوي سىييٍفتىحي عى كيىٍزعي
ـى  عىًفيؼه كىىيك ِّـي اأٍلىٍشعىًث ٍبًف قىٍيسو يىقيكؿي كىأىٍسمى ميوي لىكاٍبفي عى سيفى ًإٍسالى زىقىًني  بىٍعدى ذىًلؾى فىحى كىافى المَّنوي رى

ًميِّي ٍبًف أىًبي طىاًلبو  ًئذو فى ىكيكفي ثىاًلثنا مى ى عى ـى يىٍكمى ٍسالى اإلًٍ
(53) 

   :كاختمؼ العمماء ًفي أكؿ مف أسمـ
اًؿ اأٍلىٍحرىارً : كىاأٍلىٍكرىعي أىٍف ييقىاؿى  ًمفى : ًمفى الرِّيجى ، كى ٍبيىافً أىبيك بىٍكرو ًمفى النِّيسىاءً : الصِّي ، كى ًميٌّب ةي، : عى ًديجى خى

ًمفى اٍلمىكىاًلي ًمفى اٍلعىًبيدً : كى ٍيده، كى ؿه : زى   (54) "ًبالى
 :إسالـ أبي ذر رضي اهلل عنو

اكتيـٍ ىذا ! ا أبا ذرٍّ م :أف رسكؿ اهلل قاؿ لو ذر أبي إسالـفي قصة  عباس ابف عف
 ، ، كاٍرًجٍ  إلى بمىًدؾى كالذم : ، فقمت"، فإذا بىمىغىؾى ظيكرينا ف قًبؿٍ [ـ حتى ي ًتيىؾى أمرمف خًبرهي ]األمرى

ف بيا بيفى أظييرًًىـ، فجاءى إلى المسجًد كقريش فيو، فقاؿى  ؽق ألٍصرخى يا معشرى : بعىثىؾى بالحى
قكمكا إلى ىذا : إني أشيدي أٍف ال إلوى إال اهللي، كأشيدي أفَّن محمدان عبديهي كرسكليو، فقالكا! قريش
، ف كب عمٌي، ثـ أقبؿى عميًيـ، فقاؿى الص ، ف ٍدرىكىني العباسي ًربتي ألمكتى ! كيمىكيـ: اًبً ، فقامكا، فضي

ريكيـ كمىمىركيـ  ٍتجى ، كمى ؟[ إلى الشاـً ]تٍقتيمكفى رجيالن ًمف غفارى ف ٍقمىعكا عني، فمما أٍف ! عمى ًغفارى
، فقٍمتي مثؿى ما قمتي باألٍمًس، فقا عتي ن ى ًمٍثؿي ما : لكاأٍصبىٍحتي الغىدى رىجى اًبً ، فصي قيكميكا ًإلى ىذا الصَّن

                                              
، كقاؿ صحيح اإلسناد ككافقو الذىبي، كقاؿ الييثمي رجاؿ أحمد 3/183درؾ الحاكـ ، كمست210-1/209مسند أحمد،  -53

 .كالخباء خيمة مف كبر أك صكؼ. 9/103ثقات، مجمع الزكائد 
 .687/ 2تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم - 54
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، كقاؿى مثؿى مقالىًتًو باألمًس، قاؿى  ، ف كب عميَّن ن ى باألٍمًس، كأٍدرىكىني العباسي ؿى : صي فكافى ىذا أكَّن
 (55) .إسالـ أبي ذىرٍّ رًحمىوي اهللي 

 :الحكـ كالمعاني المستفادة
م بدايتيا، كاستمرت ىذه السرية عمى سرية الدعكة اإلسبلمية ؼ  حرص رسكؿ اهلل

 :ثبلث سنكات، كفيما يمي أىـ سمات المرحمة السرية
يدعك المقٌربيف مف الناس، كمف   الدعكة سران كاستمرت ثبلث سنكات، حيث كاف النبي -1

تشده إلييـ صمة قرابة، كمف يثؽ فييـ، كيتأكد بأنيـ سيقبمكف ىذه الدعكة، كىذه السرية ىي 
 .(56) رعية، كتعميمان لمدعاة بأخذ أسباب الحيطة كالحذرمف باب السياسة الش

قياـ الدعكة عمى االصطفاء الشخصي، فيي ليست دعكة عمنية تقاـ في األندية العامة،  -2
نما تقكـ عمى االصطفاء الشخصي، كمف يصمح لتحمؿ أعباء ىذه  كالمجالس كالمحافؿ، كا 

كفاءة، كمقدرة عمى تحمؿ  الدعكة، كىذا كاف يعطي مجاالن الختيار العناصر األكثر
 . مسئكلية اإليماف، كالدعكة إلى اهلل، لتشكيؿ النكاة الصمبة التي تتحمؿ أعباء الدعكة

شمكلية الدعكة في ىذه المرحمة، فيي لـ تكف خاصة بطبقة معينة أكفئة مف الناس، بؿ  -3
 .(57)تناكلت قطاعات المجتمع كمو، مع المحافظة عمى االصطفاء لممحافظة عمى السرية

مشاركة المرأة في ىذه المرحمة، فمعظـ الشباب المتزكجيف أسممت معيـ زكجاتيـ، كىذا  -4
 .دليؿ عمى حاجة الدعكة اإلسبلمية إلى عنصر النساء، كأف النساء شقائؽ الرجاؿ

خميطان مف الفقراء كالضعفاء كاألرقاء، كىذه نتيجة طبيعية   كاف مىٍف آمف برسكؿ اهلل -5
كاستجابة لداعي الفطرة في نفكسيـ، ألف ىذه الدعكة خركج عف لدعكة جميع األنبياء، 

ا ِ ْثَؾـَا َوَ ا ]: قاؿ تعالى .سمطاف األمراء كالزعماء إلى سمطاف اهلل كحكمو َ ا َكَراَك إاِلَّ َ ََشً

ْأِي َوَ ا َكَرى َلُؽْم َعَؾْقـَا َبَعَك إاِلَّ الَِّ يَن ُ ْم َأَراِذُلـَا َ اِدَي الرَّ [ ِ ْن َفْ ٍي َ ْي َكُظـُّبُؽْم َكاِذ ِ َ  َكَراَك ا َّ

 (27:ىكد)

أقاـ المسممكف شعائر الصبلة في شعاب مكة لممحافظة عمى السرية، مع عدـ اكتراث  -6
قريش بأمر المسمميف في بداية الدعكة عندما كانكا يطمعكف عمى بعضيـ، كىـ يقيمكف ىذه 

، كمف م اهلل عنيا، كعمي كخديجة رض  لرسكؿ اهلل الشعائر، مثؿ مشاىدة العباس 
ىنا نفيـ سر الميادنة التي نراىا بيف الحككمات الطاغية، كبعض المتدينيف مف المسمميف، 

                                              

 .3/1294/3328صحيح البخارم،  -55
 . 21المنيج الحركي لمسيرة النبكية، منير الغضباف، ص  -56
 .24المنيج الحركي، ص -57
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الذيف يكتفكف مف اإلسبلـ بالعقيدة في الضمير، كالعبادة في المسجد، ألف ىؤالء ال يدخمكف 
 . (58)اإلسبلـ في شئكف الحياة، كبالتالي فبل تيابيـ الحككمات الطاغية

، كىذه داللة عمى ىذه  تبايف القبائؿ التي ينتمي إلييا الرعيؿ األكؿ ممف آمف برسكؿ اهلل -7
بديمة عف كؿ الركابط القبمية، كأف الدعكة ( األخكة في اهلل)الرابطة التي أخذت مكانيا، 

 .اإلسبلمية كانت فكؽ مستكل القبيمة كالعشيرة

 .التركيز عمى بناء العقيدة -8

بف أبي األرقـ لغايات التكجيو كاإلرشاد، محافظةن عمى السرية، ألف اختيار دار األرقـ  -9
مكانو كاف قريبان مف جبؿ الصفا، كىذا يعطي لو مجاالن لئلطبلع عمى حركة قريش كالكفكد 

 .القادمة إلى مكة، كاألرقـ بف أبي األرقـ كاف صغيران، كممف ال تمتفت األنظار إليو

يدلؿ عمى فضمو كمكانتو، كقيامو بكاجب   اهلل إيماف أبي بكر الصديؽ السريع برسكؿ -10
الدعكة إلى اهلل سران كنجاحو في ذلؾ، لخمقو، كثقافتو، كمركزه االجتماعي، دليؿ عمى لزكـ 

، كذلؾ لمنفاذ تكفر مكاصفات الداعية مف خمؽ حسف محبب لمناس، كما كاف الصديؽ 
أنان مف الخمؽ الحسف، ثقافة لآلخريف فيك مفتاح القمكب، كالثقافة لمداعية ليست بأقؿ ش

ذات خبرة بالمجتمع كاتجاىاتو كميكلو، تككف مفتاحان لمداعية في تحركو في سبيؿ دعكتو، 
 . (59)كالمركز االجتماعي لمداعية يجعؿ لو آذانان صاغية في الناس

 :الجير بالدعكة -
ا، قاؿ بالجير بالدعكة كالصدع بو  بعد ثبلث سنكات مف الدعكة السرية، أيمر النبي

كِ َ ]: تعالى ا َكَػْقـَاَك اُدْسَتْفِ  ِ َ ( 94)َفاْ َدْ   اَِم ُ ْمَ ُر َوَأْعِرْ  َعِن اُدَْشِ -94:الحجر) [(95)إِكَّ
ألمر ربو فصعد عمى جبؿ الصفا كنادل الناس بأسماء قبائميـ   فاستجاب النبي(. 95

 .كبطكنيـ
ٍنييمىا  ًبيفى عىٍف اٍبًف عىبَّناسو رىًضيى المَّنوي عى قىاؿى لىمَّنا نىزىلىٍت كىأىٍنًذٍر عىًشيرىتىؾى اأٍلىٍقرى

رىٍىطىؾى  (60) كى
رىجى رىسيكؿي المَّنوً  ـٍ اٍلميٍخمىًصيفى خى اٍه فىقىاليكا مىٍف ىىذىا   ًمٍنيي بىاحى فىا فىيىتىؼى يىا صى ًعدى الصَّن تَّنى صى حى

ـٍ أى  ـٍ ًإٍف أىٍخبىٍرتيكي دِّيًقيَّن قىاليكا مىا فىاٍجتىمىعيكا ًإلىٍيًو فىقىاؿى أىرىأىٍيتي بىًؿ أىكيٍنتيـٍ ميصى ٍيالن تىٍخريجي ًمٍف سىٍفًح ىىذىا اٍلجى فَّن خى
ـٍ بىٍيفى يىدىٍم عىذىابو شىًديدو قىاؿى أىبيك مىٍيؾى كىًذبنا قىاؿى فىًإنِّيي نىًذيره لىكي ٍبنىا عى رَّن ٍعتىنىا ًإالَّن  جى مى لىيىبو تىبًّا لىؾى مىا جى

ؿى  ـى فىنىزى تىبَّن ًليىذىا ثيَّـن قىا ًئذو  (61)ٍت تىبَّنٍت يىدىا أىًبي لىيىبو كى قىٍد تىبَّن ىىكىذىا قىرىأىىىا اأٍلىٍعمىشي يىٍكمى كى
(62). 

                                              
 . 30المنيج الحركي، ص -58
 . 23المنيج الحركي، ص -59
 .214الشعراء  -60
  .1المسد،  -61
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ٍيرىةى  عف أبي ـى رىسيكؿي المَّنوً  ىيرى ؿَّن كىأىٍنًذٍر عىًشيرىتىؾى   قىاؿى قىا جى ؿى المَّنوي عىزَّن كى ًحيفى أىٍنزى
ٍيشو أىك ًبيفى قىاؿى يىا مىٍعشىرى قيرى ـٍ ًمٍف المَّنًو شىٍيئنا يىا  اأٍلىٍقرى ٍنكي ـٍ الى أيٍغًني عى كا أىٍنفيسىكي كىًممىةن نىٍحكىىىا اٍشتىري

ٍنؾى ًمٍف  ٍبًد اٍلميطَّنًمًب الى أيٍغًني عى ـٍ ًمٍف المَّنًو شىٍيئنا يىا عىبَّناسي ٍبفى عى ٍنكي ٍبًد مىنىاؼو الى أيٍغًني عى المَّنًو بىًني عى
ًفيَّنةي عىمَّنةى رىسي  يىا صى ًميًني مىا شىٍيئنا كى مَّندو سى يىا فىاًطمىةي ًبٍنتى ميحى ٍنًؾ ًمٍف المَّنًو شىٍيئنا كى كًؿ المَّنًو الى أيٍغًني عى

ٍنًؾ ًمٍف المَّنًو شىٍيئنا ًشٍئًت ًمٍف مىاًلي الى أيٍغًني عى
(63). 

 :الحكـ كالمعاني المستفادة
 باء الدعكة إلى الدعكة الجيرية بعد الدعكة السرية، كبناء النكاة الصمبة التي ستتحمؿ أع

 .اهلل
  ،داللة عمى أف ىذه الدعكة قكية كستؤدم إلى ( فاصدع بما تؤمر)التعبير بمفظ الصدع

 .تصٌدع المجتمع الجاىمي، ككاف ىذا األمر

  كفيو داللة عمى أف أعباء ىذه الدعكة ثقيمة كتحتاج إلى األقكياء لحمميا ألف الصدع
لمسمـ نفسو لحمؿ أعباء ىذه الدعكة يحمؿ معنى القكة كذلؾ، فمذلؾ يجب أف يييئ ا

 . اإلسبلمية

 حض المكلى عز كجؿ بإنذار العشيرة كاألقربيف، كذلؾ إلماحان إلى درجات المسئكلية .
مسئكلية الداعية عف نفسو، كمسئكلية المسمـ عف أىمو كأقربائو، كمسئكلية العالـ عف 

 . (64)حيو أك بمده، كمسئكلية الحاكـ عف دكلتو

 َلَؼْد َكاَن ]ل أف الداعية عميو أف يبدأ بنفسو كأىمو كي يككف قدكة في ذلؾ كفيو إشارة إؿ

 (21:األحزاب) [َلُؽْم ِِف َرُشوِل اهللِ ُأْشَوٌة َحَسـٌَة دَِْن َكاَن َيْرُجواهللَ َوالَقْوَم اآلَِخَر َوَذَكَر اهللَ َكثًِرا

 دـ الرد عمى االعتداءات، كانت الدعكة في ىذه المرحمة تتسـ الجير بالدعكة بالمساف، كع
 . كتجاىؿ إساءة المشركيف

 صعد النبي   ،جبؿ الصفا، ككاف يستخدـ ىذا الجبؿ كمنبر إعبلمي عند زعماء قريش
كىذه دعكة إلى استخداـ كؿ المنابر لدعكة الحؽ، كاالستفادة مف الكسائؿ اإلعبلمية 

ح القكـ، كمنبرىـ إذا لـ المختمفة لخدمة الدعكة اإلسبلمية، كال مانع مف استخداـ مصطؿ
 . يكف عمى حساب العقيدة أك يتعارض مع اإلسبلـ

 بدأ النبي   ،أرأيتـ إف أخبرتكـ أف "دعكة قريش بما يسٌممكف بو مف صدقو كعدـ كذبو
حيث كاف يمقب عندىـ بالصادؽ " خيبلن تخرج مف سفح ىذا الجبؿ أكنتـ مصدقي

                                                                                                                                  
 .  4589صحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف،  -62
 .2548صحيح البخارم، كتاب الكصايا  -63

 . 81فقو السيرة، ص  - 64
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دعكة لمدعاة بالبدء بالمسممات لمكصكؿ إلى  كىذه(. ما جربنا عميؾ كذبان : )األميف، قالكا
 . النتائج

 فاجأ النبي   قريش فيما دعاىـ إليو مف دعكة التكحيد، حيث لـ يككنكا يتكقعكنيا كتبدل
كىذا دليؿ عمى أف الدعكة ( تبان لؾ يا محمد، أليذا جمعتنا؟: )ىذا مف جكاب أبي ليب

 . (65)اإلسبلمية كانت فكؽ مستكل القبيمة كالعشيرة

                                              
 .80فقو السيرة، ص  -65
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 كحدة الرابعةاؿ
 مكقؼ قريش مف الدعكة اإلسالمية

 
، كطمبكا مف عمو  رفض زعماء قريش دعكة التكحيد كتنكركا ليا، كسخركا مف النبي

 .أبي طالب بأف يصرفو عف ذلؾ
، قىاؿى  ًقيًؿ ٍبًف أىًبي طىاًلبو ، فىقىاليكا: عىٍف عى ٍيشه ًإلىى أىًبي طىاًلبو اءىٍت قيرى ،: جى ًإفَّن  يىا أىبىا طىاًلبو

نَّنا ؼى  نىاًدينىا فىييٍسًمعينىا مىا ييٍؤًذينىا ًبًو، فىًإٍف رىأىٍيتى أف تىكيفَّنوي عى اٍفعىٍؿ، فىقىاؿى اٍبفى أىًخيؾى يىٍ ًتينىا ًفي كىٍعبىًتنىا كى
، فى ىٍخرىٍجتيوي ًمٍف ًكٍبسو : ًلي ، اٍلتىًمٍس ًلي اٍبفى عىمِّيؾى اًس ًمٍف أىٍكبى  (كىك البيت الصغير)  يىا عيقىٍيؿي

، أىٍك قىاؿى  ، فى ىٍقبىؿى يىٍمًشي مىًعي يىٍطميبي اٍلفىٍيءى ًبطىاقىًتًو : ًشٍعًب أىًبي طىاًلبو ًكٍبسو ًمٍف أىٍكبىاًس أىًبي طىاًلبو
، فىقىاؿى لىوي أىبيك طىاًلبو  تَّنى اٍنتىيىى ًإلىى أىًبي طىاًلبو مىٍيًو حى ًمـٍ : فىال يىٍقًدري عى تي ًإٍف يىا اٍبفى أىًخي، كىالمَّنًو مىا عى

ـٍ مىا تيؤٍ  ـٍ تيٍسًمعييي نىاًديًي ـٍ كى ـٍ ًفي كىٍعبىًتًي اءى قىٍكميؾى يىٍزعيميكفى أىنَّنؾى تىٍ ًتيًي ـٍ ًبًو، كيٍنت ًلي لىميًطيعنا، قىٍد جى ًذيًي
رًًه ًإلىى السَّنمىاًء، فىقىاؿى  مَّنؽى ًببىصى ، فىحى ـٍ ٍنيي مىى أىٍف أىدىعى مىا كىالمَّنًو مىا أىفى : " فىًإنِّيي رىأىٍيتي أىٍف تىكيؼَّن عى ا ًب ىٍقدىرى عى

ـٍ ًمٍف ىىًذًه الشَّنٍمًس شيٍعمىةن ًمٍف نىارو  ديكي كىالمَّنًو مىا كىذىبى : ، فىقىاؿى أىبيك طىاًلبو "بيًعٍثتي ًبًو ًمٍف أىٍف يىٍشتىًعؿى أىحى
 (66) قىطُّظ، اٍرًجعيكا رىاًشًديفى 

إليذاء كالتعذيب، كسياسة كقد اتخذ كفار مكة طرقان كأساليب مختمفة، ما بيف سياسة ا
 .المفاكضات، كالمقاطعة الشاممة

 
 : سياسة اإليذاء لمنبي

، مف سخرية  كقؼ الدعكة اإلسبلمية، بدأت سياسة اإليذاء لمنبي  بعد رفض النبي
لقاء القاذكرات عميو  . كاستيزاء إلى اعتداء عميو، كمحاكلة خنقو، كا 

 :خنقوكمحاكلة   االستيزاء كالممز برسكؿ اهلل
ٍيشنا : العاص بف عمرك بف اهلل عبدقمت ؿ: عف عركة بف الزبير قاؿ مىا أىٍكثىرى مىا رىأىٍيتى قيرى

ًتًو؟ قىاؿى  ابىٍت ًمٍف رىسيكًؿ اهلًل، ًفيمىا كىانىٍت تيٍظًيري ًمٍف عىدىاكى ـٍ يىٍكمنا : أىصى قىًد اٍجتىمى ى أىٍشرىافييي ـٍ كى ٍرتييي حىضى
كا رى  ، فىقىاليكاًفي اٍلًحٍجًر، فىذىكىري ـى مَّن سى مىٍيًو كى مَّنى اهللي عى مىٍيًو ًمٍف : سيكؿى اهلًل صى بىٍرنىا عى مىا رىأىٍينىا ًمٍثؿى مىا صى

سىبَّن آًليىتىنىا تىنىا، كى مىاعى ؽى جى فىرَّن شىتىـى آبىاءىنىا، كىعىابى ًدينىنىا، كى نىا، كى مى ًؿ قىطُّظ، سىفَّنوى أىٍحالى ، لىقىٍد ىىذىا الرَّنجي
بىٍرنىا ًمٍنوي  ، أىٍك كىمىا قىاليكاصى مىى أىٍمرو عىًظيـو ـٍ رىسيكؿي اهلًل : قىاؿى : عى مىٍيًي ـٍ كىذىًلؾى ، ًإٍذ طىمى ى عى فىبىٍينىمىاىي

ـٍ طىاًئفنا ًباٍلبىٍيًت، فىؿى  ، ثيَّـن مىرَّن ًبًي ـى الرُّظٍكفى تَّنى اٍستىمى ، فى ىٍقبىؿى يىٍمًشي، حى ـى مَّن سى مىٍيًو كى مَّنى اهللي عى مَّنا أىٍف مىرَّن صى

                                              
سناده صحيح، مجمع الزكائد، ، كركا4278المطالب العالية،  -66 ق الطبراني في األكسط كالكبير، كركاه أبك يعمى كا 
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، قىاؿى بً  كهي ًببىٍعًض مىا يىقيكؿي ـٍ غىمىزي ـي الثَّناًنيىةى، : ًى ى، فىمىمَّنا مىرَّن ًبًي ٍجًيًو، ثيَّـن مىضى فىعىرىٍفتي ذىًلؾى ًفي كى
كهي ًبًمٍثًميىا ـي الثَّناًلثىةى، فىغىمىزي ى، ثيَّـن مىرَّن  ًبًي ٍجًيًو، ثيَّـن مىضى كهي ًبًمٍثًميىا، فىعىرىٍفتي ذىًلؾى ًفي كى : " اؿى ، فىؽى غىمىزي

ـٍ ًبالذَّنٍبًح  مَّندو ًبيىًدًه، لىقىٍد ًجٍئتيكي ، أىمىا كىالَّنًذم نىٍفسي ميحى ٍيشو ذىًت اٍلقىٍكـى "تىٍسمىعيكفى يىا مىٍعشىرى قيرى ، فى ىخى
ـٍ ًفيوً  تَّنى ًإفَّن أىشىدَّنىي مىى رىٍأًسًو طىاًئره كىاًقعهحى ؿه ًإالَّن كى ىنَّنمىا عى ـٍ رىجي تَّنى مىا ًمٍنيي اةن قىٍبؿى ذىًلؾى  كىًممىتيوي، حى صى  كى

تَّنى ًإنَّنوي لىيىقيكؿي  ًرٍؼ رىاًشدنا، فىكىاهلًل : لىيىٍرفىؤيهي ًب ىٍحسىًف مىا يىًجدي ًمفى اٍلقىٍكًؿ، حى ، اٍنصى ًرٍؼ يىا أىبىا اٍلقىاًسـً اٍنصى
، قىاؿى  ييكالن تَّنى: مىا كيٍنتى جى ، حى ـى مَّن سى مىٍيًو كى مَّنى اهللي عى رىؼى رىسيكؿي اهلًل صى ًإذىا كىافى اٍلغىدي، اٍجتىمىعيكا ًفي  فىاٍنصى

ـٍ ًلبىٍعضو  يي ، فىقىاؿى بىٍعضي ـٍ ـٍ ًبمىا : اٍلًحٍجًر كىأىنىا مىعىيي تَّنى ًإذىا بىادىأىكي ٍنوي، حى ـٍ عى مىا بىمىغىكي ـٍ كى ذىكىٍرتيـٍ مىا بىمى ى ًمٍنكي
، ًإٍذ  طىمى ى عمييـ  ـٍ ًفي ذىًلؾى ثىبيكا  تىٍكرىىيكفى تىرىٍكتيميكهي فىبىٍينىمىا ىي ، فىكى ـى مَّن سى مىٍيًو كى مَّنى اهللي عى رىسيكؿي اهلًل صى

اطيكا ًبًو، يىقيكليكفى لىوي  ، فى ىحى ؿو كىاًحدو ٍثبىةى رىجي ٍنوي : ًإلىٍيًو كى ـٍ عى كىذىا؟ ًلمىا كىافى يىٍبميغييي أىٍنتى الَّنًذم تىقيكؿي كىذىا كى
، قىاؿى  ـٍ ًديًنًي ـٍ كى ٍيًب آًليىًتًي ـى فىيىقيكؿي رىسي : ًمٍف عى مَّن سى مىٍيًو كى مَّنى اهللي عى ، أىنىا الَّنًذم أىقيكؿي : " كؿي اهلًل صى ـٍ نىعى

ً  ًردىاًئًو، قىاؿى : ، قىاؿى "ذىًلؾى  ذى ًبمىٍجمى ـٍ أىخى الن ًمٍنيي دِّييؽي رىًضيى اهللي : فىمىقىٍد رىأىٍيتي رىجي ـى أىبيك بىٍكرو الصِّي قىا كى
ٍنوي، ديكنىوي، يىقيكؿي كىىيكى يىٍبؾً  بِّييى اهللي }: متىعىالىى عى الن أىٍف يىقيكؿى رى ؟ ثيَّـن [ 28: غافر]{ أىتىٍقتيميكفى رىجي

ٍيشنا بىمىغىٍت ًمٍنوي قىطُّظ  ىشىدُّظ مىا رىأىٍيتي قيرى ٍنوي، فىًإفَّن ذىًلؾى ألى رىفيكا عى  (67) اٍنصى
 : أبك جيؿ يتكعد أف يط  رقبة النبي

ٍيرىةى  ٍجيىوي بىٍيفى قىاؿى قىاؿى أىبي  -رضي اهلل عنو  -عىٍف أىًبي ىيرى مَّنده كى ٍيؿو ىىٍؿ ييعىفِّيري ميحى ك جى
مىى رىقىبىتً  ىطى ىفَّن عى ًت كىاٍلعيزَّنل لىًئٍف رىأىٍيتيوي يىٍفعىؿي ذىًلؾى ألى ـٍ فىقىاؿى كىالالَّن ـٍ قىاؿى فىًقيؿى نىعى فَّن أىٍظييًركي يعىفِّيرى ًق أىٍك ألى

ٍجيىوي ًفي التُّظرىاًب قىاؿى فى ىتىى رىسيكؿى المَّنًو  مَّنـى صى  -كى سى مىٍيًو كى مىى  -لَّنى المَّنوي عى ـى ًليىطى ى عى مِّيي زىعى كىىيكى ييصى
يىتَّنًقي ًبيىدىٍيًو قىاؿى فىًقيؿى لىوي مىا ًقبىٍيًو كى مىى عى ـٍ ًمٍنوي ًإالَّن كىىيكى يىٍنكيصي عى لىؾى فىقىاؿى ًإفَّن  رىقىبىًتًو قىاؿى فىمىا فىًجئىيي

ٍندىقنا ًمٍف فى  بىٍينىوي لىخى ةن فىقىاؿى رىسيكؿي المَّنًو بىٍيًني كى ـى  -ارو كىىىٍكالن كىأىٍجًنحى مَّن سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى لىٍك دىنىا  -صى
ًئكىةي عيٍضكنا عيٍضكنا ٍختىطىفىٍتوي اٍلمىالى ال ندرم في حديث أبي ىريرة  -ف نزؿ اهلل عز كجؿ  :قاؿ ًمنِّيي الى

كَسانَ  إِنَّ  َك َّ ] -شيء بمغو  أك َك  إَِ   إِنَّ  (7)اْشَتْغـَى رَّ هُ  َأن (6)َلَقْطَغى اْاِ ْجَعى َر ِّج  الَِّ ي َأَرَأْيَت  (8)الرُّب

َدى َعَذ  َكانَ  إِن َأَرَأْيَت  (10)َ ذَّ  إَِذا َعْبًدا (9)َيـَْفى َا  إِن َأَرَأْيَت  (12) ِالتَّْؼَوى َأَ رَ  َأوْ  (11)اهْلُ  َك َّ

ْ  (13)َوَ َو َّ  ْ  َلئِن َك َّ  (14)َرىيَ  اهللََّ  َِلنَّ  َيْعَؾمْ  َأََل  (16)َخاضَِئةٍ  َكاِذَ ةٍ  َكاِ َقةٍ  (15) ِالـَّاِ َقةِ  َلـَْسَػًعا َيـَتهِ  َلَّ

َ اكَِقةَ  َشـَْد ُ ( 17)َكاِدَيه َفْؾَقْد ُ  ْا  َواْشُجْد  ُ طِْعهُ  اَل  َك َّ  (18)ال َّ                         ،(19-6:العمؽ)[َواْقَسِ
 .(68)األعمى فميدع ناديو يعني قكمو عبد كزاد ابف، اؿ كأمره بما أمره بواهلل في حديثو ؽ زاد عبيد

 .التراب أم يسجد كيمصؽ كجيو بالعفر كىك( ىؿ يعفر محمد كجيو)كمعنى 
  . أشقى القـك عقبة بف أبي معيط يطرح سال الجزكر عمى كتفي محمد
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مَّنى : عىًف اٍبًف مىٍسعيكدو ، قىاؿى  مِّيي ًعٍندى اٍلبىٍيًت ، بىٍينىمىا رىسيكؿي اهلًل صى ـى ييصى مَّن سى مىٍيًو كى المَّنوي عى
ٍيؿو  كره ًباألىٍمًس ، فىقىاؿى أىبيك جى زي قىٍد نيًحرىٍت جى ميكسه ، كى ابه لىوي جي ٍيؿو كىأىٍصحى ـٍ يىقيكـي ًإلىى : كىأىبيك جى أىيُّظكي

مَّندو  عيوي ًفي كىًتفىٍي ميحى ذيهي فىيىضى كًر بىًني فيالىفو ، فىيىٍ خي زي ذىهي ،  سىالى جى دى ؟ فىاٍنبىعىثى أىٍشقىى اٍلقىٍكـً فى ىخى ًإذىا سىجى
عىوي بىٍيفى كىًتفىٍيًو ، قىاؿى  ضى ـى كى مَّن سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى دى النَّنًبيُّظ صى ـٍ : فىمىمَّنا سىجى يي عىؿى بىٍعضي جى كيكا ، كى فىاٍستىٍضحى

ـه أىٍنظيري ، لىٍك كىانىتٍ  مىى بىٍعضو كىأىنىا قىاًئ مَّنى المَّنوي  يىًميؿي عى نىعىةه طىرىٍحتيوي عىٍف ظىٍيًر رىسيكًؿ اهلًل صى ًلي مى
تَّنى اٍنطىمىؽى ًإٍنسىافه  ـى سىاًجده مىا يىٍرفى ي رىٍأسىوي حى مَّن سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ـى ، كىالنَّنًبيُّظ صى مَّن سى مىٍيًو كى فى ىٍخبىرى عى

تٍ  ٍيًريىةه ، فىطىرىحى كى اءىٍت كىًىيى جي ى النَّنًبيُّظ فىاًطمىةى ، فىجى ـٍ ، فىمىمَّنا قىضى ـٍ تىٍشًتمييي مىٍيًي ٍنوي ، ثيَّـن أىٍقبىمىٍت عى قي عى
كىافى ًإذىا دىعىا دىعىا ثىالىثنا ، ـٍ ، كى مىٍيًي ٍكتىوي ، ثيَّـن دىعىا عى الىتىوي ، رىفى ى صى ـى صى مَّن سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى ذىا  صى كىاًِإ

ـي اؿ: سى ىؿى سى ىؿى ثىالىثنا ، ثيَّـن قىاؿى  ٍنيي ٍكتىوي ذىىىبى عى ٍيشو ثىالىثى مىرَّناتو ، فىمىمَّنا سىًمعيكا صى مىٍيؾى ًبقيرى َّـن ، عى لَّنيي
تىوي ، ثيَّـن قىاؿى  افيكا دىٍعكى خى ٍحؾي ، كى ًبيعىةى ، : الضِّي ٍتبىةى ٍبًف رى ٍيًؿ ٍبًف ًىشىاـو ، كىعي مىٍيؾى ًب ىًبي جى َّـن ، عى المَّنيي

ًبيعىةى ، كىاٍلكى  شىٍيبىةى ٍبًف رى ذىكىرى السَّناًب ى كى مىؼو ، كىعيٍقبىةى ٍبًف أىًبي ميعىٍيطو ، كى يَّنةى ٍبًف خى ًليًد ٍبًف عيٍقبىةى ، كىأيمى
ؽِّي ، لىقىٍد رىأىٍيتي الَّنًذيفى سى  ـى ًباٍلحى مَّن سى مىٍيًو كى مَّنى المَّنوي عى مَّندنا صى ـٍ أىٍحفىٍظوي ، فىكىالَّنًذم بىعىثى ميحى لى ٍرعىى كى مَّنى صى

 (69). -قىًميًب بىٍدرو  -ثيَّـن سيًحبيكا ًإلىى اٍلقىًميًب ، يىٍكـى بىٍدرو ، 
 :الحكـ كالمعاني المستفادة

 رفض زعماء قريش الدعكة اإلسبلمية، كسخركا مف النبي  ، ، كاعتبركا ىذه الدعكة أذلن
كىذا حاؿ الجاىمية المعاصرة التي تتيـ اإلسبلمييف باإلرىاب كالتطرؼ، كالرجعية 

 .  كالمسمميف لتشكيو صكرة اإلسبلـ
 رفض النبي   المساكمة عمى العقيدة، فبل مجاؿ ألنصاؼ الحمكؿ أك الحمكؿ الترقيعية

 . عمى حساب الدعكة اإلسبلمية
 اتياـ قريش لمنبي   ،بأنو سفو أحبلميـ، كشتـ آباءىـ، كعاب دينيـ، كفٌرؽ جماعتيـ

م اإلساءة ليذا الديف، سياسةه قديمة جديدة، يستخدميا المشرككف كالمبلحدة كالمنافقكف ؼ
 .كتنفير الناس مف ىذا اإلسبلـ

 قكؿ النبي  "أم باليبلؾ لمف ال يقبؿ دعكة الحؽ، كخكفيـ الشديد، " لقد جئتكـ بالذبح
 .داللة عمى أف لممسمـ ىيبة يكقعيا اهلل في قمكب أعدائو، فبل يستطيعكف أف يفعمكا شيئان 

 كمدافعتو عف النبي" أتقتمكف رجبلن أف يقكؿ ربي اهلل: "قكؿ الصديؽ   تدلؿ عمى فضمو
، كىك مثاؿ لمجندم  كصدقو كشجاعتو في الدفاع عف العقيدة اإلسبلمية كقائدىا

 . المخمص ليذه الدعكة الذم يحافظ عمى سبلمة القيادة

                                              
 .1/94/237، كصحيح مسمـ 3/1418/1794صحيح مسمـ  -69



29 

 

  ىذه رخصة لمف ال ( لك كانت لي منعة طرحتو عف ظير رسكؿ اهلل)قكؿ ابف مسعكد
 . (70)مدافعتويقدركف عمى منافحة الباطؿ ك

 خكؼ قريش مف دعاء النبي كذىاب ضحكيـ، داللة عمى تصديقيـ لمنبي ،   فيما
 .يدعك إليو

  سياسة اإليذاء لمدعاة كالمصمحيف سكاء بالسخرية كاالستيزاء أك االعتقاؿ أك اإلبعاد أك
التضييؽ عمى الدعاة إنما ىي سنة ماضية، سنة االبتبلء، يبتمي اهلل عباده بمف شاء، 

َأَحِسَب ( 1)اَل]تى يشاء، ككيؼ يشاء، ليختبر إيمانيـ، كصدؽ إسبلميـ، قاؿ تعالى كـ

ُكوا َأْن َيُؼوُلوا َ َ ـَّا َوُ ْم اَل ُيْػَتـُونَ  َوَلَؼْد َفَتـَّا الَِّ يَن ِ ْن َقْبؾِِفْم َفَؾَقْعَؾَؿنَّ اهللُ الَِّ يَن ( 2)الـَّاُس َأْن ُيْسَ

َأْم َحِسْبُتْم َأْن َ ْدُخُؾوا ] كقاؿ تعالى( 3-1العنكبكت). ( [3)اِذ ِ َ َ َدُقوا َوَلَقْعَؾَؿنَّ الَك 

اُا َوُزْلِ ُلوا َحتَّ  َّ ْتُفُم الَبْلَشاُا َواللَّ ُشوُل اَاـََّة َوَدَّا َيْل ُِؽْم َ َثُي الَِّ يَن َخَؾْوا ِ ْن َقْبؾُِؽْم َ سَّ ى َيُؼوَل الرَّ

 (.214:البقرة) [َكْ ُ اهللِ َأاَل إِنَّ َكْ َ اهللِ َقِريٌب َوالَِّ يَن َ َ ـُوا َ َعُه َ َتى 

  يجب عمى الدعاة أف يكطنكا أنفسيـ لتحمؿ ما فيو المشقة، ألنيـ مكمفكف أم مطالبكف
 .بتحمؿ ما فيو الكمفة كالمشقة

 
 :إيذاء المشركيف الصحابة كالمستضعفيف

ة مف الفقراء كاألرقاء كمف ال لقد آذل المشرككف صحابة رسكؿ اهلل كاعتدكا عمييـ، كخاص
نصير ليـ كفتنكىـ كعذبكىـ، ما بيف محبكس كمعذب أك مطارد كمبلحؽ، كمنيـ مف لقي اهلل 

 .شييداي 
مىوي سىٍبعىةه رىسيكؿي المَّنوً  ؿى مىٍف أىٍظيىرى ًإٍسالى ٍبًد المَّنًو ٍبًف مىٍسعيكدو قىاؿى كىافى أىكَّن بىٍكرو  كىأىبيك  عىٍف عى

ؿه كىاٍلًمٍقدىادي فى ىمَّنا رىسيكؿي المَّنوً كىعىمَّناره كىأيُّـظ  ًبالى يىٍيبه كى صي ًو أىًبي طىاًلبو كىأىمَّنا   قي سيمىيَّنةي كى نىعىوي المَّنوي ًبعىمِّي فىمى
ًدم أىبيك ـٍ أىٍدرىاعى اٍلحى ـٍ اٍلميٍشًركيكفى كىأىٍلبىسيكىي ذىىي ـٍ فى ىخى نىعىوي المَّنوي ًبقىٍكًمًو كىأىمَّنا سىاًئريىي ـٍ بىٍكرو فىمى كىي يىري صى ًد كى

مىيٍ  الن فىًإنَّنوي ىىانىٍت عى مىى مىا أىرىاديكا ًإالَّن ًبالى ـٍ عى قىٍد كىاتىاىي دو ًإالَّن كى ـٍ ًمٍف أىحى ًق نىٍفسيوي ًفي ًفي الشَّنٍمًس فىمىا ًمٍنيي
عىميكا يىطيكفيكفى ًبًو ؼً  ذيكهي فى ىٍعطىٍكهي اٍلًكٍلدىافى فىجى مىى قىٍكًمًو فى ىخى ده  م ًشعىاًب مىكَّنةى كىىيكالمَّنًو كىىىافى عى يىقيكؿي أىحى

ده   (71)أىحى

                                              
 . 60دراسات في السيرة، ص -70
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عف جابر أف النبي مر بعمار بف ياسر كب ىمو كىـ يعذبكف في اهلل عز كجؿ فقاؿ 
 (72)أبشركا آؿ ياسر مكعدكـ الجنة

بَّناًب ٍبًف اأٍلىرىتِّي قىاؿى شىكىٍكنىا ًإلىى رىسيكًؿ المَّنوً  سِّيده بيٍردىةن لىوي ؼً  كىىيك  عىٍف خى م ًظؿِّي اٍلكىٍعبىًة ميتىكى
ـٍ ييٍحفىري لىوي ًفي اأٍلىٍرًض فىييٍجعىؿي  قيٍمنىا لىوي أىالى تىٍستىٍنًصري لىنىا أىالى تىٍدعيك ؿي ًفيمىٍف قىٍبمىكي المَّنوى لىنىا قىاؿى كىافى الرَّنجي

مىا يىصي  مىى رىٍأًسًو فىييشىؽُّظ ًباٍثنىتىٍيًف كى اءي ًباٍلًمٍنشىاًر فىييكضى ي عى ييٍمشىطي ًب ىٍمشىاًط ًفيًو فىييجى دُّظهي ذىًلؾى عىٍف ًديًنًو كى
ٍظـو أىك ًديًد مىا ديكفى لىٍحًمًو ًمٍف عى تَّنى  اٍلحى دُّظهي ذىًلؾى عىٍف ًديًنًو كىالمَّنًو لىييًتمَّنفَّن ىىذىا اأٍلىٍمرى حى مىا يىصي بو كى عىصى

اؼي ًإالَّن  ٍضرىمىٍكتى الى يىخى ٍنعىاءى ًإلىى حى ـٍ  المَّنوى أىك يىًسيرى الرَّناًكبي ًمٍف صى لىًكنَّنكي نىًمًو كى مىى غى الذِّيٍئبى عى
 (73)تىٍستىٍعًجميكفى 

 :الحكـ كالمعاني المستفادة
  األخذ بالعزيمة، كالصبر عمى االبتبلءات كالمحف مع المقدرة عمى ذلؾ، أفضؿ مف

 .األخذ بالرخصة
  فضؿ ببلؿ الحبشي الذم لـ يساـك عمى العقيدة 

 تبلءات كالمحف كتثبيت الرسكؿفضؿ آؿ ياسر كصبرىـ عمى االب  ليـ كىـ يعذبكف. 

 االبتبلءات سنة اهلل في خمقو. 

  كاهلل ليتمف اهلل ىذا األمر حتى يسير الراكب مف صنعاء إلى "المستقبؿ ليذا الديف
 "حضرمكت ال يخاؼ إال اهلل أك الذئب عمى غنمو كلكنكـ تستعجمكف

 عدـ االستعجاؿ، فالنتائج مكككلة إلى كاجبنا أف نعمؿ ليذا الديف كأف نأخذ باألسباب ك
 .اهلل سبحانو كتعالى

  جكاز استفادة الداعية مف حماية عائمتو أك أقاربو لو حتى لك لـ يككنكا مسمميف، مف
 . أجؿ تبميغ دعكة اهلل

 
 :المقاطعة الشاممة

استمرت قريش في محاكالتيا لكقؼ ىذه الدعكة اإلسبلمية، فمجأت إلى المقاطعة الشاممة 
ككؿ مف دخؿ معو في شعب بني المطمب، حيث تعاىد الكفار عمى قطيعة بني   بيلمف

المطمب كمف دخؿ معيـ، كحاصركىـ في الشعب، حتى كصمكا إلى مرحمة صعبة مف االبتبلءات 
كالمحف، كتركم كتب السير أف ىذا الحصار كتمؾ المقاطعة استمرت ثبلث سنكات، حتى كسر 

 .ساـك عمى العقيدةلـ م  ىذا الحصار، كأف النبي
                                              

د ، كقاؿ الييثمي رجالو رجاؿ الصحيح إال إبراىيـ بف عبد العزيز المقدـ فيك ثقة، مجمع الزكائ141/ 2المعجـ األكسط  -72
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ًتًو قىاؿى كىىىٍؿ تىرىؾى لىنىا  جَّن ٍيدو قىاؿى قيٍمتي يىا رىسيكؿى المَّنًو أىٍيفى نىٍنًزؿي غىدنا ًفي حى عىٍف أيسىامىةى ٍبًف زى
ٍيًؼ بىًني ًكنىانىةى يىٍعًني اٍلميحىصَّن  ٍنزالن ثيَّـن قىاؿى نىٍحفي نىاًزليكفى غىدنا ًإٍف شىاءى المَّنوي ًبخى ًقيؿه مى ٍيثي عى بى حى

مىى بىًني ىىاًشـ ٍيشنا عى الىفىٍت قيرى ذىًلؾى أىفَّن بىًني ًكنىانىةى حى مىى اٍلكيٍفًر كى ٍيشه عى ـٍ  او قىاسىمىٍت قيرى كىي أىٍف الى يينىاًكحي
ـي  ـى كىالى اٍلميٍسًم ـٍ ثيَّـن قىاؿى ًعٍندى ذىًلؾى الى يىًرثي اٍلكىاًفري اٍلميٍسًم ـٍ كىالى ييٍؤكيىي اٍلكىاًفرى قىاؿى الزُّظٍىًرمُّظ  كىالى ييبىاًيعيكىي

ٍيؼي اٍلكىاًدم  (74)كىاٍلخى
ٍيرىةى قىاؿى قىاؿى لىنىا رىسيكؿي المَّنوً  مأىبي كعند مسمـ عف  نىٍحفي ًبًمننى نىٍحفي نىاًزليكفى غىدنا   ىيرى كى

بىًني  ٍيشنا كى ذىًلؾى ًإفَّن قيرى مىى اٍلكيٍفًر كى ٍيثي تىقىاسىميكا عى ٍيًؼ بىًني ًكنىانىةى حى مىى بىًني ىىاًشـو ًبخى الىفىٍت عى ًكنىانىةى تىحى
ـٍ رىسيكؿى المَّنوً  تَّنى ييٍسًمميكا ًإلىٍيًي ـٍ حى ـٍ كىالى ييبىاًيعيكىي كىي بىًني اٍلميطَّنًمًب أىٍف الى يينىاًكحي يىٍعًني ًبذىًلؾى   كى

اٍلميحىصَّنبى 
(75) 

 :الحكـ كالمعاني المستفادة
 مقاطعة المشركيف لمنبي لمسمميف كالمشركيف مقاطعة شاممةن، ، كلمف دخؿ معو مف ا

 .بأف ال يناكحكىـ كال يبايعكىـ كال يؤككىـ

  كسياسة الحصار االقتصادم كالمقاطعة الشاممة تستخدميا الدكؿ االستعمارية ضد
المسمميف إلجبارىـ عمى التنازؿ عف الثكابت، كالسير في الركب األمريكي، كما يحصؿ 

شر كالحجر كالشجر لدليؿ كاضح عمى ىذه في فمسطيف مف حصار ظالـ يستيدؼ الب
السياسة، فمما رفض شعبنا الفمسطيني التنازؿ عف الثكابت، كالقدس كفمسطيف، كاألسرل 
كالبلجئيف، كرفض االعتراؼ بالعدك الصييكني، كتمسؾ بالمقاكمة، حكصر مف العدك 

ظالـ، إما الصييكني كاألمريكاف، كالرباعية، مع مساىمة ذكم القربى في ىذا الحصار اؿ
ممارسة، أكصمتان عمى ىذا الحصار الجائر، فضبلن عف حصار السكداف، كسكريا، 

يراف، كسابقان العراؽ كليبيا، ككؿ مف يرفض السياسة األمريكية في المنطقة  . كا 
  ىذا الحصار االقتصادم كتمؾ المقاطعة الشاممة مف المشركيف تدلؿ عمى أف الدعكة

بيمة، كفييا رد عمى المشركيف الذيف ادعكا أف كراء دعكة اإلسبلمية كانت فكؽ مستكل الؽ
 .أىدافان اقتصادية أك مالية  النبي

 عدـ المساكمة عمى العقيدة، كالثبات عمى المبدأ. 

 دعكة لمدعاة إلى تحمؿ االبتبلءات كالمحف في سبيؿ الدعكة اإلسبلمية . 
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 :سياسة المفاكضات
كقؼ الدعكة اإلسبلمية لجأ المشرككف إلى  لما فشمت سياسة اإليذاء كاالبتبلءات في

 .سياسة العركض كاإلغراءات المادية كاالقتصادية كالسياسية كاالجتماعية
ٍبًد المَّنًو قىاؿى  اًبًر ٍبًف عى ٍيشه يىٍكمنا، فىقىاليكا: عىٍف جى ـٍ ًبالسِّيٍحًر كىاٍلًكيىانىًة : اٍجتىمىعىٍت قيرى كا أىٍعمىمىكي اٍنظيري

ٍليىٍنظيٍر مىاذىاكىالشِّيٍعًر فىٍميى ٍ  شىتَّنتى أىٍمرىنىا كىعىابى ًدينىنىا فىٍمييكىمِّيٍموي كى تىنىا كى مىاعى ؽى جى ؿى الَّنًذم قىٍد فىرَّن  ًت ىىذىا الرَّنجي
مىٍيًو، فىقىاليكا ًبيعىةى، فىقىاليكا: يىريدُّظ عى ٍتبىةى ٍبًف رى ٍيرى عي دنا غى ـي أىحى ًليًد فى ىتىاهي : مىا نىٍعمى ٍتبىةى، فىقىاؿى  أىٍنتى يىا أىبىا اٍلكى : عي

، ثيَّـن قىاؿى  ـى مَّن سى مىٍيًو كى مَّنى اهللي عى ٍبدي المَّنًو؟ فىسىكىتى رىسيكؿي المَّنًو صى ـٍ عى ٍيره أى مَّندي، أىٍنتى خى ـٍ : يىا ميحى ٍيره أى أىٍنتى خى
، فىقىاؿى  ـى مَّن سى مىٍيًو كى مَّنى اهللي عى ٍبدي اٍلميطَّنًمًب؟ فىسىكىتى رىسيكؿي المَّنًو صى يره فىًإٍف : عى ًء خى ـي أىفَّن ىىؤيالى كيٍنتى تىٍزعي

تَّنى نىٍسمى ى ؽى  ـى حى ـٍ فىتىكىمَّن ٍيره ًمٍنيي ـي أىنَّنؾى خى ٍف كيٍنتى تىٍزعى بىديكا اٍْلًليىةى الَّنًتي ًعٍبتى كىاًِإ ، ًإنَّنا ًمٍنؾى فىقىٍد عى ٍكلىؾى
ؽٍ  مىى قىٍكًمًو ًمٍنؾى فىرَّن ٍحتىنىا كىالمَّنًو مىا رىأىٍينىا سىٍخمىةن قىطُّظ أىٍش ىـى عى فىضى شىتَّنتى أىٍمرىنىا كىًعٍبتى ًدينىنىا كى تىنىا كى مىاعى تى جى

ٍيشو كىاًىننا كىاهلًل مىا نىٍنتىًظري ًإالَّن  ٍيشو سىاًحرنا كىأفَّن ًفي قيرى ـٍ أىفَّن ًفي قيرى تَّنى لىقىٍد طىارى ًفيًي  ًمٍثؿى ًفي اٍلعىرىًب حى
نىا ًإلىى بى ٍ  ٍبمىى أىٍف يىقيكـى بىٍعضي ًة اٍلحي ٍيحى ، ًإٍف كىافى ًإنَّنمىا ًبؾى صى ؿي تَّنى نىتىفىانىى، أىيُّظيىا الرَّنجي ضو ًبالسُّظييكًؼ حى

ٍف كىافى ًإنَّنمىا ًبؾى اٍلبىاءىةي فىاٍختىٍر أىمَّن  ٍيشو رىجهالن كىاًحدنا، كاًِإ تَّنى تىكيكفى أىٍغنىى قهرى ٍعنىا لىؾى حى مى ةي جى اجى  ًنسىاًء الحى
كجيؾى عىٍشرنا،  ٍيشو ًشٍئتى فىٍمنيزى ـى قيرى مَّن سى مىٍيًو كى مَّنى اهللي عى ؟»: فىقىاؿى رىسيكؿي المَّنًو صى ، فىقىاؿى : قىاؿى « فىرىٍغتى ـٍ نىعى

ـى  مَّن سى مىٍيًو كى مَّنى اهللي عى { حـ تىٍنًزيؿه ًمفى الرَّنٍحمىًف الرَّنًحيـً }ًبٍسـً المَّنًو الرَّنٍحمىًف الرَّنًحيـً : " رىسيكؿي المَّنًو صى
تَّنى بىمى ى [ 2: فصمت] ثميكدى فىًإٍف }حى اًعقىًة عىادو كى اًعقىةن ًمٍثؿى صى ـٍ صى كا فىقيٍؿ أىٍنذىٍرتيكي : فصمت]{ أىٍعرىضي

ٍتبىةي [ 13 ٍيري ىىذىا؟ قىاؿى : فىقىاؿى عي ٍسبيؾى مىا ًعٍندىؾى غى ٍسبيؾى حى ، فىقىاليكا: حى ٍيشو ، فىرىجى ى ًإلىى قيرى مىا : الى
؟ فىقىاؿى  رىاءىؾى ؟ قىاؿى : كىمِّيميكنىوي أىالى قىٍد كىمَّنٍمتيوي قىاليكامىا تىرىٍكتي شىٍيئنا أىرىل أىٍف تي : كى ابىؾى ـٍ قىاؿى : فىيىٍؿ أىجى الى : نىعى

ٍيرى أىنَّنوي قىاؿى  بىيىا بىًنيَّنةن مىا فىًيٍمتي شىٍيئنا ًممَّنا قىاؿى غى اًعقىًة عىادو }: كىالَّنًذم نىصى اًعقىةن ًمٍثؿى صى ـٍ صى أىٍنذىٍرتيكي
ثميكدى  ًبيَّنًة الى تىٍدًرم مىا قىاؿى قىاؿى كى : ، قىاليكا[ 13: فصمت]{ كى ؿي ًباٍلعىرى الى كىاهلًل مىا : ٍيمىؾى ييكىمِّيميؾى الرَّنجي

اًعقىةً  ٍيرى ًذٍكًر الصَّن فىًيٍمتي شىٍيئنا ًممَّنا قىاؿى غى
 (76) 

اءى ًإلىى النَّنًبيِّي  ًليدى ٍبفى اٍلميًغيرىًة جى ٍنييمىا، أىفَّن اٍلكى مىٍيًو  عىًف اٍبًف عىبَّناسو رىًضيى المَّنوي عى مَّنى اهللي عى صى
، فى ىتىاهي فىقىاؿى  ٍيؿو ؽَّن لىوي فىبىمى ى ذىًلؾى أىبىا جى ، فىكى ىنَّنوي رى مىٍيًو اٍلقيٍرآفى ـى فىقىرىأى عى مَّن سى ٍكفى أىٍف : كى ُّـظ، ًإفَّن قىٍكمىؾى يىرى يىا عى

؟ قىاؿى : قىاؿى . يىٍجمىعيكا لىؾى مىاالن  ـى ًممىٍت : مَّندنا ًلتيٍعًرضى ًلمىا ًقبىمىوي قىاؿى ًلييٍعطيككىوي فىًإنَّنؾى أىتىٍيتى ميحى : لى قىٍد عى
ٍيشه أىنِّيي ًمٍف أىٍكثىرًىىا مىاالن  ٍنًكره لىوي أىٍك أىنَّنؾى كىارًهه لىوي قىاؿى : قىاؿى . قيرى : فىقيٍؿ ًفيًو قىٍكالن يىٍبمي ي قىٍكمىؾى أىنَّنؾى مي

مىاذىا أىقيكؿي  ـى بً  »كى ؿه أىٍعمى ـٍ رىجي زو كىالى ًبقىًصيدىةو ًمنِّيي كىالى فىكىالمَّنًو مىا ًفيكي ـى ًبرىجى اأٍلىٍشعىاًر ًمنِّيي، كىالى أىٍعمى
كىالمَّنًو ًإفَّن ًلقىٍكًلًو الَّنًذم يىقيكؿي حى  فَّن ًب ىٍشعىاًر اٍلًجفِّي كىالمَّنًو مىا ييٍشًبوي الَّنًذم يىقيكؿي شىٍيئنا ًمٍف ىىذىا كى كىةن، كىاًِإ الى
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ـي  نَّنوي لى كىةن، كىاًِإ مىٍيًو لىطىالى ـي مىا تىٍحتىوي عى نَّنوي لىيىٍحًط مىا ييٍعمىى كىاًِإ نَّنوي لىيىٍعميك كى هي ميٍغًدؽه أىٍسفىميوي، كىاًِإ : قىاؿى « ٍثًمره أىٍعالى
تَّنى تىقيكؿى ًفيوً  ٍنؾى قىٍكميؾى حى ى عى ، فىمىمَّنا فىكَّنرى قىاؿى : قىاؿى . الى يىٍرضى تَّنى أيفىكِّيرى ىىذىا ًسٍحره ييٍؤثىري : " فىدىٍعًني حى

ٍيرًًه فىنىزىلىٍت  يىٍ ثيريهي  ًحيدنا}ًمٍف غى مىٍقتي كى مىٍف خى 77) [11: المدثر]{ ذىٍرًني كى
). 

، قىاؿى  ـى : عىًف اٍبًف عىبَّناسو مَّن سى مىٍيًو كى مَّنى اهللي عى ٍيشه ًلمنَّنًبيِّي صى بَّنؾى أىٍف يىٍجعىؿى : قىالىٍت قيرى اٍدعي لىنىا رى
، قىاؿى  نيٍؤًمفي ًبؾى فىا ذىىىبنا، كى ؟ كى : " لىنىا الصَّن ، قىاؿى : قىاليكا" تىٍفعىميكفى ـٍ ًإفَّن : " فىدىعىا، فى ىتىاهي ًجٍبًريؿي فىقىاؿى : نىعى
يىقيكؿي  ، كى مىٍيؾى السَّنالـى بَّنؾى يىٍقرىأي عى ـٍ عىذَّنٍبتيوي : رى فىا ذىىىبنا، فىمىٍف كىفىرى بىٍعدى ذىًلؾى ًمٍنيي ـي الصَّن ًإٍف ًشٍئتى أىٍصبىحى لىيي

ًة عىذىابنا الى أيعىذِّيبيوي أىحى  ـٍ بىابى التَّنٍكبىًة كىالرَّنٍحمى ٍف ًشٍئتى فىتىٍحتي لىيي ، كىاًِإ بىٍؿ بىابي : " ، قىاؿى "دنا ًمفى العىالىًميفى
ًة   (78) "التَّنٍكبىًة كىالرَّنٍحمى

ْرِشَي  َأن َ ـََعـَا َوَ ا]: ف نزؿ اهلل تعالى َا  َأن إاِلَّ   ِاآلَياِا  كُّب ا َك َّ ُلونَ  ِ َ  ....[ااَوَّ
  .(95:اإلسراء)

نسأؿ عنو ىذا الرجؿ فقالكا سمكه  قالت قريش لمييكد أعطكنا شيئان : بف عباس قاؿاعف 
وِو  َعنِ  َوَيْسَلُلوَكَك ]عف الركح فسألكه فنزلت  وُو  ُقيِ  الرُّب ن ُأو ِقُتم َوَ ا َر ِّج  َأْ رِ  ِ نْ  الرُّب  إاِلَّ  اْلِعْؾمِ   ِّج

قاؿ فأنزؿ اهلل  كثيران  كمف أكتى التكراة فقد أكتى خيران أكتينا التكراة  كثيران  قالكا أكتينا عممان  [َقؾِق ً 
ِ ْثؾِِه ُقْي َلْو َكاَن الَبْحُر ِ َداًدا لَِؽؾاَِمِا َر ِّج َلـَِػَد الَبْحُر َقْبَي َأْن َ ـَْػَد َكؾاَِمُا َر ِّج َوَلْو ِجْئـَا ِا ] عز كجؿ

  (79)(109:الكيؼ) [َ َدًدا
 :الحكـ كالمعاني المستفادة

  سياسة اإليذاء لكقؼ الدعكة اإلسبلمية، لجأ المشرككف إلى سياسة المفاكضات بعد فشؿ
كالعركض االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كالمادية، كىذا حاؿ المشركيف كأعداء 

المسمميف في التعامؿ مع الدكؿ العربية كاإلسبلمية، تقديـ العركض السياسية، كالتحكـ 
أف الداخمي، كربط المساعدات االقتصادية مف قركض في رئاسة الدكؿ، كالتدخؿ في الش

أك منح باشتراطات سياسية، كما تفعؿ اإلدارة األمريكية كالبنؾ الدكلي الذم تييمف عميو 
 .أمريكا في التعامؿ مع ىذه الدكؿ

  ىذه العركض السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ىي خير كسيمة يستخدميا أعداؤنا لمداللة
أك لمتخمي عف الثكابت، أال تركف أف أمريكا كالدكؿ األكركبية تقدـ األماني  عمى المجاىديف،
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مقابؿ استحقاقات  2008كاألمكاؿ المسٌيسة في أنابكلس سبع مميارات كنصؼ المميار في عاـ 
 !سياسية لصالح العدك الصييكني؟

 رفض النبي  ليذه العركض، كرفضو لمتاع الدنيا، دليؿه عمى أف النبي   ًلـ يأت 
بيذه الدعكة البتغاء الماؿ، أك الشرؼ كالسيادة كالرئاسة كالزعامة، أك الزكاج مف أجمؿ 

ألف ييدم اهلل بؾ كاحدان " ،أبكار مكة، كلكف جاء ليداية الناس كدعكتيـ إلى اإلسبلـ
 .كىذا ىك ىدؼ الداعية" خير لؾ مف حمر النعـ

 دؽ النبيفي األحاديث داللة عمى أف المشركيف كانكا يعترفكف، بص  كشيدكا لمقرآف ،
باإلعجاز، كلكنيـ رفضكا ىذا اإلسبلـ استكباران كاستعبلءن عمى الحؽ، بدافع العصبية 

 . الجاىمية

 في رفض النبي   لكؿ تمؾ العركض كاإلغراءات كمنيا الرئاسة كالسيادة، دليؿ عمى
بالتغاضي  أنو ال يجكز أف يركف بعض الدعاة إلى ما يسمى بالحكمة في الدعكة، كذلؾ

عف بعض الجكانب مف الظالميف بغية استغبلؿ الكضع ألمر الدعكة، إنما الحكمة أف 
تضع الشيء في مكانو، كال تككف حكمة إال إذا كانت ضمف حدكد الشريعة اإلسبلمية، 

، بؿ يجب أف تككف الكسيمة (أف الغاية تبرر الكسيمة: )الذم قاؿ مفنحف لسنا كميكيافؿ
 .ة شريفة، فقد تعبدنا اهلل بالكسيمة كما تعبدنا بالغايةشريفة كما ىي الغام

  فيو دعكة لمدعاة بعدـ ميادنة الظالميف مف أجؿ نشر الدعكة اإلسبلمية، بؿ يجب أف
 .(80)يكطف المسمـ نفسو لتحمؿ المشقة كاالبتبلءات في تبميغ دعكة اهلل

 رفض النبي   ،مف تفجير االستجابة لمطالب الكفار، بتحقيؽ المعجزات الحسية
األنيار، كطمب الجاه، كالممؾ مف اهلل، كتحكيؿ جبؿ الصفا ذىبان، ألنو عمـ بأف ىذه 

: المطالب إنما ىي عمى سبيؿ االستيزاء كالعناد، كليس ألجؿ اإليماف، قاؿ تعالى
َك َجـٌَّة ِ ْن َكِخقٍي َ ُؽوَن َل  َأو( 90)َوَقاُلوا َلْن ُكْمِ َن َلَك َحتَّى َ ْػُجَر َلـَا ِ َن ااَْرِ  َيـُْبوًعا]

ا َ ْػِجًرا َر ااَْْنَاَر ِخَ هَلَ اَمَا َكاَم َزَعْؿَت َعَؾْقـَا كَِسًػا َأوَ ْلِِتَ  ِاهللِ  َأو( 91)َوِعـٍَب َفُتَػجِّج ُ ْسِؼَط السَّ

اَمِا وَ  َيُؽوَن َلَك َ ْقٌت ِ ْن ُزْخُرٍف َأو َأو( 92)َواَدَ  َِؽِة َقبِقً   قِّجَك َحتَّى َ ْرَقى ِِف السَّ
َلْن ُكْمِ َن لُِرقِ

ا َرُشواًل  َل َعَؾْقـَا كَِتاً ا َكْؼَرُ ُه ُقْي ُشْبَحاَن َر ِّج َ ْي ُكـُْت إاِلَّ َ ََشً  .(93-91اإلسراء) ([.93)ُ ـَ ِّج
اَمِا َفَظؾُّبوا فِقِه  َوَلو]كقاؿ تعالى  ا َو َو ْو َو ا َو َو ْو ِها]َفَتْحـَا َعَؾْقِفْم َ اً ا ِ َن السَّ ا َو َو ْو

ِه
ء َمَو اا سَّ نَو

ابَو ًب امِه مْو

ا َو ْو ُر ُر وَوا
سْو ُر اُر وَوا]{ 14:ااجر}[  َو َو ُّل اا ِه  ِه امَو مٌم ا َو ْو نُر ا َو ْو ا َوبْو َو اُر َو ابَو ْو ا ُر ِّك َو ْو ،  َو َو  ُر اا ِه ََّمَو

كفى  كري نىا بىٍؿ نىٍحفي قىٍكـه مىٍسحي اري  (15-14:الحجر)  [لىقىاليكا ًإنَّمىا سيكِّكرىٍت أىٍبصى
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 كفي رفض النبي  لى رحمتو بيذه األمة، ألف سنة اهلل جرت أف اهلل إذا أٌيد داللة ع
رسكلو بالمعجزات الحسية كلـ يؤمنكا بيا، حٌؿ بيـ العقاب كاليبلؾ، كما حؿ باألمـ 

َوَ ا َ ـََعـَا َأْن ُكْرِشَي ]السابقة، كلكػف حكمػة اهلل اقتضت البقاء ليذه األمة، قاؿ تعالى 

َا  ا َوَ ا ُكْرِشُي  ِاآلََياِا إاِلَّ  ِاآلََياِا إاِلَّ َأْن َك َّ ًة َفَظَؾُؿوا ِ َ ُلوَن َوَ َ ْقـَا َ ُؿوَد الـَّاَقَة ُ ْبِ َ ا ااَوَّ َ ِ

ِويًػا (81)( 59:اإلسراء) [ََتْ
 

 استعاف المشرككف بالييكد في سياسة المفاكضات مع النبي كذلؾ لتعجيز النبي ،  ،
الحؽ ىـ الييكد، كداللة عمى تحالؼ الييكد كىذه داللة عمى أف مصدر اإلفساد ككراىية 
ِ يَن َ َ ـُوا ]كالمشركيف في العداء ليذه الدعكة، قاؿ تعالى  َلَتِجَدنَّ َأَصدَّ الـَّاِس َعَداَوًة لِؾَّ

ِ يَن َ َ ـُوا الَِّ يَن َقاُلوا إِنَّ  ًة لِؾَّ ْم َ َودَّ ُكوا َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَ ُ ا َكَ اَرى َذلَِك  َِلنَّ ِ ـُْفْم الَقُفوَد َوالَِّ يَن َأْ َ

ونَ  ُْم اَل َيْسَتْؽِزُ قِسَ  َوُرْ َباًكا َوَأْنَّ  (82:المائدة) [قِسِّج
 

 :اليجرة إلى الحبشة
ما يتنٌزؿ بأصحابو مف االبتبلءات كالمحف،   لٌما اشتد األذل بالمسمميف، كرأل النبي

لى الحبشة، خشية الفتنة كمحافظة عمى كأنو ال يستطيع أف يدافع عنيـ، أشار عمييـ باليجرة إ
 .دينيـ، حيث الممؾ العادؿ

نىٍحفي نىٍحك  بىعىثىنىا رىسيكؿي المَّنوً ) :عىٍف اٍبًف مىٍسعيكدو قىاؿى  اًشيِّي كى الن  ًإلىى النَّنجى ًمٍف ثىمىاًنيفى رىجي
ٍبدي المَّنًو ٍبفي عيٍرفيطىةى  ٍعفىره كىعى جى ٍبدي المَّنًو ٍبفي مىٍسعيكدو كى ـٍ عى ميكسىى فى ىتىٍكا  كىعيٍثمىافي ٍبفي مىٍظعيكفو كىأىبيك ًفيًي

اًشيَّن   (82).......(النَّنجى
ٍكًج النَّنًبيِّي  يَّنةى ٍبًف اٍلميًغيرىًة زى مىمىةى اٍبنىًة أىًبي أيمى بىشىًة   عىٍف أيِّـي سى قىالىٍت لىمَّنا نىزىٍلنىا أىٍرضى اٍلحى

اًشيَّن أىًمفَّن  ارو النَّنجى ٍيرى جى ٍرنىا ًبيىا خى اكى بىٍدنىا المَّنوى الى نيٍؤذىل كىالى نىٍسمى ي شىٍيئنا نىٍكرىىيوي فىمىمَّنا جى مىى ًديًننىا كىعى ا عى
ٍمدىٍيًف كىأىٍف ييٍيديكا ًلمنَّنجى  مىٍيًف جى اًشيِّي ًفينىا رىجي كا أىٍف يىٍبعىثيكا ًإلىى النَّنجى ٍيشنا اٍئتىمىري اًشيِّي ىىدىايىا ًممَّنا بىمى ى ذىًلؾى قيرى

ـٍ  ييٍستىٍطرىؼي ًمفٍ  لى مىعيكا لىوي أىدىمنا كىًثيرنا كى ـي فىجى ًب مىا يىٍ ًتيًو ًمٍنيىا ًإلىٍيًو اأٍلىدى كىافى ًمٍف أىٍعجى تىاًع مىكَّنةى كى مى
ٍبًد المَّنًو ٍبًف أىبً  ًبي ى يىٍتريكيكا ًمٍف بىطىاًرقىًتًو ًبٍطًريقنا ًإالَّن أىٍىدىٍكا لىوي ىىًديَّنةن ثيَّـن بىعىثيكا ًبذىًلؾى مى ى عى ةى ٍبًف م رى

ٍمًرك كًميِّي كىعى قىاليكا لىييمىا اٍدفىعيكا ًإلىى  اٍلميًغيرىًة اٍلمىٍخزي ـٍ كى كىيمىا أىٍمرىىي ٍبًف اٍلعىاًص ٍبًف كىاًئؿو السَّنٍيًميِّي كىأىمىري
اًشيِّي ىىدى  ـٍ ثيَّـن قىدِّيميكا ًلمنَّنجى اًشيَّن ًفيًي ـٍ كيؿِّي ًبٍطًريؽو ىىًديَّنتىوي قىٍبؿى أىٍف تيكىمِّيميكا النَّنجى ميكهي أىٍف ييٍسًممىيي ايىاهي ثيَّـن سى

ٍيًر دىارو كىًعٍندى  نىٍحفي ًعٍندىهي ًبخى اًشيِّي كى مىى النَّنجى ا فىقىًدمىا عى رىجى ـٍ قىالىٍت فىخى ـٍ قىٍبؿى أىٍف ييكىمِّيمىيي ارو ًإلىٍيكي ٍيًر جى  خى
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ـٍ يىٍبؽى ًمٍف بىطىاًرقىًتًو ًبٍطًريؽه ًإالَّن دىفىعىا ًإلىٍيًو ىىًديَّنتىوي  اًشيَّن ثيَّـن قىاالى ًلكيؿِّي ًبٍطًريؽو  فىمى قىٍبؿى أىٍف ييكىمِّيمىا النَّنجى
ميكا ؼً  ـٍ يىٍدخي لى ـٍ كى ًمًؾ ًمنَّنا ًغٍممىافه سيفىيىاءي فىارىقيكا ًديفى قىٍكًمًي بىا ًإلىى بىمىًد اٍلمى ـٍ ًإنَّنوي قىٍد صى ـٍ ًمٍنيي م ًديًنكي

ٍبتىدىعو الى نىٍعًرفيوي نىٍحفي  اءيكا ًبًديفو مي جى ـٍ  كى ـٍ ًليىريدَّنىي ـٍ أىٍشرىاؼي قىٍكًمًي ًمًؾ ًفيًي قىٍد بىعىثىنىا ًإلىى اٍلمى كىالى أىٍنتيـٍ كى
ـٍ فىًإفَّن  ـٍ ًإلىٍينىا كىالى ييكىمِّيمىيي مىٍيًو ًب ىٍف ييٍسًممىيي كا عى ـٍ فىتيًشيري ـٍ فىًإذىا كىمَّنٍمنىا اٍلمىًمؾى ًفيًي ـٍ ًإلىٍيًي مىى ًبًي ـٍ أىعى  قىٍكمىيي

ٍيننا كى  اًشيِّي فىقىًبؿى عى ـٍ ًإلىى النَّنجى بىا ىىدىايىاىي ـٍ ثيَّـن ًإنَّنييمىا قىرَّن ـٍ فىقىاليكا لىييمىا نىعى مىٍيًي ـي ًبمىا عىابيكا عى ىىا ًمٍنييمىا أىٍعمى
بىا ًإلىى بىمىًدؾى ًمنَّنا ًغٍممىافه سيفىيىاءي فىارى  ـٍ ثيَّـن كىمَّنمىاهي فىقىاالى لىوي أىيُّظيىا اٍلمىًمؾي ًإنَّنوي قىٍد صى لى ـٍ كى قيكا ًديفى قىٍكًمًي

ـٍ أىٍش  قىٍد بىعىثىنىا ًإلىٍيؾى ًفيًي ٍبتىدىعو الى نىٍعًرفيوي نىٍحفي كىالى أىٍنتى كى اءيكا ًبًديفو مي جى ميكا ًفي ًديًنؾى كى ـٍ يىٍدخي رىاؼي قىٍكًمًي
ؿى  ـٍ أىعى ـٍ فىيي ـٍ ًإلىٍيًي ـٍ ًلتىريدَّنىي ـٍ كىعىشىاًئرًًى اًمًي ـٍ كىأىٍعمى ـٍ ًمٍف آبىاًئًي مىٍيًي ـي ًبمىا عىابيكا عى ٍيننا كىأىٍعمى ـٍ عى ل ًبًي

ٍمًرك ًبيعىةى كىعى ٍبًد المَّنًو ٍبًف أىًبي رى ـٍ يىكيٍف شىٍيءه أىٍبغىضى ًإلىى عى لى ـٍ ًفيًو قىالىٍت كى ٍبًف اٍلعىاًص ًمٍف  كىعىاتىبيكىي
ٍكلىوي  ـٍ فىقىالىٍت بىطىاًرقىتيوي حى مىيي اًشيُّظ كىالى ـي  أىٍف يىٍسمى ى النَّنجى ٍيننا كىأىٍعمى ـٍ عى مىى ًبًي ـٍ أىعى دىقيكا أىيُّظيىا اٍلمىًمؾي قىٍكمييي صى

اشً  ـٍ قىاؿى فىغىًضبى النَّنجى قىٍكًمًي ـٍ كى ًدًى ـٍ ًإلىى ًبالى ـٍ ًإلىٍيًيمىا فىٍميىريدَّناىي ـٍ فى ىٍسًمٍميي مىٍيًي مُّظ ثيَّـن قىاؿى الى ًبمىا عىابيكا عى
مىى مىٍف المَّنًو ًإذىٍف الى أي  أيـىىا المَّنًو  كًني عى ًدم كىاٍختىاري نىزىليكا ًبالى كًني كى ري اكى ـٍ ًإلىٍيًيمىا كىالى أيكىادي قىٍكمنا جى ٍسًممييي

ًف أىٍسمىٍمتيوي  ـٍ فىًإٍف كىانيكا كىمىا يىقيكالى ـٍ مىاذىا يىقيكؿي ىىذىاًف ًفي أىٍمرًًى ـٍ فى ىٍس ىلىيي تَّنى أىٍدعيكىىي ـٍ ًإلىٍيًيمىا ًسكىامى حى
ـٍ  رىدىٍدتييي كًني قىالىٍت  كى ري اكى ـٍ مىا جى ـٍ ًمٍنييمىا كىأىٍحسىٍنتي ًجكىارىىي نىٍعتييي ٍيًر ذىًلؾى مى مىى غى ٍف كىانيكا عى ـٍ كىاًِإ ًإلىى قىٍكًمًي

اًب رىسيكًؿ المَّنوً  ـٍ ًلبى ٍ   ثيَّـن أىٍرسىؿى ًإلىى أىٍصحى يي ـٍ رىسيكليوي اٍجتىمىعيكا ثيَّـن قىاؿى بىٍعضي اءىىي ـٍ فىمىمَّنا جى ضو فىدىعىاىي
مىا أىمىرىنىا ًبًو نىًبيُّظنىا نىا كى مَّنمى ًؿ ًإذىا ًجٍئتيميكهي قىاليكا نىقيكؿي كىالمَّنًو مىا عى كىاًئفه ًفي ذىًلؾى مىا   مىا تىقيكليكفى ًلمرَّنجي

ٍكلىوي سى ىؿى  ىيك ـٍ حى اًحفىيي كا مىصى اًشيُّظ أىسىاًقفىتىوي فىنىشىري قىٍد دىعىا النَّنجى اءيكهي كى ـٍ فىقىاؿى مىا ىىذىا كىاًئفه فىمىمَّنا جى ىي
ـً قىاؿى  دو ًمٍف ىىًذًه اأٍليمى ميكا ًفي ًديًني كىالى ًفي ًديًف أىحى ـٍ تىٍدخي لى ـٍ كى ٍقتيـٍ ًفيًو قىٍكمىكي ٍت فىكىافى الدِّييفي الَّنًذم فىارى

ٍعفىري ٍبفي أىًبي طىاًلبو فىقىاؿى لىوي أىيُّظيىا اٍلمىًمؾي كينَّنا قىٍكمنا أىهٍ  نىٍ كيؿي الَّنًذم كىمَّنمىوي جى ـى كى اًىًميَّنةو نىٍعبيدي اأٍلىٍصنىا ؿى جى
ًعيؼى فىكيفَّن  نيًسيءي اٍلًجكىارى يىٍ كيؿي اٍلقىًكمُّظ ًمنَّنا الضَّن ـى كى ا نىٍقطى ي اأٍلىٍرحى نىٍ ًتي اٍلفىكىاًحشى كى ٍيتىةى كى مىى ذىًلؾى اٍلمى ا عى

تَّنى بىعىثى المَّنوي ًإلىٍينىا رىسيكالن ًمنَّنا نىٍعًرؼي نىسىبىوي  دىهي حى حِّي ًصٍدقىوي كىأىمىانىتىوي كىعىفىافىوي فىدىعىانىا ًإلىى المَّنًو ًلنيكى كى
ارىًة كىاأٍلىٍكثىاًف كىأىمىرىنىا ًبصً  نىٍخمى ى مىا كينَّنا نىٍعبيدي نىٍحفي كىآبىاؤينىا ًمٍف ديكًنًو ًمٍف اٍلًحجى نىٍعبيدىهي كى ًديًث كى ٍدًؽ اٍلحى

ًصمىًة الرَّنحً  نىيىانىا عىٍف اٍلفىكىاًحًش كىأىدىاًء اأٍلىمىانىًة كى اًرـً كىالدِّيمىاًء كى ٍسًف اٍلًجكىاًر كىاٍلكىؼِّي عىٍف اٍلمىحى حي ـً كى
ٍحدىهي الى نيٍشًرؾي بً  نىًة كىأىمىرىنىا أىٍف نىٍعبيدى المَّنوى كى قىٍذًؼ اٍلميٍحصى كًر كىأىٍكًؿ مىاؿى اٍليىًتيـً كى قىٍكًؿ الزُّظ ًق شىٍيئنا كىأىمىرىنىا كى

ًة كى  الى اًبالصَّن مىى مى نَّنا ًبًو كىاتَّنبىٍعنىاهي عى دَّنٍقنىاهي كىآمى ـً فىصى ٍسالى مىٍيًو أيميكرى اإلًٍ يىاـً قىاؿى فىعىدَّندى عى اءى  الزَّنكىاًة كىالصِّي جى
ؿَّن  مىٍينىا كىأىٍحمىٍمنىا مىا أىحى ـى عى رَّن رَّنٍمنىا مىا حى حى ـٍ نيٍشًرٍؾ ًبًو شىٍيئنا كى ٍحدىهي فىمى مىٍينىا  ًبًو فىعىبىٍدنىا المَّنوى كى لىنىا فىعىدىا عى

فىتىنيكنىا عىٍف ًديًننىا ًليىريدُّظكنىا ًإلىى ًعبىادىًة اأٍلىٍكثىاًف ًمٍف ًعبىادىًة المَّنًو كىأىٍف فى  ٍستىًحؿَّن مىا كينَّنا قىٍكمينىا فىعىذَّنبيكنىا كى
مىٍينىا كى  شىقُّظكا عى ظىمىميكنىا كى كنىا كى بىاًئًث فىمىمَّنا قىيىري رىٍجنىا ًإلىى بىمىًدؾى نىٍستىًحؿُّظ ًمٍف اٍلخى بىٍيفى ًديًننىا خى اليكا بىٍينىنىا كى حى

ـى ًعٍندىؾى أىيُّظيىا اٍلمىًمؾي قىالىتٍ  ٍكنىا أىٍف الى نيٍظمى رىجى رىًغٍبنىا ًفي ًجكىاًرؾى كى مىى مىٍف ًسكىاؾى كى فىقىاؿى لىوي  كىاٍختىٍرنىاؾى عى
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اءى ًبًو عىٍف المَّنوً  اًشيُّظ ىىٍؿ مىعىؾى ًممَّنا جى اًشيُّظ  النَّنجى ـٍ فىقىاؿى لىوي النَّنجى ٍعفىره نىعى ًمٍف شىٍيءو قىالىٍت فىقىاؿى لىوي جى
ؿى ًلٍحيىتىوي كى  تَّنى أىٍخضى اًشيُّظ حى ٍدرنا ًمٍف كييعص قىالىٍت فىبىكىى كىالمَّنًو النَّنجى مىٍيًو صى مىيَّن فىقىرىأى عى بىكىٍت فىاٍقرىٍأهي عى

ـٍ  اًحفىيي ميكا مىصى تَّنى أىٍخضى اًشيُّظ ًإفَّن ىىذىا كىالمَّنًو كىالَّنًذم  أىسىاًقفىتيوي حى ـٍ ثيَّـن قىاؿى النَّنجى مىٍيًي ًحيفى سىًمعيكا مىا تىالى عى
ـٍ أىبىدنا كىالى أيكىادي  ـٍ ًإلىٍيكي اءى ًبًو ميكسىى لىيىٍخريجي ًمٍف ًمٍشكىاةو كىاًحدىةو اٍنطىًمقىا فىكىالمَّنًو الى أيٍسًممييي  قىالىٍت أيُّـظ جى

مىمىةى فىمىمَّنا خى  كسى ا ًمٍف ًعٍنًدًه قىاؿى عىٍمري ـٍ ثيَّـن أىٍستىٍ ًصؿي  رىجى ـٍ ًعٍندىىي ٍيبىيي ـٍ غىدنا عى ينىبِّيئىنَّنيي ٍبفي اٍلعىاًص كىالمَّنًو ألى
مىٍيًف ًفينىا الى تىٍفعىؿٍ  كىافى أىٍتقىى الرَّنجي ًبيعىةى كى ٍبدي المَّنًو ٍبفي أىًبي رى ـٍ قىالىٍت فىقىاؿى لىوي عى ٍضرىاءىىي ـٍ  فىًإفَّن  ًبًو خى لىيي
ـى  ٍريى ـٍ يىٍزعيميكفى أىفَّن ًعيسىى اٍبفى مى يٍخًبرىنَّنوي أىنَّنيي الىفيكنىا قىاؿى كىالمَّنًو ألى ٍف كىانيكا قىٍد خى امنا كىاًِإ ٍبده قىالىٍت ثيَّـن أىٍرحى عى

ـى  ٍريى ـٍ يىقيكليكفى ًفي ًعيسىى اٍبًف مى مىٍيًو اٍلغىدى فىقىاؿى لىوي أىيُّظيىا اٍلمىًمؾي ًإنَّنيي ـٍ  غىدىا عى قىٍكالن عىًظيمنا فى ىٍرًسٍؿ ًإلىٍيًي
ـٍ يىٍنًزٍؿ ًبنىا ًمٍثميوي  لى ٍنوي قىالىٍت كى ـٍ عى ـٍ يىٍس ىلييي ـٍ عىمَّنا يىقيكليكفى ًفيًو قىالىٍت فى ىٍرسىؿى ًإلىٍيًي  فىاٍجتىمى ى اٍلقىٍكـي فىاٍس ىٍليي

ـٍ ًلبىٍعضو مىاذىا تىقيكليكفى ًفي ًعيسىى ًإذىا سى ى  يي ٍنوي قىاليكا نىقيكؿي كىالمَّنًو ًفيًو مىا قىاؿى المَّنوي فىقىاؿى بىٍعضي ـٍ عى لىكي
اءى ًبًو نىًبيُّظنىا كىاًئننا ًفي ذىًلؾى مىا ىيك مىا جى ـٍ مىا تىقيكليكفى ًفي ًعيسىى  كى مىٍيًو قىاؿى لىيي ميكا عى كىاًئفه فىمىمَّنا دىخى

ٍعفىري ٍبفي أىًبي طىاًلبو نىقيكؿي  ـى فىقىاؿى لىوي جى ٍريى اءى ًبًو نىًبيُّظنىا ىيك اٍبًف مى رىسيكليوي  ًفيًو الَّنًذم جى ٍبدي المَّنًو كى عى
اًشيُّظ يىدىهي ًإلىى اأٍلىٍرضً  رىبى النَّنجى ـى اٍلعىٍذرىاًء اٍلبىتيكًؿ قىالىٍت فىضى ٍريى تيوي أىٍلقىاىىا ًإلىى مى كىًممى وي كى كحي ري ذى ًمٍنيىا كى  فى ىخى

ـى  ٍكلىوي ًحيفى قىاؿى مىا عيكدنا ثيَّـن قىاؿى مىا عىدىا ًعيسىى اٍبفي  رىٍت بىطىاًرقىتيوي حى ـى مىا قيٍمتى ىىذىا اٍلعيكدى فىتىنىاخى ٍريى
ـٍ غيرِّي  ٍرتيـٍ كىالمَّنًو اٍذىىبيكا فى ىٍنتيـٍ سيييكـه ًب ىٍرًضي كىالسُّظييكـي اٍْلًمنيكفى مىٍف سىبَّنكي ٍف نىخى ـى ثيَّـن مىٍف قىاؿى فىقىاؿى كىاًِإ

ـى فىمىا أيًحبُّظ  ـٍ غيرِّي بىؿي ريدُّظكا  سىبَّنكي بىشىًة اٍلجى ـٍ كىالدَّنٍبري ًبًمسىاًف اٍلحى الن ًمٍنكي أىفَّن ًلي دىٍبرنا ذىىىبنا كىأىنِّيي آذىٍيتي رىجي
مىيَّن ميؿٍ  ذى المَّنوي ًمنِّيي الرِّيٍشكىةى ًحيفى رىدَّن عى ةى لىنىا ًبيىا فىكىالمَّنًو مىا أىخى اجى مىٍيًيمىا ىىدىايىاىيمىا فىالى حى ذى عى ًكي فىآخي

مىيٍ الرِّي  ٍرديكدنا عى ٍيًف مى ٍقبيكحى ا ًمٍف ًعٍنًدًه مى رىجى ـٍ ًفيًو قىالىٍت فىخى مىا أىطىاعى النَّناسى ًفيَّن فى يًطيعىيي ًىمىا ٍشكىةى ًفيًو كى
ؿى بً  مىى ذىًلؾى ًإٍذ نىزى ارو قىالىٍت فىكىالمَّنًو ًإنَّنا عى ٍيًر جى ٍيًر دىارو مى ى خى اءىا ًبًو كىأىقىٍمنىا ًعٍندىهي ًبخى ًق يىٍعًني مىٍف مىا جى
ًزنَّناهي ًعٍندى ذىًلؾى تىخى  ٍزفو حى ٍزننا قىطُّظ كىافى أىشىدَّن ًمٍف حي ًمٍمنىا حي ٍمًكًو قىاؿى فىكىالمَّنًو مىا عى فنا أىٍف يينىازًعيوي ًفي مي كُّظ

اشً  قِّينىا مىا كىافى النَّنجى ؿه الى يىٍعًرؼي ًمٍف حى اًشيِّي فىيىٍ ًتيى رىجي مىى النَّنجى سىارى يىٍظيىرى ذىًلؾى عى مُّظ يىٍعًرؼي ًمٍنوي قىالىٍت كى
ابي رىسيكًؿ المَّنوً  بىٍينىييمىا عيٍرضي النِّييًؿ قىالىٍت فىقىاؿى أىٍصحى اًشيُّظ كى رى   النَّنجى تَّنى يىٍحضي ؿه يىٍخريجي حى مىٍف رىجي

بىٍيري ٍبفي اٍلعىكَّناـً أى  بىًر قىالىٍت فىقىاؿى الزُّظ ٍقعىةى اٍلقىٍكـً ثيَّـن يىٍ ًتيىنىا ًباٍلخى كىافى ًمٍف أىٍحدىًث اٍلقىٍكـً ًسنًّا كى نىا قىالىٍت كى
رىجى ًإلىى نىاًحيىًة النِّييًؿ الَّنتً  تَّنى خى مىٍييىا حى ٍدرًًه ثيَّـن سىبىحى عى عىمىيىا ًفي صى كا لىوي ًقٍربىةن فىجى م ًبيىا قىالىٍت فىنىفىخي

دىعىكٍ  ـٍ قىالىٍت كى رىىي تَّنى حىضى مىى عىديكِّيًه كىالتَّنٍمًكيًف ميٍمتىقىى اٍلقىٍكـً ثيَّـن اٍنطىمىؽى حى اًشيِّي ًبالظُّظييكًر عى نىا المَّنوى ًلمنَّنجى
مىى رىسي  تَّنى قىًدٍمنىا عى ٍنًزؿو حى ٍيًر مى بىشىًة فىكينَّنا ًعٍندىهي ًفي خى مىٍيًو أىٍمري اٍلحى ًدًه كىاٍستىٍكسىؽى عى  كًؿ المَّنوً لىوي ًفي ًبالى

 ًبمىكَّنةى  كىىيك
(83) 

                                              
، مف طريؽ ابف إسحؽ كصرح بالتحديث، قاؿ الييثمي ركاه أحمد كرجالو رجاؿ 16/49مسند أحمد، مسند أىؿ البيت،  -83

: ، قمت1/115بي نعيـ بإسناد صحيح ، كحمية األكلياء أل6/24الصحيح كقد صرح ابف اسحؽ بالسماع، مجمع الزكائد 
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 قبؿ الحبشة فتركييا لنا  ؽكأما عف ىجرة أبي بكر الصدم
ٍنيىا  رىجى أىبيك ....":فىتقكؿعىاًئشىةى رىًضيى المَّنوي عى بىٍكرو مييىاًجرنا ًقبىؿى  فىمىمَّنا اٍبتيًميى اٍلميٍسًمميكفى خى

اًد لىًقيىوي اٍبفي الدَّنًغنىًة كىىيك تَّنى ًإذىا بىمى ى بىٍرؾى اٍلًغمى بىشىًة حى ٍيفى تيًريدي يىا أىبىا بىٍكرو فىقىاؿى سىيِّيدي اٍلقىارىًة فىقىاؿى أى  اٍلحى
بِّيي قىاؿى اٍبفي الدَّنًغنىًة ًإفَّن ًمٍثمىؾى  أىبيك ًني قىٍكًمي فى ىنىا أيًريدي أىٍف أىًسيحى ًفي اأٍلىٍرًض فى ىٍعبيدى رى  الى بىٍكرو أىٍخرىجى

تىحٍ  ـى كى تىًصؿي الرَّنًح ٍعديكـى كى مىى يىٍخريجي كىالى ييٍخرىجي فىًإنَّنؾى تىٍكًسبي اٍلمى تيًعيفي عى ٍيؼى كى تىٍقًرم الضَّن ًمؿي اٍلكىؿَّن كى
ؿى اٍبفي الدَّنًغنىًة فىرىجى ى مى ى أىبً  ًدؾى فىاٍرتىحى بَّنؾى ًبًبالى اره فىاٍرًجٍ  فىاٍعبيٍد رى ؽِّي كىأىنىا لىؾى جى م بىٍكرو فىطىاؼى نىكىاًئًب اٍلحى

ـٍ ًإفَّن أىبىا بىؾٍ  ٍيشو فىقىاؿى لىيي الن ييٍكًسبي ًفي أىٍشرىاًؼ كيفَّناًر قيرى كفى رىجي رو الى يىٍخريجي ًمٍثميوي كىالى ييٍخرىجي أىتيٍخًرجي
ؽِّي فى ىٍنفىذىٍت قيرىمٍ  مىى نىكىاًئًب اٍلحى ييًعيفي عى ٍيؼى كى يىٍقًرم الضَّن يىٍحًمؿي اٍلكىؿَّن كى ـى كى يىًصؿي الرَّنًح ٍعديكـى كى شه ًجكىارى اٍلمى

قىاؿي  ٍليىٍقرىٍأ مىا اٍبًف الدَّنًغنىًة كىآمىنيكا أىبىا بىٍكرو كى ؿِّي كى بَّنوي ًفي دىارًًه فىٍمييصى كا اًلٍبًف الدَّنًغنىًة ميٍر أىبىا بىٍكرو فىٍميىٍعبيٍد رى
ًنسىاءىنىا قىاؿى  ًشينىا أىٍف يىٍفًتفى أىٍبنىاءىنىا كى ذىًلؾى اٍبفي شىاءى كىالى ييٍؤًذينىا ًبذىًلؾى كىالى يىٍستىٍعًمٍف ًبًو فىًإنَّنا قىٍد خى

ٍيًر دىارًًه  ًبي بىٍكرو فىطىًفؽى أىبيكالدَّنًغنىًة أًلى  ًة كىالى اٍلًقرىاءىًة ًفي غى الى بَّنوي ًفي دىارًًه كىالى يىٍستىٍعًمفي ًبالصَّن بىٍكرو يىٍعبيدي رى
يىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى فىيى  مِّيي ًفيًو كى زى فىكىافى ييصى بىرى مىٍيًو ثيَّـن بىدىا أًلىًبي بىٍكرو فىاٍبتىنىى مىٍسًجدنا ًبًفنىاًء دىارًًه كى تىقىصَّنؼي عى

كىافى أىبيك كفى ًإلىٍيًو كى يىٍنظيري بيكفى كى ـٍ يىٍعجى الن بىكَّناءن الى يىٍمًمؾي دىٍمعىوي ًحيفى  ًنسىاءي اٍلميٍشًرًكيفى كىأىٍبنىاؤيىي بىٍكرو رىجي
ميكا ًإلىى  ٍيشو ًمٍف اٍلميٍشًرًكيفى فى ىٍرسى ـٍ فىقىاليكا يىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى فى ىٍفزىعى ذىًلؾى أىٍشرىاؼى قيرى مىٍيًي ـى عى اٍبًف الدَّنًغنىًة فىقىًد

زى ذىًلؾى فىاٍبتىنىى مىٍسًجدن  اكى نَّنوي جى بَّنوي ًفي دىارًًه كىاًِإ مىى أىٍف يىٍعبيدى رى ٍرنىا أىبىا بىٍكرو عى ا ًبًفنىاًء دىارًًه لىوي ًإنَّنا كينَّنا أىجى
ًشينىا أىٍف يىؼٍ  قىٍد خى ةى كىاٍلًقرىاءىةى كى الى مىى أىٍف كىأىٍعمىفى الصَّن بَّن أىٍف يىٍقتىًصرى عى ًنسىاءىنىا فىٍ ًتًو فىًإٍف أىحى ًتفى أىٍبنىاءىنىا كى

ٍموي أىٍف يىريدَّن ًإلىٍيؾى ًذمَّنتىؾى فىًإفَّن  ٍف أىبىى ًإالَّن أىٍف ييٍعًمفى ذىًلؾى فىسى بَّنوي ًفي دىارًًه فىعىؿى كىاًِإ ا كىرًٍىنىا أىٍف نيٍخًفرىؾى يىٍعبيدى رى
يفى  لىٍسنىا ميًقرِّي ًمٍمتى الَّنًذم كى فى قىالىٍت عىاًئشىةي فى ىتىى اٍبفي الدَّنًغنىًة أىبىا بىٍكرو فىقىاؿى قىٍد عى أًلىًبي بىٍكرو ااًلٍسًتٍعالى

مَّنا أىٍف تىريدَّن ًإلىيَّن ًذمَّنًتي فىًإنِّيي الى أيًحبُّظ أىفٍ  مىى ذىًلؾى كىاًِإ مىٍيًو فىًإمَّنا أىٍف تىٍقتىًصرى عى عىرىبي تىٍسمى ى اؿٍ  عىقىٍدتي لىؾى عى
ؿو عىقىٍدتي لىوي قىاؿى أىبيك ى ًبًجكىاًر المَّنوً  أىنِّيي أيٍخًفٍرتي ًفي رىجي  (84)....(بىٍكرو ًإنِّيي أىريدُّظ ًإلىٍيؾى ًجكىارىؾى كىأىٍرضى
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العادؿ، كىذا دليؿ عمى رحمة األمير برعيتو، كرحمة الداعية القائد بجنكد الدعكة، 
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 .إسناده حسف
 .2134صحيح البخارم، الحكاالت،  -84
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 اىتـ النبي   بالبحث عف قاعدة صمبة، كمكاف آمف آخر لمدعكة، غير مكة، لممحافظة
عمى الكجكد اإلسبلمي، كىذا ما يجب أف تنتبو الحركة اإلسبلمية إليو في تخطيطيا، 
حيث ال تضع كؿ طاقاتيا البشرية كالمادية في مكاف كاحد، بحيث تستطيع لك فقدت 

 . ثافو  مكقعان معينان أف تنتقؿ إلى مكقع

  ىجرة الصحابة كتركيـ لكطنيـ ىي ضرب مف ضركب الفتنة كالعذاب، في سبيؿ ،
قامة دعائمو مقدـ عمى أم شيء،  اهلل، كفي ذلؾ دليؿ عمى أف االستمساؾ بيذا الديف كا 
كلك أدل ىذا إلى اليجرة مف األكطاف، ألنو ال قيمة لؤلكطاف إذا ما استبيحت العقيدة، 

 .عقيدة فإف اهلل يحفظ عميو كطنوكأف الذم يحافظ عمى اؿ

  حباط المسمميف ليذه المبلحقة، حيث أرسمت قريش مبلحقة العدك لتجمعات المسمميف، كا 
عمرك بف العاص كعبد اهلل بف أبي ربيعة إلعادة المسمميف، كىذا يمثؿ محاكلة المجتمع 

المشرؾ مبلحقة اإلسبلمييف كالمجاىديف كالضغط عمى الحككمات المضيفة ليـ 
 .لتضييؽ عمييـؿ

  المنطؽ الجاىمي الذم ال يؤمف إال بالماديات كالرشاكل، لحرب المسمميف كالتضييؽ
عمييـ، كتمثؿ ىذا بالكميات الضخمة مف الجمكد، كاليدايا، التي حمميا الكفد المشرؾ 

 .لمممؾ كحاشيتو

 دـ حرص كفد المشركيف عمى إثارة الشائعات حكؿ ىذا اإلسبلـ، كاستفزاز النجاشي في ع
دخكؿ المسمميف في دينو، كأنيـ صبئكا كترككا ديف آبائيـ، كىي تمثؿ محاكلة النظاـ 
الجاىمي عمى إثارة الشائعات حكؿ اإلسبلمييف بأنيـ متطرفكف، كيمثمكف خطران عمى 

 . الحككمات المضيفة ليـ

 ـ امتاز الكفد المسمـ بالحب كالمكدة كالثقة بيف أفراده، كاىتماميـ بالشكرل، كتقديره
 .لمكفاءات كالطاقات حيث اختاركا جعفر بف أبي طالب ليككف الناطؽ الرسمي باسميـ

  حنكة جعفر بف أبي طالب حيث عرض الصكرة النقية إلسبلـ مقارنان ذلؾ بمساكئ
 .الجاىمية، كاستغؿ الفرصة في بياف ذلؾ بيف يدم النجاشي لدعكتو

  حرص جعفر بف أبي طالب  بيف اإلسبلـ كالنصرانية، عمى عدـ ذكر نقاط االختبلؼ
كرٌكز في أكؿ لقاء عمى نقاط االلتقاء، كالدبمكماسي السياسي المسمـ ىك أحكج ما يككف 

 .ليفقو ىذه الدركس في المفاكضات

  ،ال مساكمة عمى العقيدة، فحينما أصر المشرككف عمى تأليب النجاشي عمى المسمميف
المباشر ىك عبداهلل كرسكلو كركحو كأنيـ يقكلكف في عيسى قكالن عظيمان، كاف الجكاب 

 .ككممتو، ألقاىا إلى مريـ العذراء البتكؿ، فبل مجاؿ لممكاسب السياسية كميا أماـ العقيدة
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  فشرؼ الكممة كعظمة التمسؾ بالمبدأ ليا مف السحر الحبلؿ أحيانان ما يفكؽ كؿ دىاء
ركيف، كىذا يعني قطع السياسة، كعباقرة الدبمكماسية، حيث انتيى األمر برد اليدايا لممش

 . (85)العبلقات الدبمكماسية

 كبلـ النجاشي لصحابة رسكؿ اهلل  يدلؿ عمى كحدة العقيدة عند جميع األنبياء. 

  يجكز لممسمميف أف يدخمكا في حماية غير المسمميف بشرط أف ال يستمـز قبكؿ ىذه
أك سككتان عمى اقتراؼ الحماية إضراران بالدعكة اإلسبلمية، أك تغييران لبعض أحكاـ الديف، 

 . (86)بعض المحرمات

  ،رفض النجاشي إعادة المسمميف قبؿ أف يسمع منيـ مما يدلؿ عمى عدالتو، كحنكتو
 .كفطنتو التي أدت إلى إسبلمو

  مخاطبة جعفر فييا جكاز ذكر الناس بما ىـ عميو مف ( أييا الممؾ: )لمنجاشي بقكلو
احب الحاجة يجب عميو أف يقدـ بيف يدم الفضؿ، ككجكب إنزاؿ الناس منازليـ، كأف ص

 .حاجتو بكبلـ طيب

  االستفادة مف قكانيف المجتمع المشرؾ الحماية كالجكار، كلكف يجب أف ال يككف ذلؾ
 .عمى حساب العقيدة، حيث رد أبك بكر جكار ابف الدغنة، كقبؿ بجكار اهلل

  إلى الحبشة، داللة أـ سممة، رضي اهلل عنيا، تياجر مع المسمميف، كتركم حدث اليجرة
 . عمى مكانة المرأة في اإلسبلـ، كأف النساء شقائؽ الرجاؿ

 :كفاة عمو أبي طالب كزكجو خديجة رضي اهلل عنيا
، كالذم  في العاـ العاشر لمبعثة تكفي عمو أبك طالب السند االجتماعي لرسكؿ اهلل

طمع بو في حياة عمو، كاف يحكؿ بينو كبيف إيذاء كفار مكة، فنالت منو قريش ما لـ تكف ت
كغمقت معظـ أبكاب الدعكة إلى اهلل، كتكفيت زكجو خديجة رضي اهلل عنيا، السند العاطفي 

 . لرسكؿ اهلل
اءىهي رىسيكؿي  سىًعيدً  عف فىاةي جى رىٍت أىبىا طىاًلبو اٍلكى ٍبفي اٍلميسىيَّنًب عىٍف أىًبيًو أىنَّنوي أىٍخبىرىهي أىنَّنوي لىمَّنا حىضى

يَّنةى ٍبًف اٍلميًغيرىًة قىاؿى رىسيكؿي المَّنوً فىكىجى   المَّنوً  ٍبدى المَّنًو ٍبفى أىًبي أيمى ٍيًؿ ٍبفى ًىشىاـو كىعى   دى ًعٍندىهي أىبىا جى
ِّـي قيٍؿ الى ًإلىوى ًإالَّن المَّنوي كىًممىةن أىٍشيىدي لىؾى ًبيىا ًعٍندى المَّنًو فىقىاؿى أىبيك ٍبدي المَّنوً  أًلىًبي طىاًلبو يىا عى ٍيؿو كىعى ٍبفي  جى
ٍؿ رىسيكؿي المَّنوً  ـٍ يىزى ٍبًد اٍلميطَّنًمًب فىمى يَّنةى يىا أىبىا طىاًلبو أىتىٍرغىبي عىٍف ًممَّنًة عى مىٍيًو   أىًبي أيمى يىا عى يىٍعًرضي

تَّنى قىاؿى أىبيك يىعيكدىاًف ًبًتٍمؾى اٍلمىقىالىًة حى ـٍ ىيك كى ٍبًد اٍلميطَّنؿً  طىاًلبو آًخرى مىا كىمَّنمىيي مىى ًممَّنًة عى ًب كىأىبىى أىٍف عى

                                              
 (.98–97)المنيج الحركي، ص  -85
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ؿى المَّنوي تىعىالىى   يىقيكؿى الى ًإلىوى ًإالَّن المَّنوي فىقىاؿى رىسيكؿي المَّنوً  ٍنؾى فى ىٍنزى ـٍ أيٍنوى عى فَّن لىؾى مىا لى ىٍستىٍغًفرى أىمىا كىالمَّنًو ألى
ًفيًو مىا كىافى ًلمنَّنًبيِّي اٍْليىةى 
(87) 

ًدم فِّييىٍت خى ةي قىٍبؿى مىٍخرىًج النَّنًبيِّي عىٍف ًىشىاـو عىٍف أىًبيًو قىاؿى تيكي ًث ًسًنيفى   جى ًدينىًة ًبثىالى ًإلىى اٍلمى
نىكىحى عىاًئشىةى كىًىيى ًبٍنتي ًستِّي ًسًنيفى ثيَّـن بىنىى ًبيىا كىًىيى ًبٍنتي ًتٍسً   فىمىًبثى سىنىتىٍيًف أىك قىًريبنا ًمٍف ذىًلؾى كى

 (88)ًسًنيفى 
 :الحكـ كالمعاني المستفادة

 ـ الذم تكفي فيو عمو أبك طالب، كزكجو خديجة رضي اهلل عنيا أطمؽ عمى ىذا العا
 .عاـ الحزف، كلكف لـ يصح تسمية ىذا العاـ بيذا االسـ مف أم طريؽ

 اشتدت االبتبلءات برسكؿ اهلل   بعد كفاة عمو أبي طالب، السند االجتماعي لرسكؿ
ت معظـ أبكاب ، ككفاة زكجو خديجة السند العاطفي كالنفسي لرسكؿ اهلل، كغمؽ اهلل

الدعكة إلى اهلل، كفي ذلؾ دعكة لمدعاة بأف يكطنكا أنفسيـ لتحمؿ االبتبلءات كالمحف في 
َلَؼْد َكاَن َلُؽْم ِِف َرُشوِل اهللِ ُأْشَوٌة َحَسـٌَة دَِْن َكاَن ] سبيؿ اهلل، كقدكتيـ في ذلؾ رسكؿ اهلل 

 (21:األحزاب) [يًرااهللَ َوالَقْوَم اآلَِخَر َوَذَكَر اهللَ َكِث  َيْرُجو

 قضت حكمة اهلل تعالى أف يفقد النبي   ،حتى تتجمى سنده االجتماعي كسنده العاطفي
 :حقيقتاف ىامتاف

أف الحماية كالعناية كالنصر إنما يأتي كؿ ذلؾ مف اهلل عز كجؿ، كلقد تعيد اهلل : أكالىما
الناس، أكلـ يكف، فيك  أف يعصـ رسكلو مف المشركيف كاألعداء، فسكاء كاف ثمة مف يحميو مف

 .معصـك مف أذل الناس، كستبمغ دعكتو منتياىا مف النصر كالتكفيؽ
ليس معنى العصمة مف الناس أف ال يرل منيـ إيذاءن أك عذابان أك اضطيادان، : ثانييما

نما العصمة التي تعيد اهلل بيا بقكلو تعالى عصمة اؿ( 67:المائدة) [َواهللُ َيْعِ ُؿَك ِ َن الـَّاسِ ]: كا 
نجح في   مف القتؿ، كمف أم صد أك عدكاف مف شأنو إيقاؼ الدعكة اإلسبلمية، فمك أف النبي

دعكتو بدكف أم مشقة أك جيد، لطمع أصحابو كالمسممكف مف بعده بأف يستريحكا كما استراح، 
 .(89)كالستثقمكا المصائب كالمحف، التي قد يجدكنيا في طريقيـ إلى الدعكة اإلسبلمية

 
 
 

                                              
 .1272صحيح البخارم، الجنائز  -87
 .3607صحيح البخارم، المناقب،  -88
 . 106فقو السيرة، ص  -89



42 

 

 :إلى الطائؼ  الرسكؿرحمة 

مف األذل ما لـ   كلما ىمؾ أبك طالب نالت قريش مف رسكؿ اهلل: قاؿ ابف إسحاؽ
، يمتمس النصرة مف الطائؼإلى   تكف تناؿ منو في حياة عمو أبي طالب فخرج رسكؿ اهلل

ـ مف قكمو كرجاء أف يقبمكا منو ما جاءىـ بو مف اهلل عز كجؿ فخرج إلييـ ثقيؼ، كالمنعة بو
 . كحده

 : نزكؿ الرسكؿ بثالثة مف أشرافيـ كتحريضيـ عميو
، عىفٍ فحدثني يزيد بف زياد، : قاؿ ابف إسحاؽ مَّنًد ٍبًف كىٍعبو اٍلقيرىًظيِّي لىمَّنا اٍنتىيىى " : قىاؿى  ميحى

ـٍ ًإلىى الطَّناًئؼً  رىسيكؿي المَّنًو  ، كىىي ـٍ ًئذو سىادىةي ثىًقيؼو كىأىٍشرىافييي ـٍ يىٍكمى ، ىي ، عىمىدى ًإلىى نىفىرو ًمٍف ثىًقيؼو
ثىةه  ٍمًرك : ًإٍخكىةه ثىالى ًبيبي ٍبفي عى حى ، كى ٍيرو ٍمًرك ٍبًف عيمى مىٍسعيكدي ٍبفي عى ، كى ٍيرو ٍمًرك ٍبًف عيمى ٍبدي يىاًليؿى ٍبفي عى عى

ـي اٍمرىأىةه  ، كىًعٍندىىي ٍيرو ـٍ ًبمىا  ٍبًف عيمى كىمَّنمىيي ـٍ ًإلىى المَّنًو، كى ، فىدىعىاىي ـٍ مىسى ًإلىٍيًي ، فىجى مىحو ٍيشو ًمٍف بىًني جي ًمٍف قيرى
الىفىوي ًمٍف قىٍكًموً  مىى مىٍف خى ، كىاٍلًقيىاـً مىعىوي عى ـً مىى اإًلٍسالى ًتًو عى ـٍ ًمٍف نيٍصرى اءى لىيي ديىيـٍ . جى ىيكى : فىقىاؿى أىحى

مىؾى يىٍمريطي ًثيىابى اٍلكى ٍ  ري . بىًة ًإٍف كىافى المَّنوي أىٍرسى قىاؿى اْلخى ٍيرىؾى : كى دنا ييٍرًسميوي غى دى المَّنوي أىحى جى قىاؿى ! مىا كى كى
طىرنا ًمٍف : الثَّناًلثي  ـي خى ، ألىٍنتى أىٍعظى أىٍف كىالمَّنًو ال أيكىمِّيميؾى كىًممىةن أىبىدنا، لىًئٍف كيٍنتى رىسيكالن ًمفى المَّنًو، كىمىا تىقيكؿي

مىى المَّنًو مىا يىٍنبىًغي ًلي أىٍف أيكىمِّيمىؾى أىري  لىًئٍف كيٍنتى تىٍكًذبي عى ، كى ـى مىٍيؾى اٍلكىالى ـى رىسيكؿي المَّنًو، . دَّن عى ًمٍف  فىقىا
، ًفيمىا ذيًكرى ًلي ـٍ قىٍد قىاؿى لىيي ، كى ٍيًر ثىًقيؼو قىٍد يىًئسى ًمٍف خى ـٍ كى مىيَّن ًإذىا فىعىٍمتيـٍ مىا فىعىٍمتيـٍ فىاٍكتي : ًعٍنًدًى . ميكا عى

كىرًهى رىسيكؿي المَّنًو،  ـٍ  كى ـٍ يىٍفعىميكا، كىأغركا ًبًو سيفىيىاءىىي مىٍيًو، فىمى ـٍ ذىًلؾى عى ٍنوي، فىييٍذًئرىىي أىٍف ييبىمِّي ى قىٍكمىوي عى
ئيكهي ًإلىى  ، كىأىٍلجى مىٍيًو النَّناسي تَّنى اٍجتىمى ى عى كفى ًبًو، حى يىًصيحي ـٍ يىسيبُّظكنىوي، كى ًبيدىىي ًبيعىةى كىعى اًئطو ًلعيٍتبىةى ٍبًف رى حى

ٍنوي ًمٍف سيفىيىاًء ثىًقيؼو مىٍف كىافى يىٍتبىعيوي، فىعىمىدى ًإلىى ًظؿِّي حى  رىجى ى عى ًبيعىةى كىىيمىا ًفيًو، كى شىٍيبىةى ٍبًف رى بىمىةو كى
ييًريىاًف مىا لىؽً  ًبيعىةى يىٍنظيرىاًف ًإلىٍيًو، كى مىسى ًفيًو، كىاٍبنىا رى ، فىجى قىٍد لىًقيى ًمٍف ًعنىبو ، كى مى ًمٍف سيفىيىاًء ثىًقيؼو

، فىقىاؿى لىيىا رىسيكؿي المَّنًو  مىحو ٍرأىةى ًمٍف بىًني جي  .(90)"؟مىاذىا أىٍلقىٍينىا ًمٍف أىٍحمىاًئؾً : ًفيمىا ذيًكرى ًلي، ًتٍمؾى اٍلمى
 :إلى الطائؼ تمثؿ قمة المعاناة  رحمة النبي

ٍكجى النَّنًبيِّي عيٍركىةي أىفَّن عىاًئشىةى رىًضيى الؿَّن عف  ٍنيىا زى دَّنثىٍتوي أىنَّنيىا قىالىٍت ًلمنَّنًبيِّي   قي عى ىىٍؿ أىتىى   حى
كىافى أىشىدَّن مىا لىًقيتي ًـ  دو قىاؿى لىقىٍد لىًقيتي ًمٍف قىٍكًمًؾ مىا لىًقيتي كى مىٍيؾى يىٍكـه كىافى أىشىدَّن ًمٍف يىٍكـً أيحي ـٍ يىٍكـى عى ٍنيي

ـٍ ييًجٍبًني ًإلىى مىا أىرىٍدتي فىاٍنطىمىٍقتي اٍلعىقىبىًة ًإٍذ عىرىٍضتي نىؼٍ  ؿو فىمى ٍبًد كيالى ٍبًد يىاًليؿى ٍبًف عى مىى اٍبًف عى ًسي عى
ـٍ أىٍستىًفٍؽ ًإالَّن كىأىنىا ًبقىٍرًف الثَّنعىاًلًب فىرىفىٍعتي رىٍأًسي فىًإذىا أىنىا ًبسىحى  ٍجًيي فىمى مىى كى ابىةو قىٍد كىأىنىا مىٍيميكـه عى

مىٍيؾى أىظىمَّنٍتًني فىفى  مىا رىدُّظكا عى ظىٍرتي فىًإذىا ًفييىا ًجٍبًريؿي فىنىادىاًني فىقىاؿى ًإفَّن المَّنوى قىٍد سىًم ى قىٍكؿى قىٍكًمؾى لىؾى كى
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مىيَّن ثي  ـى عى مَّن ـٍ فىنىادىاًني مىمىؾي اٍلًجبىاًؿ فىسى قىٍد بىعىثى ًإلىٍيؾى مىمىؾى اٍلًجبىاًؿ ًلتىٍ ميرىهي ًبمىا ًشٍئتى ًفيًي مَّندي  َّـن قىاؿى كى يىا ميحى
ـٍ اأٍلىٍخشىبىٍيًف فىقىاؿى النَّنًبيُّظ  مىٍيًي ك  فىقىاؿى ذىًلؾى ًفيمىا ًشٍئتى ًإٍف ًشٍئتى أىٍف أيٍطًبؽى عى أىٍف ييٍخًرجى المَّنوي  بىٍؿ أىٍرجي

ٍحدىهي الى ييٍشًرؾي ًبًو شىٍيئنا ـٍ مىٍف يىٍعبيدي المَّنوى كى ًبًي  .(91)ًمٍف أىٍصالى
سالـ  :ىـسماع الجف لمقرآف كاِإ

ٍنييمىا قىاؿى اٍنطىمىؽى النَّنًبيُّظ  ٍبًد المَّنًو ٍبًف عىبَّناسو رىًضيى المَّنوي عى اًبًو   عىٍف عى ًفي طىاًئفىةو ًمٍف أىٍصحى
ـٍ الشُّظييبي  مىٍيًي بىًر السَّنمىاًء كىأيٍرًسمىٍت عى بىٍيفى خى قىٍد ًحيؿى بىٍيفى الشَّنيىاًطيًف كى اًمًديفى ًإلىى سيكًؽ عيكىاظو كى  عى

ؿى فىرىجى ى  بىًر السَّنمىاًء كىأيٍرًسمىٍت عى بىٍيفى خى ـٍ فىقىاليكا ًحيؿى بىٍينىنىا كى ـٍ فىقىاليكا مىا لىكي ٍينىا ٍت الشَّنيىاًطيفي ًإلىى قىٍكًمًي
مى ى  دىثى فىاٍضًربيكا مىشىاًرؽى اأٍلىٍرًض كى بىًر السَّنمىاًء ًإالَّن شىٍيءه حى بىٍيفى خى ـٍ كى اؿى بىٍينىكي اًربىيىا الشُّظييبي قىاليكا مىا حى

ييكا نىٍحك جَّن رىؼى أيكلىًئؾى الَّنًذيفى تىكى بىًر السَّنمىاًء فىاٍنصى بىٍيفى خى ـٍ كى اؿى بىٍينىكي كا مىا ىىذىا الَّنًذم حى ًتيىامىةى ًإلىى  فىاٍنظيري
اًمًديفى ًإلىى سيكًؽ عيكىاظو كىىيك كىىيك  النَّنًبيِّي  ةى اٍلفىٍجرً  ًبنىٍخمىةى عى الى اًبًو صى مِّيي ًب ىٍصحى فىمىمَّنا سىًمعيكا  ييصى

بىًر السَّنمىاًء فىيينىاًلؾى ًحيفى رى  بىٍيفى خى ـٍ كى اؿى بىٍينىكي عيكا ًإلىى اٍلقيٍرآفى اٍستىمىعيكا لىوي فىقىاليكا ىىذىا كىالمَّنًو الَّنًذم حى جى
ـى  بنا يىٍيًدم ًإلىى الرُّظٍشًد فىآ نىا ًإنَّنا سىًمٍعنىا قيٍرآننا عىجى قىاليكا يىا قىٍكمى ـٍ كى دنا قىٍكًمًي بِّينىا أىحى لىٍف نيٍشًرؾى ًبرى نَّنا ًبًو كى

مىى نىًبيِّيوً  ؿى المَّنوي عى نِّج ]  فى ىٍنزى ُه اْشَتَؿَع َكَػٌر ِ ْن اْاِ نَّنمىا أيكًحيى ًإلىٍيًو قىٍكؿي  (1:الجف) [ُقْي ُأوِحَي إَِ َّ َأكَّ كىاًِإ
 .(92)اٍلًجفِّي 

 :الحكـ كالمعاني المستفادة
 رحمة النبي  قمة المعاناة كالشدة التي كاجييا النبي  إلى الطائؼ تمثؿ كتمٌثؿ ىذا ،

لقد لقيت مف قكمؾ ما لقيت، ككاف أشد ما لقيت يـك "لعائشة   في جكاب النبي
 ..."العقبة

 كانت أىداؼ الرحمة إلى الطائؼ نشر الدعكة اإلسبلمية، كالبحث عف النصير. 

 في تكجو النبي  ؿ عمى التصميـ الجاـز إلى الطائؼ بعد أف أعرضت عنو مكة، دلي
عمى االستمرار في دعكتو، كعدـ اليأس، كالبحث عف ميداف   في نفس رسكؿ اهلل

 .جديد لمدعكة

 ما كاف يبلقيو النبي   مف أصناؼ العذاب كاألذل، إنما ىك مف جممة أعمالو التبميغية
كاألخبلؽ لمناس، فكما جاء يبمغنا العقيدة الصحيحة عف الككف كخالقو، كأحكاـ العبادات 

كالمعامبلت، كذلؾ جاء يبمغ المسمميف ما كمفيـ اهلل بو مف كاجب الصبر، كيبيف ليـ 
ا الَِّ يَن َ َ ـُوا ]كيفية تطبيؽ الصبر كالمصابرة المذيف أمر بيما في قكلو تعالى  َ َيا َأُّيُّب

ُؽْم ُ ْػؾُِحونَ  ُؼوا اهللَ َلَعؾَّ وا َوَ ا ُِروا َوَرا ُِطوا َوا َّ  (200:عمراف آؿ) [اْ ِزُ
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 كاف باستطاعة الرسكؿ   أف ينتقـ مف أكلئؾ الذيف آذكه، كما تركم عائشة في الحديث
بؿ أرجك أف يخرج اهلل مف أصبلبيـ : الصحيح، كلكنو لـ يفعؿ ككاف رؤكفان بيـ، ككاف يقكؿ

مف يعبد اهلل كحده كال يشرؾ بو شيئان، كىذا درس لمدعاة بأف يككنكا رحماء مع مف يدعكىـ، 
 .(93)أف يتحممكا منيـ األذل كالصبر عمى ذلؾك

  عمى الداعية أف يككف كاسع القمب، كال ينتقـ لنفسو رغـ آالمو كجراحو، كال يغضب
 .لنفسو، كأف ال ييأس مف الدعكة إلى اهلل

 في سؤاؿ عائشة رضي اهلل عنيا لرسكؿ اهلل " :ىؿ أتى عميؾ يكـ أشد مف يكـ أحد؟ "
شديدان عمى المسمميف، بسبب اليزيمة العسكرية عمى أرض داللة عمى أف يـك أحد كاف 

في ىذه المعركة لـ   المعركة، كالعدد الكبير مف الشيداء كالجرحى حتى إف النبي
 . يسمـ مف األذل، حيث شج رأسو ككسرت رباعيتو، كأحدؽ بو المكت

 ف، قصة الجف كسماعيـ لمقرآف دليؿ عمى كجكد الجف، كأنيـ مكمفكف كأف منيـ مف آـ
وُه قاُلوا َأْكِ ُتوا  ]كمنيـ مف كفر  نِّج َيْسَتِؿُعوَن اْلُؼْر َن َفَؾامَّ َحَلُ

ْفـا إَِلْقَك َكَػرًا ِ َن اْاِ َوإِْذ ََصَ

ا َشِؿْعـا كِتا ًا ُأْكِ َل ِ ْن َ ْعِد ُ وشى ( 29)َفَؾامَّ ُقِِضَ َولَّْوا إِ  َقْوِ ِفْم ُ ـِْ ِريَن  قاُلوا َيا َقْوَ ـا إِكَّ

قًا دِا َ ْ َ َيَدْيِه َُّيِْدي إَِ  اْاَ ِّج َوإِ  َضِريٍ  ُ ْسَتِؼقٍم  َيا َقْوَ ـا َأِجقُبوا داِعَي اهللَِّ َو ِ ـُوا  ِِه ( 30)ُ َ دِّج

ْعِجٍ  ِِف َوَ ْن اَل َُيِْب داِعَي اهللَِّ َفَؾْقَ   ِمُ ( 31)َيْغِػْر َلُؽْم ِ ْن ُذُكو ُِؽْم َوَُيِْرُكْم ِ ْن َع اٍا َألِقٍم 

  .[  (32)اْاَْرِ  َوَلْقَ  َلُه ِ ْن ُدوكِِه َأْولِقاُا ُأولئَِك ِِف َض ٍل ُ بٍِ  

  ف عظمت، عف مكاصمة مسيرة الدعكة دعكة لمدعاة أف ال تصدىـ االبتبلءات كالمحف، كا 
 . إلى اهلل، كيجب أف يحدكىـ األمؿ في نشر الدعكة، كأف ال يتطرؽ اليأس إلى نفكسيـ
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 :جزة اإلسراء كالمعراجم 
 .(94)كانت حادثة اإلسراء كالمعراج قبؿ اليجرة إلى المدينة بسنة: قاؿ القاضي عياض

 .اإلسراء مف المسجد الحراـ إلى المسجد األقصى
 دىابَّنةه أىٍبيىضي طىًكيؿه فىٍكؽى  قىاؿى أيًتيتي ًباٍلبيرىاًؽ كىىيك  عىٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو أىفَّن رىسيكؿى المَّنوً 

تَّنى أىتىٍيتي بىٍيتى اٍلمىٍقًدسً  اًفرىهي ًعٍندى ميٍنتىيىى طىٍرًفًو قىاؿى فىرىًكٍبتيوي حى ديكفى اٍلبىٍغًؿ يىضى ي حى قىاؿى  اٍلًحمىاًر كى
مَّنٍيتي ًفيًو رىٍكعىتى  ٍمتي اٍلمىٍسًجدى فىصى ٍمقىًة الَّنًتي يىٍرًبطي ًبًو اأٍلىٍنًبيىاءي قىاؿى ثيَّـن دىخى بىٍطتيوي ًباٍلحى رىٍجتي فىرى ٍيًف ثيَّـن خى

اءىًني ًجٍبًريؿي  نىاءو ًمٍف لىبىفو فىاٍختىٍرتي المَّنبىفى فىقىاؿى ًجٍبًريؿي  فىجى ٍمرو كىاًِإ  اٍختىٍرتى اٍلًفٍطرىةى   ًبًإنىاءو ًمٍف خى
 (95)(فذكر الحديث)

ٍنييمىا أىفَّن نىًبيَّن المَّنوً  عىةى رىًضيى المَّنوي عى ٍعصى اًلًؾ ٍبًف صى دَّنثىوي   عىٍف مى ـٍ عىٍف لىٍيمىًة أيٍسًرمى ًبًو حى
سىًمٍعتيوي يىقيكؿي  ريبَّنمىا قىاؿى ًفي اٍلًحٍجًر ميٍضطىًجعنا ًإٍذ أىتىاًني آتو فىقىدَّن قىاؿى كى ًطيـً كى  فىشىؽَّن بىٍينىمىا أىنىا ًفي اٍلحى

كًد كىىيك اري ٍنًبي مىا يىٍعًني ًبًو  مىا بىٍيفى ىىًذًه ًإلىى ىىًذًه فىقيٍمتي ًلٍمجى ًتًو ًإلىى جى قىاؿى ًمٍف ثيٍغرىًة نىٍحرًًه ًإلىى ًشٍعرى
ـى  ٍمميكءىةو ًإي ًتًو فىاٍستىٍخرىجى قىٍمًبي ثيَّـن أيًتيتي ًبطىٍستو ًمٍف ذىىىبو مى ًو ًإلىى ًشٍعرى سىًمٍعتيوي يىقيكؿي ًمٍف قىصِّي اننا كى

ًشيى ثيَّـن أيًعيدى ثيَّـن أيًتيتي ًبدىابَّنةو ديكفى اٍلبى  كدي فىغيًسؿى قىٍمًبي ثيَّـن حي اري فىٍكؽى اٍلًحمىاًر أىٍبيىضى فىقىاؿى لىوي اٍلجى ٍغًؿ كى
مىٍيًو فىاٍنطىمىؽى ًبي ىيك ًمٍمتي عى ى طىٍرًفًو فىحي ٍطكىهي ًعٍندى أىٍقصى ـٍ يىضى ي خى ٍمزىةى قىاؿى أىنىسه نىعى  اٍلبيرىاؽي يىا أىبىا حى

تَّنى أىتىى السَّنمىاءى الدُّظٍنيىا فىاٍستىٍفتىحى فىًقيؿى  مَّنده ًقيؿى ًجٍبًريؿي حى مىٍف مىعىؾى قىاؿى ميحى مىٍف ىىذىا قىاؿى ًجٍبًريؿي ًقيؿى كى
مىٍصتي فىًإذىا ًفيوى  اءى فىفىتىحى فىمىمَّنا خى ـى اٍلمىًجيءي جى بنا ًبًو فىًنٍع ـٍ ًقيؿى مىٍرحى قىٍد أيٍرًسؿى ًإلىٍيًو قىاؿى نىعى ـي فىقىاؿى كى ا آدى

مىٍيًو فىسىؿَّن  ـٍ عى مِّي ـي فىسى اًلًح ىىذىا أىبيكؾى آدى اًلًح كىالنَّنًبيِّي الصَّن بنا ًبااًلٍبًف الصَّن ـى ثيَّـن قىاؿى مىٍرحى مىٍيًو فىرىدَّن السَّنالى ٍمتي عى
مىٍف مىعىؾى قىاؿى  تَّنى أىتىى السَّنمىاءى الثَّناًنيىةى فىاٍستىٍفتىحى ًقيؿى مىٍف ىىذىا قىاؿى ًجٍبًريؿي ًقيؿى كى ًعدى ًبي حى مَّنده ثيَّـن صى  ميحى

قىٍد أيٍرسً  مىٍصتي ًإذىا يىٍحيىى ًقيؿى كى اءى فىفىتىحى فىمىمَّنا خى ـى اٍلمىًجيءي جى بنا ًبًو فىًنٍع ـٍ ًقيؿى مىٍرحى ؿى ًإلىٍيًو قىاؿى نىعى
مَّنٍمتي فىرىدَّنا ثيَّـن قىاالى مىٍرحى  مىٍيًيمىا فىسى ـٍ عى مِّي الىًة قىاؿى ىىذىا يىٍحيىى كىًعيسىى فىسى بنا ًباأٍلىًخ كىًعيسىى كىىيمىا اٍبنىا اٍلخى

ًعدى ًبي ًإلىى السَّنمىاًء الثَّناًلثىًة فىاٍستىٍفتىحى ًقيؿى مىٍف ىىذىا قىاؿى ًجٍبًريؿي اؿ اًلًح ثيَّـن صى اًلًح كىالنَّنًبيِّي الصَّن  ًقيؿى صَّن
اءى ؼى  ـى اٍلمىًجيءي جى بنا ًبًو فىًنٍع ـٍ ًقيؿى مىٍرحى قىٍد أيٍرًسؿى ًإلىٍيًو قىاؿى نىعى مَّنده ًقيؿى كى مىٍف مىعىؾى قىاؿى ميحى فيًتحى فىمىمَّنا كى

بنا ًباأٍلىًخ اؿ مىٍيًو فىرىدَّن ثيَّـن قىاؿى مىٍرحى مَّنٍمتي عى مىٍيًو فىسى ـٍ عى مِّي مىٍصتي ًإذىا ييكسيؼي قىاؿى ىىذىا ييكسيؼي فىسى اًلًح خى صَّن
تَّنى أىتىى السَّنمىاءى الرَّناًبعىةى فىاٍستىٍفتىحى ًقيؿى مىٍف ىىذى  ًعدى ًبي حى اًلًح ثيَّـن صى مىٍف كىالنَّنًبيِّي الصَّن ا قىاؿى ًجٍبًريؿي ًقيؿى كى

اءى فىفيًتحى  ـى اٍلمىًجيءي جى بنا ًبًو فىًنٍع ـٍ ًقيؿى مىٍرحى قىٍد أيٍرًسؿى ًإلىٍيًو قىاؿى نىعى مَّنده ًقيؿى أىكى مىٍصتي مىعىؾى قىاؿى ميحى فىمىمَّنا خى
مىٍيًو فىرى  مَّنٍمتي عى مىٍيًو فىسى ـٍ عى مِّي اًلًح كىالنَّنًبيِّي ًإلىى ًإٍدًريسى قىاؿى ىىذىا ًإٍدًريسي فىسى بنا ًباأٍلىًخ الصَّن دَّن ثيَّـن قىاؿى مىٍرحى

مىٍف  اًمسىةى فىاٍستىٍفتىحى ًقيؿى مىٍف ىىذىا قىاؿى ًجٍبًريؿي ًقيؿى كى تَّنى أىتىى السَّنمىاءى اٍلخى ًعدى ًبي حى اًلًح ثيَّـن صى مىعىؾى الصَّن
ـٍ ًقي قىٍد أيٍرًسؿى ًإلىٍيًو قىاؿى نىعى مَّنده ًقيؿى كى مىٍصتي فىًإذىا قىاؿى ميحى اءى فىمىمَّنا خى ـى اٍلمىًجيءي جى بنا ًبًو فىًنٍع ؿى مىٍرحى

اًلًح كىاؿ بنا ًباأٍلىًخ الصَّن مىٍيًو فىرىدَّن ثيَّـن قىاؿى مىٍرحى مَّنٍمتي عى مىٍيًو فىسى ـٍ عى مِّي كفي فىسى كفي قىاؿى ىىذىا ىىاري نَّنًبيِّي ىىاري

                                              
 .لمبعثة 12. 1/108الشفا بحقكؽ المصطفى،  -94
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تَّنى أىتىى السَّنمىاءى  ًعدى ًبي حى اًلًح ثيَّـن صى السَّناًدسىةى فىاٍستىٍفتىحى ًقيؿى مىٍف ىىذىا قىاؿى ًجٍبًريؿي ًقيؿى مىٍف مىعىؾى الصَّن
مىٍصتي  اءى فىمىمَّنا خى ـى اٍلمىًجيءي جى بنا ًبًو فىًنٍع ـٍ قىاؿى مىٍرحى قىٍد أيٍرًسؿى ًإلىٍيًو قىاؿى نىعى مَّنده ًقيؿى كى فىًإذىا ميكسىى قىاؿى ميحى

مىٍيًو  ـٍ عى مِّي اًلًح فىمىمَّنا قىاؿى ىىذىا ميكسىى فىسى اًلًح كىالنَّنًبيِّي الصَّن بنا ًباأٍلىًخ الصَّن مىٍيًو فىرىدَّن ثيَّـن قىاؿى مىٍرحى مَّنٍمتي عى فىسى
ًتًو أى  نَّنةى ًمٍف أيمَّن ؿي اٍلجى منا بيًعثى بىٍعًدم يىٍدخي ٍزتي بىكىى ًقيؿى لىوي مىا ييٍبًكيؾى قىاؿى أىٍبًكي أًلىفَّن غيالى اكى ٍكثىري ًممَّنٍف تىجى

ميوى  ًعدى ًبي ًإلىى السَّنمىاًء السَّناًبعىًة فىاٍستىٍفتىحى ًجٍبًريؿي ًقيؿى مىٍف ىىذىا قىاؿى ًجٍبًريؿي ًقيؿى يىٍدخي  ا ًمٍف أيمَّنًتي ثيَّـن صى
َّـن  اءى فىمى ـى اٍلمىًجيءي جى بنا ًبًو فىًنٍع ـٍ قىاؿى مىٍرحى قىٍد بيًعثى ًإلىٍيًو قىاؿى نىعى مَّنده ًقيؿى كى مىٍف مىعىؾى قىاؿى ميحى لىٍصتي ا خى كى

بنا ًبا ـى قىاؿى مىٍرحى مىٍيًو فىرىدَّن السَّنالى مَّنٍمتي عى مىٍيًو قىاؿى فىسى ـٍ عى مِّي ـي قىاؿى ىىذىا أىبيكؾى فىسى اًلًح فىًإذىا ًإٍبرىاًىي اًلٍبًف الصَّن
اًلًح ثيَّـن ريًفعىٍت ًإلىيَّن ًسٍدرىةي اٍلميٍنتىيىى ًؿ  (96)كىالنَّنًبيِّي الصَّن رىقييىا ًمٍثؿي آذىاًف فىًإذىا نىٍبقييىا ًمٍثؿي ًقالى ذىا كى رى كىاًِإ ىىجى

نىٍيرىاًف ظىاًىرىاًف فىقيؿٍ  ذىا أىٍربىعىةي أىٍنيىارو نىٍيرىاًف بىاًطنىاًف كى تي مىا ىىذىاًف يىا اٍلًفيىمىًة قىاؿى ىىًذًه ًسٍدرىةي اٍلميٍنتىيىى كىاًِإ
نَّنًة كىأىمَّنا الظَّناًىرىاًف فىالنِّييؿي كىاٍلفيرىاتي ثيَّـن ريًف ى ًلي اٍلبىٍيتي  ًجٍبًريؿي قىاؿى أىمَّنا اٍلبىاًطنىاًف فىنىٍيرىاًف ًفي اٍلجى

ٍذتي المَّنبىفى فىقىاؿى ًىيى  نىاءو ًمٍف عىسىؿو فى ىخى نىاءو ًمٍف لىبىفو كىاًِإ ٍمرو كىاًِإ  اٍلًفٍطرىةي اٍلمىٍعميكري ثيَّـن أيًتيتي ًبًإنىاءو ًمٍف خى
تٍ  مىٍييىا كىأيمَّنتيؾى ثيَّـن فيًرضى مىى  الَّنًتي أىٍنتى عى ٍرتي عى ٍعتي فىمىرى ةن كيؿَّن يىٍكـو فىرىجى الى ٍمًسيفى صى مىكىاتي خى مىيَّن الصَّن عى

ٍمًسيفى  ةن كيؿَّن يىٍكـو قىاؿى ًإفَّن أيمَّنتىؾى الى تىٍستىًطي ي خى الى ٍمًسيفى صى ةن  ميكسىى فىقىاؿى ًبمىا أيًمٍرتى قىاؿى أيًمٍرتي ًبخى الى صى
رَّن  نِّيي كىالمَّنًو قىٍد جى بِّيؾى كيؿَّن يىٍكـو كىاًِإ ًة فىاٍرًجٍ  ًإلىى رى ٍبتي النَّناسى قىٍبمىؾى كىعىالىٍجتي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى أىشىدَّن اٍلميعىالىجى

ٍعتي ؼى  ٍعتي ًإلىى ميكسىى فىقىاؿى ًمٍثمىوي فىرىجى ضى ى عىنِّيي عىٍشرنا فىرىجى ٍعتي فىكى ضى ى فىاٍس ىٍلوي التَّنٍخًفيؼى أًليمَّنًتؾى فىرىجى كى
ٍعتي ًإلىى ميكسىى فىقىاؿى عىنِّيي عىٍشرنا فىرىجى  ضى ى عىنِّيي عىٍشرنا فىرىجى ٍعتي فىكى ٍعتي ًإلىى ميكسىى فىقىاؿى ًمٍثمىوي فىرىجى

ؿى  ٍمًس صى ٍعتي فى يًمٍرتي ًبخى ٍعتي فىقىاؿى ًمٍثمىوي فىرىجى مىكىاتو كيؿَّن يىٍكـو فىرىجى ٍعتي فى يًمٍرتي ًبعىٍشًر صى كىاتو كيؿَّن ًمٍثمىوي فىرىجى
ٍعتي  مىكىاتو كيؿَّن يىٍكـو قىاؿى ًإفَّن أيمَّنتىؾى الى  يىٍكـو فىرىجى ٍمًس صى ـى أيًمٍرتى قيٍمتي أيًمٍرتي ًبخى ًإلىى ميكسىى فىقىاؿى ًب

رَّنٍبتي النَّناسى قىٍبمىؾى كىعىالىٍجتي بىًني ًإٍسرىاًئيؿى أىشىدَّن اؿٍ  نِّيي قىٍد جى مىكىاتو كيؿَّن يىٍكـو كىاًِإ ٍمسى صى ًة تىٍستىًطي ي خى ميعىالىجى
ى كىأيسىؿِّي فىاٍرجً  لىًكنِّيي أىٍرضى تَّنى اٍستىٍحيىٍيتي كى بِّيي حى بِّيؾى فىاٍس ىٍلوي التَّنٍخًفيؼى أًليمَّنًتؾى قىاؿى سى ىٍلتي رى ـي قىاؿى ٍع ًإلىى رى

فَّنٍفتي عىٍف ًعبىاًدم خى ًتي كى ٍيتي فىًريضى ٍزتي نىادىل مينىادو أىٍمضى اكى فىمىمَّنا جى
(97). 

 :ريسير في الجنة كيرل نير الككث  النبي
افىتىاهي ًقبىابي   أىنىسي ٍبفي مىاًلؾو عىٍف النَّنًبيِّي  عف نَّنًة ًإذىا أىنىا ًبنىيىرو حى قىاؿى بىٍينىمىا أىنىا أىًسيري ًفي اٍلجى

بُّظؾى فىًإذىا ًطينيوي أىك ًؼ قيٍمتي مىا ىىذىا يىا ًجٍبًريؿي قىاؿى ىىذىا اٍلكىٍكثىري الَّنًذم أىٍعطىاؾى رى كَّن قي ًمٍسؾه ًطيبي  الدُّظرِّي اٍلميجى
أىٍذفىري 
(98). 
 :يرل جبريؿ بصكرتو المالئكية  النبي

بىٍيشو عىٍف قىٍكًؿ المَّنًو تىعىالىى فىكىافى قىابى  عف أبي اؽى الشَّنٍيبىاًنيُّظ قىاؿى سى ىٍلتي ًزرَّن ٍبفى حي ًإٍسحى
ـى  قىٍكسىٍيًف أىك دَّنثىنىا اٍبفي  ى قىاؿى حى ٍبًدًه مىا أىٍكحى ى ًإلىى عى ٍسعيكدو أىنَّنوي رىأىل ًجٍبًريؿى لىوي ًستُّظ ًمائىًة أىٍدنىى فى ىٍكحى

نىاحو   .(99)جى
                                              

ى الجنة إلييا يىٍنتيي ًعميـ ا: كسدرة المنتيى السدر شجر النبؽ، -96 النياية في  ،ألكٌليف كاآلًخريف كال يتعدَّاىاشجرة في أٍقصى
  .895/ 2، غريب األثر
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ٍبًد المَّنًو قىاؿى لىمَّنا أيٍسًرمى ًبرىسيكًؿ المَّنوً  اٍنتيًييى ًبًو ًإلىى ًسٍدرىًة اٍلميٍنتىيىى كىًىيى ًفي   عىٍف عى
لىٍييىا يىٍنتىًيي مىا ييٍيبىطي ًبًو السَّنمىاًء السَّناًدسىًة ًإلىٍييىا يىٍنتىًيي مىا ييٍعرىجي ًبًو ًمٍف اأٍلىٍرًض  فىييٍقبىضي ًمٍنيىا كىاًِإ

ؿي ًمٍف فىٍكًقيىا فىييٍقبىضي ًمٍنيىا قىاؿى ًإٍذ يىٍغشىى السِّيٍدرىةى مىا يىٍغشىى قىاؿى فىرىاشه ًمٍف ذىىىبو قىاؿى فى يٍعًطيى رىسيك
كىاتً   المَّنوً  ٍمسى كىأيٍعًطيى خى مىكىاًت اٍلخى ثنا أيٍعًطيى الصَّن ـٍ ييٍشًرٍؾ ًبالمَّنًو ًمٍف ثىالى ـى سيكرىًة اٍلبىقىرىًة كىغيًفرى ًلمىٍف لى ي

أيمَّنًتًو شىٍيئنا اٍلميٍقًحمىاتي 
(100). 

 :اإلسراء كاف في اليقظة
ٍينىاؾى ًإالَّن ًفتٍ  ٍؤيىا الَّنًتي أىرى عىٍمنىا الرُّظ مىا جى ٍنييمىا ًفي قىٍكًلًو تىعىالىى كى ةن فى عىٍف اٍبًف عىبَّناسو رىًضيى المَّنوي عى

ٍيفو أيًريىيىا رىسيكؿي المَّنوً  ٍؤيىا عى رىةى   ًلمنَّناًس قىاؿى ًىيى ري ٍقًدًس قىاؿى كىالشَّنجى لىٍيمىةى أيٍسًرمى ًبًو ًإلىى بىٍيًت اٍلمى
رىةي الزَّنقُّظكـً  ٍمعيكنىةى ًفي اٍلقيٍرآًف قىاؿى ًىيى شىجى اٍلمى
(101) 

 :الحكـ كالمعاني المستفادة
 سُّرل، كىك سير عامة الميؿ، كىذا دليؿ عمى أف اإلسراء اإلسراء لغة إما أنو مشتؽ مف اؿ

ى  َِعْبِدِه َلْقً  ِ َن اَدْسِجِد اَاَراِم إَِ  ]تعالى كاف ليبلن، كىك مكافؽ لقكلو  ُشْبَحاَن الَِّ ي َأْْسَ

مِ  اَدْسِجِد ااَْقََص الَِّ ي َ اَرْكـَا َحْوَلُه لِـُِرَيُه ِ ْن َ َيا ِـَا إِكَّه ُ و  (.1:اإلسراء) [يُع الَبِ رُ السَّ

  كقيؿ مشتؽ مف التسرية، بمعنى التركيح عف النفس، كقد كانت رحمة اإلسراء كالمعراج
 [لِـُِرَيُه ِ ْن َ َيا ِـَا]، كتثبيتان لو بعد االبتبلءات كالمحف، قاؿ تعالى  تسرية كتسمية لمنبي

 .(102)(1:اإلسراء)

 اهلل بيا نبيوالرحمة التي أكـر : اإلسراء في االصطبلح   مف المسجد الحراـ بمكة إلى
 .المسجد األقصى بفمسطيف

 ارتقى، كالمعراج السمـ، : عرج: المعراج في المغة مف العركج بمعنى الصعكد، يقاؿ
مف المسجد األقصى إلى السماكات  كالمصعد، ككذلؾ المعراج حيث عرج بالنبي 

 .العبل، ثـ الكصكؿ بو إلى سدرة المنتيى

 فة اإلسراء كالمعراج بعد االبتبلءات كالمحف كالشدائد، التي كاجييا النبيجاءت ضيا  ،
 . (103)تكريمان لو مف اهلل تعالى، كتجديدان لعزيمتو كثباتو

  كمف اإلسراء كالمعراج كانا بالجسد كالركح معان، كفي اليقظة ىذا ىك رأم جميكر العمماء
 : األدلة عمى ذلؾ

                                                                                                                                  
 .2993صحيح البخارم، بدء الخمؽ،  -99
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  ى  َِعْبِدِه َلْقً  ِ َن اَدْسِجِد اَاَراِم إَِ  اَدْسِجِد ااَْقََص الَِّ ي َ اَرْكـَا  ُشْبَحاَن الَِّ ي] تعالىقكلو َأْْسَ

ِؿقُع الَبِ رُ  َحْوَلُه لِـُِرَيُه ِ ْن َ َيا ِـَا إِكَّه ُ و  (.1:اإلسراء) [السَّ

  التسبيح إنما يككف عند األمكر العظاـ، كىذا دليؿ عمى أف ما حدث ىك أمره عظيـ ،
 .كليس أمران ىينان 

  فالعبد عبارة عف جانب الركح كالجسد( بعبده)كممة. 

 ارتداد جماعة مف الذيف أسممكا لما أخبرىـ النبي  بيذه المعجزة. 

 كجاء في الركايات الصحيحة أف رسكؿ اهلل   حمؿ عمى البراؽ، كىك عبارة عف دابة
 .محسكسة، كالحمؿ إنما يككف لمبدف ال لمركح

  َيا الَّتِي َأَرْيـَاَك إاِلَّ فِْتـًَة لِؾـَّاسِ ]قاؿ تعالى ْ َك َأَحاَا  ِالـَّاِس َوَ ا َجَعْؾـَا الرُّب  [َوإِْذ ُقْؾـَا َلَك إِنَّ َر َّ
 .ىي رؤيا عيف أيرييا رسكؿ اهلل : قاؿ ابف عباس( 60:اإلسراء)

  ت النفس البشرية ال كالبصر مف آال (17:النَّجـ) [َ ا َزاَغ الَبَ ُ َوَ ا َضَغى]كقاؿ تعالى
 . (104)الركح

  معجزة اإلسراء كالمعراج رمز إلى سمك المسمـ، ككجكب ارتفاعو فكؽ أىكاء الدنيا
 . (105)كشيكاتيا

 ربط النبي   البراؽ في الحمقة التي يربط بيا األنبياء في حائط المسجد األقصى، كىذا
س كالمسجد األقصى، تأكيد عمى إسبلمية حائط البراؽ كأنو ممؾ إسبلمي، كما ىي القد

 . فبل يجكز التنازؿ عنو

 اختار النبي   المبف، فقاؿ لو جبريؿ  اخترت الفطرة، داللة عمى أف ىذا اإلسبلـ ىك
الديف المكافؽ ليذه الفطرة، كيراعي جكانب اإلنساف المختمفة، كلكترؾ اإلنساف منذ كالدتو 

د عمى الفطرة، كأبكاه ييكدانو أك إلى أف يبمغ دكف مؤثرات الختار اإلسبلـ، فكؿ مكلكد يكؿ
 .يمجسانو أك ينصرانو

 إمامة النبي  بالنبييف تمثؿ إكرامان لو كتشريفان، كأف النبي   زعيـ لؤلنبياء، كاألمة
ًة َوَشًطا لَِتُؽوُكوا ُصَفَداَا َعَذ الـَّاِس ]: اإلسبلمية إمامة األمـ، قاؿ تعالى َوَكَ لَِك َجَعْؾـَاُكْم ُأ َّ

ُشوُل َعَؾْقُؽْم َصِفقًدا َوَيُؽونَ  ، كفييا داللة عمى الدكر الكاحد الذم جاء (143:البقرة) [الرَّ
 .األنبياء مف أجمو

 اإلسراء كالمعراج عبلجه مسح متاعب الماضي، ككضع جذكر النجاح لممستقبؿ. 
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  في المعراج شرعت الصمكات الخمس في السماء، لتككف معراجان يرقى بالناس كمما تدلت
 .ات النفكس كأعراض الدنيابيـ شيك

 في طمب النبي   التخفيؼ كاستجابة اهلل لذلؾ، دليؿ عمى أف منيج اليسر، كعدـ المشقة
( 286:البقرة) [.....اَل ُيَؽؾِّجُ  اهللُ َكْػًسا إاِلَّ ُوْشَعَفا]: ىك عنكاف ليذه األمة، قاؿ تعالى

  (106)"يسركا كال تعسركا، كبشركا كال تنفركا:" كقاؿ النبي

  في االقتراف الزمني بيف إسرائو  إلى بيت المقدس، كالعركج بو إلى السمكات السبع
 .داللة باىرة عمى مدل ما ليذا البيت مف مكانة كقداسة عند اهلل

 : الحكمة مف اإلسراء إلى بيت المقدس
لقد كاف في قدرة اهلل سبحانو كتعالى أف يعرج برسكلو مف المسجد الحراـ إلى السمكات 

، كلكف شاءت حكمة اهلل أف يمر في رحمتو بمحطة أرضية، ىي بيت المقدس، كالمسجد العبل
، كيبشر المؤمنيف، كىـ في ىذه المرحمة مف االضطياد  األقصى، كما ذلؾ إال ليبشر الرسكؿ

 : كالمعاناة أف اهلل سيفتح عمييـ فتحيف، كسيرضييـ رضاءيف
إلى أىـ منطقة صراع بيف الحؽ  انتصار بعالمية دعكة اإلسبلـ، كدخكليا: أكليما

 .كالباطؿ عمى مر التاريخ، كىي منطقة بيت المقدس كما حكليا
، كقد كاف المسجد  إكراميـ بالجنة كسدرة المنتيى التي رفعت لرسكؿ اهلل: ثانييما

األقصى يرزح كقتيا تحت نير الدكلة الركمانية، ككاف منطقة تتجمع فييا القاذكرات عند قكـ ال 
أماكف العبادة، كال ينزىكف مساجد اهلل عف األذل، إذ أف مف يمكث عقيدة التكحيد  يحترمكف

 . (107)بالشرؾ، ال يمكف أف يحتـر األرض المقدسة
 .كفيو تأكيد لمرباط المتيف الذم يشد البمديف إلى بعضيما، مكة كفمسطيف 

إذ بقضية العالـ اإلسبلمي ( فمسطيف)كفيو ربط قضية المسجد األقصى كما حكلو 
 .مركز تجمع العالـ اإلسبلمي ككحدة أىدافو  أصبحت مكة بعد بعثة النبي

كأف الدفاع عف فمسطيف دفاع عف اإلسبلـ، كدفاع عف المسجد الحراـ، كالتفريط في 
 .الدفاع عف فمسطيف كتحريرىا تفريط في جنب اإلسبلـ

كرة ما ىك السر في ذكر قصة بني إسرائيؿ م  المسجد األقصى كما حكلو في س
 اإلسراء رغـ أف فمسطيف لـ تكف فييا سمطة ييكدية في تمؾ الفترة؟ 

، كألمتو مف بعده أف يعدكا أنفسيـ، ليككنكا الطرؼ الحاسـ في  في ذلؾ إشارة لمرسكؿ
قضية الصراع مع الييكدية العالمية، كأف المسجد األقصى كما حكلو مرتبط بعقيدتيـ، كبمعجزة 
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الكريـ، كبمعجزة اإلسراء كالمعراج، كأف الحفاظ عمى المسجد األقصى رسكليـ الكبرل، كىك القرآف 
 . حفاظ عمى المسجد الحراـ

 : النيؿ كالفرات في رحمة المعراج
بعد أف رفعت لو سدرة المنتيى أربعة أنيار، نيراف باطناف في الجنة،   رأل النبي

ىذيف الطرفيف مف حكؿ  النيؿ كالفرات، كفي ىذه إشارة كاضحة إلى أف: كنيراف ظاىراف ىما
األقصى كىما حكلو، كأنيما مرتبطاف بضركرة أف يصؿ إلييما اإلسبلـ، كأف يتحمبل كاجب الدفاع 

عف األقصى، مع ما حكؿ المسجد األقصى، كفيو إشارة إلى جميع المنطقة العربية المركزية 
 . (108)األقصى لمعالـ اإلسبلمي، مف حكؿ بؤرة الصراع، كقمب التحدم لممسمميف كىك المسجد

  
 
 
 
 
 

 :نفسو عمى القبائؿ  الرسكؿعرض 
في الدعكة إلى اهلل، كىك يذىب إلى األسكاؽ المختمفة، كمكاسـ الحج،   استمر النبي

كأماكف تجمع الناس، كلـ ييأس مف ذلؾ، كأبك ليب كالمشرككف يتعقبكنو، كيؤذكنو، حتى أكرمو 
 .اهلل بإسبلـ نفرو مف األنصار

ًبيعىةى  ـى فىقىاؿى رىأىٍيتي رىسيكؿى المَّنوً  عىٍف رى اًىًميًّا أىٍسمى كىافى جى بَّنادو الدِّييًميِّي كى ٍيًني   ٍبًف عى رى عى بىصى
اًجيىا كى  ؿي ًفي ًفجى يىٍدخي كا كى اًز يىقيكؿي يىا أىيُّظيىا النَّناسي قيكليكا الى ًإلىوى ًإالَّن المَّنوي تيٍفًمحي النَّناسي ًبسيكًؽ ًذم اٍلمىجى

فيكفى  دنا يىقيكؿي شىٍيئنا كىىيكالى يىٍسكيتي يىقيكؿي أىيُّظيىا النَّناسي قيكليكا الى ًإلىوى ًإالَّن المَّنوي ميتىقىصِّي مىٍيًو فىمىا رىأىٍيتي أىحى  عى
اًب ه كىاًذبه فىقيؿٍ  ًديرىتىٍيًف يىقيكؿي ًإنَّنوي صى ٍجًو ذىا غى ًضيءى اٍلكى ؿى كى الن أىٍحكى رىاءىهي رىجي كا ًإالَّن أىفَّن كى ـى تيٍفًمحي ٍف ىىذىا تي 

ٍبًد المَّنًو كىىيك مَّندي ٍبفي عى يىٍذكيري النُّظبيكَّنةى قيٍمتي مىٍف ىىذىا الَّنًذم ييكىذِّيبيوي قىاليكا عىمُّظوي أىبيكلىيىبو قيٍمتي ًإنَّنؾى  قىاليكا ميحى
ىٍعًقؿي  ًئذو ألى ًغيرنا قىاؿى الى كىالمَّنًو ًإنِّيي يىٍكمى ًئذو صى كيٍنتى يىٍكمى
(109). 

اًلًؾ ٍبًف ًكنىانىةى قىاؿى رىأىٍيتي رىسيكؿى المَّنوً عىٍف أىٍشعىثى قىاؿى  دَّنثىًني شىٍيخه ًمٍف بىًني مى ًبسيكًؽ   حى
ٍيؿو  كا قىاؿى كىأىبيكجى مَّنمييىا يىقيكؿي يىا أىيُّظيىا النَّناسي قيكليكا الى ًإلىوى ًإالَّن المَّنوي تيٍفًمحي اًز يىتىخى مىٍيًو ًذم اٍلمىجى يىٍحًثي عى

يىقيكؿي  تىٍتريكيكا الالَّن التُّظرىابى كى ـٍ كى ـٍ فىًإنَّنمىا ييًريدي ًلتىٍتريكيكا آًليىتىكي ـٍ ىىذىا عىٍف ًديًنكي تى يىا أىيُّظيىا النَّناسي الى يىغيرَّننَّنكي
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مىا يىٍمتىًفتي ًإلىٍيًو رىسيكؿي المَّنوً  ٍيًف  قىاؿى قيٍمنىا اٍنعىٍت لىنىا رىسيكؿى المَّنًو قىاؿى بىٍيفى بيٍردىٍيفً   كىاٍلعيزَّنل قىاؿى كى أىٍحمىرى
ٍجًو شىًديدي سىكىاًد الشَّنٍعًر أىٍبيىضي شىًديدي اٍلبىيىاًض سىاًب ي الشَّنٍعرً  سىفي اٍلكى ٍربيكعه كىًثيري المَّنٍحـً حى مى
(110). 

، قىاؿى عف ا اًرًث اٍلغىاًمًدمُّظ اًرثي ٍبفي اٍلحى مىاعىةي؟ قىاؿى : قيٍمتي أًلىًبي: ٍلحى ًء اٍلقىٍكـي : مىا ىىًذًه اٍلجى ىىؤيالى
ـٍ  اًب و لىيي مىى صى ـى يىٍدعيك النَّناسى ًإلىى : قىاؿى . قىًد اٍجتىمىعيكا عى مَّن سى مىٍيًو كى مَّنى اهللي عى فىنىزىٍلنىا فىًإذىا رىسيكؿي اهلًل صى

ؼى النَّنيىاري كى  تَّنى اٍنتىصى ييٍؤذيكنىوي، حى مىٍيًو كى ـٍ يىريدُّظكفى عى يمىاًف ًبًو، كىىي ؿَّن كىاإلًٍ جى ٍنوي تىٍكًحيًد اهلًل عىزَّن كى دىعى عى اٍنصى
تىكىضَّن  شىًربى كى لىوي ًمٍنيىا كى ، فىتىنىاكى ًمٍنًديالن ا كى ، كىأىٍقبىمىًت اٍمرىأىةه قىٍد بىدىا نىٍحريىىا تىٍحًمؿي قىدىحن أى، ثيَّـن رىفى ى النَّناسي

قىاؿى  مىى أىًبيؾً »: رىٍأسىوي كى اًفي عى مىٍيًؾ نىٍحرىًؾ، كىالى تىخى مِّيًرم عى ٍينىبي : مىٍف ىىًذًه؟ قىاليكا: نىاقيؿٍ . « يىا بينىيَّنةي خى زى
 (.111) ًبٍنتيوي 

 :الحكـ كالمعاني المستفادة
 عرض رسكؿ اهلل   نفسو عمى القبائؿ، دليؿ عمى أف الداعية ال ينبغي أف يقتصر في

دعكة الناس إلى الخير ضمف مجالسو كفي بيئتو، بؿ يجب أف يذىب إلى كؿ مكاف 
 .ال ييأس مف دعكتويجتمع فيو الناس، كأنو ينبغي لو أف 

 في صبر النبي   عمى األذل الذم كاف يتعرض لو خبلؿ دعكتو إلى اهلل، دعكة لمدعاة
 . إلى ضركرة تحمؿ االبتبلءات كالمحف كالسخرية كاالستيزاء كاالعتداءات

 
 :بدء إسالـ األنصار

ـ رىطان مف األنصار، قد أراد اهلل بو  في العاـ الحادم عشر مف البعثة لقي النبي
 .كاف عندىـ تييؤ لقبكلو لو، كسارعكا لقبكلو، حيث افاستجابك خيران، فعرض عمييـ اإلسبلـ،

اًر » ٍكًسـً الَّنًذم لىًقيىوي ًفيًو النَّنفىرى ًمفى اأٍلىٍنصى ـى ًفي اٍلمى مَّن سى مىٍيًو كى مَّنى اهللي عى رىجى رىسيكؿي المَّنًو صى خى
مىى قىبىاًئًؿ اٍلعىرىًب، ثي  ـى رىاًجًعيفى ًإلىى فىعىرىضى نىٍفسىوي عى مَّن سى مىٍيًو كى مَّنى اهللي عى رىفيكا عىٍف رىسيكًؿ المَّنًو صى َّـن اٍنصى

ًديدىةى  اًمًر ٍبًف حى ـٍ قيٍطبىةى ٍبفى عى دَّنقيكا ًمٍنيي صى ـٍ قىٍد آمىنيكا كى ًدًى كىـ )كفي ركاية الطبراني . (112) «ًبالى
  (113) (.ستة فييـ جابر بف عبد اهلل بف رياب

مَّنًد بٍ  ، قىاؿى عىٍف ميحى اؽى ٍبًف يىسىارو ٍعزىازى نىًبيِّيًو  عىزكجؿفىمىمَّنا أىرىادى المَّنوي : " ًف ًإٍسحى ًإٍظيىارى ًديًنًو، كىاًِإ
  رىجى رىسيكؿي المَّنًو ٍكًعًدًه لىوي، خى ازى مى ٍنجى اًر،  كىاًِإ ٍكًسـً الَّنًذم لىًقيىوي ًفيًو النَّنفىري ًمفى األىٍنصى ًفي اٍلمى
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مىى ، فىبىٍينىمىا ىيكى ًعٍندى اٍلعىقىبىًة لىًقيى رىٍىطنا  فىعىرىضى نىٍفسىوي عى ٍكًسـو قىبىاًئًؿ اٍلعىرىًب، كىمىا كىافى يىٍصنى ي كيؿَّن مى
ٍيرنا  ـٍ خى ٍزرىًج أىرىادى المَّنوي ًبًي اؽى "ًمفى اٍلخى ـي ٍبفي عيمىرى ٍبًف قىتىادىةى، عىٍف أىٍشيىاخو : ، قىاؿى اٍبفي ًإٍسحى دَّنثىنىا عىاًص حى

ـٍ رىسيكؿي المَّنًو : ًق، قىاليكاًمٍف قىٍكـً  ـٍ  لىمَّنا لىًقيىيي ؟ قىاليكا: قىاؿى لىيي ٍزرىًج، قىاؿى : ًممَّنٍف أىٍنتيـٍ : نىفىره ًمفى اٍلخى
، قىاؿى : أىًمٍف مىكىاًلي يىييكدى ؟ قىاليكا ـٍ ؟ قىاليكا: نىعى ـٍ مىسيكا مىعىوي، : بىمىى، قىاؿى : أىفىال تىٍجًمسيكفى أيكىمِّيٍمكي فىجى

ـٍ رىسيكؿي المَّنًو فىدىعىا كىافى ًممَّنا  عىزكجؿًإلىى المَّنًو  ىي ، كى ـي اٍلقيٍرآفى مىٍيًي تىال عى ، كى ـي اإًلٍسالـى مىٍيًي كىعىرىضى عى
كىانىتً  ، كى كىانيكا أىٍىؿى ًكتىابو كىًعٍمـو ، كى ـٍ ـٍ ًبًبالًدًى ـٍ ًفي اإًلٍسالـً أىفَّن يىييكدى كىانيكا مىعىيي نى ى المَّنوي لىيي   األىٍكسي صى

ـٍ شىٍيءه، قىالىًت اٍليىييكدي  ، فىكىانيكا ًإذىا كىافى بىٍينىيي ابى أىٍكثىافو ٍزرىجي أىٍىؿى ًشٍرؾو كىأىٍصحى ٍبعيكثه : كىاٍلخى ًإفَّن نىًبيًّا مى
ـى رىسيكؿي المَّنوً  ، فىمىمَّنا كىمَّن ـى رى ـٍ مىعىوي قىٍتؿى عىادو كىاًِإ أيكلىًئؾى النَّنفىرى   اْلفى قىٍد أىظىؿَّن زىمىانيوي نىتَّنًبعيوي فىنىٍقتيميكي

ـٍ ًإلىى المَّنًو  دىعىاىي ؿكى ـٍ ًلبىٍعضو  عزكجى يي ـٍ : قىاؿى بىٍعضي ، اٍعمىميكا كىالمَّنًو أىفَّن ىىذىا النَّنًبيَّن الَّنًذم تىكىعَّندىكي يىا قىٍكـً
ـٍ ًإلىى المَّنًو  ابيكهي لىمَّنا دىعىاىي ـٍ ًإلىٍيًو، فى ىجى ـٍ ًمفى كى  عىزكجؿًبًو يىييكدي فىال تىٍسًبقىنَّنكي مىٍيًي قىًبميكا ًمٍنوي مىا عىرىضى عى

قىاليكا لىوي  ، كى ، كىعىسىى المَّنوي : اإًلٍسالـً ـٍ ـٍ ًمفى اٍلعىدىاكىًة كىالشَّنرِّي مىا بىٍينىيي نىا، كىال قىٍكـه بىٍينىيي ًإنَّنا قىٍد تىرىٍكنىا قىٍكمى
، فىفى  عىزكجؿ ـٍ مىٍيًي ـي عى سىنىٍقدى ـي المَّنوي ًبؾى كى ٍبنىاؾى أىٍف يىٍجمىعىيي ـي الَّنًذم أىجى مىٍيًي نىٍعًرضي عى ، كى ـٍ ًإلىى أىٍمًرؾى ٍدعيكىي

رىفيكا عىٍف رىسيكؿً  ، ثيَّـن اٍنصى ؿى أىعىزُّظ ًمٍنؾى مىٍيؾى فىال رىجي ـي المَّنوي عى  المَّنًو  ًإلىٍيًو ًمٍف ىىذىا الدِّييًف، فىًإٍف يىٍجمىٍعيي
دَّنقيكا صى ـٍ قىٍد آمىنيكا كى ـٍ ًمٍف بىًني  رىاًجًعيفى ًإلىى ًبالًدًى ٍزرىًج ًمٍنيي ـٍ ًفيمىا يىٍزعيميكفى ًستَّنةي نىفىرو ًمفى اٍلخى كىىي

ار   (114).النَّنجَّن
 : كاف يـك بعاث يكمان قٌدمو اهلل لرسكلو

ٍنيىا قىالىٍت كىافى يىٍكـي بيعىاثى يىٍكمنا قىدَّنمىوي المَّنوي ًلرىسيكًلوً  ـى   عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّنوي عى فىقىًد
كا فىقىدَّنمىوي المَّنوي ًلرىسيكًلوً   ؿي المَّنوً رىسيك رِّيحي جي ـٍ كى كىاتييي قيًتمىٍت سىرى ـٍ كى ؽى مىمىؤيىي قىٍد اٍفتىرى ـٍ ًفي   كى كًلًي ًفي ديخي

ـً  ٍسالى  (115)اإلًٍ
 :الحكـ كالمعاني المستفادة

  ،جاءت ثمار الدعكة كاإليماف بيا بعد تمؾ السنيف الشديدة مف اإليذاء مف خارج مكة
، حتى ال تدع مجاالن لمشؾ في طبيعتيا كمصدرىا، حتى ال  ة عف قـك رسكؿ اهللكبعيد

يظف ظاف بأف حقيقة الدعكة إنما ىي دعكة قكمية، كلتؤكد عمى أف ىذه الدعكة جاءت 
ًة لِْؾَعاَدِ َ ]فكؽ مستكل القبيمة،   (107:األنبياء) [َوَ ا َأْرَشْؾـَاَك إاِلَّ َرْ َ

  قد ىٌيأ حياة المدينة كبيئتيا لقبكؿ الدعكة اإلسبلمية، حيث كجكد إف اهلل سبحانو كتعالى
، ككانكا ييددكف األكس كالخزرج بأف نبيان سيبعث  الييكد الذيف يعرفكف أكصاؼ النبي

                                              
سناده حسف، كقد صرح ابف 1/218، كابف سعد في الطبقات 2/433، كالبييقي في الدالئؿ1/428سيرة ابف ىشاـ، -114 ، كا 

 اسحؽ بالتحديث
 3493لمناقب صحيح البخارم، ا -115
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، فكاف لدل أىؿ المدينة تييؤ نفسي لقبكؿ ىذا  ـر كأنا سنتبعو، كنقتمكـ معو قتمة عاد كا 
 . الديف

  األكس كالخزرج كاستمرار الحركب بينيـ، جعمت لدييـ رغبة كجكد الخبلفات العقيمة بيف
حرب بعاث . في المسارعة ليذا الديف عمو أف ينيي حالة النزاع، كالعداكة كالبغضاء بينيـ

التي أكمت األخضر كاليابس بيف األكس كالخزرج، ككما قالت عائشة رضي اهلل عنيا 
 (.  كاف يكـ بعاث يكمان قدمو اهلل لرسكلو)

 :العقبة األكلىبيعة 
في العاـ الثاني عشر مف البعثة جاء إلى المكسـ اثنا عشر مف األنصار، لبيعة العقبة 

معممان  عمى اإلسبلـ، كأرسؿ معيـ مصعب بف عمير   الصغرل، بيعة النساء، فبايعكا النبي
 . كقارئان لمقرآف
اـً  مأىب عف اًئذي المَّنًو أىفَّن عيبىادىةى ٍبفى الصَّن  ًت ًمٍف الَّنًذيفى شىًيديكا بىٍدرنا مى ى رىسيكًؿ المَّنوً ًإٍدًريسى عى

  ًاًبًو لىٍيمىةى اٍلعىقىبىًة أىٍخبىرىهي أىفَّن رىسيكؿى المَّنو ًمٍف أىٍصحى اًبًو تىعىالىٍكا   كى ابىةه ًمٍف أىٍصحى ٍكلىوي ًعصى حى قىاؿى كى
مىى أىٍف الى تيٍشًركيكا ًبالمَّنًو شىٍيئنا كىالى تىٍسرً  ـٍ كىالى تىٍ تيكا ًببيٍيتىافو بىاًيعيكًني عى دىكي قيكا كىالى تىٍزنيكا كىالى تىٍقتيميكا أىٍكالى

مىى المَّنوً  ـٍ فى ىٍجريهي عى فىى ًمٍنكي كؼو فىمىٍف كى كًني ًفي مىٍعري ـٍ كىالى تىٍعصي ًمكي ـٍ كىأىٍرجي كنىوي بىٍيفى أىٍيًديكي مىٍف  تىٍفتىري كى
ابى ًمٍف ذىًلؾى شىٍيئنا فىعيكًقبى ًبًو ؼً  ابى ًمٍف ذىًلؾى شىٍيئنا فىسىتىرىهي المَّنوي أىصى مىٍف أىصى م الدُّظٍنيىا فىييكلىوي كىفَّنارىةه كى

مىى ذىًلؾى  ٍنوي قىاؿى فىبىايىٍعتيوي عى ٍف شىاءى عىفىا عى فى ىٍمريهي ًإلىى المَّنًو ًإٍف شىاءى عىاقىبىوي كىاًِإ
(116) 

اًمًت قىاؿى كفي ركاية اإلماـ أحمد  رى اٍلعىقىبىةى اأٍليكلىى عىٍف عيبىادىةى ٍبًف الصَّن كيٍنتي ًفيمىٍف حىضى
الن فىبىايىٍعنىا رىسيكؿى المَّنوً  كينَّنا اٍثنىٍي عىشىرى رىجي مىى   كى ٍربي عى ذىًلؾى قىٍبؿى أىٍف ييٍفتىرىضى اٍلحى مىى بىٍيعىًة النِّيسىاًء كى عى

 (117)(الحديث.....)أىٍف الى نيٍشًرؾى ًبالمَّنًو شىٍيئنا كىالى نىٍسًرؽى 
 بف مصعب اليجرة في يعني المدينة عمينا قدـ مف أكؿ: ؿقا عازب بف ءالبراعف 

 (118)...القرآف يقرآف فكانا مكتـك أـ كابف عمير
 :الحكـ كالمعاني المستفادة

  ،كانت بيعة العقبة األكلى تعني التعاقد كالتعاىد كالبيعة عمى اإلسبلـ، كااللتزاـ بذلؾ
 .ألكلى مف الجياد، ألنو لـ يفرض بعدكالدعكة إلى اهلل، خمت بنكد بيعة العقبة ا

                                              
 .3603صحيح البخارم، المناقب  -116
 .5/323مسند أحمد  -117

صحيح عمى شرطييما كلـ : ، كقاؿ الحاكـ2/683/4254، كالمستدرؾ عمى الصحيحيف 1/96/704مسند الطيالسي  -118
 .يخرجاه، ككافقو الذىبي
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  سميت بيعة العقبة الصغرل ببيعة النساء ألنيا لـ تتضمف الجياد لعدـ فرضيتو، كألنيا
النساء عمى نفس   كانت عمى غرار بيعة النساء ثاني يـك فتح مكة، حيث بايع النبي

 . بنكد بيعة العقبة الصغرل
  دليؿ عمى جكاز تحدث ( األكلى كنت فيمف حضر العقبة)قكؿ عبادة بف الصامت

اإلنساف عف نفسو، أك تسجيؿ مكاطف الخير التي حضرىا، بشرط أف ال يككف ىذا مف 
 .باب الرياء كلكف مف باب التحدث بنعمة اهلل عميو

  مع أف نصكص بيعة العقبة الصغرل ال تحمؿ في ثناياىا حربان أك معركة، كلكنيا تعني
المعركة، إف االلتزاـ الخمقي كالسمككي بالمبدأ، كضبط تربية معينة، كأرضية تقكـ عمييا 

 : الشيكات بأمر رباني يعني أكثر مف أمر
، كىذا يعني (ال تشرككا باهلل شيئان )ىك المفاصمة العقدية، كالتميز الفكرم، : األمر األكؿ

 .عمميان إعبلف الحرب مف جانب كاحد عمى ىذا المجتمع الجاىمي
السمككية فبل سرقة كال زنا كال كأد لكلد أك بنت، كال افتراء  ىك المفاصمة: األمر الثاني

ببيتاف، كالذم يستطيع أف يطبؽ ىذه المفاصمة السمككية في المجتمع الذم يعج بالزنا كالبيتاف 
 .المفترل مؤىؿ لمجندية الحقيقية، كقادر عمى تنفيذ األكامر الصادرة لو فيما بعد

انتيت الطاعة لمقبيمة، كقيادة المنطقة كأصبحت هلل ىك تغير الكالء، فقد : األمر الثالث
 .كلمرسكؿ

 . ىك اعتماد الكازع الداخمي في التطبيؽ ال لسمطاف آخر: األمر الراب 
كانت ىذه التربية ضركرية عمى مقربيا بيف يدم المرحمة الجديدة كالحركة اإلسبلمية 

 .مدعكة اليـك إلى ىذه القدكة
 ميز الفكرم كفي السمكؾ العممي، كفي مدل االنضباط فارتفاع مستكل أفرادىا في الت

كااللتزاـ بأكامر القيادة، كتحديد الكالء ليا، كاعتماد الكازع الداخمي في التطبيؽ ىك الذم 
 .يجعميا مؤىمة لدكر الخبلفة في األرض

  أدل مصعب بف عمير كاجبو في الدعكة إلى اهلل بعد إعبلف إسبلمو، كىذا كاجب عمى
 . (119)مة متى أعمف إسبلموكؿ مسمـ كمسؿ

 
 :بيعة العقبة الثانية

عاد مصعب بف عمير في مكسـ العاـ التالي، كمعو جمعه كبير مف مسممي المدينة، 
 .بيعة العقبة الكبرل، بيعة الجياد  خرجكا مستخفيف مع حجاج قكميـ المشركيف، فبايعكا النبي

                                              
 .159-158المنيج الحركي، ص  -119



55 

 

كىافى ًمٍف أىٍعؿى  عيبىٍيدً عف  كىافى كىٍعبه المَّنًو ٍبفى كىٍعبو كى دَّنثىوي أىفَّن أىبىاهي كىٍعبى ٍبفى مىاًلؾو كى اًر حى ـً اأٍلىٍنصى
بىايى ى رىسيكؿى المَّنوً  مَّنٍينىا   ًممَّنٍف شىًيدى اٍلعىقىبىةى كى قىٍد صى اًج قىٍكًمنىا ًمٍف اٍلميٍشًرًكيفى كى جَّن رىٍجنىا ًفي حي ًبيىا قىاؿى خى

مىعىنىا اٍلبىرىاءي ٍبفي مىٍعري  فىًقٍينىا كى ًدينىةً كى رىٍجنىا ًمٍف اٍلمى خى ٍينىا ًلسىفىًرنىا كى جَّن سىيِّيدينىا فىمىمَّنا تىكى رىٍجنىا ...كرو كىًبيرينىا كى خى كى
ٍدنىا رىسيكؿى المَّنوً  جِّي فىكىاعى كىانىٍت   ًإلىى اٍلحى جِّي كى اٍلعىقىبىةى ًمٍف أىٍكسىًط أىيَّناـً التَّنٍشًريًؽ فىمىمَّنا فىرىٍغنىا ًمٍف اٍلحى

ٍدنىا رىسيكؿى المَّنوً المَّنٍيمىةي  ى ثيميثي  .... الَّنًتي كىعى تَّنى ًإذىا مىضى اًلنىا حى فىًنٍمنىا ًتٍمؾى المَّنٍيمىةى مى ى قىٍكًمنىا ًفي ًرحى
اًلنىا ًلًميعىاًد رىسيكًؿ المَّنوً  رىٍجنىا ًمٍف ًرحى ٍعنىا ؼً   المَّنٍيًؿ خى تَّنى اٍجتىمى مُّظؿى اٍلقىطىا حى مَّنؿي ميٍستىٍخًفيفى تىسى م نىتىسى

ـٍ نىًسيبىةي ًبٍنتي كىٍعبو أيُّـظ  مىعىنىا اٍمرىأىتىاًف ًمٍف ًنسىاًئًي نىٍحفي سىٍبعيكفى رىجيالن كى عيمىارىةى  الشِّيٍعًب ًعٍندى اٍلعىقىبىًة كى
ٍمًركٍبًف عىًدمِّي ٍبًف ثىاًبتو ًإٍحدىل ًنسىاًء بى  اًر كىأىٍسمىاءي ًبٍنتي عى ًممىةى ًإٍحدىل ًنسىاًء بىًني مىاًزًف ٍبًف النَّنجَّن ًني سى

ٍعنىا ًبالشِّيٍعًب نىٍنتىًظري رىسيكؿى المَّنوً  ًني و قىاؿى فىاٍجتىمى ًئذو عىمُّظوي اٍلعىبَّناسي   كىًىيى أيُّـظ مى مىعىوي يىٍكمى اءىنىا كى تَّنى جى حى
ٍبًد اٍلميطَّنًمًب كىىيك رى أىـٍ  ٍبفي عى بَّن أىٍف يىٍحضي مىى ًديًف قىٍكًمًو ًإالَّن أىنَّنوي أىحى ًئذو عى ثَّنؽي لىوي فىمىمَّنا يىٍكمى يىتىكى رى اٍبًف أىًخيًو كى

كىانىٍت اؿٍ  ٍزرىًج قىاؿى كى ؿى ميتىكىمِّيـو فىقىاؿى يىا مىٍعشىرى اٍلخى ٍبًد اٍلميطَّنًمًب أىكَّن مىٍسنىا كىافى اٍلعىبَّناسي ٍبفي عى عىرىبي ًممَّنا جى
زٍ  خى ٍزرىجى أىٍكسىيىا كى اًر اٍلخى يَّن ًمٍف اأٍلىٍنصى قىٍد ييسىمُّظكفى ىىذىا اٍلحى ًمٍمتيـٍ كى ٍيثي قىٍد عى مَّندنا ًمنَّنا حى يىا ًإفَّن ميحى رىجى
مىى ًمٍثًؿ رىٍأًينىا ًفيًو كىىيك نىٍعنىاهي ًمٍف قىٍكًمنىا ًممَّنٍف ىيكعى نىعىةو ًفي بىمىًدًه قىاؿى فىقيٍمنىا قىٍد  مى مى ًفي ًعزٍّ ًمٍف قىٍكًمًو كى

ـٍ يىا رىسيكؿى المَّنوً  ـى رىسيكؿي المَّنوً  سىًمٍعنىا مىا قيٍمتى فىتىكىمَّن بِّيؾى مىا أىٍحبىٍبتى قىاؿى فىتىكىمَّن ًلرى ٍذ ًلنىٍفًسؾى كى فىتىالى   فىخي
مىى أىٍف تىٍمنىعيكًني ًممَّنا تىٍمنىعيكفى  ـٍ عى ـً قىاؿى أيبىاًيعيكي ٍسالى رىغَّنبى ًفي اإلًٍ ؿَّن كى جى دىعىا ًإلىى المَّنًو عىزَّن كى ًمٍنوي  كى

ـٍ قىاؿى  ـٍ كىأىٍبنىاءىكي ؽِّي لىنىٍمنىعىنَّنؾى ًممَّنا  ًنسىاءىكي ـٍ كىالَّنًذم بىعىثىؾى ًباٍلحى كرو ًبيىًدًه ثيَّـن قىاؿى نىعى ذى اٍلبىرىاءي ٍبفي مىٍعري فى ىخى
رىنىا فىبىاًيٍعنىا يىا رىسيكؿى المَّنوً  ًرٍثنىاىىا كىاًبرنا عىٍف كىا  نىٍمنى ي ًمٍنوي أيزي ٍمقىًة كى كًب كىأىٍىؿي اٍلحى ري ًبرو فىنىٍحفي أىٍىؿي اٍلحي

ـي رىسيكؿى المَّنوً  ٍبًد اأٍلىٍشيىًؿ فىقىاؿى   قىاؿى فىاٍعتىرىضى اٍلقىٍكؿى كىاٍلبىرىاءي ييكىمِّي ًميؼي بىًني عى أىبيكاٍليىٍيثىـً ٍبفي التَّنيِّييىاًف حى
نَّنا قىاًطعيكىىا يىٍعًني اٍلعيييكدى  اًؿ ًحبىاالن كىاًِإ بىٍيفى الرِّيجى فىيىٍؿ عىسىٍيتى ًإٍف نىٍحفي فىعىٍمنىا يىا رىسيكؿى المَّنًو ًإفَّن بىٍينىنىا كى
ـى رىسيكؿي المَّنوً  نىا قىاؿى فىتىبىسَّن تىدىعى ـى   ذىًلؾى ثيَّـن أىٍظيىرىؾى المَّنوي أىٍف تىٍرًج ى ًإلىى قىٍكًمؾى كى ـى الدَّن ثيَّـن قىاؿى بىٍؿ الدَّن

ارىبٍ  اًربي مىٍف حى ـٍ كىأىٍنتيـٍ ًمنِّيي أيحى ـى أىنىا ًمٍنكي ـى اٍليىٍد قىٍد قىاؿى رىسيكؿي المَّنوً كىاٍليىٍد ـي مىٍف سىالىٍمتيـٍ كى   تيـٍ كىأيسىاًل
ـٍ اٍثنىٍي عىشىرى نىًقيبنا كا ًمٍنيي ـٍ فى ىٍخرىجي مىى قىٍكًمًي ـٍ اٍثنىٍي عىشىرى نىًقيبنا يىكيكنيكفى عى كا ًإلىيَّن ًمٍنكي ـٍ  أىٍخًرجي ًمٍنيي

ثىةه ًمٍف اأٍلىٍكًس كى  ثىالى ٍزرىًج كى ًديًثًو عىٍف أىًخيًو عىٍف أىًبيًو ًتٍسعىةه ًمٍف اٍلخى دَّنثىًني ًفي حى ٍعبىدي ٍبفي كىٍعبو فىحى أىمَّنا مى
مىى يىًد رىسيكًؿ المَّنوً  رىبى عى ؿى مىٍف ضى كرو ثيَّـن تىتىابى ى اٍلقىٍكـي   كىٍعًب ٍبًف مىاًلؾو قىاؿى كىافى أىكَّن اٍلبىرىاءي ٍبفي مىٍعري

ـٍ قىاؿى فىقىاؿى لىوي اٍلعىبَّناسي ٍبفي عيبىادىةى   قىاؿى رىسيكؿي المَّنوً  .... فىمىمَّنا بىايىعىنىا رىسيكؿي المَّنوً  اًلكي اٍرفىعيكا ًإلىى ًرحى
مىى أىٍىًؿ ًمننى غىدنا ًب ىٍسيىاًفنىا قىاؿى فىقىاؿى  ؽِّي لىًئٍف ًشٍئتى لىنىًميمىفَّن عى  رىسيكؿي المَّنوً ٍبًف نىٍضمىةى كىالَّنًذم بىعىثىؾى ًباٍلحى

  ًـٍ أيكمىٍر ب تَّنى لى ٍيشو حى مَّنةي قيرى مىٍينىا جي تَّنى أىٍصبىٍحنىا فىمىمَّنا أىٍصبىٍحنىا غىدىٍت عى ٍعنىا فىًنٍمنىا حى ذىًلؾى قىاؿى فىرىجى
اًحًبنىا ـٍ ًإلىى صى ـٍ قىٍد ًجٍئتي ٍزرىًج ًإنَّنوي قىٍد بىمىغىنىا أىنَّنكي نىاًزًلنىا فىقىاليكا يىا مىٍعشىرى اٍلخى اءيكنىا ًفي مى كنىوي ىىذىا تىٍستىخٍ  جى ًرجي
ده أىٍبغىضى ًإلىٍينىا أىٍف  ٍرًبنىا كىالمَّنًو ًإنَّنوي مىا ًمٍف اٍلعىرىًب أىحى مىى حى تيبىاًيعيكنىوي عى ٍربي ًمٍف بىٍيًف أىٍظييًرنىا كى تىٍنشىبى اٍلحى
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ـٍ قىاؿى فىاٍنبىعىثى مىٍف ىينىاًلؾى ًمٍف ميٍشًرًكي قىٍكًمنىا يىٍحًمفيكفى ؿى  بىٍينىوي ًمٍنكي ـٍ ًبالمَّنًو مىا كىافى ًمٍف ىىذىا بىٍينىنىا كى ىي
نىا يىٍنظيري ًإلىى بىٍعضو  ـٍ يىٍعمىميكا مىا كىافى ًمنَّنا قىاؿى فىبىٍعضي دىقيكا لى قىٍد صى ًمٍمنىاهي كى مىا عى  .(120)....شىٍيءه كى

 :الحكـ كالمعاني المستفادة
 سميت بيعة العقبة الكبرل ببيعة الجياد، ألف النبي  يمنعكه  طمب فييا مف األنصار أف

كيدافعكا عف اإلسبلـ مما يمنعكف منو نساءىـ كأبناءىـ، فأخذ البيعة عمى الجياد لنصرة 
 .ىذا الديف

 حافظ النبي   خرجنا مف رحالنا )عمى سرية ىذه البيعة، فكما يقكؿ كعب بف مالؾ
كفي ذلؾ مشركعية األخذ بأسباب ( نتسمؿ مستخفيف تسمؿ القطا  لميعاد رسكؿ اهلل

لحذر، كالعمؿ باألسباب، لمحفاظ عمى الدعكة اإلسبلمية، كاالستعانة عمى الحيطة كا
 .قضاء الحاجة بالسر كالكتماف

  نا قاطعكىا)قكؿ أبي الييثـ بف التيياف يعني الييكد، أراد ( إف بيننا كبيف الرجاؿ حباالن كا 
القات أف يستكثؽ أبك التيياف ألصحابو األنصار، ألف ىذه البيعة سيترتب عمييا قطع الع

فيؿ عسيت إف نحف فعمنا ذلؾ )كلنصرة دينو،   كالعيكد مع الييكد، كالكالء هلل كلرسكلو
 (.ثـ أظيرؾ اهلل أف ترجع إلى قكمؾ كتدعنا

 النبي   بؿ الدـ )يطمئف األنصار، كيدلؿ عمى محبتو ليـ، كيؤكد عمى كحدة المصير
كىذا مثاؿ ( كأسالـ مف سالمتـالدـ كاليدـ كاليدـ أنا منكـ كأنتـ مني أحارب مف حاربتـ 

لمقيادة الحقيقية التي ال تترؾ الجند عمى أرض المعركة، كال تنأل بنفسيا بعيدان عف معاناة 
 .شعبيا، مع التأكيد عمى االلتزاـ بالعيكد كالمكاثيؽ

 في اعتراض أبي الييثـ بف التيياف كسؤالو لرسكؿ اهلل   كىك يتكمـ داللة عمى أنو مف
الحركة اإلسبلمية أف يعترض مثؿ ىذا االعتراض عمى قيادتو، إف  حؽ كؿ جندم في

 . انسحبت مف المعركة مثبلن كتركتو يتمكل كحده في النار

  اكتفاء األنصار بابف التيياف أف يككف المعترض الكحيد بمسانيـ، دليؿ عمى أف النقد إذا
طر الشرعية، ال ما كٌجو إلى القيادة أك إلى اآلخريف، يجب أف يككف منظمان كضمف األ

 .مف خبلؿ الفكضكية كالفردية، أك عبر كسائؿ اإلعبلـ

  في انتخاب اثني عشر نقيبان بياف أف مفيكـ االنتخاب كاالختيار في نظاـ الحكـ اإلسبلمي
 .مفيـك أساسي، كىذا دليؿ عمى مشركعية االنتخابات

                                              
ؿ الييثمي رجالو رجاؿ الصحيح غير ابف إسحؽ كقد صرح ، كقا2/90، كمسند الطيالسي، 3/460مسند أحمد  -120

حديث صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه، كقاؿ الذىبي : ، كصحيح الحاكـ كقاؿ6/42بالتحديث، المجمع 
 .2/624صحيح، 
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  ؿ منى غدان كالذم بعثؾ بالحؽ لئف شئف لنميمف عمى أه)في قكؿ العباس بف عبادة
، داللة عمى االستعداد التاـ لتطبيؽ بنكد بيعة العقبة الكبرل، كالجياد في سبيؿ (بأسيافنا

 ، كصدؽ بيعتيـ هلل كلرسكلو اهلل، كىذه داللة عمى إخبلصيـ كشدة محبتيـ لرسكؿ اهلل
 . 

 في قكؿ النبي " :يعني القتاؿ، داللة عمى عدـ فرضية الجياد، كعمى " لـ أؤمر بذلؾ
 . (121)كجكب اإلعداد لممعركة، كالقيادة ىي المسئكلة عف تحديد زماف كمكاف المعركة

  مشاركة النساء في ىذه البيعة داللة عمى مشاركة المرأة في أدؽ الظركؼ في جيد الدعكة
إلى اهلل، بدءنا مف المرحمة السرية، فالجيرية، فاليجرة إلى الحبشة، ثـ المدينة، كالجياد في 

 . أف النساء شقائؽ الرجاؿسبيؿ اهلل، ك

 : أكجو االلتقاء كاالختالؼ بيف بيعة العقبة األكلى كبيعة العقبة الثانية
  بيعة العقبة األكلى كالبيعة الثانية تتفقاف في الجكىر، فكؿ منيما إعبلف عف الدخكؿ في

 ، كأخذ لممكاثيؽ كالعيكد عمى السمع كالطاعة كاإلخبلص لديف اإلسبلـ أماـ رسكؿ اهلل
 . اهلل، كاالنصياع ألكامر رسكؿ اهلل

  ،كتختمفاف أف عدد المبايعيف مف أىؿ المدينة في البيعة األكلى كاف اثني عشر رجبلن فقط
 .أما في البيعة الثانية فقد كاف بضعة كسبعيف بينيـ امرأتاف

  كالفارؽ الثاني خمت بنكد البيعة األكلى مف الجياد، كفي الثانية نص عمى ذلؾ حيث
كدعكتو بكؿ   ت اإلشارة بؿ التصريح بضركرة الجياد كالدفاع عف رسكؿ اهللتضمف

إلى المدينة بناءن   كسيمة، حيث كانت ىذه البيعة األساس الذم ىاجر رسكؿ اهلل
 . (122)عميو

 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 .168-166المنيج الحركي، ص  -121
 .132-131فقو السيرة، ص  -122
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 ما الفرؽ بيف بيعة العقبة األكلى كاْلخرة؟
 العقبة الثانية العقبة األكلى   

 :في الجكىر فكالىما االتفاؽ بينيما: أكالن 
. إعبلف عف الدخكؿ في اإلسبلـ. أ

 سبحانو كتعالى السمع كالطاعة كاإلخبلص لديف اهلل عمى العيكد مف المؤمنيف لممكاثيؽ كأخذ . ب
مَّـى       -كاالنصياع ألكامر رسكلو  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى .   -صى

 
 .اركة النساء، كالجيادأكجو االختالؼ  مف عدة أكجو؟ الزمف، كالعدد ، كمش

كقعت بيعة العقبة األكلى في السنة الثانية 
 عشر لمبعثة

 الثانية كقعت في الثالثة عشر لمبعثة

 رجؿ كامرأتيف 70 عشر رجؿ 12العدد كاف 
 شاركت النساء أـ مني  كأـ عمارة لـ تشارؾ النساء

 تضمنت الجياد في بنكدىا كالنصرة لـ تتضمف الجياد في بنكدىا
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 الخامسةالوحدة 

  الدكلة اليجرة إلى المدينة كأيسس
 

 :اليجرة نقطة تحكؿ كانطالؽ نحك الدكلة
حدثان عاديان في حياة األمة اإلسبلمية بؿ كانت نقطة تحكؿ  لـ تكف ىجرة النبي 

كانطبلؽ في تاريخ الدعكة اإلسبلمية؛ حتى جعميا المسممكف بداية لمتاريخ اإلسبلمي كذلؾ بأمرو 
لفاركؽ عمر بف الخطاب مف ا

ٍبعىًث النَّنًبيِّي )ك ، (123) فىاًتًوق مىا عىدُّظكا  مىا عىدُّظكا ًمٍف مى كىال ًمٍف كى
ًدينىةى  ٍقدىًمًو اٍلمى . (124)كما قاؿ الصحابي سيؿ بف سعد األنصارم (ًإال ًمٍف مى

إلى االنتقاؿ بالدعكة اإلسبلمية مف مرحمة االستضعاؼ إلى مرحمة  لقد سعى النبي 
كصحابتو الكراـ ػ فبحث  النبي  مكيف ػ كذلؾ بعد أف أعرض أىؿ مكة عف ذكر اهلل كحاربكاالت

عف أرض جديدة فكانت ىجرتو إلى الطائؼ، كلما لـ يستجب أىؿ الطائؼ أمرى  النبي 
الصحابة باليجرة إلى الحبشة حفاظان عمى طبلئع الدعكة اإلسبلمية، كسعى باتجاه أىؿ المدينة 

عقبة األكلى كالثانية حجر األساس لميجرة إلى المدينة لتككف قاعدة انطبلؽ لمدعكة فكانت بيعة اؿ
الذم عممتنا سيرتو مدل الكاقعية اإليجابية التي كاف يتمتع بيا، كالحرص " كالرسكؿ . اإلسبلمية

عمى الطاقة اإلنسانية أال تتبدد في غير مكاضعيا، سرعاف ما نجده يتحرؾ صكب الخركج إلى 
عمى عاتقيا االستمرار في  يد يصمح لصياغة الطاقات اإلسبلمية في إطار دكلة تأخذمكاف جد

مكانات أعظـ بكثير مف إمكانات أفراد تتناىبيـ شركر الكثنية . (125)"…الميمة بخطى أكسع كا 
كليس اليدؼ مف الدعكة اإلسبلمية أف تبقى حبيسة الظمـ كالقير، بؿ اليدؼ إقامة الدكلة 

َوَكَ لَِك ]ل مف أجؿ سعادة البشرية، كالقياـ بكاجب الشيكد الحضارم اإلسبلمية التي تسع

ًة َوَشًطا لَِتُؽوُكوا ُصَفَداَا َعَذ الـَّاسِ  . (143:البقرة)[ َجَعْؾـَاُكْم ُأ َّ
كاإلسبلـ جاء لكي يعبر عف كجكده "كاليجرة كانت نقطة تحكؿ مف الدعكة إلى الدكلة، 

دائرة  :ع صكب الخارج لكي تشمؿ مزيدان مف المساحاتفي عالمنا مف خبلؿ دكائر ثبلث تتس
اإلنساف، فالدكلة، فالحضارة، كلقد اجتاز اإلسبلـ في مكة دائرة اإلنساف، ثـ ما لبثت العكائؽ أف 

صدتو عف المضي في الطريؽ صكب الدائرة الثانية حيث الدكلة، ألنو ببل دكلة ستظؿ دائرة 
جدار، ستظؿ مفتكحة عمى الخارج المضاد بكؿ أثقالو  اإلنساف التي ىي أشبو بنكاة ال يحمييا

أف يمارسا ميمتيما ( دكلة)التي ال تحمييا ( الجماعة)أك ( الفرد)كضغكطو، كلف يستطيع اإلنساف 
حتى النياية، كال بد إذف مف إيجاد األرضية الصالحة التي يتحرؾ عمييا المسمـ قبؿ أف تسحقو 

                                              
". ديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاهح: "، كقاؿ الحاكـ(3/14)انظر ذلؾ في المستدرؾ  -123
. 3934: صحيح البخارم رقـ -124
. عماد الديف خميؿ. ، د129دراسة في السيرة  -125
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ال  كليست ىذه األرضية الظركؼ الخارجية، سكل الدكلة التي كاف عمى المسمميف أف يقيمكىا كا 
. (126)"ضاعكا

 
 :دار اليجرة، كاستشراؼ المستقبؿ رؤية النبي 

يستشرؼ مستقبؿ الدعكة اإلسبلمية بالرغـ مف ظركؼ القير كالحصار،  لقد كاف النبي 
دعكة؛ إذ البد كفكر باليجرة مف مكطنو إلى المكاف الذم يصمح أف يقيـ فيو دكلة تككف سندان لؿ

. لمحؽ مف قكة تحميو، حتى رأل ذلؾ المكطف في المدينة
ٍف النًَّبيِّك  ركل البخارم مف حديث أىًبي ميكسىى األشعرم  رىأىٍيتي ًفي ): قىاؿى  اهلل عنو عى

نىاـً أىنِّيي أيىىاًجري ًمٍف مىكَّنةى ًإلىى أىٍرضو ًبيىا نىٍخؿه فىذىىىبى كىىىًمي اٍلمى
ري فىًإذىا  ًإلىى أىنَّنيىا( 127) اٍليىمىامىةي أىٍك ىىجى

ًدينىةي يىٍثًربي  ًىيى اٍلمى
(128))(129). 

لقد كاف اختيار المدينة مكانان لميجرة كمكطنان لمدكلة اختياران ربانيان فيو حكيمة ظاىرة، 
كذلؾ لؤلىمية البالغة لممدينة المنكرة إذ تتحكـ بالممرات التجارية التي تسمكيا قريش في طريقيا 

مما يسيؿ الحصار االقتصادم عمى قريش، كما إف المدينة قريبة مف مكة كتقع في إلى الشاـ 
قمب جزيرة العرب ػ بخبلؼ الحبشة البعيدة ػ مما يسيؿ عمى الدعكة االنتشار كالتكسع التدريجي 

. لحصار قريش عسكريا كسياسيا
قتيـ ككاف أىؿ المدينة مف األكس كالخزرج يعيشكف خبلفات دامية كحركبا طاحنة أره

. كأنيكت قكاىـ فكانكا في ليفة إلى مف ينقذىـ مف ىذه الخبلفات كالحركب
، فىقىًدـ يكمان قٌدمو اهلل لرسكلو ( 130)كاف يكـ بيعىاث: )عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت

كاتيـ رسكؿ اهلل  مىؤيىيـ، كقيتمت سىرى كقد افترؽى مى
في ديخكليـ  كجيرحكا، فقدَّمو اهلل لرسكلو  (131)

 (132)(.ـاإلسبل
عمى أف يمنعكه مما يمنعكف منو أزرىـ، كبذلؾ تكفر المكقع  لذا بايع األنصار النبي 

. المناسب كالرجاؿ األىٍكفىاء الذيف آمنكا بالدعكة، كسعكا مف أجؿ الدفاع عف الديف كنشر العقيدة
                                              

. 128دراسة في السيرة، بتصرؼ  -126
(. 15/31) انظر شرح النككم عمى صحيح مسمـ ".الكىىىؿ، معناه كىىمي كاعتقادم: "قاؿ النككم -127
ة، فسماىا اهلل تعالى المدينة، كسماىا رسكؿ اهلل طيبة كطابة، كقد جاء في ىكذا اسميا في الجاىمي: "قاؿ النككم -128

كسماىا في ىذا . لكراىة لفظ التثريب ػ المـك كالعىتىب ػ، كألنو مف تسمية الجاىمية( يثرب)حديث النيي عف تسميتيا 
خكطب : تنزيو ال لمتحريـ، كقيؿلبياف الجكاز، كأف النيي لؿ: يحتمؿ أف ىذا كاف قبؿ النيي، كقيؿ: الحديث يثرب، فقيؿ

 15/31)شرح النككم عمى صحيح مسمـ ". المدينة يثرب: "بو مف يعرفيا بو، كليذا جمع بينو كبيف اسمو الشرعي، فقاؿ
(. 32ػ 

. 3622: صحيح البخارم رقـ -129
زرج، فقتؿ فييا ىك مكاف ػ قيؿ حصف، كقيؿ مزرعة ػ عمى مسافة ميميف مف المدينة، كاف بو كقعة بيف األكس كالخ -130

كثير منيـ، كقتؿ فييا رئيس الخزرج يكمئذ عمرك بف النعماف البياضي، كزعيـ األكس حضير كالد أيسيد، انتصر فييا 
. 7/111فتح البارم . الخزرج ثـ كٌر األكس ثانية فانتصركا فييا، ككانت قبؿ اليجرة بخمس سنيف

. 7/111فتح البارم . أم خيارىـ كشرفاؤىـ -131
. 3846، 3930، 3777لبخارم رقـ صحيح ا -132
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: اإلذف لمصحابة رضكاف اهلل عمييـ باليجرة
الدكلة اإلسبلمية، أذف لمصحابة باليجرة  أف المدينة ىي قاعدة بعد أف رأل النبي 

إلييا، حتى يجتمع شمؿ المسمميف مف المياجريف كاألنصار، كيمتئـ صفيـ، كتتحد جيكدىـ؛ 
. ليككنكا سندان لمديف كجيشان لمدعكة كالدكلة

 
ةن ) ـٍ رىأىٍيتي سىٍبخى ًتكي قىٍد أيًريتي دىارى ًىٍجرى

ـى  (134)ذىاتى نىٍخؿو بىٍيفى البىتىٍيفً  (133) رَّنتىافً كىىي رى . ا اٍلحى فىيىاجى
ًدينىًة ًحيفى ذىكىرى ذىًلؾى رىسيكؿي المَّنًو  رى ًقبىؿى اٍلمى رى  مىٍف ىىاجى ًدينىًة بىٍعضي مىٍف كىافى ىىاجى رىجى ى ًإلىى اٍلمى كى

بىشىةً  . (135)(ًإلىى أىٍرًض اٍلحى
باألمكاؿ كلـ تكف اليجرة أمران سيبلن عمى الصحابة رضكاف اهلل عمييـ، ففي ذلؾ التضحية 

. كمفارقة األىؿ كاألكطاف، إال أف حرمة الديف أعظـ مف ذلؾ
كال يدرم أحد مف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ ػ كىك مطارد يريد أف ينجك بدينو كنفسو ػ 

بأف في اليجرة ميبلد دكلة تخضع ليا قريش كالجزيرة العربية، فضبل عف أف تككف ميبلدان 
. دانت ليا فارس كالركـلحضارة عالمية سادت ربكع األرض ك

كأكؿ مف ىاجر إلى المدينة مصعب بف عمير كابف أـ مكتكـ ككانا ييقرئاف القرآف كييفىٌقياف 
، ثـ عمار بف ياسر كببلؿ بف رباح كسعد بف أبي كقاص، ثـ عمر بف (136)مف أسمـ مف األنصار

. (137)الخطاب في عشريف مف الصحابة
عيا أىميا، كفٌرقكا بينيا كبيف ابنيا كزكجيا، كعزمت أـ سممة عمى اليجرة مع زكجيا، فمف

حتى ( فكنت أخرج كؿ غداة فأجمس باألبطح فما أزاؿ أبكي حتى أمسى سنة أك قريبا منيا: )قالت
رؽَّ أىميا مف شدة كلعيا كأشفقكا عمييا، فأذنكا ليا بالخركج، فسارت في طريؽ المدينة حتى لقييا 

أريد : )فقالت( إلى أيف يا بنت أبي أمية؟: )فسألياعثماف بف طمحة بف أبي طمحة بالتنعيـ، 
فكاهلل ما صحبت رجبل مف العرب قط، أرل أنو : )، فحمميا عمى بعيره، قالت(زكجي في المدينة

، فمما كصؿ إلى قرية بني (…كاف أكـر منو، كاف إذا بمغ المنزؿ أناخ بي، ثـ استأخر عنى

                                              
(. 2/333)النياية البف األثير . ىي األرض التي تعمكىا الممكحة كال تكاد تنبت إال بعض الشجر: سبخة -133
تاًف تىٍكتىًنفانيا؛ قاؿ ابف األىثير -134 رَّ تىٍيف عظيمتيف: "ىما حى رَّ  ىي األىرضي التي قد أىلبىسىٍتيا: "؛ قاؿ األىصمعي"المدينة ما بيف حى

، ما بيف الثبلًث ًإلى العىٍشر، فًإذا كيثِّكرىت، فيي البلَّبي كالمُّكبي "حجارةه سيكد لساف العرب البف منظكر، . ، كجمعيا الباته
(. لكب)مادة 

. 2297: صحيح البخارم رقـ -135
. 7/228فتح البارم  -136
.  4941: صحيح البخارم رقـ -137
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، ثـ انصرؼ راجعان (، فادخمييا عمى بركة اهللزكجؾ في ىذه القرية: )عمرك بف عكؼ بقباء، قاؿ
. (138)إلى مكة

ًليفى )ككاف سالـ مكلى أبي حذيفة مف أكائؿ المياجريف إلى المدينة  ُّـظ اٍلمييىاًجًريفى اأٍلىكَّن يىؤي
ابى النَّنًبيِّي   .(140)(كاف أكثرىـ قرآنا)، كذاؾ ألنو (139)(ًفي مىٍسًجًد قيبىاءو  كىأىٍصحى

أجؿ الدنيا؛ فقد ترككا مف خمفيـ األرض كالماؿ كالعشيرة، بؿ  لـ تكف ىجرة الصحابة مف
مْ  ِدياِرِ مْ  ِ ن ُأْخِرُجوا الَِّ ينَ  اْدَُفاِجِرينَ  لِْؾُػَؼَراا]، كانت ىجرتيـ هلل كرسكلو  َفْ ً   َيْبَتُغونَ  َوَأْ َواهِلِ

نَ  ونَ  َوِرْضَواًكا اهللَِّ  ِّج . (8:الحشر) [َوَرُشوَلهُ  اهللََّ َوَيـُ ُ
مينىا : فيذا عمر بف الخطاب يقكؿ ألبي مكسى األشعرم رضي اهلل عنيما ىىٍؿ يىسيرُّؾى ًإٍسبلى

مينىا كيمُّوي مىعىوي، بىرىدى مىعى رىسيكًؿ المًَّو  تينىا مىعىوي، كىًجيىادينىا مىعىوي، كىعىمى ، كىًىٍجرى
لىنىا كىأىفَّ كيؿَّ عىمىؿو  (141)

ٍكنىا ًمٍنوي  ًمٍمنىاهي بىٍعدىهي نىجى .  كىفىافنا رىٍأسنا ًبرىٍأسو عى
اىىٍدنىا بىٍعدى رىسيكًؿ المًَّو : كيجيبو أبك مكسى األشعرم ٍمنىا، ال كىالمَّوً، قىٍد جى مٍَّينىا، كىصي ، كىصى

ك ذىًلؾى  نَّا لىنىٍرجي ، كىاً  مىى أىٍيًدينىا بىشىره كىًثيره ـى عى ٍيرنا كىًثيرنا، كىأىٍسمى ًمٍمنىا خى . كىعى
دى لىنىا، كىأىفَّ كيؿَّ : عمى رأيولكف يبقى عمر ميصٌران  ًدٍدتي أىفَّ ذىًلؾى بىرى كىالًَّذم نىٍفسي عيمىرى ًبيىًدًه، لىكى

ٍكنىا ًمٍنوي كىفىافنا رىٍأسنا ًبرىٍأسو  ًمٍمنىاهي بىٍعدي نىجى  (142).شىٍيءو عى
فالعمـ محيط بأف "ييغمِّكب أبك مكسى جانب الرجاء، بينما ييغمِّكب عمر جانب الخكؼ؛ 

، ككبلىما لـ يرجك مف جياده (143)"يخمك عف تقصير ما في كؿ ما يريد مف الخيراآلدمي ال 
. كىجرتو سكل رضى اهلل تبارؾ كتعالى

 
 :كصيحبة أبي بكر لو كاإلذف لو بالًيٍجرىًة، مؤامرة اغتياؿ النبي 

في مكة  ىاجرى أكثر الصحابة رضكاف اهلل عمييـ إلى المدينة؛ كلـ يتخمؼ مع النبي 
استبقاىما النبي ألمر ميـ  (144)س أك فيتف سكل عمي بف أبي طالب كأبي بكر الصديؽإال مف حيب

. في سياؽ اإلعداد لميجرة
قد صارت لو شيعة كأصحاب مف غيرىـ بغير بمدىـ  المًَّو  رأت قريشه أف رىسيكؿى "فمما 

عةن، فحذركا كرأكا خركج أصحابو مف المياجريف إلييـ عرفكا أنيـ قد نزلكا داران كأصابكا منيـ مف
 (145)".إلييـ كعرفكا أنو قد أجمع لحربيـ خركج رسكؿ اهلل 

                                              
. بإسناد جيد صرح فيو بالسماععف ابف إسحاؽ  2/80السيرة النبكية البف ىشاـ  -138
. 7175صحيح البخارم رقـ  -139
. 692انظر صحيح البخارم رقـ  -140
. 7/254فتح البارم . أم ثبت لنا كداـ -141
، 3915صحيح البخارم رقـ  -142
. 7/255فتح البارم  -143
(. 2/124)انظر السيرة النبكية البف ىشاـ  -144
(. 2/124)بف إسحاؽ انظر السيرة النبكية البف ىشاـ، كقد عزاه ال -145
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أحٌست قريش بالخطر الذم بات ييددىا بسبب ىجرة المسمميف إلى المدينة، إذ لـ تعد 
معادلة الصراع بيف طرؼ يسٌيطر عمى مقاليد الحكـ كالقكة كطرؼ آخر مستضعؼ يعيش في 

نما أصبح في ا لطرؼ اآلخر قاعدة حربية كأرض ينطمؽ منيا في ظؿ ىذه القكة الظالمة؛ كا 
؛ (146)المكاجية كقكة عسكرية مف المياجريف كاألنصار، كاجتمع سادات قريش في دار الندكة

ـٍ ) يي ثىاًؽ ييًريديكفى النَّنًبيَّن : فىقىاؿى بىٍعضي ـٍ ًإذىا أىٍصبىحى فى ىٍثًبتيكهي ًباٍلكى يي قىاؿى بىٍعضي قىاؿى : ، كى بىٍؿ اٍقتيميكهي، كى
ـٍ بى  يي ؿَّن نىًبيَّنوي : ٍعضي جى كهيق فى ىٍطمى ى المَّنوي عىزَّن كى مىى ذىًلؾى  بىٍؿ أىٍخًرجي . (147)(عى

َوإِْذ َيْؿُؽُر  َِك الَِّ يَن َكَػُروا لُِقْثبُِتوَك َأْو َيْؼُتُؾوَك ]: كشؼ اهلل تبارؾ كتعالى عف خطتيـ ىذه

 (.30:األنفاؿ) [ َخْرُ اْدَاكِِرينَ َأْو ُُيِْرُجوَك َوَيْؿُؽُروَن َوَيْؿُؽُر اهللَُّ َواهللَُّ
بالنفي مف  (يخرجكؾ)بسيكفيـ قتمة رجؿ كاحد،  (يقتمكؾ)بالكثاؽ كالحبس،  (ليثبتكؾ)

ىذا إخبار بما اجتمع عميو المشرككف مف : "، قاؿ القرطبي، كاستقر رأييـ عمى قتؿ النبي (148)مكة
كم ذلؾ عف ابف عباس، كمجاىد،  (149)".في دار الندكة فاجتمع رأييـ عمى قتمو المكر بالنبي  كقد ري

.  (150)كعركة، كمكسى بف عقبة، كقتادة، كمقسـ، كغيرىـ
ٍو عمى صنيع ( كيمكركف: )كمعنى قكؿ تعالى أم يحتالكف، كجعؿ اهلل عز كجؿ الردَّ

يجازييـ جزاء مكرىـ، فسمى "أم ( كيمكر اهلل: )المشركيف مجازاة ليـ مف نكع فعميـ فقاؿ سبحانو
نىعىوي منيـ كأظيره  مكران ألنو في مقابمتو، كالمعنى أنيـ احتالكا في إبطاؿ أمر محمد  الجزاء مى

 (151)".كقٌكاه كنصره فضاع فعمييـ كظير فعؿ اهلل عز كجؿ
ـٌ ليا ذلؾ  إف خطة قريش الغتياؿ النبي  إنما تعني تصفية القيادة اإلسبلمية، فإذا ت

ؾ ألف القائد ىك الذم يقكد الصؼ كيدير فمف السيؿ القضاء عمى الصؼ اإلسبلمي، كذؿ
جاىمية قريش؛ تسعى لمنيؿ مف القيادة : كالجاىمية الحديثة شأنيا شأف الجاىمية األكلى. المعركة

                                              
، كالطبقات الكبرل البف (91ػ  2/89)انظر تفاصيؿ اجتماع سادات قريش في دار الندكة في السيرة النبكية البف ىشاـ -146

، كقد أكرد ابف ىشاـ التفاصيؿ مف ركاية ابف إسحاؽ عمف ال يتيـ عف عبداهلل بف أبي نجيح عف مجاىد (1/176)سعد 
ف كاف ىك غير متيـ  عف ابف عباس، كىذا إسناد حسف صرح ابف إسحاؽ بالسماع لكف أبيـ الراكم الذم سمع منو كا 

كالقصة عند ابف سعد جاءت مف طرؽ كثيرة أدخؿ بعضيا في بعض كفي بعضيا الكاقدم؛ كىك متركؾ في . عنده
. الحديث

ني في الكبير ، كالطبرا13/191، كالخطيب في تاريخ بغداد 5/389، كعبدالرزاؽ في 1/348أخرجو أحمد في  -147
، كابف كثير في السيرة 1/323، كالزرقاني في شرح المكاىب 7/236كحٌسف ابف حجر إسناده في فتح البارم . 11/47
2/239 .

(. 2/303)تفسير القرآف العظيـ البف كثير  -148
. 7/397الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  -149
. 2/303تفسير القرآف العظيـ البف كثير  -150
. 3/233في سيرة خير العباد لمشيخ الشامي سبؿ الرشاد  -151
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. كما حاكلت قريش باإلغراء كالمفاكضات كالحصار كبالقتؿ كاالغتياؿ إف لـ ينفع كؿ ذلؾ
طرة كالقيادة المركزية كالميدانية كالحركب الحديثة تضع عمى رأس أىدافيا ضرب مراكز السي

. لتحصد المقاتميف بعد ذلؾ
ينتظر اإلذف مف اهلل تبارؾ كتعالى لو باليجرة، ككاف يرجك أف يككف  لقد كاف النبي 

بكر الصديؽ رفيقو؛ فأمره بالصبر حتى يأذف اهلل عز كجؿ؛ مع أف أبا بكر كاف قد تجيز  أبك
مىى):  ، فقاؿ لو النبي(152)لمرحيؿ إلى المدينة ك أىٍف ييٍؤذىفى ًلي (153)ًرٍسًمؾى  عى قىاؿى أىبيك . فىًإنِّيي أىٍرجي

ك ذىًلؾى ًب ىًبي أىٍنت؟ى قىاؿى  و:بىٍكر ـٍ : ىىٍؿ تىٍرجي  (.نىعى
؛ فأنجاه مف كيد قريش كمكرىا كمكر كأحاطت عناية اهلل تبارؾ كتعالى كرعايتو النبي 

د أف تييأت الظركؼ المناسبة، كىٌيأ لو أسباب إبميس معيا، كجاءه اإلذف باليجرة إلى المدينة بع
. النجاة

؛ كجاء فيو أخرج البخارم حديث عائشة أـ المؤمنيف رضي اهلل عنيا في ىجرة النبي 
كجً ): ألبي بكر قكؿ النبي  ري ٍحبىةي ًب ىًبي   -يعني أبكبكر-: قىاؿى . فىًإنِّيي قىٍد أيًذفى ًلي ًفي اٍلخي فىالصُّظ

ـٍ : سيكؿى المَّنًو؟ قىاؿى أىٍنتى كىأيمِّيي يىارى  . (154)(نىعى
.  (155)(أبكبكر الصديؽ: مىف ييياجري مىعي؟ قاؿ: )جبريؿى  كسأؿ النبي 

َوُقْي َراِّج َأْدِخْؾـِي ُ ْدَخَي ]: كركل الترمذم عف ابف عباس في سبب نزكؿ قكلو تعالى

كىافى النَّنًبيُّظ : )قاؿ( 80:اإلسراء) [اًكا َكِ ًراِ ْدٍ  َوَأْخِرْجـِي ُ َْرَ  ِ ْدٍ  َواْجَعْي ِ  ِ ْن َلُدْكَك ُشْؾطَ 
  ًمىٍيوً : ًبمىكَّنةى ثيَّـن أيًمرى ًباٍلًيٍجرىة كأخرجني )يعني المدينة، ( أدخمني مدخؿ صدؽ)، (156)(فىنىزىلىٍت عى

كقد كرد تفسير ذلؾ عف الحسف البصرم كقتادة كعبد الرحمف بف زيد  .يعني مكة( مخرج الصدؽ
 (157).بف أسمـ

                                              
خرج أبكبكر الصديؽ قبؿ ذلؾ مياجرا إلى الحبشة فمقيو ابف الدغنة ببرؾ الغماد فأجاره، ثـ رجع عف إجارتو عندما  -152

ابتنى أبكبكر مسجدان بفناء داره كأعمف بالصبلة كقراءة القرآف فيو، فظمت قريش بابف الدغنة خشية أف يؤثر ذلؾ في 
إني أرد إليؾ جكارؾ كأرضى بجكار اهلل كرسكلو : )دىـ كنسائيـ، فأراد مف أبي بكر أف يرجع عف ذلؾ فأبى كقاؿ لوأكال
 )أخرجو البخارم كغيره كما سيأتي في الصفحة التالية .

تح البارم انظر ؼ" اصبر:"ككرد في ركاية ابف حباف بمفظ. السير الرقيؽ: بكسر أكلو، أم عمى ميمؾ، كالٌرسؿ: ًرٍسًمؾى  -153
7/234 .

رقـ  ىؿ يزكر صاحبو كؿ يـك أك بكرة كعشية،/ ، كفي األدب5807باب التقنع، رقـ / صحيح البخارم المباس -154
. 4083رقـ  باب في التقنع،/ كأخرجو أبكداكد في المباس. 6079

". صحيح اإلسناد كالمتف كلـ يخرجاه: "كقاؿ. مف حديث عمي بف أبي طالب 3/5المستدرؾ لمحاكـ  -155
حديث صحيح : "، كقاؿ4/3كأخرجو الحاكـ في ". ىذا حديث حسف صحيح: "، كقاؿ3139كتاب تفسير القرآف رقـ  -156

. ليف كما قاؿ ابف حجر كباقي رجالو ثقات: في إسناده قابكس بف أبي ظبياف: قمت". اإلسناد كلـ يخرجاه
. 3/59انظر ذلؾ في تفسير ابف كثير  -157
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حكمة اهلل تبارؾ كتعالى أف تككف اليجرة في الكقت الذم سعى فيو المشرككف  اقتضت
كىـ في أكج قكتيـ كمكرىـ، ليتعمـ الناس درسا في العقيدة؛ بحيث يعتقدكا أف  إلى اغتياؿ النبي 

النصر بيد اهلل عز كجؿ، فبل يضيير المؤمنيفى ضعفيـ مع تككميـ عمى اهلل كاتخاذىـ ما استطاعكا 
ُكْم اهللَُّ َفَ  َغالَِب َلُؽْم َوإِْن ] .باب، كال ينفع الكفار قكتيـ ككيدىـ مع كفرىـ باهللمف األس إِْن َيـُْ ْ

ْي اْدُْمِ ـُونَ  ُكْم ِ ْن َ ْعِدِه َوَعَذ اهللَِّ َفْؾَقَتَوكَّ ُ ْلُؽْم َفَؿْن َذا الَِّ ي َيـُْ ُ . (160:آؿ عمراف)[ َُيْ
ذ خطة اليجرة مع ساعة تنفيذ خطة االغتياؿ مفاجأة كبيرة كلعٌؿ في تزامف البدء في تنفي

كتخطيطو المسبؽ  كما يمحظ الدارس إعداد النبي  .أذىمت المشركيف كأربكتيـ كشٌمت تفكيرىـ
لميجرة كذلؾ الستبقائو أبا بكر الصديؽ ليككف لو رفيقان في الطريؽ، فضبل عف كافة االحتياجات 

. ىا تباعان البلزمة لميجرة كالتي سيأتي بياف
مف مكة ىجران لؤلرض كالكطف؛ فقد كاف يقكؿ عميو الصبلة  كلـ تكف ىجرة النبي 

لىٍكال أىنِّيي أيٍخًرٍجتي ًمٍنًؾ ): كالسبلـ في مكة بُّظ أىٍرًض المَّنًو ًإلىى المَّنًو، كى ٍيري أىٍرًض المَّنًو كىأىحى كىالمَّنًو ًإنَّنًؾ لىخى
رىٍجتي    .(158)(مىا خى

يو الصبلة كالسبلـ فراران مف العدك؛ بؿ ىي انتقاؿ بالدعكة إلى قاعدة كلـ يكف تكف ىجرتو عؿ
ًدينىًة ذىاتى لىٍيمىةو فىاٍنطىمىؽى نىاسه  كاف النبي )فقد . جديدة لبلنطبلؽ لىقىٍد فىًزعى أىٍىؿي اٍلمى أىٍشجى ى النَّناًس، كى

ـٍ رىسيكؿي المَّنًو  ٍكًت فىتىمىقَّناىي قىٍد سىبى  ًقبىؿى الصَّن ةى عيٍرمو رىاًجعنا كى مىى فىرىسو ألًبي طىٍمحى ٍكًت كىىيكى عى ـٍ ًإلىى الصَّن قىيي
ـٍ تيرىاعيكا: ًفي عينيًقًو السَّنٍيؼي كىىيكى يىقيكؿي  ـٍ تيرىاعيكا لى  (159).(لى

إذا حمي كطيس الحرب، كينزؿ عف  ككاف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ يتقكف بالنبي 
. (160)دابتو في مكاجية العدك

 
 :التخطيط لميجرة

لقد سفَّ اهلل تبارؾ كتعالى في الككف كالحياة سيٌنةن جاريةن جعؿ فييا لكؿ شئ سببان، كسفَّ 
ُقْؾـَا َيا َكاُر ُكوِِن َ ْرًدا َوَش ً ا ] :سينَّةن خارقةن تخرؽ نكاميس الككف كالحياة؛ كما جاء في قكلو تعالى

نيا بالسينَّة الجارية؛ لذا فإف الناس مأمكركف كأمرنا في ىذه الحياة الد. (69:األنبياء)[ َعَذ إِْ َراِ قمَ 
كاهلل عز كجؿ أكدع بقدرتو في ىذه األسباب القدرة عمى التأثير في المسببات . باتخاذ األسباب

                                              
كأخرجو ابف ". ىذا حديث حسف غريب صحيح: "، كقاؿ3925رقـ  5/722 فضؿ مكة/ بأخرجو الترمذم في المناؽ -158

 2/239مف مكة  باب في إخراج النبي / كالدارمي في السير. 3108رقـ  2/1037فضؿ مكة / ماجو في المناسؾ
. إسناده صحيح كرجالو ثقات: قمت .2510رقـ

. مف حديث أنس بف مالؾ. 2307رقـ  4/1802شجاعة النبي كتقدمو لمحرب / انظر صحيح مسمـ الفضائؿ -159
. مف حديث العباس بف عبد المطمب. 1775رقـ  3/1398غزكة حنيف / انظر صحيح مسمـ الجياد كالسير -160
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. كما تحرؽ النار الحطب
كاالعتماد عمى األسباب  .كمف الكاجب التككؿ عمى اهلل تبارؾ كتعالى مع اتخاذ األسباب

كاألخذ باألسباب جزء مف . كما إف ترؾ األسباب بالكمية قدح في العقؿبالكمية قدح في الشرع، 
. حقيقة التككؿ عمى اهلل

 كاألسباب كالنتائج كالسُّنَّة التي تحكـ العبلقة بينيما كميا مف خمؽ اهلل تبارؾ كتعالى
. (96:الصافات)[ َواهللَُّ َخَؾَؼُؽْم َوَ ا َ ْعَؿُؾونَ ]

ف الدارس لسيرة النبي  أخذ باألسباب  ليجد أف النبي  كدرس اليجرة خاصةعامة  كا 
التي تكفؿ تحقيؽ الغاية منيا بإذف اهلل تبارؾ كتعالى، كتكجو إلى اهلل بالدعاء كالتضرع كالتككؿ 

.  في نفس الكقت
 قبؿ اليجرة كأثناءىا يدرؾ أف لدل النبي  كالمتتبع لئلجراءات التي اتخذىا النبي 

إال كقد أعدت لو مكقفان مناسبان، كىذه جممة مف اإلجراءات التي متكقعان  خطة متكاممة لـ تترؾ أمران 
. في خطة اليجرة اتخذىا النبي 

سيمة النىقؿ إلى المدينة : أكالن  ت ميفي كى
بىسى )في صحبتو لو في اليجرة  برغبة النبي  عندما عمـ أبكبكر الصديؽ   (161)حى

مىى رىسيكًؿ المَّنًو  ؽى السَّنمير أىبيك بىٍكرو نىٍفسىوي عى رى مىؼى رىاًحمىتىٍيًف كىانىتىا ًعٍندىهي كى بىوي، كىعى أىٍربىعىةى  (162)ًليىٍصحى
 .(163)(أىٍشييرو 

: إلى دار أبي بكر كأخبره بأف اهلل تبارؾ كتعالى أذف لو بالخركج قاؿ كلما جاء النبي 
حبة ػ بأبي أنت يا رسكؿ اهلل) ٍذ : ؿى أبك بكرو قا. نعـ: قاؿ رسكؿ اهلل . الصحابة ػ يريد الصي فخي

ركجً ]إحدل راًحمىتىىَّن ىاتيًف، ! ب بي أنتى يا رسكؿى اهللً   -قاؿى رسكؿي اهلل [. قٍد كيٍنتي أٍعدىٍدتييما لمخي
ٍذتييا بالثَّنمىفً :" -صمى اهلل عميو كسمـ   -صمى اهلل عميو كسمـ  -، ف ٍعطىى النبيَّن "قٍد أخى

ٍدعاءي قالٍت عائشةي  وَّن : إحداىما، كىي الجى ثَّن الًجيازً فجى  .(166) (165) (164)(ٍزناىيما أىحى
في فراشو عميو الصالة كالسالـ  مبيت عمٌي : ثانيان 

عازما عمى اليجرة، ككاف يخطط لكؿ خطكة يخطكىا في طريؽ  لقد كاف النبي 
اليجرة، فأمر عمي بف أبي طالب أف يناـ في فراشو في الميمة التي عـز عمى االنطبلؽ فييا إلى 

                                              
. 7/234فتح البارم . أم منعيا مف اليجرة -161
بىط -162 فتح البارم . ؾكىك ما ييخبط بالعصا فيسقط مف كرؽ الشجر، كقيؿ كرؽ الطىمح،ك قيؿ غير ذؿ: قيؿ ىك الخى

7/235 .
. 3906رقـ  7/238صحيح البخارم كما في الفتح  -163
. 3905صحيح البخارم رقـ  -164
. 4093انظر صحيح البخارم رقـ  -165
. 7/236فتح البارم . بالفتح كالكسر، كىك ما يحتاج إليو في السفر -166
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. أف أكحى اهلل عز كجؿ إليو بمؤامرة قريش المدينة؛ بعد
 .، كاالستبساؿ في حماية الرسكؿ القائدكتبدك في ىذه المحظة الركح الفدائية عند عمٌي 

فيذا ابف عباس . (167)(، ثـ ناـ مكانوشىرىل عميُّظ نفسو، كلبس ثكب النبي ): قاؿ ابف عباس 
  مف باع نفسويصٌكر ىذا المكقؼ الرائع لعمي بف أبي طالب بصكرة .

كمبيت عمٌي بف أبي طالب حقؽ ىدفان أمنيان ىامان في خطة اليجرة؛ إذ كاف خدعةن كبيرة 
مزيدان مف  ال يزاؿ نائمان في فراشو، بينما أتاحت لمنبي  لممشركيف، جعمتيـ يعتقدكف أف النبي 

رىج) فقد. الكقت ليتمكف مف الخركج مف مكة كاالختفاء بعيدان  خى
تَّنى لىًحؽى ًباٍلغىاًر،   النَّنًبيُّظ  (168) حى

ًميًّا يىٍحسىبيكنىوي النَّنًبيَّن  بىاتى اٍلميٍشًركيكفى يىٍحريسيكفى عى ًميًّا رىدَّن كى كا ًإلىٍيًو، فىمىمَّنا رىأىٍكا عى كا ثىاري ق فىمىمَّنا أىٍصبىحي
ـٍ فىقىاليكا اًحبيؾى ىىذىا؟ قىاؿى : المَّنوي مىٍكرىىي  .(169)(الى أىٍدًرم: أىٍيفى صى
اضح أف عمي بف أبي طالب كاف حريصاي عمى كتماف الخبر عف المشركيف حتى كمف الك
كأشارت الركاية السابقة ليذه إلى أف المشركيف كانكا يرمكف . ال أدرم: فقاؿ ال يمحقكا بالنبي 

إنؾ لمئيـ، إنؾ ): كعمٌي يتضكَّر، فمما أفاقكا مف نكمتيـ قالكا الحجارة عمى فراش النبي 
ر، ككاف  ر، كلقد استنكرناه منؾلتتضكَّن  كيبدك مف ىذا المشيد صبر عمٌي ( صاحبؾ ال يتضكَّن

. عمى الحجارة كىك يخفي ألمو حتى ال ينتبو المشرككف إلى حقيقة األمر فيمحقكا بالنبي 
د : ثالثان  االنتقاؿ سران إلى دار أبي بكر م  الحذر مف الرَّنصى

كلكنو في ، (170)(أكؿ النيار كآخره)أف يأتي دار أبي بكر الصديؽ  كانت عادة النبي 
عمى غير عادتو حتى ال يعرؼ بمجيئو مف اعتاد  (171)(نىٍحر الظييرة)ىذه المٌرة جاء إلى داره في 

كتقؿُّ حركة الناس كقت الظييرة في مكة لشدة الحر كىك كقت راحة . مراقبتو في ىذيف الكقتيف
في حرارة النيار، كالغالب في أياـ  أم أكؿ الزكاؿ كىك أشد ما يككف: "قاؿ ابف حجر. كقيمكلة

                                              
، كصححو الشيخ 1/331كأحمد في . قىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجا: كقاؿ 4/3أخرجو الحاكـ في المستدرؾ  -167

إسناده ال ينزؿ عف رتبة الحسف، رجاؿ إسناده ثقات سكل أبي : قمت. 3062أحمد شاكر في تعميقو عمى المسند برقـ 
. 8004تقريب التيذيب ترجمة رقـ  "صدكؽ ربما أخطأ: "يحيى بف سميـ كثقو ابف معيف كغيره كقاؿ عنو ابف حجر: بىمج

، فجعؿ ينثر ذلؾ التراب …فأخذ حفنة مف التراب في يده: )مف الدار، قاؿ ة خركج النبي ركل ابف إسحاؽ قص -168
ًكيـً ( 1)ييس: عمى رؤكسيـ كىك يتمك ىؤالء اآليات كفى : إلى قكلو كىاٍلقيٍرآًف اٍلحى ـٍ فىييـٍ ال ييٍبًصري حتى فرغ  (9)فىأىٍغشىٍينىاىي

ما : فأتاىـ آت فيمف لـ يكف معيـ، فقاؿ. ث أراد أف يذىب، ثـ انصرؼ إلى حي…مف ىؤالء اآليات رسكؿ اهلل 
كرجاؿ إسناد ابف إسحاؽ . الخ القصة( …قد كاهلل خرج عميكـ محمد! خٌيبكـ اهلل: قاؿ. محمدان : تنظركف ىا ىنا؟ قالكا

. 2/91انظر السيرة النبكية البف ىشاـ  .ثقات، كصرح بالسماع، إال أنو مرسؿ
، كالطبراني في الكبير 13/191، كالخطيب في تاريخ بغداد 5/389بدالرزاؽ في ، كع1/348أخرجو أحمد في  -169

، 1/323، كالزرقاني في شرح المكاىب 7/236كحٌسف ابف حجر إسناده في فتح البارم . مف حديث ابف عباس 11/47
. 2/239كابف كثير في السيرة 

سناده صحيح كرجالو ثقات ،6/212مسند أحمد بف حنبؿ  -170 . كا 
. 3905رقـ 7/231ىجرة النبي كأصحابو إلى المدينة، كما في الفتح / البخارم مناقب األنصار صحيح -171
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. (172)"الحر القيمكلة فييا
فمما كصؿ إلى دار أبي  ،(173)(ميتىقىٌنعان ) كلمزيد مف الخداع كالتمكيو خرج النبي اهلل 

أىٍخًرٍج مىٍف ): بكر خشي أف يككف أحده مف المشركيف في الدار فيكشؼ الخطة؛ فأمر أبا بكر بقكلو
: كفي ركاية أخرل ،(175)(إنما ىـ أىميؾ ب بي أنت يا رسكؿ اهلل) :أبك بكر، كطىٍمأىنىوي (174)(ًعٍندىؾى 

، ًإنَّنمىا ىيمىا اٍبنىتىامى ) ٍيفه مىٍيؾى عى . (176)(لىٍيسى عى
تجييزي الزىاد في دار أبي بكر الصديؽ : رابعان 

ـٌ تجييز الزاد الذم يحتاجو النبي  كأبك بكر في ىذه  كفي دار أبي بكر الصديؽ ت
سيٍفرىةن أسماء بنت أبي بكر رضي اهلل عنيا الرحمة، فصنعت 

، كلمٌا لـ تجد ما كأعدَّنت ًسقاءن  (177)
تربط بو السٍُّفرىة كالسِّكقاء شىقَّت ًنطىاقىيا

ًر السٍُّفرىةى؛ ًلذىًلؾى  (178) ًباآٍلخى ًشٌقيف؛ فربطت ًبكىاًحدو السِّكقىاءى كى
يىٍت ذىاتى النِّكطىاقىٍيفً   (179).سيمِّك

 
هلل عنيا مشاركة المرأة المسممة في الدعكة اإلسبلمية بكؿ كيبدك مف صنيع أسماء رضي ا

َواْدُْمِ ـُوَن ] ما تسمح بو إمكاناتيا مف سبؿ المشاركة، تشترؾ في ذلؾ مع الرجؿ عمى قدـو كساؽ

َكاَة َواْدُْمِ ـَاُا َ ْعُ ُفْم َأْولَِقاُا َ ْعٍ  َيْلُ ُروَن  ِاْدَْعُروِف َوَيـَْفْوَن َعْن اْدُـَؽِر َوُيِ   يُؿوَن ال َّ َة َوُيْمُ وَن ال َّ

ُفْم اهللَُّ إِنَّ اهللََّ َعِ يٌ  َحؽِقمٌ  ُ َ َك َشَرْ
. (71:التكبة)[ َوُيطِقُعوَن اهللََّ َوَرُشوَلُه ُأْوَلئِ

الخركج مف دار أبي بكر سران : خامسان 
ركاىا أبكبكر . في ظركؼ خطيرة كبدأت رحمة اليجرة مف دار أبي بكر الصديؽ 

ـي الظَّنًييرىةً ): بقكلو ـى قىاًئ تَّنى قىا نىا حى يىٍكمى رىٍجنىا لىٍيال فى ىٍحثىٍثنىا لىٍيمىتىنىا كى ًد فىخى مىٍينىا ًبالرَّنصى خرج . (180)(أيًخذى عى
ٍفقىًة أبي بكر ليبلن حتى يفمتكا مف رصد المشركيف، كأسرعكا في السير حتى يخرجكا  النبي  ًبري

                                              
. 7/235فتح البارم  -172
. 3905صحيح البخارم، المكضع السابؽ، رقـ  -173
. انظر المصدر السابؽ -174
. انظر المصدر السابؽ -175
سناده صحيح كرجالو ثقات ،6/212مسند أحمد  -176 . كا 
كاستعممت السفرة في ىذا . اد، كأصؿ السفرة في المغة الزاد الذم يصنع لممسافر، ثـ استعمؿ في كعاء الزادالز: السٍُّفرة -177

. 7/236فتح البارم . الخبر عمى أصؿ المغة
. 7/236فتح البارم . ما يشدُّ بو الكسط -178
، 3905رقـ  240، 7/231ح كما في الفت. ىجرة النبي كأصحابو إلى المدينة/ انظر صحيح البخارم مناقب األنصار -179

3907 .
. 3917صحيح البخارم رقـ  -180
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ةو )كلمزيدو مف األماف خرجا  .خارج مكة بعيدان عف أعيف الناس ٍكخى ألبي بكرو في ظير  (181)ًمٍف خى
دي قيبالةى باب داره (182)(بيتو . خشية أف يككف الرىصى

ًفظى النبيي  ألبي بكر الصديؽ صنيعو ىذا في المدينة المنكرة؛ إذ كاف لبيكت بعض  كىحى
ًإنَّنوي لىٍيسى : )ة حيث قاؿدكف غيره مف الصحاب الصحابة أبكابان تيًطؿي عمى المسجد، فآثره النبي 

اًلوً  مى مىيَّن ًفي نىٍفًسًو كى ده أىمىفَّن عى لىٍك كيٍنتي ميتَّنًخذنا ًمٍف  ًمٍف النَّناًس أىحى افىةى، كى ًمٍف أىًبي بٍكًر ٍبًف أىًبي قيحى
 ، ؿي ـً أىٍفضى ٍسالى مَّنةي اإلًٍ لىًكٍف خي ًميالن كى ٍذتي أىبىا بىٍكرو خى ًميالن التَّنخى ةو ًفي ىىذىا سيدُّظكا النَّناًس خى ٍكخى عىنِّيي كيؿَّن خى

ًة أىًبي بىٍكرو  ٍكخى ٍيرى خى بسًد جميع األبكاب إال باب أبي بكر الصديؽ  فأمر النبي  (183)(.اٍلمىٍسًجًد غى
كىذا يدؿ عمى فضؿ أبي بكر الصديؽ . جزاء لو عمى ذلؾ المكقؼ، كالجزاء مف جنس العمؿ

. (184)كالتنكيو بفضمو كالثناء عميو عمى باقي الصحابة رضكاف اهلل عمييـ، كشكر المحسف
مف  14مف شير صفر سنة  27في  (185)يـك الخميس ليمة الجمعة ككاف خركج النبي 

. (186)ـ622سبتمبر سنة  12/13النبكة المكافؽ 
خداع المشركيف باالختفاء في غار ثكر ثالث لياؿو : سادسان 

المدينة بؿ سارا باتجاه كأبك بكر في طريؽ اليجرة كلكنيما لـ يتجيا نحك  خرج النبي 
فىكىمنا فيو ثالثة )، (187)معاكس ليا؛ فتكجيا إلى غارو في جبؿ ثكر كىك يقع في طريؽ اليمف

، فتذىب لخداع المشركيف؛ حيث يتكقع منيـ التحرؾ باتجاه المدينة في طمب النبي  (188)(لياؿو 
ق ػ بعد البحث عنو جيكد المشركيف سدل كيحتاركا في أم طريؽ يسيركف بعد أف لـ يعثركا عمي

. ثبلث لياؿ ػ في الطريؽ إلى المكاف الذم ييدؼ الكصكؿ إليو
جبؿ ثكر الرتفاعو الشاىؽ، كطرقو الكعرة، ككثرة مغاراتو، كلصعكبة  كاختار النبي 
. اقتفاء األثر في الجبؿ

عىؿى يىٍمًشي سىاعىةن بىٍيفى )، في مسيره خائفان عمى النبي  كبدا أبك بكر الصديؽ   فىجى
، فىقىاؿى  ـى مَّن سى مىٍيًو كىآًلًو كى مَّنى المَّنوي عى تَّنى فىًطفى لىوي رىسيكؿي المَّنًو صى ٍمفىوي حى سىاعىةن خى ، : " يىدىٍيًو، كى يىا أىبىا بىٍكرو

ٍمًفي؟  سىاعىةن خى م يىا رىسيكؿى المَّنًو، أىذىكيري الطَّنمىبى فى ىٍمشً : ، فىقىاؿى "مىا لىؾى تىٍمًشي سىاعىةن بىٍيفى يىدىٍم كى
، فىقىاؿى  ، ثيَّـن أىذىكىري الرَّنٍصدى، فى ىٍمًشي بىٍيفى يىدىٍيؾى ٍمفىؾى ، لىٍك كىافى شىٍيءه أىٍحبىٍبتى أىٍف يىكيكفى : " خى يىا أىبىا بىٍكرو

ؽِّي، مىا كىانىٍت ًلتىكيكفى ًمٍف ميًممَّنةو ًإال أىٍف تىكيكفى ًبي: ، قىاؿى "ًبؾى ديكًني؟  ، كىالَّنًذم بىعىثىؾى ًباٍلحى ـٍ ،  نىعى ديكنىؾى

                                              
ة -181 ٍكخى طاقة في الجدار تفتح ألجؿ الضكء كال يشترط عمكىا، كحيث تككف سفمى يمكف االستطراؽ منيا الستقراب : الخى

. 2/81كالنياية في غريب الحديث . 7/16فتح البارم . الكصكؿ إلى مكاف مطمكب، كىك المقصكد في الحديث
عف ابف إسحاؽ بإسناد رجالو ثقات، كصرح بالسماع مف شيخو إال أنو أبيمو كدكر بأنو غير  2/130سيرة ابف ىشاـ  -182

. كعزاه لمكاقدم 7/238كقد أكرد ابف حجر الخبر في الفتح . متيـ عنده
. 467صحيح البخارم رقـ  -183
. 16، 7/15فتح البارم  -184
. 7/236فتح البارم  -185
. 1/95رحمة العالميف  -186
. 2/100انظر معجـ البمداف لياقكت الحمكم  -187
. 3905: صحيح البخارم رقـ -188
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ؿى : فىمىمَّنا اٍنتىيىيىا ًإلىى اٍلغىاًر، قىاؿى أىبيك بىٍكرو  ، فىدىخى تَّنى أىٍستىٍبًرئى لىؾى اٍلغىارى مىكىانىؾى يىا رىسيكؿى المَّنًو، حى
ٍجرىةى، فىقىاؿى  ـٍ يىٍستىٍبًرًئ اٍلحي تَّنى ًإذىا كىافى ًفي أىٍعالهي ذىكىرى أىنَّنوي لى تَّنى مىكىانىؾى مى : كىاٍستىٍبرىأىهي حى ا رىسيكؿى المَّنًو، حى

ؿى كىاٍستىٍبرىأى، ثيَّـن قىاؿى  ٍجرىةى، فىدىخى ؿى : أىٍستىٍبًرئى اٍلحي . (189)(اٍنًزٍؿ يىا رىسيكؿى المَّنًو، فىنىزى
بنفسو فيسير  يضرب مثبلن في حماية القيادة، يفدم النبي  ىكذا أبك بكر الصديؽ 

. ار قبؿ النبي حتى ال يصيبو أم مكركهكيدخؿ الغ عف يمينو كعف شمالو كمف أمامو كمف خمفو،
بىًؿ ) كالمشرككف جٌدكا في طمب النبي  ًعديكا ًفي اٍلجى ـٍ فىصى مىٍيًي مِّيطى عى بىؿى خي فىمىمَّنا بىمىغيكا اٍلجى

ـٍ يىكيٍف نىٍسجي  ؿى ىىاىينىا لى مىى بىاًبًو نىٍسجى اٍلعىٍنكىبيكًت فىقىاليكا لىٍك دىخى كا ًباٍلغىاًر، فىرىأىٍكا عى مىى  فىمىرُّظ اٍلعىٍنكىبيكًت عى
ثى لىيىاؿو  . (190)(بىاًبًو فىمىكىثى ًفيًو ثىالى

دِّكيؽى  مىى ) :أعمى اهلل عز كجؿ أبصارىـ، قاؿ أىبىك بىٍكرو الصِّك نىظىٍرتي ًإلىى أىٍقدىاـً اٍلميٍشًرًكيفى عى
نىٍحفي ًفي اٍلغىارً، فىقيٍمتي  ـٍ : ريءيكًسنىا كى دىىي رىنىا تىٍحتى يىا رىسيكؿى المَّنًو لىٍك أىفَّن أىحى ٍيًو أىٍبصى نىظىرى ًإلىى قىدىمى

ٍيوً    (192)(.يىا أىبىا بىٍكرو مىا ظىنُّظؾى ًباٍثنىٍيًف المَّنوي ثىاًلثيييمىا ى:(191)فىقىاؿ. قىدىمى
بعد أف رأل المشركيف عمى باب  عمى النبي  لقد خاؼ أبك بكر الصديؽ 

. بأنيما في رعاية اهلل كحفظو ، كطمأنو النبي (193)الغار
َوَ ا ]ٌلت قدرة اهلل كعظمتو، إذ قٌيض سبحانو العنكبكت فنسج لو بيتان عمى باب الغار، كتج

َك إاِل ُ َو َوَ ا ِ َي إاِل ِذْكَرى لِْؾَبََشِ  فاستبعدى المشرككف دخكؿ أحدو إلى الغار ( 31:المدثر)[ َيْعَؾُم ُجـُوَد َر ِّج
أضعؼ ىذه الجنكد في ظاىر الحس كما  فما. "الستحالة بقاء نسيج العنكبكت عمى بابو عند دخكليـ

الجنكد التي يخذؿ بيا الباطؿ كينصر بيا الحؽ ليست مقصكرة عمى "، ك(194)"أقكاىا في باطف المعنى
ذا  نكع معيف مف السبلح كال صكرة خاصة مف الخكارؽ، إنيا أعـ مف أف تككف مادية أك معنكية كا 

تؾ جرثكمة ال تراىا العيف بجيش ذم كانت مادية فإف خطرىا ال يتمثؿ في ضخامتيا، فقد تؼ
. (195)"لجب

كسٌجؿ اهلل تبارؾ كتعالى ىذه الحادثة في كتابو العزيز كذلؾ في سياؽ بياف امتنانو عمى 

                                              
، كدالئؿ "ىدا صحيح اإلسناد عمى شرط الشيخيف لكال إرساؿ فيو كلـ يخرجاه: "، كقاؿ3/6انظر المستدرؾ لمحاكـ  -189

إلسناد إال أنو مرسؿ البف كىك صحيح ا. كعزاه إلى البييقي 7/237كأكرده ابف حجر في الفتح. 2/476النبكة لمبييقي 
. سيريف

. 7/236، كحٌسف ابف حجر إسناده في الفتح 1/348أخرجو أحمد كغيره، في  -190
. 7/11فتح البارم " أف باب الغار كاف منخفضان إال أنو كاف ضيقان "استنبط ابف حجر مف ذلؾ  -191
 .كالمفظ لو 2381، ك صحيح مسمـ رقـ 3653، 3922صحيح البخارم رقـ  -192
 كأتى المشرككف عمى الجبؿ الذم فيو الغار الذم فيو النبي "  :ع في مغازم عركة بف الزبير في قصة اليجرة قاؿكؽ -193

ال تحزف إف اهلل : )حتى طمعكا فكقو، كسمع أبك بكر أصكاتيـ فأقبؿ عميو اليـ كالخكؼ، فعند ذلؾ يقكؿ لو النبي 
. 7/9فتح البارم ( " معنا

. 8/148تفسير القرطبي  -194
. 174فقو السيرة لمشيخ محمد الغزالي  -195
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وُه ]: نبٌييو بالنصر، كتحذيره لممسمميف مف التخمؼ عف نصرتو، فقاؿ سبحانو كتعالى إاِل َ ـُ ُ

ُه اهللَُّ إِْذ َأْخَرَجُه الَّ  َ ْن إِنَّ اهللََّ َ َعـَا َفَلكَ َل َفَؼْد َكَ َ ا ِِف اْلَغاِر إِْذ َيُؼوُل لَِ اِحبِِه ال َ ْ  ِذيَن َكَػُروا َ اِِنَ اْ ـَْ ِ إِْذ ُ َ

ْػَذ َوَكؾَِؿُة  َدُه  ُِجـُوٍد ََلْ َ َرْوَ ا َوَجَعَي َكؾَِؿَة الَِّ يَن َكَػُروا السُّب  ِ َي اْلُعْؾَقا َواهللَُّ َعِ يٌ  اهللَِّاهللَُّ َشؽِقـََتُه َعَؾْقِه َوَأيَّ

 .(40:التكبة)[ َحؽِقمٌ 
قاؿ سفياف بف . عاتب اهلل عز كجؿ الصحابة في تخمؼ بعضيـ عف غزكة تبكؾ

: كالمعنى. (196)("إال تنصركه: )خرج أبك بكر بيذه اآلية مف المعاتبة التي في قكلو: "عيينة
في مكاطف الًقمَّة كأظيره عمى عدكه بالغمبة  إف تركتـ نصره فاهلل يتكفؿ بو، إذ قد نصػره اهلل

، ككاف نصر اهلل لو في حاؿ التكجو إلى المدينة بحفظو مف أذل المشركيف الذيف (197)كالعزة
. (198)اتبعكه ليردكه عف مقصده

الحماية ليالن  زجم  المعمكمات عف قريش، كتعزم: سابعان 
ركيف، كاإلمكانات المادية كالمش لقد كانت المكاجية مفتكحة عمى أشدىا بيف النبي 

إال أف أتقف  فما كاف مف النبي . متكاضعة جدان أماـ إمكانات قريش بقكتيا كجبركتيا لمنبي 
المكاجية مع قريش مف خبلؿ حرب المعمكمات، فقطع منذ البداية كؿ الخيكط التي يمكف أف 

. لتشكيش عمى العدكتطمع قريش منيا عمى أخباره كتحركاتو، كتفنف في الخداع كالتمكيو، كا
لرصد أخبار العدك كتحركاتو، كاختار ليذه الميمة عبداهلل بف  كفي المقابؿ خطَّط النبي 

أبي بكر كىك شاب يافع خفيؼ الحركة، حاذؽ، سريع الفيـ، أميفه عمى نقؿ األخبار؛ ابف أبي بكر 
فكاف ينقؿ ما سمعو  .الصديؽ، كربما لصغر سنو ال يمتفت إليو زعماء قريش فيتسمع منيـ األخبار

كيتسمؿ ليبلن تحت جنح الظبلـ كستره حتى يصؿ إلى الغار،  في نكادم قريش مف أخبار إلى النبي 
يخطط لتحركاتو في ضكء ما تكفر عف تحركات الخصـ كخططو، كيبيت عندىما في الغار  كالنبي 

تحركاتو، حتى إذا أكشؾ الفجر  لتقديـ العكف كالمساعدة، كتعزيز الحماية ليـ ليبلن، كلمحفاظ عمى سرية
. خرج مف عندىما في ىدأة الميؿ بعد أف ناـ الناس كغابت العيكف فيصبح مع قريش بمكة كبائتو فييا

فىٍت عائشة رضي اهلل عنيا تحركات أخييا، فقالت صى كى ٍبديالمَّنًو ٍبفي : )كى يىًبيتي ًعٍندىىيمىا عى
، لىًقف ـه شىابٌّب أىًبي بىٍكرو كىىيكى غيالى

رنا(200)ثىًقؼه  ،ه (199) ؿي ًمٍف ًعٍنًدًىمىا سىحى ، فىيىٍرحى
فىييٍصًبحي مى ى  (201)

                                              
. 8/92تفسير القرطبي  -196
. 8/92تفسير القرطبي  -197
. 7/9فتح البارم  -198
. 7/237فتح البارم . سريع الفيـ: اٌلمًقفٍ  -199
. 7/237الفتح . ثقفت الشئ إذا أقمت عكجو: الحاذؽ، تقكؿ: الثًَّقؼ -200
. 7/237فتح . كىك سير الميؿ( فيدلج: )كفي ركاية. 3/138انظر معجـ مقاييس المغة . قبؿ طمكع الصبح -201
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ٍيشو ًبمىكَّنةى كىبىاًئتو فىال يىٍسمى ي أىٍمرنا ييكىادىافً  قيرى
بىًر ذىًلؾى ًحيفى يىٍختىًمطي  (202) تَّنى يىٍ ًتيىييمىا ًبخى ًبًو ًإال كىعىاهي حى

ـي  . (203)(الظَّنالى
د ب: ثامنان  المبف طىٍمسي األىثىر، كالتزكُّظ

ٌذاؽه في اقتفاء األثر، كيمكف لقريش أف تيتدم إلييـ  ال يخفى عمى النبي  أف العرب حي
اًمر ٍبف فييىٍيرىةى أف : باقتفاء أثر عبداهلل بف أبي بكر، فأحكـ الخطة كأمر راعي أبي بكر الصديؽ عى

ييٍصًبحي ؼى )يسير إلييـ بالغنـ  ـٍ كى مىٍيًي يىٍغديك عى كحي ًبيىا كى ًإلىٍيًيمىا ثيَّـن يىٍسرىحي فىال يىٍفطيفي  (204)يىدَّنًلجي فىكىافى يىري
ده ًمٍف الرِّيعىاءً  .  (205)(ًبًو أىحى

يأتي عامر بالغنـ ليبل إلى الغار بعد مجيئ عبداهلل بف أبي بكر إلييما، ثـ يعكد بيا في 
ؿ قطع عمى المشركيف ؾ كبيذا فإف النبي . الصباح الباكر بعد انصرافو منو، فبل يبقى لو أثر

. سبيؿ لمكصكؿ إليو، كبقي عمى عمـ بأخبارىـ حتى يتمكف مف تأميف تحركو باتجاه المدينة
 ككاف عامر بف فييرة إذا اقترب مف الغار يرفع صكتو كىك يزجر الغنـ إشارة لمنبي 

. (206)بقدكمو فيحمباف مف الغنـ حاجتيما
أمينان مؤتمنان حسف )نو لعامر بف فييرة كي يقكـ بيذه الميمة نظران لكك كاختيار النبي 

ا ًلعىٍبًد المًَّو اٍبًف الطُّفىٍيًؿ ٍبًف سىٍخبىرىةى فاشتراه ، (207)(اإلسالـ من كىك مف مكالي أبي بكر الصديؽ كاف غيبلى
، (209)لعائشة مف أميا ، كىك أخه (208)أبك بكر منو فأعتقو، كىك أحد السابقيف ككاف ممف يعذب في اهلل

. فيك أميفه عمى سر النبي 

                                              
. 7/237فتح البارم  .أم يطمب ليما فيو المكركه، مف الكيد -202
. 5807صحيح البخارم رقـ  -203
. 7/237فتح . يخرج بسحر إلى مكة -204
. 4039صحيح البخارم رقـ . 205
. 3905انظر صحيح البخارم رقـ  -206
. ، نقبل عف الزىرم7/237فتح البارم  -207
. 3/594اإلصابة  -208
. 4093انظر صحيح البخارم رقـ  -209

، قىاؿى لىوي عىاًمري ٍبفي الطُّفىٍيؿً )كاستشيد عىاًمري ٍبفي فييىٍيرىةى يىٍكـى ًبٍئًر مىعيكنىةى، ككاف قد  ٍمًرمُّ ك ٍبفي أيمىيَّةى الضَّ مىٍف ىىذىا؟ : أيًسرى عىٍمري
ك  و.فىأىشىارى ًإلىى قىًتيؿ تَّى ًإنِّكي : فىقىاؿى . ىىذىا عىاًمري ٍبفي فييىٍيرىةى  ى:ٍبفي أيمىيَّةفىقىاؿى لىوي عىٍمري ًفعى ًإلىى السَّمىاًء حى لىقىٍد رىأىٍيتيوي بىٍعدى مىا قيًتؿى ري

بىٍيفى اأٍلىٍرضً  ىٍنظيري ًإلىى السَّمىاًء بىٍينىوي كى فزت : طعنو جبار بف سممي الكبلبي يكمئذ فقاؿ. 4093صحيح البخارم رقـ ( ألى
. 1/448انظر اإلصابة . الكعبة، ككقع مف رمحو فمـ تكجد جثتو فأسمـ جبار لذلؾ كحسف إسبلموكرب 
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استئجار الدليؿ : ان تاس 
كأبي بكر مف الغار، كالتكجو إلى المدينة ػ كىي تقع عمى مسافة  لقد كاف في خركج النبي 

صرارىا، (210)بعيدة جدان عف مكة  ػ مخاطر كثيرة جدان، سٌيما أف قريش لـ تعثر عمييما فازداد حنقيا كا 
طريؽ ػ كالتي تربطيا بقريش كما إف عيكنيا مبثكثة في كؿ مكاف، كقبائؿ العرب المنتشرة عمى اؿ

. مصالح كثيرة ػ يمكف أف تككف مصدر خطر عمييما
كؿ ذلؾ كاف يقتضي االستعانة بأىؿ الخبرة مف األدالء الخبراء بطرؽ المدينة كمسالكيا 

إنيا رحمة . كمخاطرىا كاألماكف التي يحسف المبيت فييا كالتي يجب اإلسراع في الخركج منيا
بيعة األرض الصحراكية، كالحياة البدكية في الجزيرة العربية، ككسائؿ شاقة خاصة إذا تصكرنا ط

. النقؿ البطيئة، فضبل عف مطاردة المشركيف ليما
نيا العقيدة التي تستحؽ أف  كلكنو اإليماف الذم ييٌكف عمى اإلنساف كؿ مشاؽ الحياة، كا 

. يبذؿ فييا المؤمف ركحو كنفسو كحياتو لتعمك كتسمك فكؽ الجاىمية
رىجيال ًمٍف بىًني الدِّييؿً ) فقد استأجر النبي لذا 

يتنا... (211) مىى ًديًف ... (212)ىىاًدينا ًخرِّي كىىيكى عى
ـى  كىاعىدىاهي غىارى ثىٍكرو بىٍعدى ثىالًث لىيىاؿ، فى ىتىاىي ٍيشو فى ىًمنىاهي فىدىفىعىا ًإلىٍيًو رىاًحمىتىٍيًيمىا كى ا ًبرىاًحمىتىٍيًيمىا كيفَّناًر قيرى

ةى لىيى  ًبيحى ال كىاٍنطىمىؽى مىعىييمىا عىاًمري ٍبفي فييىٍيرىةى كىالدَّنًليؿي الدِّييًميُّظ صى ، فىاٍرتىحى  .(213)(اؿو ثىالثو
السير إلى المدينة عبر الطريؽ الساحمي : عاشران 

عند الغار حسب المكعد المتفؽ  ػ إلى النبي  عبداهلل بف أريقطبعد أف كصؿ الدليؿ ػ 
غرة ربيع األكؿ سنة  (214)التي قضاىا في الغار كىي ليمة اإلثنيفعميو كذلؾ صبيحة الميمة الثالثة 

، كارتحؿ معيما عامر بف فييرة، كأبك بكر  ـ، ارتحؿ رسكؿ اهلل 622سبتمبر سنة  16/ىػ 1
، حتى إذا (215)سار بيـ الدليؿ كأمعف في اتجاه الجنكب نحك اليمف، ثـ اتجو غربان نحك الساحؿ

تجو شماالن عمى مقربة مف شاطئ البحر األحمر كسمؾ طريقان لـ كصؿ إلى طريؽ لـ يألفو الناس ا
. (216)يسمكو أحد إال نادران 

                                              
. كـ في الطريؽ الحديثة 450حكالي  -210
عبداهلل بف أرقد، كقيؿ ابف أريقط، : البحث في إسمو كأكرد الركايات في ذلؾ كفييا 7/238تحرل ابف حجر في الفتح  -211

. رقيط: كقيؿ اسمو
. 7/238الفتح . الماىر باليداية، سمي كذلؾ ألنو ييدم بمثؿ خرت اإلبرة أم ثقبيا: اٍلًخرِّكيتي  -212
. 3906، 2263صحيح البخارم رقـ  -213
. 7/236فتح البارم  -214
كأكرد ابف . 2263حديث رقـ . كأبي بكر كعامر عبر طريؽ الساحؿ كرد عند البخارم كغيره اتجاه الدليؿ بالنبي  -215

. اية الحاكـ كفييا مركره بالساحؿ أسفؿ عسفاف، كصحح إسنادهرك 7/238حجر في الفتح 
. بتصرؼ 186الرحيؽ المختـك لمشيخ المباركفكرم  -216
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طريؽ  -كأبي بكر عبر طريؽ غير مألكؼ  كال شؾ في أف سير الدليؿ بالنبي 
ساعد في اإلفبلت بيما مف مطاردة المشركيف الذيف ربما جدكا بالسير في الطريؽ  -الساحؿ 

. المعتاد إلى المدينة
مف بيف أيدىـ كىـ مطكقكف لداره، كيغيب عف  ف قريش لـ يىريٍؽ ليا أف يفمت النبي كلؾ

أنظارىـ بعد أف كاف في قبضتيـ، كيختفي فبل يجدكف لو أثران، كلـ تفمح كؿ محاكالتيـ في البحث 
فأكفدكا الرسؿ إلى القبائؿ العربية خارج مكة كأعمنكا عف جائزة كبرل لمف أمسؾ بيما  كالمطاردة،

ًفي أىًبي بىٍكرو  يىٍجعىميكفى ًفي رىسيكًؿ المَّنًو )لى قيد الحياة أك الممات ع ًديىةى كيؿِّي كىاًحدو ًمٍنييمىا  كى
ا ثمف كبير ميٍغرو بالنسبة ألعرابي يعيش في تخكـ  (218)مائةه مف اإلبؿ (217)(ًلمىٍف قىتىمىييمىا أىٍك أىسىرىىيمى

. الماءالصحراء، يكاد ػ بصعكبة ػ يحصؿ عمى المرعى ك
ككاف ممف عرض عمييـ كفار قريش ىذه الجائزة قبيمة سراقة بف مالؾ، كنتركو يركل لنا 

ؿه : ،ى قاؿقصتو مع النبي  اًلًس قىٍكًمي بىًني ميٍدًلجو أىٍقبىؿى رىجي اًلسه ًفي مىٍجًمسو ًمٍف مىجى ا أىنىا جى فىبىٍينىمى
ميكسه فىقىاؿ نىٍحفي جي مىٍينىا كى ـى عى تَّى قىا ـٍ حى مَّندنا  ى:ًمٍنيي يىا سيرىاقىةي ًإنِّيي قىٍد رىأىٍيتي آًنفنا أىٍسًكدىةن ًبالسَّناًحًؿ أيرىاىىا ميحى

ابىوي  .  كىأىٍصحى
، فىقيٍمتي لىوي  ي:قىاؿى سيرىاقىة ـٍ ـٍ ىي فيالننا اٍنطىمىقيكا : فىعىرىٍفتي أىنَّنيي لىًكنَّنؾى رىأىٍيتى فيالننا كى ـٍ كى ـٍ لىٍيسيكا ًبًي ًإنَّنيي

اًريىًتي أىٍف تىٍخريجى ًبفىرىًسي كىًىيى ًمٍف  ًب ىٍعييًننىا، ٍمتي فىأىمىٍرتي جى ٍجًمًس سىاعىةن ثيَـّ قيٍمتي فىدىخى ثيَـّ لىًبٍثتي ًفي اٍلمى
ًو األىٍرضى  طىٍطتي ًبزيجِّك رىٍجتي ًبًو ًمٍف ظىٍيًر اٍلبىٍيًت فىحى ٍذتي ريٍمًحي فىخى ، كىأىخى مىيَّ  كىرىاًء أىكىمىةو فىتىٍحًبسىيىا عى

فىٍض  فىٍعتييىا تيقىرِّكبي كىخى ًكٍبتييىا فىرى تَّى أىتىٍيتي فىرىًسي فىرى اًليىوي حى ـٍ فىعىثىرىٍت ًبي فىرىًسي؛  تي عى تَّى دىنىٍكتي ًمٍنيي ًبي حى
ٍيتي يىًدم ًإلىى ًكنىانىًتي فىاٍستىٍخرىٍجتي ًمٍنيىا األىٍزالـى فىاٍستىٍقسىٍمتي ًبيىا أىضي  ٍنيىا، فىقيٍمتي فىأىٍىكى ٍرتي عى رى ـٍ رُّ فىخى ـٍ أى ىي

رىجى الًَّذم أىٍكرىهي، ٍيتي األزالـى تيقىرِّكبي ًبي ال فىخى ًكٍبتي فىرىًسي كىعىصى . فىرى
تَّنى ًإذىا سىًمٍعتي ًقرىاءة رىسيكًؿ المَّنًو  ٍت يىدىا  حى كىىيكى ال يىٍمتىًفتي كىأىبيكبىٍكرو ييٍكًثري االٍلًتفىاتى سىاخى

تَّنى بىمىغىتىا الرُّظ  ـٍ تىكىٍد تيٍخًرجي يىدىٍييىا فىمىمَّا ٍكبىتىٍيفً فىرىًسي ًفي األٍرًض حى ٍت فىمى ٍرتييىا فىنىيىضى ٍنيىا ثيَـّ زىجى ٍرتي عى رى ، فىخى
ٍت قىاًئمىةن ًإذىا ألثىًر يىدىٍييىا عيثىافه  اٍستىكى

رىجى  (219) اًف فىاٍستىٍقسىٍمتي باألزالـى فخى اًء ًمٍثؿي الدُّخى سىاًطعه ًفي السَّمى
. الًَّذم أىٍكرىهي 

ـٍ ًباألمىافً فىنىادى  ا لىًقيتي ٍيتييي قىعى ًفي نىٍفًسي ًحيفى لىًقيتي مى كى ـٍ كى تَّى ًجٍئتييي ًكٍبتي فىرىًسي حى قىفيكا، فىرى ، فىكى
ـٍ أىٍف سىيىٍظيىري أىٍمري رىسيكًؿ المًَّو  ٍنيي ٍبًس عى عىميكا ًفيؾى الدِّييىة، : فىقيٍمتي لوي  ًمٍف اٍلحى ًإفَّن قىٍكمىؾى قىٍد جى

ـٍ  ـٍ يىٍرزىآًني كىأىٍخبىٍرتييي تىاعى، فىمى ـٍ الزَّنادى كىاٍلمى مىٍيًي ، كىعىرىٍضتي عى ـٍ ، ًبًي أىٍخبىارى مىا ييًريدي النَّناسي
ـٍ  (220) لى كى

                                              
. ، كالمفظ لو4/175، كأحمد 3906صحيح البخارم رقـ  -217
. 7/240انظر فتح البارم  -218
. 4/230معجـ مقاييس المغة . ىك الدخاف، سمي بذلؾ النتشاره في اليكاء -219
. 2/218النياية البف األثير . يأخذا كلـ ينقصا مف الزاد كالمتاع الذم معي شيئان أم لـ  -220
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نَّنا: قىاؿى يىٍسأىالًني ًإال أىٍف  فىسى ىٍلتيوي أىٍف يىٍكتيبى ًلي ًكتىابى أىٍمفو فى ىمىرى عىاًمرى ٍبفى فييىٍيرىةى فىكىتىبى ًفي . أىٍخًؼ عى
ى رىسيكؿي المًَّو ةو ًمٍف أىًديـو ريٍق ى  . )(221)ثيَـّ مىضى

ىكذا خرج سراقة مستأثران بالجائزة لنفسو، مسرعان عمى فرسو تنيب األرض نيبان، مدججان 
بسبلحو يريد الفكز بالغنيمة لكحده، فرأل معجزة اهلل تبارؾ كتعالى؛ فإذا بأقداـ فرسو تغكص في 

مف اهلل، فمجأ ػ بعد أف جاء مطاردان ػ يطمب األماف ممف  رماؿ الصحراء، فأيقف بأنو نبي معصكـ
ؿى النياًر جاىدان عمى نبيِّي اهلًل )أراد أف يسمبو األماف،  ، ككافى -صمى اهلل عميو كسمـ  -فكافى أكَّن
ةن لوي   .(222)(آخر النياًر مىٍسمحى

إال اهلل،  مكصكال باهلل، كلسانو رطبان بتبلكة آيات اهلل، لـ يخش أحدان  ككاف قمب النبي 
. فأنجاه اهلل عز كجؿ

ىذا فارس قد لحؽ ): أف سراقة يعدك في إثرىـ قاؿ عندما اكتشؼ أبك بكر الصديؽ 
مىٍيؾى : )، كبكى، قاؿ(بنا لىًكٍف أىٍبًكي عى مىى نىٍفًسي أىٍبًكي كى . (223)(أىمىا كىالمَّنًو مىا عى

مىٍيًو الرىسيكؿي المًَّو  قؼ ): فرس، كأمره النبي فصرعو اؿ (الميـ اصرعو): فىدىعىا عى
(.  مكانؾ، ال تتركف أحدان يمحؽ بنا

قىاؿ سراقة ؛ فىاٍدعي المَّوى أىٍف ييٍنًجيىًني ًممَّا أىنىا ًفيوً، فىكى : )كى ًمٍمتي أىفَّ ىىذىا عىمىميؾى مَّدي، قىٍد عى يىا ميحى
مىى مىٍف كىرىاًئي ًمٍف الطَّمىًب، كىىىًذًه ًكنىافى  نىًمي المًَّو أليعىمِّكيىفَّ عى ا فىًإنَّؾى سىتىميرُّ ًبًإًبًمي كىغى ٍذ ًمٍنيىا سىٍيمن ًتي فىخي

تىؾى  اجى ٍذ ًمٍنيىا حى كىذىا، فىخي ٍكًضًع كىذىا كى (. ًفي مى
ةى ًلي ًفييىا، قىاؿى : )فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  اجى ا لىوي رىسيكؿي المًَّو : ال حى دىعى عى ًإلىى كى ، فىأيٍطًمؽى فىرىجى

اًبوً   (224)(.أىٍصحى
في كنانتو، يحفظ سرَّ رسكؿ  عادى سراقة بف مالؾ يحمؿ كتاب األماف مف رسكؿ اهلل كى 

: ، فقاؿاهلل، كيحتفظ بو لسنكات، حتى مضت غزكة حنيف؛ فجاء يحمؿ كتابو إلى رسكؿ اهلل 
ًبر، أيٍدنو: فقاؿ. يا رسكؿ اهلل ىذا كتابؾ) . (225)، فدنا منو سراقة، كأسمـ(يـك كفاء كى

 ًريىة أبي بكر عف النبي تَّنكٍ : حادم عشر
كأبك بكر الصديؽ رضي اهلل عنيما عمى أقصى درجات الحيطة كالحذر؛  كيبقي النبي 

ًدينىًة كىىيكى ميٍرًدؼه أىبىا بىٍكرو ػ  أىٍقبىؿى نىًبيُّظ المَّنًو )بالرغـ مف اقترابيما مف حدكد المدينة، إذ  ًإلىى اٍلمى

                                              
 39.6صحيح البخارم رقـ  -221
. مسمحة، أم يدافع عنيما: ، كمعنى قكلو3911صحيح البخارم رقـ  -222
سناده صحيح ،5/420مسند أحمد  -223 . كا 
سناده صحيح ،5/420مسند أحمد  -224 . كا 
. ، نقبل عف ابف إسحاؽ، كقد ركاه بإسناد جيد صرح فيو بالسماع2/97ىشاـ  أنظر ما سبؽ في سيرة ابف -225
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نىبً  كىأىبيك بىٍكرو شىٍيخه  شىابٌّب ال ييٍعرىؼ مُّظ المَّنًو ييٍعرىؼي كى
ؿي أىبىا بىٍكرو فىيىقيكؿي  ى:قىاؿ -(226) يىا : فىيىٍمقىى الرَّنجي

ؿي الَّنًذم بىٍيفى يىدىٍيؾ؟ى فىيىقيكؿي  ؿي يىٍيًديًني السَّنًبيؿى : أىبىا بىٍكرق مىٍف ىىذىا الرَّنجي فىيىٍحًسبي : قىاؿى . ىىذىا الرَّنجي
اًسبي أىنَّنوي ًإنَّنمىا يىٍعًني اؿ ٍيرً اٍلحى نَّنمىا يىٍعًني سىًبيؿى اٍلخى  .(227)(طَّنًريؽى كىاًِإ

المخاطر ال زالت مكجكدة بالرغـ مف االقتراب مف المدينة، عيكف قريش، كالمطاردة 
كأصحاب المصالح  المستمرة، كخبر الجائزة الذم طار إلى قبائؿ العرب المنتشريف في الجزيرة،

.  مع قريش
ينة التي يكثر دخكؿ الناس إلييا كالخركج منيا، كأبي بكر مف دخكؿ المد كالبد لمنبي 

كمف السيؿ في ىذه الحالة أف يتـ اكتشاؼ األمر بمجرد فضكؿ شخص مف الناس؛ سيما أف أبا 
ييٍعرىؼي ًفي الطَّنًريًؽ الٍخًتالًفًو ًإلىى الشَّناـً بكر كىافى 

ألنو كاف يمر عمى أىؿ المدينة في سفر " ،(228)
. (230)ىذا ييديني السبيؿ: إذا سألو الناس عنو بكر الصديؽ  ، فكانت حيمة أبي(229)"التجارة

. فيحسب السائؿ أنو دليؿ أبي بكر في الطريؽ كىك يريد دليمو في طريؽ الخير
ف اقترب المرء مف  إف الحيطة كالحذر أمر كاجب ال يجكز التساىؿ فيو كلك لمحظة، كا 

. تنفيذ الميمة كأكشؾ عمى تحقيؽ اليدؼ
إلى المدينة المنكرة فتض  بنكر النبكة،  شاقة يصؿ ركب النبي كبعد ىذه الرحمة اؿ

كتتحقؽ نبكءة التكراة ػ . كتشرؽ شمس اإلسالـ مف جديد، لتطٌؿ عمى جزيرة العرب كما حكليا
ميٍمكيوي ًبالشَّناـً : )ػ األحبار كما ركاىا كعب  مييىاًجريهي ًبطىابىةى، كى ٍكًلديهي ًبمىكَّنةى، كى  (231)(.مى

. كة مف الفكرة إلى الدكلة يمرُّظ باليجرة تىيديفان كتخطيطان كتنظيمان كت مينان إف طريؽ الدع
ف السير إلى الدكلة أمر عسير يمر بالجباؿ كالكدياف كالصحارل كالكيكؼ كالمغارات نو . كاِإ كاِإ

ًد كمف خمفو بالطَّنمىب . محفكؼه مف أمامو بالرَّنصى
 :الدُّظركس الميٍستفادة ًمفى الًيٍجرة

. الدعكة اإلسبلمية في ظؿ الظركؼ المحيطة بيا استشراؼ مستقبؿ -1
ضركرة االنتقاؿ بالدعكة مف مرحمة االستضعاؼ إلى مرحمة التمكيف، كالبحث عف القاعدة  -2

. اآلمنة لمدعكة
                                              

ال يعرؼ؟ كجكاب ذلؾ  أكبر مف أبي بكر الصديؽ بسنتيف، فكيؼ أطمؽ عميو بأنو شيخ يعرؼ كالنبي شاب النبي  -226
نما الشيب، كأبك بكر يعرؼ لتكرار مركره عمى أىؿ المدينة في س فر التجارة، بخبلؼ أف معنى الشيخ ىنا ليس السف كا 

. 7/250فتح البارم . في األمريف فقد كاف بعيد العيد بالسفر مف مكة، كلـ يشب النبي 
. 3911صحيح البخارم رقـ  -227
سناده صحيح3/122مسند أحمد  -228 . ، كا 
. 7/250فتح البارم  -229
سناده صحيح3/287مسند أحمد  -230 . ، كا 
سنا( 5)سنف الدارمي، المقدمة، حديث رقـ  -231 . ده صحيح؛ إال إنو مكقكؼ عمى كعب كا 
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. الحفاظ عمى طبلئع الدعكة اإلسبلمية؛ كتأمينيا لتككف ركيزة مف ركائز الدكلة -3
، ..أسباب القكة المادية، كالمكقع المتميزاختيار المكاف المناسب لمدكلة؛ الذم تتكفر فيو  -4

. فضبلن عف األنصار؛ أصحاب العقيدة الراسخة
. اإلعداد، كالتخطيط، كتأميف متطمبات العمؿ -5
عفاء األثر عمى العدك -6 . السرية في التحركات، مع التمكيو، كا 
اتو تكظيؼ القدرات البشرية بطريقة مثمى، كتكميؼ كؿو بالميمة المناسبة الستعدادتو كقدر -7

. الشخصية
أىمية دكر الشباب في الدعكة اإلسبلمية؛ كالذم تمثؿ في مكقؼ عبداهلل بف أبي بكر  -8

. الصديؽ، كعمي بف أبي طالب رضي اهلل عنيما
دكر المرأة كمشاركتيا الفاعمة مع الرجؿ في مياـ الدعكة؛ كالذم تمثؿ في مكقؼ عائشة  -9

. كأسماء رضي اهلل عنيما
َك إاِل  ِاهللَِّ َوال ]. عالى، كعدـ الرككف إلى األسبابالتككؿ عمى اهلل تبارؾ كت -10 َواْ ِزْ َوَ ا َ ْزُ

َّا َيْؿُؽُرونَ  َ ْن َعَؾْقِفْم َوال َ ُك ِِف َضْقٍ  ِ  . (127:النحؿ) [َ ْ
االطبلع عمى مؤامرة االغتياؿ ػ الخركج : )كدالئؿ نبكتو في اليجرة؛ مثؿ معجزات النبي  -11

عمى باب الغار ػ سراقة كفرسو التي ساخت يداىا في األرض  مف الدار ػ بيت العنكبكت
(. كمما اقتربت مف النبي 

. أىمية الذكر كتبلكة القرآف في تفريج الكربات، كتيسير الميمات -12
حماية القيادة كالدفاع المستميت عنيا؛ كما تمثؿ في مكقؼ أبي بكر الصديؽ كعمي بف  -13

. أبي طالب الذم بات في فراش النبي 
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 السادسةالوحدة 
العهد المدني الكريم 

تأسيس الدولة 

 السادسةالكحدة 
ت سيس الدكلة 

 
: المدينة، كنزكلو في قباء استقباؿي الرسكؿ القائد عمى مىشارؼً : أكالن 

 دينة مف األنصار كالمياجريف يتحٌرقكف شكقان إلى رؤية النبي كاف المسممكف في الـ
حبتو، كيتحٌركف كصكلو في كؿ حيف فما ( خارج المدينة)، فكانكا يغدكف كؿ غداةو إلى الحرَّنة كصي

 .إال حٌر الظييرة (232)يردُّظىـ
، إال كىٌبكا إليو، كثاركا إلى السبلح؛ (233)كما إف أتاىـ خبر كصكلو إلى مشارؼ المدينة

اركبا آمنيف ميطاعيف، كحفُّظكىما بالسالح مف كؿ جانب: فاستقبمكه بجانب الحرَّة، كقالكا
؛ ال (234)

. يصؿ إلييما إال مف ثكمتو أمو
بيـ  كعدؿ النبي : يحيط بو صحابتو مف المياجريف كاألنصار سارى مككبي النبي  

كىي السنة  -(235)ع األكؿمحتى نزؿ في بني عمرك بف عكؼ، كذلؾ يـك االثنيف مف شير رب
622سبتمبر سنة  23المكافؽ  -األكلى مف اليجرة

كنزؿ عمى كمثـك بف اليدـ، كقيؿ كاف . (236)
. (237)يكمئذ مشركان 

ماؤىا الستقباؿ الرسكؿ : كزحفت المدينة رجاليا كنساؤىا، شبابيا كشيكخيا، عبيدىا كا 
اًجيرً ، القائد  مىى اأٍلىجى كا ًفي الطَّنًريًؽ كىعى رىجي فىخى

ٍبيىافي ًفي الطَّنًريًؽ يىقيكليكفى ، ؼى (238) ـي كىالصِّي دى : اٍشتىدَّن اٍلخى
اءى رىسيكؿي المَّنًو  مَّنده المَّنوي أىٍكبىر،ي جى اءى ميحى ، جى

(239) .
                                              

فتح (. فإذا أحرقتيـ الشمس رجعكا إلى منازليـ: )أم مف شدة الحٌر، كفي ركاية ابف سعد( يؤذييـ: )كرد في ركاية -232
رَّة، كىي األرض ذات الحجارة السُّكد. 7/243البارم  . 4/175النياية البف األثير . كالحى

 مف ييكد المدينة كاف قد أكفى عمى ظير بيت مرتفع لو لحاجة، فرأل النبي رجؿ  كرد أف أكؿ مف رأل النبي  -233
. 3906صحيح البخارم رقـ . يا معاشر العرب، ىذا جدكـ الذم تنتظركف: كأبا بكر مف بعيد، فنادل بأعمى صكتو

. 3911: صحيح البخارم رقـ -234
. 3906: انظر ما سبؽ في صحيح البخارم رقـ -235
. 1/102رحمة العالميف  -236
. 7/244فتح البارم  -237
. 1/330انظر النياية البف األثير . أم مف فكؽ البيكت -238
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ـٍ ًبرىسيكًؿ المَّنًو كعمَّت الفرحة أىؿ المدينة حتى إنيـ لـ يفرحكا  يي عىؿى  ،ًبشىٍيءو فىرىحى تَّنى جى حى
ـى رىسيك مىاءي يىقيٍمفى قىًد ؿي المَّنًو اإلًٍ

(240) .
ٍبيىافى  (241)اٍلكىالًئدى : كفي ركاية . (242)كىالصِّي

. (243)كلعب الحبشة بالحراب فرحان بقدكمو عميو الصالة كالسالـ
ا قىطُّ  ؿى ًفيًو رىسيكؿي المَّنًو أىٍحسىفى كىال أىٍضكىأى  كأضاءت المدينة فما كاف يىٍكمن ًمٍف يىٍكـو دىخى


(244)  .

ٍبري النبي  ييده ك أثمر صى  كالغرس الذم غرسو النبي  ،ًجياديه كًىجرتيو، كأينع كؿ ذلؾكجي
ارَ ]ضرب جذكره في األرض، كنمى،  اَ  لَِقِغقَل ِ ِْم اْلُؽػَّ رَّ [ َفاْشَتْغَؾَل َفاْشَتَوى َعَذ ُشوقِِه ُيْعِجُب ال ُّب

.  (29:الفتح)
كا أف العقيدة قد غيرست في نفكس األنصار، فكاف كىك يرلكما أعظميا مف لحظات 

آككه كنصركه كآمنكا بالذم أنزؿ عميو يـك أف خذلو أىمو كعشيرتو، كصدقكا ما  أنصاران لمنبي 
عميو في بيعتي العقبة األكلى كالثانية، فكاف استقباليـ  عاىدكا اهلل عميو، كأكفكا بما بايعكا النبي 

. لو حافبلن بالرجاؿ، كالنساء، كاألطفاؿ، كالماؿ، كالسبلح
 

المسجد في قيبىاء بناء : ثانيان 
في بني عمرك بف عكؼ بض  عشرة ليمة، كأٌسس المسجد كصمى  لىًبثى رسكؿ اهلل 

َ  َعَذ ] :كىك المسجد الذم أيسس عمى التقكل كما كصفو اهلل عزكجؿ، (245)فيو َدَْسِجٌد ُأشِّج

ِل َيْوٍم َأَح ُّب َأْن َ ُؼوَم فِقِه فِقِه ِرَجاٌل ُ ِبُّبونَ  ِرينَ  التَّْؼَوى ِ ْن َأوَّ ُروا َواهللَُّ ُ ِبُّب اْدُطَّفِّج . (108:التكبة) [َأْن َيَتَطفَّ
المسجد الذم أيسس عمى التقكل أحؽ بالصبلة فيو مف المسجد الذم أنشئ ضراران، لذا 

عمى الصبلة بمسجد قباء؛ الذم أسس مف أكؿ "فقد حثَّ اهلل عز كجؿ نبيو عميو الصبلة كالسبلـ 
                                                                                                                                  

سناده صحيح ،1/2مسند أحمد  -239 . كا 
. 3952: صحيح البخارم رقـ -240
" طمع البدر عمينا مف ثنية الكداع كجب الشكر عمينا ما دعا هلل داع: "ذكر ابف حجر أف ما كرد مف غناء الكالئد -241

.  عضؿ، كلعؿ ذلؾ كاف في قدكمو مف غزكة تبكؾإسناده ضعيؼ ـ
ٍبيىاًف ًإلىى ثىًنيًَّة  ذىىىٍبنىا نىتىمىقَّى رىسيكؿى المًَّو : )قاؿ عف السَّاًئبي ٍبفي يىًزيدى  3083: يؤيده ركاية البخارم رقـ: قمت مىعى الصِّك

دىاعً  ـى النًَّبيُّ )، كصرحت الركايات األخرل أف ذلؾ كاف (اٍلكى ًدينىةى ًمٍف غىٍزكىًة تىبيكؾى تىمىقَّاهي النَّاسي فىمىًقيتي   لىمَّا قىًد مىعى  قاٍلمى
دىاعً  مىى ثىًنيًَّة اٍلكى ٍبيىاًف عى سناده صحيح3/449، كمسند أحمد 1718: ، كالترمذم رقـ2779: سنف أبي داكد رقـ( الصِّك . ، كا 

. 4941: صحيح البخارم رقـ -242
. صحيح، بإسناد 1/8التاريخ الصغير لمبخارم  -243
سناده صحيح. مف حديث أنس 88: ، كالدارمي رقـ3618: سنف الترمذم رقـ -244 . كا 
. 3906صحيح البخارم رقـ  -245
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ىي طاعة اهلل، كطاعة رسكلو، كجمعا لكممة المؤمنيف، كمعقبل كمكئبل يـك بنائو عمى التقكل، ك
 .(246)"لئلسبلـ كأىمو

رىاًكبنا كىافى النَّنًبيُّظ ك يىٍ ًتي مىٍسًجدى قيبىاءو كيؿَّن سىٍبتو مىاًشينا كى
(247) .

كفي ىذا الحديث داللة عمى جكاز تخصيص بعض األياـ ببعض األعماؿ الصالحة "
كىذا :"كاستنبط النككم منو جكاز تخصيص بعض األياـ بالزيارة، كقاؿ، (248)"كالمداكمة عمى ذلؾ

بأف "، كعمؿ بعض العمماء تخصيص الزيارة في يـك السبت (249)"ىك الصكاب، كقكؿ الجميكر
إلى قباء إنما كاف لمكاصمة األنصار كتفقد حاليـ كحاؿ مف تأخر منيـ عف حضكر  مجيئو 

. (250)"الجمعة معو
بياف فضمو، كفضؿ مسجده، كالصبلة فيو، كفضيمة "الحديث عمى كاستدؿ العمماء بيذا 
، كأف (251)"، كىكذا جميع المكاضع الفاضمة تجكز زيارتياكماشيان  زيارتو، كأنو تجكز زيارتو راكبان 

كاف يأتي مسجد  النيي عف شد الرحاؿ لغير المساجد الثبلثة ليس عمى التحريـ، لككف النبي "
 (252)".قباء راكبا

تَّنى يىٍ ًتيى ىىذىا اٍلمىٍسًجدى مىٍسًجدى قيبىاءى : فضؿ مسجد قباء، فقاؿ م كبٌيف النب رىجى حى مىٍف خى
مَّنى ًفيًو كىافى لىوي عىٍدؿى عيٍمرىةو   .(253)فىصى

فيو  ىك أكؿ مسجد بيني في المدينة، كىك أكؿ مسجد صمى النبي "كمسجد قباء 
. (254)"عامةبأصحابو جماعة ظاىران، كأكؿ مسجد بني لجماعة المسمميف 
مسجد قباء، أـ المسجد النبكم؟ : كاختمؼ العمماء في المسجد الذم أيسس عمى التقكل

كالسياؽ إنما ىك "، (255)"فالجميكر عمى أف المراد بو مسجد قباء ىذا، كىك ظاىر اآلية"
.  (256)"في معرض مسجد قباء

                                              
. 2/389تفسير ابف كثير  -246
 1193صحيح البخارم رقـ  -247
. 3/69فتح البارم  -248
. 9/171شرح النككم عمى صحيح مسمـ  -249
. 3/70فتح البارم  -250
. 9/170شرح النككم عمى صحيح مسمـ  -251
. 3/69فتح البارم  -252
نىٍيؼو . مف حديث 699أخرجو النسائي  -253 ، كابف "حديث حسف غريب: كقاؿ 324كأخرجو الترمذم برقـ . سىٍيًؿ ٍبًف حي

كالحديث حسف بمجمكع طريقيو، . كفي كبل الحديثيف رجؿ مقبكؿ. أيسىٍيدى ٍبفى ظييىٍيرو  مف حديث 1411ماجو برقـ 
. 2/389 كصححو ابف كثير في التفسير

. 7/245فتح البارم  -254
. 7/245فتح البارم  -255
. 2/389تفسير ابف كثير  -256
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منيما أسس  كالحؽ أف كبل: "أف مسجد قباء ىك المراد في اآلية، فقاؿابف حجر كرجح   
يؤيد ككف المراد مسجد  (فيو رجاؿ يحبكف أف يتطيركا)عمى التقكل، كقكلو تعالى في بقية اآلية 

 (257)".قباء
يقتضي أنو مسجد قباء، ألف تأسيسو كاف في  (مف أكؿ يـك)قكلو تعالى : " قاؿ السييمي
 (258)".بدار اليجرة أكؿ يكـ حؿ النبي 

ليجرة أكؿ مكلكد في اإلسالـ بعد ا: ثالثان 
إلى المدينة أصبحت اليجرة مف مكة إلييا كاجبة في حؽ  بعد أف ىاجر النبي 

. (259)"كمكاساتو بالنفس كأف سكنى المدينة كاف كاجبان لنصرة النبي "الصحابة، 
، فمـ يبؽ في مكة منيـ أحد، إال مفتكف أك كتبلحؽ المياجركف إلى رسكؿ اهلل 

ة إلى مكة، فأحضر زكجتو سكدة بنت زمعة، كبنتيو زيد بف حارث كأرسؿ النبي . (260)محبكس
فاطمة كأـ كمثكـ، كأـ أيمف زكج زيد بف حارثة كابنيا أسامة، كخرج عبداهلل بف أبي بكر كمعو أـ 

سبقت مع زكجيا عثماف، كأخرت  ككانت رقية بنت النبي "، (261)ركماف، كأختاه عائشة كأسماء
. (262)"لربيعزينب كىي الكبرل عند زكجيا أبي العاص بف ا

ككانت أسماء حامؿه في عبداهلل بف الزبير بمكة، فخرجت في ىذه الرحمة الشاقة التي 
:  يزيد في مشقتيا حمميا الذم شارؼ عمى الميبلد، قالت

ٌّـب ) ًت رىٍجتي كىأىنىا مي فىخى
، ثيَّـن أىتىٍيتي ًبوً (263) لىٍدتي ًبقيبىاءو ًدينىةى، فىنىزىٍلتي قيبىاءن، فىكى رىسيكؿى  ، فى ىتىٍيتي اٍلمى

ٍكؼى المَّنًو  ؿى جى ؿى شىٍيءو دىخى ، أىكَّن غىيىا ثيَّـن تىفىؿى ًفي ًفيًو فىكىافى ٍجرًًه، ثيَّـن دىعىا ًبتىٍمرىةو فىمىضى ٍعتيوي ًفي حى ضى قي ،ى فىكى
نَّنكىوًريؽي رىسيكًؿ المَّنًو  مىٍيو(264)، ثيَّـن حى ُي ًبالتَّنٍمرىًة، ثيَّـن دىعىا لىوي فىبىرَّنؾى عى

(265) ،

                                              
ٍيرىةى عىٍف النًَّبيِّك . 7/245فتح البارم  -257 ، : قىاؿى  كاستدؿ ابف حجر بما ركل أىًبك ىيرى فِقِه ]نىزىلىٍت ىىًذًه اٍْليىةي ًفي أىٍىًؿ قيبىاءو

ُروا ـٍ ىىًذًه اٍْليىةي  ى:قىاؿ [ِرَجاٌل ُ ِبُّبوَن َأْن َيَتَطفَّ اًء، فىنىزىلىٍت ًفيًي  .كىانيكا يىٍستىٍنجيكفى ًباٍلمى
، "ىذا حديث غريب مف ىذا الكجو: "، كقاؿ3100، كالترمذم رقـ 357كالمفظ لو، كابف ماجو رقـ  44أخرجو أبك داكد رقـ 

. 151رقـ  1/112، كضعفو في التمخيص الحبير 7/245كصحح ابف حجر إسناده في الفتح 
. ضعيؼ: مجيكؿ الحاؿ، كيكنس بف الحارث: الصكاب، إسناده ضعيؼ، فيو ابراىيـ بف أبي ميمكنة: لتؽ

. 7/245فتح البارم  -258
. 7/267فتح البارم  -259
. 2/105سيرة ابف ىشاـ / انظر -260
. ، نقبل عف ابف إسحاؽ7/249فتح البارم / انظر -261
. 7/263فتح البارم  -262
. 7/248فتح البارم . كىي تسعة أشيرأم أتمت مدة الحمؿ الغالبة  -263
. 7/248فتح البارم . أم كضع في فيو التمرة، كدلؾ حنكو بيا -264
. 7/248فتح البارم . أم دعا لو بالبركة -265
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كىافى أىكَّن  ـٍ ًإفَّن اٍليىييكدى قىٍد كى ـٍ ًقيؿى لىيي ا شىًديدنا، أًلىنَّنيي كا ًبًو فىرىحن ، فىفىًرحي ـً ٍسالى ًلدى ًفي اإلًٍ ٍكليكدو كي ؿى مى
ـٍ  ـٍ فىالى ييكلىدي لىكي ٍتكي رى . (266)(سىحى
مىٍيوً ): كفي ركاية مَّنى عى صى وي كى ثيَّـن مىسىحى

اءى كىىيكى ا(267) ٍبدى المَّنًو، ثيَّـن جى سىمَّناهي عى ٍبفي سىٍبً  ، كى
ـى رىسيكؿي المَّنًو ًسًنيفى أىٍك ثىمىافو ًلييبىاًي ى رىسيكؿى المَّنًو  بىٍيري فىتىبىسَّن ًحيفى رىآهي ميٍقًبالن  ، كىأىمىرىهي ًبذىًلؾى الزُّظ

 .(268)(ًإلىٍيًو ثيَّـن بىايىعىوي 
. (269)" فيذا عبداهلل بف الزبير أكؿ مكلكد في اإلسبلـ؛ أم بالمدينة مف المياجريف

ا أف كالدة عبداهلل بف الزبير بددت اإلشاعة بأف الييكد سحركا المياجريف فبل يكلد ليـ كـ
. أحد، لذا فرح المسممكف بكالدتو فرحان شديداي كما جاء في الحديث

 كالصحابة رضكاف اهلل عمييـ يعممكف أطفاليـ الرجكلة مف الصغر، كحب النبي 
كىك في  اـ كىك يأمر ابنو عبداهلل بمبايعة النبي كالسمع كالطاعة لو، كما فعؿ الزبير بف العك

 (270)".كىذه بيعة تبريؾ كتشريؼ ال بيعة تكميؼ"سف السابعة أك الثامنة، 
عمى أبي أيكب األنصارم  نزكؿ النبي : رابعان 

أىٍربى ى عىٍشرىةى لىٍيمىةن في ديار بني عمرك بف عكؼ  أقاـ النبي 
. ثـ تابع مسيره ،(271)

تىنىازىعى اٍلؽى  مىٍيو، فىقىاؿى رىسيكؿي المَّنًو كى ـٍ يىٍنًزؿي عى اًرق أىٍخكىاًؿ : ٍكـي أىيُّظيي مىى بىًني النَّنجَّن أىٍنًزؿي المَّنٍيمىةى عى
ـٍ ًبذىًلؾى  ٍبًد اٍلميطَّنًمًب أليٍكًرمىيي عى
ألف منيـ كالدة عبدالمطمب؛ جده، ىي سممى بنت عكؼ مف "، (272)

. (273)"بني مالؾ بف النجار
اًر بىنيك: األنصار فقاؿدكر  كذكر النبي  ٍيري ديكًر اأٍلىٍنصى ٍبًد اأٍلىٍشيىًؿ،  خى اًر، ثيَّـن بىنيك عى النَّنجَّن

ٍيره  اًر خى ًفي كيؿِّي ديكًر اأٍلىٍنصى ، ثيَّـن بىنيك سىاًعدىةى، كى ٍزرىجو اًرًث ٍبًف خى  (274).ثيَّـن بىنيك اٍلحى
ارً، قىاؿ اءيكا ى:ثيَّـن أىٍرسىؿى ًإلىى مىأًل بىًني النَّنجَّن كى ىنِّيي أىٍنظيري ًإلىى : قىاؿى . ميتىقىمِّيًدم سيييكًفًيـ فىجى كى

ٍكلىو رىسيكًؿ المَّنًو  اًر حى ي بىًني النَّنجَّن مىألى مىى رىاًحمىًتًو كىأىبيك بىٍكرو ًرٍدفىوي، كى عى
(275) .

ينزؿ في ديار بني النجار، كىـ أخكالو، فميـ التقدير كالتفضيؿ، كال بد مف  النبي 

                                              
. 5469صحيح البخارم رقـ  -266
. 14/126شرح النككم عمى صحيح مسمـ . أم دعا لو -267
. 2146صحيح مسمـ رقـ  -268
. 7/248فتح البارم  -269
. 14/126لنككم عمى صحيح مسمـ شرح ا -270
. 7/244كانظر اختبلؼ األقكاؿ في المدة، فتح البارم . مف حديث أنس 428صحيح البخارم رقـ  -271
سناده صحيح1/2مسند أحمد  -272 . ، كا 
. 7/252فتح البارم البف حجر  -273
. 3789 صحيح البخارم رقـ -274
. 3932صحيح البخارم رقـ  -275



83 

 

َك َلَعذ ُخُؾٍ  َعظِقمٍ ]: نو كتعالى يقكؿإكراميـ، كاهلل سبحا . (4:القمـ)[ َوإِكَّ
؟  : كيس ؿ النبي  أىمُّظ بيييكًت أىٍىًمنىا أىٍقرىبي

ف بعدت الشُّقة، (أىمنا)كانظر إلى جميؿ تعبيره كحسف لفظو  ، فيك ليس غريبان عنيـ كا 
لييـ ينتسب مف غير ترفع مع شرؼ نسبو . كىـ أىمو كا 

يحؽ لؾ يا أبا أيكب . أىنىا يىا نىًبيَّن المَّنوً، ىىًذًه دىاًرم كىىىذىا بىاًبي: بميفة (276)بى كيردُّ أىبيك أىيُّك
. أحد، كتفكز بو دكف غيرؾ قإلي ؾحتى ال يسبؽ اأف ال تكتفي باإلشارة إلى دارؾ بؿ إلى بابو

ًقيالن : كيجيبو النبي  . اٍنطىًمٍؽ فىيىيِّيٍ  لىنىا مى
مىى بىرىكىًة المَّنوً  :كأبي بكر الصديؽ قائبل كيعكد أبك أيكب كقد فاز بالنبي  قيكمىا عى

(277) .
ؿى النَّنًبيُّظ كفي دار أبي أيكب  كينتبو أبك أيكب  .(278)أىيُّظكبى ًفي اٍلًعٍمك ًفي السُّظٍفًؿ كىأىبيك نىزى

!!!. نىٍمًشي فىٍكؽى رىٍأًس رىسيكًؿ المَّنًو : بحسو المرىؼ كخمقو الجميؿ كأدبو الرفيع
ٍكا فىبىاتيكا فتنحى كأىمو مف لحظة انتباىتو  أيكب حتى ييخبر النبي كلـ يصبر أبك  فىتىنىحَّن

، ثيَّـن قىاؿى ًلمنَّنًبيِّي  اًنبو . السُّظٍفؿي أىٍرفىؽ: ، فىقىاؿى النَّنًبيُّظ ًفي جى
بكؿ تكاضع، يؤثر النزكؿ في الطابؽ األسفؿ حتى يسيؿ عمى الناس  ىكذا يرد النبي 

 .كب كأىمو مف حركة الزائريف كصعكدىـ كنزكليـزيارتو دكف إزعاج ألبي أم
. ال أىٍعميك سىًقيفىةن أىٍنتى تىٍحتىيىا: كلكف أبا أيكب كره أف يككف مسكنو أعمى مف النبي 

كأما كراىة أبي أيكب فمف األدب المحبكب الجميؿ، كفيو إجبلؿ أىؿ الفضؿ، كالمبالغة "
 .(279)"في األدب معيـ

ؿى النَّنًبيُّظ  كَّن . م اٍلعيميكِّي كىأىبيك أىيُّظكبى ًفي السُّظٍفؿً ؼً  فىتىحى
اًبًعوً ، ككاف أبك أيكب يصنع طعامان لمنبي  تبركان، ففيو التبرؾ بآثار "، فىيىتىتىبَّن ي مىٍكًض ى أىصى

 (280)".أىؿ الخير في الطعاـ كغيره

                                              
. 7/252فتح . كميب مف بني النجار، كبنك النجار مف بني الخزرج بف حارثةخالد بف زيد بف : األنصارم -276
. 3911انظر ما سبؽ في صحيح البخارم  -277
. 14/10شرح صحيح مسمـ ". كالسفؿ كالعمك بكسر أكليما كضمو لغتاف: "قاؿ النككم -278
. 14/10شرح النككم عمى صحيح مسمـ  -279
قاؿ  .إذا أتي بطعاـ أكؿ منو، كبعث بفضمو كاف النبي : "النككم ، قاؿ10، 14/9انظر شرح النككم عمى مسمـ  -280

إنو يستحب لآلكؿ كالشارب أف يفضؿ مما يأكؿ كيشرب فضمة ليكاسي بيا مف بعده، ال سيما إف كاف : العمماء في ىذا
ا إف كانت ممف يتبرؾ بفضمتو، ككذا إذا كاف في الطعاـ قمة، كليـ إليو حاجة، كيتأكد ىذا في حؽ الضيؼ، ال سيـ

كنقمكا أف السمؼ كانكا . عادة أىؿ الطعاـ أف يخرجكا كؿ ما عندىـ كتنتظر عياليـ الفضمة، كما يفعمو كثير مف الناس
". يستحبكف إفضاؿ ىذه الفضمة المذككرة، كىذا الحديث أصؿ ذلؾ كمو 
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ًعدى إً  ،كمرة أعد طعامان فيو ثكمان، كلما رجع الطعاـ كلـ يأكؿ منو النبي  صى لىٍيًو فىًزعى كى
رىاـه ىيك؟ى فىقىاؿى النَّنًبيُّظ  لىًكنِّيي أىٍكرىىيو: فىقىاؿى أىحى فزع أبك أيكب لخكفو أف يككف حدث منو أمر . ال، كى
.  (281)أكجب االمتناع مف طعامو

التصريح بإباحة الثكـ، كىك مجمع عميو، لكف يكره " كأخذ العمماء مف جكاب النبي 
في غير المسجد، أك مخاطبة الكبار، كيمحؽ بالثـك  لمف أراد حضكر المسجد، أك حضكر جمع

 (282)"كؿ ما لو رائحة كريية
قىاؿى . فىًإنِّيي أىٍكرىهي مىا تىٍكرىهي أىٍك مىا كىرًٍىتى  :فيما أحب ككره كرٌد أبك أيكب بمكافقتو لمنبي 

كىافى النَّنًبيُّظ  . (283)ييٍؤتىى كى
إني أناجي مف ال )في الحديث اآلخر معناه تأتيو المبلئكة كالكحي كما جاء " :قاؿ النككم

يترؾ الثـك دائما ألنو يتكقع مجيء  ككاف ( تناجي، كأف المبلئكة تتأذل مما يتأذل منو بنك آدـ
.  (284)"المبلئكة كالكحى كؿ ساعة 

: مف أكجو منقبة ظاىرة ألبي أيكب األنصارم "كاستدؿ العمماء عمى أف في الحديث 
( إني أكره ما تكره: )أدبو معو، كمنيا مكافقتو في ترؾ الثكـ؛ كقكلو، كمنيا (عنده)، منيا نزكلو 

 .(285)"كمف أكصاؼ المحب الصادؽ أف يحب ما أحب محبكبو، كيكره ما كره

                                              
. 14/11شرح النككم عمى صحيح مسمـ  -281
. 14/9شرح النككم عمى صحيح مسمـ  -282
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. 14/10.شرح صحيح مسمـ -285



85 

 

أيسيسي الدَّنٍكلىًة 
 :تمييد

انتيت اليجرة إلى ىدفيا المنشكد بانتياء مرحمة االستضعاؼ التي استمرت في مكة 
 ان كبذلؾ فإف المدينة أصبحت مقرٌ . التمكيف في المدينة المنكرة ثبلث عشرة سنة، كابتداء مرحمة

دار اليجرة "، كأصبحت (286)"كأكؿ دار إسبلـ إذ ذاؾ عمى كجو األرض"الدكلة اإلسبلمية، 
 .(287)"كالسُّظنَّنة كالسالمة

قد تحقؽ أخيران، كلكف بالصبر كالجياد  بإقامة الدكلة إف اليدؼ الذم سعى إليو النبي 
صبح لمدعكة دكلة تنافح عنيا كتحمييا بقكة الرجاؿ كالسبلح كالماؿ، فضبل عف قكة كاليجرة، كأ

. اإليماف
إف ىذا التحكؿ في تاريخ الدعكة اإلسبلمية تحكؿ تاريخي، تغيرت فيو مكازيف الصراع 

بيف الحؽ كالباطؿ، فأصبح لمحؽ قكة تحميو، بعد أف كاف أىمو مستضعفيف يستخفكف بإسبلميـ، 
. جيش كدكلة كأصبح لمدعكة

أرسى دعائـ الحؽ، كفتح الغرب كالشرؽ؛ فدانت جزيرة العرب لئلسبلـ، كبمغت رسالتو 
إلى  سنكات مف بداية ىذه المحظة التي كصؿ فييا النبي  ةالفرس كالركماف، فقط في عشر

. المدينة معمنان قياـ الدكلة
 (288).لة استحقاقاتياكلـ يكف مف السيؿ التحكؿ مف مرحمة االستضعاؼ إلى الدكلة، فممدك

: كيمكف الكقكؼ عمى جممة مف التحديات التي طرأت أماـ الدعكة اإلسالمية
كثرة أعداد المسمميف في المدينة قياسان مع أعدادىـ في مكة؛ كىذا يزيد مف األعباء عمى  -1

. القيادة الستيعابيـ جميعان في إطار الدعكة
لتي نشأت بسبب اليجرة كترؾ أمكاليـ األكضاع االقتصادية كالمادية الصعبة لممياجريف ا -2

. كعقاراتيـ في مكة
ييكد المدينة بما عيرؼ عنيـ مف الدسائس كالمكر كالخديعة، كتأليب الناس بعضيـ عمى  -3

. بعض؛ كما كانكا يفعمكف بيف األكس كالخزرج
الحاجة إلى االنتقاؿ مف فقو النخبة إلى فقو الدكلة، إلدارة الشئكف السياسية كاالقتصادية  -4

فقد آف ليـ أف يكاجيكا بمسائؿ الحضارة كالعمراف، "لممجتمع الجديد، … كاالجتماعية
 .(289)"كبمسائؿ المعيشة كاالقتصاد، كبمسائؿ السياسة كالحككمة، كبمسائؿ السمـ كالحرب

                                              
. 151محمد سعيد رمضاف البكطي . فقو السيرة، د -286
. ، عف عبدالرحمف بف عكؼ مف قكلو لعمر بف الخطاب3928أخرجو البخارم رقـ  -287
. لى تفصيؿ الكضع في المدينة عند اليجرة كمنطمبات المجتمع الجديد، لبلطبلع ع204ػ  197انظر الرحيؽ المختـك  -288
. 198الرحيؽ المختـك  -289
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الحاجة إلى بناء قكة عسكرية في الدكلة الجديدة، لخكض المكاجية العسكرية مع قريش  -5
. زيرةكمف حالفيا مف قبائؿ الج

إف تحكالن بيذا القدر ليس مف السيؿ استيعابو لكال أف العناية الربانية كانت قد ىيئت 
بكؿ ما ينظـ المجتمع مف تشريعات كأحكاـ؛  األسباب لو، ككحي اهلل عز كجؿ نزؿ عمى النبي 

أكيد لذا فإف السمة الرئيسة لمقرآف المدني ىي التشريع، بخبلؼ القرآف المكي الذم كانت سمتو الت
. عمى اإليماف كالتكحيد
طىى النبي  مف المحظة األكلى لدخكلو المدينة خطىن كاسعة لتنظيـ المجتمع،  كىخى

سس المتينة كالقكية ليذه الدكلة؛ كىي كما يمي : كتكحيده، ككضع األي
. بناء المسجد: أكالن 
. المؤاخاة بيف األنصار كالمياجريف: ثانيان 
اس الدستكرم الذم ينظـ حياة المسمميف فيما بينيـ، كتابة كثيقة تعدُّظ األس :ثالثان 

. كعالقتيـ بالييكد كغيرىـ
األساس األكؿ، ىك األساس الديني لممجتمع كالدكلة، الذم يشير إلى صمة األمة باهلل 

لى دكرىا الرسالي كالحضارم عز كاألساس الثاني يشير إلى تنظيـ العبلقة داخؿ . كجؿ، كا 
كاألساس الثالث يشير إلى تنظيـ العبلقة مع . مة بعضيا ببعضالمجتمع اإلسبلمي كصمة األ

. األقميات الدينية داخؿ األمة اإلسبلمية
إف ىذه األسس تشير إلى ثبلثة أنكاع مف القكل الميمة لبناء المجتمع كالدكلة؛ فالمسجد 

تفاؽ مع الييكد يمثؿ رمزان لمقكة اإليمانية، كالمؤاخاة يمثؿ رمزان لقكة بناء المجتمع كترابطو، كاال
يشير إلى القكة الحضارية التي تنفتح عمى اآلخر كتستكعبو في إطار المشركع الحضارم 

. اإلسبلمي
 

بناء المسجد : األساس األكؿ
في ديار بني عمرك بف عكؼ كبنى مسجد قباء، كمكث فييا أربعة عشر  نزؿ النبي 

تَّنى بىرىكىٍت ًعٍندى مىٍسًجًد الرَّنسيكًؿ  ثيَّـن رىًكبى رىاًحمىتىو،ي فىسىارى يىٍمًشي مىعىوي يكمان،  ، حى  النَّناسي
ًدينىةً   (290).ًباٍلمى

تَّنى أىٍلقىى ًبًفنىاءً : كفي ركاية . (292)أىًبي أىيُّظكبى  (291)حى

                                              
. 3906صحيح البخارم رقـ  -290
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ٍيًف ًفي  (293)ًمٍربىدناككاف المكاف الذم بركت فيو الناقة  ٍيًف يىًتيمى ق غيالمى سىٍيؿو ًلمتَّنٍمًر ًلسييىٍيؿو كى
رىارىةى، فىقىاؿى رىسيكؿي المَّنًو ًحٍجًر أىٍسعىدى بٍ  ٍنًزؿي : ًحيفى بىرىكىٍت ًبًو رىاًحمىتيوي  ًف زي  .ىىذىا ًإٍف شىاءى المَّنوي اٍلمى

ا ًباٍلًمٍربىدً، ًليىتًَّخذىهي مىٍسًجدنا، فىقىاالى  ثيَـّ دىعىا رىسيكؿي المًَّو  مىييمى ٍيفً، فىسىاكى الى بىٍؿ نىيىبيوي لىؾى : اٍلغيبلمى
ا. المَّوً  يىا رىسيكؿى  تَّى اٍبتىاعىوي ًمٍنييمى ا ًىبىةن حى فىأىبىى رىسيكؿي المًَّو أىٍف يىٍقبىمىوي ًمٍنييمى

(294) .
اًر، فىقىاؿى : كفي ركاية أخرل اًر، ثىاًمنيكًني: فىأىٍرسىؿى ًإلىى مؤل ًمٍف بىًني النَّجَّ  (295)يىا بىًني النَّجَّ

ـٍ  اًئًطكي نىوي ًإال ًإلىى المَّوً الى كىالمًَّو الى : قىاليكا. ىىذىا (296)ًبحى . (297) نىٍطميبي ثىمى
ككاف فيو قيبيكري اٍلميٍشًرًكيف،ى المربد مف الغبلميف، أمر ببناء المسجد،  كلما ابتاع النبي 
ًفيًو نىٍخؿ ، كى ًربه ًفيًو خى يىٍت،  فى ىمىرى النَّنًبيُّظ . كى ًرًبق فىسيكِّي ق فىنيًبشىٍت، ثيَّـن ًباٍلخى ًبالنَّنٍخًؿ ًبقيبيكًر اٍلميٍشًرًكيفى كى

. فىقيًط ى 
فُّكاثـ إف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ  ادىتىٍيوً  (298)صى عىميكا ًعضى النٍَّخؿى ًقٍبمىةى اٍلمىٍسًجًد، كىجى

(299) 
ٍخرى  عىميكا يىٍنقيميكفى الصَّ ارىةى، كىجى  (300).اٍلًحجى
، يكتفي بإعطاء األكامر لمجنكد، بؿ كاف يشاركيـ فيما يعممكف كلـ يكف الرسكؿ القائد 

طىًفؽى رىسيكؿي المَّنًو )كيضرب المثؿ لمقائد كالجندم عمى حدو سكاء،  ـٍ المَّنًبفى  كى يىٍنقيؿي مىعىيي
ًفي  (301)

(. بيٍنيىاًنوً 
كيشاركيـ في إنشاد الشعر؛ الذم يريح النفكس، كيخفؼ األعباء، كيزيد في العزائـ 

: كىىيكى يىٍنقيؿي المَّنًبفى كاليمـ، فكاف يينشد معيـ؛ 
ٍيبىرٍ ىىذىا اؿٍ  بَّننىا كىأىٍطيىرٍ     ًحمىاؿي الى ًحمىاؿى خى ىىذىا أىبىرُّظ رى

(302) 
يىقيكؿي  : كى

َّـن ًإفَّن اأٍلىٍجرى أىٍجري اٍْلًخرىٍه   ارى كىاٍلمييىاًجرىٍه المَّنيي ـٍ اأٍلىٍنصى فىاٍرحى

                                              
. 7/248فتح  .المكضع الذم يجفؼ فيو التمر -293
. 3906 ما سبؽ في صحيح البخارم رقـ -294
. 7/266فتح . قرركا معي ثمنو: أم -295
. 7/266فتح . بستانكـ: أم -296
. 3932صحيح البخارم رقـ  -297
. 7/266فتح . كضعكا: أم -298
فتح . تثنية عضادة، كىي الخشبة التي عمى كتؼ الباب، كلكؿ باب عضادتاف، كأعضاد كؿ شئ ما يشد جكانبو -299

7/266 .
. 3932صحيح البخارم رقـ  -300
. 7/246فتح . لطكب المعمكؿ مف الطيف الذم لـ يحرؽأم ا -301
. أم أبقى ذخران كأكثر ثكابان كأدـك منفعة كأشد طيارة مف حماؿ خيبر، أم التي يحمؿ منيا التمر كالزبيب كنحك ذلؾ -302

. 7/246فتح 
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َّـن ًلي: قاؿ الزىرم ـٍ ييسى ؿو ًمٍف اٍلميٍسًمًميفى لى  (303).فىتىمىثَّنؿى ًبًشٍعًر رىجي
: ماء مف الحديث األحكاـ التاليةكأخذ العؿ

. جكاز التصرؼ في المقبرة المممككة باليبة كالبيع -1
. جكاز نبش القبكر الدارسة إذا لـ تكف محترمة -2
خراج ما فييا -3 . جكاز الصبلة في مقابر المشركيف بعد نبشيا كا 
 (304).(أم البائدة) جكاز بناء المساجد في مكضع المقبرة الدارسة -4
عو خصكصان الرجز في الحرب، كالتعاكف عمى سائر جكاز قكؿ الشعر كأنكا -5

األعماؿ الشاقة، لما فيو مف تحريؾ اليمـ كتشجيع النفكس كتحريكيا عمى معالجة 
 (305).األمكر الصعبة

بىذىؿى عمار بف ياسر  كاف عىمَّناره )جيدان مميزان، إذ كاف الصحابة يحممكف  كى لىًبنىةن لىًبنىة،ن كى
ٍيحى عىمَّنارو تىٍقتيميوي اٍلًفئىةي : كمسحى عف رأسًو الغيبار، كقاؿ ٍيًف، فىمٌر بو النَّنًبيُّظ ينقؿ لىًبنىتىٍيًف لىًبنىتى  كى

. (306)(اٍلبىاًغيىة
جكاز ارتكاب المشقة في عمؿ البر، كتكقير الرئيس كالقياـ "استفاد العمماء مف الحديث 

كراـ العامؿ في. عنو بما يتعاطاه مف المصالح، كفضؿ بنياف المساجد سبيؿ اهلل كاإلحساف إليو  كا 
. (307)"بالفعؿ كالقكؿ

ًجٍئتي ًإلىى : )كيركم الصحابي طمؽ بف عمي الحنفي عف مشاركتو في بناء المسجد فقاؿ
ابيوي يىٍبنيكفى اٍلمىٍسًجدى، قىاؿ النَّنًبيِّي  ، قىاؿى  ى:كىأىٍصحى ـٍ ـٍ ييٍعًجٍبوي عىمىمييي ؿى : فىكى ىنَّنوي لى اةى فىخى ٍذتي اٍلًمٍسحى ٍطتي فى ىخى

اةى كىعىمىًمي، فىقىاؿى  بىوي أىٍخًذم اٍلًمٍسحى ، فىكى ىنَّنوي أىٍعجى ـٍ : ًبيىا الطِّييفى نىًفيَّن كىالطِّييفى فىًإنَّنوي أىٍضبىطيكي دىعيكا اٍلحى
. (308)(ًلمطِّييفً 

شىًب النٍَّخؿ بىنى النبي  ًريدي، كىعيميدىهي مف خى المسجد مف المًَّبفً، كجعؿ سىٍقفىوي مف اٍلجى
(309) .

طىبى يىٍستىًندي ًإلىى ًجٍذًع نىٍخمىةو ًمٍف سىكىاًرم اٍلمىٍسًجد فى النَّنًبيُّظ كىا)ك .  (310)(ًإذىا خى

                                              
. 3906صحيح البخارم رقـ  -303
. 1/526فتح  -304
. 7/247فتح  -305
. 2811، 447صحيح البخارم رقـ  -306
. بتصرؼ 1/542تح ؼ -307
سناده حسف. 8242، كالمعجـ الكبير لمطبراني رقـ 1122صحيح ابف حباف رقـ  -308 . كا 
. 446انظر صحيح البخارم رقـ  -309
مف حديث أنس، كفي  1/266ككرد عنده في . ، مف حديث جابر بف عبد اهلل بإسناد صحيح324، 3/295أحمد رقـ  -310

. مف حديث ابف عمر 232، 2/109
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عىميكا . ًإٍف ًشٍئتيـٍ  ى:أىال نىٍجعىؿي لىؾى ًمٍنبىرنا؟ قىاؿ) ثـ عرضت امرأة مف األنصار عمى النبي  فىجى
لىوي ًمٍنبىرنا، 

ميعىةً، ديًف ى ًإؿى  ؿى النَّنًبيُّظ فىمىمَّنا كىافى يىٍكـى اٍلجي ، ثيَّـن نىزى ًبيِّي ٍت النَّنٍخمىةي ًصيىاحى الصَّن احى ل اٍلًمٍنبىرً، فىصى
 قىاؿ ، ًبيِّي الَّنًذم ييسىكَّنفي مَّنوي ًإلىٍيًو، تىًئفُّظ أىًنيفى الصَّن مىى مىا كىانىٍت تىٍسمى ي ًمٍف الذِّيٍكًر  ى:فىضى كىانىٍت تىٍبًكي عى

. (311)(ًعٍندىىىا
أكدعت الحياة في جذع النخمة الجامد؛ فأفَّ أىًنيفى الطفؿ  إف قدرة اهلل عز كجؿ المطمقة

كىك يذكري اهلل عز كجؿ كأىٍمرى دينو كىك ميستند عميو، ليككف ذلؾ صكرة  المريض، حنينان لمنبي 
ٍا إاِلَّ ُيَسبِّجُح  َِحْؿِدِه َوَلؽِْن اَل َ ْػَؼُفوَن ] :حية لما ذكره اهلل تبارؾ كتعالى في كتابو العزيز َوإِْن ِ ْن ََشْ

ُه َكاَن َحؾِقاًم َغُػوًرا [َ ْسبِقَحُفْم إِكَّ
حتى كلك كاف جمادان، كليككف دليبلن مف دالئؿ نبكة المصطفى  (312)

. عميو الصبلة كالسبلـ
، فاستغرب عمرك بف "محمدان  ما أعطى اهلل نبيان ما أعطى: "قاؿ اإلماـ الشافعي رحمو اهلل

أيعطي محمد حنيف : "، فردَّ عميو الشافعي"أيعطي عيسى إحياء المكتى: "سكاد ذلؾ؛ فقاؿ لمشافعي
 (313)".الجذع حتى سمع صكتو، فيذا أكبر مف ذلؾ

كما أحسف تعبير اإلماـ الحسف البصرم حيث عمؽ بعد ركايتو الحديث عف أنس؛ قاؿ 
شكقان إليو؛ أك ليس الرجاؿ الذيف  الخشبة تحف إلى رسكؿ اهلل يا معشر المسمميف؛ : "باكيان 

 "يرجكف لقاءه أحؽ أف يشتاقكا إليو
كبقي المسجد النبكم في عيد الخميفة أبي بكر الصديؽ عمى حالو، ثـ أعاد الفاركؽ 

قىاؿ عمر بف الخطاب بناءه عمى ما كاف في عيد النبي  : كجعؿ أعمدتو مف الخشب، كى
ق فىتىٍفًتفى النَّناسى ا (314)أىًكفَّن ) فِّيرى مِّيرى أىٍك تيصى يَّناؾى أىٍف تيحى . (315)(لنَّناسى ًمٍف اٍلمىطىًر، كىاًِإ

ًفٍعؿي عمر  عمى أف السنة في بنياف المسجد القصد كترؾ الغمك في تحسينو، فقد "يدؿ  كى
نما  كاف عمر مع كثرة الفتكح في أيامو كسعة الماؿ عنده لـ يغير المسجد عما كاف عميو، كا 

حتاج إلى تجديده ألف جريد النخؿ كاف قد نخر في أيامو، ثـ كاف عثماف كالماؿ في زمانو أكثر ا
. (316)"فحٌسنو بما ال يقتضي الزخرفة

                                              
. 3584بخارم رقـ صحيح اؿ -311
(. 44)اإلسراء، آية  -312
. 6/603فتح  -313
كفرؽ  أكننت الشيء إكنانا أم صنتو كسترتو، كحكى أبك زيد كننتو مف الثبلثي بمعنى أكننتو،: مف أكف الرباعي يقاؿ -314

. 1/539فتح . الكسائي بينيما فقاؿ كننتو أم سترتو كأكننتو في نفسي أم أسررتو
. لصبلة، باب بنياف المسجد، معمقان بصيغة الجـزصحيح البخارم، كتاب ا -315
. عف ابف بطاؿ 1/540فتح  -316
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بىنىى )مف اليجرة  (317)في السنة الثبلثيف كفي عيد عيٍثمىافي  زىادى ًفيًو ًزيىادىةن كىًثيرىةن، كى
ٍنقيكشىًة كىاؿٍ  ارىًة اٍلمى ةًجدىارىهي ًباٍلًحجى سىقىفىوي ًبالسَّناجً (318)قىصَّن ٍنقيكشىةو، كى ارىةو مى عىؿى عيميدىهي ًمٍف ًحجى جى ، كى

(319) .)
ًإنَّنمىا يىٍعميري مىسىاًجدى المَّنًو مىٍف آمىفى ًبالمَّنًو : )كيستحب تشييد المساجد لقكلو سبحانو كتعالى

ـٍ يىخٍ  لى ةى كىآتىى الزَّنكىاةى كى الى ـى الصَّن  (شى ًإالَّن المَّنوى فىعىسىى أيٍكلىًئؾى أىٍف يىكيكنيكا ًمٍف اٍلميٍيتىًديفى كىاٍليىٍكـً اٍْلًخًر كىأىقىا
ق في مثؿى  نى اهلل لوي اهلل، بى  قي نى هلل مسجدان ييٍبتغى بو كجٍ مف بى : )، كفي الحديث(18:التكبة)

 (321).(320)(ةالجفَّن 
. بوكيكره زخرفتيا؛ كالزخرفة الزينة، كأصؿ الزخرؼ الذىب ثـ استعمؿ في كؿ ما يتزييف 

كرخص في ذلؾ أبك حنيفة إذا كقع ذلؾ عمى سبيؿ التعظيـ لممساجد، كلـ يقع الصرؼ عمى ذلؾ 
. (322)مف بيت الماؿ

لما شىيَّدى الناسي بيكتيـ كزخرفكىا ناسىبى أف ييصنعى ذلؾ بالمساجد صكنان : "كقاؿ ابف المنير
. (323)"ليا مف االستيانة

 :العبرة مف بناء المسجد
سجد مف المحظة األكلى لكصكلو إلى المدينة، يدؿُّ عمى أىمية لمـ إف بناء النبي 

كيستطيع الباحث الكقكؼ عمى . المسجد كما يمثمو مف قيمة حقيقية في حياة المجتمع اإلسبلمي
: كثير مف الحكـ كالعظات كالدالالت، أىميا ما يمي

لمسجد بما يمثمو اإلعبلف عف اليكية اإلسبلمية لمدكلة الجديدة، كذلؾ انطبلقان مف داللة ا -1
كال يكفي أف يقيـ الناس دكلة في أم . مف شعار إسبلمي، كجكىر لمعبادة كعقيدة التكحيد

نما بيكية ىذه الدكلة، ككثير مف الدكؿ سامت شعكبيا  زماف؛ إذ العبرة ليست بالدكلة كا 
نما العبرة بالدكلة التي تحمؿ رسالة كحضارة ك. سكء العذاب، كألحقت بيـ شر اليزائـ قيـ كا 

إيمانية؛ تؤلؼ بيف الناس، كتصميـ باهلل عز كجؿ حتى ينالكا خيرم الدينا كاآلخرة، كيككنكا 
. مكاطنيف صالحيف ألنفسيـ كألىمييـ كلشعبيـ ككطنيـ

                                              
. 1/545فتح  -317
. 1/540فتح . أم الجص -318
. 1/540فتح . نكع مف الخشب يؤتى بو مف اليند -319
. 450صحيح البخارم رقـ  -320
، كذكر ابف حجر فائدة "خبلصمف كتب اسمو عمى المسجد الذم يبنيو كاف بعيدان مف اإل: "قاؿ ابف الجكزم: "فائدة -321

ف كاف يؤجر في الجممة: أخرل كذكر فائدة . أف مف بناه باألجرة ال يحصؿ لو الكعد باألجر المذككر في الحديث، كا 
ف لـ : ثانية أف مف كقؼ أرضان كقاـ بتحكيطيا مف غير بناء، كمف عمد إلى بناء يممكو فكقفو مسجدان، فمو األجر كا 

. 1/545فتح . يباشر البناء
. 1/540فتح  -322
. 1/541فتح  -323
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ال شؾ في أف األرض كالشعب كالسيادة ىي أركاف الدكلة، كلكف تبقى ىذه الدكلة عممانية 
عقيدة كحضارة، فكاف المسجد ركنا آخر مف  كاإلسبلـ ديف كدكلة،. ببل عقيدة كال ىكية

كال قيمة . "أركاف الدكلة في المدينة، كذلؾ مف أجؿ ترسيخ العقيدة، كتحكيـ الشريعة
 (324)".لحضارة تذىؿ عف اإللو الكاحد، كتجيؿ اليـك اآلخر، كتخمط المعركؼ بالمنكر

كاحدة عمى ىيئة  إف المسجد يمثؿ رمزان لمكحدة كالتكحيد؛ فيك يكحد المسمميف في عبادة -2
. كاحدة، يكلُّكف كجكىيـ إلى قبمة كاحدة ليعبدكا اهلل عز كجؿ كحده

ككحدة المنيج تحقؽ كحدة التكجو لدل الشعكب، كتقمؿ مف االختبلفات التي تطرأ بسبب 
اختبلؼ العرؽ أك المغة أك المكف، فيتآلؼ المسممكف مف األنصار كالمياجريف، كاألكس 

. احدة في ىذه الدكلةكالخزرج، كيككنكف قكة ك
فيـ  .كيحقؽ المسجد المساكاة بيف المسمميف؛ فبل فرؽ بيف عربي كأعجمي، فقير أك غني -3

. يقفكف أماـ اهلل عز كجؿ جميعان دكف تمييز
. كيحقؽ المسجد التربية الركحية كاإليمانية ألفراد المجتمع؛ فيككف مجتمعان ربانيان طاىران  -4

بى مبلئكة البشر، كمؤدبي الجبابرة كممكؾ الدار اآلخرة، ىذا البناء المتكاضع، ىك الذم ر"
في ىذا المسجد أذف الرحمف لنبي يـؤ بالقرآف خير مف آمف بو، يتعدىـ بأدب السماء مف 

 (325)".غبش الفجر إلى غسؽ الميؿ
كيحقؽ المسجد ركح النظاـ كااللتزاـ كالطاعة كاالنقياد؛ إذ يصطٌؼ المسممكف في صفكؼ  -5

أحد عف الصؼ كال يتأخر عنو، كال يتقدـ أحدىـ عف اإلماـ؛ بؿ كميـ تبع منتظمة ال يتقدـ 
… لو في رككعو كسجكده

ككاف المسجد مركزا لكثير مف جكانب النشاط اإلسبلمي، يجتمع فيو المسممكف لمتشاكر،  -6
كيحضركف مجالس العمـ كالذكر، كمنو تنطمؽ البعكث كالسرايا العسكرية؛ فكاف لممسجد 

. مجتمع اإلسبلميدكر ريادم في اؿ
 

المؤاخاة بيف األنصار كالمياجريف  :األساس الثاني
المجتمع اإلسبلمي عمى أساس مف التقكل؛ فبنى المسجد، ثـ خطى  أسَّس النبَّي 

خطكة أخرل لتعزيز الجبية الداخمية في المجتمع اإلسبلمي؛ كذلؾ بالمؤاخاة بيف المسمميف مف 
تمثؿ ركيزة ىامة مف ركائز القكة في المجتمع اإلسبلمي، كىذه المؤاخاة . األنصار كالمياجريف

. كتفكؽ في أىميتيا القكة المادية

                                              
. 190فقو السيرة لمشيخ محمد الغزالي  -324
. 190فقو السيرة لمشيخ محمد الغزالي  -325
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إف القكة المادية ال تنفع إذا كاف المجتمع ممزقان أىمو أشبلء مف الطكائؼ العرقية كالدينية 
. …كالسياسية المتناحرة، بؿ تتحكؿ القكة المادية إلى الداخؿ فتنشب حركب الطكائؼ

يثرب عانى في الجاىمية أشد المعاناة مف االختبلؼ بيف األكس كالخزرج؛ إف مجتمع 
فجاء اإلسبلـ ليجمعيـ صفان كاحدان كالبنياف المرصكص، ثـ يؤلؼ بينيـ كبيف إخكانيـ مف 

كأف تسقط . كمعنى ىذا اإلخاء أف تذكب عصبيات الجاىمية، فبل حمية إال لئلسبلـ. "المياجريف
 (326)".ف، فبل يتأخر أحد أك يتقدـ إال بمركءتو كتقكاهفكارؽ النسب كالمكف كالكط

: بقكلو ككانت ىذه المؤاخاة ًحٍمفان دينيان بيف األنصار كالمياجريف، ذكره أنس بف مالؾ 
الىؼى النَّنًبيُّظ ) اًر ًفي دىاًرم قىٍد حى ٍيشو كىاأٍلىٍنصى . (327)(بىٍيفى قيرى

معنى الحمؼ في الجاىمية معنى  حالؼ بينيـ أم آخى بينيـ، يريد أف: قاؿ ابف عيينة"
األخكة في اإلسبلـ، لكنو في اإلسبلـ جارو عمى أحكاـ الديف كحدكده، كحمؼ الجاىمية جرل عمى 

ما كانكا يتكاضعكنو بينيـ بآرائيـ، فبطؿ منو ما خالؼ حكـ اإلسبلـ كبقي ما عدا ذلؾ عمى 
 (328)".حالو

آخى بينيـ : خاة؛ فمنيـ مف قاؿكذكر ابف حجر اختبلؼ أىؿ العمـ في تحديد زمف المؤا
يجددىا  كاستمر النبي . تسعة: بعد اليجرة بخمسة أشير، كقيؿ: كىك يبني المسجد، كقيؿ

. (329)بحسب مف يدخؿ في اإلسبلـ أك يحضر إلى المدينة
ةى  كآخى النبي  رَّناًح كأىًبي طىٍمحى ، كبيف سمماف الفارسي (330)(بىٍيفى أىًبي عيبىٍيدىةى ٍبًف اٍلجى

كأفاضت كتب  .(332)، كبيف عبدالرحمف بف عكؼ كسعد بف الربي  األنصارم(331)الدرداءكأبي 
. (333)السير في ذكر أسماء مف تآخى مف األنصار كالمياجريف

إِنَّ ]: كشدَّ اهلل عز كجؿ عقد نبيو عميو الصبلة كالسبلـ في كتابو العزيز فقاؿ سبحانو

وا ُأْوَلئَِك َ ْعُ ُفْم َأْولَِقاُا الَِّ يَن  َ ـُوا َوَ اَجُروا َوَجاَ ُدوا  َِلمْ  ْم َوَأكُػِسِفْم ِِف َشبِقِي اهللَِّ َوالَِّ يَن  َووا َوَكَ ُ َواهِلِ

و ٍا َحتَّى ُُّيَاِجُروا َوإِْن اْشَتـَ ُ يِن َ ْعٍ  َوالَِّ يَن  َ ـُوا َوََلْ ُُّيَاَجُروا َ ا َلُؽْم ِ ْن َواَلَيتِِفْم ِ ْن ََشْ ُكْم ِِف الدِّج

 .(72:األنفاؿ)[ ْيُؽْم الـَّْ ُ إاِل َعَذ َقْوٍم َ ْقـَُؽْم َوَ ْقـَُفْم ِ قَثاٌ  َواهللَُّ  اَِم َ ْعَؿُؾوَن َ ِ رٌ َفَعَي 

                                              
. 192فقو السيرة لمشيخ محمد الغزالي  -326
. 2294صحيح البخارم رقـ  -327
. 4/474فتح البارم  -328
. 271، 7/270فتح البارم  -329
. 2528صحيح مسمـ رقـ  -330
. 6139، 1968رقـ  صحيح البخارم -331
. 3781صحيح البخارم رقـ  -332
. 7/271، كانظر أيضا فتح البارم 3/365،366، كسبؿ اليدل كالرشاد1/109سيرة ابف ىشاـ / انظر -333
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كلـ تكف المؤاخاة مجرد التزاـ أدبي معنكل؛ بؿ كانت التزامان ماديان حقيقيان كامبلن يفكؽ 
. أخكة النسب، حيث أصبح كؿ منيما يرث اآلخر

اًرمَّن ديكفى : )اس قاؿ ابف عب ًدينىةى يىًرثي اٍلمييىاًجًرمُّظ األىٍنصى كفى لىمَّنا قىًدميكا اٍلمى كىافى اٍلمييىاًجري
ى النَّنًبيُّظ  كَّنًة الَّنًتي آخى ـٍ  ذىًكم رىًحًمًو ًلأليخي  (334)(.بىٍينىيي

مف شدة  (335)كاقترعكا كتنافس األنصار في إيكاء إخكانيـ المياجريف في منازليـ،
. يؿ األجر كالفضؿالحرص عمى ف

بىٍيفى ًإٍخكىاًننىا النَّنًخيؿى : )كأىٍشرىكيكىيـ فيما يممككف مف النخيؿ؛ فقالكا ًلمنًَّبيِّك  ـٍ بىٍينىنىا كى . اٍقًس
تىٍكفيكنىا اٍلمىئيكنىة،ى : فىقىاليكا. الى : قىاؿى 

ـٍ ًفي الثَّنمىرىةً  (336) نىٍشرىٍككي كى
 (338)(.سىًمٍعنىا كىأىطىٍعنىا: قىاليكا. (337)

؛ ألنو عمـ أف الفتكح ستفتح عمييـ؛ فكره أف "ال : " إنما قاؿ ليـ النبي : "لميمبقاؿ ا
قىاًر األنصار عنيـ، فمما فيـ األنصار ذلؾ جمعكا بيف المصمحتيف امتثاؿ ما : يخرج شيء مف عى

أمرىـ بو، كتعجيؿ مكاساة إخكانيـ المياجريف، فسألكىـ أف يساعدكىـ في العمؿ كيشرككىـ في 
 (339)".الثمر

لـ يكف المياجركف يطمعكف بما في أيدم إخكانيـ األنصار، كلـ يككنكا كبلِّ عمييـ؛ 
. فقامكا عمى رعاية النخيؿ كسقايتيا

كضرب سعد بف الربيع أحد سادات الخزرج مف األنصار كأحد النقباء مثبلن فريدان في 
ًإنِّيي ): لعبد الرحمف بينو كبيف عبدالرحمف بف عكؼ؛ فقاؿ اإليثار كالتضحية، فقد آخى النبي 

بىييمىا ًإلىٍيؾى فىسىمِّييىا ًلي ًلي اٍمرىأىتىاًف فىاٍنظيٍر أىٍعجى ـي مىاًلي ًنٍصفىٍيًف، كى اًرق مىاالن فى ىٍقًس أيطىمِّيٍقيىاق  أىٍكثىري األىٍنصى
ٍجيىا كَّن ٍت ًعدَّنتييىا فىتىزى . فىًإذىا اٍنقىضى

مىاًلؾ: قىاؿى  ؟ بىارىؾى المَّنوي لىؾى ًفي أىٍىًمؾى كى ـٍ ،ى أىٍيفى سيكقيكي
مىعىوي فىٍضؿه ًمٍف أىًقطو  مىى سيكًؽ بىًني قىٍينيقىاعى، فىمىا اٍنقىمىبى ًإالَّن كى فىدىلُّظكهي عى

، ثيَّـن تىابى ى  (340) سىٍمفو كى
ٍفرىةو  ،(341)اٍلغيديكَّن  ًبًو أىثىري صي اءى يىٍكمنا كى ثيَّـن جى

ٍييىـ: فىقىاؿى النَّنًبيُّظ  (342) ٍجتي : قىاؿى . (343)ٍ!مى كَّن ـٍ : قىاؿى . تىزى كى
ٍزفى نىكىاةو ًمٍف ذىىىب (344)نىكىاةن : سيٍقتى ًإلىٍييىا؟ قىاؿى   (346)(.(345)ًمٍف ذىىىبو أىٍك كى

                                              
. 4580صحيح البخارم رقـ  -334
. 3929، 2687انظر خبر اقتراع األنصار عمى سكنى المياجريف في صحيح البخارم رقـ  -335
. 5/8فتح البارم . يف مف سقييا كالقياـ عميياأم العمؿ في البسات -336
.  أم يككف ثمر النخيؿ بينيـ -337
. 2325صحيح البخارم رقـ  -338
. 5/8فتح البارم  -339
. 1/57النياية البف األثير . ىك لبف مجفؼ يابس ميٍستىٍحجر ييطبخ بو -340
. 4/290أم دكاـ الذىاب إلى السكؽ لمتجارة  -341
. 9/237فتح البارم . طيب يصنع مف زعفراف كغيره: ؽ، كالخمكؽالمراد بالصفرة صفرة الخمك -342
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ككاف المياجركف أكفياء مع إخكانيـ األنصار؛ إذ لما أفاء اهلل عمييـ مف الفيتكح في خيبر 
ـٍ ) ـٍ ًمٍف ًثمىارًًى يي نىاًئحى اًر مى كفى ًإلىى اأٍلىٍنصى  (347)(.رىدَّن اٍلمييىاًجري

ـى المياجركف آثرىـ األنصار بمنائح مف أشجارىـ، فمنيـ مف قبميا : "قاؿ العمماء لما قىًد
منيحة محضة، كمنيـ مف قبميا بشرط أف يعمؿ في الشجر كاألرض كلو نصؼ الثمار؛ كلـ تطب 

، فمما فتحت عمييـ ..نفسو أف يقبميا منيحة محضة؛ ىذا لشرؼ نفكسيـ ككراىتيـ أف يككنكا كبل
 (348)".يبر استغنى المياجركف بأنصبائيـ فييا عف تمؾ المنائح؛ فردكىا إلى األنصارخ

يىا رىسيكؿى المَّنًوق مىا : )كحفظ المياجركف لؤلنصار ىذا الفضؿ، كقدَّركه حٌؽ قدره، فقالكا
، ًمٍف قىٍكـو  ، كىالى أىٍحسىفى ميكىاسىاةن ًمٍف قىًميؿو ، لىقىٍد كىفىٍكنىا رىأىٍينىا قىٍكمنا أىٍبذىؿى ًمٍف كىًثيرو ـٍ نىزىٍلنىا بىٍيفى أىٍظييرًًى

ٍينى ق اٍلميٍؤنىةى كىأىٍشرىكيكنىا ًفي اٍلمى
تَّنى لىقىٍد ًخٍفنىا أىٍف يىٍذىىبيكا ًباألىٍجًر كيمِّيوً  (349) ال مىا  فىقىاؿى النَّنًبيُّظ . حى
مىٍيًيـٍ  ـٍ كىأىٍثنىٍيتيـٍ عى ٍكتيـٍ المَّنوى لىيي  (350)(.دىعى
: قاؿ. بمى: أليس تيٍثنيكف عمييـ بو، كتىٍدعيكف اهلل ليـ؟ قالكا: )م كفي ركايةق قاؿ النب

 (351)(.فىذىاؾى ًبذىاؾ
أحبَّ األنصار إخكانيـ المياجريف كآثركىـ عمى أنفسيـ؛ فاستحقكا كصؼ اهلل تبارؾ 

اَر َواِاياَمَن ِ ْن َقْبؾِِفْم ُيِح ]: كتعالى ليـ في كتابو العزيز ُاوا الدَّ  ُّبوَن َ ْن َ اَجَر إَِلْقِفْم َوال والَِّ يَن َ َبوَّ

َّا ُأوُ وا َوُيْم ُِروَن َعَذ َأْكُػِسِفْم َوَلْو َكاَن ِ ِْم َخَ اَ ٌة َوَ ْن ُيوَ   ُصحَّ َكْػِسِه ََيُِدوَن ِِف ُ ُدوِرِ ْم َحاَجًة ِ 

 (.9:الحشر)[ َفُلْوَلئَِك ُ ْم اْدُْػؾُِحونَ 
يدفع بالمؤمف إلى إيثار أخيو عمى نفسو مع حاجتو  كىذا درسي لممؤمنيف في الحيبِّك الذم

. لذلؾ، كىك درسه في التكافؿ االجتماعي في المجتمع اإلسبلمي

                                                                                                                                  
. 9/237فتح البارم . ما شأنؾ، أك ما ىذا، كىي كممة استفياـ مبنية عمى السككف: معناىا: مييـ -343
فتح البارم . إف عبد الرحمف بف عكؼ دفع خمسة دراىـ، كىي تسمى نكاة كما تسمى األربعكف أكقية: قاؿ أبك عبيد -344

9/237 
. 5072، 3781، 3780صحيح البخارم رقـ  -345
". جميع تركتو ثبلثة آالؼ ألؼ كمائتي ألؼ .مات عف أربع نسكة: "9/237قاؿ ابف حجر في الفتح  -346
. 1771، ك صحيح مسمـ رقـ 2630صحيح البخارم رقـ  -347
. 12/99شرح النككم عمى صحيح مسمـ  -348
. أم الفرح كالسركر -349
، كأبك يعمى 85، كالبخارم في األدب المفرد 204، 3/200، كأحمد 4812، كأبكداكد برقـ 2487أخرجو الترمذم برقـ  -350

سناد حسف بالمتابعة، فيو تدليس . 183، 6/53، كالبييقي في الكبرل 3780، 3773برقـ  415، 6/410المكصمي  كا 
. حميد مف الثالثة، كتابعو ثابت في الركاية عف أنس 

. 6/53كبرل ركاية البييقي في السنف اؿ -351
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يثارىـ عمى أنفسيـ، بأف جعؿ محبتيـ  ككافىأى النبي  األنصار عمى حبيـ المياجريف كا 
اري ال ييًحبُّظ : )كاجبة عمى المؤمنيف كدليبلن عمى صحة اإليماف، فقاؿ ، كىال األىٍنصى ـٍ ًإال ميٍؤًمفه ىي

وي المَّنوي  ـٍ أىٍبغىضى يي مىٍف أىٍبغىضى بَّنوي المَّنوي، كى ـٍ أىحى بَّنيي ـٍ ًإال مينىاًفؽه، فىمىٍف أىحى يي كالجزاءي مف ًجنًس ، (352)(ييٍبًغضي
. العمؿ

كبعد أف تجاكز المسممكف الظركؼ الطارئة الناشئة عف اليجرة، كاستقرَّت أحكاؿ 
اهلل تبارؾ كتعالى عمييـ مف الغنائـ في الفيتكح، نسخ اهلل عز كجؿ حكـ المياجريف بعد أف أفاء 

. التكارث بيف األنصار كالمياجريف
[ َوُأْوُلوا اْاَْرَحاِم َ ْعُ ُفْم َأْوَ   َِبْعٍ  ِِف كَِتاِا اهللَِّ]: قكلو تعالى" :قاؿ ابف حجر

 (353)".دة كجكاز الكصية ليـنسخ الميراث بيف المتعاقديف كبقي النصر كالرفا (75:األنفاؿ)
بيف أصحابو حيف نزلكا المدينة ليذىب عنيـ كحشة  آخى رسكؿ اهلل : "كقاؿ السييمي

الغربة كيؤنسيـ مف مفارقة األىؿ كالعشيرة، كيشدُّ أزر بعضيـ بعض، فمما عزَّ اإلسبلـ كاجتمع 
[ َ ا اْدُْمِ ـُوَن إِْخَوةٌ إِنَّ ]الشمؿ كذىبت الكحشة أبطؿ المكاريث كجعؿ المؤمنيف كميـ إخكة كأنزؿ 

 (354)".يعني في التكادد كشمكؿ الدعكة( 10:الحجرات)
ركنان مف أركاف الدكلة، كرسَّخ العبلقة بيف المسمميف مف األنصار  ىكذا أرسى النبي 

ف مجتمعان بيذه األخبلؽ السامية ليممؾ . كالمياجريف، كىكذا ظير الحب كاإليثار بيف المؤمنيف كا 
أماـ ىذه القكة كىذا  .القكة الكثير كالكثير، كيستطيع أف يجابو قكل الشر صفان كاحدان مف أسباب 

كبيذا الجيؿ المؤمف فتح . المجتمع تحطمت أسطكرة قريش كسطكتيا كقكتيا؛ فدانت لئلسبلـ
. المسممكف مشارؽ األرض كمغاربيا، ككانكا أساتذة لمبشرية

 

                                              
. 3784، 3783صحيح البخارم رقـ  -352
. 12/30فتح البارم  -353
. 3/367سبؿ اليدل كالرشاد لمشامي / ، كانظر2/252الركض األنؼ  -354
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كتابة الكثيقة الدستكرية : األساس الثالث
مف اليجرة فكصؿ إلى المدينة، كلـ يكف ىدفو التخمص مف الفتنة  تحقؽ ىدؼ النبي 

. فحسب؛ بؿ أراد تأسيس مجتمع إسبلمي
ككانت ىذه المرحمة تحتاج إلى فقو الدكلة؛ الذم يسعى لكضع األسس القكية لمدكلة 

. الناشئة
ميف مف مكة إلى إنو بعد بيعة العقبة الثانية كىجرة المسؿ:" طو بدكم/ يقكؿ الدكتكر

المدينة كامتزاجيـ باألنصار كتكحدىـ معيـ في نطاؽ إقميـ مشترؾ، كؿ ذلؾ جعؿ لممسمميف 
أرضا يأمنكف إلييا، كيسيطركف عمى بعض مكاردىا االقتصادية سيطرة تجعؿ لدل األفراد نكعان 

، ثـ مف الشعكر بالتضامف في تحقيؽ الخير المشترؾ؛ الذم يييئ مرحمة التأسيس لمجتمع مت ميزو
يبقى بعد ذلؾ العنصر الذم ييفضي إلى تحكيؿ ىذا المجتمع مف مجرد مجتمع إنساني إلى 

إلى المدينة  مجتمع سياسي تتكفر لو السمطة السياسية، كقد تحقؽ ذلؾ بكصكؿ الرسكؿ 
طَّد أركاف قطاعات المجتمع المختمفة بالكثيقة التي اصطمح  المنكرة، كتكلي السمطة فييا بعد أف كى

 (355)(".دستكر المدينة: )كثير مف الباحثيف بتسميتيا
العبلقات الداخمية، فأعدَّ كثيقة تنظـ العبلقات بيف المسمميف أنفسيـ  فقد نٌظـ النبي  

األكلى بعد بدر، "مف األنصار كالمياجريف، ككثيقة أخرل تنظـ العبلقات بيف المسمميف كالييكد؛ 
كسنتناكؿ . (356)"مدينة، لكف المؤرخيف جمعكا بيف الكثيقتيفاؿ كالثانية قبؿ بدر أكؿ قدـك النبي 

 .ىاتيف الكثيقتيف باختصار
(. األنصار كالمياجريف)العالقات بيف المسمميف م  بعضيـ البعض : أكالن 

، ككاف عمي بف أبي طالب يحتفظ كرد في كتب السُّنَّة خبر الصحيفة التي كتبيا النبي 
في ركايات الحديث عف عمي بف أبي  (358)صحيفة متفرقةكجاءت نصكص اؿ. (357)بيا بعد كفاتو

. ، كنقتبس عددان مف ىذه النصكصطالب 
ٍيرو ًإلىى ثىٍكر -1 ـه مىا بىٍيفى عى رى ًدينىةي حى اٍلمى

(359) .
                                              

. طو بدكم. د 42ػ73مصطفى الشكعة، نقبلن عف أصكؿ عمـ السياسة ( 201)البياف المحمدم  -355
. المجتمع المدني -356
. 1370انظر صحيح البخارم رقـ  -357
كالجمع بيف ىذه األحاديث أف الصحيفة كانت كاحدة، ككاف جميع ذلؾ مكتكبان فييا، فنقؿ كؿ كاحد : "قاؿ ابف حجر -358

. 1/205فتح البارم ". مف الركاة عنو ما حفظو
ر جببلف بالمدينة المنكرة، كاستشكؿ بعضيـ ذكر جبؿ ثكر في المدينة مع أنو في مكة، كأجاب ابف حج: عىٍيرو ك ثىٍكرو  -359

بنقؿ العارفيف بتمؾ األرض كما فييا مف الجباؿ أنو يقع أيضان في المدينة جبؿ صغير بيذا اإلسـ يقع حذاء أحد عف 
فكؿ أخبر أف ذلؾ الجبؿ اسمو : "كنقؿ عف شيخو أبي بكر المراغي نزيؿ المدينة أنو تحقؽ منو، كقاؿ ابف حجر يساره،

الحديث صحيح، كأف عدـ عمـ أكابر العمماء بو لعدـ شيرتو كعدـ فعممنا أف ذكر ثكر في . ثكر، كتكاردكا عمى ذلؾ
. 4/194، كمعجـ البمداف لياقكت الحمكم 4/82فتح البارم ". بحثيـ عنو
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دىثنا، أىٍك آكىل ميٍحًدثنا -2 مىٍف أىٍحدىثى ًفييىا حى
ًئكىًة كىالنَّناًس أىٍجمىًعيفى  (360) ، الى فىعىمىٍيًو لىٍعنىةي المَّنًو كىاٍلمىالى

ٍرفنا كىالى عىٍدالن  . يىٍقبىؿي المَّنوي ًمٍنوي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة صى
. اٍلميٍسًمًميفى كىاًحدىةهق يىٍسعىى ًبيىا أىٍدنىاىيـٍ  (361)ًذمَّنةي  -3
ٍيًر مىكىاًليوً  -4 ٍيًر أىًبيًو، أىٍك اٍنتىمىى ًإلىى غى مىٍف ادَّنعىى ًإلىى غى

ًئؾى (362) ًة ق فىعىمىٍيًو لىٍعنىةي المَّنًو كىاٍلمىالى
ٍرفنا كىالى عىٍدالن  ، الى يىٍقبىؿي المَّنوي ًمٍنوي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة صى . (363)كىالنَّناًس أىٍجمىًعيفى

مىى كيؿِّي بىٍطفو عيقيكلىوي  كىتىبى النَّنًبيُّظ  -5  (365).(364)عى
. (367)، كمعناه تخميص األسير مف يد العدك(366)فىكىاؾي اأٍلىًسيرً  -6
ـه ًبكىاًفرو  -7  (368).الى ييٍقتىؿي ميٍسًم
فى المَّنوي مىٍف لىعىفى كىاًلدىهي لى ى  -8

(369). 

لىعىفى المَّنوي مىٍف ذىبىحى ًلغىٍيًر المَّنو -9 كى
(370) ًُ .

نىار -10 لىعىفى المَّنوي مىٍف غىيَّنرى مى كى
. (372)ُى اأٍلىٍرضً (371)

كجاء فييا النصكص التي تنظـ  ػ بدكف إسناد ػ(373)كركل ابف إسحاؽ الكثيقة كاممةن  
يف مادة مف مكاد كبنكد الكثيقة، حيث قررت أف العالقات بيف المسمميف فيما يزيد عف عشر

                                              
. 13/141شرح النككم عمى مسمـ . مف يأتي بفساد في األرض: الميٍحًدث -360
ذا أمنو بو أحد المسمميف حـر عمى غيره أف أماف المسمميف لمكافر صحيح، فإ: المراد بالذمة ىنا األماف، معناه -361

. 9/144شرح النككم عمى مسمـ . التعرض لو ماداـ في أماف المسمـ، كلؤلماف شركطو
ىذا صريح في غمظ تحريـ انتماء اإلنساف إلى غير أبيو، أك انتماء العتيؽ إلى كالء غير مكاليو، لما فيو : "قاؿ النككم -362

شرح النككم عمى ". كالكالء كالعقؿ كغير ذلؾ مع ما فيو مف قطيعة الرحـ كالعقكؽمف كفر النعمة كتضييع حقكؽ اإلرث 
. 9/144مسمـ 

. 1870، 1370صحيح البخارم رقـ  4، 3، 2، 1األرقاـ  -363
الديات، كاحدىا عقؿ كفمس كفمكس، كمعناه أف الدية في قتؿ الخطأ كعمد الخطأ تجب عمى العاقمة كىـ : العقكؿ -364

ف عمكا أك سفمكاالعصبيات سكاء اآل كسميت بو ألنيـ كانكا يعطكف فييا اإلبؿ كيربطكنيا بفناء دار . باء كاألبناء كا 
. 1/205، كفتح البارم 10/150شرح النككم عمى صحيح مسمـ / انظر. المقتكؿ بالعقاؿ كىك الحبؿ

. 1507صحيح مسمـ رقـ  -365
. 1370صحيح البخارم رقـ  -366
. 1/205فتح البارم  -367
. 1370خارم رقـ صحيح الب -368
. 13/141شرح النككم عمى مسمـ . لعف الكالد كالكالدة مف الكبائر -369
أف يذبح باسـ غير اهلل تعالى كمف ذبح لمصنـ أك الصميب أك لمكعبة كنحك ذلؾ، فكمو حراـ كال تحؿ ىذه : المراد بو -370

. 13/141رح النككم ش. الذبيحة،فإف قصد مع ذلؾ تعظيـ المذبكح لو عمى جية العبادة يككف مرتدان 
. 13/141شرح النككم عمى مسمـ . أم عبلمات حدكد األرض -371
، 1978في صحيح مسمـ رقـ  10، 9، 8أرقاـ  -372
(  2/106)نصُّ الصحيفة مختصران مف سيرة ابف ىشاـ  -373
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المسمميف أمة كاحدة، ككثٌقت العالقة بينيـ بالمعاقمة كالمشاركة في الدية، كالمشاركة في فداء 
عانة المحتاج كالفقير، كأنيـ يد كاحدة عمى مىف سكاىـ، كأف سمـ المؤمنيف كاحدةق  األسير، كاِإ

اهلل، كأف المؤمنيف بعضيـ مكالي بعضق يجير  ال يسالـ مؤمف دكف مؤمف في قتاؿ في سبيؿ
عمييـ أدناىـ، كبٌينت الكثيقة حرمة دـ المسمـ، كحرمة المدينة، كأنو ال يينصر كافره عمى 

. مسمـ
منذ قرابة أربعة  ىذه الكثيقة التي كضعيا نبينا محمد : "يقكؿ الشيخ محمد أبك شيبة

ؽ فييا ما بيف المياجريف كاألنصار مف إخاء عشر قرنان؛ كىي كثيقة جديرة باإلعجاب حقان، كثٌ 
كحمؼ، كقرر فييا حرية العقيدة لغير المسمميف، كحرية الرأم، كحرمة المدينة، كحرمة الحياة، 

إلى تقرير حقكؽ اإلنساف مف ىذا الزمف البعيد، كقرر فييا  كحرمة الماؿ، كبذلؾ سبؽ النبي 
كىي فتح جديد حقان في الحياة السياسية كالمدنية في أيضان تحريـ الجريمة كاإلثـ كالغدر كالخديعة، 

ىذا العالـ يؤمئذ؛ ىذا العالـ الذم كاف تغمب عميو ركح االستبداد كتعبث فيو يد الظمـ فسادان، كال 
 (374)".تراعى فيو الحقكؽ كالحريات

( الييكد)العالقات م  غير المسمميف : ثانيان 
، كأكرد ابف إسحاؽ في (375)في مصنفاتيـالييكد  ذكر عدد مف العمماء مكادعة النبي 

النصكص الخاصة بعبلقة المسمميف مع الييكد، كركل أبك عبيد القاسـ بف ( الصحيفة)الكثيقة 
؛ كجاء فييا النصكص الخاصة بالعبلقة سبلـ الصحيفة بإسناده عف الزىرم رفعيا إلى النبي 

اية الزىرم منقطعة، كىك مف صغار كلكف رك. بيف المسمميف أنفسيـ كالعبلقة بينيـ كبيف الييكد
. التابعيف فبل يحتج بمراسيمو

ذا كانت الكثيقة بمجمكعيا ال تصمح لبلحتجاج بيا : "أكـر ضياء العمرم/ يقكؿ الدكتكر كا 
في األحكاـ الشرعية، سكل ما كرد منيا مف كتب الحديث الصحيح، فإنيا تصمح أساسان لمدراسة 

الصحة التي تقتضييا األحكاـ الشرعية، خاصة كأف الكثيقة التاريخية التي ال تتطمب درجة مف 
كردت مف طرؽ عديدة تتضافر في إكسابيا القكة، كما كأف الزىرم عمـ كبير مف الركاد األكائؿ 

لمييكد،  في كتابة السيرة، ثـ إف أىـ كتب السيرة كالمصادر التاريخية ذكرت مكادعة النبي 
 (376)".تابان بيف المياجريف كاألنصارككتابتو كتابان، كما ذكرت كتابتو ؾ

كاشتممت الكثيقة عمى ما يزيد عف عشريف مادة كبندان تتعمؽ بالييكد كتنظيـ العبلقة معيـ 
في المدينة، كجاء فييا إقرار حرية العقيدة لمييكد، كالمشاركة في النفقات مع المسمميف، كالمشاركة 

                                              
. 2/60السيرة النبكية في ضكء القرآف كالسنة  -374
، كابف 2/147، كزاد المعاد البف القيـ 76امع السيرة البف حـز ، كجك150السيرة النبكية البف جرير الطبرم / انظر -375

. 7/330، كابف حجر في فتح البارم4/103كثير في البداية كالنياية 
. المجتمع المدني في عيد النبكة -376
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، كأف بينيـ النصر عمى مف حارب أىؿ في الدفاع عف المدينة مف جانبيـ مف أم خطر خارجي
ىذه الصحيفة، كعدـ إجارة قريش كمف أيدىا، كترسيخ العبلقة بينيـ عمى البر دكف اإلثـ؛ كالنصح 

كالنصيحة، كالتعاكف عمى منع الظمـ، كالتأكيد عمى األمف ليـ سكاء بقكا في المدينة أك خرجكا 
كأكدت الكثيقة عمى . ر اهلل كرسكلو منيا إال مف ظمـ كأثـ، كأف مف بقي منيـ ىك في جكا

. حاؿ االختبلؼ المرجعية إلى اهلل كسكلو 
كالمكادعة مع الييكد ضركرية لتثبيت دعائـ الدكلة الحديثة، كتحقيقان لؤلمف كالسمـ الذم 

في أيدييـ تجارة الحبكب، "، ككانت (377)"أرباب األمكاؿ"ينشده اإلسبلـ؛ سيما أف الييكد كانكا 
كانكا أصحاب دسائس كمؤامرات كعتك كفساد، يمقكف "، كما أنيـ (378)"خمر، كالثيابكالتمر، كاؿ

فضبلن عف محاكالت اإليقاع بيف األكس  (379)"العداكة كالشحناء بيف القبائؿ العربية المجاكرة
كمع تأكدىـ بأف النبي الذم كانكا يخكفكف بو األكس كالخزرج ليس منيـ، . كالخزرج داخؿ المدينة

المياجريف مف مكة تزداد دسائسيـ كمكائدىـ ضد المسمميف، كتزداد احتماالت كبعد كصكؿ 
. تآمرىـ مع قريش أك القبائؿ العربية األخرل إلجياض الدكلة اإلسبلمية في الميد

فكاف كتاب المكادعة لتأميف جانب الييكد، كفي المقابؿ يعيشكا ىـ في أماف في الدكلة 
. اإلسبلمية يتمتعكف بحقكؽ المكاطنة

كلكنيـ كعادتيـ يكقدكف نيراف الحركب، كينقضكف المكاثيؽ، ال عيد ليـ كال أماف، سارعكا 
. بالتآمر، مما استكجب قتميـ كطردىـ

قسـ كادعيـ : عمى ثبلثة أقساـ ككاف الكفار بعد اليجرة مع النبي : "قاؿ ابف حجر
قريظة كالنضير كقينقاع : ثةعمى أف ال يحاربكه كال يمالئكا عميو عدكه؛ كىـ طكائؼ الييكد الثبل

، فكاف أكؿ مف نقض العيد مف الييكد بنك قينقاع؛ فحاربيـ في شكاؿ بعد كقعو بدر فنزلكا …
ثـ نقضت … كأخرجيـ مف المدينة إلى أذرعات، ثـ نقض العيد بنك النضير .. عمى حكمو

 (380)".قريظة
ق الكثيقة المحمدية إف الييكد لـ يعيد ليـ احتراـ في التاريخ بمثؿ ما ميدت ليـ ىذ"

الشريفة، مما جعؿ بعض المؤرخيف يعمؿ ىذا التسامح العظيـ تارة بأف اإلسبلـ كاف ال يزاؿ 
ضعيفان آنذاؾ، كتارة أخرل بأف ىذا العيد كتب قبؿ أف تفرض الجزية، كلكف األمر ليس كذلؾ 

 (381)".تمامان، ألف الييكد ىـ الذيف نقضكا العيد

                                              
. 74رسالة العرب كاإلسبلـ، عمر أبك النصر  -377
. 200الرحيؽ المختـك  -378
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.  7/330فتح البارم  -380
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