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ï›îÐÛa@ŠbîÜ�¾a@ìibi@‡à«Q 


	��������(  :قال هللا تعالى في قرآنه المجيد�� ��� ������������ ������� ���� ��صدق هللا العلي  ) ��"!�  �����

   .العظيم

  :وصدق ا'مام البوصيري رحمه هللا حين يقول في ھمزيته

  ومھا الجوزاءـھا نجـلدتـق    ح*ةنسب تحسب الع* ب  

  أنت فيه اليتيمة العصماء    خارـــوف ؤددحبذا عقد س  

! يوأعظم نسب عرف في التاريخ البشر ھذا النسب الشريف نسب @ شك في أنه أشرف! نعم

ومن بينھا نجم مخلد مدى الدھر أضاء مشارق اFرض  ،بنجوم زاھرات ءنسب يتFG ويضي

!! به في السموات واFرض ءتضيسرھا ويسويعطر اFكوان بأ ءو@ يزال يضي ومغاربھا

  .صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون

   :يقول صلى هللا عليه وسلم

أنا أنفسكم نسبا وصھرا وحسبا لم يزل هللا ينقلني من اFص*ب الطيبة إلى اFرحام الطاھرة "

  ".نا خيركم نفسا وخيركم أباأشعبتان إ@ كنت في خيرھما فتشعب مصفى مھذبا @ ت

  :وصدق الحافظ ابن حجر رحمه هللا حيث يقول

  فعن فخرھم فليقصر المتطاول  نبي الھدى المختار من آل ھاشم  

  !ثل ما للبدر تلك المنازلـه مــب  ي أص*ب قوم تشرفواـل فــنقـت  

سعد رحمه هللا في الطبقات الكبرى في باب يقول ابن ، ا^ن بذكر ذلك النسب الشريف أفلنبد

: لكلبي قالأخبرنا ھشام بن محمد السائب بن بشر ا :ذكر نسب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

بن عبد هللا بن امحمد الطيب المبارك "عليه وسلم  سب النبي صلى هللانعلمني أبي وأنا غ*م 

واسمه  -بن عبد مناف   - عمروواسمه  -بن ھاشم  - واسمه شيبة الحمد -  عبد المطلب

 ،بن ك*ب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فھر  - واسمه زيد -بن قصي  -المغيرة 

وھو فھر بن  ،يقال له كناني ،فليس يقال له قريش روما كان فوق فھ ،قريش جماع فھر ىلإو

لياس بن إبن  -واسمه عمرو -بن كنانة بن خزيمة بن مدركة  -واسمه قيس  -مالك بن النضر

                                                 
 .أمين جمعية العلماء لعموم كيرا@.  ١

çbİÛa@âbyŠþa@¶g@òjîİÛa@lý–þa@åßçbİÛa@âbyŠþa@¶g@òjîİÛa@lý–þa@åßçbİÛa@âbyŠþa@¶g@òjîİÛa@lý–þa@åßçbİÛa@âbyŠþa@¶g@òjîİÛa@lý–þa@åßbi‰èß@óÐ—ß@ñ‹bi‰èß@óÐ—ß@ñ‹bi‰èß@óÐ—ß@ñ‹bi‰èß@óÐ—ß@ñ‹ 
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براھيم إسماعيل بن إوھذه السلسلة الطاھرة تمتد إلى  .مضر بن نزار بن معد بن عدنان 

ولكن النسب الذي بين عدنان  .ومنه إلى أبي البشر آدم عليه الس*م ،عليھما الص*ة والس*م

ولم . وبينه وبين آدم مختلف في صحته @ضطراب رواياته واخت*ف ضبطه ،سماعيلإو

فاFمر عندنا " :طبقاته" ييقول ابن معد رحمه هللا ف .عدنان ثبت كما ثبت إلىيضبط ولم ي

عليھما  سماعيل بن إبراھيمإمساك عما وراء ذلك إلى نتھاء إلى معد بن عدنان ثم ا'@على ا

  .الس*م

كما في حديث  ،ن @ يجاوز في نسبه معد بن عدنانأبي صلى هللا عليه وسلم وكان من دأب الن

ثم  أددكان إذا انتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان بن " :رضي هللا عنھماابن عباس 

 )طبقات ابن معد"  (وقرونا بين ذلك كثيرا"قال هللا عزوجل  ،كذب النسابون :يمسك ويقول

سماعيل بن إبراھيم ثم من فوقھم إلى أبي البشر آدم عليه إوھؤ@ء اFجداد ومن فوقھم إلى 

وليس فيھم أحد من مھم*ت القوم و@  ،قرنھمء اف قومھم ووجھاالس*م كلھم كانوا أشر

  :وغيره أبي نعمھذه الحقيقة حديث  يرشدك إلى .سفلتھم

ب شعبتان علم يزل هللا ينقلني من اFص*ب الطيبة إلى اFرحام الطاھرة مصفى مھذبا @ تتش"

  "!إ@ كنت في خيرھما

  

  وتقلبك في الساجدين
  اه الساجديناـي جبــFG فـت    تنقل أحمد نورا عظيما  

  إلى أن جاء خير المرسلينا    رنا فقرناـھم قــتقلب في  

ت قدمه عن طريق لوذلك ھل كان فيھم من ز ،ھھنا بحث ھام عن آباءه صلى هللا عليه وسلم

هللا تعالى عليه أن كلھم كانوا في  ىلقنوالحق الذي  هفالجواب الذي @ جواب غير ؟الحنيفية

راك حين تقوم وتقلبك في يالذي : "@؟ وقد قال هللا تعالى كيف ،السمحاء الملة الحنيفية

أي تقلبك من أص*ب طاھرة من أب بعد أب إلى أن " :يقول ابن عباس في تفسيره" الساجدين

  ".جعلك نبيا

الدرج "ما للفائدة إليك فقرة مما نقل ا'مام الجليل السيوطي رحمه هللا في كتابه يوتتم  

  :نق* عن ا'مام الكبير الرازي رحمه هللا" باء الشريفةالمنيفة في ا^

ومما يدل : قال .إن آباء النبي صلى هللا عليه وسلم إلى آدم على التوحيد لم يكن منھم مشرك"

ل زلم أعلى أن آباء محمد صلى هللا عليه وسلم ما كانوا مشركين قوله صلى هللا عليه وسلم 

  )*�.�-, +�*	)�� ��()�'&��%��$�(: وقال هللا تعالى ،الطاھراتأنقل من أص*ب الطاھرين إلى أرحام 
 : ومن ذلك قوله تعالى: قال .فوجب أن @ يكون أحد من أجداده صلى هللا عليه وسلم مشركا
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)�������  �!"�� ������� ���� ��������	
... معناه أنه كان ينقل نوره من ساجد إلى ساجد  )������������ ��� ��

وحينئذ يجب القطع  ،ن جميع آباء محمد صلى هللا عليه وسلم كانوا مسلمينأعلى ية دالة وا^

وتقلبك في ’حمل قوله نأقصى ما في الباب أن وبأن والد إبراھيم ما كان من الكافرين 

على وجوه أخرى وإذا وردت الروايات بالكل و@ منافاة بينھا وجب حمل ا^ية  ‘الساجدين

دة اFوثان وأن آزر لم يكن والده بل ببت أن والد إبراھيم ما كان حين عوبذلك يث ،على الكل

  . كان عمه

فوجب : يات واFحاديث ويقولثم يسرد ا'مام السيوطي في كتابه ما يثبت ھذه الحقيقة من ا^

  .ن @ يكون فيھم مشرك ليكونوا خير أھل اFرض كلھم في قرنهأقطعا 

  

  أبو إبراھيم عليه الس�م

إذ قال Fبيه يا أبت لم تعبد ما @ يسمع و@ "اھيم عليه الس*م الذي يذكر هللا في قصته فأبو إبر

 كما يقول ا'مام ،د اFصنام ليس بأبي إبراھيم صلباا^ية فالصحيح أن ھذا الذي عب... يبصر

  :السيوطي في الكتاب الذي مر ذكره

ماعة من جوقد سبقه إلى ذلك  ،ھيم @ أبوهابرإم نه عأأما آزر فاFرجح كما قال الرازي و"

ليس آزر أبا  :قالوا ،يابن عباس ومجاھد وابن جرير والسدعن  دينالسلف ورويت باFسا

  ...."خ نما ھو إبراھيم بن تارإإبراھيم 

وقد صنف  .وھناك أيضا شبھات أثيرت حول نجاة أبويه عبد هللا وآمنة رضي هللا عنھما

وقد  ،ومن أجلھم ا'مام الجليل السيوطي رحمه هللا ،ةالعلماء حول ھذه المسألة مصنفات كثير

بحث في آباء النبي صلى هللا عليه وسلم وأمھاته وأثبت أن جميعھم كانوا من الموحدين 

  .الفائزين

  :ومما قال الحافظ شمس الدين الدمشقي

  ضل وكان به رؤوفاـلى فـــع               ا هللا النبي مزيد فضلـــحب  

  ه فض* لطيفاـــان بـــمــي'      ذا أبوهــــه وكــمأيا ـــأحــف  

  وإن كان الحديث به ضعيفا      ديم بذا قديرــالقـــم فــسلـــف  

 –حفاظ الحديث مان به طائفة كثيرة من اFئمة ول من إحياء أبويه لrييوقد مال إلى ھذا السب

  .وهللا سبحانه وتعالى أعلم
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 NNNN                           ðŠýÐÛa@ï›îÐÛa@åí‡Ûa@)*Q  

Þ‚‡ä  مة والملة ،ھر الربيعشفيFالھ*ل منحيا كل  غبز. بل ربيع ا'نسانية جمعاء ،ربيع ا

لقد سعد ھذا الشھر . غربامض*ل وت*ل، مترعا كل ج*ل ونوال، في آفاق العالم مشرقا و

  . بمولد النبي الكريم، أرسل نعمة عظمى ومنة أسمى للكون قلبا وقالبا

  

  و*دة ليس لھا مثيل

ك المولود الذي جاء ذكره في الكتب القديمة، من أطيب صلب وأفخر نسب، شھير بين لولد ذ

  طاب مبدأه ومنتھاه، زان مولده ومنبعه أن كان عنصره منزھا منقيا،. العرب والعجم

  يا طيب مبتدئ منه ومختتم    عن طيب عنصره هأبان مولد

مه آمنة بنت وھب كانت أشرف نساء أشريفا وجيھا، و ن عبد المطلب كانعبد هللا ب أبوه

مضت من عمره، ومات في عمر يناھز  سنة تزوجھا عبد هللا في ثماني عشرة ،قريش

  .عشرين قبل أن تضع زوجته ولدھا، ودفن في المدينة عند أخواله

 حملته أمه من غير أن يلّم بھا ألم، ويلج بھا ھلع، وضعته فإذا ھو ساجد، كما في رواية

لما خرج من بطني نظرت إليه فإذا ھو ساجد قد رفع أصبعيه كالمتضرع : عنھا،أنھا قالت

ما ) ص(آيات مولده ن مو: "وقال الشيخ إبراھيم الباجوري في حاشية للبردة الشريفة. المبتھل

لقد أخذني الطلق، وإني وحيدة في المنزل، وعبد المطلب في : نھا قالتأذكروه عن أمه 

بيض مسح فؤادي، فذھب أورأيت كأن جناح طير  ،ھالتني وجبةنين، فسمعت طوافه يوم ا@ث

" وكنت عطشى فإذا بشربة بيضاء فشربتھا فأصابني نور عال ،جدهأوجع  لعني ك

محياه يلوح كما تلوح . وكانت و@دته في دار أبي طالب ومختونا مكحو@). ٣٤الباجوري (

  . أمامه وتقر بج*ل جماليته يالشمس بل ھي تستحي

                                                 
 .م*برم. محاضر، المجمع ا'س*مي لتذكار الشيخ أبي بكر المسليار الكوتومالي.  ١

òÛìÐØß@òÛìÐ ë@ñ†ìà«@ñ†üëòÛìÐØß@òÛìÐ ë@ñ†ìà«@ñ†üëòÛìÐØß@òÛìÐ ë@ñ†ìà«@ñ†üëòÛìÐØß@òÛìÐ ë@ñ†ìà«@ñ†üë 
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فحش خلل عروش ومدھشة ب ،عبدة الشياطين حداث منذرة ببؤسأعند مولده  قعن تأوما لبث 

نار تخمد ونھر يجمد، وإيوان ينھدم وإيواء ينعدم، مستھم البأساء والضراء  وحدة الس*طين،

مما أصابھم كانوا !. حيارى اما لھم صارو. وحفتھم العشواء والظلماء وأزيلوا.  وزلزلوا

وذعرت . وم ذھل كل مسترق من السماء عما يسترق، وقفل كل مبطل عما يبطلي!!. سكارى

وتحررت ثويبة جارية أبي لھب فرحا . وذھبت المردة ھاربة مزدحمة الجنة ھاتفة منھزمة

واعترف المنصفون بحقيقة البال، وانصرف المخلصون عن  .بھذا الولد الذي أبى اللھب

فما أصدق . جديد، وآذن بقدوم نھار جيديد، وليل بھيجوانقلب العالم وعاد من . خليعة الوبال

  :ما قاله الشاعر العربي أحمد شوقي

  وفم الزمان تبسم وثناء    ولد الھدى فالكائنات ضياء

  

  ):ص(صبا النبي 

ماتت . السنين من اأن تعيش بعد و@دته طوي* إ@ ستتفق Fمه يلم ير ھذا المولد أباه، ولم 

فصار . اFقرباء، تحمل معھا ابنھا اFمين، وتزور قبر أبيه الدفين لبعض تهبأبواء أثناء زيار

فجدير بالذكر . إلى جده، فمنه إلى عمه أبي طالبأمه يتيما من اFب واFم، فتنتقل كفالته من 

  .ه رذائل الشيممشلم تمسه شوائب اليتيم ولم ت هأن

م*ت ھامة، بالنسبة إلى تلك مام ھذه المرحلة من حياته المثلى، تسوقنا إلى تأأوقفة ملحوظة 

. أسرته وعشيرته هوتتجذبFن الصبي يتأثر فيه شيعته وبيئته، . الحالة والمناخ الملوث

وإن ھذا المولود . ، والجالية قد علقت بكل ما ھو فواتبكل مجال الحياةنيطت قد   والجاھلية

  .ه و@ من خلفهالباطل من بين يدي منزه عن كل ما يشين، مرحب بكل ما يزين، @ يأتيه

نقادة خليقته، وإن بلغوا من ومن المعلوم أن كل واحد يتجاوز مراحل حياته متفاوتة طبيعته وم

المناصب وع*ھا، متوجين بتحيات البطالة متوجھين إلى  رجأوھا يوج الشھرة وذرأبعد 

 ولكثير منھم عوامل @زدھارھم في دروب حياتھم، مثل العلوم والترجمة. فيضان الرياضة

والتربية من قبل الوالدين ركن ھام في . وما ھو في الحسب فحسب. والبيئة وما إلى ذلك

وھذا . وھي أيضا تتضلع بدور مھم في إنشاء جيل جليل واع.  تكوين الجو الخلقي في البنين

عليه وسلم متبعا لما ھو  وطبقا لھذه اFوضاع لم يكن صلى هللا). ص(في حبيبنا  الركن متفق

وأقام كل بصمات  ،حاط بكل مكارم اFخ*ق والشيمأبل  ) � ��6&�4�5 ���3 ��(�0��1���2(  ھوى
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و وھذا برھان يتجلى منه أن صباه مصون بسمو قدره منوط بعل. المروءة وقسمات الرجولة

أدبني ربي : " وسلمكما كان مصداق قوله صلى هللا عليه  ،شأنه، Fن كان هللا أدبه وحببه

  : م البوصيري أجاد بما قالوا'ما "فأحسن تأديبي

  في الجاھلية والتأديب في اليتم    معجزة اFميكفاك بالعلم في 

  

  : في قسمة حليمة السعدية

كمال ما ر تعطيھا عند ولى أجعدھم نسوة من المرضعات اعتادت العرب أن تسترضع Fو@

 منتھا تمتاز حة لھجتھا وعذوبة لغوالبادية لفصا ،وكانت المرضعات من البوادي. منھنيرام 

مختلفة وأشخاص سمات خاصة بھا، Fن بھا أصحاب لھجات  Fنه @ يوجد لھا لغة ،المدن

متعون بھدوء السجية كاد اFطفال يتكلمون في المدن باللغة الفصحى، و@ يتيف* . متنوعة

  . العرب البوادي لھذا المرام المثلى، فآثر

 أن يورث لھا وأبى هللا ،له أبوان *طفتوثر ولقد سمعت السعدية بقسمتھا العظمى، أرادت أن 

7�8& ���3
��A B$( ��@��?�� :�<&=>� ��;��� :��9 ��7�8&( مولودا ما له أب�� ,�&>�C ���;�� �<=&>�: ���;��)8�� )$�A B�
�3�� ( 

إنما كنا نرجو : ما رأته يتيما، ترجو من أبي الصبي كما كانت المرضعات يقلنلأبته أو@ 

)  �����&D7)��3  �E FG�% �H ���3<7, ( ولكن إرادة هللا فوق كل إرادة. ن أبي الصبيالمعروف م
 ومن أولھن ثويبة جارية أبي لھب، ھي التي. اغتنمت ثمان نسوة بإرضاعھن ھذا المولود

ف*ح وجھه فرحا . وضعت حملھا، وجاء الولد ذكرا آمنة حرمة أخيه أخبرت سيدھا بأن

والحقيقة أنه ألد عدو لھذا . ه المسرة إ@ بعتق جاريته التي أتت بالخبروارتياحا، ولم يحتفل بھذ

  . المولود الذي سيقوم بأقوى حجة على تباب عمه ھذا ويعارضه بكل ما يبرھن عليه

من  يركات، وكانت عائلتھا من قبل تعانبنھا لشأنا، عم بيتھا بأنواع من البعلمت حليمة بأن @

ما . حاف*لُبَّنا وناقتھا  اعبلبث أن صارت أغنامھا ش وما. لعطشمضض الجوع وحراقة ا

والمدة تربو على أربع . زالت ھذه اFسرة تستقبل أنواع العطيات مدة بقاء ھذا المولود فيھم

  . سنوات

  :ية الغنم ووقاية الصدرارع

مع أخيه من رعى الغنم في البادية . امتاز ھذا المولود من بين الولدان منذ نعومة أظفاره

ما من نبي : ة، كما قال صلى هللا عليه وسلمه على قراريط Fھل مكاوقد كان يرع. رضاعةال
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Fنه كان يأكل من نتيجة عمله ويقنع . وأنا: وأنت يا رسول هللا؟ قال :قيل .إ@ وقد رعى الغنم

  . وكان مقتضى ھذه الرعاية تعليمه رعاية القوم وتمكينه من ا@صطبار. بالقوت

ظ ح هفوجئ بأن يشق صدره ويخرج من ،ذات يومغنمه مع أخيه خلف بيته يرعى  كان وبينما

فبينا أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بھما لنا، إذ أتاني : الشيطان كما أخبر به عن نفسه

واستخرجا قلبي فشقاه  أخذاني فشقا بطنيليھما ثياب بيض مملوءة ثلجا ثم عرج*ن 

كان ھذا  ...ي بذلك الثلج حتى أنقياهس* قلبي وبطنفاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاھا، ثم غ

نبئ،  افي حال ا@كتھال وبعد م: الثانيةفي حال طفولته ھذه، و: التطھير مرتين، اFولى

سيرة بن " (وعندما أراد هللا أن يرفعه إلى الحضرة المقدسة التي @ يسعى إليھا إ@ المقدس

  )١/١٥٣ھشام 

  : يستسقى الغمام ويتغشى الغ�م

لما تورطت العرب في القحط، وجفت مياھھم وقلت أرزاقھم، استغاثوا بال*ت والعزى ومناة 

الثالثة اFخرى، فلم يجب ھؤ@ء شيئا، فاتفقوا بالعرض على أبي طالب، فأسرع بابنه محمد 

فانفجر الوادي وأخصب البادي، . إلى الكعبة، فطافھا به واستسقى به الغمام واستخصب اFنام

وكان ابن عمر رضي هللا عنھما يتمثل ببيت أبي طالب . على ھذا الغ*م الھاديثنى كل أو

  ثمال اليتامى عصمة لGرامل                  وأبيض يستسقى الغمام بوجھه    :الذي أنشده

نقل حجارة لبعض نتني في غلمان قريش يلقد رأ: ى هللا عليه وسلم فيما حدث عنهوقد قال صل

على رقبته يحمل عليه الحجارة فإني  هلنا قد تعرى وأخذ إزاره فجعلما يلعب به الغلمان ك

: قال. شد عليك إزارك: ثم قال. لكمة وجيعة ما أراهFقبل معھم كذلك وأدبر، إذ لكمني @كم 

 .فأخذته وشددته علي ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي

  )١٦٨/ ١ابن ھشام (

  : بالته صلى هللا عليه وسلمن بحيرى بشھادة على

وكان عليه شفيقا وكان  ،عندما وصلت الكفالة إلى عمه أبي طالب كان كل شأنه مع عمه

ليا إلى الفيوض ج@ يعتني به وكان ذا قناعة متفأثرى وزاد ماله بيدي ھذا الغ*م،  ،معدما

على ما قال الطبري ز اثنتي عشرة من عمره وولما جا. متنحيا عن العيوب النفسانية الربانية

  . الغ*م فرافقه وخرج به حبصفاست ،عمه با@نط*ق إلى الشام للتجارةعزم 
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عاھم إليھا دھم مائدة وة بحيرى الراھب Fنه أعد لعوموسلكوا طريقھم المعتاد ونزلوا بص

فاستغربوا من . وما اطلع إليھم صحابھا قطة عومالص هوقد اعتادوا أن يمروا بھذ. مبأسرھ

إن بحيرى : نجمل الواقعة  ونقف على الحاصل. وحضروھا بحذافيرھم إ@ ھذا الغ*م الفعال

في الحالة التي  فوجدهو النبي الموعود في كتبھم، ھھل لم يعد القرى إ@ ليختبر أن ھذا الغ*م 

م حضور دمظل*، وإنكار ال*ت والعزى وع اختبرھا وقررھا بأمارات، مثل سير الغ*م

ن له أنه ھو أوصى عمه أبا طالب بالرجوع إلى ب*دھم لئ* تقتله اليھود ما تبيدوبع .القرى

����I�.�� �J�&>�% �K�L ���M��N�A(��6;��7 ( ذا الغ*م @ستبقاء دينھم المعوجوھم أحرص الناس على إعدام ھ
������
&C�O)��( فذعر أبو طالب ورجع به إلى مكة .  

  :النبي في الحرب

. حرمة اFشھر الحرمللعت حرب بين قيس وقريش، انتھاكا اندرة سنة، شولما جاوز أربع ع

ب* على أعمامه أي رادا نبل نھدھا النبي صلى هللا عليه وسلم مش. لذا اشتھرت بحرب الفجار

لى هللا عليه وسلم ابن عشرين ھاجت حرب الفجار ورسول هللا ص: قاوقال ابن اسح. وھمدع

  .سنة

ا'نسانية من دياجير الظ*م وس*سل اFنام ومن  أخيرا كانت ھذه الو@دة عام* لخلوص

وما الخلوص لھذه اFمة الحديثة التي تتسكع في الجھالة . مركز الدعارة وأوكار الخسارة

العمياء والثقافة الظلماء إ@ في صاحب ھذه الو@دة، فتتمكن من مجابھة العقبات وتذليلھا بل 

ما قاله لختام في اويجدر بنا أن نضيف . ب وارتقاءر كل انق*دوالقضاء عليھا، Fنه مص

ن أو@ نشعر في غالب اFحيان ": "رةالطريق إلى المدينة المنو"الع*مة الندوي في كتابه 

 مصدر ھذا ا@نق*ب ومصدر ھذه السعادة التي نتمتع بھا جميعا ھو ھذا الحادث السعيد الذي

ل وإمام الكل وسلم خاتم الرس عليه وآله وصحبه هللا ىحدث في ھذا اليوم و@دة محمد صل

  ".  ومنير السبل
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Fن  ،عظيمة فض* ع�ن ذل�ك الزم�ان وبيئت�هال ابميزاتھا العديدة وبخصوصياتھ يتميز فتوته 

 والعص�ر ال�ذي ع�اش في�ه الرس�ول . الشباب ھيجان الحياة ونشوتھا اعتبارا م�ن ك�ل إنس�ان

تلئ�ا ب��الفواحش بحي��ث @ ي��ذم الن�اس و@ يع��ابون بالنش��اطات الش��نيعة ك�ان زاخ��را بالرذائ��ل ومم

  .واFخ*ق الدنيئة أياما كانت

ھنا يتفرد شخصيته الكريمة بمستوى أعلى في سيرھا وسلوكھا ف�ي ظھي�رة الحي�اة @ يوج�د ل�ه 

مثيل في تاريخ العالم وا'نسان، على الرغم من أنه نشأ وترعرع ف�ي م�رارة الي�تم وحض�انته، 

ھ�ذه الظ�روف . كان له مرشد حفي يھدي إلى المحاسن العليا والمك�ارم اFس�نى ك�اFب واFمما

والبيئ�ات إذا أحاط��ت بش�اب نش��يط وانھم��ك ف�ي الف��واحش والمنك��رات @ يعات�ب و@ينك��ر عل��ى 

ي�ات كلھ�ا بقي�ت شخص�يته فوعل�ى ال�رغم م�ن ھ�ذه الخل. بالس�وء صفة عامة، Fن النفس Fمارة

  .شبابه كما تزكى طفولته من قبل نقية زكية عطرة في 

رق��ام عل��ى ھ��امش ل��م يت��نح ول��م يف��ر م��ن المجتم��ع والق��وم، ول��م يك��ن رقم��ا م��ن اF إن النب��ي 

بل كان يعيش وسطھم وخ*لھم ويتعاقد ويتداول ويتداخل في شؤونھم كلھ�ا  ،اFحداث والوقائع

نزاعھم حتى يحّكم�ه الق�وم  وكان يقوم إماما وقائدا في حل مشك*تھم وإنھاء قضاياھم و. إيجابيا

كلھم، من بي�نھم أش�راف ق�ريش حينم�ا تن�ازعوا ف�ي وض�ع الحج�ر اFس�ود مكان�ه عن�دما ق�اموا 

فق�د ك�ان النب�ي . ف�ي جمي�ع أم�ورھم وھكذا كانوا يعول�ون علي�ه . بإعادة بناء الكعبة المقدسة

أحيان��ا وق��د قض��ى أي��ام ش��بابه . مح��ط أنظ��ار مجتمع��ه وق��د ھف��ت إلي��ه قل��وب الن��اس جميع��ا 

ويرتحل لھا إلى البلدان، Fنه كان أمينا صدوقا فري�دا ) ر(مشتغ* بالتجارة، كان يتجر لخديجة 

  .في مكة  المكرمة

  . أھم الوقائع في شبيبته 

ھ�ذه  ق�د ان�دلعت. عش�رين س�نة ھذه الحرب وقعت لم�ا بلغ�ت س�نه : حرب الفجار  .١

يت ح�رب الفج�ار بس�بب س�م. المناضلة بين قريش ومن معھم من كنانة وبين ھ�وازن

                                                 
 .مامبوزا، كرواركوند، م*برم نائب عميد كلية الحسنات العربية،.  ١

ÛaÛaÛaÛajîj“jîj“jîj“jîj“òòòò@@@@òº‹ØÛaòº‹ØÛaòº‹ØÛaòº‹ØÛa@@@@áí‹ØÛa@6äÜÛáí‹ØÛa@6äÜÛáí‹ØÛa@6äÜÛáí‹ØÛa@6äÜÛ@ @@ @@ @@ @
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ش�ھد . ما استحل فيھا من حرم�ات مك�ة الت�ي كان�ت مقدس�ة عن�د الع�رب ق�ديما وح�ديثا

فبالمس��اھمة ف��ي ھ��ذه الح��رب اكتس��ب . ھ��ذه الواقع��ة وس��اھم فيھ��ا حيوي��ا النب��ي 

 ،الج�رأة والش�جاعة وا'ق�دام الت�ي ك�ان أح�وج إليھ�ا ف�ي مض�مار دعوت�ه الرسول 

  .عقدات منذ بكورة فتوتهوتمرن على مواجھة اFزمات الم

ت��داعت . ك��ان حل��ف الفض�ول بع��د رج��وع ق��ريش م�ن ح��رب الفج��ار: حل�ف الفض��ول  .٢

ف�تح . واس�تغاث أھلھ�ا عن�د الكعب�ة واس�تعدي زبي�دي بمك�ة،قريش للحل�ف حينم�ا ظل�م 

وك�ان المتح�الفون بن�ي ھاش�م . العھد ف�ي دار عب�د هللا ب�ن ج�دعان أح�د رؤس�اء ق�ريش

فوا با� ليكونّن يدا واحدة مع المظلوم الضعيف عل�ى وبني المطلب ومن معھم، وتحال

 .الظالم القوي حتى يرد حقه

ھ�ذا الحل�ف م�ع أعمام�ه، وق�ال عن�ه بع�د أن ش�ّرفه هللا بالرس�الة  ب�ي حضر النوقد  .٣

 ،بن جدعان ما أحب لي ب�ه حم�ر ال�نعملقد شھدت مع عمومتي حلفا في دار عبد هللا "

F ن". ب�تجلو دعيت به في ا'س�*مF  مين�ة تظھ�ر فرص�ة ث ھ�ذا الحل�ف أت�اح ل�ه

  .اعتزازه بالمشاركة في تعزيز مبدإ العدل ومقاومة الظلم

حينم�ا بل�غ عم�ره ) ر(بخديج�ة  ك�ان زواج�ه : زواجه مع خديج�ة رض�ي هللا عنھ�ا .٤

وذل�ك بع�د م�ا رج�ع م�ن الش�ام الت�ي كان�ت رحلت�ه إليھ�ا ت�اجرا . خمسا وعشرين س�نة 

لمس�تأجرته بفوائ�د عظيم�ة  لتجاري�ة ن�ال الرس�ول وفي ھ�ذه الرحل�ة ا). ر(لخديجة

ق��د أعجب��ت خديج��ة أخ*ق��ه الكريم��ة الت��ي . بالنس��بة إل��ى اFرب��اح الت��ي نالتھ��ا م��ن قب��ل

ف�ي ھ�ذه الرحل�ة با'ض�افة إل�ى م�ا حص�لت  علمته من ميسرة خادمھا الذي رافق�ه 

  .عليھا من اFرباح العجيبة

Fن ش�ابا ك�ام* . ذجا فائقا ومثا@ @ مثيل ل�همع خديجة وزواجه كانت أيضا أنمو  إن حياته

بلغ��ت نش��أته ذروتھ��ا وص��حته غايتھ��ا @ يس��تعد غالب��ا أن ي��نكح ام��رأة أيّم��ة دخل��ت س��نھا ف��ي 

ولك�ن . ك�ان مس�تحقا Fن يخط�ب أي�ة ام�رأة ترت�اح ال�نفس إليھ�ا ف�ي مك�ة اFربعين، مع أنه 

وقرت عين�ه . زوجية طيبة ھنيئةاختار لنفسه أيّمة ذات أو@د، وعاش معھا عيشة  الرسول 

   .معھا زوجا غيرھا ما تزوج النبي . بأو@ده منھا

وعل�ى ك�ل ح�ال . م�ع خديج�ة ھذه كلھ�ا أجوب�ة ناطق�ة عل�ى أغلوط�ات اFع�داء ف�ي زواج�ه 

  .   ه ا الضياء وتلوح إلى نجابته وعظمتنبثق منھيفي شبيبته فريدة وحيدة   كانت حياته

@ @
@ @
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 Ła@ðìÓbjÛa@ñ2¼Ła@ðìÓbjÛa@ñ2¼Ła@ðìÓbjÛa@ñ2¼Ła@ðìÓbjÛa@ñ2¼ð:’Š†ð:’Š†ð:’Š†ð:’Š†  

 أربع�ينم�ن عم�ره فلم�ا دن�ى . يختلي ويعتزل عن الناس وعن شعاب مكة أيام�ا  دكان محم

سنة ُحبب إليه تلك العزل�ة وا@خ�ت*ء ع�ن اFھ�ل وع�ن ذوي�ه س�يما ش�عاب مك�ة وع�ن م*ھيھ�ا 

جبل في الش�مال الغرب�ي ع�ن مك�ة ببع�د خمس�ة  –وقد اختار لذلك غارا في قمة حراء . الوفيرة

مبتغيا فراغ ضميره عم�ا س�وى هللا وبُع�د بدن�ه المطھ�ر  -ن الجبال المشرفة عليھاكيلومترات م

ع��ن اخ��ت*ط الن��اس وع��اداتھم وتقالي��دھم الفاس��دة وس��وء س��يرھم وس��لوكھم العدي��د، م��ع كون��ه 

محفوظ��ا من��ذ أن ك��ان ف��ي بط��ن أم��ه وقب��ل نعوم��ة أظف��اره بش��رح الص��در وإزال��ة المك��درات 

وترب�ى ف�ي مدرس�ة رباني�ة ! لتل�ك الخ�واطر الس�يئة ف�ي قلب�ها'نسانية بحيث @يوج�د أّي مج�ال 

وحماية إلھية عما يقع للمرء في الطفول�ة والمراھق�ة والكھول�ة وفيم�ا بع�د، اس�تعدادا واس�تئھا@ 

  ).إِنَّا َسنُْلقِي َعلَْيَك قَْوً@ ثَقِيً* (لما يتلقى ويتحمل فيما بعد من ك*م هللا المعجز 

  استئثار غار حراء

ط والعزل��ة والھ��دوء والوح��دة والف��راغ لك��ي يتحل��ى بالطاع��ات والعب��ادات المعروف��ة ا@خ��ت*)١

  :  ھمم وشيث ويونس ونوح ويعقوب وغيرلديه من سالف اFنبياء كإبراھيم وإسماعيل وآد

  جلهوظھر لداود وعصر لن  ليونس شاء ـــــعـــ^دم صبح والـ

   د كريم فاشكرن لفضلهــلعب  رح مسند كذا شومغرب ليعقوب 

يقت��در أن ي��رى الكعب��ة ب��دون م��ا فيھ��ا وم��ا عن��دھا م��ن اFص��نام وط��واف الق��وم  أن��ه  )٢

 .عريانين، وأن يركز قلبه في وحدة هللا وشعاره بدون أن يخلّـله شيئ يشغله

ف��* يقط��ع ش��رھا إ@ّ دواء العزل��ة والندام��ة فيم��ا مض��ى  ،أن للنف��وس ا'نس��انية لم��ة ش��ر )٣

  . من العمر حتى اFجل وإن كان محفوظا عنه والتحلية بعد التخلية لما يقدم

يخلو فيه الليالي واFيام ذوات العدد، فتارة عشرة أيام وتارة أكثر من  وكان :  أيام الخلوة

ولما دخل عمره في أربعين . شھر، ثم يعود لبيته ف* يكاد يمكث قلي* حتى يتزود لخلوة أخرى

  .ُحبب إليه ذلك أكثر مما كان قبل

õa‹y@ŠbË@À@ @
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وحينما كان يخلو في الغار مرة وعمره آنذاك أربعون سنة قمرية وس�تة : اية الوحيالبعثة وبد

ه درق�ب إل��ى م�و@ه خالق��ه ورازق�ه وموج��وك��ان يت ،م٦/٨/٦١٠المواف��ق ل�ـ ثماني��ة أي�ام أش�ھر و

وربه بقلبه وقالبه ف�ي وحدت�ه الممل�وة ب�أتم الھ�دء وأوف�ر الن�ور وأزك�ى الف�راغ متقرب�ا ومقترب�ا 

فھ�ا ھ�و ذا أم�ين الس�ماء المل�ك المق�رب حام�ل ال�وحي  ،ئ لحمل تلك اFمان�ةه مستعد ومتھيكأن

فغطن�ي " م�ا أن�ا بق�ارئ"فقل�ت " اق�رأ"فق�ال : ينزل إليه بھذا الحوار الذي يرويه عن نفسه قائ*

فغطن�ي " م�ا أن�ا بق�ارئ"قل�ت " اق�رأ"وق�ال  ق�وة حت�ى بل�غ من�ي الجھ�د ث�م أرس�لنيأي ضمني ب

:  فق�ال" وم�ا أق�رأ؟"قل�ت " اقرأ"فغطني الثالثة وقال " ما أنا بقارئ" قلت" اقرأ"الثانية، ثم قال 

عل�م * ال�ذي عل�م ب�القلم* اقرأ وربك اFك�رم* خلق ا'نسان من علق* اقرأباسم ربك الذي خلق

  *. ا'نسان ما لم يعلم

فزع�ا إل�ى بيت�ه يرج�ف ف�ؤاده م�ن ھ�ول الح�دث، ودخ�ل  فرج�ع : الفزع والروع والرجLوع

فزملت�ه حت�ى  -أي غط�وني-!" زّمل�وني! زّمل�وني"ة رضي هللا عنھا، ق�ائ* على زوجته خديج

. لق�د خش�يت عل�ى نفس�ي: وأخب�ر خديج�ة بم�ا ح�دث ف�ي الغاروق�ال ،ذھب عنه الخوف والف�زع

ك��* وهللا @يخزي��ك هللا أب��دا إن��ك تص��ل ال��رحم وتحم��ل الك��ل وتكس��ب المع��دوم " فطمأنت��ه قائل��ة 

  .فذھبت به إلى ابن عمھا." وتقري الضيف وتعين على نوائب الدھر

في الغ�ار   عند ورقة بن نوفل استفسر عما وقع له  فلما وصلت به: عند ورقة بن نوفل

وإن ورق�ة ب�ن نوف�ل . فأخبرھما أنه شبيه بالناموس الذي كان ين�زل عل�ى موس�ى علي�ه الس�*م 

وك�ان  ،وكتاب�ة وكان يجيد العبرية حديثا بن أسد بن عبد العزى كان رج* تنصر في الجاھلية،

أي -ھ�ذا الن��اموس : فق�ال فلم�ا س�مع ھ�ذه القص�ة بأكملھ��ا من�ه . ش�يخا كبي�را ق�د عم�ي وقتئ��ذ

أو :  فق��ال . ليتن��ي أك��ون حي��ا ح��ين يخرج��ك قوم��ك) ش��ابا قوي��ا( ي��ا ليتن��ي ج��ذعا  -جبري��ل

نعم، لم ي�أت رج�ل ق�ط بمث�ل م�ا جئ�ت ب�ه إ@ّ ع�ودي ، وإن ي�دركني يوم�ك : مخرجي ھم ؟ قال

  .ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي. صرا مؤزراأنصرك ن

 ھذا اللقاء كان أوثق وأعمق وأخ�وف م�ن ك�ل الرؤي�ا الت�ي ك�ان يراھ�ا : الرؤيا واPلھامات

الت�ي تط�رق قلب�ه الش�فاف،  وتقع كفلق الصبح كيوسف عليه الس*م وا'لھام�ات الس�ابقة ل�ه 

  .القلبتسنح كثيرا Fنه وحي ولقاء مباشر @ خواطر  اعنھيختلف 

وآن ل�ه أن�ه  لحظة الحس�م ف�ي حق�ه وكانت تلك اللحظة النورانية : اتصلت اSرض والسماء

ا^ون�ة  المّدخر والمش�ّرف والمخت�ار لحم�ل كلم�ة الس�ماء و@تص�ال الس�ماء ب�اFرض وأن ھ�ذه
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وأن�ه م�ن أعظ�م اFح�داث  ،اFنبياء والكتب والصحف السابقة ھو الذي بشرت به  وقته وبدايته

ق�د تك�رم ف�ي عليائ�ه ف�أراد أن ي�رحم  وحقيقت�ه أن هللا. مؤرخة المفصلية  التي م�ّرت بالبش�ريةال

فكّرمھ��ا باختي��ار أش��رفھا نس��با وأص��دقھا أمان��ة وأش��ھرھا ص��دقا ووف��اء وحق��ا وھ��دى  البش��رية

  .ليكون ملتقى نوره ا'لھي ومستودع حكمته ومھبط وحيه وأسمى مظاھر رحمته للعالم

  

ول�م " اق�رأ"ب�دأت رس�الة الرحم�ة العالمي�ة بكلم�ة  وق�د:   "اقرأ"لفاتحة وبدأ بـلما ذا لم يبدأ با

 عل�ى لتؤك�د إ@ وم�ا ذل�ك. تبدأ بالفاتحة أم القرآن أو بأمر بالص*ة والص�يام والح�ج وغي�ر ذل�ك

وھو أنھا رسالة عل�م وحض�ارة وثقاف�ة منوع�ة يحت�اج  د مبدإ أساس قامت عليه رسالة محم

دي فق�ط؛ ب�ل التعب� الجان�ببيعتن�ي وليست دينا كھنوتيا و@ تكريس�يا . العالمك*ّ وإلى ذلك المرأ 

رسالة ارتكزت على العلوم وأشارت إلى الفنون والمواد العديدة المحتاجة لبقاء الحي�اة ولتك�ون 

المختارة ولتھوي وترشد الثقلين إلى أعلى حي�اة دائم�ة الحياة في أرقى منزلھا وأسمى وظيفتھا 

  .ة الطاعة والعبادةأخروية في ناحي

  العودة إلى ا'نسانية  

قد بعث لينشئ عالما حضاريا وأمة مثقفة خير أم�ة يعي�د ا'نس�ان إل�ى   ع ذلكم إن محمداوم

واخت�ارت " اق�رأ"ل�ذا ب�دأت ب�ـ. ا'نسانية بعد أن كاد يفقدھا، ويؤھله للخ*فة الحق�ة ف�ي اFرض

ليس��تيقن الن��اس أن ھ��ذه الرس��الة س��ماوية لحم��ل ھ��ذه المھم��ة رج��* @ يع��رف الق��راءة والكتاب��ة 

بل محال أن يقع ذلك منه في حق من يعرفه، ومع ب�الغ أمانت�ه  @مخترعة مكتوبة من عنده 

  .وأصدق مقاله

ع��ن هللا وناق��ل  مبل��غ إ@ وإن ھ��وإن اFم��ي اFم��ين ل��ن يك��ون مخترع��ا لھ��ذا ال��دين الحض��اري 

رس��الة تش��ير إل��ى جمي��ع الفن��ون والعل��وم أن ھ��ذه الو عطاي��اه الس��ماوية إل��ى اFرض وقاطنيھ��ا 

 اف��وق ھ��ذا الكوك��ب اFرض��ي ولنجاتھ��  والكائن��ات الحي��ة ك��*المحتاج��ة لتواك��ب حي��اة ا'نس��ان 

   .خاصة لخلودھا وبقائھا  -اFخروية الدائمة  اوحسن حياتھ

 --- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ا^خرة حسنة وقنا عذاب النار ---
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@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @

 ‡à«@óÐİ—ß‡à«@óÐİ—ß‡à«@óÐİ—ß‡à«@óÐİ—ß@@@@ÀaìÛaÀaìÛaÀaìÛaÀaìÛaQQQQ   

  

الس�نين  مئاتلى الماضي إكل عام  ذكريات جميلة  و ينقلنا ن حادث الھجرة النبوية ليثير فينا إ

لنرى و نفھم ما لقيه النبي صلى هللا عليه وسلم  و صحبه رضوان هللا عليھم من معارضات و 

 س�*ميةا'اضطھادات تفنن فيھ�ا المش�ركون وس�لكوا فيھ�ا ك�ل الس�بل لعرقل�ة  مس�يرة  ال�دعوة 

!  يمان قوي  وع�زم ص�ادق  وص�بر جمي�لإبطالھا أة  و ھي ماضية في طريقھا  س*ح  الشامل

لى الرفي�ق إحتى انتقل  س*م منذ بعثة النبي ظھر حدث في ا'أن إذا قلنا إو@ نكون مبالغين 

Fرض عب�دت أكان مرحلة انتق�ال م�ن  فقد  .على ھو حادث الھجرة الذي غير مجرى التاريخا

س�*م  رض س�طع فيھ�ا ش�مس ا'ألى إبرياء وشربت فيھا الخمور صنام  وعذب فيھا اFاF فيھا

  .و ظھر فيھا نوره الوضاء

كم�ا يام  البعث�ة نفس�ھا أيقنھا الرسول أمر عظيم علم بھا و أو لكنھا " وليدة صدفة "ا لم تكن نھإ

 -هللا علي�ه وس�لم ابن عم خديج�ة  زوج�ة النب�ي ص�لى –بن نوفل يبدو ذلك جليا  من قول ورقة 

و مخرج�ّي أ: رسول هللا ص�لى هللا علي�ه وس�لم فقال "  ذ يخرجك قومك إكون حيا أليتني " له  

وم وق�د وص�ف هللا س�بحانه ي� ٢"@ ع�ودي إلم يأت رجل قط بمث�ل م�ا جئ�ت ب�ه ! قال نعم ! ھم 

اني اثن�ين خرج�ه ال�ذين كف�روا ث�أذ إفقد نص�ره هللا  @ تنصروهإ" الھجرة يوم انتصار حين قال 

  ٣"ذ ھما في الغارإ

  ط�ئع الھجرة النبوية 

ن نش��اطاته أك��ة عديم��ة الج��دوى م��ع ق��وم ص��م بك��م ون دعوت��ه بمأعن��دما عل��م   ن الرس��ولإ

وھ��ي  ،خ��رىأل��ى وس��يلة إلج��أ  ،عن��ادا@ ع��دوانا وإن ھ��ؤ@ء @ يزي��دون أمعھ��م غي��ر مثم��رة و

Fقل�وب ص�ول عل�ى آذان س�امعة وم�* ف�ي الحأجنبي�ة ف�ي موس�م الح�ج  التعرف عل�ى القبائ�ل ا

                                                 
 .محاضر، مركز التربية ا'س*مية، و@نجيري، م*برم ١
 كتاب التفسير و تعبير الرؤيا  –صحيح البخاري  ٢
   ٤٠سورة التوبة  ٣

@òíìjäÛa@ñ‹v@a@òíìjäÛa@ñ‹v@a@òíìjäÛa@ñ‹v@a@òíìjäÛa@ñ‹v@a@Z@Z@Z@Z‡í‡u@‹—Ç@ò¥bÏ‡í‡u@‹—Ç@ò¥bÏ‡í‡u@‹—Ç@ò¥bÏ‡í‡u@‹—Ç@ò¥bÏ 
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ا بھ�ا الع�رب و تملك�و@ هللا تفلح�وا وإل�ه إيھ�ا الن�اس قول�وا @ أ" ولكنه كلما ق�ام  و ق�ال  ،واعية

@ تطيع�وه فإن�ه " ب�و لھ�ب وراءه وق�ال أق�ام " منتم كنتم ملوكا ف�ي الجن�ة ذا آإتذل لكم  العجم و

  ١"قبح الرد و يؤذونهأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فيردون على" صابئ كاذب 

فرص�ة  ن ذاق م�ر ال�ذل � م�رارا س�نح  هللا ل�هأحادي عشر للبعثة المباركة و بعد وفي العام ال

وك�ان  ،فيھم قلوبا واعية و عق�و@ ص�افية ھل يثرب فوجدأعرض على رھط من الخزرج من 

ث�م  ،بي�نھمس�*م  ل�ى ب*دھ�م و ينتش�ر ا'إن يرج�ع ھ�ؤ@ء أفل�م يلب�ث ! ص�ر جدي�د ذلك فاتحة ع

وث�ان و عل�ى الحماي�ة بايعون�ه عل�ى عب�ادة هللا و ت�رك اFلى الرسول و قاموا يإتتابعت وفودھم 

جرة اليھم و ھم ينتظ�رون ذل�ك عل�ى صحابه بالھأمر أن اطمأن رسول هللا بھم وألى إوالنصرة 

يعانون  فقد عاشوا في مكة و ھم. حر من الجمر ليجدوا منز@ يعبدون هللا فيه آمنين مطمئنين أ

       .مّر تنكيلأشد تعذيب  و ينكل بھم أشد عناء و يعذبون أ

لى المدين�ة  و إلى عرقلة الھجرة  إسعت قريش بشتى الطرق والوسائل   يضاأوفي ھذه الحالة 

و م��رة بحج��ز   ،م��والھم  و م��نعھم م��ن حملھ��اأفم��رة  بحج��ز  ،م��ام المھ��اجرينأث��ارة المش��اكل إ

و لك�ن ش�يئا م�ن ذل�ك ل�م يع�ق  .ل�ى مك�ةإعادتھم إ@حتيال على خرى باأو  ،طفالھمأزوجاتھم و 

ھل�يھم تلبي�ة ل�داعي أم�والھم و أت�م اس�تعداد ل*نخ�*ع ع�ن أفالمھ�اجرون عل�ى   .موكب الھج�رة

    .ن فساد العقيدة ھو الھ*ك بعينهأيمان لما علموا ا'

  :الرسول المھاجر

مس�ير ال�دعوة  م�ؤامرة دنيئ�ة لمقت�ل  ف�ي" المخيف�ة"دبرت قريش حين علم�ت بھ�ذه التط�ورات 

دوات��ه و أبل��يس فيھ��ا   وح��ددت س��اعة التنفي��ذ وإش��اركھا و ص��لى هللا علي��ه وس��لم  رس��ول هللا

ض�رب ھ�ؤ@ء الش�بان  جميع�ا ن  تأخذ  من كل قبيلة فتى ش�ابا جلي�دا  ث�م  يأوكان ذلك  .طريقه

بن�ي عب�د من�اف  م�ن تمكن لس*م صلى هللا عليه وس�لم ض�ربة رج�ل واح�د حت�ى @ ي�رسول ا'

  ٢و الحرب عليھم  و يرضوا بالدية أالقصاص  

خب�ر الرس�ول  بم�ؤامرة ق�ريش  أالناس فنزل جبريل عليه الس*م  وولكن هللا يعصم رسوله من 

@ تبت ھذه اليل�ة عل�ى فراش�ك ال�ذي " ذن هللا له في الخروج و حدد له وقت الخروج  قائ* أو 

                                                 
   ١١٥و فقه السيرة النبوية للدكتور سعيد رمضان البوطي ص  ٢٠٠،٢٠١/ ١الطبقات الكبرى @بن سعد  ١
  ٤٨٠/ ١السيرة النبوية @بن ھشام  ١٤٥الرحمن المباركفوري  ص  الرحيق المختوم لصفي ٢
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ع�د  أوسلم قد فكر م�ن قب�ل ف�ي الھج�رة و ل صلى هللا عليه وقد كان الرسو ١" كنت تبيت عليه 

   .لھا عدتھا

فف��ي الليل��ة الموع��ودة ليل��ة الس��ابع والعش��رين م��ن ص��فر الخي��ر م��ن الع��ام الثال��ث عش��ر للبعث��ة 

تلك الليلة الت�ي حاص�رت فيھ�ا ق�ريش بيت�ه الش�ريف حص�ارا محكم�ا للقض�اء علي�ه  –المباركة 

علي�ا رض�ي هللا  س�*م ص�لى هللا علي�ه وس�لم  ين�اديا' ھا ھو رس�ول  -" فتنه "خلص من والت

و س�احر أنه مجنون إيا للعجب الذين يقولون (  ٢داء الودائع التي كانت عندهأعنه  و يوكله في 

ن ينام تل�ك أطلب منه كما ) ماناتھم أحدا دونه في حفظ ودائعھم وأو صابئ لم يجدوا أو كاذب أ

يخرج  و يخترق صفوف المحاصرين و يأخذ حفن�ة  ثم  ،يهالليلة على فراشه الذي  كان ينام  ف

س�دا و م�ن خلفھ�م ي�ديھم أو جعلن�ا م�ن ب�ين " من البطحاء ثم يرميھا نحوھم وھ�و يتل�و ق�ول هللا 

ثم يلح�ق الرس�ول ص�لى هللا علي�ه وس�لم  ب�أبي بك�ر   ،بصارھم عنه  ف* يرونهأفأخذ هللا " سدا 

  ٣.لى غار ثور في اتجاه اليمن إب الخلفي ليص*  يخرجان من البا رضي هللا عنه في بيته ثم

ش�ه ن الذي ينام عل�ى فراأخرج على حين غفلة منھم  و علموا ن الرسول قد أفلما تبين لقريش 

فوض�عوا عل�ى جمي�ع الط�رق الناف�ذة م�ن  يديھم وجن جنونھمأھو علي كرم هللا وجھه سقط في 

و ميت�ين كائن�ا م�ن أو ص�احبه حي�ين  ة لم�ن يعي�د الرس�ولعلن�وا مكاف�أة ض�خمأمكة مراقبين و 

   ٤ .كان

ع ولك�ن جمي� .خذ الشباب القرشيون يبحثون عنھما في كل واد وشعب وفي كل مكان وطري�قأ

كن��ت م�ع النب�ي ص��لى هللا "ب�وبكر الص��ديق رض�ي هللا عن�ه أيق�ول .  المح�او@ت ب�اءت بالفش��ل

طأط�أ  ن بعض�ھمأنب�ي هللا ل�و ق�دام الق�وم فقل�ت ي�ا ن�ا بأأوسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا  عليه

فق��د رج��ع ! ح��دثت معج��زة   ٥" اثن��ان هللا ثالثھم��ا ! ب��ا بك��ر أاس��كت ي��ا : ق��ال  .بص��ره  رآن��ا

لھي�ة خي�وط نسجت يد العناي�ة ا' و! @ خطوات معدودة إاردون حين لم  يبق بينه و بينھم المط

  !مان والحفظ للرسول و صاحبه Fا

  

                                                 
  ١٤٦، الرحيق المختوم ص  ٤٨٢/ ١السير النبوية @بن ھشام  ١
   ١٣٨فقه السيرة النبوية للبوطي  ٢
   ١٤٨، الرحيق المختوم  ص ١/٤٨٣ابن ھشام  ٣
  ١٥٠الرحيق المختوم  ص  ٤
   ١٥٠، الرحيق المختوم  ص  ١/٥١٦صحيح البخاري  ٥
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   :لى المدينة إوصول الرسول 

رج�ل  –ريق�ط أعبد هللا بن  ىتأن ھدأت ضجيج الطلب  أيام في الغار  و بعد أرور ث*ثة بعد م

ل�ى غ�ار ث�ور دل�ي*  إل ص�لى هللا علي�ه وس�لم قب�ل خروج�ه كافر على دين قومه  اختاره الرس�و

وس�لك  بھم�ا طريق�ا غي�ر مط�روق   بو بكرأدھما عأومعه راحلتان   -لى المدينةإعلى الطريق 

  !سفل مكة  أ من

ابھم  وس�ھم رج�الھم ونس�اؤھم  ش�يوخھم و ش�بألمدين�ة ف�ي ھ�ذه الس�اعة  خ�زرجھم و ھ�ل اأكان 

ل�ى إليھم   يخرجون كل ي�وم  إن علموا بھجرة  الرسول  و صاحبه أفتيانھم و فتياتھم من حين 

ل�ى إالخب�ر الس�ار بوص�ول رس�ول الرحم�ة  ن تلقوا ذل�كألى  إالحرة حتى يردھم  حر الظھيرة 

ن أوبھ��ا   ،راد هللا بأھلھ��ا الخي��رأرض الت��ي  ل��ى اFإس��*م  ا وص��ل رس��ول ا'ھك��ذ. س��احتھم  

والص��بيان والو@ئ��د   ،فھم نص��ار محيط��ون ب��ه متقل��دين س��يوواF ،س��*م *ول دار للأيجعلھ��ا 

 فما م�رت  .والطرق والبيوت  ترتج  بأصوات التحميد والتقديس  ، حبورناشيد فرح وأينشدن 

Fن ل�م إن ين�زل ب�ه و يق�يم لدي�ه و أھل�ه للرس�ول أ@ وتضرع  إ نصارراحلته  ببيت من بيوت ا

  ١صحاب ثروات طائلةأيكونوا 

ون�ه و م�ن مع�ه س*م  بناء مجتمع جدي�د ب�ين ق�وم يح�بھم و يحبون�ه  و يؤثرھناك بدأ رسول ا'

   .نفسھم ولو كان بھم خصاصةأمن المھاجرين على  

  :دروس و عبر من الھجرة المباركة  

وق�ف الم�ؤمن الحقيق�ي ح�ين صلى هللا عليه وسلم  واشتغاله بأمورھ�ا ت�ذكرنا بم ھجرة الرسول

Fنه تع�الى كافي�ه ل�م يقع�د ع�ن التعل�ق أغما من كونه على عصمة من هللا وفإنه ر ،موريباشر ا

Fكما يتضح ذلك من الحكايات التالية سباب ولم يغفل عن تخطيط العمل وتنظيمهبا:   

م�ر الھج�رة عل�ى أمس�تخفيا محتاط�ا لنفس�ه ول�م يطل�ع  لم يھ�اجرن الرسول صلى هللا عيل�ه وس�إ

 ن عم�رأعل�ى ح�ين  ،جمع�ين أب�ي بك�ر رض�وان هللا عل�يھم أبي بك�ر وآل أعلي و على @ إحد أ

ل�ى المدين�ة وھ�و  يتح�دى المش�ركين إن يھ�اجر أراد أرضي هللا عنه قام وس�ط الجم�اھير ح�ين 

م��ن يمان��ا إش��د ج��رأة  و أهللا عن��ه  فھ��ل ك��ان عم��ر رض��ي!  و وج��لأي خ��وف أويھ��ددھم دون 

س�ول ص�لى هللا علي�ه وس�لم مش�رع   وجمي�ع ولك�ن الر! ك* !  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

                                                 
    ١٥٦الرحيق المختوم  ص ١
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Fفإن�ه  ،م�ر م�ع عم�ر رض�ي هللا عن�هتصرفاته المتعلقة بالدين تعد تشريعا على عكس ما ھ�و ا

فل�ه ك�أي  ،في�ه يعية وتصرفه يعد شخصيا @ حج�ة تش�ر ،وسلم غير رسول هللا صلى هللا عليه 

   .يمانهإمن الطرق والوسائل ما يحلو له وما يتفق مع  ن يتخير لنفسهأمسلم 

ن أع�ل عم�ر رض�ي هللا عن�ه لحس�ب الن�اس ن الرسول صلى هللا عليه وسلم فعل مث�ل م�ا فأفلو 

م ق�اأن هللا أخف�ي عن�د الخ�وف  م�ع والت خ�ذ الحيط�ة والح�ذرأن�ه @ يج�وز أو  ،ھذا ھو الواجب 

فالرس�ول نفس�ه م�ع علم�ه ب�أن هللا تع�الى .  سباب و مسبباتھاه في الدنيا على مقتضى اFشريعت

س��باب ول��م يغف��ل ع��ن تخط��يط ل��م يقع��د ع��ن التعل��ق باF ، رب��ه كافي��هن أو ،يعص��مه م��ن الن��اس 

حف�ظ طري��ق أو ع�رف دلي�لأحس�ن مرك�ب وأفن�راه يخت�ار آم�ن رفي�ق و ،تنظ�يم الس�يرط�ة وخال

  ١! ليق وقت أسلوب وأغرب أو

ب�و أن�ه ص�لى هللا علي�ه وس�لم و مع�ه أري�ة الرس�ول ف�ي التخط�يط والتفكي�ر لى عبقإومما  يشير 

 ،ن المدين�ة ف�ي ش�مالھا أل�ى جن�وب مك�ة نح�و ال�يمن م�ع إبكر رضي هللا عنه ف�ي الس�ير اتج�ه 

ن أقريش�ا س�تجتھد ف�ي الطل�ب ون أوك�ان ذل�ك لم�ا عل�م  ،لى جبل يعرف بجبل  ثور إحتى بلغ 

وي�ه عل�ى وف�ي ذل�ك تم .لى طريق المدينة الرئيس�ي المتج�ه ش�ما@ إجه تماما نظارھم سوف تتأ

  لى المدينة إالنبي صلى هللا عليه وسلم شما@ ن يتجه أالمشركين الذين يتوقعون 

كم�ا  ه وس�لمھجرة الرس�ول ص�لى هللا علي� برز ما نجد فيأدروس التضحية والتقديم تعتبر من 

  :  يبدو مما يلي 

ف��ي تض��حية ال��نفس والنف��يس  لص��الح ال��دين  هللا عن��ه يلقمن��ا دروس��ا قيم��ة بك��ر رض��ي ب��وأفھ��ذا 

و س�تة أوھو خمسة  –يحمل جميع ماله معه  ھوفإنه خرج حين خرج مع الرسول و. له ورسو

ل�ى غ�ار إل ح�ين انتھي�ا نه ھو نفس�ه ال�ذي يق�ول للرس�وإ.٢ ھله  شيئاولم يترك F  -آ@ف درھم 

فدخل فكسحه ث�م بع�د   .صابني دونكأ ءن كان فيه شيإف ،قبلكدخله  أوهللا @ تدخله حتى  :ثور

ذا ھل��ك الرس��ول إم��ا وأ ،ھل��ك فغي��ره كثي��ر نإن�ه أن��ه عل��م F ،ذل�ك طل��ب م��ن الرس��ول ال��دخول 

Fمام�ه أن يلح�ق ب�ه م�ن أم�ام الرس�ول خوف�ا م�ن م�رة أج�ل ذل�ك يمش�ي أوكان م�ن  .مةھلكت ا

   .خرى خلفه خوفا منھما من الوراءأو ،و طلب أرصد 

                                                 
  ١٤٠فقه السيرة النبوية للبوطي ص   ١
  ١٣٣فقه السيرة النبوية  للبوطي  ٢
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وھو  ،كرم هللا وجھه  يبيت في فراش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليفتديه بنفسه  وھذا علي

رم هللا وجھ�ه ل�م ن�ه ك�إي�ذاءاتھا إوعلى الرغم من . ن قريشا مصممة على قتل رسول هللا أيعلم 

  .صاحبه خبار الرسول وأمن  ءيخبرھم بشي

عن��دھم و  نص��ار بم��ادھ��م وتق��دم اFو@أوط��نھم وو م��والھم أت��رك المھ��اجرين ل��ديارھم ووإن 

Fتقسيمھم ما لديھم من اFيم�ان ب�ا� @ ا'إانھم المھاجرين الذين @ يملكون خوزواج 'موال وا

  .مامنا تصاوير التضحية الجليلة أيضا يصوران أورسوله 

وتعلمنا م�ا  ،ف تكون التضحيات وكيف تمتحن العزائم كيھجرة تعلمنا كيف تكون المعاناة وفال

ن نس��تفيد م��ن ھ��ذه أح��رى بن��ا الي��وم أفم��ا  .لي��ه حي��اة الم��ؤمنين م��ن نص��ر وع��ز و ق��وة إتنتھ��ي 

هللا قري��ب م��ن  ن نص��رأمواجھ��ة م��ا نلق��ى م��ن ص��عاب واثق��ين  ال��دروس عب��را حت��ى نس��تطيع

 !المؤمنين المخلصين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

@ @@ @@ @@ @
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@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @

 ïàÜíìÛa@ï›îÐÛa@Fa‡jÇ  

 فما رأيت أھل): ر(يقول البراء بن عازب  .شديدافرحا    فرح المسلمون بقدوم رسول هللا

 قدم رسول هللا : حتى جعل ا'ماء يقلن هللا  المدينة فرحوا بشيئ فرحھم برسول

  ).ريبخا(

   ،وكبروا فرحا بقدومه ،زھاء خمسمائة من اFنصار) ر( بكر اوصاحبه أب  واستقبل النبي 

جاء  !هللا أكبر ،جاء محمد !برهللا أك ،هللاجاء رسول ! هللا أكبر :والغلمان والخدم يقولون

  :ينشدن وبنات اFنصار  .جاء رسول هللا !هللا أكبر ،محمد

  طلــع الـبدر عــلـينا     مـن ثـنيات الـــوداع                       

  وجب الشكـر عـلينا     مــا دعـــــــا � داع

  جئت باFمر المطاعأيـّھا الـمبعـوث فـينا    

أمام دار أبي أيوب اFنصاري على مكان فيه باب المسجد النبوي  بركت ناقة الرسول 

اسم ھذه  غيّر النبي . عند أبي أيوب اFنصاري سبعة أشھر  أقام الرسول . اليوم

  .المدينة من يثرب إلى المدينة

  بناء المسجد

، ليتيمين اوكان مربد. مسجد في مبرك ناقتهببناء ال عقب الوصول إلى المدينة اھتم النبي 

يعمل معھم ينقل    وكان النبي. منھما وأعطى أبو أيوب اFنصاري ثمنه النبي فابتاعه 

  :اللبن ويقول 

  اللھم @خير إ@ّ خير ا^خرة          فارحم اFنصار والمھاجرة                 

ه بالجريد وعمده من عضادتا الباب من الحجارة وسقف ،وكان ھذا المسجد في غاية البساطة

أبواب، وقبلته إلى البيت جذوع النخل، @ يزيد ارتفاعه عن القامة إ@ القليل ، وله ث*ثة 

  . بجانب المسجد حجرات أزواجه  يوبن .المقدس

  

  

ñŠìä¾a@òäí‡¾a@ÀñŠìä¾a@òäí‡¾a@ÀñŠìä¾a@òäí‡¾a@ÀñŠìä¾a@òäí‡¾a@À 
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Pس�مياPخاء ا  

وكان . بين المھاجرين واFنصار على المساواة والحق والتوارث بعد الموت  آخى النبي 

نظر شطر مالي ا: ھم حتى يقول اFنصاري للمھاجررون المھاجرين على أنفساFنصار يؤث

بارك هللا لك في : جرويقول المھا ،انظر أيھما أعجب إليك حتى أطلقھاوتحتي امرأتان ف ،فخذه

س*مي الفريد حيث خاء ا'نّوه هللا اFنصار على ھذا ا'.  ، ودلني على السوقأھلك ومالك

����� ��.����$� ��� ����; &��0 �$�?��@��  &7�;�N����U�� �+���&7�2&>	� ��ST��	���� �N���P &��0 �$��Q�R)&��7�2& ����"!���� ����( :يقول
���=����O�� �KV
)W�* 	X�: �H��� &��0�� YZ�U��[�C &7�2�L �$��% &����� &7�2V
�W&*�A B���3 �$����\&]���� ������A �	(�0 <Z�����  �7�;

�@��)W�()���$�  (  

  اليھود

اليھود وأقرھم على   فعاھد النبي .ذات ديانات وثقافات ومجتمعات شتىكانت المدينة 

إنه من تبعنا من يھود فإن له النصرة واFسوة غير : وجاء في ھذا العھد. دينھم وأموالھم

، و@ يحول دونه  يجير مشرك ما@ لقريش و@ نفسامظلومين و@ متناصرين عليھم وإنه @

وإن قبائل يھود أمة مع  ،مع المؤمنين ما داموا محاربين وإن اليھود ينفقون ،لى مؤمنع

ما حارب  إن بينھم النصر على ،لمسلمين دينھم ومواليھم وأنفسھملليھود دينھم ول ،المؤمنين

، وإن بينھم النصح والنصيحة والبر دون ا'ثم وإن بينھم النصر على دھم أھل ھذه الصحيفة

  ).٥٠٤-٥٠٣/ ١ابن ھشام  سيرة"( يثرب

ذبح ) ر(أن غ*ما @بن عباس  روي .ليھود بالتسامح والعفو والمواساةيعامل ا كان النبي 

كم تقول ھذا؟  :ثم كررھا حتى قال له الغ*م .ھوديي@ تنس جارنا ال :فقال له ابن عباس شاة

ل اليھود بالبيع وكان يعام. قد أوصانا بالجار حتى خشينا أنه سيورثه  إن النبي :فقال

ير ما وجد ما نة عند يھودي بث*ثين صاعا من شعودرعه مرھو  والرھن وقد توفي النبي

  .يفك به

  الغزوات

بالقتال بعد الھجرة بعد أن تحمل أشد أنواع التعذيب طيلة سنوات  أذن هللا تعالى للرسول 

����������$� *�O�L	  &7�2����E�A ����!"$� (:يقول تعالى. المؤامرة على قتاله حتى اضطر إلى الھجرة إثر
,�������� &7�;��&[�* B���3 �K"��� "$�+�� ���(���̂ ()وصار  :يقول الشيخ محمد الخضري بك). سورة الحج

  :لGعداء على ھذه المبادئ ا^تية قتال رسول هللا 



 

 

٣٣  ŠìäÛa@òÜªŠìäÛa@òÜªŠìäÛa@òÜªŠìäÛa@òÜª 

33 Majalla Annoor 

ñbî¨a@ @

اعتبار مشركي قريش محاربين Fنھم بدأوا بالعدوان فصار للمسلمين قتالھم  .١

 . ادرة تجارتھمومص

لمشركين قوتلوا حتى يؤمن جانبھم بالنفي أو ل ي من اليھود خيانة وتحيزئمتى ر .٢

 .القتل

 .قريشا قوتلترب على المسلمين أو ساعدت متى تعدت قبيلة من الع .٣

 .قوتلبعداوة  من أھل الكتاب كالنصارى  أدكل من ب .٤

  .كل من أسلم فقد عصم دمه وماله .٥

أوصيكم بتقوى هللا، وبمن معكم من  :ويقول د الوداعيوصي الجيش عن وكان النبي 

و@ تغدروا و@ تغلوا و@ تقتلوا  ،با� في سبيل هللا من كفر اغزوا باسم هللا ،المسلمين خيرا

@ و  تقطعوا شجراوا نخ* و@طعفانيا و@ منعز@ بصومعة و@ تقوليدا و@ امرأة و@ كبيرا 

  . تھدموا بناء

ا التي لم يكن في كلھا قتال السرايوالبعوث عدد و ،لنبوية سبعا وعشرينعدد الغزوات ايبلغ 

بو أيقول الشيخ  .قتي* فقط ١٠١٨ومن الجدير بالذكر أن عدد القتلى من الفريقين . ستين

كان ھذه الحروب مؤسسة على اFصلين القرآنيين الحكيمين : الندوي ي الحسنيالحسن عل

)��)�� ���0 ?��:�A �Z�6&_�W)�����G&_ ()��� Ỳ��>�� �a��[��)�� ��� &7�8���� �b���)��O)�� �����A(،  موفرة على النوع ا'نساني

كانت و. والمجتمع البشري قدرا كبيرا من الوقت والجھد في تغيير اFموال ودرء اFخطار

أما  .منھا بعملية التعذيبيمة جعلتھا أشبه بعملية التأديب ة وتعليمات رحيقخاضعة ^داب خل

مي* مربعا في ظرف عشر  ٢٧٤نجاح العملية وسرعتھا فقد استمر التوسع بنسبة ى لبالنسبة إ

وكان أقصى خسائر العدو في  ،ون إ@ بنسبة شخص واحد في الشھرسنوات ولم يخسر المسلم

فلما اكتملت السنوات العشر خضع أكثر من ميلون ميل مربع للحكم  .شخصا ١٥٠النفوس 

   ).٢٨٨ -٢٨٧لنبويةالسيرة ا(  .ا'س*مي

  الحوادث الھامة في المدينة

  الحوادث  العام الھجري

  بناء المسجد النبوي  ١

فرض صوم رمضان ، غزوة بدر ، تحويل القبلة ، فرض زكاة   ٢



 

 

٣٤ ŠìäÛa@òÜªŠìäÛa@òÜªŠìäÛa@òÜªŠìäÛa@òÜª 

34 Majalla Annoor 

ñbî¨a@ @

  

  

  

  

  

  .، ص*ة العيد، زواج علي بفاطمةالمال وزكاة الفطر

  .غزوة أحد، وتحريم الخمر  ٣

  غزوة بني نضير  ٤

الخندق ، غزوة بني قريظ ، نزول آية  غزوة بني مصطلق، غزوة  ٥

  .الحجاب، فرض الحج

  .غزوة الحديبية، صلح الحديبية، مكاتبة الملوك  ٦

  .غزوة خيبر، إس*م خالد بن الوليد، عمرة القضاء  ٧

  .غزوة مؤتة، فتح مكة، غزوة حنين، غزوة الطائف  ٨

  .غزوة تبوك  ٩

  .حجة الوداع، قدوم الوفود  ١٠

  . وفاة الرسول   ١١

  غزوة بني نضير  ٤

غزوة بني مصطلق، غزوة الخندق ، غزوة بني قريظ ، نزول آية   ٥

  .الحجاب، فرض الحج

  .غزوة الحديبية، صلح الحديبية، مكاتبة الملوك  ٦

  .غزوة خيبر، إس*م خالد بن الوليد، عمرة القضاء  ٧

  .غزوة مؤتة، فتح مكة، غزوة حنين، غزوة الطائف  ٨

  .غزوة تبوك  ٩

  .حجة الوداع، قدوم الوفود  ١٠

  . صلى هللا عليه وسلموفاة الرسول   ١١
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@ @
@ @
@ @

ïGbÔÛa@ŠìÐÌÛa@‡jÇQ@ @

 حجة الوداع

و .  Fنھا الحج الواجب في حقه  ،ّمية البالغة في تاريخ ا'س*من حجة الوداع لھا اFھإ

 مرسوم ن يرجع إلى المدينةھذا وأعماله أثناء سفره من حين خروجه إلى أ سفره 

ه في سفره ويقتفي أثره يرافق) ر(حتى إن ابن عمر  ،ومنضبط في كتب الحديث والتاريخ

  .مثل الصحفيين المتبعين  للزعماء في العصر الحديثويسجل كل أعماله 

ولم  .بعد الھجرة سواھا ولم يحج  ،اFمر أراد أن يحج ولما تم له : قال ابن إسحاق 

. رض الحج كان في السنة السادسةذ فإ ،كان نف* ولكن ،ينضبط عدد حجاته قبل الھجرة

صحابه للخامس مع أ وخرج رسول هللا  ،للحج في السنة العاشرة من الھجرةز ھجت

    .والعشرين من ذي القعدة 

@  :بيه القاسم بن محمد عن عائشة قالتفحدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أ :سحاققال ابن إ

معه الھدي   وقد ساق رسول هللا كان بِسِرف اإذحج حتى يذكر و@ يذكر الناس إ@ ال

وحضُت ذلك اليوم، : ا بِعمرة، إ@ من ساق الھدي، قالت، أمر الناس أن يحلووأشراف الناس

نعم، وهللا لوددت : قلت: ؟ لعلك نفست ؟ قالت ما لك يا عائشة : فدخل عليَّ وأنا أبكي، فقال

 ، فإنك تَقضين كل ما يقضي@ تقولن ذلك:فقال  لم أخرج معكم عامي في ھذا السفر، أنّي

مكة ، فحل كل من كان @ ھدي  ودخل رسول هللا :قالت  ،الحاج إ@ أنك @ تطوفين بالبيت

َح في بيتي، فقلت ، فَطُران يوم النحر أتيت بلحم بقر كثير، فلما كمعه، وحل نسائه بعمرة

ة الحصبة ، بعث بي حتى إذا كانت ليل ،البقر عن نسائه ذبح رسول هللا : ماھذا ؟ قالوا:

، مكان عمرتي التي بكر فَأعمرني من التنعيم مع أخي عبد الرحمن بن أبي رسول هللا 

 .فاتتني

                                                 
 .عميد مركز الثقافة ا'س*مية، كندور، م*برم.  ١

áÜJë@éîÜÇ@Fa@óÜ–@ÞìJ‹Ûa@Êa†ë 
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، ، فأرى الناس مناسكھم، وأعلمھم سنن حجھم ثم مضى  رسول هللا : و قال ابن إسحاق 

 ااسمعوأيھا الناس : ه، ثم قالفحمد هللا وأثنى علي ،لناس خطبته التي بين فيھا ما بينخطب ا

لقاكم بعد عامي ھذا بھذا الموقف أبدا، أيھا الناس إن دمائكم فإني @ أدري لعلي @ أ ،قولي

رمة يومكم ھذا، وكحرمة شھركم ھذا، وإنكم ، كححرام إلى أن تلقوا ربكم وأموالكم عليكم

ة فليؤدھا إلى من ائتمنه ان، فمن كانت عنده أمبلغت، وقد ستلقون ربكم، فيسألكم عن أعمالكم

، @ تظلمون و@ تظلمون ، قضى با موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم، وإن كل الرعليھا

وأن كل دم كان في الجاھلية ، با عباس بن عبد المطلب موضوع كله، وإن رهللا أنه @ ربا

عا حارث بن عبد المطلب، وكان مسترضول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الموضوع، وإن أ

  .......فھو أول ما بدأ به من دماء الجاھلية ،     أما بعد ،، فقتلته ھذيلفي بني ليثٍ 

ع في ما سوى ان يطالناس،  فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم ھذه أبدا ، ولكن أ يھاأ

  على دينكم ، فاذروه ،  ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم


V(: يھاالناسأ	6�)�� �	*�+ ST���(W�8)�� ��� Ỳ�M����c  �J0��3 �K�*��0d��@���� �J0��3 �K�*����@�� �����W�% ����!"�� �K�L �G�e��
�K"��� ��	��� ��0 �����@�>�� �K"��� ��	��� ��0 �̀ 	��3 ���=�f����>�� ( ر ويحرموا ما أحل هللا ، وإن الزمان قد استدا

أربعة ن عدة الشھور عند هللا اثنا عشر شھرا، منھا ، وإكھيئته يوم خلق السموات واFرض

   .حرم، ث*ثة متوالية، ورجب مضر، الذي بين جمادى وشعبان

أيھا الناس، فإن لكم على نسائكم حقا، ولھن عليكم حقا، لكم عليھن أن @ يوطئن  ،أما بعد

ن  قد أذن لكم أشة مبينة، فإن فعلن فإن هللان @ يأتين بِفاحفرشكم أحدا  تكرھونه ، وعليھن أ

إن انتھين فلھن رزقھن وكسوتھن ھن ضربا غير مبرح، فربوتھجروھن في المضاجع وتض

واستوصوا بالنساء خيرا، فإنھن عندكم عواٍن @ يملكن Fنفسھن شيئا، وإنكم إنما  ،لمعروفبا

قد بلغت  يھا الناس قولي، فإنيأخذتموھن بأمانة هللا، واستحللتم فروجھن بكلمات هللا، فاعقلوا أ

به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا كتاب هللا وسنة  نبيه، أيھا الناس،  ، وقد تركت فيكم إن اعتصمتم

أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، ف* يحل @مرئ  ، تعلمنّ اسمعوا قولي واعقلوه

  من أخيه إ@ ما أعطاه عن طيب نفس منه، ف* تظلمن أنفسكم، اللھم ھل بلغت ؟

  .اللھم اشھد : لھم نعم، فقال رسول هللا ال: ر لي أن الناس قالوافذك

كان الرجل : عباد بن عبد هللا بن زبير، عن أبيه عباد قال وحدثني يحيى بن: قال ابن إسحاق

يقول : وھو بعرفة، ربيعة بن  اُمية بن خلف، قال صرخ في الناس بقول رسول هللا الذي ي
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ھ* تدرون أّي شھر ھذا ؟ : يقول لناس، إن رسول هللا قل يا أيھا ا:  له رسول هللا

إن هللا قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم : قل لھم: الشھر الحرام، فيقول: فيقول لھم، فيقولون

: يقول  إن رسول هللا ...يا أيھا الناس: قل: ثم يقول. إلى أن تلقوا ربكم كحرمة شھركم ھذا

: قل لھم: فيقول: قال. البلد الحرام: فيقولون: قال.  بهفيصرخ : ھل تدرون أي بلد ھذا ؟ قال

قل : ثم يقول: قال. إن هللا قد حرم عليكم دمائكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة بلدكم ھذا

: فيقول لھم، فيقولون: درون أي يوم ھذا؟ قالھل ت: يقول إن رسول هللا ... يا أيھا الناس : 

حرم عليكم دمائكم وأموالكم إلى أن تلقوا  إن هللا قد: قل لھم: فيقول: قال .يوم الحج اFكبر

  . ربكم كحرمة يومكم ھذا

ولم  ودع الناس فيھا Fنه  ،وحجة الوداع ،وحجة ا'س*م ،حجة الب*غ: ويقال لھذه الحجة

ل الھجرة ولكن حج قب ،لم يحج من المدينة غيرھا وسميت حجة ا'س*م Fنه  ،يحج بعدھا

  .لنبوة وبعدھامرات قبل ا

ا ن في حجة الوداع وفي خطبته التاريخية وتصريحاته الرسميّة وإع*ناته الھامة دروسإ

لقيھا النبي صلعم في وھذه ا'ع*نات والدروس ي. ل*ُمة ا'س*مية إلى يوم القيامة  اعبرو

ا'نسان Fن حقوق  ،وإذا فكرنا غورھا وعمقھا بھر منھا العقول. عصر مظلم  وأمام أّمة أّمية

فاظ المعبرة في القرون العصريّة ألفاظ مھملة @تفي لrنسان لغيرھا من اFة ووحقوق المرأ

استفاد منھا العالم  كلھا تطبيقية ومثاليةولكن تصريحاته وإع*ناته . للمرأة حقوقھا حقه و@

  .إلى وقتنا ھذا

حقوقھا في حجز  يسول. ي كلمته التاريخية حقوق المرأة وعفتھا وطھارتھاف  أكد النبي

قيقة ھذه المناصب وفي الح. الس القرويات والبلدياتترأسھا في مجالمقاعد في البرلمان و@ ب

ن بعدما الزعماء السياسيويتنبه  العالم ويصرخ وإنما  ،حملة ضدھا واستغ*ل لدينھا ومروتھا

  .عاذنا هللا من رياسة النسوانأ. وقعت فريسة للمستغلين

  

    ن حياة الرسول صلى هللا عليه وسلما^ونة اSخيرة م

إذا  ،را وضعيفا ثم يكبر ويعظم تدريجياوكل شيء يبدو صغي. إذا تم اFمر يبدو فيه النقص

المدينة أصبح  بعدما دخل رسول هللا و ،ا'س*م بدى غريبا ذاوك .في الزوال أخذكبر 

   .حرز ا'س*م تقدما ملموساأوفي خ*ل عشر سنين  ،ساطعا هنور



 

 

٣٨ ŠìäÛa@òÜªŠìäÛa@òÜªŠìäÛa@òÜªŠìäÛa@òÜª 

38 Majalla Annoor 

ñbî¨a@ @

  بي وغير ذلك تيقن الن )����(&[�* gT��� ��E�+ �X&_�W�� ����K"(نزول ولواقعة حجة الوداع لذا وھلو

وأدى رسالته التي أرسل  ،تمهأأدى مسئولية التبليغ بأكمل وجه و   Fن النبي ،قرب وفاتهب

  .كما يبدو من كتب الحديث والسير للوداعفي أھبة واستعداد   كان ف .Fدائھا

قد أمرت أن  نيإ: وقال ،ليلة  يقظني رسول هللا أ: رسول هللا  يھبة مولىمو ووقال أب

 ،كم ما أصبحتم فيهأليھن: ثم قال .فانطلقت معه فسلم عليھم ،يأستغفر Fھل البقيع فانطلق مع

تيت وقد أ: ثم قال .خرة شر من اFولىا^ ،يتبع آخرھا أولھاأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم  قد

يرت بين ذلك وبين لقاء ربي فاخترت لقاء خو ،ثم الجنة خزائن اFرض والخلد بھامفاتيح 

  .بمرضه الذي قبض فيه ئثم انصرف فبد. غفر Fھل البقيعتثم اس. ربي

 !وا رأساه: وأنا أقول ،من البقيع وجدني وأنا أجد صداعا في رأسيفلما رجع : قالت عائشة

ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك : قال ثم !رأساه بل أنا وهللا يا عائشة وا: قال

فرجعت إلى بيتي فعرست  –وهللا لو فعلت ذلك  –كأني بك : وصليت عليك ودفنتك؟ فقلت

أحدھما  ،بين رجلين ا، وتمرض في بيتي فخرج منه يومفتبسم تتام به وجعهببعض نسائك 

ناد  :ثم قال ،برخرجته حتى جلس على المنأف: قال الفضل .فضل بن العباس، وا^خر علي

أن صلى على أصحاب أحد  فاجتمعوا إليه فحمد هللا، وكان أول ما تكلم به النبي  .بالناس

  :فأكثر فاستغفر لھم ثم قال

فمن كنت جلدت له ظھرا فھذا ظھري  ،من بين أظھركم دنا مني حقوق أيھا الناس ان قد

ومن أخذت له ما@ فھذا  منه، فھذا عرضي فليستقد ومن كنت شتمت له عرضا ،منه فليستقد

ي من أخذ لن أحبكم إإأ@ و.ھا ليست من شأنيإنمن قبلي ف حناءو@ يخش الش ،مالي فليأخذ منه

ذا غير مغن حتى ن ھأوقد أرى  ،أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب النفس ،مني حقا إن كان له

  .أقوم فيكم مرارا

فادعى عليه رجل بث*ثة دراھم  ،Fولىثم نزل فصلى الظھر ثم رجع إلى المنبر فعاد لمقالته ا

ن إأ@ و ،و@ يقل فضوح الدنيا ،أيھا الناس من كان عنده شيء فليؤد :فأعطاه عوضھا ثم قال

إن : ثم صلى على أصحاب أحد واستغفر لھم ثم قال .فضوح الدنيا أھون من فضوح ا^خرة

فديناك بأنفسنا : أبو بكر وقالفبكى . عبدا خيره هللا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده

فإني @ أعلم أحدا  ،إ@ باب أبي بكر جد بابا@ يبقين في المس:  فقال رسول هللا . وآبائنا

ولكن أخوة  ،أبا بكر خلي* تولو كنت متخذا خلي* @تخذ ،فضل في الصحبة عندي منهأ

وأصبحت اFنصار  م تزيدونيا معشر المھاجرين أصبحت: ثم أوصى باFنصار فقال .ا'س*م

  .ھم وتجاوزوا عن مسيئھمويت إليھا فأكرموا كريمأالتي عيبتي واFنصار  ،@ تزيد
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الذي قبض هللا  ثنينا@يوم أنه لما كان : حدثني أنس بن مالك: وقال الزھري: سحاقإقال ابن 

خرج إلى الناس، وھم يصلون الصبح فرفع الستر وفتح الباب فخرج  فيه رسول هللا 

حين  وكاد المسلمون يفتتنون في ص*تھم برسول هللا  ،فقام على باب عائشة  رسول هللا

سرورا  فتبسم رسول هللا : قال .ثبتوا على ص*تكمافأشار إليھم أن  فتفرحوا ،رأوه فرحا به

: قال .أحسن ھيئة من تلك الساعة وما رأيت رسول هللا . لما رأى من ھيئتھم في ص*تھم

  .من وجعه قد أخرق ناس وھم يرون أن رسول هللا ثم رجع وانصرف ال

: قالت. إن هللا لم يقبض نبيا حتى يخيره: يقول كثيرا وكنت أسمع رسول هللا : قالت عائشة

إذا وهللا @ : قلت :قالت .بل الرفيق اFعلى :فلما احتضر كان آخر كلمة سمعتھا منه وھو يقول

  .نه تخيرأوعلمت  ،يختارنا

قدح فيه ماء يدخل يده  وھو يموت وعنده رأيت رسول هللا : هللا عنھاقالت عائشة رضي 

ثم دخل بعض : قال. عني على سكرات الموتأاللھم : مسح وجھه بالماء ثم يقولم يثفي القدح 

ياه إم ناولته ثفأخذته فلينته  ،نه يريدهأعرفت  كر وفي يده سواك فنظر إليه نظراآل أبي ب

فذھبت أنظر : قالت .ثم وضعه ثم ثقل في حجري ،ن بسواك قبلهستيبه كأشد ما رأيته ن فاست

توفي وھو بين : قالت. فقبض .بل الرفيق اFعلى: وھو يقول ،في وجھه وإذا بصره قد شخص

فوضعت  ،قبض في حجري ن رسول هللا أفمن سفھي وحداثة سني  ،سحري ونحري

  .قدم على النساء وأضرب وجھيأرأسه على وسادة وقمت 

حدى عشرة من الھجرة في بيت زينب بنت إاخر صفر سنة مرضه أو سول هللا ابتدأ بر

وكان يدور على نسائه حتى اشتد مرضه في بيت ميمونة رضي هللا عنھا فجمع نسائه . جحش

ربيع اFول على القول  ثنين ثاني عشروتوفي يوم ا' ،فاستأذنھن أن يمرض في بيت عائشة

  .المشھور

وجعه ونزل به الموت جعل يأخذ الماء بيده ويجعله على وجھه  ولما اشتد برسول هللا 

@ كرب على  : فيقول رسول هللا . ي لكربك يا أبتيبواكر: فتقول فاطمة .واكرباه: ويقول

فلما . ا الثانية فضحكترھثم سا. ھا استدناھا وسارھا فبكتعفلما رأى شدة جز .أبيك بعد اليوم

ثم أخبرني أني  ،أخبرني أنه ميت فبكيت: تقال ،ذلك سألتھا عائشة عن  هللا  لتوفي رسو

خبرني أني سيدة نساء أثم سارني الثانية ف: ا أنھا قالتعنھ يورو .أول أھله لحوقابه فضحكت

ودفن . ثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع اFول@ ثنينا@ وكان موته يوم. أھل الجنة فضحكت

  .من الغد نصف النھار
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ñbî¨a@ @

@ من ان رجإ: ر حاضر فلما توفي قام عمر فقالوعم حبالسننزله ولما توفي كان أبو بكر بم

ولكنه ذھب إلى ربه كما ذھب  ،نه وهللا ما ماتإو ،توفي ن رسول هللا أالمنافقين يزعمون 

نه أزعموا فليقطعن أبدى رجال  وأرجلھم  موسى بن عمران وهللا ليرجعن رسول هللا 

  على رسول هللا  يلتفت إلى شيء حتى دخل وعمر يكلم الناس ولم ،وأقبل أبو بكر. مات

بي أنت وأمي أب: ثم قبله وقال ،فكشف عن وجھه .البيت عليه برد حبرة ةناحي في سجىھو مو

على وجھه ثم خرج ثم رد الثوب . متھاد ما الموتة التي كتب هللا عليك فقأ ،طيب حيا وميتا

على  أقبل تينص@  ه أبو بكرآا رن يكلم، فلمأ@ إفأمره بالسكوت فأبى  ،وعمر يكلم الناس

أيھا  :فحمد هللا وأثنى عليه ثم قال ،فلما سمع الناس ك*مه أقبلوا عليه وتركوا عمر .الناس

ثم  .هللا حي @ يموتن إقد مات، ومن كان يعبد هللا ف ان محمدإالناس من كان يعبد محمدا ف

�& � �K��&��P &��0 &k���C��(�@�0 ��0�� �P &7�_&�����&*� �G�_�P &��A �j��0 )$�R���A �G�i?	��+ ,�Yh��i�N �"(ثم ت* ھذه ا^ية : قال
������%�	'�� �K"���  �l&.�>�i�� �<=&>�: �K"��� 	��e�� &����� �K&>�����3 B���3 &m����&6�� &��0�� &7�8�L���&3�A B���3(  فوهللا  :قال

ت حتى وقعت على فرما ھو إ@ إذ سمعتھا فعفوهللا  :قال عمر !@ منهإلكأن الناس ما سمعوھا 

  .قد مات  وقد علمت أن رسول هللا  ،اFرض ما تحملني رج*ي

ولكن في مرض موته وفي وفاته . منھا القلوب جعفالتي تمن الحوادث   إن وفاة رسول هللا 

عن ف.في آخر حياته عبرة وعظة لGمة المسلمة  وفي الوصايا ال*تي أوصى بھا رسول هللا 

وما  ،الوفاة الص*ة تهحين حضر كانت عامة وصية رسول هللا  :أنس رضي هللا عنه

  .غر بھا في صدرهحتى جعل يغر ،ملكت أيمانكم

. وكان أھم أمره الص*ة حتى في حالة سكرات الموت. ياه اFخيرةاوعلينا أن نعتبر من وص

المملوك  ةوكذا رعاي. الجماعةا @ يعتنون بأيض نوالمصلو. متساھلون فيھااليوم ولكن الناس 

اذه السنة حتى استاك جيدا في آخر قنإفي   وكذا رغبته  .والخدم والعمال ،ي في أيديناذال

  .والتحق بالمG اFعلى ،رمقه

  .جعلنا هللا ممن يتبع سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم 

  المراجع

  ابن كثير الجزري  -  الكامل في التاريخ  

  بن الحسين دالخ  -  ذ  بكى النبيعندئ  

  ابن كثير الدمشثي  -  البداية والنھاية  

  أبو محمد عبد الملك بن ھشام المسافري  -  السيرة النبوية  

 


