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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ملسو هيلع هللا ىلص التعريف مبوسوعة حممد رسول اهلل
(1)(

 

وعىل ، ملسو هيلع هللا ىلصنا وحبيبِنا حممٍد رسول اهلل احلمُد هلل، والصالُة والسالُم عىل نبيِّ 

ا بعُد آلِه وصحبِه، وَمن اقتَفى أثَره وعمَل هبدِيه واستنَّ بسنتِه،   :أمَّ

بجمِعها  -التي استغَرَق العمُل فيها نحًوا ِمن عامنيِ -هذه املوسوعُة  تمتازُ ف

 
ِ
 واحٍد، وانتقاء

ٍ
أفضِل ما كتبَه أئمُة  ألهمِّ علوِم السريِة النبويِة الرشيفِة وفنوهنا يف وعاء

سلِفنا الصالِح وعلامؤهم يف كل فنٍّ ِمن فنوهِنا، مما لقَي شهرًة وقبواًل لدى األمِة، وقد 

 قمُت باختصاِر هذه الكتِب وهتذيبِها، نسأل اهلل اإلخالص والقبول.

وكان منهجي يف اختصاِر كتِب هذه املوسوعِة أن تكوَن عىل أفضِل الطبعاِت 

كتاٍب، مع حذِف الضعيِف وما دوَنه، واالستطراداِت، وما أغنَى عنه  املعتمدِة لكلِّ 

ًرا سبَق ذكُره، وكذلك أسانيُد األحاديِث إال الصحايبَّ أو َمن دوَنه  غرُيه، أو كان مكرَّ

 عنواناته مما حيتاُج الكالُم إليه، وقد حافظُت عىل لفِظ املصنِف وترتيبِه، فإن زدُت يف

 نِي، وكذا ما كان ِمن طبعٍة أخرى غرِي التي اعتمدهُتا.شيًئا وضعتُه بني معقوفَ 

وتيسرَيها؛ لنتعلََّم مجيًعا  ملسو هيلع هللا ىلص وكان هديف ِمن هذا املنهِج تقريَب سرية النبي

 سلِفنا الصالِح األصيلِة، 
ِ
َق االقتداَء به علوَمها وفنوهَنا من كتِب علامء يف  ملسو هيلع هللا ىلصلنحقِّ

  يف الدنيا ونفوُز باآلخرِة. فنسعدُ ؛ أخالِقهومعامالتِه و عباداتِهعقيدتِه و

وقد اقترصُت يف احلاشيِة عىل التخريِج املوجِز لألحاديِث النبويِة الرشيفِة 

 واآلثاِر، وبياِن غريِب ألفاظها.

                                                 
اًل يف صدر املجلد األ )*( م التعريف هبا مفصَّ  ول.هذا تعريف موجز باملوسوعة، وقد تقدَّ
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ُل ِمن جامًعا لستِة  «ملسو هيلع هللا ىلصموسوعة حممد رسول اهلل » وقد جاَء هذا اإلصداُر األوَّ

ا يف ستِة لجلداٍت، عرَب اختصاِر ثامنيِة علوٍم ِمن علوِم السريِة النبويِة الرشيفِة وفنوهِن 

 كتٍب، وهي عىل النحو التايل:

 هـ([034أليب نعيم )ت« دالئل النبوة»يف علم الدالئل ]كتاب  -1 املجلد األول:

 البن هشام « السرية النبوية»يف علم السرية النبوية ]كتاب  -5 املجلد الثاين:

 هـ([552)ت                                  

 «ول يف خصائص الرسولغاية السُّ »يف علم اخلصائص ]كتاب  -3 املجلد الثالث:

 هـ([240البن  امللقن)ت                                       

 يف علم الشامئل، وفيه ثالثة كتب، هي:  -4                

 هـ([572للرتمذي )ت« ملسو هيلع هللا ىلص شامئل النبي»]كتاب  -                   

 واحلقوق والقيم واألخالق ملسو هيلع هللا ىلص حممد رسول اهلل»]كتاب  -                   

 املزيد[ بن عثامن أمحد .أ.دلـ  ،«وعالج مشكالت العامل املعارص                                    

 البن قيم اجلوزية  « زاد املعاد يف هدي خري العباد»]كتاب  -املجلد الرابع:  

 هـ([715)ت                                        

 الشفا بتعريف حقوق»: ]كتاب ملسو هيلع هللا ىلص يف علم حقوق النبي -5  املجلد اخلامس:

هـ([100للقايض عياض )ت« املصطفى                                  

 رياض »يف علم احلديث النبوي الرشيف: ]كتاب  -6 :املجلد السادس

 هـ([676للنووي )ت« الصاحلني                                      
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 السرية النبويةيف علم 

  تعريفه:

 ِمن مولِده إىل وفاتِه. ملسو هيلع هللا ىلصبذكِر وقائِع حياِة النبيِّ  السرية النبويةُيعنى علُم 

 أهميته: 

، فهي ملسو هيلع هللا ىلصهي تطبيٌق لكتاِب اهلل تعاىل وسنتِه  ملسو هيلع هللا ىلصسريُة حممٍد رسوِل اهلل 

وعبادًة، ومعاملًة، وأخالًقا، سلاًم : عقيدًة، ملسو هيلع هللا ىلصسجٌل حافٌل لكل تفاصيِل حياتِه 

وحرًبا، دعوًة وجهاًدا، يرًسا وعرًسا، يف بيته، وبني أصحابه ومع أعدائه، فيه 

األسوُة احلسنُة ملن رام سياسَة قوِمه أو قام عىل شؤوِن بيتِه، صىلَّ اهلل عىل صاحِب 

 هذه السريِة الرشيفِة، وآلِه وصحبِه وسلَّم.

 مثراته:

ُم ِعْلمُ  السريِة للبرشيِة مجعاَء نموذًجا حُيتَذى به يف مكارِم األخالِق،  يقدِّ

ُم للمسلِم األسوَة والقدوَة التامَة يف حياتِه،  ، ويقدِّ ومظاهِر الكامِل اإلنساينِّ

فوَق حمبتِنا ألنفِسنا وأوالِدنا والناِس أمجعني، وُيوقِفنا  ملسو هيلع هللا ىلص والذي ُأِمرنا بمحبتِه

ومراحلِها وفقِهها، ومتثُّلِها يف احلياِة املعارصِة،  ملسو هيلع هللا ىلصعىل دعوِة رسوِل اهلل حممٍد 

َة يف تعاملِه  مع صحابتِه خاصًة،  ملسو هيلع هللا ىلصوِمن معينِها نستقي الدروَس الرتبويَة النبويَّ

 والناِس عامًة.
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  هـ(552)ت ترمجة ابن هشام

 امسه ونسبه:

 ، : وقيل -السدويسُّ هو عبُد امللك بُن هشاِم بِن أيوَب، أبو حممٍد الذهيلُّ

، نزيُل مرَص. -احلمرييُّ  ، البرصيُّ  املَُعافِِريُّ

 نشأته وطلبه للعلم:

بدَأ ابُن هشاٍم طلَبه للعلِم يف البرصِة، ثم انتَقَل منها إىل مرَص، وُتويفِّ هبا، 

ِمن زياد البكائيِّ صاحِب ابِن « السري واملغازي البن إسحاق»وقد َسِمَع ابُن هشام 

. إسحاق، وِمن شيوِخه اإلمامُ   الشافعيُّ

: عن املزين قال:   ، وكان بمرَص »قال الدارقطنيُّ  َقِدَم علينا الشافعيُّ

عبُد امللك بُن هشاٍم صاحُب )املغازي(، وكان عالمَة أهِل مرَص بالعربيِة والشعِر، 

، فَتثاَقَل، ثم َذَهَب إليه، فقال: ما ظننُت أن اهلل خيلُق  فقيل له يف املصرِي إىل الشافعيِّ

«الشافعيِّ  مثَل 
(1)

. 

أبو حممٍد عبُد امللك بُن هشاٍم، راوي السريِة، وإنام ُتنسُب »وقال عنه ابُن كثري: 

ر أماكَن  هَبا وزاَد فيها ونقَص منها، وحرَّ إليه، فيقال: سريُة ابِن هشام؛ ألنه هذَّ

، وقد واستدَرك أشياَء، وقد كان إماًما يف اللغِة والنحِو والعربيِة، وقد كان مقياًم بمرَص 

«اجتَمَع به الشافعيُّ حنَي وَرَدها وتناشَدا ِمن أشعاِر العرِب أشياَء كثريةً 
(2)

.

هـ( بمرَص 552ربيع اآلخر، سنة ) 53ُتوِّفِّ ابُن هشام يف  وفاته:
(3)

. 

                                                 
 (.052/ 54) للذهبي سري أعالم النبالء (1)

 (.342/ 54) البن كثري البداية والنهاية (2)

 (.5/537(، وانظر: تاريخ ابن يونس املرصي )54/052) للذهبي سري أعالم النبالء (3)
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 (هـ552ت) البن هشامالسرية النبوية كتاب التعريف ب

 ته:أهمي

حممِد بِن إسحاَق بِن  لكتاِب البن هشام خمترًصا « السرية النبوية»كتاُب يعدُّ 

فِة يف ، ويعترُب كتاُب ابِن إسحاق (هـ514ت)يسار  ِمن أهمِّ وأوِل الكتِب املؤلَّ

، ومؤلُفه إماُم هذا الفنِّ بال منازٍع، إال أن كتاَبه مل يِصْلنا كاماًل حتى السريِة النبويةِ 

ها د. حممد محيد اهللاآلن،  املبتدأ »، بعنواِن: وقد ُوِجَد ِمن الكتاِب قطعٌة، حققَّ

السرية »، وُطبعت بتحقيق آخر للدكتور: سهيل زكار، بعنواِن «واملبعث واملغازي

 .«النبوية البن إسحاق برواية يونس بن بكري

، فقال ابُن شهاٍب 
ِ
ى أهُل العلِم كتاَب ابِن إسحاَق بالقبوِل والثناء وقد تلقَّ

ا أعلُم الناِس، يعني ابَن : هذ-وقد ُسِئَل عن مغازي ابِن إسحاق- (هـ550ت)

إسحاق
(1)

 . 

َر يف املغازي فهو عياٌل عىل حممِد (هـ540ت)وقال الشافعيُّ  : َمن أراَد أن يتبحَّ

بِن إسحاق
(2)

. 

: كان ابُن إسحاق أوَل َمن مجََع مغازي رسوِل اهلل (هـ562ت)وقال ابُن سعد 

وألََّفها ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

. 

                                                 

 (.053/ 50هتذيب الكامل للمزي) (1)

 (.1/014الطبقات الكربى البن سعد ) (2)

 (.036/ 52السابق ) (3)
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إسحاق ِمن الفضِل إال أنه  : ولو مل يكن البنِ (هـ361ت)وقال ابُن عدي 

َف أشغاََلم حتى اشتغلوا  رَصَف امللوَك عن كتِب ال حيصُل منها يشٌء، فرَصَ

، فهذه فضيلٌة البن ملسو هيلع هللا ىلصومبتدأِ اخللق ومبعِث النبي  ملسو هيلع هللا ىلصبمغازي رسول اهلل 

إسحاَق سَبَق هبا، ثم بعَده صنَّفه قوٌم آخرون ومل َيبلغوا مبلَغ ابِن إسحاَق فيه
(1)

. 

: قد كان يف املغازي عالمةً (هـ702ت) بيُّ وقال الذه
(2)

. 

من  ملسو هيلع هللا ىلصباختصاِر ما يتعلَّق بالنبيِّ  (هـ552ت)وقد قام ابُن هشام البرصيُّ 

ه:  ًحا ومضيًفا إليه، وسامَّ ًبا ومنقِّ ؛ فحفظ «السرية النبوية»كتاِب ابِن إسحاَق مهذِّ

 بذلك جزًءا مهاما ِمن كتاِب ابِن إسحاَق املفقوِد.

ى العلامُء كتاَب ابِن هشام باحلفاوِة واإليثاِر، فتناولوه قرًنا بعَد قرٍن وقد تلقَّ 

 بالرشِح واالختصاِر والتعليِق واحلوايش، وِمن أهمِّ هذه األعامِل:

 الروض األنف رشح سرية ابن هشام، أليب القاسم عبد الرمحن بن  -

 .(هـ125ت )عبد اهلل بن أمحد السهييل 

 ـيَّة باملنح املحمدية، للعالمة شهاب الدين أيب العباس املواهب اللُدنِّـــــ -

 .(هـ253ت )أمحد بن حممد القسطالين الشافعي املرصي 

كتاب  (هـ5546ت:)وقد اخترَصَ اإلماُم الشيُخ حممُد بُن عبِد الوهاب  -

 .«ملسو هيلع هللا ىلصخمترص سرية الرسول »البن هشام يف كتابه: « السرية النبوية»

                                                 

 (.7/574الكامل يف ضعفاء الرجال البن عدي ) (1)

 (.7/37سري أعالم النبالء للذهبي ) (2)
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 ترتيبه ومنهجه:

وأنا إن شاء اهلل »شام يف مقدمِة كتابِه معاملَ منهِجه حيث يقوُل: يذكر ابُن ه

مبتدٌئ هذا الكتاَب بذكِر إسامعيَل بِن إبراهيَم، وَمن َوَلَد رسوَل اهلل صىلَّ اهلل عليه 

وآله وسلَّم ِمن ولِده، وأوالِدهم ألصالهِبم، األوَل فاألوَل، ِمن إسامعيَل إىل 

آله وسلَّم، وما يعرُض ِمن حديثِهم، وتارٌك ذكَر غرِيهم رسوِل اهلل صىلَّ اهلل عليه و

، ملسو هيلع هللا ىلصِمن ولِد إسامعيَل، عىل هذه اجلهِة لالختصاِر، إىل حديِث سريِة رسوِل اهلل 

وتارٌك بعَض ما ذكَره ابُن إسحاَق يف هذا الكتاِب، ممَّا ليس لرسوِل اهلل صىلَّ اهلل 

 ِمن هذا عليه وآله وسلَّم فيه ذكٌر، وال نَزَل فيه ِمن 
ٍ
القرآِن يشٌء، وليس سبًبا ليشء

الكتاِب، وال تفسرًيا له، وال شاهًدا عليه؛ ملا ذكرُت ِمن االختصاِر، وأشعاًرا 

ذكَرها مل أَر أحًدا ِمن أهِل العلِم بالشعِر َيعِرفها، وأشياَء بعضها َيْشنُُع احلديُث به، 

-ا البكائيُّ بروايتِه، ومستقٍص وبعٌض َيُسوُء بعَض الناِس ذكُره، وبعٌض مل ُيِقرَّ لن

«ما ِسَوى ذلك منه بمبلِغ الروايِة له، والعلِم به -إن شاء اهلل تعاىل
(1)

. 

البِن هشام: اإلجياَز غرَي  «السرية النبوية»: وقد راعيُت يف اختصاِر قلُت 

، فحَذْفُت ما ال يتعلَُّق بسريِة النبيِّ  الِم وال يؤثُر عىل السياِق العام، كإس ملسو هيلع هللا ىلصاملخلِّ

بعِض الصحابِة، وتتبَعه لألعالِم وحرَصهم، وكذا مل أذُكْر ِمن الغزواِت والرسايا 

ها وأجلَّها.  إال أمهَّ

                                                 

 (.52)ص (1)
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 الطبعة املعتمدة يف هذا املختصر:

ها: طبعة مكتبة احللبي بمرص،  ُطبَِع كتاُب ابِن هشاٍم عدَة طبعاٍت، ِمن أمهِّ

لسقا وإبراهيم اإلبياري م، حتقيق مصطفى ا5211هـ/ 5371الطبعة الثانية، 

وعبد احلفيظ الشلبي، وقد اعتمدوا عىل أربع مطبوعات: مطبوعة بوالق 

، ومطبوعة املطبعة اخلريية بمرص هـ(5576)، ومطبوعة أملانيا (هـ5512)

، كام اعتمدوا عىل أربع (هـ5335)، ومطبوعة املكتبة اجلاملية بمرص (هـ5352)

، إحداها كاملة، وهذه الطبعة هي التي نسخ خطية حمفوظة بدار الكتب املرصية

 اعتمدنا عليها يف هذا املخترص.
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       ملسو هيلع هللا ىلصموســـــــوعة حممــــــــــد رســـــــول اهلل 
 هه وقبس من حديثصه ومشائله وهديه وحقوقئل نبوته وسريته وخصائدال                                               

 

 

البن هشام خمتصر السرية النبوية

 (هـ838 ت)عبد امللك بن هشام بن أيوب البن هشام البصري 

 

 

 اختصره

 أمحد بن عثمان املزيد .أ.د

 جامعة امللك سعود - أستاذ الدراسات اإلسالمية
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 ]القسم األول: العهد املكي[
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 ]أوال: قبل الرسالة والنبوة[

 سرد النسب الزكيِّ كُرِذ -1

: هذا كتاُب سريِة رسوِل اهلل صىل قال أبو حممٍد عبُد امللك  بُن هشام النحويُّ

 عبد املطلب: شيبةُ  املطلب، واسمُ  اهلل بن عبدِ  عبدِ  بنِ  حممدِ اهلل عليه وآله وسلم، 

يص، غرية بن قُ مناف: املُ  ناف، واسم عبدِ : عمرو بن عبد مَ هاشمٍ  هاشم، واسمُ  بنُ 

هر بن مالك بن غالب بن فِ  ؤيبن كعب بن لُ  ةَ رَّ الب بن مُ بن كِ  واسم قيص: زيدُ 

 َض بن مُ  : عامر بن إلياَس ة، واسم مدركةَ كَ درِ بن مُ  زيمةَ بن ُخ  نانةَ  بن كِ بن النْض 

 .د بن عدنانَ عْ زار بن مَ بن نِ 

وأنا إن شاء اهلل مبتدٌئ هذا الكتاَب بذكِر إسامعيَل بِن إبراهيَم، وَمن َوَلَد 

ولِده، وأوالِدهم ألصالهِبم، األوَل رسوَل اهلل صىلَّ اهلل عليه وآله وسلَّم ِمن 

فاألوَل، ِمن إسامعيَل إىل رسوِل اهلل صىلَّ اهلل عليه وآله وسلَّم، وما يعرُض ِمن 

حديثِهم، وتارٌك ذكَر غرِيهم ِمن ولِد إسامعيَل، عىل هذه اجلهِة لالختصاِر، إىل 

ا الكتاِب، ، وتارٌك بعَض ما ذكَره ابُن إسحاَق يف هذملسو هيلع هللا ىلصحديِث سريِة رسوِل اهلل 

ممَّا ليس لرسوِل اهلل صىلَّ اهلل عليه وآله وسلَّم فيه ذكٌر، وال نَزَل فيه ِمن القرآِن 

 ِمن هذا الكتاِب، وال تفسرًيا له، وال شاهًدا عليه؛ ملا 
ٍ
يشٌء، وليس سبًبا ليشء

، ذكرُت ِمن االختصاِر، وأشعاًرا ذكَرها مل أَر أحًدا ِمن أهِل العلِم بالشعِر َيعِرفها

وأشياَء بعضها َيْشنُُع احلديُث به، وبعٌض َيُسوُء بعَض الناِس ذكُره، وبعٌض مل ُيِقرَّ 

منه بمبلِغ  ما ِسَوى ذلك -إن شاء اهلل تعاىل-لنا البكائيُّ بروايتِه، ومستقٍص 

 به الروايِة له، والعلمِ 
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 هولِد نذر عبد املطلب ذبَح كُرِذ -2

ي من قد نذر حني لقِ  -واهلل أعلم مونفيام يزعُ - املطلب بن هاشم كان عبدُ 

نفر، ثم بلغوا معه حتى يمنعوه،  ةُ له عرَش  دَ لِ لئن وُ  :عند حفر زمزمَ  قريش ما لقَي 

 .هم هلل عند الكعبةِ أحدَ  نحرنَّ ليَ 

ه، هم بنذرِ عهم ثم أخربَ ف أهنم سيمنعونه، مَجَ ، وعرَ واِّف بنوه عرشةً فلام تَ 

 
ِ
رجل  لُّ ؟ قال: ليأخذ كُ وقالوا: كيف نصنعُ  بذلك، فأطاعوهُ  هللِ ودعاهم إىل الوفاء

 ه، ثم ائتوين.ثم يكتب فيه اسمَ  اًح دْ منكم قِ 

ل عىل بئر بَ الكعبة، وكان هُ  ل يف جوِف بَ لوا، ثم أتوه، فدخل هبم عىل هُ ففعَ 

ْ هي التي جُي  الكعبة، وكانت تلك البئرُ  وِف يف َج  ُُ  ى للكعبة.دَ مع فيها ما 

داحهم هذه هؤالء بقِ  يَّ نِ عىل بَ  ْب ح: اِض دااملطلب لصاحب القِ  عبدُ  فقال

ه، وكان ه الذي فيه اسمُ َح دْ رجل منهم قِ  لُّ فأعطاه كُ  -ه بنذره الذي نذرَ وأخرَبَ -

 .أبيه بني عبد املطلب أصغرَ  اهلل بنُ  عبدُ 

عبد املطلب  ولدِ  أحبَّ  -فيام يزعمون- اهلل وكان عبدُ إسحاق:  قال ابنُ 

ىوَ ْش فقد أَ  إذا أخطأهُ  ن السهمَ يرى أ املطلِب  إليه، فكان عبدُ 
(1)

 ، وهو أبو رسولِ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ل بَ املطلب عند هُ  هبا، قام عبدُ  ضَب ليَ  القداَح  داِح القِ  فلام أخذ صاحُب 

 اهلل، فأخذه عبدُ  عىل عبدِ  ُح دْ القداح، فخرج القِ  ُب يدعو اهلل، ثم ضب صاحِ 

، فقامت إليه هُ حَ ليذبَ  ةَ ونائل ، ثم أقبل به إىل إساَف ةَ رَ املطلب بيده وأخذ الشفْ 

 املطلب؟ ريد يا عبدَ ها، فقالوا: ماذا تُ من أنديتِ  قريٌش 

                                                 

 ى: أبقى.وَ ْش أَ  (1)



 20|خمتصر السرية النبوية

 

 .هحُ قال: أذبَ 

هذا  لئن فعلَت  ،فيه عذرَ ا حتى تُ ه أبدً حُ ريش وبنوه: واهلل ال تذبَ فقالت له قُ 

 !؟عىل هذا الناسِ  ه، فام بقاءُ حَ الرجل يأيت بابنه حتى يذبَ  ال يزاُل 

 بنُ ااهلل  ، وكان عبدُ ظةَ قَ بن يَ  زومِ بن عمرو بن خَم  اهلل عبدِ  بنُ  غريةُ وقال له املُ 

 نا فديناه.ه بأموالِ فيه، فإن كان فداؤُ  عذرَ ا حتى تُ أخت القوم: واهلل ال تذبحه أبدً 

افة َلا ، فإن به عرَّ به إىل احلجازِ  ، وانطلْق ال تفعْل  وبنوه: قالت له قريٌش و

 ك بأمرٍ تْ ه، وإن أمرَ ه ذبحتَ ك بذبحِ تْ ن أمرَ ك، إأمرِ  ها، ثم أنت عىل رأسِ ، فسلْ تابعٌ 

 قبلته. ٌج رَ لك وله فيه فَ 

فركبوا حتى ، يربَ بخَ  -فيام يزعمون- هاود، فوجموا املدينةَ قوا حتى قدِ فانطلَ 

ه رَ ه، وما أراد به ونذْ ابنِ  ه وخربَ املطلب خربَ  عليها عبدُ  صَّ جاءوها، فسألوها، وقَ 

 ه.ني تابعي فأسألُ يَ حتى يأتِ  مَ ي اليوعوا عنِّ فيه، فقالت َلم: ارجِ 

وا دَ يدعو اهلل، ثم غَ  املطلِب  عبدُ  فرجعوا من عندها، فلام خرجوا عنها، قامَ 

، من اإلبلِ  فيكم؟ قالوا: عرٌش  ، كم الديةُ عليها، فقالت َلم: قد جاءين اخلربُ 

 وكانت كذلك.

، بلِ ا من اإلم، وقربوا عرًش كُ بوا صاحبَ كم، ثم قرِّ قالت: فارجعوا إىل بالدِ 

 كم فزيدوا من اإلبلِ ، فإن خرجت عىل صاحبِ داِح بوا عليها وعليه بالقِ ثم اِض 

كم، ونجا روها عنه، فقد ريض ربُّ فانحَ  ت عىل اإلبلِ كم، وإن خرَج رىض ربُّ حتى يَ 

 م.كُ صاحبُ 

 املطلِب  ، قام عبدُ ، فلام أمجعوا عىل ذلك من األمرِ ةَ موا مكَّ فخرجوا حتى قدِ 

يدعو  بَل عند هُ  املطلب قائمٌ  ، وعبدُ ا من اإلبلِ اهلل وعرًش  بوا عبدَ ، ثم قرَّ يدعو اهللَ

 .اهلل عىل عبدِ  دُح ، ثم ضبوا فخرج القِ  اهللَ
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 املطلب يدعو اهللَ  عرشين، وقام عبدُ  فبلغت اإلبُل  ؛ا من اإلبلِ فزادوا عرًش 

 اهلل عىل عبدِ  دُح القِ  فخرَج  بوا، ثم َض. 

، املطلب يدعو اهللَ ثالثني، وقام عبدُ  اإلبُل فبلغت  ؛ا من اإلبلِ فزادوا عرًش 

 .اهلل دح عىل عبدِ القِ  بوا، فخرَج ثم َض 

لب يدعو اهلل، املطَّ  أربعني، وقام عبدُ  فبلغت اإلبُل  ؛ا من اإلبلِ فزادوا عرًش 

 .عىل عبد اهلل دُح بوا، فخرج القِ ثم َض 

، يدعو اهللَ املطلب مخسني، وقام عبدُ  فبلغت اإلبُل  ؛ا من اإلبلِ فزادوا عرًش 

 .اهلل عىل عبدِ  دُح القِ  ثم ضبوا فخرَج 

، ثم ستني، وقام عبد املطلب يدعو اهللَ  فبلغت اإلبُل  ؛ا من اإلبلفزادوا عرًش 

 .اهلل عىل عبدِ  دُح القِ  ضبوا فخرَج 

يدعو اهلل،  املطلِب  سبعني، وقام عبدُ  فبلغت اإلبُل  ؛ا من اإلبلفزادوا عرًش 

 .اهلل عبدِ  عىل القدُح  ثم ضبوا فخرَج 

يدعو اهلل، ثم  املطلِب  ثامنني، وقام عبدُ  فبلغت اإلبُل  ؛ا من اإلبلفزادوا عرًش 

 .عىل عبد اهلل دُح القِ  ضبوا، فخرَج 

املطلب يدعو اهلل،  فبلغت اإلبل تسعني، وقام عبدُ  ؛ا من اإلبلِ فزادوا عرًش 

 .اهلل عىل عبدِ  دُح القِ  ثم ضبوا، فخرَج 

املطلب يدعو اهلل، ثم  عبدُ  ، وقامَ فبلغت اإلبل مئةً ا من اإلبل، فزادوا عرًش 

ك يا : قد انتهى رضا ربِّ َضَ ومن َح  فقالت قريٌش  ؛عىل اإلبل دُح القِ  ضبوا فخرَج 

 .املطلب عبدَ 
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، عليها ثالث مراٍت  حتى أضَب  ،املطلب قال: ال واهلل فزعموا أن عبدَ 

عىل  دُح ، فخرج القِ يدعو اهللَ  املطلِب  ، وقام عبدُ اهلل وعىل اإلبلِ  فضبوا عىل عبدِ 

عىل  دُح يدعو اهلل، فضبوا، فخرج القِ  ، وعبد املطلب قائمٌ ، ثم عادوا الثانيةَ اإلبلِ 

دح عىل املطلب قائم يدعو اهلل، فضبوا، فخرج القِ  ، وعبدُ ، ثم عادوا الثالثةَ اإلبلِ 

 .منعُ وال يُ  عنها إنسانٌ  صدُّ كت ال يُ رِ ت، ثم تُ رَ حِ فنُ  ؛اإلبلِ 

 وهب بنِت اهلل من آمنَة عبِد ُجزوا -3

بن  ناف بن زهرةَ مَ  بن عبدِ  حتى أتى به وهَب بعبِد اهلل  املطلِب  عبدُ  خرَج 

ا نسبً  بني زهرةَ  دُ هر، وهو يومئذ سيِّ بن غالب بن فِ  ة بن كعب بن لؤيِّ رَّ الب بن مُ كِ 

 اامرأة يف قريش نسبً  ، وهي يومئذ أفضُل وهٍب  بنَت  ا، فزوجه ابنته آمنةَ ورشفً 

 ا.وضعً ومَ 

 اهلل عبِد موُت -4

 رسولِ  وأمُّ  هلَك  أنْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  املطلب أبو رسولِ  عبدِ  اهلل بنُ  ثم مل يلبث عبدُ 

 به. حامٌل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 هورضاعُت ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوِل والدُة -5

ت لَ َخ  ليلةً  ةَ االثنني، الثنتي عرْشَ  يومَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  لدَ وُ قال ابن إسحاق: 

 .الفيلِ  األول، عامَ  ربيعٍ  من شهرِ 

املطلب: أنه قد  عبدِ  هت إىل جدِّ لَ ، أرَس ملسو هيلع هللا ىلص هُ أمُّ  تهُ فلام وضعَ قال ابن إسحاق: 

ثته بام رأت حني محلت به، إليه، وحدَّ  ه فانظر إليه، فأتاه فنظرَ ، فأتِ لك غالمٌ  لدَ وُ 

 ه.يَ سمِّ مرت به أن تُ يل َلا فيه، وما أُ وما قِ 

 يدعو اهلل، ويشكرُ  ، فقامَ به الكعبةَ  أخذه، فدخَل  املطلِب  مون أن عبدَ فيزعُ 

 إليها. هُ به إىل أمه فدفعَ  ، ثم خرَج له ما أعطاهُ 
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بن  من بني سعدِ  ع له امرأةً َض فاسرَت ، عاءَ َض الرُّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  والتمس لرسولِ 

 ؤيب.ابنة أيب ذُ  ، يقال َلا: حليمةُ بكرٍ 

 ضاع:يف الرَّ ملسو هيلع هللا ىلصأبيه  نسُب -6

بن  نَ الَّ اعة بن مَ ى بن رفزَّ بن عبد العُ  : احلارُث ملسو هيلع هللا ىلص أبيه الذي أرضعهُ  واسمُ 

 .بن هوازنَ  بن سعد بن بكرِ  بن نرِص  ةصيَّ بن فُ  نارصةَ 

 ضاع:من الرَّ ملسو هيلع هللا ىلصه إخوُت -7

بنت  نيسةُ اهلل بن احلارث، وأُ  : عبدُ ه من الرضاعةِ إسحاق: وإخوتُ  قال ابنُ 

يف  عرُف ها فال تُ ، غلب ذلك عىل اسمِ احلارث وهي الشيامءُ  بنُت  ذافةُ احلارث، وُح 

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ، أمِّ اهلل بن احلارِث  عبدِ  ؤيٍب أيب ذُ  بنِت  م حلليمةَ وه، قومها إال به

 ملسو هيلع هللا ىلصمها له سلُّبعد َت من اخلرِي تُهعما رَأ حليمَة حديُث -8

ثه عنه أو عمن حدَّ  ،أيب طالب اهلل بن جعفر بنِ  عن عبدِ إسحاق:  قال ابنُ 

 -تهُ التي أرضع ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  أمُّ - السعديةُ  ؤيٍب بنت أيب ذُ  كانت حليمةُ  قال:

من بني  سوةٍ رضعه يف نِ تُ  َلا صغريٍ  ها، وابنٍ ها مع زوجِ ث: أهنا خرجت من بلدِ دِّ حُت 

 ا.لنا شيئً  بِق ، مل تُ شهباءَ  ، قالت: وذلك يف سنةٍ ضعاءَ ، تلتمس الرُّ سعد بن بكرٍ 

راءمْ يل قَ  عىل أتانٍ  قالت: فخرجُت 
(1)

، معنا شارٌف 
(2)

ضُّ بِ تلنا، واهلل ما  
(3)

 

 يَّ ديَ ، ما يف ثَ ه من اجلوعِ نا الذي معنا، من بكائِ من صبيِّ  ليلنا أمجعَ ، وما ننام بقطرةٍ 

                                                 

 راء: بيضاء.مْ قَ  (1)

  ف: الناقة املسنة.ارِ الشَّ  (2)

 : ما تنشغ وال ترشح.ضُّ بِ ما تَ   (3)
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عىل  فخرجُت  ؛والفرَج  ولكنا كنا نرجو الغيَث ، يهغدِّ فنا ما يُ غنيه، وما يف شارِ ما يُ 

تمَّ ذَ أتاين تلك فلقد أ
(1)

افً جَ ا وعَ ذلك عليهم ضعفً  حتى شقَّ  كِب بالرَّ  
(2)

، حتى 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عليها رسوُل  رَض إال وقد عُ  فام منا امرأةٌ ، الرضعاءَ  قدمنا مكة نلتمُس 

نا ، فكُ من أيب الصبيِّ  وذلك أنا إنام كنا نرجو املعروَف  ؛إنه يتيمٌ  :يل َلاإذا قِ  فتأباهُ 

 قيت امرأةٌ لذلك، فام بَ  هُ ه! فكنا نكرهُ دُّ ه وَج ! وما عسى أن تصنع أمُّ نقول: يتيمٌ 

 .غريي ،ات رضيعً ت معي إال أخذَ مَ قدِ 

من بني  أن أرجعَ  هُ لصاحبي: واهلل إين ألكرَ  لُت قُ  مجعنا االنطالَق فلام أ

ه، قال: ال عليك فآلخذنَّ  إىل ذلك اليتيمِ  نَّ ا، واهلل ألذهبَ ذ رضيعً بي ومل آُخ صواحِ 

 .لنا فيه بركةً  أن تفعيل، عسى اهلل أن جيعَل 

 .هه إال أين مل أجد غريَ ه، وما محلني عىل أخذِ إليه فأخذتُ  قالت: فذهبُت 

جري أقبل عليه ه يف حِ به إىل رحيل، فلام وضعتُ  عُت ه، رَج قالت: فلام أخذتُ 

، ثم ناما، ويمعه أخوه حتى رُ  حتى روي، ورشَب  َب ، فرِش من لبنٍ  بام شاءَ  ثدياَي 

 َب لَ ، فحَ نا تلك، فإذا إهنا حلافٌل فِ معه قبل ذلك، وقام زوجي إىل شارِ  وما كنا ننامُ 

 .ليلةٍ  ا، فبتنا بخريِ ا وشبعً ى انتهينا ريا معه حت ُت بْ ، ورِش منها ما رشَب 

 ، لقد أخذِت مي واهلل يا حليمةُ قالت: يقول صاحبي حني أصبحنا: تعلَّ 

 .، قالت: فقلت: واهلل إين ألرجو ذلكمباركةً  نسمةً 

ت عَ طَ لقَ  اهلل، فوها معيه عليأنا أتاين، ومحلتُ  قالت: ثم خرجنا وركبُت 

أيب  بنةَ الن يل: يا بي ليقُ صواحِ  رهم، حتى إنمُحُ من  عليها يشءٌ  ما يقدرُ  كِب بالرَّ 

                                                 

 ت: تأخرت.مَّ ذَ أَ   (1)

  ف: اَلزال.جَ العَ   (2)
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عي عليناك! اربَ ذؤيب، وحيَ 
(1)

 !ك التي كنت خرجت عليها؟، أليست هذه أتانُ 

 ا.، فيقلن: واهلل إن َلا لشأنً َي هِ  : بىل واهلل، إهنا َلَي فأقول َلنَّ 

 اهلل ا من أرضِ وما أعلم أرًض  ،عدٍ بني َس  منا منازلنا من بالدِ قالت: ثم قدِ 

ب ا، فنحلِ نً بَّ ا لُ منا به معنا شباعً حني قدِ  عيلَّ  نمي تروُح منها، فكانت غَ  أجدَب 

، حتى كان احلاضون ها يف ضعٍ ، وال جيدُ لبنٍ  قطرةَ  ، وما حيلب إنسانٌ ونرشُب 

أيب ذؤيب،  راعي بنِت  م ارسحوا حيث يرسُح كُ م: ويلَ عياهِن نا يقولون لرُ من قومِ 

 ا.نً بَّ ا لُ ، وتروح غنمي شباعً لبنٍ  بقطرةِ  ضُّ بِ ا ما تَ هم جياعً أغنامُ  فرتوُح 

ه، وكان تُ وفصلْ  حتى مضت سنتاهُ  واخلريَ  من اهلل الزيادةَ  ُف فلم نزل نتعرَّ 

ارً فْ ا َج لامن، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غالمً ه الغِ ا ال يشبُّ شبابً  بُّ يِش 
(2)

. 

ا كنا نرى من ه فينا، ملِ كثِ يشء عىل مُ  ه ونحن أحرُص مِّ منا به عىل أُ قالت: فقدِ 

، فإين أخشى عليه ظَ غلُ عندي حتى يَ  يَّ نَ بُ  ه وقلت َلا: لو تركِت منا أمَّ فكلَّ ؛ هبركتِ 

 ته معنا.دَّ ل هبا حتى رَ زَ ، قالت: فلم نَ وبأ مكةَ 

 ملسو هيلع هللا ىلصه ا بطَنلكني اللذين شقَّحديث امَل -9

مٍ مع أخيه لفي هَبْ  رٍ منا به بأشهُ قدِ قالت: فرجعنا به، فواهلل إنه بعد مَ 
(3)

ا لن 

 هُ قد أخذَ  ريشُّ ، فقال يل وألبيه: ذاك أخي القُ دُّ نا، إذ أتانا أخوه يشتَ بيوتِ  خلَف 

هسوطانِ ، فهام يَ هُ ا بطنَ ، فشقَّ ، فأضجعاهُ بيٌض  رجالن عليهام ثياٌب 
(4)

. 

                                                 

  أقيمي وانتظري. ي: عِ اربَ   (1)

  ًرا: غليًظا شديًدا.فْ َج   (2)

 م: مجع هبيمة، وهي أوالد الضأن.هَبْ  (3)

 سوطانه: أي يدخالن يدُام يف بطنه.يَ  (4)
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ه. قالت: ا وجهُ عً نتقِ  مُ قائاًم  هدناَج وَ أنا وأبوه نحوه، فَ  قالت: فخرجُت 

 ؟نيلك يا بُ  : ماأبوه، فقلنا له هُ ه والتزمَ فالتزمتُ 

ا ي، فالتمَس ا بطنِ وشقَّ  ،ضجعاين، فأَ يٌض بِ  قال: جاءين رجالن عليهام ثياٌب 

 نا.بائِ عنا به إىل ِخ قالت: فرَج  ؟!ا ال أدري ما هوفيه شيئً 

 همِّإىل ُأ ملسو هيلع هللا ىلصبه  رجوع حليمَة -11

 صيَب قد أُ  أن يكون هذا الغالمُ  يُت ، لقد خِش يا حليمةُ  :قالت: وقال يل أبوه

ه، فقالت: مِّ منا به عىل أُ ملناه، فقدِ ذلك به، قالت: فاحتَ  هله قبل أن يظهرَ قيه بأفأحلِ 

ئرُ به يا ظِ  ِك مَ ما أقدَ 
(1)

قالت: فقلت:  ه عندك؟كثِ عليه، وعىل مُ  حريصةً  وقد كنِت  

يته إليك كام عليه، فأدَّ  فت األحداَث ، وختوَّ الذي عيلَّ  ضيُت قد بلغ اهلل بابني وقَ 

قالت: فلم تدعني حتى  ك.فاصدقيني خربَ  ؟!كأنُ ني، قالت: ما هذا شبِّ حُت 

قالت: كال، واهلل ما  .نعم :قالت: قلت ؟فت عليه الشيطانَ خوَّ قالت: أفتَ  ا.أخربهُت 

 .بىل :قالت: قلت ؟هك خربَ ا، أفال أخربُ لشأنً  يَّ نَ بُ ، وإن لِ عليه من سبيلٍ  للشيطانِ 

ىرْصَ بُ  قصورَ  يل أضاءَ  مني نورٌ  َج رَ لت به، أنه َخ حني محَ  قالت: رأيُت 
(2)

من  

 وال أيرَس  عيلَّ  قط كان أخفَّ  لٍ من محْ  ، ثم محلت به، فواهلل ما رأيُت مِ أأرض الش

 رأَس  يديه باألرض، رافعٌ  ه وإنه لواضعٌ منه، ووقع حني ولدتُ 
ِ
، دعيه ه إىل السامء

 .قي راشدةً لِ عنك وانطَ 

 وا الغنَمَعه َرقبَل هو واألنبياُء -11

إال وقد رعى  ما من نبي  »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وكان رسوُل : قال ابن إسحاَق 

 .«وأنا»قال:  اهلل؟ قيل: وأنت يا رسوَل  .«الغنمَ 

                                                 

  الظِّئر: املرضعة. (1)

 ى: مدينة بالقرب من دمشق بالشام.ُبرْصَ  (2)
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 ه يف بين سعٍدته واسرتضاِعرشيَّبُق ملسو هيلع هللا ىلصه اعتزاُز -12

أنا  ؛مكُ أنا أعربُ » ه:ألصحابِ  يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وكان رسوُل إسحاق:  قال ابنُ 

 .«بن بكرٍ  يف بني سعدِ  عُت ِض ، واسُت قرشي 

 املطلب بعدها ه عبِدمع جدِّ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوِل اُلوح وفاة آمنَة -13

 ه عبدِ وجدِّ  ،بنت وهب ه آمنةَ مِّ مع أُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وكان رسوُل إسحاق:  قال ابنُ 

 .به من كرامته ا ملا يريدُ ا حسنً نبته اهلل نباتً ه، يُ يف كالءة اهلل وحفظِ  املطلب بن هاشمٍ 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  مَّ أن أُ  :بن عمرو بن حزمٍ  بن حممدِ  ثني عبد اهلل بن أيب بكرِ حدَّ 

  ستِّ  ابنُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يت ورسوُل وفِّ تُ  آمنةَ 
ِ
، كانت قد واملدينةِ  ةَ ، بني مكَّ سنني باألبواء

 اهم، فامتت وهي راجعةٌ ه إيَّ يرُ زِ ، تُ بن النجارِ  ديِّ ه من بني عَ ت به عىل أخوالِ مَ قدِ 

 .ةَ به إىل مكَّ 

لب بن هاشم، طَّ امل ه عبدِ مع جدِّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فكان رسوُل إسحاق:  قال ابنُ 

راشه فِ  لسون حوَل نوه جَي الكعبة، فكان بَ  يف ظلِّ  راٌش املطلب فِ  ع لعبدِ وَض وكان يُ 

اهلل  فكان رسوُل   له، قال:من بنيه إجالاًل  عليه أحدٌ  إليه، ال جيلُس  ذلك حتى خيرَج 

روه عنه، فيقول ه ليؤخِّ ه أعاممُ ، حتى جيلس عليه، فيأخذَ فرٌ َج  يأيت وهو غالمٌ  ملسو هيلع هللا ىلص

ه معه عىل ُس لِ ا، ثم جُي لشأنً  عوا ابني، فواهلل إن لهاملطلب، إذا رأى ذلك منهم: دَ  عبدُ 

 .ه ما يراه يصنعُ رُسُّ ه بيده، ويَ ظهرَ  مسُح ، ويَ راشِ الفِ 

 املطلب عبِد وفاُة -14

وذلك بعد ، لب بن هاشماملطَّ  عبدُ  ثامين سنني هلَك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل   بلغَ فلامَّ 

 .بثامين سنني الفيلِ 
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 قاية زمزَماس على ِسبَّالع واليُة -15

عليها  والسقايةَ  زمزمَ  يِلَ بن هاشم وَ  املطلِب  فلام هلك عبدُ إسحاق:  قال ابنُ 

إليه  تزْل  ا، فلمه سنا إخوتِ  من أحدِث  املطلب، وهو يومئذٍ  عبدِ  بنُ  بعده العباُس 

ه، اليتِ له عىل ما مىض من وِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ها رسوُل فأقرَّ  ،هوهي بيدِ  حتى قام اإلسالمُ 

 اها.إيَّ  ، بوالية العباسِ العباسِ  إىل آلِ  فهي

  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لرسوِل أبي طالٍب كفالُة -16

 املطلب ه أيب طالب، وكان عبدُ املطلب مع عمِّ  بعد عبدِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فكان رسوُل 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل أبا رسول اهلل  عبدَ  وذلك ألنَّ  ؛ه أبا طالٍب يويص به عمَّ  -زعمونفيام يَ -

 .وأمٍّ  أخوان ألٍب  وأبا طالٍب 

 ىَرْيِحبَب ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ورسوِل أبي طالٍب نزوُل -17

أ م، فلام هتيَّ أا إىل الشتاجرً  يف ركٍب  َج رَ أبا طالب َخ  ثم إنَّ إسحاق:  قال ابنُ 

سري صب به، وأمجع املَ للرحيلِ 
(1)

له أبو  رقَّ فَ  -زعمونفيام يَ - ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  

 أو كام قال.ا، ه أبدً ني، وال أفارقُ فارقُ به معي، وال يُ  وقال: واهلل ألخرجنَّ  طالٍب 

 :قال لهيُ  ا راهٌب وهب م،أالش رصى من أرضِ بُ  الركُب  َل زَ  نَ فخرج به معه فلامَّ 

 ومل يزل يف تلك الصومعةِ  ،أهل النرصانيةِ  لمُ له، وكان إليه عِ  حريى يف صومعةٍ بَ 

منذ قط
(2)

ه يتوارثونَ  -فيام يزعمون-فيها  هم عن كتاٍب ، إليه يصري علمُ راهٌب  

 ا عن كابٍر.كابرً 

                                                 
  صب به: مال إليه.  (1)

 : أي منذ دهر. طُّ منذ قَ   (2)
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ا ما يمرون به قبل ذلك فال حريى وكانوا كثريً ام نزلوا ذلك العام ببَ فل

ه ا من صومعتِ فلام نزلوا به قريبً  ،َلم حتى كان ذلك العامُ  مهم وال يعرُض يكلِّ 

ه، عتِ عن يشء رآه وهو يف صومَ  -فيام يزعمون-ا، وذلك ا كثريً َلم طعامً  صنعَ 

لوا، حني أقبَ  يف الركِب  -هوهو يف صومعتِ - ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ه رأى رسوَل زعمون أنَّ يَ 

 ه من بني القوم.ظلُّ تُ  اممةٌ وغَ 

ت حني أظلَّ  فنظر إىل الغاممةِ  ،ا منهقريبً  شجرةٍ  لِّ فنزلوا يف ظِ  ،لواقال: ثم أقبَ 

ترصَّ ، وهَتَ الشجرةَ 
(1)

حتتها،  حتى استظلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عىل رسولِ  الشجرةِ  أغصانُ  

  قد صنعُت إليهم، فقال: إينِّ  ثم أرسَل  ،هحريى نزل من صومعتِ  رأى ذلك بَ فلامَّ 

كم كم وكبريُ كم، صغريُ وا كلُّ أن حتُض  بُّ ، فأنا أحِ قريشٍ  ا يا معرَش لكم طعامً 

 .كمرُّ كم وُح وعبدُ 

هذا  ، فام كنت تصنعُ ا اليومَ حريى إن لك لشأنً فقال له رجل منهم: واهلل يا بَ 

: صدقت، قد كان ما حريىك اليوم؟ قال له بَ ا، فام شأنُ ا نمر بك كثريً بنا، وقد كنَّ 

ا فتأكلوا منه لكم طعامً  أن أكرمكم وأصنعَ  ، وقد أحببُت تقول، ولكنكم ضيٌف 

 كم.كلُّ 

ه، يف رحال نِّ ِس  ةِ ، حلداثَ من بني القومِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ف رسوُل فاجتمعوا إليه، وختلَّ 

ف وجيد عنده، التي يعرِ  فةَ الصِّ  مل يرَ  حريى يف القومِ ، فلام نظر بَ القوم حتت الشجرةِ 

حريى، ما منكم عن طعامي، قالوا له: يا بَ  أحدٌ  فنَّ ، ال يتخلَّ ريشٍ قُ  قال: يا معرَش ف

ا، فتخلف يف نا ِس  القومِ  ، وهو أحدُث ك إال غالمٌ ينبغي له أن يأتيَ  عنك أحدٌ  ختلفَّ 

 .مرحاَلِ 

                                                 
 : مالت وتدلت.ترصَّ هَتَ  (1)
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من  قال: فقال رجٌل  ،معكم  هذا الطعامَ حُض فقال: ال تفعلوا، ادعوه فليَ 

اهلل بن  عبدِ  ابنُ  بنا أن يتخلَف  مٌ ؤْ ى، إن كان للُ زَّ والعُ  الالِت و :مع القومِ  ريشٍ قُ 

 .سه مع القومِ وأجلَ  نهُ بيننا، ثم قام إليه فاحتَض  نلب عن طعام مِ املطَّ  عبدِ 

ه، قد من جسدِ  إىل أشياءَ  ا وينظرُ ا شديدً ه حلظً ظُ حريى جعل يلحَ فلام رآه بَ 

قوا، قام إليه هم وتفرَّ من طعامِ  القومُ  ه، حتى إذا فرغَ ه من صفتِ ها عندَ كان جيدُ 

ك ى إال ما أخربتني عام أسألُ زَّ والعُ  ، أسألك بحق الالِت يا غالمُ  حريى، فقال له:بَ 

 لفون هبام.ه حَي ه سمع قومَ ذلك، ألنَّ َبحريى  عنه، وإنام قال له

ما فواهلل  ى،زَّ ت والعُ قال له: ال تسألني بالالَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فزعموا أن رسوَل 

ك عنه، ني عام أسألُ حريى: فباهلل إال ما أخربتَ هام، فقال له بَ غَض بُ  ا قطُّ شيئً  أبغضُت 

  بدا لك.ني عامَّ فقال له: سلْ 

اهلل  رسوُل  ه، فجعَل ه وأمورِ ه وهيئتِ من حاله يف نومِ  ه عن أشياءَ فجعل يسألُ 

 ه، ثم نظر إىل ظهره، فرأى خاتمَ من صفتِ َبحريى  ذلك ما عند وافُق ربه، فيُ خُي  ملسو هيلع هللا ىلص

 ه.ه التي عندَ عه من صفتِ فيه عىل موِض بني كتِ  النبوةِ 

 ه أيب طالب، فقال له: ما هذا الغالمُ ، أقبل عىل عمِّ  فرغَ فلامَّ إسحاق:  قال ابنُ 

أن يكون  ك، وما ينبغي َلذا الغالمِ حريى: ما هو بابنِ منك؟ قال: ابني. قال له بَ 

بىل به، قال: ه ُح مُّ مات وأُ ؟ قال: أخي، قال: فام فعل أبوهُ  ا، قال: فإنه ابنُ حيا  أبوهُ 

لئن رأوه وعرفوا فواهلل  ،عليه ُودَ  رْ ذَ ه، واْح بابن أخيك إىل بلدِ  ، فارجعْ قَت صدَ 

ع به إىل ، فأرِس عظيمٌ  البن أخيك هذا شأنٌ  ا، فإنه كائنٌ ه رشا نَّ غُ بْ منه ما عرفت ليَ 

 ه.بالدِ 
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ه ارتِ ِت حني فرغ من  ةَ ا حتى أقدمه مكَّ رسيعً  ه أبو طالٍب فخرج به عمُّ 

 .مأبالش

، ملا اجلاهليةِ  وطه من أقذارِ ه وحَي كلؤه وحيفظُ ، واهلل تعاىل يَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  بَّ فَش 

هم ، وأحسنَ روءةً ه مُ قومِ  ، وأفضَل ه ورسالته، حتى بلغ أن كان رجاًل رامتِ يريد به من كَ 

ا، هم حديثً ، وأصدقَ لاًم هم حِ ا، وأعظمَ وارً هم جِ ا، وأحسنَ بً ا، وأكرمهم حَس لقً ُخ 

ا هً ، تنزُّ س الرجاَل دنِّ التي تُ  واألخالِق  حشِ هم من الفُ ، وأبعدَ هم أمانةً مَ وأعظَ 

 .الصاحلةِ  اهلل فيه من األمورِ  ا مجعَ ، ملِ ه يف قومه إال األمنيُ ا، حتى ما اسمُ وتكرمً 

 هاهلل له يف طفولِت عن عصمِة ملسو هيلع هللا ىلصه حديُث -18

ره غَ ه به يف ِص ظُ عام كان اهلل حيف ُث دِّ حُي  -فيام ذكر يل- ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وكان رسوُل 

لعب ل حجارة لبعض ما يَ لامن قريش ننقُ ني يف غِ لقد رأيتُ » جاهليته، أنه قال: وأمرِ 

 ، فإيِن ته، حيمل عليه احلجارةَ ه فجعله عىل رقبَ ى، وأخذ إزارَ عرَّ ، كلنا قد تَ لامنُ به الغِ 

 دَّ ُش ، ثم قال: وجيعة   ما أراه، لكمة   ، إذ لكمني الكم  دبرُ معهم كذلك وأُ  قبُل ألُ 

تي احلجارة عىل رقبَ  ، ثم جعلت أمحُل ه وشددته علَّ فأخذتُ »قال:  «كعليك إزارَ 

«من بني أصحايب وإزاري علَّ 
(1)

. 

 جاِرالِف حرُب -19

 سنةً  عرشةَ  أو مخَس  ة سنةً عرَش  أربعَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  هشام: فلام بلغَ  قال ابنُ 

ار جَ هاجت حرب الفِ  -ءالالعَ  ، عن أيب عمرو بنِ النحويُّ  بيدةَ فيام حدثني أبو عُ -

 .يالنَ ، وبني قيس عَ نانةَ ومن معهم من كِ  بني قريشٍ 

                                                 
الصحيح يف حني بنيان  قال السهييل يف التعليق عىل هذه القصة: وهذه القصة إنام وردت يف احلديث   (1)

 الكعبة.
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 ه معهم.ه أعاممُ أيامهم، أخرَج  بعَض  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  دَ وشهِ 

هم عدوِّ  بَل عليهم نَ  دُّ أرُ  :أي «عىل أعاممي ُل بِ نَ كنت أُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وقال رسوُل 

 إذا رموهم هبا.

  خدجيَة ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوِل تزويِج حديُث -21

 ج خدجيةَ تزوَّ  ا وعرشين سنةً مخًس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  هشام: فلام بلغَ  بنُ قال ا

 .بنت خويلد

ذات رشف  تاجرةً  امرأةً  بنت خويلدٍ  وكانت خدجيةُ : إسحاَق  قال ابنُ 

 هُب ضارِ يف ماَلا وتُ  تستأجر الرجاَل  ،ومالٍ 
ٍ
ه َلم، وكانت قريش تعلُ  م إياه بيشء

 مِ ظَ ه، وعِ دق حديثِ ها، من ِص ما بلغَ  ملسو هيلع هللا ىلصا، فلام بلغها عن رسول اهلل ارً ا ُت قومً 

 مِ أَلا إىل الش ج يف مالٍ رُ ت عليه أن خَي عثت إليه فعرَض أخالقه، بَ  ه، وكرمِ أمانتِ 

 :قال لهَلا يُ  ، مع غالمٍ ه من التجارِ عطي غريَ ما كانت تُ  عطيه أفضَل ا، وتُ تاجرً 

ها غالمُ  معه يف ماَلا ذلك، وخرَج  منها، وخرَج  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  له رسوُل ، فقبِ يرسةُ مَ 

 .مَ أم الشحتى قدِ  يرسةُ مَ 

هبان، من الرُّ  ا من صومعة راهٍب شجرة قريبً  لِّ يف ظِ  ملسو هيلع هللا ىلصفنزل رسول اهلل 

 ؟حتت هذه الشجرةِ  الذي نزَل  هذا الرجُل  نْ ، فقال له: مَ لع الراهب إىل ميرسةَ فاطَّ 

 .من أهل احلرمِ  : هذا رجل من قريشٍ يرسةُ قال له مَ 

 .بي  إال نَ  طُّ قَ  هذه الشجرةِ : ما نزل حتت فقال له الراهُب 

، ثم شرتَي أن يَ  لعته التي خرج هبا، واشرتى ما أرادَ ِس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  ثم باعَ 

 .يرسةُ ومعه مَ  ةَ  إىل مكَّ قافاًل  أقبَل 
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لكني ، يرى مَ احلرُّ  واشتدَّ  إذا كانت اَلاجرةُ  -مونزعُ فيام يَ - يرسةُ فكان مَ 

بامَلا، باعت ما  عىل خدجيةَ  ةَ لام قدم مكَّ ف ،عريهِ وهو يسري عىل بَ  ظالنه من الشمسِ يُ 

 .اأو قريبً  َف جاء به، فأضعَ 

 لكني إياه.املَ  ، وعام كان يرى من إظاللِ عن قول الراهِب  يرسةُ وحدثها مَ 

ه، فلام اهلل هبا من كرامتِ  ، مع ما أرادَ لبيبةً  رشيفةً  حازمةً  امرأةً  وكانت خدجيةُ 

 :-فيام يزعمون- ، فقالت لهملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  ها به بعثت إىلبام أخربَ  يرسةُ أخربها مَ 

كتِ طَ ، وِس رابتَك فيك لقَ  بُت إين قد رغِ  ،مِّ عَ  بنَ ايا 
(1)

 سنِ وُح  ،وأمانتك ،يف قومك 

 .كدق حديثِ لقك، وِص ُخ 

  يومئذ أوسطَ  وكانت خدجيةُ  ،هات عليه نفَس َض رَ ثم عَ 
ِ
ا، قريش نسبً  نساء

 عليه. ا عىل ذلك منها لو يقدرُ حريًص  ها كانقومِ  لُّ ، كُ هن مااًل ا، وأكثرَ هن رشفً وأعظمَ 

بن  ه محزةُ عمُّ  معه فخرَج  هذلك ألعاممِ  ذكرَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فلام قالت ذلك لرسولِ 

 جها.ها إليه، فتزوَّ ، فخطبَ بن أسدٍ  ويلدَ حتى دخل عىل ُخ   املطلب عبدِ 

 امرأةٍ  َل ، وكانت أوَّ كرةً عرشين بَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ها رسوُل قَ هشام: وأصدَ  قال ابنُ 

 . ها حتى ماتتعليها غريَ  ْج ، ومل يتزوَّ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وُل تزوجها رس

 من خدجيَة ملسو هيلع هللا ىلصه أوالُد -21

 :-إال إبراهيمَ -هم لَّ ه كُ ولدَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لرسولِ  : فولدْت إسحاَق  قال ابنُ 

، كلثومٍ  ، وأمَّ ، ورقيةَ ، وزينَب ، والطيَب ، والطاهرَ ملسو هيلع هللا ىلصكنى ، وبه كان يُ القاسمَ 

 عليهم السالم. وفاطمةَ 

                                                 
  تك: رشفك.طَ ِس  (1)
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، رقيةُ  :بناته ، وأكربُ ، ثم الطاهرُ ، ثم الطيُب القاسمُ  :بنيه هشام: أكربُ  قال ابنُ 

 .، ثم فاطمةُ كلثومَ  مُّ ، ثم أُ ثم زينُب 

وأما  ،كوا يف اجلاهليةِ فهلَ  ، والطاهرُ ، والطيُب : فأما القاسمُ قال ابن إسحاَق 

 .ملسو هيلع هللا ىلصرن معه وهاَج  ، فأسلمنَ هن أدركن اإلسالمَ لُّ ه فكُ بناتُ 

 إبراهيَم مُُّأ -22

 القبطية. ه ماريةُ وأما إبراهيم فأمُّ  هشام: قال ابنُ 

التي أهداها إليه  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ةُ يَّ : مارية رُسِّ قال: أم إبراهيمَ  يعةَ عن ابن َلَ 

 نا.ن من كورة أنِص من حفَ  قوقُس املُ 
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 ]ثانيا: إرهاصات النبوة[

 ملسو هيلع هللا ىلصفيه  نبوءة ورقَة دِقوِص مع ورقَة حديث خدجيَة -1

بن نوفل بن  قد ذكرت لورقةَ  بنت خويلدٍ  : وكانت خدجيةُ إسحاَق  قال ابنُ 

م من لِ ا قد تتبع الكتب وعَ ها، وكان نرصانيا عمِّ  وكان ابنَ -ى زَّ بن عبد العُ  أسدِ 

، وما كان يرى منه إذ كان من قول الراهِب  يرسةُ ها مَ كر َلا غالمُ ما ذَ  -علم الناس

هذه األمة،  لنبيُّ  ا، إن حممدً ا يا خدجيةُ : لئن كان هذا حقا ه، فقال ورقةُ نِ ظالَّ لكان يُ املَ 

 ه، أو كام قال.ر، هذا زمانُ نتظَ يُ  نبي   َلذه األمةِ  وقد عرفت أنه كائنٌ 

 يف وضع احلجِر ريٍشبني ُق ملسو هيلع هللا ىلصكم رسول اهلل نيان الكعبة وُححديث ُب -2

، اجتمعت ا وثالثني سنةً مخًس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  : فلام بلغَ إسحاَق  قال ابنُ 

 .نيان الكعبةِ قريش لبُ 

عمرو بن عائذ بن  بنُ  ها، قام أبو وهِب ها وبنائِ هم يف هدمِ فلام أمجعوا أمرَ 

من  فتناوَل  -بن عمران بن خمزوم هشام: عائذُ  قال ابنُ - زوممران بن خَم بن عِ  عبدِ 

، ال ريشٍ قُ  ه، فقال: يا معرَش عِ إىل موِض  من يده، حتى رجعَ  َب ا، فوثَ حجرً  الكعبةِ 

ا، وال ربً  ، وال بيعُ غيٍّ بَ  هرُ فيها مَ  يدخُل  ا، البً كم إال طيِّ ها من كسبِ لوا يف بنائِ دِخ تُ 

 من الناس. أحدٍ  مظلمةُ 

 بن خمزوم. عبد اهلل بن عمرَ  بنِ  املغريةِ  بنَ  الوليدَ  لون هذا الكالمَ والناس ينحِ 
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قبيلة  لُّ ها، كُ لبنائِ  مجعت احلجارةَ  من قريشٍ  إسحاق: ثم إن القبائَل  قال ابنُ 

الركنِ  موضعَ  نيانُ البُ  ، ثم بنوها، حتى بلغَ عىل حدةٍ  تمعُ 
(1)

 لُّ ، فاختصموا فيه، كُ 

وا وحتالفوا وأعدُّ  اوزواه دون األخرى، حتى حَت عِ ه إىل موِض عَ تريد أن ترفَ  قبيلةٍ 

 .للقتالِ 

بن  عبد اهلل بن عمرَ  املغرية بنِ  بنَ  أهل الرواية: أن أبا أميةَ  فزعم بعُض 

، اجعلوا بينكم فيام قريشٍ  معرَش  ها، قال: يالِّ كُ  قريشٍ  أسنَّ  زوم، وكان عامئذٍ خَم 

فكان  ،علواففَ  ؛قيض بينكم فيهيَ  من باب هذا املسجدِ  من يدخُل  َل ختتلفون فيه أوَّ 

، ، رضينا، هذا حممدٌ هذا األمنيُ  ، فلام رأوه قالوا:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عليهم رسوُل  داخلٍ  َل أوَّ 

 يت به، فأخذ الركنَ أُ ، ف«اثوب   إلَّ  مَّ لُ هَ »: ملسو هيلع هللا ىلص، قال اخلربَ  فلام انتهى إليهم وأخربوهُ 

 «ا، ثم ارفعوه مجيع  من الثوِب  بناحيةٍ  قبيلةٍ  ل  كُ  ْذ لتأُخ » ه، ثم قال:فيه بيدِ  فوضعهُ 

 ه، ثم بنى عليه.، وضعه هو بيدِ هُ حتى إذا بلغوا به موضعَ 

 من النصارى والرهباِن ،من يهوٍد من العرب، واألحباِر اِنالكهَّ إخباُر -3

 انُ هَّ من النصارى، والكُ  ، والرهبانُ من ُودٍ  رُ إسحاق: وكانت األحبا قال ابنُ 

 من زمانه. ه، ملا تقارَب بعثِ مَ  قبَل  ملسو هيلع هللا ىلصثوا بأمر رسول اهلل من العرب، قد حتدَّ 

بهم من تُ  وجدوا يف كُ من النصارى، فعامَّ  ، والرهبانُ من ُودٍ  أما األحبارُ 

 هم إليهم فيه.أنبيائِ  ه، وما كان من عهدِ صفته وصفة زمانِ 

من  ُق فيام تسرتِ  من اجلنِّ  هم به الشياطنيُ تْ ان من العرب فأتَ هَّ وأما الك

 ذف بالنجوم.ب عن ذلك بالقَ ، إذ كانت وهي ال حتجِ السمعِ 

                                                 
 أي: موضع احلجر األسود. (1)
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 لقي العرُب ه، ال تُ بعض أمورِ  كرُ منهام ذِ  يقعُ  ال يزاُل  والكاهنةُ  وكان الكاهنُ 

 ؛ذكروننوا يَ التي كا ه اهلل تعاىل، ووقعت تلك األمورُ ، حتى بعثَ لذلك فيه بااًل 

 فوها.فعرَ 

، عن السمعِ  ت الشياطنيُ بَ جِ ه، ُح بعثُ مَ  وحَض  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  أمرُ  فلام تقارَب 

، موا بالنجومِ فيها، فرُ  د السرتاق السمعِ التي كانت تقعُ  قاعدِ يل بينها وبني املَ وحِ 

 .باداهلل يف العِ  حدث من أمرِ  أن ذلك ألمرٍ  رفت اجلنُّ فعَ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل برسوِل يهوٍد إنذاُر -4

ه، من قومِ  ، عن رجالٍ ن قتادةَ مر ب: وحدثني عاصم بن عُ إسحاَق  قال ابنُ 

 رجاَل  ملا كنا نسمعُ  -لنا داهُ اهلل تعاىل وهُ  مع رمحةِ - مما دعانا إىل اإلسالمِ  : إنَّ قالوا

ليس لنا،  كتاب، عندهم علمٌ  ، وكانوا أهَل أوثانٍ  أصحاَب  ،رشكِ  ، وكنا أهَل ُودٍ 

ما يكرهون، قالوا لنا: إنه  لنا منهم بعَض ، فإذا نِ ورٌ وبينهم رُش  بيننا وكانت ال تزاُل 

ا ما نسمع فكنا كثريً  .وإرم كم معه قتل عادٍ لُ نقتُ  بعث اآلنَ يُ  نبيٍّ  قد تقارب زمانُ 

 ذلك منهم.

فنا ما كانوا تعاىل، وعرَ  اهللأجبناه، حني دعانا إىل  ملسو هيلع هللا ىلصه رسولَ  فلام بعث اهللُ

 ا به، وكفروا به، ففينا وفيهم نزل هؤالء اآلياُت إليه، فآمنَّ رناهم فبادَ  ؛دوننا بهيتوعَّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )من البقرة: 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 .[22]البقرة: (ڤ ڤ
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 [ثالثا: من البعثة إىل اهلجرة]

 الدعوة السرية[ -]أ

 اله وسلم تسليًمآصلى اهلل عليه وعلى  النيبِّ بعُثَم -1

هلل تعاىل ابعثه  سنةً  أربعنيَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  حممدٌ  : فلام بلغَ إسحاق قال ابنُ 

 لِّ عىل كُ  امليثاَق  تبارك وتعاىل قد أخذَ  ا، وكان اهللُبشريً  للناسِ  للعاملني، وكافةً  رمحةً 

 .خالفه نْ له عىل مَ  له، والنرِص  صديِق به، والتَّ  ه باإليامنِ نبي بعثه قبلَ 

ن ذلك قهم، فأدوا مِ من آمن هبم وصدَّ  لِّ وا ذلك إىل كُ ؤدُّ وأخذ عليهم أن يُ 

 فيه. ما كان عليهم من احلقِّ 

ڱ ڱ ڱ ں ) :تعاىل ملحمد صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم يقول اهللُ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

 .[25]آل عمران: (ۋ ۋ ۅ

 الرؤيا الصادقُة ملسو هيلع هللا ىلص به الرسوُل دَئما ُب ُلأوَّ -2

  ، عن عائشةَ بن الزبريِ  عن عروةَ  هريُّ إسحاق: فذكر الزُّ  ابنُ  قال
ه اهلل كرامتَ  ، حني أرادَ ةِ بوَّ من النُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  به رسوُل  دَئ ما بُ  َل ثته: أن أوَّ أهنا حدَّ 

رؤيا يف نومه إال جاءت  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رى رسوُل ، ال يَ به، الرؤيا الصادقةُ  العبادِ  ورمحةَ 

 .الصبِح  لِق كفَ 

إليه من أن خيلو  أحبَّ  ، فلم يكن يشءٌ اهلل تعاىل إليه اخللوةَ  َب بَّ قالت: وَح 

 ه.وحدَ 



 خمتصر السرية النبوية|  41

 

 ملسو هيلع هللا ىلصعليه  احلجارة والشجِر تسليُم -3

ه، حني أراده اهلل بكرامتِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ن رسوَل إ العلم: : عن أهلِ إسحاَق  قال ابنُ 

فيض إىل ويُ  حلاجته أبعد حتى حترس عنه البيوُت  ، كان إذا خرَج وابتدأه بالنبوةِ 

 إال قال: وال شجرٍ  بحجرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  وبطون أوديتها، فال يمرُّ  مكةَ  شعاِب 

 اهلل. عليك يا رسوَل  السالمُ 

ه، فال يرى إال ه وخلفَ وعن يمينه وشاملِ  هحولَ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  قال: فيلتفُت 

أن  كذلك يرى ويسمع ما شاء اهللُ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فمكث رسوُل  ،واحلجارة الشجرَ 

 اهلل، وهو بحِ  م بام جاءه من كرامةِ عليه السال يمكث، ثم جاءه جربيُل 
ٍ
يف شهر  راء

 رمضان.

 عليه السالم جربيَل نزوِل ابتداُء -4

 سمعت  موىل آل الزبري قال: بن كيسانَ  إسحاق: وحدثني وهُب  قال ابنُ 

، كيف ثنا يا عبيدُ الليثي: حدِّ  مري بن قتادةَ بيد بن عُ وهو يقول لعُ  اهلل بن الزبريِ  عبدَ 

 عليه السالم؟ ، حني جاءه جربيُل من النبوةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  به رسوُل  َئ دِ ما ابتُ  كان بدءُ 

عنده من  نْ الزبري ومَ  اهلل بنَ  عبدَ  حيدُث  وأنا حاٌض - بيدٌ قال: فقال: عُ 

اورجُي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : كان رسوُل -الناس
(1)

ا، وكان ذلك مما سنة شهرً  لِّ راء من كُ يف حِ  

 .رالتربُّ  :ثيف اجلاهلية. والتحنُّ  به قريٌش  َث حتنَّ 

 : فكان رسوُل قال: قال عبيدٌ  بن كيسانَ  إسحاق: وحدثني وهُب  قال ابنُ 

ه من املساكني، فإذا قىض طعم من جاءَ سنة، يُ  لِّ اور ذلك الشهر من كُ جُي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

                                                 
 ر: يعتكف.اوِ جُي  (1)



 40|خمتصر السرية النبوية

 

واره ما يبدأ به، إذا انرصف من جِ  ُل ه ذلك، كان أوَّ واره من شهرِ جِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

من ذلك، ثم يرجع إىل  ا أو ما شاء اهللُسبعً ه، فيطوف هبا قبل أن يدخل بيتَ  الكعبةَ 

ته، من السنة الذي أراد اهلل تعاىل به فيه ما أراد من كرامَ  بيته، حتى إذا كان الشهرُ 

إىل  ملسو هيلع هللا ىلصرمضان، خرج رسول اهلل  شهرُ  ه اهلل تعاىل فيها، وذلك الشهرُ عثَ التي بَ 

فيها  التي أكرمه اهللُ  ةُ ه، حتى إذا كانت الليلَ واره ومعه أهلُ رج جلِ راء، كام كان خَي حِ 

 اهلل تعاىل. عليه السالم بأمرِ  هبا، جاءه جربيُل  العبادَ  مَ ه، ورحِ برسالتِ 

طٍ مَ بنَ  ، وأنا نائم  فجاءين جربيُل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسوُل 
(1)

، فيه كتاب   من ديباٍج  

نيتَّ فغَ »قال:  «؟قلت: ما أقرأُ »، قال: «اقرأ :فقال
(2)

، ثم ننت أنه املوُت به حتى ظَ  

، ثم ني به حتى ظننت أنه املوُت تَّ فغَ »قال:  «قلت: ما أقرأ؟»، قال: «أرسلني فقال: اقرأْ 

، املوُت  ني به حتى ظننت أنهفغتَّ »قال:  «قلت: ماذا أقرأ؟»، قال: «أرسلني، فقال: اقرأْ 

 منه أن يعودَ  ؟ ما أقول ذلك إال افتداء  فقلت: ماذا أقرأُ »قال:  ،«ثم أرسلني، فقال: اقرأ

ڎ ڎ ڈ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)ما صنع يب، فقال:  مثلِ ل ب

 .«[5-1]العلق:  (ک ک ک ک گ گ ژ ژ ڑ ڑ ڈ

ََ فقرأُت »قال:  يف  تبْت ي وهببت من نومي، فكأنام كُ عنِ  ا ثم انتهى فانِص

 .«اقلبي كتاب  

 ا من السامءِ صوت   سمعُت  من اجلبلِ  طٍ حتى إذا كنت يف وَس  فخرجُت »قال: 

، أنظرُ  رأيس إىل السامءِ  فرفعُت » قال: «وأنا جربيُل  ،اهلل أنت رسوُل ، يقول: يا حممُد 

َ   رجلٍ  يف صورةِ  فإذا جربيُل   ، أنت رسوُل السامء يقول: يا حممُد  ِق قدميه يف أفُ  صا

 .«وأنا جربيُل  ،اهلل

                                                 

 ط: ضب من الُبُسط.مَ النَّ  (1)

 ني: شدين. تَّ غَ  (2)
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َُ  ، وجعلُت رُ وما أتأخَّ  مُ إليه فام أتقدَّ  فوقفت أنظرُ »قال:  وجهي عنه يف  أرص

ا ما أتقدم لت واقف  ه كذلك، فام زِ منها إال رأيتُ  يف ناحيةٍ  فال أنظرُ  قال:، السامءِ  آفاِق 

 سلها يف طلبي، فبلغوا أعىل مكةَ رُ  ت خدجيةُ عثَ ورائي حتى بَ  أمامي وما أرجعُ 

ََ  ورجعوا إليها وأنا واقف    .«عني يف مكاين ذلك، ثم انِص

 معه ما كان من أمر جربيَل على خدجيَة صُُّقَي ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل -5

 ايف  ِض ذها مُ إىل فخِ  فجلسُت  خدجيةَ  ا إىل أهل حتى أتيُت راجع   وانِصفُت »

إليها
(1)

سل يف طلبك حتى رُ  عثُت ، أين كنت؟ فواهلل لقد بَ فقالت: يا أبا القاسمِ  :

ت، واثبُ  بن عمِ ايا  ِشْ ، فقالت: أبْ ها بالذي رأيُت ورجعوا ل، ثم حدثتُ  بلغوا مكةَ 

 .«هذه األمةِ  ألرجو أن تكون نبيَّ  بيده إين خدجيةَ  فوالذي نفُس 

 ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ثه حديَثحدُِّت بني يدي ورقَة خدجيُة -6

نوفل بن أسد بن  بنِ  ت إىل ورقةَ ا، ثم انطلقَ ت عليها ثياهَب ثم قامت فجمعَ 

 وقرأ الكتب، وسمع وكان ورقة قد تنرصَّ  -هاعمِّ  وهو ابنُ -ى بن قيص زَّ عبد العُ 

، عَ ، أنه رأى وسمِ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ها به رسوُل ته بام أخربَ ربَ التوراة واإلنجيل، فأخ من أهلِ 

يني بيده، لئن كنت صدقتِ  ورقةَ  ، والذي نفُس وٌس دُّ قُ  وٌس دُّ بن نوفل: قُ  فقال ورقةُ 

، هذه األمةِ  األكرب الذي كان يأيت موسى، وإنه لنبيُّ  لقد جاءه الناموُس  يا خدجيةُ 

 ت.فقويل له: فليثبُ 

، فلام قىض وفلٍ بن نَ  ورقةَ  فأخربته بقولِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  إىل رسولِ  فرجعت خدجيةُ 

فطاف هبا،  بدأ بالكعبةِ  :كام كان يصنعُ  ، صنعَ وانرصَف  وارهُ جِ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

                                                 
 صًقا هبا.يًفا إليها: ملتِض مُ  (1)
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 ين بام رأيَت أخرِب  ،أخي بنَ افقال: يا  بن نوفل وهو يطوف بالكعبةِ  فلقيه ورقةُ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فأخربه رسوُل  ،وسمعت

، ولقد جاءك هذه األمةِ  يُّ : والذي نفيس بيده، إنك لنبفقال له ورقةُ 

، ولئن هْ نَّ لَ قاتَ ولتُ  هْ نَّ َج خرَ ولتُ  هْ نَّ يَ ؤذَ ولتُ  هْ نَّ بَ كذَّ ولتُ  ،الذي جاء موسى األكربُ  الناموُس 

ل ه، ثم أدنى رأسه منه، فقبَّ ا يعلمُ اهلل نرًص  أنا أدركت ذلك اليوم ألنرصنَّ 

هيافوَخ 
(1)

 ه.إىل منزلِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  ، ثم انرصَف 

 القرآن زيِلتن ابتداُء -7

رمضان، بقول اهلل  يف شهرِ  بالتنزيلِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  دَئ إسحاق: فابتُ  قال ابنُ 

 :( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )وقال اهلل تعاىل:  ،[521]البقرة: (ڻ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 .[1-5]القدر: (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 ٌق صدِّ باهلل مُ  وهو مؤمنٌ  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  إىل رسولِ  الوحُي  تامَّ : ثم تَ إسحاَق  قال ابنُ 

طهم، ه عىل رضا العباد وسخَ لَ ل منه ما مُحِّ ه، وحتمَّ بولِ له بقَ بام جاءه منه، قد قبِ 

سل من الرُّ  مِ زة والعوَّ القُ  هبا إال أهُل  ملها وال يستطيعُ ، ال حَي ؤنةٌ ومُ  ة أثقاٌل بوَّ والنُّ 

عليهم مما جاءوا به عن اهلل  دُّ رَ لقون من الناس وما يُ بعون اهلل تعاىل وتوفيقه، ملا يَ 

 سبحانه وتعاىل.

 ه من اخلالِف لقى من قومِ اهلل، عىل ما يَ  عىل أمرِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: فمىض رسوُل 

 واألذى.

                                                 
  وخ: وسط الرأس.افُ اليَ  (1)
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 ويلٍدُخ بنِت خدجيَة إسالُم -8

عىل  تهُ قت بام جاءه من اهلل، ووازرَ ويلد، وصدَّ بنت ُخ  وآمنت به خدجيةُ 

فخفف اهلل بذلك  ،بام جاء منه َق من آمن باهلل وبرسوله، وصدَّ  َل أوَّ ه، وكانت أمرِ 

له، فيحزنه ذلك، إال  عليه وتكذيٍب  دٍّ ه من رَ ا مما يكرهُ سمع شيئً ، ال يَ ملسو هيلع هللا ىلصه عن نبيِّ 

 ون عليه أمرَ قه وهُت فف عليه، وتصدِّ ته وخُت ثبِّ إليها، تُ  اهلل عنه هبا إذا رجعَ  َج فرَّ 

 رمحها اهلل تعاىل. الناس،

قال: قال  بن أيب طالب  اهلل بن جعفرِ  : عن عبدِ إسحاَق  ال ابنُ ق

فيه وال  ، ال صخَب من قصٍب  ببيٍت  خدجيةَ  ِشَ مرت أن أبَ أُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

 .«نصَب 

 ف.جوَّ املُ  هاهنا: اللؤلؤُ  ُب هشام: القَص  قال ابنُ 

 الضحى سورِة ونزوُل الوحِي فرتُة -9

 قَّ من ذلك، حتى َش  فرتةً  ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل  الوحي عن رس: ثم فرَت إسحاَق  قال ابنُ 

 ه، وهو الذي أكرمهُ له ربُّ  قسمُ الضحى، يُ  بسورةِ  ، فجاءه جربيُل نهُ ذلك عليه فأحزَ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )ه وما قاله، فقال تعاىل: عَ ه به، ما ودَّ بام أكرمَ 

حى: (چ چ چ چ ضك منذ ك، وما أبغَ ك فرتكَ مَ يقول: ما رَص  [3-5]الضُّ

حى: (ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ) ،كأحبَّ  رجعك مَ  يفندي ا عِ ملَ  :أي [0]الضُّ

ڌ ڌ ڎ ڎ ) ،يف الدنيا لت لك من الكرامةِ لك مما عجَّ  خريٌ  إيلَّ 

حى: (ڈ ڈ ژ ژ ) يف اآلخرة يف الدنيا، والثواِب  ِج لْ من الفُ  [1]الضُّ

حى: (گ گ گ گ ڑ ڑ ک ک ک ک فه عرِّ يُ  [2-6]الضُّ

ه وضاللته، يلتِ تمه وعَ ه عليه يف يُ نِّ مَ أمره، و ه يف عاجلِ اهلل ما ابتدأه به من كرامتِ 

 ه.ه برمحتِ لِّ ه من ذلك كُ واستنقاذِ 
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 الصالِة فرِض ابتداُء -11

 عىل رسولِ  ت الصالةُ َض قالت: افرُتِ   : عن عائشةَ إسحاَق  قال ابنُ 

ها يف تعاىل أمتَّ  صالة، ثم إن اهللَ لَّ كُ  ركعتنيِ  ضت عليه ركعتنيِ ما افرُت  َل أوَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ل ركعتني.عىل فرضها األوَّ  ها يف السفرِ ا، وأقرَّ أربعً  احلِض 

ضت عىل حني افرُت  العلم: أن الصالةَ  أهلِ  : وحدثني بعُض إسحاَق  قال ابنُ 

الوادي،  به يف ناحيةِ ز له بعقِ ، فهمَ وهو بأعىل مكةَ  ربيُل ، أتاه جِ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولِ 

ه يَ إليه، لرُي  ينظرُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، ورسوُل عليه السالمُ  جربيُل  أَ ، فتوضَّ رت منه عنيٌ جَ فانفَ 

، ثم قام به توضأَ  كام رأى جربيَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  أَ ، ثم توضَّ هور للصالةِ كيف الطَّ 

 عليه السالم. ربيُل جِ  ه، ثم انرصَف بصالتِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فصىل به، وصىل رسوُل  جربيُل 

 ملسو هيلع هللا ىلص للرسوِل الصالِة أوقاِت جربيَل عينُيَت -11

اهلل  عىل رسولِ  ت الصالةُ َض قال: ملا افرُت  : عن ابن عباسٍ إسحاَق  قال ابنُ 

، ثم صىل به حني مالت الشمُس  هرَ  به الظُ عليه السالم، فصىلَّ  ربيُل أتاه جِ  ملسو هيلع هللا ىلص

، ثم صىل به الشمُس  حني غابِت  غرَب ه، ثم صىل به املَ ه مثلَ لُّ حني كان ظِ  العرَص 

، ثم جاءه الفجرُ  حني طلعَ  ، ثم صىل به الصبَح حني ذهب الشفُق  اآلخرةَ  العشاءَ 

يه، ثلَ ه مِ لُّ حني كان ظِ  ه، ثم صىل به العرَص ه مثلَ لُّ حني كان ظِ  دٍ من غَ   به الظهرَ فصىلَّ 

 اآلخرةَ  شاءَ ، ثم صىل به العِ ها باألمسِ لوقتِ  الشمُس  حني غابِت  ثم صىل به املغرَب 

، ثم قال: يا ٍق مرِش  ا غريَ سفرً مُ  ، ثم صىل به الصبَح لِ األوَّ  الليلِ  لُث حني ذهب ثُ 

 وصالتك باألمس. ك اليومَ  بني صالتِ فيام ، الصالةُ حممدُ 
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 أسلَم ٍرَكَذ ُلأوَّ بن أبي طالب  أن عليَّ كُرِذ -12

، وصىل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  برسولِ  من الناس آمنَ  رٍ كَ ذَ  َل : ثم كان أوَّ إسحاَق  قال ابنُ 

أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم،  بنُ  عيلُّ  :تعاىل اهللبام جاءه من  َق معه وصدَّ 

 عرش سنني. ابنُ  ه عليه، وهو يومئذٍ ضوان اهلل وسالمُ رِ 

رسول  جرِ ، أنه كان يف حِ  بن أيب طالٍب  اهلل به عىل عيلِّ  وكان مما أنعمَ 

 .اإلسالمِ  بَل قَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 اثانًي بن حارثَة زيِد إسالُم -13

كعب بن عبد  بنِ  بيَل ْح بن رُش  بن حارثةَ  زيدُ  : ثم أسلمَ إسحاَق  قال ابنُ 

، ر أسلمَ كَ ذَ  َل ، وكان أوَّ ملسو هيلع هللا ىلص، موىل رسول اهلل ى بن امرئ القيس الكلبيِّ زَّ العُ 

 بن أيب طالب. عيلِّ   بعدَ وصىلَّ 

 هوشأُن  يِقالصدِّ أبي بكٍر إسالُم -14

 .تيٌق ه عَ ، واسمُ حافةَ بن أيب قُ  أبو بكرِ  قال ابن إسحاق: ثم أسلمَ 

ه، ودعا إىل اهلل إسالمَ  : أظهرَ  أبو بكرٍ  : فلام أسلمَ إسحاَق  قال ابنُ 

 ه.وإىل رسولِ 

، ريشٍ قريش لقُ  ، وكان أنسَب ا سهاًل بً بَّ ه، حُم ا لقومِ ألفً  مَ رجاًل  وكان أبو بكرٍ 

 لٍق ا، ذا ُخ  تاجرً ، وكان رجاًل ورَشٍّ  هبا، وبام كان فيها من خريٍ  قريشٍ  وأعلمَ 

ه ارتِ لمه وِت من األمر، لعِ  واحدٍ  ويألفونه لغريِ  قومه يأتونهُ  ، وكان رجاُل عروٍف ومَ 

ه، ممن به من قومِ  َق ثِ من وَ  يدعو إىل اهلل وإىل اإلسالمِ  فجعَل ه، الستِ لُج  وحسنِ 

 إليه. لُس غشاه وجَي يَ 
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  أبي بكٍر بدعوِة من الصحابِة من أسلَم ُرْكِذ -15

 ، بن العوامِ  والزبريُ ، انبن عفَّ  عثامنُ  -فيام بلغني- هبدعائِ  قال: فأسلمَ 

، فجاء هبم إىل بيد اهللبن عُ  اص، وطلحةُ بن أيب وقَّ  ، وسعدُ بن عوٍف الرمحن  وعبدُ 

- يقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لوا، وكان رسوُل موا وَص حني استجابوا له فأسلَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

، د  وترد   ظر  ، ونَ بوة  إال كانت فيه عنده كَ  ا إىل اإلسالمِ أحد   ما دعوُت »: -فيام بلغني

 .«فيه دَ ه له، وما تردَّ عنه حني ذكرتُ  مَ كَ ، ما عَ حافةَ بن أيب قُ  إال ما كان من أيب بكرِ 

 .َث لبَّ : تَ مَ كَ : قوله: عَ هشامٍ  قال ابنُ 

 وعثامنُ ، بن أيب األرقمِ  ، واألرقمُ وأبو سلمةَ ، اجلراِح  بنُ  بيدةَ ثم أسلم أبو عُ 

بن  وسعيدُ  ،بن احلارِث  بيدةُ وعُ ، اهلل ابنا مظعون وعبدُ  دامةُ وأخواه قُ ، ظعونٍ بن مَ 

بنت  وعائشةُ  ،بنت أيب بكرٍ  ءُ وأسام، بنت اخلطاِب  ه فاطمةُ ، وامرأتُ بن عمرو زيدِ 

 .تِّ بن األرَ اب وخبَّ  ،صغريةٌ  ، وهي يومئذٍ أيب بكرٍ 

اهلل  وعبدُ ، اص، أخو سعد بن أيب وقاصٍ بن أيب وقَّ  مريُ : وعُ إسحاَق  قال ابنُ 

 .بن القاري ومسعودُ مسعود،  بنُ 
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 الدعوة اجلهرية[-]ب

 ه، وما كان منهمقوَم ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوِل مباداُة -1

والنساء،  يف اإلسالم أرساال من الرجالِ  : ثم دخل الناُس َق إسحا قال ابنُ 

أن  ملسو هيلع هللا ىلصه رسولَ  أمرَ  ثم إن اهلل  ،ث بهدِّ ، وحُتُ بمكةَ  اإلسالمِ  كرُ حتى فشا ذِ 

ه، وأن يدعو إليه، وكان بني ما أخفى بأمرِ  بادي الناَس بام جاءه منه، وأن يُ  يصدعَ 

فيام - سنني ه ثالُث دينِ   تعاىل بإظهارِ ه اهللبه إىل أن أمرَ  رَتَ ه واستَ أمرَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

 (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ) ه، ثم قال اهلل تعاىل له:من مبعثِ  -بلغني

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )وقال تعاىل:  ،[20]احِلجر:

 .[556-550]الشعراء: (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڎ ڈ ڈ

إذا صلوا، ذهبوا يف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  : وكان أصحاُب إسحاَق  قال ابنُ 

من  يف نفرٍ  بن أيب وقاصٍ  هم، فبينا سعدُ م من قومِ وا بصالهِت ، فاستخفَ الشعاِب 

من  عليهم نفرٌ  ، إذ ظهرَ ةَ من شعاب مكَّ  عٍب يف ِش  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  أصحاِب 

لوهم، عون حتى قاتَ صنَ روهم، وعابوا عليهم ما يَ ون، فناكَ صلُّ املرشكني وهم يُ 

حي بعريٍ لَ رجال من املرشكني بِ  يومئذٍ  بن أيب وقاصٍ  سعدُ  فضَب 
(1)

ه، فشجَّ  ؛

 .يف اإلسالمِ  ريَق هُ  دمٍ  َل فكان أوَّ 

به كام  وصدعَ  ه باإلسالمِ قومَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : فلام بادى رسوُل إسحاَق  قال ابنُ 

ا، هم وعاهَب آَلتَ  رَ كَ حتى ذَ  -فيام بلغني- وا عليهه، ومل يردُّ ، مل يبعد منه قومُ اهللُ  هُ أمرَ 

تعاىل  اهللُ ه، إال من عصمَ داوتَ وعَ  هروه، وأمجعوا خالفَ موه وناكَ فلام فعل ذلك أعظَ 

 .خفونستَ مُ  ، وهم قليٌل منهم باإلسالمِ 

                                                 
 بَِلحي بعري: تثنية حلي واللحي هو العظم الذي عليه اخلد. (1)
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بدِ وَح 
(1)

ه، ومىض ، ومنعه وقام دونَ ه أبو طالٍب عمُّ  ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهلل  

، أن فلام رأت قريٌش  ،ه عنه يشءه، ال يردُّ ا ألمرِ ظهرً اهلل، مُ  عىل أمرِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

 بُ ال يعتِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل 
ٍ
هم من يشء
(2)

هم، يب آَلتِ هم وعَ عليه، من فراقِ  أنكروهُ  

 مه َلم، مشى رجاٌل سلِ ه، فلم يُ ب عليه، وقام دونَ دِ قد َح  ه أبا طالٍب ورأوا أن عمَّ 

وأبو  ،بن عبد شمسٍ  ابنا ربيعةَ  وشيبةُ  عتبةُ  :إىل أيب طالٍب  قريشٍ  من أرشاِف 

بيه ، ونُ بن املغرية والوليدُ لب، بن املطَّ  ، واألسودُ خرتيوأبو البَ ، حرٍب  بنُ  سفيانَ 

 .أو من مشى منهم ،بن وائل والعاُص نبه ابنا احلجاج بن عامر، ومُ 

ه نا، وسفَّ دينَ  نا، وعاَب آَلتَ  فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سبَّ 

َ ه عنا، وإما أن خُت نا، فإما أن تكفَّ ل آباءَ نا، وضلَّ أحالمَ   بيننا وبينه، فإنك عىل مثلِ  يلِّ

 .هُ كفيكَ ه، فنَ خالفِ  ما نحن عليه من

 ، فانرصفوا عنه.ا مجياًل ا، وردهم ردً  رفيقً فقال َلم أبو طالب قواًل 

اهلل، ويدعو إليه، ثم  دينَ  ظهرُ عىل ما هو عليه، يُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ومىض رسوُل 

ىرَشَ 
(3)

نواضاغَ وتَ  الرجاُل  دَ هم حتى تباعَ بينه وبينَ  األمرُ  
(4)

 كرَ ذِ  ، وأكثرت قريٌش 

رواذامَ فتَ بينها،  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 
(5)

ا عليه، ثم إهنم مشوا هم بعًض بعُض  فيه، وحضَّ  

 .أخرى ةً مرَّ  إىل أيب طالٍب 

                                                 
 .ب: حدب عىل فالن إذا كان عاطًفا عليه ومانًعا لهدِ َح  (1)

 . هم من يشء: أي ال يرضيهمبُ ال يعتِ  (2)

 ى: كثر.رَشَ  (3)

 نوا: تعادوا.ضاغَ تَ  (4)

 بعًضا. روا: أي حض بعضهمذامَ تَ  (5)
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فينا، وإنا قد استنهيناك  ا ومنزلةً ا ورشفً يا أبا طالب، إن لك سنا  فقالوا له:

آبائنا، وتسفيه  مِ تْ عىل هذا من َش  صربُ ه عنا، وإنا واهلل ال نَ هَ نْ من ابن أخيك فلم تَ 

 أحدُ  ه وإياك يف ذلك، حتى ُلَك ه عنا، أو ننازلُ فَّ آَلتنا، حتى تكُ  يِب نا، وعَ أحالمِ 

 الفريقني، أو كام قالوا له.

ا ب نفًس م، ومل يطِ قومه وعداوهُت  م عىل أيب طالب فراُق ظُ ثم انرصفوا عنه، فعَ 

 ه.ذالنِ َلم وال ِخ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  بإسالمِ 

أنه  رية بن األخنسِ املغ بنِ  بن عتبةَ  : وحدثني يعقوُب إسحاَق  قال ابنُ 

، فقال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، بعث إىل رسولِ ا حني قالوا أليب طالب هذه املقالةَ ث: أن قريًش دِّ ُح 

 -للذي كانوا قالوا له-ك قد جاءوين، فقالوا يل كذا وكذا أخي، إن قومَ  له: يا ابنَ 

 .ما ال أطيُق  لني من األمرِ مِّ ك، وال حُت وعىل نفِس  عيلَّ  ِق فأبْ 

ه، وأنه سلمُ ه ومُ أنه خاذلُ  داءً ه فيه بَ مِّ أنه قد بدا لعَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال: فظن رسوُل 

 معه. ه والقيامِ رصتِ عن نُ  قد ضعَف 

يف يميني،  ضعوا الشمَس ، واهلل لو وَ مِ يا عَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: فقال رسوُل 

ك فيه، ما ، أو أهلِ ه اهللُظهرَ حتى يُ  هذا األمرَ  كَ ساري عىل أن أترُ يف يَ  والقمرَ 

 .«هتركتُ 

فقال:   ناداه أبو طالٍب ، فلام وىلَّ ، فبكى ثم قامَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   رسوُل استعرَب  قال: ثم

ل أخي، فقُ  بنَ ا، فقال: اذهب يا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عليه رسوُل  أخي، قال: فأقبَل  بنَ ايا  أقبْل 

 ا.ك ليشء أبدً سلمُ ال أُ  ،فواهلل ؛ما أحببَت 

ن ذالقد أبى ِخ  ا حني عرفوا أن أبا طالٍب : ثم إن قريًش إسحاَق  قال ابنُ 

 امرةَ م، مشوا إليه بعُ هم يف ذلك وعداوهِت ه، وإمجاعه لفراقِ وإسالمَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 



 50|خمتصر السرية النبوية

 

بن الوليد،  امرةيا أبا طالب، هذا عُ  :-فيام بلغني- غرية، فقالوا لهبن املُ  بن الوليدِ 

دُ هْنَ أَ 
(1)

ا فهو لك، ه، واختذه ولدً ه ونرُص ك عقلُ ه، فخذه فلَ ى يف قريش وأمجلُ فتً  

 ق مجاعةَ آبائك، وفرَّ  ك ودينَ دينَ  أخيك هذا، الذي قد خالَف  نَ م إلينا ابوأسلِ 

 .برجلٍ  له، فإنام هو رجٌل ه أحالمهم، فنقتُ قومك، وسفَّ 

سوموننيفقال: واهلل لبئس ما تَ 
(2)

وه لكم، وأعطيكم كم أغذُ عطونني ابنَ ! أتُ 

 ا.ه! هذا واهلل ما ال يكون أبدً ابني تقتلونَ 

يص: واهلل يا أبا مناف بن قُ  وفل بن عبدِ طعم بن عدي بن نَ قال: فقال املُ 

أن  راك تريدُ ه، فام أُ ص مما تكرهُ ك، وجهدوا عىل التخلُّ ك قومُ لقد أنصفَ  طالٍب 

 !امنهم شيئً  تقبَل 

ذالين ِخ  ك قد أمجعَت طعم: واهلل ما أنصفوين، ولكنَّ فقال أبو طالب للمُ 

 ، فاصنع ما بدا لك، أو كام قال.عيلَّ  القومِ  ظاهرةَ ومُ 

َب قَ فحَ 
(3)

 ا.هم بعًض ، وبادى بعُض القومُ  ذَ ، وتنابَ يت احلرُب ، ومَحِ األمرُ  

 م على اإلمياِنبتُهاملؤمنني وعذَّ تنت به قريٌشما َف كُرِذ -2

منهم من  ا تذامروا بينهم عىل من يف القبائلِ : ثم إن قريًش إسحاَق  قال ابنُ 

فيهم من  نْ مَ  عىل قبيلةٍ  لُّ بت كُ الذين أسلموا معه، فوثَ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  أصحاِب 

ه أيب منهم بعمِّ  ملسو هيلع هللا ىلصه اهلل رسولَ  هم، ومنعَ ينِ نوهنم عن دِ فتِ م، ويَ بوهَن عذِّ املسلمني يُ 

 ني هاشمٍ ا يصنعون ما يصنعون يف بَ طالب، وقد قام أبو طالب حني رأى قريًش 

                                                 

  د: أشد وأقوى. هْنَ أَ  (1)

  ي: تكلفونني.نِ ونَ ومُ ُس تَ  (2)

 . : زاد واشتدَب قَ َح  (3)
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ه، دونَ  ، والقيامِ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  نع رسولِ لب، فدعاهم إىل ما هو عليه، من مَ وبني املطَّ 

، ٍب وقاموا معه، وأجابوه إىل ما دعاهم إليه، إال ما كان من أيب َلَ  فاجتمعوا إليه،

 .اهلل امللعونِ  عدوِّ 

 به القرآَن صُفبن املغرية فيما َي الوليِد ُرحيَُّت -3

فيهم، وقد  ، وكان ذا سنٍّ من قريشٍ  اجتمع إليه نفرٌ  بن املغريةَ  ثم إن الوليدَ 

 ، وإن وفودَ هذا املوسمُ  حَض ، إنه قد قريشٍ  فقال َلم: يا معرَش  حض املوسمُ 

ا صاحبكم هذا، فأمجعوا فيه رأيً  م عليكم فيه، وقد سمعوا بأمرِ قدَ العرب ستَ 

 .اه بعًض كم بعُض قولُ  ردَّ ا، ويَ كم بعًض بعُض  َب كذِّ ا، وال ختتلفوا فيُ واحدً 

به، قال: بل أنتم  ا نقوُل وأقم لنا رأيً  فأنت يا أبا عبد شمس، فقْل  قالوا:

 .عْ مَ فقولوا أْس 

 .كاهنٌ  قالوا: نقوُل 

وال  الكاهنِ  فام هو بزمزمةِ  انَ ، لقد رأينا الكهَّ قال: ال واهلل ما هو بكاهنٍ 

 .هسجعِ 

 .قالوا: فنقول: لجنونٌ 

ه، اجلُِ ه، وال خَت وعرفناه، فام هو بخنقِ  لقد رأينا اجلنونَ  ،قال: ما هو بمجنونٍ 

 .هوال وسوستِ 

 .فنقول: شاعرٌ  قالوا:

ه قبوَض ه ومَ ريَض جه وقَ ه وهزَ زَ ه رَج كلَّ  لقد عرفنا الشعرَ ، قال: ما هو بشاعرٍ 

 .ه، فام هو بالشعربسوطَ ومَ 
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 .قالوا: فنقول: ساحرٌ 

هم وال هم، فام هو بنفثِ ، لقد رأينا السحار وسحرَ ما هو بساحرٍ  قال:

 .همعقدِ 

 شمس؟ قالوا: فام نقول يا أبا عبدِ 

ذٌق ه لعَ ، وإن أصلَ ه حلالوةً إن لقولِ  ،قال: واهلل
(1)

وما أنتم ، عه جلناةٌ ، وإن فرَ 

هو  :ن تقولواأَلَ  :القول فيه ، وإن أقرَب رف أنه باطٌل ا إال عُ بقائلني من هذا شيئً 

 يفرِّ  ، جاء بقول هو سحرٌ ساحرٌ 
ِ
  ق به بني املرء

ِ
  وأبيه، وبني املرء

ِ
 وأخيه، وبني املرء

 ه.وزوجته، وبني املرء وعشريتِ 

موا املوسم، ال الناس حني قدِ  بلِ ن بُس لسوعلوا جَي قوا عنه بذلك، فجَ فتفرَّ 

 ه.روه إياه، وذكروا َلم أمرَ إال حذَّ  هبم أحدٌ  يمرُّ 

ۆئ ۆئ ۈئ )ويف ذلك من قوله:  بن املغريةِ  تعاىل يف الوليدِ  فأنزل اهللُ

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ىت يت جث حب خب مب ىب يب جت حت خت مت

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ثر: (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  .[51-55]املدَّ

 واخلزرِج ما يف األوِس، وال سيَّيف القبائِل الرسوِل ذكِر انتشاُر -4

باملدينة، ومل يكن  رَ كِ لدان، ذُ ، وبلغ البُ يف العرِب  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  أمرُ  فلام انترَش 

 من هذا احليِّ  ذكرَ وقبل أن يُ  رَ كِ حني ذُ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  بأمرِ  أعلمَ  من العرِب  حي  

                                                 

 ق: النخلة.الَعذْ  (1)
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اليهود، وكانوا َلم  سمعون من أحبارِ ، وذلك ملا كانوا يَ واخلزرِج  من األوسِ 

 م.ه، ومعهم يف بالدِ لفاءَ ُح 

 همن قوِم ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل َيلِقما كر ِذ -5

 ا اشتد أمرُ : ثم إن قريًش إسحاَق  قال ابنُ 
ِ
 داوةِ م يف عَ الذي أصاهَب  هم للشقاء

بوه هم، فكذَّ فهاءَ ُس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وا برسولِ ، فأغرَ معه منهم مَ ومن أسلَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

اهلل  ألمرِ  ظهرٌ مُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، ورسوُل واجلنونِ  ةِ والسحر والكهانَ  وآذوه، ورموه بالشعرِ 

راقه م، وفِ أوثاهِن  ينهم، واعتزالِ يب دِ كرهون من عَ َلم بام يَ  بادٍ ستخفي به، مُ ال يَ 

 هم.فرِ إياهم عىل كُ 

   محزَة إسالُم -6

 رَّ : أن أبا جهل مَ ، كان واعيةً من أسلمَ  : حدثني رجٌل إسحاَق  قال ابنُ 

 من العيِب  ما يكرهُ  مه، ونال منه بعَض عند الصفا، فآذاه وشتَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  برسولِ 

دعان لعبد اهلل بن ُج  ، وموالةٌ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مه رسوُل ه، فلم يكلِّ ألمرِ  لدينه، والتضعيِف 

عند الكعبة،  من قريشٍ  إىل نادٍ  ذلك، ثم انرصف عنه فعمدَ  سمعُ َلا تَ  سكنٍ يف مَ 

 فجلس معهم.

ا من ه، راجعً ا قوَس حً توشِّ أن أقبل مُ  لب بن عبد املطَّ  محزةُ  فلم يلبْث 

ه مل يصل نِص يرميه وخيرج له، وكان إذا رجع من قَ  قنصٍ  له، وكان صاحَب  قنصٍ 

إال  من قريشٍ  عىل نادٍ  ، وكان إذا فعل ذلك مل يمرَّ بالكعبةِ  ه حتى يطوَف إىل أهلِ 

 .شكيمةً  ى يف قريش، وأشدَّ فتً  م وحتدث معهم، وكان أعزَّ وسلَّ وقف 
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امرة، لو قالت له: يا أبا عُ  -هإىل بيتِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  وقد رجعَ -باملوالة  فلام مرَّ 

ا ه هاهنا جالًس وجدَ  ،ا من أيب احلكم بن هشامآنفً  أخيك حممدٌ  رأيت ما لقي ابنُ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص مه حممدٌ ف عنه ومل يكلِّ ، ثم انرصمنه ما يكرهُ  ه، وبلغَ فآذاه وسبَّ 

عىل  ه، فخرج يسعى ومل يقْف اهلل به من كرامتِ  ملا أرادَ  الغضُب  فاحتمل محزةَ 

ا يف إليه جالًس  نظرَ  به، فلام دخل املسجدَ  وقعَ ا أليب جهل إذا لقيه أن يُ دا عِ ، مُ أحدٍ 

 شجةً ه ه هبا فشجَّ فضبَ  القوَس  عىل رأسه رفعَ  ه حتى إذا قامَ ، فأقبل نحوَ القومِ 

 .نكرةً مُ 

 إن استطعت. ذلك عيلَّ  فردَّ  ما يقول؟ ه أقوُل مه وأنا عىل دينِ ثم قال: أتشتِ 

: ، فقال أبو جهلٍ لينرصوا أبا جهلٍ  زوم إىل محزةَ من بني خَم  فقامت رجاٌل 

 .اا قبيحً أخيه سبا  ابنَ  امرة، فإين واهلل قد سببُت دعوا أبا عُ 

 ه.من قولِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ع عليه رسوَل ه، وعىل ما تابَ عىل إسالمِ   محزةُ  وتمَّ 

 ، وأن محزةَ وامتنعَ  قد عزَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رسوَل  عرفت قريٌش  محزةُ  فلام أسلمَ 

 نالون منه.ما كانوا يَ  وا عن بعضِ ه، فكفُّ سيمنعُ 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوِل يف أمِر بن ربيعَة عتبَة قوُل -7

ثت دِّ ُح  قال: رظي، عن حممد بن كعب القُ بن زيادٍ  إسحاق: وحدثني يزيدُ  قال ابنُ 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ورسوُل -ا وهو جالس يف نادي قريش قال يومً  -ادً وكان سيِّ - بن ربيعةَ  أن عتبةَ 

عليه  مه وأعرَض إىل حممد فأكلِّ  ، أال أقومُ ريشٍ قُ  : يا معرَش -هوحدَ  يف املسجدِ  جالٌس 

َُّ بعَض  ا لعله يقبُل أمورً  ، وذلك حني أسلم محزةُ - عنا؟ ا شاء، ويكفَّ ها فنعطيه أ
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إليه  مْ فقالوا: بىل يا أبا الوليد، قُ  -رونكثُ يزيدون ويَ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  أصحاَب ورأوا 

 .همْ فكلِّ 

ا أخي، إنك منَّ  بنَ ا، فقال: يا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقام إليه عتبة حتى جلس إىل رسولِ 

ك قومَ  ، وإنك قد أتيَت يف العشرية، واملكان يف النسِب  ةِ طَ من السِّ  حيث قد علمَت 

بت به آَلتهم ودينهم هم وعِ هت به أحالمَ هم وسفَّ عتَ به مجا قَت عظيم فرَّ  بأمرٍ 

ا تنظر فيها لعلك عليك أمورً  مني أعرْض  عْ هم، فاسمَ رت به من مىض من آبائِ وكفَّ 

 ها.بعَض  منها تقبُل 

 .«قل يا أبا الوليد، أسمعُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: فقال له رسوُل 

عنا لك  مَج مااًل  رِ به من هذا األم ريد بام جئَت أخي، إن كنت إنام تُ  بنَ اقال: يا 

دناك علينا، حتى ال ا سوَّ ريد به رشفً ، وإن كنت تُ أكثرنا مااًل  من أموالنا حتى تكونَ 

كناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك ا ملَّ لكً ريد به مُ ا دونك، وإن كنت تُ أمرً  نقطعَ 

لنا حتى أموا ، وبذلنا فيهبَّ ك، طلبنا لك الطِّ ه عن نفِس ستطيع ردَّ ا تراه ال تَ يا ئِ رَ 

 . أو كام قال له.داوى منهحتى يُ  عىل الرجلِ  ك منه، فإنه ربام غلب التابعُ ربئَ نُ 

يا أبا  أقد فرغَت »منه، قال:  يستمعُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، ورسوُل تبةُ حتى إذا فرغ عُ 

 «الوليد؟

 .قال: نعم

 .«يمنِ  عْ فاسمَ »قال: 

 .قال: أفعُل 
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 ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ) ،الرحيمِ  الرمحنِ  اهلل بسمِ » :فقال

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

َلت: (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ٹ  .«[1-5]ُفصِّ

 قرؤها عليه.فيها يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ثم مىض رسوُل 

ا عليهام عتمدً ه مُ ظهرِ  َلا، وألقى يديه خلَف  أنصَت  تبةُ عها منه عُ مِ فلام َس 

 قد سمعَت »ثم قال:  دَ منها، فسجَ  إىل السجدةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يسمع منه، ثم انتهى رسوُل 

 .«، فأنت وذاكا الوليد ما سمعَت يا أب

باهلل لقد جاءكم أبو  : نحلُف هم لبعضٍ ه، فقال بعُض إىل أصحابِ  فقام عتبةُ 

 الوجه الذي ذهب به. الوليد بغريِ 

 ك يا أبا الوليد؟ جلس إليهم قالوا: ما وراءَ فلامَّ 

ه قط، واهلل ما هو مثلَ  عت قوال واهلل ما سمعُت مِ ورائي أين قد َس  قال:

قريش، أطيعوين واجعلوها يب،  هانة، يا معرَش وال بالسحر، وال بالكَ بالشعر، 

لقوله الذي  ليكوننَّ فواهلل  لوه،وبني ما هو فيه فاعتزِ  وا بني هذا الرجلِ وخلُّ 

كم، وإن يظهر عىل فيتموه بغريِ صبه العرب فقد كُ ، فإن تُ عظيمٌ  منه نبأٌ  سمعُت 

 .به الناسِ  أسعدَ  كم، وكنتمزُّ ه عِ زُّ لككم، وعِ لكه مُ فمُ  العرِب 

 .هك واهلل يا أبا الوليد بلسانِ قالوا: سحرَ 

 قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم.
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ريش يف يف قبائل قُ  ةَ فشو بمكَّ جعل يَ  : ثم إن اإلسالمَ إسحاَق  قال ابنُ 

ه فتنتَ  ن من استطاعته، وتفتِ حتبس من قدرت عىل حبِس  والنساء، وقريٌش  الرجالِ 

 .من املسلمني

 ملسو هيلع هللا ىلص نوا بالرسوِلعن أن يؤم قريٍش تكباُراس -8

ث، ه فيام حدَّ ، وعرفوا صدقَ رفوا من احلقِّ بام عَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هم رسوُل فلام جاءَ 

 سألوا عنه، حال يوب حني سألوه عامَّ الغُ  هم به من علمِ نبوته فيام جاءَ  وموقعَ 

ا، يانً ه عَ وا عىل اهلل وتركوا أمرَ تَ باعه وتصديقه، فعَ منهم له بينهم وبني اتِّ  دُ احلَس 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )، فقال قائلهم: وا فيام هم عليه من الكفرِ وجلُّ 

َلت: (ۇ ِ ا وباطاًل اجعلوه لغوً  :أي، [56]ُفصِّ ه زوا لعلكم تغلبونَ ذوه هُ ، واختَّ

 ا غلبكم.بذلك، فإنكم إن ناظرمتوه أو خاصمتموه يومً 

 احلبشِة األوىل إىل أرِض اهلجرِة كُرِذ -9

 أصحابَ  ما يصيُب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رأى رسوُل  : فلامإسحاَق  قال ابنُ 
ِ
، وما ه من البالء

هم عىل أن يمنعَ  ، وأنه ال يقدرُ ه أيب طالٍب ه من اهلل ومن عمِّ هو فيه من العافية، بمكانِ 

 
ِ
ظلم ا ال يُ ك  لِ فإن هبا مَ  ؛احلبشة م إىل أرضِ لو خرجتُ »، قال َلم: مما هم فيه من البالء

 .«مما أنتم فيه ااهلل لكم فرج   ، حتى جيعَل ، وهي أرض صدٍق عنده أحد  

 ؛احلبشةِ  إىل أرضِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  فخرج عند ذلك املسلمون من أصحاِب 

 .كانت يف اإلسالمِ  هجرةٍ  َل هم، فكانت أوَّ ا إىل اهلل بدينِ رارً الفتنة، وفِ  خمافةَ 

ة بن أيب العاص بن أميَّ  بن عفانَ  من خرج من املسلمني: عثامنُ  َل وكان أوَّ 

شمس  بن ربيعة بن عبدِ  بن عتبةَ  ذيفةَ أبو ُح و ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بنت رسولِ  قيةُ ه رمعه امرأتُ 
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 ،بن عمري صعُب مُ و ،بن العوامِ  الزبريُ وهيل بن عمرو، ه: سهلة بنت ُس معه امرأتُ 

سلمة بنت أيب  مُّ ه أُ بن عبد األسد معه امرأتُ  أبو سلمةَ و ،الرمحن بن عوف عبدُ و

أبو و ،ثمةَ ه ليىل بنت أيب َح معه امرأتُ  عةَ بن ربي عامرُ و ،ظعونٍ بن مَ  عثامنُ و ،أمية

 .بن بيضاءاهيل ُس و همٍ بن أيب رُ  سربةَ 

، فيام احلبشةِ  من خرج من املسلمني إىل أرضِ  َل أوَّ  فكان هؤالء العرشةُ 

 بلغني.

أهل  ، فيام ذكر يل بعُض ظعونٍ بن مَ  : وكان عليهم عثامنُ هشامٍ  قال ابنُ 

 العلم.

، وتتابع املسلمون  بن أيب طالٍب  : ثم خرج جعفرُ إسحاَق  قال ابنُ 

ه معه، ومنهم من ، فكانوا هبا، منهم من خرج بأهلِ احلبشةِ  حتى اجتمعوا بأرضِ 

 له معه. ه ال أهَل خرج بنفِس 

 هاجرين إليهاإىل احلبشة يف طلب امُل قريٍش إرساُل -11

 احلبشة، جاورنا هبا خريَ  سلمة قالت: ملا نزلنا أرَض  مِّ إسحاق: عن أُ  قال ابنُ 

ا نكرهه، شيئً  ؤذى وال نسمعُ تعاىل ال نُ  ا عىل ديننا، وعبدنا اهللَنَّ ، أمِ النجايشَّ  :جار

فينا رجلني منهم  ا، ائتمروا بينهم أن يبعثوا إىل النجايشِّ ريًش فلام بلغ ذلك قُ 

ُُ جلْ   ، وكان من أعجِب ةَ مكَّ  من متاعِ  ستطرُف ا مما يُ دوا للنجايش هدايَ دين، وأن 

مُ دَ ما يأتيه منها األ
(1)

ا إال طريقً ا، ومل يرتكوا من بطارقته بِ ا كثريً ، فجمعوا له أدمً 

 .أهدوا له هديةً 

                                                 
 م: اجللود.األدَ  (1)
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و بن العاص، وأمرومها ، وعمرَ اهلل بن أيب ربيعةَ  ثم بعثوا بذلك عبدَ 

فيهم، ثم  كلام النجايشَّ ه قبل أن تُ تَ هديَّ  طريٍق بِ  لِّ بأمرهم، وقالوا َلام: ادفعا إىل كُ 

 .مهمكلِّ هم إليكام قبل أن يُ مَ سلِ هداياه، ثم ساله أن يُ ما إىل النجايش قدِّ 

، عند خري دارٍ  ، ونحن عنده بخريِ ما عىل النجايشِّ قالت: فخرجا حتى قدِ 

ام النجايش، وقاال كلِّ قبل أن يُ  هُ إال دفعا إليه هديتَ  طريٌق من بطارقته بِ  ، فلم يبَق جارٍ 

ىوَ منهم: إنه قد َض  لكل بطريٍق 
(1)

 ، فارقوا دينَ سفهاءُ  لامنٌ منا غِ لك إىل بلد املَ  

، وقد ، ال نعرفه نحن وال أنتمُ بتدعٍ مُ  كم، وجاءوا بدينٍ هم، ومل يدخلوا يف دينِ قومِ 

منا امللك فيهم، فأشريوا هم إليهم، فإذا كلَّ هم لريدَّ قومِ  فيهم أرشاُف  نا إىل امللِك ثَ عَ بَ 

ا، وأعلم بام عابوا م عينً هم أعىل هبهم، فإن قومَ مَ كلِّ سلمهم إلينا وال يُ عليه بأن يُ 

 .عليهم

 فقالوا َلام: نعم.

امه فقاال له: أُا لها منهام، ثم كلَّ فقبِ  ما هدايامها إىل النجايشِّ ام قدَّ ثم إهنَّ 

هم، ومل يدخلوا يف قومِ  ، فارقوا دينَ فهاءُ ُس  لامنٌ ك منا غِ ى إىل بلدِ وَ ، إنه قد َض امللُك 

نا إليك فيهم ثَ عَ نحن وال أنت، وقد بَ  هك، وجاءوا بدين ابتدعوه، ال نعرفُ دينِ 

ا، هم إليهم، فهم أعىل هبم عينً دَّ رهم لرَتُ هم وعشائِ هم من آبائهم وأعاممِ قومِ  أرشاُف 

 .وأعلم بام عابوا عليهم وعاتبوهم فيه

و بن العاص من وعمرِ  اهلل بن أيب ربيعةَ  إىل عبدِ  أبغَض  قالت: ومل يكن يشءٌ 

 .هم النجايشُّ أن يسمع كالمَ 

                                                 
 . ى: جلأوَ َض  (1)
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ا، هم أعىل هبم عينً قومُ  ،قا أُا امللُك دَ ه حوله: َص طارقتُ لت: فقالت بَ قا

 .همهم وقومِ اهم إىل بالدِ دَّ مهم إليهام فلرَيُ فأسلِ  ؛بام عابوا عليهم وأعلمُ 

 كادُ مهم إليهام، وال يُ سلِ ال أُ  ،إذن ، ثم قال: الها اهللالنجايشُّ  َب قالت: فغِض 

م واي، حتى أدعوهم فأسأَلُ روين عىل من ِس لوا بالدي، واختازَ جاوروين، ونَ  قومٌ 

م إىل هم إليهام، ورددهُت أسلمتُ  هذان يف أمرهم، فإن كانوا كام يقوالنِ  قوُل عام يَ 

 وارهم ما جاوروين.جِ  هم منهام، وأحسنُت ذلك منعتُ  قومهم، وإن كانوا عىل غريِ 

ه هم رسولُ فدعاهم، فلام جاءَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  إىل أصحاِب  قالت: ثم أرسَل 

 ئتموه؟إذا جِ  : ما تقولون للرجلِ هم لبعضٍ اجتمعوا، ثم قال بعُض 

 ا يف ذلك ما هو كائن.كائنً  ملسو هيلع هللا ىلصنا نا به نبيُّ منا، وما أمرَ ما علِ  قالوا: نقول واهلل

سأَلم  -ههم حولَ فَ ه، فنرشوا مصاحِ تَ أساقفَ  وقد دعا النجايشُّ -فلام جاءوا 

يف ديني، وال  كم، ومل تدخلوا بهمَ م فيه قوالذي قد فارقتُ  فقال َلم: ما هذا الدينُ 

 لل؟من هذه املِ  أحدٍ  يف دينِ 

ُُّ  ضوانُ رِ  بن أيب طالٍب  مه جعفرُ ذي كلَّ قالت: فكان ال ا اهلل عليه، فقال له: أ

، ، ونأيت الفواحَش ، ونأكل امليتةَ ، نعبد األصنامَ جاهليةٍ  ا أهَل ، كنا قومً امللُك 

، فكنا عىل ذلك، حتى منا الضعيَف  لقويُّ اجلوار، ويأكل ا يسءُ ، ونُ األرحامَ  ونقطعُ 

 .هته وعفافَ ه وأمانَ ه وصدقَ سبَ  منا، نعرف نَ اهلل إلينا رسواًل  بعَث 

ه من نحن وآباؤنا من دونِ  ما كنا نعبدُ  ه ونعبده، ونخلعَ دَ فدعانا إىل اهلل لنوحِّ 

 .واألوثان احلجارةِ 
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 احلديِث  نا بصدِق وأمرَ 
ِ
وار، سن اجلِ ، وُح الرحمِ  األمانة، وصلةِ  ، وأداء

  عن املحارمِ  والكفِّ 
ِ
 .والدماء

 .حصناتاملُ  ، وقذِف مال اليتيمِ  الزور، وأكلِ  ، وقولِ واحشِ وهنانا عن الفَ 

 .ابه شيئً  اهلل وحده، ال نرشكَ  وأمرنا أن نعبدَ 

 -اإلسالمِ  د عليه أمورَ قالت: فعدَّ - وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام

به  ه، فلم نرشكْ وحدَ  به من اهلل، فعبدنا اهللَ ه عىل ما جاءَ بعناا به، واتَّ قناه وآمنَّ فصدَّ 

بونا، نا، فعذَّ لنا، فعدا علينا قومُ  رم علينا، وأحللنا ما أحلَّ منا ما َح ا، وحرَّ شيئً 

ما كنا  لَّ ستحِ اهلل تعاىل، وأن نَ  األوثان من عبادةِ  ونا إىل عبادةِ لريدُّ  ؛ناتنونا عن دينِ وفَ 

 .نستحل من اخلبائِث 

نا وبني ديننا، خرجنا إىل قوا علينا، وحالوا بينَ هرونا وظلمونا وضيَّ  قَ فلام

ُُّ  ظلمَ وارك، ورجونا أال نُ بنا يف جِ واك، ورغِ عىل من ِس  ك، واخرتناكَ بالدِ  ا عندك أ

 .امللُك 

  : هل معك مما جاءَ قالت: فقال له النجايشُّ 
ٍ
 ؟به عن اهلل من يشء

 .: نعمفقال له جعفرٌ  قالت:

 .: فاقرأه عيلَّ نجايشُّ فقال له ال

 .[5]مريم: (ٱ ٻ)ا من: درً قالت: فقرأ عليه َص 

ه حتى تُ ه، وبكت أساقفَ حليتُ  ْت حتى اخضلَّ  النجايشُّ  -واهلل-قالت: فبكى 

 .عوا ما تال عليهمهم، حني سمِ فَ وا مصاحِ أخضلُ 
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 شكاةٍ من مِ  ُج خرُ يسى ليَ به عِ  : إن هذا والذي جاءَ ثم قال َلم النجايشُّ 

 كادون.هم إليكام، وال يُ مُ فال واهلل ال أسلِ  انطلقا،، واحدةٍ 

ا عنهم بام ه غدً العاص: واهلل آلتينَّ  ن عنده، قال عمرو بنُ قالت: فلام خرجا مِ 

 هم.ضاءَ به َخ  أستأصُل 

فإن  ؛فعلتقى الرجلني فينا: ال ت، وكان أاهلل بن أيب ربيعةَ  قالت: فقال له عبدُ 

 .اا، وإن كانوا قد خالفونَلم أرحامً 

 .ريم عبدٌ بن مَ اه أهنم يزعمون أن عيسى نَّ قال: واهلل ألخربَ 

ُُّ  دِ ا عليه من الغَ قالت: ثم غدَ  بن ا، إهنم يقولون يف عيسى ا امللُك فقال له: أ

 إليهم فسلهم عام يقولون فيه. ْل رِس ، فأ عظياًم مريم قواًل 

 م عنه.إليهم ليسأَلَ  قالت: فأرسَل 

 .ها قطثلُ نزل بنا مِ قالت: ومل يَ 

ريم إذا بن مَ ا: ماذا تقولون يف عيسى هم لبعضٍ ، ثم قال بعُض فاجتمع القومُ 

 كم عنه؟سألَ 

 .ا يف ذلك ما هو كائنٌ نا، كائنً ، وما جاءنا به نبيُّ واهلل ما قال اهللُ  قالوا: نقوُل 

 ؟مريمَ  قالت: فلام دخلوا عليه، قال َلم: ماذا تقولون يف عيسى ابنِ 

، يقول: ملسو هيلع هللا ىلصنا فيه الذي جاءنا به نبيُّ  لب: نقوُل بن أيب طا قالت: فقال جعفرُ 

  ه ألقاها إىل مريمَ متُ لِ ه وكَ ه وروُح اهلل ورسولُ  هو عبدُ 
ِ
 .البتولِ  العذراء
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ما  ا، ثم قال: واهلل، فأخذ منها عودً بيده إىل األرضِ  قالت: فضب النجايشُّ 

 .هذا العودَ  مريم ما قلَت  بنُ اعدا عيسى 

 .ه حني قال ما قالولَ ه حتُ رت بطارقَ قالت: فتناَخ 

 -: اآلمنونَ والشيومُ  -بأريض يومٌ ، اذهبوا فأنتم ُش م واهللفقال: وإن نخرتُ 

أن يل  ما أحبُّ  ،مَ رِ كم غَ بَّ ن َس م، ثم قال: مَ رِ غَ  كم، ثم قال: من سبَّ مَ رِ كم غَ بَّ َس  نْ مَ 

هبا،  يل وا عليهام هدايامها، فال حاجةَ دُّ رُ  ، منكمرجاًل  ا من ذهب، وأين آذيُت برً دَ 

 وما أطاعَ  فيه، شوةَ الرِّ  لكي، فآخذَ مُ  عيلَّ  دَّ حني رَ  شوةَ مني الرِّ  ما أخذ اهللُ اهللفو

 هم فيه.فأطيعَ  الناس يفَّ 

ا عليهام ما جاءا به، وأقمنا عنده ردودً ني مَ قبوَح قالت: فخرجا من عنده مَ 

 .جارٍ  ، مع خريِ دارٍ  خريِ بِ 

  بن اخلطاِب عمَر إسالُم -11

بنت  فيام بلغني أن أخته فاطمةَ  عمرَ  : وكان إسالمُ إسحاَق  قال ابنُ 

ستخفيان ، ومها مُ بن زيدٍ  ها سعيدُ بعلُ  اخلطاب، وكانت قد أسلمت وأسلمَ 

قرئها بنت اخلطاب يُ  إىل فاطمةَ  خيتلُف  بن األرتِّ  اُب ، وكان خبَّ هام من عمرَ بإسالمِ 

ا من أصحابه رهطً و ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  ا سيفه يريدُ حً ا متوشِّ ، فخرج عمر يومً القرآنَ 

ما بني  من أربعنيَ  عند الصفا، وهم قريٌب  كروا له أهنم قد اجتمعوا يف بيٍت قد ذُ 

  رجالٍ 
ٍ
 .ونساء

 بن أيب قحافةَ  املطلب، وأبو بكرِ  بن عبدِ  ه محزةُ عمُّ  ملسو هيلع هللا ىلصومع رسول اهلل 

مع  ممن كان أقامَ  من املسلمني  بن أيب طالب، يف رجالٍ  الصديق، وعيلُّ 

 .احلبشةِ  ، ومل خيرج فيمن خرج إىل أرضِ مكةَ ب ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 
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 ؟يا عمرُ  بن عبد اهلل، فقال له: أين تريدُ  ه نعيمُ فلقيَ 

ها، ه أحالمَ ، وسفَّ قريشٍ  أمرَ  َق ، الذي فرَّ ا هذا الصابَئ حممدً  فقال: أريدُ 

 .لهآَلتها فأقتُ  ها، وسبَّ وعاب دينَ 

، أترى بني عبد مرُ ك يا عك من نفِس تك نفُس : واهلل لقد غرَّ عيمٌ فقال له نُ 

بيتك  أفال ترجع إىل أهلِ  !؟اتلت حممدً وقد قَ  ناف تاركيك متيش عىل األرضِ مَ 

 هم؟قيم أمرَ فتُ 

 أهل بيتي؟ قال: وأيُّ 

بنت اخلطاب، فقد  ك فاطمةُ ، وأختُ بن زيدٍ  ك وابن عمك سعيدُ تنُ قال: َخ 

 .ا عىل دينه، فعليك هباممدً واهلل أسلام، وتابعا حُم 

معه  بن األرتِّ  اُب تنه، وعندمها خبَّ ه وَخ ا إىل أختِ عامدً  قال: فرجع عمرُ 

ب خباب يف ، تغيَّ عمرَ  سَّ معوا حِ قرئهام إياها، فلام َس يُ  (ڄ)، فيها: صحيفةٌ 

عٍ دَ خَمْ 
(1)

 .البيت َلم، أو يف بعضِ  

 عمرُ  ها، وقد سمعَ ذِ فجعلتها حتت فخِ  بنت اخلطاب الصحيفةَ  وأخذت فاطمةُ 

ةمَ نَ يْ عليهام، فلام دخل قال: ما هذه اَلَ  خباٍب  حني دنا إىل البيت قراءةَ 
(2)

 ؟التي سمعُت  

 .اقاال له: ما سمعت شيئً 

تنه بخَ  ه، وبطَش ا عىل دينِ أنكام تابعتام حممدً  خربُت واهلل، لقد أُ  ،قال: بىل

ا هَب ه عن زوجها، فَض اخلطاب لتكفَّ  بنُت  ه فاطمةُ ، فقامت إليه أختُ بن زيدٍ  سعيدِ 

                                                 

 ع: اخلزانة.دَ خْ املَ  (1)

  ة: الصوت اخلفي.مَ نَ يْ اَلَ  (2)
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ه، ه: نعم قد أسلمنا وآمنا باهلل ورسولِ ه وختنُ ل ذلك قالت له أختُ ها، فلام فعفشجَّ 

 فاصنع ما بدا لك.

وى، وقال ألخته: عىل ما صنع، فارعَ  مَ ندِ  ه من الدمِ مر ما بأختِ فلام رأى عُ 

ما هذا الذي جاء به  ا أنظرُ ون آنفً ؤكم تقرالتي سمعتُ  أعطيني هذه الصحيفةَ 

 .ه: إنا نخشاك عليهاذلك، قالت له أختُ ا، فلام قال وكان عمر كاتبً  ؟حممدٌ 

ا إذا قرأها إليها، فلام قال ذلك، هنَّ دَّ ف َلا بآَلته لرَيُ قال: ال ختايف، وحلَ 

ها رشكك، وإنه ال يمسُّ  ، عىلٌس جَ ه، فقالت له: يا أخي، إنك نَ عت يف إسالمِ مِ طَ 

 .إال الطاهر

لام قرأ منها فقرأها، ف (ڄ)، وفيها: ، فأعطته الصحيفةَ فقام عمر فاغتسَل 

 .خرج إليه وأكرمه! فلام سمع ذلك خباٌب  هذا الكالمَ  ا، قال: ما أحسنَ درً َص 

ه، فإين نبيِّ  ك بدعوةِ ، واهلل إين ألرجو أن يكون اهلل قد خصَّ فقال له: يا عمرُ 

بن  ، أو بعمرَ كم بن هشامٍ اإلسالم بأيب احلَ  دِ اللهم أيِ »وهو يقول:  ه أمسِ سمعتُ 

 .يا عمرُ  اهللَ فاهللَ «اخلطاِب 

سلم، فقال له حتى آتيه فأُ  عىل حممدٍ  ني يا خباُب لَّ : فدُ فقال له عند ذلك عمرُ 

ه سيفَ  من أصحابه، فأخذ عمرُ  عند الصفا، معه فيه نفرٌ  هو يف بيٍت  خباب:

 ، فلام سمعواعليهم الباَب  ه، فضَب وأصحابِ  ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسول اهلل  فتوشحه، ثم عمدَ 

ا حً توشِّ لل الباب فرآه مُ ، فنظر من َخ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  سولِ ر من أصحاِب  ه، قام رجٌل صوتَ 

 .عٌ زِ وهو فَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  إىل رسولِ  ، فرجعَ السيَف 
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بن  ا السيف، فقال محزةُ متوشحً  بن اخلطاِب  فقال: يا رسول اهلل، هذا عمرُ 

ا رشا  ا بذلناه له، وإن كان جاء يريدُ خريً  له، فإن كان جاء يريدُ  نْ ذَ عبد املطلب: فأْ 

 .قتلناه بسيفه

 .«ائذن له»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

جرة، فأخذ ه يف احلُ حتى لقيَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، وهنض إليه رسوُل فأذن له الرجُل 

 بنَ اما جاء بك يا »، وقال: شديدةً  بذه به جبذةً ردائه، ثم َج  جمعِ أو بمَ  جزتهُح 

 .«اهلل بك قارعة   َل نزِ حتى يُ  نتهيَ ما أرى أن تَ فواهلل  اخلطاب؟

 ه، وبام جاء من عندِ ك ألومن باهلل وبرسولِ ، جئتُ يا رسول اهلل فقال عمر:

 .اهلل

اهلل  رسولِ  البيت من أصحاِب  عرف أهُل  تكبريةً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   رسوُل قال: فكربَّ 

 أن عمر قد أسلم. ملسو هيلع هللا ىلص

هم حني وا يف أنفِس زُّ من مكاهنم، وقد عَ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  أصحاُب  َق فتفرَّ 

نتصفون هبام ، ويَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  منعان، وعرفوا أهنام سيَ محزةَ  مع إسالمِ  أسلم عمرُ 

 هم.من عدوِّ 

 الصحيفِة رُبَخ -12

ا قد نزلوا بلدً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  أن أصحاَب  : فلام رأت قريٌش إسحاَق  قال ابنُ 

، قد أسلمَ  قد منع من جلأ إليه منهم، وأن عمرَ  ا، وأن النجايشَّ ا وقرارً أصابوا به أمنً 

 ه، وجعل اإلسالمُ وأصحابِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مع رسولِ  بن عبد املطلِب  فكان هو ومحزةُ 
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ا يتعاقدون فيه عىل بني ، اجتمعوا وائتمروا بينهم أن يكتبوا كتابً يفشو يف القبائلِ 

ا، نكحوهم، وال يبيعوهم شيئً حوا إليهم وال يُ ، عىل أن ال ينكِ ، وبني املطلِب هاشمٍ 

عىل عاهدوا وتواثقوا ، ثم تَ بتاعوا منهم، فلام اجتمعوا لذلك كتبوه يف صحيفةٍ وال يَ 

 .ا عىل أنفسهمتوكيدً  يف جوف الكعبةِ  قوا الصحيفةَ ذلك، ثم علَّ 

لب وبنو املطَّ  انحازت بنو هاشمٍ  : فلام فعلت ذلك قريٌش إسحاَق  قال ابنُ 

ه واجتمعوا إليه، وخرج من عبِ ، فدخلوا معه يف ِش إىل أيب طالب بن عبد املطلِب 

 فظاهرهم. ريشٍ قُ ى بن عبد املطلب إىل زَّ العُ  عبدُ  أبو َلٍب  بني هاشمٍ 

ا إال رسا  ا، حتى جهدوا ال يصل إليهم يشءٌ أو ثالثً  فأقاموا عىل ذلك سنتنيِ 

 .ا به من أراد صلتهم من قريشٍ مستخفيً 

 ه من األذىمن قوِم ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ما لقي رسوُل كُرِذ -13

ه وقومه من بني هاشم وبني حني منعه اهلل منها، وقام عمُّ  ريٌش فجعلت قُ 

ون به ئه ويستهزبه، ُمزونَ  بينهم وبني ما أرادوا من البطشِ ه، وحالوا املطلب دونَ 

بأحداثهم، وفيمن نصب لعداوته منهم،  ينزل يف قريشٍ  اصمونه، وجعل القرآنُ وخُي 

 .من الكفار يف عامة من ذكر اهللُ ي لنا، ومنهم من نزل فيه القرآنُ مِّ ومنهم من ُس 

بن عبد  ه أبو َلِب عمُّ ممن نزل فيه القرآن  ي لنا من قريشٍ مِّ فكان ممن ُس 

ها اهلل تعاىل الة احلطب، وإنام سامَّ حرب بن أمية، محَّ  ه أم مجيل بنُت وامرأتُ  املطلب

 ه عىل طريق رسولِ ل الشوك فتطرَح مِ حَت  -فيام بلغني- ألهنا كانت ؛احلطب الةَ محَّ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )، فأنزل اهلل تعاىل فيهام: مرُّ حيث يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
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ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 .[1-5]املََسد: (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

زه، فأنزل اهلل تعاىل فيه: زه وملَ مهَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كان إذا رأى رسوَل  خلٍف  وأمية بنُ 

 ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)

ڇ ڇ ڍ  چ چ ڇ ڇ ڃ ڃ ڃ چ چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 .[2-5]اَلَُمزة: (ڈ ژ ژ ڑ ڌ ڎ ڎ ڈ ڍ ڌ

واهلل يا  فقال له: -فيام بلغني- ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هشام رسوَل  ي أبو جهل بنُ ولقِ 

 إَلك الذي تعبد. نَّ بَّ آَلتنا، أو لنُس  ، لترتكن سبَّ حممدُ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ) فأنزل اهلل تعاىل فيه:

آَلتهم،  عن سبِّ  كفَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كر يل أن رسوَل فذُ . [542]األنعام: (...ۇ ۇ

 يدعوهم إىل اهلل. وجعَل 

ا، فدعا فيه إىل اهلل لجلًس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  سوُل ، كان إذا جلس ربن احلارِث  والنُض 

ه ه يف لجلِس فَ خلَ  ؛اخلالية ا ما أصاب األممَ فيه قريًش  ، وحذرَ تعاىل وتال فيه القرآنَ 

: ، ثم يقول، وملوك فارَس نديارَ ، وعن أسفَ ستم السنديدِ ثهم عن رُ إذا قام، فحدَّ 

ها كام ني، اكتتبَ األول ه إال أساطريُ ا مني، وما حديثُ بأحسن حديثً  واهلل ما حممدٌ 

 ها.اكتتبتُ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )فأنزل اهلل فيه: 

 (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 .[6-1]الفرقان:
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 .[51]القلم: (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی) :ونزل فيه

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )ونزل فيه: 

 .[7]لقامن: (ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ) ،[2-7]اجلاثية: (ڱ

 بني زهرة، وكان من أرشاِف  حليُف  يٍق واألخنس بن رَش : إسحاَق  قال ابنُ 

عليه، فأنزل اهلل  ردُّ ، ويَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  من رسولِ  ستمع منه، فكان يصيُب القوم وممن يُ 

إىل  [55-54]القلم: (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې)تعاىل فيه: 

 .[53]القلم: (وئ)قوله تعاىل: 

ها! وسيدُ  قريشٍ  وأنا كبريُ  تركُ ل عىل حممد وأُ زَّ نَ قال: أيُ  بن املغريةَ  والوليدُ 

 سيد ثقيف، ونحن عظيام القريتني! عمرو بن عمري الثقفيُّ  رتك أبو مسعودٍ ويُ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ): -فيام بلغني-فأنزل اهلل تعاىل فيه 

خُرف: (ڭ ۇ ۇ خُرف: (ۈئ)إىل قوله تعاىل:  [35]الزُّ  .[35]الزُّ

فكان  ،ا ما بينهامنً َس َح  ،نييَ عيط، وكانا متصافِ بن أيب مُ  وعقبةُ  ،بن خلف يبُّ وأُ 

فقال له:  ا، فأتى عقبةَ بيا منه، فبلغ ذلك أُ  وسمعَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  إىل رسولِ  قد جلَس  عقبةُ 

أن  وجهي من وجهك حرامٌ  !؟منه ا وسمعَت غني أنك جالست حممدً بلُ أمل يَ 

منه، أو مل تأته  إليه أو سمعَت  إن أنت جلسَت  -من اليمني واستغلظَ - أكلمك

 وجهه.ل يف فتتفُ 

فأنزل اهلل تعاىل فيهام:  ،بن أيب معيط لعنه اهلل اهلل عقبةُ  ففعل ذلك عدوُّ 

 (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)

 .[52]الفرقان: (ڭ ڭ)إىل قوله تعاىل:  [57]الفرقان:
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تَّ فَ رْ اقد  بالٍ  ظمٍ بعَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بن خلف إىل رسولِ  ومشى أيبُّ 
(1)

، فقال: يا 

مَّ هذا بعد ما أرَ  أن اهلل يبعُث  مُ حممد، أنت تزعُ 
(2)

ه يف الريح يف يده، ثم نفخَ  ه، ثم فتَّ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  نحو رسولِ 

وإياك بعد ما تكونان  ذلك، يبعثه اهللُ نعم، أنا أقوُل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )فأنزل اهلل تعاىل فيه:  ،«النارَ  ك اهللُلُ دِخ هكذا، ثم يُ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

-72]يس: (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆھ ھ 

24]. 

 أهل مكَة م إسالُمملا بلغُه احلبشِة من أرِض من عاَد كُرِذ -14

، الذين خرجوا إىل أرض ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  : وبلغ أصحاَب إسحاَق  قال ابنُ 

، بلغهم ةَ ا بلغهم من ذلك، حتى إذا دنوا من مكَّ فأقبلوا ملِ  ؛ةَ أهل مكَّ  احلبشة إسالمُ 

إال  ، فلم يدخل منهم أحدٌ كان باطاًل  أهل مكةَ  ثوا به من إسالمِ دَّ أن ما كانوا حَتَ 

 .استخفيً أو مُ  وارٍ بجِ 

ثالثة وثالثون  احلبشةِ  ه من أرضِ من أصحابِ  م عليه مكةَ من قدِ  فجميعُ 

 .رجاًل 

                                                 

: حتطم وتكرسارفَ  (1)   . تَّ

: بيلرَ أَ  (2)   .  مَّ
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 الصحيفِة نقِض حديُث -15

عىل  : قام يف نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها قريٌش إسحاَق  قال ابنُ 

  أحسنَ  فيها أحدٌ  بلِ من قريش، ومل يُ  بني املطلب نفرٌ و بني هاشمٍ 
ِ
بن هشام  من بالء

 ه، فكان هشامٌ ألمِّ  بن هاشم بن عبد مناٍف  أخي نضلةَ  وذلك أنه كان ابنَ عمرو؛ 

، وبنو يأيت بالبعريِ  -فيام بلغني- فكان يف قومه، ، وكان ذا رشٍف واصاًل  لبني هاشمٍ 

عب الشِّ  به فمَ  ا، حتى إذا أقبَل ، قد أوقره طعامً عب لياًل يف الشِّ  وبنو املطلِب  هاشمٍ 

ثم يأيت به قد  ،عليهم الشعَب  نبه، فيدخُل طامه من رأسه، ثم ضب عىل َج خلع ِخ 

ازا ه بَ أوقرَ 
(1)

 ، فيفعل به مثل ذلك.

بنت  ه عاتكةَ ، وكانت أمُّ بن أيب أميةَ  ثم إنه مشى إىل زهريِ : إسحاَق  قال ابنُ 

، وتنكح ، وتلبس الثياَب الطعامَ  د رضيت أن تأكَل ، أقَ عبد املطلب، فقال: يا زهري

نكحون وال منهم، وال يَ  بتاعُ باعون وال يُ ، ال يُ ك حيث قد علمَت ، وأخوالُ النساءَ 

، ثم أيب احلكم بن هشامٍ  أما إين أحلف باهلل أن لو كانوا أخواَل ! نكح إليهم؟يُ 

 .اما دعاك إليه منهم، ما أجابك إليه أبدً  دعوته إىل مثلِ 

، واهلل لو كان معي واحدٌ  ؟ إنام أنا رجٌل ! فامذا أصنعُ قال: وحيك يا هشامُ 

 .هالقمت يف نقضها حتى أنقَض  آخرُ  رجٌل 

 .قال: قد وجدت رجاًل 

 قال: فمن هو؟

                                                 

 : الثياب.زُّ البَ  (1)
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 .قال: أنا

 .انا رجال ثالثً : أبغِ قال له زهريٌ 

َُ  طعم أقد رضيَت ، فقال له: يا مُ م بن عديطعِ فذهب إىل املُ   لك بطنانِ أن 

! أما واهلل لئن ؟فيه لقريشٍ  عىل ذلك، موافٌق  ، وأنت شاهدٌ ناٍف ني عبد مَ من بَ 

 .ام إليها منكم رساعً أمكنتموهم من هذه لتجدهنَّ 

 .؟ إنام أنا رجل واحدٌ وحيك! فامذا أصنعُ  :قال

 .اقال: قد وجدت ثانيً 

 قال: من هو؟

 .قال: أنا

 .اقال: أبغنا ثالثً 

 .قال: قد فعلت

 قال: من هو؟

 .بن أيب أمية زهريُ  ل:قا

 ا.قال: أبغنا رابعً 

 .طعم بن عديٍّ ا مما قال للمُ بن هشام، فقال له نحوً  خرتيِّ البَ أيب فذهب إىل 

 عني عىل هذا؟فقال: وهل من أحد يُ 

 .قال: نعم
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 قال: من هو؟

 .ابن أيب أمية، واملطعم بن عدي، وأنا معك قال: زهريُ 

 ا.قال: أبغنا خامًس 

 .هممه، وذكر له قرابتهم وحقَّ ، فكلَّ األسودِ بن  فذهب إىل زمعةَ 

 ؟الذي تدعوين إليه من أحدٍ  فقال له: وهل عىل هذا األمرِ 

 .ى له القومَ نعم، ثم سمَّ  قال:

هم ، فأمجعوا أمرَ ، فاجتمعوا هنالك بأعىل مكةَ جون لياًل احلَ  دوا خطمَ عَ فاتَّ 

 .حتى ينقضوها يف الصحيفةِ  عىل القيامِ وتعاقدوا 

 .من يتكلمُ  َل : أنا أبدؤكم، فأكون أوَّ وقال زهريٌ 

، فطاف ةٌ لَّ بن أيب أمية عليه ُح  وا إىل أنديتهم، وغدا زهريُ فلام أصبحوا غدَ 

، س الثياَب ونلبَ  الطعامَ  ، أنأكُل فقال: يا أهل مكةَ  ا، ثم أقبل عىل الناسِ بالبيت سبعً 

 هذه الصحيفةُ  شقَّ تُ د حتى بتاع منهم، واهلل ال أقعُ باع وال يُ ى ال يُ هلكَ  وبنو هاشمٍ 

 القاطعة الظاملة.

 .شقُّ : كذبت واهلل ال تُ قال أبو جهل: وكان يف ناحية املسجدِ 

 .تبتا حيث كُ ، ما رضينا كتاهَب بن األسود: أنت واهلل أكذُب  قال زمعةُ 

 .به قرُّ تب فيها، وال نُ ، ال نرىض ما كُ صدق زمعةُ  خرتي:قال أبو البَ 
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ذلك، نربأ إىل اهلل منها،  كذب من قال غريَ ام وصدقتُ  قال املطعم بن عدي:

 ا من ذلك.بن عمرو نحوً  قال هشامُ و، تب فيهاومما كُ 

 .فيه بغري هذا املكان رَ ووِ ُش ، تُ يض بليلٍ فقال أبو جهل: هذا أمر قُ 

إىل الصحيفة  املسجد، فقام املطعمُ  جالس يف ناحيةِ  قال: وأبو طالٍب 

 .«ك اللهمَّ باسمِ »ال قد أكلتها، إ ةَ َض ها، فوجد األرَ ليشقَّ 

 عراِجوامِل اإلسراِء كُرِذ -16

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  برسولِ  ثم أرسَي  قال: لبيِّ طَّ املُ  : عن حممد بن إسحاَق هشامٍ  قال ابنُ 

، وقد فشا من إيلياء املقدسِ  ألقىص، وهو بيُت إىل املسجد ا احلرامِ  من املسجدِ 

 ها.، ويف القبائل كلِّ يف قريشٍ  بمكةَ  اإلسالمُ 

 من أمر ، وأمرٌ ومتحيٌص  عنه بالءٌ  كرَ رساه، وما ذُ : وكان يف مَ إسحاَق  قال ابنُ 

ملن  ى ورمحة وثباٌت لطانه، فيه عربة ألويل األلباب، وهدً يف قدرته وُس  اهلل 

ى به سبحانه ، فأرَس ق، وكان من أمر اهلل سبحانه وتعاىل عىل يقنيٍ وصدَّ باهلل آمن 

لطانه ه وُس حتى عاين ما عاين من أمرِ ، ه ما أرادَ ه من آياتِ يَ ، لرُي شاءَ  وتعاىل كيَف 

 .صنع هبا ما يريدُ العظيم، وقدرته التي يَ 

 أنا امبين»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أنه قال: قال رسوُل  ثت عن احلسنِ دِّ : ُح إسحاَق  قال ابنُ 

ا، فعدت إىل شيئ   فلم أرَ  مه، فجلسُت ، فهمزين بقَد جر، إذ جاءين جربيُل يف احلِ  نائم  

دت إىل ا، فعُ شيئ   ه، فجلست فلم أرَ ين بقدمِ فهمز ضجعي، فجاءين الثانيةَ مَ 

، فقمت معه، ديَّ ُض ه، فجلست، فأخذ بعَ فهمزين بقدمِ  ضجعي، فجاءين الثالثةَ مَ 

ذيه جناحان ، يف فخِ واحلامرِ  ، بني البغلِ أبيُض  ، فإذا دابة  فخرج يب إىل باب املسجدِ 
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ني خرج معي ال يفوتُ  فه، فحملني عليه، ثمنتهى طرْ ه يف مُ يَد  جليه، يضعُ هبام رِ  حيفزُ 

 .«وال أفوته

معه، حتى انتهى به إىل  عليه السالمُ  ، ومىض جربيُل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فمىض رسوُل 

  وموسى وعيسى يف نفرٍ  ، فوجد فيه إبراهيمَ املقدسِ  بيِت 
ِ
هم ، فأمَّ من األنبياء

 .، ويف اآلخر لبنٌ مها مخرٌ يف أحدِ  :يت بإناءين هبم، ثم أُ فصىلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

 اخلمر. ب منه، وترك إناءَ فرِش  اللبنِ  إناءَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  قال: فأخذ

مت رِّ ، وُح تك يا حممدُ ت أمَّ يَ دِ للفطرة، وهَ  ديَت هُ  :قال: فقال له جربيُل 

 .عليكم اخلمرُ 

فأخربهم  ا عىل قريشٍ غدَ  ، فلام أصبَح ةَ إىل مكَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ثم انرصف رسوُل 

 .اخلربَ 

رُ : هذا واهلل اإلمْ فقال أكثر الناسِ 
(1)

  ُ ا من شهرً  طردُ لتُ  ، واهلل إن العريَ البنيِّ

، ويرجع واحدةٍ  يف ليلةٍ  ذلك حممدٌ  ، أفيذهُب قبلةً ا مُ ، وشهرً دبرةً م مُ أإىل الش مكةَ 

 !؟إىل مكةَ 

فقالوا له: هل  ،إىل أيب بكرٍ  ، وذهب الناُس ممن كان أسلمَ  قال: فارتد كثريٌ 

وصىل فيه  املقدسِ  بيَت  ليلةَ أنه قد جاء هذه ال ك، يزعمُ يف صاحبِ  لك يا أبا بكرٍ 

 .ةَ إىل مكَّ  ورجعَ 

                                                 
 ر: العجب املنكر.اإلمْ  (1)



 77|خمتصر السرية النبوية

 

بىل، ها هو ذاك يف  :فقالوا .بون عليهكذِ قال: فقال َلم أبو بكر: إنكم تَ 

 .حيدث به الناَس  املسجدِ 

! فواهلل ؟م من ذلككُ عجبُ ، فام يُ فقال أبو بكر: واهلل لئن كان قاله لقد صدَق 

 ليأتيه من اهلل من الس إنه ليخربين أن اخلربَ 
ِ
 أو هنارٍ  من ليلٍ  يف ساعةٍ  إىل األرضِ  امء

 .عجبون منهمما تَ  قه، فهذا أبعدُ صدِّ فأُ 

ثت هؤالء أحدَّ  ،اهلل ، فقال: يا نبيَّ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  حتى انتهى إىل رسولِ  ثم أقبَل 

 ؟هذه الليلةَ  املقدسِ  أنك جئت بيَت  القومَ 

 .«نعم» قال:

 .فه يل، فإين قد جئتهاهلل، فِص  يا نبيَّ  قال:

 فجعل رسوُل  ،«إليه ل حتى نظرُت  عَ فِ فرُ »: ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول اهلل سنُ قال احل

ام وصف اهلل، كلَّ  أنك رسوُل  ، أشهدُ ه أليب بكر، ويقول أبو بكر: صدقَت صفُ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  اهلل، حتى إذا انتهى، قال رسوُل  ا، قال: صدقت، أشهد أنك رسوُل له منه شيئً 

 .ه الصديَق سامَّ  ، فيومئذٍ «وأنت يا أبا بكر الصديُق »أليب بكر: 

ڦ ڄ )ه لذلك: عن إسالمِ  تعاىل فيمن ارتدَّ  : وأنزل اهللُقال احلسنُ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .[64]اإلرساء: (ڍ ڍ ڌ
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 عراِجامِل قصُة -17

أنه   دريِّ اخلُ  م عن أيب سعيدٍ : وحدثني من ال أهتَّ إسحاَق  قال ابنُ 

 تَ ، أُ قدسِ املَ  مما كان يف بيِت  فرغُت  ملا»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: سمعت رسوَل 

كم عينيه إذا حرض، تُ إليه ميِ  ُد مُ منه، وهو الذي يَ  أحسنَ  ا قط  ، ومل أر شيئ  عراِج باملِ 

 له: باُب  ، يقاُل من أبواب السامءِ  فأصعدين صاحبي فيه، حتى انتهى يب إىل باٍب 

، ملٍك   ألَف يديه اثنا عَش  ، حتتقال له: إسامعيُل ، يُ من املالئكةِ  لك  ظة، عليه مَ احلفَ 

 .«ملك ملك منهم اثنا عش ألَف  لٍ كُ  حتت يديْ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )»ث هبذا احلديث: حني حدَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: يقول رسوُل 

ثر: (ۉ قال:  .؟ قال: هذا حممد  خل يب، قال: من هذا يا جربيُل فلام دَ  ،[35]املدَّ

 .«خريٍ عث؟ قال: نعم. قال: فدعا ل بِ أوقد بُ 

 السامءَ  ملا دخلُت »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يف حديثه: إن رسوَل  عيد اخلدريُّ قال أبو س

، فيقول لبعضها إذا بني آدمَ  عرض عليه أرواُح ا تُ الدنيا، رأيت هبا رجال جالس  

، ويقول ٍب طيِ  طيبة خرجت من جسدٍ  به، ويقول: روح   س  ا ويُ رضت عليه خري  عُ 

خرجت من  خبيثة   ول: روح  ويق س بوجهه، ويعبَ َ  رضت عليه: أُ لبعضها إذا عُ 

 .«جسد خبيٍث 

 ؟قلت: من هذا يا جربيُل »قال: 

ته، فإذا مرت به روح املؤمن منهم ريَّ عرض عليه أرواح ذُ ، تُ قال: هذا أبوك آدمُ 

الكافر منهم  ت به روُح وإذا مرَّ  ،طيب خرجت من جسدٍ  وقال: روح طيبة   ،هبا ُسَّ 

 .«خبيٍث  خبيثة خرجت من جسدٍ  ذلك، وقال: روح   منها وكرهها، وساءَ  أففَّ 
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اإلبل كمشافرِ  شافرُ  مهم مَ ثم رأيت رجاال  » :قال
(1)

من نار  ع  طَ ، يف أيدهيم قِ 

هارِ فْ كاألَ 
(2)

هؤالء يا  نْ هم. فقلت: مَ من أدبارِ  خرُج هم، فتَ فوهنا يف أفواهِ قذِ ، يَ 

 ؟جربيُل 

 .«لام  ة أموال اليتامى ظُ لَ قال: هؤالء أكَ 

ون رعون، يمر  بسبيل آل فِ  مل أر مثلها قط   م بطون   مهثم رأيت رجاال  »قال: 

ومةِ يُ هْ عليهم كاإلبل املَ 
(3)

قدرون عىل أن وهنم ال يَ ؤط، يَ عرضون عىل النارِ حني يُ  

 .«م ذلكلوا من مكاهِن يتحوَّ 

 ؟يا جربيُل  قلت: من هؤالءِ »قال: 

 .«الربا ةُ قال: هؤالء أكلَ 

، نتن  مُ  ، إىل جنبه حلم غثي طيب   ثمني    بني أيدهيم حلم  رجاال   ثم رأيُت » قال:

 .«الطيب تكون السمنيَ املنتن، ويَ  يأكلون من الغِث 

 ؟يا جربيُل  قلت: من هؤالءِ »قال: 

م ، ويذهبون إىل ما حرَّ اهلل مهم من النساءِ  تكون ما أحلَّ قال: هؤالء الذين يَ 

 .«اهلل عليهم منهنَّ 

 ؟فقلت: من هؤالء يا جربيُل ، نَّ دهِي قات بثُ علَّ نساء مُ  ثم رأيُت »قال: 

 .«همن ليس من أوالدِ مَ  دخلن عىل الرجالِ الالت أَ  هؤالءِ  قال:

                                                 

 . ر اإلبل: شفتهفَ ْش مِ  (1)

 : احلجر قدر ملء الكف.وهو رهْ فِ األَْفهار: مجع  (2)

 : الِعطاش منها.ةومَ يُ اإلبل املَهْ  (3)
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، مريمَ  بنُ ا: عيسى ، فإذا فيها ابنا اخلالةِ الثانيةِ  ثم أصعدين إىل السامءِ »قال: 

 .«زكريا وحييى بنُ 

 القمرِ  ه كصورةِ صورتُ  ، فإذا فيها رجل  دين إىل السامء الثالثةِ ثم أصعَ »قال: 

 .«البدرِ  ليلةَ 

 ؟قلت: من هذا يا جربيُل »قال: 

 .«بن يعقوَب  وسُف قال: هذا أخوك يُ 

 فسألته: من هو؟ ، فإذا فيها رجل  الرابعةِ  ثم أصعدين إىل السامءِ »قال: 

 .«قال: هذا إدريُس 

 .«[17]مريم: (ڍ ڍ ڌ ڌ)»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: يقول رسوُل 

حية، الرأس واللِ  أبيُض  ها كهل  فإذا في ،اخلامسةِ  ثم أصعدين إىل السامءِ »قال: 

ونِ نُ ثْ العُ  عظيمَ 
(1)

 ؟قلت: من هذا يا جربيُل » قال: ،«منه  أمجَل ، مل أر كهال  

 .«مرانبن عِ  حبب يف قومه هارونُ قال: هذا املُ 

مُ آدَ  ، فإذا فيها رجل  السادسةِ  ثم أصعدين إىل السامءِ »قال: 
(2)

أقنى طويل   
(3)

 ،

 ؟: من هذا يا جربيُل ، فقلت لهنوءةَ كأنه من رجال َش 

 مران.وسى بن عِ قال: هذا أخوك مُ 

                                                 

  وِن: عظيم اللحية.نُ عظيَم الُعثْ (1)

 م: األسمر. اآلدَ  (2)

  .واملارن، من غري قبحارتفاع يف أعىل األنف بني القصبة ا: نَ القَ  (3)
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إىل باب  عىل كريس   جالس   هل  ، فإذا فيها كَ ةِ السابعَ  ثم أصعدين إىل السامءِ 

 ،القيامة ، ال يرجعون فيه إىل يومِ ملٍك  يوم سبعون ألَف  لَّ ، يدخله كُ عمورِ البيت املَ 

 .«منه ه بهكم أشبَ كم، وال صاحبُ بِ ه بصاحِ  أشبَ مل أر رجال  

 ؟قلت: من هذا يا جربيُل »قال: 

 .«قال: هذا أبوك إبراهيمُ 

ساءَ لعْ  ، فرأيت فيها جارية  ةَ خل يب اجلنَّ ثم دَ »قال: 
(1)

؟ ، فسألتها: ملن أنِت 

َ «حارثةَ  ها، فقالت: لزيد بنِ تني حني رأيتُ وقد أعجبَ   زيدَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هبا رسوُل  ، فبرشَّ

 .بن حارثةَ 

- ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النبيِّ  اهلل بن مسعودٍ  بدِ : ومن حديث عإسحاَق  قال ابنُ 

  جربيَل  : أنَّ -فيام بلغني
ٍ
 ستأذنُ وات إال قالوا له حني يَ من السام مل يصعد به إىل سامء

 .عث؟ فيقول: نعمد بُ قَ أوَ  فيقولون: .؟ فيقول: حممدٌ ن هذا يا جربيُل ا: مَ يف دخوَلِ 

 وصاحب! حتى انتهى به إىل السام اه اهلل من أخٍ فيقولون: حيَّ 
ِ
، ثم انتهى السابعةِ  ء

 يوم. لِّ يف كُ  سني صالةً ه، ففرض عليه مَخ به إىل ربِّ 

 مران بموسى بن عِ  ا، فلام مررُت فأقبلت راجع  »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: قال رسوُل 

 عليك من الصالة؟ رَض سألني كم فُ  -كان لكم الصاحُب  ونعمَ -

 .يوم كلَّ  مخسني صالة   :فقلت

                                                 

 .س: لون الشفة إذا كانت تضب إىل السمرة قلياًل عْ اللَّ  (1)
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، فاسأله أن ، فارجع إىل ربَك ضعيفة   ، وإن أمتكفقال: إن الصالة ثقيلة  

 تك.مَّ ف عنك وعن أُ فِ ُي 

 ا.عني عش   ف عني وعن أمتي، فوضعَ فِ ريب أن ُي  فسألت فرجعُت 

، ذلك، فرجعت فسألت ريِب  عىل موسى فقال ل مثَل  فمررُت  ثم انِصفُت 

 ا.فوضع عني عش  

 ذلك، فرجعت فسألته عىل موسى، فقال ل مثَل  ثم انِصفت فمررُت 

 ا.ي عش  عنِ  فوضعَ 

إليه، قال: فارجع فاسأل، حتى  ل مثل ذلك، كلام رجعُت  ثم مل يزل يقوُل 

 .يوم وليلةٍ  صلوات يف كِل  ذلك عني، إال مخَس  ضعَ إىل أن وُ  انتهيُت 

ه، ريب وسألتُ  ذلك، فقلت: قد راجعُت  إىل موسى، فقال ل مثَل  ثم رجعُت 

ا مهن، كان ، واحتساب  ا هبنَّ منكم إيامن   اهنَّ أدَّ فمن  ،منه، فام أنا بفاعلٍ  حتى استحييُت 

 .«مكتوبة مخسني صالة   له أجرُ 

 نيئستهِزامُل أمَر اهلل كفايُة -18

ا، تسبً ا حُم اهلل تعاىل صابرً  عىل أمرِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : فأقام رسوُل إسحاَق  قال ابنُ 

  عىل ما يلقى منهم من التكذيِب  ا إىل قومه النصيحةَ ؤديً مُ 
ِ
 .واألذى واالستهزاء

يف  ورشٍف  وكانوا ذوي أسنانٍ  هم،من قومِ  نفرٍ  مخسةَ ني ئستهزاملُ  وكان عظامءُ 

ا قد دعا عليه ملِ  -فيام بلغني- ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وكان رسوُل ، املطلِب  بنُ  األسودُ قومهم: 

 .«دهله ولَ ه، وأثكِ بَِص  أعمِ  اللهمَّ »ه به، فقال: غه من أذاه واستهزائِ كان يبلُ 
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 احلارُث ، وبن وائل العاُص ، وبن املغريةِ  والوليدُ  ،بن عبد يغوَث  األسودُ و

 .الطلةِ بن الطُ 

 :تعاىل عليه اهللُ ، أنزَل االستهزاءَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، وأكثروا برسولِ فلام متادوا يف الرشِّ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )

 .[26-20]احِلجر: (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 وخدجيَة أبي طالٍب وفاُة -19

، واحدٍ  وأبا طالب هلكا يف عامٍ  ويلدٍ بنت خ : ثم إن خدجيةَ إسحاَق  قال ابنُ 

عىل  صدٍق  وكانت له وزيرَ - لك خدجيةَ هبُ  املصائُب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فتتابعت عىل رسولِ 

ا يف أمره، ا وحرزً دً وكان له عُض  ،ه أيب طالبلك عمِّ وهبُ  -اإلسالم يشكو إليها

 ه إىل املدينة بثالث سنني.وذلك قبل مهاجرِ  ،ا عىل قومهونارًص  نعةً ومَ 

من األذى ما مل تكن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  من رسولِ  نالت قريٌش  أبو طالب َك فلام هل

 .أيب طالب به يف حياةِ  تطمعُ 

 ا ثقله، قالت قريٌش ، وبلغ قريًش إسحاق: وملا اشتكى أبو طالٍب  قال ابنُ 

ها، كلِّ  قريشٍ  يف قبائلِ  حممدٍ  قد أسلام، وقد فشا أمرُ  وعمرَ  ها لبعض: إن محزةَ بعُض 

أن  ه منا، واهلل ما نأمنُ أخيه، وليعطِ  لنا عىل ابنِ  ذْ طالب، فليأُخ قوا بنا إىل أيب فانطلِ 

 نا.يبتزونا أمرَ 

موه، وهم ابن عباس قال: مشوا إىل أيب طالب فكلَّ عن : إسحاَق  قال ابنُ 

بن  هشام، وأميةُ  بنُ  ، وأبو جهلِ بن ربيعةَ  ، وشيبةُ بن ربيعةَ  قومه: عتبةُ  أرشاُف 

هم، فقالوا: يا أبا طالب، إنك ال من أرشافِ حرب، يف رج بنُ  خلف، وأبو سفيانَ 
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الذي بيننا  فنا عليك، وقد علمَت وَّ ، وقد حضك ما ترى، وخَت قد علمَت  منا حيُث 

عنه،  كفَّ عنا، ونَ  لنا منه، ليكفَّ  ذ له منا، وخذْ فخُ  ؛هأخيك، فادعُ  وبني ابنِ 

 .هه ودينَ عْ نا، وندَ نا ودينَ وليدعْ 

  بنَ ال: يا ، فجاءه، فقافبعث إليه أبو طالٍب 
ِ
قومك، قد  أرشاُف  أخي: هؤالء

 ذوا منك.عطوك، وليأُخ اجتمعوا لك، ليُ 

، لكون هبا العرَب عطونيها َت تُ  واحدة   نعم، كلمة  »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: فقال رسوُل 

 .«دين لكم هبا العجمُ وتَ 

 .كلامت : نعم وأبيك، وعرُش قال: فقال أبو جهلٍ 

 .«هعبدون من دونِ ما تَ لعون ال إله إال اهلل، وَت »قال: تقولون: 

 ا، إنَّ ا واحدً إَلً  اآلَلةَ  أن تعَل  ريد يا حممدُ ثم قالوا: أتُ ، قوا بأيدُمقال: فصفَّ 

 !أمرك لعجٌب 

ا مما عطيكم شيئً بمُ  هم لبعض: إنه واهلل ما هذا الرجُل قال: ثم قال بعُض 

 ه.كم وبيناهلل بينَ  كم، حتى حيكمَ قوا وامضوا عىل دين آبائِ ريدون، فانطلِ تُ 

 قوا.رَّ فَ قال: ثم تَ 

 .اطً طَ ك سألتهم َش أخي، ما رأيتُ  بنَ ا: واهلل يا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال أبو طالب لرسولِ 

له:  ه، فجعل يقوُل يف إسالمِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ع رسوُل قال: فلام قاَلا أبو طالب طمِ 

 .«القيامة يومَ  لك هبا الشفاعةَ  لها أستحل  فقُ  ،، فأنتأي عمِ »
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أخي، واهلل لوال  بنَ اعليه، قال: يا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  رَص قال: فلام رأى حِ 

ا أين إنام قلتها جزعً  قريٌش  نَّ ظُ ني أبيك من بعدي، وأن تَ عليك وعىل بَ  ةِ بَّ السُّ  خمافةُ 

 ك هبا.ها، ال أقوَلا إال ألرسُّ لقلتُ  من املوِت 

تيه، ك شفَ رِّ إليه حُي  قال: نظر العباُس  املوُت  من أيب طالٍب  قال: فلام تقارَب 

التي  أخي، واهلل لقد قال أخي الكلمةَ  بنَ انه، قال: فقال يا صغى إليه بأذُ قال: فأ

 .ه أن يقوَلاأمرتَ 

 .ثم هلك أبو طالٍب  ،«مل أسمعْ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل  قال:

 صرَةيطلب النُّ إىل ثقيٍف سعي الرسوِل -21

من  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  من رسولِ  أبو طالب نالت قريٌش  لَك : وملا هَ إسحاَق  قال ابنُ 

إىل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فخرج رسوُل ه أيب طالٍب عمِّ  منه يف حياةِ  مل تكن تناُل األذى ما 

أن يقبلوا منه ما  ه، ورجاءَ هبم من قومِ  نعةَ ، واملَ من ثقيٍف  رصةَ النُّ  ، يلتمُس الطائِف 

 ه.، فخرج إليهم وحدَ  اهللهم به من جاءَ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ملا انتهى رسوُل  قال: رظيِّ القُ  بن كعٍب  : عن حممدِ إسحاَق  قال ابنُ 

 هم، وهم إخوةٌ وأرشافُ  ثقيٍف  سادةُ  من ثقيف، هم يومئذٍ  ، عمد إىل نفرٍ إىل الطائِف 

من  من قريشٍ  هم امرأةٌ وعند أحدِ  ،وحبيٌب ، ومسعودٌ  ،عمرو يل بنُ يالِ  : عبدُ ثالثةٌ 

هم له مهم بام جاءَ ، فدعاهم إىل اهلل، وكلَّ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بني مجح، فجلس إليهم رسوُل 

 .ه من قومهن خالفَ معه عىل مَ  ، والقيامِ ه عىل اإلسالمِ رصتِ من نُ 

طرُ مْ هو يَ  هم:فقال له أحدُ 
(1)

 .كأرسلَ  إن كان اهللُ ثياب الكعبةِ  

                                                 
  ط: يمزق.رُ مْ يَ  (1)
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 ك!رسله غريَ ا يُ اهلل أحدً  : أما وجدَ وقال اآلخرُ 

 من اهلل كام تقول، ألنت لئن كنت رسواًل  ،ا: واهلل ال أكلمك أبدً وقال الثالُث 

عىل اهلل، ما ينبغي يل أن  كذُب ، ولئن كنت تَ كالمَ عليك ال ا من أن أردَّ خطرً  أعظمُ 

 .مكأكلِّ 

فيام - ، وقد قال َلمثقيٍف  هم وقد يئس من خريِ من عند ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقام رسوُل 

 .«يم فاكتموا عنِ إذا فعلتم ما فعلتُ »: -ذكر يل

هم ذلك عليهرُ ئِ ذْ ه عنه، فيُ غ قومَ بلُ أن يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وكره رسوُل 
(1)

. 

ونه ويصيحون به، حتى هم، يسبُّ هم وعبيدَ فهاءَ به ُس وا فعلوا، وأغرَ فلم يَ 

ومها فيه،  بن ربيعةَ  وشيبةَ  بن ربيعةَ  تبةَ لعُ  وه إىل حائطٍ ؤ، وأجلعليه الناُس  اجتمعَ 

 ورجع عنه من ُس 
ِ
لة من عنب، فجلس حبَ  د إىل ظلِّ ن كان يتبعه، فعمِ مَ  ثقيٍف  فهاء

 ُس ي من ريان ما لقِ ينظران إليه، ويَ  وابنا ربيعةَ  ،فيه
ِ
، وقد لقي أهل الطائِف  فهاء

ماذا لقينا من » فقال َلا: ٍح التي من بني مُجَ  املرأةَ  -كر يلفيام ذُ - ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

 «؟كأمحائِ 

 عَف اللهم إليك أشكو َض »: -كر يلفيام ذُ - قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  فلام اطمأنَّ 

ستضعفني، املُ  الرامحني، أنت رب   واين عىل الناس، يا أرحمَ حيلتي، وهَ  ةَ لَّ قوت، وقِ 

ن كته أمري؟ إن مل يكُ ملَّ  ني؟ أم إىل عدو  مُ يتجهَّ  ني؟ إىل بعيدٍ لُ كِ ن تَ وأنت ريب، إىل مَ 

ل، أعوذ بنور وجهك الذي  ك هي أوسعُ عافيتَ  بال، ولكنَّ فال أُ  غضب   بك علَّ 

ك، أو نزل يب غضبَ الدنيا واآلخرة من أن تُ  عليه أمرُ  ، وصلَح لامُت أرشقت له الظ  

 .«إال بك ةَ تبى حتى ترىض، وال حول وال قوَّ سخطك، لك العُ  علَّ  حيلَّ 

                                                 

 هم ذلك عليه: يريد حيرش بينهم.رُ ئِ ذْ يُ  (1)
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هام، فدعوا كت له رمحُ حترَّ  ؛وما لقي وشيبةُ  عتبةُ  :قال: فلام رآه ابنا ربيعةَ 

، فضعه يف ا من هذا العنِب طفً ذ قِ اس، فقاال له: ُخ عدَّ  :قال لها، يُ ا َلام نرصانيا غالمً 

 له يأكل منه. ، فقْل الرجلِ  به إىل ذلك بق، ثم اذهْب هذا الطَّ 

، ثم قال له: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ه بني يدي رسولِ به حتى وضعَ  اس، ثم أقبَل ففعل عدَّ 

 .ثم أكل «باسم اهلل» ه قال:فيه يدَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  ، فلام وضعَ ْل كُ 

هذه  ما يقوله أهُل  إن هذا الكالمَ  اهلله، ثم قال: واس يف وجهِ فنظر عدَّ 

 .«ك؟وما دينُ  ؟اُس دَّ البالد أنت يا عَ  أيِ  ومن أهلِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فقال له رسوُل البالدِ 

 .وىينَ ، وأنا رجل من أهل نِ قال: نرصاين  

 .«ىبن متَّ  الصالح يونَس  جلِ الرَّ  من قريةِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

 ى؟س بن متَّ دريك ما يونُ : وما يُ فقال له عداٌس 

 .«ا وأنا نبيي ذاك أخي، كان نبي  » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

 .ه ويديه وقدميهل رأَس يقبِّ  ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهلل  عداٌس  كبَّ فأ

فلام  ،ك فقد أفسده عليكا غالمُ مها لصاحبه: أمَّ أحدُ  قال: يقول ابنا ربيعةَ 

ويديه  هذا الرجلِ  رأَس  ُل قبِّ ! ما لك تُ ، قاال له: ويلك يا عداُس اٌس جاءمها عدَّ 

 وقدميه؟

ه ما يعلمُ  ين بأمرٍ لقد أخربَ  من هذا، خريٌ  ما يف األرض يشءٌ  ،ديقال: يا سيِّ 

من  ك، فإن دينك خريٌ ك عن دينِ ، ال يرصفنَّ ك يا عداُس ، قاال له: وحيَ إال نبي  

 دينه.
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 عوا له وآمنوا بهالذين استَم نِّاجل أمُر -21

 حني يئَس  ا إىل مكةَ ائف راجعً من الطَّ  انرصَف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: ثم إن رسوَل 

من  ، فمر به النفرُ صيلِّ الليل يُ  من جوِف  قام ، حتى إذا كان بنخلةَ ثقيٍف  من خريِ 

من جن أهل  نفرٍ  سبعةُ  -كر يلفيام ذُ - تبارك وتعاىل، وهم هم اهللُرَ كَ الذين ذَ  اجلنِّ 

نذرين قد آمنوا هم مُ وا إىل قومِ من صالته ولَّ  فلام فرغَ  ؛معوا له، فاستَ يبنيَ ِص نَ 

 وأجابوا إىل ما سمعوا.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ):  هللُ ، قال املسو هيلع هللا ىلصهم عليه اهلل خربَ  صَّ فقَ 

-52]األحقاف: (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ) :إىل قوله تعاىل (پ پ

إىل آخر  [5]اجلن: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)وقال تبارك وتعاىل:  [35

 القصة من خربهم يف هذه السورة.

 ه على القبائِلنفَس ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوِل رُضَع -22

نوا عليه من ما كا ه أشدُّ ، وقومُ ةَ مكَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  م رسوُل : ثم قدِ إسحاَق  قال ابنُ 

 ستضعفني ممن آمن به. مُ دينه، إال قلياًل  ه وفراِق خالفِ 

 العرِب  م إذا كانت عىل قبائلِ ه يف املواِس ض نفَس عرِ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فكان رسوُل 

 منعوه حتى يبنيِّ ، ويسأَلم أن يصدقوه ويَ مرسٌل  ربهم أنه نبي  ، وخُي اهلليدعوهم إىل 

 ما بعثه به. َلم اهللُ

ى مع أيب بمنً  شاب   قال: إين لغالمٌ  ادٍ بن عبَّ  ربيعةَ ن ع: إسحاَق  قال ابنُ 

، إين يا بني فالنٍ »، فيقول: من العرِب  القبائلِ  عىل منازلِ  يقُف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ورسوُل 

لعوا ما ا، وأن َت شكوا به شيئ  عبدوا اهلل وال تُ كم أن تَ اهلل إليكم، يأمرُ  رسوُل 
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قوا يب، وتنعوين، حتى صِد يب، وتُ ؤمنوا ، وأن تُ ه من هذه األندادِ عبدون من دونِ تَ 

 .«عن اهلل ما بعثني به أبنِيَ 

 فإذا فرغَ  ،نيةعدَ  ةٌ لَّ عليه ُح  ،، له غديرتانِ ويضءٌ  أحوُل  ه رجٌل قال: وخلفَ 

، إن هذا إنام ني فالنٍ : يا بَ ه وما دعا إليه، قال ذلك الرجُل من قولِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

من بني  احليِّ لفاءكم من كم، وُح عناقِ ى من أزَّ والعُ  سلخوا الالَت دعوكم أن تَ يَ 

 سمعوا منه.طيعوه وال تَ فال تُ  ؛دعة والضاللةِ يش إىل ما جاء به من البِ قَ مالك بن أُ 

هذا  عليه ما يقول؟ قال: ه ويردُّ ، من هذا الذي يتبعُ أليب: يا أبِت  قال: فقلُت 

 .ى بن عبد املطلب أبو َلٍب زَّ العُ  ه عبدُ عمُّ 
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 اهلجرة[ بيعة العقبة وبدء -]ج

 األنصاِر إسالِم دُءَب -1

 ، وإنجازَ ملسو هيلع هللا ىلصه نبيِّ  دينه، وإعزازَ  إظهارَ   : فلام أراد اهللُإسحاَق  قال ابنُ 

، من األنصارِ  ه فيه النفرُ الذي لقيَ  يف املوسمِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  ه له، خرَج وعدِ مَ 

 موسم. لِّ يف كُ  ، كام كان يصنعُ العرِب  ه عىل قبائلِ فعرض نفَس 

 ا.اهلل هبم خريً  أرادَ  ا من اخلزرِج رهطً  قبة لقَي عَ فبينام هو عند ال

 .من اخلزرِج  قالوا: نفرٌ  «من أنتم؟»قال َلم: 

 .«أمن موال هيود؟»قال: 

 .قالوا: نعم

 .«كم؟مُ لسون أكلِ أفال َت »قال: 

 قالوا: بىل.

، وتال عليهم عليهم اإلسالمَ  ، وعرَض فجلسوا معه، فدعاهم إىل اهلل 

 .القرآنَ 

هم، ، أن ُود كانوا معهم يف بالدِ هبم يف اإلسالمِ  اهللُ مما صنعَ  قال: وكان

، وكانوا قد أوثانٍ  وأصحاَب  رشكٍ  لم، وكانوا هم أهَل وعِ  كتاٍب  وكانوا أهَل 

اآلن، قد  ا مبعوٌث نبيا  قالوا َلم: إن هم، فكانوا إذا كان بينهم يشءٌ ببالدِ  غزوهم

 وإرم. لكم معه قتل عادٍ ه، نتبعه فنقتُ زمانُ  أظلَّ 
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هم لبعض: ، ودعاهم إىل اهلل، قال بعُض أولئك النفرَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فلام كلم رسوُل 

فأجابوه ؛ كم إليه، فال تسبقنَّ دكم به ُودُ الذي توعَّ  إنه للنبيُّ  ،موا واهلل، تعلَّ يا قومُ 

 .عليهم من اإلسالمِ  لوا منه ما عرَض قوه وقبِ فيام دعاهم إليه، بأن صدَّ 

هم، ما بينَ  والرشِّ  بينهم من العداوةِ  نا، وال قومَ مَ وقالوا: إنا قد تركنا قو

عليهم  عرُض نَ ك، وعليهم، فندعوهم إىل أمرِ  مُ قدَ هم اهلل بك فسنَ معَ فعسى أن جَي 

 منك. أعزَّ  عليه فال رجَل  هم اهللُالذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن مجعَ 

 قوا.ا وصدَّ هم، وقد آمنوإىل بالدِ  راجعنيَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ثم انرصفوا عن رسولِ 

وهم إىل اإلسالم ودعَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هم ذكروا َلم رسوَل إىل قومِ  موا املدينةَ فلام قدِ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  من رسولِ  إال وفيها ذكرٌ  ور األنصارِ من دُ  دارٌ  بَق تحتى فشا فيهم، فلم 

 مرٍيبن ُع صعُباألوىل وُم قبُةالَع -2

، فلقوه  رجاًل عرَش اثنا  من األنصارِ  واِّف املوسمَ  قبُل املُ  حتى إذا كان العامُ 

  عىل بيعةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فبايعوا رسوَل ، بالعقبةِ 
ِ
النساء
(1)

عليهم  فرتَض وذلك قبل أن تُ  ،

 .احلرُب 

 العقبةَ  كنت فيمن حَض  قال: بن الصامِت  بادةَ : عن عُ إسحاَق  قال ابنُ 

  عىل بيعةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  نا رسوَل عْ ، فبايَ  رجاًل األوىل، وكنا اثني عرَش 
ِ
، وذلك قبل النساء

 قتَل ، وال نزين، وال نَ رسَق ا، وال نَ رشك باهلل شيئً ، عىل أال نُ احلرُب  فرتَض أن تُ 

فإن  ،عصيه يف معروٍف لنا، وال نَ نفرتيه من بني أيدينا وأرُج  هتانٍ ببُ  نا، وال نأيتَ أوالدَ 

                                                 
پ پ ڀ )بيعة النساء: أي ال قتال فيها، وقد ذكر اهلل تعاىل بيعة النساء يف القرآن، فقال:  (1) پ پ 

ڀ   .[55]املمتحنة: (ڀ 
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ب إن شاء عذَّ  ،كم إىل اهلل ا فأمرُ يتم من ذلك شيئً ِش وإن غَ  ،م اجلنةُ يتم فلكُ وفَّ 

 .رَ فَ وإن شاء غَ 

معهم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، بعث رسوُل عنه القومُ  : فلام انرصَف إسحاَق  قال ابنُ 

م يف هُ هَ فقِّ ، ويُ مهم اإلسالمَ علِّ ، ويُ قرئهم القرآنَ وأمره أن يُ ، عمريٍ  بنَ  مصعَب 

 .رارةَ بن زُ  ه عىل أسعدَ وكان منزلُ  ،باملدينة مصعب سمى املقرَئ الدين، فكان يُ 

 ضرٍيبن ُح وأسيِد عاٍذبن ُم سعِد إسالُم -3

 : أن أسعدَ اهلل بن أيب بكرٍ  عبدُ غرية واهلل بن املُ  بيدُ ثني عُ حدَّ : إسحاَق  قال ابنُ 

ر، فَ بني ظَ  ، ودارَ بني عبد األشهلِ  مري يريد به دارَ بن عُ  خرج بمصعِب  زرارةَ  بنَ 

ا من حوائط بني ، فدخل به حائطً رارةَ بن زُ  خالة أسعدَ  بنَ ابن معاذ  وكان سعدُ 

، ممن أسلمَ  ، فجلسا يف احلائط، واجتمع إليهام رجاٌل رٍق َلا: بئر مَ  قاليُ  عىل بئرٍ  رفَ ظَ 

، هام من بني عبد األشهلِ ا قومِ ضري، يومئذ سيدَ بن ُح  سيدُ ، وأُ بن معاذٍ  وسعدُ 

: ضريٍ عاذ ألسيد بن ُح بن مُ  ه، فلام سمعا به قال سعدُ عىل دين قومِ  رشكٌ ا مُ وكالمُه 

 ؛ناعفاءَ ها ُض سفِّ قد أتيا دارينا ليُ  ذينِ إىل هذين الرجلني الل ال أبا لك، انطلْق 

مني حيث قد  بن زرارةَ  ه لوال أن أسعدَ ينا، فإنَّ رمها واهنهام عن أن يأتيا دارَ فازُج 

 .امً خالتي، وال أجد عليه مقدَّ  ك ذلك، هو ابنُ كفيتُ  علمَت 

، بن زرارةَ  ته ثم أقبل إليهام، فلام رآه أسعدُ بن حضري حربَ  قال: فأخذ أسيدُ 

: إن فيه، قال مصعٌب  ق اهللَ ه قد جاءك، فاصدُ قومِ  : هذا سيدُ بن عمريٍ  صعِب قال مل

 ه.مْ جيلس أكلِّ 

 .قال: فوقف عليهام متشتاًم 
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النا إن كانت لكام اعتزِ  !نا؟عفاءَ هان ُض سفِّ تُ  ،فقال: ما جاء بكام إلينا

إن ه، وا قبلتَ فتسمع، فإن رضيت أمرً  تلُس  : أو، فقال له مصعٌب كام حاجةٌ ِس بأنفُ 

 عنك ما تكره؟ فَّ كرهته كُ 

، وقرأ باإلسالمِ  مه مصعٌب ته وجلس إليهام، فكلَّ ز حربَ قال: أنصفت، ثم ركَ 

قبل أن  ه اإلسالمَ رفنا يف وجهِ : واهلل لعَ -فيام يذكر عنهام-، فقاال عليه القرآنَ 

 .لهه وتسهُّ م يف إرشاقِ يتكلَّ 

ا أردتم أن تدخلوا صنعون إذله! كيف تَ وأمجَ  ثم قال: ما أحسن هذا الكالمَ 

 ؟يف هذا الدينِ 

 صيل.احلق، ثم تُ  شهادةَ  دُ شهَ ر ثوبيك، ثم تَ طهِّ وتُ  ،رفتطهَّ  غتسُل قاال له: تَ 

، ثم احلق، ثم قام فركع ركعتنيِ  د شهادةَ شهَّ ر ثوبيه، وتَ فقام فاغتسل وطهَّ 

إليكام  همن قومه، وسأرسلُ  ف عنه أحدٌ بعكام مل يتخلَّ  إن اتَّ قال َلام: إن ورائي رجاًل 

يف  ه وهم جلوٌس وقومِ  ته وانرصف إىل سعدٍ بن معاذ، ثم أخذ حربَ  ، سعدَ اآلنَ 

بغري  باهلل لقد جاءكم أسيدٌ  أحلُف  قال: قباًل بن معاذ مُ  نادُم، فلام نظر إليه سعدُ 

 ؟: ما فعلَت عىل النادي قال له سعدٌ  ندكم، فلام وقَف الوجه الذي ذهب به من عِ 

ما  هام، فقاال: نفعُل ا، وقد هنيتُ ما رأيت هبام بأًس واهلل ف ،مت الرجلنيِ قال: كلَّ 

ليقتلوه، وذلك  بن زرارةَ  قد خرجوا إىل أسعدَ  ثت أن بني حارثةَ دِّ ، وقد ُح أحببَت 

 .روكخالتك، ليخفِ  أهنم قد عرفوا أنه ابنُ 
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، فأخذ كر له من بني حارثةَ ا للذي ذُ فً ا، ختوُّ ا مبادرً غضبً مُ  قال: فقام سعدٌ 

 ا، ثم خرج إليهام، فلام رآمها سعدٌ ما أراك أغنيت شيئً  اهللمن يده، ثم قال: و احلربةَ 

، اًم تشتِّ منهام، فوقف عليهام مُ  ا إنام أراد منه أن يسمعَ أن أسيدً  مطمئنني، عرف سعدٌ 

ما  ، أما واهلل، لوال ما بيني وبينك من القرابةِ مامةَ : يا أبا أُ بن زرارةَ  ثم قال ألسعدَ 

ملصعب بن  زرارةَ  بنُ  وقد قال أسعدُ - هنا بام نكرَ يْ أتغشانا يف دارَ  هذا مني، مَت رُ 

ف بعك ال يتخلَّ ه، إن يتَّ ن وراءه من قومِ مَ  ، جاءك واهلل سيدُ مصعُب  : أْي عمريٍ 

ا أمرً  فتسمع، فإن رضيَت  تقعدُ  : أوله مصعٌب  قال: فقاَل  -عنك منهم اثنانِ 

 ؟رهُ هته عزلنا عنك ما تكلته، وإن كرِ ورغبت فيه قبِ 

 .: أنصفَت قال سعدٌ 

 .، وقرأ عليه القرآنَ ة وجلس، فعرض عليه اإلسالمَ ز احلربَ ثم ركَ 

 .لهه وتسهُّ م، إلرشاقِ قبل أن يتكلَّ  ه اإلسالمَ يف وجهِ  اهللفنا وقاال: فعرَ 

 م يف هذا الدين؟م ودخلتُ صنعون إذا أنتم أسلمتُ ثم قال َلام: كيف تَ 

، ثم تصيل احلقِّ  شهادةَ  شهدُ يك، ثم تَ ر ثوبطهِّ ر وتُ طهَّ فتَ  غتسُل قاال: تَ 

 .ركعتني

، ثم ركع ركعتني، ثم احلقِّ  د شهادةَ ر ثوبيه، وتشهَّ قال: فقام فاغتسل وطهَّ 

 .بن حضريٍ  ه ومعه أسيدُ ا إىل نادي قومِ عامدً  أخذ حربته، فأقبَل 

بغري  لقد رجع إليكم سعدٌ  اهلل، قالوا: نحلف بقباًل قال: فلام رآه قومه مُ 

األشهل،  عليهم قال: يا بني عبدِ  كم، فلام وقَف لذي ذهب به من عندِ ا الوجهِ 

 ي فيكم؟كيف تعلمون أمرِ 
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 .ا، وأيمننا نقيبةً نا رأيً نا وأوصلنا وأفضلُ دُ قالوا: سيِّ 

 ه.حتى تؤمنوا باهلل وبرسولِ  حرامٌ  كم عيلَّ كم ونسائِ رجالِ  قال: فإن كالمَ 

 إال مسلاًم  وال امرأةٌ  رجٌل  لِ األشه بني عبدِ  ما أمسى يف دارِ فواهلل  قاال:

، فأقام عنده يدعو بن زرارةَ  إىل منزل أسعدَ  ومصعٌب  ، ورجع أسعدُ ومسلمةً 

 ونساءٌ  إال وفيها رجاٌل  من دور األنصارِ  ، حتى مل تبق دارٌ إىل اإلسالمِ  الناَس 

 .مسلمون

 الثانيِة العقبِة أمُر -4

، وخرج من خرج من ةَ رجع إىل مكَّ  بن عمريٍ  : ثم إن مصعَب إسحاَق  قال ابنُ 

، حتى قدموا قومهم من أهل الرشكِ  جاِج مع ُح  من املسلمني إىل املوسمِ  األنصارِ 

اهلل هبم ما  ، حني أرادَ أيام الترشيِق  ، من أوسطِ العقبةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فواعدوا رسوَل ةَ مكَّ 

 .هالرشك وأهلِ  ه، وإذاللِ اإلسالم وأهلِ  ه، وإعزازِ لنبيِّ  ه، والنرِص من كرامتِ  أرادَ 

التي واعدنا  ، وكانت الليلةُ : فلام فرغنا من احلجِّ : قال كعٌب إسحاَق  قال ابنُ 

 الليلِ  لُث منا تلك الليلة مع قومنا يف رحالنا، حتى إذا مىض ثُ نِ  َلا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل 

ني، حتى فِ ستخْ طا مُ القَ  َل تسلُّ  ُل ، نتسلَّ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  حالنا ملعاد رسولِ خرجنا من رِ 

من  ، ومعنا امرأتانِ ، ونحن ثالثة وسبعون رجاًل لعقبةِ عب عند ااجتمعنا يف الشِّ 

 .نانسائِ 

ه ، حتى جاءنا ومعه عمُّ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  عب ننتظرُ قال: فاجتمعنا يف الشِّ 

 ابنِ  أن حيض أمرَ  ه، إال أنه أحبَّ عىل دين قومِ  املطلب، وهو يومئذٍ  عبدِ  بنُ  العباُس 

 ق له.أخيه ويتوثَّ 
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 اخلزرِج  ، فقال: يا معرَش بن عبد املطلِب  العباُس  متكلمٍ  َل كان أوَّ  فلام جلَس 

، خزرجها من األنصار: اخلزرَج  ون هذا احلَي سمُّ إنام يُ  وكانت العرُب : قال –

 نا، ممن هو عىل مثلِ من قومِ  م وقد منعناهُ ا منا حيث قد علمتُ : إن حممدً -هاوأوَس 

إليكم  ى إال االنحيازَ ه، وإنه قد أبيف بلدِ  نعةٍ ه ومَ من قومِ  رأينا فيه، فهو يف عزٍّ 

عوه ممن وه إليه، ومانِ كم وافون له بام دعومتُ رون أنَّ بكم، فإن كنتم تَ  واللحوَق 

 .م من ذلكلتُ خالفه، فأنتم وما حتمَّ 

ن اآلن به إليكم، فمِ  لوه بعد اخلروِج سلموه وخاذِ كنتم ترون أنكم مُ  وإن

 من قومه وبلده. ومنعةٍ  زٍّ فإنه يف عِ  ؛فدعوه

ك ك ولربِّ ذ لنفِس اهلل، فخُ  يا رسوَل  ، فتكلمْ معنا ما قلَت له: قد َس قال: فقلنا 

 .ما أحببَت 

، ثم ب يف اإلسالمِ ، ودعا إىل اهلل، ورغَّ ، فتال القرآنَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: فتكلم رسوُل 

 .«كم وأبناءكممنه نساءَ  نعونَ نعوين مما َت كم عىل أن َت أبايعُ » :قال

ا، نبيا  ك باحلقِّ م قال: نعم، والذي بعثَ ه، ثبيدِ  بن معرورٍ  قال: فأخذ الرباءُ 

نازرَ منه أُ  ك مما نمنعُ نَّ عَ لنمنَ 
(1)

، احلروِب  اهلل، فنحن واهلل أبناءُ  عنا يا رسوَل ، فبايِ 

 .ا عن كابرٍ احللقة، ورثناها كابرً  وأهُل 

، هانِ يِّ أبو اَليثم بن التَّ  -ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  م رسوَل يكلِّ  والرباءُ - فاعرتض القوَل  قال:

 -اليهودَ  :يعني- عوها، وإنا قاطِ بااًل حِ  نا وبني الرجالِ اهلل، إن بينَ  سوَل فقال: يا ر

 نا؟عَ ك وتدَ إىل قومِ  عَ أن ترجِ  ك اهللُرَ أظهَ  لنا ذلك ثمَّ إن نحن فعَ  فهل عسيَت 

                                                 

 نا: من اإلزار، كناية عن النساء.زرَ أُ  (1)
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، أنا منكم مَ امهَد  مَ ، وامهَد مَ الدَّ  مَ بل الدَّ »، ثم قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال: فتبسم رسوُل 

 .«ممن ساملتُ  بتم، وأساملُ رَ من حا ي، أحارُب وأنتم منِ 

ا، نقيب   منكم اثني عَشَ  جوا إلَّ أخرِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  قال: وقد كان قاَل 

 .«هم بام فيهمليكونوا عىل قومِ 

 من األوس. من اخلزرج، وثالثةً  ا، تسعةً  نقيبً ي عرَش جوا منهم اثنَ فأخرَ 

قال  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن رسوَل  ،اهلل بن أيب بكر : فحدثني عبدُ إسحاَق  قال ابنُ 

 للنُّ 
ِ
، مريمَ  احلواريني لعيسى ابنِ  ، ككفالةِ فالءُ كم بام فيهم كُ أنتم عىل قومِ »: قباء

 قالوا: نعم. -املسلمني :يعني- «عىل قومي وأنا كفيل  

 صوٍت  بأنفذِ  العقبةِ  من رأسِ  الشيطانُ  رصَخ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فلام بايعنا رسوَل 

 باةُ والصُّ  مٍ ذمَّ هل لكم يف مُ  -ُل : املنازباجُب واجلُ - بباجِ اجلُ  : يا أهَل سمعته قطُّ 

 كم.معه، قد اجتمعوا عىل حربِ 

أي  ،أتسمعُ ، يَب زْ ، هذا ابن أَ العقبةِ  ب  هذا أزَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: فقال رسوُل 

 .«لك نَّ غَ اهلل، أما واهلل ألفرُ  عدوَّ 

إن شئت  ،: واهلل الذي بعثك باحلقِّ نضلةَ  بنِ  بادةَ بن عُ  فقال له العباُس 

 نا؟ا بأسيافِ ى غدً نً مِ  أهلِ  عىل ميلنَّ لنُ 

 .«كمحالِ عوا إىل رِ ر بذلك، ولكن ارجِ ؤمَ مل نُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  قال: فقاَل 

 حنا.منا عليها حتى أصبَ عنا فنِ ضاجِ قال: فرجعنا إىل مَ 
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لنا، فقالوا: نازِ ، حتى جاءونا يف مَ قريشٍ  ت علينا جلةُ قال: فلام أصبحنا غدَ 

ه من بني جونَ ستخرِ بنا هذا تَ م إىل صاحِ أنكم قد جئتُ غنا ، إنه قد بلَ اخلزرِج  يا معرَش 

إلينا أن  أبغُض  من العرِب  نا، وإنه واهلل ما من حيٍّ عونه عىل حربِ بايِ نا، وتُ رِ أظهُ 

 بيننا وبينهم منكم. احلرُب  تنشَب 

، لفون باهلل ما كان من هذا يشءٌ نا حَي رشكي قومِ ن هناك من مُ ث مَ قال: فانبعَ 

 مناه.وما علِ 

 مل يعلموه. ؛دقواد َص قال: وق

اخلربَ  س القومُ ى، فتنطَّ من منً  الناُس  قال: ونفرَ 
(1)

، فوجدوه قد كان، 

بن عمرو أخا  ، واملنذرَ بأذاخرَ  بادةَ بن عُ  ، فأدركوا سعدَ القومِ  رجوا يف طلِب وَخ 

 ا.ا كان نقيبً ، وكالمُه بن اخلزرِج  بن كعِب  ني ساعدةَ بَ 

سعِ ه بنِ نقِ فأخذوه، فربطوا يديه إىل عُ  ، وأما سعدٌ القومَ  فأعجزَ  فأما املنذرُ 
(2)

 

 مَّ ه بجُ ذبونَ ه، وجَي ضبونَ يَ  ةَ ه، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكَّ رحلِ 
 .كثريٍ  ه، وكان ذا شعرٍ تِ

هم، ممن كان معَ  بونني إذ أوى يل رجٌل سحَ إين لفي أيدُم يَ  ،فواهلل قال:

 ؟وال عهدٌ  جوارٌ  من قريشٍ  ك! أما بينك وبني أحدٍ فقال وحيَ 

بن نوفل بن  م بن عديِّ بن مطعِ  جلبريِ  ريُ جِ قال: قلت: بىل واهلل، لقد كنت أُ 

ة بن حرب بن أميَّ  هم ببالدي، وللحارِث لمَ ظُ  ، وأمنعهم ممن أرادَ هُ ارَ ناف ُت عبد مَ 

 .بن عبد مناٍف  بن عبد شمسِ 

                                                 

 وا اخلرب: بالغوا يف البحث عنه.ُس طَّ نَ تَ  (1)

 ع: سري مضفور جيعل زماًما للبعري وغريه.ْس النِّ  (2)
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 ك وبينهام.، واذكر ما بينَ ف باسم الرجلنيِ ك! فاهتِ قال: وحيَ 

، عند الكعبةِ  مها يف املسجدِ إليهام، فوجدَ  ج ذلك الرجُل وخر ؛قال: ففعلُت 

بكام، ويذكر أن بينه  ُف وُتِ  باألبطِح  ضُب يُ  اآلنَ   من اخلزرِج فقال َلام: إن رجاًل 

 .اوارً وبينكام جِ 

 قاال: ومن هو؟

 .بادةبن عُ  سعدُ  :قال

 ده.ظلموا ببلِ نا، ويمنعهم أن يُ لنا تارَ  جريُ واهلل، إن كان ليُ  قاال: صدَق 

 ا من أيدُم، فانطلق.صا سعدً ا فخلَّ قال: فجاء

 األخريِة يف العقبِة البيعِة شروُط -5

 يف القتالِ  ملسو هيلع هللا ىلصه ن اهلل لرسولِ ، حني أذِ احلرِب  بيعةِ  : وكان يفإسحاَق  قال ابنُ 

 .األوىل ه عليهم يف العقبةِ ا سوى رشطِ رشوطً 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصه لرسولِ  ذنَ تعاىل مل يكن أ النساء، وذلك أن اهللَ كانت األوىل عىل بيعةِ 

 عىل حرِب  األخريةِ  يف العقبةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  له فيها وبايعهم رسوُل  ، فلام أذن اهللُاحلرِب 

 عىل القوم لربِّ  ه واشرتطَ ، أخذ لنفِس واألسودِ  األمحرِ 
ِ
 ه، وجعل َلم عىل الوفاء

 .ةَ بذلك اجلنَّ 

  وكان أحدَ - بن الصامِت  عبادةَ عن : إسحاَق  قال ابنُ 
ِ
عنا باي قال: -النقباء

 الذين بايعوه يف العقبةِ  من االثني عرَش  بادةُ وكان عُ - احلرَب  بيعةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل 

  األوىل عىل بيعةِ 
ِ
طنا نَش مَ رسنا ورسنا ويُ ، يف عُ والطاعةِ  عىل السمعِ  -النساء
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 أينام كنا، ال نخاُف  باحلقِّ  ه، وأن نقوَل أهلَ  األمرَ  نازعَ علينا، وأال نُ  هنا، وأثرةٍ كرَ ومَ 

 .الئمٍ  لومةَ يف اهلل 

 يف القتاِل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لرسوِل األمِر زوُلُن -6

ن ؤذَ مل يُ  العقبةِ  قبل بيعةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وكان رسوُل  :لبيطَّ املُ  بن إسحاَق  عن حممدِ 

  ؤمرُ ، إنام يُ ل له الدماءُ لَّ ومل حُت  له يف احلرِب 
ِ
ى، عىل األذَ  والصربِ  اهللإىل  بالدعاء

حتى  بعه من املهاجرينَ ت من اتَّ قد اضطهد وكانت قريٌش  ،عن اجلاهلِ  والصفِح 

يف دينه، ومن بني  فتونٍ هم، فهم من بني مَ هم ونفوهم من بالدِ تنوهم عن دينِ فَ 

، ن بأرض احلبشةِ منهم مَ : ا منهمرارً فِ  يف البالدِ  ب يف أيدُم، وبني هارٍب عذَّ مُ 

 .وجهٍ  ن باملدينة، ويف كلِّ ومنهم مَ 

، ما أرادهم به من الكرامةِ  وا عليه، وردُّ عىل اهلل  فلام عتت قريٌش 

بدينه، أذن  ه واعتصمَ ده وصدق نبيَّ ه ووحَّ بوا ونفوا من عبدَ ، وعذَّ ملسو هيلع هللا ىلصه بوا نبيَّ وكذَّ 

 .هم وبغى عليهمممن ظلمَ  واالنتصارِ  يف القتالِ  ملسو هيلع هللا ىلصه لرسولِ   اهللُ

ه له الدماء والقتال، ملن ، وإحاللِ ه له يف احلرِب آية أنزلت يف إذنِ  َل فكانت أوَّ 

 ه من العُ وغريِ  بن الزبريِ  روةَ عن عُ  -غنيفيام بلَ -يهم بغى عل
ِ
اهلل تبارك  ، قوُل لامء

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ)وتعاىل: 

 .[32]احلج:

من  ، وبايعه هذا احليُّ يف احلرِب  ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل له  اهللُ : فلام أذنَ إسحاَق  قال ابنُ 

 ن املسلمني، أمر بعه وأوى إليهم مرصة له وملن اتَّ عىل اإلسالم والنُّ  األنصارِ 

من املسلمني،  ةَ ه، ومن معه بمكَّ من قومِ  ه من املهاجرينَ أصحابَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 
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إن »وقال: ، م من األنصارِ بإخواهِن  إليها، واللحوِق  واَلجرةِ  إىل املدينةِ  باخلروِج 

 .«ا تأمنون هباا ودار  قد جعل لكم إخوان    اهللَ

فخرجوا أرسااًل 
(1)

ه يف له ربُّ  أن يأذنَ  ينتظرُ  ةَ بمكَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، وأقام رسوُل 

 .، واَلجرة إىل املدينةِ ةَ من مكَّ  اخلروِج 

 املهاجرين إىل املدينِة كُرِذ -7

هاجرين من من املُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  من أصحاِب  من هاجر إىل املدينةِ  َل فكان أوَّ 

مها من من قدِ  َل ثم كان أوَّ ، األسد بن عبدِ  ةَ زوم: أبو سلمَ ، من بني خَم قريشٍ 

 ثم  ،ثمةَ أيب َح  ه ليىل بنُت معه امرأتُ  بن ربيعةَ  : عامرُ هاجرين بعد أيب سلمةَ املُ 

اخلطاب،  بنُ  ، ثم خرج عمرُ بن جحشٍ  ه وبأخيه عبدُ بأهلِ  احتمَل  اهلل بن جحشٍ  عبدُ 

 .هاجروناملُ  ثم تتابعَ ، ما املدينةَ املخزومي، حتى قدِ  بن أيب ربيعةَ  اُش وعيَّ 

 ملسو هيلع هللا ىلص الرسوِل جرُةِه -8

ن له يف ؤذَ أن يُ  هاجرين ينتظرُ ه من املُ بعد أصحابِ  ةَ بمكَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ُل وأقام رسو

 تن، إال عيلُّ أو فُ  بَس من املهاجرين إال من ُح  أحدٌ  ةَ ف معه بمكَّ ، ومل يتخلَّ اَلجرةِ 

ا ما كثريً  ، وكان أبو بكرٍ  يُق أيب قحافة الصدِّ  بنُ  بن أيب طالب، وأبو بكرِ 

 اهللَ لعلَّ  عجْل ال تَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  له رسوُل  فيقوُل ، يف اَلجرةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يستأذن رسوَل 

 .هُ أن يكونَ  ، فيطمع أبو بكرٍ «الك صاحب   جيعُل 

 قد صارت له شيعةٌ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رسوَل  : وملا رأت قريٌش إسحاَق  قال ابنُ 

هاجرين إليهم، ه من املُ هم، ورأوا خروج أصحابِ هم بغري بلدِ من غريِ  وأصحاٌب 

                                                 

 : مجاعة يف إثر مجاعة.سااًل رْ أَ  (1)
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 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  روا خروَج ذِ ، فحَ نعةً أصابوا منهم مَ ا، وعرفوا أهنم قد نزلوا دارً 

 حلرهبم. عَ مجَ قد أَ  يهم، وعرفوا أنهإل

ال  كالب التي كانت قريٌش  بنِ  قيصِّ  وهي دارُ - معوا له يف دار الندوةفاجتَ 

حني  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  صنعون يف أمرِ شاورون فيها ما يَ يتَ  -ا إال فيهاتقيض أمرً 

 خافوه.

قال: ملا أمجعوا لذلك،   بد اهلل بن عباسٍ : عن عإسحاَق  قال ابنُ 

دوا يف ، غَ ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  تشاوروا فيها يف أمرِ ليَ  دخلوا يف دار الندوةِ عدوا أن يَ واتَّ 

يف  هم إبليُس الزمحة، فاعرتَض  سمى يومَ عدوا له، وكان ذلك اليوم يُ اليوم الذي اتَّ 

ا عىل باهبا، قالوا: رأوه واقفً  ، فوقف عىل باب الدار، فلامةٌ لَ تْ عليه بَ  شيخ جليلٍ  هيئةِ 

 ؟ن الشيُخ مَ 

سمع ما معكم ليَ  عدتم له، فحَض بالذي اتَّ  سمعَ  من أهل نجدٍ  قال: شيٌخ 

 .اصحً ا ونُ مكم منه رأيً عدِ تقولون، وعسى أال يُ 

، ومن قريشٍ  ، فدخل معهم، وقد اجتمع فيها أرشاُف ْل قالوا: أجل، فادُخ 

 .يشٍ من قر عدُّ هم ممن ال يُ كان معهم وغريُ 

م، فإنا واهلل ه ما قد رأيتُ هم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمرِ فقال بعُض 

 ا.عوا فيه رأيً فأمجِ  ؛نابعه من غريِ علينا فيمن قد اتَّ  ه عىل الوثوِب نُ ما نأمَ 

ا، ثم قوا عليه بابً ، وأغلِ سوه يف احلديدِ منهم: احبِ  قال: فتشاوروا ثم قال قائٌل 

 هَ أشبا صوا به ما أصاَب ربَّ تَ 
ِ
ومن  ا والنابغةَ زهريً  :هالذين كانوا قبلَ  ه من الشعراء

 .مه ما أصاهَب ، حتى يصيبَ مىض منهم من هذا املوِت 
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كام -موه واهلل لئن حبستُ  ،، ما هذا لكم برأٍي اهلل: ال والنجديُّ  فقال الشيُخ 

 أمرُ  جنَّ خرُ ليَ  -تقولون
ِ
ه، ه إىل أصحابِ دونَ  مالباب الذي أغلقتُ  ه من وراء

غلبوكم كاثروكم به، حتى يَ عوه من أيديكم، ثم يُ نزِ بوا عليكم، فيَ ثِ ا أن يَ فألوشكو

 شاوروا.ه، فتَ فانظروا يف غريِ  ؛كم، ما هذا لكم برأٍي عىل أمرِ 

 خرج عنارنا، فننفيه من بالدنا، فإذا أُ ه من بني أظهُ خرُج منهم: نُ  ثم قال قائٌل 

نا نا أمرَ فأصلحْ  ؛غنا منهوفرَ  وقع إذا غاب عنا بايل أين ذهب، وال حيُث ما نُ فواهلل 

 نا كام كانت.لفتَ وأُ 

ه، حديثِ  سنَ ، أمل تروا ُح : ال واهلل، ما هذا لكم برأٍي النجديُّ  فقال الشيُخ 

نتم م ذلك ما أمِ بام يأيت به، واهلل لو فعلتُ  لوب الرجالِ ته عىل قُ لبَ ه، وغَ نطقِ مَ  وحالوةَ 

تابعوه ه وحديثه حتى يُ من قولِ  عليهم بذلك َب من العرب، فيغلِ  عىل حيٍّ  أن حيلَّ 

كم من أيديكم، كم، فيأخذ أمرَ م هبم يف بالدِ كُ طأَ هبم إليكم حتى يَ  سريُ عليه، ثم يَ 

 ا غري هذا.روا فيه رأيً ، دبِّ بكم ما أرادَ  ثم يفعُل 

م عليه ا ما أراكم وقعتُ : واهلل إن يل فيه لرأيً بن هشامٍ  قال: فقال أبو جهلِ 

 .بعدُ 

 با احلكم؟قالوا: وما هو يا أ

ينا، ثم نعطي ا فِ ا وسيطً ا نسيبً ا جليدً ى شابا فتً  من كل قبيلةٍ  ذَ قال: أرى أن نأُخ 

 واحدٍ  رجلٍ  ضبوه هبا ضبةَ عمدوا إليه، فيَ ا، ثم يَ ا صارمً ى منهم سيفً فتً  لَّ كُ 

قدر ا، فلم يَ مجيعً  ه يف القبائلِ ق دمُ فإهنم إذا فعلوا ذلك تفرَّ ، فنسرتيح منه ؛قتلوهفيَ 

 ، فعقلناه َلم.وا منا بالعقلِ ا، فرُض هم مجيعً قومِ  مناف عىل حرِب  عبدِ بنو 



 خمتصر السرية النبوية|  014

 

الذي ال رأي  ، هذا الرأُي الرجُل  ما قاَل  : القوُل النجديُّ  قال: فقال الشيُخ 

 معون له.عىل ذلك وهم لُج  القومُ  ه، فتفرَق غريَ 

عىل  هذه الليلةَ  ْت بِ فقال: ال تَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  عليه السالمُ  فأتى جربيُل 

 عليه. ك الذي كنت تبيُت راِش ف

بون ثِ فيَ  ؛دونه متى ينامرُص اجتمعوا عىل بابه يَ  من الليلِ  مةٌ تَ قال: فلام كانت عَ 

 .عليه

راش عىل فِ  مْ نَ »بن أيب طالب:  م، قال لعيلِّ مكاهَن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فلام رأى رسوُل 

 هُ تكرهُ  ء  إليك ش َص لُ م فيه، فإنه لن َي ، فنَ األخرِض  رضميِ احلَ  دي هذابرُب  جَّ َس وتَ 

 .رده ذلك إذا نامَ يف بُ  ينامُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وكان رسوُل  ،«منهم

وفيهم  ،معوا لهملا اجتَ  قال: القرظيِّ  بن كعٍب  : عن حممدِ إسحاَق  قال ابنُ 

موه عىل ا يزعم أنكم إن تابعتُ م عىل بابه: إن حممدً فقال وهُ  ،بن هشامٍ  أبو جهلِ 

 كم، فجعلت لكم جنانٌ م من بعد موتِ عثتُ م، ثم بُ جَ العرب والعَ  ه، كنتم ملوكَ أمرِ 

وتكم، ثم م من بعد مَ عثتُ ، ثم بُ بٌح فعلوا كان له فيكم ذَ ، وإن مل تَ نِّ ردُ كجنان األُ 

 رقون فيها.حُت  علت لكم نارٌ ُج 

 :ه، ثم قاليف يدِ  من تراٍب  فنةً ، فأخذ َح ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عليهم رسوُل  قال: وخرَج 

 .«همذلك، أنت أحُد  أنا أقوُل »

عىل  ر ذلك الرتاَب ينثُ  ه، فجعَل هم عنه، فال يرونَ عىل أبصارِ  وأخذ اهلل تعاىل

إىل  (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) من يس: هم وهو يتلو هؤالء اآلياِت رءوِس 

من  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  حتى فرغ رسوُل  ،[2-5]يس: (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)قوله: 
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إىل  ا، ثم انرصَف ه ترابً ضع عىل رأِس إال وقد وَ  منهم رجٌل  ، ومل يبَق هؤالء اآلياِت 

 .يذهَب حيث أراد أن 

 نتظرون هاهنا؟ممن مل يكن معهم، فقال: ما تَ  فأتاهم آٍت 

 .اقالوا: حممدً 

 إال ، ثم ما ترك منكم رجاًل ! قد واهلل خرج عليكم حممدٌ بكم اهللُقال: خيَّ 

 كم؟ته، أفام ترون ما بِ حلاَج  َق ا، وانطلَ ه ترابً عىل رأِس  وقد وضعَ 

، ثم جعلوا ليه تراٌب ه، فإذا عه عىل رأِس رجل منهم يدَ  قال: فوضع كلُّ 

، فيقولون: واهلل إن ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  دِ ا برُب تسجيً مُ  ا عىل الفراشِ عون فريون عليا يتطلَّ 

 ه. عليه بردُ نائاًم  هذا ملحمدٌ 

فقالوا:  راشِ عن الفِ   عيل   فقامَ  ،ربحوا كذلك حتى أصبحوافلم يَ 

 ثنا.قنا الذي حدَّ واهلل لقد كان صدَ 

 .عند ذلك يف اَلجرةِ  ملسو هيلع هللا ىلصه  تعاىل لنبيِّ ن اهلل: وأذِ إسحاَق  قال ابنُ 

، فكان حني استأذن  ذا مالٍ رجاًل   : وكان أبو بكرٍ إسحاَق  قال ابنُ 

لك  جيعل عجل، لعل اهللَال تَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فقال له رسوُل يف اَلجرةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل 

 ه حني قال له ذلك، فابتاعَ عني نفَس إنام يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قد طمع بأن يكون رسوُل  «اصاحب  

 ا لذلك.علفهام إعدادً ه يَ بسهام يف دارِ لتني فاحتَ راحِ 

اهلل  طئ رسوُل املؤمنني أهنا قالت: كان ال خُي  أمِّ  : عن عائشةَ إسحاَق  قال ابنُ 

، حتى إذا كان ، وإما عشيةً كرةً إما بُ  :النهارِ  طريِف  أحدَ  أيب بكرٍ  بيَت  أن يأيتَ  ملسو هيلع هللا ىلص

ي هرَ من بني ظَ  ةَ من مكَّ  واخلروِج  ةِ يف اَلجرَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ذن فيه لرسولِ الذي أُ  اليومُ 

 كان ال يأيت فيها. ، يف ساعةٍ باَلاجرةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ه أتانا رسوُل قومِ 
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 .َث حدَ  إال ألمرٍ  هذه الساعةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: ما جاء رسوُل  قالت: فلام رآه أبو بكرٍ 

، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ه، فجلس رسوُل عن رسيرِ  ر له أبو بكرٍ قالت: فلام دخل، تأخَّ 

ج خرِ أَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بنت أيب بكر، فقال رسوُل  إال أنا وأختي أسامءُ  وليس عند أيب بكرٍ 

 .«كنَد ن عِ ي مَ عنِ 

 !؟أيب وأمي اهلل، إنام مها ابنتاي، وما ذاك فداكَ  فقال: يا رسوَل 

 .«روج وامهجرةِ ن ل يف اخلُ قد أذِ  إن اهللَ »فقال: 

 .اهلل يا رسوَل  لصحبةَ قالت: فقال أبو بكر: ا

 .«الصحبةَ »قال: 

، حتى ِح بكي من الفرَ ا يَ أن أحدً  قبل ذلك اليومِ  رت قطُّ عُ ما َش فواهلل  ت:قال

 .يبكي يومئذٍ  رأيت أبا بكرٍ 

 .ام َلذاقد كنت أعددهُت  هاتني راحلتانِ  اهلل، إنَّ  ثم قال: يا نبيَّ 

 ه امرأةً ، وكانت أمُّ ئل بن بكرٍ  من بني الدُّ رجاًل - طَ قَ اهلل بن أرْ  فاستأجرا عبدَ 

يهام، ، فدفعا إليه راحلتَ ام عىل الطريِق يدَلُّ  -ارشكً بن عمرو، وكان مُ  من بني سهمِ 

 مها.يعادِ رعامها ملِ فكانتا عنده يَ 

أيب  أتى أبا بكر بنَ  اخلروَج  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  : فلام أمجعَ إسحاَق  قال ابنُ 

 جبلٍ - بثورٍ  د إىل غارٍ ه، ثم عمِ أليب بكر يف ظهر بيتِ  ةٍ وَخ ، فخرجا من َخ حافةَ قُ 

 .فدخاله -مكةَ  بأسفَل 

فيهام  الناُس  ع َلام ما يقوُل اهلل بن أيب بكر أن يتسمَّ  ه عبدَ ابنَ  وأمر أبو بكرٍ 

 .من اخلربِ  يف ذلك اليومِ  ى بام يكونُ ه، ثم يأتيهام إذا أمَس هنارَ 
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ها عليهام، يأتيهام إذا رحيُ ه، ثم يُ مه هنارَ مواله أن يرعى غنَ  هريةَ بن فُ  وأمر عامرَ 

 .أمسى يف الغارِ 

 صلحهام.إذا أمست بام يُ  أيب بكر تأتيهام من الطعامِ  بنُت  كانت أسامءُ و

علت ا ومعه أبو بكر وَج ثالثً  يف الغارِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  : فأقامَ إسحاَق  قال ابنُ 

 ه عليهم.ردُّ ملن يَ  ناقةٍ  دوه مئةَ فيه حني فقَ  قريٌش 

رون به، وما ه معهم يسمع ما يأمتَ هنارَ  يف قريشٍ  اهلل بن أيب بكر يكونُ  وكان عبدُ 

 .مها اخلربَ خربُ ى فيُ ، ثم يأتيهام إذا أمَس وأيب بكرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  يف شأنِ  يقولونَ 

، فإذا ةَ أهل مكَّ  عيانِ ى يف رُ يرعَ  -موىل أيب بكر - هريةَ بن فُ  وكان عامرُ 

ا من اهلل بن أيب بكر غدَ  حا، فإذا عبدُ لبا وذبَ فاحتَ ؛ أيب بكر أمسى أراح عليهام غنمَ 

ي عليه، حتى إذا مضت فِّ عَ حتى يُ  ه بالغنمِ أثرَ  بن فهريةَ  بع عامرُ ، اتَّ ةَ إىل مكَّ عندمها 

له،  ُام وبعريٍ راه ببعريَ هام الذي استأَج أتامها صاحبُ  عنهام الناُس  ، وسكنَ الثالُث 

فلام  ،اصامً َلا عِ  سيت أن تعَل ام، ونَ فرهِت رىض اهلل عنهام بُس  بنت أيب بكرٍ  وأتتهام أسامءُ 

ا، ثم ها فتجعله عصامً ، فتحل نطاقَ صامٌ فإذا ليس َلا عِ  السفرةَ  َق علِّ ذهبت لتُ  ارحتال

 النطاق لذلك. أيب بكر: ذاُت  بنِت  قال ألسامءَ فكان يُ  ،قتها بهعلَّ 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  إىل رسولِ  الراحلتنيِ  ب أبو بكر : فلام قرَّ إسحاَق  قال ابنُ 

 .داك أيب وأمي، فِ هام، ثم قال: اركْب م له أفضلَ قدَّ 

 .«ا ليس لبعري    ال أركُب إيِن »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

 .يوأمِّ  اهلل، بأيب أنَت  قال: فهي لك يا رسوَل 

 .«ها به؟الذي ابتعتَ  ال، ولكن ما الثمنُ »قال 
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 .كذا وكذا قال:

 .«ا بهقد أخذُت »قال: 

 قال: هي لك يا رسول اهلل.

 ؛همواله خلفَ  ةَ هريفُ  بنَ  عامرَ  الصديق  أبو بكرٍ  با وانطلقا وأردَف فركِ 

 .مهام يف الطريِق ليخدِ 

، حتى أقبل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  وما ندري أين وجهُ  ليالٍ  قالت: فمكثنا ثالَث 

 وإن الناَس  ،غناء العرِب  من شعرٍ  ، يتغنى بأبياٍت مكةَ  من أسفلِ  نِّ من اجلِ  رجٌل 

 وهو يقول: رونه حتى خرج من أعىل مكةَ ه وما يَ سمعون صوتَ بعونه يَ ليتَّ 

 دِ عبَ مَ  أمِّ  تْي  خيمَ حالَّ  رفيقنيِ  ** هجزائِ  خريَ  الناسِ   ربُّ جزى اهلل

ه عرفنا : فلام سمعنا قولَ أيب بكر  بنُت  : قالت أسامءُ إسحاَق  قال ابنُ 

 .ه إىل املدينةِ ، وأن وجهَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  حيث وجهُ 

 هريةَ بن فُ  ، وعامرُ  الصديُق  ، وأبو بكرٍ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : رسوُل وكانوا أربعةً 

 هام.دليلُ  اهلل بن أرقطَ  بكر، وعبدُ موىل أيب 

 ةَ من مكَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: ملا خرج رسوُل  بن مالٍك  : عن رساقةَ إسحاَق  قال ابنُ 

 قال: فبينا أنا جالٌس  ه عليهم.ملن ردَّ  ناقةٍ  فيه مئةَ  جعلت قريٌش  ا إىل املدينةِ هاجرً مُ 

 ةً كبَ رأيت رَ لقد  اهللمنا، حتى وقف علينا، فقال: و رجٌل  يف نادي قومي إذ أقبَل 

عيني: أن قال: فأومأت إليه بِ  .ها وأصحابَ راهم حممدً ا، إين ألُ آنفً  مروا عيلَّ  ثالثةً 

قال:  .ثم سكَت  .هقال: لعلَّ  .َلم بتغون ضالةً : إنام هم بنو فالن يَ ثم قلُت  .تاسكُ 



 019|خمتصر السرية النبوية

 

 د يل إىل بطنِ يِّ بفريس فقُ  فدخلت بيتي، ثم أمرُت  ، ثم قمُت قلياًل  ثم مكثُت 

داحي التي جريت، ثم أخذت قِ بر ُح يل من دُ  خرَج بسالحي فأُ  مرُت الوادي، وأ

تيمَ ست ألْ فلبِ  م هبا، ثم انطلقُت ِس أستقْ 
(1)

قسمت هبا، داحي فاستَ ، ثم أخرجت قِ 

«هُ رُض  ال يَ » :الذي أكره فخرج السهمُ 
(2)

، ه عىل قريشٍ قال: وكنت أرجو أن أردَّ  .

 فسقطُت  ؛يب رَ ثَ يب عَ  شتدُّ ينام فريس يَ ه، فبقال: فركبت عىل أثرِ  .الناقة فآخذ املئةَ 

 قسمت هبا، فخرَج داحي فاستَ ثم أخرجت قِ  قال: قال: فقلت: ما هذا؟ عنه.

ه، قال: فركبت يف أثرِ  بعه.إال أن أتَّ  يُت فأبَ  قال: .«هرض  ال يَ »: الذي أكره السهمُ 

ثم قال:  قال: فقلت: ما هذا؟ عنه. فسقطُت  ؛ر يبثَ يب، عَ  شتدُّ فبينا فريس يَ 

قال:  .«هرض  ال يَ » :الذي أكره داحي فاستقسمت هبا فخرج السهمُ أخرجت قِ 

ر يب فريس، هم، عثَ ورأيتُ  فلام بدا يل القومُ ، هبعه، فركبت يف أثرِ إال أن أتَّ  فأبيُت 

 بعهام دخانٌ ، وتَ يه من األرضِ يدَ  عنه، ثم انتزعَ  وسقطُت  ؛ت يداه يف األرضِ فذهبَ 

قال:  .ي، وأنه ظاهرٌ منِّ  عَ نِ ذلك أنه قد مُ  رأيُت فت حني قال: فعرَ  كاإلعصار.

كم، ال أريبُ فواهلل  كم،مْ أكلِّ  انظروين ،مٍ عُش بن ُج  فقلت: أنا رساقةُ  القومَ  فناديُت 

له: وما  ْل قُ » :أليب بكر ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: فقال رسوُل  ه.تكرهونَ  ي يشءٌ وال يأتيكم منِّ 

بيني  ا يكون آيةً ب يل كتابً : تكتُ ُت قال: قل .قال: فقال ذلك أبو بكر .«ا؟ي منَّ بتغِ تَ 

 .«له يا أبا بكرٍ  ْب اكتُ »قال:  ك.وبينِ 

 سلك هبام أسفَل  اهلل بن أرقطَ  هام عبدُ : فلام خرج هبام دليلُ إسحاَق  قال ابنُ 

 .، ثم مىض هبام عىل الساحلِ ةَ مكَّ 

                                                 

(1)  ْ  ة: الدرع والسالح.مَ الألَّ

 «.ال يضه»ب فيه أي: خرج السهم املكتو«: ال يضه»فخرج السهُم الذي أكره (2)
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خلت من شهر  ليلةً  ي عرشةَ الثنتَ  و بن عوٍف عىل بني عمرِ  باءَ م هبام قُ قدِ ثم 

 تعتدل. وكادت الشمُس  حاءُ الضَّ  االثنني حني اشتدَّ  األول يومَ  عٍ ربي

من قومي  قال: حدثني رجاٌل  الرمحن بن عويمرٍ : عن عبد إسحاَق  قال ابنُ 

، ةَ من مكَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  خرِج عنا بمَ قالوا: ملا سمِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  من أصحاِب 

فناوتوكَّ 
(1)

اهلل  رسوَل  تنا ننتظرُ حرَّ  ظاهرِ  ، إىلينا الصبَح كنا نخرج إذا صلَّ  ،هدومَ قُ  

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 دخلنا، الا فإذا مل نجد ظِ  عىل الظاللِ  نا الشمُس غلبَ حتى تَ  ما نربُح  اهللفو

 .وذلك يف أيام حارةٍ 

جلس، ، جلسنا كام كنا نَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  م فيه رسوُل الذي قدِ  حتى إذا كان اليومُ 

، فكان يوَت دخلنا البُ  حني ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  نا، وقدم رسوُل دخلنا بيوتَ  ظل   بَق حتى إذا مل يَ 

اهلل  رسولِ  دومَ ، وأنا ننتظر قُ وقد رأى ما كنا نصنعُ  من اليهودِ  من رآه رجٌل  َل أوَّ 

ةَ يلَ ني قَ ه: يا بَ بأعىل صوتِ  علينا، فرصَخ  ملسو هيلع هللا ىلص
(2)

 كم قد جاء.، هذا جدُّ 

  ، ومعه أبو بكرٍ نخلةٍ  لِّ ، وهو يف ظِ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فخرجنا إىل رسولِ  قال:

الناُس  هُ بَ كِ قبل ذلك، ورَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  نا مل يكن رأى رسوَل ه، وأكثرُ ثل سنِّ يف مِ 
(3)

وما  

ه فأظلَّ  ، فقام أبو بكرٍ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عن رسولِ  لُّ ، حتى زال الظِّ ه من أيب بكرٍ عرفونَ يَ 

 فعرفناه عند ذلك. ؛هبردائِ 

                                                 

 توكفنا: استشعرنا وانتظرنا. (1)

 ة: يعني األنصار، وهو اسم جدة كانت َلم.لَ يْ بنو قَ  (2)

 أي: ازدمحوا عليه. (3)
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 ، يومَ و بن عوٍف ني عمرِ يف بَ  باءَ بقُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : فأقام رسوُل إسحاَق  قال ابنُ 

 .هس مسجدَ ، وأسَّ األربعاء ويوم اخلميسِ  ثاء ويومَ الثال االثنني ويومَ 

يزعمون  و بن عوٍف وبنو عمرِ  ،اجلمعةِ  رهم يومَ من بني أظهُ  ثم أخرجه اهللُ 

 ذلك كان. أعلم أيَّ  من ذلك، فاهللُ  كث فيهم أكثرَ أنه مَ 

ها يف املسجد ، فصالَّ يف بني سامل بن عوٍف  اجلمعةُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  فأدركْت 

 .صالها باملدينةِ  عةٍ مُجُ  َل ، فكانت أوَّ لوادي، وادي رانوناءَ ا الذي يف بطنِ 

 ددِ م عندنا يف العَ أقِ  ،اهلل بن عوف، فقالوا: يا رسوَل  من بني ساملِ  فأتاه رجاٌل 

 .نعةِ ة واملَ والعدَّ 

ها، فانطلقت حتى إذا فخلوا سبيلَ  لناقته، «وا سبيلها، فإهنا مأمورة  خل  » قال:

 مَّ لُ اهلل: هَ  فقالوا: يا رسوَل  ،من بني بياضةَ  اه رجاٌل تلقَّ  ؛بني بياضةَ  وازنت دارَ 

 .دة واملنعةِ دد والعُ إلينا، إىل العَ 

، حتى إذا مرت ْت فانطلقَ  ،فخلوا سبيلها ،«ها فإهنا مأمورة  وا سبيلَ خل  »قال: 

إلينا  مَّ لُ اهلل، هَ  ، فقالوا: يا رسوَل من بني ساعدةَ  ، اعرتضه رجاٌل بدار بني ساعدةَ 

 .نعةِ واملَ  ةِ دَّ دد والعُ العَ إىل 

، حتى إذا ها، فانطلقْت فخلوا سبيلَ  ،«ها، فإهنا مأمورةخلوا سبيلَ »قال: 

 بن اخلزرِج  من بني احلارِث  ه رجاٌل بن اخلزرج اعرتَض  بني احلارِث  نت دارَ وازَ 

 .واملنعةِ  دد والعدةِ إلينا إىل العَ  مَّ لُ هَ  ،اهلل فقالوا: يا رسوَل 

، حتى إذا فانطلقْت  ،فخلوا سبيلها ،«فإهنا مأمورة   ها،خلوا سبيلَ » قال:

 سلمى بنُت  :لبعبد املطَّ  أمُّ -ه بن النجار، وهم أخوالُ  ني عديِّ ت بدار بَ مرَّ 
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 بن النجار، فقالوا: يا رسوَل  من بني عديِّ  ه رجاٌل اعرتَض  -عمرو، إحدى نسائهم

 .دة واملنعةِ والعُ  ك، إىل العددِ إىل أخوالِ  مَّ لُ اهلل، هَ 

حتى إذا أتت  ،ها، فانطلقْت فخلوا سبيلَ  ،«ها فإهنا مأمورة  وا سبيلَ خل  »ل: قا

دٌ ربَ مِ  ، وهو يومئذٍ ملسو هيلع هللا ىلصه مسجدِ  كت عىل باِب بن النجار، برَ  بني مالِك  دارَ 
(1)

 

 .بن النجارِ  ني مالِك ، ثم من بَ من بني النجارِ  لغالمني يتيمنيِ 

، بعيدٍ  ارت غريَ ت فسوثبَ - عليها مل ينزْل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ورسوُل -ت فلام بركَ 

ها، فرجعت إىل ثنيها به، ثم التفتت إىل خلفِ ها ال يُ َلا زمامَ  واضعٌ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ورسوُل 

ْت لَ حَ لْ ، فربكت فيه، ثم حَتَ مرةٍ  َل ها أوَّ ربكِ مَ 
(2)

ْت مَ زَ رَ و 
(3)

راهناجِ  ووضعَت  
(4)

 ،

 ه،ه، فوضعه يف بيتِ رحلَ  بن زيدٍ  خالدُ  ، فاحتمل أبو أيوَب ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فنزل عنها رسوُل 

 «ملن هو؟» :ربد، وسأل عن املِ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ونزل عليه رسوُل 

ابني عمرو، ومها  هيلٍ وُس  اهلل لسهلٍ  : هو يا رسوَل فراءَ بن عَ  فقال له معاذُ 

 ا.ذه مسجدً رضيهام منه، فاختَّ يتيامن يل، وسأُ 

عىل أيب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  ا، ونزَل مسجدً  ىبنَ أن يُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: فأمر به رسوُل 

املسلمني يف  َب غِّ لرُي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ل فيه رسوُل ه ومساكنه، فعمِ سجدُ م نيحتى بُ  أيوَب 

 .، ودأبوا فيههاجرون واألنصارُ ل فيه املُ فيه، فعمِ  العملِ 

 ةَ بق بمكَّ ، فلم يَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  إىل رسولِ  هاجرونَ املُ  : وتالحَق إسحاَق  قال ابنُ 

 .بوٌس أو حَم  فتونٌ ، إال مَ منهم أحدٌ 

                                                 

 د: املوضع الذي جيفف فيه التمر.بَ رْ املِ  (1)

 : حتركت وانزجرت.ْت لَ حَ لْ حَتَ  (2)

 : قامت من اإلعياء واَلزال ومل تتحرك.ْت مَ زَ رَ  (3)

 ان: ما يصيب األرض من صدر الناقة وباطن حلقها.رَ اجلِ  (4)
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 ]أوال: تأسيس الدولة[

 وادعة يهوَدهاجرين واألنصار وُمبني امُل ملسو هيلع هللا ىلصه كتاُب -1

 وادعَ  هاجرين واألنصارِ ا بني املُ كتابً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : وكتب رسوُل إسحاَق  قال ابنُ 

 .عليهم َلم، واشرتطَ  م، ورشطَ هم وأمواَلِ هم عىل دينِ وعاهدهم، وأقرَّ  فيه ُودَ 

 ِربني املهاجرين واألنصا ؤاخاُةامُل -2

 هاجرينه من املُ بني أصحابِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : وآخى رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

 .واألنصار

 من يهوَد األعداُء -3

، العداوةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ُود لرسولِ  : ونصبت عند ذلك أحبارُ قاَل ابُن إسحاَق 

ه منهم، ه رسولَ من أخذِ  اهلل تعاىل به العرَب  ملا خصَّ  ؛اغنً ا وِض ا وحسدً بغيً 

عىل جاهليته فكانوا  يِسَ واخلزرج، ممن كان عَ  األوسِ  من وانضاف إليهم رجاٌل 

رهم قهَ  عث، إال أن اإلسالمَ والتكذيب بالبَ  هم من الرشكِ عىل دين آبائِ  نفاٍق  أهَل 

ونافقوا  من القتلِ  ةً نَّ هم عليه، فظهروا باإلسالم، واختذوه ُج قومِ  ه واجتامعِ بظهورِ 

 .حودهم اإلسالمَ ، وُج ملسو هيلع هللا ىلص يَّ لتكذيبهم النب ؛م مع ُودَ ، وكان هواهُ يف الرسِّ 

، ويأتونه تونهويتعنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سألون رسوَل هم الذين يَ  ُودَ  وكانت أحبارُ 

 ينزل فيهم فيام يسألون عنه، إال قلياًل  ، فكان القرآنُ بالباطلِ  لبسوا احلقَّ ليَ  ؛بسباللَّ 

 سألون عنها.سلمون يَ واحلرام كان املُ  يف احلاللِ  من املسائلِ 
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ه، وأصحابِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لرسولِ  والعداوةِ  الرشورِ  أهُل و اليهودِ  فهؤالء أحبارُ 

 طفئوه، إال ما كان من عبدِ ليُ  اإلسالم الرشورَ  وأصحاب املسألة، والنصب ألمرِ 

 .رييٍق اهلل بن سالم وخُم 

 نافقي األنصاِرمن ُم ن اجتمع إىل يهوَدَم -4

املنافقني من  ي لنا منمِّ ، من ُس إىل ُودَ  : وكان ممن انضاَف قاَل ابُن إسحاَق 

 واخلزرج. األوسِ 

املسلمني،  فيستمعون أحاديَث  ضون املسجدَ وكان هؤالء املنافقون حَي 

، فرآهم منهم ناٌس  ا يف املسجدِ هم، فاجتمع يومً ون بدينِ ؤويسخرون ويستهز

، فأمر هم ببعضٍ م، قد لصق بعُض يض أصواهِت ثون بينهم، خافِ يتحدَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

 .اا عنيفً إخراًج  رجوا من املسجدِ خفأُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هبم رسوُل 

 صدرُ  نزَل  -واخلزرج واملنافقني من األوسِ  من أحبار ُودَ -ففي هؤالء 

 .واهلل أعلمُ  -فيام بلغني- إىل املئة منها سورة البقرةِ 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوِل من أصحاِب من اعتلَّ كُرِذ -5

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  م رسوُل ، قالت: ملا قدِ  : عن عائشةَ قاَل ابُن إسحاَق 

، وسقمٌ  ى، فأصاب أصحابه منها بالءٌ مَّ اهلل من احلُ  أرضِ  مها وهي أوبأُ ، قدِ ةَ املدين

 .ملسو هيلع هللا ىلصه فرصف اهلل تعاىل ذلك عن نبيِّ 

مع أيب بكر  -ليا أيب بكروْ مَ - ، وبالٌل هريةَ بن فُ  قالت فكان أبو بكر، وعامرُ 

 ضَب هم، وذلك قبل أن يُ ودُ عُ عليهم أَ  ى، فدخلُت مَّ واحد، فأصابتهم احلُ  يف بيٍت 

 .الوعك ةِ من شدَّ  ، وهبم ما ال يعلمه إال اهللُعلينا احلجاُب 
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فقال ؛ ىاحلمَّ  لون من شدةِ عقِ هذون وما يَ : إهنم ليَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لرسولِ  فقلت

ك لنا يف أو أشد، وبارِ  ةَ ت إلينا مكَّ كام حببَّ  ب إلينا املدينةَ اللهم حبِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

 حفة.: اجلُ ومهيعةُ  .«عةَ يهْ ل وباءها إىل مَ وانقُ  ،ها وصاعهاِد مُ 

 اهلجرِة تاريُخ -6

 حاء، وكادِت الضَّ  االثنني، حني اشتدَّ  يومَ  املدينةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  م رسوُل قدِ 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، ورسوُل لِ األوَّ  مضت من شهر ربيعٍ  ليلةً  تعتدل لثنتي عرشةَ  الشمُس 

سنة،  بثالث عرشةَ   ، وذلك بعد أن بعثه اهللُثالث ومخسني سنةً  ابنُ  يومئذٍ 

، ا، وشعبانَ اديني، ورجبً ، ومُج اآلخرِ  األول، وشهر ربيعٍ  شهر ربيعٍ  م هبا بقيةَ فأقا

 -املرشكون تلك احلجةَ  يِلَ ووَ - ةاال، وذا القعدة، وذا احلجَّ ، وشوَّ وشهر رمضانَ 

 .واملحرم
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 ]ثانيا: الغزوات والسرايا والبعوث[

 والسالم ان وهي أول غزواته عليه الصالُةودَّ زوُةَغ -1

حتى  مه املدينةَ قدَ ا من مَ  شهرً اثني عرَش  ا يف صفر عىل رأسِ زيً ثم خرج غا

  وهي غزوةُ - بلغ ودانَ 
ِ
ته فيها بنو ، فوادعَ بن بكر ا وبني ضمرةَ يريد قريًش  -األبواء

 .ومل يلق كيدً  إىل املدينةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، ثم رجع رسوُل ضمرةَ 

 الموالس عقدها عليه الصالُة وهي أول رايٍة عبيدة بن احلارِث ريُةَس -2

 بنَ  بيدةَ عُ  قامه ذلك باملدينةِ يف مُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : وبعث رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

، فسار أحدٌ  ا من املهاجرين، ليس فيهم من األنصارِ ني أو ثامنني راكبً احلارث يف ستِّ 

، فلم يكن  من قريشٍ ا عظياًم ، فلقي هبا مجعً ةِ رَّ باحلجاز بأسفل ثنية املُ  حتى بلغ ماءً 

 َي مِ سهم رُ  َل بسهم، فكان أوَّ  يومئذٍ  مىقد رَ  بن أيب وقاصٍ  أن سعدَ ، إال بينهم قتاٌل 

 .، وللمسلمني حاميةٌ عن القومِ  ثم انرصف القومُ ، به يف اإلسالم

 األوىل وهي غزوة بدٍر اَنَوَفَس زوُةَغ -3

شرية العُ  م من غزوةِ باملدينة حني قدِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قم رسوُل : ومل يُ قاَل ابُن إسحاَق 

ِح عىل رَسْ  هريُّ الفِ  جابرٍ  رز بنُ ، حتى أغار كُ غ العرَش ال تبلُ  إال ليايل قالئَل 
(1)

 

، من ناحية انُ وَ فَ قال له: َس ا يُ حتى بلغ واديً ه يف طلبِ  ملسو هيلع هللا ىلصهلل ا املدينة، فخرج رسوُل 

 بدر األوىل. ، فلم يدركه، وهي غزوةُ بن جابرٍ  ، وفاته كرزُ بدرٍ 

                                                 

(1)  ْ  ح: مرعى األنعام.الرسَّ
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 حٍشَج اهلل بِن عبِد سريُة -4

، األسدي يف رجٍب بن رئاب جحش  بنَ  اهلل عبدَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وبعث رسوُل 

هاجرين، ليس فيهم من من املُ  رهطٍ  األوىل، وبعث معه ثامنيةَ  ه من بدرٍ قفلَ مَ 

ثم ينظر فيه  يومنيِ  فيه حتى يسريَ  ه أال ينظرَ ا وأمرَ ، وكتب له كتابً األنصار أحدٌ 

 ا.ستكره من أصحابه أحدً ه به، وال يَ ميض ملا أمرَ فيَ 

إذا »فنظر فيه فإذا فيه:  فتح الكتاَب  يومنيِ   بن جحشٍ اهلل فلام سار عبدُ 

ا د هبا قريش  ، فتُص والطائِف  ، بني مكةَ نخلةَ  حتى تنزَل  يف كتايب هذا فامضِ  نظرَت 

 .«هملنا من أخبارِ  وتعلمَ 

، ثم قال ا وطاعةً يف الكتاب قال: سمعً  اهلل بن جحشٍ  فلام نظر عبدُ 

ا، حتى آتيه هبا قريًش  ، أرصدَ إىل نخلةَ  يَض أن أم ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ألصحابه: قد أمرين رسوُل 

 فمن كان منكم يريد الشهادةَ  ،ا منكم، وقد هناين أن أستكره أحدً منهم بخربٍ 

اهلل  ألمر رسولِ  ، فأما أنا فامضٍ ، ومن كره ذلك فلريجعْ فيها فلينطلْق  ويرغُب 

 .ف عنه منهم أحدٌ ه مل يتخلَّ ، فمىض ومىض معه أصحابُ ملسو هيلع هللا ىلص

 لقريشٍ  ريٌ ، فمرت به عِ ه حتى نزل بنخلةَ أصحابُ و جحشٍ اهلل بن  ومىض عبدُ 

 احلضمي. من تارة قريش فيها عمرو بنُ  ا وتارةً ا وأدمً حتمل زبيبً 

فيهم وذلك  ا منهم، وتشاور القومُ هابوهم وقد نزلوا قريبً  فلام رآهم القومُ 

 لنَّ دُخ ليَ  هذه الليلةَ  واهلل لئن تركتم القومَ  :فقال القومُ  من رجٍب  يف آخر يومٍ 

 ، فرتدد القومُ يف الشهر احلرامِ َلَتْقُتُلنَُّهْم ولئن قتلتموهم  ،منكم بهَفَلَيْمَتنُِعنَّ ، احلرمَ 

من قدروا  هم عليهم، وأمجعوا عىل قتلِ عوا أنفَس عليهم، ثم شجَّ  وهابوا اإلقدامَ 

 ما معهم. عليه منهم وأخذِ 
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 بسهم فقتله، واستأرَس  يِّ و بن احلضمعمرَ  اهلل التميميُّ  بن عبدِ  فرمى واقدُ 

 بن عبد اهلل فأعجزهم. نوفَل  ، وأفلت القومُ بن كيسانَ  عبد اهلل، واحلكمَ  بنَ  عثامنَ 

موا عىل وباألسريين، حتى قدِ  ه بالعريِ وأصحابُ  اهلل بن جحشٍ  وأقبل عبدُ 

 .املدينةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

كم ما أمرتُ »قال:  املدينةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : فلام قدموا عىل رسولِ قاَل ابُن إسحاَق 

 .«يف الشهر احلرامِ  بقتالٍ 

 ا، فلام قال ذلك رسوُل من ذلك شيئً  وأبى أن يأخذَ  ،واألسريين ف العريَ فوقَّ 

م من فهم إخواهُن كوا، وعنَّ لَ وظنوا أهنم قد هَ  ،يف أيدي القومِ  قطَ ُس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 املسلمني فيام صنعوا.

، ، وسفكوا فيه الدمَ احلرامَ  ه الشهرَ وأصحابُ  حممدٌ  قد استحلَّ  وقالت قريٌش 

ممن عليهم من املسلمني  دُّ رُ ، فقال من يَ ، وأرسوا فيه الرجاَل وأخذوا فيه األمواَل 

 .: إنام أصابوا ما أصابوا يف شعبانَ ةَ كان بمكَّ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ): ملسو هيلع هللا ىلصه عىل رسولِ  يف ذلك أنزل اهللُ فلام أكثر الناُس 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڑ ک ک ک ک گ گ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 .[557]البقرة: (گ گ ڳ

تعاىل عن املسلمني ما كانوا فيه من  ج اهللُ، وفرَّ هبذا من األمرِ  فلام نزل القرآنُ 

 .واألسريين العريَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  قبَض  الشفِق 
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 إىل الكعبِة القبلِة صرُف -5

 ثامنية عرَش  عىل رأسِ  يف شعبانَ  فت القبلةُ : ويقال: رُص قاَل ابُن إسحاَق 

 .املدينة ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  م رسولِ قدَ ا من مَ هرً ش

 ربىالُك بدٍر زوُةَغ -6

 من قباًل بن حرب مُ  بأيب سفيانَ  سمعَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : ثم إن رسوَل قاَل ابُن إسحاَق 

وفيها  ،من تاراهتم لقريش وتارةٌ  ، فيها أمواٌل عظيمةٍ  لقريشٍ  ريٍ م يف عِ أالش

 .أو أربعون  من قريشٍ ثالثون رجاًل 

م، ندب أ من الشقباًل مُ  فيانَ بأيب ُس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ا سمع رسوُل : ملقاَل ابُن إسحاَق 

 م فاخرجوا إليها لعل اهللَفيها أموامهُ  قريشٍ  ريُ هذه عِ » :املسلمني إليهم وقال

 .«موهالكُ نفِ يُ 

هم، وذلك أهنم مل يظنوا أن ل بعُض هم وثقُ فخف بعُض  ،دب الناُس فانتُ 

 .اربً يلقى َح  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل 

ويسأل من لقي من  األخبارَ  ُس يتحسَّ  نا من احلجازِ وكان أبو سفيان حني د

ا قد أن حممدً  ا من بعض الركبانِ حتى أصاب خربً  ،ا عىل أمر الناسِ فً كبان ختوُّ الرُّ 

و بن عمرٍ  مضمَ فاستأجر َض  ؛كعند ذل رَ ذِ فحَ  ،ريكه لك ولعِ استنفر أصحابَ 

ىل أمواَلم، وخيربهم أن هم إرَ ا فيستنفِ ، وأمره أن يأيت قريًش ، فبعثه إىل مكةَ الغفاريَّ 

 ه.ا قد عرض َلا يف أصحابِ حممدً 
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ه أن تكون كعري ابن وأصحابُ  حممدٌ  ا وقالوا: أيظنُّ اعً رِس  فتجهز الناُس 

وإما باعث  ،إما خارٍج  :فكانوا بني رجلني ،ذلك ، كال واهلل ليعلمن غريَ احلضميِّ 

قريٌش  بْت وأوعَ  ،مكانه رجاًل 
(1)

 .ها أحدٌ ، فلم يتخلف من أرشافِ 

ذكرت  املسريَ  بن الزبري قال: ملا أمجعت قريٌش  عن عروةَ : قاَل ابُن إسحاَق 

يف صورة  ى َلم إبليُس ، فكاد ذلك يثنيهم، فتبدَّ الذي كان بينها وبني بني بكرٍ 

، فقال َلم: أنا نانةَ دجلي، وكان من أرشاف بني كِ م املُ عُش بن مالك بن ُج  اقةَ رُس 

  من من أن تأتيكم كنانةُ  لكم جارٌ 
ٍ
 ا.فخرجوا رساعً  ؛تكرهونه خلفكم بيشء

يف  مضت من شهر رمضانَ  يف ليالٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : وخرج رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

 عىل املدينة. كتومٍ و بن أم مَ واستعمل عمرَ ، أصحابه

 .بن عمري وكان أبيَض  صعِب إىل مُ  : ودفع اللواءَ قاَل ابُن إسحاَق 

إحدامها مع : سوداوان رايتانِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  : وكان أمامَ قاَل ابُن إسحاَق 

 وكانت رايةُ ، األنصار قاب، واألخرى مع بعضِ قال َلا: العُ بن أيب طالب يُ  عيلِّ 

 هشام. عاذ، فيام قال ابنُ بن مُ  األنصار مع سعدِ 

ا سبعني بعريً  يومئذٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أصحاب رسولِ  : وكانت إبُل قاَل ابُن إسحاَق 

 .فاعتقبوها

، هم، فاستشار الناَس م ليمنعوا عريَ بمسريه عن قريشٍ  وأتاه اخلربُ 

بن  ثم قام عمرُ  ،فقال وأحسن ، فقام أبو بكر الصديُق عن قريشٍ  وأخربهم

 .اخلطاب فقال وأحسن

                                                 

 قريش: حشدت. ْت بَ عَ وْ أَ  (1)
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فنحن معك،  ملا أراك اهللُ اهلل، امضِ  بن عمرو فقال: يا رسوَل  قدادُ ثم قام املِ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )وسى: ال نقول لك كام قالت بنو إرسائيل ملُ  اهللو

ٺ  عكام ك فقاتال إنا مَ ولكن اذهب أنت وربُّ  ،[50]املائدة: (ٿٺ 

امدالغِ  كِ رْ بنا إىل بَ  لو رسَت  فوالذي بعثك باحلقِّ  مقاتلون،
(1)

ن جلالدنا معك مَ  

 ا، ودعا له به.خريً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ه، فقال له رسوُل غَ ه حتى تبلُ دونَ 

، وذلك نصارَ وإنام يريد األ «أهيا الناُس  أشريوا علَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ثم قال رسوُل 

من  إنا براءٌ  ،اهلل بة قالوا: يا رسوَل قَ ، وأهنم حني بايعوه بالعَ الناسِ  أهنم عددُ 

ك مما نمنع تنا نمنعُ إلينا، فأنت يف ذمَّ  إىل ديارنا، فإذا وصلَت  ك حتى تصَل ذمامِ 

 .نامنه أبناءنا ونساءَ 

 ممن ه إالرَص ترى عليها نَ  أال تكون األنصارُ  ُف يتخوَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فكان رسوُل 

 من بالدهم. هبم إىل عدوٍّ  ه، وأن ليس عليهم أن يسريَ من عدوِّ  باملدينةِ  هُ دمَهَ 

نا يا : واهلل لكأنك تريدُ بن معاذٍ  قال له سعدُ  ؛ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فلام قال ذلك رسوُل 

 اهلل؟ رسوَل 

 .«ْل َج أَ » :قال

وأعطيناك عىل  به هو احلقُّ  دنا أن ما جئَت قناك وشهِ قال: فقد آمنا بك وصدَّ 

فنحن  اهلل ملا أردَت  فامض يا رسوَل  ؛والطاعةِ  نا ومواثيقنا عىل السمعِ هودَ ك عُ ذل

ضته خلضناه معك، فخُ  ت بنا هذا البحرَ ْض ، لو استعرَ ك باحلقِّ معك، فوالذي بعثَ 

،  يف احلرِب رُب ا، إنا لُص لقى بنا عدونا غدً ، وما نكره أن تَ واحدٌ  ف منا رجٌل ما ختلَّ 

  ٌق دُ ُص 
ِ
 .اهلل بنا عىل بركة فرِس  ؛كبه عينُ  قرُّ ريك منا ما تَ هلل يُ لعل ا ،يف اللقاء

                                                 
 ك الغامد: موضع باليمن.رْ بَ  (1)
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سريوا وأبشوا، »طه ذلك، ثم قال: ، ونشَّ بقول سعدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  فرُسَّ 

 .«القومِ  صارعِ إىل مَ  ، واهلل لكأين اآلن أنظرُ تعاىل قد وعدين إحدى الطائفتنيِ  فإن اهللَ

 عىل شيٍخ  حتى وقَف ه من أصحابِ  ا من بدر، فركب هو ورجٌل قريبً  ملسو هيلع هللا ىلصنزل 

ه، وما بلغه عنهم، فقال ، وعن حممد وأصحابِ ، فسأله عن قريشٍ العرِب  من

 رباين ممن أنتام؟كام حتى خُت : ال أخربُ الشيُخ 

 .«نا أخربناكإذا أخربتَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

 قال: أذاك بذاك؟

 .«نعم»: قال

ا وكذا، فإن كان كذ ه خرجوا يومَ ا وأصحابَ ني أن حممدً فإنه بلغَ  :قال الشيخ

، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  الذي به رسوُل  كذا وكذا، للمكانِ  بمكانِ  الذي أخربين، فهم اليومَ  َق صدَ 

 قني فهم اليومَ كذا وكذا، فإن كان الذي أخربين صدَ  ا خرجوا يومَ وبلغني أن قريًش 

 .الذي فيه قريٌش  بمكان كذا وكذا للمكانِ 

 ن أنتام؟ه قال: ممَّ فلام فرغ من خربِ 

 ثم انرصف عنه. «نحن من ماءٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصهلل ا فقال رسوُل 

 !راق؟: ما من ماء، أمن ماء العِ قال يقول الشيُخ 

 ه، فلام أمسى بعث عيلَّ إىل أصحابِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : ثم رجع رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

من أصحابه، إىل  بن أيب وقاص، يف نفرٍ  ام، وسعدَ بن العوَّ  بن أيب طالب، والزبريَ 

بن  بن رومان، عن عروةَ  ثني يزيدُ كام حدَّ - عليه، يلتمسون اخلرب له ماء بدرٍ 
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 أبو يسارٍ  ريٌض وعَ  -بني احلجاج غالمُ - فيها أسلمُ  لقريشٍ  فأصابوا راويةً  -الزبري

صيل، يُ  قائمٌ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فأتوا هبام فسألومها، ورسوُل  -بني العاص بن سعيدٍ  غالمُ -

 ، بعثونا نَ قريشٍ  قاةُ فقاال: نحن ُس 
ِ
 .سقيهم من املاء

 فلام أذلقومها ،فضبومها ؛مها، ورجوا أن يكونا أليب سفيانخربَ  لقومُ فكره ا

 فرتكومها. ؛قاال: نحن أليب سفيانَ 

قاكم َد إذا َص »م، وقال: يه، ثم سلَّ وسجد سجدتَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وركع رسوُل 

اين عن ، أخرِب إهنام لقريشٍ  ،اهللا ومومها، صدقَ باكم تركتُ َذ رضبتمومها، وإذا كَ 

 «؟قريشٍ 

: والكثيُب - صوىدوة القُ الذي ترى بالعُ  هذا الكثيِب  هلل وراءَ قاال: هم وا

 .«؟كم القومُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال َلام رسوُل  -قنقُل العَ 

 .قاال: كثريٌ 

 .«م؟ُت دَّ ما عِ »قال: 

 .قاال: ال ندري

 .«يوم؟ نحرون كلَّ كم يَ »قال: 

 .اا عرًش ا، ويومً ا تسعً قاال: يومً 

 .«واأللف التسع مئةِ فيام بني  القومُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

َِ »ثم قال َلام:   .«؟قريشٍ  فمن فيهم من أرشا
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بن  خرتي بن هشام، وحكيمُ ، وأبو البَ بن ربيعةَ  ، وشيبةُ بن ربيعةَ  قاال: عتبةُ 

بن  بن عديِّ  عيمةُ بن عامر بن نوفل، وطُ  ويلد، واحلارُث زام، ونوفل بن ُخ حِ 

بن  هل بن هشام، وأميةُ بن األسود، وأبو ج نوفل، والنض بن احلارث، وزمعةُ 

 .دٍّ هيل بن عمرو، وعمرو بن عبد وُ ه ابنا احلجاج، وُس نبِّ يه ومُ بَ خلف، ونُ 

 قد ألقت إليكم أفالذَ  ةُ هذه مكَّ »عىل الناس فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فأقبل رسوُل 

 .«دهاكبِ 

غباء قد مضيا بن أيب الزَّ  بن عمرو، وعديُّ  سبُس : وكان بَ قاَل ابُن إسحاَق 

  فأناخا إىل تل قريٍب  ا،حتى نزال بدرً 
ِ
ا َلام يستقيان فيه، نا ، ثم أخذا َش من املاء

 هني عىل املاء.بن عمرو اجلُ  ديُّ ولَج 

، ومها يتالزمان عىل جاريتني من جواري احلاض وبسبٌس  فسمع عدي  

، فأعمل َلم، ثم ا أو بعد غدٍ غدً  تقول لصاحبتها: إنام تأيت العريُ  لزومةُ املاء، واملَ 

 لك.قضيك الذي أَ 

 ، ثم خلص بينهام.قِت دَ َص  :قال لجدي  

 ُام، ثم انطلقا حتى أتيا رسوَل ، فجلسا عىل بعريِ وبسبٌس  وسمع ذلك عدي  

 عا.، فأخرباه بام سمِ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

املاء، فقال  ا، حتى وردَ رً حذِ  بن حرب حتى تقدم العريَ  وأقبل أبو سفيانَ 

 ؟ابن عمرو: هل أحسست أحدً  ملجديِّ 

، ا أنكره، إال أين قد رأيت راكبني قد أناخا إىل هذا التلِّ فقال: ما رأيت أحدً 

 َلام، ثم انطلقا. نٍّ ثم استقيا يف َش 
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 ؛ه، فإذا فيه النوىهام، فأخذ من أبعار بعريُام، ففتَّ ناَخ مُ  فأتى أبو سفيانَ 

ه عن ا، فضب وجه عريِ فرجع إىل أصحابه رسيعً  ،يثرَب  عالئُف  اهللفقال: هذه و

هبا َل الطريق، فساَح 
(1)

 .ا بيسار، وانطلق حتى أرسعَ ، وترك بدرً 

 :ه، أرسل إىل قريشٍ أنه قد أحرز عريَ  : وملا رأى أبو سفيانَ قاَل ابُن إسحاَق 

 .عوافارجِ  ؛اها اهللكم، فقد نجَّ كم وأموالَ كم ورجالَ م لتمنعوا عريَ رجتُ إنكم إنام َخ 

 موساًم  ن بدرٌ وكا- اد بدرً حتى نرِ  : واهلل ال نرجعُ بن هشامٍ  فقال أبو جهلِ 

 زر،ا، فننحر اجلُ فنقيم عليه ثالثً  -عام كلَّ  من مواسم العرب، جيتمع َلم به سوٌق 

وبمسرينا  ، وتسمع بنا العرُب ف علينا القيانُ ، وتعزِ ، ونسقي اخلمرَ طعم الطعامَ ونُ 

َُ  ؛ناومجعِ   ا بعدها، فامضوا.ابوننا أبدً فال يزالون 

: -حفةوهم باجلُ  ا لبني زهرةَ حليفً  وكان- يق الثقفيُّ بن رَش  وقال األخنُس 

بن نوفل،  رمةَ خَم  :ص لكم صاحبكملكم أموالكم، وخلَّ  ى اهللُ، قد نجَّ يا بني زهرةَ 

لكم بأن  بنها وارجعوا، فإنه ال حاجةَ  ُج يبه، فاجعلوا منعوه ومالَ وإنام نفرتم لتَ 

 .أبا جهلٍ  :يعني ،، ال ما يقول هذاضيعةٍ  رجوا يف غريِ خَت 

 ا.طاعً ، أطاعوه وكان فيهم مُ واحدٌ  هري  شهدها زُ يَ  فرجعوا، فلم

بن  ، إال بني عديِّ منهم ناٌس  إال وقد نفرَ  ومل يكن بقي من قريش بطنٌ 

، فلم يٍق بن رَش  مع األخنسِ  ، فرجعت بنو زهرةَ واحدٌ  كعب، مل خيرج منهم رجٌل 

  القوم.، ومىضا من هاتني القبيلتني أحدٌ يشهد بدرً 

                                                 
 : أخذها جهة الساحل.َل اَح َس  (1)
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صوى من الوادي، القُ  دوةِ حتى نزلوا بالعُ  مضت قريٌش : وقاَل ابُن إسحاَق 

بلُ والقُ 
(1)

اًس هْ دي دَ االسامء، وكان الو وبعث اهللُ ،دوة الدنيايف العُ  ببدرٍ  
(2)

 ،

 ،ومل يمنعهم عن السريِ  َلم األرَض  دَ ه منها ما لبَّ وأصحابُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فأصاب رسوُل 

 لوا معه.ا منها ما مل يقدروا عىل أن يرحتِ وأصاب قريًش 

 يُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فخرج رسوُل 
ِ
 بادرهم إىل املاء

ٍ
نزل  من بدرٍ  ، حتى إذا جاء أدنى ماء

 به.

باب ، أهنم ذكروا: أن احلُ من بني سلمةَ  ثت عن رجالٍ دِّ : فحُ قاَل ابُن إسحاَق 

ليس  اهللُ هُ كَ لَ زَ نْ  أَ ، أمنزاًل اهلل، أرأيت هذا املنزَل  موح قال: يا رسوَل املنذر بن اجلَ  بنَ 

 ؟واحلرب واملكيدةُ  عنه، أم هو الرأُي  ، وال نتأخرَ لنا أن نتقدمه

 .«؟واملكيدةُ  واحلرُب  بل هو الرأيُ » :قال

أدنى  حتى نأيتَ  ، فاهنض بالناسِ اهلل، فإن هذا ليس بمنزلٍ  فقال: يا رسوَل 

 
ٍ
ا فنملؤه ، ثم نبني عليه حوًض ِب لُ ه من القُ ما وراءَ  رُ وِّ غَ ، فننزله، ثم نُ من القومِ  ماء

 .، فنرشب وال يرشبونالقومَ  اتُل ، ثم نقماءً 

 .«بالرأِي  لقد أرشَت »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

  ، فسارَ ومن معه من الناسِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فنهض رسوُل 
ٍ
من  حتى إذا أتى أدنى ماء

ليب الذي نزل ا عىل القَ رت، وبنى حوًض وِّ فغُ  ِب لُ بالقُ  نزل عليه، ثم أمرَ  القومِ 

 .ثم قذفوا فيه اآلنيةَ  لئ ماءً عليه، فمُ 

                                                 

 ب: مجع قليب، وهو البئر.لُ القُ  (1)

 هو برتاب أو طني. س: املكان السهل اللني ال يبلغ أن يكون رمال وليسهْ الدَّ  (2)
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 بن معاذٍ  أن سعدَ  َث دِّ أيب بكر أنه ُح  اهلل بنُ  : فحدثني عبدُ اَل ابُن إسحاَق ق

ااهلل، أال نبني لك عريًش  قال: يا نبيَّ 
(1)

ك، ثم نلقى عد عندك ركائبَ تكون فيه، ونُ  

كانت  نا كان ذلك ما أحببنا، وإنوأظهرنا عىل عدوِّ  نا، فإن أعزنا اهللُعدوَّ 

 يا نبيَّ  ف عنك أقوامٌ قت بمن وراءنا، فقد ختلَّ األخرى، جلست عىل ركائبك فلحِ 

ا ما ختلفوا عنك، ا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربً لك حبا  اهلل، ما نحن بأشدَّ 

ا، خريً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فأثنى عليه رسوُل  ،اهدون معكهبم، يناصحونك وجُي  منعك اهللُ يَ 

 ودعا له بخري.

 ، فكان فيه.عريٌش  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ني لرسولِ ثم بُ 

حني أصبحت، فأقبلت، فلام رآها  : وقد ارحتلت قريٌش إسحاَق قاَل ابُن 

 -وهو الكثيب الذي جاءوا منه إىل الوادي- قنقلِ من العَ  ُب وَّ تَص  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

ك، ب رسولَ كِذ ك وتُ اد  ها، حُت يالئها وفخرِ قد أقبلت بُخ  هذه قريش   اللهمَّ »قال: 

نهمك الذي وعدتني، اللهم أحِ اللهم فنَِص 
(2)

 .«الغداةَ  

، وقد أمر هم من بعضٍ ودنا بعُض  : ثم تزاحف الناُس قاَل ابُن إسحاَق 

 إن اكتنفكم القومُ »ه أن ال حيملوا حتى يأمرهم، وقال: أصحابَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

 يف العريش معه أبو بكر الصديق. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ورسوُل  ،«بلفانضحوهم عنكم بالنَّ 

 .رمضانَ  سبع عرشة من شهر اجلمعة صبيحةَ  يومَ  بدرٍ  فكانت وقعةُ 

                                                 

 ش: شبه اخليمة يستظل به.يْ رِ العَ  (1)

 نهم: أي: أهلكهم.حِ أَ  (2)
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 العريشِ  ، ورجع إىلالصفوَف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : ثم عدل رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

ه يناشد ربَّ  ملسو هيلع هللا ىلصه، ورسول اهلل فدخله، ومعه فيه أبو بكر الصديق، ليس معه فيه غريُ 

ال  اليومَ  ك هذه العصابةُ لِ إن تْ  اللهمَّ »، ويقول فيام يقول: ما وعده من النرِص 

 .«عبدتُ 

لك ما  ك، فإن اهلل منجزٌ ك ربَّ مناشدتِ  اهلل: بعَض  يَّ وأبو بكر يقول: يا نب

 وعدك.

َق وقد خفَ 
(1)

يا  وهو يف العريش، ثم انتبه فقال: أبرْش  فقةً َخ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  

يقوده، عىل ثناياه النقعُ  بعنان فرسٍ  آخذٌ  هذا جربيُل  ،اهلل أبا بكر، أتاك نرُص 
(2)

. 

 والذي نفُس » قال:ضهم وإىل الناس فحرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: ثم خرج رسوُل 

مدبر، إال أدخله   غريَ قبال  ا، مُ ا حمتسب  قتل صابر  فيُ  رجل   ه، ال يقاتلهم اليومَ حممد بيدِ 

 .«اهلل اجلنةَ 

هم من ، ودنا بعُض أنه ملا التقى الناُس  : عن عبد اهلل بن ثعلبةَ قاَل ابُن إسحاَق 

 هنْ ، فأحِ عرُف ام ال يُ ، وآتانا بنا للرحمِ عَ طَ أقْ  ، قال أبو جهل بن هشام: اللهمَّ بعضٍ 

َح . فكان هو املستفتِ الغداةَ 
(3)

. 

 فنة من احلَ أخذ َح  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : ثم إن رسوَل قاَل ابُن إسحاَق 
ِ
فاستقبل  صباء

ه فقال: فحهم هبا، وأمر أصحابَ ثم نَ  ،«الوجوهُ  شاهِت »ا هبا، ثم قال: قريًش 

                                                 

 : نام نوما يسريا.َق فَ َخ  (1)

 ع: الغبار.قْ النَّ  (2)

 ح: أي: احلاكم عىل نفسه هبذا الدعاء.تِ فْ تَ ْس املُ  (3)
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، وأرس من يشٍ قر تعاىل من قتل من صناديدِ  ، فقتل اهللُ، فكانت اَلزيمةُ «واشد  »

 هم.أرس من أرشافِ 

أن  ه، أمر بأيب جهلٍ من عدوِّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  : فلام فرغَ قاَل ابُن إسحاَق 

 يف القتىل. لتمَس يُ 

فعرفته، فوضعت رجيل عىل  ه بآخر رمٍق اهلل بن مسعود: فوجدتُ  قال عبدُ 

َث بَ قال: وقد كان َض -ه نقِ عُ 
(1)

هل له:  ثم قلُت  -، فآذاين ولكزينبمكةَ  يب مرةً  

 اهلل؟ يا عدوَّ  أخزاك اهللُ

 ؟اليومَ  ين ملن الدائرةُ قتلتموه، أخرِب  من رجلٍ  دقال: وبامذا أخزاين، أعمَ 

 ه.ولرسولِ  قال: قلت: هلل

اهلل،  ، فقلت: يا رسوَل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ه ثم جئت به رسوَل قال: ثم احتززت رأَس 

 .اهلل أيب جهلٍ  عدوِّ  هذا رأُس 

 قال: وكانت يمنيُ - «هي ال إله غريُ الذ ،آهلل»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: فقال رسوُل 

ه بني يدي ه، ثم ألقيت رأَس نعم، واهلل الذي ال إله غريُ  :قال: قلت -ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

 .د اهللَ فحمِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولِ 

طرحوا بالقتىل أن يُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قالت: ملا أمر رسوُل  : عن عائشةَ قاَل ابُن إسحاَق 

رعه فمألها، ، فإنه انتفخ يف دِ ن خلٍف ب رحوا فيه إال ما كان من أميةَ طُ  ؛يف القليِب 

َل حركوه، فتزايَ فذهبوا ليُ 
(2)

 به من الرتاِب فأقروه، وألقوا عليه ما غيَّ  ؛هحلمُ  

 .واحلجارةِ 

                                                 

 : قبض عليه.َث بَ َض  (1)

 ق.: تفرَّ َل زايَ تَ  (2)



 خمتصر السرية النبوية|  032

 

، القليِب  يا أهَل » ، فقال:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فلام ألقاهم يف القليب، وقف عليهم رسوُل 

 .«اق  ما وعدين ريب ح ا؟ فإين قد وجدُت كم حق  م ما وعدكم رب  هل وجدتُ 

لقد »فقال َلم:  ا موتى؟م قومً اهلل، أتكلِّ  ه: يا رسوَل قالت: فقال له أصحابُ 

 .«ام حق  هم رهب  علموا أن ما وعَد 

مع، فاختلف فجُ  الناُس  عَ مما مَج  بام يف العسكرِ  أمرَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ثم إن رسوَل 

 .املسلمون فيه

بني  ملسو هيلع هللا ىلصمه رسول اهلل فقَس  :بادة بن الصامت: قال عُ قاَل ابُن إسحاَق 

 املسلمني عن بَ 
ٍ
واء
(1)

. 

سارى من املرشكني،  إىل املدينة، ومعه األُ قافاًل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ثم أقبل رسوُل 

 معه النفَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بن احلارث، واحتمل رسوُل  عيط، والنُض بن أيب مُ  قبةُ وفيهم عُ 

 ملرشكني.صيب من االذي أُ 

عىل  قريٌش  بن الزبري قال: ناحت اهللاد بن عبد عبَّ  عن: قاَل ابُن إسحاَق 

عثوا يف وا بكم، وال تبْ ته، فيشمَ وأصحابَ  اغ حممدً قتالهم، ثم قالوا: ال تفعلوا فيبلُ 

أنواأرساكم حتى تستَ 
(2)

ُب رُ أْ ال يَ  ؛هبم 
(3)

 .ه يف الفداءوأصحابُ  عليكم حممدٌ  

 .سارىيف فداء األُ  قال: ثم بعثت قريٌش 

                                                 

 اء: سواء.وَ بَ  (1)

 وا هبم: معناه: تؤخرون فداءهم.نُ أْ تَ ْس حتى تَ  (2)

 ب: ال يشتد.رُ أْ ال يَ  (3)
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للرجل، إىل  ف درهمٍ آال أربعةَ  املرشكني يومئذٍ  : كان فداءُ هشامٍ  قال ابنُ 

 عليه. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  نَّ له، فمَ  ، إال من ال يشءَ ألف درهمٍ 

هاجرين ا من املسلمني من املُ من شهد بدرً  : فجميعُ قاَل ابُن إسحاَق 

مئة رجل  ه وأجره، ثالُث ب له بسهمِ دها منهم ومن ُض من شهِ  ،واألنصار

 ، ومن األوس واحدٌ وثامنون رجاًل  ، من املهاجرين ثالثةٌ رجاًل  عرَش  وأربعةَ 

 .وسبعون رجاًل  ، ومن اخلزرج مئةٌ وستون رجاًل 

 ويقالسَّ غزوُة -7

 بن حرب غزوةَ  لبي قال: ثم غزا أبو سفيانَ طَّ عن حممد بن إسحاق املُ 

املرشكون من تلك السنة، فكان أبو  ةَ تلك احلجَّ  ، وويلَ السويق يف ذي احلجةِ 

لُّ ، ورجع فَ ةَ حني رجع إىل مكَّ  سفيانَ 
(1)

 ه ماءٌ رأَس  مسَّ ، نذر أن ال يَ ريش من بدرٍ ق 

 .هيمينَ  ليربَّ  ؛من قريشٍ  ، فخرج يف مئتي راكٍب ملسو هيلع هللا ىلصا حممدً  حتى يغزوَ  من جنابة

بن  مَ ، حتى أتى سالَّ أو نحوه، ثم خرج من الليلِ  ريدٍ عىل بَ  نزل من املدينةِ ف

عليه،  هم، فاستأذننزِ كَ  يف زمانه ذلك، وصاحَب  د بني النضريِ ، وكان سيِّ شكمٍ مِ 

نَ طَ راه وسقاه، وبَ قَ له، فَ  ذنَ فأَ 
(2)

 .الناسِ  له من خربِ  

إىل   من قريشٍ رجااًل  ه، فبعَث ب ليلته حتى أتى أصحابَ ثم خرج يف عقِ 

 من من نخل هبا، ووجدوا هبا رجاًل  قوا يف أصوارٍ منها، فحرَ  املدينة، فأتوا ناحيةً 

 .فوا راجعنيَلام فقتلومها، ثم انرص ا له يف حرٍث ليفً وَح  األنصارِ 

                                                 

 : القوم املنهزمون.لُّ الفَ  (1)

 له: أي: علم له من رسهم، ومنه بطانة الرجل. نَ طَ بَ  (2)
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ا وقد فاته أبو سفيان راجعً  بهم، ثم انرصَف يف طلَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  فخرَج 

فون منها يتخفَّ  القوم قد طرحوها يف احلرِث  ا من أزوادِ ه، وقد رأوا أزوادً وأصحابُ 

 للنَّ 
ِ
لنا أن  اهلل، أتطمعُ  : يا رسوَل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فقال املسلمون حني رجع هبم رسوُل جاء

 ؟تكون غزوةً 

 .«نعم»قال 

 أن أكثرَ  -فيام حدثني أبو عبيدةَ -السويق  يت غزوةَ : وإنام سمِّ هشامٍ  قال ابنُ 

َق يْ وِ من أزوادهم السَّ  ما طرح القومُ 
(1)

يت مِّ فُس  ؛، فهجم املسلمون عىل سويق كثريٍ 

 السويق. غزوةَ 

 قاَعيُنبين َق أمُر -8

ثم  ،بني قينقاعَ  عهم بسوِق مَج  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  وكان من حديث بني قينقاعَ 

، وأسلموا، قمةِ من النِ  ما نزل بقريشٍ  ، احذروا من اهلل مثَل هيودَ  يا معَش »قال: 

 .«اهلل إليكم ، تدون ذلك يف كتابكم وعهدِ مرسل   فتم أين نبيي فإنكم قد عرَ 

ا ال علم َلم ك أنك لقيت قومً ك! ال يغرنَّ ا قومُ رى أنَّ ، إنك تُ قالوا: يا حممدُ 

 .أنا نحن الناُس  علمنَّ ، إنا واهلل لئن حاربناك لتَ ةً رصمنهم فُ  ، فأصبَت باحلرِب 

 َل كانوا أوَّ  قاعَ أن بني قينُ  بن قتادةَ  م بن عمرَ : وحدثني عاُص قاَل ابُن إسحاَق 

 .دٍ ُح وأُ  ، وحاربوا فيام بني بدرٍ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  نقضوا ما بينهم وبني رسولِ  ُودٍ 

                                                 

ق: هو أن حتمص احلنطة أو الشعري أو نحو ذلك، ثم تطحن ثم يسافر هبا، وقد متزج باللبن يْ وِ السَّ  (1)

 ه، فإن مل يكن يشء من ذلك مزج باملاء.والعسل والسمن تلت ب
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أن امرأة من  بني قينقاعَ  أيب عون قال: كان من أمرِ  عن: هشامٍ  ابنُ قال 

ٍب العرب قدمت بجلَ 
(1)

هبا،  ، وجلست إىل صائغٍ قاعَ بني قينُ  َلا، فباعته بسوِق  

ف ثوهبا فعقده إىل طرَ  د الصائغُ وجهها فأبت، فعمِ  ا عىل كشِف ريدوهَن فجعلوا يُ 

من  فوثب رجٌل  ؛كوا هبا، فصاحتا، فضحِ ها، فلام قامت انكشفت سوأهُت إىل ظهرِ 

عىل املسلم فقتلوه،  ا، وشدت اليهودُ له، وكان ُوديا املسلمني عىل الصائغ فقت

بينهم  املسلمون، فوقع الرشُّ  َب ، فغِض املسلمني عىل اليهودِ  املسلمِ  فاسترصخ أهُل 

 .وبني بني قينقاعَ 

 قال: فحارصهم رسوُل  بن قتادةَ  بن عمرَ  : وحدثني عاصمُ قاَل ابُن إسحاَق 

 لول، حني أمكنه اهللُبن َس ا يبِّ اهلل بن أُ  دُ ه، فقام إليه عبكمِ حتى نزلوا عىل ُح  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

عليه  اخلزرج، قال: فأبطأَ  ، وكانوا حلفاءَ وايلَّ ن يف مَ ، أحِس منهم، فقال: يا حممدُ 

 ، قال: فأعرض عنه.ن يف موايلَّ أحِس  ،، فقال: يا حممدُ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال له رسوُل  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  درعِ  ه يف جيِب فأدخل يدَ 

 .لاًل ه ظُ حتى رأوا لوجهِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  وغضَب  ،«نيلْ أرِس »

 .«نيلْ ك! أرِس وحيَ »ثم قال: 

حارٍس  ، أربع مئةِ سن يف موايلَّ ك حتى حُت رسلُ قال: ال واهلل ال أُ 
(2)

 وثالث مئةِ  

، إين واهلل امرؤ واحدةٍ  دهم يف غداةٍ واألسود، حتُص  قد منعوين من األمحرِ  دارعٍ 

 .«م لكهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ُل ، قال: فقال رسوأخشى الدوائرَ 

                                                 

 ب: كل ما جيلب لألسواق ليباع فيها من إبل وغنم وغريمها.لَ اجلَ  (1)

 : من ال درع له.ارِس احلَ  (2)
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 .عرشة ليلةً  ه إياهم مخَس : وكانت حمارصتُ هشامٍ  قال ابنُ 

 ٍدُحغزوة ُأ -9

هم إىل لُّ ، ورجع فَ القليِب  أصحاُب  -قريش من كفارِ - بدرٍ  يومَ  ملا أصيَب 

بن  ، وعكرمةُ اهلل بن أيب ربيعةَ  ه، مشى عبدُ عريِ ، ورجع أبو سفيان بن حرب بِ مكةَ 

، ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم من قريشٍ  يف رجالٍ  بن أمية أيب جهل وصفوانُ 

ري من ، ومن كانت له يف تلك العِ بن حرٍب  ، فكلموا أبا سفيانَ بدرٍ  م يومَ وإخواهُن 

كم، فأعينونا ركم، وقتل خيارَ تَ ا قد وَ ، إن حممدً قريشٍ  فقالوا: يا معرَش  تارةٌ  قريشٍ 

 ففعلوا. ؛أصاب منادرك منه ثأرنا بمن نا نُ ه، فلعلَّ عىل حربِ  هبذا املالِ 

 بنُ  ذلك أبو سفيان حني فعَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  حلرِب  فاجتمعت قريٌش 

 .امةَ ، وأهل هِت كنانةَ  ها من قبائلِ يشها، ومن أطاعَ العري بأحابِ  حرب، وأصحاُب 

من بني  يشها، ومن تابعهاها وحديدها وأحابِ ها وجدِّ دِّ فخرجت قريش بحَ 

نِ عُ ، وخرجوا معهم بالظُّ ، وأهل هتامةَ كنانةَ 
(1)

 وا.رُّ فِ وأال يَ  احلفيظةِ  التامَس  ؛

 -فري الواديمن قناة عىل َش  ببطن السبخةِ  بجبلٍ -زلوا بعينني نفأقبلوا حتى 

 .املدينةِ  قابَل مُ 

 واملسلمون قد نزلوا حيث نزلوا، قال رسوُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فلام سمع هبم رسوُل 

باب سيفي ورأيت يف ذُ ا، ا، رأيت بقر  واهلل خري   إين قد رأيُت »سلمني: للمُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .«ها املدينةَ لتُ ، فأوَّ حصينةٍ  رعٍ ، ورأيت أين أدخلت يدي يف دِ ام  لْ ثَ 

                                                 

 ن: مجع ظعينة، وهو اَلودج كانت فيه امرأة أو مل تكن.عُ الظُ  (1)
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رأيت »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رسوَل  أهل العلمِ  : وحدثني بعُض قال ابن هشامٍ 

 .«ذبحا ل تُ بقر  

يف  الذي رأيُت  لمُ قتلون، وأما الثَّ من أصحايب يُ  فهي ناس   فأما البقرُ »قال: 

 .«قتلبيتي يُ  من أهلِ  و رجل  ذباب سيفي فه

وتدعوهم حيث نزلوا، فإن  قيموا باملدينةِ م أن تُ : فإن رأيتُ قاَل ابُن إسحاَق 

عبد اهلل بن  وكان رأُي  ،، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيهاقامٍ مُ  رشِّ أقاموا أقاموا بَ 

م، وكان إليه ه يف ذلك، وأال خيرَج ، يرى رأيَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مع رأي رسولِ  بن سلولٍ ا أيبِّ 

بالشهادة  ممن أكرم اهللُ -من املسلمني  ، فقال رجاٌل روَج يكره اخلُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

نا، ال يرون ج بنا إىل أعدائِ اهلل، اخرُ  : يا رسوَل -وغريه ممن كان فاته بدرٌ  أحدٍ  يومَ 

 فنا؟أنا جبنا عنهم وضعُ 

إليهم،  رْج اهلل، أقم باملدينة ال خت : يا رسوَل بن سلولٍ ايب اهلل بن أُ  فقال عبدُ 

منا، وال دخلها علينا إال أصبنا  إال أصاَب  لنا قطُّ  ما خرجنا منها إىل عدوٍّ  اهللفو

هم لَ وإن دخلوا قاتَ  ،بسٍ حَم  أقاموا برَشِّ  ،اهلل، فإن أقاموا م يا رسوَل منه، فدعهُ 

هم، وإن رجعوا من فوقِ  باحلجارةِ  والصبيانُ  يف وجههم، ورماهم النساءُ  الرجاُل 

 كام جاءوا. بنيَ رجعوا خائ

 -لقاء القومِ  بُّ الذين كان من أمرهم ُح - ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  برسولِ  فلم يزل الناُس 

من  اجلمعة حني فرغَ  ته، وذلك يومَ مَ س ألْ بيته، فلبِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  حتى دخل رسوُل 

 بن عمرو أحدُ  قال له: مالُك من األنصار يُ  رجٌل  وقد مات يف ذلك اليومِ  ،الصالة
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، وقالوا: م الناُس وقد ندِ  ثم خرج عليهم ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وُل  عليه رسبني النجار، فصىلَّ 

 ، ومل يكن لنا ذلك.ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هنا رسوَل استكرَ 

هناك ومل يكن استكرَ  ،اهلل ، قالوا: يا رسوَل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فلام خرج عليهم رسوُل 

 .عليك د صىل اهللُ ذلك لنا، فإن شئت فاقعُ 

 .«ها حتى يقاتَل ضعَ ته أن يمَ إذا لبس ألْ  ما ينبغي لنبي  »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

 ه.من أصحابِ  يف ألٍف  ملسو هيلع هللا ىلصفخرج رسول اهلل 

 ل عنه ، انخذدٍ ُح وأُ  بني املدينةِ  : حتى إذا كانوا بالشوطِ قاَل ابُن إسحاَق 

 وقال: أطاعهم وعصاين، ما ندري عالمَ ، لث الناسِ بن سلول بثُ ا اهلل بن أيبِّ  عبدُ 

، يِب والرَّ  النفاِق  ه من أهلِ ن قومِ بعه مفرجع بمن اتَّ  ،نا هاهنا أُا الناُس نقتل أنفَس 

أال  ركم اهللَ، أذكِّ ، يقول: يا قومِ أخو بني سلمةَ  اهلل بن عمرو بن حرامٍ  واتبعهم عبدُ 

 .همكم عندما حض من عدوِّ كم ونبيَّ ذلوا قومَ خَت 

 .م، ولكنا ال نرى أنه يكون قتاٌل قاتلون ملا أسلمناكُ أنكم تُ  فقالوا: لو نعلمُ 

 أعداءَ  كم اهللُعنهم قال: أبعدَ  قال: فلام استعصوا عليه وأبوا إال االنرصاَف 

 ه.يغني اهلل عنكم نبيَّ اهلل، فُس 

دوة الوادي إىل ، يف عُ من أحدٍ  عَب الشِّ  حتى نزَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: ومىض رسوُل 

ه رَ منكم حتى نأمُ  ال يقاتلن أحد  »وقال:  ،دٍ ُح ه إىل أُ رَ ه وعسكَ ، فجعل ظهرَ اجلبلِ 

 .«القتالب
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راعَ والكُ  هرَ الظَّ  حت قريٌش وقد رسَّ 
(1)

مغةِ كانت بالصَّ  يف زروعٍ  
(2)

، من قناة 

 .للمسلمني

 ر عىل الرماة ، وأمَّ رجلٍ  مئةِ  ، وهو يف سبعِ للقتالِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ى رسوُل وتعبَّ 

، والرماة بيضٍ  يومئذ بثياٍب  مٌ علَّ وهو مُ  أخا بني عمرو بن عوٍف  اهلل بن جبريٍ  عبدَ 

 .مخسون رجاًل 

نا، إن كانت لنا أو علينا، ال يأتونا من خلفِ  ،عنا بالنبلِ  انضح اخليَل »فقال: 

 .«بلكمن قِ  نَيَّ ؤتَ ك ال نُ ت مكانَ فاثبُ 

رعنيِ بني دِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  وظاهرَ 
(3)

 بن عمريٍ  صعِب إىل مُ  اللواءَ  ، ودفعَ 

 .أخي بني عبد الدارِ 

، ومعهم مئتا ف رجلٍ آال ، وهم ثالثةُ أت قريٌش : وتعبَّ قاَل ابُن إسحاَق 

بوهاقد جنَ  فرسٍ 
(4)

يرسهتا ، وعىل مَ بن الوليدِ  خالدَ  اخليلِ  ، فجعلوا عىل ميمنةِ 

 .بن أيب جهلٍ  عكرمةَ 

، إليه رجاٌل  فقامَ  «ه؟بحقِ  هذا السيَف  ن يأخُذ مَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وقال رسوُل 

فقال: ، أخو بني ساعدةَ  شةَ رَ بن َخ  امكُ ِس  جانةَ فأمسكه عنهم، حتى قام إليه أبو دُ 

 .«نحنيَ حتى يَ  به العدوَّ  َب رضأن تَ »اهلل؟ قال:  ه يا رسوَل وما حقُّ 

                                                 

 اع: اخليل.رَ هر: اإلبل. والكُ الظَّ  (1)

 من أحد. ة: اسم موضع قريبمغَ الصَّ  (2)

 بني درعني: أي: لبس درعا فوق درع. رَ اهَ ظَ  (3)

 الفرس الذي يقاد. :بوها: أي قادوها، واجلنيبنَ َج  (4)
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 رجاًل  وكان أبو دجانةَ  ،ه، فأعطاه إياهاهلل بحقِّ  أنا آخذه يا رسوَل  قال:

فاعتصب هبا  له محراءَ  بعصابةٍ  علمَ إذا كانت، وكان إذا أُ  ا خيتال عند احلرِب شجاعً 

ه عصابتَ  أخرَج  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  من يدِ  السيَف ل، فلام أخذ أنه سيقاتِ  لناُس ا علم

 .بني الصفنيِ  ه، وجعل يتبخرتُ تلك، فعصب هبا رأَس 

بن  موىل عمرَ  اهلل بن أسلمَ  بن عبدِ  : فحدثني جعفرُ قاَل ابُن إسحاَق 

حني رأى  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: قال رسوُل  من بني سلمةَ  من األنصارِ  اخلطاب، عن رجلٍ 

 .«وطنِ ، إال يف مثل هذا املَ اهللُبغضها يُ  ة  شيإهنا ملِ »يتبخرت:  جانةَ أبا دُ 

 ، فيام قال ابنُ ْت ، أمِ ْت : أمِ دٍ ُح أُ  يومَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أصحاب رسولِ  عارُ وكان ِش 

 هشام.

جانة حتى ، وقاتل أبو دُ يت احلرُب حتى مَح  : فاقتتل الناُس قاَل ابُن إسحاَق 

 .أمعن يف الناسِ 

 وكان أحدَ  حبيَل عبد رُش بن  أرطاةَ  حتى قتَل  طلِب بن عبد امل محزةُ  وقاتَل 

 .النفر الذين حيملون اللواءَ 

ُ  إىل محزةَ  : واهلل إين ألنظرُ -طعممُ  بري بنُج  غالمُ - قال وحيش    الناَس  دُّ َُ

ِق رَ وْ األَ  ا، مثل اجلملِ ليق به شيئً ه ما يُ بسيفِ 
(1)

ى، زَّ بن عبد العُ  إذ تقدمني إليه سباعُ  

ها فعتُ دَ  منها تي حتى إذا رضيُت حربَ  ، وهززُت هرأَس  ، فكأن ما أخطأَ فضبه ضبةً 

هِ تِ نَّ يف ثُ  عليه، فوقعْت 
(2)

، لب فوقعَ نحوي، فغُ  جليه، فأقبَل حتى خرجت من بني رِ  

                                                 

 ق: من اإلبل، وهو الذي يف لونه بياض إىل السوادرَ وْ األَ  (1)

 ة: ما بني أسفل البطن إىل العانة.نَّ الثُّ  (2)
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، ومل تكن يل إىل العسكرِ  حربتي، ثم تنحيُت  فأخذُت  ه حتى إذا مات جئُت تُ وأمهلْ 

 
ٍ
 ه.غريَ  حاجةٌ  بيشء

، تَل حتى قُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لِ دون رسو بن عمريٍ  : وقاتل مصعُب قاَل ابُن إسحاَق 

 إىل قريشٍ  ، فرجعَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، وهو يظن أنه رسوُل الليثيُّ  مئةَ قَ  وكان الذي قتله ابنُ 

 ا.فقال: قتلت حممدً 

أيب طالب،  بنَ  عيلَّ  اللواءَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بن عمري أعطى رسوُل  تل مصعُب فلام قُ 

 من املسلمني. بن أيب طالب ورجاٌل  وقاتل عيلُّ 

ه، قهم وعدَ ه عىل املسلمني وصدَ نرَص  زل اهللُ: ثم أنقاَل ابُن إسحاَق 

وهمفحسُّ 
(1)

 ال شك فيها. ، وكانت اَلزيمةُ حتى كشفوهم عن العسكرِ  بالسيوِف  

 م هندِ دَ ني أنظر إىل َخ أنه قال: واهلل لقد رأيتُ  : عن الزبريِ قاَل ابُن إسحاَق 

لت ماإذ  وال كثريٌ  قليٌل  ، ما دون أخذهنَّ رات هوارَب شمِّ وصواحبها مُ  عتبةَ  بنِت 

نا، تينا من خلفِ فأُ  ؛نا للخيلِ عنه وخلوا ظهورَ  ، حني كشفنا القومَ إىل العسكرِ  الرماةُ 

بعد أن أصبنا  تل، فانكفأنا وانكفأ علينا القومُ ا قد قُ : أال إن حممدً صارٌخ  ورصَخ 

  أصحاَب 
ِ
 .من القومِ  حتى ما يدنو منه أحدٌ  اللواء

  ، وكان يومَ فيهم العدوُّ  أصاَب املسلمون، ف : وانكشَف قاَل ابُن إسحاَق 
ٍ
 بالء

إىل  العدوُّ  َص ، حتى خلُ من املسلمني بالشهادةِ  فيه من أكرمَ  أكرم اهللُ  ومتحيصٍ 

ثَّ فدُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 
(2)

يف  جَّ ه، وُش باعيتُ ه، فأصيبت رَ لشقِّ  باحلجارة حتى وقعَ  

 .بن أيب وقاصٍ  ه عتبةُ ه، وكان الذي أصابَ فتُ مت َش لِ وجهه، وكُ 

                                                 

 وهم: قتلوهم.سُّ َح  (1)

 : التوى بعض جسده.ثَّ دُ  (2)
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 يومَ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ  باعيةُ رست رَ كُ  قال: بن مالٍك  : عن أنسِ بُن إسحاَق قاَل ا

وهو  الدمَ  يمسُح  عىل وجهه، وجعَل  يسيُل  يف وجهه، فجعل الدمُ  جَّ ، وُش دٍ ُح أُ 

فأنزل اهلل  «!؟مهم، وهو يدعوهم إىل رهِب نبيِ  خضبوا وجهَ  فلح قوم  كيف يُ »يقول: 

  :(ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ)يف ذلك 

 .[552عمران: ]آل

النبل يف  ه، يقعُ بنفِس  أبو دجانةَ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  دونَ  َس رَّ : وتَ قاَل ابُن إسحاَق 

 دونَ  بن أيب وقاصٍ  ورمى سعدُ  ،ر فيه النبُل عليه، حتى كثُ  نحنٍ ه وهو مُ ظهرِ 

أيب  فداكَ  ارمِ »وهو يقول:  ناولني النبَل ه يُ قال سعد: فلقد رأيتُ  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

 .«به ارمِ »: ، فيقوُل ما له نصٌل  ني السهمَ اولُ حتى إنه لين «وأمي

 أخو بني عديِّ  عبد الرمحن بن رافعٍ  بنُ  : وحدثني القاسمُ قاَل ابُن إسحاَق 

بن اخلطاب،  أنس بن مالك، إىل عمرَ  عمُّ  بن النِض  لنجار قال: انتهى أنُس ابن 

 .ا بأيدُموقَ لْ ، وقد أَ من املهاجرين واألنصارِ  اهلل، يف رجالٍ  بن عبيدِ  وطلحةَ 

 لسكم؟فقال: ما جُي 

ه؟ قوموا فموتوا بعدَ  صنعون باحلياةِ ، قال: فامذا تَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  تَل قالوا: قُ 

ي مِّ تل، وبه ُس حتى قُ  ، فقاتَل القومَ  ، ثم استقبَل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عليه رسوُل  عىل ما ماَت 

 .بن مالٍك  أنُس 

 يومئذٍ  لنِض بن ا بن مالك قال: لقد وجدنا بأنسِ  : عن أنسِ قاَل ابُن إسحاَق 

 ه، عرفته بَبنانِه.إال أختُ  ، فام عرفهُ سبعني ضبةً 
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 وقوُل - بعد اَلزيمةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  من عرَف  َل : وكان أوَّ قاَل ابُن إسحاَق 

يه تزهران من حتت ، قال: عرفت عينَ بن مالٍك  كعُب  -ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  تل رسوُل الناس: قُ 

، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أبرشوا، هذا رسوُل املسلمني،  بأعىل صويت: يا معرَش  ، فناديُت غفرِ املِ 

 ت.أن أنِص  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  إيلَّ  فأشارَ 

معهم  هنضوا به، وهنَض  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  املسلمون رسوَل  : فلام عرَف قاَل ابُن إسحاَق 

 ، وطلحةُ بن أيب طالٍب  بن اخلطاب، وعيلُّ  ، وعمرُ الصديُق  معه أبو بكرٍ  عِب نحو الشِّ 

 من املسلمني. ، ورهطٌ مةِ بن الصِّ  واحلارُث  ،بن العوامِ  اهلل، والزبريُ  بن عبيدِ 

وهو يقول:  بن خلٍف  أدركه أيبُّ  عِب يف الشِّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  سندَ قال: فلام أُ 

 عليه رجٌل  اهلل، أيعطُف  : يا رسوَل ، فقال القومُ إن نجوَت  ، ال نجوُت حممدُ  أْي 

 منا؟

من  احلربةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  ، فلام دنا، تناوَل «دعوه»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

منه  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فيام ذكر يل: فلام أخذها رسوُل القومِ  ، يقول بعُض مةِ بن الصِّ  ارِث احل

 عْ الشَّ  رَ ، تطايرنا عنه تطايُ هبا انتفاضةً  انتفَض 
ِ
راء
(1)

 ،إذا انتفض هبا البعريِ  عن ظهرِ  

 ا.رارً ه مِ أ منها عن فرِس دَ دأْ تَ  نقه طعنةً ثم استقبله فطعنه يف عُ 

، فيقول: ةَ بمكَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، يلقى رسوَل بن خلٍف  : وكان أيبُّ قاَل ابُن إسحاَق 

، أقتلك عليه، فيقول رةٍ ا من ذُ يوم فرقً  ا أعلفه كلَّ ، فرًس وذَ إن عندي العَ  يا حممدُ 

 .«لك إن شاء اهللُ بل أنا أقتُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

                                                 

 اء: ذباب أزرق يقع عىل ظهر البعري.رَ عْ الشَّ  (1)
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، ، فاحتقن الدمُ ا غري كبريٍ نقه خدًش وقد خدشه يف عُ  فلام رجع إىل قريشٍ 

 .بك من بأسٍ  نْ ك! واهلل إِ ! قالوا له: ذهب واهلل فؤادُ حممدٌ قال: قتلني واهلل 

 ،لقتلني لو بصق عيلَّ فواهلل  ،«لكأنا أقتُ »ة: قال: إنه قد كان قال يل بمكَّ 

 .وهم قافلون به إىل مكةَ  اهلل برسٍف  عدوُّ  فامَت 

بن أيب طالب حتى  عيلُّ  الشعب خرَج  إىل فمِّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: فلام انتهى رسوُل 

هراسِ من املِ  ته ماءً قَ رمأل دَ 
(1)

منه، فوجد له  ليرشَب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فجاء به إىل رسولِ 

ه وهو يقول: عىل رأِس  ، وصبَّ منه، وغسل عن وجهه الدمَ  ا، فعافه فلم يرشْب رحيً 

 .«هنبيِ  ى وجهَ اهلل عىل من دمَّ  اشتد غضُب »

من  معه أولئك النفرُ  بالشعِب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : فبينا رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

إنه ال  اللهمَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل ، اجلبَل  :من قريشٍ  ه، إذ علت عاليةٌ حابِ أص

معه من املهاجرين حتى  بن اخلطاب ورهطٌ  عمرُ  فقاتَل  «علونا!نبغي مهم أن يَ يَ 

 .أهبطوهم من اجلبلِ 

علوها، وقد ليَ  من اجلبلِ  إىل صخرةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : وهنض رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

نَ دَّ كان بَ 
(2)

، ستطعْ مل يَ  ملسو هيلع هللا ىلص لينهَض  بني درعني، فلام ذهَب  ، وظاهرَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  

اهلل  فقال رسوُل  ،، فنهض به حتى استوى عليهااهلل بيدِ بن عُ  فجلس حتته طلحةُ 

أوجَب »: ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

 .«طلحةُ  

                                                 

 راس: ماء بأحد. وقيل: حجر ينقر وجيعل إىل جانب البئر، ويصب فيه املاء لينتفع به الناس.هْ املِ  (1)

 : أسن.نَ دَّ بَ  (2)

 : أي: وجبت له اجلنة.َب َج وْ أَ  (3)
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 أحدٍ  يومَ  صىل الظهرَ  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبيَّ  فرةَ وىل غُ م : وذكر عمرُ هشامٍ  قال ابنُ 

 ا.عودً صىل املسلمون خلفه قُ التي أصابته، و ا من اجلراِح قاعدً 

، ثم عىل اجلبلِ  ، أرشَف ، حني أراد االنرصاَف بن حرٍب  ثم إن أبا سفيانَ 

عالفَ  ه فقال: أنعمَت بأعىل صوتِ  رصَخ 
(1)

 علِ بيوم، أَ  يومٌ  ،سجاٌل  ، وإن احلرَب 

ه، فقل: اهلل أعىل بْ فأجِ  م يا عمرُ قُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل  -كر دينَ أظهِ  :أي- بَل هُ 

 .«يف النار م، وقتالكُ قتالنا يف اجلنةِ ؛ ال سواء ،وأجل  

 ، فقال رسوُل يا عمرُ  إيلَّ  مَّ لُ ، قال له أبو سفيان: هَ أبا سفيانَ  فلام أجاب عمرُ 

 .«هه فانظر ما شأنُ ائتِ »لعمر:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ا؟لنا حممدً يا عمر، أقتَ  دك اهللَُش فجاءه، فقال له أبو سفيان: أنْ 

عندي من  ك اآلن، قال: أنت أصدُق كالمَ  سمعُ : اللهم ال، وإنه ليَ قال عمرُ 

 ا.حممدً  َلم: إين قد قتلُت  ابن قمئةَ  قولِ لِ . وأبرُّ  مئةَ قَ  ابنِ 

، واهلل ما ٌل ثُ : إنه قد كان يف قتالكم مُ : ثم نادى أبو سفيانَ قاَل ابُن إسحاَق 

 .يت، وما أمرُت ، وما هَن رضيت، وما سخطُت 

، فقال لِ للعام القابِ  كم بدرٌ دَ موعِ  وملا انرصف أبو سفيان ومن معه نادى: إن

 .«هو بيننا وبينكم موعد   ،قل: نعم»ه: من أصحابِ  لرجلٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

 ، فانظرْ القومِ  اخرج يف آثارِ »بن أيب طالب فقال:  عيلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ثم بعث رسوُل 

دون ري، فإهنم يُ ، وامتطوا اإلبَل بوا اخليَل نَّ ريدون فإن كانوا قد َج صنعون وما يُ ماذا يَ 

                                                 

 عال: يعني به احلرب والوقيعة، يفتخر هبا.فَ  مَت نعَ أَ  (1)
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ه، لئن ، والذي نفيس بيدِ ريدون املدينةَ ، فإهنم يُ وساقوا اإلبَل  ، وإن ركبوا اخليَل مكةَ 

 .«مزهنَّ ناجِ إليهم فيها، ثم ألُ  أرادوها ألسرينَّ 

، وامتطوا بوا اخليَل صنعون، فجنَّ ماذا يَ  هم أنظرُ : فخرجت يف آثارِ قال عيل  

 .، ووجهوا إىل مكةَ اإلبَل 

 ل ما فعل سعُد  ينظرُ  ن رجل  مَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل لقتالهم،  الناُس  وفرغَ 

 .«؟هو أم يف األمواِت  ؟ أيف األحياءِ بن الربيعِ 

، فنظر سعدٌ  اهلل ما فعَل  لك يا رسوَل  : أنا أنظرُ من األنصارِ  فقال رجٌل 

 .مٌق ا يف القتىل وبه رَ فوجده جرحيً 

 ، أيف األحيرَ مرين أن أنظُ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: فقلت له: إن رسوَل 
ِ
أنت أم يف  اء

 ؟األمواِت 

 ، وقل له: إن سعدَ عني السالمَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  ، فأبلغْ قال: أنا يف األمواِت 

ك عني ه، وأبلغ قومَ تِ ا عن أمَّ ما جزى نبيا  عنا خريَ  يقول لك: جزاك اهللُ بن الربيعِ 

إن  اهلللكم عند  ذرَ يقول لكم: إنه ال عُ  بن الربيعِ  وقل َلم: إن سعدَ  ،السالمَ 

 ف.طرِ تَ  ومنكم عنيٌ  ملسو هيلع هللا ىلصكم ص إىل نبيِّ لُ َخ 

 ه.ه خربَ فأخربتُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  ، قال: فجئُت ح حتى ماَت قال: ثم مل أبرَ 

 بن عبدِ  محزةَ  ، فيام بلغني، يلتمُس ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : وخرج رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

 ه وأذناه.أنفُ  دعَ ل به، فجُ ثِّ ده، ومُ ه عن كبِ قر بطنُ الوادي قد بُ  املطلب، فوجده ببطنِ 
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قال حني رأى ما رأى:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بن الزبري أن رسوَل  بن جعفرِ  فحدثني حممدُ 

، يف بطون السباعِ  ه حتى يكونَ لتكتُ  ؛من بعدي ة  ويكون سنَّ  ةُ صفيَّ  زنَ لوال أن حَت »

لن بثالثني من املواطن ألمثِ  يف موطنٍ  عىل قريشٍ  ، ولئن أظهرين اهللُل الطريِ وحواِص 

 .« منهمرجال  

ه ما فعل، بعمِّ  ه عىل من فعَل وغيظَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  سلمون حزنَ فلام رأى امل

من  لها أحدٌ مثِّ مل يُ  ثلةً لن هبم مُ مثِّ لنُ  ا من الدهرِ هبم يومً  نا اهللُ لئن أظفرَ  اهللقالوا: و

 العرب.

يف ذلك، من قول  أنزَل   : عن ابن عباس أن اهللَقاَل ابُن إسحاَق 

ې ې ې ې ى ى  ۅ ۉ ۉ)ه: أصحابِ  ، وقولِ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ائ ائ ەئ ەئ وئ

، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فعفا رسوُل  ؛[557-556]النحل: (ىئ ىئ ىئ ی ی ی

 .ثلةِ وهنى عن املُ  وصربَ 

 َي جِّ فُس  بحمزةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: أمر رسوُل  : عن ابن عباسٍ قاَل ابُن إسحاَق 

، فصىل محزةَ عون إىل تىل فيوَض بالقَ  يتَ تكبريات، ثم أُ  ثم صىل عليه، فكرب سبعَ  دةٍ برُب 

 .وسبعني صالةً  عليهم وعليه معهم، حتى صىل عليه ثنتنيِ 

، من املسلمني قتالهم إىل املدينةِ  : وكان قد احتمل ناٌس قاَل ابُن إسحاَق 

 .«عواادفنوهم حيث رُص »عن ذلك، وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فدفنوهم هبا، ثم هنى رسوُل 

عىل  ملا أرشَف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن رسوَل  اهلل بن ثعلبةَ  : عن عبدِ قاَل ابُن إسحاَق 

 يف اهلل إال واهللُ رُح جُي  عىل هؤالء، إنه ما من جريٍح  أنا شهيد  »قال:  دٍ ُح أُ  القتىل يومَ 
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 مسك، انظروا أكثرَ  والريح ريُح  لون دمٍ  ه، اللونُ رُح ُج  دميالقيامة يَ  يبعثه يومَ 

 ننيِ دفنون االثوكانوا يَ  «ه يف القربأصحابِ  ، فاجعلوه أمامَ ا للقرآنِ هؤالء مجع  

 .الواحدِ  يف القربِ  والثالثةَ 

 للنصف من شوال. السبِت  د يومَ أُح  : وكان يومُ قاَل ابُن إسحاَق 

ن مضت من شوال، أذَّ  ليلةً  من يوم األحد لست عرشةَ  قال: فلام كان الغدُ 

إال  رجن معنا أحدٌ ه أال خَي ، فأذن مؤذنُ العدوِّ  يف الناس بطلِب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  مؤذنُ 

فقال: يا  رامٍ اهلل بن عمرو بن َح  بن عبدِ  مه جابرُ فكلَّ  ،ا باألمسِ يومن حَض  أحدٌ 

، إنه ال ينبغي يل نيَّ ، وقال: يا بُ يل سبعٍ  فني عىل أخواٍت اهلل، إن أيب كان خلَّ  رسوَل 

مع  باجلهادِ  فيهن، ولست بالذي أوثركَ  ال رجَل  هؤالء النسوةَ  وال لك أن نرتكَ 

 عليهن. ك، فتخلفُت ىل أخواتِ ع ْف عىل نفيس، فتخلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

ا رهبً مُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وإنام خرج رسوُل  ،معه ، فخرَج ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ن له رسوُل فأذِ 

م مل يوهنهم ، وأن الذي أصاهَب ةً يف طلبهم، ليظنوا به قوَّ  هم أنه خرَج غَ ، وليبلِّ للعدوِّ 

 هم.عن عدوِّ 

  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  : فخرَج قاَل ابُن إسحاَق 
ِ
هي ، واألسدِ  حتى انتهى إىل محراء

فأقام هبا االثنني والثالثاء واألربعاء، ثم رجع إىل ، أميالٍ  عىل ثامنيةِ  من املدينةِ 

 .املدينةِ 

 هم، مسلمُ ، وكانت خزاعةُ اخلزاعيُّ  عبدٍ بن أيب مَ  به معبدُ  قال: وقد مرَّ 

صٍح نُ  ةَ بَ يْ كهم عَ ومرِش 
(1)

معه هم، صفقتُ هامةَ بتِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لرسولِ  
(2)

، ال خيفون عنه 

                                                 

 صح: أي: موضع رسه.ة نُ بَ يْ عَ  (1)

 هم معه: من تصافق القوم إذا تبايعوا.تُ قَ فْ َص  (2)
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علينا ما  ، أما واهلل لقد عزَّ ، فقال: يا حممدُ مرشكٌ  يومئذٍ  ا، ومعبدٌ ا كان هبشيئً 

  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ورسوُل  عافاك فيهم، ثم خرَج  ك، ولوددنا أن اهللَ أصابَ 
ِ
األسد،  بحمراء

  بن حرٍب  حتى لقي أبا سفيانَ 
ِ
 إىل رسولِ  ، وقد أمجعوا الرجعةَ ومن معه بالروحاء

قبل  هتم، ثم نرجعُ هم وقادَ ه وأرشافَ حابِ أص ه، وقالوا: أصبنا حدَّ وأصحابِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 منهم. غنَّ فرُ عىل بقيتهم، فلنَ  نَّ رَ كُ هم! لنَ لَ أن نستأِص 

يف  قد خرَج  ؟ قال: حممدٌ ك يا معبدُ ا، قال: ما وراءَ عبدً فلام رأى أبو سفيان مَ 

معه من  ا، قد اجتمعَ قون عليكم حترقً ه قط، يتحرَّ مثلَ  مل أرَ  كم يف مجعٍ أصحابه يطلبُ 

مل  عليكم يشءٌ  نِق موا عىل ما صنعوا، فيهم من احلَ كم، وندِ لف عنه يف يومِ كان خت

 ؟ه قط، قال: وحيك! ما تقوُل مثلَ  أرَ 

عنا لقد أمجَ  اهلل، قال: فواخليلِ  حتى أرى نوايَص  رحتَل قال: واهلل ما أرى أن تَ 

 .عن ذلك تهم: قال: فإين أهناكَ بقيَّ  عليهم، لنستأصَل  ةَ الكرَّ 

 .ا من شعرٍ فيهم أبياتً  عىل أن قلُت  محلني ما رأيُت  لقد اهللقال: و

 ؟قال: وما قلَت 

 قال: قلت:

 كادت هُتَدُّ من األصواِت راِحلتي

 

 إذ سالِت األرُض باجلُرِد األبابيلِ  **

 َتـــردي بُأســـٍد كـــراٍم ال َتنابِلـــةٍ  

 

ــلِ  ** ــٍل معازي  وال ِمي
ِ
ــاء ــد اللق  عن

 ومن معه. فثنى ذلك أبا سفيانَ  

 ؟ريد املدينةَ ريدون؟ قالوا: نُ القيس، فقال: أين تُ  من عبدِ  كٌب به ر ومرَّ 



 خمتصر السرية النبوية|  051

 

 قال: ومل؟

 .ريةَ ريد املِ قالوا: نُ 

لكم هذه  محُل كم هبا إليه، وأُ أرسلُ  ا رسالةً غون عني حممدً بلِّ قال: فهل أنتم مُ 

 إذا وافيتموها؟ كاظٍ ا بعُ ا زبيبً غدً 

 .نعم :قالوا

 َل ه لنستأِص إليه وإىل أصحابِ  عنا السريَ ا قد أمجموه فأخربوه أنَّ قال: فإذا وافيتُ 

  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  برسولِ  الركُب  تهم، فمرَّ بقيَّ 
ِ
، فأخربوه بالذي قال أبو األسدِ  وهو بحمراء

 .«الوكيُل  ونعمَ  حسبنا اهللُ»ن، فقال: سفيا

  يومَ  حدٍ أُ  : كان يومُ قاَل ابُن إسحاَق 
ٍ
به  ومتحيص، اخترب اهللُ ومصيبةٍ  بالء

يف  بالكفرِ  ستخٍف بلسانه، وهو مُ  اإليامنَ  ظهرُ املنافقني ممن كان يُ  به نَ املؤمنني، وحَمَ 

 ه.واليتِ  من أهلِ  كرامته بالشهادةِ  اهلل فيه من أرادَ  ا أكرمَ ه، ويومً قلبِ 

من  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مع رسولِ  من املسلمنيَ  من استشهدَ  : فجميعُ قاَل ابُن إسحاَق 

 .وستون رجاًل  هاجرين واألنصار مخسةٌ املُ 

من املرشكني  أحدٍ  تبارك وتعاىل يومَ  تل اهللُ من قَ  : فجميعُ سحاَق قاَل ابُن إ

 .وعرشون رجاًل  اثنانِ 

 ثالٍث الرجيع يف سنِة يوِم ذكُر -11

قال:  بن عمر بن قتادةَ  لبي قال: حدثني عاصمُ بن إسحاق املطَّ  عن حممدِ 

اهلل،  َل فقالوا: يا رسو ،ةِ والقارَّ  لٍ َض من عَ  رهطٌ  دٍ أُح  بعدَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  م عىل رسولِ قدِ 
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ئوننا قرِ هوننا يف الدين، ويُ فقِّ ك يُ ا من أصحابِ ا، فابعث معنا نفرً إن فينا إسالمً 

ه، من أصحابِ  ا ستةً نفرً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فبعث رسوُل  ؛اإلسالم علموننا رشائعَ ، ويُ القرآنَ 

بن  بن ثابِت  بن البكري الليثي، وعاصمُ  ، وخالدُ الغنويُّ  بن أيب مرثدٍ  رثدُ وهم: مَ 

ثِنةِ ، وزيد بن بن عديِّ  بيُب وُخ  ،أيب األقلِح   .اهلل بن طارق ، وعبدُ بن معاويةَ  الدَّ

 ،مع القومِ  ، فخرجالغنويَّ  بن أيب مرثدٍ  مرثدَ  عىل القومِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ر رسوُل وأمَّ 

  :حتى إذا كانوا عىل الرجيعِ 
ٍ
دروا ة غَ اَلدأَ  ، عىل صدورِ بناحية احلجازِ  ذيلٍ َلُ  ماء

 وهم يف رحاَلم إال الرجاُل  ع القومَ رُ فلم يَ  ،ذياًل هبم، فاسترصخوا عليهم هُ 

ما  اهللقاتلوهم فقالوا َلم: إنا وهم ليُ وهم، فأخذوا أسيافَ قد غَش  بأيدُم السيوُف 

ه اهلل وميثاقُ  ولكم عهدُ  ةَ ا من أهل مكَّ صيب بكم شيئً أن نُ  كم، ولكنا نريدُ ريد قتلَ نُ 

 كم.لَ أال نقتُ 

فقالوا: واهلل ال  بن ثابٍت  كري، وعاصمُ لبُ بن ا ، وخالدُ بن أيب مرثدٍ  فأما مرثدُ 

 صاحباه. َل تِ تل وقُ حتى قُ  ثم قاتل القومَ  ،اا أبدً ا وال عقدً عهدً  من مرشكٍ  نقبُل 

بن  بنت سعدِ  الفةَ ه، ليبيعوه من ُس أخذ رأِس  ذيٌل أرادت هُ  تل عاصمٌ فلام قُ 

 : لئن قدرت عىل رأسِ دٍ أُح  هيد، وكانت قد نذرت حني أصاب ابنيها يومَ ُش 

رُ بْ ه الدَّ تْ ، فمنعَ ه اخلمرَ فِ حْ يف قِ  نَّ لترشبَ  عاصمٍ 
(1)

 هم الدبرُ ، فلام حالت بينه وبينَ 

، فبعث اهلل الوادي، فاحتمل عاصاًم  ،هعنه فنأخذَ  ذهُب ميس فتَ قالوا: دعوه يُ 

 ، وال يمسَّ ه مرشكٌ ا أن ال يمسَّ عهدً  قد أعطى اهللَ  وقد كان عاصمٌ  ،فذهب به

 .اًس ا تنجُّ ا أبدً مرشكً 

                                                 

 ر: مجاعة النحل.بْ الدَّ  (1)
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 اهللُ ته: حيفظُ أن الدبر منعَ  يقول: حني بلغهُ  بن اخلطاب  فكان عمرُ 

ا يف حياته، ا أبدً مرشكً  ، وال يمسَّ ه مرشكٌ أال يمسَّ  نذرَ  املؤمن، كان عاصمٌ  العبدَ 

 ه.منه يف حياتِ  ه، كام امتنعَ بعد وفاتِ  فمنعه اهللُ

ق، فالنوا ورقوا اهلل بن طار وعبدُ  بيب بن عديٍّ وُخ  نةِ ثِ بن الدَّ  وأما زيدُ 

بيعوهم هبا، ، ليَ ةَ رسوهم، ثم خرجوا إىل مكَّ ، فأعطوا بأيدُم فأَ بوا يف احلياةِ ورغِ 

ه، ، ثم أخذ سيفَ رانِ ه من القِ يدَ  اهلل بن طارٍق  عبدُ  هران انتزعَ حتى إذا كانوا بالظَّ 

، وأما هرانِ بالظَّ  ه تلوه، فقربُ حتى قَ  ، فرموه باحلجارةِ عنه القومُ  واستأخرَ 

 .ةَ موا هبام مكَّ ثنة فقدِ بن عدي وزيد بن الدَّ  بيُب ُخ 

بن  لعقبةَ  التميميُّ  بن أيب إهاٍب  جريُ ا ُح بيبً ُخ  : فابتاعَ قاَل ابُن إسحاَق 

ه قتلَ يل ،هألمِّ  بن عامرٍ  بن نوفل، وكان أبو إهاب أخا احلارِث  احلارث بن عامرِ 

 بأبيه.

 له بأبيه أميةَ قتُ ليَ  بن أميةَ  ه صفوانُ فابتاع ثنةِ بن الدَّ  : وأما زيدُ قاَل ابُن إسحاَق 

، إىل التنعيمِ  سطاٌس نِ  :قال لهمع موىل له، يُ  بن أميةَ  ، وبعث به صفوانُ بن خلٍف 

بن  من قريش، فيهم أبو سفيانَ  واجتمع رهطٌ  ،قتلوهليَ  وأخرجوه من احلرمِ 

ا حممدً يا زيد، أحتب أن  دك اهللَل: أنُش قتَ م ليُ دِّ حرب، فقال له أبو سفيان حني قُ 

 ه، وأنك يف أهلك؟نقَ عُ  ك نضُب يف مكانِ  عندنا اآلنَ 

 صيبه شوكةٌ ه الذي هو فيه تُ ا اآلن يف مكانِ ما أحب أن حممدً  اهللقال: و

 يف أهيل. تؤذيه، وأنى جالٌس 
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 ا كحب أصحاِب أحدً  ا حيبُّ أحدً  من الناسِ  قال: يقول أبو سفيان: ما رأيُت 

 اهلل.ا، ثم قتله نسطاس يرمحه حممدً  حممدٍ 

ةَ عن ف، بيب بن عديٍّ وأما ُخ  وكانت قد - جري بن أيب إهاٍب ُح  موالةِ  ماِويَّ

ا، وإن بس يف بيتي، فلقد اطلعت عليه يومً عندي، ُح  قالت: كان خبيٌب  -أسلمت

ا اهلل عنبً  يف أرضِ  منه، وما أعلمُ  الرجل يأكُل  مثل رأسِ  ا من عنِب طفً قِ يف يده لَ 

 ؤكل.يُ 

 : ابعثي إيلَّ القتُل  أهنا قالت: قال يل حني حضهُ  وعنها: قاَل ابُن إسحاَق 

وسى، فقلت: ادخل ا من احلي املُ ، قالت: فأعطيت غالمً ر هبا للقتلِ أتطهَّ  بحديدةٍ 

: هبا إليه، فقلُت   الغالمُ ما هو إال أن وىلَّ  ،فواهلل ، قالت:البيَت  هبا عىل هذا الرجلِ 

، فلام  برجلٍ ، فيكون رجاًل الغالمِ هذا  ه بقتلِ ثأرَ  ! أصاب واهلل الرجُل ماذا صنعُت 

ك تْ ك غدري حني بعثَ ك، ما خافت أمُّ عمرُ ه ثم قال: لَ يدِ  ها منأخذَ  ناوله احلديدةَ 

  سبيله.! ثم خىلَّ إيلَّ  هبذه احلديدةِ 

، حتى إذا جاءوا به إىل بيٍب : قال عاصم: ثم خرجوا بخُ قاَل ابُن إسحاَق 

ركعتني فافعلوا، قالوا:  دعوين حتى أركعَ صلبوه، قال َلم: إن رأيتم أن تَ ليَ  التنعيمِ 

 اهللأما و فقال: عىل القومِ  هام، ثم أقبَل هام وأحسنَ فركع ركعتني أمتَّ  ،ك فاركعْ دونَ 

 .من الصالةِ  الستكثرُت  ا من القتلِ لت جزعً وا أين إنام طوَّ لوال أن تظنُّ 

 لِ عند القت هاتني الركعتنيِ  من سنَّ  َل أوَّ  بن عديٍّ  فكان خبيُب  قال:

 للمسلمني.
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 غنا رسالةَ ا قد بلَّ إنَّ  ، فلام أوثقوه قال: اللهمَّ ثم رفعوه عىل خشبةٍ  قال:

ا، ددً لهم بَ ا، واقتُ هم عددً بنا، ثم قال: اللهم أحِص  صنعُ ما يُ  غه الغداةَ رسولك، فبلِّ 

 .ا. ثم قتلوه غادر منهم أحدً وال تُ 

 أربع يف صفر سنَة عونَةَم بئِر حديُث -11

 قدِ  أن مهوكان من حديثِ 
ٍ
عىل  ةِ األسنَّ  العُب مُ  بن مالٍك  عامرُ  م أبو براء

، ودعاه إليه، فلم اإلسالمَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رض عليه رسوُل ، فعَ املدينةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

 ك إىل أهلِ  من أصحابِ عثت رجااًل ، لو بَ ، وقال: يا حممدُ د من اإلسالمِ بعُ م ومل يَ سلِ يُ 

 .كجوت أن يستجيبوا لك، رَ ، فدعوهم إىل أمرِ نجدٍ 

 .«نجدٍ  إين أخشى عليهم أهَل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

 
ٍ
 ك.إىل أمرِ  م فليدعوا الناَس ، فابعثهُ : أنا َلم جارٌ قال أبو براء

 ه من خيارِ  من أصحابِ رجاًل  يف أربعنيَ  بن عمرو املنذرَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فبعث رسوُل 

 .املسلمني

 بكتاِب  لحانَ بن مِ  رامَ ، فلام نزلوها بعثوا َح عونةَ مَ  فساروا حتى نزلوا ببئرِ 

، فلام أتاه مل ينظر يف كتابه حتى عدا عىل فيلِ بن الطُّ  اهلل عامرِ  إىل عدوِّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

 .فقتلهُ  الرجلِ 

يبوه إىل ما دعاهم إليه وقالوا: لن ، فأبوا أن جُي عليهم بني عامرٍ  ثم استرصَخ 

 خفِ نُ 
ٍ
 .اوارً ا وجِ َلم عقدً  ، وقد عقدَ ر أبا براء
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فأجابوه إىل ذلك، فخرجوا حتى  ليمٍ من بني ُس  ئَل عليهم قبا فاسترصَخ 

لوهم هم، ثم قاتَ يوفَ م، فلام رأوهم أخذوا ُس حاَلِ ، فأحاطوا هبم يف رِ غشوا القومَ 

بن  أخا بني دينارِ  بن زيدٍ  إال كعَب  -هم اهللُ رمحُ يَ -هم تلوا من عند آخرِ حتى قُ 

ثَّ تُ ، فارْ ، فإهنم تركوه وبه رمٌق النجارِ 
(1)

 تل يومَ حتى قُ  ، فعاَش من بني القتىل 

 ا، رمحه اهلل.شهيدً  اخلندِق 

بني  أحدُ  من األنصارِ  ، ورجٌل مريُّ الضَّ  و بن أميةَ عمرُ  القومِ  وكان يف رسِح 

 .عمرو بن عوٍف 

عىل  حتومُ  ام إال الطريُ أصحاهِب  صاِب بئهام بمُ نْ : فلم يُ قاَل ابُن إسحاَق 

هم، يف دمائِ  را، فإذا القومُ أقبال لينظُ ا، فلشأنً  ذه الطريِ ، فقاال: واهلل إن َلِ العسكرِ 

 .التي أصابتهم واقفةٌ  وإذا اخليُل 

اهلل  برسولِ  لحَق لعمرو بن أمية: ما ترى؟ قال: أرى أن نَ  فقال األنصاريُّ 

 .ه اخلربَ ، فنخربَ ملسو هيلع هللا ىلص

بن  تل فيه املنذرُ قُ  وطنٍ بنفيس عن مَ  : لكني ما كنت ألرغَب فقال األنصاريُّ 

و ، وأخذوا عمرَ تَل حتى قُ  القومَ  ، ثم قاتَل  عنه الرجاُل ينخربَ لتُ  عمرو، وما كنُت 

ه، ناصيتَ  ، وجزَّ بن الطفيلِ  ، أطلقه عامرُ َض هم أنه من مُ ا، فلام أخربَ أسريً  بن أميةَ 

 ه.زعم أهنا كانت عىل أمِّ  ه عن رقبةٍ قَ وأعتَ 

من  ، أقبل رجالنِ من صدر قناةٍ  رقرةِ حتى إذا كان بالقَ  ةَ عمرو بن أميَّ  فخرَج 

اهلل  من رسولِ   عقدٌ نْي وكان مع العامريَّ  ،هو فيه ، حتى نزال معه يف ظلٍّ ني عامرٍ ب

                                                 

 : أي: مُحل من املعركة مثخنا ضعيفا.ثَّ تُ ارْ  (1)
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فقاال:  «ن أنتام؟ممَّ » :، وقد سأَلام حني نزالو بن أميةَ ، مل يعلم به عمرُ وارٌ وجِ  ملسو هيلع هللا ىلص

 هام، وهو يرى أنه قد أصاَب ام حتى إذا ناما عدا عليهام فقتلَ هُ ، فأمهلَ من بني عامرٍ 

و بن م عمرُ دِ ، فلام قَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  فيام أصابوا من أصحاِب  ني عامرٍ من ب ؤرةً هبام ثُ 

، قتيلنيِ  لقد قتلَت »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، قال رسوُل ه اخلربَ فأخربَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عىل رسولِ  ةَ أميَّ 

ا ، قد كنت مهذا كاره  أيب براءٍ  هذا عمُل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ثم قال رسوُل ، «!امهُ نَّ يَ دِ ألَ 

  ،«اف  خوِ تَ مُ 
ٍ
 أصحاَب  إياه، وما أصاَب  عامرٍ  عليه إخفارُ  فشقَّ  ،فبلغ ذلك أبا براء

 ه.بسببه وجوارِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

 أربٍع بين النضري يف سنِة إجالِء أمُر -12

ية هم يف دِ ستعينُ يَ  إىل بني النضريِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : ثم خرج رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

الذي  وارِ للج ؛الضمريُّ  و بن أميةَ عمرُ  تَل اللذين قَ  ك القتيلني من بني عامرٍ ينَ ذَ 

 .لٌف وحِ  عقدٌ  وبني بني عامرٍ  َلام، وكان بني بني النضريِ  عقدَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كان رسوُل 

نعم، يا أبا  :ك القتيلني، قالواذينَ  هم يف ديةِ عينُ ستَ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فلام أتاهم رسوُل 

 نت بنا عليه.، مما استعَ ك عىل ما أحببَت عينُ ، نُ القاسمِ 

- ه هذهعىل مثل حالِ  دوا الرجَل َت  ، فقالوا: إنكم لنهم ببعضٍ ثم خال بعُض 

يعلو عىل هذا  ن رجٌل فمَ  -م قاعدٌ من بيوهِت  جدارٍ  إىل جنِب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ورسوُل 

 حينا منه؟فرُي  ؛لقي عليه صخرةً ، فيُ البيِت 

د هم، فقال: أنا لذلك، فصعِ أحدُ  اش بن كعٍب حَّ و بن َج لذلك عمرُ  َب دِ فانتُ 

 ه فيهم أبو بكرٍ من أصحابِ  يف نفرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كام قال، ورسوُل  لقي عليه صخرةً ليُ 

 ضوان اهلل عليهم.رِ  وعيل   وعمرُ 
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  اخلربُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فأتى رسوَل 
ِ
ا إىل ، فقام وخرج راجعً القومُ  بام أرادَ  من السامء

 من قباًل ه، فلقوا رجال مُ ه، قاموا يف طلبِ أصحابُ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  َث فلام استلبَ  ،املدينةِ 

 . املدينةَ اخاًل ه داملدينة، فسألوه عنه، فقال: رأيتُ 

بام  ، فأخربهم اخلربَ ملسو هيلع هللا ىلصهوا إليه حتى انتَ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  فأقبل أصحاُب 

 م، والسريِ حلرهِب  ؤِ بالتهيُّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  به، وأمرَ  ت من الغدرِ أرادَ  كانت اليهودُ 

 إليهم.

 هبم. حتى نزَل  : ثم سار بالناسِ قاَل ابُن إسحاَق 

، ونزل هم ست ليالٍ ، فحارَصَ لِ األوَّ  : وذلك يف شهر ربيعٍ هشامٍ  قال ابنُ 

 .حتريم اخلمرِ 

 بقطعِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فأمر رسوُل نوا منه يف احلصونِ : فتحصَّ قاَل ابُن إسحاَق 

ه عىل عيبُ ، وتَ نهى عن الفسادِ ، قد كنت تَ وه: أن يا حممدُ فيها، فنادَ  والتحريِق  النخيلِ 

 ؟هاوحتريقِ  النخلِ  قطعِ  عه، فام باُل من صنَ 

بن ااهلل بن أيب  اهلل عبدُ  بن اخلزرج، منهم عدوُّ  عوِف من بني  وقد كان رهطٌ 

قد بعثوا إىل بني النضري: أن  وداعٌس  ويدٌ وُس  وقلٍ ومالك بن أيب قَ  لول ووديعةُ َس 

م خرجنا خرجتُ لنا معكم، وإن أُ لتم قاتَ كم، إن قوتِ سلمَ عوا، فإنا لن نُ توا ومتنَّ اثبُ 

، يف قلوهبم الرعَب  قذف اهللُفعلوا، وهم، فلم يَ صوا ذلك من نرِص معكم، فرتبَّ 

 اإلبُل  هم، عىل أن َلم ما محلِت عن دمائِ  فَّ كُ هم ويَ ليَ أن جُي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وسألوا رسوَل 

قةَ لْ م إال احلَ من أمواَلِ 
(1)

 ، ففعل.

                                                 
 قة: الدروع.لْ احلَ  (1)
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ه عن بيتَ  منهم ُدمُ  ، فكان الرجُل ت به اإلبُل فاحتملوا من أمواَلم ما استقلَّ 

جاِف نِ 
(1)

، ومنهم من فخرجوا إىل خيربَ  ،فينطلق بهه عىل ظهر بعريه بابه، فيضعُ  

 .مِ أإىل الش سارَ 

ها ضعُ ، يَ خاصةً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فكانت لرسولِ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لرسولِ  وخلوا األمواَل 

إال أن  ،األنصارِ  هاجرين األولني دونَ عىل املُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مها رسوُل ، فقسَّ حيث يشاءُ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  طامها رسوُل فأع ؛ارشة ذكرا فقرً بن َخ  سامكَ  جانةَ وأبا دُ  نيٍف بن ُح  سهَل 

 أربٍع يف شعبان سنَة اآلخرُة بدٍر غزوُة -13

 ،أيب سفيان، حتى نزله ، مليعادِ إىل بدرٍ  : ثم خرج يف شعبانَ قاَل ابُن إسحاَق 

، ةَ نَّ لَج  حتى نزَل  ةَ مكَّ  أبو سفيان يف أهلِ  ، وخرَج ينتظر أبا سفيانَ  عليه ثامين ليالٍ  فأقامَ 

، فقال: ، ثم بدا له يف الرجوعِ سفانَ قول: قد بلغ عُ الناس ي من ناحية الظهران، وبعُض 

، وترشبون فيه ترعون فيه الشجرَ  صيٌب َخ  كم إال عامٌ صلحُ ، إنه ال يُ قريشٍ  يا معرَش 

 فسامهم أهُل  .فرجع الناُس  ؛فارجعوا وإين راجعٌ  ،دٍب َج  كم هذا عامُ ، وإن عامَ اللبنَ 

 .ويَق رشبون السم تَ إنام خرجتُ  السويق، يقولون: جيَش  مكةَ 

 مخس يف شوال سنَة اخلندِق غزوُة -14

قيق م بن أيب احلُ ، منهم: سالَّ ا من اليهودِ أن نفرً  اخلندِق  إنه كان من حديِث 

بوا وهم الذين حزَّ - من بني وائلٍ  ونفرٍ  من بني النضريِ  يف نفرٍ  ي بن أخطَب يَ وُح 

إىل  عوهم، فدَ مكةَ  موا عىل قريشٍ رجوا حتى قدِ َخ  -ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عىل رسولِ  األحزاَب 

 .هلَ ستأِص ا سنكون معكم عليه، حتى نَ ، وقالوا: إنَّ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  حرِب 

                                                 
 اف: العتبة وهي أسكفة الباب. جَ النِّ  (1)
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بام  األول والعلمِ  الكتاِب  ، إنكم أهُل ُودَ  يا معرَش  :فقالت َلم قريٌش 

 ه؟أم دينُ  نا خريٌ ، أفدينُ فيه نحن وحممدٌ  أصبحنا نختلُف 

اهلل  ين أنزَل فهم الذ، منه من دينه، وأنتم أوىل باحلقِّ  كم خريٌ قالوا: بل دينُ 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی )تعاىل فيهم: 

 .[11-15]النساء: (ڎ ڎ ڈ ڈ)إىل قوله تعاىل:  (ی

 عوهم إليه من حرِب طوا ملا دَ هم ونَش ، رسَّ : فلام قالوا ذلك لقريشٍ قال

حتى  من ُودَ  ثم خرج أولئك النفرُ  ،عدوا لهمعوا لذلك واتَّ ، فاجتَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

، وأخربوهم ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  ، فدعوهم إىل حرِب عيالنَ  من قيسِ  فانَ جاءوا غطَ 

فاجتمعوا معهم  ؛ا قد تابعوهم عىل ذلكأهنم سيكونون معهم عليه، وأن قريًش 

 فيه.

بن حرب، وخرجت  وقائدها أبو سفيانَ  : فخرجت قريٌش قاَل ابُن إسحاَق 

، ةَ رَّ ، واحلارث بن عوف يف بني مُ زارةَ يف بني فَ  بن حصنٍ  دها عيينةُ وقائِ  غطفانُ 

 .ه من أشجعَ فيمن تابعه من قومِ  خيلةَ سعر بن رُ ومِ 

عىل  اخلندَق  ضَب  وما أمجعوا له من األمرِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فلام سمع هبم رسوُل 

ل معه املسلمون ، وعمِ ا للمسلمني يف األجرِ رغيبً تَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فعمل فيه رسوُل املدينةِ 

 فيه ودأبوا. فيه، فدأَب 

من  لهم ذلك رجاٌل مني يف عمِ وعن املسل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وأبطأ عن رسولِ 

 علمٍ  لون إىل أهليهم بغريِ ، ويتسلَّ من العملِ  بالضعيِف  ورونعلوا يُ املنافقني، وَج 

 .، وال إذنٍ ملسو هيلع هللا ىلص اهللمن رسول 
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له منها،  دَّ من احلاجة التي ال بُ  من املسلمني إذا نابته النائبةُ  وجعل الرجُل 

له، فإذا قىض  فيأذنُ  ؛اجتهبح ه يف اللحوِق ستأذنُ ويَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ذكر ذلك لرسولِ يَ 

 ا له.واحتسابً  يف اخلريِ  ه رغبةً إىل ما كان فيه من عملِ  ه رجعَ حاجتَ 

بلغتني، فيها من اهلل تعاىل  أحاديُث  اخلندِق  : وكان يف حفرِ قاَل ابُن إسحاَق 

 ته، عاين ذلك املسلمون.نبوَّ  ، وحتقيِق ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  يف تصديِق  عربةٌ 

حتى  ، أقبلت قريٌش من اخلندِق  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  رغَ : وملا فقاَل ابُن إسحاَق 

من  يف عرشة آالٍف  غابةَ وزَ  ِف رُ بني اجلُ  ومةَ من رُ  األسيالِ  عِ جتمَ نزلت بمُ 

ومن تبعهم من  فانُ ، وأقبلت غطَ امةَ هِت  وأهلِ  ةَ نانَ عهم من بني كِ هم، ومن تبِ يِش أحابِ 

 .دٍ قمى إىل جانب أُح ب نَ نَ حتى نزلوا بذَ  نجدٍ  أهلِ 

، يف ثالثة عٍ لْ هم إىل َس واملسلمون حتى جعلوا ظهورَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  سوُل ر وخرَج 

 .بينه وبني القومِ  ه، واخلندُق لك عسكرَ هنا من املسلمني، فضَب  آالٍف 

بن أسد  ، حتى أتى كعَب النضيُّ  بن أخطَب  ييُّ اهلل ُح  قال: وخرج عدوُّ 

عىل  ملسو هيلع هللا ىلصهلل ا رسوَل  عَ هم، وكان قد وادَ وعهدِ  بني قريظةَ  عقدِ  صاحَب  القرظيَّ 

دونه  أغلَق  يي بن أخطَب بحُ  ه عىل ذلك وعاهده، فلام سمع كعٌب دَ ه، وعاقَ قومِ 

 !افتح يل ،فناداه حيي: وحيك يا كعُب  ؛له ه، فاستأذن عليه فأبى أن يفتَح صنِ باب حِ 

ا، فلست ، وإين قد عاهدت حممدً مشئومٌ  إنك امرؤٌ  ،ييُّ قال: وحيك يا ُح 

 .اوصدقً  منه إال وفاءً  ما بيني وبينه، ومل أرَ  بناقضٍ 

 .كمْ وحيك افتح يل أكلِّ  :قال

 .قال: ما أنا بفاعلٍ 
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كشيشتِ دوين إال عن َج  قال: واهلل إن أغلقَت 
(1)

  .معك منها أن آكَل  

َل الرُج  ظَ حفَ أَ ف
(2)

 .ففتح له ؛

عىل  ، جئتك بقريشٍ طامٍّ  وببحرٍ  الدهرِ  ك بعزِّ ، جئتُ يا كعُب  فقال: وحيَك 

ا ، وبغطفان عىل قادهِت ومةَ من رُ  األسيالِ  نزلتهم بمجتمعِ ا، حتى أقادهتا وسادهِت 

، قد عاهدوين وعاقدوين عىل أن دٍ ب نقمى إىل جانب أُح نَ ا حتى أنزلتهم بذَ وسادهِت 

 .ا ومن معهحممدً  ستأصَل ربحوا حتى نَ ال يَ 

هامٍ ، وبجَ الدهرِ  لِّ : جئتني واهلل بذُ قال: فقال له كعٌب 
(3)

ماءه، فهو  قد هراَق  

من  ! فدعني وما أنا عليه، فإين مل أرَ ييُّ ، وحيك يا ُح ق، ليس فيه يشءٌ ربُ رعد ويَ يَ 

 .ا ووفاءً حممد إال صدقً 

ب حتى سمح له عىل أن أعطاه والغارِ  فتله يف الذروةِ بكعب يَ  فلم يزل حييُّ 

 ا أن أدخَل صيبوا حممدً ، ومل يَ فانُ وغطَ  ت قريٌش عَ ا: لئن رَج ا من اهلل وميثاقً عهدً 

ه، وبرئ مما بن أسد عهدَ  فنقض كعُب  ،كصيبني ما أصابَ ك حتى يُ صنِ معك يف حِ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كان بينه وبني رسولِ 

 سعدَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وإىل املسلمني بعث رسوُل  اخلربُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فلام انتهى إىل رسولِ 

 -سيد اخلزرِج  وهو يومئذٍ - بادةَ بن عُ  وسعدَ  -األوسِ  دُ وهو يومئذ سيِّ - عاذٍ بن مُ 

ما  نظروا، أحقي انطلقوا حتى تَ »بري، فقال: بن ُج  اُت وَّ وَخ  واحةاهلل بن ر ومعهام عبدُ 

 «أم ال؟ القومِ  بلغنا عن هؤالء

                                                 
 ة: طحن الرب وغريه طحنًا غليًظا.يَش ِش اجلَ  (1)

 : أي: أغضبه، واحلفيظة الغضب.الرجَل  ظَ حفَ أَ  (2)

 ام: السحاب الذي ال ماء فيه.هَ اجلَ  (3)
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انوا يل حلنً ا فاحلَ فإن كان حقا 
(1)

وإن  ،الناسِ  وا يف أعضادِ تُّ فُ ه، وال تَ أعرفُ  

 
ِ
 .روا به للناسِ نا وبينهم فاجهَ فيام بينَ  كانوا عىل الوفاء

 ثم أقبَل ، هم عنهملغَ ما بَ  دوهم عىل أخبِث وهم، فوجتَ قال: فخرجوا حتى أَ 

 ٌل َض موا عليه، ثم قالوا: عَ ، فسلَّ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ومن معهام إىل رسولِ  وسعدٌ  سعدٌ 

 .هوأصحابِ  خبيٍب  :بأصحاب الرجيعِ  ةِ والقارَّ  لٍ َض عَ  كغدرِ  :، أيةُ والقارَّ 

 .«املسلمني ، أبشوا يا معَش اهلل أكربُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

هم ، وأتاهم عدوهم من فوقِ اخلوُف  ، واشتدَّ د ذلك البالءُ م عنقال: وعظُ 

 .املنافقني من بعضِ  النفاُق  ، ونجمَ ظنٍّ  لَّ منهم، حتى ظن املؤمنون كُ  ومن أسفَل 

ا من ا وعرشين ليلة، قريبً ضعً عليه املرشكون بِ  وأقامَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  فأقامَ 

 واحلصار. يا بالنبلِ مِّ إال الرِّ  شهر، مل تكن بينهم حرٌب 

، وإىل بن حصنٍ  يينةَ إىل عُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بعث رسوُل  عىل الناس البالءُ  فلام اشتدَّ 

رجعا بمن عىل أن يَ  املدينةِ  ثامرِ  فأعطامها ثلَث  ، ومها قائدا غطفانَ بن عوٍف  احلارِث 

ومل تقع  حتى كتبوا الكتاَب  ه، فجرى بينه وبينهام الصلُح معهام عنه وعن أصحابِ 

 يف ذلك. إال املراوضةُ  الصلح، وال عزيمةُ  الشهادةُ 

، بن عبادةَ  وسعدِ  بن معاذٍ  ، بعث إىل سعدِ أن يفعَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فلام أراد رسوُل 

ا ه فنصنعه، أم شيئً بُّ حُت ا اهلل، أمرً  مها فيه، فقاال له: يا رسوَل فذكر ذلك َلام، واستشارَ 

 ه لنا؟صنعُ ا تَ به ال بد لنا من العمل به، أم شيئً  أمرك اهللُ

                                                 

 وا يل حلنًا: أي: أعلموين بذلك يف اخلفاء.فاحلَنُ  (1)
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قد  العرَب  ذلك إال ألنني رأيُت  ه لكم، واهلل ما أصنعُ أصنعُ  بل شء  »قال: 

عنكم من  ، فأردت أن أكِسَ جانٍب  م من كِل وكُ بُ ، وكالَ واحدةٍ  م عن قوسٍ متكُ رَ 

 .«هم إىل أمر ماشوكتِ 

 عىل الرشكِ  اهلل، قد كنا نحن وهؤالء القومَ  بن معاذ: يا رسوَل  فقال له سعدُ 

 طمعون أن يأكلوا منها مترةً ه، وهم ال يَ وال نعرفُ  د اهللَ، ال نعباألوثانِ  باهلل وعبادةِ 

عطيهم نا بك وبه، نُ وهدانا له وأعزَّ  باإلسالمِ  ا، أفحني أكرمنا اهللُى أو بيعً رً إال قِ 

بيننا  اهللُ كمَ حتى حَي  عطيهم إال السيَف ، واهلل ال نُ ما لنا هبذا من حاجةٍ  اهللنا! وأموالَ 

 .وبينهم

 .«فأنت وذاك»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسوُل 

، ثم قال: ، فمحا ما فيها من الكتاِب بن معاذ الصحيفةَ  فتناول سعدُ 

 جهدوا علينا.يَ لِ 

وهم، هم حمارِص واملسلمون، وعدوُّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : فأقام رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

، ثم خرجوا عىل سوا للقتالِ تلبَّ  من قريشٍ  َس إال أن فوارِ  ومل يكن بينهم قتاٌل 

ت منه، مَ هم فاقتحَ ، فضبوا خيلَ ا من اخلندِق ا ضيقً انً موا مكثم تيمَّ  ،خيلهم

معه من املسلمني حتى أخذوا عليهم  رٍ بن أيب طالب عليه السالم يف نفَ  عيلُّ  وخرَج 

 .ق نحوهمعنِ تُ  هم وأقبلت الفرسانُ التي أقحموا منها خيلَ  الثغرةَ 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  به عىل رسولِ  أشارَ  : يقال: إن سلامن الفاريسَّ هشامٍ  قال ابنُ 

منا، وقالت  اخلندق قالوا: سلامنُ  : أن املهاجرين يومَ أهل العلمِ  وحدثني بعُض 

 .«البيت ا أهَل منَّ  سلامنُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : سلامن منا، فقال رسوُل األنصارُ 
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 ون.نرَص حم، ال يُ  :وبني قريظةَ  اخلندِق  يومَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  أصحاِب  عارُ وكان ِش 

 من اخلوِف  ه فيام وصف اهللُوأصحابُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : وأقام رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

 منهم. هم ومن أسفَل م إياهم من فوقِ هم عليهم، وإتياهِن عدوِّ  لتظاهرِ  ؛ةِ والشدَّ 

اهلل، إين قد  فقال: يا رسوَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أتى رسوَل  بن مسعودٍ  عيمَ : ثم إن نُ قال

 .رين بام شئَت علموا بإسالمي، فمُ ، وإن قومي مل يَ أسلمُت 

عنا إن استطعت،  ْل ِذ ، فَخ واحد   إنام أنت فينا رجل  »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

 .«دعة  ُخ  فإن احلرَب 

،  يف اجلاهليةِ وكان َلم ندياًم  حتى أتى بني قريظةَ  عيم بن مسعودِ فخرج نُ 

 .ما بيني وبينكم ي إياكم، وخاصةَ دِّ فتم وُ ، قد عرَ فقال: يا بني قريظةَ 

 .همتَّ قالوا: صدقت، لست عندنا بمُ 

كم كم، فيه أموالُ بلدُ  ليسوا كأنتم، البلدُ  ا وغطفانَ ريًش فقال َلم: إن ق

 ا وغطفانَ ه، وإن قريًش لوا منه إىل غريِ وَّ قدرون عىل أن حَت وأبناؤكم ونساؤكم، ال تَ 

هم وأمواَلم وهم عليه، وبلدُ ه، وقد ظاهرمتُ وأصحابِ  حممدٍ  قد جاءوا حلرِب 

ةً زَ ه، فليسوا كأنتم، فإن رأوا هُن ونساؤهم بغريِ 
(1)

ابوها، وإن كان غري ذلك أص 

 ؛لكم به إن خال بكم ببلدكم، وال طاقةَ  وبني الرجلِ  هم وخلوا بينكمحلقوا ببالدِ 

 قةً هم، يكونون بأيديكم ثِ ا من أرشافِ نً هُ حتى تأخذوا منهم رُ  قاتلوا مع القومِ فال تُ 

 .ناجزوها حتى تُ قاتلوا معهم حممدً لكم عىل أن تُ 

                                                 
 ة: فرصة.زَ هُنْ  (1)
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 بالرأي. فقالوا له: لقد أرشَت 

 ومن معه من رجالِ  بن حرٍب  ا، فقال أليب سفيانَ م خرج حتى أتى قريًش ث

ا حقا  قد رأيت عيلَّ  لغني أمرٌ ا، وإنه قد بَ ي لكم وفراقي حممدً دِّ : قد عرفتم وُ قريشٍ 

 .يا لكم فاكتموا عنِّ موه، نصحً بلغكُ أن أُ 

 .فقالوا: نفعل

، ام بينهم وبني حممدٍ عوا فيقد ندموا عىل ما صنَ  ُودَ  موا أن معرَش لَّ عَ قال: تَ 

لك من  رضيك أن نأخذَ منا عىل ما فعلنا، فهل يُ ا قد ندِ إنَّ  وقد أرسلوا إليه:

هم أعناقَ  ضَب عطيكهم، فتَ هم فنُ  من أرشافِ رجااًل  وغطفانَ  القبيلتني، من قريشٍ 

 هم؟ستأصلَ ثم نكون معك عىل من بقي منهم حتى نَ 

ا من نً هُ يلتمسون منكم رُ  إليكم ُودُ  ْت فإن بعثَ  ،فأرسل إليهم: أن نعم

 ا. واحدً رجالكم فال تدفعوا إليهم منكم رجاًل 

 وعشرييت، يِل غطفان، إنكم أْص  ، فقال: يا معرَش فانَ ثم خرج حتى أتى غطَ 

 .، وال أراكم تتهموينإيلَّ  الناسِ  بُّ وأَح 

 .همتَّ قالوا: صدقت، ما أنت عندنا بمُ 

 .يقال: فاكتموا عنِّ 

 ك؟قالوا: نفعل، فام أمرُ 

 رهم.رهم ما حذَّ وحذَّ  ما قال لقريشٍ  ثم قال َلم مثَل 
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 ملسو هيلع هللا ىلصه نع اهلل لرسولِ ، وكان من ُص مخسٍ  من شوال سنةَ  السبِت  فلام كانت ليلةُ 

بن أيب  كرمةَ عِ  إىل بني قريظةَ  وس غطفانَ ؤبن حرب ور أبو سفيانَ  أن أرسَل 

 فُّ ، قد هلك اخلُ قامٍ مُ  ، فقالوا َلم: إنا لسنا بدارِ وغطفانَ  من قريشٍ  ، يف نفرٍ جهلٍ 

 .مما بيننا وبينه فرغَ ا، ونُ ناجز حممدً حتى نُ  ، فاغدوا للقتالِ واحلافرُ 

ا، وقد كان شيئً  ال نعمل فيه السبت، وهو يومٌ  يومُ  فأرسلوا إليهم: إن اليومَ 

 عليكم، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتُل  َف ا، فأصابه ما مل خَيْ نا حدثً أحدث فيه بعُض 

ناجز لنا حتى نُ  قةً ا من رجالكم، يكونون بأيدينا ثِ نً هُ ونا رُ ا حتى تعطمعكم حممدً 

روا إىل مِ نَش أن تَ  ، واشتد عليكم القتاُل كم احلرُب تْ َس ا، فإنا نخشى إن َضَّ حممدً 

 لنا بذلك منه. يف بلدنا، وال طاقةَ  م وترتكونا، والرجُل بالدكِ 

: واهلل طفانُ وغ ، قالت قريٌش ريظةَ بام قالت بنو قُ  فلام رجعت إليهم الرسُل 

 : إنا واهلل ال ندفعُ بني قريظةَ إىل لوا ، فأرَس بن مسعود حلق   عيمُ ثكم نُ إن الذي حدَّ 

 .فاخرجوا فقاتلوا ريدون القتاَل نا، فإن كنتم تُ ا من رجالِ  واحدً إليكم رجاًل 

عيم بن كر لكم نُ إليهم هبذا: إن الذي ذَ  حني انتهت الرسُل  ريظةَ فقالت بنو قُ 

 انتهزوها، وإن كان غريَ  رصةً إال أن يقاتلوا، فإن رأوا فُ  ريد القومُ ما يُ  ،ق  حلَ  مسعودٍ 

وا بينكم وبني الرجل يف بلدكم، فأرسلوا إىل وخلُّ  ،ذلك انشمروا إىل بالدهم

ا، فأبوا عليهم، نً هُ عطونا رُ ا حتى تُ معكم حممدً  : إنا واهلل ال نقاتُل وغطفانَ  قريشٍ 

الربد،  شديدةِ  باردةٍ  شاتيةٍ  يف ليالٍ  عليهم الريَح  بينهم، وبعث اهللُ  اهللُ  َل وخذَّ 

 .هم، وتطرح أبنيتهمقدورَ  فجعلت تكفأُ 
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من  ق اهللُهم، وما فرَّ ما اختلف من أمرِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: فلام انتهى إىل رسولِ 

يا »فقال: ، لياًل  ما فعل القومُ  رَ لينظُ  ؛اليامن، فبعثه إليهم بنَ  مجاعتهم، دعا حذيفةَ 

 .«ا حتى تأتيناشيئ   ثنَّ دِ صنعون، وال حُت ماذا يَ  ، فانظرْ ل يف القومِ فادُخ ، اذهب حذيفةُ 

فعل، ال تفعل هبم ما تَ  اهلل وجنودُ  والريُح  فدخلت يف القومِ  قال: فذهبُت 

 ا وال بناء.ا وال نارً درً قر َلم قِ تُ 

 ه؟ن جليُس مَ  نظر امرؤٌ : ليَ قريشٍ  فقام أبو سفيان، فقال: يا معرَش 

 ن أنت؟الذي كان إىل جنبي، فقلت: مَ  ذت بيد الرجلِ : فأخقال حذيفةُ 

 .بن فالن قال: فالنُ 

، لقد قامٍ مُ  حتم بدارِ ، إنكم واهلل ما أصبَ قريشٍ  ثم قال أبو سفيان: يا معرَش 

، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من ، وأخلفتنا بنو قريظةَ فُّ واخلُ  راعُ هلك الكُ 

، ، وال يستمسك لنا بناءٌ ، وال تقوم لنا نارٌ درٌ لنا ق نُّ ما ترون، ما تطمئِ  شدة الريِح 

ه، فوثب ، فجلس عليه، ثم ضبَ ه وهو معقوٌل لِ ، ثم قام إىل مَج رحتٌل لوا فإين مُ فارحتِ 

إيل  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ، ولوال عهدُ ه إال وهو قائمٌ قالَ طلق عِ ما أَ فواهلل  ،به عىل ثالٍث 

 م.ثم شئت، لقتلته بسه «ا حتى تأتينيث شيئ  دِ أن ال حُت »

رطٍ يصيل يف مِ  وهو قائمٌ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : فرجعت إىل رسولِ قال حذيفةُ 
(1)

لبعض  

، ثم ركع ف املرطِ طرَ  فلام رآين أدخلني إىل رجليه، وطرح عيلَّ ، لحَّ رَ نسائه مُ 

، بام فعلت قريٌش  غطفانُ  ، وسمعْت ه اخلربَ أخربتُ  يه، فلام سلمَ ، وإين لفِ وسجدَ 

 هم.روا راجعني إىل بالدِ فانشمَ 

                                                 
 ط: كساء من صوف أو خز كان يؤتزر هبا.رْ املِ  (1)
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ا إىل راجعً  عن اخلندِق  انرصَف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  : وملا أصبَح بُن إسحاَق قاَل ا

 .املدينة واملسلمون، ووضعوا السالَح 

 مخس يف سنِة بين قريظَة غزوُة -15

، ا بعاممة من إستربٍق عتجرً ، مُ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  أتى جربيُل  هرُ فلام كانت الظُّ 

يا  ت السالَح عْ د وَض قَ وَ ، فقال: أَ من ديباٍج  ، عليها قطيفةٌ حالةٌ عىل بغلة عليها رِ 

 اهلل؟ رسوَل 

 .«نعم»قال: 

بعد، وما رجعت اآلن إال من  السالَح  املالئكةُ  فام وضعِت  :فقال جربيُل 

إليهم  ، فإين عامدٌ إىل بني قريظةَ  سريِ باملَ  ك يا حممدُ يأمرُ   ، إن اهللَ القومِ  طلِب 

 هبم. زلزٌل فمُ 

ني صلِّ ا، فال يُ طيعً ا مُ من كان سامعً  :نا فأذن يف الناسِ ؤذِّ مُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  فأمرَ 

 .إال ببني قريظةَ  العرَص 

ه إىل بني برايتِ  بن أيب طالٍب  عيلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  مَ : وقدَّ قاَل ابُن إسحاَق 

 .ها الناُس رَ ، وابتدَ قريظةَ 

أمواَلم  ها من ناحيةِ من آبارِ  : نزل عىل بئرٍ بني قريظةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وملا أتى رسوُل 

 .ناأُ  بئرُ  :قال َلايُ 

، دهم احلصارُ هِ حتى َج  ا وعرشين ليلةً مخًس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هم رسوُل قال: وحارَص 

 .يف قلوهبم الرعَب  اهللُ وقذَف 
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هم حني رجعت صنِ يف حِ  دخل مع بني قريظةَ  بن أخطَب  ييُّ وقد كان ُح 

فلام أيقنوا بأن  ،بام كان عاهده عليه لكعب بن أسدٍ  ، وفاءً طفانُ وغَ  عنهم قريٌش 

 َلم: يا معرَش  بن أسدٍ  هم، قال كعُب ناجزَ عنهم حتى يُ  منرصٍف  غريُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل 

ا، فخذوا الال ثالثً عليكم ِخ  رون، وإين عارٌض ما تَ  بكم من األمرِ  ، قد نزَل ُودَ 

 َُّ  .ا شئتمأ

 قالوا: وما هي؟

، وأنه مرسٌل  لقد تبني لكم أنه لنبي   اهللقه فوونصدِّ  قال: نتابع هذا الرجَل 

 .كم ونسائكمكم وأبنائِ كم وأموالِ كم، فتأمنون عىل دمائِ كتابِ دونه يف ذي َت للَّ 

 .هبه غريَ  ا، وال نستبدُل التوراة أبدً  حكمَ  فارُق قالوا: ال نُ 

 خرج إىل حممدٍ ثم نَ  نا ونساءنا،ل أبناءَ فلنقتُ  مَّ لُ هذه، فهَ  قال: فإذا أبيتم عيلَّ 

بيننا وبني  كم اهللُ حتى حَي ، اًل قَ ، مل نرتك وراءنا ثَ صلتني السيوَف  مُ ه رجااًل وأصحابِ 

عمري ظهر فلَ  نخشى عليه، وإن نَ ك ومل نرتك وراءنا نساًل لِ ك هَن لِ ، فإن هَن حممدٍ 

 .واألبناءَ  النساءَ  لنجدنَّ 

 هم؟بعدَ  العيشِ  هؤالء املساكني! فام خريُ  قالوا: نقتُل 

 ، وإنه عسى أن يكون حممدٌ السبِت  ليلةُ  هذه، فإن الليلةَ  قال: فإن أبيتم عيلَّ 

 .ةً رَّ ه غِ وأصحابِ  من حممدٍ  لوا لعلنا نصيُب نونا فيها، فانزِ مِ ه قد أَ وأصحابُ 

نا إال من قد ن كان قبلَ مَ  ُث دِ فيه ما مل حُي  حدُث فسد سبتنا علينا، ونُ قالوا: نُ 

 !عليك من املسِخ  َف ، فأصابه ما مل خَيْ علمَت 
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 ا.ر حازمً من الده واحدةً  ه ليلةً ه أمُّ منكم منذ ولدتُ  قال: ما بات رجٌل 

املنذر  عبدِ  بنِ  بابةَ : أن ابعث إلينا أبا لُ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عثوا إىل رسولِ قال: ثم إهنم بَ 

فأرسله  ؛ه يف أمرناستشريَ ، لنَ لفاء األوسِ ، وكانوا ُح و بن عوٍف أخا بني عمرِ 

 بيانُ والصِّ  ش إليه النساءُ هَ ، وَج إليهم، فلام رأوه قام إليه الرجاُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

 .َلم قَّ فرَ  ؛هيبكون يف وجهِ 

 ؟عىل حكم حممدٍ  ! أترى أن ننزَل بابةَ وقالوا له: يا أبا لُ 

 .نه الذبُح أه قِ لْ قال: نعم، وأشار بيده إىل َح 

نت أين قد ُخ  فتام حتى عرَ دماي من مكاهِن : فواهلل ما زالت قَ قال أبو لبابةَ 

ط بِ حتى ارتُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  ه ومل يأِت عىل وجهِ  أبو لبابةَ  ثم انطلَق  ،ملسو هيلع هللا ىلصه ورسولَ  اهللَ

 ه.دِ مُ من عُ  إىل عمودٍ  يف املسجدِ 

أال  :اهلل ، وعاهدَ مما صنعُت  اهلل عيلَّ  مكاين هذا حتى يتوَب  ال أبرُح  وقال:

 ا.ه فيه أبدً ورسولَ  نت اهللَُخ  رى يف بلدٍ ا، وال أُ أبدً  أطأ بني قريظةَ 

قال:  -هُ وكان قد استبطأَ -ه خربُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  : فلام بلغَ قاَل ابُن إسحاَق 

قه من طلِ ، فام أنا بالذي أُ ما فعَل  له، فأما إذ قد فعَل  أما إنه لو جاءين الستغفرُت »

 .«عليه اهللُ ه حتى يتوَب مكانِ 

نزلت  لبابةَ  أيب أن توبةَ  سيطٍ اهلل بن قُ  بن عبدِ  : فحدثني يزيدُ قاَل ابُن إسحاَق 

 .أم سلمةَ  ، وهو يف بيِت رِ حَ من السَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عىل رسولِ 
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ه يف كل تأتيه امرأتُ  ،ست ليالٍ  ا باجلذعِ رتبطً مُ  : أقام أبو لبابةَ هشامٍ  بنُ قال ا

 .فريتبط باجلذعِ  ، ثم يعودُ ه للصالةِ لُّ حُ ، فتَ وقت صالةٍ 

فقالوا: يا  بت األوُس ، فتواثَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كم رسولِ حوا نزلوا عىل ُح قال فلام أصبَ 

ما قد  ايل إخواننا باألمسِ ت يف مولْ ، وقد فعَ اهلل، إهنم موالينا دون اخلزرِج  رسوَل 

، وكانوا قاعَ قد حارص بني قينُ  ريظةَ قبل بني قُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وقد كان رسوُل - علمَت 

، لولٍ بن َس ايب اهلل بن أُ  ه، فسأله إياهم عبدُ كمِ اخلزرج، فنزلوا عىل ُح  حلفاءَ 

 األوسِ  رضون يا معَش أال تَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسوُل  ته األوُس مَ فلام كلَّ  -فوهبهم له

 .«منكم؟ م فيهم رجل  حيكُ أن 

 .قالوا: بىل

 .«بن معاذٍ  فذاك إىل سعدِ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسوُل 

قال ، يُ من أسلمَ  المرأةٍ  يف خيمةٍ  بن معاذٍ  سعدَ  قد جعَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وكان رسوُل 

دمة من بنفسها عىل ِخ  رحى، وحتتسُب داوي اجلَ كانت تُ  -هدِ يف مسجِ - فيدةُ رُ  :َلا

 .من املسلمني كانت به ضيعةٌ 

اجعلوه يف »: باخلندِق  ه حني أصابه السهمُ قد قال لقومِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كان رسوُل و

 .«ه من قريٍب حتى أعودَ  فيدةَ رُ  خيمةِ 

ئوا طَّ قد وَ  لوه عىل محارٍ مَ ه فحَ ، أتاه قومُ ريظةَ يف بني قُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مه رسوُل كَّ فلام َح 

وهم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ولِ لوا معه إىل رس، ثم أقبَ  مجياًل ، وكان رجال جسياًم مٍ من أدَ  له بوسادةٍ 

 حسنَ ك ذلك لتُ إنام والَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ن يف مواليك، فإن رسوَل و، أحِس يقولون: يا أبا عمرٍ 

 .الئمٍ  ه يف اهلل لومةُ ذَ أال تأُخ  ى لسعدٍ نَ فيهم، فلام أكثروا عليه قال: لقد أَ 
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، فنعى َلم لِ بني عبد األشهَ  ه إىل دارِ من كان معه من قومِ  فرجع بعُض 

 .ه التي سمع منهعن كلمتِ  -إليهم سعدٌ  قبل أن يصَل - بني قريظةَ  رجاَل 

قوموا » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  واملسلمني، قال رسوُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  إىل رسولِ  فلام انتهى سعدٌ 

 .«دكمإىل سيِ 

مواليك  ك أمرَ قد والَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  و، إن رسوَل فقالوا: يا أبا عمرٍ ، فقاموا إليه

 .م فيهملتحكُ 

ا فيهم ملَ  احلكمَ  ه أنَّ  وميثاقُ اهلل : عليكم بذلك عهدُ بن معاذٍ  فقال سعدُ 

 ؟حكمُت 

، وهو ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يف الناحية التي فيها رسوُل - قالوا: نعم: وعىل من ها هنا؟

 .«نعم»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل  - لهإجالاًل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عن رسولِ  عرٌض مُ 

سبى ، وتُ م األمواُل قسَّ ، وتُ الرجاُل  قتَل : فإين أحكم فيهم أن تُ قال سعدٌ 

 .الذراري والنساءُ 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: قال رسوُل  الليثيِّ  بن وقاصٍ  : عن علقمةَ قاَل ابُن إسحاَق 

 .«أرقعةٍ  من فوق سبعةِ  اهلل كمِ كمت فيهم بُح لقد َح »: لسعدٍ 

بنت  يف دارِ  باملدينةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  سهم رسوُل لوا، فحبَ نزِ : ثم استُ قاَل ابُن إسحاَق 

التي هي  املدينةِ   سوِق إىل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  ، ثم خرَج من بني النجارِ  امرأةٍ  احلارِث 

ق، هم يف تلك اخلنادِ أعناقَ  ، ثم بعث إليهم، فضَب هبا خنادَق  َق ندَ ، فخَ ها اليومَ سوقُ 

القوم،  رأُس  بن أسدٍ  وكعُب  بن أخطَب  ييُّ اهلل ُح  ، وفيهم عدوُّ هبم إليه أرسااًل  ُج رَ خُي 

 .والتسع مئة ئةٍ م َلم يقول: كانوا بني الثامنِ  رُ ثِّ أو سبع مئة، واملكَ  وهم ست مئةٍ 
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هم ونساءَ  بني قريظةَ  أمواَل  قسمَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : ثم إن رسوَل قاَل ابُن إسحاَق 

، هامن الرجالِ اخليل وُس  هامنَ ُس  يف ذلك اليومِ  لمَ هم عىل املسلمني، وأعْ وأبناءَ 

، ولفارسه سهمٌ  هامنِ للفرس َس  :أسهمٍ  ثالثةُ  ، فكان للفارسِ مُس خرج منها اخلُ وأُ 

وثالثني  ستةً  يوم بني قريظةَ  وكانت اخليُل  ،سهمٌ  -ه فرٌس ن ليس لمَ - وللراجل

 يفْ  َل ا، وكان أوَّ فرًس 
ٍ
ها وما تِ نَّ خرج منها اخلمس، فعىل ُس ، وأُ وقعت فيه السهامنُ  ء

 يف املغازي. ، ومضت السنةُ فيها وقعت املقاسمُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مىض من رسولِ 

ه رُح بن معاذ ُج  دِ انفجر بسع بني قريظةَ  ىض شأنُ : فلام انقَ قاَل ابُن إسحاَق 

 ا.فامت منه شهيدً 

من  قال: حدثني من شئُت  رقيُّ الزُّ  بن رفاعةَ  : حدثني معاذُ قاَل ابُن إسحاَق 

 بن معاذٍ  سعدُ  بَض حني قُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أتى رسوَل  عليه السالمُ  قومي: أن جربيَل  رجالِ 

الذي  ُت هذا امليِّ  ، من، فقال: يا حممدُ من إستربٍق  ا بعاممةٍ الليل معتجرً  من جوِف 

  تحت له أبواُب فُ 
ِ
 ا جيرُّ رسيعً  ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال: فقام رسول اهلل له العرُش  ، واهتزَّ السامء

 فوجده قد مات. ه إىل سعدٍ ثوبَ 

 تَل وقُ ، نفرٍ  اخلندق إال ستةُ  املسلمني يومَ ستشهد من : ومل يُ قاَل ابُن إسحاَق 

 .نفرٍ  من املرشكني ثالثةُ 

: -فيام بلغني- ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل ، قال عن اخلندِق  اخلندِق  وملا انرصف أهُل 

بعد  فلم تغزهم قريٌش  ،«مغزوهَن كم هذا، ولكنكم تَ بعد عامِ  غزوكم قريش  لن تَ »

 .ةَ عليه مكَّ  غزوها، حتى فتح اهللُ ذلك، وكان هو الذي يَ 
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 بن الوليِد وخالِد و بن العاِصعمِر إسالُم -16

عن  زاِب و بن العاص قال: ملا انرصفنا مع األحعمرِ  عن: قاَل ابُن إسحاَق 

ي، فقلت َلم: رون رأيي، ويسمعون منِّ ، كانوا يَ  من قريشٍ رجااًل  مجعُت  اخلندِق 

ا، فام أمرً  ا، وإين قد رأيُت نكرً ا مُ علوا  يعلو األمورَ  حممدٍ  أين أرى أمرَ  اهللعلمون وتَ 

 ترون فيه؟

 ؟قالوا: وماذا رأيَت 

عىل قومنا كنا  حممدٌ  عنده، فإن ظهرَ  فنكونَ  بالنجايشِّ  قال: رأيت أن نلحَق 

 ،حتت يدي حممدٍ  إلينا من أن نكونَ  يديه أحبُّ  ، فإنا أن نكون حتَت عند النجايشِّ 

 .رفوا، فلن يأتينا منهم إال خريٌ ن قد عَ نا فنحن مَ وإن ظهر قومُ 

 .قالوا: إن هذا الرأُي 

ُُ  ديه له، وكان أحبَّ قلت: فامجعوا لنا ما هُن   .مُ نا األدَ دى إليه من أرِض ما 

 منا عليه.ا، ثم خرجنا حتى قدِ ا كثريً له أدمً  فجمعنا

قد  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، وكان رسوُل الضمريُّ  إذ جاءه عمرو بن أميةَ  إنا لعندهُ  اهللفو

 ه.وأصحابِ  جعفرٍ  ه إليه يف شأنِ بعثَ 

 ن عنده.مِ  عليه ثم خرَج  قال: فدخَل 

عىل  الضمري، لو قد دخلُت  و بن أميةَ ألصحايب: هذا عمرُ  قال: فقلُت 

أين قد  ذلك رأت قريٌش  ه، فإذا فعلُت قَ نُ عُ  ه إياه فأعطانيه، فضبُت وسألتُ  النجايشِّ 

 .حممدٍ  رسوَل  عنها حني قتلُت  أجزأُت 
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ا بصديقي، ، فقال: مرحبً له كام كنت أصنعُ  عليه فسجدُت  قال: فدخلُت 

 ا؟ك شيئً من بالدِ  إيلَّ  أهديَت 

 .اا كثريً إليك أدمً  ، قد أهديُت قال: قلت: نعم، أُا امللُك 

 ، إين قد رأيُت له: أُا امللُك  ثم قلُت ، هاهه واشتَ بته إليه، فأعجبَ قال: ثم قرَّ 

ه، فإنه قد أصاب لنا، فأعطنيه ألقتلَ  عدوٍّ  رجلٍ   خرج من عندك، وهو رسوُل رجاًل 

 .نانا وخيارِ من أرشافِ 

أنه قد كرسه، فلو  ظننُت  ه ضبةً هبا أنفَ  ه فضَب ب، ثم مد يدَ قال: فغِض 

 .ا منهقً رَ فيها فَ  لدخلُت  ألرُض ت يل اانشقَّ 

 .هكَ هذا ما سألتُ  أنك تكرهُ  لو ظننُت  اهلل، وثم قلت له: أُا امللُك 

الذي كان يأيت  األكربُ  يأتيه الناموُس  رجلٍ  ك رسوَل ني أن أعطيَ قال: أتسألُ 

 ه!لَ قتُ موسى لتَ 

 هو؟ ذاكَ كَ قال: قلت: أُا امللك، أَ 

عىل من  ظهرنَّ ، وليَ فإنه واهلل لعىل احلقِّ بعه، و أطعني واتَّ ك يا عمرُ قال: وحيَ 

 .هرعون وجنودِ موسى عىل فِ  خالفه، كام ظهرَ 

 ؟عني له عىل اإلسالمِ بايِ قال: قلت: أفتُ 

إىل أصحايب وقد  ، ثم خرجُت ه عىل اإلسالمِ ه، فبايعتُ يدَ  قال: نعم، فبسطَ 

 أصحايب إسالمي. حال رأيي عام كان عليه، وكتمُت 



 خمتصر السرية النبوية|  076

 

بن الوليد، وذلك  ، فلقيت خالدَ سلمَ ألُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ ا إىل ثم خرجت عامدً 

 ، فقلت: أين يا أبا سليامن؟من مكةَ  قبٌل ، وهو مُ بيل الفتِح قُ 

، فحتى واهلل فأسلمُ  ، أذهُب ، وإن الرجل لنبي  مُ نِس املَ  لقد استقامَ  اهللقال: و

 ؟متى

 إال ألسلم. قال: قلت: واهلل ما جئُت 

وبايع،  بن الوليد فأسلمَ  خالدُ  ، فتقدمَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عىل رسولِ  منا املدينةَ قال: فقدِ 

يل ما تقدم من ذنبي، وال  غفرَ ك عىل أن يُ اهلل، إين أبايعُ  يا رسوَل  ، فقلت:ثم دنوُت 

 .ما تأخر أذكرُ 

ما كان قبله،  ب  جَيُ  فإن اإلسالمَ  ؛و، بايعيا عمرُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: فقال رسوُل 

 : فبايعته، ثم انرصفت.قال ،«ما كان قبلها ب  َتُ  وإن امهجرةَ 

 قِلصَطبين امُل غزوُة -17

هم عون له، وقائدُ مَ ق جَي صطلِ أن بني املُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : بلغ رسوَل قاَل ابُن إسحاَق 

 ، فلام سمعَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  زوِج  بنت احلارِث  ار أبو جويريةَ بن أيب ِض  احلارُث 

 إليهم، حتى لقيَ  هبم خرَج  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 
ٍ
من  ،ريسيعُ املُ  قال له:َلم يُ  هم عىل ماء

تل ق، وقُ بني املصطلِ  اهللُ  واقتتلوا، فهزمَ  إىل الساحل، فتزاحف الناُس  ديدٍ ناحية قُ 

 م، فأفاءهم عليه.أبناءهم ونساءهم وأمواَلَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  من قتل منهم، ونفَل 
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  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فبينا رسوُل 
ِ
 بنِ  ، ومع عمرَ الناسِ  ت واردةُ ، وردَ عىل ذلك املاء

ه، فازدحم فرَس مسعود يقود  هجاه بنُ يقال له: َج  بني غفارٍ له من  اخلطاب أجريٌ 

اجلهني حليف بني عوف بن اخلزرج عىل املاء، فاقتتال،  بن وبر جهجاه وسنانُ 

املهاجرين، فغضب  يا معرَش  هجاه:األنصار، ورصخ َج  : يا معرَش اجلهنيُّ  فرصَخ 

 -غالم حدث- أرقمَ بن  قومه فيهم زيدُ  من وعنده رهطٌ  بن سلولٍ ااهلل بن أيب  عبدُ 

 قريشٍ  البيَب نا وَج دُّ عُ ما أَ  اهللنا، ورونا يف بالدِ رونا وكاثَ د فعلوها، قد نافَ قَ فقال: أوَ 

خرجن ك، أما واهلل لئن رجعنا إىل املدينة ليُ ك يأكلْ ن كلبَ : سمِّ ُل إال كام قال األوَّ 

 .منها األذَل  األعزُّ 

كم، م بأنفِس ا فعلتُ ه، فقال َلم: هذا ممن قومِ  ثم أقبل عىل من حضهُ 

م عنهم ما لو أمسكتُ  اهللكم، أما ومتموهم أموالَ كم، وقاَس أحللتموهم بالدَ 

 كم.دارِ  بأيديكم لتحولوا إىل غريِ 

 ، وذلك عند فراغِ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فمشى به إىل رسولِ بن أرقمَ  فسمع ذلك زيدُ 

 ادَ بَّ ر به عَ ، فقال: مُ بن اخلطاِب  وعنده عمرُ  ه اخلربَ ه، فأخربَ من عدوِّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

 .لهفليقتُ  بن برٍش 

 ا يقتُل الناس أن حممد   إذا حتدَث  فكيف يا عمرُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال له رسوُل 

 يرحتُل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مل يكن رسوُل  وذلك يف ساعةٍ  ،«ن بالرحيلِ ولكن أذِ  ،ه! الأصحابَ 

 .فيها، فارحتل الناُس 

بن  أن زيدَ  هُ حني بلغ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بن سلول إىل رسولِ ااهلل بن أيب  وقد مشى عبدُ 

 ، وال تكلمت به.ما قاَل  منه، فحلف باهلل: ما قلُت  غه ما سمعَ قد بلَّ  أرقمَ 
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من  من األنصارِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل  ، فقال من حَض ا عظياًم وكان يف قومه رشيفً 

ه، ومل حيفظ ما م يف حديثِ قد أوهَ  اهلل، عسى أن يكون الغالمُ  ه: يا رسوَل أصحابِ 

 ، ودفعا عنه.بن سلولٍ اأيب  ا عىل ابن، حدبً قال الرجُل 

، بن حضريٍ  سيدُ ، لقيه أُ وسارَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  : فلام استقلَّ قاَل ابُن إسحاَق 

يف ساعة  حَت اهلل، واهلل لقد رُ  وسلم عليه، ثم قال: يا نبَي  اه بتحية النبوةِ فحيَّ 

 .تروح يف مثلها ، ما كنَت نكرةٍ مُ 

 «كم؟بُ ما بلغك ما قال صاح أوَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فقال له رسوُل 

 ؟اهلل صاحب يا رسوَل  قال: وأيُّ 

 .«اهلل بن أيب عبُد »قال: 

 قال: وما قال؟

 .«منها األذلَّ  خرجن األعز  ليُ  إىل املدينةِ  زعم أنه إن رجعَ »قال: 

وأنت  هو واهلل الذليُل  ،رجه منها إن شئَت اهلل واهلل خُت  قال: فأنت يا رسوَل 

ه بك، وإن قومَ  نا اهللُلقد جاءَ  اهللفو اهلل، ارفق به، ثم قال: يا رسوَل  ،العزيزُ 

 ا.لكً ه مُ ى أنك قد استلبتَ ليتوجوه، فإنه لرَي  مون له اخلرزَ لينظِ 

تهم حتى هم ذلك حتى أمسى، وليلَ يومَ  بالناسِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ثم مشى رسوُل 

لبثوا أن ، فلم يَ بالناسِ  ، ثم نزَل هم ذلك حتى آذهتم الشمُس يومِ  وصدرَ  َح أصبَ 

 الناَس  شغَل ليَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ا، وإنام فعل ذلك رسوُل فوقعوا نيامً  األرضِ  وجدوا مسَّ 

 .يبٍّ اهلل ابن أُ  الذي كان باألمس من حديث عبدِ  عن احلديِث 
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 أبيه. اهلل بن عبد اهلل بن أيب الذي كان من أمرِ  وبلغ عبدَ 

 أن عبد اهلل أتى رسوَل  قتادةَ  بن عمر بنِ  : فحدثني عاصمُ قاَل ابُن إسحاَق 

اهلل بن أيب فيام بلغك عنه،  عبدِ  ريد قتَل اهلل، إنه بلغني أنك تُ  ا رسوَل فقال: ي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ما  لقد علمت اخلزرُج فواهلل  ه،إليك رأَس  رين به، فأنا أمحُل  فمُ فإن كنت ال بد فاعاًل 

ه، فال تدعني به غريي فيقتلَ  ده مني، وإين أخشى أن تأمرَ بوالِ  أبرَّ  كان َلا من رجلٍ 

ا  مؤمنً رجاًل  قتُل فأقتله فأَ  ؛ميش يف الناساهلل بن أيب يَ  بدِ ع إىل قاتلِ  نفيس أنظرُ 

 .، فأدخل النارَ بكافرٍ 

 .«ته ما بقي معناحبَ ُص  حسنُ ق به، ونُ بل نتفَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

بونه ويأخذونه عاتِ ه هم الذين يُ كان قومُ  احلدَث  وجعل بعد ذلك إذا أحدَث 

م: حني بلغه ذلك من شأهِن  اخلطاِب بن  لعمرَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فونه، فقال رسوُل عنِّ ويُ 

، لو ف  ت له آنُ َد رعِ له، ألُ اقتُ  :ل ه يوم قلَت ، أما واهلل لو قتلتُ رى يا عمرُ كيف تَ »

 .«بقتله لقتلته ا اليومَ أمرُت 

 من أمري. بركةً  أعظمُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  مرُ أَلَ  قال: قال عمر: قد واهلل علمُت 

 ْت ، أمِ ق: يا منصورُ بني املصطلِ  املسلمني يومَ  : وكان شعارُ هشامٍ  قال ابنُ 

 .ْت أمِ 

بن أيب  عيلُّ  تَل ، وقَ ناٌس  ق يومئذٍ من بني املصطلِ  : وأصيَب قاَل ابُن إسحاَق 

 من فرساهنم، رجاًل  الرمحن بن عوٍف  عبدُ  ا وابنه، وقتَل ، مالكً جلنيِ طالب منهم رَ 

 .حيمر، أو أُ قال له: أمحرُ يُ 
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 ست ق سنَةصطِلبين امُل يف غزوِةاإلفك  خرُب -18

 عَ ا أقرَ سفرً  إذا أرادَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قالت: كان رسوُل  : عن عائشةَ قاَل ابُن إسحاَق 

ق أقرع صطلِ بني املُ  ها خرج هبا معه، فلام كانت غزوةُ هن خرج سهمُ تَ بني نسائه، فأيَّ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يب رسوُل  همي عليهن معه، فخرَج ، فخرج َس ه، كام كان يصنعُ بني نسائِ 

قلَ لن العُ إنام يأكُ  إذ ذاك قالت: وكان النساءُ 
(1)

  ُُ فيثقلن،  اللحمُ  جهنَّ يمل 

لون يل رحِّ الذين يُ  جي، ثم يأيت القومُ ودَ لست يف هَ ل يل بعريي َج حِّ إذا رُ  وكنُت 

، البعريِ  ضعونه عىل ظهرِ ه، فيَ فعونَ فرَي  اَلودِج  أخذون بأسفلِ ملونني، فيَ وحَي 

 ون به.، فينطلقالبعريِ  ه، ثم يأخذون برأسِ ونه بحبالِ شدُّ فيَ 

 حتى إذا كان ه قافاًل ه ذلك، وجَّ من سفرِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  قالت: فلام فرغَ 

، بالرحيلِ  ن يف الناسِ ، ثم أذَّ الليلِ  ، فبات به بعَض نزل منزاًل  ا من املدينةِ قريبً 

فارِ ظَ  عُ زْ يل، فيه َج  قدٌ نقي عِ لبعض حاجتي، ويف عُ  ، وخرجُت فارحتل الناُس 
(2)

 ،

ه يف ذهبت ألتمُس  إىل الرحلِ  جعُت قي وال أدري، فلام رَ نمن عُ  انسلَّ  فلام فرغُت 

إىل مكاين الذي ذهبت  جعُت ، فرَ يف الرحيلِ  الناُس  ه، وقد أخذَ عنقي، فلم أجدْ 

 -لون يل البعريَ رحِّ الذين كانوا يُ -اليف ِخ  ه، وجاء القومُ ه حتى وجدتُ إليه، فالتمستُ 

، ين فيه، كام كنت أصنعُ ظنون أ، وهم يَ ودَج وقد فرغوا من رحلته، فأخذوا اَلَ 

، فانطلقوا البعريِ  ، ومل يشكوا أين فيه، ثم أخذوا برأسِ وه عىل البعريِ ملوه فشدُّ فاحتَ 

 الناس. ، قد انطلَق يٍب وال لُج  وما فيه من داعٍ  إىل العسكرِ  جعُت به فرَ 

                                                 

 الُعَلق: ما فيه بلغة من الطعام إىل وقت الغداء. (1)

 فار: موضع باليمن.ع: نوع من اخلرز فيه بياض وسواد. وظَ زْ اجلَ  (2)
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يف مكاين، وعرفت أن لو قد  لبايب، ثم اضطجعُت بجِ  فُت قالت: فتلفَّ 

 .جع إيلَّ دت لرُ قِ افتُ 

، وقد كان السلميُّ  بن املعطلِ  إذ مر يب صفوانُ  ضطجعةٌ إين ملُ فواهلل  قالت:

وادي، فأقبل ، فرأى َس حاجته، فلم يبت مع الناسِ  لبعضِ  عن العسكرِ  ختلَف 

، فلام رآين قال: إنا علينا احلجاُب  ضَب ، وقد كان يراين قبل أن يُ حتى وقف عيلَّ 

 !ملسو هيلع هللا ىلصهلل ا رسولِ  عون، ظعينةُ هلل وإنا إليه راجِ 

 ؟ك اهللُيف ثيايب، قال: ما خلفك يرمحُ  وأنا متلففةٌ 

 ر عني.، فقال: اركبي، واستأَخ البعريَ  َب قالت: فام كلمته، ثم قرَّ 

ما فواهلل  ،الناَس  ُب ا، يطلُ ، فانطلق رسيعً البعريِ  برأسِ  ، وأخذَ قالت: فركبُت 

 الرجُل  أنوا طلعَ ، فلام اطم، ونزل الناُس حتى أصبحُت  قدُت ، وما افتُ أدركنا الناَس 

عَج فارتَ  فك ما قالوااإلِ  يب، فقال أهُل  يقودُ 
(1)

 العسكرُ  
ٍ
من  ، وواهلل ما أعلم بيشء

 ذلك.

بلغني من ، وال يَ شكوى شديدةً  ، فلم ألبث أن اشتكيُت منا املدينةَ ثم قدِ 

ذكرون يل منه ال يَ  ويَّ بَ ، وإىل أَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  إىل رسولِ  ، وقد انتهى احلديُث يشءٌ  ذلك

ه يب، كنت إذا طفِ لُ  بعَض  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  من رسولِ  نكرُت قد أَ ينِّ ا، إال أوال كثريً  قلياًل 

ذلك  فعل ذلك يب يف شكواي تلك، فأنكرُت ني ولطف يب، فلم يَ رمِح  اشتكيُت 

ال يزيد عىل  «؟ميكُ كيف تِ »قال:  رضنيي متُ وعندي أمِّ  منه، كان إذا دخل عيلَّ 

 ذلك.

                                                 
 : اضطرب.َج عَ ارتَ  (1)
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حني -اهلل  نفيس، فقلت: يا رسوَل يف  : قالت: حتى وجدُت قاَل ابُن إسحاَق 

 ي، فمرضتني؟إىل أمِّ  نت يل، فانتقلُت : لو أذِ -فائه يلمن َج  ما رأيُت  رأيُت 

 .«ال عليك» قال:

  ي، وال علمَ إىل أمِّ  قالت: فانتقلُت 
ٍ
عي من وَج  هُت مما كان، حتى نقِ  يل بيشء

التي  الكنَف  يف بيوتنا هذه ا، ال نتخذُ بً ا عرَ ، وكنا قومً وعرشين ليلةً  بعد بضعٍ 

، وإنام كانت ح املدينةِ َس يف فُ  ها، إنام كنا نذهُب كرهُ ها ونَ عافُ نَ  ؛تتخذها األعاجمُ 

 تي ومعي أمُّ لبعض حاَج  ليلةً  جُت جهن، فخريف حوائِ  ليلةٍ  كلَّ  خيرجنَ  النساءُ 

 !سطٌح س مِ عِ رطها فقالت: تَ رت يف مِ فواهلل إهنا لتميش معي إذ عثُ ، سطٍح مِ 

 .عوٌف  :لقب واسمه ومسطٌح 

ا، د بدرً من املهاجرين قد شهِ  اهلل ما قلت لرجلٍ  قالت: قلت: بئس لعمرُ 

 أيب بكر؟ يا بنَت  ما بلغك اخلربُ  قالت: أوَ 

 ؟قالت: قلت: وما اخلربُ 

 .اإلفِك  أهلِ  فأخربتني بالذي كان من قولِ 

 قد كان هذا؟قالت: قلت: أوَ 

 قالت: نعم واهلل لقد كان.

أبكي  ما زلُت فواهلل  ،تي ورجعُت حاَج  أن أقيَض  عىل رُت ما قدِ فواهلل  قالت:

 .ديكبِ  صدعُ سيَ  حتى ظننت أن البكاءَ 
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رين ذكُ ثوا به، وال تَ دَّ بام حَت  ث الناُس اهلل لك، حتدَّ  ي: يغفرُ قالت: وقلت ألمِّ 

 ا!يل من ذلك شيئً 

عند  حسناءُ  لقلام كانت امرأةٌ فواهلل  ،يض عليك الشأنَ نية، خفِّ بُ  قالت: أْي 

 عليها. رن وكثر الناُس إال كثَّ  ها َلا ضائرُ بُّ رجل حُي 

د بهم وال أعلم بذلك، فحمِ خيطُ  يف الناسِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قالت: وقد قام رسوُل 

ؤذونني يف أهل، ويقولون يُ  رجالٍ  ، ما باُل أهيا الناُس »وأثنى عليه، ثم قال:  اهللَ

واهلل ما  لرجلٍ  ا، ويقولون ذلكلمت منهم إال خري  ما عَ  ،، واهللاحلِق  عليهم غريَ 

 .«ا من بيوت إال وهو معيدخل بيت  ا، وما يَ علمت منه إال خري  

 لول يف رجال من اخلزرِج بن َس ا اهلل بن أيبِّ  ذلك عند عبدِ  ربُ قالت: وكان كِ 

 .بنت جحش نةُ ومَح  سطُح مع الذي قال مِ 

ن اهلل، إ يا رسوَل  ضري:سيد بن ُح ، قال أُ تلك املقالةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فلام قال رسوُل 

 ك،رنا بأمرِ ، فمُ هم، وإن يكونوا من إخواننا من اخلزرِج كَ كفِ نَ  يكونوا من األوسِ 

 .همضب أعناقُ أن تُ  إهنم ألهٌل فواهلل 

ا، فقال:  صاحلً رى رجاًل ، وكان قبل ذلك يُ بن عبادةَ  قالت: فقام سعدُ 

قد  إال أنك هذه املقالةَ  هم، أما واهلل ما قلَت ضب أعناقَ اهلل، ال نَ  لعمرُ  كذبَت 

 .هذا ك ما قلَت ولو كانوا من قومِ  ،عرفت أهنم من اخلزرِج 

 .عن املنافقني ادُل ُت  اهلل، ولكنك منافٌق  لعمرُ  : كذبَت فقال أسيدٌ 



 خمتصر السرية النبوية|  084

 

 ني من األوسِ احليَّ  حتى كاد يكون بني هذين الناُس  قالت: وتساورَ 

 .واخلزرج رش  

من  ةٌ ، وعندي أبواي، وعندي امرأملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  قالت: ثم دخل عيلَّ 

يا » :وأثنى عليه، ثم قال د اهللَفحمِ  بكي معي، فجلَس وأنا أبكي وهي تَ  ،األنصارِ 

 ، وإن كنت قد قارفِت قي اهللَ، فاتَّ الناسِ  ك من قولِ ، إنه قد كان ما قد بلغَ عائشةُ 

 .«عن عباده التوبةَ  يقبُل  ، فإن اهللَاهللفتويب إىل  الناُس  مما يقوُل  اسوء  

منه  حسُّ ص دمعي، حتى ما أُ لُ يل ذلك، فقَ  إال أن قاَل ما هو فواهلل  قالت:

 .املَّ تكَ ، فلم يَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ي رسوَل يبا عنِّ أبوي أن جُي  ا، وانتظرُت شيئً 

 اهلل يفَّ  نزَل ا من أن يُ شأنً  يف نفيس، وأصغرَ  أحقرَ  اهلل ألنا كنُت  قالت: وايمُ 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رى رسوُل أن يَ  به، ولكني قد كنت أرجو صىلَّ ، ويُ قرأ به يف املساجدِ ا يُ قرآنً 

ينزل  ا، فأما قرآنٌ خربً  رَبَ علم من براءيت، أو خُي عني، ملا يَ  به اهللُ كذُب ا يُ ه شيئً يف نومِ 

 عندي من ذلك. فيس كانت أحقرَ نَ لَ  ،فواهلل !يفَّ 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يبان رسوَل قلت َلام: أال ُت  ؛يتكلامن أبويَّ  قالت: فلام مل أرَ 

 .جيبهامذا نُ ما ندري ب اهللقالت: فقاال: و

يف  أيب بكرٍ  عىل آلِ  بيت دخل عليهم ما دخَل  أهَل  قالت: وواهلل ما أعلمُ 

 .تلك األيامِ 

 .فبكيت ، استعربُت قالت: فلام أن استعجام عيلَّ 
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لئن أقررت بام  واهلل إين ألعلمُ ، اأبدً  إىل اهلل مما ذكرَت  ثم قلت: واهلل ال أتوُب 

ما  ألقولن ما مل يكن، ولئن أنا أنكرُت  -يئةٌ واهلل يعلم أين منه بر- الناُس  يقوُل 

 صدقونني.يقولون ال تُ 

كام قال  ولكن سأقوُل  ه، فقلت:رُ فام أذكُ  يعقوَب  اسمَ  قالت: ثم التمسُت 

 .[52]يوسف: (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک): أبو يوسَف 

اه من اهلل ما كان سه حتى تغشَّ لجلِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ح رسوُل رِ ما بَ  ،فواهلل قالت:

 ه، فأما أنا حني رأيُت م حتت رأِس من أدَ  ي بثوبه ووضعت له وسادةٌ جِّ اه، فُس تغشَّ يَ 

 ، وأن اهللَرفت أين بريئةٌ ، قد عَ عت وال باليُت ما فزِ فواهلل  ،من ذلك ما رأيُت 

  ُي عن رسول اهلل بيده، ما رُسِّ  عائشةَ  ظاملي، وأما أبواي، فوالذي نفُس  غري

 .ما قال الناس ن أن يأيت من اهلل حتقيُق ا مقً رَ هام فَ أنفُس  نَّ َج خرُ حتى ظننت لتَ  ملسو هيلع هللا ىلص

يف  امنِ ر منه مثل اجلُ تحدَّ وإنه ليَ  ، فجلَس ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ي عن رسولِ قالت: ثم رُسِّ 

 ، فقد أنزَل ي يا عائشةُ أبِش »ه ويقول: عن جبينِ  مسح العرَق ، فجعل يَ يوم شاٍت 

 .«تكبراءَ  اهللُ

  عليهم ما أنزَل هم، وتالفخطبَ  إىل الناسِ  ثم خرَج  ،اهللقالت: قلت: بحمد 

 نةَ ، ومَح بن ثابٍت  ، وحسانَ ثاثةَ بن أُ  سطِح بمِ  يف ذلك، ثم أمرَ  عليه من القرآنِ  اهللُ

 هم.بوا حدَّ فُض  ؛بالفاحشةِ  ، وكانوا ممن أفصَح بنت جحشٍ 
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 ]ثالثا: احلديبية وفتح مكة[

 ست ة يف آخر سنِةاحلديبَي أمُر -1

، وشوااًل  رمضانَ  ينة شهرَ باملد ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : ثم أقام رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

 ا.ريد حربً ا، ال يُ عتمرً وخرج يف ذي القعدة مُ 

 ه من أهل البوادي من األعراِب ومن حولَ  العرَب  : واستنفرَ قاَل ابُن إسحاَق 

أو  ضوا له بحرٍب عرِ عوا، أن يَ الذي صنَ  شى من قريشٍ خرجوا معه، وهو خَي ليَ 

بمن معه  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وخرج رسوُل  ،من األعراِب  ، فأبطأ عليه كثريٌ يصدوه عن البيِت 

 ، وأحرمَ معه اَلدَي  ، وساَق ق به من العرِب ومن حلِ  هاجرين واألنصارِ من املُ 

ا َلذا البيت زائرً  أنه إنام خرَج  الناُس  من حربه، وليعلمَ  الناُس  مرة ليأمنَ بالعُ 

  له.اًم عظِّ ومُ 

البيت، ال  ريد زيارةَ احلديبية يُ  عامَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  : خرَج قاَل ابُن إسحاَق 

، فكانت مئة رجلٍ  ، وكان الناس سبعَ سبعني بدنةً  اَلدَي  ، وساق معهقتااًل  ريدُ يُ 

 يقول: كنا أصحاَب  -فيام بلغني-بن عبد اهلل  وكان جابرُ  ،عن عرشة نفرٍ  بدنةٍ  كلُّ 

 عرشة مئة. أربعَ  احلديبيةِ 

بن  رُش لقيه بِ  سفانَ حتى إذا كان بعُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وخرج رسوُل قال الزهري: 

رجوا سريك، فخَ قد سمعت بمَ  هذه قريٌش  ،اهلل فقال: يا رسوَل ، الكعبيُّ  فيانَ س

طافيُل املَ  وذُ معهم العُ 
(1)

. 

                                                 

 : اإلبل مع أوالدها، كناية عن خروج النساء والصبيان معهم.يُل طافِ املَ  وذُ العُ  (1)
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، ماذا عليهم لو م احلرُب تهُ لَ ! لقد أكَ قريشٍ  يا ويَح »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

 رين اهللُ، فإن هم أصابوين كان الذي أرادوا، وإن أظهَ العرِب  وا بيني وبني سائرِ خلَّ 

، ، فام تظن قريش  لوا وهبم قوة  فعلوا قاتَ رين، وإن مل يَ وافِ  خلوا يف اإلسالمِ م دَ عليه

 .«هذه السالفةُ  أو تنفردَ  ظهره اهللُبه حتى يُ  عىل الذي بعثني اهللُ أجاهُد  ال أزاُل  اهللفو

 .«ريقهم التي هم هبا؟طَ  غريِ  رج بنا عىل طريٍق َي  ن رجل  مَ »ثم قال: 

قال: أنا   من أسلمَ : أن رجاًل اهلل بن أيب بكرٍ  ني عبدُ : فحدثقاَل ابُن إسحاَق 

 .اهلل يا رسوَل 

اجليشِ  ةَ رَت قَ  قريشٍ  فلام رأت خيُل 
(1)

هم، رجعوا فوا عن طريقِ قد خالَ  

 .ضني إىل قريشٍ راكِ 

ه، فقالت بركت ناقتُ  رارِ املُ  ةِ نيَّ حتى إذا سلك يف ثَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  وخرَج 

ِت ألَ : َخ الناُس 
(2)

 .الناقةُ  

ال  ،ةَ الفيل عن مكَّ  سها حابُس بَ ، ولكن َح لٍق ما خألت وما هو مها بُخ »: قال

 .«هم إياهاإال أعطيتُ  الرحمِ  يسألونني فيها صلةَ  طةٍ إىل ُخ  اليومَ  تدعوين قريش  

يف  زاعيُّ اخلُ  ديل بن ورقاءَ أتاه بُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فلام اطمأن رسوُل قال الزهري: 

 جاء به؟، فكلموه وسألوه: ما الذي رجال من خزاعةَ 

                                                 

 ة اجليش: غباره.رَت قَ  (1)

 : أي بركت من غري علة.ْت أَلَ َخ  (2)
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ه، تِ  حلرمَ اًم عظِّ ، ومُ ا للبيِت ا، وإنام جاء زائرً ريد حربً فأخربهم أنه مل يأت يُ 

ا مل ، إن حممدً عجلون عىل حممدٍ ، إنكم تَ قريشٍ  فقالوا: يا معرَش  جعوا إىل قريشٍ فرَ 

َ لبيِت لا ، وإنام جاء زائرً يأت لقتالٍ  هوهمبَّ موهم وَج ، فاهتَّ
(1)

وقالوا: وإن كان جاء  

 .ث بذلك عنا العرُب دِّ ا، وال حُتَ نوة أبدً دخلها علينا عُ ال يَ فواهلل  ،يد قتااًل روال يُ 

ها، ها ومرشكُ ، مسلمُ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  صِح نُ  يبةَ عَ  زاعةُ وكانت ُخ قال الزهري: 

 .ةَ ا كان بمكَّ فون عنه شيئً  خُي ال

، فلام بن لؤٍي  أخا بني عامرِ  بن األخيِف  بن حفصِ  زَ كرَ قال: ثم بعثوا إليه مِ 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فلام انتهى إىل رسولِ «غادر   هذا رجل  » قال: قباًل مُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رآه رسوُل 

 ه، فرجع إىل قريشٍ وأصحابِ  ديلٍ ا مما قال لبُ نحوً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مه، قال له رسوُل وكلَّ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هم بام قال له رسوُل فأخربَ 

د ذ سيِّ ان، وكان يومئأو ابن زبَّ  ليس بن علقمةَ ثم بعثوا إليه احلُ : قال الزهريُّ 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فلام رآه رسوُل بن كنانةَ  عبد مناةَ  بني احلارث بنِ  ، وهو أحدُ األحابيشِ 

 فلام رأى اَلدَي  ،«ه حتى يراهيف وجهِ  ون، فابعثوا امهديَ تأمهَّ يَ  إن هذا من قومٍ »قال: 

عن  احلبسِ  ه من طولِ أوبارَ  ه، وقد أكَل الوادي يف قالئدِ  رضِ عليه من عُ  يسيُل 

 ا ملا رأى، فقال َلم ذلك.إعظامً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  صل إىل رسولِ ، ومل يَ إىل قريشٍ  رجع ،هلِّ حَم 

 ال علم لك. ، فإنام أنت أعرايب  قال: فقالوا له: اجلْس 

                                                 

 وهم: أي استقبلوهم باملكروه.هُ بَّ َج  (1)
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عند ذلك  غضَب  ليَس : أن احلُ اهلل بن أيب بكرٍ  : فحدثني عبدُ قاَل ابُن إسحاَق 

 صدُّ أيُ  ،ا عاقدناكمم، وال عىل هذما عىل هذا حالفناكُ  اهلل، وقريشٍ  وقال: يا معرَش 

بني حممد وبني  نَّ خلُّ ه، لتُ ليس بيدِ  له! والذي نفس احلُ اًم عظِّ ن جاء مُ مَ  اهللعن بيت 

عنا يا  فَّ قال: فقالوا له: مه، كُ  ،رجل واحدٍ  نفرةَ  رن باألحابيشِ ما جاء له، أو ألنفِ 

 ألنفسنا ما نرىض به. ذَ حتى نأُخ  حليُس 

، قريشٍ  بن مسعود الثقفي، فقال: يا معرَش  عروةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ثم بعثوا إىل رسولِ 

  كم من التعنيِف إذ جاءَ  عثتموه إىل حممدٍ إين قد رأيت ما يلقى منكم من بَ 
ِ
 وسوء

 -عبد شمس بنِت  لسبيعةَ  وكان عروةُ - ين ولدأو فتم أنكم والدٌ اللفظ، وقد عرَ 

كم حتى من أطاعني من قومي، ثم جئتُ  كم، فجمعُت وقد سمعت بالذي نابَ 

 .م بنفيسكُ آسيتُ 

 هم.تَّ ، ما أنت عندنا بمُ قالوا: صدقَت 

، أمجعت يديه، ثم قال: يا حممدُ بني  ، جلَس ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فخرج حتى أتى رسوَل 

قد خرجت  ها هبم، إهنا قريٌش ضَّ لتفُ  كتِ ، ثم جئت هبم إىل بيَض الناسِ  شاَب أو

 نوةً عليهم عُ لها ال تدُخ  النمور، يعاهدون اهللَ قد لبسوا جلودَ ، طافيُل وذ املَ معها العُ 

 ا.اهلل، لكأين هبؤالء قد انكشفوا عنك غدً  وايمُ  ،اأبدً 

 رَ ظْ ص بَ فقال: امُص ، قاعدٌ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  خلَف  قال: وأبو بكر الصديُق 

 !عنه؟ ، أنحن ننكشُف الالِت 

 ؟قال: من هذا يا حممدُ 

 .«حافةَ هذا ابن أيب قُ » قال:
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ا، ولكن هذه هبا، قال: ك هبكانت لك عندي لكافأتُ  دٌ قال: أما واهلل لوال يَ 

 بن شعبة واقٌف  قال: واملغريةُ  ،مهوهو يكلِّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  يةَ تناول حلِ ثم جعل يَ 

 رسولِ  حليةَ  ه إذا تناوَل يدَ  عُ قال: فجعل يقرَ  ،يف احلديدِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  عىل رأسِ 

 .إليك َل ِص قبل أال تَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ك عن وجه رسولِ يدَ  ْف اكفُ  ، ويقول:ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ريد ه، وأخربه أنه مل يأت يُ مما كلم به أصحابَ  بنحوٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ُل فكلمه رسو

إال  ه، ال يتوضأُ صنع به أصحابُ وقد رأى ما يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقام من عند رسولِ  ،احربً 

إال  من شعره يشءٌ  وال يسقطُ  ،ا إال ابتدروهصاقً ق بُ بُص ه، وال يَ ضوءَ ابتدروا وَ 

 .أخذوه

ه، لكِ إين قد جئت كرسى يف مُ ، قريشٍ  ، فقال: يا معرَش فرجع إىل قريشٍ 

 ا يف قوم قط مثَل لكً وإين واهلل ما رأيت مَ  ،هيف ملكِ  والنجايشَّ  ،يف ملكه وقيرَص 

 كم.أيَ وا رَ رُ ا، فَ سلمونه ليشء أبدً ا ال يُ قومً  يف أصحابه، ولقد رأيُت  حممدٍ 

 راَش دعا ِخ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رسوَل  أهل العلمِ  : وحدثني بعُض قاَل ابُن إسحاَق 

 غَ لِّ بَ ، ليُ الثعلُب  :قال لهله يُ  ، ومحله عىل بعريٍ ةَ بمكَّ  ، فبعثه إىل قريشٍ زاعيَّ اخلُ  بن أميةَ 

ه، فمنعته ، وأرادوا قتلَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  له، فعقروا به مجَل  هم عنه ما جاءَ أرشافَ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ه حتى أتى رسوَل ، فخلوا سبيلَ األحابيُش 

 منهم أو عثوا أربعني رجاًل ا كانوا بأن قريًش  : عن ابن عباسٍ قاَل ابُن إسحاَق 

صيبوا َلم من ، ليُ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  طيفوا بعسكرِ ، وأمروهم أن يُ مخسني رجاًل 

هم،  سبيلَ ، فعفا عنهم، وخىلَّ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ا، فأيت هبم رسوُل خذوا أخذً ا، فأُ ه أحدً أصحابِ 

 .بلِ والنَّ  باحلجارةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  موا يف عسكر رسولِ وقد كانوا رَ 
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قريش ما جاء له،  غ عنه أرشاَف لِّ بَ ، فيُ ةَ ه إىل مكَّ يبعثَ بن اخلطاب ل ثم دعا عمرَ 

بن  من بني عديِّ  ةَ ا عىل نفيس، وليس بمكَّ اهلل، إين أخاف قريًش  فقال: يا رسوَل 

تي عليها، ولكني لظَ عداويت إياها، وغِ  منعني، وقد عرفت قريٌش يَ  كعب أحدٌ 

 .بن عفان أعز هبا مني، عثامنَ  ك عىل رجلٍ أدلُّ 

 ؛قريشٍ  وأرشاِف  بن عفان، فبعثه إىل أيب سفيانَ  عثامنَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فدعا رسوُل 

 رمته. حلُ اًم عظِّ ، ومُ ا َلذا البيِت نه إنام جاء زائرً أ، وربهم أنه مل يأت حلرٍب خُي 

بن العاص  بن سعيدِ  ، فلقيه أبانُ إىل مكةَ  : فخرج عثامنُ قاَل ابُن إسحاَق 

 غ رسالةَ ه حتى بلَّ يه، ثم أجارَ لها، فحمله بني يددُخ ، أو قبل أن يَ حني دخل مكةَ 

غهم عن ، فبلَّ قريشٍ  وعظامءَ  حتى أتى أبا سفيانَ  عثامنُ  ، فانطلَق ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  من رسالةِ  حني فرغَ  ه به، فقالوا لعثامنَ ما أرسلَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

 .ْف بالبيت فطُ  أن تطوَف  إليهم: إن شئَت 

 قريٌش  واحتبسته، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  به رسوُل  حتى يطوَف  فقال: ما كنت ألفعَل 

 تل.بن عفان قد قُ  واملسلمني أن عثامنَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عندها، فبلغ رسوَل 

 ضوانالرِّ بيعُة -2

قال حني  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : أن رسوَل اهلل بن أيب بكرٍ  : فحدثني عبدُ قاَل ابُن إسحاَق 

 .«ناجز القومَ حتى نُ  ال نربُح »ل: تِ قد قُ  ه أن عثامنَ بلغَ 

، الرضوان حتت الشجرةِ  فكانت بيعةُ  ،ىل البيعةِ إ الناَس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فدعا رسوُل 

اهلل  بن عبدِ  ، وكان جابرُ عىل املوِت  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عهم رسوُل يقولون: بايَ  فكان الناُس 

 .رَّ فِ نا عىل أن ال نَ نا عىل املوت، ولكن بايعَ مل يبايعْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يقول: إن رسوَل 
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ها إال َض  َح من املسلمني ، ومل يتخلف عنه أحدٌ الناَس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  فبايعَ 

كأين أنظر إليه لَ  اهللبن عبد اهلل يقول: و ، فكان جابرُ أخو بني سلمةَ  بن قيسٍ  اجلدُّ 

 .إليها، يسترت هبا من الناسِ  أَ قد ضبَ  ،ناقته ا بإبطِ الصقً 

 .باطٌل  كر من أمر عثامنَ أن الذي ذُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ثم أتى رسوَل 

 اهلدنِة أمُر -3

بن عمرو أخا بني  سهيَل  عثت قريٌش : ثم ب: قال الزهريُّ قاَل ابُن إسحاَق 

ا فصاحله، وال يكن يف ، وقالوا له: ائت حممدً ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  إىل رسولِ  بن لؤيٍّ  عامرِ 

عنا أنه دخلها علينا  العرُب  ُث دِّ ال حُت فواهلل  ه هذا،لحه إال أن يرجع عنا عامَ ُص 

 ا.أبدً  نوةً عُ 

 قد أراد القومُ »، قال: قباًل مُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هيل بن عمرو، فلام رآه رسوُل فأتاه ُس 

 .«حني بعثوا هذا الرجَل  الصلَح 

، الكالمَ  م فأطاَل تكلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بن عمرو إىل رسولِ  فلام انتهى سهيُل 

 .عا، ثم جرى بينهام الصلُح وتراَج 

 بن اخلطاب، فأتى أبا بكر، ب عمرُ وثَ  إال الكتاُب  ومل يبَق  األمرُ  مَ أَ فلام التَ 

 اهلل؟ ، أليس برسولِ فقال: يا أبا بكرٍ 

 .قال: بىل

 املسلمني؟بلسنا قال: أوَ 

 .بىل قال:
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 ؟ليسوا باملرشكنيقال: أوَ 

 .قال: بىل

 ة يف ديننا؟الدنيَّ ى عطنُ  قال: فعالمَ 

 .اهلل أنه رسوُل  ين أشهدُ إه، فمر، الزم غرزَ قال أبو بكر: يا عُ 

 .اهلل وأنا أشهد أنه رسوُل  قال عمر:

 اهلل؟ ست برسولِ أل ،اهلل فقال: يا رسوَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ثم أتى رسوَل 

 .«بىل»قال: 

 مني؟قال: أولسنا باملسل

 .«بىل»قال: 

 أوليسوا باملرشكني؟ قال:

 .«بىل»قال: 

 يف ديننا؟ عطى الدنيةَ نُ  قال: فعالمَ 

 .«ه، ولن يضيعني!أمرَ  ه، لن أخالَف اهلل ورسولُ  أنا عبُد » قال:

الذي ، من عتُق وأصيل وأُ  ق وأصومُ أتصدَّ  ما زلُت  قال: فكان عمر يقول:

 ا.أن يكون خريً  به، حتى رجوُت  كالمي الذي تكلمُت  خمافةَ  يومئذٍ  صنعُت 

ضوان اهلل عليه، فقال: رِ  بن أيب طالٍب  عيلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال: ثم دعا رسوُل 

 .«الرمحن الرحيم اهلل ب: بسمِ اكتُ »
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 .ك اللهمَّ : ال أعرف هذا، ولكن اكتب: باسمِ هيٌل قال: فقال ُس 

 .فكتبها ،«باسمك اللهمَّ  :باكتُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

 .«بن عمرو هيَل اهلل ُس  رسوُل  عليه حممد   ب: هذا ما صالَح اكتُ »ثم قال: 

 ُب لك، ولكن اكتُ اهلل مل أقاتِ  أنك رسوُل  : لو شهدُت قال: فقال سهيٌل 

 .ك واسم أبيكاسمَ 

اهلل  بن عبدِ  عليه حممُد  هذا ما صالَح  :ْب اكتُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: فقال رسوُل 

فيهن  يأمنُ  ،سنني عْشَ  عن الناسِ  احلرِب  عمرو، اصطلحا عىل وضعِ  بن هيَل ُس 

ه بغري إذن وليِ  ا من قريشٍ هم عن بعض، عىل أنه من أتى حممد  بعُض  ف  ويكُ  الناُس 

كفوفة  مَ  يبة  مل يردوه عليه، وإن بيننا عَ  ا ممن مع حممدٍ ه عليهم، ومن جاء قريش  ردَّ 
(1)

 ،

وال إغالَل  وأنه ال إسالَل 
(2)

ه دخل وعهدِ  يف عقد حممدٍ  أن يدخَل  أحبَّ  وأنه من، 

 .«هم دخل فيهوعهدِ  قريشٍ  يف عقدِ  فيه، ومن أحب أن يدخَل 

، ه، وتواثبت بنو بكرٍ وعهدِ  حممدٍ  فقالوا: نحن يف عقدِ  زاعةُ فتواثبت ُخ 

 .هموعهدِ  قريشٍ  فقالوا: نحن يف عقدِ 

 قابلٍ  ه إذا كان عامُ ، وأنعلينا مكةَ  ك هذا، فال تدخُل عنا عامَ  رجعُ وأنك تَ 

 السيوُف  ِب الراكِ  ا، معك سالُح ك، فأقمت هبا ثالثً لتها بأصحابِ َخ خرجنا عنك فدَ 

 ، ال تدخلها بغريها.رِب يف القُ 

                                                 

 ًة َمكفوفًة: استعارة، وإنام يريد أنك تكّف عنا ونكّف عنك.بَ َعيْ  (1)

 ل: اخليانة.اَل ل: الرسقة اخلفية. واإلغْ اَل اإلْس  (2)
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 ندلِ بن عمرو، إذ جاء أبو َج  هو وسهيُل  ب الكتاَب يكتُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فبينا رسوُل 

، وقد كان ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، قد انفلت إىل رسولِ ف يف احلديدِ بن عمرو يرُس  بن سهيلِ 

اهلل  ، لرؤيا رآها رسوُل ون يف الفتِح رجوا وهم ال يشكُّ َخ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  أصحاُب 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ل عليه رسوُل ، وما حتمَّ والرجوعِ  ، فلام رأوا ما رأوا من الصلِح ملسو هيلع هللا ىلص

َُ عظيمٌ  من ذلك أمرٌ  عىل الناسِ  دخَل  ؛هنفِس   كون، فلام رأى سهيٌل لِ ، حتى كادوا 

ت ، قد جلَّ بيبه ثم قال: يا حممدُ لْ ه، وأخذ بتَ وجهَ  ضَب قام إليه ف أبا جندلٍ 

القضيةُ 
(1)

 .بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا 

 ندلٍ ، وجعل أبو َج ه إىل قريشٍ ه لريدَّ رُّ ه، وجيُ ه بتلبيبِ نرُتُ ، فجعل يَ قال: صدقْت 

 فتنوين يف ديني؟إىل املرشكني يَ  دُّ رَ املسلمني، أأُ  ه: يا معرَش بأعىل صوتِ  يرصُخ 

 ، اصربْ يا أبا جندلٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  إىل ما هبم، فقال رسوُل  ذلك الناَس  فزاد

ا، إنا قد رج  ا وَم ستضعفني فرج  لك وملن معك من املُ  جاعل   ، فإن اهللَواحتسْب 

اهلل، وإنا ال  ونا عهَد عطَ ا، وأعطيناهم عىل ذلك، وأَ لح  ُص  قدنا بيننا وبني القومِ عَ 

 .«ر هبمغدِ نَ 

يا  يميش إىل جنبه، ويقول: اصربْ  ندلٍ مع أيب َج  ِب بن اخلطا قال: فوثب عمرُ 

 .كلٍب  هم دمُ أحدِ  ، فإنام هم املرشكون، وإنام دمُ ندلٍ أبا َج 

 منه. السيِف  دين قائمَ قال: ويُ 

 به أباه، قال: فضنَّ  فيضَب  السيَف  أن يأخذَ  رجوُت  قال: يقول عمر:

 .بأبيه، ونفذت القضيةُ  الرجُل 

                                                 

 .ْت بَ َج : أي: وَ ت القضيةُ جلَّ  (1)
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لِّ ا يف احلِ مضطربً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : وكان رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 
(1)

 يف صيلِّ ، وكان يُ 

ه، وكان رأَس  فحلَق  ه، ثم جلَس م إىل هديه فنحرَ قدِ  من الصلِح  ، فلام فرغَ احلرمِ 

، فلام بن الفضل اخلزاعيُّ  راش بن أميةَ يف ذلك اليوم ِخ  -فيام بلغني- الذي حلقه

 قون.ون وحيلِ بوا ينحرتواثَ  َق لَ وَح  قد نحرَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رسوَل  رأى الناُس 

 من املستضعفني بعد الصلِح قوٍم ما جرى عليه أمُر -4

بن أسيد،  تبةُ عُ  صريٍ أتاه أبو بَ  املدينةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  مَ : فلام قدِ قاَل ابُن إسحاَق 

عوف  بن عبدِ  كتب فيه أزهرُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ عىل ، فلام قدم بس بمكةَ وكان ممن ُح 

، ومعه بن لؤيٍّ   من بني عامرِ ثا رجاًل ، وبعملسو هيلع هللا ىلصاهلل  إىل رسولِ  يٍق بن رَش  واألخنُس 

 .واألخنسِ  األزهرِ  بكتاِب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   َلم، فقدما عىل رسولِ موىًل 

، ما قد علمَت  القومَ  إنا قد أعطينا هؤالءِ  ،صريٍ يا أبا بَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

ا لك وملن معك من املستضعفني فرج   ، وإن اهلل جاعل  نا الغدرُ ح لنا يف دينِ وال يصلُ 

 .«كق إىل قومِ لِ ا، فانطَ ج  روَم 

 ؟!نونني يف دينيين إىل املرشكني يفتِ اهلل، أتردُّ  قال: يا رسوَل 

لك وملن معك من  تعاىل سيجعُل  ، فإن اهللَ ، انطلْق يا أبا بصريٍ »قال: 

 .«اا ومرج  املستضعفني فرج  

معه  ، وجلَس إىل جدارٍ  ، جلَس ليفةِ معهام، حتى إذا كان بذي احلُ  فانطلَق 

 ك هذا يا أخا بني عامر؟سيفُ  : أصارمٌ فقال أبو بصريٍ  صاحباه،

                                                 

: معناه أن أبنيته كانت مضوبة يف احلل وكانت صالته يف احلرم؛ وهذا لقرب احلديبية لِّ ا يف احلِ مضطربً  (1)

 رم.من احل
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 .فقال: نعم

 إليه؟ قال: أنظرُ 

 .، إن شئَت قال: انظرْ 

ا حتى أتى املوىل رسيعً  ه، وخرَج ، ثم عاله به حتى قتلَ ه أبو بصريٍ قال: فاستلَّ 

إن هذا »ا قال: طالعً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فلام رآه رسوُل يف املسجدِ  وهو جالٌس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل 

 .«لك؟ ك! ماوحيَ »، قال: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فلام انتهى إىل رسولِ  «اقد رأى فزع   َل الرج

ا حً توشِّ مُ  أبو بصريٍ  ح حتى طلعَ ما برِ فواهلل  ،كم صاحبيقال: قتل صاحبُ 

ى ك، وأدَّ تُ ذمَّ  ْت اهلل، وفَ  ، فقال: يا رسوَل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، حتى وقف عىل رسولِ بالسيِف 

 عبث يب.فيه، أو يُ  فتنبديني أن أُ  وقد امتنعُت  متني بيد القومِ عنك، أسلَ  اهللُ

ش  َح ـمِ  ،همِ أ ويُل »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: فقال رسوُل 
(1)

 .«!لو كان معه رجال   حرٍب  

 ، عىل ساحلِ روةِ ، من ناحية ذي املَ يَص ثم خرج أبو بصري حتى نزل العِ 

م، وبلغ املسلمني الذين أالتي كانوا يأخذون عليها إىل الش ريشٍ البحر، بطريق قُ 

حِمَش  حرٍب لو  ،ِمهويُل أ»أليب بصري:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  قوُل  ةَ بسوا بمكَّ حتُ كانوا ا

! من  ، فاجتمع إليه منهم قريٌب يصِ بالعِ  صريٍ فخرجوا إىل أيب بَ  ،«كان معه رجال 

تلوه، وال منهم إال قَ  ظفرون بأحدٍ ، ال يَ قوا عىل قريشٍ ، وكانوا قد ضيَّ سبعني رجاًل 

ها إال بأرحامِ  سأُل تَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  إىل رسولِ  ، حتى كتبت قريٌش طعوهاإال اقتَ  هبم عريٌ  مترُّ 

 .موا عليه املدينةَ ، فقدِ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فآواهم رسوُل  ؛َلم هبم آواهم، فال حاجةَ 

                                                 

 : أي موقد حرب ومهيجها.حرٍب  شُّ حَ ـمِ  (1)
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 دنِةهاجرات بعد اهُلامُل أمُر -5

قال: دخلت عليه  بن الزبريِ  روةَ ، عن عُ : فحدثني الزهريُّ قاَل ابُن إسحاَق 

بن عبد امللك، وكتب إليه  الوليدِ  ، صاحِب يدةَ نا إىل ابن أبى هُ وهو يكتب كتابً 

 (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے)اهلل تعاىل:  ه عن قولِ يسألُ 

ا قريًش  كان صالَح  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بن الزبري: إن رسوَل  روةُ فكتب إليه عُ  ،[54]املمتحنة:

 إىل رسولِ  النساءُ  ه، فلام هاجرَ وليِّ  إذنِ  عليهم من جاء بغريِ  عىل أن يردَّ  احلديبيةِ  يومَ 

بمحنة  نَّ حِ إىل املرشكني إذا هن امتُ  نَ دْ دَ رْ أن يُ  ، أبى اهللُوإىل اإلسالمِ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

إليهم إن  نَّ قاهِت صدُ  يف اإلسالم، وأمر بردِّ  ، فعرفوا أهنن إنام جئن رغبةً اإلسالمِ 

بسوا عنهم من نسائهم من ُح  وا عىل املسلمني صداَق سن عنهم، إن هم ردُّ احتبَ 

 .[54ملمتحنة:]ا (ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب)

به أن  أمره اهللُ ، وسأل الذيالرجاَل  وردَّ  النساءَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فأمسك رسوُل 

 دُ من َص  يسأَل 
ِ
ون ردُّ الذي يَ  بسوا منهن، وأن يردوا عليهم مثَل من ُح  قات نساء

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  دَّ لرَ  به من هذا احلكمِ  كم اهللُ ولوال الذي َح  -إن هم فعلوا-عليهم 

 يومَ  الذي كان بينه وبني قريشٍ  والعهدُ  ، ولوال اَلدنةُ اَل الرج كام ردَّ  النساءَ 

ه من بمن جاءَ  ا، وكذلك كان يصنعُ َلن صداقً  دْ ردُ ، ومل يَ النساءَ  احلديبية ألمسَك 

 .املسلامت قبل العهدِ 

 املسلمني بعِض ِلوتعجُّ َةمكَّ شرى فتِحُب -6

قال له  ملسو هيلع هللا ىلصهلل ا من كان مع رسولِ  أن بعَض  بيدةَ : حدثنا أبو عُ هشامٍ  قال ابنُ 

 آمنا؟ ةَ مكَّ  اهلل إنك تدخُل  : أمل تقل يا رسوَل م املدينةَ ملا قدِ 
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 .«لكم من عامي هذا؟ قلُت بىل، أفَ » قال:

 .قالوا: ال

 .«عليه السالمُ  فهو كام قال ل جربيُل »قال: 

 سبع م سنَةحرَّيف امُل سري إىل خيرَبامَل كُرِذ -7

من  حني رجعَ  باملدينةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : ثم أقام رسوُل بن إسحاَق  قال حممدُ 

املرشكون، ثم خرج يف بقية   تلك احلجةَ املحرم، وويِل  وبعَض  ، ذا احلجةِ احلديبيةِ 

 .املحرم إىل خيربَ 

 قال: كان رسوُل  بن مالِك  عن أنسِ  : وحدثني من ال أهتمُ قاَل ابُن إسحاَق 

إن مل ا أمسك، و، فإن سمع أذانً ر عليهم حتى يصبَح غِ ا مل يُ إذا غزا قومً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

، حتى إذا أصبح مل يسمع ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فبات رسوُل لياًل  فنزلنا خيربَ  ،ا أغاريسمع أذانً 

 رسولِ  قدمَ  تمسُّ ، وإن قدمي لَ أيب طلحةَ  وركبنا معه، فركبت خلَف  َب كِ ا، فرَ أذانً 

لهمكاتِ يهم ومَ ساحِ غادين، قد خرجوا بمَ  خيربَ  َل نا عامَّ ، واستقبلْ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
(1)

. 

واخلميُس  ، قالوا: حممدٌ واجليَش  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فلام رأوا رسوَل 
(2)

معه! فأدبروا  

 قوم فساءَ  ، إنا إذا نزلنا بساحةِ بت خيربُ رِ أكرب، َخ  اهللُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ا، فقال رسوُل ابً رَّ هُ 

 .«ريننَذ املُ  صباُح 

                                                 

 كبرية.القفة ال: وهو لتَ كْ مِ املََكاتِل مجع كاملجرفة ولكنها من حديد. و وهي حاةْس مِ املََساِحي: مجع  (1)

 ، وامليَمنة، وامليرَسة، والساق.ألهنم مَخُْس فَِرٍق: املقدمة، والقلبيس: اجليش؛مِ اخلَ  (2)
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مجعوا له، ثم  يربَ من َخ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  ملا سمعت بمنزلِ  طفانَ فبلغني أن غَ 

ةً لَ قَ نْ ، حتى إذا ساروا مَ عليه روا ُودَ ظاهِ خرجوا ليُ 
(1)

هم يف أمواَلم لفَ سمعوا َخ  

م، فأقاموا يف جعوا عىل أعقاهِب قد خالفوا إليهم، فرَ  ا، ظنوا أن القومَ سا وأهليهم حِ 

 .وبني خيربَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وا بني رسولِ م، وخلَّ أهليهم وأمواَلِ 

ىدنَّ وتَ 
(2)

ا صنً ، ويفتتحها حِ  مااًل ها مااًل يأخذُ  األمواَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  

 .اصنً حِ 

صوهنم ما افتتح، وحاز من من حِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : وملا افتتح رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

أهل  حصونِ  ، وكان آخرَ الملِ والسُّ  الوطيِح  :يهمصنَ ، انتهوا إىل حِ ما حازَ  األموالِ 

 .ليلةً  ةَ عرْش  بضعَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هم رسوُل ا، فحارَص افتتاًح  خيربَ 

، حتى إذا الملِ والسُّ  الوطيِح  :صنيهميف ح خيربَ  أهَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وحارص رسوُل 

 ففعل. ؛همَلم دماءَ  نَ هم وأن حيقِ سريِّ ، سألوه أن يُ ةِ لكَ أيقنوا باَلَ 

ومجيع  والكتيبةَ  ونطاةَ  قَّ ها: الشَّ لَّ كُ  قد حاز األمواَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وكان رسوُل 

 م، إال ما كان من ذينك احلصنني.صوهِن ُح 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وا، بعثوا إىل رسولِ ك قد صنعوا ما صنعدَ فَ  فلام سمع هبم أهُل 

 ففعَل. ؛هم، وخيلوا له األمواَل دماءَ  هم، وأن حيقنَ سريِّ يسألونه أن يُ 

ألهنم  ؛ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لرسولِ  خالصةً  كُ دَ ا بني املسلمني، وكانت فَ فيئً  فكانت خيربُ 

 .كاٍب وال رِ  لبوا عليها بخيلٍ مل جُي 

                                                 

 من مراحل السفر.ة: مرحلة لَ قَ نْ مَ  (1)

 ى: أي دنا منها شيئا بعد يشء.نَّ دَ تَ  (2)



 210|خمتصر السرية النبوية

 

 سمومِةامَل الشاِة مُرأ -8

م بن سالَّ  امرأةُ - احلارث بنُت  له زينُب  أهدت ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  فلام اطمأنَّ 

ةً يَّ لِ ْص مَ  شاةً  -شكمٍ مِ 
(1)

اهلل  إىل رسولِ  عضو من الشاة أحبُّ  أيَّ  :، وقد سألت

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص

، ثم جاءت الشاةِ  ثم سمت سائرَ  ،مِّ فأكثرت فيها من السُّ  ؛فقيل َلا: الذراعُ 

، فلم ضغةً ا مُ ، فالك منهالذراعَ  تناوَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هبا، فلام وضعتها بني يدي رسولِ 

  رُش غها، ومعه بِ ِس يُ 
ِ
، فأما ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عرور قد أخذ منها كام أخذ رسوُل بن مَ  بن الرباء

خربين أنه ليُ  إن هذا العظمَ »ظها ثم قال: فلفَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ها، وأما رسوُل فأساغَ  رٌش بِ 

 .ثم دعا هبا، فاعرتفت ،«سموم  مَ 

عليك،  َف خَيْ من قومي ما مل  لغَت : بَ تقال «لك عىل ذلك؟ما محَ » فقال:

 .خربا فسيُ منه، وإن كان نبيا  ا اسرتحُت كً لِ فقلت: إن كان مَ 

 .من أكلته التي أكَل  رٌش ، ومات بِ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: فتجاوز عنها رسوُل 

قد قال  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كان رسوُل  قال: بن عثامنَ  : وحدثني مروانُ قاَل ابُن إسحاَق 

بش،  يا أمَّ »ه: ن معرور تعودُ بنت الرباء ب برٍش  ه الذي تويف فيه، ودخلت أمُّ يف مرِض 

ريهبَ أَ  فيه انقطاعَ  إن هذا األوان وجدُت 
(2)

ة التي أكلت مع أخيك من األكلَ  

 .«خيربَ بِ 

                                                 

 ة: مشوية.يَّ لِ ْص مَ  (1)

 ر: عرق إذا انقطع مات صاحبه.هْبَ األَ  (2)
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ا، مع ما أكرمه مات شهيدً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ون أن رسوَل قال: فإن كان املسلمون لرَي 

 .به من النبوةِ  اهللُ

 ين إىل احلبشِةوحديث املهاجر بن أبي طالب من احلبشِة قدوم جعفَر كُرِذ -9

، قدم عىل بن أيب طالب  : أن جعفرَ : عن الشعبيِّ قال ابن هشامٍ 

ما » ه وقال:بني عينيه، والتزمَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ل رسوُل ، فقبَّ فتح خيربَ  يومَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

 .«؟، أم بقدوم جعفرَ : بفتح خيربَ َس  ام أنا أُ أدري بأهِي 

 سبع القضاء يف ذي القعدة سنَة مرُةُع -11

، أقام هبا من خيربَ  إىل املدينةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : فلام رجع رسوُل إسحاَق  قاَل ابنُ 

، يبعث فيام بني ذلك من وشوااًل  ا وشعبان ورمضانَ اديني ورجبً ومُج  شهري ربيعٍ 

ه فيه املرشكون يف الشهر الذي صدَّ  ثم خرج يف ذي القعدةِ  ،ملسو هيلع هللا ىلصزوه ورساياه غَ 

 .ه التي صدوه عنهاالقضاء، مكان عمرتِ  ا عمرةَ عتمرً مُ 

ه تلك، معه يف عمرتِ  دَّ معه املسلمون ممن كان ُص  : وخرَج قاَل ابُن إسحاَق 

ا بينها أن حممدً  ثت قريٌش خرجوا عنه، وحتدَّ  ةَ مكَّ  به أهُل  سبع، فلام سمعَ  وهي سنةَ 

 .رسة وجهد وشدةٍ ه يف عُ وأصحابَ 

 نظروا إليهوا له عند دار الندوة ليَ : عن ابن عباس قال: صفُّ قاَل ابُن إسحاَق 

ه دَ ُض ه، وأخرج عَ بردائِ  اضطبعَ  املسجدَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  ه، فلام دخَل وإىل أصحابِ 

، وخرج ثم استلم الركنَ  ،«ه قوة  من نفِس  أراهم اليومَ  رحم اهلل امرأ  »اليمنى ثم قال: 

، مشى اليامينَّ  الركنَ  منهم، واستلمَ  ه معه، حتى إذا واراه البيُت رول وُرول أصحابُ ُُ 

 ها.، ومشى سائرَ أطواٍف  كذلك ثالثةَ  ، ثم هروَل ن األسودَ حتى يستلم الرك
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 بنَت  ج ميمونةَ تزوَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : عن ابن عباس أن رسوَل قاَل ابُن إسحاَق 

بن عبد  جه إياها العباُس ، وكان الذي زوَّ يف سفره ذلك وهو حرامٌ  احلارِث 

 املطلب.

بن عبد  ويطُب ثالثا، فأتاه ُح  ةَ بمكَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : فأقام رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

 لته بإخراج رسولِ قد وكَّ  ، وكانت قريٌش يف اليوم الثالِث  من قريشٍ  يف نفرٍ  ىزَّ العُ 

: ملسو هيلع هللا ىلص ج عنا، فقال النبيُّ ك، فاخرُ ، فقالوا له: إنه قد انقىض أجلُ ةَ من مكَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ا عنا لكم طعام  نَ ركم، وَص بني أظهُ  موين فأعرسُت ركتُ ليكم لو تَ وما عَ »

 .«رضتوهفَح 

 ج عنا.ك، فاخرُ لنا يف طعامِ  ال حاجةَ  قالوا:

، حتى أتاه هبا مواله عىل ميمونةَ  ف أبا رافعٍ ، وخلَّ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فخرج رسوُل 

يف  إىل املدينةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  هنالك، ثم انرصَف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فبنى هبا رسوُل ٍف رَسِ بِ 

 .ذي احلجةِ 

 مثان مادى األوىل سنَةيف ُج ؤتَةُم غزوِة كُرِذ -11

إىل  بعَثهُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: بعث رسوُل  بن الزبريِ  روةَ : عن عُ قاَل ابُن إسحاَق 

 وقال: إن أصيَب  بن حارثةَ  ادى األوىل سنة ثامن، واستعمل عليهم زيدَ يف مُج  ؤتةَ مُ 

عىل  فعبد اهلل بن رواحةَ  جعفرٌ  ، فإن أصيَب بن أيب طالب عىل الناسِ  فجعفرُ  زيدٌ 

 .الناس

هم آالف، فلام حض خروُج  ثةُ ، وهم ثالثم هتيئوا للخروِج  الناُس  فتجهزَ 

 وسلموا عليهم. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  أمراءَ  ودع الناُس 
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قد نزل  رقَل أن هِ  فبلغ الناَس ، مأالش من أرضِ  ثم مضوا حتى نزلوا معانَ 

 ذامَ وُج  مٍ خلْ  نمن الروم، وانضم إليهم م ألٍف  يف مئةِ  ،لقاءمن أرض البَ  مآَب 

قال له: ، يُ إراشةَ  ثم أحدُ  َبيِلٍّ من  م عليهم رجٌل منه ألٍف  مئةُ  يِلٍّ وبَ  راءَ وهَبْ  والقنيِ 

 .بن زافلةَ  مالُك 

هم وقالوا: يفكرون يف أمرِ  عان ليلتنيِ فلام بلغ ذلك املسلمني أقاموا عىل مَ 

نا بالرجال، وإما أن مدَّ نا، فإما أن يَ ه بعدد عدوِّ خربُ ، فنُ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  إىل رسولِ  نكتُب 

 فنميض له. ؛نا بأمرهرَ يأمُ 

كرهون ، واهلل إن التي تَ ، وقال: يا قومِ اهلل بن رواحةَ  عبدُ  ع الناَس قال: فشجَّ 

، ما وال كثرةٍ  وال قوةٍ  بعددٍ  قاتل الناَس ، وما نُ الشهادةَ  :طلبونم تَ للتي خرجتُ 

إما  :ينيسنَ قوا فإنام هي إحدى احلُ لِ به، فانطَ  منا اهللُ قاتلهم إال هبذا الدين الذي أكرَ نُ 

 .وإما شهادةٌ  ظهورٌ 

 .. فمىض الناسرواحةَ  ابنُ  : قد واهلل صدَق فقال الناُس  قال:

 تهم مجوعُ لقاء لقيَ البَ  خومِ ، حتى إذا كانوا بتُ : فمىض الناُس قاَل ابُن إسحاَق 

، ، ثم دنا العدوُّ شارُف مَ  :قال َلالقاء يُ من قرى البَ  والعرب، بقريةٍ  ، من الرومِ هرقَل 

أ َلم عندها، فتعبَّ  ، فالتقى الناُس ؤتةُ مُ  :قال َلايُ  املسلمون إىل قريةٍ  وانحازَ 

، بن قتادةَ  طبةُ قال له: قُ يُ  ذرةَ  من بني عُ نتهم رجاًل يمَ ىل مَ ععلوا املسلمون، فجَ 

 بن مالك. بايةُ عُ  :قال لهيُ   من األنصارِ وعىل ميرسهتم رجاًل 

 برايةِ  بن حارثةَ  زيدُ  واقتتلوا، فقاتَل  : ثم التقى الناُس قاَل ابُن إسحاَق 

 .القومِ  يف رماِح  حتى شاطَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسولِ 
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القتاُل  هُ مَ حْلَ هبا، حتى إذا أَ  فقاتَل  ثم أخذها جعفرٌ 
(1)

له  عن فرسٍ  اقتحمَ  

 قرَ رجل من املسلمني عَ  َل فكان جعفر أوَّ  ،تلحتى قُ  القومَ  ، ثم قاتَل قرهافعَ  شقراءَ 

 .يف اإلسالم

املسلمني  رَش أخو بني العجالن، فقال: يا مع بن أقرمَ  ثابُت  ثم أخذ الرايةَ 

 عىل فاصطلح الناُس  ،منكم، قالوا: أنت، قال: ما أنا بفاعلٍ  حوا عىل رجلٍ اصطلِ 

يز عنه، وانحِ  ، وحاشى هبم، ثم انحازَ القومَ  دافعَ  بن الوليد، فلام أخذ الرايةَ  خالدِ 

 .بالناسِ  حتى انرصَف 

أخذ »: -فيام بلغني- ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسوُل  القومُ  : وملا أصيَب قاَل ابُن إسحاَق 

فقاتل هبا حتى  ا، ثم أخذها جعفر  شهيد   تَل فقاتل هبا حتى قُ  بن حارثةَ  زيُد  الرايةَ 

 .«اتل شهيد  قُ 

، وظنوا أنه قد حتى تغريت وجوه األنصارِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: ثم صمت رسوُل 

 .كرهونبعض ما يَ  اهلل بن رواحةَ  كان يف عبدِ 

 .«اتل شهيد  قُ  فقاتل هبا حتى اهلل بن رواحةَ  ثم أخذها عبُد »ثم قال: 

، من ذهٍب  رٍ عىل ُس  -فيام يرى النائم- يف اجلنةِ  فعوا إلَّ لقد رُ »ثم قال: 

هذا؟  يه، فقلت: عمَّ صاحبَ  يْ ا عن سيرَ اهلل بن رواحة ازورار   عبدِ  فرأيت يف سيرِ 

 .«، ثم مىضالتددِ  اهلل بعَض  ا وتردد عبُد يل ل: مضيَ فقِ 

 .قافاًل بالناس أقبل هبم  خالدٌ  فلام انرصَف 

                                                 

 : احتوشه وأرهقه.القتاُل  هُ مَ حْلَ أَ  (1)
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اهم تلقَّ  بن الزبري قال: ملا دنوا من حول املدينةِ  روةَ : عن عُ قاَل ابُن إسحاَق 

 واملسلمون. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

 عىل دابةٍ  مع القومِ  قبٌل مُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ون، ورسوُل شتدُّ يَ  قال: ولقيهم الصبيانُ 

 .«جعفرٍ  فامحلوهم، وأعطوين ابنَ  خذوا الصبيانَ »فقال: 

 ه بني يديه.فحملَ  فأخذه اهللبعبد  يتَ فأُ 

، فررتم يف يا فرارَ  :، ويقولونثون عىل اجليش الرتاَب حَي  قال: وجعل الناُس 

 اهلل! سبيلِ 

 إن شاء اهللُ  ارُ رَّ ار، ولكنهم الكُ رَّ ليسوا بالفُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: فيقول رسوُل 

 .«تعاىل

 سنة مثان يف شهر رمضاَن مكَة فتُح -12

ادى اآلخرة مُج  ه إىل مؤتةَ بعد بعثِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : ثم أقام رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

 ا.ورجبً 

 زاعةَ ت عىل ُخ دَ ناة عَ بن عبد مَ  ثم إن بني بكرِ 
ٍ
 مكةَ  َلم بأسفلِ  ، وهم عىل ماء

 من بني أن رجاًل  زاعةَ وُخ  ما بني بني بكرٍ  قال له: الوتري، وكان الذي هاَج يُ 

 -نزْ د بن رَ يومئذ إىل األسو احلضميِّ  لُف وحِ - ادواسمه مالك بن عبَّ  احلضميِّ 

 دْت ه، فعَ تلوه، وأخذوا مالَ ، عدوا عليه فقَ زاعةَ ُخ  ا، فلام توسط أرَض خرج تاجرً 

ني قبيل اإلسالم عىل بَ  دت خزاعةُ تلوه، فعَ فقَ  من خزاعةَ  بنو بكر عىل رجلٍ 

 وذؤيٌب  لثومٌ سلمى وكُ  :هموأرشافُ  بني كنانةَ  نخرُ وهم مَ  ،ييلِّ األسود بن رزن الدِّ 

 .احلرمِ  د أنصاِب عن فقتلوهم بعرفةَ 
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، عىل ذلك حجز بينهم اإلسالمُ  وخزاعةُ  : فبينا بنو بكرٍ قاَل ابُن إسحاَق 

، كان وبني قريشٍ  ملسو هيلع هللا ىلصبني رسول اهلل  فلام كان صلح احلديبيةِ  ،به الناُس  وتشاغَل 

اهلل  رسولِ  يف عقدِ  أن يدخَل  َلم: أنه من أحبَّ  ورشطَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  طوا لرسولِ فيام رَش 

هم فليدخل وعهدِ  قريشٍ  أن يدخل يف عقدِ  فيه، ومن أحبَّ  ْل ه فليدُخ وعهدِ  ملسو هيلع هللا ىلص

اهلل  يف عقد رسولِ  هم، ودخلت خزاعةُ وعهدِ  قريشٍ  يف عقدِ  فدخلت بنو بكرٍ  ؛فيه

 .هوعهدِ  ملسو هيلع هللا ىلص

من بني بكر من  مها بنو الديلِ نَ اغتَ  : فلام كانت اَلدنةُ قاَل ابُن إسحاَق 

الذين أصابوا منهم ببني  رِ ا بأولئك النفصيبوا منهم ثأرً ، وأرادوا أن يُ خزاعةَ 

، وهو يومئذ بن معاوية الدييل يف بني الديلِ  ، فخرج نوفُل نٍ زْ بن رَ  األسودِ 

 - وهم عىل الوتري ت خزاعةَ يَّ ه حتى بَ تابعَ  بني بكرٍ  هم، وليس كلُّ قائدُ 
ٍ
 -َلم ماء

، وقاتل بالسالِح  قريٌش  فدت بني بكرٍ اوزوا واقتتلوا، ورَ ، وحَت فأصابوا منهم رجاًل 

 .إىل احلرمِ  ا، حتى حازوا خزاعةَ ستخفيً من قاتل بالليل مُ  عهم من قريشٍ م

ك، ك إَلَ ، إَلَ ، إنا قد دخلنا احلرمَ : يا نوفُل فلام انتهوا إليه، قالت بنو بكرٍ 

عمري إنكم كم، فلَ أصيبوا ثأرَ  ، يا بني بكرٍ ال إله له اليومَ  :عظيمةً  فقال كلمةً 

توهم بالوتري يَّ بَ  كم فيه، وقد أصابوا منهم ليلةَ أرَ صيبون ث، أفال تُ رسقون يف احلرمِ لتَ 

 هنبِّ مُ  :قال له يُ رجاًل 

قال  َلم يُ ، ودار موىًل بن ورقاءَ  ديلِ ، جلئوا إىل دار بُ مكةَ  خزاعةُ  فلام دخلت

 .رافعٌ  :له
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، وأصابوا منهم عىل خزاعةَ  وقريٌش  : فلام تظاهرت بنو بكرٍ قاَل ابُن إسحاَق 

بام  وامليثاِق  من العهدِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كان بينهم وبني رسولِ قضوا ما ما أصابوا، ونَ 

، ثم و بن سامل اخلزاعيُّ ه، خرج عمرُ ه وعهدِ ، وكان يف عقدِ زاعةَ استحلوا من ُخ 

 ، وكان ذلك مما هاج فتَح املدينةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  م عىل رسولِ ، حتى قدِ بني كعٍب  دُ أَح 

 ، فقال:بني ظهراين الناسِ  يف املسجدِ  ، فوقف عليه وهو جالٌس ةَ مكَّ 

 يـــــا ربِّ إين ناشـــــٌد حممـــــًدا

 

 

ــــدا ــــه األتل ــــا وأبي ــــَف أبين  ِحل

ـــًدا  ـــا وال ـــًدا وكن ـــتم ول ـــد كن  ق

ـــَت أســـلمنا فلـــم ننـــِزع يـــدا   ُثمَّ

ــدا  ـــًرا أعت ــداك اهللُ نص ـــر ه  فانص

 وادُع عبـــــاَد اهلل يـــــأتوا مـــــددا 

 .«ساملٍ  و بنَ يا عمرَ  ِصَت نُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : فقال رسوُل قاَل ابُن إسحاَق  

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  حتى قدموا عىل رسولِ  من خزاعةَ  يف نفرٍ  ديل بن ورقاءَ رج بُ ثم خ

عليهم، ثم انرصفوا  بني بكرٍ  قريشٍ  ظاهرةِ منهم، وبمُ  ، فأخربوه بام أصيَب املدينةَ 

كم قد جاءَ  كأنكم بأيب سفيانَ » :للناسِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، وقد قال رسوُل راجعني إىل مكةَ 

 .«يف املدةِ  زيَد ، ويَ العقَد  ليشدَّ 

 دَّ ، فكلمه، فلم يرُ املدينةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عىل رسولِ  أبو سفيان حتى قدمَ  رَج ثم َخ 

 .اعليه شيئً 
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 .، فقال: ما أنا بفاعلٍ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مه أن يكلم له رسوَل ، فكلَّ ثم ذهب إىل أيب بكرٍ 

 !؟ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لكم إىل رسولِ  مه، فقال: أأنا أشفعُ بن اخلطاب فكلَّ  ثم أتى عمرَ 

 كم به.جلاهدتُ  رَّ لو مل أجد إال الذَّ  اهللفو

 بنُت  اهلل عليه، وعنده فاطمةُ  بن أيب طالب رضوانُ  ثم خرج فدخل عىل عيلِّ 

فقال:  -بني يدُا يدُب  غالمٌ - بن عيلٍّ  وريض عنها، وعندها حسنُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

 ، فال أرجعن كام جئُت ا، وإين قد جئت يف حاجةٍ يب رمحً  القومِ  ، إنك أمسُّ يا عيلُّ 

 رسوُل  ! واهلل لقد عزمَ ك يا أبا سفيانَ اهلل، فقال: وحيَ  ىل رسولِ ا، فاشفع يل إخائبً 

 ه فيه.مَ ستطيع أن نكلِّ ما نَ  عىل أمرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 جريَ ك هذا فيُ نيَّ ري بُ ، هل لك أن تأمُ حممدٍ  بنةَ افقال: يا  فالتفت إىل فاطمةَ 

 ؟خر الدهرِ إىل آ العرِب  دَ بني الناس، فيكون سيِّ 

اهلل  عىل رسولِ  ، وما جيري أحدٌ بني الناسِ  ذاك أن جيريَ  نيَّ قالت: واهلل ما بلغ بُ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 .فانصحني ؛قد اشتدت عيلَّ  ، إين أرى األمورَ قال: يا أبا احلسنِ 

، فقم بني كنانةَ  دُ ا، ولكنك سيِّ غني عنك شيئً ا يُ لك شيئً  قال: واهلل ما أعلمُ 

 .كفأجر بني الناس، ثم احلق بأرِض 

 ا؟ا عني شيئً غنيً قال: أو ترى ذلك مُ 

 ذلك. لك غريَ  قال: ال واهلل، ما أظنه، ولكني ال أجدُ 

ثم  ،بني الناسِ  رُت ، إين قد أَج يف املسجد، فقال: أُا الناُس  فقام أبو سفيانَ 
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 .ه فانطلقركب بعريَ 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ثم إن رسوَل زوه، هِّ ه أن جُي ، وأمر أهلَ هازِ باجلِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وأمر رسوُل 

 خذ العيونَ  اللهمَّ »ؤ، وقال: والتهيُّ  مرهم باجلدِّ ، وأإىل مكةَ  أنه سائرٌ  أعلم الناَس 

 .ز الناُس فتجهَّ  ،«ها يف بالدهاعن قريش حتى نبغتَ  واألخبارَ 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: ثم مىض رسوُل  : عن عبد اهلل بن عباسٍ قاَل ابُن إسحاَق 

 ، وخرج لعرٍش فاريَّ الغِ  صنيٍ بن ُح  لثومَ كُ  همٍ رُ  أبا عىل املدينةِ  ره، واستخلَف لسفَ 

 . من رمضانَ مضني

من  يف عرشة آالٍف  الظهرانِ  رَّ : ثم مىض حتى نزل مَ قاَل ابُن إسحاَق 

، عن قريشٍ  يت األخبارُ مِّ الظهران، وقد عُ  رَّ مَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  املسلمني، فلام نزَل 

يف تلك الليايل  ، وخرَج ، وال يدرون ما هو فاعٌل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عن رسولِ  فلم يأهتم خربٌ 

، يتحسسون األخبارَ  ديل بن ورقاءَ زام وبُ بن حِ  بن حرب وحكيمُ  أبو سفيانَ 

لقي  بن عبد املطلِب  سمعون به، وقد كان العباُس ا أو يَ دون خربً وينظرون هل جَي 

 .الطريِق  ببعضِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل 

: فقلت: بن عبد املطلِب  ، قال العباُس الظهرانِ  رَّ مَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فلام نزل رسوُل 

ستأمنوه، قبل أن يأتوه فيَ  نوةً عُ  ةَ مكَّ  ملسو هيلع هللا ىلصهلل ا لئن دخل رسوُل  اهلل، وقريشٍ  واصباَح 

 .الدهرِ  إىل آخرِ  قريشٍ  إنه َلالكُ 

  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  عىل بغلةِ  فجلسُت  قال:
ِ
 ، فخرجت عليها.البيضاء
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لبن أو  أو صاحَب  ابةِ احلطَّ   أجد بعَض يلِّ عَ ، فقلت: لَ األراكَ  حتى جئُت  قال:

 ، ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبَل ملسو هيلع هللا ىلصهلل ا هم بمكان رسولِ ، فيخربَ ةَ يأيت مكَّ  ذا حاجةٍ 

 .نوةً دخلها عليهم عُ أن يَ 

أيب  له، إذ سمعت كالمَ  ما خرجُت  إين ألسري عليها، وألتمُس فواهلل  قال:

 يقول: ما رأيت كالليلةِ  ، ومها يرتاجعان، وأبو سفيانَ ديل بن ورقاءَ سفيان وبُ 

 .اا قط وال عسكرً نريانً 

 .شتها احلرُب محَ  اعةُ زهذه واهلل ُخ  :ديٌل قال: يقول بُ 

ا من أن تكون هذه نرياهُن  وأقلُّ  أذلُّ  زاعةُ : ُخ قال: يقول أبو سفيانَ 

 .هاوعسكرُ 

 !، فعرف صويت، فقال: أبو الفضله، فقلت: يا أبا حنظلةَ قال: فعرفت صوتَ 

 .قال: قلت: نعم، قال: ما لك؟ فداك أيب وأمي

 ، واصباَح يف الناسِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، هذا رسوُل فيانَ ك يا أبا ُس قال: قلت: وحيَ 

 واهلل. ريشٍ قُ 

 .؟ فداك أيب وأميقال: فام احليلةُ 

 ز هذه البغلةِ جُ ك، فاركب يف عَ نقَ ضبن عُ ر بك ليَ واهلل لئن ظفِ  قال: قلت:

 .ه لكنُ فأستأمِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بك رسوَل  حتى آيتَ 

 .قال: فركب خلفي ورجع صاحباه
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قالوا: من هذا؟ فإذا من نريان املسلمني  بنارٍ  به، كلام مررُت  قال: فجئُت 

 .عىل بغلته ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  مُّ عَ  :وأنا عليها، قالوا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  رأوا بغلةَ 

 ، فقال: من هذا؟بن اخلطاب  عمرَ  حتى مررت بنارِ 

اهلل!  ، قال: أبو سفيان عدوُّ ز الدابةِ جُ ، فلام رأى أبا سفيان عىل عَ وقام إيلَّ 

اهلل  نحو رسولِ  يشتدُّ  ، ثم خرَج عهدٍ وال  عقدٍ  احلمد هلل الذي أمكن منك بغريِ 

 البطيء. البطيئة الرجَل  ، فسبقته بام تسبق الدابةُ ، وركضت البغلةُ ملسو هيلع هللا ىلص

، ، ودخل عليه عمرُ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فدخلت عىل رسولِ عن البغلةِ  قال: فاقتحمُت 

، فدعني وال عهدٍ  منه بغري عقدٍ  اهلل، هذا أبو سفيان قد أمكن اهللُ  فقال: يا رسوَل 

 .هفألضب عنقَ 

، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  إىل رسولِ  ه، ثم جلسُت اهلل، إين قد أجرتُ  قال: قلت: يا رسوَل 

ه، يف شأنِ  عمرُ  ، فلام أكثرَ دوين رجٌل  ه، فقلت: واهلل ال يناجيه الليلةَ برأِس  فأخذُت 

هذا،  ما قلَت  بن كعٍب  أن لو كان من بني عديِّ فواهلل  ، يا عمرُ قال: قلت: مهاًل 

 .ناٍف بني عبد مَ  أنه من رجالِ  ولكنك قد عرفَت 

من  إيلَّ  كان أحبَّ  أسلمَت  ك يومَ إلسالمُ فواهلل  ،فقال: مهال يا عباُس 

إىل  ك كان أحبَّ أن إسالمَ  ، وما يب إال أين قد عرفُت اخلطاب لو أسلمَ  إسالمِ 

 .لو أسلم اخلطاِب  من إسالمِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

ت فأتني ك، فإذا أصبحإىل رحلِ  به يا عباُس  اذهْب »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

 .«به
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اهلل  به إىل رسولِ  غدوُت  به إىل رحيل، فبات عندي، فلام أصبَح  فذهبُت  قال:

أنه ال  لك أن تعلمَ  ، أمل يأنِ ك يا أبا سفيانَ وحيَ »، قال: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فلام رآه رسوُل ملسو هيلع هللا ىلص

 «؟إله إال اهللُ

لقد ظننت أن  اهلللك، وك وأوَص ك وأكرمَ قال: بأيب أنت وأمي، ما أحلمَ 

 .ا بعده لقد أغنى عني شيئً غريُ  إلهٌ  اهلللو كان مع 

  «اهلل؟ أين رسوُل  ! أمل يأن لك أن تعلمَ فيانَ وحيك يا أبا ُس »قال: 

فإن يف  اهللك! أما هذه وك وأوصلَ ك وأكرمَ قال: بأيب أنت وأمي، ما أحلمَ 

 ا.النفس منها حتى اآلن شيئً 

 ا رسوُل وأن حممدً  ،إال اهلل م واشهد أن ال إلهَ : وحيك! أسلِ فقال له العباُس 

 ك.عنقُ  ضَب اهلل قبل أن تُ 

 .، فأسلماحلقِّ  قال: فشهد شهادةَ 

، حيب هذا الفخرَ  فيان رجٌل اهلل، إن أبا ُس  يا رسوَل  : قلت:قال العباُس 

 .افاجعل له شيئً 

، ومن ، ومن أغلق بابه فهو آمن  فهو آمن   فيانَ أيب ُس  نعم، من دخل دارَ »قال: 

 .«فهو آمن   دخل املسجَد 

الوادي  ضيِق سه بمَ ، احبِ يا عباُس »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لام ذهب لينرصف قال رسوُل ف

اجلبلِ  مِ طْ عند َخ 
(1)

 .«اهلل فرياها به جنودُ  ، حتى ترَّ 

                                                 

 ونتأ من بعض حجارته.م اجلبل: ما خرج منهطْ َخ  (1)
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أن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  الوادي، حيث أمرين رسوُل  ضيِق ه بمَ فخرجت حتى حبستُ  قال:

 ه.أحبَس 

، من هذه؟ قال: يا عباُس  عىل راياهتا، كلام مرت قبيلةٌ  ت القبائُل قال: ومرَّ 

، من فيقول: يا عباُس  القبيلةُ  ثم مترُّ  ؟!، فيقول: ما يل ولسليمليمٌ فأقول: ُس 

 ، ما متر به قبيلةٌ حتى نفدت القبائُل  ؟!، فيقول: ما يل وملزينةَ زينةُ هؤالء؟ فأقول: مُ 

اهلل  رسوُل  حتى مرَّ  ؟!ه هبم، قال: ما يل ولبني فالنإال يسألني عنها، فإذا أخربتُ 

 دُق رى منهم إال احلَ ، ال يُ فيها املهاجرون واألنصار  ته اخلضاءيف كتيب ملسو هيلع هللا ىلص

 ، من هؤالء؟يا عباُس  !اهلل ، فقال: سبحانَ من احلديدِ 

 .هاجرين واألنصاريف املُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هذا رسوُل  قال: قلت:

ملك ابن  ، لقد أصبَح ، واهلل يا أبا الفضلِ وال طاقةٌ  بٌل هبؤالء قِ  قال: ما ألحدٍ 

 .ظياًم ع أخيك الغداةَ 

 . قال: فنعم إذن.قلت: يا أبا سفيان، إهنا النبوةُ  قال:

 يا معرَش  بأعىل صوته: ك، حتى إذا جاءهم رصَخ إىل قومِ  جاءَ قال: قلت: النَّ 

فهو  أيب سفيانَ  لكم به، فمن دخل دارَ  َل بَ كم فيام ال قِ قد جاءَ  ، هذا حممدٌ قريشٍ 

 .آمنٌ 

 .كغني عنا دارُ قاتلك اهلل! وما تُ  قالوا:

ق املسجد فهو آمن، فتفرَّ  ، ومن دخَل ه فهو آمنٌ عليه بابَ  ال: ومن أغلَق ق

 .هم وإىل املسجدِ إىل دورِ  الناُس 
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ملا انتهى إىل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رسوَل  اهلل بن أيب بكرٍ  : فحدثني عبدُ قاَل ابُن إسحاَق 

ارً ى وقف عىل راحلته معتجِ وَ ذي طُ 
(1)

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل محراء، وإن رسوَل  ةٍ رَب حِ  ردِ بُ  ةِ قَّ بُش  

ه ليكاد ثنونَ ، حتى إن عُ به من الفتِح  مه اهللُ ا هلل حني رأى ما أكرَ ه تواضعً رأَس  ضعُ ليَ 

 .الرحلِ  واسطةَ  مسُّ يَ 

حني  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  جيٍح اهلل بن أيب نَ  : وحدثني عبدُ قاَل ابُن إسحاَق 

الناس من  أن يدخل يف بعضِ  بن العوامِ  وى أمر الزبريَ ه من ذي طُ ق جيَش فرَّ 

أن يدخل يف بعض  بادةَ بن عُ  سعدَ  رسى، وأمرَ اليُ  بةِ جنِّ عىل املُ  وكان الزبريُ  ى،دً كُ 

 .داءمن كَ  الناسِ 

 قال: ه داخاًل جِّ ا حني وُ أهل العلم أن سعدً  : فزعم بعُض قاَل ابُن إسحاَق 

 .رمةستحل احلُ تُ  لحمة، اليومُ املَ  يومُ  اليومُ 

بن  ع ما قال سعدُ اسم ،اهلل فقال: يا رسوَل  فسمعها رجل من املهاجرين

 .صولةٌ  ، ما نأمن أن يكون له يف قريشٍ عبادةَ 

منه فكن أنت  ه، فخذ الرايةَ كْ أدرِ »: بن أيب طالٍب  لعيلِّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  لفقا

 .«هبا الذي تدخُل 

اهلل  يف حديثه أن رسوَل  جيٍح اهلل بن أيب نَ  : وقد حدثني عبدُ قاَل ابُن إسحاَق 

، يف بعض الناس، وكان ةَ مكَّ  أسفَل  يطِ ن اللِّ م ، فدخَل بن الوليدِ  أمر خالدَ  ملسو هيلع هللا ىلص

من  وقبائُل  هينةُ زينة وُج فار ومُ وسليم وغِ  منى، وفيها أسلمُ اليُ  بةِ جنِّ عىل املُ  خالدٌ 

 قبائل العرب.

                                                 
 ار: لف العاممة عىل الرأس.جَ تِ االعْ  (1)
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بني يدي  ةَ اح بالصف من املسلمني ينصب ملكَّ اجلرَّ  بنُ  وأقبل أبو عبيدةَ 

بت ، وُض ةَ نزل بأعىل مكَّ  ، حتىمن أذاخرَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، ودخل رسوُل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

 ته.بَّ له هنالك قُ 

اهلل بن أيب بكر أن  وعبدُ  جيٍح اهلل بن أيب نَ  : وحدثني عبدُ قاَل ابُن إسحاَق 

ا هيل بن عمرو كانوا قد مجعوا ناًس وُس  بن أيب جهلٍ  ة وعكرمةَ بن أميَّ  صفوانَ 

، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ل رسولِ ا قبل دخوعد سالًح يُ  بن قيسٍ  اُس قاتلوا، وقد كان مِح ليُ  ةِ ندمَ باخلَ 

هم املسلمون ، فلام لقيَ وعكرمةَ  هيلٍ وُس  مع صفوانَ  ندمةَ ثم شهد اخلَ ، صلح منهويُ 

 .ا من قتالٍ ، ناوشوهم شيئً بن الوليدِ  خالدِ  من أصحاِب 

-إىل أمرائه من املسلمني  دَ قد عهِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : وكان رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

 يف نفرٍ  دَ لهم، إال أنه قد عهِ إال من قاتَ  قاتلواأن ال يُ  -ةَ حني أمرهم أن يدخلوا مكَّ 

 .الكعبة جدوا حتت أستارِ وإن وُ  ،هم أمر بقتلهمسامَّ 

 ةَ ملا نزل مكَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رسوَل  يبةَ : عن صفية بنت َش قاَل ابُن إسحاَق 

 الركنَ  ه، يستلمُ لتِ ا عىل راحِ به سبعً  ، فطاَف حتى جاء البيَت  ، خرَج واطمأن الناُس 

نٍ جَ حْ بمِ 
(1)

، الكعبةِ  فأخذ منه مفتاَح  بن طلحةَ  ه، دعا عثامنَ ده، فلام قىض طوافَ يف ي 

ها، ثم َح ثم طرَ  ها بيدهرَسَ فكَ  يدانٍ من عِ  امةً لها، فوجد فيها مَح َخ تحت له، فدَ ففُ 

له الناُس  فَّ كِ وقد استُ  الكعبةِ  وقف عىل باِب 
(2)

 .يف املسجدِ  

قام عىل باب  ملسو هيلع هللا ىلصهلل ا أهل العلم أن رسوَل  : فحدثني بعُض قاَل ابُن إسحاَق 

 ه، وهزمَ عبَد  ه، ونَِص دق وعَد له، َص  ه ال رشيَك وحَد  ال إله إال اهللُ»فقال:  الكعبةِ 

                                                 

ة.جَ حْ املِ  (1)  ن: العصا املعوجَّ

 اْسَتَكفَّ القوُم حول اليشء: أي أحاطوا به ينظرون إليه. (2)
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هاتني إال  يَّ مَ َد عى فهو حتت قَ دَّ أو مال يُ  أو دمٍ  رةٍ ه، أال كل مأثُ وحَد  األحزاَب 

 .احلاج قايةَ البيت وِس  سدانةَ 

من  ، مئة  ظة  غلَّ مُ  فيه الديةُ والعصا، ف العمد بالسوطِ  بهِ اخلطأ ِش  أال وقتيُل 

 .اإلبل، أربعون منها يف بطوهنا أوالدها

ها باآلباء، مَ ، وتعظ  اجلاهليةِ  قد أذهب عنكم نخوةَ  ، إن اهللَقريشٍ  يا معَش 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )»، ثم تال هذه اآلية: «من تراٍب  ، وآدمُ من آدمَ  الناُس 

 «[13]احُلُجرات: (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 ا.اآلية كله

 .«فيكم؟ ، ما ترون أين فاعل  قريشٍ  يا معَش »ثم قال: 

 .أخ كريمٍ  كريم، وابنُ  ا، أٌخ قالوا: خريً 

 .«لقاءُ اذهبوا فأنتم الط  »قال: 

 فتاُح ومِ  بن أيب طالٍب  ، فقام إليه عيلُّ يف املسجدِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ثم جلس رسوُل 

صىل اهلل عليك،  سقايةِ مع ال جابةَ اهلل، امجع لنا احلِ  الكعبة يف يده، فقال: يا رسوَل 

ك يا هاك مفتاَح »عي له، فقال: فدُ  ،«؟بن طلحةَ  أين عثامنُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

 .«ووفاءٍ  بر   يومُ  ، اليومَ عثامنُ 

 ةَ مكَّ حني افتتح  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبيَّ  ى بن سعيدٍ : وبلغني عن حييَ هشامٍ  قال ابنُ 

، فقالوا فيام بينهم: ، وقد أحدقت به األنصارُ اهللَودخلها، قام عىل الصفا يدعو 

 ه وبلده يقيم هبا؟عليه أرَض  ، إذ فتح اهللُملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أترون رسوَل 
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اهلل، فلم يزل  يا رسوَل  قالوا: ال يشءَ  ،«م؟ماذا قلتُ »فلام فرغ من دعائه قال: 

 .«كممماتُ  م، واملامُت ! املحيا حمياكُ اهلل عاذَ مَ »: ملسو هيلع هللا ىلص هبم حتى أخربوه، فقال النبيُّ 

يوم الفتح عىل  ةَ مكَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: دخل رسوُل  ابن عباسِ  : عنقال ابن هشامٍ 

 ملسو هيلع هللا ىلص بالرصاص، فجعل النبيُّ  مشدودةٌ  راحلته، فطاف عليها وحول البيت أصنامٌ 

كان  إن الباطَل  الباطُل  هَق وزَ  جاء احلق  » :ويقول يف يده إىل األصنامِ  بقضيٍب  يشريُ 

إال وقع  فاهُ ، وال أشار إىل قَ فاهُ لق منها يف وجهه إال وقعَ  فام أشار إىل صنمٍ  ،«ازهوق  

 .إال وقعَ  منها صنمٌ  ه، حتى ما بقَي لوجهِ 

 آالف. من املسلمني عرشةُ  ةَ مكَّ  من شهد فتَح  : وكان مجيعُ قاَل ابُن إسحاَق 

سنة  رمضانَ  بقني من شهرِ  ليالٍ  لعرِش  مكةَ  : وكان فتُح قاَل ابُن إسحاَق 

 ثامن.

 يف سنة مثان بعد الفتِح ننٍيُح غزوُة -13

اهلل عليه من  وما فتَح  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  برسولِ  ت هوازنُ عَ : وملا سمِ قاَل ابُن إسحاَق 

ها، كلُّ  ثقيٌف  إليه مع هوازنَ  ، فاجتمعَ النرصيُّ  بن عوٍف  ، مجعها مالُك ةَ مكَّ 

 -وهم قليٌل - من بني هاللٍ  بن بكر، وناٌس  شم كلها، وسعدُ واجتمعت نرص وُج 

 .إال هؤالء عيالنَ  شهدها من قيسِ ومل يَ 

بن أيب  اهلل إليهم عبدَ  بعَث  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : وملا سمع هبم نبيُّ قاَل ابُن إسحاَق 

هم، ثم علمَ  فيهم حتى يعلمَ  ، فيقيمَ يف الناسِ  ، وأمره أن يدخَل األسلميَّ  ردَ دْ َح 

 يأتيه بخربهم.
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م ما قد وعلِ  فيهم، فأقام فيهم، حتى سمعَ  ، فدخَل أيب حدردَ  فانطلق ابنُ 

ثم  ،ما هم عليه وأمر هوازنَ  من مالٍك  ، وسمعَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  أمجعوا له من حرِب 

 .، فأخربه اخلربَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أقبل حتى أتى رسوَل 

من  آالٍف  ةِ مع عرْش  ةَ من أهل مكَّ  معه ألفانِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: ثم خرج رسوُل 

 ا، واستعمَل  ألفً ، فكانوا اثني عرَش ةَ هبم مكَّ  اهللُ  ففتَح  أصحابه الذين خرجوا معه

ا عىل من ختلف عنه من الناس، ثم أمريً  ةَ عىل مكَّ  بن أسيدٍ  اَب تَّ ع ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

 .هوازنَ  ريد لقاءَ عىل وجهه يُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مىض رسوُل 

مالك قال: خرجنا مع  بنَ  ، أن احلارَث الليثيِّ  : عن أيب واقدٍ قاَل ابُن إسحاَق 

نني، نا معه إىل ُح باجلاهلية، قال: فرِس  ونحن حديثو عهدٍ  ننيٍ إىل ُح  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

قال ، يُ عظيمة خضاءُ  شجرةٌ  ومن سواهم من العرِب  قريشٍ  كفارِ لقال: وكانت 

عندها،  هم عليها، ويذبحونَ علقون أسلحتَ ، فيُ ، يأتوهنا كل سنةٍ أنواطٍ  ذاُت  :َلا

 ا.فون عليها يومً ويعكُ 

، قال: عظيمةً  ضاءَ َخ  درةً ِس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مع رسولِ  قال: فرأينا ونحن نسريُ 

 كام َلم ذاُت  أنواطٍ  لنا ذاَت  اهلل، اجعْل  الطريق: يا رسوَل  باِت نادينا من جنفتَ 

 أنواط.

 كام قال قومُ  حممد بيده ، قلتم والذي نفُس أكربُ  اهللُ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال رسوُل 

 ،[532]األعراف: (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)موسى ملوسى: 

 .«كممن كان قبلَ  ننَ َس  بنَّ ، لتكُ ننُ إهنا السَّ 
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رنا  انحدَ ننياهلل قال: ملا استقبلنا وادي ُح  بن عبدِ  عن جابرِ  :قاَل ابُن إسحاَق 

قد سبقونا إىل الوادي،  ، وكان القومُ امية الصبِح ويف عَ ، امةَ من أودية هِت  يف وادٍ 

ما فواهلل  ئوا وأعدوا،وقد أمجعوا وهتيَّ  قه،ضايِ عابه وأحنائه ومَ نوا لنا يف ِش فكمَّ 

 رَ مَ واحد، وانَش  رجلٍ  قد شدوا علينا شدةَ  ون إال الكتائُب نحطُّ راعنا ونحن مُ 

الناُس 
(1)

 .عىل أحدٍ  راجعني، ال يلوي أحدٌ  

، أنا وا إلَّ لم  هَ  ؟أين أهيا الناُس »اليمني، ثم قال:  ذاَت  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وانحاز رسوُل 

 .«بن عبد اهلل اهلل، أنا حممُد  رسوُل 

ال أنه قد ، إ، فانطلق الناُس ها عىل بعضٍ بعُض  ، محلت اإلبُل قال: فال يشءَ 

 بيته. وأهلِ  من املهاجرين واألنصارِ  نفرٌ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بقي مع رسولِ 

من  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، ورأى من كان مع رسولِ الناُس  : فلام اهنزمَ قاَل ابُن إسحاَق 

 .نِ غْ هم من الضِّ منهم بام يف أنفِس  ، تكلم رجاٌل اَلزيمةَ  ةَ أهل مكَّ  فاةِ ُج 

 :أخو بني عبد الدارِ  طلحةَ  بن عثامن بن أيب : وقال شيبةُ قاَل ابُن إسحاَق 

 ا.أقتل حممدً  ، اليومَ دٍ يوم أُح  تَل ، وكان أبوه قُ ثأري من حممدٍ  دركُ أُ  قلت: اليومَ 

 ْق ى فؤادي، فلم أطِ ه، فأقبل يشء حتى تغشَّ برسول اهلل ألقتلَ  درُت قال: فأَ 

 مني. ذاك، وعلمت أنه ممنوعٌ 

قال حني  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، أن رسوَل ةَ أهل مكَّ  : وحدثني بعُض قاَل ابُن إسحاَق 

من  اليومَ  غلَب لن نُ »اهلل:  من معه من جنودِ  ، ورأى كثرةً ننيٍ إىل ُح  ةَ من مكَّ  فصَل 

 قاَلا.  من بني بكرٍ الناس أن رجاًل  : وزعم بعُض قاَل ابُن إسحاَق  ،«لةقِ 

                                                 
 : أرسعوا.الناُس  رَ مَ انَش  (1)
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 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عبد املطلب قال: إين ملع رسولِ  بنِ  العباسِ عن : قاَل ابُن إسحاَق 

ا هباالبيضاء قد شجرهُت  هبغلتِ  مةِ كَ بحَ  آخذٌ 
(1)

  شديدَ سياًم ، قال: وكنت امرأ َج 

 .الصوِت 

أين أهيا »يقول حني رأى ما رأى من الناس:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ورسوُل  قال:

 .«؟الناُس 

 .يلوون عىل يشء فلم أر الناَس 

 .«أصحاب السمرة يا معَش  األنصار: ، ارصخ، يا معَش يا عباُس » :فقال

 !، لبيَك قال: فأجابوا: لبيَك 

ه، فيقذفها درعَ  عىل ذلك، فيأخذُ  ه، فال يقدرُ ثني بعريَ ليُ  قال: فيذهب الرجُل 

، الصوَت  ه، فيؤمَّ عن بعريه، وخييل سبيلَ  رسه، ويقتحمُ ه وتُ سيفَ  ه، ويأخذُ يف عنقِ 

، ، استقبلوا الناَس إليه منهم مئةٌ  حتى إذا اجتمعَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  حتى ينتهي إىل رسولِ 

يا  ا:ثم خلصت أخريً  ،ما كانت: يا لألنصار َل فاقتتلوا، وكانت الدعوى أوَّ 

فنظر إىل به يف ركائِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  ا عند احلرب، فأرشَف رُبً وكانوا ُص  ،للخزرج

 .«الوطيُس  يَ اآلن محِ »وهم جيتلدون، فقال:  تلد القومِ لُج 

القوم  طعم قال: لقد رأيت قبل هزيمةِ بن مُ  : عن جبريِ قاَل ابُن إسحاَق 

جادِ ل البِ يقتتلون مث والناُس 
(2)

  
ِ
حتى سقط بيننا وبني  األسود، أقبل من السامء

، ثم مل أهنا املالئكةُ  قد مأل الوادي، مل أشكَّ  أسود مبثوٌث  ، فنظرت، فإذا نمٌل القومِ 

 .القومِ  يكن إال هزيمةُ 

                                                 

ها حتى فتحْت فاها: آخٌذ بَحَكمِة بغلتِه البيضاء قد شجرهُتا هبا (1)  .أي َضْبُتها بلجامها َأُكفُّ

 اد: كساء خمطط من أكسية األعراب.جَ البِ  (2)



 خمتصر السرية النبوية|  222

 

، بن عوٍف  ومعهم مالُك  املرشكون، أتوا الطائَف  : وملا اهنزمَ قاَل ابُن إسحاَق 

، ومل يكن فيمن توجه نحو هم نحو نخلةَ ، وتوجه بعُض سٍ هم بأوطابعُض  وعسكرَ 

من  من سلك يف نخلةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  خيُل  ، وتبعْت من ثقيٍف  ريةَ إال بنو غِ  نخلةَ 

 ، ومل تتبع من سلك الثنايا.الناسِ 

أبا  ل أوطاسٍ بَ ه قِ من توجَّ  يف آثارِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : وبعث رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

مي أبو ، فرُ ، فناوشوه القتاَل من اهنزمَ  بعَض  اسِ لن، فأدرك من اعامر األشعريَّ 

فقاتلهم،  ه،، وهو ابن عمِّ أبو موسى األشعريُّ  تل، فأخذ الرايةَ فقُ  عامر بسهمٍ 

 .هممَ عىل يديه وهزَ  ففتح اهللُ

ة من قومه، عىل ثنيَّ  ، فوقف يف فوارَس بن عوف عند اَلزيمةِ  وخرج مالُك 

 خراكم.متيض ضعفاؤكم، وتلحق أُ  فوا حتىه: قِ من الطريق، وقال ألصحابِ 

فلام انتهى ، الناسِ  نهزمةِ هبم من مُ  ن كان حلَق فوقف هناك حتى مىض مَ 

هم حتى أزاحهم نُ طاعِ ، فلم يزل يُ ، فصمد َلمالقومَ  أبرَص  إىل أصل الثنيةِ  الزبريُ 

 عنها.

 سعودُ وأمواَلا، وكان عىل املغانم مَ  ننيٍ سبايا ُح  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  إىل رسولِ  عْت ثم مُج 

بست ، فحُ عرانةِ إىل اجلِ  بالسبايا واألموالِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، وأمر رسوُل ن عمرو الغفاريُّ ب

 هبا.

 مثان يف سنِة ننٍيالطائف بعد ُح ذكر غزوِة -14

 أغلقوا عليهم أبواب مدينتها، وصنعوا الصنائعَ  الطائَف  ثقيٍف  لُّ م فَ وملا قدِ 

 .للقتالِ 
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 .ننيٍ حني فرغ من ُح  إىل الطائِف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ثم سار رسوُل 

، ثم ، ثم عىل قرنٍ اليامنيةِ  عىل نخلةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : فسلك رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

 الرُّ  حرةِ عىل املليح، ثم عىل بُ 
ِ
 ا فصىل فيه.، فابتنى هبا مسجدً ةَ يَّ من لِ  غاء

-الرغاء  حرةَ ببُ  أنه أقاد يومئذٍ  و بن شعيٍب : فحدثني عمرُ قاَل ابُن إسحاَق 

 قتل رجاًل  من بني ليٍث  رجٌل  -به يف اإلسالم دَ قيوهو أول دم أُ - مٍ بدَ  -حني نزَلا

 .ذيل، فقتله بهمن هُ 

، ثم سلك دمَ بن عوف فهُ  مالِك  بحصنِ  -ةَ يَّ وهو بلِ - ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وأمر رسوُل 

ْيَقةُ  :قال َلايُ  يف طريٍق  سأل عن اسمها، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فلام توجه فيها رسوُل الضَّ

 .الضيقة :يل لهفقِ  «؟هذه الطريِق  ما اسمُ »

 .«سىبل هي اليُ »ال: فق

ا من ، قريبً الصادرةُ  :قال َلايُ  ، حتى نزل حتت سدرةٍ ٍب ثم خرج منها عىل نخْ 

 خرَب ، وإما أن نُ إما أن ترَج »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  إليه رسوُل  ، فأرسَل من ثقيٍف  مال رجلٍ 

 .«طكعليك حائِ 

حتى  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ثم مىض رسوُل  ،هبإخرابِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رج، فأمر رسوُل فأبى أن خَي 

، ه بالنبلِ من أصحابِ  تل به ناٌس ، فضب به عسكره، فقُ ا من الطائِف بً نزل قري

 تناَلم، ومل يقدرِ  ، فكانت النبُل الطائِف  من حائطِ  اقرتَب  وذلك أن العسكرَ 

من  م، فلام أصيب أولئك النفرُ أغلقوه دوهَن  ؛طهمدخلوا حائِ املسلمون عىل أن يَ 

هم ، فحارَص اليومَ  طائِف ه عند مسجده الذي بالوضع عسكرَ  ه بالنبلِ أصحابِ 

 .ا، وتراموا بالنبلِ  شديدً تااًل وقاتلهم قِ ، ا وعرشين ليلةً بضعً 
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اهلل، أعطني  قالت: يا رسوَل  -عثامن وهي امرأةُ - بنت حكيمٍ  ثم إن خويلةَ 

قيل، بنت عَ  ، أو حيل الفارعةِ بنت غيالن باديةَ  حيلَ  -عليك الطائَف  اهللُ إن فتَح -

 .وكانتا من أحىل نساء ثقيٍف 

 «؟يا خويلةُ  ؤذن ل يف ثقيٍف وإن كان مل يُ »قال َلا:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كر يل أن رسوَل فذُ 

اهلل  ، فدخل عىل رسولِ بن اخلطاِب  ، فذكرت ذلك لعمرَ فخرجت خويلةُ 

قد »لته؟ قال: ، زعمت أنك قُ ويلةُ ثتنيه ُخ حدَّ  ما حديٌث  ،اهلل ، فقال يا رسوَل ملسو هيلع هللا ىلص

 «هقلتُ 

 هلل؟ا قال: أوما أذن لك فيهم يا رسوَل 

 .«ال»قال: 

 بالرحيل؟ نُ قال: أفال أؤذِّ 

 .«بىل»قال: 

 قال: فأذن عمر بالرحيل.

 وسباياها وازَنَه أمواِل أمُر -15

فيمن معه من الناس، ومعه من  عرانةَ حتى نزل اجلِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  ثم خرَج 

 : يا رسوَل ظعن عن ثقيٍف  ه يومَ من أصحابِ  وقد قال له رجٌل  ،كثريٌ  سبٌي  هوازنَ 

ثم أتاه وفد  «ت هبما وأْ اهد ثقيف   اللهمَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عليهم، فقال رسوُل  عُ اهلل، اد

من  آالٍف  ستةُ  من سبي هوازنَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، وكان مع رسولِ عرانةِ باجلِ  هوازنَ 

 
ِ
 الذراري والنساء

ِ
 ته.دَّ درى ما عِ ما ال يُ  ، ومن اإلبل والشاء
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 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ا رسوَل أتو بن عمرو أن وفد هوازنَ  اهللعبد  عن: قاَل ابُن إسحاَق 

 وعشريةٌ  اهلل، إنا أصٌل  يا رسوَل  موا، فقالوا:وقد أسلَ 
ِ
ما مل  ، وقد أصابنا من البالء

 اهلل عليك. نَّ ن علينا، مَ عليك، فامنُ  َف خَيْ 

كنى ، يُ هريٌ زُ  :قال لهبني سعد بن بكر يُ  ثم أحدُ  من هوازنَ  قال: وقام رجٌل 

ك الاليت وخاالتك وحواضنُ  كتُ ظائر عامَّ اهلل، إنام يف احل د، فقال: يا رسوَل أبا رُصَ 

، ثم نزل منا بن املنذرِ  ، أو للنعامنِ مرٍ للحارث بن أيب ِش  لنك، ولو أنا َملحناكفُ كن يَ 

 املكفولني. ه علينا، وأنت خريُ ه وعائدتَ جونا عطفَ الذي نزلت به، رَ  بمثلِ 

 .«إليكم أم أموالكم؟ أبناؤكم ونساؤكم أحب  »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

إلينا نساءنا  دَّ رُ نا، بل تَ نا وأحسابِ تنا بني أموالِ اهلل، خريَّ  الوا: يا رسوَل فق

 .إلينا وأبناءنا، فهو أحبُّ 

يت املطلب فهو لكم، وإذا ما أنا صلَّ  ني عبدِ أما ما كان ل ولبَ »فقال َلم: 

 اهلل إىل املسلمني، وباملسلمني برسولِ  ستشفعُ بالناس، فقوموا فقولوا: إنا نَ  الظهرَ 

 .«لكم عطيكم عند ذلك، وأسأُل اهلل يف أبنائنا ونسائنا، فسأُ  إىل رسولِ 

هم به، ، قاموا فتكلموا بالذي أمرَ الظهرَ  بالناسِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فلام صىل رسوُل 

 .«املطلب فهو لكم ني عبدِ وأما ما كان ل ولبَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال املهاجرون: وما كان لنا فهو لرسولِ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : وما كان لنا فهو لرسولِ نصارُ وقالت األ

 فال. : أما أنا وبنو متيمٍ بن حابسٍ  فقال األقرعُ 
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 فال. صن: أما أنا وبنو فزارةَ بن حِ  وقال عيينةُ 

 فله بكِل  ه من هذا السبيك منكم بحقِ أما من تسَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

 .«أبناءهم ونساءهم دوا إىل الناسِ ه، فرُ ، من أول سبي أصيبُ فرائَض  إنسان سُت 

 «ما فعل؟» بن عوٍف  ، وسأَلم عن مالِك هوازنَ  لوفدِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وقال رسوُل 

ا أنه إن أتاين أخربوا مالك  » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فقال رسوُل قيٍف مع ثَ  فقالوا: هو بالطائِف 

 .«من اإلبل ه مئة  ه وماله، وأعطيتُ عليه أهلَ  ددُت  رَ سلام  مُ 

ا عىل خاف ثقيفً  وقد كان مالٌك  ،ِف بذلك، فخرج إليه من الطائ تى مالٌك فأُ 

يئت لته فهُ براحِ  سوه، فأمرَ قال له ما قال، فيحبِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  علموا أن رسوَل نفسه أن يَ 

ه، فركضه ، فجلس عىل فرِس ، فخرج لياًل يت به إىل الطائِف له، فأُ  له، وأمر بفرسٍ 

أدركه ، فملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ها، فلحق برسولِ بس فركبَ هبا أن حُت  مرَ ه حيث أَ حتى أتى راحلتَ 

ن فحُس  من اإلبل، وأسلمَ  ه وماله، وأعطاه مئةً عليه أهلَ  ، فردَّ ةَ أو بمكَّ  عرانةِ باجلِ 

 .هإسالمُ 

نني إىل أهلها سبايا ُح  من ردِّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : وملا فرغ رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

، نا من اإلبل والغنمِ م علينا فيئَ اهلل، اقِس  يقولون: يا رسوَل  ركب، واتبعه الناُس 

 ،ردائي أهيا الناُس  أدوا علَّ »ه فقال: ت عنه رداءَ فَ طَ ، فاختَ ه إىل شجرةٍ حتى أجلئو

 ه عليكم، ثم ما ألفيتموين بخيال   لقسمتُ ام  عَ نَ  امةَ شجر ِت  أن لو كان لكم بعددِ فواهلل 

 .«اا وال كذاب  وال جبان  

عيه، ثم نامه، فجعلها بني أصبُ من َس  وبرةً  ، فأخذَ ثم قام إىل جنب بعريٍ 

، مُس كم وال هذه الوبرة إال اخلُ ، واهلل ما ل من فيئِ أهيا الناُس »ثم قال: رفعها، 
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ا ه عار  لول يكون عىل أهلِ ، فإن الغُ طيَ ْخ واملِ  فأدوا اخلياطَ  ؛عليكم دود  واخلمس مر

 .«القيامة ا يومَ ا وشنار  ونار  

ا من م، وكانوا أرشافً قلوهُب  املؤلفةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : وأعطى رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

 .همهم ويتألف هبم قومَ الناس، يتألفُ  رشاِف أ

من بني  قال: جاء رجٌل بن العاص اهلل بن عمرو  : عن عبدِ قاَل ابُن إسحاَق 

، قد ، فقال: يا حممدُ عطي الناَس ، فوقف عليه وهو يُ ذو اخلويرصةِ  :قال لهيُ  متيمٍ 

 .يف هذا اليوم ما صنعَت  رأيُت 

 .«؟أجل، فكيف رأيَت »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 

 .لتدَ قال: مل أرك عَ ف

ن عندي، فعند مَ  وحيك! إذا مل يكن العدُل »ثم قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ب النبيُّ فغِض  قال:

 .«!؟يكون

 اهلل، أال أقتله؟ بن اخلطاب: يا رسوَل  فقال عمرُ 

رجوا منه كام يتعمقون يف الدين حتى َي  له شيعة   ال، دعه فإنه سيكونُ » :فقال

 .«ةِ من الرميَّ  السهمُ  رُج َي 

ما  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: ملا أعطى رسوُل  اخلدريِّ  شام: عن أيب سعيدٍ قال ابن ه

منها  ، ومل يكن يف األنصارِ العرِب  ويف قبائلِ  أعطى من تلك العطايا، يف قريشٍ 

حتى قال  هم، حتى كثرت منهم القالةُ يف أنفِس  من األنصارِ  هذا احليُّ  دَ َج ، وَ يشءٌ 

، فقال: يا بادةَ بن عُ  خل عليه سعدُ ه، فدقومَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ي واهلل رسوُل قِ هم: لقد لَ قائلُ 
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يف  هم، ملا صنعَت قد وجدوا عليك يف أنفِس  من األنصارِ  اهلل، إن هذا احليَّ  رسوَل 

 
ِ
 ا يف قبائلِ ظامً ك، وأعطيت عطايا عِ مت يف قومِ ، قَس الذي أصبَت  هذا الفيء

 .من األنصار منها يشءٌ  يف هذا احليِّ  العرب، ومل يك

 .«!؟سعُد فأين أنت من ذلك يا »قال: 

 ومي.اهلل، ما أنا إال من قَ  يا رسوَل  قال:

 .«ك يف هذه احلظريةِ فامجع ل قومَ »قال: 

 .يف تلك احلظريةِ  األنصارَ  ، فجمعَ فخرج سعدٌ  قال:

 هم.فردَّ  كهم، فدخلوا، وجاء آخرونَ من املهاجرين فرَتَ  قال: فجاء رجاٌل 

، من األنصارِ  يُّ ، فقال: قد اجتمع لك هذا احلفلام اجتمعوا له أتاه سعدٌ 

 يا معَش »ه، ثم قال: وأثنى عليه بام هو أهلُ  ، فحمد اهللَملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فأتاهم رسوُل 

أمل آتكم  !يف أنفسكم؟ وجدتوها علَّ  ة  َد وجِ  ،بلغتني عنكم ة  ما قالَ  ،األنصار

 .«بني قلوبكم! ف اهللُفألَّ  ، وأعداء  فأغناكم اهللُ ، وعالة  ال فهداكم اهللُالَّ ُض 

 وأفضل. نُّ ه أمَ بىل، اهلل ورسولُ قالوا: 

 .«؟األنصارِ  يبونني يا معَش أال ُت »ثم قال: 

 .والفضُل  ه املنُّ هلل ولرسولِ  اهلل؟ ك يا رسوَل قالوا: بامذا نجيبُ 

ا ب  كذَّ نا مُ قتم: أتيتَ ِد م ولُص دقتُ فلَص  ؛ملتُ لو شئتم لقُ  اهللأما و»: ملسو هيلع هللا ىلصقال 

أوجدتم يا  ، فآسيناكيناك، وعائال  ا فآو فنِصناك، وطريد  ذوال  قناك، وَم فصدَّ 
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ةٍ عاعَ األنصار يف أنفسكم يف لُ  معَش 
(1)

سلموا، ا ليُ هبا قوم   من الدنيا تألفُت  

 بالشاةِ  ، أن يذهب الناُس األنصارِ  ون يا معَش رَض كم، أال تَ كم إىل إسالمِ تُ كلْ ووَ 

، لوال بيده حممدٍ  فوالذي نفُس  كم؟حالِ إىل رِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رجعوا برسولِ وتَ  والبعريِ 

ا، عب  ِش  ت األنصارُ كَ لَ ا وَس عب  ِش  الناُس  ، ولو سلَك من األنصارِ  لكنت امرأ   امهجرةُ 

 أبناءِ  ، وأبناءَ األنصارِ  ، وأبناءَ األنصارَ  ارحمِ  اللهمَّ  ،األنصار عَب ِش  لسلكُت 

 .«األنصارِ 

 اًم اهلل قْس  لوا حلاهم، وقالوا: رضينا برسولِ حتى أخَض  قال: فبكى القومُ 

 ا.وحظا 

 قوا.، وتفرَّ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  م انرصف رسوُل ث

ا، وأمر ببقايا عتمرً مُ  عرانةِ من اجلِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : ثم خرج رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

مرته انرصف من عُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  الظهران، فلام فرغ رسوُل  رِّ ، بناحية مَ ةَ جنَّ بس بمِ الفيء فحُ 

، بن جبلٍ  ه معاذَ ف مع، وخلَّ ةَ أسيد عىل مكَّ  بنَ  اَب ا إىل املدينة، واستخلف عتَّ راجعً 

 ببقايا الفيء. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بع رسوُل ، واتُّ مهم القرآنَ علِّ يف الدين، ويُ  ه الناَس يفقِّ 

 تسع يف رجب سنَة تبوَك غزوُة -16

ذي  ما بني باملدينةِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  املطلبي قال: ثم أقامَ  عن حممد بن إسحاَق 

رسة الناس، من عُ   زمانٍ وذلك يف، بالتهيؤ لغزو الروم ، ثم أمر الناَس إىل رجٍب  ةِ احلجَّ 

يف  قامَ حيبون املُ  ، والناُس من البالد وحني طابت الثامرُ  ٍب دْ من احلر، وَج  ةٍ وشدَّ 

 .الذي هم عليه عىل احلال من الزمانِ  م، ويكرهون الشخوَص ثامرهم وظالَلِ 

                                                 

 ة: الكأل اخلفيف، كناية عن هبرج الدنيا وزينتها.اعَ عَ اللُّ  (1)
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 ى عنها، وأخرب أنه يريد غريَ إال كنَّ  قلام خيرج يف غزوةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وكان رسوُل 

، ةِ قَّ عد الشُّ لبُ  ؛نها للناس، فإنه بيَّ تبوكٍ  د له، إال ما كان من غزوةِ يصمُ الوجه الذي 

ه، فأمر تَ بَ هْ لذلك أُ  الذي يصمد له، ليتأهب الناُس  العدوِّ  الزمان، وكثرةِ  ةِ وشدَّ 

 .ريد الرومَ الناس باجلهاز، وأخربهم أنه يُ 

يف اجلهاد،  ةً هادَ ، زنفروا يف احلرِّ : ال تَ هم لبعضٍ من املنافقني بعُض  وقال قومٌ 

چ چ )تبارك وتعاىل فيهم:  ، فأنزل اهللُ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ا برسولِ ، وإرجافً ا يف احلقِّ وشكا 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 .[25-25]التوبة: (ک ک گ گ

باجلهاز  ه، وأمر الناَس يف سفرِ  دَّ َج  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : ثم إن رسوَل قاَل ابُن إسحاَق 

 فحمل رجاٌل ، اهلل مالن يف سبيلنى عىل النفقة واحلُ الغ ، وحض أهَل واالنكامشِ 

 ، مل ينفق أحدٌ عظيمةً  عفان يف ذلك نفقةً  بنُ  ، وأنفق عثامنُ سبواالغنى واحتَ  من أهلِ 

 ها.مثلَ 

رون من األعراب، فاعتذروا إليه، فلم عذِّ : وجاءه املُ قاَل ابُن إسحاَق 

 .فارٍ غِ من بني  كر يل أهنم نفرٌ وقد ذُ  ،تعاىل رهم اهللُعذِ يَ 

من املسلمني  ، وقد كان نفرٌ السريَ  ه، وأمجعَ سفرُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ثم استتب برسولِ 

، وال ارتياٍب  شكٍّ  حتى ختلفوا عنه، عن غريِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عن رسولِ  ةُ أبطأت هبم النيَّ 

، وأبو بن أميةَ  ، وهالُل بن الربيعِ  رارةُ بن مالك بن أيب كعب، ومُ  منهم: كعُب 

 هم.تهمون يف إسالمِ ال يُ ، صدٍق  ، وكانوا نفرَ يثمةَ َخ 
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اهلل  وضب عبدُ ، الوداعِ  ه عىل ثنيةِ عسكرَ  ضَب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  فلام خرَج 

 ،العسكرين زعمون ليس بأقلِّ منه، وكان فيام يَ  ه أسفَل عسكرَ  دةٍ معه عىل حِ  بن أيبٍّ 

 ختلف عنه عبد اهلل بن أيب، فيمن ختلف من املنافقني وأهلِ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  فلام سارَ 

 .الريب

جر نزَلا، واستقى باحلِ  رَّ حني مَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : وقد كان رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

ا، وال ال تشبوا من مائها شيئ  »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فلام راحوا قال رسوُل  ،من بئرها الناُس 

، وال تأكلوا منه فوه اإلبَل عجنتموه فاعلِ  وا منه للصالة، وما كان من عجنيٍ ؤتتوضَّ 

 .«له إال ومعه صاحب   الليلةَ  منكم جن أحد  ا، وال يرُ شيئ  

، فيقولون: يا تخلف عنه الرجُل يا، فجعل سائرً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ثم مىض رسوُل 

تعاىل بكم،  لحقه اهللُفسيُ  فيه خري   دعوه، فإن يُك »، فيقول: اهلل، ختلف فالنٌ  رسوَل 

 .«منه م اهللُكُ ذلك فقد أراَح  وإن يك غريَ 

بن ثابت،  وديعةُ  : منهممن املنافقني : وقد كان رهطٌ قاَل ابُن إسحاَق 

هم ، فقال بعُض إىل تبوكَ  نطلٌق وهو مُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يشريون إىل رسولِ ، مُحَريِّ بن  نُ شِّ خُم و

ا! واهلل لكأنا بكم هم بعًض تال العرب بعِض كقِ  الد بني األصفرِ بون جِ لبعض: أحتِس 

 .ا للمؤمننيا وترهيبً إرجافً  ؛نني يف احلبالا مقرَّ غدً 

رجل منا  ضب كلُّ أين أقايض عىل أن يُ  : واهلل لوددُت مُحَريِّ بن  نُ شِّ فقال خُم 

 كم هذه.تِ ملقالَ  أن ينزل فينا قرآنٌ  ، وإنا ننفلُت جلدةٍ  مئةَ 

، فإهنم قد أدرك القومَ » :بن يارٍس  لعامرِ  -فيام بلغني- ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وقال رسوُل 

 .«ل: بىل، قلتم كذا وكذام عام قالوا، فإن أنكروا فقُ هُ قوا، فسلْ احَت 
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عتذرون إليه، فقال يَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال ذلك َلم: فأتوا رسوَل  ،إليهم عامرٌ  َق فانطل

 عىل ناقته فجعل يقول وهو آخذٌ  واقٌف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ورسوُل - ثابٍت  بنُ  وديعةُ 

ڍ ):  ، فأنزل اهللُونلعُب  اهلل، إنام كنا نخوُض  : يا رسوَل -بهاقَ حَ بِ 

 .[61]التوبة: (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

أيب، وكأن الذي  ي واسمُ اهلل، قعد يب اسمِ  يا رسوَل  :ريِّ بن مُحَ  نُ شِّ وقال خُم 

تعاىل أن  الرمحن، وسأل اهللَ  ، فتسمى عبدَ مُحَريِّ ن بن شِّ في عنه يف هذه اآلية خُم عُ 

 .، فلم يوجد له أثرٌ الياممةِ  تل يومَ علم بمكانه، فقُ ا ال يُ ه شهيدً لَ يقتُ 

، فصالح ةَ لَ أيْ  ، صاحُب ؤبةَ بن رُ  ةُ نَّ ، أتاه حُي إىل تبوكَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  وملا انتهى رسوُل 

، فكتب ح، فأعطوه اجلزيةَ ذرُ رباء وأَ َج  ، وأتاه أهُل ، وأعطاه اجلزيةَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل 

 ا، فهو عندهم.َلم كتابً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

 قافاًل  ، مل جياوزها، ثم انرصَف ليلةً  عرشةَ  بضعَ  بتبوكَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فأقام رسوُل 

 .إىل املدينةِ 

 ول من غزوة تبوَكفالضرار عند الُق مسجِد أمُر -17

بينه  بلدٍ - ي أوانٍ حتى نزل بذِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : ثم أقبل رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

الضار قد كانوا أتوه وهو  مسجدِ  وكان أصحاُب  -من هنار وبني املدينة ساعةٌ 

ا لذي العلة واحلاجة اهلل، إنا قد بنينا مسجدً  ، فقالوا: يا رسوَل ز إىل تبوكَ يتجهَّ 

إين عىل » نا، فتصيل لنا فيه فقال:، وإنا نحب أن تأتيَ الشاتيةِ  والليلةِ  طريةِ املَ  والليلةِ 

ألتيناكم،  منا إن شاء اهللُ ولو قد قدِ  -ملسو هيلع هللا ىلصأو كام قال - ، وحال شغلٍ ناح سفرٍ َج 

 .«ينا لكم فيهفصلَّ 
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بن  مالَك  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فدعا رسوُل املسجدِ  ، أتاه خربُ فلام نزل بذي أوانٍ 

انطلقا إىل هذا »فقال:  ،و أخاه عاصَم بَن عدي، أبن عديٍّ  م، ومعنَ خُش الدُّ 

 .«قاهه، فاهدماه وحرَّ الظامل أهلُ  املسجدِ 

م، بن الدخُش  مالِك  ، وهم رهطُ بن عوٍف  فخرجا رسيعني حتى أتيا بني ساملِ 

ا ه، فأخذ سعفً فدخل إىل أهلِ  ،ار من أهيلإليك بن َج : أنظرين حتى أخرُ ملعنٍ  فقال مالٌك 

قاه ه، فحرَّ ا، ثم خرجا يشتدان حتى دخاله وفيه أهلُ ارً من النخل، فأشعل فيه ن

ٱ ٻ ٻ ٻ )ما نزل:  قوا عنه، ونزل فيهم من القرآنِ وهدماه، وتفرَّ 

 إىل آخر القصة. [547]التوبة: (ٻ پ پ پ

 تسع سنَة رمضاَن وإسالمها يف شهِر ثقيٍف وفِد أمُر -18

، وقدم رمضانَ يف  من تبوكَ  املدينةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : وقدم رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

 .ثقيٍف  عليه يف ذلك الشهر وفدُ 

بن أيب  عليهم عثامنَ  رَ م، أمَّ كتاهَب  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فلام أسلموا وكتب َلم رسوُل 

، ه يف اإلسالمِ هم عىل التفقُّ ا، وذلك أنه كان أحرَص هم سنا ثِ العاص، وكان من أحدَ 

 .م القرآنوتعلُّ 

 تسٍع أبي بكر بالناس سنَة حجُّ -19

وشواال وذا  ة شهر رمضانَ بقيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  م أقام رسوُل : ثقاَل ابُن إسحاَق 

هم، ، ليقيم للمسلمني حجَّ ا عىل احلج من سنة تسعٍ القعدة، ثم بعث أبا بكر أمريً 

ومن معه   فخرج أبو بكرٍ  ،همَلم من حجِّ من أهل الرشك عىل منازِ  والناُس 

 من املسلمني.
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ن اهلل عليه، أنه قال: ملا رضوا بن عيلٍّ  حممدِ  : عن أيب جعفرٍ قاَل ابُن إسحاَق 

للناس  ليقيمَ  الصديَق  ، وقد كان بعث أبا بكرٍ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عىل رسولِ  نزلت براءةٌ 

ؤدي عني إال ال يُ »لو بعثت هبا إىل أيب بكر، فقال:  ،اهلل ، قيل له: يا رسوَل احلجَّ 

 .«من أهل بيتي رجل  

من  ةِ هبذه القصَّ اخرج »اهلل عليه، فقال له:  أيب طالب رضوانُ  بنَ  ثم دعا عيلَّ 

، كافر   ى، أنه ال يدخل اجلنةَ النحر إذا اجتمعوا بمن   ، وأذن يف الناس يومَ صدر براءةٍ 

اهلل  ، ومن كان له عند رسولِ ، وال يطوَ بالبيت عريان  وال حيج بعد العام مشك  

 .«تهدَّ فهو له إىل مُ  عهد   ملسو هيلع هللا ىلص

 لرشك من أهلِ فيمن كان من أهل ا : فكان هذا من براءةٍ قاَل ابُن إسحاَق 

 املسمى. ، وأهل املدة إىل األجلِ العهد العامِّ 

الرشك، ممن نقض من  بجهاد أهلِ  ملسو هيلع هللا ىلصه رسولَ  : ثم أمر اهللُقاَل ابُن إسحاَق 

التي  األشهرِ  ، بعد األربعةِ العهد العامِّ  ، ومن كان من أهلِ اخلاصِّ  أهل العهدِ 

 دائه.قتل بعَ منهم، فيُ   إال أن يعدو فيها عادٍ ضب َلم أجاًل 

 سنة الوفوِد :هاتسع وتسميُت سنِة كُرِذ -21

، وأسلمت ، وفرغ من تبوكَ ةَ مكَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : ملا افتتح رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

 وجه. العرب من كلِّ  وبايعت، ضبت إليه وفودُ  ثقيٌف 

من  هذا احليِّ  رَ مْ باإلسالم أَ  ُص تربَّ  : وإنام كانت العرُب قاَل ابُن إسحاَق 

 الناس وهادُم، وأهَل  ا كانوا إمامَ ، وذلك أن قريًش ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  رَ وأمْ  قريشٍ 

العرب ال  ، وقادةَ بن إبراهيم عليهام السالمُ  إسامعيَل  ولدِ  البيت احلرام، ورصيَح 

 .هوخالفِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ت حلرب رسولِ هي التي نصبَ  رون ذلك، وكانت قريٌش نكَ يُ 
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أنه  وعرفت العرُب ، خها اإلسالمُ ، ودوَّ ، ودانت له قريٌش تحت مكةُ فلام افتُ 

، كام قال اهلله، فدخلوا يف دين وال عداوتِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  َلم بحرِب  ال طاقةَ 

: (چ) ڦ ): ملسو هيلع هللا ىلصه ، يقول اهلل تعاىل لنبيِّ وجهٍ  بون إليه من كلِّ ، يِض

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 فامحد اهللَ  :أي [3-5]النرص: (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 ا.ه إنه كان توابً فرْ ك، واستغمن دينِ  عىل ما أظهرَ 
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 [ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل شكوى وابتداء  ]رابعا: حجة الوداع

 داِعالَو ُةجََّح -1

ز للحج، عدة، تهَّ ذو القَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : فلام دخل عىل رسولِ قاَل ابُن إسحاَق 

 باجلهاز له. وأمر الناَس 

 ه، فأرى الناَس عىل حجِّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : ثم مىض رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

 فيها ما بني، طبته التي بنيَّ ُخ  هم، وخطب الناَس نن حجِّ ُس  همهم، وأعلمَ مناسكَ 

 ال فإين ال أدري لعِل  ؛، اسمعوا قولأهيا الناُس » وأثنى عليه، ثم قال: فحمد اهللَ

 .اأبد   ألقاكم بعد عامي هذا هبذا املوقِف 

رمة وا ربكم، كُح إىل أن تلقَ  كم عليكم حرام  كم وأموالَ ، إن دماءَ أهيا الناُس 

كم، فيسألكم عن أعاملكم، كم هذا، وإنكم ستلقون ربَّ شهرِ  م هذا، وكحرمةِ كيومِ 

 .ها إىل من ائتمنه عليهافليؤدِ  ه أمانة  وقد بلغت، فمن كانت عنَد 

، ظلمونظلمون وال تُ كم ال تَ أموالِ  ، ولكن لكم رءوُس ا موضوع  رب   وإن كلَّ 

 .هكل   بن عبد املطلب موضوع   قىض اهلل أنه ال ربا، وإن ربا عباسِ 

 ابن ربيعةَ  دمَ  كم أضعُ دمائِ  َل ، وإن أوَّ كان يف اجلاهلية موضوع   ن كل دمٍ إو

فهو أول  ،ذيل  ، فقتلته هُ ا يف بني ليٍث ستضع  ، وكان مُ بن احلارث بن عبد املطلِب 

 اجلاهلية. ما أبدأ به من دماءِ 

ا، أبد   كم هذهبأرِض  عبَد قد يئس من أن يُ  ، فإن الشيطانَ أهيا الناُس  ،أما بعُد 

كم، فاحذروه عىل رون من أعاملِ قِ به مما حَت  َض ع فيام سوى ذلك فقد رَ طَ ولكنه إن يُ 

 .كمدينِ 
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ا لونه عام  به الذين كفروا، حُي  ضل  يف الكفر، يُ  زيادة   إن النيسءَ  أهيا الناُس 

أحل  موا مارِ ، وحُي حلوا ما حرم اهللُاهلل، فيُ  مَ ما حرَّ  ةَ ا عدَّ ئوا، ليواطرمونه عام  وحُي 

 ةَ ، وإن عدَّ واألرَض  السمواِت  خلق اهللُ ه يومَ قد استدار كهيئتِ  ، وإن الزمانَ اهللُ

، مرَض  متوالية، ورجُب  حرم، ثالثة   ا، منها أربعة   شهر  الشهور عند اهلل اثنا عَش 

 .ادى وشعبانَ الذي بني مُج 

لكم ا، ا، ومهن عليكم حق  ، فإن لكم عىل نسائكم حق  أهيا الناُس  ،أما بعُد 

بينة، فإن مُ  ا تكرهونه، وعليهن أن ال يأتني بفاحشةٍ شكم أحد  رُ ئن فُ عليهن أال يوطِ 

، حربِ مُ  ا غريَ رضبوهن رضب  وتَ  عِ املضاجِ  روهن يفُج ن لكم أن َت قد أذِ  فعلن فإن اهللَ

َِ هن وكسوُت فإن انتهني فلهن رزقُ  ا، فإهنن واستوصوا بالنساء خري   ،ن باملعرو

اهلل،  ا، وإنكم إنام أخذتوهن بأمانةِ كن ألنفسهن شيئ  لِ ال يم عندكم عوانٍ 

 .اهللوجهن بكلامت م ُفرلتُ واستحلَ 

م فيكم ما إن اعتصمتُ  غت، وقد تركُت قول، فإين قد بلَّ  فاعقلوا أهيا الناُس 

 ه.نبيِ  اهلل وسنةَ  كتاَب  :ان  ا بيِ ا، أمر  وا أبد  به فلن تضل  

للمسلم، وأن  مسلم أخ   لَّ أن كُ  نَّ مُ علَ تَ لوه، ، اسمعوا قول واعقِ أهيا الناُس 

منه، فال  نفسٍ  يِب من أخيه إال ما أعطاه عن طِ  المرئٍ  ، فال حيل  املسلمني إخوة  

 .«؟غُت هل بلَّ  كم، اللهمَّ أنفَس  نَّ ظلمُ تَ 

 .نعم قالوا: اللهمَّ  كر يل أن الناَس فذُ 

 .«اشهد اللهمَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فقال رسوُل 
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 إىل امللوِكاهلل  رسوِل رسِل خروُج -2

ه،  من أصحابِ اًل بعث إىل امللوك رُس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : وقد كان رسوُل هشامٍ  قال ابنُ 

 .وكتب معهم إليهم يدعوهم إىل اإلسالمِ 

اهلل بن  الروم، وبعث عبدَ  إىل قيرص ملِك  الكلبيَّ  بن خليفةَ  حيةَ فبعث دِ 

ىل إ أمية الضمريَّ  ، وبعث عمرو بنَ إىل كرسى ملك فارَس  السهميَّ  ذافةَ ُح 

 ملِك  إىل املقوقسِ  لتعةَ بن أيب بَ  احلبشة، وبعث حاطَب  ملِك  النجايشِّ 

ندى لُ ابني اجلُ  ادٍ وعيَّ  يفرٍ إىل َج  و بن العاص السهميَّ اإلسكندرية، وبعث عمرَ 

بن  اممةَ بني عامر بن لؤي، إىل ثُ  و أحدَ بن عمرٍ  ليطَ ، وبعث َس امنَ األزديني ملكي عُ 

 نذرِ إىل املُ  بن احلضميِّ  ، وبعث العالءَ ني ملكي الياممةِ احلنفي بن عيلٍّ  وذةَ وهَ  ثالٍ أُ 

إىل احلارث بن  األسديَّ  بن وهٍب  جاعَ ملك البحرين، وبعث ُش  اوى العبديِّ بن َس 

 م.أوم الشملك خُت  اينِّ الغسَّ  رٍ مْ أيب ِش 

، وبعث الغساينِّ  بن األُمِ  بن وهب إىل جبلةَ  جاعَ : بعث ُش هشامٍ  قال ابنُ 

 .ملك اليمنِ  مرييِّ احلِ  اللٍ كُ  إىل احلارث بن عبدِ  املخزوميَّ  يب أميةَ بن أ هاجرَ املُ 

 البعوِث فلسطني وهو آخُر إىل أرِض بن زيٍد أسامَة عُثَب -3

م، أإىل الش زيد بن حارثةَ  بنَ  أسامةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  : وبعث رسوُل قاَل ابُن إسحاَق 

  ومَ خُت  اخليَل  َئ وطِ وأمره أن يُ 
ِ
، ني، فتجهز الناُس من أرض فلسط والدارومِ  البلقاء

 املهاجرون األولون. وأوعب مع أسامةَ 
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 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  شكوى رسوِل ابتداُء -4

ه الذي كوِ َش ب ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  دئ رسوُل عىل ذلك ابتُ  : فبينا الناُس قاَل ابُن إسحاَق 

 ، أو يف أولِ بقني من صفرٍ  ه ورمحته، يف ليالٍ به من كرامتِ  فيه، إىل ما أرادَ  قبضه اهللُ 

 إىل بقيعِ  أنه خرَج  -كر يلفيام ذُ - دئ به من ذلكما ابتُ  َل كان أوَّ األول، ف ربيعٍ  شهرِ 

ه، فلام أصبح ابتدئ إىل أهلِ  َلم، ثم رجعَ  الليل، فاستغفرَ  ، من جوِف رقدِ الغَ 

 ه ذلك.ه من يومِ بوجعِ 

من  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قالت: رجع رسوُل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  زوِج  : عن عائشةَ قاَل ابُن إسحاَق 

بل أنا »ا يف رأيس، وأنا أقول: وا رأساه، فقال: داعً قيع فوجدين وأنا أجد ُص البَ 

 .«أساهوا رَ  يا عائشةُ  اهللو

يت نتك، وصلَّ عليك وكفَّ  قبل، فقمُت  ِت لو مُ  كِ وما رض  »ثم قال:  قالت:

 .«ك؟عليك ودفنتُ 

إىل بيتي،  ذلك، لقد رجعَت  لكأين بك، لو قد فعلَت  اهللقالت: قلت: و

ه، وهو به وجعُ  ، وتتامَّ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فتبسم رسوُل  ك، قالت:نسائِ  فيه ببعضِ  فأعرسَت 

به زَّ عِ ه، حتى استُ عىل نسائِ  يدورُ 
(1)

ه، فاستأذهنن ، فدعا نساءَ يمونةَ مَ  ، وهو يف بيِت 

 له. نَّ ذِ ض يف بيتي، فأَ مرَّ يف أن يُ 

 املؤمنني هاِتأمَّ ملسو هيلع هللا ىلصه أزواِج كُرِذ -5

بن  عمرَ  بنت ، وحفصةُ أيب بكرٍ  بنُت  ا: عائشةُ : وكن تسعً هشامٍ  قال ابنُ 

بن املغرية،  بنت أيب أميةَ  سلمةَ  ، وأمُّ أيب سفيان بن حرٍب  بنُت  حبيبةَ  اخلطاب، وأمُّ 

                                                 

 ه.به: أي غلبه وجعُ  زَّ عِ استُ  (1)
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احلارث  بنُت  ، وميمونةُ بن رئاٍب  جحشِ  بنُت  بن قيس، وزينُب  زمعةَ  بنُت  وسودةُ 

 .بن أخطَب  ييِّ ُح  بنُت  ار، وصفيةُ احلارث بن أيب ِض  بنُت  بن حزن، وجويريةُ 

 .عرشةَ  ثالَث  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ج رسوُل من تزوَّ  وكان مجيعُ 

: ، فامت قبله منهن ثنتانِ ةَ إحدى عرْش  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  الء الاليت بنى هبن رسوُل ؤفه

 .زيمةَ بنت ُخ  خويلد، وزينُب  بنُت  خدجيةُ 

، تزوجها فوجد هبا بنت النعامن الكنديةُ  وثنتان مل يدخل هبام: أسامءُ 

اياًض بَ 
(1)

 عهدٍ  الكالبية وكانت حديثةَ  ت يزيدَ بن مرةُ ها، وعَ ها إىل أهلِ عها وردَّ ، فمتَّ 

 ، فقال رسوُل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ت من رسولِ ، استعاذَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ، فلام قدمت عىل رسولِ بكفرٍ 

 .ها، فردها إىل أهلِ «عائذ اهلل نيع  مَ » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 اهلل يف بيت عائشَة رسوِل مريُضَت -6

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  فخرَج  :قالت ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  زوِج  عائشةَ عن : قاَل ابُن إسحاَق 

ا آخر، عاصبً  بن العباس، ورجٌل  الفضُل  :مهاه: أحدُ جلني من أهلِ بني رَ  يميش

ه، به وجعُ  ، واشتدَّ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  مر رسوُل ثم غُ  ،قدماه، حتى دخل بيتي طُّ ه، ختُ رأَس 

 .«إليهم فأعهَد  إىل الناسِ  ى، حتى أخرَج شتَّ  رب من آبارٍ قِ  سبعَ  هريقوا علَّ » :فقال

ٍب َض قالت: فأقعدناه يف خمِ 
(2)

حتى  بنت عمر، ثم صببنا عليه املاءَ  صةَ حلف 

 .«كمكم حسبُ حسبُ »طفق يقول: 

                                                 

 اض: الربص.يَ البَ  (1)

 ب: املركن، وهو إناء يغتسل فيه.َض خْ املِ  (2)
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ه ا رأَس عاصبً  خرَج  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رسوَل  أيوب بن بشريٍ عن : قاَل ابُن إسحاَق 

، دٍ أُح  م به أنه صىل عىل أصحاِب نرب، ثم كان أول ما تكلَّ عىل املِ  حتى جلَس 

بني  ه اهللُاهلل خريَّ  ا من عبادِ بد  إن ع»عليهم، ثم قال:  الصالةَ  َلم، فأكثرَ  واستغفرَ 

 .«اهلل، فاختار ما عند الدنيا وبني ما عندهُ 

فديك كى وقال: بل نحن نَ ريد، فبَ ه يُ ف أن نفَس قال: ففهمها أبو بكر، وعرَ 

 .«ك يا أبا بكرسلِ عىل رِ »نا، فقال: نا وأبنائِ بأنفِس 

يف املسجدِ  ظةَ فِ الالَّ  انظروا هذه األبواَب »ثم قال: 
(1)

أيب  دوها إال بيَت ُس ، ف

 .«ا منهعندي يد   يف الصحبةِ  ا كان أفضَل أحد   بكر، فإين ال أعلمُ 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ه من العلامء، أن رسوَل بن الزبري وغريِ  روةَ : عن عُ قاَل ابُن إسحاَق و

ه حتى ا رأَس ه، فخرج عاصبً ، وهو يف وجعِ بن زيدٍ  أسامةَ  يف بعِث  استبطأ الناَس 

 ةِ لَّ ا عىل جِ ا حدثً غالمً  رَ : أمَّ أسامةَ  قالوا يف إمرةِ  الناُس نرب، وقد كان عىل املِ  جلَس 

 .املهاجرين واألنصارِ 

 ذوا بعَث ، أنفِ أهيا الناُس »، ثم قال: وأثنى عليه بام هو له أهٌل  فحمد اهللَ

 ه، وإنه خلليق  أبيه من قبلِ  م يف إمارةِ لتم يف إمارته لقد قلتُ لئن قُ  ،عمري، فلَ أسامةَ 

 .«ا مهان أبوه خلليق  ، وإن كالإلمارةِ 

الناُس  ، وانكمَش ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  قال: ثم نزَل 
(2)

 يف جهازهم، واستعزَّ  

من  رَف ه معه حتى نزلوا اجلُ ، وخرج جيُش ه، فخرج أسامةُ جعُ وَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  برسولِ 

                                                 

 ة يف املسجد: يعني النافذة إليه.ظَ فِ الالَّ  (1)

 الناس: أرسعوا. َش مَ انكَ  (2)
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، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ل رسوُل قُ ، وثَ إليه الناُس  ه، وتتامَّ به عسكرَ  ، فضَب املدينة عىل فرسٍخ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيف رسول اهلل  قاضٍ  روا ما اهللُنظُ ليَ  ؛والناُس  فأقام أسامةُ 

-قال  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  أن رسوَل  بن مالٍك  اهلل بن كعِب  عبدِ  عن: قاَل ابُن إسحاَق و

: -ه يومئذهم ما ذكر مع مقالتِ ، وذكر من أمرِ دٍ أُح  ألصحاِب  صىل واستغفرَ  يومَ 

 ألنصارَ زيدون، وإن ايَ  ا، فإن الناَس خري   املهاجرين، استوصوا باألنصارِ  يا معَش »

نهم، ِس نوا إىل حُم إليها، فأحِس  يبتي التي أويُت ، وإهنم كانوا عَ زيُد عىل هيئتها ال تَ 

 .«همسيئِ وتاوزوا عن مُ 

ه ا ما أسمعُ كثريً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قالت: كان رسوُل  : عن عائشةَ قاَل ابُن إسحاَق 

 .«ها حتى يرِي مل يقبض نبي   إن اهللَ»يقول: 

بل »وهو يقول: منه ها كلمة سمعتُ  ان آخرُ ك ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ض رسوُل قالت: فلام ُح 

 .«األعىل من اجلنةِ  الرفيَق 

إن »نا، وعرفت أنه الذي كان يقول لنا: تارُ واهلل ال خَي  ن،إذ قالت: فقلت:

 .«ريَّ قبض حتى ُي ا مل يُ نبي  

 صِل فليُ  روا أبا بكرٍ مُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  برسولِ  عزَّ قالت: ملا استُ  عائشةَ  عن

 .«بالناس

فيه  االثنني الذي قبض اهللُ أنه ملا كان يومُ  بن مالٍك  أنسِ  عن: إسحاَق  قاَل ابنُ 

 ، فخرَج ، فرفع السرت، وفتح الباَب ون الصبَح صلُّ وهم يُ  ، خرج إىل الناسِ ملسو هيلع هللا ىلصه رسولَ 

اهلل  م برسولِ فتتنون يف صالهِت ، فكاد املسلمون يَ عىل باب عائشةَ  ، فقامَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

 .كمتوا عىل صالتِ إليهم أن اثبُ  رجوا، فأشارَ ا به، وتفًح رَ حني رأوه فَ  ملسو هيلع هللا ىلص
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م، وما رأيت ا ملا رأى من هيئتهم يف صالهِت رسورً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فتبسم رسوُل  قال:

وهم  ، قال: ثم رجع وانرصف الناُس منه تلك الساعةَ  هيئةً  أحسنَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل 

َق رَ قد أفْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  يرون أن رسوَل 
(1)

 .نِح ه، فرجع أبو بكر إىل أهله بالسُّ من وجعِ  

 يف ذلك اليومِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  قالت: رجع إيلَّ  : عن عائشةَ قاَل ابُن إسحاَق 

من آل أيب بكر،  رجٌل  جري، فدخل عيلَّ ، فاضطجع يف حِ حني دخل من املسجدِ 

ا عرفت أنه إليه يف يده نظرً  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  قالت: فنظرَ ، أخُض  ويف يده سواكٌ 

 .هيريدُ 

 ؟ك هذا السواكَ أن أعطيَ  بُّ اهلل، أحت قالت: فقلت: يا رسوَل 

 .«نعم»قال: 

به  ه إياه، قالت: فاستنَّ ه، ثم أعطيتُ نتُ ه له حتى ليَّ قالت: فأخذته فمضغتُ 

 .قط، ثم وضعه ه يستن بسواكٍ كأشد ما رأيتُ 

ه، فإذا يف وجهِ  أنظرُ  جري، فذهبُت ل يف حِ يثقُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ووجدت رسوَل 

 .«عىل من اجلنةِ األ بل الرفيَق » ص، وهو يقول:خَ ه قد َش برُص 

 .والذي بعثك باحلقِّ  فاخرتَت  َت ريِّ قالت: فقلت: ُخ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  بض رسوُل قالت: وقُ 

                                                 

 : أي أقبل.َق رَ فْ أَ  (1)
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بن  قام عمرُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  قال: ملا تويف رسوُل  : عن أيب هريرةَ قاَل ابُن إسحاَق 

، وإن ويفِّ قد تُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  زعمون أن رسوَل  من املنافقني يَ اخلطاب، فقال: إن رجااًل 

مران، فقد موسى بن عِ  ه كام ذهَب إىل ربِّ  ، ولكنه ذهَب ماَت ما  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل 

 لريجعنَّ  اهلل، ووقد ماَت  :إليهم بعد أن قيل ، ثم رجعَ ه أربعني ليلةً غاب عن قومِ 

 هم زعموا أن رسوَل وأرجلَ  أيدي رجالٍ  قطعنَّ موسى، فليَ  كام رجعَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل 

 مات. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

يكلم  ، وعمرُ حني بلغه اخلربُ  املسجدِ  عىل باب حتى نزَل  قال: وأقبل أبو بكرٍ 

 الناَس 
ٍ
، عائشةَ  يف بيِت  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عىل رسولِ  حتى دخَل  ، فلم يلتفت إىل يشء

، فأقبل حتى كشف عن ةٍ رَب حِ  ردُ ، عليه بُ ى يف ناحية البيِت سجا مُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ورسوُل 

 ملوتةُ له، ثم قال: بأيب أنت وأمي، أما اعليه فقبَّ  قال: ثم أقبل ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  وجهِ 

 ا.أبدً  ك بعدها موتةٌ ها، ثم لن تصيبَ قتَ عليك فقد ذُ  اهللُ التي كتَب 

، يكلم الناَس  ، ثم خرج وعمرُ ملسو هيلع هللا ىلصعىل وجه رسول اهلل  دَ قال: ثم رد الرُب 

 نصُت م، فلام رآه أبو بكر ال يُ ت، فأبى إال أن يتكلَّ ، أنِص ك يا عمرُ سلِ فقال: عىل رِ 

 اهللَ دَ ، فحمِ ه أقبلوا عليه وتركوا عمرَ المَ ك الناُس  ، فلام سمعَ عىل الناسِ  أقبَل 

ا قد مات، ومن ا فإن حممدً حممدً  ، إنه من كان يعبدُ أُا الناُس  وأثنى عليه ثم قال:

ڄ ڄ ڄ ڃ )قال: ثم تال هذه اآلية:  ،ال يموت فإن اهلل حي   كان يعبد اهللَ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 .[500ن:]آل عمرا (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
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نزلت حتى تالها أبو بكر  مل يعلموا أن هذه اآليةَ  قال: فواهلل لكأن الناَس 

 .، فإنام هي يف أفواههمعن أيب بكرٍ  ، قال: وأخذها الناُس يومئذٍ 

أبا بكر تالها،  عُت مِ ال أن َس : واهلل ما هو إقال عمرُ  :قال: فقال أبو هريرةَ 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رجالي، وعرفت أن رسوَل  نيما حتملُ  إىل األرضِ  حتى وقعُت  ُت رْ قِ فعَ 

 قد مات.

 بين ساعدَة قيفِةَس أمُر -7

إىل  من األنصارِ  هذا احليُّ  انحازَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  بَض : وملا قُ قاَل ابُن إسحاَق 

ام بن العوَّ  بن أيب طالب والزبريُ  عيلُّ  ، واعتزَل بني ساعدةَ  يف سقيفةِ  بادةَ بن عُ  سعدِ 

 ، وانحازَ املهاجرين إىل أيب بكرٍ  ةُ بقيَّ  ، وانحازَ بن عبيد اهلل يف بيت فاطمةَ  وطلحةُ 

، فقال: إن وعمرَ  إىل أيب بكرٍ  األشهل، فأتى آٍت  ضري يف بني عبدِ بن ُح  سيدُ معهم أُ 

قد انحازوا إليه،  بني ساعدةَ  يف سقيفةِ  بن عبادةَ  مع سعدِ  من األنصارِ  هذا احليَّ 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هم ورسوُل تفاقم أمرُ فأدركوا قبل أن يَ  حاجةٌ  الناسِ  فإن كان لكم بأمرِ 

 ه.أهلُ  غلق دونه الباَب ه قد أَ فرغ من أمرِ بيته مل يُ 

، حتى نا هؤالء من األنصارِ فقلت أليب بكر: انطلق بنا إىل إخوانِ  :قال عمرُ 

 .ر ما هم عليهننظُ 

نا منهم يَ هم حتى لقِ ؤمُّ فانطلقنا نَ  :بن اخلطاِب  عمرَ  قال: قاَل ابُن إسحاَق 

 ريدون يا معرَش تُ  ، وقال: أين، فذكرا لنا ما متاأل عليه القومُ صاحلان نرجال

 املهاجرين؟



 خمتصر السرية النبوية|  246

 

قربوهم يا ، قاال: فال عليكم أن ال تَ ريد إخواننا هؤالء من األنصارِ قلنا: نُ 

 كم.املهاجرين، اقضوا أمرَ  معرَش 

، فإذا بني ساعدةَ  فانطلقنا حتى أتيناهم يف سقيفةِ  ،همقال: قلت: واهلل لنأتينَّ 

 من هذا؟ فقلت: ٌل مِّ زَّ مُ  هرانيهم رجٌل ظَ  بني

 .بن عبادةَ  فقالوا: سعدُ 

 فقلت: ما له؟

 .عٌ جِ فقالوا: وَ 

، ثم قال: أما بعد، هم، فأثنى عىل اهلل بام هو له أهٌل خطيبُ  دَ فلام جلسنا تشهَّ 

 ْت فَّ منا، وقد دَ  املهاجرين رهط   ، وأنتم يا معرَش اإلسالمِ  اهلل وكتيبةُ  فنحن أنصارُ 

ةٌ داف
(1)

بونا غِص نا، ويَ تازونا من أصلِ ريدون أن حَي كم، قال: وإذا هم يُ من قومِ  

قالةً يف نفيس مَ  ُت رْ وَّ ، وقد زَ أن أتكلمَ  ، فلام سكت أردُت األمرَ 
(2)

قد أعجبتني،  

 .احلدِّ  ، وكنت أداري منه بعَض ها بني يدي أيب بكرٍ مَ أن أقدِّ  أريدُ 

ه، فتكلم، وهو كان غضبَ أن أُ ، فكرهت سلك يا عمرُ فقال أبو بكر: عىل رِ 

ه، زويري إال قاَلا يف بدُتِ أعجبتني من تَ  من كلمةٍ  ما تركَ فواهلل  ،منى وأوقرَ  أعلمَ 

 .، حتى سكتها أو أفضَل أو مثلَ 

هذا  العرُب  عرَف ، ولن تَ ، فأنتم له أهٌل أما ما ذكرتم فيكم من خريٍ  قال:

لكم  ، وقد رضيُت اودارً ا نسبً  العرِب  ، هم أوسطُ من قريشٍ  إال َلذا احليِّ  األمرَ 

                                                 

ا (1)  َفة: اجليش َيدفُّون نحو العدو أي يدبون، كناية.الدَّ

ْرُت مقالًة: حسنتها وقومتها. (2)  َزوَّ
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َُّ  أحدَ  ، بن اجلراِح  ام شئتم، وأخذ بيدي وبيد أيب عبيدةَ هذين الرجلني، فبايعوا أ

نقي، عُ  فتضَب  مَ قدَّ أن أُ  اهللها، كان وغريَ  ا مما قاَل بيننا، ومل أكره شيئً  وهو جالٌس 

 م أبو بكر.فيه ر عىل قومٍ من أن أتأمَّ  إيلَّ  ، أحبَّ قربني ذلك إىل إثمٍ ال يُ 

ُك كَّ حَ ها املُ لُ يْ ذَ : أنا ُج من األنصارِ  قال قائٌل ف
(1)

ُب جَّ رَ املُ  هاذيقُ وعُ  
(2)

، منا 

 .قريشٍ  يا معرَش  ومنكم أمريٌ  أمريٌ 

، فقلت: االختالَف  ، حتى ختوفُت األصواُت  ، وارتفعِت غطُ ر اللَّ قال: فكثُ 

، األنصارُ  رون، ثم بايعهُ ه، ثم بايعه املهاجه، فبايعتُ ، فبسط يدَ ط يدك يا أبا بكرٍ ابُس 

بن عبادةَ  زونا عىل سعدِ ونَ 
(3)

 .بن عبادةَ  م سعدَ لتُ منهم: قتَ  ، فقال قائٌل 

 بادة.بن عُ  سعدَ  قال: فقلت: قتل اهللُ

وكان  أبو بكر يف السقيفةِ  ويعَ بن مالك قال: ملا بُ  أنسِ  عن: قاَل ابُن إسحاَق 

وأثنى  د اهللَكلم قبل أيب بكر، فحمِ ، فتنرب، فقام عمرُ عىل املِ  أبو بكرٍ  ، جلَس الغدُ 

ما كانت  قالةً مَ  لكم باألمسِ  ، إين كنت قلُت ه، ثم قال: أُا الناُس عليه بام هو أهلُ 

، ولكني قد ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوُل  إيلَّ  ها عهد، وال كانت عهدً اهللا يف كتاب مما وجدهُت 

هلل قد أبقى وإن ا ،نانا، يقول: يكون آخرَ ر أمرَ دبِّ سيُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كنت أرى أن رسوَل 

ملا كان هداه  ، فإن اعتصمتم به هداكم اهللُملسو هيلع هللا ىلصه رسولَ  هدى اهللُ ه الذي بهفيكم كتابَ 

                                                 

ُك: اجلذيل تصغري جذل واجلذل هنا عود يكون يف وسط مربك اإلبل حتتك به وتسرتيح ُلها املُحَ يْ ُجذَ (1) كَّ

 إليه، فتضب به العرب املثل للرجل يستشفى برأيه

ُب:ُقها املُرَ يْ ُعذَ  (2) عذيق تصغري عذق وهي النخلة بنفسها واملرجب الذي تبنى إىل جانبه دعامة ترفده لكثرة  جَّ

 محله ولعزه عىل أهله، وتضب به العرب املثل يف الرجل الرشيف الذي يعظمه قومه.

 ا عىل سعد بن عبادة: أي وثبنا عليه.نَ وْ زَ نَ  (3)
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ا اثنني إذ مُه  ، ثاينَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  كم، صاحِب كم عىل خريِ أمرَ  قد مجعَ  له، وإن اهللَ

 .السقيفةِ  ة، بعد بيعةِ العامَّ  بيعةَ  أبا بكرٍ  الناُس  ، فقوموا فبايعوه، فبايعَ يف الغارِ 

 هودفُن ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوِل هاُزِج -8

 عىل جهاز رسولِ  الناُس  ، أقبَل ويع أبو بكر : فلام بُ قاَل ابُن إسحاَق 

  يومَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
ِ
مها من بن عبد اهلل وغريُ  وحسنيُ  اهلل بن أيب بكرٍ  فحدثني عبدُ  ،الثالثاء

 ،بن العباسِ  املطلب، والفضَل  بن عبدِ  بن أيب طالب، والعباَس  أصحابنا: أن عيلَّ 

وا لُ ، هم الذين وَ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  موىل رسولِ  قرانَ ، وُش بن زيدٍ  ، وأسامةَ بن العباسِ  مَ ثَ وقُ 

بن أيب طالب:  ، قال لعيلِّ بن اخلزرِج  بني عوِف  أحدَ  ويلٍّ بن َخ  ه، وأن أوَس سلَ غَ 

اهلل  من أصحاب رسولِ  ، وكان أوٌس ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  نا من رسولِ وحظَّ  يا عيلُّ  دك اهللَأنُش 

 .بدرٍ  وأهلِ  ملسو هيلع هللا ىلص

بن  ، فأسنده عيلُّ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  غسَل  ، وحَض ادخل، فدخل فجلَس قال: 

بن  بونه معه، وكان أسامةُ يقلِّ  ثمُ وقُ  والفضُل  إىل صدره، وكان العباُس  أيب طالٍب 

له، قد أسنده إىل غسِّ يُ  عليه، وعيلُّ  قران مواله، مها اللذان يصبان املاءَ زيد وُش 

 ، وعيل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ه إىل رسولِ فىض بيدِ ه، ال يُ ه به من ورائكُ دلِّ ه يُ ه، وعليه قميُص صدرِ 

مما  يشءٌ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ر من رسولِ ا! ومل يُ ا وميتً ك حيا يقول: بأيب أنت وأمي، ما أطيبَ 

 .ترى من امليِّ يُ 

 :أثواٍب  ن يف ثالثةِ فِّ كُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  من غسلِ  رغَ : فلام فُ قاَل ابُن إسحاَق 

نيحاريَّ ثوبني ُص 
(1)

 .افيها إدراًج  درَج ، أُ ةٍ رَب حِ  ردِ وبُ  

                                                 

 ، وهي مدينة من اليمن«صحار»ني: نسبة إىل اريَّ حَ ُص  (1)
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، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فروا لرسولِ قال: ملا أرادوا أن حَي  : عن ابن عباسٍ قاَل ابُن إسحاَق 

ُح َض بن اجلراح يَ  وكان أبو عبيدةَ 
(1)

بن  ، وكان أبو طلحة زيدُ ةَ مكَّ  كحفر أهلِ  

رجلني، فقال  ، فدعا العباُس دُ لحَ املدينة، فكان يَ  ر ألهلِ هو الذي حيفِ  سهلٍ 

اللهم  ،إىل أيب طلحةَ  اذهْب  :بن اجلراح، ولآلخرِ  أيب عبيدةَ مها: اذهب إىل ألحدِ 

 لرسولِ  دَ ، فجاء به، فلحَ أيب طلحة أبا طلحةَ  ، فوجد صاحُب ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  لرسولِ  رْ ِخ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

  يومَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  من جهازِ  رغَ فلام فُ 
ِ
ه وقد ه يف بيتِ رسيرِ  عىل ضعَ ، وُ الثالثاء

: بل ندفنه ه وقال قائٌل : ندفنه يف مسجدِ ائٌل فقال ق ،هكان املسلمون اختلفوا يف دفنِ 

إال  بض نبي  ما قُ »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ه، فقال أبو بكر: إين سمعت رسوَل مع أصحابِ 

 .هفر له حتتَ  عليه، فحُ ويفِّ الذي تُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  فع فراُش فرُ  «قبضفن حيث يُ دُ 

، ، دخل الرجاُل ون عليه أرسااًل صلُّ يُ  ملسو هيلع هللا ىلصعىل رسول اهلل  ثم دخل الناُس 

 .دخل الصبيانُ أُ  ، حتى إذا فرغ النساءُ دخل النساءُ حتى إذا فرغوا أُ 

 .دٌ أَح  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عىل رسولِ  ومل يؤم الناَس 

 األربعاء. ليلةَ  الليلِ  طِ من وَس  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فن رسوُل ثم دُ 

بن  بن أيب طالب، والفضُل  عيلُّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ  وكان الذين نزلوا يف قربِ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ن موىل رسولِ قرابن عباس، وُش  ثمُ ، وقُ عباسٍ 

ا من نَ ، وحظَّ دك اهللَ، أنُش بن أيب طالب: يا عيلُّ  لعيلِّ  ويلٍّ بن َخ  وقد قال أوُس 

 .مع القومِ  ، فنزَل ْل ، فقال له: انزِ ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسولِ 

                                                 

 د: الشق يف اجلانب.حْ : من الضيح، وهو الشق يف وسط القرب، واللَّ ُح ْضَ يَ  (1)
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املسلمني،  مت به مصيبةُ عظُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   رسوُل ويفِّ : وملا تُ قاَل ابُن إسحاَق 

، ت العرُب ارتدَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   رسوُل ويفِّ تقول: ملا تُ  -فيام بلغني- فكانت عائشةُ 

يف  طريةِ نم املَ املسلمون كالغَ  ، وصارَ النفاُق  مَ جَ اليهودية والنرصانية، ونَ  ِت ارشأبَّ و

 .عىل أيب بكرٍ  ، حتى مجعهم اهللُملسو هيلع هللا ىلصهم د نبيِّ ، لفقْ الليلة الشاتيةِ 

 ته الرسوَلرثيَّيف َم بن ثابٍت اَنحسَّ شعُر -9

هشام، عن أيب  ثنا ابنُ فيام حدَّ  ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسوَل بكي يَ  بن ثابٍت  انُ وقال حسَّ 

 :األنصاريِّ  زيدٍ 

ــدُ  ــوِل وَمعه ــٌم للرس ــَة رس  بطيب

 

 ُمنرٌي وقـد َتعفـو الرسـوُم وهتمـدُ  **

 وال مَتتحي اآلياُت من داِر ُحرمـةٍ  

 

 هبا منرُب اَلادي الذي كـان َيصـَعدُ  **

ـــاقي َمعـــاملٍ   ـــاٍر وب  وواضـــُح آث

 

ــه ُمصــىلا  ** ــه في ــٌع ل  وَمســجدُ وَرْب

 هبا ُحُجراٌت كـان َينـزُل َوْسـَطها 

 

 مــن اهلل نــوٌر ُيستضــاُء وُيوقــدُ  **

ـا  ُُ  َمعارُف مل ُتطمْس عىل العهِد آ

 

دُ  ** ــدَّ ــا َت ــاآلُي منه ــبىِل ف ــا ال  أتاه

 عَرفُت هبا َرسَم الرسـوِل وعهـَده 

 

ِب ُملِحـدُ  **  وَقرًبا هبـا واراه يف الـرُتْ

 ُعيوٌن وِمثالها من اجلَفـِن ُتسـِعدُ  ** فأَسَعدْت َظلِْلُت هبا أبكي الرسوَل  

ــا أرى  ــوِل وم رن آالَء الرس ــَذكِّ  ُي

 

ــدُ  **  َلـا حُمصــًيا نفـــيس فنَفـــيس َتبلَّ

ــا  َن طيًِّب  وُبــوِرك حلــٌد منــك ُضــمِّ

 

ــدُ  ** ــفيٍح ُمنضَّ ــن َص ــاٌء م ــه بن  علي

ــنُيٌ   ــٍد وأع ــرُتَب أي ــه ال ــُل علي  هُتي

 

 عليه وقـد غـاَرت بـذلك أسـَعدُ  **

 وراحوا بِحزٍن ليس فـيهم نبـيُّهم 

 

 وقد وهنَْت منهُم ُظهوٌر وأْعُضـدُ  **

ـُة هالـٍك    وهل عـدلْت يوًمـا رزيَّ

 

ــُد؟ ** ــه حمم ــات في ــوٍم م ــَة ي  رزيَّ

ــع فيــه ُمنــَزُل الــوحي عــنهمُ    َتقطَّ

 

 وقــد كــان ذا ُنــوٍر َيغــوُر وُينِجــدُ  **
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 َيدلُّ عىل الـرمحن َمـن َيقتـدي بـه

 

 ِل اخلَزايـا وُيرِشـدُ وُينقُذ مـن هـو **

ــدُُم احلــقَّ جاهــًدا  َُ  إمــاٌم َلــم 

 

 ُمعلُم صدٍق إن ُيطيعـوه َيسـَعدوا **

ت َيقبـُل ُعـذَرهم   َعفو  عن الـزالَّ

 

ــاخلرِي أجــودُ  ** ــاهللُ ب ــنوا ف  وإن حُيِس

 وإن نــاَب أمــٌر مل يقومــوا بَِحملِــه 

 

دُ  ** ــدَّ ــا َيتش ــرُي م ــده َتيس ــن عن  فِم

ــي رســوَل اهلل   يــا عــنُي َعــربةً  فَبكِّ

 

 وال أعرفنَّك الدهَر دمُعـك جيُمـدُ  **

 وما لِك ال َتبكني ذا النِّعمـِة التـي 

 

ــدُ  **  عــىل النــاِس منهــا ســابٌغ يتغمَّ

 فُجودي عليـه بالـدموِع وأْعـِويل 

 

 لفقِد الذي ال ِمثُله الـدهَر ُيوَجـدُ  **

ــدٍ   ــَل حمم ــَد املاضــون مث ــا َفَق  وم

 

 ُيفَقــدُ  وال مثُلــه حتــى القيامــةِ  **

ـــةٍ   ـــًة بعـــد ذمَّ  أعـــفَّ وأوِّف ذمَّ

 

ـــدُ  ** ـــائاًل ال ُينكَّ ـــه ن ـــرَب من  وأق

 وأبـــذَل منـــه للطَّريـــِف وتالـــدٍ  

 

ــدُ  ** ــان ُيتَل ــام ك ــاٌء ب  إذا ضــنَّ ِمعط

 وأكرَم ِصيًتا يف الُبيوِت إذا انَتمـى 

 

دُ  ** ـــا ُيســـوَّ ا أْبَطحيا ـــدا  وأكـــرم ِج

ــال  ــَت يف الُع ــَع ِذرواٍت وأثب  وأمن

 

ـــزٍّ شـــاهقاٍت ُتشـــيَّدُ  **  دعـــائَم ِع

ــا  ــروِع وَمنبًت ــا يف الُف  وأثبــَت فرًع

 

 وعوًدا َغـَذاُه املُـزُن فـالعوُد أْغَيـدُ  **

ـــه  ـــتتمَّ مَتاُم ـــًدا فاس ـــاه ولي  ربَّ

 

ــدُ  ** ــرياِت رب  مُمجَّ  عــىل أكــرِم اخلَ

ــه  ــلمني بِكفِّ ــْت َوصــاُة املس  تناه

 

 فال العلُم حَمبوٌس وال الرأُي يفنَـدُ  **

ــٌب   ــويل عاِئ ــى لق ــوُل وال ُيلق  أق

 

 من الناِس إال عازُب العقِل ُمبَعـدُ  **

ــه  ــا عــن َثناِئ  ولــيس هــواَي نازًع

 

ــدُ  ** ــِد أْخُل ــِة اخلُل ــه يف جن ــيلِّ ب  لع

 مع املُصطفى أرجو بـذاك ِجـواَره 

 

 ويف َنيِل ذاك اليوِم أسَعى وأْجَهـدُ  **
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