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 يف املدينة |حممد

والتقى برسول اهلل| يف ، وصل اإلمام عيل إىل يثرب ساملًا مع الفواطم

ن عىل سالمته وسالمة من معه من أفاطم، مسجد قبا حيث كان يف انتظاره

؛ ينةمر النبي الكريم بالرحيل إىل املدا  ف. ÷بضعته فاطمة وعىل األخص  ، الفواطم

ت أرجاؤها نوقد ازدا، يدخل املدينة |الرسول هووها ، لقد جاء املؤمل حقاً ف

ىل اجة عتنعكس وه  ، ت جنباهتا أضواء املشاعروعم  ، بمظاهر البهجة واالحتفال

؛ املدينة كلها يف عرسودخلت . أهليهاوتتألأل رسورًا عىل حياة ، وجوه أصحاهبا

فوق  والفرسان يندفعون، وباألناشيد تصدح احلناجر، بالزغاريد ترتنم األفواه

واجلميع حيتفون بالوافد ، والرجالة يزحفون عىل درب املوكب، ظهور اخليل

 . العظيم

 ؛ألهنا األوىل من نوعها عىل مدينتهم؛ املناسبة نحتى ربات احلجال مل تفتهو

ق ومنهن من تطل، حهبا الرشفات والسطو ص  غنساء يظهرن من األخبية لتفال

أو ترش العطور والروائح ، أو تنثر عىل رأس القادم العظيم الورد واألرز، الزغردة

 . الطيبة

ومن حواليه حشد أهل املدينة قد  ـ ويتهادى املوكب املهيب املبارك يف سريه

كل منهم رغبة يف الوصول إىل  ويف نفس، أحاطوا برسول اهلل| من كل جانب

اً  ل املوكبظويـ  وإمساك زمام ناقته هقرب ر ال يمر بدار من دو، يف سريه مستمر 

 ي منزلذوال حيا، ودعوه إىل أن يقيم عندهم، اعرتض أهله طريقهإال   املسلمني

 فكل قبيل يريده ضيفًا ومقيمً ، ورجاه أن حيط رحاله فيهإال   سيد من سادة القوم



| 

 . والكل يعرض القوة واملنعة والثروة، عنده

ا وكان يف الوقت نفسه ال يرفض م، ولكن رسول اهلل كان ال جييب أحدًا لطلبه

وشكره عىل  ،بل يقابلهم بابتسامة مرشقة ترتجم فرحته بلقائهم، يرغبون به إليه

خلوا « :ثم يشري إىل ناقته ويقول، ودعاءه هلم مجيعًا باخلري والربكة، احتفائهم

 . »لها فإهنا مأمورةسبي

ل ترك ب، مل يكن رسول اهلل| قد اعتزم اإلقامة يف ناحية معينة يف املدينة

رشعة الدور كلها م تلك لقد كانت. من اهلل سبحانه وتعاىل ياألمور تسري عىل هد

غ دار سامل بل تابع السري إىل أن بل، ولكنه مل يكن ليؤثر إحداها، األبواب الستقباله

ونزل عن ، فأمر بالركب أن يتوقف، صالة الظهر قد أدركتهوكانت . بن عوف

التي  ـ وتقدم يؤمهم بالصالة، وتبعه املسلمون، أضوء فتوضوأمر بالو  ، راحلته

ـ وخطبهم ـ وكانت  كانت أول صالة مجعة أقامها رسول اهلل| يف اإلسالم

، فتاكوالت، والتعاون فيم بينهم أول خطبة يف اإلسالم أمرهم فيها بطاعة اهلل

 الصحابة مسجدًا يف ىفبنـ  والنهي عن املنكر، واألمر باملعروف، وصلة األرحام

 . موضع صالته سمي مسجد اجلمعة

كل ويقول ل، وقد أرخى هلا الزمام، وراحت هي تسري فيه، ثم راح يركب ناقته

حتى أتت دار بني مالك . »خلوا سبيلها فإهنا مأمورة«: من يريد أن يأخذ بزمامها

مني وهو لغال، وهو مكان جيفف فيه التمر، فربكت هناك يف املربد، نجاربن ال

: يقرأ وهو، فنزل عن ناقته، يتيمني يقال هلم سهل وسهيل ابني رافع بن عمرو

بِّ َأنِزْلنِي ُمنَزلا ﴿ َباَرك رَّ  ﴾َوَأنَت َخْْيُ اْلُْنِزلِيَ  اا مُّ

 ومل يكن هذا أول لقاء، دارهومحل متاعه إىل ، فاستقبله أبو أيوب األنصاري

                                           
 . 29: املؤمنون( 1) 



‘  

وحني خرج وفد املدينة ملبايعة  ـ فمن قبل |مع رسول اهلل أليب أيوب

كان أبو أيوب  ـ تلك البيعة املباركة املعروفة ببيعة العقبة الثانية، الرسول يف مكة

يمهنم عىل يمني رسول اهلل| أ وااألنصاري بني السبعني مؤمنًا الذين شد  

 . مبايعني منارصين

 فإن احلظوظ، ويتخذها عاصمة لدين اهلل، ف املدينةواآلن ورسول اهلل يرش  

الوافية أليب أيوب جعلت من داره أول دار يسكنها املهاجر العظيم والرسول 

ولكن ما كان أبو ، ثر رسول اهلل| أن ينزهلا يف دورها األولآولقد . الكريم

ع أن ومل يستط، الرجفةأيوب يصعد إىل غرفته يف الدور العلوي حتى أخذته 

اهلل|  فيه رسول مكان الذي يقواملمن  يتصور نفسه قائًم أو نائًم يف مكان أعىل

اهلل ال يليق و: ويقول، قل إىل الدور األعىلتأن ين |فراح يلح عىل النبي. وينام

 نأبي الكريم الن خربهفي. سقيفة رسول اهلل حتتها وال بأحد من الناس أن يعلو، بنا

وب فبان عىل وجه أيب أي. سفل البيتأكون يف يأن  هوبمن يغشا به رفقأ ما هو

، لويفأقام باملسكن الع. ودعا له باليمن والربكة، ب رسول اهلل خاطرهفطي  ، احلزن

مصدر إزعاج لرسول  معها أنه يصبحر أن يأيت بحركة يشعر ذولكنه كان حيا

ة له املسجد وبناء حجروبقي الرسول يف دار أيب أيوب إىل أن تم بناء . اهلل|

 . بجواره



 

 

 

 النيب يبين مسجده

 حط   أن واجته مهه منذ، أقام رسول اهلل| يف منزل أيب أيوب األنصاري

يف  عن هنج اإلسالم ًا من خاللهقدميه يف داخله إىل القيام بعمل يف املدينة معلن

فكان  .أي يشء آخرقبل قامة مسجد مبارشة إلاملسلمني  افدع، البناء والتوحيد

 عرف اليوميأول اهتممات الرسول العظيم يف املدينة بناء هذا املسجد الذي 

 ،ما زال منذ أن وضع رسول اهلل| أساسه قائمً و كان إذ؛ بمسجد رسول اهلل

ء يف وأمرهم بالبد، إليه املسلمني اولذلك دع. ولسوف يبقى قائًم ما بقي الدهر

 . الذي اختار له املكان الذي بركت فيه ناقته املقدس هذا املسجدإقامة 

ـ  ، عمرو يبناالغالمني اليتيمني سهل وسهيل ب ابل دع، ومل يرتك الوقت يمر

، اً فساومهم عىل املربد ليتخذه مسجد ـ وكانا يف حجر أيب إمامة سعد بن زرارة

وما زال ، أن يقبله هبة منهمالرسول الكريم  ىفأب . بل هنبه لك يا رسول اهلل: فقاال

مأن وملا اط. واختذه نزله وموضع مسجده،  بعرشة دنانريمهبم حتى ابتاعه منه

 ،توجه من فوره أمام مجع حافل، إىل امتالك املسلمني مكانًا عاماً  |الرسول

فاندفع ، ورضب أول معول يف األرض حلفر األساس عىل عمق ثالثة أذرع

 . هم القوة واحلمسؤومل، املسلمون إىل العمل

فهي عبارة عن قليل من ، نادرة كانت وال مواد البناء، ومل يكن العمل صعباً 

ة بشكل أحجار صاحل ىوكثري من اللبن الذي يعجن من الرتاب ويسو، احلجارة

 ةفاألهم هو تلك احلمس؛ ال ؟توفر احلجارة والطني هو ولكن هل املهم كله، للبناء

كان كل و، لقوم الذين أقبلوا عىل العمل اجلمعيتبدت شعلة يف نفوس ا التي



  

 . واحد منهم يعتربه عمله اخلاص به

قد | واً وكان يزيدهم إقباالً واندفاعًا رؤيتهم سيدهم ونبيهم النبي حممد

ن عىل وينقل احلجارة واللب، يعمل بيديه الرشيفتني، أن يكون واحدًا منهمإال   ىأب

 : ويقول، صدره وكتفيه

 

والفضل يكون لصاحب ، ومساواة يف كل يشء، عدالة؛ ذلك هو اإلسالم

وهبذا الفضل ثواب من اهلل والرسول ، العطاء يف العمل اجلمعي للمصلحة العامة

 . كغريه من املسلمني

، اب اهللثولنيل ندفاعًا افيزدادون ، ويسمع الصحابة ما يقوله الرسول الكريم

 : منشدين يتغنونوهم 

 

 : فيجيبهم رسول اهلل| داعيًا ملن اجتهد يف العمل

إلا  
 

 : يزيد يف محاسة القوم فريجتز ويقولأن × ويريد اإلمام عيل

 

بناء كان  وإن، ويسري العمل فرتة قصرية من الزمن يستوي بعدها املسجد قائمً 

،  سقفهيفوال نقش ، وال زخرفة يف جدرانه، هئمتواضعًا بسيطًا ال تعقيد يف بنا

ا و، وع النخيلذه من جساطين  أ  عةسب هوارتفاع، من جريد النخيلفظلل أعاله أم 



| 

وكان مسجدًا جامعًا لكل ، وعرضه ستون ذراعاً ، ن ذراعاً ووطوله سبع، رعذأ

 . تتام املعدا، املرافق

ومصىل  ،وهبو ورحبة، نيطوكانت عنارصه وتفاصيله تتألف من أواوين وأسا

قد  ةوبوسطه مظل، تتألف منه املساجد اجلامعة وصحنه مكشوفوهو ما ، للنساء

وقد  ،(الصفة) رفع عليها سقف حتمله أساطني من جذوع النخل سميت 

فلقبوا  ،ا رسول اهلل| إليواء الفقراء الذين مل يكونوا يمتلكون مسكناً هصخص  

 . بأهل الصفة

ما لكم  لو تعلمون«: ويقول هلم، ويأنس هبم، وكان رسول اهلل| جيالسهم

 . »عند اهلل ألحببتم أن تزدادوا فقراا وحاجة

األول من الناحية اجلنوبية حيث كانت القبلة إىل بيت : ثالثة باً وجعل له أبوا

 وملا حتولت القبلة إىل الكعبة املرشفة يف السنة الثانية من، املقدس ناحية الشمل

والثاين من  .من الشمل وفتح آخر، يف جهة القبلة هاهلجرة سد الباب اجلنويب ملوقع

 ،والثالث من جهة الرشق ويسمى باب جربئيل. جهة الغرب ويسمى باب الرمحة

ي وهو الباب املؤد  ، وال يدخل منه سواه، وهو الذي يدخل منه النبي حممد|

 . إىل البقيع

د زاد يف املسج، وملا قدم رسول اهلل| من غزوة خيرب سنة سبع من اهلجرة

وعرضه ، ومن الشمل حتى صار مربعًا طوله مئة ذراع ،من الرشق ومن الغرب

 . وارتفاعه سبعة أذرع، مئة ذراع

فلم أمطرت السمء أصبحت ، وكان النبي| ملا بنى مسجده مل يفرشه

فكان الرجل من . األرض مبتلة فإذا سجد الرجل غاصت جبهته يف الطني

لم قىض ف، حتته ويبسطه، املسلمني إذا جاء وقت الصالة مأل ثوبه من احلصباء



  

رواه أبو . »ما أحسن هذا البساط!«: رأى احلصباء فقال، رسول اهلل من الصالة

 . داود يف سننه عن أيب الوليد عن ابن عمر

وهو املسجد ، وكان هذا املسجد أول مسجد بني يف اإلسالم بعد مسجد قبا

َس َعَل ْلََّْس ﴿: قال تعاىل، سس عىل التقوىا  الذي ذكره اهلل عز  وجل  أنه   ِجٌد ُأسِّ

ِل َيْوم     ﴾التَّْقَوى ِمْن َأوَّ

رًا قليكون م؛ وكان هذا املسجد أول تنظيمت رسول اهلل يف املدينة املنورة

 معامًا الجتمعاهت وحمالً ، للمسلمني ومصىل  ، للحكومة اإلسالمية اجلديدة

ها رجال منج أول مدرسة إسالمية ختر   هوو. وتشاورهم يف األمور العامة للدولة

 : يقول حسان بن ثابت. ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل

 حييي اايييا  ميين دار حرمييةنمول ت
 

هبييا منييا ا يياد  الييذ  كييان ي ييعُد 

 

وفيها ، ومنها مبعثي، اْلدينة مهاجر «: وقد قال رسول اهلل| يف حقها

وإن صالة واحدة يف مسجدها تعدل عند اهلل ، وهي عاصمة اإلسالم األوىل، قا 

 . »ألف صالة يف غْيها
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 حتويل القبلة

 وهللجميع أن أول اهتممات الرسول األعظم عند نزوله املدينة املنورة  القد بد

ك كان ذل ولكن مِل  ، بناء هذا املسجد الذي نعرفه اليوم بمسجد رسول اهلل|

 كل   صحيح أن ؟االهتمم من النبي| بإقامة املسجد قبل مبارشة أي يشء آخر

وكلم  ،وينعم من خالله برضوانه ورمحته، فعل خري يالقي فيه اإلنسان وجه ربه

، طمأنينة وبركاتوسع عمل اخلري فاضت تلك النعمة الربانية إيمنًا وهدى ات  

ن إ سبحانه وتعاىل هلذا اخلري وفاعله فوحب اهلل، ثر عمل اخلريآم األهم هو ولكن

 . هناك غايات سامية لرسول اهلل| يف بناء مسجده

وهذه الغايات السامية املتشعبة التي أبرزها بناء املسجد النبوي الرشيف جتعل 

يف  ن ناحية من نواحي السموموهنا تك. ها والتقدير هلاياإلنسان أسري التفكري ف

 : ا مورإليه  منهاهيدف من ضمن ما هيدف فهو| كان ، فكر رسول اهلل|

 . املسلمني مهاجرين وأنصار عىل أول عمل مشرتك بينهم مجع: أوا ا

ا  يواء الفقراء املهاجرين الذين مل يكونوا جعل فيه نصيبًا إلفقد  ثانياا وأما

االً لعمل فكان مث، يدعى الصفة، ن إليهوفجعل فيه هلم مكاناً يأو، يمتلكون مسكناً 

 . الرائعاخلري 

ما هذا الدين اجلديد : ما جعل املهاجرين واألنصار يندهشون ويتساءلونوهذا 

ومن هذا الرسول الذي يبني  ؟الذي يصهر الناس يف مثل هذه اللحمة الشديدة

ن ويأو فيجعل هلم فيه مكاناً ، يفكر بالفقراء نفسه ويف الوقت، جامعًا للمسلمني

 ه؟إلي



  

ا  للخلوة فيه للتعبد ، بديل له عن غار حراء رغبة يف مكان فهو ثالثاا وأما

 ،فكان بعد بناء املسجد يقيض جل أوقاته فيه متعبدًا مصليًا باملسلمني، والتهجد

 . معلًم هلم أصول دينهم، هميخاطبًا ف

ا  ه كل ئصال اإلنسان بربه ولقاالصالة التي هي األساس الت  ألجل ف رابعاا وأما

وهي أول فريضة من ، عىل وجه األرض اً موجود دام ذلك اإلنسانيوم به ما 

وهي وحدها قبل غريها . وأكثرها دورانًا مع الليل والنهار، فرائض اإلسالم

وألن  .الوسيلة الكافية الوافية لتمكني العبد من لقاء ربه ما زال يف دنياه األرضية

فقد أراد رسول اهلل| أن يقيم بيتًا للصالة حتى يمكن ، للصالة تلك القيمة

عىل احلقائق  لعواويط  ، وا بتحقيق الصلة الربانية يف رحابهملمني من أن ينعللمس

 . أن هيتدوا إليها المسالتي يريدهم اإل

ان أيضًا ك، فاملسجد يف اإلسالم كم جيمع الناس للعبادة وأداء فريضة الصالة

، ويةر يف مجيع شؤوهنم الدينية والدنيظوندوة جيتمعون فيه للن، مدرسة للتعليم

. يهوؤوال جيد من ي  ، وملجأ للفقراء واملساكني يأوي إليه منهم من ال يملك مسكناً 

ه قبلة وأقام ل، فلم انتهى النبي| من بناء مسجده هبط عليه األمني جربئيل

 . املسجد عن اهلل عز  وجل  إىل جهة بيت املقدس من ناحية الشمل

بن ايقول  .ثاين من اهلجرةواستمرت القبلة إىل بيت املقدس حتى أوائل العام ال

س ستة والقبلة إىل بيت املقد، صىل النبي حممد| يف مسجده باملدينة: النجار

 والذي عليه األكثرون أن حتويلها كان يف. مر بالتحويل إىل الكعبةا  ثم ، عرش شهراً 

 . اآلخرةى صالة الظهر يف أواخر شهر مجاد

ه أن اليهود وذلك ملا بلغ؛ رشفةوكان النبي حممد يرغب أن تكون قبلته الكعبة امل

 عنهم بقوله وقد حكى اهلل. تصيل إىل قبلتنا، أنت تابع لنا: كانوا يعريونه ويقولون



| 

َفَهاء ِمَن النَّاِس َما َولَُّهْم َعن قِْبَلتِِهُم الَّتِي َكاُنوْا َعَلْيَها﴿: تعاىل  ﴾َسَيُقوُل السُّ

اهيم أنتم تقولون نحن عىل ملة إبر: ويقولون، وقريش أيضًا يعريون املسلمني

رسول  فاغتم   .ون إىل بيت املقدس قبلة اليهودوتصل  ، وأنتم ترتكون قبلته، اخلليل

كان خيرج و. وددت أن اهلل رصفني عن قبلة اليهود: وقال جلربئيل، اهلل غًم شديداً 

 . اً مرينتظر من اهلل يف ذلك أ، وينظر إىل آفاق السمء، يف جوف الليل يقلب وجهه

عن عثمن بن حممد أن رسول اهلل| زار امرأة من بني : يقول ابن النجار

فحان  ،فصنعت له طعاماً ، سلمة يقال هلا أم بشري بن الرباء بن معرور األنصارية

فلم  ،فصىل رسول اهلل| بأصحابه يف مسجد بني سلمة، وقت صالة الظهر

وأنزل  ،له إىل جهة الكعبةوحو  ، وأخذ بيده، صىل ركعتني نزل عليه األمني جربئيل

ََمء َفَلنَُولَِّينََّك قِْبَلةا َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر ﴿: عليه َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك يِف السَّ

َراِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّوْا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرهُ    ﴾اْلَْْسِجِد اْْلَ

وجوههم إىل جهة الكعبة حتى قام الرجال مقام ل من خلفه من املسلمني وحو  

، ألن بيت املقدس بالنسبة إىل املدينة يقع يف الشمل؛ النساء والنساء مقام الرجال

كانت ف، كم هو معروف صالة الظهر أربع ركعاتو، والكعبة املرشفة يف اجلنوب

، بلتنيقوسمي املسجد مسجد ال، منها إىل بيت املقدس واثنتان إىل الكعبة ركعتان

اب جلهة وحمر، وفيه حمراب جلهة بيت املقدس، وهو موجود يقع شمل غريب املدينة

 . الكعبة املرشفة

وملا أراد الرسول . أول ما نسخ من القرآن الكريم أمر القبلة: قال ابن عباس

األعظم حتويل قبلة املسجد النبوي الرشيف من الشمل إىل اجلنوب ـ أي من بيت 

                                           
 . 142: البقرة( 1) 

 . 144: البقرة( 2) 



  

 :الكعبة املرشفة ـ نزل األمني جربئيل عىل النبي حممد| وقالاملقدس إىل جهة 

فأماط ، إىل ناحية مكة يهوأومأ بجناح. »ضع القبلة وأنت تنظر إىل الكعبة، يا حممد«

، جدهفوضع النبي| قبلة مس، اهلل بقدرته كل جبل وشجر ومدر بينه وبني مكة

كان ينظر إىل  فقد، ه وبينهاوهو ينظر إىل الكعبة املرشفة بعد أن كشف اهلل له ما بين

 . الكعبة ال حيول دون نظره يشء

ربئيل ج مأالنبي مع وضع القبلة أو غفلم فر، جعل قبلته إىل امليزابوهكذا 

ويف ذلك  ،فأعاد اهلل اجلبال والشجر وكل يشء عىل حاله، بجناحه ثانية ناحية مكة

 : يقول الشاعر

 



 

 

 الشريفة الروضة

ة وتلع، بي قا  ومنا  روضة من رياض اجلنة«: قال الرسول األكرم|

 . »من تلعها

 ،جاء يف حديثه| حول الروضة الرشيفة قد اختلف العلمء يف معنى مال

بي «: حمصل ما أول به العلمء ذلك أن معنى قوله|: فقال احلافظ ابن حجر

، أن تلك البقعة كروضة من رياض اجلنة، »قا  ومنا  روضة من رياض اجلنة

  .كم سمي جمالس الذكر رياض اجلنة، وحصول السعادة، ملا ينزل فيها من الرمحة

هوم مف، اتفقوا عىل أن هذا اللفظ معقول املعنى: مد الراساينقال اجلمل حم

وإن ذلك  ،اللفظ عىل حقيقته: فقيل؛ وإنم اختلفوا يف ذلك املعنى ما هو، احلكمة

: وقيل .أو أنه سينقل إليها، روضة من رياض اجلنة بمعنى أنه بعينه نقل من اجلنة

  .الرمحة وحصول املغفرة ملا ينزل فيها من؛ إن العبادة فيها تؤدي إىل اجلنة

ما بي قا  ومنا  روضة من «: وقال ابن اجلوزي إن قول النبي حممد|

فتكون روضة من ؛ أراد| أن تلك البقعة تنتقل إىل اجلنة، »رياض اجلنة

 . وأهنا ليست كسائر األرض تذهب وتفنى، وتلعة من تلعها، رياضها

 هبا أكرم اهلل، رياض اجلنةوجاء يف بعض األخبار أن البقعة نفسها روضة من 

كم أن احلجر األسود حجر من أحجار اجلنة جاء به ، نبيه حممد بن عبد اهلل|

وأمره أن  ،األمني جربئيل إىل خليله ونبيه إبراهيم حني أمره ببناء الكعبة املرشفة

وهو  ،فيكون بينه وبني األبوة اإلبراهيمية يف هذا شبه؛ اآلن املعروف يضعه يف حمله



  

ملا خص اخلليل إبراهيم باحلجر من اجلنة أكرم اهلل نبيه املصطفى بالروضة يف أنه 

 . مسجده

ويعود روضة من ، فيكون املوضوع املذكور روضة من رياض اجلنة اآلن

  .فيه روضة يف اجلنة املأثور ويكون للعامل بالعمل، رياض اجلنة كم كان

إىل الغرب وعرضها من ويبلغ طول الروضة اثنني وعرشين ذراعًا من الرشق 

ها البعض اآلخر من القرب إىل املنرب وحد  . الشمل إىل اجلنوب مخسة عرش ذراعاً 

بي « :وهي التي ورد فيها احلديث الرشيف، طوالً ومن املنرب إىل اإلسطوانة عرضاً 

وجاء يف زيارهتا ـ بعد أن تصيل فيها ما . »قا  ومنا  روضة من رياض اجلنة

، رشفتها وكرمتها، اللهم إن هذه روضة من رياض اجلنة«: شئت ـ أن تقول

أمتني عل و، فاحرشين يف زمرته، ونورهتا بنور نبيك وحبيبك حممد بن عبد اهلل

وصل  ،واسقني من حوضه رشبة هنيئة ل نظمأ بعدها أبداا يا أرحم الرامحي، حمبته

 : الشعراءيقول بعض . واطلب حوائجك. »اهلل عل حممد وآله الطاهرين

 



 

 

 

 منرب الرسول

ة تعرف كن أهل املدينيومل ، مل يكن للمسجد النبوي الرشيف حني البناء منرب

وكان النبي حممد| خيطب يوم اجلمعة واقفًا إىل جذع نخلة . املنرب يوم ذلك

 وكان موضعه عند اإلسطوانة املختلفة. املسجد يتساند إليهد كان عمدًا من عم

وأثر ، القيام فشق عليه. التي تيل القرب الرشيف التي كان رسول اهلل يصيل عندها

: ـ فقال له متيم الدارمي ـ وكان رجاًل من خلم من أهل فلسطني، ذلك عىل رجليه

أعمل لك ما هو أرفق لك من هذا اجلذع من أن تقوم وتقعد؟ إال   ، يا رسول اهلل

: قال. »؟وما هو اْلنا«: قال. منرب: قال .»؟وما تريد أن تفعل«: فقال املصطفى

 . كم رأيت يصنع يف الشام، منرب ختطب عليه وأنت جالس

ات وقطع منها خشب، فخرج خارج املدينة يف الغابة، فأمره النبي| بعمله

بكثرة  اً وكان هذا الشجر موجود ـ من شجر الطرفاء: وقيل، من شجر األثل

سول ر عليها درجتني غري املقعدة التي جيلسوجعل له ، فعمله ـ خارج املدينة

إذا  يهي كان يستند إلذوحتول عن اجلذع ال، وعدل إليه، فلم اختذ املنرب، اهلل|

رج منه صوت خيو، نًا عىل مفارقة رسول اهلل|جعل اجلذع حين حتز  ، خطب

كن من فس، فأتاه النبي| واحتضنه، فارتاع الناس لصوته، كصوت العشار

 : عييقول صالح الشافويف هذه املنقبة . ع له صوت بعد ذلك أبداً وما سم، احلنني

 

لو مل أفعل ذلك ألخذ حين إىل يوم ، والذ  نفس حممد بيده«: فقال النبي|



  

 . ودفن هناك، النبي حممد| أن حيفر له حتت املنربثم أمر . »القيامة

مد أعطى اهلل النبي حم ما مثل نبي يعطا  ما : ويف مناقب الشافعي عن أبيه قال

ال ا عطي ؟ قحممد يفم أعط، عيسى إحياء املوتى ىلقد أعط: فقيل له. بن عبد هلل

 . وهذا أكثر من إحياء املوتى، النبي حممد حنني اجلذع حتى سمع صوته

 . قصة حنني اجلذع من األمور الظاهرة: وقال البيهقي

 واخلرب به متواتر أخرجه، إن قصة حنني اجلذع مشهورة منترشةوهكذا ف

 . صحابياً  ورواه من الصحابة بضعة عرش، الصحاح أصحاب



 

 

 

 |مساكن النيب

اإلكرام اللذين كانا يتمتع هبم رسول اهلل| منذ واحلفاوة  من غمالر عىل

إن فرغ من  فموهكذا ، مسكن له يقيم فيه بناءعزم عىل نه فإ، جميئه املدينة املنورة

د لنفسه فشي  ، بناء مسجده الرشيف حتى انرصف إىل بناء مسكنه بجوار مسجده

شة ئوالثاين للسيدة عا، زمعة األول لزوجته سودة بنت؛ وأهله منزالً متواضعاً 

 . داخلطني من الاملبنت أيب بكر عىل نعت بناء املسجد من اللبن وجريد النخل 

بيتًا  ×وابنته فاطمة زوجة عيل ×البن عمه عيل بن أيب طالب أيضاً  كم بنى

وفتح  ـ إذا رأى ابنته فاطمةإال   ألنه ال يطيب له عيش ـ إىل جانبه مالصقًا لبيته

بيت موصول  ..تبارك بيت لعيل وفاطمةف. بًا إىل املسجد النبوي الرشيفبا طمةافل

 . تنيذينك البيبني يف الوقت نفسه  حد يفصلاببيت النبي األكرم جدار و

ا ليكون هل ـ× وزوجها عيل ÷لبيت اجلديد الذي نزلت فيه فاطمةلكان و

فه نبض خلفتسمع من ، رشيفليه رأسها الإجدار تسند  ـ يف جوار البيت الكريم

 . ناً ناقلب األب الكريم خيفق حبًا وح

، وارباجل يف هذا البيت الذي فضلت أن تنتقل إليه مع زوجها عيل تيمناً 

 . سالم اهلل عليها، والتصاقًا باجلدار متت حياكة عمرها

وملا انتهى الرسول من البناء انتقل من بيت أيب أيوب األنصاري إىل مساكنه 

ودة س تهوأقام مع زوجـ  بعدما دام بقاؤه يف دار أيب أيوب سبعة شهور ـ اجلديدة

هذا  ولقد دأب رسول اهلل| عىل. بنت زمعة يف إحدى احلجرتني اللتني ابتنامها



‘  

حتى صارت مساكنه حول ، إذ كان كلم تزوج بامرأة ابتنى هلا غرفة واحدة؛ النهج

 وكانت، هاملسجد ورشقي   أقيمت كلها يف جنويب  ، املسجد النبوي الرشيف تسعة

 . مساكن غاية يف التواضع والبساطة مع ذلك

 فنهاهم، فكانوا ينامون يف املسجد، ومل تكن للمهاجرين يوم ذاك بيوت  

ل «: الرسول عن ذلك ـ خمافة أن يصبح أحدهم جنبًا وهو يف املسجد ـ وقال هلم

مداا وعليااا حمإلا  جنباا  ينبغي ألحد يؤمن باهلل واليوم ااخر أن يبيت يف هذا اْلسجد

إن اهلل أمر موسى بن عمران أن يبني مسجداا ، وفاطمة واْلسن واْلسي^

 وإن اهلل أمرين أن أبني مسجداا طاهراا ل يسكنه، هو وهارونإلا  طاهراا ل يسكنه

 . »أنا وعيل بن أيب طالب وابنتي فاطمة وولداها اْلسن واْلسيإلا 

وجعلوا أبواهبم ، حول املسجد من الغرب والشمل فجعلوا يبنون هلم حجراً 

 د  وأمره بس، فنزل األمني جربئيل عىل النبي حممد|، مرشعة إىل املسجد

 . ×يلباب عإال   ها بم فيها باب عمه العباس ومحزة أبناء عبد املطلباألبواب كل  

ق ذلك فش، باب عيل تركه مفتوحاً إال   فأمر الرسول| بسد مجيع األبواب

وظنوا أن ذلك من أمر النبي| ، أصحابه حني تبني هلم فضل عيل عليهمعىل 

فلم اجتمعوا ، فلم بلغ الرسول| ذلك دعا بالصالة جامعة. حب ًا البن عمه

واهلل ما سدد  أبوابكم ، أهيا الناس«: وقال، صعد املنرب ومحد اهلل وأثنى عليه

ما ، ورإنَم أنا عبد مأمو. ولكن اهلل فتح باب عيل وسد أبوابكم، وفتحت باب عيل

 . »ما يوحى إيلإلا  إن أتبعُ ، أمر  به فعلت

س وهو طريقه لي، وكان يدخل وخيرج منه وهو جنب، فبقي باب عيل مفتوحاً 

ومنذ  .وفتح املسلمون املهاجرون هلم أبوابًا من غري جهة املسجد، له طريق غريه

وراح التأريخ يسطر ، ذلك احلني دخلت املدينة املنورة ميدان احلياة الصاعدة



| 

الصفحات اخلالدة بمداد النور واملعرفة عندما هاجر إليها وهبط هبا الرسول 

ميالدية وأرشق هبا نوره ـ وكان يومها مبدأ التاريخ اهلجري ـ  622األعظم عام 

وعىل دول العامل املتعاقبة حتى األبد بمشيئة الفرد ، إرشاقًا غامرًا عىل القرون

 . الصمد



 

 

 

 ةخاااملؤ

وانتقل من بيت أيب أيوب األنصاري ، مسجده ومسكنه |بنى النبي حممد

لته ونقلت والتي نق، التي استفتح هباثم جعل يفكر يف هذه احلياة اجلديدة ، إليه

فلم تعد الدعوة مقترصة . دعوته خطوة جديدة واسعة يف دور جديد من أدوارها

 ويتجىل   ،بل أصبحت واقعًا قائًم يريد له تطبيقًا عمليًا يمرسه الناس، قيفثعىل الت

ملادية ة ابإقامة احلكم املدعم بالقوإال   وهذا ال يكون، يف عالقاهتم اخلاصة والعامة

 . إىل جانب قوة العقيدة

حد من أمل يسبقه إليه  |وهنا يبدأ طور جديد من أطوار حياة الرسول

وهو الطور السيايس الذي أبدى فيه النبي حممد| من إال   ، األنبياء والرسل

شًا يطأطئ الرأس له إجالالً هِ املهارة واملقدرة واحلنكة ما جيعل اإلنسان يقف د  

ة يكان أكرب مهه أن يصل بيثرب موطنه اجلديد إىل وحدة سياسقد ل. وإكباراً 

بحيث تكون نقطة ، ونظامية مل تكن معروفة من قبل يف سائر أنحاء احلجاز

ته من وإنشاء جيشه حلمي، ليها اإلسالم يف تطبيق أحكامهإاالرتكاز التي يرتكز 

 . هئأعدا

 يخرسوت، إىل تنظيم صفوف املسلمني النبي| توجه اهتمم من هناو

 . وحدهتم للقضاء عىل كل ما يمكن أن يثري العداوة القديمة بينهم

وحدة العقيدة اإلسالمية التي : وقد اختذ الرسول العظيم أساسًا هلذا األمر

ركز  فقد ولذا، وتؤلف بينهم، جتمع بني املسلمني كافة من مهاجرين وأنصار

احد اجلامع املتني الذي الرسول العظيم يف إقامة هذه العالقات عىل األساس الو



| 

نة بقوة س ةذلك األساس الذي ظل يقيم عليه بنيانه طيلة ثالث عرش، هو العقيدة

 حياة ظهرت مآثره يفو، فربز البناء شاخماً عالياً . اإليمن الصادق باهلل الواحد األحد

 . الفرد كم يف حياة اجلمعة عماًل صاحلاً 

ول الكريم| التي هي واحدة من ولقد كانت املأثرة الفريدة من مآثر الرس

راه العقيدة واقعًا عمليًا ي لرتمجة دعوته املسلمني تظهر يفمجلة مآثره العظيمة 

حتى يكون ألخوهتم األثر احلاسم يف ؛ أخوين تأخيهم يف اهلل أخوينواضحًا يف 

 . كافة شؤوهنمو معامالهتم وأمواهلم

كم هي  ـ ةوهذه اخلطأراد أن يكون يف ثم إنه| ، ونفذه هوهذا ما أراد

 صحابته خاة بنيافبادر إىل املؤ، تذىاملثال املح ـ عادته| يف مجيع األمور اهلامة

هم ويؤنس، ليذهب عنهم وحشة الغربة؛ همرخآم إىل أوهلمن ، الكرام اثنني اثنني

ويربط بينهم برباط ، بعضاً ويشد أزر بعضهم ، ن مفارقة األهل والعشريةع

تلك ب |أكدفكان أن . ق والدمر  أوثق من رابطة العِ  لرباطهذا ا واعترب، اإليمن

وال  ،ال حيبون وال يكرهون إهنم األخوة وحدة اهلدف والغاية فيم بينهم بحيث

 . هلل ويف سبيل اهللإال   يرضون وال يبغضون

بي  ،وأراد من كل فرد من األنصار أن ينظر ألخيه املهاجر كم ينظر ألخيه الن س 

ـ  ويشاركه يف الرساء والرضاء، ويفرح ألفراحه، ويأمل آلالمه، فيحس بإحساسه

 وأصبح أكثرهم ال، ألن الوافدين إىل املدينة قد تركوا كل يشء وراءهم يف مكة

خوتكم قد تركوا األموال إإن »: يملك قوت يومه ـ فخاطب األنصار قائالً 

. «ار ااخرةوهاجروا إليكم يبغون رضا اهلل والد، وخرجوا من ديارهم، واألولد

وجعل  ،فآخى بينهم عىل احلق واملواساة. أموالنا بينهم قطيع، يا رسول اهلل: فقالوا

ى بني عثمن وآخ، فآخى بني عمر وأيب بكر، يضم الشكل إىل الشكل ليؤل ف بينهم

راح وآخى بني أيب عبيدة بن اجل، وآخى بني طلحة والزبري، وعبد الرمحن بن عوف



  

جبل  ابن وبني معاذ، وآخى بني أيب بن كعب وابن مسعود ،وسامل موىل أيب حذيفة

وبني أيب  ،وبني عمر بن يارس وحذيفة بن اليمن، وبني أيب طلحة وبالل، وثوبان

ني سعد وب، وبني محزة بن عبد املطلب وزيد بن حارثة، الدرداء وسلمن الفاريس

ألنصاري وب اوبني أيب أي، وبني أيب ذر واملقداد، بن أيب وقاص وصهيب الرومي

وبني معاوية وحباب ، وبني أسامة وهند حجام النبي|، وعبد اهلل بن سالم

وبني عائشة وامرأة أيب أيوب ، وبني فاطمة بنت حممد وأم سلمة، املجاشعي

 . األنصاري

ًا يف نفوس األنصار باملسؤولية جتاه إخواهنم سإحسا ةخاافرتكت تلك املؤ

ن الرجل املسلم من األنصار كان إثروهم عىل أنفسهم حتى فكان أن آ، املهاجرين

إرادته ليتزوجها أخوه املسلم املهاجر الذي ال زوجة  ضيطلق زوجته الثانية بمح

 ذينللاكم وقع بني عبد الرمحن بن عوف وسعد بن الربيع  ، ةله عند انتهاء العد  

نصار وأنا أكثر األ ،أنت أخي: فقال سعد لعبد الرمحن فقد؛ بينهم رسول اهلل ىخآ

ى وحتتي امرأتان فانظر أهيم تعجبك حت، فانظر شطر مايل فخذه، يف املدينة ماالً 

بارك اهلل يف أهلك ومالك يا : فقال عبد الرمحن. وبعد العدة تتزوجها، أطلقها

. حتى أبيع وأشرتي؛ أن تساعدين يف معرفة السوقإال   وإين ال أريد منك، أخي

تطاع حتى اس، وراح عبد الرمحن يعمل يف بيع الزبد واجلبن، فدله عىل السوق

نة وأن يمهر أحد نساء املدي، بمهارته التجارية أن يصل إىل الثروة يف زمن قصري

 . وأن تكون له قوافل مع قوافل التجار، حمرتمًا من ماله اخلاص مهراً 

، ةرومل يكن عبد الرمحن بن عوف وحده من املهاجرين الذين عملوا يف التجا

ة من العرب مجاعإال   ومل يكن يف املسلمني أحد بال عمل. بل فعل مثله كثريون غريه

حتى مل يكن ألحدهم سكن ، وكانوا يف حال العوز ـ وأسلموا، وفدوا عىل املدينة



| 

يف ( الصفة) وهؤالء هم الذين أفرد هلم رسول اهلل|  ويأوي ـ يلجأ إليه

ًا من مال املسلمني من املهاجرين وجعل هلم رزق، حتى يأووا إليها؛ املسجد

 . تاهم اهلل رزقًا حسناً آواألنصار الذين 

هذه هي املؤاخاة بني املسلمني التي أرادها الرسول األعظم| ثابتة 

. يةقعية املاداكم هي من الناحية الو يديةقوية الدعائم من الناحية العق، األساس

خواهنم املهاجرين من كرم وقد برزت آثارها امللموسة فيم أظهره األنصار إل

حتى راح املهاجرون يشتكون كرم األنصار إىل رسول ، وحب ومساعدة

، يا رسول اهلل: قالوا، فلم سأهلم النبي حممد| عن سبب شكواهم، اهلل|

لقد ؛ ثرييف ك وال أكثر بذالً ، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة يف قليل

 .حتى لقد خشينا أن يذهبوا باألجر كله؛ ملهناوأرشكونا يف ا، كفونا املؤونة

 . «ودعوتم اهلل عزا وجلا  م، ل ما أثنيتم عليهم»: فقال|

ني أحد وب× مل يؤاِخ بني عيل، وكان النبي حممد| ملا آخى بني أصحابه

وانقطع ظهر  حي ، لقد ذهبت روحي، يا رسول اهلل«: ×فقال عيل، من الناس

تبى فلك الع فإن كان هذا من سخط عيلَّ ؛ غْي  رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت

لا إ ما أخرتك، والذ  بعثني باْلق نبياا «: فقال رسول اهلل. »والكرامة يا رسول اهلل

وأنت أخي ، إنه ل نبي بعد إلا  أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لنفيس

من  ث األنبياءما ور«: قال. »وما أرث منك يا رسول اهلل؟«: ×فقال. »ووارثي

وسنة ، كتاب رهبم«: قال|. »ما ورث األنبياء من قبلك؟«: ×فقال. »قبيل

ثم . »وأنت أخي ورفيقي، وأنت معي يف قرص  يف اجلنة مع فاطمة ابنتي، نبيهم

َتَقابِلِيَ  اا إِْخَوان﴿: تال رسول اهلل| ر  مُّ   ﴾َعَل ُُسُ
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ا ما و. همناقبيف  أمحد بن حنبل هذا ما رواه  يعىلو ×أمري املؤمننييف لفظ أم 

 ،أنت أخي وأنا أخوك، إنَم تركتك لنفيس»: قال رسول اهلل|: فهو، بن مرةا

 . «كذابإلا  عيها بعدكل يدا ، وأخو رسول اهلل، أنا عبد اهلل: ك أحد فقلفإن حاجا 

سمعت عليًا ـ ورسول اهلل يسمع شعره ـ : يقول جابر بن عبد اهلل األنصاري

 : يقول

ه وسيييبطاه ويييا وليييد ربييييت مْعييياْل ييطفى ل شيك يف نسييبيأنيا أخيو 

 . »صدقت يا عيل«: فقال له النبي



 

 

 األذان واإلقامة

ي أن النب( السرية احللبية)و، وطبقات ابن سعد، جاء يف سرية ابن هشام

أذان منذ فرضت الصالة بمكة إىل أن حممدًا| كان يصيل من غري إعالن وال 

وكان املسلمون جيتمعون إىل النبي حممد| يف أوقات . هاجر إىل املدينة املنورة

فربم تأخر بعض الناس عن الصالة ـ لعدم معرفتهم ، الصالة بدون إعالم أو أذان

ة يا لقد فاتتنا الصال: وقالوا، بأوقات الصالة ـ فشكوا ذلك إىل رسول اهلل|

لم الناس بأمر الصالة؟ فأطرق النبي| برأسه ، اهللرسول  فهل من وسيلة ت ع 

هل من وسيلة تعلم الناس بأوقا  ، أهيا الناس«: ثم رفعه وهو يقول، إىل األرض

 . »ال الة؟

فإذا نظر إليها الناس أعلم ، ننصب راية عند حضور الصالة: فقال بعضهم

: آخر فقال. ل هذا الرأيفلم يعجب الرسو، بعضهم بعضًا بحضور وقت الصالة

: فقالوا. »هو من عمل اليهود«: وقال، فكرهه النبي|. نستعمل البوق

: فقالوا. »هو من عمل الن ارى«: وقال، فكرهه النبي أيضاً . نستعمل الناقوس

 . »ذلك من عمل اْلجوس«: فقال. فإذا رآها الناس أقبلوا إىل الصالة، نوقد ناراً 

وكان ممن حرض عبد اهلل بن زيد ، وهو كارهوأخريًا وافق عىل الناقوس 

 ،وبات تلك الليلة رأى يف منامه رؤيا، فلم ذهب إىل منزله، األنصاري اخلزرجي

ا نبي ي: وقال، منرشح الصدر، ل الوجهم أصبح جاء إىل رسول اهلل| متهل  لف

. »؟ما الذ  رأيت، خْياا «: قال|. إين رأيت البارحة يف عامل الرؤيا رؤيا، اهلل

فقلت  ،حيمل ناقوساً   يف يده، رأيت يف عامل الرؤيا رجاًل عليه ثوبان أخرضان: قال



  

ه إىل صالة ب وندع: قلت؟ وما تصنع به: فقال ؟أتبيع هذا الناقوس، يا عبد اهلل: له

: قال ؟وما هو: قلت ؟أدلك عىل خري من ذلكإال   : قال. اجلمعة إذا جاء وقتها

 اً أشهد أن حممد ـ مرتني ـ اهللإال   أشهد أن ال إله ـ أربع مرات ـ اهلل أكرب: تقول

 اهلل أكرب ـ مرتني ـ حي عىل الفالح ـ مرتني ـ حي عىل الصالة ـ مرتني ـ رسول اهلل

وعد عليه صيغة األذان كم هي عند املسلمني  ة ـمرة واحد ـ اهللإال   ال إله ـ مرتني ـ

 . اآلن

 وشاع، فبان البرش يف وجهه، إىل رؤيا عبد اهلل |استمع رسول اهلل

: وقال ،فلقد أهدي املسلمني أخريًا إىل ما يدعوهم إىل الصالة، االطمئنان يف نفسه

دى نأإنه ف؛ ن بهذا ؤفلي، قم مع بالل فألقي عليه ما رأيت، ما رأيت يا عبد اهلل عمَ نِ «

 : فقام وهو ينشد ويقول. »صوتاا منك

 

فارتفع صوت األذان ، فقام بالل يؤذن، مه األذانوعل  ، وذهب إىل بالل 

فخرج الناس من ، واألسمع روعة، فمأل األفئدة إيمناً ، بصوته الندي الشجي

ومن هو ذلك البلبل ، لريوا هذا احلدث اجلديد؛ ني صوب املسجدمدورهم ميم  

 . الصداح

ما  نإ: فانتبه وهو يقول ـ وكان نائمً  ـ وبلغ أذان بالل سمع عمر بن اخلطاب

مرسعًا جير رداءه يريد  وهب  . ي الليلةمسمعه اآلن هو عني ما سمعته يف مناأ

والذي بعثك باحلق ، رسول اهلل يا: فدخل املسجد وهو يقول، رسول اهلل|

 .  بن زيدلقد رأيت يف عامل الرؤيا مثل الذي رأى عبد اهلل، نبياً 



| 

إذ ؛ »ويا أم عمر، حديث خرافة«: ي ال يقبل به أحد من أهل الرأيرأوهذا ال

 ،إن من املعلوم أن األذان واإلقامة من املستحبات الرشعية املكلف هبا اإلنسان

ضاًل أن يستقل هبا أو يرتئيها ف |التي ليس للنبي حممدومن األحكام الرشعية 

 فإن األمر سوف يصبح، فإذا أخذنا أحكامنا الرشعية من الطيوف. ن املسلمنيع

ل وال يقب، هذا ال يكون أبداً و، نأخذ برأيه جيب أن كل واحد عنده طيف حينئٍذ أن

يف ترشيع  وهذا ال جيوز، يعتمد عىل املنامات فالرشع ال، بحال من األحوال

 . األحكام

فالروايات الواردة عن أهل البيت^ أن األمني جربئيل نزل عىل النبي 

إن أجزاء ورشائط : حممد| ونقل له صورة األذان واإلقامة متامًا مثلم قال له

وأن ، فدعا ببالل وعلمه األذان. »ه باللا ليؤذن بهمْ علِّ «: وقال. الصالة كذا وكذا

عىل عهد رسول  »حي عل الفالح«ثابتة يف األذان بعد  »حي عل خْي العمل«

ل الناس كخمافة أن يت  ، وأن اخلليفة عمر بن اخلطاب هو الذي أمر برتكها، اهلل|

 . عىل الصالة ويرتكوا اجلهاد

إنا لنحدث  ؛قلت ملحمد بن احلنفية: قال ءوجاء يف السرية احللبية عن أيب العال

ففزع حممد بن : قال، رجل من األنصار يف منامه أن بدء األذان كان من رؤيا رآها

 ،عمدتم إىل ما هو األصل يف رشائع اإلسالم: وقال، فزعًا شديداً لذلك احلنفية 

مل حت، فزعمتم أنه إنم كان من رؤيا رآها رجل من األنصار يف منامه، ومعامل دينكم

د هذا احلديث ق: فقلت له: قال؟ وقد تكون أضغاث أحالم، الصدق والكذب

إن مرشوعية األذان بالكتاب ال ؛ هذا واهلل هو الباطل: قال. يف الناس ضاستفا

 . باملنام

ئيل أذن أن األمني جرب× أخربين أيب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب: ثم قال



  

ثم أعاد جربئيل األذان ملا عرج بالنبي إىل ، يف بيت املقدس ليلة اإلرساء وأقام

 د مسجده باملدينة نزل األمني جربئيل عىل النبي حممدوملا بنى النبي حمم، السمء

 . »ليؤذن به ه باللا مْ علِّ «: وقال، كم نزل عليه برشوط الصالة، باألذان

عن حممد بن عمري عن محاد بن عيسى عن منصور بن أيب ( الكايف) وجاء يف 

هبط جائيل عل رسول اهلل| «: أنه قال× الصادق جعفر حازم عن اإلمام

فلَم انتبه رسول اهلل| ، ي فأذن جائيل وأقام× رأسه يف حجر عيل ي وكان

 . »ادُع باللا وعلمه األذان: قال. نعم: يا عيل أسمعت؟ قال: قال



 

 

 مساء املدينة ومكانتهاأ

كثر فيه أشجار ت، منبسط يف وادٍ ، تقع املدينة املنورة من احلجاز يف وسطه تقريباً 

اه العذبة تتفرق فيها الينابيع وعيون املي. اء املورقةن  غواحلدائق ال، النخيل الباسقة

رات ولتجعلها غنية بالثم؛ والنضارة ةيف خمتلف اجلنبات لتغطيها باخلضار

 . مشبعة بطيب اهلواء واعتدال اجلو، واخلريات

حو وتبعد عن مكة املكرمة بن، وهي ترتفع عن سطح البحر بنحو مخسمئة مرت

ها من الشمل جبل أحد، كيلو مرت 495 رشق ومن ال، ومن اجلنوب جبل ثبري، حيد 

 ،هواؤها رطب بارد يف الشتاءومن الغرب ميناؤها ينبع ، صحراء وسهول واسعة

 . وماؤها صالح للرشب، جاف حار يف الصيف

وتساوت يف الفضل بأم القرى مكة ، وأعز  فيها دينه، وهي بالد كرمها اهلل

ألف  واملسجد احلرام الذي فيه الصالة بمئة، املكرمة التي هبا الكعبة بيته العتيق

إين ُاحرم بي لبتي «: قال. |واملدينة حرم رسول اهلل، فالكعبة حرم اهلل. صالة

 . »اْلدينة كَم حرم إبراهيم لبتي مكة

 وهي البلدة الوحيدة التي افتتحت، بل إن املدينة قد زادت بالفضل عىل مكة

بن ابالقرآن الكريم عندما أرسل إليها النبي الكريم قبل اهلجرة أبا عبد اهلل مصعب 

 ،هم يف الدين احلنيفهويفق، عمري بن هاشم بن عبد مناف ليقرئ أهلها القرآن

 ا القاه فيها منملو، باحلصانة والربكة واخلري |ه من دعاء الرسولناوملا عهد

 . النرصة والتأييد بني أهلها

ها معقل  وهي، ب يف سكناهاورغ  ، رسول اهلل بكل امليزات احلسنة ولقد اختص 



  

، األقداسإهنا قدس ، وأول عاصمة للمسلمني، الفتوحات ومنشأ، اإلسالم

القادة والزعمء األبطال من املسلمني  تفاوخمل  ، ومتحف ناطق بأعمل األجيال

 . ودخلوا سجل اخللود، الذين حفل هبم التاريخ الطويل

 ؛وأفضل من مئات السنني عاش فيها الرسول أعوامه األخرية التي كانت أجل  

أكيد تة فرتو، تثبيت لدعائم الدين األبديسنوات و، حيث كانت أعوام فتح

ة إىل أول نسب؛ يثرب ـ سابقًا ـ وكانت تسمى. لوجوب الوحدانية هلل رب العاملني

وعندما  .×يثرب بن عبيل بن عوض بن إرم بن سام بن نوح النبي: من سكنها

ثم توالت األسمء عليها . هاجر إليها الرسول األعظم| سمها املدينة املنورة

، البارة ،دار األبرار، املقدسة، املحبوبة، املؤمنة: فمن أسمئها، حسب املناسبات

 : جاء يف شعر بعض الشعراء وهلذا فقد. وطيبة، وطابة

 هبسالم عل طابة الطيا 

مة، ودار السالم، وسيدة البلدان  ،واملحرومة، واملحروسة، واملباركة، واملحر 

وقبة ، وقلب اإليمن، وذات األحرار، وحرم رسول اهلل، واملختارة، واجلابرة

يََمَن ِمن َقْبلِِهْم ﴿: قال تعاىل، واإليمن، والدار، اإلسالم اَر َواإْلِ ُؤوا الدَّ َوالَِّذيَن َتَبوَّ

وهذه . يعني بذلك األنصار يف إكرامهم للمهاجرين﴾حُيِبُّوَن َمْن َهاَجَر إَِلْيِهمْ 

 . الكثرة من األسمء تدل ـ وال شك ـ عىل عظمة املسمى وفضله

 وقد محت الرسول املهاجر، ينترش فيها أالفضل أن اإلسالم بدكفيها من يو

حتى عمت ، وفيها كانت قيادة جهاده ومقر أول خالفة له، ونارصه أهلها، إليها

فإذا هو أعظم ، ثم أخريًا ضمت جسده الطاهر. الرسالة السموية أقطار األرض

 . إليه الرحال بعد املسجد احلرام مزار تشد  
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 ،للمسلمني من كل أقطار الدنيا مزاراً  قعة املقدسةهذه الب لقد أصبحت

وملتقى املؤمنني يأتون إليها ليشهدوا فيها رموز الطاقات التي انترش هبا الدين 

وليصلوا ويسلموا عن قرب عىل اهلادي املصطفى ، مر العاملغحتى ، اإلسالمي

 . غ دعوة احلق واإلصالح للناسومبل  ، حامل رسالة السمء إىل البرشية

هذه هي املدينة ، ووطن عظيم جليل، وبلد طيب أمني، بقعة كريمة مباركة

اح ورمز الكف، عاصمة اإلسالم األوىل، مدينة الرسول وحرمه ومضجعه ..احلبيبة

قدس  إهنا، وأول األساس والبناء حلضارة إسالمية عربية شاخمة، املجيد الصادق

 . األقداس وكفى



 

 

 

 املدينة مركز الدولة اإلسالمية

زان وتكون يف مي، سكن املدينة ألول مرةلقد مرت عرشات السنني قبل أن ت  

يثرب بن عبيل بن عوض بن إرم بن سام بن فأول من نزل هبا . الوجود التارخيي

نعموا مل يهنم إإال   ومن أجله سميت يثرب باسم أول من نزح إليها، نبي اهلل حنو

 : قال شاعرهم يرثيهم فقد؛ فيها طويالً 

 

 

، البحر وألقى أنقاضه يف، وكان بختنرص يف شمل اجلزيرة قد هدم بيت املقدس

يف  وكان بعضهم يقرؤون. ل يقاوم بني إرسائيل حتى تفرقوا عن بالد الشامظو

 ،اسمه حممد سيظهر يف إحدى البلدان بقرية ذات نخل اسمها يثرب اً كتبهم بأن نبي

 بني الشام واليمن علهم جيدون وصف يثرب إىل قرية فراحوا ينتقلون من قرية

 ا عنه يفورجاء أن يلتقوا بمحمد بن عبد اهلل الذي قرؤ؛ إلحدى القرىمطابقًا 

ان أن فك ، من بني هارون ةفأقامت منهم طائفة بيثرب من محلة التورا . كتبهم

هم ءويوصون أبنا، حممد قد جاء زمان ومات اآلباء وهم يؤمنون بأن، تكاثروا

قد  ين كانواذلاغيظًا وحسدًا من األنصار ؛ كفر به منهم غري أن من أدركه، باعهت  اب

 . سبقوهم إليه

من كان منكم يريد الراسيات : رب قال عمرو بن عوف لقومهأوملا اهندم سد م

  .فليلحق بيثرب، املدركات يف الدخل، املطعمت يف املحل، يف الوحل
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، رب باليمنأوكانت ديارهم م،  من األزدنياألوس واخلزرج بطن وكان

فمروا  ،فهاجروا مع من رحل عنها بعد سيل العرم يف القرن الثاين عرش قبل اهلجرة

 . فنزلوا ضيوفًا عىل سكاهنا اليهود، فطابت هلم، عىل يثرب

 وعدم، عقدوا مع جرياهنم اليهود من بني هارون حلف جوار، فلم استوطنوها

هم وضامواست، فنكثوا احللف، خاف اليهود غلبتهم، وار  فلم تكاثروا وأث  ، عتداءا

 . واضطهدوهم

 فاستنجد األوس واخلزرج عىل اليهود بتبع ملك اليمن، فشبت احلرب بينهم

ر البيت احلرام  ـ وهو مثلهم من عرب قحطان اسمه تبان بن أسعد الذي عم 

يريد غزو املدينة املنورة إنم قصد قتل  ومل يكن، اً جرار اً فجهز تبع جيشـ  وكساه

جرى ف، وخانوا العهد الذي بينهم وبني األوس واخلزرج، اليهود الذين كانوا فيها

 . االقتتال بينهم

فوجد رجالً من أصحاب ، ويف ذات يوم دخل رجل من األوس بستانه باملدينة

لم علم تبع ف ،ويس بمنجله فقتلهفرضبه األ، قًا من التمرذتبع عىل نخله جيذع ع

وحلف أن يقتل مجيع من يف املدينة من األوس ، بذلك غضب عىل األويس

 . وخيرب بيوهتا، واخلزرج

 اة عاملان راسخان يف العلم قد قرأظفجاءه حربان من أحبار اليهود من بني قري

بع فلم سمعا ما يريد ت، إليها هتوعلم بنبوة حممد| ومهاجر، الكتب السموية

فإنك إن أبيت حيل ؛ ال تفعل، أهيا امللك: املدينة وهالك أهلها قاال لهمن خراب 

أهيا  :اال له؟ فقوما ذاك: فقال هلم. ن عليك عاجل العقوبةمومل نأ، بينك وبينها

خيرج من هذا احلرم املكي الرشيف من ، هذه املدينة مهاجرة نبي كريم، امللك

 . وتكون داره وقراره، قريش يف آخر الزمان



  

 ،وكانوا يرافقونه، وكان معه أربعون رجاًل من ساللة العلمء، عن ذلكفكف 

ذلك ع البقاء باملدينة حتى يلتقوا بطلبوا من امللك تب  ، بارحفلم سمعوا كالم األ

، لكل واحد منهم داراً  ىوبن، وأكرمهم، هم تبع عىل ذلكقالنبي| فواف

 . وزوده باملال الوفري، وأقطعه جارية، جهوزو  

وأعطى  ،لينزل هبا عند قدومه املدينة؛ باسم النبي حممد| اً دار بتنىا كم أنه

مد| ليسلمه إىل النبي حم ـ يعلن فيه إيمنه به ـ لكبريهم كتابًا خمتومًا بالذهب

 : وجاء يف الكتاب. إن أدركه هو أو ولده أو أحفاده
 

 

 

 

ك إىل أن وهذه الدار التي ابتناها تبع إىل النبي حممد| تعاقبت عليها املال  

. لمءوهو من ساللة كبري الع، أيوب األنصاري أصبحت إىل الصحايب اجلليل أيب

 . ألنصاري إىل اليوموال تزال هذه الدار تعرف بدار أيب أيوب ا

 وراح التاريخ، ومنذ ذلك احلني دخلت املدينة املنورة ميدان احلياة الصاعد

 . يسطر الصفحات اخلالدة بمداد النور واملعرفة

وكان ـ  ميالدية 622عام  هبا طوهب، إليها |عندما هاجر الرسول األعظمو

 دول العامل املتعاقبة تاريخ اهلجري إرشاقًا غامرًا عىل القرون وعىلالها مبدأ عام

ومن  ،ـ نظم الشعراء قصائد يف ذلك حتى األبد بمشيئة الواحد الفرد الصمد

 : أعظم ما نظم فيها من نفائس الشعر قول الشاعر حسان بن ثابت
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القرآن بواألمني جربئيل ينزل عليه ، فيها رسول اهلل| أحد عرش عاماً  أقامو

كني والرد عىل املرش، ورشح أمور الناس، الكريم بالترشيع احلنيف وآيات احلق

 . تبيانًا لقوم يعقلون

عىل عهد رسول اهلل|  اهلجرة العرش اقتضاب أهم حوادث سني  بوسأذكر 

 . إىل سنة رحيله إىل الرفيق األعىل

  



 

 

 

 أحداث العام األول من اهلجرة

جعلوا و، اتفقت الصحابة عىل جعل ابتداء التاريخ اإلسالمي من سنة اهلجرة

نزل  ،ملا هاجر النبي حممد| من مكة إىل املدينة املنورة وفيه. حرماملأوهلا شهر 

ملسجد أمر ببناء او. بن عمه عيل وابنته فاطمةاومكث أيامًا ينتظر قدوم ، وادي قبا

س وأخذ النا، وكان أول من وضع حجر األساس يف قبلته، املعروف بمسجد قبا

قال  ،وأول مسجد أسس عىل التقوى، اإلسالم وهو أول مسجد بني يف. هئيف بنا

ِل َيْوم  َأَحقُّ َأن َتُقوَم فِيهِ ﴿: فيه تعاىل َس َعَل التَّْقَوى ِمْن َأوَّ   ﴾ْلََّْسِجٌد ُأسِّ

بنى بالسيدة عائشة ابنة أيب بكر يف التاسع عرش من شهر شوال بعد مقدمه  وفيه

وكان| قد عقد عليها يف مكة . وعمرها تسع سنوات، املدينة بثمنية شهور

 . املكرمة ـ بعد وفاة السيدة خدجية ـ وعمرها ست سنني

قبا  ارحتل من، ملا اطمأن الرسول عىل سالمة ابن عمه عيل وابنته فاطمة وفيه

يريد الدخول إىل املدينة ـ وكان يوم مجعة ـ فأدركته صالة الظهر يف بني سامل بن 

هذه أول صالة مجعة مجعها  توكان، عةوصىل بالناس مج، فأمر بالتوقف، عوف

وهي أول خطبة ، وخطب الناس يف هذه اجلمعة. رسول اهلل| يف اإلسالم

 وبنى األصحاب يف ذلك. خطبها رسول اهلل| يف اإلسالم باملدينة املنورة

 . املكان مسجدًا سمي بمسجد اجلمعة

، اريألنصونزل الرسول يف منزل أيب أيوب ا، ملا انتهت رحلة املهاجرة وفيه

ه منذ حط  قدميه يف داخله القيام بعمل يف املدينة معلن عن هنج اإلسالم يف  ه مه  اجت 
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وأمرهم بالبدء يف إقامة مسجد اختار ، لذلك دعا إليه املسلمني ؛ البناء والتوحيد

  سهالً اليتيمني ابل دع، ومل يرتك الوقت يمر . له املكان الذي بركت فيه ناقته

فساومهم عىل املكان حتى ابتاعه منهم  ـ سعد بن زرارةأوكانا يف حجر   ـوسهيالً 

 . فعها هلم من ماله اخلاصدبعرشة دنانري 

 ه من فوره أمامتوج  ، وملا اطمأن الرسول| إىل امتالك املسلمني مكانًا عاماً 

فاندفع املسلمون إىل ، ورضب أول معول يف األرض حلفر األساس، مجع حافل

 : والرسول يشجعهم، ومحاسالعمل بقوة 

 

نى لنفسه فب، وما إن فرغ من بناء مسجده الرشيف حتى انرصف إىل بناء مساكنه

لب وبم أن عيل بن أيب طا.  من جريد النخلموسقفه، حجرتني باحلجارة والطني

تح يف ويف هذه السن تتف، العرشينقد قارب وهو اآلن  ـ كان ال يزال يف بيت النبي

بجوار حجرته مالصقة  اً بنى له دار ـ نفس كل شباب براعم الغريزة اجلنسية

يوب أ وملا انتهى البناء انتقل| من بيت أيب. للمسجد النبوي الرشيف

وكانت  .معة بنت األسودزه فيه سبعة شهور مع زوجته ؤدام بقاأن األنصاري بعد 

 . امرأة تزوجها يف مكة بعد وفاة السيدة خدجية بنت خويلدأول 

وهذا التآخي الذي عقده . آخى بني املهاجرين واألنصار أخوين أخوين وفيه

رسول اهلل| بني املهاجرين واألنصار كان مسبوقًا بمؤاخاة أخرى أقامها 

انت ك: قال ابن عبد الرب. أنفسهم يف مكة املكرمةالنبي| بني املهاجرين 

ين خرى بني املهاجرا  و، بني املهاجرين أنفسهم بمكة املكرمةمرة : ؤاخاة مرتنيامل

 ،واألنصار باملدينة املنورة ليذهب عنهم وحشة الغربة من مفارقة األهل والعشرية

 . ويربط بينهم برباط اإليمن، زر بعضهم بعضاً أويشد بذلك 



  

ي ومل تؤاِخ بيني وب، يا رسول اهلل آخيت بي أصحابك«: فقال، ×وترك علياً 

وأنا أخوك يف الدنيا ، أنت أخي، تركتك لنفيس«: فقال|. »أحد من الناس؟

 ل يدعيها بعدك، وأخو رسول اهلل، أنا عبد اهلل: فإن حاجك أحد فقل، وااخرة

 . »كذابإلا 

ت ما فرض حيث فرضت الصالة أول، زيد يف صالة احلرض ركعتني وفيه

 . عتنيوزيد يف صالة احلرض رك، قرت صالة السفرفأ، ركعتني يف احلرض والسفر

فقد كان رسول اهلل| يصيل يف مكة واملدينة بدون إعالن ؛ بدأ األذان وفيه

فلم قدم املدينة رأى أصحابه اليهود فيها يستعملون بوقًا لإلعالم عند ، وال أذان

لبوق افسأله أصحابه باستعمل ، حضور الوقت املعني الجتمعاهتم وعباداهتم

وربم  ،إلعالم املسلمني بأوقات الصالة حيث كانوا جيتمعون للصالة بغري إعالم

. فأشار عليه آخرون بالناقوس، فكرهه الرسول|، فاتت أحدهم الصالة

 فبينم هم عىل ذلك إذ رأى عبد اهلل بن زيد: يقول ابن هشام وابن سعد وابن كثري

يا عبد اهلل  :وبيده ناقوسًا فقال له، نثعلبة يف منامه رجاًل عليه ثوبان أخرضا ابن

إال   : هفقال ل. وما تصنع به؟ قال ندعو به إىل الصالة: أتبيع هذا الناقوس؟ قال

تقول اهلل أكرب ـ أربع مرات ـ وعد عليه : وما هو؟ قال: أدلك عىل خري منه؟ قال

 . صيغة األذان كم هي عند املسلمني اليوم

أذن ف وأمره أن يعلمه بالالً ، قال إهنا لرؤيا حق |فلم تم حديثه مع النبي

 . هبا

كان احلال فمم ال شك فيه أن حديث ترشيع األذان بالشكل الذي رواه ومهم 

فمهم تكن ، »وحديث خرافة يا أم عمر« وغريهم بن كثريابن هشام وابن سعد وا

أن يكون  إال   فإنه ال يمكن، ت والتفصيالت حول األذان وبيان جزئياتهالبساامل
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رف تع هوب، اإلسالم اراتاألذان شعار من شع نأل؛ بأمر من اهلل سبحانه وتعاىل

وما يكون كذلك ال يمكن أن يرتك لشورى . اجلمعات اإلسالمية أينم وجدت

 . املسلمني أو اجتهاداهتم كم ذكرت بعض السري

بوحي من اهلل عز  إال   والعبادة ال تعرف أجزاؤها، كم أن األذان بحد ذاته عبادة

ال برؤيا لغريه ـ مهم كانت مكانة هذا الغري يف اإلسالم ـ فقد ، وجل  لنبيه الكريم

وكانت  ،وبالل أذن به، نزل به جربئيل األمني عىل قلب حممد| فعلمه لبالل

 ابنن عمر إإال   ، ثابتة يف األذان عىل عهد رسول اهلل »حي عل خْي العمل«

  .ويرتكوا اجلهاد، كل الناس عىل الصالةخمافة أن يت  ؛ اخلطاب أمر برتكها

، ومجع املعلومات، أرسل الرسول| بعض الرسايا لتقّص  األخباروفيه 

 : ولريصدوا له أخبار قريش

 . بعثها| بقيادة محزة بن عبد املطلب فأول ُسية

 . بقيادة عبيدة بن احلارث والثانية

 . عد بن أيب وقاصبقيادة س والثالثة

 . وهي آخر الرسايا، بقيادة عبد اهلل بن جحش والرابعة

  



 

 

 

 هلجرةاأحداث العام الثاني من 

ومن أعظمها وأجلها غزوة بدر ، الرساياوكثري من املغازي ال هذا العام وقع يف

. والبغي ىدواهل، وقد فرق اهلل هبا بني احلق والباطل، التي كانت يف شهر رمضان

 ،لنبي حممد| وأصحابهلوسببها ما عرف الناس من عداوة قريش وبغضها 

ومن غري اجلائز واملعقول أن . اإلسالميةوما تقوم به من اعتداءات عىل الدعوة 

سائل وحتاول بشتى الو، يقف النبي| مكتوف اليد وقريش مرصة عىل عنادها

 . هاعنتوقد أتيح له أن حيد من نشاطها وت، القضاء عىل الدعوة اإلسالمية

من حياول االعتداء والعدوان عىل  ضد كل أذن اهلل له يف القتال وهكذا

ة بل اهلدف منه محاي، القتال يشء ضد إنسانية اإلنسان وليس يف هذا. اإلسالم

 .من حماولتها القضاء عليها الدعوة اإلسالميةحفظ و، املسلمني من كيد قريش

أن من الدعائم األساسية التي قامت عليها وتقوم  النبي| رأىكان أن ف

إذ بدوهنا يبقى املجتمع مفكك ؛ القوة االقتصادية هي املجتمعات البرشية

 . مقومات العيش ييستجد، األوصال

افل يف جتارهتا الواسعة التي جابت هبا القو ـ ولقد كانت قوة قريش االقتصادية

 ـ ةوجنت منها ثمرات كثري، وصلت بالد الشام واليمن ومرص حتى بعيدة اً أقطار

 . هي التي جعلتها سيدة القبائل يف جزيرة العرب

لغاية هامة  إال   عهده عةاهلل| يف طليومل تكن تلك الرسايا التي بعثها رسول 

ىل قوهتا من القضاء ع هنحتى يتدبر اخلطة التي متك  ، هي رصد أخبار قوافل قريش

تلك القوة التي كانت يف نظر النبي بمثابة األجنحة التي حتلق هبا  ..االقتصادية
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أو اضها كل من حياول اعرتبب التي تفتك هبا لوكاملخا، قريش يف األجواء البعيدة

 . الوقوف يف وجهها

يه فمم ال شك ف؛ بلوتقليم تلك املخا، فإذا أمكنه قص تلك األجنحةوعليه 

وبكرسها ينهار طغياهنا ويذهب ، أن شوكة قريش املؤذية سوف تنكرس

 موعندها يمكن للمسلمني استعادة حقوقهم وأمواهلم التي سلبته. استبدادها

 . إياها ظلًم وعدواناً 

طط فراحت تعيد اخل، يب عن باهلا ما يفكر به املسلمونومل تكن قريش ليغ

فزادت الرجال الذين يرافقون القوافل ، حلمية قوافلها واملحافظة عىل جتارهتا

وزادها يقظة . وغريت بعض الطرق التي كانت تسلكها يف العادة، وحيموهنا

؛ فئوحيطة ما فعله عبد اهلل بن جحش بإحدى قوافلها الصغرية القادمة من الطا

صادف أن خرجت قافلة لقريش بزعامة أيب سفيان يف تلك الفرتة وكانت من ثم 

فخرج النبي مع أصحابه يريد التعرض ، وأمجعها ألمواهلا، أعظم قوافل قريش

ام فلم عادت من الش. ولكنها فاتته، لتلك القافلة بعد أن تناهت إليه أخبارها

 ،مد| يأمره بالتعرض هلاراجعة إىل مكة هبط األمني جربئيل عىل النبي حم

 . إما العري أو النفري: حدى الطائفتنيإووعده 

وحضهم عىل اخلروج ، ن مجع أصحابه من مهاجرين وأنصارع فلم يتوان  

  .ن اهلل ال خيلف وعدهأو، وأخربهم بم أوعده اهلل به، العرتاض قافلة قريش

 من اهلجرة الثانيةلت الليلة السابعة عرشة من شهر رمضان املبارك يف السنة حو

خرج النبي ف ـ ميالدية 624يف الثالث عرش من شهر مارس عام  ةـ الواقع

ئة أفرادها عن ثالثمعدد حممد| عىل رأس تلك الفئة املؤمنة التي ال يتجاوز 

ودفع اللواء . جاوزوا معه النهر نوثالثة عرش رجاًل كعدة أصحاب طالوت الذي



  

ل عىل استعمو، ×لإلمام أمري املؤمنني ته العقابياوأعطى ر، ملصعب بن عمري

 . املدينة عبد اهلل بن أم مكتوم

إذا كان حممد قد أخربه جربئيل بالزمن الذي تعود فيه عري قريش وهي حتمل و

عند  أن املسلمني قد خرجوا يف طلب قافلته فإن أبا سفيان مل ينس  ، أكرب جتارة هلا

 انتظاره يف ناحية من الطريق يف حتسب أن يكونوا يفذا فقد ول؛ ذهابه إىل الشام

رج قد خ ًا|حممد النبي فبعث من يقتص له اخلرب حتى إذا عرف أن ، عودته

عد عن تحول وجهة القافلة عىل طريق البحر ليب ـ العرتاض القافلة ـ مع أصحابه

واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه إىل مكة ليعلم . |حممدالنبي 

عىل  رهمنفويست، وأصحابه قد اعرتضوا قافلتهم ًا|حممدالنبي بأن  اً قريش

 . عمل رسيع حلميتها

وكانت عاتكة بنت عبد املطلب رأت فيم يرى النائم أن رجالً أقبل عىل بعري له 

 ،ثم واىف بجمله إىل جبل أيب قبيس. وا إىل مصارعكمغدا، يا آل غالب: ينادي

 ،أصابته فلذةإال   ريشفم ترك دارًا من دور ق، فدهدهه، فأخذ حجرًا من اجلبل

يقًا فأخرب العباس عتبة وكان صد، وأخربت العباس بن املطلب، فانتبهت فزعة

 . هذه مصيبة حتدث يف قريش: فقال، له

، والعزى والالت، هذه نبية ثانية يف بني عبد املطلب: وبلغ ذلك أبا جهل فقال

ا من بيت يف نبني فيه أن م كتبنا كتاباً وإال  ، لننتظرن ثالثة أيام فإن كان ما رأت حقاً 

 . العرب أكذب رجاالً وال نساء من بني هاشم

ع أذين قط، فلم وصل بطن الوادي من مكة، فلم كان اليوم الثالث قدم ضمضم

يمة اللط، يا معرش قريش: ـ وقد شق ثوبه ـ وجعل يصيح، ع أنفهدوج، هبعري

فقد تعرض هلا ؛ هناوما أراكم تدركو، أدركوا أموالكم مع أيب سفيان، اللطيمة
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 . حممد وأصحابه

ومن مل يقدر عىل اخلروج أناب ، فهبت قريش دفعة واحدة يتأهبون للخروج

 . نا دارهممن مل خيرج حلرب حممد هد: ونادى منادي قريش، من خيرج عنه

ف والكل متله  ، يقدمهم أبو جهل، فخرجت قريش بخيلها وخيالئها وعبيدها

بن  وعقيل، أخرجوا معهم العباس بن عبد املطلبو، ملالقاة حممد والقضاء عليه

، روجاؤوا حتى وصلوا إىل وادي بد. ونوفل بن احلرث بن عبد املطلب، أيب طالب

فنزل األمني جربئيل عىل النبي ، ونزلوا بالعدوة القصوى من ناحية مكة

وأن  ،وأن قريشاا قد أقبلت لتمنع عْيها، العْي قد أفلت«وأخربه بأن  ، حممد|

 . »وهو ل خيلف اْليعاد، وقد وعدك النرص، يأمرك بمحاربتهماهلل 

فاستطلع الرسول| أصحابه بم أخربه به األمني جربئيل عن ربه بمقاتلة 

 فلم اطمأن من عزمهم . فأجابوه بالسمع والطاعة، ووعده له بالنرص، املرشكني

      يا مما ييل فنزلوا بالعدوة الدنسار هبم عىل بركة اهلل حتى وصلوا وادي بدر

                                           
بدر هي سهل رمل ما بني مكة واملدينة عىل مسافة تقارب املئة والستني كيلو مرت من ( 1) 

وكثبان رملية من ، وحتد هذا السهل تالل شديدة االنحدار من الشمل والرشق، املدينة

بمنحدر صخري منخفض ينساب يف واديه جدول ماء أما جنوبًا فينتهي ، ناحية الغرب

وينقطع هذا اجلدول يف أماكن متفرقة فيشكل آبارًا كان ، يعربه من الرشق إىل الغرب

ن يقيمون من حوهلا سدودًا صغرية لتصري عىل شكل أحواض يقضون منها واملسافر

واسم ام هبا مفكانت تق، وقد جعل املاء من بدر حملة مشهورة. ويسقون ماشيتهم، حاجاهتم

العرب جيتمعون فيها مرة كل عام إلقامة سوق واسعة تتبادل فيها السلع والبضائع عىل 

 . سميع عاطفانظر: . اختالفها

بدر ماء مشهور بني مكة واملدينة ينسب إىل بدر بن خيلد بن النرض بن كنانة أحد أجداد : وقيل

، اوغلب اسمه عليه، رهافهو الذي احتف، النبي حممد| الذي سميت به قريش قريشاً 

ب سكن هذا املوضع فنس، بل هو رجل من بني ضمرة يقال له بدر: وقيل. فسميت باسمه

 .وهبذا املاء كانت الواقعة الشهرية التي أظهر اهلل هبا اإلسالم. ثم غلب اسمه عليه، إليه

 . ابن هشامانظر: 



  

 . املدينة املنورة

كون واملرش، املسلمون بالعدوة الدنيا، وهكذا اجتمع الفريقان يف وادي بدر

َنا َوَما َأنَزْلنَا َعَل َعْبدِ ﴿: قال تعاىل، بالعدوة القصوى من غري موعد اتفقوا عليه

ْمَعاِن وَ  ْنيَا  اهللَُيْوَم اْلُفْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقى اجْلَ  الدُّ
 َقِديٌر * إِْذ َأنتُم بِاْلُعْدَوةِ

ء  َعَل ُكلِّ ََشْ

ْم لَْخَتَلْفُتْم يِف اْلِْيَعادِ  ْكُب َأْسَفَل ِمنُكْم َوَلْو َتَواَعدتَّ  ﴾َوُهم بِاْلُعْدَوةِ اْلُقْ َوى َوالرَّ

عرف ف، فلم رأى أصحاب النبي| كثرة املرشكني وقلتهم خافوا وفزعوا

ا يا رب هذه قريش قد جاءت بخيله»: فرفع يديه إىل السمء وقال، ي ذلكمنهم النب

ال  وإن شئت أن ال تعبد، هتلك هذه العصابة مل تعبدمل فإن ، وخيالئها وعبيدها

 . «اللهم أنجز يل ما وعدتني يا من ال خيلف امليعاد. تعبد

ُكْم فَ ﴿: فهبط األمني جربئيل هبذه اآلية ُكْم َأينِّ اْسَتَجاَب لَ إِْذ َتْسَتِغيُثوَن َربَّ

َن اْلَْآلئَِكِة ُمْرِدفَِي * َوَما َجَعَلُه   مِّ
ُكم بَِأْلف  نَّ بِِه ُقُلوُبُكمْ إلا  اهللُُُمِدُّ

ى َولَِتْطَمئِ  ُبرْشَ

 ﴾َعِزيٌز َحكِيمٌ  اهللَِمْن ِعنِد اهللاِ إِنَّ إلا  َوَما النَّرْصُ 

 بعمري بن وهب اجلمحي افدع، املسلمنيل أن يتعرف عىل عدد هأبو ج دوأرا

عية حول أصحاب الوأمره أن يقوم بجولة استط ـ وكان فارسًا شجاعاً  ـ

ال : يقول أليب جهل وهو ورجع، فأخذ جولة حول جيش املسلمني، حممد|

 .لكنها نواضح يثرب حتمل املوت الناقع يتلمظون تلمظ األفاعي، كمني وال مدد

لو بعثنا إليهم عبيدنا ألخذوهم ، أكلة رأسإال   مما ه، كذبت وجبنت: فقال له

 . أخذ اليد

الدهر  عصويناطيعوين اليوم وا، يا معرش قريش: فوقف عتبة يف وجهه وقال
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ن يك كاذبًا كفتكم ذؤبان العرب إو، بن عمكماإن يك حممد صادقًا فهو ؛ كله

ملطلب ا بل نظرت إىل أسياف بني عبد، كذبت: فثارت ثائرة أيب جهل وقال. أمره

 . أجبننا يسيعلم اليوم أ، استه مصفر ياإياي تعني : فغضب عتبة وقال. فجبنت

وانطلق هبم  ،يبة وابنه الوليدشوتقلد سيفه ودعا بأخيه ، فقام ولبس المة حربه

ز إليهم فرب. أخرج إلينا أكفاءنا من قريش، يا حممد: ونادى، نحو صفوف املسلمني

. ن قريشفإنم نريد أكفاءنا م؛ ارجعوا: انتسبوا هلم قالوافلم ، ثالثة نفر من األنصار

. »قم يا عبيدة«: فنظر رسول اهلل| إىل عبيدة بن احلرث بن عبد املطلب وقال

ونظر إىل عيل بن أيب طالب . »قم يا عم«: ونظر إىل احلمزة بن عبد املطلب وقال

ها   قريش بخيلفقد جاء؛ اطلبوا بحقكم الذ  جعله اهلل لكم، قم يا عيل«: وقال

 . »أن يتم نورهإلا  ويأبى اهلل، وخيالئها تريد أن تطفئ نور اهلل

وقال . »يا عبيدة عليك بعتبة«: فقال|، فقاموا بني اجلمع كاًل شاهرًا سيفه

 . »عليك بالوليد«: وقال لعيل. »عليك بشيبة«: حلمزة

فنا لعن اهلل من أوق، أكفاء كرام: فخرجوا إليهم فلم انتسبوا إليهم قال عتبة

فحمل عبيدة عىل عتبة فرضبه بالسيف عىل رأسه رضبة ال . اكم هذا املوقفإي  و

ومحل  .ورضب عتبة عبيدة عىل ساقه فقطعها وسقطا مجيعاً ، يرجى منها الشفاء

ومحل ، األيديفاعتنقا وتصارعا ب، محزة عىل شيبة فتضاربا بالسيفني حتى تكرسا

قول ي، فأخرجه من إبطه، بل عاتقه بالسيفعيل عىل الوليد فرضبه عىل ح

فظننت  ،فأخذ الوليد يده اْلقطوعة بشَمله ورضبني هبا فأصاب هامتي«: ×عيل

 . »وخر رصيعاا خيور يف دمه، أن وقعت عل األرض

فحمل عليه عيل ، فقد هبره الكلب؛ يا عيل أدرك عمك: فصاح املسلمون

أسك ر ئطأط»: فقال له عيل، شيبةكان أطول من ، أن محزةإال   ليرضبه عىل رأسه



  

فطار  ،عيل بالسيف عىل رأسه هفرضب، فأدخل احلمزة رأسه يف صدر شيبة «يا عم

لقياه بني أومحال عبيدة و، وجاء إىل عتبة وبه رمق فأجهز عليه، رصيعاً  وخر  ، نصفه

وا فإهنم عجل؛ ال هيولنكم مقتل أبناء ربيعة: فصاح أبو جهل، يدي رسول اهلل

وأبو جهل  ،فتدافعوا نحو املسلمني كالسيل اجلارف. عليكم بأهل يثربف، فقتلوا

 : من ورائهم حيرضهم وهو يرجتز

 

اللهم ل يفتك فرعون هذه «: فقال، فنظر إليه رسول اهلل| وهو يف عريشه

 . »العدوية ابن اللهم اكفني»: فقال، بن خويلدورأى بجانبه نوفل  . «األمة

فهبط األمني جربئيل عىل النبي حممد| يف قبيل من املالئكة املسومني عىل 

 وأمره عن، ويف أيدهيم احلراب، نجب من نجب اجلنة عىل رؤوسهم عمئم بيض

ِض اْْلُْؤِمنَِي َعَل اْلقِ ﴿: بقوله اهلل سبحانه ا النَّبِيُّ َحرِّ َ نكُ َيا َأهيُّ وَن َتاِل إِن َيُكن مِّ ْم ِعرْشُ

َئٌة َيْغلُِبوْا َأْلف نُكم مِّ َن الَِّذيَن َكَفُرواْ  اا َصابُِروَن َيْغلُِبوْا ِمَئَتْيِ َوإِن َيُكن مِّ   ﴾مِّ

، رؤوسًا طائرةإال   فال ترى، واقتتل الرجال، ومحي النزال، فاحتدم القتال

حابة واهلل لقد نظرنا إىل س: يقول بعض من حرض. وأجساداً مطرشة، وأكفاً متنافرة

، زومأقدم حي: وقائل يقول، قد وقعت عىل معسكر النبي، سوداء فيها برق ورعد

فجعل اهلل الغلبة للمسلمني عىل ، وسمعنا قعقعة السالح من اجلو. أقدم حيزوم

 اهللُ ُكمُ َلَقْد َنرَصَ ﴿: وأنزل اهلل عىل نبيه حممد| كلمت صادقة كريمة، املرشكني

 ﴾بَِبْدر  َوَأنُتْم َأِذلَّةٌ 
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ف نص كان، نووقتل من املرشكني سبع، فقتل من املسلمني أربعة عرش

ل املسلمون وقت، أغلبهم من صناديد قريشو، املقتولني بسيف عيل بن أيب طالب

 . مع املالئكة النصف اآلخر

وعقيل  ،منهم العباس بن عبد املطلب اً سبعني أسريكان عدد أرسى املرشكني و

، ةوساقوهم مجيعًا إىل املدين، ونوفل بن احلرث بن عبد املطلب، بن أيب طالب

ه كرمًا سبيل ومنهم من أخىل، وهناك أمر النبي| بقتل من اشتهر منهم بالعداوة

ا ، قريش افتدهتم قد من بعضهمو، منه جعل  فقد منهم ويكتب أمن يقرأم 

 . وهكذا، عليم أبناء املسلمني القراءة والكتابةالنبي| فديتهم ت

غزوة و، وغزوة بني النضري، منها غزوة بني قينقاع، حدثت غزوات عدة وفيه

، واءوغزوة األب، وغزوة بني سليم، وغزوة بني قريظة، وغزوة ذي العشرية، بواط

 . ودان: ويقال

 : أرسل النبي حممد| ثالث رسايا وفيه

 . ةبقيادة عبد اهلل بن جحش إىل بطن نخل ُسية

 . بقيادة عمري بن عدي وُسية

 . بقيادة سامل بن عمري وُسية

وفيه فرضت زكاة الفطرة يف احلادي والعرشين من شهر رمضان املبارك بنزول 

ِه َفَ لَّ ﴿: هذه اآلية عىل املصطفى  ﴾َقْد َأْفَلَح َمن َتَزكَّى * َوَذَكَر اْسَم َربِّ

. وصالة العيد، عن أهل البيت^ أن هذه اآلية نزلت يف زكاة الفطرة جاء

من أخرج «: قال ﴾َقْد َأْفَلَح َمن َتَزكَّى﴿: عن قوله تعاىل× سئل اإلمام الصادق

ِه َفَ لَّ و . »الفطرة  . »صالة العيد«: قال ﴾﴿َوَذَكَر اْسَم َربِّ
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عن و، عن نفسه ن خيرجهاأجيب عىل من مجع الرشائط : يقول اإلمام احلكيم

صغريًا  ،مسلًم أم كافراً ، قريبًا أم بعيداً ، كل من يعول به واجب النفقة كان أم غريه

 . أم كبرياً 

، بلدألهل ذلك ال شائعاً ، يف اجلملة والضابط يف جنس الفطرة أن يكون قوتاً 

 . صاع واحد لكل واحد: واملقدار الواجب. وجيزي دفع القيمة

 . كوأمرهم بذل، خطب املصطفى| قبل عيد الفطر بيوم أو يومني وفيه

وكانت  ،وخرج بالناس إىل املصىل، صىل النبي| بالناس صالة العيد وفيه

 . أول صالة عيد صالها

فرضت زكاة األموال تقريرًا لقاعدة التكافل العام بني مجيع أفراد  وفيه

ة إسالمية وهي فريض.  ختمةوال يبيت آخر عىل، فال يبيت فرد عىل جوع، املجتمع

فاضاًل عن حاجته الرضورية التي ال ؛ جتب عىل كل مسلم ومسلمة يملك ماالً 

 . وأن حيول عليها عام هجري، غنى للمرء عنها

نطة احل: األربع توالغال، اإلبل والبقر والغنم: وجتب يف األنعام الثالثة

 . ذلك اجتب فيم عد وال، ةالذهب والفض: والنقدين، والشعري والتمر والزبيب

ََم ﴿: اىلفقال تع،  اهلل سبحانه وتعاىل موارد رصفها يف قرآنه الكريموقد بني   إِنَّ

َقاِب  ْم َويِف الرِّ َدَقاُ  لِْلُفَقَراء َواْلََْساكِِي َواْلَعاِملَِي َعَلْيَها َواْلَُْؤلََّفِة ُقُلوهُبُ ال َّ

َن اهللاِ وَ َواْلَغاِرِمَي َويِف َسبِيِل اهللاِ  بِيِل َفِريَضةا مِّ  ﴾َعلِيٌم َحكِيمٌ  اهللَُواْبِن السَّ

 وقد قرهنا اهلل. واملنكر هلا مع العلم هبا كافر، ووجوهبا من رضوريات الدين

ني وهي أحد األركان اخلمسة التي ب، سبحانه بالصلوات املفروضة يف أكثر من آية

فليمت إن شاء هيودياا ، من الزكاة قْياطاا من منع «: ويف احلديث، عليها اإلسالم
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 . »وإن شاء نرصانياا 

ويل القبلة وكان حت. حولت القبلة إىل الكعبة بعد أن كانت إىل بيت املقدس وفيه

عات التي وأهم الترشي، من بيت املقدس إىل الكعبة املرشفة أعظم احلوادث الدينية

س هلذا األمر أثر كبري يف نفووكان . بعد هجرة النبي حممد| إىل املدينة وقعت

تزعمون  :ألن قريشًا كانوا دائًم يفخرون عىل املسلمني ويقولون هلم؛ املسلمني

وتصلون  ،وأنتم ترتكون قبلة إبراهيم وإسمعيل، أنكم عىل ملة إبراهيم وإسمعيل

 :واليهود يعريون النبي حممدًا| بذلك ويقولون. إىل بيت املقدس قبلة اليهود

ء الليل يقلب فكان خيرج أثنا، فاغتم  النبي لذلك. تصيل إىل قبلتنا، لناأنت تابع 

ائه إبراهيم بآألهنا قبلة ؛ يصيل ِقب ل الكعبة ويف نفسه أن، وجهه يف أفق السمء

 . وإسمعيل

دهم فدخل مسج، فحرضته صالة الظهر، فأصبح ذات يوم وهو يف بني سامل

َقْد ﴿ :ل عليه األمني جربئيل هبذه اآليةفلم أهنى الركعة الثانية نز، يصيل الظهر

ََمء َفَلنَُولَِّينََّك قِبَْلةا َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَْْسِجِد  َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك يِف السَّ

َراِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّوْا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرهُ    ﴾اْْلَ

وحول من خلفه وجوههم حتى قام ، الكعبةل وجهه إىل وحو  ، ثم أخذ بيده

 إىل بيت تهكان أول صالنه| وأل. الرجال مقام النساء والنساء مقام الرجال

 . مسجد القبلتنيباملسجد  هذا سميفقد ؛ وآخرها إىل الكعبة، املقدس

ففي الثامن والعرشين من شهر شعبان نزل ؛ فرض صيام شهر رمضان وفيه

ا الَِّذيَن آَمنُوْا ُكتَِب َعَليْ ﴿: مد| هبذه اآليةاألمني جربئيل عىل النبي حم َ ُكُم َيا َأهيُّ

ام ُكْم َتتَُّقوَن * َأيَّ َياُم َكََم ُكتَِب َعَل الَِّذيَن ِمن َقْبلُِكْم لََعلَّ ْعُدوَدا   َفَمن َكا اا ال ِّ َن مَّ
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ِريض ام  ُأَخَر َوَعَل الَِّذيَن ُيطِيُقوَنُه فِْدَيٌة َطَعاُم  اا ِمنُكم مَّ ْن َأيَّ ٌة مِّ َأْو َعَل َسَفر  َفِعدَّ

َع َخْْي  َفُهَو َخْْيٌ لَُّه َوَأن َتُ وُموْا َخْْيٌ لَُّكْم إِن ُكنتُْم َتْعَلُموَن *  اا ِمْسكِي  َفَمن َتَطوَّ

َدى َواْلُفْرَقاِن َفَمن َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَ  ُأنِزَل فِيِه اْلقُ  َن اْ ُ  مِّ
ى لِّلنَّاِس َوَبيِّنَا   ْرآُن ُهدا

ْهَر َفْلَيُ ْمُه َوَمن َكاَن َمِريض ام  ُأَخَر ُيِريُد  اا َشِهَد ِمنُكُم الشَّ ْن َأيَّ ٌة مِّ َأْو َعَل َسَفر  َفِعدَّ

 ﴾بُِكُم اْلُيْْسَ َولَ ُيِريُد بُِكُم اْلُعْْسَ  اهللُ

قد « :ب رسول اهلل| يف آخر يوم من شهر شعبان وقال يف خطبتهخط وفيه

 . »وآخره عتق من النار، وأوسطه مغفرة، أقبل عليكم شهر أوله رمحة

ـ يف السادس من شهر ذي احلجة بعد واقعة بدر التي انترص فيها اإلسالم  وفيه

ألمني ا وكان الفتح فيها لعيل وأكثرية القتىل بسيفه ـ هبط، وذل الكفر والطغيان

 :ويقول لك، العيل األعل يقرئك السالم«: وقال له، جربئيل عىل النبي حممد|

فقد زوجها اهلل به ؛ فاطمة من عيل«: قال. »من بمن؟«: قال. »زوج النور من النور

 . فتزوجها عيل وعمرها تسع سنوات. »فزوجها منه يف األرض، يف السَمء

توفيت رقية بنت رسول اهلل زوج عثمن بن عفان وكانت قبله حتت عتبة  وفيه

املدينة  يف ودفنت بالبقيع، (بأيب هلب) عبد العزى بن عبد املطلب املعروف  ابن

 . املنورة

ابن  روى. فم كان له اسم أحب إليه منه، كنى الرسول عليًا بأيب تراب وفيه

إن  :جلابر بن عبد اهلل األنصاريقلت : عساكر بإسناده عن سمك بن حرب قال

ه به؟ وما عسيت أن تشتم: قال. هؤالء القوم يدعونني إىل شتم عيل بن أيب طالب

إن  ؛ما كانت لعيل كنية أحب إليه من أيب تراب، فواهلل: قال. أكنيه بأيب تراب: قال

بني ومل يؤاِخ بني عيل و، | آخى بني أصحابه املهاجرين واألنصاراً النبي حممد

                                           
 . 185ـ  183: البقرة( 1) 



| 

ت عليه فهب، فنام عليه، فخرج عيل مغضبًا حتى أتى كثيبًا من الرمل؛ منهم أحد

فطلبه النبي حممد| فوجده راقدًا ـ وقد سقط ، وسفى عليه الرتاب، الريح

ـ فجلس عنده، رداؤه عن منكبيه وجعل يمسح الرتاب ، وخلص الرتاب إىل ظهره 

اْلهاجرين  أغضبت حي آخيت بي، اجلس أبا تراب»: ويقول له، عن ظهره

وأنا ، أنت أخي»: قال. «نعم»: قال. «ومل ُأؤاخ بينك وبي أحد منهم؟، واألن ار

لا إ إنه ل نبي بعد ؟إلا  ن من موسىأما ترىض أن تكون مني بمنزلة هارو، أخوك

ومن أبغضك أماته اهلل ميتة ، وإن من ما  عل حباك ختم اهلل له باألمن واإليَمن

 . «يف اإلسالموحوسب بعمله ، جاهلية

 : وقد أبدع الشاعر املفلق عبد الباقي أفندي العمري يف قوله

 

 

ى| بكبشني عنه وعن أمته يف العارش من شهر ذي احلجة احلرام وفيه   .ضح 

  



 

 

 

 أحداث العام الثالث

أوله  فيف؛ كثري من املغازي والرسايا ـ الثالث للهجرةـ يف هذا العام  وقعقد 

ورسية زيد بن ، ومقتل كعب بن األرشف، غزوة نجد ويقال هلا غزوة ذي أمر

والغزوة التي أدمت قلب الرسول األعظم| بمقتل عمه محزة بن عبد ، حارثة

 . دح  ا  وهي عزوة ، املطلب

 الكهسمعروف بكثرة م، ملدينة قرابة ميلا اسم جبل شميل فهو، حدأما ا  

 ويف سفح هذا اجلبل. لتوحده بني تلك اجلبال؛ سموسمي هبذا اال . بهاوشع

 يف اهلجرة ـوقعت الواقعة األليمة بني املسلمني واملرشكني يف العام الثالث من 

 625مارس عام  لتاسع عرش منلاملوافق ، اخلامس عرش من شهر شوال تالسب

احلاقدة عىل اإلسالم قد  اً وكان سببها أن قريش. حدا  فسميت واقعة ؛ ميالدية

، القديمة ائنهمضغوأثريت ، فتحركت حفائظهم، أصيبوا بنكسة مريعة يف بدر

ي لتمحوا عنها عار اهلزيمة الت، فخفت تثأر لقتالها يوم بدر، وأحقادهم الدفينة

 ل بنيؤسفيان رأس املوكان أبو . |بوا من جديد عىل حرب حممدفأل  ، أصابتها

فساروا يف العرب  ـ منهم عمرو بن العاص ـ فأرسلوا أربعة نفر، واحلاقدين

م يف ونادى منادهي. ون القبائل إلعالن حرب جديدة عىل النبي حممد|رفنيست

 . من مل خيرج حلرب حممد هدمنا عليه داره: مكة

 ،كنانة ومن واالها من بني، وعبيدها وأحابيشها رارهاحبأفخرجت قريش 

 ،يقدمهم أبو سفيان بن حرب، وألفي راجل، وأهل هتامة يف ثالثة آالف فارس

 .  يمس رأسه املاء من جنابة حتى يثأر لنفسه من بدرال  وقد نذر أ



| 

واللواء  ،وعىل امليرسة عكرمة بن أيب جهل، وكان عىل ميمنتهم خالد بن الوليد

وف والنسوة من وراء الصف ـ وكان يدعى كبش الكتيبة ـ بيد طلحة بن أيب طلحة

محية  ،ويثرن فيهم احلمية، ضن اجليوش عىل القتالوحير  ، يرضبن الدفوف

النساء و، وتقول سفيان تنشد وعىل رأسهن هند بنت عتبة زوجة أيب، اجلاهلية

 : ن معهاديرد

 

تذكرهم و، رجوزهتا وتبدهلا بأخرى لتزيد الرجال حتريضًا وإثارةإ ندهوتغري  

 : بقتىل بدر وتقول

 

بو وأمر أ، الوادي مما ييل املدينة وجاءت قريش ونزلت بالسهل عىل شفري

وقال  ،كمينًا من وراء الشعب أن يعمل فارس يمئتوسفيان خالد بن الوليد ومعه 

ى حت، إذا رأيتمونا اختلطنا بعسكر حممد فاخرجوا عليهم من هذا الشعب: مهل

ما الرسول حممد| فقد اختار النزول يف الشعب من أحد أ. تكونوا من ورائهم

  .واستقبل املدينة، وجعل ظهره وعسكره إىل اجلبل للحمية، الواديمن عدوة 

ودفع  ،بن أم مكتوم عبد اهلل واستعمل عىل املدينة، وكان يف سبعمئة رجل

 . ×ودفع رايته العقاب إىل عيل أمري املؤمنني، اللواء إىل مصعب بن عمري

وأقام مخسني من الرماة األشداء عىل فم اجلبل حلمية ظهور املسلمني لئال  



  

ل تاحوا من «: وقال هلم، وجعل عليهم عبد اهلل بن جبري، يأتوهم من اخللف

. مكانكم إن رأيتمونا قد هزمناهم حتى أدخلناهم مكة فال تاحوا من مكانكم

 . »والزموا مكانكم، تاحواوان رأيتموهم هزمونا حتى أدخلونا اْلدينة فال 

هنم أوروا وتص، وهاج الغضب يف نفوسهم، واشتعل احلقد يف قلوب املرشكني

يملكون من القدرة والشجاعة ما جيعلهم قادرين عىل البطش باملسلمني إذا ما 

: املسلمني يصيح يف ـ وكان أول من تقدم، فانربوا يطلبون املبارزة، تقابلوا وإياهم

يف  فينربي له عيل، وحامل اللواء، وكان يدعى كبش الكتيبة، طلحة ـمن يبارز

 ،ن وصل إليه حتى عانقه سيفه البتار برضبة فلق هامهإفم ، هجمة بطولية نادرة

فلم  ،فأخذه أخ له يقال له عثمن بن أيب طلحة، وسقط اللواء، وهوى إىل األرض

وتعاقب محلة اللواء من بني عبد الدار حتى قتل ، عليه ورصعه يمهله دون أن شد  

اءمنهم تسعة من   . أبطال املرشكني أشد 

لة فصاح أبو سفيان قائد مح، ت قريش أن املبارزة مل تعد أبدًا يف صاحلهاأفر

رسان ودارت الف، فاختلط اجليشان، القوم هبجوم شامل والوثنيني مسعورًا يدع

، رجتتدح اً ورؤوس، تتطاير ي  وأيد، يت هتوماهاإال   فال ترى، بعضها ببعض

سلمون وأقبل امل، وتركوا معسكرهم، واهنزم املرشكون،  النرص عىل نبيهوأنزل اهلل

فلم . هم من غنائم وأسلحة وأرزاقءاروجيمعون ما خلفوه و، يغنمون أمتعتهم

غنيمة ال: نظر أصحاب عبد اهلل بن جبري إىل إخواهنم املسلمني يغنمون صاحوا

ول رهم قفنهاهم عبد اهلل بن جبري وذك  ، ومهوا بالنزول من فم الشعب. الغنيمة

فهجم  .عبد اهلل مع نفر قليلإال   ومل يبق  ، ونزلوا يغنمون، فلم يسمعوا، رسول اهلل

  .فقتلهم مجيعًا عىل فم الشعب، عليهم خالد بن الوليد يف مئتي فارس

 مل أحد بمشيئة اهلليوم  |حممدلنبي يقول الواقدي إن النرص الذي هتيأ ل
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سوا عىل وتناف، وظل النرص بجانبهم حتى عصوا الرسول، يتهيأ له يف موطن قط

مر وجتاهلوا أ، |وتركت تلك احلامية موقعها خالفًا ألمر رسول اهلل، الغنائم

 .ونزلوا يغنمون فانكشف ظهر املسلمني للمرشكني، أمريهم عبد اهلل بن جبري

عليهم يف  فهجم، القليلإال   ومل يبق  ، احلامية قد تفرقتفأدرك خالد بن الوليد أن 

واملسلمون منرصفون إىل مجع ، وأبادوهم عن آخرهم، تي فارس من املرشكنيئم

طعنًا و، والعدو قد تغلغل يف أوساطهم رضبًا بالسيوفإال   فم أحسوا، الغنائم

بون رضوهم حيسبون أهنم ي، يرضب بعضهم بعضاً  واوجعل، فاندهشوا، بالرماح

 . همءأعدا

محلوا و، كوملهم بعد تفك  ، فجمعهم بعد هزيمة، وصاح خالد بخيل املرشكني

 . مجيعًا عىل املسلمني حياولون أن يمحوا عنهم عار اهلزيمة

أكرم اهلل فيه  ،فكان يوم بالء ومتحيص، وبددوا فرحتهم بالنرص، فشتتوا قواهم

 منهم محزة بن عبد املطلب أسد اهلل، من أكرم بالشهادة سبعني رجاًل من املسلمني

ومصعب بن عمري حامل ، وعبد اهلل بن جحش بن أخت احلمزة، وأسد رسوله

أن يقاتل  من ما حل باملسلمني مل جيد بداً  |فلم رأى رسول اهلل. لواء املسلمني

  .وانكرس قوسه وانقطع وتره، معه يشء فرمى بالنبل حتى مل يبق  ، بنفسه

، تيهفشوشق ، فكرس أنفه ورباعيته، ر أصاب وجههبن قميئة بحجافرماه 

ووقع ، نيالرشيفت وسال الدم عىل وجهه وحليته، ودخلت حلقات املغفر يف جبهته

 . عليه اً مغشي  

وم يوم بي، أعىل هبل أعىل هبل: وصاح أبو سفيان. »قتل حممد«: ونادى إبليس

دعن فج، حممدوجاءت هند ومن معها من النساء يمثلن بالقتىل من أصحاب . بدر

 . واختذن منهن قالئد وأقرطة، األذان واآلناف



  

 ،ووضعتها يف فمها والكتها، واستخرجت كبده، وشقت هند بطن محزة

 : رة وهي تنشد وتقولخوصعدت عىل ص، ويديه ورجليه، هريوقطعت مذاك

 

 : وهي تذكر ما فعلت بحمزة وتقول، ت مع النساءثم ول  

 

قصيدته  فأنشد، احلمزة أخذته نشوة النرصوملا رأى عبد اهلل بن الزبعراء مرصع 

 : املشهورة

 

 : إىل أن يقول

 

ْلا اهنزم الناس يوم «: سمعت اإلمام عيل بن أيب طالب يقول: عن مكرمة قال

أمامه  وكنت، أحد عن النبي حممد| ْلقني من اجلزع عليه ما مل يلحقني

، ليفر ما كان رسول اهلل: فقلت، أرضب بسيفي بي يديه فرجعت أطلبه فلم أَره
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: وقلت ،فكْس  جفن سيفي. إنه رفع إىل السَمءإلا  وما أظن، وما رأيته يف القتل

 قد وإذا أنا برسول اهلل، فأفرجوا عني، فحملت عل القوم. ألقاتلن عنه حتى أقتل

فقمت عل ، وقد خضبت الدماء وجهه وْليته ،وقع عل األرض مغشيااا عليه

ما صنع  :قال. يا رسول اهلل عيلي : هذا؟ قلت عيلي : فلَم أفاق فتح عينيه وقال، رأسه

ي مالك ل تلحق ببن: قال. وولاوا الدبر، يا رسول اهلل نقضوا العهد: الناس؟ قلت

 ل اهللف اح رسو. كفر بعد إيَمن؟ إن يل بك أسوة، يا رسول اهلل: عمك؟ قلت

 . «بأعل صوته يشعر الناس أنه حي مل يمت كَم أشاع إبليس وأعوانه

  :فقال ملن معه، فسمع خالد بن الوليد صوت حممد وهو ملقى عىل األرض

دهم ر، يا عيل»: فقال، فحملوا عليه يريدون قتله، هذا حممد الذي تطلبونه

 . «عني

، ة بهعمجاعة تريد الوقيم دنت منه فكان كل  ، فشد عليهم عيل حتى كشفهم عنه

فيحمل عليهم عيل بجأش ثابت مل يدخله خوف وال . «ردهم عني، يا عيل»: نادى

اً ناصحاً ، مشمراً كادحاً ، رعب قد وهب حياته هلل ولنرصة الدين حتى يردهم ، جمد 

 «يا عيل ردهم عني»: وهكذا كلم دنت منه مجاعة نادى، عنه

                                           
خذوا عني « :قد اختذ الشيعة اإلمامية نداء يا عيل اقتداء بنبيهم حممد املصطفى| لقوله( 1) 

: أقوى منه نادىفإذا عرض ألحدهم عارض مفاجئ . »وافعلوا ما كنت أفعل، ما أقول

، ا عيلي: وباألحرى النساء عند املخاض كن  ينادين. من باب التوسل به إىل اهلل، ياعيل

يف ذلك و. فتسهل عليهن الوالدة بحول اهلل وقوته من أجل توسلها بوليه وابن عم نبيه

 : همموجتزيقول 

ــــِب  ــــًا مظهــــر العجائ ــــاِد علي  ن
 

ــــينجيل ــــم س ــــم وغ ــــل ه  فك
 

 النوائـــِب جتـــده عونـــًا لـــك يف  
 

ــيل ــا ع ــيل ي ــا ع ــيل ي ــا ع ــك ي  ب
 

 



  

ما هذه ، يا رسول اهلل«: حممد| وقالفنزل األمني جربئيل عىل النبي 

وما يمنعه من «: فقال اْلواساة التي أبداها بطل اإلسالم؟ لقد عجبت منها اْلالئكة

 : وعرج وهو ينادي. »وأنا منكَم«: فقال جربئيل. »وأنا منه، ذلك وهو مني

 

 : فأنشد يقول، وأخذ حسان هذا النداء

 

نزل رسول اهلل| ، وعادت إليهم أوارص اللحمة، وملا هدأ روع املسلمني

بأم  ويرقب، الوداع عىل املستشهدين األبراركي يلقي نظرة ؛ إىل مكان املعركة

ن حتى بلغ مصعب ب، وما نزل هبم من مصاب، العني ما حل باملسلمني من نكبة

يتك ألقد ر«: وقال، فنعاه ملن حوله، واللواء إىل جانبه، هفرآه رصيعًا يف برد، عمري

 ثم ذا أنت أشعث الرأس يف، بمكة وما فيها أحد أرقا حلة منك ول أحسن ْلة

 . »بردة؟

وهتادى الرسول يف مشيته حيّص القتىل حتى وقف عىل عمه محزة بن عبد 

، هوقطعت مذاكري، رجت كبدهوأخ، وقد بقرت هند بطنه، املطلب ببطن الوادي

زنًا فحزن ملرآه ح. وفعلت به ما ال تفعله الوحوش الضارية، أنفه وأذنيهوجدعت 

من هذا  وقفت موقفاا أغيظ عيلا ما «: فقال، وبلغ الغيظ به كل مبلغ، شديداً 

لئن أمكنني «: وقال، وبكى وبكى املسلمون معه، وذرفت عيناه بالدموع. »اْلوقف

فنزل عليه األمني جربئيل هبذه . »اهلل من قريش ألمثلن بسبعي رجالا من خيارهم
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َو َخْْيٌ َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاقُِبوْا بِِمْثِل َما ُعوقِْبُتم بِِه َوَلئِن َصَاْ ﴿: اآلية ُتْم َ ُ

ابِرينَ  محزة بن عبد : إن عمك اْلمزة مكتوب يف أهل السَمء«: وقال له .(1)﴾لِّل َّ

 . »اْلطلب أسد اهلل وأسد رسوله

ُأْوَلئَِك ﴿: وتال عليه قوله تعاىل، ثم عزاه عن اهلل عز  وجل يف مصاب املسلمني

ِْم َوَجنَّاٌ   هبِّ ن رَّ ْغِفَرٌة مِّ تَِها األهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َونِْعَم َأْجُر َجَزآُؤُهم مَّ ِر  ِمن ََتْ ََتْ

 ﴾اْلَعاِملِيَ 

منهم  ،هم بقصائد مطولةؤورثاه شعرا، وقد أثر مصابه عىل كثري من املسلمني

 : يقول يف قصيدته الذي كعب بن مالك

 

 : أخذنا منها ما ييل التي ومنهم عبد اهلل بن رواحة يف قصيدته

 
 

 

 
 

                                           
 . 126: النحل( 1) 

 . 136: آل عمران( 2) 



  

تزوج النبي حممد| من السيدة حفصة ابنة عمر بن اخلطاب بعدما وفيه 

 . افة السهميذمات زوجها خنيس بن عبد اهلل بن ح

 . ختها رقيةأكلثوم ابنة رسول اهلل| بعد وفاة ان بأم فبنى عثمن بن ع وفيه

ـ يف اخلامس عرش من شهر رمضان املبارك ـ شاء اهلل أن يقر عني الزهراء  وفيه

حيث ، أن يكون من فاطمةإال   وعني أبيها رسول اهلل| الذي انقطع نسله

 ،وسعى البشري إىل أبيها فخف  إليها مشوقًا فرحاً ، وضعت بكرها احلسن بن عيل

، اسمه وسأل أباه عن، يرسىوأقام يف ال، وأذن يف اليمنى، ومحل وليدها بني ذراعيه

ما كنت ألسبق «: فقال رسول اهلل|. »ما كنت ألسبق رسول اهلل|«: فقال

ه ئرهبط وأقاف، عندئٍذ أوحى اهلل إىل جربئيل أنه قد ولد ملحمد ابن. »باسمه ريب

، إن علياا منك بمنزلة هارون من موسى«: وقال له فهبط، بمولده ئةوهن  ، السالم

 . »باسم ابن هارونفسما هذا اْلولود 

. »وحسن يف العربية، شا يف الْسيانية«: بن هارون قالاوملا سأله عن اسم 

وتصدق جده عىل الفقراء بزنة شعره ، واحتفلت مدينة الرسول بمولد احلسن

 . فضة

فال عجب أن أقبل الرسول عىل سبطه احلسن يغمره بكل ما امتأل به قلبه الكبري 

عاطفة األبوة ما شاء له احلرمان من الولد عىل كثرة فيض عليه وي  ، من حب وحنان

 . تزوج من النساء ام

 . وكان جيد فيه ويف أخيه احلسني أنسه وسلوته عم فقد من األبناء

، ىرية نبيه املصطفذثر اهلل الزهراء بالنعمة الكربى فحرص يف ولدها آلقد 

 . رفتها البرشية منذ كانتعوحفظ هبا أرشف ساللة 

 ابنيل وكانت قبله عند الطف، النبي| زينب بنت خزيمة اهلالليةتزوج  وفيه

 . فتزوجها رسول اهلل|، فطلقها، احلارث
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ل ما خيمر العقل من ك واخلمر هو. نزل عىل النبي حممد| حتريم اخلمر وفيه

نها ومجيع الكبائر هنى ع، وهو من الكبائر باالتفاق. مائع مسكر عمل بالتخمري

ذه اآليات وه، اهلجرة إىل املدينة منذ األيام األوىل لبعثتهرسول اهلل يف مكة قبل 

  .التي نزلت عليه بعدها يف املدينة كانت للتشديد والتأكيد عىل حرمتها

ْمُر َواْلَْْيِْسُ َواألَنَ اُب ﴿: قوله تعايلشري إىل ذلك يو ََم اْْلَ ا الَِّذيَن آَمنُوْا إِنَّ َ َيا َأهيُّ

ْن  ُكْم ُتْفلُِحونَ َواألَْزلَُم ِرْجٌس مِّ ْيَطاِن َفاْجَتنُِبوُه َلَعلَّ فنصت اآلية أن ﴾َعَمِل الشَّ

عنها  وينهى، وأعمل الشيطان البد لكل نبي أن حيارهبا، اخلمر من عمل الشيطان

 . وحيرمها

َ اْلفَ ﴿: قوله سبحانهومن اآليات التي تنص عىل حتريمه  َم َريبِّ َواِحَش ُقْل إِنَََّم َحرَّ

قِّ َما َظهَ  ( األعراف) وقد نزلت سورة  ﴾َر ِمنَْها َوَما َبَطَن َواإِلْثَم َواْلَبْغَي بَِغْْيِ اْْلَ

عىل أن  ونص أكثر املفرسين، عىل النبي حممد| يف مكة قبل هجرته إىل املدينة

قول ويف ذلك ي، وكانت تسميته بذلك من الشائعات عند العرب، اخلمر وهاإلثم 

 : بعض الشعراء

 

 : وقال آخر

 

 

  

                                           
 . 90: املائدة( 1) 

 . 33: األعراف( 2) 



 

 

 

 أحداث العام الرابع

وسببها أن بني حمارب وبني ثعلبة من غطفان يف ، حدثت غزوة ذات الرقاع فيه

فلم علم ، نجد راحوا يعدون العدة لقتال حممد| كم جاء يف رواية الطربي

 ـفسار جيشه حتى نزل ذات الرقاع ، رسول اهلل| خرج هلم يف أربعمئة مقاتل

 ،وهذه األرايض التي سكنوها كم جاء يف بعض التفاسري كانت هبا بقع سوداء

ا جيش فلم عاينوـ  وبقع بيضاء كأهنا مرقعة برقاع خمتلفة فسميت ذات الرقاع

هم ومتاعهم غنائم ءهم نساءتاركني ورا الذوا بالفرار، املسلمني قد أقبل

 . للمسلمني

ع خرجت م: قال جابر بن عبد اهلل األنصاري. قعت قصة مجل جابرو: وفيه

 قفل رسول اهللفلم ، رسول اهلل| إىل غزوة ذات الرقاع عىل مجل يل ضعيف

ورضبته ، فزجرته فلم ينهض، فبينم أنا أسري إذ أعيا بعريي فربك، راجعًا قفلنا معه

 . فجعلت الرفاق متيض وأنا واقف مكاين، فلم يتحرك

رسول اهلل| ـ وكان من عاداته أن يتأخر عن الركب ليتفقد  فأدركني

أبطأ يب مجيل يا : قلت. »ما بك يا جابر؟«: وقال، هبعري  أناخأصحابه ـ فلم رآين

. »اركب يا جابر«: وقال، فتقدم إىل اجلمل ووخزه بعصاة كانت معه . رسول اهلل

 . فقام اجلمل وكأنم نشط من عقال بربكة رسول اهلل|، فركبت

وسببها أنه ملا خرجت قريش من واقعة أحد . وقعت غزوة بدر الثانية وفيه

وهو  ،إن موعدنا معكم بدر يف العام القادم: نادى أبو سفيان باملسلمني، منترصة

 . يريد بذلك أن ينتقم لقتىل بدر يف املكان الذي قتلوا فيه
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م نادى سفيان يو وحل املوعد الذي رضبه أبو، فلم استدار العام عىل واقعة أحد

وذكرهم بتهديد ، مجع الرسول أصحابه، باملسلمني عند خروجه من واقعة أحد

 ،وجعل عىل املدينة عبد اهلل بن رواحة، وطلب منهم االستعداد للحرب، قريش

، لغوا بدراً ون السري حتى بذ  وخرج باملسلمني يغ، يته إىل عيل بن أيب طالباودفع ر

ي وعاد النب، ومل خيرج، أبا سفيان خالف وعدهولكن ، ونزلوا ينتظرون قريش

 : وشاعرهم يقول، حممد| إىل املدينة مع أصحابه

 

وهي صالة ركعتني ، صىل النبي حممد| صالة اخلوف ألول مرة وفيه

الصادق جعفر بن سألت اإلمام : عن زرارة قال. كصالة املسافر، ركعتني

 . »نعم«: تقرصان مجيعًا؟ قال: عن صالة اخلوف وصالة السفر× حممد

 . ليس فيها خوف التي تقرص من صالة السفر أن وصالة اخلوف أحق

تزوج رسول اهلل| أم سلمة ـ يف شهر شوال ـ واسمها هند بنت أمية  وفيه

بله وكانت ق. جهل وهي ابنة عم أيب، بن املغرية بن عبد اهلل بن عمرو بن خمزوما

دت له فول، وهو أول من هاجر هبا إىل احلبشة، عند أيب سلمة بن عبد اهلل األسدي

 . يف احلبشة سلمة وعمراً 

وقبل أن يشفى منها ، وأصيب بجراحات بليغة ،أحداً  شهد وكان زوجها ممن

ي أرسله النب ـ عد ميض شهر تقريبًا عىل رجوعه من واقعة أحدبو ـ شفاء كامالً 

 ،فغزاهم بمن معه من املسلمني، | عىل رأس رسية ملهامجة بني أسدحممد

وبعد رجوعه إىل املدينة انتقضت عليه جراحاته . واستوىل عىل نعمهم وأمواهلم

 . ومات منها



  

ليعوض عليها ويضمها هي ؛ وملا انقضت عدهتا خطبها رسول اهلل|

يا : الت لهفق، اإلسالم وأوالدها إىل عائلته تقديرًا ملواقف زوجها اخلالدة يف سبيل

 وقد كرب ،وأخاف أن ترى مني شيئًا يعذبني اهلل عليه، امرأة يف  غريةإين ، رسول اهلل

وأحتاج ألن أعمل يف ، ين امرأة ذات عيالومع ذلك فإ، وختطيت الشباب، سني

وأما السن فقد أصابني ما ، أما الغْية فسيذهبها اهلل َعنك«: فقال هلا|: قوهتم

وعاشت بعد وفاته زمنًا . وتزوجها، فرضيت. »وأما العيال فعيالك عيايل، أصابك

وكانت أفضل من تركهن النبي| من نسوته يف دينها وعقلها والتزامها ، طويالً 

  .بوصايا رسول اهلل| وسنته

  .الناكثني والقاسطني وحرض معه حريب، ×وكان ولدها سلمة مالزمًا لعيل

ا من وكان النبي قد زوجه، ش األسديةتزوج النبي| بزينب بنت جح وفيه

جاء  .إن الفوارق االجتمعية دعت زيدًا إىل الطالقإال   قبل بمواله زيد بن حارثة

ش لزيد حجخطب رسول اهلل| زينب بنت : عباس قالابن ور عن ثيف الدراملن

 أعتقه ثم، ووهبته إىل النبي بعد زواجه منها، وكان زيد خادمًا خلدجية ـ بن حارثة

؛ سباً أنا خري منه ح: فت منه متذرعة بأصلها القريش وقالتأنفـ . وتبناه النبي

 .ألنني ابنة عمة رسول اهلل ـ أميمة بنت عبد املطلب بن هاشم ـ وهو من املوايل

وينزل قوله تعاىل مؤيدًا حلكم . «ولكني رضيت به»: فيقول رسول اهلل|

َأن  اا رَوَرُسوُلُه َأمْ  اهللُن  َوَل ُمْؤِمنَة  إَِذا َقََض َوَما َكاَن ْلُِْؤمِ ﴿: رسول اهلل فيم يقيض به

ُة ِمْن َأْمِرِهمْ  َْيَ
ُم اْْلِ أي ال حيق ألحد من املؤمنني واملؤمنات أن يثبت  ﴾َيُكوَن َ ُ

 . ونؤيشاهلم االختيار من أمرهم بحيث خيتارون ما 

ولكن زينب راحت تعريه بالفارق االجتمعي بينها ، ويتزوج زيد من زينب
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 ،وتبني له برصاحة أهنا مل تكن لرتىض به زوجًا لوال أمر رسول اهلل|، وبينه

فيقول  ،ويذهب إىل رسول اهلل| يستشريه يف طالق زينب، فيرص  عىل الطالق

 . «واتِق اهلل يا زيد، امسك عليك زوجك»: له الرسول|

ف نبيه  وأحد من ، وأهنن أمهات املؤمنني، حممدًا أسمء أزواجهوكان اهلل قد عر 

 فأخفى اسمها يف. وهي يومئٍذ حتت زيد بن حارثة، زينب بنت جحش: سمى له

 ،أمسك عليك زوجك»: ولذا فإنه| قال له؛ نفسه خمافة سوء أثره يف الناس

ِق اهلل يا زيد  . «واتا

 َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك  اهللُْنَعَم َوإِْذ َتُقوُل لِلَِّذ  أَ ﴿: فآمنه اهلل بعتابه عليه

ِق  ِفي يِف َنْفِسَك َما  اهللََعَلْيَك َزْوَجَك َواتَّ َشى النَّاَس وَ  اهللَُوُُتْ َأَحقُّ َأن  هللُاُمْبِديِه َوَُتْ

َشاهُ   ﴾َُتْ

ذي لبيان احلكم السموي ال اً ومتهيد، لزيد يف طالق زوجته اً فكان هذا ترخيص

 . وكتمه يف نفسه خشية ما يتقوله املتقولون، عرفه النبي|

د فلم يتقدم خلطبتها أح، وعادت زينب إىل أخيها عبد اهلل، وانفصل الزوجان

ت؛ ألهنا مطلقة املوىل؛ ورشفها املتأل ق، عىل الرغم من مجاهلا الفائق ، باملرارة فأحس 

 عىل النبي× وهيبط جربئيل، احلكمة املقدرةوجاء اليوم املوعود لتظهر 

نَْها َوَطر﴿: حممد| يتلو عليه قوله تعاىل ْجنَاَكَها لَِكْي َل  اا َفَلَمَّ َقََض َزْيٌد مِّ  َزوَّ

ِهْم إَِذا َقَضْوا ِمنُْهنَّ َوَطر
 اهللِ َوَكاَن َأْمُر  اا َيُكوَن َعَل اْلُْْؤِمنَِي َحَرٌج يِف َأْزَواِج َأْدِعَيائِ

 . »ويبرشها أن اهلل قد زوجنيها يف السَمء؟، من يذهب إىل زينب«: فقال﴾ْفُعولا مَ 

: قولتووكانت تفخر عىل نساء النبي| ، فلم أخربوها سجدت هلل شكراً 
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جني اهلل من فوق سبع أنا زو  إال   ، جها أبوها أو أخوهازو  إال   ما منكن امرأة

 . سموات

تزوج رسول اهلل| من زينب بنت خزيمة بن هالل ـ  يف شهر رمضان يوفيه 

 ؛وهي التي يقال هلا أم املساكني. وهي من بني عبد مناف، بن عامر بن صعصعة

ند وكانت قبله ـ كم يف رواية البن األثري ـ ع، وصدقاهتا، لكثرة عطفها عىل الفقراء

بن ايقول . فتزوجها رسول اهلل|، تل عنها يوم أحدفق  ، عبد اهلل بن جحش

تل تزوجت فلم ق  ، وهو ابن عمها، كانت عند جهم بن عمرو بن احلارث: هشام

توفيت و، أو عند أخيه الطفيل، عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب بن عبد مناف

 . بعد زواجها من رسول اهلل بشهرين

 . وخدجية أم املؤمنني، هيإال   من أزواجه يف حياته ومل تتوف  

 املنورة ـ يف اليوم الثالث من شهر شعبان املعظم ـ بزوغاستقبلت املدينة  وفيه

 ،وتردد آفاق يثرب صدى هذا النبأ املفرح. نجم الوليد اجلديد لفاطمة الزهراء

ابنته  وهيب إىل بيت، وتعلوه الفرحة، ويتلقاه الرسول األكرم بالبرش واحلبور

يؤذن يف املبارك لوتقدم إليه الطفل . الطاهرة ليحمل هلا مرساته وهتانيه اخلالصة

 . ثم يعلن تسميته حسيناً ، ويقيم يف اليرسى، أذنه اليمنى

 ـ ه احلسنياحلسن وأخي ـ لقد تفتح قلب النبي| هلذين احلفيدين الغاليني

به ومتنفسًا ملا يفيض به قل، ورأى فيهم امتدادًا حلياته اخلاصة عىل هذه األرض

فال عجب  ؛منذ ماتت السيدة خدجيةالكبري من عاطفة األبوة التي يئست من الولد 

ه يغمرمها بكل ما امتأل به قلب ـ احلسن واحلسني ـ أن أقبل الرسول عىل سبطيه

ويفيض عليهم من عاطفة األبوة ما شاء له احلرمان من ، الكبري من حب وحنان

 . الولد عىل كثرة من تزوج من النساء



| 

، |طفىاملصها ذرية نبيه فحرص يف ولد، ثر اهلل الزهراء بالنعمة الكربىآلقد 

ل كم كرم اهلل وجه عيل فجع. رشف ساللة عرفتها البرشية منذ كانتأوحفظ هبا 

  .فكان له من هذا الرشف جمد الدهر وعزة األبد، يف صلبه نسل خاتم األنبياء

بن اامر قدم أبو براء ع: قال ابن إسحاق. بعث النبي| رسية بئر معونة وفيه

مالعب األسنة وكان سيد بني عامر بن صعصعة ـ عىل رسول بمالك ـ املعروف 

إن أمرك  ،يا حممد: وقال، فدعاه إىل اإلسالم فلم يسلم، اهلل| باملدينة املنورة

 ،فلو بعثت رجاالً من أصحابك إىل أهل نجد، هذا الذي تدعو إليه حسن مجيل

أخشى عليهم أهل «: فقال|. رجوت أن يستجيبوا لك، فدعوهم إىل أمرك

 . أنا هلم جار: فقال. »جدن

يف أربعني رجاًل من خيار  ةساعد يفبعث رسول اهلل املنذر بن عمرو أخا بن

ه إىل براء يدعوهم في م أيبوومعهم كتاب من رسول اهلل إىل بني عامر ق، املسلمني

 حتى بلغت هبم الطريق إىل، فسار املنذر بمن معه إجابة لنداء الواجب. اإلسالم

 املنذر بأحد أصحابه أن حيمل افدع، فنزلوا عنده، قريبًا من بني عامربئر معونة 

بل أن قلكن عامرًا ، براء أيب يبن أخاكتاب رسول اهلل| إىل عامر بن الطفيل 

ئل ستعان ببعض القبااو، وقتل الرسول، يرى ما يف الكتاب ألقاه عىل األرض

وا ؤزعم أهنم جاإنه  حيث، املجاورة عىل القضاء عىل تلك اجلمعة من املسلمني

ومل ، قتلوهمو، عليهم القبائل عند بئر معونة تفتكاثر. ليفتنوا الناس عن دينهم

 . من كتب اهلل له النجاةإال   منهم ينج  

ع خرج النبي| م: قال ابن هشام. جالء هيود بني النضري من املدينة وفيه

بعض أصحابه إىل هيود بني النضري يستعينهم يف دية قتيلني من بني عامر قتلهم 



  

 ،وبعد أن رحبوا به غلب عليهم طابع الغدر واخليانة. عمرو بن أمية الضمري

، غتيالهوأخربه بم عزم عليه هيود من ا، فنزل عليه جربئيل، فتآمروا عىل قتل النبي

 ،وأمره أن يذهب ليهود بني النضري، بي حممد  بن سلمةفدعا الن. وأمره باخلروج

 ؛إنكم نقضتم العهد الذ  بينكم وبي رسول اهلل| بغدركم«: ويقول هلم

لكم عرشاا . فاخرجوا عن بالده  . »فمن رئي بعد ذلك رضبت عنقه؛ وقد أجا

إن ال  إ راحوا يستعدون للخروج، وبم أهنم ال قبل هلم بقتال حممد وأصحابه

سول فبعثوا إىل ر، وأوعدهم املساعدة عىل حممد، يب هناهم عن اخلروجا   بن عبد اهلل

ونزل عىل النبي حممد يف . فاصنع ما بدا لك، إنا لن نخرج من ديارنا: اهلل|

ْ َتر إىَِل ﴿ :(احلرش) عبد اهلل بن أيب قرآنًا يقول فيه تعاىل يف سورة  الَِّذيَن َناَفُقوا  َأمَل

ْخَواهِنُِم الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب َلئِْن ُأْخِرْجُتْم َلنَْخُرَجنَّ َمَعُكْم َوَل َيُقوُلوَن  إِلِ

ُكْم وَ  اا َأَبد اا ُنطِيُع فِيُكْم َأَحد نَّ ُْم َلَكاِذُبونَ  اهللَُوإِن ُقوتِْلُتْم َلنَنرُصَ  ﴾َيْشَهُد إهِنَّ

وخلف ، ىل عيل بن أيب طالبإالراية ودفع ، فأمر النبي| باالستعداد للقتال

فتحصنوا  .وسار بأصحابه يريد قتال هيود بني النضري، بن أم مكتوماعىل املدينة 

 ،يومًا وأمر بقطع نخيلهم ةالرسول مخسة عرش همفحارص، عنهم يف حصوهنم

 . وعرفوا أنه لن تكون هلم نجدة من أحد، ب الرعب يف قلوهبمدف

 محلت اإلبلما رارهيم وهلم ذيؤمنهم عىل دمائهم وفسألوا رسول اهلل| أن 

وال يأخذوا منه ، فقبل النبي| عىل رشط أن يرتكوا سالحهم، من أمواهلم

 . فقبلوا ألمره صاغرين. شيئاً 

فنزل  ،تاركني وراءهم للمسلمني غنائم كثرية، وارحتلوا عن املدينة منخذلني

، بن أخطب وحيي، وكنانة بن الربيع، ومنهم سالم بن أيب احلقيق، قسم منهم خيرب

                                           
 . 11: احلرش( 1) 



| 

ُهَو الَِّذ  ﴿ :وأنزل اهلل عىل نبيه قوله تعاىل يف سورة احلرش، ومنهم من حلق بالشام

رْشِ َما َظنَنُتْم َأن خَيُْرُجوا  ِل اْْلَ َأْخَرَج الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب ِمن ِدَياِرِهْم أِلَوَّ

انِعَ  ُم مَّ َن َوَظنُّوا َأهنَّ َتِسُبوا َوَقَذَف يِف  اهللَُفَأَتاُهُم  اهللُِتُهْم ُحُ وهُنُم مِّ ْ حَيْ ِمْن َحْيُث مَل

وا َيا ُأويِل  ِرُبوَن ُبيُوهَتُم بَِأْيِدهيِْم َوَأْيِد  اْلُْْؤِمنَِي َفاْعَتِاُ ْعَب خُيْ ُقُلوهِبُِم الرُّ

 ﴾اأْلَْبَ ارِ 

وا ِمْن َأْبَ اِرِهْم َوحَيَْفُظوا ُفُروَجُهْم َذلَِك ُقل لِّْلُمْؤِمنَِي ﴿: وفيه قال تعاىل َيُغضُّ

ْم إِنَّ  َخبٌِْي بََِم َيْ نَُعوَن * َوُقل لِّْلُمْؤِمنَاِ  َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَ اِرِهنَّ  اهللََأْزَكى َ ُ

ْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعَل َما َظَهَر ِمنَْها َوْلَيْضِ إلا  َوحَيَْفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوَل ُيبِْديَن ِزينََتُهنَّ 

ِهنَّ َأْو إلا  ُجُيوهِبِنَّ َوَل ُيْبِديَن ِزينََتُهنَّ 
لُِبُعوَلتِِهنَّ َأْو آَبائِِهنَّ َأْو آَباء ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو َأْبنَائِ

َأْو نَِسائِِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْبنَاء ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو إِْخَواهِنِنَّ َأْو َبنِي إِْخَواهِنِنَّ َأْو َبنِي َأَخَواهِتِنَّ 

ْ َيْظَهُروا َعَل  َجاِل َأِو الطِّْفِل الَِّذيَن مَل ْرَبِة ِمَن الرِّ  ُأْويِل اإْلِ
َأْيََمهُنُنَّ َأِو التَّابِِعَي َغْْيِ

ِفَي ِمن ِزينَتِِهنَّ وَ  ْبَن بَِأْرُجلِِهنَّ لُِيْعَلَم َما خُيْ  اهللِ ُتوُبوا إىَِل َعْوَراِ  النَِّساء َوَل َيْضِ

ُكْم ُتْفلُِحونَ  اا ََجِيع َا اْلُْْؤِمُنوَن َلَعلَّ  ﴾َأهيُّ

فاآلية تأمر بغض األبصار ـ أي تنهى عن النظر إىل ما ال حيل النظر إليه من 

وأشارت إىل وجه املصلحة يف احلكم ، األجنبي واألجنبية ـ وحيفظوا فروجهم

فال جيوز ملؤمن وال ملؤمنة النظر إىل ما ال . ﴾مْ  َ  َذلَِك َأْزَكى﴿: بقوله تعاىل فيها

 . جيب عليهم سرته

كنت عند رسول اهلل| ومعي : أخرج الرتمذي عن أم سلمة أهنا قالت

، فبينم نحن عنده إذ أقبل ابن أم مكتوم: قالت. ويف رواية السيدة عائشة، ميمونة
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ال لنا رسول فدخل عىل النبي حممد| ـ وذلك بعد أن أمرنا باحلجاب ـ فق

أليس هو أعمى ال يبرصنا وال ، يا رسول اهلل: فقلت. «احتجبا منه»: اهلل|

 . »ألستَم تبرصانه؟ ؟أفعمياوان أنتَم«: فقال| يعرفنا؟



 

 

 

 أحداث العام اخلامس

وهي دومة تقع عىل احلدود بني احلجاز . حدثت غزوة دومة اجلندل وفيه

كم جاء يف أعيان الشيعة ـ وكان قد ، والشام ـ وهو املكان املعروف اليوم باجلوف

، القوافل عىلويغري ، بلغ الرسول| أن بدومة اجلندل مجعًا كبريًا يقطع الطريق

فجهز النبي جيشًا قوامه . وهم يريدون أن يدنوا من املدينة، ويظلمون من مر  هبم

فر ولكنه مل يظ، حتى نزل بساحتهم، وخرج لتأديبهم، ألف رجل من املسلمني

وولوا هاربني وتركوا ، ألهنم ما أن سمعوا بقدومه حتى أخذهم الفزع واهللع ؛ هبم

 . فاه اهلل إياهمفك، أمواهلم غنائم للمسلمني

كانت غزوة األحزاب يف شهر : يقول ابن إسحاق وغريه. غزوة األحزابوفيه 

وكان السبب أن رسول اهلل| كان ، شوال من السنة اخلامسة من اهلجرة النبوية

لك فنقض اليهود ت، له مع اليهود الساكنني حول املدينة املنورة رشوط ومعاهدات

وصادر بعض ، هم رسول اهلل عن املدينةفأجال؛ وخانوا املعاهدات، الرشوط

فخرج منهم مجاعة من بني النضري وبني وائل إىل مكة ـ حيث قريش ، ممتلكاهتم

 وما تفعله قريش يمكن أن يشد القبائل األخرى، هي صاحبة السيادة بني القبائل

أن وأوعدوهم ب، وجعلوا حيرضوهنم عىل حرب املسلمني وجيعلها تفعل مثلها ـ

إنكم أهل  :فقالت هلم قريش، م حتى يستأصلوا النبي حممداً وأصحابهيكونوا معه

ننا أدي: ونحن نسألكم، وتعلمون بم أصبحنا عليه نحن وحممد، الكتاب األول

 . وأنتم أوىل باحلق منه، بل دينكم خري من دينه: خري أم دينه؟ فقالوا

فطمعت يف ، وهي ظافرة منترصة، وكانت قريش قد خرجت بعد واقعة أحد



  

، حقها يوم بدرلتقلع جذور العار الذي ال؛ حماربة املسلمني حرب إبادة وقضاء

قق طمعت أن حي، فلم سمعت من اليهود ذلك، آخر اً وتضيف إىل انتصارها انتصار

 . |وتواعدوا عىل حربه، هلا النرص النهائي عىل النبي حممد وأصحابه

، |ىل حرب النبي حممدوجعلت قريش جتمع رجاهلا وأحباشها وأحالفها إ

 |اليهود بتفضيل الوثنية عىل التوحيد الذي يدعو إليه النبي حممد ومل يكتِف 

افقة قريش سمة إقناع وبل خرجوا من مكة حيملون م، ومجيع األديان السموية

ومن حي ، فراحوا ينتقلون من مضارب إىل أخرى. لقبائل العرب األخرى

بني فزارة وأشجع وسليم إىل بني سعد ومن ، من غطفان إىل بني مرة ..آلخر

 |حممد للنبيأو يف نفوسها عداوة ، وإىل كل قبيلة هلا عند املسلمني ثأر، وأسد

 أن ممكنهأحتى ، حيرضوهنم عىل حرب النبي حممد| وأتباعه، وأصحابه

 ،وا أكرب عدد من األعراب ملساعدهتم عىل حرب النبي حممد وأصحابهرفنيست

 . والقضاء عليهم

خرجت القبائل والعشائر مجاعات وأحزابًا ، حان املوعد املتفق عليهوملا 

ووحدت بينهم ، بعد أن مجعتهم الغاية ـ حيملون رايات العرب وتأييد اليهود

يب بقيادة أ ـ وخرجت قريش. لغزو املدينة والقضاء عىل اإلسالم وأهله ـ األهداف

ن عرشة جمموعها أكثر موالتقت تلك اجلموع الغفرية التي بلغ  ـ سفيان بن حر ب

واتفقوا عىل أن هيامجوا املدينة من ـ  فسميت بذلك وقعة األحزاب ـ آالف مقاتل

 . فوقها ومن أسفلها

عن طريق مجاعة من خزاعة كانوا قد وفدوا  |وبلغ خربهم رسول اهلل

 ،خربوه بالتجمع الذي أعدته قريش وأحالفها من العرب واليهود لغزوهأف، عليه

 ،فعليه أن يأخذ التدابري العاجلة، اهلل| أن األمر شديد اخلطورةفرأى رسول 



| 

فدعا إليه عىل الفور وجوه أصحابه يشاورهم فيم جيب أن يتخذه ملنع قريش 

اً كبرياً من وقت املجتمعني دون زيحوأخذ هذا األمر ، وأحالفهم من دخول املدينة

 . أن هيتدوا إىل حله

 حلظة من الصمت قطعها سلمن الفاريسوسادت بينهم ، فأخذهم اهلم والقلق

، ريإن القليل ال يقاوم الكث، يا رسول اهلل: يقولوهو  ـ الذي كان بني املجتمعني ـ

 ؛كون احلرب بيننا وبينهم من جهة واحدةتل؛ والرأي أن نحفر خندقًا حول املدينة

 . فإنا كنا بأرض فارس إذا هامجنا العدو خندقنا علينا

فانعكس برشه ارتياحًا عىل نفوس ، | بالبرشفتهلل وجه رسول اهلل

 اً إذ وجدوا يف فكرة حفر خندق يف ناحية املدينة الشملية ما يبعد كثري؛ الصحابة

 . خطر تلك الناحية عن اجليش اإلسالمي

داعيًا  ،وأمر الرسول بحفر اخلندق، وعىل عون اهلل متوكلني، وخرجوا راضني

 . ات واألدواتد  عومحل امل، ائمعزال الرجال إىل شد  

 ووزع الرسول أصحابه مجاعاٍت . بواقعة اخلندق ـ بذلك ـ سميت الواقعةو

 .أربعني ذراعاً  ر  وحدد لكل عرشة حف  ، عىل أن تضم كل مجاعة عرشة من الرجال

 يستعينون، وحيدوهم األمل، يمةعزهم التشد  ، واندفع رجال اإلسالم إىل العمل

  .كاتلمن بني قريظة من معاول وم غنموهوما ، بم عندهم من األدوات والوسائل

جاء يف كتب السرية أنه بينم كان سلمن الفاريس مع تسعة حيفرون يف املساحة 

إذ عرضت هلم صخرة بيضاء مل تعمل هبا ؛ التي حددها هلم رسول اهلل|

العدول فلعله يأمر ب ـ فسألوا سلمن أن خيرب رسول اهلل| بذلك، معاوهلم شيئاً 

 وأخذ املعول من سلمن، وهبط بنفسه يف اخلندق، أقبل معه، أخربهفلم  ـ عنها

 ،ورضب الصخرة رضبة صدعتها وخرج منها بريق أضاء أجواء املدينة، الفاريس



  

ثم رضهبا أخرى فتصدعت وخرج منها نفس ، فكرب رسول اهلل وكرب املسلمون

وظهر منها  تويف الرضبة الثالثة تكرس، فكرب النبي وكرب املسلمون، الربيق األول

 . فكرب رسول اهلل وكرب املسلمون، بريق أضاء ما وراء املدينة

لقد أضاء  يل يف التكبْية األوىل ق ور «: وملا سئل| عن سبب تكبريه قال

لثانية ويف الضبة ا، وأخاين جائيل أن أمتي ظاهرة عليها، اْلْية ومدائن كْسى

 ويف. أن أمتي ظاهرة عليهاوأخاين جائيل ، أضاء  يل ق ور اْلمر بالروم

 . »وأخاين جائيل أن أمتي ظاهرة عليها، الضبة الثالثة أضاء  يل ق ور صنعا

فقال  ،ختلف فيه املهاجرون واألنصاراف، وكان سلمن الفاريس رجالً شاباً قوياً 

 . سلمن منا: وقالت األنصار. سلمن منا: نواملهاجر

ن رجاًل قويًا يعمل عمل عرشة رجال يف ألنه كا؛ وإنم وقع التنافس يف سلمن

فكان حيفر يف كل يوم مخسة أذرع يف عمق مخسة أذرع فقال هلم ، اخلندق

 : يقول الشاعر. »سلَمن منا أهل البيت«: النبي|

 
»«

، هاحلفر ورسول اهلل| قائم عىل ذلك العمل مرشفًا عىل سريوتواصل 

معوالً  وربم التقط، فيهم العزيمة والصرب ذويشح، أب واملواصلةدحيثهم عىل ال

 : وينزل إىل عمق اخلندق يرضب به ويقول، من أحد العاملني

 

 ، شجعاً طيبًا محلنًا ه املؤمنون نشدفي، إىل الشفاه فينساب دعاء النبي|

 : هيزجون فرحنيو



| 

 

 : ويتبعهم آخرون

 

 نايييدي با ييوح اا ييييذا ربا يييا حب
 

، فسهوجيهد ن، حيفر بيده، كان رسول اهلل| كأحدنا: يقول الرباء بن عازب

وربط عىل بطنه ، فإذا أخذه التعب جلس عىل األرض، وينقل الرتاب واحلجر

 . ويأتيه النعاس فيغفو، حجراً 

 اهلل| قد ربط عىل بطنهرأيت رسول : يقول جابر بن عبد اهلل األنصاري

 ستأذنت رسول اهلل| أناف، حجر املجاعة حيث مكثنا ثالثة أيام مل نذق طعاماً 

وقلت لزوجتي ما رأيت من رسول ، فذهبت مرسعاً ، فأذن يل، أذهب إىل البيت

 ،وكان عندي عناق فذبحتها وسلختها، وإين أريد أن أصنع له طعاماً : اهلل|

 . شعري وتطحنه وتعمله خبزاً  وأمرت زوجتي أن تأخذ صاعًا من

 »؟ما عندك يا جابر«: فقال، وذهبت إىل رسول اهلل| أدعوه لتناول الطعام

وكان يف . أنت ومن حتب: قلت. »أنا ومن أحب؟«: فقال يل، فأخربته بم صنعت

 به قد وقف عىل شفريوإذا ، ذر أميل أن من حيب عيل وسلمن واملقداد وعمر وأبو

 . »هلموا لوليمة جابر«: وصاح، اخلندق

 !جلتاهواخ: فقلت، وكان يف اخلندق خلق كثري ال يكفيهم ما صنعته من طعام

لقد جاءنا النبي حممد| ، لقد افتضحنا: مرسعًا إىل زوجتي أقول توعدو

هلل ورسوله ا: قالت. نعم: قلت ؟أمل ختربه بم صنعت: قالت. باملهاجرين واألنصار

 . أعلم



  

ونظر يف ، ودخل بيت جابر، ن واألنصارواملهاجروجاء النبي| ومعه 

 . بقيأخرجي شيئًا وأونظر إىل التنور وقال . بِق أوقال اغرف و، القدر

، وأخذ اخلبز فقطعه يف القصعة. »وبعض اْلبز، يا جابر عيل بق عة«: ثم قال

 »عيل بالذراع، يا جابر«: ونادى، وأمر أن يصب عليه من املرق حتى صار ثريداً 

ثم ، فأكلوا وشبعوا وخرجوا. »يا عيل أدخل عيل عرشة«: وقال، فجعله عىل الثريد

فأكلوا . »يا عيل أدخل عيل عرشة«: وصاح. »يا جابر عيل بالذراع«: مرة ثانية وقال

 كم للشاة من ذراع؟، يا رسول اهلل: فقلت، وهكذا يف الثالثة، وشبعوا وخرجوا

 . »كلاهم من الذراعألكل الناس ، لو سكتا يا جابر«: فقال

فلم يزل عيل يدخل عليه عرشة عرشة حتى أكل القوم كلهم : يقول جابر

نا به شوبقي من الطعام ما ع، وبعث النبي منه إىل أزواجه وابنته فاطمة، وشبعوا

 . أيامًا كثرية

ع وأن مجي، فلم اطمأن الرسول إىل تنفيذ ما كان قد أمر به من حفر اخلندق

 وخرج| يف ثالثة آالف، باخلروج ةدعا إىل املنادا، ا قد دبرتاألمور التي أراده

بت صالك نوهن، مقاتل يتقدمهم إىل الناحية الشملية من املدينة حيث أقيم اخلندق

وأقيم معسكر اجليش اإلسالمي متخذين من هضبة ، للرسول خيمته احلمراء

، عنهم ومن اخلندق عاماًل يفصله، جبل سلع حاجزًا حيمي ظهورهم من العدو

يد يقدمهم أبو سفيان ير، وأحالفها وأتباعها، وأقبلت قريش بخيلها وخيالئها

عن  ايبعدهالذي و ، ةدون املدين عندما رأت اخلندق تفذهل، دخول املدينة

 ال جيرؤون، واسع العرض، عميق املدى، وهو حديث عهد باحلفر، الوصول إليها

هذا  أين ملحمد من: أبوسفيانقال ف، وال يستطيعون جتاوزه، عىل النزول إليه

 . وأظنها من تدبري الفاريس، إهنا ملكيدة مل تعرف هبا العرب ؟الصنيع يف احلرب



| 

 فلعل األيام القادمة؛ جهات عدة فأمر أبو سفيان بالنزول وحصار املدينة من

 فم زالوا يف. والقضاء عىل النبي حممد وأصحابه، تتيح هلم سبل اقتحامها

 ـ طائفة من الفرسان من كتيبة أيب سفيان بعبور اخلندقحصارهم حتى انربت 

وعمرو ، ورضار بن اخلطاب، ونوفل بن عبد العزى، وهم عكرمة بن أيب جهل

 : وفيه يقول الشاعر ـ وهو أول من عرب اخلندق، بن ود العامري

 

كان  ويزيد يف تقاعسهم ما، تهافال جيرؤ أحد عىل مالق، ويراه املسلمون مندفعاً 

 وقد سمي، حتى قيل عنه بأنه البطل الذي ال يقاوم، له من شهرة يف القتال

 . فارس يليل: لشهرته

وتعود هذه التسمية إىل يوم أنه كان يف ركب يسريون بوادي يليل القريب من 

نجوا او، دعوين وإياهم: فصاح بأصحابه، عليهم فرسان من بني بكر افعد، بدر

بله قومه فاستق. فجعل يقتل من يقتل وجيرح من جيرح حتى اهنزموا. بأنفسكم

ك وتل، ومن ذلك احلني غلب عليه ذلك اللقب. أهاًل بفارس يليل: باهلتاف

 . إليهالرباز من الشهرة هي التي أجفلت أبطال املسلمني 

بلغ به وت، ه األبصارويتعاظم البالء عليهم حتى يبلغ املدى الذي تزيغ مع

إِْذ ﴿ :فيصري معه املسلمون عىل احلالة التي وصفهم هبا اهلل بقوله، القلوب احلناجر

ن َفْوقُِكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمنُكْم َوإِْذ َزاَغْت اأْلَْبَ اُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب  َجاُؤوُكم مِّ

نَاِجَر َوَتُظنُّوَن بِ   ﴾اا يدَشدِ  اْبُتيِلَ اْلُْْؤِمُنوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزالا  الظُّنُوَنا * ُهنَالَِك  اهللِاْْلَ

  :وجعل جيول حوله وهو يقول، ه يف األرضأحد ركز رحم إليه فلم مل يربز
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مل و، واهنارت قواه، رجف قلبهإال   ما سمعها أحد، فكانت كلمته كنداء املوت 

ث يوالسابق لإلسالم عيل بن أيب طالب ـ وكان حد، ربيب الوحيإال   ، يلبِّ نداه

 . »إنه عمرو بن ود، اجلس يا عيل«: يف غضارة الشباب ـ فقال النبي، السن

توقف أو ي، ويبقى عمرو جيول يف امليدان دون أن تنقطع مناداته للمسلمني

م يا من تزعمون أننا إذا قتلناك: دياً حبل تزداد رصخات عمرو مت، افتخاره بنفسه

، توحةطريقكم إىل اجلنة مف، فهلموا إيل  ، وإذا قتلتمونا دخلنا النار، تدخلون اجلنة

 . فأنا أقودكم إليها

من  ذا الكلب «: ويصيح، ويغضب رسول اهلل| الستهزاء هذا الكافر

طر يسي، ويظل اجلميع قابعني يف الصمت. »وأنا الضامن له عل اهلل اجلنة؟، العقور

إنه ؛ اجلس يا عيل«: فيقول النبي، ويتقدم، فيعود عيل، عليهم جو الرهبة واخلوف

وأنا الضامن له عل اهلل ، الكلب العقورمن  ذا «: ويصيح مرة ثالثة. »عمرو بن ود

 ،فيندفع عيل نحو النبي يطلب منه مبارزته من جديد، فلم جيبه أحد. »اجلنة؟

. »وأنا عيل بن أيب طالب«: ×فيقول عيل. »إنه فارس يليل«: فيقول النبي

 . »أنت أنت«: فيقول|

إنه عيل ؛ كاراألفوتتجاذبه حياله شتى ، وينظر إليه بعني ملؤها املحبة والعطف

وظل ، وكان أول من آمن به بعد زوجه خدجية، اإلنسان الذي حيبه من أعمقه

الذي فهو  ؛بجانبه منذ ذلك احلني يعينه عىل نوائب األيام وصعاهبا بقدر ما يستطيع



| 

 ؛وهو زوج ابنته التي منها نسله، فداه بنفسه عندما نام عىل فراشه يوم هجرته

ل وقات، بطل األبطال، ود صاحب القوة والبأس فكيف يسلمه إىل عمرو بن

 ؟ومشتت الفرسان املعلم األول وفارس يليل، الرجال

، هأن يأذن لإال   وما عىل الرسول، أو ليس اإلسالم بحاجة إىل عيل اآلن، ولكن

وقلده ، ودرعه هبا، فنزع النبي درعه ذات الفضول. »يا عيل مني ادنُ «: فقال النبي

تقدم يا عيل عل «: وقال له، وعممه هبا، ونزع عممته السحاب، سيفه ذا الفقار

 . »بركة اهلل

إنك أخذ  مني عبيدة ، اللهم«: رفع النبي يديه نحو السمء وقال، فلم برز عيل

فال تردين فرداا وأنت خْي ، وهذا عيل أخي وابن عمي، ومحزة يوم أحد، يوم بدر

ومن ، وعن يمينه وعن شَمله، خلفهحفظه من االلهم «: وقال داعياً . »الوارثي

إنك أنت أرحم ؛ وانرصه عل خ مه، دهد علياا وأيا اللهم سدا ، فوقه ومن َتته

 . »الرامحي

 . »لقد برز اإليَمن كله إىل الرشك كله«: فلم برز عيل قال النبي

 : ويندفع عيل راكضًا نحو عمرو بن ود وهو يقول

 

بن بن عبد اْلطلب أنا عيل بن أيب طالب «: قال ؟من أنت: فصاح به عمرو

 وأكره أن، اجلاهليةيف يل ك صديقًا ونديًم وكان أب: فقال. »هاشم بن عبد مناف

بن عمك عليك اأما خاف : قال. »ولكني أحب أن أقتلك«: ×قال عيل. أقتلك



  

حي وال ال، تركك شائاًل بني السمء واألرضأف، حني بعثك أن اختطفك برحمي

وإن أنا  ،ن قتلتني فأنا يف اجلنة وأنت يف النارإبن عمي اقد علم «: ×فقال؟ ميت

قسمة  نإذتلك  ؟لك يا عيل كلتامها: فقال. »اجلنةك فأنت يف النار وأنا يف تقتل

ما دعاين أحد إىل ثالث : لقد سمعتك تقول، هذا كدع عن«: ×فقال عيلى يزض

: األوىل«: قال. قل: قال. »وأنا أدعوك إىل ثالث، واحدة ىلإ ولو، أجبتهإلا  خ ال

: قال. يا عيلها عني قال نح  . »رسول اهلل اا اهلل وأن حممدإلا  أن تشهد أن ل إله

تتحدث نساء : قال. »أن ترجع وترد هذه اجليوش عن رسول اهلل إىل مكة: الثانية«

ين سوأ  وخذلت قومًا ر، والرجال يف حمافلها أين جبنت ورجعت، مكة يف مغازهلا

 . »فانزل حتى أنابذك، أنت راكب وأنا راجل: الثالثة«: قال؟ عليهم

من العرب يسومني  اً ظننت أحد هذه خصلة ما: ب عن فرسه وعرقبه وقالثفو

وثبت  قطعهافقاها عيل بالدرقة ت  اوشد عىل عيل فرضبه بالسيف عىل رأسه ف. عليها

 ،ه عيل برضبة عىل فخذه فرباهالفعاج، السيف عىل رأسه وجرحه وسال دمه

نان ع وارتفع صوته يشق  ، عىل صدره كاألسد اهلصور اثجف، وسقط عىل األرض

 ،وكرب املسلمون، فكرب، فسمعه رسول اهلل. »اهلل أكا«: قالفضاء مكربًا بنداء احل

 : وهو يشري إىل عدو اهلل، وأنشد مفاخرًا بنرص اهلل، فقطع رأسه

 

فلم نظر أصحاب عمرو بن ود الذين عربوا معه اخلندق إىل صاحبهم خيور يف 

 به نوفل بن عبد اهلل فإنه قرصإال   فطفرت هبم خيلهم، فروا ليعربوا اخلندق، دمه



| 

قتلة ، نييا معرش املسلم: فقال، فرماه املسلمون باحلجارة، فرماه يف اخلندق، فرسه

 . فنزل إليه عيل فقتله. أكرم من هذه

، فيستقبله النبي واملؤمنون هبتافات النرص واالبتهاج، ويعود عيل برأس عمرو

لو وزن عملك اليوم بعمل َجيع أمة حممد لرجح «: ويقول، ويضمه النبي إليه

 . »عملك عل عملهم

من ذا الذي اجرتأ : قالت ـ كلثوم وكنيتها أم ـ وملا نعي عمرو إىل أخته عمرة 

، رانوبارز األق، لقد قتل األبطال: فقالت. عيل بن أيب طالب: قيل هلا ؟عليه

 : ت تقولدنشأو، كريم من قومه ءوكانت منيته عىل يد كف

 

ا  مَلْ َينَاُلواَوَردَّ اهللَُّ الَِّذيَن َكَفُروا بَِغْيظِِهْم ﴿: |وأنزل اهلل عىل نبيه حممد َخْْيا

ا ا َعِزيزا  ﴾َوَكَفى اهللَُّ اْلُْْؤِمنَِي اْلِقَتاَل َوَكاَن اهللَُّ َقِويًّ

وتفرقت األحزاب من حول ، نجلت الشدةا فبعد أن. غزوة بني قريظة وفيه

عاد املسلمون إىل بيوهتم للقاء األهل واألحبة حيتفلون بالنرص الذي حققته ، املدينة

بط هي حتى ساعاتإال   ولكنها مل متضِ ، السمء بسيف عيل بن أيب طالبإرادة 

وضعت ، غفر اهلل لك، يا حممد«: يقول وهو بعدها جربئيل عىل النبي|

إن اهلل يأمرك ، فاْلالئكة ما وضعت السالح بعد«: قال »نعم«: قال. »؟السالح
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 . »باْلسْي إىل بني قريظة

 العرص يا لفال ي ، من كان سامعاا مطيعاا «: أمر النبي املؤذن أن يؤذن يف الناسف

 . »يف بني قريظةإلا 

وخرج  ،ودفع رايته إىل عيل بن أيب طالب، واستخلف عىل املدينة ابن أم مكتوم

نزل عىل بئر من آبارها من ناحية ، حتى إذا وصلهم، بجيشه |رسول اهلل

، ارجهدهم احلصحتى ، وعرشين يوماً  ةمخسفحارصهم ، نىإيقال له بئر ، أمواهلم

فلم رأوا أن رسول اهلل| غري منرصف عنهم حتى ، وقذف يف قلوهبم الرعب

وكان سعد قد أصيب . ذ ـم فيهم سعد بن معافحك  ، نزلوا عىل حكمه، يناجزهم

بسهم يف أكحله قطع عرقًا منه خالل حصار األحزاب للمسلمني نزف منه أكثر 

ي| بعد رجوعه من اخلندق وكان النب، وأصبحت حياته مهددة باخلطر، دمه

رفيدة قد  وكانت، يف املسجد قريبًا منه لزيارته «رفيدة»أمرهم أن يضعوه يف خيمة 

ن حكًم فلم اختارته قريظة ليكو ،رضبت هلا خيمة يف املسجد تعالج فيها اجلرحى

ادة من ه بوسلوا ؤأتاه قومه ومحلوه عىل محار قد وط  ، بينها وبني النبي حممد|

يا  :وأقبلوا به إىل رسول اهلل| وهم يقولون ـ وكان رجاًل جسيًم وسيمً  ـ دمأ

: قالف. فإن رسول اهلل إنم والك ذلك لتحسن فيهم؛ كيأحسن يف موال، أبا عمرو

 . تأخذه يف اهلل لومة الئمإال   ن لسعدآقد 

 :وملا وصل سعد إىل رسول اهلل| استقبله النبي وقال ملن حوله من األوس

 . »إىل سيدكمقوموا «

إن رسول اهلل| قد ، يا أبا عمرو: وقالوا له، فقاموا إليه وأنزلوه عن دابته

عليكم عهد اهلل وميثاقه أن احلكم فيهم ما : فقال. ك أمر مواليك لتحكم فيهموال  

والتفت إىل الناحية الثانية التي فيها رسول اهلل| وقال . نعم: قالوا ؟حكمت



| 

 . »نعم«: اهللفرد عليه رسول ، مثل مقالته

وتسبى ، وتقسم األموال، إين أحكم فيهم أن تقتل الرجال: فقال سعد

لقد حكمت بحكم اهلل من فوق سبع «: فقال رسول اهلل لسعد. راري والنساءذال

  .أكثر: وقيل، وكانوا ستمئة، فأمر الرسول عليًا برضب أعناقهم. »سَموا 

بي خرب فلم بلغ الن، سعدويف توبعد أن نفذ رسول حكم سعد يف بني قريظة 

ه واهتز ل،   نفيس بيده لقد استبرش  اْلالئكة بروح سعدذوال«: وفاته قال

وقال  .وأكثر النبي من الرتحم عليه وعىل من صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه. »العرش

 : فيه الشاعر

 وما اهتز عرش اهلل مين ميو  هاليك
 

 لسييعد أيب عمييروإلا  سييمعنا بييه 
 

وكانت . بةأم حبي ىوتكن، النبي حممد| برملة بنت أيب سفيان تزوج وفيه

ا معارضة أبيهمن رغم عىل القد أسلمت هي وزوجها عبيد اهلل بن جحش يف مكة 

مما عرضها وزوجها لظالمة ، أيب سفيان بن حرب أحد زعمء مكة وقائد املرشكني

ًا حهناك ردومكثا ، فهاجرت مع زوجها عبيد اهلل إىل احلبشة، قريش واضطهادها

ه ثم مل يلبث أن ارتد عن دينه الذي من أجل، اسمها حبيبة اً بنت فيه من الزمن أولدها

؛ وجاهد أن يرد زوجته رملة عن دين اإلسالم فأبت عليه، هاجر إىل احلبشة

، مرارة العزلة تذوق، مع طفلتها حبيبة وحيدة يف تلك الدياررملة فتفارقا لتعيش 

 . ربةغوالفقر وال

عت وإذا رج، هلا ملجأ غري أن ترجع إىل أبيها عدو اإلسالم واملسلمني ومل يعد

ا والتعذيب من أبيه ىوأرصت عىل اإلسالم فالبد أن تتعرض ألشد أنواع األذ

فأرسل عمرو بن أيب أمية الضمري إىل النجايش ، فعرف النبي ذلك، وأتباعه
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بقي  يعود هبا وبمنو، يطلب منه أن يزوجه منها لينقذها من الغربة وضياع القرين

ش أيب ليعوض عىل ابنة زعيم قري؛ يف تلك البالد من املهاجرين األولني إىل املدينة

 ورفعها إىل أعىل، وقساوة الوحدة واالغرتاب، سفيان ما القته من مرارة اهلجرة

 ،وأدخلها البيت النبوي زوجة عزيزة موفورة الكرامة، راتب بني النساءامل

 . املؤمنني يف كنف الرسول األعظم وعاشت كم عاشت أمهات

ا النَّ ﴿: قال تعاىل، آية احلجاب |أنزل اهلل عىل نبيه حممد وفيه َ بِيُّ ُقل َيا َأهيُّ

َْزَواِجَك َوَبنَاتَِك َونَِساء اْلُْْؤِمنَِي ُيْدنَِي َعَلْيِهنَّ ِمن َجاَلبِيبِِهنَّ َذلَِك َأْدَنى َأن ُيْعَرْفَن  ألِّ

كانت النساء يف أول اإلسالم عىل عادهتن يف اجلاهلية  وقد ﴾َفاَل ُيْؤَذْينَ 

ه اآلية فنزلت هذ، واألمة ةيربزن يف درع ومخار من غري فصل بني احلر  ، التمتبذ  

ي أ ـ تأمرهن إذا هن خرجن من بيوهتن حلاجتهن أن يدنني عليهم من جالبيبهن

 . أهل الريب فيهن  يطمعلئال   ـ يسرتن وجوههن وأبداهنن باملالحف من األجانب
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 أحداث العام السادس

 مل ،كانت السنة السادسة للهجرة مليئة باحلروب والرسايا واملناوشات الدائمة

إذا كانت السنوات التي انقضت منذ هجرة النبي لكن . هيدأ فيها املسلمون أبداً 

يمكن  فإن ذلك ال، حممد بن عبد اهلل من مكة قد تالحقت مليئة باحلروب واملعارك

يدوم إىل ما ال هناية بل جيب أن حيل اليوم الذي يدرك فيه أهايل جزيرة العرب أن 

 وال مناديًا بالتفرقة وزرع، اء داعية حرب وقتالأن النبي حممد بن عبد اهلل ما ج

 جاء هاديًا ليخلص، عىل العكس من ذلك متاماً إنه بل ، ور الفتنة بني الناسذب

 . وينتشلها من موبقات اجلاهلية، الناس من أدران الوثنية

ىل رصوا دائًم عأو، نصياع لنداء العقلا كانت قريش واليهود قد رفضوا االوإذ

يف إقامة عالقات سالم ما داموا يفكرون روا ك  فيفال يمكن أن ، محماربة اإلسال

 ،واليهود هم أبعد الناس عن تقبل هذه الفكرة. أهنم قادرون عىل حماربة اإلسالم

فجاء األمر  ؟فكيف السبيل إىل إقناع قريش، الطرف اآلخر أي قريشإال   فلم يبق  

ع فخرج م، وأداء بعض املناسك، من السمء أن جيدد العهد بزيارة البيت احلرام

ال طامع و، راغب يف حربغري أصحابه قاصدًا بيت اهلل احلرام ألداء فريضة احلج 

بل رغبته أن يتخذ من احلج إىل بيت اهلل احلرام خطة سالم متكنه من ، يف قتال

  .االجتمع بقريش والتفاوض معها عىل خمتلف الشؤون التي هتم الطرفني

وأخذ  ،ودفع لواءه لعيل بن أيب طالب، مبن أم مكتوا واستخلف عىل املدينة

 اوسار حتى وصل ذ، ه أم سلمهئومحل معه من نسا، يمعه سبعني بدنة من اهلد

من  ويقع عىل ستة أميال ـ احلليفة ميقات أهل املدينة الذي حيرمون منه إىل احلج



  

، اخلرب اً بلغ قريشف، وسار حتى بلغ عسفان، وأحرم الناس، وهناك أحرمـ  املدينة

ونزلوا بذي طوى ، خرجوا معهم النساء والصبيانأو، فاجتمعوا عىل صده

تي وأرسلوا مئ، مهم كلفها األمر من تضحيات مبينه وبني دخول بلده واحوليل

ميم ليقطع الطريق عىل النبي حممد غال عفارس بقيادة خالد بن الوليد إىل كرا

قال ، وما بعثت من جيوش، يشم فعلته قرب حممد| فلم علم النبي، وأصحابه

 . »من فيكم خيرج بنا عل غْي طريقهم«: ألصحابه

ول فربكت ناقة رس، وسار هبم حتى أوصلهم احلديبية، فتقدم رجل من أسلم

ولكن حبسها ، ما جهد «: فقال النبي|، فظنها الناس قد جهدت، اهلل فجأة

ة اليوم إىل خطوالذ  نفس حممد بيده ما تدعوين قريش . حابس الفيل عن مكة

 . »أعطيتهم إياهاإلا  يسألونني فيها صلة الرحم وتعظيم حرما  اهلل

قد  روهذه اآلبا، ما بالوادي ماء، يا رسول اهلل: فقالوا، ثم أمر الناس بالنزول

يف  فأطلقه، من كنانته وأعطاه أحد أصحابه فأخرج الرسول سهمً ، هاؤجف ما

قريش  وملا عرفت. فنبع املاء بقدرة اهلل تعاىل، زه يف جوفهاغرو، أحد تلك اآلبار

أقبلوا حتى وقفوا عىل مدخل مكة ملنع النبي وأصحابه من ، أن النبي نزل احلديبية

فرأت ، زعوأخذها الف، بقريش القلق وملا طال االنتظار من اجلانبني استبد  . دخوهلا

ما خرجت «: هبمفأجا، وماذا يريد، أن ترسل إىل النبي حممد من يسأله عم جاء به

وإنَم أرد  أداء فريضة فرضها اإلسالم ، ول حرباا ، يف الشهر اْلرام أريد القتال

 . »كَم فرضتها رشيعة العرب وبعض األديان من قبل

أن  وأبت، ورفضت السالم مع النبي حممد، أرصت عىل عنادها اً ولكن قريش

مما أثار غضب ؛ ولو أدى ذلك إىل فنائها عن بكرة أبيها، يدخل عليها بلدها

ؤمل ي كان ولكن رسول اهلل|. ال نربح حتى نناجز القوم: وقالوا، املسلمني



| 

لب فلبى املسلمون ط، فأوحى اهلل إليه أن يطلب منهم البيعة. السلم الذي أراده

  .وأقبل الناس يبايعون النبي| عىل الفتح أو الشهادة، رسول اهلل|

وا من بدأوقد ، فبايعوه مجيعاً ، يف ذلك الوادي ةحتت شجر | جيلسوكان

ودعيت تلك البيعة ببيعة ، صدقهاأومن قوة العزيمة ، خلصهأعميق اإليمن 

َت َعِن اْلُْْؤِمنَِي إِْذ ُيَبايُِعوَنَك ََتْ  اهللَُلَقْد َرِِضَ ﴿: وفيها نزل قوله تعاىل، الرضوان

ْم َفْتح كِينََة َعَليِْهْم َوَأَثاهَبُ َجَرِة َفَعلَِم َما يِف ُقُلوهِبِْم َفأَنَزَل السَّ  ﴾اا َقِريب اا الشَّ

ىل وأقرت أن تفاوض ع، فخافت عىل نفسها، وتناهى خرب البيعة إىل قريش

عمرو أخا  ت سهيل بنثفبع، الب حممد|صلح يقيم التوافق بني مطالبها ومط

أن  فوافق|، إليهبني عامر إىل النبي حممد باحلديبية حيمل مطالب قريش 

 . ابة املعاهدةكتإال   ومل يبق  ، يفاوض يف مطالب قريش حتى التأم األمر عىل الصلح

وعيل  ،وبدأ رسول اهلل يميل عىل عيل، فدعا الرسول عليًا ليكون كاتب الوثيقة

ال ، مسكأ: فقال سهيل. »بسم اهلل الرمحن الرحيم: اكتب«: فقال لعيليكتب 

: اكتب«: فقال النبي. سمك اللهماب: اكتب، أعرف من هو الرمحن الرحيم

فقال . »هذا ما صالح عليه حممد رسول اهلل: اكتب«: ثم قال|. »سمك اللهماب

م واسولكن اكتب اسمك ، لو شهدت أنك رسول اهلل ما قاتلتك، مسكأ: سهيل

واهلل ل «: فقال عيل. »كتب ما يريداو، ها يا عيلاحمُ «: فقال رسول اهلل|، أبيك

 :والتفت إىل عيل وقال، فأخذها النبي من يده وحما كلمة رسول اهلل. »أحموها

 »فتأتيها وأنت مضطر، ستدعى إىل مثلها«

 : ودهانب أبرز تفجاء، وتابع النبي يميل عىل عيل نص املعاهدة حتى اكتملت
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  .توقيعها من تاريخ سنني وقريش مدة عرشإقامة هدنة بني املسلمني . 1

ومن ارتد من ، بغري إذن وليه رده عليه اً من أسلم من قريش وأتى حممد. 2

 . فال يردونه عليه اً املسلمني وجاء قريش

ومن رغب يف حمالفة ، من أحب من العرب حمالفة حممد فال جناح عليه. 3

 . قريش فله ذلك

ها يف العام يلا إرجوع حممد وأصحابه عن مكة هذا العام عىل أن يعودو. 4

لسيوف اإال   وليس معهم من السالح، ويقيموا فيها ثالثة أيام، فيدخلوها، القابل

 . وال سالح آخر، يف أغمدها

 . الشهود رجال من املسلمني ومن املرشكني تشهدوأ  ، وجرى التوقيع

وهم  ـ بلغ رسول اهلل| أن بني املصطلقفبعد أن . غزوة بني املصطلق وفيه

وأن زعيمهم احلارث بن أيب رضار قد مجع قومه ، يأمترون عليه ة ـفرع من خزاع

، ن مؤذن الرسول باالستعداد للخروجأذ  ، غزو املدينةلومن حوله من األعراب 

وسار اجليش اإلسالمي بقيادة ، ورسعان ما احتشد جيش اهلدى حول راية اهلدى

صطفى ومعه زوجته السيدة عائشة التي وقعت القرعة عليها ملرافقته يف هذه امل

لتقوم عىل ؛ إذ كان| حيب أن ترافقه إحدى زوجاته يف الغزوات؛ الغزوة

 . شؤونه اخلاصة

 ،وأعطى رايته لعيل بن أيب طالب، واستخلف عىل املدينة أبا ذر الغفاري 

. ديقال له املريسع من ناحية قديوخرج إليهم حتى لقيهم عىل ماء من مياههم 

 األعراب الذين جاؤوا لنرصهتم إىل جيش املسلمني نظرفلم ، فاشتبكوا معهم

م برش ووقع القو، وثباهتم فروا عىل وجوههم يطلبون النجاة وعرفوا استمتتهم

موا وغن، راريذالنساء وال اوسبو، وأرسوا الباقني، فقتلوا منهم عرشة، كيدهم
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 . رجل واحدإال   قتل من املسلمنيومل ي، األموال

سمها وا وكانت من بني األرسى ابنة زعيمهم احلارث بن أيب رضار سيد قومه

  .فوقعت يف سهم ثابت بن قيس الشمس األنصاري عزيزة يف قومها جويرية

يا : وقالت ،أتت إىل رسول اهلل تستعينه يف فدائهاو، وكانت فكاتبته يف نفسها 

من  وقد أصابني، جويرية بنت احلارث بن أيب رضار سيد قومهأنا ، رسول اهلل

عينك وقد جئتك أست، ووقعت يف سهم ثابت بن قيس، البالء ما ال خيفى عليك

 . عىل كتابتي

يا  هو وما: قالت. »؟خْي من ذلك علأفهل أدلك «: فقال هلا رسول اهلل|

. رسول اهلل نعم يا: قالت. »وأتزوجك، كتأقيض عنك كتاب«: قال ؟رسول اهلل

ا كان أرسلوا م، فلم بلغ املسلمني خرب زواجها من رسول اهلل. عتقها وتزوجهاأف

بن ابدون فداء كم جاء عن  ـ وهم أكثر من مئة أهل بيت ـ بأيدهيم من األرسى

 . وكانت السبب يف إسالمهم، فعمت بركتها، هشام

ا رسول اهلل إذكان : بن هشام قالاعن ف. فكقصة اإلحدثت ما يسمى ب وفيه

فلم كانت غزوة بني ، فأهيم خرج سهمها أخرجها معه، أراد سفرًا قرع بني نسائه

فحملني  ،فخرج سهمي: قالت السيدة عائشة. املصطلق أقرع بينهن كم كان يصنع

، هئوقد أعد هودجًا ملن تكون معه من نسا، وكنت نحيفة خفيفة، رسول اهلل معه

 ،جلمل عليه اهلودج إىل باب خيمة النبي ويتنحى الرجالفإذا أرادوا املسري يأتون با

 . بالويشدونه يف احل، فيأخذ الرجال به فيضعونه عىل ظهر اجلمل، فأدخل اهلودج

ن قريبًا حتى إذا كا، وقفل راجعًا إىل املدينة، فلم فرغ رسول اهلل من غزوته تلك

ت لبعض فخرج، رحيلثم أذن يف الناس بال، نزل منزالً بات فيه بعض الليل، منها

  أدريوأنا الـ  من عنقي نسل  افلم فرغت ، ويف عنقي عقد فيه جزع ظفار، حاجتي



  

 وقد أخذ الناس يف، فلم رجعت إىل الرحل ذهبت التمسه يف عنقي فلم أجده ـ

 . فرجعت إىل مكاين فالتمسته حتى وجدته، الرحيل

 يل البعري أين كنت قد دخلت نلووخالل تلك املدة ظن القوم الذين كانوا يرح  

 . اخلهون أين يف دوساروا به وهم ال يشك  ، فاحتملوه ووضعوه عىل البعري، اهلودج

وظننت أن القوم ، فلم أجد أحداً ، فرجعت إىل املكان الذي كانوا فيه

األرض  واضطجعت فيه عىل، جلبايب فألقيت عيل  ، ني ويرجعون إيلنقدوتسيف

لف وكان قد خت ـ يب صفوان السلمي  ملضطجعة إذ مر  فواهلل إين. منتظرة رجوعهم

 فأقبل نحوي وكان يراين قبل أن يرضب، فبرص يب ـ عن العسكر لبعض حاجاته

ألني عن وس ؟عينة رسول اهللظ: وقال، فلم رآين عرفني، احلجاب عىل نساء النبي

. اركبي :وختلف ناحية وقال، فنزل عن بعريه وقدمه يل، فلم أجبه، سبب ختلفي

رجاء أن يدرك املسلمني قبل ؛ وانطلق مرسعاً ، فلم ركبت البعري أخذ بزمامه

 ؛وكانوا قد أرسعوا يف مسريهتم يريدون املدينة، فلم يدركهم؛ وصوهلم املدينة

، طوا أثقاهلمبعد أن حإال   قدوينتفدخلوا املدينة ومل يف، ليسرتحيوا من عناء السري

لت ودخ، فأنزلني، ظهر بعريه وأنا عىلودخل صفوان املدينة يف وضح النهار 

 . أحدًا حيتمل يب وبصفوان السلمي سوءاً  أن ومل أكن أظن، بيتي

تغل وقد اس، وييسء إىل سمعتها، فتحدث الناس عن عائشة بم يمس رشفها

ه ما يشفي فوجدوا في، ما حتدث به الناس ـ وعىل رأسهم عبد اهلل بن أيب ـ املنافقون

ني وإيقاع الفتنة ب، اء النبيذفروجوه بقصد إي، |حقدهم عىل النبي حممد

 . املسلمني

ة أم ءارونزلت ب، وملا وصل األمر إىل ما وصل إليه جاء الفرج من السمء

، يموتوعدهم بعذاب عظ، فكاملؤمنني السيدة عائشة مثلم نزل اإلثم بعصبة اإل



| 

ْفِك ُعْ َبٌة ﴿: قال تعاىل َسبُوُه رَشا إِنَّ الَِّذيَن َجاُؤوا بِاإْلِ نُكْم َل ََتْ  َخْْيٌ لَُّكم َبْل ُهوَ  اا مِّ

ُه ِمنُْهْم َلُه َعَذاٌب َعظِيمٌ  ْثِم َوالَِّذ  َتَوىلَّ كِْاَ
ا اْكَتَسَب ِمَن اإْلِ نُْهم مَّ  لَُّكْم لُِكلِّ اْمِرئ  مِّ

بٌِي  اا َخْْي  َلْوَل إِْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُْْؤِمنُوَن َواْْلُْؤِمنَاُ  بَِأنُفِسِهمْ *  َوَقاُلوا َهَذا إِْفٌك مُّ

َهَداء َفُأْوَلئَِك ِعنَد  * ْ َيْأُتوا بِالشُّ  ُهمُ  اهللَِلْوَل َجاُؤوا َعَلْيِه بَِأْرَبَعِة ُشَهَداء َفإِْذ مَل

كُ  اهللَِوَلْوَل َفْضُل  *اْلَكاِذُبوَن  ْنَيا َواْاِخَرِة ْلََسَّ ُتُه يِف الدُّ ا َأَفْضتُْم ْم يِف مَ َعَلْيُكْم َوَرمْحَ

ا َلْيَس َلُكم بِِه ِعْلٌم  *فِيِه َعَذاٌب َعظِيٌم  ْوَنُه بَِأْلِسنَتُِكْم َوَتُقوُلوَن بَِأْفَواِهُكم مَّ إِْذ َتَلقَّ

َسُبوَنُه َهيِّن ا َيُكوُن َلنَا َأن نَّ  *َعظِيٌم  اهللَِوُهَو ِعنَد  اا َوََتْ َكلََّم تَ َوَلْوَل إِْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلتُم مَّ

َتاٌن َعظِيٌم  َذا ُسْبَحاَنَك َهَذا هُبْ إِن ُكنُتم  اا َأن َتُعوُدوا ْلِِْثلِِه َأَبد اهللَُيِعظُُكُم  *هِبَ

ْؤِمنِيَ   ﴾مُّ

ْم َوَل َل ُهنَّ حِ ﴿: قال تعاىل ،نزلت آية حتريم املسلمت عىل املرشكني وفيه لي  َُّ

نَّ  وهذا أدل . حيل اهلل مؤمنة لكافر وال نكاح مؤمن ملرشكةأي ال ﴾ُهْم حَيِلُّوَن َ ُ

اص الع يبدليل عىل أن الذي أوجب فرقة زينب ابنة رسول اهلل| من زوجها أ

ْم َوَل ُهْم ﴿: |عىل نبيه حممد هبن الربيع هو حكم اهلل الذي أنزل َل ُهنَّ ِحلي  َُّ

نَّ   ﴾َعلِيٌم َحكِيمٌ  اهللَُبْينَُكْم وَ  حَيُْكمُ  اهللَِذلُِكْم ُحْكُم  ...حَيِلُّوَن َ ُ

 وأخذه األموال التي كانت مع أيب، زيد بن حارثة رسية   بعثة  النبي| وفيه

من  األوىل ىيف مجادإنه : تقول كتب السري. فاستجار بزينب، العاص بن الربيع

موضع عىل ـ  السنة نفسها بعث رسول اهلل| زيد بن حارثة يف رسية إىل العيص

بلت من قد أقفيه لقريش  وكان قد بلغ النبي| أن عرياً  ـ من املدينة ليالٍ أربع 

، اهلليتعرض  ـ مئة وسبعون: وقيل ـ ومعه سبعون فارساً  اً فبعث زيد، الشام
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وفر الباقون ومن ، وقتل من قتل، وأرس من أرس، فأخذها وما فيها، فأدركها زيد

 . بينهم أبو العاص بن الربيع زوج زينب

ثم يبدو ، رذزينب يف يقظتها قبيل الفجر وإذا بالباب يفتح يف تردد وحبينم و

 ،وبان عليه القلق واإلجهاد، وقد شحب وجهه، منه فجأة أبو العاص بن الربيع

 . أبو العاص يا أعز من يل: قال ؟أبو العاص: فنادت

رأسه  فهز الربيع، دون أن يقوى لساهنا عىل كالم، فرنت إليه بنظرة متسائلة

جرًا وإنم خرجت تا، مسلمً  يثرب   ِت آكال يا زينب مل : ًا عىل سؤاهلا الصامتأسف

إىل الشام يف أموال يل وأخرى لرجال من قريش فلقيتني رسية ألبيك فيها زيد بن 

يًا الم جئتك متخفلظحتى إذا جن ا، وأعجزهتم هارباً ، فأصابوا كل ما معي، حارثة

: ةى إىل سمعها صوت بالل يؤذن للصالفتناه، فأمسكت أنفاسها حلظة. مستجرياً 

إين أجرت  ،أهيا الناس: وصاحت بأعىل صوهتا، فقامت ووقفت بالباب. هلل أكربا

 . أبا العاص بن الربيع

. »؟هل سمعتم ما سمعت«: فلم فرغ رسول اهلل من صالته قال ألصحابه

 . »وقد أجرنا من أجار ، إنه جيْي عل اْلسلمي أدناهم«: فقال. نعم: قالوا

يا : ةتفت ضارعهفم كادت تراه حتى ، بن خالتهااوعندها ، ثم دخل عىل ابنته

. إين قد أجرتهو، ولد وبأن بعد فإو، إن أبا العاص إن قرب فابن عم، رسول اهلل

 . »فأنك ل َتلي له؛ ول خيلص إليك، أ  بنية أكرمي مثواه«: فقال

د أصبتم وق، حيث قد علمتم إن أبا العاص بن الربيع منا: ثم أتى املسجد وقال

 ءاوإن أبيتم فهو يفء اهلل الذي أف، نا نحب ذلكإف فإن حتسنوا برده عليه؛ له ماالً 

 فردوا عليه مجيع ما أخذوه منه مل يفقد منه، بل نرده يا رسول اهلل: فأجابوه. عليكم

 فلم. عتزم أمراً اوقد ، وملا حان موعد رحيله ودع رسول اهلل| ومىض. شيئاً 
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فلم  .وبأمواهلا مثمرة، إذ رأته يعود بتجارهتا رابحة؛ فرحت به قريش، مكةبلغ 

هل بقي ألحد منكم ، يا معرش قريش: وقف ونادى، ى إىل كل ذي مال مالهد  أ

 فأنا أشهد أن ال إله: قال. لقد وجدناك وفيًا كريمً ، ال: قالوا ؟عندي مال مل يأخذه

 . رسول اهلل اً وأن حممد، اهللإال  

 وسأله يف، إسالمه ودخل املسجد إىل النبي معلناً ، راجعًا إىل املدينةوعاد 

 . بنكاح جديد: وقيل، فردها عليه عىل النكاح األول، اسرتجاع زينب

نزل األمني جربئيل هبذه اآلية عىل النبي  حيث، نزلت فريضة احلج وفيه

 ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذ  ﴿: حممد|
َل َبْيت  َة ُمَباَركإِنَّ َأوَّ ى لِّْلَعاْلََِي  اا بَِبكَّ فِيِه  *َوُهدا

َقاُم إِْبَراِهيَم َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمن َوهللِاِ َعَل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن  اا آَياٌ  َبيِّنَاٌ  مَّ

 ﴾اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِيالا َوَمن َكَفَر َفإِنَّ اهلل َغنِيي َعِن اْلَعاْلَِيَ 

ْلا نزلت آية اْلج َجع «: قال ×عبد اهلل بن جبري عن عيل بن أيب طالب عن

إن اهلل فرض اْلج عل من استطاع ، أهيا الناس: وقال، الرسول الناس وخطبهم

أو ، انياا أو نرص، ياا إن شاء هيود؛ ومن مل يفعل فليمت عل أ  حال شاء، إليه سبيالا 

ول ن يب له يف ، رسلطان جائأن يكون به عذر من مرض أو إلا  ، جموسياا 

 . »ول ورود حوِض، شفاعتي

أنه  جاء يف كتب السرية، امللوك واال مراء للدخول يف اإلسالم‘ كات ب   وفيه

يصال إ ه إىلاجت  ، بعد أن اطمأن الرسول عىل سرية الدعوة يف شبه اجلزيرة العربية

، اً وهو دين البرش مجيع، ألن الدين عند اهلل اإلسالم؛ الدعوة إىل األمصار البعيدة

ةا لِّلنَّاسِ إلا  َوَما َأْرَسْلنَاكَ ﴿: هو رسول للناس كافة اً وألن حممد فاإلسالم  ﴾َكافَّ
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 ،وال هو دين للرشق أو للغرب، وال دينًا خاصًا بالعجم، ًا بالعربليس دينًا خاص  

 دينًا للناسوما دام اإلسالم . دين الناس كافة، بل هو دين مجيع األمم والشعوب

يَن ِعنَد اهللاِ اإِلْساَلمُ ﴿: كافة ال  ق يبقى حمصورًا يف نطاق ضي  فيجب أال   ﴾إِنَّ الدِّ

فاختذ رسول اهلل| قراره بدعوة امللوك واحلكام ، ى حدود جزيرة العربيتعد  

وعزم عىل بعث سفراء له حيملون تلك ، خارج اجلزيرة للدخول يف اإلسالم

 . تبهكبه  ليمهر. »حممد رسول اهلل«: فضة نقش عليهمتًا من فصنع له خا، الدعوة

أولئك امللوك واحلكام حيملون إليهم رساالت الدعوة دى ثم اختار سفراء له ل

 ،وكان كل رجل منهم يتكلم بلغة القوم الذين بعث إليهم. للدخول يف اإلسالم

همي حذافة السعبد اهلل بن و ، دحية بن خليفة الكلبي إىل هرقل ملك الروم: وهم

  ،عمرو بن أمية الضمري إىل النجايش ملك احلبشةو ، إىل كرسى عاهل الفرس

هب شجاع بن وو ، بلتعة إىل املقوقس عظيم القبط يف مرص يبأحاطب بن و

سليط بن عمرو و ، ساين ملك ختوم دمشقغاألسدي إىل احلارث بن شمر ال

الء احلرضمي إىل املنذر بن عو ، العامري إىل هودة بن عيل احلنفي حاكم اليممة

بني ا عمرو بن العاص السهمي إىل جيفر وعبدو ، ساوى التميمي حاكم البحرين

مهاجر بن أمية املخزومي إىل احلارث احلمريي ملك و ، اجللندي ملكي عمن

 . اليمن

كانوا ف، ومحل كل من هؤالء الصحابة كتاب رسول اهلل| يبلغه إىل صاحبه

 . خارج جزيرة العرب ىلإ حيملون اإلسالم الذين رسلال ائلأو

من بعض املناوشات لتخلو  األجواءلم تكن ف، وقعت حوادث عديدة وفيه

. السلبعًا يف الغنيمة ومبعض قبائل األعراب تتجرأ عىل القيام هبا ط تالتي كان
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 ، هلا رسول اإلسالم الرسايا لتأديبها وإبعادها عن طريق القوافل والناسفسري  

 وذلك لكي يكون تأديب؛ أنحاء اجلزيرة التي أصبحت حتت نفوذهوعن شتى 

ائر ويسود األمان واالطمئنان يف س، فتستقر األوضاع، ربة لغريهاعتلك القبائل 

 . ة رجلإىل فدك يف مئ ×فأرسل رسية بقيادة عيل بن أيب طالب: ربوع املناطق

 . ورسية بقيادة عكاشة بن حمض يف أربعني رجاًل إىل الغمر

 . ورسية بقيادة حممد بن سلمة يف عرشة نفر إىل القرطاء

 . صةقورسية بقيادة عبيدة بن اجلراح يف أربعني رجاًل إىل ذي ال

 . ةورسية بقيادة زيد بن حارثة إىل بني ثعلب

 . القرى يورسية أخرى بقيادة زيد بن حارثة إىل واد

 . ورسية ثالثة بقيادة زيد بن حارثة إىل العيص

 . بقيادة عبد الرمحن بن عوف إىل دومة اجلندلورسية 

 . فرنيف ثالثة  ةعبد اهلل بن رواح بقيادة ورسية 

  



 

 

 

 السابعأحداث العام 

نًا ئعاد رسول اهلل| بعد غزوة احلديبية مطملقد . زوة خيربغ وقعت وفيه

نة بعد فلم يمكث باملدي، عليه به من فتح مبني وما من  ، إىل ما هداه اهلل تعاىل إليه

ره هبط عليه األمني جربئيل يأمحيث ؛ بضع عرشة ليلةإال   تلك تهعودته من غزو

أخطر  منحتى تفلل هذه القاعدة التي هي ؛ حصوهنم ودك  ، بغزو هيود خيرب

 . القواعد العسكرية عىل اإلسالم

وكانت  ،التي الحقتهم يف حصون بخيرب ئموكان اليهود قد اجتمعوا بعد اهلزا

ومجعوا  ،أقيمت عىل سفوح اجلبال ورؤوس اهلضاب، متينة اً وبيوت، منيعة اً حصون

يف وجه الدعوة اإلسالمية  من الثروات واألموال ما جيعلهم قادرين عىل الوقوف

، ةالنطا«: وكانت تلك احلصون موزعة يف مناطق ثالث. واحليلولة دون انتشارها

 : ويف كل منطقة أقيمت حصون ثالثة، »الكتيبة، الشق

، ريوحصن الزب، وحصن الصعب بن معاد، حصن الناعم( النطاة) منطقة  ففي

 . ةويقال له حصن فل

 . وحصن احلقيق، الربي وحصن، منطقة الشق حصن أيب ويف

ويقال  ،وحصن القموص، وحصن السالمل، منطقة الكتيبة حصن الوطيح ويف

 . له حصن نزار

الواحة  وانتشار تلك البيوت املتينة، ولقد ساعد عىل إقامة تلك احلصون املنيعة

أهلها  مما جعل؛ والزروع والنخيل الكثرية، ذات املياة الوفرية اخلصبة الكبرية

ل تشك  أقاموها خصيصًا لوهي حصون . وبيوت متينة، يف حصون منيعةيتفرقون 



| 

 . وترد الغازين، معاقل هلم متنع عنهم العادين

ن أ ـ بفضل ما منحتهم طبيعة تلك البالد من منعة وخربات ـ مكنهمأوقد 

أقوى وا أصبححتى ؛ ويتمرسوا عىل رضوب القتال، يتدربوا عىل فنون احلرب

منعهم أو، وأوفرهم ماالً وسالحاً ، وأعالهم شأناً ، ببني هيود يف جزيرة العر

ما جاء يف بعض الروايات ما عىل فكان عددهم . عددًا وعدة موأكثره، حصوناً 

 مما جعلهم؛ منهم األبطال والصناديد والشجعان، يقارب من عرشين ألف نسمة

ون وينفق، والكيد للمسلمني، قادرين عىل الوقوف يف وجه الدعوة اإلسالمية

وهنم ويقنع، ون صدورهم باحلقد عىل اإلسالم ونبيهغرويو، موال للوثنينياأل

د كياهنم وعروشهم ويومهوهنم أنه يقيم سلطانًا قد هيد  ، بإعالن احلرب ضده

 . بالزوال

ودك ، إذن فإن صالح الدعوة يستوجب القضاء عىل شوكة هيود خيرب

فأمر النبي . أبداً حتى ال تقوم هلم بعد ذلك ببالد العرب قائمة ، حصوهنم

واستعمل عىل املدينة نميلة بن عبد ، حممد| أصحابه أن يتجهزوا لغزو خيرب

مئة وخرج من املدينة يف ألف وست، وأعطى الراية لعيل بن أيب طالب، اهلل الليثي

 . هم لياًل فحارصهمإلي من املسلمني فوصل

 ائووجارعهم فوفيم كان الناس خيرجون من بيوهتم مبكرين عىل عادهتم إىل مز

د هذا حممد ق: فولوا راجعني يرصخون، جيش املسلمني عىل أبواب مدينتهمب

 ،ن النساء واألوالدمعوفأرسعوا جي، فانتبه الناس مذعورين. جاءكم بأصحابه

يف حصون  مقاتليهم بينم يستعد  ، وجيمعون األموال والذخائر يف حصون الكتيبة

 . سالم بن مشكم وهو، ئهمفعقدوا لواء القيادة ألحد زعم، النطاة

رية من أمرهم ال يعرفون احلصن الذي جتمع العدو حاملسلمون يف  كان وبينم



  

فع فاند، اليهود يعتلون حصن الناعم يف منطقة النطاة اإذ رأو، ليهامجوه، فيه

فراحوا يرموهنم بالسهام ، ن اليهود قد أعدوا العدةإإال   املسلمون يريدون اقتحامه

 . ر املسلمونقفتقه، واحلجارةوالنبال 

طرد  اليهود قدروا عىل وال، فال املسلمون قدروا عىل فتح احلصن ماً ومكثوا أيا

قل و، فرأى املسلمون أهنم قد أجهدوا، ودامت تلك احلال سبعة أيام، املسلمني

وكان رسول اهلل| يعطي كل يوم لواءه . مما قد يؤثر عىل صمودهم؛ معهم الزاد

 فريجع ومن معه منهوكي، ي يقود املسلمني إىل فتح احلصنألحد الصحابة ك

 . ىالقو

قاتل فذهب و، أعطى النبي لواءه يف اليوم األول أليب بكر: قابن إسحايقول 

ب فأعطى الراية يف اليوم الثاين لعمر بن اخلطا. قتاالً شديدًا وعاد ومل يفعل شيئاً 

واهلل «: نبي| بصوت رفيعفصاح ال. فقاتل قتاالً شديدًا وعاد ومل يفعل شيئاً 

ل ، ارغْي فر اا كرار، وحيبه اهلل ورسوله، ألعطي الراية غداا رجالا حيب اهلل ورسوله

 . »يرجع حتى يفتح اهلل عليه

ويكون  ،من يعطي الراية غداً ليفتح اهلل عىل يديه، فبات الناس يتفكرون ليلتهم

صبح فلم أ، وكان عيل بن أيب طالب أرمد العني ؟الفائز بحب اهلل وحب رسوله

وإذا بالنبي األكرم . وكل منهم يرجو أن يعطاها، الناس غدوا عىل رسول اهلل|

. نه أرمد العنيإ، يا رسول اهلل: فقالوا له. »؟أين عيل بن أيب طالب«: ينادي

فمسح رسول ، وأجلسوه بني يديه، ا به يقادوفجاؤ. »دعوه يلا«: فقال|

فربئت  ،ورقاه بآيات من القرآن الكريم، اإلسالم بيده عىل عينيه بيشء من ريقه

 وكان حسان بن ثابت. |من ساعتها وكأن مل يكن به رمد بربكة النبي حممد

 : ائالً قفيرصخ ، أثره عىل مشاعره ثفينف، يرقب ذلك احلنان



| 

 

 . »يديك؟ فإن اهلل سيفتح عل امضِ «: وقال له، فأعطاه رايته البيضاء

رس فاعرتضه فا، خرج ومعه املسلمون إىل لقاء املرشكنيو، فأخذ عيل الراية

ومنع ، وكان من شجعاهنم املعروفني، من أبطاهلم يقال له احلارث أخو مرحب

ىل ع ومل يمهله دون أن رضبه بسيفه عىل عاتقه خر، عليه عيل فشد  ، من التقدم اً علي

 . ور يف دمهرصيعًا خي إثرها

 كاجلبلفغضب وخرج من احلصن ، فنظر مرحب إىل أخيه احلارث رصيعاً 

وهو ، شجاعتهب حيتبج، وعليه مغفر وحجر قد ثقبه مثل البيضة عىل رأسه، العظيم

 : يرجتز ويقول

 

 : وهو يقول، عيل بن أيب طالب هفتلقا

 

تلف هو فاخ، القسطل وعال، وثار بينهم الغبار، ومحل عليه فتجاوال وتطاوال

، ن يدهبالسيف فاتقاه برتسه فوقع الرتس م اً فرضب مرحب علي، وعيل برضبتني

 ونزل السيف إىل، واملغفر ورأسه رفعاجله اإلمام برضبة عىل رأسه فقد احلج



  

 ،ومحل عىل قوم اليهود ينرش املوت بينهم، وانجدل رصيعًا خيور يف دمه، أرضاسه

 ،وأغلقوا عليهم الباب، ودخلوا حصنهم، فلم كثر القتل فيهم فروا منهزمني

 . وجعلوا يقذفون املسلمني بالنبل واحلجارة من أعىل احلصن

كان فأقبل إىل باب احلصن و، به النبل ىلقتومل يكن عند اإلمام عيل ترس ي

والباب من احلجر يف ذلك الصخر املنقور كأنه ، الباب من حجر منقور يف صخر

ض روطول الباب أربعة أذرع يف ع: يقول اليعقويب، ويف وسطه ثقب، حجر رحى

ن أربعوإال   وال يغلقه، أربعون رجالً إال   وكان ال يفتحه، ذراعني يف سمك ذراع

فأدخل عيل يده يف ذلك الثقب الذي يف وسط : بن أيب احلديداقول و. رجالً 

 يد وصار الباب يف، واهنار الصخر املنقور، وهزه فاهتز احلصن بقدرة اهلل، احلجر

واستطاع أن  ،حتى فتح اهلل عىل يده، قاتلهمفجعله ترسًا له ومحل عىل القوم ي، عيل

 : يقول بن أيب احلديد يف قصيدته. يبعدهم عن املدخل

 

يقول يف رائعته التي وصف هبا هذا احلادث لالشاعر املوهوب األزري  يوينرب

 : اخلطري

 



| 

وكان القوم قد خندقوا حول حصنهم خندقًا يتعذر : ن يف السريةويقول املؤلف

وال  ،فهم ال جيرؤون عىل النزول إليه، حف املسلمنيزمما أوقف ؛ عىل املرء اجتيازه

ه جرسًا ووضع، خذ عيل البابأف: يقول هيكل يف حياة حممد. يستطيعون جتاوزه

عيل  وعرب اجليش اإلسالمي عىل زند، مته عيل بزندهأف، رص البابقف، عىل اخلندق

فم  ،وقد تكلف رده إىل حمله أربعني رجالً ،  ذراعا إىل اخللفنيبالباب أربع اثم دح

 : وفيه يقول الشاعر. بعد مشقةإال   طاقوهأ

 

م من حصن إىل حصن حتى انتهوا إىل حصن هناليهود يطاردووهجموا عىل 

راري والنساء ذالوطيح وحصن السالمل وكانا آخر حصوهنم املنيعة وفيها ال

 . واألموال

م وأن املسلمني سيأرسوهنم ويقتلوهن، سقط يف أيدهيموملا أحس اليهود بأنه ا  

 فأجاهبم إىل ذلك، طلبوا الصلح من النبي حممد|، هم ظلوا عىل موقفهم نإ

ض يعملون يف األر ى رجاهلمأبقلكنه . همءبعد أن استوىل عىل أمواهلم وأرس نسا

 . عىل أن يكون هلم نصف ثمرها مقابل عملهم

بن أخطب مع نسوة من اليهود داخل حصن  ييوكانت صفية بنت رئيسهم ح

لهن رسأ فلم أرسهن عيل  ، وهي زوج لكنانة بن الربيع بن أيب احلقيق، القموص



  

يها فلم نظرت صفية إىل أب، فمرهبن بالل عىل قتالهن، مع بالل إىل رسول اهلل

حتى أثر ذلك ، ت الرتاب عىل رأسهاثوح، لطمت وجهها، رصعا قد وزوجها

 ،فسأهلا عن السبب، وملا اصطفاها رسول اهلل رأى يف وجهها أثراً . عىل وجهها

نزعت الرمحة «: لبالل وقال، فغضب رسول اهلل|، فأخربته بم كان من بالل

 . »؟متر هبن عل قتالهن؛ بكلمن ق

 ،ويف رواية أن هذا األثر لرؤيا رأهتا يف منامها وهي عروس بكنانة بن الربيع

فغضب ، فقصت رؤياها عىل زوجها، رأت أن قمر السمء قد سقط يف حجرها

احلجاز أنك متنني ملك إال   ما هذا: وقال هلا، خرضت عينها منهاف، ولطم وجهها

 . أن يكون لك بعالً  اً حممد

 . املسلمون بذلك الفتح العظيم طمأن  او، الرسول الكريم طمأن  وهكذا ا

بن اوزوجة سالم ، ابنة أخي مرحبـ  أهدت زينب بنت احلارث اليهودية وفيه

بن ا يإىل رسول اهلل| شاة مصلية مسمومة يف منزل صفية بنت حي ـ مشكم

أي : لتأوقد س. النتصار النبي عىل هيود خيرب؛ وزعمت أنه نذر عليها، أخطب

ء فجا، فأكثرت فيها من السم. الذراع: فقيل هلا ؟عضو أحب إىل رسول اهلل

إليه  فقدمت ـ ومنهم برش بن الرباء بن معرور، ومعه بعض أصحابه ـ النبي|

اة الش فتناول الرسول| قطعة من ذراع تلك، صفية تلك الشاة املصلية

 . »فإن هذا العظم خياين أنه مسموم؛ ارفعوا أيديكم«: وقال، فلفظها، والكها

بي هبا فدعا الن. ومات، فأثر عليه السم، أما برش بن الرباء فأخذ لقمة ومضغها

، ال خيفى عليك لقد بلغت من قومي ما: قالت. »؟ما محلك عل ذلك«: وقال

أراد ف. بذلكوإن كان نبيًا فسيخربه العظم ، فقلت إن كان ملكًا اسرتحنا منه

 فكانت أحد األسباب يف مرضه، ولكن عاد وجتاوز عنها، رسول اهلل قتلها ببرش



| 

التي أكلتها من الشاة  كلةُ األ لقد قطعت أهبر َّ «: فقد سمع عنه يقول؛ ووفاته

 . »اْل لية يوم خيا

 سكندرية إىل النبي حممد هدايا كثرية مع رسالةأهدى املقوقس صاحب اإل وفيه

عثت وب، قد أكرمت رسولك: يقول فيها ـ عىل رسالته التي أرسلها إليه اً جواب ـ

  .ومطية لرتكبها والسالم، وبكسوة، ط عظيمبلك بجاريتني هلم مكان من الق

ن اللتان أهدامها املقوقس إىل النبي حممد| مارية بنت ااجلاريت كانتوكانت 

قال ولدتا يف قرية ي وقد. وأختها سريين، شمعون ألب قبطي وأم مسيحية رومية

 . فة الرشقية للنيلضهلا حفن قريبة من بلدة أنصنا الواقعة عىل ال

ى جاء حاطب حت، ا فيهتشباهبم إىل قرص املقوقس وعاش لعوقد انتقلتا يف مط

الرسول  فاعتق. فبعث هبم املقوقس إىل النبي|، موفدًا من النبي حممد|

د ولدت وق. ثابت من أختها سريينوتزوج حسان بن ، فتزوج من مارية، األختني

 . وولدت سريين حلسان ابنه عبد الرمحن، مارية للنبي ابنه إبراهيم

إن مجاعة : هيقول عيل بن إبراهيم يف تفسري. ذات السالسل رسية حدثت وفيه

يقتلوا   يقروا حتىأال   عىل واتفقوا وحتالفوا، من املرشكني اجتمعوا بوادي الرمل

 . النبي حممد وعلياً 

فسمي ، وهو اسم ماء يقال له السلسل ـ بوادي السالسلونزلوا وجاؤوا 

ىل النبي ع× جربئيل فنزل األمني ـ وسميت الواقعة باسم املكان، املكان باسمه

 . وأمره أن خيرج إليهم من يفرقهم، وأخربه بأمرهم، حممد|

فأرسل إليهم أبا بكر يف سبعمئة رجل من املسلمني فمىض أبو بكر بمن معه 

 بطن يف يقيمون والقوم، وكانت كثرية األحجارـ  من املسلمني حتى قارب أرضهم

 ،وقتلوا من املسلمني مجاعة، فلم انتهى بمن معه إىل الوادي خرجوا إليه ـ الوادي



  

 . واهنزم بمن بقي معه

فلم عاد إىل املدينة أرسل النبي عمر بن اخلطاب إليهم فكان نصيبه كنصيب 

ن العاص ابعثني يا رسول اهلل فإن احلرب خدعة ولعيل عمرو بفقال ، صاحبه

فلم وصلوا الوادي ، فأرسله رسول اهلل| مع مجاعة من املسلمني. أخدعهم

 . مع من بقي من املسلمني وفر  ، خرجوا إليهم فقتلوا منهم مجاعة

، طالب فدعا بعيل بن أيب، من أن يبعث علياً  ومل جيد بداً ، فاغتم رسول اهلل|

وفيهم أبو بكر ، وضم إليه مجاعة من املهاجرين واألنصار. «اخرج إليهم»: وقال

 . النبي| إىل خارج املدينة هعوخرج عيل وشي  ، وعمر

ن من حتى ظ، فمىض عيل بمن معه نحو العراق عىل غري الطريق املؤدية إليهم

فلم عرف أنه قرب منهم ، وكان يسري الليل ويكمن النهار، معه أنه يريد غريهم

وهاجم القوم عىل غفلة ، رف نحوهم وبقي مرابطًا يف مكانه حتى جاء الفجرانح

م الفتح وت، وقتل سبعة من أبطاهلم األشداء، فأمكنه اهلل من السيطرة عليهم، منهم

وشدهم باحلبال مكتفني ، ومجع عيل األرسى. وغنموا أمواهلم وأرزاقهم، عىل يده

  .فسميت غزوة ذات السالسل؛ ةوساقوهم أرسى إىل املدين، كأهنم يف السالسل

 ه سورة وتال علي، ونزل األمني جربئيل عىل النبي حممد| وبرشه بالفتح

فلم كان الغداة خرج النبي حممد| وصىل بالناس ، هبذه املناسبة( العاديات)

من صالته قال بعض  غفلم فر﴾َواْلَعاِدَياِ  َضْبحاا وقرأ فيها ﴿، صالة الغداة

ن إ، نعم»: فقال رسول اهلل|. هذه سورة مل نعرفها، رسول اهلليا : الصحابة

 . «وبرشين بذلك جائيل هذه الليلة وأنزل عيل هذه السورة، علياا ظفر بأعداء اهلل
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 زوات التيغوهي من أعظم ال، ىوبعد ثالثة أيام قدم عيل بالغنائم واألرس

فلم ، لهلمون يف استقباخرج النبي ومعه املس، وملا قرب عيل من املدينة. غزاها عيل

فإن اهلل ؛ اركب يا عيل»: فقال له النبي|، ترجل عن فرسه ×رآه عيل

أن  لول أين أشفق»: فقال النبي|، عيل فرحاً  ىفبك. «ورسوله عنك راضيان

تقول فيك طائفة من أمتي ما قالت الن ارى يف اْلسيح بن مريم لقلت فيك اليوم 

 . «أخذوا الرتاب من َتت قدميك للاكة إلا  مقالة ل متر عل مأل من الناس

 :  هذه الغزوة يقول السيد احلمرييويف

 

ارث احل تتزوج الرسول| برة بنفقد ، ةزواج النبي| من برتم  وفيه

فهي ؛ وأمها هند بنت عوف، أبوها أحد أرشاف مكةوكان . بن حزن اهلالليةا

قيقة أم وش، وهي خالة خالد بن الوليد، سيدة اشتهرت بالفضل والنسب الرفيع

امرأة آمنت بالرسول| بعد أم وأول ، الفضل زوج العباس بن عبد املطلب

أم الفضل زوج : مخسخوات أبرة إحدى  توكان. املؤمنني خدجية بنت خويلد

لصغرى أم لبابة ا هاوأخت، لبابة الكربى أم بني العباس، العباس بن عبد املطلب

ند وكانت برة يف اجلاهلية ع. بنت عميس ءوأختيها سلمى وأسم، خالد بن الوليد

نه أبى ولك، منه أن تؤمن ويؤمن معها تفطلب، ري الثقفيبن عم مسعود بن عمرو

قتها أم فذهبت تعيش عند شقي. م احلال إىل النزاع واالفرتاقهبحتى انتهى ، عليها

 ومن، ت من أحوال املسلمني ما أعجبهاأفر، عمرة القضاء تحتى كان، الفضل

 . شأن النبي| ما جعل قلبها يتعلق به



  

من  ورجتها أن تطلب، فضل بمكنون قلبهافأفضت برة إىل شقيقتها أم ال

املكانة ى بظلتح؛ زوجها العباس ليحدث النبي حممد| بأمنيتها من الزواج منه

 . نيللمؤمن زوجة لسيد املرسلني وأماً إذ ستصبح ؛ الرفيعة والرشف العظيم

 ،بن أخيه النبي حممد|اما توده برة عىل  ضفلم يرتدد العباس يف عر

ألنه رأى يف زواجه منها ؛ وأبدل اسمها من برة إىل ميمونة، فتزوجها رسول اهلل

سجد وزيارة امل، إذ أمكنهم اهلل من دخول مكة؛ مناسبة ميمونة عليه وعىل املسلمني

 . احلرام

رجوع جعفر بن أيب طالب ومن معه من املسلمني من هجرهتم من  وفيه

 ن املسلمنيرجع جعفر بن أيب طالب ومن معه م: يقول أهل الروايات. احلبشة

وصادف رجوعه رجوع النبي| من فتح ، من احلبشة سنة سبع من اهلجرة

ما أدر  »: الوق، وقبل ما بني عينيه، فضمه إىل صدره، فرس النبي بقدومه، خيرب

 . «أم بفتح خيا، بقدوم جعفر؛ أنا بأهيَم أُس

إلا  ؟كمنحأإلا  ؟أعطيكإلا  ، يا جعفر»: ـ بن عباساكم روي عن ـ  لاقثم 

وفضة من غنائم  وظن القوم أنه يعطيه ذهباً . أمرك يا رسول اهلل: قال. «ك؟أحبو

أربع ركعات بتشهدين صالة وهي ، صالة التسابيح يعلمهوإذا به ، خيرب

، اتوالثانية باحلمد والعادي، والقراءة يف األوىل باحلمد والزلزلة، نيتوتسليم

الركعة  وإذا فرغ من القراءة يف، والتوحيدوالرابعة باحلمد ، والثالثة باحلمد والنرص

ثم  ،اهلل واهلل أكربإال   سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله: األوىل قال مخس عرشة مرة

ثم يرفع رأسه ويقول ، يركع ويقول يف ركوعه بعد الذكر مثل ذلك عرش مرات

ثم يرفع رأسه من ، ثم يسجد ويقول بعد الذكر عرش مرات، كذلك عرش مرات

ثم يعود إىل السجدة ويقول كذلك ، السجود وجيلس ويقول كذلك عرش مرات
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، ةثم يقوم إىل الركعة الثاني. ويرفع رأسه وجيلس ويقول عرش مرات، عرش مرات

هبذا  نييرخهد ويسلم ثم يقوم ويصيل ركعتني أثم يتش، فيصيل الثانية مثل ذلك

 . وصالة جعفر، وتسمى صالة احلبوة. الرتتيب

مرت األيام بعد معاهدة احلديبية وغزوة خيرب فقد . عمرة القضاء كانت وفيه

التي أقامها بعدمها  رإذ حفلت تلك الشهو؛ وبركة عىل الدعوة اإلسالمية يمناً 

ر اليهود وغد، من مقاتلة قريشأفبعد أن ، ثمرةرسول اهلل يف املدينة باألعمل امل

 قواعد التعامل السوي بنيفأخذ يعزز ، انرصف إىل البناء الداخيل يف جمتمعه

 هسفراء ويبعث، ويستقبل الوافدين، ويسن هلم األحكام وفق وحي السمء، الناس

م دين اإلسال: وموفديه إىل األباطرة وامللوك واألمراء يدعوهم إىل دين التوحيد

 . العظيم

 ان املوعدحو، وبانقضاء تلك الشهور كان احلول قد دار عىل عهد احلديبية

م عليه وت، كم قىض بذلك العهد، مني حاجني إىل بيت اهلل احلرامخلروج املسل

سابعة فم أن أهل شهر ذي القعدة من السنة ال. االتفاق بينه وبني قريش يف احلديبية

ناس فأرسع ال، حتى نادى منادي الرسول يف الناس أن يتجهزوا للسفر إىل مكة

وخرج ، ريينة أبا ذر الغفافاستخلف النبي عىل املد، بلهفة إىل تلبية هذا الطلب

ال م زيارة بيت اهلل احلرام فهجهتوو، من املدينة يف ألفني من املهاجرين واألنصار

م وملا انتهى إىل ذي احلليفة أحر. بل البيت احلرام وحده مقصدهم، قتال وال حرب

 . وساق معه ستني بدنة، للحج هو وأصحابه

التالل املجاورة ينظرون إىل وملا وصل مكة خرج زعمؤها إىل رؤوس اجلبال و

فهم ال ؛ وقد دعاهم إىل ذلك مشاعر احلقد والكراهية، ما يفعله حممد وأصحابه

ظن أن وكانت قريش ت، يطيقون النظر إىل النبي حممد وأصحابه الضعاف العجاف



  

 . النبي حممدًا يف جهد وضيق وعرسة

شداء حيوطون رجاالً أقوياء أ ى أهلهامكة رأوأصحابه فلم دخل رسول اهلل 

بمحمد بأجسامهم وقلوهبم وهو عىل ناقته القصوى يسري والركب متهاديًا يف 

 ،وقد أخذته نشوة الفرح، ةناقته عبد اهلل بن رواح موقد أخذ بزما، أرجاء مكة

 : جتزاً رمويندفع ، ه احلمسؤويمل

ع قبل سب اً فجعلت قريش تتطلع إىل هذا الطريد الذي خرج من مكة مطرود

 . اليوم ودخلها كم يدخل الفاتح املنترصقد عاد إليها وسنوات 

قدير جت شفاه املسلمني تعج بالتلبية هلل العيل الرانف، وملا انكشف هلم البيت

نرص ، اهلل وحده وحدهإلا  ل إله، لبيك ملبيك الله»: عليهم بالعمرة الذي من  

 . «وهزم األحزاب وحده، وأعز جنده، عبده

فارجتفت قلوب ، بأصداء تلك األصواتفتجاوب الوادي من مجيع جهاته 

فلم  ،احلقد والغضبمتلكهم و، أولئك الذين تسنموا رؤوس اجلبال واملرتفعات

وما كادوا  ،أهنى النبي واملسلمون الطواف انتقل هبم إىل السعي بني الصفا واملروة

  .مني بذلك فرائض العمرةموحلق أصحابه مت، ينتهون حتى حلق النبي رأسه

 ،ام الثالثة كان النبي حممد| يؤدي فريضة الصالة يف أوقاهتاوخالل األي

اهلل »: وترتدد يف أرجاء مكة تلك الكلمت اخلالدة، وخلفه ألفان من املسلمني
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 . «حي عل الفالح ...حي عيل ال الة ...أكا

ابعهم فيضع بعضهم أص، ها هلذا النداءصوترتعد فرائ، ف أوصال قريشجتفرت

 احتملت اً ن قريشإإال   . ويغطي آخرون وجوههم حيجبوهنا، يف آذاهنم يسدوهنا

ي األيام الثالثة ـواعترصت حقدها عىل نكد حتى تنقض، آالمها عىل مضض

، السكونفالذت ب، ه احلديبيةدملا نصت عليه معاه قاً بإلقامة املسلمني يف مكة ط

 . التحرش باملسلمني لومل حتاو

 اهللُ  َلَقْد َصَدَق ﴿: مرة نزل قوله تعاىلويدعي مجاعة من املفرسين أن يف هذه الع

ْؤَيا بِالْ  ِقَي ُرُؤوَسكُ  اهللَُحَراَم إِن َشاء يَحقِّ َلَتْدُخُلنَّ اْلَْْسِجَد الْ يَرُسوَلُه الرُّ ْم آِمنَِي حُمَلِّ

اُفوَن َفَعلَِم َما مَلْ َتْعَلُموا َفَجَعَل ِمن ُدوِن َذلَِك َفْتح يَن َل َُتَ ِ   ﴾َقِريباا  اا َوُمَقرصِّ
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 أحداث العام الثامن

 ،اختلف املؤرخون يف الدوافع إىل هذه الغزوةلقد ، ةتؤحدثت غزوة م فيهف

ه هوكان وج  ، إن الدافع إليها االنتقام للحرث بن عمري األزدي: فقال بعضهم

قرية من  ةتؤفلم نزل يف طريقه بم، رسول اهلل| بكتاب إىل ملك برصى الشام

 ألنه رسول النبي؛ يل الغساينبحفقتله رش، قرى البلقاء يف حدود الشام

 . وهو من أمراء قيرص عىل الشام، حممد|

| بعث بخمسة عرش رجاًل من املسلمني إىل اً ن النبي حممدإ: وقال آخرون

هم عىل دعوهتم ءن جزاإإال   لح عىل حدود الشام يدعون بدعوة اإلسالمطذات ال

ن من، رئيسهم إذ حالفه احلظإال   منه هذه كان القتل الذي مل ينج   ار من رفال ومتك 

قدم ل النبي| يمما جع؛ وعاد إىل املدينة وأخرب النبي|، أيدي أولئك الناس

نة من الس فأعد يف شهر مجادي األوىل، جراء خطة عسكرية يف بالد الشامإعىل 

فوة بني الص ن ثالثة موعني  ، الثامنة للهجرة ثالثة آالف من خرية أبطال املسلمني

ك الروم هرقل مل ةوأمرهم باملسري ومقاتل، أصحابه يتولون قيادته عىل التعاقب

 . داره ريف عق بومن معه من األعرا

عدمها ومن ب، ومن بعده لزيد بن حارثة، القيادة جلعفر بن أيب طالبجعل وقد 

يب صأن خيتار لقيادته من يراه صاحلًا إذا أوترك للجيش . لعبد اهلل بن رواحة

ولقد كان رسول اهلل| يعرف أن تلك احلملة من جيشه سوف تالقي . الثالثة

 :ولذلك قال هلم،  يعهدوا من قبلوسوف جتد من الشدة ما مل، األهوال والصعاب

عبد وإن أصيب زيد ف، إن أصيب جعفر بن أيب طالب فزيد بن حارثة عل الناس»
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نهم اْلسلمون رجالا من بي ن أصيب عبد اهلل فلْيتضِ إو، اهلل بن رواحة عل الناس

 . «جيعلونه عليهم أمْياا 

عقد ف، العربيةفاستعد اجليش للمسري يف أول غزوة خارج حدود اجلزيرة 

 ،ودفعه إىل جعفر الذي مل يسبق له أن يتوىل قيادة من قبل، الرسول لواء أبيض

وأن يدعوا من هنالك إىل ، وأمرهم أن يأتوا مقتل احلارث بن عمري األزدي

 . وليقاتلوهم، فليستعينوا عليهم باهللوإال   فإن أجابوا، اإلسالم

ل اهلل| مع من بقي يف وخرج رسو، وانطلق هذا اجليش: يقول الواقدي

، هموقف عندهم يوصيو، حتى بلغ ثنية الوداعومشى معهم ، اجليشاملدينة لوداع 

اغزوا  ،أوصيكم بتقوى اهلل وبمن معكم من اْلسلمي خْياا »: ويقول يف وصيته

ول تقتلوا وليداا  ،ول تغلاوافقاتلوا من كفر باهلل ول تغدروا ، سم اهلل ويف سبيل اهللاب

ل و، ول تقربوا نخالا ، ول منعزلا ب ومعته، ول كبْياا  ول مكفوفاا ، امرأةول 

 . «ول هتدموا بناء، تقطعوا شجرة

من أرض  ـ وانطلق اجليش اإلسالمي حتى بلغ معان  ، وانتهى النبي من وصيته

وم اهلل حتى بلغوا خت ىفلم أصبحوا مضوا عىل هد، ونزلوا هبا ليلتهم ـ الشام

وهي قرية من قرى البلقاء عىل حدود الشام من ناحية  ـ ةتؤونزلوا م، البلقاء

ن وهم يفكرون أ ـ احلجاز عىل مرحلتني من بيت املقدس رشقي البحر امليت

يل بحفأخذ رش. ولكن أخبارهم قد سبقتهم إىل العدو، يأخذوا القوم عىل غرهتم

ل من قاتحتى مجعوا مئتي ألف م، وهرقل جيمعون اجليوش إىل حرب املسلمني

وهناك جرت معارك ، غريق مقابل ثالثة آالف مقاتل من املسلمنيالعرب واإل

 ؟وأين ،ثالثة آالف يواجهون مئتي ألف: ضارية ليس فيها تكافؤ يف العدد والعتاد

 والتي أجروا فيها معارك كثرية مع أعدائهم، يف أرايض بالدهم التي خيربوهنا جيداً 



  

 . لوطيس يف أعنف قتال وأشدهودارت رحى احلرب حامية ا، الفرس

اجلميل الوسيم الذي كان يف الثالثة  الشابويتقدم جعفر بن أيب طالب 

والثالثني من عمره ويف يده لواء اإلسالم بقلب شجاع وإقدام بطويل قد ورث 

بن أيب افهو ؛ ه الود والرمحةوظل  ، ولبناته الفضائل، املجد ه  دعائم   اجلرأة من بيٍت 

وأمه فاطمة بنت أسد أول هاشمية ولدت هلاشمي ، مناف بن هاشمطالب بن عبد 

فال عجب أن متتع جعفر . طالب ورأى مكانته عند والده أيب، عايش النبي|

 شبهَ أ» :كم يدل عليها قول النبي| جلعفر، بقوة كانت قبسًا من نور النبوة

 . «فأنت مني ومن شجريت، ك خلقيخلقُ 

واهلل لكأين أنظر إىل جعفر بن أيب طالب : ةتؤيقول بعض من حرض غزوة م

وكان جعفر أول رجل ، نزل عن فرس له شقراء وعقرهاوقد عندما محي الوطيس 

 : ومحل عىل القوم راجاًل وهو يقول، رفمن املسلمني عقر فرسه حتى ال ي

 

 هاييييها خرابُ يييلقيتن إيا يعل
 

 ،فأحاطوا به من كل جانب فرضبه رجل رومي بالسيف عىل يمينه فقطعها

زم فاحتضن اللواء بعضديه ومل يرتكه يسقط فينه، فأخذ السيف بيساره فقطعها

  .فخر رصيعًا وسقط اللواء، فرضبه آخر بالسيف عىل رأسه، املسلمون

رضبة و، بني طعنة برمح ايف مقدم بدنه تسعني جرحًا مفوجد : يقول الراوي

فسمي  ،ضه اهلل عن يديه جناحني يطري هبم مع املالئكة يف اجلنةوقد عو  ، بسيف

 . الطيار اً جعفر

فاندفعت روحه ترفرف نحو ، يف أرض املعركة ـ سالم اهلل عليه ـ هوى جعفر



| 

لغي ابن بإال   : وهو يقول ،لتعرب يف أجواء املدينة حتمل وصية الشهيد، املجد اذر

 . ةتؤعمي رسول اهلل بأين وفيت يف م

عن لواء رسول اهلل حتى بلغ  تتخىلإال   وأي الوفاء ذلك الذي يدفعك، نعم

 عليك فسالم اهلل منهم؟ أن حتضنه يف عضدين قطعت يمنامها واليرسىبك األمر 

ويوم  ،يوم ولدت واملدافع عن لواء املؤمنني، وصاحب اهلجرتني، اجلناحني ايا ذ

 . ويوم تبعث حي اً ، استشهدت

ومحل عىل القوم بمن معه من املسلمني ، أخذ اللواء زيد بن حارثة، تلفلم ق  

سقط و، لوظل يقاتل حتى قت، يقاتل قتال املستميت الذي ال يطمع يف احلياة أبداً 

يعًا ما رسولكنه ، فاعرتاه بعض الرتدد واخلوف، فأخذه عبد اهلل بن رواحة، اللواء

 : جعل خياطب نفسه ويقول

، وسقط اللواء، وما زال يقاتل حتى قتل، نًا غري جزعئومحل عىل القوم مطم

فيهم و، ةتؤقادة اجليش اإلسالمي يف مفهؤالء . وحلق بزيد وجعفر إىل اخللود

 : يقول حسان بن ثابت يف قصيدة له

دعييييائم صييييدق ل تييييرام ومفخييييرُ فييَم زال يف اإلسييالم ميين آل هاشييم

لقد التزم النبي حممد| واملسلمون بكل بنود ف، فتح مكةحصل  وفيه



  

ولكن  ،ي اشتمل عليها كتاب الصلح بينه وبني قريش يوم احلديبيةتاالتفاق ال

إىل  وجرها هذا االستخفاف، ةتؤقد استخفت بقوة املسلمني بعد معركة م اً قريش

ألن عهد احلديبية أعطى احلق ؛ ارتكاب محاقة أصبح بعدها عهد املوادعة الغياً 

ومن أراد أن ، يدخل أن لكل من أراد من العرب أن يدخل يف عهد النبي حممد

 . يدخل يف عهد قريش فليدخل

 فلم تم صلح، وحروب متواصلة، حقاد قديمةوكان بني بني بكر وخزاعة أ

 كم كانت حليفة جلده عبد املطلب من، احلديبية دخلت خزاعة يف عهد النبي حممد

ن أن وظن البكري، ةتؤفلم كانت معركة م. بكر يف عهد قريش وودخلت بن، قبل

ان فاستع، وا من دخل يف عهدهم كخزاعةنرصاملسلمني مل يعد يف مقدورهم أن ي

اخلزاعيني وهم عىل ماء هلم  وهجموا عىل، ون ببعض حلفائهم من قريشالبكري

لم دخلوا ف، بمحمد فذهبوا يستنجدون، فقتلوا منهم عرشين رجالً ، يدعى الوتري

 : عىل الرسول أنشد عمرو بن سامل اخلزاعي

ل نرص  إن مل أنرص خزاعة فيَم انترص منه »: وقال، فغضب النبي|

وندب املسلمني يف املدينة وخارجها ألن يكونوا عىل ، وقام من ساعته. «لنفيس

يعرفوا وجهته التي أهبة االستعداد عندما يدعوهم إىل اخلروج معه من غري أن 

ل اهلل أوقد س، الدماء هحفاظًا عىل البيت احلرام وقدسيته من أن تراق في، يريدها

ولكن مع هذا التحفظ الشديد وتكتمه عن الناس ما ، مي أخباره عىل قريشعأن ي

ـ سلمني وكان من املـ  ةبلتعأيب بعض أصحابه رسى نبأ سريته إىل حاطب بن  اعد



| 

 وأعطى الكتاب، بالذي عزم عليه رسول اهلل| فكتب إىل قريش خيربهم

املال  وأعطاها مبلغًا من، همميح الناس وتسترب  توردت املدينة تس نةمرأة من مزيال

 فأخذت الكتاب ووضعتها يف، مقابل إيصال كتابه إىل قوم من قريش سمهم هلا

 . عقيصتها وخرجت باجتاه مكة

استدعى ف، بم صنع حاطب هفنزل األمني جربئيل عىل النبي حممد| خيرب

وأن  ،وأمره أن يلحق باملرأة ويأخذ الكتاب منها، ه باألمرربعيل بن أيب طالب وأخ

، ةفأدركاها بذي احلليف، وخرج الصحابيان يبحثان عن املرأة، يأخذ الزبري معه

: فقال ،وحلفت أن ال يشء عندها، فسبق إليها الزبري فسأهلا عن الكتاب فأنكرت

فقال . هتاءفارجع بنا إىل رسول اهلل| نخربه بربا، ى أن معها كتاباً ما أر، يا عيل

: قول أنتوت، ويأمرين بأخذه، إن معها كتاباا : رسول اهلل يقول، وحيك يا زبْي»: عيل

 ن ملئأما واهلل ل»: وقال هلا وتقدم إليها، اخرتط سيفهثم . «؟إنه ل كتاب معها

فحاولت أن تراوغ معه كم فعلت . «ُترجي الكتاب ألرضبن عنقك بسيفي هذا

، ما جعلها تثق أنه متأكد مما معها؛ اإلرصارمن هنا رأت عنده إإال   ، مع صاحبه

خذه فأ، ودفعته، عقيصتهاخرجته من أف، ففعل. عرض بوجهك عنيأ: فقالت

 . وجاء به إىل رسول اهلل|

، أهيا الناس» :فصعد املنرب وقال، فجمع النبي املسلمني حتى امتأل هبم املسجد

اباا منكم كتب إليهم كت ن رجالا إو، لت اهلل أن خيفي أخبارنا عن قريشألقد كنت س

 ـ اطبفقام ح. «فليقم صاحب الكتاب قبل أن يفضحه الوحي، خياهم بخانا

 ،أنا صاحب الكتاب يا رسول اهلل: وقال ـ وهو يرتعد كالسعفة يف مهب الريح

ك عل فَم الذ  محل»: قال. بعد يقيني اً وال شك  ، واهلل ما أحدثت نفاقًا بعد إسالمي

، وليس يل هبا أهل وال عشرية، بمكة إن يل أهالً ، يا رسول اهلل: قال. «؟ذلك



  

د أما إنه ق»: فقال|. ويدًا يل عندهم، هلم عن أهيل يكون كتايب كفاً فأردت أن 

 . «أخاكم به فيَمصدقكم 

بيل أعمله وتضحياته يف سفقد شفعت له ، و عنهفوانتهت حادثة حاطب بالع

خلون من  وخرج لعرٍش ، وعزم الرسول األعظم عىل املسري من املدينة، الدعوة

من اهلجرة يف عرشة آالف من املهاجرين واألنصار وغريهم  شهر رمضان سنة ثمنٍ 

 . من القبائل

ى رايته وأعط، ودفع لواءه إىل سعد بن عبادة، ةواستخلف عىل املدينة أبا لباب

سقيا لقيه فلم بلغ ال. ودفع لكل رئيس قبيلة لواء، بن عمه عيل بن أيب طالباإىل 

ومعه خمرمة بن نوفل  ـ وكان قد خرج من مكة ـ عمه العباس بن عبد املطلب

النبي  فمىض العباس ورفيقه مع، ومها يظنان أن النبي ال يزال فيها، يريدان املدينة

م ر جيش املسلمني بقيادة قائده األعظوسا. وأرسل العباس أهله وثقله إىل املدينة

، لظهرانا حتى بلغ مر  ، قبل أن يعلموا اً وقصده أن يباغت قريش، النبي حممد|

وكان الوقت عشيًا فطلب إىل الناس أن يشعل ، وهناك أمر القائد العظيم بالنزول

فأوقد كل واحد نارًا تلبية ألمر رسول ، وكانوا عرشة آالف، كل واحد ناراً 

 . اهلل|

 ،ليس يسريًا علينا أن نتخيل عرشة آالف نار موقدة البد  أن نشري هنا إىل أنهو

تحيل ف، لسنة اللهب املتصاعدة من أنوار تسطع يف جوف الظلمةأوال ما حتدثه 

ا كم أنه ليس يسريًا علين، اءةوأطرافها منرية وض  ، اجاً وه   لئاً فضاء الصحراء متأل

 يف القلب وخوف يف النفس ملن يكون عدواً  أن نقدر ما يبعث هذا املنظر من رعب

 . ألصحاب هذه النريان

ن دخل حممد عنوة إنه هلالك ئواهلل ل، يا سوء صباح قريش: فقال العباس



| 

كي خيرب  ؛وسار لريى أحدًا متجهًا إىل مكة فيبعثه، فركب بغلة رسول اهلل، قريش

 . لعلهم يأتونه ويطلبون منه األمان، أهلها بمكان رسول اهلل

فبينم هو يسري إذ به يسمع صوت أيب سفيان وكان قد أرسلته قريش ليتجسس 

ع فلم سم، وبديل بن ورقاء، ومعه حكيم بن حزام، هلم أخبار النبي حممد|

فعرفه . ةليا أبا حنظ: فصاح به ـ وكان صديقًا له يف اجلاهلية ـ صوته عرفهالعباس 

: فقال، نمنه سأله عن موقع النريافلم قرب . لبيك يا أبا الفضل: فقال، أبو سفيان

واهلل : الق ؟ما احليلة: فقال. وحيك هذا رسول اهلل يف عرشة آالف مقاتل مصبحكم

 . ستأمنه لكأف، يت بك رسول اهللآفاركب معي حتى ، ن ظفر بك ليرضبن عنقكئل

 ،وجاء به إىل رسول اهلل، فأردفه معه وطلب من صاحبيه أن يعودا إىل مكة

: سفقال النبي لعمه العبا، رهاً رسول اهلل اإلسالم فأسلم بلسانه ك  فعرض عليه 

: اسفقال العب. «فْياها، حتى متر به جنود اهلل، حبسه عند مضيق الواد اخذه و»

جعل له فا، وهو حيب الفخر، وزعيم مكة، إن أبا سفيان سيد قريش، يا رسول اهلل

ن ألقى وم، سفيان فهو آمنمن دخل دار أيب »: فقال|. شيئًا يفخر به عىل قومه

ومن دخل داره وأغلق عليه باهبا ، ومن دخل اْلسجد فهو آمن، سالحه فهو آمن

 . «فهو آمن

 ،فأخذته إىل مضيق الوادي حيث أمرين رسول اهلل|: عباساليقول 

يا  ءمن هؤال، يا عباس: وكلم مرت قبيلة يقول، وأخذت القبائل متر براياهتا

: فيقول ،ما يل ولسليم؟ ثم متر القبيلة األخرى: فيقول، بنو سليم: عباس؟ فأقول

، ائلحتى نفدت القب ؟يل وملزينة ما: فيقول. ةمزين: فأقول من هؤالء؟، يا عباس

مر رسول  حتى، يل ولبني فالن ما: فإذا أخربته قال، سألني عنهاإال   ما متر قبيلة

وفيها املهاجرون واألنصار وهم منغمسون يف ، اهلل| يف كتيبته اخلرضاء



  

 ؟من هؤالء، يا عباس: وقال، فبهر أبو سفيان، احلدقإال   ال يرى منهم، احلديد

واهلل ما ألحد هبؤالء : فقال. هذا رسول اهلل| يف املهاجرين واألنصار: لتق

: لت لهفق: العباس يقول. بن أخيك عظيمً ايا أبا الفضل لقد أصبح ملك . طاقة

 . ك إهنا النبوةوحي

فلم أرشف النبي عىل أبواب مكة فرق اجليش عىل مداخل مكة بشكل يمكنه 

 ةوتقدمت فرق اجليش اإلسالمي مزود، معه أن يطبق عىل مكة من مجيع النواحي

ية مجاعة باغ اإذا فرض عليهم ما عدإال   بأوامر القائد العظيم التي متنع القتال

ل وإنزا، دمهم رسمهم هلم النبي بأسمئهم قاموا بأعمل إجرامية تستوجب إهدا

وهند بنت عتبة التي مثلت ، منهم وحيش قاتل محزة، القصاص العادل هبم

 ،سبب يف وفاة السيدة زينب بنت رسول اهللكان الوهبار بن األسود الذي ، بحمزة

عراض أء النبي| والنيل من ر شعره يف هجاوكعب بن زهري الذي سخ  

دينة وملا رجع النبي إىل امل، فلم دخل النبي مكة هرب كعب خوف القتل. املسلمني

 : لنبي قصيدته املعروفة بمطلعهالوأنشد ، باً ائجاء مسلًم ت

 فقلبي اليوم مبتوُل  دبانت سعا

 : ومن مجلة ما قال فيها

قرآن فيهيييا ميييواعيظ وتف ييييُل ييييينافلية اليمهالا هيداك اليذ  أعطياك 

فأخذت احلمية سعد ، بدون أدنى مقاومةومضت فرق اجليش تدخل مكة   

أذل اهلل  ،اليوم تسبى احلرمة، ةماليوم يوم امللح: صوته عىلبأبن عبادة فصاح ا
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، يا حممد: يقول | وهوفأقبل مرسعًا إىل رسول اهلل، أبو سفيان هفسمع. اً قريش

فقال  ؟تكعمتك أو خاالإال   ءاسوهل يف مكة من الن، أما تسمع ما يقول سعد

اليوم يوم اْلرمحة : ونادِ ، وخذ اللواء من يده، اا أدرك سعد»: ×لعيل |النبي

ألن ما جاء عىل لسان سعد خيالف أوامر النبي ؛ «اا أعز اهلل قريش، ى اْلرمةواليوم تؤ

 . بعدم القتل

 وإىل يمينه، وعىل رأسه عممة سوداء، ودخل النبي دخول الفاتح املنصور

والنبي  ،ومن حوله أكابر الصحابة، وراية الفتحوبيده لواء النرص ، وصيه ووزيره

عىل  وقد وضع النبي رأسه، خذ بزمامهاآوحممد بن أيب مسلمة ، عىل ناقته القصوى

: واملنادي أمامه ينادي ،(الفتح) سورة  أوهو يقر، رحل ناقته تواضعًا هلل عز  وجًل 

ل داره ومن دخ، ومن ألقى سالحه فهو آمن، سفيان فهو آمن دار أيبمن دخل »

ن أأمر وملا بلغ األبطح . «ومن دخل اْلسجد فهو آمن، وأغلق عليه بابه فهو آمن

وملا قال له بعض ، ونزل فيها مع زوجتيه أم سلمه وميمونة، ترضب خيمته

 . «وهل أبقى لنا عقيل داراا »: قال ؟تنزل داركإال   : أصحابه

 ،تاريخ الدعوة اإلسالميةل من و  ومتثل له كل ما قاساه خالل تلك األعوام األ  

. قبخائفًا يرت اً بعد أن خرج منها مطرود رصاً منتورأى نفسه اليوم يعود إىل مكة 

 وبدل أن دخلها عليهم بزهوة، فه اهلل هباأحتوكرامة ، يشء اعادهليهنا نعمة عنده ال إ

يكاد قد طأطأ رأسه حتى ل، دخلها بخشوع العبد الشاكر، الفاتح ونشوة املنترص

ان بذلك وص، تواضعًا هلل واعرتافًا بجميله عىل ما أكرمه من الفتح؛ برحلهيلصق 

 . وتزهق فيها النفوس، البلد احلرام من أن تراق فيها الدماء

حتى  ،الناس من خلفهو وسار، دنيت له راحلته فركبهاا  وبعد أن اغتسل وصىل 

، وثانخًم لألومستودعاً ض، مرسحًا لألصنام كم كانت فوجدها، انتهى إىل الكعبة



  

صنًم لكل قبيلة يف هذا البيت  360وقد بلغ عدد األصنام املوضوعة حول البيت 

وكلم ، هوكان يومي إىل احلجر بيد، بالبيت سبعاً وهو عىل ناقته فطاف، احلرام صنم

قُّ َوَزَهَق اْلَباطُِل إِنَّ اْلبَ ﴿: مر بصنم يشري إليه بقضيب يف يده ويقول اطَِل َجاء اْْلَ

 . فيقع الصنم لوجهه ويتحطم﴾َن َزُهوقاا َكا

، كبريهفكرب املسلمون لت، وكرب  ، واستلم احلجر، نزل من ناقته، وملا أهنى طوافه

 ،وخرجت إىل اجلبال تنظر ماذا يفعل النبي حممد| وأصحابه، فارجتت مكة

فأرسل إىل عثمن بن طلحة من يأتيه ، فوجدها مغلقة، ثم أقبل ليدخل الكعبة

 أعيذك باهلل أن تكون الذي: فقالت، فذهب يطلبه منها، وكان عند أمه، باملفتاح

فدفعته  .سيأتيك من يأخذه قوة، إن مل تدفعيه يل: فقال. مأثرة قومه عىل يدهذهب ت

 ،فوجد فيها األشكال والتمثيل والصور، ودخل النبي، فجاء وفتح الباب، إليه

شوا عىل وقد نق، ة والتمثيل املعبودةوكأهنا قد حتولت إىل خمزن للنصب املؤهل

، موصورة إبراهيم شيخاً يستقسم باألزال، جدراهنا صوراً ملريم واملسيح واملالئكة

ها صالة وصىل في، ويمسح كل ما هبا من متاثيل، فأمر عليًا أن يزيل ما هبا من صور

اْلمد »: وإىل يمينه عيل وقال، وبيده مفتاح الكعبة، ثم أخذ بعضادة الباب، الفتح

وهزم ، وأعز جنده، ونرص عبده، وأوىف عهده، هلل وحده الذ  صدق وعده

 . «األحزاب وحده

وهم يظنون أن ، حاطت به قريش لتسمع ما يقولأو، فاجتمعت له الناس

 ،إن اهلل حرم مكة يوم خلق السَموا  واألرض»: ثم قال، السيف ال يرفع عنهم

ر أن يؤمن باهلل واليوم ااخ ئمرفال حيل ل، فهي حرام بتحريم اهلل إىل يوم القيامة

 َتلا  ألحد قبيل ول ول َتلا ، ر صيدهاول ينفا ، ول يقطع شجرها، يسفك فيها دماا 
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ثم تعود كحرمتها ، هذه الساعة غضباا عل أهلهاإلا  يل ول َتلا ، ألحد بعد 

ة سدانإلا  يكل مأثرة أو دم أو مال يدعى يف اجلاهلية فهو َتت قدمإلا  . باألمس

إن اهلل قد أذهب عنكم نخوة ، يا معرش قريش»: ثم قال. «البيت وسقاية اْلاج

َا  ﴿َيا: قال تعاىل، الناس كلهم ادم وآدم من تراب، اجلاهلية وتعظيمها بااباء َأهيُّ

ن َذَكر  َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوب ا َخَلْقنَاُكم مِّ َل لِتََعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم  اا النَّاُس إِنَّ
َوَقبَائِ

 وأخرجتموين من، لقد كذبتموين وآذيتموين؛ لبئسَم كنتم﴾َأْتَقاُكمْ  اهللِِعنَد 

فَم تظنون أين ، نينثم ما رضيتم بذلك حتى جئتموين يف بالد هجريت تقاتلو، وطني

وقدرت ، حملكت فاصف، وأبن أخ كريم، أخ كريم: قالوا. «؟فاعل بكم اليوم

﴿َقاَل لَ َتثَْريَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َيْغِفُر : أقول لكم ما قال أخي يوسف»: قال. حجفاس

 . «اذهبوا فأنتم الطلقاء ﴾َلُكمْ  اهللُ

 

 اذهبوا فانتم الطلقاء

مام رأيت اإل: يب حييى ـ وهو من ثقات إخواننا السنة ـ قالأروي عن نرص اهلل 

: ة وتقولونتفتحون مك، يا أمري املؤمنني: املنام فقلت لهيف × عيل بن أيب طالب

ثم يتم عىل ولدك احلسني ما تم؟ فقال له اإلمام . من دخل دار أيب سفيان فهو آمن

. ال يا موالي: قلت. »أما سمعت أبيا  أيب ال يفي يف هذا اْلعنى؟«: ×عيل

د الصيفي سعوذهبت مرسعًا البن ، فانتبهت فزعا مرعوباً . »اسمعها منه«: قال

يم فحلف باهلل العظ، بن حممد التميمي ـ وكان شاعرًا مشهورًا ـ فذكرت له الرؤيا

  :فمن أخربه هبا؟ ثم أنشدها، ليلته تلكإال   وما نظمها، أنه مل خترج من فمه ألحد
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رة فقد كانت الوثنية العقيدة الرائجة يف اجلزي؛ تطهري الكعبة من األصنام وفيه

ت فيهم يف مظاهر متنوعة ومتعددة، العربية زيرة وكانت أرض اجل. وكانت قد تفش 

اً لألص تها قد أصبحت مقر  لت و، ومستودعاً ضخًم لألوثان، نامالعربية برم  قد حتو 

ـ من العامل ـ بيوهتا وأزقتها وصحارهيا ـ حتى بيت اهلل احلرام ـ إىل خمزن  هذه البقعة 

ب املؤهلة  . والتمثيل املعبودة، للن ص 

وكانت الكعبة املعظمة يف احلقيقة حمط  أصنام العرب اجلاهلية وآهلتهم 

ندهم رمز وهو ع، يف هذا البيت املعظم صنم أو وثنفقد كان لكل قبيلة ، املنحوتة

إِن ﴿ومنه قوله تعاىل ، ويسمى أ نثى فالن، وموضع العبادة والتقديس، اإلله

وبلغ عدد األصنام املوضوعة يف ذلك املكان املقدس  ﴾إَِناثاا إلا  َيْدُعوَن ِمن ُدونِهِ 

م أصنام العرب ولعل أه. صنًم يف خمتلف األشكال واهليئات والصور 360

ومل تكن هذه هي كل األصنام التي كانت . وأوثاهنم كانت الالت والعزى ومناة

 ،بل كانت لقريش أصنام يف جوف الكعبة وحوهلا، تعظمها وتعبدها العرب

وكان موضع أساف إىل جانب احلجر األسود من الكعبة . وأبرزها أساف ونائلة

 . ونائلة بإزاء الركن اليمين، الرشيفة

وهو صنم عىل صورة ، ا أهم آهلة قريش ـ بل العرب كلها ـ فقد كان هبالً أم

ة فجعلت له قريش يدًا بديل، وقد كرست يده اليمنى، إنسان ن حت من عقيق أمحر

وهبل هذا كان موضع الرضاعة واالبتهال عند مرشكي قريش يف . من ذهب
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 وكم ترددت، وباسمه كانوا ينادون طالبني أن ينرصهم، حرهبم مع املسلمني

 . هبل عل  ا، هبل عل  ا: وال سيم يوم أحد، الرصخات

فقد كانوا ؛ وقد بلغ خضوع العرب أمام األصنام واألوثان حدًا عجيبًا جداً 

نوا بعد نحر وكا، يعتقدون بأهنم يستطيعون كسب رضاها بتقديم القرابني إليها

ه فلم جاء اإلسالم نب  . اهلدايا يلطخون وجوه األصنام ورؤوسها بدماء تلك اهلدايا

القرآن الكريم إىل خطر هذا الوهم األف اك الذي هو من عمل الشيطان زرعه يف 

ََم اْْلَ ﴿: وطلع عىل الناس باآلية البينة، العقول والنفوس ا الَِّذيَن آَمنُوْا إِنَّ َ ْمُر َيا َأهيُّ

ْن َعَمِل الشَّ   ﴾ْيَطاِن َفاْجَتنُِبوهُ َواْلَْْيِْسُ َواألَنَ اُب َواألَْزلَُم ِرْجٌس مِّ

لقد مسحنا ما يف جوف الكعبة ، يا عيل«: وقال، فدعا النبي بعيل بن أيب طالب

وقد بقي عل ظهر ، وحطمنا ما حو ا من األصنام واألوثان، من التَمثيل وال ور

 لنلقي، أو أركب ظهرك، فإما أن تركب ظهر ؛ الكعبة صنم كبْي يقال له هبل

 . »بل تركب ظهر  يا رسول اهلل«: فقال اإلمام عيل. »ظهر الكعبةهذا ال نم عل 

. »اهنض يا عيل«: وقال، وركب النبي عىل منكبه، فجلس اإلمام عىل ركبتيه

م وقال ،فلم رأى النبي ضعفه بالرغم عم اشتهر به من قوته، فنهض متثاقالً  : تبس 

 سالةرالونزل عن منكبه وبني  له أن اإلمامة ال تستطيع أن حتمل . »اجلس يا عيل«

يا عيل « :ثم جلس النبي عىل ركبتيه وقال. تستطيع أن حتمل اإلمامةة رسالالولكن 

فامتنع عيل من الصعود احرتامًا لشخص الرسول . »اصعد عل منكبي

ر النبي عليه القول، حممد| ب النبي فصعد عيل عىل منك. »اصعد يا عيل«: فكر 

 : يقول العمري. واضعًا قدميه عىل منكبي الرسول األعظم|
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ْلا هنض يب ، والذ  فلق اْلبة وبرأ النسمة«: يقول عيل، فنهض به النبي|

 : يقول أبو نؤاس اهلمداين. »رسول اهلل لو شئت أن أتناول الثريا بيد  لفعلت

ورأيت عليها متثالا عظيَما مثبتاا بأوتاد ، الكعبةحتى صعد  ظهر «: يقول عيل

 ،حتى متكنت منه، فجعلت ُازاوله يميناا وشَملا ومن أمامه ومن خلفه، من حديد

 . »قواريرفتكْس كَم تتكْس ال، فقذفت به إىل األرض. اقذف به: فقال يل رسول اهلل

 : اهلندييقول السيد رضا . كلها العرب جزيرة من الوثنية معه وحتطمت

 فجرت العادة إىل، فغسل الكعبة داخلها وخارجها، ثم دعا النبي بمء من زمزم

 . اليوم بغسل الكعبة يف اليوم الثامن من شهر ذي احلجة

وطهر بيت اهلل من ، فتح النبي مكة مل اذلك أنه ، واقعة حنني صارت وفيه

هلها واستقام له أ، وارتفع عىل ظهره األذان بإعالن الشهادتني، األصنام واألوثان

بقي من  منأن  ونفوسهم مطمئنة إىل، وحني ذهب، ملتفني حوله حيث أقام

م وإهن. العرب عىل الرشك سيدخلون يف اإلسالم طائعني خالل أشهر معدودات

 ،والتطلع إىل غٍد أفضل، يف هذا اجلو من االطمئنان واهلدوء لكذلك يعيشون

ليطهر  ؛والنبي ال يزال يف مكة يبعث الرسية تلو األخرى إىل القبائل املجاورة ملكة
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يشون وفيم هم يع ، وجيمعهم عىل اإليمن باهلل ورسوله، املنطقة من عبادة األوثان

إليهم بأن هوازن وأحالفها قد وإذا باألخبار ترتامى ، يف هذا اجلو من الغبطة

وأقبلت تلك احلشود التي ، واحيث كان هماجتمعوا بقيادة مالك بن عوف لغزو

خون بثالثني ألفًا أو يزيدون ديار واٍد ب وونزلوا بسهل أوطاس ـ وه، قدرها املؤر 

ليكون يف ؛ ويعرف بحنني ـ وقد محلوا معهم النساء واألبناء واألموال، هوزان

فلم . سة الرجال واستمتتهم يف الذود عن احلرمات واألرزاقذلك مدعاة حلم

نزلوا قال هلم دريد بن الصمء ـ وكان شيخًا كبريًا قد محلوه معهم يستفيدون من 

 ال حزن، نعم جمال اخليل: قال. بأوطاس: بأي واٍد أنتم؟ قالوا: رأيه وخربته ـ

 وثغاء، وهناق احلمري، مايل أسمع رغاء البعري: ثم قال. وال سهل دهس، رضس

إن مالك بن عوف أمر بحمل النساء واألطفال : الشاة وبكاء الصغري؟ قالوا

وهل يرد  املهزوم يشء؟ فإهنا إن : قال دريد. واألموال حتى ال يطمع أحد بالفرار

وإن كانت عليك ف ضحت يف أهلك ، رجل بسيفه ورحمهإال   كانت لك فال ينفعك

 . ومالك

 غاب: فقال. مل يشهد معنا منهم أحد: ب وكالب؟ قالواما فعلت كع: ثم قال

. وعوف بن عامر، عمرو بن عامر: فمن شهدها منكم؟ قالوا: ثم قال. اجلد  واحلد  

 . ذانك اجلذعان ال ينفعان وال يرضان: قال

كربت  إنك؛ واهلل ال أفعل ما تقول: اً فقال مالك حمتد  ، ودار حوار مل يتفقا فيه

واهلل إن عصيتموين ألتكئن عىل : لتفت إىل الناس وقالوا. وذهب عقلك وعلمك

قوي ، هذا السيف حتى خيرج من ظهري ـ وكان شابًا يف الثالثني من عمره

 . أطعناك: وقالوا، مايض العزيمة ـ فتبعه الناس، اإلرادة

أمرهم و، وقدم كمينًا عند مضيق الوادي، وراح يفرق املقاتلني يف قمم حنني



  

فإذا أغبش الصبح محلوا محلة ، منهم أهله وماله خلف ظهرهأن جيعل كل رجل 

  .فإن حممدًا مل يلق  أحد حيسن احلرب؛ وقضوا عليهم، رجل واحد عىل املسلمني

ع األلوية عىل رؤساء القبائ، فعب أ الصفوف، فبلغ النبي| جتمعهم ، لووز 

وعىل ، اً واستعمل عىل مكة عت اب بن ا سيد أمري، وأعطى رايته عيل بن أيب طالب

وخرج من مكة لستٍّ خلون من شهر شوال سنة ثمٍن من ، الصاله معاذ بن جبل

اهلجرة يف عرشة آالف من أصحابه الذين فتح اهلل هبم مكة من املهاجرين 

 . وألفني ممن اسلموا بعد الفتح، واألنصار

وتبدو عليه سمت التفوق ، وخرج جيش املسلمني حتف  به مظاهر القوة

ال  :فقالوا، لكثرة عددهم؛ فظن البعض أن النرص حليفهم ال حمالة، واالعتزاز

،  حننيحتى وصل يف املساء إىل، وتابع النبي تقدمه باجليش. ن غلب اليوم عن قلة

نحو  مل يلبثوا أن حتركوا بانحدار، فلم طلع الفجر، وناموا قسطًا من الليل، فحطوا

ولكنهم عىل خالف ما ، لصباحومههم أن يفاجئوا العدو قبل طلوع ا، وادي حنني

حتى إذا  ،بل بقي ساهرًا بانتظارهم، فلم ينم ليله، ظنوا كان العدو يرتب ص هبم

 . قربوا منه اهنالت عليهم السهام والنبال مثل وابل املطر

 واٍد من انحدرنا يف، ملا استقبلنا وادي حنني: يقول جابر بن عبد اهلل األنصاري

نا يف فكمنوا ل، وكان القوم قد سبقونا إليه، الصبح وذلك يف عمية، أودية هتامة

كتائب ال  إ فم راعنا ـ ونحن نسري ـ، وبقوا يف انتظارنا، شعابه وأحنائه ومضايقه

ة رجل واحد وا علينا شد  فاهنزم املسلمون عن ، هوازن ومن معها من العرب شد 

حتى ، وقد أخذهم اخلوف والفزع، رسول اهلل ال يلوي أحد منهم عىل أحد

انكشفوا عن رسول اهلل| ـ وكان يف مؤخرة اجليش راكبًا بغلته البيضاء ـ ومل 

تل فق، وعارشهم أيمن بن ا م أيمن، تسعة من بني هاشم، عرشة نفرإال   يبق معه

ـ وهم عيل بن أيب طالب ، ملطلبوالعباس بن عبد ا، أيمن وثبت التسعة اهلاشميون 



| 

، ن الزبريوعبداهلل ب، نوفل وربيعة أخواهو، وأبو سفيان بن احلارث، وابنه الفضل

ى ، والفضل عن يساره، فكان العباس عن يمينه؛ وعتبة ومعتب ابنا عبد العز 

السيف وعيل يرضب ب، والباقي من حوله، وأبوسفيان بن احلارث آخد بزمام ناقته

 : ويف ذلك يقول العباس بن عبد املطلب. بني يديه

فلم جيبه أحد من . »أنا حممد بن عبد اهلل، أنا رسول اهلل«: والنبي ينادي

 : فعاد يكرر القول، املنهزمني

فطلب من عمه العباس أن ، فرأى أن يستعمل وسيلة ا خرى، فلم جيبه أحد

هورًا وكان العباس رجاًل ج. وينادي يف الناس بم يعيد إليهم الوعي، يصعد اجلبل

ويا أصحاب بيعة ، يا أصحاب سورة البقرة: فصعد اجلبل ونادى، باصيتاً 

مدًا فإن حم؛ اذكروا العهد الذي عاهدتم عليه رسول اهللإىل أين تفرون؟ ، الشجرة

، وهتتز  ألصدائه أوتار القلوب، وإذا بصوت العباس يدوي يف اآلذان. حي مل يمت

وهم يتصاحيون من كل ، فريجع املؤمنون، ويذهب اهلل عنهم مشاعر اخلوف

ون إىل املعركة مستبسلني. لبيك لبيك يا رسول اهلل: صوب عليهم قد هان  ،ويرتد 

وإذا بجو  .وأقدموا عىل اقتحام املعركة موقنني بأن النرص هلم، املوت يف سبيل اهلل

ل من هزيمة إىل نرص وإذا هبوازن وثقيف ومن معهم يفرون ، املعركة يتحو 

منهزمني ال يلوون عىل يشء تاركني وراءهم نساءهم وأبناءهم وأمواهلم غنيمة 

 . للمسلمني



  

وتلك ، اتهولنبيه الكريم يف ثب،  سبحانه وتعاىلوكان الفضل يف هذا النرص هلل

، نهويذودون ع، يمنعونه، الفئة القليلة من ذوي القربى الذين أحاطوا بالنبي

ُكمُ ﴿: وأنزل اهلل عىل نبيه حممد| قوله تعاىل من سورة التوبة يِف  اهللُ َلَقْد َنرَصَ

ْت َوَضاقَ  اا َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعنُكْم َشْيئ َمَواطَِن َكثَِْية  َوَيْوَم ُحنَْي  إِْذ َأْعَجَبْتُكمْ 

ْدبِِريَن  ولِِه َوَعَل َسكِينََتُه َعَل َرُس  اهللُُثمَّ َأَنزَل  *َعَلْيُكُم األَْرُض بََِم َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتم مُّ

َب الَِّذيَن َكَفُروْا َوَذلَِك َجَزاء اْلَكافِِرينَ  اا اْلُْْؤِمنَِي َوَأنَزَل ُجنُود ْ َتَرْوَها َوعذَّ  ُثمَّ *  ملَّ

ِحيمٌ  اهللُِمن َبْعِد َذلَِك َعَل َمن َيَشاء وَ  اهللَُيُتوُب   ﴾َغُفوٌر رَّ

 ،واهنزمت هوازن، ملا نرص اهلل نبيه حممدًا|ذلك أنه ؛ غزوة الطائف وفيه

اهنزم ، وأرسوا رجاهلم، وسبوا نساءهم وأطفاهلم، وغنم املسلمون أمواهلم

 أمر رسول اهلل| باملسري إىل الطائف حمتميًا هبا رئيسهم مالك بن عوف إىل

فسار النبي مع . طمعًا يف إسالمهم؛ وحصار الطائف، الطائف ملطاردة العدو

 ةرانعاملسلمني يف طريقهم إىل الطائف تاركني وراءهم أرسى حنني وغنائمها يف اجل

ر ومن حصا، حتى يعودوا من مطاردة العدو، بعد نقلهم إليها حتت حراسة مشددة

وكانت الطائف من أشهر مدن العرب يف شبه . فريى النبي أمره فيهم، الطائف

حتى إهنا كانت لتشكل بكرومها ورماهنا ، اجلزيرة بخصب أرضها ولطيف مناخها

، وي ثروة طائلةوهذا ما جعل أهلها ذ، واحة خرضاء يف وسط الصحارى

  .وجعلوا هلا أبواباً تغلق عليها كالكثري من مدن العرب يف ذلك العرص، فحصنوها

فأمر النبي| أن يقيم ، فلم بلغها املسلمون أغلقت احلصون يف وجههم

 ،فراحت ثقيف ترشقهم بالنبل من عىل جدران احلصون، معسكره عىل مقربة منها

مما اضطرهم أن ينتقلوا بعيدًا عن ؛ ينوجرحت آخر، حتى قتلت منهم مجاعة
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ر املسلمون باملنجنيق. مرمى النبل ذوا يرمون وأخ، فصنعوه، وملا طال احلصار فك 

تعملوا فاس، فلم يكن له أي أثر، ولكن احلصون منيعة، به الصخور عىل احلصون

وهبا ثقوب ، نوعًا آخر وهو الدبابات ـ وهي صناديق من خشب مغلفة بجلد

تقاء وهي وسيلة ال، حتتها الرجال ويدبون حتى يقتحموا احلصونللرؤية يدخل 

فإذا انصهرت ، السهام والنبال ـ ولكن رجال الطائف راحوا حيمون قطع احلديد

قطع فأمر النبي ب. وفشلت حماوالت املسلمني، فتحرتق، ألقوها عىل الدبابة

سألوه ف، اديةفعز  عىل ثقيف ما حيل بأهم  مواردهم االقتص، وقلع الشجر، الكروم

ه ونادى مناديه أنه سيعفو عن كل وافد إلي، فأمر رسول اهلل بالتوقف، باهلل والرحم

 . منهم

 ،وكان النبي| قد مىض عليه أكثر من مخسة عرش يوماً ، ففر إليه مجاعة منهم

وهو من األشهر احلرم فآثر النبي أن ، وقد أصبحوا عىل أبواب شهر ذي القعدة

رانة حيث تركوا غنائمهم وأرساهم عىل أن عرجع إىل اجلوي، يرفع احلصار عنهم

 . يعود إليهم بعد انقضاء األشهر احلرم

وأدركت هوازن حراجة املوقف عىل أن نسائهم وأطفاهلم أصبحوا غنيمة 

نون ويعل، فأرسلوا وفدًا منهم إىل النبي حممد| يعتذرون إليه، للمسلمني

 ،يا رسول اهلل: فقال أحدهم، فاهلمويرجونه أن يرد عليهم نساءهم وأط، إسالمهم

. وأنت خري الناس أمجعني، وا ختك، إن يف هذه احلوارض خاالتك وحواضنك

 : وأنشد يقول

فلم جاءت عرفها حقًا أهنا أخته الشيمء بنت احلارث ، با خته افطلب أن يأتو



  

 ،بن عبد العزى التي طاملا محلته عىل ذراعيها ودغدغته يوم كان صبيًا يف املهدا

ن وأغناها م، وأجلسها عليه، فبسط هلا رداءه. وا مها حليمة ترأف به وحتنو عليه

 . ت قومهافاختار، وخريها بني املقام عنده أو الرجوع إىل قومها، عطائه

، مفاختاروا نساءهم وأطفاهل، واهلمموخري  الوفد بني نسائهم وأطفاهلم وبني أ

وبفعل عظمة حممد| ، فردت نساء هوازن وأطفاهلا إليها بفعل إسالمها

 . وإنسانيته التي ال تضاهى

، ة من األبلفأعطى أبا سفيان مئ، واجته إىل توزيع الغنائم فبدأ باملؤلفة قلوهبم

ع وأعطى األقر، وأعطى عيينة بن حصن مئة، ن بن ا مية مئة مثلهاوأعطى صفوا

فأعطى العباس بن مرداس مخسني ، وأعطى دون ذلك آلخرين، بن حابس مئةا

 : وأنشد يقول، فلم يقبل بعد أن أعطى غريه أكثرمن ذلك، مجالً 

فأخذوه . »لسانه فاقطعوا، اذهبوا«: فلم سمع رسول اهلل| شعره قال

وعاد النبي إىل املدينة بعد انتصارين من أعظم االنتصارات التي ، وأعطوه ما يريد

وتركت هذه االنتصارات . وهزيمة هوازن، فتح مكة: حققها| يف غزواته

أثرها يف نفوس من ال يتصورون أن تضطرهم األيام للخضوع ملحمد| 

 . واإلقرار له بالطاعة

وج وكان أبو العاص بن الربيع ز. وفاة السيدة زينب ابنة رسول اهلل| وفيه

وبقي أبو  ،لمني يف واقعة بدرزينب ابنة رسول اهلل| قد وقع أسريًا بأيدي املس
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وكان معهم عمرو بن ، العاص يف األرس حتى جاءت رسل قريش يف فداء أرساها

الربيع أخو أيب العاص ـ بعثته زينب يف فداء زوجها ـ فتقدم عمرو بن الربيع إىل 

وأخرج رصة قدمها إىل . بعثتني زينب بنت حممد هبذا: وقال، رسول اهلل

؛ وخفق قلبه للذكرى، حتى رق  هلا، فلم يكد يراها، ةوإذا فيها قالد، النبي|

إن رأيتم أن «: فقال يف حنان، فقد كانت قالدة خدجية أهدهتا إىل ابنتها يوم عرسها

 . نعم يا رسول اهلل: فقالوا. »وتردوا عليها ما ا فافعلوا، تطلقوا أسْيها

رق بينها اإلسالم فألن ؛ وأرس  إليه أن يبعث إليه ابنته زينب، فأدنى إليه صهره

ووعده أن يرسل هلا أخاها من الرضاعة زيد بن حارثة مع . وبينه لعدم إسالمه

وملا ، اءفوعده بالوف. ليصحباها إىل املدينة؛ بعض أصحابه ينتظروهنا خارج مكة

ل أخاه كنانة أن يوصلها إىل ، فلم جاء املوعد، عاد إىل مكة أخربها بم قال أبوها وك 

فخرجت ويف أحشائها بضعة منه جنني مل ، وها وصاحبهحيث ينتظرها أخ

 ،فهال قريشًا أن خترج بنت حممد عىل مرأى منهم ومسمع، يستكمل شهره الرابع

فبعثوا رجاالً منهم إلرجاعها ـ ولو قرسًا ـ فخرجوا يف أثر املهاجرة حتى أدركوها 

، الرمحب فنخس بعريها، قد سبقهم إليها هبار بن األسود األسدي انوك، يف طوى

 . فشب البعري وألقى براكبته عىل صخرة هناك فألقت جنينها

وزينب يف محى أبيها تعيش ، حافلة بجليل األحداثستومضت سنوات 

وبعد  .وهو أن يرشح اهلل صدر أيب العاص لإلسالم، عىل أمل مل يغلبها عليه اليأس

بن ااهلجرة ـ أسلم أبو العاص من سبععودة الرسول من صلح احلديبية ـ سنة 
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 ،ودخل عىل رسول اهلل ـ وهو يف مسجده ـ معلنًا إسالمه، وجاء إىل املدينة، الربيع

 ،بنكاح جديد: وقيل، فردها إليه عىل النكاح األول، وطلب منه إرجاع زوجته

ت مات، ثم كان الفراق الذي ال لقاء بعده يف هذه الدنيا، فأمىض معها عامًا واحداً 

من اهلجرة متأثرة بعلتها التي لزمتها منذ طرحت مستهل السنة الثامنة يف زينب 

وصىل عليها أبوها يف ، فجهزت. جنينها عىل أديم الصحراء وهي خارجة من مكة

ورجع أبو العاص إىل . وأودعها ثرى طيبة، ثم شيعها إىل مرقدها األخري، مسجده

يل زينب منزل الذكريات فأمست بعد رح، داره التي كانت باألمس جنة احلب

 . واألشجان

وكاد احلزن هيلكه لوال أن وجد يف ولده عيل وابنته أمامة صورة حية من 

 . الراحلة

 ،وأمه مارية بنت شمعون القبطية. |مولد إبراهيم بن رسول اهلل وفيه

أهداها إليه املقوقس صاحب اإلسكندرية من قرية معروفة بصعيد مرص تدعى 

الواقعة عىل الضفة الرشقية للنيل جتاه  »أنصنا«قريبة من بلدة ، »صفن«

وأمضت هبا ، وأمة رومية، ولدت مارية بنت شمعون ألب قبطي. نياألشموني

حداثتها األوىل قبل أن تنتقل يف مطلع شباهبا الباكر مع ا ختها سريين إىل قرص 

 . املقوقس عظيم القبط

جزيرة العرب يدعو إىل دين سموي وقد سمعت هناك بم كان من ظهور نبي يف 

وكانت يف القرص حني وفد حاطب بن أيب بلتعة موفداً من هذا النبي العريب ، جديد

فأهداها املقوقس إىل رسول اهلل مع أختها سريين عىل ، حيمل رسالة إىل املقوقس

وبعثت لك ، قد أكرمت رسولك: ودفع له كتابًا يقول فيه، يد موفده حاطب

                                           
 (؟7عام  )
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 . عليك والسالم، وبكسوة ومطية لرتكبها، مكان من القبط عظيم بجاريتني هلم

د وعبد أسو، وانطلق حاطب عائدًا إىل النبي| ومعه مارية وأختها سريين

وبغلة شهباء ، وألف مثقال ذهب وعرشون ثوبًا لينًا من نسج مرص، خّص

حتى إذا بلغ الركب املدينة سنة . وبعض العود والند، وزق من عسل، »دلدل«

سبع من اهلجرة ـ وكان قد عاد النبي من احلديبية ـ أعطى حاطب اهلدية إىل 

ها ووهب فتزوج، النبي| فتلقى كتاب املقوقس وهدية مرص فأعجبته مارية

 . أختها سريين لشاعره حسان بن ثابت

د ق، ومارية سعيدة بحظوهتا لدى الرسول الكريم، ومىض عام أو بعض عام

وأرضاها أن يرضب عليها احلجاب شأن ا مهات  ،اطمأن هبا املقام يف كنفه

يف شخص  بل انحرص وجودها كله، وانحرصت أمانيها وخواطرها، املؤمنني

فكان هلا السيد  ، الذي ربطها القدر به عىل غري ميعاد ذلك الرسول العظيم

 . واألهل  والوطن  ، والصاحب  

وما أدناها من ، ةولكن ما أبعد األمني، وكانت تتمنى أن تكون أمًا لولد حممد

املستحيل! لقد تزوج املصطفى منذ ماتت خدجية عرش زوجات منهن الشابة 

ولكن أرحامهن مجيعًا ، ومنهن من كانت ذات ولد، واملرأة الناضجة، الفتية

فلم يدع  ،فم جتود بولد واحد للنبي الذي ختطف املوت أبناءه من خدجية، أمسكت

 . ÷الزهراءله سوى ابنة واحدة هي السيدة فاطمة 

ن عن ا منية أبعد م وما تكف  ، واستقبلت مارية عامها الثاين يف حياة النبي

ت . ولكن مشيئة اهلل فوق كل يشء، وأوهى من الرساب، الوهم وفجأة أحس 

فم حسبت أن السمء سوف تستجيب ، فأخذها الفرح، ببوادر محل مستكن

فلم جاء الرسول أفضت إليه بالرس  . لدعائها وحتقق أملها الذي بدا عقيًم واهياً 



  

فرفع يديه إىل السمء يشكر خالقه الذي من  عليه أثر ، اخلطري الذي جتنه أحشاؤها

. مومات عبداهلل والقاس، فقده ابنته زينب بعد أن ماتت قبلها رقية وأم كلثوم

ورسعان ما رست البرشى يف أنحاء املدينة أن املصطفى ينتظر مولودًا من مارية 

املؤمنني  وا مهات، أيؤثر اهلل مارية هبذه النعمة الكربى: ويتحدث البعض، رصيةامل

 وحفيدة أيب طالب ـ حمرومات ال، وبنت زاد الراكب، ـ وفيهن بنتا أيب بكر وعمر

 . يلدن

ًا لراحتها توفري؛ فنقلها إىل العالية بضواحي املدينة، وخاف الرسول عىل مارية

ساعة  وحانت، فلم بلغ اجلنني أجله. جنينها وعناية بصحتها وصحة، وسالمتها

بنها وضعت مارية ا، الوضع يف ليلة من ليايل شهر ذي احلجة سنة ثمٍن من اهلجرة

 وأخذ ولده بني، فخف  إليها رسول اهلل| هينئها بولدها الذي أعتقها من الرق  

 . تيمنًا باسم جد األنبياء؛ وسمه إبراهيم، وأقام عليه السنة، يديه فرحاً 

وراح . »السالم عليك يا أبا إبراهيم«: وهبط عليه األمني جربئيل مهنئًا وقال

نياه ويود لو شاركته د، ا نسه ومرسته هجيد في‘ هوو ، يرقب نموه يومًا بعد يوم

ومل يسعد مارية يشء قدر ما أسعدها أن هتب للسيد املصطفى ، كلها يف هذا األنس

 . به عينه عىل اليأس غالمًا تقر  

نى روى أبوهريرة وغريه أن النبي| ملا ب. اختذ النبي املنرب يف مسجده وفيه

املنرب  رفونيع كن أهل املدينةيومل ، مل يكن للمسجد النبوي منرب، مسجده باملدينة

فكان النبي| إذا خطب الناس ـ يوم اجلمعة ـ يسند ظهره إىل جذع ، يومذاك

   وكان متيم الدارمي. »شقا عيلإن القيام قد «: فقال، نخلة منصوب يف املسجد

رجل من خلم من أهل فلسطني ـ يرى رسول اهلل وهو يشتد عليه وجع كان جيده 

نع لك منربًا أصإال   ، يا رسول اهلل: فقال له، فيشق عليه القيام والقعود، يف فخديه
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وإذا  ،ويكون أهون عليك إذا قمت، تقوم عليه يوم اجلمعة فتسمع الناس خطبتك

أنا ، يا رسول اهلل: قال. »وكيف اْلنا؟«: رأيت يصنع بالشام؟ قال قعدت كم

 . »نعم«: فقال. أصنعه لك

من شجر : فخرج إىل الغابة فقطع منها خشبات من شجر األثل ـ وقيل

 وعمل له، وكان هذا الشجر موجودًا بكثرة خارج املدينة ـ وعمل املنرب، الطرفاء

إذا  هي كان يستند إليذاهلل| عن اجلذع الفتحول رسول ، درجتني غري املقعدة

مع حتى س؛ فلم عدل إليه جعل اجلذع حين. خطب الناس يوم اجلمعة إىل املنرب

يقول  .فارتاع الناس من صوته، حتزناً عىل مفارقة رسول اهلل|؛ صوته كالعشار

لو مل أفعل ذلك ْلا «: فقال|، فسكن حنينه، فأتاه النبي فاحتضنه: الراوي

 : يقول الشاعر. »نينه إىل يوم القيامةسكن من ح

 . ويدفن، فأمر النبي| أن حيفر له حتت املنرب

واخلرب به متواتر أخرجه ، حديث حنني اجلذع مشهور منترش: يقول عياض

ونقل ابن أيب حاتم يف مناقب . ورواه من الصحابة بضعة عرش، الصحيحأهل 

ي عيسى ا عط: فقيل له. ما أعطى اهلل نبيًا ما ا عطي حممد بن عبد اهلل: الشافعي قال

ياء فهذا أكثر من إح، ا عطي حممد حنني اجلذع حتى سمع صوته: قال. إحياء املوتى

 . املوتى

  



 

 

 

 أحداث العام التاسع

 ،وبدخوهلا متت كلمة اهلل يف شبه جزيرة العرب كلها، دخلت السنة التاسعة

ن ومن عم، اليمن وحرضموتوتوالت عىل النبي الكريم كثري من الوفود من 

 ،واليممة وغريها من األقطار العربية يقدمون الوالء والطاعة إىل النبي حممد|

 وال، رفوانحيوال  خيونواال  أ العهود واملواثيق يعطونهو، ويعلنون إسالمهم

 . مع أعداء اإلسالم يتعاونوا

مد مرتامية وظلت الوفود طيلة ما بقي من السنة التاسعة تتوافد عىل النبي حم

سنة  يتسميدخلون يف دين اهلل أفواجًا حتى ، ة بالوالء والطاعةمقر  ، عىل اإلسالم

 . الوفود

ثر القبائل فاستقبلتهم أك، أرسل النبي جباته إىل القبائل جلباية الزكاة وفيه

 . ودفعت هلم زكاة أمواهلا بنفوس طيبة راضية، بالرتحاب

وتبوك . غزاها النبي حممد|وهي آخر غزوة ، كانت غزوة تبوك وفيه

حدى وعن الشام إ، موضع بني الشام واملدينة تبعد عن املدينة أربع عرشة مرحلة

وكان قد بلغه أن ملك الروم قد هيأ جيشًا كبريًا لغزو العرب يف  . عرشة مرحلة

 وا هيددونحراوأعد العدة للقضاء عىل حممد| وأتباعه الذين ، شبه اجلزيرة

ك فلم بلغ النبي| اخلرب مل يرتدد يف مواجهة تل. حلدود احلجازاملناطق املتامخة 

وأرسل النبي إىل القبائل العربية يف خمتلف املناطق ، احلشود التي أعدهتا الروم

ويدعوهم إىل التهيؤ إلعداد أكرب جيش يستطيع القضاء عىل ، يعلمهم بم عزم عليه

 . كل أمل يراود الغزاة



| 

بية والتل، االمتثال لألمرإال   وهم أهل الدعوة ومحاهتا ـومل يكن أمام املؤمنني ـ 

ومهم كانت ، ال يقعدهم عن داعي اجلهاد داٍع أيًا كانت األسباب، للدعوة

ُفوْا ﴿: قال تعاىل. الظروف َن األَْعَراِب َأن َيَتَخلَّ م مِّ َما َكاَن أِلَْهِل اْلَِْدينَِة َوَمْن َحْوَ ُ

ُسوِل اهللاِ َولَ يَ  ْفِسهِ َعن رَّ  ﴾ْرَغُبوْا بَِأنُفِسِهْم َعن نَّ

م ونفوس مطمئنة ب، واستقبل املسلمون هذه الدعوة بقلوب عامرة باإليمن

ىل ليقطعوا الصحاري والفيايف إ؛ تاركني نساءهم وأبناءهم، وعد اهلل به املجاهدين

نة س جيش يفوقهم يف العدد والعتاد يف تلك السنة املجدبة التي سمها املؤرخون

العرسة ـ بالنظر إىل ما أصاب الناس فيها من القحط واجلفاف ـ ويف فصل الصيف 

 ل ف عنهومل يتخ. والناس ينتظرون موسًم جديداً من ثمر املدينة وخرياهتا، الالهب

نتظروا حتى وا، ال تنفروا يف هذا الفصل: وقالوا، بعض املنافقني الذين خالفواإال  

رِّ ُقْل َناُر َجَهنََّم َأَشدُّ ﴿: هلل فيهمفأنزل ا. ينتهي فصل احلر َوَقاُلوْا لَ َتنِفُروْا يِف اْْلَ

 ﴾لَّْو َكاُنوا َيْفَقُهونَ  اا َحرا 

خرج رسول اهلل| من املدينة يف شهر رجب من السنة : يقول ابن عباس

جمهزون ، ومعه ثالثون ألفًا من املهاجرين واألنصار وغريهم، التاسعة للهجرة

 . ألنه سيقابل به أكرب دولة يوم ذاك؛ املستوى املناسبعىل 

واستخلف عىل املدينة وعىل أهله وحريمه اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب 

ثقل عىل  ،وخلف علياً ، وملا سار النبي باجليش: يقول املفيد يف اإلرشاد. طالب

م غزاهاملنافقني الذين ختلفوا عنه وبعض األعراب الذين حول املدينة ممن 

فون فراحوا يرج، وعرفوا أهنم قد خابت آماهلم، النبي| بقاء عيل يف املدينة

                                           
 . 120: التوبة( 1) 

 . 81: التوبة( 2) 



  

فخلفه ، ختففًا منهو، استثقاالً لهإال   إن حممدًا مل يستخلفه يف املدينة: ويقولون، بعيل

ألهنم صمموا عىل أن يعبثوا يف املدينة خالل غيبة الرسول ؛ مع النساء والصبيان

 . سيحول بينهم وبني ما عزموا عليهعيل  فيها ووجود، عنها

وحلق ، هوتقلد سيف، لبس درعه، وبلغت علياً ، وملا شاعت مقالتهم يف املدينة

عدم ل؛ فوقف بني يديه حزيناً ، فأدركه وهو نازل باجلرف، بالنبي حممد|

ني  ـ وقال، كه يف اجلهاد ـ وهو أبو الزندااشرت بأيب أنت وأمي يا «: والسيف الفتاك 

نك أل؛ لقد زعم اْلنافقون أنك إنَم خلفتني مع النساء وال بيان، رسول اهلل

فإن ؛ ارجع يا عيل، كذبوا«: وقال، فتبسم النبي|. «وُتففت مني، استثقلتني

أما . ودار هجريت، فأنت خليفتي يف قومي وأهيل؛ يب أو بكإلا  اْلدينة ل ت لح

 . »ه ل نبي بعد ؟إنإلا  ترىض يا عيل أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى

ي بجيشه وقبل أن يصل النب، أمرالنبي حممد|عىل فرجع عيل إىل املدينة بناء 

دارت  من قبل انتصاراته التيم كم بلغته، إىل تبوك كانت أخباره قد بلغت الروم

ا الصدام وتصوروا املخاطر التي جيره، بينه وبني قريش وغريها من القبائل العربية

ت ل أو ق تِلمع هذا اجليش الذي  ، خلوفا مفاستبد  هب. فله اجلنة، يعتقد أنه إن ق 

، فآثروا االنسحاب من مواقعهم من حدود احلجاز إىل بالدهم، الرعب موداخله

 . ودخلوا يف حصوهنم

ومل  ،رأوا أن القوم قد انسحبوا إىل داخل بالدهم، فلم انتهى املسلمون إىل تبوك

النبي يبعث إليهم رسله يدعوهم إىل  وجعل، افنزلوه، جيدوا سكان املناطق

 يتعاونوا مع أحد وعاهدوه أال  ، فالتزموا باجلزية، اإلسالم أو اجلزية أو القتال

واطمأن . وال يتخذوا من بالدهم مركزًا للعدوان عىل أرايض احلجاز، عليه

 ،صاحب دومة اجلندلإال   ومل يبق  عنده، النبي| بعد معاهدة تلك القبائل
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، رفأرس رئيسهم األكيد، خالد بن الوليد مع مخسمئة من الفرسان فأرسل إليهم

ومحل الغنائم إىل ، وساق األرسى، وغنم مجيع ما يف دومة اجلندل، وقتل أخاه

 . رسول اهلل|

وحقق  ،ورجع النبي إىل املدينة بعد أن أقام بتبوك عرشين يومًا مل يقاتل أحداً 

حنني للمسلمني من انتصاراهتم يف بدر و املسلمون انتصارًا قد يكون يف معناه أنفع

تبط والتي تر، ذلك أن خطر تلك الدولة الكربى املتامخة حلدود احلجاز؛ وغريمها

 . بعض قبائلها بقبائل احلجاز كان من أشد األخطار

وفد من  قدم: يقول ابن إسحاق. كانت رسية عيل بن أيب طالب إىل طي ئ وفيه

ـ سمي كذلك وعىل رأسهم، طي ئ عىل رسول اهلل| عرفته مل؛ سيدهم زيد اخليل 

وكان شاعرًا بليغًا جوادًا ـ فعرض عليهم النبي اإلسالم فأسلموا ، بأنساب اخليل

ما « :فأحسن احلديث فقال|، وأقبل زيد عىل النبي حيدثه، وحسن إسالمهم

 . »زيداا إلا  رأيته دون ما يقال فيهإلا  ذكر يل رجل من العرب بفضل ثم جاءين

 .وكتب له يف ذلك كتاباً ، وأقطعه حملني من أرضه، وأجازهم، ه زيد  اخلريوسم

ته فأصاب، كي يدعوهم إىل اإلسالم؛ وخرج زيد من عند رسول اهلل راجعًا إىل قومه

 ،فعمدت امرأته إىل الوثائق التي كتبت بني رسول اهلل وبني زوجها، احلمى ومات

ية لبالد فدعا بعيل وأرسله يف رس، اهللفبلغ خرب عملها إىل رسول ، وأحرقتها بالنار

ره أن وأم، ولواء أبيض، ومعه راية سوداء، طي ئ يف مخسني ومئة رجل من األنصار

وحقق ، غزاهموإال  ، فإن استجابوا آمنهم؛ وترك األوثان، يدعوهم إىل اإلسالم

 . يدعى الفلس، وهدم صنًم كانوا يقدسونه، أمر اهلل فيهم

ربيع الثاين من السنة التاسعة للهجرة ـ حتى قارب بعض فخرج بمن معه ـ يف 

 ،ومع تباشري الفجر مىض بمن معه إىل أحياء طي ئ، األحياء العربية املوالية لطي ئ



  

ق  ،فشن عليهم هجوماً مفاجئاً ، عبادة األصنامإال   فعرض عليهم اإلسالم فأبوا فر 

هدم و، مواشيهمواستوىل عىل بعض ، وأرس بعضهم، وقتل مجاعة منهم، شملهم

وأخرج من خزانته ثالثة أسياف ، وأحرقه بالنار، الصنم الذي كانوا يلوذون به

م«و »رسوب«: وهي، ومشهورة، معروفة عند العرب وثالثة ، »اليمين«و »املخذ 

ورجع اإلمام عيل بالسبي ، وفر  زعيمهم عدي بن حاتم الطائي إىل الشام، دروع

إال   بنت وليس حلاتم، انة بنت حاتم الطائي معهموكانت سف  ، والغنائم إىل املدينة

 . هي

ت هلذه الغاية حممد  ومر  النبي، فأنزل السبي يف حظرية إىل جانب املسجد ا عد 

باألرسى ـ وهم يف تلك احلظرية ـ فقامت إليه سفانة ـ وكانت ذات عقل ووقارـ 

ت وال تشم، عنافإن رأيت أن ختيل  ؛ وغاب الوافد، هلك الوالد، يا حممد: فقالت

، اجلوار وحيفظ، وإن أيب كان حيمي الذمار، فإين ابنة سيد قومي؛ بنا أحياء العرب

، طعامويطعم ال، ويقري الضيف، ويكسو العاري، ويشبع اجلائع، ويفك  العاين

 . أنا ابنة حاتم الطائي. ومل يرد طالب حاجة قط، ويفيش السالم

وا خلا . أبوك مسلَما لرتمحنا عليهحقاا لو كان ، هذه صفة اْلؤمني«: فقال|

، وأعطاها من النفقة ما يسد حاجتها. »فإن أباها كان حيب مكارم األخالق؛ عنها

ال و، شكرتك يد افتقرت بعد غنى: فلم رأت عطاءه قالت، وسريها إىل أهلها

ئيم وال جعل لك عند ل، وأصاب اهلل بربك مواضعه، ملكتك يد استغنت بعد فقر

 . »آمي«: فقال النبي. جعلك سببًا لرد ها عليهإال   نعمة من كريموال سلب ، حاجة

 ،وكان معهم رجل منافق حاد الذكاء، جاء النبي| وفد من بني حنيفةوفيه 

فلم دخلوا عىل النبي| خل فوا مسيلمة يف ، يدعى مسيلمة، بارع يف املراوغة

 لقد خلفنا صاحبًا لنا يف: فقالوا، فلم أسلموا أمر هلم النبي بالعطاء، رحاهلم
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إنه ليس برشكم «: وقال، فأمر له رسول اهلل| بمثل ما أمر به للقوم. رحالنا

 . يعني بذلك أنه حفظ لكم أمتعتكم. »مكاناا 

، أ وكذبوتنب، فارتد  ، وغره الغرور، أخذته العزة بنفسه، فلم رجعوا إىل اليممة

اهلل أكرمه وأعطاه دون أن يمثل ألن رسول ؛ وادعى أنه رشيك مع النبي يف الرسالة

إن حممدًا مل يقل لكم بأين لست برشكم : وقال، وتشبث هبذه الكلمة. بني يديه

. مةفكان يسمى رمحن اليم، وسمى نفسه الرمحن. ألين رشيك له يف األمرإال   مكاناً 

ة ويضع عن قومه الصال، ىحيل اخلمر والزن، وانطلق مسيلمة يف ادعائه للنبوة

الناس إهيامًا يف  ولكي يزيد. فتبعه بنو حنيفة عىل ذلك، للناس يف تصديقهترغيبًا 

من مسيلمة رسول اهلل إىل حممد : بعث بكتاب إىل رسول اهلل يقول فيه، دعواه

 ،وإن لنا نصف األرض، فإين ا رشكت يف األمر معك؛ السالم عليك، رسول اهلل

 . ولكن قريشًا قوم يعتدون، ولقريش نصف األرض

من حممد رسول اهلل إىل مسيلمة «: إليه النبي حممد| بعد البسملةفكتب 

فإن األرض هلل يورثها من يشاء من : أما بعد. سالم عل من اتبع ا دى، الكذاب

ويتكلم بكلمت يدعي أنه ، ثم جعل يسجع لقومه. »والعاقبة للمتقي، عباده

فأخرج  ،اهلل عىل احلبىللقد أنعم : وكان من أمثلة كالمه. يضاهي هبا القرآن الكريم

 . بني صفاق وحشا من، منها نسمة تسعى

مررت ببعض : وقال، جاء رجل إىل عبد اهلل بن مسعود :(النهاية) وجاء يف 

ن؟ وما يقولو: قال. مساجد بني حنيفة وهم يقرؤون قراءة ما أنزهلا اهلل عىل حممد

ت والثاردا، بزاواخلابزات خ، والعاجنات عجنا، والطاحنات طحنا: يقولون: قال

وبعد وفاة رسول اهلل| اشتد  أمره حتى غلب عىل . والالقمت لقم، ثردا

 . فبعث إليه أبو بكر من قتله بسبب دعواه الكاذبة، اليممة



  

نة يف أواخر الس أنه من املعروف. |كانت وفاة إبراهيم بن رسول اهلل وفيه

اراته عىل قلبه الفرحة بانتصالتاسعة من اهلجرة النبوية ـ وحينم كان الرسول تغمر 

ت ومجعهم حت، وقد أخرج قومه من ظلمت اجلهل إىل نور اهلداية، الرشك والوثنية

 ،لواء اإلسالم إخوة تشد بعضهم إىل بعض روابط أوثق من رابطة العرق والدم

وأصبحوا يتطلعون إىل ما وراء شبه اجلزيرة العربية بعد أن اطمأنوا عىل مصري 

ة يف األشهر األخريلكن ، الذي كان النبي يعيش فيه هو ذا اجلوه، اإلسالم فيها

من السنة التاسعة للهجرة ـ وقد دخل ولده إبراهيم يف النصف األول من عامه 

والنبي  ،وتزداد وضوحًا عىل مرور األيام، ومالمح النبي تزهر عىل قسمته، الثاين

يف  ما إن دخل حيث إنه ، ويرتاح إىل حركاته ونموه الرسيع، حينو عليه ويداعبه

وأصبح  ،الشهر السابع عرش ـ عىل أكثر الروايات ـ حتى دب فيه الداء واشتد عليه

ه مارية وأختها سريين، هيدد حياته لكن مع كل هذا . وقامت عىل متريضه ا م 

 . حتى دخل يف دور االحتضار، ازدادت وطأة الداء عليه

أخذه منها ف، فسه يف حجر ا مهفأرسع إليه فرآه جيود بن، وبلغ خربه النبي|

إنا «: أن يقولإال   وارتسمت عالئم احلزن يف وجهه ال يملك، ووضعه يف حجره

وهو يرى صغريه الوحيد ، وذرفت عيناه. »ل نغني عنك من اهلل شيئاا ، يا إبراهيم

 ،ويسمع حرشجة احتضاره خمتلطة بعويل األم الثكىل، يعالج سكرات املوت

، يهوالدمع يفيض من عين، وانحنى عىل جثمن فقيده فقبله، واخلالة املفجوعة

ا عليك، وإن آخرنا سيلحق بأولنا، لول أنه أمر لبد منه، يا إبراهيم«: وقال  ْلزنا

 ،ول نقول ما يسخط الرب، وحيزن القلب، ولكن تدمع العي، حزناا أشدا من هذا

 . »وإنا بك يا إبراهيم ْلحزونون

له الفضل بن العباس ، يعللبق وسار وراءه، وصىل عليه رسول اهلل ،فغس 



| 

 . وسوى عليه الرتاب، وأضجعه يف قربه

ني إن مجاعة من ب: قال املفرسون :(املجمع) ففي . وفيه ب ني املسجد الرضار

وسألوا النبي حممدًا| أن يأتيهم ويصيل ، عمرو بن عوف اختذوا مسجد قباء

ىل الجتمع والنظر فيم يعود عوأصبح املسجد مركزًا ل، فأتاهم وصىل فيه، فيه

نبني : قالواو، فحسدهم مجاعة من املنافقني من بني غنم بن عوف. املسلمني باخلري

 . وال نحرض مجاعة حممد الذين أخلصوا يف إسالمهم، فنصيل فيه، مسجداً 

فبنوا مسجدًا إىل جنب ، مخسة عرش رجالً : وقيل، وكانوا اثني عرش رجالً 

وا به اؤوا فلم  أمتوا بناء ذلك املسجد ج. ويفرقوا املؤمنني عنه، مسجد قباء ليرض 

ز إىل غزوة تبوك ـ وقالوا نينا لقد ب، يا رسول اهلل: إىل النبي| ـ وكان يتجه 

تأتينا  وإنا نحب أن، والليلة املمطرة، والليلة الشاتية، مسجداً لذوي العلة واحلاجة

فإذا رجعنا ، إين عل جناح سفر«: فقال النبي. وتدعوا لنا بالربكة، وتصيل فيه لنا

 . »ن يل فيه إن شاء اهلل

مر ويدعى أبا عا، إن الذي أمر ببناء املسجد الرضار هو أحد املنافقني: ويقال

 ،ذلك أنه قد ترهب يف اجلاهلية؛ وسمه النبي| أبا عامر الفاسق، الراهب

ب عليه األحزاب، فلم دخل النبي املدينة حسده، ولبس املسوح رب ثم ه ،وحز 

  .حلق بالشام وتنرص  ، فلم أسلم أهل الطائف، بعد فتح مكة إىل الطائف

وهو أبو الشهيد حنظلة غسيل املالئكة الذي ق تل مع النبي حممد| يوم 

 . وكان جنبًا فغسلته املالئكة، أحد

فأرسل أبو عامر املحارب هلل ورسوله إىل مجاعته املنافقني يف املدينة من بني غنم 

 ،فبنوا مسجد الرضار إىل جنب مسجد قباء ليرضوا به، أن يبنوا مسجداً بن عوف 

وينتظروا أيب عامر الفاسق الذي وعدهم أن يأتيهم بجيش ، نهعويفرقوا املؤمنني 



  

 .وأمرهم أن يستعدوا للقتال معهم، ليخرجوا النبي حممدًا من املدينة؛ من الروم

أن يبلغ  ولكنه هلك قبل، ود الرومفكان املنافقون يتوقعون أن يأتيهم أبو عامر بجن

 . ملك الروم

وأراد أن يصيل فيه نزلت عليه هذه ، فلم رجع النبي حممد| من تبوك

ُذوْا َمْسِجد﴿: اآليات من سورة التوبة َ ار اا َوالَِّذيَن اُتَّ ْيَ بَ  اا َوَتْفِريق اا َوُكْفر اا رِضَ

ْس إلا  َوَرُسوَلُه ِمن َقْبُل َوَلَيْحلُِفنَّ إِْن َأَرْدَنا اهللَْلَِّْن َحاَرَب  اا اْلُْْؤِمنَِي َوإِْرَصاد نَى اْْلُ

ُْم َلَكاذُِبوَن  اهللُوَ  ِل َيْوم   اا لَ َتُقْم فِيِه َأَبد *َيْشَهُد إهِنَّ َس َعَل التَّْقَوى ِمْن َأوَّ ْلََّْسِجٌد ُأسِّ

ُروْا وَ  ِرينَ  اهللَُأَحقُّ َأن َتُقوَم فِيِه فِيِه ِرَجاٌل حُيِبُّوَن َأن َيَتطَهَّ َس َأَفمَ *  حُيِبُّ اْلُْطَّهِّ ْن َأسَّ

َس بُ  ْن َأسَّ  َخْْيٌ َأم مَّ
 َهار  َفاهْنَ ُبنَْياَنُه َعَل َتْقَوى ِمَن اهللاِ َوِرْضَوان 

اَر نَْياَنُه َعَلَ َشَفا ُجُرف 

 لَ َيَزاُل ُبنَْياهُنُُم الَِّذ  َبنَْوْا ِريَبةا يِف  *لَ هَيِْد  اْلَقْوَم الظَّاْلَِِي  اهللُبِِه يِف َناِر َجَهنََّم وَ 

ْم وَ إلا  ُقُلوهِبِمْ   ﴾َعلِيٌم َحكِيمٌ  اهللَُأن َتَقطََّع ُقُلوهُبُ

أمر ، الوحي عىل النبي حممد| وقص  عليه حديث هذا املسجدوملا نزل 

  .وأمرهم أن يتخذوا حمله مكانًا لألوساخ والنفايات، النبي| هبدمه وإحراقه

زيرة من لقد شاء اهلل أن تتطهر شبه اجل. وفيه بعث النبي عليًا قاضيًا عىل اليمن

، رتامية األطرافم وتصبح له دولة، فينترش اإلسالم يف شتى الربوع، رجس الوثنية

مما يقتيض معها تنظيم شؤوهنا وإدارهتا بم يتوافق وأحكام ؛ شاسعة الرقعة

ولذلك عني رئيس الدولة ـ وهو الرسول األعظم| ـ الوالة ؛ الرشيعة

ل عىل الصدقات، والقضاة ق العم  وأعطاهم ، وعهد إليهم باملهمت، وفر 

ة العدل وإشاع، سيري شؤوهنموت، الصالحيات التي متكنهم من ضبط أمور الناس

 . يف ربوعهم
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للقضاء ا ملوذلك ، ومل تكن عناية النبي بشؤون اإلدارة أكثر من عنايته بالقضاء

، وال ازدهار أو تقدم، إذ ال حضارة أو مدنية؛ من أمهية يف حياة الشعوب واألمم

ية ليف ظل قانون سيد مطلق متوافق مع عقإال   وال حقوق لإلنسان أو حتقيق عدالة

دته عىل وحتقيق سيا، وأول الناس تطبيقًا للقانون. ونمط عيشهم، أبناء املجتمع

 ،اجلميع بالسواء دون حماباة أو تقصري هو القايض صاحب السلطة القضائية

حتى إهنا تصل إىل حد  ، فهو يملك سلطة ال تعلوها سلطة، وحامل لواء العدل

وجب أن يكون أهاًل ، لطة القويةومن كانت له هذه الس. احلكم باحلياة أو املوت

 .إذا نخر السوس عظام القضاء فيها، ألنه ويل لألمة؛ فقد ساء كل يشءوإال  ، هلا

ألنه عرف أمهيته يف حياة الشعوب ؛ ومن هنا كان اهتمم النبي| بالقضاء

 . واألمم

وأكثرهم حكمة ، ولقد كان من عادات العرب أن يتوىل القضاء أسن  الرجال

ولكن عىل الرغم من تلك . وأشدهم معرفة بعادات الناس وأنمط عيشهم، وجتربة

العادة التي مل ينقضها الرسول| لسالمتها وصحتها اختار رسول اهلل للقضاء 

كثري وهو يف سن مبكرة مل يتجاوز الثالثني ب، عىل اليمن ابن عمه عيل بن أيب طالب

 . من عمره

ورسول اهلل| يعينه يف هذا ، فويروي عيل إمام اهلدى كيف أنه هتيب املوق

ا ي: فقلت، بعثني رسول اهلل| إىل اليمن«: فحدث عن ذلك فقال، املنصب

 وأنا حدث ل ُابرص القضاء؟ فوضع النبي، تبعثني إىل قوم أسن مني، رسول اهلل

 إذا جاءك، يا عيل: ثم قال. واهِد قلبه، اللهم ثبات لسانه: يده عل صدر  وقال

 فإنك إن، ينهَم حتى تسمع من ااخر ما سمعت من األولاْل َمن فال تقِض ب

 . «ما اختلف عيلا قضاء بعد ذلك، فواهلل: قال. فعلت تبي لك اْلق



  

بعثني رسول اهلل| إىل اليمن ي وأنا حدث «: قال× ويف رواية عن عيل

م يل ول عل، تبعثني إىل قوم يكون بينهم أحداث، يا رسول اهلل: السن ي فقلت

ا شككت فواهلل م: قال. وهيد  قلبك، إن اهلل سيثبات لسانك: فقال|، بالقضاء

 . »يف قضاء بي اثني

 :وخاصة مع عمر بن اخلطاب الذي قال، وكانت حياته حافلة يف هذا املضمر

عنده احلل  فيجد، فقد كان يعود إليه يف كل معضلة تستعّص. لوال عيل هللك عمر

: قضاء عيل قول النبي حممد| ويكفي داللة عىل مصداقية. العادل هلا

 . »أحدكم وعيل يف اْلسجد ل يقضِ . أقضاكم عيل«

ز من وحي الفكر النبوي الثاقب الذي يرتكإال   ومل تكن تولية عيل قضاء اليمن

فقد عرف فيه ملكات وقدرات كبرية ، دومًا عىل الوحي الذي جييئه من عند اهلل

  .اكتسبها يف كنف النبوةوعنده جتارب وخربات كثرية ، حباه اهلل هبا

ووقف ، وإىل جانب هذه الصفات كان عيل قد اط لع عىل عادات أهل اليمن

 ،عىل أحواهلم من خالل املهام العديدة التي ندبه إليها رسول اهلل يف تلك البالد

ثم  ،فقد بعثه إىل هناك يف أول مهمة إسالمية سنة ثمٍن للهجرة عىل إثر فتح مكة

 من فمكث نحواً ، مهدان ـ وكان قد أرسل إليهم خالد بن الوليد عاد وبعثه إىل بني

 ×ستة أشهر يدعوهم إىل اإلسالم فلم جييبوه ـ فأرسل إليهم عيل بن أيب طالب

فرس   ،فكتب إىل النبي حممد يعلمه بإسالمهم، فأسلموا كلهم عىل يديه بربكته

ـ ثالث مرات، وسجد شكرًا هلل، الرسول للبرشى السعيدة السالم عل «: ـ ثم قال 

 . »ودان

؛ وأعظمها يف نتيجته، وهذا احلادث من أعظم حوادث تاريخ صدر اإلسالم

ىل وإسالمها يف يوم واحد ع، ألن قبيلة مهدان من القبائل الكثرية العدد يف اليمن
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 : ×وفيه يقول اإلمام عيل. يد اإلمام عيل له من الشأن أعظم األثر

 : إىل أن يقول

 :وأوصاه أن يدعوهم إىل اإلسالم وقال له، وبعد ذلك بعثه إىل بني مذحج

هيد  اهلل بك رجالا واحداا خْي لك ُما طلعت ن فأَل ؛ فإن أجابوا فاؤمرهم بال الة«

 . »عليه الشمس وغربت

، العداءوبادروه ب، فلم انتهى إليهم عرض عليهم اإلسالم فرفضوا االستجابة

م فيهم السيف يف  فلم رأوا أنه ال قبل هلم بقتاله دخلوا، فقتل منهم عرشين، فحك 

يل عًا بفضل اهلل وسيف عوصاروا مجي، فتبعهم أبناء قومهم، دين اهلل خمتارين

 . مسلمني

ذلك أنه ملا جاء شهر ذي احلجة ، |نزلت سورة براءة عىل النبي حممد وفيه

ونزلت اآليات األول من سورة براءة عىل النبي ، من السنة التاسعة من اهلجرة

حممد| ـ وهي التي تعرف بسورة التوبة ـ وقع اختيار الرسول األعظم| 

واملرشكون ال يزالون يشاركون املسلمني يف أداء ، سعىل أيب بكر ليحج  بالنا

ومىض  .ومن يؤمن باجلبت والطاغوت، الفريضة فيجتمع يف املوسم من يؤمن باهلل

نازلة ويتلو عليهم تلك اآليات ال، بكر ومن معه من املسلمني ليرشف عىل احلج أبو

ـ وهو امليقات املعر، من سورة براءة مسجد وف بوسار حتى وصل إىل ذي احلليفة 

الشجرة يف يومنا هذا ـ وفيم هو يسري بمن معه وإذا بالوحي ينزل عىل النبي 

إلا  ل يؤد  عنك«: وقال له، ويأمره أن يرسل عليًا مكان أيب بكر، حممد|



  

 . »أنت أو رجل منك

ويذهب هبا إىل مكة ، وأمره أن يأخذ اآليات من أيب بكر، فأرسل النبي علياً 

يل وأدركه فلحقه ع، ودفع إليه ناقته القصوى. بمنى يوم النحرليقرأها عىل الناس 

 . بذي احلليفة ـ وأخذ اآليات منه: بالروحاء ـ وقيل

و عيل فإذا ه، وظنه رسول اهلل، ملا سمع أبو بكر رغاء ناقة رسول اهلل فزع: قيل

مأمور من رسول اهلل اخذ اايا  من «: أم مأمور يا أبا احلسن؟ قال، أمري: فقال

ك بي أن تذهب معي، ورة براءة وأقرأها عل الناس بمنىس  أو ترجع إىل، وُاخْيا

 . »اْلدينة

ودخل عىل النبي وهو خائف أن يكون ، ورجع إىل املدينة، فدفع إليه اآليات

، ل«: أنزل يف  يشء؟ قال النبي، يا رسول اهلل: فقال، قد نزل فيه ما يغضب النبي

عيل و، أنت أو رجل منكإلا  ل يبلاغ عنك، حممد يا: ولكن نزل عيل جائيل يقول

 . »عيلإلا  ول يؤد  عني، مني

فلم كان يوم النحر وقف بمنى ونادى يف الناس بأعىل ، ومىض عيل إىل مكة

لو عليهم وراح يت، فلم اجتمعوا طلب إليهم اإلصغاء واالنتباء، صوته أن جيتمعوا

حكام وفيها بيان أل، ن القرآن الكريماآليات التي حيفل هبا صدر سورة التوبة م

َن ﴿: اهلل بحق املرشكني من قوله تعاىل َن اهللاِ َوَرُسولِِه إىَِل الَِّذيَن َعاَهدتُّم مِّ َبَراءٌة مِّ

كَِي  ُكْم َغْْيُ ُمْعِجِز  اهللاِ َوَأنَّ  *اْلرُْْشِ َفِسيُحوْا يِف األَْرِض َأْرَبَعَة َأْشُهر  َواْعَلُموْا َأنَّ

ثم نادى ﴾َمَع اْلُْتَِّقيَ  اهللََواْعَلُموْا َأنَّ ﴿: إىل قوله تعاىل﴾ُُمِْز  اْلَكافِِرينَ  اهللَ

 ول يطوف بالبيت، ول حيج بعد هذا العام مرشك، ل يدخل اجلنة كافر«: يف الناس
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 . »ومن كان له عند رسول اهلل عهد فهو إىل مدته، عريان

بنت رسول اهلل| زوجة عثمن  وهي أم كلثوم، كانت وفاة أم كلثوم وفيه

اهلل  وكان رسول، وذلك يف شهر شعبان سنة تسعة للهجرة، بن عفان من غري ولدا

جه هبا يف العام الثالث من اهلجرة بعد وفاة أختها رقية يف الثاين من اهلجرة  ،قد زو 

صطفى ووقف امل، زينب ورقيةودفنت بالبقيع إىل جانب ما بقي من رفاة أختيها 

 . »رحم اهلل أم كلثوم«: عىل قرب ابنته دامع العني يقول

  



 

 

 

 أحداث العام العاشر

هل لقد كان أ. كان قدوم وفد نصارى نجران عىل النبي حممد يف املدينة فيه

ولكن هذا ال يعني انعدام األديان ، اجلزيرة العربية وثنيني قبل جميء اإلسالم

ائف ونصارى يف الط، فقد كان هناك هيود يف املدينة وخيرب وفدك، القديمة فيها

يف دحر الوثنية  وكان نجاح منطق النبي حممد|. ونجران ومواضع أ خر

رض فسادًا أن يعيثوا يف األإال   كم كان تغل به بالقوة عىل اليهود الذين أبوا، طبيعياً 

ا فإهنم كانو، أما النصارى. وهو ما ساعده يف القضاء عليهم، أمرًا طبيعيًا كذلك

وما عىل  ،وأتباع املسيح عيسى بن مريم، يعتربون أنفسهم محلة الرسالة السموية

خاتم  وأنه، أن يثبت هلم أن رشيعته جاءت ناسخة للرشيعة املسيحية إال   حممد

، ش علميونقا، بعد نقاش طويلإال   وال حيصل مثل هذا يف الغالب. األنبياء مجيعاً 

وإن ، زيةفإن أبوا فاجل؛ فأرسل هلم النبي حممد| كتابًا يدعوهم فيه إىل اإلسالم

مد| منهم إىل املدينة ملقابلة النبي حمفاتفقوا عىل أن يبعثوا وفدًا . أبوا فاحلرب

 . يتباحثون معه يف شؤون دينهم وهذا الدين اجلديد

وسجل صفحات خالدة يف ، ودار احلوار الذي شهده التاريخ، وصل الوفد

وقد بدا ذلك احلوار عندما سأل السيد من . الرقي الفكري والتسامح اإلنساين

. »النبي عمران«: فقال: من أبوه: وفد نجران النبي حممدًا| عن نبي اهلل موسى

وأنت من أبوك؟ : فقال. »النبي يعقوب«: من أبوه؟ فقال، ويوسف: فقال السيد

هو روح اهلل «: فعيسى من أبوه؟ قال: قال. »عبد اهلل بن عبد اْلطلب«: قال

﴿إِنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعنَد اهللاِ : فهل يكون روح بال جسد؟ فقال|: قال. »وكلمته
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 ﴾آَدَم َخَلَقُه ِمن ُتَراب  ثِمَّ َقاَل َلُه ُكن َفَيُكونُ َكَمَثِل 

 فراح النبي حممد يتلو، فغضب السيد عندما سمع أن عيسى خلق من تراب

: قال تعاىل، عىل املسامع آيات من سورة مريم تدل عىل حقيقة خلق املسيح

يا  اا َأْهلَِها َمَكانَواْذُكْر يِف اْلكَِتاِب َمْرَيَم إِذِ انَتَبَذْ  ِمْن ﴿
قِ : إىل قوله تعاىل﴾اا رَشْ

ْقِضيا  اا َوَكاَن َأْمر﴿ وكل من يف وفد نجران ، ودام احلوار، وطال النقاش ﴾اا مَّ

، ثابتةوالشواهد ال، ونبي اهلل يقدم هلم الرباهني الدالة، يسأل ما جييش يف صدره

ارات التي وبالبش، ببيانه املعجزحتى استطاع الرسول ، واآليات املوحية املعربة

ـ مع كل  أهنمإال   . جاءت عنه يف اإلنجيل أن يقنعهم بصورة مبدئية بصدق نبوته

كون  فراح النبي| يطلب، وال تطمئن نفوسهم إىل الواقع، ذلك ـ ظل وا يشك 

 . منهم املباهلة

ن اهلل ألوفيس، يقصد الطرفان منها إثبات األحقية، واملباهلة عبارة عن املالعنة

وجاء هذا األمر بصورة وحي نزل به الروح . إنزال العذاب عىل الكاذب منهم

َك فِيِه ِمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوْا َنْدُع َأْبنَاءَنا ﴿: األمني َفَمْن َحآجَّ

 َتِهْل َفنَْجَعل لَّْعنََة اهللاِ َعَل َوَأْبنَاءُكْم َونَِساءَنا َونَِساءُكْم َوَأنُفَسنَا وَأنُفَسُكْم ُثمَّ َنبْ 

هت فب، وتال عليهم دعوة اهلل للمباهلة، فأعلن النبي للوفد ذلك﴾اْلَكاِذبِيَ 

 . إذ مل تكن يف حسباهنم؛ القوم هلذه الدعوة

وا لألمر عدته، فوافق وفد نصارى نجران عىل هذا االقرتاح وكان ، وأعد 
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، شهر ذي احلجة من السنة العارشة للهجرة املوعد يوم الرابع والعرشين من

ي من فأمر النب. وجاءت ساعة املباهلة ـ أو ساعة اإلنذار ـ بلعنة اهلل عىل الكاذبني

ني  لالجتمع عند مقربة البقيع يف املدينة املنورة ويقوم يف  ،يذهب إىل املكان الذي ع 

ت ربتان قد التف  وكان هناك شجرتان متقا، وإزالة ما فيه من حجر وكدر، تنظيفه

،  الشجرتنيلينرش عىل؛ فبعث النبي بكساء كبري أسود رقيق، أغصاهنا وتشابكت

 . ويتدىل من اجلوانب فيكون عىل شكل املخيم

نعم هي حلظة واحدة لكنها قد  ...وجاءت الساعة املرتقبة واللحظة املنتظرة

ملمكن ة من احلظة واحد ...وترسل السمء شهب النار، تنفجر فيها براكني األرض

  .حيث تزلزل األرض زلزاهلا، ويفنى منها الصغري، أن هيلك فيها الكبري

ها وانطلقت األبصار إىل اجلهة التي في، فاجتمع الناس ليشهدوا احلدث األكرب

كبري وقد وإذا بالت، والوجه األغر  ، واجلبني املرشق، رسول اهلل ترقب الثغر الباسم

ظمة احلق يا لع. ذا رسول اهلل خيرج ووجهه يشع بالنور يا اهلل! هو. اهلل اكرب: ارتفع

عته وخلفه بض، ويمسك بيمناه احلسن، هو ذا حيتضن احلسني، وجالل اإليمن

ن يرتدي بردة م، وعيل يميش خلفها باهر اجلالل، الزهراء مغشاة بمالءة من النور

 . مهابة اهلل

، ا اهلل لنبيه حممد|وقد اختاره، واملباهلة هي القول الفصل يف هناية اجلدل

نون عىل دعائه ف ويق، فأدخلهم حتت الكساء، واختار له األشخاص الذين يؤم 

 . »إذا دعو  فآمنوا«: أمامه وهو يقول هلم

وعندما رأوا تلك األنوار املرشقة ، وجاء زعمء النصارى بأهبى احليل واحللل

، واهلل :ما ترى؟ قال: ورجعوا إىل أسقفهم وقالوا، وانكمش عىل نفسه، ارتد  الوفد

ئل اهلل هبا أن يزيل جبالً من مكانه ألزاله كل  أفال ترون إىل، إين ألرى وجوهًا لو س 

عت يف اال  ، فالشمس تغري  لوهنا؛ يشء قد تغري   هبت رياح و، فق سحب داكنةوجتم 
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 وأخذ الدخان يتصاعد من اجلبال؟ ، سوداء محراء

وإىل  ، الشجر كيف تساقط أوراقهاوإىل، انظروا إىل الطري وهي تقيء حواصلها

واهلل لقد عرفتم ـ يا معرش النصارى ـ أن . هذه األرض كيف ترجف حتت أقدامنا

بيًا واهلل ما باهل قوم ن. ولقد جاءكم باألمر الفصل، حممد بن عبد اهلل نبي مرسل

م ال تباهلوه فتهلكوا. قط فعاش كبريهم ولبث صغريهم حي  ك  ى عىل وال يبق، و 

 . رض نرصاين إىل يوم القيامةوجه األ

، فأبوا ،عرض النبي عليهم اإلسالم، فلم امتنع وفد نصارى نجران عن املباهلة

ي قال ويذكر أن النب. فصاحلهم النبي عىل اجلزية، وآثروا البقاء عىل دين آبائهم

فلو ، إن ا الك تدىل عل أهل نجران، والذ  نفيس بيده«: ألصحابه بعد ذلك

ولستأصل اهلل ، ضطرم عليهم الواد  ناراا ولُ  ، ْلسخوا قردة وخنازيرلعنوا 

نجران وأهله ي حتى الطْي عل رؤوس الشجر ي وْلا حال اْلول عل الن ارى 

 . »كلهم حتى هيلكوا

، وحجة اإلسالم، كم تسمى أيضًا حجة البالغ، كانت حجة الوداع وفيه

 : وحجة الكمل، وحجة التمم

لعيلِّ ل «: ألن الرسول| ود ع فيها املسلمني عندما قال هلم؛ فحجة الوداع

 . »ألقاكم بعد عامي هذا

ألن الرسول قد بل غ الناس فيها ما أمره اهلل من أمور دينهم الذي ؛ وحجة البالغ

فهم أحكام اإلسالم، ارتضاه هلم  ؛وبني  للناس رشع اهلل يف احلج قوالً وفعالً ، وعر 

بَِّك َوإِن : املائدة وذلك قوله تعاىل يف سورة ْغ َما ُأنِزَل إِلَْيَك ِمن رَّ ُسوُل َبلِّ َا الرَّ ﴿َيا َأهيُّ

ْغَت ِرَساَلَتهُ  ْ َتْفَعْل َفََم َبلَّ وبل غ الرسالة بصورة ، وبذلك يكون قد أد ى األمانة﴾ملَّ
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 . وأوصاهم أن يبل غ الشاهد الغائب، كاملة

 ،وعىل صعيد واحد، يوم واحد الجتمع املسلمني فيه يف؛ اإلسالم وحجة

 . امتثاالً ألمر اهلل؛ وهلدف واحد

، هوأتم عليهم نعمت، ألن اهلل أكمل فيها للناس دينه؛ وحجة التَمم وحجة الكَمل

ينَُكْم َوَأمْتَْمُت َعَليُْكْم نِْعَمتِي﴿: فقال تعاىل
ومل حيج منذ  ﴾اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دِ

  .ومل حيج  غريها حتى توفاه اهلل، املدينة إىل تلك السنةهاجر من مكة إىل 

ْلا كان العام العارش «: قال× عن اإلمام الباقر( روضة الواعظني) وجاء يف  

من ا جرة ي وكان رسول اهلل| قد بلاغ َجيع الرشائع ما خال اْلج والولية ي 

ين مل إ: ويقول لك، إن اهلل يقرئك السالم، يا حممد: أتاه األمي جائيل فقال له

قد بقي عليك و، وتكثْي حجتي، بعد إكَمل الدينإلا  أقبض نبياا من أنبيائي ورسيل

. ة الوليةوفريض، فريضة اْلج: من ذلك فريضتان ُما حيتاج إليه أن تبلغهَم قومك

، وانتهت مدتك، وقد دنا أجلك، ولن أخليها أبداا ، فإين مل أخِل أرِض من حجة

 ،َتجا وحيجا معك كل من استطاع إليه سبيالا ، أن تبلغ قومك اْلجوإن اهلل يأمرك 

هم مثلَم علامتهم من صالهتم وصيامهم وتوقفهم من ذلك عل ، وتعلامهم من حجا

 وتقيم علياا وصياا ، أمثال الذ  أوقفتهم عليه من َجيع ما بلغتهم من الرشائع

 . وخليفة لك من بعدك

ن وأن يعلمكم م، ن رسول اهلل يريد اْلجإ، أهيا الناس: فنادى مناد  اْل طفى

 ،ويوقفكم من ذلك عل ما أوقفكم عليه، ذلك مثل الذ  علامكم من رشائع دينكم

حت معاْلها بالشكل السو   ؛ومل تكن اْلناسك والشعائر حتى تلك السنة قد توضا
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ولذلك كان لبدا أن يشهد اْلج رسول اهلل حتى يبيا للناس الطريق التي يسْيون 

همعلي  . »والسنة التي يعتقدون هبا يف إقامة مناسكهم وعباداهتم، ها يف حجا

ك لذل؛ وإن كان قد اعتمر أكثر من مرة، ومل يكن من قبل قد حج  احلج األكرب

ا صح وما كان الناس يعرفون م، وهبداية ربه أن حيج بالناس، رأى بثاقب بصريته

ة انترشت تلك الدعوة يف كل ناحيحتى ، عليه عزم رسول اهلل ودعوته إياهم للحج

 ،فأقبل الناس عىل املدينة عاصمة الدولة اإلسالمية، من نواحي الدولة اإلسالمية

جاؤوها من كل  حدب وصوب من املدائن ، وقاعدة حكمها ا لوفًا مؤلفةً 

ومن كل بقعة من أرايض هذه الدولة املرتامية ، ومن اجلبال والصحاري، والبوادي

ج ليحجوا بح؛ وهبدي رسوله الكريم، أنارها اهلل بنور اإلسالموالتي ، األطراف

 . به اويأمت و، رسول اهلل|

بت اخليام حول املدينة لعرشات األلوف من الناس  فاجتمع معه ـ عىل، ورض 

جاؤوا ، ما جاء يف بعض الروايات ـ مئة ألف وأربعة وعرشون ألفًا أو يزيدون

ة اإلسالم بعد أن كانوا إىل سنوات خلت وقد مجعت بينهم ا  ، يلب ون دعوة نبيهم خو 

 . أعداء متنافرين

وحل  اليوم اخلامس والعرشون من شهر ذي القعدة من السنة العارشة من 

ىل واستعمل ع، اهلجرة فخرج رسول اهلل| من املدينة قاصدًا بيت اهلل احلرام

 لزهراء ـوبضعته فاطمة ا، وأخذ معه نساءه مجيعاً ، املدينة أبا دجانة األنصاري

ـ وسار معه أهل بيته ن وعامة املهاجري، وكانت كل واحدة منهن يف حمفة خاصة هبا 

ه إىل ، واألنصار وكتب لإلمام عيل بن أيب طالب ـ وكان يف اليمن قاضيًا ـ أن يتوج 

 ،وسار رسول اهلل| يف ذلك اجلمع الزاخر من املسلمني. فيالقيه هناك، احلج

هون إىل وبد، وقد مألت قلوهبم الغبطة ا عىل وجوههم اإلرشاق ما داموا يتوج 

ويؤد ون برفقة الرسول الكريم فريضة احلج األكرب حتى بلغ ، بيت اهلل احلرام



  

فلم طلع ، وأقام ليلته، احلجيج ذا احلليفة ـ حمرم أهل املدينة ـ فنزل املصطفى هناك

وته فع صوبعد اإلحرام ر، وأحرم معه املسلمون، وأحرم، الفجر صىل هبم الصبح

 فصاح الناس مجيعًا كالبحر املتموج بصوت واحد يرد دون الكلمت، بالتلبية

ب من وحار، د ي معنى الرسالة التي دعاهم إليها حممد بن عبد اهللؤالتي ت نفسها

إن اْلمد والنعمة لك ، لبيك ل رشيك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك«: أجلها

 . »ل رشيك لك لبيك، واْللك

 توتابع ،مسرية السالم يف دروب الصحراء سعيًا إىل بيت اهلل احلراموانطلقت 

  ،حيث التقاهم هناك اإلمام عيل بن أيب طالب، السري حتى بلغوا مشارف مكة

يا رسول «: فقال. »بم أهللت؟»: وسأله، رسول اهلل| وابتهج بلقائهبه  فرس  

قلت حي ف، بنيتك فعقد  نيتي، ول أنا عرفته، إنك مل تكتب يل بإهاللك، اهلل

فقال . »وسقت معي من البدن أربعاا وثالثي. اللهم إهاللا كإهالل نبيك: أحرمت

فأنت رشيكي يف حجي ، قد سقت معي ستاا وستي بدنة، اهلل أكا«: النبي

ودعا ، وأثنى عىل مهته. »وعد إىل جيشك، فأقم عل إحرامك، ومناسكي وهديي

 . له بالتوفيق

ولسان الرسول يلهج بذكر ، حتى دخل مكة هنار ذلك اليومثم واصل املسرية 

يمي وألقى خطابه التعل، وقىض فرضه، فلم أد ى نسكه. ووجهته بيت اهلل، اهلل

 . اجلامع الذي علم الناس فيه مناسكهم قفل راجعًا إىل املدينة املنورة

 

 قصة الغدير

ء فريضة احلج ـ ومعه إذن لقد خرج النبي من مكة مت جهًا إىل املدينة ـ بعد أدا

لم انتهى إىل ف. تلك الوفود التي مل تشهد هلا مكة نظريًا يف تارخيها الطويل يوم ذاك
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مكان قريب من اجلحفة بناحية رابغ ـ عىل ثالث مراحل من مكة عىل طريق 

وتتشعب فيها طرق املدنيني واملرصيني ، وهي ميقات أهل مرص والشام، املدينة

 ه األمني جربئيل بآخر آيات القرآن الكريم من سورة ني ـ نزل علييوالعراق

ومن ضمنها آية التبليغ ـ وهي آخر سورة مدنية نزلت عىل حممد كم جاء  ،(املائدة)

ـ يوم اخلميس بعد مخس ساعات مضت من هنار يوم الثامن  عن كثري من الروايات 

إن اهلل ، ديا حمم»: وقال له، عرش من شهر ذي احلجة السنة العارشة من اهلجرة

بَِّك ﴿: ويقول لك، يقرئك السالم ْغ َما ُأنِزَل إَِلْيَك ِمن رَّ ُسوُل َبلِّ َا الرَّ  . «عيل يف ﴾َيا َأهيُّ

لكوهنا أنسب الصفات إىل ما تتضمنه اآلية من ؛ فخاطبه جل وعال بالرسالة

وختوف  ،فضاق بذلك صدر املصطفى، ومل يأتِه بالعصمة، األمر بحكم اهلل النازل

بوه، يرتد قومه عن دينهمأن  ْغ َما ُأنزِ  ﴿: فأوحى إليه، فراجع ربه، أو أن يكذ  َل َبلِّ

بَِّك  بَِّك ﴿احلكم الذي أي ، ﴾إَِلْيَك ِمن رَّ ْ َتْفَعْل ﴿، يف عيل ﴾ُأنِزَل إَِلْيَك ِمن رَّ  َوإِن ملَّ

م غريه وإعالوتفيد إعالمه ، وهي آية تفيد التهديد بظاهرها. ﴾َفََم َبلَّْغَت ِرَساَلَتهُ 

ِمن له أنه يعصمه من الناس، ما هلذا احلكم من األمهية  اهللُ وَ ﴿: فقال تعاىل، وض 

وهذه الفرصة ، ألن األجل قد قرب؛ فلم يمهله التأجيل ﴾َيْعِ ُمَك ِمَن النَّاسِ 

حيث اجتمع معه أكثر من مئة ؛ وموقفها هو أعظم املواقف، هي أحسن الفرص

 . وما زالت قلوهبم عامرة بشعائر مستحرضة، وأربعة وعرشين ألفاً 

ألهنم سيفرتقون بعد هذا املوقف للعودة إىل ؛ وهنا نعى الرسول نفسه إليهم

ولربم ال تتاح فرصة للقاء مرة أخرى هبذا ، فغدير خم مفرتق الطرقات، ديارهم

ًا من تنفيذ ما أمره به اهلل سبحانه. العدد الكبري د  ر  ب  قد  أنهيم  سوال، فعند ذلك مل ي 
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سيعصمه من الناس ـ فنزل النبي عن راحلته يف ذلك املكان يف أن ضمن له 

م منهم، الصحراء عىل غري ماء وكالء ر عنهم يف ، وأمر برد  من تقد  وحبس من تأخ 

 . ذلك املكان املعروف بغدير خم

، معةونادى بالصالة جا، أمر أن يكسح له بني شجرتني، فلم أخذ القوم منازهلم

وتقدم النبي وصىل  باجلموع صالة الظهر ـ ، فلم اجتمعوا أمر بالالً فأذ ن للصالة

وبعضه حتت ، وكان يومًا هاجرًا ـ حتى إن الرجل منهم ليضع رداءه عىل رأسه

فلم انرصف من صالته قام خطيبًا ـ وكان قد عمل له . قدميه من شدة الرمضاء

، أهيا الناس اسمعوا قويل»: ثم قال، ليهمنربًا من حدوج اإلبل ـ فحمد اهلل واثنى ع

بي لقد نبأين اللطيف اْلبْي أنه مل يكن ن. فإين ل أدر  لعيلِّ ل ألقاكم بعد عامي هذا

 ويوشك أن يأتيني رسول، وقد عمر ثم دعي فأجابإلا  من األنبياء ُمن كان قبيل

شهد أنك ن: واقال. «فَمذا أنتم قائلون؟، وإين مسؤول وأنتم مسؤولون، ريب فُاجيب

أهيا  .إين قد بلاغت، اللهم»: فقال. فجزاك اهلل خرياً ، قد بل غت وجاهدت ونصحت

وأن اجلنة والنار ، وأين حممد رسول اهلل، اهللإلا  الناس ألستم تشهدون أن ل إله

عث وأن اهلل يب، وأن الساعة آتية ل ريب فيها، واْلو  والبعث واْلساب حق، حق

 . اللهم نعم: قالوا« من يف القبور؟

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة ، أهيا الناس»: فقال

 فيسألكم عن، وإنكم ستلقون ربكم، يف بلدكم هذا، يف شهركم هذا، يومكم هذا

 . نول تعثوا يف األرض مفسدي، فاتقوا اهلل ول تبخسوا الناس أشياءهم، أعَملكم

ها إىل من ائتمنه عليهاومن كانت عنده أمانة إلا   ،وإن كل دم يف اجلاهليةإلا  ، فليؤدا

ل َتظلمون ، ولكن لكم رؤوس أموالكم، وكل ربا ي كان ي موضوع َتت قدمي

اْلسلم أخو اْلسلم شاء أو ، إن الناس يف اإلسالم سواء، أهيا الناس. ول ُتظلمون
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ه ول خيونه وليغتابه، أبى ا أعطاه مإلا  َشء له من مالهول ، ول حيل له دمه، ل يغشا

لا إ ليس لعريب عل عجمي فضل، كلكم ادم وآدم من تراب. عن طيب نفس منه

إِنَََّم ﴿ :أهيا الناس. قد بلاغت اللهم اشهدإلا  . إنا أكرمكم عند اهلل أتقاكم، بالتقوى

ُموَنُه َعام اا وَنُه َعامالنَّيِسُء ِزَياَدٌة يِف اْلُكْفِر ُيَضلُّ بِِه الَِّذيَن َكَفُروْا حُيِلِّ  ُيَواطُِؤوْا لِّ  اا َوحُيَرِّ

َم  َة َما َحرَّ َم  اهللُِعدَّ وْا َما َحرَّ وإن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق إلا   ﴾اهللَُفُيِحلُّ

ُهوِر ِعنَد اهللاِ اْثنَا َعرَشَ َشْهر﴿و، اهلل السَموا  واألرض َة الشُّ  يِف كَِتاِب اهللاِ  اا إِنَّ ِعدَّ

ََمَواِ  َواألَْرَض ِمنَْها َأْرَبَعٌة ُحُرمٌ  وذ  ، ذ  القعدة: ثالثة متوالية﴾َيْوَم َخَلَق السَّ

يُن ﴿: وشهر رجب مفرد الذ  بي َجادى وشعبان، واْلحرم، اْلج َذلَِك الدِّ

كم يضب بعضول ترجعوا بعد  كفاراا ، فال تظلموا فيهن أنفسكم ﴾اْلَقيِّمُ 

 . قد بلاغت اللهم اشهدإلا  ، رقاب بعض

لكم عليهن أن ل : و ن عليكم حقاا ، أهيا الناس إن لكم عل نسائكم حقاا 

كم و ن علي، بإذنكمإلا  ول يدخلن أحداا بيوتكم، يوطِئن ُفُرَشكم أحداا تكرهونه

 ن ألنفسهنرزقهن وكسوهتن باْلعروف فإهنن عندكم عوان  ي أ  أسارى ي ل يملك

قوا اهلل يف فاتا ، واستحللتم فروجهن بكتاب اهلل، ولقد أخذمتوهن بأمانة اهلل، شيئاا 

 . واستوصوا هبن خْياا ، النساء

ا وألبسوهم ُم، ُما تأكلون مفأطعموه، ُاوصيكم بَم ملكت أيَمنكم، أهيا الناس

 . إين قد بلاغتإلا  تلبسون

فيَم  ولكن يطاع، بأرضكم بعد اليومإن الشيطان قد يئس أن يعبد ، أهيا الناس

                                           
 . 37: التوبة( 1) 

 . 36: التوبة( 2) 

 . 36: التوبة( 3) 



  

 . سوى ذلك من أعَملكم فاحذروه عل دينكم

ي  دوإين ي حمم، اهللإلا  ل إله: إنَم أمر  أن ُاقاتل الناس حتى يقولوا، أهيا الناس

 . وحساهبم عل اهلل، بحقإلا  فإذا قالوها ع موا مناي دماءهم وأموا م، رسول اهلل

عرتيت و، كتاب اهلل: أحدوا أكا من ااخر: كم الثقليإين تارك في، أهيا الناس

ن يفرتقا فقد نباأين اللطيف اْلبْي أهنَم ل، فانظروا كيف ُتلفونني فيهَم، أهل بيتي

 . حتى يردا عيلا اْلوض

وأزواجهم ، ألستم تعلمون أين أوىل باْلؤمني من أنفسهم، أهيا الناس

تعلمون أين أوىل بكل مؤمن ومؤمنة من ألستم »: قال. نعم: قالوا .«وُامهاهتم؟

إن األمي جائيل قد هبط عيلَّ مراراا ثالثاا يأمرين عن »: قال. نعم: قالوا .«نفسه؟

وأعلم كل أبيض وأمحر وأسود ، السالم ريب ي وهو السالم ي أن أقوم يف هذا اْلشهد

لا حمواإلمام بعد  الذ  حمله مني ، أنا عيل بن أيب طالب أخي ووصيي وخليفتي

فسألت األمي جائيل أن يستعفي يل ريب . إنه ل نبي بعد إلا  هارون من موسى

صفهم وكثرة اْلنافقي اْلؤذين الذين و، لعلمي بقلة اْلتاقي؛ من تبليغ ذلك إليكم

ا َلْيَس يِف ُقُلوهِبِمْ ﴿اهلل يف كتابه الكريم أهنم  وقد كثر  ﴾َيُقوُلوَن بَِأْلِسنَتِِهم مَّ

 فيهم فأنزل اهلل، وذلك لكثرة مالزمته إيا  وإقبايل عليه؛ يل حتى سموين أذناا  أذاهم

 ﴾﴿َوِمنُْهُم الَِّذيَن ُيْؤُذوَن النَّبِيَّ َويُِقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن َخْْي  لَُّكمْ : قوله تعاىل

، ولو شئت أن أدلا عليهم لفعلت، ولو شئت أن اسمي القائلي بأسَمئهم لسميت

َا ﴿ :بتبليغي فيه ما نزل إيلإلا  فلم يرَض اهلل، ولكن يف سرتهم قد تكرمت َيا َأهيُّ

َك  بِّ ْغ َما ُأنِزَل إَِلْيَك ِمن رَّ ُسوُل َبلِّ ْ َتْفَعْل َفََم َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه ﴿يف عيل ﴾الرَّ َوإِن ملَّ
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 ﴾َيْعِ ُمَك ِمَن النَّاسِ  اهللُوَ 

والوالد الولد ي أن اهلل قد ن ب ، ي وليبلاغ الشاهد الغائباعلموا ، أهيا الناس

ي وعل التابع، مفرتضة طاعته عل اْلهاجرين واألن ار، لكم علياا إماماا وولياا 

وعل  ،وعل اْلر والعبد، وعل العريب والعجمي، وعل اْلارض والباد ، بإحسان

د ما، والذكر واألنثى، وعل األبيض واألسود، ال غْي والكبْي ض  وعل كل موحا

قه، ملعون من خالفه، نافذ أمره، جائز قوله، حكمه قد ، مرحوم من أطاعه وصدا

 . غفر اهلل ْلن سمع وأطاعه

فإن اهلل هو ؛ فاسمعوا وأطيعوا، إنه آخر مقام أقومه فيكم، معارش الناس

ثم من ، ثم من بعده مولكم ووليكم نبيكم حممد بن عبد اهلل، مولكم وإ كم

ه ثم األئمة من ذريت، د  مولكم ووليكم وإمامكم عيل بن أيب طالب بأمر ربكمبع

لوه. إىل يوم القيامة له اهلل؛ فضا به اهلل، فقد فضا مل يأتم به وبمن  فمن، واقبلوه فقد ن ا

ْم َويِف النَّاِر ُهْم كان من ولد  من صلبه إىل يوم القيامة في َك َحبَِطْت َأْعََمُ ُ
﴿ُأْوَلئِ

 ﴾ونَ َخالُِد 

مه اهلل ورسولهإلا  ول حرام، ما أحلاه اهلل ورسولهإلا  ل حالل علمني ، ما حرا

 ،حالل حممد حالل إىل يوم القيامة. وأنا قضيت بَم علمني ريب يف كتابه، ريب

 َفَلن ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو يِف  اا َوَمن َيْبَتِغ َغْْيَ اإِلْساَلِم ِدين﴿، وحرامه حرام إىل يوم القيامة

ينَ  اُِسِ  ﴾ااِخَرِة ِمَن اْْلَ

قل والقرآن الكريم الث، إن علياا والطيبي من ولده الثقل األصغر، معارش الناس
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 ،لن يفرتقا حتى يردا عيلَّ اْلوض، موافق له، وكل واحد مبي عن صاحبه، األكا

إن ، تقد أوضحإلا  ، قد أسمعتإلا  بلغتهقد إلا  . فانظروا كيف ُتلفونني فيهَم

ل ول َت، ليس أمْي اْلؤمني غْي أخي هذا: اهلل قال ي وأنا قلت عن اهلل سبحانه ي

 . «إمرة اْلؤمني ألحد غْيه

، هذا أخي ووصيي»: وقال، وأخذه إليه، ثم رضب بيده عىل عضد عيل

 . «رضيهوالعامل بَم ي، والداعي إليه، وعل تفسْي كتاب اهلل، وخليفتي عل ُامتي

وأنا  ،إن اهلل مول ، أهيا الناس»: ونادى، ثم رفعه إليه حتى بان بياض إبطيهَم

فمن كنت موله فهذا ؛ وأنا أوىل باْلؤمني من أنفسهم، موىل كل مؤمن ومؤمنة

لوه. عيل موله بأمر ريب به اهلل، فقد فضله اهلل؛ فضا اللهم واِل من  .واقبلوه فقد ن ا

، والعن من خالفه، واخذل من خذله، وانرص من نرصه، وعاِد من عاداه، واله

إن ذرية كلا نبي من ، أهيا الناس»: ثم قال، قا ا ثالثاا . «وأدر اْلق معه حيثَم دار

مستودع و، وخليفتي عل ُامتي، وهو أخي ووصيي، وذريتي من صلب عيل، صلبه

ُل اْلَقْوُل َلَد َّ ﴿علمي بأمر ريب  م  لِّْلَعبِيدِ  َما ُيَبدَّ  ﴾َوَما َأَنا بَِظالَّ

واإلقرار من ألسنتكم بقبول ما ، إن اهلل أمرين أن آخذ البيعة عليكم، أهيا الناس

 واألئمة اْليامي من بعده الذين هم، جئت به عن اهلل عز وجل يف عيل أمْي اْلؤمني

أمر  ْلا بلغته عنسامعون مطيعون : فقولوا َجيعاا ، مناي من صلبه عل ما أعلمتكم

 . وإمامة عيل وولده األئمة من صلبه، اهلل

 :قولوا، وسلاموا عل عيل بإمرة اْلؤمني، أهيا الناس قولوا الذ  قلت لكم

 . سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك اْل ْي

. ْلبيالبالغ اإلا  وما عل الرسول، إين قد بلغت ما أمر  بتبليغه، أهيا الناس
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 ،عل من شهد وعل من مل يولد، حجة عل كل حارض وغائب؛ ا ُبلِّغتوقد َبلَّغت م

َكَث فَ ﴿، والوالد الولد إىل يوم القيامة، فليبلغ اْلارض منكم الغائب ََم َفَمن نَّ إِنَّ

 ﴾َعظِيَما  اا َفَسُيْؤتِيِه َأْجر اهللََينُكُث َعَل َنْفِسِه َوَمْن َأْوىَف بََِم َعاَهَد َعَلْيُه 

يع من وأمر مج، وعقد له موكبًا للتهنئة، وأمر أن يفرد له خيمة، ألبسه عممتهثم 

بم فيهم  ،حرض بأن يدخلوا عليه فوجًا فوجًا للسالم عليه وهتنئته بإمرة املؤمنني

 فلم يبق  أحد ممن حرض. وسائر نساء املسلمني ممن معه، زوجاته ا مهات املؤمنني

ومباركًا  ،جاء مهنئًا لعيل بن أيب طالب باخلالفة إال   ذلك اليوم من النساء والرجال

لمون عليه ويس، هينئونه باملقام السامي، يدخلون عليه أفواجًا أفواجاً ، له بالوالية

عليك : فقال أبو بكر السالم، ويف مقدمتهم الشيخان أبو بكر وعمر، بإمرة املؤمنني

ي أصبحت وأمسيت موال، بٍخ بٍخ لك يا عيل: وقال الشيخ عمر. يا أمري املؤمنني

 . وموىل كل مؤمن ومؤمنة

 : يقول عمرو بن العاص يف قصيدته ملعاوية بن أيب سفيان
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 . وجبت واهلل يف أعناق القوم: يقول ابن عباس

تداك  و، أشهد أن عليًا ويل اهلل: ويقول يف أذانه، وأمر رسول اهلل بالالً أن يؤذن

ء حتى صليت العشا، ولعيل بالوالية واإلمرة، الناس عىل رسول اهلل للبيعة

بن الوالناس تواصل البيعة لرسول اهلل| واملعانقة ، واملغرب يف وقت واحد

لنا اْلمد هلل الذ  ف»: والنبي يقول ـ كلم تابع قوم البيعة ـ، عمه أمري املؤمنني ضا

اللهم إنك أنت أنزلت اإلمامة لعيل »: ورفع يديه إىل السمء وقال. «عل العاْلي

 ،وأنعمت عليهم بنعمتك، بتفضيلك إياه بَم حكمت لعبادك من دينهم؛ وليك

َفَلن ُيْقبََل  اا َوَمن َيْبَتِغ َغْْيَ اإِلْساَلِم ِدين﴿: اسمك فقلت تعاىل، ورضيت  م اإلسالم

 . «اللهم فاشهد أين قد بلاغت﴾ِمنْهُ 

عدها ثم مل ينزل ب، فكانت والية عيل آخر فريضة أنزهلا اهلل سبحانه وتعاىل

ق الناس ـ نزل األمني . فريضة وعندما متت البيعة من احلارضين ـ وقبل أن يتفر 

اْلَيْوَم ﴿ :قل ألمتك: ويقول لك، إن اهلل يقرئك السالم»: عىل النبي يقولجربئيل 

 ﴾اا َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اإِلْساَلَم ِدين

ورضا الرب ، وإمتام النعمة، أكا عل إكَمل الديناهلل »: فقال رسول اهلل

 . «وخليفتي يف ُامتي عيل بن أيب طالب، والولية ألخي وابن عمي، برسالتي

 ،الغتباط الرسول العظيم بأداء الرسالة كاملة غري منقوصة؛ فهلل اجلميع وكرب  

 . ومحدوا اهلل عىل توفيقهم ملا فيه مرضاة اهلل ومرضاة رسوله

فلم عرف حسان بن ثابت شاعر النبي فرح رسول اهلل| واستبشاره بذلك 
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| 

أتأذن يل يا رسول اهلل أن أقول يف هذا املقام مقاالً تسمعني يا رسول : قال، يومال

ل تزال يا حسان مؤيداا بروح القدس ما ، قل عل بركة اهلل»: اهلل؟ فقال النبي

ية اتبعها قويل بشهادة من رسول اهلل يف الوال، يا مشيخة: فقال. «نرصتنا بلسانك

 : سجل فيها احلادث بأحرف من نوروانربى يقول رائعته التي ، ماضية
 

 

ومن غدير خم انطلق الركب عائدًا إىل املدينة املنورة بعد أن أرى الرسول 

هم، الناس مناسكهم ووضع إمامة عيل وواليته أمانة يف ، وأعلمهم سنن حج 

العمل و ،ويتواصون باملحافظة عليها، أعناق املسلمني يتناقلوهنا جياًل بعد جيل

 عىل فيجتمع البرش، ألهنا األمانة التي أوكلها اهلل ورسوله إليهم؛ هبا دهرًا بعد دهر

ه وأكمله هلم حتى تكون بكمله قد مت ت نعمت، الدين الذي أراده اهلل ديناً للناس كافة

 . الكربى عىل الناس كل الناس



  

 قصة الفهري

ب ْلا ن »: الكرام أنه قالعن أبائه × عن اإلمام الصادق( نور األبصار) يف 

رسول اهلل علياا بالولية يف غدير خم ي بعد عودته من حجة الوداع ي شاع ذلك 

اء فركب ناقته وج، فبلغ ذلك اْلارث بن النعَمن الفهر ، وطار يف البالد، وذاع

ك اهلل وأنإلا  أمرتنا عن اهلل عز وجل أن نشهد أن ل إله، يا حممد: فقال، إىل النبي

وأمرتنا أن ن يل يف اليوم والليلة مخس صلوا  ، رسول اهلل فقلنا ذلكحممد 

وأمرتنا  ،وأمرتنا ب وم شهر رمضان ف منا، وأمرتنا بزكاة أموالنا فزكينا، ف لينا

ثم مل ترَض هبذا حتى أخذ  بضبع ابن عمك ، أن نحج البيت فقبلنا ذلك منك

لته علينا، عيل فهل كان هذا اليشء ، هفعيل مول، من كنت موله: وقلت، وفضا

إن هذا اليشء ، هوإلا  والذ  ل إله: وقال، منك أم من اهلل؟ فامحرا  عينا رسول اهلل

وهو  ،من اهلل وليس مني ي قا ا ثالثاا ي فوىل اْلارث بن النعَمن مغضباا يريد راحلته

 اأو ائتن، اللهم إن كان ما يقول حممد حقاا فأمطر علينا حجارة من السَمء: يقول

فو اهلل ما كاد ي ل إىل راحلته حتى رماه اهلل بحجر من السَمء وقع ، بعذاب أليم

ونزل جائيل عل النبي . وما  لوقته وساعته، عل هامته وخرج من دبره

لِّْلَكافِريَن  *﴿َسَأَل َسائٌِل بَِعَذاب  َواقِع  : حممد| هبذه ااية من سورة اْلعارج

َن  *َلْيَس َلُه َدافٌِع   . ﴾ِذ  اْلََْعاِرِج  اهللِمِّ
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 أحداث العام احلادي عشر
أن ينتهي من وضع األسس  ويكاد رسول اهلل، يطل  العام احلادي عرش للهجرة

الثابتة للرشيعة اإلسالمية التي كتب اهلل هلا اخللود والبقاء باعتبارها خامتة 

 ؛وعاشت يثرب أكثر من عرش سنني يف أسعد األيام وأجل ها وأطهرها. الرشايع

 ،فقد احتضنتها يد الوحي طيلة هذه األيام التي احتضنت هي فيها رسالة السمء

تسود و، لكي تعيش الرسالة؛ ت يف سبيلها أهبظ األثمنودفع، ودافعت عنها

ت مكة هي األخرى إىل ا ختها يثرب يف احتضان الرسالة اخلامتة. وختلد  ،وانضم 

وبانضمم مكة إىل ا ختها يثرب ـ يف احتضان الرسالة ـ سقط آخر وثن وطاغوت 

شجرة  اوجال آخر شيطان من أرض اجلزيرة لتنمو فيه، يف اجلزيرة العربية كلها

 . اإليمن تروهيا يد الوحي املقدس

وأوضح معامل الرسالة جمملها ، وثب ت أركان العقيدة، ووط د حممد األمن

ع األعىل سبحانه اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم ﴿: وتفصيالهتا حيث أعلن املرش 

وبإعالن السمء نبأ إكمل ﴾َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم دِيناا 

الترشيع وإمتام النعمة وارتضاء اإلسالم منهجًا خالدًا لألرض باتت حمافل 

ارة حممد نبأ انتهاء السفارة ـ سف ..األرض تتوقع نبأ جديدًا حيمل األسس يف طياته

بقى لت؛ يف األرض ـ ألن دور النبي ـ حسب ترصيح القرآن ـ أوشك أن ينتهي

تؤدي و، ولتبقى مدرسته التي أسسها تعمل عملها، التي أنزهلا عليهتعاليمه 

 . مهمتها وفاعليتها يف خلق اإلنسان الرسايل الكريم
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كان بضمنها خطبة الرسول| اجلامعة التي ، وقد تأكد هذا من قرائن شتى

 ،حيث مجع األلوف من أبناء األمة اإلسالمية، ألقاها بعد عودته من حجة الوداع

، بة جامعة ضمنها كل ما حوته الرسالة املقدسة من أرسار ومعاملوخطبهم خط

د إمامة عيل ليقوم، وطالبهم مطالبة أكيدة بااللتزام هبا، وقوانني وأحكام  ثم أك 

ادرة وهذه الب. بمهمة التنفيذ هلذه الرسالة عىل الصعيد االجتمعي والسيايس

دت ملحافل األرض أن القائد امل البد  وأنه، نقذ البد مفارقاجلديدة من الرسول أك 

ل يف وقد حققت أعظم حت، للنفس الكبرية من أن تعود إىل بارئها راضية مطمئنة و 

، الصودعت إليه بإخ، البد هلا أن تفيض إىل من عرفته بعمق ..تاريخ البرشية

ت يف سبيل إعالء كلمته بجد وثبات  خط»قد و، البد من يوم خط بالقلم. وضح 

 . «الفتاة جيد عل القالدة ُمطا  آدم ولد عل اْلو 

 ،وكانت توحي بأن سيد املرسلني، عالمات كثرية ظهرت يف حجة الوداع

ات يف ا فق ولئن بدت تلك العالم. وخاتم النبيني قد قرب انتقاله إىل الرفيق األعىل

دهافإن كل يشء بعدها بات ي، حياة املصطفى واضحة أثناء تلك احلجة فهذه ؛ ؤك 

ه واألمانة العظيمة التي عهد اهلل هبا إلي، التي كلف هبا قد ب لِّغت الرسالة الكربى

ال ومل تبق  شاردة و، والنعمة عىل عباد اهلل قد مت ت، والوحي قد اكتمل، قد ا دِّيت

يم هو قرآن كر؛ ويكون هلا املصدر والدليل فيم ترك من إرث يف األرضإال   واردة

حتى مل  ،وعرتة طاهرة هبا يقتدون، كونوسنة نبوية رشيفة هبا يتمس، به هيتدون

تفقيه و، وأبان منهجه ومرماه يف مقامه بني املسلمنيإال   ومل يبق  أمر، خيل  يشء

 . أصحابه املجتبني

 ولكن عىل الرغم من ذلك كله فإن شيئاً ، وكانت تلك األيام هادئة بالنسبة إليه

ة وهو رضورة توطيد دعائم الدول، واحدًا ظل يف بال النبي حممد ال يفارق خميلته



| 

حتى ال يكون إلمرباطورية رومية جمال تنفذ منه إىل ، اإلسالمية عىل حدود الروم

 . وهتديد كياهنا، وتعمل عىل إضعاف قوهتا، داخل الدولة اإلسالمية

 

 جتهيز جيش أسامة

ومل يطل املقام بالرسول العظيم كثريًا باملدينة ـ بعد رجوعه من حجة الوداع ـ 

حتى أمر بتجهيز جيش كبري إىل الشام لغزو الروم ـ وهو آخر بعث بعثه رسول 

ولعله من أكرب اجليوش التي عرفتها املدينة من قبل ـ بدليل أنه قد حشد فيه ، اهلل

وكبار الصحابة املقربني أمثال أيب بكر وعمر وعثمن ، وجوه املهاجرين األولني

 . كم نصت عليه الِسري   وسعد بن أيب وقاص وطلحة والزبري وغريهم

ويف الغداة دعا بمواله ا سامة بن زيد بن حارثة ـ وكان يف مطلع شبابه ال 

مره وأ، يتجاوز العرشين من عمره ـ وجعله أمريًا عىل اجليش الذي أمر بتجهيزه

أن يوطئ اخليل ختوم البلقان والداروم إىل األردن من أرايض فلسطني ـ وهو 

وه زيد بن حارثة يف واقعة مؤتة ـ ولكن مل يمِض أكثر من املوضع الذي قتل فيه أب

يوم واحد عىل تأمري ا سامة بن زيد قائدًا عىل جيش املسلمني حتى ظهرت بوادر 

ودامهته محى شديدة كان أكثرها إيالمًا الصداع ، املرض عىل رسول اهلل|

 صابر عىلو، إنه احتمل أوجاعهإال   . مما اضطره ملالزمة فراشه؛ القوي يف رأسه

، يأمره باملسريو، حتى خيرج يف اليوم الثاين ليعقد اللواء بيده ال سامة بن زيد، كربه

 . ويعود للفراش منهكًا خائر القوى، وحيث الناس عىل اخلروج معه

وعسكر باجلرف ـ عىل فرسخ من املدينة ـ حتى ، فخرج ا سامة يف يومه ذلك

أمر الرسول و. للمسري إىل أرض فلسطنيويتم استعداداته ، يكمل اجليش جتهيزه

 . «ل يتأخر أحد ُمن أمر  عليه أسامة بن زيد، نفذوا جيش ُاسامة»: مناديه ينادي



  

وكبار ، وفيه املهاجرون األولون، ولكن يبدو أن تأمريه عىل هذا اجليش

الصحابة قد أثار حفيظة البعض ـ وكانوا يعرفون أن البطولة ليست وقفًا عىل عدد 

وعرقلوا هذا الزحف بانتظار ما سيحدث ، ـ فخلوا جيش ا سامة من السري السنني

 :حتى قال قائلهم، وأغلب الظن أهنم كانوا يتوقعون موته، للنبي حممد|

هال  يويل ف، يستعمل رسول اهلل هذا الغالم عىل املهاجرين األولني وكبار الصحابة

 عليهم غريه؟

عه ألن دف، ضب هلا غضبًا شديداً فلم بلغت هذه املقالة سمع رسول اهلل| غ

فيخرج إىل املسجد ـ وهو عاصب الرأس من الصداع ـ فيعتيل ، يقوم من فراشه

ما هذه  ،أهيا الناس»: ثم يقول، وخيطب الناس خطبة فيها عتاب وحتذير، املنرب

، ة ُاسامةواهلل ألن طعنتم يف إمار. اْلقالة التي بلغتني عن بعضكم يف تأمْي  ُاسامة

وأيم اهلل إنه كان ْلليقاا باإلمارة ي كَم كان أبوه . نتم يف إمارة أبيه من قبلفقد طع

. «ركمفإنه من خيا، فاستوصوا به خْياا ؛ خليقاا هبا من قبل ي وإنه ألحب الناس إيلَّ 

لعن اهلل من ُتلف عن جيش ، نفذوا جيش ُاسامة»: وهو يقول، ونزل عن املنرب

 . «أسامة

ن حتى مرت فرتة م، وا زدياد األمل عليه، لشدة تأثره؛ وعاد رسيعًا إىل فراشه

 .(امللل والنحل) النهار ال يرغب فيها أن حيدث أحدًا بيشء كم جاء يف كتاب 

ليله و، فيقيض هناره موجعاً ، وانقضت عدة أيام واحلمى ما تزال عالقة يف جسده

 . قلقًا ساهراً 

 

 االستغفار ألهل البقيع

 ،ه شعور قوي إىل بقيع الغرقد حيث مقابر املسلمنيويف زمحة هذه املعاناة جذب



| 

لق معي فانط، إين ُامر  بالستغفار ألهل البقيع»: وقال له، ×فدعا باإلمام عيل

يل وقد عرضه ع، إن جائيل كان يعرض عيل القرآن يف كل سنة مرة واحدة، يا عيل

 . «ْلضور أجيلإلا  ول أراه، هذا العام مرتي

وهناك وقف النبي حممد| بني ، واملرتىض إىل البقيعوخرج املصطفى 

أصبح  هنيئاا لكم ما أصبحتم فيه ُما، السالم عليكم يا أهل اْلقابر»: القبور خياطبهم

 من ااخرة رش، يتبع آخرها أو ا، أقبلت الفتن كقطع الليل اْلظلم. الناس فيه

 . ثم أب إىل منزله ويده عىل كتف عيل. «األُوىل

 

  |ض برسول اهلل زيادة املر

وأمىض رسول اهلل بعد تلك الليلة أيامًا عصيبة ال يقوى فيها عىل مجع الناس 

، ثم يعود ملالزمة فراشه، بل كان جل ما يقوم به هو أن يؤمهم يف الصالة، من حوله

 ،وأعياه التأثر كثرياً ، همراوقد آذته خمالفة ، إنفاذ جيش أسامةإال   وال هم  يؤرقه

 . يزداد به كل يوم شدةفكان املرض 

 ،فأمر أن يؤتى له بمء، حتى يعذر إليهم، فرأى رضورة التحدث إىل الناس

يل وخرج إىل املسجد يعتمد عىل ع، وعصب رأسه، وقام ولبس ثيابه، فصب عليه

، يهفحمد اهلل وأثنى عل، حتى دخل املسجد وصعد املنرب، والفضل بن العباس

. نبي خري: قالوا. «أ  نبي كنت لكم؟،  الناسمعارش»: ثم قال، وذكر نفسه فنعاها

أمل ُأجاهد بي أظهركم؟ أمل تكْس رباعيتي؟ أمل تسل الدماء عل وجهي »: قال

. «وْليتي؟ أمل أكابد الشدة من جهال قومي؟ أمل أربط حجر اْلجاعة عل بطني؟

، اً وللنعمء شاكر، لقد كنت عىل البالء صابراً ، بىل يا رسول اهلل|: قالوا



  

ا أهي»: فقال. فجزاك اهلل عنا أفضل اجلزاء؛ وعن املنكر ناهياً ، وباملعروف آمراً 

أهيا  ...يف النار ذلك فدعواهفمن ادعى ، ول سنة بعد سناتي، ل نبي بعد ، الناس

قوا وأسلموا، الناس أجيبوا اْلق  هللَ اأَلَْغلَِبنَّ َأَنا َوُرُسيِل إِنَّ  اهللَُكَتَب ﴿؛ ول َتَفرَّ

 ﴾َعِزيزٌ  َقِو ي 

ول يعفو عن ق اص ، جياوزه ظلم ظامل ألا إن ريب أقسم وحتم ، أهيا الناس

فمن كان له عند  عدة فليأتني أعطِه ، لقد حان مني خفوق بي أظهركم، مظلوم

يه فليس بي اهلل وبي أحد َشء يعط، ومن كان له عند  دين ما فليخاين به، إياها

اا به خْياا أو يرصف عنه به  ع  فال يدا ؛ العمل ال الحإلا  رشا ، ول يتمنَّ متمن  ، ِع مدا

أهيا  .ولو ع يت  ويت، العمل مع رمحةإلا  والذ  بعثني باْلق نبياا ل ينجي

كا األ: وإين سائلكم عن الثقلي، وأنتم واردون عيل اْلوض، الناس أنا فرطكم

 لن يفرتقا بْي نبأين أهنَمفإن اللطيف اْل؛ فانظروا كيف ُتلفونني فيهَم، واألصغر

وا عليهم فال تتقدم، وعندكم كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي. حتى يردا عيل اْلوض

 . «فهم أعلم منكم؛ ول تعلموهم، ول تتأخروا عنهم فتهلكوا، فتمرقوا

يل وعاد إىل فراشه معتمدًا عىل ع، وصىل بالناس صالة خفيفة، ونزل عن املنرب

غشى فكان ي، وزادت به احلمى والصداع، واشتد  به املرض، والفضل بن العباس

 . عليه ساعة ويفيق أخرى

 وفيم هو يف هذه الشدة ـ ويف البيت :(الطبقات الكربى) يقول ابن سعد يف 

ايتوين بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباا »: قالإذ  رجال منهم عمر بن اخلطاب ـ

: فقال عمر بن اخلطاب، اة وقرطاسفقام أحدهم ليأيت بدو. «لن تضلوا بعده أبداا 

ويف  .وعندكم القرآن حسبنا كتاب اهلل، اجلس إن رسول اهلل قد غلب عليه الوجع
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 : إنه هيجر: رواية أنه قال

بي  فَم ينبغي أن يكون، قوموا»: فقال هلم النبي، فاختلف احلضور وتنازعوا

بعد ا أم»: نأتيك بدواة وبياض؟ قال، يا رسول اهلل: فقالوا. «النبي خالفيد  

م بأهل ولكني أوصيك، دعوين فالذ  أنا فيه خْي ُما تدعونني إليه، الذ  قلتم فال

 . عرض بوجهه عن القومأو. «بيتي خْياا 

 ،فكان يعالج سكرات املوت بصمت، ويقوى عليه األمل، وتشتد عليه احلمى

رق ط»: ويفيق وهو يقول، فتأخذه سنة من النوم، األوجاع بصربويقايس من 

رهتم إن الذين أم»: ما هو يا رسول اهلل؟ فقال: فقالوا. «اْلدينة هذه الليلة رش عظيم

أنا و، إن اهلل بر ء منهم، باْلروج يف جيش ُاسامة رجع منهم قوم ُمالفي ألمر 

 . ثالثاً  يقوهلا. «َوحْيَكم أنفذوا جيش ُاسامة. منهم بر ء

 

 وصايا الرسول ألهل بيته
وابن عمي ، ادعوا يل أخي»: قال، روي أنه ملا اشتد املرض برسول اهلل|

رسول  فأدخله، فدنا منه. «ادُن مني»: فلم حرض قال، فدعي له. «عيل بن أيب طالب

ل لك ما الذي قا: قال له بعض من حرض، فلم قام، وناجاه طويالً ، اهلل حتت ثيابه

علمني ألف باب من العلم يفتح يل من كل باب ألف »: اهلل|؟ قالرسول 

 . «وأوصاين بَم أنا فاعله، باب

 إن األمي، يا عيل»: ومن وصاياه أنه قال له، ثم أقبل عليه يوصيه بم أمهه

وقد عرضه عيل هذا العام ، جائيل كان يعرض القرآن عيل يف كل سنة مرة واحدة

ضت فإذا فا، فإذا أنا مت فضع رأيس يف حجرك. أجيل ْلضورإلا  ول أراه، مرتي



  

هني إىل القبلة، وامسح هبا وجهك، فتناو ا بيدك، نفيس لني، ثم وجا وكفني ، وغسا

ه وحنطني بحنوط جاء ب. يف طمر ا هذين أو يف بياض مرص ول تغاِل يف كفني

واخرج  ،ثم اجعلني يف ُسير  يف بيتي هذا عل شفْي قا ، أخي جائيل من اجلنة

قد أخاين أن أول من ي يل عيلَّ اجلبار جل وعال يف  وجلا  فإن اهلل عز، عني ساعة

، ة اْلقربونثم اْلالئك، ثم عزرائيل، ثم إُسافيل، ثم ميكائيل، ثم جائيل، ملكوته

ويومئون  ،يسلامون عيل تسليَما ، سَمء فسَمء؛ ثم سكان أهل السَمء، ثم محلة العرش

ا الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَلْيِه  اهللَنَّ إِ ﴿: قال تعاىل، إيَمء َ َكَتُه ُيَ لُّوَن َعَل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ
َوَماَلئِ

 ﴾َوَسلُِّموا َتْسلِيَما 

ا مخساا ، وقفا صفاا ، أنت والعباس بن عبد اْلطلب ثم ادخل عيلَّ  م أهل ث، وكاا

ثم ، ةول نادب نادبول تؤذوين ب و  ، بيتي ثم األقرب فاألقرب عرشة عرشة

فإنه ؛ مامليس  م إ، ويكاون عيل مخساا ، ي فون صفا، ائذن للناس بال الة عيل

 . «أحد فأنا إمام الناس حيااا وميتاا ، ل يؤم عل رسول اهلل

ليها فيشق ع، ÷فدخلت عليه ابنته الصديقة فاطمة الزهراء، ثم اغمي عليه

تنكب  عىل ف، تقوم بعمل خيفف عنه آالمهوال تستطيع أن ، أن تراه عىل تلك احلال

فيفتح . «نفيس لنفسك الفداء، واكرباه لكربك يا أبتاه»: وتقول، وهي تبكي، أبيها

ويناجيها  ،ثم يدخلها حتت ردائه، ويبكي لبكائها، ويضمها إىل صدره، النبي عينيه

فآمله ، واللوعة تأخذ منها مأخذها، وترفع رأسها وعيناها هتمالن دموعاً ، طويالً 

ها حديثًا أخر، فعاد يدنيها إليه مرة ثانية، أن يراها تبكي بحرقة ولوعة ، ويسار 

ويمتلئ احلارضون عجبًا هلذا احلديث حيث ختتلط ، فرتفع رأسها وهي تبتسم

ويسأل من شغله هذا احلديث من املسلمني عن ، وجزع برسور، دموع بابتسامة
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هلل أن جيعلني ثم سأل ا، نفسه فبكيت لقد نعى إيلَّ »: سبب بكائها ثم فرحها فتقول

 . «أول أهل بيته ْلوقاا به فابتسمت وفرحت

. «يامةيوم الق»: قال. «فأين اْللتقى؟، إذا كان الفراق، يا رسول اهلل»: ثم قالت

عند »: قال. «فإن مل ألقك هناك»: قالت. «عند اْلساب»: قال «وأين؟»: قالت

ل عن جائي؛ عند الرصاط»: قال. «هناك؟ فإن مل ألقك»: قالت. «الشفاعة ْلحبيك

، ْلمدوبيده لواء ا، وبعلك عيل بن أيب طالب أمامي، وميكائيل عن شَميل، يميني

. «ويْس عليهم اْلساب، ربنا سلام ُامة حممد من النار: واْلالئكة من حويل ينادون

يرى باطنه من ، يف قرص من لؤلؤة بيضاء»: قال «وأين أمي خدجية؟»: قالت

 : فانكبت عليه تبكي وتقول، ثم أغمي عليه. «وظاهره من باطنه، ظاهره

الكا ي

ل تقولييه ولكين ، هيذا قيول عميك أيب طاليب بنيية ييا»: وقال، ففتح عينيه

يٌد ﴿َوَما : قويل ياَ  َأْو ُقتِيَل إلا  حُمَمَّ ُسيُل َأَفيإِن مَّ َرُسيوٌل َقيْد َخَليْت ِمين َقْبلِيِه الرُّ

 اا َشييْيئ اهللَرَّ يانَقَلْبييُتْم َعييَل َأْعَقييابُِكْم َوَميين َينَقلِييْب َعييَلَ َعِقَبْيييِه َفَليين َيُضيي

اكِِرينَ  اهللَُوَسَيْجِز     .«..﴾الشَّ

خال عليه فلم د، فدعتهم له. «حسناا وحسيناا   َّ ادعي يل ولد، يا بنية»: ثم قال هلا

 :فوقعا عليه يناديان، وقد أغمي عليه من شدة املرض، رأياه ممتدًا عىل فراشه

 فأراد أمري. «وروحنا لروحك الوقاء، أنفسنا لنفسك الفداء، جداه يا رسول اهلل»

 عني تنحِّ ل ، مه يا عيل»: فقال، فأفاق من غشوته، أن ينحيهم عنه× املؤمنني

عده فهذا فراق ل تالقي ب؛ وأتزود منهَم ويتزودا مني، دعني أشمهَم ويشَمين، ابني
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 . «إىل يوم القيامة

ليهم والتفت إ. «ويقتالن ظلَما وعدواناا ، أما إهنَم سيظلَمن بعد »: وبكى وقال

تقتل ف وأما أنت يا أبا عبد اهلل، فتقتل مسموماا مضطهداا ، أما أنت يا أبا حممد»: وقال

يا رسول  :فقال العباس بن عبد املطلب. «فلعنة اهلل عل قاتليكَم؛ غريباا  عطشاَناا 

. وإن كنت تعلم أنا نغلب عليه فأوِص بنا خرياً ، إن يكن فينا هذا األمر فبرشنا، اهلل

 . «اْلضطهدون بعد وفايت، أنتم اْلستضعفون بعد »: قال

 :فلم خرجوا من عنده قال، وقد أيسوا من النبي|، فنهضوا وهم يبكون

تقبل  ياعم»: فلم حرضا قال النبي لعمه العباس. «ردوا عيلَّ علياا وعمي العباس»

إن ، هلليا رسول ا: فقال «وتنجز وعد  وتقوم بأمر أهل بيتي من بعد ؟، وصيتي

ًم ال وعلًم وحل، وأنت تباهي الريح سخاء وكرماً ، عمك شيخ كبري ذو عيال كثرية

، ز وعد وتنج، تقبل وصيتي، يا عيل»: فالتفت إىل عيل وقال. كينهض به عم

. «فداك أيب وأمي يا رسول اهلل، نعم»: فقال عيل. «وتقوم بأمر أهل بيتي من بعد ؟

، رعهودعا بسيفه ود. «ضعه يف يدك»: وقال، ونزع خامته، فضمه النبي إىل صدره

. زلهأن يميض هبا إىل منوأمره ، ودفع كل ذلك إليه، وبغلته وعصابته، والمة حربه

 يا» :فم تأمرنا به؟ قال: قال «نعم»: أجلك يا رسول اهلل؟ قال اأدن: فقال العباس

وإذا أرد  أن تلقى اهلل وهو ، ول تكن له ظهْياا ، خالف من خالف علياا  ، عباس

وعاِد من ، وارَض به إماماا ، عنك راض  فاسلك طريقاا يسلكه عيل بن أيب طالب

 . «وواِل من واله، عاداه

 

 حممد يلقى ربه

  



| 

األمي جائيل ينزل عل رسول اهلل| »: كان× قال اإلمام أمرياملؤمنني

 ،ربك يقرئك السالم، السالم عليك يا رسول اهلل: ويقول له، يف مرضه كل يوم

ولكنه أراد أن يزيدك كرامة ورشفاا عل ما ، وهو أعلم بك ؟دكَتكيف : يقول لك

: فإن كان يف حال خفيف يقول. كون عيادة اْلريض سنة يف أمتكتوأراد أن ، أعطاك

كان ي و فبينَم أنا معه»: ×يقول. «وإن كان موجوعاا يستغفر اهلل، دين شاكراا أج

ال ق من يف الباب؟: فقلت، يغشى عليه ساعة ويفيق ُاخرى ي وإذا بالباب يطرق

إن  :فهل تأذنون للغرباء؟ فقلت له، يريد الدخول عل رسول اهلل، رجل غريب

م ي فسمع النبي الكال. لبد من الدخول عليه: فقال. الرسول مشغول عنك بنفسه

اهلل ورسوله : أما تعرف من هذا؟ قلت، يا عيل: وكان قد أفاق من غشوته ي فقال

فدخل . دعه يدخل يا عيل، عا هذا مفرق اجلَم، هذا هادم اللذا : قال. أعلم

: لفقا، السالم عليك يا رسول اهلل: وقال، كريح هفافة وجلس عند رأس النبي

 :أ  الرسل أنت؟ قال: قال. ما حاجتك؟ قال أنا رسول اهلل إليك، وعليك السالم

وخيْيك بي البقاء أو ، وهو يقرئك السالم، أرسلني اهلل إليك، أنا ملك اْلو 

 ،فقال| أمهلني حتى يأيت حبيبي جائيل. ينقص من حظك َشءول ، اللقاء

 . فأستشْيه يف أمر 

، اْلو  يا ملك: فقال، فاستقبله جائيل يف ا واء، فخرج ملك اْلو  من عنده

فقال  .فيستشْيك يف أمره، استمهلني حتى تنزل عليه: أقبضت روح حممد؟ قال

تحة لروح حممد؟ أما ترى اْلور أما ترى أبواب السَمء مف، يا ملك اْلو : جائيل

العي قد تزينت لروح حممد؟ أما ترى اْلالئكة صفوفاا صفوفاا لستقبال روح 

 ،السالم عليك يا رسول اهلل: وقال، ودخل عل النبي|، حممد؟ فنزل جائيل

يا جائيل إن ملك اْلو  : فقال|. وهو مشتاق إليك، إن اهلل يقرئك السالم



  

فقال  .فاستمهلته حتى هتبط عيلَّ فأستشْيك يف أمر  ،استأذنني يف قبض روحي

د ول يستأذن عل أح، إن ملك اْلو  ما استأذن عل أحد قبلك، يا حممد: جائيل

ىَل َوَلآْلِخَرُة َخْْيٌ لََّك ِمَن اأْلُو﴿: ما تقول يا أخي جائيل؟ فقال: فقال النبي. بعدك

لقاء ريب : فقال النبي. لقاء ربك خْي لك ﴾َوَلَسْوَف ُيْعطِيَك َربَُّك َفرَتْىَض  *

، د نزلوإذا بملك اْلو  ق. ل تاح يا أخي جائيل حتى يأيت ملك اْلو ، خْي يل

 ْلا امضِ ، وعليك السالم يا ملك اْلو : فقال النبي، السالم عليك يا حممد: وقال

 . ُامر  به

ك ومل، عيلورأسه يف حجر ، وميكائيل عن شَمله، فكان جائيل عن يمينه

يُِّتونَ ﴿: وجائيل يقول، اْلو  قابض لروحه ُم مَّ َك َميٌِّت َوإهِنَّ ُكلُّ َنْفس  ﴿ ﴾إِنَّ

ال فق. عند الشدائد ل ُتذلني يا أخي جائيل: فقال النبي  ﴾َذآئَِقُة اْلَْْوِ  

 .حتى أعرج إىل ريب وأهبط، ل تعجل عل روح حممد، يا ملك اْلو : جائيل

ال فق. قد صار  نفس حممد يف موضع ل أقدر عل تأخْيها: ملك اْلو فقال 

اان ف، إنَم كنت أنت حاجتي فيها، هذا آخر هبوطي إىل الدنيا، يا حممد: جايئل

 . «أصعد إىل السَمء ول أنزل أبداا 

، فويده حتت حنكه الرشي، وفاضت نفس حممد املقدسة ورأسه عىل صدر عيل

هه إىل القبلة. عيل هبا وجهه وهو يبكيفمسح ، ففاضت نفسه فيها  ،ثم وج 

نة لتستقبل حياة اخللد يف ج؛ وصعدت الروح الطاهرة إىل بارئها، وأغمض عينيه

 . اهلل الواسعة
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فتهب  مذهولة من شدة الصدمة العنيفة ، ويبلغ النبأ بضعته الطاهرة الزهراء

د، فتضج بالبكاء والعويل، جعتهافالتي  وتعيش . «وا حممداه، اهوا أبت»: وهي ترد 

رحل عنها  ..فقد رحل عنها دفء املودة واحلنان، فاطمة املأساة بكل أبعادها

 جتد إىل ال، من بعده يتيمة حزينة هاوترك، وحلق بالرفيق األعىل، احلبيب حممد

، بكر وقد متت البيعة أليبإال   وما أفاقت، قد أذهلها املصاب الفادح، العزاء سبيالً 

، هاوما تقوى قدماها عىل محل، وحتاملت تسعى إىل قرب احلبيب، كياهنافجمعت 

ذت فأخ، حتى إذا بلغته ـ وقد أخذ األسى مأخذه منها ـ وقعت عىل القرب تبكي

حهم البكاء ها ثم راحت، قبضة من تراب القرب فأدنتها من عينيها اللتني قر  ، تشم 

 : وهي تقول متفجعة

ألا 

 جتهيز الرسول ودفنه

حممد بن عبد اهلل يوم االثنني ـ كم هو املشهور بني الرواة ـ لليلتني بقيتا مات 

 وقد بلغ من العمر ثالثة وستني، من شهر صفر سنة إحدى عرشة للهجرة النبوية

 وسبع عرشة سنة يف بيت، وقىض منها ثمين سنوات مع جده عبد املطلب، عاماً 

، ىلبنت خويلد زوجته األو ومخسًا وعرشين سنة يف بيت خدجية، عمه أيب طالب

وبقي بعد عمه وزوجته ثالث سنني ـ وهي التي سمها بأعوام احلزن ـ وهاجر إىل 



  

فم أعظمه  .وكانت وفاته يف أوائل العام احلادي عرش، وأقام هبا عرش سنني، املدينة

فقدوا  ،من يوم عىل األمة اإلسالمية! لقد فقدوا فيه أعظم نعمة عرفتها اإلنسانية

الرزء به ف، وأعظم به فقيداً ، فأعظم بيومه يوماً  ؛ والروح العالية، الكبري الفضل

لقد اختار النبي الرفيق  األعىل عىل اخللود يف هذه الدنيا ، واملصاب به فادح، جلل

 . التي امتألت بالفتن واجلور والطغيان

ـ اجته أصحابه إلقامة خليفة يعهد بشؤ نفسه ويف هذا اليوم ن وـ وقبل أن يغسل 

وإقصاء ويص رسول اهلل عن مركزه القيادي ودوره الطبيعي يف األمة ، املسلمني

من كنت »: ونبذوا العهد الذي عاهدوا اهلل ورسوله يوم غدير خم، اإلسالمية

، لةبتجهيزه للرحلة الطوي قد انشغلوا أهل الرسول يف حينه أن، «موله فعيل موله

 وابنه، وعمه العباس، أيب طالب حول جسده الطاهر ابن عمه عيل بن فاجتمع

وغريهم من بني هاشم الذين فدوه بكل ما يملكون من مهج وأموال يوم ، الفضل

تأل بت عليه قوى الرش من قريش والعرب يف مكة املكرمة لتمنعه من أداء واجبه 

والفضل بن  ،والعباس يصب املاء عليه، فقام عيل بغسله، ونرش دين اهلل، القديس

 والنبي يقلب نفسه عىل، مة بن زيد يناوالنه املاء من وراء السرتالعباس وا سا

بأيب « :عبق منه فيقول ـ كلم صب عليه املاء ـتطيبة  اً وكان عيل يشم رحي. املغتسل

 . »ما أطيبك حياا وميتاا ، أنت وأمي يا رسول اهلل

له وحنطه وقع اخلالف يف مكان ، وكفنه ووضعه عىل رسيره، وبعد أن غس 

 وقال آخرون ننقله إىل. ألهنا مسقط رأسه؛ ننقله إىل مكة: فقال املهاجرون، دفنه

 . يف املدينة دار هجرته: وقال األنصار. بيت املقدس مدفن األنبياء

وقد لا إ إن اهلل سبحانه وتعاىل مل يقبض روح نبي يف مكان«: فقال أمري املؤمنني

ْلا رو   ؛التي قبض فيهاوأين لدافن رسول اهلل يف حجرته ، ارتضاه لرمسه فيه



| 

فحفر له ، فسلم الناس بذلك ورضوا. »األنبياء يدفنون حيث يموتون: عنه|

 . وخرجوا عنه ساعة، ووضع الرسير عىل شفري القرب، حلدًا يف بيته

ى ثم ناد، كم أمر|، وكربا مخساً ، وصليا عليه، ثم عاد عيل وعمه العباس

قال واألنصار ممن مل حيرض السقيفة و عىل من يف املسجد من بني هاشم واملهاجرين

 . »فأدخلوا لل الة عليه فوجاا فوجاا ، إن رسول اهلل إمامنا حياا وميتاا «: هلم

 :ويتلو عليهم عيل هذه اآلية، فيدخلون ويقفون بإزاء جثمن الرسول األعظم

ا الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا  اهللَإِنَّ ﴿ َ َوَماَلئَِكَتُه ُيَ لُّوَن َعَل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ

 ثم يأمر عيل بقية املسلمني بالدخول عىل، ويردد من حرض اآلية نفسها ﴾َتْسلِيَما 

ول لرسوكانت تالوة هذه اآلية عىل ا، رسول اهلل مجاعة مجاعة يرد دون اآلية نفسها

وقد  ،ثم توىل  عيل وأهل البيت مواراته يف قربه الرشيف. هي بمثابة الصالة عليه

  .الشتغاهلم يف أمر اخلالفة يف سقيفة بني ساعدة؛ فات الكثري  الصالة  عليه

وأخذ األسى مأخذه من نفسها ـ وال ، وبعد دفنه ازدادت أتراح فاطمة الزهراء

افح ويناضل من أجل مستقبلهم قد ارتدوا سيم عندما رأت أن من كان أبوها يك

 كم جاء يف، مثل مهل النعمإال   ومل ينج  منهم، عىل أدبارهم إىل جاهليتهم األوىل

 : فراحت تنشد األبيات املحزنة لتتعزى هبا، رواية البخاري وغريه
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 |أخالق الرسول

 من احلياء؛ كريم الطباع وحماسن األخالقبلقد خص اهلل نبيه حممدًا| 

ائله ثم ما أثنى عليه بيشء من فض، والكرم والصفح وحسن العهد بم مل يؤتِه غريه

 ﴾َعظِيم  َوإِنََّك َلَعل ُخُلق  ﴿: فقال تعاىل، بمثل ما أثنى عليه بحسن اخللق

وحقيقة  .واخللق ملكة نفسانية يسهل عىل املتصف هبا اإلتيان باألفعال اجلميلة

: قال|. اً أدبويسمى ، يأخذ به اإلنسان نفسه من األدب ما اخللق يف اللغة هو

 . »أدبني ريب فأحسن تأديبي«

، وبذل املعروف، هو بسط الوجه: سئل عبد اهلل بن املبارك عن اخللق فقال

 . األذىوكف 

ما من َشء أثقل يف ميزان اْلرء «: قال النبي حممد|: وعن أيب الدرداء قال

 . »وإن اهلل ليبغضن الفاحش البذ ء، يوم القيامة من خلق حسن

ما من َشء يوضع يف اْليزان أثقل «: سمعت رسول اهلل يقول: وعنه أيضًا قال

 . »ليبلغ به درجة صاحب ال الة وال يام؛ من حسن اْللق

دل عليه وي، الجتمع مكارم األخالق فيه؛ إنم سمى اهلل خلق نبيه عظيمً : يلوق

 . »إن اهلل بعثني لمُتم مكارم األخالق«: قوله|

ي حدثين: فقلت هلا، دخلت عىل ا م املؤمنني عائشة«: قال مرسوق بن األجدع

. ىلب: ألست رجاًل عربيًا تقرأ القرآن؟ قلت: فقالت، بأخالق رسول اهلل|
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َوإِنََّك َلَعل ُخُلق  ﴿: قال تعاىل، فإن خلق رسول اهلل| وصفه القرآن: قالت

 . «﴾َعظِيم  

سمعت : قال× ويف التهذيب عن إسحاق بن جعفر عن اإلمام عيل

 »ُبعثت بمكارم األخالق وحماسنها«: النبي| يقول

، أحبكم إيلَّ إن من «: قال رسول اهلل: وعن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال

 »وأقربكم مني جملساا يوم القيامة أحسنكم أخالقاا 

، ن العجنيويعج، ويعلف ناضحه، وخيدم نفسه، فكان رسول اهلل يعمل يف بيته

وينام  ،وجيلس عىل األرض مع العبيد، وحيمل بضاعته من السوق، ويكنس البيت

تهى جيلس حيث ما انوإذا دخل جملسًا . ويناول السائل حاجته بيده، عىل احلصري

يقول  وكان|. حتى يسأل، فال يدري أهيم النبي، فيجيء الغريب، به املجلس

 . »فليجلس حيث انتهى به اْلجلس، إذا أتى أحدكم جملساا «: ألصحابه

، دهويرقع الثوب بي، وخيصف النعل، وكان ينام عىل األرض، ويف رواية أخرى

ويعصب احلجر عىل بطنه من ، مويطحن مع اخلاد، ويعقل البعري، وحيلب الشاة

ويركب ما أمكنه من فرس أو بعري أو بغلة ، ويلبس ما جيد، ويأكل ما جيد، اجلوع

، وجيالس الفقراء، ويميش، وربم ركبه عاريًا بال رسج، ويردف خلفه، أو محار

ب يغضب لربه وال يغض، وكان ال يثبت برصه يف وجه أحد. ويؤاكل املساكني

ء أبغض ومل يكن يش، وربم ضحك من غري قهقهة، ناس تبسمً وكان أكثر ال. لنفسه

 . إىل غري ذلك من الفضائل وكريم الشمئل، إليه من الكذب
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| 

: فقال، فأرعد، فرأى عظمة النور الذي يف وجهه، دخل عليه رجل يف حاجة

ن عليك«  . »إنَم أنا ابن امرأة من قريش تأكل القد، فإين لست بملك؛ هوا

جييب و، ويتبع اجلنازة، كان رسول اهلل يعود املريض: قالوعن أنس بن مالك 

يوم خيرب ويوم قريظة ويوم النضري  وكان يركب، ويركب احلمر، دعوة اململوك

 . حتته إكاف من ليف، عىل محار خمطوم بحبل من ليف

، شاته وحيلب، وخيصف نعله، كان رسول اهلل| يرقع ثوبه :(اإلرشاد) ويف 

وال يمنعه احلياء أن حيمل ، ويردف خلفه، احلمر العاريويركب ، ويعقل بعريه

ري وكب، ويسل م عىل من استقبله من غني وفقري، حاجته من السوق إىل أهله

 . »لتكون سنة من بعد ؛ التسليم عل ال غْي«: ويقول، وصغري

وإن كان ، فإن كان غائبًا دعا له، وكان إذا افتقد الرجل من أصحابه سأل عنه

 . وإن كان مريضًا عاده، زارهشاهدًا 

، وعىل املنابر واملآذن، هذا هو رسول اهلل الذي ق رن اسمه باسم اهلل يف الصالة

لقد قرن اهلل ذكر . املاليني يف مشارق األرض ومغارهبا آالفودانت بأقواله 

، لٍّ وال مص، وال متشهد، فليس خطيب؛ ويذكر معهإال   فال يذكر، الرسول بذكره

وأشهد أن حممداا رسول ، اهللإلا  أشهد أن ل إله«: يناديإال   ال مقيمو، وال مؤذن

  :قال حسان بن ثابتو. وقد أخذ اهلل عىل األنبياء وا ممهم أن يؤمنوا به. »اهلل

 

 



 

 

 |فضل الصالة على النيب حممد 

ة عباده بالصالة عىل نبيه حممد دون أنبي: قال القرطبي يف تفسريه ؛ ائهأمر اهلل عام 

، رةوال خالف يف أن الصالة عليه فرض يف العمر م. ترشيفًا له يف حياته وبعد مماته

 غفلهاوال ي، حني من الواجبات وجوب السنن املؤكدة التي ال يسع تركهاويف كل 

 . من ال خري فيهإال  

الصالة عىل رسول اهلل واجبة أم مندوب إليها؟ : فإن قلت: ويقول الزخمرشي

 ؛فمنهم من أوجبها كل م جرى ذكره؛ وقد اختلفوا يف حال وجوهبا. قلت بل واجبة

فدخل النار فأبعده ، كر  عنده فلم ي لِّ عيلا من ذُ «: ملا جاء يف احلديث قال|

َكَتُه َوَماَلئِ  اهللَإِنَّ ﴿: أرايت قول اهلل عزوجل، يا رسول اهلل: ويروى أنه قيل له. »اهلل

ولول أنكم سألتموين ، هذا من العلم اْلكنون«: فقال|﴾ُيَ لُّوَن َعَل النَّبِيِّ 

قال لا إ ملكي فال أذكر عند مسلم في يل عيلَّ إن اهلل وكال يب ، عنه ما أخاتكم به

. آمي :وقال اهلل تعاىل ومالئكته جواباا لذينك اْللكي، ذانك اْللكان غفر اهلل لك

وقال  ،ل غفر اهلل لك: نقال ذانك اْللكاإلا  ول ُاذكر عند عبد مسلم فال ي يل عيلَّ 

 . »آمي: اهلل تعاىل ومالئكته جواباا لذينك اْللكي

 

 صفة الصالة عليه

جتب  :قالت الشيعة اإلمامية :(أهل البيت) يقول حممد جواد مغنية يف كتابه 

من  56ية واستدلوا باآل، وتبطل الصالة برتكها، الصالة عىل حممد وآله يف التشهد

معطوفًا عليها احلديث الذي رواه البخاري يف كتاب  ،(األحزاب) سورة 
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صيل كيف ن: قيل لرسول اهلل|: وهذا نصه، الدعوات باب الصالة عىل النبي

كَم صليت ، اللهم صلِّ عل حممد وعل آل حممد: قولوا«: عليك يا رسول اهلل؟ قال

 . »عل إبراهيم وعل آل إبراهيم إنك محيد جميد

ب جت: وقال الشافعي، ال جتب ولكنها تستحب  : وقال أبو حنيفة ومالك

د الشافعي، الصالة عىل حممد : وقال ،عىل تاركها يف الصالة اإلعادةفأوجب ، وشد 

ح بدوهنا فال تص، الصالة عىل حممد وآله جزء من الصالة املفروضة عىل مجيع عباده

بل البد  لكل من عبد اهلل بفرائضه أن يعبده يف أثنائها ، صالة أحد من املسلمني

ة. بالصالة عليه كم يعبده بالشهادتني شع وخت، وهذه منزلة تعنو هلا وجوه األ م 

 : ومما نسب إليه قوله. أمامها األبصار

 . وأوجب إسحاق اإلعادة مع تعمد تركها دون النسيان

بي صالة مل ا صلِّ فيها عىل النلو صليت : وعن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال

 . حممد وال عىل أهل بيته لرأيت أهنا ال تتم

لو « :أنه قال× وروى الدار قطني عن أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسني 

 . »صليت صالة مل أصلِّ فيها عل النبي ول عل أهل بيته لرأيت أهنا ل تتم

 اهللَإِنَّ ﴿: ه اآليةملا نزلت هذ: روى مالك عن أيب مسعود األنصاري قال

ا الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسلِيَما  َ َكَتُه ُيَ لُّوَن َعَل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ
قال  ﴾َوَماَلئِ

: ك؟ قالفكيف نصيل علي، أمرنا اهلل أن نصيل عليك يا رسول اهلل: بشري بن سعد
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كَم صليت عل إبراهيم وعل آل ، حممداللهم صلِّ عل حممد وعل آِل : قولوا«

 . »ابراهيم إنك محيد جميد

 ،ملا نزلت هذه اآلية جاء رجل إىل النبي حممد|: قال( الدر املنثور) ويف 

قل اللهم «: فكيف الصالة؟ قال، هذا السالم عليك قد عرفناه، يا رسول اهلل: فقال

 آل إبراهيم إنك محيدكَم صليت عل إبراهيم وعل ، صل عل حممد وعل آل حممد

 . »جميد

ة ما معنى صالة اهلل وصال: عن أيب احلسن قيل  له( ثواب األعمل) ويف كتاب 

صالة اهلل عل نبيه رمحة «: مالئكته وصالة املؤمنني عىل نبيه حممد|؟ فقال

وصالة اْلؤمني دعاء ، وصالة اْلالئكة تزكية واستغفار له، ورضوان من اهلل له

 . »وتعظيم منهم له

ها ألن اهلل تو؛ الصالة عىل حممد من أفضل العبادات: قال سهل بن عبد اهلل ال 

أن  فمن أراد، وسائر العبادات ليست كذلك، ثم أمر هبا املؤمنني، هو ومالئكته

خيتم بالصالة  ثم، ثم يسأل اهلل حاجته، يسأل اهلل فليبدأ بالصالة عىل النبي|

  .وهو أكرم من أن يرد ما بينهم، فإن اهلل يقبل الصالتني، عىل النبي|

الدعاء حيجب دون السمء : وعن سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطاب أنه قال

فإذا جاءت الصالة عىل النبي| رفع ، حتى يصيل الداعي عىل النبي|

 . الدعاء

 

 ثواب الصالة عليه

 ،من صل عيلَّ صالة صل اهلل عليه هبا عرشاا «: روي عن النبي | أنه قال

 . »ف لوا عيلَّ فإن صالتكم تبلغني



| 

من صل عيلَّ يف كتاب مل تزل اْلالئكة ي لون عليه ما دام «: وعنه| قال

 . «اسمي يف ذلك الكتاب

من صل عيلَّ عند قا  وكال اهلل به ملكاا «: وأخرج البخاري مرفوعًا أنه قال

 . »القيامةوكنت له شفيعاا أو شهيداا يوم ، وكفي أمر دنياه وآخرته، يبلغني

أمر رسول اهلل ﴾َوَسلُِّموا َتْسلِيَما ﴿: ملا نزلت اآلية: وعن القايض أيب بكر قال

وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا عليه عند حضور ، أصحابه أن يسلموا عليه

 . وعند ذكره، قربه

اء إن رسول اهلل| ج: وروى النسائي عن عبد اهلل بن أيب طلحة عن أبيه قال

 إنا لنرى البرش يف، يا رسول اهلل: فقلت له، والبرِش  ي رى يف وجههذات يوم 

ا أما يرضيك ي: إن ربك يقول، يا حممد: فقال، نه أتاين جائيلإ«: فقال . وجهك

 إلا  ول يسلم عليك أحد، صليت عليه عرشاا إلا  حممد أنه ل ي يل عليك أحد

 . »سلمت عليه عرشاا؟

ما منكم من أحد يسلم «: رسول اهلل| قالوعن حممد بن عبد الرمحن أن 

يقرأ  ،هذا فالن ابن فالن، يا حممد: يقول، جاءين سالمه مع جائيلإلا  عيلَّ إذا مت

 . »وعليه السالم ورمحة اهلل وبركاته: فأقول، عليك السالم

إن اهلل وكال بقا  ملكاا أعطاه أسَمء اْلالئق كلاها فال ي يل عيلَّ «: ويف رواية

 إن فالن ابن فالن صل، يا رسول اهلل: وقال بلغني اسمهإلا   يوم القيامةأحد إىل

 . »عليك

وسلام عيلَّ ردد  عليه السالم ، من زارين بعد وفايت«: وعنه| أنه قال

 . »وزاره عرشة من اْلالئكة كلاهم يسلمون عليه، عرشاا 
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 ويسلم عليه، وجيلس عنده، ما من رجل يزور قا أخيه«: وعنه أيضًا أنه قال

 . »استأنس به ورد عليه السالمإلا 

وإىل اآلن من تلقني امليت يف ، ويدل عىل هذا ما جرى عليه عمل الناس قديمً 

يقول الشيخ  .وكان عبثاً ، وينتفع به مل يكن فيه فائدة، فلوال أنه يسمع ذلك، قربه

  :(الروض الفائق) شعيب يف 

 

  





 
 

 

 |ُامهات الرسول

 . »والعواتك من سليم، أنا ابن الفواطم من قريش«

 . حديث رشيف

 : يقول الشاعر

اته قاصدًا به التنبيه عىل رشف هؤالء النسوة  ،افتخر رسول اهلل| بجد 

والعواتك من ، أنا ابن الفواطم من قريش«: فقال|، غريهنوفضلهن  عىل 

فأراد| بذلك توضيح طهارة ، الطاهرة: والعاتكة يف كالم العرب. »سليم

فال  ،وعهر األمهات وفسادهن، النسب النبوي الرشيف من دنس اآلباء ودناءهتم

اته سفاح وزناء  . يكون يف أجداده وجد 

اِجِدينَ ﴿: ىلعن قوله تعا× وقد سئل اإلمام الصادق َبَك يِف السَّ  ﴾َوَتَقلُّ

خرجه من صلب أبيه عن نكاح غْي أنبي بعد نبي حتى ، أصالب النبيي«: قال

 . »سفاح من لدن آدم

 ،فمنهم مقل  ، وقد اختلف الناس يف عدد العواتك والفواطم من جداته|

 : وأقلهن ثالث، عدد الفواطم عرش: فقال بعض، ومنهم مكثر

 أم اإلمام أمرياملؤمنني عيل بن أيب، بنت أسد بن هاشم بن عبد منافـ فاطمة  1

 . ×طالب
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أم عبد املطلب بن هاشم بن عبد ، ـ فاطمة بنت عمرو بن عائد املخزومية 2

 . مناف

أم خدجية بنت خويلد زوج الرسول ، ـ فاطمة بنت زيد بن األصم 3

 . العظيم|

 : وأقلهن ثالث، والعواتك أربع عرشة

 . أم عبد مناف، بنت هالل بن فالج بن ذكوانـ عاتكة 1

 . ـ عاتكة بنت مرة بن هالل بن فالج بن ذكوان أم هاشم بن عبد مناف 2

د أم وهب بن عب، ـ عاتكة بنت األوقص بن مرة بن هالل بن فالج بن ذكوان 3

 . مناف بن زهرة والد آمنة أم النبي األكرم|

كم ، دةوبنو سليم يفخرون هبذه الوال، ةوالثانية عمة الثالث، فاألوىل عمة الثانية

والعواتك ، أنا ابن الفواطم من قريش«: كان النبي حممد| يفخر هبن فيقول

 : ويف ذلك يقول الشاعر. »من سليم

 كم جاء، األكرم|يف بعض خطبه ـ يمدح الرسول × يقول اإلمام عيل



‘  

، رشجرته خْي الشجو، ُسوُاُسته خْي الُ ، عرتته خْي العرت«: ـ( هنج البالغة) يف 

عزو جل  بعثه اهلل. وثمرة ل تنال،  ا فروع طوال، ونسقت يف كرم، نبتت يف حرم

فهو  ،وجاهد يف اهلل حق جهاده، فبلغ رسالته، عل فرتة من الرسل رمحة للعاْلي

ته أرشف اْل، ُامته خْي األمم. وخْي األنبياء، وأرشف الرسل، أفضل اْللق ، للوملا

والعلم ، والنسب األرشف، والعقل الكامل اجلسيم، صاحب اْللق العظيم

 . »والعقل األرفع، األنفع

 : يقول فيه حسان بن ثابت

 : ويقول البوصريي

 



 

 

 

 األنبياءالنيب أفضل 

رة قال تعاىل يف سو ؛ اجتمعت األمة عىل أن بعض األنبياء أفضل من بعض

َم ﴿: البقرة ن َكلَّ نُْهم مَّ ْلنَا َبْعَضُهْم َعَل َبْعض  مِّ ُسُل َفضَّ ْعَضُهْم َوَرَفَع بَ  اهللُتِْلَك الرُّ

ن علو وفيها بيا، يل لبعض الرسل عىل بعضفي هذه اآلية تفضف ﴾َدَرَجا   

وفيهم من  ،ففيهم من هو أفضل، وداللة عىل التفضيل الواقع بني األنبياء، امهممق

ل عليه فالرسالة يف نفسها هي فضيلة مشرتكة بني . وللجميع فضل، هو مفض 

َم ﴿: قوله تعاىللوذلك ؛ واالختالف يف املقامات، اجلميع ن َكلَّ ْنُهم مَّ ويف ، ﴾اهللُمِّ

 . ﴾َبْعَضُهْم َدَرَجا   َوَرَفَع ﴿: قال تعاىل، الدرجات

واهب منحهم اهلل من امل بم؛ وتباينوا يف الفضائل، فاشرتكوا يف الصحبة

الدرجات  وتفاضل يف، ختالف بني األنبياء اختالف يف املقاماتفاال. والوسائل

وهو  واجتمعهم يف جممع الكمل، مع احتادهم يف أصل الفضل وهو الرسالة

إنم  ،فال تفاضل فيها، والتي هي خصلة واحدة، أما النبوة يف نفسها. التوحيد

  .التفاضل يف أمور ا خرى زائدة عليها كاخلصوصيات والكرامات واملعجزات

ن كَ ﴿: قوله تعاىل: وقد اختلف املفرسون يف املراد من اجلملتني نُْهم مَّ َم مِّ ﴾اهللُلَّ

َم ﴿املراد مم ن : فقيل؛ ﴾َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجا   ﴿و ؛ ×نبي اهلل موسى: ﴾اهللَُكلَّ

َم ﴿: لقوله تعاىل  . ﴾ُموَسى َتْكلِيَما  اهللَُوَكلَّ

: ال تعاىلفق، رسول اهلل| ملا كلمه اهلل تعاىل ليلة املعراج: املراد به: وقيل
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 ﴾َفَأْوَحى إىَِل َعْبِدِه َما َأْوَحى﴿

 فعألن اهلل ر؛ نبينا حممد|: املراد، ﴾َرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجا   ﴿: وقوله تعاىل

ة اخللق وبعثه إىل ع، له عىل األنبياء واملرسلنيوفض  ، درجته عىل الناس أمجعني ام 

 بينم غريه من األنبياء يرسل، منها إرساله إىل الناس كافة، وذلك لوجوه؛ أمجعني

ةا لِّلنَّاسِ إلا  َوَما َأْرَسْلنَاكَ ﴿: فقال تعاىل، إىل قومه فقط يعني بذلك  ﴾َكافَّ

وجعله ، افةبعثه إىل اخللق كب، فرفع درجته بتفضيله عىل مجيع الرسل، حممدًا|

ةا لِّْلَعاْلَِيَ إلا  َوَما َأْرَسْلنَاكَ ﴿: فقال تعاىل، رمحة للعاملني فلم كان رمحة  ﴾َرمْحَ

 . لزم أن يكون أفضل من كل العاملني، للعاملني

ُسوَل ﴿: فقال تعاىل، وجعله خاتم األنبياء فإذا  ﴾َوَخاَتَم النَّبِيِّيَ  اهللَِوَلكِن رَّ

ضول ألن نسخ الفاضل باملف؛ ن يكون أفضل النبينيوجب أ، كان خاتم النبيني

 . قبيح يف املعقول

فلقد قرن اهلل ذكر  ﴾َوَرَفْعنَا لََك ِذْكَركَ ﴿: فقال تعاىل، وقرن ذكره بذكره

صاحب  وال متشهد وال، فال خطيب، معه يذكرإال   فال يذكر، الرسول بذكره

وأشهد أن ، اهللإلا  أشهد أن ل اله«: يقولوهو إال   وال إقامة، وال أذان، صالة

 : يقول حسان. »حممداا رسول اهلل
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ُسوَل َفَقْد َأَطاَع ﴿: فقال تعاىل، وقرن طاعته بطاعته ْن ُيطِِع الرَّ  ﴾اهللَمَّ

ََم ُيَبايُِعوَن ﴿: فقال تعاىل، وقرن بيعته ببيعته   ﴾هللَاإِنَّ الَِّذيَن ُيَبايُِعوَنَك إِنَّ

ُة َولَِرُسولِهِ ﴿: وقرن عزته بعزته فقال تعاىل   ﴾َوهللَِِّ اْلِعزَّ

  ﴾َوَرُسوُلُه َأَحقُّ َأن ُيْرُضوهُ  اهللُوَ ﴿: فقال تعاىل، وقرن رضاه برضاه

ا الَِّذيَن آَمنُوْا اْسَتِجيُبوْا هلِلاِ َولِلرَّ ﴿: فقال تعاىل، وقرن إجابته بإجابته َ  ُسولِ َيا َأهيُّ

  ﴾إَِذا َدَعاُكم

بُّوَن ﴿: فقال تعاىل، وقرن حمبته بمحبته
بُِعويِن  اهللَإِن ُكنتُْم َُتِ بِْبُكُم َفاتَّ   ﴾اهللُ حُيْ

لة التابع توجب فضيوفضيلة ، فيلزم أن يكون حممد| أفضل األنبياء

ة  ُأْخِرَجْت ﴿: قال تعاىل، مة أخرجت للناسمته خري أفا  ؛ املتبوع ُكنُتْم َخْْيَ ُأمَّ

نالت ا مة حممد هذه الفضيلة إنم و ﴾َوَتنَْهْوَن َعِن اْلُْنَكرِ لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاْلَْْعُروِف 

 . |بمتابعة حممد

م ل   سائر األنبياء أن اهلل تعاىل كومما يدل عىل أفضلية رسولنا حممد| عىل

ُجَك َيا آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزوْ ﴿: فقال تعاىل، نادى نبيًا يف القرآن الكريم ناداه باسمه

نَّةَ  َوَناَدْينَاُه َأْن َيا ﴿: وقال تعاىل ﴾اهللَُيا ُموَسى إيِنِّ َأَنا ﴿: وقال تعاىل ﴾اجْلَ
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يَك ﴿: وقال تعاىل ﴾إِْبَراِهيمُ  ا : وقال تعاىل ﴾َيا ِعيَسى إيِنِّ ُمَتَوفِّ ﴿َيا َداُوُد إِنَّ

ا يَ ﴿: بأفضل األلقاب إليهأما نبينا فناداه ربه  ﴾َجَعْلنَاَك َخلِيَفةا يِف اأْلَْرضِ  َ ا َأهيُّ

ُسوُل  ا النَّبِيُّ ﴿و، ﴾الرَّ َ ا النَّ ﴿: قال تعاىل، وذلك يفيد الفضل؛ ﴾َيا َأهيُّ َ بِيُّ َجاِهِد َيا َأهيُّ

اَر َواْلُْنَافِِقيَ  ا َأْرَسْلنَاَك َشاِهد﴿: وقال ﴾اْلُكفَّ ا النَّبِيُّ إِنَّ َ  * اا َوَنِذير اا َوُمَبرشِّ  اا َيا َأهيُّ

اج اهللِإىَِل  اا َوَداِعي نِْي اا بِإِْذنِِه َوُِسَ ْغ َما ُأنِزَل ﴿: وقال تعاىل ﴾اا مُّ ُسوُل َبلِّ َا الرَّ َيا َأهيُّ

َك  بِّ   ﴾إَِلْيَك ِمن رَّ

ومعجزته أفضل من ، وأرشف األنبياء، فنبينا حممد| أفضل األنبياء

 ،جنس األصوات واحلروفوهي من ، القرآنمعجزته ف، معجزات سائر األنبياء

عل فج، ومعجزات سار األنبياء من جنس األمور الباقية، وهي أعراض غري باقية

  .ومعجزات سائر األنبياء فانية منقضية، اهلل معجزة حممد باقية إىل آخر الدهر

 ألن ؛ نودينه اإلسالم ناسخ جلميع األديا، فرسولنا أفضل من سائر األنبياء

 . أفضل من املنسوخ الناسخ

خلق اهلل جل : قال رسول اهلل|«: قال× مام الرضاعن اإل( األمايل) يف 

 . »ول أفخر، كرمهم عل اهللأنا أ، عرشين ألف نبيوعال مئة ألف وأربعة و

وأنا أول من تنشقا عنه األرض يوم ، دمأنا سيد ولد آ«: وعنه| أنه قال

 وأنا أول من يأخذ حلقة باب اجلنة فيفتح ،وأنا أول مشفع، وأنا أول شافع، القيامة
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 . »ومعي فقراء اْلؤمني يل فأدخلها

، شةكان النبي جالسًا يف بيت عائ: قال( يف فضائل الصحابة) وروى البيهقي 

: فقالت عائشة. »هذا سيد العرب«: فقال النبي|، فظهر عيل بن أيب طالب

  »سيد العربوهو ، أنا سيد العاْلي«: ألست أنت سيد العرب؟ فقال

عطيت مخساا مل يعطهن اُ «: قال رسول اهلل|: بن عباس قالاروى جماهد عن 

نا إىل كل وبعثت أ، كان كل نبي قبيل يبعث إىل قومه خاصة: ي أحد قبيل ي ول فخر

وجعلت يل األرض مسجداا وطهوراا فأيَم رجل من ُامتي . محرأبيض وأسود وأ

ومل ، وُاحلت يل الغنائم. نفليتيمم ولي لِّ حيث كا ومل جيد اْلاء، أدركته ال الة

 فإن العدو يرعب مني عل؛ ونرص  بالرعب أمامي مسْية شهر. حد قبيلَتل أل

ك فهي نائلة إن شاء اهلل ْلن ل يرش، وُاعطيت الشفاعة فاداخرهتا ألمتي. مسْية شهر

 . هغري له هبذه الفضائل عىلفوجه االستدالل رصيح يف أن اهلل فض  . »باهلل
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 |معجزات الرسولمن 

نم فبي، أصابت الناس سنة عىل عهد رسول اهلل|: عن أنس بن مالك قال

يب إذ دخل علينا أعرا؛ مسجده خيطب الناس عىل منربه يوم اجلمعةرسول اهلل يف 

أنشد و. فادع  اهلل أن يقينا الغيب، وجاع العيال، هلك املال، يا رسول اهلل: فقال

 : يقول

 لباهنييييا يييييدمي والعييييذراء أتيتييييك

 لسييييتكانة الفتييييى بكفيييييه لقييييىوأ

 عنيييدنا النييياس يأكيييل ُميييا َشء ول

 فرارنيييييا إلييييييكإلا  لنيييييا ولييييييس
 

 الطفييلِ  عيين ال ييبي ُام شييغلت وقييد 

 خييييل ل وهييو قييائَما  ضييعفا اجلييوع ميين

 الغسيل والِعلهيز العيامي اْلنظيل سوى

 الرسيييلِ  إىلإلا  النييياس فيييرار وأيييين
 

مريئاا مريعاا ، اللهم اسقنا غيثاا مغيثاا «: فرفع النبي يديه إىل السمء وقال: قال

َتيي به و، وتنبت به الزرع، الضعمتأل به ، نافعاا غْي ضارا ، عاجالا غْي أجل، غرقاا 

 . »األرض بعد موهتا

فو الذي نفيس بيده ما رد النبي يديه من الدعاء حتى أرسلت : يقول الراوي

وإن الرجل منا ليهمه الرجوع إىل أهله حتى ، فخرجنا نخوض املاء، السمء عزاليها

 . واستمر املطر من اجلمعة إىل اجلمعة، أتينا منازلنا

 ،هتدمت البيوت، الغرق الغرق، يا رسول اهلل: بطانة يصيحونفجاء أهل ال

حمد اهلل ف، اءه حتى صعد املنربفقام النبي جير رد. وهلكت املاشية فادع  اهلل لنا

اللهم عل ، اللهم حوالينا ول علينا«: ثم رفع يديه إىل السمء وقال، ثنى عليهوأ



| 

 . »ااكام ومنابت الشجر

ا وأحدق هب، دينةكالمه حتى انجاب السحاب عن املفواهلل ما استتم «: يقول

لو كان  ،أيب طالب هلل َدرا »وقال ، فتبسم رسول اهلل حتى بدت نواجده، كاإلكليل

يا «: فقام اإلمام عيل بن أيب طالب وقال. »فمن ينشدنا قوله؟، لقرا  عيناه حياا 

 : رد  قولهكأنك أ، رسول اهلل

ك ا يالا

 

 : وأنشد يقول، فقام رجل من كنانة

 

 

، كان أهل بيت من األنصار هلم مجل يسنون عليه: وعن أنس بن مالك قال

يه شد علإال   وكان ال يدخل عليه أحد احلائط  ، فمنعهم ظهره، فاستصعب عليهم

فجاء إىل رسول اهلل يشكو حاله ، وعطش نخلهم، حتى هلك زرعهم، يريد قتله

 . »قوموا بنا إليه«: فقال ألصحابه. إليه

فاشفق . »افتح الباب«: فقال لألنصاري، فذهبوا مجيعًا حتى أتوا احلائط

افتح ، ل عليك«: فقال النبي. إين أخاف عليك صولته: النبي وقالاألنصاري عىل 



‘  

، املسعور أقبل هائجاً كالكلب، وأحس البعري بفتح الباب، فلم فتح الباب. »الباب

يمرغ وجهه  ،رك بني يدي النبيبوأقبل يعدو حتى ، فلم أبرص النبي ذرفت عيناه

ه فقال ل، عمله مطيعًا سامعاً وأعاده إىل ، فأخذ رسول اهلل بناصيته، عند أقدامه

نحن أحق أن نسجد لك؟ ، تسجد لك، هذه هبيمة ال تعقل، يا رسول اهلل: أصحابه

ولو أمر  أحداا أن يسجد ألحد ، ل ينبغي ألحد أن يسجد ألحد دون اهلل«: فقال

 . »ألمر  اْلرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، دون اهلل

فسالت  ،ا صيبت عينه يوم بدر: بن النعمن قالوذكر حممد بن إسحاق عن قتادة 

إين حديث  ،يا رسول اهلل: وقال، فجاء إىل رسول اهلل وهو يبكي، حدقته عىل وجنته

 وأعادها إىل، خذها النبي بيدهفأ. وجتي أن تراين عىل هذه احلالةوتكره ز، عرس

 . فكان ال يدري أي عينيه أصيبت، ومسح عليها، حمل ها

من  :سأله، عاصم عىل اخلليفة عمر بن العزيز بن عبد امللكوملا وفد ولده 

 : أنت؟ فقال مرجتالً 

 عينيه اْليدا  عيل سيالت اليذ  بينا أنا

 أمرهيييا ألول كانيييت كيييَم فعييياد 

 

 دْ راليي أحسيين اْل ييطفى بكييف فييرد  

 ْد َخييام حسيين ويييا عينيياا  حسيينها فيييا

 





 

 

 

 |جوامع كالم رسول اهلل

 . »عطيت جوامع الكلملقد أ«

 حديث رشيف

َوَما َينطُِق َعِن ﴿ الذياألعظم| إليك بعض ما جاء من كالم الرسول 

َوى ونصائح وإرشادات دينية ، من حكم وآداب﴾َوْحٌي ُيوَحىإلا  إِْن ُهوَ *  اْ َ

ر ورش  األمو، وأحسن اهلدي هدي حممد، احلديث كتاب اهللفإن أفضل ، ودنيوية

 : من جوامع كلمه|ف. حمدثاهتا

 

 حرف األلف

 . »ومن ُتلف عنها غرق وهوى، أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا«

 . »آفة العلم النسيان«

 . »وإن من الشعر ْلكمة، إن من البيان لسحراا «

 . »انرص أخاك ظاْلاا أومظلوماا «

 . «نوى وإنَم لكل إمرئ ما، األعَمل بالنيا »

 . »أكثر أهل النار اْلتكاون«

 . »بغض اْلالل إىل اهلل الطالقأ«

أو  ،أو علم ينتفع به، صدقة جارية: من ثالثإلا  إذا ما  العبد انقطع عمله«

                                           
 . 4ـ  3النجم: ( 1) 



| 

 . »ولد صالح يدعو له

 . »إماطة األذى من الطريق صدقة«

 . »أنزلوا الناس مناز م«

 . »أدبوا أولدكم عل حب عيل«

 . »إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه«

 . »إذا سألت فاسأل اهلل، وإذا استعنت فاستعن باهلل«

إذا أقبلت الدنيا عل إنسان أعارته حماسن غْيه، وإذا أدبر  عنه سلبته حماسن «

 . »نفسه

 . »إذا أصاب أحدكم م يبة فليقل إنا هلل وإنا إليه راجعون«

أحدكم فليفطر عل التمر؛ فإنه بركة، فإن مل جيد التمر فليفطر عل  إذا أفطر«

 . »اْلاء؛ فإنه طهور

إذا صلت اْلرأة مخسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، «

 . »دخلت اجلنة

إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: أمر ابن آدم «

 . »وأمر  بالسجود فع يت فيل النار بالسجود فسجد فله اجلنة،

 . »اْلؤمني جنود جمندة فَم تآلف منها ائتلف وما ُتالف منها اختلف أرواح«

 . »األجْي أجره قبل أن جيف عرقه أعطوا«

 . »كلمة حق بي يد  سلطان جائر اجلهادأفضل «

 

 حرف الباء
 . »حل ميتته، البحر طهور ماؤه«



‘  

 . »أبناؤكم بروا آباءكم تاَّكم«

 . »عنده ومل ي لِّ عيلَّ  كرُ  البخيل من ذُ «

اك قبل وغن، وصحتك قبل سقمك، شبابك قبل هرمك: بادر بأربع قبل أربع«

 . »وحياتك قبل موتك، فقرك

 

 حرف التاء

اس؛ ُتْيوا لنطفكم«  . »فإن العرق دسا

 . »فإنه ينظر بنور اهلل، اتقوا فراسة اْلؤمن«

 . »وتركها كفر، التحدث بنعمة اهلل شكر«

 

 حرف اجليم
 . »اجلنة َتت أقدام األمها «

 . »جبلت القلوب عل حب من أحسن إليها«

 . »والرفيق قبل الطريق، اجلار قبل الدار«

 

 حرف احلاء

 . »اْلسد يأكل اْلسنا  كَم تأكل النار اْلطب«

 . »اْلكمة ضالاة اْلؤمن«

 . »وحسن اجلوار يعمران الديار، حسن اْللق«

 . »للناس ما َتب لنفسكحب «

البالء واستقبلوا ، وداووا مرضاكم بال دقة، ح نوا أموالكم بالزكاة«

 . »بالدعاء
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 حرف اخلاء

 . »خْي الناس أنفعهم للناس«

 . »وخْي الزاد التقوى، خْي الغناء غنى النفس«

 . »خْيكم من مل يرتك آخرته لدنياه«

ه، خْيكم من يرجى خْيه«  . »ويؤمن رشا

 . »نفعهم لعيالهوأحبهم إليه أ، كلهم عيال اهلللق اْل«

 . »وخْي ا د  ما اتبع، خْي األعَمل ما نفع«

 

 حرف الدال

 . »داووا مرضاكم بال دقة«

 

 حرف الراء

 . »رأس اْلكمة ُمافة اهلل«

 . »أو صمت فسلم، رحم اهلل من قال خْياا فغنم«

 

 حرف السني

 . »ذ  نعمة حمسودفإن كل ؛ استعينوا عل حوائجكم بالكتَمن«

 . »ِف عن السؤال ما استطعتعستا«

 . »شيته رص  أسْيهفُسك أسْيك فإذا أ«
 



‘  

 حرف الشني

 . »ورش اْلآكل أكل مال اليتيم، رش اْلكاسب الربا«

 . »ورش منه من باع آخرته بدنيا غْيه، رشا الناس من باع آخرته بدنياه«

 . »رش الندامة ندامة يوم القيامة«

اا ول ترشبه عبااا ارشب اْلاء «  . »م ا

 

 حرف الصاد

 . »صنائع اْلعروف تقي م ارع السوء«

 . »وعون من اْلطوب، ال ا سرت من الكروب«

 . »صدقة الْس تطفي غضب الرب«

 

 حرف الطاء

 . »طلب العلم فريضة عل كل مسلم ومسلمة«

 . »اطلبوا العلم ولو يف ال ي«

 . »اطلبوا العلم من اْلهد إىل اللحد«
 

 حرف العني

واعمل ما ، فإنك مفارقه؛ وأحبب من شئت، فإنك ميت؛ عش ما شئت«

 . »فإنك جمز  عليه؛ شئت

 . »وأبخل الناس من بخل بالسالم، أعجز الناس من عجز عن الدعاء«

  »نك متو  غداا أواعمل اخرتك ك، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداا «

                                           
، ويف بعضها عن ×هذا احلديث رشيف مروي يف بعض مصادرنا عن اإلمام احلسن( 1) 
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 حرف القاف

 . »قليل يكفيك خْي من كثْي يرزيك«

 . »أو أخ يوثق به، قلاَم يوجد يف آخر الزمان درهم حالل«

 . »قيدوا العلم بالكتابة«

 

 حرف الكاف

 . »ول تكن الثالث فتهلك، كن عاْلاا أو متعلَما «

  »وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع  «

 

 حرف الالم

 . »ل فقر أشد من اجلهل«

 . »غارس شجراا ول غرس ، لول األمل ما أرضعت أم ولدها«

 . »ل يلدغ اْلؤمن جحر مرتي«

 . »لو تكاشفتم ما تدافنتم«
 

 حرف امليم

 . »من تواضع هلل رفعه اهلل«

                                           
 ×. الصادق

 : الشاعر يقول( 1) 

ـــــم    رعيـــــة ونحـــــن راع فكلك 
 

ــــل    ــــي وك ــــه يالق ــــبه رب  فيحاس
 

 



‘  

 . »فليتِق اهلل، من أحب أن يكون أعز الناس«

 . »ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه«

 . »ل يظلمه ول يثلمه، اْلسلم أخو اْلسلم«

 . »بعضه بعضاا  اْلؤمن للمؤمن كالبنيان اْلرصوص يشدا «

 . »طه اهلل عليهسلا ، من أعان ظاْلاا عل ظلمه«

 . »وأضلا  ، من أفتى بغْي علم فقد ضلا «

 . »ول ندم من استشار، ما خاب من استخار«

 . »أو وهب فأمَض، أو لبس فأبل، ما أكل فأفنىإلا  ما للمرء من ماله«

 . »من ُقتل دون ماله ما  شهيداا «

 . »فليس منا من غشا «

 

 حرف النون
 

 . »فارَتلوها تبلغكم ااخرة، نعم اْلطية الدنيا«

 . »الناس معادن كمعادن الفضة والذهب«

 . »وكثرة السؤال، اْلال ةوإضاع، هنيتكم عن القيل والقال«

 

 حرف اهلاء
 

 . »وتزيل األحقاد، ا دية تورث اْلحبة«



| 

 حرف الياء

  »يعرف الفضَل ألهِل الفضل ذوو الفضلِ «

 . »اهلل مع اجلَمعة يد«

 . »اليد العليا خْي من اليد السفل«

                                           
 الشاعر يقول( 1) 

ــور يبصـــر ال ــنإال   الن ــه م  بصـــر   ل

 

ــــه مــــنإال   الفضــــيلة وال  ــــدم   ل  ق

 

 
 



 

 

 

 |ما بعد النيب حممد

ها فقد رعت، سنني يف أسعد أيام وأجلها وأطهرهاعاشت يثرب أكثر من عرش 

، ودافعت عنها، يد الوحي طيلة هذه األيام التي رعت هي فيها رسالة السمء

وانضمت مكة  .لكي تعيش الرسالة وتسود وختلد؛ ودفعت يف سبيلها أهبظ األثمن

ختها ا  وبانضمم مكة إىل . ختها يثرب يف رعاية الرسالة اخلامتةا  هي األخرى إىل 

يل  ،يثرب يف رعاية الرسالة سقط آخر وثن وطاغوت يف اجلزيرة العربية كلها وا ج 

تروهيا يد الوحي ، آخر شيطان من أرض اجلزيرة لتنمو فيها شجرة اإليمن

 . املقدس

وأوضح معامل الرسالة جمملها ، ت أركان العقيدةوثب  ، د حممد| األمنووط  

اْلَيْوَم ﴿: ذلك بقوله  سبحانه وتعاىلحيث أعلن املرشع األعىل، وتفصيالهتا

  ﴾اا َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اإِلْساَلَم ِدين

وإمتام وارتضاء اإلسالم منهجًا خالدًا ، الترشيع لوبإعالن السمء نبأ إكم

نبأ انتهاء  ..حيمل األسى يف طياتهنبأ جديدًا باتت حمافل األرض تتوقع ، لألرض

ألن دوره هذا ـ حسب ترصيح القران ؛ سفارة حممد| يف األرض  ..السفارة

ته التي ولتبقى مدرس، لتبقى تعاليمه التي غرسها؛ الكريم ـ قد أوشك أن ينتهى

  .وتؤدي مهمتها وفاعليتها يف خلق اإلنسان الرسايل الكريم، أسسها تعمل عملها

من قرائن شتى كان بضمنها خطبة الرسول| اجلامعة التي وقد تأكد هذا 

                                           
 . 3: املائدة( 1) 



| 

نها كل ما حوته الرسالة املقدسة من ، ألقاها بعد عودته من حجة الوداع وضم 

د إمامة ثم أك  ، لتزام هباوطالبهم مطالبة أكيدة باال، وقوانني وأحكام، أرسار ومعامل

 . ي والسيايسعيل ليقوم بمهمة التنفيذ هلذه الرسالة عىل الصعيد االجتمع

وهذه املبادرة اجلديدة من الرسول اكدت ملحافل األرض أن القائد املنقذ البد 

وراحت القلوب تنبض نبضات كلها رعب ، لنبأاوباتت اآلذان تتسمع ، مفارق

 وما أن انرصم أكثر من شهر واحد من السنة احلادية عرشة من اهلجرة، وخماوف

حة وبدأت ص، رافقته أربعة وعرشين يوماً شديدة وأمل ت بالقائد حممد محى إال  

حلظات تنرصم حتى تعلن األرض نبأ إال   وما هي، الرسول تنهار يومًا بعد يوم

  .بل افتقاد املنقذ واملحرر لإلنسانية، عن األرضالوحي نبأ انقطاع  ...وفاة حممد

ق  ومل يب، فانقطع الوحي عن زيارهتا، ود عت األمة قائدها حممدًا|لقد ، نعم

غايل وعرتة فقيدها ال، كتاب اهلل العزيز: أن تلتزم بحبل اهلل الوثيقإال   لدهيا

والصورة احلية للرسالة ، ألن أهل البيت هم ترمجان الوحي؛ حممد|

األمة فوجئت بإعصار من املحن كاد أن حيل هبا قارعة لوال هذه ولكن . اإلسالمية

 . رمحة اهلل سبحانه هبا

حن الكثار التي هزت كيان اال مة إقصاء ويص رسول وقد كان يف طليعة هذه امل

ي يف ودوره الطبيع، اهلل| عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني عن مركزه القيادي

وإنم عوملت بضعة املصطفى هي األخرى ، ومل يقف األمر عند هذا احلد، األمة

وتضمد ، فبدالً من أن تكفكف السلطة اجلديدة دموع فاطمة، معاملة قاسية

 ،قدها لركنها الوثيق أبيها حممد|هبا من أمل وكآبة بعد ف ما أمل   احها بعدجر

من ذلك فإن السلطة اجلديدة وقفت من فاطمة موقفًا خمزيًا ترك يف جبني  فبدالً 

ألن فاطمة التي أراد هلا الرسول أن تكون ؛ األمة لطخة سوداء إىل يوم القيامة



‘  

لتعسف وطأة  ا حتت أصبحت تعيش، النورمدرسة ومناراً تشع  عىل العامل اهلداية و

 . واهلوان بعد أبيها

ثك وحيد  . لقد توالت األحداث عىل فاطمة الزهراء بعد وفاة أبيها رسول اهلل

مى التي شملت الغالبية العظ( الردة) فريوي لك قصة : التاريخ بالعجب العجاب

أكد من املسلمني حني راحوا يرصفون اخلالفة عن صاحبها الرشعي الذي 

يل ذلك هو ع، الرسول األعظم| عىل خالفته وواليته شؤون املسلمني بعده

وجيري عليه ، ويروي لك منازعة فاطمة يف حقها من فدك. ×بن أيب طالب

: لإين سمعت رسول اهلل| يقو: هلا بحديث الفرد فتشهد، حكم التأميم اجلائر

 . »نورث ال األنبياء معارش نحن«

ث لك عن ويتحد. ليبايع أبا بكر؛ مته إىل اجلامعويقص عليك قيادة عيل بعم

إن يف  :فيقال ملن أمر باإلحراق، إرضام النار يف دار فاطمة حتى خيرج عيل للبيعة

وإن؟ مما حدا بشاعر النيل حافظ إبراهيم أن يتغنى هبا يف : فيقول. الدار فاطمة

ن مفاخر م ويعتربها مفخرة، عمريته التي هي من عيون شعره يف ديوانه املطبوع

 : السلف يشيد هبا اخللف

 

ا لم موأنت واجم ذاهل اللب ال تدري أح، وينبئك بكل يشء من هذا القبيل

إن »و، «هذا وصيي وخليفتي فيكم«: تسمعه أم حقيقة؟ أمل يقل رسول اهلل يف عيل

 ؟ »إنه ل نبي بعد إلا  ي بمنزلة هارون من موسىمنا  علياا 

ومن آذاين ، اينذآذاها فقد من آ، بضعة منيفاطمة «: مل يسمعوا قوله يف فاطمةأ
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 ؟ »ذى اهللفقد آ

يات آإىل  ،إىل املباهلة، فمن آية التطهري؛ وآياتأفلم تنزل فيهم وولدهيم آيات 

 أو يكون هلم حق االجتهاد يف، ية املودة يف القربى إىل آية الصدقةآإىل ، األبرار

 مقابل هذه الكثرة من النصوص املتواترة؟

واألرض غري ،  السمءفرتى فاطمة السمء غري، تفيض روح حممد|

ويأخذ األسى مأخذه من ، أتراح فاطمةوتزيد . واال ناس غري اال ناس، األرض

 : ا عند قرب أبيهالتتعزى هب؛ األبيات املحزنة عنده فتميض إىل قرب أبيها تنشد، نفسها

 

 لكن الذي حل حمل أبيها يف، لقد كان باإلمكان أن ختف لوعة فاطمة عىل أبيها

بل ، تؤدةومل حيل بال، بل حل بالعنف، عطفاحلكم والتوجيه مل حيل حمل أبيها بال

 . حل كم أراد هو ال كم أراد أبوها

ـ اوز عىل ال تتج، وفاة بضعتهو قصرية بني وفاة النبي اً د  ولعمري إهنا فرتة ج
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ـ التسعني يوماً  يها ولكنها كانت فرتة ثقيلة عىل الزهراء جداً رفعت ف، أكثر التقادير 

ق وإنم شهدت احل، معارضتها عبثًا أو اندفاعًا وراء عاطفةومل تكن ، لواء املعارضة

هبت  ولذلك؛ عالئه عىل املألوإ فراحت تبذل جهدها ملنارصته، مسحق باألقداي  

جع يف ال يزال هيجمتمعًا  لتنقذبل ، فاطمة تطالب باإلرث ال لتحصل عىل اإلرث

 . ستكانةويرىض باال، الذل

 

 إعالن املعارضة
فكانت كشعاع الشمس الدافئ ولكنه ، ل دورهاء متث  برزت فاطمة الزهرا

 بني البطولة التي جتىل   أي فرٍق . وكانت كحد السيف رهيف ولكنه قاطع، حارق

هبا فاطمة ـ  توبني البطولة التي جتل  ، هبا عيل أمري املؤمنني يف دفاعه عن الرسالة

 أم أبيها ـ يف دفاعها عن احلق أمام اخلليفة يف ساحة املسجد؟ 

ث الرواة أنه ملا بلغ فاطمة إمجاع أيب بكر عىل منعها فدكًا وضعت لقد حد  

تطأ  ،وأقبلت يف ملة من حفدهتا ونساء قومها، وغادرت بيتها، مخارها عىل رأسها

سجد حتى دخلت عىل أيب بكر يف امل، ما خترم مشيتها مشية رسول اهلل|، ذيوهلا

جلست ف، بينها وبينهم مالءة ـ وقد حشد املهاجرين واألنصار وغريهم ـ فرضبت

م أمهلت ث، وارتج املسجد بمن فيه، ثم أن ت أنة أجهش هلا القوم بالبكاء والنحيب

وهدأت فورهتم بدأت تلقي حججها ، حتى إذا سكن نشيج القوم، طويالً 

 . با سلوب ملؤه حكمة وروية

 

 خطاب يف باحة املسجد

ها وصل ت عىل أبي، ملجدافتتحت الكالم بحمد من هو أوىل باحلمد والطول وا
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: لتفقافلم أمسكوا عادت يف كالمها ، فعاد القوم يف بكائهم، رسول اهلل|

والثناء بَم قدم من عموم نعم ، وله الشكر عل ما أ م، اْلمد هلل عل ما أنعم«

ونأى ، ح اء عددهاجم عن اإل، ومتام منن أولها، اهاوسبوغ آلء أسد، هااابتد

وندهبم لستزادهتا بالشكر ، وتفاد  عن اإلدراك أبدها، عن اجلزاء أمدها

 . وثنى بالندب عل أمثا ا، واستحمد إىل اْلالئق بإجزا ا، لت ا ا

، كلمة جعل اإلخالص تأويلها، اهلل وحده ل رشيك لهإلا  لهشهد أن ل إوأ

 ،اْلمتنع عن األب ار رؤيته، وأنار يف الفكر معقو ا، وضمن القلوب موصو ا

 ،ابتدع األشياء ل من َشء كان قبلها، ومن األوهام كيفيته، ومن األلسن صفته

هنا بقدرته، وأنشأها بال احتذاء أمثلة امتثلها حاجة  من غْي، وذرأها بمشيئته، كوا

، بيهاا عل طاعتهوتن، تثبيتاا ْلكمتهإلا  ، ول فائدة له يف ت ويرها، منه إىل تكوينها

 ،ثم جعل الثواب عل طاعته، وإعزازاا لدعوته، داا لايتهعبا وت، وإظهاراا لقدرته

  .وحياشة  م إىل جنته، يادة لعباده عن نقمتهذ، ووضع العقاب عل مع يته

َمه وس، اختاره وانتجبه قبل أن أرسله، عبده ورسوله ‘وأشهد أن أيب حممداا 

بسرت و، إذ اْلالئق بالغيب مكنونة؛ واصطفاه قبل أن ابتعثه، قبل أن اجتباه

وإحاطة ، علَما من اهلل بتأويل األمور، وبنهاية العدم مقرونة، األهاويل م ونة

اء وعزيمة عل إمض، ألمرهابتعثه إمتاماا ، ومعرفة بمواقع اْلقدور، بحوادث الدهور

فاا عل نْياهنا، فرأى األمم فرقاا يف أدياهنا، ْلقادير رمحته نفاذاا وإ، حكمه عابدة  ،عكا

وكشف عن ، فأنار اهلل بأيب حممد| ظلمها، ة هلل مع عرفاهنامنكر، ألوثاهنا

وأنقذهم من ، وقام يف الناس با داية، وجلا عن األب ار غممها، القلوب هبمها

هم من العَمية، الغواية ودعاهم إىل الطريق ، ويموهداهم إىل الدين الق، وبرصَّ
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حمد| من فم، وإيثارورغبة ، ثم قبضه اهلل إليه قبضة رأفة واختيار، اْلستقيم

، ورضوان الرب الغفار، قد حف باْلالئكة األبرار، تعب هذه الدار يف راحة

قه وخْيته من خل، وأمينه عل وحيه، صل اهلل عل نبيه، وجماورة اْللك اجلبار

 . »والسالم عليه ورمحة اهلل وبركاته، وصفيه

ومحلة ، ره وهنيهوأنتم عباد اهلل ن ب أم«: إىل أهل املسجد وقالت تثم التفت

عهد و، فيكم هللزعيم ، وبلغاؤه إىل األمم، وأمناء اهلل عل أنفسكم، دينه ووحيه

والنور  ،والقرآن ال ادق، كتاب اهلل الناطق، وبقية استخلفها عليكم، قدمه إليكم

مغتبطة  ،منجلية ظواهره، منكشفة ُسائره، بينة ب ائره، والضياء الالمع، الساطع

به تنال حجج اهلل ، مؤد  إىل النجاة استَمعه، الرضوان أتباعه قائد إىل، أشياعه

 ،وَجله الشافية، ناته اجلاليةوبيا ، وحمارمه اْلحذرة، وعزائمه اْلفْسة، اْلنورة

فجعل  ،ورشائعه اْلكتوبة، اْلوهوبة هورخ ، وفضائله اْلندوبة، وبراهينه الكافية

زكية والزكاة ت، زهياا لكم عن الكاوال الة تن، اهلل اإليَمن تطهْياا لكم من الرشك

والعدل ، نواْلج تشييداا للدي، وال يام تثبيتاا لإلخالص، ونَمء يف الرزق، للنفس

واجلهاد عزاا ، لفرقةوإمامتنا أماناا من ا، وطاعتنا نظاماا للملة، تنسيقاا للقلوب

األمر و، وال ا معونة عل استيجاب األجر، لا ألهل الكفر والنفاقوذ، لإلسالم

 ،وبرا الوالدين وقاية من السخط، باْلعروف والنهي عن اْلنكر م لحة للعامة

فاء والو، والق اص حقناا للدماء، ومنَمة يف العدد، وصلة األرحام منسأة يف العمر

والنهي عن  ،وتوفية اْلكاييل واْلوازين تغيْياا للبخس، بالنذر تعريضاا للمغفرة

قة وترك الْس، اجتناب القذف حجاباا عن اللعنةو، رشب اْلمر تنزهياا عن الرجس

ا الَِّذيَن آَمنُوْا اتَّ : وَحرم اهلل الرشك إخالصاا له بالربوبية. إجياباا للعفة َ  اهللَ ُقوْا ﴿َيا َأهيُّ
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ْسلُِمونَ إلا  َحقَّ ُتَقاتِِه َولَ مَتُوُتنَّ  ِمْن ِعَباِدِه  اهللَ﴿إِنَََّم خَيَْشى  ﴾َوَأنُتم مُّ

 . »﴾اْلُعَلََمء

ول ، أقول عوداا وبدءاا ، وأيب حممد، اعلموا أين فاطمة، أهيا الناس«: ثم قالت

ْن َأنُفِسُكْم : ول أفعل ما افعل شططاا ، أقول ما أقول غلطاا  ﴿لََقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ

ِحيمٌ َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعَلْيُكم  فإن تعزوه وتعرفوه  ﴾بِاْلُْْؤِمنَِي َرُؤوٌف رَّ

غ فبلا ، ولنعم اْلعزى إليه، وأخا ابن عمي دون رجالكم، َتدوه أيب دون نسائكم

آخذاا ، جهمبضارباا ث، مائالا عن مدرجة اْلرشكي، الرسالة صادعاا بالنذارة

وينكث  ،يكْس األصنام، داعياا إىل سبيل ربه باْلكمة واْلوعظة اْلسنة، بكظمهم

ق وأسفر اْل، حتى تفرى الليل عن صبحه، حتى اهنزم اجلمع وولوا الدبر، ما ا

، وطاح وشيظ النفاق، وخرست شقاشق الشياطي، ونطق زعيم الدين، عن حمضه

خالص يف نفر من البيض وفهتم بكلمة اإل، وانحلت عقدة الكفر والشقاق

ة وقبس، الطامعوهنزة ، مذقة الشارب ،رة من النارفوكنتم عل شفا ح، اْلَمص

ُتافون  ،أذلاة خاسئي، وتقتاتون القد، ترشبون الطرق، قداموموطئ األ، العجالن

، تيبعد اللتيا وال فأنقذكم اهلل بأيب حممد|، أن يتخطفكم الناس من حولكم

ََم : ومردة أهل الكتاب، وذؤبان العرب، الرجال همببوبعد أن مني  َأْوَقُدوْا ﴿ُكلَّ

 أو فغر  فاغرة من اْلرشكي، يطاننجم قرن للش أو ﴾اهللُلِّْلَحْرِب َأْطَفَأَها  اا َنار

، سيفهوخيمد  بها ب، صَمخها بأمخ هفال ينكفئ حتى يطأ ، قذف أخاه يف  واهتا
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أولياء  سيداا يف، قريباا من رسول اهلل|، جمتهداا يف أمر اهلل، يف ذا  اهلل مكدوداا 

 وأنتم عل رفاهية من، ل تأخذه يف اهلل لومة لئم، داا كادحاا جم، مشمراا ناصحاا ، اهلل

 ،وتتوكفون األخبار، ترتب ون بنا الدوائر، وادعون فاكهون آمنون، العيش

 . وتفرون من القتال، وتنك ون عند النزال

، كة النفاقحسي ظهر  فيكم، ومأوى أصفيائه، فلَم اختار اهلل لنبيه دار أنبيائه

وهدر فنيق ، ونبغ خامل األقلي، ونطق كاظم الغاوين، وسمل جلباب الدين

، مهاتفاا بك، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه، فخطر يف عرصاتكم، اْلبطلي

م ثم استنهضكم فوجدك، وللغرة فيه مالحظي، فألفاكم لدعوته مستجيبي

هذا ، موأوردتم غْي رشبك، بلكمإفوسمتم غْي ، وأمحشكم فألفاكم غضاباا ، خفافاا 

هدون فلَِم َت، والرسول ْلا يقا، واجلرح ْلاا يندمل، والكلم رحيب، والعهد قريب

زعمتم  بتداراا اوتوسعون جرح قلبي به وْلا يندمل؟ ، يف وقد َجريت بأيب حتى تشتعل

فهيها   ﴾بِاْلَكافِِرينَ  ﴿َألَ يِف اْلِفْتنَِة َسَقُطوْا َوإِنَّ َجَهنََّم ْلَُِحيَطةٌ : خوف الفتنة

 منكم وكيف بكم؟ وأنى تؤفكون؟

، وأعالمه زاهرة، وأحكامه باهرة، أموره ظاهرة، وهذا كتاب اهلل بي أظهركم

أرغبة عنه ، وقد خلفتموه وراء ظهوركم، وأوامره واضحة، وزواجره لئحة

﴿َوَمن َيْبَتِغ َغْْيَ اإِلْساَلِم  ﴾﴿بِْئَس لِلظَّاْلَِِي َبَدلا أم بغْيه َتكمون؟ ، تريدون

ينَ  اا ِدين اُِسِ ريثَم تسكن إلا  ثم مل تلبثوا ﴾َفَلن ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو يِف ااِخَرِة ِمَن اْْلَ

، وهتيجون من َجرهتا، ثم أخذتم تورون وقدهتا، ويسلس قيادها، نغرهتا
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النبي  وإوال سنن، وإطفاء نور الدين اجليل، وتستجيبون  تاف الشيطان الغو 

ون ا  ،ومتشون ألهله يف الْساء والضاء، ترشبون حسواا يف ارتغاء، ال في

وكيف ل وأنتم اان تزعمون ، اخز السنان ىف اْلشوو، منكم عل مثل حز اْلدى

اِهلِيَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللاِ ُحْكَما أن ل أرث يل من أيب؟  لَِّقْوم   ﴿َأَفُحْكَم اجْلَ

  .أفال تعلمون؟ بل قد َتل لكم كالشمس الضاحية أنني ابنته ﴾ُيوقِنُونَ 

اك ول أيف كتاب اهلل ترث أب، يابن أيب قحافة ؟أُاغلب عل إرثي ، نأهيا اْلسلمو

أفعل عمد تركتم كتاب اهلل ونبذمتوه وراء  ﴾اا َفِريا  اا َلَقْد ِجْئِت َشْيئ﴿أرث أيب؟ 

ن باوقال فيَم اقتص من خا حييى  ﴾﴿َوَوِرَث ُسَلْيََمُن َداُودَ : إذ يقول؛ ظهوركم

َيِرُثنِي َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه  * اا ﴿ َفَهْب يِل ِمن لَُّدنَك َولِيا : إذ يقول، زكريا

 ﴾اهللِ﴿َوُأْوُلو اأْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوىَل بِبَْعض  يِف كَِتاِب : وقال ﴾اا َربِّ َرِضيا 

َكِر ِمْثُل َحظِّ األُنَثيَْيِ  اهللُ﴿ُيوِصيُكُم : وقال ﴿إِن َتَرَك : وقال ﴾يِف َأْولَِدُكْم لِلذَّ

  ﴾َعَل اْلُْتَِّقيَ  اا اْلَوِصيَُّة لِْلَوالَِدْيِن َواألْقَربَِي بِاْلَْْعُروِف َحقا  اا َخْْي 

ول رحم بيننا؟ أفخ كم اهلل بآية ، أزعتم أن ل حظوة يل ول إرث من أيب

ة : أم تقولون، خرج أيب منهاأ أهل ملاتي ل يتوارثان؟ أو لست أنا وأيب من أهل ملا

أم أنتم أعلم بخ وص القرآن وعمومه من أيب وابن عمي؟ فدونكها ، واحدة
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 ،والزعيم حممد، فنعم اْلكم اهلل، تلقاك يوم حرشك ونرشك، ُمطومة مرحولة

 ألِّ َنبَ ﴿لِّكُ : ول ينفعكم إذ تندمون، وعند الساعة خيْس اْلبطلون، واْلوعد القيامة

ْسَتَقري َوَسْوَف َتْعَلُمونَ  ِقيمٌ  ﴾مُّ   ﴾﴿َمن َيْأتِيِه َعَذاٌب خُيِْزيِه َوحَيِلُّ َعَلْيِه َعَذاٌب مُّ

 وح نة، وأعضاد اْللة، يا معرش الفتية«: رمت بطرفها نحو األنصار وقالتثم 

نة عن ظالمتي؟ أما كان رسول اهلل| والسِّ ، ما هذه الغميزة يف حقي، اإلسالم

قة ولكم طا، ةوعجالن ذا إهال، ُسعان ما أحدثتم؟ اْلرء حيفظ يف ولده: أيب يقول

ما  حممد؟ فخطب جليل : أتقولون، وقوة عل ما أطلب وُازاول، بَم أحاول

وكسفت  ،وأظلمت األرض لغيبته، وانفتق رتقه، واستنهر فتقه، استوسع وهيه

 ،وخشعت اجلبال، وأكد  األمال، وانتثر  النجوم ْل يبته، الشمس والقمر

 يبة واْل، فتلك واهلل النازلة الكاى. ديلت اْلرمة عند ُماتهواُ ، وُاضيع اْلريم

أعلن هبا كتاب اهلل جل ثناؤه يف ، ول بائقة عاجلة، نازلةالعظمى التي ل مثلها 

وتالوة  ،هتافاا ورصاخاا ، هيتف يف أفنيتكم، ويف ُمساكم وم بحكم، أفنيتكم

ٌد ﴿َوَما حُمَ : وقضاء حتم، حكم ف ل، ولقبله ما حل بأنبياء اهلل ورسله. وأْلاناا   مَّ

ُسُل َأفَ إلا  اَ  َأْو ُقتَِل انَقَلْبُتْم َعَل َأْعَقابُِكْم َوَمن َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبلِِه الرُّ إِن مَّ

اكِِرينَ  اهللَُوَسَيْجِز   اا َشْيئ اهللََينَقلِْب َعَلَ َعِقبَْيِه َفَلن َيُضَّ    ﴾الشَّ

؟ ومبتدىا وجممع، أُاهضم تراث أيب وأنتم بمرأى مني ومسمع، هياا بني قيلةإ

 ،واألداة والقوة، وأنتم ذوو العدد والعدة، وتشملكم اْلاة، تلبسكم الدعوة

 وتأتيكم الرصخة فال، توافيكم الدعوة فال َتيبون، وعندكم السالح واجلنة
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ة التي والنخب، معروفون باْلْي وال الح، وأنتم موصوفون بالكفاح، تغيثون

م الكد وَتملت، قاتلتم العرب، واْلْية التي اختْي  لنا أهل البيت، انتخبت

، روننأمركم فتأمت، فال ناح وتاحون، وكافحتم البهم، ناطحتم األمم، والتعب

وخضعت نعرة ، ودرا حلب الليايل واأليام، حتى إذا اداار  بنا رحى اإلسالم

، وهدأ  دعوة ا رج، ومخد  نْيان الكفر، وسكنت فورة اإلفك، الرشك

ك تم ون، عالنوأُسرتم بعد اإل، فأنى حدتم بعد البيان. واستوسق نظام الدين

وْا بِإِْخَراِج لقوم  بؤساا  ؟رشكتم بعد اإليَمنوأ، بعد اإلقدام َكثُوْا َأْيََمهَنُْم َوَوُّ ﴿نَّ

َشْوهَنُْم فَ  ة  َأَُتْ َل َمرَّ ُسوِل َوُهم َبَدُؤوُكْم َأوَّ َشْوُه إِن ُكنُتم  اهللُ الرَّ َأَحقُّ َأن َُتْ

ُؤِمنِيَ    ﴾مُّ

وأبعدتم من هو أحق بالبسط ، ْلفضأل وقد أرى أن قد اخلدتم إىل ا

 ،فمججتم ما وعيتم، ونجوتم من الضيق بالسعة، وركنتم إىل الدعة، والقبض

َغنِيي لَ  اهللََفإِنَّ  اا ﴿إِن َتْكُفُروْا َأنُتْم َوَمن يِف األَْرِض ََجِيع، ودسعتم الذ  تسوغتم

  ﴾مَحِيٌد 

 والعذرة التي، خامرتكمأل وقد قلت ما قلت عل معرفة مني باْلذلة التي 

وتقدمة  ،ونفثة الغيظ، وبثة ال در، ولكنها فيضة النفس، استشعرهتا قلوبكم

 مسومة، باقية العار، نقبة اْلف، دبرة الظهر، فدونكموها فاحتقبوها، اْلجة

 *ئَِدِة الَّتِي َتطَّلُِع َعَل اأْلَفْ  *اْلُْوَقَدُة  اهللِ رُ َنا﴿موصولة بي، بغضب اهلل وشنار األبد

ْؤَصَدةٌ  َا َعَلْيِهم مُّ ﴿َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا َأ َّ ُمنَقَلب  ، فبعي اهلل ما تفعلون ﴾إهِنَّ
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نَا َعاِمُلونَ : وأنا ابنة نذير لكم بي يد  عذاب شديد ﴾َينَقلُِبونَ  ﴾﴿َفاْعَمْل إِنَّ

ا ُمنَتظُِرونَ ﴿َوانَتظُِروا   . ﴾إِنَّ

ندفاع وراء اأو ، أي يشء نغر بفاطمة الزهراء إىل ساحة املسجد؟ هل هو عبث

دها فراحت تبذل جه، سحق باألقداملكنها شهدت احلق ي  ، عاطفة؟ كال

لقد واجهت الصديقة الزهراء حادثتني بعد فقد أبيها . وإعالئه عىل املأل، ملنارصته

ها ت باال مة اإلسالمية بعد قائدالعاصفة اهلوجاء التي ألـم  بمثابة حممد| كانا 

 . حممد|

 

 نقض الوصيتني

إقصاء اإلمام أمري املؤمنني عن مركزه القيادي يف  أي، اخلالفةوصية: أولوا

ة مل يكن جمرد تغري ؛ األمة اإلسالمية ألن إقصاء عيل عن دوره الطبيعي يف اال م 

 . ن اخلط الذي رسمته السمء ألهل األرضوإنم كان بمثابة خروج ع، إنسان

 

 القائمة تأميم قرية فدك من قبل احلكومة

عت األمة اإلسالمية قائدها احلبيب فم إن ود  . وصية اإلرث: ثانيها

أعلنت احلكومة اجلديدة عىل لسان زعيمها أيب بكر نبأ تأميم حتى  حممدًا|

لفاطمة الزهراء يف وقت قد صدر وإعادهتا إىل ملكية احلكومة بعد أن كانت ، فدك

: ه تعاىلتطبيقاً لقول فيها حكم إهلي عىل لسان حممد بن عبد اهلل الذي وهبها الزهراء
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هُ ﴿ وفدك نحلة أبيها ، فوصية أبيها املويص قد نقضت ﴾َوآِ  َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

  .فراحت متلفعة بوشاحها األسود نحو باحة املسجد، إليها قد قطعت عنها

سلمني ملومل يكن ترصف فاطمة باإلقدام واملطالبة يف باحة املسجد عىل مأل من ا

فال عيل وال فاطمة كانا مقتنعني . رث ستعود إليهاعن اقتناع أن حقوقها باإل

 وفاطمة كانت تعلم متام العلم أن املطالبة بفدك لن تعيد، بنجاحهم باسرتجاع فدك

 إهنا كانت تطالب بإرث، فيها نخيل ومل تكن فاطمة تطلب أرضاً ، إليها األرض

ة النفسآ . أبيها فيه امتداد  ..فيه عنفوان الرسالة ..فيه أصالة احلق  ..خر فيه عز 

فهل كانت املطالبة بفدك ، هذا هو اإلرث الذي جاءت تنادي به يف ساحة املسجد

د دغري املطالبة باخلالفة لإلمام عيل؟ وهل اقتطاع فدك من يد فاطمة غري قطع امل

 عن املطالبني باخلالفة؟

ًا بل لرتهف حس، ال لتحصل عىل اإلرث، لذلك هبت فاطمة تطالب باإلرث

فم هي الرسالة؟ أخذوها ، ويرىض باالستكانة، لذل  بامجاعيًا ال يزال يرىض 

 . أخذوها أداة ومل يأخذوها صفوة أناة، لالستعمل ومل يأخذوها لالكتمل

ا إن مبيها أكثر مما كان مصدره أن رسالة أبيها فأمل فاطمة مل يكن مصدره موت أ

ن الذين يغتصبون خالفة ليس كثريًا عليهم أو، عاشت حتى دخلت يف حرشجة

لب هبا يطا ..هذه هي حقيقة البيت الذي يطالب بفدك. أن يغتصبوا قطعة أرض

ق يزيد من أعمل الرب وتفريو، بل ليزيد متانة اإلسالم، ال ليزيد لنفسه ثروة

اعة وجم، احلسنات عىل كل هؤالء الذين يعيشون يف اجلزيرة عىل جماعة الفكر

إهنا مسألة اخلالفة التي متس  ، لة فدكأمل تكن مس، هذا هو إعالن املعارضة. الروح

 . الدستور اإلسالمي بالصميم
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يتوقع ، ظارهاجتد علي ًا يف انت، ة تعود فاطمة إىل منزهلا كئيبةطالبوحني ختفق امل

فلم استقرت هبا الدار جعلت تتحدث لعيل ، ويتطلع طلوعها عليه، ا إليهرجوعه

يابن أيب «: وقالت، بحرقة أظهرت فيها غضبها وسخطها عىل احلكم القائم

 ،نقضت قادمة األجدل، نيضال رةحْج وقعد  ، اشتملت شملة اجلني، طالب

لقد أجهد  ،وبلغة ابنيا ، بن أيب قحافة يبتزين نحلة أيباهذا . فخانك ريش األعزل

واْلهاجرة  ،حتى حبستني قيلة األن ار نرصها، وألفيته ألدا يف خ امي، يف كالمي

 .ول نارص ول شافع، فال دافع ول مانع، وغضت اجلَمعة دوين طرفها، وصلها

افرتست ، أرضعت خدك يوم أضعت جدك، خرجت كاظمة وعد  راغمة

 خيار ليتني ي ول، ول أغنيت عائالا ، ما كففت قائالا ، وافرتشت الرتاب، الذئاب

 . وتوفيت قبل منيتي، قبل ذلتي يل ي متُّ 

 ،وياله يف كل غارب، وياله يف كل شارق، وفيك حامياا  عذير  اهلل منك عادياا 

 اللهم أنت، وعدوا  إىل ريب، شكوا  إىل أيب، ووهن العضد، وياله ما  اْلعتمد

 . »وأشدا تنكيالا وأشد بأساا ، أشد منهم قوة وحولا 

 ،وراح يستعمل كل ما يف وسعة للتخفيف عن غضبها وأملها، فتأمل عيل حلديثها

 هننهي عن، بل الويل لشانئك، ل ويل عليك يا ابنة سيد اْلرسلي«: فقال هلا

،  خطأ  مقدورأول ، فَم ونيت عن ديني. وبقية النبوة، يا ابنة ال فوة، وجدك

ل وما أعد اهلل لك أفض، وكفيلك مأمون، ك مضمونفإن كنت تريدين البلغة فرزق

 . وأمسكت. »حسبي اهلل«: فقالت. »فاحتسبي اهلل واصا . ُما ُزو  عنك

ها منق فقد نط، ن سكت فم املعارضة عن إعالن ما جييش يف ضمري فاطمةفلئ

 . دمى للعنيولسان الدموع أقرح للقلب وأ، دموعلسان ال

والصدمات العنيفة التي واجهت الزهراء ـ وهي ال تزال يف ، إن املآيس املتتالية



| 

لعها تشكو أملًا من ض، طرحية الفراش، مقتبل شباهبا ـ تركتها مهيضة اجلناح

ها املغصوب، املكسور  وتتذكر إقصاء زوجها عن، وبيتها املحروق، وتتذكر حق 

مته إىل عموال تنسى قيادهتم إياه ب، منصبه الرشعي ـ اخلالفة ـ الذي هو به أحق

 ،فتنعكس أمام عينيها صورة مظلمة، تتذكر كل ذلك. اجلامع وهي تندب خلفه

  .فتبكي وتتحرس من أعمق قلبها الذي صار يشتاق لقاء والدها العظيم

 ×فتويص اإلمام عيل بن أيب طالب، وتزداد صحة فاطمة سوءًا يومًا بعد يوم

يسمح ملن آذاها وأسخطها بالصالة وال ، بذلك اً علم أحدي   ال  وأ، يدفنها ليالً  أن

 . عهايعليها وتشي

 خرج موكب، واألصوات هادئة، ويف ظلمة الليل البهيم حيث العيون نائمة

ا أم اهلل ي لِك . مالئكي من بيت عيل حيمل وديعة رسول اهلل إىل مثواها األخري

 . يا سيدة نساء العاملني، يا زوجة عيل، يا ابنة النبي، احلسنني

 

 ×سلبيات إقصاء اخلالفة عن علي 

ه نر للخالفة بعد وفاة النبي حممد| أن تأخذ طريقها املستنري الذي عي  لو قد  

احر وملا حدث التن، ت تلك األحداث املؤسفة يف اإلسالمملا حل  ، رسول اهلل|

قد كانت ل. اهللإال   ر الذي ال يعلم بانقضائهحذلك التنا ...املرير بني املسلمني

ف فأمجع رأهيم عىل رص، وحب الرياسة قد استولت عىل طباع القوم، كمشهوة احل

 . ×وكان املهي أ هلا اإلمام عيل، اخلالفة عن أهلها

ح عليًا للخالفة :(الفتنة الكربى) يقول طه حسني يف   :وكان كل يشء يرش 

وحسن بالئه  ،ومكانته بني املسلمني، وسابقته يف اإلسالم، قرابته من النبي|



‘  

هه بالكتاب وفق، وشدته يف الدين، وسريته التي مل تعرف العوج، سبيل اهلليف 

واشتغل عيل ، ن فاضت روح حممد|ولكن ما إ. واستقامة رأيه، والسنة

بإعداد اجلثمن لوضعه يف مثواه األخري ـ ومعه نفر من أهل البيت املفجوعني ـ 

وخرج ، يها العهدوأبرموا ف، حتى اجتمع نفر من األصحاب يف سقيفة بني ساعدة

ًى يف فراش املوت، القوم ظافرين بمبايعة أيب بكر باحلكم مل يغيبه  ،والنبي مسج 

 . عن عيون القوم مثواه بعد  

 ،ومعها خيار الصحابة وأعالم الدين، وانطلقت العرتة بعد مواراة النبي|

وحيذروهنم مغبة ، ويذكروهنم الدار اآلخرة، وهم يشجبون استئثارهم باألمر

وما تنتجه هذه املباغتات والفلتات من املضاعفات السيئة التي يتغري هبا ، مراأل

ة يف ال جتتمع النبوة واخلالف: فكان الرد عليهم، جمرى احلياة الكريمة يف اإلسالم

 . بيت واحد

ة ملاذا ال جتتمع النبو، وهو منطق رخيص ال يساعده الدليل يف مجيع أحواله

ومهبط املالئكة؟ وما هو القصور يف ، ن العلمومعد، واخلالفة يف بيت الوحي

 توهي من دون شك لو تول   ، العرتة الطاهرة عن حتمل املسؤولية وقيادة األمة

قت حلق  و، رت للمسلمني مجيع ما حيتاجون إليهزمام احلكم بعد النبي| لوف  

ئة وأوجدت الفرص املتكاف، والعدل السيايس، هلم يف هذه احلياة العدل االجتمعي

 ؟ميع املواطننيجل

 ،إنه ليس هناك من عامل سوى احلسد واألنانية التي أترعت هبا نفوس القوم

وقد فسحوا بذلك املجال لألرس املعادية ، فأقصوا العرتة الطاهرة عن اخلالفة

ر وأن تنزو عىل مناب، لإلسالم والباغية عليه أن تغزو املنصب الديني األعىل

  .ويف مصريهم باللسان والسيف والقلم، وتتحكم يف رقاهبم، املسلمني



| 

لقد أنتجت عملية فصل اخلالفة عن أهل البيت أن يؤول أمر املسلمني إىل 

ة عىل وأن يكون الوال، وإىل مروان والوليد، وإىل ابنه يزيد، معاوية بن أيب سفيان

بن  وزياد، وبرس بن أرطاة، األقاليم واألمصار اإلسالمية أمثال سمرة بن جندب

وأمثاهلم وأشباههم من البغاة ، واحلجاج بن يوسف، وعبيد اهلل بن زياد، أبيه

د أثبتوا وق. وسحقوا مجيع مقدساته ونواميسه، واجلالدين الذين تنكروا لإلسالم

ـ من خالل مالحظة نشاطهم السيايس واإلداري ـ أهنم حياولون تصفية احلساب 

وق وإشاعة املنكر والفس ،وإخضاعهم للذل والعبودية، باستعبادهم، مع املسلمني

ضافة إىل ما صب وه عىل العرتة الطاهرة من القتل باإل هذا. واإلثم يف بالدهم

 رمةفلم ت رع  فيهم ح، وكرائم الوحي، وسبي ودائع النبوة، والصلب والترشيد

 . هم واحرتامهملزم بود  وال ذمام اإلسالم الذي أ، النبي|

دون شك عن فصل اخلالفة عن أهل كل هذه الفجائع واملآيس كانت نامجة من 

وعزل أهل البيت عن القيادة العامة هو الذي حدا بمعاوية أن يعهد إىل ، البيت

جلان الوضع التي أغراها بأمواله وسلطانه أن تروي يف بعض الصحابة كل ألوان 

 وأهنم ال ،وجتعلهم يف مستوى النبوة وفوق مستوى املسلمني، التقديس والثناء

وال حياسبون عىل ما يفعلون وإن كان ذلك خالف ، عىل ما يقولون نيؤاخذو

 . احلق

 إن أكثر األحاديث املوضوعة يف: هيقول املحدث ابن عرفة املعروف بنفطوي

رغمون به تقربًا إليهم بم يظنون أهنم ي؛ فضائل الصحابة افتعلت يف أيام بني أمية

رة جاء فيهاوقد كتب معاوية إىل مجيع عمله . ا نوف بني هاشم قد  إن احلديث: مذك 

الرواية  فإذا جاءكم كتايب فادعوهم إىل، وفشا يف مرص ويف كل ناحية، كثر يف عثمن

حلجة  وأدحض، فإن فضلهم وسوابقهم أحب إيل  وأقر لعيني، يف أيب بكر وعمر



‘  

 ترتكوا خربًا يرويه وال. وأشد  عليهم من مناقب عثمن وفضله، أهل هذا البيت

 . وائتوا بمناقض له يف الصحابةإال   املسلمني يف أيب تراب أحد من

تعلة ال اقب الصحابة مففرويت أخبار كثرية يف من، رئت كتبه عىل الناسفق  

 ،وكثرت جلان الوضع، ومىض عىل ذلك الفقهاء والقضاة والوالة، حقيقة هلا

 دوكان ذلك من أعظم الوسائل التي اعتم، وانترش الكذب عىل النبي حممد|

وقتل  ،فقد أوجبت ختدير اجلمهري، عليها معاوية بن أيب سفيان لتدعيم حكمه

 . حركة الثورة يف النفوس

 



 

 

 

 مدينة الرسولمعامل 

لو قدر لآلثار اجلليلة التي شهدهتا املدينة املنورة منذ الفجر اإلسالمي إىل اليوم 

وتتعاقب يف املحافظة عليها لتكون منها عىل هذه األرض ، أن حتتوهيا أيدي العناية

وخملفات القادة والزعمء ، ناطقًا بأعمل األجيال ألصبحت متحفاً ، اخلالدة

د دخلوا وق، ني الذين امتألت بذكرهم كتب التاريخ الطويلواألبطال من املسلم

 . سجل اخللود

واحلياة غري ، لو قدر ذلك لكانت تلك املآثر رموزًا للبقاء املتجدد، نعم

بِق منها الزمن. املنرصمة نحاء وإن يف مجيع أ. النزر اليسريإال   غري أن مآثرهم مل ي 

، آلبارواألودية وا، واملزارع، واآلطام املدينة كثري من اآلثار املندرسة يف القصور

واملعامل ، والقرى واملساجد، واملعابد واملساكن، جاموالقالع واآل، والعيون

لكنا و، حتى إنه ليطول بنا الرشح لو عمدنا إىل استعراضها وذكرها، املختلفة

وما هو بني  واضح من مشاهد ومنائر ، نكتفي هنا بأن نستقّص ما هو قائم ظاهر

والوقوف بجانبها استذكارًا ، وهي اآلثار التي من املستحب زيارهتا، دومساج

سيم  وال، هاوتربكًا بقدسيت، واستمتاعًا بروحانيتها، للبطولة التي أبداها أصحاهبا

، اهداً أو وقف فيها جم، ودعا فيها، وصىل فيها، املساجد التي بناها رسول اهلل|

مكانة مرموقة يف توضيح وحتديد الوقائع ألن مثل هذه املساجد هلا ؛ أو داعياً 

يات كم أهنا تساعد يف فهم كثري من اآل، التارخيية التي حدثت يف عهد النبي|

 . واألحاديث النبوية الرشيفة، القرآنية الكريمة

د ومسج، ومسجد قباء، املسجد النبوي الرشيف: ومن أهم وأعظم هذه املعامل



  

 . فيها رسول اهلل| وأصحابه وغريها من املساجد التي صىل، اجلمعة

ومن هنا فإين رأيت أن أتناول بعض هذه املساجد بالبحث والدراسة حتت 

، ألحتدث عن أسمئها وسبب تسميتها ومواقعها، عنوان املساجد األثرية يف املدينة

 سواء منها املساجد التي بناها النبي حممد|؛ وما يتعلق هبا من الوقائع التارخيية

بعد  واختذها الصحابة ـ، املساجد التي صىل النبي يف مواضعها أو، وصىل فيها

ساجد أو امل، حفظًا هلذه املواقع التي صىل فيها النبي وأصحابه؛ اً ذلك ـ مساجد

ه هتم األمراء واألعيان هبذاوقد ، التي بناها الصحابة ثم صىل النبي|فيها

 . وتوسعة وترميمً  املساجد األثرية عمرة وجتديداً 
 

 جد األثرية يف املدينةاملسا
لد اإلسالمي األعظم سيد و قائدويف أول هذه املساجد املباركة املقام العظيم لل

 ،وهو املسجد املعروف باملسجد النبوي الرشيف، دم حممد بن عبد اهلل اخلاتمآ

  .وقربا الشيخني أيب بكر وعمر، حيث رضحيه الطاهر يف احلجرة املباركة

حيث ثوى أربعة أئمة من أهل ، مثل بقيع الغرقد، أخرى للزيارة توهناك حمال

ء، البيت^ ، هوبنات، وزوجات الرسول الكريم، وكذلك كبار الصحابة األجال 

كقرب أسد اهلل وأسد رسوله  ؛ إىل ما هناك من مقامات الشهداء. وقبور املؤمنني

 . وواقعة احلرة، وشهداء بدر وأحد احلمزة بن عبد املطلب

، حكمسجد الفت: ضافة إىل املساجد األخرى التي هلا مكانتها وتارخيهاباإل

  .وهي البيوت التي أذن اهلل أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ومسجد القبلتني

 

  |مسجد النيب

وقد ، اقتهن دخلها راكباً ، ملا أذن اهلل لنبيه حممد| باهلجرة إىل املدينة املنورة



| 

. »فإهنا مأمورة؛ خلاوا سبيلها«: يف توجيههاويقول ملن يرغب ، أرخى هلا الزمام

فربكت يف مربد كان لسهل وسهيل ابني ، حتى وصلت دار بني مالك بن النجار

ذ بن معا: وكانا فالحني يتيمني يف حجر سعد بن زرارة ـ وقيل، رافع بن عمرو

وهو املكان الذي جيفف فيه التمر ـ فابتاعه النبي حممد| منهم بعرشة ، ءعفرا

 .  من ماله اخلاصدنانري

ه إىل القيام بعمل  فلم اطمأن الرسول| إىل امتالك املسلمني مكانًا عامًا اجت 

؛ جدفدعا املسلمني بالبدء يف إقامة مس، معلن عن هنج اإلسالم يف البناء والتوحيد

فيه للقيام  وجيتمعوا، حتى يتسنى هلم أن يعبدوا اهلل ويذكروه يف أوقات الصلوات

| أول وكان رسول اهلل. بوية والتثقيفية والسياسية والعسكريةباألعمل الرت

 فكان أول، واندفع املسلمون إىل العمل فيه، من رضب املعول حلفر األساس

اَرٌة َوَل َبْيٌع َعن ِذْكِر ﴿ املدارس اإلسالمية التي خترج منها ِرَجاٌل لَّ ُتْلِهيِهْم َِتَ

  ﴾اهللِ

ل كان ب، عىل عهد رسول اهلل| للعبادة فقطفلم يكن هذا املسجد الرشيف 

والتعاليم  ،تلقى فيه كل أنواع العلوم واملعارف اإلسالمية الشاملة لأل مور الرتبوية

 . الدينية والعلمية

ويسري العمل فرتة قصرية من الزمن يستوي بعدها املسجد قائًم بناء متواضعًا 

ز سبعني وال يتجاو، يف جدرانهوال زخرفة وال نقش ، ال تعقيد يف بنيانه، بسيطاً 

وكان حتيط به جدران ال يزيد . وال يقل عن ستني ذراعًا يف عرضه، ذراعًا طوالً 

 : وكان له أبواب ثالثة. قليالً إال   ارتفاعها عن قامة الرجل

من جهة اجلنوب حيث كانت القبلة وقت بناء املسجد إىل بيت : الباب األول
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لت القبلة يف السنة الثانية من اهلجرة إىل الكعبة وِّ املقدس ـ جهة الشمل ـ وملا ح  

 . تح آخر من الشملوف  ، الباب اجلنويب د  س  ، املكرمة

 . ويسمى باب الرمحة، من جهة الغرب: والباب الثاين

وهو الباب اخلاص ، ويسمى باب جربئيل، من جهة الرشق: والباب الثالث

 . سواه ال يدخل منه أحد  ، بدخول النبي|

وقد ، »الصفة« أحد جوانبه ظلة من اجلريد عىل قوائم النخل سميت وجعل يف

بوا قِّ فل   ،خصصها الرسول الكريم إليواء الفقراء الذين مل يكونوا يمتلكون مسكناً 

 . »الصفةأهل «بـ 

وهاهنا تكمن ناحية من نواحي السمو يف فكر الرسول األعظم الذي بنى 

 يأوون فيجعل هلم فيه مكاناً ، بالفقراءويف الوقت نفسه يفكر ، جامعًا للمسلمني

 . إليه

 ،ويف هناية اجلدار الرشقي خارج املسجد بنى دارًا لزوجته سوداء بنت زمعة

 . الزواج من عائشة بنى هلا داراً  ن أرادأوبعد 

به وأرشع با، وبنى لعيل داراً . وهكذا كان| كلم تزوج با خرى بنى هلا داراً 

ول حابة هلم منازل  حبن عبد املطلب وبعض الصوكذلك بنى محزة ، إىل املسجد

أمره فنزل األمني جربئيل عىل النبي حممد ي. له بابًا إىل املسجد مرشع   وكل  ، املسجد

  .باب النبي وباب عيلإال   عن اهلل عزوجل بسد  كل من له باب إىل املسجد

من  وظنوا أن هذا االستثناء نشأ، فكان أن أوجد هذا األمر ضجة عند البعض

واهلل ما أنا «: وقال، فخطبهم رسول اهلل|، سبب عاطفي عند النبي|

. يلوفتح باب ع، ولكن اهلل سدا أبوابكم، ول فتحت باب عيل، سدد  أبوابكم

فكان يدخل املسجد وهو جنب ليس له . »ما أمر  به فعلت، وإنَم أنا عبد مأمور



| 

 . طريق غريه

بناء هذا املسجد الذي نعرفه  فأول اهتممات رسول اهلل| يف املدينة كان

إذ ما زال هذا املسجد منذ أن وضع الرسول ؛ اليوم بمسجد رسول اهلل|

  .وسوف يبقى قائًم بإذن اهلل ومشيئته ما بقي الدهر، الكريم أساسه قائمً 

، والروضة الرشيفة، ويضم هذا املسجد مصىل  رسول اهلل ومنربه

يف حمله  وفيه قربه الرشيف الذي مل خيتلف ،واإلسطوانات التي هلا مناسبات تارخيية

كالنور عىل الطور يف املوضع الذي ، بل هو لدى اجلميع معروف مشهور، اثنان

ل وتفض، فإن وفقك اهلل. يف حجرته الطاهرة، يزار فيه اآلن بمسجده األعظم

فيه صالح  بمإال   فال تتشاغل، عليك بالوصول إىل تلك البقعة املباركة الطاهرة

 :فقد جاء يف احلديث الرشيف، ر من الصالة عىل رسول اهللوأكثِ ، ودنياك دينك

وحما عنه عرش ، من صل عيلَّ صالة واحدة صل اهلل عليه هبا عرش صلوا «

 . »وكتب له عرش حسنا ، سيئا 

م إليه احلجرة  ومن خالل التوسعات التي متت عىل مر التاريخ اإلسالمي ض 

ات كم شملت هذه التوسعات بقية حجر، وصاحباه الرشيفة التي دفن فيها النبي

هات املؤمنني و وه. وبيوت الصحابة املجاورة للمسجد، والبضعة الزهراء، ا م 

، ديسواحلرم الق، احلرم املكي: إليهاإال   أحد املساجد الثالثة التي ال تشد  الرحال

جد اْلرام ال الة يف اْلس«: جاء فيها احلديث الرشيف وهي التي، واحلرم النبوي

 . »ويف بيت اْلقدس بخمسمئة صالة، ويف مسجد  بألف صالة، بمئة ألف صالة

 : يقول حسان

 



  

 

 احلجرة الطاهرة

تقع احلجرة الطاهرة يف النهاية القبلية للجانب الرشقي يف خارج املسجد 

بعد  جرةفقد بناها هناك رسول اهلل| يف العام األول من اهل، النبوي الرشيف

، بجذوع النخلوسقفها ، بناء مسجده الرشيف ـ عند زواجه من عائشة ـ باللبن

هلل وملا اختاره ا. وجعل باهبا مرشوعًا إىل املسجد. وال حجر فيها، مطررة بالطني

 ،منها ست سنوات مع أمه آمنة؛ وعمره ثالث وستون سنة، فن فيهاإىل جواره د  

ومخس  ،وسبع عرشة سنة يف كفالة عمه أيب طالب، وسنتان مع جده عبد املطلب

مه وثالث سنني بقي يف مكة بعد وفاة ع، خدجيةوعرشون سنة يف بيته مع زوجته 

ويف العام احلادي عرش من اهلجرة اختاره اهلل . وعرش سنوات يف املدينة، وزوجته

 . فن يف احلجرة الطاهرةإىل جواره ود  

 

 صفة قرب الرسول وأبي بكر وعمر

ي ن قرب النبإ: لعباس كرازه ـ( تاريخ احلرمني) يقول نافع بن أيب نعيم ـ كم يف 

وقرب أيب بكر وقرب عمر يف احلجرة الطاهرة من املسجد النبوي ، حممد بن عبد اهلل

 . الرشيف

رأيت القبور بعد سقوط جدار احلجرة : وعن عبد اهلل بن حممد بن عقيل قال

يب بكر يف وقرب أ، فرأيت قرب النبي| من جهة القبلة من ناحية الغرب، الرشيفة

. ىعند رجيل النبي بمسافة ذراع عن قرب املصطفيف الشمل الرشقي ، احلجرة نفسها

ويقع قرب عمر بن اخلطاب يف احلجرة نفسها يف الشمل الرشقي عند رجيل أيب بكر 



| 

 . بمسافة ذراع عن قرب سلفه

أوىص أبو بكر عائشة يف مرضه أن : عن طريق الواقدي قال( الطبقات) ويف 

مره د يف احلجرة الطاهرة وعفن كم أرافلم تويف د  ، دفن إىل جنب رسول اهلل|ي  

 مكة بعد ولد يف، ولقبه عتيق، واسمه عبد اهلل بن أيب قحافة، ثالث وستون سنة

ني وتوىل اخلالفة يف اليوم الذي مات فيه رسول اهلل بسقيفة ب، عام الفيل بسنتني

وتويف لثمٍن بقني من شهر مجادى اآلخرة سنة ثالث عرشة من اهلجرة بعد ، ساعدة

 .فن مع النبي يف حجرته الطاهرة بجوار قرب رسول اهللود  ، الرسول بعامنيوفاة 

 . وكانت مدة خالفته سنتني

وبعده توىل اخلالفة عمر بن اخلطاب بوصية من أيب بكر ـ يف اليوم الذي مات 

 ولد به يف مكة بعد عام الفيل بثالث عرشة. فيه ـ وكانت مدة خالفته عرش سنني

عبة طعنه عبد  للمغرية بن ش، العرشين من شهر ذي احلجةوقتل يف السابع و، سنة

فشق  ،نرصاين ـ بسكني ذات حدين: وقيل، أبو لؤلوة املجويس، ـ واسمه فريوز

ودفن بجوار سلفه يف احلجرة الطاهرة من املسجد النبوي ، وقىض عليه، بطنه

قول ي. وله من العمر ثالث وستون سنة، وصىل عليه صهيب الرومي. الرشيف

ن قرب عمر ب، قرب أيب بكر، قرب النبي حممد|: وهذه صفتها: عساكر ابن

 . اخلطاب

 

 حادثة تتعلق باحلجرة الطاهرة

 اً لعبد السالم هاشم أن هناك حدثًا هام  ( املدينة املنورة يف التاريخ) يف كتاب 

وذلك يف عام ، جتل ت فيه معجزة من معجزات النبوة، وقع حول احلجرة الطاهرة

فقد رأى السلطان نور الدين . وأمري املدينة يومئٍذ عطية بن املنصور، هـ 757

 رجلني إىل اً مشري، حممود بن زنكي يف منامه شخص رسول اهلل| يستغيث به



  

 . »أنقذين من هذين، نجدينأ«: أشقري اللون يقول

 ،وأمره بتجهيز الرواحل، رؤياه وقص عليه، ودعا بوزيره، فاستيقظ مذعوراً 

 ،وخرج مع وزيره يقصدان املدينة املنورة، وبعض الرجال، كثرياً  خذ معه ماالً وأ

أمر السلطان ، وبعد أدائهم واجب الزيارة، حتى وصلوها بعد مخسة عرش يوماً 

ثم طلب إحضارهم وجعل يمنحم من ، ب له أسمء أهل املدينةأمري املدينة أن يكت

هل : فسأل. أحد حتى مل يبق  منهم، ويتفحص وجوههم بدقة، اًل بحسبهاملال ك

من  وأهنم كانا صاحلني يكثران، بقي منهم أحد؟ فأخربوه بوجود رجلني مغربيني

 . الحهملص؛ وأن الناس حتبهم وتثني عليهم، الصدقة عىل املحتاجني من الناس

وجد أن األوصاف التي أشار هبا إليهم ، فلم نظر إليهم، فأمر بإحضارمها

يش منزهلم ـ وأمر بتفت، فأمر بحجزمها، عليهم متاماً يف املنام تنطبق ‘ رسول اهلل

، وكان بقرب مسجد النبي| ـ فوجدوا عندمها يف املنزل بعض الكتب

، فعوهافر، ووجدوا حصرية عىل األرض. كثرية تثري الشبهةوإال  وأم، وخيمتني

ي إىل فوجدوه ينته، فنزلوا فيه يتعرفون وضعه، فوجدوا حتتها رسدابًا عميقاً 

األمر الذي ارتاع له الناس من فعل ؛ ة الطاهرة باملسجد النبوي الرشيفاحلجر

طان وأن سل، اعرتفا أهنم نصارى، فلم استجوهبم السلطان. هذين املحسنني

وأرسلهم بزي احلجاج املغاربة بقصد العثور عىل جثمن ، النصارى أغرامها باملال

ب وص، وردم الرسداب، مفأمر بقتله. من موضعه ونقله إليه، الرسول الكريم

 . الرصاص حول احلجرة الطاهرة

 

 حجرة فاطمة الزهراء

خلف حجرة أبيها رسول اهلل| التي ÷ يقع بيت الصديقة فاطمة الزهراء



| 

فيها مرقده ـ إىل جهة الشمل ـ وهو البيت الذي بناه رسول اهلل| لإلمام عيل 

 يكن له ومل. مرشعًا إىل املسجدوجعل بابه ، أمري املؤمنني بعد بناء مسجده األعظم

أمره أن  ،فلم أمر اهلل نبيه حممدًا| بسد األبواب املرشعة إىل املسجد، باب غريه

وظنوا أن هذا ، فأوجد هذا األمر ضجة عند البعض، يرتك باب عيل مفتوحاً 

واهلل ما أنا «: وقال، فخطبهم رسول اهلل|، االستثناء نشأ من سبب عاطفي

. »ولكن اهلل سد أبوابكم وفتح باب عيل،  فتحت باب عيلول، سدد  أبوابكم

 . طريق غريهوليس له فكان يدخل املسجد 

ليكون ؛ و بني هذا البيت وحجرة النبي| جدار واحد يفصل وجيمع

سمع من فت، للصديقة يف جوار ذلك البيت الكريم جدار تسند إليه رأسها الناعم

 . كربًا وحناناً خلفه نبض قلب األب الكبري خيفق حبًا و

مل يكن اجلدار الفاصل بني بيتها وبيت أبيها غري سلك تعرب عليه تلك األشواق 

قل خطواهتا نة التي تنهمر عطفًا وضياء من عني أبيها فتستنري بوهجها يف ماملحمو

عىل الطريق املشوك بكل مسؤولياهتا جتاه فروض احلياة يف هذا البيت الذي فضلت 

 . والتصاقًا باجلدار، مع زوجها تيمنًا باجلوارأن تنتقل إليه فاطمة 

ولكن النبي ، بكر وعمر وأبعليها الزواج  رضعتزوجت عليًا بعد أن  لقد

بحياة  وارتبطت حياة فاطمة. الكريم كان ينتظر بفاطمة القضاء حتى نزل القضاء

 ،عيل بالرباط الذي حيبب أن يتقاسم عليه كل زوجني أحكام املصري نعيًم بنعيم

. املشاركة اءأعب منكبيها عىل حتمل احلياة ساحة إىل فاطمة وتقدمت. ببؤس بؤساً و

ت بالرحاء وطحن، لقد نقلت املاء يف القربة حتى أثرت يف صدرها: يقول ابن حجر

القدر  وأوقدت النار حتت، ت ثياهباوكنست البيت حتى اغرب  ، ورمت يداهاحتى ت

 . حتى اسود ت مالبسها



  

حتقيقًا ألهداف قبلت هبا ؛ األعباء مع جسمها النحيلهكذا رضيت بتحمل 

 أم أبيها؟ إال   وهي ليست، كيف ال، نفسيتها اجلبارة

ر من الدعاء واالستغفار وأكثِ ، لِّ عندها ما شئتص  إليها ف   فإذا وصلت  

وإن استطعت أن تزورها بالزيارة اخلاصة . والصالة عىل أبيها حممد وآله األطهار

للعالمة الشيخ عيل ( أعمل احلرمني)  وستجدها يف، الثوابفلك األجر و، هلا

 . فراجع املرهون

 

 ÷قرب فاطمة الزهراء

هنا إ: فمن قائل؛ ÷اختلف العلمء يف موضع قرب الصديقة فاطمة الزهراء

 ×دفنها اإلمام عيل حيثدفنت يف حجرهتا خلف مرقد أبيها رسول اهلل| 

. هاوالصالة علي، من آذاها جنازهتا رسًا يف جوف الليل بوصية منها بعدم حضور

: الفق، عن قرب فاطمة× سئل اإلمام الرضا: قال( العيون) روى الصدوق يف 

 . »دفنت فاطمة يف بيتها«

 قام عيل، وصعدت روحها إىل بارئها، ملا قضت فاطمة نحبها: ومنهم من قال

ئة ـ واألصوات هاد، حيث العيون نائمة، يف جهازها ـ يف ظلمة الليل البهيم

ون أشخاص ي  وخرج املوكب احلزين مؤلفًا من عدة  حيملون ، األصابععىل عد 

رصفون ثم ين، ويوارون الزهراء، وديعة رسول اهلل| إىل مثواها األخري بالبقيع

 ؛ويقوم اإلمام برش أربعني قربًا باملاء، لع عىل مكان القرب أحدكيال يط  ؛ برسعة

 . حتى ال يبني قربها من بني القبور

 : يقول الشاعر متعجباً 



| 

إهنا دفنت يف روضة املسجد بني قرب النبي ومنربه التي جاء فيها : ومنهم من قال

 . »وتلعة من تالعها، بي قا  ومنا  روضة من رياض اجلنة«: احلديث الرشيف

بعد أن أفلت شمسهم قبل ، البيتوبموهتا يأفل أول نجم من نجوم أهل 

ة أقامت منها مع أبيها يف مك. وعمرها يوم وفاهتا ثمين عرشة سنة. شهرين ونصف

عه وعاشت م، وتزوجت علياً ، وهاجرت مع أبيها إىل املدينة، املكرمة عرش سنني

ليد العتبات وو، وزينب وأم كلثوم، أنجبت له خالهلا احلسن واحلسني، ثمين سنني

 . ماتت بعد وفاة أبيها بخمسة وسبعني يوماً و. حمسناً 

 . وعىل هذه الرواية تكون وفاهتا يف الثالث عرش من شهر مجادى األوىل

 وعىل هذه الرواية تكون وفاهتا يف، عاشت بعد أبيها تسعني يوماً : ويف رواية

 . الليلة الثالثة من شهر مجادى اآلخرة

 . ملواضع الثالثةفعليه أن يزورها يف هذه ا، فمن أراد زيارهتا

جيلس و، إن اإلمام أمري املؤمنني كان يزور الصديقة فاطمة يف كل ليلة: ويقال

 : ويقول، عىل شفري قربها يبكي وينشد

ألا 
 

 

 الروضة املقدسة

  ،الروضة الرشيفة املباركة يف املسجد النبوي الرشيف بني القرب واملنربتقع 

ها رشقًا جدار احلجرة ، طوهلا اثنان وعرشون ذراعًا من الرشق إىل الغرب حيد 

 . ومخسة عرش ذراعًا من الشمل إىل اجلنوب عرضاً ، وغربًا املنرب، الطاهرة

ها البعض من القرب إىل املنرب طوالً  وهي  ،نرب إىل اإلسطوانة عرضاً ومن امل، وحد 

بي قا  ومنا  روضة «: البقعة املباركة التي ورد فيها احلديث النبوي الرشيف



  

 . »وتلعة من تالعها، من رياض اجلنة

هنا وأ، هنا روضة من رياض اجلنة تنقل إىل اجلنةإ: يقول ابن اجلوزي وغريه

 . ليست كسائر األرض تذهب وتفنى

، نبيه حممدًا|أكرم اهلل هبا ، نفسها روضة من رياض اجلنةإن البقعة : وقيل

ن احلجر األسود من أحجار اجلنة جاء به األمني جربئيل إىل خليله إبراهيم كم أ

 موضع يف بناء الكعبة إىل× براهيمناء الكعبة املرشفة ـ عندما بلغ إحني أمره بب

أضعه هاهنا يكون اذهب فالتمس يل حجراا «: احلجر ـ حيث قال البنه إسمعيل

فنزل األمني جربئيل باحلجر األسود من اجلنة ـ . »علَما للناس يبتدئون به الطواف

ـ ووضعه جربئيل يف مكانه، وكان ياقوتة بيضاء وبنى عليه  ،فسودته خطايا بني آدم 

 . إبراهيم

ه من أهل الرشك: يقول ابن عباس ه من مس  إال   ما مسه ذو عاهة، ولوال مس 

ص ا خ  وهو أنه مل، براهيمية يف هذا شبهوليكون بينه وبني األبوة اإل، هللشفاه ا

  .اخلليل إبراهيم باحلجر األسود من اجلنة خص اهلل نبيه حممدًا| بالروضة منها

اللهم إن هذه روضة من رياض «: وقل، لِّ فيها ماشئتص  ف  ، إليها فإذا وصلت  

ن عن فضلها ورشف وأبا، وشعبة من شعاب رمحتك التي ذكرها رسولك، جنتك

عظيم  فلك اْلمد يا سيد  عل، قد بلغتنيها يف سالمة من نفيس، التعبد لك فيها

واغفر يل ما تقدم من ذنبي وما تأخر يا ، وآل حممد ف لِّ عل حممد، نعمتك عيل

 . »أرحم الرامحي

 فإن . واطلب حوائجك، وترضع ودعاء، وزد عىل ذلك ما شئت من محد وثناء

 . للعالمة الشيخ عيل املرهون( أعمل احلرمني) فراجع ، أردت الزيارة كاملة

 : ويف فضل الروضة يقول الشاعر



| 

 

 إسطوانة أبي لبابة

 فإذا وصلت  ، »إسطوانة التوبة«إسطوانة أيب لبابة هي اإلسطوانة املعروفة بـ

وبالطاعة عن ، اللهم اغنني باْلالل عن اْلرام«: وقل، إليها فصلِّ عندها ركعتني

 عل وصل اهلل، ز يا غفاريا عزي، وباجلنة عن النار، وبالغنى عن الفقر، اْلعايص

فإنه حمل ، واستغفر لذنبك، واطلب من اهلل حاجتك. »له األطهارحممد وآ

 . للعالمة الشيخ املرهون( أعمل احلرمني) فتجدها كاملة يف ، أما الزيارة. لإلجابة
 

  |منرب النيب 

 ،يقع منرب الرسول الكريم عىل يمني املحراب القديم املوايل للروضة الرشيفة

نقذ وتسلم عىل صاحبه النبي األمي م، وتتربك برؤيته، تقف عندهفال تنس  أن 

وهو عىل ذلك املنرب ، هادي األمة، ليرتاءى لك ذلك الرسول العظيم. البرشية

ر، وهيدي ويبرش  ، خيطب ويذكر َينطُِق َعِن  َما﴿وهو ، وينذر ويدب ر، ويرشد وحيذ 

َوى وتصيل ، فتدعو وتسلم ﴾ُه َشِديُد اْلُقَوىَعلَّمَ  * َوْحٌي ُيوَحىإلا  إِْن ُهوَ *  اْ َ

 . وتدعو اهلل بم تشاء، وتستغفر

 

 مقام جربائيل

يقع مقام جربائيل عىل يسار الداخل من باب جربائيل من اجلهة الرشقية 
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ال و، منه املصطفى وهو الباب الذي كان يدخل. اجلنوبية من املسجد املعظم

، غفارواالست ر من الدعاءوأكثِ ، لِّ عنده ركعتنيص  ف  ، فإذا بلغته. يدخل منه سواه

ني وعىل الروح األم، واملالئكة املقربني األبرار، له األطهاروالصالة عىل حممد وآ

اره من اخت، وسادس أصحاب العباء، وهادي األصفياء، قدوة األنبياء، جربئيل

، لهئه ورسنزال كتبه وأوامره عىل أنبياإو، وعهده وأمانته، اهلل لوحيه وسفارته

 . ونبيهوجعله واسطة بني نفسه 

سكان و، وعىل مجيع مالئكتك، اللهم إين أسألك أن تصيل عىل حممد وآل حممد

 ويا خري ،يا خري املسؤولني، وترزقني جنتك، وأن توف قني لطاعتك، سمواتك

 . له الطاهرينوصىل اهلل عىل حممد وآ، املعطني

 

  |حمراب مسجد النيب 

 :إشارة إىل نبي اهلل سليمن بن داود حماريب ـ قال تعاىلعها مجحمراب ـ و

َاِريَب َومَتَاثِيَل ﴿   ﴾َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاء ِمن حمَّ

 لقا، قامة الصالة والعبادة من املسجدإواملحراب هو املكان املخصوص ب

  ﴾اْلِْْحَراِب َفنَاَدْتُه اْلَْآلئَِكُة َوُهَو َقائٌِم ُيَ يلِّ يِف ﴿: تعاىل

 . ألنه موضع حماربة الشيطان واهلوى؛ وسمي حمراب املسجد حمراباً 

، الدنيا شغالأمن  أي سلبياً ، لكون حق اإلنسان فيه حريباً ؛ سمي بذلك: وقيل

 . اخلاطر غومن نواز

ىل إ الداخلني إىل املسجد من املسلمني يوهيد، واملحراب أصله من املسجد
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| 

. ةالناس يف الصال ؤم  مام املسجد عندما يإبه  موضع خيتص  وهو ، معرفة القبلة

مد بن عبد بينا وقائدنا حمنفهذا . يتعرف به املصيل عىل القبلة فلكل مسجد حمراب  

جهة ن م جعل قبلته إىل بيت املقدس، سجد األعظم باملدينة املنورةاململا بنى  اهلل

قضاها  هراً ش عرش بعد ستة ةوبعد أن أمر بالتحول إىل جهة الكعبة املرشف، الشمل

 ـ أي حمراب مسجده األعظم ـ ل قبلة مسجدهلزم أن حيو  ، يصيل إىل بيت املقدس

 . فة جنوباً إىل الكعبة املرش   من بيت املقدس شمالً 

ماط له ما بني مكة واملدينة من جبال وتالل أو، نزل عليه األمني جربئيلوهنا 

فوضع رسول . »تنظر إىل الكعبةنت أضع القبلة و، يا رسول«: وقال، وشجر

وملا  .وهو ينظر إىل الكعبة ال حيول دون نظره يشء، اهلل| قبلته باجتاه امليزاب

من  نهفعاد كل يشء إىل مكا، جربئيل بيده أانتهى النبي| من وضع القبلة أوم

 . بقدرة اهلل تعاىل جبال وتالل وشجر

مبتهاًل ، ساجداً  راكعاً ، فكان رسول اهلل حليف ذلك املحراب ليله وهناره

ر اهلل وقد غف، تفعل هذا، يا رسول اهلل: وملا قيل له. حتى تورمت قدماه مترضعاً 

 . »؟شكوراا  أفال أكون عبداا «: قال ؟لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر

بم  إليه وتوسل، اهلل بم شئت وادع  ، عنده ركعات لِّ ص  ف  ، إليه فإذا وصلت  

 . نه مكان يستجاب فيه الدعاءإف؛ له املغفرةأساو، أردت

 

 ءمسجد قبا

، فًا هلاها إىل ذاته العلية تكريًم وترشيتضافإو، إن املساجد بيوت اهلل يف األرض

وملا كانت املساجد هبذه  ﴾اا َأَحد اهللِ َوَأنَّ اْلََْساِجَد هللَِِّ َفاَل َتْدُعوا َمَع ﴿: قال تعاىل
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فقال ، رهتااهلل عباده املؤمنني بعم خص  ، واملنزلة الرفيعة، وهلا املكانة العلية، املثابة

ََم َيْعُمُر َمَساِجَد اهللاِ َمْن آَمَن بِاهللاِ َواْلَيْوِم ااِخرِ ﴿: تعاىل   ﴾إِنَّ

يم الس، لذا فقد عرف التاريخ اإلسالمي اهتمم املسلمني بعمرة املساجد

أو وقف ، افيه اودع املنورة باملدينة فيها الرسول األعظم| املساجد التي صىل  

ألن هلا مكانة مرموقة يف توضيح وحتديد الوقايع التارخيية التي ؛ وداعياً  جماهداً 

ن هبذه والتاريخ هيتم   واستمر املسلمون عىل مر  . حدثت يف عهد النبي حممد|

مية يف الرس حيث صدرت التوجيهات، وترميًم وتوسعة، وجتديداً  املساجد عمرةً 

والقيام  ،واألثرية خاصة، هتمم والعناية باملساجد عامةبرضورة االنا احلارض عرص

 . عىل شؤوهنا بم يتناسب مع مكانتها التارخيية

وهو ، ومسجد قبا، املسجد النبوي الرشيف: ومن أهم وأعظم هذه املعامل

َس َعَل التَّْقَوى ﴿: يةاملسجد الذي نزلت فيه هذه اآل ِل َيْوم  َأَحقُّ ْلََّْسِجٌد ُأسِّ  ِمْن َأوَّ

باب ألس؛ مهية تارخيية يف اإلسالمأن ملسجد قبا ومن هذا نعرف أ ﴾َأن َتُقوَم فِيهِ 

منها أنه أول مسجد أسسه رسول اهلل| يف املدينة املنورة عندما وصل ، عدة

وهو شهري ، اعة جماهراً صحابه مجأوصىل فيه ب، من مكة املكرمة إليها مهاجراً 

 ني يفوأنه أول مسجد ب  ، أنه مذكور يف القرآن الكريمكم . املسمى به بموقعه

وأنه نقطة ، وأن الصالة فيه كعمرة، سس عىل التقوىوأول مسجد أ  ، اإلسالم

 . بداية التاريخ اهلجري

سيس مسجد قبا يف أول يوم من حلول الرسول أكان ت: قال ياقوت احلموي
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ولعلم اهلل أن ذلك اليوم  ـ لنبوية املباركةوهو أول التاريخ للهجرة ا ـ دار هجرته

فكان ذلك اليوم هو أول يوم التاريخ ، سمه أول يوم، سيكون أول يوم من التاريخ

 . نخ به اآلالذي يؤر  

ريب من يف اجلنوب الغ ـ وقوعه يف موضع قباءهو  وسبب تسميته بمسجد قبا

 ـ يش املعتدلدقيقة باملويستغرق مخسني ، املدينة املنورة عىل بعد ميلني تقريباً 

بالقرب من عني األزرق التي أجراها معاوية بن أيب سفيان عىل يد عامله عىل 

، «عني األزرق»فسميت باسمه ، زرق العيننيأوكان . املدينة مروان بن احلكم

 . »عني الزرقاء«بـعند أهل املدينة  إىل اليوم معروفةهي و

 وهي يف ، بن عوف من األنصار وقباء مساكن بني عمرو: باديآقال الفريوز

نة املدي ءحياأمن  صبحت حياً أن لكنها اآل، األصل بئر هناك عرفت القرية هبا

 . املنورة

لثوم ك| ملا جاء املدينة نزل بقباء يف منزل اً إن النبي حممد: يقول السمهودي

وشاركهم يف ، سسه مسجداً أف، وأخذ مربده، بن اهلدم من بني عمرو بن عوف

 ،يف قبلته وهو أول من وضع حجراً ، ليهإ صهرهون يأيت باحلجر وكا. هئبنا

 . وكان يصيل فيه، وجربئيل يؤم به بيت املقدس حتى أسسه

لم ف، شار عىل النبي| ببناء املسجدأن عمر بن يارس هو الذي إ: ويقال

 . أسسه رسول اهلل| أكمله عمر

 يف بن عمه علياً الف راد اخلروج من مكة خأويف رواية أن رسول اهلل | ملا 

اء قام النبي يف قبأف، وأوصاه بحمل الفواطم إليه، داء الودائعأوعهد إليه ب، مكة

فبنى ، قامتهإصحابه مدة أفاحتاج إىل مكان يصيل فيه ب، ينتظر قدوم عيل والفواطم

ومل يزل هذا املسجد يف ذاكرة النبي حممد| حتى بعد أن بنى . مسجد قباء

 . ويصيل فيه ركعات، كان يأيت إليه فقد؛ مسجده األعظم



  

كان رسول اهلل| يذهب إىل مسجد قباء يف كل يوم سبت : بن عمرايقول 

كم جاء عن سهل بن حنيف قال رسول  وقال فيه، فيصيل فيه، ماشياً أو  راكباً 

 . »ر عمرةكان له كأج، ف ل فيه، تى مسجد قباءأثم ، من تطهر يف بيته«: اهلل|

خري  ويدعو اهلل فيه، ويصيل ما شاء، لإلنسان أن يذهب إليه ن  س  ي  ومن هنا فإنه 

للهم كَم بلغتنا زيارة نبينا حممد ا«: ويستحسن أن يقرأ هذا الدعاء، خرةالدنيا واآل

متنا عل أو، عهباتا اوارزقنا ، فال َترمنا فضل شفاعته، ثره الرشيفةآوم، بن عبداهلل

 . »سقنا من حوضه يا كريماو، هئواحرشنا يف زمرته وَتت لوا، حمبته

 راجع . »يا من َتل به عقد اْلكاره«: وهو، ومن اخلري أن تدعو بدعاء الفرج

 . للعالمة الشيخ عيل املرهون( أعمل احلرمني)

اللهم « :(عجل اهلل تعاىل فرجه) وينبغي الدعاء بالتأييد والنرص لإلمام احلجة 

ل ويف ك، يف هذه الساعة، عليهكن لوليك اْلجة بن اْلسن اْلهد  صلوا  اهلل 

حتى تسكنه أرضك ، وعيناا  ودليالا  ودالًّ ، ونارصاا  وقائداا ، وحافظاا  ساعة ولياا 

  .»برمحتك يا أرحم الرامحي ومتتعه فيها طويالا ، طوعاا 

السبت  ويف يوم، أن يأيت مسجد قبا مؤكداً  يستحب استحباباً : وقال النووي

غياث  يا ،يا رصيخ املسترصخني: دعائه بم أحبويقول بعد ، فيصيل فيه، أوىل

عىل سيدنا  لِّ ص، يا جميب دعوة املضطرين، يا مفرج كرب املكروبني، املستغيثني

 | حزنه وكربه يفكشف كريب وحزين كم كشفت عن رسول اهللاو، لهآحممد و

حم رأيا ، يا دائم النعم، حسانيا كثري املعروف واإل، يا حنان يا منان، هذا املقام

 . الرامحني

 

 مسجد اجلمعة

يقع مسجد اجلمعة يف اجلهة الشملية عىل يمني املتوجه من مسجد قباء إىل املدينة 



| 

ال له مسجد ويق. قرب بستان اجلزع، عىل بعد نحو كيلو مرت، املنورة من شارع قباء

 ،مسجد الوادي: ويقال له، لوقوعه يف حي بني سامل من األنصار؛ بني سامل

ـ خرج من قرية قبا متجهًا ؛ عةومسجد اجلم ـ كم جاء يف الروايات  ألن النبي| 

وبعد أن اطمأن قلبه بقدوم ، إىل املدينة املنورة يوم اجلمعة ـ حني ارتفع النهار

وسالمة ابن عمه عيل ـ فأدركته الصالة يف بني سامل بن عوف من ، الفواطم

دينة الشهرية ـ فبنى فصالها يف بطن وادي رانوناء ـ أحد أودية امل، األنصار

 . الصحابة مسجدًا يف موضع صالته

 وكذلك سمي، إذن هلذا سمي مسجد بني سامل أي لوقوعه يف حي بني سامل

 وكذلك سمي، أي لوقوعه يف بطن وادي رانوناء أحد أودية املدينة مسجد الوادي

وكانت أول مجعة يف ، ألن النبي| صىل فيه صالة اجلمعة؛ مسجد اجلمعة

 . يف هذا املسجد صالها رسول اهلل| يف املدينةاإلسالم 

ر وأكثِ  ،اهلل بم شئت وادع  ، فصلِّ فيه ركعاٍت ، ول إليهقك اهلل إىل الوصفإذا وف  

 . من الصالة عىل حممد وآل حممد

 

 مسجد بالل بن رباح

والتحق بالرسول ، بالل بن رباح ـ ولد كعبد لرجل من بني مجح ـ أسلم

وكان . لرسول اهلل| من العام األول من اهلجرةوعمل مؤذنًا ، األعظم|

حييي وحيمي شعائر هذا الدين العظيم ، قد شهد مع النبي| مشاهده  كلها

مات يف العام السابع . الذي أخرجه من الظلمت إىل النور ومن الرق إىل احلرية

 . كم أراد، عرش للهجرة بالشام مرابطًا يف سبيل اهلل

ئة ويبعد عن باب السالم ستم، الذاهب إىل قربانويقع مسجد بالل عىل يسار 



  

 بم وادعو اهلل، فإذا وفقك اهلل يف الوصول إليه فصلِّ فيه ركعات. وعرشةمرت 

 . وأكثر من الصالة عىل حممد وآل حممد، واستغفره، شئت

 

 مسجد القبلتني

ادي ويقع مسجد القبلتني يف اجلهة الشملية الغربية من املدينة املنورة قريبًا من 

العقيق ـ غريب جبل سلع ـ وهو عىل يمني القادم إىل املدينة املنورة من طريق خالد 

مي س  و. ويبعد عن مسجد النبي| مسافة ساعة مشيًا عىل األقدام، بن الوليد

لزمن | صىل إىل بيت املقدس فرتة من ااً ملا روي أن النبي حممد؛ مسجد القبلتني

  .إىل الكعبة الرشيفة أثناء صالته به ثم أمر بالتحول، بعد قدومه املدينة

| زار ا م بشري بن الرباء بن معرور ـ يف بني وذكر  ابن سعد أن رسول اهلل

فصىل رسول اهلل بأصحابه ، وجاء وقت صالة الظهر، سلمة ـ فصنعت له طعاماً 

، سلمة لوقوعه يف قرية بني؛ يف مسجد القبلتني ـ وكان يسمى مسجد بني سلمة

ان مر أن يتوجه إىل الكعبة ـ وكا  ، زرج ـ فلم صىل النبي ركعتنيوهم بطن من اخل

وكان حيب  ،النبي| قد صىل إىل بيت املقدس بعد قدومه املدينة ستة عرش شهراً 

ا وهو قائم يصيل الظهر يف هذ، فنزل عليه األمني جربئيل، أن يوجه إىل الكعبة

ل وجهه إىل، وأخذ بعضده، وقد أهنى ركعتني، املسجد ه وأنزل علي، الكعبة وحو 

ََمء َفَلنَُولَِّينََّك قِْبَلةا َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك ﴿: قوله تعاىل َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك يِف السَّ

َراِم َوَحْيُث َما ُكنُتْم َفَولُّوْا ُوُجِوَهُكْم َشطَْرهُ  فاستدار رسول  ﴾َشْطَر اْلَْْسِجِد اْْلَ

فتحول الرجال مكان ، واستدار من معه من املسلمني، اهلل| نحو الكعبة

  .وصلوا الركعتني الباقيتني نحو الكعبة، والنساء مكان الرجال، النساء
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ذلك و ، وآخرها إىل الكعبة املكرمة، فكان أول صالته| إىل بيت املقدس

ملسجد فسمي ا؛ وصىل العرص يف مسجده إىل الكعبة، يف العام الثاين من اهلجرة

 . قبلتنيمسجد ال

فيه من الدعاء  ر  وأكثِ ، فصلِّ ركعات عنده، ووصلت إليه، فإذا وفقك اهلل

خاب الوافدون عل «: وادع  قائالً ، واالستغفار والصالة عىل حممد وآل حممد

 . للعالمة الشيخ عيل املرهون( أعمل احلرمني) راجع . »غْيك

 

 مسجد بين قريظة

رة رشقي مسجد الفضيخ قريبًا من احليقع مسجد بني قريظة باملدينة املنورة 

الزهراء  ن بني مستشفىوهو اآل، الرشقية يف اجلهة اجلنوبية من مرشبة أم إبراهيم

 | كان يصيل يفاً ألن النبي حممد؛ سممي هبذا االوس  . واملستشفى الوطني

فإذا  .(جممع الزوائد) موضع هذا املسجد أثناء حمارصته لبني قريظة كم جاء يف 

ن الصالة وأكثر م، وادع  اهلل بم شئت، فصلِّ ركعات فيه، لوصول إليهلقك اهلل وف  

 . عىل حممد وآل حممد

 

 مسجد السقيا

ية من عد بضعة أمتار من اجلهة القبلعىل ب   يقع مسجد السقيا يف منطقة السقيا

 طريق احلاج عىل، املسجد عىل يسار الذاهب إىل املدينة من العقيق يف احلرة الغربية

يفصل بينهم الطريق العام يف جهتها . داخل سور حمطة سكة حديد احلجازية

وسميت  .وهو عىل يمني املت جه من العنربية إىل مكة عىل الطريق القديم، اجلنوبية

 وقد مر  هبا رسول اهلل| ملا خرج إىل غزوة بدر. لوجود آبار كثرية فيها؛ بالسقيا

طيبة  ودعا اهلل ألهل، وصىل فيها، ن بئرهاواستقى م ، يف السنة األوىل من اهلجرة



  

فإذا وصلت   .فبنى الصحابة يف ذلك املوضع مسجداً سمي مسجد السقيا. بالربكة

ىل وأكثر من الصالة ع، واستغفره، وادعو اهلل بم شئت، فصلِّ فيه ركعات، إليه

 . حممد وآله

 

 مسجد الفضيخ

و مرت عىل بعد نحو كيليقع مسجد الفضيخ يف اجلهة الرشقية من مسجد قباء 

 ،عىل يمني القادم من مسجد قباء، عىل نشز من األرض، واحد عىل شفري الوادي

وسمي مسجد الفضيخ باسم بستان . عند تقاطع شارع قربان مع شارع العوايل

جد إن سبب تسميته بمس: وقيل. فسمي املسجد باسمه؛ هناك يسمى الفضيخ

ملا حارص النبي : األنصاري أنه قال الفضيخ هو ما روي عن جابر بن عبد اهلل

. ها ست ليالٍ وصىل في، بنى قبته قريبًا من موضع املسجد، حممد| بني النضري

ر وكان مع نف، | يف غزوتهاً وكان أبو أيوب األنصاري ممن رافق النبي حممد

يم فنزلت آية حتر، من الصحابة يف مكان املسجد يعاقرون اخلمرة قبل حرمتها

 رففع  ، فأمر بإراقة اخلمر، فبلغ ذلك أبا أيوب، اهلل|اخلمر عىل رسول 

  .إشارة إىل هذا املوقف الرائع للسمع والطاعة؛ نيبمسجد الفضيخ عندما ب  

ألن النبي حممدًا| صىل فيه مدة حصار ؛ ويسمى مسجد بني النضري كذلك

لوقوعه يف مكان مرتفع حيث تطلع عليه ؛ ويسمى مسجد الشمس. بني النضري

ت د  ر   إن الشمس: ويقال يف سبب تسميته مسجد الشمس. ل ما ترشقالشمس أو

فقد جاء يف الروايات أن النبي . بعد غروهبا× فيه لإلمام عيل بن أيب طالب

حممدًا| أدركته صالة العرص ـ وهو بقرب مسجد الفضيخ ـ فدخل املسجد 

د فرغ وق إال   يؤدي فرضه ـ وكان قد بعث عليًا يف بعض مهمته ـ فلم يأِت اإلمام



| 

 ،الرسول  الوحي   ىشغوقد إال   فلم يكد اإلمام يأخذ مكانه، الرسول من صالته

وقد غربت إال   فم رسى الوحي عن النبي، ×فوضع رأسه يف حجر عيل

 . الشمس

ها إيمءً  يقظ فلم است، وكان اإلمام ملا عرف أن وقت صالة العرص سينتهي صال 

: قال. »صليت العرص يا عيل؟«: ـ النبي | قال ـ وقد رأى الشمس قد غربت

فرفع النبي| رأسه إىل . »ف ليت إيَمءا ، كرهت أن أضع رأسك من حجر «

فاردد عليه الشمس ، كان يف طاعتك وطاعة رسولك اللهم إن علياا «: وقال، السمء

، أوتوض  ، فقام عيل، فعادت الشمس حتى بلغت نصف املسجد. »لي يل العرص

مع هلا وق، صالته غربت الشمس بقدرة اهلل تعاىلوملا فرغ من . وصىل العرص د س 

 : يقول صاحب اهلمزية. رصير كرصير الرحى

بن  املؤمنني عيل ت فيه ألمريد  ألن الشمس ر  ؛ سمفسمي املسجد مسجد الش

 . ×أيب طالب

 . فهذا املكان أوىل بتسميته بمسجد الشمس دون ما سواه: قال املجد

أنه جاء عن أسمء ( اإلمتاع) ففي  ؛ الشمس لعيل حديث صحيح وحديث رد  

 ح بتصحيحه عامة من األئمةرص  ( نزل األبرار) ويف  ، بنت عميس من مخسة طرق

نه شيخ اإل ،(الشفاء) والقايض عياض يف  ، احلفاظ كالطحاوي أبو  سالموحس 

ه إن: وردوا عىل مجيع من قال ...وأخرجه الطرباين بسند صحيح وغريهم، زرعة

 : ونظمه احلمريي فقال. موضوع



  

 : وقال أبو الفضل امليكايل

ر وأكثِ  ،فصلِّ ركعات فيه، فإذا وفقك اهلل للوصول إىل هذا املسجد الرشيف

 . والصالة عىل حممد وآله، من الدعاء واالستغفار

 : يقول احلمريي

 

 مسجد البغلة

البغلة بطرف احلرة الرشقية ـ يف رشق البقيع ـ وهو عىل يمني يقع مسجد 

مسجد  :ويقال له. السالك عن طريق امللك عبد العزيز بالقرب من هيئة املعروف

وهو أحد املساجد التي . وذلك لوقوعه يف منازل بني ظفر من األوس؛ بني ظفر

 . صىل فيها رسول اهلل|

 ودخل يصيل، بطت هناكول اهلل ر  ملا روي أن بغلة رس؛ مي مسجد البغلةوس  

 ؛فرتكت حوافرها أثرًا يف احلجر، وكان بقرهبا حجر من جهة القبلة، يف املسجد

 . مي املسجد هلذا السبب مسجد البغلةفس  



| 

حجر آخر كان عليه أثر ، ويف الغرب من احلجر الذي عليه أثر حافر البغلة

  .مرفقه الرشيف يف احلجرفأث ر ، أ عليهإن النبي حممدًا| ات ك: مرفق يقال

 .إهنا أثر أصابع الرسول األعظم|: وهناك حجر آخر عليه أثر أصابع يقال

ون هبا   .لشدة اهتممهم بتتبع آثار النبي حممد| ومعجزاته؛ والناس هيتم 

وقل أن ، قزفرت؛ وكانت املرأة العقيمة تأيت وجتلس عىل الصخرة طلبًا للولد

 . للسمهودي( وفاء الوفا) ذا جاء يف كتاب ك، جتلس عليها امرأة ومل حتمل

، تغفارر من الدعاء واالسوأكثِ ، فصلِّ فيه ركعتني، قك اهلل للوصول إليهفإذا وف  

 . والصالة عىل حممد| وآله

 

 مسجد اإلجابة

يقع مسجد اإلجابة يف ضاحية املدينة ـ عىل مسافة أربعمئة مرت شميل البقيع ـ 

عه يف حي لوقو؛ مسجد بني معاوية: ويقال له. الستنيعىل العدوة الرشقية لشارع 

 . بني معاوية بن مالك بن عوف من األوس

قال وي، وهو أحد املساجد التي صىل فيها رسول اهلل|: يقول السمهودي

 فأجاب اهلل، ألن النبي حممدًا| دعا اهلل فيه وطلب ثالثاً ؛ له مسجد اإلجابة

 . مسجد اإلجابة هلذا سمي؛ ومنعه الثالثة، دعوتني منها

إن رسول اهلل| أقبل ذات يوم من : روى مسلم بن عامر عن أبيه قال

فيه  دخل فركع، حتى إذا مر  بمسجد بني معاوية بقرية من قرى األنصار، العالية

، سألت ريب ثالثاا «: وقال، ثم أقبل علينا، فدعا ربه طويالً ، وصلينا معه، ركعتني

 ـ أي اجلدب ـ هيلك ُامتي بالسنة سألته ألا : ومنعني واحدة، فأعطاين ثنتي

اا من غْيهم فأعطانيهاوسألته ألا ، فأعطانيها عل  جيوسألته ألا ،  يظهر عليهم عدوا



  

 . »إىل يوم القيامةفلن يزال ا رج، فمنعنيها، بأسهم بينهم

 ،فصلِّ ركعاٍت ، قك اهلل للوصول إليهفإذا وف  . جابةوهلذا سمي مسجد اإل

 . ومن الصالة عىل حممد وآل حممد، من االستغفار والدعاء بم شئتر وأكثِ 

 

 مسجد الراية

يقع مسجد الراية يف الشمل الغريب من املسجد النبوي الرشيف يف الشمل من 

 وهو أحد املساجد التي صىل  فيها رسول، بينهم نحو نصف كيلو مرت، جبل سلع

 اريس قريبًا من ثنية الوداعوعنده من الشمل موقع صخرة سلمن الف. اهلل|

 وهي التي رضهبا النبي حممد|. عىل يسار الداخل إىل املدينة من طريق الشام

ني فربق منها برق أضاء ما ب، باملعول بعد أن عجز الصحابة عنها يف حفر اخلندق

ه فأخربه جربئيل أن ا مت، وظهرت قصور مدائن كرسى وقيرص، البتي املدينة

 . عجزة للنبي حممد| وبرشى للمسلمنيوذلك م، ظاهرة عليها

 .يسمى جبل ذباب، لوقوعه عىل جبل صغري أسود؛ ويقال له مسجد ذباب

اجلبل الصغري األسود الذي يواجهك حينم : أو ذوباب، ذباب: يقول األنصاري

 . حدا  حد عىل يسار طريق ا  هتبط من ثنية الوداع قاصدًا جبل 

هرمزان كان حيمل راية املوايل يف موضع ألن يزيد بن ؛ ويقال له مسجد الراية

  .(وفاء الوفا) كم جاء يف كتاب ، ذباب أثناء واقعة احلرة

ألن النبي حممدًا| ملا أمر بحفر اخلندق عند ؛ إنم سمي مسجد الراية: ويقال

ب للنبي خيمة عىل جبل ذباب ليرشف منها عىل أعمل حفر ، واقعة األحزاب رض 

ألنه كان  ؛كان النبي يصيل يف تلك اخليمة عىل جبل ذبابويف هذه الفرتة ، اخلندق

                                           
 . خمتار الصحاح، الفتنة واالختالف( 1) 



| 

 . ى الصحابة مسجدًا يف موضع صالتهفبن، كثري الصالة

 . ألن الرسول حممدًا| هو حامل راية اإلسالم؛ وسمي مسجد الراية

ول قك اهلل يف الوصفإذا وف  . وأحد املساجد األثرية، وهو أحد املساجد السبعة

ة عىل ومن االستغفار والصال، ر من الدعاء بم شئتوأكثِ ، فصلِّ فيه ركعتني، إليه

 . حممد وآله

 

 مسجد العيد

بعد عن وهو ي، وكان فضاًء مل يكن فيه بناء، يقع مسجد العيد يف ميدان املناخة

الروايات  وتفيد. املسجد النبوي الرشيف بنحو نصف كيلومرت من باب السالم

حممدًا| كان خيرج يف عيدي الفطر ألن النبي ؛ أنه إنم سمي مسجد العيد

، قاءوكذلك صالة االستس، ويصيل فيه صالة العيد، واألضحى إىل ميدان املناخة

األخرية  ويف السنوات. ملك احلبشة وأيضًا صىل فيه صالة الغائب عىل النجايش

ه فيه النبي . وسمي مسجد العيد، اختذ موضع هذا املكان مسجداً  وأول عيد صال 

 . ام الثاين من قدومه املدينة املنورةحممد| يف الع

| كان يصيل فيه صالة اً ألن النبي حممد؛ ويسمى مسجد الغممة

فأرسل اهلل غممة حجبت الشمس عن النبي أثناء صالته يف هذا ، االستسقاء

 ؛من املساجد التي صىل فيها رسول اهلل| فهو. فسمي بمسجد الغممة، املوضع

ومن  ،وأكثر فيه من الدعاء بم شئت، فصلِّ ركعتني ،فإذا وفقك اهلل للوصول إليه

 . ومن الصالة عىل حممد وآل حممد، االستغفار

 

 مسجد أبي ذر

شملية وهو يف اجلهة ال، يقع مسجد أيب ذر عند التقاء شارع أيب ذر بشارع املطار



  

 . عىل بعد تسعمئة مرت من املسجد النبوي الرشيف

سجد و، دخله وصىل فيه ركعتني ألن الرسول|؛ ويقال له مسجد السجدة

خرج رسول : روي عن عبد الرمحن بن عوف قال. وأطال يف سجوده، شكرًا هلل

، لقبلةواستقبل ا، فدخله، فمر بمسجد أيب ذر، اهلل ذات يوم متوجهًا نحو صدقته

، ذلك فلم انتهى قلت له يف، فأطال السجود فيها، وخر  ساجدًا هلل، وصىل ركعتني

عيلَّ صل اهلل  من صل: جائيل أتاين فبرشين أن اهلل سبحانه وتعاىل يقولإن «: فقال

فسمي بذلك مسجد . »فسجد  هلل شكراا ؛ ومن سلم عيلَّ سلم اهلل عليه، عليه

 . السجدة

، بم شئت ر فيه من الدعاءوأكثِ ، فصلِّ فيه ركعتني، فإذا وفقك اهلل للوصول إليه

 . ل حممدومن االستغفار والصالة عىل حممد وآ

 

 مسجد مشربة ُام إبراهيم

وهي اجلارية التي أهداها إىل النبي ، م إبراهيم هي مارية بنت شمعون القبطيةأ

، ه داللوبغلت، ختها سريينأحممد| املقوقس القبطي صاحب اإلسكندرية مع 

وبعض اهلدايا ـ وذلك عندما أرسل النبي حممد| إليه يدعوه إىل اإلسالم يف 

فوهب النبي| ، اهلجرة ـ فعرض عليهم اإلسالم فأسلمتا العام الثامن من

  .وأنزهلا املرشبة بالعوايل، وتزوج هو مارية، سريين لشاعره حسان بن ثابت

سب وإليها تن، فولدت له إبراهيم، وهي من أموال خمرييق التي هي من صدقاته

توفيت بعد النبي| بخمس سنوات ـ يف العام السادس . م إبراهيمأمرشبة 

 ،وسميت مرشبة باسم البستان الذي هي فيه.  من اهلجرة ـ ودفنت بالبقيععرش

ومسكن  ،وهي موضع غرفتها. الغرفة والعلية يف البستان: املرشبة: قال اهليثمي
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ه هناك، رسول اهلل| عندها  . وحمل مصال 

مل بني النخيل ش براهيم بالقرب من مسجد قبا بالعوايلأم إوتقع مرشبة 

وهو اآلن بني مستشفى الزهراء ، قريبًا من احلرة الرشقية مسجد بني قريظة

ذا وظل معروفًا هب، ومن يومها ا قيم مسجد يف هذه الغرفة. واملستشفى الوطني

ول قك اهلل للوصفإذا وف  . مسجد مرشبة ا م إبراهيم حتى اليوم بالعالية: االسم

والصالة  االستغفارومن ، ر فيه من الدعاء بم شئتوأكثِ ، فيه ركعتني فصلِّ ، إليه

 . عىل حممد وآل حممد

 

 مساجد الفتح

تقع هذه املساجد ـ املعروفة بمساجد الفتح ـ غرب جبل سلع يف الساحة 

وقد عسكر النبي| يف هذه الساحة أثناء غزوة . املعروفة اآلن باملساجد السبعة

وجعل سلعًا ، إىل سطح سلع بأصحابه وجندهاألحزاب ـ كم أفاد ابن سعد ـ 

ومن املؤكد أن رسول اهلل| كان يصيل يف هذه املساحة أثناء غزوة . خلف ظهره

ولعل . كم هو احلال لدى الصحابة الكرام، ويدعو اهلل عىل األحزاب، األحزاب

عمر بن عبد العزيز يف عهده قام ببناء هذه املساجد يف أماكن الصالة حسب خطته 

 . املرسومة لبناء املساجد باملدينة

مساجد «هذه املساجد السبعة ـ كم أطلق عليها املتقدمون ـ بـواشتهرت 

  ،وتفيد املصادر القديمة أن هذه املساجد السبعة املوجودة يف هذه الساحة. »الفتح

ه يف القبلة ويلي، مسجد الفتح عىل قطعة من اجلبل : واملعروفة بمساجد الفتح هي

هة ويليه يف القبلة جانحًا إىل ج ،(ريض اهلل عنه) ـ حتته ـ مسجد سلمن املحمدي 

 ثم يف النهاية إىل، ×املغرب مسجد اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب



  

ومسجد فاطمة الزهراء ـ ، ثم مسجد عمر بن اخلطاب، اجلنوب مسجد أيب بكر

 . املنسوب إىل سعد بن معاذ ـ والسابع املعروف بمسجد الراية عىل قول

 (املساجد األثرية يف املدينة املنورة) منها كتاب و، كذا جاء يف بعض املصادر

 . ملحمد الياس عبد الغني

 

 مسجد الفتح

يقع مسجد الفتح ـ وهو أحد املساجد السبعة ـ عىل قطعة من جبل صغري 

مالصقًا جلبل سلع يف الغرب منه شمل غرب املدينة املنورة ـ شمل البقيع ـ عىل 

ألن النبي ؛ أيضًا مسجد األحزاب ويسمى. يسار القاصد إىل وادي العريض

 ،حممد| كان يف هذا املوضع يصيل ويدعو اهلل عىل األحزاب أثناء غزوة اخلندق

 لوقوعه عىل جزء مرتفع؛ ويسمى أيضًا مسجد األعىل. حتى خذهلم اهلل واهنزموا

 . بدرجإال   فال أحد يصل إليه، من اجلبل

 فيه الوحي عىل نبيه ألن اهلل سبحانه وتعاىل أنزل؛ وسمي مسجد الفتح

وأخربه بقتل عمرو بن عبد ود عىل يد أمرياملؤمنني عيل ، ملا صىل ودعا، حممد|

 ،فقد قتل عيل عمراا ؛ ابرشوا بفتح اهلل ونرصه«: فقال|، ×بن أيب طالب

 . »وكفى اهلل اْلؤمني القتال بسيف عيل، ثانوواهنزم معسكر الرشك واأل

الصالة و، ر فيه من الدعاء واالستغفاروأكثِ ، فإذا وصلت إليه فصلِّ ركعتني

ويا جميب دعوة ، يا رصيخ اْلكروبي«: وادع  بدعاء الرسول قائالً ، عىل حممد وآله

 . للعالمة الشيخ عيل املرهون( أعمل احلرمني) راجع . »اْلضطرين

 

 مسجد سلمان الفارسي

، بد اهلليته أبو عوكن، سمه الرسول الكريم سلمناً املحمدي، سلمن ابن اإلسالم



| 

 : يقول فيه الشاعر

يقع مسجد سلمن أسفل مسجد الفتح ـ من جهة اجلنوب ـ بالقرب من مسجد 

وهو من املساجد السبعة التي عىل . ×أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب اإلمام

د ألن سلمنًا كان أح؛ وسمي مسجد سلمن. جبل سلع املعروفة بمساجد الفتح

وصاحب فكرة عمل اخلندق ـ ، مرافقي الرسول األعظم| يف غزوة اخلندق

 . هـ5 سنة التي اكتسبت املعركة اسمها منه ـ وكانت أول غزوة شارك فيها سلمن

عد ثم ص، إن النبي حممدًا| صىل يف هذا املكان أثناء غزوة اخلندق: ويقال

وأكثر ، عتنيفصلِّ رك، قك اهلل بالوصول إليهفإذا وف  . اجلبل ودعا اهلل عىل املرشكني

: وادع  هبذا الدعاء قائالً ، والصالة عىل حممد وآل حممد، من الدعاء واالستغفار

للعالمة الشيخ عيل ( أعمل احلرمني) راجع . »خاب الوافدون عل غْيك«

 . املرهون

 

  ×مسجد اإلمام علي 

يره ووز، النبي ووصيهأخي ، مسجد اإلمام أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب

النبي مجيع  شهد مع. وزوج ابنته وأيب سبطيه احلسن واحلسني، متهوخليفته يف أ

ا ومل، خل فه عىل أهله وبالده غزوة تبوك حيث إن رسول اهلل كان قدإال   غزواته

أل ترضا أن تكون »: قال|. »ُتلفني يف النساء واألطفال؟، يا رسول اهلل«: قال

 . «نه ل نبي بعد إإلا  مني بمنزلة هارون من موسى



  

وب وإىل اجلن، يقع هذا املسجد يف اجلنوب الغريب من مسجد سلمن املحمدي

وهو  ،سمية هذا املسجد بمسجد عيلوقد اتفقت املصادر عىل ت. من مسجد الفتح

 .وثالث مسجد من املساجد املوجودة يف رحاب جبل سلع، أكرب املساجد السبعة

، إليه ووصلت، فإذا وفقك اهلل. وهو من املساجد التي صىل  فيها رسول اهلل|

ىل حممد والصالة ع، ر من الدعاء بم شئت ومن االستغفاروأكثِ ، فصلِّ فيه ركعتني

 راجع . » ...سألك بنور وجهك اْلرشقأاللهم إين «: وادع  اهلل قائالً ، وآل حممد

 . للعالمة الشيخ عيل املرهون( أعمل احلرمني)

 

 ÷مسجد فاطمة الزهراء 

التي قال فيها ، واألنسية احلوراء، البتول العذراء، مسجد فاطمة الزهراء

: وقال|. »ويرىض لرضاها، إن اهلل ليغضب لغضب فاطمة«: رسول اهلل|

فاطمة قلبي ، ومن أحبها فقد أحبني، من آذاها فقد آذاين، فاطمة بضعة مني«

 . »فاطمة سيدة نساء العاْلي، وروحي

 ودفنت يف مكان جمهول بعد أن عاشت مع عيل، توفيت بعد أبيها بأشهر قليلة

وأنجبت له احلسن ، ثمين سنوات حياة مثالية كانت عنوان احلياة الزوجية

واملحسن الذي أجهضته بعد وفاة أبيها يف غمرة ، وزينب وا م كلثوم، واحلسني

 . األحداث املؤملة التي وقعت آنذاك

يقع مسجد فاطمة يف اجلنوب الغريب ملسجد عمر بن اخلطاب ـ بقرب عني 

وقد انقطعت عن اجلري ـ وهو أحد املساجد ، وتعرف عني شبشب، اخلفيف

ه مسجد أطلقوا علي مساجد الفتح ـ وقدالسبعة التي عىل جبل سلع ـ املعروفة ب

قك اهلل ف  فإذا و. وال أصل هلذه التسمية يف ضوء املصادر التارخيية، سعد بن معاذ



| 

، غفارومن االست، ر من الدعاء بم شئتوأكثِ ، فصلِّ فيه ركعتني، للوصول إليه

اللهم اغفر يل ما أنت أعلم به «: وادع  قائالً ، والصالة عىل حممد وآل حممد

 . للعالمة الشيخ عيل املرهون( أعمل احلرمني) راجع . »...يمن

 

 مسجد املسرتاح

مسجد املسرتاح هو مسجد أثري يقع عىل يسار طريق اإلسفلت املؤدي إىل 

 . حد عند آخر النخيلا  وإىل جبل ، مزار سيدنا احلمزة بن عبد املطلب

 غزوة أحدإن النبي حممدًا| جلس فيه لالسرتاحة ـ بعد رجوعه من : يقال

مسجد بني حارثة ـ لوقوعه يف منازل بني حارثة من األنصار ـ وجاء : ـ ويقال له

 ،فإذا وفقك اهلل. أن النبي حممدًا| صىل يف هذا املسجد( وفاء الوفا) يف 

، ستغفارومن اال، ثر فيه من الدعاء بم شئتوأكِ ، فصلِّ فيه ركعتني، ووصلت إليه

 . والصالة عىل حممد وآل حممد

 

  ×سجد اإلمام علي م

ضمن املساجد الثالثة التي صىل  فيها × يقع هذا املسجد املنسوب لعيل

 من أكرب، النبي| صالة العيد ـ وتسمى مساجد املصىل ـ وهو مسجد كبري

ة املعروفة متصالً بشامي احلديق، مما ييل الغرب؛ ويقع شميل مسجد املصىل، سابقه

ابن  ـ كم روى× ته بمسجد عيلوسبب تسمي. وهو مسجد أثري، بالعرييض

 ،صىل فيه صالة العيد بعد قتل عثمن× ـ أن اإلمام علي اً ( املعارف) قتيبة يف 

فأقام للناس يف احلج يف ذلك العام عبد اهلل ، هـ 35فعثمن قتل يف شهر احلج عام 

. ×البيب طأوصىل بالناس صالة العيد اإلمام امرياملؤمنني عيل بن ، بن عباس



  

، شئت ر فيه من الدعاء بموأكثِ ، فصلِّ فيه ركعتني، وفقك اهلل ووصلت إليهفإذا 

 . ومن االستغفار والصالة عىل حممد وآل حممد

 

 مسجد العدوة

ة ويف اجله، يقع مسجد العدوة عىل يمني اخلط النازل من سيد الشهداء محزة

؛ د العدوةجوسمي مس. اجلنوبية من مسجد املسرتاح عىل بعد ثالثمئة مرت تقريباً 

جانب الوادي : والعدوة ـ بضم العني وكرسها ـ. لوقوعه عىل عدوة الطريق

 . هي املكان املرتفع: ويف خمتار الصحاح. وحافته

بني املدينة وبني جبل  »شيخان«ألنه يقع يف موضع ؛ ويسمى مسجد الشيخني

 . حدا  حد عىل الطريق الرشقية من احلرة إىل جبل ا  

ه صىل أن( وفاء الوفا) ويف ، صىل فيها رسول اهلل|وهو من املساجد التي 

د وبعد صالة الصبح سار إىل ا ح، وبات به، العرص واملغرب يف موضع هذا املسجد

 . يف النصف من شوال سنة ثالث من اهلجرة حيث كانت واقعة ا حد

ثنية  موضع باملدينة يقال له: بلفظ تثنية شيخ ـ ـ »شيخان«: باديآوقال الفريوز 

 ،وكان فيه معسكر رسول اهلل| ليلة خرج لقتال املرشكني با حد، شيخان

ألن ؛ ويقال له مسجد الدرع. ورد  من رأى، وهناك عرض الناس فأجار من رأى

إذا وفقك ف. النبي حممدًا| لبس درع احلرب فيه قبل التحرك إىل موضع الغزوة

ومن  ،اء بم شئتر فيه من الدعوأكثِ ، فصلِّ فيه ركعتني، ووصلت إليه، اهلل

 . االستغفار والصالة عىل حممد وآل حممد

 

 بئر اخلامت

وكانت تسمى  .يف مقابلة املصىل، يقع بئر اخلاتم يف املدينة عند كهف بني حزام
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ألنه كان  ؛فكانت تسمى عني النبي|؛ ثم نسبت إىل رسول اهلل، »العيينة«سابقاً 

سقط  ألن خاتم النبي|؛ اخلاتمميت بئر ثم س  . يتوضأ منها أيام واقعة اخلندق

، ك بمئهافترب   ،قك اهلل بالوصول إليهافإذا وف  . فسميت بئر اخلاتم؛ فيها من يد عثمن

 . وصلِّ عىل حممد وآله، وادع  اهلل واستغفره

  :وقد نظمها أبوالفرج نارص الدين املراغي فقال، لك بقية اآلبار السبعةوكذ

 

 بئر إهاب

ألن رسول  ؛لربكتها؛ زمزم: ويقال هلا، تقع بئر إهاب يف احلرة الغربية من املدينة

ة ألن السيد؛ ن بئر فاطمةوتسمى اآل. فزاد ماؤها وطاب وحال، اهلل بصق فيها

احتفرهتا عىل نفقتها ـ بعد أن انقطع جرهيا ـ فسميت باسمها فاطمة بنت احلسني 

ن الدعاء ر عندها موأكثِ ، فتربك بمئها، فإذا وفقك اهلل للوصول إليها. بئر فاطمة

 . والصالة عىل حممد وآل حممد، واالستغفار

 

 ُاخرى مساجد

ت األثرية اهلامة يف املدينة املنورة ليس هلا  صادر موهناك بعض املساجد واملحال 

 وقرب عبد اهلل، وحجرة احلسنني، ومسجد جابر، مثل مسجد املائدة؛ عدا الشهرة

مام جعفر بن اإلابن عبد املطلب ـ والد رسول اهلل| ـ وقرب إسمعيل 

، ×وبيت اإلمام أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب، ومربك الناقة، ×الصادق

 ار اإلمام السادس جعفرود، ×ودار اإلمام الرابع عيل بن احلسني زين العابدين

 . ×بن حممد الصادق



  

وكثري من اآلثار املقدسة ـ من مساجد ومعامل ومعابد ومساكن ـ لو قدر هلا أن 

ه األرض ن منها عىل هذلتكو  ؛ وتتعاقب يف املحافظة عليها، حتتوهيا أيدي العناية

 ال منوخمل فات القادة والزعمء واألبط، اخلالدة متحفًا ناطقًا بأعمل األجيال

ـ لو قدر ذلك، املسلمني الذين حفل هبم التاريخ الطويل  وقد دخلوا سجل اخللود 

 . واحلياة املنرصمة، ـ لكانت تلك املآثر رمزًا للبقاء املتجدد

إليه  فإنا هلل وإنا؛ النزر اليسري اليسريإال   منها الزمن غري أن مآثرهم مل يبِق 

 . راجعون

  



 

 

 

 معامل خارج املدينة

 : منها، هناك معامل عدة ا خرى تقع خارج املدينة املنورة

 

 مسجد أحد

، بجوار قبور الشهداء، مالصقًا له، يقع مسجد أحد بالقرب من جبل أ حد

وهو  .يف مكان واسع إىل جنب اجلبل عن يمينك حني تأيت إىل أحد من املدينة ويقع

 وملا حرضته الصالة صىل فيه، الذي خرج منه رسول اهلل| إىل واقعة ا حد

 . الظهر والعرص

ويسمى هذا املسجد مسجد : يقول السمهودي ، ويسمى مسجد الفسح

ا الَّ ﴿: ألنه نزل فيه قوله تعاىل؛ الفسح َ ُحوا يِف َيا َأهيُّ يَل َلُكْم َتَفسَّ
 ِذيَن آَمنُوا إَِذا قِ

فصلِّ فيه ، ووصلت إليه، قك اهللفإذا وف   ﴾َلُكمْ  اهللُاْلََْجالِِس َفاْفَسُحوا َيْفَسِح 

ومن االستغفار والصالة عىل حممد وآل ، ر فيه من الدعاء بم شئتوأكثِ ، ركعتني

 . حممد

 

 جبل أحد

وهو جبل . حدا  اسم اجلبل الذي كانت عنده غزوة : وثانيه ـ، حد ـ بضم أولها  

ويبعد  ،وهو احلد الشميل للمدينة، بينه وبني املدينة املنورة قرابة ميل واحد، أمحر

وقد ورد يف فضله ما روي عن النبي . عنها نحو مخسني دقيقة بامليش الرسيع
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 . »نةوهو عل باب من أبواب اجل، ُاحد جبل حيبنا ونحبه«: حممد| أنه قال

وعنده كانت الواقعة الفظيعة التي قتل فيها سيدنا محزة بن عبد املطلب ـ عم 

جهه وشج و، وكرست رباعية النبي|، النبي ـ وسبعون رجاًل من املسلمني

وذلك يف اليوم اخلامس ، وكان يوم بالء ومتحيص. وكلمت شفته، الرشيف

 . والعرشين من شهر شوال من العام الثالث من اهلجرة

فرأى عمه محزة بن عبد املطلب وقد مثلت به ، عليهم رسول اهلل| وقف

ك لوكذ، وقطعت أصابع يديه ورجليه، هفجدعت أنفه وا ذني، هند بنت عتبة

، وأخرجت كبده فالكتها، وبقرت بطنه، وجعلتها قالئد وأساور، مذاكريه

 : فلفظتها وجعلت تنشد وتقول، فجعلها اهلل يف فمها مثل الصخرة

واهلل ما وقفت موقفاا أغيظ عيل من هذا «: وقال، فلم نظر إليه خنقته العربة

فنزل عليه األمني . »لئن أمكنني اهلل من قريش لُمثلن بسبعي رجالا . اْلوقف

ئِن َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاقُِبوْا بِِمْثِل َما ُعوقِْبُتم بِِه َولَ ﴿: األية من سورة النحلجربئيل هبذه 

ابِرينَ  َو َخْْيٌ لِّل َّ ُتْم َ ُ   ﴾َصَاْ

 فدفن احلمزة وعبد اهلل بن جحش؛ بعد أن صىل عليهم ثم أمر الرسول بدفنهم

حامل ـ  بن عبد منافومصعب بن عمري بن هاشم ، خت احلمزة يف قرب واحدأابن 

ليها إرسله املصطفى إىل املدينة قبل هجرته أوأول سفري ، حدلواء النبي يوم بدر وا  

، قرب واحد مية يفوعقيل بن أيب ا   ـ ويفقههم يف الدين احلنيف، نآهلها القرأليقرئ 

 ووصلت إىل هذا، قك اهللفإذا وف  . ني متالصقنيطوباقي الشهداء وسط حائ
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والنفوس الزكية التي ثوت عند ، أن تزور هذه األرواح الطاهرة فال تنس  ، اجلبل

ن م عنده وتقرأ هلم الفاحتة وتكثر، دفاعًا عن اإلسالم ونبي اإلسالم؛ هحفس

 . له األطهارآوالصالة عىل املصطفى و، ستغفاراال ومن، بم شئت الدعاء

 

 بقيع الغرقد

لنبوي بعيدًا من املسجد ا يقع بقيع الغرقد خارج سور املدينة من اجلهة الرشقية

يقول  .الرشيف بخمس دقائق تقريبًا مشيًا عىل األقدام من اجلهة اجلنوبية الغربية

ى بقيعاً ، املكان املت سع: البقيع من األرض: ابن منظور ؛ ه شجروفيإال   وال يسم 

 . ألن البقيع هي األرض املزروعة بأنواع الشجر

يكون فيه ا صول الشجر من رضوب  وأصل البقيع يف اللغة هو املوضع الذي

هو و. عوسجة: الواحدة، كبار شجر العوسج: والغرقد ـ بالعني املعجمة ـ. شتى

 أغصانه، وهو جنس شجريات من فصيلة الباذنجانيات، له شوك، شجر عظام

 . الغرقد: وإذا عظم يقال له، وله أزهار خمتلفة األلوان، شائكة

ان فيه ألنه ك؛ وبه سمي بقيع الغرقد، عوسجكبار ال: والغرقد: ويقول ابن منظور

ان ينبت ألنه ك؛ بقيع الغرقد: ومنه قيل ملقربة أهل املدينة؛ والغرقدة واحدته، غرقد

 . هناك بكثرة

: تهشجر عظام ـ أو هي العوسج إذا عظم ـ واحد: الغرقد :(القاموس) ويف 

 . منبتهاوهبا سموا بقيع الغرقد ـ مقربة املدينة ـ ألنه كان ، الغرقدة

 سم الزماً ذهب الشجر وبقي اال، وملا قطع هذا الشجر عند اختاذه مقربة

 . للموضع

. جنة :القارة اهلندية ـ عىل البقيع شبه ويطلق الكثريون ـ خصوصًا مسلمي



  

فهل هذه التسمية راجعة إىل الزرع . روضة من رياض اجلنة: خرون يقولونآو

أو لكثرة من دفن فيه من الصحابة ، حيث كان املكان جنة خرضاء، املنترش فيه

 والتابعني؟

بعد أن أصبح مقربة تضم  رفات أكثر من عرشة آالف إال   ومل تكن للبقيع قيمة

، واألئمة اهلادين املهديني، وعدد كبري من التابعني وأتباعهم، من خرية الصحابة

رين هاجفن فيه من الصحابة املوكان أول من د  . والصاحلني، والشهداء، واألولياء

بأمر رسول اهلل| الصحايب اجلليل عثمن بن مظعون ـ يف السنة الثانية من 

أول من دفن فيه الصحايب األنصاري كلثوم بن اهلدم الذي نزل : اهلجرة ـ وقيل

 . زرارة أسعد بن: وقيل. عليه النبي حممد| بقباء ملا قدم املدينة مهاجراً من مكة

  .ة عىل أن عثمن بن مظعون هو أول من دفن فيهإنه قد أمجع الكثري من الرواإال  

ام مدفناً فأصبح مع األ، وملا تويف إبراهيم بن رسول اهلل| دفنه النبي فيه  ي 

 . ومقربهتم العامة، ألهل املدينة

ومثلهم من التابعني والعلمء ، فن فيه نحو من عرشة آالف صحايبوقد د  

 فاطمة: والصحابة والتابعنيفن فيه من اهلاشمني والصاحلني ـ وأهم من د  

و اإلمام أب: كبدها األطهار ذوأفال، سيدة نساء العاملني، البتول العذراء، الزهراء

واإلمام عيل بن احلسني زين العابدين ، ×حممد احلسن بن عيل بن أيب طالب

، ينخرلوم األولني واآلع باقر واإلمام أبو جعفر حممد الباقر، وسيد الساجدين

كانت و. بد اهلل جعفر بن حممد الصادق رئيس املذهب اجلعفري^واإلمام أبو ع

 . عىل قبورهم مساجد وقبب ومنارات

 

 ÷قرب الصديقة فاطمة الزهراء 

 وأبوها حممد بن عبد اهلل، أمها خدجية أم املؤمنني، سيدة النساء، فاطمة الزهراء
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ادى اآلخرة مج لدت بمكة املكرمة يف العرشين منو  . سيد املرسلني وخاتم النبيني

، اهلل وهي أصغر بنات رسول. ـ بعد البعثة بخمس سنني ـ وقريش تبني الكعبة

مْن ، فاطمة بضعة مني«: وقد قال يف حقها. منهاإال   وانقطع نسله، وأحبهن إليه

 . »ومن أغضبني فقد أغضب اهلل، أغضبها فقد أغضبني

 : يقول أمحد شوقي

 وولدت، ×جها أبوها من ابن عمها اإلمام أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالبزو  

له احلسن واحلسني وزينب وا م كلثوم واملحسن الذي أجهضته بعد وفاة أبيها يف 

 . غمرة األحداث املؤملة التي وقعت آنذاك

املنورة  ويف املدينة، عاشت مع أبيها رسول اهلل| بمكة املكرمة ثمين سنني

ـ وقيل، عرش سنني ـ و: وبعد أبيها مخسة وسبعني يوماً  إنه لعمر مخسة وتسعني يوماً 

ومل  ،عمر قضته الزهراء وأوشكت عىل هنايته، قصري قرص عمر الزهور الفواحة

 . النزر اليسري من أكممهاإال   يتفتح بعد

 تزال ـ وهي ال÷ الزهراءوالصدمات العنيفة التي واجهت ، إن املآيس املتتالية

ن ضلعها تشكو أملًا م، طرحية الفراش، يف مقتبل شباهبا ـ تركتها مهيضة اجلناح

تحرس فت، وتنحية زوجها عن منصبه الذي هو به أحق، واغتصاهبم حقها، املكسور

 . آهة من أعمقها

يف  املرء حيفظ«إهنا بضعة النبي وبنته املفضلة التي أكد عىل رعاية حقها مرارًا و

وملا  ،ولكن هذا مل يردع اليد األثيمة من أن متتد فتخنق هذه الزهرة الفواحة، »ولده

وهكذا ذوى الغصن الذي خل فه النبي| يف ، يمِض عىل تفتحها زمن قصري

ا ومل، يش عليهوما إن سمع اإلمام حتى غ  ، وذبلت أعواده، وتناثرت زهوره، ا مته



  

 : أفاق جعل يقول

 خرج موكب، واألصوات هادئة، ويف ظلمة الليل البهيم حيث العيون نائمة

ذلك  وكان، مالئكي من بيت عيل حيمل وديعة رسول اهلل| إىل مثواها األخري

خرج   ..األوىل من السنة احلادية عرش من اهلجرةليلة الثالث عرش من شهر مجادى 

ون املوكب احلزين مؤلفاً من عدة أشخاص ي   ـ وهمعىل عد  ن عيل واحلس: األصابع 

ص ، واحلسني ومن خلفهم أبوذر وعمر وسلمن ـ وينتهون بالنعش إىل مكان خمص 

القرب  كانكيال يط لع عىل م؛ ثم ينرصفون برسعة، ويوارون الزهراء الثرى، بالبقيع

 . أحد

 

 ×قرب اإلمام احلسن 

ول السبط األول للرس، اإلمام الثاين أبو حممد احلسن بن عيل بن أيب طالب

 وسيد شباب، وأحد رحيانتي املصطفى، ورابع أصحاب الكساء، األعظم|

لفاء وثاين اخل، ÷والبكر األول يف حياة البتول العذراء فاطمة الزهراء، أهل اجلنة

بلغ من العمر  . وهو أول من سمي هبذا االسم ...الرسول|واأليمة بعد 

ثالثًا  ومع أبيه املرتىض، قىض منها مع جده املصطفى ثمين سنني؛ مخسني سنة

ومدة إمامته تسع سنوات قاسى فيها األمرين من سلوك معاوية بن ، وثالثني سنة

 . أيب سفيان

وفاته الذي ظن أنه ختلص بفم إن وجد يف احلسن بعد وفاة أبيه أمري املؤمنني ـ 

 ،واإليمن العلوي، من احلواجز التي تعرتض طريقه ـ استمرار النور املحمدي
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 ،حتى أخذ خيطط ملعارضته غري آبه بمعارضة املعارضني، والطهارة الفاطمية

 . وإنكار املنكرين

وهل يستبعد عىل مثل معاوية ـ وهو ذلك الذي مل يذق طعم اإليمن ـ أن 

خيالف القرآن والسنة النبوية بدافع من حب  اإلمارة والزعامة؟  يرتكب كل ما

ولكن معاويه بم ل ه من املكر واخلداع قام ، وهو األمر الذي اضطر اإلمام إىل قتاله

  ،وترك اإلمام احلسن، مما حفزهم إىل اللحوق به؛ ×بإغراء جيش اإلمام احلسن

 . منهم عبيد اهلل بن العباس يف أربعة آالفو

 ،حيث إهنا أوهنت اجليش؛ ثت هذه اخليانة ثلمة كبرية يف جيش اإلمامفأحد

البة إياه مط، وكان من البقية الباقية من سلت السيوف عليه، وأضعفت النفوس

منها  ،فبايعه اإلمام كارهًا عىل بنود معينة حقنًا لدماء املسلمني. بمصاحلة معاوية

كون وأن ت، خللفاء الراشدينأن يعمل معاوية بكتاب اهلل وسنة رسوله وسرية ا

يعة وأن يكون ش، وأن يرتك سب اإلمام أمرياملؤمنني، اخلالفة بعده لإلمام احلسن

 . وأن يدفع إىل كل ذي حق حقه، عيل آمنني عىل أنفسهم ونسائهم وأمواهلم

 ولكن معاوية نقض، ورجع كل إىل مقره، وانتهت احلرب بتوقيع هذه املعاهدة

وا ما قاتلتكم لتصل، واهلل يا أهل الكوفة: األشهاد قائالً  وأعلن عىل رؤوس، العهد

ولكن ألتأمر ، وإنكم لتفعلون ذلك، وال لتحجوا وال لتزكوا، وال لتصوموا

وقد أعطيت احلسن بن عيل . عطاين اهلل ذلك وأنتم له كارهونأوقد ، عليكم

 . عهودًا ومواثيق  وكل ها حتت قدمي ال أيف له منها بيشء

ين من سلوك معاوية الذي كان وظل اإلمام  احلسن يقايس بعد ذلك األمر 

حتى انتهت هذه املحاوالت بإناء من السم بعث به ، ينسج املؤامرات يف كل حني

وضمن هلا أن يزوجها ، وأغراها بكثري من املال، إىل زوجته جعدة بنت األشعث



  

أخذ  حتى ،فرسى ذلك يف أحشائه وفتت كبده، فسقت احلسن السم، بابنه يزيد

 . يقيء قطعًا من كبده

ويف اليوم السابع من شهر صفر سنة ثالثة ومخسني من اهلجرة قىض نحبه 

ودفنه ، يهوصىل عل، فغسله وكفنه، وقام اإلمام احلسني يف جتهيزه، مسموماً مظلوماً 

  .يف البقيع يف القبة التي فيها العباس بن عبد املطلب عم النبي حممد|

 

 ×سني قرب اإلمام علي بن احل

اإلمام الرابع من أئمة أهل البيت أبو حممد عيل بن احلسني السجاد ابن اإلمام 

خلامس من ولد باملدينة املنورة يف ا. ×احلسني بن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

شهر شعبان سنة ثمنية وثالثني من اهلجرة ـ يف خالفة جده أمري املؤمنني ـ وكان 

يقول  ،وأمه شاه زنان بنت امللك يزدجرد، وعرشين سنةعمره يوم الطف اثنتني 

 : فيه الشاعر

 . ركعة فقد كان يصيل يف اليوم والليلة ألف؛ لكثرة عبادته؛ ب بزين العابدينق  ل  

. رصياختبل : أم اخترص؟ فقيل هلا، أأطنب: وقد سئلت عنه موالة له فقالت

  وال فرشت له فراشًا بليل قط، ما أتيته بطعام يف هنار قط: فقالت

 مزجهإال   ما وضع بني يديه طعام وال رشاب، شديد البكاء، كان دائم احلزن

                                           
ز يف هذا الكالم كناية( 1)  كان يصوم الدهر  كل ه فلم يؤت  بطعام × فهو كناية عن أنه، وجتو 

 ولذا مل ي فرش له فراش يف؛ فلم ينم، يقيم ليلة الدهر كل هوكان ، لصوم؛ يف وقت النهار

ز؛ حيث إهنا البد  أن تكون قد جاءته بطعامه . عن النوم بالعبادة× النشغاله؛ الليل وجتو 

 هنارًا يف العيدين. 
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 جائعاا  اهلل رسول ابن قتل وقد أرشب؟ وكيف آكل؟ كيف»: ويقول، بدموع عينيه

 : يقول الشاعر. «عطشاَن؟

وعمره سبع ومخسون ، مات مسمومًا عىل يد الوليد بن عبد امللك بن مروان

 ،ومع عمه احلسن عرش سنني، عاش منها مع جده اإلمام أمري املؤمنني سنتني، سنة

يف  وقام .وبعد أبيه احلسني ثالثًا وثالثني سنة، سنة ةومع أبيه احلسني اثنتي عرش

فغسله وكفنه وصىل عليه ودفنه يف البقيع ، ×جهازه ابنه اإلمام حممد الباقر

  .بجوار عمه احلسن يف القبة التي فيها العباس بن عبد املطلب عم النبي حممد|

 

 ×قرب اإلمام حممد الباقر

بن ااسمه حممد بن عيل بن احلسني بن عيل ، اإلمام اخلامس من أئمة أهل البيت

ـ وي؛ ولقبه الباقر. ×أيب طالب ـ أي استنبطه وتوسع فيه  كنى ألنه بقر العلم بقراً 

ولد باملدينة املنورة يف العرشين من شهر رجب سنة سبع ومخسني . بأيب جعفر

ى وتكن، ميالدية ـ أمه فاطمة بنت اإلمام احلسن بن عيل 676للهجرة ـ املصادف 

مل يدرك يف آل اْلسن ، صديقة إهنا كانت«: يقول فيها اإلمام الصادق. ا م عبد اهلل

 . »امرأة مثلها

، وفاطمي من فاطميني، وعلوي من علويني، وهو أول هاشمي من هاشميني

عاش مع جده احلسني أربع سنوات . وأول من اجتمعت له والدة احلسن واحلسني

ـ ومع أبيه مخساً وثالثني سنة الطف ـ وشهد حادثة وبعد  ،مع أبيه وهو طفل صغري 

ومات مسموماً يف عهد هشام بن عبد امللك . وهي مدة إمامته،  عرشة سنةأبيه ثمين

بع وله من العمر س، سنة مئة وأربع عرشة ـ يف عهد إبراهيم بن عبد امللك: ـ وقيل



  

 ،وقام يف جهازه ابنه اإلمام جعفر الصادق. مثل عمر أبيه وجده، ومخسون سنة

 القبة التي يع بجوار قرب أبيه يفودفنه يف البق، وصىل عليه، وحنطه، وكفنه، فغسله

 . فيها العباس بن عبد املطلب عم رسول اهلل|

 

 ×قرب اإلمام جعفر الصادق 

ـ والدة  اإلمام جعفر بن حممد الطالبي احلسيني العلوي اهلاشمي القريش املدين 

وإقامة ووفاة ـ اإلمام السادس من األئمة االثني عرش املعصومني عند الشيعة 

ولقبه  ،وكنيته أبو عبد اهلل، اسمه جعفر. نسب املذهب اجلعفريوإليه ي  ، اإلمامية

 . لصدقه يف كل  أقواله وأفعاله؛ الصادق

لد يف املدينة املنورة يف السابع عرش من شهر ربيع األول سنة ثمنني من اهلجرة و  

 . ميالدية ـ وا مه ا م فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر 703ـ املصادف 

بعة وأحد الفقهاء الس، اسم من ثقات اإلمام عيل بن احلسني زين العابدينوالق

 . يف املدينة

نشأ يف بيت النبوة الذي توارث علمها كابرًا عن   ..نشأ يف مهد العلم ومعدنه

 . فتغذى من ذلك الغرس الطاهر، عاش يف مدينة جده رسول اهلل|، كابر

وال ، وال سمعت ا ذن، أت عنيما ر: يقول مالك بن أنس ـ فقيه أهل السنة ـ

. اً وورع، وعبادة، وعلمً ، فضالً ؛ خطر عىل قلب برش أفضل من جعفر الصادق

  .وانترش ذكره يف البلدان، قل عنه الناس من العلوم ما سارت به الركباننوقد 

 عني مسجد الكوفة ـ تسعمئة شيخ كالً أدركت يف هذا ـ ي: وقال احلسن الوشا

 . حممد الصادقحدثني جعفر بن : يقول

يف النصف من : مات مسمومًا يف اخلامس والعرشين من شهر شوال ـ وقيل
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رجب ـ سنة مئة وثمنية وأربعني من اهلجرة ـ يف عهد املنصور الدوانيقي ـ وعمره 

، عفربن جاقام يف جهازه اإلمام موسى . وهو أكرب األئمة املعصومني سناً ، سنة 68

  .×ه يف البقيع بجوار قرب أبيهودفن، وصىل عليه، وكفنه، فغسله
 

 قرب صفية

عمة الرسول ، صفية هذه هي بنت عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف

  .يقع قربها يف البقيع عىل يسار الداخل إىل البقيع قريبًا من السور. حممد|
 

 قرب عاتكة

عمة الرسول ، هي عاتكة بنت عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف

عىل يسار الداخل إىل البقيع قريبًا من السور بجوار ا ختها يقع قربها . حممد|

 . صفية

 

 قرب ُام حكيم البيضاء

عمة الرسول ، اسمها فاطمة بنت عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف

بجوار  ،قريبًا من السور، يقع قربها عىل يسار الداخل إىل البقيع. األعظم|

 . قربي اختيها صفية وعاتكة

 

 ةقرب السيدة حليم

 .مرضعة الرسول الكريم|، هي حليمة بنت عبد اهلل بن احلرث السعدية

 . ويقع قربها شميل البقيع مالصقًا للسور

 

 بلأبي سعيد اخلدري ومعاذ بن ج اقرب

يقع قرب أيب سعيد والصحايب الكبري معاذ بن جبل يف الناحية الرشقية من البقيع 



  

  .حتة لروحيهم وأرواح املؤمننيوالفا، فال تنس  االستغفار هلم . خارج السور

 

  |قرب رقية بنت النيب حممد

، بعثةلد هبا قبل الو  . أمها خدجية أم املؤمنني األوىل، رقية بنت رسول اهلل|

تزوجها عتيبة بن عبد العزى . وهاجرت اهلجرتني، وأسلمت، أدركت اإلسالم

ا خت  بن ا مية ـ إن أمه أم مجيل بنت حربإال   بن عبد املطلب املعروف بأيب هلبا

حدة و، ورشاسة الطباع، ف بقسوة القلبعر  عمة معاوية ـ كانت ت  ، أيب سفيان

قف  يظل ها سوقد أقسمت أال  ، والبغض الشديد لإلسالم ونبي اإلسالم، اللسان

ووعدته أن تزوجه أي فتاة شاء ، وطلبت من ابنها أن يطلقها، بيت مع بنت حممد

وملا  ،وهاجر هبا إىل احلبشة، عثمن بن عفان فتزوجها، فطلقها. من بنات قريش

فحزنت عليها حزنًا شديدًا أورثها مرضًا ، عاد هبا إىل مكة وجدت أمها قد ماتت

  .فمتت هناك يف العام الثاين من اهلجرة، فهاجر معها زوجها إىل املدينة، عضاالً 

فشيعت يثرب جثمن بنت ، وكان والدها الرسول األعظم يف غزوة بدر

ريت الثرى الطيب يف بقيع الغرقد عىل يسار حتى و  ، سول ذات اهلجرتنيالر

 . الداخل إليه

 

  |قرب ُام كلثوم بنت النيب حممد 

 .املؤمنني األوىل خدجية بنت خويلدأ مها أ م ، أم كلثوم بنت رسول اهلل|

ن تزوجها عتبة بن عبد العزى ب، وأدركت اإلسالم وأسلمت، لد هبا قبل البعثةو  

فلم ب عث الرسول| بالنبوة أغاض ذلك . املطلب املعروف بأيب هلبعبد 

فمشوا إىل أصهار النبي حممد| حيثوهنم عىل طالق بنات النبي| ، قريش
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غتم حممدًا من مهه: قائلني ونحن  ،فاشغلوه هبن، بناته، فردوا عليه، إنكم قد فر 

ج كل واحد منكم أي فتاة من  . قريش يريدها نزو 

ق عتبة زوجته فطل، بنا أيب هلب فاستجابا عىل الفورا وأما، فأبى فأما أبو العاص

فلم ، الة احلطبوخاب ظن قريش وظن مح  ، كم طلق عتيبة زوجته رقية، أم كلثوم

اها اهلل من حم، ومل يشق  عليه طالقهم، ي شغل حممد بابنتيه عن دعوته نة فقد نج 

 . الة احلطبالعيش مع ابني مح  

يت أم وبق، جه رقيةفزو  ، نبي| يطلب رشف املصاهرةوتقدم عثمن إىل ال

قية املنية زو  ، كلثوم يف البيت مع ا ختها فاطمة من | جه رسول اهللفلم وافت ر 

لعام وبقيت معه إىل أن وافتها املنية يف ا، ا ختها ا م كلثوم يف العام الثالث من اهلجرة

قيع ودفنها يف الب، عليهاوصىل ، فقام رسول اهلل يف جهازها ، التاسع من اهلجرة

 . بجوار قرب شقيقتها رقية

 

 قرب السيدة زينب

ها تزوج، وأمها خدجية ا م  املؤمنني األوىل، زينب هذه هي ابنة رسول اهلل|

بعث النبي  وملا، لد هبا قبل البعثةو  . واسمه القاسم، ابن خالتها العاص بن الربيع

ق الرسول بينهم؛ أسلمت ومل يسلم زوجها وأخذها معه إىل دار هجرته ـ ، ففر 

ـ فلم أسلم أبو العاص يف العام السادس للهجرة رد ها النبي إليه عىل النكاح  املدينة 

، وتالقى الزوجان احلبيبان بعد فراق طال، واجتمع الشمل املمزق، األول

 ثم تزوجها اإلمام أمري، تزوجها املغرية بن نوفل، نجبت منه بنتًا أسمها أمامةأف

  ؛لِوصية فاطمة الزهراء عندما أدركتها الوفاة تنفيذاً ؛ ؤمنني عيل بن أيب طالبامل

ا فإهن؛ حيث إهنا كانت قد طلبت من اإلمام أن يتزوج بعدها بابنة ا ختها أمامة



  

 . تكون ألبنائها مثلها

 ،ثم كان الفراق الذي ال لقاء بعده يف هذه الدنيا، ومىض عامان عىل اجتمعهم

يف مستهل  السنة الثامنة من اهلجرة متأثرة بعلتها التي لزمتها منذ  فقد ماتت زينب

وقام يف جتهيزها رسول ، طرحت جنينها عىل أديم الصحراء وهي خارجة من مكة

وشيعها إىل مرقدها حيث أودعوها ثرى البقيع ، اهلل| وصىل  عليها يف مسجده

 . ختيها رقية وا م كلثومأبجوار قربي 

 فأمست بعد رحيل، داره التي كانت باألمس جنة احلب   ورجع أبو العاص إىل

 . زينب منزل الذكريات واألشجان

 

 قرب العباس

هو العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القريش اهلاشمي املكي 

ه كانت وإلي، كان رئيساً يف قريش. عم رسول اهلل|. وفاة واملدين، والدة ونشأة

 وهو أحد العرشة، شهد يوم حنني مع النبي|. والسقايةعمرة املسجد احلرام 

ب ر وا الد   : هومما ينسب إليه من الشعر قول. املحامني عن النبي ملا اهنزم اجليش وول 

وهم بطن من بني ، وله من الولد ـ عىل ما يقال ـ عرشة يقال هلم العباسيون

 : عبد املطلب

 . وبه كان يكنى، أوهلم الفضل بن عباس

، ولد وبنو هاشم يف الشعب قبل اهلجرة بثالث سنني، والثاين عبد اهلل بن عباس
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ه  ، زفعاد إىل احلجا، ×تل اإلمامفلم يزل عليها حتى ق  ، البرصة اإلمام عيلووال 

رئيس «و »حرب األمة«ويعرف بـ. وتويف بالطائف سنة مخس وستني من اهلجرة

، وفهمه، هبعقل وقد أحرز منزلة كبرية بني كبار الصحابة عىل صغر سنه. »املفرسين

وعلمه ، فقاهه يف الديناللهم »: حتقيقًا لدعوة رسول اهلل|؛ وعلمه وأدبه

ذهب  وقد. وولديه احلسن واحلسني، وكان حمبًا لإلمام أمري املؤمنني. «التأويل

 : ينسب إليه من الشعر قوله اوكان مم  . برصه لبكائه عىل مصاهبم

ويف عامه احلادي والسبعني ـ وهو املوافق للسنة الثامنة والستني من اهلجرة ـ 

وشهدت مدينة الطائف مشهدًا حافاًل ملؤمن يزف  إىل ، دعي إىل لقاء ربه العظيم

من وبينم كان جثمنه يأخذ مستقره اآل. بعد أن صىل عليه حممد بن احلنفية اجلنان

ُتَها النَّفْ ﴿: األفق هتتز  بأصداء وعد اهلل احلقكانت جنبات ، يف قربه نَُّة َيا َأيَّ
ُس اْلُْْطَمئِ

ْرِضيَّةا *    ﴾َواْدُخيِل َجنَّتِي* َفاْدُخيِل يِف ِعَباِد   * اْرِجِعي إىَِل َربِِّك َراِضَيةا مَّ

إنه هدم أخريًا كم هدم مشهد أبيه إال   يزار، وكان له مشهد عظيم بالطائف

 . األثرال  إ ومل يبق  ، وقبور األئمة األربعة بالبقيع يف املدينة املنورة، العباس

، عباس وقثم بن، ثم معبد بن عباس، عون وعبيد اهلل بن عباس: وبقية أوالده

باس ـ ومتام بن ع، واحلارث بن عباس، وكثري بن عباس، وعبد الرمحن بن عباس

 : صه ويقولويرق  ، وهو آخر أوالده ـ وكان حيمله
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ب ى ثالثني من اهلجرة النبوية لو ويف السادس عرش من شهر رجب سنة اثنتني

دينة البقيع بامل ىوا ودع جثمنه ثر، وانتقل إىل جواره الكريم، نداء ربه العظيم

 . الذين صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه »قبة األبرار«املنورة يف القبة املعروفة بـ

ت إليه فأكثر فإذا وصل، ويقع قربه يف اجلانب الغريب من البقيع قريبًا من السور

 . والصالة عىل حممد وآل حممد، من الدعاء واالستغفار

 

 قرب عقيل

عقيل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القريش اهلاشمي 

ق اإلمام وهو شقي، وكنيته أبو يزيد، اسمه عقيل. وفاة واملدين، دة ونشأةوال املكي

 هارحوقد ص، وكان النبي| حيب عقيالً . ×أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب

وحباا  ،حباا لقرابتك مني: حبك حبياُ إين ، يا أبا يزيد«: إذ قال له يوماً ؛ هبذا احلب

 . »ْلب عمي إياك

ومم ا يروى يف املقام أنه قال له . رسيع اجلواب، وكان عقيل حارض الذهن

ـ وكان قد وفد إليه ـ ، ركهما ت د لوال علم أين خري من أخيه عيل  هذا أبو يزي: معاوية 

وأسأل  ،وأنت خري يل يف دنياي، أخي خري يل يف ديني: فقال عقيل. وأقام عندنا

 . اهلل العفو  

وأهاًل بمن : قالف. أبو هلب مرحبًا بمن عمه: فقال معاوية، ودخل عليه يوماً 

َطِب ﴿عمته  اَلَة اْْلَ َسد  *  مَحَّ ن مَّ ما ظنك : فقال معاوية ﴾يِف ِجيِدَها َحْبٌل مِّ

 فخذ عىل يسارك جتده مفرتشاً عمتك، إذا دخلت النار: بعمك أيب هلب؟ قال عقيل

 . محالة احلطب

 قتل من ولده مع ابن أخيه احلسني، كثري العيال واألطفال، وكان عقيل فقرياً 

                                           
 . 5ـ  4: املسد( 1) 
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شار إليه الشاعر وقد أ. ومخسة من أحفاده، ن أوالدهثمنية م: ثالثة عرش شهيداً 

 : بقوله

؛ ةوتسعني سن اً يناهز ست  وقد أجاب داعي اهلل سنة مخسني من اهلجرة عن عمر 

 واالستغفار والصالة عىل، فأكثر من الدعاء عنده، فإذا وفقك اهلل للوصول إليه

 . حممد وآل حممد

 

 قرب عبد اهلل بن جعفر

هو عبد اهلل بن جعفر الطيار بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد 

مء بنت وا مه أس. وفاة ينواملد، نشأة واملكي، مولداً  مناف القريش اهلاشمي احلبيش

 ،وهاجر هبا إىل احلبشة، تزوجها جعفر بن أيب طالب ثالث املسلمني، عميس

، عبد اهلل وبه كان يكنى: فأنجبت له ثالثة أوالد ولدوا كلهم يف أرض احلبشة

بعد استشهاد  ألن ا مهم أسمء؛ مهموحممد بن أيب بكر أخوهم ال  . وعون، وحممد

ري وبعد وفاته تزوجها اإلمام أم. فأولدها حممد بن أيب بكر، تزوجها أبو بكر جعفر

 . ×املؤمنني عيل

 والزم عمه أمري، وحفظ احلديث عنه، صحب عبد اهلل بن جعفر النبي|

 ،غنى بني هاشم وأيرسهمأوكان . وأخذ عنهم العلوم، املؤمنني واحلسن واحلسني

وله ، إلسالموكان أسخى رجل يف ا. ومتاجر واسعة، وكانت له ضياع كثرية

تزوج العقيلة زينب ـ وهي ابنة عمه لألب واألم ـ ومل . حكايات يف اجلود كثرية

ته فقد بلغ من تعلق اإلمام عيل بابن، الزواج بني زينب وأبيها وإخوهتا هذا يفرق



  

ال وانتقل إىل الكوفة انتق، حتى إذا ويل أمر املسلمني، وابن أخيه أن أبقامها معه

ووقف  ،وإعزازه× رعاية أمري املؤمننيمن موضع  يف خلالفةفعاشا يف مقر ا، معه

 . فكان أمريًا بني ا مراء جيشه يف صفني، عبد اهلل بجانب عمه يف نضاله احلريب

 فرحل عنها عبد اهلل بأهله إىل الشام، أصابت املدينة جماعة ءوبعد واقعة كربال

ـ من وعثاء السفر، يف ضيعة له هناك ت زوجته زينب  شام ريات مآيس الوذك، فحم 

 . ودفنت هناك حيث املزار املشهور، وأفعال يزيد ـ وتوفيت عىل إثرها

عدت روحه وص، وما برح أن لب ى نداء ربه، وعاد عبد اهلل إىل املدينة كئيباً حزيناً 

 ودفن بالبقيع بجوار قرب عثمن بن مظعون وعقيل بن أيب، إىل بارئها راضية مرضية

 . طالب

 

 مظعونقرب عثمان بن 

 ،إذا أردت أن ترتب أصحاب رسول اهلل| وفق سبقهم الزمني إىل اإلسالم

فاعلم إذا بلغت الرقم الرابع عرش أن صاحبه هو عثمن بن مظعون أخو الرسول 

والتفت حول رسول ، وهو واحد من القلة التي سارعت إىل اهلل، من الرضاعة

 ،ملهاجرين إىل احلبشةواعلم كذلك أن ابن مظعون هذا كان من أوائل ا. اهلل|

فعندما أمر الرسول أصحابه باهلجرة إىل احلبشة مؤثرًا أن يبقى يف مواجهة األذى 

 . وحده كان عثمن بن مظعون أمري الفوج األول من املهاجرين

وملا فتح الرسول باب اهلجرة إىل املدينة هاجر عثمن مع إخوانه املؤمنني إىل 

 حقيقته وتستبني، نة املنورة ـ ينكشف جوهر عثمنويف دار اهلجرة ـ املدي، املدينة

اب، فإذا هو العابد الزاهد، العظيمة الفريدة  . املتبتل األو 

وحني كانت روحه الطاهرة تتهيأ للرحيل ـ ليكون صاحبها أول املهاجرين 
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اجلنة ـ  وأوهلم ارتيادًا لطريق احلق إىل، وأول املسلمني دفنًا بالبقيع، وفاة باملدينة

، خرجت من الدنيا، رمحك اهلل أبا السائب«: الرسول إىل جواره يودعه ويقولكان 

قرب و، وقربه إىل جوار قرب عقيل بن أيب طالب. »وما أصبت منها ول أصابت منك

 . عبد اهلل بن جعفر

 

 قرب عبد اهلل بن مسعود

 ،قبل أن يدخل رسول اهلل| دار األرقم كان عبد اهلل بن مسعود قد آمن به

، عةوهو أحد املقرئني السب. واتبعوا الرسول|، إنه سادس ستة أسلموا: ويقال

ذت أخ: يقول عن نفسه. مه ربه حتى صار عميد حفظة القرآن الكريمفلقد عل  

 . ينازعني فيها أحد من فم الرسول| سبعني سورة ال

ديد والفهم الس، ولقد أعطاه اهلل سبحانه موهبة األداء الرائع يف تالوة القرآن

 ،ولقد كان الرسول| يويص أصحابه أن يقتدوا بابن مسعود. إدراك معانيهيف 

من أحب أن «: وكان| يقول. ويتعلموا منه كيف يتلو القران، وحياكوا قراءته

اا كَم ُانزل ومن أحبا أن يقرأ القرآن ، فليسمعه من ابن أم عبد، يسمع القرآن غضا

اا كَم ُانزل فليقرأه عل قراءة ابن أم عبد كان عبد اهلل بن مسعود رجاًل كبري  .»غضا

الكريم  وقاده القرآن، اه الرسولورب  ، هداه اهلل، وثيق اليقني، عظيم النفس، القلب

 . إىل طريق احلق

وقرب عقيل  ،فن بالبقيع إىل جوار قرب عثمن بن مظعونود  . مات يف املدينة املنورة

 . بن أيب طالب

 

 ×قرب إمساعيل ابن اإلمام الصادق

إسمعيل ابن اإلمام جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب 



  

القريش اهلاشمي العلوي احلسيني املدين ـ مولدًا ونشأة ووفاة ـ × طالب

اخللفاء  وجد  ، ×أكرب أوالد اإلمام الصادق. ويعرف بإسمعيل األعرج

ني زين سا مه فاطمة بنت احلسني بن عيل بن احل. الفاطميني يف املغرب ويف مرص

، هـ138مات يف حياة أبيه سنة . برياً وكان أبوه الصادق حيبه حبًا ك، ×العابدين

فن داخل سور املدينة من باب اجلمعة مالصقًا ود  ، قبل وفاة أبيه بعرشين سنة

 . لسور املدينة

 

 قرب احلارث بن العباس

هو احلارث بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القريش 

، كان قد قىض نحبه يف املدينة املنورة. واملدين وفاة، مي املكي مولدًا ونشأةاهلاش

 . فن بالبقيع بجوار قرب عقيل بن أيب طالب وعثمن بن مظعونود  

 

  |قرب إبراهيم بن رسول اهلل 

إبراهيم بن رسول اهلل حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف 

مارية القبطية بنت شمعون  هوأم. مولدًا ونشأة ووفاةالقريش اهلاشمي املدين 

سكندرية يف مجلة حتف وهدايا عندما أرسل إليه أهداها إليه املقوقس صاحب اإل

وتزوجها ، أعتقها رسول اهلل. يدعوه إىل اإلسالم يف العام السابع من اهلجرة

 . فأنجبت له إبراهيم بن رسول اهلل

 اغرورقت عيناه، ه النبي جيود بنفسهفلم رآ. مات وعمره سنة وستة أشهر

، يابن عوف«: وأنت يا رسول اهلل؟ قال: فقال له عبد الرمحن بن عوف، بالدموع

والقلب ، إن العي لتدمع«: وقال، خرىثم أتبعها بأ، وجرت عربته. »إهنا رمحة
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وقام يف جتهيزه . »وإنا بك يا إبراهيم ْلحزونون، ما يرِض ربناإلا  ول نقول، حيزن

 . ودفنه بالبقيع بجوار قرب أخواته زينب ورقية وا م كلثوم
 

 كلمات حول زيارة القبور

إن ربك : أتاين جائيل فقال«: عن السيدة عائشة مرفوعًا عن النبي قال|

عل أهل  السالم: قول؟ قالكيف أ: قلت. يأمرك أن تأيت أهل البقيع فتستغفر م

 وإنا إن شاء ،منا واْلستأخرينيرحم اهلل اْلستقدمي ، الديار من اْلؤمني واْلسلمي

 . »بكم لحقون اهلل

السالم عليكم أهل الديار « :هو أن يقول: وقال أبو عبيد اهلل العبدري املالكي

منا رحم اهلل اْلستقدمي ، من اْلؤمني واْلؤمنا  واْلسلمي واْلسلَم 

: ثم يقول. »اهلل لنا ولكم العافيةأسأل . بكم لحقون اهلل إن شاء وإنا، واْلستأخرين

 . اللهم اغفر لنا وهلم

فإن ؛ فزوروها، هنيتكم عن زيارة القبور«: وعن ا م سلمة مرفوعًا أنه| قال

 . »لكم فيها عاة

 

 قبور ُامهات املؤمنني

، بمكة ‘الرسول تزوجها، سودة بنت زمعة القرشية العامرية: ُاولهن

 . ودفنت يف البقيع، تهبعد وفا ماتت. وهاجرت معه إىل املدينة

مل يتزوج بكرًا  ،وبنى هبا يف املدينة، عقد عليها بمكة، عائشة بنت أيب بكر: الثانية

 . ودفنت يف البقيع، 58ماتت باملدينة سنة . سواها

 ،تزوجها يف السنة الثالثة من اهلجرة، حفصة ابنة عمر بن اخلطاب: الثالثة

 . البقيعودفنت يف ، هـ 41وتوفيت سنة 



  

 62نة وتوفيت س، يف أواخر السنة الثالثة من اهلجرة تزوجها، أم سلمة: الرابعة

 . ودفنت يف البقيع، من اهلجرة يف أيام يزيد بن معاوية

جها يف الع، أخت معاوية، ـ رملة بنت أيب سفيان ةأ م حبيب: اْلامسة ام تزو 

  .ودفنت يف البقيع، معاويةقبل وفاة أخيها  هـ 59وتوفيت سنة ، السابع من اهلجرة

تزوجها| يف العام السابع من ، ميمونة بنت احلارث اهلاللية: السادسة

 . ودفنت يف البقيع، هـ 52وماتت سنة ، اهلجرة

 ،تزوجها| سنة سبع من اهلجرة، صفية بنت حيي بن أخطب: السابعة

 . ودفنت يف البقيع، هـ 50وماتت سنة 

وماتت سنة ، من اهلجرة 6جها| سنة تزو، جورية بنت احلارث: الثامنة

 . ودفنت يف البقيع، للهجرة 56

جها| يف العام الرابع من اهلجرة، زينب بنت جحش: التاسعة ، تزو 

 . ودفنت يف البقيع، وتوفيت سنة عرشين من اهلجرة

جها| يف العام الث، زينب بنت خزيمة: العارشة ماتت و، الث من اهلجرةتزو 

مت يف ومل ي. ودفنت يف البقيع وعمرها ثالثون سنة، اشهر من زواجهبعد ثالثة أ

 . هي وخدجية ا م املؤمننيإال   حياته

تزوجها | يف العام السابع من ، مارية بنت شمعون القبطية: اْلادية عرشة

 . ودفنت يف البقيع، وماتت بعد وفاة النبي بخمس سنني، اهلجرة

داخل البقيع قرب السور من اجلهة الغربية الشملية عىل  بجوار بعضٍ  نوقبوره

 . يسار الداخل إىل البقيع

 

 بيت األحزان

غاب عنها من كان يكثر تقبيلها  ..غاب شخص حممد عن عيني فاطمة بضعته
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فصار ديدهنا  ؛ غاب عنها من كان يدعوها أم أبيها ..×حتى بعد زواجها من عيل

حتى كان ، وال هتدأ هلا زفرة، ال ترقأ هلا دمعة، البكاء والعويل ليلها وهنارها

 . رضب هبا املثل يف حنينها إىل عميدهاي  

، شأهنافيفاوضون عليًا ب، ويضيق أهل املدينة ذرعًا بم جيري يف بيت الرسالة

اطمة ببكائها لقد آذتنا ف، يا أمري املؤمنني: فيجتمع إليه شيوخ أهل املدينة يقولون له

 وإنا نطلب منك أن تسأل فاطمة أن تبكي، هينأ بمنام وال بطعام فال أحد، عىل أبيها

يا ابنة «: وأقبل عىل فاطمة الزهراء يقول، لياًل أو هنارًا فأجاهبم اإلمام إىل ذلك

إن شيوخ اْلدينة جاؤوين يطلبون مني أن أسألك إما أن تبكي ليالا ، رسول اهلل

 . »أو تبكي هناراا وتسكتي ليالا ، وتسكتي هناراا 

ما أقل مكوثي بينهم! وما أقرب مغيبي من بي ، يا أبا اْلسن«: فقالت

 . »أو أْلَق بأيب رسول اهلل| واهلل ل أسكت ليالا ول هناراا أظهرهم! ف

فكانت إذا ، »بيت األحزان«فلم رأى اإلمام ذلك بنى هلا بيتًا يف البقيع سمي 

لقبور ال تزال بني اف، أصبحت قدمت احلسنني أمامها وخرجت إىل البقيع باكية

 . فيذهب اإلمام خلفها ويأيت هبا، حتى يقبل الليل

إن البيت الذي بني يف البقيع من جريد النخيل هو امللجأ الذي كانت تأيت إليه 

لذلك فعلت الزهراء حني رأت . س فيه عن آالمها وأحزاهناتنف  ، فاطمة الزهراء

وأظلمت الدنيا ، د  ركنهاواهن، فلم يكن منها ـ وقد نحل جسمها، كل الذي رأت

وتشكو ، أباها تبكي، أن تلجأ إىل بيت يف البقيع عند قبور الشهداءإال   يف عينيها ـ

 . له ما جرى عليها بعده

، ثار هذه اللوعة تلوح عىل شخص الزهراء حيث خارت قواهاوتبدو آ

ت وتأصل، وخيم الوجوم عىل بيت الرسالة من جديد، فاستسلمت للفراش



  

وما  .وراح يلتهم صحتها بنهم وقوة، حيث استفحل املرض عىل الزهراء؛ املأساة

علن بعدها بيت الرسالة افتقاد فاطمة الزهراء غرس النبوة أأيام قليلة إال   هي

 . ومدرسة الرسالة

 

 قرب فاطمة بنت أسد

 ،فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف القرشية اهلاشمية املكية والدة ونشأة

 ،أسلمت بعد عرشة من املسلمني، كانت من السابقات لإلسالم. وفاة واملدنية

هو طالب ـ و: هم تزوج منها عبد مناف بن عبد املطلب فأنجبت له أربعة بنني

 . وعيل، وجعفر، وعقيليكنى ـ وبه كان ، أكرب أوالده

هي أمي «: ويقول. »أمي«: ويدعوها، وكان رسول اهلل| يكرمها ويعظمها

حني حرضهتا الوفاة يف السنة الرابعة من اهلجرة فقبل أوصت له . »بعد أمي

يف  ونزل، ليدرأ عنها به هوام األرض، وكفنها بقميصه، وصىل عليها، وصيتها

 . قربها لتأمن من ضغطة القرب

يقع قربها يف البقيع بجوار قرب إبراهيم بن رسول اهلل| يف الناحية الشملية 

ا فزرها بزيارهتا اخلاصة ـ جتده، قربهاقك اهلل ووصلت إىل فإذا وف  . قرب السور

، رر من الدعاء واالستغفاللعالمة الشيخ عيل املرهون ـ وأكثِ ( أعمل احلرمني) يف 

 . والصالة عىل حممد وآل حممد|

 

 قرب أم البنني

مة بعد وفاة فاط× تزوجها عيل بن أيب طالب، فاطمة بنت حزام الكالبية

منه كأن قمر السمء قد نزل يف حجرها وكانت قد رأت قبل زواجها . الزهراء

أولت  ،ت رؤياها عىل أمهاوملا قص  . وتبعته ثالثة كواكب مزهرة وقعت يف حجرها
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. لكفكان األمر كذ، وتلد له أربعة بنني، رؤياها بأهنا تتزوج برجل عظيم القدر

 . فتزوجها اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

وفرسان يشار إليهم ، ساللة أجماد كرام نعظيمة موكانت أم البنني امرأة 

فرأت عند زواجها من ، قد ولدهتا الفحولة من ذوي احلسب والنسب، بالبنان

ر أبناء مراعاة لشعو؛ بدالً من فاطمة اإلمام أمري املؤمنني أن تسمي نفسها أم البنني

 . لئال تثري ذكرياهتم با مهم الزهراء؛ فاطمة

يلقب و، ويكنى أبا الفضل، ـ وهو أكربهم العباس: فأنجبت له أربعة بنني

وا تلوقد ق  . وعون، وجعفر، وهو حامل لواء اإلمام احلسني ـ وعبد اهلل، بالسقاء

إىل  ودعت الناس، فتأث رت من هذه التسمية، مجيعًا مع أخيهم احلسني يوم الطف  

هلل ابن ولدها افكانت خترج إىل البقيع حاملة عىل يدهيا عبيد .  يسموها با م البننيأال  

شجى أوتندب أوالدها ب، العباس ـ وهو طفل صغري ـ ومتثل بني يدهيا أربعة قبور

 : ندبة

ملية قرب من الناحية الش‘ بجوار قرب إبراهيم بن رسول اهلل، وقربها بالبقيع

غفار والدعاء واالست، والفاحتة لروحها، والسالم عليها، فال تنس  زيارهتا. السور

 . حممد وآله الطاهرينوالصالة عىل ، عند رضحيها



  

 شهداء احلرة

باسم رجل ؛ إحدى حريت املدينة ـ وهي الرشقية ـ وتسمى حرة واقم: احلرة

 : يقول الشاعر، واقم اسم أطم من آطام املدينة: وقيل، من العمليق يقال له واقم

الشهرية املعروفة بواقعة احلرة يف أيام يزيد بن ويف حرة واقم كانت الواقعة 

عندما سمع يزيد أن عبد اهلل بن الزبري  ×هـ بعد قتل احلسني 62معاوية سنة 

عا حيث د، وبايعه أهل احلجاز وهتامة، ودعا الناس بمكة إىل خالفته، خلع الطاعة

ري إىل يسوأمره أن ، وضم إليه جيشًا عظيًم من أهل الشام، بمسلم بن عقبة املري

اربوك إن ح: وقال له. وأن جيعل طريقه عىل املدينة املنورة، مكة حلرب ابن الزبري

 . ن ظفرت هبم فأبحها ثالثاً إو، فحارهبم

 ونزل بحرة واقم ـ يف حدود املدينة ـ، فسار مسلم باجليش حتى وصل املدينة

واهلل ما  :يقولفخرج إليه أهل املدينة يقدمهم عبد اهلل بن حنظلة غسيل املالئكة 

، ديداً فاقتتلوا قتاالً ش . رمى باحلجارة من السمءخرجنا عىل يزيد حتى خفنا أن ن  

ل ما يزيد عىل وقت، وقتل رئيسهم عبد اهلل بن حنظلة، فتغلب عليهم مسلم بن عقبة

وحفظة القرآن ، منهم ألفان من بقايا األنصار واملهاجرين: اثني عرش ألفاً 

حتى إن اخليل والبغال واحلمري والكالب ، دينة ثالثة أياموأباح امل، والتابعني

وروي أن جيش يزيد . ولوثت جدرانه، وروثت فيه، دخلت املسجد الرشيف

فكان الرجل بعدها إذا زوج ابنته ال ، افتض  فيها نحوًا من ألف عذراء سفاحاً 

م هنوجعل مسلم جيرب الناس عىل البيعة ليزيد بن معاوية عىل أ. يشرتط بكارهتا

يعة ومن أبى من هذه الب، وينقشون كف املبايعني عالمة االسرتقاق، انقنأعبيد 

 . رضبت عنقه
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فجمع من  ،ثم خرج من املدينة متجهًا بجيشه إىل مكة لرضب الكعبة باملنجنيق

وأحلدوهم يف مقابر مجاعية يف البقيع بجوار السور الشميل يف ، بقي منهم القتىل

ويسميهم البعض شهداء ، ه اسم مقربة شهداء احلرةمكان خاص هبم أطلقوا علي

 . والدعاء واالستغفار هلم، فال تنس  زيارهتم، اجلنة

  



 

 

 

 ‘ زوجات الرسول

ومجع ، دخل بثالث عرشة منهن؛ مخس عرشة امرأةمن ‘ تزوج رسول اهلل

 : يقول الشاعر، ومات عن تسعٍ ، ةمرأابني إحدى عرشة 

السيدة خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قّص بن كالب : الُوىل

وأول زوجة تزوجها الرسول العظيم يف وقت ، القرشية املكية والدة ونشأة ووفاة

 األربعنيويبلغ عمر خدجية ، يبلغ اخلامسة والعرشين من عمره‘ كان حممد

 وأول، وهي أول امرأة أسلمت. جلالهلا وعظم حمل ها عنده؛ ومل يتزوج عليها. سنة

 . ‘من بنى بيتًا يف اإلسالم بتزوجها من رسول اهلل

 املوت ورسيعًا ما برت، وكانت قبله قد سيقت إىل زواج باكر من عتيق بن عابد

 ورزقت، أبا هالةفسيقت إىل زواج آخر تقدم به منها رشيف يدعى ، هذا الزواج

 وكان الزواج. فقصم عروة هذا الزواج الثاين، ثم عاد املوت، منه ولدا أسمته هنداً 

، حيث أقامت معه مخسة وعرشين سنة، ‘اجلديد من الفتى األمني حممد

  .ودفنت يف مقربة احلجون بمكة املكرمة، أعوام ةوماتت قبل اهلجرة بثالث

 واملكية، سباً ن ن عبد شمس القرشية العامريةسودة بنت زمعة بن قيس ب: الثانية

، وهاجر معها إىل احلبشة، تزوجها ابن عمها السكران. وفاة يةنواملد، مولداً 

مات زوجها يف . وعانت هي وزوجها ما عاناه املسلمون األوائل من املرشكني
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قد  ،البقاء يف أرض احلبشة بال كفيل وال معنيإال   فلم يكن هلا خيار، احلبشة

 وهم ال يزالون عىل، أسلمتها حمنة االغرتاب إىل حمنة الرتمل أو الرجوع إىل أهلها

عويضًا فتزوجها النبي ت. وقد يضطروهنا إىل الرجوع إىل الديانية الوثنية، رشكهم

ويف الوقت نفسه تأليفًا ألهلها ، وما كانت تعانيه من احلاجة، عم حلقها من األذى

 . نة املنورةودفنت يف البقيع باملدي، توفيت بعد وفاته. اءالذين كانوا من أعدائه األلد  

عائشة ابنة أيب بكر ـ واسمه عبد اهلل بن أيب قحافة بن تيم بن مرة ـ وهنا : الثالثة

 تزوجني رسول اهلل سنة عرش من النبوة: فتقول السيدة عائشة، نرتك الكالم هلا

ىل رأس ثمنية ع تسع سنني وبنى يب وأنا بنت، وأنا بنت سبع سنني بمكة املكرمة

ت عنده مكث. وقبض عني وأنا ابنة ثمين عرشة سنة، ه إىل املدينةتأشهر من مهاجر

ة سبع توفيت يف شهر رمضان سن، ومل يتزوج بكرًا غريها، تسع سنني ومخسة أشهر

 . ودفنت يف البقيع باملدينة املنورة، ومخسني من اهلجرة

. ةوا مها يقال هلا صهاك احلبشي، بن نفيلحفصة بنت عمر بن اخلطاب : الرابعة

، كان بدرياً و، وكانت قبل رسول اهلل عند خنيس بن حذافة بن قيس السهمي القرييش

وقد شهد ا حدًا ثم مات بعدها يف دار ، احلبشة ثم املدينة: ومن أصحاب اهلجرتني

جها وفتز، وترك من ورائه أرملته حفصة، حدا  اهلجرة متأثرًا بجراحٍة أصابته يف 

عثمن بن  أيام، نة املنورةماتت باملدي. من اهلجرة عرش يف العام الثالث‘ رسول اهلل

 . ودفنت يف البقيع، عفان

زينب بنت خزيمة بن احلارث بن عبد اهلل بن عمرو اهلاللية من بني : اْلامسة

 هاعرف يف اجلاهلية أم املساكني لرأفتوكانت ت  : يقول الطربي. عامر بن صعصعة

ول وكانت قبل رس. وبرها هبم وهلم، وكثرة صدقاهتا عليهم، وإحساهنا إليهم هبم

فقتل يوم بدر ـ وكان ابن عمها ـ ، حتت جهم بن عمرو بن احلارث‘ اهلل
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فقتل يف إحدى املعارك مع ، فتزوجها عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب

 ث عندهبومل تل، يف العام الثالث من اهلجرة‘ فتزوجها رسول اهلل، النبي|

، ون سنةوعمرها ثالث ‘ثالثة أشهر حتى توفيت يف املدينة يف حياة النبيإال  

وهي أول من دفنت فيه من ا مهات . ودفنها يف البقيع، فصىل عليها رسول اهلل

يف حياته غري السيدة خدجية أم املؤمنني ‘ ومل يمت من أزواج النبي، املؤمنني

  .والسيدة زينب بنت خزيمة ا م املساكني األوىل ـ ومدفنها يف احلجون يف مكة ـ

هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد اهلل القرشية املخزومية املعروف : السادسة

. وأجوادهم املشهورين، وهو أحد أبناء قريش املعدودين، »زاد الراكب«أبوها بـ 

عند أيب سلمة عبد اهلل بن عبد ‘ وكانت قبل رسول اهلل. »ا م سلمة«وتكنى 

وهو ابن عمة ، ألسد بن هالل بن عمر املخزومي الصحايب ذي اهلجرتنيا

 . املصطفى برة بنت عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف

وكان أليب سلمة ولزوجه هند ـ إىل جانب هذا النسب ـ ماٍض جميد يف 

 ؛مع العرشة األوائل إىل احلبشة اهاجر، السابقني األولني من افقد كان؛ اإلسالم

 . ثم عادا إىل مكة، هناك هلم سلمة وعمر حيث ولدت

ه هاجر أبو سلمة مع أهل، ألصحابه باهلجرة إىل يثرب‘ وملا أذن النبي حممد

رًا وشهد بد، وتفرغ زوجها للجهاد، وعكفت هي عىل تربية صغارها، إىل يثرب

ملا عاد و. فأصابه يف واقعة ا حد سهم يف عضده فجرحه، وأبىل بالء حسناً ، وا حداً 

 ،وخف  عليه اجلرح بعثه رسول اهلل يف مئة ومخسني من األنصار إىل قطنة، املدينة إىل

عة فقىض نحبه يف السنة الراب، صابه با حدأوبعد رجوعه انتكأ عليه اجلرح الذي 

وذات  ،وغريى، فأبدت عذرها بأهنا مسنة، فأرسل إليها النبي خيطبها. من اهلجرة

وأما الغْية فيذهبها ، سنة فأنا أكا منكأما إنك م«: ‘فقال هلا الرسول، عيال
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 . »وأما العيال فإىل اهلل ورسوله، اهلل

 يف‘ كثر ما ينزل عىل رسول اهللأوكان الوحي ، ‘فتزوجها، فوافقت

مام فلم كانت الفتنة الكربى اندفعت تؤازر اإل، ×وكانت من املوالني لعيل. بيتها

يا : وقالت، مت إليه ولدها عمروملا أراد اخلروج إىل حرب اجلمل قد  ، ×علياً 

 وهذا ابني، خلرجت معك، وأنك ال تقبله مني، لوال أن أعّص اهلل«: أمري املؤمنني

 . »واهلل هلو أعز عيل  من نفيس خيرج معك، عمر

مر تقدم الع. ناستعمله عىل فارس والبحريثم ، فشهد مع اإلمام يوم اجلمل

نت يف ودف، ×جاءها نعي احلسني  وتوفيت بعدما، با م سلمة إىل مذبحة كربالء

 . وهي آخر من مات من ا مهات املسلمني، البقيع يف املدينة املنورة

 . جويرية بنت احلارث بن أيب رضار املصطلقية: السابعة

فجمع الرجال من قومه ، كان احلارث رئيس القوم وقائدهم: يقول الطربي

م عىل فالتقى هب، أصحابهفخرج إليهم الرسول يف مجع من ، ‘يريد قتال حممد

سيقت نساؤهم و، فكان قتاالً انتهى هبزيمة بني املصطلق، ماء هلم يقال له املريسيع

 م رسول اهلل السبايا كانت جويرية من سهم ثابتفلم قس  . وفيهن جويرية، سبايا

، عينه يف كتابتهاتست‘ فأتت رسول اهلل، فكاتبته عىل نفسها، بن قيس األنصاري

 وقد أصابني ما قد سيد قومه أنا جويرية بنت احلارث، سول اهلليا ر: فقالت

. يف فكاكي يفأعن  ، فكاتبته عىل نفيس، فوقعت يف سهم ثابت بن قيس، علمت

، قيض عنك كتابتكأ«: ما هو؟ قال: قالت. »فهل لك يف خْي من ذلك؟«: فقال هلا

، ةعرشين سنوكان عمرها . وتزوجها، وأعتقها، فقىض عنها، فقبلت. »وأتزوجك

قون؟ أصهار النبي يسرت: فقالوا، فبلغ خرب زواجها من كان يف أيدهيم من السبي

ظم بركة فال يعلم امرأة أع. فأعتقوا مجيع ما يف أيدهيم من النساء فبلغن مئة سبية
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ت فنود  ، وعمرها مخس وستون سنة، ماتت سنة مخسني للهجرة. عىل قومها منها

 . يف البقيع يف املدينة املنورة

، ةمولدًا ونشأ املكية، يةزينب بن جحش بن رئاب األسدية القرش: الثامنة

د أمها ا ميمة بنت عب، حفيدة عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف. وفاة واملدنية

وكان  .تزوجها زيد بن حارثة بن رشاحيل من املوايل، ‘عمة النبي حممد املطلب

زيارة  وهو ذاهب مع ا مه إىل الطريقفأصابته خيل من بني القني يف ، من بني كلب

فاشرتاه حكيم بن حزام لعمته خدجية بأربعمئة ، فباعوه يف سوق عكاظ، أهلها

، عثفأعتقه رسول اهلل وتبناه قبل املب، وهبته له‘ فلم تزوجها رسول اهلل، درهم

ه ا ميمة بنت عمت‘ فلم بلغ سن الزواج اختار له النبي . رف بزيد بن حممدفع  

وكره أخوها عبد اهلل أن تزف ، فكرهت، د املطلب زينب بنت جحشبنت عب

اَن ْلُِْؤِمن  َوَل َوَما كَ ﴿: فنزل فيهم قوله تعاىل، الرشيفة املرضية إىل موىل من املوايل

ُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص  اا َوَرُسوُلُه َأْمر اهللُُمْؤِمنَة  إَِذا َقََض  َْيَ
ُم اْْلِ  اهللََأن َيُكوَن َ ُ

بِين َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَللا    ﴾اا مُّ

ها بائإها ووقاسى زيد من صد  ، طاعة ألمر اهلل ورسوله؛ فتزوجت زينب زيداً 

د من سوء ما جي ةكثر من مرأ‘ شتكى إىل النبياف، صربهمعه وترفعها ما استنفد 

، نفد احتمله اً ولكن زيد. »مسك عليك زوجكأ«: والرسول يقول، معاملة زينب

 ‘نزل األمني جربئيل عىل النبي، فلم انقضت عدهتا، وكان الطالق، ففارقها

نَْها َوَطر ﴿: عليه قوله تعاىل وتال، يأمره بالزواج منها ْج  اا َفَلَمَّ َقََض َزْيٌد مِّ نَاَكَها َزوَّ

َوَكاَن  اا ْم إَِذا َقَضْوا ِمنُْهنَّ َوَطرلَِكْي َل َيُكوَن َعَل اْْلُْؤِمنَِي َحَرٌج يِف َأْزَواِج َأْدِعَيائِهِ 

ن وكا، سنة الرابعة من اهلجرةيف ال‘ فتزوجها رسول اهلل ﴾َمْفُعولا  اهللَِأْمُر 
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  :بثالث‘ تفخر عىل نساء النبي توكان.  سنةنيوثالث اً عمرها مخس

 . واحد‘ رسول اهلل ها وجد  جد  : وىلاألُ 

 . ‘املطلب عمة رسول اهللميمة بنت عبد ا  مها ا  : الثانية

، ا أبوهاجهزو  إال   مرأةاليست منكن : ‘تقول لنساء النبيأهنا كانت : الثالثة

، وجل هو اهلل عز‘ جني من رسول اهللفالذي زو  ، خوها أو أهلها غرييأأو 

 . كرمكن سفرياً أو، كرمكن ولياً أفأنا ؛ والسفري جربئيل

ورة سنة املدينة املنيف ماتت . التدينصادقة ، يثارواإل ةكثرية الصدق توكان

وهي أول من مات من نساء الرسول بعد . البقيعيف فنت ود  ، عرشين من اهلجرة

  .كم عملت للسيدة فاطمة الزهراء من قبل، يسرتها اً وعملت هلا أسمء نعش، وفاته

 كانت حتت. بنت جابر بن حكيم األزديةـ غزية : وقيلـ رحيانة : التاسعة

أم «بـ فكانت تعرف ، سمه رشيكا اً نجبت له ولدأف، سمي األزديعسكر بن 

لم ف، ‘فمرت بموكب رسول اهلل، خرجت بعد وفاة زوجها عىل بعري. »رشيك

هبت فإن قبلني فقد و؛ عليه هلل ولرسوله ن ومريالبع: سئلت عن نفسها قالت

جزاكم اهلل ، رخت األن ايا اُ «: وقال، هلا اودع، فقال هلا رسول اهلل خرياً . نفيس له

ـ فقالت عائشة . »كمؤورغبت يف نسا، فقد نرصين رجالكم، عن رسول اهلل خْياا 

نزل ف ؟نفسهن بال ويل وال مهرألن ذما بال النساء يب: ـ‘ وكانت مع النبي

ْؤِمنَةا إِن َوَهَبْت َنْفَسَها ﴿: يةهبذه اآل‘ األمني جربئيل عىل النبي حممد َواْمَرَأةا مُّ

. فسمها مؤمنة ﴾إِْن َأَراَد النَّبِيُّ َأن َيْستَنكَِحَها َخالَِ ةا لََّك ِمن ُدوِن اْلُْْؤِمنِيَ لِلنَّبِيِّ 

كتب عبد امللك بن مروان ألهل املدينة : يةيقول الطربي يف تفسري هذه اآل

، غلبيقول أبان بن ت، ‘ل عن هذه املرأة املؤمنة التي وهبت نفسها للنبيأيس
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م اُ ة من األزد يقال  ا أرإمهي «: اإلمام عيل بن احلسني زين العابدينفكتب له 

 نيف العام السابع م‘ فتزوجها رسول اهلل، ‘وهبت نفسها للنبي، رشيك

ل راد أن يتزوجها ول حيإن إفأحل اهلل لنبيه هبة اْلرأة نفسها بدون صداق ، ا جرة

 . «ذلك لغْيه

 . مهات املؤمننيمع ا  البقيع يف فنت ود  ، ماتت يف املدينة

د وقائ، زعيم مكةة ميصخر بن حرب بن ا  ، لة ابنة أيب سفيانمر: العارشة

سلم أف، بن عمة الرسول عبيد اهلل بن جحش قبل اإلسالماتزوجها . نييالوثن

وهاجرت معه إىل احلبشة ، بيها لإلسالمأرغم من عداوة عىل السلمت معه أو

تويف لم  ف. »أم حبيبة«فكنيت هبا ، سمتها حبيبةوولدت له صبية ، اهلجرة الثانية

ن ترجع إىل أبيها عدو اإلسالم أهلا ملجأ يف احلبشة غري  مل يعدهناك زوجها عنها 

ت عىل اإلسالم فالبد أن تتعرض رص  أإذا رجعت ووكانت تعرف أهنا . واملسلمني

ريبة غ وقد بقيت، فمذا تفعل، تباعهأنواع األذى والتعذيب من أبيها وأألشد 

 ؟وليس هلا معيل

ينقذها لرسل إىل النجايش يطلب منه أن يزوجه منها أف، فبلغ رسول اهلل أمرها

وذلك  ،ومحلها إىل املدينة، صدقهاأ: وقيل، جه هبافزو  ، من الغربة وضياع القرين

يع مع فنت يف البقود  ، ربعني من اهلجرةأوماتت سنة . يف العام السابع من اهلجرة

 . املؤمننيمهات ا  

نتهي نسبها ي، رسائيلية اهلارونيةخطب اإلأبن  يصفية بنت حي: ةاْلادية عرش

وفارس ، ريكان أبوها سيد بني النض. ×إىل هارون أخي موسى بن عمران

والً أتزوجت  :تزوجت مرتني. قتله اإلمام أمري املؤمنني عيل يف واقعة خيرب، خيرب

وتزوجت ثانية من كنانة بن ، ففارقهامن فارس قومها وشاعرهم سالم بن مشكم 



| 

حد  تلد ألومل، حصن يف خيرب أعز  ، صاحب حصن القموص الربيع بن أيب احلقيق

رض عليها وع، رست يف واقعة خيرب اصطفاها رسول اهلل لنفسها  فلم  ، منهم شيئاً 

ها وجعل عتق، عتقها وتزوجها يف العام السابع من اهلجرةأف، سلمتأاإلسالم ف

 . وهي مل تبلغ العرشين من عمرها، صداقها

، أخرض اً حدى عينيها أثرإوجد يف ‘ فلم دخل هبا الرسول: يقول الطربي

إهنا يف ليلة عرسها بكنانة بن الربيع رأت يف املنام أن قمر : فقالت، فسأهلا عن ذلك

 ،من نومها عرضت رؤياها عىل بعلها كنانة أفاقت فلم، السمء وقع يف حجرها

ولطم وجهها لطمة ما . اً تتمنني ملك احلجاز حممد كنأإال   ما هذا: فقال غاضباً 

 . ما سمع من حديثها |فرسه. ثر منها يف عينهاأيزال 

 . نيمهات املؤمنودفنت يف البقيع مع ا  ، وثالثني من اهلجرة ماتت سنة ست  

بوها أحد أ .برة بنت احلارث بن حزن بن بجري العامرية اهلاللية: الثانية عرشة

سيدة اشتهرت بالفضل  . مها هند بنت عوف بن زهري بن احلارثوا  ، رشاف مكةأ

وج وشقيقة أم الفضل لبانة الكربى ز، وهي خالة خالد بن الوليد. والنسب الرفيع

. ةمنت بالرسول بعد خدجيآمرأة اوأول ، نييم العباسوا  ، العباس بن عبد املطلب

 : مهاا  خواهتا من أو

 . ننيم املؤموا  ، ‘زوج النبي حممد، املساكني ا م   اهلالليةزينب بنت خزيمة 

م ابنه ا  و، سمء بنت عميس اخلثعمية زوج جعفر بن أيب طالب ذي اجلناحنيأ

، بكر فولدت له حممد بن أيب، بكر ووملا قتل جعفر تزوجها أب. عبد اهلل بن جعفر

 . فولدت له حييى، وبعد موته تزوجها اإلمام عيل

 . حدا  وشهيد ، عميس زوج محزة بن أيب طالب أسد اهللسلمى بنت 

 ؛كرم عجوز يف األرض أصهاراً أمهن مجيعًا هند بنت عوف التي يقال فيها وا  
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ومحزة ، وعيل وجعفر ابنا أيب طالب، بكر ووأب‘ صهارها رسول اهللإذ إن أ

 . والعباس ابنا عبد املطلب

ت منه أن فطلب، ري الثقفيبن عم وكانت برة يف اجلاهلية عند مسعود بن عمرو

فبقيت  ،فرتاقولكنه أبى حتى انتهى هبم األمر إىل النزاع واال، تؤمن ويؤمن معها

من  ورأت، حتى كانت عمرة القضاء، ختها أم الفضلأفذهبت تعيش عند ، أرملة

ليه م الفضل بم هيفو إا  فضت إىل شقيقتها أف، عجبهاأما ‘ رسول اهلل لأحوا

يف الزواج  منيتهاا  ث رسول اهلل بشقيقتها أن تسأل زوجها ليحد  وطلبت من ، قلبها

م وا   ،سيد املرسلنيل زوجةً ؛ والرشف العظيم، ى باملكانة الرفيعةظلتح؛ منه

 . املؤمنني

سمها وكان ا. وتزوجها رسول اهلل، فاستجاب املصطفى، فلم يرتدد العباس

 البقيعيف ودفنت ، ةحدى ومخسني من اهلجرإماتت سنة . »ميمونة«فسمها ، برة

هلل فسالم ا، يت تزوج هبنالال‘ زوجات النبي ىحدإوهي . مهات املؤمننيمع ا  

 . وسالم اهلل عىل نساء النبي أمهات املؤمنني، عىل ميمونة

إحدى وعددهن ، ‘يت بنى هبن رسول اهللالنساء املصطفى ال ؤالء هن  ه

 . ‘نبيلوالثانية عرشة التي وهبت نفسها ل ، مرأة مصدقةاعرشة 

 

 جنسيات زوجات النيب

عن  وتويف هو|، وزينب بنت خزيمة، ماتت يف حياته خدجية بنت خويلد

 . وواحدة هارونية، ومخس عربيات، منهن ست قرشيات؛ تسع

 

 : القرشيا 

 . ـ خدجية بنت خويلد1
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 . ـ عائشة بنت أيب بكر2

 . ـ حفصة بنت عمر بن اخلطاب3

 . صخر بن حرب ابن أميةـ أم حبيبة رملة بنت أيب سفيان  4

 . ـ هند بنت أيب ا مية بن املغرية املعروفة با م سلمة 5

 . ـ سودة بنت زمعة بن قيس 6
 

 : والعربيا 

 . ـ زينب بنت جحش1

 . ميمونة‘ التي سمها النبي، ـ برة بنت احلارث 2

 . ـ زينب بنت خزيمة 3

 . ـ جويرية بنت احلارث 4

 . ـ ورحيانة بنت جابر بن حكيم 5

 

 : ومن غْي العربيا 

هارونية من ساللة هارون أخي موسى بن ، ـ صفية بنت حيي بن أخطب1

 . عمران

  



 

 

 

 أوالده

ربعة أإال   ‘لهمع النساء سبعًا وثالثني سنة مل يولد ‘ أقام رسول اهلل

وولد واحد من مارية ، ولدين وبنت من خدجية. وبنت واحدة، ثالثة ذكور: أوالد

 : القبطية

 . »أبوالقاسم«: وبه كان يكنى رسول اهلل ، وهو أكربهم، القاسم: أو م

 . عبد اهلل: والثاين

فقد ماتا  ،ومل تطل فرحة البيت املحمدي بولديه. ويلقبان بالطيب والطاهر

 . ودفنا بمقربة احلجون، طفلني يف مكة

  .وا مهم خدجية ا م املؤمنني األوىل. ÷بنت واحدة هي فاطمة الزهراء: والثالثة

اس وال أس، وقد عد  البعض زينب ورقية وا م كلثوم من أوالد النبي من خدجية

جذهبن ثراء خالتهن خدجية لإلقامة ، خدجية فهن بنات هالة ا خت، هلذا القول

 . عندها

 ومات، ولد به سنة ثمٍن من اهلجرة. وأمه مارية القبطية، براهيمإ: والرابع

 . فن يف البقيع باملدينة املنورةصغريًا ـ وعمره سنة وستة شهور ـ ود  

ر آخوهي ، السيدة فاطمة الزهراءإال   ومل خيل ف، فأوالده ماتوا كلهم يف حياته

لد هبا يف مكة املكرمة يف العرشين من شهر و  . أوالد الرسول من زوجته خدجية

 يقول. إليه مهوأحب  ، وهي أعز  أوالده، مجادى اآلخرة بعد البعثة بخمس سنني

 : أمحد شوقي
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تكون فس، من فاطمةإال   لن يعقبوألمر قد قدر كان النبي عىل علم بأنه سوف 

ولتضاء البرشية بعد ذلك من هذا ، هي التيار الذي حيمل نوره عرب امتداد الزمن

ء ولقبها بالزهرا، سمها فاطمة. ولذلك فقد كان حيبها حب ًا مج اً ؛ النور الفياض

، دهافيقب ل ي، كان يعاملها معاملة األم. وكان ينادهيا أحيانًا بأم أبيها، والبتول

ها بالزيارة عند كل عودة له إىل املدينة، ويقوم هلا وجيلسها مكانه عها يود  و، وخيص 

 . منطلقًا من عندها إىل كل أسفاره ورحالته

وأعلن ذلك عىل رؤوس ، وكلف هبا أيم كلف، لقد أحب  الزهراء أيم حب  

فاطمة بضعة مني يؤذيني ما «: ـ( ينابيع املودة) األشهاد فقال فيها ـ كم جاء يف 

ها، ذاهاآ  ،فهي بضعة النبي حقاً ؛ وحق هلا أن تنفرد هبذا اللقب. »ويْسين ما ُسا

ل قًا ومنطقاً  . فوعت من ذلك أشياء وأشياء، وواكبت رسالته منذ البدء، أشبهته خ 

وتيت ما ا   تسنده بكل، ثم استمرت تسند االمتداد الطبيعي للرسالة يف ظل اإلمام

 . فحق هلا أن تكون سيدة نساء العاملني. وطولمن حول 

ويف  ،وعمرها ثمين سنوات إىل املدينة املنورة‘ هاجرت مع أبيها رسول اهلل

العارشة من عمرها كانت الزهراء شابة يافعة تتوفر فيها كل عنارص النجاح من 

ج ويأمره بتزوي، فيزور الوحي حممداً . خوض جتربة تكاد تواجه جل بنات حواء

 ،إن اهلل تعاىل يقرأ عليك السالم، يا حممد«: ويقول، هراء من عيل بن أيب طالبالز

جها فزوِّ  ،إين زوجت فاطمة ابنتك من عيل بن أيب طالب يف اْلأل األعل: ويقول لك

 . »منه يف األرض

روى اخلوارزمي أن رسول : البن حجر اهليثمي قال( الصواعق املحرقة) يف و

فسأله عبد الرمحن بن ، ووجهه مرشق كدائرة القمرخرج عىل أصحابه ‘ اهلل

 جوابنتي أن اهلل زوا ، بشارة أتتني من ريب يف أخي وابن عمي«: ‘فقال، عوف



‘  

 . »علياا من فاطمة

وعاشت معه ثمين سنوات حياة مثالية كانت عنوان احلياة ، جه إياهافزو  

هضته الذي أجوأنجبت له احلسن واحلسني وزينب وا م كلثوم واملحسن ، الزوجية

 . بعد وفاة أبيها يف غمرة األحداث املؤملة التي وقعت آنذاك

فنت يف ود، وعمرها ثمين عرشة سنة وأشهر، وتوفيت بعد أبيها بأشهر قليلة

 . مكان جمهول حسب وصي تها

يتها أو يف ب، واألحاديث تؤكد أن قربها يف أحد األماكن الثالثة يف البقيع

يف يف الروضة الرشيفة التي جاء فيها احلديث الرشأو ، ‘امللتصق بقرب النبي

 . »بي قا  ومنا  روضة من رياض اجلنة«: املأثور

  



 

 

 

 جواري الرسول

ة وأم رومية يف قري، لدت مارية القبطية ألب قبطيو  ، مارية بن شمعون منهن

ة تقع يف نواحي الصعيد املرصي عىل قديممدينة  »أنصنا«من بلدة  »حفن«تدعى 

عنها  ×وهي القرية التي كلم اإلمام احلسن بن عيل، الضفة الرشقية للنيل

، ‘امتثاالً لوصية رسول اهلل؛ معاوية بن أيب سفيان أن يضع اخلراج عن أهلها

 . ورعاية حلرمة املصاهرة

 ؛إذا فتحتم مرص فاستوصوا بالقبط خْياا َ«: مكم جاء يف صحيح مسل‘ قال 

وأمضت هبا حداثتها األوىل قبل أن تنتقل يف مطلع شباهبا . »فإن  م دماا ورمحاا 

 . إىل قرص املقوقس عظيم القبط »سريين«الباكر مع ا ختها 

اهلجرة  ع منوملا أرسل النبي إىل املقوقس يدعوه إىل اإلسالم يف العام الساب

وبعثت لك بجاريتني ، وقد أكرمت رسولك، لقد فهمت ما تدعو إليه: أرسل له

قها فأعجبته مارية فأعت. ومطية لرتكبها، وبكسوة، هلم مكان يف القبط عظيم

 . ووهب ا ختها سريين لشاعره حسان بن ثابت، وتزوجها

أس غالمًا اليومل يسعد مارية يشء قدر ما أسعدها أن هتب للسيد املصطفى عىل 

ن فقد من أبناء السيدة خدجية ـ أم املؤمنني األوىل ـ ، تقر به عينه ويتعزى به عم 

 ،فقد مرض إبراهيم مرض املوت، لكن سعادهتا مل تطل سوى عام وبعض عام

 ،ـ وهو يف حجرها جيود بنفسه ـ فأخذه من حجرها‘ فدخل عليها رسول اهلل

ني رأى ولده الوحيد يعالج وجرت دموعه عىل خديه ح، ووضعه يف حجره

، آمله مرآهف، ويسمع حرشجة احتضاره خمتلطة بعويل األم الثكىل، سكرات املوت



‘  

م وإنا بك يا إبراهي، ول نقول ما يسخط الرب، وحيزن القلب، تدمع العي«: وقال

 . »ْلحزونون

، هأكثر من عام ـ فيلقى رب إذ مل تكن ؛ ومل تطل أيام الرسول بعد وفاة إبراهيم

احلبيب  لتزور قربإال   وترك مارية من بعده تعيش مخس سنوات ال خترج من بيتها

دفنت يف و، حتى ماتت سنة ست عرشة من اهلجرة، باملسجد أو قرب ولدها بالبقيع

 . البقيع مع ا مهات املؤمنني

غنمها رسول ، يةظرحيانة بنت زيد بن عمرو بن شمعون القرومن جواريه 

اتت فقد م، لم تزل عنده حتى العام العارش من اهلجرةف، من بني قريظة‘ اهلل

 . ودفنت يف البقيع يف جوار ا مهات املؤمنني، بعد رجوعه من حجة الوداع

  



 

 

 

 ‘خادمات الرسول

وهو ابنها ، »أم أيمن«غلبت عليها كنيتها  . بركة بنت ثعلبة احلبشية، أم أيمن

وهاجرت ، ‘آمنت برسول اهلل. عبيد بن زيد احلبيشمن زوجها األول 

 رافقت ا مه يف رحلتها إىل، كانت أم أيمن حاضنة رسول اهلل ومربيته. اهلجرتني

فعاش ال يرى أم أيمن حتى يرق  قلبه لذكرى ، وشهدت معه وفاهتا باألبواء، يثرب

 . هذه ا مي بعد أمي: ويقول، الرحلة

، ‘فأعتقها النبي، نت سوداء اللونوكا، ورثها من ا مه آمنة بنت وهب

وكان زيد خادمًا خلدجية اشرتاه هلا حكيم بن . وزوجها من مواله زيد بن حارثة

بعد أن ‘ فوهبته خدجية لرسول اهلل، حزام من سوق عكاظ بأربعمئة درهم

جه بركة ا م أيمن‘ فأعتقه رسول اهلل، تزوجها  ؛فولدت له أسامة بن زيد، وزو 

وقد قتل أيمن ؛ وهي بركة، ن ألم واحدةافا سامة وأيمن أخو، فكان أسود أشبهها

 . ‘وهو يدافع عن رسول اهلل، يف واقعة حنني

زيد  ويدعى، ليهإفكان ينسب ، ‘وزيد بن حارثة هو الذي تبناه رسول اهلل

 ية من سورة  جربئيل عىل النبي حممد هبذه اآلفنزل األمني، بن رسول اهلل

 ﴾اهللَِبائِِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعنَد اْدُعوُهْم ِا ﴿ :(األحزاب)

وعبد اهلل بن رواحة دفاعًا عن ، تة مع جعفر الطيارؤتل يف واقعة مق  وقد 

  .وقبورهم موجودة تزار، وهي قرية من قرى البلقاء يف حدود الشام، اإلسالم
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‘  

ة وفيه كبار الصحابـ ره رسول اهلل عىل جيش عظيم الذي أم  هو سامة بن زيد وا  

نفذوا أ«: وقال، بعد رجوعه من حجة الوداع ملقتال الروـ مثل أيب بكر وعمر 

 . »لعن اهلل من ُتلف عنه، جيش أسامة

ور فنت بالبقيع بجوار قبود  ، بعد وفاة رسول اهلل بستة أشهرأم أيمن ماتت 

 . مهات املؤمننيا  

  



 

 

 

 مواليه

، بشةك وأبو، يمنأوأيمن بن أم ، سلمن الفاريسو، زيد بن حارثةأما مواليه ف

 . واسمه سليم

 

  من خدمهريمشاه

 . عقبة بن عامر اجلهني، عبد اهلل بن مسعود، أنس بن مالك

 

 مشاهري مؤذنيه

لقد وقع اختيار الرسول عليه ؛ اإلسالم ومزعج األصنامبالل بن رباح مؤذن 

 . مؤذن لإلسالم لليكون أو

 

 هؤشعرا

وهيجون كفار ، بشعرهم ‘هلون عنضالذين كانوا يناإن شعراءه هم أولئك 

 عبد اهلل بن، حسان بن ثابت: وهم، صنامويعيبون عليهم عبادة األ، قريش

 . كعب بن مالك اخلزرجي، رواحة

  



 

 

 

 ‘غزوات الرسول 

ة العسكرية منذ أن هاجر إىل املدين‘ مل تتوقف قط حتركات الرسول العظيم

فكانت بعوثه ورساياه جتوب املنطقة ليالً وهنارًا ـ حتسبًا من هجوم مفاجئ ، املنورة

 اه ثمنياً فكان عدد بعوثه ورساي. ـ وترصد حتركات أعداء الدولة اإلسالمية

بائل التي وهدفه من ذلك تشتيت شمل الق.  قادهتا بنفسهوثالثني بعثة ورسية يعني  

 . حتاول غزوه ومهامجته

التي غزاها بعد هجرته إىل املدينة ـ عندما ‘ وكان عدد مغازي رسول اهلل

، هوحدث القتال بقيادت، معها ‘أمر بالقتال ـ سبعًا وعرشين غزوة كان النبي

، وشج جبينه ،بنفسه حتى كرست رباعيته ‘زوات قاتل فيها النبيومنها تسع غ

 . وسال الدم عىل وجهه

ويكون  ،وكان الفرق بني الغزوة والرسية والبعثة أن الغزوة تتكون من مجاعات

ومل  ،والرسية تتكون من أفراد أكثر من ثالثة، هو القائد للجيش ‘الرسول

 . وما قل عن الثالثة فهو بعثة. فيهم ‘يكن

ستخلف واإال   املدينة قط يف مجيع غزواته تلك ‘ومل يرتك الرسول الكريم

ويف كل هذه الغزوات كان حيمل لواء املسلمني محزة . عليها أحد أصحابه نائبًا عنه

 ورايته بيد أمري، أو مصعب بن عمري بن هاشم بن عبد مناف، بن عبد املطلب

م ب بن عمري يف واقعة ا حد ضتل محزة ومصعفلم ق  . املؤمنني عيل بن أيب طالب

 . راية إىل عيل بن أيب طالباللواء وال

 ،‘سمء الغزوات التي حدث فيها القتال بقيادة الرسول األعظموهذه أ
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 سرية ـ كم يف بنفسه ‘ومن ضمنها التسع الغزوات التي قاتل فيها رسول اهلل

 : ابن هشام ـ

 . وهي غزوة األبواء، ـ غزوة ودان1

 . من ناحية رضوىـ غزوة بواط 2

 . ـ غزوة العشرية من بطن ينبع3

 . ـ غزوة بدر األوىل 4

 . غزوة بني سليمـ 5

 . ـ غزوة السويق 6

 . غزوة غطفانـ 7

 . ـ غزوة بحران معدن باحلجاز 8

 . بنفسه‘ وهي من الغزوات التي قاتل فيها رسول اهلل، غزوة ا حدـ 9

 . غزوة محراء األسدـ 10

 . غزوة بني النضريـ 11

 . غزوة ذات الرقاعـ 12

ر ودفع الكف، وهي الغزوة التي أعز اهلل فيها اإلسالم، غزوة بدر الكربىـ 13

يها وف. والوليد، وعتبة، ومنهم أبو جهل، وقتل صناديد قريش وطغاهتم، وأهله

 . بنفسه‘ قاتل النبي حممد

 . غزوة دومة اجلندلـ 14

من الغزوات التي قاتل وهي ، وتعرف غزوة األحزاب، ـ غزوة اخلندق 15

 . بنفسه‘ فيها النبي

‘ وهي من الغزوات التي قاتل فيها رسول اهلل، ـ غزوة بني قريظة 16

 . بنفسه



‘   

 . ـ غزوة حليان 17

 . ـ غزوة ذي قرد 18

 ،وجرى فيها حديث اإلفك، وهي غزوة املريسع، غزوة بني املصطلقـ 19

 . بنفسه‘ وفيها قاتل النبي حممد

 . يةغزوة احلديبـ 20

 . بنفسه‘ وفيها قاتل رسول اهلل، ـ غزوة خيرب 21

 . غزوة القضاءـ 22

 . بنفسه‘ وفيها قاتل رسول اهلل، غزوة الفتحـ 23

 . بنفسه‘ وفيها قاتل رسول اهلل، غزوة حننيـ 24

 . بنفسه‘ وفيها قاتل رسول اهلل، غزوة الطائفـ 25

 . ـ غزوة تبوك 26
  



 

 

 

 السقيفة

إن الرسول العظيم بعد أن فارق احلياة الدنيا تاركًا تعاليمه الدينية كان البد له 

يقوم ل؛ واخللق، الكفاءةمن تولية شخص أقرب الناس إليه يأيت من بعده يف 

ة رسالد مرتبة الفاخلالفة تأيت بع. وتطبيق تعاليمه بعد وفاته، بترصيف أمور الناس

فليس من املعقول أن يرتك أمر املسلمني بعد وفاة ، مبارشة يف القدسية واألمهية

الرسول إىل الصدف والظروف يف هذه املسألة احليوية التي يتوقف عليها مصري 

 ،بالنص عىل والية خليفة من بعده‘ اً فأمر اهلل نبيه حممد. حاءالرشيعة السم

 . وهذا اخلليفة هو عيل بن أيب طالب

 ملا قىض: يقول اإلمام أمحد يف مسنده الكبري من حديث الرباء بن عازب

ووصل غدير ، وانرصف راجعًا إىل املدينة، مناسكه من حجة الوداع‘ النبي

نزل عليه  ،املدنيني واملرصيني والعراقيني خم من اجلحفة التي تتشعب منها طرق

بَِّك ﴿: جربئيل يقول ْغ َما ُأنِزَل إَِلْيَك ِمن رَّ ُسوُل َبلِّ َا الرَّ فنزل النبي ، يف عيل﴾َيا َأهيُّ

ثم قام  ،فصىل الظهر، وك سح لرسول اهلل حتت شجرتني، ونودي للصالة جامعة

فمن كانت موله ، وأنا موىل اْلؤمني، إن اهلل مول «: وأخذ بيد عيل وقال، خطيباً 

 . »وعاِد من عاداه، اللهم واِل من واله، فعيل موله

بعد وفاته مبارشة؟ ‘ فم الذي حال إذن دونه ودون ارتقاء منرب النبي

ال واشتغ، اإلجابة عىل هذا السؤال هلا ظروف اجتمعية نتجت عن وفاة الرسول

سقيفة  واجتمع األنصار يف، ة عليه ودفنهوالصال، اإلمام عيل يف تغسيله وجتهيزه

                                           
 . 67: املائدة( 1) 



   

ني وكرههم أن جتتمع النبوة واخلالفة يوموقف بعض القرش، بني ساعدة

يل عن وتنحية اإلمام ع، وانتهى اجتمع السقيفة بمبايعة أيب بكر، نيللهاشمي

 . اخلالفة

د اهلل بن أيب عب‘ فسمه النبي، وكان اسمه عبد الكعبة، توىل أبوبكر اخلالفة

يف اليوم  ‘بويع باخلالفة بعد وفاة النبي. بكر وكنيته أبو، به عتيقولق. افةقح

ني وتويف لثمٍن بق، ومكث يف اخلالفة سنتني وأشهراً ، من اهلجرة 11األول سنة 

ودفن يف ، وله من العمر ثالث وستون سنة، هـ 13خرة سنة هر مجادى اآلمن ش

الشمل الرشقي عند رجيل يف ‘ احلجرة الطاهرة بجوار قرب الرسول األعظم

املصطفى بمسافة ذراع بعد أن عهد باخلالفة إىل عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد 

 ،الذي طعنه عبد للمغرية بن شعبةـ  ومدة خالفته عرش سنني وأشهرـ لعزى ا

شق  بطنه ف، اليهودي بسكني ذات حدين: وقيل ، أبو لؤلوه املجويس واسمه فريوز

فن بجوار ود  ، فقىض عليه، هـ 22ن شهر ذي احلجة سنة يف السابع والعرشين م

وله  ،سلفه يف احلجرة الطاهرة يف الشمل الرشقي عند رجيل أيب بكر بمسافة ذراع

كان  ،أحدهم عثمن؛ ستةإىل بعد أن عهد باخلالفة ، من العمر ثالث وستون سنة

ن شهر ذي مويف اليوم التاسع . عرشة سنة يوكانت مدة خالفته اثنت، هو اخلليفة

ـ ق   35احلجة سنة  وله من العمر  ،ودفن ببستان كوكب بأقىص البقيع، تل يف منزلهه

 . وتوىل اخلالفة بعده اإلمام عيل، سنة 82

والناس إيلا كعرف الضبع ينثالون عيلَّ من كل إلا  فَم راعني«: ×يقول

 ،جمتمعي حويل كربيضة الغنم، وشق عطفا ، حتى لقد ُوطئ اْلسنان، جانب

 . »ومرقت أخرى وفسق آخرون، فلَم هنضت باألمر نكثت طائفة

 . وجعلها دار هجرته، هـ هاجر من املدينة إىل الكوفة بالعراق 36ويف عام 
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 . حدثت واقعة اجلمل املعروفة بواقعة البرصة 37ويف عام 

 . حدثت واقعة صفني بينه وبني معاوية بن أيب سفيان 38ويف عام 

 . واقعة اخلوارجحدثت  39ويف عام 

من اهلجرة اغتاله ابن ملجم  40ويف اليوم التاسع عرش من شهر رمضان سنة 

ته أربع ومدة خالف. فمت من رضبته، املرادي وهو يصيل يف حمرابه صالة الصبح

عهد و، وله من العمر ثالث وستون سنة، فن بالنجف األرشفود  ، سنني وأشهر

 . ×باخلالفة إىل ابنه اإلمام احلسن

قام  ،واجتمع الناس عىل اإلمام احلسن، ×لم بلغ معاوية موت اإلمام عيلف

 ،فخان أكثر الناس الوعد، وأغراهم باملال واملناصب، يدعو الناس إىل نفسه

وإن شئت أخذنا احلسن ، إنا معك: وكتب مجاعة منهم إىل معاوية، ونقضوا العهد

م الذي ال تقطع الرح، العم يابن: فكتب معاوية إىل احلسن. أسريًا وبعثناه إليك

 . وهذا كتاهبم إيل، فإن أهل العراق غدروا بك؛ بيني وبينك

 ،ويعزل نفسه عن اخلالفة، ويسلم األمر إىل معاوية، فاضطر إىل أن يصالح

وعدم التعرض ، ولكن عىل رشوط منها أن يكون األمر من بعده لإلمام احلسن

. وفاءوحلف له بال، عاهده عىل ذلكف، رفع السب  عن عيلوأن ي  ، لشيعة عيل بسوء

 .ومصادر احلكم من املدينة إىل الشام، وانتقلت اخلالفة، وكتب كتاب الصلح

 . وكانت مدة خالفة اإلمام احلسن ستة أشهر

هم وخطب، وسار معاوية حتى نزل النخيلة ـ وكان يوم مجعة ـ فصىل بالناس

وإنكم  ،حجوا وال لتزكواوال لت، واهلل ما قاتلتكم لتصلوا وال لتصوموا: وقال

 . هونطاين اهلل ذلك وأنتم له كاروقد أع، إنم قاتلتكم ألتأمر عليكم، لتفعلون ذلك

 . يشءال أيف له منها ب، ومجيعها حتت قدمي، وإين منيت احلسن وأعطيته أشياءإال  



   

وهل يستبعد عىل مثل معاوية ـ وهو ذلك الذي مل يذق طعم اإليمن ـ أن 

مارة بدافع من حب اإل ‘خيالف القرآن وسنة رسول اهلليرتكب كل  ما 

 والزعامة؟

 مام زمانه ـ معاوية بن أيبا مية بوالية املنشق اخلارج عىل إوابتدأت دولة بني 

مدة  أوهلم معاوية ـ وكانت، سفيان ـ وتعاقب فيها عىل اخلالفة أربعة عرش خليفة

وملا ، امة ويل فيها إمارة الشن سنووعرش انمنها اثنت؛ واليته اثنتني وأربعني سنة

قتل اإلمام عيل ادعى اخلالفة وبقي فيها عرشين سنة ـ أظهر خالهلا ما يف قلبه من 

فدس  السم لإلمام احلسن عىل يد جعدة بنت األشعث حتى ، الضغائن واألحقاد

 ،عيل واحلسن واحلسني عىل رؤوس األشهاد وجهر بسب  ، مات مسمومًا مظلوماً 

هل وقتل املوالني أل، وسائر مدن اإلسالم، ويف املدينة ومكة، ادويف احلج واألعي

نقض حكم وهو أول من ، كحجر بن عدي وأصحابه؛ البيت عىل الظنة والتهمة

، لفراشل لولدا«: ‘وخالف دين حممد، وأحيا طقوس اجلاهلية، العاهر

ع مفعهد بامللك إىل ابنه يزيد ، ونقل اخلالفة إىل ملك عضوض، »اْلجر وللعاهر

 . ظهور فسقه

سنة واحد  ويف، توىل اخلالفة يزيد بعد موت أبيه معاوية سنة ستني من اهلجرة

ني كانت ويف عام اثنني وست. تل احلسني وأصحابه وأوالده وسبى نساءهقوستني 

وقتل من املهاجرين واألنصار ، باح فيها املدينة ثالثة أيامأواقعة احلرة التي 

كعبة ويف عام ثالثة وستني رمى ال. نساء والصبيانف سوى الوالتابعني عرشة آال

 . وأحرقها بالنار، وقذفها باحلجارة، باملنجنيق

ثم من بعده مروان بن احلكم ـ ، من بعده معاوية بن يزيد بن معاويةجاء ثم 
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ه عثمن، إىل الطائف‘ ويلقب خيط باطل ـ واحلكم طرده النبي ول فيه يق. ورد 

 : الشاعر

ثم من بعده عبد امللك بن مروان ـ وهو الذي بنى قبة الصخرة يف بيت املقدس 

اإلمام زين العابدين عيل بن  ـ ثم من بعده الوليد بن عبد امللك ـ وهو الذي سم  

 »األمويامع اجل«وهو الذي بنى جامع دمشق الشهري املعروف بـ ، احلسني|

ثم عمر بن عبد العزيز بن مروان ـ وهو ، ثم سليمن بن عبد امللك بن مروانـ 

وأمر أن يقال يف ، يف أوقات الصلوات× الذي رفع الشتم عن اإلمام عيل

َعْل يِف ﴿: القنوت بدل الشتم يََمِن َوَل ََتْ ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسَبُقوَنا بِاإْلِ نَا اْغِفْر َلنَا َوإِلِ َربَّ

ِحيمٌ  ُقُلوبِنَا ِغالًّ  نَا إِنََّك َرُؤوٌف رَّ ِذيَن آَمنُوا َربَّ واستبدل باللعن يف خطبة  ﴾لِّلَّ

َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوإِيَتاء ِذ  اْلُقْرَبى َوَينَْهى َعِن اْلَفْحَشاء  اهللَإِنَّ  ﴿: اجلمعة

ُرونَ    ﴾َواْلُْنَكِر َواْلَبْغِي َيِعظُُكْم لََعلَُّكْم َتَذكَّ

 : يقول فيه السيد املرتىض. وأعاد فدكًا إىل بني فاطمة

ثم من بعده هشام بن عبد امللك ـ وهو الذي ، ثم من بعده يزيد بن عبد امللك

قتل اإلمام حممدًا الباقر مسمومًا مظلومًا ـ ثم من بعده الوليد بن يزيد بن عبد 

راهيم بن ثم من بعده إب، ثم من بعده يزيد بن الوليد بن يزيد بن عبد امللك، امللك

 ،ن بن حممد بن مروان بن احلكم املعروف بمروان احلمرثم من بعده مروا، الوليد

 . وبقتله انقضت الدولة األ موية، هـ132تل بالشام سنة ق  

                                           
 . 10: احلرش( 1) 

 . 90: النحل( 2) 



   

ب أخرج اخلطي: قال( الدر املنثور) يف . وهي ألف شهر كم جاء يف سورة القدر

رأى يف منامه بني أمية ينزون عىل منربه نزو ‘ عن ابن املسيب أن النبي حممداً 

( القدر) فنزل عليه األمني جربئيل بسورة ، وشق ذلك عليه، فاغتم لذلك ،القردة

ه اهلل بإعطا  ،وجعلها خريًا من ألف شهر هي ملك بني أمية، ه ليلة القدرئفسال 

ْن َأْلِف َشْهر  ﴿: فقال تعاىل ، مدة خالفة األمويني األربعة ﴾َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْْيٌ مِّ

 . عرشخليفة

 توضيح

 92فيكون املجمل ؛ هـ 132وقتل مروان احلمر سنة ، هـ 40معاوية سنة توىل 

وجمموعها ، سنة وشهور أربعة 83الباقي ، سنني والية عبد اهلل بن الزبري 9: سنة

 . ألف شهر مدة خالفة األمويني

  

                                           
 . 3: القدر( 1) 



 

 

 

 دولة بين العباس
ة دولة عربية قرشية هاشمي: وابتدأت الدولة العباسية، انتهت الدولة اال موية

ؤوا دولتهم نشأوقد . ‘تنتسب إىل العباس بن عبد املطلب عم النبي، إسالمية

هـ ـ أي ما يقارب  656تمرت حتى عام واس، هـ 132الشهرية يف العراق سنة 

وثالثون  ةتعاقب عليها سبع . سنة ـ وهي أطول الدول العربية عمراً  524من 

 : خليفة

عبد اهلل بن حممد بن عيل بن عبد اهلل املعروف بحرب األمة ابن العباس بن  ـ1 

ن الدماء م كعبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف امللقب بالسفاح ـ لكثرة ما سف

يا تتبع بقا، وكان شديد االنتقام، ـ وكان أحد اجلبارين الدهاة من ملوك العرب

والحق مروان بن حممد بن مروان آخر ملوك ، اال مويني بالقتل والصلب واحلرق

 . حتى قتله( يا لثارات احلسني) وشعاره ، اال مويني ثمنية شهور

مقوض «ويعرف بـ ، اخلراساينوالقيام بدعوته أبو مسلم ، وساعده يف ثورته

ه عىل خراسان »عروش الدولة األموية ت وأقبل، وملا توطد له امللك. فكافأه أن وال 

وجعل يفتك بالعلويني من بني عيل وفاطمة واحلسن ، طغى وجترب، الدنيا عليه

جده وأحرق كل من و، حتى نبش قبور اهلاشميني، واحلسني بعد أن انترص هبم

 : قال شاعرهمحتى ، منهم يف قربه

 

 : خروقال آ



   

وجعلها  ،حيث بنى مدينة سمها اهلاشمية، وكان حمل إقامته باألنبار من العراق

ن ثم جاء م، وأشهراً ، خالفته أربع سننيوكانت مدة . وحمل  إقامته، مقر  خالفته

 . بعده أخوه املنصور

فقتله مسمومًا ، والذي دس  السم  لإلمام الصادق، ـ أبو جعفر املنصور 2

 . مظلوماً 

 . ـ ثم جاء من بعده ابنه حممد املهدي 3

 . ـ ثم من بعده ابنه موسى اهلادي 4

ب ، ـ ثم من بعده أخوه هارون الرشيد 5 اإلمام موسى وهو الذي عذ 

 ،السم  وقتله مسمومًا غريباً  لهثم دس  ، يف السجون أربع عرشة سنة× الكاظم

 . ودفن بالكاظمية من العراق

 . بنه حممد األمنياـ ثم جاء من بعده  6

ويل × الذي جعل اإلمام الرضا؛ ـ ثم جاء من بعده أخوه عبد اهلل املأمون 7

 :ودفن بطوس، السم فقتله مسمومًا غريبًا عن وطنه لهودس  ، ثم غدر به، عهده

 . يرانإقرية من قرى 

وهو الذي دس السم النقيع لإلمام حممد ، ـ ثم جاء من بعده أخوه املعتصم 8

ودفن بالكاظمية يف بغداد العراق بجوار ، وقتله مسمومًا غريبًا عن وطنه، اجلواد

 . ×جده اإلمام موسى بن جعفر

 . ه هارون الواثق باهللـ ثم من بعده ابن 9

، ءوهو الذي حرث أرض كربال، ـ ثم جاء من بعده املتوكل عىل اهلل 10

  .ومنع الشيعة من زيارة احلسني وأهل بيته، وأجرى املاء عىل قرب احلسني

 . ـ ثم جاء من بعده ابنه املنترص باهلل 11
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 . ـ ثم من بعده املستعني باهلل 12

وهو الذي دس السم النقيع لإلمام عيل اهلادي ، ـ ثم من بعده املعتز باهلل 13

 . ودفن يف سامراء العراق، وقتله مسمومًا غريباً 

 . ـ ثم جاء من بعده املهتدي باهلل14

وهو الذي دس  السم لإلمام احلسن ، ـ ثم جاء من بعده أمحد املعتمد عىل اهلل15

 . ودفن يف سامراء العراق، وقتله مسمومًا غريباً ، العسكري

 . ثم من بعده أمحد املعتضد باهلل ـ16

 . ـ ثم ابنه املكتفي باهلل 17

 . ـ ثم جاء من بعد ابنه جعفر املقتدر باهلل 18

 . بنه حممد القاهر باهللاـ ثم  19

 . ـ ثم جاء من بعد أمحد الرايض باهلل20

 . ـ ثم جاء من بعده ابراهيم املقتدي باهلل 21

 . كفي باهللـ ثم جاء من بعده عبد اهلل املست 22

 . ـ ثم جاء من بعده الفضل املطيع هلل 23

 . ـ ثم جاء من بعده ابنه الطايع هلل 24

 . ـ ثم جاء من بعده أمحد القادر باهلل25

 . ـ ثم جاء من بعده ابنه القائم بامر اهلل26

 . ـ ثم جاء من بعده حفيده املقتدي بأمر اهلل27

 . هللـ ثم جاء من بعده ابنه املستظهر بأمر ا 28

 . ـ ثم جاء من بعده ابنه املسرتشد باهلل 29

 . ـ ثم جاء من بعده ابنه الراشد باهلل 30



   

 . ـ ثم جاء من بعده عمه املقتفي ألمر اهلل 31

 . ـ ثم جاء من بعده ابنه املستنجد باهلل 32

 . ـ ثم جاء من بعده ابنه املستيضء بنور اهلل 33

 . اهلل ـ ثم جاء من بعده ابنه النارص لدين 34

 . ـ ثم جاء من بعده ابنه الظاهر بأمر اهلل 35

 . ـ ثم جاء من بعده ابنه املستنرص بأمر اهلل 36

 . ـ ثم جاء من بعده ابنه املستعصم باهلل 37

 656ة بطش التتار سن قىض اعىل دولته، وهو آخر ملوك العباسيني يف العراق

بقيادة هوالكو وهم من أقىص بالد الصني يسجدون للشمس إذا طلعت من دون 

وملكهم ، ويأكلون ما وجدوه من احليوانات وامليتات، ال حيرمون شيئاً ، اهلل

 . وهم من املغول، جنكيزخان

  



 

 

 

 الرسول وزعماء قريش

كانت قريش عىل اختالف بطوهنا وعشائرها ـ يف اعتقاد العرب ـ أهنم أهل 

لك ومن أجل ذ. وكان للحرم املكي مكانته العظمى يف نفوس العرب مجيعاً ، احلرم

اد ويعتقدون أن أسي، ويدينون هلا بالسيادة عليهم، قريشاً كان العرب يعظمون 

 .وأصحاب احلل والعقد يف كل ما يتصل بشؤون الدين، قريش هم أولو األمر

ادهتم وسي، فمكانتهم مكانة مرموقة؛ وكانت قريش تستفيد من ذلك أيم فائدة

ا عىل همنوا فيأوحياهتم يف ظل هذه العقيدة حياة آمنة مطمئنة قد ، سيادة مطلقة

 . واستمتعوا فيها بحرية واسعة وجاه عريض، نفسهمأمواهلم وأ

والعرب مع ذلك يسعون إليهم يف كل موسم من مواسم احلج بم حيملون من 

م من وإىل األصنا، وبم يقدمون إىل البيت احلرام من أنواع اهلدي، األموال واملتاع

مر يتمث ل يف شكل خر من هذا الدخل املستآوكان هناك نوع . نذور وقرابني

هم بحكم لوهنا منوالعرب يتقب  . رضائب يفرضوهنا عىل الداخلني يف أرض احلرم

 . منها أف فنيوال مت، العقيدة الدينية غري باخلني هبا

لون كذلك موردًا  ، خر من موارد الرزقآوكان الرقيق من العبيد واإلماء يشك 

يف ذلك شأن  شأهنم، من قريش من أسباب الرفاهية التي يستمتع هبا السادة وسبباً 

إذ كان الرق نظامًا سائدًا يف تلك ؛ غريهم من السادة يف مجيع األمم والشعوب

 . العهود

وكان الرقيق يستخدمون ويباعون ويشرتون كم تستخدم وتباع األنعام 

فهم يعملون لساداهتم ما يريدونه منهم من األعمل دون أن يتقاضوا . وتشرتى



   

 ،دون أن يكون هلم يشء من احلرية فيم يأخذون وما يرتكونو، عىل ذلك أجراً 

فهم يعملون .  شأن من الشؤونودون أن يكون هلم رأي بعد رأي ساداهتم يف

 ،وتنتج فوق ذلك ما شاء اهلل من البنني والبنات، ت مسخرة تطعم الرضعكآال

اهتم هفيصبحون بحكم الرق عبيدًا وإماء لساداهتم يعملون كم يعمل أباؤهم وا م

 . مسخرين بال أجر والجزاء

إذن فهذا الدين اإلسالمي الذي جاء به حممد بن عبد اهلل خطر عظيم هيدد 

ويغري األوضاع يف عالقات املجتمع التي ، ويقلق أمنهم وراحتهم، هممصاحل

 فقريش سيدة. جياًل بعد جيل؛ تعارفوا عليها وتوارثوها عن آبائهم وأجدادهم

وتذهب بتلك الغطرسة ، اإلسالمية أول ما تطال زعمءهاوالدعوة ، قبائل العرب

 ،وعىل التباهي بأهنم وحدهم األرشاف، القائمة فيهم عىل احلسب والنسب

 . وغريهم الدون

، أهل اهلل: كان يقال لقريش يف اجلاهلية :(ثمر القلوب) يقول الثعالبي يف كتابه 

 ،تؤثر عليهم‘ مدفدعوة حم، ملا متيزوا به عن سائر العرب؛ وجريان اهلل

 فلسوف تزيل الفوارق املجتمعية، فإذا استتب أمر الدعوة. وتضعف سيادهتم

فال يبقى  ،وحتقق املساواة بني خمتلف الطبقات يف مكة، بينهم وبني سائر الناس

علهم األسياد عىل وجت، بينهم وبني الفقراء والعبيد واملوايل تلك املكانة التي متيزهم

 . من سواهم

 فكيف يكونون هم وعبيدهم بمنزلة، مد يساوي بني العبيد والسادةفدين حم

 وخدمة، سواء؟ وكيف تستقيم ا مورهم بعد ذلك يف جتارهتم ورعاية أنعامهم

وكل ما تعمله هلم العبيد من شؤون حياهتم؟ إهنا الفوىض واالضطراب ، بيوهتم

، لرقيقنرشه بني اوي، بل هو الفساد الشامل الذي يدعو إليه حممد بن عبد اهلل، إذن
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 . ويفسدهم عليهم، فيغرهيم بساداهتم

 ،وإشعارًا بوجودهم، يف هذه الدعوة روحًا ورحيانًا لشفاء نفوسهمفهم جيدون 

فيتهافتون عىل تلبية نداء احلق ـ وهو النداء الذي جيعلهم برشًا مثل غريهم ـ وهلم 

وها . أسيادهم القرشيوناحلق يف احلياة والكرامة واحلرية التي يبخل هبا عليهم 

 أفال ي قبلون عليها، هي أبواب احلرية تتفتح هلم من خالل الدعوة اجلديدة

وحتريرهم من ، وهي وحدها قادرة عىل إطالقهم من االستعباد ، ويت بعوهنا

 العبودية؟

هذه هي املخاوف التي كانت تساور نفوس سادة قريش من انتشار الدعوة 

فاجتمع سادة . وخاصة يف نفوس األرق اء منهم ،ورسياهنا يف نفوس أهل مكة

قريش بعد غروب الشمس عند الكعبة يتشاورون يف خطة للقضاء عىل هذه 

فال  ،لقد أصبح حممد والدين الذي جاء به خطرًا علينا: وقالوا، الدعوة اإلسالمية

 وعن الدين الذي جاء، ونجد أهله يتحدثون عنهإال   ندخل بيتًا من بيوت قريش

 . وخاصموه حتى تعذروا فيه، وكلموه، ابعثوا إليه: قال أحدهمف. به

فجاءهم رسول . إن أرشاف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك: فبعثوا إليه

ث إنك منا حي، يا حممد إنا دعوناك لنعذر إليك: فقالوا، حتى جلس إليهم‘ اهلل

 روإنك أتيت قومك بأم، واملكان يف النسب، قد علمت من الرشف يف العشرية

فواهلل ما نعلم رجاًل من العرب أدخل عىل قومه مثل ما أدخلت عىل ، عظيم

رت أباءهم، وشتمت آهلتهم، وسفهت أحالمهم، فرقت به مجاعتهم؛ قومك  ،وكف 

ذا تطلب فإن كنت جئت هب؛ جئته بيننا وبينكإال   وما بقي أمر قبيح، وعبت دينهم

 ،وإن كنت تطلب به الرشف، ماالً به ماالً مجعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا 

دك علينا  توإن كانت علة غلب، مل كناك علينا وإن كنت تريد ملكاً ، فنحن نسو 



   

ما يب ما « :‘فقال هلم رسول اهلل. عليك طلبنا لك من يشفيك حتى نربئك منه

لك ول اْل، ول الرشف فيكم، وما جئتكم بَم جئتكم به أطلب أموالكم، تقولون

 وأمرين أن أكون لكم، كتاباا  وأنزل عيلا ،  بعثني إليكم رسولا ولكن اهلل، عليكم

ئتكم به ج فإن تقبلوا مني ما؛ ون حت لكم، غتكم رسال  ريبفبلا ، بشْياا ونذيراا 

 . »ن ترداوه أصا حتى حيكم اهلل بيني وبينكموإ، خرةفهو حظكم يف الدنيا واا

ل إىل تعجيز حسية للوصوفانربت تلك الفئة الباغية تتبارى يف طلب معجزات 

ومن املعجزات التي طالبت هبا اجلمعة الوثنية حممدًا أن يأيت . حممد واخلالص منه

هبا ربه إليهم عىل يديه تثبت هلم نبوة حممد وصحة ما يدعيه من أنه نبي مرسل من 

ة ، فيها وتفجري األهنار، السمء ـ كم جاء يف سرية ابن هشام ـ بسط اجلبال حول مك 

يس فإنك تعلم أنه ل، إن كنت غري قابل منا شيئًا مما عرضناه عليك: قالوا لهفقد 

ل لنا ربك ـ أفاس؛ وال أشد عيشًا منا، وال أقل ماء، من الناس أحد أضيق بلداً 

وليبسط لنا  ،الذي بعثك بم بعثك به ـ فليرِس عنا هذه اجلبال التي ضيقت علينا

وليبعث لنا من مىض من ، الشام والعراق وليفجر لنا فيها أهنارًا كأهنار، بالدنا

هلم نسأفإنه كان شيخ صدق ف؛ م قّص بن كالبوليكن فيمن يبعث لنا منه، بائناآ

 .أم باطل؟ فإن صدقوك صدقناك وعرفنا منزلتك من اهلل، أحق هو: عم تقول

لغتكم ما وقد ب، إنَم جئتكم من اهلل بَم بعثني به، ما هبذا بعثت إليكم«: ‘فقال

صا وإن تردوه عيل أ، خرةن تقبلوه فهو حظكم يف الدنيا واافإ؛ به إليكم ُارسلت

 . »ألمر اهلل حتى حيكم بيني وبينكم

ل ربك أن يبعث معك ملكًا يصدقك س  ، فخذ لنفسك، فإذا مل تفعل هذا: قالوا

وكنوزًا من ذهب ، ه أن جيعل لك جنانًا وقصوراً ل  س  و  ، نا عنكجعويرا، بم تقول

مس املعاش كم وتلت، فإنك تقوم يف األسواق كم نقوم، هبا عم تبتغيوفضة يغنيك 
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ألن  ؛حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسوالً كم تزعم؛ نلتمسه

، ما أنا بفاعل«: ‘فقال. لألنببياء منزلة عند اهلل متنعهم من مزاولة أفعال الناس

 . »ذيراا لكن اهلل بعثني بشْياا ونو، وما بعثت إليكم هبذا، وما أنا بالذ  يسأل ربه هذا

ئكة قبيالً أو تأيت باهلل واملال، فاسأل ربك أن يسقط علينا كسفًا من السمء: قالوا

؛ ذلك إىل اهلل«: فقال. أن تفعلإال   إن شاء ربك فعل فإنا ال نؤمن لك؛ كم زعمت

 . »إن شاء أن يفعل بكم فعل

ا ورأوا ثباته عىل موقفه قالو، حممداً حتى إذا وجدوا خيبة األمل فيم دعوا إليه 

هل أن نقتلك ونخل ص أإال   ومل يبق  أمامنا، لقد أفسدت كل أمر بيننا وبينك: له

 . »حسبي اهلل ونعم الوكيل«: فقال النبي. مكة من رشك

فتبعه عبد اهلل بن أيب ا مية بن املغرية املخزومي ـ وهو ابن عمته ، وقام وخرج

لقد عرض عليك قومك ما عرضوا ، يا حممد: ـ فقال لهعاتكة بنت عبد املطلب 

قول ليعرفوا هبا منزلتك من اهلل ـ كم ت؛ ثم سألوك ألنفسهم ا موراً ، فلم تقبله منهم

لك ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فض، ـ ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل

هم به من فثم سألوك أن تعجل بعض ما ختو، ومنزلتك من اهلل فلم تفعل، عليهم

ثم ترقى  ،ومن بك أبدًا حتى تت خذ إىل السمء سل مً ا  فواهلل ال ، العذاب فلم تفعل

ثم تأيت معك أربعة من املالئكة يشهدون لك ، حتى تأتيها، وأنا أنظر إليك، فيه

 . أنك كم تقول

 ،ثم انرصف عن رسول اهلل. لو فعلت ذلك ما ظننت أين ا صدقك، يم اهللأو

 . اهلل إىل منزلهوانرصف رسول 

وجدوا  فم، هكذا وبمثل تلك األباطيل كانت قريش حتارب الدعوة اإلسالمية

ولقد ظنوا  ،وسيلة أفضل من الطلب إليه أن يأيت اهلل عىل يديه باملعجزات اخلوارق



   

رصوا وانت، ولو شاء فعله ـ أهنم هزموه، ـ وهم يسمعونه يرد أمر ما يطلبونه إىل اهلل

فقد  ،ما تبني لزعمء قريش أسياد الكفر ما كانوا يتومهون ولكن رسعان. عليه

، يهاوالدخول ف، استمر حممد يف دعوته حيث  الناس عىل فهم العقيدة اإلسالمية

فمذا  ،فعاد القلق إىل نفوس القرشيني. والناس يستجيبون ملبني نداء اإليمن

سل لذلك أر ،ولن تفوهتم الوسيلة، يصنعون؟ لكنهم أرشار لن يعدموا احليلة

م اخلرب  لعل عنده، كفار مكة وفدًا إىل أحبار اليهود بيثرب يشاوروهنم يف أمر حممد

 . ألهنم أهل كتاب؛ اليقني  

وعبدة األوثان يف مكة أن ، رسائيل إىل رؤوس الكفارإفكانت وصية بني 

 : عن مسائل ثالثة اً يسألوا حممد

 وعن، كان هلم حديث عجيبفإنه  ؟ما كان أمرهم، فتية ذهبوا يف الدهر األول

فإن عرف أخبارها . واسألوه عن الروح، رجل طاف مشارق األرض ومغارهبا

ل، فهو نبي مرسل   .فاصنعوا يف أمره ما بدا لكم، وإن مل يفعل فهو رجل متقو 

 .قد جئناكم بفصل ما بينكم وبني حممد، يا معرش قريش: فعاد الوفد يقول

 وسألوه أن خيربهم عن، فأرسلوا إىل حممد، اليهودوأخربوهم بم قالت هلم أحبار 

عرف ومل يكن حممد لي، ا خربكم بم سألتم عنه غداً : ‘فقال، تلك األمور الثالثة

 ،فدعا اهلل أن يبني له من آياته ما طلب كفار قريش، مه اهللأخبار املاضني ما مل يعل  

ى خ. وجعل ينتظر استجابة احلق له حتى ، ربًا من السمءومرت أيام وحممد ال يتلق 

ولكن ما أرسع أن نزل األمني جربئيل ، ظن الكفار أن هذا التعجيز أصاب اهلدف

يا معرش «: فقال، وقريش جمتمعون حوهلا فذهب النبي إىل الكعبة، بم سأل عنه

 يلا حتى نزل ع، مور ثالثة وما كان يل أن أعلم الغيبأعن : لقد سألتموين، قريش

 . »ألتموين عنهفاسمعوا ما س، وحي ريب
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ثم أجاهبم عن السؤال األول ـ وهو عن فتية ذهبوا يف الدهر األول ـ حيث تال 

َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف ﴿: قال تعاىل، عليهم الرسول خرب هؤالء الفتية

قِيِم َكاُنوا ِمْن آَياتِنَا َعَجب نَا آتِنَا ِمن لَُّدنَك  * اا َوالرَّ إِْذ َأَوى اْلِفْتَيُة إىَِل اْلَكْهِف َفَقاُلوا َربَّ

ةا َوَهيِّْئ َلنَا ِمْن َأْمِرَنا َرَشد ْبنَا َعَل آَذاهِنِْم يِف الَْكْهِف ِسنَِي َعَدد * اا َرمْحَ مَّ ثُ  * اا َفَضَ

ْزَبْيِ َأْحََص ْلَِا لَ   ﴾اا بُِثوا َأَمدَبَعْثنَاُهْم لِنَْعَلَم َأ ُّ اْْلِ

وظل يتلوا عليهم ما أنزل اهلل عىل قلبه من أخبار ا ولئك الفتية إىل آخر ما قاله 

َأْعَلُم بََِم َلبُِثوا  اهللُُقِل  * اا ِسنَِي َواْزَداُدوا تِْسع َئة  َوَلبُِثوا يِف َكْهِفِهْم َثاَلَث مِ ﴿: اهلل تعاىل

ُك يِف  ن ُدونِِه ِمن َويِل  َوَل ُيرْشِ م مِّ ََمَواِ  َواأْلَْرِض َأْبرِصْ بِِه َوَأْسِمْع َما َ ُ َلُه َغْيُب السَّ

  ﴾اا ُحْكِمِه َأَحد

 وهي حمفوظة يف كتاب اهلل اخلالد يف سورة ، هذه هي قصة أهل الكهف

ما الرجل الذ  أو« :فلم انتهى منها قال، نزلت ا  وقد تالها الرسول كم ،(الكهف)

 :فإن اهلل تعاىل يقول، وقد طاف يف مشارق األرض ومغارهبا، سألتموين عنه

نُْه ِذْكر نَّا َلُه يِف اأْلَْرِض *  اا ﴿َوَيْسَأُلوَنَك َعن ِذ  اْلَقْرَنْيِ ُقْل َسَأْتُلو َعَلْيُكم مِّ ا َمكَّ إِنَّ

ء  َسَبب َوآَتْينَاُه ِمن ُكلِّ  ْمِس َوَجَدَها  * اا َفَأْتَبَع َسَبب * اا ََشْ َحتَّى إَِذا َبَلَغ َمْغِرَب الشَّ

ا َأن َتتَِّخَذ  اا َتْغُرُب يِف َعْي  مَحَِئة  َوَوَجَد ِعنَدَها َقْوم َب َوإِمَّ ا َأن ُتَعذِّ ُقْلنَا َيا َذا اْلَقْرَنْيِ إِمَّ

ا َمن َظلَ  * اا فِيِهْم ُحْسن ُبُه َعَذابَقاَل َأمَّ ِه َفُيَعذِّ ُبُه ُثمَّ ُيَردُّ إىَِل َربِّ  * اا نُّْكر اا َم َفَسْوَف ُنَعذِّ

ا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاْلِ  ْسنَى َوَسنَُقوُل َلُه ِمْن َأْمِرَنا ُيْْس  اا َوَأمَّ   ﴾اا َفَلُه َجَزاء اْْلُ

لوها عىل يت، يات اهلل البيناتآوظل الرسول يتابع خرب ذي القرنني من خالل 
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يبِّ َفإَِذا ﴿: حيث يقول تعاىل، مسامع قريش حتى هناية خربه ن رَّ َقاَل َهَذا َرمْحٌَة مِّ

اء َوَكاَن َوْعُد َريبِّ َحقا  فيم سألوه عن ‘ وقال ﴾اا َجاء َوْعُد َريبِّ َجَعَلُه َدكَّ

وُح ِمْن َأْمِر َريبِّ ﴿: الروح وِح ُقِل الرُّ ن اْلِعْلمِ َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّ إلا   َوَما ُأوتِيُتم مِّ

 ﴾َقلِيالا 

 هبم أن قاً يلقد كان خل؟ فهل يؤمنون، ها قد أجيب املرشكون عم سألوا عنه

خيربهم بأمور من املايض السحيق ما كان له  هيتدوا إىل اإليمن وهم يرون حممداً 

اهم هبا تلك املعجزة التي أت يهمال مل تؤثر ف. ليعرفها لو مل تنزل عليه من السمء

َواٌء َس ﴿ : مل يؤمنواو، خبار الدهور الغابرةأعليهم من  وتال، حممد يف ذلك اليوم

ْم َأْم مَلْ ُتنِذْرُهْم لَ ُيْؤِمنُونَ    ﴾َعَلْيِهْم َأَأنَذْرهَتُ

ا وهم وانرصفو، وا فيم هم عليه من الكفروجل  ، وتركوا أمره، لقد عتوا عىل اهلل

ُكْم َتْغلُِبونَ ﴿: يقولون َذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا فِيِه لََعلَّ   ﴾َل َتْسَمُعوا ِ َ
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 املصطفى يستسقي ألهل املدينة

، ‘أصاب أهل املدينة قحط عىل عهد رسول اهلل: عن أنس بن مالك قال

مسجده ـ وأصحابه حاف ون حوله ـ إذ دخل رجل من باب فبينم هو جالس يف 

أجدبت ، يا رسول اهلل: فقال، ‘املسجد وجاء حتى وقف أمام النبي حممد

د نشأو. فادع  اهلل أن يسقينا، وجاع العيال، وهلك املال، الشجر وأحرت ،األرض

 : يقول

 لباهنييييا يييييدمي والعييييذراء أتينيييياك

 لسييييتكانة الفتييييى بكفيييييه وألقييييى

 عنيييدنا النييياس يأكيييل ُميييا َشء ول

 فِرارنيييييا إلييييييكإلا  لنيييييا ولييييييس
 

 الطفيييلِ  عييين ال يييبي أم شيييغلت وقيييد 

 خييييل ل وهييو قييائَما  ضييعفاا  اجلييوع ميين

 والِعلهييز الغسييلِ  العيياميا  اْلنظييل سييوى

 الرسييييلِ  إىلإلا  النيييياس فِييييرار وأييييين
 

، يهومحد اهلل وأثنى عل، حتى صعد املنرب، جير رداءه‘ فقام رسول اهلل: قال

 دقاا غ، مريئاا مريعاا ُسيعاا ، اللهم اسقنا غيثاا مغيثاا «: السمء وقالثم رفع يديه نحو 

 . «اوَتيي به األرض بعد موهت، وتنبت به الزرع، متأل به الضع، غْي ضار نافعاا 

رد   افواهلل م، وأنشأت سحاباً ، فهاجت الريح، وإن السمء ملثل الزجاج: يقول

د فخرجنا من املسج، حتى أرسلت السمء عزاليهايده إىل نحره ‘ النبي حممد

 . فلم تزل متطر إىل اجلمعة األخرى، نخوض املاء

مت البيو، الغرق الغرق يا رسول اهلل: فجاء أهل البطانة يصيحون ، تلقد هتد 

اللهم « :فرفع النبي يديه إىل السمء وقال. فادع  اهلل حيبسها عنا، وانقطع السبل

. «ومنابت الشجر، اللهم عل ااكام والظراب واألودية، حوالينا ول علينا



   

نة وجعلت متطر حول املدي، فانجاب السحاب عن املدينة يمينًا وشمالً بقدرة اهلل

م رسول اهلل، وال متطر يف املدينة هلل درا أيب «: وقال، حتى بدت نواجذه‘ فتبس 

مام عيل بن أيب فقام اإل. »من ينشدنا قوله؟،   عيناهلو كان حياا لقرا ، طالب

 : يا رسول اهلل كأنك أرد  قوله«: فقال، ×طالب

 : وأنشد قائالً ، ‘فقام رجل من بني كنانة أمام الرسول: قال

 . »فقد أحسنت، إن يك شاعر حيسن«: ‘فقال رسول اهلل

  



 

 

 

 شهادة الضّب بنبوة املصطفى

 ‘كان رسول اهلل: اخلطاب قالروى ابن كثري عن عامر بن عمر عن عمر بن 

جعله يف و، إذ جاء أعرايب من بني سليم قد صاد ضب اً ؛ جالسًا يف حمفل من أصحابه

 ‘فلم رأى اجلمعة حافني برسول اهلل، ليذهب به إىل رحلة فيشويه ويأكله؛ كمه

فجاء يشق صفوف الناس حتى . هذا النبي املبعوث من اهلل: ما هذا؟ قالوا: قال

ى، يا حممد: فقال، سول اهللوقف أمام ر ما شملت السمء عىل ذي ، والالت والعز 

ولوال أن يسميني قومي عجوالً ، وال أمقت عيل منك، هلجة أبغض إيل  منك

  .فرسرت بقتلك األسود واألمحر واألبيض وغريهم، فقتلتك، لعلوتك بسيفي

أما « :‘فقال. مرين برضب عنقه، يا رسول اهلل: فقام عمر وجرد سيفه وقال

ما «: قبل عىل األعرايب وقال لهأثم . »علمت يا عمر أن اْلليم كاد يكون نبياا؟

فقال ـ . »ومل تكرمني يف جمليس؟، وقلت غْي اْلق، محلك عل أن قلت ما قلت

ؤمن ما آمنت بك أو ي، وتكلمني أيضًا؟ والالت والعزى: استخفافا برسول اهلل ـ

ي فالتفت النب، وطرحه بني يدي النبي، وأخرج الضب  من كمه. بك هذا الضب  

 ،فأجابه الضب بلسان عريب مبني. »تكلم بقدرة اهلل، يا ضبا «: وقال. إىل الضب

من تعبد « :‘فقال. يا زين من واىف القيمة، لبيك وسعديك: يسمعه القوم مجيعاً 

، لهويف البحر سبي، ويف األرض سلطانه، الذي يف السمء عرشه: قال. »يا ضب؟

أنت : فقال »من أنا يا ضب؟«: ‘فقال النبي. ويف النار عقابه، ة رمحتهويف اجلن

وقد  ،قد أفلح من صدقك، وسيد املرسلني، وخاتم النبيني، رسول رب العاملني
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 لقد واهلل، واهلل ال ا تبع أثرًا بعد عني: قال، فلم سمع األعرايب كالم الضب

وإنك اليوم أحب إيل من ولدي ، إيل منكجئتك وما عىل ظهر األرض أبغض 

فأنا  ،مد  يدكف؛ نيتيالعورسي و، وقد أجبتك بداخيل وخارجي، ونفيس وأهيل

اْلمد هلل «: ‘فقال النبي حممد. وأنك حممد رسول اهلل، اهللإال   أشهد أن ال إله

 ول، ب الةإلا  ول يقبل، عل عليهواعلم أن هذا الدين يعلو ول يُ ، الذ  هداك

 . »بقرآنإلا  تقبل ال الة

وجيز وال يف ال، فم سمعت يف البسيط؛ زدين: فقال﴾َأَحٌد  اهللُُقْل ُهَو ﴿مه فعل  

إن قرأ  . وليس بشعر، إن هذا كالم اهلل، يا أعرايب«: فقال النبي. أحسن من هذا

مرتي كان وإن قرأهتا ، نآمرة كان لك كأجر من قرأ ثلث القر﴾َأَحٌد  اهللُُقْل ُهَو ﴿

وإذا قرأهتا ثالث مرا  كان لك كأجر من قرأ ، لك كأجر من قرأ ثلثي القرآن

 . »القرأن كله

. اجلزيل ويعطي، يقبل القليل، ونعم الرب ربنا، نِعم اإلله إهلنا: فقال األعرايب

فقال . رجل أفقر مني ما يف بني سليم: قال. »ألك مال؟«: ‘فقال رسول اهلل

 . »عطوهأ«: صحابهرسول اهلل أل

ف لفلقيه مجاعة من بني سليم تقدر بأ، فخرج يريد أهله، فأعطوه حتى أغنوه

ه آهلتنا: فقالوا، فسأهلم عن سبب خروجهم، رجل . هنريد أن نقتل، هذا الذي سف 

، هوحدثهم بحديث. اهلل وأن حممدًا رسول اهللإال   أنا أشهد أن ال إله؛ ال تفعلوا: قال

 . وأسلموا عىل يديه، رسول اهللفأسلموا وعاد هبم إىل 
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 النيب حممد أفضل األنبياء
ُسُل ﴿ :يف تفسري قوله تعاىل ـ( التفسري الكبري) قال الفخر الرازي يف  تِْلَك الرُّ

َم  ن َكلَّ نُْهم مَّ ْلنَا َبْعَضُهْم َعَل َبْعض  مِّ تِْلَك ﴿: ـ﴾َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجا    اهللَُفضَّ

ْلنَا ُسُل َفضَّ وفيه داللة عىل ، وعلو مقامهم، إشارة إىل فخامة أمر الرسل ﴾الرُّ

ل  وفيهم من هو، ففيهم من هو أفضل؛ التفضيل اإلهلي الواقع بني األنبياء مفض 

، عاجلمي وهي مشرتكة بني، فإن الرسالة يف نفسها فضيلة؛ وللجميع فضل، عليه

مع ، وتفاضل يف الدرجات، ختالف يف املقاماتوإن االختالف بني األنبياء^ ا

  .واجتمعهم يف جممع الكمل وهو التوحيد، وهو الرسالة احتادهم يف أصل الفضل

َم ﴿ ن َكلَّ نُْهم مَّ : هيعني ب، ﴾َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجا    اهللُمِّ

ته ألن اهلل رفع درجته يف تفضيله عىل مجيع األنبياء والرسل ببعث؛ حممد بن عبد اهلل

ةا لِّلنَّاسِ إلا  َوَما َأْرَسْلنَاكَ ﴿: كم قال تعاىل، إىل كافة اخللق فيقتيض أن  ﴾َكافَّ

 . فوجب أن يكون أفضل، تكون مشقته أكثر

ةا لِّْلَعاْلَِيَ إلا  َوَما َأْرَسْلنَاكَ ﴿: كم قال تعاىلوبجعله رمحة للعاملني  فلم  ﴾َرمْحَ

  . كان رمحة لكل العاملني لزم أن يكون أفضل من كل العاملني

ُسوَل ﴿: كم قال تعاىل، جعله خامتًا للنبوةبو  ﴾َوَخاَتَم النَّبِيِّيَ  اهللَِوَلكِن رَّ

بيح ألن نسخ الفاضل باملفضول ق؛ وجب أن يكون أفضل، فإذا كان خاتم النبيني

 . يف املعقول
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اقيًا ببقاء ومعجزًا ب، وتبيانًا لكل يشء، نا مهيمنًا عىل مجيع الكتبآوبإتيانه قر

قَوَأنَزْلنَا إَِلْيَك اْلكَِتاَب ﴿: الدين كم قال تعاىل قِّ ُمَ دِّ ْلكَِتاِب ْلَِّا َبْيَ َيَدْيِه ِمَن ا اا بِاْْلَ

ْلنَا َعَلْيَك اْلكَِتاَب تِْبَيان﴿: وقال تعاىل ﴾َعَلْيهِ  اا َوُمَهْيِمن ى  اا َوَنزَّ  َوُهدا
ء  لُِّكلِّ ََشْ

ى لِْلُمْسلِِميَ  ةا َوُبرْشَ ْلنَا ا ِ﴿: وقال تعاىل ﴾َوَرمْحَ ا َنْحُن َنزَّ ا َلُه نَّ ْكَر َوإِنَّ الذِّ

افُِظونَ    ﴾َْلَ

وأن النبي ، وقد اجتمعت األمة عىل أن بعض األنبياء أفضل من بعض

 : ويدل  عليه وجوه منها، أفضل الكل‘ حممداً 

ُسوَل َفَقْد َأَطاَع ﴿: فقال تعاىل، طاعته بطاعته أنه قرن ْن ُيطِِع الرَّ وقال  ﴾اهللَمَّ

ُسوَل  اهللَوْا ُقْل َأطِيعُ ﴿: تعاىل   ﴾َوالرَّ

ون  : فقال تعاىل، وقرن بيعته ببيعته ب اِيع  ون ك  إِن م  ي  ب اِيع  ِذين  ي    ﴾هلل ا﴿إِن  ال 

ُة َولَِرُسولِهِ ﴿: فقال تعاىل، عزته بعزته وقرن   ﴾َوهللَِِّ اْلِعزَّ

َوَرُسوُلُه َأَحقُّ َأن ُيْرُضوُه إِن َكاُنوْا  اهللُوَ ﴿: فقال تعاىل، رضاه برضاه وقرن

  ﴾ُمْؤِمنِيَ 

بُّوَن ﴿: فقال تعاىل، حمبته بمحبته وقرن
بُِعويِن  اهللَإِن ُكنُتْم َُتِ بِْبُكُم  َفاتَّ   ﴾اهللُحُيْ
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ا الَِّذيَن آَمنُوْا اْسَتِجيُبوْا هللِاِ ﴿: فقال تعاىل، إجابته بإجابته وقرن َ ُسوِل وَ َيا َأهيُّ لِلرَّ

   ﴾إَِذا َدَعاُكم

ى بكل سورة من القرآن ن ﴿: فقال تعاىل، وأمره أن يتحد   مِّ
َفْأُتوْا بُِسوَرة 

ْثلِهِ   : وهي ثالث آيات، وأقرص سورة هي سورة الكوثر ﴾مِّ

وهي أعراض ، وهي من جنس احلروف واألصوات، معجزته القرآن وجعل

حانه ولكن اهلل سب، األنبياء من جنس األمور الباقيةوسائر معجزات ، غري باقية

 ومعجزات سائر األنبياء فانية، باقية إىل آخر الدهر‘ وتعاىل جعل معجزة حممد

 . منقضية

  .أفضل األنبياء‘ فيلزم أن يكون حممد، دين حممد أفضل األديان وجعل

من  والناسخ جيب أن يكون أفضل، اإلسالم ناسخًا لسائر األديان وجعل

 . املنسوخ

 ُأْخِرَجْت لِلنَّاسِ ﴿: فقال تعاىل، ا مته افضل األمم وجعل
ة   ﴾ُكنُتْم َخْْيَ ُأمَّ

فإن هذه األمة نالت الفضيلة ملتابعة ؛ أفضل األنبياء‘ فوجب أن يكون حممد

 . ‘النبي حممد

 مل يكنو، يذكر معهإال   فال يذكر، فاسمه قرين اسم ربه، اهلل اسمه باسمه وقرن

روى أبو سعيد اخلدري  ﴾َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَركَ ﴿: فقال تعاىل، ذلك لسائر األنبياء

أتدر  كيف رفعت : فقال إن ربك يقول، أتاين جائيل«: عن رسول اهلل قال

، فقرن اهلل اسمه باسمه. »إذا ذكر  ذكر  معي: قال. اهلل أعلم: ذكرك؟ قلت
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مسلم أن  وعىل كل، اللتني مها أساس دين اهللفاسمه قرين اسم ربه يف الشهادتني 

 . يذكره مع ربه كل يوم يف الصلوات اخلمس املفروضة

، ﴾َوَرَفْعنَا َلَك ِذْكَركَ ﴿: وروى الضحاك عن ابن عباس يف معنى قوله تعاىل

ة ويوم اجلمع، قامة والتشهدذكرت معي يف األذان واإلإال   ال ذكرت: يقول له: قال

، عند اجلمرو، ويوم عرفة، وأيام الترشيق، ويوم األضحى، الفطر ويوم، عىل املنابر

 أن رجالً  فلو. ويف خطبة النكاح يف مشارق األرض ومغارهبا، وعىل الصفا واملروة

نتفع رسول اهلل مل ي اً ومل يشهد أن حممد، وكل يشء، وصدق باجلنة والنار، عبد اهلل

 : يقول حسان. اً وكان كافر، بيشء من ذلك

عبد  نبينا حممد بنإال   ومن معجزاته أن كل نبي نودي يف القرآن الكريم باسمه

نَّةَ َيا ﴿: فقال تعاىل، ‘اهلل َيا ﴿: وقال تعاىل ﴾آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اجْلَ

ُه َأَنا ﴿: وقال تعاىل ﴾اهللُُموَسى إيِنِّ َأَنا  كِيمُ  اهللَُيا ُموَسى إِنَّ وقال  ﴾اْلَعِزيُز اْْلَ

ْؤَيا * َوَناَدْينَاُه َأْن َيا إِْبَراِهيمُ ﴿: تعاىل ْقَت الرُّ َيا ِعيَسى إيِنِّ : ل تعاىلوقا ﴾َقْد َصدَّ

يَك َوَرافُِعَك إيَِلَّ  ا َجَعْلنَاَك َخلِيَفةا يِف اأْلَْرضِ ﴿: وقال تعاىل ﴾ُمَتَوفِّ  ﴾َيا َداُوُد إِنَّ
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ُه َعَمٌل َغْْيُ َصالِح  ﴿: وقال تعاىل ُه لَيَْس ِمْن َأْهلَِك إِنَّ : وقال تعاىل ﴾َيا ُنوُح إِنَّ

ة   َيا حَيَْيى ُخذِ ﴿   ﴾اْلكَِتاَب بُِقوَّ

َ ﴿: فقال تعاىل، فناداه بأفضل األلقاب إليه، ‘أما النبي حممد ا النَّبِيُّ َيا َأهيُّ

اَر َواْلُْنَافِِقيَ  ا َأْرَسْلنَاَك َشاِهد﴿: وقال تعاىل ﴾َجاِهِد اْلُكفَّ ا النَّبِيُّ إِنَّ َ  اا رشِّ َوُمبَ  اا َيا َأهيُّ

ِض اْْلُْؤِمنَِي َعَل اْلِقَتالِ ﴿: تعاىلوقال  ﴾اا َوَنِذير ا النَّبِيُّ َحرِّ َ وقال  ﴾َيا َأهيُّ

ى﴿: تعاىل َن األَُْسَ ا النَّبِيُّ ُقل ْلَِّن يِف َأْيِديُكم مِّ َ ا النَّبِيُّ ﴿: وقال تعاىل ﴾َيا َأهيُّ َ َيا َأهيُّ

َْزَواِجَك َوَبنَاتَِك ﴿: تعاىلوقال  ﴾إَِذا َجاءَك اْلُْْؤِمنَاُ  ُيَبايِْعنََك  ا النَّبِيُّ ُقل ألِّ َ َأهيُّ

َك ﴿: وقال تعاىل ﴾َونَِساء اْلُْْؤِمنِيَ  بِّ ْغ َما ُأنِزَل إَِلْيَك ِمن رَّ ُسوُل َبلِّ َا الرَّ  ﴾َيا َأهيُّ

ُزنَك الَِّذيَن ُيَساِرُعوَن يِف اْلكُ ﴿ : وقال تعاىل ُسوُل لَ حَيْ َا الرَّ   ﴾ْفرِ َيا َأهيُّ

خلق «: أنه قال‘ عن آبائه عن رسول اهلل× عن اإلمام الرضا( األمايل) يف 

أنا أكرمهم عل اهلل ول ، وأربعة وعرشين ألف نبي، اهلل عز وجل مئة ألف نبي

عيل وصيي أكرمهم عل ، وخلق مئة ألف ويص وأربعة وعرشين ألف ويص. فخر

 . »اهلل وأفضلهم
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وأول من تنشقا عنه األرض يوم ، أنا سيد ولد أدم«: وجاء يف احلديث أنه قال

 . »وأول مشفع، وأول شافع، القيامة

أنا أول الناس «: قال رسول اهلل: ويف تفسري الرازي عن أنس بن مالك قال

لواء اْلمد . وأنا مبرشهم إذا أيسوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، خروجاا إذا بعثوا

 . »وأنا أكرم ولد آدم عل اهلل، بيد 

ي فقال النب، عدمن ب   أنه ظهر عيل  ( فضائل الصحابة) وروى البيهقي يف 

ألست أنت سيد العرب؟ : عائشة ةفقالت السيد. »هذا سيد العرب«: ‘حممد

 . نه أفضل األنبياءوهذا يدل عىل أ. »وعيل سيد العرب، أنا سيد العاْلي«: قال

ُاعطيت مخساا مل «: ‘قال رسول اهلل: وروى جماهد عن ابن عباس قال

 : يعَطهن أحد قبيل ول فخر

  .وكان النبي قبيل يبعث إىل قومه، ي بعثت إىل األمحر واألسود واألبيض 1

فأيَم رجل من ُامتي أدركته ال الة ، ي وجعلت يل األرض مسجداا وطهوراا  2

 . فليتيمم وي لِّ حيث كان، ومل جيد اْلاء

 . ي ونرص  بالرعب أمامي مسْية شهر3

 . ومل تكن َتلا ألحد قبيل، وُاحلات يل الغنائمي 4

 فهي نائلة إن شاء اهلل ْلن ل يرشك باهلل، ي وُاعطيت الشفاعة فاداخرهتا ألمتي5

 . »شيئاا 

  





 

 

 

 شعبان نم يوم آخر |خطبة الرسول 

بائه عن عيل بن أيب آعن × روى الصدوق بسند معترب عن اإلمام الرضا 

ا النَّاُس : َخَطَبنَا َذاَ  َيْوم  َفَقال»: فقال، ‘خطب رسول اهلل«: قال× طالب َ  َأهيُّ

ُه َقْد َأْقَبَل إَِليُْكْم َشْهُر  َكةِ  اهللِإِنَّ مْحَةِ و بِاْلَاَ ُهورِ َأْفَض  اهللِ اْلَْْغِفَرةِ َشْهٌر ُهَو ِعنَْد و الرَّ  ُل الشُّ

امِ و اُمُه َأْفَضُل اأْلَيَّ َيايِل و َأيَّ اَعاِ  و َلَيالِيِه َأْفَضُل اللَّ ْهٌر ُهَو َش ، َساَعاُتُه َأْفَضُل السَّ

 ، ْسبِيٌح َأْنَفاُسُكْم فِيِه تَ . اهللِفِيِه ِمْن َأْهِل َكَراَمِة ُجِعْلُتْم و، اهللُِدِعيُتْم فِيِه إىَِل ِضَياَفِة 

 هللَ اَفاْسَأُلوا ؛ ُدَعاُؤُكْم فِيِه ُمْسَتَجاٌب و ، َعَمُلُكْم فِيِه َمْقُبوٌل و، َنْوُمُكْم فِيِه ِعَباَدةٌ و

ُكْم بِنِيَّا   َصاِدَقة   َقُكْم و ، َربَّ إِنَّ فَ ؛ تاَِلَوِة كِتَابِهِ و ، لِِ يَاِمهِ ُقُلوب  َطاِهَرة  َأْن ُيَوفِّ

ِقيَّ َمْن ُحِرَم ُغْفَراَن  ْهِر اْلَعظِيمِ  اهللِالشَّ  . يِف َهَذا الشَّ

ُقوا َعَل و ، َعَطَشهُ و َعَطِشُكْم فِيِه ُجوَع َيْوِم اْلِقَياَمةِ و اْذُكُروا بُِجوِعُكمْ و  َتَ دَّ

ُروو ، َمَساكِينُِكمْ و ُفَقَرائُِكمْ   ، ِصُلوا َأْرَحاَمُكمْ و ، اْرمَحُوا ِصَغاَرُكمْ و ، ا كَِباَرُكمْ َوقِّ

وا َعَمَّ َل حَيِلُّ النََّظُر إَِلْيِه َأْبَ اَرُكمْ و ، اْحَفُظوا َأْلِسنََتُكمْ و تََِمُع َعَمَّ َل حَيِلُّ اِلْس و ، ُغضُّ

نَّنُوا َعَل َأْيَتاِم النَّاِس و . إَِلْيِه َأْسََمَعُكمْ  ِمْن  اهللِ ُتوُبوا إىَِل و ، ُيَتَحنَّْن َعَل َأْيَتاِمُكمْ ََتَ

َعاِء يِف َأْوَقاِ  َصاَلتُِكمْ و ، ُذُنوبُِكمْ  ا؛ اْرَفُعوا إَِلْيِه َأْيِدَيُكْم بِالدُّ َا َأْفَضُل السَّ ، َعا َفإهِنَّ

ِة إىَِل ِعَباِدهِ و َعزَّ  اهللَُينُْظُر  مْحَ  ، ْوهُ ُيَلبِّيِهْم إَِذا َنادَ و ، إَِذا َناَجْوهُ  جُيِيُبُهمْ ؛ َجلَّ فِيَها بِالرَّ

ْم إَِذا َدَعْوهُ و ، ُيْعطِيِهْم إَِذا َسَأُلوهُ و  . َيْستَِجيُب َ ُ

ا النَّاُس أَ  َ وَها بِاْستِْغَفاِرُكمْ ، هيُّ ُظُهوَرُكْم و ، إِنَّ َأْنُفَسُكْم َمْرُهوَنٌة بَِأْعََملُِكْم َفُفكُّ

ُفوا َعنَْها بُِطوِل ُسُجوِدُكمْ َثِقيَلٌة ِمْن َأْوَزاِركُ  تِِه أَ  اهللَاْعَلُموا َأنَّ و. ْم َفَخفِّ  لا َأْقَسَم بِِعزَّ
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َب اْلَُْ لِّيَ  اِجِدينَ و ُيَعذِّ َعُهْم بِالنَّاِر َيْوَم َيُقوُم النَّاُس لَِربِّ اْلَعاْلَِيَ  لا أَ و ، السَّ   .ُيَروِّ

ْهِر َكاَن لَُه بَِذلَِك ِعنَْد  ا النَّاُس َمْن َفطََّر ِمنُْكْم َصائَِما ُمْؤِمناا يِف َهَذا الشَّ َ ْتُق عِ  اهللَِأهيُّ

نَا َيْقِدُر َعَل َذلَِك ، اهللَِيا َرُسوَل : قِيَل . َمْغِفَرٌة ْلَِا َمََض ِمْن ُذُنوبِهِ و َنَسَمة   . َفَلْيَس ُكلُّ

ُقوا ا : ‘َفَقاَل  ُقوا النَّارَ ، َلْو بِِشقِّ مَتَْرة  و لنَّارَ اتَّ َبة  ِمْن َماء  و اتَّ  . َلْو برَِشْ

اِط َيْوَم  َ ْهِر ُخُلَقُه َكاَن َلُه َجَوازاا َعَل الرصِّ َن ِمنُْكْم يِف َهَذا الشَّ ا النَّاُس َمْن َحسَّ َ َأهيُّ

ْهِر و ، َتِزلُّ فِيِه اأْلَْقَدامُ  َف يِف َهَذا الشَّ َف َمْن َخفَّ  ، َساَبهُ َعَلْيِه حِ  اهللَُعَمَّ َمَلَكْت َيِمينُُه َخفَّ

ُه َكفَّ و َيْوَم  هللُاَمْن َأْكَرَم فِيِه َيتِيَما َأْكَرَمُه و ، َعنُْه َغَضَبُه َيْوَم َيْلَقاهُ  اهللَُمْن َكفَّ فِيِه رَشَّ

ُه َوَصَلُه و ، َيْلَقاهُ  ُه قَ و ، بَِرمْحَتِِه َيْوَم َيْلَقاهُ  اهللَُمْن َوَصَل فِيِه َرمِحَ َطَع َمْن َقَطَع فِيِه َرمِحَ

َتُه َيْوَم َيْلَقاهُ  اهللُ َع فِيِه بَِ اَلة  َكَتَب و ، َعنُْه َرمْحَ َمْن و  ،َلُه َبَراَءةا ِمَن النَّارِ  اهللَُمْن َتَطوَّ

ُهورِ َأدَّى فِيِه َفْرضاا َكاَن َلُه َثَواُب َمْن َأدَّى َسْبِعَي فَ  َمْن و  ،ِريَضةا فِيََم ِسَواُه ِمَن الشُّ

َل  اَلِة َعيَلَّ َثقَّ  آَيةا ِمَن َمْن َتاَل فِيهِ و ، ِميَزاَنُه َيْوَم َُتِفُّ اْلََْواِزينُ  اهللَُأْكَثَر فِيِه ِمَن ال َّ

هُ  ِه ِمَن الشُّ  . ورِ اْلُقْرآِن َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِر َمْن َخَتَم اْلُقْرآَن يِف َغْْيِ

ا النَّاُس  َ ُكْم أ، َأهيُّ ْهِر ُمَفتََّحٌة َفاْسَأُلوا َربَّ نَاِن يِف َهَذا الشَّ َها ُيَغلِّقَ  لا إِنَّ َأْبَواَب اجْلِ

ُكمْ و ، َعنُْكمْ  َقٌة َفاْسَأُلوا َربَّ َياطِيَ و ، ُيَفتَِّحَها َعَلْيُكمْ لا أ َأْبَواَب النَِّْياِن ُمَغلَّ  الشَّ

ُكْم  َطَها َعَلْيُكمْ  لا أَمْغُلوَلٌة َفاْسَأُلوا َربَّ  . «ُيَسلِّ

ِمننِي   ا َما َأْفَضُل اأْلَْعََمِل يِف َهَذ ، َيا َرُسوَل اهللَّ: َفُقْمُت َفُقْلُت »: ×ق ال  أ ِمري  امل  ؤ 

ْهر؟ِ َسنِ : َفَقال الشَّ ْهِر اْلَوَرُع َعْن حَمَاِرِم اهللََّأْفَضُل اأْلَْعََمِل يِف ، َيا َأَبا اْْلَ  .«َهَذا الشَّ



 

 

 ( مكة) مهد النبوة ودار الرسالة 

حتف  هبا الصخور ، بقعة من األرض يف وسط الوادي األجردبلدة يف : مكة

وصفها أحد . وماؤها من السمء، بواٍد غري ذي زرع وال ظل، السود واجلبال الشم

بني  يف واٍد قفر، مكة بلدة أقرب إىل البداوة يف قلب الصحراء«: فقال، املسترشقني

فال ، اهناحتجب، مرشفة عليها من مجيع النواحي، سلسلتني من اجلبال الصخرية

ود تقع بني تالل صخرية س. حيس اإلنسان بلوغها حتى يقع نظره عىل شوارعها

حتى ليخال املرء أن ال هناية لتلك التالل ، متتد عدة أميال، ذات أطوال متساوية

 . وال تلك الصخور املرتامية التي يكاد ضوءها يذهب باألبصار، اجلرداء

فحصاها ، جو فيها من حرارهتا الالفحةوال يأمل املرء أن خيتلس برهة ين

 فتبدو كأهنا فحم حيرتق ويصعد إىل، وصخورها الصم تبعث إىل السمء بخارها

، امةفالوحشة ت، دت يف تلك الفالةوتبدو معامل احلياة كأنم مج   . السمء دخانه

لرساب وحتى ا. صفري الريح الرصرص العاتيةإال   وال تسمع، والسكون مسيطر

 ،فيجعله يأمل يف النخيل أو ظالل احلدائق الرطبة ال وجود له، املسافر الذي خيدع

لدة فم من يشء ينبت يف ب. وال حدائق توحي بالتفكري فيها، فال نخيل هناك

 وليس. والليل هو املالذ الوحيد من حرارة الشمس الكاوية، الرسول املقدسة

 . «مياهها من ماء السمء، بمكة ماء جارٍ 

ًا خالدةويف هذه البي األم  ،ئة املقدسة تفتحت عينا الفتاة التي عرفها التاريخ أم 

‘ دوالدة النبي حمم، يف مكة كان منبت آمنة بنت وهب. التي ولدت خري البرش

فأي د مبعثه فيها ما كان هلا من حرمة عريقة ظل ، عث يف مكةالعريب اليتيم الذي ب  

راء  أن جيعل تلك البقعة من الصحفلم أراد اهلل. العرب يتوارثوهنا جياًل بعد جيل
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فهم  ،املرتامية األطراف مثابة عبادة يرى الناس بينها وبني السمء صلة مبارشة

م قد هانت لدهي، ويلوذون هبا داعني مبتهلني، ينثالون إليها حجاجًا ضارعني

 ءأوحى اهلل إىل نبيه إبراهيم ـ كم جا، يف مكانإال   وعز األمان، موضعاً إال   األرض

 ولد وقد ي الشام بادية يف نازلا  وكان«ـ × يف تفسري القمي ـ عن اإلمام الصادق

 ،ألنه مل يكن  ا ولد؛ شديداا  غَما  ذلك من سارة فاغتمت، اسَمعيل ابنه هاجر من له

فأمره أن خيرج ، فشكا إبراهيم ذلك إىل اهلل، فكانت تؤذ  إبراهيم يف هاجر

وأول ، إىل حرمي وأمني: إىل أ  مكان؟ قال، يا رب: فقال، إسَمعيل وُامه عنها

 . وهي مكة، بقعة خلقتها من األرض

 ،وإبراهيم إسَمعيل وولدها هاجر فحمل، بالااق جائيل عليه اهلل وأنزل

يا جائيل : وقالإلا  ونخل وزرع شجر فيه حسن بموضع يمرا  ل إبراهيم وكان

حتى انتهى هبم اْلسْي عند مكة وهي ، امِض امضِ ، ل: إىل هاهنا؟ فيقول جائيل

ترك إبراهيم ، العتيق البيت أطالل حيث هناك ربوة وعند. خالء مقفرة ذاك إذ

 . وسقاء فيه ماء، وترك  ا جراب متر، هاجر وولدها إسَمعيل

 ساءك الشجرة تلك عل هاجر ألقت شجرة فيه وكان اْلكان ذلك يف نزلوا فلَم

 لا أ سارة عاهد قد وكان نرصافبال براهيمإ هما  فلَم. َتته فاستظلاوا معها كان

وتضعت إىل سيدها ، ارتاعت هاجر من وحشة الاية، ينزل حتى يرجع إليها

 ؟زرع لو ماء ول نيسليس فيه أ، القفر هذا يف تدعناأ، إبراهيم يا: تقول، إبراهيم

اهلل أمرك أن : فقالت. اْلكان هذا يف ضعكمأ أن أمرين الذ  اهلل: براهيمإفقال 

: تفقال. يكفيكم وهو، نعم: فقال ؟تدعني وهذا ال بي يف هذا اْلكان اْلوحش

 . حسبنا اهلل

 هالا مبت السَمء إىل وجهه رفع الواد  ثنية بلغ فلَم براهيمإ عنهَم فانرصف



‘   

تِي بَِواد  َغْْيِ ذِ  َزْرع  ِعنَد ﴿: يقول متضعاا  يَّ نَا إيِنِّ َأْسَكنُت ِمن ُذرِّ بَّ ِم َبْيتَِك ارَّ ْلَُْحرَّ

َن الثََّمَراِ   َن النَّاِس هَتِْو  إِلَْيِهْم َواْرُزْقُهم مِّ َدةا مِّ
اَلَة َفاْجَعْل َأْفئِ نَا لُِيِقيُموْا ال َّ َربَّ

ُهْم َيْشُكُرونَ    ﴾َلَعلَّ

 وكاد  تنسى به، والعزاء األنس منه تستمد ولدها عل هاجر قبلتأو ومَض

فلم تشعر أول األمر بوحدهتا الرهيبة يف الاية القفر ، ا جر ةأساحمنة الرق وم

 ؤنتهام انتهت حتى، ال خور الكاْلة واجلبال الغااء بذلك الواد  األجرد بي

، ذلك هافغما ، الظمأ يناوش ال غْي العزيز أوبد، هارا دوانقطع ، ماؤها ونفد

 . ولدها عل ةاْلنا  دركتهاوأ

 حتى وصلت، وهبت مذعورة تبحث له عن ماء، موضعه يف إسَمعيل فرتكت

 فلم ،أو شخ اا  ف عد  عل ال فاء وجعلت تنظر هل ترى ماءا ، موضع السعي

ت يف فنزل، ماء أنه تفظنا ، فلمع  ا الْساب يف الواد ، ومل تسمع حساا ، أحداا  ترَ 

فغاب عنها ، بطن الواد  مهرولة تسعى سعي اْلجهد حتى صعد  اْلروة

 الكون أمسك وقد، ال فا حتى فعلت ذلك سبع مرا  إىلفعاد  ، إسَمعيل

 علقالب يف صداوا يرتدد مهأ وأني اْلحتض  اث سوى صو  من ومل يبَق ، أنفاسه

 . وسعار السباع اْلائمة، بعواء وحوش الفال ُمتلطاا ، القفر

 اءوعو السباع صوا أالسابع وهي عل اْلروة سمعت  الشوط كان فلَم

اْلاء  فوجد ، نحو إسَمعيل تشتدا  ُسعتفأ، عل ولدها فخشيت، الفال وحوش

ثم ، ولدها وتسقي اْلاء من ترتو  قبلتوأ به  فْسا ، قد ظهر من َتت رجليه

اْلاء  زما : التفق، فزمزم اْلاء عليها، وشَملا  يميناا  يسيل لئال بالرتاب َتوطه جعلت
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 . «زمزم يتما فُس ، زم

ومرت رفقة من جرهم يريدون ، املاءفلم ظهر املاء عكفت الطري والوحش عىل 

ريح ي الشام فنزلوا يف أسفل مكة حيث كانت تلك البقعة من أرض احلجاز حمطاً 

ل قوافلهم يف طريقهم بني الشمل واجلنوب قبل أن يستأنفوا سريهم فيه البدو الرح  

 عىلال  إ إن هذا الطري احلائم ال يكون: فقالوا، وا طرياً فرأ، الشاق يف قلب الفالة

 . ماء وعهدنا هبذا الوادي ال ماء فيه

فعاد ومىض هبم إىل حيث كانت هاجر وولدها عند النبع ، رسلوا دليلهمفأ

فنزلوا  ،ذنت هلمفأ . واملاء ماؤك، نسناكآإن شئت كنا معك ف: فقالوا هلا ، املبارك

 . ت احلياة يف الوادي األجردبالقرب منهم ودب  

خليله  فلم بلغ مبلغ الرجال بعث اهلل إىل، إسمعيل يف جو البيت العتيق وشب  

 يكون ألهل األرض معبدًا كتلك املعابد التي للمالئكة يف إبراهيم أن يبني له بيتاً 

ألمني فبعث اهلل إليه ا.  له موضع ذلك البيتل إبراهيم ربه أن يعني  أفس. السمء

بْ َوإِْذ بَ ﴿جربئيل ودله عىل موضع البيت وخطه له وذلك قوله تعاىل  ْأَنا إِلِ َراِهيَم وَّ

  ﴾َمَكاَن اْلَبْيِت 

 . فبدأ من ذلك اليوم تاريخ جديد ملكة مهد النبوة ودار الرسالة 

وجبل  ،وجبل اجلودي، وجبل ثبري، جبل حراء: فبناه إبراهيم من أربعة أجبل

ني راهيم يبإبوكانت املالئكة تأيت باحلجارة من تلك اجلبال و. طور سيناء

يأتيه  أن سمعيلإبراهيم ابنه إحتى إذا قام البناء أمر ، يناوله احلجارةسمعيل إو

فأتاه بحجر وكان من رس هذا احلجر أن يرتفع بإبراهيم ، بحجر يقوم عليه للبناء

 اقدم فيه ترث  وقد أ، راد النزول يصغر احلجر لينزل إبراهيموإذا أ، كلم ارتفع البناء
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َقاُم إِْبَراِهيمَ  فِيِه آَياٌ  ﴿: قال تعاىل، إبراهيم  . ﴾َبيِّنَاٌ  مَّ

فِيِه آَياٌ  ﴿ :يف قوله تعاىل× يف الكايف يف تفسري العيايش عن اإلمام الصادق

َقاُم إِْبَراِهيمَ  ا قام براهيم ْلإ»: ×فقال ؟يات البيناتأنه سئل ما هذه اآل ﴾َبيِّنَاٌ  مَّ

 . «ر  فيه قدماهثا أعل اْلجر ف

احلجر مدفون يف املكان الذي يدعى اليوم بمقام  نوقد استفاض النقل بأ

طالب عم النبي  بوأوقد أشار إليه ، إبراهيم عىل حافة املطاف حيال امللتزم

 : يف قصيدته الالمية ‘حممد

ه إسمعيل أن يأتيابنه أمر ، براهيم إىل موضع احلجر األسودإانتهى ملا : قال

 فمىض، ونمنه الطواف وإليه ينته ؤونيبد مً ل  بحجر حسن يكون للناس ع  

 ه عىل موضع احلجرفنزل األمني جربئيل ودل  ، إسمعيل يبحث عن حجر حسن

معيل وجاء سفأخذه إ، مر اهلل يف جبل أيب قبيس يوم الطوفانأه بأاألسود الذي خب  

 . اجلنويب يف مكانه اليوم به إىل أبيه فوضعه يف الركن الرشقي

 وكان جربئيل قد خبأ احلجر، ملا مىض إسمعيل يبحث عن حجر حسن: وقيل

يا : صاح به اجلبل، األسود يف جبل أيب قبيس يوم الطوفان بأمر اهلل عزوجل

 ،فأخذه وجاء به إىل أبيه . لتأخذها فتعال  ، إن ألبيك عندي وديعة، إسمعيل

 . فوضعه يف مكانه اليوم

بوجعلها م، كعبةبرح إبراهيم يبني حتى أكمل بناء ال وما ، قريباً ة الشكل تكع 

 : عرف بهسم ي  اولكل ركن ، اً ربع زوايا وتسمى أركانوهلا أ

                                           
 . 97: آل عمران( 1) 



| 

اف وبه يبدأ الطو، الركن الرشقي اجلنويب الذي فيه احلجر األسود: فاألول

 . يه ينتهيوإل

  .ويسمى الركن العراقي، الركن الشميل الرشقي: الثاين

 . الركن الغريب الشميل ويسمى الركن الشامي: الثالث

 . الركن اجلنويب الغريب ويسمى الركن اليمين: الرابع

  ﴾َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت ﴿: قال تعاىل

جهة الشمل يصب يف مكان يسمى  من اً جهة الرشق وميزاب من وجعل هلا باباً 

 . مه هاجرأوهو مكان قربه وقرب ، إسمعيلبحجر 

جِّ َوَأذِّن يِف النَّاِس بِاْْلَ ﴿: فلم انتهى إبراهيم من رفع القواعد أتاه األمر من اهلل

له أودية مكة  فتتجاوب ﴾َوَعَل ُكلِّ َضاِمر  َيْأتَِي ِمن ُكلِّ َفج  َعِميق   َيْأُتوَك ِرَجالا 

ع له وختش. لبيك اللهم لبيك: رحام النساءوبطاحها ومن يف أصالب الرجال وأ

وتعنو له هامات البدو الصالب أبناء البادية وأمراء ، اجلبال الصخرية املحيطة هبا

ن ذ  وأ، سمعيل القواعد من البيت العتيقإن رفع إبراهيم وأوبعد . الصحراء

كانت . سجودع الهرا بيته للطائفني والعاكفني والرك  وط، براهيم يف الناس باحلجإ

ِميُع اْلَعلِيُم  ﴿: دعوهتم نَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك َأنَت السَّ نَا َواْجَعْلنَا ُمْسلَِمْيِ َلَك  *َربَّ  َربَّ

ْسلَِمةا لََّك َوَأِرَنا َمنَاِسَكنَا َوُتْب َعَلْينَآ إِنََّك  ةا مُّ تِنَا ُأمَّ يَّ ِحيُم  َوِمن ُذرِّ اُب الرَّ  *َأنَت التَّوَّ

ْكَمَة  نُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتَِك َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب َواْْلِ نَا َواْبَعْث فِيِهْم َرُسولا مِّ َربَّ

يِهْم إِنََّك َأنَت الَعِزيُز اَْلكِيمُ    ﴾َوُيَزكِّ
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واستجاب اهلل للدعاء فبعث يف ذريتهم رسوله املصطفى صفوة الصفوة من 

لت نانية التي دخدسمعيل بن إبراهيم من السيدة هاجر أم العرب العإرصيح ولد 

وصار مسعاها بني الصفا واملروة شعرية من شعائر ، مومتهاأالتاريخ الديني هبموم 

 . حلج من كل عاملألمومة بموسم ا وعيداً ، احلج يف ديننا احلنيف

سمعيل إهيم وبراإوكان للعرب يف مكة طقوس ومشاعر ومناسك منذ رفع 

 . القواعد من البيت العتيق

ىل إوطال املدى ومكة مهوى األفئدة وقبلة العرب ال تكاد بقعة أخرى تطمح 

ى ويبق. ةنتزاع جمدها حتى ترتد دون الغاية خاسئة حسرياأو تطمع يف ، منافستها

عوة إبراهيم ود، وقبلة احلجاج والعابدين، ق كم كان مثابة اخلائفنيالبيت العتي

 . ذانه يف الناسأو، اخلليل

ث يف عاليتيم الذي ب   بنت وهب والدة النبي العريب آمنةكان منبت  ويف مكة

عد ب د مبعثه فيها ما كان هلا من حرمة عريقة ظل العرب يتوارثوهنا جيالً ي  أف، مكة

 . جيل

املسلمون  التي يويل   قبلتهد فيها اخلليل من الكعبة التي تعب   ذ اإلسالمواخت  

 . وجوههم قبلها حيثم كانوا وأنى أقاموا ما عبد اهلل يف األرض

 فم، مناً آومن دخله كان ، ضع للناس مباركًا وهدى للعاملنيوهو أول بيت و  

 نتزال الدنيا تقف خاشعة حائرة أمام ذلك اجلالل الذي استأثرت به مكة دو

 . خصب أرضاً أو، وأرغد عيشاً ، سواها من مدائن كبرية وحوارض أمجل منظراً 

ا إن دل وهذ، سمء خمتلفةأنه الكريم بآومن رشفها وفضلها أن ذكرها اهلل يف قر

 . وفضلها عند اهلل، عىل عظمة السمو عىل يشء فإنم يدل  

 : ومن هذه األسمء املباركة
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ْم َعنُكْم َوَأْيِدَيُكْم َعنُْهم بَِبْطنِ َوُهَو ﴿: فقال تعاىل  ،مكةي  1  الَِّذ  َكفَّ َأْيِدهَيُ

  ﴾ةا َمكَّ 

َة ُمَباَرك﴿: فقال تعاىل ، بكةـ  2 ى لِّْلَعاْلَِيَ  اا َللَِّذ  بَِبكَّ بن ايقول  ﴾َوُهدا

غي فيها وال يب، وال بغياً  ر فيها ظلمً قِ كانت ال ت   ألن مكة؛ إنم سميت بكة: قاسحإ

. هلك مكانهإال   وال يريدها ملك يستحل حرمتها، أخرجتهإال   أحد عىل أحد

 أعناق اجلبابرة إذاـ أي تكرس  ـ ألهنا كانت تبك  إال   هنا ما سميت بكةإ: ويقال

اد  بِظُْلم  ُنِذْقُه ِمْن َعَذاب  َألِيم  ﴿: فقال تعاىل، حدثوا فيها شيئاً أ   ﴾َوَمن ُيِرْد فِيِه بِإِْْلَ

َراَم ِقَيام اهللَُجَعَل ﴿: فقال تعاىل ، الكعبة ـ 3   ﴾لِّلنَّاسِ  اا اْلَكْعَبَة اْلَبْيَت اْْلَ

ا﴿: فقال تعاىل ، أم القرى ـ 4   ﴾لُِتنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَ َ

َذا اْلَبَلِد ﴿: فقال تعاىل ، البلد ـ 5 َذا اْلَبَلدِ  *َل ُأْقِسُم هِبَ وقال   ﴾َوَأنَت ِحلي هِبَ

َواْلَبَلُد ﴿: وقال تعاىل ﴾اا آِمن اا ﴿َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلد: تعاىل عىل لسان إبراهيم

  ﴾الطَّيُِّب خَيُْرُج َنبَاُتهُ 

: وقال تعاىل  ﴾َوإِْذ َجَعْلنَا اْلَبْيَت َمَثاَبةا لِّلنَّاِس َوَأْمناا ﴿: فقال تعاىل ، البيتـ  6
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ْبَراِهيَم َمَكاَن اْلَبْيِت ﴿ ْأَنا إِلِ َل َبْيت  ُوِضَع ﴿: وقال تعاىل ﴾َوإِْذ َبوَّ إِنَّ َأوَّ

َوإِْذ ﴿: وقال تعاىل  ﴾َوهللِاِ َعَل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت ﴿: وقال تعاىل  ﴾لِلنَّاسِ 

  ﴾اْلَبيْتَيْرَفُع إِْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن 

ُفوا بِاْلَبْيِت الْ ﴿: فقال تعاىل يف سورة احلج، البيت العتيق ـ 7   ﴾َعتِيِق َوْلَيطَّوَّ

َها إىَِل اْلبَْيِت اْلَعتِيِق ﴿: وقال تعاىل لُّ
  ﴾ُثمَّ حَمِ

ْيُتوِن ﴿: فقال تعاىل، البلد األمي ـ 8 َهَذا اْلَبَلِد وَ  *َوُطوِر ِسينَِي  *َوالتِِّي َوالزَّ

  ﴾اأْلَِميِ 

ْ َيُكْن َأْهُلُه َحارِضِ  اْلَْْسِجِد ﴿: فقال تعاىل، اْلسجد اْلرام ـ 9 َن ملَّ
َذلَِك ْلِ

َرامِ  َرامِ ﴿وقال تعاىل  ﴾اْْلَ   ﴾َولَ ُتَقاتُِلوُهْم ِعنَد اْلَْْسِجِد اْْلَ

 . مكة اراد هبي   اهكل  ، والبلد احلرام، والبيت احلرام، فاملسجد احلرام

ا َجَعْلنَا َحَرم﴿: فقال تعاىل، اْلرمـ  10 جاء يف التفسري  ﴾اا آِمن اا َأَومَلْ َيَرْوا َأنَّ

نكر أمر ومن أحلد وأ، قطع شجرهوال ي  ، صيده ال حيل  ، أن احلرم بمعنى حرام

 . احلرم وحرمته فهو كافر مباح دمه
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إن هذا البلد »: يوم فتح مكة‘ اهللقال رسول : وروي عن ابن عباس قال

وأنه  ،فهو حرام بحرمة اهلل إىل يوم القيامة، اهلل يوم خلق السَموا  واألرض مهحرا 

اهلل إىل  فهو حرام بحرمة، ساعة من هنارإلا  يل ومل حيلَّ ، القتال فيه ألحد قبيل مل حيلَّ 

 . «يوم القيامة

اهلل اخللق بذلك حتى سأله ومل يتعبد ، كانت مكة حراماً : يقول الطربي 

: ×فقال تعاىل عىل لسان خليله إبراهيم ، ها البيت املحرممها وسم  فحر  ، إبراهيم

مِ ﴿  َغْْيِ ِذ  َزْرع  ِعنَد َبْيتَِك اْلَُْحرَّ
تِي بَِواد  يَّ نَا إيِنِّ َأْسَكنُت ِمن ُذرِّ بَّ   ﴾رَّ

يه يطمئن ف ومالذاً  وحرماً ، جعلها اهلل مثابة للناس وأمناً ، فاحلرم األمن هو مكة

ت مى يف محاه حياة كانوحت  ، قن عنده الدم املهدوروحي  ، عوويأمن لديه املر، اخلائف

 . رضاوة البيداءعة الصحراء وإذ ذاك مستباحة يف رش

وهم إال   ا مة يف األرض أبناء وليس، وفضائلها ال حتىص، فخصائص مكة كثرية

قد بلغ من و. براهيموأنه من بناء إ، وفضله ويعرتفون بقدمه، مون ذلك البيتيعظ  

أن : سحاققل عن ابن هشام من سرية ابن إتعظيم العرب ملكة وحرمة البيت ما ن  

أول ما كانت عبادة احلجارة يف بني إسمعيل أنه كان ال يظعن من مكة ظاعن منهم 

محل معه حجارة من حجارة إال   والتمسوا الفسح يف البالد، حني ضاقت عليهم

فحيثم نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة ، للحرم البيت احلرام تعظيمً 

اء بتنذر له األمهات واآل غالباً  وكانت خدمة الكعبة نذراً . وا لهحوا به وصل  ومتس  

وإنه ـ كد الرواة وأ، هبذا ومثله حدث النقلة. كبادهم من قديم الزمانات أفلذ  

 ـالبيت العتيق فيهم ومكانة مكة عندهم لشاهد عىل مدى ما وصلت إليه حرمة 

 ؛ ونوتقاتل من أجلها املتقاتل، ها املتنافسونلتلك املكانة التي تنافس من أج
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ت والية البيت يف خزاعة وظل  ، حتى أخرجتهم من مكة فحاربت خزاعة جرمهاً 

 م قّص بن كالب الذي هو قريشعن كابر حتى انتزعها منه يتوارثها بنوها كابراً 

ثم تركها لقريش مرياثًا جميدًا مل ، عاش الذي ملك مكة ماو، ح الرواياتعىل أرج

هرة ها حممد بن عبد اهلل حفيد قّص وزها يف يشء منه قبيلة أخرى حتى جاءتنافس

 . األبد ز  عبني كالب بمجد الدهر و

فيها  دالتي تعب   منها ـ وهيواختذ  ، ورفعة ملا جاء اإلسالم زاد الكعبة تعظيمً و

وأنى أقاموا  ،لها حيثم كانواب   املسلمون وجوههم قِ قبلته التي يويل   ـ إبراهيماخلليل 

ومهد ولدها الوحيد حممد بن ، بلد آمنة، هي مكة، أجل. ما عبد اهلل يف األرض

 يوم وغداً مس والوقبلة الذين آمنوا به أ، ودار مبعثه، وأجداده ئهباومثابة آ، عبد اهلل

 : ريقول فيها الشاع. وإىل األبد
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قبس ) ب كتا لنا وضعه يف وتيْسا ، إىل هنا انتهى بنا ما أردنا َجعه

ولعل من ينظر فيه ويطالعه ويقتفيه  .(من حياة الرسول

دخلت  ينأفأنا اخاه من قبل لومه يل ، يزدريني جلمعه وتأليفه

وتق ْي  وقلة وأنا عارف بق ور  ، لست من قومه باباا 

واْلقر بذنبه يسأل ، ول أدعي أين ل أغلط، اْل ادر لد 

ن فهو م وإن أخطأ ، فإن أصبت فهو بتوفيق اهلل، ال فح

 . عوائد البرش

من  فته ولستفأسأله سبحانه وتعاىل أن يتجاوز يل عَم تكلا 

ورجائي أن حيرشين . دين برمحته وعفوه وكرمهوأن يتغما ، أهله

، منهم ه بقوم فهومن تشبا »: فقد ورد يف اْلأثور ،يف زمرة العلَمء

 . «رش معهمحب عمل قوم ُح ومن أ

طيبي له اْليامي الوآهلل رب العاْلي وصل اهلل عل حممد  واْلمد

 . الطاهرين

 

 ل مرهونآبقلم اجلاين حممد الشيخ من ور اْلاج عيل 

 هجرية 1417خرة سنة يوم اْلميس الثاين عرش من شهر َجادى اا

 . ميالدية 1997اْلوافق 
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