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 مقدمة مهمة
*** 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد 
رس اعزمنا على تد ،كة هذا الكتيب اللطيف عبارة عن تفريغ جللسات صوتية مع أسريت املبار ف

شرت الصوتيات نهـ وقد 1418السرية النبوية فيها خالل عشر ذي احلجة تقريبا من عام 
نشر  نعيد واليوم. الفضليات كتب هللا أجرها منذ سنوات جبهد من إحدى األخوات 

 علم انتا يفد كوقالصوتيات مصاحبة للتفريغ الذي قامت به ابنتاي أم يوسف وأم فيصل 
يط األخري غ الشر فريالغيب وقت هذه اجللسات املباركة ، وشاركتهما يف استدراك نقص يف ت

  . رايهتنوذ أبزواجهن أختهما الكربى أم محزة كتب هللا أجرهن مجيعا وأقر أعينهن
رجتال وظروف را لالنظ وأنوه أنه توجد بعض الزالت يف موضعني أو ثالثة يف التسجيل الصويت

 .هنا جلسات عائلية وقد مت تعديل ذلك يف التفريغ كو 
سيت لكااكما يالحظ عدم جودة الصوت إذ مت التسجيل مبسجل متواضع على أشرطة 

 ويف حوش املنزل .القدمية 
ع يسرية ا مواضاعدملعلومات املذكورة يف هذه اجللسات جلها على شرط الصحيح موتعترب ا

 خالل يلق خاص حقياعترب فيها ما هو مشهور عند مجهور العلماء ألن مواضعها مل حتظ بت
 موسوعيت يف السرية الصحيحة .

يص  يها تلخيسر ف ذإ واليفوتين أن أنبه على أن هذه اجللسات كانت توفيقا من هللا تعاىل
ت يف يت فرغال كتب عظيمة وأحداث جسيمة ومراحل زمنية ضخمة يف هذه الساعات األربع

كم يف سرية نبي  هللااهللفقرابة مثانني صفحة ال أرى بيتا من بيوت املسلمني يف غىن عنها .. 
ضه  تلوك يف عر رة اليتلقذانشروها وعطروا هبا بيوتكم وحفظوها أبناءكم وكمموا هبا األفواه ا

 هللا عليه وسلم صلى 
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 احللقة األوىل :
 علم لنا البحانك سه احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واال

زن أنت جتعل احل و هالا س تهلإال ما جع ت العليم احلكيم ، اللهم ال سهلإال ما علمتنا إنك أن
 إذا شئت سهالا 

      أما بعد ..
قاط سريعة ا يف نجزهو نأن تعاىل  عليه وسلم ، سنحاول إبذن هللا صلى هللا هذه سرية النيبف

 .لنا الفائدة املرجّوة يف أقل وقت ممكن حتصل حىت نلم هبا مجيعاا و 
 قسمني :إىل  سرية النيب صلى هللا عليه وسلم تنقسم

 لفرتة املكيَّة .ل : وهو ما نستطيع أن نعرب عنه ابالقسم األو 
 فرتة املدنيَّة .الوهو القسم الثاين : و 
 تني الفرتتني يلحق هبا أمور:اهمن كل فرتة من هذه الفرتات أو و 

ن رتات طويلة مبقها فية يسوفرتة اجلاهل اجلاهلية ،فرتة لفرتة املكّية : يلحق هبا فبالنسبة ل
ديث عن ضاا احلأي فرتات احلياة ؛ وألجل هذا عندما نتكلم عن فرتة اجلاهلية سوف جنمل

 :ري التاريخ البش
 :َبدُء اخلَِليَقة 

ريخ حىت نريد أن نتصور هذا التاو راد أمراا وال معقب حلكمه ، أ -بحانه وتعاىل س -هللا 
عث ؟! وما اذا بُ ومل نعيش بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم ونستطيع أن نعرف كيف بُعث ؟!

 سابقني؟! ألنبياء ورسل بعثات من الذي سبقه من رسائل و 
 ىلسبحانه وتعا -ألرض خليفة ، هذا الكون خلقه هللا اأن جيعل يف  -وجـل عـز  -أراد هللا 

 آخر . وهذا له جملسالتوحيد احلديث عن العقيدة و يف هلذا  تعرضنسوف و  –
 سجدخلقه بيديه وأ، لق آدم عليه السالم خباخللق البشري  –سبحانه وتعاىل  –هللا  قول بدأأ

 -خر إبذن هللا آتفصيل أطول يف جملس بهلا  ضعر قصته كما ذكرت سوف نتو ، له مالئكته 
جلنة وخلق له حواء من جسده آدم أسكنه ا - سبحانه وتعاىل –بعد أن خلق هللا ف، –تعاىل 

هذه  و ، مث وسوس هلما الشيطان وكان سبباا يف خروجهما من اجلّنة ،  تؤنسهها زوجاا له جعلف
 آلدم وزوجهس سوف يوسوس ليبإيعلم أن و  –سبحانه وتعاىل  -مة عند هللا كانت معلو 
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ويعيشا يف األرض وهذا ما ذكره هللا عز وجل األرض  يفا ييليح ،يخرجهما من اجلّنة ف
َرأِض َخِليَفةا  لمالئكة فقال هلم : }ل آدم سوف خيلف من كان يف  نإذف{ ،  ِإيّنِ َجاِعٌل يف األأ

  .األرض من اجلّن كما ذكر أهل العلم 
َعلََّم آَدَم وَ  }كما ذكر يف القرآن األمساء كلها   –عـز وجـل  –هللا  األرض وعلمهإىل  نزل آدم

َاَء ُكلََّها { ،  َمسأ  ذه األرض .هاته يف وكيف يعيُش حي أيضاا علمه التشريعومن ذلك األأ
األرض ،  إىل ئللرساازوجه كانت هي أول مع ه و لشريعة اليت نزل هبا آدم مع أبنائو هذه ا

 عليه السالم .األنبياء هو آدم  فأول
ر نوح  جاء عصحىت آدم إايها –ـز وجـل ع -ستمر الناس على تلك الشريعة اليت علم هللا ا

 .عليه السالم 
 بعثة األنبياء :

دم وساوس  آبناء ألان وسوس الشيطو كان الناس قد نسوا كثرياا من شريعة آدم عليه السالم ، 
ن عندهم وكا.  لملعاي كثري من ونس، بسبب طول الزمان  معاصذنوب و فوقعوا يف  كثرية

وا هلؤالء أن يبن وا فوسوس هلم الشيطانهؤالء الرجال كانوا قد ماتو ،  رجال من الصاحلني
 إغوائهم حىت طان يفستمر الشيا بعد ذلكمث الرجال متاثيل تذكرهم هبؤالء الرجال الصاحلني ، 

 سبحانه – هللان دون م دوهاجلسوا عندها وقربوا هلا القرابني وعبعكفوا عند هذه التماثيل ف
م كما ليه وسلصلى هللا عة النيب وهذا الذي حصل أيضا يف اجلاهلية قبل بعث.   - وتعاىل

سبحانه  هللا إىل همدعافنوحاا عليه السالم عز وجل بعد أن حصل ذلك أرسل هللا سنذكر ، ف
-وحاه هللا أالذي  يلوحا؛ شريعة آدم عليه السالم اليت هي اإلسالم إىل  إىل العودةوتعاىل و 

الشيء  رب هذاىت حياعوة حدبنفس ال، بعث هللا نوحاا بنفس الرسالة و آدم إىل   _عـز وجل 
 الم علىنوح عليه الس مث بعد ذلك استمر ، .. عرفتم لبشر الشيطان يف ا أفسدهالذي 

ليه نوح ع لى دينمث استمر الناس ع.  حلديث عنهاابوته وقصته طويلة ال نطيل اآلن دع
لى ع نبقي املؤمنو ف ،أغرق الكافرين وأبقى املؤمنني فالسالم بعد قصة الطوفان الذي جاء 

س هلم ن ووسو لشيطاجاء اففرتة من الزمان ، الذي جاء به نوح عليه السالم دين اإلسالم 
عـز  - سل هللاملعاصي ، فأر ا أحدث فيهمالشركّيات و أحدث فيهم أحدث فيهم البدع و و 

  . خرينآأنبياء  وجـل
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ز ععبادة هللا  إىل اسالن هكذا كلما جاء نيب دعا، و  فرتةإىل  ستمرت دعوهتمهؤالء األنبياء ا
د تلك خرى بعأيوسوس للناس مرة فمث يعود الشيطان ، أصلح ما أفسده الشيطان وجل ف
عليه  موسى_ وجـل عـز_أن بعث هللا إىل  اد ،املعاصي وإىل اإلفسإىل  فيعودوا الرسالة

 . من أويل العزم من الرسل مثل نوح عليه السالم السالم وهو 
هم : نوح ،  ،رسل ونريد أن نقول أولو العزم من المل نذكر بعث إبراهيم عليه السالم 

مجعني ، ليهم أ وسلم عوحممد صلى هللا عليه وسلم وصلى هللاعيسى ، و موسى ، و  ، إبراهيمو 
سالم هو أبو ليه الم عآد أمساءهم . ألجل هذا ذكرانفاألنبياء ؛  فضلهؤالء األنبياء هم أو 

م نيب أو ل يه السالآدم علاألرض مطلقاا ، إىل  لسالم هو أول الرسلونوح عليه ا ،  البشرية
 .ل بين إسرائيإىل  بعد ذلك جاء موسى عليه السالم نبياا نيب وبعده نوح 

منه تفرع ين إسرائيل و ب بياءأن وقبل موسى إبراهيم عليه السالم وهو أبو األنبياء الثاين منه تفرع
 داا و أعظمهمجثريون كيل  نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم يف العرب ، األنبياء من بين إسرائ

ضل  مث ملا لتوراة ،وأنزل معه ا -عـز وجـل  -هللا   هو موسى عليه السالم ، بعثه أفضلهمو 
  جـلز و ـع _ هللاأرسل  ، يوقعوا يف املعاصاد ضالهلم ومتسكوا بفنت الدنيا و ازدإسرائيل و  بنو
م ، ليس يه وسل علخر األنبياء قبل نبينا حممد صلى هللاهلم عيسى عليه السالم وهو آ_ 

 .  هناك بني عيسى عليه السالم وبني نبينا صلى هللا عليه وسلم نيب
 اينالسالم والث نني األول إمساعيل عليهبنني اثاب -ـز وجـل ع -م عليه السالم رزقه هللا إبراهي

 .إسحاق عليه السالم 
.. الرسول م حممد صلى هللا عليه وسل الرسول هعليه السالم هو الذي جاء من أبنائإمساعيل 

بين  وأما األنبياء من ، لصلى هللا عليه وسلم جده األكرب من ؟ إمساعيل فهو من أبناء إمساعي
 عيني ، لسالما عليه السالم الذي جاء منه يعقوب عليه م من ذريّة إسحاقإسرائيل فكله

 إسرائيل بين أبو أنبياء هو حاقسإ و ،سحاقإمساعيل وإ منه جاء إبراهيم هو اجلد واحد أكرب
 .عليه وسلم لى هللا ص وإمساعيل هو أبو نبينا حممد

ليه عا كان ميصحح كان أييت الرسول ل  الرسل وما هي دعوهتمبعثات عرفنا كيف كانت  إذن
ن انوا هم الذيك  ، خربعث هللا إليهم نبيا آ إسرائيل من بينكلما هلك نيب   الناس من اإلفساد

 . ون الناسوديق
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يم ن إبراهدي لمهمعفم العرب كان فيهم إمساعيل عليه السالم ابن إبراهيم عليه السال؛ طيب 
ين مهم الدعلما لف؛ الذي هو دين كل األنبياء والرسل عليه السالم الذي هو اإلسالم 

دين  ىبقي العرب عل يلة ،كثرية بقي الناس على هذا الدِّين فرتة طو منه احلج وأمورا  علمهم و 
من شرائع  رية هيكث  حيجون ويصلون ويصومون ويتصدقون ويفعلون أفعاالإمساعيل فرتة طويلة 

 ..  تم.. عرف اإلسالم الذي هو دين كل األنبياء ، وال يشركون ابهلل شيئاا
، لذات احلياةمب، نيا الد ل انشغال الناس مبلذاتالشيطان وبدأ ابالجتهاد وبدأ يستغ اغتاظمث 

بعده و الشرك  هويء شأعظم ألن ملعاصي مث البدع مث الشرك ، اإىل  فبدأ يبث فيهم االجتاه
حىت أوقعهم   اا فشيئا شيئا  فهو يبدأ فيهم، بعد ذلك املعاصي البدع وهو االبتداع يف الدِّين و 

ري ووقعوا يف كث،  كثريا من الدينمن الدِّين وحرَّفوا  نسوا كثرياا ف  -ز وجل ع -يف الشرك ابهلل 
لذي ا لفسادذا اهمن يصحح هلم إىل  احتاج الناسن خلرافات ، فإذلبدع وامن املعاصي وا

 .الدِّين الصحيح إىل  بعثة الرسل واحتاجواإىل  حتاجواافوقعوا فيه 
النيب  ث فيهمن بعذيأحوال أهل اجلاهلية الوهو  وهذا هو الذي نريد أن نتكلم عنه اآلن

 صلى هللا عليه وسلم.
حوال أيه و لوما كانوا ع هم،أمسائو ة اليت هي الكالم عن األنبياء وعن أحواهلم ، املرحلة السابق

   ؟تب أي كيف يرجع هلا  اذا كلهه ،  كيف انتصروا على قومهمو حصل هلم ، ذا ماو أقوامهم ، 
لسالم ام عليه آدرف نريد أن نعاألمة ، كتب العقائد ، نعرف منها اتريخ و  ، كتب التاريخ

ذي كان ما ال المماذا عمل ، نوح عليه السالم ماذا حصل له مع قومه ، موسى عليه الس
كتاب إىل   عالرجو  إىل كل شيء حيتاجن  كتب التاريخ ، إذإىل   بينه وبني بين إسرائيل ، نرجع

الء هؤ ياء األنب قصصأي كتاب نرجع له حىت نعرف طيب .. يبني لإلنسان التفاصيل 
تاب يتكلم ذا الكهاية هكتاب البداية والناليت نرجع هلا :   الكتبمجل ؟ من أ وأحوال أممهم

 ثة نبينابع ىلإ هذه الفرتة ، موألممه مواتريخ األنبياء وماحصل هلعن اتريخ العامل ، بداية اخللق 
يضا  أن ذلك ب ومهذا الكتاإىل  الذي يريد أن يعرف أحواهلا يرجعصلى هللا عليه وسلم 

  . ممال األيتكلم عن أحو مجيل هذا أيضا كتاب كتاب اتريخ الرسل وامللوك للطربي 
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 أحوال أهل اجلاهلية :
فرتة اجلاهلية اليت سبقت بعثة النيب صل هللا عليه وسلم ، نريد أن نعرف عنها بعض  

أما املعاصي فهي  و ات ، الشركيَّ و ، أحوال أهل اجلاهلية أهم شيء وقعوا فيه : البدع ، والاألح
يقطعون األرحام ،  كانوايشربون اخلمور ، وكانوا يفعلون الفواحش ، و طبعا كثرية : كانوا 

، وكانوا يقتلون أوالدهم كانوا أيكلون امليته ، وكانوا أيدون البنات ، و كانوا يسيئون اجلوار و 
، أكثر من وا يرتكبوهنا كانخشية الفقر ، و أشياء كثرية جدا من املعاصي  أي  القخشية اإلم
يتخيلها كان أهل اجلاهلية يرتكبوهنا ، حىت حياهتم كانت تقوم أن نسان ميكن لإل أي معصية

أخرى ،  ة، تقوم قبيلة من القبائل ويف ليلة من الليايل يسطون على قبيل النهبو على السرقة 
هم عبيداا عندهم ء و خدموهنم إمايستو  أيخذون النساءوأيخذون أمواهلم ، ويقتلون الرجال ، ف

هذه كانت حياة أهل وقتل . عرفتم ... موال األ كلوأ، هذه حياهتم سلب وهنب واألطفال 
!! ؟ !! أين الصالة؟  أين ذهب دينهمطيب من انحية الدين ؟ ة من انحية املعصية ، ياجلاهل

رون أصبحوا يصفقون ويصف بدال من أن يصلواتركوا الصالة ، الصالة ؛ !! ؛ ؟ أين الصوم
ِديَةا  } ،  يصفقون ويصفرون هذه صالهتم { َوَما َكاَن َصالهُتُمأ ِعنأَد الأبَـيأِت ِإالَّ ُمَكاءا َوَتصأ
{ ،  لأَقوأَن َغيًّاَفَخَلَف ِمن بـَعأِدِهمأ َخلأٌف َأَضاُعوا الصَّاَلَة َواتَـّبَـُعوا الشََّهَواِت ۖ َفَسوأَف يَـ  }

أصبحوا  طيب الصيام ؟،  الَِّذيَن اَل يـُؤأُتوَن الزََّكاَة {وويل للمشركني تركوا الزكاة }  الزكاة!! 
احلج!!  طيب ، هو الذي استمروا على صيامهيصومون يوم واحد وهو يوم عاشوراء هو هذا 

أييت من أول شيء ! قالوا :  ألفوا أشياء من رأسهميعين  ااحلج كانوا حيجون لكن ابتدعوا بدع
قبيلة قريش ، شخص أييت من  الذين هم أهل الكعبةليطوف ابلكعبة ال يطوف إال مبالبس 

إما أن أيخذ من مالبس قريش أو يقولون  ذا يعمل ؟ام قبيلة أخرى يريد أن حيج أو يطوف
سواء كان رجال أم امرأة ! فكان طوافهم أن يطوفوا ابلبيت عرااي إال أن  يطوف عارايا ،

من حتت ابب إال  إلحرام ال يدخلا قالوا من يلبس اأيضا ابتدعو مالبس من قريش .  خذواأي
يتسلق  يتالب سقفمن قبيلة قريش ، أما إذا كان من بقية القبائل ال بد أن أييت من إذا كان 

هذا أيضا من الذي البيت ويقفز داخل البيت أما أن يدخل من حتت الباب هذا ممنوع ، 
احلجاج  ، إن شاء هللا القريب  أيضا يوم عرفة يوم الوقفةابتدعوه . احلج فيه وقفة عرفات ؛ 

قالوا : ال ، قريش ال تقف بعرفات تقف يف فعرفات ويقفون هبا منطقة إىل  مجيعهم خيرجون
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ما دمنا   مزدلفة ، ومزدلفة جزء من مكة ، قالوا : ال خنرج خارج مكةالذي هو مكان آخر 
وهم ، فابتدعوا أن كل الناس تقف يف عرفات من مكة حنن أهل مكة القرشيون ال خنرج 

ا هن، كذلك ابتدعوا أشياء ، مثل الذابئح ،الذبيحة يذحبو وهكذا يف مزدلفة خمالفة هلم يقفون 
النساء ، ل ، إذا ماتت أيكل منها الرجال و هذا اجلزء منها للنساء و هذا اجلزء للرجا نويقولو 

ل لذكور حاللهذي  ائعشرعوا فيها شر  _نعام " الغنم ، البعري " األهذه _ و إذا مل متت 
بدع وهكحذا هذه من الهذي أيكل منها الرجال والأيكل منها النساء وهذي للنساء حالل و 

 فقط حلديث عنها ، هذه بعض األمثلةابأمور كثرية ال نطيل  كثرية ابتدعوها وهكذاال
 ة والبيان من كتب السرية وكتب التاريخ اليت تبني أحواهلم .ضافاالستو 

ن العرب  مهليني جلااشرك هذا الشرك هو أعظم شيء عند هذه البدع اليت ابتدعوها ، أما ال
!!  أكله اعجفإذا  ليالقالصنم فيصنعه من العجوة " التمر" مث يصلي له إىل  كان أحدهم أييت

خرج هلم أ له هلممما سو  وكما قلنا كان الشيطان يسول هلم  وكانوا يعبدون األصنام  ، هذا ربه 
ق ، يعو و ث ، يغو و سواع ، ود ، و  "  عليه السالمعهد نوح  لىعالتماثيل اليت كانت تعبد 

 عاماط هلم يعمل للحجاج يلت السويقكان رجل   الالتكان منهم الصاحلني مثل و نسر " ، و 
لشيطان اأييت  حلنيلما مات عكفوا على قربه لعبادته ، وكل من مات من الصاف،  ويطعمهم

ده جنلس عنو ل متثا له ملعجيب أن نهذا رجل صاحل و ويوسوس هلم اجللوس على قربهم ، 
هذا القرب  عنداء لدعيظن أن امن العوام و  هلةحيتفلون به مث أييت أحد اجلو فيجلسون عنده 

 ء لنفسلدعااأن  نمع مرور الزمان يظنو ، و هذا الشيخ فالن وهذا رجل صاحل مستجاب 
أصبح فلقرب هو صاحب ايكشف عنهم الضر يعاجل الناس و ويظنون أن الذي  صاحب القرب

يدعوهنا من ن هلا و ذرو وين ألصنامهمركيات ، كانوا يذحبون ، هذه من الش ذا الشرك األكربه
رجال متاثيل ل هللا ألن عندهمإىل  حىت تقربنا عبدهانولون حنن قيو  -عز وجل-دون هللا 

 هاا أصناميلة هلل قبك، و أصبح الناس جلهلهم كل قبيلة هلا ءاهلة و   صاحلني أكثرها هكذا
 ، ت، ومناةالال ،شهورة من أمساء األصنام املو عرفتم .. . إليها  جر هلا ، وحتتنذتعبدها و 

 والعزى وهبل هذه كلها كانت أصناما ألهل اجلاهلية
ابهلل سبحانه  الشركأعظم شيء هو أول شيء و املفاسد أهل اجلاهلية وقعوا يف كل  إذن

لكنهم و  أصالإبراهيم دين  ألهنم كانوا علىيعلمون أن هللا هو اخلالق وهو الرازق  وتعاىل
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ذه األصنام وحيجون هلا وينذرون هبيطوفون  كانوايف العبادة   –سبحانه وتعاىل  -أشركوا ابهلل 
ووقعوا أيضا يف ، ن هلا ويسجدون عندها ويدعوهنا من دون هللا سبحانه وتعاىل ويصلو  هلا

ووقعوا يف ، من سلطان هبا  عز وجل البدع كما ذكران ابتدعوا أشياء يف الدين ما أنزل هللا
وأفسد املفاسد وقعوا فيها فهذا هو اجملتمع الذي بعث هللا فيه نبيه الفواحش واملعاصي الكبرية 

 صلى هللا عليه وسلم .
 إرهاصات البعثة :

ل اليت تدل مورعض األه بقبل بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم قدم هللا سبحانه وتعاىل لبعثت
 على بعثته صلى هللا عليه وسلم داللة ،بعث نيب أنه سوف يُ على 

إمساعيل  وابنه لسالمعليه احفر بئر زمزم كانت زمزم وهي متعلقة بقصة إبراهيم : ومن ذلك 
ل من مساعيإل جلعز و  أخرجها هللان جعل هللا له زمزم هو إمساعيل عليه السالم أول م

عبد املطلب لملنام ا ء يفهذه البئر كانت مدفونة أرسل هللا عز وجل هاتفا يعين جااألرض ف
ه تكرر ات ألنرهاصكان ذلك من اإلفصلى هللا عليه وسلم ليحفر زمزم  الذي هو جد النيب

جيج الذين قي احلي تسكأيمره أن حيفر زمزم فحفر زمزم  وعليه ثالث مرات أيتيه هذا اهلاتف 
 ة طويلا ة أيضوهلا قص. البيت بعد بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم إىل  سوف حيجون

ادثة حمعها  انتأو ككذلك أهم االرهاصات اليت سبقت بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم 
لعرب لوجود اى د علمن حقرهة هذا رجل من أهل اليأب، الفيل ملا أراد أبرهة أن يغزو الكعبة 

ة وأنفق الكعب ل منكنيسة عظيمة يف احلبشة أمج  وهو بىن، عبة اليت حيج إليها الناس الك
ي ذففي اليوم ال .كعبة فأراد أن يهدم ال، كثريا والناس ما حجوا هلا وال جاءه أحد   عليها

الفيل أرسل   سورةيفما كجاء فيه أبرهة ليهدم الكعبة وأرسل هللا عز وجل عليه طريا أاببيل  
ى رؤوس نزل علتر عليه طريا من السماء هذه الطري جاءت وهي حتمل حجارة حممية فيها ان

بيل ه الطري األاب فيرسل هللافهذا اليوم العظيم الذي أ، معه وعليه فتهلكهم  ااءو هؤالء الذين ج
 . على أبرهة وجيشه هو اليوم الذي ولد فيه النيب صلى هللا عليه وسلم

 انت ترى رؤايكن أمه  م أملا ولد النيب صلى هللا عليه وسلم سبق والدته صلى هللا عليه وسلو 
ام فرتى  تنم ( لشا)اب ىصور البعيدة يف منطقة تسمى بصر أنه خرج منها نور أضاءت له الق

 .كأنه خرج منها نور يضيء األرض من بعيد 
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  والدتهو  موسل لبعثته النيب صلى هللا عليه هذه من االرهاصات أيضا واإلشاراتف
يفا عليها  خفله كان محفما كانت تشعر أبمل احلمل مثل ما تشعر به النساء أمه ملا محلت به 

 .مثل ما تشعر به املرأة عندما حتمل بولد هلا  آبالم تشعر وكانت ال
م وكيف كانت يه وسلعل املهم حدثت الوالدة النبوية وهلا تفاصيل وكيف نزل النيب صلى هللا

ه وج على األمور ننا نعرفأقصص صحيحة وقصص غري صحيحة املهم حاله وهناك فيها 
 اإلمجال .

 املولد النبوي وفرتة ماقبل البعثة :
 لنيب صلى هللانشأ ا لماولد النيب صلى هللا عليه وسلم وأبوه كان قد مات وهو يف بطن أمه ف

 سنوات  ستعليه وسلم نشأ يتيما ال أب له مث ماتت أمه وهو طفل عمره 
ي امرأة دية وهلسعومر مبراحل قصة رضاعه صلى هللا عليه وسلم أين رضع أرضعته حليمة ا

 األطفال  اليت كن يرضعنلمن املرضعات ا
 مجالقصص أنتم تعرفوهنا طبعا لكن حنن نذكرها من ابب اإلالهذه 

هو يلعب سالم و ال وحدث له أيضا إرهاصات لبعثته صلى هللا عليه وسلم جاءه جربيل عليه
خرج قلبه دره وأه صمع الغلمان فأخرج حظ الشيطان من قلبه أجرى له عملية جراحية فتح ل

ال يوسوس و عليه  سيطريطهره وانتزع منه حظ الشيطان حىت ال ف.. عرفتم ..وغسله مباء زمزم 
ال حجل به و  عز له حىت يصبح نبيا يصلح هللا كل هذا جتهيز.  له صلى هللا عليه وسلم 

 .العرب يف اجلاهلية 
لكن حفظه لناس و ا ابعد ذلك كرب النيب صلى هللا عليه وسلم وقضى فرتة شبابه كما يقضيه

وهناك ذلك   منهللااه مح،  الفواحش اليت كان يقع فيها املشركون هللا عز وجل من أن يقع يف
 . قصص أيضا تبني هذا الشيء

كان إذا كان عندهم عيد ،كذلك كرهه هللا عز وجل يف األصنام ويف شهود مشاهد املشركني 
ف خل قومخر تعال نووقفا خلفه ومسع أحدمها يقول لآل انأو شيء فيحضر معهم جاءه ملك

يعين كان مع ؟ عهده يف استالم األصنام قبل و وكيف  لى هللا عليه وسلم فقالرسول هللا ص
  نفإذ. هد مع املشركني بعد ذلك مشاهدهم فلم يعد يش؛ املشركني وهم يستلمون األصنام 

كره الرسول صلى هللا عليه وسلم شهود املشاهد مع املشركني ومحاه هللا عز وجل من الوقوع 
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ق احلميدة وانتزع منه حظ الشيطان هذا كله جتهيز من هللا عز يف الفواحش وهيأه ابألخال
 . الدين الصحيحإىل  وجل للنيب صلى هللا عليه وسلم حىت يقوم ابلرسالة ويقوم بدعوة الناس

 عمله صلى هللا عليه وسلم وزواجه :
يف  للغنم مث يعمرعي ا يف هللا عز وجل أراد للنيب صلى هللا عليه وسلم وهو يف شبابه أن يعمل

 .التجارة 
ريش  قمن  رأةامكانت و مبال خدجية رضي هللا عنها يف التجارة عمل ؛ وملا عمل يف التجارة 

 .كبرية 
 عليه صلى هللا النيب متزوجة من قبل، هي كانت سنة رضي هللا عنها  أربعنيما كانت كبرية 

ت ذايست لكران ذ وكانت كبرية يف السن وكما ، وسلم وكانت امرأة غنية ذات مال وجاه 
هي صغرية تزوج و تكانت   ألن املرأة، وإمنا كانت من الكبريات ، سنة كما يذكر الناس  أربعني

  . وهي كانت قد قطعت وقتا مع زوجها األول
ه انته أرسلت لمن أم أتر ملا  ؛ تزوجها النيب صلى هللا عليه وسلم يف قصة أيضا هلا تفاصيلها

سلم وأمانته و عليه  ألهنا أعجبت بصدقه صلى هللا ، من حيثه على أن أييت ليخطبها ويتزوجها
 يفمني فرغبت ادق األلصيعرفون أنه اوأخالقه وسريته اليت كانت منتشرة يف قريش ويعرفوهنا و 

ل طبعا هي   الليا يفوكان إذا جلس معه ، الزواج منه وتزوجها النيب صلى هللا عليه وسلم
 ال أعبد جية وهللاخد نام وكان يقول هلا ايكانت على دين قومها وكلهم كانوا يعبدون األص

ة وخذ ك واحدتر االعزى يعين  أعبد العزى أبدا فتقول له خل الالت خل الالت أبدا وال
ز وجل وبغض عهللا  هرهطواحدة منهم فيقول وهللا ال أعبد الالت أبدا وال أعبد العزى أبدا 

 .إليه عبادة األصنام 
 بناء الكعبة :

كان قد جاء سيل يف اجلاهلية وحطم كثريا من الكعبة وحصل حريق وكان   مث جاء بناء الكعبة
واشرتك النيب ، فأرادت قريش أن تبين الكعبة ،  احرتقتعليها من الكسوة مالبس كثرية 

صلى هللا عليه وسلم يف بناء الكعبة وهناك قصة أيضا يف وضع احلجر األسود وكيف أراد هللا 
أن الرسول صلى هللا مع ، للنيب صلى هللا عليه وسلم عز وجل أن جيعل شرف محل احلجر 

ولكن أراد هللا عز وجل أن ، يكن من رؤساء قومه كان شااب فقريا يتاجر هلم  عليه وسلم مل
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فأراد هللا عز وجل أن ، أول من يدخل علينا إىل  حنتكم نجيعلهم وهم حيملون احلجر يقولو 
قالوا هذا األمني قد جاء وفرحوا أنه هو الذي يدخل النيب صلى هللا عليه وسلم فحكم بينهم ف

فحمله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده ووضعه هلم يف  ، مني يعرفونه أجاء ألنه رجل 
 .وكل قبيلة محلت من جانب مث وضع احلجر بنفسه يف مكانه يف الكعبة ، كساء 

أيخذ  ،وهم عرااي  احلجر ونلحيم اشرتك النيب صلى هللا عليه وسلم معهم يف بقية البناء وكانو او 
، حلجر اعليه  ملإزاره ما عنده شيء يضع عليه احلجر فيأخذ إزاره ويضعه على كتفه وحي

عليه احلجر  ن حيملد أفجاء النيب صلى هللا عليه وسلم يفعل مثلهم فخلع إزاره ووضعه وأرا
: ول جعل يقرض و فسقط يف األ، ومعه عمه العباس فسمع صوات ينهاه من خلفه عن التعري 

 هللا عز وجل حماهف ؛لم إزاري إزاري فأعطاه عمه إزاره ومل ير أحد عورته صلى هللا عليه وس
  .من أن يرى الناس عورته كذلك 

 م .لسالعليه الصالة واله وجتهيزه للبعثة  هذا كله من كرامات هللا عز وجل
 عليه صلى هللا لنيبل اأن وصإىل  ،هذه نبذة عن فرتة ما قبل بعثته صلى هللا عليه وسلم 

 .بعثه هللا عز وجل فسنة  أربعنيعمر إىل  وسلم
 :نبياء بشارات األ

 يعرف سلم حىتيه و صلى هللا عل بشارات بهوسبق هذه البعثة يف كتب األنبياء السابقني 
كثرية   صوصيف نة لتورافنزل ذكره صلى هللا عليه وسلم يف ا، الناس أن هناك نيب سوف يبعث 

فيه  ي يبعثت الذوالوق مالنيب صلى هللا عليه وسل وصففر فيها مذكو ؛ كتاب أهل ال دعن
بيه أسم ابومن هم ويف بعض النصوص ابمسه و ، الناس الذين يبعث فيهم  وكيف حال
دل على تاليت  خبارسوا كثريا من األمولكن اليهود والنصارى حرفوا كتبهم وطابلتفاصيل 

دينية ت الزعامة الا انتقلذإنه ألدنيا ورأوا ألهنم رغبوا يف اوكل هذا ، بعثته صلى هللا عليه وسلم 
ا على وحقدو  ليهودااليهود ال يريدون أن يكون هناك رسول إال من . منهم خسروا كل شيء 

 .العرب ألنه سوف يرسل فيهم الرسول وحرفوا ما يدل على ذلك 
ن الكرمي ومن آم يف القر لنيب صلى هللا عليه وسلابشارات بوكما تعلمون ذكر هللا عز وجل ال

ذلك قوله سبحانه وتعاىل ))ومبشرا برسول أييت من بعدي امسه أمحد(( وهذه اآلية من 
قوله وكذلك ، البشارة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف التوراة وجود األشياء اليت تدل على 
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قال ))ذلك أن إىل  ذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم((تعاىل ))حممد رسول هللا وال
زره فاستغلظ فاستوى على سوقه(( آمثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلجنيل كزرع أخرج شطئه ف

أيضا عند أهل الكتاب ومن ذلك ذكر ن الرسول صلى هللا عليه وسلم أايت بينت اآلوهذه 
جيدونه مكتواب عندهم يف التوراة ذي قوله تعاىل ))الذين يتبعون الرسول النيب األمي ال

 يل((جنواإل
راناب يل بخاصة إجنو جنيل اإل جنيل يراجع هلا التوراة ويراجع هلاوالنصوص كثرية يف التوراة واإل

اسم النيب  يه ذكرفن انجيلهم ألأينكر النصارى أن هذا اإلجنيل من  وهو إجنيل من األانجيل
 ؤولنيض املسبع خمفيا عند كان، و صراحة وبيان ألوصافه بصراحة صلى هللا عليه وسلم ب

ر ص مذكو خلصو ال على وجه وهذا اإلجني. الكبار من النصارى وبعض رجال الدين عندهم 
 . عرفتم.امت يب اخليبني أنه هو النكل شيء مسه و النيب صلى هللا عليه وسلم و افيه وصف 

 :إىل  ننتقل
 : وصف النيب صلى هللا عليه وسلم

سلم  و عليه  له صلى هللاالرسول صلى هللا عليه وسلم جاءت صفته ابلتفصيل من جهة شك
الوجه  مستديريض بأكان رسول هللا صلى هللا عليه ؟  كيف عينه ؟  كيف وجهه ؟  كيف رأسه 

كان و ، بني اجل جلىأوكان ، ودقة يف احلاجبني ، عجاء يعين فيها شدة سواد العني دوعينه 
لم كأنك وسليه  عهللاالنيب صلى "وأوصاف النيب صلى هللا عليه وسلم يف كتاب . واسع الفم 

كتاب ويقرأ قرأ الل يفالذي يريد أن يعرف وصفه صلى هللا عليه وسلم بدقة وابلتفصي "تراه
لذراعني انه شبح أسلم و صلى هللا عليه  رافهيعين مثال يف صفة أط، الشرح الذي يف كل كلمة 

ين عن الكفني يثش ،سلم أشعرمها يعين كان فيه شعر يف ذراعيه صلى هللا عليه و ، يعين عريض 
فه ككانت    وسلم مس حرير وال مس ديباج ألني من كفه صلى هللا عليه ما ، الكفنيضخم 

انت ثلج وكمن ال ردده أبيوكانت . احلرير الغليظ  هو والديباج، ألني من احلرير ومن الديباج 
طور يع العلذي يبيعين ا؛ نة عطار و كأنه أخرج يده من جُ طيب من رائحة املسك  أرائحته 

ما لكوسلم    عليهفكانت يده صلى هللا، عنده سلة خيلط فيها العطور اجلميلة هذا يكون 
 ةومثل هذا بقي ،نة عطار يعين من سلة عطار و هنا خرجت من جُ أمسكها اإلنسان ومشها ك

 وهكذا  .. صفة رجليه، صفة ظهره ، صفة جذعه صلى هللا عليه وسلم ، األوصاف 
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 البعثة النبوية :
 عليه وسلم لى هللا صهللارسول كان كما ذكران  فثته صلى هللا عليه وسلم ر بعن يف ذكونبدأ اآل

 قد قرأ كتااب مل يكنو اء ال يعرف مبخالفة لقومه يعين ليس بينه وبينهم أي عداوة وال أي بغض
ل العلم د من أهحأ أ ومل يتعلم من أحد ومل جيلس معقط وال يعرف كيف يكتب وال كيف يقر 

أنه يريد  شيء أوب المن له عأوكذلك مل يدع قبل ذلك  ، و اإلجنيلوراة أالتلكتاب األول اب
لرسول صلى ا اهب أرسل وألجل هذا كانت البعثة والرسالة اليت. منزلة يف قومه أو حنو ذلك 

 . ه وسلم  عليهللا على برانمج حياته صلى ايف حياته وغريب اجديد ئاهللا عليه وسلم شي
اان بعض مع أحيان يسفك، هذه بدايته ، خلفه ويرى ضوءا ته أن بدأ يسمع أصواات كان بدايو 

ندما ذلك ع دايةوذكران ب، الشجر واحلجر يسلم عليه وكان يتعجب من مثل هذه األشياء 
 لآلخرمها ول أحدني يقصوات أيمره أبن ال يتعرى وكيف أيضا ملا مسع امللكمسع بىن الكعبة 

ه صلى هللا لبعثت ماتهذه كلها كانت مقد ، خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قومتعال ن
 .عليه وسلم 

وكانت هذه الرؤاي مثل فلق ، والنيب صلى هللا عليه وسلم بدأت بعثته حقيقة برؤاي رآها 
وهو أنه رأى جربيل عليه السالم  . وقد حتققت ابلتفصيل ، الصبح يعين رآها واضحة جدا 

ا يف منط يعين قطعة قماش أو شيء من دخل عليه وأقرأه كلمات وقد أتى هب يعين رأى رجال
ها قبل فرتة آر  الرؤاي هوهذ، ىل من سورة العلق األو  اآلايتاحلرير وأراه إايها فكانت هذه هي 

ربيع األول رأى هذه  الثاين عشر منيوم ؛ يف شهر ربيع األول بعدما مت أربعني سنة متاما 
حبب إليه بعدها اخلالء أي ، أشهر  واستمر النيب صلى هللا عليه وسلم بعدها ستة. الرؤاي 

يعرف من خالق هذا الكون يتعبد هلل عز ، خيتلي ليعبد هللا عز وجل ويتفكر يف خملوقات هللا 
فكان من عادهتم إذا ، فوهنا وجل مبا يستطيع من تسبيح واستغفار وهذه األشياء كانوا يعر 

مكة اختلى فيه النيب صلى هذا اجلبل من جبال ، ن خيتلي اختلى يف جبل حراء أحد أأراد 
ويف الليلة ، فجلس يف هذا الغار قرابة شهر رمضان كله ، هللا عليه وسلم يف شهر رمضان 

اخلامسة والعشرين من شهر رمضان يف تلك السنة نزل عليه جربيل حقيقة كما رآه يف الرؤاي 
فقال له: ما أان قرأ أيخذه ويقول له: ا وجد رجال، وتعرفون القصة اليت رآها قبل ستة أشهر 

ويف كل مرة ،  بقارئأان ا قرأ فقال له: مافقال له: ؟ أي ال أعرف القراءة أو ماذا أقرا  بقارئ
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 أقرأه قال مث بقارئ: ما أان  قرأ ويقولاصدره مث يقول له: إىل  دة ويضغطهأيخذه وحيتضنه بش
* الذي علم قرأ ابسم ربك الذي خلق * خلق اإلنسان من علق * اقرأ وربك األكرم ا))
للنيب صلى هللا عليه وسلم حتقيقا  به هذا أول ما أوحيفقلم * علم اإلنسان ما مل يعلم(( ابل

 .للرؤاي اليت رآها عليه الصالة والسالم 
 دولكنه رجع بع ،سلم حفظها النيب صلى هللا عليه و ، وعندما مسع ذلك كأمنا نقش يف قلبه 

 ة رضي هللافطمأنته خدجي، ن اجلشيء من وخشي أن يكون هذا ، خدجية يرجف إىل  ذلك
 يعين ،اهلية هل اجلوكان ممن هو على دين صاحل من أ، ورقة بن نوفل إىل  عنها وذهبت به

منهم من  و ، ودي اليه منهم من كان على الدين، أهل اجلاهلية كان فيهم قلة قليلة على حق 
ن غري حة مم الصحيومنهم من كان يبحث عن ملة إبراهي، كان على الدين النصراين 

زل لذي أنااموس ن هذا هو النإوطمأنه ورقة بن نوفل الذي قال . التحريف الذي حرفوه 
زل على نأما  مثل وهذا هو الدين الذي جاءكعلى موسى عليه السالم يعين هذا هو امللك 

عندما  السالمو صالة أن يتبع الرسول عليه ال ن حياومتىن أنه لو كا. موسى عليه السالم 
 هنيعين أ. نعم  قال:؟ الرسول صلى هللا عليه وسلم: أو خمرجي هم  سألهاربه قومه فحي

 .سيحصل بينه وبني قومه عداوة بسبب هذا الدين 
ها أشياء كل؛  ه ل صلحي ذاوماللنيب صلى هللا عليه وسلم طبعا تفاصيل بدء الوحي وكيف أييت 

 .خارجة عن قدرة النيب صلى هللا عليه وسلم 
 :ومنع اجلن من اسرتاق السمع حي كيفية الو 

دا عرق عرقا شديلربد يد اكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يف يوم شدي
،  األرض يف ربكتفمله وإذا كان جالسا على دابة يثقل وزنه فال تستطيع الدابة أن حت، جدا 

 ثقلدة شن تنكسر م وإذا كانت رجله على رجل أحد من الصحابة يشعر كأن رجله سوف
فهذه كلها  .أحد  تحملهيثقل وزنه وال يستطيع أن ي، الوحي على النيب صلى هللا عليه وسلم 

يفكر  يئا هوشيس ل، تدل على أن الوحي هذا ليس من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 . شيء خارج عن إرادته عليه الصالة والسالمهو وإمنا ، فيه 
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معه اجلن أن يس ميكن لوحي الذي ينزل به جربيل عليه السالم ملاذا الهذا ا: وهناك نقطة 
لى هللا لنيب صل حى بهفيعلموه للناس ويصبح كل إنسان متصل ابجلن يعرف الوحي الذي يو 

 ؟عليه وسلم 
عليه وسلم  ى هللا صلكانت اجلن قبل بعثة النيب  . سرتاق السمعاهللا عز وجل منع اجلن من 

إىل  هدون فيعصان يهذا املك، كل قبيلة من اجلن هلا مكان معني ،  ء هلا مقاعد يف السما
 بكذا وأمران  أمرن هللافإذا مسعوا املالئكة تتحدث بوحي هللا عز وجل أب، تون صنالسماء ويت

ت صنن تتاجلفاء لسماأن نفعل كذا بفالن ما يقضي هللا به عز وجل تتحدث به املالئكة يف 
موت سيم هل نقولو يني للكهنة والسحرة والدجال هنويقولو  نزلو مث ين هعل هذا الكالم وتسمع

هم كهنتإىل   جلنوحيه ايا فالن يف الوقت الفالين وسريزق فالن بولد يف الوقت الفالين وهذا مم
 .لم يه  وسعل مما يستمعون إليه يف السماء فهذا األمر منع ببعثة النيب صلى هللا

 مع جيديست نأاجلن فأصبح كل جين يريد  ى هؤالءعز وجل الشهب عل كيف؟ أرسل هللا
نا السماء ان ملس))وأ وهذا قول هللا تعاىل ملا ذكر كالم اجلن قال، الشهاب أييت فيحرقه 

مع اآلن من يستع ففوجدانها ملئت حرسا شديدا وشهبا * وأان كنا نقعد منها مقاعد للسم
 جيد له شهااب رصدا((

شهب دوا الون ووجطبعا كان اجلن كثري يستمع ،وجدت السماء مليئة ابلشهب فأما العرب 
دث شيء ح: لوا لم قابعثة النيب صلى هللا عليه وس نف العرب ما يعرفو فخا، مألت السماء 

يعا نموت مجس انأن الكثرية وهذه النجوم تسقط معناه سيهلك الكون ما دام هذه الشهب
الدواب  نيسيبو هم و عبيد نيتقربون ابألعمال الصاحلة ويعتقو فأصبحوا ن وسيهلك القوم اآل

، ال  : واهم قالعقالئ فبعض، اآلن سيموتون  هنمأون لوجه هللا ويفعلون أشياء طيبة وهم يظن
 هذا ليسفما هي ر كالطرق يف السف انظروا إذا وجدمت النجوم اليت هنتدي هبا ونعرف هبا

تدل  ، لسفرا ى جهةل على الشمال وتدل عللنجوم اليت تدافنظروا فوجدوا ، هبالك للقوم 
 .لقوم ل االكذا هليس ه نإذ: على هذه األشياء اليت يستفيد منها الناس كما هي قالوا 

لذي ا ماانظروا طيب ماذا فعل إبليس؟ إبليس ال يدري ما الذي حصل فأرسل سراايه فقال 
ذهبوا فسمعوا النيب صلى هللا عليه ففأرسل سراايه  .. أكيد فيه شيء؟ منع عنا خرب السماء 

عرف أن النيب . فقال هذا الذي منع عنا خرب السماء ، قالوا له جاؤوا و وسلم يقرأ القرآن ف
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فأصبحوا إذا اسرتقوا . صلى هللا عليه وسلم قد بعث وأهنم قد منعوا من اسرتاق السمع 
السمع واستطاع واحد منهم أن يلتقط كلمة واحدة ال يستطيع أن يلتقط ما بعدها أييت إليه 

أحرقه وقد مجاعته ما استطاع أن أيخذ إال كلمة واحدة إىل  قه فيجري فينزلالشهاب فيحر 
 .ما يقتله حيرقه يف رجله يف جسده يف يده وهذا منع اسرتاق السمع ، الشهاب 

 :واملسلمون األوائل بدء الدعوة النبوية 
لنيب صلى اان به كفت ما  أول واحدة عر ،  الدعوة يف أهلهطبعا ى هللا عليه وسلم النيب صل أبد

نه ذلك لكبة علم وورق، خدجية رضي هللا عنها من ؟ هللا عليه وسلم وعرفت ما كان معه 
لى هللا لنيب صدعاه ا ما، ن يسلم أفما استطاع ، تويف فورا ما جلس إال فرتة قصرية وتويف 

 . وتويف ، ما أدرك الدعوة  ،عليه وسلم 
ه كان على ألن ؟ اذامل وحده ،نة(( له لن ورقة له جإ)): الرسول صلى هللا عليه وسلم قال 

 .احلق وآمن ابلرسول صلى هللا عليه وسلم قبل أن يبعث 
نقول إن  ،معه  صلتمنت خدجية رضي هللا عنها مبا بعث به النيب صلى هللا عليه وسلم و آ

دجية فآمن خوأما  ناسورقة آمن ابلنيب صلى هللا عليه وسلم قبل أن جيهر بدعوته ويدعو ال
 غار حراء يفيئه له جمن جربيل يف اليوم التايل مصلى هللا عليه وسلم وصلت معه ألن  ابلنيب
 عليه لى هللايب صعلمه الوضوء وعلمه الصالة فصلت خدجية رضي هللا عنها مع النفأاته 

لى هللا لنيب صع األن علي بن أيب طالب كان يرىب م وسلم وصلى معهما علي بن أيب طالب
ليه عهللا  ل صلىأول إنسان آمن ابلرسو أو واحدة آمنت  ولكانت أعليه وسلم يف بيته ف
 ان موىلثة ألنه كمث زيد بن حار ، مث علي بن أيب طالب ، خدجية هي وسلم على اإلطالق 

ان يف بداية الم وكوالس كان هو الذي خيدم الرسول عليه الصالة،  النيب صلى هللا عليه وسلم 
ته ان معه يف بيوك ، هنفسصلى هللا عليه وسلم ونسبه ل ولاألمر امسه زيد بن حممد تبناه الرس

 .عه وا ممنآالذين  هم من هم أهل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلمآمن  إذن
له أبو  ندميا كانو مث بعد ذلك من الذي آمن به؟ صديقه وحبيبه الذي دائما كان جيالسه 

 بكر الصديق هؤالء كلهم هم أول من أسلم رضي هللا عنهم 
الدين  هذاىل إ مم ودعاهأصحاب له وبني هلإىل  أبو بكر رضي هللا عنه عندما أسلم ذهب

 سلمصلى هللا عليه و الرسول ن الذي جاء به هو الصادق األمني أوأخربهم 
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هم  عنهللاف رضي الرمحن بن عو بن اجلراح وعثمان بن عفان وعبد أبو عبيدة من هؤالء؟ 
صبح هناك فأسلم و ليه عمنوا ابلرسول صلى هللا آالذين  ؤالء هم السابقون األولوناعة همجو 

ما ذكران هبم ك يصليمنوا ابلرسول صلى هللا عليه وسلم كان يعلمهم القرآن و آجمموعة قد 
الذي منع  وا هذاقالفعندما جاء جمموعة من اجلن فسمعوه وهو يقرأ القرآن ويصلي أبصحابه 

 .عنا خرب السماء 
 إسالم اجلن :
 جاءوامنوا و آروا و آن أتثلقر الذين استمعوا للرسول صلى هللا عليه وسلم ومسعوا منه هؤالء اجلن ا

ى هللا عليه به صل اجتمعواو ، يعلمهم هذا الدين أن النيب صلى هللا عليه وسلم وطلبوا منه إىل 
 هبم يف ليلة اجتمع نيةويف الليلة الثا . وسلم يف أول اجتماع ومل حيضر معه أحد من الناس

 . أيكلونه  عليسم هللاالكم كل عظم ذكر : الطعام قال  هن وطلبوا منآعليهم القر  تالأخرى و 
، م كل روثوهل، م عامهطأصبح هذا ، اهلل عز وجل جيعل هلم عليه حلما هلم أيكلونه  ، العظم

 من اجلن ملؤمننيا عامطهذا ، ح هلم نباات أيكلون منه الذي خيرج من الدابة بعدما أتكل يصب
ن يستنجي أم يه وسل علا هنى النيب صلى هللاوألجل هذ. لى هللا عليه وسلم جعله هلم النيب ص

ه طعام وث ألندم الر ستخيأن  هتطهر بعد قضاء احلاجة ال جيوز ليعندما ، اإلنسان ابلروث 
 .إخواننا من اجلن 

 هللا سول صلىوا للر معلذين استهم سبعة اؤ سلم اجلن وكان رؤسامن ابلنيب صلى هللا عليه و آف
 .القران أحدهم امسه زوبعة عليه وسلم عندما قرأ 

 .ن من ابلنيب صلى هللا عليه وسلم من اجلآ وأول من، ول صحابة أفهؤالء 
 انتشار الدعوة وتعذيب املستضعفني :

من  أكثرهمو كة مكبرية من أهل   ةبعد ذلك آمن برسول هللا صلى هللا عليه وسلم جمموع
فهؤالء ، ء الرؤساو اء كرب ذاهم الآو ، حثون عن العدل وعن اخلري ذين يبالضعفاء واملساكني ال

 .ضعفني ستا الدين ألنه دين العدالة ودين محاية املساكني ومحاية املأحبوا هذ
لم من ل من أسأو هو و بالل بن رابح رضي هللا عنه من ؟ من هؤالء جمموعة من العبيد منهم 

 .العبيد 
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عبيد وهؤالء الء الن هؤ منوا وتغري دينهم بدأوا يعذبو آدأ مشركو مكة عندما رأوا عبيدهم وب
وعلى  ى بطنهن علكانوا يضعو ذبوا بالل بن رابح رضي هللا عنه  من العبيد ع. فالضعفاء 

ه ون عليويضع يف صحراء مكة بطحونهشدة احلر ي، يف ظهره الصخر وهو يقول أحد أحد 
لدين حىت اك هذا ا تر وم، حد أحد احلجارة الثقيلة لكي يرتك هذا الدين اجلديد وهو يقول أ

 ل يف أيب بكرعز وج هللا فأنزلجاء أبو بكر الصديق رضي هللا عنه واشرتاه وأعتقه لوجه هللا 
 رضى((يوف ))وما ألحد عنده من نعمة جتزى * إال ابتغاء وجه ربه األعلى * ولس

أم عبيس  منهمن ذبو كذلك أعتق أبو بكر رضي هللا عنه جمموعة كبرية من العبيد كانوا يع
 . وجمموعة  زنريةو 

 ي مسيةهليت اعمار بن ايسر وقتلوا أمه عذبوا كذلك عذب أهل مكة خباب بن األرت و 
مار بن ععذبون انوا يك.  رواايت أهنم قتلوه فهذا من التعذيب الوأبو عمار جاء يف قتلوها 
رفعون رأسه يت مث و ن ميرأسه يف وسط املاء حىت يكاد أ نه يف بئر من املاء يضعو نيضعو ايسر 

و قلبه هرا وههلل ظاما يطلبون ويكفر ابإىل  حىت اضطر أن جييبهم؟ فيقولون له من إهلك 
 مطمئنوقلبه  ن أكرهمال إمطمئن ابإلميان فأنزل هللا عز وجل ))من كفر ابهلل من بعد إميانه 

فرا ابهلل ترب كا يعفالذي يفعل ذلك حىت يكتفي شر التعذيب الابإلميان(( يف سورة النحل 
 .سبحانه وتعاىل 

)صربا آل هلم ) يقول آل ايسر كلهم وكان النيب صلى هللا عليه وسلموعذبوا  اعذبوا عمار ف
 ايسر فإن موعدكم اجلنة((

 اهلجرة إىل احلبشة :
ه من هذا في نحو راتيمكان إىل  منني أن يهاجرواللمؤ  عز وجل مع شدة العذاب هذا أذن هللا

 نيب صلى هللاقال الفبشة احلإىل   عليه وسلم أن أيذن هلم ابهلجرةصلى هللا العذاب وأمر نبيه
كان ة و ة كبري موعحلبشة ملكا ال يظلم عنده أحد(( فهاجر جماببه ))إن اعليه وسلم ألصح

وسلم   عليهلى هللاصعثمان بن عفان ورقية بنت رسول هللا من ؟ احلبشة إىل  أول من هاجر
لك  اصيل ذ وتفعهم لكي يسلموا من تعذيب املشركنيوهاجر جمموعة م،  ارضي هللا عنهم

ة اجللس  هذهألننا النستطيع أن نذكر كل شيء يفموجودة يف كتب السرية كما ذكران 
 القصرية .
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 : الثانيةاحللقة 
 حادثة اإلسراء واملعراج :

 هذه. ملعارج راء واإلسومن األحداث اليت مرت ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف تلك الفرتة ا
 سلم هللا عليه و  له صلىرسو من األمور اليت جعلها هللا سبحانه وتعاىل ابتالء لعباده وكرامة ل

 خذه وهو انئمالم وألسايل عليه بينما النيب صلى هللا عليه وسلم انئم يف الكعبة أاته جرب ف
 .لة ك الرح تلوات السبع فرأى ما رأى يفاالسمإىل  وحه صلى هللا عليه وسلمصعد بر ف

لطري فصعد وكري اك  ناكر لى هللا عليه وسلم أاتين جربيل وأان انئم بشجرة وفيها و يقول ص
 سر فجللطائاخر ألن الشجرة فيها مثل العشني عش حدامها وصعدت يف اآلإجربيل يف 

ىت عت هذه حفارتف، خر اآلعش اليف صلى هللا عليه وسلم جربيل يف عش وجلس النيب 
ال قن معك ربيل مجلمساء استفتح قالوا إىل  ما جاءكل،  السماء والقصة طويلة إىل  وصلت

ملعمور ورأى لبيت اا إىل حممد صلى هللا عليه وسلم ورأى يف السماوات أرواح األنبياء ووصل
ورقها مثل و  اللقثل الم نبقهااملنتهى و  سدرة اليت هيجرة السدرة شسدرة املنتهى ورأى فيها 

لسدرة وأصبح غريت اتىل هللا سبحانه وتعا ا دانرأى هللا عز وجل بقلبه وعندمذان الفيلة و آ
 يف شكل فراش الئكةامل فيها من األلوان واألشكال اجلميلة والعجائب الشيء الكثري وتغشتها

 . جناح ئةماستصورته الصورة احلقيقة له  إىلمن الذهب وحتول جربيل عليه السالم 
 ل اج ابلتفصيها إن شاء هللا يف قصة اإلسراء واملعر ؤ وهذه األحداث نقر 

وملا عرج ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف السماء فرض هللا عليه الصلوات اخلمس فرضا وكان 
يصليها النيب صلى هللا عليه وسلم ولكن يف أول األمر هي كانت مخس صلوات يصليها 
ويصليها أصحابه فلما عرج به فرضها هللا عز وجل يف بداية األمر مخسني صالة بعدها كان 

ربك فاسأله التخفيف إىل  رجع: اإىل موسى فيقول له   صلى هللا عليه وسلم يرجعالنيب
هن مخس أبجر : مخس صلوات مرة أخرى وقال إىل  فخفف هللا عز وجل حىت رجعت

هذا أصبح فضل من هللا عظيم وهذه هي احلكمة اليت نستفيدها من فرضية الصالة . مخسني 
نصلي كل ننا أفرضها علينا مخسني صالة معناها  جلهبذه الطريقة لو ختيلنا أن هللا عز و 

نصف ساعة وال نستطيع أن ننام وال نستطيع أن نقضي أي شيء كلما اراتح اإلنسان قليال 
أبجر مخسني  افمن فضل هللا عز وجل أن جعل الصلوات مخس، قام ليصلي مرة أخرى 
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الفريضة الوحيدة اليت تقرر وفرضت يف السماء هبذه الطريقة إكراما وإعظاما ألمر الصالة هي 
 . فرضها يف السماء

رى لكعبة مرة أخاإىل  موسل نتهت هذه الرحلة املباركة ونزلت روح النيب صلى هللا عليهافعندما 
واره فأخذه ربيل جبجوجد استيقظ صلى هللا عليه وسلم فإذا هو يف املسجد احلرام ففوهو انئم 

ابة هذه هي الد؛  ابةدارج املسجد احلرام فوجد جربيل عليه السالم وخرج به خارج الكعبة خ
 الرباق 

 هللاا النيب صلى وركبه ناقةهي تشبه ال، الرباق هذه دابة خاصة ابألنبياء كان يركبها األنبياء 
ها يعين ن سرعترها مفرها عند منتهى بصاهذه الدابة وصفها أهنا كانت تضع ح، عليه وسلم 

رأته يف  ان الذياملكىل إ تصل متد رجلها عندما راهشيء تخر آ أينملا تنظر إذا نظرت الدابة 
ين متنعت يع ستمشه وسلم كبها النيب صلى هللا عليفلما ر . هذه هي الرباق ! اخلطوة الواحدة 

خليل فيجد ايركب  أن قليال من ركوب النيب صلى هللا عليه وسلم مثلما أييت اإلنسان يريد
 .. أرادت افهكذأو املهر جيده يرفس احلصان اخليل 

نه متنع إرباق وقلنا سلم اله و لى هللا عليرحلة اإلسراء ركب النيب صإىل  انتقلنا من رحلة املعراج
 ىيلم فاستحليه وس عقليال فعاتبه جربيل وقال وهللا ما ركبك أحد خري من النيب صلى هللا

لى هللا صهللا  سولصب عرقا يعين نزل منه عرقا من شدة خجله كيف فعل هذا بر انالرباق و 
 عليه وسلم وقد كان يركبه األنبياء من قبل كما ذكران 

نبياء الذين جد األك و قدس وهنابيت املإىل  فركبه النيب صلى هللا عليه وسلم فانتقل حقيقة
ورأى أشياء  الصبح الةهم يف رحلة املعراج وجدهم يف انتظاره يف بيت املقدس وصلى هبم صآر 

  . مكةإىل  رجعوعجائب أيضا يف تلك الرحلة مث 
يريد أن يعرف ؟ مكة جلس فرأه أبو جهل جالسا يف الصباح قال له ما ابلك إىل  فلما رجع

قال نعم ففرح أبو وعدت ؟ بيت املقدس إىل  بيت املقدس قالإىل  فقال له أسري يب الليلة
اندي مجيع قريش فيسمعوا هذا الذي أن النيب صلى هللا عيه وسلم وقال اآلجهل مبا قاله 

كيف ذهب وجاء يف ليلة واحدة وحنن نذهب يف شهر وأنيت ،  يقول حممد فيعرفوا أنه جمنون 
يف شهر فقال لو مجعت لك الناس تقول هلم مثلما قلت يل قال له نعم فجاء فنادى على 

بيت إىل  للنيب صلى هللا عليه وسلم فقال حدث قومك فقال أسري يب الليلة االناس فجاءو 
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أن يكون هذا مصدق  اواضع يده عل رأسه ومن متعجب كلهم م املقدس فمن مصفق ومن
نظر صاحبك يقول كذا ام جاء أبو بكر الصديق فقالوا له حصل للنيب صلى هللا عليه وسل قد

يف خرب السماء أنه  هصدق وقال إن كنت أصدق نقال هل قال ذلك قالوا نعم قال إذوكذا ف
فسمي أبو بكر ؟ بيت املقدس وجاء إىل  أيتيه الوحي من هللا عز وجل ال أصدق أنه ذهب

 .الصديق من تلك الليلة 
نا بيت لقا صف صاد كنتله : إن  فجاء الكفار وسخروا ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وقالوا 

راد النيب فأ، ن ا املكاهذإىل أبدا  ل عمره ما ذهباالرسول صلى هللا عليه وسلم طو . املقدس 
كيف ليلة فرتة قهو ذهب يف الليل وجلس ف، البيت  صلى هللا عليه وسلم أن يتذكر شكل

يء فيه م كل شهل يذكر أوصافه فرفعه هللا له وهو واقف مع قريش فصار ينظر إليه ويصف
أنه  ث أخرىوادحصلى هللا عليه وسلم لديهم وذكر هلم أيضا  ههم وثبت صدقمبدقة فأفح

لها لكنها كذكرها  ن ستطيع أنيعين قصة طويلة ال ن ذلك . مر بقافلة هلم كانت قادمة وغري
 .ا إن شاء هللا ؤوهنلة تقر مجي

 وفاة أيب طالب :
لم الذي ليه وس عهو عم النيب صلى هللاأبو طالب من األمور اليت حدثت وفاة أيب طالب و 

وهو  يف جدهات وتو ت سنو مه توفيت وهو عمره سأحنن ذكران أن ، بعد وفاة أمه وجده رابه 
 .وة لدعأبو طالب وهو الذي وقف جبواره يف تلك ا سنوات فكفله عمه ابن مثان

 مرحلة الدعوة السرية وهي قبل ذلك :
يب لم قومه فالنليه وس عفيها النيب صلى هللا حلة الدعوة السرية اليت كان يدعوحنن فاتنا مر 

 ان يذهبإمنا كو  طريق العلن ىصلى هللا عليه وسلم دعا قومه ثالث سنوات ولكن ليست عل
وهو دار   مكانيفتمعون جيوكانوا سرا ، أصحابه  ه بيته أو يلقاه فيكلمه ويكلمل يفالرجإىل 

ع يتعلمون الشر و ن آلقر ون اانوا جيتمعون فيه ويتدارسبن أيب األرقم هذا املكان الذي كاألرقم 
 .فيه  تمعونوما نزل من الدين وهذا هو املركز الذي كانوا جي
ليه ))وأنذر عشريتك األقربني(( وأنزل عليه مث بعد الثالث سنوات أنزل هللا سبحانه ع

))فاصدع مبا تؤمر(( فصعد النيب صلى هللا عليه وسلم على جبل من جبال مكة وقال: اي بين 
هللا عز وجل فقال له أبو هلب إىل  عبد مناف اي بين عبد املطلب دعا بطون قريش ودعاهم



24 

 

 هلكت وخسرت هلك أبو هلب أهلذا مجعتنا تبا لك فنزلت ))تبت يدا أيب هلب وتب(( يعين
 وخسر وهذا الذي حصل مات عل الكفر والعياذ ابهلل 

تضعفني بشدة ء املسيذاإفهذه الدعوة العلنية جاهبتها قريش جماهبة شديدة ومنها كما ذكران 
 . وكان الذي وقف جبوار النيب صلى هللا عليه وسلم ومحاه من قريش عمه

 بعض قصص إسالم الصحابة :
كن هذه  تفصيل للاب فيها لسكثرية ومتداخلة ومن الصعب أننا جن  السرية أحداثأن احلقيقة 

  ؛اصيلفيها تففإال أنخذ فكرة عامة عن السرية و حىت كلها كما يقولون رؤوس أقالم يعين 
هم وكيف  عنهللاضي ر ذر الغفاري  يفية إسالم محزة وكيفية إسالم أيبكيفية إسالم عمر وك

  ... ا ضربواكلهم تقريب،   ضرب الصحابة 
 قاتل يفير وهو الظهإىل  من الصباح، بن اخلطاب عندما أسلم ضربوه حىت الظهرية عمر 

 ئل بن وا عاصقومه حىت اجتمعوا عليه وكاد أن ميوت وهم يضربون فيه حىت أنقذه ال
يظنه   لذي يراها، دم ال وأبو ذر الغفاري ملا أسلم ضربوه حىت أصبح كأنه لونه أمحر من كثرة

 ..ثوب مصبوغ ابألمحر وهكذا كثري من الصحابة كأنه 
تبعين وراء مه فليثكله أتمن أراد أن : عندما أسلم قال إنه ورد سؤال يف إسالم عمر أنه يقال 

 .هذا الوادي 
 فإنحة صحي عمر وليس يف إسالمه وهي مع ذلك قصة غري هجرةهذه القصة مذكورة يف 

يش هتم قر فاجأو ومعه اثنان من الصحابة عمر رضي هللا عنه عندما هاجر هاجر سرا هو 
قصة اهلجرة  أيت يفما سيك  هاجروا سرا كانوا قد واستطاعوا أن يردوا واحدا من الثالثة وكلهم  

 إن شاء هللا تعاىل .
ريش قث يف لحديلرجل وهو من أكثر الناس نقال إىل  وأما إسالم عمر فعندما أسلم ذهب

 ل أسلمهو يقو فخرج فمر على كل مكان و ؟!! فقال نعم  فقال له أعلمت أين قد أسلمت
 او جعلف قاتلوهفعليه الناس  فاجتمعلكعبة أراد أن يصلي إىل عمر أسلم عمر فما خرج 

ائل و اص بن الع رتفع النهار وسقط مغشيا عليه من شدة التعب حىت جاءاحىت  ونهيقاتل
.  عنهم رض هللا طابمنهم إذا مات عمر بن اخل عشريتهوأمرهم أن يرتكوه حىت ال تنتقم له 

 صة .سات خاجل وكما ذكران أن هذه التفاصيل النستطيع أن نطيل فيها فهي حتتاج إىل
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 املؤاخاة مبكة :
 هرية كيف كانوة اجللدعمن ضمن األمور اليت ذكران أن الصحابة يف فرتة الدعوة السرية مث ا

ليت األمور ضا من اأيوظهروا ،  خرجوا  كيفمث   هم يف دار األرقم بن أيب األرقم اجتماع
عضهم ببني حابة و الص النيب صلى هللا عليه وسلم بني ؛ آخىحدثت يف تلك الفرتة املؤاخاة 

انت هذه ك اةعفاء فاملؤاخحىت يتقوى بعضهم ببعض كان هناك األشراف وكان هناك الض
ى هللا ينه صلوب من القوة للشخص الضعيف من الشخص القوي الذي يؤاخي بينه ئاتثبت شي

 ؤاخاةاملذه ه كانتليه وسلم أو شخص يكون عنده إمكانية واألخر ما عنده إمكانية فع
 .للعالقة بني املؤمنني وستأيت بصفة أوسع يف املدينة  اتوثيق

تلف كانت ختفنة مؤاخاة مكة كانت على نطاق ضيق حىت يتقوى بعضهم ببعض أما يف املدي
 .وكانت أكرب من ذلك 

 موت أيب طالب على الكفر :
خري وحاول ضه األمر  ملا مات أبو طالب وقد مات على الكفر أاته النيب صلى هللا عليه يف

لوا له نده قاعاله رفض أبو طالب لوجود الرفقة اخلبيثة من أيب جهل وأشكفمعه أن يسلم 
ت على لب فماملطأترغب عن ملة عبد املطلب أي ترتك ملة أبيك فقال بل على ملة عبد ا

ليه ه عنك وكان عامل أنك مل فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم ألستغفرن الكفر والعياذ ابهلل
أحببت ولكن  دي من هتالصالة والسالم حيبه حبا شديدا فأنزل هللا سبحانه وتعاىل ))إنك ال

 هللا يهدي من يشاء(( 
لشيخ ان أيب إقال و بن أيب طالب للنيب صلى هللا عليه وسلم ملا مات أبو طالب جاء علي 

بن أيب  نه عليفدف شيئا حىت أتتيين فذهبضال قد مات فقال له اذهب فواره وال حتدثن ال
 .غتسل ن يطالب فجاء للنيب صلى هللا عليه وسلم فدعا له بدعوات طيبة وأمره أ

 :وغريها موقف أيب طالب يف قصة حصار الشعب 
يف وقت حصار طالب كان أيضا قد وقف جبوار النيب صلى هللا عليه وسلم  ابأمعلوم أن 

كانت قريش قد تعاهدت وتعاقدت عل مقاطعة بين هاشم فجلسوا يف شعب بين   . الشعب
هاشم املنطقة اليت فيها مساكنهم ملدة ثالث سنوات ال يتزوج أحد منهم من قريش وال 

ا بذلك صحيفة النيب صلى هللا عليه وسلم وكتبو هلم يبيعون هلم وال يشرتون منهم حىت يسلموا 
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جاءت األرضة وهي دابة من الدواب أتكل األوراق وأتكل األشياء ف الكعبة ووضعوها يف
ذلك قريش فكوا هذا احلصار  ىما عدا اسم هللا عز وجل فلما رأالصحيفة  هذه هذه فأكلت

 .مبايعة وعلى مناكحة بين هاشم مرة أخرى إىل  ورجعوا
ة ا مواقف كثري وغريه لمه وسهذه من املواقف اليت وقف فيها أبو طالب مع النيب صلى هللا علي

 صلى هللا ا النيبفدع أيب طالب وقالو له إن ابن أخيك يفعل كذا ويفعل كذاإىل  ملا جاءوا
: عناه فقالما هذا وكالم كذا ؟  وملاذا تفعل هبم؟ هلة قومك آملاذا تسب  : قال لهفعليه وسلم 

لو  ، ه للشمسلأشار  عينيه  فيه أو أن تشعلوا شعلة من هذما أان أبقدر أن ادع ما أان اي عم
ضعيفة لارواية لاو _ ن ترك هذا الديأستطيع أتشعلوا يل شعلة من الشمس أان ما استطعتم أن 

على أن  يساري قمر يفضعوا الشمس يف مييين والو عم لو اي: اليت يعرفها أكثر الناس يقول 
ن نه لإ ل هلمقاو اذهب فال يضرك شيء : فقال له _ عرفتم ، أترك هذا الدين ما تركته 

 . هكذا قال .ما حييت .. يسلمه هلم أبدا 
مات ىت كروه حي مأفعال ما زالت قريش ال تستطيع أن تفعل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم 

لم وطردوه ليه وس عنقضوا عليه مجيعا وضرب النيب صلى هللااأبو طالب فلما مات أبو طالب 
 .سلم ه صلى هللا عليه و ئابعد ذلك بقية القصة اليت يف إيذمن مكة وأييت 

 وفاة خدجية رضي هللا عنها :
النيب  هي زوجا و أيضا مات يف نفس العام الذي مات فيه أبو طالب خدجية رضي هللا عنه

ن انت هي أول مكران كا ذ صلى هللا عليه وسلم اليت وقفت جبواره وانصرته مباهلا وبنفسها وكم
جل حلزن ألام اعهل العلم أبعض  قولما يأيضا فأصبح هذا العام ك أمن به فماتت خدجية

ليت كانت دجية اخاة ميه ووفطالب الذي كان ينصر النيب صلى هللا عليه وسلم وحي وفاة أيب
 .مباهلا ونفسها  ؤازرهالنيب صلى هللا عليه وسلم وتعضد ت

 إيذاء قريش للنيب صلى هللا عليه وسلم :
  عليه وسلمهلل صلى لنيباللحظة واشتد فخرج بدأ اإليذاء للنيب صلى هللا عليه وسلم يف تلك ا

نا وقد را حزيمكسو  ذاه أهل الطائف فرجعآلعله جيد من ينصره ويقف جبواره فالطائف إىل 
 .ضربوه ابحلجارة حىت أدموه صلى هللا عليه وسلم 
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 ةشجر  لس حتتجلم يب صلى هللا عليه وسوقصة رجوعه من الطائف قصة مؤثرة وفيها أن الن
 أنت ريبضعفني و فال أابيل أنت رب املستعلي إن مل يكن بك غضب : ز وجل ودعا هللا ع

ليه ربيل عال مع جلك اجلبفأرسل هللا عز وجل معه م؛ أخر الدعاء إىل ... من تكلينإىل 
: إن قال له  . ارلكبهم األخشبني يعين جبلي مكة اإن شئت أن أطبق علي: قال له فالسالم 

 دفنهميعين ي جلبلنياهم أن أعاقب هؤالء املشركني فأطبق علي هللا أمرين أن أطيعك إن أحببت
فعال ف. ك به شيئا ال يشر و  أن خيرج هللا من أصالهبم من يعبد هللا ال إين أرجو : ابجلبلني فقال

م املؤمنني أصالهب من حتقق ما قاله النيب صلى هللا عليه وسلم وأسلم أهل مكة وأخرج هللا
 .ا الدعوة يف بقاع األرض وقاتلوا يف سبيل هللا ونشرو 

 . صلى هللا عليه وسلم ورأفته بقومهفكان هذا من حلمه 
 .دي ععم بن املط النيب صلى هللا عليه وسلم فما استطاع أن يدخل مكة حىت أجاره رجع 

خل مكة سلم يدو يه هذا املطعم بن عدي كان من أشراف قريش فلما جاء النيب صلى هللا عل
ه  جل ألنذا الر هحتت محاية  وهو فدخل؛ ؟ املطعم بن عدي  مكةمن الذي محاه حىت يدخل 

لم أن ليه وس عنيب صلى هللاألجل هذا استطاع ال، كان من األشراف وفيه شيء من العقل 
 .يدخل 

ن نه كاإا حىت ء شديديذاإاء املشركني له استمرت دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم واستمر إيذ
ليه وسلم عهللا  لىثوب الرسول ص-لعنه هللا -عيط فأخذ بيده بن أيب ميف الكعبة وجاء عقبة 

ناس ذهب الم و فخنقه به خنقا شديدا وجلس يضربه حىت سقط النيب صلى هللا عليه وسل
لنيب صلى اإىل  جاءفأليب بكر الصديق رضي هللا عنه فقالوا له أدرك صاحبك فإنه قد مات 

ت اءكم ابلبيناوقد ج هللارجال أن يقول ريب  هللا عليه وسلم فجعل يدافع عنه ويقول: أتقتلون
 عنه ضي هللار صديق فحولوا من النيب صلى هللا عليه وسلم ومسكوا أاب بكر ال. من ربكم 

 .فضربوه ضراب شديدا حىت كاد أن ميوت 
لم أييت ليه وس عومثل ذلك كثري يف أحداث كثرية حصل فيها ذلك وكان إذا صلى صلى هللا

 الصالة يفكرهوه يىت القاذورات وأمعاء البعري املذبوح ومثل هذا ح بعضهم ويضع على ظهره
 .بني أظهرهم صلى هللا عليه وسلم 
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 حماولة هجرة أيب بكر للحبشة :
ذن هللا عز مل أي لكنو فما كان من النيب صلى هللا عليه وسلم إال أن فكر يف اهلجرة أيضا 

 صلى هللا ه النيبلذن أاحلبشة فإىل  روجل له فأراد أبو بكر الصديق رضي هللا عنه أن يهاج
ن مسه ابرجل ا منطقة من املناطق تسمى برك الغماد أدركهإىل  وصلو فخرج عليه وسلم 

  ديين وأريدوذيت يفقد أأين اي أاب بكر؟ قال: لإىل  وكان سيدا من السادات فقال له الدغنة
ف ل هلم هو ريش وقاقىل إ دهال وهللا ما مثلك خيرج أبدا فر  له : قالفاحلبشة إىل  أن أهاجر

يبكي وهو  نه وهورو يان عندما ءيصلي ويفسد علينا عبيدان ونسا مجواري فقالوا له إنه يقو 
 .اره  ديفيقرأ القرآن فأخذ عليه شرطا أن ال يصلي يف وسط الناس وإمنا يصلي 

رك واجعليك  أرد وقال لهله مث رأى أبو بكر أنه ال يستطيع أن يتحمل هذا الشرط فذهب 
نبيه صلى لهللا  أذن فقام يصلي أيضا بني الناس وحتمل العذاب حىت الدغنةفرتك جوار ابن 

 .هللا عليه وسلم وله ابهلجرة معه كما سيأيت 
 قصة سورة النجم وهجرة احلبشة الثانية :

يش سورة النجم قام فقرأها يف النيب صلى هللا عليه وسلم كانت أول سورة جهر هبا يف قر 
ما جاء عند ذكر آهلتهم عندما قال هللا عز وجل ))أفرأيتم الالت والعزى * ومناة وعند ئهممل

م فظنوا أن النيب صلى ههلتآل االثالثة األخرى(( الشيطان جاء وألقى يف أمساع املشركني مدح
هلتنا آديننا ومدح إىل  هللا عليه وسلم قرأ ذلك يف سورة النجم ففرحوا وقالوا رجع حممد

خرها سجدة فلما سجد آالسورة يف .  صلى هللا عليه وسلم يف أخر السورة وسجدوا مع النيب
النيب صلى هللا ؛ النيب صلى هللا عليه وسلم سجدوا معه وفرحوا فبعد ما انتهت احلادثة هذه 

 مسلمنيفرجعوا مرة اثنية أشد عذااب لل! ما قلت هذه اآلايت ومل أقرأها : عليه وسلم قال 
مكة أسلموا ألهنم سجدوا مع النيب صلى هللا عليه وسلم فرجع انس وشاع يف الناس أن أهل 

احلبشة مرة أخرى إىل  اهلجرةيف هلم الرسول صلى هللا عليه وسلم  مكة فأذنإىل  من احلبشة
النجاشي ملك إىل  ملا ذهبواو بن أيب طالب وجمموعة كبرية بلغوا مثانني رجال هاجر جعفر ف

احلبشة إىل  من قريش حىت يردوا املهاجرين االنجاشي وفدإىل  احلبشة اغتاظت قريش فأرسلوا
النجاشي حصلت قصة طويلة مع النجاشي رضي هللا إىل  حىت يقتلوهم ويعذبوهم فلما ذهبوا

القرشيني وطرد أهل قريش ومل يقبل إىل  تعاىل عنه وأسلم فيها النجاشي ومل يسّلم املسلمني
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منني ما يستطيع آأبرضي يعين  مذهبوا فأنتم سيو جميئهم ألخذ املسلمني من احلبشة وقال هلم ا
أحد أن ميسكم وال أن خيرجكم منها فعاشوا معه حياة طيبة وقصة املسلمني يف احلبشة أيضا 

 . قراءةإىل  من القصص اجلميلة اليت حتتاج
 عرض النيب صلى هللا عليه وسلم دعوته يف املواسم :

ى القبائل فسه علنرض يكن أمامه غري أن يع بعد ذلك استمر النيب صلى هللا عليه وسلم فلم
س ما أييت النامرة كللعاومواسم  ألن قومه قد كذبوه وكان قد بدأ دعوة القبائل يف موسم احلج

ل د هللا عز وجتوحي إىل مزايرة الكعبة من قبائل العرب يدعوهم النيب صلى هللا عليه وسلإىل 
ن بداية هذا كا فهللا سبحانه وتعاىل ويه ومن ينصره حىت يبلغ رسالةؤ ويطلب منهم من ي

 . املدينةإىل  الرتتيب هلجرته صلى هللا عليه وسلم
 :وبدء اهلجرة إىل املدينة بيعة العقبة األوىل 

ن يلتقي أز وجل  عهللاعرض نفسه على القبائل أراد يف ا أخذ النيب صلى هللا عليه وسلم مل
لعرب اهم من زرج و يسكنها األوس واخل كاناليت   سكان املدينةمن جبماعة من اخلزرج وهم 

تبهم أن م به كربهتخأهذه املنطقة حسب ما إىل  ومعهم جمموعة من اليهود كانوا قد جاءوا
خلزرج اعة من جلماا ؤالءفاجتمع هب. النيب صلى هللا عليه وسلم سيبعث من هذه املنطقة 

سلمني جرة املبدأت هو نة املديإىل  ومن ذلك احلني بدأت اهلجرة. هللا عز وجل إىل  ودعاهم
ن ها ولتعليم مرة إليلهجلاألوائل حيث دهلم النيب صلى هللا عليه وسلم على املدينة املنورة 

ن من عد أن كاب، ة املدينإىل  وحتولت اهلجرة من احلبشة، أسلم فيها من حديثي اإلسالم 
من  د هناكجفي املدينةإىل  احلبشة أصبح من شعر ابألذى يهاجرإىل  شعر ابألذى هاجر
 .املؤمنني من يستقبله 

مصعب بن هلم أرسل . أهل املدينة من يعلمهم الدين إىل  هللا عليه وسلم أرسل النيب صلىو 
ما تعلمه من يهم وأخذ يعلمهم القران ويدرسهم عمري وهو أول سفري يف اإلسالم ذهب إل

النيب صلى هللا عليه إىل  ءمث جا. الشريعة وبدأت الدعوة اإلسالمية تنتشر يف املدينة املنورة 
وسلم اثنا عشر رجال من املدينة هؤالء هم أصحاب بيعة العقبة األوىل اجتمعوا ابلنيب صلى 
هللا عليه وسلم يف شهر رجب وكانوا قد قدموا للعمرة ألن أهل اجلاهلية كانوا يكثرون من 

ومجرة العقبة . لعقبة االعتمار يف شهر رجب فاجتمعوا ابلنيب صلى هللا عليه وسلم عند مجرة ا
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فاجتمعوا ابلنيب صلى هللا . هي من اجلمرات اليت يرميها احلاج وهي يف مىن بني مكة ومىن 
عليه وسلم هناك وابيعوه بيعة العقبة األوىل وهي كما يسموهنا بيعة النساء مل يكن فيها اتفاق 

جبات ومل يكن فيها أداء الواالطاعات و  على فعلوإمنا ابيعهم على عدم الشرك و على احلرب 
 .لقتال يف سبيل هللا عز وجل لذكر 

هذه . جرة جل ابهلو  عز النيب صلى هللا عليه وسلم جلس منتظرا أن أيمره هللا.. مث بعد ذلك 
ة يف بيعة املدين من اعشر رجال الذين جاءو  اأول شهر رجب الذي ابيع فيه االثنالفرتة من 

إىل  اجر هوأن يه يف ؤذن له صلى هللا عليه وسلمالعقبة األوىل حىت جاء موسم احلج ومل ي
ي وبعض كر وعلبو بوبقي النيب صلى هللا عليه وسلم هو وأاملدينة هاجر أكثر املسلمني 

 . املسلمني القالئل مل يهاجروا
 بيعة العقبة الثانية :

ة كانت بيع  هذه.  نيةفلما جاء موسم احلج أاته أكثر من سبعني وهم أهل بيعة العقبة الثا
سلمت وكان ثرية أكمة  عشر رجال الذين جاءوا يف البيعة األوىل ومعهم أ ااحلرب جاء االثن

ة احلرب هذه لم بيعوس معهم بعض املشركني الذين جاءوا للحج فبايعهم النيب صلى هللا عليه
 حيمونه مما لم سوفليه وساتهم النيب صلى هللا عأأنه إذا على بيعة احلرب اليت اتفقوا فيها 

لك البيعة بعد ت سلمهم فاطمئن النيب صلى هللا عليه و ءون منه أنفسهم وأوالدهم ونساحيم
 .وسم احلج بعد م هؤالء رجع. و املدينة إىل  اهلجرةيف ظر اإلذن من هللا سبحانه وتعاىل وانت

 اهلجرة النبوية :
 لى هللالنيب صل اقد تشاورت بينها كما تشاورت قبل ذلك عدة مرات بقت ابدأت أبن قريش

أن ن مسبوه حية ما شرهم ومن القصص اليت ذكرت يف اهلجر عز وجل عليه وسلم فيكفيه هللا 
 الرتاب وقرأ عليهم رمىو النيب صلى هللا عليه وسلم كان يف بيته واملشركون عند الباب فخرج 
 يها املشركونفيت هم ال ))يس * والقران احلكيم(( هذه احلادثة كانت قبل اهلجرة من املواقف

 . تله صلى هللا عليه وسلم وأخزاهم هللا عز وجلبق
ه قتلو ضهم قال اوبعسوه واحب ثبتوه ابلواثق يعين اربطوهأاجتمعوا وقال بعضهم فأما ليلة اهلجرة 

ن له لك وأذلى ذع عز وجل نبيه طلع هللاأخرجوه من مكة فأحىت نتخلص منه وبعضهم قال 
 .اهلجرة يف 
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 :وسودة ليه وسلم من عائشة ذكر زواجه صلى هللا عقصة اهلجرة و 
و بكر أب: ال ق؟ عي ماهلجرة قال من يهاجر يف هللا للنيب صلى هللا عليه وسلم  فلما أذن
 .وهذا الذي كان ينتظره أبو بكر رضي هللا عنه . الصديق 

بكر  يت أيببإىل  ا جاءها أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملمننذكر وقصة اهلجرة قصة طويلة 
ليها ع عقدا ندماة خدجية قد تزوج اببنته عائشة وكان عمرها ست سنوات عكان بعد وفو 

جه من بل زوامعة قز ويف نفس الوقت كان قد تزوج سودة بنت ، النيب صلى هللا عليه وسلم 
 .عائشة رضي هللا عنهما تزوج بسودة ودخل هبا وعاشت معه يف مكة 

 لى هللا عليهلنيب صا اا مل يدخل هبفلما جاء بيت أيب بكر كانت عائشة الزالت يف بيت أبيه
ذلك لاستعد و جرة بكر أبمر اهل نيب صلى هللا عليه وسلم فأخرب أابوجاء ال، وسلم بعد 

 .بتجهيز اجلهاز 
اء زا هلما السقرة وجهلسفجهزا هلما امعها أمساء وكانت أختها الكبرية عائشة رضي هللا عنها و 

 النيب صلى خربما أعند جرة وكان ذلك يف الصبحاهلإىل  وجهزا هلما ما حيتاجانه يف طريقهما
 .بكر ابهلجرة  هللا عليه وسلم أاب

ن خيرج أه قبل أخذو ويف الليل أمر النيب صلى هللا عليه وسلم عليا أن يبيت على فراشه 
ختبئا راي واه وجاألصنام فكسرا صنم مكة األكرب صنم قريش األكرب هبل كسراإىل  وذهب

إىل  لمليه وس ع صلى هللا عليه وسلم وانطلق الرسول صلى هللابيت النيبإىل  ودخل علي
 عليه لى هللا صل عليا أين ذهب رسول هللاأمى بئر ميمون فلما جاء أبو بكر سمكان يس

  فقال لستنيب هللا اي سومل كان يظن أنه الرسول عليه الصالة والسالم يف البداية فقال له
بئر  إىل لم انطلقليه وسع هللان النيب صلى إلي مث قال له يه وسلم إمنا أان عابلنيب صلى هللا عل

سراي الليل  فاجتها ن فميمون فذهب أبو بكر وحلق ابلنيب صلى هللا عليه وسلم عند بئر ميمو 
 .كله حىت الظهر 

إىل  النيب صلى هللا عليه وسلم يريدون قتله كما ذكران أهنم تشاوروا ووصلواإىل  املشركون ذهبوا
بيته صلى هللا عليه وسلم أخذوا يرمون علي بن أيب طالب ابحلجارة إىل  ما ذهبواأن يقتلوه فل

بربد النيب صلى هللا عليه وسلم  هو متغط. وعلي يتأمل من رمي احلجارة وال يكشف رأسه 
حىت يتومهوا أنه الرسول عليه الصالة والسالم ويرمونه ابحلجارة وهو يتأمل وال خيرج هلم وال 
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فإذا ابملشركني يرون أن الذي ابلفراش هو علي بن أيب طالب ، لع الصبح يظهر نفسه حىت ط
هم يقولون -يه فعرفوا وقالوا حنن تشككنا أنك تتأمل والرسول صلى هللا عليه وسلم كنا نرم

فعرفوا أن وه أتت  وأنتملهللا عز وجل حيميه من األ وه وال يتأمل من الرميأفال يت -حممد طبعا
الذي أييت ابلنيب  . ئة انقةاوسلم قد خرج وجعلت قريش ملن يرده إليهم م النيب صلى هللا عليه

 . ئة انقةاصلى هللا عليه وسلم يدفعون له جائزة قدرها م
 األحداث يف طريق اهلجرة :

استطاع  .هلجرة ق ااملهم خرج النيب صلى هللا عليه وسلم وحدثت له أحداث كثرية يف طري
يق وخشي  الطر يفنه بكر رضي هللا ع أن يدركه هو وأاب و سراقة بن مالكأحد املشركني وه

وائم فرس ت قساخه و ولكن هللا عز وجل محى رسول أبو بكر على النيب صلى هللا عليه وسلم
لعكس طلب بل اب سلمسراقة بن مالك يف األرض ومل يستطع أن يؤذي النيب صلى هللا عليه و 

 لى هللا عليهلنيب صالى عان يريد أن يقبض منه أن يدعوا له وأن يؤمنه وأصبح سراقة بعد ما ك
ون عن  يبحثركنيمأل من املش ىاملشركني أصبح حارسا له وكلما مر علإىل  وسلم ويسلمه

ا وجدت ثت ومحبقد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول هلم ليس يف هذا االجتاه أحد ل
 . سالمينة باملدإىل  واستطاع النيب صلى هللا عليه وسلم أن يصل. أحدا فريجعون 

لشاة من اب لشر اأثناء اهلجرة مر على خيمة أم معبد ومر على راع وحصل من املعجزات 
ر أبو بكو و هاليت مل يكن فيها حليب وحصلت أشياء وعجائب يف الغار عندما اختبأ 

إن  هناتقرؤو  يضاأالصديق يف الغار عندما جاء املشركون وقصص كثرية من أحداث اهلجرة 
 . عاىلشاء هللا ت

 الوصول إىل املدينة :
س املسلمون كل يوم خيرجون ئمشارف املدينة بعد أن يإىل  وصل النيب صلى هللا عليه وسلم

بيوهتم ففي ذلك إىل  نأحدا فريجعو  نوأبو بكر فال جيدو  النتظاره صلى هللا عليه وسلم هو
برجل من اليهود يصيح بيوهتم فإذا إىل  اليوم انتظروا حىت جاء الظهر وما رأوا أحدا فرجعوا

على حصن من احلصون أنه قد جاء رئيسكم وحظكم اي أهل العرب قال هذا جدكم قد جاء 
على مشارف هنا يف منطقة قباء فخرج الناس فرحني الستقبال الرسول صلى هللا عليه وسلم 

بسهم قباء واستقبلوا النيب صلى هللا عليه وسلم فرحني يكربون ويهللون وخرجوا بسيوفهم ومبال
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ذاي أوسلم فبعد أن كان يف مرحلة مكة ماجلميلة وكل هذا استقباال لرسول هللا صلى هللا عليه 
 الرتحيب والتعظيم واإلكرام وجاءل املدينة حيث وجد أهإىل  مهاان مكروها يريدون قتله انتقل

تمع والكل فرح ومسرور بقدومه صلى هللا عليه وسلم وقد هيأوا له ما حيتاجه حىت يقيم اجمل
 .اإلسالمي يف هذه املدينة الطيبة 

تقبله سلم اسو يه كثري من الناس يذكر هنا حديثا ليس صحيحا يف أن النيب صلى هللا عل
 حيصل حيح وملبص اجلواري يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وهذا احلديث ليس

ة يف جه يستلذلك وثنيات الوداع ليست يف تلك اجلهة أصال وإمنا هي يف جهة تبوك 
حيحة اايت صلرو اهلجرة وهذا يعين أن السرية فيها من الرواايت ليست بصحيحة وبعض ا

 . نمن غري الصحيح وهذا ليس جماله اآلوالبد أن يتعلم اإلنسان الصحيح 
مرو بن عم بنو ا وهمنطقة قباء استقبله أهلهإىل  عندما وصل النيب صلى هللا عليه وسلم

 قة قباء كانتن منطرة ألاملدينة مباشإىل  ى هللا عليه وسلم ينتقلعوف ومل يرتكوا النيب صل
لثالاثء ام يوم عهمثنني وجلس يف بين عمرو بن عوف بقية يوم اال خارج املدينة ولكن جلس

م يوم ن عندهج موصوله وخر  بعد يومويوم األربعاء ويوم اخلميس قضى معهم ثالثة أايم 
 املدينة إىل  اجلمعة متجها
 قباء : بناء مسجد

باء أسس هلم قمسجد  سلمو ويف تلك األثناء يف هذه األايم الثالثة بىن النيب صلى هللا عليه 
جهة بعا طلقبلة ت اكان.مسجد قباء وكان جربيل عليه السالم هو الذي يريه اجتاه القبلة 

ملسجد وجلس هلم ا بىنراه جربيل عليه السالم جهة القبلة و أبيت املقدس يف أول اإلسالم ف
نطقة العصبة مهم يف طقتفيهم ألهنم هم الذين كانوا مستقبلني ألكثر املهاجرين األول يف من

زل عليه وسلم ن ى هللا صللما جاء النيبفاألول  ناليت هبا بيتنا اآلن هذه هي منطقة املهاجري
 .معهم فيها 

 جميء اليهود للتحقق منه صلى هللا عليه وسلم :
؟ م ال أنيب هو ال ا هلاليهود حىت يعرفو  قباء جاءهإىل  لميف أول قدومه صلى هللا عليه وس

م كن اليهود قو سلم وليه و شياء كلها انتصر فيها النيب صلى هللا علأله و ئسأحصل بينه وبينهم 
  . ينالد جاههبت كذبة ال ينفع فيهم بيان احلق وإمنا هم يريدون الدنيا و 
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نة ما حصل املدي ىلإ ود يف أول مقدمهمن ضمن ما حصل للنيب صلى هللا عليه وسلم مع اليه
رجل فيهم  وأشرف كبارلاعبد هللا بن سالم كان حربا من أحبار اليهود : لعبد هللا بن سالم 

يها الناس أول ))ه يق عليه وسلم أول ما رآالنيب صلى هللاإىل  فيهم وملا جاء وأعظم رجل
ظرت فن: (( يقول بسالم نةخلوا اجلفشوا السالم وصلوا ابلليل والناس نيام تدأطعموا الطعام و أ

أمور  عن وسأله وسلم النيب صلى هللا عليهإىل  وجاء .يف وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كاذب 
ربهم وم هبت فال ختيهود قن النيب هللا حقيقة فلما تيقن أنه نيب هللا حقيقة قال له إفتيقن أنه 

ال هلم قليهود اجاء  فلما؟ سالم إبسالمي ولكن ادعهم وقل هلم ما تقولون يف عبد هللا بن 
دان بن خريان وسيان واا خري قالو ؟ النيب صلى هللا عليه وسلم ماذا تقولون يف عبد هللا بن سالم 

ن يفعل أ اكان لهم قالوا حاش هلل؟ وابن سيدان وأفضلنا وابن أفضلنا قال أرأيتم إن أسلم 
ا أشهد ان حممدو هللا  الن ال إله إذلك فخرج هلم عبد هللا بن سالم وكان خمتبئا فقال أشهد أ

 للنيب صلى هللا اله فققصو رسول هللا فقالوا شران وابن شران وأسوؤان وابن أسوئنا وسبوه وانت
حتهم فقط ال مصلإ نو ن ما يريدو ن اليهود قوم هبت يعين كذبة دجالأقل لك إ عليه وسلم أمل

يب يها النفجاب كلها أو ر وه يف أمو لم وانقشومواقف كثرية سألوا فيها النيب صلى هللا عليه وس
 . صلى هللا عليه وسلم

 قصة إسالم سلمان الفارسي :
طويلة وفيها يلة و صة مجاملدينة سلمان الفارسي وقصة إسالمه قإىل  أيضا جاءه يف أول مقدمه

بل يق إمنادقة و كل الصأي أنه عرف من األحبار والرهبان أن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه ال
بني   خامت النبوة ذا يسمىهو  وأيكل منها وأنه بني كتفيه خامت النبوة عالمة على أنه نيب اهلدية

يضة احلمامة مثل ب لحمكتفيه صلى هللا عليه وسلم وهذا اخلامت عبارة عن قطعة انشزة من ال
 عليه هللا صلى النيب قدمبدأ أبول شيء أول ما  نفسلما. عليها شعرات هذه هي خامت النبوة 

ه وسلم  عليلى هللاصاته بطبق من التمر مث قال له هذه صدقة فقال النيب أملدينة ا وسلم
املهم  .. ىرة أخر ه مألصحابه كلوا ومل أيكل منها فقال سلمان هذه واحدة مث بعد ذلك أات
 .سلم و يه أن هذه كانت من األحداث اليت حدثت يف أول مقدم النيب صلى هللا عل
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 مجعة : االجتاه للمدينة وصالة أول
 بين عمرو بن طلق منان املهم بعد ما أسس النيب صلى هللا عليه وسلم مسجد قباء يوم اجلمعة

مة بين اء عمو أبن املدينة قبيل الظهر ووصل منطقة بين سامل بن عوف وهمإىل  عوف اجته
ه وسلم  عليهللا عمرو بن عوف فصلى فيهم صالة اجلمعة وهي أول مجعة صالها النيب صلى

ه هم يف انتظار ناس كلوال املدينة فدخلهاإىل  ة مث اجته صلى هللا عليه وسلم بعد ذلكابملدين
 ح يعينسطو ال هي صلى هللا عليه وسلم حىت الصبيان والنساء طلعوا فوق األجاجري اليت

ل صلى ذا رسو اء هجهذا رسول صلى هللا عليه وسلم قد أسطحة املنازل وكلهم يكرب ويقول 
ريد أن أيخذ يتنازع حد يمسرورين بقدومه صلى هللا عليه وسلم وكل واء هللا عليه وسلم قد جا

 عليه وسلم لى هللاصلنيب يف بيته فقال هلم اعنده انقة النيب صلى هللا عليه وسلم حىت ينزل 
مه أيه وسلم ألن  عللى هللامنطقة بين النجار وهم أخواله صإىل  ))دعوها فإهنا مأمورة(( واجته

نه فقال ما عهللا  رضي من بيت أيب أيوب األنصاري اهم بركت الناقة قريبفلما ذهب إليمنهم 
 عليه وسلم لى هللاصنيب هنا قال أبو أيوب بييت اي رسول هللا فأخذ رحل الإىل  أقرب بيوتنا

 لذي بركت فيهن اكان املعبيته مث سأل إىل  بيته ونزل نيب هللا صلى هللا عليه وسلمإىل  ودخل
 اشرتاه النيبيمني فني يتلغالم انمكان يوضع فيه احلبوب وكيعين مربد أي ه نإالناقة فقيل له 

 . نقلواشت ا فنبر هبصلى هللا عليه وسلم وعمله مسجدا وكان فيها بعض قبور للمشركني فأم
لى ه صئا يف بناخذ وقتأو  ين للصالة فيهقبور املشركني من املكان واختذ هذا املكان مسجدا يع

 .  فيه حجرات لعائشة وسودة قبل أن يقدما هللا عليه وسلم وبىن
 .لتا يف مكة ما زا ودةالنيب صلى هللا عليه وسلم هاجر ما معه إال أبو بكر كانت عائشة وس

  بداية املرحلة املدنية وأتسيس اجملتمع املدين :
كية ت املرحلة املوانته دنيةاملدينة بدأت املرحلة املإىل  بعد مقدم النيب صلى هللا عليه وسلم

ن هللا هنم ظلموا وإلون أبقاتيويف أثناء اهلجرة نزل على النيب صلى هللا عليه وسلم ))أذن للذين 
ال كون قتنه سيأعرفت أهنا آية للقتال أو ف قال :على نصرهم لقدير(( فعرف أبو بكر 

 . يف القتال توكانت هذه اآلية هي أول آية نزل
اب ينظم امع املدينة وتنظيم أمور املسلمني وكتب كتوبدأ النيب صلى هللا عليه وسلم أتسيس جمت

احلياة ابملدينة بني املسلمني وبعضهم وما يكون من أمور الدايت والقتل ومثل هذه األشياء  
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كما كتب كتااب بينه وبني اليهود وكان من شروط هذا الكتاب الذي كتبه النيب صلى هللا عليه 
دم نقضهم العهد وأن يقاتلوا مع النيب صلى هللا وسلم بينه وبني اليهود عدم خيانتهم له وع

املدينة وأن يشرتكوا معه يف بعض األمور مثل دفع الدايت ملن إىل  عليه وسلم أي عدو أييت
يعيشوا مع املسلمني يف املدينة  يقتل مثال خطأ وشروط أخرى بينه وبني اليهود على أساس أن

 هذا ابلنسبة لليهود  . مرا كان مفعوالأأن يقضي هللا إىل  أمان وال يكون بينهم شريف 
جرين اة بني املهاملؤاخلم ابمر النيب صلى هللا عليه وسألنسبة للمسلمني غري الكتاب هذا أما اب

هاجرين ني املم بواألنصار قال أنس رضي هللا عنه حالف رسول هللا صلى هللا عليه وسل
له ويسكنه من ما عطيهن األنصار يوكان كل رجل من املهاجرين له أخ م.  انواألنصار يف دار 

ض ن بعإ ة حىتينه ويساعده يف أمور احلياما ميلك من مكان ويواسيه ويعيف معه أو 
 ألنصاري وقالاأخوه  اءهاري جالنيب صلى هللا عليه وسلم بينه وبني األنص آخىاملهاجرين ملا 

صفني اقسمه نفيل امإىل  طلقها لك فتتزوجها وانظرأن يل زوجتان فانظر أيتهما حتب إله 
 :ال له وف فقعوكان هذا الرجل هو عبد الرمحن بن . فخذ نصفه ودع يل النصف اآلخر 

كان راه مأو لسوق اإىل  يف أهلك دلين على السوق فذهبلك ابرك هللا لك يف مالك وابرك 
ا مهرها ومل دفع هلو ار التجارة فتاجر واكتسب ماال مث مل يلبث أن تزوج من امرأة من األنص

بة أكثر حموية و قالقة فكانت بينهم ع. خذ شيئا من أخيه األنصاري رضي هللا عنهم مجيعا أي
رث يريثون فلنسب احىت كان يف أول اإلسالم األخوة هذه تعترب مثل ، من عالقة األخوة 

ه ثه أخو ي ور حدهم يرثه أخوه املهاجري أو إذا مات املهاجر أبعضهم بعضا إذا مات 
 .األنصاري 

ة واالجتماع الدعو  من دأ فيه أمور املسجدى هللا عليه وسلم مسجده وبناه وبصل وأسس النيب
 .عمال ن األمصاحل املسلمني واستقبال من أييت لتعلم الدين وحنو ذلك م حبثعلى 

 حتويل القبلة إىل الكعبة :
ينة املدإىل  وجاءت مسألة حتويل القبلة فإان ذكران أن النيب صلى هللا عليه وسلم أول ما جاء

إىل  صلى هللا عليه وسلم يف مكة يصليالنيب بيت املقدس وكان إىل  راه جربيل اجتاه القبلةأ
بيت إىل  املدينة أصبح يصليإىل  الكعبة بينه وبني بيت املقدس فلما جاء علبيت املقدس وجي

 جهة الشمال والقبلة اليتإىل  املقدس وجيعل الكعبة يف ظهره ألن االجتاه خمالف بيت املقدس
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جهة الشمال وهي إىل  جهة اجلنوب وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يصليإىل  هي الكعبة
إىل  جهة بيت املقدس والكعبة يف اجلهة املضادة حوايل ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا

 .الكعبة إىل  اته الوحي من هللا عز وجل بتحويل القبلةأأن 
 فرض الصالة أربعا :

ات اخلمس الصلو  لى بهاته جربيل وصأاملدينة إىل  ى هللا عليه وسلميف أول مقدم النيب صل
هر صالة ة الظصال نركعتني صالها أربع ركعات يعين اآلولكن صلى به الصلوات اليت كانت 

عتني صلى ركتنت العصر صالة العشاء أصبحت أربع ركعات وإمنا أول ما فرضت يف مكة كا
ملدينة اإىل  اجراملغرب ثالث ركعات فلما ه ركعتني فقط كل الصلوات عل ركعتني ماعدا

ما   ىللسفر عاة فرضت الصالة أربع ركعات يف احلضر وأقرت يف السفر ركعتني وسارت صال
 .كانت عليه الصالة يف أول فرضها 

 بداية فنت اليهود واملنافقني :
ليهود ن األ.. د يهو مث بدأ النيب صلى هللا عليه وسلم بعد حتويل القبلة وما حدث مع ال

 بيتإىل  جتاهرك االم تاستغلوا مسألة حتويل القبلة وحقدوا لكون النيب صلى هللا عليه وسل
ا الكعبة ارى أمالنصو كان معظم عند اليهود ماملقدس هم كانوا حيبون ذلك ألن بيت املقدس 

 :هم السفهاء و ليهود ل االكعبة قاإىل  فلم تكن عندهم بتلك املنزلة فلما حوهلا هللا عز وجل
اض وخ. لة فيها صة طويوق ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها اآلايت اليت يف سورة البقرة

 إلسالم ظاهراهروا اأظ فيها أيضا املنافقون الذين حقدوا على اإلسالم يف بداية األمر حىت
ن هذا ه ألمسافظ حنبن أيب بن سلول وهذا حنتاج وهم كفار ابطنا بعد ذلك مثل عبد هللا 

سلمني قوة املو سلم و هللا عليه  ظهروا اإلسالم خوفا من النيب صلىأاملنافقني الذين رأس 
 الء املنافقنيسبب هؤ ا باالن آاثرهإىل  ما زالت ةالكفر وكانوا سببا يف مشاكل كثري  أبطنواو 

تفرقة بني يل والحلاوأصحاهبم من اليهود هم سبب أكثر املشاكل اليت نعيشها حىت وقتنا ا
 رفتمع.  هور بعض الفرق الضالة مثل الشيعة واخلوارج ومثل هؤالءاملسلمني وظ

 بدء األذان وبداية السرااي والغزوات :
لسنة ة يف أثناء االقبل ويلقلنا إن النيب صلى هللا عليه وسلم بعد ما حصل من اليهود وقضية حت

 . شركنيامل األوىل من مقام النيب صلى هللا عليه وسلم بدأت غزواته وسراايه مع
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يب صلى هللا ن النألبة واألذان أيضا فرض وشرع يف ذلك الوقت تقريبا برؤاي رآها أحد الصحا
 فون الوقتال يعر و ة الصالإىل  عليه وسلم أراد أن جيمع املسلمني وقت الصالة كانوا أيتون

املسجد ىل إ أييت مث الوقت املناسب نظرون الوقت كل واحد حياول ينابلتحديد فكانوا يتحي
 ادقون انقوسلصالة ياىل إ نالنصارى ملا ينادو . ا أن جيعلوا هلم انقوسا كناقوس النصارى فهمو 

يء لبوق شوق ابقد حضر فيأتون واليهود هلم  صالهتموهو اجلرس فيعرف الناس أن وقت 
ا مجل أراد لنا  عز و اهللينفخ فيه فيصدر صوات مثل الصفارة فقالوا جنعل بوقا كبوق اليهود ف

ه مسع كلمات يها أنفاي لك فرأى عبد هللا بن زيد رضي هللا عنه رؤاي وهذه الرؤ من ذ هو خري
 عنه قد ضي هللار مر عاألذان يف السماء فجاء فقصها على النيب صلى هللا عليه وسلم وكان 

صبح هذا أو لرؤاي اذه ذان بناء على هنيب صلى هللا عليه وسلم األرأى رؤاي مثلها فشرع ال
 الصالة إىل  الذي يستخدم للنداء

 غزوة ودان وأول السرااي :
هللا عليه  يب صلىالن أهل السري بغزوة غزاها بعض قد بدأت كما ذكرفأما السرااي والبعوث 

ك إذا كان هنا ج لريىخر  وسلم ومل حيصل فيها شيء من القتال أو االلتحام مع املشركني وإمنا
ان هذه غزوة زوة ودغ ذي يسموهناه ن يهاجم املدينة أو حيوم حوهلاأحد من املشركني يريد أ

 .جع ودان أوىل غزوات النيب صلى هللا عليه وسلم ومل حيصل فيها قتال ور 
 مث أرسل سرااي 

رية أو فسه وأما السسلم بنو يه الفرق بني السرية والغزوة أن الغزوة خيرج فيها النيب صلى هللا عل
يها هو فحيضر  الو ة من أصحابه البعث عبارة عن إرسال النيب صلى هللا عليه وسلم جمموع

 .بنفسه 
بعضهم من و ارث حلن ابوأوىل السرااي اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال هي سرية عبيدة 

 .احد و بن عبد املطلب والصحيح أن كلتامها كانت يف وقت قال هي سرية محزة 
ول سهم ن أإ لوقي وقاصأيب وأرسل النيب صلى هللا عليه وسلم أيضا سرية وعليها سعد بن 

صلى سول ال الر اص خوقأيب ة عبيدة بن احلارث رماه سعد بن رمي يف سبيل هللا كان يف غزو 
 . هللا عليه وسلم رضي هللا عنه
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ا غزواتن كت فيهشرت مث بعد ذلك خرج النيب صلى هللا عليه وسلم أيضا غزوة هذه الغزوة ا
يه صلى هللا عل النيب يهاهذه خرج ف غزوة بطن بواط والعشرية بواط وإىل العشرية بطنإىل  غزوة

داقهم رحت أشقىت حوسلم ومعه أصحابه وكانت من الغزوات الشديدة اليت قل فيها طعامهم 
ملشركني ا مع تحامال من أكل ورق الشجر كانوا أيكلون ورق الشجر وهذه أيضا مل يذكر فيها

اهلا حلئل ه الدالهذضا أيسنذكر و شيء من املعجزات ودالئل النبوة  بصورة كبرية وقصتها فيها
 .مستقلة 

 : غزوة بدر الكربى
 الغزوات ذه أوىلهربى غزوة بدر الكإىل  املهم أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعد ذلك خرج

قيقي بني حلتحام اها الكربى اليت خرج فيها النيب صلى هللا عليه وسلم وأول غزوة حصل في
 .املشركني وبني املسلمني 

ريا عليها عن م أبعل صة طويلة جدا وأصلها أن النيب صلى هللا عليه وسلموقصة غزوة بدر ق
ليها عوليس  ثريةوأموال ك هلمجاءت من الشام وفيها جتارات لقريش  أبو سفيان وهي عري

ه للخروج أصحاب سلمى هللا عليه و صل رسولال نتدبوية وقائد العري أبو سفيان فاحراسة ق
مبا سلمون تفع امل ينن الرجال الذين معها وحنو ذلك يعينأخذ هذه العري وأخذ أسرى مألجل 

 وكان هكذا.  عليها راسةاألموال وينتصروا عليها بسهولة لقلة احلمن العري من التجارة و  يف
مواهلم أأخذهم ة و يفعل املسلمون ردا على اعتداءات الكفار عليهم وقت ما كانوا يف مك

 .هللا  دين إىل وصدهم عن سبيل هللا وحماربتهم للدعوة
ن أطاع  واستالعري وسلم سيأيت ألخذ أن النيب صلى هللا عليهعلم فعلم أبو سفيان بذلك 

العري ىل إ ن يصلأسلم مكة سلك طريقا آخر ومل يستطع النيب صلى هللا عليه و إىل  يهرب هبا
ذ العري ىت أيخيلة حوعلمت مكة أبن النيب صلى هللا عليه وسلم قد خرج بقوة قل. وفاتته 

ء يلة ألن هؤالظات قلحل فانتهزوا الفرصة وقالوا حنن خنرج إليه لكي نقاتله وسوف نقتلهم يف
 .خذ العري وما جتهزوا حلرب قوية جل أقلة وضعفاء وما خرجوا إال أل

 أيئة رجل تقريبا وما معهم إال فارسان االنيب صلى هللا عليه وسلم ومن معه كان عددهم ثالمث
 عليه وسلم  مع النيب صلى هللاكاان  لذانن الازبري واملقداد مها الفارسال: اثنان ، فرس  امعهم

يتعاقبون عل البعري يعين ليس كل  واحد معه بعري ال كل اثنني أو ثالثة فوالباقي على بعري 
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النيب صلى هللا عليه وسلم الرسول عليه إىل  على بعري فلما علمت قريش ابألمر خرجت
 .الصالة والسالم 

 لة صغريةجل قافرج ألوإمنا خن يقاتل قريشا ألكن مستعدا مل يهللا عليه وسلم  الرسول صلى
 معها حراسة يسرية .

 احللقة  الثالثة : 
 أحداث غزوة بدر :

قصوى من جهة دوة اللعوهم اب)نزل املسلمون ابلعدوة الدنيا من بدر والتقوا مع املشركني ( 
لقتال مع االتحم نة و جهة املديإىل  جهة مكة والنيب صلى هللا عليه وسلمإىل  وادي بدر هم

ة انت هذه اخلطكني فكملشر ن مينع املياه عن اأكن النيب صلى هللا عليه وسلم من املشركني ومت
كان و  عليه وسلم لى هللا صهللا عز وجل املالئكة للقتال مع النيب نزلهلا أتثريها يف النصر وأ

حد ي أن أدة وهالوقائع أشياء عجيبة نذكر منها قصة واحو من القصص قتال املالئكة ل
يزوم لفرس حذا اهحيزوم وكان  أقبلاملشركني ومعه صديق له مسع صوات من السماء يقول 
ربة ضي معه الذ نزل وضرب املشركفهذا اسم الفرس الذي كان عليه جربيل عليه السالم 

ك كان ذله و للذي ضربه وما الذي حدث لونه فيها وسقط ميتا وهو ال يرى من ا اخضر
 ركني كل بنانن املشم نبسبب القتال وكان املالئكة إذا قاتلوا يضربون فوق األعناق ويضربو 

قبته طرافه وعند ر على أ ربهضأطراف املشركني كانوا يعرفون الذي قتله املالئكة ببنانه إذا كان 
 .مباشرة هذا ممن قتلته املالئكة  نيعرفو 

 صلى نيبم العباس الع ،العباس ممن أسر يف غزوة بدر_ أن رجال قال للعباس  ويروى أيضا
مع قومه  م وخرجسالظهر إسالمه يقال كان مؤمنا ولكن يبطن اإلأهللا عليه وسلم ومل يكن 

النيب إىل  رجل بهاء الوج_ أسر العباس مع أنه كان قواي ف ، حىت ال يكتشفوا أنه ترك دينهم
: فقال  أسرته هللافقال الرجل أان اي رسول  ه ؟قال من الذي أسر صلى هللا عليه وسلم ف

ن أيسره أع أحد تطيسكت فقد أعانك عليه ملك كرمي ألن العباس كان فارسا مغوارا ال يسا
 أعاني الذ هوبدرجة العباس ولكن ملك  ليسبسهولة والرجل الذي جاء به رجل عادي 
 .هذا الرجل من املسلمني على أسر العباس 
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روا نصرا ن ينتصمون أأن املالئكة قاتلوا مع املسلمني واستطاع املسليف اك قصص أخرى وهن
ن لها أبك  لعربت اعظيما على املشركني وقتل منهم عدد كبري وأسر منهم عدد كبري وحتدث

قبائل عظم الي أحممدا صلى هللا عليه وسلم هو وأصحابه قد انتصروا على قريش اليت ه
شر الدعوة نري يف كب  ب وكان ذلك مسعة جيدة للمسلمني وكان له دوروأقواها يف جزيرة العر 

 .قوة املسلمني إىل  ومعرفة اإلسالم ولفت نظر الناس
وبعد ذلك شاور النيب صلى هللا عليه وسلم أصحابه فيما يفعل يف أسارى بدر وكان يقول لو  

لنيب صلى هللا عليه وسلم لرتكتهم له يعين ا النتىنكان املطعم بن عدي حيا مث كلمين يف هؤالء 
أجار النيب صلى هللا عليه وسلم عند دخوله مكة ذكران أنه املطعم بن عدي الذي  نتذكرو 

فقال لو كان حيا لرتكت أولئك األسارى إكراما له واستشار النيب صلى هللا عليه وسلم 
مر بن فقال ع؟ الصحابة وعلى الوجه اخلصوص أبو بكر وعمر ماذا نفعل يف هؤالء األسرى 

 ألنمثال من العباس  ااخلطاب اي رسول هللا أرى أن متكن فالان من فالن يقصد ميكن علي
قرابئه وأن أأخو عمر أو أحد  عدين متكنين من فالن من بين أو  أخيهالعباس عمه وعلي ابن 

متكن فالان من فالن فذكر كل واحد لقريبه فنضرب أعناقهم مجيعا وأبو بكر قال اي رسول هللا 
من املال حنن  ال منهم الفداء يعين كل واحد يدفع مبلغبأهلك وعشريتك فارفق هبم واقهم 

وعمر   ابكر كان رفيق ونرتكهم لعل هللا يهديهم هذه وجهة نظر أيب بكر ألن أاب هنستفيد من
 ابألمة وحيب اخلري فهوي كالم أيب كان شديدا يف احلق والنيب صلى هللا عليه وسلم كان رؤوفا

بكر والرسول صلى هللا  ودخل عمر يف اليوم التايل على أيبقبل منهم الفداء فق بكر الصدي
قال له النيب صلى هللا عليه وسلم لقد ؟ عليه وسلم ومها قاعدان يبكيان فقال ما يبكيكما 

 ، عرض علي العذاب دون هذه الشجرة يعين لوال أن هللا عز وجل ساحمنا كنا عذبنا مجيعا
داء أنزل هللا عز وجل قوله تعاىل ))ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت ألنه قبل الف؟ ملاذا 

تريدون عرض الدنيا يثخن يف األرض(( يعين حىت يقتلهم ويزيل رؤساء الكفر من األرض ))
خرة(( أنتم فرحتم ابملال تريدون أخذ هذا املال لتنتفعوا به وكان األوىل بكم أن وهللا يريد اآل

خذمت أالء وال ترتكوا منهم أحدا ))لوال كتاب من هللا سبق ملسكم فيما تقتلوا رؤساء الكفر هؤ 
هلم هللا عز وجل وقال ))فكلوا مما غنمتم حالال طيبا(( مث قال هللا  عذاب عظيم(( مث رخص

عز وجل )) اي أيها النيب قل ملن يف أيديكم من األسرى إن يعلم هللا يف قلوبكم خريا يؤتكم 
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غا كبريا لفداء نفسه ر لكم(( فكان العباس رضي هللا عنه ألنه دفع مبلخريا مما أخذ منكم ويغف
بن أيب طالب أخو علي فيقول ملا أسلم جاء للنيب صلى هللا عليه وسلم فأعطاه وفداء عقيل 

هي قول هللا عز وجل  يتقد حتقق يل األوىل اللكبري من غنائم حنني بعد فتح مكة فقال   امبلغ
خريا يؤتكم خريا مما أخذ منكم(( وإين ألنتظر الثانية وهي ))ويغفر  ))إن يعلم هللا يف قلوبكم

خذ منكم ويغفر لكم أر مما دفعت فهذه يؤتكم خريا مما خذت احلمد هلل أكثألكم (( قال أان 
فهكذا كان األسرى يف بدر أيخذ منهم الفداء وجاء . خرة ه ينتظرها أن يغفر هللا له يف اآلهذ

 يكن عنده مال كان النيب صلى هللا عليه وسلم أيمره أن يعلم يف بعض الرواايت أن من مل
 .عشرة من أبناء املسلمني القراءة والكتابة مث يعفوا عنه ويطلق سراحه 

 الغزوات بعد بدر : 
 عليه لى هللاصيب وبعد بدر )ترى حنن خنتصر األحداث اختصارا شديدا( بعد بدر خرج الن

هذه   خاللر ويفسليم وغزوة السويق وغزوة ذي أموسلم يف غزوات صغرى منها غزوة بين 
ن املسلمني منتقام الا ىالفرتة شعرت قريش ابملهانة وعظم عليها املصيبة وعزم املشركون عل

 يستطع الين من يع فقرروا أن خيرج كل واحد منهم أو أن خيرج رجال بدال منه من كبارهم
م  عليه وسلصلى هللا نيبقتال الإىل  بوااخلروج فالبد أن جيهز من خيرج مكانه وقرروا أن يذه

 ابملدينة 
 غزوة أحد :

خنرج إليهم أو نبقى هل واستشار النيب صلى هللا عليه وسلم أصحابه عندما علم بذلك 
ابملدينة حىت إذا دخلوا علينا قاتلناهم مجيعا وساعدان النساء واألوالد من فوق البيوت يرموهنم 

 داخل املدينة فيقضوا عليهم قضاء أن حياصروا املشركني من فوق البيوت ويستطيع املسلمون
الكبار قالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم نبقى يف املدينة وكان النيب صلى هللا عليه  يوخاتما فالش

وسلم يهوى أن يبقى يف املدينة ولكن الشباب وخاصة الذين مل حيضروا غزوة بدر يعين غزوة 
ثري من فكخذ العري فقط جل أا مل تكن للقتال كانت أل؟ ألهن بدر كثري مل حيضرها ملاذا

فأشار الشباب ابخلروج لقتال املشركني ، املسلمني ختلفوا عنها ومل يظنوا أن يكون هناك قتال 
احلماس فيهم وحرصهم على من رأي الشباب ملا وجد إىل  فمال النيب صلى هللا عليه وسلم

ى هللا عليه وسلم ولبس ألمته يعين لباس تعويض ما فاهتم يف غزوة بدر فذهب النيب صل
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خرج إليهم فقالوا اي رسول هللا لعلنا أكرهناك فلنجلس يف املدينة فقال النيب صلى هللا و احلرب 
عليه وسلم ما كان لنيب أن يلبس ألمة احلرب مث ينزعها وخرج النيب صلى هللا عليه وسلم ومعه 

بن أيب بن سلول الذي هو رأس املنافقني أحد وهم يف الطريق جاء عبد هللا إىل  الصحابة
وكثري منهم من املنافقني أيضا وقال ال لن يكون هناك  الذي ذكرانه فثبط بعض من كان معه

املدينة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أخذ برأي الشباب ومل أيخذ إىل  قتال هلموا نرجع
 .نة املديإىل  بقولنا فرتكوا النيب صلى هللا عليه وسلم ورجعوا

عض بذكران ا و طبعا غزوة بدر نزلت فيها سورة األنفال تفصل غزوة بدر وما حصل فيه
 عز كر هللاران ذ ورة آل عمت كثرية يف سآايوأما يف أحد فنزلت ، اآلايت وقصة األسرى 

هللا عز  قالفتبعناكم اال القت ذين تركوا النيب صلى هللا عليه وسلم ورجعوا وقالوا لو نعلموجل ال
 طاعوان ماأو لقعدوا و  خواهنمنهم لإلميان(( ))الذين قالوا إل)هم للكفر يومئذ أقرب موجل )
ورة عمران سىل يف تعا صبح املنافقون يتكلمون عما حصل يف غزوة أحد فذكرهم هللاأقتلوا(( 

ن سلول فقال بأيب ن  بعبد هللاكالم   ىعل ملسلمني املؤمنني أن يرجعوا بناءوأيضا كاد بعض ا
 اان مل تستجيبلطائفتااتن وجل ))إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال وهللا وليهما (( فهاهللا عز 

مهت كل د قسلم و و ليه لقتال مع النيب صلى هللا عإىل اعبد هللا بن أيب بن سلول وخرجوا ل
 .واحدة منهما أن ترجع للمدينة 
 أحداث الغزوة وقصة الرماة :

 دا وأيد هللاال شديقتا أحد ووصل املشركون قاتلهمإىل  فلما ذهب النيب صلى هللا عليه وسلم
إىل  الطريق لريجعو اإىل  اربو عز وجل املؤمنني واستطاعوا أن يهزموا املشركني هزمية منكرة حىت ه

 اجلبال خوفا ن يفير جي ناجلبال خوفا من املسلمني ورأى املسلمون النساء وهإىل  مكة وهربوا
 . من اجلنود املؤمنني 

قاتلني أن ميكثوا فوق جبل يسمى جبل مر جمموعة من املأيه وسلم كان قد  علالنيب صلى هللا
أمر النيب صلى هللا عليه ، أحد جبل اجلبل الصغري الذي يف مقابل : هذا اجلبل ، عينني 

وقال هلم ال تربحوا هذا املكان ولو ختطفنا من الصحابة وسلم عبد هللا بن جبري وجمموعة معه 
اذا؟ ألن هذا املكان يشرف على مكان ملأن ال يرتكوا هذا املكان  االزم امر الطري يعين أمرهم أ

املعركة يرون كل شيء فإذا حصل أي شيء هم فوق اجلبل وكانوا من الرماة يعين يرمون 
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يصيب املكان املطلوب إصابة جيدة فأمرهم النيب صلى هللا عليه وسلم أن  قواي اابلسهام رمي
ن املهم أن ال يرتكوا املكان فقال ال و وجدوا املسلمني يقتلهم املشركلو ال يفارقوا املكان حىت 

تربحوا هذا املكان ولو ختطفنا الطري فلما رأوا املشركني هربوا وتركوا الغنائم قال جمموعة منهم 
لقائدهم عبد هللا بن جبري قالوا له فلننزل لنأخذ هذه الغنائم فقال هلم عبد هللا بن جبري إن 

مكاين ى هللا عليه وسلم قال ال تربحوا هذا املكان ولو ختطفنا الطري فال أبرح رسول هللا صل
 .. يأخذوا الغنائم لالقائد ونزلوا  ىأبدا وهو قائدهم فبعضهم عص

ن اجلبل خرى ماأل كان من يرتبص هبم؟ خالد بن الوليد لف وراء جبل أحد وجاء من اجلهة
ليهم فقتلهم انقض عاء و يوجد محاية للمكان فجونظر فوجد الرماة فوق قد نزلوا فعرف أنه ال 

مرة أيضا عوا رجبوا هر  ت عليه فلما رأى املشركون ذلك الذين قدودارت املعركة بعكس ما كان
جبل عينني ىل إعدوا يص أخرى وقاتلوا مع خالد بن الوليد املسلمني واستطاع جمموعة منهم أن

 .قلة قليلة  كانواوقد  ويقتلوا عبد هللا بن جبري ومن بقي معه 
دا فهرب دا شديجها ن جياهد املشركنيأحاول النيب صلى هللا عليه وسلم  ويف تلك اللحظة

 منهم جمموعة ن فهربشعرو املدينة ألهنا حتولت كفة القتال وهم ال يإىل  جمموعة من املسلمني
هلم ا استز ان إمناجلمع لتقىالذين تولوا منكم يوم املدينة فقال هللا عز وجل ))إن اإىل  ورجعوا

 ا من املشركنيبو م هر هنألالشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا هللا عنهم(( ساحمهم هللا عز وجل 
ىت سقط ديدا حشاال قتبنفسه ما النيب صلى هللا عليه وسلم فأخذ يقاتل أيف وقت القتال و 

ي هو الذفر غخل املود عليه الصالة والسالم وشج رأسه وانكسرت رابعيته )أسنانه األمامية(
ى هللا عليه نته صلوج اليت يلبسها املقاتل على رأسه من احلديد دخلت حلق منها يف اخلوذة
م يه وسلهللا عل جاء طلحة وكان حيمي الرسول صلى، و وقصة طويلة ... يف خده أي وسلم 

 عليه هللا صلى لنيباصعد و ويرمي ابلنبال وجاء بصدره ليحمي الرسول عليه الصالة والسالم 
سلم و عليه  شياء كثرية من وقائع الغزوة حىت استطاع الرسول صلى هللاأيه و وسلم عل

طريقهم  إىل نبو يذهو الوقعة  نللمشركني وحىت جعلوا املشركني يرتكو  يصمدواواملسلمون أن 
ا هزمية كن كأهنقة ول..هي ليست هزمية يف احلقيمكة فأصبحت هذه كأهنا هزمية إىل  عائدين

ن مرة أخرى ملشركو ااد ستطاعوا أن يرغموا املشركني على الفرار عبعد ما كانوا منتصرين وا
 .كة ملعر قتل يف تلك ا اسبعني شهيدإىل  من املسلمني عددا كبريا وصل وقتلوا
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 غزوة محراء األسد :
ال ال بد أن دينة قمل ايف اولكن النيب صلى هللا عليه وسلم حىت ال جيعل يف املشركني طمع

فعال خرج  ذي حصلا المكة حىت لو فكروا ابلعودة قاتلناهم فهذ إىل هم ونتابعهمءخنرج ورا
رج خيقال ال فحيا ن بعضهم كان جر إن بقي من أصحابه حىت مبالنيب صلى هللا عليه وسلم 
ا عرف ها فلموا إليمنطقة تسمى محراء األسد وصلإىل  فخرجوا، معنا إال من شهد الغزوة 

إىل  مسريهم أكملواا و خافو  ؤمننيقد خرج هلم ابملاملشركون أن الرسول صلى هللا عليه وسلم 
 .املدينة إىل  مكة ومل يرجعوا

 مقتل محزة يف غزوة أحد :
 صلى م النيبب عبن عبد املطلت مواقف عظيمة وأمهها مقتل محزة طبعا يف غزوة أحد حصل

 رجالأجروا ستكون واشر هللا عليه وسلم وكان قد أبلى بالء حسنا يف غزوة بدر فحقد عليه امل
و ال هحشي و بن حرب قالوا له إن قتلت محزة فأنت حر فجاء من العبيد يسمى وحشي 

ما رأى زة فلمحأى وراء صخرة حىت ر  منيريد قتاال ولكن يريد أن يكون حرا فجاء وجلس ك
ه رضي هللا عن  محزةت يفرماها فوقعو ابحلربة املمتازين فأخذ احلربة  محزة كان هو من الرماة

قدة تبة حانت عبترك الغزوة ومضى ألنه هذا الذي كان يريده جاءت هند فسقط ميتا مث 
خرجت وأطنه بشقت محزة وقطعت أذنيه وجعلتها سلسلة يف رقبتها وقطعت أنفه و إىل  وأتت

ن تنتقم منه تريد أا و والدها وعمهالكبد وأكلت منها جزءا مث تفلتها ألن محزة كان قد قتل 
 أبي طريقة كانت . 

 هللا صلى لنيباوحسن إسالمها وأسلم كذلك وحشي بن حرب ولكن ملا رآه  مث أسلمت هند
ألنه   . الترين وجهك :عليه وسلم مرة قال له الترين وجهك . قبل منه إسالمه ولكن قال له 
 م من الرضاعةيه وسلعل كلما يراه سيتذكر عمه وحبيبه محزة . محزة كان أخا للنيب صلى هللا

 .له به حبا شديدا وكان يسميه أسد هللا ورسو وعمه يف نفس الوقت وكان حي
ينة نوهم يف املدم ليدفهب انتهت املعركة مبقتل هؤالء املسلمني فأخذ املسلمون قتالهم وذهبوا
حد ودفنوهم جبل أ دعن فقال النيب صلى هللا عليه وسلم : ردوا القتلى إىل مضاجعهم فردوهم

 فتما . عر يناهواليت رأعند جبل أحد هناك يف سفح اجلبل .. مكان القبور اليت هناك 
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 :وإجالؤهم  ونقضهم العهد اليهود
ة لم عمل معاهدليه وس عبعد غزوة أحد توترت العالقة مع اليهود .. ذكران أن النيب صلى هللا

نو قينقاع بائل بقث ثالمع اليهود فأول من نقض هذه املعاهدة قبيلة من اليهود وقد كانوا 
 ملسلمني ذهبتة من امرأ. فأول من نقض العهد بنو قينقاع قيل إن ا وبنو النضري وبنو قريظة

ا وس فلملدباتشرتي من سوقهم فجاء يهودي فربط طرف عباءهتا يف رأسها بشوكة مثل 
أن ضحكوا فليهود اني قامت املرأة ارتفعت العباءة إىل رأسها فانكشفت عورهتا يف السوق ب

ع النيب معليه  شرتطقض العهد وخمالفتهم ملا اقد انكشفت عورهتا هلم وهذا من ناملسلمة 
ن هم ابخلروج مهم أمر الئصلى هللا عليه وسلم فكان من النيب صلى هللا عليه وسلم أن أمر إبج

 سول هللا صلىالهم ر ة فأجالبقاء يف املدين نو هم نقضوا العهد فال يستحق ماداميعين املدينة 
 .هللا عليه وسلم من املدينة 

بينها وبني  رى كاناألخ لةالنضري وهم القبي وبن. النضري ما هو أسوأ من ذلك مث كان من بين 
ن ألب منهم سلم يطيه و  صلى هللا عليضا نفس العهد وجاء النيبأ صلى هللا عليه وسلم النيب

 عليه لى هللاصيب  وحق على النيساعدوه يف دفع مبلغ وهو دية رجلني قتال من املسلمني
م نعينكم القاس  أابن يعينوه فقالوا نعم ايأالرجلني فطلب منهم دفع دية هذين لم أن يوس

ا فانتهزو جلني ية الر دوه يف لكي يعينفذهب إليهم النيب صلى هللا عليه وسلم ، توا إلينا ائولكن 
لك اللحظة ته مثل ليع نفرصة وجود النيب صلى هللا عليه وسلم عندهم وقالوا إنكم ال تقدرو 

يموت رحى ف سلمو ق البناء ويلقي على النيب صلى هللا عليه فطلبوا أن يصعد أحدهم فو 
ومبا  هم ذلكسلم بفعلو النيب صلى هللا عليه عز وجل فأعلم هللا . منه ن تتخلصو يقولون : و 

طتهم خ شف لهد كأن هللا قسرعة ومضى مث أرسل إليهم يعلمهم نووا عليه فرتك اجمللس ب
. سلموا ىت استات حلهم ومنع عنهم اإلمدادحرق فيه خنألزمان اخلبيثة وحاصرهم مدة من ا

ر هم سورة احلشنزل فيو ينة له صلى هللا عليه وسلم أمرهم أيضا ابخلروج من املدفلما استسلموا 
أهل  روا منكف  خرج الذينأنضري قال هللا عز وجل ))هو الذي تسمى أيضا سورة بين الو 

 احلشر .  سورةيفة نضري موجودعرفتم ؟ .. فقصة بين ال الكتاب من دايرهم ألول احلشر ((
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 غزوة ذات الرقاع :
ن رقاع ألت المنها غزوة ذات الرقاع مسيت غزوة ذاو وبعد ذلك توالت أيضا الغزوات 

دة ما شاف من خلفاالصحابة قد خترقت خفافهم حىت لبسوا الرقع من األقمشة يرقعون هبا 
 وف اليتالة اخلصوا اخلوف وصلمشوا يف تلك الغزوة وكان فيها صالة اخلوف شرع هللا صالة 

 .غزوة ذات الرقاع يف ن يف سورة النساء آذكرت يف القر 
 غزوة اخلندق :

ات الغزو  هذه ..طبعاأخرى من الغزوات الكربى بعد بدر وأحد  غزوةمث بعد ذلك حصلت 
ي من أكرب لثة وهلثااالغزوة  نن نتكلم عواآلهي أكرب الغزوات غزوة بدر وبعدها غزوة أحد 

ى فيها ليت أترية اوهذه هي الغزوة األخوتسمى غزوة األحزاب وات وهي غزوة اخلندق الغز 
م ا اآلن نغزوهم بعدهوسل النيب صلى هللا عليه وسلم وقال النيب صلى هللا عليهإىل  املشركون

ن املشركني ن يغزو لذيا لمسلمني أصبح اآلن املسلمون همانتهى غزو املشركني ل. وال يغزوان 
 .ألحزاب بعد غزوة ا

 كره املسلمنيالم وتإلسهذه غزوة األحزاب اتفق فيها املشركون مع قبائل العرب اليت تكره ا
هم بنو  ؟يف املدينة  لباقوناهود من هم اليملدينة ابود واتفقوا مع اليهود الباقني وحتالفوا مع اليه

.  ال بنو قريظةبق إي فلم ، بنو النضري وبنو قينقاع أجالهم النيب صلى هللا عليه وسلمقريظة 
ني وجعلوا ملقاتلامن  قد مجعوا فيها عددا كبريا جداو املشركني  دهذه كانت أعظم غزوة عنو 

م ن يستأجروهنائل ومملقبهم ومجعوا فيها من األحباش ومن اؤ فيها كل قوهتم وخرجوا فيها كربا
ه هللا علي يب صلىالن نو يبيدفاملدينة إىل  مجعوا كل ما يستطيعون حىت أيتوا، املهم للقتال 

ون املنافق؛ لم ليه وسع قريظة ومع املنافقني أن يسلموا النيب صلى هللا وسلم واتفقوا مع بين
 لنيب صلى هللامع ا نقاتلو يواليهود ال ، نفوس املسلمني اهللع واخلوف يف  نالفرقة ويبثو  نيبثو 

ده وأصحابه سلم وحليه و عويتفرغ املشركون لقتال النيب صلى هللا ، ه هلم نعليه وسلم ويسلمو 
 .املدينة إىل  فقدموا مجيعا

 حفر اخلندق :
علم النيب صلى هللا عليه وسلم بذلك وعلم أبن اليهود قد نقضوا العهد واتفقوا مع املشركني 

ن املنافقني يثبطون املسلمني فاهتم واغتم لذلك كثريا واستشار الصحابة فأشار سلمان أبوعلم 
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هذه اخلطة  نعرب ال يعرفو جلهة اليت سيأيت منها املشركون وكان الالفارسي حبفر خندق عند ا
فيه أيضا العسكرية وهي حفر اخلنادق فبدأ النيب صلى هللا عليه وسلم حفر اخلندق وكان 

مواقف كثرية ال نستطيع أن نذكرها كلها املهم أن الناس كانوا يف شدة جوع وحصل فيها من 
ن حيفروا اخلندق ومينعوا املدينة أكثرية واستطاع املسلمون   ة أشياءاملعجزات النبويمن الربكة و 

عن طريق هذه اخلطة فجاء املشركون وحاولوا أن جيتازوا اخلندق كلما أراد أحد أن جيتازه 
سقط فيه أو رماه املسلمون ابلسهام فيقتلونه ومل يستطع أحد أن جيتاز اخلندق واستمر 

ازوا اخلندق حىت جاء نعيم بن مسعود الغطفاين ن جيتأصار املشركني للمدينة وحماولتهم ح
وقال للنيب صلى هللا عليه وسلم وكان حديث إسالم قال إن اليهود مل يعلموا إبسالمي 

ن يسمح له أن يتكلم بعض كالم على ألب من النيب صلى هللا عليه وسلم وكذلك قريش فط
الرسول عليه الصالة  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليس حبقيقي يعين يبني أنه يبغض

عزمهم وال يستطيعوا  فلحىت يعمل معهم خدعة يستطيع أن يوكذا والسالم ويكره اإلسالم 
. اليهود من بين قريظة وعمل خطة أوقع فيها بني بين قريظة وبني قريش إىل  فذهب. القتال 

إىل  ورجعتم مكم تركتموانز ى أنكم اآلن إذا قاتلتم حممدا فهشحنن خن: قريش ت لقال بنو قريظة
 ؟ فماذا تريدون : قالوا . ويقتلنا ويهزمنا  حممد أيتوتركتموان حنن هنا في مكة

 .هذه اخلطة اليت أشار هبا نعيم بن مسعود 
ندان ع نلسو ندكم جيعائن أعطوان رجاال من نطلب منكم ره: قالوا قالوا : ماذا تريدون ؟ 

 قريظة ن بينإ :ريش مسعود وقال لق وذهب نعيم بن. حىت لو تركتموان نقتل هؤالء الرجال 
هلم ماذا  نا قالما فعل اي حممد ندمنا علىله العهد مع حممد وقالوا  وانقضأهنم ندموا على 

قريظة  ينت أن بفهم فقريش. تفعلون حىت تثبتوا ذلك قالوا أنتيك برجال من قريش فتقتلهم 
 نالوا إذقلرجال ش انعت قرية ملا مالرجال وبنو قريظ عطوهمستطلب الرجال ليقتلوهم فلم ي

تل مع ى ونتقانبق الرجال حىت يهربوا برجاهلم وحنننا نصدق نعيم بن مسعود هم ال يعطو 
 . عرفتم اخلطة كيف ؟ حممد 

 كيف انتهت الغزوة ؟ :
أنزل العذاب ابملشركني أرسل هللا عليهم رحيا شديدا كفأت عليهم القدور هللا عز وجل 

عز  ضهم فما استطاعوا اجللوس واشتد الربد عليهم فكفى هللاوطارت خيامهم وتبعثرت أغرا
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شعروا أبن اليهود قد ختلوا عنهم واثرت عليهم أن املؤمنني القتال ورجع املشركون بعد  وجل
مكة إىل  هذه الريح وساءت حالتهم النفسية فرتة طويلة ال يستطيعون دخول املدينة فرجعوا

و أن ينتصروا على املسلمني أاملدينة إىل  أن يدخلوا وهم جيرون أذايل اخليبة وما استطاعوا
صدق وعده ونصر عبده   هفرجع النيب صلى هللا عليه وسلم وكان يقول ال إله إال هللا وحد

نزل الذين أهللا املؤمنني شر القتال (( ))و  وهزم األحزاب وحده قال هللا عز وجل )) وكفى
 لوهبم الرعب ((ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف يف ق

 غزوة بين قريظة :
 ؟نقضوا العهد قد مث بعد ذلك بنو قريظة ما الذي حصل هلم وهم 

رب ويسرتيح بس احلمال أراد أن خيلعو ملا رجع النيب صلى هللا عليه وسلم من غزوة األحزاب 
 معليه السال جربيل اءهجيه السالم ألن املالئكة مع املؤمنني يف كل الغزوات جاءه جربيل عل

 نلآلاملالئكة  .ا بعد قال نعم قال وهللا ما وضعناه؟ احلرب  ألمةوقال له اي حممد أوضعت 
قريظة  بينىل إؤمنون واملمباشرة هو خرج النيب صلى هللا عليه وسلم أمروا فف. ما وضعوها 

صر ة العت صالكان_ن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال للصحابة إيتقدمهم جربيل حىت 
م إىل بين وا كلهاجتهفقريظة  يصلني أحد منكم العصر إال يف بين ال : للصحابة قال_ وقتها 

 ون وقد نقضوام خائنهنألفعرف بنو قريظة أن الرسول صلى هللا عليه وسلم لن يرتكهم  قريظة ،
اية جاءهم  النه يفالعهد مع الرسول صلى هللا عليه وسلم فأتى فحاصرهم حصارا شديدا حىت

قال نعم  _لسالم الة واعليه الص_ اي أاب لبابة ننزل على حكم حممد له : أبو لبابة فقالوا 
عمل هلم ييعين  ايد رقبته يعين من ابب يريد أن يصطنع عندهمإىل  وأشار بيده هكذا يعين

كم حممد حلوا عل نز ا فلما قال هلم، خدمة لعله ينتفع هبا منهم ويعرف أن أمر هللا سيكون 
الة يه الصول عللو نزلتم على حكم الرسنقه يعين سيذحبكم عإىل  أشار هلم خفية بيده
هللا ال أحل ووقال  سجدمث تندم أبو لبابة فرجع فربط نفسه يف سارية املوالسالم سيذحبكم . 

ا فعل حىت اتب ممو له نفسي حىت حيلين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألين خنت هللا ورسو 
 .الشيء له هذا حله النيب عليه الصالة والسالم وغفر هللا

قالوا ننزل على حكم ؟ املهم أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال هلم تنزلوا على حكم من 
سعد بن معاذ كان حليفا هلم وحبيبا وصديقا لبين قريظة فنادى النيب صلى . سعد بن معاذ 
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ن إقلنا . هللا عليه وسلم سعد بن معاذ فلما جاء سعد كان قد أصيب يوم اخلندق بسهم 
املشركني ما استطاعوا أن جيتازوا اخلندق وكان حيصل بينهم وبني املسلمني رمي ابلسهام فرماه 

الذي هو عرق من العروق الكبرية يف جسم اإلنسان فتفجر هذا العرق فكواه  يف أكحلهرجل 
النيب صلى هللا إىل  النيب صلى هللا عليه وسلم وبقي يشعر ابألمل واملرض فرتة فلما جيء به

ليه وسلم قال له اي سعد إن اليهود قد نزلوا على حكمك فقال سعد بن معاذ لقد آن ع
نت كذا أنا و لسعد أن ال خيشى يف هللا لومة الئم فلما جاء لليهود قالوا له اي سعد أنت حليف

هم ؤ فقال للنيب صلى هللا عليه وسلم أحكم أبن تقتل رجاهلم وتسىب نساحكم فينا اوأنت كذا 
ول صلى هللا عليه وسلم لقد حكمت فيهم حبكم امللك من فوق سبع مساوات فقال له الرس

يعين هذا هو حكم هللا وهذا هو ما يستحقونه فأمر الرسول صلى هللا عليه وسلم ابلرجال كل 
سبااي عندهم  نهو ه قتلوه ومل يبق إال النساء أخذكان رجال أخذ وضربت عنقفمن بلغ فيهم 

نتهى وجود اليهود يف املدينة بنو قينقاع وبنو النضري وبنو ا وهكذا اواألطفال أخذوهم عبيد
 .قريظة 

جلرح اعليه  انفجر فبعدما رجع، اللهم ال متتين حىت أرى هزمية هؤالء : وكان سعد يقول 
سجد ة ابملخيم يه وسلم قد ضرب لهكان الرسول صلى هللا علو الذي كان يف عرقه ومات 

بعد  ه وماتر جرحسعد بن معاذ قد انفج فإذا ظرواقيل ما هذا الدم الذي من جهتكم فنف
 .ما حكم فيهم حبكم هللا عز وجل 
 غزوة بين املصطلق )املريسيع( :

 .لق مث غزوة بين املصطذي قرد مث توالت أيضا الغزوات ومنها غزوة تسمى 
صحابه أسلم و و ليه وخرج النيب صلى هللا عاملصطلق كانوا يف منطقة تسمى املريسيع  وبن

ل وجئوا ابلرسو فتاهلم ج لقن النيب صلى هللا عليه وسلم خر أغار عليهم وهم ال يدرون هم فألغزو 
 .اجليش و لى هللا عليه وسلم ص

بوها من رؤسائهم أ السيب جويرية بنت احلارث وكان ويف غزوة بين املصطلق وقعت يف
كان من وزعمائهم فوقعت عند تقسيم السيب بعد الغزوة يف سهم اثبت بن قيس بن مشاس و 

النيب صلى هللا عليه وسلم تطلب منه أن يعينها إىل  جويرية رضي هللا عنها تاجملاهدين فذهب
بت نفسها تريد أن تتحرر فعائشة رضي هللا عنها ملا تكتا يف كتابتها مع اثبت بن قيس ألهنا 
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ا ا ويتزوجهرأهتا وكانت امرأة مجيلة خشيت أن يراها النيب صلى هللا عليه وسلم فيعجب هب
أعجبته فقال هلا هل أدلك على خري ها النيب صلى هللا عليه وسلم آوهذا الذي حصل ملا ر 
فقال أسدد عنك وأتزوجك فسدد عنها النيب صلى هللا عليه وسلم ؟ من ذلك فقالت ما هو 

 . وكان امسها برة فسماها النيب صلى هللا عيه وسلم جويريةوتزوجها 
  قصة اإلفك يف تلك الغزوة :

جها هودىل إ عائشة رضي هللا عنها حتاول البحث عن عقدها الذي سقط ومل ترججلست ع
ذين حيملون لالعمال اع كوا ورفلما أمر النيب صلى هللا عليه وسلم العسكر أبن يتحركوا حتر ف

غرية صكانت   ئشةن فيه عاأ عنها على اجلمل كانوا يظنون اهلودج هودج عائشة رضي هللا
 ى البعريعوه علهلودج فرفاظنوا أهنا يف ال أيكلون كثريا ف ضعافاا سنة وكانو  14و أ 15عمرها 

تقضي  ها وهيمن وسارت القافلة وعائشة رضي هللا عنها هناك تبحث عن العقد الذي سقط
عندما و يش عائشة رضي هللا عنها يف البحث عن عقدها وانصرف اجل . أتخرتحاجتها 

ن الت اآلوق فجلست ايش فلم تر أحداملكان الذي كان فيه اجلإىل  وجدت عقدها جاءت
النوم  أخذها  مثلست يف اهلودج فريجع النيب صلى هللا عليه وسلم وأيخذين أينيعلمون 

همي طل السملعاوانمت وكان النيب صلى هللا عليه وسلم قد جعل خلف اجليش صفوان بن 
 ينظر هلو ر آلاثو اواحد من الصحابة الصاحلني الطيبني جيعله دائما خلف اجليش حىت ميح

ائشة باءة عواد عاجليش فلما رأى سإىل  ريفعه معه وأيخذه ويذهب بهف ئافقد اجليش شي
ة وكان ي انئمها وهفلما اقرتب وجدها قد انكشف وجهقال ماهذا السواد ؟ رضي هللا عنها 

: ال قرآها  لماف، كان قد نزل قبيل غزوة األحزاب   جابيعين احل ، يعرفها قبل احلجاب
ه هلل وإان إلي إان_  ودجهايعين زوجته اليت كانت يف ه_ ول هللا صلى هللا عليه وسلم ظعينة رس

اهبا وجاء ا جبلبجههو راجعون فاستيقظت عائشة على قوله إان هلل وإان إليه راجعون فخمرت 
قص على فجليش ق ابحلهلا حىت ركبت مث جاء وقاد الدابة بزمامها حىت  دابتهصفوان وأانخ 
 . عليه وسلم ما حصل النيب صلى هللا

املدينة قال املنافقون هذه عائشة بينها وبني صفوان عالقة وهي إىل  ملا وصل املسلمون
سواي وهذا هو سبب أتخر عائشة  ن جتلس مع صفوان ويفعلوا الفاحشةأتخرت ألجل أ

فتحدث الناس هبذا الشيء يف املدينة والنيب صلى . ليس هناك ال عقد وال شيء من هذا و 
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عليه وسلم ال يعلم حىت وصله اخلرب وعائشة ال تعلم شيئا فلما وصله اخلرب قام عل املنرب  هللا
علمت عليهم إال خريا وقد ذكروا رجال ما أعلم أقوام يؤذونين يف أهلي وهللا ما فقال ما ابل

 . عليه إال خريا ونزل النيب صلى هللا عليه وسلم وهو متأمل ملا حصل
 املهم القصة طويلة ..

 عز وجل أنزل هللافا هئلت لعائشة رضي هللا عنها األخبار وطلبت من هللا عز وجل أن يرب وص
نكم صبة معذب _ الك _ اإلفك يعيناآلايت اليت يف سورة النور ))إن الذين جاءوا ابإلفك 

ىل كربه لذي تو  وامرئ منهم ما اكتسب من اإلمثاال حتسبوه شرا لكم بل هو خري لكم لكل 
يبة كل مص  سبب ؟ قلنا احفظوا امسه هو ظيم(( من هو الذي توىل كربهمنهم له عذاب ع

هو الذي شرها و نالذي  هوهذه سلول رأس النفاق هو الذي توىل كرب املسألة أيب عبد هللا بن 
 .حث الناس على احلديث فيها وهو الذي ابتدعها 

 املصطلقبين انتهت حادثة اإلفك اليت هي كانت بعد غزوة 
 :غزوة احلديبية 

شتاقوا إىل ا.. رة لعماإىل  بعد ذلك فكر النيب صلى هلل عليه وسلم واملسلمون فقد اشتاقوا
لوا نريد ها فقاأهل ست سنوات مرت ومل يروا الكعبة وهممكة .. كم سنة ؟ سنوات كثرية ، 

ة وتوجهوا القعد يذ أن نذهب للعمرة فأحرم النيب صلى هللا عليه وسلم وأحرم الصحابة يف
نه أبربهم م من خيوسل مشارف مكة أرسل النيب صلى هللا عليهإىل  عمرة فلما وصلوالداء األ

 لقادمفأت العام ا تعتمر أن قدم للعمرة ومل يقدم للقتال فقالوا وهللا ال تدخلها أبدا إن أردت
  ال ! ؟ أما هذه السنة أتيت هكذا وتريد أن تدخل ونسمح لك ابلدخول

ى هللا عليه وسلم مكة معتمرا واغتم الصحابة جدا ألجل رفض املشركون أن يدخل النيب صل
ذلك فتبايع النيب صلى هللا عليه وسلم واملسلمون بيعة تسمى بيعة الرضوان يف منطقة احلديبية 
وهي منطقة خارج مكة جزء منها داخل احلرم داخل مكة وجزء منها خارج احلرم خارج مكة 

ته وخياما للمسلمني يف املنطقة اليت خارج وكان النيب صلى هللا عليه وسلم قد ضرب خيم
احلرم فصلوا فيها فأرسل النيب صلى  املنطقة اليت يفإىل  احلرم وكان إذا جاءت الصالة انتقل

هللا عليه وسلم عثمان بن عفان ليفاوض املشركني فجاءه خرب أن عثمان قد قتلوه فتبايع النيب 
الرضوان اليت قال هللا عز وجل فيها ))لقد ة تسمى بيعصلى هللا عليه وسلم مع املسلمني بيعة 
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 ترضي هللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة(( هذه الشجرة اليت يف احلديبية حصل
 .البيعة حتتها على قتال املشركني أو املوت يف سبيل هللا 

يد فهذه  ايثمان حعان فلما ابيع النيب صلى هللا عليه وسلم قال وهذه يد عثمان يعين لو ك
 لنار أحدايدخل  )اله وسلم يقول )عثمان وابيع بدال من عثمان وكان النيب صلى هللا علي

 هؤالء اليدخلون النار أبدا .شهد بدرا وال أحد ابيع حتت الشجرة(( 
ة طويلة يف قص سلمفلما متت البيعة جاء بعض املشركني ملفاوضة النيب صلى هللا عليه و 

 لى هللا عليهلنيب صن الح احلديبية ويف شروط الصلح هذه أوحصل بينهم املعاهدة املسماة بص
عليه وسلم  ى هللايب صلذلك العام وإمنا يدخل العام القادم فأمر النيف وسلم ال يدخل مكة 

لعمرة  بعد أداء اهللاىل إ ذحبها تقراب نيريدو  اغنامأو  بنحر اهلدي كانوا قد أخذوا معهم مجاال
قون قد ن وحيلحبو هديه وحلق رأسه فأصبح املسلمون يذ فنحر النيب صلى هللا عليه وسلم

وا مكة  يدخلملهنم أعلى قتلهم الغم حىت كاد بعضهم يقتل بعضا وهو حيلقه من شدة احلزن 
 .ألداء العمرة وكانوا يتمنون أن يقاتلوا املشركني 

وأدى  لتايللعام اامن  املدينة ورجعإىل  رجع النيب صلى هللا عليه وسلم بعد صلح احلديبية
ن جيعل أستطاع م النيب صلى هللا عليه وسللعرب كلها أبن االعمرة وطاف مبكة وحتدثت ا

عقد ن يأع واستطا ، واستطاع أن يدخل مكة يف أن يدخل مكة ، قريشا ترضخ لكالمه 
 صلى ن النيبري ممع قريش بعد ما كانت قريش تعظم نفسها وترى نفسها أعظم بكثمعاهدة 

ن معها تفاوضو يا يلة أصبحو سلمني ويعتربون هؤالء طائفة ضعيفة قلهللا عليه وسلم وامل
ؤمنني يف بة واملصحامعها املعاهدات فانتشر ذكر النيب صلى هللا عليه وسلم وال نويعقدو 

ا معاهدة مع يعقدو  أن هنم استطاعواأبية وحتدث العرب بقوة املسلمني و أقطار اجلزيرة العر 
 .قريش 

 غزوة خيرب :
إىل  رجع النيب صلى هللا عليه وسلمالنيب صلى هللا عليه وسلم إىل يهود خيرب ، اجته بعد ذلك 

املدينة وتفرغ للقبائل اليت حول املدينة وبقية اليهود يف جزيرة العرب مثل يهود خيرب ألن 
خيرب وفوجئ إىل  فاجته النيب صلى هللا عليه وسلم. املعاهدة مع املشركني هيأت له ذلك 

ى هللا عليه وسلم وجيشه فقالوا حممد واخلميس اخلميس يعين اجليش وكانوا اليهود ابلنيب صل
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مزارعهم ومل يدروا أبن النيب صلى هللا عليه وسلم قد إىل  نيقد خرجوا أبدوات الزراعة ذاهب
قال النيب صلى هللا عليه وسلم إان إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين فأاتهم لغزوهم 

بن أيب طالب عندما قال ألعطني الراية  عليه وسلم وأعطى الراية لعلي هللا فقاتلهم النيب صلى
 غدا لرجل حيب هللا ورسوله وحيبه هللا ورسوله فكانت من نصيب علي ففتح هللا عز وجل عليه 

 ا ألهنم أعرفهنزرعو وي )وصاحل النيب صلى هللا عليه وسلم أهل خيرب على أن يبقوا يف أرضهم
ف الزرع نا نصنتعطو رط نبقيكم على طول وإمنا نبقيكم فرتة تزرعون و يعين ما هو شهبا ( 

 تعاىل عنه ضي هللار مر فوافقوا واستمروا على ذلك مع النيب صلى هللا عليه وسلم حىت عهد ع
 . أخرجهم من خيرب

  قدوم مهاجرة احلبشة :
 رة الثانيةج اهليفوا ذين هاجر بعض الناس ال .. عرفتم ؟ قدمت مهاجرة احلبشةبعد فتح خيرب 

ينة بعد فتح املد إىل ااحلبشة مثل جعفر بن أيب طالب وجمموعة من املسلمني كثرية رجعو إىل 
يقول   عنهضي هللار النيب صلى هللا عليه وسلم من غنائم خيرب وكان عمر هلم خيرب فقسم 

 ع النيبمشاهد امل ألمساء بنت عميس وهي من مهاجرة احلبشة قال هلا لقد فاتكم كثري من
سلم و عليه  لى هللاصفاشتكت النيب .. فرحان .. صلى هللا عليه وسلم ومل هتاجروا مثلنا 

مر يقول  ع إن ل هللارسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت له اي رسو إىل  وقالت له نذهب
جرة احلبشة ه نيجرتر هن يعين أهل احلبشة هلم أجكذا وكذا فقال لكم اي أهل السفينة هجرات

 .ينة فسروا لذلك وقسم هلم من الغنائم بعد هذا وهجرة املد
 عمرة القضاء :

بية  لعام احلديالتايل عامأدى النيب صلى هللا عليه وسلم عمرة القضاء اليت هي يف ال بعد ذلك
 .منا مطمئنا آدخل وأدى العمرة وخرج 

 غزوة مؤتة :
هذه الغزوة مؤتة  غزوة_ الروم _ مشارف الشام إىل  مث أرسل النيب صلى هللا عليه وسلم

كانت سرية كبرية البعض   ألهنامسيت غزوة وهي مل يذهب هبا النيب صلى هللا عليه وسلم 
أمر عليهم زيد بن حارثة فلما قتل أخذ الراية فيسميها سرية مؤتة والبعض يسميها غزوة مؤتة 
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 هبما جعفر بن أيب طالب قتل وقطعت يداه ومسي بذي اجلناحني ألن هللا أبدله جناحني يطري
 :رواحة يف اجلنة وملا قتل أخذ الراية عبد هللا بن رواحة وقال عبد هللا بن 

 محام املوت قد صليت هذا      اي نفس إن مل تقتلي متويت
 إن تفعلي فعلهما هديت     عطيتأفقد  وما متنيت

ل ويقو  ان يبكيينة وكملداوقتل أيضا عبد هللا بن رواحة وكان النيب صلى هللا عليه وسلم يف  
خذ  مث قال أهللارمحه  قتلفقتل زيد بن حارثة رمحه هللا مث قال أخذ الراية جعفر بن أيب طالب 

 يال وقال هذهلكأ قلد تقالراية عبد هللا بن رواحه فسكت قليال ألن عبد هللا بن رواحة كان 
عليهم  فتح هللافليد ؟ خالد بن الو  األبيات ليشجع نفسه فقتل رمحه هللا وأخذ الراية من

 . النيب صلى هللا عليه وسلمإىل  واستطاع أن يعود جبيش املسلمني
 فتح مكة :

مث بعد ذلك علم النيب صلى هللا عليه وسلم أبن قريشا قد نقضت العهد بينها وبني النيب 
بنود  حسبصلى هللا عليه وسلم وذلك أبهنا قتلت من حلفاء الرسول عليه الصالة والسالم 

مكة لفتحها وكان هذا اجليش إىل  ها معهم فلما علم بنقضهم للعهد اجتهاالتفاقية اليت وقع
مكة واستطاع أن يدخلها بدون إىل  قدمفج فيه النيب صلى هللا عليه وسلم أكرب جيش خر 

فقالوا أخ كرمي وابن كم ؟ فاعل بتظنون أين ام مهل على املشركني وساحمهم ملا قال قتال ومنَّ 
فأسلموا مجيعا ومسوا الطلقاء وهدم األصنام كلها وكان  . الطلقاء أخ كرمي فقال اذهبوا فأنتم 

كلما هدم صنما يقول جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وكان حول الكعبة 
ن صنما كلها هدمها النيب صلى هللا عليه وسلم ودخل الكعبة ووجد فيها محامة و ئة وستاثالمث

 ، مصورون يد إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم من عيدان فكسرها ووجد فيها األزالم يف
اعيل ويف أيديهما على شكل إمسواآلخر على شكل إبراهيم عليه السالم  اصنمني واحد

ا هبا قط ن هبا فكسرها النيب صلى هللا عليه وسلم وقال وهللا ما استقسمااألصنام يستقسم
رة عن أعواد مكتوب فيها افعل أو األزالم هذه عبا، ابألزالم  ن كانوا يستقسمو نيألن املشرك

ما خيرج هلم فإذا ؤون ال تفعل كلما أرادوا أن يفعلوا شيئا جاءوا ومسكوا األزالم هذه ويقر 
مثال واحد منهم يريد أن يسافر ال . يعين خرج هلم افعل فعلوا وإذا خرج هلم ال تفعل تركوا 

منها  األسهميف الكعبة وخيرج يسافر حىت يستقسم ابألزالم فيذهب فيأخذ هذه األزالم اليت 
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عل رج قال لو خرجت اآلن أموت أو حتصل يل مصيبة وإذا خرج له اففإذا وجد ال تفعل مل خي
 .ال حيصل يل مكروه وهكذا كانوا يستقسمون ابألزالم خرج وقال اآلن أخرج يف السفر 

 إىل ه مث رجعا لئبانكة موصلى النيب صلى هللا عليه وسلم يف الكعبة يف عام الفتح وترك على 
 .املدينة 

 .هذا كان فتح مكة 
 غزوة حنني :

يلة تسمى يها قبكان فو غزوة حنني . حنني إىل  توجه النيب صلى هللا عليه وسلم بعد فتح مكة
كان   حننيإىل  سلمو عليه  هللاقبيلة هوازن وكانوا رماة ممتازين يف الرمي وملا توجه الرسول صلى 

كثر عددهم ركني و ملشأنفسهم ووجدوا أهنم قد انتصروا على ا ن قد أخذوا الثقة يفو املسلم
ا عشر وا اثنلة كانن قملن نغلب اليوم  وأصبحوا القوة الكبرية يف جزيرة العرب وقال بعضهم

تغن عنكم  كم فلمثرتألف مقاتل فقال هللا عز وجل بعد الغزوة ))ويوم حنني إذ أعجبتكم ك
 ليتم مدبرين(( شيئا وضاقت عليكم األرض مبا رحبت مث و 

دقيقا جدا  اام رميون ابلسهكما ذكران قوم رماة يعين يرمكانوا    وهوازن ، حنني إىل  ملا وصلوا
لقليل  بت معه إال امل يث بواعليهم فرتكوا النيب صلى هللا عليه وسلم وهر  زلففوجئوا ابلسهام تن

رث قال اي ن احلاب نسفياكان العباس هو الذي يقود بغلة النيب صلى هللا عليه وسلم وأبو 
ال اي أهل ن مث قضواذين ابيعوا بيعة الر اي أصحاب الشجرة ال أصحاب الشجرة قل عباس اند

ردوا وهربوا عدما شى بسورة البقرة فلما مسعوا ذلك كلهم رجعوا مرة أخر  ةسورة البقرة حفظ
لكن و انتصروا فر صم النهلاىل النيب صلى هللا عليه وسلم وقاتلوا جبواره فكتب هللا تعإىل  رجعوا

 .تعاىل حانه و سب هللاند عأخذوا درسا أن ال يغرت املسلم ابلعدد وال ابلعدة وإمنا النصر من 
 حصار الطائف :

يستطع أن  دة وملئف مالطائف فحاصر الطاإىل  مث بعد ذلك توجه النيب صلى هللا عليه وسلم
لم أيضا ليه وسع لى هللايفتحها فرتكها مث بعد ذلك حصل صلح مع أهلها واستطاع النيب ص

 . أن يرضخ أهلها
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  عمرة اجلعرانة :
ريق ط ىي علنة هاجلعرا،  ةمث عمل عمرة يف ذلك الوقت يف الليل من جهة تسمى اجلعران

ن مل هبا فاجته قد نز  سلمالطائف ومكة يعين ممكن االجتاه إليها وكان النيب صلى هللا عليه و 
دة كل ي القعذهر شنه وتعاىل وهذه أيضا كانت يف اجلعرانة ابلليل وأدى عمرة هلل سبحا

 .عمرات النيب صلى هللا عليه وسلم كانت يف شهر ذي القعدة 
 غزوة تبوك :

جدا هذه  كبرية  يضاأأخر غزوة غزاها النيب صلى هللا عليه وسلم هي غزوة تبوك وهلا قصة 
 حر شديد يفلغزوة اه ذذين ختلفوا عن النيب صلى هللا عليه وسلم وقد كانت هالقصة فيها ال

ة واملال ال ر شديدحلوشدة ا اوتبوك منطقة بعيدة عن املدينة كما تعرفون فكان السفر بعيد
قت جبيش لك الو ذيف  قتال الروم ومسي اجليشإىل  يكفي ملثل هذه الغزوة اليت كانت متجهة

لعسرة اش ز جي جتهي؟ عثمان بن عفان رضي هللا عنه أنفق ماله يف من الذي جهزه. العسرة 
يتجه فيه  ريد أنيذي وخرج النيب صلى هللا عليه وسلم ألول مرة أخرب الصحابة ابجتاهه ال

 لم إذا خرج يفليه وسع جتهيزات وإمنا كان النيب صلى هللاإىل  ملاذا؟ ألن السفر بعيد وحيتاج
 ه قادمكون أنشر امل رفجهة أخرى حىت ال يعإىل  غزوة قال للصحابة ما يومههم أنه خارج

هناك ىل إ صلواوك وو تبإىل  فاجته النيب صلى هللا عليه وسلم.. عرفتم ؟ وحيصل املفاجأة 
م من  عليه وسلصلى هللا نيبذين خلفوا وكانوا من املؤمنني وملا انتهى الحدثت قصة الثالثة الو 

 .الغزوة ومل حيصل فيها قتال مع املشركني 
واحد يذكر  له كل ذرونلذين ختلفوا يعتا املدينة وجاءإىل  رجع النيب صلى هللا عليه وسلم

هم عذار أالسالم صالة و ال قبل الرسول عليهوهم من املنافقني إمنا ختلفوا بسبب نفاقهم ف اعذر 
 قالوا فلم ليه وسع هللاالنيب صلى إىل  ذين صدقوا يف أعذارهم ثالثة جاءوالكن ال، و وتركهم 

ية ومرارة بن أم هاللو نهم كعب بن مالك دان عذر محنن ختلفنا تكاسال وليس عنايرسول هللا 
يريد  وة تبوك الذييف غز  زلتسورة التوبة اليت ن نذين خلفوا وتعرفو ء الثالثة البن الربيع هؤال

توبة عن كعب لت ابآلايأن يعرف أحداثها يقرأ سورة التوبة وجيد فيها التفاصيل حىت نزلت ا
يه وسلم عن  على هللاأخرهم النيب صل ذين خلفوا معه معىن خلفوا يعينبن مالك وأصحابه ال

 .م حلفهم بل منهققد فذين جاءوا وحلفوا للرسول عليه الصالة والسالم ا القبول العذر وأم
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 احللقة الرابعة :
 السرااي والبعوث :

السالم ويف و لصالة ه اوهبا تنتهي غزوات النيب صلى هللا عليه وسلم اليت حضرها بنفسه علي
إىل  يه وسلم عللى هللاصرسلها النيب أ ذكرانها تكررت السرايت اليت خالل هذه الغزوات اليت

 جهات كثرية
قاص  ن أيب و بسعد و كلمنا عن سرية عبيدة ومحزة تذكران يف أول الكالم عن السرااي كما 

عرف عنها ن ننبغي أ يكذلك هناك سرااي كثرية كان هلا أثر كبري ومن أهم هذه السرااي اليت
 :شيئا 

 وبئر معونة : سرية الرجيع
النيب صلى  يها أنصة فحليان وبئر معونة كلها متالحقة ومتداخلة وأهم قسرية الرجيع وبين 

 اما من العربوا أقو يفقهلمنطقة تسمى بئر معونة إىل  هللا عليه وسلم أرسل جمموعة من القراء
كانوا سبعني و لكرمي اآن لقر لما ذهب إليهم القراء من حفظة افجاءوا إليه وتظاهروا ابإلسالم 

لذي ا عنه هللا يف الطريق غدروا هبم وقتلوهم وكان من هؤالء خبيب بن عدي رضيرجال 
عنب تيه الكان أيو وسجن خبيب بن عدي يف مكة . أهل مكة فباعوه هلم إىل  أسروه وأخذوه

كل منه لسجن أي اه كان أيتيه العنب يفأكرمه أبن عز وجل  السجن أيكل منه هللاوهو يف
 وكان تني هلللي ركعتركوين أصاملا أخذوه ليصلبوه ويقتلوه قال مث مكة حبة عنب وليس يف 

ه قصر ا ولكنيهمأول من سن الصالة عند القتل ونزل فصلى ركعتني وكان حيب أن يطيل ف
 : ل نه خائف من القتل مث قال بيتني شعر مجيلني قاإفيهما حىت ال يقال 

 صرعيمنب كان يف هللا جعلى أي             ولست أابيل حني أقتل مسلما  
 ممزع شلويبارك على أوصال             وذلك يف ذات اإلله وإن يشأ  

 مث تقدم فصلبوه وقتلوه لعنهم هللا 
 .. هذه قصة

خذوا أن أي عاصم هذا طلبوا، كذلك كان معهم رجل يف نفس هذه الوقعة يسمى عاصم 
 إىل أن يصلوا حاولواو نه لوا رأسه انتقاما مرأسه ليشربوا فيها اخلمر يف مكة أرادوا أن يفص

 ه وذهبل فأخذسي جثمانه فما استطاعوا أرسل هللا عز وجل الداببري فحمت جسده مث جاء
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 سرية خالد إىل بين جذمية :
بين  مجاعة يسمون إىل يدلولومن السرااي اليت بعثها النيب صلى هللا عليه وسلم سرية خالد بن ا

انوا بدل أن الم وكإلساإىل  إليهم خالد بن الوليد وأراد أن يدعوهمهؤالء مجاعة ذهب  جذمية
 نن أسلم يقولو ن كل مسمو يقولوا أسلمنا ال حيسنون فيقولون صبأان صبأان ألن الكفار كانوا ي

قولوا يدل أن دين بوهم من جهلهم أبمور ال آابئه ،صبأ يعين ترك دين أهله و ، عنه صبأ 
للهم بذلك فقال ا ه وسلمعلي لد بن الوليد مث علم النيب صلى هللاصبأان فقتلهم خا قالواأسلمنا 

 . قتلهم خطأ وهم كانوا مسلمني. إين أبرأ إليك مما صنع خالد 
 سرية خالد هلدم العزى :

 هجتا ىالعز ىل إ لوليدبن ا اليت بعثها النيب صلى هللا عليه وسلم سرية خالدأيضا ومن السرااي 
عمون أن لذي يز كان اهناك هدم املإىل  العزى فلما وصلإىل  املشركني جهة الطائف فأرسله

دوهنا يت يعبي الهجنية كانت ، فيه العزى فخرجت منه امرأة سوداء عراينة انشرة شعرها 
 : قال ويذكر يف ذلك شعر، ها خالد فقتلها عتبف

 ال عزى كفرانك ال سبحانك ** إين رأيت هللا قد أهانك
لسرية ا كتب وجودة يفيعرف أخبارها فهي مأن ها والذي يريد منأمثلة والسرااي كثرية هذه 

 ابلتفصيل
 الوفود :قدوم 

 ل الفتح أيضاة وقبيمك ملا انتشر أمر النيب صلى هللا عليه وسلم يف جزيرة العرب بعد فتحو 
م أقدم على يه وسل علفيها أن النيب صلى هللا ظهربعد صلح احلديبية وبعد غزوة تبوك اليت 

منهم على  م كثريأقدالعرب النيب صلى هللا عليه وسلم و  بمثل هذه األمور هاغزو الروم و 
طاع أن يهزم ذي استد الاملدينة ليتعرفوا على هذا الدين اجلديإىل  اإلسالم أو على القدوم
يتخيل أن  ن ألحدميك الروم وكانت الروم دولة عظيمة جدا الإىل  قريشا واستطاع أن يتقدم
 .لم ه وسجاءت الوفود على النيب صلى هللا عليف ااربتهأن يقدم العرب على حم

 الوفود عبارة عن جمموعات أتيت من القبائل اليت يف اجلزيرة 
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 وفد عبد القيس :
هي  يتين الالبحر  من جاء للنيب صلى هللا عليه وسلم من الوفود املشهورة وفد عبد القيسف

بنيت  د اليتساجو من أوائل املوه ىية ككل وهناك مسجد يسمى مسجد جوثاملنطقة الشرق
 عليه  صلى هللاالنيب إىل القيس وقدمواعبد جاء وفد فيف اإلسالم وهو يف املنطقة الشرقية 

 .لمني اة ومعدع قومهمإىل  وسلم وعلمهم اإلسالم وحثهم على أشياء من الشرائع ورجعوا
 وفد بين متيم :

اليت قال  حلجراتاورة سم ونزلت فيهم النيب صلى هللا عليه وسلإىل  كذلك جاء وفد بين متيم
وا هنم ملا جاءون(( ألعقليهللا عز وجل فيها ))إن الذين ينادونك من وراء احلجرات أكثرهم ال 

ذين يغضون )إن الال )خرج لنا فاهلل عز وجل قاللنيب صلى هللا عليه وسلم صاحوا اي حممد 
ت احلجرات كان ة سورةدايللتقوى(( فبأصواهتم عند رسول هللا أولئك الذين امتحن هللا قلوهبم 

 .بين متيم  فديف و 
 :وخرب مسيلمة الكذاب وفد طيء ووفد بين حنيفة 

ذلك لعرب كئل االنيب صلى هللا عليه وسلم وفد طيء وهي قبيلة من قباإىل  كذلك جاء
ين ا من بمة هذمسيل، كان معهم مسيلمة الكذاب وفد بين حنيفة  وفد بين حنيفة و  هجاء

 راد أن يشابهلعرب أ اارت له زعامة يفصا رأى النيب صلى هللا عليه وسلم قد ظهر و حنيفة مل
ة من جه لعنسياخر يسمى األسود آدعى النبوة هو ورجل فاالنيب صلى هللا عليه وسلم 

هللا صلى  د رسولعه اليمن ومسيلمة الكذاب من بين حنيفة هذان الرجالن ادعيا النبوة يف
لنا نصف ): قول ان يكفان من رأسه آأمر مسيلمة الكذاب واخرتع قر هللا عليه وسلم واشتهر 

ن إ ه يقولبتدعن الذي اآهذا من القر ( األرض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يظلمون 
لعصر سورة ابع مساملفروض ينقسم األمر بينه وبني الرسول عليه الصالة والسالم وملا 

اي وبر اي ) :يقول  كانان مشاهبا هلا فآلف قر ))والعصر* إن اإلنسان لفي خسر(( أراد أن يؤ 
ويل رطوم طخيل له الفيل وما الف: )وكان يقول ( وبر كلك أذانن وصدر وسائرك حقر نقر 

 (حلماو خبزا  رداث ارداتثوالعاجنات عجنا والطاحنات طحنا وال)ويقول ( وذنب قصري 
لها ثرية ككشياء  أيقول و ( ها نسمة تسعى ناحلمد هلل الذي خلق احلبلى أخرج م: )ويقول 

 .ات شياء كلها خرافأو ( إان أعطيناك النحناح فصل لربك واراتح )ختاريف 
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 هذا ابلنسبة للوفود .
 حجة أيب بكر الصديق :
 كانت مكة دة اليتوحيلسنة الا يالنيب صلى هللا عليه وسلم وهذه هويف العام التاسع أرسل 

لناس ابحج س فلناحيج اببكر  ه فأرسل أاب عليه وسلم وحتت حكممرة النيب صلى هللاإحتت 
عليه  نيب صلى هللار الأم و السنة التاسعة ونزلت سورة براءة اليت فيها براءة هللا من املشركني

وأن مشرك  العام ج بعدبكر أمرهم أن ينادوا أن ال حي علي بن أيب طالب وأابالصحابة وسلم 
 . مسلم ج إالال حي ومنع حج املشركنيمنع طواف العراة ابلكعبة فوف ابلبيت عراين ال يط

 :واستدراك وفد ثقيف حجة الوداع 
 نفسهب عليه وسلم لى هللاصيب مث يف العام التايل وهي السنة العاشرة من اهلجرة النبوية خرج الن

  ني. سلمملاأخرب الناس أنه سوف حيج هذا العام فاجتمع بشر كثري من و احلج إىل 
وسلم من   عليههللا النيب صلىإىل  هم وأسلم الناس وممن جاءبالدإىل  طبعا الوفود ذهبوا
تحها فرجع فة وما ئف فرت ن النيب صلى هللا عليه وسلم حاصر الطاإقلنا حنن الوفود وفد ثقيف 

عرب أسلم كثر الن أعليه الصالة والسالم وكان إسالمهم مبقدم وفد ثقيف جاءوا ووجدوا أ
سالمهم لم وأعلنوا إليه وس عالنيب صلى هللاإىل  يعا فجاءوافقالوا ال طاقة لنا مبحاربة العرب مج

 . ودخلوا يف دين هللا 
حلج مع لموا ايتعلفجاء الناس من ثقيف ومن طيء ومن كل مكان من أماكن اجلزيرة جاءوا 

 ام خطبطب فيهوخ النيب صلى هللا عليه وسلم فحج هبم وقال هلم ))خذوا عين مناسككم((
سلمني ياة املحيف  خطبها يوم النحر فعلمهم أصول وأساسيات هامةعديدة وأهم خطبة اليت 

بة اليت واخلط اع(وقال ))لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا(( فسميت هذه احلجة )حجة الود
يه وسلم  على هللاخطبها النيب صلى هللا عليه وسلم مسيت )خطبة الوداع( فحج النيب صل

 .املدينة إىل  أبصحابه ورجع
 هللا عليه وسلم وبعث أسامة : بدء مرضه صلى

إىل  لنيب صلى هللا عليه وسلم املرض بعد جميئه صلى هللا عليه وسلماباملدينة بدأ إىل  وملا رجع
املدينة بفرتة وخالل هذه الفرتة أرسل بعض السرااي والبعوث وكان أهم بعث جهزه النيب صلى 

 صلى هللا عليه وسلم هذا البعث هللا عليه وسلم هو بعث أسامة جلهة الروم أيضا وجهز النيب
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فلما علم أسامة مبرض النيب صلى هللا عليه وسلم وابتداء شكواه انتظر حىت يعرف أمر النيب 
 .صلى هللا عليه وسلم له هل خيرج أو ينتظر 

 اشتداد املرض والوفاة النبوية :
لي يص لذياان اشتد املرض ابلنيب صلى هللا عليه وسلم ولقصة مرضه تفاصيل أيضا وك

لي أبو بكر أن يص سلمق أمر النيب صلى هللا عليه و ابلناس يف وقت مرضه هو أبو بكر الصدي
ول ه وكان يقني بعدسلمابلناس داللة على أن النيب صلى هللا عليه وسلم قد رضيه خليفة للم

ليه ع نيب صلى هللااس واللنبكر الصديق(( فكان أبو بكر يصلي اب ))أيىب هللا واملؤمنون إال أاب
 . وسلم يف مرضه األخري

ائشة يريد ليلة ع ان غداأين وكان النيب صلى هللا عليه وسلم أثناء شكواه يقول أين أان اليوم أ
نسائه  قيةبثر من أك  عليه وسلم كان حيبهارضي هللا عنها حىت ميرض عندها ألنه صلى هللا

اء يوم جة حىت ئشت عابي فعرف بذلك نسائه فأذن له فمرض النيب صلى هللا عليه وسلم يف
امة فرحا م ابتسابتساملسلمني وهم يصلون فإىل  ثنني فنظر النيب صلى هللا عليه وسلماال

اء نصر هللا )إذا ج) لقوله تعاىل ابصالهتم خلف أيب بكر وانتشار اإلسالم وكان ذلك مصداق
إنه كان  ستغفرهوا والفتح * ورأيت الناس يدخلون يف دين هللا أفواجا * فسبح حبمد ربك

ن الرحيل من قرتب مد اتوااب(( هذه اآلايت ملا نزلت عرف النيب صلى هللا عليه وسلم أنه ق
ربه فاختار   لقاءوبني زهرة الدنيابني هذه الدنيا وخطب ابلناس وقال ))إن عبدا خريه هللا 

 سول هللار يك اي بل نفد: الوحيد الذي فهم أبو بكر فقال ، لقاء ربه(( فبكى أبو بكر 
إىل  اثنني مستنداليوم ا كانسلم لقاء هللا تعاىل و رواحنا ولكن اختار النيب صلى هللا عليه و أب

( قالت ألعلى(افيق بل الر ، صدر عائشة رضي هللا عنها فسمعته يقول ))بل الرفيق األعلى 
ري نيب إال وخي ما من قولعائشة فعرفت أنه لن خيتاران ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان ي

ني والشهداء الصديقو لنبيني االرفيق األعلى من إىل  ينتقلفميوت  ميبقى يف الدنيا أ. ند موته ع
بل الرفيق  ،ألعلى يق اربه واختار لقاء هللا عز وجل قال ))بل الرفإىل  والصاحلني فانتقل
قول ية كان لصالابصلى هللا عليه وسلم وقبل أن ميوت أوصى أمته النيب األعلى(( ومات 

أيخذ وات (( سكر لوكان يقول : ))سبحان هللا إن للموت  الة وما ملكت أميانكم(())الص
 خرقة ميسح هبا وجهه من العرق عليه الصالة والسالم .
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زان حزن ح طابشك الصحابة يف موته ومنهم عمر بن اخلما مات صلى هللا عليه وسلم لف
 ليقو  مسعته من : يقول عمر وأخذمات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  شديدا وقال : ما

 لكفرةا لقتال عودوسي ربه إىل ذهب بل عنقه ألضربن صلى هللا عليه وسلم هللا رسول مات
 فوجده وسلم ليهع هللا صلى النيب على ودخل الصديق بكر بوأ فقام . الدين نشر وليكمل

 وهللا هللا ايرسول وميتاا  حياا  طبت:  وقال وقبله وجهه فكشف( مغطى) يعين ى بربد لهمسج
 :  قال مث املنرب وصعد خرج مث. ها هللا عليك قد متَّ  اكتبه  يت قدال ةاملوت إن

ال  فإن هللا حي اللأ  بدومن كان يع ) اي أيها الناس من كان يعبد حممداا فإن حممداا قد مات
بتم تل انقلو قأات فإن مأال رسول قد خلت من قبله الرسل إوما حممد : ))مث قال ( ميوت 
..    بداأها مسعأمل  ينأعت هذ اآلية حىت ظننت مس هللا ما: فوفيقول عمر (( قابكم عأعلى 

    لم قد مات ليه وس عوتيقن أن رسول هللا صلى هللا مغشيا عليه خركأنه ألول مرة يسمعها و 

فلم جيردوه  ثيابه ن فوقكيف نغسل النيب صلى هللا عليه وسلم؟ فغسلوه م  ا :قالو  ذلك بعد مث
نيب ن الإنه قال أوسلم  ليهمن النيب صلى الّل ع اقد مسعو  ابل غسلوه بثيابه وكانو  من الثياب

الذي  افوجدو  نهمن يدف افدفنوه يف غرفة عائشة اليت مات فيها فطلبو  ن حيث يُقبضيدف
اعات كان ليه مجعوا يلحد فلحد له القرب وأنزلوه يف قربه صلى هللا عليه وسلم بعدما صل

لي تدخل تص أخرىجمموعة مث خترج و تصلي دخل تجمموعة  ؛ موعةيدخل عليه جمموعة جم
 وخترج. 

 هللا صلى هللا رسول على حتثو أن انفسكم أطابت أنس ايمث ملا دفنوه جاءت فاطمة وقالت : 
 : تقول جلست مث الرتاب وسلم عليه

. همأوا ردوسفال جنة أبتاه اي ننعاه جربيل إىل دعاه راب أجاب أبتاه اي دعاه راب أجاب أبتاه اي
 . وسلم عليه هللا صلى
 . ووفاته وسلم عليه هللا صلى مرضه عن نبذة هذه

 حياة النيب صلى هللا عليه وسلم يف الربزخ :
 الدنيا حياة،  الدنيا حياة مثل ليست خاصة حياة له قربه يف وسلم عليه هللا صلى فالنيب

نك ميت وإهنم إ: } كتابه  يف تعاىل هللا قال كما  وسلم عليه هللا صلى النيب مات انتهت
 مل وسلم عليه هللا صلى حممداا  نإ يقول ومن.  قد مات النيب صلى هللا عليه وسلمفمّيتون{ 
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 الضالة الفرق بعض هناك ألن وضال األمة إمجاع عن وخارج ابلقرآن مكذب فإنه تمي
 . الشهداء اةحي من أكمل هي اليت الكاملة الربزخية احلياة وعاش مات ولكنه.ميت مل نيقولو 

ل أحياء عند بمواات أ قال هللا عز وجل فيهم :}وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل هللاالشهداء 
 ولكن اتوام قد الدنيا يف،  الدنيا يف ليس هللا عند ولكنهم أحياء فالشهداءرهبم يرزقون{. 

ح ضر تسر خواصل طري يف حهلم حياة خاصة أرواحهم ،  يرزقون هللا عند أحياء أهنم احلقيقة
 . شاءت حيث اجلنة يف

ليست و ياة الربزخية احل يف ولكن الشهداء حياة من أكمل حياته وسلم عليه هللا صلى النيب
حلاجز بني عين املكان ايلربزخ ا ، خرةربزخية يعين اليت بني الدنيا واآلال.. احلياة احلياة الدنيوية 

 .  منطقتني
 حياة هوو  لسريةا من وسطاأل اجلزء هو وهذا خرةواآلربزخية يعين اليت بني الدنيا الفاحلياة 

 : قربه يف وسلم عليه هللا صلى النيب
يت الدود أي رضاأل يف يدفن أحد أي يعين األنبياء أجساد أتكل ال األرض أن ءشي أول

ما راب فأتإىل  يتعفن مث يتحول؛ وأيكل جسده فيتحول هذا اجلسد مرة أخرى إىل تراب 
 وسلم ليهع هللا صلى فالنيبعرفتم ..  أجسادهم أتكل أن األرض على هللا حرماألنبياء فقد 

 .مليه وسل صلى هللا علنيبعما دفن عليه ا ءشي أي فيه يتغري مل قربه يف هو كمااآلن    جسده
د ري فروحه  د هللا إليهعليه أبي مكان يف العامل ر  سلم من كل  أبن أكرمه وجل عز هللا كذلك

 صلى هللا عليه وسلم رسول هللا عليه السالم. هذه خاصة ب
 .  ربزخيةال ابحلياة تليق صالة قربه يف يصلي وسلم عليه هللا صلى النيب كذلك

ته ، فصال قبورهم يف أحياء األنبياء احلديث يف جاء كما  وجل عز هلل ودعاء ذكر والصالة
 ه الصالة والسالم عليالربزخية كصالهتم 

يف  ربهقيف صلي يما قائ فوجدهوسى مبليلة اإلسراء  النيب صلى هللا عليه وسلم يف قد مرو 
  .وسلم  ليهاملكان الذي دفن فيه عند الكثيب األمحر كما قال النيب صلى هللا ع

 دنيا .يست كحياة الل برزخية حياة؟  ماذا حياهتم ولكن يصلون قبورهم يفأحياء  فاألنبياء
 حياته صلى هللا عليه وسلم يف الدار اآلخرة :

 . وسلم عليه هللا صلى النيب هو القيامة يوم القرب عنه نشقي من أول
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ز وجل اهلل عفلقيامة اعليه وسلم وهو أول شافع وأول مشفَّع يوم  هللا صلى قربه من فيخرج
 احملمود قامفامل{. دااقال : }ومن الليل فتهجد به انفلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما حممو 

 امةالقي يوم فاعاتش عدة له فالنيب الشفاعة هو وسلم عليه هللا صلى النيب به اختص الذي
 .هللا  من يطلبيعين  هللا عند يشفع يعين

 .  أو ألشخاص نيمع لشخص األمور من أمرا هللا من يطلب أن الشفاعة ما معىن الشفاعة؟
 شفاعات النيب صلى هللا عليه وسلم :

 : منها متعددةصلى هللا عليه وسلم  النيب وشفاعة
 من يامةالق يوم الئقاخل كل  خيرج عندما هذه،  احملمود املقام هي اليتلعظمى : الشفاعة ا

ز عهللا  يفصل نأ نوينتظرو  الرؤوس من الشمسوتدنو  العرق هميلجمو  احلشر إىل قبورهم
 آدم اي قولونفي بياءاألن إىل فريغبون . فيطول االنتظار ومافصل هللا عز وجل بينهموجل بينهم 

 هلا لست هلا ستل نفسي نفسي فيقول بيديه وخلقك هللا كلمك  البشر وأب أنت بوانأ أنت
 ياءاألنب بوأ أنت براهيمإ ايفيقولون :  إبراهيم إىل ااذهبو  يقول أو غريي إىل ااذهبو : فيقول
لها وهي ك. ت نفسي نفسي إين كذبت ثالث كذاب: فيقول وأنت كذا رمحن ال خليل وأنت

 . وهي أخيت هذه قالف سارة زوجته اعندما أخذو  يف ذات هللا هو مل يكذب ولكن عرض
 يف رضم؛  ءشي من لميس أحد ال واملرض سقيم إين قال عندما:  والثانية .اإلسالم يفأخته 
داوي ا حنتاج أن يكلن  أيضاا  تعريض هي وإمنا حمسوبة ةكذب  ليس فهذا جسده يف وتعب نفسه
 نطقوني كانوا  نإ فاسألوهم ذاه كبريهم  فعله بل قالملا :  والثالثة.  نفوسناقلوبنا ويداوي هللا 
 إذا كانوا ون يعينا ينطقهو قال بل فعله كبريهم هذا فاسألوهم إن كانو : أهل العلم قالوا . 

عله فصد أنه قفما  فعرضفلم يفعله كبريهم ال ينطقون  الذي فعله كبريهم لكن همفينطقون 
  .حقيقة 

أبو األنبياء وهو  ألنهحسبها على نفسه كذابت ولكن هو ثالث  فهي يف احلقيقة ليست 
يف . ستخدم التعريض ليس الكذب وإمنا التعريض ي أنلنفسه حىت  رضخليل الرمحن مل ي
سنة فحسب على نفسه هذه  مائةأكثر من كما يذكر بعض أهل العلم عمره كله عاش  

هو  ؟ هل يستطيع أحد أن حيسب على نفسه كم مرة كذب يف حياتهكلمات ! الثالث  
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 كذاب  واعتربهاسنة تقريبا مائة وعشرين طول عمره أكثر من  ةسب على نفسه هذه الثالثح
 . الكذب عظم اتعرفو  حىت

 قد فعل وهوا شيئنفسي نفسي يعين ال يستطيع أن يطلب من هللا عز وجل : فكان يقول 
يقول وسى فإىل م نذهبو ، فيإنه كليم هللا فإىل موسى  ااذهبو  أشياء. مث قال : ةهذه الثالث

لبعثة قبل ا تلهيقصد الذي ق..نفسي نفسي إين قتلت نفسا اذهبوا إىل غريي  ءنفس الشي
 ذلك. ب ضن يبعث ولكن أيضا مل ير يقتله هو ضربه فمات وكان قبل أ نفما قصد أ

: فقال يسى عا إىل ذهبو فهللا وكلمته ألقاها إىل مرمي  وحنه ر فإإىل عيسى  امث قال : اذهبو 
شيئا  لعيذكر أنه فم ..ومل يذكر له ذنبا صلى هللا عليه وسلم إىل حممد نفسي نفسي اذهبوا 

ل كظم من  أع ألنه له موقف ؟ لذي جعل عيسى عليه السالم يقول نفسي نفسياولكن ما
القيامة  يت يومسوف أيو جعلوه إهلا من دون هللا ، الذنوب وهو أهنم دعوه من دون هللا هذه 

 رئيس دعى أنههو ا أنه شخص هتما شديد كما لواب ...كأنه حسويقول هللا عز وجل له 
 .  خطري سؤال يعين املنزلة نفسيف  جعل الرئيس كيف أنه كلمه  فإذا البلد

هلني إ  وأميختذويناأنت قلت للناس ءوجل :}وإذ قال اي عيسى ابن مرمي وقد قال هللا عز 
ه ما أمرتين ب م إالهللت قمن دون هللا.... { اآلايت اليت يف آخر سورة املائدة. فيقول :}ما 

 عز وجل  أله هللايس أن اعبدوا هللا ريب وربكم{ فكان يفكر يف هذا املوقف العظيم عندما
يب عبدوا هللا ر أن اه بين من دوين وهو يقول:} ما قلت هلم إال ما أمرت اكيف اختذك الناس إهل

ك وإن م عبادهنإوربكم وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم..{ إىل أن يقول:} إن تعذهبم ف
 ليسو  فيه كرويف سالمال عليه عيسى شاهخي املوقف فهذاتغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم{ 

 هللا صلى يبالن إىل فيأتون هللا دون من اإهل الناس اختذه وقد شيئا هللا من يطلب أن ةجرأ عنده
يل فتهجد به ن اللمو ال:} ألن هللا وعده بذلك ق؟ ه وسلم فيقول : أان هلا أان هلا ملاذا علي

 غري دألح نبغيي ال يالذ احملمود املقام هذاانفلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما حمموداا{ 
 أدعيةو  مجيلة كلمات  هللا ويلهمه العرش حتت فيسجد فيأيت. وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 له لوج عز هللا لو يقفا. ايهإهبا هللا عز وجل ويتقرب إليه وحيمد هللا مبحامد يلهمه هللا  عويد
 نم الناس يريح أن وجل عز هللا طلب منفي.  تشفَّع واشفع تعط وسل رأسك ارفع:  حممد اي

 . املوقف هول
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م من نار وهدخلوا ال مث بعد ذلك يشفع للناس الذين، ول اجلنة بدخ للناس َيشفع ذلك وبعد
ا هبا ال هللا موقنإله إ ال لمن النار فيخرج من النار كل من قاوا أهل ال إله إال هللا أن خيرج

 .  صادقا فيها
  .اجلنة يف منازهلم ترتفع حىت الناس لبعض يشفع أن أيضا شفاعاته ومن

مه أبو عهو وسلم  خاصة ابلنيب صلى هللا عليههذه شفاعة و  طفق واحد لكافر يشفع وكذلك
  النارضحضاح من  طالب يشفع له وخيرجه من اجلحيم إىل

النار  غمرات م منهو أبو طالب خيرجه النيب صلى هللا عليه وسلأهون أهل النار عذااب 
قدم سفل الأ  يف.. يعين املنطقة هذه اليتيوضع يف أمخص قدمه فيجعله يف ضحضاح منها 

و أهون عذااب منه وه أشد النار أهل من أحدا أن يظن ال.  دماغه امنه غليت النار من مجرة
 أهل النار عذاابا.

 . وسلم عليه هللا ىصل النيب اتشفاع ههذ
 .. لموس عليه هللا لىص قبله ألحد يفتح ال أن اجلنة خادم أُمر وقد اجلنة يدخل من أول وهو

 تنبغي ملنزلة الاهذه . ( الوسيلةيف اجلنة هي منزلة تسمى ) وسلم عليه هللا صلى النيب ومنزلة
ذه زلة أقل من هيف من ملهللنيب صلى هللا عليه وسلم بقية أهل اجلنة ك واال لعبد واحد فقط ه

 .املنزلة 
 الم.. ة والسلصالاعليه .. هذه حياة النيب صلى هللا عليه وسلم يف اآلخرة ويف اجلنة ف

ئل ماوالش حملمديةا صائصاخل وكذلك النبوة دالئل يسمى ما وهو ابلسرية تتعلق أمور هناك
 أحداث السرية..  ضمنهذه األمور الثالثة تتعلق ابلسرية وهي أتيت 

 دالئل النبوة :
 ليهع هللا صلى نيبال صدق على تدل يتال األشياء هي النبوة دالئل. النبوة؟ دالئل ماهي
  . وسلم

كد لنا أنه نيب وأنه ؤ لذي ياماعلى نبوته . دعى أنه نيب البد أنه أييت ابلدالئل إذا جاء أحد وا
مثلما فعل ذا وكذا كيقول أوحى هللا إيل  من املمكن أن أييت أي أحد  ؟ صادق فيما يقول

يكون : النيب صلى هللا عليه وسلم يقول ممن ادعى النبوة ،  واألسود العنسي وغريمهامسيلمة 
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دالئل النبوة هي اليت تبني ؟ يف نعرف . فكالنبوة  يمن أميت دجالون ثالثون كلهم يدع
 .صحة دعوة النيب أنه نيب مرسل من عند هللا عز وجل 

 ه وسلم تنقسم إىل ثالثة أمور : دالئل نبوته صلى هللا عليو 
 يف شخصه صلى هللا عليه وسلم..  :األول األمر

 هللا صلى صدقه:  شيء أول نبوته دالئل من ذاهتا حد يف هي وسلم عليه هللا صلى شخصيته
 عنه رضي هللا فيانس سأل أاب حينما وأمانته كما قال هرقل ملك الروموعفافه  وسلم عليه

 ناس مثال لىلكذب عماكان ليدع ا: قال . قال ال ؟ كان يكذب أ  فقال له : سلمقبل أن ي
و ال ه؟ رسلين ويقول هللا أعلى هللا أييت فيكذب هل رجل ال يكذب . يكذب على هللا 

ك الكذب هل يرت ناس فأمور احلياة البسيطة اليت يكذب فيها كثري من الأشياء من يكذب يف 
 عرفتم ..كن ال مي ؟ على الناس مث يكذب على هللا

 ذاهب أتى كيف  بةالكتااليعرف و  القراءة يعرف يكن مل وسلم عليه هللا صلى النيب كذلك
 يفك  احلياة أمور يف متكامل ونظام وكبرية صغرية كل  يفو  شيء كل  يف عظيم تشريع؟ العلم
 من؟  السابقني نبياءاأل كتب  ذكر كيف؟   والكتابة القراءة يعرف ال وهو التشريع هبذا أتى
ناس فوس الياء يف ن؟ كيف ذكر أش يف املستقبل مل حتصل بعدأشياء كيف ذكر ؟   هم رفع أين

سهم فنخيفون يف أ)) :قال نفوس الناس القرآن ما يف هللا عز وجل ذكر يف ؟ مثل املنافقني 
وا هذا قال واسهم كانلو ما كان هذا يف نفو ، ذكر أشياء يف نفس الناس (( ماال يبدون لك 
لكفر اعلى  ذكر أن أاب هلب سيموتو  . ماقال أحد هذا . كاذب  أنتليس يف نفوسنا 

  ت هلب{ذا فقال:} تبت يدا أيب هلب وتب ما أغىن عنه ماله وما كسب سيصلى انرا
ى انرا ذات ه سيصلال عنكيف أن هللا قفيقال  لو أبو هلب قال آمنت ابهلل كان كذَّب القرآن 

 .هلب 
 آخر من دالئل النبوة  ءشييف أيضا ومثلها أشياء كثرية وهذه تدخل 

على أنه  دلت اهكل  ناسال مع وتعامله وهديهالنيب صلى هللا عليه وسلم يف أخالقه ومشائله و 
نزل تلى من ئكم ع} قل هل أنب قالوا : هذه شياطني تتنزل عليه قال هللا :. ملا صادق 

 الشياطني تنَـزَُّل على كل أفاك أثيم{. 
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هو نظيف و جمنون ليه و إفريكبونه ويوحون والشياطني  اجلن أحدا يتنزل عليه ما عمران رأينا
لَكل ا ملوحي يغيث امللهوفو يصل الرحم : صادق كما قالت خدجية مجيل أخالقه حسنة 

 ألخالقا هذه حلقا نوائب على ويعنيويقري الضيف نفسه ل يئايستطيع أن يعمل شالذي ال 
 دجالنيوال هنةوالك سحرةال من الشياطني عليهم تنزلأحد من اجملانني الذين ت ميكن ال احلسنة
 {.. ك أثيمكل أفا  قال هللا عز وجل: }تنزل على كما  نو إمنا هم كذبة أفاك هكذا أخالقه

 يف نفسه صلى هللا عليه وسلم من دالئل نبوته أول شيء طيب هذه 
 .. عموما معجزاته أو الكرمي القرآن:  الثاين األمر

عند هللا  رسل منمقول أان يفالنيب أييت . ارق للعادة اخليء املعجزة للنيب هي الش: املعجزات 
ى هللا نيب صلمن ال كما طلبت قريش؟   أين الدليل على أنك مرسل من عند هللا  ن :فيقولو 

 . ئت لنا آبية دليل على أنك مرسل من عند هللا اعليه وسلم قالوا 
 ةكثري زات الاملعج من، عه له معجزات فمثال موسى عليه السالم أرسل هللا مكانت كل نيب  

 ةالسحر  اءج وملا داا ج اعظيم ثعباان فأصبحت ألقاها العصا : معه أرسل؛  اليت أرسلها معه
ما كية هذا سحر  ليست حقيقفهي سحرهم ب فعلوها اليت الصغرية الثعابني كل  ثعبانه أكل

عبان هذه ثإىل  عصاقال هللا عز وجل:} خييل إليه من سحرهم أهنا تسعى{ . وأما حتول ال
ست هنا ليحرة ألعصي السكل هللا عز وجل خلق من العصا ثعباان ألجل هذا أكل  . حقيقة 

 حقيقية... 
ه يف جيب دخلهاأا لمف برصكان فيها ،  يدخل يده خترج بيضاء من غري سوء ، يضاا اليد أو 

 ..ن آ القر وجل يف زعشياء كثريه كما ذكر هللا أو .  ءشيفيها وال  ما ةخرجت سليمة معافا
 .هذه من معجزات موسى عليه السالم 

 . كان يربئ االكمه واألبرص وحييي املوتى إبذن هللا  ؛  طيب معجزات عيسى
 فتم عر .. غرق الكافرين أرسل الطوفان و أوجل  هللا عز؛ نوح عليه السالم 

 .ه من اآلايت ما جعل البشر تؤمن مبا جاء بعز وجل اته هللا آكل نيب ف
 : هللا عليه وسلم معجزات النيب صلى

 النيب صلى هللا عليه وسلم له معجزات كثرية جدا
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 الرسول صلى لعز وج هللا عطاها هللا لنيب من األنبياء إال وأعطىأيكون ما من معجزة  ويكاد
لكرمي كله ا لقرآناو  الكرمي القرآنهللا عليه وسلم أفضل منها فأول معجزة وأهم معجزة هي 

انت للنيب كاليت   ألخرىاملعجزة الوحيدة الباقية كل املعجزات اوهذه  القرآنمعجزة هو نفس 
 صلى هللا عليه وسلم ما بقي منها شيء

إىل  شار هلملقمر أااق كما قلنا طلبت قريش من النيب صلى هللا عليه وسلم آية فأراهم انشق
ى األخر  جلهةواآلخر من اهذه القمر فأصبح القمر نصفني انشق قسمني قسم من اجلهة 

لساعة وانشق رتبت ا))اق قال هللا عز وجل، طلبوا منه آية فأراهم انشقاق القمر لوا سحر فقا
 فهذه آية((  هواءهمأ واكذبوا واتبعو  * القمر * وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

 من اآلايت 
قول أرين يفه نعم يقول لفصلى هللا عليه وسلم  أنت رسول هللا كان أيتيه األعرايب فيقول له 

يأمر فل نعم قا آية فيقول إن دعوت لك هذه الشجرة فجاءت فشهدت أين رسول هللا تسلم
قول السالم سجد فيه يالنيب صلى هللا عليه وسلم الشجرة فينكسر منها عذق فينزل أييت إلي

 عليه هللا صلى لنيبعليك اي رسول هللا مث يعود فيطلع للشجرة ويثبت مكانه هذه فعلها ا
 .ريا وسلم كث

 .كان احلجر والشجر يسلم عليه يقول السالم عليك اي رسول هللا 
 هم .ميسكون احلصى فيسمعون تسبيحه يف أيدييسبح بيد الصحابة  صىكان احل

ال ينتهي و شخاص ت األالنيب صلى هللا عليه وسلم فيطعم مئا عليهكان الطعام القليل يدعو 
 وال ينقص 

بني أصابع  ئية منملامن الناس يكون مثل العيون ا احدكان املاء القليل الذي ال يكفي وا
  . النيب صلى هللا عليه وسلم فيتوضأ الناس وميلئوا آنيتهم

.  لنبوةالئل ادتب كإىل   يرجع اهذه كلها معجزات ومثلها كثري الذي يريد أيضا أن يعرفه
ريا ر كثذكتباب فكتب دالئل النبوة يف هذا السوف نكتب بعض الكتب اليت تتعرض هلذا 

 . من املعجزات اليت حدثت للنيب صلى هللا عليه وسلم
 أوجه إعجاز القرآن :

 .جز ن هو معاآلإىل ،  يوم القيامةإىل  املعجزة الباقية والكرمي فه القرآنأما 
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)أم يقولون )ال : فق فما استطاعوا : ))فأتوا بسورة مثله (( هللا عز وجل حتدى العرب قال
ور سفألفوا عشر ء افرتا ن عنهافرتاء تقولو  هأن مادامسور مثله مفرتايت(( افرتاه قل فأتوا بعشر 

الكوثر  عطيناكأثل إان محىت سورة واحدة قال ))فأتوا بسورة من مثله(( . فما استطاعوا مثله 
 يان البو أقصر سورة فما استطاع العرب مع أهنم كانوا أهل البالغة والفصاحة 

 القرآنهذا  ا مبثلتو أين ألى ن اجتمعت اإلنس واجلن عئقل لالنهاية قال هللا عز وجل )) ويف
م شبه كالييف ككالم هللا    القرآنال أيتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا(( ألن 

 .املخلوقني 
 نو ويعرف هأوزانه له طريقته ولمعروف الشعر شعر ، العرب كانت تعرف من الكالم أشياء 

 وهكذا نظمرية الكالم املنثور اجلميل املبيات الشعالنثر وهو الكالم غري األ
رب ال فه العما عر  ما عمرهم مسعوا به وكذلك ءنثر شيهو الهو شعر وال  القرآنلكن هذا 

 يشبه كالم الناس  
ا نثر قول هذن يأن ال يستطيع أن يقول هذا شعر وال يستطيع آه يقول هذا قر ؤ يقر  ذيال

 .نظام خاص للكالم 
بشر لو نها الجز عيمة وفيه تشريعات عظيمة هذه التشريعات يععظ القرآن فيه معانكذلك 

 لو ظيمةع معانو القرآن الكرمي جيد فيها تشريعات من فقط ميسك اإلنسان سورة واحدة 
يت عليها ع أن أيتطيوال يسحياول اإلنسان يكتبها يف غري هذه السورة أتخذ جملدات كبرية 

 شياء أيفوته 
ء أي شي، شريع توفيه  عليه اإلسالمية ما تركت شيئا إال ودلتنا الشريعة، ما ترك شيئا  القرآن

ال ذا ه ؟ ذاهيف ك  ئا .يف احلياة جيد فيه من التشريع شي ءلو يفكر اإلنسان يف أي شي
 .ميكن أن أييت به بشر 

ء أهل هؤال.  كتابأهل ال عن األمم املاضية وتصحيح أشياء عندكما ذكران كذلك اإلخبار  
..  م حح هلكان يص  القرآن؛ حداث وقصص أل عليهم الكتاب وعندهم الكتاب الذين نز 

رف ن أين عم؟ ط قلصالة والسالم وهو أمي مل يقرأ كتااب اكيف يصحح هلم الرسول عليه 
  ؟ هذا
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م دىن األرض وهم يف ألرو أيضا إخباره ابألمور اليت يف الغيب قال هللا عز وجل ))امل غلبت ا
 ع سنني((من بعد غلبهم سيغلبون * يف بض

نني يعين س بضع س يفالروم هزمتها فارس مث أخرب هللا عز وجل أن الروم سوف يهزمون الفر 
 تهمهزمي تكانو أقل من عشر سنوات حيصل هذا فرجعت احلرب بينهم فهزمت الروم الفرس 

 ذ يفرح املؤمنون((ئيوم بدر قال هللا عز وجل ))ويوم
ية ما اللغة العرب معرفة إىل لشيء العظيم هذا حيتاجالكرمي فيه من أنواع البالغة ا القرآنكذلك 

 أيخذ الوقت الطويل هستطيع شرحه اآلن ألنأ
جاء  القرآن .غة حتدى العرب يف لغتهم وهم كانوا أهل البال القرآنصنوف البالغة ألن 

 أبمجل وأعلى درجات البالغة اليت ال يستطيعها بشر 
 .الكرمي  القرآنوغري ذلك هذه كلها تسمى دالئل اإلعجاز يف 

 اخلصائص النبوية :
 اخلصائص إىل  ننتقلطيب 

 أو عننبياء من األ ريهاخلصائص هي األشياء اليت اختص هبا النيب صلى هللا عليه وسلم عن غ
 خرى .األمة عن األمم األ غريه من األمة أو اختصت به

د فيه جينسان اإل اخلصائص الكربى للسيوطي هذا كتاب إذا قرأه فهذه هلا كتب مثل كتاب
ه صلى هللا ثل قولء ماخلصائص اليت اختص هبا النيب صلى هللا عليه وسلم عن سائر األنبيا

 كان (( يعينوراعليه وسلم فضلت على األنبياء خبمس قال ))جعلت يل األرض مسجدا وطه
لم فجعلت ليه وس عللصالة أما النيب صلى هللا  مكانالذي يريد أن يصلي البد أن يصلي يف

عين يطهورا و دا نسان يف اإلسالم جعلت له مسجاألرض مسجدا أي مكان يصلي فيه اإل له
عليه  مد صلى هللالنيب حمامة إذا ما وجد اإلنسان ماءا يتيمم ابلرتاب هذا التيمم مل يكن إال أل

 . النيب صلى هللا عليه وسلم خص بذلك دون األنبياء .وسلم 
سرية لعدو ماني ن حيارب العدو وكان بينه وبوقال ))نصرت ابلرعب مسرية شهر(( قبل أ

 لم سوف أييتليه وس عشهر يعين هو يف مكة والعدو مثال يف الشام ويعلم أن النيب صلى هللا
 عليه وسلم لى هللالنيب صخائفني من جميء اشهرا كامال ، لقتاله يقذف هللا الرعب يف قلوهبم 

 وهذا نصر من هللا له ليس ألحد من األنبياء، 
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م يصوغها يف  يه وسلعل وتيت جوامع الكلم(( يعين املعاين الكثرية النيب صلى هللاأل ))وقا
ه شرح فين كثرية  متني أو ثالث كلمات ولكن له معانكلمات قليلة فتجد احلديث كل

يت جوامع سلم أو يه و أشياء فهذه من البالغة أن النيب صلى هللا علأحكاما و ونستنبط منه 
 كثرية   وهي تضمن معان يقول كلمات قليلة الكلم

ئا مجع ووضع شي مواغن ذاإن يف احلرب و حلت يل الغنائم(( كان األنبياء السابقأخلامسة ))وا
ه لم فأحل هللا يه وسلعل من السماء فأحرقته وأما ابلنسبة للنيب صلى هللا يف مكان فأتت انر

 .كل ما يغنمه من الكفار ينتفع به وينتفع به املسلمون ،  الغنائم 
ن اثنادا(( احد ))جعلت يل األرض مسجحلت يل الغنائم(( و أ))هذه هي اخلمسة : ف 

 سةوتيت جوامع الكلم(( مخأ))( ثالثة ))نصرت ابلرعب(( أربعة )وطهورا(
خرى  أصائص خ ولكن له ةهذه اخلمس ذكرها الرسول صلى هللا عليه وسلم يف حديث متصل

عز وجل  ن هللاأمنها نبياء وعلى أمته و على األالنيب صلى هللا عليه وسلم كثرية خص هبا 
نفسها  هبت لهو ليت ن يتزوج اأابح له أمن النساء يف وقت واحد و  ان يتزوج تسعأابح له أ

 به صلى هللا عليه وسلم اوجعل له نصيبا من املغنم خاص
 هللا صلى ية للنيبوهذه خصوص: كتاب اخلصائص يقول   هلا يف وأمور كثري كما ذكران يرجع 

 يف كل مسألة أتيت... سلم عليه و 
عز  نسان هللاإكل   .لم ومن األشياء اليت اختصه هللا عز وجل هبا وهي مشهورة أن شيطانه أس

 نيب صلى هللالكن اللشر و هذا القرين من اجلن أيمره ابلسوء واب، من اجلن  اوجل جعل له قرين
نا ن كلو ما الباقأ. ري خبال إ فال أيمرين عانين عليه فأسلمأإال أن هللا  عليه وسلم قال حىت أان

 .وكل األنبياء معهم قرين ال أيمرهم إال ابلسوء 
 ا خصوصيات أخرى كما قلنا كثرية ال يسعنا ذكرها هومن

نه أالقرب و  شق عنهن ينل مشفع وأول مول شافع وأو أنه وأيضا من اخلصائص اليت تعرضنا هلا أ
 . تا طويالوق صيات وحصرها أيخذلها خصو نه له الوسيلة هذه كأله املقام احملمود و 

 الشمائل النبوية :
اصة مثل ونه اخلق بشؤ عبارة عن هدي النيب صلى هللا عليه وسلم وما يتعلفهي ما الشمائل أ

 نهاا عوتكلمنوصف خلقته فهذا ابب من األبواب اليت تدخل حتت مسمى الشمائل 
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ه صلى ن لباسكلم عيت ابابفتجد ؟ كذلك لباس النيب صلى هللا عليه وسلم ماذا كان يلبس 
إىل  رزااإل ن يلبسكا،كان حيب من الثياب البيض ،  القميص هللا عليه وسلم كان حيب لبس 

 نصف ساقيه
 مثل هذه كلها تسمى مشائل ألهنا تتعلق بلباسه صلى هللا عليه وسلم 

 ؟يف نومه كيف كان ينام عليه الصالة والسالم طيب ، 
ذا وكذا  كوكان   رضيضع كفه حتت خده وكان ينام على األ كان ينام عل جانبه األمين وكان

ت الفالين  الوقيفظ وكان يستيق خكل شيء يتعلق بنومه وكان إذا انم يغط أحياان وكان ينف
 وكان ال حيب السمر بعد العشاء هذه كلها تسمى مشائل 

 حيبان لرطب كابكان أيكل القثاء ؟  ماذا كان أيكل صلى هللا عليه وسلم طعامه يضا أ
كان بع  ثة أصابثال كان إذا أكل أيكل.. أشياء تتعلق بطعامه ..  كان يكره الضب   دابءال

فية األكل  امه كيلق بطعهذه كلها أشياء تتع، كان يلعق أصابعه أيكل مما يليه من القصعة ،  
 ائل ن الشممذه كيفية اجللسة أنواع الطعام اليت حيبها كان حيب الذراع من اللحم ه

مشائله  دخل يفته كلها هذ، األذكار اليت كان يقوهلا ، ته صلى هللا عليه وسلم عبادطيب .. 
لسور ارأ من ان يقك،  كان يقوم حىت تتفطر قدماه ، كيف كان يقوم ؟  صلى هللا عليه وسلم 

 يفأوله وينام  قوم يفن يخره كاآالطوال يف قيام الليل كان ينام من الليل يف أوله ويقوم يف 
 . فعبادته صلى هللا عليه وسلم تدخل حتت مسمى الشمائل.. عرفتم خره آ

املته كيف مع  ؟ئه يف الشمائل أخالقه صلى هللا عليه وسلم كيف معاملته لنسا ءشيوأهم 
  ؟إليه  ي يسيءكيف كان يصفح عن الذ؟  كيف معاملته لرعيته من املسلمني ؟   لألطفال

 هللاإىل  وكان يدع  كيف؟  الفقراء كيف كان يعامل ؟  رملة واملسكني األإىل  كيف كان حيسن
 ، كيفية دعوته .. عرفتم  وجل عز

  نهاعهذه كلها من مشائله صلى هللا عليه وسلم وهذه هلا كتب خاصة تتكلم 
 ورة مشوليةصن يكاد يكون تكلمنا عن موضوعات السرية باآل

 ا هلأن يرجع  االستزادةابلنسبة للمراجع اليت يريد اإلنسان إن أحب 
أشهر كتاب يف السرية كتاب يسمى ة ككل : كتب السرية البد أن نتعرف عليها و يف السري 

هل العلم الذي يذكرون منه سرية أ دعن الكتاب األساسهو ية البن هشام وهذا السرية النبو 
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النيب صلى هللا عليه وسلم يف غالب األماكن وهذا الكتاب فيه رواايت صحيحة ورواايت غري 
يف  ئالكتاب صحيح رمبا يسمع اإلنسان شيأن كل مايف هذا اصحيحة فال يظن اإلنسان 

 ابن هشام وليس بصحيح  ذكرهالسرية 
 ..  ثريكذلك هناك كتاب السرية النبوية ضمن كتاب البداية والنهاية البن ك

يب صلى ات النغزو  كتاب يتكلم عنذا الاملغازي للواقدي وه يسمىهناك كتاب قدمي  وأيضا
 هللا عليه وسلم 

 كامال  ليس السرية كثرية ومنها كتاب الطرهوين صحيح السرية النبوية وهذاوكتب 
لنبوة ايهقي ودالئل وة للبنبنها دالئل اللنبوة فكتب دالئل النبوة كثرية مأما ابلنسبة لدالئل ا

  فراييبودالئل النبوة للودالئل النبوة لألصبهاين  نعيمأليب 
عن  كلميوطي وهذا أكرب كتاب يتوابلنسبة للخصائص كتاب اخلصائص الكربى للس

 خصائص النيب صلى هللا عليه وسلم وخصائص أمته 
عليه وسلم  ى هللا صلخالق النيبأخالق النيب صلى هللا عليه وسلم ومشائله كتاب أوكذلك يف 

 ي خري العباديف هد عادأليب الشيخ وكتاب الشمائل احملمدية لإلمام الرتمذي وكتاب زاد امل
 منه كبري يتكلم عن مشائله صلى هللا عليه وسلم البن القيم جزء 

 مسك اخلتام : وإنك لعلى خلق عظيم :
ة رضي هللا ت عائشقال أن نتعرف عليها يف خلق النيب صلى هللا عليه وسلم نريدوهناك نقطة 

ظيم(( خلق ع لعلى وجل ))وإنك أما اآلية اليت فيها قول هللا عز القرآنعنها كان خلقه 
م كما يظن يه وسلعل لى دين عظيم وليس املراد مدح أخالق النيب صلى هللااملراد منها عف

 لى هللا عليهلنيب صل اأكثر الناس وكما يذكر أكثر أهل العلم ألن هذه اآلية نزلت قبل دخو 
لى دين عظيم عأنه ه مئنلى هللا عليه وسلم وكانت تطوسلم يف البعثة كانت يف بداية بعثته ص

قد  ني كماشياطمن اجلن وال ئاوليس شيأي وإنك على دين عظيم ، وإنك لعلى خلق عظيم 
كما   ه جنونبكون أن يعلى نفسه يتوهم املتومهون وكما خشي النيب صلى هللا عليه وسلم 

فأصبح  قرآنالخالق أبسلم صلى هللا عليه و ختلق النيب  القرآنلما نزل فذكران يف أول البعثة 
  ألنه ختلق أبخالق الدين على خلق عظيم

 وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا
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