
o

c



رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق 
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الطبعة األوىلمقدمة
بسم اهللا الرمحن الرحيم

نبيـاء واملرسـلني أيب   احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم علـى أشـرف األ   
.القاسم حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين

ن خص بالعناية اإلهلية ومشلته ممفإن مما ال شك فيه أن طالب العلم :بعدأما 
:قال تعاىل.الفيوضات القدسية حىت ضمن اهللا له الرفعة يف الدنيا واآلخرة

>    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Úâ<)١(.

ثالثة أنواع حسبما صـنفهم بـاب مدينـة علـم النبـوة              ن الناس على  إوحيث  
:، فقاليف وصيته لكميل بن زياد رمحه اهللاعليه السالماإلمام أمري املؤمنني 


            

)٢( 
.لزم من طالب العلم أن يكون قصده يف طلب العلم النجاة

:، قالصلى اهللا عليه وآله وسلموعن النيب


 
–
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)١( 
ملـا يترتـب   عليه الـسالم صوم بسرية املعومن لوازم طالب العلم هو اإلحاطة    

.على هذا العلم من عناوين شرعية، وعقائدية، وتربوية
ن علم السرية النبوية هو السنام الذي يتـزود منـه اخلطيـب يف مادتـه              إوحيث  

بـه غايـة   ه دراسـة هـذا العلـم واالهتمـام      عليـ البحثية ومشروعه التبليغـي، لـذا ينبغـي         
.صلى اهللا عليه وآله وسلممر آل رسول اهللامن إحياء ألاالهتمام ملا يترتب على ذلك 

وما حيققه من إصـالح للمجتمـع وحفظـه مـن الثقافـات املنحرفـة واألفكـار         
علـى حتريـف الـسرية كـي ال     من خالهلـا    الل  ضعمل أئمة ال  اليت  والشبهات اهلدامة   

.تؤدي يف اتمع غرضها اإلصالحي والتوعوي
هـا يف هـذا الكتـاب إال    ؤمت انتقاوعلى الرغم من تتبع كثري من الروايات اليت  

.أا حتتاج إىل مزيد من البيان والشرح ملا حفت به السرية النبوية من دسائس كثرية
عملــت يــد الــسياسة احلاكمــة للمجتمــع اإلســالمي علــى بثهــا يف هــذه الــسرية  

.واملناصبيةالتمظهر مبظهر يتناسب مع مقتضيات امللوكيةلألمراءاملقدسة، كي حيقق 
» مـوجز الـسرية النبويـة     «هذا الكتاب   من الشروع يف    كان الغرض   :هنا ومن

كـي يـستعني بـه    من مث بتلك العناوين الشرعية والعقائدية والتربوية، و اإلحاطةهو  
على أن يكون بدايـة للبحـث والكتابـة          ،حتصيل اخلطابة وعلى التبليغ   طالب العلم   

.والتخصص يف السرية النبوية
.فيقواهللا تعاىل ويل التو

الحسنيحسن علوان قدوريالسيد نبيل

م٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩
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مقدمة الطبعة الثانية

..احلمد هللا على ما أنعم

:بعدأما 

بوصـفه منـهجاً   أن يتم اعتماد هذا الكتـاب  واالعتزازفان من دواعي الفخر   
لدى مدرسة اإلمـام احلـسني عليـه الـسالم للخطابـة يف العتبـتني املقدسـتني            دراسياً  

.حلسينية والعباسيةا

فقد قمت مبراجعة الكتاب مع إرجاع القارئ إىل بعض مصادر املعلومة : لذا
ــضان       ــوع إىل م ــن الرج ــارئ م ــب أو الق ــستطيع الطال ــي ي ــاب ك ــواردة يف الكت ال

الطالـب  االختـصار كـي ال يـأيت الكتـاب موسـعاً وال يعـني         ةمع مراعا . املعلومات
صـلى  ا السرية املقدسة خلري خلـق اهللا  على الوقوف عند أهم األحداث اليت مرت      

.اهللا عليه وآله وسلم

دون مــن وقـد تــضمن الكتـاب بعــض العنـاوين املــشهورة يف الـسرية النبويــة     
.السعي يف حتقيقها وحبثها وكان ذلك لسببني

خيرج الكتاب عـن كونـه مـادة درسـية خمتـصرة تعـني الطالـب علـى            ئالل .١
.حاطة بأهم األحداثاإل
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ثنـاء الــدرس ممـا يـساعد الطالـب علـى التتبــع      أر هـذه العنـاوين   كـي تثـا  .٢
والتدقيق والبحث وبذاك نكون قد مجعنا بني العرض والتحقيق قدر اإلمكـان ومبـا       

.تسمح به املرحلة الدرسية للطالب

فيمكنـه  ) الـسرية النبويـة  (حاطـة بنـشأة هـذا العلـم الـشريف          أما مـن أراد اإل    
إليه يف جهدنا املتواضع خلدمة العلم والعلمـاء وهـو           الرجوع إىل ما وفقنا اهللا تعاىل     

القـرنني األول والثـاين للـهجرة    أثنـاء دراسة يف نـشأة علـم الـسرية النبويـة وتطـوره         
الشيعة والسرية النبويـة بـني التـدوين واالضـطهاد شـيخ كتـاب الـسرية              (واملوسوم بـ 

).النبوية حممد بن إسحاق أمنوذجاً

هـذا العلـم الـشريف هـو واحـد مـن       نّأتثبـت  فسيجد كثري من املباحث اليت 
جهود اإلمام حممد الباقر عليـه الـسالم وتلميـذه حممـد بـن إسـحاق املطلـيب وهـي                   

.حقيقة تظهر ألول مرة

:ولذلك

ينبغي على طالب العلم واملبلـغ الرجـوع إىل الكتـب البحثيـة والتحقيقيـة يف           
.ربيةه املنتالسرية النبوية فإا املنهل الذي ينهل منه ماد

مـن  ذلـك مبـا تـشري إليـه    فضالً عن أثارها التربويـة والعقائديـة والتعليميـة، و      
.لذهن وتوجيه إىل التأمل والتدقيق والبحث والدراسةاحتريك 

.واهللا ويل التوفيق
السيد نبيل قدوري حسن علوان الحسني

هـ١٤٣٢/ رجب األصب / ١٠

م٢٠١١/ حزيران / ١٣
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األولاملبحث

لم السريةنشأة ع
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التاريخ يف اللغة واالصطالح: املسألة األوىل

التاريخ لغة: أوًال

.يف كتب اللغة مبعىن الوقت)تاريخ(وردت لفظة 

ورخت الكتاب وأرخته، ومـىت أرخ كتابـك وورخ     : ففي اجلمهرة البن دريد   
.)١(أي مىت كتب

الوقـت، أرخ  تعريـف  : التـأريخ والتـوريخ   : ويف لسان العرب البـن منظـور      
.)٢(وقّته: الكتاب ليوم كذا

ــال ــة حمــضة و إ: ويق ــست عربي نّ املــسلمني أخــذها مــن أهــل  إنّ اللفظــة لي
.)٤(نها عربيةإوقيل )٣(الكتاب

هـي أكديـة وبابليـة ووردت بـصيغة         :)٥(إىل أن اللفظة   آخرونيف حني ذهب    
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ين وتعـ ) Warhu) (ورخـو (و) Arhu) (أرخـو ) (Arha) (أرخا) (arah) (أراخ(
.)١()أول الشهر) (الشهر) (اهلالل) (القمر(

ورخ (وكان العرب اجلنوبيـون إذا أرادوا التـاريخ قـالوا    )٢()ورخ(ويف السبئية  
.)٣(أي شهر كذا...) كذا

تعـين شـهر، ويف     ) הג) (يـرح (و) القمـر (تعـين   ) מּי) (يارحيـا (ويف العربية   
.)٤(السريانية كذلك

ألكدية أقدم من اللغة العربية وهـذه أقـدم مـن    ذكره أنّ اللغة ابالومن اجلدير   
نّ العالقات التارخيية واخلصائص املشتركة بينها تفرض القـول    إاللغة السريانية، بل    

.)٥(نّ السريانية متفرعة عن العربية وهذه متفرعة عن األكديةإ

التاريخ اصطالحًا: ثانيًا

وضاع، وأحوال البـشر الكائنـة   هو العلم باألحداث، والوقائع واأل : التاريخ
هذه الوقائع واألحـداث واألوضـاع الـيت هـي يف الواقـع أحـداث        ،يف زمن املاضي  

إن التـاريخ ـذا املفهـوم، هـو     . يومية صارت جزءاً من التاريخ ملرور الزمن عليهـا      
العلم باألحداث، واألوضاع املاضية وأحـوال املاضـي والكتابـة والتـأليف يف مثـل               

.)٦(التاريخ مشهور بني مجيع الشعوب واألممهذا النوع من 

 
wrh 
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َّـ العصر اإلسالمي؟) تاريخ(متى استعملت كلمة : ثالثًا

تاريخ يف العصر اإلسالمي األول مبعـىن التقـومي والتوقيـت            استعملت كلمة «
على أساس القمر، مث كسبت معىن آخر هو تسجيل األحداث على أساس الزمن،         

لعملية التارخيية كلمـة خـرب وأخبـار وأخبـاري، مث      وكان يقوم مقامها يف معىن هذه ا      
بدأت كلمة تاريخ حتل بالتدريج حمل كلمة خرب وأخذت تطلق على عملية التدوين    
التارخيي وعلى حفظ األخبار بشكل متسلسل، متصل الـزمن، واملوضـوع للداللـة     

مـا  على هذا النوع اجلديد من التطور يف اخلرب والعملية اإلخبارية وكان ذلـك علـى           
يبدو منذ أواسط القرن الثاين اهلجري فما أطلّ القـرن الثالـث حتـى صـارت كلمـة          
التاريخ تطلق على العلم بأحداث التاريخ وأخبار الرجال وعلى الكتب اليت حتوي         

.ذلك وحلت ائيا حمل كلمة اخلرب واإلخباري

كـم  وأقدم املؤلفات اليت محلت اسم التاريخ هو كتاب التاريخ لعوانة بـن احل           
ــ ١٤٧ت(اإلخباري الكويف    ، تنـاول فيـه أحـداث التـاريخ اإلسـالمي يف القـرن           )ه

ــ ٢٠٤ت(مث كتب هشام بن حممد بـن الـسائب الكلـيب            .األول اهلجري  ، كتـاب   )ه
.التاريخ على السنني وكتاب تاريخ األشراف الكبري

واستقرت من بعد ذلك التسمية وانتـشرت واحتلّـت عنـاوين العـشرات مـن           
.قرن الثالث اهلجريالكتب يف ال

وقد محلت بعض كتب التراجم بدورها عنوان التاريخ يف تلك الفترة مـع أنّ   
والتـاريخ األوسـط     ،بعضها كان يدعى من قبل بالطبقات، ككتاب التـاريخ الكـبري          

.)١(»، وكلها يف تراجم رجال احلديث)هـ٢٥٦ت(والتاريخ الصغري للبخاري 
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مصطلح التاريخ اإلسالمي: رابعًا

يف ضوء كون اإلسالم امساً خاصـاً للـدين الـذي    ) التاريخ اإلسالمي(اد بـ ير«
.تاريخ النيب اخلامت وتاريخ املسلمني: صلى اهللا عليه وآله وسلمجاء به حممد

: أما يف ضوء كون اإلسالم امساً للدين الذي جاء به األنبياء مجيعـاً فـرياد بـه               
.)١(»مضافاً إىل ما سبق تاريخ األنبياء وأممهم

مصطلح السرية: املسألة الثانية

قائع اليت متـر  الويف ضوء ميكن لنا الوقوف عند معىن السرية اصطالحاً وذلك         
:تتكون حياة كل إنسان وسريته من نوعني من الوقائعو.ا حياة كل إنسان

بدءاً بوالدته وظروف نشأته وانتهاًء     ) تاريخ حياته (وقائع يتشكّل ا    : األول
.وف موته، وطبيعة هذا النوع من الوقائع غري قابل للتكرار واإلعادةبوفاته وظر

وجـه ومذهبـه العملـي فيهـا        ) طريقتـه يف احليـاة    (وقائع تتشكّل ـا     : الثاين
وتتألف من عاداته اليومية وسلوكاته املختلفـة إزاء احلـوادث واألشـياء احمليطـة بـه،        

).طريقة(و) عادة(ا مسي وطبيعة هذا النوع من الوقائع متكرر ومعاد ومن هن

.املذكور آنفاً، ال تشذ حيام وسريم عن التقسيم اًبشربوصفهم واألنبياء 

:لى نوعني من الوقائعععلى ذلك ميكن لنا تقسيم السرية النبوية وبناًء

الوقائع التاريخية من السة النبوية: أوًال

يت يتشكّل ا تاريخ حيـاة     هي الوقائع ال  : الوقائع التارخيية من السرية النبوية    
وظروفهـا،  عليه الـسالم    من قبيل والدة موسى     .أي نيب من األنبياء عليهم السالم     
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ونشأته يف قصر فرعون، مث قتله للمصري، وهربه من مصر، مث استقراره يف مـدين         
وزواجه هناك، مثّ رجوعه إىل مصر، ووحي اهللا له يف الطريـق وتكليفـه بالرسـالة،             

.عليه السالمث اليت يتشكل ا تاريخ حياته إىل آخر احلواد
وظروفهـا، مث  صلى اهللا عليه وآله وسـلم حممدرسول اهللاأو من قبيل والدة  

نشأته يف كنف جده عبد املطلب وعمه أيب طالب، مث زواجـه خبدجيـة، مث اشـتراكه                
حبلف الفضول ووضعه احلجر األسـود بيـده يف مكانـه ملـا بنـت قـريش الكعبـة، مث         

حيـث كـان   -عليـه الـسالم  يف غار حراء، مث نزول الوحي عليه ومساع علي  تعبده  
.رنة الشيطان، إىل آخر احلوادث اليت يتشكّل ا تاريخ حياته الشريفة-معه آنذاك 

ــ  وهذا النـوع مـن الوقـائع واحلـوادث يـسميه القـرآن ا        أو ) القـصص (لكـرمي ب
قـرن األول والثـاين اهلجـريني       ن يف ال  ومث أطلق عليه املـسلم    ) األحاديث(أو) األنباء(
).التاريخ(مث بـ) األخبار(وفيما بعد مسيت بـ) السرية(بـ

أو مئـات مـن الكتـب ككتـاب          تلعشرا حني جندها عنواناً  ) والسرية النبوية (
صـلى اهللا عليـه وآلـه    تاريخ الـنيب  (السرية النبوية البن إسحاق مثال يراد ا أساساً         

.دة حتى الوفاةحياته من الوال) قصص(أي ) وسلم

النبويةالوقائع السلوكية من السة: ثانيًا

حياة )  طريقة( هي الوقائع واألفعال اليت تتشكّل ا : الوقائع السلوكية من السرية
وتتألف من عاداته اليومية وسلوكاته املتنوعة إزاء .النيب املباركة وجه العملي يف احلياة
دد بالكتاب اإلهلي الـذي نـزل عليـه، وبيانـه الـذي             احلوادث واألشياء احمليطة به، وتتح    

.)١(إىل إذن اهللا تعاىل لهاستناداًصلى اهللا عليه وآله وسلمأوحي إليه، وما شرعه النيب

– 
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اهلدف من دراسة السرية النبوية: املسألة الثالثة

يذهب السيد سامي البدري يف دراسته ملصادر السرية النبوية إىل جمموعة مـن     
:يقولاألهداف ف

تـاريخ الـنيب   (عنيت كتب السرية النبوية وكتب التاريخ اإلسالمي والتراجم بـ 
صـلى اهللا عليـه   ولكنها مع ذلك مل ختل من أخبار عن طريقة النيب      ) وقصص حياته 

ن أحاديثـه حيـث أورد املؤلفـون طرفـا يف ذلـك مبثوثـا       عـ يف احليـاة وال    وآله وسلم 
.ومفرقا على الوقائع واملناسبات

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        كتب السنة النبوية فقد عنيـت بأحاديـث الـنيب          أما
صلى اهللا عليه وآله وسلموأفعاله وتقريراته ومع ذلك فقد ضمت قدراً من تاريخ النيب

لـزم  : مـن هنـا  .ولكن ال على سـبيل االستقـصاء  صلى اهللا عليه وآله وسلم     وغزواته
:زوايا لدراسة السرية النبوية املطهرة وهيثالثالدارس للسرية النبوية الوقوف عند 

.الزاوية التشريعية وحقلها الواقعة السلوكية: األول

.الزاوية العقائدية وحقلها الواقعة التارخيية: الثاين

.الزاوية التربوية وحقلها السرية بكال قسميها السلوكي والتارخيي: الثالث

:بيان خمتصر عن كل زاويةأيتوفيما ي

الزاوية التشريعية:أوًال

مـن  علـيهم الـسالم  إنّ دراستنا للسرية النبوية أو سرية أهـل بيتـه املعـصومني        
هذه الزاوية دف إىل معرفة احلكم الـشرعي مـن خـالل الواقعـة الـسلوكية سـواء          

م، أ صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         صدر مـن الـنيب     كانت هذه الواقعة فعال مباشراً    أ
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ــراراً ــسلوك أحــد كــان إق ــه ل ــه، وســواء  من ــة أاملــسلمني صــدر أمام ــت الواقع كان
كانـت ضـمن   م، أالسلوكية ضمن وقائع احلياة اليومية املتكررة للنيب كالصالة مثالً     

لغنـائم احلـرب يف معركـة        صلى اهللا عليه وآله وسلم     واقعة تارخيية واحدة كقسمته   
.بدر

اهللا صـلى وتقوم هذه الزاوية من الدراسة على أساس العقيدة بعصمة الـنيب         
وعصمة أهل بيته وكوم قد جعلوا للناس أئمة يقتدى م أحياًء عليه وآله وسلم

.وأمواتاً

الزاوية العقائدية: ثانيًا

إنّ دراستنا للسرية ذه الزاويـة ـدف إىل معرفـة مـا تنطـوي عليـه حـوادث          
.التاريخ النبوي من دالالت عقائدية

صـلى اهللا عليـه وآلـه    نّ الـنيب وتقوم هذه الزاوية من الدراسة علـى أسـاس أ    
شخص صنِع على عني اهللا تعاىل فجاءت حياته منذ والدته، بل قبل والدته وسلم
تظهر فيه رعاية اهللا تعاىل اخلاصة بشكل ملحوظ، وتشتد هذه الظـاهرة عنـد        حقالً

.بالرفيق األعلىصلى اهللا عليه وآله وسلم البعثة وحىت التحاق النيب 

للعقيـدة اإلسـالمية بـاهللا       حياة النيب والوصي جتسيداً    ومن هنا تكون قصص   
وبــالنيب والوصــي، وبــسبب ذلــك مســي القــرآن الكــرمي هــذه القــصص واحلــوادث   

ودعا اإلنسان إىل التفكري فيها ألخذ العربة منها وجعلها نظـرياً للظـواهر             ) اآليات(بـ
وأخـذ العـربة منـها    أيضا ودعا اإلنسان إىل التفكري فيها     ) آيات(الكونية حيث مساها    

.أيضاً
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هي نتيجة االعتبار الذي هو االستدالل علـى الـشيء بالـشيء، أو              : والعربة
أي ) عرب النـهر (من خالل ما هو مشاهد، وأصل العربة من    اًمعرفة ما ليس مشاهد   

.)٢(جتاوزه من جانب إىل آخر سباحة أو بسفينة أو قنطرة

ي الـيت يفـضى منـها إىل غريهـا كـأعالم الطريـق       العالمة وه: يف اللغةاآلية  و
.)٣(املنصوبة للهداية

كاملطر مثال،آية من آيات اهللا ألنها عالمـة ـدي إىل اهللا            ) اآلية التارخيية (إن  
، وحني يهتدي اإلنسان باآلية يكون قد عرب ا إىل اهللا   صحيحاً من يفكر ا تفكرياً   
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وهـذا هـو معـىن أخـذ العـربة منـها،         ،هاتعاىل، أي عرف ربوبية اهللا تعـاىل بواسـطت        
هـذه  بِعـد وتتسع الوقـائع الكونيـة حبكـم تنوعهـا وترابطهـا لكـل عقيـدة التوحيـد            

الوقائع آيات هللا تعاىل وعالمـات علـى وجـود اهللا تعـاىل وأمسائـه احلـسىن وصـفاته          
.العليا

ــر يف  ــة (وكــذلك األم ــة النبوي ــة التارخيي ــارخيي  )الواقع ــسل الت مراعــاة التسل
صـلى اهللا عليـه وآلـه        حممـد رسـول اهللا    كواقعة نزول القرآن على      لألحداث رجاءً 

، أو واقعــة الغــدير، أو واقعــة بــدر، أو بيعــة الرضــوان يف واقعــة احلديبيــة،  وســلم
وغريها من وقـائع النبـوة، هـي أيـضا آيـات هللا تعـاىل ـدي إىل اهللا وإىل أصـفيائه                  

         ف باملهتدين والـضالني مـن عبـاده وبـسنته مـع املكـذّبني، ومعرفـة ذلـك كلـه           وتعر
.واالستفادة منه هو املراد بأخذ العربة منها

الزاوية البوية: ثالثًا

علـيهم  وسـرية أهـل بيتـه        صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم       إنّ دراستنا لسرية النيب   
معرفة ما تنطوي عليه السرية النبوية بقسميها من إىل من هذه الزاوية دف    السالم

.التأثري يف اإلنسان املؤمن وحتريكه إىل اهللا تعاىل وانضباطه مبنهجهقدرة على 
ومما ال شك فيه، أنّ التربية عن طريق عرض الواقعة التارخييـة والقـدوة هـو        
ــة وجتمــع عليــه املــذاهب والفــرق علــى اختالفهــا قــدميا    أفــضل أســلوب يف التربي

يف ضـوء  واضـح   وحديثا، وهو األسلوب الذي اتبعه خالق اإلنـسان نفـسه، وهـو             
الكتب السماوية املعروفة وقد متيز القرآن الكرمي ذا الـصدد مبـا ال يـضاهيه كتـاب        

.)١(آخر، حني ضم بني دفتيه أنواع القصص

– 
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أمهية علم السرية النبوية وخطورة التحريف: املسألة الرابعة

ملا كانت السرية النبوية هي املنهل الذي ينهل منه املسلم عقيدتـه برسـول اهللا   
وبـه يـستطيع   ةومنه يأخذ دينه وعنـه يـسأل يـوم القيامـ         صلى اهللا عليه وآله وسلم    

اإلنسان أن يفصل بني احلق والباطل ويشخص املؤمن من املنافق لـزم عليـه معرفـة       
ولزم عليه دراسة هذه السرية كي يـأمن     صلى اهللا عليه وآله وسلم     سرية رسول اهللا  

.على دينه وحيذر التحريف

ك أنّ اإلنسان عاجز عن خلق الظاهرة الكونية بغـري أسـباا،          ليس من ش  إذ  
فاملطر مثال يتكون من خبار املـاء املتكـاثف الـذي يـشكّل الغـيم وباخنفـاض درجـة                   
احلرارة يتحـول الغـيم إىل قطـرات املطـر، فلـو أراد اإلنـسان حتويـل خبـار املـاء إىل                  

رجـة حـرارة منخفـضة ملـا أمكنـه      قطرات املاء مرة ثانية بغري تعريض خبار املـاء إىل د    
.ذلك

وهكذا يعجز اإلنسان عن حتريف الظاهرة الكونية عن سريها الطبيعـي كمـا             
لــو أراد أن يغيــر مــن تعاقــب الليــل والنــهار أو أراد أن يغيــر مــن حركــة الــشمس  

.والقمر

نعم، بإمكانـه أن يـشوه بعـض الظـواهر الكونيـة أو حيـسن صـفات الـبعض           
م بأسباا، فبإمكانه أن يتسبب يف أن يكون اجليـل الثالـث أو    التحكّبواسطة  اآلخر  

الرابع من جرثومة ما غري قادر على إنتاج احلالة املرضـية الـيت ينتجهـا اجليـل األول             
.التحكم باألسباب الطبيعية اليت حتيط بتلك اجلرثومةنتيجةوذلك ،مثال

د اإلنسان ومـن  وكذلك يستحيل أن تكون ظاهرة نبوية بغري أسباا، ليس بي      
.مثّ يدعي إنسان ما النبوة كذبا ولكنه سرعان ما ينكشف زيفه ويفتضح كذبه
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أن حيرف الظاهرة النبوية الـصادقة، بـأن      وكذلك ليس بإمكان اإلنسان أيضاً    
أو يغير شيئا مما بينه اهللا يف كتابه، بـل كـل      جيعل النيب املرسل وهو حي يعبد صنماً      

.له وحيقق رسالته كما أخربه اهللا تعاىلنيب ميضي ملا بعثه اهللا

قدرة اإلنسان على تحريف أخبار السة: أوًال

مكانـت تارخييـة أ  أنعم، بإمكان اإلنسان أن حيرف أخبار السرية النبوية سواء    
وقصة وحـديثاً سلوكية، ألن الواقعة التارخيية أو السلوكية بعد وقوعها تكون خرباً         

عد اآلخر، واإلنسان مبقدوره أن يزيـد ويـنقص مـن تفاصـيل       ب يتناقله الرواة واحداً  
القصة واحلديث وباستطاعته أيـضا أن خيتلـق القـصة بكـل أحـداثها أو الـسلوكات               

.والطريقة بكل تفاصيلها
دون أن يفتـضح     مـن  عـن دعـوى النبـوة      وهكذا حني يكون اإلنسان عاجزاً    

املبعـوث حقيقـة كقـدوة أو    على تشويه أخبار النيب متاماًيكون من طرف آخر قادراً    
بل يستطيع أن خيتلق الواقعة أساسا وبذلك تكون الواقعة         وحتريفها  كواقعة تارخيية   

املروية سلوكا أو قصة غري الواقعة اليت جاء ا النيب، وعلى هذا فبإمكان الرواة لـو         
مـثال مل يقـع أصـال، وطريقـة      عليـه الـسالم   أرادوا وتعمدوا أن يرووا تارخيا ملوسى       

يسلكها يف حياته، كما بإمكام أن يـرووا تارخيـا مـشوها وسـنة          ة أو سنة له مل    حيا
.حمرفة ويعطوها للناس على أنها هي التاريخ الصحيح والسنة الصحيحة

إنّ إمكانية ذلك األمر من الناحية النظرية أمر واضح ال غبار عليه، أمـا مـن           
بقني للتحريف؟ وإذا كان ذلك قـد    الناحية الواقعية فهل تعرضت سرية األنبياء السا      

وقع فما هي حدوده؟ ومن القائم به؟ وماذا كان هدفه؟ مث مـا أثـر هـذا التحريـف        
:على مسرية اإلنسان إىل اهللا تعاىل؟ هذا ما حناول اإلجابة عليه فيما يأيت
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هل حّرفت سة األنبياء السابق؟: ثانيًا

لـك واضـحا عنـد مقارنـة     جييب القرآن على هذا السؤال باإلجياب ويظهـر ذ        
ائرها الـيت وردت يف العهـد    أوصاف األنبياء وقصصهم اليت وردت يف القرآن مع نظ        

.القدمي

–٢١الفقـرة    ٣٢فعلى سبيل االستشهاد جـاء يف سـفر اخلـروج اإلصـحاح           
٢٥:

ماذا صنع بك هذا الـشعب حـىت جلبـت عليـه خطيئـة        : قال موسى هلارون  «
يدي، أنـت تعـرف الـشعب أنـه يف شـر         ال حيـم غـضب سـ      : عظيمة؟ فقال هارون  

اصنع لنا آهلة تسري أمامنـا ألن هـذا موسـى الرجـل الـذي اصـعدنا مـن                 : فقالوا يل 
من له ذهب فليرتعه ويعطين فطرحتـه  : أرض مصر ال نعلم ماذا أصابه، فقلت هلم       

.»يف النار فخرج هذا العجل

لقـصة  ومن الواضح إن هذا النص جيعل صانع العجل هو نيب اهللا هـارون وا     
يف القرآن الكرمي خبالف ذلك متاماً إذ جيعل صانع العجل شخصاً آخر هو السامري 

ه نـ وكـادوا يقتلو  ويضيف إىل ذلك نصيحة هارون لقومه أن يتركـوا عبـادة العجـل              
.ألجل ذلك

:قال تعاىل
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.ما أثر التحريف على َسْيِر اإلنسان إُّـ اهللا تعاُّـ؟: ثالثًا

تتغير العظة والعربة عن وجهتها الصحيحة حني حترف الواقعة التارخييـة مـن           
وراة حني نسبت صنع العجل إىل هارون، تكون قد سحبت االنطباع حياة النيب، فالت

.عن السامري وأتباعه وحولته إىل هارون وزير موسى وشريكه يف الرسالةالسيئ

وهكذا حني حترف واقعة سلوكية من سريته بـأن ينـسب للـنيب شـرب اخلمـر            
ال جيـدون بـداً   مثال، تكون الطريقة النبوية قد تغيرت متاما لصاحل املنحـرفني الـذين     

.من شرب اخلمر، ولكنهم يريدون أن يشربوها بغطاء مشروع من سرية النيب نفسه

إنّ حتريف سـرية الـنيب بقـسميها التـارخيي والـسلوكي أخطـر مـن قتـل الـنيب                    
وإيذائه حينما يكون على قيد احليـاة، ذلـك ألن قتـل الـنيب بعـد إكمالـه التبليـغ ال             

اية األخبار الكاذبـة عـن سـريته فإنهـا تـؤدي إىل      يؤدي إىل بطالن حجته خبالف رو     
الصحيحة وتعذّر فرز الـصحيح  ببطالا، وذلك يف حالة اختالط الروايات الكاذبة      

.من الكذب
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إنّ حتريف سرية النيب التارخيية يؤدي إىل النظر إىل أعداء الرسالة علـى أنهـم              
ظر إىل طريقتهم يف احليـاة  أهلها ومحلتها، وعلى أنهم االمتداد الطبيعي للرسول وين      

على أنها امتداد لطريقة الرسول، فيخضعون هلم كخـضوعهم للرسـول ويتخـذون       
منهم قدوةً كما اتخذوا من الرسول قدوة، كما يؤدي أيضا إىل صـرف النظـر عـن       
أولياء اهللا احلقيقيني ومحلة الرسالة حقـا وإىل اجلـرأة علـيهم وقتلـهم حـني يقومـون         

.والنهي عن املنكرباألمر باملعروف 

إنّ اإلنسان يف ظلّ الرواية الصحيحة حلياة النيب جيد نفسه أمـام أعظـم آيـات      
اهللا عظة وعربة، أمام طريقة حياة تفيض بالنبل والكرامة والعدل والتوحيد يف كـلّ               
جماالا وحقوهلا أما يف ظل الرواية املوضوعة احملرفة فيجد نفسه أمام إنسان مثله ال 

ه يف هفواته، بل قد جيد يف سرية النيب ما يترفّع عنه شخـصيا، أو جيـد يف            خيتلف عن 
أصحاب ذلك النيب من هو أرجح منه موقفـا وسـلوكا، ومـن الطبيعـي جـداً أن ال          
حتركه هذه السرية احملرفة، إذ ال فرق بينه وبني صـاحبها إالّ يف ناحيـة نـزول كتـاب                

بـالغ، خبـالف الـسرية الـصحيحة حيـث تعمـل       اهللا عليه، غري أنه مل يؤثّر فيه األثر ال  
.)١(دائما على حتريكه حنو اهللا تعاىل وبأعلى الدرجات

صلى اهللا عليه وآله وسلمتحريف أخبار سة النبي: رابعًا

وهي حقيقة ال يشك     ،تعرض تاريخ خامت األنبياء وسنته من بعده للتحريف       
ربة لدى املسلمني حول تاريخ الـنيب ذلك ألننا لو رجعنا إىل املصادر املعت      ؛فيها أحد 

وسنته لوجدنا الروايات خمتلفة ومتناقضة يف وصف كثري  صلى اهللا عليه وآله وسلم    
وهــذا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلممــن الوقــائع التارخييــة أو الــسلوكية للرســول 
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التناقض واالختالف واسع وكبري إىل درجة أننا نستطيع أن نكون من جممـوع هـذه               
سواء يف جانب تارخيه صلى اهللا عليه وآله وسلم   ر صورتني متناقضتني للنيب   األخبا

.أو يف جانب طريقته يف احلياة وسنته

 

أقـلّ مـن مـستوى اإلنـسان االعتيـادي يف      صلى اهللا عليه وآله وسـلم   تظهره
، خمتلف جماالت احلياة، فهو يلعن اآلخرين من غري استحقاق، وال يصرب عن النساء

ويوجد األمر الذي يفرض عليه أن يصطحب معه يف كل غزوة واحدة من نسائه،             
منه ويبول واقفا، إىل غري ذلك من السلوكات املشينة، يف صحابته من هو أشد حياًء

شخصا مترددا يف تلقّي الوحي، يشك يف نفسه أنه قـد جـن أو أنّ         فضالً عن جعله  
رأي أرجـح منـه يف هـذه القـضية      الشياطني قد عبثت به، وجتعل مـن زوجتـه ذات         

اخلطرية، فهي اليت تطمئنه وتثبته على النبوة وتأخـذه إىل ورقـة بـن نوفـل النـصراين         
ليزيد من قناعته بذلك، مث يكون أول املؤمنني به أبو بكـر ويـسميه الـصديق لـشدة        

صلى اهللا عليه(طة أيب بكر الصحابة املعروفون ويبقى النيب اويؤمن بوسهتصديقه ل
ثالث سنوات يدعو سرا، وجيتمع مع أصحابه يف دار األرقم حتى يسلم ) وآله سلم

عمر بن اخلطاب فينصر اهللا به اإلسالم ويعلن املسلمون عن أنفسهم، وهكذا تترى 
احلوادث ويربز أبو بكر وعمر وعثمان بصفتهم الوجوه البارزة يف حركة النبوة ومن 

.موقعهم يف خالفة النيب ونشر دينه من بعدههنا يكون من الطبيعي أن يأخذ هؤالء 

 

تظهره مـثال أعلـى يف كـل ميـادين احليـاة يف اخللـق واحليـاء وحـسن التعلـيم                     
واملعاملة وعدم االنتقام لنفسه وغري ذلك من السلوكات العاليـة، مـضافا إىل ذلـك               
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لـك مرسـل مـن    جتعل منه شخصا واثقا يف أنّ الذي خاطبه أول مرة يف حراء هو م     
اهللا تعاىل، وأنّ عليا كان وزيره على أمر الرسالة بأمر اهللا مث بدأ دعوته سـراً بأهـل           

عليـه  أعلـن فيهـا عـن علـي     يوم الدار حني ةبيته ثالث سنوات مث ختم ذلك حبادث      
صـلى  وصيا وخليفة من بعده مث صدع بأمر اهللا تعاىل وحتملت أسـرة الـنيب        السالم

وعـن  صلى اهللا عليه وآله وسلمالدفاع عن النيب) بنو هاشم (اهللا عليه وآله وسلم   
املسلمني وحني أذن اهللا للمؤمنني أن يقاتلوا كان النيب يقذف بأهـل بيتـه يف هلـوات                  

صلى اهللا عليه وآله     احلروب ليدافعوا عن املسلمني ويتشخص يف جممل تاريخ النيب        
صـلى اهللا عليـه     تدادا رساليا له  بعلي ام  بدءاً عليهم السالم وسريته أهل بيته     وسلم

.)١(وآله وسلم
صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         ومن الشواهد التارخيية على تعرض سرية النيب      

للتحريف على يد األمويني ما رواه الزبري بـن بكـار عـن ختريـق سـليمان بـن عبـد                  
. امللك بن مروان للسرية النبوية حينما وجد فيها ذكر األنصار

فأمر،هـ٨٢سنةحاجامكةإىلامللكعبدبنسليمانمقد(: أيتوهي كما ي  
صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      لـه سـري الـنيب     يكتـب أن)٢(عفـان بـن عثمانبنأبان

.ومغازيه
– 
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سـليمان فـأمر ،  بـه أثـق ممنمصححةأخذاقد،  عنديهي: أبانلهفقال
ذكـر يهـا ففـإذا نظرإليهصارتفلما،  رقيففكتبوها،  بنسخهاالكُتابمنعشرة

.بدرويفالعقبتنييفاألنصار
بـييت أهـل يكـون أنفإمـا ،   الفـضل هـذا القـوم هلـؤالء أرىكنتما: فقال

!!.هكذاليسيكونواأنوإما، عليهمواطغم
وصـفنا مـا هـم ،  بـاحلق نقـول أنصنعوامامينعناال،  األمريأيها: أبانفقال

.هذاكتابنايفلك
لعلـه املـؤمنني ألمـري أذكـره حىتذاكأنسخأنإىلحاجيتما: سليمانفقال

بـذلك مـروان بـن امللـك عبـد أبـاه فـأخرب ورجـع ،  فخـرق بالكتابأمرمث،  خيالفه
.الكتاب

تعـرف ،  فـضل فيـه لناليسبكتابتقدمأنحاجتكوما: (امللكعبدفقال
.؟!يعرفوهاأننريدالأموراًالشامأهل

.)١()ختهنسمابتخريقأمرتفلذلك: سليمانقال

روايات التاريخ والحديث: خامسًا

ينقلـها اخللـف    ) مـشاهدات (أو  ) مـسموعات (هـي   : الروايات اإلسالمية 
بعد جيل إىل عـصر الواقعـة اإلسـالمية يف    من املسلمني عن السلف منهم جيالً  

ن ووقد استقر أمر تـدوين الروايـات اإلسـالمية يف القـر           .عهد الرسول أو بعده   
بدأ تدوين الرواية التارخييـة واحلـديث النبـوي الـشريف منـذ             إذ ي اخلمسة األوىل   

هل السنة واجلماعة فقد بدأ عنـدهم التـدوين منـذ عـام             أا عند   مأ،عصر النبوة 
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، ومنذ ذلك الوقت أخذت أجيال املسلمني تنقـل هـذه املـدونات،     )١(للهجرة ١٤٤
قه، واآلخر  وقد ختصص بعضها يف السرية والتاريخ والبعض اآلخر يف احلديث والف          

يف األدب واللغة، إىل غري ذلـك مـن فـروع املعرفـة اإلسـالمية أو ممـا يـرتبط بواقـع            
.املسلمني

أساســي مهـا علــم  بنحـو إنّ أبـرز علمـني إســالميني يعتمـدان علــى الروايـة     
.التاريخ والسرية وعلم احلديث

 

يخ واحلـديث املتيـسر   وحينما نطالع كتب التـار كتب التاريخ واحلديث نوعان 
:)٢(بني أيدينا اليوم جندها على قسمني

يذكر سند روايته يف كلّ ما يروي من خـرب وحـديث كـالطربي يف         : األول
تارخيه وتفسريه واخلطيب البغدادي يف تارخيـه، والبخـاري يف صـحيحه وتارخيـه            
ــارات      ــه الغ ــي يف كتاب ــد الثقف ــن حمم ــراهيم ب ــه الكــايف، وإب ــيين يف جامع والكل

.غريهمو
ال يـذكر سـند روايتـه فيمـا يرويـه مـن أخبـار وأحاديـث وقـد يـذكر                : الثاين

ذلك أصـال، وممـن سـلك هـذا     بـ الراوي أو الكتاب الذي أخذ عنه، وقـد ال يعـىن            
.املسلك اليعقويب واملسعودي وابن األثري وغريهم

الكتب املتأخرة الـيت   والسيما  وتنعدم القيمة العلمية لكتب التاريخ واحلديث       
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اعتمد مؤلفوها منهج حذف السند ائيا يف قبال الكتب املتقدمة عليهـا زمانـا الـيت             
اعتمد مؤلفوها منـهج ذكـر الـسند، ولكنهـا تكتـسب أحيانـا بعـض القيمـة عنـدما             

ن عصر الواقعة أو حني تفتقد الكتب األخرى الـيت يـذكر مؤلفهـا              ميقترب املؤلف   
تبـار خـاص يف كتابـه ذاك، كمـا هـو         سنده إىل الواقعة أو عندما يكون للمؤلف اع       

مساء بعض املـصادر الـيت أخـذ عنـها يف      أاحلال يف تاريخ اليعقويب الذي اكتفى بذكر        
نّ تارخيه قام على أساس حذف السند إىل الواقعة        أمقدمة كتابه، وعلى الرغم من      

صـلى اهللا عليـه      اصة فيما يرجع إىل عهد اجلاهليـة وسـرية الرسـول          وخباليت يرويها   
نّ لرواياته قيمة خاصة يف قبال تاريخ الطربي الذي أوما جرى بعده إالّ   وسلموآله  

.التزم طريقة ذكر السند وذلك ألنه ينبه أحيانا إىل معلومات أغفلها الطربي

:الكتب املسندة نوعان

حني نالحظ الكتب التارخيية أو الرجالية املوسوعية املعروفة كتـاريخ الرسـل    
ــ ٣١٠ت(وامللــوك للطــربي   ــ ٢٧٩ت(وأنــساب األشــراف للــبالذري    ) ـه أو ) هـ

وغريهــا، جنــد أنّ ) هـــ٤٦٣ت(االســتيعاب يف معرفــة األصــحاب البــن عبــد الــرب  
مؤلفيها استمدوا روايام ومعلومام مـن كتـب سـابقة علـيهم، فـالطربي اسـتمد        

ــ ١٥١ت(أغلب رواياته عن السرية النبوية من كتاب حممد بن إسحاق     واسـتمد  ) ه
الفتوح وحروب الردة والثورة على عثمان وحرب اجلمل من كتـايب  أغلب روايات   

كتاب و) الفتوح الكبري والردة(: ومها كتاب) هـ١٧٠تويف بعد سنة (بن عمر سيف 
أغلـب روايـات حـرب صـفني        -الطـربي    -واستمد  ) اجلمل ومسري عائشة وعلي   (

ــ ١٥٨ت(والنـهروان والغـارات مـن كتـاب صـفني أليب خمنـف        هـل  وكتابـه يف أ ) ه
عليـه الـسالم،  أغلب روايات مقتل احلسني    ستمدوكتابه يف الغارات، وا    ،النهروان
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كتاب: ، وهيمن كتب أيب خمنفالثقفي واملختار ،وأخبار حركة سليمان بن صرد
سـليمان بـن   (وكتـاب ) املختـار بـن أيب عبيـد   (وكتاب) عليه السالم مقتل احلسني   (

).وعني الوردة،صرد

رب يف كتابــه االســتيعاب حيــث اســتمد معلوماتــه وهكــذا صــنع ابــن عبــد الــ
ــ ١٤٣ت(ورواياته من كتـاب موسـى بـن عقبـة          يف الـسرية النبويـة وكتـاب ابـن     ) ه

ــ ٢٠٧ت(إسحاق يف السرية النبوية وكتاب طبقات الواقـدي        وكتابـه يف التـاريخ   ) ه
والتـاريخ، وغريهـا مـن    ؛الطبقـات ) هـ٢٤٠ت(ب خليفة بن خياط اواملغازي، وكت 

.)١(يت ذكرها يف مقدمة كتابهالكتب ال

كننا تصنيف الكتب املسندة يف السرية والتاريخ واحلديث إىل ميويف ضوء ذلك 
:فنينص

الكتــب اجلامعــة أو املوســوعية كتــاريخ الطــربي وأنــساب األشــراف : األول
ــ ٣٤٦ت(للبالذري وأخبار الزمان للمـسعودي       وشـرح ـج البالغـة البـن أيب         ) ه

.احلديد وغريها

،وكتـب أيب خمنـف  ،الكتب األصـول أمثـال كتـابي سـيف بـن عمـر        : الثاين
وكتب الواقدي وكتاب ابن إسحاق وموسى بن عقبة وكتاب وقعـة صـفني تـأليف         

ــ ٢١٢ت(نصر بن مزاحم     وكتـاب الغـارات تـأليف حممـد بـن إبـراهيم الثقفـي              ) ه
.وغريها) هـ٢٨٣ت(

وأقـدمها  وقد عين العلمـاء قـدميا بكتابـة فهـارس هلـذه األصـول أشـهرها           
الفهرسـت يف أخبـار العلمـاء واملــصنفني مـن العلمـاء واحملـدثني وأمســاء       (كتـاب  
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وهو فهـرس عـام يـشمل      ) هـ٣٨٠ت(تأليف حممد بن إسحاق الندمي      )١()كتبهم
املؤلفني املسلمني وغريهم وهناك فهارس مجعت مـؤلفي الكتـب األصـول عنـد              

ــي   ــرس النجاشـ ــل فهـ ــشيعة مثـ ـــ٤٥٠ت(الـ ــشيخ ال) هـ ــرس الـ ــي وفهـ طوسـ
).هـ٤٦٠ت(

؟علم السريةأمتى نش: املسألة اخلامسة
كانـت بالـسرية النبويـة،    ةلـهجر لأوىل االهتمامات التارخييـة يف القـرن األول    

تلـك  ) إعادة امـتالك (كان اتمع يتطلع إىل حماولة  . بالتاريخ القريب لألمة الناشئة   
. األولالتجربة التارخيية الفريدة، جتربة النبوة واتمع املثايل

تـدعم فكـرة األمـة واتمـع الناشـئ، مث إنّ       ) صـورة تارخييـة   (كان البد من    
الفتوحات واالتصال باألمم األخرى، كل ذلك أبرز مشاكل جديـدة رجـوا حلـها              
باستعادة جتربة الوحي واإلدارة والغزوات أيام الرسول، سرية النيب، كتبـت ضـمن             

مم اليت عاشت أنبياء ونبوات أو كانت منظور تارخيي واسع جيعلها خامتة جتارب األ
. هلا صلة من أي نوع بفكرة التوحيد

د مـصادره مـن القـرآن ومعـارف العـرب         مهذا املنظور التارخيي العـاملي اسـت      
بـسبب  معايشتهم ألهل الكتاب يف األقطـار املفتوحـة، و  نتيجةالتقليدية وما عرفوه    

رية اهتمام مماثل بأخبـار العـرب   عايشتهم للشعوب غري الكتابية، تال االهتمام بالس    م
فـضالً عـن  يف جاهليتهم فيما يسمى بأيام العرب نتيجـة الـصراعات القبليـة، هـذا      

أثنـاء  اليت بدأت تنشأ عـن التـاريخ الـسياسي للدولـة اإلسـالمية             ) الصور التارخيية (
الصراع بـني الـسلطة احلاكمـة واألحـزاب الـسياسية الدينيـة الـيت تـصدت للـسلطة                   
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.)١(قاومتهااألموية و

اهتم بالسرية النبوية وخبلفيتها التارخيية أشخاص عديـدون يف القـرنني األول           
وعـروة بـن   ،وأبان بن عثمـان بـن عفـان      ،، منهم وهب بن منبه    من اهلجرة والثاين  

وعاصـم بـن عمـر بـن     ،الزبري وشرحبيل بن سعد، وعبد اهللا بن أيب بكر بـن حـزم      
وهـشام بـن عـروة       ،وموسى بن عقبة   ،ريوحممد بن مسلم بن شهاب الزه      ،قتادة

. بن الزبري وحممد بن إسحاق

ــ ٦٥٤/هـ١١٤ــ٣٤(ولقد وصلتنا قطع من كتاب وهب بن منبه          يف ) م٧٣٢ـ
ابـن شـهاب الزهـري    و، كما وصلتنا أجزاء من كتابات حممد بـن مـسلم        )٢(املغازي

يف الــسرية يف كتــاب املــصنف لعبــد الــرزاق بــن مهــام الــصنعاين ) م٧٤١/هـــ١٢٤(
ــ ١٤١(كل مـن موسـى بـن عقبـة           د، ويع )م٨٢٦/هـ٢١١( وحممـد بـن    ) م٧٥٨/ه

أهم ممثلي املرحلـة الثانيـة مـن مراحـل كتابـة        ) م٧٦٨ــ٧٠٥/هـ١٥١ــ٨٥(إسحاق  
السرية، وأقدم من كتب يف ظـل العباسـيني، وقـد وصـلت إلينـا قطعـة صـغرية مـن              

. م١٩٠٤كتاب موسى بن عقبة يف املغازي نشرت سنة 

هذه القطعة يتبني اهتمام موسى بالترتيب الزمين وبذكر تـواريخ          ومن دراسة   
ــيخه     ــى ش ــي عل ــاده شــبه الكل ــة، مث باعتم ــانيد بدق احلــوادث، وباســتعماله لألس

.)٣(الزهري
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لوال أئمة أهل البيت عليهم السالم ومدرستهم ِّــا عـرف اِّــسلمون سـة             : أوًال

نبيهم

سـتني أثنـاء ملحـوظ شكلبتطورتقدوالسرياملغازييفالتأليفحركةإن
وهـي للهجرةومخسني   ئةامعامايةوحىتالنبويةللهجرة٩٠عاممنابتداءسنة

. النبويةالسريةكتابشيخإسحاقبنحممدفيهاتويفاليتالسنة

عـالم مدرسـة أهـل      أبوسـاطة وإن هذه احلركة أخذت طاقتها وتوجهاـا        
مد الباقر عليهما السالم فـضالً عـن   البيت، أي اإلمام زين العابدين واإلمام حم 

الزخم الذي قدمته مدرسة العترة لروادها يف تزويد حركة علم السرية منذ حياة   
يفظهـرت ؛ فمـن بـني تلـك األمسـاء الـيت      صلى اهللا عليه وآله وسلم   رسول اهللا 

القرن األول للهجرة كان نصفها ألصحاب أئمة العترة النبويـة علـيهم الـسالم              
:وهم

.هللا بن أيب رافععبيد ا.١

.سعيد بن سعد بن عبادة األنصاري.٢

.سعيد بن املسيب.٣

وإذا أضفنا هلا أعالم مدرسة النبوة وهم اإلمام أمري املؤمنني واإلمـام احلـسن               
ســالم اهللا علــيهم اــتىب واإلمــام احلــسني ســيد الــشهداء واإلمــام زيــن العابــدين  

واملغــازي وصــنفوا فيــه ســبعة، يكــون جممــوع الــذين رووا يف علــم الــسريأمجعــني 
.يقابلهم أربعة أمساء يف مدرسة الصحابة

تكون مدرسة التشيع هي صاحبة األسبقية والفـضل يف نـشوء علـم             : وعليه
.القرن األول للهجرةأثناءاملغازي والسري وحركته 
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أسـهمت بـشكل كـبري يف حركـة          أمساءأما يف القرن الثاين للهجرة، فقد شهد        
ره، واليت شكلت مبجموعها واحداً وعشرين نفراً ومنهم حممد بن علم السرية وتطو

.إسحاق شيخ كتاب السرية النبوية

عدد الذين كانوا من أصحاب أئمة العترة علـيهم الـسالم أو         إىلوإذا رجعنا   
عـددهم أربعـة عـشر نفـراً،        نّأمن الذين رووا عنهم بني هـذه األمسـاء يتـضح لنـا              

:وهم

معرفتـه ألمـري   إىلد بـن عبـادة، وقـد أشـار        شرحبيل بـن سـعيد بـن سـع         .١
.)١(ابن حجر ــ كما مر يف ترمجته ــعليه السالماملؤمنني علي 

سليمان بن طرخان، وهو نار على علم يف تشيعه ومواالته ألهل البيـت            .٢
.وجاللة قدرة ووثاقته عند أصحاب الصحاح والرجالعليهم السالم

لـه كتــاب يف املغــازي  ) ي اهلمــداينعمــرو بـن عبــداهللا بــن علـ  (الـسبيعي  .٣
. والفتوح وقد أفاد منه الواقدي إفادة كـبرية واسـتخدم مروياتـه اسـتخداماً مباشـراً            

الشيخ الطوسـي؛ وهـو   )٢(عليه السالم وقد نص على صحبته لإلمام احلسن اتىب        
.أحد رواة حديث الثقلني

وقد عـده ابـن   صنف كتاباً يف املغازي) حممد بن عبدالرمحن  (أبو األسود    .٤
.)٣()علي بن احلسني عليهما السالم(حجر من رواة اإلمام زين العابدين 
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عبداهللا بن أيب بكر بن حممد املدين، من أصـحاب اإلمـام زيـن العابـدين                  .٥
وعـده ابـن حجـر مـن رواة     )١(عليه السالم؛ نـص علـى صـحبته الـشيخ الطوسـي        

.)٢(اإلمام الباقر عليه السالم

مـد بـن أيب بكـر؛ نـص علـى صـحبته لإلمـامني علـي بـن                 القاسم بن حم   .٦
.)٣(احلسني وحممد بن علي عليهم السالم الشيخ الطوسي

عليـه  ابن شهاب الزهري، وقد لزم يف آخر أيامه اإلمام علي بن احلـسني      .٧
.)٤(ــكما مر بيانه سابقاًــالسالم

نص على .موسى بن عقبة، وقد صنف كتاباً يف املغازي نال شهرة كبرية        .٨
.)٥(الشيخ الطوسيإلمام الصادق عليه السالملصحبته 

من أصـحاب اإلمـام البـاقر عليـه         ) شيخ كتاب السرية  (حممد بن إسحاق     .٩
.)٦(السالم

معمر بن راشد، وقد نص على صحبته لإلمـام الـصادق عليـه الـسالم       .١٠
. )٧(الشيخ الطوسي

.)٨(ةوهو أحد رواة حديث الغدير يف القرن الثاين للهجر
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احلُنيفي اإلمـامي، وهـو مـن خـواص أصـحاب اإلمـام الـصادق عليـه                  .١١
.)١(السالم، ومن فضالء اإلمامية وحمدثيهم

أبو معشر السندي، عده الشيخ الطوسي من أصحاب اإلمـام الـصادق      .١٢
.)٢(عليه السالم

عـده الـشيخ الطوسـي مـن        ) إبـراهيم بـن حممـد بـن احلـارث         (الفزاري   .١٣
.)٣(عليه السالمأصحاب الصادق

عـده الـشيخ الطوسـي مـن أصـحاب الـصادق       . حيىي بن سعيد األموي   .١٤
.)٤(عليه السالم

واإلمـام  ،وإذا أضيف إليهم أعالم مدرسة النبوة وهم اإلمام زيـن العابـدين      
عـشر امسـاً يف مقابـل    سـبعة  السالم فيكون امـوع      واإلمام الصادق عليهم  ،الباقر
:وهمصحابةأمساء من مدرسة السبعة

.داود بن احلسني.١

.يزيد بن رومان.٢

.يعقوب بن عتبة.٣

.عاصم.٤

.الشعيب. ٥
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.أبو إمساعيل األزدي البصري.٦
.أبو العباس األموي.٧

:البحثيف ضوءيتضح : وعليه

يفأن األسبقية والفـضل يف نـشوء علـم الـسرية، وحركتـه، وتطـوره،             : أوالً
ولرجال الشيعة الـذين     عليهم السالم درسة أهل البيت    القرن الثاين للهجرة تعود مل    

.لزموا هذه املدرسة

عليـه الـسالم  يـد اإلمـام البـاقر      لـى إنّ زمام هذه احلركة قـد انتقـل ع         :ثانياً
ر الذي حورب وهج» شيخ كتاب السرية«حممد بن إسحاق إىلوتوجيهاته املستمرة 

.)١(يهم السالمعلواضطهد على مواالته واعتقاده وتشيعه ألهل البيت

ومن مث اعتمدت هذه احلركة يف علـم املغـازي والـسري روايـة وتـصنيفاً علـى              
مدرسة اإلمام جعفر الصادق عليه السالم فبلغ عدد أصحابه يف رواية هـذا العلـم                

.والتصنيف فيه سبعة نفر كلهم برزوا يف النصف الثاين من القرن الثاين

: إذن

يف نـشأة علـم     علـيهم الـسالم   البيـت   يبقى الفضل يدور مدار مدرسـة أهـل         
املغازي والسري، فضالً عـن بقيـة العلـوم اإلسـالمية األخـرى؛ ولـيس كمـا يدعيـه            
بعــض املستــشرقني ومتزلفــة الــسالطني يف ختلــف الــشيعة عــن هــذه العلــوم أو أن  

.)٢(الفضل يف ظهورها عند املسلمني يعود للتوراة واالجنيل وحكام بين أمية
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حاق شيخ كتاب السةمحمد بن إس: ثانيًا

، فـإن عمـل ابـن    مهما تكن أمهية أعمال أمثـال الزهـري وموسـى بـن عقبـة      
ه تـ وتكمـن أمهي  . فيما يتصل بالـسرية وإىل حـد مـا بالتـاريخ           إسحاق يبقى األساس  

عـن  يف استيعابه لتجـارب شـيوخه، ويف تطويرهـا وإعـادة تنظيمهـا         بوصفه مؤرخاً 
شاملة النابعـة مـن ثقافتـه الواسـعة وإدراكـه           نظرته الـ  بفهمه اجلديد للتاريخ،     طريق
مـن هنـا صـار ابـن إسـحاق شـيخ كتـاب          ). للـصورة التارخييـة   (السياسي   ىللمغز

.عليهالسرية، وصار من كتبوا بعده عياالً

انتـ كوبـن يـسار بـن : وقيـل ، خيـار بـن يـسار  بن)١(حممد بن إسحاق  هو  و
جدهوكان،  منافعبدبنطلباملبنمةرخمبنقيسموىلالقرشياملطليب)٢(املدين
.)٣(التمرعنيسيبمنيسار

.)٥(بكرأبو: وقيل، )٤(اهللاعبدأبو: يكىن
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ــ ١١٥سـنة يةراالسـكند إىلرحلمث،  املنورةباملدينةولد( حيـث ،  م٧٣٣/ه
وعـاد ،  احلـديث علـم يف) م٧٤٥/هـ١٢٨املتوىف(حبيبأيببنيزيددروسحضر

سفيان بـن    باحملدث،  م٧٤٩/هـ١٣٢سنةقىالتحيثرأسهمسقطإىلسنواتبعد
.)١(بغدادإىليهاجرأنإىلذلكبعدواضطرعينية، 

ــام ــدةوأقـ ــصريةمـ ــرةيفقـ ــةويفاجلزيـ ــريويفالكوفـ ــادمث، الـ ــنةعـ سـ
كـان حـني يف،  بـاألمويني صـلة علـى يكنملأنهويبدو،  بغدادإىلم٧٦٣/هـ١٤٦

الـسبب العباسـيني إىلاحلكـم حتـول يكـن فلـم لـذا ،  إليهميطمئنالزهريأستاذه
.بغدادإىلنتقالهيف ااألساسي

يفاخليزرانمبقربةودفن،  )٢()هـ١٥١أو،  م٧٦٧/هـ١٥٠سنةبغداديفوتويف
.)٣(منهاالشرقياجلانب

جعفـر أيباإلمـامني أصـحاب مـن )٤(قـدس سـره   الطوسـي الشيخعدهفقد
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.)٢(عليهما السالمالصادقاهللاعبدوأيب)١(الباقر
أيباإلمـام أصـحاب مـن كـان ) يـسار بـن إسـحاق (والـده نأ: أيـضا وذكر

.)٣(عليه السالمالعابدينزينعلياحلسن

: الكـشي عـن نقـال معجمـه يفقدس سـره  اخلوئيالقاسمأبوالسيدوأورد
.عليهم السالمالطاهرةالعترةإىلــ)٤()شديدوميلحمبةلهإسحاقبنحممدإنّ(

ــن   : (وأشــار قــدس ســره  ــيين رمحــه اهللا روى عــن علــي ب إىل أن الكل
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن حمبوب، عن حممـد بـن إسـحاق املـدين، عـن أيب        

، حديثا يف الروضة من الكايف؛ ومل يورده السيد قدس )٥()جعفر عليه السالم
.سره لطوله

:وهمماميةاإلحمدثيمنجمموعةعنهروىفقدذلكفضال عن 
.)٧()هـ٣٨١سنةتويف()٦(محه اهللارالصدوقالشيخ.ألف
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.)٢()هـ٤١٣سنةتويف()١(رمحه اهللاملفيدالشيخ.باء
.وغريهم)٣()هـ٤٦٠سنةتويف(رمحه اهللالطوسيالشيخ.جيم

أهم مصادر علم السةمن : ثالثًا

.بن يسار املطليببن إسحاقواملغازي حملمد سرية الــ ١
.حاقلسرية ابن اســ شرح ابن هشام٢
.ــ سليم بن قيس اهلاليل٣
.ــ مغازي الواقدي٤
.ــ طبقات ابن سعد٥
.ــ تفسري القمي علي بن إبراهيم٦
.ــ اإلرشاد للمفيد٧
.ــ مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب٨
.ــ شرح ج البالغة البن أيب احلديد املعتزيل٩

.ــ أعالم الورى للطربسي١٠
.السيللعالمة حبار األنوار ــ ١١








 

 
 





٤٣

ثانيالبحثامل

رسول ا يف ذكر نسب

ومولده صلى ا عليه وآله وسلم





٤٥

ووقت وفاته عليه السالميف ذكر مولده ونسبه إىل آدم : املسألة األوىل

صلى اهللا عليه وآله وسلممولده: أوًال

مس السابع عـشر   يوم اجلمعة عند طلوع الش     صلى اهللا عليه وآله وسلم     ولد
صلى اهللا عليه وآله وسلم، ويف رواية العامة ولد)١(ام الفيلمن شهر ربيع األول ع

، مثَّ اختلفـوا فمـن قائـل    )٢(الثنيت عشرة مـضت مـن شـهر ربيـع األول           االثننييوم  
، )٤(لعشر ليال خلـون منـه  : ، ومن قائل يقول  )٣(يقول لليلتني من شهر ربيع األول     

ثني سنة ومثانية أشهر مضت من ملك كسرى أنو شريوان بن قباد         وذلك ألربع وثال  
صلى اهللا عليه وآله رسول اهللاأنّوهو الّذي   )٥(وهو قاتل مزدك والزنادقة ومبريهم    

، ولثمـان  )٦(ولدت يف زمان امللك العـادل الـصاحل  ـ بقوله على ما يزعمون  ـ وسلم
.بن هند ملك العربوسنني ومثانية أشهر من ملك عمر

.أبو القاسمصلى اهللا عليه وآله وسلموكنيته
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ملّا ولد إبراهيم بن النبي من ماريـة أتـاه جربئيـل           : وروى أنس بن مالك قال    
.ــ)١(السالم عليك يا أبا إبراهيم ــ أو يا أب إبراهيم: فقالعليه السالم

صلى اهللا عليه وآله وسلمنسبه: ثانيًا

ــ وامسه شيبة احلمد ــ بن هاشـم ـــ وامسـه   حممد بن عبد اهللا بن عبد املطّلب      
وامسه املغرية ــ بن قصي وامسه زيد بن كالب بن مـرة بـن   ف ــ عمرو ــ بن عبد منا   

بن كنانة بن خزمية فهر بن مالك بن النضر وهو قريش كعب بن لؤي بن غالب بن
.)٢(بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانا

: أنه قالعليه وآله وسلمصلى اهللاروي عنه
)٣( 

مسعـت  : قالـت صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   وروي عن أُم سلمة زوج النبي    
يقولصلى اهللا عليه وآله وسلمالنيب :

)٤( 

لثّرى إمساعيل بـن إبـراهيم،      زيد مهيسع وثرا نبت وأعراق ا     : قالت أم سلمة  
: صلى اهللا عليه وآله وسلممثَّ قرأ رسول اهللا: قالت

 
 
 





 



٤٧...................................................ومولدهصلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللافي ذكر نسب : ثانيال مبحثال

>YZ[\]^_`<)١( 

عدنان بن أد بن أُدد بـن  : وذكر الشيخ أبو جعفر بن بابويه رضوان اهللا عليه      
، )٢(هيميامني بن يقدد بن يقدم اهلميسع بـن نبـت بـن قيـدار بـن إمساعيـل بـن إبـرا           

أكثر النساب وأصحاب التواريخ أنَّ عدنان هو أُد بن    هاألصح الّذي اعتمد  : وقيل
بن قيدار بن إمساعيل بـن  بن سالمان بن نبت بن محل    )٣(أُدد بن اليسع بن اهلميسع    

)٤(بن تارح بن تاخور بن ساروخ بن ارعواء بن فالغ بن عـابر  عليه السالم إبراهيم

بن ملك بن متوشلخ بن أخنوخ  عليه السالم سام بن نوح     بن شاخل بن أرفخشذ بن    
بن يارد بن مهالئيل بن قينان بـن أنـوش   عليه السالمأُخنوخ وهو إدريس    : ويقال

.)٥(أيب البشرعليه السالمبن شيث بن آدم 

صلى اهللا عليه وآله وسلمنسب أمه: ثالثًا

بن كعب بن آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب بن مرة : هي
وأرضعته حتى شب حليمةُ بنت عبـد اهللا بـن احلـارث بـن شـجنة            .لؤي بن غالب  

السعدية من بين سعد بن هوازن، وكانـت ثوبيـة مـوالة أيب هلـب بـن عبـد املطّلـب            
أرضعته أيضاً بلنب ابنها مسروح وذلك قبل أن تقدم حليمة، وتوفّيت ثوبية مـسلمة    

لها وكانت قد أرضعت ثوبية قبله محزة بن عبـد  سنة سبع من اهلجرة ومات ابنها قب 
إا ابنة : البنة محزةصلى اهللا عليه وآله وسلماملطّلب عمه فلذلك قال رسول اهللا

 
 
][ 
][ 
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.بأربع سننيأخي من الرضاعة 

بن عائذ بن عمران بن ]و[وأما جدته أُم أبيه عبد اهللا فهي فاطمة بنت عمر        
ت عمرة من بين النجار وأُم هاشـم عاتكـة بنـت           خمزوم، وأُم عبد املطّلب سلمى بن     

.مرة بن هالل من بين سليم، وأُم قصي وزهرة فاطمة بنت سعد من أزد السراة

صلى اهللا عليه وآله وسلممدة بنوته: رابعًا

بالرسالة يوم السابع والعشرين من رجب وله صلى اهللا عليه وآله وسلمبعث
يـوم االثـنني   باملدينة مسموماً اهللا عليه وآله وسلم   صلى   يومئذ أربعون سنة وقبض   

.)١(من اهلجرة وهو ابن ثالث وستني سنةةلليلتني بقيتا من صفر سنة عشر

.)٢(تويف سنة إحدى عشرة من اهلجرة: وقال ابن عبد الرب

صلى ا عليه وآله وسلميف ذكر أمسائه: املسألة الثانية

: ء به الترتيل وهو الرسول النيب اُألمي يف قولهوأما أمساؤه وصفاته فمنها ما جا

>DEFGHIJKLMN
O<)٣(.

: واملزمل واملدثّر يف قوله تعاىل

>!"<)٥(>{|<)٤(.

 
 
 
 
 



٤٩...................................................ومولدهصلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللافي ذكر نسب : ثانيال مبحثال

: والنذير املبني يف قوله تعاىل

>ÇÈÉÊË<)١(.

: وأمحد يف قوله تعاىل

>2345678<)٢(.

:وحممد يف قوله تعاىل

>!"#<)٣(.

: واملصطفى يف قوله تعاىل

>LMNOPQR<)٤(.

: والكرمي يف قوله تعاىل

>;<=><)٥(.

: ومساه سبحانه نوراً يف قوله

>MNOPQRS<)٦(.

: ونعمة يف قوله تعاىل
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>^_`ab<)١(.

:ورمحة يف قوله تعاىل

>`abcd<)٢(.

: وعبداً يف قوله تعاىل

>¦§¨©<)٣(.

: رحيماً يف قولهوفاًؤور

>¨©ª<)٤(.

: وشاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً يف قوله تعاىل

>-./01234567
8<)٥(.

:ومساه منذراً يف قوله

>BCD<)٦(.

: ومساه عبد هللا يف قوله تعاىل

>PQRSTUVWXY<)٧(.

 
 
 
 
– 
 
 



٥١...................................................ومولدهصلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللافي ذكر نسب : ثانيال مبحثال

: ومساه مذكّراً يف قوله تعاىل

>±²³<)١(.

.ومساه طه ويس
عـن أبيـه   عن جبري بن مطعـم     صلى اهللا عليه وآله وسلم     روي عنه ما   ومنها

أنـا حممـد،   :يل مخـسة أمسـاء  :صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      رسـول اهللا  :قالقال،  
وأمحد، وأنا املاحي ميحو اهللا يب الكفر، وأنا احلاشر حيشر الناس على قـدمي، وأنـا               

.)٢(العاقب
وأمسـاؤه يف كتـب     .واخلـامت  )٣(الرمحـة املقفّي ونيب التوبـة ونـيب        :آخر ويف خرب 

.)٤(مؤذ مؤذ بالعربانية يف التوراة وفاروق يف الزبور: السالفة كثرية منها

:صلى اهللا عليه وآله وسلمقال رسول اهللا: عن ابن عباس قاليورو







 

>yz ٥(>§¦¥¤£ــ إىل قوله ــ(.

 
 
 
 
– 
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>NML١(>ــــ اآلية(.


 

>WXYZ[\]^_
`<)٣()٢(.

أحـسن  : احلاكم بن عبد اهللا بإسناده، عن سفيان بـن عيينـة أنـه قـال        وروى
:صلى اهللا عليه وآله وسلمبيت قالته العرب قول أيب طالب للنيب

ــه مــن   ــه اوشــق ل )٤(لعرش حممود وهذا حممـد    فذو ا مســه كــي جيلّ

:إنَّ هذا البيت حلسان بن ثابت يف قطعة له أوهلا: وقال غريه
ــده  ــل عبــ ــر أنَّ اهللا أرســ ــد  أمل تــ ــى وأجمــ ــه واهللا أعلــ )٥(بربهانــ

راكب اجلمـل، وآكـل الـذّراع، وحمـرم         : الّيت جاءت يف احلديث    ومن صفاته 
إنَّ : ويقـال . ورسـول الرمحـة   )٦(اهلـراوة  امليتة، وقابل اهلدية، وخامت النبوة، وحامل     

.)٧(كنيته يف التوراة أبو األرامل
 
 
 
 
 

 



٥٣...................................................ومولدهصلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللافي ذكر نسب : ثانيال مبحثال

صلى ا عليه وآله وسلميف ذكر مدة حياته: املسألة الثالثة

ثالثاً وستني سنة، منها مع أبيه سـنتني وأربعـة           صلى اهللا عليه وآله وسلم     عاش
بعـد  عليـه الـسالم  ه أبـو طالـب     أشهر ومع جده عبد املطّلب مثاين سنني، مثَّ كفله عمـ          

.)١(حياتهأيامبيده ولسانه وفاة جده عبد املطّلب فكان يكرمه وحيميه وينصره 

حممد بن إسحاق بـن يـسار أنَّ أبـاه عبـد اهللا مـات وأُمـه حبلـى وقيـل             وذكر
.ابن سبعة أشهرصلى اهللا عليه وآله وسلمإنه مات والنيب: أيضاً

صلى اهللا عليه ت آمنة بنت وهب أُم رسول اهللاقدم: ابن إسحاق قالوذكر
به على أخواله من بين عدي بن النجار باملدينة مثَّ رجعـت بـه حتـى إذا      وآله وسلم 

ابــن ســت صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلمكانـت بــاألبواء فهلكــت ــا ورســول اهللا 
.)٢(سنني

إىل رسـم قـرب   صلى اهللا عليه وآله وسـلم  انتهى النيب : عن بريدة قال  يورو
.فجلس وجلس الناس حوله فجعل حيرك رأسه كاملخاطب مثّ بكى

: ما يبكيك يا رسول اهللا؟ قال: فقيل


 
صـلى اهللا    انويف خـرب آخـر      . )٣(فما رأيت ساعة أكثر باكياً من تلك الـساعة        

:قاله وآله وسلمعلي
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)١( 

وتـوفّي عمـه أبـو    . وتزوج خبدجية بنت خويلد وهو ابن مخس وعشرين سـنة   
وتوفّيت خدجية بعده . سنة عشرة من البعثة ــ أي قبل اهلجرة بثالث سنني ــطالب 

.)٢(ذلك العام عام احلزنى اهللا عليه وآله وسلمصلبثالثة أيام، ومسى رسول اهللا

صـلى اهللا عليـه وآلـه    قال رسول اهللا : بن عروة، عن أبيه قال     هشام وروى
: وسلم

)٤()٣( 

مبكّة بعد البعثـة ثـالث عـشرة سـنة، مثّ هـاجر             صلى اهللا عليه وآله وسلم     وأقام
سـتة أيـام، ودخـل املدينـة يـوم      : املدينة بعد أن استتر يف الغار ثالثة أيام وقيل    منها إىل 

صـلى اهللا  مسموماًاالثنني احلادي عشر من ربيع األول وبقي ا عشر سنني، مث قبض       
.)٥(اهلجرةيوم االثنني لليلتني بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة منعليه وآله وسلم

: عليه السالميف موضع دفنه فقال أمري املؤمنني واختلف أهل بيته وأصحابه
 

.)٦(وأخذوا بقوله فدفنوه يف حجرته الّيت مات فيها

 
 





 
 
 



٥٥

املبحث الثالث

صلى يف ذكر أزواج رسول ا

وأوالدها عليه وآله وسلم 





٥٧

يف ذكر أزواج رسول ا وأوالده صلوات ا عليه وآله : األولاملسألة

أول امرأة تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم خدجية بنت خويلـد     
عمها من ،بن أسد بن عبد العزى بن قصي، تزوجها وهو ابن مخس وعشرين سنة

د مـن قـريش   عمرو بن أسد وخطب أبو طالب عليه السالم يف نكاحها ومـن شـاه   
احلمد هللا الّذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إمساعيل وجعل لنا بيتاً : حضور فقال

حمجوباً وأنزلنا حرماً آمناً جيىب إليه مثـرات كـلّ شـيء وجعلنـا احلكّـام علـى النـاس           
وبارك لنا يف بلدنا الذي حنن فيه، مثَّ إنَّ ابن أخي حممد بن عبد اهللا بن عبد املطّلب      

ن برجل من قريش إالّ رجح به وال يقـاس بأحـد منـهم إالّ عظـم عنـه وال                  ال يوز 
عدل له يف اخللق وإن كـان مالـه قلـيالً فـإنَّ املـال رزق حائـل وظـلٌ زائـل ولـه يف                 

وكـان أبـو   . خدجية رغبة وهلا فيه رغبة والصداق ما سألتم عاجله وآجله مـن مـايل      
      جه ودخلها من الغد ومل طالب له خطر عظيم وشأن رفيع ولسان شافع جسيم فزو

يتزوج عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حتى ماتت وأقامت معـه أربعـاً              
.وعشرين سنة وشهراً ومهرها اثنتا عشرة أوقية ونش وكذلك مهر سائر نسائه

ولد لـه   : وولدت له القاسم وهو بكره وبه كان يكنى والناس يغلطون فيقولون          
ومها القاسـم  لقاسم وعبد اهللا والطيب والطّاهر وإنما ولد له منها ابنان       منها أربع بنني ا   

ومن البنات فاطمة سيدة نساء العـاملني عليهـا الـسالم    وعبداهللا ولقب بالطيب والطاهر   
أما زينب ورقية وأم كلثـوم فاملـشهور بـني احملـدثني والـرواة أـن بنـات خدجيـة عليهـا           
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.)١(ني فهن ربائب خدجية عليها السالمالسالم أما عند احملققني والباحث

وأُم أيب العاص هالة بنت خويلـد  )٢(فأما زينب فتزوجها أبو العاص بن ربيع  



































!



٥٩.....................................................وأوالده صلى اهللا عليه وآله وسلم  في ذكر أزواج رسول اهللا  : المبحث الثالث 

.فخدجية خالته، وماتت زينب باملدينة لسبع سنني من اهلجرة
وأما رقية فتزوجها عتبة بن أيب هلب فطلّقها قبـل أن يـدخل ـا وحلقهـا منـه                    

:وآله وسلمى اهللا عليه أذى فقال النيب صل
 

ابه، وتزوجهـا بعـده باملدينـة عثمـان بـن عفّـان       حفتناوله األسد من بـني أصـ   
فولدت له عبد اهللا ومات صغرياً نقره ديك على عينيه فمرض ومات باملدينة زمـن             

ان عثمـان هـاجر     بدر وختلّف عثمان على دفنها ومنعه ذلك أن يشهد بدراً وقـد كـ             
.إىل احلبشة ومعه رقية

ومل يكـن  وأما أم كلثوم فتزوجها أيضاً عثمان بعد أُختها رقيـة توفّيـت عنـده        
ولد من غري خدجية إالّ إبـراهيم بـن رسـول         لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم        

اهلجـرة  ة ولد باملدينة سنة مثـان مـن       عليه وآله وسلم من مارية القبطي     اهللا صلى اهللا    
.ومات ا وله سنة وستة أشهر وبعض أيام وقربه بالبقيع

سـودة بنـت زمعـة وكانـت قبلـه      : الثانيةوزوجته صلى اهللا عليه وآله وسلم      
.عند السكران بن عمرو فمات عنها باحلبشة مسلماً

عائشة بنت أيب بكر تزوجها مبكّة وهي بنت سبع ودخـل ـا وهـي     : والثالثة
.شهر من مقدمه املدينة وبقيت إىل خالفة معاويةبنت تسع لسبعة أ

أُم شريك الّـيت وهبـت نفـسها للـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم                   : والرابعة
        وامسها غزية بنت دودان بن عوف بن عامر وكانـت قبلـه عنـد أيب العكـر بـن مسـي

.األزدي فولدت له شريكاً
"


 



لنبوية$لسيرة $موجز ....................................................................................................................................................٦٠

مات زوجها خنـيس     حفصة بنت عمر بن اخلطّاب تزوجها بعدما      : واخلامسة
بن عبد اهللا بن حذافة السهمي وكان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم قـد                   

.وجهه إىل كسرى فمات وال عقب له وماتت باملدينة يف خالفة عثمان

أم حبيبة بنت أيب سفيان وامسها رملة وكانت حتت عبيـد اهللا بـن         : والسادسة
ا ومات هناك فتزوجهـا رسـول اهللا   جحش األسدي فهاجر ا إىل احلبشة وتنصر    

ة الضمريصلى اهللا عليه وآله وسلم بعده وكان وكيله عمرو بن أُمي.

هـي  : أم سلمة وهي بنت عمته عاتكة بنـت عبـد املطّلـب وقيـل            : والسابعة
عاتكة بنت عامر بن ربيعة من بين فراس بـن غـنم وامسهـا هنـد بنـت أيب أُميـة بـن                   

ن عمرو بن خمزوم وهي ابنة عـم أيب جهـل، وروي أنَّ رسـول             املغرية بن عبد اهللا ب    
اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم أرســل إىل أُم ســلمة أن مــري ابنــك أن يزوجــك 
فزوجها ابنها سلمة بن أيب سلمة من رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وهـو             

عقـد وكانـت أُم   غالم مل يبلغ وأدى عنه النجاشي صـداقها بأربعمائـة دينـار عنـد ال     
سلمة من آخر أزواج النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وماتت بعده وكانت عند أيب            
سلمة بن عبد األسد وأُمه برة بنت عبد املطّلب فهو ابن عمة رسول اهللا صلى اهللا               
عليه وآله وسلم وكان ُألم سلمة منه زينب وعمرو، وكان عمـرو مـع علـي عليـه                 

ووالّه البحرين وله عقب باملدينة ومن مواليها شيبة بـن مـصاح            السالم يوم اجلمل    
.إمام أهل املدينة يف القراءة، وخرية أُم احلسن البصري

زينب بنت اجلحش األسـدية وهـي ابنـة عمتـه ميمونـة بنـت عبـد                 : والثامنة
املطّلب وهي أول من مات من أزواجه بعده توفّيـت يف خالفـة عمـر وكانـت قبلـه         

ن حارثة فطلّقها زيد، وذكر اهللا تعاىل شأنه وشأن زوجه زينب يف القرآن   عند زيد ب  



٦١.....................................................وأوالده صلى اهللا عليه وآله وسلم  في ذكر أزواج رسول اهللا  : المبحث الثالث 

وهي أول امرأة جعل هلا النعش جعلته هلا أمساء بنت عميس يوم توفّيـت، وكانـت              
.بأرض احلبشة رأم يصنعون ذلك

زينب بنت خزمية اهلاللية من ولد عبد مناف بن هـالل بـن عـامر      : والتاسعة
ه عند عبيدة بن احلارث وماتت قبله صلى اهللا عليـه وآلـه       بن صعصعة، وكانت قبل   

.وسلم، وكان يقال هلا أُم املساكني
ميمونة بنت احلارث مـن ولـد عبـد اهللا بـن هـالل بـن عـامر بـن            : والعاشرة

حـني رجـع   )١(صعصعة تزوجها وهو باملدينة وكان وكيله أبا رافع وبـىن هلـا بـسرف      
وتوفّيـت أيـضاً بـسرف ودفنـت هنـاك أيـضاً            من عمرته على عشرة أميال من مكّة        
.العامري)٢(وكانت قبله عند أيب سربة بن أيب رهم

جويريــة بنـت احلــارث مــن بـين املــصطلق ســباها فأعتقهــا   : واحلاديـة عــشرة 
.وتزوجها وتوفّيت سنة ست ومخسني

صفية بنت حيـي بـن أخطـب النـضري مـن خيـرب اصـطفاها            : والثانية عشرة 
مة مثّ أعتقها وتزوجها وجعـل عتقهـا صـداقها وتوفّيـت سـنة سـت            لنفسه من الغني  

    ج إحدى عشرة منـهنرسول اهللا وقد تزو ن وثالثني فهذه اثنتا عشرة امرأة دخل
وقـد تـزوج عاليـة بنـت ظبيـان وطلّقهـا حـني أُدخلـت                . وواحدة وهبت نفسها منه   

.عليه
أن يـدخل ـا   وتزوج قتيلة بنت قيس أخت األشعث بـن قـيس فمـات قبـل      

.إنه طلّقها قبل أن يدخل ا مثَّ مات: فتزوجها عكرمة بعده وقيل




mn
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وتزوج فاطمة بنت الضحاك بعد وفاة ابنته وخيرها حـني نزلـت آيـة التخـيري                
أنـا الـشقية اختـرت     :فاختارت الدنيا وفارقها فكانت بعد ذلك تلقط البعـر وتقـول          

.اتت قبل أن تدخل عليهبنت الصلت فم)١(وتزوج سىن. الدنيا

أعوذ بـاهللا   : وتزوج أمساء بنت النعمان بن شراحيل فلما أُدخلت عليه قالت         
قد أعذتك احلقي بأهلك، وكان بعض أزواجـه علّمتـها ذلـك فطلّقهـا          : منك فقال 

.ومل يدخل ا

هـل  : هيب يل نفسك، فقالت   : وتزوج مليكة اللّيثية فلما دخل عليها قال هلا       
أعـوذ بـاهللا منـك،    : ة نفسها للسوقة فأهوى بيده ليـضعها عليهـا فقالـت       ب امللك 

.لقد عذت مبعاذ فسرحها ومتعها: فقال

.دلّستم علي وردها: وتزوج عمرة بنت يزيد فرأى ا بياضاً فقال

.أقلين فأقاهلا: وتزوج ليلى بنت اخلطيم األنصارية فقالت

إنَّ ا برصاً ومل يكن فرجع فإذا هـي   : اوخطب امرأة من بين مرة فقال أبوه      
.برصاء

وأزيدك أنها مل مترض قطُّ فقال صلى : وخطب امرأة فوصفها أبوها، مثَّ قال     
إنه تزوجها فلمـا قـال ذلـك        : ما هلذه عند اهللا من خري وقيل      : اهللا عليه وآله وسلم   

ليـه وآلـه   أبوها طلّقها فهذه إحدى وعشرون امـرأة ومـات رسـول اهللا صـلى اهللا ع        
عائشة، وحفصة، وأُم سلمة، وأُم حبيبة، وزينب بنـت جحـش،       : وسلم عن تسع  

وميمونة، وصفية، وجويرية، وسودة وكانت سودة قد وهبت ليلتـها لعائـشة حـني          
.ال رغبة يل يف الرجال وإنما أُريد أن أُحشر يف أزواجك: أراد طالقها وقالت





٦٣

املبحث الرابع

لى ا عليه وآله يف ذكر آياته ص

وسلم ومعجزاته





٦٥

من آياته اليت ظهرت للناس: املسألة األوىل

:لى قسمنيعوتنقسم هذه اآليات 

.ما ظهر قبل مبعثه صلى اهللا عليه وآله وسلم: األول

.ما ظهر بعد مبعثه إىل حني وفاته صلى اهللا عليه وآله وسلم: الثاين

إن آمنـة  : من ذلك مـا رواه ابـن إسـحاق   فأما ما ظهر قبل الدعوة واملبعث ف     
بنت وهب أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنبئت حـني حتـدث اـا آتيـت          

إنك قد محلت بـسيد هـذه األمـة    : محلت حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم فقيل هلا   
أُعيـذه بالواحـد مـن شـر كـلّ حاسـد، يف كـل بـر         «: فإذا وقع على األرض فقويل   

بد رائد، نزول غري زائد، فإنه عبد احلميد ماجد، حـىت أراه قـد آتـىي             عامد، وكل ع  
فإنَّ آية ذلك أن خيرج معه نور ميأل قصور بصرى مـن أرض الـشام فـإذا     .»املشاهد

ولد فسميه حممداً، فإنَّ امسـه يف التـوراة أمحـد، حيمـده أهـل الـسماوات واألرض،         
. رض، وامسـه يف الفرقـان حممـد    وامسه يف اإلجنيل محيـد، حيمـده أهـل الـسماء واأل           

فسميه بذلك، فلما وضعته بعثت إىل عبـد املطلـب جاريتـها وقـد أخربتـه مبـا رأت                
.)١(حني محلت به، وما قيل هلا فيه وما أمرت أن تسميه

–
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: يا رسول اهللا مـا كـان بـدء أمـرك؟ قـال           : قلت: قال عن أيب أمامة   وروي
خيرج منها نور أضـاءت لـه قـصور    دعوة أيب إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أُمي أنه 

.)١(الشام

معجزاته صلى ا عليه وآله وسلم: املسألة الثانية

وأما املعجزات الباهرة الدالة على نبوته اليت هي سـوى القـرآن فكـثرية جـداً            
:ولذلك نورد بعض منها، وهي كاآليت

مجيء الّشجرة إليه : أوًال

: ه القاصعة قالذكرها أمري املؤمنني عليه السالم يف خطبت






















٦٧.........................................................................لى اهللا عليه وآله وسلم ومعجزاتهفي ذكر آياته ص :  المبحث الرابع 





      




  
              








)٣( 

خروج اِّـاء ب أصابعه : ثانيًا

دون أن مــن خــروج املـاء مـن بــني أصـابعه وتكـثريه     : إن هـذه املعجـزة، أي  
عديــدة، بلغــت يــنقص قــد تكــررت لــه صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم يف مــواطن   

.)٤(مبجموعها التواتر
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وذلك أنهم كانوا معه يف سفر فشكوا أن ال ماء معهم وأنهم مبعرض التلـف        
: فقال)١(وسبيل العطب

 
مثَّ دعا بركوة فصب فيها ماء ما كان لريوي ضعيفاً وجعل يده فيها فنبع املـاء   

   لوا وعلّوا وهم أُلوف وهـو  من بني أصابعه فصيح يف الن ىاس فشربوا وسقوا حت
:يقول

)٢( 

حن الجذع اّلذي كان يخطب عنده صلوات اهللا عليه : ثالثًا

وذلك أنه كان يف مسجده باملدينة فيـستند إىل جـذع فيخطـب النـاس فلمـا كثـر            
حنني الناقـة حـني فقـدت ولـدها فـرتل         الناس اتخذوا له منرباً، فلما صعده حن اجلذع         

.)٣(رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فضمه إليه فكان يئن أنني الصيب الذي يسكَّت

شاة ُأّم معبد : رابعًا

وذلك أنَّ النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ملّا هاجر من مكّـة ومعـه أبـو بكـر                
لّيثـي فمـروا علـى أُم معبـد اخلزاعيـة         وعامر بن فهرية ودليلهم عبد اهللا بن أُريقط ال        

وجتلـس بفنـاء اخليمـة فـسألوا متـراً وحلمـاً ليـشتروه فلـم              )٤(وكانت امرأة برزة حتتيب   










٦٩.........................................................................لى اهللا عليه وآله وسلم ومعجزاتهفي ذكر آياته ص :  المبحث الرابع 

كـان عنـدنا شـيء مـا        لو:يصيبوا عندها شيئاً من ذلك وإذا القوم مرملون فقالت        
)١(يف كـسر خيمتـها  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         ى فنظر رسـول اهللا    رأعوزكم الق 

:قالف
 

:شاة خلّفها اجلهد عن الغنم، فقال:قالت
 

:قالهي أجهد من ذلك،:قالت
 

فـدعا رسـول اهللا  )٢(نعم بأيب أنت وأُمي إن رأيت ـا حلبـاً فاحلبـها      :قالت
:وذكر اسم اهللا وقال)٣(بالشاة فمسح ضرعهاصلى اهللا عليه وآله وسلم

ودرت فـدعا رسـول اهللا بإنـاء هلـا يـريض         )٤(اللّهم بارك يف شاا، فتفاجـت     
فـسقاها فـشربت حتـى رويـت، مث     )٦(فحلب فيه ثجاً حتـى علتـه الثّمـال    )٥(الرهط

:آخرهم وقالعليه السالمسقى أصحابه فشربوا حتى رووا فشرب 
 

فيه ثانياً عوداً على بـدء    )٧(يعاً عال بعد ل حتى أراضوا مث حلب       فشربوا مج 

mn 


 
mn
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فغادوا عندها مثَّ ارحتلوا منـها فقلّمـا لبـث أن جـاء زوجهـا أبـو معبـد يـسوق عـرتاً                 
مـن أيـن لكـم هـذا والــشاة     : فلمـا رأى اللّــنب قـال  خمهـن قليـل،  )١(عجافـاً هـزىل  

إالّ مر بنـا رجـل مبـارك كـان مـن      ال واهللا:قالتوال حلوبة يف البيت،   ،)٢(عازب
.)٤)(٣(حديثه كيت وكيت اخلرب وبطوله

معه بأنه مسمومكالم الّذراع : خامسًا

:وهو أنه أُيت بشاة مسمومة أهدا له امرأة من اليهود خبيـرب وكانـت سـألت            
: مـن الـشاة؟ فقيـل هلـا    صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  أي شيء أحب إىل رسول اهللا 

أصحابه إليه فوضع يده، مث صلى اهللا عليه وآله وسلمفسمت الذَّراع فدعاالذّراع
: قال

 
ولو كان ذلك لعلّة االرتياب باليهودية ملا قبلها بدءاً وال مجع عليها أصـحابه            

ان تنـاول منـها أقـلّ شـيء قبـل أن كلّمتـه وكـ        صلى اهللا عليه وآله وسلم     وقد كان 
يعاوده كلَّ سنة حتى جعل اهللا ذلك سبب الشهادة، وكان ذلك باباً من التمحـيص    

.)٥(ليعلم أنه خملوق


mn


 






!
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إطعامه الجيش يوم األحزاب من طعام رجل واحد: سادسًا

مبعرض أن أصحابه صلوات اهللا عليه وآله أرملوا وضاق م احلال وصاروا           
لٌ مـن أصـحابه إىل طعامـه فاحتفـل     لفناء األزواد يوم األحزاب فـدعاه رجـ     اهلالك  

فـدخل ولـيس عنـد القـوم إالّ قـوت رجـل واحـد أو رجلـني، فقـال                  )١(القوم معه 
: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

 
مثَّ دعا وبرك عليه وقدمه والقوم أُلوف فأكلوا وصدروا كـأن مل يـسغبوا قـطُّ           

.فقدوا منه شيئاً، والطعام حباله مل ي)٢(شباعاً ورواء

طعامه الفقراء وقوم من أصحابه إ: سابعًا

أنه اجتمع إليه فقراء قومـه وأصـحابه يف غـزوة تبـوك وشـكوا اجلـوع فـدعا                   
بفضلة زاد هلم فلم يوجد هلم إالّ بضع عشرة مترة وطرحت بني يديه فاحتفل القوم        

: فوضع يده عليها وقال
 

.)٣(ي حباهلا يروا عياناًفأكل القوم حتى شبعوا وه

"
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سقياه أكثر من ثالث ألفًا من ماء يكفي لرجل واحد: ثامنًا

أنه صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم ورد يف هـذه الغـزاة علـى مـاء ال يبـل حلـق                
واحد والقوم عطاش فشكوا ذلك إليه فأخذ سهماً من كنانة فدفعه إىل رجـل مـن               

: أصحابه مث َّ قال له
 

فـارتوى القـوم للمقـام    )١(فرتل فغرزه فيه ففار املاء وطما على أعلـى الركـي      
ــدان غــائبو     )٢(والظّعــن ــافقني حــضور األب ــاً ورجــال مــن املن ــون ألف وهــم ثالث
.)٣(العقول

إن ظبية وقعت َّـ الشباك فكلمته: تاسعًا

فالً حيتاج يا رسول اهللا إنّ يل ط: إنّ ظبية كلّمته حني وقعت يف شبكة فقالت
إىل لنب وإني قد وقعت يف هذه الشبكة فخلّين حتى أُرضـعه فقـال صـلى اهللا عليـه            

: وآله وسلم
 

إني أرجع فخالّها وجلس حتى رجعت الظّبية وجاء صاحبها فشفع          : قالت
وم مـن ذلـك   رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حتى خلّـى سـبيلها فاتخـذ القـ             

.)٤(املوضع مسجداً
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حديث االستسقاء : عاشرًا

نَّ أهل املدينة مطروا حتى أشفقوا مـن خـراب دورهـا واـدام بنياـا فقـال        إ
: صلى اهللا عليه وآله وسلم

)١( 

والـشمس   لفاجناب السحاب عـن املدينـة وأطـاف حوهلـا مـستديراً كاإلكليـ             
على ما حوهلا يرى ذلك ظاهراً مؤمنهم وكافرهم،        )٢(ينة واملطر يهطل  طالعة يف املد  

: فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه وقال
 

: فقام أمري املؤمنني عليه السالم فقال
 

بــيض يستــسقى الغمــام بوجهــهوأ
................................

)٣(مثــال اليتــامى عــصمة لألرامــل 

يطـوف بــه اهلـالّك مــن آل هاشــم  
................................

)٥)(٤(فهم عنده يف نعمة وفواضـل     

القمر له إُّـ نصفانشقاق : حادي عشر

نّ القمر انشق له بنصفني مبكّة يف أول مبعثه وقد نطق به القـرآن وقـد صـح          إ
انشق القمر حتى صـار فـرقتني فقـال كفّـار أهـل      : قالعن عبد اهللا بن مسعود أنه    
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انظروا الـسفّار فـإن كـانوا رأوا مـا رأيـتم      )١(هذا سحر سحركم به ابن كبشة    : مكّة
فـسئل الـسفّار قـد    : فقد صدق وإن كانوا مل يروا ما رأيتم فهو سـحركم بـه، قـال              

.رأيناه: قدموا من كلّ وجه فقالوا
.)٢(وقد أخرجه البخاري يف عدة مواضع

ارجاعه إحدى عيني أحد أصحابه بعـد أن سـالت علـى خـده يـوم        : ثاني عشر 

أحد

نَّ رجالً من أصحابه أُصيب بإحدى عينيـه يف بعـض مغازيـه فـسالت الـدم          إ
حتى وقعت على خده فأتاه مستغيثاً به فأخذها بيده فردها مكاـا فكانـت أحـسن     

.)٣(عينيه وأصحهما وأحدمها نظراً

حينمـا مـر بهـا وهـو علـى          الـسدرة لـه إُّـ نـصف      انفـراج شـجرة      :ثالث عشر 

راحلته

نه كان يف غزاة الطّائف ومسريه ليالً على راحلته بوادي بقرب الطّائف يقال إ
جنيب ذو شجر كثري من سـدر وطلـح، فغـشي وهـو يف وسـن النـوم سـدرة يف          : له

يـت الـسدرة منفرجـة    سواد اللّيل فانفرجت السدرة له بنصفني فمر بني نصفيها وبق 





 

 


 



٧٥.........................................................................لى اهللا عليه وآله وسلم ومعجزاتهفي ذكر آياته ص :  المبحث الرابع 

على ساقني على زماننا هذا وهي معروفة مشهور أمرها هناك وتسمى شجر سدرة     
.)١(النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

ولو عددنا مجيع معجزاتـه وأعالمـه صـلوات اهللا عليـه وآلـه الّـيت رواهـا                 
ر احملدثون يف كتبهم لطـال الكتـاب فـإن نبينـا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم أكثـ                 

األنبياء أعالماً وقد ذكر بعض املصنفني أنَّ أعالمه تبلغ ألفاً فـاألوىل االقتـصار              
. )٢(على االختصار

بعض إخباره بالغائبات والكوائن بعده : املسألة الثالثة

إن اخباره صلى اهللا عليه وآله وسلم بالغائبات واحلوادث الكائنة بعده فأكثر      
.من أن حتصى

: معىن قوله تعاىلما روي عنه يففمن ذلك

>> = < ; : 9 8<)٣(.

: وهو ما رواه أُيب بن كعب أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
          

)٤( 

: ه صلى اهللا عليه وآله وسلم قالبريدة األسلمي أنوروى
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)١( 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: أبو هريرة قالوروى


)٢( 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم ذات        : أنس بن مالك قال    وروى
:ليلة فيما يرى النائم كان يف دار عقبة بن رافع


)٣( 

: إخباره مبا حيدث أُمته بعده حنو قوله صلى اهللا عليه وآله وسلمومن ذلك
)٤( 

: ــ عن سهل بن حنيف عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ـوقوله


)٥( 

 


mn
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مسع نعمان بن أيب عياش وأنـا أُحـدث النـاس ـذا احلـديث          : قال أبو حازم  
فأنـا أشـهد علـى أيب سـعيد     : نعـم قـال  : هكذا مسعت سهالً يقـول؟ قلـت    : فقال

: اخلدري يزيد فيه
S

R)١( 

صلى اهللا عليه وآله وسلم فيما رواه شعبة، عن إمساعيل بن أيب خالد،       قوله
مسعـت نبـاح الكـالب    )٢(عن قيس بن أيب حازم أنَّ عائـشة ملـا أتـت علـى احلـوأب         

: ال لناما أظنين إالً راجعة مسعت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ق: فقالت
 

.)٣(لعلَّ اهللا أن يصلح بك بني الناس: فقال الزبري

صلى اهللا عليه وآله وسلم للزبري ملّا لقيه وعلياً عليه السالم يف سـقيفة         وقوله
: بين ساعدة فقال

 
: وما مينعين؟ قال: قال

 
: مسعت علّياً عليه السالم يقول للزبري: وعن أيب جروة املازين قال
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.)١(بلى ولكني نسيت: قال

: صلى اهللا عليه وآله وسلم لعمار بن ياسروقوله
 

. مسلم يف الصحيح ــــ أخرجه 

مــا : أيب البختــري أنَّ عمــاراً أُيت بــشربة مــن لــنب فــضحك فقيــل لــه وعــن
هو آخـر  : إنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أخربين وقال        : يضحكك؟ قال 

.)٢(شراب أشربه حني أموت

ستكون يف أُميت فرقة حيسنون : صلى اهللا عليه وآله وسلم يف اخلوارج       وقوله
ويسيئون الفعل يدعون إىل كتاب اهللا وليسوا منه يف شـيء، يقـرأون القـرآن              القول  

ال جياوز تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم مـن الرميـة، ال يرجعـون إليـه           
هم شر اخللق واخلليقة، طوىب ملن قتلـوه طـوىب ملـن قتلـهم،          )٣(حىت يرتد على فوقه   

التحليـق  : يا رسول اهللا فما سيماهم؟ قال    :ومن قتلهم كان أوىل باهللا منهم قالوا      
.ــ)٤(ــ رواه أنس بن مالك عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم


 

 


mn


S
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: وجاء فيه
            

            
)١( 

: عليه وآله وسلم ألمري املؤمنني علي عليه السالمصلى اهللا وقوله
)٢( 

: صلى اهللا عليه وآله وسلموقوله
)٣( 

إخباره بقتل معاوية حجراً وأصحابه فيما رواه ابن وهب عن أيب           ومن ذلك 
ما محلك علـى قتـل      : عائشة فقالت  دخل معاوية على  : هليعة عن أيب األسود قال    

يا أُم املؤمنني إني رأيت قتلـهم صـالحاً لُألمـة        : أهل عذراء حجراً وأصحابه فقال    
.وبقاءهم فساداً لُألمة

: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: فقالت
)٤()٥( 

 
 
 
 


 





٨١

امساملبحث اخل

يف ذكر مبدأ املبعث





٨٣

: كان بدء الوحي يف غار حراء، وهو جبل على ثالثة أميال من مكة، ويقال  
هو جبل فاران الذي ورد ذكره يف التوراة إال أن الظاهر هو أن فـاران اسـم جلبـال                

.)١(مكة كما صرح به ياقوت احلموي ال خبصوص حراء

دور خدجية عليها السالم: املسألة األوىل

كانت خدجية أول من آمن باهللا ورسـوله وصـدق          «: ابن اسحاق فقال   روى
؛ ال يسمع صلى اهللا عليه وآله وسلم     ما جاء به، فخفف اهللا بذلك عن رسول اهللا        

شيئاً يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك اال فـرج اهللا عنـه ـا، إذا رجـع       
.)٢(»إليها تثبته وختفف عنه، وتصدقه وون عليه أمر الناس

صلى اهللا عليـه  أول ما ابتدئ به رسول اهللاصلى اهللا عليه وآله وسلم   وكان
من النبوة حني أراد اهللا كرامته ورمحة العباد به ال يرى شيئاً إال جـاءت         وآله وسلم 

كفلق الصبح يكث على ذلك ما شاء اهللا أن ميكث، وحبب إليه اخللوة، فلم يكـن              
.)٣(شيء أحب إليه من أن خيلو وحده
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قـال  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        إنّ رسـول اهللا   : وعن عمر بـن شـرحبيل     
:خلدجية

 
:فقالت


)١( 

صلى اهللا نَّ النيبإ: قميالبن إبراهيم عليوروي ابن شهر والسي عن 
ملّا أتى له سبع وثالثون سنة كان يرى يف نومـه كـأنَّ آتيـاً أتـاه           عليه وآله وسلم  

يا رسول اهللا فينكر ذلك، فلما طال عليه األمر وكان بني اجلبال يرعى        : فيقول
ت؟ من أن:  يا رسول اهللا، فقال له: غنماً أليب طالب فنظر إىل شخص يقول له

صـلى اهللا    جربئيل، أرسلين اهللا إليك ليتخذك رسـوالً، فـأخرب رسـول اهللا           : قال
خدجية بذلك، وكانت خدجية قد انتهى إليها خرب اليهود وخـرب           عليه وآله وسلم  

يا حممـد إنـي ألرجـو أن يكـون كـذلك      : حبرياء وما حدثت به آمنة أُمه، فقالت     
كـتم ذلـك فـرتل جربئيـل عليـه      يصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    وكان رسـول اهللا  

يا حممد قـم توضـأ للـصالة، فعلّمـه          : السالم وأنزل عليه ماء من السماء فقال      
جربئيل الوضوء وغسل الوجه واليدين من املرفق ومسح الـرأس والـرجلني إىل         

يصلّي صلى اهللا عليه وآله وسلمالكعبني وعلّمه السجود والركوع، فلما متَّ له      
كـلّ وقـت، وكـان علـي بـن أيب طالـب عليـه الـسالم بألفـه            ركعتني ركعتني يف  

عليه السالم إىل رسول اهللاويكون معه يف جميئه وذهابه وال يفارقه، فدخل علي
يا أبا القاسم :  وهو يصلّي، فلما نظر إليه يصلّي قالصلى اهللا عليه وآله وسلم

 



٨٥......................................................................................................................في ذكر مبدأ المبعث  : امسالمبحث الخ 

: ما هذه؟ قال
 

سالم فأسلم وصلّى معـه، وأسـلمت خدجيـة وكـان ال يـصلّي             فدعاه إىل اإل  
، فلمـا أتـى لـذلك أيـام دخـل أبـو             علـيهم الـسالم   إالّ رسول اهللا وعلـي وخدجيـة      

ومعه جعفـر فنظـر إىل رسـول اهللا    صلى اهللا عليه وآله وسلم   طالب إىل رسول اهللا   
وقف جعفـر  ف)١(يا جعفر صل جناح ابن عمك    : وعلي جبنبه يصليان، فقال جلعفر    

يـساره بـرز   ىفلما وقف جعفر علـ    )٢(بن أيب طالب عليه السالم من اجلانب اآلخر       
من بينهما وتقدم، وأنشأ أبو طالـب يف ذلـك    صلى اهللا عليه وآله وسلم     رسول اهللا 

:يقول

ــيت  ــراً ثقـــ ــاً وجعفـــ ــرب   إنَّ عليـــ ــان والك ــم الزم ــد مل عن
ــنيب وال  ــذل الـــ بـــين ذو حـــسبخيذلـــه مـــن واهللا ال أخـــ

)٣(أخي ُألمي مـن بينـهم وأيب      ختذال وانصرا ابـن عمكمـا     ال

: عن علي عليه السالم قالوروى احلاكم النيسابوري، 



)٤( 

mn
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يقـيم صـالة الجماعــة َّـ علـي وخديجــة    صـلى اهللا عليــه وآلـه وســلم  النبـي 

عليهما السالم

روى ابـن   ار،  وب، حدثنا أمحد بن عبـد اجلبـ       حدثنا أبو العباس حممد بن يعق     
كنـت  : عفيف، عن أبيه، عن جـده عفيـف قـال   سعد احلاكم النيسابوري عن ابن     

ان عباس بن عبد املطّلب امرءاً تاجراً، فأتيتـه  امرءاً تاجراً فقدمت مين أيام احلج وك     
فبينا حنن إذ خـرج رجـلٌ مـن خبـاء يـصلّي جتـاه الكعبـة مثّ         : أبتاع منه وأبيعه، قال   

يا عبـاس مـا هـذا    : خرجت امرأة فقامت تصلّي، وخرج غالم يصلّي معه، فقلت     
زعم أنَّ اهللا هذا حممد بن عبد اهللا يـ : الدين؟ إنَّ هذا الدين ما ندري ما هو؟ فقال        

أرسله، وأنَّ كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه، وهذه امرأتـه خدجيـة بنـت خويلـد            
فليـتين  : آمنت به، وهذا الغالم ابن عمه علي بن أيب طالب آمـن بـه، قـال عفيـف         

.كنت آمنت به يومئذ فكنت أكون ثانياً تابعه
خـرج  إذا : إبراهيم بن سعد، عن حممد بن إسحاق، قـال يف احلـديث       ] عن[

من خباء فوثب نظر إىل السماء فلما رآها قد مالت قام يصلّي مثّ ذكر قيـام خدجيـة       
.)١(خلفه

لعشريته األقربنيصلى ا عليه وآله وسلمإنذاره: املسألة الثانية

إن من الوقائع التارخييـة الـيت مـرت ـا الـسرية النبويـة هـي مرحلـة اإلنـذار                     
اس وذلـك بعـد أن مـضى علـى بعـث الـنيب ثالثـة        والدعوة إىل اهللا تعاىل لعامة النـ      
فيهـا قـد اختـذ منـهاج     صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        سنوات وقيل مخس كان الـنيب     
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الدعوة اخلاصة وهو ما فهمه كثري من املؤرخني على انه فتـرة سـرية يف حـني انـه مل        
)١(هيكن بذلك املفهوم فما هو سوى تغري يف طريقة الدعوة إىل اهللا تعاىل واإلميان ب           

:ولذلك حينما نزل أمر اهللا تعاىل بالدعوة العامة فقال سبحانه

>  2   1  0  /  .3<)٢(.

سب التوجيه القرآين حبوصلى اهللا عليه وآله وسلم فكان أول ما بدء به النيب     
عن ابن عباس عـن علـي بـن        : بعشريته، ويف ذلك يروي ابن إسحاق قائالً       أبد نْإ

: عليه السالم قالأيب طالب 
 

>X   W  V  U  T   S  R  Q  P  O<)٣(.














        

 
 
 



لنبوية$لسيرة $موجز ....................................................................................................................................................٨٨








)١(








           


    


)٢( 

بدء مرحلة التبليغ العام للناس: املسألة الثالثة

صـلى اهللا عليـه وآلـه    فلمـا أتـى لرسـول اهللا      : مـي الق علي بن إبـراهيم   قال
:بعد ذلك ثالث سنني أنزل اهللا عليهوسلم


 

– 
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>3 2 1 0 / .<.

: وقام على احلجر وقالصلى اهللا عليه وآله وسلمفخرج رسول اهللا



 

جن حممـد بـن عبـد اهللا وآذوه بألـسنتهم،        : فاستهزؤوا منه وضحكوا وقالوا   
: يا ابن أخ ما هذا؟ قال: فقال له أبو طالب


 

: فقال! يا ابن أخي إنَّ قومك ال يقبلون هذا منك، فاكفف عنهم: فقال
 
يف الـدعاء  صلى اهللا عليه وآله وسلم   فكف عنه أبو طالب وأقبل رسول اهللا      

دعوهم وحيذّرهم، فكان من مسع من خرب ما مسـع مـن أهـل الكتـب        يف كلّ وقت ي   
يسلمون فلما رأت قريش من يدخل يف اإلسالم جزعوا مـن ذلـك ومـشوا إىل أيب              

اكفف عنا ابن أخيك فإنـه قـد سـفّه أحالمنـا وسـب آهلتنـا وأفـسد                  : طالب وقالوا 
القـوم قـد أتـوين       يـا ابـن أخـي إنَّ      : شباننا وفرق مجاعتنا، فدعاه أبو طالـب فقـال        

: يسألونك أن تكف عن آهلتهم، قال
 

ندع ثالمثائة وستني إهلاً ونعبـد إهلـاً، فحكـى          : فاجتمعت قريش إليهم فقالوا   
:اهللا سبحانه قوهلم

> 9=  <  ;  :> F  E  D  C  B  A  @  ?



لنبوية$لسيرة $موجز ....................................................................................................................................................٩٠

H GIM L K Jله ــ ــ إىل قوx w v u<.

يا أبا طالب إن كان ابن أخيك حيمله على : مثَّ اجتمعوا إىل أيب طالب فقالوا  
هذا الفعل العدم مجعنا له ماالً فيكـون أكثـر مـن قـريش مـاالً، فـدعاه أبـو طالـب           

: صلى اهللا عليه وآله وسلموعرض ذلك عليه فقال له رسول اهللا


 
يـا أبـا طالـب أنـت سـيد مـن سـادتنا وابـن         : مثَّ جاؤوا إىل أيب طالب فقـالوا   

أخيك قد سفّه أحالمنا وسب آهلتنا وفرق مجاعتنـا فهلـم نـدفع إليـك أـى فـىت يف         
    هم شباباً وأشرفهم شرفاً عمارة بـن الوليـد،       قريش وأمجلهم وأحسنهم وجهاً وأشب

مـا أنـصفتموين تـسألوين أن أدفـع     : يكون لك ابناً وتدفع إلينا حممداً لنقتلـه، فقـال      
هذا واهللا ما ال يكـون أبـداً أتعلمـون          إليكم ابين لتقتلوه وتدفعون إيلَّ ابنكم ُألربيه،      

وا باغتيالـه فمـنعهم أبـو    الناقة إذا فقدت ولدها ال حتن إىل غريه، مث رهم فهمـ        نّأ
:طالب من ذلك وقال فيه

ببـــيض تـــالال مثـــل الـــربوق محيت الرسـول رسـول اإللـه      
ــه   ــول اإللـ ــي رسـ محايــــة عــــم عليــــه شــــفيقأذب وأمحـ

:وأنشد أيضاً

ــب   يقولون يل دع نصر من جاء باهلـدى       ــل مغال ــالب ك ــا غ ــب لن وغال
ــا  ــا أمحـــداً واكفلـــن لنـ قـــول املعاتـــب بنيـــا وال تعفـــل ب وســـلم إلينـ
)١(على كل باغ من لؤي بن غالـب      فقلـــــت هلـــــم اهللا ريب وناصـــــري
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يف ذكر كفاية ا املستهزئني وما ظهر فيها من اآليات: املسألة الرابعة

: وكــان املــستهزئون برســول اهللا مخــسة نفــر: روى القمــي يف تفــسريه فقــال
ب وهو أبو زمعـة،  لّن املطن وائل السهمي، واألسود ب الوليد بن املغرية، والعاص ب    

فمـر  : واألسود بن عبد يغوث من بين زهرة، واحلارث بن الطالطلة اخلزاعي، قال        
ومعه جربئيل عليـه الـسالم   صلى اهللا عليه وآله وسلم     الوليد بن املغرية برسول اهللا    

: فقال له
 

: فقال
 
 فـوطئ  )١(برجل من خزاعة على باب املسجد وهو يريش نبـاالً لـه         وكان مر

على بعضها فأصاب أسفل عقبه قطعة من ذلك فـدميت وأشـار جربئيـل إىل ذلـك               
يـا جاريـة   : املوضع فسال الدم حتى صار على فراش ابنته فصاحت ابنتـه وقالـت            

ربـة ولكنـه دم أبيـك     يـا بنيـة مـا هـذا مـاء الق          : فقال هلا الوليـد    )٢(احنلَّ وكاء القربة  
فامجعي يل ولدي وولد أخي فإني ميـت، فلمـا حـضروا أوصـاهم بوصـية وفاتـت               

فأشار جربئيل صلى اهللا عليه وآله وسلمنفسه، ومر األسود بن املطّلب برسول اهللا
إىل بصره فعمي، مثَّ مات بعد ذلك، ومر به األسود بن عبد يغوث فأشـار جربئيـل          

فانتفخ حتى انشق بطنه، ومر به العاص بن وائل فأشار جربئيل    إىل بطنه فاستسقى    
وخرجـت مـن ظـاهر قدمـه فورمـت       )٣(إىل رجله فدخلت جذلة يف أمخـص قدميـه        
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رجله فمات، ومـر بـه الطّالطلـة فتفـل جربئيـل يف وجهـه فخـرج إىل جبـال امـة                    
: وقـالوا فلـم يـدعوه أن يـدخل         هفأصابه السموم فاحترق واسود فرجـع إىل مرتلـ        

لست بصاحبنا فخرج من مرتله فأصابه العطش فما زال يستسقي حتى انشق بطنـه         
: وهو قول اهللا تعاىل

> 5 67<)١(.

يف ذكر ما لقـي رسـول ا مـن أذى املـشركني وإسـالم       : املسألة اخلامسة 

محزة بن عبد املطلب

وبكـاء  مصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـل       رمي الـسالة علـى ظهـر رسـول اهللا         : أوًال

فاطمة عليها السالم لذلك

وكان أشد صلى اهللا عليه وآله وسلم   جدت قريش يف أذى رسول اهللا     : قال
ذات يـوم  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       الناس عليه عمه أبو هلب وكان رسول اهللا       

صـلى اهللا عليـه   فـألقوه علـى رسـول اهللا   )٢(جالساً يف احلجر فبعثوا إىل سلى الشاة    
: فاغتم رسول اهللا من ذلك فجاء إىل أيب طالب، فقالموآله وسل




m
n







٩٣......................................................................................................................في ذكر مبدأ المبعث  : امسالمبحث الخ 

 

: وما ذاك يا ابن أخي؟ قال: قال

 

خذ السيف وكانت قريش جالسة يف املسجد، فجـاء   : فقال أبو طالب حلمزة   
ل أمـر الـسلى علـى       أبو طالب عليه السالم ومعه السيف ومحزة ومعه الـسيف فقـا           

سباهلم فمن أىب فاضرب عنقـه فمـا حتـرك أحـد حـىت أمـر الـسلى علـى سـباهلم مثَّ               
يـا ابـن أخ هـذا حـسبك         : وقـال  صلى اهللا عليه وآله وسـلم      التفت إىل رسول اهللا   

.)١(فينا

من صلى اهللا عليه وآله وسلموتعد حادثة رمي السالة على ظهر رسول اهللا
تب التاريخ واحلديث والتراجم ملا يقتـرن ـا مـن بيـان جلـم           األحداث الشهرية يف ك   

أصـاب رســول اهللا وحتقـق دعائــه فـيهم، أي يف هــؤالء النفـر الــذين     ى الـذي األذ
بدعائـه علـيهم، فـضالً عـن خـصوصية      صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     خصهم النيب 

هـذا  يف الّإعلـى قـريش   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       فاطمة لديه إذ مل يدعو النيب     
.فاطمة قد أوضيت فيهنّأاملوضع ملا رأى 

محـد وابـن اسـحاق والطـربي وغريهـم          أولذلك أخرجها البخاري واملـسلم و     
م تنص على أمر واحد وهو ما ذكرناه آنفـاً، فعـن عمـرو بـن       أالّإبألفاظ متعددة   

سـاجد  صلى اهللا عليه وآله وسلم     بينا رسول اهللا  : حيدث عن عبد اهللا قال     ميمون
ه ناس من قريش ــ وثَم سلى بعري فقالوا من يأخذ سلى هذا اجلزور أو البعري        وحول

        صلى اهللا عليـه  فيقذفه على ظهره؟ فجاء عقبة بن أيب معيط فقذفه على ظهر النيب
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فأخذته مـن ظهـره؟ ودعـت علـى مـن      )١(عليها السالموجاءت فاطمة وآله وسلم 
اللّهم : عا عليهم إالّ يومئذ فقالفما رأيت رسول اهللا د: صنع ذلك، قال عبد اهللا 

عليك املأل من قريش اللّهم عليك أبا جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بـن    
ومل يشك ربيعة، وعقبة بن أيب معيط وأُمية بن خلف أو أُيب بن خلف ــ شك شعبة   

لقـوا يف  عبد اهللا فرأيتـهم لقـد قتلـوا يـوم بـدر وأُ           : ــ عد سبعة قال   سفيان انه أمية    
)٢(يف بئر غري أنَّ أُمية بن خلف أو أُيب بـن خلـف كـان رجـالً بادنـاً     : القليب أو قال 

. )٣(فتقطّع قبل أن يبلغ به البئر

ابه علـى تحمـل األذى َّـ اهللا   حأصـ صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     تصبه: ثانيًا

نهم ِّـنصورونأتعاُّـ و

دثنا بيان بن بشر، وإمساعيل     حدثنا احلميدي، حدثنا سفيان، ح    : احلافظقال
صـلى  أتيـت رسـول اهللا  : مسعنا خباباً يقـول  : مسعنا قيساً يقول  : بن أيب خالد قاال   

وهو متوسد بردة له يف ظلّ الكعبة، ولقد لقينـا مـن املـشركني      اهللا عليه وآله وسلم   
يـا رسـول اهللا أال تـدعو اهللا لنـا؟ فقعـد وهـو حممـر وجهـه،         : شدة شديدة فقلـت  

: فقال
إن كان من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط احلديد مـا دون عظامـه مـن              
         حلم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع املنشار علـى مفـرق رأسـه فيـشق
باثنني ما يصرفه ذلك عن دينه وليتمن اهللا هذا األمر حتى ليسري الراكب من صنعاء 
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.)١(و الذّئب على غنمهإىل حضرموت، ال خياف إالّ اهللا عز وجلَّ أ

أم عمار عذا هذا احلي من بين املغرية بن عبـد  إن مسية : إسحاقوروى ابن  
صلى اهللا اهللا بن خمزوم على اإلسالم وهي تأىب غريه حىت قتلوها، وكان رسول اهللا

مير بعمار وبأمه وهـم يعـذبون بـاألبطح يف رمـضاء مكـة، فيقـول            عليه وآله وسلم  
.)٢(م اجلنةصرباً آل ياسر موعدك

بعمـار  صلى اهللا عليه وآله وسـلم مر رسول اهللا: وعن حممد بن سريين قال   
: صلى اهللا عليه وآله وسلمبن ياسر وهو يبكي بذلك عينيه فقال له رسول اهللا


)٣( 

البن عبـاس، يـابن عبـاس أكـان املـشركون      قلت  : وعن سعيد بن جبري قال    
نعـم واهللا إن   : يبلغون من املسلمني يف العذاب ما يعذرون به يف ترك دينهم؟ فقال           

كانوا ليضربون أحدهم وجييعونه ويعطشونه حىت ما يقدر علـى أن يـستوي جالـساً      
من شدة الضر الذي به حىت ليعطيهم ما سـألوه مـن الفتنـة وحـىت الـالت والعـزى           

عـل  عل ليمر ـم فيقولـون أهـذا اجلُ   نعم، وحىت أن اجلُ  : دون اهللا؟ فيقول   إهلك من 
إهلك من دون اهللا؟

.نعم، افتداء منهم ملا يبلغون من جهده: فيقول
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كنـا قومـاً يـصيبنا صـلف        : وروى ابن إسحاق عن سعد بن أيب وقاص قال        
الـبالء وشدته، فلمـا أصـابنا   صلى اهللا عليه وآله وسلمالعيش مبكة مع رسول اهللا  

اعترفنا لذلك، وصربنا له، وكان مصعب بن عمري أنعم غالم مبكـة، وأجـوده حلـة     
يف اإلسـالم جهـداً شـديداً حـىت لقـد رأيـت جلـده         مع أبويـه، مث لقـد رأيتـه جهـد           

يتحشف حتشف جلد احلية عنها حىت أن كنا لنعرضه على قسينا فنحمله مما به مـن          
.)١(ه اهللا عز وجل بالشهادة يوم أحداجلهد، وما يقصر عن شيء بلغناه، مث أكرم

: وعن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه الصالة والسالم قال





      





)٢( 

رضوان اهللا تعاُّـ عليهسالم حمزة بن عبد اِّـطلبإ: ثالثًا

علي بن إبراهيم بن هاشم بإسناده قال كان أبو جهل تعرض لرسـول              روى
و هاشـم فأقبـل محـزة     وآذاه بـالكالم واجتمعـت بنـ       صلى اهللا عليه وآله وسـلم      اهللا

ما هذا؟ فقالت له امرأة من بعض : وكان يف الصيد فنظرنا إىل اجتماع الناس فقال
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يا أبا يعلى إنَّ عمرو بن هشام تعرض حملمـد وآذاه، فغـضب محـزة ومـر         : السطوح
حنو أيب جهل وأخذ قوسه فضرب ا رأسه مثَّ احتملـه فجلـد بـه األرض واجتمـع         

: يا أبا يعلى صبوت إىل دين ابن أخيك؟ قـال    : يهم شر، فقالوا  الناس وكاد يقع ف   
. نعم أشهد أن ال إله إال اهللا وأنَّ حممداً رسـول اهللا، علـى جهـة الغـضب واحلميـة                 

سورة من صلى اهللا عليه وآله وسلمفلما رجع إىل مرتله ندم فغدا على رسول اهللا  
صـلى اهللا عليـه   رسـول اهللا القرآن، فاستبصر محزة وثبت على دين اإلسالم وفرح 

:وسر أبو طالب بإسالمه وقال يف ذلكوآله وسلم

ــن أمحــد   ــى دي ــى عل ــا يعل وكن مظهـراً للـدين وفّقـت صـابرا        فــصرباً أب

)١(بصدق وحق ال تكن محـز كـافرا       وخط من أتى بالدين مـن عنـد ربـه       

ــر فقــد ســرين إذ قلــت أنــك مــؤمن     ــول اهللا يف اهللا ناصـ ــن لرسـ افكـ

)٢(جهاراً وقل ما كان أمحـد سـاحرا    ونـــاد قريـــشاً بالّـــذي قـــد أتيتـــه    

إىل بيـت املقـدس ودخولـه    صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم     هؤإسرا: املسألة السادسة 

رضوان ا تعاىل عليهبعد ذلك يف شعب أبي طالب

إىل بيـت املقـدس ومحلـه     صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         مثَّ أُسري برسول اهللا   
ل على الرباق فأتى به بيت املقدس وعرض عليه حماريب األنبياء وصلّى ـم          جربئي

يف رجوعه بعري لقريش وإذا هلم ماء صلى اهللا عليه وآله وسلمورده فمر رسول اهللا

mnmn


– 



لنبوية$لسيرة $موجز ....................................................................................................................................................٩٨

ما بقي وقـد كـانوا أضـلّوا بعـرياً هلـم وكـانوا يطلبونـه،              )١(يف آنية فشرب منها وكفأ    
ى يب إىل بيـت املقـدس فـأراين آيـات األنبيـاء      إنَّ اهللا قـد أسـر  : أصبح قال لقـريش  

ومنازهلم وإني مررت بعري لقريش يف موضع كذا وكذا وقد أضلّوا بعرياً هلم فشربت 
قد أمكنتكم الفرصة منه فاسـألوه    : من مائهم وأهرقت باقي ذلك، فقال أبو جهل       

يـت  يـا حممـد إنَّ ههنـا مـن قـد دخـل ب           : كم فيها من األساطني والقناديل، فقـالوا      
املقدس فصف لنا أسـاطينه وقناديلـه وحماريبـه، فجـاء جربئيـل فعلّـق صـورة بيـت                  

حتـى جيـيء    : املقدس جتاه وجهه فجعل خيربهم مبا سألوه عنه، فلما أخربهم قالوا          
: صلى اهللا عليه وآله وسلمالعري نسأهلم عما قلت، فقال هلم رسول اهللا


 

هـذه الـشمس تطلـع      : فلما كان من الغد أقبلوا ينظرون إىل العقبة ويقولون        
كذلك إذ طلعت عليهم العري حني طلع القـرص يقـدمها مجـل أورق            الساعة فبينما   

لقـد كـان هـذا    : ، قـالوا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  فسألوهم عما قال رسول اهللا    
يف موضع كذا وكذا ووضعنا ماء فأصبحنا وقد أريق املاء، فلم يزدهم    ضلَّ لنا بعري  

.)٢(عتواًالّ أذلك 

احلجر على بين هاشم يف شعب أبي طالب عليه السالم: املسألة السابعة

اجتمعــت قــريش يف دار النــدوة وكتبــوا : روى الراونــدي والطربســي فقــاال
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وال يبايعوهم وال يزوجوهم     يكلّموهمال يؤاكلوا بين هاشم وال       نْأصحيفة بينهم   
وال يتزوجـوا إلــيهم وال حيـضروا معهــم حتـى يــدفعوه إلـيهم ليقتلــوه، وأنهـم يــد      

فلمـا بلـغ     )١(ليقتلوه غيلة أو صـراحاً     صلى اهللا عليه وآله وسلم     واحدة على حممد  
ذلك أبا طالب مجع بين هاشم ودخل الشعب وكانوا أربعني رجالً، فحلف هلم أبو          

بين بـ كعبة واحلرم والركن واملقام لئن شاكت حممداً شـوكة ألثـنب علـيكم         طالب بال 
هاشم وحصن الشعب وكان حيرسه باللّيل والنهار، فإذا جاء اللّيل يقـوم بالـسيف              
عليه ورسول اهللا مضطجع مثَّ يقيمه ويضجعه يف موضع، فال يزال اللّيل كلّه هكذا 

   م اجلهـد، وكـان مـن دخـل مـن        وكّله ولده وولد أخيه به حيرسونه بالنهـار وأصـا
العرب مكّة ال جيسر أن يبيع من بين هاشم شيئاً أو بـاع منـهم شـيئاً انتـهبوا مالـه،                 
وكان أبو جهل والعاص بن وائل السهمي، والنضر بن احلارث بـن كلـدة، وعقبـة              

أن ـوه  )٢(بن أيب معيط خيرجون إىل الطّرقات اليت تدخل مكّة فمن رأوه معه مـرية      
يبيع من بين هاشم شيئاً وحيذّرونه إن باع شيئاً منهم أن ينهبوا ماله، وكانت خدجية   

يف الـشعب ومل  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     هلا مالٌ كثري فأنفقتـه علـى رسـول اهللا         
يدخل يف الصحيفة مطعم بن عـدي بـن نوفـل بـن عبـد املطّلـب بـن عبـد منـاف،             

ني خامتـاً ختمهـا كـلّ رجـل مـن رؤسـاء       هذا ظلم وختموا الـصحيفة بـأربع    : وقال
قريش خبامته وعلّقوها يف الكعبة، وتابعهم أبو هلب علـى ذلـك، وكـان رسـول اهللا               

خيرج يف كلّ موسم ويـدور علـى قبائـل العـرب فيقـول      صلى اهللا عليه وآله وسلم  
: هلم
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ال تقبلوا منه فإنه ابن أخـي وهـو سـاحر كـذَّاب،             : و هلب يف أثره فيقول    وأب
حاله فبقوا يف الـشعب أربـع سـنني ال يـأمنون إالّ مـن موسـم وال                  ]هذا[فلم يزل   

يشترون وال يبايعون إالّ يف املوسم، وكان يقوم مبكّة مومسـان يف كـلّ سـنة موسـم                   
ن إذا جاء املوسم خيرج بنو هاشم العمرة يف رجب وموسم احلج يف ذي احلجة، فكا

من الشعب فيشترون ويبيعون مثَّ ال جيـسر أحـد منـهم أن خيـرج إىل املوسـم الثّـاين            
فأصــام اجلهــد وجــاعوا وبعثــت قــريش إىل أيب طالــب ادفــع إلينــا حممــداً لنقتلــه  

:ومنلكك علينا، فقال أبو طالب قصيدته الطّويلة يقول فيها
  ــوم ال ود وقد قطعوا كلَّ العرى والوسـائل   فــيهم فلمــا رأيــت الق

ــوا أنّّ ابننـــا ال مكـــذَّب   ــدينا وال يعــىن بقــول األباطــل   أمل تعلمـ ل
مثــال اليتــامى عــصمة لألرامــل   وأبــيض يستــسقى الغمــام بوجهــه
فهــم عنــده يف نعمــة وفواضــل   يطـوف بــه اهلـالّك مــن آل هاشــم  

)١(ا نطـــاعن دونـــه ونناضـــلوملّـــبيت اهللا ــ نبزي حممـداً    وــ كذبتم

ــل ونــــسلمه حتــــى نــــصرع دونــــه ــا واحلالئ ــذهل عــن أبنائن )٢(ون

ــب املواصــل لعمري لقـد كلفـت وجـداً بأمحـد         ــه حــب احلبي وأحببت
)٣(ودافعت عنه بالذُّرا والكالكـل    وجــدت بنفـــسي دونــه وحميتـــه  
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ــدنيا مجــاالً ألهلــها  وزيــن احملافــلوشــيناً ملــن عــادىفــال زال يف ال
ــيس مباحــل  حليماً رشـيداً حازمـاً غـري طـائش         ــه احلــق ل ــوايل إل )١(ي

ــري باطــل  فأيــــــده رب العبــــــاد بنــــــصره ــه غ ــاً حقّ ــر دين )٢(وأظه

وقد روى ابن إسحاق جانباً من معاناة بين هاشم يف شعب أيب طالـب عليـه               
يـسجلوا لـدى التـاريخ    السالم واضطهاد هلم إىل احلد الذي أراد فيـه املـشركون إن    

صـلى اهللا  فلما مـضى رسـول اهللا  : بادة مجاعية يشهدها العرب فيقولإالعريب أول  
وأبـوا  بنو هاشم، وبنو املطلب دونه،على الذي بعث به، وقامت     عليه وآله وسلم  

أن يسلموه، وهم من خالفه على مثل ما قومهم عليه، إال أم أنفوا أن يستذلوا،      
فلما فعلت ذلك بنـو هاشـم، وبنـو املطلـب،     ارقه من قومه، ويسلموا أخاهم ملن ف   

معهـم، اجتمعـوا   صلى اهللا عليه وآله وسـلم وعرفت قريش أنه ال سبيل إىل حممد  
على أن يكتبوا فيما بينهم على بين هاشم وبين املطلب أال يناكحوهم وال ينكحـوا           

كتــب يف يف ذلــك، وإلــيهم، وال يبــايعوم وال يبتــاعون منــهم، فكتبــوا صــحيفة  
الصحيفة عكرمة بن هاشم بـن عبـد منـاف بـن عبدالـدار، وعلقوهـا بالكعبـة، مث                   
عدوا على من أسلم فأوثقوهم، وآذوهم، واشتد الـبالء علـيهم، وعظمـت الفتنـة          

قـد  : فيهم وزلزلوا شديداً، فخرج أبو هلب عدو اهللا يظاهر علـيهم قـريش، وقـال              
:ز وجلنصرت الالت والعزى يا معشر قريش، فأنزل اهللا ع

>\  [  Z  Y  X< .إىل آخرها.

:وقالت صفية بنت عبد املطلب
"
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ــين قريــــشاً    ــن مبلــــغ عــ ــار   أال مــ ــا واإلمــ ــر فينــ ــيم األمــ ففــ
ــتم   ــد علمـ ــدم قـ ــر املقـ ــا األمـ ومل توقــــد لنــــا بالغــــدر نــــار   لنـ
ــا   ــا إذا وهبنــــ ــل العطــــ ــسار  جمازيــــ ــى اليـــ ــسار إذا ابتغـــ وأيـــ
ــا   ــريات فينــ ــب اخلــ ــل مناقــ ــر من وكــ ــض األمـ ــار وبعـ ــصة وعـ قـ
ــداه مجــــع  بأيــــــديها إذا ســــــطع الغبــــــارفــــال والعاديــــات غــ
ــىت  ــر اهللا حــــ يــــــبني ربنــــــا أيــــــن القــــــرارلنــــــصطربن ألمــــ

:وقال أبو طالب
لؤيـــاً وخـــصا مـــن لـــؤي بـــين كعـــب اال أبلغـــــا عـــــين علـــــى ذات نأيهـــــا
ــوا أنـــــا وجـــــدنا حممـــــداً    ــب  أمل تعلمـــ ــط يف أول الكتـ ــى خـ ــا كموسـ نبيـ

وال خــــري فــــيمن خــــصه اهللا باخلــــباد حمبـــــــــةوأن عليـــــــــه يف العبـــــــــ
ــابكم  ــفتم يف كتــــ ــذي أضــــ ــة الـــسقب وأن الــــ ــسا كراغيـ ــائن حنـ ــم كـ لكـ
ــرى  ــر الثـ ــل أن حتفـ ــوا قبـ ــوا أفيقـ ويصبح مـن مل جيـن ذنبـاً كـذي الـذنب         أفيقـ
ــوا   ــواة وتقطعــ ــر الغــ ــوا أمــ ــرب  وال تتبعــ ــودة والقــ ــد املــ ــرنا بعــ ــا صــ أيــ
ــا  ــا ورمبـــ ــاً عوانـــ أمــر علـــى مـــن ذاقـــه حلـــب احلـــرب وتـــــستجلبوا حربـــ
ــدا   ــسلم أمحــ ــت نــ ــسنا ورب البيــ على احلال من عض الزمـان وال كـرب     ولــ
ــد أزره   ــم شـــ ــا هاشـــ ــيس أبونـــ ــان وبالـــضرب   ألـــ وأوصـــى بنيـــه بالطعـ
وال نتـــشكى مـــا ينـــوب مـــن النكـــبولــــسنا منــــل احلــــرب حــــىت متلنــــا    
ــن ال ولكننـــــا أهـــــل احلفـــــاظ والنهـــــى    ــاة مـ ــار أرواح الكمـ ــبإذا طـ رعـ

:وقال أبو طاب
ــالة  ــا رســـ ــل  أال أبلغـــــا عـــــين لؤيـــ ــالة مرسـ ــين رسـ ــا تغـ ــق ومـ حبـ
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ــل   بــين عمنــا االدنــني تيمــا خنــصهم     ــس ونوف ــد مش ــن عب ــا م وأخوتن
وأمـــر غـــوي مـــن غـــواة وجهـــل أظــــاهرمت قومــــاً علينــــا واليــــة   
ــداً    ــا حممــ ــد قتلنــ ــون إن قــ ــذلل يقولــ ــم بالتـ ــي هاشـ ــرت نواصـ أقـ

ــل ى حنورهــاكــذبتم ورب اهلــدي تــدم ــق املقبــ ــركن العتيــ ــة والــ مبكــ
ــري كــــل عظــــم ومفــــصل   تناولونــه أو تعطلــون لقتلــه صــوارم تفــ
ــتم إن ظلمـــتم    ــدعو بويـــل أنـ ــر حمجــــل   وتـ ــوم أغــ ــه يف يــ مقابلــ
ــا   ــنجح احلــرب بكره ــا ت ــال ومل ــل فمه ــآخر معجــ ــا أو بــ ــأيت متامــ ويــ
ــا بــــسيوفنا  ــا منرهــ ــا مــــىت مــ ــشا بكلكــل  وأنــ جتلجــل وتعــرك مــن ن
على ربوة مـن رأس عنقـاء عيكـل        ويعلــــو ربيــــع األبطحــــني حممــــد

عــــرانني كعــــب آخــــر بعــــد أولهاشـــم إن هامشـــاً ويـــأوي إليهـــا  
ــد   ــل حممـ ــون قتـ ــتم ترجـ ــإن كنـ ــدبل فـ ــتم نقـــل يـ فرومـــوا مبـــا مجعـ
ــرة   ــل طمـــ ــنمنعه بكـــ ــا ســـ ــل  فإنـــ ــل هيكـ ــد املراكـ ــة ـ وذي ميعـ
ــة  ــى كعوبـــ ــين طمـــ ــل رديـــ مامة مفصل وغصب كما ماض الغ   وكـــ
ــم    ــة هاشـ ــن ذوابـ ــم مـ ــان شـ مغـــاوير باألبطـــال يف كـــل حمفـــل بإميـ

وأيـسوا منـه، فأبـدوا لـبين عبـد      فلما مسعت قـريش بـذلك، ورأوا منـه اجلـد            
املطلب اجلفاء، فانطلق م أبو طالب فقاموا بـني أسـتار الكعبـة، فـدعوا اهللا علـى            

اربتـهم، وبتـأوهلم   ظلم قومهم هلـم، ويف قطيعتـهم أرحـامهم واجتمـاعهم علـى حم          
اللـهم إن أىب قومنـا إال النـصر علينـا، فعجـل             : سفك دمـائهم، فقـال أبـو طالـب        

نصرنا، وحل بينهم وبني قتل إبن أخي، مث أقبل إىل مجع قريش وهم ينظرون إليـه            
نـدعو بـرب هـذا البيـت علـى القـاطع املنتـهك            : وإىل أصحابه، فقـال أبـو طالـب       

ريـدون، أو لـيرتلن اهللا بكـم يف قطيعتنـا بعـض      واهللا لتنتهن عـن الـذين ت     للمحارم،  
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الذي تكرهون، فأجابوه إنكم يا بين عبد املطلب ال صلح بيننـا وبيـنكم وال رحـم             
.إال على قتل هذا الصيب السفيه

أبيـه ومـن اتـبعهم مـن بـني      مث عمد أبو طالب فأدخل الشعب ابن أخيه وبين   
، ومـن بـني   ليه وآله وسلمصلى اهللا ع  مؤمن، دخل لنصرة اهللا، ونصره رسول اهللا      

–مشرك حيمي، فدخلوا شعبهم، وهو شعب يف ناحية من مكة، فلما قدم عمـرو              
وعبـد اهللا بـن أيب ربيعـة إىل قـريش وأخـربوهم بالـذي قـال                –عمرو بن العاصـي     

وأصحابه، اشـتد وجـدهم، وآذوا الـنيب       صلى اهللا عليه وآله وسلم     النجاشي حملمد 
ــه وســلم   ــه وآل ــق   وأصــحصــلى اهللا علي ــل طري ابه أذى شــديداً وضــربوهم يف ك

وحصروهم يف شعبهم وقطعوا عنهم املـادة مـن األسـواق، فلـم يـدعو أحـداً مـن                   
الناس يدخل عليهم طعاماً وال شيئاً مما يرفق م، وكانوا خيرجون من الشعب إىل        
املوسم، وكانت قريش تبادرهم إىل األسواق فيـشتروا ويغلوـا علـيهم، ونـادى              

أميا رجل وجـدمتوه عنـد طعـام يـشتريه فزيـدوا            : ليد بن املغرية يف قريش    منادي الو 
.عليه

نزلت : عن يونس عن عيسى بن عبد اهللا التميمي عن الربيع بن أنس قال        و
.فاحش مع ذلك لئيم: ، قال»عتل بعد ذلك زنيم«: بن املغريةيف الوليد

طعـام  فمن رأيتموه عند: وعن يونس عن إبن إسحاق يف حديثه عن الوليد   
يشتريه فزيدوا عليه، وحولوا بينهم وبينـه ومـن مل يكـن عنـده نقـد فليـشتر وعلـي                

سنني حىت بلغ القوم اجلهد الشديد، وحىت مسعوا أصوات لوا ذلك ثالثعالنقد، فف
صبيام يتضاغون من وراء الشعب، وكان املشركون يكرهون مـا فيـه بنـو هاشـم             

ين هاشـم، وأظهـروا لكراهيتـهم    من الـبالء، حـىت كـره عامـة قـريش مـا أصـاب بـ            
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صـلى اهللا عليـه وآلـه    حممـد لصحيفتهم القاطعة الظاملة الـذي تعاهـدوا فيهـا علـى           
ورهطه، وحىت أراد رجال منهم أن يربءوا منها، وكـان أبـو طالـب خيـاف أن        وسلم

صـلى  ليالً أو سراً، فكان رسـول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم   يغتالوا رسول اهللا  
إذ أخذ مضجعه أو رقد بعثه أبو طالب عن فراشه وجعله بينه       له وسلم اهللا عليه وآ  

وبني بنيه خشية أن يقتلوه؛ وتصبح قريش فيسمعوا من الليل أصوات صـبيان بـين               
يف الشعب يتضاغون من اجلـوع، فـإذا أصـبحوا جلـسوا عنـد الكعبـة         هاشم الذين   

: حة؟ فيقولكيف بات أهلك البار  : فيسأل بعضهم بعضاً، فيقول الرجل لصاحبه     
هؤالء الذين يف الشعب بات صبيام يتـضاغون مـن           إخوانكملكن  : خبري، فيقول 

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    اجلوع حىت أصبحوا، فمنهم من يعجبه ما يلقى حممد  
ورهطه، ومنهم من يكره ذلك، فقال أبو طالب، وهـو يـذكر مـا طلبـوا مـن حممـد       

كل موسم مينعوم أن يبتاعوا بعض ، وما حشدوهم يف صلى اهللا عليه وآله وسلم
:ما يصلحهم، وذكر يف الشعر

ــتم   ــل معـ ــر الليـ ــمٍ آخـ ــن هلـ ــتقحم  أال مـ ــنجم مل ي ــرى ال ــواين وأخ ط
وســـائر أخـــرى ســـاهر مل ينــــوم   طـــواين وقـــد نامـــت عيـــون كـــثرية
ــداً  ــوام أرادوا حممـــ ــالم أقـــ بــسوء ومــن ال يتقــي الظلــم يظلــمألحـــ
ــعوا ســفها واقتــادوهم ســوء رأ    يهم على قائل من رأيهم غري حمكم    س

ــا ــا ءرجــ ــالوا نظامهــ ــور مل ينــ دوا يف كــل نفــر وموســم وإن حــشأمــ
ــسخ ــون أن نـ ــد ىيرجـ ــل حممـ مـن الـدم    ومل ختتضب مسـر العـوايل     بقتـ

ــها  ــا خطــــة دون نيلــ ضــراب وطعــن بالوشــيج املقــوم    يرجــــون منــ
ــه  ـــ  كـــــذبتم وبيـــــت اهللا ال تقتلونـــ ــاحلطيم وزم ــى بـ ــاجم تلقـ زممجـ
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ــيالًخوتقطـــع أرحـــام وتنـــسى حليلـــة     ــشىل ــرم  ونغ ــد حم ــاً بع حمرم
ــرم   وينـــهص قـــوم يف الـــدروع إلـــيكم ــل جم ــسام ك ــن أح ــذبون ع ي

فأقامت قريش على ذلك مـن أمـرهم يف بـين        : وعن يونس عن ابن إسحاق    
هاشم وبين املطلب سنتني أو ثالثاً، حىت جهد القوم جهداً شـديداً ال يـصل إلـيهم                  

سراً، أو مستخفاً ممن أراد صلتهم من قريش، فبلغين أن حكيم بن حـزام             شيء إال 
خرج يوماً ومعه إنسان حيمـل طعامـاً إىل عمتـه خدجيـة ابنـة خويلـد، وهـي حتـت                     

: ، ومعه يف الشعب، إذ لقيه أبو جهـل فقـال     صلى اهللا عليه وآله وسلم     رسول اهللا 
حـىت أفـضحك عنـد     تذهب بالطعـام إىل بـين هاشـم واهللا ال تـربح أنـت وطعامـك               
متنعه أن يرسـل إىل  : قريش، فقال له أبو البختري بن هاشم بن احلارث بن األسد         

عمته بطعام كان هلا عنده، فأىب أبو جعل أن يدعه، فقام إليه أبـو البختـري بـساق               
بعري فشجه ووطئه وطئـاً شـديداً، ومحـزة بـن عبـد املطلـب قريبـاً يـرى ذلـك وهـم                 

وأصـحابه فيـشمتوا   صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     يكرهون أن يبلغ ذلك رسول اهللا     
:م، فقال أبو البختري بن هاشم يف ذلك

ــاً  ــل لقيـــت غمـ ــا جهـ ــا أبـ ــا  ذق يـ ــون ذمــ ــل يكــ ــذلك اجلهــ كــ
كـــــذلك اللـــــوم يعـــــود ذمـــــاســــوف تــــرى عــــودي إن أملــــا
ــا  تعلــــــم أنــــــا نفــــــرج املهمــــــا ــج أن يطمـــ ــع األبلـــ )١(ومننـــ

يف الشعب أربع سـنني بعـث   ه وآله وسلمصلى اهللا عليفلما أتى لرسول اهللا  
ما فيها من قطيعة رحـم    )٢(اهللا على صحيفتهم القاطعة دابة األرض فلحست مجيع       

صلى اهللا عليـه وآلـه   وظلم وجور وتركت اسم اهللا، ونزل جربئيل على رسول اهللا  
– 
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أبـا طالـب، أبـو    صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   فأخربه بذلك فأخرب رسول اهللا  وسلم
بس ثيابه مثّ مشى حتى دخل املسجد على قريش وهم جيتمعون فيه، فلما   طالب فل 

قد ضجر أبو طالب وجاء اآلن ليسلّم ابن أخيه فدنا منهم وسـلّم   : بصروا به قالوا  
يا أبا طالـب قـد علمنـا أنـك أردت مواصـلتنا      : عليهم فقاموا إليه وعظّموه وقالوا    

واهللا مـا جئـت هلـذا ولكـن     : يك، قالوالرجوع إىل مجاعتنا وأن تسلّم إلينا ابن أخ       
صحيفتكم القاطعة دابـة  ىابن أخي أخربين ومل يكذبين أنَّ اهللا أخربه أنه قد بعث عل    

األرض فلحست مجيع ما فيها من قطيعـة رحـم وظلـم وجـور وتركـت اسـم اهللا،        
فابعثوا إىل صحيفتكم فإن كان باطالً دفعته إليكم وعليها أربعون خامتـاً فلمـا أتـوا       

              إالّ بامسـك اللّهـم ا نظر كلّ رجل منهم إىل خامته مثَّ فكّوها فإذا ليس فيها حرف
ق القـوم ومل  وكفّـوا عمـا أنـتم عليـه، فتفـر     يا قـوم أتقـوا اهللا     : فقال هلم أبو طالب   

يتكلّم أحد منهم ورجع أبو طالب إىل الشعب وقال يف ذلـك قـصيدته البائيـة الّـيت                
:أوهلا

ــصب أال مــن هلــمّ آ ــل من وشعب القضا من قومـك املتـشعب      خــر اللّي

ــوم يعجــب  وقـد كــان يف أمـر الــصحيفة عــربة   ــب الق ــاخيبر غائ مــىت م

ــوقهم   ــرهم وعق ــها كف وما نقمـوا مـن نـاطق احلـق معـرب          حمــا اهللا من

ومن خيتلق مـا لـيس بـاحلق يكـذب         وأصبح ما قالوا مـن األمـر بـاطال     

)١(على سخط من قومنا غري معتـب      مـصدقاً وأمسى ابن عبـد اهللا فينـا        

ــداً   ــسلمني حممـ ــسبونا مـ ــال حتـ لــــذي عــــزة منــــا وال متعــــزب   فـ

ــة   ــد هامشيـــ ــا يـــ ــتمنعه منـــ ــري مركّـــب   ســـ ــاس خـ ــها يف النـ مركّبـ

mn 
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وقال عند ذلك نفر من بين عبد مناف وبين قصي ورجال من قريش ولـدم            
بن لؤي وكان شيخاً كبرياً كثري املال  نساء بين هاشم منهم مطعم بن عدي بن عامر        

: له أوالد وأبو البختري بن هشام وزهري بن أُمية املخزومي يف رجال من أشـرافهم        
هذا أمر قـضي بليـل وخـرج الـنيب     : حنن براء مما يف هذه الصحيفة، وقال أبو جهل     

.)١(من الشعب ورهطه وخالطوا الناس

دجية عليهما السالموفاة أبي طالب وخ: املسألة الثامنة

بأيام قليلـة، قيـل   مات أبو طالب بعد ذلك بشهرين وماتت خدجية بعد ذلك     
، وورد على   )٢(وقيل شهر أيام يف العشرة األوىل من رمضان       ثالثة أيام وقيل عشرة     

أمران عظيمان وجزع جزعـاً شـديداً ودخـل      صلى اهللا عليه وآله وسلم     رسول اهللا 
: فقالعلى أيب طالب وهو جيود بنفسه،

 
.)٣(»مث أمر علياً عليه السالم بغسله

أما واهللا ألشفعن لعمي شفاعة يعجب منها أهل        : مث أقبل على الناس فقال    
.)٤(الثقلني

عليـه  صـلى اهللا عن ابـن عبـاس أنَّ الـنيب    وروى املفيد والصنعاين يف مصنفه      

––
– 
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: عارض جنازة أيب طالب وقالوآله وسلم
mn)١( 

حممد بن إسحاق بن يسار أنَّ خدجية بنت خويلـد وأبـا طالـب ماتـا يف       وذكر
عاّم واحد وتتابعت على رسول اهللا املصائب الك خدجية وأيب طالب وكانـت لـه        

.)٢(وزيرة صدق على اإلسالم وكان يسكن إليها

أبو عبد اهللا بن مندة يف كتاب املعرفة أنَّ وفاة خدجية كانـت بعـد وفـاة      وذكر
وزعم الواقدي أنهم خرجوا من الشعب قبل اهلجرة بـثالث         . أيب طالب بثالثة أيام   

.)٣(سنني، ويف هذه السنة توفّيت خدجية وأبو طالب وبينهما مخس وثالثون ليلة

هـذا   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         ولعظم هذا املصاب فقد مسى رسـول اهللا       
.)٤(العامل بعام احلزن

نفـسه علـى قبائـل    صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم       عرض رسـول ا   : املسألة التاسعة 

العرب 

َّـ عـرض رسـول اهللا نفـسه    عليـه الـسالم   ما جرى بعد وفاة أبي طالب     : أوًال

على قبائل العرب وأهل الطائف

صـلى اهللا    اشتد البالء علـى رسـول اهللا      ن تويف أبو طالب عليه السالم       أبعد  
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أشد ما كـان فقـد ذهـب الـركن الـذي كـان يـؤوي إليـه وعنـدها             عليه وآله وسلم  
وجدت قريش فرصتها فقد أخذت تنال منه وتؤذيه أشد األذى وقد صممت علـى   

.قتله وأخذت تتحرى الفرصة املناسبة لذلك

موت أيب طالـب  إن قريشاً وصلوا من أذاه بعد : ويف ذلك يقول ابن إسحاق    
بعـضهم علـى رأسـه التـراب     نثـر   إىل ما مل يكونوا يصلون إليه يف حياتـه منـه حـىت              

وهـي فاطمـة عليهـا      –فدخل بيته والتراب على رأسـه فقامـت إليـه إحـدى بناتـه               
لـه  آتغسل التراب عن رأسه وهي تبكي، ورسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و         –السالم  

:وسلم يقول هلا
)١( 

صـلى اهللا عليـه وآلـه    وهذا يكشف عن حجم املعاناة اليت مرـا رسـول اهللا          
بعد وفاة أيب طالب عليه السالم، كما يكشف عن جهاد أيب طالب ونـصرته      وسلم
:صلى اهللا عليه وآله وسلموهو ما دل عليه قولهصلى اهللا عليه وآله وسلمللنيب

)٢( 

يعرض نفسه علـى قبائـل العـرب    صلى اهللا عليه وآله وسلمكان رسول اهللا 
يف كلّ موسم ويكلّم كلّ شريف قوم، ال يسأهلم مـع ذلـك إالّ أن يـؤووه ومينعـوه               

ال أُكره أحداً منكم علـى شـيء، مـن رضـي مـنكم بالّـذي أدعـوه إليـه،                     : ويقول
ا أُريد أن حترزوين ممـا يـراد يب مـن القتـل حـىت أُبلـغ       فذاك، ومن كره مل أُكرهه، إنم   

رساالت ربي وحتى يقضي اهللا عز وجلَّ يل وملن صحبين مـا شـاء اهللا، فلـم يقبلـه           
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قـوم الرجـل أعلـم بـه، أتـرون      : أحد منهم ومل يأت أحداً من تلك القبائل إالّ قال  
يـف بالطـائف رجـاء أن      فعمـد إىل ثق   ،)١(رجالً صلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه      أنَّ

عبـد ياليـل بـن      : هم سادة ثقيف يومئذ وهم إخـوة      يؤووه فوجد ثالثة نفر منهم،    
، وحبيب بن عمـرو، ومـسعود بـن عمـرو، فعـرض علـيهم نفـسه وشـكا            )٢(عمرو

أسرق أستار الكعبـة إن كـان اهللا    : إليهم البالء وما انتهك منه قومه، فقال أحدهم       
: علـى اهللا أن يرسـل غـريك، وقـال اآلخـر        أعجـز : بعثك بشيء قطُّ، وقال اآلخر    

واهللا ال أُكلّمك بعد جملـسك هـذا أبـداً، واهللا لـئن كنـت رسـول اهللا ألنـت أعظـم                
شـرفاً مــن أن أُكلّمـك ولــئن كنـت تكــذب علـى اهللا ألنــت شـر مــن أن أُكلّمــك،      
وزؤوا به وأفشوا يف قومهم الذي راجعوه به، فقعدوا له صفّني على طريقه، فلما 

ــر ــضعهما إالّ رضــخومها    م ــه وال ي ــع رجلي ــني صــفّيهم كــان ال يرف رســول اهللا ب
وقد كانوا عادوها حتى أدموا رجليه، فخلص منـهم ورجـاله تـسيالن              )٣(باحلجارة

منـهم وهـو مكـروب    )٤(دماً، فعمد إىل حائط من حيطام واستظلَّ يف ظلّ شجرة        
فلمـا رآمهـا كـره مكامـا ملـا      موجع، فإذا يف احلائط عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة   

يعلم من عداوما هللا ورسوله، فلما رأياه أرسال إليـه غالمـاً هلمـا يـدعى عـداس                 
: ، معه عنب، فلما جاءه عداس قال له رسول اهللانينوىوهو من أهل 

 

 



 
][ 
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: صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقال لهنينوىأنا من أهل : قال
 

صـلى  ما يدريك من يونس بن متى؟ فقـال لـه رسـول اهللا   : فقال له عداس 
: ــ وكان ال حيقّر أحداً أن يبلّغه رسالة ربه ــاهللا عليه وآله وسلم

 
متى خر عداس ساجداً هللا، فلما أخربه مبا أوحى اهللا إليه من شأن يونس بن      

وجعل يقبل قدميه ومها تسيالن دماً، فلمـا بـصر عتبـة وشـيبة مـا يـصنع غالمهمـا         
ما شأنك سـجدت حملمـد وقبلـت قدميـه ومل نـرك فعلتـه       : سكتا فلما أتامها قاال له  

هذا رجل صاحل أخربين بشيء عرفته من شأن رسول بعثه اهللا إلينا : ألحد منا؟ قال
انيتك فإنه رجـلٌ خـداع   نصرن عال يفتننك : نس بن متى، فضحكا وقااليدعى يو 

.)١(فرجع رسول اهللا إىل مكّة

وملّا رجع رسول اهللا من الطـائف وأشـرف        : علي بن إبراهيم بن هاشم     قال
ا جمـري فنظـر إىل رجـل مـن      هـ على مكّة وهو معتمر كره أن يدخل مكّة وليس له في          

إن حممـداً  : ل لـه  ائت األخنس بن شريف فق    : قال له ف قريش قد كان أسلم سراً،    
يسألك أن جتريه حتى يطوف ويسعى فإنه معتمر فأتاه وأدى إليه ما قال رسـول اهللا   

إني لست من قريش وإمنـا أنـا حليـف    : ، فقال األخنسصلى اهللا عليه وآله وسلم   
)٢(سبةواحلليف ال جيري على الصميم وأخاف أن خيفـروا جـواري، فيكـون ذلـك مـ             


 


][ 
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فأخربه وكان رسول اهللا يف شـعب   صلى اهللا عليه وآله وسلم     فرجع إىل رسول اهللا   
ائت سهيل بن عمرو فـسله أن جيـريين حتـى أطـوف             : حراء خمتفياً مع زيد فقال له     

صلى اهللا ال أفعل، فقال له رسول اهللا     : بالبيت وأسعى، فأتاه وأدى إليه، فقال له      
: عليه وآله وسلم

 
هـو  : أيـن حممـد، فكـره أن خيـربه مبوضـعه، فقـال         : ء إليه وأخربه فقـال    فجا

إين قد أجرتك فتعال وطف واسـع مـا شـئت، فأقبـل             : ائته فقل له  : قريب، فقال 
، وقال مطعم لولده واختانه وأخيه طعيمة بن صلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا

وكونوا حـول الكعبـة حتـى يطـوف      خذوا سالحكم فإين قد أجرت حممداً       : عدي
صـلى اهللا عليـه وآلـه        ويسعى، وكانوا عـشرة فأخـذوا الـسالح وأقبـل رسـول اهللا            

يا معشر قريش هـذا حممـد وحـده    : حتى دخل املسجد ورآه أبو جهل فقال       وسلم
ال تتكلّم فإنَّ يا عم : وقد مات ناصره فشأنكم به، فقال له طعيمة بن عدي فقال          

يا أبا وهـب  : أبا وهب قد أجار حممداً فوقف أبو جهل على مطعم بن عدي فقال    
إذاً ال خيفـر جـوارك، فلمـا فـرغ رسـول اهللا        : بل جمري قال  : قال )١(أجمري أم صابئ؟  

:من طوافه وسعيه جاء إىل مطعم، فقالصلى اهللا عليه وآله وسلم
 

: وما عليك أن تقيم يف جواري؟ قال: قال
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.يا معشر قريش، إنَّ حممداً قد خرج من جواري: قال مطعم

كيف أسلم أهل اِّـدينة وما جاء َّـ بيعة العقبة: ثانيًا

س يف موسـم  قدم أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قي : علي بن إبراهيم   قال
من مواسم العرب ومها من اخلزرج وكان بني األوس واخلزرج حرب قد بغوا فيهـا        
دهوراً طويلة، وكانوا ال يضعون السالح ال باللّيل وال بالنهار، وكـان آخـر حـرب         

وكانت األوس على اخلزرج فخرج أسعد بن زرارة وذكوان إىل     )١(بينهم يوم بعاث  
ف على األوس، وكـان أسـعد بـن زرارة صـديقاً         مكّة يف عمرة رجب يسألون احلل     

إنه كان بيننا وبني قومنـا حـرب وقـد جئنـاكم     : لعتبة بن ربيعة، فرتل عليه فقال له      
بعـدت دارنـا عـن داركـم ولنـا شـغل ال نتفـرغ              : نطلب احللف عليهم، فقال عتبة    

خـرج فينـا   : وما شغلتكم وأنتم يف حرمكم وأمـنكم؟ قـال لـه عتبـة           : لشيء، قال 
يدعي أنه رسول اهللا سفّه أحالمنا وسب آهلتنا وأفسد شباننا وفرق مجاعتنـا،             رجل  

ابن عبد اهللا بـن عبـد املطّلـب، مـن أوسـطنا      : من هو منكم؟ قال   : فقال له أسعد  
شرفاً وأعظمنا بيتاً، وكـان أسـعد وذكـوان ومجيـع األوس واخلـزرج يـسمعون مـن            

وقينقاع أنّ هذا أوان نيب خيرج مبكّـة يكـون     اليهود الّذين كانوا بينهم النظري وقريظة       
مهاجره باملدينة لنقتلنكم به يا معشر العرب، فلما مسع ذلك أسعد وقع يف قلبـه مـا     

جالس يف احلجـر وإنهـم ال خيرجـون         : فأين هو؟ قال  : كان مسعه من اليهود، قال    
ك بكالمـه،  من شعبهم إالّ يف املوسم، فال تسمع منه وال تكلمه فإنه ساحر يـسحر   

فكيـف أصـنع   : وكان هذا يف وقت حماصرة بين هاشم يف الشعب، فقال لـه أسـعد       
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ضع يف أذنيك القطن، فدخل أسـعد       : وأنا معتمر البد يل أن أطوف بالبيت؟ فقال       
صلى اهللا عليه وآلـه   املسجد وقد حشا أُذنيه من القطن، فطاف بالبيت ورسول اهللا         

هاشم فنظر إليه نظرة فجازه، فلما كان يف      جالس يف احلجر مع قوم من بين         وسلم
ما أجد أجهل مني أيكون مثل هذا احلديث مبكّـة فـال           : الشوط الثاين قال يف نفسه    

أتعرفه حتى أرجع إىل قومي فأُخربهم، مثَّ أخـذ القطـن مـن أُذنيـه ورمـى بـه وقـال          
: فرفع رسول اهللا رأسه إليه وقال)١(أنعم صباحاً: لرسول اهللا

mn 
: تدعو يا حممد؟ قالمإنَّ عهدك ذا لقريب إال: فقال له أسعد
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أشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له وأنـك          : فلما مسع أسعد هذا قال    

بـني  رسول اهللا، يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي أنا من أهل يثرب من اخلزرج وبيننا و         
إخواننا من األوس حبالٌ مقطوعة، فإن وصلها اهللا بك فال أجد أعز منك، ومعـي   
رجلٌ من قومي فإن دخل يف هذا األمر رجوت أن يتمم اهللا لنا أمرنا فيك، واهللا يا       
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رسول اهللا لقد كنا نسمع من اليهود خـربك، وكـانوا يبـشروننا مبخرجـك وخيربوننـا            
.ر هجرتك وعندنا مقامكبصفتك وأرجو أن تكون دارنا دا

فقد أعلمنا اليهود ذلـك، فاحلمـد هللا الّـذي سـاقين إليـك واهللا مـا جئـت إالّ                 
لنطلب احللف على قومنا وقد أتانا اهللا بأفضل مما أتيت له مثَّ أقبل ذكوان فقـال لـه         

هذا رسول اهللا الّذي كانت اليهود تبشرنا به وختربنا بصفته، فهلم وأسـلم،      : أسعد
يا رسول اهللا ابعث معنا رجالً يعلّمنا القرآن ويدعو النـاس         : وان مثَّ قاال  فأسلم ذك 

إىل أمرك، فقال رسـول اهللا ملـصعب بـن عمـري وكـان فـىت حـدثاً مترفـاً بـني أبويـه                       
يكرمانه ويفضالنه على أوالدهم ومل خيرج من مكّة فلما أسـلم جفـاه أبـواه وكـان            

صلى اهللا عليه  ه اجلهد فأمره رسول اهللا    مع رسول اهللا يف الشعب حتى تغير وأصاب       
هـو مـع   اباخلروج مع أسعد، وقد كان تعلّـم مـن القـرآن كـثرياً فخرجـ               وآله وسلم 

أسعد إىل املدينة ومعهما مصعب بن عمـري وقـدموا علـى قـومهم وأخـربوهم بـأمر                
.رسول اهللا وخربه، فأجاب من كلّ بطن الرجل والرجالن

بن زرارة وكان خيرج يف كلّ يوم ويطوف وكان مصعب نازالً على أسعد     
على جمالس اخلزرج وقد كان األوس واخلزرج اجتمعت على أن ميلّكوه علـيهم    
لشرفه وسخائه وقد كانوا أتخذوا له إكليالً احتاجوا يف متامه إىل واسـطة كـانوا    
يطلبوا وذلك أنه مل يدخل مـع قومـه اخلـزرج يف حـرب بعـاث ومل يعـن علـى                    

هذا ظلـم مـنكم لـألوس وال أُعـني علـى الظّلـم، فرضـيت بـه                  : األوس وقال 
األوس واخلزرج، فلما قدم أسعد كره عبد اهللا ما جاء به أسـعد وذكـوان وفتـر             

.أمره

إنّ خايل سعد بن معاذ من رؤساء األوس وهـو رجـلٌ           : فقال أسعد ملصعب  
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ا فهلم عاقل شريف مطاع يف بين عمرو بن عوف فإن دخل يف هذا األمر متَّ لنا أمرن
نأيت حملّتهم، فجاء مصعب مع أسعد إىل حملّة سعد بـن معـاذ فقعـد علـى بئـر مـن               
آبارهم واجتمع إليه قوم من أحداثهم وهو يقرأ عليهم القرآن فبلغ ذلك سـعد بـن     

بلغين أنَّ أبا أمامة أسعد بن زرارة    : معاذ فقال ُألسيد بن حضري وكان من أشرافهم       
قرشي يفسد شباننا فأته واه عن ذلك، فجاء أُسيد بن قد جاء إىل حملّتنا مع هذا ال 

إنّ هذا رجلٌ شـريف فـإن دخـل    : فنظر إليه أسعد فقال ملصعب بن عمري      )١(حضري
يا : فلما قرب أُسيد منهم قال)٢(يف هذا األمر رجوت أن يتم أمرنا فأصدق اهللا فيه

اننا واحـذر األوس علـى   ال تأتنا يف نادينا وال تفسد شب: أبا أمامة يقول لك خالك    
نفسك، فقال مصعب أو جتلس فنعرض عليك أمـراً فـإن أحببتـه دخلـت فيـه وإن                

كيـف  : كرهته حنّينا عنك ما تكرهه، فجلس فقـرأ عليـه سـورة مـن القـرآن فقـال                 
نغتـسل ونلـبس ثـوبني طـاهرين ونـشهد        : تصنعون إذا دخلـتم يف هـذا األمـر قـال          

ع ثيابه يف البئر، مثَّ خـرج وعـصر ثوبـه،          الشهادتني ونصلّي ركعتني، فرمى بنفسه م     
فعـرض عليـه شـهادة أن ال إلـه إالّ اهللا وأنَّ حممـداً رسـول            علي، اعرض:مثَّ قال 

:صلّى ركعتني، مث قال ألسعداهللا، فقاهلا، مثَّ 
يا أبا أمامة، أنا أبعث إليك اآلن خالك، واحتال عليه يف أن جييبـك، فرجـع          

أُسـيداً قـد رجـع إلينـا       أقسم أنّ   : ا نظر إليه سعد قال    فلمأُسيد إىل سعد بن معاذ،      
:بغري الوجه الّذي ذهب من عندنا، فأتاهم سعد بن معاذ فقرأ عليه مصعب

>&  %  $  #  "  !<.
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:فلما مسعها قال مصعب
واهللا لقد رأينا اإلسالم يف وجهه قبل أن يتكلّم فبعث إىل مرتله وأتـى بثـوبني     

تني وصلّى ركعتني مثَّ قام وأخذ بيد مصعب وحوله طاهرين واغتسل وشهد الشهاد 
مثَّ جـاء فوقـف يف بـين عمـرو بـن عـوف              أظهر أمرك وال ابن أحـداً،     : إليه وقال 

ذات بعـل وال  وصاح يا بين عمرو بن عوف ال يبقني رجلٌ وال امرأة وال بكـر وال         
: جتمعوا قـال شيخ وال صيب إالّ أن خيرج فليس هذا يوم ستر وال حجاب، فلما ا          

نرد لك أمراً فمرنا مبا شئت، أنت سيدنا واملطاع فينا وال: كيف حايل عندكم قالوا
كالم رجالكم ونسائكم وصـبيانكم علـي حـرام تـشهدوا أن ال إلـه إالّ اهللا               : فقال

وأنَّ حممداً رسول اهللا واحلمد هللا الّذي أكرمنا بذلك وهو الّذي كانت اليهود ختربنـا     
قي دار من دور بين عمـرو بـن عـوف يف ذلـك اليـوم إالّ وفيهـا مـسلم أو          به، فما ب  

أظهـر أمـرك وادع النـاس عالنيـة،     : مسلمة وحول مصعب بن عمري إليه وقـال لـه   
وشاع اإلسالم باملدينة وكثر ودخل فيه من البطنني مجيعاً أشرافهم وذلـك ملـا كـان               

أنَّ األوس ليـه وآلـه وسـلم     صلى اهللا ع   عندهم من أخبار اليهود، وبلغ رسول اهللا      
واخلزرج قد دخلوا يف اإلسالم وكتب إليه مصعب بذلك وكـان كـلُّ مـن دخـل يف           
اإلسالم من قريش ضربه قومـه وعـذَّبوه، فكـان رسـول اهللا يـأمرهم بـاخلروج إىل        

فيصريون إىل املدينة فيرتهلم األوس واخلـزرج  )١(املدينة وكانوا يتسلّلون رجالً فرجالً   
فلما قـدمت األوس واخلـزرج مكّـة جـاءهم رسـول اهللا            : وم، قال عليهم ويواس 

:فقال هلمصلى اهللا عليه وآله وسلم
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: نعم يا رسول اهللا، فخذ لنفسك وربك ما شئت، فقال: قالوا
 

فلما حجوا إىل مـىن وكـان فـيهم ممـن قـد أسـلم بـشر كـثري، وكـان أكثـرهم                  
مشركني على دينهم وعبد اهللا بن أُيب فيهم فقال هلم رسول اهللا يف اليوم الثاين مـن            

فاحضروا دار عبد املطّلـب علـى العقبـة وال تنبـهوا نائمـاً وليتـسلّل                : أيام التشريق 
  اس معه    وكان رسول   فواحد  واحدوالعب اهللا نازالً يف دار عبد املطّلب ومحزة وعلي

فجاءه سبعون رجالً من األوس واخلزرج فدخلوا الـدار، فلمـا اجتمعـوا قـال هلـم                
: رسول اهللا

 
نعـم يـا رسـول    : بن حـزام والرباء بن معرور وعبد اهللاةزرارفقال أسعد بن  

:صلى اهللا عليه وآله وسلماهللا، فاشترط لنفسك ولربك، فقال رسول اهللا


 
: فما لنا على ذلك؟ قال: قالوا


 

يا معشر  : فقام العباس بن نضلة وكان من األوس فقال       قد رضينا، : فقالوا
األوس واخلزرج تعلمون على ما تقدمون عليه، إنما تقدمون علـى حـرب األمحـر               
واألبــيض وعلــى حــرب ملــوك الــدنيا، فــإن علمــتم أنــه إذا أصــابتكم املــصيبة يف  

وإن كان قومه خالفوه فهو أنفسكم خذلتموه وتركتموه فال تعروه، فإنَّ رسول اهللا 
: يف عز ومنعة، فقال له عبد اهللا بن حزام وأسعد بن زرارة وأبو اهليثم بـن التيهـان      
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ما لك وللكالم يا رسـول اهللا؟ بـل دمنـا بـدمك وأنفـسنا بنفـسك فاشـترط لربـك                   
: صلى اهللا عليه وآله وسلمولنفسك ما شئت، فقال رسول اهللا


)١( 

هـذا نقيـب   : اختر من شئت فأشار جربئيل عليه السالم إليهم فقال        : فقالوا
والـرباء بـن   ،أسـعد بـن زرارة    :وهذا نقيب حتـى اختـار تـسعة مـن اخلـزرج وهـم             

وسـعد بـن   ،ورافع بن مالـك    ،وأبو جابر بن عبد اهللا     ،وعبد اهللا بن حزام    ،معرور
وعبـادة بـن   ،وسـعد بـن الربيـع   ،وعبـد اهللا بـن رواحـة      ،واملنذر بن عمـرو    ،عبادة

وكان رجالً من اليمن -أبو اهليثم بن التيهان :وهم،وثالثة من األوس،الصامت
وسـعد بـن خيثمـة، فلمـا     ،وأُسـيد بـن حـضري    ،  -حليفاً يف بـين عمـرو بـن عـوف           

صاح م إبلـيس يـا معـشر    صلى اهللا عليه وآله وسلم    ول اهللا اجتمعوا وبايعوا رس  
قريش والعرب هذا حممد والصباة من األوس واخلزرج على هـذه العقبـة يبايعونـه               
على حربكم فأمسع أهل مـىن فهاجـت قـريش وأقبلـوا بالـسالح ومسـع رسـول اهللا              

:النداء فقال لألنصارصلى اهللا عليه وآله وسلم
 

يا رسول اهللا إن أمرتنا أن منيل عليهم بأسيافنا فعلنـا، فقـال رسـول             : فقالوا
: صلى اهللا عليه وآله وسلماهللا
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: يا رسول اهللا فتخرج معنا، قال: فقالوا

 
قـد أخـذوا الـسالح وخـرج محـزة ومعـه          )١(فجاءت قريش علـى بكـرة أبيهـا       

يف فوقف على العقبة هو وعلي بن أيب طالب عليـه الـسالم، فلمـا نظـروا إىل      الس
ما اجتمعنا وما ههنا أحـد واهللا ال      : ما هذا الّذي اجتمعتم عليه؟ قال     : محزة قالوا 

: جيوز أحد هذه العقبة إالّ ضربته بسيفي فرجعوا وغدوا إىل عبد اهللا بن أُيب وقالوا
     هم مل يفعلـوا وال   قد بلغنا أنَّ قومك بايعوا حممداً على حربنا فحلف هلم عبد اهللا أن

علم له بذلك وأنهـم مل يطلعـوه علـى أمـرهم فـصدقوه وتفرقـت األنـصار ورجـع              
.)٢(إىل مكّةصلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا

mn
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املبحث السادس

صلى ا عليه وآله خروج النيب

من مكة مهاجراً إىل وسلم

له فيهااملدينة ونزو





١٢٥

صـــلى ا عليـــه وآلـــه وســـلممكـــر املـــشركني برســـول ا: املـــسألة األوىل

وعزمهم على قتله

اجتمعت قريش يف دار الندوة وكانوا أربعني رجالً من أشرافهم وكـان ال               مثَّ
يدخلها إالّ من أتـى لـه أربعـون سـنة سـوى عتبـة بـن ربيعـة فقـد كـان سـنه دون                        

.إبليس يف صورة شيخ فقال له البواب من أنت؟األربعني فجاءهم امللعون

بلغـين اجتمـاعكم يف     : ستأذنوا لـه، وقـال    اأنا شيخ من جند فاستأذن ف     : قال
أمر هذا الرجل فجئتكم ألشري عليكم فال يعدمكم مني رأي صـائب فلمـا أخـذوا           

: جملسهم قال أبو جهل

يف حـرم اهللا وأمنـه   يا معشر قريش إنه مل يكن أحد من العرب أعز منا وحنن             
تفد إلينا العرب يف السنة مـرتني ومل يطمـع فينـا طـامع حتـى نـشأ فينـا حممـد فكنـا                 
نسميه األمني لصالحه وأمانته فزعم أنـه رسـول رب العـاملني وسـب آهلتنـا وسـفّه                

                ق مجاعتنا، وقـد رأيـت فيـه رأيـاً وهـو أن نـدساننا وفرإليـه  )١(أحالمنا وأفسد شب
. يقتله فإن طلبت بنو هاشم دمه أعطيناهم عشر دياترجالً
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بين هاشم ال ترضى أن ميـشي قاتـل حممـد    إن هذا رأي خبيث  : فقال إبليس 
.على األرض أبداً ويقع بينكم احلروب يف حرمكم

سه يف بيت ونثبته فيه ونلقي إليه قوته حتـى  بالرأي أن نأخذه وحن: فقال آخر 
إنَّ بـين هاشـم ال ترضـى بـذلك فـإذا        : فقال إبليس .ميوت كما مات زهري والنابغة    

.جاء موسم العرب اجتمعوا عليكم وأخرجوه فيخدعهم بسحره

.الرأي أن خنرجه من بالدنا ونطرده فنفرغ آلهلتنا: وقال آخر

هذا أخبث من الـرأيني املتقـدمني ألنكـم تعمـدون إىل أصـبح              : فقال إبليس 
هم فتخرجوه إىل بـوادي العـرب فيخـدعهم       الناس وجهاً وأفصحهم لساناً وأسحر    

.بسحره ولسانه فال يفجأكم إالّ وقد مألها عليكم خيالً ورجالً، فبقوا حيارى

ما فيه إالّ رأي واحـد  : فما الرأي عندك فيه؟ قال: مثَّ قالوا للملعون إبليس 
أن جيتمع من كلّ بطن من بطون قريش رجلٌ شريف ويكون معكم من بين هاشم           

خذون حديدة أو سيفاً ويدخلون عليه فيـضربونه كلّهـم ضـربة واحـدة،       واحد، فيأ 
فيتفَّرق دمه يف قريش كلّها فال يستطيع بنو هاشم أن يطلبوا بدمه وقد شاركوا فيـه       
فما بقي هلم إالّ أن تعطوهم الدية فأعطوهم ثالث ديات بل لو أرادوا عشر ديات، 

ختاروا مخسة عشر رجالً فـيهم أبـو      الرأي رأي الشيخ النجدي فا    : وقالوا بأمجعهم 
:هلب على أن يدخلوا على رسول اهللا فيقتلونه فأنزل اهللا سبحانه على رسوله

>i h g f e d c b a `<.

مثَّ تفرقوا على هذا وأمجعوا أن يدخلوا عليه ليالً وكتموا أمرهم، فقـال أبـو                
صلى اهللا ل اهللابل حنرسه فإذا أصبحنا دخلنا عليه، فباتوا حول حجرة رسو : هلب

.عليه وآله وسلم
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ــة  مبيــت اإلمــام علــي عليــه الــسالم علــى فــراش رســول ا وفــداه        : املــسألة الثاني

بنفسه

يروي الشيخ الطوسي رمحه اهللا تفاصيل احلادثة عن أيب عبيدة بن حممد ابـن               
عمار بن ياسر عن أبيه، وعن عبيـد اهللا بـن أيب رافـع مجيعـاً عـن عمـار بـن ياسـر           

وقـد تـداخل   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    عنـه، وأيب رافـع مـوىل الـنيب       رضي اهللا   
:حديث هؤالء بعضه ببعض فقالوا

بعمه أيب طالب، فما    صلى اهللا عليه وآله وسلم     كان اهللا عز وجل مينع نبيه     «
كان خيلص إليه من قومه أمر يسوؤه مدة حياته، فلما مات أبو طالب نالت قريش           

بغيتها وأصابته بعظيم األذى حـىت تركتـه   وآله وسلمصلى اهللا عليهمن رسول اهللا 
.لقى

: صلى اهللا عليه وآله وسلمفقال
 

صـلى  مث توفيت خدجية بعد أيب طالب بشهر فاجتمع بذلك على رسـول اهللا   
مث انطلـق ذوو الطـول   :حزنان حىت عرف ذلك فيه، قال هنـد اهللا عليه وآله وسلم  

صـلى اهللا عليـه وآلـه    ليـأمتروا يف رسـول اهللا   ،إىل دار النـدوة   والشرف مـن قـريش      
،ويرتل برجا نستودعه فيه،نبين له علما:فقال بعضهم،وأسروا ذلك بينهم وسلم

وال يزال يف رنق مـن العـيش حـىت يتـضيفه ريـب            ،فال خيلص من الضباة إليه أحد     
.يب ابنا خلفوأُ،وأمية،ورة العاص بن وائلوصاحب هذه املش،املنون

ولـئن صـنعتم ذلـك ليتنمـرن لـه احلـدب       ،بئس الرأي ما رأيـتم    :وقال قائل 
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مث ليـأتني املواسـم واألشـهر احلـرم بـاألمن فلينتـزعن مـن             ،احلميم واملوىل احلليـف   
فإنـا نـرى   :قـالوا ،قال عتبة وشيبة وشركهما أبو سفيان.أنشوطتكم قولوا قولكم 

مث نقـصع الـبعري بـأطراف        ،ونوثق حممـدا عليـه كتافـا وشـدا         ،حل بعريا صعبا  أن نر 
.فيوشك أن يقطعه بني الدكادك إربا إربا،الرماح

أرأيـتم إن خلـص      ،إنكم مل تصنعوا بقولكم هذا شيئا      :فقال صاحب رأيهم  
،فأخـذ بقلـوم بـسحره وبيانـه وطـالوة لـسانه         ،به البعري ساملا إىل بعض األفاريق     

ن حينئــذ إلــيكم فليــسري،واســتجابت القبائــل لــه قبيلــة فقبيلــة،لقــوم إليــهفــصبا ا
.قولـوا قـولكم  ! ن كما هلكت إياد ومن كـان قـبلكم؟       فلتهلك بالكتائب واملقانب، 

، فتنتـدبوا مـن   لكن أرى لكم أن تعمـدوا إىل قبـائلكم العـشرة    :فقال له أبو جهل   
فتية حىت إذا غـسق الليـل    ومتهل ال  ،مث تسلحوه حساما عضبا    كل قبيلة رجال جندا،   

فيذهب دمه يف قبائل قريش مجيعا فال يستطع بنو       ،وغور بيتوا بابن أيب كبيشة بياتا     
فريضـون حينئـذ بالعقـل    ،هاشم وبنو املطلب مناهـضة قبائـل قـريش يف صـاحبهم           

.أصبت يا أبا احلكم:فقال صاحب رأيهم،منهم

وأوكئـوا يف ذلـك     ،هـذا الـرأي فـال تعـدلوا بـه رأيـا            :مث أقبل علـيهم فقـال     
وسبقهم بـالوحي مبـا كـان مـن     ، فخرج القوم عزين، أفواهكم حىت يستتب أمركم   

صـلى اهللا عليـه وآلـه    فتال هذه اآلية على رسول اهللا  ،عليه السالم كيدهم جربئيل   
:وسلم

>i      h   g      f    e   d    c   b    a   `j   l  k
mnq  p  o<)١(.
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ومـا عـزم لـه مـن     ،بأمر اهللا يف ذلك ووحيـه    معليه السال فلما أخربه جربئيل    
:وقال له،عليه السالمعلياًصلى اهللا عليه وآله وسلمدعا رسول اهللا ،اهلجرة







 
:عليه السالمفقال علي 

 
:قال

 
مبـا  شـكراً ،وأهـوى إىل األرض سـاجداً  ،ضـاحكاً  عليه الـسالم  تبسم علي   
صـلوات اهللا  (وكـان علـي   ،من سالمتهصلى اهللا عليه وآله وسلمأنبأه رسول اهللا    

وأول من وضع وجهه على األرض بعـد سـجدته         ،أول من سجد هللا شكراً     )عليه
:فلما رفع رأسه قال له،صلى اهللا عليه وآله وسلمبعد رسول اهللا ةمألمن هذه ا


 

:قال
 

:قال
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:قال






 

،وجـدا بـه  إىل صـدره وبكـى إليـه    صلى اهللا عليه وآله وسـلم     مث ضمه النيب    
.صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    جـشعا  لفـراق رسـول اهللا          عليه السالم وبكى علي   

،أبا بكر بن أيب قحافة وهند بن أيب هالةصلى اهللا عليه وآله وسلمواستتبع رسول 
صـلى  ولبث رسـول اهللا  ،فأمرمها أن يقعدا له مبكان ذكره هلما من طريقه إىل الغار          

يوصـيه ويـأمره يف ذلـك بالـصرب         عليه الـسالم  ع علي   مبكانه م  اهللا عليه وآله وسلم   
يف فحمـة  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       مث خـرج رسـول اهللا        .حىت صلى العشاءين  

ينتظـرون أن ينتـصف الليـل        ،والرصد من قريش قد أطافوا بـداره       ،العشاء اآلخرة 
:فخرج وهو يقرأ هذه اآلية،وتنام األعني

>  s   r   q   p   o   n    m   l   k   j   i
t<)١(.

فمـا شـعر القـوم بـه     ،فرمى ا علـى رؤوسـهم  ،وأخذ بيده قبضة من تراب   
حـىت وصـلوا إىل      ،ومضى حىت أتى إىل هند وأيب بكـر فنهـضا معـه            ،حىت جتاوزهم 

،صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    مث رجع هند إىل مكة مبا أمـره بـه رسـول اهللا           .الغار
فلما غلـق الليـل   ،ر إىل الغار  وأبو بك  صلى اهللا عليه وآله وسلم    ودخل رسول اهللا    
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يقذفونـه   عليـه الـسالم   أقبل القوم على علـي       ،أبوابه وأسدل أستاره وانقطع األثر    
حـىت إذا  ،صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  وال يشكون أنه رسول اهللا    ،باحلجارة واحللم 

،)صلوات اهللا عليه(هجموا على علي    ،برق الفجر وأشفقوا أن يفضحهم الصبح     
قـد  عليه السالمفلما بصر م علي     ،يومئذ سوائب ال أبواب هلا     وكانت دور مكة  

وثـب  ،وكان يقدمهم خالد بن الوليد بـن املغـرية     ،انتضوا السيوف وأقبلوا عليه ا    
ويرغـو  ،فجعل خالد يقمص قماص البكـر ،فختله ومهز يده عليه السالم له علي   

علـيهم علـي    وشـد  ،وهم يف عرج الدار مـن خلفـه        ،ويذعر ويصيح  ،رغاء اجلمل 
ـ  بسيفه   عليه السالم  ـ  يعين سيف خالد ـ فـأجفلوا أمامـه إجفـال الـنعم إىل ظـاهر      ــ

:قال؟إنك لعلي:فقالوا،عليه السالمفتبصروه فإذا هو علي ،الدار
 

:قال؟فما فعل صاحبك،فإنا مل نردك:قالوا
 

صـلى  قد أجنى نبيه )تعاىل(اهللا أن ــعليه السالميعين عليا   ــوقد كان علم    
فأذكت قريش ،مبا كان أخربه من مضيه إىل الغار واختبائه فيه        اهللا عليه وآله وسلم   

)صلوات اهللا عليـه (وأمهل علي    ،وركبت يف طلبه الصعب والذلول     ،عليه العيون 
حىت إذا أعتم من الليلة القابلة انطلق هو وهند بن أيب هالة حىت دخال على رسـول    

صلى اهللا عليه وآله وسلمفأمر رسول اهللا ،يف الغارصلى اهللا عليه وآله وسلم اهللا
قد كنت أعددت يل ولك يا نـيب  :فقال أبو بكر ،أن يبتاع له ولصاحبه بعريين     هنداً

:فقال.اهللا راحلتني نرحتلهما إىل يثرب
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عليـه الـسالم   عليـاً  عليه وآلـه وسـلم     صلى اهللا فأمر   ،فهي لك بذلك   :قال
صلى وكانت قريش تدعو حممداً.مث أوصاه حبفظ ذمته وأداء أمانته     ،فأقبضه الثمن 

وكانــت تــستودعه وتــستحفظه أمواهلــا ،يف اجلاهليــة األمــنياهللا عليــه وآلــه وســلم
وجاءتـه النبـوة والرسـالة    ،وكذلك من يقدم مكة من العـرب يف املوسـم     ،وأمتعتها

أن يقـيم صـارخا يهتـف بـاألبطح غـدوة      عليـه الـسالم   فـأمر عليـاً    ،ر كذلك واألم
:وعشيا

 
:قال





 

.وأمره أن يبتاع رواحل له وللفواطم ومن أزمع للهجرة معه من بـين هاشـم         
صلى اهللا أو كان رسول اهللا ــيعين ابن أيب رافع ــفقلت لعبيد اهللا :قال أبو عبيدة

؟كذاجيد ما ينفقه هعليه وآله وسلم

.وكان حيدث ذا احلديث،إين سألت أيب عما سألتين:فقال

؟ عليها السالمفأين يذهب بك عن مال خدجية :فقال

:قالصلى اهللا عليه وآله وسلمإن رسول اهللا :وقال
 

اهلا الغارم والعـاين  يفك من مصلى اهللا عليه وآله وسلم  وكان رسول اهللا    
وحيمل الكل، ويعطي يف النائبة، ويرفـد فقـراء أصـحابه إذ كـان مبكـة، وحيمـل        
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يعـين  - من أراد منـهم اهلجـرة، وكانـت قـريش إذا رحلـت عريهـا يف الـرحلتني          
كانت طائفـة مـن العـري خلدجيـة، وكانـت أكثـر قـريش           - رحلة الشتاء والصيف    

فق منه ما شاء يف حياا مث ورثهـا هـو   ينصلى اهللا عليه وآله وسلم  ماال، وكان   
لعلـي  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    وقـال رسـول اهللا   : قـال . وولدها بعد مماا  

: وهو يوصيه


 
لوجهه يؤم املدينة، وكان صلى اهللا عليه وآله وسلموانطلق رسول اهللا 

علـى الفـراش أول   ) صـلوات اهللا عليـه  (مقامه يف الغار ثالثا، ومبيـت علـي    
. ليلة

شـعراً عليـه الـسالم  وقد قال علي بن أيب طالب :قال عبيد اهللا بن أيب رافع  
يف الغـار  صلى اهللا عليه وآله وسـلم يذكر فيه مبيته على الفراش ومقام رسول اهللا        

.ثالثا

ومــــن طــــاف بالبيــــت العتيــــق وبــــالحجر ي خيـــر مـــن وطـــئ الحـــصا    وقيـــت بنفـــس  

ــالل مــــــن المكــــــر    محمــــــــد لمــــــــا خــــــــاف أن يمكــــــــروا بــــــــه  ـــاه ربــــــي ذو الجــــ فوقـــ

ــشرونني    ــى ينـــــــــ ــيهم متـــــــــ ــت أراعـــــــــ وقــد وطنــت نفــسي علــى القتــل واألســر     وبـــــــــ

هنـــــاك وفـــــي حفـــــظ اإللـــــه وفـــــي ســـــتر  ت رســــــــول اهللا فــــــــي الغــــــــار آمنـــــــــا   بــــــــا و

ــت قالئــــــــــص      ــم زمــــــــ ــا ثــــــــ )١(قالئــص يفــرين الحــصا أينمــا تفــري    أقــــــــــام ثالثــــــــ
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مـن الغـار مهـاجراً إىل    صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم      خـروج الـنيب   : املسألة الثالثة 

نتظر قدوم اإلمام علي عليه السالمياملدينة ونزوله يف قبا 

يف الغار ثالثة أيام مثّ أذن اهللا لـه   صلى اهللا عليه وآله وسلم     وبقي رسول اهللا  
خرج عن مكّة فليس لك ا ناصر بعد أيب طالب فخرج ايا حممد : يف اهلجرة وقال

فدعاه رسـول  )١(ابن أُريقط: رسول اهللا من الغار وأقبل راع لبعض قريش يقال له 
: وقال لهصلى اهللا عليه وآله وسلماهللا

 
: مد؟ قالإذاً أحرسك وأحفظك وال أدلُّ عليك، فأين تريد يا حم: قال

 
صـلى  واهللا ألسلكن بك مسلكاً ال يهتدي إليه أحد قال له رسول اهللا       : قال

: اهللا عليه وآله وسلم
 

يئ يل زاداً وراحلتني وأعلم عـامر     : ائت أمساء بنيت وقل هلا    : وقال أبو بكر  
ائتنـا بـالزاد   : بن فهرية أمرنا ــ وكان من موايل أيب بكر وقد كان أسـلم ـــ وقـل لـه     

والراحلتني،فجاء ابن أُريقط إىل علي وأخربه بذلك فبعث علـي بـن أيب طالـب إىل            
. بزاد وراحلة وبعث ابن فُهرية بزاد وراحلتنيصلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا

من الغار وأخذ بـه ابـن أُريقـط    يه وآله وسلمصلى اهللا عل  وخرج رسول اهللا  
فرتلـوا علـى أم   )٢(على طريق خنلة بني اجلبال، فلـم يرجعـوا إىل الطّريـق إالّ بقُديـد       
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يـا سـراقة هـل لـك علـم       : معبد هناك فلما كـان مـن الغـد وافتـه قـريش، فقـالوا              
حـداً  قد بلغين أنه خرج عنكم وقد نفضت هذه الناحية لكم ومل أر أ         : مبحمد؟ قال 

وال أثراً، فارجعوا فقد كفيتكم ما ههنا، وقد كانت األنصار بلغهم خروج رسـول               
إليهم فكانوا يتوقّعون قدومه، فكان خيـرج الرجـال          صلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللا

.)١(والنساء إذا أصبحوا إىل طريقه فإذا اشتد احلر رجعوا

عقبـة وبـني مهـاجرة      كـان بـني ليلـة ال      : وروي عن ابن شهاب الزهـري قـال       
رسول اهللا ثالثة أشهر وكانت بيعة األنصار لرسـول اهللا ليلـة العقبـة يف ذي احلجـة            
وقدوم رسول اهللا إىل املدينة يف شهر ربيع األول الثنيت عشرة ليلة خلـت منـه يـوم          

ــاره   ــصار خرجــوا يتوكّفــون أخب ــسوا رجعــوا إىل  )٢(االثــنني، وكانــت األن ــا أي فلم
فلمـا واىف ذا   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         عـوا أقبـل رسـول اهللا      منازهلم، فلما رج  

فنظر رجل من )٤(سأل عن طريق بين عمرو بن عوف، فدلّوه فرفعه اآلل   )٣(احلُليفة
إىل ركبان ثالثة ميرون على طريق بين عمرو بن عوف،    )٥(اليهود وهو على أطم له    

حة باملدينـة فخـرج   فصاح يا معشر املسلمة هذا صاحبكم قـد واىف، فوقعـت الـصي            
صـلى  فـواىف رسـول اهللا   )٦(الرجال والنساء والصبيان مستبشرين لقدومه، يتعـادون      

وقصد مسجد قبا ونـزل واجتمـع إليـه بنـو عمـرو بـن عـوف                 اهللا عليه وآله وسلم   
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شيخ مـن بـين   )١(وسروا به واستبشروا واجتمعوا حوله، ونزل على كلثوم بن اهلدم  
واجتمعت بطون األوس وكان بـني األوس واخلـزرج      عمرو صاحل مكفوف البصر،     

ملـا كـان بينـهم    صلى اهللا عليه وآله وسـلم عداوة، فلم جيسروا أن يأتوا رسول اهللا   
يتصفّح الوجوه فال يرى صلى اهللا عليه وآله وسلم  من احلروب، فأقبل رسول اهللا    

ى صـل أحداً من اخلزرج، وقد كان قدم على عمرو بن عوف قبل قدوم رسول اهللا         
.ناس من املهاجرين، فرتلوا فيهماهللا عليه وآله وسلم

ــه وآلــه وســلم وروي أنَّ الــنيب ــساء  صــلى اهللا علي ــة جــاء الن ــا قــدم املدين ملّ
:والصبيان فقلن

وجــب الــشكر علينــا مــا دعــا هللا داعطلع البدر علينا من ثنيات الـوداع  

خـرج مـن بـالده عـن     وكان سلمان الفارسي عبداً لبعض اليهـود وقـد كـان       










 











١٣٧.............له فيهامن مكة مهاجراً إلى المدينة ونزو صلى اهللا عليه وآله وسلم خروج النبي: المبحث السادس 

فارس يطلب الدين احلنيف الّذي كان أهل الكتب خيربونه به فوقع إىل راهـب مـن      
أطلبه مبكّة خمرجه، واطلبـه     : رهبان النصارى بالشام فسأله من ذلك وصحبه فقال       

بيثرب فثم مهاجره، فقصد يثرب فأخذه بعض األعراب فسبوه واشتراه رجلٌ مـن            
فـدخل علـى    )١(وكان ذلك اليوم على النخلـة يـصرمها       ةاليهود فكان يعمل يف خنل    

يا أبا فـالن أشـعرت أنَّ هـؤالء املـسلمة قـد قـدم        : صاحبه رجلٌ من اليهود، فقال    
مـا  : جعلت فداك ما الّذي تقول؟ فقـال لـه صـاحبه       : عليهم نبيهم، فقال سلمان   

فرتل وأخذ طبقاً وصـير عليـه مـن         : لك وللسؤال عن هذا أقبل على عملك، قال       
: صلى اهللا عليه وآله وسلملك الرطب ومحل إىل رسول اهللا، فقال له رسول اهللاذ

 
صدقة متورنا بلغنا أنكم قـوم غربـاء قـدمتم هـذه الـبالد، فأحببـت أن           : قال

: صلى اهللا عليه وآله وسلمتأكلوا من صدقتنا، فقال رسول اهللا
 

ذه واحدة ـــ يقوهلـا بالفارسـية ـــ مثَّ       ه: فقال سلمان يف نفسه وعقد بإصبعه     
: صلى اهللا عليه وآله وسلمأتاه بطبق آخر فقال له رسول اهللا

 
: رأيتك ال تأكل الصدقة وهذه هدية أهديتها إليك، فقال: فقال له سلمان

 
ا ان ـ يقوهل تهذه اثن: فعقد سلمان بيده اثنني، وقال. وأكل عليه وآله السالم

عـن كتفـه   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    بالفارسية ــ مثَّ دار خلفه فألقى رسول اهللا     
صـلى  اإلزار فنظر سلمان إىل خامت النبوة والشامة فأقبل يقبلها قال لـه رسـول اهللا      
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: اهللا عليه وآله وسلم
 

أنا رجلٌ من أهل فارس، قد خرجت من بالدي منذ كذا وكذا وحدثه : قال
: فقال لهصلى اهللا عليه وآله وسلمديث وله طول، فأسلم وبشره رسول اهللاحب

 
فلما أمسى رسول اهللا فارقه أبو بكر ودخل املدينة ونزل على بعض األنصار   

وم بـن اهلـدم،   بقبا نازالً على بيت كلثـ صلى اهللا عليه وآله وسلم  وبقي رسول اهللا  
صـالة املغـرب والعـشاء اآلخـرة     صلى اهللا عليه وآله وسـلم     فلما صلّى رسول اهللا   

يا رسـول  : جاء أسعد بن زرارة مقنعاً فسلّم على رسول اهللا وفرح بقدومه مثَّ قال            
اهللا ما ظننـت أن أمسـع بـك يف مكـان فأقعـد عنـك إال أنَّ بيننـا وبـني إخواننـا مـن                  

آتيهم، فلمـا أن كـان هـذا الوقـت مل أحتمـل أن أقعـد       األوس ما تعلم فكرهت أن  
: لألوسصلى اهللا عليه وآله وسلمعنك، فقال رسول اهللا

 
: يا رسول اهللا جوارنا يف جوارك فأجره، قال: فقالوا

 
حنن جنـريه يـا رسـول اهللا فأجـاروه          : فقال عومي بن ساعدة وسعد بن خيثمة      

فيتحـدث عنـده ويـصلّي       صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        تلف إىل رسول اهللا   وكان خي 
يا رسول اهللا تدخل    : خلفه، وبقي رسول اهللا مخسة عشر يوماً فجاء أبو بكر فقال          

   مـن هـذا املكـان    )١(ال أرمي: ون إىل نزولـك علـيهم، فقـال    قاملدينة فإنَّ القوم متشو
قـد  صلى اهللا عليه وآله وسلم اهللاحتى يوايف أخي علي عليه السالم وكان رسول         

mn 



١٣٩.............له فيهامن مكة مهاجراً إلى المدينة ونزو صلى اهللا عليه وآله وسلم خروج النبي: المبحث السادس 

: ما أحسب علياً يوايف قال: محل العيال وأقدم فقال أبو بكرأبعث إليه أن 
 

فبقي مخسة عشر يوماً فواىف علي عليه السالم بعياله، فلمـا واىف كـان سـعد             
لّ رجـل شـريف يف    بن الربيع وعبد اهللا بن رواحة يكسران أصنام اخلزرج وكان كـ           

بيته صنم ميسحه ويطيبه ولكلّ بطـن مـن األوس واخلـزرج صـنم يف بيـت جلماعـة               
يكرمونه وجيعلون عليه منديالً ويذحبون لـه، فلمـا قـدم االثنـا عـشر مـن األنـصار            
أخرجوها من بيوم وبيوت من أطاعهم، فلما قدم السبعون كثـر اإلسـالم وفـشا            

.)١(وجعلوا يكسرون األصنام

مـن قبـا وانتقالـه    صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم     خـروج رسـول ا    : لة الرابعـة  املسأ

إىل املدينة

بعد قدوم علي يومـاً أو يـومني مثَّ   صلى اهللا عليه وآله وسلم  بقي رسول اهللا  
يا رسول اهللا أقم عنـدنا  : ركب راحلته فاجتمعت إليه بنو عمرو بن عوف، فقالوا   

: فقال)٢(ملنعةفإنا أهل اجلد واجلهد واحللفة وا
 

فلبـسوا   صلى اهللا عليه وآله وسـلم      وبلغ األوس واخلزرج خروج رسول اهللا     
السالح وأقبلوا يعدون حوله وحول ناقته ال مير حبي من أحياء لألنـصار إالّ وثبـوا              

––
–
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: يف وجهه وأخذوا بزمام ناقته وتطلّبوا إليه أن يرتل عليهم ورسول اهللا يقول
 

من قبا يوم اجلمعة فـواىف  صلى اهللا عليه وآله وسلموكان خروج رسول اهللا  
هلـم يـا رسـول اهللا إىل    : بين سامل عند زوال الشمس، فعرضت له بنو سامل وقالوا      

قبـل  اجلد واجللد واحللفة واملنعة فربكت ناقته عند مسجدهم وقد كانوا بنوا مسجداً 
ونزل يف مسجدهم وصلّى ـم الظّهـر   صلى اهللا عليه وآله وسلم    قدوم رسول اهللا  

ونـزل  صلى اهللا عليه وآله وسلموخطبهم وكان أول مسجد خطب فيه رسول اهللا   
يف مسجدهم وصلّى إىل بيت املقدس وكان الّذين صلّوا معه يف ذلك الوقـت مائـة         

امها فانتـهت هـي إىل عبـد اهللا بـن أُيب،     رجل، مثَّ ركب رسول اهللا ناقته فأرخى زم    
فوقف عليه وهو يقدر أنه يعرض عليه النزول عنده، فقال عبد اهللا بن أُيب بعـد أن   

يـا هـذا اذهـب إىل الـذين غـروك      : وأخذ كمـه ووضـعه علـى أنفـه       )١(ثارت الغربة 
تغـشنا يف ديارنـا، فـسلّط اهللا علـى دور بـين     وخدعوك وأتوا بك فانزل علـيهم وال   

 ٢(احلبلى الذر(   عبد اهللا بـن أُيب فخرب دورهم فصاروا نزوالً على غريهم وكان جد
يا رسول اهللا ال يعرض يف قلبك      : ابن احلبلى، فقام سعد بن عبادة فقال      : يقال له 

من قول هذا شيء فإنا كنا اجتمعنا على أن منلّكه علينـا وهـو يـرى اآلن أنـك قـد           
ليه، فانزل علي يا رسول اهللا فإنه ليس يف اخلزرج وال     سلبته أمراً قد كان أشرف ع     

يف األوس أكثر فم بئر مني وحنن أهل اجللد والعز، فال جتزنا يا رسول اهللا، فأرخى 
   ت ختبى انتهت إىل باب املسجد الذي هو اليوم ومل يكـن           )٣(زمام ناقته ومربه حت



mR

!



١٤١.............له فيهامن مكة مهاجراً إلى المدينة ونزو صلى اهللا عليه وآله وسلم خروج النبي: المبحث السادس 

يقـال هلمـا سـهل وسـهيل وكانـا يف       من اخلزرج    )١(مسجداً وإنما كان مربداً ليتيمني    
حجر أسعد بن زرارة،فربكت الناقة على باب أيب أيوب خالد بن يزيد، فرتل عنـها             

فلما نزل اجتمع عليه الناس وسألوه أن يرتل صلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 
وأقبل أبو أيوب مبادراً حىت احتمل رحلـه فادخلـه مرتلـه ونـزل رسـول اهللا               .عليهم
وعلي معه حىت نيب له مسجده بنيت لـه مـساكنه ومـرتل    اهللا عليه وآله وسلم   صلى  

.)٢(علي عليه السالم فتحول إىل منازهلما

إىل الرحل فحلّته وأدخلته مرتهلـا، فلمـا   ان أم أيب أيوب هي من وثبت     : وقيل
: صلى اهللا عليه وآله وسلمأكثروا عليه قال رسول اهللا

 
املرء مع رحله وأخذ أسـعد بـن        : أيب أيوب قد أدخلته بيتها فقال      أم: فقالوا

زرارة بزمام الناقة فحوهلا إىل مرتله وكان أبـو أيـوب لـه مـرتل أسـفل وفـوق املـرتل              
يا رسول اهللا بأيب : فقالصلى اهللا عليه وآله وسلمغرفة فكره أن يعلو رسول اهللا     

: إني أكره أن أعلو فوقك، فقالأنت وأُمي العلو أحب إليك أم السفل ف
 

فكنا يف العلو أنا وأُمـي إىل العلـو خفّيـاً مـن حيـث ال يعلـم       : قال أبو أيوب 
ال صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلموال حيــس بنــا وال نــتكلّم إالّ خفيــاً وكــان إذا نــام

"


mn
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غرفتنا خمافة أن يـصيب رسـول     نتحرك وربما طبخنا يف غرفتنا فنجيف الباب على         
دخان، ولقد سقطت جرة لنا وأهريـق املـاء فقامـت            صلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللا

أُم أيب أيوب إىل قطيفة ومل يكن لنا واهللا غريها فألقتها على ذلك املاء تستنـشف بـه               
من ذلـك شـيء، وكـان      صلى اهللا عليه وآله وسلم     خمافة أن يسيل على رسول اهللا     

املــسلمون مــن األوس واخلــزرج  صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم رســول اهللاحيــضر 
.واملهاجرين

وكان أبو أمامة أسعد بن زرارة يبعث إليه يف كلّ يوم غداء وعشاء يف قصعة           
فكان يأكل من جاء حتى يـشبعوا، مثَّ تـرد القـصعة كمـا هـي،             )١(ثريد عليها عراق  

رد تـ و[اء ويتعشى معه مـن حـضره      وكان سعد بن عبادة يبعث إليه يف كل يوم عش         
وكانوا يتنـاوبون يف بعثـة العـشاء والغـداء إليـه أسـعد بـن زرارة                  ]القصعة كما هي  

: وسعد بن خيثمة واملنـذر بـن عمـرو وسـعد بـن الربيـع وأُسـيد بـن حـضري، قـال                
فطبخ له أُسيد يوماً قدراً فلم جيد من حيمله فحملـها بنفـسه، وكـان رجـالً شـريفاً                

وقـد رجـع مـن الـصالة     صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        ء فواىف رسـول اهللا    من النقبا 
: فقال

 
: نعم يا رسول اهللا مل أجد أحداً حيملها، فقال: قال

)٢( 


–

–
–



١٤٣.............له فيهامن مكة مهاجراً إلى المدينة ونزو صلى اهللا عليه وآله وسلم خروج النبي: المبحث السادس 

صـلى ا عليـه   قبائـل اليهـود إليـه وعرضـهم اهلدنـة عليـه           ءجمي: املسألة اخلامسة 

وآله وسلم

وجـاءه اليهـود قريظـة والنـضري والقينقـاع      : بن إبراهيم بـن هاشـم     علي   قال
: تدعو؟ قالميا حممد إال: فقالوا




 
تركت اخلمر واخلمري وجئت إىل البؤس والتمـور لـنيب يبعـث يف هـذه               : فقال

احلرة خمرجه مبكّة ومهاجره ههنا وهو آخر األنبياء وأفضلهم يركب احلمـار ويلـبس       
الشملة وجيتزئ بالكسرة، يف عينيه محرة وبني كتفيه خامت النبوة ويضع سـيفه علـى         

القتال يبلغ سلطانه منقطـع اخلـف واحلـافر،          عاتقه اليبايل من القى وهو الضحوك     
قد مسعنا ما تقول وقد جئناك لنطلب منك اهلدنة على أن ال نكون لـك              : فقالوا له 

وال عليك وال نعني عليك أحداً وال تتعرض لنا وال ألحد من أصحابنا حىت ننظـر       
إىل صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    جام رسول اهللا  أإىل ما يصري أمرك وأمر قومك ف      

ذلك وكتب بينهم كتاباً أن ال يعينوا على رسول اهللا وال علـى أحـد مـن أصـحابه                   
يف الـسر والعالنيـة ال بليـل وال بنـهار واهللا           )١(بلسان وال يد وال بسالح وال بكراع      

يف حلّ مـن   صلى اهللا عليه وآله وسلم     بذلك عليهم شهيد، فإن فعلوا فرسول اهللا      
هم وأخذ أمواهلم وكتب لكلّ قبيلة منـهم كتابـاً      سفك دمائهم وسيب ذراريهم ونسائ    

على حدة وكان الذي تولّى أمر بين النضري حي بن أخطـب، فلمـا رجـع إىل مرتلـه              
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هو الّـذي  : ما عندك؟ قال: قال له إخوته جدي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب   
خرجت مـن  عدواً ألنّ النبوة   له  شرنا به علماؤنا وال أزال      بجنده يف التوراة والذي     

.ولد إسحاق وصارت يف ولد إمساعيل

كون تبعاً لولد إمساعيل أبداً وكان الذي ويل أمر قريظة كعب بـن أسـد           نوال  
إن : والذي تولّى أمر بين قينقاع خمرييق وكان أكثـرهم مـاالً وحـدائق فقـال لقومـه              

فلم جتبه كنتم تعلمون أنه النيب املبعوث فهلموا نؤمن به ونكون قد أدركنا الكتابني     
.)١(ينقاع إىل ذلكق

بناء املسجد: املسألة السادسة

يصلّي يف املربد ألصحابه، فقال    صلى اهللا عليه وآله وسلم     وكان رسول اهللا  
هـو  : اشتر هذا املربد من أصحابه فـساوم اليتـيمني عليـه فقـاال    : ألسعد بن زرارة 

: فقال رسول اهللاصلى اهللا عليه وآله وسلملرسول اهللا
 

وأمر )٢(وكان فيه ماء مستنقع فأمر به رسول اهللا فسيل     ،فاشتراه بعشرة دنانري  
فحفـره يف األرض مثَّ     صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        باللّنب فضرب، فبناه رسول اهللا    

صـلى اهللا  أمر باحلجارة فنقلت من احلرة فكان املسلمون ينقلوا فأقبل رسـول اهللا         
يا رسـول  : جراً على بطنه فاستقبله أُسيد بن حضري فقال حيمل ح  عليه وآله وسلم  

: اهللا أعطين أمحله عنك قال
 






١٤٥.............له فيهامن مكة مهاجراً إلى المدينة ونزو صلى اهللا عليه وآله وسلم خروج النبي: المبحث السادس 

فنقلوا احلجارة ورفعوها من احلفرة حتى بلغ وجه األرض بناه أوالً بالسعيدة 
تني لبنةً لبنةً، مثَّ بناه بالسميط وهو لبنة ونصف، مثَّ بناه باألنثى والذكر لبنتني خمـالف               

يـا  : يف مائـة مثَّ اشـتد علـيهم احلـر فقـالوا          ]ذراع[ورفع حائطه قامة وكان مـؤخره       
رسول اهللا لو أظلت عليه ظال، فرفع أساطينه يف مقدم املسجد إىل ما يلي الصحن      

يـا رسـول اهللا لـو    : باخلشب، مثَّ ظلّله وألقى عليه سعف النخل فعاشوا فيه فقالوا         
: قفت سقفاً قالس

)١( 

باب علي عليه السالمسد األبواب إّال: املسألة السابعة

صـلى  بركت ناقة رسول اهللا: ويف رواية أخرجها ابن سعد عن الزهري قال    
وهو صلى اهللا عليه وآله وسلمعند موضع مسجد رسول اهللاهللا عليه وآله وسلم

لسهل وسهيل غالمني يتيمني من وكان مربداً يومئذ يصلي فيه رجال من املسلمني     
صـلى اهللا عليـه   األنصار وكانا يف حجر أيب أمامة أسعد بن زرارة فدعا رسـول اهللا     

فقاال بل به لك يا رسـول  بالغالمني فساومهما باملربد ليتخذه مسجداً وآله وسلم 
حممد بن عمر حىت ابتاعه منهما قال صلى اهللا عليه وآله وسلم    اهللا فأىب رسول اهللا   

وقـال معمـر عـن    :وقال غري معمر عن الزهري فابتاعـه منـهما بعـشرة دنـانري قـال         
ليس عليه سقف وقبلتـه    جمدراً الزهري وأمر أبا بكر أن يعطيهما ذلك وكان جداراً        

إىل بيت املقدس وكان أسعد بن زرارة بناه فكان يصلي بأصحابه فيـه وجيمـع ـم           
صـلى  فأمر رسـول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمفيه اجلمعة قبل مقدم رسول اهللا    
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بالنخل الـذي يف احلديقـة والغرقـد الـذي فيـه أن يقطـع وأمـر        اهللا عليه وآله وسلم   
صلى اهللا عليه وآلـه     باللنب فضرب وكان يف املربد قبور جاهلية فأمر ا رسول اهللا          

ه حـىت  فنبشت وأمر بالعظام أن تغيـب وكـان يف املربـد مـاء مـستنجل فـسريو       وسلم
ذهب وأسسوا املسجد فجعلوا طوله مما يلي القبلة إىل مؤخره مائة ذراع ويف هذين           
اجلانبني مثل ذلك فهو مربع ويقال كان أقل من املائة وجعلـوا األسـاس قريبـا مـن            

صـلى اهللا عليـه      ثالثة أذرع على األرض باحلجارة مث بنوه بـاللنب وبـىن رسـول اهللا             
عهم احلجارة بنفسه ويقول اللهم ال عـيش إال         وأصحابه وجعل ينقل م    وآله وسلم 

عيش اآلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرة وجعل يقول هذا احلمال ال محال خيرب هذا        
يف مـؤخره  أبر ربنا وأطهر وجعل قبلته إىل بيت املقدس وجعل له ثالثة أبواب بابـاً       

لث الـذي  وبابا يقال له باب الرمحة وهو الباب الذي يدعى باب عاتكة والباب الثا         
وهو الباب الـذي يلـي آل عثمـان    صلى اهللا عليه وآله وسلميدخل فيه رسول اهللا  

فقيل لـه أال تـسقفه فقـال         وجعل طول اجلدار بسطة وعمده اجلذوع وسقفه جريداً       
إىل جنبـه   عريش كعريش موسى خشيبات ومثام الشأن أعجل من ذلك وبىن بيوتـاً           

فرغ من البناء بىن بعائشة يف البيت الذي  باللنب وسقفها جبذوع النخل واجلريد فلما       
بابه شارع إىل املسجد وجعل سودة بنت زمعة يف البيت اآلخر الذي يليه إىل الباب 

أخربنا عفان بن مسلم أخربنا عبد الـوارث بـن سـعيد أخربنـا     ،الذي يلي آل عثمان  
لي يصصلى اهللا عليه وآله وسلمأبو التياح عن أنس بن مالك قال كان رسول اهللا

حيث أدركته الصالة ويصلي يف مرابض الغنم مث انه أمر باملـسجد فأرسـل إىل مـال       
من بين النجار فجاؤوه فقال ثامنوين حبائطكم هذا قالوا ال واهللا ال نطلـب مثنـه إال              
إىل اهللا قال أنس فكانت فيه قبور املشركني وكان فيه خنل وكانت فيـه خـرب فـأمر     
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بالنخـل فقطـع وبقبـور املـشركني فنبـشت      سـلم صـلى اهللا عليـه وآلـه و       رسول اهللا 
وباخلرب فسويت قال فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة وكانوا يرجتزون 

معهم وهو يقول اللهم ال خري إال خري وسلم-وآله   -صلى اهللا عليه    ورسول اهللا   
اراًقال أبو التياح فحدثين بن أيب اهلـذيل أن عمـ          ،اآلخرة فانصر األنصار واملهاجرة   

-صلى اهللا عليـه  وكان حيمل حجرين حجرين فقال رسول اهللا   ضابطاً كان رجالً 
.)١(ويها بن مسية تقتلك الفئة الباغيةوسلم-وآله 

منازله ومنازل أصحابه يف حول صلى اهللا عليه وآله وسلم   وابتىن رسول اهللا  
ابـاً إىل   املسجد، وخـطَّ ألصـحابه خططـاً، فبنـوا فيهـا منـازهلم، وكـلٌ شـرع منـه ب                   
عليـه  املسجد، وخطَّ حلمزة وشـرع بابـه إىل املـسجد، وخـطَّ لعلـي بـن أيب طالـب                 

السالم مثل ما خطَّ هلم وكانوا خيرجون من منازهلم فيدخلون املـسجد فـرتل عليـه                 
: جربئيل عليه السالم وقال




 
أنا عمه يأمر بسد بايب ويترك باب ابن : فغضب أصحابه وغضب محزة وقال

: أخي وهو أصغر مني، فجاءه فقال


 
.)٢(يا رسول اهللا رضيت وسلّمت هللا ولرسوله: فقال

– 
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يـا  : إن قومـا سـألوه فقـالوا     : ى القاضي املغريب عن علي عليه الـسالم       وور
:فقالأمري املؤمنني أخربنا بأفضل مناقبك 

 
: وما ذلك يا أمري املؤمنني، قال: قالوا








 








    





)١( 




 



١٤٩.............له فيهامن مكة مهاجراً إلى المدينة ونزو صلى اهللا عليه وآله وسلم خروج النبي: المبحث السادس 

لسالمزواج فاطمة عليها ا: املسألة الثامنة

منازلـه كانـت فاطمـة    حيـث بـىن  صلى اهللا عليه وآله وسـلم     كان رسول اهللا  
صـلى اهللا عليـه وآلـه        عنـده فخطبـها أبـو بكـر فقـال لـه رسـول اهللا               عليها السالم 

: وسلم
 

.فقال مثل ذلك

اطمة مـن علـي   تدل الروايات الشريفة على أن اهللا عز وجل قد أمر بزواج ف          
صلى اهللا عليه وآلـه     عليهما السالم وأنه سبحانه بعث أحد املالئكة إىل رسول اهللا         

.لتبليغه هذا األمر اإلهليوسلم

موسى بـن جعفـر الكـاظم عليـه         (فعن علي بن جعفر قال مسعت أبا احلسن         
:يقول) السالم




 


 
 



)١( 
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علي كفو فاطمة

من احلقائق اليت أظهرا األحاديث الشريفة حول بياا ملقامـات أهـل البيـت         
:كاآليت، وهو )كفو فاطمة(عليهم السالم هو حديث 

:عن يونس بن ظبيان، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال مسعته يقول


)١( 

فهذا احلديث يظهر بوضوح مقـام فاطمـة عنـد اهللا تعـاىل وذلـك مـن خـالل         
مـن أراد أن يعلـم مرتلـة فاطمـة فلينظـر إىل            : م علي عليه السالم؛ مبعىن    معرفة مقا 

.مرتلة علي عليه السالم فهو كفو هلا

مهر فاطمة

قال سيدي الباقر حممد بن علي عليهمـا الـسالم يف   : عن جابر اجلعفي، قال  
:قول اهللا تعاىل

>R   Q   P   O   N    M    L   KS  V      U   T
X  WY^  ]  \  [  Z_`  g  f  e  d  c  b  a

i  h<)٢(.
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)١( 

نثار فاطمة ليلة الزفاف

ن أيب الصلت الصهروي عن علي بن موسى عـن موسـى ابـن جعفـر بـن             ع
حممد قال حدثين أيب جعفر بن حممد، عن أبيـه، عـن جـده علـي علـيهم الـسالم،                  

:قال
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)١( 

زوجتِك أقدمهم سلما

مـرض رسـول اهللا  : (نـصاري، قـال  روى الشيخ الطوسي عن أيب أيـوب األ  
مرضة، فأتته فاطمة عليها السالم تعوده، فلما رأت مـا         صلى اهللا عليه وآله وسلم    

مـن املـرض واجلهـد اسـتعربت وبكـت حـىت       صلى اهللا عليه وآله وسلم برسول اهللا 
:صلى اهللا عليه وآله وسلمسالت دموعها على خديها، فقال هلا النيب




 

جهاز العرس

: قال علي عليه السالم
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مـن الـدراهم بكلتـا يديـه     صلى اهللا عليه وآله وسـلم   مث قبض رسول اهللا   
شتروا لفاطمـة وعلـي مـا يـصلحهما مـن ثيـاب       فا- بعض أصحابه    - ا  اهفأعط

وأثاث البيت، فكان مما اشتروه قمـيص بـسبعة دراهـم، ومخـار بأربعـة دراهـم،        
وقطيفة سوداء خيربية، وسرير مزمل بشريط، وفراشان من جنس مصر، حـشو            
أحدمها ليف، وحـشو اآلخـر مـن جـز الغـنم، وأربـع مرافـق مـن أدم الطـائف                     

صري هجـري، ورحـا اليـد، وخمـضب مـن           حشوها إذخر، وستر من صوف، وح     
حنـاس، وســقي مــن أدم، وقعـب للــنب، وشــيء للمـاء ومطهــرة مزفتــة، وجــرة    

.خضراء، وكيزان خزف

جعـل يقلبـه   صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم       فلما عرضوا املتاع على رسول اهللا     
: بيده ويقول

)١( 

دروس منتقاة من زواج فاطمة عليها السالم

ــدرب    إنّ ــيهم الــسالم تظــل دائمــا ســراجا يــضيء ال ــاة أهــل البيــت عل حي
.للسائرين يف احلياة، فضال عن بيان طريق اآلخرة للسالكني لنيل رضا رب العاملني

ومن زواج فاطمة نستلهم الدروس يف بنـاء نـواة احليـاة األسـرية يف اتمـع املـسلم         
الزوجيـة فنتجنبـه ولكـي    ومن زواجها نلتفت إىل ما ميكن أن يكون منغصا للحيـاة    

.ا يقومان به يف تكوين حياة مشتركةمبالرجل واملرأة يعىن

منوذجيـة الــيت تكونـت مـن علــي    جنـد أن هــذه احليـاة األسـرية األ   : مـن هنـا  
:وفاطمة عليهما السالم كانت متتاز ببعض املميزات
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ال خيفى علـى أهـل املعرفـة واالطـالع أن مهـر فاطمـة عليهـا              : ــ قلة املهر  ١
والـذي أخـربت عنـه    صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     لسالم الذي عينه النيب األكـرم     ا

الرواية هو يف الواقع مهر قليل فيما لو قورن مع مستوى املهور آنـذاك إال أن الـنيب    
.لبناء احلياة األسرية يف اإلسالمأراد أن يضع منهاجاًصلى اهللا عليه وآله وسلم

مقـام املـرأة أو حـسن خلـق الرجـل أو       ــ البذخ يف األعراس ال يدل علـى         ٢
عنوان لتحقق السعادة الزوجية وإمنـا هـو مـوروث اجتمـاعي دخيـل علـى اتمـع              
املسلم يراد منه التمظهر مبظهر الغـىن وحـسن احلـال وهـي حالـة جتـر الـضرر علـى          
العريسني بأكثر مما يتصوران وذلك ملا يرافق هذا البذخ من حسد احلاسدين ونفاسة    

طمع الطـامعني، فـضال عـن اإلسـراف أو التبـذير وأرقـام الفـواتري الـيت                  املتطفلني و 
.تالحق العريسني

ــ إن من أهم عناصر النجاح يف احليـاة الزوجيـة هـو اختيـار الكفـوء وهـو             ٣
.الدرس املهم الذي ينبغي بكل مسلم ومسلمة أن يضعاه نصب أعينهما

طت مثاراً صاحلة تعـود  فاحلياة الزوجية إذا بنيت على التكافؤ بني الزوجني أع    
قيـام  يف بالنفع على الوالدين وعلى الناس وإذا مل تبنت على التكافؤ أثر ذلك سـلباً              

.هذا البناء

لقى باجلهد على أحد الزوجني يف تنـشئة األبنـاء فـضالً عـن انتـهاء بعـض                 أو
.األسس بالفشل

هـذه  ألخبـار الـسماء يف  صلى اهللا عليه وآله وسلم   ــ إنّ إظهار رسول اهللا    ٤
املناسبة هو بيان للمسلمني عن مرتلة علي وفاطمة عليهما السالم وأن ما يتعلق بـه      

.اإلنسان من ظواهر دنيوية يف الغىن والفقر ال ترفع شأن اإلنسان عند ربه
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حتويل القبلة: املسألة التاسعة

يصلّي إىل بيت املقدس مدة مقامه صلى اهللا عليه وآله وسلمكان رسول اهللا
ويف هجرته حتى أتى سبعة أشهر فلما أتى له سبعة أشهر عيرته اليهود وقالوا            مبكّة

أنت تابع لنا تصلّي إىل قبلتنا وحنن أقدم منـك يف الـصالة، فـأغتم رسـول اهللا       : له
بلتـه إىل الكعبـة، فخـرج    قمـن ذلـك وأحـب أن حيـول      صلى اهللا عليه وآله وسـلم     

فـاق الـسماء ينتظـر أمـر اهللا وخـرج يف ذلـك       رسول اهللا يف جوف اللّيل ونظـر إىل آ  
اليوم إىل مسجد بين سامل الذي مجع فيه أول مجعة كانت باملدينة وصلّى م الظّهر          

.هناك بركعتني إىل بيت املقدس وركعتني إىل الكعبة ونزل عليه

>q p o n m lru t sــ اآليات ــ<.

آيـة القتـال وأُذن لـه يف    صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     مثَّ نزل على رسول اهللا    
: حماربة قريش وهي قوله

>% $ # " !& . - , + * ) ( '
.>ــ اآلية ــ/ 0 1 2 3 4 5 6 7

صلى اهللا عليه وآله وسـلم وصلى رسول اهللا: وروى الشيخ الصدوق فقال   
باملدينـة، مث  وتسعة عـشر شـهراً  إىل البيت املقدس بعد النبوة ثالثة عشرة سنة مبكة      

فلمـا كـان يف     لـذلك غمـا شـديداً     إنك تابع لقبلتنا فـاغتم    : ليهود فقالوا له  رته ا عي
فلمـا  يقلـب وجهـه يف آفـاق الـسماء    صلى اهللا عليه وآله وسـلم      بعض الليل خرج  

أصبح صلى الغداة، فلما صلى من الظهر ركعتني جاءه جربئيل عليه السالم فقـال     
:له
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>q   p   o   n   m   lru   t   sv  y   x   w

z...<.

مث أخذ بيد النيب صلى اهللا عليه وآلـه فحـول وجهـه إىل الكعبـة وحـول مـن             
وجوههم حىت قـام الرجـال مقـام النـساء والنـساء مقـام الرجـال فكـان أول                   خلفه

باملدينة وقـد صـلى   بيت املقدس وآخرها إىل الكعبة، وبلغ اخلرب مسجداً      صالته إىل 
أول صالم إىل بيت املقدس من العصر ركعتني فحولوا حنو الكعبة، فكانت     أهله

صـالتنا  : إىل الكعبة فسمي ذلك املسجد مسجد القبلـتني فقـال املـسلمون       وآخرها
:إىل بيت املقدس تضيع يا رسول اهللا؟ فأنزل اهللا عز وجل

>d  c  b      a  `<.

.)١(يعين صالتكم إىل بيت املقدس

– 



١٥٧

املبحث السابع

يف ذكر مغازي رسول ا

وسراياه عليه وآله وسلمصلى ا





١٥٩

ما جرى من األحداث قبل غزوة بدر الكربى: املسألة األوىل

وسراياهصلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللاتعدد غزوا: أوًال

بنفسه صلى اهللا عليه وآله وسلم     إنَّ مجيع ما غزا رسول اهللا     : قال الطربسي 
ثها مل خيرج معها ست وثالثون سرية ست وعشرون غزوة وإنَّ مجيع سراياه الّيت بع       

بـدر، وأُحـد، واخلنـدق، وبـين قريظـة،         : وقاتل من غزواته يف تسع غـزوات وهـي        
.)١(واملصطلق، وخيرب، والفتح، وحنني، والطّائف

سرية بعثها أنه بعث محزة بن عبد املطّلب يف ثالثني راكباً فساروا حتى         فأول
لقوا أبـا جهـل بـن هـشام يف ثالثـني ومائـة        ف)٢(بلغوا سيف البحر من أرض جهينة     

راكب من املشركني فحجز بينهم جمدي بن عمرو اجلهين فرجـع الفريقـان ومل يكـن         
.بينهما قتال
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صـلى اهللا عليـه وآلـه    كـان عـدد مغـازي رسـول اهللا    : وقال ابن سـعد   
اليت غزا بنفسه سبعاً وعشرين غزوة وكانت سراياه اليت بعث ا سبعاً وسلم

حـد،  أُ، بـدر، و تسرية وكان ما قاتل فيه مـن املغـازي تـسع غـزوا          وأربعني  
واملريسع، واخلندق، وقريظة، وخيرب، وفتح مكة، وحنني، والطائف، فهذا ما 

.اجتمع لنا عليه

صلى اهللا عليه وآله وسلمأول سرية بعثها النبي: ثانيًا

مصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـل    كان أول لواء عقده رسول اهللا   : قال ابن سعد  
مهاجر حلمزة بن عبد املطلب بن هشام يف شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من           

لواء أبيض فكان الذي محله أبـو مرثـد كنـاز      صلى اهللا عليه وآله وسلم     رسول اهللا 
صـلى اهللا عليـه     الغنوي حليف محزة بن عبد املطلب وبعثه رسـول اهللا         بن احلصني 
بعضهم كانوا شطرين من املهاجرين   قالمن املهاجرين  يف ثالثني رجالً  وآله وسلم 

صـلى  أم كانوا مجيعا من املهاجرين وليبعـث رسـول اهللا           واألنصار واتمع عليه  
وذلـك أـم   أحد من األنصار مبعثا حـىت غـزا ـم بـدراً    وسلم-وآله   -اهللا عليه   

وخـرج محـزة يعتـرض لعـري        يف دارهـم وهـذا الثبـت عنـدنا        شرطوا له أم مينعونه   
أبو جهل بـن هـشام يف ثالمثائـة رجـل          جاءت من الشام تريد مكة وفيها     قريش قد   

ناحيـة العـيص فـالتقوا حـىت اصـطفوا للقتـال       فبلغوا سيف البحر يعين ساحله مـن      
وكـان حليفـا للفـريقني مجيعـا إىل هـؤالء مـرة وإىل            فمشى جمدي بن عمرو اجلهـين     

به وعـريه إىل مكـة   ومل يقتلوا فتوجه أبو جهل يف أصحاهؤالء مرة حىت حجز بينهم    
.)١(عبد املطلب يف أصحابه إىل املدينةوانصرف محزة بن
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سرية عبيدة بن الحارث: ثالثًا

وبعث يف مقامه ذلك عبيدة بن احلارث يف ستني راكبـاً مـن املهـاجرين لـيس                  
لـواء  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         رسـول اهللا  وعقـد لـه     فيهم أحـد مـن األنـصار        

أحيـا وكانـت بينـهم الرمايـة    : ركون علـى مـاء يقـال لـه      فالتقى هو واملش  األبيض،  
.)١(وهو يف مائتني من أصحابه. وعلى املشركني أبو سفيان بن حرب

إُّـ الخرارسرية سعد بن أبي وقاص : رابعًا

ويف ذي القعدة على رأس تسعة أشهر من مهاجر رسول اهللا    : قال ابن سعد  
ه املقداد بن عمرو البهراين وبعثـه  عقد له لواء أبيض محلصلى اهللا عليه وآله وسلم  

يف عشرين رجالً من املهاجرين يعترض لعري قريش متر بـه وعهـد إليـه أن ال جيـاوز      
.اخلرار

حني تروح من اجلحفة إىل مكة آبار عن يسار احملجـة قريـب مـن            ): اخلرار(و
.خم

فخرجنــا علــى أقــدامنا فكنــا نكمــن النــهار ونــسري الليــل حــىت  : قــال ســعد
.)٢(مخس فنجد العري قد مرت باألمس، فانصرفنا إىل املدينةحبصبحناها ص

وهي غزوة األبواءصلى اهللا عليه وآله وسلمأوُّـ غزواته: خامسًا

زوة غزاها يف صفر علـى  غأول صلى اهللا عليه وآله وسلمغزا رسول اهللا  مثّ
ن ه محزة بـن عبـد املطلـب، وكـا     ءومحل لوا رأس اثين عشر شهراً من مقدمه املدينة        
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أبيض واستخلف على املدينة سعد بن عبادة، وخرج يف املهاجرين ليس فيهم             لواًء
فأقـام باملدينـة بقيـة    . يعترض لعري قريش فلم يلق كيـداً  )١(أنصاري حىت بلغ األبواء   

.صفر وصدراً من شهر ربيع األول

غزوة بواط: سادسًا

يف شهر ربيع مصلى اهللا عليه وآله وسلرسول اهللا مثّ غزا : قال ابن اسحاق  
رجـع إىل املدينـة ومل      مـن ناحيـة رضـوى، مث        ،)٢(اآلخر يريد قريشاً حتى بلغ بواط     

.)٣(يلق كيداً فلبث ا بقية شهر ربيع اآلخر وبعض مجادي األوىل

غزوة العشة: سابعًا

غـزوة العـشرية يريـد قريـشاً حتـى نـزل            صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         مثَّ غزا 
نبـع وقـام ـا بقيـة مجـادى األوىل وليـايل مـن مجـادى اآلخـرة          ي)٤(العشرية من بطن 

.ووادع فيها بين مدجل وخلفاءهم من بين ضمرة
كنت أنا وعلـي بـن أيب طالـب     : عن عمار بن ياسر قال    : ورى ابن إسحاق  

وسـلم وأقـام   ] وآله[فلما نزهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه     العشرية،   غزوةرفيقني يف   
بـن أيب  فقـال يل علـي   ن بين ملج يعملون يف عـني هلـم ويف خنـل،    ا، رأينا أناساً م  

: ]عليه السالم[طالب 

mn
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)١(





)٢( 

غزوة بدر األوُّـ، وهي غزوة سفوان: ثامنًا

خرجنـا مـع الـنيب يف    : اسـر قـال  وروى ابن شهر يف املناقب عن عمـار بـن ي          
صلى اهللا عليه وآلـه    غزوة العشري فلما نزلنا مرتالً مننا فما نبهنا إال كالم رسول اهللا           

.)٣(يا أبا تراب ملا رآه ساجداً معفراً وجهه يف التراب: لعليوسلم

أي سـبب كنيـت   –وسئل اإلمام احلسن بن علي عليهما السالم عـن ذلـك           
: فقال–بأيب تراب : لهله وسلمصلى اهللا عليه وآالنيب


)٤( 


mn
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: صلى اهللا عليه وآله وسلميقول
 

ب نه كنـاه بـأيب تـرا   أصلى اهللا عليه وآله وسلموروي عنه . وخياطبه مبا يريد  
.)١(يا علي أول من ينفض عن رأسه التراب: لقوله له

من العشرية إىل املدينة فلم يقم صلى اهللا عليه وآله وسلممثّ رجع رسول اهللا
أغار كرز بن جابر الفهري على سرح املدينة إال ليايل قالئل ال تبلغ العشر حىت       ا  

: غ واديـاً يقـال لـه   يف طلبـه حتـى بلـ   صلى اهللا عليه وآله وسـلم     فخرج رسول اهللا  
وة بـدر األوىل وحامـل لوائـه علـي بـن أيب طالـب             غـز سفوان من ناحية بدر وهي      

واستخلف على املدينة زيد بن حارثة، وفاته كرز فلـم يدركـه، فرجـع رسـول اهللا            
.)٢(وأقام مجادى ورجب وشعبانصلى اهللا عليه وآله وسلم

>A@?<<:  سرية عبد اهللا بن جحش ونزول قوله تعاُّـ: تاسعًا

)٣(إىل خنلـة األسـدي يف شـهر رجـب   مثَّ بعث رسول اهللا عبد اهللا بن جحش   

كن ا حتى تأتينا خبرب من أخبـار قـريش ومل يـأمره بقتـال وذلـك يف الـشهر          : وقال
خرج أنت وأصحابك حتى إذا سـرت يـومني فـافتح         ا: احلرام وكتب له كتاباً وقال    

فلما سار يومني وفتح الكتـاب فـإذا فيـه أن    كتابك وانظر ما فيه وامض ملا أمرتك،   
حتى ترتل خنلة فتأتينا من أخبار قريش مبا يصل إليك منهم فقـال ألصـحابه    يمضأ

مسعاً وطاعة من كان له رغبة يف الشهادة فلينطلق معي، فمـضى      : حني قرأ الكتاب  
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ان معه القوم حتى نزلوا النخلـة فمـر ـم عمـرو بـن احلـضرمي واحلكـم بـن كيـس                 
وعثمان واملغرية ابنا عبد اهللا، معهم جتارة قدموا ا من الطّـائف أُدم وزبيـب فلمـا               

عمـار لـيس   : رآهم القوم أشرف هلم واقد بن عبد اهللا وكان قد حلق رأسه فقالوا            
: عليكم منهم بأس وائتمر أصحاب رسول اهللا وهي آخر يـوم مـن رجـب فقـالوا            

  م يف الشكم لتقتلوهذه اللّيلـة  لئن قتلتموهم إن هر احلرام ولئن تركتموهم ليدخلن
مكّة فليمنعن منكم، فأمجع القوم علـى قتلـهم فرمـى واقـد بـن عبـد اهللا التميمـي              
عمرو بن احلضرمي بسهم فقتله واستأمن عثمان بـن عبـد اهللا واحلكـم بـن كيـسان        

عليـه  صـلى اهللا وهرب املغرية فأعجزهم واستاقوا العري فقدموا ا على رسول اهللا       
واهللا ما أمرتكم بالقتال يف الـشهر احلـرام وأوقـف األسـريين          : فقال هلم  وآله وسلم 

وظنوا أنهم قد هلكـوا وقالـت      )١(والعري ومل يأخذ منها شيئاً وأُسقط يف أيدي القوم        
:استحلَّ حممد الشهر احلرام فأنزل اهللا سبحانه: قريش

>C B A @ ? >ــ اآلية<.

املـال وفــداء  صــلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   ذ رسـول اهللا فلمـا نـزل ذلـك أخـ    
فأنزل اهللا فيهم )٢(نطمع لنا أن يكون غزاة: األسريين وقال املسلمون

.>ــ اآلية ــ© ª » ¬ــ إىل قوله ــ � ¡ ¢ £ ¤ <

.وكانت هذه قبل بدر بشهرين




>ª  ©¬  «<


 



لنبوية$لسيرة $موجز ..................................................................................................................................................١٦٦

غزوة بدر الكربى : املسألة الثانية

>/01234<)١(.

ملا هلـا مـن أبعـاد    ؛در الكربى مكانة واسعة يف التراث اإلسالمي      حتتل غزوة ب  
.عقائدية ونفسية واجتماعية على الفرد املسلم

.فإن كتب التاريخ واحلديث والتفسري مليئة بذكرها: لذا

مسـع بـأيب   وسـلم ]وآله[صلى اهللا عليه مث إن رسول اهللا «: قال ابن إسحاق  
لقـريش عظيمـة، فيهـا أمـوال لقـريش،          سفيان بن حرب مقبالً مـن الـشام يف عـري          

خمرمـة ابـن   : وجتارة من جتارام، وفيها ثالثون رجالً من قريش أو أربعون، منهم     
.نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة وعمرو بن العاص بن وائل ابن هشام

: املسلمني إليهم، وقال–صلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا–فندب 

 

أن رسول اوذلك أم مل يظنو؛فانتدب الناس، فخف بعضهم وثقل بعضهم
.يلقى حرباوسلم]وآله[صلى اهللا عليه اهللا

يتحـسس األخبـار، ويـسأل مـن         –حني دنا من احلجـاز       –وكان أبو سفيان    
رباً مـن بعـض الركبـان أن    على أمر الناس، حـىت أصـاب خـ     لقى من الركبان ختوفاً   

أصحابه لك ولعريك، فحذر عنـد ذلـك، فأسـتأجر ضمـضم بـن             حممداً قد استنفى  
عمرو الغفاري فبعثه إىل مكة، وأمره أن يستنفرهم إىل أمواهلم، وخيربهم أن حممداً             

.قد عرض هلا يف أصحابه، فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إىل مكة
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،اقفاً على بعريه، قـد جـدع بعـريه   فلما وصل مكة قام يصرخ ببطن الوادي و     
يـا معـشر قـريش، اللطيمـة اللطيمـة،          : وحول رحله، وشق قميـصه، وهـو يقـول        

أموالكم مـع أيب سـفيان قـد عـرض هلـا حممـد يف أصـحابه، ال ارى أن تـدركوها،           
.الغوث الغوث

أيظـن حممـد وأصـحابه أن نكـون كعـري ابـن             : فتجهز الناس سراعاً، وقـالوا    
يعلمن غري ذلك؛ فكـانوا بـني رجلـني إمـا خـارج وإمـا باعـث        احلضرمي كال واهللا ل   

شرافها أحـد اال أن أبـا هلـب بـن     أ، فلم يتخلف من )١(مكانه رجالً وأوعيت قريش 
.)٢(»عبد املطلب قد ختلف وبعث مكانه العاصي بن هشام بن املغرية

هلم إبليس يف صورة سراقة بن مالك بن       امث خرجوا سراعاً وذلك بعد أن بد      
أنا لكم جار مـن أن تـأتيكم     : ملدجلي وكان من أشراف بين كنانة، فقال هلم       جعثم ا 

ك مكة لثار بينهم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه وكانوا قبل ذلك يتخفون من تر
.وبني بين كنانة

يف ليــال مــضت مــن شــهر صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلموخــرج رســول اهللا
عبـد اهللا بـن أم   : ويقال امسـه –رمضان يف أصحابه واستعمل عمرو بن أم مكتوم     

علــى الــصالة بالنــاس، مث رد أبــا لبابــة مــن  –مكتــوم، أخــا بــين عــامر بــن لــؤي  
.الروحاء، واستعمله على املدينة

ودفع اللواء إىل مصعب بن عمري بن هاشـم بـن عبـد منـاف بـن عبـد الـدار              
رايتــان صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلموكــان أبــيض اللــون وكــان أمــام رســول اهللا
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يقـال هلـا العقـاب،      –عليـه الـسالم      –داوان إحدامها مع علـي بـن أيب طالـب           سو
.واألخرى مع بعض األنصار

يومئــذ سـبعني بعــرياً،  صــلى اهللا عليـه وآلــه وسـلم  وكانـت إبــل رسـول اهللا  
–وعلـي بـن أيب طالـب    صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   فأعتقبوها، فكان رسول اهللا   

؛ وكـان محـزة بـن عبـد     لغنوي يعتقبون بعرياً  ومرشد بن أيب مرشد ا     –عليه السالم   
صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    املطلب، وزيد بن حارثة وأبو كبشة مولياً رسـول اهللا      

.يعتقبون بعرياً، وكان أبو بكر وعمر، وعبدالرمحن بن عوف يعتقبون بعرياً

وجعل على الساقة قيس بن أيب صعصعة أخا بـين مـازن بـن النجـار، وكـان        
.مع سعد بن معاذراية األنصار 

حىت نزل يف واد يقال له ذفران واتـاه اخلـرب   فسلك طريقة من املدينة إىل مكة،    
.عن قريش مبسريهم ليمنعوا عريهم، فاستشار الناس، وأخربهن عن قريش

)١(وأحـسن  لمث قام عمر فقا   . فقال أبو بكر فقال وأحسن    : قال ابن اسحاق  

، امض ملا أراك اهللا فنحن معـك، واهللا   يا رسول اهللا  : مث قام املقداد بن عمرو فقال     
:ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ملوسى
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>+,-./01<.
ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكم مقاتلون، فوالذي بعثك باحلق فلو            
سرت بنا إىل برك الغماد جلالدنا معك من دونـه حـىت تبلغـه، فقـال لـه رسـول اهللا              

.)١(»ودعا له بهخرياًصلى اهللا عليه وآله وسلم

:صلى اهللا عليه وآله وسلممث قال رسول اهللا
 

وإمنا يريد األنـصار، وذلـك أـم عـدد النـاس فـتكلم عنـد ذلـك سـعد بـن                       
:واهللا لكأنك تريدنا يا رسول اهللا، قال: عبادة


عطينـاك  ما جئت به هـو احلـق وأ      نّأفقد آمنا بك وصدقناك، وصدقن      : قال

على ذلك عهودنا ومواثيقنا، على السمع والطاعة، فأمض يا رسول اهللا ملا أردت،   
؛ إنا لصرب فنحن معك، ما ختلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقي بنا عدونا غداً  

.يف احلرب، صدق اللقاء، لعل اهللا يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة اهللا

سـريوا وأبـشروا؛ فـإن اهللا    : ونشطه ذلك، مث قالرسول اهللا بقول سعد    فسر
.»تعاىل قد وعدين إحدى الطائفتني واهللا لكأين اآلن أنظر إىل مصارع القوم

مث رحل رسول اهللا من ذفران حىت نزل قريباً من بدر، ويف املساء بعـث علـي      
بن أيب طالب عليه الـسالم والـزبري بـن العـوام وسـعد بـن أيب وقـاص يف نفـر مـن                      

ه إىل ماء بدر يلتمسون له اخلرب عليه فأصابوا راوية لقريش فأتوا ا فسأهلما        أصحاب
:صلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا
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.هم واهللا وارء هذا الكتيب الذي تراه بالعدوة القصوى: قاال

:فقال هلما رسول اهللا
 

:قال. ال ندري: قال
 

:صلى اهللا عليه وآله وسلمفقال رسول اهللا. يوما تسعاً ويوما عشراً:قاال
 

:مث قال هلما
 

عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو البختري بن هشام، وحكيم بن       : قاال
بـن عـدي بـن      ونوفل بن خويلد، واحلارث بـن عـامر بـن نوفـل، وطعيمـة             حزام،  

نوفل، والنضر بن احلارث، وزمعة بن األسـود وأبـو جهـل بـن هـشام، وأميـة بـن                     
.خلف، ونبيه ومنبه ابنا احلجاج، وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبدود

:على الناس فقالصلى اهللا عليه وآله وسلمفأقبل رسول اهللا
)١( 

واملسلمني صلى اهللا عليه وآله وسلم    صول النيب وكان أبو سفيان قد علم بو     
إىل موضع قريب من بدر فرجع سـريعاً إىل أصـحابه وغـري طريقـه متخـذاً الطريـق         

.سرعأالساحلي جاعالً بدراً على يساره وانطلق حىت 

–
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:قـريش أرسل إىل،أنه قد أحرز عريهقال ابن إسحاق، وملا رأى أبو سفيان        
،فـارجعوا ،فقـد جناهـا اهللا  ،م ورجالكم وأمـوالكم إنكم إمنا خرجتم لتمنعوا عريك 

مـن  مومسـاً وكـان بـدر  -واهللا ال نرجع حـىت نـرد بـدراً     :فقال أبو جهل بن هشام    
،فننحـر اجلـزر   ،فنقـيم عليـه ثالثـا      -جيتمع هلم به سوق كل عام        ،مواسم العرب 
ا العـرب ومبـسرين  وتـسمع بنـا  ،وتعزف علينا القيـان ،ونسقي اخلمر،ونطعم الطعام 

.فامضوا،بعدهافال يزالون يهابوننا أبداً،ومجعنا

وكـان حليفـا لـبين     ،وقال األخنس بن شـريق بـن عمـرو بـن وهـب الثقفـي              
وخلـص لكـم  ،قـد جنـى اهللا لكـم أمـوالكم    ،يـا بـىن زهـرة      :وهم باجلحفة  ،زهرة

،فاجعلوا يب جبنها وارجعـوا ،وإمنا نفرمت لتمنعوه وماله   ،صاحبكم خمرمة بن نوفل   
.يعىن أبا جهل،ال ما يقول هذا،ال حاجة لكم بأن خترجوا يف غري ضيعةفإنه 

ومل يكـن  .أطاعوه وكـان فـيهم مطاعـاً      ،فلم يشهدها زهري واحد    ،فرجعوا
مل خيـرج ،بـن كعـب  يعـد إال بـين ،من قريش بطن إال وقد نفـر منـهم نـاس       بقى

مـن  اًفلم يشهد بـدر ،فرجعت بنو زهرة مع األخنس بن شريق ،منهم رجل واحد  
وكـان يف  -وكـان بـني طالـب بـن أيب طالـب          ،ومضى القوم  ،هاتني القبيلتني أحد  

ــا بــىن هاشــم :فقــالوا،وبعــض قــريش حمــاورة-القــوم  وإن ،واهللا لقــد عرفنــا ي
وقـال  فرجـع طالـب إىل مكـة مـع مـن رجـع      ،إن هواكم ملـع حممـد   ،خرجتم معنا 

:طالب بن أيب طالب

ــ [ألهـــم إمـــا يغـــزون طالـــب  ]الف حمــاربيف عــصبة خم

فليكن املسلوب غـري الـسالب     يف مقنــب مــن هــذه املقانــب 

ــب   ــري املغال ــوب غ ــيكن املغل ول
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غـري  عـن " غلـوب ولـيكن امل "وقولـه  " فليكن املسلوب"قوله   :قال ابن هشام  
.واحد من الرواة للشعر

،ومضت قريش حىت نزلوا بالعدوة القصوى مـن الـوادي          :قال ابن إسحاق  
الـذي خلفـه   الكثيب،بني بدر والعقنقل ،وهو يليل  ،بطن الوادي خلف العقنقل و  

.والقلب ببدر يف العدوة الدنيا من بطن يليل إىل املدينة،قريش

صـلى اهللا عليـه   فأصاب رسول اهللا ،وكان الوادي دهساً   ،وبعث اهللا السماء  
وأصـاب   ،ومل مينعهم عن السري    ،وأصحابه منها ما لبدهلم األرض    وسلم -وآله   -
-صلى اهللا عليـه   فخرج رسول اهللا     ،ما مل يقدروا على أن يرحتلوا معه      ريشا منها ق

.حىت إذا جاء أدىن ماء من بدر نزل به،إىل املاءيبادرهموسلم-وآله 

احلبـاب  أن:سلمة أم ذكروافحدثت عن رجال من بين   :قال ابن إسحاق  
أنزلكه اهللا ليس أمرتال،رتلأرأيت هذا امل  ،يا رسول اهللا   :بن املنذر بن اجلموح قال    

:واملكيدة؟ قالأم هو الرأي واحلرب،وال نتأخر عنه،لنا أن نتقدمه
 

حـىت نـأتى أدىن      ،فاض بالنـاس   ،هذا ليس مبرتل  فإن ،يا رسول اهللا   :فقال
،ه ماءنمألمث نبين عليه حوضا ف،نغور ما وراءه من القلبمث،فرتله،ماء من القوم 

-وآلـه  -صـلى اهللا عليـه   فقال رسـول اهللا  ،فنشرب وال يشربون  ،مث نقاتل القوم  
:وسلم


،ومـن معـه مـن النـاس     وسـلم  -وآلـه    -صلى اهللا عليه    فنهض رسول اهللا    

مث أمـر بالقلـب فعـورت، وبـىن     ،أدىن مـاء مـن القـوم نـزل عليـه     فسار حىت إذا أتى  
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.)١(مث قذفوا فيه اآلنية،ماءفمأل،الذي نزل عليهالقليب علىحوضاً

وقد ارحتلت قـريش حـني أصـبحت، فأقبلـت فلمـا رآهـا         : قال إبن إسحاق  
تصوب من العقنقل ـــ وهـو الكثيـب الـذي           صلى اهللا عليه وآله وسلم     رسول اهللا 

:صلى اهللا عليه وآله وسلممنه إىل الوادي ــ قالجاءوا


 
احـزر لنـا   :فقـالوا اجلمحـي وملا اطمـأن املـشركون، بعثـوا عمـري بـن وهـب             

ثالث :فقال،إليهمفاستجال بفرسه حول العسكر مث رجع:قال،أصحاب حممد 
حـىت انظـر أللقـوم كمـي أو      ولكـن أمهلـوين    ،أو ينقصون  يزيدون قليالً  ،مئة رجل 

مـا  :فقـال ،فرجـع إلـيهم  ،شـيئا فلم ير،فضرب يف الوادي حىت أبعد :قال ؟مدد
نواضـح  ،الباليـا حتمـل املنايـا   ،قـريش مـا معـشر    ،ولكين قد رأيـت    ،وجدت شيئا 

واهللا مـا   ،منعـة وال ملجـأ إال سـيوفهم       قوم ليس معهم   ،يثرب حتمل املوت الناقع   
فإذا أصابوا منكم أعـدادهم فمـا      ،منكميقتل رجال  أرى أن يقتل رجل منهم حىت     

.فروا رأيكم؟خري العيش بعد ذلك
الذي آلب الناس وحرك فيهم احلرب هو أبو جهل فكان أول مـن  نّأوروي  

تقدم من املشركني األسود بن عبـد األسـود املخزومـي وكـان رجـالً شرسـاً سـيء              
.)٢(ه، أو ألموتن دونهأعاهد اهللا ألشربن من حوضهم أو ألهدمن: اخللق فقال

طن قدمـه  أفلما خرج إليه محزة بن عبـد املطلـب فلمـا إلتقيـا ضـربه محـزة فـ             
حنو أصحابه بنصف ساقه، وهو دون احلوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دماً   

–




لنبوية$لسيرة $موجز ..................................................................................................................................................١٧٤

مث حب إىل احلوض حىت اقتحم فيه زعم أن برب ميينه وأتبعه محزة فضربه حـىت قتلـه        
.يف احلوض

،بن عتبـة ربيعة، بني أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد    مث خرج بعده عتبة بن    
وهو  ،األنصار ثالثة فخرج إىل فتية من    ،حىت إذا فصل من الصف دعا إىل املبارزة       

هـو عبـد اهللا بـن    :يقالورجل آخر-وأمهما عفراء  -ومعوذ ابنا احلارث     ،عوف
ا بكـم مـن   مالنـ :قـالوا ،رهـط مـن األنـصار     :فقـالوا  ؟مـن أنـتم    :فقالوا ،رواحة
فقال رسـول اهللا   ،من قومنا خرج إلينا أكفاءنا  ا،يا حممد  :مث نادى مناديهم   .حاجة

وقـم يـا   ،يـا محـزة  وقم،قم يا عبيدة بن احلارث :وسلم -وآله   -صلى اهللا عليه    
:وقـال محـزة    ،عبيدة:قال عبيدة  ؟من أنتم  :قالوا ،فلما قاموا ودنوا منهم    ،علي
:يوقال عل،محزة

 
.أكفاء كرام،نعم:اقالو

وبارز محزة شيبة بن ربيعة،ربيعة] بن[عتبة ،وكان أسن القوم،فبارز عبيدة 
فلم ميهليوأما عل  ،فأما محزة فلم ميهل شيبة أن قتله       ،الوليد بن عتبة   يوبارز عل 

وكـر  ،كالمها أثبت صـاحبه ،واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتني     ،الوليد أن قتله  
إىل فحـازاه ،واحـتمال صـاحبهما    ،فهما علـى عتبـة فـذففا عليـه        بأسيا يمحزة وعل 
.)١(أصحابه

الئكـة وكثّـر اهللا     والتحم القوم فيما بينهم وأمـدهم اهللا خبمـسة آالف مـن امل            
املسلمني يف أعني الكفّار وقلّل املشركني يف أعني املؤمنني كيال يفشلوا وأخذ رسول  

–
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الوجـوه، فلـم يبـق منـهم أحـد إالّ      شـاهت   : اهللا كفّاً من تراب ورماه إليهم وقـال       
اشتغل بفرك عينيه وقتل اهللا من املشركني حنو سبعني رجالً وأُسر حنو سبعني رجالً 

وا مسـل أمنهم العباس بن عبد املطّلب وعقيل بـن أيب طالـب ونوفـل بـن احلـارث ف         
: وعقبة بن أيب معيط والنضر بن احلارث قتلهما رسول اهللا بالصفراء وقال للعباس      

د نفسك وابين أخويك عقيالً ونوفالً وحليفك عتبة بن عمرو وأخـا بـين احلـارث           اف
اهللا : إني كنت مسلماً وإنَّ القوم اسـتكرهوين فقـال  : بن فهر فإنك ذو مال، فقال    ا

أعلم بإسالمك إن يكن حقّاً فإنَّ اهللا جيزيك به فأما ظاهر أمـرك فقـد كـان علينـا،         
ال الّـذي وضـعته عنـد أُم الفـضل مبكّـة ولـيس       فـأين املـ  : فليس يل مالٌ قال : قال

معكما أحد غريي وغري أُم الفضل، فاحسب يل يا رسـول اهللا مـا أصـبتم منـي مـن       
.مال كان معي عشرون أوقية وفدى كلّ واحد بأربعني أوقية

علي عليه السالم ببدر من املشركني الوليد بـن عتبـة بـن ربيعـة وكـان        وقتل
لعاص بن سعيد بن العاص بـن أُميـة والـد سـعيد بـن العـاص،       وا)١(شجاعاً فاتكاً 

واهللا ال خياصـمنا يف اهللا بعـد   : وقـال  )٢(وطعيمة بن عدي بن نوفل شجره بـالرمح       
اليوم أبداً، ونوفل بن خويلد وهو الّذي قـرن أبـا بكـر وطلحـة قبـل اهلجـرة حببـل               

صلى ملّا أجلت الواقعة قام النيبوعذَّما يوماً إىل اللّيل وهو عم الزبري بن العوام و 
:مثَّ قالاهللا عليه وآله وسلم
mn 
: جابر عن أمري املؤمنني عليه السالم قالوروى
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محزة بن عبد املطّلب شيبة بن ربيعة بن عبد مشـس واألسـود بـن عبـد           وقتل

.سود املخزومياأل

وقتل عمرو بن اجلموح أبا جهل بن هشام ضربه بالسيف على رجله فقطعها 
من قفاه ومحـل رأسـه إىل رسـول اهللا   ووقف عليه عبد اهللا بن مسعود فذحبه بسيفه  

وجدته بآخر رمق فعرفته ووضعت رجلي : قال عبد اهللاصلى اهللا عليه وآله وسلم
! رويعي الغنم: أخزاك اهللا يا عدو اهللا؟ قالهل : على مذمره ــ أي عنقه ــ وقلت

صـلى  مثّ اجتززت رأسه فجئت به إىل رسـول اهللا    : قال. لقد ارتقيت مرتقى صعباً   
فقتل عمـار  . هذا رأس عدو اهللا أيب جهل، فحمد اهللا: فقلتاهللا عليه وآله وسلم 

لقى القتلى أن تصلى اهللا عليه وآله وسلموأمر رسول اهللا. بن ياسر أُمية بن خلف
: يف قليب بدر مثَّ وقف عليهم وناداهم بأمسائهم وأمساء آبائهم واحداً واحداً، مثَّ قال

إنهـم  : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقّـاً فهـل وجـدمت مـا وعـد ربكـم حقّـاً، مثّ  قـال           
.ليسمعون كما تسمعون ولكن منعوا من اجلواب

د بعنهم عبيدة بن احلارث بن رجالً ميوم بدر من املسلمني أربعة عشرواستشهد
وعمري بن )١(املطّلب وذو الشمالني عمرو بن نضلة حليف بين زهرة ومهجع موىل عمر 

.أيب وقّاص وصفوان بن أيب البيضاء هؤالء من املهاجرين والباقون من األنصار
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إىل املدينـة مـن بـدر مل يقـم          صلى اهللا عليه وآله وسـلم      وملّا رجع رسول اهللا   
سبع ليال حتى غزا بنفسه يريد بين سليم حتى بلغ ماء من مياههم يقال  باملدينة إالّ 

.الكدر فأقام عليه ثالث ليال: له

مثّ رجع إىل املدينة ومل يلق كيداً فأقام ا بقيـة شـوال وذا القعـدة وفـادى يف                   
.)١(إقامته جلَّ أُسارى بدر من قريش

غزوة السويق: املسألة الثالثة

السويق وذلك أنَّ أبا سفيان نذر أن ال ميس رأسه مـن جنابـة           زوةغمثَّ كانت   
فخرج يف مائة راكـب مـن قـريش ليـرب    صلى اهللا عليه وآله وسلميغزو حممداً حتى  
حتى إذا كان على بريد من املدينة أتى بين النضري ليالً فضرب على حيي بن       )٢(ميينه

م بـن مـشكم وكـان سـيد بـين      أخطب بابه فأىب أن يفتح له فانصرف عنـه إىل سـال           
النضري فاستأذن عليه فأذن له وسـاره مثَّ خـرج يف عقـب ليلتـه حتـى أتـى أصـحابه                 

العـريض فوجـدوا رجـالً    : وبعث رجالً من قريش إىل املدينة فأتوا ناحية يقـال هلـا   
من األنصار وحليفاً له فقتلومها، مثّ انصرفوا ونذر م الناس فخرج رسـول اهللا يف     

، ورجع وقد فاته أبـو سـفيان ورأوا زاداً مـن أزواد    )٣(تى بلغ قرقرة الكدر   طلبهم ح 

–




mn
SR
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القوم قد طرحوها يتخفّفون منـها للنجـاة فقـال املـسلمون حـني رجـع رسـول اهللا             
يا رسول اهللا أنطمع أن تكون لنا غزوة فقال عليه  : م صلى اهللا عليه وآله وسلم    

: السالم
)١( 

ن أبا سفيان ألقى ما معه من الزاد والسويق كي إمنا مسيت بالسويق أل: وقيل
.)٢(ال يدركه الطلب مسيت لذلك

غزوة قرقرة الكدر: املسألة الرابعة

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    مث غـزا رسـول اهللا  : قال ابن سعد يف الطبقات  
قرقرة الكدر ويقال قرارة الكدر للنصف من احملرم على رأس ثالثة وعشرين شهراً      

قريـب مـن األرحـضية وراء سـد معونـة           هي بناحية معدن بين سـليم       من مهاجره و  
-وآلـه  -صـلى اهللا عليـه   املعدن واملدينة مثانية برد وكـان الـذي محـل لـواءه            وبني

علي بن أيب طالب واستخلف على املدينة عبد اهللا بن أم مكتوم فكان بلغـه        وسلم
وأرسل يف اال أحداًمن سليم وغطفان فسار إليهم فلم جيدأن ذا املوضع مجعاً

-وآلـه  -صلى اهللا عليـه  من أصحابه يف أعلى الوادي واستقبلهم رسول اهللا       نفراً
فقال يف بطن الوادي فوجد رعاء فيهم غالم يقال له يسار فسأله عن الناس   وسلم

إىل امليـاه وحنـن   ال علم يل م إمنا أورد خلمس وهذا يوم ربعي والناس قد ارتفعوا    
وقـد ظفـر   وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه   نعم فانصرف رسـول اهللا     عزاب يف ال  

أميـال مـن املدينـة    بالنعم فاحندر به إىل املدينة فاقتسموا غنائمهم بصرار على ثالثة    
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أمخـاس علـى املـسلمني    وكانت الـنعم مخـسمائة بعـري فـأخرج مخـسه وقـسم أربعـة             
صـلى  سهم النيب   رجل وصار يسار يف   فأصاب كل رجل منهم بعريان وكانوا مائيت      

صـلى اهللا  رآه يصلي وغاب رسول اهللا فأعتقه وذلك أنه   وسلم -وآله   -اهللا عليه   
.)١(مخس عشرة ليلةوسلم-وآله -عليه 

سرية قتل كعب بن األشرف اليهودي: املسألة اخلامسة

وكانت ألربعة عشرة ليلـة مـضت مـن شـهر ربيـع األول علـى رأس مخـس                    
وكـان سـبب     صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        ل اهللا وعشرين شهراً من مهاجري رسو    

وأصحابه وحيرض صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيبان رجالً شاعراً يهجونه كأقتله 
بطـن األرض خـري مـن    : عليهم ويؤذيهم فلما كانـت وقفـة بـدر كبـت وذل وقـال            
ووضـهم بالـشعر مث قـدم        ظهرها اليوم فخرج حىت قـدم مكـة فبكـى قتلـى قـريش             

:صلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللاملدينة فقال 
 

: وقال أيضاً
 

صـلى اهللا عليـه   فقال حممد بن مسلمة أنا به يا رسول اهللا، وأنـا أقتلـه فقـال        
:وآله وسلم

 
فيهم حممد بـن مـسلمة فقتلـوه مث رجعـوا     فانطلق إليه مخسة نفر من األنصار   
فقـالوا قتـل     صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        فأصبحت اليهود مذعورين فجاؤوا النيب    
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.سيدنا غيلة

صـنيعه ومـا كـان حيـض علـيهم           صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        فذكرهم النيب 
وكـان ذلـك   وحيرض يف قتاهلم ويؤذيهم مث دعاهم إىل أن يكتبوا بينه وبينهم صلحاً  

.)١(تاب مع علي بن أيب طالب عليه السالمالك

غزوة ذي أمر: املسألة السادسة

زوة ذي أمر بعد مقامه باملدينة بقية ذي احلجة واحملرم، مرجعه من غكانت  مث
غزوة السويق وذلك ملّا بلغه أنَّ مجعاً من غطفان قد جتمعوا يريدون أن يصيبوا من               

دعثور بن احلارث بن حمارب فخـرج يف أربـع    : أطراف املدينة عليهم رجل يقال له     
ى اجلبـال ونـزل  رمائة ومخسني رجالً ومعهم أفراس وهـرب منـه األعـراب فـوق ذُ     

وعسكر به وأصام مطر كثري، فذهب رسـول       )٢(ذا أمر  صلى اهللا عليه وآله وسلم    
حلاجة فأصابه ذلك املطر فبلَّ ثوبه وقد جعل رسول صلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللا
وادي أمر بينه وبـني أصـحابه مثَّ نـزع ثيابـه فنـشرها             صلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللا

ظرون إىل كلّ مـا يفعـل      نلتجف وألقاها على شجرة مثَّ اضطجع حتتها واألعراب ي        
قـد أمكنـك   : رسول اهللا فقالت األعراب لدعثور ــ وكـان سـيدهم وأشـجعهم ـــ         

     د وقد انفرد من بني أصـحابه حيـث إن غـوـى تقتلـه    حممث بأصـحابه مل يغـث حت .
فاختار سيفاً من سيوفهم صارماً مثَّ أقبل مشتمالً على السيف حتى قام على رأس         

:يا حممد من مينعك مني اليوم؟ قال: رسول اهللا بالسيف مشهوراً فقال
 


SR
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ودفع جربئيل يف صدره فوقع السيف من يده فأخذه رسـول اهللا وقـام علـى                 
ال أحد وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا، وأنَّ حممداً          : عك مني قال  من مين : رأسه وقال 

رسول اهللا، واهللا ال أُكثّر عليك مجعاً أبداً فأعطاه رسول اهللا سيفه مثَّ أدبر، مثَّ أقبل               
: واهللا ألنت خري مني قال رسول اهللا: بوجهه مثّ قال

 
: أمكنك والسيف يف يدك؟ قالأين ما كنت تقول وقد: فأتى قومه فقيل له

وقد كان واهللا ذلك ولكني نظرت إىل رجل أبيض طويل دفـع يف صـدري فوقعـت     
لظهري فعرفت أنه ملك وشهدت أنّ حممداً رسول اهللا واهللا ال أُكثّـر عليـه وجعـل           

:يدعو قومه إىل اإلسالم ونزلت هذه اآلية

> 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )
9 8 7 6 5<)١(.

غزوة بين سليم: لسابعةاملسألة ا

بـين سـليم ببحـران      غزا   صلى اهللا عليه وآله وسلم     ن النيب أ: روى ابن سعد  
،لست خلون مـن مجـادي األوىل علـى رأس سـبعة وعـشرين شـهراً مـن مهـاجره             

ن ـا مجعـاً  أنـه بلغـه   أوحبران بناحية الفرع وبني الفرع واملدينة مثانية فراسخ وذلك  
ثالمثائة رجل من أصحابه واستخلف على املدينة بـن       من بين سليم كثرياً فخرج يف     

ومل يلـق  عأم مكتوم وأخذ السري حىت ورد حبران فوجدهم قد تفرقوا يف مياهم فرج  
.)٢(كيداً وكانت غيبته عشر ليال
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غزوة القردة: املسألة الثامنة

صـلى اهللا عليـه      بعـث رسـول اهللا     )١(كانت غزوة القردة ماء من مياه جنـد        مث
زيد بن حارثة بعد رجوعه من بدر إىل املدينة بستة أشهر فأصابوا عـرياً             وآله وسلم 

لقريش على القدرة فيها أبو سفيان ومعه فضة كثرية، وذلك أنَّ قريـشاً قـد خافـت                
طريقها اليت كانت تسلك إىل الشام حني كان من وقعة بدر فسلكوا طريـق العـراق             

بن حيان، يدهلم علـى الطريـق،    فرات:واستأجروا رجالً من بكر بن وائل يقال له       
.فأصاب زيد بن حارثة تلك العري وأعجزته الرجال هرباً

ويف رواية الواقدي أنَّ ذلك العري مع صفوان بن أُمية وأنهم قدموا بـالعري إىل                
وأسـروا رجـالً أو رجلـني وكـان فـرات بـن       صلى اهللا عليه وآله وسـلم      رسول اهللا 

. )٢(قتلحيان أسرياً فأسلم فترك من ال

غزوة بين قينقاع: املسألة التاسعة

يــوم الــسبت لنــصف مــن شــوال علــى رأس )٣(كانــت غــزوة بــين قينقــاعمث
عشرين شهراً من اهلجرة وذلك أنَّ رسول اهللا مجعهم وأتى سوق بين قينقـاع فقـال            

احذروا من اهللا مثل ما نـزل بقـريش مـن قـوارع اهللا فأسـلموا فـإنكم قـد            : لليهود
يـا حممـد ال يغرنـك أنـك لقيـت قومـك       : وصـفيت يف كتـابكم، فقـالوا   عرفتم نعيت   

فأصبت فيهم فإنا واهللا لو حاربناك لعلمت أنا خالفهم فكادت تقع بينهم املشاجرة 
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:ونزلت فيهم

>OPQRSTUVWXYZ[\] ــ

. )١(>mnإىل قوله ــ

رهم سـتة أيـام حتـى    حاصـ صلى اهللا عليه وآله وسـلم   وروى أنّ رسول اهللا   
يا رسول اهللا مـوايلّ وحلفـائي وقـد    : نزلوا على حكمه، فقام عبد اهللا بن أُيب فقال 

منعـوين مــن األســود واألمحــر ثالمثائـة دارع وأربعمائــة حاســر حتــصدهم يف غــداة   
واحدة، إني واهللا ال آمن وأخشى الدوائر، وكانوا حلفاء اخلزرج دون األوس، فلم      

حتى وهبهم له، فلما رأوا ما نزل م من الذلّ خرجوا من املدينة يزل يطلب فيهم 
.ونزلت يف عبد اهللا بن أُيب وناس من اخلزرج)٢(ونزلوا أذرعات

>)  (  '  &  %  $  # W ــ إىل قوله ــ "   V

X<)٤)(٣(.

غزوة أحد: املسألة العاشرة

وس تنفرد غزوة أحد عن غريها من الغزوات مبجموعة من األحـداث والـدر    
اليت أسست لفكـر عقائـدي جديـد لـدى املـسلمني مرتكـزاً علـى االمتثـال املطبـق                    

فـضالً عـن ظهـور الـسمو يف بعـض            صلى اهللا عليه وآله وسلم     ألقوال رسول اهللا  
صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      الشخصيات اليت جسدت معىن اإلميان بـاهللا ورسـوله        
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فكانـت هـذه الشخـصيات       فضالً عن اجلهاد والتضحية والرجولة الـيت قـل نظريهـا          
.وهذه الدروس فريدة كفرادة أُحد

زوة أُحد على رأس سنة من بدر ورئيس املشركني يومئذ أبو سـفيان  غكانت  
بن حـرب وكـان أصـحاب رسـول اهللا يومئـذ سـبعمائة واملـشركون ألفـني وخـرج                

بعـد أن استـشار أصـحابه وكـان رأيـه عليـه              صلى اهللا عليه وآله وسلم     رسول اهللا 
أن يقاتل الرجال على أفواه السكك ويرمي الضعفاء من فوق البيوت فأبوا   السالم  

مـا كـان لـنيب إذا    : نرجـع، قـال  : إالّ اخلروج إليهم، فلما صار على الطّريـق قـالوا   
.قصد قوماً أن يرجع عنهم
ن خـرج علـيهم   أام قالوا ذلك وهم يف املدينـة بعـد   : ويف رواية البن سعد  

ظهـر الـدرع وحـزم    أوكان قـد لـبس المتـه و   يه وآله وسلمصلى اهللا عل رسول اهللا 
وسطها مبنطقة مـن آدم مـن محائـل الـسيف واعـتم وتفلـد الـسيف وأىل التـرس يف             

ن خنالفك فاصنع ما بـدا  أما كان لنا : وا، وقالواعظهره، فندموا مجيعاً على ما صن     
:صلى اهللا عليه وآله وسلملك فقال رسول اهللا


 

فدفع لواء األوس إىل أسيد بن حضري،    مث دعا بثالثة أرماح فعقد ثالثة ألوية        
ه لـواء  ءودفع لواء اخلزرج إىل اجلناب بن املنذر ويقال إىل سعد بن عبادة ودفع لـوا             

هاجرين إىل علي بن أيب طالب عليهما السالم واستخلف رسول اهللا على املدينة         امل
عبد اهللا بن أم مكتوم مث ركب رسول اهللا فرسه وتنكـب القـوس وأخـذ قنـاة بيـده          

.)١(واملسلمون عليهم السالح قد أظهروا الدروع

– 
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      ا كانوا يف بعض الطّريق اخنذل عنهم عبد اهللا بـن أُيبوكانوا ألف رجل، فلم
واهللا ما ندري على ما نقتل أنفسنا والقوم قومـه، ومهّـت بنـو    : بثلث الناس وقالوا 

: حارثة وبنو سلمة بالرجوع، مثَّ عصمهم اهللا عز وجلَّ وهو قوله

.)١(>ــ اآلية ــ! " # $ % &<

ــه وســلم وأقبــل رســول اهللا يــصف أصــحابه ويــسوي  صــلى اهللا عليــه وآل
ة وميسرة وعليـه درعـان ومغفـر وبيـضة وجعـل           الصفوف على رجليه وجعل ميمن    

بقناة عن يساره وجعل عليـه  واستقبل املدينة وجعل عينني جبالخلف ظهره أحداً
:جبري وأوعز إليهم فقالمخسني من الرماة واستعمل عليهم عبد اهللا بن


 

املشركون قد صفوا صفوفهم واستعملوا على امليمنة خالد بن الوليـد           وأقبل
عكرمة بن أيب جهل وهلـم جمنبتـان مائتـا فـرس وجعلـوا علـى اخليـل         وعلى امليسرة 

بن أمية ويقال عمرو بن العاص وعلى الرماة عبد اهللا بن أيب ربيعة وكانوا           صفوان
عبـد  طلحة بن أيب طلحة واسم أيب طلحـة عبـد اهللا بـن      مائة رام ودفعوا اللواء إىل    

وآلـه  -صلى اهللا عليـه  العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي وسأل رسول اهللا        
منـهم أيـن   من حيمل لواء املشركني قيل عبد الدار قال حنن أحـق بالوفـاء   وسلم -

بـني  مصعب بن عمـري فتقـدم بـه   مصعب بن عمري قال هأنذا قال خذ اللواء فأخذه 
أول من أنشب احلرب بينهم فكانوسلم-وآله -صلى اهللا عليه  يدي رسول اهللا    

ال :أنا أبو عامر فقال املسلمون:فنادىأبو عامر الفاسق طلع يف مخسني من قومه  
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.يا فاسقبك وال أهالًمرحباً

لقد أصاب قومي بعدي شر ومعه عبيد قـريش فترامـوا باحلجـارة هـم     :قال
باالكبـار  وىل أبو عـامر وأصـحابه وجعـل نـساء املـشركني يـضربن      واملسلمون حىت  

:والدفوف والغرابيل وحيرضن ويذكرم قتلى بدر ويقلن

ــارق   ــات طـــ ــن بنـــ ــارق حنـــ منــــشي علــــى النمــ

ــانق  ــوا نعــــــ أو تــــــــدبروا نفــــــــارقإن تقبلــــــ

ــري وامــــــق ــراق غــــ فــــ

لودنا القوم بعضهم من بعض والرماة يرشـقون خيـل املـشركني بالنبـ         :قال
علي بن أيب فتوىل هواز فصاح طلحة بن أيب طلحة صاحب اللواء من يبارز فربز له

رأسه حىت فلق فالتقيا بني الصفني فبدره علي فضربه على-عليه السالم -طالب 
وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه   هامته فوقع وهو كبش الكتيبة فـسر رسـول اهللا        

املـشركني يـضربوم حـىت      على كتائب بذلك وأظهر التكبري وكرب املسلمون وشدوا       
طلحة أبو شيبة وهـو أمـام النـسوة    نغضت صفوفهم مث محل لواءهم عثمان بن أيب       

ومحـل عليـه   أن ختـضب الـصعدة أو تنـدقا     إن على أهل اللواء حقاً    : يرجتز ويقول 
وكتفـه حـىت انتـهى إىل    محزة بن عبد املطلب فضربه بالسيف على كاهله فقطع يده   

ساقي احلجيج مث محله أبـو سـعد بـن    ره مث رجع وهو يقول أنا بنمؤتزره وبدا سح 
فأصاب حنجرتـه فـأدلع لـسانه إدالع الكلـب        أيب طلحة فرماه سعد بن أيب وقاص      

طلحة بن أيب طلحة فرماه عاصم بن ثابت بن أيب األقلـح          فقتله مث محله مسافع بن    
ت فقتلـه مث محلـه   بن طلحة بن أيب طلحة فرماه عاصم بن ثابفقتله مث محله احلارث   

بن أيب طلحة فقتله الزبري بن العوام مث محله اجلالس بن طلحة بـن    كالب بن طلحة  
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فقتله طلحة بن عبيد اهللا مث محله أرطأة بن شـرحبيل فقتلـه علـي بـن أيب     أيب طلحة 
مث محله شريح بـن قـارظ فلـسنا نـدري مـن قتلـه مث محلـه        -عليه السالم  -طالب  
تله سعد بن أيب وقاص وقال قائل قتلـه علـي بـن أيب       غالمهم وقال قائل ق   صواب
فلمــا قتــل وقــال قائــل قتلــه قزمـان وهــو أثبــت القــول -عليــه الــسالم -طالـب 

ونساؤهم يـدعون  يءأصحاب اللواء انكشف املشركون منهزمني ال يلوون على ش 
حىت أجهـضوهم عـن    بالويل وتبعهم املسلمون يضعون السالح فيهم حيث شاؤوا       

الغنائم وتكلم الرمـاة الـذين     وا ينتهبون العسكر ويأخذون ما فيه من      العسكر ووقع 
اهللا بن جبري يف نفر يسري دون العـشرة  على عينني واختلفوا بينهم وثبت أمريهم عبد 

ووعـظ  وسـلم  -وآلـه    -صـلى اهللا عليـه      اهللا  مكام وقال ال أجاوز أمـر رسـول       
فقـالوا مل يـرد    وسـلم  -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه      أصحابه وذكرهم أمر رسـول اهللا       

ازم املشركون فما مقامنا هاهنا هذا قدوسلم-وآله -صلى اهللا عليه رسول اهللا 
اجلبـل ونظـر خالـد بـن الوليـد إىل           فانطلقوا يتبعون العسكر ينتهبون معهم وخلـوا      

بن أيب جهل فحملوا على من بقي باخليل وتبعه عكرمةخالء اجلبل وقلة أهله فكر
بـن جـبري رمحـه اهللا وانتقـضت صـفوف      فقتلوهم وقتل أمريهـم عبـد اهللا    من الرماة   

وكانت قبـل ذلـك صـبا       الريح فصارت دبوراً  املسلمني واستدارت رحاهم وحالت   
قد قتل واختلط املسلمون فـصاروا يقتتلـون علـى           حممداًونادى إبليس لعنه اهللا أن    

ش وقتـل   مـا يـشعرون بـه مـن العجلـة والـده            بعـضهم بعـضاً   غري شـعار ويـضرب    
فأخذ اللواء ملك يف صورة مصعب وحضرت املالئكة يومئـذ ومل      مصعب بن عمري  

ذريعاًونادى املشركون بشعارهم يا للعزى يا هلبل وأوجعوا يف املسلمني قتالً          تقاتل
مـا  وسـلم -وآلـه  -صـلى اهللا عليـه   ووىل من وىل منهم يومئذ وثبت رسـول اهللا          
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.)١(يرمي باحلجريزول يرمي عن قوسه حىت صارت شظايا و
وتظهر هذه األحداث جمموعة مـن الـدروس ينبغـي التوقـف عنـدها، وهـي               

:كاآليت

صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   مواساة اإلمام علي عليه السالم رسول اهللا : أوًال

ودفاعه اِّـستميت عنه

: قال الصادق عليه السالم
 







)٢( 

ال سيف إال ذوالفقار وال فتى إال علي: مناداة جائيل عليه السالم: ثانيًا

وروى احملدثون أن رسـول اهللا ملـا ارتـث          : روى ابن أيب احلديد املعتزيل قائالً     
م أحد، قال الناس قتل حممد، رأته كتيبة من املشركني وهـو صـريع بـني القتلـى            يو

:إال أنه حي، فصمدت له، فقال لعلي
 

:فحمل عليها عليه السالم وقتل رئيسها، مث صمدت له كتيبة أخرى، فقال
 

– 
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فكـذلك،  فحمل عليها عليه فهنها وقتل رئيسها، مث صمدت له كتيبة ثالثـة،     
:بعد ذلك يقولصلى اهللا عليه وآله وسلمفكان رسول اهللا

 
 

ن املــسلمني مسعــوا ذلــك اليــوم صــائحاً مــن جهــة  أ: وروى احملــدثون أيــضاً
:السماء ينادي

 
:ملن حضرهصلى اهللا عليه وآله وسلمفقال رسول اهللا

)١( 

وان كنت قد التزمت عدم اخلوض يف دراسة أحداث من املناقب اليت     : أقول
ن ج أهـل البيـت علـيهم الـسالم حماربتـها كمـا هـي عـادم مـع                    وحاول املخالف 

.فضائل علي عليه السالم

القدح يف السند كما هو عنـد ابـن اجلـوزي فقـد عقـب علـى       بواسطةوذلك  
: احلديث قائالً هذا حديث ال يصح، واملتهم به عيسى بن مهران؛ قال ابـن عـدي          

وقد روى أبـو بكـر مردويـه مـن    حدث بأحاديث موضوعة وهو حمترف يف الرفض     
احصـ : حديث حيىي بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن عكرمة عن ابـن عبـاس قـال         

: صائح يوم أحد من السماء
 

وقال حيىي بـن   . حيىي بن سلمة ليس ممن يكتب حديثه      ]: حبان[قال ابن جبري    
.متروك احلديث: وقال النسائي. يءليس بش: معني
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وروى ابن مردويه من حديث عمار ابن أخـت سـفيان عـن طريـق احلنظلـي            
: عفر حممد بن علي قالعن أيب ج

:نادى مناد من السماء يوم بدر يقال له رضوان
 

.)١(عمار متروك: قال الدارقطين

ـا  أإن هذه املعاجلة اليت جاء ا ابـن اجلـوزي لتـضحك الثكلـى فـضالً عـن         
األحاديـث  أفهو ال يقرصوب العني فيها ابن اجلوزي مع    اقراءة بعني واحدة فقد بد    

فنقله لقول ابـن عـدي يف عيـسى بـن        ،وتنقاد هلواه بالطريقة اليت ترتضيها نفسه     الّإ
ةفهذا منقبة لعيسى بن مهران حينما اشـتهر بـاملواال        مهران يف كونه حمترف الرفض      

عليهمالة آلل حممد    افان كانت املو   صلى اهللا عليه وآله وسلم     لعترة سيد املرسلني  
.والتمسك م ال تصح عند ابن اجلوزي فهي تصح عند غريهالسالم 

لـيس بـشيء، ومل   : عـن حيـىي بـن معـني قولـه     وأما حيىي بن سلمة فقـد نقـل      
ها يف لمعوهل هذه األشياء كان يست،يصرح ابن معني األشياء اليت يقيس ا الرواة   

.رجال البخاري الذي يروي عن الضعفاء واملدلسني واخلوارج

ذا مل يترك النسائي والدار قطين وابن اجلـوزي الـرواة اخلـوارج والـضعفاء                وملا
جـبري بـن مطعـم، وعمـران بـن حطـني،         (واملدلسني الـذين يعـج ـم البخـاري كــ          

)٢()امساعيــل بــن أيب أويــس ويعقــوب بــن إبــراهيم، وأســباط أبــو اليــسع البــصري

!وغريهم؟
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: أما حديث
 

ورافق الركبان وترمن به األمهـات وأسـاطني      اآلفاق   نه مأل أفيكفي يف صحته    
.املديح النبوي

وابن أيب الدنيا )١(هـ١٥٠فضالً عن ذلك فقد أورده ابن إسحاق املتوىف سنة 
،  وابن )٣(والطربي )٢()هـ٢١٢املتوىف سنة   (ونصر بن مزاحم     )هـ٢٨١املتويف سنة   (

ــ ٢٤٥حبيب البغدادي املتوىف سـنة       ــ ٦٣٠وابـن األثـري املتـوىف سـنة          )٤(ه وابـن  )٥(ه
.وغريهم)٧(هـ٥٧١وابن عساكر املتوىف سنة )٦(كثري

بنفسهصلى اهللا عليه وآله وسلمفداء مصعب بن عم لرسول اهللا: ثالثًا

هذا ابن أيب : وأقبل يومئذ أُيب بن خلف وهو على فرس له وهو يقول: قال
بني صلى اهللا عليه وآله وسلم     ورسول اهللا  ؛جنوت ال جنوت إن   )٨(كبشة بؤ بذنبك  

احلارث بن الصمة وسهل بن حنيف يعتمد عليهما، فحمل عليه فوقاه مصعب بن         
عـرتة  صلى اهللا عليه وآله وسـلم عمري بنفسه فطعن مصعباً فقتله، فأخذ رسول اهللا 

 
 
 
 
 
 
 
mn
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رسـه فانتـهى   فاعتنق ف )١(كانت يف يد سهل بن حنيف مثَّ طعن أُبياً يف جربان الدرع           
ويلك ما أجزعك إنمـا هـو   : فقال أبو سفيان)٢(إىل عسكره وهو خيور خوار الثّور     

ويلك يا ابن حرب أتدري من طعنين إنما طعنين حممـد           : خدش ليس بشيء، فقال   
إني سأقتلك، فعلمت أنه قاتلي واهللا لـو أنَّ مـا يب كـان جبميـع            : وهو قال يل مبكّة   

.)٤(فلم يزل خيور امللعون حتى صار إىل النار،)٣(أهل احلجاز لقضت عليهم

يوم ُأحدصلى اهللا عليه وآله وسلمحقيقة ما أصيب به رسول اهللا: رابعًا

صـلى اهللا  أبان بن عثمان أنه ملّا انتهت فاطمة وصفية إىل رسـول اهللا        ويف كتاب 
عميت فاحبـسها  أما : لعليصلى اهللا عليه وآله وسلم    ونظرتا إليه قال   عليه وآله وسلم  

صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       عني وأما فاطمة فدعها، فلما دنت فاطمة من رسول اهللا         
اشـتد  : ورأته قد شج يف وجهه وأُدمي فوه إدماء صاحت وجعلت متسح الـدم وتقـول      

صـلى اهللا عليـه     غضب اهللا على من أدمى وجه رسول اهللا، وكان يتنـاول رسـول اهللا             
.من الدم ويرمي به يف اهلواء فال يتراجع منه شيءما يسيل وآله وسلم

: الصادق عليه السالمقال
)٥( 
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أليب –قلـت : أبان بن عثمان حدثين بذلك عنه الصباح بن سـيابة قـال   قال
كسرت رباعيته كما يقوله هؤالء؟: -عبد اهللا الصادق عليه السالم 

: قال
 

فالغار يف أُحد الذي يزعمون أنَّ رسول اهللا صار إليه؟ : قلت
: قال


 


)١(
)٢(


)٣( 

سوية فأما ابن قميئة فأتـاه تـيس وهـو نـائم     وليس أحد من هؤالء مات ميتة   
فجعل ينادي وا ذالّه حتى أخـرج قرنيـه مـن       )٤(بنجد فوضع قرنه يف مراقّه فدعسه     

.)٥(ترقوته
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استشهاد حمزة بن عبد اِّـطلب عليه السالم والتمثيل بجسده: خامسًا

فـإذا  وكان محزة حيمل على القوم :روى علي بن إبراهيم القمي رمحه اهللا قائالً    
الن عهـداً عتبة قـد أعطـت وحـشياً    وكانت هند بنت  ،رأوه أزموا ومل يثبت له واحد     

جلـبري بـن مطعـم    وكـان وحـشي عبـداً   أو محزة ألعطيتـك رضـاك     أو علياً  قتلت حممداً 
كـثري  حـذراً مـا علـي فرأيتـه رجـالً    أومـا حممـد فـال أقـدر عليـه     أفقال وحشي    ،حبشياً

فمر يب فوطى على يهد الناس هداًمنت حلمزة فرأيتهفك:قال،االلتفات فلم أطمع فيه
ورميته فوقعـت يف خاصـرته وخرجـت مـن     فأخذت حربيت فهززا  ،جرف ر فسقط  

تيت ا إىل هند فقلت    أكبده و خذتأمثانته مغمسة بالدم فسقط فاتيته فشققت بطنه و       
الداغـصة فلفظتـها   فجعلها اهللا يف فيها مثل خذا يف فيها فالكتها  أف ،هلا هذه كبد محزة   

:إىل موضعها، فقال أبو عبد اهللا عليه السالمفحملها وردهاورمت ا فبعث اهللا ملكاً


)١( 
علقمة نظـر إىل أيب سـفيان وهـو علـى فـرس وبيـده       وكان احلليس بن   : قال

يا معشر بين كنانـة انظـروا إىل مـن يـزعم أنـه             : فقال)٢(رمح جياء به يف شدق محزة     
ذق عقق فقـال  : سيد قريش ما يصنع بابن عمه الذي صار حلماً وأبو سفيان يقول   

.صدقت إنما كانت مني زلّة اكتمها علي: )٣(أبو سفيان


Smn


mn


 



١٩٥.............................................وسراياهعليه وآله وسلمصلى اهللا في ذكر مغازي رسول اهللا: المبحث السابع 

إىل املدينة حني دفـن القتلـى      صلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللاوانصرف رسول   
فمر بدور بين األشهل وبين ظفر فسمع بكاء النوائح علـى قـتالهن فترقرقـت عينـا            

: وبكى مثَّ قالصلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا
 

ال تبكني َّ امرأة محيمهـا حتـى   : فلما مسعها سعد بن معاذ وأُسيد بن حضري قالوا      
الواعيـة علـى   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        تأيت فاطمة فتسعدمها فلما مسع رسول اهللا      

.)١(بأنفسكنارجعن رمحكن اهللا فقد آسينت: محزة عند فاطمة على باب املسجد قال

استشهاد حنظلة غسيل اِّـالئكة: سادسًا

نظلة بن أيب عامر رجـل مـن اخلـزرج،    وكان ح: براهيم القميإقال علي بن    
بنـت عبـد اهللا بـن أيب      ،حـرب أحـد   قد تزوج يف تلك الليلة اليت كان يف صـبيحتها           

ن يقـيم  أه وآلـه    واستأذن رسول اهللا صلى اهللا علي     سلول ودخل ا يف تلك الليلة،     
:عندها فأنزل اهللا

>    .   -   ,   +   *    )   (   '   &   %   $   #   "    !
0   /14   3   29   8   7   6   5:  ;

B  A   @  ?  >  =   <<)٢(.

خبـار  أالنـور و  فهذه اآلية يف سـورة     ،ذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله       أف
،مـا أنزلـه اهللا  فهذا دليل على أن التأليف علـى خـالف      ،أحد يف سورة آل عمران    

فحضر القتال فبعـث  ،هله وواقع عليها فأصبح وخرج وهو جنب      أفدخل حنظلة ب  

– 
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من عندها وأشهدت عليه خيرجنْأامرأته إىل أربعة نفر من األنصار ملا أراد حنظلة          
هـذه الليلـة يف نـومي كـأن     قالـت رأيـت يف  ؟نه قد واقعها فقيل هلا مل فعلت ذلـك      أ

ن أا الشهادة فكرهـت  أفعلمت،السماء قد انفرجت فوقع فيها حنظلة مث انظمت 
.فحملت منه،شهد عليهأال 

قتال نظر حنظلة إىل أيب سفيان على فرس جيول بني العسكرين فلما حضر ال  
وسـقط أبـو سـفيان إىل        س،فحمل عليه فـضرب عرقـوب فرسـه فاكتـسعت الفـر           

وعـدا أبـو     ،وصاح يا معشر قريش أنا أبو سفيان وهذا حنظلة يريد قتلي          ،األرض
ومر حنظلة يف طلبه فعرض له رجل من املشركني فطعنه فمشى إىل املـشرك     سفيان

وسقط حنظلـة إىل األرض بـني محـزة وعمـرو بـن اجلمـوح           ،فضربه فقتله طعنه يف
:فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله،حزام ومجاعة من األنصاروعبد اهللا بن

حنظلة بني الـسماء واألرض مبـاء املـزن يف صـحائف       رأيت املالئكة يغسلون  
.)١(غسيل املالئكةفكان يسمى،من ذهب

الجنة ولم يصل هللا ركعترجل يدخل : سابعًا

:براهيم القمي فقالإروى علي بن 

رسـول اهللا يف احلـرب     نّأسـالمه فلمـا بلغـه       إوكان عمرو بن قيس قد تأخر       
حممـداً نّأقبل كالليث العادي يقول أشـهد أن ال إلـه إال اهللا و          أوأخذ سيفه وترسه    

صـريعا بـني  رسول اهللا مث خالط القوم فاستشهد فمر بـه رجـل مـن األنـصار فـرآه        
ين أشهد أن ال إواهللا  ،فقال معاذ اهللا   ؟القتلى فقال يا عمرو أنت على دينك األول       

فقـال رجـل مـن أصـحاب رسـول اهللا      ،رسـول اهللا مث مـات      ن حممداً أإال اهللا و  إله
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:فقال؟صلى اهللا عليه وآله يا رسول اهللا ان عمرو بن قيس قد أسلم فهو شهيد
)١( 

صـلى اهللا عليـه وآلـه    يبة بنت كعب اِّـازمنية عـن رسـول اهللا    سندفاع  : ثامنًا

وسلم

:قال علي بن إبراهيم

بو دجانـة األنـصاري،   أإال صلى اهللا عليه وآله وسلم ومل يبق مع رسول اهللا    
لـى رسـول اهللا   فكلما محلت طائفة ع ،وأمري املؤمنني عليه السالم   خرشةومساك بن   

أمري املؤمنني فيدفعهم عن رسـول اهللا ويقتلـهم حـىت         صلى اهللا عليه وآله استقبلهم    
،رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله نسيبة بنت كعـب املازنيـة    وبقيت مع  ،انقطع سيفه 

وكـان  ،يف غزواته تداوي اجلرحىوكانت خترج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله        
عليه فقالت يا بـين إىل أيـن تفـر عـن            فحملت ،هزم ويتراجع ن ين أابنها معها فأراد    
فأخذت سـيف ابنـها فحملـت        ،فقتلهفحمل عليه رجل   ،فردته ؟اهللا وعن رسوله  

:رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلهفقال،الرجل فضربته على فخذه فقتلتهىعل
 

وثـدييها ويـديها حـىت    اوكانت تقي رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه بـصدره    
صلى اهللا عليه وآله فقال ة على رسول اهللائن قميبومحل ا،صابتها جراحات كثريةأ

ونادى قتلـت حممـداً  ،عاتقهحبلىفضربه عل  ،ن جنا حممد  إال جنوت    أروين حممداً 
من املهاجرين قـد  ونظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إىل رجل       ،والالت والعزى 

:فناداه،ظهره وهو يف اهلزميةلقى ترسه خلف أ

–
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خـذي التـرس   فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه يـا نـسيبة            ،فرمى بترسه 

:فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله،فأخذت الترس وكانت تقاتل املشركني
)١( 

ثـم يكـون    صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم       تل ب يدي رسول اهللا    رجل يقا : تاسعًا

من أهل النار

: وحدثين أبو بصري، عن أيب جعفر عليه السالم قال: أبانقال
)٢(








)٣(


)٤()٥( 

 


mn 
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امـرأة مـن األنـصار استـشهد ولـدها فتحمـد اهللا علـى سـالمة النبـي           : عاشرًا

عليه وآله وسلمصلى اهللا

خرجت السمداء بنت قيس:روى ابن أيب احلديد املعتزيل عن الواقدي فقال
: ابناها مع النيب صلى اهللا عليه وسلم بأحدوقد أصيبــ، حدى نساء بين دينارإــ

فما فعل رسول اهللا : هلا قالتفلما نعيا،وسليم بن احلارث،النعمان بن عبد عمر
أرونيه :  فقالت،ما حتبنيهو حبمد اهللا صاحل على،خبري: قالوا؟صلى اهللا عليه وآله

وخرجت ! يا رسول اهللا جلل   فقالت كل مصيبة بعدك    ،فأشاروا هلا إليه   ،أنظر إليه 
فأخربا، ؟فقالت ما وراءك،عائشة، فلقيتها]تردمها إىل املدينة[،تسوق بابنيها بعرياً

.)١(حتملهما إىل القربحل حل،قالت ابناي؟فمن هؤالء معك: قالت

انصراف اِّـشرك من اِّـعركة وتمثيلهم بقتلى اِّـسلم: حادي عشر

: عليـاً عليـه الـسالم فقـال        صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         دعا رسـول اهللا    مثَّ
اتبعهم فانظر إىل أين يريدون فإن كانوا ركبوا اخليل وساقوا اإلبـل فـإنهم يريـدون            

.بل وساقوا اخليل فهم متوجهون إىل مكّةاملدينة وإن كانوا ركبوا اإل

فرأيـت خيـوهلم   :إنه بعث لذلك سعد بـن أيب وقّـاص فرجـع فقـال         : وقيل
فطابـت أنفـس   )٢(تضرب بأذناا جمنونـة مـدبرة ورأيـت القـوم قـد جتملـوا سـائرين          

الّ املسلمني بذهاب العدو فانتشروا يتتبعون قتالهم، فلم جيدوا قتيالً إالّ وقد مثّلوا به إ              
صلى اهللا فلما انتهى إليه رسول اهللا.حنظلة بن أيب عامر كان أبوه مع املشركني فترك له

.ُألمثّلن بسبعني من قريش، فأنزل اهللا سبحانه: خنقته العربة وقالعليه وآله وسلم
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: صلى اهللا عليه وآله وسلمفقال
)١( 

غزوة محراء األسد: عشراملسألة احلادية 
ملّا كان من الغد من يوم : قال أبان بن عثمان )٢(كانت غزوة محراء األسد    مث

يف املـسلمني فأجـابوه فخرجـوا        صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        أُحد نادى رسول اهللا   
على علّتهم وعلى ما أصام من القرح وقدم علياً بني يديه براية املهـاجرين حتـى       

:الذين نزل فيهم قوله تعاىلاألسد مثَّ رجع إىل املدينة وهم انتهى إىل محراء

>¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶<)٣( .

.)٤(عددهم كان مثانية عشرنّأوروى ابن سعد 
ا نزلت يف علي عليه السالم وذلك ملا أصابه منا     أ: وروى احلاكم احلسكاين  

أقام ا وهو يهم بالرجعـة      وخرج أبو سفيان حتى انتهى إىل الروحاء ف       )٥(جلراحات
قـد قتلنـا صـناديد القـوم فلـو          : ويقول صلى اهللا عليه وآله وسلم     على رسول اهللا  

قد واهللا  : بد؟ قال عما وراءك يا م   : رجعنا استأصلناهم، فلقي معبد اخلزاعي فقال     
تركت حممداً وأصحابه وهم حيرقون عليكم، وهذا علـي بـن أيب طالـب قـد أقبـل                

عـاين ذلـك إىل    ديف الناس وقد اجتمع عليه من كان ختلّف عنه، وقد           على مقدمته   


 
 
 
 



٢٠١.............................................وسراياهعليه وآله وسلمصلى اهللا في ذكر مغازي رسول اهللا: المبحث السابع 

:قلت: وماذا قلت؟ قال: أن قلت شعراً، قال أبو سفيان
إذ سالت األرض بـاجلرد األبابيـل      كادت د من األصـوات راحلـيت      
عنــد اللّقــاء وال خــرق معازيــل   تـــردي بأُســـد كـــرام ال تنابلـــة    

، مثَّ مر به مركب من عبد القيس يريدون املـرية  فثىن ذلك أبا سفيان ومن معه     
ستأصلهم أبلغوا حممداً أني قد أردت الرجعة إىل أصحابه ال  : من املدينة، فقال هلم   

.وأوقر لكم ركابكم زبيباً إذا وافيتم عكاظ، فأبلغوا ذلك إليه وهو حبمـراء األسـد            
.حسبنا اهللا ونعم الوكيل: فقال واملسلمون معه

: قـال إىل املدينة يـوم اجلمعـة،      صلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللا ورجع رسول 
محراء األسد وثبـت فاسـقة مـن بـين        صلى اهللا عليه وآله وسلم     وملّا غزا رسول اهللا   

العـصماء أُم املنـذر بـن املنـذر متـشي يف جمـالس األوس واخلـزرج         : خطمة يقال هلـا   
ئـذ مـسلم إالّ واحـد يقـال         وتقول شعراً حترض على النيب وليس يف بين خطمة يوم         

غـدا عليهـا   صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  عمري بن عدي، فلما رجع رسول اهللا     : له
: فقالصلى اهللا عليه وآله وسلمعمري فقتلها، مثَّ أتى رسول اهللا

 
: كتفيه وقالصلى اهللا عليه وآله وسلمفضرب رسول اهللا

)١( 

   ا فلم يعـرض إيلّ   : قال عمري بن عديفأصبحت فمررت ببيتها وهم يدفنو
.)٢(أحد منهم ومل يكلّمين
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غزوة الرجيع: املسألة الثانية عشر

الرجيع بعث رسول اهللا مرثـد بـن أيب مرثـد الغنـوي حليـف              غزوةكانت   مثَّ
خالد بن بكري، وعاصم بن ثابت بن األفلج، وخبيب بن عدي، وزيـد بـن    محزة، و 

، وعبد اهللا بـن طـارق، وأمـري القـوم مرثـد ملّـا قـدم عليـه رهـطٌ مـن عـضل              )١(دثنة
ابعث معنا نفراً من قومـك يعلّموننـا القـرآن ويفقّهوننـا يف الـدين           : والديش وقالوا 

فقتلـهم حـي مـن هـذيل يقـال       فخرجوا مع القوم إىل بطن الرجيع وهو ماء هلذيل          
.بنو حليان وأُصيبوا مجيعاً: هلم

وذكر أبان أنَّ هذيالً حني قتلت عاصـم بـن ثابـت أرادوا رأسـه ليبيعـوه مـن         
سالفة بنت سعد وقد كانت نذرت حني أُصيب ابناها بأُحد لئن قدرت على رأسه           

دعـوه  : ه قـالوا ، فلمـا حالـت بينـهم وبينـ        )٢(لتشربن يف قحفه اخلمر فمنعتهم الدبر     
ن احتى منسي فتذهب عنه فبعث اهللا الوادي فاحتمـل عاصـماً فـذهب بـه وقـد كـ                  

عاصم أعطى اهللا عهداً أن ال ميس مشركاً وال ميسه مشرك أبداً يف حياته فمنعه اهللا       
.)٣(بعد وفاته مما امتنع منه يف حياته

معونةبئر غزوة : املسألة الثالثة عشر

على رأس أربعة أشهر من أُحد وذلك أنَّ أبا براء عامر كانت غزوة معونة  مثَّ
بن مالك بن جعفر مالعـب األسـنة قـدم علـى رسـول اهللا باملدينـة فعـرض عليـه                     
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يا حممد إن بعثت رجاالً إىل أهـل جنـد فـدعوهم إىل أمـرك     : اإلسالم فأسلم وقال 
: رجوت أن يستجيبوا لك فقال

 
هلـم جـار فبعـث رسـول اهللا املنـذر بـن عمـرو يف بـضعة         أنـا : فقال أبو بـراء   
يف سبعني رجالً من خيار املـسلمني      : يف أربعني رجالً وقيل   : وعشرين رجالً وقيل  

)٢(بـن ملحـان وعـامر بـن فهـرية         منهم احلارث بن الصمة وحرام    . )١(أربعني: وقيل

سـليم، فلمـا   فساروا حتى نزلوا بئر معونة وهي بني أرضي بين عامر وحرة من بين          
نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول اهللا إىل عامر بن الطّفيل، فلمـا أتـاه مل        

اهللا أكـرب فـزت ورب   : يف كتابه حتـى عـدا علـى الرجـل فقتلـه فقـال         ]عامر[ينظر  
)٣(ال خنفـر أبـا بـراء   : الكعبة، مثَّ دعا بـين عـامر إىل قتـاهلم فـأبوا أن جييبـوه وقـالوا           

وهـم الّـذين قنـت علـيهم     )٤(ل من بين سليم عصية ورعالً وذكـوان    فاستصرخ قبائ 
النيب ولعنهم فأجـابوه وأحـاطوا بـالقوم يف رحـاهلم فلمـا رأوهـم أخـذوا أسـيافهم                   

عمـرو بـن أُميـة    )٥(وقاتلوا القوم حتـى قتلـوا عـن آخـرهم وكـان يف سـرح القـوم           
الطّـري حتـوم علـى    الضمري ورجل من األنصار فلم يكن بينهما مبـصاب القـوم إالّ   

واهللا إنّ هلذا الطّري لشأناً فأقبال لينظرا فإذا القوم يف دمائهم، فقـال          : العسكر، فقاال 
صـلى اهللا عليـه وآلـه    أرى أن نلحق برسـول اهللا     : ما ترى قال  : األنصاري لعمرو 




mn

mn 
mn 
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لكني مل أكن ألرغب بنفسي عن موطن فيـه         : فنخربه اخلرب، فقال األنصاري    وسلم
رو قتل فقاتل القوم حتى قتل ورجع عمـرو إىل املدينـة فـأخرب رسـول      املنذر بن عم  

: فقالصلى اهللا عليه وآله وسلماهللا
 

فبلغ ذلك أبا براء فـشق عليـه إخفـار عـامر إيـاه ومـا أصـاب مـن أصـحاب               
عـة بـن أيب بـراء    ونزل عليه املوت فحمـل ربي صلى اهللا عليه وآله وسلم رسول اهللا 

على عامر بن الطّفيل وطعنه وهو يف نـادي قومـه فأخطـأه مقاتلـه فأصـاب فخـذه                 
هذا عمل عمي أيب براء إن مت فدمي لعمي ال تطلبوه بـه وإن أعـش   : فقال عامر 

.)١(فسأرى رأيي فيه
صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    بين النضري وذلك أنَّ رسـول اهللا  غزوةكانت   مثّ

: بن األشرف يستقرضه فقالمشى إىل كعب
 

وأصحابه فقام كأنه يصنع هلم      صلى اهللا عليه وآله وسلم     فجلس رسول اهللا  
طعاماً وحدث نفسه فرتل جربئيل عليه السالم فأخربه مبا هم به القـوم مـن الغـدر،           

حـي فأخـذ الطريـق    فقام كأنه يقضي حاجة وعرف أنهم ال يقتلون أصـحابه وهـو      
حنو املدينة فاستقبله بعض أصحاب كعب الذين كان أرسل إليهم يستعني م على 
رسول اهللا فأخرب كعباً بذلك فسار املـسلمون راجعـني، فقـال عبـد اهللا بـن صـوريا           

واهللا إنَّ ربه أطلعه على ما أردمتوه من الغدر وال يـأتيكم واهللا             : وكان أعلم اليهود  
إالّ رسول حممد يأمركم عنه باجلالء فأطيعوين يف خصلتني ال خري يف أول ما يأتيكم

–
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الثّالثة أن تسلموا فتأمنوا على دياركم وأموالكم وإالّ فإنه يـأتيكم مـن يقـول لكـم      
أما إنَّ اُألوىل خـري لكـم منـها    : هذه أحب إلينا، قال: اخرجوا من دياركم، فقالوا   

حممـد بـن مـسلمة إلـيهم يـأمرهم بالرحيـل        ولوال أني أفضحكم ألسلمت مثَّ بعث     
.)٢()١(واجلالء عن ديارهم وأمواهلم وأمره أن يؤجلهم يف اجلالء ثالث ليال

غزوة بين حليان: املسألة اخلامسة عشر

كانت غزوة بين حليان وهي الغزوة الّيت صلّى فيها صـالة اخلـوف بعـسفان     مثّ
إنَّ هـذه الغـزوة كانـت بعـد     : وقيل. شركونحني أتاه اخلرب من السماء مبا هم به امل      

.)٣(غزوة بين قريظة

وأقام رسول اهللا باملدينـة بعـد فـتح بـين قريظـة بقيـة ذي         : وقال ابن عبد الرب   
اآلخـر وخـرج عليـه الـسالم يف مجـادى            األول وربيـع   وصفرا وربيع احلجة واحملرم 

S
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السنة الـسادسة  األوىل يف الشهر السادس من فتح بين قريظة وهو الشهر الثالث من 
إىل بين حليان مطالبـا بـأثر عاصـم بـن ثابـت وخبيـب بـن عـدي            من اهلجرة قاصداً  

فسلك عليه الـسالم علـى طريـق الـشام مـن املدينـة              وأصحاما املقتولني بالرجيع  
على جبل يقال له غـراب مث أخـذ ذات الـشمال مث سـلك احملجـة مـن طريـق مكـة             

وعــسفان وهــي منــازل بــين حليــان  ذ الــسري حــىت أتــى وادي غــران بــني أمــج خــفأ
فوجدوهم قد حذروا ومتنعوا يف رؤوس اجلبال فتمادى رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        
وسلم يف مائيت راكب حىت نزل عسفان وبعث صـلى اهللا عليـه وسـلم رجلـني مـن           
أصحابه فارسني حىت بلغا كراع الغميم مث كرا ورجعا ورجع صلى اهللا عليه وسلم         

ويف غزوة بين حليان قالت األنصار املدينة خالية منا وقد بعدنا عنها      إىل املدينة    قافالً
خيالفنا إليها فـأخربهم رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم أن علـى             وال نأمن عدواً  

.أنقاب املدينة مالئكة على كل نقب منها ملك حيميها بأمر اهللا عز وجل

إنها : ين قال البخاري كانت غزوة ذات الرقاع بعد غزوة بين النضري بشهر         مثَّ
كانت بعد خيرب لقي ا مجعاً من غطفان ومل يكن بينهما حـرب قـود خـاف النـاس         

إنما : بعضهم بعضاً حتى صلّى رسول اهللا صالة اخلوف مثَّ انصرف بالناس، وقيل       
سمي ذات الرقـاع،    فـ مسيت ذات الرقاع ألنه جبـل فيـه يقـع محـرة وسـود وبيـضاء                 

يت بذلك ألنَّ أقـدامهم نقبـت فيهـا، فكـانوا يلقـون علـى أرجلـهم           إنما مس : وقيل
: اخلرق، وكان على شـفري واد نـزل أصـحابه، فـرآه رجـل مـن املـشركني يقـال لـه          

مـن  : أنـا أقتـل لكـم حممـداً، فأخـذ سـيفه وحنـا حنـوه وقـال            : غورث فقال لقومه  
: ينجيك مني يا حممد؟ قال
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سـيفه  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    رسـول اهللا فسقط علـى صـدره، فأخـذ        
: وجلس على صدره مثَّ قال

 
واهللا أنت أكرم منـي  : جودك وكرمك يا حممد فتركه، فقام وهو يقول   : قال

.وخري

غزوة بدر األخرية: املسألة السابعة عشر

هللاخـرج رسـول ا    . كانـت غـزوة بـدر األخـرية يف شـعبان          : قال ابن اسحاق  
إىل بدر مليعاد أيب سفيان فأقام عليها مثـاين ليـال وخـرج        صلى اهللا عليه وآله وسلم    

أبو سفيان يف أهل امة فلما نزل الظهريان بدا لـه يف الرجـوع وأوقـف رسـول اهللا                  
وأصـحابه الـسوق فاشـتروا وبـاعوا وأصـابوا ـا رحبـاً        صلى اهللا عليه وآله وسـلم    

.)١(حسناً

غزوة اخلندق: راملسألة الثامنة عش

ـا ملئـت بالـدروس والعـرب        أتعد غـزوة اخلنـدق كغـزوة بـدر مـن حيـث              
ألمـري املـؤمنني     املتميـز وكشفت عن مواقف كثري من املسلمني فضالً عن الـدور           

صـلى اهللا عليـه   بن أيب طالب عليه السالم يف قتله لعمـرو بـن ود، وقولـه    علي  
:وآله وسلم
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كانت غزوة اخلندق وهي األحزاب يف شوال من سنة أربع : قال ابن اسحاق
من اهلجرة أقبل حيي بن أخطب وكنانة بن الربيع وسـالّم بـن أيب احلقيـق ومجاعـة                
من اليهود بقريش وكنانة وغطفان، وذلك أنهم قدموا مكّة فصاروا إىل أيب سـفيان              

وقالوا صلى اهللا عليه وآله وسلمم إىل حرب رسول اهللا    وغريه من قريش، فدعوه   
أيــدينا مــع أيــديكم وحنــن معكــم حتــى نــستأصلهم، فخرجــوا إىل غطفــان  : هلــم

وأخربوهم باتباع قريش، صلى اهللا عليه وآله وسلم ودعوهم إىل حرب رسول اهللا    
فاجتمعوا معهم وخرجت قريش وقائدها أبو سـفيان وخرجـت غطفـان وقائـدهم              

بن حصن يف بين فزارة واحلارث بن عوف يف بين مرة ومـسعر بـن زحيلـة بـن      عيينة  
صلى اهللا نويرة بن طريف يف قومه من أشجع وهم األحزاب ومسع م رسول اهللا        

فخـرج إلـيهم وذلـك بعـد أن شـاور سـلمان الفارسـي أن يـصنع                   عليه وآله وسلم  
.)١(خندقاً

:وظهر يف ذلك من آية النبوة أشياء

اشتد علـيهم يف حفـر اخلنـدق كديـة     : رواه جابر بن عبد اهللا قال  ما   منها
، فدعا بإناء من ماء فتفـل فيـه   صلى اهللا عليه وآله وسلمفشكوا إىل رسول اهللا 

فقــال مــن )٢(مثَّ دعــا مبــا شــاء اهللا أن يــدعو، مثَّ نــضح املــاء علــى تلــك الكديــة 
ما ترد فأساً وال )٣(ندرفو اهللا الذي بعثه باحلق النثالت حتى عادت كالك    : حضرها
.مسحاة

– 



mn 
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ضـربت يف ناحيـة مـن    : قـال رضي اهللا عنـه   ما رواه سلمان الفارسي      ومنها
اخلندق فعطف علي رسول اهللا وهـو قريـب منـي، فلمـا رآين أضـرب ورأى شـدة                 
املكان علي نزل فأخذ املعول من يدي فضرب به ضربة فلمعت حتت املعول برقة،          

رى فلمعـت حتـت املعـول برقـة أُخـرى، مثَّ ضـرب بـه الثالثـة               مثَّ ضرب ضـربة أُخـ     
يا رسول اهللا بأيب أنت وأمـي مـا هـذا الّـذي رأيـت؟         : فلمعت برقة أخرى، فقلت   

أما األوىل فإنَّ اهللا فتح علي ا الـيمن وأمـا الثانيـة فـإنَّ اهللا فـتح ـا علـي            : فقال
.علي املشرقالشام واملغرب، وأما الثالثة فإنَّ اهللا فتح ا

   فهال املسلمون أمرهم  صلى اهللا عليه وآله وسلم     وأقبلت األحزاب إىل النيب
فرتلوا ناحية من اخلندق وأقاموا مبكام بضعاً وعشرين ليلة، مل يكـن بينـهم حـرب      
إالّ الرمي بالنبل واحلصى، مثَّ انتـدب فـوارس مـن قـريش الـرباز منـهم عمـرو بـن                      

وا أل وهبرية بن وهب بن وهب وضرار بن اخلطّاب وي     عبدود وعكرمة بن أيب جه    
واهللا إنَّ هـذه   : للقتال وأقبلوا على خيوهلم حتى وقفوا علـى اخلنـدق فلمـا تـأملوا             

مكيدة ما كانت العرب تكيدها، مثَّ تيممـوا مكانـاً مـن اخلنـدق فيـه ضـيق فـضربوا         
وخرج علي بـن أيب  )١(خيوهلم فاقتحمته فجالت م يف السبخة بني اخلندق وسليع       

الّيت اقتحموها، فتقـدم  )٢(طالب عليه السالم يف نفر معه حتى أخذوا عليهم الثّغرة         
فلما رأوا عكرمة . عمرو بن عبدود وطلب الرباز، فربز إليه علي عليه السالم فقتله     

ات األبيعليه السالموهبرية عمراً صريعاً ولّوا منهزمني ويف ذلك يقول أمري املؤمنني 
:اليت فيها


mn
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ــد بـــصوايب نصر احلجـارة مـن سـفاهة رأيـه        ونـــصرت رب حممـ

فـــــضربته وتركتـــــه متجـــــدالً
................................

ــادك وروايب   ــني دك ــذع ب )١(كاجل

ــه ولــو   ــر بــــزين أثــــوايب نــينأوعففــت عــن أثواب كنــــت املقطّــ

ــه   ــاذل دينــ ــسنب اهللا خــ ال حتــ
................................

)٢(ونبيـــه يـــا معـــشر األحـــزاب

................................ يف املستدرك عن ز بن حكيم عـن أبيـه عـن    ابوري  وقد أخرج احلاكم النيس   
ملبارزة علـي بـن أيب طالـب    صلى اهللا عليه وآله وسلم   قال رسول اهللا  : جده، قال 

:لعمرو بن ود يوم اخلندق
)٣( 

خـذها  : ورمى ابن العرقة بسهم فأصاب األكحل من سعد بـن معـاذ وقـال             
اللّهـم إن كنـت   : عـرق اهللا وجهـك يف النـار، وقـال       : رقـة، قـال   مني وأنا ابـن الع    

أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقين حبرم فإنه ال قـوم أحـب إيلَّ أن أُقاتلـهم مـن            
قوم كذّبوا رسولك وأخرجوه من حرمك، اللّهم وإن كنـت وضـعت احلـرب بيننـا         

من بين قريظة فأتى به رسول اهللاوبينهم فاجعلها يل شهادة وال متتين حتى تقر عيين   
.)٤(وبات على األرضصلى اهللا عليه وآله وسلم

صلى اهللا عليه وآله وسـلم     حدثين من مسع أبا عبد اهللا     : أبان بن عثمان   قال
علـى التـلّ الـذي عليـه مـسجد         صلى اهللا عليه وآله وسـلم      قام رسول اهللا  : يقول

mn 
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: الفتح يف ليلة ظلماء ذات قرة قال
 

: ذيفة وقالحلفلم يقم أحد مثَّ عاد ثانية وثالثة فلم يقم أحد وقام 
 

: فذهب فقال


 
: قالو

 
يـصلّي مثّ نـادى   صلى اهللا عليه وآله وسـلم   ملّا توجه حذيفة قام رسول اهللا     و

:بأشجى صوت
m

n 
: فرتل جربئيل فقال


 

على ركبتيه وبسط يديه وأرسـل       صلى اهللا عليه وآله وسلم     فجثا رسول اهللا  
:بالدمع عينيه، مثّ نادى

mn 
: مثّ قال جربئيل
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فخرجت فإذا أنا بنريان القوم قد طفئـت وأمخـدت وأقبـل جنـد      : قال حذيفة 
اهللا األول ريح شديد فيها احلصى فما ترك هلم ناراً إالّ أمخدها وال خباء إالّ طرحـه       
وال رحماً إالّ ألقاه حتى جعلوا يتترسـون مـن احلـصى وكنـت أمسـع وقـع احلـصا يف                

قبل جند اهللا األعظم، فقام أبـو سـفيان إىل راحلتـه مثَّ صـاح يف قـريش              الترسة، وأ 
النجاء النجاء، مثَّ فعل عيينة بن حصن مثلها وفعل احلارث بن عوف مثلها وذهب               

فـأخربه اخلـرب     صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         األحزاب ورجع حذيفة إىل رسـول اهللا      
:فأنزل اهللا على رسوله

>M L K J I H G F E D C B A<)١(.

إىل ما شاء اهللا مـن الـسورة، وأصـبح رسـول اهللا باملـسلمني حتـى دخـل                  
املدينة فضربت فاطمة ابنته غسوالً فهي تغسل رأسه، إذ أتاه جربئيل على بغلـة          
معتجراً بعمامة بيضاء، عليه قطيفة من اسـتربق معلّـق عليهـا الـدر واليـاقوت،                 

فمسح الغبار عن وجهه له وسلمصلى اهللا عليه وآفقام رسول اهللا. عليه الغبار
: فقال جربئيل


 

: ئيلربمثَّ قال ج


 
: عليه السالم فقالعلياً صلى اهللا عليه وآله وسلمفدعا رسول اهللا
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 جار كلّهـا        فقام عليعليه السالم ومعه املهاجرون وبنو عبد األشهل وبنو الن
         ب إليـه   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        مل يتخلّف عنه منهم أحـد وجعـل الـنيبيـسر

وه وقـالوا        الرجال فما صلّى بعضهم العصر إالّ بعـد العـشاء فأشـرفوا عليـه وسـب :
صـلى اهللا  فعل اهللا بك وبابن عمك، وهو واقف ال جييبهم، فلما أقبل رسـول اهللا        

: واملسلمون حوله تلقّاه أمري املؤمنني وقالعليه وآله وسلم
 

أما إنهم لو رأوين ما قالوا شيئاً مما : فعرف رسول اهللا أنهم قد شتموه، فقال
: مسعت وأقبل مثَّ قال


 

.ا لك؟يا أبا القاسم ما كنت فحاشاً فما بد: فصاحوا مييناً ومشاالً

: عليه السالمالصادق قال








)١(
mn
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)١( 

غزوة بين املصطلق: املسألة التاسعة عشر

كانت غزوة بين املصطلق من خزاعة ورأسهم احلارث بـن أيب ضـرار وقـد         مثّ
وهو )٢(وهي غزوة املريسيعصلى اهللا عليه وآله وسلم   وا للمسري إىل رسول اهللا    أّي

.ماء وكانت يف شعبان سنة مخس وقيل يف شعبان سنة ست واهللا أعلم

أتانـا  : صلى اهللا عليه وآله وسـلم بنت احلارث زوجة الرسول قالت جويرية 
: وحنن على املريسيع فأمسع أيب وهو يقولصلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا

 
وكنت أرى من الناس واخليـل والـسالح مـا ال أصـف مـن الكثـرة،                 : قالت

ورجعنـا جعلـت   عليه وآلـه وسـلم   صلى اهللا  فلما أن أسلمت وتزوجين رسول اهللا     
أنظر إىل املسلمني فليسوا كما كنت أرى، فعرفت أنه رعب من اهللا عز وجلَّ يلقيه       

ورأيت قبل قدوم النيب بثالث ليال كأنّ القمر يـسري مـن    : يف قلوب املشركني قالت   

– 
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يثرب حتى وقع يف حجري فكرهت أن أخرب ا أحداً من الناس فلما سبينا رجوت 
.وتزوجينصلى اهللا عليه وآله وسلمالرؤيا، فأعتقين رسول اهللا

أصحابه أن حيملـوا علـيهم محلـة    صلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا فأمر
رجل واحد فما أفلت منهم إنسان وقتل عشرة منهم وأُسـر سـائرهم وكـان شـعار           

. nيا منصور أمتm:املسلمني يومئذ

الرجـال والنـساء والــذَّراري   يـه وآلــه وسـلم  صـلى اهللا عل وسـىب رسـول اهللا  
: والنعم والشياه، فلما بلغ الناس أنَّ رسول اهللا تزوج جويرية بنت احلـارث قـالوا               

فلقد اعتق ـا مائـة      أصهار رسول اهللا فأرسلوا ما كان يف أيديهم من بين املصطلق          
على قومهـا  فما أعلم امرأة أعظم بركة     :قالت عائشة . أهل بيت من بين املصطلق    

.)١(منها

ويف هذه الغزوة قال عبد اهللا بن أُيب:

>b a  ̀_  ̂] \ [٢(>ــ اآلية ــ(.

.)٣(وأُنزلت اآليات وفيها كانت قصة إفك عائشة

يف سـنة سـت يف شـهر ربيـع     صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    رسول اهللا وبعث
القـوم فهربـوا وأصـاب    األول عكاشة بن حمصن يف أربعني رجالً إىل الغمرة وبكّـر    

.)٤(مائيت بعري هلم فساقها يف املدينة

 
 
– 
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يف أربعـني   )١(بعث أبا عبيدة بـن اجلـراح إىل القـصة         ة،  نأي يف هذه الس   وفيها
.)٢(رجالً فأغار عليهم وأعجزهم هرباً يف اجلبال وأصابوا رجالً واحداً فأسلم

سليم فأصـابوا  من أرض بين )٣(كانت سرية زيد بن حارثة إىل اجلموم       وفيها
.)٤(نعماً وشاء وأسراء

.كانت سرية زيد بن حارثة إىل العيص يف مجادى األوىلوفيها

كانت سرية زيد بن حارثـة إىل الطـرف إىل بـين ثعلبـة يف مخـسة عـشر               وفيها
.)٥(رجالً فهربوا وأصاب منهم عشرين بعرياً

د اهللا بن سـعد   علي بن أيب طالب عليه السالم إىل بين عب         غزوةكانت   وفيها
أنَّ هلـم مجعـاً   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     من أهل فدك وذلك أنه بلغ رسول اهللا       

.)٦(يريدون أن ميدوا يهود خيرب

سرية عبد الرمحن بن عوف إىل دومة اجلندل يف شعبان وقال له رسول وفيها
قوم وتزوج إن أطاعوا فتزوج ابنة ملكهم فأسلم ال  : صلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللا

.عبد الرمحن متاضر بنت األصبغ وكان أبوها رأسهم وملكهم

ــ يف قول الواقـدي ـــ إىل        صلى اهللا عليه وآله وسلم     بعث رسول اهللا   وفيها
واسـتاقوا اإلبـل   صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  العرنيني الّذين قتلوا راعي رسول اهللا     

mn
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وتركوا باحلرة  )١(هم ومسل أعينهم  عشرين فارساً فأُيت م فأمر بقطع أيديهم وأرجل       
صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    وكانوا قـد قطعـوا يـد راعـي رسـول اهللا       .حتى ماتوا 

.)٢(ورجله وغرزوا الشوك يف لسانه وعينيه حىت مات

دعـا علـيهم   صلى اهللا عليه وآله وسـلم   عن جابر بن عبد اهللا أنَّ رسول اهللا       
.فعمي عليهم الطّريق: اللّهم أعم عليهم الطّريق، قال: فقال

أُخذت أموال أيب العاص بن الربيع وقد خرج تـاجراً إىل الـشام ومعـه     وفيها
واسـتاقوا عـريه   صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  بضائع لقريش فلقيته سرية لرسول اهللا    
فقـسمه بينـهم   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         وأفلت وقدموا بذلك على رسول اهللا     

وسأهلا صلى اهللا عليه وآله وسلمار بزينب بنت رسول اهللاوأتى أبو العاص فاستج
رد ماله عليه وما كان معه مـن  صلى اهللا عليه وآله وسلمأن تطلب من رسول اهللا  

: السرية قالصلى اهللا عليه وآله وسلمأموال الناس فدعا رسول اهللا


 
أمـا واهللا مـا مـنعين أن        : د مكّة ورد على الناس بضائعهم مثَّ قال       فمثَّ خرج و  

أسلم قبل أن أقدم عليكم إالّ توقّياً أن تظنوا أني أسلمت ألذهب بـأموالكم وإنـي         
.)٣(أشهد أن ال إله إالّ اهللا وأنَّ حممداً عبده ورسوله

mn
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غزوة احلديبية:املسألة العشرون

يف صلى اهللا عليه وآله وسلمكانت غزوة احلديبية يف ذي القعدة خرجوفيها
ناس كثري من أصحابه يريد العمرة وساق معه سبعني بدنة وبلغ ذلك املشركني من               
قريش، فبعثوا خيالً ليصدوه عن املسجد احلرام وكان يرى أنهـم ال يقاتلونـه ألنـه                 

ان من أمر سـهيل بـن عمـرو وأيب جنـدل ابنـه ومـا فعلـه           خرج يف الشهر احلرام وك    
ما شك به من زعم أنه ما شك إالّ يومئذ يف   صلى اهللا عليه وآله وسلم     رسول اهللا 

)١(يا معشر قريش خفّضوا علـيكم : الدين وأتى بريد بن ورقاء إىل قريش فقال هلم  

واهللا مـا نـسمع   : فقـالوا فإنه مل يأت يريد قتالكم وإنما يريد زيارة بيت اهللا احلرام،      
وال نقبل منه إالّ أن يرجع عنـا مثَّ بعثـوا        )٢(منك وال حتدث العرب أنه دخلها عنوة      

إليه بكر بن حفص وخالد بن الوليد وصـدوا اهلـدي وبعـث عثمـان بـن عفّـان إىل          
أهل مكّة يستأذم أن يدخل مكّة معتمراً، فأبوا أن يتركوه واحتبس، فظن رسـول    

: تلوه فقال ألصحابهقأنهم ى اهللا عليه وآله وسلمصلاهللا
 

فبايعوه حتت الشجرة على أن ال يفروا منـه أبـداً، مثَّ إنهـم بعثـوا سـهيل بـن           
يا أبا القاسم مكّة حرمنا وعزنا وقد تـسامعت العـرب بـك أنـك قـد                 : عمرو فقال 

وإنا نذكّرك الـرحم،  )٣(فينا فنتخطّف غزوتنا ومىت ما تدخل علينا مكّة عنوة تطمع       
يد أن أكتب بيين رأُ: قالفما تريد؟: فإنَّ مكّة بيضتك الّيت تفلّقت من رأسك، قال
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وبينك هدنة على أن أُخلّيها لك يف قابل فتدخلها وال تدخلها خبوف وال فـزع وال             
اهللا صـلى  سالح إالّ سالح الراكب السيف يف القراب والقوس، فـدعا رسـول اهللا    

علي بن أيب طالب عليه السالم فأخذ أدمياً أمحر فوضعه على فخذه عليه وآله وسلم
هذا كتاب بيننا وبينك يا : فقال سهيل بن عمرو  [مثَّ كتب بسم اهللا الرمحن الرحيم       

]:صلى اهللا عليه وآله وسلمحممد فافتحه مبا نعرفه واكتب بامسك اللّهم، فقال
] 

: فقال عليه السالم
 

صلى اهللا عليه وآله وسلمفقال النيب :
 

لو أجبتك يف الكتاب إىل هذا ألقررت لك بـالنبوة فـامح هـذا         : فقال سهيل 
: فقال له علي عليه السالم: االسم واكتب حممد بن عبد اهللا

 
صلى اهللا عليه وآله وسلمفقال النيب :

 
: فقال له

)١( 
: قال

)٢( 





!
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: وقال لعلي عليه السالمبيده صلى اهللا عليه وآله وسلمفمحاها رسول اهللا
هذا ما قاضى ]لى مضض، مثَّ كتب بامسك اللّهمستدعى إىل مثلها فتجيب وأنت ع

و ومن رعليه حممد بن عبد اهللا بن عبد املطّلب ومن معه من املسلمني سهيل بن عم
معه من أهل مكّة على أنّ احلرب مكفوفة فال إغالل وال إسالل وال قتال، وعلـى        

أحد على دينه وعلى أن يعبد اهللا مبكّة عالنية، وعلى أنَّ حممداً ينحر أن ال يستكره
اهلدي مكانه وعلى أن خيلّيها له يف قابل ثالثة أيام فيدخلها بسالح الراكب وختـرج    
قريش كلّها من مكّة إالّ رجل واحد من قريش خيلفونه مع حممد وأصـحابه، ومـن     

داً وأصحابه من قريش فإنَّّ حممد حلق حممه إليهم ومن رجع من أصحاب حممداً يرد
صـلى اهللا عليـه وآلـه    إىل قريش مبكّة فإنَّ قريشاً ال ترده إىل حممد وقال رسول اهللا         

إذا مسع كالمي مثَّ جاءكم فال حاجة يل فيه، وأنَّ قريشاً ال تعني على حممد    : وسلم
صلى اهللا عليه النيبفجاء أبو جندل إىل . وأصحابه أحداً بنفس وال سالح إىل آخره

ال : رده علي فقـال املـسلمون     : حتى جلس إىل جنبه فقال أبوه سهيل       وآله وسلم 
:وأخذ بيده فقالصلى اهللا عليه وآله وسلمنرده فقام

mn 
،إنمـا يرجـع إىل أبيـه وأُمـه    إنه ليس عليـه بـأس    : مثَّ أقبل على الناس وقال    

"
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إىل صلى اهللا عليه وآله وسـلم ورجع رسول اهللا،وإني أُريد أن أُمتّ لقريش شرطها  
.املدينة وأنزل اهللا يف الطريق سورة الفتح

> % $ # " !<.

: الصادق عليه السالمقال
 

رسول اهللا إىل املدينة انفلت أبو بصري بن أُسيد بـن جاريـة الثقفـي مـن        وملّا رجع 
أحدمها وأتى رسول - أسيد - املشركني وبعث األخنس بن شريق يف أثره رجلني فقتل 

: صلى اهللا عليه وآله وسلممسلماً مهاجراً فقالصلى اهللا عليه وآله وسلماهللا
 

: مثَّ قال
 

هنا كان إعتراض لبعض الصحابة بأن يتركه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم    
شأنك بسلب صاحبك واذهب حيث شئت، يف حـني كـان رأيـه صـلى اهللا                :فقال

فخرج أبو بصري ومعه مخسة نفر كانوا ،عليه وآله وسلم بأن حيبسه لعله سيمر بياا
ى كـانوا بـني العـيص وذي املـروة مـن أرض جهينـة علـى         حت ،قدموا معه مسلمني  

وانفلت أبو جندل بن سـهيل بـن عمـرو      ،طريق عريات قريش مما يلي سيف البحر      
يف سبعني رجالً راكبـاً أسـلموا فلحـق بـأيب بـصري واجتمـع إلـيهم نـاس مـن غفـار            

إالّ وأسلم وجهينة حتى بلغوا ثالمثائة مقاتل وهم مسلمون ال متر م عـري لقـريش      
أخـذوها وقتلـوا أصـحاا فأرسـلت قــريش أبـا سـفيان بـن حـرب إىل رســول اهللا         
يسألونه ويتضرعون إليه أن يبعـث إىل أيب بـصري وأيب جنـدل ومـن معهـم فيقـدموا             
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من خرج منا إليك فأمسكه غـري حـرج أنـت فيـه فعلـم الّـذين كـانوا           : عليه وقالوا 
يه بعد القصة أنَّ إطاعـة رسـول اهللا   أشاروا على رسول اهللا أن مينع أبا جندل من أب 

خري هلم فيما أحبوا وفيما كرهوا وكان أبو بصري وأبو جندل وأصحاما هم الّـذين       
مر م أبو العاص بن الربيع من الشام يف نفر من قريش فأسروهم وأخذوا أمواهلم 

مصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـل    ومل يقتلوا منهم أحـداً لـصهر أيب العـاص رسـول اهللا        
وخلّوا سبيل أيب العاص فقـدم املدينـة علـى امرأتـه وكـان أذن هلـا حـني خـرج إىل              

وأبـو  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         الشام أن تقـدم املدينـة فتكـون مـع رسـول اهللا            
.)١(العاص هو ابن أخت خدجية بنت خويلد

غزوة خيرب: والعشرونةاملسألة احلادي

 ة من سنة ستل ،كانت غزوة خيرب يف ذي احلجها كانت أوأن وذكر الواقدي
بـضعاً  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم        وحاصـرهم رسـول اهللا     ،سنة سبع من اهلجرة   

صـلى   وعشرين ليلة وخبيرب أربعة عشر ألف يهودي يف حصوم فجعل رسول اهللا           
.يفتتحها حصناً حصناًاهللا عليه وآله وسلم


 

رجــاال القمــوص، فأخــذ أبــو بكــر رايــة  وكــان مــن أشــد حــصوم وأكثرهــا 
منـهزماً  املهاجرين فقاتل ا مث رجع منهزماً مث أخذها عمر بن اخلطاب من الغد فرجـع     

:ذلك فقالصلى اهللا عليه وآله وسلمنب الناس وجيبنونه حتى ساء رسول اهللاجي

–
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)١( 

أمـا علـي فقـد كفيتمـوه فإنـه أرمـد ال يبـصر               : فغدت قريش يقول بعضهم لبعض    
: اهللا عليه وآله وسلمصلى موضع قدمه وقال علي عليه السالم ملّا مسع مقالة رسول اهللا

mn 
: واجتمع إليه الناس قال سعدصلى اهللا عليه وآله وسلمفأصبح رسول اهللا

جلست نصب عينيه مثَّ جثوت علـى ركـبيت مثَّ قمـت علـى رجلـي قائمـاً رجـاء أن           
:يدعوين، فقال

 
مثَّ تفـل يف عينيـه فقـام فكـأن عينيـه         هع رأسه علـى فخـذ     فأيت به يقاد، فوض   

.مثَّ أعطاه الراية ودعا له)٢(جزعتان

 

يهرول هرولة فواهللا ما بلغـت أُخـراهم حتـى    اإلمام علي عليه السالم     خرج  
يـا أبـا احلـسن    : حتنا وصاح سعد  فأعجلنا أن نلبس أسل   : دخل احلصن، قال جابر   

قريبـاً مـن احلـصن       -أي الرايـة     -فأقبـل حتـى ركزهـا      ،يلحق بك النـاس    )٣(أربع
فخرج إليه مرحب يف عادته باليهود فبارزه فـضرب رجلـه فقطعهـا وسـقط ومحـل                  

.)٤(علي واملسلمون عليهم فازموا






–



لنبوية$لسيرة $موجز ..................................................................................................................................................٢٢٤

: المعليه السقال الباقر : قالبن أعني وحدثين زرارة : أبانقال








    








 

 

: لواء مثَّ قالمن خيرب عقد صلى اهللا عليه وآله وسلمملّا فرغ رسول اهللا: قال
 

: أنا، فقال له: فقام الزبري إليه فقال.وهو يريد أن يبعث به إىل حوائط فدك
)١( 

: مثّ قام سعد، فقال
 

: مثَّ قال
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فأخذه فبعث به إىل فدك فصاحلهم علـى أن حيقـن دمـاءهم فكانـت حـوائط       

: خاصاً خالصاً، فرتل جربئيل فقالصلى اهللا عليه وآله وسلملرسول اهللافدك
 

: فقال
 

: قال
 

وكتـب هلـا     عليها الـسالم  فاطمة صلى اهللا عليه وآله وسلم     فدعا رسول اهللا  
: كتاباً جاءت به بعد موت أبيها إىل أيب بكر وقالت

 


 

خيرب أتاه البـشري بقـدوم   وآله وسلم صلى اهللا عليه     وملّا فتح رسول اهللا   : قال
: وأصحابه من احلبشة إىل املدينة، فقالجعفر بن أيب طالب

)١( 

ملّـا قـدم جعفـر بـن أيب     : سفيان الثّوري، عن أيب الزبري عن جـابر قـال       وعن
ى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   صـل طالب عليه السالم من أرض احلبشة تلقّاه رسول اهللا  

فلما نظر جعفر بن أيب طالب إىل رسول اهللا حجل ــ يعين مشى على رجل واحدة        
.ــ إعظاماً لرسول اهللا، فقبل رسول اهللا ما بني عينيه
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ملّـا  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      زرارة عن أيب جعفـر أنَّ رسـول اهللا         وروى
صـلى اهللا عليـه وآلـه    وكـان رسـول اهللا  : قـال . استقبل جعفراً التزمه مثَّ قبل عينيه 

قبل أن يسري إىل خيرب أرسل عمرو بـن أُميـة الـضمريي إىل النجاشـي عظـيم            وسلم
احلبشة ودعاه إىل اإلسالم فأسلم وكان أمر عمراً أن يتقدم جبعفر وأصحابه فجهـز         

.النجاشي جعفراً وأصحابه جبهاز حسن وأمر هلم بكسوة ومحلهم يف سفينتني

إىل 
ــ فيما رواه الزهري ــ عبد اهللا بن صلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللابعث

رواحة يف ثالثني راكباً فيهم عبد اهللا بن أنيس إىل يسري بن رزام اليهودي ملّا بلغه أنه 
صـلى اهللا عليـه      إنا أرسلنا إليك رسـول اهللا     : توه فقالوا جيمع غطفان ليغزو م فأ    

ليستعملك على خيرب فلم يزالوا به حتى تبعهم يف ثالثني رجالً مع كلّ         وآله وسلم 
رجل منهم رديف من املسلمني، فلما ساروا ستة أميال ندم اليسري فأهوى بيده إىل           

اقتحم يسوق بالقوم حتى سيف عبد اهللا بن أنيس ففطن له عبد اهللا فزجر بعريه مثّ         
إذا استمكن من اليسري ضرب رجلـه فقطعهـا فـاقتحم اليـسري ويف يـده خمـرش مـن                  

وانكفأ كلٌ من املسلمني على )٢(فضرب به وجه عبد اهللا فشجه مأمومة    )١(شوحط
رديفه فقتله غري رجل واحد من اليهود أعجزهم شداً ومل يصب من املسلمني أحـد            

فبصق يف شجة عبد اهللا بن أنيس صلى اهللا عليه وآله وسلموقدموا على رسول اهللا
. وبعث غالب بن عبد اهللا الكليب إىل أرض بين مرة فقتل وأسر.فلم تؤذه حتى مات

.)٣(وبعث عيينة بن حصن البدري إىل أرض بين العنرب فقتل وأسر


–
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غزوة عمرة القضاء: املسألة الثانية والعشرون

صـلى اهللا عليـه وآلـه    سنة سبع اعتمر رسـول اهللا  كانت غزوة عمرة القضاء     
وملّا بلغ قريشاً ذلـك خرجـوا متبـددين فـدخل           ،والّذين شهدوا معه احلديبية    وسلم

مكّة وطاف بالبيت على بعريه بيده حمجن يستلم به احلجر وعبد اهللا بن رواحة آخذ 
:خبطامه وهو يقول

ــبيله   ــن س ــار ع ــين الكفّ ــوا ب رســـولهخلّـــوا فكـــلّ اخلـــري يفخلّ
ــه   ــرمحن يف ترتيلـ ــزل الـ ــد أنـ نــضربكم ضــرباً علــى تأويلــه   قـ
ــه  ــى ترتيلـ ــربناكم علـ ــا ضـ ــن   كمـ ــام ع ــل اهل ــقيمضــرباً يزي هل

ــؤمن بقيلـــــه    ــي مـــ ــا رب إنـــ يـــ

مثَّ خرج فـابتىن  ،وأقام مبكّة ثالثة أيام وتزوج ا ميمونة بنت احلارث اهلاللية       
.)١(ام ا حتى دخلت سنة مثانورجع إىل املدينة فأق،ا بسرف

ةغزوة مؤت: املسألة الثالثة والعشرون

رسول اهللا صلى اهللا عليه بعث ،من سنة مثانييف مجاد )٢(كانت غزوة مؤتة  
: جيشاً عظيماً وأمر على اجليش زيد بن حارثة مثَّ قالوآله وسلم 


 

–
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:عليه السالمويف رواية أبان بن عثمان عن الصادق 
 

فبلغهم أنَّ هرقل ملك الـروم قـد نـزل مبـأرب     )١(مثَّ خرجوا حتى نزلوا معان    
.املستعربةن الروم ومائة ألف منميف مائة ألف 

أبان بن عثمان بلغهم كثرة عدد الكفّـار يف العـرب والعجـم مـن                ويف كتاب 
املـشارف، وإنمـا   : اخلم وجذام وبلي وقضاعة واحناز املشركون إىل أرض يقال هلـا         

مسيت السيوف املشرفية ألنها طبعـت لـسليمان بـن داود ـا فأقـاموا مبعـان يـومني                  
خربه بكثرة عدونا حـىت يـرى يف ذلـك رأيـه، فقـال             نبعث إىل رسول اهللا فن    : فقالوا

بكثـرة وإمنـا نقاتلـهم ـذا     يا هؤالء إنـا واهللا ال نقاتـل النـاس        : عبد اهللا بن رواحة   
.صدقت: الدين الذي أكرمنا اهللا به، فقالوا

ـ  وا  أفتهي وا مجوع الروم بقريـة مـن قـرى البلقـاء     قحتى لــ آالف   وهم ثالثة ـ
.احناز املسلمون إىل مؤتة قرية فوق اإلحساءشرف، مثَّ: يقال هلا

نعى النيب جعفـراً وزيـد بـن حارثـة وابـن رواحـة            : أنس بن مالك قال    وعن
.نعاهم قبل أن جييء خربهم وعيناه تذرفان ــ رواه البخاري يف الصحيح ــ

: قالعليه السالموحدثين الفضيل بن يسار، عن أيب جعفر : أبانقال

قال .فر وبه مخسون جراحة مخس وعشرون منها يف وجهه        أُصيب يومئذ جع  
صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    أنا أحفظ حني دخـل رسـول اهللا    : عبد اهللا بن جعفر   

على أُمي فنعى هلا أيب فأنظر إليه وهو ميسح على رأسي ورأس أخي وعيناه رقان       
: الدموع حتى تقطّرت حليته مثَّ قال
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: مثَّ قال
 

: بلى بأيب أنت وأُمي يا رسول اهللا، قال: قالت
 

وأخـذ  عليه وآله وسلمصلى اهللافأعلم الناس ذلك فقام رسول اهللا   : قالت
بيدي ميسح بيده رأسي حتى رقي إىل املنرب وأجلـسين أمامـه علـى الدرجـة الـسفلى        

: واحلزن يعرف عليه فقال


 
ر بطعام يصنع ألجلي وأرسـل إىل أخـي   مثَّ نزل ودخل بيته وأدخلين معه وأم      

فتغذينا مجيعاً عنده غذاء طيباً مباركاً وأقمنا ثالثة أيام يف بيته ندور معه كلّما صـار          
صـلى اهللا عليـه وآلـه    يف بيت إحدى نـسائه، مثّ رجعنـا إىل بيتنـا فأتانـا رسـول اهللا              

: وأنا أُساوم شاة أخ يل فقالوسلم
 

.فما بعت شيئاً وال اشتريت شيئاً إالّ بورك يل فيه: ال عبد اهللاق

: الصادققال


)١( 
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ملّـا أقبـل أصـحاب مؤتـة تلقّـاهم      : حممد بن إسـحاق عـن عـروة قـال      وذكر
واملسلمون معه فجعلوا حيثون عليهم التراب صلى اهللا عليه وآله وسلم    رسول اهللا 
صـلى اهللا عليـه وآلـه      يـا فـرار، فـررمت يف سـبيل اهللا، فقـال رسـول اهللا              : ويقولون

: وسلم
 

غزوة الفتح: املسألة الرابعة والعشرون

سـنة مثـان وذلـك أنَّ رسـول اهللا ملّـا      كانت غزوة الفتح يف شهر رمـضان مـن      
          يبصـلى اهللا عليـه وآلـه    صاحل قريشاً عام احلديبيـة، ودخلـت خزاعـة يف حلـف الـن

وعهده ودخلت كنانة يف حلف قريش فلما مضت سـنتان مـن القـضية قعـد         وسلم
فقـال لـه رجـل    صلى اهللا عليه وآله وسـلم رجل من كنانة يروي هجاء رسول اهللا  

: لئن أعدت أل كسرنَّ قال: وما أنت وذاك؟ فقال: ذكر هذا قالال ت: من خزاعة
فأعادها فرفع اخلزاعي يـده فـضربه ـا فاستنـصر الكنـاين قومـه واخلزاعـي قومـه،            
وكانت كنانة أكثر فضربوهم حتى أدخلـوهم احلـرم وقتلـوا منـهم وأعـام قـريش           

عليه وآلـه وسـلم  صلى اهللابالكراع والسالح فركب عمرو بن سامل إىل رسول اهللا       
:فخبره اخلرب وقال أبيات شعر منها

ــدا  ال هــــم أنــــي ناشــــد حممــ
................................

ــدا  )١(حلـــف أبينـــا وأبيـــه األتلـ

ونقـــــضوا ميثاقـــــك املؤكّـــــداإنَّ قريـــشاً أخلفـــوك املوعــــدا  
وقتلونــــــا ركّعــــــاً وســــــجدا
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:صلى اهللا عليه وآله وسلمفقال رسول اهللا
 

: دار ميمونة وقالمثَّ قام ودخل
 
: فجعل يغتسل ويقول

 
: مثَّ أمجع رسول اهللا على املسري إىل مكّة وقال

 
فكتب حاطب بن أيب بلتعة مع سارة موالة أيب هلب إىل قريش أنَّ رسول اهللا   

ليكم يوم كذا وكـذا فخرجـت وتركـت الطّريـق مثََّ أخـذت ذات اليـسار يف            خارج إ 
: احلرة فرتل جربئيل فأخربه فدعا علياً والزبري فقال هلما

 
   وردا ذا احلليفة  عليه السالم فخرج علي بري ال يلتقيان أحداً حىتوكان )١(والز

فأتيـا احلـرس   ننة وكان على احلرس حارثة بـن النعمـا        النيب وضع حرساً على املدي    
رأيـت امـرأة    : ما مر بنا أحـد مثَّ اسـتقبال حاطبـاً فـسأاله، فقـال             : فسأالهم فقالوا 

        ة فأدركاها فأخذ عليها إىل عليه السالم سوداء احندرت من احلرمنها الكتاب ورد
انظر ما صـنعت  : فقال لهفدعا حاطباً: قالصلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا 

أما واهللا إني ملؤمن باهللا ورسوله ما شككت ولكني رجلٌ يل مبكّة عشرية ويل             : قال
دعـين  : فقال عمر بن اخلطّابتخذ عنهم يداً ليحفظوين فيهم، اا أهل فأردت أن    

: يا رسول اهللا أضرب عنقه فواهللا لقد نافق، فقال

mn 
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صـلى اهللا عليـه      الناس يدفعون يف ظهره وهـو يلتـف إىل رسـول اهللا           فجعل  
: لريأف عليه فأمر برده وقالوآله وسلم

 

:فأنزل اهللا سبحانه

.)١(>ــ إىل صدر السورة ـ) !"#$%&'<

اهللا عليه الـسالم     دين عيسى بن عبد اهللا القمي، عن أيب عب        وحدث: قال أبان 
ملّا انتهى اخلرب إىل أيب سفيان وهو بالشام مبا صنعت قريش خبزاعة أقبل حتـى   : قال

يا حممد احقـن دم قومـك     : فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم     دخل على رسول اهللا   
: وأجر بني قريش وزدنا يف املدة قال

 

صلى اهللا فنحن على ما كنا عليه، فخرج فلقي أبا بكر فقال: قال. ال: قال
: عليه وآله وسلم

 

مثَّ لقي ! ؟صلى اهللا عليه وآله وسلم   وحيك وأحد جيري على رسول اهللا     : قال
لـه مثـل ذلـك، مثَّ خـرج فـدخل علـى أُم حبيبـة فـذهب لـيجلس علـى           فقال  عمر  
: تيا بنية أرغبةً ذا الفراش عني؟ قال    : ش فأهوت إىل الفراش فطوته فقال     الفرا

ما كنت لتجلس عليه وأنـت  صلى اهللا عليه وآله وسلم    نعم هذا فراش رسول اهللا    
يا بنت رسول اهللا وسـيد العـرب   : رجس مشرك مثَّ خرج ودخل على فاطمة فقال       
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: سيدة يف الناس، قالتجتريين بني قريش وتزيدين يف املدة فتكونني أكرم
 

: أن جيريا بني الناس قالت"فتأمري ابنيك : قال
 

أنت أمس القوم يب رمحاً وقد اعتسرت علي األمور : فخرج فلقي علياً فقال
شيخ قريش تقوم علـى بـاب املـسجد فـتجري بـني              أنت: فاجعل يل منها وجهاً قال    

: وهل ترى ذلك نـافعي؟ قـال  : قريش مثَّ تقعد على راحلتك، وحتلق بقومك قال   
يا أيها الناس إني قد أجرت بني قريش مثَّ ركب بعريه وانطلق فقدم : ال أدري فقال

شـيئاً،  جئت حممداً فكلّمته فواهللا ما رد علي   : ما وراءك قال  : على قريش، فقالوا  
مثّ جئت ابن أيب قحافة فلم أجـد عنـده خـرياً، مثَّ لقيـت عليـاً فـأمرين أن أجـري بـني          

وحيـك لعـب بـك    : قـالوا . ال: هل أجاز ذلـك حممـد؟ قـال       : الناس ففعلت قالوا  
.)١(نت جتري بني قريش؟أالرجل أو 

وخرج رسول اهللا يوم اجلمعـة حـني صـلّى العـصر لليلـتني مـضتا مـن شـهر              
ستخلف على املدينة أبا لبابة بن عبد املنذر ودعا رئيس كـلّ قـوم فـأمره            رمضان فا 

: أن يأيت قومه فيستنفرهم، قال الباقر عليه السالم
خرج رسول اهللا يف غزوة الفتح فصام وصام الناس حتى نزل كـراع الغمـيم      

مثَّ  ،وصام قوم فـسموا العـصاة ألنهـم صـاموا          ،فأمر باإلفطار فأفطر وأفطر الناس    
سار حىت نزل مر الظّهران ومعـه حنـو مـن عـشرة آالف رجـل وحنـو مـن أربعمائـة             
فارس وقد عميت األخبار من قريش، فخرج يف تلك اللّيلة أبو سفيان وحكيم بن         
حزام وبديل بن ورقاء هل يسمعون خرباً، وقد كان العباس بن عبد املطّلب خـرج             

–
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اهللا بن أيب أُمية وقد تلقّاه بنيـق      يتلقى رسول اهللا ومعه أبو سفيان بن احلارث وعبد        
العقاب ورسول اهللا يف قبة وعلـى حرسـه يومئـذ زيـاد بـن أُسـيد فاسـتقبلهم زيـاد                  

أما أنت يا أبا الفضل فامض إىل القبـة وأمـا أنتمـا فارجعـا فمـضى العبـاس        : فقال
بأيب أنـت  : فسلّم عليه وقالصلى اهللا عليه وآله وسلم حىت دخل على رسول اهللا    

ال حاجـة يل فيهمـا إنَّ ابـن      : أُمي هذا ابن عمك قد جاء تائباً وابن عمتك، قـال          و
لـن نـؤمن لـك حتـى     : عمي انتهك عرضي وأما ابن عميت فهو الّـذي يقـول مبكّـة    

بأيب أنت : تفجر لنا من األرض ينبوعاً، فلما خرج العباس كلّمته أُم سلمة وقالت  
يكـون أشـقى النـاس بـك وأخـي ابـن عمتـك           اً ال بـ وأُمي ابـن عمـك قـد جـاء تائ         

يا رسول : ياً بك، ونادى أبو سفيان بن احلارث النيب وقال      قوصهرك فال يكونن ش   
ال تثريب عليكم، فدعاه وقبل منـه ودعـا عبـد         : اهللا كن لنا كما قال العبد الصاحل      

دهر إن هـو اهللا هـالك قـريش إىل آخـر الـ     : اهللا بن أيب أُمية فقبل منه وقال العباس   
فركبـت بغلـة رسـول اهللا   : عنوة قـال صلى اهللا عليه وآله وسلم دخلها رسول اهللا  

البيضاء وخرجت أطلب احلطّابة أو صـاحب لـنب لعلّـي           صلى اهللا عليه وآله وسلم    
يـستأمنون  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    آمره أن يأيت قريشاً فريكبون إىل رسول اهللا      

ورقـاء وحكـيم بـن حـزام وأبـو سـفيان يقـول         إليه إذ لقيت أبا سـفيان وبـديل بـن         
خزاعـة أقـلّ وأقـلّ مـن أن تكـون      : هذه خزاعة، قال: ما هذه النريان قال : لبديل

فعرفـت صـوت أيب سـفيان       : هذه نريام، ولكن هذه تـيم أو ربيعـة قـال العبـاس            
فما هذه النريان : أنا العباس قال: لبيك فمن أنت؟ قلت: قال! أبا حنظلة: فقلت
يف عـشرة آالف  صلى اهللا عليه وآله وسلم   هذا رسول اهللا  : أيب وأُمي؟ قلت  فداك  

تركـب يف عجـز هـذه البغلـة فأسـتأمن لـك       : فما احليلة، قلـت   : من املسلمني قال  
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فأردفتـه خلفـي مثّ جئـت بـه فكلّمـا           : قـال  صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم       رسول اهللا 
م رسـول اهللا خلّـوا سـبيله حتـى     هذا عـ : انتهيت إىل ناد قاموا إيلَّ فإذا رأوين قالوا     

عدو اهللا احلمد هللا الّذي أمكن منك، : انتهيت إىل باب عمر فعرف أبا سفيان فقال
صـلى اهللا  فركضت البغلة حتى اجتمعنا على بـاب القبـة ودخـل علـى رسـول اهللا           

هذا أبـو سـفيان قـد أمكنـك اهللا منـه بغـري عهـد وال عقـد               : فقال عليه وآله وسلم  
صلى اهللا عليـه     فجلست عند رأس رسول اهللا    : ب عنقه، قال العباس   فدعين أضر 
صـلى اهللا عليـه   أبو سفيان وقد أجرته قالهذا  بأيب أنت وأُمي    : فقلت وآله وسلم 
: صلى اهللا عليه وآله وسلمأدخله فدخل فقام بني يديه فقال: وآله وسلم

 
بأيب أنت وأُمي ما أكرمك وأوصلك وأحلمك، أما اهللا لو كان معه إله    : قال

.)١(ألغىن يوم أُحد ويوم بدر وأما أنك رسول اهللا فواهللا إنَّ يف نفسي منها لشيئاً
يضرب واهللا عنقك يف هذه الساعة أو تشهد أن ال إلـه إالّ اهللا              : قال العباس 

فـإني أشـهد أن ال إلـه إالّ اهللا         : ، قـال  هللا عليه وآلـه وسـلم     صلى ا  وأنه رسول اهللا  
فما نصنع بـالالّت  : وأنك لرسول اهللا ــ تلجلج ا فوه ــ فقال أبو سفيان للعباس  

أُف لـك مـا أفحـشك مـا     : اسلح عليهمـا، فقـال أبـو سـفيان     : والعزى فقال عمر  
صـلى اهللا عليـه   يدخلك يا عمر يف كالمي وكالم ابن عمي؟ فقـال لـه رسـول اهللا    

: وآله وسلم
 

فاذهب به يا أبا الفضل فأبته عندك اللّيلة واغـد      : عند أيب الفضل قال   : قال
: ما هذا املنادي يـا أبـا الفـضل؟ قـال    : به علي، فلما أصبح مسع بالالً يؤذّن، قال       

–



لنبوية$لسيرة $موجز ..................................................................................................................................................٢٣٦

كيـف  : قـال قـم فتوضـأ وصـلّ   صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      هذا مؤذّن رسول اهللا   
ونظر أبو سفيان إىل النيب وهو يتوضأ وأيـدي املـسلمني حتـت      : أتوضأ، فعلّمه قال  

يا أبا الفضل بـاهللا  : شعره فليس قطرة تصيب رجالً منهم إالّ مسح ا وجهه فقال  
صلى اهللا إن رأيت كاليوم قطُّ كسرى وال قيصر، فلما صلّى غدا به إىل رسول اهللا

يا رسول اهللا إنـي أُحـب أن تـأذن يل إىل قومـك فأُنـذرهم          :فقال عليه وآله وسلم  
كيـف أقـول هلـم؟ بـين يل مـن      : وأدعوهم إىل اهللا ورسوله، فأذن له فقال للعباس   

ال : من قال: تقول هلم: صلى اهللا عليه وآله وسلمذلك أمراً يطمئنون إليه، فقال
وكـف يـده فهـو آمـن ومـن      إله إالّ اهللا وحده ال شريك لـه وأنَّ حممـداً رسـول اهللا      

يـا رسـول اهللا إنَّ أبـا      : جلس عند الكعبة ووضع سالحه فهو آمـن فقـال العبـاس           
: صلى اهللا عليه وآله وسلمسفيان رجل حيب الفخر فلو خصصته مبعروف، فقال

 
ن، وملّـا   من أغلق بابه فهو آمـ     : دارك، مثَّ قال  : داري؟ قال : قال أبو سفيان  

يا رسول اهللا إنَّ أبا سفيان رجـلٌ مـن شـأنه الغـدر            : مضى أبو سفيان قال العباس    
: وقد رأى من املسلمني تفرقاً، قال

 
: أغدراً يا بين هاشم؟ قـال     : قال! يا أبا حنظلة  : فلحقه العباس فقال  : قال

حتـى تنظـر إىل جنـود اهللا قـال     )١(صـبح ار لـيس مـن شـأننا ولكـن        ستعلم أنَّ الغد  
ال ولكـن  : هـذا رسـول اهللا قـال   : فمر خالد بن الوليد فقال أبو سـفيان       : العباس

يـا  : هذا خالد بن الوليد يف املقدمة مثَّ مر الزبري يف جهينة وأشجع فقال أبـو سـفيان     
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جلنود متر بـه حتـى مـر رسـول اهللا    هذا الزبري فجعلت ا . ال: عباس هذا حممد؟ قال   
يف األنـصار مثَّ انتـهى إليـه سـعد بـن عبـادة وبيـده رايـة           صلى اهللا عليه وآله وسلم    

ة، اليـوم يـوم امللحمـ     . يـا أبـا حنظلـة     : قالف صلى اهللا عليه وآله وسلم     رسول اهللا 
.)١(اليوم تسىب احلرمة، يا معشر األوس واخلزرج ثاركم يوم اجلبل

من سعد خلّى العباس وسعى إىل رسول اهللا وزاحم الناس حتى  فلما مسعها   
بأيب أنت وأُمي أما تسمع مـا يقـول   : مثَّ قال، )٢(فقبلهاهمر حتت الرماح فأخذ غرز   

: سعد وذكر القول فقال
 

 عليه السالممثَّ قال لعلي :
 

وأسـلم يومئـذ حكـيم بـن حـزام          : فأخذها علي منه وأدخلها كما أمر، قال      
وبديل بن ورقاء وجبري بن مطعم وأقبل أبو سـفيان يـركض حـىت دخـل مكّـة وقـد               
سطع الغبار من فوق اجلبال وقريش ال تعلم وأقبل أبو سفيان مـن أسـفل الـوادي                  

حممد يف خلـق مثَّ     : ار؟ قال ما وراءك وما هذا الغب    : يركض فاستقبله قريش وقالوا   
صاح يا آل غالب البيوت من دخل داري فهو آمن فعرفت هند فأخـذت تطـردهم          

ويلـك إنـي   : مثَّ قالت اقتلوا الشيخ اخلبيث لعنه اهللا من وافد قوم وطليعة قوم قـال   
رأيت ذات القرون ورأيـت فـارس أبنـاء الكـرام ورأيـت ملـوك كنـدة وفتيـان محـري                

.)٣(ويلك اسكيت فقد جاء احلق ودنت البليةيسلمن آخر النهار 

 

–
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إىل املـسلمني أن ال    صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         وكان قد عهـد رسـول اهللا      
وعبـد  ،)١(يقتلوا مبكّة إالّ من قاتلهم سوى نفر كانوا يؤذون النيب مقيس بن صـبابة         

رسـول  وقينتني كانتا تغنيان جـاء  ،وعبد اهللا بن خطل ،اهللا بن سعد بن أيب سرح     
: وقالصلى اهللا عليه وآله وسلماهللا

 
فأدرك ابن خطل وهو متعلّق بأستار الكعبة فاسـتبق إليـه سـعيد بـن حريـث             
وعمار بن ياسر فسبق سعيد عماراً فقتله وقتل مقيس بن صـبابة يف الـسوق وقتـل            

أفلتت اُألخرى وقتل علـي عليـه الـسالم أيـضاً     علي عليه السالم إحدى القينتني و     
احلويرث بن نقيذ بن كعب وبلغه أنَّ أُم هاين بنت أيب طالب عليه السالم قـد آوت             
ناساً من بين خمزوم منهم احلارث بن هشام وقيس بن الـسائب، فقـصد حنـو دارهـا           

)٢(ارىأخرجوا من آويتم فجعلوا يذرقون كمـا يـذرق احلبـ          : مقنعاً باحلديد، فنادى  

يا عبد اهللا أنا أُم هاين بنت : خوفاً منه فخرجت إليه أُم هاين وهي ال تعرفه فقالت         
وأُخت علي بن أيب طالب انـصرف عـن     صلى اهللا عليه وآله وسلم     عم رسول اهللا  

:داري فقال علي عليه السالم
 

فـرتع  مصـلى اهللا عليـه وآلـه وسـل      واهللا ألشـكونك إىل رسـول اهللا      : فقالت
فــديتك حلفــت : املغفــر عــن رأســه فعرفتــه فجــاءت تــشد حتــى التزمتــه، فقالــت

: فقال هلاصلى اهللا عليه وآله وسلمألشكونك إىل رسول اهللا
 

mn
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وهـو يف   صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         فجئت إىل رسول اهللا   : قالت أُم هاين  
صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   ه فلما مسع كالمي رسول اهللا   قبة يغتسل وفاطمة تستر   

: قال
 

: فقال! بأيب أنت وأُمي ما لقيت من علي اليوم: قلت
 

: فقالت فاطمة عليها السالم


 
: صلى اهللا عليه وآله وسلماحتملين فديتك فقال رسول اهللا: قلتف


)١( 

: وحدثين بشري النبال عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال: أبانقال











–
–
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وكان فتح مكّة لثالث عشرة خلت مـن شـهر رمـضان واستـشهد مـن          : قال
.املسلمني ثالثة نفر دخلوا يف أسفل مكّة وأخطأوا الطريق فقتلوا

السرايا فيما حول مكّة يـدعون   صلى اهللا عليه وآله وسلم     وبعث رسول اهللا  
: ومل يأمرهم بقتال فبعث غالب بن عبد اهللا إىل بين مـدجل فقـالوا            إىل اهللا عز وجلّ   

: أُغزهم يا رسول اهللا، فقال: لسنا عليك ولسنا معك، فقال الناس
 

له فـأبوا  وبعث عمرو بن أُمية الضمري إىل بين اهلذيل فدعاهم إىل اهللا ورسو    
: أُغزهم يا رسول اهللا، فقال: أشد اإلباء، فقال الناس

 
فبعث عبد اهللا بن سهيل بن عمرو إىل بين حمارب بن فهر فأسلموا فجاء معه 

د إىل بين وبعث خالد بن الولي  ،صلى اهللا عليه وآله وسلم     نفر منهم إىل رسول اهللا    
جذمية بن عامر وقد كانوا أصابوا يف اجلاهلية من بين املغرية نسوة فقتلوا عم خالد،      

يا خالد إنـا مل نأخـذ الـسالح علـى اهللا وعلـى              : فاستقبلوه وعليهم السالح وقالوا   
رسوله وحنن مسلمون، فإن كان بعثك رسول اهللا ساعياً فهذه إبلنـا وغنمنـا فاغـد          

إنا خناف منك أن تأخذنا بإحنة اجلاهليـة وقـد       : وا السالح، قالوا  عض: عليها فقال 
أماا اهللا ورسوله، فانصرف عنهم مبن معه فرتلوا قريباً مثَّ شن عليهم اخليـل فقتـل       

ليقتل كلّ رجـل مـنكم أسـريه فقتلـوا األسـرى وجـاء         : الً، مثّ قال  اوأسر منهم رج  
: فرفع يده إىل السماء وقالرسوهلم إىل رسول اهللا فأخربه مبا فعله خالد،

)١( 
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: وبكى مثَّ دعا علياً فقال


)١( 

غزوة حنني: شرونعاملسألة اخلامسة وال

كـثرياً فـذكر لرسـول    ه مجعـاً لوذلك أنَّ هوازن مجعت ،كانت غزوة حنني مثَّ
أنَّ صـفوان بـن أُميـة عنـده مائـة درع فـسأله ذلـك،        صلى اهللا عليه وآله وسلم اهللا

ال بأس ذا فأعطاه : ال ولكن عارية مضمونة، قال: أغصباً يا حممد؟ قال  : فقال
يف ألفني من مكّة وعشرة آالف كـانوا  صلى اهللا عليه وآله وسلم فخرج رسول اهللا  
لن تغلـب اليـوم مـن قلّـة فـشق ذلـك علـى رسـول اهللا         : صحابهمعه، فقال أحد أ   
:فأنزل اهللا سبحانه

>v uwz y x٢(>ــ اآلية ــ(.

وأقبل مالك بن عوف النصري فـيمن معـه مـن قبائـل قـيس وثقيـف فبعـث          
عينـاً فـسمع ابـن    )٣(عبـد اهللا بـن أيب حـدرد   صلى اهللا عليه وآله وسـلم      رسول اهللا 

وإنَّ هـذا رجـل مل يلـق         ،إنكم أحـد العـرب وأعـده       يا معشر هوازن  : عوف يقول 
فاكسروا جفون سيوفكم وامحلـوا عليـه محلـة    هفإذا لقيتمو  )٤(قوماً يصدقونه القتال  

 
>§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {<
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فأخربه فقال صلى اهللا عليه وآله وسلمرجل واحد، فأتى ابن أيب حدرد رسول اهللا
نت ضاال فهداك قد ك: ال تسمع يا رسول اهللا ما يقول ابن أيب حدرد، فقال: عمر

: قال الصادق عليه السالم.اهللا يا عمر وابن أيب حدرد صادق


)١(

)٢(





)٣(
)٤(




      


)٥( 





 



mn
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ــذع   ــا جـــ ــتين فيهـــ ــا ليـــ )١(أخـــــب فيهـــــا وأضـــــع  يـــ

................................................................ فسرنا حتـى إذا اسـتقبلنا وادي حـنني كـان القـوم قـد كمنـوا يف                  : جابر قال
يها الـسيوف والعمـد   شعاب الوادي ومضائقه فمـا راعنـا إالّ كتائـب الرجـال بأيـد             

والقىن فشدوا علينا شدة رجل واحد، فازم النـاس راجعـني ال يلـوي أحـد علـى       
ذات اليمني وأحدق ببغلته تـسعة       صلى اهللا عليه وآله وسلم     أحد وأخذ رسول اهللا   

.)٢(من بين عبد املطّلب

أروين حممـداً فـأروه فحمـل علـى رسـول اهللا          : وأقبل مالك بن عوف يقول    
فلقيـه رجـلٌُ مـن املـسلمني فالتقيـا          )٣(وكان رجالً أهوج   هللا عليه وآله وسلم   صلى ا 

إنه أمين بن أُم أمين، مثَّ أقدم فرسه فأىب أن يقـدم حنـو رسـول              : فقتله مالك، وقيل  
وصاح كلدة بـن احلنبـل وهـو أخ صـفوان بـن أميـة        صلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللا

اسكت فـض   : سحر اليوم، فقال صفوان   أال بطل ال  : ألمه وصفوان يومئذ مشرك   
يـربين رجـل مـن    مـن أن  رجـل مـن قـريش أحـب إىلّ     )٤(اهللا فاك فـواهللا ألن يـربين    

.هوازن

"



mn
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وقال شيبة بن عثمـان بـن أيب طلحـة أخـو بـين عبـد         : حممد بن إسحاق  قال
فـأردت  : حممـداً، قـال  أُدرك ثاري ــ وكان أبوه قتل يوم أُحد ــ اليوم أقتل         : الدار

ألقتله فأقبل شيء حتى تغشى فـؤادي فلـم          صلى اهللا عليه وآله وسلم     رسول اهللا ب
.أُطق ذلك فعرفت أنه ممنوع

)١(ملّـا رأيـت رسـول اهللا يـوم حـنني قـد عـري            : ن شيبة قال  بوروى عكرمة   

أُدرك ثـاري اليـوم مـن حممـد     : ذكرت أيب وعمي وقتل علـي ومحـزة إيامهـا فقلـت         
ذا أنا بعبـاس بـن عبـد املطّلـب قائمـاً عليـه درع بيـضاء           فذهبت ألجيئه عن ميينه فإ    

عمه ولن خيذله، مثَّ جئته من خلفـه فلـم          : كأنها فضة يكشف عنها العجاج فقلت     
بيين وبينه كأنه برق، )٣(إذ رفع يل شواظ من نار)٢(يبق إالّ أن أسوره سورة بالسيف

والتفــت فوضـعت يــدي علـى بــصري ومـشيت القهقــرى،    )٤(فخفـت أن ميحــشين 
: رسول اهللا إيلَّ وقال

 
يا شـبيب  : قال فرفعت إليه بصري وهلو أحب إيلَّ من مسعي وبصري، وقال         

.قاتل الكفّار

يف صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلمرســول اهللا: موســى بــن عقبــة قــالوعــن
:يدعو ويقولالركابني وهو على البغلة فرفع يده إىل اهللا

 








لنبوية$لسيرة $موجز ..................................................................................................................................................٢٤٦

mn 
يا أصحاب البيعة يوم احلديبية اهللا اهللا الكرة على )١(همرونادى أصحابه وذم 

يا أنصار رسول اهللا يا بين اخلزرج، وأمـر العبـاس بـن عبـد       : إنه قال : نبيكم وقيل 
.وم فأقبل إليه أصحابه سراعاً يبتدروناملطّلب فنادى يف الق

.)٢(اآلن محي الوطيس: قالصلى اهللا عليه وآله وسلموروي أنه

ــذب  ــنيب ال كـــــ ــا الـــــ أنــــا ابــــن عبــــد املطّلــــب   أنـــــ

عـن  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    ونـزل رسـول اهللا   : قال سلمة بن األكوع   
: البغلة مثَّ قبض قبضة من تراب مثَّ استقبل به وجوههم وقال

)٣( 

، )٤(فما خلق اهللا منهم إنساناً إالّ مأل عينيه تراباً بتلك القبضة فولّوا مـدبرين             
           مهم اهللا نساءهم وذراريهم وشاءهم وأمواهلم وفـرفأتبعهم املسلمون فقتلوهم وغن
مالك بن عوف حتى دخل حصن الطائف يف ناس من أشراف قومهم وأسلم عند          

.ة حىت رأوا نصر اهللا وإعزاز دينهذلك كثري من أهل مكّ

وحدثين حممد بن احلسن بن زيـاد عـن أيب عبـد اهللا عليـه الـسالم       : أبان قال
: قال




mn
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)١( 

غزوة الطائف: سألة السادسة والعشرونامل

إىل صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    سـار رسـول اهللا  ،َّ كانت غـزوة الطـائف     مث
وخرج نافع بن غيالن بن ،الطائف يف شوال سنة مثان فحاصرهم بضعة عشر يوماً

                     عليـه الـسالم يف خيلـه فـالتقوا بـبطن وج ب يف خيل من ثقيف فلقيـه علـي٢(معت(

زم املشركون ونزل من حصن الطائف إىل رسول اهللافقتله عليصلى اهللا عليه وا
مجاعة من أقارم منهم أبو بكرة وكان عبداً حلارث بـن كلـدة املنبعـث       وآله وسلم 

املنبعث، ووردان صلى اهللا عليه وآله وسلموكان امسه املضطجع فسماه رسول اهللا
صلى قدم وفد طائف على رسول اهللا     وكان عبداً لعبد اهللا بن ربيعة فأسلموا فلما       

يا رسـول اهللا رد علينـا رقيقنـا الـذين أتـوك،             : فأسلموا قالوا  اهللا عليه وآله وسلم   
.ال أُولئك عتقاء اهللا: فقال

صـلى اهللا عليـه وآلـه     شـاور رسـول اهللا    : الواقدي عـن شـيوخه قـال       وذكر
يا رسول اهللا : ــSأصحابه يف حصن الطائف فقال له سلمان الفارسي ــ وسلم

صلى اهللا عليه وآله وسلمأرى أن تنصب املنجنيق على حصنهم، فأمر رسول اهللا        

– 
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خالـد بـن   : ويقـال )١(قدم باملنجنيق يزيد بن زمعة ودبـابتني : فعمل منجنيق ويقال  
سعيد فأرسلت عليهم ثقيف سكك احلديد حممـاة بالنـار فاحترقـت الدبابـة، فـأمر                

بقطع أعنام وحتريقهـا، فنـادى سـفيان بـن           له وسلم صلى اهللا عليه وآ    رسول اهللا 
مل تقطع أموالنا إما أن تأخذها إن ظهرت علينا وإما أن تـدعها هللا   : عبد اهللا الثّقفي  

: صلى اهللا عليه وآله وسلموالرحم، فقال رسول اهللا
 

اً عليـه الـسالم يف   عليـ صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  فتركها، وأنفذ رسول اهللا  
خيل عند حماصرة أهل الطائف وأمره أن يكـسر كـلّ صـنم وجـده، فخـرج فلقيـه                

هل من مبارز، فلـم يقـم إليـه    : مجع كثري من خثعم، فربز له رجلٌ من القوم وقال         
   فقام إليه علي بيـع ز              أحدوعليـه الـسالم فوثـب أبـو العـاص بـن الر   ج بنـت الـنيب

ال ولكـن إن قتلـت فأنـت علـى النـاس فـربز إليـه        : ، فقالتكفاه أيها األمري : فقال
:علي عليه السالم وهو يقول

ــا  ــلِّ رئـــيس حقّـ إنّ علـــى كـ
................................

)٢(أن يــروي الــصعدة أو تــدقّا

صلى اهللا مثَّ ضربه فقتله ومضى حتى كسر األصنام وانصرف إىل رسول اهللا    
ه كبـر وأخـذ بـه    وهو بعد حماصـر ألهـل الطـائف ينتظـره فلمـا رآ     عليه وآله وسلم  

.وخال به

صلى اهللا عليه وآله وسـلم     ملّا خال رسول اهللا   : فروى جابر بن عبد اهللا قال     
بعلي بن أيب طالب يوم الطائف أتاه عمر بن اخلطاب فقال أتناجيه دوننا وختلـو بـه            
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: دوننا؟ فقال
 

نا يوم احلديبية لتدخلن لتـدخلن      هذا كما قلت ل   : فأعرض وهو يقول  : قال
صـلى اهللا  املسجد احلرام إن شاء اهللا آمنني حملّقني فلم ندخله وصددنا عنه، فنـاداه           

.)١(مل أقل لكم إنكم تدخلونه ذلك العامعليه وآله وسلم

على وجل صلى اهللا عليه وآله وسلم     فلما قدم علي فكأنما كان رسول اهللا      
ال أقمـت وال ظعنـت   : بن عبيـد، أال إن احلـي مقـيم فقـال     فنادى سعيد   )٢(لفارحت

.)٣(فسقط فانكسر فخذه

صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   حاصر رسول اهللا  : وعن حممد بن إسحاق قال    
أهل الطائف ثالثني ليلة أو قريباً من ذلك، مثَّ انصرف عنهم ومل يؤذن فيهم فجـاءه    

.وفده يف شهر رمضان فأسلموا

إىل اجلعرانـة مبـن معـه مـن        صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         مثَّ رجع رسول اهللا   
الناس وقسم ا ما أصاب من الغنائم يوم حنني يف املؤلّفة قلوم من قريش ومـن        

إنــه جعــل : ســائر العــرب ومل يكــن يف األنــصار منــها شــيء قليــل وال كــثري، قيــل
.لألنصار شيئاً يسرياً وأعطى اجلمهور للمنافقني

فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعري، ومعاويـة ابنـه         : قحممد بن إسحا   قال

 
mnmn

m
n
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مائة بعري، وحكيم بن حـزام مـن بـين أسـد بـن عبـد العـزى بـن قـصي مائـة بعـري،            
بـين  نوأعطى النضر بن احلارث بن كلدة مائة بعري، وأعطـى احلـارث بـن هـشام مـ          

الـك بـن   خمزوم مائة بعري، وجبري بن مطعم من بين نوفل بن عبد مناف مائة بعري،وم     
إنـه أعطـى علقمـة بـن     : عوف النصري مائـة بعـري، فهـؤالء أصـحاب املائـة وقيـل       

عالثة مائة واألقراع بن حابس مائة وعيينـة بـن حـصن مائـة وأعطـى العبـاس بـن               
:وأنشأ يقول)١(مرداس أربعاً فتسخطها

ــيب وـــب العبيـــــ  ــل ـ ـــــد بــــني عيينـــة واألقــــرع  أجتعـ

ــافمــا كــان حــصن والحــابس  ــع يفوقـ ــرداس يف امـ ن مـ

ومــن تــضع اليــوم ال يرفـــع   منــهمائومــا كنــت دون امــر

ــع  وقد كنـت يف احلـرب ذا تـدرإ         ــيئاً ومل أمن ــط ش ــم أع )٢(فل

:أنت القائل: أليب بكرصلى اهللا عليه وآله وسلمفقال رسول اهللا

ــيب وـــب العبيـــــ  ــل ـ ــة   أجتعـ ــرع وعيينـ ــني األقـ ـــد بـ ـــ
صلى اهللا عليه وآله وسلم ترديد أبو بكـر هلـذه األبيـات        العلة يف سؤال النيب     

.نيملبني املس
صـلى اهللا عليـه وآلـه     قـال  )٣(بأيب أنـت وأمـي لـست بـشاعر        : فقال أبو بكر  

: وسلم
 









٢٥١.............................................وسراياهعليه وآله وسلمصلى اهللا في ذكر مغازي رسول اهللا: المبحث السابع 

: صلى اهللا عليه وآله وسلمفأنشده أبو بكر، فقال رسول اهللا
)١( 
الكلمة أشد علي من يوم خثعم فأخـذ علـي عليـه        فواهللا هلذه   : قال العباس 

:يا علي إنك لقاطع لساين؟ قال: السالم بيدي فانطلق يب وقلت
 

بأيب أنت وأُمي مـا أكـرمكم       : قلت: اعقل ما بني أربعة إىل مائة قال      : فقال
: وأحلمكم وأمجلكم وأعلمكم فقال يل


 

: أشر أنت علي، قال: فقلت لعلي عليه السالم: قال
 

.فإني أفعل: قال
: بـيح حتـى قـال قائلـهم    قم فغضب قوم من األنصار لذلك وظهر منهم كال 

أهلــه وبــين عمــه وحنــن -لــه وســلم آأي الــنيب صــلى اهللا عليــه و-لقــي الرجــل
ما دخل على صلى اهللا عليه وآله وسلمأصحاب كلّ كريهة، فلما رأى رسول اهللا

مثَّ أتـاهم شـبه املغـضب يتبعـه     . األنصار أمرهم أن يقعدوا وال يقعد معهـم غريهـم      
: حتى جلس وسطهم، فقالعلي عليه السالم

 
: بلى وهللا ورسوله املن والطّول والفضل علينا، قال: قالوا
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: أجل، مثَّ قال: قالوا
 

: هللا أن يقول مثَّ سكت، مثَّ قالوقال ما شاء ا
 

نعــم جنيبــك يــا رســول اهللا، فــداك أبونــا وأُمنــا، لــك املــن والطّــول  : قــالوا
: والفضل، قال


 

ديـه ورجليـه وركبتيـه    فارتفعت إليه أصـوام وقـام إليـه شـيوخهم فقبلـوا ي           
رضينا عن اهللا وعن رسوله وهذه أموالنـا أيـضاً بـني يـديك فاقـسمها بـني          : وقالوا

: قومك إن شئت، فقال



 
لـو سـلك النـاس واديـاً وسـلك األنـصار            ،)١(األنصار كرشي وعيبيت  : مثَّ قال 

شعباً لسلكت شـعب األنـصار، اللّهـم اغفـر لألنـصار وألبنـاء األنـصار وألبنـاء أبنـاء                  
.)٢(األنصار

بنـت حليمـة فلمـا    صلى اهللا عليه وآله وسلم وقد كان فيما سيب أخته      : قال
فـرتع رسـول   : ا حممد أُختك سيب ــ بنت حليمة ـــ قـال    ي: قامت على رأسه قالت   

mn
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برده فبسطه هلا فأجلسها عليه مث أكب عليها يسائلها صلى اهللا عليه وآله وسلم   اهللا
.وهي الّيت كانت حتضنه إذ كانت أمها ترضعه

وقـد  )١(باجلعرانـة صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   وأدرك وفد هوازن رسول اهللا  
سول اهللا لنا أصل وعشرية وقد أصـابنا مـن الـبالء مـا مل خيـف      يا ر : أسلموا فقالوا 

يا رسـول اهللا  : عليك فامنن علينا من اهللا عليك وقام خطيبهم زهري بن صرد فقال  
للحارث بن أيب مشر والنعمان بن املنذر، مثَّ نزل منا مثل الّذي نزلت )٢(إنا لو ملحنا

ــت خــري املكفــولني،    ــه وأن ــضله وعطف ــا بف ــاد علين ــا يف احللع ــوإنم ــك ظ ائر خاالت
          مـا نـسألكهنوحواضنك وبنات حواضنك الالّيت أرضعنك ولـسنا نـسألك مـاالً إن

قسم منهن ما شاء اهللا فلمـا كلّمتـه   صلى اهللا عليه وآله وسلم    وقد كان رسول اهللا   
: أخته قال


 

فلما صلّوا الظّهر، قامت فتكلّمت وتكلّمـوا فوهـب هلـا النـاس أمجعهـم إالّ           
يـا رسـول اهللا إنَّ   : األقرع بن حابس وعيينة بن حصن فإنهما أبيـا أن يهبـا وقـالوا           

هؤالء قد أصابوا من نسائنا فنحن نصيب من نسائهم مثل ما أصابوا فأقرع رسول       
: بينهم مثَّ قالصلى اهللا عليه وآله وسلماهللا

  )٣( 
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فلمـا رأيـا   ماً لبين منـري، دفأصاب أحدمها خادماً لبين عقيل وأصاب اآلخر خا       
ولوال أنَّ النساء وقعن يف القسمة لوهبهن هلا كمـا وهـب      : ذلك وهبا ما منعا، قال    

إالّ بطيبـة  ولكنهن وقعن يف أنـصباء النـاس فلـم يأخـذ منـهم      ،ما مل يقع يف القسمة  
.النفس

مـن أمـسك مـنكم حبقّـه     : قالصلى اهللا عليه وآله وسلم أنَّ رسول اهللا  وروى
فله بكلّ إنسان ست فرائض من أول يفء نصيبه، فردوا إىل الناس نـساءهم وأبنـاءهم،     

إن جاءين فهو آمن فأتاه فـرد عليـه مالـه         : وكلّمته أخته يف مالك بن عوف فقال      : قال
.من اإلبلوأعطاه مائة

بينـا حنـن   : روى الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب سعيد اخلدري قـال        فصل
وهو يقـسم إذ أتـاه ذو اخلويـصرة رجـلٌ     صلى اهللا عليه وآله وسلم   عند رسول اهللا  

صـلى اهللا عليـه وآلـه    يـا رسـول اهللا اعـدل، فقـال رسـول اهللا     : من بين متيم فقـال   
: وسلم

 
يا رسول اهللا ائذن يل فيه أضرب عنقه، فقال رسول : فقال عمر بن اخلطّاب

: صلى اهللا عليه وآله وسلماهللا






)١(

mn
!
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)١(
 
صلى اهللا عليـه وآلـه     فأشهد أني مسعت هذا من رسول اهللا      : قال أبو سعيد  

وأشهد أنَّ علي بن أيب طالـب عليـه الـسالم قاتلـهم وأنـا معـه وأمـر بـذلك            وسلم
صـلى اهللا  الرجل فالتمس فوجد فأُيت به حتى نظـرت إليـه علـى نعـت رسـول اهللا           

).رواه البخاري يف الصحيح(نعت الّذي عليه وآله وسلم

مثَّ ركب رسول اهللا واتبعه الناس يقولون يـا رسـول اهللا اقـسم          : قالوا فصل
: علينا فيئنا حتى أجلأوه إىل شجرة فانتزع عنه رداؤه فقال


 

: إىل جنب بعري وأخذ من سنامه وبرة فجعلها بني إصبعيه فقالممثَّ قا


 
يا رسول اهللا أخذت    : من األنصار بكبة من خيوط شعر، فقال      فجاءه رجلٌ   

: صلى اهللا عليه وآله وسلمهذه ألخيط ا برذعة بعري يل، فقال رسول اهللا
 

"


SR
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.أما إذا بلغ األمر هذا فال حاجة يل ا ورمى ا من يده: فقال الرجل

من اجلعرانة يف ذي القعدة إىل صلى اهللا عليه وآله وسلمخرج رسول اهللا   مثّ
.مكّة فقضى ا عمرته مثَّ صار إىل املدينة وخليفته على أهل مكّة معاذ بن جبل

استخلف عتاب بن أُسيد وخلّـف معـه معـاذاً يفقّـه     : فقال حممد بن إسحاق  
حج بالناس يف تلك السنة وهي سنة مثان عتـاب  والناس يف الدين ويعلّمهم القرآن      

.)١(باملدينة ما بني ذي احلجة إىل رجبصلى اهللا عليه وآله وسلمد، وأقامبن أُسي

غزوة تبوك: املسألة السابعة والعشرون

يف رجـب  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     كانت غزوة تبوك يأ رسـول اهللا       مث
لغزو الروم وكتب إىل قبائل العرب ممن قد دخل يف اإلسالم وبعـث إلـيهم الرسـل     

اجلهاد والغزو، وكتب إىل متيم وغطفان وطي وبعث إىل عتاب بن أُسيد        يرغّبهم يف 
فلما يأ للخروج قام خطيباً فحمـد    ،عامله إىل مكّة املشرفة يستنفرهم لغزو الروم      

اهللا تعاىل وأثىن عليه ورغّب يف املؤاساة وتقوية الضعيف واإلنفـاق فكـان أول مـن                
صلى اهللا عليـه  أواين من فضة فصبها يف حجر النيبأنفق فيه عثمان بن عفّان جاء ب   

فجهز ناساً من أهل الضعف وهو الّذي يقال إنه جهز جـيش العـسرة،        وآله وسلم 
عسكره فوق ثنية الـوداع  صلى اهللا عليه وآله وسلم     وقدم العباس على رسول اهللا    

نة وجهينـة وطـي   مبن تبعه من املهاجرين وقبائل العرب وبين كنانة وأهل امة ومزي         
إنه البد للمدينة مني أو منـك واسـتعمل    : ومتيم، واستعمل على املدينة علياً وقال     

الزبري على راية املهاجرين وطلحة بن عبيد اهللا على امليمنة وعبد الرمحن بن عـوف          

–
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حتى نـزل اجلـوف فرجـع    صلى اهللا عليه وآله وسلم   على امليسرة وسار رسول اهللا    
: صلى اهللا عليه وآله وسلمأُيب بغري إذن فقال رسول اهللاعبد اهللا بن 

 
:فرتل قوله تعاىل

>1     0  /  .  -   ,   +  *  )<)١(.

يـا رسـول اهللا   : وقـال )٢(فلما انتهى إىل اجلوف حلقه علي وأخذ بغرز رحلـه        
: أنك خلّفتين استثقاالً مني، فقالزعمت قريش 


)٣( 

: فقال
 
.فرجع إىل املدينة

ثـاء  تبـوك يف شـعبان يـوم الثّال   صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   وقدم رسول اهللا  
وأتاه وهو بتبوك حينة بن رؤبة صـاحب   ؛وأقام بقية شعبان وأياماً من شهر رمضان      

،لــه كتابــاًصـلى اهللا عليــه وآلــه وســلم وكتــب رســول اهللافأعطــاه اجلزيــة )٤(ايلـة 
–
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.كتاباً)١(والكتاب عندهم وكتب أيضاً ألهل جرباء وأذرح
وهـو بتبـوك بـأيب عبيـدة بـن      صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    وبعث رسول اهللا 

)٢(اجلـراح إىل مجـع مــن جـذام مــع زنبـاع بــن روح اجلـذامي فأصــاب منـهم طرفــاً      

ث سعد بن عبادة إىل ناس من بين سليم ومجوع من بلـي  وأصاب منهم سبايا، وبع   
.فلما قاربوا القوم هربوا

لعـلّ اهللا يكفيكـه     : وبعث خالداً إىل اُألكيدر صاحب دومة اجلندل وقال لـه         
إذ أقبلـت البقـرة،      )٣(بصيد البقر فتأخذه، فبينـا خالـد وأصـحابه يف ليلـة إضـحيان             

شرب اخلمر فقام فركب هو وحسان     تنتطح باب حصن أُكيدر وهو مع امرأتني له ي        
أخوه وناس من أهله فطلبوها وقد كمـن لـه خالـد وأصـحابه فتلقّـاه أُكيـدر وهـو                    

وأفلـت   )٤(يتصيد البقر فأخذوه وقتلوا حـساناً أخـاه وعليـه قبـاء خمـوص بالـذّهب               
أصحابه وقد دخلوا احلصن وأغلقوا الباب دوم فأقبل خالد بأُكيدر وسار معه إىل 

أرسلين فـإني أفـتح البـاب فأخـذ     : سأهلم أن يفتحوا له الباب فأبوا فقالأصحابه و 
عليه موثقاً وأرسله فدخل وفتح الباب حتى دخـل خالـد وأصـحابه وأعطـاه مثـاين         
مائة رأس وألفي بعري وأربعمائة درع وأربعمائة رمح ومخـسمائة سـيف فقيـل ذلـك           

فحقـن دمـه وصـاحله علـى      صلى اهللا عليه وآله وسلم     منه وأقبل به إىل رسول اهللا     
.)٥(اجلزية
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البيهقــي أخربنــا أبــو عبــد اهللا احلــافظ وذكــر اإلســناد مرفوعــاً إىل أيب  وروى 
قـافالً مـن   صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  ملّا رجع رسول اهللا: األسود عن عروة قال   

إىل املدينة حتى إذا كان ببعض الطريق مكر به ناس من أصحابه فأمتروا أن       )١(تبوك
ه من عقبة يف الطريق وأرادوا أن يسلكوها معه، فأُخرب رسـول اهللا خـربهم،         يطرحو

: فقال
 

 ـاس بطـن الـوادي إالّ     صلى اهللا عليه وآله وسلم فأخذ النيبالعقبة وأخـذ الن
صلى اهللا عليه وآلـه  وأمر رسول اهللا)٢(النفر الّذين أرادوا املكر به استعدوا وتلثموا    

حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمـشيا معـه مـشياً وأمـر عمـاراً أن يأخـذ               وسلم
بزمام الناقة وأمر حذيفة أن يسوقها، فبينا هـم يـسريون إذ مسعـوا وكـزة القـوم مـن           

وأمر حذيفـة أن  صلى اهللا عليه وآله وسلم   فغضب رسول اهللا   )٣(ورائهم قد غشوه  
فاسـتقبل وجـوه راحلتـهم وضـرم ضـرباً بـاحملجن          )٤(ه حمجـن  يردهم فرجع ومعـ   

وأبصر القوم وهم متلثّمون فرعبهم اهللا حني أبصروا حذيفة حتى أدرك رسول اهللا         
: فلما أدركه قالصلى اهللا عليه وآله وسلم

 
: لنيبفأسرعوا فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس، فقال ا

 


][mn
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عرفت راحلـة فـالن وكانـت ظلمـة اللّيـل غـشيتهم وهـم متلثّمـون،           : فقال
: فقال

)١( 
: ال يا رسول اهللا، قال: قالوا

 
: أفال تأمر م يا رسول اهللا إذا جاءك الناس فتضرب أعناقهم؟ قال: قالوا


)٢( 

وكانوا اثين عشر سبعة من قـريش       : كتاب أبان بن عثمان قال األعمش      ويف
املدينـة وكـان إذا قـدم مـن سـفر      اهللا عليه وآله وسلمصلى وقدم رسول اهللا  : قال

السالم فأخـذمها إليـه وحـف املـسلمون بـه حتـى              ماعليهاستقبل باحلسن واحلسني  
ويقعدون بالباب وإذا خرج مشوا معـه وإذا دخـل   عليها السالم يدخل على فاطمة    

.مرتله تفرقوا عنه
صـلى اهللا عليـه وآلـه       أقبلنا مع رسـول اهللا    : قال)٣(وعن أيب محيد الساعدي   

: من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على املدينة قالوسلم
 

ملّـا دنـا مـن    صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    وعن أنس بن مالك أنَّ رسول اهللا      
:املدينة قال
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: يا رسول اهللا وهم باملدينة؟ قال: قالوا
 
ومات عبـد  صلى اهللا عليه وآله وسلم   وكانت تبوك آخر غزوات رسول اهللا     

.)١(من غزوة تبوكصلى اهللا عليه وآله وسلماهللا بن أُيب بعد رجوع رسول اهللا

بوك والغديرما بني ت: املسألة الثامنة والعشرون

نزول سورة براءة: أوًال

يف سنة تسع فدفعها إىل أيب بكر فسار >! " # $<فرتلت سورة 
: ا فرتل جربئيل عليه السالم فقال

 
: فبعث علياً على ناقته العضباء فلحقه فأخذ منه الكتاب فقـال لـه أبـو بكـر     

صلى اهللا عليه وآله وسـلم ولكن ال يؤدي عن رسول اهللا ال: أنزل يفَّ شيء؟ قال   
      ا علي ام التـشريق، وكـان يف    )٢(إالّ هو أو أنا، فسارحر وأيى أذَّن مبكّة يوم النحت

عهــده أن ينبــذ إىل املــشركني عهــدهم وأن ال يطــوف بالبيــت عريــان وال يــدخل   
عهد فـإىل أربعـة أشـهر    املسجد مشرك ومن كان له عهد فإىل مدته ومن مل يكن له    

:وذلك قوله تعاىل،فإن أخذناه بعد أربعة أشهر قتلناه
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> { z y x ١(>¥ ¦ــ إىل قوله ــ(.

واهللا ال يطوف بالبيت عريان إالّ : سيفه وقال)٢(وملّا دخل مكّة اخترط: قال
.)٣(ضربته بالسيف حتى أُلبسهم الثّياب، فطافوا وعليهم الثياب

وة بن مسعود الثقفياستشهاد عر: ثانيًا

عروة بن مـسعود الثقفـي      صلى اهللا عليه وآله وسلم     مثَّ قدم على رسول اهللا    
: الرجوع إىل قومه فقاليفصلى اهللا عليه وآله وسلممسلماً واستأذن رسول اهللا

 
صـلى اهللا عليـه وآلـه    إن وجدوين نائماً ما أيقظوين فأذن له رسول اهللا      : قال

فرجع إىل الطائف ودعاهم إىل اإلسالم ونصح هلم فعصوه وأمسعـوه األذى             وسلم
حتى إذا طلع الفجر قام يف غرفة من داره فأذَّن وتشهد، فرماه رجـلٌ بـسهم فقتلـه                  

سـلموا  أة عـشر رجـالً هـم أشـراف ثقيـف ف     ضعوأقبل بعد قتله مـن وفـد ثقيـف بـ      
م وأمر عليهم عثمان بن أيب وحباهصلى اهللا عليه وآله وسلم     فأكرمهم رسول اهللا  

: العاص بن بشر، وقد كان تعلّم سوراً من القرآن، وقد ورد يف اخلرب عنه أنـه قـال           
: يا رسول اهللا إنَّ الشيطان قد حال بني صاليت وقراءيت، قال: قلت

)٤(
)٥( 




mnn
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وهـالك عـامر بـن الطفيـل وجماعتـه      العرب إُّـ اإلسالمدخول أفواج من    : ثالثًا

بدعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

وفـود  صلى اهللا عليه وآله وسـلم فلما أسلمت ثقيف ضربت إىل رسول اهللا     
ه عطـارد بـن   العرب فدخلوا يف دين اهللا أفواجاً كمـا قـال اهللا سـبحانه، فقـدم عليـ      

حاجب بن زرارة يف أشراف من بين متيم منهم األقرع بن حابس والزبرقان بن بدر               
وقيس بن عاصم وعيينـة بـن حـصن الفـزاري وعمـرو بـن األهـتم وكـان األقـرع                     

وأحـسن جـوارهم، وممـن    صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم   وعيينة شهدا مع رسول اهللا    
يل وأربد بن قيس أخو لبيـد بـن ربيعـة     قدم عليه وفد بين عامر فيهم عامر بن الطف        

إني شاغلٌ عنك وجهه فإذا فعلته فاعله بالسيف، : ُألمه وكان عامر قد قال ألربد     
ال، حتى تؤمن باهللا وحـده  : ، فقال)١(يا حممد خالين : فلما قدموا عليه، قال عامر    

: قالصلى اهللا عليه وآله وسلمعليه رسول اهللاــ يقوهلا مرتني ــ فلما أىب
 

: صلى اهللا عليه وآله وسلمفلما وىل قال رسول اهللا
 

واهللا ما مهمت  : أين ما كنت أمرتك به، قال     : فلما خرجوا قال عامر ألربد    
لسيف، وبعـث اهللا علـى   بالّذي أمرتين به إالّ دخلت بيين وبني الرجل، أفأضربك با 

عامر بن الطفيل يف طريقه ذلك الطاعون يف عنقه فقتله يف بيـت امـرأة مـن سـلول                 
وخرج أصحابه حني واروه إىل بالدهم وأرسل اهللا تعـاىل علـى أربـد وعلـى مجلـه           

.)٢(صاعقة فأحرقتهما
mn
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صـلى اهللا عليـه وآلـه     كتاب أبان بن عثمان أنهما قدما على رسـول اهللا          ويف
أغـدة كغـدة    : وجعـل يقـول عـامر عنـد موتـه         : غزوة بين النـضري قـال      بعد وسلم
.وموت يف بيت سلولية)١(البكر

اللّهم : قال يف عامر وأربدصلى اهللا عليه وآله وسلموكان رسول اهللا: قال
أبدلين ما فارسي العـرب فقـدم عليـه زيـد بـن مهلـهل الطـائي وهـو زيـد اخليـل                     

.)٢(وعمرو بن معدي كرب

قدوم وفد طي: رابعًا

وفـد طـي فـيهم زيـد     صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم       وممن قدم على رسول اهللا    
اخليل وعدي بن حامت فعرض عليهم اإلسـالم فأسـلموا وحـسن إسـالمهم ومسـاه              

زيد اخلري وقطع له فيداً وأرضني معـه وكتـب   صلى اهللا عليه وآله وسلم     رسول اهللا 
راجعـاً إىل  صلى اهللا عليه وآله وسـلم ل اهللاله كتاباً، فلما خرج زيد من عند رسو   

: صلى اهللا عليه وآله وسلمقومه قال رسول اهللا
)٣( 

فلما انتهى مـن بلـد جنـد إىل مـاء يقـال لـه فـردة أصـابته احلمـى فمـات ـا                          
.وعمدت امرأته إىل ما كان معه من الكتب فأحرقتها

صـلى اهللا  مد بن إسحاق أنَّ عدي بن حامت فر وأنَّ خيل رسول اهللا        وذكر حم 
صـلى اهللا عليـه وآلـه    قد أخذوا أُخته فقدموا ا على رسـول اهللا        عليه وآله وسلم  
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وأنه من عليها وكساها وأعطاها نفقة فخرجت مع ركب حتى قدمت الشام     وسلم
صلى اهللا عليـه وآلـه   ل اهللاوأشارت على أخيها بالقدوم فقدم وأسلم وأكرمه رسو   

.)١(وأجلسه على وسادة رمى إليه بيدهوسلم

مـا وقـع َّـ نفـس بريـدة مـن علـي عليـه الـسالم وظهـور منقبـة مـن             : خامسًا

مناقبه

عمـرو بـن معـدي كـرب      صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم       وقدم على رسول اهللا   
صـلى اهللا  ول اهللاوأسلم مثَّ نظر إىل أيب عثعث اخلثعمي فأخذ برقبته وأدناه إىل رسـ     

أهـدر  : أعدين على هذا الفـاجر الّـذي قتـل والـدي فقـال     : فقال عليه وآله وسلم  
اإلسالم ما كان يف اجلاهلية فانصرف عمرو مرتداً وأغار على قوم من بين احلـارث           
بن كعب فأنفذ رسول اهللا علياً إىل بين زبيد وأمره على املهاجرين وأرسل خالد بن 

جلعفي فإذا التقيا فـأمري النـاس علـي    امن األعراب وأمره أن يقصد     الوليد يف طائفة    
بن أيب طالب وسار علي عليه السالم واستعمل على مقدمته خالد بـن سـعيد بـن                

كيف أنت يا أبا ثور إذا لقيك هـذا الغـالم      : العاص فلما رآه بنو زبيد قالوا لعمرو      
يين وخـرج عمـرو وخـرج أمـري       سيعلم إن لق  : فقال ؟)٢(القرشي فأخذ منك األتاوة   

فصاح به صيحة فازم وقتل أخوه وابن أخيه وأُخذت امرأته    عليه السالم املؤمنني  
ركانة وسيب منهم نسوان وخلّف على بين زبيد خالـد بـن سـعيد ليقـبض زكـوام           
ويؤمن من عاد إليه من هرام مسلماً، فرجع عمرو واستأذن على خالد بن سعيد     

وكـان أمـري املـؤمنني    ،إلسالم وكلّمه يف امرأته وولده فوهبهم لـه فأذن له فعاد إىل ا  

–
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    صـلى اهللا عليـه   قد اصطفى من السيب جارية فبعث خالد بريدة األسلمي إىل الـنيب
تقدم اجلـيش إليـه فأعلمـه مـا فعـل علـي عليـه الـسالم مـن           : وقال له  وآله وسلم 

       ومعـه  اصطفاء اجلارية من اخلمس لنفسه وقع فيه فسار بريدة حت ى دخل على النيب
إن رخصت  : كتاب خالد فجعل يقرؤه على رسول اهللا ووجهه يتغير، فقال بريدة          

صـلى اهللا عليـه وآلـه    يا رسول اهللا للناس مثل هذا ذهب فيـئهم فقـال رسـول اهللا         
: وسلم




 
أعـوذ بـاهللا   : فتمنيت أنَّ األرض انشقّت يل فسخت فيـه وقلـت       : قال بريدة 

من سخط اهللا وسخط رسوله، يا رسول اهللا استغفر يل فلن أبغض عليـاً أبـداً وال                 
فـصار علـي أحـب خلـق اهللا بعـد      : خرياً فاستغفر له النيب، قال بريدة  أقول فيه إالّ  

.)١(رسوله إيلّ

قدوم وفد نجران على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم ونـزول      : سادسًا

آية اِّـباهلة

وفد جنران فـيهم بـضعة عـشر     صلى اهللا عليه وآله وسلم     وقدم على رسول اهللا   
فر يتولّون أمورهم العاقب وهو أمريهم وصاحب مشورم رجالً من أشرافهم وثالثة ن

وصاحب ) ٢( مثاهلمالذي ال يصدرون إالّ عن رأيه وأمره وامسه عبد املسيح والسيد وهو
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رحلــهم وامســه األيهــم وأبــو حارثــة بــن علقمــة اُألســقف وهــو حــربهم وإمــامهم  
وصـاحب مدارســهم ولــه فــيهم شــرف ومرتلــة وكانـت ملــوك الــروم قــد بنــوا لــه   
الكنائس وبسطوا عليه الكرامات ملا يبلغهم مـن علمـه واجتـهاده يف دينـهم، فلمـا                 

جلس أبو حارثة علـى بغلـة وإىل   صلى اهللا عليه وآله وسلم   وجهوا إىل رسول اهللا   
كرز وبشر بن علقمة يسايره إذ عثرت بغلـة أيب حارثـة فقـال           : جنبه أخ له يقال له    

ــ فقـال لـه أبـو    صلى اهللا عليه وآله وسلمــ يعين رسول اهللا )١(تعس األبعد : كرز
واهللا إنه النيب الّذي كنا ننتظره، : ومل يا أخ؟ فقال: بل أنت تعست قال له   : حارثة

ما صنع بنا هؤالء القـوم شـرفونا ومولونـا          : فما مينعك أن تتبعه؟ فقال    : قال كرز 
فأضـمر عليهـا منـه    وأكرمونا وقد أبوا إالّ خالفه ولو فعلت نزعوا منا كلَّ ما ترى         

:أخوه كرز حتى أسلم مثَّ مر يضرب راحلته ويقول
إليـــك تغـــدو قلقـــاً وضـــينها   

................................
ــها   ــها جنينــ ــاً يف بطنــ معترضــ

)٢(خمالفاً دين النـصارى دينـها      

صلى اهللا عليه وآله   فقدموا على رسول اهللا   : فلما قدم على النيب أسلم قال     
وثياب احلربة على هيئة مل يقدم ا أحد من وقت العصر ويف لباسهم الديباج وسلم

:العرب، فقال أبو بكر

بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا لو لبست حلّتك اليت أهداها لك قيـصر فـرأوك          




mn
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فـسلّموا عليـه فلـم يـرد     صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم   مث أتوا رسول اهللا   : فيها، قال 
د الـرمحن بـن   بـ عفّـان وع ومل يكلّمهم فانطلقوا يتتبعـون عثمـان بـن   عليهم السالم 

إنَّ نبـيكم كتـب   :عوف وكانا معرفة هلم فوجدومها يف جملس من املهاجرين فقالوا         
إلينا بكتاب فأقبلنا جميبني له فأتيناه وسلّمنا عليه فلـم يـرد سـالمنا ومل يكلّمنـا فمـا           

:الرأي؟ فقاال لعلي بن أيب طالب

: ما ترى يا أبا احلسن يف هؤالء القوم؟ قال
 

ففعلوا ذلك فسلّموا فرد عليهم سالمهم مثَّ ساءلوه ودارسـوه يـومهم وقـال              
: ما تقول يف السيد املسيح يا حممد؟ قال: اُألسقف

.هو عبد اهللا ورسوله

: صلى اهللا عليه وآله وسلمبل كذا وكذا فقال: قال
 

مـن صـدر سـورة آل      صلى اهللا عليه وآله وسلم     دا فرتل على رسول اهللا    فترا
وفيما أنزل اهللا عمران حنو من سبعني آية يتبع بعضها بعضاً

>vwxyz{|}~�¡ ــ إىل قوله ــÉ

ÊO)١(.

 يبد    : نباهلك غداً وقال أبو حارثة ألصحابه     : فقالوا للنانظروا فإن كان حمم
ــه وإن غــدا بأصــحابه وأتباعــه  غــداً يبــاهلكم بولــد ه وأهــل بيتــه فاحــذروا مباهلت

.فباهلوه

–
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خــروج النبــي صـلى اهللا عليــه وآلــه وسـلم وفاطمــة وعلــي وولــداهما   : سـابعاً 

عليهم السالم للمباهلة

غـدا رسـول    : حدثين احلسني بن دينار، عن احلسن البصري قـال        : أبان قال
وبـني يديـه علـي عليـه      هـا الـسالم   علياهللا آخذاً بيد احلسن واحلـسني تتبعـه فاطمـة           

السالم وغدا العاقب والسيد بابنني على أحدمها درتان كأنهما بيضتا محـام فحفّـوا              
هـذا ابـن عمـه زوج ابنتـه     : مـن هـؤالء معـه؟ قـالوا    : بأيب حارثة فقال أبو حارثـة     

وهذان ابنا ابنته وهذه بنته أعـز النـاس عليـه وأقـرم إىل قلبـه وتقـدم رسـول اهللا                
جثا واهللا كمـا جثـا   : فجثا على ركبتيه، فقال أبو حارثةصلى اهللا عليه وآله وسلم  

  د         )١(األنبياء للمباهلة فكعادن يـا أبـا حارثـة      : ومل يقدم على املباهلة فقال لـه الـسي
ال، إني ألرى رجالً جريئـاً علـى املباهلـة وأنـا أخـاف أن يكـون                : للمباهلة، فقال 

وكـان نـزل   : لينا احلول ويف الدنيا نصراينٌّ يطعم املاء، قـال صادقاً فال حيول واهللا ع  
يا أبا القاسم إنا ال نباهلك ولكن نصاحلك،        : العذاب من السماء لو باهله، فقالوا     

على ألفي حلّة مـن حلـل األواقـي    صلى اهللا عليه وآله وسلمفصاحلهم رسول اهللا 
كتابــاً وقــال أليب حارثــة قيمـة كــلّ حلّــة أربعــون درمهــاً جيــاداً وكتــب هلــم بــذلك  

لكأنين بك قد ذهبت إىل رحلك وأنت وسنان فجعلـت مقدمـه مـؤخره          : األسقف
أشـهد أنَّ حممـداً رسـول    : فلما رجع قام يرحل راحلته فجعل رحله مقلوبـاً فقـال     

.)٢(اهللا
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عليًا إُّـ اليمنالنبي صلى اهللا عليه وآله وسلم يبعث : ثامنًا

علياً إىل الـيمن ليـدعوهم إىل       عليه وآله وسلم   صلى اهللا  مث بعث رسول اهللا   
ليخمس زكوام ويعلّمهم األحكام ويبين هلم احلالل واحلرام ــ : اإلسالم ــ وقيل  

.)١(وإىل أهل جنران ليجمع صدقام ويقدم عليه جبزيتهم

: س األسلمي قالأوروى أبو عبد اهللا احلافظ بإسناده رفعه إىل عمرو بن ش

لة وجفاين علـي بعـض اجلفـا فوجـدت     محن أيب طالب يف    كنت مع علي ب   
عليه يف نفسي، فلما قدمت املدينة اشتكيته عند من لقيته فأقبلت يوماً ورسول          

جـالس يف املـسجد فنظـر إيلَّ حـىت جلـست إليـه              صلى اهللا عليه وآله وسلم     اهللا
: فقال

 
، أعوذ بـاهللا واإلسـالم أن أؤذي رسـول اهللا       إنا هللا وإنا إليه راجعون    : فقلت

: فقال
 

وقد كان بعث قبله رسول اهللا عليـه الـصالة والـسالم خالـد بـن الوليـد إىل              
فكنت مع علي فلما دنونا : أهل اليمن يدعوهم إىل اإلسالم فلم جييبوه قال الرباء       

صفّنا صفّاً واحداً مثَّ تقدم بني أيدينا فقـرأ  من القوم خرجوا إلينا فصلّى بنا علي مثَّ      
فأسـلمت مهـدان كلّهـا فكتـب     صلى اهللا عليه وآله وسلم     عليهم كتاب رسول اهللا   

فلما قرأ الكتاب خر ساجداً مثَّ رفع صلى اهللا عليه وآله وسلم     علي إىل رسول اهللا   
.)٢(على مهدان السالم: رأسه فقال
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مـرة، عـن أيب البختـري، عـن علـي عليـه             وروى األعمش عـن عمـرو بـن         
: السالم قال





)١( 

واقعة الغدير: املسألة التاسعة والعشرون

من املدينـة متوجهـاً إىل احلـج يف    صلى اهللا عليه وآله وسلم  خرج رسول اهللا  
وأذّن يف النـاس احلـج فتجهـز النـاس     ،السنة العاشرة خلمس بقـني مـن ذي القعـدة       

فلما انتهى إىل ومن جوانبها خلق كثري)٢(للخروج معه وحصر املدينة من ضواحيها  
ذي احلليفة ولدت هناك أمساء بنت عميس حممد بن أيب بكر فأقام تلـك اللّيلـة مـن            
أجلها وأحرم من ذي احلُليفة وأحرم الناس معه وكـان قارنـاً للحـج بـسياق اهلـدي         
ساق معه ستاً وستني بدنة وحج علي من الـيمن وسـاق معـه أربعـاً وثالثـني بدنـة                

لعسكر الذي صحبه من اليمن ومعـه احللـل الّـيت أخـذها مـن          وخرج مبن معه من ا    
مكّـة مـن طريـق املدينـة     صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم       جنران، فلما قارب رسول اهللا    

صلى قارا أمري املؤمنني عليه السالم من طريق اليمن فتقدم اجليش إىل رسول اهللا       
: فسر بذلك قول لهاهللا عليه وآله وسلم

 

–
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: لهفقال


 
: فقال


)١( 

:روي أيضاً عن الصادق عليه السالموقد











    
)٢( 

عليه السالم ــ وهو على   وملّا قدم النيب مكّة وطاف وسعى نزل عليه جربئيل        
:املروة ــ ذه اآلية

>¥ ¤ £ ¢<)٣(.
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: فخطب الناس ومحد اهللا وأثىن عليه وقال
 

: مثَّ قال
 

من مل يسق منكم هدياً فليحـلّ وليجعلـها عمـرة ومـن     : مثَّ أمر مناديه فنادى   
يا رسول : ساق منكم هدياً فليقم على إحرامه وقام إليه رجلٌ من بين عدي وقال      

: فقالإىل مىن ورؤوسنا تقطر من النساء؟نرجختاهللا أ
 

يـا رسـول اهللا ألعامنـا هـذا أم          : فقام إليه سراقة بن مالك بن جعـشم فقـال         
: لألبد؟ قال

 
صـلى اهللا  وخطب رسـول اهللا ،فأحلَّ الناس أمجعون إالّ من كان معه هدي       

صـلى اهللا  ى رسـول اهللا الناس يوم النفر من مىن فودعهم وملّا قض     عليه وآله وسلم  
نسكه ونقل إىل املدينـة وانتـهى إىل املوضـع املعـروف بغـدير خـم             عليه وآله وسلم  

وليس مبوضع للرتول لعدم املاء واملرعـى فـرتل عليـه جربئيـل وأمـره أن يقـيم عليـاً            
إنَّ أُميت حديثو عهد باجلاهلية فرتل عليه إنها عزمية ال        : وينصبه إماماً للناس، فقال   

:خصة فيها ونزلت اآليةر

>X W V U T SY] \ [ Z<.

فرتل رسول اهللا باملكان الّذي ذكرنا ونزل املسلمون حوله وكان يومـاً شـديد        
بدوحات هناك فقم ما حتتـها وأمـر   صلى اهللا عليه وآله وسلم    احلر فأمر رسول اهللا   
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فنـادى  جبمع الرحال يف ذلـك املكـان ووضـع بعـضها علـى بعـض، مثَّ أمـر مناديـه              
ه علـى قدميـه مـن    ءبالناس الصالة جامعة، فاجتمعوا إليـه وإنَّ أكثـرهم ليلـف ردا       

على تلـك الرحـال حتـى صـار يف     صلى اهللا عليه وآله وسلم  شدة الرمضاء فصعد  
فرقـي معـه حتـى قـام عـن ميينـه، مثَّ خطـب النـاس          عليه السالم ذروا ودعا علياً    

: نعى إىل األمة نفسه فقالفحمد اهللا وأثىن عليه ووعظ و
)١(


)٢( 

: مثَّ نادى بأعلى صوته
 

علي فرفعهمـا    )٣(اللّهم بلى، فقال هلم على النسق وقد أخذ بضبعي        : لوافقا
: حىت رئي بياض إبطيهما وقال


)٤( 

أذّن مؤذّنـه  مثَّ نزل وكان وقت الظهرية مثَّ صلّى ركعـتني مثَّ زالـت الـشمس فـ              
لصالة الظّهر فصلّى بالناس وجلس يف خيمته وأمر علياً أن جيلس خبيمة له بإزائه،    
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مثَّ أمــر املــسلمني أن يــدخلوا عليــه فوجــاً يهنــوه باإلمامــة ويــسلّمون عليــه بــإمرة   
املؤمنني، ففعل الناس ذلك اليوم كلّهم مثَّ أمر أزواجه ومجيع نساء املؤمنني معـه أن   

ن عليه بإمرة املؤمنني ففعلن ذلك، وكان ممن أطنب يف نئتـه بـذلك   يدخلن ويسلّم 
بخ بخ لك يا علي أصبحت موالي وموىل : املقام عمر بن اخلطّاب وقال فيما قال    
:كلّ مؤمن ومؤمنة وأنشأ حسان يقول

ــيهم  ــوم الغــــدير نبــ خبــم وأمســـع بالرســول مناديـــاً  ينــــاديهم يــ
ــيكم  ــوالكم وولـ ــن مـ ــال فمـ قـالوا ومل يبــدوا هنــاك التعاديــا فوقـ
ــك موالنــــا وأنــــت ولينــــا    ولن جتدن منا لك اليوم عاصـيا     إهلــ
ــإنين  ــا علـــي فـ ــه قـــم يـ ــال لـ رضيتك من بعدي إماماً وهاديا     فقـ
فكونوا له أنصار صـدق مواليـا       فمــن كنـــت مــواله فهـــذا وليـــه  
)١(معاديـا  وكن للّذي عادا عليـاً    هنــــاك دعــــا اللّهــــم وال وليــــه

: صلى اهللا عليه وآله وسلمفقال له رسول اهللا
 

من ذلك املكان حتى نزل صلى اهللا عليه وآله وسلمومل يربح رسول اهللا

>U T S R Q P O N M L K<.

: فقال


)٢( 
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تجهيز جيش أسامة

املدينة من حجة الـوداع عقـد   صلى اهللا عليه وآله وسلم     وملّا قدم رسول اهللا   
: ُألسامة بن زيد اإلمرة وأمره أن يقصد حيث قتل أبوه وقال له

 
ن املهاجرين ووجوه األنصار وفيهم أبو بكر وعمر وأبو وجعل يف جيشه أعيا 

.عبيدة

صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         وعسكر أُسامة بـاجلرف، فاشـتكى رسـول اهللا        
: وكان يقول يف مرضه،شكواه الّيت توفّي فيها

 
ويكرر ذلك وإنما فعل ذلك لئالّ يبقى يف املدينـة عنـد وفاتـه مـن خيتلـف يف                

.)١(امة ويطمع يف اإلمارة ويستوسق األمر ألهلهاإلم






٢٧٧

املبحث الثامن

مرض رسول ا صلى ا عليه 

وآله وسلم ووفاته





٢٧٩

صلى ا عليه وآله وسلمرسول امرض: املسألة األوىل

وملّا أحس النيب باملرض الذي اعتراه وذلك يوم السبت أو يوم األحـد لليـال         
: أخذ بيد علي وتبعه مجاعة من أصحابه وتوجه إىل البقيع مثَّ قالبقني من صفر 





)١( 

: مثَّ قال
    


)٢( 

ــة أيــام موعوكــاً  ــوم مثَّ خــرج ،مثّ عــاد إىل مرتلــه فمكــث ثالث إىل املــسجد ي
األربعاء معصوب الرأس متكئاً على علي بيمىن يديه وعلى الفضل بن عباس باليد 

: األخرى، فجلس على املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه مثَّ قال
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يا رسول اهللا يل عندك عدة إني تزوجـت فوعـدتين بثالثـة    : فقام رجلٌ فقال  
: أواق، فقال

)١( 

فلبث األربعاء واخلميس وملّا كان يوم اجلمعـة جلـس علـى املنـرب فخطـب مثَّ                  
: قال

          



 

م ـا  وكان إذ ذاك يف بيت أُم سلمة فأقـا ،مثَّ نزل فصلّى بالناس مثَّ دخل بيته     
يتـها لتتـولّى تعليلـه فـأذن هلـا         يوماً أو يومني فجاءت عائـشة فـسألته أن ينقـل إىل ب            

نتقل إىل البيت الّذي أسكنته عائشة واستمر املرض به فيه أياماً وثقل فجاء بالل           فا
: عند صالة الصبح ورسول اهللا مغمور باملرض فنادى الصالة رمحكـم اهللا، فقـال          

: مروا أبا بكر ليصلّي بالناس وقالت حفصة: ت عائشةيصلّي بالناس بعضهم فقال
: صلى اهللا عليه وآله وسلممروا عمر، فقال

 








٢٨١.................................................................مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ووفاته: المبحث الثامن 

مثَّ قام وهو ال يستقلّ على األرض من الضعف وقد كان عنده أنهما خرجـا      
إىل أُسامة فأخذ بيد علي بـن أيب طالـب والفـضل بـن عبـاس فاعتمـدمها ورجـاله           

املـسجد وجـد أبـا بكـر قـد سـبق إىل           إىل  ختطّان األرض من الـضعف فلمـا خـرج          
صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   احملراب فأومأ إليه بيده فتأخر أبو بكر وقام رسول اهللا     

وكبر وابتدأ بالصالة فلما سلّم وانصرف إىل مرتله استدعى أبا بكر وعمـر ومجاعـة     
:ن حضر املسجد مثَّ قالممن 

 
: إني كنت خرجت مثَّ عدت ألحدث بك عهـداً وقـال عمـر   : فقال أبو بكر  

: إني مل أخرج ألنين مل أُحب أن أسأل عنك الركب، فقال
 

مثّ أُغمي عليه من التعب الذي حلقه فمكث هنيئـة وبكـى املـسلمون وارتفـع          
: نحيب من أزواجه وولده ومن حضره فأفاق، قالال

 
ليلـتمس دواة وكتفـاً فقـال    مثَّ أُغمي عليه فقام بعض من حضر من أصحابه         

:له عمر

.)١(ارجع فإنه يهجر

: أال نأتيك يا رسول اهللا بكتف ودواة فقال: فلما أفاق قال بعضهم
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فلم يزل يردد ذلك حتـى أعـرض عـن القـوم بوجهـه فنهـضوا وبقـي عنـده                 
يـا رسـول   : العباس والفضل وعلي عليه السالم وأهل بيته خاصة، فقال العبـاس          

يكن هذا األمر فينا مستقراً من بعدك فبشرنا وإن كنت تعلم أنا نغلب عليـه     اهللا إن 
:ص بنا، فقالوفأ

 
: وصمت، وض القوم وهم يبكون فلما خرجوا من عنده قال

 
: اهللا عليه وآله وسلمصلى فحضرا فلما استقر ما الس قال رسول اهللا

 
فقال العباس يـا رسـول اهللا عمـك شـيخ كـبري ذو عيـال كـثري وأنـت تبـاري                   

: سخاء وكرماً وعليك وعد ال ينهض به عمك، فأقبل على علي فقال)١(الريح
 

: فقال
 

: فقال
 

: فدنا منه فضمه ونزع خامته من يده فقال له
 

ودعا بسيفه ودرعه، ويروى أنَّ جربئيل نزل ا مـن الـسماء فجـيء ـا إليـه          
: فدفعها إىل أمري املؤمنني عليه السالم وقال له

 



٢٨٣.................................................................مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ووفاته: المبحث الثامن 

 
: ودفع إليه بغلته وسرجها وقال

 
صـلى اهللا عليـه وآلـه    فلما كان من الغد حجب الناس عنه وثقـل يف مرضـه   

وكان علي ال يفارقه إالّ لضرورة، فقام يف بعض شؤونه فأفاق إفاقة فافتقـد           وسلم
: علياً فقال

 
أُدعوا أبـا بكـر فـدعي فـدخل فلمـا نظـر إليـه أعـرض عنـه                  : فقالت عائشة 

: فقال،بوجهه، فقام أبو بكر
 

أُدعوا له عمـر فـدعي فلمـا حـضر رآه الـنيب فـأعرض عنـه                 : فقالت حفصة 
: بوجهه فانصرف مثَّ قال

 
إنه ال يريد غريه فـدعي أمـري املـؤمنني فلمـا     ادعوا له علياً ف  : فقالت أم سلمة  

طويالً مثَّ صلى اهللا عليه وآله وسلمدنا منه أوى إليه فأكب عليه فناجاه رسول اهللا
مث خـرج  صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         رسـول اهللا   )١(قام فجلس ناحية حتى أغفى    

: فقال)٢(يا أبا احلسن ما الّّذي أوعز إليك؟: فقال له الناس


 






لنبوية$لسيرة $موجز ..................................................................................................................................................٢٨٤

وحـضره املـوت فلمـا قـرب     صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       مثَّ ثقل رسول اهللا   
: خروج نفسه قال له




 
فـأُغمي عليـه وأكبـت فاطمـة تنظـر يف         هوأخذ علي رأسه فوضـعه يف حجـر       

:وجهه وتندبه وتبكي وتقول

اليتــامى عــصمة لألرامــلمثــالوأبيض يستسقى الغمام بوجهـه    

يا : )١(عينيه وقال بصوت ضئيل صلى اهللا عليه وآله وسلم     ففتح رسول اهللا  
: بنية هذا قول عمك أيب طالب ال تقوليه ولكن قويل

>K  J  I  H  G  F  E  D  CL R  Q  P  O  N  M
S<.

فبكت طويالً فأومأ إليها بالدنو منـه فـدنت إليـه فأسـر إليهـا شـيئاً لّـل لـه                   
ا فرفعها إىل ها، مثَّ قضى ويد أمري املؤمنني اليمىن حتت حنكه ففاضت نفسه فيوجهه

.وجهه فمسحه ا مثّ وجهه وغمضه ومد عليه إزاره واشتغل بالنظر إىل أمره

صلى اهللا عليـه  ما الذي قال إليك رسول اهللا : وسألت فاطمة عليها السالم   
: قالت)٢(فسرى عنك؟وآله وسلم


 






٢٨٥.................................................................مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ووفاته: المبحث الثامن 

صـلى اهللا  وضعت يدي على صـدر رسـول اهللا  : وروي عن أُم سلمة قالت   
يوم مات فمر يب مجع آكل وأتوضأ ما تذهب رائحـة املـسك عـن             عليه وآله وسلم  

.يدي
: سالمقالت فاطمة عليها ال: وروى ثابت عن أنس قال


 

: قال الباقر عليه السالم



 

: قال الصادق عليه السالم





)١( 

صلى ا عليه وآله وسلم والصالة عليههتغسيل: املسألة الثانية

وملّا أراد علي غسله استدعى الفضل بن عباس فأمره أن يناوله املـاء بعـد أن       
بـه إىل سـرته وتـولّى غـسله     عصب عينيه فشق قميـصه مـن قبـل جيبـه حتـى بلـغ        

وحتنيطه وتكفينه والفضل يناوله املاء فلمـا فـرغ مـن غـسله وجتهيـزه تقـدم فـصلّى                  
.عليه
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: وحدثين أبو مرمي، عن أيب جعفر عليه السالم قال: أبانقال



      


)١( 

صلى ا عليه وآله وسلمدفنه: املسألة الثالثة

: موضع دفنه فقال علي عليه السالماملسلمون يف وخاض


 
.فرضي املسلمون بذلك

فلما صلّى املسلمون عليه أنفـذ العبـاس رجـالً إىل أيب عبيـدة اجلـراح وكـان         
.)٢(حيفر ألهل مكّة ويضرح

صـلى اهللا عليـه      احفر لرسـول اهللا   : يد بن سهل أيب طلحة فقيل     وأنفذ إىل ز  
فحفر له حلداً ودخل أمري املؤمنني صلوات اهللا وسـالمه عليـه والعبـاس    وآله وسلم 

فنـادت  صلى اهللا عليه وآله وسلم     والفضل وأُسامة بن زيد ليتولّوا دفن رسول اهللا       
صـلى اهللا  ا اليوم من رسـول اهللا األنصار من وراء البيت يا علي إنا نذكّر اهللا وحقّن 

أن يذهب أدخل منا رجالً يكون لنا حـظٌّ مـن مـواراة رسـول اهللا      عليه وآله وسلم  






٢٨٧.................................................................مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ووفاته: المبحث الثامن 

: فقالصلى اهللا عليه وآله وسلم
 

: وكان بدرياً فدخل البيت وقال له علي صلوات اهللا وسالمه عليه
 

يديه مثّ داله يف حفرته مثّ قال ىرسول اهللا علعليه السالمل ووضع علي فرت
: له

 
  ه علــى  عليــه الــسالمفخـرج ونــزل علــيفكـشف عــن وجهــه ووضــع خــد

.)١(األرض موجهاً إىل القبلة على ميينه مثّ وضع عليه اللّنب وأهل عليه التراب

الوقوع يف الفتنة: املسألة الرابعة

صـلى اهللا عليـه      ول اهللا جلماعة الفرصة الشتغال بـين هاشـم برسـ        وانتهزت ا 
عوا إىل تقريـر    راسوجلوس علي صلوات اهللا وسالمه عليه للمصيبة فـ         وآله وسلم 
واتفق أليب بكر ما اتفق الختالف األنصار فيما بينهم وكراهـة القـوم          ،والية األمر 

لى اهللا عليـه وآلـه   صـ تأخري األمر إىل أن يفرغ بنـو هاشـم مـن مـصاب رسـول اهللا      
فيستقر األمر مقره فبايعوا أبـا بكـر حلـضوره، ولـيس هـذا الكتـاب مبوضـع                  وسلم

.لشرح ذلك وجتده يف مواضعه إن شئت

:وروي أنَّ أبا سفيان جاء إىل باب رسول اهللا فقال

والسيما تيم بن مـرة أو عـدي       بين هاشم ال يطمع الناس فيكم  
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ــيكم وإلــي    ــر إالّ ف ولــيس هلــا إالّ أبــا حــسن علــيكمفمــا األم

فإنك باألمر الذي يرجتـى ملـي      أبا حسن فاشدد ا كف حـازم      

مثّ نادى بأعلى صوته يا بين هاشم يا بين عبد مناف أرضيتم أن يلـي علـيكم     
أبو فصيل الرذل بن الـرذل، أمـا واهللا الن شـئتم ألمألنهـا علـيكم خـيالً ورجـالً،              

:ني عليه السالمفناداه أمري املؤمن



)١( 

وبعثوا إىل عكرمة بن أيب جهل وعمومته احلارث بن هشام وغريهم  : قال
قدوا هلم الرايات علـى نـواحي الـيمن والـشام ووجهـوهم مـن           فأحضروهم وع 

وملّا بايع : ليلتهم وبعثوا إىل أيب سفيان فأرضوه بتولية يزيد بن أيب سفيان، قال     
لو جئت جيش أُسامة واستعنت م على من يأتيك من : الناس أبا بكر قيل له

مـا تقـول يف     : رالعرب؟ وكان يف اجليش عامة املهاجرين، فقال أُسامة أليب بكـ          
: قد ترى ما صنع الناس فأنا أحب أن تأذن يل ولعمر قـال            : نفسك أنت؟ قال  
وخرج أُسامة بذلك اجليش حتـى إذا انتـهى إىل الـشام عزلـه     : فقد أذنتكما قال  

واستعمل مكانه يزيد بن أيب سفيان فما كـان بـني خـروج أُسـامة ورجوعـه إىل             
ا قدم املدينة قام على باب املسجد مثّ صاح يا املدينة إالّ حنو من أربعني يوماً فلم

صـلى اهللا عليـه وآلـه     معشر املسلمني عجباً لرجـل اسـتعملين عليـه رسـول اهللا           
.)٢(فتأمر علي وعزلينوسلم






٢٨٩

املصادر

القرآن الكريم. ١

ــأبــو طالــب .٢ الــشؤون : نــشر/ الطبعــة األوىل / الــسيد نبيــل احلــسين  : تــأليف/ ـ ثالــث مــن أســلم  ـ

.كربالء املقدسة/ هـ ١٤٢٩: سنة الطبع/ رية والثقافية، العتبة احلسينية املقدسة الفك

مـصطفى عبـد   : حتقيـق / أبـو القاسـم سـليمان بـن أمحـد لطربانـي       : تـأليف / األحاديث الطـوال    .٣

.بريوت/ م ١٩٩٢هـ، ١٤١٢: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ الطبعة األوىل / القادر عطا 

ــات األخبــار امل. ٤ ــزبري القرشــي األســدي        : تــأليف / وفقي ــن بكــار بــن ال / أبــو عبــد ا الــزبري ب

/ هــ  ١٤٢٩: سـنة الطبـع  / عـامل الكتـب   : نـشر / الطبعة األوىل / سامي مكي العاني    . د: حتقيق

.بريوت

سـنة  / دار الفكـر  : نـشر / الطبعـة الرابعـة   / يـاقوت  : تـأليف / إرشـاد األريـب إىل معرفـة األديـب    . ٥

.بريوت/ ـ ه١٤٢٤: الطبع

الشيخ املفيد أبو عبد ا حممـد بـن حممـد بـن نعمـان      / اإلرشاد يف معرفة حجج ا على العباد     .٦

دار املفيــد : نــشر/ الطبعــة الثانيــة / مؤســسة آل البيــت علــيهم الــسالم لتحقيــق الــرتاث  : حتقيـق / 

.بريوت/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٤: سنة الطبع/ للطباعة والنشر والتوزيع 
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أبـي القاسـم الكـويف علـي بـن أمحـد بـن موسـى بـن اإلمـام اجلـواد عليـه                : تـأليف / االستغاثة  .٧

.طهران/ هـ ١٣٧٣: سنة الطبع/ مؤسسة األعلمي : نشر/ الطبعة األوىل / السالم 

دار : نـشر / الطبعـة األوىل  / علـي حممـد البجـاوي    : حتقيق/ ابن عبد الرب  : تأليف/ االستيعاب  .٨

.بريوت/ هـ ١٤١٢: سنة الطبع/ اجليل 

يوسف بن عبد ا بن حممـد بـن عـرب الـرب القـرطيب      : تأليف/ االستيعاب يف معرفة األصحاب   .٩

/ هـــ ١٤١٢: ســنة الطبــع / دار اجليــل : ســنة نــشر / الطبعــة األوىل / علــي حممــد البجــاوي  : حتقيــق/ 

.بريوت

حممــد عــز الــدين ابــن األثــري ابــي احلــسن علــي بــن    : تــأليف/ أســد الغابــة يف معرفــة الــصحابة  .١٠

سـنة  / دار الكتـب العلميـة   : نـشر / الطبعـة الثانيـة   / جمموعة مـن احملققـني    : حتقيق/ اجلزري  

.بريوت/ هـ ١٤٢٤: الطبع

الـشيخ عـادل أمحـد عبـد     : حتقيـق / ابن حجـر العـسقالني   : تأليف/ اإلصابة يف متييز الصحابة  . ١١

.بريوت/ هـ ١٤١٥: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ الطبعة األوىل / املوجود 

دار : نــشر/ الطبعــة اخلامــسة  / الــشيخ حممــد بــن يعقــوب الكلــيين   : تــاليف/ أصــول الكــايف  . ١٢

.قم املقدسة/ هـ ١٤٢٥: سنة الطبع/ األسوة للطباعة والنشر 

/ دار العلـم للماليـني   : نـشر / الطبعـة الـسادسة عـشر     / خري الدين الزركلي    : تأليف/ األعالم  .١٣

.وتبري/ م ٢٠٠٥: سنة الطبع

/ الـــشيخ أبـــي علـــي الفـــضل بـــن احلـــسن الطربســـي    : تـــاليف/ إعـــالم الـــورى بـــأعالم اهلـــدى  . ١٤

مؤســـسة آل : نـــشر/ الطبعـــة األوىل / مؤســـسة آل البيـــت علــيهم الـــسالم إلحيـــاء الــرتاث   : حتقيــق 

.قم املقدسة/ هـ ١٤١٧: سنة الطبع/ البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث 

قـــسم الدراســـات اإلســـالمية مؤســـسة : حتقيـــق/ رمحـــه ا تـــأليف الـــشيخ الطوســـي / األمــايل  . ١٥
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قـــم / هــــ ١٤١٤: ســـنة الطبــع / دار الثقافـــة للطباعـــة والنــشر والتوزيـــع  : نــشر / الطبعـــة األوىل / البعثــة  

.املقدسة

/ الطبعــة األوىل  / قــسم الدراســات اإلســالمية   : حتقيــق/ الــشيخ الــصدوق  : تــأليف/ األمــايل .١٦

.قم املقدسة/ هـ ١٤١٧: سنة الطبع/ مؤسسة البعثة مركز الطباعة والنشر يف: نشر

الطبعـة  / حـسني األسـتاد ويل، علـي أكـرب الغفـاري      : حتقيـق / الـشيخ املفيـد    : تأليف/ األمايل  . ١٧

.بريوت/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٤: سنة الطبع/ دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع : نشر/ الثانية 

: تـأليف / وآله وسلم من االحـوال واألمـوال واملفـدة واملتـاع     إمتاع األمساع مبا للنيب صلى ا عليه   . ١٨

حممـد عبـد احلمييـد    : حتقيـق / تقي الدين امحد بن علي بن عبد القادر بن حممـد املقريـزي     

ــة األوىل / منيـــسي  ــنة / منـــشورات حممـــد علـــي بيـــضون، دار الكتـــب العلميـــة   : نـــشر/ الطبعـ سـ

.بريوت/ هـ ١٤٢٠: النشر

.املفيدإميان أبي طالب للشيخ. ١٩

/ العالمـة الـشيخ حممـد بـاقر الـسي      : تـأليف / حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار     .٢٠

.بريوت/ م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣: سنة الطبع/ مؤسسة الوفاء : نشر/ الطبعة الثانية املصححة 

ــدقيق وتعليــق  / ابــن كــثري  : تــأليف/ البدايــة والنهايــة  . ٢١ الطبعــة / علــي شــريي  : حتقيــق وت

.بريوت/ م ١٩٩٨هـ، ١٤٠٨: سنة الطبع/ دار إحياء الرتاث العربي : نشر/ األوىل 

أبـو زكريـا حييـى بـن معـني بـن عـون بـن زيـاد          : تـأليف / تاريخ ابن معـني ـ روايـة الـدارمي     .٢٢

الطبعـة األوىل  / أمحد حممـد نـور سـيف    . د: حتقيق/ بن بسطام بن عبد الرمحن البغدادي   

.دمشق/ م ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥: سنة الطبع/ جممع اللغة العربية: نشر/ 

/ عمــر عبــد الــسالم تــدمري  . د: حتقيــق/ حممــد بــن أمحــد الــذهيب  : تــأليف/ تــاريخ اإلســالم .٢٣

.بريوت/ م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧: سنة الطبع/ دار الكتاب العربي : نشر/ الطبعة األوىل 
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فهمـي جحـازي   الـدكتور حممـود   : حتقيـق / فـؤاد سـنركني     : تأليف/ تاريخ الرتاث العربي    . ٢٤

.قم املقدسة/ هـ ١٤١٢: سنة الطبع/ مكتبة آية ا املرعشي النجفي : نشر/ الطبعة الثانية / 

: نـشر / الشيخ حسني بـن حممـد الـديابكري    : تأليف/ تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس نفيس    . ٢٥

.بريوت/ دار صادر 

مراجعــة وتــصحيح حتقيــق و/ أبــي جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي  : تــأليف/ تــاريخ الطــربي .٢٦

سـنة  / مؤسـسة األعلمـي للمطبوعـات    : نـشر / الطبعـة الرابعـة    / خنبة من العلماء األجـالء      : وضبط

.بريوت/ م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣: الطبع

ــاريخ العربـــي واملؤرخـــون  . ٢٧ ــة الثانيـــة /شـــاكر مـــصطفى : تـــأليف/ التـ ــم : نـــشر/ الطبعـ دار العلـ

.بريوت/ م ١٩٧٩: سنة الطبع/ للماليني 

فهـيم حممـد سـلتوت    : حتقيـق / أبو زيد عمر بن شبه النمريي البصري  : تأليف/ نة  تاريخ املدي .٢٨

.بريوت/ هـ ١٤١٠: سنة الطبع/ دار الرتاث : نشر/ الطبعة األوىل / 

ــي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب واضــح الكتــاب         : تــأليف/ تــاريخ اليعقــوبي  .٢٩ أمحــد بــن أب

هــ  ١٤١٣: سـنة الطبـع  / مؤسسة األعلمي : شرن/ الطبعة األوىل / عبد األمري مهنا   : حتقيق/ العباسي  

.بريوت/ 

ــاريخ بغــداد  .٣٠ حتقيــق / أبــي بكــر أمحــد بــن علــي اخلطيــب البغــدادي      : تــأليف: تــأليف/ ت

: ســنة الطبــع / دار الكتــب العلميــة : نــشر/ الطبعــة األوىل / مــصطفى عبــد القــادر عطــا  : ودراســة

.بريوت/ م ١٩٩٧هـ، ١٤١٧

/ بــو عمــر خليفــة بــن خيــاط أبــي هــبرية الليثــي العــصفري     : تــأليف/ تــاريخ خليفــة بــن خيــاط  .٣١

: ســنة الطبــع  / دار الكتــب العلميــة   : نــشر/ الطبعــة األوىل  / مــصطفى جميــب فــواز    . د: حتقيــق

.بريوت/ هـ ١٤١٥
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دار الفكـر  : نـشر / علـي شـريي   : حتقيـق / ابـن عـساكر    : تـأليف / تاريخ مدينـة دمـشق      .٣٢

.بريوت/ هـ ١٤١٥: سنة الطبع/ للطباعة والنشر والتوزيع 

ــو العلـــــى حممـــــد عبـــــد الـــــرمحن   : تـــــأليف/ حتفـــــة االحـــــوذي بـــــشرح جـــــامع الرتمـــــذي   .٣٣ أبـــ

: ســنة الطبــع/ دار احلــديث : نــشر/ الطبعــة األوىل / عــصام الــصبابطي : حتقيــق/ املبــاركفوري 

.القاهرة/ هـ ١٤٢٢

/ عد عبــد ا بــن عبــد الــرمحن الــس : حتقيــق/ الزيلعــي : تــأليف/ ختــريج األحاديــث واآلثــار . ٣٤

.الرياض/ هـ ١٤١٤: سنة الطبع/ دار ابن خزمية : نشر/ الطبعة األوىل 

الطبعـة الثانيـة   / مشس الدين حممد بن أمحـد بـن عثمـان الـذهيب       : تأليف/ تذكرة احلفاظ   .٣٥

.بريوت/ هـ ١٤٢٨: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ 

أمحــد بــن عثمــان بــن حممــد بــن: تــصنيف/ ابــن اجلــوزي : تــأليف/ ترتيـب املوضــوعات  .٣٦

دار الكتــب : نــشر/ الطبعــة األوىل / كمــال بــن بــسيوني زغلــول   : حتقيــق/ قائمــاز الــذهيب  

.بريوت/ هـ ١٤٢٥: سنة الطبع/ العلمية 

احلــسن بــن يوسـف بــن علــي بــن   : تـأليف / ترتيـب خالصــة األقــوال يف معرفـة علــم الرجــال   .٣٧

ــع البحـــوث اإل  : حتقيـــق/ املطهـــر احللـــي   ــديث يف جممـ : نـــشر/ الطبعـــة األوىل / ســـالمية قـــسم احلـ

.إيران/ هـ ١٤٢٣: سنة الطبع/ مؤسسة الطبع التابعة لآلستانة الرضوية املقدسة 

أبــو الوليــد ســليمان  : تــأليف/ التعــديل والتجــريح ملــن خــرج لــه البخــاري يف اجلــامع الــصحيح   .٣٨

دار العـرب  : رنـش / الطبعـة األوىل  / أبو لبابة الطاهر صـاحل حـسني   : حتقيق/ بن خلف الباجي    

.تونس/ م ٢٠١٠: سنة الطبع/ اإلسالمي 

/ الطبعـة األوىل  / ابـي حممـد بـن عاشـور     : حتقيق/ أبو اسحاق الثعليب   : تأليف/ تفسري الثعليب   .٣٩

.بريوت/ م ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٢: سنة الطبع/ دار إحياء الرتاث العربي : نشر
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ر بـن أمحـد املـروزي الـسمعاني     أبـو املظفـر، منـصور بـن عبـد اجلبـا      : تـأليف / تفسري الـسمعاني    . ٤٠

: نـشر / الطبعـة األوىل  / ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عبـاس بـن غنـيم     : حتقيق/ التميمي احلنفي   

.الرياض/ م ١٩٩٧هـ، ١٤١٨: سنة الطبع/ دار الوطن 

مؤســسة : نــشر/ الطبعــة األوىل / أبــو احلــسن علــي بــن إبــراهيم القمــي   : تــأليف/ تفــسري القمــي . ٤١

.بريوت/ هـ ١٤١٢: سنة الطبع/ ات األعلمي للمطبوع

: حتقيـق / أبـو القاسـم فـرات بـن إبـراهيم بـن فـرات الكـويف         : تأليف/ تفسري فرات الكويف  . ٤٢

/ هــ  ١٤١٦: سـنة الطبـع  / وزارة الثقافـة واإلرشـاد اإلسـالمي    : نشر/ الطبعة الثانية   / حممد الكاظم   

.طهران

ــ/ ابــن حجــر العــسقالني  : تــأليف/ تقريــب التهــذيب  . ٤٣ / عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف   : قحتقي

.بريوت/ هـ ١٣٩٥: سنة الطبع/ دار املعرفة : نشر/ الطبعة الثانية 

رضـا  : حتقيـق / الشيخ تقي الدين أبـي الـصالح احللـيب    : تأليف/ تقريب املعارف يف الكالم  . ٤٤

قــم / هــ  ١٤٠٤: سـنة الطبــع / مكتبـة الـسيد املرعــشي النجفـي    : نــشر/ الطبعـة األوىل  / االسـتاذي  

.ملقدسةا

حممـد جعفـر   : حتقيـق / أبـو جعفـر حممـد بـن احلـسن  الطوسـي       : تـأليف / هتـذيب األحكـام   . ٤٥

.بريوت/ هـ ١٤١٢: سنة الطبع/ دار التعارف للمطبوعات : نشر/ الطبعة األوىل / مشس الدين 

ــن حجــر العــسقالني   : تــأليف/ هتــذيب التهــذيب  .٤٦ ســنة / دار صــادر : نــشر/ الطبعــة األوىل / اب

.بريوت/ هـ ١٣٢٥: الطبع

ــن حجــر العــسقالني   : تــأليف/ هتــذيب التهــذيب  . ٤٧ ســنة / دار صــادر : نــشر/ الطبعــة األوىل / اب

.بريوت/ هـ ١٣٢٥: الطبع

: حتقيــق وضــبط وتعليــق  / أبــو احلجــاج مجــال الــدين املــزي    : تــأليف/ هتــذيب الكمــال  . ٤٨
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: نة الطبـــعســ / دار الكتــب العلميـــة  : نـــشر/ الطبعــة األوىل  / الــدكتور بـــشار عــواد معـــروف   

.بريوت/ هـ ١٤٢٥

/ حممــد حــسني مولــوي  : حتقيــق/ املــال علــي كــين  : تــأليف/ توضــيح املقــال يف علــم الرجــال  . ٤٩

.قم املقدسة/ هـ ١٤٢١: سنة الطبع/ دار احلديث : نشر/ الطبعة األوىل 

نبيـل  : حتقيـق ) / املعـروف بـابن محـزة   (حممد بـن علـي الطوسـي      : تأليف/ الثاقب يف املناقب    .٥٠

.قم املقدسة/ هـ ١٤١٢: سنة الطبع/ مؤسسة أنصاريان : نشر/ الطبعة الثانية / لوان رضا ع

: ســنة الطبـــع / املطبعــة العلميـــة  : نــشر / الــسيد الربوجـــردي  : تــأليف / جــامع أحاديــث الـــشيعة   . ٥١

.قم املقدسة/ هـ ١٣٩٩

: قحتقيــ/ يوســف بــن عبــد ا ابــن عبــد الــرب القــرطيب   : تــأليف/ جــامع بيــان العلــم وفــضله  . ٥٢

هــ  ١٤٢٤: سـنة الطبـع  / مؤسسة ريـان  : نشر/ الطبعة االوىل / ابوعبد الرمحن فواز امحد زمري     

.بريوت/ 

: حتقيـق / ابي حممـد عبـد الـرمحن بـن ابـي حـامت التميمـي احلنظلـي         : تأليف/ اجلرح والتعديل  .٥٣

/ هـــ ١٤٢٢: ســنة الطقــع/ دار الكتــب العلميــة : نــشر/ الطبعــة األوىل / مــصطفى عبــد القــادر عطــا  

.بريوت

/ الــسيد حتــسني آل شــبيب املوســوي   : حتقيــق/ ضــامن بــن شــدقم املــدني   : تــأليف/ اجلمــل . ٥٤

.م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠: سنة الطبع/ احملقق : نشر

علـي مـري شـريفي    : حتقيـق / الشيخ املفيـد  : تأليف/ اجلمل والنصرة لسيد العرتة يف حرب البصرة  . ٥٥

.قم املقدسة/ هـ ١٤١٦: سنة الطبع/ مي مكتب االعالم اإلسال: نشر/ الطبعة الثانية / 

إبـراهيم  : حتقيـق / أبـو بكـر حممـد بـن احلـسن بـن دريـد األزدي        : تـأليف / مجهـرة اللغـة   .٥٦

.بريوت/ هـ ١٤٢٦: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ الطبعة األوىل / مشس الدين 
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دار الكتـب  : نـشر / ة الطبعة الثانيـ / مصطفى حممد عرفة الدسوقي : تأليف/ حاشية الدسوقي   . ٥٧

.بريوت/ هـ ١٤٢٨: سنة الطبع/ العلمية 

: نــشر/ الطبعـة األوىل  / تـأليف الـسيد نبيـل احلـسين     / خدجيـة بنـت خويلـد أمـة مجعـت يف امـرأة       . ٥٨

/ م ٢٠١١هـــ، ١٤٣٢: ســنة الطبــع / شــعبة الدراســات والبحــوث اإلســالمية يف العتبــة احلــسينية املقدســة     

.بريوت

/ مؤســسة النــور  : نــشر/ الطبعــة الثانيــة  / قطــب الــدين الراونــدي  : تــأليف/ اخلــرائج واجلــرائح  . ٥٩

.بريوت/ هـ ١٤١١: سنة الطبع

علـي أكـرب الغفـاري    : حتقيق وتعليق/ الشيخ حممد بن علي الصدوق  : تأليف/ اخلصال  .٦٠

/ هــ  ١٤٠٣ذي القعـدة احلـرام   ١٨: سنة الطبع/ منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية    : نشر/ 

.قم املقدسة

/ الطبعـة الـسادسة   / السيد مرتـضى العـسكري   : تأليف/ مخسون ومائة صحابي خمتلق    .٦١

.بريوت/ م ١٩٩١: سنة الطبع/ دار الزهراء : نشر

مؤسـسة النـشر اإلسـالمي التابعـة جلماعـة      : نـشر / ابـن أبـي حـامت العـاملي       : تأليف/ الدر النظيم   .٦٢

.قم املقدسة/ املدرسني 

الطبعــة / احلــافظ يوســف بــن عبــد الــرب النمــري   : تــأليف/ املغــازي والــسري الــدرر يف اختــصار .٦٣

.بريوت/ دار الكتب العلمية : نشر/ األوىل 

آصـف بـن   : حتقيـق / القاضي النعمان بن حممد التميمـي املغربـي   : تأليف/ دعائم اإلسالم   .٦٤

.القاهرة/ م ١٩٦٣هـ، ١٣٨٣: سنة الطبع/ دار املعارف : نشر/ علي أصغر فيضي 

/ املطبعــة احليدريــة : نــشر/ الطبعــة الثانيــة / حممــد بــن جريــر الطــربي  : تــأليف/ دالئــل اإلمامــة .٦٥

.النجف األشرف/ هـ ١٣٨٣: سنة الطبع
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ــيم أمحــد بــن عبــد ا األصــبهاني     : تــأليف/ دالئــل النبــوة  .٦٦ ــو نع عــامل : نــشر/ الطبعــة األوىل / أب

.بريوت/ م ١٩٨٨: سنة الطبع/ الكتب 

/ أبو بكر أمحد بـن احلـسني البيهقـي    : تأليف/ معرفة أحوال صاحب الشريعة  دالئل النبوة و  .٦٧

: ســنة الطبــع  / دار الكتــب العلميــة  : نــشر/ الطبعــة الثالثــة  / عبــد املعطــي قلعجــي   . د: حتقيــق

.بريوت/ هـ ١٤٢٩

/ الطبعـة األوىل  / جـواد القيـومي االصـفهاني    : حتقيـق / تأليف الشيخ الطوسـي  / رجال الطوسي  .٦٨

.قم املقدسة/ هـ ١٤١٥: سنة الطبع/ سسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعةاملدرسني مؤ: نشر

أبي الفـضل شـهاب الـدين الـسيد     : تأليف/ روح املعاني يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاني    .٦٩

.بريوت/ دار الفكر : نشر/ حممد حسني العرب : حتقيق/ حممود اآللوسي البغدادي 

/ أبــو جعفــر حممــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الكلــيين الــرازي    : فتــألي/ روضــة الكــايف .٧٠

/ هــ  ١٤٣٠: سـنة الطبـع  / دار احلـديث  : نـشر / الطبعـة الثانيـة   / مركز حبوث دار احلديث     : حتقيق

.قم املقدسة

ــن يوســف الــصاحلي الــشامي     : تــأليف/ ســبل اهلــدى والرشــاد يف ســرية خــري العبــاد      . ٧١ / حممــد ب

دار الكتـب العلميـة   : نـشر / الطبعـة األوىل  / عبد املوجود الشيخ عادل امحد    : حتقيق وتعليق 

.بريوت/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٤: سنة الطبع/ 

: حتقيـق وتعليـق  / ابـي داود سـليمان بـن االشـعث السجـستاني      : تـأليف / سنن أبي داوود    . ٧٢

: ســنة الطبــع / نــشر دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع   / الطبعــة األوىل / ســعد حممــد اللحــام  

.بريوت/ م ١٩٩٠، هـ١٤١٠

الطبعـة  / عبـد الوهـاب عبـد اللطيـف     : حتقيـق وتـصحيح   / الرتمـذي   : تأليف/ سنن الرتمذي   .٧٣

.بريوت/ م ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣: سنة الطبع/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : نشر/ الثانية 
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حممــد عبــد  : حتقيــق/ أبــو بكــر أمحــد بــن احلــسني البيهقــي    : تــأليف/ الــسنن الكــربى  . ٧٤

.بريوت/ هـ ١٤٢٤: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ الطبعة الثالثة / ر عطا القاد

: نـشر / الطبعـة األوىل / أمحد بن شـعيب أبـو عبـد الـرمحن النـسائي         : تأليف/ سنن النسائي   . ٧٥

.بريوت/ م ١٩٣٠: سنة الطبع/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

مـصطفى عبـد القـادر    : حتقيـق / الطبعـة األوىل  / الـذهيب  مشس الدين: تأليف/ سري أعالم النبالء  .٧٦

.بريوت/ هـ ١٤٢٥: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ عطا 

ســهيل  . د: حتقيــق/ حممــد بــن اســحاق بــن يــسار املطلــيب      : تــأليف / ســرية ابــن إســحاق   . ٧٧

.دار الفكر: نشر/ هـ ١٣٩٨: سنة الطبع/ دار الفكر : نشر/ الطبعة األوىل / زكار 

عبـد  : حتقيـق / أبو الفرج نور الدين علـي بـن إبـراهيم احللـيب الـشافعي        : تأليف/ السرية احللبية   .٧٨

.بريوت/ هـ ١٤٢٢: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ الطبعة األوىل / ا حممد اخلليلي 

عبـد  : يـق حتق/ أبو الفرج نور الدين علـي بـن إبـراهيم احللـيب الـشافعي        : تأليف/ السرية احللبية   .٧٩

.بريوت/ هـ ١٤٢٢: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ الطبعة األوىل / ا حممد اخلليلي 

مؤسـسة  : نـشر / الطبعـة األوىل  / مـصطفى الـسقا   : حتقيـق / ابـن هـشام   : تـأليف / السرية النبويـة   .٨٠

.بريوت/ علوم القرآن 

الطبعــة / كـثري الدمــشقي األمــوي  ابـو الفــداء امساعيــل بـن عمــر ابــن   : تــأليف/ الـسرية النبويــة  . ٨١

.بريوت/ هـ ١٤٢٨: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ الثانية 

الطبعــة / االمــام حمــي الــدين بــن حييــى بــن شــرف النــووي     : تــأليف/ شــرح صــحيح مــسلم  .٨٢

.بريوت/ هـ ١٤٢٣: سنة الطبع/ دار بن حزم : نشر/ األوىل 

/ حممــد ابــو الفــضل إبــراهيم  : حتقيــق/ د املعتــزيل ابــن أبــي احلديــ : تــأليف/ شــرح هنــج البالغــة  .٨٣

.بغداد/ م ١٩٥٩هـ، ١٣٧٨: سنة الطبع/ دار إحياء الكتب العربية : نشر/ الطبعة األوىل 
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: حتقيــق/ احلــاكم احلــسكاني احلــذّاء احلنفــي    : تــأليف/ شــواهد التنزيــل لقواعــد التفــضيل    . ٨٤

سة الطبـع والنـشر التابعـة لـوزارة الثقافـة      مؤسـ : نشر/ الطبعة األوىل  / السيد حممد باقر احملمودي     

.طهران/ م ١٩٩٠هـ، ١٤١١: سنة الطبع/ واالرشاد االسالمي 

ــاب الــسرية حممــد بــن إســحاق          . ٨٥ ــني التــدوين واالضــطهاد، شــيخ كت ــة ب ــسرية النبوي الــشيعة وال

ــأليف/ أمنوذجـــًا  ــل احلـــسين   : تـ ــسيد نبيـ ــشر/ الطبعـــة األوىل / الـ ــات والبحـــوث   : نـ ــعبة الدراسـ شـ

.بريوت/ هـ ١٤٣٠: سنة الطبع/ مية يف العتبة احلسينية املقدسة اإلسال

/ أبــو نــصر إمساعيــل بــن محــاد اجلـــوهري      : تــأليف / الــصحاح ـ تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة          .٨٦

هــ  ١٤٢٠: سـنة الطبـع  / دار الكتـب العلميـة   : نـشر / الطبعـة األوىل    / اميل بديع يعقوب    . د: حتقيق

.بريوت/ 

/ عــادل بــن ســعد   : حتقيــق/ اإلمــام ابــن خزميــة النيــسابوري   : فتــألي/ صــحيح ابــن خزميــة  .٨٧

.لبنان/ م ٢٠٠٩: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ الطبعة األوىل 

الطبعـة  / ابو عبـد ا حممـد بـن امساعيـل بـن املغـرية بـن البخـاري         : تأليف/ صحيح البخاري  .٨٨

.تبريو/ هـ ١٤٠٥: سنة الطبع/ عامل الكتب : نشر/ الرابعة 

ــووي الــشافعي   : تــأليف/ صــحيح مــسلم  .٨٩ حممــد عبــد الــرمحن   . د: حتقيــق/ حمــي الــدين الن

.بريوت/ هـ ١٤٢٠: سنة الطبع/ دار إحياء الرتاث العربي : نشر/ الطبعة األوىل / املرعشلي 

الـسيد جعفـر مرتـضى العـاملي     : تـأليف / الصحيح من سرية النيب األعظـم صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم       .٩٠

.بريوت/ م ١٩٩٥هـ، ١٤١٥: سنة الطبع/ دار اهلادي للطباعة والنشر والتوزيع : نشر/ الرابعة الطبعة/ 

ــي بكــر، جــالل الــدين       : تــأليف / صــحيح وضــعيف اجلــامع الــصغري    . ٩١ ــد الــرمحن بــن أب عب

ــع / دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع    : نــشر/ الطبعــة األوىل  / الــسيوطي  هـــ،  ١٤٠١: ســنة الطب

.بريوت/ م ١٩٨١
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/ علــي بـــن يـــونس العــاملي النبـــاطي البياضـــي   : تـــأيل/ الــصراط املـــستقيم إىل مــستحقي التقـــديم   .٩٢

املكتبــة املرتــضوية إلحيــاء اآلثــار     : نــشر / الطبعــة األوىل  / حممــد البــاقر البهبــهودي    : حتقيــق 

.قم املقدسة/ هـ ١٤٢٦: سنة الطبع/ اجلعفرية 

/ دار صـادر ـ دار بـريوت    : نـشر / األوىل الطبعـة  / حممـد بـن سـعد    : تـأليف / الطبقات الكـربى  .٩٣

.بريوت/ هـ ١٣٧٦: سنة الطبع

الـسيد حممـد   : حتقيـق / أبو جعفر محد بن علي الصدوق رمحـه ا    : تأليف/ علل الشرائع   . ٩٤

.بريوت/ هـ ١٤٠٨: سنة الطبع/ مؤسسة األعلمي : نشر/ الطبعة االوىل / الصادق حبر العلوم 

ــد العــرب   . ٩٥ ــد العزيــز الــدوري   . د: فتــألي/ علــم التــاريخ عن مركــز : نــشر/ الطبعــة االوىل / عب

.بريوت/ م ٢٠٠٥: سنة الطبع/ دراسات الوحدة العربية 

: نـشر / الطبعـة األوىل  / بـدر الـدين العـيين    : تـأليف / عمدة القاري يف شـرح صـحيح البخـاري     .٩٦

.بريوت/ هـ ١٤٢٤: سنة الطبع/ دار إحياء الرتاث العربي 

/ الطبعـة األوىل  / ابـن سـيد النـاس    : تـأليف / املغـازي والـشمائل والـسري    عيون األثـر يف فنـون    .٩٧

.بريوت/ م ١٩٧٧: سنة الطبع/ السرية النبوية : املوضوع/ دار اآلفاق اجلديدة : نشر

/ الـــشيخ عبـــد احلـــسني أحـــد األمـــيين النجفـــي  : تـــأليف/ الغـــدير يف الكتـــاب والـــسنة واألدب .٩٨

.بريوت/ هـ ١٤١٤: سنة الطبع/ ـ دار املتقني مؤسسة البديل: نشر/ الطبعة األوىل 

/ عبــد احلــسني الشبــسرتي : تـأليف / الفـائق يف رواة وأصــحاب اإلمــام الـصادق عليــه الــسالم   .٩٩

.قم املقدسة/ هـ ١٤١٨: سنة الطبع/ مؤسسة النشر اإلسالمي : نشر/ الطبعة األوىل 

/ العــسقالني الــشافعي احلــافظ أمحــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل : تــأليف/ فــتح البــاري .١٠٠

.بريوت/ هـ ١٣٧٩: سنة الطبع/ دار املعرفة : نشر/ عبد العزيز بن عبد ا بن باز : حتقيق

ــن حجــر العــسقالني     : تــأليف/ فــتح البــاري يف شــرح صــحيح البخــاري     . ١٠١ ــدين اب / شــهاب ال
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.بريوت/ دار املعرفة للطباعة والنشر : نشر/ الطبعة الثانية 

ــ/ الفتوحــات املكيــة . ١٠٢ / دار الفكــر : نــشر/ الطبعــة الثانيــة / حمــي الــدين بــن عربــي  : اليفت

.بريوت/ هـ ١٤٢٣: سنة الطبع

ــه الــسالم        .١٠٣ عبــد الكــريم بــن طــاووس    : تــأليف/ فرحــة الغــري يف تعــني قــرب أمــري املــؤمنني علي

ــسين  ــبيب املوســــوي   : حتقيــــق/ احلــ ــسني آل شــ ــة األوىل / حتــ ــشر/ الطبعــ ــدير  : نــ ــز الغــ مركــ

.بريوت/ هـ ١٤١٩: سنة الطبع/ ة للدراسات اإلسالمي

ــارة  . ١٠٤ ــأليف/ الفـــصول املختـ ــضى  : تـ ــان   : حتقيـــق/ الـــشريف املرتـ ــدين جعفريـ ــور الـ ــسيد نـ الـ

م ١٩٩٣هــ،  ١٤١٤: سـنة الطبـع  / دار املفيد للطباعة والنـشر والتوزيـع   : نشر/ الطبعة الثانية   / االصبهاني  

.بريوت/ 

ــديم  : تــأليف/ الفهرســت . ١٠٥ ــد الــرؤوف   حممــد . د: حتقيــق/ ابــن الن / الطبعــة األوىل / عــوني عب

.القاهرة/ م ٢٠٠٨: سنة الطبع/ اهليئة العامة القصور الثقافة : نشر

الـسيد حممـد صـادق    : حتقيـق / أبـي جعفـر حممـد بـن احلـسن الطوسـي          : تأليف/ الفهرست  .١٠٦

ــوم  ــة الثانيـــة / حبـــر العلـ ـــ، ١٤٢٢: ســـنة الطبـــع/ مطبعـــة احليـــدري : نـــشر/ الطبعـ النجـــف / م ٢٠٠١هـ

.ألشرفا

ســنة / دار االنتــصار : نــشر/ الطبعــة األوىل / قطــب الــدين الراونــدي  : تــأليف/ قــصص األنبيــاء . ١٠٧

.قم املقدسة/ هـ ١٤٢٦: الطبع

ــاريخ .١٠٨ ــن األثـــري  : تـــأليف/ الكامـــل يف التـ ــادر : نـــشر/ ابـ ـــ، ١٣٨٦: ســـنة الطبـــع/ دار صـ / م ١٩٦٦هـ

.بريوت

/ املكتبـة اإلسـالمية   : نـشر / الثالثـة  الطبعـة / عمرو بن أبـي عاصـم    : تأليف/ كتاب السنة   .١٠٩

.بريوت/ م ١٩٩٣هـ، ١٤١٣: سنة الطبع
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خورشـيد  : حتقيـق / حممـد بـن حبيـب البغـدادي     : تـأليف / كتاب املنمق يف أخبـار قـريش     . ١١٠

.بريوت/ هـ ١٤٠٥: سنة الطبع/ عامل الكتب : نشر/ الطبعة األوىل / أمحد فارق 

الطبعـة  / بـن عيـسى بـن أبـي الفـتح األربلـي       علـي : تـأليف / كشف الغمة يف معرفـة األئمـة       . ١١١

.بريوت/ هـ ١٤٢١: سنة الطبع/ دار األضواء : نشر/ األوىل 

: حتقيـق / الـشيخ أبـو جعفـر حممـد بـن علـي الـصدوق        : تـأليف / كمال الـدين ومتـام نعمـة       . ١١٢

.بريوت/ هـ ١٤٢٤: سنة الطبع/ مؤسسة األعلمي : نشر/ الطبعة الثانية / الشيخ حسني األعلمي 

عـالء الـدين علـي املتقـي بـن حـسام الـدين        : تـأليف / كنز العمال يف سنن األقوال واألفعـال   . ١١٣

هــ،  ١٤٠٩: سـنة الطبـع  / مؤسـسة الرسـالة   : نشر/ الشيخ بكري حياني : ضبط وتفسري / اهلندي  

.بريوت/ م ١٩٨٩

/ مجال الدين حممـد بـن مكـرم بـن منظـور االنـصاري املـصري        : تأليف/ لسان العرب  . ١١٤

/ هــ  ١٤٢٤: سـنة الطبـع  / دار الكتـب العلميـة   : نشر/ الطبعة االوىل / مر أمحد حيدر    عا: حتقيق

.بريوت

/ احلـــافظ نــور الـــدين علـــي بـــن ابـــي بكـــر اهليثمـــي   : تـــأليف/ جممــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد  . ١١٥

ــع / دار الفكــر : نــشر / الطبعــة األوىل / حتقيــق عبــد ا حممــد الــدرويش     / هـــ  ١٤٢٥: ســنة الطب

.بريوت

/ الـسيد سـامي البـدري    : تـأليف / دخل إىل دراسة مـصادر الـسرية النبويـة والتـاريخ اإلسـالمي       امل.١١٦

.قم املقدسة/ هـ ١٤٢٣: سنة الطبع/ دار الفقه : نشر/ الطبعة األوىل 

/ ابو عبد ا حممد بن عبـد ا احلـاكم النيـسابوري      : تأليف/ املستدرك على الصحيحني    . ١١٧

: ســنة الطبــع/ دار الكتــب العلميــة : نــشر/ الطبعــة الثانيــة / مــصطفى عبــد القــادر عطــا : حتقيــق

.بريوت/ هـ ١٤٢٢
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الـشيخ حبيـب الـرمحن    : حتقيـق / أبو بكرة عبد ا بـن الـزبري احلميـدي       : تأليف/ املسند  . ١١٨

.بريوت/ هـ ١٤٠٩: سنة الطبع/ دار الكتب العلمية : نشر/ الطبعة األوىل / األعظمي 

/ الطبعـة األوىل  / بي احلسن علي بن اجلعد بن عبيـد اجلـواهري   أ: تأليف/ مسند ابن اجلعد   . ١١٩

.بريوت/ هـ ١٤١٠: سنة الطبع/ مؤسسة نادر : نشر

: حتقيـق / أبـي يعلـى أمحـد بـن علـي بـن املثنـى التميمـي         : تـأليف / مسند ابـي يعلـى املوصـلي     . ١٢٠

.بريوت/ هـ ١٤٢٢: سنة الطبع/ دار الفكر : نشر/ الطبعة األوىل / حسني سليم أسد 

: نــشر/ امحـد حممـد شـاكر    : حتقيـق / امحـد بـن حممـد بـن حنبـل      : تـأليف / مـسند امحـد   . ١٢١

.القاهرة/ مكتبة الرتاث اإلسالمي 

/ الطبعــة الثانيــة / محــدي عبــد ايـد الــسلفي  : حتقيــق/ الطربانـي  : تــأليف/ مـسند الــشاميني  . ١٢٢

.بريوت/ م ١٩٩٦هـ، ١٤١٧: سنة الطبع/ مؤسسة الرسالة : نشر

/ مـزروق علـي إبـراهيم    : حتقيـق / حممد بن حبان البـسيت  : تأليف/ ماء األمصار   مشاهري عل . ١٢٣

.هـ١٤١١: سنة الطبع/ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع : نشر/ الطبعة األوىل 

الــشيخ : حتقيــق/ احلــافظ أبــي بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام الــصنعاني   : تــأليف/ املــصنف . ١٢٤

ــي    ــرمحن األعظمـ ــب الـ ــة األوىل/ حبيـ ــي  : نـــشر / الطبعـ ــس العلمـ ــع / الـ ــنة الطبـ / هــــ  ١٣٠٩: سـ

.جوهانزبورغ

: حتقيــق وتعليــق/ عبــد ا بـن حممــد بــن أبـي شــيبة الكــويف العبـسي     : تــأليف/ املـصنف  . ١٢٥

مجـاد  : سـنة الطبـع  / دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع     : نـشر / الطبعـة األوىل  / سعيد اللحـام   

.بريوت/ م ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩اآلخرة 

الطبعـة  / حممـد إمساعيـل عبـد ا الـصاوي     : حتقيـق / ابن قتيبة الدينوري   : تأليف/ رف  املعا.١٢٦

.القاهرة/ م ١٩٣٤: سنة الطبع/ املطبعة اإلسالمية : نشر/ األوىل 



لنبوية$لسيرة $موجز ..................................................................................................................................................٣٠٤

ــاء . ١٢٧ ــأليف/ معـــامل العلمـ ــوب   : تـ ــي بـــن شـــهر آشـ ــة األوىل / حممـــد بـــن علـ ــة : نـــشر/ الطبعـ املطبعـ

.النجف األشرف/م ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢: سنة الطبع/ احليدرية 

ــة ناشــرون  : نــشر/ الطبعــة األوىل / جمموعــة مــؤلفني  : تــأليف/ املعجــم الــسبئي  . ١٢٨ ســنة  / مكتب

.لبنان/ م ١٩٨٢: الطبع

سـنة  / دار الينـابيع  : نـشر / الطبعـة األوىل  / جوزيـف أمسـر ملكـي    : تـأليف / املعجـم الـسرياني   . ١٢٩

.م٢٠١٠: الطبع

.بغداد/ الكلية العسكرية : نشر/الطبعة األوىل / املعجم العربي ـ العربي .١٣٠

محـدي عبـد   : حتقيـق / أبـي القاسـم سـليمان بـن أمحـد الطربانـي       : تـأليف / املعجم الكبري  . ١٣١

.بريوت/ هـ ١٣١٩: سنة الطبع/ الدار العربية للطباعة : نشر/ الطبعة األوىل / ايد السلفي 

.بريوت/ ث العربي دار إحياء الرتا: نشر/ عمر رضا كحالة : تأليف/ معجم املؤلفني . ١٣٢

: ســنة الطبـــع / دار الــدعوة  : نــشر / الطبعــة األوىل  / إبــراهيم مـــصطفى  : تــأليف / املعجــم الوســيط   .١٣٣

.تركيا/ م ١٩٨٩

ســنة / الطبعــة اخلامــسة  / الــسيد ابــو القاســم املوســوي اخلــوئي    : تــأليف/ معجــم رجــال احلــديث  . ١٣٤

.هـ١٤١٣: الطبع

الــــشيخ أبــــو جعفــــر : تــــأليف/ ملــــؤمنني عليــــه الــــسالم املعيــــار واملوازنــــة يف فــــضائل اإلمــــام أمــــري ا . ١٣٥

الطبعـة األوىل  / الـشيخ حممـد بـاقر احملمـودي     : حتقيق/ اإلسكايف حممد بن عبد ا املعتزيل     

.بريوت/ هـ ١٤٠٢: سنة الطبع/ 

دفـــرت نـــشر : نـــشر/ الطبعـــة الثانيـــة / الراغـــب األصـــفهاني : تـــأليف/ مفـــردات غريـــب القـــرآن .١٣٦

.هـ١٤٠٤:سنة الطبع/ الكتاب 

: نــشر/ الطبعــة األوىل / الــدكتور جــواد علــي : تــأليف/ املفــصل يف تــاريخ العــرب قبــل اإلســالم  . ١٣٧



٣٠٥.........................................................................................................................................................................المصادر

.قم املقدسة/ هـ ١٣٨٠: سنة الطبع/ منشورات الشريف الرضي 

أبو جعفـر الـصدوق حممـد بـن علـي بـن بابويـه القمـي رمحـه          : تأليف/ من ال حيضره الفقيه    .١٣٨

  نـشر مؤسـسة النـشر    / الطبعـة الثانيـة   / ي أكـرب الغفـاري   علـ : حتقيق وتصحيح وتعليـق  / ا

.قم املقدسة/ اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني 

ــي طالــب   .١٣٩ الطبعــة  / يوســف البقــاعي  . د: حتقيــق/ ابــن شــهر آشــوب   : تــأليف/ مناقــب آل أب

.قم املقدسة/ هـ ١٤٢١: سنة الطبع/ مركز األحباث العقائدية : نشر/ األوىل 

دار : نـشر / الطبعـة األوىل  / علي حممـد البجـاوي     : حتقيق/ الذهيب  : تأليف/ ال  ميزان االعتد . ١٤٠

.بريوت/ م ١٩٦٣هـ، ١٣٨٢: سنة الطبع/ املعرفة للطباعة والنشر 

ــنة / دار احلـــديث : نـــشر/ الطبعـــة األوىل / حممـــد الريـــشهري : تـــأليف/ ميـــزان احلكمـــة . ١٤١ سـ

.بريوت/ هـ ١٤٢٢: الطبع

/ الطبعــة األوىل / الــسيد حممــد بــن عقيــل بــن عبــد ا العلــوي   :تــأليف/ النــصائح الكافيــة . ١٤٢

.قم/ هـ ١٤١٢: سنة الطبع/ دار الثقافة للطباعة والنشر : نشر

الطبعـة األوىل  / الـدكرتو حـسن سـلمان    : تـأليف / النظرية القرآنية لتفسري حركة التاريخ   . ١٤٣

.بريوت/ هـ ١٤٠٦: سنة الطبع/ مؤسسة الوفاء : نشر/ 

ــم درر الـــ . ١٤٤ ــأليف/ سمطني نظـ ــد       : تـ ــسن بـــن حممـ ــن احلـ ــف بـ ــن يوسـ ــد بـ ــدين حممـ ــال الـ مجـ

/ دار إحيــاء الــرتاث العربــي   : نــشر/ علــي عاشــور  : ترمجــة وحتقيــق / الزرنــدي احلنفــي املــدني   

.م١٩٥٨هـ، ١٣٧٧: سنة الطبع/ الطبعة األوىل 

ــه الــسالم       . ١٤٥ : جتميــع/هنــج البالغــة لإلمــام أمــري املــؤمنني ومــوىل احملــدين علــي بــن أبــي طالــب علي

: ســـنة الطبـــع/ مكتبـــة الـــسيد املرعـــشي : نـــشر/ الــشريف الرضـــي، الـــسيد حممـــود املرعـــشي  

.قم املقدسة/ هـ ١٤٠٦



لنبوية$لسيرة $موجز ..................................................................................................................................................٣٠٦

ــات  .١٤٦ ــوايف بالوفيـ ــأليف/ الـ ــل بـــن أبيـــك الـــصفدي     : تـ ــدين خليـ ــالح الـ ــد : حتقيـــق/ صـ أمحـ

.وتبري/ هـ ١٤٢٠: سنة الطبع/ دار إحياء الرتاث العربي : نشر/ الطبعة األوىل / االرناؤوط 

مؤســسة آل البيـــت علــيهم الـــسالم إلحيـــاء   : حتقيـــق/ احلـــر العــاملي  : تــأليف / وســائل الـــشيعة  . ١٤٧

هــ  ١٤١٤: سـنة الطبـع  / مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحيـاء الـرتاث    : نشر/ الطبعة الثانية   / الرتاث  

.قم املقدسة/ 

/ الثقافــة دار : نـشر / إحـسان عبــاس  : حتقيــق/ ابــن خلكـان  : تـأليف / وفيـات األعيــان  . ١٤٨

.لبنان

/ الطبعـة األوىل  / عبد الـسالم حممـد هـارون    : حتقيق/ نصر بن مزاحم املنقري  / وقعة صفني   . ١٤٩

.بريوت/ هـ ١٤١٠: سنة الطبع/ دار اجليل : نشر



٣٠٧

N
٥...............................................................................مقدمة الطبعة األولى 

٧...............................................................................مقدمة الطبعة الثانية  

املبحث األول

نشأة علم السرية
١١...............................................اللغة واالصطالح  التاريخ في : المسألة األولى

١١.............................................................................................التاريخ لغة  : أوالً
١٢...................................................................................التاريخ اصطالحاً  : ثانياً
١٣..........................................في العصر اإلسالمي؟ ) تاريخ(متى استعملت كلمة   : ثالثاً
١٤........................................................................مصطلح التاريخ اإلسالمي : رابعاً

١٤...............................................................مصطلح السيرة   : المسألة الثانية
١٤.............................................................الوقائع التاريخية من السيرة النبوية    : أوالً

١٥............................................................الوقائع السلوكية من السيرة النبوية    : ثانياً



٣٠٨

١٦...........................................الهدف من دراسة السيرة النبوية    :  المسألة الثالثة
١٦.....................................................................................الزاوية التشريعية   : أوالً

١٧....................................................................................دية الزاوية العقائ  : ثانياً
١٩......................................................................................الزاوية التربوية   :  ثالثاً

٢٠...........................أهمية علم السيرة النبوية وخطورة التحريف       : المسألة الرابعة
٢١.........................................................قدرة اإلنسان على تحريف أخبار السيرة   : أوالً

٢٢.............................................................هل حرفت سيرة األنبياء السابقين؟   : ثانياً
٢٣...................................... ما هو أثر التحريف على سيرِ اإلنسان إلى اهللا تعالى؟       :ثالثاً
٢٤.........................................تحريف أخبار سيرة النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم      : رابعاً
٢٧...........................................................................ات التاريخ والحديث  رواي: رابعاً

٣١.....................................................؟ متى نشأ علم السيرة    :  المسألة الخامسة 
٣٣........سيرة نبيهملوال أئمة أهل البيت عليهم السالم ومدرستهم لما عرف المسلمون       : أوالً

٣٨............................................................محمد بن إسحاق شيخ كتاب السيرة: ثانياً
٤١.......................................................................من أهم مصادر علم السيرة   : ثالثاً

املبحث الثاني

عليه وآله وسلم ومولدهيف ذكر نسب رسول ا صلى ا
٤٥.................فاتهفي ذكر مولده ونسبه إلى آدم عليه السالم ووقت و       : المسألة األولى

٤٥...................................................................مولده صلى اهللا عليه وآله وسلم      : أوالً
٤٦...................................................................نسبه صلى اهللا عليه وآله وسلم    : ثانياً
٤٧..............................................................نسب أمه صلى اهللا عليه وآله وسلم      : ثالثاً
٤٨.....................................................صدعه صلى اهللا عليه وآله وسلم بالرسالة      : رابعاً

٤٨................................في ذكر أسمائه صلى اهللا عليه وآله وسلم        : نيةالمسألة الثا

٥٣............................في ذكر مدة حياته صلى اهللا عليه وآله وسلم          : المسألة الثالثة



٣٠٩

املبحث الثالث

يف ذكر أزواج رسول ا صلى ا عليه آله وسلم وأوالده
٥٧....................في ذكر أزواج رسول اهللا وأوالده صلوات اهللا عليه وآله        : المسألة األول

حث الرابعاملب

يف ذكر آياته صلى ا عليه وآله وسلم ومعجزاته
٦٥.................................................من آياته التي ظهرت للناس       : المسألة األولى

٦٦........................................صلى اهللا عليه وآله وسلم       معجزاته: المسألة الثانية
٦٦...................................................................................مجيء الشجرة إليه  : أوالً

٦٧............................................................................خروج الماء بين أصابعه   : ثانياً
٦٨......................................حنين الجذع الّذي كان يخطب عنده صلوات اهللا عليه  :  ثالثاً
٦٨..........................................................................................شاة أُم معبد: رابعاً

٧٠....................................................................معه بأنه مسمومكالم الذّراع : خامساً
٧١.........................................إطعامه الجيش يوم األحزاب من طعام رجل واحد    : سادساً
٧١..............................................................طعامه الفقراء وقوم من أصحابه    إ: سابعاً
٧٢.....................................سقياه أكثر من ثالثين ألفاً من ماء يكفي لرجل واحد      : ثامناً
٧٢.............................................................إن ظبية وقعت في الشباك فكلمته    : تاسعاً
٧٣.................................................................................حديث االستسقاء   : عاشراً

٧٣.............................................................القمر له إلى نصفين   انشقاق  : حادي عشر
٧٤...............أن سالت على خده يوم أحد   رجاعه إحدى عيني أحد أصحابه بعد إ: ثاني عشر
٧٤..............حينما مر بها وهو على راحلته   السدرة له إلى نصفين انفراج شجرة  : ثالث عشر

٧٥....................................بالغائبات والكوائن بعده   بعض إخباره :  المسألة الثالثة



٣١٠

املبحث اخلامس

يف ذكر مبدأ املبعث
٨٣....................................................دور خديجة عليها السالم    : المسألة األولى

٨٦.....النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم يقيم صالة الجماعة في علي وخديجة عليهما السالم      

٨٦.....................إنذاره صلى اهللا عليه وآله وسلم لعشيرته األقربين        : المسألة الثانية

٨٨...........................................بدء مرحلة التبليغ العام للناس        :  المسألة الثالثة

٩١.............في ذكر كفاية اهللا المستهزئين وما ظهر فيها من اآليات            : المسألة الرابعة

في ذكر ما لقي رسول اهللا من أذى المـشركين وإسـالم حمـزة بـن عبـد        : المسألة الخامسة 
٩٢..........................................................................................المطلب 

وآلـه وسـلم وبكـاء فاطمـة عليهـا الـسالم       رمي السالة على ظهـر رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه        : أوالً
٩٢..........................................................................................................لذلك
ــي اهللا تعـــالى و   : ثانيـــاً ــه وآلـــه وســـلم أصـــابه علـــى تحمـــل األذى فـ ــم أتـــصبيره صـــلى اهللا عليـ نهـ

٩٤....................................................................................................لمنصورون
٩٦......................................................................سالم حمزة بن عبد المطلب : ثالثاً

ه صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم إلــى بيــت المقــدس ودخولــه بعــد      ؤإســرا: المــسألة الــسادسة 
٩٧......................................................................ذلك في شعب أبي طالب    

٩٨...........الحجر على بني هاشم في شعب أبي طالب عليه السالم            : المسألة السابعة 

١٠٨................................وفاة أبي طالب وخديجة عليهما السالم        : المسألة الثامنة 

١١٠..عرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم نفسه على قبائل العرب                         : المسألة التاسعة   
١١٠.ما جرى بعد وفاة أبي طالب في عرض رسول اهللا نفسه على قبائل العرب وأهل الطائف                      : أوالً 

١١٤...........................................كيف أسلم أهل المدينة وما جاء في بيعة العقبة      : ثانياً



٣١١

املبحث السادس

ة مهاجراًخروج النيب صلى ا عليه وآله وسلم من مك

إىل املدينة ونزوله فيها
مكــر المــشركين برســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم وعــزمهم علــى      : المــسألة األولــى 

١٢٥..............................................................................................قتله

١٢٧.سالم على فراش رسول اهللا وفداه بنفسه       مبيت اإلمام علي عليه ال      : المسألة الثانية

خروج النبي صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم مـن الغـار مهـاجراً إلـى المدينـة            : المسألة الثالثة 
١٣٤....................................نتظر قدوم اإلمام علي عليه السالم        يونزوله في قبا 

إلـــى خـــروج رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم مـــن قبـــا وانتقالـــه   : المـــسألة الرابعـــة
١٣٩..........................................................................................المدينة 

صـلى اهللا عليـه وآلـه    قبائل اليهود إليه وعرضـهم الهدنـة عليـه      ءمجي: المسألة الخامسة 
١٤٣.............................................................................................وسلم 

١٤٤...............................................................بناء المسجد  :  المسألة السادسة 

١٤٥...................................سد األبواب إالّ باب علي عليه السالم        :  المسألة السابعة 

١٤٩..................................................زواج فاطمة عليها السالم    : المسألة الثامنة 
١٥٠...........................................................................................علي كفو فاطمة  

١٥٠.................................................................................................مهر فاطمة
١٥١..................................................................................نثار فاطمة ليلة الزفاف  

١٥٢....................................................................................زوجتك أقدمهم سلما
١٥٢................................................................................................جهاز العرس 

١٥٣.........................................................دروس منتقاة من زواج فاطمة عليها السالم 

١٥٥................................................................تحويل القبلة  : المسألة التاسعة 



٣١٢

املبحث السابع

يف ذكر مغازي رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم 

وسراياه
١٥٩.............................ما جرى من األحداث قبل غزوة بدر الكبرى       : المسألة األولى

١٥٩...................................رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وسراياه       تعدد غزوا: أوالً
١٦٠............................................أول سرية بعثها النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم      : ثانياً
١٦١..........................................................................سرية عبيدة بن الحارث : ثالثاً
١٦١.........................................................إلى الخرار سرية سعد بن أبي وقاص : رابعاً

١٦١...............................وسلم وهي غزوة األبواء    أولى غزواته صلى اهللا عليه وآله    : خامساً
١٦٢........................................................................................غزوة بواط  : سادساً
١٦٢......................................................................................غزوة العشيرة: سابعاً
١٦٣............................................................غزوة بدر األولى، وهي غزوة سفوان  : ثامناً

١٦٤...........>A @ ? < <:   سرية عبد اهللا بن جحش ونزول قوله تعالى : تاسعاً

١٦٦..............................................................غزوة بدر الكبرى  : ثانيةالمسألة ال

١٧٧..................................................................غزوة السويق  :  المسألة الثالثة

١٧٨............................................................غزوة قرقرة الكدر :  المسألة الرابعة

١٧٩..................................سرية قتل كعب بن األشرف اليهودي    :  المسألة الخامسة 

١٨٠................................................................غزوة ذي أمر  :  المسألة السادسة 

١٨١..............................................................غزوة بني سليم    : السابعة المسألة

١٨٢...................................................................غزوة القردة :  المسألة الثامنة 

١٨٢............................................................غزوة بني قينقاع   : المسألة التاسعة 

١٨٣.....................................................................غزوة أحد  :  المسألة العاشرة 
مواساة اإلمام علي عليه السالم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم ودفاعـه المـستميت          : أوالً



٣١٣

١٨٨...........................................................................................................عنه
١٨٨.....................ال سيف إال ذوالفقار وال فتى إال علي      : مناداة جبرائيل عليه السالم  : ثانياً
١٩١....................فداء مصعب بن عمير لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بنفسه      : ثالثاً
١٩٢......................حقيقة ما أصيب به رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يوم أُحد       : رابعاً

١٩٤......................استشهاد حمزة بن عبد المطلب عليه السالم والتمثيل بجسده   : خامساً
١٩٥............................................................استشهاد حنظلة غسيل المالئكة  : سادساً
١٩٦.....................................................رجل يدخل الجنة ولم يصل هللا ركعتين  : سابعاً
١٩٧.............دفاع نسيبة بنت كعب المازمنية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم   : ثامناً
١٩٨..رجل يقاتل بين يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ثم يكون من أهل النار       : تاسعاً
امرأة من األنصار استشهد ولـدها فتحمـد اهللا علـى سـالمة النبـي صـلى اهللا عليـه وآلـه          : عاشراً
١٩٩.........................................................................................................وسلم 

١٩٩.....................بقتلى المسلمين انصراف المشركين من المعركة وتمثيلهم   : حادي عشر

٢٠٠...................................................غزوة حمراء األسد   :  المسألة الحادية عشر  

٢٠٢............................................................غزوة الرجيع  :  المسألة الثانية عشر  

٢٠٢........................................................غزوة بئر معونة   : المسألة الثالثة عشر  

٢٠٥....................................................غزوة بني لحيان   : المسألة الخامسة عشر   

٢٠٧.....................................................غزوة بدر األخيرة   :  عة عشر المسألة الساب 

٢٠٧..........................................................غزوة الخندق  : المسألة الثامنة عشر  

٢١٤.................................................غزوة بني المصطلق  :  المسألة التاسعة عشر  

٢١٨.............................................................غزوة الحديبية  : المسألة العشرون

٢٢٢......................................................غزوة خيبر  :  والعشرونة المسألة الحادي

٢٢٧................................................................................القضاء  غزوة عمرة 

٢٢٧........................................................ة غزوة مؤت :  المسألة الثالثة والعشرون 

٢٣٠.......................................................غزوة الفتح  : المسألة الرابعة والعشرون 

٢٤٢....................................................غزوة حنين  :  شرونع المسألة الخامسة وال 

٢٤٧..................................................غزوة الطائف  :  المسألة السادسة والعشرون  

٢٥٦......................................................غزوة تبوك  : العشرون المسألة السابعة و 
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٢٦١..........................................ما بين تبوك والغدير   : المسألة الثامنة والعشرون  
٢٦١.....................................................................................نزول سورة براءة  : أوالً

٢٦٢..............................................................استشهاد عروة بن مسعود الثقفي  : ثانياً
دخـول أفـواج مـن العـرب إلـى اإلسـالم وهـالك عـامر بـن الطفيـل وجماعتـه بـدعاء رسـول               : ثالثاً

٢٦٣...........................................................................اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم    
٢٦٤......................................................................................قدوم وفد طي: رابعاً

٢٦٥.............ما وقع في نفس بريدة من علي عليه السالم وظهور منقبة من مناقبه : خامساً
٢٦٦....قدوم وفد نجران على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ونزول آية المباهلة         : سادساً
ــابعاً ــيهم الـــسالم      : سـ ــداهما علـ ــي وولـ ــة وعلـ ــه وســـلم وفاطمـ ــه وآلـ ــلى اهللا عليـ ــي صـ ــروج النبـ خـ

٢٦٩.....................................................................................................للمباهلة 
٢٧٠....................................علياً إلى اليمن  النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم يبعث    : ثامناً

٢٧١...................................................واقعة الغدير  : المسألة التاسعة والعشرون  
٢٧٦.......................................................................................تجهيز جيش أسامة

املبحث الثامن

مرض رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم ووفاته
٢٧٩..............................مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم         : المسألة األولى

٢٨٥.......................صلى اهللا عليه وآله وسلم والصالة عليه       هتغسيل : المسألة الثانية

٢٨٦............................................دفنه صلى اهللا عليه وآله وسلم       : المسألة الثالثة

٢٨٧............................................................الوقوع في الفتنة  : المسألة الرابعة

٢٨٩.............................................................................................المصادر
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ت قسم الشؤون الفکریۀ والثقافیۀإ صدا
فی العتبۀ الحسینیۀ المقدسۀ
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