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 طُبع هذا الكتاب
 .على نفقة احلاج ملطيش لكريد وزوجه رمحهما هللا 
هلما صدقة جارية تثقل ميزان  اتقبل هللا عطاءمها وجعله 

 .حسناهتما يوم القيامة
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 مقدمة
ومل يولد، خلق  احلمد هلل الواحد األحد، الفرد الصمد، الذي مل يلد

فسّوى، وقّدر فهدى، يعلم السر والنجوى، حنمده محدا كثريا ال يتناهى، 
 .ونشكره على نعم عظيمة خصنا هبا وأسداها

وأشهد أّن سيدان وحبيبنا وقرة أعيننا دمحما عبده ورسوله، البشري 
يف النذير، السراج املزهر املنري، بّلغ الرسالة وأّدى األمانة ونصح األمة وجاهد 

هللا حق جهاده حىت أاته اليقني، تركنا على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال 
 .يزيغ عنها إال هالك

فاللهم صل على سيدان دمحم، طب القلوب ودوائها، وعافية األبدان 
 .وشفائها، ونور األبصار وضيائها، وقوت األرواح وغذائها

    صللللللى هللا عللللللى ابللللل   منلللللة اللللللذي

 لبنللللللان كر لللللللاجللللللاءت بلللللله سللللللب  ا ***
 

 صللللللللللوا عليللللللللله وسللللللللللموا تسليملللللللللللا ***   اي أيهلللللللللا الراجلللللللللون منللللللللله شلللللللللفاعة
 

 .صلى هللا وسلم وابرك عليه وعلى  له وصحبه وذريته أمجعني إىل يوم يبعثون
 :وبعد

لقد كان تدريس السرية النبوية لطلبيت ورواد املسجد الذي أتوىل 
سرية العطرة على صاحبها أمت اإلمامة فيه أثرا ابلغا يف أن أكتب مؤلَفا يف ال

الصالة وأزكى السالم، يكون زادا للمبتدي، وعوان ولو ابلقدر اليسري 
األرجوزة امليئية يف ذكر حال أشرف "للمنتهي، فألقى هللا يف قليب حمبة 

فيها الذي أبدع نظمها وأحس  سبكها، ومجع  "الربية البن أيب العز احلنفي
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بيت، أبسلوب سهل وبسي ، متجنبا  أهم أحداث سرية املصطفى يف مائة
 .فيها كل تعقيد وتفري 

العزم، وتسلحت ابحلزم، فوضعت عليها شرحا يفتح  تفعقد
 .الشهية، مل  أراد أن ينهل م  معني السرية النبوية

سبقين هلذا األمر، الشيخ عبد الرزاق البدر، بشرح خمتصر عليها، قد وكان 
 .أجاد فيه وأفاد، وأانر به درب العباد

فأردت أن يكون شرحي هذا أكثر تفصيال وتسهيال، فعمدت أن ال 
ال ممال، وأضفيت عليه التعريف ابألماك  اليت  يكون خمتصرا خمال، وال مطوّ 

كثريا ما يتساءل عنها الطالب، واأللفاظ اليت يكتنفها الغموض 
 .واالستغراب، حىت تستوعب مجيع الفصول واألبواب

مهية املتون يف حوز الفنون، وخاصة وم  دواعي هذا الشرح كذلك؛ أ
أن كثري م  طلبيت حفظوا هذه األرجوزة، بل حىت م  رابة البيوت 

دود ح املتمدرسني عندان م  جيتهدن يف حفظها، ومنت األرجوزة امليئية يف
منظوما يف جمال السرية، كما أن  هعلمي القاصر ال يوجد خمتصرا مثل

 ما كان م  الشرح املذكور سابقا، الشروحات على هذه املنظومة قليلة، إال
 .وبعض الشروح الصوتية على الشبكة العنكبوتية

املعترب، م  أهم مصادر املغازي والسري،  هذا الشرح ولقد مجعت 
كاب  إسحاق، واب  هشام، واب  عبد الرب، وغريهم كثر، مم  ألّفوا املطّول، 

 .وألفوا املختصر
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مال، فهذا مما اتصف به ولست أّدعي يف هذا العمل التمّيز والك
الكبري املتعال، وإال فإن املؤلفات يف السرية متوفرة وكثرية، تشفي الغليل، 
وتنري السبيل، وتبهج القلب العليل، وإمنا القصد م  هذا الشرح، إثراء 
املكتبة اإلسالمية، ومنحه لطلبة العلم هدية، ويكون يل صدقة جارية أالقي 

 .هبا رب الربية
إذا وقع هذا الكتاب بني أيدي مشائخي وأساتذيت لذلك الرجاء 

بوا هذا العمل، ويسدوا ما فيه م  خلل، فما وغريهم م  أهل العلم أن يصوّ 
حن  إال مثرة م  مثراهتم، كان انطالقنا م  دروسهم وحماضراهتم وحرصهم 
ومهاراهتم، فقد أوكلت إليكم ساديت األمر يف تدارك العثرات، وسد 

 .هلفواتالفجوات، وإصالح ا
 فلللللللللإن تلللللللللرى عيبلللللللللا فسلللللللللّد ا للللللللللال

 

 جللللللللللللللل ملللللللللللللل  ال  طللللللللللللللأ وعللللللللللللللال ***
 

 :منهج الكتاب
حاولت قدر املستطاع أن أحافظ على االختصار وذلك حىت يسهل  -

 .تداوله وقراءته وفهمه للجميع دون عناء وال مشقة
قد استطرد يف شرح بعض األبيات ملا تستدعي احلاجة؛ وذلك ملزيد  -

 .وضتفصيل حىت ال يكتنفها غم
أذكر األقوال املختلف فيها مع نسبتها ألصحاهبا دون مناقشتها حىت ال  -

 .يطول الشرح
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أدرجت بعض العناوي  يف الشرح، وهذه األرجوزة يف األصل ال حتتوي  -
على ذلك، مستعينا بتقسيم الشيخ صالح ب  مسري الذي قّسمها 

 .تسهيال على الطالب يف حفظها
ح م  جمموعة م  املصادر واملراجع مجعت املادة العلمية يف هذا الشر  -

القد ة واحلديثة كما هي مبينة يف فهرس املصادر واملراجع، مع احلرص 
 .على التبسي  دائما

، معتمدا عرفت ابألماك  والبلدان املذكورة يف السرية حىت يزول اللبس -
بذلك على املصادر واملراجع اليت عنيت بذلك؛ مع الرتكيز أكثر على ما  

 .لعصر وذلك لتغري أمساء بعض األماك كتب بلغة ا
 .عزوت اآلايت القر نية بذكر السورة ورقم اآلية يف املنت -
حرصت على ختريج األحاديث املستدل هبا م  الكتب املتخصصة يف  -

ذلك، أبني درجة احلديث م  الصحة والضعف إذا كان احلديث يف غري 
حلديث صحيحي البخاري ومسلم، كما أذكر الباب والكتاب ورقم ا

 .واجلزء والصفحة
اتبعت يف توثيق مصادر البحث ومراجعه بذكر املؤلف مث ذكر اسم  -

الكتاب، واجلزء والصفحة، وتركت بقية معلوماته إىل قائمة املصادر 
 .واملراجع كما تقتضيه منهجية البحث العلمي وذلك لألمانة العلمية

ابلشكر  أن أتوجه هذه العبارات أخ ّ  ال يفوتين وأانويف األخري 
 .ا الص لكل م  ساعد يف إخراج هذا العمل إىل النور
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وأخّص ابلذكر شيخي وويل نعميت فضيلة الشيخ عمار رقبة الشريف 
، مع كثرة القيمة املفيدة الذي تفضل مبراجعة هذا الشرح وإبداء مالحظاته
 .إنشغاالته والتزاماته فله منا فائق التقدير واالحرتام

ر الويف عنرت اليمان الذي أشرف على كما أشكر تلميذي البا
تنظيمها وتنسيقها حىت خترج يف أهبى حلة، حيث سهر معها الليايل دون  

 .كلل أو ملل فجزاه هللا خري اجلزاء
وهللا أسأل أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي، وأن ينفع به عباده 

لوعد املؤمنني، وأن يك  لنا ذخرا يوم القيامة، والصالة والسالم على صادق ا
 .األمني وعلى  له وصحابته أمجيع ، إىل يوم الدي 

 واحلمد هلل رب العاملني                                
 

 وكتبه يف مدينة اب  انصر بوالية ورقلة اجلزائرية                               
  عبد اجلبار ب  دمحم اليمان . د                                      

 ه 7447صفر  71: يوم األربعاء                              
 م9172أكتوبر  71املوافق لل                               
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 1التعريف ابلناظم
 

هو علي ب  علي ب  دمحم ب  أيب العز احلنفي قاضي القضاة بدمشق 
 (.ه137)مث ابلداير املصرية مث بدمشق ولد سنة إحدى وثالثني وسبعمائة 

اشتغل قد ا ومهر ودّرس وأفىت وخطب حبسبان مدة مث وىل قضاء 
دمشق يف احملرم سنة تسع وسبعني، مث توىل قضاء مصر بعد اب  عّمه؛ فأقام 
شهرا مث استعفى ورجع إىل دمشق على وظائفه، مث بدت منه هفوة فاعتقل 

ف بسببها؛ إىل أن انتهت القضية إىل السلطان فجاء املرسوم إبخراج وظائ
 .اب  أيب العز واعتقل

وأقام مدة مقرتا خامال إىل أن جاء الناصري فرفع إليه أمره، فأمر برد وظائفه 
بعد إطالق سراحه، فلم تطل مدته بعد ذلك وتويف يف ذي القعدة سنة 

 (.ه129)اثنتني وتسعني وسبعمائة 
م  أشهر مؤلفاته شرح العقيدة الطحاوية، وكذلك هذه األرجوزة اليت بني 

 .دينا يف السرية النبويةأي
  

                                                           
ترمجة اب  أيب العز يف كتب الرتاجم شحيحة جدا؛ حيث تناولوا جزئيات قليلة  م  حياته،  1

، 911-952، وإنباء الغمر أببناء العمر، 4/713اب  حجر، الدرر الكامنة،: وينظر يف ترمجته
 .احلنبلي، شذرات الذهب يف أخبار م  ذهب
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 ذكر حال أشرف الربية األرجوزة امليئية يف 
 1.البن أيب الِعزِ  احلنفي رمحه هللا

 
 احلمددددددددددددُد ب القيدددددددددددددِ  البيدددددددددددداِر   [1]

 

 ُثَّ صيدددددددددددددددتتُُه عيليدددددددددددددددى امل تدددددددددددددددارِ  
 

دددددددداوي ِ ددددددددرييةي الرَُّ ددددددددولِ   [2]  ويبديْعددددددددُد هي
 

 ميْنظُوميدددددددددددددةل ُمدددددددددددددوجيزيةي الُفُ دددددددددددددولِ  
 

 اِشدددددددددددِر الفيِ ددددددددددديلِ ميْولِدددددددددددُدُ  يف عي   [3]
 

 ربيددددددددددددددددعل األوَِّل عيددددددددددددددددامي الِفيددددددددددددددددلِ  
 

ِ  عيَْثددددددددرِ ِ   [4] ددددددددا امليَْثددددددددُهوُر  ي  ليِكنَّمي
 

دددددددْجِ طُلُدددددددو ي  يْ دددددددرِ ِ    يف يديدددددددْوِم االنْدندي
 

ددددددا ي   [5]  وويا يددددددشي العَثددددددريني مددددددن نديْيسي
 

دددددددددددددا ي   دددددددددددددْجُ أيبِيدددددددددددددِه حي ليدددددددددددددُه حي  وقديبدْ
 

دددددددددا  [6] ا  يِطيمي  وبعددددددددددي عيددددددددداميْجِ  يددددددددددي
 

ددددددددددِليميا جددددددددداءْر بدددددددددِه ُمْرِ دددددددددُعهُ     ي
 

ِليمدددددددددددددددةت ألمِ دددددددددددددددِه وعيددددددددددددددداديرْ   [7]  حي
 

ددددددددددددددددا أيرياديرْ   ددددددددددددددددا كيمي  بددددددددددددددددِه أِلْهِلهي
 

دددددْهريْيِن اْنَِثدددددقياُ  بيْطنِدددددهِ   [8] ْعددددددي شي   ديبدي
 

 وِقيددددددددلي بديْعدددددددددي أيْربيددددددددعل ِمددددددددْن ِ ددددددددنِ هِ  
 

ددددداِ ي   [9] دددددْهرل جي  ويبديْعددددددي ِ ددددده ل مدددددعي شي
 

 وي دددددددددددداُة أمِ ددددددددددددِه عيليددددددددددددى األيبْدددددددددددددوياءِ  
 

ُ  لدددددددطيِب عيْبدددددددُد املطَِّلددددددد  [11]  بْ وجددددددددب
 

ددددِذبْ    بعدددددي نييددددانل ميدددداري مددددن  يددددرْيِ كي
 

دددددددددلْ   [11]  ُثَّ أيبُدددددددددو طيالِدددددددددبل العيدددددددددمب كيفي
 

دددددددددددلْ   ددددددددددداِم ريحي  ِخْدميتيدددددددددددُه ُثَّ ِِري الَثَّ
 

دددددددرْ   [12]  وذياوي بديْعددددددددي عيددددددداِم انْدددددددد يْ عيَثي
 

ددددرييا ميددددا اْشددددتديهيرْ   دددداني ِمددددْن أيْمددددِر شِي  ويكي
 

دداِم أيْشددريُف الددويري   [13] ْيْددوي الَثَّ دداري   وي ي
 

ددددددةل ويِعَْثددددددرِيني اذُْكددددددريايف عيددددددا   ِم َخيْسي
 

 ألُمِ نيدددددددددددددددددا خيِد يدددددددددددددددددةل ُمتَِّ دددددددددددددددددريا  [14]
 

ْبَِثددددددددددريا   ويعيددددددددددادي ِ يددددددددددِه رياِشلددددددددددا ُمْستدي
 

                                                           
لسند املتصل إىل مؤلفها، هبذه الصيغة وهذه األرجوزة وهلل احلمد واملنة عندي فيها إجازة اب 1

 .املكتوبة
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دددددددددا   [15] هي ددددددددداني ِ يدددددددددِه عيْقدددددددددُدُ  عيلييدْ   يكي
 

ددددددددددددددددددا  هي ُ  ِِْ  يدددددددددددددددددداُ ُ  ِِلييدْ  وبعدددددددددددددددددددي
 

ددددددددت ِِبْدددددددددرياِهيمْ   [16] ددددددددا خي هي  ويُولْددددددددُدُ  ِمندْ
 

دددددددازي التَّْكدددددددِر ْ     ددددددداأليوَُّل القاِ دددددددُم حي
 

دددددددددددددددهْ   [17]  وزْيندددددددددددددددبت رُقدييَّدددددددددددددددةت و ياِطمي
 

اِ يددددددددددددددددددهْ   ُددددددددددددددددددنَّ خي  وأمب ُكلثددددددددددددددددددومل هلي
 

 والطَّدددددددددداِهُر الطَّي ِددددددددددُب عبددددددددددُد هللاِ   [18]
 

دددددددْردل زياِهدددددددي   ويقيدددددددل كدددددددلب ا دددددددمل ِلفي
 

ددددامْ   [19] يياتِددددِه ذياقُددددوا احِلمي  والكددددلب يف حي
 

ددددددددةت بِِنْ ددددددددِف عيددددددددامْ   ُ   ياِطمي  ويبديْعدددددددددي
 

نِددددددجي حي يددددددرْ   [21] ْدددددد ل ونيتي  وبديْعدددددددي َخي
 

دددددددا أيْن دينديدددددددرْ   ييددددددداني بديْيدددددددِه هللِا ليمَّ  بُدندْ
 

دددددددْم   [21] ُمدددددددوُ  وريُ دددددددوا ِ يدددددددا حيكي  وحيكَّ
 

ددددِر األيْ دددددويِد ُثيْ    يف ويْ ددددِع ذياوي احلي ي
 

 وبديْعددددددددددي عيددددددددداِم أيْربيِعدددددددددجي ُأْرِ دددددددددت  [22]
 

دددددددْجِ ييِقينلدددددددا  يدددددددانْدُقت   يف يديدددددددْوِم االنْدندي
 

 يف ريمي يدددددددددددددداني أْو ريبِيددددددددددددددِع األوَِّل   [23]
 

دددددددددددددد  ددددددددددددددزَّلِ وُ ددددددددددددددوريُة اقدْ  ريْأ أوَُّل املُندي
 

دددددددددهْ   [24] ةي عيلَّمي  ُثَّ الُوُ دددددددددوءي وال َّدددددددددتي
 

دددددددهْ   ْهددددددديي ريْكعيتيددددددداِن ُ ْكيمي  جربيدددددددُل وي
 

اِمليددددهْ   [25]  ُثَّ مي يددددْه عَْثددددُروني يديْوملددددا كي
 

ا ِليدددددددددددهْ     ريَمييدددددددددددِه اَدددددددددددنَّ  ُدددددددددددومت هي
 

 ُثَّ ديعيدددددددددددا يف  أيْربيدددددددددددِع األيْعدددددددددددويامِ   [26]
 

ْهددددددددددددريةل ِِري اِ ْ ددددددددددددتي    مِ ابأليْمددددددددددددِر جي
 

دددددرْ   [27] دددددا وانْدنيدددددا عيَثي  وريابِدددددعت مدددددن النِ سي
 

درْ    من الر ِجياِل ال َّْحِب كلٌّ قيْد هي ي
 

دداِمِ  عيدداْم   [28] ِد احلُددْبِش يف خي  ِِري بِددتي
 

مْ    وِ يددددددِه عيدددددداُدوا ُثَّ عيدددددداُدوا ال ميددددددتي
 

نيددددددددددةت ُهددددددددددْم ونييددددددددددانُوني ريُجددددددددددلْ   [29]  نيتي
 

ُمددددددددددلْ   دددددددددد َّ كي َيياعيددددددددددةت حي  ويميعيُهددددددددددْم 
 

ُهدددددددددنَّ عي   [31]  َْثدددددددددرت وينييدددددددددانل ُثَّ قيدددددددددْد وي
 

دددددْ   ْددددزيُة األي ي دددداِدِة محي  أيْ ددددليمي يف السَّ
 

دددددالِِتهْ   [31]  ويبديْعددددددي ِتْسدددددعل ِمدددددن ِ دددددِ ْ ِر ي
 

 ميدددددددداري أيبُددددددددو طالددددددددبي ُذو كيفياليتِددددددددهْ  
 

ُ  خيِد يددددددددددددددةت تُدُو ِ يَّددددددددددددددهْ   [32]  وبعدددددددددددددددي
 

مل نتندددددددددةل مي يدددددددددهْ    ِمدددددددددْن بعدددددددددِد أي َّ
 

 وبعددددددددي َخيِْسدددددددجي ويرُبْدددددددعل أيْ دددددددليميا  [33]
 

دددددددا   ِجدددددددنب نيِ ددددددديِبجي ويعيددددددداُدوا  ياْعليمي
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   
 

01 
 

دددددْوديةي أيْم يدددددى عيْقددددددي ُ   [34]  ُثَّ عيليدددددى  ي
 

دددددددددددددداني بديْعدددددددددددددددي ُ    يف ريمي يددددددددددددداني ُثَّ كي
 

دددددوَّالِ   [35] يِش يف شي  عْقدددددُد ابْدنيدددددِة ال  ددددددِ 
 

لِ    ويبديْعدددددددددددددددي َخيِْسددددددددددددددجي ويعيددددددددددددددامل  ي
 

 ُأْ ددددِرْ  بِدددده وال َّددددليوياُر ُ ِر يددددهْ   [36]
 

دددا   دددا ِميْمِسدددجي كيمي  قيدددْد ُحِفظيدددهْ َْخسل
 

ددددريا  [37] عيددددُة اأُلوري ميددددعي انْدددد  عيَثي يدْ  والبدي
 

بيدددددةل كيمدددددا قيدددددْد ذُِكدددددريا   ِمدددددْن أيْهدددددِل طييدْ
 

ددددددددْجِ ويَخيِْسددددددددجي أيتيددددددددى   [38] تدي  ويبديْعدددددددددي نِندْ
 

ا نديبديتيدددددددا  دددددددذي   دددددددْبعوني يف امليْوِ دددددددِم هي
 

دددددددرْ   [39] بيدددددددةل  ديبيدددددددايديُعوا ُثَّ هي ي  ِمدددددددْن طييدْ
 

دددْهِر صيددد  دددْج ِمدددْن شي  فيرْ مكدددةي يديدددْومي انْدندي
 

بيدددددددددةي الرِ  يدددددددددا ييِقينيدددددددددا   [41] ددددددددداءي طييدْ   ي ي
 

ددددددددددل الددددددددددثَّتي ي وا يْمِسددددددددددينيا   ِِْذ كمَّ
 

دددددددددا  [41] دددددددددْجِ ويديامي ِ يهي  يف يديدددددددددْوِم ااِلنْدندي
 

دددددددددا  ْيِْكيهي دددددددددتل   عيَْثدددددددددري ِ دددددددددِنجي ُكمَّ
 

ةي احلي يددددرِ   [42] ددددلي يف اأُلوري صيددددتي  أيْكمي
 

ددددربيِ   َيَّددددعي  يدددداْ يْع خي  ِمددددْن بديْعددددِد ميددددا 
 

 َني امليسددددددددددددِ دي يف قُدبيدددددددددددداءِ ُثَّ بديدددددددددددد  [43]
 

 ويميْسدددددددددددددددِ دي امليِدينيدددددددددددددددِة ال يدددددددددددددددرَّاءِ  
 

دددددددداِكنيهْ   [44] ْولِددددددددِه ميسي  ُثَّ بديددددددددَني ِمددددددددْن حي
 

دددنيهْ   دددِذْ  السَّ  ُثَّ أيتيدددى ِمدددْن بديْعدددُد يف هي
 

دددا ديُروا  [45]  أيقيدددلب ِمدددْن ِنْ دددِف الَّدددِذيني  ي
 

دددددداجيُروا  ِد احلُددددددْبِش ِحددددددجي هي  ِر بِددددددتي
 

ددددددى أيْشددددددريُف ا  [46]  أليْخييددددددارِ ويِ يددددددِه َخي
 

ددددددددددددداِجرِيني وياأليْن يدددددددددددددارِ    بديدددددددددددددْجي املُهي
 

دددددددددرْيِ صيدددددددددْحِبهِ   [47]  ُثَّ بديدددددددددَني اببنيدددددددددِة خي
 

تيددددددددددددِد  بِددددددددددددهِ   ددددددددددددري ي األيذياني  ياقدْ  ويشي
 

ُة األيبْددددددوياِء بديْعدددددُد يف صيدددددفيرْ   [48]  وي يدددددْزوي
 

ا ويف الثَّانِييددددددِة ال يددددددْزُو اْشددددددتديهيرْ   ددددددذي  هي
 

دددددددددددبْ   [49] ْل ُثَّ بيددددددددددْدرل ويويجي  ِر بُدددددددددددويا
 

ددددددبْ َتييددددددوب   ليددددددِة يف ِنْ ددددددِف ريجي  ُل الِقبدْ
 

دددرْيِ  ي ِِْخدددوياِ    [51]  ِمدددْن بديْعدددِد ِذ  الُعَثي
 

ددددْعبيانِ   ددددْهِر ال َّددددْوِم يف شي َُ شي ددددْر  وي دي
 

ددددددري  الَّددددددِ  بِبيددددددْدرِ   [51] ُة الُكبدْ  ويال يددددددْزوي
 

دددْهرِ    يف ال َّدددْوِم يف  ددداِبِع عيَْثدددِر الَثَّ
 

ددددددددداُة الِفطْدددددددددرِ   [52] بيدددددددددْه ِ يدددددددددِه زيكي  وويجي
 

 رل بِليييددددددددالل عيَْثددددددددرل ِمددددددددْن بديْعددددددددِد بيدددددددددْ  
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دددددداِة امليدددددداِل ُخْلددددددفت  يدددددداْدرِ   [53]  ويف زيكي
 

ددددددددددددر ِ    وماتيددددددددددددِه ابْدنيددددددددددددُة النَّددددددددددددِ ِ  البدي
 

دددددددددْفِر   [54]  رُقدييَّدددددددددةت قبدددددددددلي رُُجدددددددددوِ  السَّ
 

ددددددداني وُعدددددددْرُة الطبْهدددددددرِ   دددددددُة ُعْثمي  زوجي
 

دددددددددةل عيليدددددددددى عيِلددددددددديِ  القيدددددددددْدرِ   [55]   اِطمي
 

 ويأيْ ددددددددليمي العيبَّدددددددداُة بديْعدددددددددي األيْ ددددددددرِ  
 

ندُ   [56]  قيدددددددددداُ   يددددددددددْزُوُهْم يف اِ نْددددددددددرِ ويقدييدْ
 

 ويبديْعدددددُد  يدددددحَّى يدددددومي ِعيدددددِد النَّْحدددددرِ  
 

دددددددددددري ْ   [57] دددددددددددوِيِش ُثَّ قديْرقدي ُة السَّ  وي يدددددددددددْزوي
 

 ويال يدددددددددددْزُو يف الثَّالِثيدددددددددددِة املَُْثدددددددددددتيِهري ْ  
 

دددددددددددددداني ويبيددددددددددددددِ  ُ ددددددددددددددليْيِم   [58]  يف  يطيفي
 

ددددددددددددددددِر ِ    ويأُمب ُكْلثُددددددددددددددددومي ابْدنيددددددددددددددددُة الكي
 

ددددددددددددداني ِ يدددددددددددددا ويخي   [59]   َّدددددددددددددهْ زيوَّجي ُعْثمي
 

 ُثَّ تديددددددددددددددددزيوَّجي النَّددددددددددددددددِ ب حيْف يددددددددددددددددهْ  
 

 ويزييْدنديبلدددددددددددددا ُثَّ  يدددددددددددددزيا ِِر ُأُحدددددددددددددد  [61]
 

ددددددد  ْددددددرياِء األي ي ددددددوَّالل ويمحي ددددددْهِر شي  يف شي
 

 ويا يْمدددددُر ُحر ِميدددددْه ييِقينلدددددا  يددددداْ يعينْ   [61]
 

ددددنْ   ددددْبُ  احلسي  هددددذا ويِ يهددددا ُولِدددددي السِ 
 

دددددددددداني يف الرَّاِبعيددددددددددِة ال يددددددددددْزُو ِر  [62]  ويكي
 

 نَِّ دددددددددددددرِي يف ريبِيدددددددددددددعل أوَّالبددددددددددددد  ال 
 

 ويبديْعدددددددُد ميدددددددْوُر زييْدنيدددددددبي املقدَّمدددددددهْ   [63]
 

ددددددددددددددددليميهْ   دددددددددددددددداُ  أُمِ   ي ُ  ِنكي  وبديْعددددددددددددددددي
 

ْحدددددشل ُثَّ بيدددددْدِر املوِعددددددِ   [64]  وبندددددِه جي
 

 وبديْعددددديهيا األيْحددددزياُب  يدددداْ يْع واْعددددُددِ  
 

دددددددددددددددا  [65]  ُثَّ بيدددددددددددددددِ  قُدريْيظيدددددددددددددددةل ويِ يِهمي
 

ددددددددا   ُخْلددددددددفت ويف ذياِر الر ِقيدددددددداِ  ُعلِ مي
 

ُة ا يْوِف والقيْ ُر ُُنِدي  [66]  كيفي صيتي
 

دددددددددددددددييمبمِ   ددددددددددددددداِب والتدَّ يدددددددددددددددُة احِل ي  َو
 

ُهددددددددددددددوِديدَّْجِ   [67] ُددددددددددددددُه اليدي َْ  قيددددددددددددددلي ويري
 

ددددددْجِ   ددددددْبِ  الرِ  يددددددا احلُسي  ويميْولِددددددُد السِ 
 

ددددددِة اْ يددددددْع وينِددددددشِ   [68]  وكدددددداني يف ا ياِمسي
 

َُ يف  يددددددْزِو بيددددددِ  املْ ددددددطيِلشِ    اِ ْ دددددد
 

ِل قدي   [69] َيْنددددددي  ْبدددددُل ويحي يدددددلْ ويُدوميدددددُة ا
 

 عيْقددددُد ابْدنيددددِة احليدددداِرِ  بديْعددددُد واتَّ يددددلْ  
 

ددددددهْ   [71]  ويعيْقددددددُد ريْةيانيددددددةي يف ِذ  ا ياِمسي
 

دددددددهْ    ُثَّ بدينُدددددددو حِلْييددددددداني بيدددددددْدءي السَّاِد ي
 

دددددددريدْ   [71] ُ  اْ تْسدددددددقياُ ُ  وُذو قدي  وبديْعددددددددي
 

ددددددا قي يدددددددْ    ويُصدددددددَّ عددددددن ُعْمريتِددددددِه ليمَّ
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 ويبديدددددددددَني وبديْيعدددددددددُة الرِ ْ دددددددددوياِن أيوَّْل   [72]
 

ا بُديِ نيدددددددددددددا  دددددددددددددذي دددددددددددددا ِبريْةيانيدددددددددددددةي هي  ِ يهي
 

َي احليددددددجب ِمُْلددددددفل  ياْ يعيددددددهْ   [73]  و ُددددددِر
 

ددددددداِبعيهْ   دددددددربيل يف السَّ يدْ دددددددْتُا خي ددددددداني  دي  ويكي
 

ْدددددددِم احلُُمدددددددِر األيْهِليَّدددددددهْ   [74]  ويحيظْدددددددُر حلي
 

ددددددددددا الرَِّديَّددددددددددهْ   عيددددددددددِة النِ سي ددددددددددا ويُمتدْ  ِ يهي
 

ِبيبيدددددددددددددةي عيقيدددددددددددددْد   [75]  ُثَّ عيليدددددددددددددى أُمِ  حي
 

اِشدددددددديب نديقيدددددددددْ ويمي   ددددددددا عيْنددددددددُه النَّ ي  ْهريهي
 

ِديَّددددددددددهْ   [76] دددددددددداةل ِ يددددددددددا هي  ويُ ددددددددددمَّ يف شي
 

 ُثَّ اْصدددددددددددددطيفيى صيدددددددددددددِفيَّةل صيدددددددددددددِفيَّهْ  
 

دددددددداِجريا  [77]  ُثَّ أيتيدددددددْه وميدددددددْن بيِقدددددددْي ُمهي
 

ددددددددداني ا ِخدددددددددريا   ويعيْقدددددددددُد ميْيُمونيدددددددددةي كي
 

ُم أييب ُهرييْددددددددددددددري ْ   [78]  ويقديْبددددددددددددُل ِِْ دددددددددددددتي
 

ددددددددِهريي ْ ويبديْعدددددددُد ُعْمددددددددريُة القي يددددددددا ال   َثَّ
 

ددددددددددرَّمِ   [79] ددددددددددرَِّم املُحي  والربْ دددددددددلي يف املُحي
 

ددددددددددددليُهْم ِِر امللُددددددددددددوِو  يدددددددددددداْعليمِ    أيْر ي
 

 ويُأْهدددددددددددددِدييْه ميارِييدددددددددددددُة الِقْبِطيَّدددددددددددددهْ   [81]
 

دددددددددددددددرِيَّهْ    ِ يدددددددددددددددِه ويف الثَّاِمنيدددددددددددددددِة السَّ
 

ددددددددددييامِ   [81] دددددددددداريْر وييف ال ِ   ِلُمْؤتيددددددددددةل  ي
 

دددددددْتُا البديليدددددددِد احليدددددددريامِ   ددددددداني  دي  قيدددددددْد كي
 

ددددداني يف ويبديْعددددد  [82] ُ  قيدددددْد أيْوريُدوا ميدددددا كي  دي
 

ددددددددْجل ُثَّ يديددددددددْوِم الطَّددددددددداِ فِ    يديددددددددْوِم ُحندي
 

ددددددارُ ْ   [83] ِة اْعِتمي  ويبديْعددددددُد يف ِذ  القيْعدددددددي
 

 ِمدددددددددددددددني اَِِعرَّانيدددددددددددددددِة وياْ ددددددددددددددددِتْقريارُ ْ  
 

تُدددددددددددُه زييْدنيدددددددددددُب مياتيدددددددددددْه نَّدددددددددددا  [84]  ويبِندْ
 

ددددددددددا  ْتمي ددددددددددا حي  ميْولِددددددددددُد ِِبْدددددددددددرياِهيمي ِ يهي
 

بيددددددددددددْه نديوْ   [85] ددددددددددددهْ ويويهي ددددددددددددا ِلعياِ َثي  بديتديهي
 

دددددهْ   دددددْوديُة ميدددددا دياميدددددْه زيميدددددا ل عياِ َثي   ي
 

ددددددددري ُ ْتيِفددددددددي   [86] ددددددددُر  ييدْ بدي  ويُعِمددددددددلي املندْ
 

ددددددددجَّ عيتَّددددددددابت  ِيْهددددددددِل امليْوِقددددددددفِ    ويحي
 

 ُثَّ تديبُددددددووي قيددددددْد  يددددددزيا يف التَّاِ ددددددعيهْ   [87]
 

ددددددددرياِر رياِ عيددددددددهْ   دددددددددَّ ميْسددددددددِ دي ال ِ   ويهي
 

دددددددجَّ اِبلنَّددددددداِة أبُدددددددو بيْكددددددد  [88]  رل وُثيْ ويحي
 

دددددددددددددتيمْ    تيدددددددددددددتي بديدددددددددددددرياءيةل عيِلددددددددددددديٌّ ويحي
 

ُددددددددجَّ ُمَْثددددددددِروت بديْعددددددددُد ويالي   [89]  أيْن ال ةي
 

 ييطُدددددددددوفي عيدددددددددارل ذيا  ِيْمدددددددددرل  ديعيدددددددددتي  
 

ددددددري   [91] ددددددا تديتدْ دددددداءيِر الُو ُددددددوُد ِ يهي  ويجي
 

دددددددددْهريا  ددددددددداُ  َري شي ا ويِمدددددددددْن ِنسي دددددددددذي  هي
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اِشددددددددددديَّ نديعيدددددددددددى وصيدددددددددددلَّى  [91]  ُثَّ النَّ ي
 

بيدددددددد  لي الفيْ ددددددددتي عيليْيدددددددِه ِمددددددددْن طييدْ  ةي  ي
 

 ويميددداري ِِبْددددرياِهيُم يف العيددداِم األيِخدددريْ   [92]
 

ِلددددددددْي أيْ ددددددددليمي وياْ ُددددددددُه جيرِيددددددددرْ    ويالبي ي
 

ددددددددةي الددددددددويدياِ  قيدددددددداِر ي   [93] ددددددددجَّ حي َّ  ويحي
 

ددددددددددا َِمنيددددددددددا   ويويقيددددددددددفي اَُْمعيددددددددددةي ِ يهي
 

ددددْوِم ُبَْثددددري  ليُكددددمُ   [94]  ويأُْنزِليددددْه يف اليدي
 

ْلددددددددُه ليُكددددددددْم ِديدددددددد   نيُكمُ اليددددددددْومي أيْكمي
 

 ويميددددددددْوُر ريْةيانيددددددددةي بديْعدددددددددي عيدددددددددْوِدِ    [95]
 

 ويالتِ ْسدددددُع ِعَْثدددددني ُمددددددَّةل ِمدددددْن بديْعدددددِد ِ  
 

ددددددددْجِ قي يددددددددى ييِقينيددددددددا  [96]  وييديددددددددْومي االنْدندي
 

دددددددددددتِ ينيا  ددددددددددلي الدددددددددددثَّتي ي والسِ   ِِْذ أيْكمي
 

يشِ   [97] ْ ُن يف بديْيدددِه ابْدنيدددِة ال ِ ددددِ   ويالددددَّ
 
 

 يف ميْوِ دددددددِع الوي يددددددداِة عيدددددددْن َتيِْقيدددددددشِ  
 

ددددددْهرِ   [98] ددددددا شي ُة التَّْمددددددرِيِه َُخْسي  ويُمدددددددَّ
 

َت ويَُخْدددد ت  يدددداْدِر    ويِقيددددلي بيددددْل نُدْلدددد
 

 وي يَّددددددددددددددِه األُْرُجددددددددددددددوزيُة امِليِئيَّددددددددددددددهْ   [99]
 

ِيَّددددددددهْ   دددددددداِل أيْشددددددددريِف الربي  يف ِذْكددددددددِر حي
 

 صيددددددددددلَّى عيليْيددددددددددِه هللاُ رييبِ  ويعيليددددددددددى  [111]
 

اِبِه ويَلِددددددددددددِه ويميدددددددددددْن تيددددددددددددتي    أيْصدددددددددددحي
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 املقدمة
 احلمددددددددددُد ب القيدددددددددددِ  البيدددددددددداِر  [11]

 

 ُثَّ صيدددددددددددتتُُه عيليدددددددددددى امل تدددددددددددارِ  
 

ما حبمد هللا تعاىل، وهذا املنظومة هذه  -رمحه هللا– بدأ املؤلف 
 .تيمنا بكتاب هللا تعاىل ؛ وذلكالكثري م  املؤلفنيدأب عليه 

ناء عليه قولك احلمد هلل يقتضي الث: "قال اب  جزي يف التسهيل" ايحلْيْمُد بِ "
اجلالل والعظمة والوحدانية والعزة واإلفضال والعلم واملقدرة   ملا هو م

واحلكمة وغري ذلك م  الصفات، فهي كلمة عظيمة مجعت ما تضييق به 
 1."اجمللدات، ويكفيك أن هللا جعلها أول كتابه، و خر دعوى أهل اجلنة

مي هو املوجود القد ذكر البيهقي يف األمساء والصفات؛ أنّ  ولقد "القد "
 2.الذي ليس لوجوده ابتداء، واملوجود الذي مل يزل

يف شرحه على العقيدة الطحاوية  -اب  أيب العز–ولقد ذكر الناظم 
َوَقْد أَْدَخَل "أّن القدمي ليس م  أمساء هللا احلسىن وإمنا أدخله املتكلمني 

َولَْيَس ُهَو مَِّ  اأْلَمْسَاءِّ احْلُْسىَن، فَإِّنه  اْلُمَتَكلُِّّموَن يفِّ َأمْسَاءِّ اَّللهِّ تَلَعاىَل اْلَقدِّمَي،
َا اْلُقْر نُ  : ُهَو اْلُمتَلَقدُِّم َعَلى َغرْيِّهِّ، فَليُلَقالُ : اْلَقدِّمَي يفِّ لَُغةِّ اْلَعَربِّ الهيتِّ نَلَزَل هبِّ
، َوَهَذا َحدِّيٌث لِّْلَجدِّيدِّ  سْ , َهَذا َقدِّمٌي، لِّْلَعتِّيقِّ َم إِّاله يفِّ َوملَْ َيْستَلْعمُِّلوا َهَذا االِّ
  3"اْلُمتَلَقدِّمِّ َعَلى َغرْيِّهِّ، اَل فِّيَما ملَْ َيْسبِّْقُه َعَدمٌ 

                                                           
 .7/13اب  جزي، التسهيل لعلوم التنزيل،  - 1
 .7/31البيهقي، األمساء والصفات،  - 2
 .779اب  أيب العز، شرح العقيدة الطحاوية، ص  - 3
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ورمبا يكون ا طأ يف النسخ، وكان قصد الناظم أن يكتب القدير 
بدل القدمي وبني االمسني تشابه كبري فهما  تلفان يف احلرف األخري، كذلك 

ح مسري دمحم مفتاح موجود يف نسخة األرجوزة امليئية اليت إعتمدها الشيخ صال
 .بدل القدمي القديرلفظ فيها 

هو الفاعل ملا يشاء على قدر ما تقتضي احلكمة، ال زائدا عليه  "اْلقيِديرِ و "
  1.وال انقصا عنه

يف  2ابلرفع( قديرٌ ) مرة بلفظ نيوثالث اتسع وردهو اسم م  أمساء هللا تعاىل، و 
ُ َعزه َوَجله و قَ  مثل  [21:البقرة]ِديرت اَّللَّي عيليى ُكلِ  شيْيءل قي ِِنَّ : َل اَّلله
، ورد يف القر ن (فاعل)أمساء هللا تعاىل على وزن هو اسم م   "اْلبياِر "

ِِنَُّكْم ظيليْمُتْم أينْدُفسيُكْم اِبّتِ ياِذُكُم : يف قوله تعاىل، تالكرمي ثالث مرا
رِِ ُكمْ اْلِع ْ  تُدُلوا أينْدُفسيُكْم ذيِلُكْم : وقوله، [54:البقرة]{لي  ديُتوبُوا ِِري ابي  ياقدْ

رِِ ُكمْ  رت ليُكْم ِعْندي ابي يدْ ُهوي اَّللَُّ اْ ياِلُش اْلبياِرُئ : وقوله  [54:البقرة] خي
 .[24:احلَثر]اْلُم يوِ ُر ليُه األيْ ياُء احْلُْسَني 

املميز لبعضها ع  : هو املنشئ املخرتع لألشياء املوجد هلا، وقيل: والبارئ
  3.بعض

 

                                                           
 .73/321الزبيدي، اتج العروس،  - 1
 .51، ص 41سعد ب  عبد الرمح ، مفهوم األمساء والصفات، العدد - 2
 19، ص41سعد ب  عبد الرمح ، مفهوم األمساء والصفات، العدد - 3
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وبينهما فرق وذلك أن البارئ هو املبدع  ويقصد ابلبارئ ا الق،
 1.ر الناقل م  حال إىل حالاحملدث، وأما ا الق فهو املقدِّ 

وكيفية صالته على  ؛أي صالة هللا سبحانه وتعاىل على نبيه ملسو هيلع هللا ىلص "ُثَّ صيتيتُهُ "
 :النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيها ثالثة أقوال

أن صالة  :والثا يه ثناؤه عليه عند املالئكة، أن صالة هللا تعاىل عل :اأحده
 2.أن صالة هللا تعاىل عليه رمحته :والثالَهللا تعاىل عليه املغفرة له، 

م  يشاء م  عباده  املختار هو النيب ملسو هيلع هللا ىلص ألن هللا يصطفي "عيليى اْلُمْ تيارِ "
ِِنَّ اَّللَّي اْصطيفيى »: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: للة ب  األسقع قاثو تار، ع  وا

ِمْن ويليِد ِِبْدرياِهيمي، ِِْ ياِعيلي، وياْصطيفيى ِمْن ويليِد ِِْ ياِعيلي بيِ  ِكنيانيةي، 
 ، وياْصطيفيى ِمْن بيِ  ِكنيانيةي قُدريْيَثلا، وياْصطيفيى ِمْن قُدريْيشل بيِ  هياِشمل

 3.«بيِ  هياِشمل وياْصطيفياِ  ِمْن 
ددددددددداوي ِ دددددددددرييةي الرَُّ دددددددددولِ  [12]  ويبديْعدددددددددُد هي

 

 ميْنظُوميدددددددددددددةل ُمدددددددددددددوجيزيةي الُفُ دددددددددددددولِ  
 

أي بعد احلمد والثناء، مث الصالة على خري األنبياء، احملمود يف  "ويبديْعدُ " 
 .األرض والسماء

 4.اسم فعل أمر مبعىن خذ، الكاف للخطاب( ها)مركبة م   "هياوي "

                                                           
 .7/419القرطيب، اجلامع ألحكام القر ن،  - 1
 .4/497املاوردي، النكت والعيون،  - 2
، وقال 5/523، 1315: رواه الرتمذي يف سننه، كتاب املناقب، ابب فضل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، رقم - 3

 ".ا حديث حس  صحيحهذ: "الرتمذي
 .917ظاهر شوكت، أدوات اإلعراب، ص  - 4
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املقصود بسرية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هو دراسة كل ما يتعلق حبياة  "لِ ِ رييةي الرَُّ و "
صحابته على اجلملة، كما تبني لنا كذلك أخالقه وصفاته  النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأخبار

 1.وخصائصه ودالئل نبوته وأحوال عصره
يدل  أصل: النون والظاء وامليم" :قال اب  فارسمشتقة م  نظم،  "ميْنظُوميةل "

 2".على أتليف شيء
نظم منظومة اختصر فيها أهم أحداث السرية  -رمحه هللا–أي أّن املؤلف 

 .العطرة
أي أهنا خمتصرة حىت يسهل حفظها وفهم ما حوته، ومع  "ُموجيزيةي اْلُفُ ولِ "

هذا االختصار، فهي جامعة ألهم األحداث يف سرية النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ومل يك  
 ةِّ قه ال أبدا، بل كان شافيا كافيا، إضافة إىل سهولة العبارة ودِّ االختصار خم

 .االشارة
 ح  و اة أم ه  من مولد 

 ميْولِددددددددددددُدُ  يف عياِشددددددددددددِر الفيِ دددددددددددديلِ  [13]
 

 ربيدددددددددددددددعل األوَِّل عيدددددددددددددددامي الِفيدددددددددددددددلِ  
 

قدمة هلذه كم  هما املؤلفصبعد أن أكملنا شرح البيتني األولني  الذي  خص 
 . تفاصيل سريته العطرة ملسو هيلع هللا ىلصاألرجوزة ندخل مباشرة يف

 .أي مولد النيب ملسو هيلع هللا ىلص "ميْوِلُد ُ "
يف العاشر م  شهر ربيع  النيب ملسو هيلع هللا ىلص ولد "يف عياِشِر اْلفيِ يِل ريبِيعل األيوَّلِ "
 .رمحه هللا ناظمول على القول الذي اختاره الاأل

                                                           
 .79دمحم ب  صامل وءاخرون، صحيح األثر ومجيل العرب م  سرية خري البشر ملسو هيلع هللا ىلص، ص  - 1
 .5/443اب  فارس، مقاييس اللغة،  - 2
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حيث كانت  ؛هو عام الفيل ولد فيه النيب  العام الذي "عيامي اْلِفيلِ "
 .إال حبدث عظيم، وأعظم حدث يف تلك السنة واقعة الفيل خُ رّ العرب ال أتَُ 

أن أبرهة بىن كنيسة ابليم  : وقصة أصحاب الفيل ابختصار هي
سأجعل كل الناس حيجون  2قال للنجاشي ، وملا أمت بناءها1يقال هلا الُقلِّّيس

ج رجل م  كنانة إىل هذه الكنيسة، وقضى فيها إليها بدل الكعبة، فخر 
حاجة اإلنسان، فغضب أبرهة م  صنيع هذا الرجل وحلف ليسريّن إىل بيت 

 .العرب فيهدمه
فخرج أبرهة جبنوده يريد هدم الكعبة وأخرج معه بعض الفيلة وكان 

جهة الكعبة ليهدمها امتنع م  ذلك وال  وهُ هُ فيل أبرهة امسه حممود، كلما وجه 
ح مكانه إال إذا حّول إىل جهة غري البيت، بعد ذلك أرسل هللا تعاىل يرب 

على أبرهة وجنوده طريا، مع كل طائر ثالثة أحجار، حجر يف منقاره، 
 3.وحجران يف رجليه، أمثال احلمص ال تصيب أحدا منهم إال هلك

                                                           
تقلنس : وس، ويقالمسيت الُقلِّّيس الرتفاع بنياها وعلوها، ومنه القالنس ألهنا يف أعلى الرؤ  - 1

الرجل وتقلس إذا لبس القلنسوة، وقلس طعامه إذا ارتفع م  معدته إىل فيه، وهذه الكنيسة مل ير 
الفسيفساء وألوان األصباغ وصنوف ونقشها ابلذهب والفضة والزجاج و  الناس أحس  منها

 (.4/324ايقوت احلموي، معجم البلدان، .) اجلواهر
شة، كل م  حكم احلبشة يلقب ابلنجاشي، كالتبع لليم ، النجاشي هو لقب ملوك احلب - 2

علي ب  سلطان، مجع الوسائل يف . ) وكسرى للفرس، وقيصر للروم، وهرقل للشام، وفرعون ملصر
 (.7/791شرح الشمائل، 

 .52 – 52احلافظ مغلطاي، اإلشارة إىل سرية املصطفى وم  بعده م  ا لفاء، ص ص  - 3
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وكان هذا نصرا عظيما نصر هللا به بيته احملرم، وكان أيضا نصرا 
مشركون ومل يشاركوا يف هذه احلرب، وهذه امليزة اليت انلتها  لقريش مع أهنم

هللا هبا قريشا ع  غريهم، قال  لَ قريش هي إحدى ا صال السبع اليت فضه 
 ي َّليُهْم  ِيندَُّهْم عيبيُدوا :  ي َّلي اَّللَُّ قُدريْيَثلا ِبسيْبِع ِخ يالل »: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

الي يديْعُبُدُ  ِِالَّ قُدريِشيٌّ، وي ي َّليُهْم  ِينَُّه ني يريُهْم يديْومي اْلِفيِل  اَّللَّي عيَْثري ِ ِنجي،
ويُهْم ُمَْثرُِكوني، وي ي َّليُهْم  ِينَُّه نديزيليْه ِ يِهْم ُ وريةت ِمني اْلُقْرَِن َلْي ييْدُخْل ِ يِهْم 

ُرُهمْ  ، وي ي َّليُهْم  ِينَّ ِ يِهُم ا:  ييدْ ِف قُدريْيشل يتي لندببُدوَّةي، ويا ِْتي يةي، وياحلِْ يابيةي، ِ ِ
 1«ويالسِ قياييةي 

فميالد النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف العاشر م  شهر ربيع األول عام الفيل على 
 .القول الذي اختاره الناظم

ِ  عيَْثددددددددددرِ ِ  [14] ددددددددددا امليَْثددددددددددُهوُر  ي  ليِكنَّمي
 

ددددددْجِ طُلُددددددو ي  يْ دددددددرِ ِ    يف يديددددددْوِم االنْدندي
 

ِ  عيَْثرِ ِ ليكِ "  َ " نَّميا اْلميَْثُهوُر  ي الناظم  يف هذا الشطر م  البيت الرابع بنيه
 .وجود خالف يف ميالد النيب ملسو هيلع هللا ىلص  -رمحه هللا تعاىل-

 2:وال كما ذكرها اب  كثري هي على النحو التايلوجممل هذه األق
يف االستيعاب، ليلتني خلتا م  شهر ربيع األول قاله اب  عبد الرب : قيل -

 .ورواه الواقدي ع  أيب معشر جنيح ب  عبد الرمح  املدين
                                                           

، ورواه احلاكم يف املستدرك، وقال صحيح 2/11، 2713: وس ، رقمالطرباين، املعجم األ  -1
: ينظر)اإلسناد ومل  رجاه، وحسنه احلافظ العراقي، وذهب كذلك الشيخ األلباين إىل حتسينه،

حممود ب  دمحم املالح، األحاديث الضعيفة واملوضوعة اليت حكم عليها احلافظ اب  كثري يف تفسريه، 
 (.433ص 

 .7/722السرية النبوية، اب  كثري،  - 2
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لثمان خلون منه، حكاه احلميدي ع  اب  حزم، ورواه مالك : وقيل -
 .وعقيل ويونس اب  يزيد وغريهم ع  الزهري ع  دمحم ب  جبري ب  مطعم

وقيل لعشر خلون منه نقله اب  دحية يف كتابه ورواه اب  عساكر ع  أيب  -
 .ر الباقر ورواه جماهد ع  الشعيبجعف

سحاق، ورواه اب  أيب شيبة إثنيت عشرة خلت منه، نص عليه اب  وقيل ل -
يف مصنفه ع  عفان ع  سعيد ب  ميناء ع  جابر واب  عباس أهنما 

ولد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عام الفيل يوم االثنني الثاين عشر م  شهر ربيع : قاال
 .يه عرج به إىل السماء، وفيه هاجر وفيه ماتاألول، وفيه بعث، وف

أبن مولده يف الثاين عشر م  ربيع  ؛هو املشهور عند اجلمهوراألخري وهذا 
 .األول

أما كون النيب ملسو هيلع هللا ىلص ولد يوم االثنني فهذا ال خالف فيه بني  "يف يديْوِم ااِلنْدنديْجِ "
ذياوي يديْومت ُوِلْدُر » :ع  صوم يوم االثنني قالأهل العلم؛ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص ملا سئل 

 1.«-أيْو أُْنِزلي عيلييَّ ِ يِه  -ِ يِه، وييديْومت بُِعْثُه 
الوقت الذي ولد فيه النيب ملسو هيلع هللا ىلص هو حني طلوع الفجر، وهو  "طُُلو ي  يْ رِ ِ "

 2.وقت الربكة كما قال ملسو هيلع هللا ىلص
 

                                                           
رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الصيام، ابب استحباب صيام ثالثة أايم م  كل شهر وصوم  - 1

 .9/272، 721: يوم عرفة وعاشوراء واالثنني وا ميس، رقم
 .7/93الطهطاوي، هناية االجياز يف سرية ساك  احلجاز،  - 2
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بقول جده عبد املطلب، ولد يل الليلة  و ك  أن يستدل على هذا
 1.مع الصبح مولود

وابلتوقيت املعاصر، حني ولد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان طلوع الصبح 
( حبساب الظل) دقيقة  الصادق على مكة يف متام الساعة الرابعة وعشري 

 2(.دقيقة 91:درجة 37)يوم ذلك يف برج احلمل  سوكانت الشم
دددددددا ي  وويا يدددددددشي  [15]  العَثدددددددريني مدددددددن نديْيسي

 

ددددددددددددا ي   ددددددددددددْجُ أيبِيددددددددددددِه حي ليددددددددددددُه حي  وقديبدْ
 

أي وافق ميالد النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابلسنة الشمسية   "ويويا يشي اْلِعَْثرِيني ِمْن نديْيسيا ي " 
العشري  م  شهر نيسان؛ ونيسان الشهر الرابع م  شهور السنة الشمسية 

 3.يالدية وهو أحد شهور فصل الربيعويقابله أبريل م  شهور السنة امل... 
م، وهو  517سنة ( أبريل) فميالد النيب ملسو هيلع هللا ىلص وافق يوم العشري  م  نيسان 

 4.يوافق السنة األوىل م  حادثة الفيل حسب ما حققه حممود ابشا الفلكي
 .أي قبل ميالد النيب ملسو هيلع هللا ىلص" ليهُ بدْ ويقدي "
إذا حان احلني حارت : هو اهلالك واحملنة يقال: احلني "حيْجُ أيبِيِه حيا ي "

ومعىن احلني للهالك م  احلني الذي مبعىن املدة فهو على حد قوهلم "، 5العني
 6".األجل والنحب وحقيقة املعىن انقضى حينه

                                                           
 .7/24السرية احللبية،  - 1
 .34محة للعاملني، ص املنصور فوري، ر  - 2
 .3/9379أمحد خمتار، معجم اللغة العربية املعاصرة،  - 3
 .17الغزايل، فقه السرية،  - 4
 .7/973إبراهيم مصطفى وءاخرون، املعجم الوسي ،  - 5
 .45أمحد فارس أفندي، اجلاسوس على القاموس، ص  - 6
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د فوالد النيب ملسو هيلع هللا ىلص تويف قبل ميالد النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ولقد كان عبد هللا وال
النيب ملسو هيلع هللا ىلص م  أحب أوالد عبد املطلب إليه، فاختار عبد املطلب البنه عبد 
هللا  منة بنت وهب ب  عبد مناف ب  زهرة ب  كالب زوجة له، وهي يومئذ 
م  أفضل نساء قريش نسبا وموضعا، وبعد زواجه منها محلت ابلرسول 

 1.عد احلمل بشهري ملسو هيلع هللا ىلص ومل يلبث عبد هللا أن تويف ب
وسبب وفاة عبد هللا أنه خرج إىل الشام يف عري م  قريش يريدون 
التجارة فلما فرغوا م  جتارهتم مروا ابملدينة وكان عبد هللا مريضا فقال هلم 

ف عند أخوايل بين عدي ب  النجار، فأقام عندهم شهرا ومضى أختلّ 
ف عند ختلّ فقالوا  أصحابه حىت قدموا مكة، فسأهلم عبد املطلب ع  ابنه

خواله بسبب املرض، فبعث إليه عبد املطلب احلارث أكرب أوالده، فوجده أ
فحزن عليه عبد املطلب وإخوته حزان شديدا،  ،قد تويف ودف  يف دار النابغة

 2.وعمر عبد هللا يوم تويف مخس وعشرون سنة
 3".هذا هو أثبت األقاويل يف وفاة عبد هللا وسنِّّه عندان: "قال الواقدي

م  اإلبل، وقطعة غنم  ا  أما ابلنسبة لرتكة عبد هللا، فقد خّلف مخس
 4.وجارية حبشية امسها بركة وهي أم أ   اهنع هللا يضر

 

                                                           
 .2الباجوري، نور اليقني يف سرية سيد املرسلني، ص  - 1
 .7/915ب  كثري، السرية النبوية، ا - 2
 .7/915املرجع نفسه،  - 3
 .7/17العازمي، اللؤلؤ املكنون يف سرية املأمون،  - 4
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ددددددددددا [16] ا  يِطيمي  وبعدددددددددددي عيدددددددددداميْجِ  يدددددددددددي
 

دددددددددِليميا   جددددددددداءْر بدددددددددِه ُمْرِ دددددددددُعُه  ي
 

ِليمدددددددددددددددددةت ألمِ دددددددددددددددددِه وعيددددددددددددددددداديرْ  [17]  حي
 

دددددددددددددددا أيرياديرْ   دددددددددددددددا كيمي  بدددددددددددددددِه أِلْهِلهي
 

 .النيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا يف هذي  البيتني فرتة رضاع تناول املؤلف رمحه 
جميء املراضع م  ابدية بين سعد حىت سلمته إىل إحداه ،  1انتظرت  منة

وهذا حال أشراف العرب م  أهل مكة يبعثون أبناءهم إىل البادية يف اليوم 
رة، ويف انتظار قدوم املراضع الثام  م  مولدهم إىل أن يبلغوا الثامنة أو العاش

جارية عمه أيب هلب فأرضعته، كما أرضعت  2عهدت  منة ابلطفل إىل ثويبة
 .كذلك عمه محزة

ال  وملا جاءت املراضع إىل مكة يلتمس  األطفال إلرضاعهم، وك ّ 
يرغنب يف إرضاع اليتامى ألهن  يرجتني الرب واإلحسان م  والد الرضيع، لذلك 

 .يب ملسو هيلع هللا ىلصمل تقبل واحدة ابلن
وهكذا كان األمر مع حليمة فهي األخرى أعرضت عنه يف البداية، 
ولكنها أخذته حني مل جتد غريه، حيث قالت لزوجها احلارث ب  عبد 

دون أخذ رضيع، فسأرجع لليتيم و خذه، وهللا إين ألكره الرجوع : العزى
نا فيه بركة، لعليك أن تفعلي عسى هللا أن جيعل  ال: فقال هلا زوجها

ىل قومها، وحّدثت أهنا منذ أخذته حلت عليها إفأخذته وانطلقت به 
                                                           

الدايربكري، اتريخ .) قال أهل السري أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أرضعته أمه  منة ثالثة أايم وقيل سبعة - 1
 (.7/999ا ميس يف أحوال أنفس نفيس، 

لنيب ملسو هيلع هللا ىلص بلنب ابنها مسروح، وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وخدجية يكرمان ثويبة، وكان أرضعت ا - 2
البيهقي، دالئل . )رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يبعث إليها م  املدينة بكسوة وصلة، حىت ماتت بعد فتح خيرب

 (.7/737النبوة، 
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الربكة، فسمنت غنمها وزاد لبنها، فلما أمّت سنتيه و ن فصاله ذهبت به 
 .حليمة إىل أمه

مث عادت به إىل البادية رغبة م  أمه، وقيل بل رغبة م  حليمة ملا المست 
 1.ها وعلى أهل بيتهام  الربكة وا ريات اليت نزلت علي

دددددددْهريْيِن اْنَِثدددددددقياُ  بيْطنِدددددددهِ  [18] ْعددددددددي شي   ديبدي
 

 وِقيددددددددلي بديْعدددددددددي أيْربيددددددددعل ِمددددددددْن ِ ددددددددنِ هِ  
 

عندما وجود خالف يف س  النيب ملسو هيلع هللا ىلص  أشار الناظم رمحه هللا إىل 
 .ُشقًّ صدره

والذي عليه الناظم أن شق الصدر كان يف بداية السنة الثالثة حيث 
أي بعد شهري  م  فصاله، وذلك ملا  " ديبديْعدي شيْهريْيِن اْنَِثقياُ  بيْطِنهِ " :قال

 .رجعت به م  عند أمه وأقنعتها أبن يبقى عندها مدة أكثر
فوهللا إنه لبعد مقدمنا ": وبه قال اب  إسحاق أن حليمة قالت

خوه أم  الرضاعة خلف البيوت، حىت جاء بشهري  أو ثالثة كان مع أخيه 
 2."قد جاءه رجالن عليهما ثياب بيض فأضجعاه وشّقا بطنه اأبن دمحم ربان 

أي أن شق الصدر كان يف السنة الرابعة م  " ويِقيلي بديْعدي أيْربيعل ِمْن ِ نِ هِ "
 .ملسو هيلع هللا ىلصعمره 

والراجح : "وهو الذي رجحه الزرقاين يف شرحه على املواهب اللدنية
أمه وهو اب  أربع سنني، وإّن شق الصدر كان يف الرابعة؛   ملسو هيلع هللا ىلص رجع إىلأنه 

كما جزم به احلافظ العراقي يف نظم السرية وتلميذه احلافظ ب  حجر يف 
                                                           

 .12، ص دمحم حس  هيكل، حياة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص - 1
 .7/721أبو شهبة، السرية النبوية على ضوء القر ن والسنة،  - 2
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سريته، وهي صغرية مفيدة، وذكر أنه التزم فيها االقتصار على األصح مما 
 1".اختلف فيه

 2:قال العراقي يف ألفيته
 اللللللللللللين سعدهلللللللللوام جتللللللللة األعلللللللللأربع   ا لللللللللللللللللللر عندهللللللللللللد ب  بكلللللام يف سعلللللللللأق 

 ؤوللللللللللللللللللللداث يلللللللللله حلللللافت عليللللللللللخ    لللللللللللللللللدره جربيللللللللللللللللق صللللللللللللللللللللللللني شللللللللوح
لني، ندها أربع سنني أرضعته حولني كامأقام ع: " سرية اب  حجرويف

مث أحضرته إىل أمه وسألتها أن ترتكه عندها إىل أن يشب ففعلت، فأاته 
هذا حظ الشيطان منك، : جربيل فشق صدره وأخرج منه علقة فقال

 3".فخافت عليه حليمة فرجعته إىل أمه
سنة الصحيحة، فع  أنس ب  مالك وشق صدر النيب ملسو هيلع هللا ىلص اثبت ابل

ُ  ِجرْبِيُل صيلَّى هللُا عيليْيِه وي يلَّمي ويُهوي يديْلعيُب ميعي "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  أي ي
،  ياْ تيْ ريجي  ُ   ي يريعيُه،  يَثيشَّ عيْن قديْلِبِه،  ياْ تيْ ريجي اْلقيْلبي اْلِ ْلمياِن،  يأيخيذي

، ُثَّ  يسيليُه يف طيْسهل ِمْن : ِمْنُه عيليقيةل،  ديقيالي  َي ا حيظب الَثَّْيطياِن ِمْن هيذي
اءي اْلِ ْلمياُن ييْسعيْوني ِِري  يميُه، ُثَّ أيعياديُ  يف ميكيانِِه، ويجي ذيهيبل ِ ياِء زيْمزيمي، ُثَّ ألي

                                                           
 .7/929الزرقاين، شرح الزرقاين على املواهب اللدنية ابملنح احملمدية،  - 1
 .31العراقي، ألفية السرية النبوية، ص  - 2
 .7/929الزرقاين، شرح الزرقاين على املواهب اللدنية ابملنح احملمدية،  - 3
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ريُ   -أُمِ ِه  ا قيْد قُِتلي،  ياْ تديقْ :  ديقياُلوا -1يديْعِ  ِظئدْ تيِقُع ِِنَّ ُ يمَّدل بديُلوُ  ويُهوي ُمندْ
َي اْلِمْ ييِ  يف صيْدرِ ِ »: ، قيالي أيني ت "اللَّْوِن   2.«ويقيْد ُكْنُه أيري  أينديري ذيِل

اليت ذكرانها ملا كان يف  :املرة األورة مرّات، دوتكرر شق صدر النيب ملسو هيلع هللا ىلص عّ 
إلسراء واملعراج، ولكل عند ا :والثالثةعند البعثة،  :والثانيةابدية بين سعد، 

واحدة حكمة، ففي زم  الطفولة لينشأ على أكمل األحوال م  العصمة 
ى ما يوحى إليه بقلب قوي يف أكمل م  الشيطان، وعند البعث حىت يتلق

 3.األحوال م  التطهري، وعند اإلسراء واملعراج وذلك حىت يتأهب للمناجاة
تخراج القلب وغري ذلك ومجيع ما ورد م  شق الصدر واس" :قال اب  حجر

م  األمور ا ارقة للعادة مما جيب التسليم له دون التعرض لصرفه ع  
 4".حقيقته لصالحية القدرة فال يستحيل شيء م  ذلك

دددددداِ ي  [19] ددددددْهرل جي  ويبديْعدددددددي ِ دددددده ل مددددددعي شي
 

 وي دددددددددددداُة أمِ ددددددددددددِه عيليددددددددددددى األيبْدددددددددددددوياءِ  
 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ست سنني خرجت به  ملا بلغ رسول" ِ يميعي شيْهرل جيا ويبديْعدي ِ هل  " 
بين عدي ب  النجار ابملدينة تزورهم ومعها أم أ   فنزلت به  5أمه إىل أخواله

يف دار النابغة وهو رجل م  بين النجار وكان قرب عبد هللا أيب النيب صلى هللا 
                                                           

 (.4/574اب  منظور، لسان العرب، . )العاطفة على غري ولدها املرضعة له: الظئر - 1
، 917: رواه مسلم يف صحيحه، كتاب اإل ان، ابب اإلسراء برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، رقم - 2
7/741. 
 .1/915اب  حجر، فتح الباري،  - 3
 .1/915املرجع نفسه،  - 4
سلمى بنت عمرو النجارية، فهذه ا ؤولة اليت ذكرها اب  إسحاق : هاشم أم عبد املطلب ب  - 5

 (.7/719اب  هشام، السرية النبوية، . ) لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيهم
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يذكر أمورا يف  عليه وسلم يف تلك الدار فأقامت به شهرا عندهم، وكان ملسو هيلع هللا ىلص
ههنا نزلت يب أمي وأحسنت العوم يف بئر : فقالمقامه ذلك ونظر إىل الدار 

لفون علّي ينظرون إيّل، قالت بين عدي ب  النجار وكان قوم م  اليهود  ت
   فسمعت أحدهم يقول هو نيب هذه األمة وهذه دار هجرته فوعيت أأم 

 1".ذلك كله م  كالمهم
 2.ع  منة، أم أ   حتضنه، وكان معهم بعريي  أيضاوخرجت يف هذه الرحلة م

أي توفيت أمه يف األبواء عند رجوعها م  هذه " وي ياُة أُمِ ِه عيليى اأْليبْدوياءِ "
 .الزايرة

، 3وال خالف أن أمه ماتت بني مكة واملدينة ابألبواء" :قال اب  القيم
 4".ع سننيمنصرفها م  املدينة م  زايرة أخواله، ومل يستكمل إذ ذاك سب

 5.منة كان هلا م  العمر حنو العشري  سنة تقريبا ة وملا توفيت السيد
مكة، وكانت م  قدموا عليهما   ِّ يْ فرجعت به أم أ   على البعريي  الذَ 

 6.حتضنه مع أمه مث بعد أن ماتت
                                                           

 .7/992الدايربكري، اتريخ ا ميس يف أحوال أنفس النفيس،  - 1
 .711دمحم إلياس، املوسوعة يف صحيح السرية النبوية، ص  - 2
قع شرق مستورة على  ني الذاهب إىل املدينة املنورة م  ا   القدمي، وهي حمافظة اتبعة ت - 3

كيلومرتا، وبينها وبني   43للمدينة املنورة م  أعمال الفرع، تسمى اليوم اب ريبة بينها وبني رابغ 
العراقي، ألفية . ) كيلومرتا تقريبا، فيها قري السيدة  منة بنت وهب أم النيب ملسو هيلع هللا ىلص  911مكة املكرمة 

 (.31السرية النبوية، ص 
 .7/15اب  القيم، زاد املعاد،  - 4
 .21الفاسي، مستعذب اإلخبار أبطيب األخبار، ص  - 5
 .1/342اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 6
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 من كفالة جد  ح  رحلته األور ِر الَثام 
ُ  لددددددددطيِب عيْبددددددددُد املطَِّلددددددددبْ  [11]  وجدددددددددب

 

ددددِذبْ  بعدددددي    نييددددانل ميدددداري مددددن  يددددرْيِ كي
 

 م  أبيه،  عبد املطلب هو جد النيب ملسو هيلع هللا ىلص" ِب عيْبُد اْلُمطَِّلبْ ِلطي  ويجيدب ُ " 
 ؛املطلب دعب يَ وقيل عامر، وعاش مائة وأربعني سنة، مسُّ  1ة احلمديبوامسه ش

ة النجارية ألن أابه هامشا تويف وهو صغري فغلبت عليه أمه سلمى األنصاري
ابملدينة فلما شب وترعرع ذهب له عمه املطلب ب  عبد مناف فقدم به 

فقال الناس عبد املطلب فلزمه ذلك،  2مكة مردفه خلفه وكان  دم اللون
وكان شريفا يف قومه مبجال معظما عندهم يوضع له بساط يف ظل الكعبة ال 

 3".وكرمه اض لسماحتهونه الفيض والفيه جيلس عليه غريه وكانوا يسمّ 
م ا مر على نفسه يف اجلاهلية، ه حرّ املطلب أنّ  دفم  مناقب عب

جماب الدعوة، وكان كثري اجلود والعطاء، ومطعم طري أيضا  وكما كان 
 4.السماء، حىت أنه كان يعطي م  مائدته للطري والوحوش يف رؤوس اجلبال

الة جده عبد  يف كفوملا توفيت السيدة  منة أصبح النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ة مل يرقها على أحد م  أوالده عليه رقّ  ه ورقّ قبضه إليه وضمّ املطلب، حني 

وكان مقراب منه دائما، ويدخل عليه إذا خال وإذا انم، وجيلسه على فراشه، 
 5.علّي اببين، فيؤتى به إليه: وكان عبد املطلب ال أيكل طعاما إال قال

                                                           
 (.7/714السرية النبوية، : اب  كثري. ) يقال لشيبة كانت يف رأسه، ويقال جلوده - 1
 (.75الرازي، خمتار الصحاح، ص ) ، "اآلدم م  الناس األمسر" مسر، يعين أ - 2
 .7/31العامري، هبجة احملافل وبغية األماثل،  - 3
 .7/2السرية احللبية،  - 4
 .7/25اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 5
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عمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص مثان سنني  أصبحملا  أي" بْ بديْعدي نييانل مياري ِمْن  يرْيِ كيذِ "
 .تويف جده عبد املطلب

وكفله جده عبد املطلب، وتويف والرسول ملسو هيلع هللا ىلص حنو مثان :" قال اب  القيم
 1".سنني

دددددددددددلْ  [11]  ُثَّ أيبُدددددددددددو طيالِدددددددددددبل العيدددددددددددمب كيفي
 

دددددددددددلْ   ددددددددددداِم ريحي  ِخْدميتيدددددددددددُه ُثَّ ِِري الَثَّ
 

هو أحد أعمام النيب صلى هللا عليه  2أبو طالب "بُو طياِلبل اْلعيمب كيفيلْ ُثَّ أي " 
احلارث، والزبري، ومحزة، وضرار، وأيب طالب، وامسه : "أعمامه همو  .وسلم

عبد مناف، وأيب هلب وامسه عبد العزى، واملقوم وامسه عبد الكعبة، وقيل مها 
اجلود وامسه وفِّل ويقال إنه  اثنان، احلجل وامسه املغرية، والغيداق وهو كثري

 3".حجل
وأميمة، وصفية، وعاتكة، وأم أروى، وبرة، :" وأما عماته فه 

 4".وهي البيضاء ؛حكيم
 .كفالة النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعد جده  فأبو طالب هو الذي توىله 

 

                                                           
 .7/15اب  القيم، زاد املعاد،  - 1
... ب، فعقيل، فجعفر، فعلي، طال: وامسه عبد مناف كين ابسم أكرب ولده، وأوالده هم - 2

الزرقاين، شرح .) وأختهم أم هانئ، قيل ومجانة أخت هلم اثنية، وأسلموا كلهم إال طالبا فمات كافرا
 (.4/414الزرقاين على املواهب اللدنية، 

 .7/724اب  كثري، السرية النبوية،  - 3
 .7/724املرجع نفسه،  - 4
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 أمر رسول هللا صلى هللا وكان أبو طالب هو الذي توىّل : "قال اب  إسحاق
 1".عد جده فكان إليه ومعهعليه وسلم ب

أاب طالب وعبد هللا  أنّ : والسبب يف ذلك كما ذكر اب  إسحاق
 2.والد النيب ملسو هيلع هللا ىلص أخوان ألب وأم، أمهما فاطمة ب  عمرو ب  عائذ

  :ولقد ذكر اب  اجلوزي ثالثة أقوال يف تقدمي أيب طالب
 .عبد املطلب وّصى به إليه أنّ : القول األول

 .وأاب طالب اقرتعا فخرجت القرعة أليب طالب 3الزبري أنّ :الثا القول 
 4.أّن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اختار عمه أاب طالب: القول الثالَ

لقد قام أبو طالب خبدمة اب  أخيه وذلك برعايته وحفظه ومحايته،  "ِخْدميتيهُ "
، وقام كما جعله مع عياله حيوطه وحيفظه وحيرص كل احلرص على راحته

 5.بكفالته على أحس  وجه، وأحبه حىت أكثر م  أوالده
 .أي ذهب مع عمه يف رحلة التجارة إىل الشام "ُثَّ ِِري الَثَّاِم ريحيلْ "

ملا أراد أبو طالب ا روج يف ركب التجارة إىل الشام، وما إن هتيأ 
إىل م  : اي عم للخروج حىت تعرض له النيب ملسو هيلع هللا ىلص  خذا بزمام انقته، وقال

                                                           
 .7/712اب  هشام، السرية النبوية،  - 1
؛ واب  هشام، السرية النبوية، 777دمحم إلياس، املوسوعة يف صحيح السرية النبوية، ص  - 2
7/712. 
اب  . )ذكر اب  اسحاق أن عبد هللا والزبري وأاب طالب أمهم فاطمة بنت عمرو ب  عائذ - 3

 (.7/21اسحاق، السرية النبوية، 
 .7/975اب  اجلوزي، الوفا أبحوال املصطفى،  - 4
 .4/7321ي، اجلامع الصحيح للسرية النبوية، املرصف - 5
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له أبو طالب، فأخرجه معه وقال وهللا ال  قه تكلين ال أب يل وال أم؟ فرَ 
 1.يفارقين وال أفارقه أبدا

ددددددددرْ  [12]  وذياوي بديْعدددددددددي عيدددددددداِم انْددددددددد يْ عيَثي
 

ددددرييا ميددددا اْشددددتديهيرْ   دددداني ِمددددْن أيْمددددِر شِي  ويكي
 

لته  ملا خرج يف رحأي أن عمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص "عيَثيرْ   يْ ويذياوي بديْعدي عياِمِه اندْ " 
 .سنة األوىل مع عمه إىل الشام اثين عشر

ملا خرج أبو طالب إىل الشام، خرج معه رسول هللا صلى : " قال اب  اجلوزي
 2."هللا عليه وسلم يف املرة األوىل، وهو اب  اثنيت عشرة سنة

يدرياكياني ِمْن أيْمِر وي "  "ميا اْشتديهيرْ  شِي
 4نزلوا هبا، وكان هبا راهب يقال له حبريا 3إىل بصرى ملا وصل الركب

يف صومعة له وكان إليه علم النصرانية، فلما نزل الركب وكان م  عادهتم ما 
له، ينزلون هبا وال يكلمهم، ويف هذه املرة رأى حبريا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص والغمامة تظل

يف رحاهلم لصغره،  فنزل إليهم وصنع هلم طعاما ومجعهم عنده، وبقي دمحم
فأمرهم أن يدعوه، فجعل حبريا يلحظه حلظا شديدا وينظر إىل أشياء يف 
جسده كان جيدها عنده م  صفته، فلما فرغوا جعل يسأله ع  أشياء ع  

                                                           
 .9/799اب  إسحاق، السرية النبوية،  - 1
 .7/972اب  اجلوزي، الوفا أبحوال املصطفى،  - 2
عاتق ب  غيث، معجم . ) هي اتبعة للجمهورية  السورية قريبة م  حدود اململكة األردنية - 3

. لباعقي، وهي دير حبريا الراهبى هبا دير ا، وبصر (44املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية، ص 
 (.9/422ايقوت احلموي، معجم البلدان، )
وامسه جرجيس وحبريا لقبه، كان انتهى إليه علم النصرانية، ألن تلك الصومعة كانت مل  ينتهي  - 4

 (.7/719السرية احللبية، . ) إليه علم النصرانية، يتوارثوهنا كابرا ع  كابر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 1ظهره فرأى خامت النبوة ىلإحاله، وهو  ربه، فيوافق ذلك ما عنده، مث نظر 
ارجع ابب  أخيك إىل بلده بني كتفيه، فأقبل إىل عمه أيب طالب، فقال 

ه كائ  الب  أخيك هذا شأن عظيم، فأسرع به واحذر عليه م  اليهود، فإنّ 
 2.ىل بالدهإ

 عمله مع السيدة خد ة وزواجه منها وأبناء  
دددداِم أيْشددددريُف الددددويري  [13] ْيْددددوي الَثَّ دددداري   وي ي

 

ددددددةل ويِعَْثددددددرِيني اذُْكددددددريا   يف عيدددددداِم َخيْسي
 

 ةل ُمتَِّ دددددددددددددددددددرياألُمِ نيدددددددددددددددددددا خيِد يددددددددددددددددددد [14]
 

ْبَِثددددددددددريا   ويعيددددددددددادي ِ يددددددددددِه رياِشلددددددددددا ُمْستدي
 

يف هذي  البيتني ذكر املؤلف الرحلة الثانية للنيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل الشام؛ حيث خرج  
 .ملسو هيلع هللا ىلص مضاراب يف مال خدجية بنت خويلد

ْيْوي الَثَّاِم أيْشريُف اْلويري  "  خرج إىل الشام مرة أي أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص" وي ياري 
: اثنية، ويقال أن سبب خروجه إىل الشام يف هذه املرة كما ذكر اب  اجلوزي

أان رجل ال مال يل، وقد اشتد الزمان علينا، وهذه : "أّن أاب طالب قال له
عري قومك قد حضر خروجها إىل الشام، وخدجية بنت خويلد تبعث رجاال 

تها، فعرضت نفسك عليها، ألسرعت إليك، م  قومك يف عرياهتا، فلو جئ
أان : وبلغ خدجية ما كان م  حماورة عمه له، فأرسلت إليه يف ذلك وقالت

                                                           
يه أنه كبيضة احلمامة، وأنه بضعة حلم مرتفعة م  ظهره عند انغض كتفه أشهر ماجاء ف - 1

 (74دمحم ب  علوي املالكي، اتريخ احلوادث واألحوال النبوية، ص .) اليسرى
واحلكمة يف خامت النبوة على جهة االعتبار أنه ملا ملئ قلبه حكمة ويقينا، ختم عليه كما  تم على 

أما وضعه عند نغض كتفه فألنه معصوم م  وسوسة الشيطان، الوعاء اململوء مسكا أو در ا، و 
 (.9/712السهيلي، الروض األنف، . )وذلك املوضع منه يوسوس الشيطان الب   دم

 .7/415اب  حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة،  - 2
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هذا رزق ساقه : أعطيك ضعف ما أعطي رجال م  قومك، فقال أبو طالب
 1".هللا لك

وعشري  سنة أي كان عمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص مخسا  "يف عياِم َخيْسيةل ويِعَْثرِيني اذُْكريا"
 2.ملا خرج إىل الشام يف املرة الثانية، وهو ما عليه مجهور العلماء

وكانت خدجية ابنة خويلد امرأة : "قال اب  إسحاق "أِلُمِ نيا خيِديد يةل ُمتَِّ ريا"
بشيء  3اتجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال يف ماهلا وتضارهبم إاّيه

فلما بلغها ع  رسول هللا صلى هللا  جتعله هلم منه، وكانت قريش قوما جتارا،
عليه وسلم ما بلغها م  صدق حديثه، وعظمة أمانته، وكرم أخالقه، بعثت 
إليه فعرضت عليه أن  رج يف ماهلا اتجرا إىل الشام وتعطيه أفضل ما كانت 
تعطي غريه م  التجار مع غالم هلا يقال له ميسرة، فقبله منها رسول هللا 

 4...".خرج يف ماهلا ذلك، ومعه غالمها ميسرة حىت قدم الشامملسو هيلع هللا ىلص و 
حضر النيب ملسو هيلع هللا ىلص سوق بصرى فباع سلعته اليت  "ويعيادي ِ يِه رياِشلا ُمْستديْبَِثريا"

خرج هبا م  مكة، بعد ذلك قدم النيب ملسو هيلع هللا ىلص وإذ بتجارهتا قد رحبت ضعف 
 5.دجية ضعف ما مسته لهما كانت تربح م  قبل، فأعطته خ

 
                                                           

 .7/935اب  اجلوزي، الوفا أبحوال املصطفى،  - 1
 .7/723السرية احللبية،  - 2
وهي دفع الرجل ماله إىل  خر ليتجر فيه، على أن يكون للعامل جزء شائع م  : م  املضاربة - 3

 (.7/719املوسوعة الكويتية، . ) الربح
 .7/792اب  إسحاق، السرية النبوية،  - 4
 .7/719األصبهاين، دالئل النبوة،  - 5
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دددددددددددا  [15] هي ددددددددددداني ِ يدددددددددددِه عيْقدددددددددددُدُ  عيلييدْ   يكي
 

ددددددددددددددددددا  هي ُ  ِِْ  يدددددددددددددددددداُ ُ  ِِلييدْ  وبعدددددددددددددددددددي
 

هيا"  ا  أي يف هذه السنة، ملا كان عمره ملسو هيلع هللا ىلص مخس " يكياني ِ يِه عيْقُدُ  عيلييدْ
 .وعشري  سنة عقد على السيدة خدجية

يب ملسو هيلع هللا ىلص م  صدقه وأمانته ملا أخرب ميسرة خدجية ما أخربها ع  الن
وحس  خلقه بعثت إليه وعرضت نفسها عليه، وكانت أوس  نساء قريش 

كل كان حريصا على أن يتزوج م  نسبا وأعظمه  شرفا، وأكثره  ماال، وال
فلما قالت ذلك لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذكر ذلك ألعمامه، فخرج  ة لو تقبل،جيخد

حىت دخل على خويلد ب  أسد فخطبها إليه فتزوجها عليه معه عمه محزة 
 1.السالم

وكان صداق السيدة خدجية عشري  بكرة، وكانت أول امرأة تزوجها 
 2.رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومل يتزوج عليها حىت ماتت اهنع هللا يضر

جية دسنة، وخفتزوجها النيب ملسو هيلع هللا ىلص وهو اب  مخس وعشري  ": قال اب  اجلوزي
 3".يومئذ بنت أربعني سنة

أبو هالة : األول: وكانت خدجية قد تزوجت قبل النيب ملسو هيلع هللا ىلص برجلني
مالك ب  النباش؛ فولدت له هندا وهالة ومها ذكران، مث : وامسه هند، وقيل

                                                           
 .7/913، واب  كثري، السرية النبوية، 731 – 7/792اب  إسحاق، السرية النبوية،  - 1
 .7/773اب  هشام، السرية النبوية،  - 2
 .7/935اب  اجلوزي، الوفا أبحوال املصطفى،  - 3
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امسها هند، ومنهم م  قال  اتزوجت عتيق ب  عائذ املخزومي، فولدت له بنت
 1.عتيق قبل أيب هالةأهنا تزوجت 

هيا" ُ  ِِْ  ياُ ُ  ِِلييدْ  .أي دخل هبا وبىن هبا "ويبديْعدي
جامعها وجعل : أفضى املرأة إفضاء: "ما جاء يف اتج العروس للزبيديك

 2".مسلكيها مسلكا واحدا، وذلك إذا انقطع احلتار الذي بني مسلكيها
اإلفضاء "، [91:لنساءا] ﴾أيْ  يى بديْعُ ُكُم ِِري بديْعهل  ﴿: ومنه قوله تعاىل

االتصال اجلنسي أو ما : إىل الشيء الوصول إليه ابملالمسة، واملراد به هنا
 3".يكون بني الزوجني يف خلوة

دددددددددت ِِبْدددددددددددرياِهيمْ  [16] ددددددددددا خي هي  ويُولْدددددددددُدُ  ِمندْ
 

دددددددازي التَّْكدددددددِر ْ     ددددددداأليوَُّل القاِ دددددددُم حي
 

هياويوُ "   . م  خدجيةأي أن مجيع أوالده ملسو هيلع هللا ىلص "ْلُدُ  ِمندْ
 .أي سوى إبراهيم مل تنجبه خدجية "خيتي ِِبْدرياِهيمْ "

ال خالف أن مجيع أوالده م  خدجية بنت خويلد، سوى : "قال اب  كثري
 4".إبراهيم فم  مارية بنت مشعون القبطية

لف يف ، واختكىنه ملسو هيلع هللا ىلص وبه كان يُ القاسم هو أول أوالده  " ياأْليوَُّل اْلقياِ مُ "
املدة اليت عاشها، فقيل عاش سنتني، وقيل سنة ونصف، وقيل حىت مشى، 

                                                           
 .7/935املصدر نفسه،  - 1
 .947، 32الزبيدي، اتج العروس،  - 2
 .9/129جمموعة م  العلماء، التفسري الوسي ،  - 3
 .4/111اب  كثري، السرية النبوية،  - 4
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وقيل بلغ ركوب الدابة، وقيل عاش سبع ليال، وهو أول م  مات م  ولده 
 1.قبل البعثة

 به ينِّّ كُ   اولعل قصد الناظم حباز التكرمي؛ مله أي حاز الشرف،  "حيازي التَّْكرِيدمْ "
 .ملسو هيلع هللا ىلص النيب

دددددددددددددددددهْ  [17]  وزْيندددددددددددددددددبت رُقدييَّدددددددددددددددددةت و ياِطمي
 

اِ يددددددددددددددددددهْ   ُددددددددددددددددددنَّ خي  وأمب ُكلثددددددددددددددددددومل هلي
 

يف هذا البيت ذكر الناظم رمحه هللا بنات النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأشار إىل أن   
 .األوىل هي زينب والثانية رقية والثالثة فاطمة والرابعة أم كلثوم

 .الف بني العلماءخ أيضا وترتيب بنات النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيه
واالختالف يف الصغرى م  بنات رسول هللا : "قال اب  عبد الرب

 2".كثري واالختالف يف أكربه  شذوذ والصحيح أن أكربه  زينب  ملسو هيلع هللا ىلص
رقية أسّ  الثالث، : "حيث قال اب  عباس هو ما ذكرهليه الناظم، عوالذي 

 3".وأم كلثوم أصغره ّ 
واختلف يف رقية وفاطمة وأم كلثوم : "ضاوقال به اب  حجر أي

 4".  على هذا الرتتيبواألكثر أهنّ 
 .ولكّ  املشهور يف ترتيبهّ  زينب مث رقية مث أم كلثوم مث فاطمة

                                                           
 .3/439السرية احللبية،   -  1
 .4/7259اب  عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب،  - 2
 .7/711اب  القيم، زاد املعاد،  - 3
 .2/732اب  حجر، اإلصابة يف معرفة الصحابة،  - 4
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والذي تسك  إليه النفس على ما تواترت به : "قال اب  عبد الرب
مث الثانية رقية، مث ىل،و زينب األ األخبار يف ترتيب بنات رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنّ 

 1".الثالثة أم كلثوم، مث الرابعة فاطمة الزهراء وهللا أعلم
واختلفوا يف الصغرى والكربى م  البنات، غري : "وبه قال السهيلي

أن أم كلثوم مل تك  الكربى م  البنات وال فاطمة، واألصح يف فاطمة أهنا 
 2".أصغر م  أم كلثوم

زينب، وقيل هي أسّ  م  : "الحيث ق وهو الذي اعتمده اب  القيم
ا أسّ  إهنّ :القاسم، مث رقية، وأم كلثوم، وفاطمة، وقد قيل كل واحدة منه 

 3".م  أختيها
زينب تزوجها اب  خالتها العاص  أنّ : واحلاصل يف بنات النيب ملسو هيلع هللا ىلص

ه هالة بنت خويلد، ولدت له ابنا امسه علي، وبنتا امسها أمامة ب  الربيع أمّ 
 .تزوجها علي ب  أيب طالب بعد وفاة خالتها فاطمة

، فتزوجها عثمان ب  عفان، فولدت له ابنه عبد هللا، 4وأما رقية
وماتت ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ببدر، وملا قدم زيد ب  احلارثة ابلبشارة وجدهم قد 

 .ساَوُوا الرتاب عليها
                                                           

 .4/7223اب  عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب،  - 1
 .9/943السهيلي،الروض األنف،  - 2
 .7/711اب  القيم، زاد املعاد،  - 3
كانت رقية بنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتت عتبة ب  أيب هلب، وأم كلثوم حتت عتيبة فطلقامها أبمر   - 4

م  أبيهما وأمهما حني نزلت تبت يدا أيب هلب، وكاان عقدا عليهما ومل يدخال هبما، فأما عتيبة 
األسد م  بني أصحابه وهم نيام  فدعا عليه النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن يسل  عليه كلبا م  كالبه فافرتسه
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ان بعد وفاة أختها رقية وهلذا كان وأم كلثوم زوجها النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعثم
يقال له ذو النوري ، وتوفيت هي األخرى عنده يف حياة النيب صلى هللا عليه 

 .وسلم
وأما فاطمة فتزوجها علي ب  أيب طالب بعد بدر، فولدت له حسنا 

 1.وأم كلثوم ا، وحسينا وهو املقتول شهيدا أبرض العراق، وزينبكىنه وبه يُ 
 طَّي ِددددددددددددُب عبددددددددددددُد هللاِ والطَّدددددددددددداِهُر ال [18]

 

دددددددْردل زياِهدددددددي   ويقيدددددددل كدددددددلب ا دددددددمل ِلفي
 

أي أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص عنده اب   خر م  خدجية  "ويالطَّاِهُر الطَّيِ ُب عيْبُد هللاِ " 
 .امسه عبد هللا ويلقب ابلطاهر والطيب

وأكثر أهل النسب أّن عبد هللا ب  رسول هللا صلى هللا : "قال اب  عبد الرب
 2".ليه وسلم هو الطيب وهو الطاهرع

مث عبد هللا وكان يقال له : " ... وقال النسابة علي ب  عبد العزيز اجلرجاين
 3".وهذا الصحيح وغريه ختلي : الطيب والطاهر، قال

وهل هو الطيب ... مث ولد له عبد هللا : " وهو القول الذي اختاره اب  القيم
  4".لصحيح أهنما لقبان له، وهللا أعلموا: والطاهر أو مها غريه؟ على قولني

 
                                                                                                                                        

، والدايربكري، اتريخ 721-725/ 5السهيلي، الروض األنف، . )حوله، وأما عتبة فأسلم
 (.7/914ا ميس، 

 .4/527اب  كثري، السرية النبوية،  - 1
 .4/7272اب  عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب،  - 2
 .4/7272املصدر نفسه،  - 3
 .7/717د املعاد، اب  القيم، زا - 4
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 1.والسبب يف تسمية عبد هللا ابلطاهر والطيب ألنه ولد بعد النبوة
أي أن الطاهر والطيب كل واحد منهما اسم " ويِقيلي ُكلب اْ مل ِلفيْردل زياِهي"

 .الب  م  أبناء النيب ملسو هيلع هللا ىلص على قول  خر
ا القاسم والطاهر والطيب فأمّ :  " ... قسحاإاب  : وم  قال هبذا القول
 2".فهلكوا قبل اإلسالم
 3".أكرب بنيه القاسم، والطيب، والطاهر: " ... وبه قال اب  هشام

يف أوالد النيب ملسو هيلع هللا ىلص أهنم سبعة، ثالثة ذكور وأربعة إانث، فأما  خالصة القولو 
وإبراهيم، وأما اإلانث  القاسم، وعبد هللا، وهو الطاهر والطيب،: الذكور هم
 .ب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمةفهّ  زين

دددددامْ  [19] يياتِدددددِه ذياقُدددددوا احِلمي  والكدددددلب يف حي
 

ددددددددةت بِِنْ ددددددددِف عيددددددددامْ   ُ   ياِطمي  ويبديْعدددددددددي
 

 .مجيع أوالده السابق ذكرهم "وياْلُكلب "
يياتِهِ "  .يف حياة النيب ملسو هيلع هللا ىلص "يف حي
 .اهبم املوت يف حياته ملسو هيلع هللا ىلصأص "ذياُقوا احلِْميامْ "

أي : كذا  مه هو املوت، وقيل هو قدر املوت وقضاؤه، م  قوهلم حٌ : احلمام
أي :هذا محام املوت قد صليت: ر، ومنه شعر اب  رواحة يف غزوة مؤتةدِّ قُ 

 4.قضاؤه

                                                           
 .7/914، واب  كثري، السرية النبوية، 9/943السهيلي، الروض األنف،  - 1
 .7/731اب  إسحاق، السرية النبوية،  2
 773اب  هشام، السرية النبوية،  - 3
 .7/441اب  األثري، غريب احلديث واألثر،  - 4
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ُ   ياِطميةت بِِنْ ِف عيامْ "  فاطمة، حيث هنا استثىن م  أوالد النيب ملسو هيلع هللا ىلص "ويبديْعدي
 .توفيت بعده بستة أشهر

أن فاطمة " :زبري ع  عائشة أهنا أخربتهويشهد هلذا ما رواه عروة ب  ال
عاشت بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ستة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ب  

 1..."أيب طالب ليال 
يلحق به م  أهل بيته، حيث  أّن فاطمة هي أول م  ملسو هيلع هللا ىلصولقد أخرب النيب 

بَلَلْت فَاطَِّمةُ : قالت - اهنع هللا يضر -جاء يف صحيح البخاري م  حديث عائشة  أَقلْ
ُّ َصلهى هللاُ  ِّّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم، فَلَقاَل النهيبِّ ي َكَأنه مِّْشيَلتَلَها َمْشُي النهيبِّ مَتْشِّ

بلا اِببْدنيِ  »: َعَلْيهِّ َوَسلهمَ  َالِّهِّ، مُثه َأَسره  «ميْرحي مُثه َأْجَلَسَها َعْ   ِّينِّهِّ، أَْو َعْ  مشِّ
َها َحدِّيث ا فَلَبَكْت، فَلُقْلُت هَلَا َكْت، : إِّلَيلْ َها َحدِّيث ا َفَضحِّ ملَِّ تَلْبكِّنَي؟ مُثه َأَسره إِّلَيلْ

ا أَقلَْرَب مِّْ  ُحْزٍن، َفَسأَْلتُلَها : فَلُقْلتُ  : فَلَقاَلتْ : َعمها قَالَ َما رَأَْيُت َكاليَلْومِّ فَلَرح 
ُّ َصلهى  ره َرُسولِّ اَّللهِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم، َحىته قُبَِّض النهيبِّ َي سِّ ُْفشِّ َما ُكْنُت ألِّ

ِِنَّ ِجرْبِيلي كياني يُدعياِرُ ِ  »: َأَسره إِّيَله : هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم، َفَسأَْلتُلَها، فَلَقاَلتْ 
ِِنَُّه عياري يِ  العيامي ميرَّتديْجِ، ويالي ُأرياُ  ِِالَّ حي يري أيجيِلي، الُقْرَني ُكلَّ  ي  نيةل ميرَّةل، وي

َِ أيوَُّل أيْهِل بديْيِ  حليياقلا يب  ِِنَّ أيميا تديْر يْجي أيْن تيُكوِ  »: فَلَبَكْيُت، فَلَقالَ . «وي
َينَِّة، أيْو ِنسياِء املُْؤِمِنجي  ةي ِنسياِء أيْهِل ا ْكُت لَِّذلِّكَ  « ييِ دي  2.َفَضحِّ

                                                           
ال نورث ما تركنا فهو "  رواه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري، ابب قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص - 1

 .3/7321، 7152: ، رقم"صدقة 
، 3193: رواه البخاري يف صحيحه، كتاب املناقب، ابب عالمات النبوة يف اإلسالم، رقم - 2
4/913. 
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 للح ر األ ود ِعادة بناء الكعبة وو عه 
نِددددددددجي حي يددددددددرْ  [21] ْدددددددد ل ونيتي  وبديْعدددددددددي َخي

 

دددددددا أيْن دينديدددددددرْ   ييددددددداني بديْيدددددددِه هللِا ليمَّ  بُدندْ
 

ملّا بلغ عمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص مخس ا وثالثني سنة   "بديْعدي َخيْ ل وينيتيِنجي حي يرْ وي "
 .بناء الكعبة حضر يف جتديد

 فلما بلغ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص م  العمر مخس ا وثالثني سنة" :قال اب  اجلوزي 
هدمت قريش الكعبة وبنتها ألهنا كانت تضعضت ابلسيل وكان رسول هللا 

  1."ملسو هيلع هللا ىلص ينقل معهم احلجارة
يياني بديْيِه هللِا ليمَّا أيْن دينديرْ "  واوكان الكعبة،بنيان على أمجعت قريش  "بُدندْ

كانت و طني بينها، فوق بعضها دون  حجارة الكعبةوكانت  يهابون هدمها،
م  قريش سرقوا كنز  انفر   ألنّ وذلك  ،هافوتسقيرادوا رفعها أف امة،فوق الق
طيب كسبهم،  م  الإن ال يدخل  يف بنياهنا أفقوا على قد ات وكانوا الكعبة،
مث بعد ذلك  ،م  الناس مظلمةوال  راب  بيعوال ّ  فيها مهر بغي،وال يدخل

، وبين ين عبد مناففكان شق الباب لب بنائها على مجيع قبائل قريش وامسه قَ 
لبين خمزوم وقبائل م  قريش  2سود والرك  اليمايناألوكان ما بني الرك   زهرة،
و هو احلطيم  ،احلجر شقوكان  ومجح،سهم ل ظاهرهاوكان  ،ليهمإا ضمو 

وبين عدي ب    ،سد ب  عبد العزى ب  قصيأ ولبينلدار ب  قصي بين عبد ال
 .كعب

                                                           
 .7/932اب  اجلوي، الوفا أبحوال املصطفى،  - 1
السهيلي، الروض األنف، ) ب  سامل، مسي ابلرك  اليماين ألن رجال م  اليم  بناه امسه أيب  - 2
9/911.) 
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خذ املعول أف هدمهايف  ؤكمبدأان د هابوا هدمها فقال الوليد ب  املغرية أقول
نظر نر م  الغد حىت ننتظمعه وقالوا يهدموا ومل ، الركنني انحيةم   دموه

ن إمكانه و ىل إكل شيء  ونرجع م منها شيئادفإن أصيب مل هن ه،ماذا يصيب
ومل يصبه  صبحأف ،قد رضي هللا عز وجل ما صنعناف يصبه نواصل ما بدأه مل

 1.حىت انتهى اهلدم معه ليواصل هدمه وهدم الناس وذهبشيئا 
 ةنه كان يف سفينأ :يقال ،قوموكان الذي توىل البناء رجل رومي يسمى اب  

بالة ة قِّ السفينكانت يس، وملا  لِّّ قاصدة اليم  لرتميم كنيسة القُ  اب شب ةلحممه 
مكة هب عليها إعصار فدمرها، فقصدت قريش إىل ساحل البحر فاشرتوا 

 2.بقااي السفينة وما كان فيها، واستصحبوا معهم ابقوم
مل يكف قريش املال الذي مجعوه لبناء الكعبة فأخرجوا منها احلجر وهو ستة 

براهيم وجعلوا أذرع م  انحية الشام حيث مل يتمكنوا أن يبنوه على قواعد إ
للكعبة اباب واحدا م  انحية الشرق وجعلوه مرتفعا لئال يدخل إليها كل أحد 

 3.لوا م  شاءوا و نعوا م  شاءواخِّ دْ يُ فلَ 
َت " :وقد ثبت يف الصحيح أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ِدي َِ حي  ي عياِ َثيُة ليْوالي قديْوُم

بديْجِ بِ  -قيالي اْبُن الزببديرْيِ  -عيْهُدُهْم  ْعبيةي  ي يعيْلُه هلييا ابي : ُكْفرل، لينديقيْ ُه الكي
بت َييُْرُجوني  بت ييْدُخُل النَّاُة ويابي  4 .فَلَفَعَلُه اْبُ  الزُّبَلرْيِّ " ابي

                                                           
 .وما بعدها 7/751اب  اسحاق السرية النبوية،  - 1
 .7/992أبو شهبة، السرية النبوية على ضوء القر ن والسنة،  - 2
 .7/927اب  كثري السرية النبوية،  - 3
: ، رقمرواه البخاري يف صحيحه، كتاب العلم، ابب ترك بعض االختيار خمافة أن يقصر - 4

791 ،7/31. 
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وملا متك  عبد هللا ب  الزبري وحكم احلجاز بناها على ما أشار إليه النيب 
ابابن ملتصقان ابألرض شرقيا  وجعل هلا  فكانت على قواعد إبراهيمملسو هيلع هللا ىلص

قتل اب  الزبري م   وغربيا، يدخل الناس م  هذا و رجون م  اآلخر، فلما
فيما صنعه  –وهو ا ليفة  –ب  مروان  لكعبد املطرف احلجاج كتب إىل 

اب  الزبري م  أمر الكعبة فأمر إبعادهتا إىل ما كانت عليه، أسقطوا احلائ  
وا ابابها وسدوا الغريب،فلما كان زم  املهدي الشامي وأخرجوا احلجر، ورفع

أو ابنه املنصور استشار مالكا يف إعادهتا على ما صنعه اب  الزبري، فقال 
إين أخاف أن يتخذها امللوك ملعبة فرتكها على ما هي  –رمحه هللا  –مالك 

 1.عليه فهي إىل اآلن كذلك
ددددددددْم  [21] ُمددددددددوُ  وريُ ددددددددوا ِ يددددددددا حيكي  وحيكَّ

 

ددددِر األيْ دددددويِد ُثيْ يف ويْ ددددِع    ذياوي احلي ي
 

ملا وصل البنيان موضع احلجر اختلفوا فيم  يضعه يف مكانه، واختصموا يف 
ذلك حىّت أعّدوا للقتال، فأشار عليهم أبو أمية ب  املغرية املخزومي املعروف 

وا بينهم أول داخل للمسجد فكان ملسو هيلع هللا ىلص أول داخل مُ كِّ بزاد الراكب أبن حيَُ 
بثوب فأيت به، فوضع احلجر فيه بيده هذا األمني رضينا، فأمر ملسو هيلع هللا ىلص : فقالوا 

 ،مث أمر سيد كل قبيلة أبن أيخذ بطرف م  الثوب، مث قال ارفعوه مجيعا
 2.ففعلوا حىت إذا قرب م  موضعه، وضعه بيده الشريفة مث بىن عليه

 

                                                           
 .7/929اب  كثري، السرية النبوية،  - 1
، واب  اجلوزي، الوفا أبحوال 973الفاسي، مستعذب اإلخبار أبطيب األخبار، ص  - 2

 .7/771، واب  هشام، السرية النبوية، 7/941املصطفى، 
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 ح  اَهر ابلدعوة من بداية بعثته 
 دي عيددددددددددداِم أيْربيِعدددددددددددجي ُأْرِ دددددددددددتوبديْعددددددددددد [22]

 

دددددددْجِ ييِقينلدددددددا  يدددددددانْدُقت   يف يديدددددددْوِم االنْدندي
 

ملا بلغ عمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص أربعني سنة أرسله هللا  "ويبديْعدي عياِم أيْربيِعجي ُأْرِ تي "
 .سبحانه وتعاىل مبشرا ونذيرا للعاملني

 على رأس أربعني بعثه هللا: كما يف الصحيحني، أّن أنس ب  مالك قال
 1.سنة

هللا تعاىل  هبعث سنةربعني أ ملسو هيلع هللا ىلصفلما بلغ دمحم رسول هللا " :سحاق إقال اب  
خذ امليثاق أوكان هللا تبارك وتعاىل قد  ،للناس بشريا كافةو  ،للعاملني رمحة

، والنصر له على م  خالفه ،والتصديق له ، ان بهعلى كل نيب بعثه قبله ابإل
ذلك  ، فأّدوا م م  هبم وصدقهم ىل كل م  إذلك يؤدوا  نأعليهم  خذأو 

 2."ما كان عليهم م  احلق فيه
كر فينضج فيه و  يكتمل فيه اجلسم والعقل الكمال، ربعني هو س األ وس ُّ  
 3.ربعنيقبل األنيب  ثبعَ ولذلك مل يُ  ،نساناإل

وهلا : قيل أربعني وهي س  الكمالس أهللا على ر  بعثه" :قال اب  القيم 
 4."تبعث الرسل

                                                           
، 3542: ، رقمرواه البخاري يف صحيحه، كتاب املناقب، ابب يف صفة النيب ملسو هيلع هللا ىلص - 1
، 934: ، ومسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، ابب يف صفة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، رقم4/721
4/7294. 
 .7/732اب  هشام، السرية النبوية،  - 2
 .4/921محزة دمحم قاسم، منار القاري شرح صحيح البخاري،  - 3
 .7/29اب  القيم، زاد املعاد،  - 4
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ملسو هيلع هللا ىلص يوم االثنني كما يف صحيح مسلم أن النيب  ثَ عِّ أي بُ  "يف يديْوِم ااِلنْدنديْجِ "
ذلَ يوم ولدر  يه، ويوم بعثه " :ملا سئل ع  صوم يوم االثنني قال  ملسو هيلع هللا ىلص
 1." -أو أنزل علي   يه –
يوم االثنني اثبت ابلقول الصحيح   ثَ عِّ بُ   ملسو هيلع هللا ىلصأي كون النيب "ييِقينلا  يانْدُقتي "

 .كما تواترت به األخبار
 يف ريمي يددددددددددددددددداني أْو ريبِيدددددددددددددددددِع األوَِّل  [23]

 

ددددددددددددددزَّلِ   ددددددددددددددريْأ أوَُّل املُندي  وُ ددددددددددددددوريُة اقدْ
 

أشار الناظم رمحه هللا إىل وجود خالف يف  "يف ريمي ياني أيْو ريبِيِع اأْليوَّلِ "
  يف شهر رمضان، بعث فيه النيب ملسو هيلع هللا ىلص فمنهم م  قال أنه الشهر الذي بعث

 ابلتنزيل يف فابتدئ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص": وإىل هذا ذهب اب  إسحاق حيث قال
 ."شهر رمضان

ي جاءه ذألّن رمضان هو الشهر ال"وهو الذي رجحه اب  حجر يف الفتح 
 2."امللك وهو يف غار حراء هفي

شيْهُر ريمي ياني الَِّذ  أُْنِزلي ِ يِه ﴿ :وا بقوله تعاىلواستدلّ 
 [.725:البقرة]﴾اْلُقْرَنُ 

 

                                                           
تاب الصيام، ابب استحباب صيام ثالثة أايم م  كل شهر وصوم رواه مسلم يف صحيحه،ك - 1

 .9/272، 7719: يوم عرفة وعاشوراء واالثنني وا ميس، رقم
 .79/351اب  حجر، فتح الباري،  - 2
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ومنهم م  قال أنه شهر ربيع األول وإليه ذهب اب  عبدالرب، حيث 
يوم االثنني لثمان خلون م  ربيع األول سنة إحدى وأربعني م  " :قال
 1."الفيل

وقال " :رزمي حيث قالولقد نسب اب  عبد الرب هذا القول إىل ا وا
ان خلون م  ربيع األول، ما وارزمي وولد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يوم االثنني لث

وبعث نبيا يوم االثنني لثمان أيضا م  : وذلك يوم عشري  م  نيسان، قال
ربيع األول، وذلك سنة إحدى وأربعني عام الفيل، فكان م  مولده صلى 

 2" ....ه هللا تعاىل أربعون سنة ويومهللا عليه وسلم إىل أن بعث
 3.ولقد ذكر اب  القيم يف زاد املعاد أن ربيع األول هو قول األكثري   
فأصحاب هذا القول يرون أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يكمل األربعني سنة يف شهر ربيع  

 .األول، ألن شهر ربيع األول جممع على أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ولد فيه
شيْهُر ريمي اني الَِّذ  أُْنِزلي  ولقد رد أصحاب هؤالء القول على م  استدّلوا

حيث قالوا إمنا كان إنزال القر ن يف رمضان  [725:البقرة] ِ يِه اْلُقْرَنُ 
مجلة واحدة يف ليلة القدر إىل بيت العزة، مث أنزل منجما حبسب الوقائع يف 

 4.ثالث وعشري  سنة

                                                           
 .71/711العيين، عمدة القاري،  - 1
 .7/37اب  عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب،  - 2
 .7/11اب  القيم، زاد املعاد، - 3
 .7/11املرجع نفسه،  - 4
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أول ما بدئ به م   :يف حديث عائشة مبا ولقد مجع بني النقلني
ن مدهتا ستة أشهر فيكون نيب أ: وحكى البيهقي. الرؤاي الصاحلة الوحي

ومحل عليه بعضهم الرؤاي  ،ابلرؤاي يف ربيع األول، مث أاته جربيل يف رمضان
ألن مدة الوحي كانت ثالاث وعشري   ؛جزء م  ستة وأربعني جزءا م  النبوة

 1."أربعنيمنام وذلك جزء م  ستة و ستة أشهر سنة فيها 
ريْأ أيوَُّل اْلُمنديزَّلِ "  .أي أن أول ما نزل م  القر ن سورة العلق "ويُ ورُة اقدْ

أيوَُّل  " :كما يف الصحيح م  حديث عائشة أم املؤمنني أهنا قالت
يف الندَّْوِم،  يكياني الي  ميا بُِد ءي بِِه ريُ وُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص ِمني اْلويْحِي الر  ي ال َّاحِليةُ 

ُْلو  يديري  ُرْ  ي ِِالَّ جياءيْر ِمْثلي  ديليِش ال بْبِا، ُثَّ ُحبِ بي ِِليْيِه اْ يتيُء، ويكياني َيي
ِد قديْبلي أيْن يديْنزِ ي  َُ ِ يِه، ويُهوي التدَّعيببُد، اللَّيياِلي ذيوياِر اْلعيدي نَّ ِب ياِر ِحرياءل  دييديتيحي

، ُثَّ يديْرِجُع ِِري خيِد يةي  دييديتديزيوَُّد ِلِمْثِلهيا، حي َّ جياءيُ  ِِري أيْهلِ  َي ِل ِه، وييديتديزيوَُّد ِلذي
َُ  ديقيالي اقدْريْأ، قيالي  ِل ميا أي ي ِبقياِر ءل، : احلْيشب ويُهوي يف  يارل ِحرياءل؛  ي ياءيُ  اْلمي

َْي : قيالي  ِ   دي يطَِّ  حي َّ بديليغي ِم ِ  ا ريْأ قُدْلهُ : ْهدي ُثَّ أيْر يليِ   ديقيالي  يأيخيذي ميا : اقدْ
َْيْهدي ُثَّ أيْر يليِ   ديقيالي  ِ   دي يطَِّ  الثَّانِييةي حي َّ بديليغي ِم َّ ا : أي ي ِبقياِر ءل،  يأيخيذي

ريْأ،  ديُقْلهُ  ِ   دي يطَِّ  الثَّالِثيةي ُثَّ أيْر يلي : اقدْ : ِ   ديقيالي ميا أي ي ِبقياِر ءل،  يأيخيذي
َي ﴿. َي الَِّذ  خيليشي خيليشي اِ ْنسياني ِمْن عيليشل اقدْريْأ ويريبب ريْأ اِبْ ِم ريبِ  اقدْ

 2."... ديريجيعي ِ يا الن  ملسو هيلع هللا ىلص يديْرُجُف  ُدؤياُد ُ . [1،2،3:العلش]﴾األْكريمُ 

                                                           
 .7/321الزرقاين، شرح الزرقاين على املواهب اللدنية،  - 1
رواه البخاري يف صحيحه، كتاب بدء الوحي، ابب كيف بدء الوحي إىل رسول هللا صلى هللا  - 2

 .7/1، 3: عليه وسلم، رقم
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قول  يف ،ن ة سورة العلق أول ما نزل م  القر فهذه السور  " :قال القرطيب
وهو قائم على حراء، فعلمه  ملسو هيلع هللا ىلص معظم املفسري  نزل هبا جربيل على النيب

 1."مخس  ايت م  هذه السورة

النيب ملسو هيلع هللا ىلص كيفية  مَ له يل عَ أي أن جرب  "ُثَّ اْلُوُ وءي ويال َّتيةي عيلَّميْه ِجرْبِيلُ "
 .الوضوء وكيفية الصالة

جربيل أتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حني افرتضت  مث إنّ ": قال اب  إسحاق
أن جربيل جاء إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص حني فرض هللا عليه ؛ أي عليه الصالة، فهمز

فانفجرت منه عني ماء، فتوضأ  ،الصالة، فضرب بعقبه يف انحية الوادي
جربيل والنيب ملسو هيلع هللا ىلص ينظر إليه مث قام فصلى ركعتني، مث رجع النيب صلى هللا 
عليه وسلم إىل خدجية فعلمها الوضوء كما علمه جربيل وصلى هبا كما صلى 

 2."مع جربيل
ركعتني يف أي أن الصالة كانت ركعتني يف الصباح و  "ويْهيي ريْكعيتياِن ُ ْكيميه"

 .املساء إىل أن فرضت الصلوات ا مس يف ليلة اإلسراء و املعراج
 3."كان بدء الصالة ركعتني ابلغداة وركعتني ابلعشيِّّ   " :قال قتادة

فإنه ملسو هيلع هللا ىلص كان قبل اإلسراء يصلي قطعا  " :وقال اب  حجر يف فتح الباري
شيء م  الصالة أم هل افرتض قبل ا مس  وكذلك أصحابه، لك  اختلف

                                                           
 .91/771القرطيب، اجلامع ألحكام القر ن،  - 1
 .7/721نبوية، اب  إسحاق، السرية ال - 2
 .7/592البيهقي، السن  الكربى، ابب أول فرض الصالة،  - 3

دددددددددددهْ  [24] ةي عيلَّمي  ُثَّ الُوُ دددددددددددوءي وال َّدددددددددددتي
 

دددددددهْ   ْهددددددديي ريْكعيتيددددددداِن ُ ْكيمي  جربيدددددددُل وي
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فرض أوال كان صالة قبل طلوع ال، فيصح على هذا قول م  قال إن ال
وصالة قبل غروهبا واحلجة يف قوله تعاىل فسبح حبمد ربك قبل  سالشم

 1."...طلوع الشمس وقبل غروهبا
اِمليدددددهْ  [25]  ُثَّ مي يدددددْه عَْثدددددُروني يديْوملدددددا كي

 

ا ِليدددددددددددهْ  ري    ميدددددددددددِه اَدددددددددددنَّ  ُدددددددددددومت هي
 

أي مضت عشرون يوما ع  بعثة النيب  "هْ  يْه ِعَْثُروني يديْوملا كياِملي ُثَّ مي "
 .ملسو هيلع هللا ىلص
َِْنَّ ُ ُومت هيا ِلي " اجل   تْ يَ مِّ بعد بعث النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعشري  يوما رُ  "هْ  ديريميِه ا

 .ابلنجوم
بكسر الالم رأت الرمي  2بأن قريشا وبين هلِّ " :ذكر اب  اجلوزي

 3."م بعد املبعث بعشري  يوماابلنجو 
  :قال حيث، وقد ذكر اب  حجر يف فتح الباري قول اب  عباس

كانت اجل  تصعد إىل السماء يستمعون الوحي، فإذا مسعوا الكلمة زادوا 
م  هفبينما ... فيها أضعافا فالكلمة تكون حقا وأما ما زادوا فيكون ابطال

 الشياطني م  السماء ورموا ابلكواكب كذلك إذ بعث النيب ملسو هيلع هللا ىلص فدحرت

                                                           
 2/117اب  حجر، فتح الباري،  - 1
ي ه ةفياعلاو  ،(9/119 ،ءافتكال ا ،يري محلا) .رجز لاو  ةفايعلا اهيف فر عت دز ألا  م ةيلبق - 2
 لىعب رالغوا بةقو لعا لىعب قاعلابل ءاتفيا كم ااهنلو أو  ااهتصو وأر يو لطا اءمسأب لؤ افتلا هوو  رجز ال
 .(9/7743 ،ملو لعوان نو لفات حالطمصف شاك) .دياهلى علد هدهلوابة ربلغا

 .7/917الزرقاين، شرح الزرقاين على املواهب اللدنية،  - 3
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رأوا م   لَِّمانهم إال احرتق، وفزع أهل األرض فجعل ال يصعد أحد م
 1....الكواكب ومل تك  قبل ذلك

ْد ليُه  ﴿: قال تعاىل هيا ميقياِعدي لِلسَّْمِع  يميْن ييْستيِمِع اْ ني  ِي ويِ َّ ُكنَّا نديْقُعُد ِمندْ
ا  [2:اجل ]﴾ِشهياابل ريصيدل

وقد فسر النيب ملسو هيلع هللا ىلص صورة قعود اجل  أهنم كانوا واحدا فوق ": ال اب  جزيق
مكانه، فكانوا يسرتقون الكلمة  فمىت أحرق األعلى طلع الذي حتته. واحد

 2."فيلقوهنا إىل الكهان ويزيدون معها، مث يزيد الكهان للكلمة مئة كذبة
تظاره شهااب يرمى به فيحرتق فم  حياول اسرتاق السمع بعد ذلك جيد يف ان

 3.ويهلك
 ُثَّ ديعيدددددددددددددا يف  أيْربيدددددددددددددِع األيْعدددددددددددددويامِ  [26]

 

مِ   ْهددددددددددددريةل ِِري اِ ْ ددددددددددددتي  ابأليْمددددددددددددِر جي
 

مستمرة ثالث سنني، ليكون  يف البداية بدأت دعوة النيب ملسو هيلع هللا ىلص سرّا،
ة، فكانوا يدعون إال م  لنيب ملسو هيلع هللا ىلص البنية التحتية والقاعدة األساسية للدعو ل

يثقون فيه، فانضم يف هذه املرحلة قرابة الستني مابني رجل وامراة، جيتمع هبم 
 .1م  أجل تربيتهم وتعليمهم 4النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف دار األرقم ب  أيب األرقم

                                                           
 .79/117اب  حجر، فتح الباري،  - 1
 .9/472اب  جزي، التسهيل لعلوم التنزيل،  - 2
 .3/435، الصابوين، صفوة التفاسري - 3
كان جيتمع فيها املسلمون األوائل قبل اهلجرة، وقد هدمت يف التوسعة السعودية قال   - 4

األزرقي، ومسجد يف دار األرقم ب  أيب األرقم عند الصفا يقال هلا دار ا ريزان، كان بيتا وكان 
ق ب  غيث، معامل مكة التار ية عات: ينظر.)رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خمتبئا فيه، وفيه أسلم عمر ب  ا طاب

 (. 919واألثرية، ص 
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َْ عيِن  ﴿ :ويف السنة الرابعة نزل قوله تعاىل  ياْصديْ  ِ يا تُدْؤميُر ويأيْعِر
، فامتثل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ألمر هللا وأظهر دعوة احلق [24:احلجر]﴾ ُمَْثرِِكجي الْ 

وهم وجهر هبا، ولقد وعده هللا سبحانه وتعاىل أبن يكفيه أمر املستهزئني 
سود ب  عاص ب  وائل السهمي وأبو زمعة األمخسة نفر الوليد ب  املغرية وال

 2.عيطلة   قيس ب سود ب  عبد يغوث واحلارث باملطلب واأل
 من اهل رة األور ِر احلبَثة ح  و اة السيدة خد ة

ددددددرْ  [27] ددددددا وانْدنيددددددا عيَثي  وريابِددددددعت مددددددن النِ سي
 

درْ    من الر ِجياِل ال َّْحِب كلٌّ قيْد هي ي
 

دددداِمِ  عيدددداْم  [28] ِد احلُددددْبِش يف خي  ِِري بِددددتي
 

مْ    وِ يددددددِه عيدددددداُدوا ُثَّ عيدددددداُدوا ال ميددددددتي
 

نيدددددددددددةت  [29]  ُهدددددددددددْم ونييدددددددددددانُوني ريُجدددددددددددلْ  نيتي
 

ُمددددددددددلْ   دددددددددد َّ كي َيياعيددددددددددةت حي  ويميعيُهددددددددددْم 
 

ُهدددددددددددنَّ عيَْثدددددددددددرت وينييدددددددددددانل ُثَّ قيدددددددددددْد  [31]  وي
 

دددددْ   ْددددزيُة األي ي دددداِدِة محي  أيْ ددددليمي يف السَّ
 

 هامتالناظم يف هذه األبيات اهلجرة األوىل والثانية إىل بالد احلبشة، ليخت ذكر
 .إبسالم محزة ب  عبد املطلب

أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ملا رأى : ب اهلجرة إىل احلبشة كما قال اب  إسحاقوسب
أصحابه وما يلحقهم م  أذى قريش، وهو يف منعة منهم بسبب محاية عمه 

إن هبا ملكا ال يظلم : قائال هلم 3له، أمرهم أبن يهاجروا إىل بالد احلبشة

                                                                                                                                        
 .744منري غضبان، فقه السرية النبوية، ص  - 1
 .7/15العامري، هبجة احملافل و بغية األماثل،  - 2
أرض احلبشة هضبة مرتفعة غرب اليم  بينهما البحر، هي اآلن دولة يف إفريقيا تسمى  - 3

عاتق ب  غيث، معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية،  :ينظر) .وعاصمتها أديس أاباب أثيوبيا،
 (.27ص 
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جل بفرج منه، فهاجر ، فاذهبوا عنده أيتيكم هللا عز و عنده الناس ببالده
 1.رجال م  أصحابه إىل أرض احلبشة خمافة الفتنة

أي خرج أربع نسوة  "ِمني الرِ جياِل ال َّْحبِ  عت ِمني النِ سيا ويانْدنيا عيَثيربِ اويري "
 .واثنا عشر رجال يف اهلجرة األوىل إىل احلبشة

: وةاهلجرة األوىل اثنا عشر رجال وأربع نس وكان أهل هذه :قال اب  القيم
وأبو سلمة وامرأته  ، وأبو حذيفة وامرأته سهيلة بنت سهيل،2عثمان وامرأته

أم سلمة هند بنت أيب أمية، والزبري ب  العوام، ومصعب ب  عمري، وعبد 
الرمح  ب  عوف، وعثمان ب  مظعون، وعامر ب  ربيعة، وامرأته ليلى بنت 

ب  وهب،  أيب رهم، وحاطب ب  عمرٍو، وسهيل أيب حثمة، وأبو سربة ب 
 3.ب  مسعود وعبدهللا

ْر ِِري ِبتيِد احْلُْبِش يف خياِمِ  عيامْ " أي أن الصحابة السابق  "ُكلٌّ قيْد هي ي
 .البعثة ذكرهم هاجروا إىل بالد احلبشة يف السنة ا امسة م 

هللا هلم ساعة وصوهلم إىل  قَ فه وَ وخرجوا متسللني سرا فلَ " :قال اب  القيم
تجار، فحملوهم فيها إىل أرض احلبشة، وكان خمرجهم يف الساحل سفينتني لل

 4."رجب يف السنة ا امسة م  املبعث

                                                           
 .7/974اب  إسحاق، السرية النبوية،  - 1
إن  :كان أول م  خرج عثمان ب  عفان مع امرأته رقية بنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقال فيهما ملسو هيلع هللا ىلص  - 2

 (.7/745الين، املواهب اللدنية ابملنح احملمدية،القسط. )عثمان ألول م  هاجر أبهله بعد لوط
 .3/97اب  القيم، زاد املعاد،  - 3
 .3/97املصدر نفسه،  - 4
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م  احلبشة  –ا امس م  البعثة  –أي عادوا يف نفس العام  "واعاد و يه"
 .إىل مكة

وسبب عودهتم هو أّن الّنيب ملسو هيلع هللا ىلص قرأ سورة النجم يف مكة فلما سجد يف 
بل حىت  ها سجد معه املسلمون واملشركون أيضاموضع السجدة يف  خر 

اجل ، فسمع مهاجروا احلبشة هبذا ا رب ولك  بصورة أخرى، وهو أن 
مشركي قريش قد أسلموا فرجعوا م  احلبشة حىت إذا كانوا على مقربة م  
مكة علموا أن ا رب ليس كما وصلهم، فلم يستطع أحد منهم الدخول إال 

 1.جبوار أحد أو مستخفيا
 .أي عادوا م  مكة إىل احلبشة وهذه هي اهلحرة الثانية "ُثَّ عياُدوا الي ميتيمْ "

 2.كما ذكر الواقدي  -ا امسة م  البعثة -وكانت يف نفس السنة 
وسببها هو ملا اشتد البالء على م  قدموا م  احلبشة وغريهم وأوذوا م  قبل 

أذن هلم رسول إليهم ف عشائرهم، وخاصة عندما بلغهم م  إحسان النجاشي
 3.أبن يهاجروا مرة أخرى إىل احلبشة ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

كان عدد الرجال يف هذه الرحلة الثانية إىل    "ريُجلْ  نييانُوني نيتينيةت ُهْم وي " 
 .احلبشة ثالثة ومثانون رجال

 .وعدد النساء يف هذه الرحلة كان مثاين عشرة امرأة "ويُهنَّ عيَْثرت وينييانل "

                                                           
 .21دمحم ب  طه، األغصان الندية شرح ا الصة البهية، ص  - 1
 .9/921البيهقي، دالئل النبوة،  - 2
 .3/93اب  القيم، زاد املعاد،  - 3
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فكانوا عند النجاشي ثالثة ومثانني رجال ومثاين " :جاء يف سرية احللبية كما
 1." عشرة امرأة
وجد الصحابة مأمنا ألنفسهم ودينهم  َلمهاعلى املشركني بسهولة  مل  ر األمر

هللا ب  أيب ربيعة قبل أن  عمرو ب  العاص وعبد رجلني؛فبعثوا إىل النجاشي 
حف إىل النجاشي وحاشيته، واستعان عمرو ب  لومها ابهلدااي والتومحّ ، يسلما

على النجاشي حباشيته حيث أرشوهم ابهلدااي  العاص وعبد هللا ب  ربيعة
واتفقوا معهم على أن  املسلمون، أولئكدوهم ابحلجج اليت يطرد هبا وزوه 

يشريوا إىل النجاشي بطردهم م  أرضه، فلما ذكروا ذلك للنجاشي رأى أنه 
اع كل األطراف، فأرسل النجاشي إىل أصحاب رسول ال بد م  التأكد ومس
وه القول، وكان ممثلهم قُ دِّ صْ وقد أمجعوا على أن يَ  ،هللا ملسو هيلع هللا ىلص ليسمع منهم

هو هذا الدي  الذي أحدثتموه  جعفر ب  أيب طالب، فقال هلم النجاشي ما
! لكأيها امل: تم به دي  قومكم ومل تدخلوا يف ديين، فقال جعفرقحيث فار 

كّنا أهل جاهلية، نعبد األصنام، وأنكل امليتة، وأنيت الفواحش، ونقطع 
اجلوار، وأيكل القوّي منا الضعيف، حىت بعث هللا إلينا  األرحام، ونسيء

ه فدعاان أن نوحد هللا وال نشرك به، وأن ال قرسوال منا نعرف نسبه وصد
ة الرحم وحس  وصل وحثنا على صدق احلديث وأداء األمانة نعبد األصنام،

م  أمر قومنا إال كان ناه فما  قفآمنا به وصد: قال جعفر غريها، و. ..اجلوار
أن  ذوان وفتنوان ع  ديننا فخرجنا إىل بالدك راجني أال نظلم عندك، فقال 

نعم، فقرأ عليه صدرا : شيء؟ قال   هللاعهل معك مما جاء به : النجاشي
                                                           

 .7/411السرية احللبية،  - 1
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إن هذا والذي " :ال النجاشيم  سورة مرمي، فبكى النجاشي وأساقفته وق
جاء به عيسى  رج م  مشكاة واحدة، انطلقا وهللا ال أسلمهم إليكما 

ه غدا حىت يقتنع، فلما كان تينّ ل عمرو لعبد هللا ب  أيب ربيعة ألفقا. "أبدا
إن هؤالء يقولون يف عيسى اب  مرمي قوال عظيما، : قال للنجاشي الغد

نقول فيه الذي : ك، فقال جعفرفأرسل إليهم النجاشي يسأهلم ع  ذل
به نببينا، هو عبد هللا ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إىل مرمي العذراء  جاءان

نتم  منون، ورّد هدااي املشركني، أاذهبوا ف: فقال النجاشي للمسلمنيالبتول، 
 1.وأقام املسلمون عنده خبري دار

أي أن إسالم محزة هنع هللا يضر كان يف  "دْ  ي األي  زةُ محيْ  ةِ ادِ  السَّ يف  مي لي  ْ أي  دْ قي  ُثبي "
 .السنة السادسة م  البعثة
 2." ...أسلم محزة يف السنة السادسة م  النبوة": قال احلاكم يف املستدرك
أاب جهل شتم النيب ملسو هيلع هللا ىلص و ذاه، فلما رجع محزة م   وسبب إسالم محزة أنّ 

بة، فمّر على موالة لعبد ابلكعالصيد وكان ال يقبل على أهله حىت يطوف 
هللا ب  جدعان فأخربته ما صنع أبو جهل ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص فغضب محزة م  ذلك 
وكان أعز فىت يف قريش، فلما دخل املسجد نظر إليه جالسا يف القوم، 

هبا وقال له أتشتمه وأان على دينه، ردها علّي إن  فضربه بقوسه فشجه
 3.المه وابيع النيب ملسو هيلع هللا ىلص على ذلكمحزة على إس استطعت، فتمه 

                                                           
 .797الغزايل، فقه السرية، ص  - 1
 .3/977احلاكم، املستدرك،  - 2
 .7/923الدايربكري، اتريخ ا ميس يف أحوال أنفس النفيس،  - 3
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 –أسلم عمر ب  ا طاب  –السادسة م  البعثة –ويف هذه السنة أيضا 
وأسلم يف ذي احلجة السنة السادسة م  " :قال اب  سعد -رضي اله عنه

 1."النبوة وهو اب  ست وعشري  سنة
اب  عمر أن رسول فقد روى  ،وكان سبب إسالمه دعوة النيب ملسو هيلع هللا ىلص

َي  ِييب جيْهلل  ":هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال ْيِن الرَُّجليْجِ ِِليْي اللَُّهمَّ أيِعزَّ اِ ْ تيمي  ِيحيبِ  هيذي
بدَُّهميا ِِليْيِه ُعم: أيْو ِبُعميري ْبِن ا يطَّاِب قيالي   2."رويكياني أيحي

بشر أهل السماء إبسالم اي دمحم، لقد است" :فلما أسلم عمر نزل جربيل فقال
 :، ألن إسالمه كان نصرا للمستضعفني فقد قال اب  مسعود هنع هللا يضر 3"عمر
لفتحا، وإمارته لرمحة، وهللا ما استطعنا أن نصلي  إن كان إسالم عمر"

 4."ابلبيت حىت أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حىت دعوان فصلينا
دددددد [31]  الِِتهْ ويبديْعدددددددي ِتْسددددددعل ِمددددددن ِ ددددددِ ْ ِر ي

 

 ميدددددددداري أيبُددددددددو طالددددددددبي ُذو كيفياليتِددددددددهْ  
 

 .أي بعد تسع سنني م  بعثة النيب ملسو هيلع هللا ىلص "ويبديْعدي ِتْسعل ِمْن ِ ِ  ِر ياليِتهْ "
أي تويف عمه أبو طالب يف السنة التاسعة م   "مياري أيبُو طياِلبي ُذو كيفياليِتهْ "

 .النبوة
                                                           

 .3/914اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 1
: رواه الرتمذي يف سننه، كتاب املناقب، ابب مناقب أيب حفص عمر ب  ا طاب، رقم - 2

هذا حديث حس  صحيح غريب م  حديث : قال الرتمذيوإسناده حس ، و ، 1/52، 3127
، "دالئل النبوة"، والبيهقي يف "الطبقات"، واب  سعد يف "املسند"أمحد يف ، ورواه أيضا  عمراب  

 (.2/111اب  األثري، جامع األصول، )، وصححه اب  حبان
 .9/152اب  شبة، اتريخ املدينة،  - 3
 .2/729الطرباين، املعجم الكبري،  - 4
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طالب تويف يف السنة العاشرة م   ولك  الذي عليه أهل السري أّن أاب
االستيعاب وهو ما ذكره اب  سعد يف الطبقات واب  عبد الرب يف  النبوة،

 1.مثانني سنةوكان عمره يومئذ بضع و 
َلمها َحَضَرْت َأاَب طَالٍِّب اْلَوفَاُة " :سعيد ب  املسيب ع  أبيه قال أخرب

َم، فَلَوَجَد عِّْنَدُه َأاَب َجْهٍل، َوَعْبَد هللاِّ ْبَ  َجاَءُه َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسله 
الي :  ي عيمِ ، ُقلْ : " َأيبِّ أَُميهَة ْب ِّ اْلُمغِّريَةِّ، فَلَقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلهمَ 

َي ِ يا ِعْندي هللاِ  ، َوَعْبُد هللاِّ ْبُ  ، فَلَقاَل أَبُو َجْهلٍ " ِِليهي ِِالَّ هللاُ، كيِلميةل أيْشهيُد لي
؟ فَلَلْم يَلَزْل َرُسوُل هللاِّ : َأيبِّ أَُميهةَ  لهةِّ َعْبدِّ اْلُمطهلِّبِّ اَي َأاَب طَالٍِّب، أَتَلْرَغُب َعْ  مِّ

َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم يَلْعرُِّضَها َعَلْيهِّ، َويُعِّيُد َلُه تِّْلَك اْلَمَقاَلَة َحىته قَاَل أَبُو 
َر َما ، َوَأََب َأْن يَلُقولَ : َكلهَمُهمْ   طَالٍِّب  خِّ اَل إِّلََه : ُهَو َعَلى مِّلهةِّ َعْبدِّ اْلُمطهلِّبِّ

َي ميا ": إِّاله هللاُ، فَلَقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهمَ  يْ تديْ ِفرينَّ لي هللِا ألي أيميا وي
َي  ويالَِّذيني  لِلنَِّ ِ   كيانميا  : ، َفأَنْلَزَل هللُا َعزه َوَجله "َلْي أُْنهي عيْن

ُْم  تديبديجَّي  ميا بديْعدِ  ِمنْ  قُدْربيى  كيانُوا ُأوِل  ويليوْ  لِْلُمَْثرِِكجي  ييْستديْ ِفُروا أينْ  َميُنوا هلي
َْيِحيمِ  أيندَُّهمْ  ، َوأَنْلَزَل هللُا تَلَعاىَل يفِّ َأيبِّ طَالٍِّب، [773: التوبة] أيْصحياُب ا

َي الي تديْهِد  ميْن أيْحبديْبهي ويليِكنَّ : لهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهمَ فَلَقاَل لَِّرُسولِّ هللاِّ صَ  ِِنَّ
 .2هللاي يديْهِد  ميْن ييَثياُء ويُهوي أيْعليُم اِبْلُمْهتيِديني 

                                                           
 .7/31، واب  عبد الرب، االستيعاب، 7/711اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 1
، 32: رواه مسلم يف صحيحه، كتاب اإل ان، ابب أول اإل ان قول ال إله إال هللا،رقم - 2
7/54. 
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أنه مسع رسول هللا صلى هللا : وع  أيب سعيد ا دري رضي هللا تعاىل عنه
فيُعُه شيفياعيِ  يديْومي الِقيياميِة، ليعيلَُّه تدي » :عليه وسلم وذكر عنده أبو طالب فقال ندْ

ْعبديْيِه، يديْ ِلي ِمْنُه أُمب ِدمياِ هِ  1 ديُيْ عيُل يف  يْح يا ل  ُلُغ كي  2.«ِمني النَّاِر يديبدْ
أاب طالب كفل النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاة جده عبد  كما تقدم أنه  "ُذو كيفياليِتهْ "

 .املطلب
ُ  خيِد يددددددددددددددددةت تُدوُ  [32]   ِ يَّددددددددددددددددهْ وبعدددددددددددددددددي

 

مل نتندددددددددةل مي يدددددددددهْ    ِمدددددددددْن بعدددددددددِد أي َّ
 

 .أي بعد أيب طالب "ويبديْعدي ُ "
مل نيتينيةل مي يهْ "  خدجية اهنع هللا يضر توفيت السيدة "خيِديد يةت تُدُو ِ ييْه ِمْن بديْعِد أي َّ

 .زوجة النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعد ثالثة أايم م  وفاة أيب طالب
ة أايم م  وفاة أيب طالب هو املشهور م  أقوال أهل وكون وفاهتا بعد ثالث

وبلغين أن موت خدجية كان بعد " :حيث قال: السري، وهو ما ذكره البيهقي
 3."بثالثة أايم وهللا أعلمموت أيب طالب 
 4."وتوفيت خدجية بعده بثالثة أايم": وقال اب  عبد الرب

 
                                                           

. ضاخاحذاب، والعرب تسمي املاء القليل ضالقليل م  الع: ضاخحالض: قال اب  األنباري - 1
أي يف القليل : ضاخ مين لغرقحلو وقع يف ض: ي الفضل عليك، فقالان يدعإن فال: قيل ألعرايب

اب  اجلوزي، كشف املشكل م  : ينظر.)ضاخ ما يبلغ الكعبنيحالض: غريهم  مياهي وقال =
 (.3/753، حديث الصحيحني

 .2/771، 1514: رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الرقائق، ابب صفة اجلنة والنار، رقم - 2
 .353-9/359قي، دالئل النبوة، البيه - 3
 .7/13اب  عبد الرب، االستيعاب،  - 4
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 1.وذكر اب  قتيبة أيضا أهنا توفيت بعده بثالثة أايم
ن سنة ومت و لعاشرة م  النبوة وعمرها مخس وستوكانت وفاهتا يف السنة ا

 2.دفنها ابحلجون، ونزل النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف قربها
هذا العام الذي تويف فيه أبو طالب والسيدة خدجية بعام احلزن، ألن  يَ ومسُِّّ 

طالب حامي الرسول  النيب ملسو هيلع هللا ىلص اشتد عليه أذى الكفار، وقبل هذا كان أبو
ملسو هيلع هللا ىلص م  أذاهم واملدافع عنه م  مكائدهم، والسيدة خدجية املؤنسة األوىل 

 3.واملواسية الكربى له يف كل أمر
ن ح  رحلة ا  راء واملعراج  من  ا  اَن القَر

 وبعددددددددددي َخيِْسدددددددددجي ويرُبْدددددددددعل أيْ دددددددددليميا [33]
 

ددددددد   اِجدددددددنب نيِ ددددددديِبجي ويعيددددددداُدوا  ياْعليمي
 

 .ملا بلغ عمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص مخسني سنة "ويبديْعدي َخيِْسجي "
 .أي ثالثة أشهر ؛يعين وربع سنة "ويرُْبعل "
 
 
 
 

                                                           
 .7/757اب  سيد الناس، عيون األثر،  - 1
 .2/75اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 2
 .7/541موسى شاهني، فتح املنعم شرح صحيح مسلم،  - 3
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لى هللا عليه أسلموا برسول هللا ص 1أي أن جّ  نصيبني "أيْ ليميا ِجنب نيِ يِبجي "
 2.العمر مخسون سنة وثالثة أشهر وسلم ملا كان له م 

انصرف م  الطائف راجعا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مث إنّ " :قال اب  هشام
قام م  جوف  3إىل مكة حني يئس م  خرب ثقيف، حىت إذا كان بنخلة

الليل يصلي، فمر به النفر م  اجل  الذي  ذكرهم هللا تبارك وتعاىل، وهم فيما 
 م  ج  أهل نصيبني، فاستمعوا له فلما فرغ م  4ذكر يل، سبعة نفر

 5." ...ولوا إىل قومهم منذري  قد  منوا وأجابوا إىل ما مسعوا صالته
 .أي عادوا إىل قومهم ليدعوهم لإلسالم "وعياُدوا  ياْعليميا"

                                                           
رفعت إيّل " :ُروي أنه قال.»ونصيبني مدينة ابلشام أثىن عليها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :قال السهيلي - 1

ويكثر : ينضر شجرها، ويطيب مترها، أو قالنصيبني حىت رأيتها فدعوت هللا أن يعذب هنرها و 
تقع يف أقصى مشال اجلزيرة الفراتية على و  (.4/51السهيلي، الروض األنف، : ينظر. )»مترها

دمحم : ينظر.)مدينة القامشلي السورية جتاور: احلدود بني تركيا وسورية، وهي داخل احلدود الرتكية
 .(922شراب، املعامل األثرية يف السنة و السرية، ص 

 .7/313، الدايربكري، اتريخ ا ميس، 7/41املقريزي، إمتاع األمساع،  - 2
معروفة اآلن بوادي اليمانية على طريق السيل، قريب الز ة وجبانبها خنلة الشامية، بينها وبني  - 3

 (.14ص  العراقي، ألفية السرية النبوية،.) كيلومرتا  51ة حنو مكة املكرم
: ينظر.)"شاصر، وانصر، وحسى، ومسى، واألزد، وأبنان واألحقم": وهم كما ذكر جماهد - 4

وقال اب  عباس رضي هللا عنهما (. 9/7122الكرماين، غرائب التفسري وعجائب التأويل، 
إمساعيل حقي، : ينظر. )درسأعليم، أرقم، ر، حاصر، حسا، مسا، سلي ، شاصر، ماص: تسعة

 (.2/421روح البيان، 
 .9/45اب  هشام السرية النبوية،  - 5
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َي نديفيرلا مِ ني و ﴿ولقد ذكر هللا تعاىل خربهم  ِِْذ صيري ْدنيا ِِليْي
َِْن ِ   [.92:األحقاف]﴾ا

ددددددْوديةي أيْم يددددددى عيْقدددددددي ُ  [34]  ُثَّ عيليددددددى  ي
 

دددددددددددددداني بديْعدددددددددددددددي ُ يف ري    مي يددددددددددددداني ُثَّ كي
 

ددددددوَّالِ  [35] يِش يف شي  عْقددددددُد ابْدنيددددددِة ال  دددددددِ 
 

 .............................. 
 

يف البيت الرابع والثالثني وصدر البيت ا امس والثالثني تناول الناظم عقد 
بكر رضي هللا وعائشة بنت أيب ملسو هيلع هللا ىلص على كل م  سودة بنت زمعة اهنع هللا يضر النيب 
 .عنهما

أي أنه ملسو هيلع هللا ىلص بعد وفاة السيدة خدجية عقد  "عيليى  يْوديةي أيْم يى عيْقدي ُ ُثَّ "
على سودة بنت زمعة اهنع هللا يضر ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل يتزوج امرأة على خدجية حىت 

 .توفيت
 :كما جاء يف السرية احللبية  ،يف شهر رمضان النيب ملسو هيلع هللا ىلص تزوجها "يف ريمي ياني "
ويف الشهر الذي ماتت فيه خدجية اهنع هللا يضر وهو شهر رمضان بعد موهتا أبايم "

 1."تزوج سودة بنت زمعة
 ب  عمرو، أخو سهيل ب  عمرو، وكانت سودة قبل النيب ملسو هيلع هللا ىلص عند السكران 
سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وكان صداقها هاجرت معه إىل احلبشة ومات، فتزوجها ر و 

أربعمائة درهم، وكان زواجه وبناؤه هبا يف شهر رمضان سنة عشرة م  النبوة، 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد وطئ عنقها، فأخربت  وكانت سودة قد رأت يف النوم كأنه 

لئ  صدقت رؤايك ألموت  وليتزوجك رسول هلل صلى : السكران بذلك فقال

                                                           
 .7/421السرية احللبية،  - 1
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هللا عليه وسلم، فقالت حجرا وسرتا، مث رأت ليلة أخرى كأن قمرا انقض 
 1.عليها م  السماء، فتزوجها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

وروى البخاري يف اتر ه . وتوفيت ابملدينة يف شوال سنة أربع ومخسني
وجزم . أهنا ماتت يف خالفة عمر إبسناد صحيح إىل سعيد ب  أيب هالل

الكبري أبهنا ماتت يف  خر خالفة عمر، وقال اب  سيد  التاريخ الذهيب يف
 2.إنه املشهور: الناس

ملسو هيلع هللا ىلص وزواجه م  سودة بنت زمعة بعد عقد النيب  كان  أي "ُثَّ كياني بديْعدي ُ "
 .اهنع هللا يضر

يِش يف شيوَّالِ "  قد على عائشة بنت أيب ملسو هيلع هللا ىلص عأي أن النيب " عيْقُد ابْدنيِة ال ِ دِ 
 .بكر الصديق يف شوال

تَلَزوهَجينِّ َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللاُ ":روى الطرباين يف املعجم الكبري أن عائشة قالت
نِّنَي، َوبَلىَن َعَليه  نِّنَي، َوبَلىَن يبِّ َوَأاَن بِّْنُت تِّْسعِّ سِّ تِّّ سِّ َعَلْيهِّ َوَسلهَم َوَأاَن بِّْنُت سِّ

بُّ َأْن َتْدُخَل يفِّ َشوهاٍل، َفَأيُّ  ؟، وََكاَنْت َتْسَتحِّ نَِّسائُِّكْم َكاَن َأْحَظى مِّينِّّ
 3."نَِّساُؤَها يفِّ َشوهالٍ 
ملسو هيلع هللا ىلص يف شوال سنة تزوجها رسول هللا ..." :أن اب  عمر قالويف املستدرك 

م  النبوة قبل اهلجرة بثالث سنني وعّرس هبا رسول هللا صلى هللا عليه  عشر

                                                           
 .1/33املقريزي، إمتاع األمساع،  - 1
 .7/425. القسطالين، املواهب اللدنية ابملنح احملمدية - 2
 .93/92، 12: رقم الطرباين، املعجم الكبري، - 3



   
 

65 
 

شوال على رأس مثانية أشهر م  اهلجرة، وكانت يوم ابتىن هبا بنت  وسلم يف
 1."تسع سنني

وقيل أصدقها النيب ملسو هيلع هللا ىلص أربعمائة درهم، وملا تويف النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان عمرها مثاين 
 اهر، ومل ينكح بكر عشرة سنة، حيث مكثت معه تسع سنني ومخسة أش

وكان حيبها حبا يف حلاف واحدة م  نسائه سواها، ه الوحي غريها، ومل أيت
مائتني وعشرة أحاديث، توفيت ليلة الثالاثء لسبع عشر ، روت ألفني و مجا

سبع ومخسني، ودفنت ابلبقيع : سنة مثان ومخسني وقيل خلون م  رمضان
ى عليها أبو هريرة وكان عمرها يوم ماتت ستا وستني سنة رضي هللا وصلّ 

 2.تعاىل عنها
[35] .............................. 

 

لِ    ويبديْعدددددددددددددددي َخيِْسددددددددددددددجي ويعيددددددددددددددامل  ي
 

 ُأْ ددددددِرْ  بِدددددده وال َّددددددليوياُر ُ ِر يددددددهْ  [36]
 

دددا قيدددْد ُحِفظيدددهْ   دددا ِميْمِسدددجي كيمي  َْخسل
 

يف عجز البيت ا امس والثالثني والبيت السادس والثالثني تناول الناظم 
 .جحادثة اإلسراء واملعرا  رمحه هللا تعاىل

لِ " ملا أصبح عمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص إحدى ومخسني سنة   "ويبديْعدي َخيِْسجي ويعيامل  ي
 .كانت حادثة اإلسراء واملعراج

 3.وبه قال كل م  أبو حيان، واألصبهاين، واب  اجلوزي
                                                           

احلاكم، املستدرك على الصحيحني،كتاب معرفة الصحابة، ابب الصحابيات م  أزواج  - 1
 .1/794، 1171: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، رقم

 .43-1/49املقريزي، إمتاع األمساع،  - 2
، وأبو 7/731، اب  اجلوزي، صفوة الصفوة، 7/532األصبهاين، احلجة يف بيان احملجه،  - 3

 .1/2حملي ، حيان، البحر ا
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أسري ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص م  املسجد احلرام إىل بيت املقدس، راكبا  "ُأْ ِرْ  به" 
الرباق، صحبة جربيل فنزل هناك وصلى ابألنبياء إماما، مث بعد ذلك عرج به 
يف تلك الليلة م  بيت املقدس إىل السماء الدنيا فوجد فيها  دم فسلم عليه 
فرّد عليه السالم ورّحب به وأقر بنبوته، ويف السماء الثانية رأى فيها حيىي ب  

، ويف الرابعة رأى إدريس، ويف زكراي وعيسى اب  مرمي، ويف الثالثة رأى يوسف
فقيل له . ا امسة رأى هارون ويف السادسة موسى، فلما جاوزه بكى موسى

م  بعدي يدخل اجلنة م  أمته  ثَ عِّ غالما بُ  ما يبكيك؟ فقال؟ أبكي ألنّ 
 وكلما مر على ويف السماء السابعة لقي إبراهيم أكثر مما يدخلها م  أميت،
مث رفع بعد ذلك  ،لم عليه ورحب به وأقّر بنبوته سأحد م  هؤالء األنبياء إال

مث رفع له البيت املعمور، مث عرج به إىل اجلبار هلالج لج فدان  إىل سدرة املنتهى،
 1.أدىن منه حىت كان قاب قوسني أو

فرضت الصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص ليلة اإلسراء واملعراج،  "ل َّليوياُر ُ ِر يهْ ويا"
الصالة، حيث أن كل األحكام فرضت عليه يف األرض إال  وذلك ألمهية

 .الصالة فقد فرضت يف السماء
خففت يف البداية كانت مخسني صالة مث  "َخيْسلا ِميْمِسجي كيميا قيْد ُحِفظيهْ "

 .اآلن عروفةإىل مخس صلوات كما هي م
 وعلى أمته وفرض هللا سبحانه وتعاىل على عبده دمحم ملسو هيلع هللا ىلص": قال اب  كثري

الصلوات ليلَتئَِّذ، مخسني صالة يف كل يوم وليلة، مث مل يزل  تلف بني 

                                                           
 .39-3/31اب  القيم، زاد املعاد،  - 1
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ربه عز وجل حىت وضعها الرب هلالج لج وله احلمد واملنة إىل مخس،  موسى وبني
 1."اهي مخس وهي مخسون احلسنة بعشر أمثاهل: وقال

 ِر املدينة من بيعة العقية األور ح  ه رته 
يدْ  [37] دددددرياوالبدي  عيدددددُة اأُلوري ميدددددعي انْددددد  عيَثي

 

بيدددددةل كيمدددددا قيدددددْد ذُِكدددددريا   ِمدددددْن أيْهدددددِل طييدْ
 

كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف املوسم يعرض نفسه على القبائل، فبينما هو عند العقبة 
أسعد ب  زرارة، وعوف ب  عفراء : لقي رهطا م  ا زرج وكانوا ستة نفر وهم

وعقبة ب  عامر وجابر ب  عبد هللا وكان ورافع ب  مالك وقطبة ب  عامر 
وعرض عليهم  ذلك سنة إحدى عشر م  النبوة، فجلس معهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص

قد  اإلسالم وتال عليهم القر ن، وكان هؤالء النفر يسمعون م  اليهود أنه
وهللا إنه للنيب الذي تعدكم يهود فال ": طل زمان نيب، فقال بعضهم لبعض

، فأجابوه لإلسالم و منوا به فلما قدموا املدينة ذكروا لقومهم "إليهيسبُقّنكم 
 2.أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ودعوهم لإلسالم حىت فشا فيهم

عيُة اأْلُوري " يت بذلك نسبة إىل املكان أي بيعة العقبة األوىل، ومسِّّ  "وياْلبدييدْ
 .الذي عقدت فيه هذه البيعة وهو العقبة

هي عقبة بني مىن ومكة بينها وبني " :ايقوت احلموي والعقبة كما عرفها
 3."العقبة مكة حنو ميلني وعندها مسجد ومنها ترمى مجرة

 

                                                           
 .9/717اب  كثري، السرية النبوية،  - 1
 .341-7/341اب  اجلوزي، الوفا أبخبار املصطفى،  - 2
 .4/734ايقوت احلموي، معجم البلدان،  - 3
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 1.وكانت بيعة العقبة األوىل يف ذي احلجة م  السنة الثانية عشر للبعثة
ملا فشى اإلسالم يف املدينة، قدم م  العام املقبل اثنا عشر  "اري َثي   عي انْ  عي مي "

نصار، الستة الذي  تقدم ذكرهم سوى جابر، أما السبعة اجلدد رجال م  األ
هم؛ معاذ ب  عفراء، وذكوان ب  عبد قيس وعبادة ب  الصامت، ويزيد ب  

ب  ساعدة، وأبو اهليثم ب  التيهان، فلقوه  ثعلبة، وعباس ب  عبادة، وعومي
ابيعنا رسول هللا : دة ب  الصامتاوقال عب ابلعقبة فبايعهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

على : ملسو هيلع هللا ىلص ليلة العقبة وحن  اثنا عشر رجال أان أحدهم، فبايعناه بيعة النساء
أن ال نشرك ابهلل شيئا وال نسرق، وال نزين، وال نقتل أوالدان، وال أنيت ببهتان 
، نفرتيه بني أيدينا وأرجلنا وال نعصيه يف معروف وذلك قبل أن تفرض احلرب

شيئا فأمركم إىل هللا، فإن شاء  مْ تُ يلْ شه تم بذلك فلكم اجلنة، وإن غَ فإن وفي
 .غفر وإن شاء عّذب

ملسو هيلع هللا ىلص معهم مصعب ب  عمري إىل املدينة حىت مث بعد ذلك بعث رسول هللا 
 2.يقرئهم القر ن ويفقهم يف أمور الدي ، فأسلم خلق كثري

بيةل "  .املنورة ألن املدينة م  أمسائها طيبة أي م  سكان املدينة "ِمْن أيْهِل طييدْ
ِِنَّ هللاي عيزَّ ويجيلَّ أيميريِ  أيْن » :ملسو هيلع هللا ىلص يقولمسعت رسول هللا : فع  جابر قال

بيةي   3.طَابَةَ : َوقَاَل أَبُو َبْكرٍ « ُأ يِ يي اْلميِدينيةي طييدْ

                                                           
 .571احلمريي، حدائق األنوار ومطالع األسرار، ص  - 1
 .342-7/341طفى، اب  اجلوزي، الوفا أبخبار املص - 2
 .9/931، 7221: رواه الطرباين، املعجم الكبري، رقم - 3
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ِِنَّ » : يقولرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مسعت :يف صحيح مسلم ع  جابر ب  مسرة قالو 
 1.«هللاي تديعياري  يَّى اْلميِدينيةي طيابيةي 

يقال هلا طيبة وطابة م  الطيب وهي الرائحة احلسنة حلس  رائحة تربتها، 
وقيل م  الشيء الطيب وهو الطاهر ا الص  لوها م  الشرك وتطهريها 

 2.منه
ل السري والتاريخ ل عند أهفصه كما هو مذكور ومُ   "كيميا قيْد ذُِكريا"

 .اإلسالمي
 

دددددددددْجِ ويَخيِْسدددددددددجي أيتيدددددددددى  [38] تدي  ويبديْعددددددددددي نِندْ
 

ا نديبديتيدددددددا  دددددددذي   دددددددْبعوني يف امليْوِ دددددددِم هي
 

دددددددددرْ  [39] بيدددددددددةل  ديبيدددددددددايديُعوا ُثَّ هي ي  ِمدددددددددْن طييدْ
 

دددْهِر صيدددفيرْ   دددْج ِمدددْن شي  مكدددةي يديدددْومي انْدندي
 

تديْجِ ويَخيِْسجي ويبديعْ "  اثنتني ومخسني سنة كانت ملا أصبح عمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص "دي نِندْ
 .بيعة العقبة الثانية

وذلك يف ذي احلجة م  السنة الثالثة عشر م  النبوة قبل اهلجرة بثالثة 
 3.أشهر

ُعوني "  .حضر بيعة العقبة الثانية سبعون شخصا "أيتيى  يبدْ
 :ولقد اختلف يف حتديد عددهم ابلضب 

 

                                                           
 .9/7111، 7352: رواه مسلم يف صحيحه، كتاب احلج، ابب املدينة تنفي شرارها، رقم - 1
 .4/53ايقوت احلموي، معجم البلدان،  - 2
 .7/371الداير بكري، اتريخ ا ميس يف أحوال أنفس النفيس،  - 3
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 1.أو رجلنيهم سبعون يزيدون رجال : قال اب  سعد
سحاق ثالثة وسبعون رجال ومجلتهم على ما ذكره اب  إ" :قال اب  كثريو 

 2."نوامرأات
وكان املبايعون لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تلك الليلة سبعني رجال " :قال اب  عبد الربو 

 3."وامرأتني
 4.وأما االمرأاتن اللتان حضرات البيعة مها نسيبة بنت كعب، وأمساء بنت عمر

رواه البيهقي ع  اد قول الناظم رمحه هللا يف كون عددهم سبعني مضِّّ عَ ومما يلُ 
كان أسيد ب  حضري أحد النقباء، ": حدثنا مالك قال :اب  وهب قال

 5."وكانت األنصار منهم اثنا عشر نقيبا وكانوا سبعني رجال
يقصد به موسم احلج، ألن احلج م  العبادات اليت كانت  "يف اْلميْوِ مِ "

 .مألوفة عند العرب قبل اإلسالم
ا نديبديتيا"  .أي اثبت ومعلوم ومقرر ابلنص الثابت الصحيح "هيذي
بيةل "   .م  أهل املدينة "ِمْن طييدْ
 .بيعة العقبة الثانية " بايعوا"

                                                           
 .7/717الطبقات الكربى،  اب  سعد، - 1
 .9/912اب  كثري، السرية النبوية،  - 2
 .11اب  عبد الرب، الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص  - 3
 .7/371الداير بكري، اتريخ ا مبيس يف أحوال النفيس،  - 4
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 ملا انتشر اإلسالم يف األنصار اتفقوا على أن يلتقوا ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص فساروا إىل
ن جيتمعوا ابلنيب صلى هللا عليه أيف ذي احلجة وتواعدوا مكة يف موسم احلج 

 .ايم التشريق ابلعقبةأوسلم يف أوس  
فلما كان ثلث الليل خرجوا متسللني م  قومهم إىل العقبة، فجاءهم رسول 

الب   قَ توثه أراد أن يَ . هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومعه عمه العباس، وهو يومئذ ما زال كافرا
عباس وقال هلم، إّن دمحما مّنا حيث علمتم يف عّز ومنعة، وقد أخيه، فتكلم ال

أَب إال أن يذهب إليكم فإن كنتم موفون له مبا وعدمتوه ومانعوه فأنتم 
قد مسعنا ما : وذلك، وإن كنتم مسلموه فم  اآلن فدعوه، فقال األنصار
متنعوين ": ، مث قالقلت، فتكلم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وتال القر ن ورّغب يف اإلسالم

 ."مما متنعون منه نساءكم وأبناءكم
والذي بعثك ابحلق لنمنعّنك مما مننع به : مث أخذ الرباء ب  معرور بيده مث قال

 2.اي رسول هللا، فنح  وهللا أهل احلربنا ايِّعْ فبَ  1انرَ زْ أَ 
 .أي خرج م  مكة مهاجرا إىل املدينة "ُثَّ هي يْر ميكَّةي "

على املسلمني يف مكة، أمرهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص اب روج إىل املدينة األذى  ملا اشتد
يؤذن له  نأملسو هيلع هللا ىلص مبكة ينتظر  واهلجرة إليها، فخرجوا أرساال، وبقي رسول هللا

ه إال م  حبس أو فنت، إال علي ب  أيب طالب معيف اهلجرة، ومل يتخلف 
ألمر مل يعجب قريشا ملا رأوا اك  هذا لصديق رضي هللا عنهما، ولوأبو بكر ا

هلم منعة ونصرة يف املدينة، فخشوا م    وأصحابه أصبحأن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
 (.71/491ي، اتج العروس، الزبيد. ) وهو اإلحاطة والقوة والشدة: م  األْزر - 1
 .129-7/127اب  األثري، الكامل يف التاريخ،  - 2
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وهي دار قصي ب  كالب اليت  - الندوة  هبم فاجتمعوا يف دارحلوق النيب ملسو هيلع هللا ىلص
هللا صلى  ماذا يفعلون يف أمر رسول -كانت قريش ال تقضي أمرا إال فيها

 .هللا عليه وسلم
كل قبيلة فىت  شااب، مث   فاتفقوا على رأي أيب جهل على أن أيخذوا م 

ربة رجل واحد فيقتلوه فيتفرق دمه بني القبائل مجيعا، ويرضى بنو ضيضربوه 
، فأخرب جربيل النيب ملسو هيلع هللا ىلص بقرار قريش، وأمره أن ال يبت ةِّ يَ عبد مناف ابلدِّ 
 هذه الليلة، فكلف النيب ملسو هيلع هللا ىلص علي ب  أيب طالب ابلنوم على على فراشه يف

 .فراشه يف هذه الليلة
فخرج عليهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص وهم على ابب دراه، بعد أن أخذ هللا أبصارهم، وهو 

ر ذلك الرتاب على رءوسهم، مث ث  تراب يف يده، فجعل ين خذا حفنة م
وبقيا فيه حىت  ف الطلب عنهما،  1إىل غار ثور بو بكرأ و النيب ملسو هيلع هللا ىلص دعمِّ 

وأمر أبو بكر ابنه عبد هللا أبن أيتيه أبخبار قريش، وأمر مواله عامر ب  فهرية 
أن يرعى الغنم قرب الغار ويسقيهما اللنب، وكانت أمساء بنت أيب بكر 

اتمها عبد هللا ب  أريق  أتتيهما ابلطعام، فأقاما يف الغار ثالثة أايم، وبعدها أ
 2.الذي استأجراه ليدهلما على الطريق إىل املدينة

النيب ملسو هيلع هللا ىلص كانت يف شهر  ةاملشهور أن هجر  "يديْومي انْدنديْجِ ِمْن شيْهِر صيفيرْ "
 3.ربيع األول

                                                           
. هو غار يف جبل ثور يف جنوب مكة املكرمة، أو جنوب املسجد احلرام مسافة ثالثة أكيال - 1
 (.714املعامل األثرية يف السنة والسرية، ص )
 .9/12اب  هشام، السري النبوية،  - 2
 .7/317 ميس، الداير بكري، اتريخ ا - 3
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 خروجه ملسو هيلع هللا ىلص م  مكة كان يف أنّ  وهذا ال يتعارض مع قول الناظم؛ ألنه ذكر
 .شهر صفر

أبن خروجه صلى : ولقد مجع دمحم الفاسي بني القولني يف مستعذب اإلخبار
هللا عليه وسلم م  مكة إىل الغار كان لثالث بقني م  صفر، وخروجه م  

 1.الغار إىل املدينة كان يف غرة ربيع األول

بيةي الرِ  يا ييِقينيا ي ي " م  مكة مهاجرا  أي وصل النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعد خروجه" اءي طييدْ
 .إىل املدينة كما هو اثبت ابألمر اليقني عند أصحاب السن  وأهل السري

 .أي عمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ثالث ومخسني سنة  "ْذ كيمَّلي الثَّتي ي وياْ يْمِسينياِِ "
 .أي وصوله إىل املدينة ملسو هيلع هللا ىلص كان يوم االثنني "يف يديْوِم ااِلنْدنديْجِ "

املدينة يف ربيع األول، وهو اب  ثالث  إىلوكانت هجرته " :قال اب  عبد الرب
قدم املدينة يوم االثنني قريبا م  نصف النهار يف الضحى ومخسني سنة، و 

 2."لى الثنيت عشرة ليلة م  ربيع األو األعل
بقي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف املدينة بعد اهلجرة  "تل مَّ ِ يهيا عيَْثري ِ ِنجي كُ  ويديامي "

 .نني كواملعشر س

                                                           
 .991الفاسي، مستعذب اإلخبار أبطيب األخبار، ص  - 1
 .7/47اب  عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب،  - 2

بيدددددددددددةي الرِ  يدددددددددددا ييِقينيدددددددددددا  [41] ددددددددددداءي طييدْ   ي ي
 

ددددددددددل الددددددددددثَّتي ي وا ي    ْمِسددددددددددينياِِْذ كمَّ
 

ددددددددددددا [41] ددددددددددددْجِ ويديامي ِ يهي  يف يديددددددددددددْوِم ااِلنْدندي
 

دددددددددا  ْيِْكيهي دددددددددتل   عيَْثدددددددددري ِ دددددددددِنجي ُكمَّ
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ُ وِل اَّللَِّ صيلَّى هللاُ أُْنِزلي عيليى ري » :فع  اب  عباس رضي هللا عنهما قال
َي ِ يكَّةي نيتي ي عيَْثريةي  ينيةل، ُثَّ أُِمري  عيليْيِه وي يلَّمي ويُهوي اْبُن أيْربيِعجي،  يميكي
َي ِ يا عيَْثري ِ ِنجي، ُثَّ تُدُويفِ ي صيلَّى هللاُ  اِبهِلْ ريِة  ديهياجيري ِِري امليِدينيِة،  يميكي

 1.«عيليْيِه وي يلَّمي 
اْيْ "  تفاصيل هاته العشر سنوات اليت أقامها النيب  سيحكي الناظم  "ِكيهي

 .األحداثدينة سنة بسنة على حسب الوقائع و ملسو هيلع هللا ىلص ابمل
 أحدا  السنة األور بعد اهل رة

ةي احلي يددددددرِ  [42] ددددددلي يف اأُلوري صيددددددتي  أيْكمي
 

ددددربيِ   َيَّددددعي  يدددداْ يْع خي  ِمددددْن بديْعددددِد ميددددا 
 

صلى  ءالنيب يف السنة األوىل م  اهلجرة أمته  "يف اأْلُوري صيتيةي احلْي يرِ لي أيْكمي "
حيث كانت الصالة يف احلضر والسفر  ؛هللا عليه وسلم صالة احلضر

 .ركعتني
ُ ِر يِه ال َّتيُة ريْكعيتديْجِ، ُثَّ هياجيري النَِّ ب صيلَّى هللاُ » :فع  عائشة اهنع هللا يضر قالت

 2.«ِه وي يلَّمي  ديُفِر يْه أيْربديعلا، ويُترِكيْه صيتيُة السَّفيِر عيليى اأُلوري عيلييْ 
ما فرضها هللا تعاىل ليلة اإلسراء كانت ركعتني ركعتني، مث  الصالة أول

جعلت صالة السفر ركعتني يف الرابعية فصارت على احلال األوىل اليت 

                                                           
، 3257: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب مناقب األنصار، ابب مبعث النيب ملسو هيلع هللا ىلص، رقم - 1
5/45. 
: نصار، ابب التاريخ، م  أي  أرخوا، رقمأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب مناقب األ - 2

3235 ،5/12. 
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ا هنا الظهر والعصر والعشاء فرضها هللا، وجعلت صالة احلضر أربعا واملراد هب
 1.أما الصبح بقيت ركعتني وجعلت املغرب ثالاث

 .وكانت الزايدة يف صالة احلضر بعد اهلجرة بشهر
ويف هذه السنة، يعين السنة األوىل م  اهلجرة، زيد يف صالة : قال اب  جرير

 احلضر، فيما قيل ركعتان وكانت صالة احلضر والسفر ركعتني وذلك بعد
 2.نيب ملسو هيلع هللا ىلص بشهرال قدمم

 3.وذكر السهيلي أن الزايدة يف صالة احلضر كانت بعد اهلجرة بعام أو حنوه
َيَّعي  ياْ يْع خيربيِ "  .ى اجلمعةله أي بعد ما صَ  "ِمْن بديْعِد ميا 

أول ما نزل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابملدينة نزل بقباء بقي فيها أايما، وارحتل منها يوم 
جلمعة، فأدركه وقت الزوال وهو يف دار سامل ب  عوف، فصلى ابملسلمني ا

، فكانت أول مجعة صالها 4صالة اجلمعة يف واد يقال له وادي رانوانء
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابملسلمني، ألنه مل يك  يتمك  هو وأصحابه مبكة م  

وما ذلك إال  ،اإلجتماع حىت يقيموا هبا مجعة ذات خطبة وإعالن مبوعظة
 5.شدة خمالفة املشركني وأذيتهم إايه

                                                           
 .9/734عبد القادر شيبة احلمد، فقه اإلسالم شرح بلوغ املرام،  - 1
 .9/333اب  كثري، السرية النبوية،  - 2
 .3/79السهيلي، الروض األنف،  - 3
مبسجد اجلمعة، بني قباء  فيه أول مسجد صلى فيه النيب ملسو هيلع هللا ىلص اجلمعة، الذي يسمى اليوم - 4

املعامل األثرية يف السنة . )ومركز املدينة على  ني ما يسمى ا   النازل أو شارع قباء النازل
 (.959والسرية، ص 

 .9/922اب  كثري، السرية النبوية،  - 5
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 ُثَّ بديددددددددددددددَني امليسددددددددددددددِ دي يف قُدبيدددددددددددددداءِ  [43]
 

 ويميْسدددددددددددددددِ دي امليِدينيدددددددددددددددِة ال يدددددددددددددددرَّاءِ  
 

 .أي بىن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مسجد قباء "ُثُ  بديَني امليسِ دي يف قُدبياءِ "
ر يف السنة األوىل م  اهلجرة، وكان نزل النيب ملسو هيلع هللا ىلص بقباء يوم االثنني عند الظه

بقباء االثنني والثالاثء واألربعاء نزوله عند كلثوم ب  اهلدم، وأقام ملسو هيلع هللا ىلص 
 :الذي نزل فيه قوله تعاىل 1وا ميس، وأسس مسجد قباء

 التدَّْقوي ى  عيليى ُأ ِ  ي  ليميْسِ دت [712:التوبة] 
اتني والسكان، اتصلت ابملدينة عمرانيا، وقباء اليوم بلدة عامرة، كثرية البس 

 2.ومسجد قباء جنوب املسجد النبوي بستة أكيال
ِتي هيذيا »وأما ع  فضل مسجد قباء، فقد قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ميْن خيريجي حي َّ َيْي

 3.« ديُي يلِ يي ِ يِه كياني كيعيْدِل عيْمريةل  -يديْعِ  ميْسِ دي قُدبياءي  -اْلميْسِ دي 
كياني ريُ وُل هللِا صيلَّى هللُا عيليْيِه »: ويف صحيح مسلم، ع  اب  عمر، قال

ِت ميْسِ دي قُدبياءل رياِكبلا ويمياِشيلا،  ديُي يلِ ي ِ يِه ريْكعيتديْجِ   4.«وي يلَّمي َيْي
 
 

                                                           
 .7/712اب  الوردي، اتريخ اب  الوردي،  - 1
 .942ة النبوية، ص عاتق ب  غيث، معجم املعامل اجلغرافية يف السري  - 2
 .3/73، 4912: رواه احلاكم يف املستدرك، كتاب اهلجرة، رقم - 3
رواه مسلم يف صحيحه، كتاب احلج، ابب فضل مسجد قباء وفضل الصالة فيه وزايرته،  - 4

 .9/7171، 7322: رقم
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أَلَْن ُأَصلَِّّي » :مسعت أيب يقول: وع  عائشة بنت سعد ب  أيب وقاص قالت
دِّ قُلَباءٍ  َ بَلْيَت اْلَمْقدِّسِّ َمرهتَلنْيِّ، َلْو  يفِّ َمْسجِّ رَْكَعتَلنْيِّ َأَحبُّ إِّيَله مِّْ  َأْن  يتِّ

بِّلِّ   1.«يَلْعَلُموَن َما يفِّ قُلَباٍء َلَضَربُوا إِّلَْيهِّ َأْكَباَد اإْلِّ
 .ابملدينة املنورة أي املسجد النبوي "ويميْسِ دي اْلميِدينيةِ "

حني وصل إىل قة النيب ملسو هيلع هللا ىلص بىن املسجد يف املكان الذي بركت فيه ان ولقد
زرارة، وملا أراد  املدينة، وكان املكان ليتيمني يقوم على تربيتهما أسعد ب 

لك  النيب صلى ا عليه قيمة و الغالمان أن أيخذ ملسو هيلع هللا ىلص أن يشرتيه منهما رفض
رض وبىن هللا عليه وسلم أَب ذلك فاشرتاه منهما بعشرة داننري، مث سويت األ

 :ائه حيث كان حيمل الطني واحلجارة ويقولنعليها املسجد وشارك ملسو هيلع هللا ىلص يف ب
 2فاغفر لألنصار واملهاجرة اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة

وأقيمت حيطانه م  اللنب والطني، وجعل سقفه م  جريد النخل، وعمده  
ثة أبواب، وطوله اجلذوع وفرشت أرضه م  الرمال واحلصباء وجعلت له ثال

مما يلي القبلة إىل مؤخره مائة ذراع، واجلانب مثل ذلك أو دونه وكان أساسه 
 3.قريبا م  ثالثة أذرع

                                                           
ول، اب  األثري، جامع األص: ينظر)إسناده صحيح، .7/49رواه اب  شبة يف اتريخ املدينة،  - 1
2/331.) 
 .712املنصور فوري، رجة للعاملني، ص  - 2
 .9/975منري الغضبان، املنهج احلركي للسرية النبوية،  - 3
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قال رسول : قال فضل املسجد النبوي، فع  أيب هريرة هنع هللا يضر ما جاء يفوأما 
رت ِمْن أيْلفِ » :هللا ملسو هيلع هللا ىلص  يدْ ا خي ةت يف ميْسِ ِد  هيذي ةل يف  يرْيِِ  ِمني  صيتي صيتي

 1.«اْلميسياِجِد، ِِالَّ اْلميْسِ دي احلْيريامي 
ميا بديْجي بديْيِ  ويِمندْربيِ  ريْو يةت ِمْن » :قال و ع  أيب هريرة هنع هللا يضر ع  النيب ملسو هيلع هللا ىلص
َينَِّة، ويِمندْربيِ  عيليى حيْوِ ي َِ ا  2.«ِر ي

 .والبهاء واجلمال أي حازت احلس " اءِ رَّ ال ي "
 3.يقال امرأة غراء؛ حسنة الثغر

ددددددددداِكنيهْ  [44] ْولِدددددددددِه ميسي  ُثَّ بديدددددددددَني ِمدددددددددْن حي
 

دددنيهْ   دددِذْ  السَّ  ُثَّ أيتيدددى ِمدددْن بديْعدددُد يف هي
 

ددددا ديُروا [45]  أيقيددددلب ِمددددْن ِنْ ددددِف الَّددددِذيني  ي
 

دددددداجيُروا  ِد احلُددددددْبِش ِحددددددجي هي  ِر بِددددددتي
 

ْوِلِه ميسيا " ملا فرغ النيب ملسو هيلع هللا ىلص م  بناء املسجد بىن حوله   "ِكنيهْ ُثَّ بديَني ِمْن حي
 .لزوجاته بيوات

وكانت حجراتن فق  جبانب املسجد إحدامها لسودة بنت زمعة، واألخرى 
 ملسو هيلع هللا ىلص متزوجا غريمها إذ ذاك، مث بعذ لعائشة بنت أيب بكر ومل يك  رسول هللا

 4.على عدد زوجاتهزوج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص تبىن احلجرات كلما ت ذلك صارت

                                                           
: رواه مسلم يف صحيحه، كتاب احلج، ابب فضل الصالة مبسجدي مكة واملدينة رقم - 1

7324 ،9/7179. 
: ني القرب واملنرب، رقمرواه البخاري يف صحيحه، كتاب العمل يف الصالة، ابب فضل ما ب - 2

7721 ،9/17. 
 .73/373الزبيدي، اتج العروس،  - 3
 .724دمحم الطيب النجار، القول املبني يف سرية سيد املرسلني، ص  - 4
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وأما بيوته عليه السالم " :قال السهيلي .وكانت بيوته ملسو هيلع هللا ىلص يف غاية البساطة
 تسعة، بعضها م  جريد مطنّي ابلطني وسقفها جريد، وبعضها م  فكانت

 1."حجارة مرضومة بعضها فوق بعض مسقفة ابجلريد أيضا
 –األوىل م  اهلجرة  –نة أي يف هذه الس "هْ ِمْن بديْعُد يف هيِذ  السَّني  ُثَّ أيتيى"

م  مهاجري احلبشة ليلتحقوا ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص يف املدينة، ألهنم ما  بعضالرجع 
 .مصدر أمان للمسلمني خرجوا إال فرارا بدينهم، واملدينة أصبحت

أن الذي  رجعوا م  احلبشة والتحقوا  أي "ِمْن ِنْ ِف الَِّذيني  يا ديُرواأيقيلب "
 .ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص ابملدينة كانوا أقل م  النصف

فلما مسعوا مبَُهاَجر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة رجع منهم  " :قال اب  سعد
 2." ثالثة وثالثون رجال وم  النساء مثاين نسوة

 .بشة عند النجاشيأي بالد احل " ِبتيِد احْلُْبشِ ِرِِ "
مر م  رسول هللا حني هاجروا م  مكة إىل احلبشة أب أي "ِحجي هياجيُروا" 

 .ملا اشتد عليهم أذى قريش ملسو هيلع هللا ىلص

 .هجرةللالسنة األوىل  م أي يف هذا العام،  "ويِ يهِ "
األمور اليت بدأ هبا النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعد هجرته املؤاخاة  م  "َخيى أيْشريُف اأْليْخييارِ "

 .بناء جمتمع إسالمي قوي ومرتاب ل  سَ سِّّ بني املهاجري  واألنصار، حىت أيَُ 

                                                           
 .4/911السهيلي، الروض األنف،  - 1
 .7/719اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 2

ددددددددى أيْشددددددددريُف األيْخييددددددددارِ  [46]  ويِ يددددددددِه َخي
 

ددددددددددددداِجرِيني وياأليْن يدددددددددددددارِ    بديدددددددددددددْجي املُهي
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وكانوا يتوارثون هبذا اإلخاء يف البداية، وكان الذي   خى بينهم تسعني رجال 
 . م  املهاجري ، ومخسة وأربعني م  األنصارمخسة وأربعني

إنه مل يبق م  : مخسني م  هؤالء ومخسني م  هؤالء، ويقال: ويقال
املهاجري  أحد إال  خى بينه وبني أنصاري، وكانت املؤاخاة بعد مقدمه 

 1.بثمانية أشهر: خبمسة أشهر، وقيل
يذهب عنهم  خى بني أصحابه ل " :واملقصد م  املؤاخاة كما قال السهيلي 

وحشة الغربة ويتأنسوا م  مفارقة األهل والعشرية ويشد بعضهم أزر بعض 
فلما عز اإلسالم واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطل املواريث وجعل 

وأنزل إمنا املؤمنون إخوة يعين يف التوادد ومشول  املؤمنني كلهم إخوة
 2."...الدعوة

وحس  االستقبال إلخواهنم ولقد ضرب األنصار أروع األمثلة يف اإليثار 
عبد الرمح  ب  عوف، و خى  قدم علينا: املهاجري ، فع  أنس هنع هللا يضر أنه قال

قد : سعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بينه وبني سعد ب  الربيع، وكان كثري املال، فقال
علمت األنصار أين م  أكثرها ماال، سأقسم مايل بيين وبينك شطري ، ويل 

عبد  فقال فانظر أعجبهما إليك فأطلقها، حىت إذا حلت تزوجتها، امرأاتن
ابرك هللا لك يف أهلك، فلم يرجع يومئذ حىت أفضل شيئا م  مس  : الرمح 

، 3وعليه وضر م  صفرة هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأق ، فلم يلبث إال يسريا حىت جاء رسول

                                                           
 .7/22املقريزي، إمتاع األمساع،  - 1
 .1/911باري، اب  حجر، فتح ال - 2
 (.77/713العيين، عمدة القاري، : ينظر. )هو التلطخ خبلوق أو طيب له لون - 3
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: قال تزوجت امرأة م  األنصار، فقال.1 " ميْهييمْ " :فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
هيا؟» : وزن نواة م  ذهب، أو نواة م  ذهب، فقال: قال«ميا ُ ْقهي ِِلييدْ
 2.«أيْوَلْ ويليْو ِبَثياةل »
 "بديْجي اْلُمهياِجرِيني وياأْليْن يارِ "

هم الذي  هاجروا م  مكة إىل املدينة طاعة وحمبة لرسول هللا : املهاجرون
: فقال تعاىل.  ونصرة لدي  هللا كما وصفهم هللا سبحانه وتعاىل يف كتابهملسو هيلع هللا ىلص
تديُ وني  يْ تل  ﴿. رِِهْم ويأيْموياهلِِْم يديبدْ لِْلُفقيرياِء اْلُمهياِجرِيني الَِّذيني ُأْخرُِجوا ِمْن ِد ي

َي ُهُم ا  ﴾ ل َّاِدُقوني ِمني اَّللَِّ ويِرْ ويا ل وييديْنُ ُروني اَّللَّي ويريُ وليُه  ُأوليىِئ
 3[.2:احلشر]

هم سكان املدينة م  األوس وا زرج  منوا ونصروا رسول هللا صلى : األنصار
 4.هللا عليه وسلم

 ابلسيدة عائشة بىن النيب ملسو هيلع هللا ىلص -األوىل م  اهلجرة-يف هاته السنة  "بديَني  ُث"
 أي

                                                           
اب  األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، . ) هي كلمة  انية تعين ما أمركم وما شأنكم - 1
4/312.) 
 بني املهاجري  رواه البخاري يف صحيحه، كتاب مناقب األنصار، ابب إخاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص - 2

 .5/37، 3127: واألنصار، رقم
 .913-7/919صاحل ب  طه، سبل السالم م  صحيح سري خري األانم، - 3
 .9/433اجلزائري، أيسر التفاسري،  - 4

ددددددددددرْيِ صيددددددددددْحِبهِ  [47]  ُثَّ بديددددددددددَني اببنيددددددددددِة خي
 

تيددددددددددددِد  بِددددددددددددهِ   ددددددددددددري ي األيذياني  ياقدْ  ويشي
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أن  " :وأصل ذلك كما قال الفيومي. دخل هبا، فالبناء هو كناية ع  الزواج
 رَ ثلُ مث كَ .. .الرجل كان إذا تزوج بىن للعرس خباء جديدا وعّمره مبا حيتاج إليه

 1."به ع  اجلماع ينَِّّ حىت كُ 
لصديق، ألن أاب بكر املقصود هبا عائشة بنت أيب بكر ا "اِببْدنيِة خيرْيِ صيْحِبهِ "

أنيسه يف الغار هو هو أفضل أصحابه، فهو الذي أنفق عليه م  ماله، و 
ليْو ُكْنُه » :وهو أول خليفة بعده، وقد قال فيه النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،ورفيقه يف اهلجرة

، ويليِكنَُّه أيِخي ويصياِحِ ، ّتَّيْذُر أيابي بيْكرل خيِليتل ِليتل الي ا خي ويقيِد اّتَّيذي  ُمتَِّ ذل
 2.«هللاُ عيزَّ ويجيلَّ صياِحبيُكْم خيِليتل 

فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص دخل ابلسيدة عائشة وهي بنت تسع، وكان دخوله هبا يف شوال 
يف السنة األوىل، كما أخرجه اب  سعد ع  الواقدي، ع  أيب الرجال ع  أمه 

 3.أعرس يب على رأس مثانية أشهر: عنها، قالت
تديزيوَّجيِ  ريُ وُل هللِا صيلَّى » :حيح مسلم ع  عروة، ع  عائشة، قالتويف ص

،  يأي ب ِنسياِء ريُ وِل هللِا صيلَّى  ، ويبديَني يب يف شيوَّالل هللُا عيليْيِه وي يلَّمي يف شيوَّالل
؟ ُ  ِم ِ  تيْستيِحبب  ويكيانيْه عياِ َثيةُ » :قَالَ ، «هللُا عيليْيِه وي يلَّمي كياني أيْحظيى ِعْندي

 4.«أيْن ُتْدِخلي ِنسياءيهيا يف شيوَّالل 
                                                           

 .7/19الفيومي، املصباح املنري،  - 1
، رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل الصحابة، ابب م  فضائل أيب بكر الصديق هنع هللا يضر - 2

 .4/7255، 9323/ رقم
 .2/939اب  حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة،  - 3
: رواه مسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، ابب استحباب التزوج والتزويج يف شوال، رقم - 4

7493 ،9/7132. 
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م  أحداث السنة األوىل م  اهلجرة أنه شرع فيها  "ويشيري ي اأْليذياني  ياقْدتيِد ِبهِ "
 .ون وقت الصالةرُ دِّ قَ األذان، حيث كانوا قبل ذلك يلُ 

َدِّيَنَة جَيَْتمِّعُ : قال اب  عمر
نَي َقدُِّموا امل ْسلُِّموَن حِّ

ُ
وَن فَليَلَتَحيلهُنوَن الصهالََة َكاَن امل

ْثَل : لَْيَس يُلَناَدى هَلَا، فَلَتَكلهُموا يَلْوم ا يفِّ َذلَِّك، فَلَقاَل بَلْعُضُهمْ  اختهُِّذوا اَنُقوس ا مِّ
ْثَل قَلْرنِّ اليَلُهودِّ، فَلَقاَل ُعَمرُ : اَنُقوسِّ النهَصاَرى، َوقَاَل بَلْعُضُهمْ  َأَوالَ : َبْل بُوق ا مِّ

َعُثوَن َرجُ  لصهاَلةِّ، فَلَقاَل َرُسوُل اَّللهِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهمَ تَلبلْ  ي »: ال  يُلَنادِّي ابِّ
 1.«ِبتيُل ُقْم  دينياِد اِبل َّتيةِ 

َنَما ُهْم َعَلى َذلَِّك أُرَِّي َعْبُد اَّللهِّ ْبُ  َزْيدِّ ْب ِّ َعْبدِّ َربِّّهِّ َأُخو احْلَارِّثِّ ْب ِّ  فَلبَليلْ
َلُه اَي َرُسوَل اَّللهِّ، : َفأََتى َرُسوَل اَّللهِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم فَلَقالَ اْ َْزرَجِّ النَِّّداَء، 

َلَة طَائٌِّف َمره يبِّ َرُجٌل َعَلْيهِّ ثَلْواَبنِّ َأْخَضرَانِّ حَيْمُِّل  إِّنهُه طَاَف يبِّ َهذِّهِّ اللهيلْ
َوَما َتْصَنُع بِّهِّ؟ : َذا النهاُقوَس؟ فَلَقالَ اَي َعْبَد اَّللهِّ أَتَبِّيُع هَ : اَنُقوس ا يفِّ َيدِّهِّ، فَلُقْلتُ 

َوَما : َأاَل أَُدلَُّك َعَلى َخرْيٍ مِّْ  َذلَِّك؟ قُلْلتُ : قُلْلُت َنْدُعو بِّهِّ إِّىَل الصهاَلةِّ، فَلَقالَ 
اَل إَِّلَه  تَلُقوُل اَّللهُ َأْكبَلُر، اَّللهُ َأْكبَلُر، اَّللهُ َأْكبَلُر، اَّللهُ َأْكبَلُر، َأْشَهُد َأنْ : ُهَو؟ قَالَ 

ا َرُسوُل اَّللهِّ، َأْشَهُد أَنه  ُ، َأْشَهُد َأنه حُمَمهد  ُ، َأْشَهُد َأْن اَل إَِّلَه إِّاله اَّلله إِّاله اَّلله
 ، ا َرُسوُل اَّللهِّ، َحيه َعَلى الصهاَلةِّ، َحيه َعَلى الصهاَلةِّ، َحيه َعَلى اْلَفاَلحِّ حُمَمهد 

، اَّللهُ  َر َكثِّرٍي، َحيه َعَلى اْلَفاَلحِّ ُ َأْكبَلُر، اَل إَِّلَه إِّاله اَّللهُ، مُثه اْسَتْأَخَر َغيلْ  َأْكبَلُر، اَّلله
ْثَل َما قَاَل، َوَجَعَلَها وِّتْلر ا، إِّاله َقْد قَاَمتِّ الصهاَلُة، َقْد قَاَمتِّ الصهاَلُة،  مُثه قَاَل مِّ

، فَلَلمها َخبلهْرتُلَها َرُسوَل اَّللهِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ اَّللهُ َأْكبَلُر، اَّللهُ َأْكبَلُر، اَل إَِّلَه إِّاله اَّللهُ 
لل  يأيْلِقهيا عيليْيِه  يِإنَُّه ": َوَسلهَم قَالَ  ُ،  ديُقْم ميعي ِبتي ِِندَّهيا ليُرْ  ي حيشت ِِْن شياءي اَّللَّ

                                                           
 .7/794، 114: رواه البخاري يف صحيحه، كتاب األذان، ابب بدء األذان، رقم - 1
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َي  َا ُعَمُر ، "أيْندي  صيْو ل ِمْن َا بِّاَلٌل مسَِّع هبِّ ْبُ  ا َْطهابِّ َوُهَو يفِّ فَلَلمها أَذهَن هبِّ
اَي : بَلْيتِّهِّ َفَخرََج إِّىَل َرُسولِّ اَّللهِّ َصلهى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلهَم َوُهَو جَيُرُّ رَِّداَءُه، َوُهَو يَلُقولُ 

ْثَل َما رََأى حلَْقِّّ َلَقْد رَأَْيُت مِّ ه اَّللهِّ َوالهذِّي بَلَعَثَك ابِّ  فَلَقاَل َرُسوُل اَّللهِّ َصلهى، َنيبِّ
 1.« يِللَِّه احلْيْمُد،  يذياوي أينْدُبهُ »: هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلهمَ 
ن بىن رسول هللا أاهلجرة بعد وكانت رؤايه يف السنة األوىل م  " :قال النووي
 2".ملسو هيلع هللا ىلص مسجده

ل ولقد كان للنيب ملسو هيلع هللا ىلص أربعة مؤذنني اثنان ابملدينة ومها بالل ب  رابح وهو أو  
سعد القرظ موىل : واب  أّم مكتوم وكان أعمى، وبقباء ،م  أّذن للنيب ملسو هيلع هللا ىلص

 3.أبو حمذورة وامسه أوس ب  مغرية اجلمحي: عمار ب  ايسر، وأما مبكة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .7/727، 311: خز ة يف صحيحه، مجاع أبواب األذان واإلقامة، رقمرواه اب   - 1
 .7/912النووي، هتذيب األمساء واللغات،  - 2
 .7/791اب  القيم، زاد املعاد،  - 3
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 أحدا  السنة الثانية والثالثة من اهل رة
ُة األيبْددددددددوياِء بديْعدددددددُد يف صيدددددددفيرْ  [48]  وي يدددددددْزوي

 

ا ويف الثَّانِ   ددددددذي  ييددددددِة ال يددددددْزُو اْشددددددتديهيرْ هي
 

يف املدينة، وقويت شوكتهم، وأّلف هللا بني قلوهبم، أذن  ملا استقر النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ُأِذني لِلَِّذيني يُدقياتديُلوني  ﴿.: هللا سبحانه وتعاىل لنبيه ابلقتال حيث أنزل عليه

 [.32:احلج]﴾ِديرت  ِيندَُّهْم ظُِلُموا  ويِِنَّ اَّللَّي عيليىى نيْ رِِهْم ليقي 
فبدأ ملسو هيلع هللا ىلص يف جتهري السرااي والبُلُعث والغزوات، والفرق بني السرااي والبعث 
والغزوات هو أن السرية والبعث مل  رج فيهما النيب ملسو هيلع هللا ىلص ولك  يقال أن 

ما : الرجيع، وأهل معونة، والسرية البعث ما أرسل للدعوة للدي ، كأهل
 1.ما خرج فيها النيب ملسو هيلع هللا ىلص بذاته الشريفة: للقتال، وأما الغزوةأرسل 

ولقد اختلف علماء التاريخ يف عدد الغزوات والسرااي والبعوث، منهم م  
قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص غزا تسع عشرة غزوة ومنهم م  قال أهنا ست عشرة، ومنهم م  

بدر وأحد واملريسيع : منها وهيقال سبع وعشرون، وكان القتال يف تسع 
وا ندق وقريظة وخيرب والفتح وحنني والطائف، وأما السرااي والبعوث فمنهم 

 2.م  قال ست ومخسون، وقيل مخسون وقيل مثانية وثالثون
ُة اأْليبْدوياِء بديْعُد يف صيفيرْ " ، وهي أول غزوة غزاها 3ويقال هلا وّدان "وي يْزوي

ى رأس اثين عشر شهرا م  مهاجره؛ أي يف بنفسه وكانت يف شهر صفر عل

                                                           
 .499حس  ب  دمحم املشاط، إانرة الدجى يف مغازي خري الورى ملسو هيلع هللا ىلص، ص  - 1
 .9/713اثل، العامري، هبجة احملافل وبغية األم  - 2
مراصد . )قرية جامعة يف نواحي الفرع، بينها وبني األبواء حنو مثانية أميال قريب م  اجلحفة - 3

 (.3/7492اإلطالع على أمساء األمكنة والبقاع، 
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بداية السنة الثانية، وكان حامل اللواء فيها محزة ب  عبد املطلب، واستخلف 
فلم  ،م  أجل اعرتاض عريا لقريش على املدينة سعد ب  عبادة، وكان خروجه

يلق كبدا، ويف هذه الغزوة وادع بين ضمرة وكتب بينه وبينهم كتااب على أال 
انت غيبته يف هذه الغزوة مخس يغزوه وال يعينوا عليه عدوا، وكيغزوهم وال 

 1.ليلة عشر
ا وييف الثَّانِييِة اْل يْزُو اْشتديهير" أي يف السنة الثانية م  هجرته ملسو هيلع هللا ىلص بدأت  "هيذي

ألوىل كانت أتسيسية أسس فيها اوات وتوالت بعد ذلك، ألّن السنة الغز 
الثوابت اليت جتعل اجملتمع متماسكا كبناء املسجد واملؤاخاة بني  النيب ملسو هيلع هللا ىلص

املهاجري  واألنصار حىت تتآلف القلوب وتتشوق إىل ما عند هللا سبحانه 
، وبذلك قوت شوكة املسلمني وبذلوا الغايل والنفيس وجاهدوا وتعاىل

 .أبنفسهم وأمواهلم م  أجل نصرة هذا الدي 
ْل ُثَّ بيددددددددددددددْ  [49] دددددددددددددبْ ِر بُددددددددددددددويا  رل ويويجي

 

ددددددبْ   ليددددددِة يف ِنْ ددددددِف ريجي  َتييددددددوبُل الِقبدْ
 

ْل "  هي " :الثانية هي غزوة بواط، وبواط كما ذكر اب  سعد ةالغزو  "ِِري بُدويا
جبال م  جبال جهينة م  انحية رضوى، وهي قريب م  ذي خشب مما 

 2".يلي طريق الشام وبني بواط واملدينة حنو أربعة برد
فيها حوايل  وة هو أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص بلغه خرب عري لقريشوأما ع  سبب هذه الغز 
ومائة رجل م  قريش مع أمية ب  خلف، متجهة إىل  ،ألفني ومخسمائة بعري

                                                           
 .3/742اب  القيم، زاد املعاد،  - 1
 .9/1اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 2
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 1يريد اعرتاضها مع مائتني م  أصحابه، وأعطى اللواء مكة، فخرج النيب ملسو هيلع هللا ىلص
املدينة السائب ب   سعد ب  أيب وقاص، واستعمل على -ا  وكان أبيض -

عثمان ب  مظعون، وقيل سعد ب  معاذ، فوصل إىل بواط فلم يلق كيدا وال 
 2.حراب، فرجع إىل املدينة م  دون حرب

واملقصود هبا هنا غزوة بدر األوىل، ألّن غزوات بدر  3مث غزوة بدر "ُثَّ بيْدرل "
ما سيأيت بدر األوىل وغزوة بدر الكربى، وغزوة بدر املوعد ك ةثالثة؛ غزو 

 .معنا
ز ب  رْ ، أن كُ 4وأما سبب غزوة بدر األوىل واليت يقال هلا أيضا غزوة سفوان

على النعم واملواشي -جابر الفهري قد أغار قبل أن يسلم على سرح املدينة
انحية  فخرج النيب يف طلبه حىت بلغ واداي يقال له سفوان م  -اليت تسرح

                                                           
وضع أمري اجليش، وقد حيمله أمري اجليش، وأول هو العلم الذي حيمل يف احلرب ويعرف به م - 1

م  عقد األلوية إبراهيم ا ليل ملسو هيلع هللا ىلص بلغه أن قوما أغاروا على لوط عليه السالم فعقد لواء وسار 
 (.9/714السرية احللبية، : ينظر. )إليهم بعبيده ومواليه

 .979الطهطاوي، هناية اإلجياز يف سرية ساك  احلجاز، ص  - 2
إنه ينسب إىل بدر ب   لد ب  النضر ب   : بدر هو ماء مشهور بني مكة واملدينة، ويقال - 3

. ع فنسب إليه مث غلب امسه عليهبل هو رجل م  بين ضمرة سك  هذا املوض: كنانة، وقيل
 (.7/351ايقوت احلموي، معجم البلدان، )

دمحم شراب، املعامل . )نة املنورةكيال م  املدي  751وبدر اآلن بلدة كبرية عامرة على بعد حوايل 
 (.44األثرية يف السنة والسرية، ص 

بني املدينة وبدر يف منتصف " سفا"ال يعرف اليوم موضع ابسم سفوان، إمنا هناك واد يسمى  - 4
دمحم شراب، املعامل األثرية يف السنة والسرية، . )املسافة ولكنة بعيد ع  بدر، فلعل سفوان ثنية سفا

 (.747ص 
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ز ومل يدركه، وكان قد رْ كُ  اته ملسو هيلع هللا ىلصبدر، ولذا قيل هلا غزوة بدر األوىل، وف
علي ب  أيب  -اوكان أبيض–استعمل على املدينة زيد ب  حارثة ومحل اللواء 

 1.طالب هنع هللا يضر
ن له يف استقبال ذِّ أي أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أُ " بْ جي ري  فِ  ْ  نِ يف  ةِ لي بدْ القِ  لُ وب َتيي  بْ جي وي وي "

لصالة بعد أن كان استقباله لبيت املقدس وكان ذلك يف الكعبة املشرفة يف ا
عليه ما نصف رجب م  السنة الثانية م  اهلجرة كما ذكر الناظم وهو 

 .اجلمهور
وكان التحويل يف نصف رجب م  السنة الثانية :" قال احلافظ ب  حجر

على الصحيح ويه جزم اجلمهور ورواه احلاكم بسند صحيح ع  اب  عباس 
ن سبعة عشر شهرا وثالثة أايم وهو مبين على أن القدوم كان وقال اب  حبا

 2".يف اثين عشر شهر ربيع األول
صيلَّى ريُ وُل اَّللَِّ صيلَّى هللُا عيليْيِه وي يلَّمي ويأيْصحيابُُه ِِري »: ع  اب  عباس قال

ليُة بديْعديهي   3.«ابديْيِه اْلميْقِدِة ِ تَّةي عيَثيري شيْهرلا، ُثَّ ُجِعليِه اْلِقبدْ
وكل هذه املدة والنيب ملسو هيلع هللا ىلص يرغب يف أن يوجه إىل الكعبة إىل أن جاءه األمر 

كياني ريُ وُل اَّللَِّ " :اإلهلي بذلك، ع  الرباء ب  عازب رضي هللا عنهما، قال
عي  ْيْوي بديْيِه امليْقِدِة، ِ تَّةي عيَثيري أيْو  يبدْ ةي عيَثيري صيلَّى هللُا عيليْيِه وي يلَّمي صيلَّى 

                                                           
 .9/711السرية احللبية،  - 1
 .7/21اب  حجر، فتح الباري،  - 2
رواه اب  شيبة يف مصنفه، كتاب الصلوات، ابب يف الرجل يصلي بعض صالته لغري القبلة،  - 3

 .4/711، 9959: ، ورواه أمحد يف مسنده بسند صحيح، رقم7/924، 3313: رقم
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ْعبيِة،  شيْهرلا، ويكياني ريُ وُل اَّللَِّ صيلَّى هللُا عيليْيِه وي يلَّمي ةُِبب أيْن يُدويجَّهي ِِري الكي
َي يف السَّمياءِ  ﴿. : يأينْدزيلي اَّللَُّ  [ 144:البقرة] ﴾قيْد نديري ى تديقيلببي ويْجِه

ْعبيِة  ْيْوي الكي ﴿ ميا .: النَّاِة، ويُهُم اليديُهودُ  ، ويقيالي السبفيهياُء ِمني " ديتديويجَّهي 
هيا  ُقْل َّلِلَِّ اْلميَْثِرُ  وياْلميْ ِرُب  يديْهِد   ليِتِهُم الَِّ  كيانُوا عيلييدْ ُهْم عيْن ِقبدْ ويالَّ

ْل ُمْستيِقيمل   ي يلَّى ميعي النَِّ ِ  صيلَّى هللاُ  142:البقرة] ﴾ميْن ييَثياُء ِِريى ِصريا
لت، ُثَّ خيريجي بديْعدي ميا صيلَّى،  يميرَّ عيليى قديْومل ِمني األيْن ياِر يف عيليْيِه وي يلَّمي ريجُ 

ْيْوي بديْيِه امليْقِدِة،  ديقيالي  أينَُّه صيلَّى ميعي ريُ وِل : ُهوي ييَْثهيدُ : صيتيِة العيْ ِر 
ْعبيِة،  ديتي  ْيْوي الكي  حيرَّفي القيْوُم، حي َّ اَّللَِّ صيلَّى هللاُ عيليْيِه وي يلَّمي، ويأينَُّه تديويجَّهي 

ْعبيةِ  ْيْوي الكي  1".تديويجَُّهوا 

غزوة ذي  مث بعد ذلك غزا النيب ملسو هيلع هللا ىلص " ي ِِْخوياِ   اْلُعَثيرْيِ   بديْعِد ذي  ِمنْ "
 .العشري
 2.ويقال هلا غزوة العشرية، والعشري، والعشرياء: ب  كثريقال ا

واختلف يف غزوة ذي العشري فمنهم م  قال أهنا بعد غزوة بدر األوىل  
 .ومنهم م  قال هي قبل غزوة بدر األوىل

                                                           
: حنو القبلة حيث كان، رقم أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة، ابب التوجه - 1

322 ،7/22. 
 .9/317اب  كثري، السرية النبوية،  - 2

ددددرْيِ  ي ِِْخدددددوياِ   [51]  ِمددددْن بديْعدددددِد ِذ  الُعَثي
 

ددددْعبيانِ   ددددْهِر ال َّددددْوِم يف شي َُ شي ددددْر  وي دي
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 اذي العشري بعد بدر األوىل حيث ذكر أن بدر  فالواقدي ذهب إىل أنّ 
عشر شهرا م  اهلجرة وذي األوىل كانت يف ربيع األول على رأس ثالثة 

 1.العشري يف مجادى اآلخرة على رأس ستة عشر شهرا
 .وإىل هذا ذهب الناظم م  خالل الرتتيب الذي اعتمده

أما اب  إسحاق فذهب إىل أهنا قبل بدر األوىل حيث ذكر أن النيب صلى 
هللا عليه وسلم مل يقم ابملدينة حني قدم م  غزوة العشرية إال ليال قالئل ال 

اليت هي غزوة بدر األوىل كما  رز ب  جابربلغ العشر حىت خرج يف طلب كُ ت
 2.ذكران فيما سبق

خرج يريد عريا لقريش متوجهة إىل  أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ووأما سبب هذه الغزوة ه
الشام، يقال أن قريشا مجعت يف تلك العري مجيع أمواهلا، واملقدرة خبمسني 

كان قائدها أبو سفيان، وهاته العري اليت خرج إليها ألف دينار وألف بعري، و 
النيب ملسو هيلع هللا ىلص حني رجعت م  الشام وكانت سببا لغزوة بدر الكربى، خرج النيب 

يف مخسني ومائة ويقال يف مائتني م  املهاجري  خاصة حىت بلغ  ملسو هيلع هللا ىلص
–د، ومحل اللواء العشرية، واستخلف على املدينة أاب سلمة ب  عبد األس

عمه محزة ب  عبد املطلب، خرجوا على ثالثني بعريا يتعقبوهنا،  -وكان أبيضا
فوجدوا العري قد مضت قبل ذلك أبايم، ورجع ومل يلق حراب، ووادع صلى هللا 

 3.دجلبين م عليه وسلم

                                                           
 .7/79الواقدي، املغازي،  - 1
 .5/17السهيلي، الروض األنف،  - 2
 .9/715السرية احللبية، - 3



   
 

90 
 

َُ شيْهِر ال َّْوِم يف شيْعبيانِ " داث السنة الثانية م  اهلجرة فرض م  أح "وي ديْر
 .شهر رمضان وكان ذلك يف شهر شعبان يها صيامف

سعد ا دري ع  أبيه ع   فقد روى اب  سعد يف الطبقات م  حديث أيب
َلُة إِّىَل اْلَكْعَبةِّ بَِّشْهٍر ": جده قال نزل فرض شهر رمضان بعد ما ُصرَِّفتِّ اْلقِّبلْ

 1."...ملسو هيلع هللا ىلص  -سول هللا يفِّ َشْعَباَن َعَلى رَْأسِّ مَثَانَِّيَة َعَشَر َشْهر ا مِّْ  ُمَهاَجرِّ ر 
وكان فرضه يف السنة الثانية م  اهلجرة، فتويف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :" قال اب  القيم

 2".وقد صام تسع رمضاانت
ددددددددري  الَّددددددددِ  بِبيددددددددْدرِ  [51] ُة الُكبدْ  ويال يددددددددْزوي

 

دددْهرِ    يف ال َّدددْوِم يف  ددداِبِع عيَْثدددِر الَثَّ
 

ع  غزوة بدر الكربى اليت كانت يف  -رمحه هللا-الناظم  ميف هذا البيت تكل
السابع عشر م  شهر رمضان م  السنة الثانية للهجرة، هذه الغزوة اليت  

ق هللا هبا بني احلق هبا شوكتهم وفره  قوتكانت نصرا عظيما للمسلمني و 
 .والباطل

 يف غزوة ذي وسببها كما ذكران أن العري اليت خرج م  أجلها النيب ملسو هيلع هللا ىلص
وملا مسع صلى هللا عليه  ،العشرية متجهة إىل الشام يف جتارة قريش قد فاتت 

 .برجوع هذه القافلة خرج إليها وسلم
ندب النيب ملسو هيلع هللا ىلص الناس للخروج هلذه العري، ومل يلزم أحدا ألن أاب سفيان كان 

 ا فبعث وأعلم قريشمعه حوايل ثالثون رجال، فبلغ أاب سفيان خروج النيب ملسو هيلع هللا ىلص
مبكة، فخرج الناس م  مكة سراعا ومل يتخلف م  األشراف غري أيب هلب 

                                                           
 .7/727اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 1
 .9/92اب  القيم، زاد املعاد،  - 2
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وبعث مكانه العاص ب  هشام وكانت عدهتم تسعمائة ومخسني رجال فيهم 
ومعه  مائة فرس، وخرج النيب ملسو هيلع هللا ىلص م  املدينة لثالث خلون م  رمضان

ال معهم فرسني أحدمها للمقداد ب  عمرو واآلخر مثائة وثالث عشر رجثال
للزبري ب  العوام وكانت اإلبل سبعني يتعاقبون عليها، ووردت األخبار للنيب 

عنها، مث ارحتل ونزل  ملسو هيلع هللا ىلص أبن العري قاربت بدرا وأن املشركني خرجوا ليمنعوا
للنيب صلى هللا  ىن ماء م  القوم وأشار سعد ب  معاذ أبن يبىندأيف بدر يف 

اللهم هذه قريش قد :" ، وأقبلت قريش فلما ر هم قال1عليه وسلم عريشا
وبدأ " أقبلت خبيالئها وفخرها تكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتين

اللهم إن هتلك :" القتال بني القوم والرسول ملسو هيلع هللا ىلص يتضرع هلل ابلدعاء ويقول
 ومل يزل كذلك" اللهم أجنز يل ما وعدتينهذه العصابة ال تعبد يف األرض 
، مث "أبشر اي أاب بكر فقد أتى نصر هللا:"حىت سق  رداءه، مث انتبه فقال

خرج م  العريش حيرض الناس على القتال وأخذ حفنة م  احلصباء، ورمى 
، فكانت هز ة كبرية لقريش، وكانت هذه "شاهت الوجوه:"وقال اقريش هبا

بع عشرة ليلة خلت م  رمضان، ومحل عبد هللا ب  اجلمعة لسالوقعة صبيحة 
مسعود رأس أيب جهل للنيب ملسو هيلع هللا ىلص فسجد شكرا هلل، ونصر هللا نبيه ابملالئكة، 
فقتل م  املشركني سبعون رجال واألسرى كذلك وم  بني األسرى عمه 

وأقام  ،2القليب العباس وبعد املعركة أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بسحب القتلى إىل

                                                           
السرقسطي، الدالئل يف غريب احلديث، : ينظر. )ف النخيلهو مثل الكوخ يصنع م  سع - 1
7/42.) 
 (.7/122اب  منظور، لسان العرب، :ينظر. )م  أمساء البئر، ومسيت قليبا ألنه قلب تراهبا - 2
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ببدر ثالث ليال، واستشهد م  املسلمني أربعة عشر، ستة م  املهاجري  
ومثانية م  األنصار، وملا وصل إىل الصفراء راجعا م  بدر أمر عليا هنع هللا يضر 
فضرب عنق النضر ب  احلارث حيث كان إذا تال النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول لقريش ما 

ساطري األولني، مث أمر كذلك بضرب عقبة ب  أيب أيتيكم به دمحم إال أ
 1.معي 

دددددددددداُة الِفطْددددددددددرِ  [52] بيددددددددددْه ِ يددددددددددِه زيكي  وويجي
 

 ِمددددددددْن بديْعددددددددِد بيددددددددْدرل بِليييددددددددالل عيَْثددددددددرل  
 

 .لهجرة فرضت زكاة الفطرلالسنة الثانية  م يف رمضان  "ويويجيبيْه ِ يهِ "
 لفطر، ويبدوويف هذه السنة فرض هللا سبحانه وتعاىل زكاة ا" :زهرةقال أبو 

أن النيب  م  سياق احلوادث أهنا كانت اتبعة لفريضة الصوم، ولذلك روي
قبل اإلفطار يف رمضان هذه السنة بيوم  ملسو هيلع هللا ىلص خطب بفرض صدقة الفطر

 2".أويومني
ويراد هبا الصدقة ع  البدن والنفس، وإضافة الزكاة إىل " رِ طْ الفِ  اةُ كي زي " 

إىل سببه؛ ألن الفطر م  رمضان سبب وجوهبا  الفطر، م  إضافة الشيء
 3".زكاة الفطر:"فأضيفت إليه لوجوهبا به فيقال

َي ريُ وُل اَّللَِّ صيلَّى هللاُ » :واألصل يف وجوهبا ما رواه اب  عمر هنع هللا يضر، قال  ديري
ْرل، أيْو صياعلا ِمْن شيِعريل عي  ليى العيْبِد عيليْيِه وي يلَّمي زيكياةي الِفْطِر صياعلا ِمْن  ي

                                                           
 .777-7/712اتريخ اب  الوردي،  - 1
 .9/543أبو زهرة، خامت النبئني ملسو هيلع هللا ىلص،  - 2
 .5زكاة الفطر، صسعد ب  علي القحطاين،  - 3
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ِبرِي ِمني املُْسِلِمجي، ويأيميري ِ يا أيْن  ، ويالذَّكيِر وياألُنْدثيى، ويال َِّ رِي ويالكي وياحلُرِ 
 1.«تُدؤيدَّ  قديْبلي ُخُروِج النَّاِة ِِري ال َّتيةِ 

وزكاة الفطر ترجع ابلفائدة على الفرد واجملتمع، فهي جترب النقص الذي 
ر اليت تفّوت كمال الصوم، كما أهنا تعترب م  يكون بسبب اللغو واألمو 

أمسى صور التكافل االجتماعي، حيث تغين مجيع الفقراء واملساكني ع  ذل 
َي ريُ وُل اَّللَِّ صيلَّى هللاُ » :قال السؤال يف يوم العيد، فع  اب  عباس  ديري

، ويطُْعميةل  عيليْيِه وي يلَّمي زيكياةي اْلِفْطِر طُْهريةل لِل َّا ِِم ِمني اللَّْ وِ  َِ ويالرَّ ي
ِة،  يِهيي زيكياةت ميْقُبوليةت، ويميْن أيدَّاهيا بديْعدي  لِْلميسياِكِج، ميْن أيدَّاهيا قديْبلي ال َّتي

قيةت ِمني ال َّديقيارِ  ِة،  يِهيي صيدي  2.«ال َّتي
 .أي فرضت بعد غزوة بدر بعشر ليال "ِمْن بديْعِد بيْدرل بِليييالل عيَْثرِ " 

م  السياق التار ي أهنا شرعت بعد وأن زكاة الفطر يبدو : "رةهز قال أبو 
واقعة بدر الكربى، ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص خطب هبا قبل عيد الفطر بيوم أو 

 3".يومني
 
 
 
 

                                                           
 .9/731، 7513: رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، ابب قرض صدقة الفطر، رقم - 1
 .3/54، 7112: رواه أبو داود يف سننه، كتب الزكاة، ابب زكاة الفطر، رقم - 2
 .9/544أبو زهرة، خامت النبيئني ملسو هيلع هللا ىلص،  - 3
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دددددددداِة امليدددددددداِل ُخْلددددددددفت  يدددددددداْدرِ  [53]  ويف زيكي
 

ددددددددددددر ِ    وماتيددددددددددددِه ابْدنيددددددددددددُة النَّددددددددددددِ ِ  البدي
 

دددددددددددْفِر  رُقدييَّدددددددددددةت قبدددددددددددلي رُُجدددددددددددو ِ  [54]  السَّ
 

ددددددداني وُعدددددددْرُة الطبْهدددددددرِ   دددددددُة ُعْثمي  زوجي
 

ددددددددددةل عيليددددددددددى عيِلدددددددددديِ  القيددددددددددْدرِ  [55]   اِطمي
 

 ويأيْ ددددددددليمي العيبَّدددددددداُة بديْعدددددددددي األيْ ددددددددرِ  
 

 وجود خالف يف أشار الناظم رمحه هللا إىل "وييف زيكياِة اْلمياِل ُخْلفت  ياْدرِ "
 .السنة اليت فرضت فيها زكاة املال

 1.اتريخ اإلسالم أهنا فرضت يف السنة األوىل فذهب الذهيب يف
فرضت الزكاة " :جاء يف تفسري املنار كماقال أهنا يف السنة الثانية   هم م نوم

املؤمنني  إىل شعور ودفعها املطلقة مبكة يف أول اإلسالم، وترك أمر مقدارها
 ، مث فرض مقدارها م  كل نوع م  أنواع األموال يف السنة الثانيةوأرحييتهم

أهنا فرضت على وإىل هذا ذهب اب  كثري  2".م  اهلجرة على املشهور
 3.م  اهلجرة ابملدينة يف سنة اثنتني

 4.الرابعةالسنة يف  أهنا فرضت: الطربي عندو 
املصارف يف سنة تسع،  ملا نزلت: ومنهم م  قال أهنا يف السنة التاسعة

 5.بعض العلماء أن فرض الزكاة كان يف هذه السنة فتوهم
 :فالزكاة مرت بثالث مراحل 

                                                           
 .7/74الذهيب، اتريخ اإلسالم،  - 1
 .71/447دمحم رشيد رضا، تفسري املنار،  - 2
 .5/413اب  كثري،تفسري القر ن العظيم،  - 3
 .4/417دمحم ب  إمساعيل، التحبري إليضاح معاين التيسري،  - 4
 .71/447دمحم رشيد رضا، تفسري املنار،  - 5
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الوجوب لك  على سبيل اإلطالق، واإلنسان ما وجب : املرحلة األور
 .عليه شيء معني
الوجوب هبذا التقدير والتعيني املوجود اآلن لك  بدون أن : املرحلة الثانية

 .الثانية م  اهلجرة يبعث الناس لقبضها م  أصحاهبا وهذا كان يف السنة
ن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صار يرسل السعاة لقبضها م  أهلها أ: املرحلة الثالثة

 1.وهذا كان يف السنة التاسعة م  اهلجرة
ويف هذه السنه الثانية م  اهلجرة توفيت رقية  "ويمياتيِه ابْدنيُة النَِّ ِ  اْلربيِ  رُقدييَّةت "

 .بنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
يتجهز إىل بدر، فخلف عليها رسول هللا  رسول هللامرضت و : قال اب  سعد

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ببدر يف شهر رمضان على فتوفيت و  ملسو هيلع هللا ىلص عثمان ب  عفان،
 2.سبعة عشر شهرا م  مهاجر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأس
 . م  غزوة بدر الكربىأي قبل أن يرجع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "قديْبلي رُُجوِ  السَّْفرِ "
ملا قدم زيد ب  حارثة ليبشر أهل املدينة بنصر : جاء يف اتريخ الطربي 

 3.ودخل املدينة حني سوي الرتاب عليها املسلمني يف غزوة بدر،
 

                                                           
 .3/71دمحم ب  صاحل العثيمني، فتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ املرام،  - 1
 .2/31اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 2
 .77/524الطربي، اتريخ الطربي،  - 3
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عثمان ب  عفان  اببنته رقية امرأة ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ملا عزي :قال ع  اب  عباس
أي م  ا صال اليت يكرم  1«ديْ ُن اْلبدينياِر ِمني اْلُمْكريمارِ  احلْيْمُد َّلِلَِّ » :قال

 2.ه ؤ هللا تعاىل هبا  اب
 .م  عثمان ب  عفان كما ذكران سابقا ةهي متزوج "زيْوجيُة ُعْثمياني "

مر ختلفه أبوكان  ،بدر فلم يشهدها ةع  غزو  وختلف عثمان بسبب مرضها
 3.مه وأجرهضرب له بسهرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص و 

، 4وأما ع  سبب وفاة رقية، فقد ذكر اب  شهاب أهنا أصابتها احلصبة
 5.فماتت هبا

وم  أحداث السنة الثانية م   "وُعْرُة الطبْهِر  ياِطميةل عيليى عيِليِ  اْلقيْدر"
 .ملسو هيلع هللا ىلصبفاطمة بنت رسول هللا اهلجرة أيضا زواج علي ب  أيب طالب هنع هللا يضر 

يب طالب رضي أخول علي ب  دذكر اب  كثري يف البداية والنهاية أن  ولقد
هللا عنه على زوجته فاطمة بنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يف سنة ثنتني بعد وقعة 

 6.بدر

                                                           
 .77/311، 79135: رواه الطرباين يف املعجم الكبري، رقم - 1
 .3/533املناوي، فتح القدير،  - 2
 .512/العصامي، مس  النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل،  - 3
دمحم ب  علي التهانوي، موسوعة كشاف . )ع احلرارةهي بثور محر تصيب اإلنسان مع ارتفا  - 4

 (.7/112/ اصطالحات الفنون والعلوم
 .7/713اب  شبة، اتريخ املدينة،  - 5
 .3/345اب  كثري، البداية والنهاية،  - 6
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َكاَنْت يلِّ َشارٌِّف :"ويشهد لذلك ما رواه البخاري يف صحيحه، أن عليا قال
ْغَنمِّ يَلوْ 

َ
ييبِّ مَِّ  امل ُّ َصلهى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلهَم أَْعطَاينِّ َشارِّف ا مِّْ  َنصِّ َم بَْدٍر، وََكاَن النهيبِّ

َ بَِّفاطَِّمَة بِّْنتِّ َرُسولِّ اَّللهِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ  ، فَلَلمها أََرْدُت َأْن أَبْلَتينِّ مَِّ  ا ُُمسِّ
نُلَقاَع َأْن يلَ  رٍ َوَسلهَم، َواَعْدُت َرُجال  َصوهاغ ا مِّْ  َبينِّ قَليلْ َ إبِِّّْذخِّ ْرحتَِّل َمعَِّي، فَلَنْأيتِّ

1 
ي  2.."..أََرْدُت َأْن أَبِّيَعُه الصهوهاغِّنَي، َوَأْسَتعِّنَي بِّهِّ يفِّ َولِّيَمةِّ ُعْرسِّ

واختلف يف وقت دخول علي بفاطمة وهذا احلديث ُيشعر " :قال اب  حجر
أبنه كان عقب وقفة بدر ولعله كان يف شوال سنة اثنتني فإن وقعة بدر  

 3...".نت يف رمضان منهاكا
م  فاطمة أبمر م  هللا عز وجل، حيث روى الطرباين  ولقد كان تزويج علي

مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة تبوك : م  حديث عبد هللا ب  مسعود قال
 4.«هُ ِِنَّ هللاي أيميريِ  أيْن ُأزيو ِجي  ياِطميةي ِمْن عيِلي ل  ديفيعيلْ »: يقول وحن  نسري معه

 
 
 

                                                           
بكسر اهلمزة، حشيشة طيبة الرائحة تسّقف هبا البيوت مبنزلة القصب فوق ا شب، : اإلذخر - 1

 (.7/125األصفهاين، اجملموع املغيث يف غرييب القر ن واحلديث، . )وجتعل يف القبور
 .4/12، 3127: رواه البخاري يف صحيحه، كتاب فرض ا مس، رقم - 2
 .1/722اب  حجر، فتح الباري،  - 3
: ينظر. )رجاله ثقات :قال اهليثمي. 99/411، 7191: رقم ،رواه الطرباين، املعجم الكبري - 4

 (.2/914د ومنبع الفوائد، اهليثمي، جممع الزوائ
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فأصدقها درعه : "اب  كثري وأما مهر السيدة فاطمة اهنع هللا يضر فهو درع، قال
َلمها تَلَزوهَج َعلِّيٌّ : فع  اب  عباس قال 2".درهم وقيمتها أربعمائة 1احلطمية

ئلا»: فَاطَِّمَة قَاَل َلُه َرُسوُل اَّللهِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهمَ  َما  :، قَالَ «أيْعِطهيا شييدْ
َي احْلُطيِميَُّة؟»: عِّْندِّي َشْيٌء، قَالَ   3.«أيْيني ِدْرُع

ولقد أحس  الناظم الوصف حني أطلق على هذا العرس بعرس الطهر، ألنه  
على املودة واحملبة والبساطة، فحىت اجلهاز كان بسيطا ال تكلف  اكان مبني

وُل اَّللهِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َجههَز َرسُ  "احلاكم، أّن عليا هنع هللا يضر، قال فيه، فقد روى
َها يفِّ مخِّيلٍ  َي اَّللهُ َعنلْ َوَسلهَم فَاطَِّمَة َرضِّ

َووَِّساَدٍة مِّْ  أََدٍم َحْشُوَها  ،َوقِّْربَةٍ  ،4
 5".لِّيفٌ 

وكان عمر السيدة فاطمة اهنع هللا يضر ملا تزوجها علي هنع هللا يضر مخس عشرة سنة ومخسة 
 6.ننيستِّّ سبأشهر، وهو أس  منها 

                                                           
هي منسوبة إىل بط  : وقيل هي العريضة الثقيلة، وقيل. أي تكسرها: هي اليت حتطم السيوف - 1

اب  األثري، النهاية يف غريب . )م  عبد القيس يقال هلم حطمة ب  حمارب كانوا يعملون الدروع
 (.7/419احلديث واألثر، 

 .1/339اب  كثري، البداية والنهاية،  - 2
: رواه أبو داود يف سننه، كتاب النكاح، ابب يف الرجل يدخل ابمراته قبل أن ينقدها، رقم - 3

 (.554املقدسي، احملرر يف احلديث، ص : ينظر. ) إسناده صحيح. 9/941، 97935
حاشية السندي على سن  اب  ماجه، : ينظر. )القطيفة البيضاء م  الصوف: ا ميل - 4
9/532.) 
 .9/919، 9155: م يف املستدرك، كتاب النكاح، رقمرواه احلاك - 5
 .1/339اب  كثري، البداية والنهاية،  - 6
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أي أن العباس أسلم يف السنة الثانية م  اهلجرة  "ويأيْ ليمي اْلعيبَّاُة بديْعدي األيْ رِ "
 . فيها مع املشركني بعدما أسر يف غزوة بدر ألنه شارك

ولك  أهل العلم قالوا كان إسالم العباس قد ا وكان يكتم إسالمه وخرج مع 
 يقتله فإنه خرج  م  لقي العباس فالاملشركني يوم بدر فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

بو اليسر كعب ب  عمرو ففادى نفسه ورجع إىل مكة مث أمستكرها فأسره 
 1.أقبل إىل املدينة مهاجرا

نُدقيا ُ "   .أي وغزوة بين قينقاع "ويقدييدْ
هو اسم لشعب م  اليهود الذي  كانوا : ع كما ذكر ايقوت احلمويوقينقا 

 2.ابملدينة أضيف إليهم سوق كانوا هبا ويقال سوق بين قينقاع
ْنرِ "  .م  أحداث السنة الثانية م  اهلجرة غزوة بين قينقاع " يْزُوُهْم يف اْ ِ

وم السبت للنصف م  بين قينقاع يمث غزوة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " قال اب  سعد
 3".شوال على رأس عشري  شهرا م  مهاجره

وأما سبب هذه الغزوة؛ ملا عاد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص م  بدر، حسده اليهود على 
، فلما قدم إىل املدينة نقضوا العهد الذي واعدهم عليه حنيهذا الفتح، ف

احذروا ما نزل : ين قينقاع فقال هلممسع النيب ملسو هيلع هللا ىلص َحَسُدُهْم مجعهم بسوق ب

                                                           
 .7/715الداير بكري، اتريخ ا ميس،  - 1
 .4/494ايقوت احلموي، معجم البلدان،  - 2
 .9/97اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 3

نُدقيدددددددددددداُ   يددددددددددددْزُوُهْم يف اِ نْددددددددددددرِ  [56]  ويقدييدْ
 

 ويبديْعدددددُد  يدددددحَّى يدددددومي ِعيدددددِد النَّْحدددددرِ  
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اي دمحم، ال يغرّنك : فقالوا. بقريش وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أين نيب مرسل
 .أنك لقيت قوما ال علم هلم ابحلرب فأصبت منهم فرصة

ول يهود نقضوا ما بينهم وبينه، فبينما هم على عداوهتم وكفرهم إذ أفكانوا 
قاع، فجلست عند صائغ ألجل حلي جاءت امراة مسلمة إىل سوق بين قين

هلا، فجاء رجل منهم فخّل درعها إىل ظهرها وهي ال تشعر، فلما قامت 
ونبذوا بدت عورهتا، فضحكوا منها، فقام إليه رجل م  املسلمني فقتله، 

العهد إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحتصنوا يف حصوهنم، فغزاهم رسول هللا صلى هللا 
وا وهو يريد فُ تِّّ كُ هم مخس عشرة ليلة، فنزلوا على حكمه، فَ عليه وسلم وحاصر 

قتلهم وكانوا حلفاء ا زرج فقام إليه عبد هللا ب  أيب سلول فكلمه فيهم، فلم 
مث بعد ذلك سلمهم إليه وكانوا سبعمائة، وغنم رسول هللا صلى هللا  ،جيبه

 . الشاموا وخرجوا إىللُ جْ عليه وسلم واملسلمون ماكان هلم م  مال، مث أُ 
صلى  وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد استخلف على املدينة أاب لبابة، وكان لواء رسول هللا

 1.مع محزة هللا عليه وسلم
ويف هذه السنة الثانية م  اهلجرة يف ذي  "رِ ى يديْوِم ِعيِد النَّحْ وبديْعُد  يحَّ "

املصلى وصلى العيد  احلجة خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يوم عيد األضحى إىل
 2.املسلمون ى، وهو أول عيد أضحى ر هحه وضَ 

دددددددددددددري ْ  [57] دددددددددددددوِيِش ُثَّ قديْرقدي ُة السَّ  وي يدددددددددددددْزوي
 

 ويال يدددددددددددْزُو يف الثَّالِثيدددددددددددِة املَُْثدددددددددددتيِهري ْ  
 

ُة السَّوِيشِ "  .وكانت يف ذي احلجة م  السنة الثانية م  اهلجرة "وي يْزوي
                                                           

 .37-9/31اب  األثري، الكامل يف التاريخ،  - 1
 .7/477، اتريخ ا ميس، الداير بكري - 2
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 اليت تدعى غزة السويق، خرج رسول هللا مث غزوة النيب ملسو هيلع هللا ىلص: قال اب  سعد
ملسو هيلع هللا ىلص يوم األحد  مس خلون م  ذي احلجة على رأس اثنني وعشري  شهرا 

يف مائيت رجل م  املهاجري  واألنصار،  وخرج النيب ملسو هيلع هللا ىلص.... م  مهاجره،
 1.وكان قد خلف على املدينة أاب لبابة ب  عبد املنذر

بو أم  ملا رجعوا إىل مكة م  بدر حرّ املشركني هو أنّ : ب هذه الغزوةوسب
سفيان الده  حىت يثأر م  دمحم وأصحابه مب  أصيب م  قومه، فخرج يف 

ة ليال، وملا كان وقت يف أربعني راكبا، حىت وصلوا املدين مائيت راكب، وقيل
ريه بو سفيان فوجد رجال م  األنصار يف حرثه فقتله وأجأالسحر خرج 

وذهب، فخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مب  معه يف إثره، وجعل أبو سفيان وأصحابه 
سريهم  الذي هو زادهم يتخففون منها حىت يسرع 3السويق 2جربيلقون 

 4.خوفا م  الطلب، فجعل املسلمون أيخذوهنا، فسميت غزوة السويق هلذا
ويقال قرارة  5 ملسو هيلع هللا ىلص قرقرة الكدرمث غزوة رسول هللا: قال اب  سعد "هْ مُثه قَلْرقَلرَ "

الكدر، للنصف م  احملرم على رأس ثالثة وعشري  شهرا م  مهاجره، وكان 
الذي محل لواءه ملسو هيلع هللا ىلص علي ب  أيب طالب واستخلف على املدينة اب  أم 

                                                           
 .93-9/99اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 1
 (.55الرازي، خمتار الصحاح، ص ) واجلراب وعاء الزاد، ( ابلكسر)مجع جراب  - 2
املعجم : ينظر. )م  مدقوق احلنطة والشعري مسي بذلك النسياقه يف احللق هو طعام يتخذ - 3

 (.7/415الوسي ، 
 .794-7/793مساع، املقريزي، إمتاع األ - 4
ايقوت احلموي، معجم البلدان، : ينظر) ماء لبين ُسليم: انية برد، وقيلبينها وبني املدينة مث - 5
4/474.) 



   
 

011 
 

 م  سليم وغطفان، فسار إليهم فلممجعا مكتوم، فكان بلغه أن هبذا املوضع 
، وأرسل نفرا م  أصحابه يف أعلى الوادي واستقبلهم اجيد يف اجملال أحد

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف بط  الوادي فوجد رعاء فيهم غالم يقال له يسار فسأله 
فانصرف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقد ظفر ابلنعم ... ال علم يل هبم: ع  الناس فقال

تسموا غنائمهم بصرار على ثالثة أميال م  املدينة فاحندر به إىل املدينة فاق
 1.النعم مخسمائة بعري، وغاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مخس عشرة ليلة وكانت

غزوة السويق : وقرقرة غزوة واحدة، قال اب  كثريومنهم م  عد غزوة السويق 
 2.يف ذي احلجة منها، وهي غزوة قرقرة الكدر

أي واشتهر الغزو كذلك يف السنة الثالثة م   " ْ لِثيِة اْلُمَْثتيِهري يف الثَّاوياْل يْزُو "
 .اهلجرة كما سيأيت سردها تباعا

دددددددددددددددداني ويبيددددددددددددددددِ  ُ ددددددددددددددددليْيِم  [58]  يف  يطيفي
 

ددددددددددددددددِر ِ    ويأُمب ُكْلثُددددددددددددددددومي ابْدنيددددددددددددددددُة الكي
 

ددددددددددددددداني ِ يدددددددددددددددا ويخي َّدددددددددددددددهْ  [59]  زيوَّجي ُعْثمي
 

 ُثَّ تديددددددددددددددددزيوَّجي النَّددددددددددددددددِ ب حيْف يددددددددددددددددهْ  
 

 3.ره مَ غزوة غطفان وتسمى غزوة ذي أَ  "طيفياني يف  ي "
 .وكانت يف السنة الثالثة م  اهلجرة يف ربيع األول 
 
 

                                                           
 .9/93اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 1
 .9/541اب  كثري، السرية النبوية،  - 2
 .75، اب  حزم، جوامع السرية النبوية، ص 1/411السهيلي، الروض األنف،  - 3
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 ره مَ مث غزوة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص غطفان إىل جند، وهي ذي أَ : "قال اب  سعد
 ربيع األول على رأس مخسة وعشري  شهرا م  انحية النخيل يف شهر

 1".مهاجره
ب  احلارث الغطفاين مجع  رأنه ملسو هيلع هللا ىلص بلغه أن رجال يقال له دعثو  :وسببها هو

ابسم  "ره مَ أَ ذي "مجعا م  ثعلبة وحمارب مبوضع م  داير غطفان، يسمى بل 
املاء الذي فيه يريدون اإلغارة على أطراف املدينة، فخرج إليهم صلى هللا 

واستخلف على املدينة يف أربعمائة ومخسني رجال م  أصحابه،  عليه وسلم
عثمان ب  عفان، فلما مسعوا مبسري رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هربوا يف رؤوس اجلبال ويف 

ثياب أصحابه، طر الكثري، فبل ثيابه و هذا احملل أصاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص امل
املشركني،  فنزع ملسو هيلع هللا ىلص ثوبيه ونشرمها على الشجرة ليجفا، واضطجع مبرأى

: فبعث املشركون دعثورا الذي هو سيد القوم وأشجعهم اجملّمع هلم، قالوا له
قد انفرد دمحم، فعليك به فجاء ومعه سيفه حىت قام على رأس رسول هللا 

لى ظهره ودفعه جربيل ع هللا م   نعك مين اليوم؟ فقام ملسو هيلع هللا ىلص: مث قال ،ملسو هيلع هللا ىلص
م   نعك مين : السيف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مث قال   يده، فأخذفوقع السيف م

: ال أحد، ك  خري  خذ، فرتكه وعفا عنه، فقال: اليوم اي دعثور؟، قال
ن دمحما رسول هللا، وهللا ال أمجع الناس حلربك أبدا، أو  أشهد أن ال إله إال هللا

قومه  وهللا إنك  ري مين مث أتى: عثورفقال له د ع له النيب ملسو هيلع هللا ىلص سيفهفدف
خربهم أنه رأى رجال طويال دفعه يف صدره أفجعل يدعوهم إىل اإلسالم و 

 ي ﴿: علمت أنه ملك، فأسلمت، فنزلت هذه اآلية: فوقع على ظهره، فقال
                                                           

 .9/91اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 1
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ْبُسطُوا ِِليْيُكْم أييدبهيا الَِّذيني َميُنوا اذُْكُروا نِْعميهي اَّللَِّ عيليْيُكْم ِِْذ هيمَّ قديْومت أيْن يدي 
ويعيليى اَّللَِّ  ديْليديتديويكَِّل   وياتدَُّقوا اَّللَّي   أيْيِديديُهْم  يكيفَّ أيْيِديديُهْم عيْنُكمْ 

حراب، وكانت مدة غيبته  قبل ملسو هيلع هللا ىلص ومل يلقأمث [. 77:املائدة]﴾اْلُمْؤِمُنوني 
 1.ليلة ةإحدى عشر 

 .وكانت يف السنة الثالثة م  اهلجرةأي وغزوة بين سليم  "ويبيِ  ُ ليْيمِ "
وىل على رأس سبعة وعشري  شهرا لليال خلون م  مجادى األ: قال الواقدي 
 .ملسو هيلع هللا ىلص عشرا غاب رسول هللا ،-هجرته  م–

ملا بلغ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن مجعا م  بين سليم كثريا ببحران، : ع  الزهري قال
 ومل يظهر وجها، فخرج يف ثالمثائة رجل م  أصحابه هتيأ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

فأغّذوا السري حىت إذا كانوا دون حُبران بليلة، لقي رجال م  بين سليم 
ورجعوا إىل أمس وه ع  القوم وع  مجعهم فأخربه أهنم قد افرتقوا فاستخرب 

، مث سار النيب ملسو هيلع هللا ىلص حىت مائهم، فأمر به النيب ملسو هيلع هللا ىلص فُحبس مع رجل م  القوم
ورد حبران وليس هبا أحد، وأقام أايما مث رجع ومل يلق كيدا، وأرسل رسول هللا 

 2.، وكان ملسو هيلع هللا ىلص قد استخلف على املدينة اب  أم مكتوم(أطلقه) الرجل ملسو هيلع هللا ىلص
ظم رمحه هللا زواج أم كلثوم ابنة النيب هنا ذكر النا "ابْدنيُة اْلكيِر  ويأُمب ُكْلُثومي "

 .ملسو هيلع هللا ىلص بعثمان ب  عفان وذلك يف السنة الثالثة م  اهلجرة

                                                           
، واب  سعد، 959-957اإلجياز يف سرية ساك  احلجاز، ص  رفاعة رافع الطهطاوي،هناية - 1

 .2/359، املقريزي، إمتاع األمساع، 9/91الطبقات الكربى، 
 .721 – 721الواقدي، املغازي، ص  - 2
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بنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  فلما توفيت رقية: "قال اب  سعد "زيوَّجي ُعْثمياني ِ يا"
، وكانت بكرا، خّلف عثمان ب  عفان على أم كلثوم بنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

م  اهلجرة، وأدخلت عليه يف هذه  وذلك يف شهر ربيع األول سنة ثالث
 1".السنة يف مجادى اآلخرة فلم تزل عنده إىل أن ماتت ومل تلد له شيئا

واختص سيدان عثمان م  دون مجيع الصحابة أبن تزوج بنيت النيب  "ويخي َّهْ "
 .ب بذي النوري ملسو هيلع هللا ىلص رقية وأم كلثوم وبذلك لق

يف السنة الثالثة تزوج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حفصة بنت  "ُثَّ تديزيوَّجي النَِّ ب حيْف يةْ "
 2.يس ب  حذافة السهمي البدريخن عمر ب  ا طاب وكانت قبله حتت

 حلاكم م  حديث أنسولقد طلقها النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأمره هللا مبراجعتها، فقد روى ا
ُ  ِجرْبِيُل عيليْيِه "  :هنع هللا يضر أينَّ النَِّ َّ صيلَّى هللُا عيليْيِه وي يلَّمي طيلَّشي حيْف يةي،  يأي ي

ُم،  ديقيالي  ُة ويالسَّتي  ي ُ يمَُّد، طيلَّْقهي حيْف يةي ويِهيي صيوَّاميةت قديوَّاميةت، : ال َّتي
َْينَِّة،  ديرياِجْعهي  َي يف ا ُت  3."اويِهيي زيْوجي

 4.مخس وأربعني وصلى عليها مروان، وهو أمري املدينة وتوفيت سنة
 ويزييْدنديبلددددددددددددددددا ُثَّ  يددددددددددددددددزيا ِِر ُأُحددددددددددددددددد [61]

 

ددددددد  ْددددددرياِء األي ي ددددددوَّالل ويمحي ددددددْهِر شي  يف شي
 

مث تزوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف شهر رمضان م  السنة الثالثة للهجرة زينب  "ويزييْدنيدبلا"
أم -ة م  بين عامر ب  صعصعة، وكانت تسمى بنت خز ة اهلاللي

                                                           
 .2/37اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 1
 .7/724جة احملافل وبغية األماثل، العامري، هب - 2
 .4/71، 1154: رواه احلاكم يف املستدرك، رقم - 3
 .91اب  حزم، جوامع السرية النبوية، ص  - 4
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لكثرة إطعامها املساكني وصدقتها عليهم وهي أخت ميمونة زوج  -املساكني
، وكانت زوج الطفيل ب  احلارث ب  عبد املطلب فطلقها، 1النيب ملسو هيلع هللا ىلص ألمها

: فتزوجها عبيدة ب  احلارث ب  عبد املطلب، فاستشهد عنها يوم بدر، وقيل
حتت عبد هللا ب  جحش فاستشهد عنها يوم أحد، فخطبها النيب  نتكا

ملسو هيلع هللا ىلص فجعلت أمرها إليه، فتزوجها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلم تلبث عنده ملسو هيلع هللا ىلص إال 
حىت توفيت  خر شهر ربيع اآلخر م  السنة الرابعة  2يسريا شهري  أو ثالثة

يف حياته ملسو هيلع هللا ىلص وكان عمرها اهنع هللا يضر ملا توفيت ثالثني سنة  وفاهتا للهجرة وكانت
 3.أو حنوها، فصلى عليها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ودفنها ابلبقيع

مث كانت غزوة أحد يف شهر شوال يف  "يف شيْهِر شيوَّالل    يزيا ِِري ُأُحدْ ُثَّ "
 4.هورالسنة الثالثة م  اهلجرة ابتفاق اجلم

رغبة قريش يف االنتقام ألنفسهم وأخذ الثأر لقتالهم يف فهو : وأما سببها
بدر، خرج أبو سفيان على ثالث  الف مقاتل فعسكروا قريبا م  جبل 

                                                           
هي هند بنت عوف اليت قيل فيها أهنا أكرم الناس أصهارا ألن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زوج  اوأمه - 1

وأبو بكر الصديق، وعلي ب  أيب  فر ب  أيب طالبميمونة، والعباس زوج لبابة الكربى، وجع
زوج سلمى بنت عميس، وكذا الوليد ب   طالب، أزواج أمساء بنت عميس، ومحزة ب  عبد املطلب

أسد الغابة، . ) املغرية زوج لبابة الصغرى وهي أم خالد ب  الوليد، وكان الوليد م  سادات قريش
1/941.) 
هذا هو األصوب كونه تزوجها يف رمضان وتوفيت يف  خر وقيل مكثت عنده مثانية أشهر، و  - 2

 (.9/311اب  سيد الناس، عيون األثر، : ينظر. )شهر ربيع اآلخر
 .9/519العازمي، الؤلؤ املكنون يف سرية املأمون،  - 3
 .9/924السرية احللبية،  - 4
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، فاستشار النيب ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه، فأشار أكثرهم اب روج، فخرج يف ألف 1أحد
 سلول بثلث اجليش حبجة أن اخنذل املنافق اب  أيبمقاتل، وأثناء الطريق 

فعسكر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عند جبل أحد  ،رأيهبالنيب ملسو هيلع هللا ىلص عصاه وخرج، ومل أيخذ 
فه، وجعل عليه مخسني راميا بقيادة عبد هللا ب  لوجعله خ( مشال املدينة) 

ب م اجليش وأعطى اللواء ملصعجبري، وأمرهم بعدم النزول مهما حصل مث نظّ 
 .ب  عمري

ملسو هيلع هللا ىلص بشجاعة فانتصر املسلمون يف أول النهار  قاتل أصحاب رسول هللا
واهنزم األعداء، فنزل أكثر الرماة خمالفني أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جلمع الغنائم، 
فالتف خالد ب  الوليد مع فرقة ا يالة م  خلفهما فكانت مفاجأة مفجعة 

لمون، فأثخ  الكفار فيهم، فاستشهد عدد منهم أكثر حيث اضطرب املس
سرت رابعيته، ومم  استشهد مصعب وك م  سبعني وجرح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

حامل اللواء ومحزة ب  عبد املطلب الذي قتله وحشي حبربة وحنظلة ب  أيب )
 .(عامر، فأخرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن املالئكة تغسله

منظما مث حتصنوا سلمون أبمر الرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حنو اجلبل انسحااب انسحب امل
إن موعدكم بدر للعام : عنهم املشركون، فقال أبو سفيان زهبضبة عالية فعج

املقبل فقالوا له أبمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هو بيننا وبينكم موعد، فكان يوم أحد يوم 
 2.ؤمنني وفضح املنافقني وأكرم م  أراد ابلشهادةبالء ومتحيص اخترب هللا امل

                                                           
. ) املدينةهو م  أشهر جبال العرب مشال املدينة يرى ابلعني وهو داخل يف حدود حرم  - 1

 (.72معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية، ص 
 .11 - 11العسريي، موجز التاريخ اإلسالمي، ص ص  - 2
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 .كانت غزوة محراء األسد   ويف السنة الثالثة أيضا "ويمحيْراِء اأْلي يدْ "
 1.ومحراء األسد هي جبل أمحر جنوب املدينة على مسافة عشري  كيال

كانت غزوة أحد يف يوم السبت النصف م  شوال م  السنة الثالثة م  
م  الغد يوم األحد لست عشرة ليلة خلت م  شوال، اهلجرة، فلما كان 

ن مؤذن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف الطلب للعدو، وعهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أال  رج ذه أَ 
أن أيذن  معه أحد إال م  حضر املعركة يوم أحد فاستأذنه جابر ب  عبد هللا

هبم م  اجلهد واجلراح،  ى ماله يف ا روج معه فأذن له، فخرج املسلمون عل
وسبب خروجه ملسو هيلع هللا ىلص هو م  أجل أن يرهب العدو ويظهر هلم قوته، فبلغ 
محراء األسد وهي على مثانية أميال م  املدينة، فأقام هبا االثنني والثالاثء 

 .واألربعاء مث رجع إىل املدينة
هبهم خروج النيب صلى وكان املشركون أرداوا الرجوع إىل املدينة، فكسرهم وأر 

 2.هللا عليه وسلم فتمادوا إىل مكة
 ويا يْمددددددُر ُحر ِميددددددْه ييِقينلددددددا  يددددددداْ يعينْ  [61]

 

ددددنْ   ددددْبُ  احلسي  هددددذا ويِ يهددددا ُولِدددددي السِ 
 

 .أي أن ا مر حّرمت ابلنص الثابت "اْ يْمُر ُحرِ ميْه ييِقينلا  ياْ يعينْ وي "
فيها فمنهم م  يقول يف السنة ولقد اختلف الفقهاء يف السنة اليت حرمت 

الثالثة ومنهم م  يقول يف السنة الرابعة ومنهم م  يقول يف احلديبة ومنهم 
 .يف خيربحتر ها م  يقول كان 

                                                           
 .713دمحم شراب، املعامل األثرية يف السنة والسرية، ص  - 1
، واب  عبد الرب، الدرر يف اختصار املغازي والسري، 741اب  حزم، جوامع السرية، ص - 2

 .757كثري، الفصول يف السرية، ص ، واب   752ص
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 .والذي اختاره الناظم أّن التحرمي كان يف السنة الثالثة م  اهلجرة
 1".نزل حتر ها يف سنة ثالث بعد وقعة أحد" :قال القرطيب يف تفسريه

، 2أن حترمي ا مر كان يف السنة الثالثة بعد غزوة أحد: ذكر اب  سعد وغريهو 
 3.الدمياطي يف سريته أن التحرمي كان يف السنة الثالثة هرجح هو ماو 

ْيِسُر وياأْليْن ياُب : و ية حترمي ا مر هي  ي أييدبهيا الَِّذيني َميُنوا ُِِنَّيا اْ يْمُر وياْلمي
ُم رِْج ت  ِنُبوُ  ليعيلَُّكْم ِمْن عيميِل الَثَّْيطياِن  ياْجتي  وياأْليْزالي

نزلت بعد وقعة أحد وكانت يف السنة الثالثة م  [ 21:املائدة]تُدْفِلُحوني 
املائدة بعد نزوهلا وهذه اآلية  اهلجرة يف  خرها ولكنها وقعت هنا يف سورة

 4.ي الناسخة إلابحة ا مره
ا ويِ يهيا"  .كذلكأي ويف السنة الثالثة   "هيذي
ْبُ  احلْيسينْ "  ولد احلس  ب  علي ب  أيب طالب واب  فاطمة  "ُوِلدي السِ 

 .هللا عليه وسلم رسول هللا صلى5الزهراء سب  
 6.وكان ميالده يف منتصف رمضان السنة الثالثة م  اهلجرة

                                                           
 .1/925القرطيب، اجلامع ألحكام القر ن،  - 1
 .1/12مشس الدي  السفاريين، كشف اللثام شرح عمدة األحكام،  - 2
 .7/913الطهطاوي، هناية اإلجياز يف سرية ساك  احلجاز،  - 3
 .9/77اجلزائري، أيسر التفاسري،  - 4
البنت ومنه قيل للحس  واحلسني رضي هللا عنهما سبطا أكثر ما يستعمل السب  يف ولد  - 5

 (.923العسكري، الفروق اللغوية، ص : ينظر. ) رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .7/479الداير بكري، اتريخ ا ميس،  - 6
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وه حراب، فسّماه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص احلس ، وذلك ألنه وكانوا قد مسّ 
حراب اي رسول هللا، : أروين ابين، ما مسيتموه؟ قال علي:  ملا جاء قالملسو هيلع هللا ىلص

 2.ملسو هيلع هللا ىلص بتمر 1هو حس ، وحنكه: فقال ملسو هيلع هللا ىلص 
 أحدا  السنة الرابعة من اهل رة

ا البيت بدأ الناظم رمحه هللا أحداث السنة الرابعة م  اهلجرة، حيث يف هذ
افتتحها بغزوة بين النضري اليت كانت يف شهر ربيع األول م  السنة الرابعة 

 .م  اهلجرة
لقد " :ن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ملا قال لعمر ب  أميةأوكان سبب غزوة بين النضري 

رج إىل بين النضري مستعينا هبم يف دية ذينك خ" قتلت قتيلني أَلدِّينههما
نعم اي أاب القاسم اجلس حىت تطعم وترجع : القتيلني، فلما كلمهم قالوا

حباجتك فنقوم ونتشاور ونصلح أمران فيما جئت له، فقعد رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم مع أيب بكر وعمر وعلي ونفر م  األنصار إىل جدار م  

م  رجل يصعد على ظهر البيت فيلقي : النضري وقالوا فاجتمع بنو. ُجُدرهم
على دمحم صخرة فيقتله، فريحينا منه؟ فإان ل  جنده أقرب منه اآلن، فانتدب 
لذلك عمرو ب  جحاش ب  كعب، فأوحى هللا عز وجل إىل رسول هللا صلى 

                                                           
أن  ضغ احملنك التمر، أو حنوه، حىت يصري مائعا حبيث يبتلع، مث يفتح فم املولودن : التحنيك - 1

سعدي ابو جيب، القاموس : ينظر. ) أعلى الفم: فيه ليدخل شيئ منها يف جوفه، احلنكويضعها 
 (.714الفقهي، ص 

 .9/354السرية احللبية،  - 2

دددددددددددداني يف الرَّاِبعيددددددددددددِة ال يددددددددددددْزُو ِر [62]  ويكي
 

 بددددددددددددد  النَِّ دددددددددددددرِي يف ريبِيدددددددددددددعل أوَّال 
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فقام ومل يشعر أحدا مم  معه وهنض . مبا ائتمروا به م  ذلكهللا عليه وسلم 
دينة، فاستبطأ أصحابه وحلقوه ابملدينة فأخربهم ا رب الذي أرادت إىل امل

اليهود، وأمر ملسو هيلع هللا ىلص بقتاهلم وحرهبم وخرج إليهم واستعمل على املدينة اب  أم 
مكتوم وذلك يف ربيع األول أول السنة الرابعة م  اهلجرة، وكان عبد هللا ب  

ين النضري إان معكم وإن قتلتم معكم أيب وم  معه م  املنافقني أرسلوا إىل ب
وإن خرجتم خرجنا معكم فاغرتوا بذلك، فتحصنوا يف احلصون فحاصرهم 
ست ليال وأمر بقطع النخل وإحراقها، فلما جاءت احلقيقة خذل اب  أيب 
سلول يهود بين النضري، فسألوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن يكف عنهم وجيليهم على 

نهم م  خرج إىل مم  أمواهلم إال السالح فوافق، ف اإلبلأن هلم ما محلت 
ضري بني الشام ومنهم م  خرج إىل خيرب وقسم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أموال بين الن

وسهل ب   ،عطى منها أاب دجانة مساك ب  خرشةأاملهاجري  خاصة إال أنه 
اليت شاطروهم ، حىت يرد املهاجرون على األنصار مثارهم حنيف وكاان فقريي 

 1.يف بين النضري احلشر  سورة عليها ملا قدموا املدينة، ونزلت

أي بعد ذلك توفيت زينب بنت خز ة زوجة النيب  "وبديْعُد ميْوُر زييْدنيبي "
 .  اهلجرةملسو هيلع هللا ىلص يف السنة الرابعة م
 2.ويف السنة الرابعة، وفاة زينت بنت خز ة: قال اب  سيد الناس

                                                           
 .714-719اب  عبد الرب، الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص  - 1
 .9/359اب  سيد الناس، عيون األثر،  - 2

 ويبديْعددددددددُد ميددددددددْوُر زييْدنيددددددددبي املقدَّمددددددددهْ  [63]
 

ددددددددددددددددليميهْ   دددددددددددددددداُ  أُمِ   ي ُ  ِنكي  وبديْعددددددددددددددددي
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على رأس تسعة وثالثني  رخآل خر شهر ربيع ا وتوفيت يف:" دقال اب  سع
 1".شهرا، وصلى عليها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ودفنها ابلبقيع

لناظم رمحه هللا زواجها البيت الستني ملا ذكر ا اليت تقدم ذكرها يف "هْ اْلُمقيدَّمي "
 .السنة الثالثة م  اهلجرة م  النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف

ُ  ِنكياُ  أُمِ   يليمي وي " تزوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص أم سلمة وامسها هند بعد ذلك مث  "هْ بديْعدي
حيث تويف زوجها الذي أصيب بسهم يف  ؛بنت أيب أمية بعد انقضاء عدهتا

أربع م  اهلجرة، روت ع  ا النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف شوال سنة غزوة أحد، وأعرس هب
ماتت ، وع  أيب سلمة، وروى عنها اب  عباس، وأسامة ب  زيد، النيب ملسو هيلع هللا ىلص

يف شوال سنة تسع ومخسني، ويقال ماتت سنة اثنني وستني، وعمرها أربع 
 2. مواتومثانون سنة وهي  خر أزواج النيب ملسو هيلع هللا ىلص

مسعت رسول هللا : وأما ع  قصة زواجها م  النيب ملسو هيلع هللا ىلص، أن أم سلمة قالت
ِِ َّ َّلِلَِّ  ﴿:ميا ِمْن ُمْسِلمل ُتِ يُبُه ُمِ يبيةت،  دييديُقوُل ميا أيميريُ  هللاُ " : ملسو هيلع هللا ىلص يقول

ِِ َّ ِِليْيِه رياِجُعوني  ُجْرِ  يف ُمِ يبيِ ، ويأيْخِلْف ِل للُهمَّ أْ ا، [156:البقرة] ﴾وي
هيا  رلا ِمندْ يدْ هيا، ِِالَّ أيْخليفي هللُا ليُه خي رلا ِمندْ يدْ فَلَلمها َماَت أَبُو َسَلَمَة، : قَاَلتْ ، "خي

ٌر مِّْ  َأيبِّ َسَلَمَة؟ َأوهُل بَلْيٍت َهاَجَر إِّىَل َرُسولِّ هللاِّ : قُلْلتُ  َأيُّ اْلُمْسلِّمِّنَي َخيلْ
َلْيهِّ َوَسلهَم، مُثه إِّيّنِّ قُلْلتُلَها، َفَأْخَلَف هللُا يلِّ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َصلهى هللُا عَ 
أَْرَسَل إِّيَله َرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم َحاطَِّب ْبَ  َأيبِّ : َوَسلهَم، قَاَلتْ 

                                                           
   29-2/27اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 1
 7/413الطهطاوي، هناية اإلجياز يف سرية ساك  احلجاز،  - 2
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ت  : بَلْلتَلَعَة َ ْطُُبينِّ َلُه، فَلُقْلتُ  أيمَّا ابْدنديتُدهيا  دينيْدُعو »: ا َوَأاَن َغُيوٌر، فَلَقالَ إِّنه يلِّ بِّنلْ
ريةِ  هيا، ويأيْدُعو هللاي أيْن ييْذهيبي اِبْل ييدْ  1.«هللاي أيْن يُدْ ِنيديهيا عيندْ

ملا : "عائشة أهنا قالتع   يفقد رو  ولقد كانت أم سلمة ابرعة اجلمال،
 شديدا ملا ذكروا لنا م  مجاهلا، ملسو هيلع هللا ىلص أّم سلمة حزِّْنُت حزان رسول هللا تزوج

قالت فتلطفت هلا حىت رأيتها فرأيتها وهللا أضعاف ما وصفت يل يف احلس  
 2...".واجلمال

ْحددددددشل ُثَّ بيددددددْدِر املوِعدددددددِ  [64]  وبنددددددِه جي
 

 وبديْعددددديهيا األيْحددددزياُب  يدددداْ يْع واْعددددُددِ  
 

زينب بنت جحش يف السنة وتزوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعد ذلك  "ويبِْنِه جيْحشل "
 .الرابعة م  اهلجرة

وذكر العاصمي أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص تزوجها هلالل ذي القعدة سنة أربع م  اهلجرة 
 3.يومئذ وهي بنت مخس وثالثني سنة

وهو ما ذهب إليه بدرالدي  احلليب يف املقتفى على أن زواجه هبا كان يف سنة 
 4.أربع

ملسو هيلع هللا ىلص تزوجها سنة مخس م  اهلجرة وإىل هذا ذهب ومنهم م  قال أن النيب 
 5.اب  سعد والقرطيب وغريهم

                                                           
 .272،9/137: رواه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلنائز، ابب ما يقال عند املصيبة، رقم - 1
 .2/15رواه اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 2
، ، دمحم الفاسي، مستعذب اإلخبار أبطيب األخبار7/417العاصمي، مس  النجوم العوايل،  - 3
7/713. 
 .715احلليب، املقتفى م  سرية املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ص  - 4
 .74/711، القرطيب، اجلامع ألحكام القر ن، 2/21اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 5
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أربع مائة درهم، وكانت ولقد زوجه إايها أخوها، وأصدقها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
: قبله عند زيد ب  حارثة موىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ففيها أنزل هللا تبارك وتعاىل

هيا ويطيرلا زيوَّْجنياكيهيا ديلي ﴿  1 [37:األحزاب]﴾مَّا قي يى زيْيدت ِمندْ
: ملسو هيلع هللا ىلص فتقول أزواج رسول هللا وكانت زينب بنت جحش تفتخر على

 2".زوجك  أهلك  وزوجين ريب م  فوق سبع مساوات"
قا به، وأول م  عمل عليها النعش صنعته أمساء بنت و وهي أول نسائه حل

، وسبب ذلك أن الرجال 3كما رأت ذلك أبرض احلبشة  عميس عليها،
أمر عمر  فلما ماتت زينب بنت جحش. والنساء كانوا  رجون هبم سواء

فقالت بنت  .أال ال  رج على زينب إال ذو رحم م  أهلها: مناداي فنادى
اي أمري املؤمنني أال أريك شيئا، رأيت احلبشة تصنعه لنسائهم؟ : عميس

ما أحس  هذا، ما أسرت هذا : فلما نظر إليه قال. ثوابفجعلت نعشا وغشته 
 4.فأمر مناداي فنادى أن اخرجوا على أّمكم

 5.وتوفيت سنة عشري  وهي ابنة ثالث ومخسني سنة
َأنه : فكانت زينب أول م  مات م  أزواجه ملسو هيلع هللا ىلص بعده، ع  عائشة اهنع هللا يضر

ِّّ َصلهى  ِّّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهمَ بَلْعَض أَْزَواجِّ النهيبِّ أَيلَُّنا : هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم، قُلْلَ  لِّلنهيبِّ
                                                           

 .1/535السهيلي، الروض األنف،  - 1
 ،3973: وم  سورة األحزاب، رقم: رواه الرتمذي يف سننه، كتاب تفسري القر ن، ابب - 2
 .، قال الرتمذي حديث حس  صحيح5/354
 .4/524اب  كثري، السرية النبوية،  - 3
 .2/22اب  سعد، الطبقات الكربى، - 4
 .2/27اب  سعد، الطبقات الكربى، - 5
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َفَأَخُذوا َقَصَبة  َيْذَرُعونَلَها، َفَكاَنْت  ،«أيْطويُلُكنَّ ييدلا»: َأْسرَُع بَِّك حُلُوق ا؟ قَالَ 
َا َكاَنْت طُو  ا، فَلَعلِّْمَنا بَلْعُد أمنه َل َيدَِّها الصهَدَقُة، وََكاَنْت َأْسَرَعَنا َسْوَدُة َأْطَوهَلُ ه َيد 

 1.حُلُوق ا بِّهِّ وََكاَنْت حتِّبُّ الصهَدَقةَ 
َنلهَها َكاَنْت تَلْعَمُل :" ويف رواية مسلم، قالت ا َزيْلَنُب، ألِّ َفَكاَنْت َأْطَولََنا َيد 

 2".بَِّيدَِّها َوَتَصدهقُ 
 .انت يف السنة الرابعة م  اهلجرةمث غزوة بدر املوعد، وك "ُثَّ بيْدِر اْلميْوِعدِ  "

 3".كانت هلالل ذي القعدة على رأس مخس وأربعني شهراو : "قال الواقدي
موعدكم وإايان العام : أن أاب سفيان قال عند انصرافه م  أحد: وسببها

ذو القعدة م  العام القابل خرج : القابل ببدر، فلما كان شعبان، وقيل
وعده يف ألف ومخسمائة، وكانت ا يل عشرة أفراس، ومحل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مل

لواءه علي ب  أيب طالب، واستخلف على املدينة عبد هللا ب  رواحة، فانتهى 
بو سفيان ابملشركني م  أانية أايم ينتظر املشركني، وخرج إىل بدر، فأقام هبا مث

قال هلم  ،4مكة وهم ألفان ومعهم مخسون فرسا، فلما انتهوا إىل مر الظهران

                                                           
: رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، فصل صدقة الشحيح الصحيح، رقم - 1

1420،9/771. 
الصحابة، ابب م  فضائل زينب أم املؤمنني اهنع هللا يضر، رواه مسلم يف صحيحه، كتاب فضائل  - 2

 .4/7211، 2452: رقم
 .384الواقدي، املغازي، ص  - 3
هو واد م  أودية احلجاز،  ر مشال مكة على مسافة اثنني وعشري  كيال، ويصب يف البحر  - 4

 (.184املعامل األثرية يف السنة والسرية، ص . )جنوب جدة
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إن العام عام جدب وقد رأيت أن أرجع بكم، فانصرفوا : أبو سفيان
 1.الثانية اراجعني، وأخلفوا املوعد، فسميت بدر املوعد، وتسّمى بدر 

ولقد خرج املسلمون يف هذه الغزوة ببضائع هلم وجتارات، حيث كانت بدر 
امت الصفراء جمتمعا جيتمع فيه العرب وسوقا تقوم هلالل ذي القعدة وق

السوق صبيحة اهلالل فأقاموا هبا مثانية أايم وابعوا ما خرجوا به م  
 2.التجارات فرحبوا للدرهم درمها وانصرفوا

وهي  وبعد ذلك أتيت غزوة األحزاب "ويبديْعديهيا اأْليْحزياُب  ياْ يْع وياْعُددِ " 
 املعروفة كذلك بغزوة ا ندق، وكانت يف السنة الرابعة م  اهلجرة على قول

 .الناظم
ولقد وقع خالف بني أهل السري يف اتريخ هذه الغزوة واألكثرية على أهنا يف 
السنة ا امسة، وإىل هذا ذهب اب  إسحاق، واب  القيم، واب  سعد يف 

 3.الطبقات، والبيهقي يف سننه وغريهم
 .الناظم لو مثل ما ق على أهنا يف السنة الرابعة قال ومنهم م 

 4".واملشهور أهنا يف السنة الرابعة:" قال الشيخ ويل الدي  ب  العراقي 
 5.ونقل ع  الزهري ومالك وأنس وموسى ب  عقبة أهنا سنة أربع

 
                                                           

 .3/992د املعاد،اب  القيم، زا - 1
 .9/41اب  سعد، الطبقات الكربى، - 2
 .264إبراهيم العلي، صحيح السرية النبوية، ص  - 3
 .9/923القسطالين،املواهب اللدنية ابملنح احملمدية، - 4
 .9/472أكرم ضياء، السرية النبوية الصحيحة،  - 5
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 1".والثابت أهنا يف الرابعة بال شك: "وإليه ذهب اب  حزم حيث قال
ُحدل ويُهوي اْبُن أيْربيعي عيري يُه يديْومي أُ »: مستدال حبديث اب  عمر، أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

عيَْثريةي  ينيةل،  ديليْم  ُِْزُ ، ويعيري يُه يديْومي ا يْنديِ ، ويُهوي اْبُن َخيْ ي عيَْثريةي  ينيةل، 
 2.« يأيجيازي ُ 

الحتمال : "ولقد اعرتض اب  حجر على االستدالل هبذا احلديث حيث قال
ر وكان يف عة عشع  يف الرابطن اب  عمر يف أحد كان يف أول ما أن يكو 

 3".مس عشراألحزاب قد استكمل ا 
أاب سفيان قال للمسلمني ملا رجع م  أحد  أنم  جهة أخرى كذلك 

موعدكم العام املقبل ببدر فخرج النيب ملسو هيلع هللا ىلص م  السنة املقبلة إىل بدر فتأخر 
جميء أيب سفيان تلك السنة للجدب الذي كان حينئذ وقال لقومه إمنا 

 4.الغزو يف سنة ا صب فرجعوا بعد أن وصلوا عسفان أو دوهنا يصلح
ولقد ذكر البيهقي قول بعض أهل التاريخ أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قدم املدينة يف شهر 
ربيع األول، فلم يعّدوا ما بقي م  تلك السنة، وإمنا عّدوا مبتدأ التاريخ م  

األوىل وأحد يف الثانية،  السنة احملرم م  السنة القابلة، فتكون غزوة بدر يف
 5.وغزو بدر اآلخرة يف الثالثة وا ندق يف الرابعة

                                                           
 .147اب  حزم، جوامع السرية، ص  - 1
 ،4097: كتاب املغازي، ابب غزوة ا ندق وهي األحزاب، رقم  رواه البخاري يف صحيحه، - 2
5/711. 
 .1/323اب  حجر، فتح الباري،  - 3
 .1/323اب  حجر، فتح الباري،  - 4
 .3/325البيهقي، دالئل النبوة،  - 5
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وسببها أنه ملا مت إجالء اليهود، قدم عدد م  حلفائهم إىل مكة يدعون 
قريشا وحيرضوهنا على قتال النيب ملسو هيلع هللا ىلص فأجابت قريش لذلك، مث ذهب رؤساء 

هلم بنو فزارة وبنو مرة وأشجع، فلما اليهود كذلك إىل غطفان فاستجابت 
مسع النيب ملسو هيلع هللا ىلص خبروجهم استشار أصحابه فأشار سلمان حبفر خندق حول 
املدينة، فأمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حبفره وعمل فيه بنفسه، وملا وصلت قريش وم  

مبثله، معها م  األحزاب راعها ما رأت م  أمر ا ندق، إذ ال عهد للعرب 
كان حيي ب  الف وعدة املسلمني ثالثة  الف، و وكانت عدهتم عشرة  

واألحزاب ضد املسلمني، وقد  اأخطب أحد اليهود الذي  هيجوا قريش
هد السلم بينه ذهب إىل كعب ب  أسد سيد بين قريظة يطلب إليه نقض ع

ق علوا، وبدأ القتال ابقتحام بعض فرسان املشركني للخندوبني املسلمني، فف
ود وهو أحد أشجع عبد م  إحدى نواحيه الضيقة م  بينهم عمر ب  

فرسان قريش فقتله علي ب  أيب طالب، مث جاء نعيم ب  مسعود اب  عامر 
إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فأخربه أنه قد أسلم، وأن قومه ال يعلمون إبسالمه، وأنه 

" مرين مبا شئت:" صديق لبين قريظة أيمتنونه ويثقون به وقال للرسول ملسو هيلع هللا ىلص
إمنا أنت فينا رجل واحد فخّذل عنا إن استطعت :" فقال له الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

 فاستعمل نعيم دهاءه حىت فرق بني قريش وحلفائها وبني" فإن احلرب خدعة
واألحزاب ليست  ابين قريظة، حيث خرج إىل بين قريظة وقال هلم إن قريش

دمحم بعد أن تتفرقوا فال خترجوا معهم حىت يعطوكم رهان  أرضهم فيقتلكم
قريظة  منوا  ىل قريش وقال هلم قد بلغين أن بين، مث جاء إيكونون معكم
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مبحمد والتزموا أبن أيخذوا رهاان يعطوهنم إليه فإذا طلبوا الرهان فال تقبلوا 
 .بذلك

للقتال كما  فأرسل أبو سفيان ب  حرب وهو القائد إىل بين قريظة أن  رجوا
هو متفق بينهم فقالوا حن  لسنا كهيئتكم حن  أهل األرض هنا فأنتم إذا 
هزمتم رجعتم إىل مكة وحن  ليس لنا إال هذه األرض فيقتلنا دمحم فل  نقاتل 
معكم حىت تعطوان رهاان نستوثق منكم، فلم يقبل أبو سفيان بذلك، وأرسل 

كفئ قدورهم ومتزق خيامهم رحيا شديدة الربد، فجعلت ت هللا على األحزاب
فامتألت نفوس األحزاب ابلرعب ورحلوا يف تلك الليلة، فلما أصبح الصباح 

ا  1.نظر املسلمون فلم يروا أحد 
دددددددددددددددددا [65]  ُثَّ بيدددددددددددددددددِ  قُدريْيظيدددددددددددددددددةل ويِ يِهمي

 

ددددددددا   ُخْلددددددددفت ويف ذياِر الر ِقيدددددددداِ  ُعلِ مي
 

ُة ا يددْوِف والقيْ ددُر ُُنِددي [66]  كيددفي صيددتي
 

ددددددددددددددد  يدددددددددددددددُة احِل ي دددددددددددددددييمبمِ َو  اِب والتدَّ
 

 .وبعد األحزاب مباشرة أتيت غزوة بين قريظة "ُثَّ بيِ  قُدريْيظيةل  "
وسبب هذه الغزوة هو نقض بين قريظة العهد الذي بينهم وبني النيب صلى 

 أخطب، وقد أمر هللا سبحانه وتعاىلهللا عليه وسلم بتحريض م  حيي ب  
صلى  دته م  ا ندق ووضعه السالح، فأوصى النيبنبيه ملسو هيلع هللا ىلص بقتاهلم بعد عو 

ال يصلني " :توجهوا إىل بين قريظة وقال هلمهللا عليه وسلم أصحابه أن ي
، فضرب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص احلصار على بين "أحدكم العصر إال يف بين قريظة

قريظة ملدة مخس وعشري  ليلة، حىت نزلوا على حكم الرسول صلى هللا عليه 
                                                           

، اب  القيم، زاد املعاد، 22-22مصطفي السباعي، السرية النبوية دروس وعرب، ص ص  - 1
 .712رب، الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص ، اب  عبد ال3/941
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إىل واحد م  رؤساء األوس ألهنم كانوا  فأحب أن َيكَِّل احلكم عليهمسلم و 
تقتل : "قال حلفاء بين قريظة، فحكم فيهم سعد ب  معاذ، وكان حكمه أبن

قضيت حبكم : فقال له النيب ملسو هيلع هللا ىلص " مقاتلتهم وتسىب ذراريهم وتقسم أمواهلم
 1. هذا احلكم فيهمهللا تعاىل، ونفذ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

اختالف يف  بين قريظة فيهما األحزاب وغزوة أي أن غزوة "ويِ يِهميا ُخْلفت "
فيها فمنهم م  يقول يف السنة الرابعة ومنهم م  يقول يف  ة اليت وقعتانالس

 .ذلك السنة ا امسة كما بينا
 .رابعةأي ويف غزوة ذات الرقاع وكانت يف السنة ال" وييف ذياِر الرِ قيا ِ "

غزا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص غزوة ذات الرقاع وهي غزوة جند  مث: " كثري قال اب 
 2...".السنة الرابعة م  هذه فخرج يف مجادى األوىل

م   أي ملا وقع فيها: األعاجيب تسمى غزوة: وهلذه الغزوة عدة تسميات
 3.ارأمن األمور العجيبة، وغزوة حمارب وغزوة بين ثعلبة وغزوة بين

 وسببها أن قادما قدم جبلب م  جند إىل املدينة أخرب أن بين أمنار ب  بغيض،
وبين سعد ب  ثعلبة، قد مجعوا حلرب املسلمني فخرج ملسو هيلع هللا ىلص يف أربعمائة وقيل 

ضي ر  يف سبعمائة وقيل يف مثامنائة، واستخلف على املدينة عثمان ب  عفان

                                                           
 .7/59السقاف و خرون، املوسوعة التار ية،  - 1
 .752اب  كثري، الفصول يف السرية، ص  - 2
 .9/311السرية احللبية،  - 3
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فلم يروا أحدا، مث قدم حماهّلم وقد ذهبوا إىل  ههللا عنه وبث السرااي يف طريق
 1.بعض بعضهم م  وا على املسلمني فخاف الفريقاناجلبال وأطلّ  رؤوس

 ألن أقدامهم نقبت فكانوا يلفون عليها ذات الرقاع؛ ومسيت هذه الغزوة
ذات الرقاع شجرة بذلك : بل ألهنم رقعوا راايهتم فيه، وقيل: ا رق، وقيل

بل اجلبل الذي نزلوا عليه كانت أرضه ذات : لرقاع وقيلاملوضع تدعى ذات ا
 2.ألوان م  محرة وصفرة وسواد فسموا غزوهتم تلك ذات الرقاع

أي علم النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة ذات الرقاع كيفية " فِ ميا كيْيفي صيتيُة اْ يوْ ُعلِ  "
 .صالة ا وف

ابه ندم املشركون أن ال يكونوا محلوا عليهم الظهر أبصحملسو هيلع هللا ىلص  صلى النيب ملّا
دعوهم فإن هلم بعدها صالة هي أحب إليهم م  : يف الصالة، مث قالوا

فإذا قاموا إليها فشدوا عليهم، فنزل  -يعنون صالة العصر– ابئهم وأبنائهم 
 3.جربيل عليه السالم بصالة ا وف

ةي  ديْلتديُقْم طيا ِفيةت  ويِِذيا ُكْنهي ِ يِهْم  يأيقيْمهي ﴿ :وهي قوله تعاىل ُُم ال َّتي هلي
تديُهْم  يِإذيا  ي يُدوا  ديْلييُكونُواِمْن ويرياِ ُكْم ويْلتيْأِر  َي ويْلييْأُخُذوا أيْ ِلحي ُهْم ميعي ِمندْ

َي   .[719:النساء]﴾..طيا ِفيةت ُأْخري ى َليْ ُي يلبوا  ديْلُي يلبوا ميعي
فصلى  طائفة خلفه وطائفة مواجهة للعدوفاستقبل النيب ملسو هيلع هللا ىلص القبلة و 

ة عرك سجدتني، مث ثبت قائما فصلوا خلفهو  ةابلطائفة اليت خلفه ركع

                                                           
 .721-7/721املقريزي، إمتاع األمساع،  - 1
 .711-711اب  عبدالرب، الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص  - 2
 .923احلمريى، حدائق األنوار ومطالع األسرار، ص  - 3
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، وجاءت الطائفة األخرى فصلى هبم ركعة وسجدتين  وسجدتني مث سلموا
صلى هبم ركعة ثبت جالسا حىت أمتوا  افلم ،والطائفة األوىل مقبلة على العدو
 1.لمألنفسهم ركعة وسجدتني مث س

 .كذلك  م  اهلجرة يف السنة الرابعة كان  الة صقصر الأي أن " وياْلقيْ ُر ُنُِي"
أن قصر الصالة كانت يف السنة الرابعة : " يف شرح املسند األثريذكر اب  
 2".م  اهلجرة

أول صالة قصرت صالة العصر، قصرها النيب صلى هللا : " قال اب  عباس
وغزوة ذي أمنار هي غزوة ذات  3"ارعليه وسلم بعسفان يف غزوة ذي أمن

 .الرقاع كما مر معنا
وكان : " ولقد أورد اب  حجر أقواال أخرى يف السنة اليت قصرت فيها الصالة

قصر الصالة يف ربيع اآلخر م  السنة الثانية ذكره الدواليب وأورده السهيليُّ 
 4".قيل بعد اهلجرة أبربعني يوماو بلفظ بعد اهلجرة بعام أو حنوه، 

كان يف السنة الرابعة م  اهلجرة    أي نزول  ية احلجاب "ويَييُة احلِْ يابِ "
 .على قول الناظم

 5".ويف سنة أربع نزلت  ية احلجاب ألزواجه ملسو هيلع هللا ىلص  ":قال احلليب

                                                           
 .722-7/721املقريزي، إمتاع األمساع،  - 1
 .9/712اب  األثري، الشايف يف شرح مسند الشافعي،  - 2
 .1/771العيين، عمدة القاري،  - 3
 .7/415اب  حجر، فتح الباري،  - 4
 .9/311احلليب، السرية احللبية،  - 5
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أشهر األقوال يف احلجاب أنه نزل سنة أربع :" ولقد ذكر اب  حجر يف الفتح
 1".م  اهلجرة

زينب بنت حجش، حيث تزوجها يف جاب ملا تزوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص وكان نزول احل
السنة الرابعة كما تقدم معنا، ففي صحيح البخاري م  حديث أنس هنع هللا يضر 

ُّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم َزيْلَنَب، َدَخَل الَقْوُم َفطَعُِّموا، مُثه ": قال َلمها تَلَزوهَج النهيبِّ
ثُوَن، َفَأَخَذ َكأَنهُه يَلتَلَهيهُأ لِّْلقَِّيامِّ فَلَلْم يَلُقوُموا، فَلَلمها رََأى َذلَِّك قَاَم، َجَلُسوا  يَلَتَحده

ه َصلهى هللُا َعَلْيهِّ  ، َوإِّنه النهيبِّ فَلَلمها قَاَم قَاَم َمْ  قَاَم مَِّ  الَقْومِّ َوقَلَعَد بَقِّيهُة الَقْومِّ
ه َوَسلهَم َجاَء لَِّيْدُخَل، فَإِّذَ  ا الَقْوُم ُجُلوٌس، مُثه إِّنلهُهْم قَاُموا فَاْنطََلُقوا، َفَأْخبَلْرُت النهيبِّ

َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم َفَجاَء َحىته َدَخَل، َفَذَهْبُت أَْدُخُل َفأَْلَقى احلَِّجاَب بَلْيينِّ 
َنُه، َوأَنْلَزَل اَّللهُ تَلَعاىَل   تيْدُخُلوا بُدُيوري وا الي ﴿  ي أييدبهيا الَِّذيني َمينُ .َوبَليلْ

 2[.53:األحزاب]﴾لنَِّ  ِ ا
َلمها أُْهدَِّيْت " :احلجاب  ية:أان أعلم الناس هبذه اآلية: قال. وع  أنس أيضا

َها إِّىَل َرُسولِّ اَّللهِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم،   َي اَّللهُ َعنلْ َزيْلَنُب بِّْنُت َجْحٍش َرضِّ
ثُوَن، َفَجَعَل  َكاَنْت َمَعُه يفِّ البَلْيتِّ  َصَنَع طََعام ا َوَدَعا الَقْوَم، فَلَقَعُدوا يَلَتَحده

 ُ ثُوَن، َفأَنْلَزَل اَّلله ُع، َوُهْم قُلُعوٌد يَلَتَحده ُّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم َ ْرُُج مُثه يَلْرجِّ النهيبِّ
النَِّ ِ  ِِالَّ أيْن يُدْؤذيني ليُكْم  ي أييدبهيا الَِّذيني َميُنوا الي تيْدُخُلوا بُدُيوري  ﴿ :تَلَعاىَل 

                                                           
 .1/431لباري، اب  حجر، فتح ا - 1
 .2/53، 1932: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلستئذان، ابب  ية احلجاب، رقم - 2
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  ُ ِظرِيني ِِ ي ري  ي ِمْن ويرياِء  ﴿. إِّىَل قَلْولِّهِّ [ 53:األحزاب] ﴾ِِريى طيعيامل  ييدْ
 1."َفُضرَِّب احلَِّجاُب َوقَاَم الَقْومُ [ 53:األحزاب]﴾ ِح يابل 

 .نزلت  ية التيمم أيضا السنة الرابعة م  اهلجرة ويف" ويالتدَّييمبمِ "
، وهو ما ذهب إليه العراقي يف 2ويف السنة الرابعة شرع التيمم: ل احلليبقا

 3.ألفية السرية النبوية
 4.وذكر اب  سعد أن  ية التيمم نزلت يف غزوة املريسيع سنة مخس م  اهلجرة

، فقد روى مسلم يف صحيحه، ع  عائشة، أهنا  ية التيمم وأما سبب نزول
 َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم يفِّ بَلْعضِّ َأْسَفارِّهِّ، َحىته َخَرْجَنا َمَع َرُسولِّ هللاِّ " :قالت

ْلبَلْيَداءِّ  ،  -أَْو بَِّذاتِّ اجْلَْيشِّ  -إَِّذا ُكنها ابِّ َفأَقَاَم َرُسوُل هللاِّ »انْلَقَطَع عِّْقٌد يلِّ
هِّ، َوأَقَاَم النهاُس َمَعُه، َولَْيسُ  وا َعَلى َماٍء، َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم َعَلى اْلتَِّماسِّ

َأاَل تَلَرى إِّىَل َما َصنَلَعْت : ، َفأََتى النهاُس إِّىَل َأيبِّ َبْكٍر فَلَقاُلوا«َولَْيَس َمَعُهْم َماءٌ 
لنهاسِّ َمَعُه، َولَْيُسوا َعَلى »َعائَِّشُة؟  أَقَاَمْت بَِّرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم َوابِّ

َوَرُسوُل هللاِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم " ، َفَجاَء أَبُو َبْكٍر «ءٌ َماٍء، َولَْيَس َمَعُهْم َما
ذِّي َقْد اَنَم، فَلَقالَ  ٌع رَْأَسُه َعَلى َفخِّ َحَبْستِّ َرُسوَل هللاِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ : َواضِّ

اتَلَبينِّ أَبُو َبْكٍر، ، قَاَلْت فَلعَ »َوَسلهَم َوالنهاَس َولَْيُسوا َعَلى َماٍء، َولَْيَس َمَعُهْم َماٌء 
،ْطُعُ  بَِّيدِّهِّ يفِّ َوقَاَل َما َشاَء هللُا َأْن يَلُقوَل، َوَجَعَل يَ  َريتِّ َفاَل َ ْنَلُعينِّ مَِّ   َخاصِّ

                                                           
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلستئذان، ابب قوله تعاىل ال تدخلوا بيوت النيبء،  - 1

 .1/772، 4129: رقم
 .9/313احلليب، السرية احللبية،  - 2
 .17وية، ص العراقي، ألفية السرية النب - 3
 .9/51اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 4
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ذِّي، فَلَناَم َرُسوُل  التهَحرُّكِّ إِّاله َمَكاُن َرُسولِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم َعَلى َفخِّ
ْيهِّ َوَسلهَم َحىته َأْصَبَح َعَلى َغرْيِّ َماٍء، َفأَنْلَزَل هللُا  يََة التلهَيمُّمِّ هللاِّ َصلهى هللُا َعلَ 

َوهلِّ » -َوُهَو َأَحُد النلَُّقَباءِّ  -: فَلَقاَل ُأَسْيُد ْبُ  احْلَُضرْيِّ " فَلتَلَيمهُموا  َما هَِّي أبِّ
ا اْلَبعِّرَي الهذِّي ُكْنُت َعَلْيهِّ فَلبَلَعثْلنَ »: فَلَقاَلْت َعائَِّشةُ « بَلرََكتُِّكْم اَي  َل َأيبِّ َبْكرٍ 

 1.«فَلَوَجْداَن اْلعِّْقَد حَتَْتهُ 
ُهددددددددددددددددوِديدَّْجِ  [67] ُددددددددددددددددُه اليدي َْ  قيددددددددددددددددلي ويري

 

ددددددْجِ   ددددددْبِ  الرِ  يددددددا احلُسي  ويميْولِددددددُد السِ 
 

ُُه اْليديُهوِديدَّْجِ  ِقيلي " َْ رجم النيب ملسو هيلع هللا ىلص  م  اهلجرةسنة الرابعة ويف ال" ويري
 .ني الذي  زنيااليهودي

وهو ماذكره الداير  2وذلك يف السنة الرابعة يف ذي القعدة،: قال القسطالين
 3.بكري يف اتريخ ا ميس

وقصة رجم اليهوديني ذكرها البخاري يف صحيحه م  حديث عبد هللا ب  
 ِِنَّ اليديُهودي جياُءوا ِِري ريُ وِل اَّللَِّ صيلَّى هللاُ  :أنه قال عمر رضي هللا عنهما

ُْم ريُ وُل اَّللَِّ  ُهْم وياْمريأيةل زينديييا،  ديقيالي هلي عيليْيِه وي يلَّمي،  يذيكيُروا ليُه أينَّ ريُجتل ِمندْ
ُدوني يف التدَّْورياِة يف شيْأِن الرَّْجمِ »: صيلَّى هللُا عيليْيِه وي يلَّمي  :  ديقياُلوا« ميا َتِي

بْدُتْم ِِنَّ ِ يهيا الرَّْجمي،  يأيتديْوا :  ْبُن  يتيمل نديْف يُحُهْم ويُ ْليُدوني، قيالي عيْبُد اَّللَِّ  كيذي
ليهيا  ُ  عيليى َييِة الرَّْجِم،  ديقيريأي ميا قديبدْ اِبلتدَّْورياِة  دينيَثيُروهيا،  ديوي يعي أيحيُدُهْم ييدي

ُ   ي : ويميا بديْعديهيا،  ديقيالي ليُه عيْبُد اَّللَِّ ْبُن  يتيمل  ِإذيا ِ يهيا اْر يْع ييديوي  ديري يعي ييدي

                                                           
 .7/912، 311: رواه مسلم يف صحيحه، كتاب احليض، ابب التيمم، رقم - 1
 .79/25العظيم  ابدي، عون املعبود شرح سن  أيب داود،  - 2
 .7/411الداير بكري، اتريخ ا ميس،  - 3
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صيدي ي  ي ُ يمَُّد ِ يهيا َييُة الرَّْجِم،  يأيميري ِ ِميا ريُ وُل اَّللَِّ : َييُة الرَّْجِم، قياُلوا
يا  ديريأيْيُه الرَُّجلي ةيِْ  عيليى امليْرأيِة، ييِقيهيا  َِ صيلَّى هللُا عيليْيِه وي يلَّمي  ديُر

 1".احِل ياريةي 
ْبِ  الرِ  " وم  أحداث السنة الرابعة م  اهلجرة أن "  يا احْلُسيْجِ ويميْوِلُد السِ 

ولد فيها احلسني ب  علي ب  أيب طالب واب  فاطمة الزهراء سب  النيب صلى 
 .هللا عليه وسلم
ابحلسني بعد مولد احلس  خبمسني ليلة  ومحلت فاطمة": قال الواقدي

 2."وولدته  مس خلون م  شعبان سنة أربع
إحدى وستني بكربالء م  أرض العراق وكان أهل  نةوقتل يوم عاشوراء س

فخرج  الكوفة ملا مات معاوية واستخلف يزيد كاتبوا احلسني أبهنم يف طاعته
د هللا ب  زايد إىل الكوفة فخّذل غالب الناس عنه يه عباحلسني إليهم فسبق

فتأخروا رغبة ورهبة وقتل اب  عمه مسلم ب  عقيل وكان احلسني قد قدمه 
هو ومجاعة م  قتل ايع له الناس مث جّهز إليه عسكرا فقاتلوه إىل أن قبله ليب
 3.أهل بيته

 
 

                                                           
: ل الذمة وإحصاهنم إذا زنوا، رقمرواه البخاري يف صحيحه، كتاب احلدود، ابب أحكام أه - 1

1247 ،2/719. 
 .7/471الداير بكري، اتريخ ا ميس،  - 2
 .1/25اب  حجر، فتح الباري،  - 3
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 األحدا  من السنة ا امسة ح  هناية الثامنة من اهل رة

ة ا امسة م  اهلجرة كانت حادثة السن يف" وكاني قي ا ياِمسيِة اْ يْع وِنشِ "
م فيها يف عرض السيدة عائشة رضي هللا تعاىل عنها وذلك لِّّ كُ اإلفك اليت تُ 

 .يف غزوة بين املصطلق
حديث اإلفك ال يشك أحد م  علماء اآلاثر أنه يف غزوة : " قال املقريزي

 1."املصطلق بين
عائشة املؤمنني وقصة اإلفك قد افرتاها عبد هللا ب  أيب وأصحابه، ع  أم 

الغزوة وكانت حتمل يف  اهنع هللا يضر حيث خرجت مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه
هودج، فنزلوا يف بعض املنازل مث أرادوا أن يرحتلوا أول النهار فذهبت إىل 
 املتربز مث رجعت، فوجدت نفسها قد فقدت العقد الذي أعارته هلا أختها

ون حبمل اهلودج ذلك املوضع، فجاء املكلف أمساء فرجعت تبحث عنه يف
 .ن عائشة اهنع هللا يضر فيه ألهنا كانت خفيفةأفحملوه ظنا منهم 
وجدهتم قد ارحتلوا، فقعدت تنتظرهم لعلهم  أصابت العقد فلما رجعت وقد

يقظ إال وبصفوان إليها، فأخذها بعض النوم فلم تستيفتقدوهنا فريجعوا 
وإان إليه راجعون، زوجة رسول هللا صلى هللا  املعطل السلمي يقول إان هلل

وكان صفوان قد أتخر ع  القوم ألنه كان شديد النوم، مث أانخ  ،عليه وسلم
بعريه فقربه إليها فركبته، ومل يكلمها كلمة واحدة مث سار هبا حىت قدم هبا 

                                                           
 .7/991املقريزي، إمتاع األمساع،  - 1

دددددددِة اْ يدددددددْع وينِدددددددشِ  [68]  وكددددددداني يف ا ياِمسي
 

َُ يف  يددددددْزِو بيددددددِ  املْ ددددددطيِلشِ    اِ ْ دددددد
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وقد نزل اجليش يف حنر الظهرية، فلما رأى ذلك الناس تكلم املنافقون يف 
إىل أن نزلت براءهتا م  هذه التهمة يف قوله  يدة عائشة اهنع هللا يضر،عرض الس

ِن الذين جاءوا اب  َ ع بة منكم ال َتسبو  شرا لكم بل  ﴿:تعاىل
نزل هللا تعاىل ذلك وكان بعد قدومهم م  هذه الغزوة أفلما  ﴾هو خريلكم

أبكثر م  شهر، جلد الذي  تكلموا يف اإلفك وكان مم  جلد مسطح ب  
 1.اثثة ومحنة بنت جحشأ
 2.وهي غزوة املريسيع: قال البخاري "يف  يْزِو بيِ  اْلُمْ طيِلش"

فغزوة بين املصطلق تسمى بغزوة املريسيع أيضا عند أهل السري، واملريسيع هو 
 3.م  خزاعة ماء بنجد يف داير بين املصطلق

 .رةيف السنة ا امسة م  اهلج( املريسيع)وكانت غزوة بين املصطلق  
مث غزوة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص املريسيع يف شعبان سنة مخس م  : " قال اب  سعد

 4".مهاجره
ملا بلغ النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن احلارث ب  أيب ضرار سيد بين املصطلق سار يف : وسببها

ملسو هيلع هللا ىلص  قومه ومعه أقوام م  العرب يريدون حرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص فندب رسول هللا
 أاب: زيد ب  حارثة، وقيل الناس فأسرعوا يف ا روج واستعمل على املدينة

منيلة ب  عبد هللا الليثي، وبلغ احلارث مسري النيب ملسو هيلع هللا ىلص فخافوا : ذر، وقيل

                                                           
 .729-721اب  كثري، الفصول يف السرية، ص ص  - 1
 .3/921اب  كثري، السرية النبوية،  - 2
 .4/7991ستعجم م  أمساء البالد واملواضع، أبو عبيدة، معجم ما ا - 3
 .9/42اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 4
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خوفا شديدا وتفرق م  كان معه م  العرب، حىت إذا انتهى النيب صلى هللا 
ريسيع وهو مكان املاء، فتهيؤوا للقتال وصّف رسول هللا عليه وسلم إىل امل

وراية األنصار مع سعد  ،وراية املهاجري  مع أيب بكرالصديق ،ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه
أصحابه فحملوا محلة ب  عبادة، فرتاموا ابلنبل ساعة، مث أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ون وقد قتل منهم م  قتل، وسىب رجل واحد فكانت النصرة واهنزم املشرك
 1.رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص النساء والذراري، والّنعم والشاء

ِل قديْبدددددددُل ويحي يدددددددلْ  [69] َيْنددددددددي  ويُدوميدددددددُة ا
 

 عيْقددددُد ابْدنيددددِة احليدددداِرِ  بديْعددددُد واتَّ يددددلْ  
 

َْيْنديلِ " كانت قبل غزوة بين   2أي أن غزوة دومة اجلندل" قديْبلُ  ويُدوميُة ا
صطلق حيث وقعت يف ربيع األول م  السنة ا امسة وبين املصطلق  امل

 .كانت يف شعبان كما ذكران
 3.يف ربيع األول سنة مخس م  اهلجرة غزوة دومة اجلندل: قال اب  كثري

أنه بلغه ملسو هيلع هللا ىلص أن هبا مجعا كثريا يظلمون م  مّر هبم فخرج عليه : وسببها
م  أصحابه  يف ألف لو ألا قني م  شهر ربيعالصالة والسالم  مس ليال ب

فكان يسري الليل ويكم  النهار، واستخلف على املدينة سباع ب  عرفطة، 
فلما دان منهم مل جيد إال النعم والشاء، فهجم على ماشيتهم ورعاهتم فأصاب 

دومة فتفرقوا، هرب يف كل وجه، وجاء ا رب أهل ما أصاب، وهرب م  

                                                           
 .931-3/992اب  القيم، زاد املعاد،  - 1
دمحم سرّاب، املعامل . ) كيال  451قرية م  اجلوف مشال السعودية تقع مشال تيماء على مسافة  - 2

 (.771األثرية يف السنة والسرية، ص
 .3/711النبوية، اب  كثري، السرية  - 3
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 بساحتهم فلم يلق هبا أحدا، فأقام هبا أايما، وبعث هللا ملسو هيلع هللا ىلص ونزل رسول
السرااي وفرقها، فرجعوا ومل يصب منهم أحد، ودخل املدينة يف العشري  م  

 1.ربيع اآلخر
أي بعد ذلك عقد النيب ملسو هيلع هللا ىلص على " عيْقُد ابْدنيِة احلْياِرِ  بديْعُد وياتَّ يلْ ويحي يْل "

 .تزوجهاجويرية بنت احلارث مث 
َأَصاَب َرُسوُل اَّللهِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم َسَبااَي َبينِّ " :فع  عائشة اهنع هللا يضر قالت

ْنُه، مُثه َقَسَمُه بَلنْيَ النهاسِّ َوأَْعَطى اْلَفارَِّس َسْهَمنْيِّ  ، َفَأْخرََج اْ ُُمَس مِّ اْلُمْصطَلِّقِّ
َل َسْهم ا، فَلَوقَلَعْت ُجَويْ  رَاٍر يفِّ َسْهمِّ اَثبِّتِّ َوالرهاجِّ رِّيَُة بِّْنُت احْلَارِّثِّ ْب ِّ َأيبِّ ضِّ

َي اَّللهُ َعْنُه، وََكاَنْت حَتَْت اْب ِّ َعمٍّ هَلَا يُلَقاُل  ْب ِّ قَلْيسِّ ْب ِّ مَشهاٍس اأْلَْنَصارِّيِّّ َرضِّ
َها، َفَكاتَلبَلَها اَثبُِّت ْب ُ  قَلْيٍس َعَلى  َلُه َصْفَواُن ْبُ  َمالِّكِّ ْب ِّ َجذِّ ََة فَلُقتَِّل َعنلْ

َها َعَلى تِّْسعِّ َأَواٍق وََكاَنتِّ اْمرَأَة  ُحْلَوة  اَل َيَكاُد يَلرَاَها َأَحٌد إِّاله َأَخَذْت  نَلْفسِّ
ُّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم عِّْندِّي إِّْذ َدَخَلْت ُجَوْيرِّيَُة َتْسأَلُُه يفِّ   َنا النهيبِّ هِّ فَلبَليلْ بِّنَلْفسِّ

ِّّ َصلهى هللاُ كَِّتابَتَِّها، فَلَواَّللهِّ   َما ُهَو إِّاله َأْن رَأَيْلتُلَها َحىته َكرِّْهُت ُدُخوهَلَا َعَلى النهيبِّ
ْثَل الهذِّي رَأَْيُت فَلَقاَلتْ  اَي َرُسوَل اَّللهِّ َأاَن : َعَلْيهِّ َوَسلهَم َوَعَرْفُت َأْن َسيَلَرى فِّيَها مِّ

ْد َأَصاَبينِّ مَِّ  اأْلَْمرِّ َما َقْد َعلِّْمَت فَلَوقَلْعُت ُجَوْيرِّيَُة بِّْنُت احْلَارِّثِّ َسيِّّدِّ قَلْومِّهِّ َوقَ 
، فَلَقالَ  أيوي »: يفِّ َسْهمِّ اَثبِّتِّ ْب ِّ قَلْيٍس، َفَكاتَلَبينِّ َعَلى تِّْسعِّ َأَواٍق يفِّ فَِّكاكِّيِّ

َي  رلا ِمْن ذيِل يدْ َِ »: َما ُهَو؟ قَالَ : قَاَلتْ  «خي َِ ويأيتديزيوَُّج َِ ِكتيابديتي  «ُأ يدِ   عيْن
: َفَخرََج اْ َبَلُر إِّىَل النهاسِّ فَلَقاُلوا«  ديقيْد  ديعيْلهُ »: نَلَعْم اَي َرُسوَل اَّللهِّ قَالَ : قَاَلتْ 

َأْصَهاُر َرُسولِّ اَّللهِّ َصلهى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلهَم ُيْستَلَرقُّوَن، َفَأْعتَلُقوا َمْ  َكاَن يفِّ أَْيدِّيهِّْم 
                                                           

 .7/911القسطالين، املواهب اللدنية ابملنح احملمدية،  - 1
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َها، قَاَلْت مِّْ  َسيْبِّ َبينِّ اْلُمْصطَلِّقِّ فَلبَلَلَغ عِّتلْ  هِّ إِّايه اَئَة أَْهلِّ بَلْيٍت بِّتَلَزوُّجِّ ُقُهْم مِّ
َها َوَذلَِّك ُمْنَصَرَفُه مِّْ  : َعائَِّشةُ  نلْ َها مِّ َفاَل أَْعَلُم اْمرَأَة  َكاَنْت أَْعَظَم بَلرََكة  َعَلى قَلْومِّ

يعِّ   1"َغْزَوةِّ اْلُمَرْيسِّ
اء احلارث ب  أيب ضرار ملا قدم النيب ملسو هيلع هللا ىلص م  غزوة بين املصطلق، ج

يريد أن يفدي ابنته جويرية، وقبل أن يدخل املدينة نظر إىل اإلبل اليت جاء 
هبا للفداء، فأعجبه بعريي  منها، فخبأمها يف شعب م  شعاب العقيق، مث 

اي دمحم، أصبتم ابنيت وقد جئت بفدائها، فقال له : دخل إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال
: فأي  البعريان اللذان غيبت ابلعقيق يف شعب كذا كذا؟ فقال احلارث: ملسو هيلع هللا ىلص

أشهد أن ال إله إال هللا وأّنك رسول هللا صلى هللا عليك فوهللا ما اطّلع على 
 2.ذلك إال هللا تعاىل فأسلم احلارث وأسلم معه ابنان له وانس م  قومه

 األول سنة ست ومخسنيابملدينة يف شهر ربيع  -يةر يو ج ةديسلا– توفيت
روان ب  احلكم هو أمري املدينة وقد بلغت سبعني سنة ألنه موصلى عليها 

تزوجها وهي بنت عشري  سنة، وقيل توفيت سنة مخسني وهي بنت مخس 
 3.وستني سنة

يف السنة ا امسة عقد النيب ملسو هيلع هللا ىلص على   "ِذ  اْ ياِمسيةْ  ويعيْقُد ريْةيانيةي يف " 
 .رحيانة بنت زيد

                                                           
 .4/92، 1127: احلاكم، املستدرك، رقم - 1
 .1/531السهيلي، الروض األنف،  - 2
 .9/319اب  سيد الناس، عيون األثر،  - 3

ددددددددهْ  [71]  ويعيْقددددددددُد ريْةيانيددددددددةي يف ِذ  ا ياِمسي
 

دددددددهْ    ُثَّ بدينُدددددددو حِلْييددددددداني بيدددددددْدءي السَّاِد ي
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 .أم كان يطؤها مبلك اليمني ملسو هيلع هللا ىلص، ولقد اختلف يف رحيانة هل تزوجها
 .هو أّن رحيانة كانت م  زوجاته ،فالذي اختاره الناظم

 .ي، وغريهموهو ما ذهب إليه الواقدي، واب  سعد، والسخاو 
: سألت الزهري ع  رحيانة فقال: ذكر الواقدي ع  اب  أيب ذئب قالفقد 

كانت أمة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأعتقها وتزوجها وكانت حتتجب يف أهلها 
 1.ال يراين أحد بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وتقول

 2".ا احلجابوتزوجها وضرب عليهفأعتقها رسول هللا : "قال اب  سعدو 
 3" .تزوجها  أعتقها و والراجح أنه ملسو هيلع هللا ىلص: "قال السخاويو 
، وإىل هذا ذهب السهيلي، واب  منهم م  قال أهنا ليست م  زوجاتهو 

 .القيم، وغريهم
وقد كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عرض عليها أن يتزوجها ويضرب : "قال السهيلي

رسول هللا بل ترتكين يف ملكك فهو أخف علّي اي : عليها احلجاب، فقالت
 4".وعليك فرتكها
 5".املعروف أهّنا م  سراريِّّه وإمائه: " قال اب  القيم

 

                                                           
 .9/597الواقدي، املغازي،  - 1
 .2/713اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 2
 .15ي، الفخر املتوايل فيم  انتسب للنيب ملسو هيلع هللا ىلص م  ا دم واملوايل، ص السخاو  - 3
 .1/925السهيلي، الروض األنف،  - 4
 .7/771اب  القيم، زاد املعاد،  - 5
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ولقد ذكر البالذري يف أنساب األشراف، ع  اب  سريي  أن رجال 
وأنت : إن هللا مل يرضك للمؤمنني أّما، فقالت: لقي رحيانة ابملوسم، فقال هلا

 1.مل يرضك يل ابنا
أي أن غزوة بنو حليان كانت يف بداية السنة " السَّاِد يةْ  ُثَّ بديُنو حِلْيياني بيْدءي "

 .السادسة
وكانت بناحية عسفان يف شهر ربيع األول سنة ست م  مهاجره، حيث 
وجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على عاصم ب  اثبت واصحابه وجدا شديدا، فأظهر أنه 

، واستخلف على امائيت رجل ومعهم عشرون فرسيريد الشام، فخرج يف 
وبينها وبني  2سرع حىت انتهى إىل بط  غرانأهللا ب  أم مكتوم مث  داملدينة عب
مخسة أميال حيث كان مصاب أصحابه فرتحم عليهم ودعا هلم  3عسفان

 4.فسمعت هبم بنو حليان فهربوا يف رؤوس اجلبال فلم يقدر منهم على أحد
ُ  اْ ت [71] ددددددددددريدْ وبديْعدددددددددددي  ْسددددددددددقياُ ُ  وُذو قدي

 

ددددددا قي يدددددددْ    ويُصدددددددَّ عددددددن ُعْمريتِددددددِه ليمَّ
 

هو السنة السادسة،  اليت تذكر يف وم  أحداث" اْ ِتْسقياُ  ُ  ويبديْعدي ُ " 
 .استسقاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص ملا قح  الناس

                                                           
 .7/453البالذري، أنساب األشراف،  - 1
والطريق م  خليص، : وغران واد بني أمج وعسفان، وهو منازل بين حليان، وأمج يعرف اليوم - 2

املعامل األثرية يف . ) مكة إىل املدينة يهب  إىل غران على مسافة سبعة ومثانية كيال، بعد ثنية غزال
 (.912السنة والسرية، ص 

معامل مكة التأر ية واألثرية، : ينظر. ) بلدة اتر ية عامرة، تقع مشال مكة على مثانني كيال - 3
 (.722ص 

 .9/11، اب  سعد، الطبقات الكربى - 4
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قح  الناس  -أي السنة السادسة  -وفيها : "سد الغابةأقال اب  األثري يف 
 1".رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأاتهم املطر ودامفاستسقى 

وسبب ذلك أنه يف بعض غزواته، ملا سبقه املشركون إىل املاء، فأصاب 
لو كان : املسلمون العطش، فشكوا إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقال بعض املنافقني

هللا نبيا الستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه، فبلغ ذلك للنيب صلى 
ن يسقيكم، مث بس  يديه أقد قالوها، عسى ربكم  أو: " عليه وسلم فقال

ه حىت أظلم السحاب وأمطروا إىل أن سال ئودعا، فما رّد يديه م  دعا
 2.او الوادي فشرب الناس وارتو 

، وكانت يف شهر ربيع األول سنة ست 3ويقال هلا غزوة الغابة" ويُذو قديريدْ "
 4.م  مهاجره

 ملسو هيلع هللا ىلص املدينة م  غزوة بين حليان مل يقم ابملدينة إال ليال ملا قدم رسول هللا
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابلغابة، وفيها  5قالئل حىت أغار عيينة ب  حص  على لقاح

 .رجل م  بين غفار وامرأة له، فقتلوا الرجل واحتملوا املرأة يف اللقاح
 
 
 

                                                           
 .7/92اب  األثري، أسد الغابة،  - 1
 .3/313القسطالين، املواهب اللدنية،  - 2
 .9/791اب  سيد الناس، عيون األثر،  - 3
 .9/17اب  سعد الطبقات الكربى،  - 4
 (.421احلميدي، تفسري غريب ما يف الصحيحني، ص . ) هي الناقة ذات اللنب - 5
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 1كوع، كان ذاهبا يريد الغابةألاوكان أول م  نذر هبم سلمة ب  
داع نظر إىل بعض خيوهلم فصرخ واصباحاه، مث خرج يف و فلما عال ثنية ال

 اثرهم وكان مثل السبع حىت حلق هبم فجعل يردهم ابلنبل، فإذا وجهت 
ا يل حنوه انطلق هاراب مث عارضهم فإذا أمكنه الرمي رمى، مث بلغ رسول هللا 

زع الفزع، فخرج الفرسان يف طلب فألكوع فصرخ ابملدينة الملسو هيلع هللا ىلص صياح ب  ا
 2القوم حىت حلقوهم، وسار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حىت نزل ابجلبل م  ذي قرد
وتالحق به الناس وأقام عليه يوما وليلة، فقسم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف أصحابه يف  

 3.إىل املدينةكل مائة رجل جزورا وأقاموا عليها مث رجع 
 4.واملقصود هبا هنا عمرة احلديبية" تِِه ليمَّا قي يدْ ويُصدَّ عيْن ُعْمري "

وهي أن رسول هللا خرج م  املدينة يف ذي القعدة سنة ست، معتمرا 
ة م  املهاجري  واألنصار وساق اهلدي وأحرم ئال يريد حراب يف ألف وأربعما

ن هذا املوضع ليس إول فقالوا له ، فأمر ابلنز ابلعمرة حىت وصل إىل احلديبية
فيه ماء، فأعطى رجال سهما م  كنانته وغرزه يف بعض تلك القلب فجاش 

                                                           
لشمال الغريب على بعد ستة أكيال، وال زالت معروفة عند الناس مكان م  املدينة املنورة يف ا - 1

 (.911املعامل األثرية يف السنة والسرية، ص . )هبذا االسم
املعامل األثرية . ) كيال  35مشال شرقي املدينة على قرابة " النقمى"هو جبل أسود أبعلى واد  - 2

 (.994يف السنة والسرية، ص 
 .457 – 7/442احلمريي، االكتفاء،  - 3
مسيت احلديبية ببئر هناك عند مسجد الشجرة اليت ابيع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتتها، وقيل مسيت  - 4

، (9/992احلموي، معجم البلدان، : ينظر. ) احلديبية بشجرة حدابء كانت يف ذلك املوضع
يعرف هبذا االسم وال يزال . كيال غرب مكة على طريق جدة  99وتقع احلديبية اآلن على مسافة 

 (.21املعامل األثرية يف السنة والسرية، ص . ) 
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للنيب ملسو هيلع هللا ىلص م  أجل التفاوض معه  املاء، مث بعد ذلك بعثت قريش رسال
ابلرجوع، م  بينهم عروة ب  مسعود الثقفي فلم يصلوا إىل حل، مث إن قريشا 

مرو يف الصلح، وتكلم مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك فأجاب إىل بعثوا سهيال ب  ع
الصلح، فدعا رسول هللا علي ب  أيب طالب فقال اكتب ابسم هللا الرمح  

أعرف هذا ولك  أكتب ابمسك اللهم، فقال رسول  ال: الرحيم، فقال سهيل
صاحل عليه دمحم رسول اكتب هذا ما ت: هللا ملسو هيلع هللا ىلص اكتب ابمسك اللهم مث قال

قاتلك ولك  اكتب امسك ألو شهدت أنك رسول هللا مل : سهيلهللا، فقال 
صاحل عليه دمحم ب  عبد هللا، سهيل ب  اكتب هذا ما : واسم أبيك فقال ملسو هيلع هللا ىلص

وأنه م  أحب أن يدخل  ،عمرو، على وضع احلرب ع  الناس عشر سنني
أحب أن يدخل يف عقد قريش دخل يف عقد دمحم وعهده دخل فيه وم  

فيه، وأشهد يف الكتاب على الصلح رجاال م  املسلمني واملشركني، وقد  
ون يف فتح مكة كُّ شُ كان أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ملا خرجوا م  املدينة ال يَ 

 الصلح والرجوع دون أن يدخلوا مكة  فلما رأوا م لرؤاي ر ها النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ويعتمروا، ضاق الناس م  ذلك حىت كادوا يهلكون، وملا فرغ النيب صلى هللا 
عليه وسلم م  أمر الصلح، حنر هديه وحلق رأسه، مث بعد ذلك حنروا وحلقوا 

 1.مجيعا
 وبديْيعددددددددددددُة الرِ ْ ددددددددددددوياِن أيوَّْل ويبديددددددددددددَني  [72]

 

ا بُديِ نيدددددددددددددا  دددددددددددددذي دددددددددددددا ِبريْةيانيدددددددددددددةي هي  ِ يهي
 

عيُة الرِ ْ وياِن أي "  أي أن بيعة الرضوان كانت قبل أن يباشر النيب ملسو هيلع هللا ىلص " لْ وَّ ويبدييدْ
 .الصلح

                                                           
 .732 – 732/ 7أبوا الفداء، املختصر يف أخبار البشر،  - 1
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ن إىل مكة وكان عليه السالم قبل متام هذا الصلح قد بعث عثمان ب  عفا"
بايعة على املوت  قتلوه، فدعا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل املنيرسوال، وشاع أن املشرك

ي بيعة الرضوان اليت كانت حتت الشجرة اليت أثىن القتال وه  وأن ال يفروا ع
هللا تعاىل على أهلها وأخرب عليه السالم أهنم ال يدخلون النار، وضرب 

 1"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  بيساره على  ينه وقال هذه ع  عثمان
م  أحداث هذه السنة السادسة م  اهلجرة أن دخل  "ويبديَني ِ يهيا ِبريْةيانيةي "
 .انة اهنع هللا يضررحي
ا بُ " تزوجين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومهرين مثل مهر : وكانت رحيانة تقول" يِ نياهيذي

نسائه وكان يقسم يل، وضرب علّي احلجاب، وكان تزوجيه إايي سنة ست 
 2.م  اهلجرة

َي احليددددددددجب ِمُْلددددددددفل  ياْ يعيددددددددهْ  [73]  و ُددددددددِر
 

ددددددد  دددددددربيل يف السَّ يدْ دددددددْتُا خي ددددددداني  دي  اِبعيهْ ويكي
 

َي احلْيجب "   .أي أن احلج فرض يف السنة السادسة م   اهلجرة" ويُ ِر
 3."فرض احلج وكان سنة ست م  اهلجرة، وهو قول اجلمهور": قال احلليب

 .أي أنّه يوجد خالف يف السنة اليت فرض فيها احلج  "ِمُْلفل  ياْ يعيهْ "
سنة مثان : سبع، وقيل: سنة ست، وقيل: فمنهم م  قال سنة مخس وقيل

 4.وقيل غري ذلك

                                                           
 .711اب  حزم، جوامع السرية، ص  - 1
 .733/  1املقريزي، إمتاع األمساع،  - 2
 .3/311احلليب، السرية احللبية،  - 3
 .7/955املقريزي، إمتاع األمساع،  - 4
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 1."فرض احلج -أي ا امسة-ويف هذه السنة ": مغلطاي احلافظ قال
 2.تسع أو عشر وذهب اب  القيم إىل أّن فرض احلّج أتخر إىل سنة

فتح النيب ملسو هيلع هللا ىلص خيرب يف السنة السابعة م   "ويكياني  ديْتُا خييدْربيل يف السَّابِعيةْ "
.اهلجرة، وهذا هو املشهور  

 3".وكانت غزوة خيرب يف احملرم سنة سبع: " قال اب  األثري
:  ولقد كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص وعده هللا بفتح خيرب وهو ابحلديبية بقوله تعاىل

ِذ ِ ويعيديُكُم اَّللَُّ مي ياِِني كيِثريي ﴿ [ 91:الفتح] ﴾... ةل َتيُْخُذونديهيا  ديعي َّلي ليُكْم هيى
 4.يعين ابملعجل صلح احلديبية واملغامن املوعود هبا فتح خيرب

وملا رجع ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة بعد صلح احلديبية أقام هبا إىل احملرم م  السنة 
، واستخلف على املدينة السابعة فخرج يف  خره إىل خيرب، فسار إليها ملسو هيلع هللا ىلص

منيلة ب  عبد هللا الليثي، فلما وصل إىل خيرب حاصرها حصنا حصنا حىت 
ر احلديبية ضنصفها بني املسلمني وكانوا م  ح استكملها وغنمها وقسم

ى النصف اآلخر ملصاحله وملا ينوبه م  أمر املسلمني، وقد فق ، وأبق
 5.  رجال مهنع هللا يضر مجيعااستشهد م  املسلمني يف خيرب حنو عشري

 
 

                                                           
 .914مغلطاي، اإلشارة إىل سرية املصطفى واتريخ م  بعده م  ا لفاء، ص  - 1
 .9/21اب  القيم، زاد املعاد،  - 2
 .7/742اب  األثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة،  - 3
 .7/411احلمريي، اإلكتفاء،  - 4
 .721 -722اب  كثري، الفصول يف السرية، ص ص  - 5
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ْدددددددددِم احلُُمدددددددددِر األيْهِليَّدددددددددهْ  [74]  ويحيظْدددددددددُر حلي
 

ددددددددددا الرَِّديَّددددددددددهْ   عيددددددددددِة النِ سي ددددددددددا ويُمتدْ  ِ يهي
 

 1.احملرم: احلجر وهو خالف اإلابحة، واحملظورهو  :احلظر "ويحيْظرُ " 
ِم احْلُُمِر اأْليْهِليَّةْ "  2.أي حرم أكل حلم احلمر األهلية" حلْي
 .يف السنة السابعة" ِ يهيا"

بَلَر َوقَلْعَنا  :ع  أيب أوىف هنع هللا يضر قال بَلَر، فَلَلمها َكاَن يَلْوُم َخيلْ َ َخيلْ َنا جَمَاَعٌة لََيايلِّ َأَصابَلتلْ
احلُُمرِّ اأَلْهلِّيهةِّ، فَانْلَتَحْراَنَها، فَلَلمها َغَلتِّ الُقُدوُر اَنَدى ُمَنادِّي َرُسولِّ اَّللهِّ  يفِّ 

أيْكِفُئوا الُقُدوري،  يتي تيْطعيُموا ِمْن حُلُوِم احلُُمِر »: َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهمَ 
ئلا يدْ  3.«شي
فهم بعضهم أن النهي و  ،سلكوهنا مل ختمه  بعض الصحابة م  هنيه أنه ففهم

لكوهنا كانت محولة القوم وظهرهم، وفهم بعضهم أنه لكوهنا كانت جوال 
القرية وفهم علي ب  أيب طالب كّرم هللا وجهه وكبار الصحابة ما قصده 

 4.رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابلنهي وما صرح بعلته م  كوهنا رجسا
عيِة النِ سيا الرَِّديَّةْ "  .السنة السابعة كذلك حّرم نكاح املتعةأي ويف " ويُمتدْ

 5.اب  سّيد الّناس أّن النهي ع  متعة النساء كان يف السنة السابعة ذكرفقد 
                                                           

 .9/134ج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري، الصحاح ات - 1
اب  األثري، : ينظر. ) هي أتلف البيوت وهلا أصحاب، وهي مثل اإلنسية ضد الوحشية - 2

 (.7/24النهاية يف غريب احلديث واألثر، 
رواه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلزية واملوادعة، ابب ما يصيب م  الطعام يف أرض  - 3

 .4/21، 3755: احلرب، رقم
 .7/915ب  القّيم، إعالم املوقعني، ا - 4
 .9/353اب  سّيد الّناس، عيون األثر،  - 5
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ولقد روى البخاري يف صحيحه م  حديث علي ب  أيب طالب هنع هللا يضر أن 
، وي »: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بديري يدْ عيِة النِ سياِء يديْومي خي عيْن أيْكِل حُلُوِم احلُُمِر نديهيى عيْن ُمتدْ

 1.«اِ ْنِسيَّةِ 
ونكاح املتعة هو زواج مؤقت، ال يرصد حسااب لألوالد وال للرتبية وليس له 

 2.أي هدف اجتماعي سوى إشباع الغريزة لذاك جاء النهي عنه
ِبيبيددددددددددددددددةي عيقيددددددددددددددددْد  [75]  ُثَّ عيليددددددددددددددددى أُمِ  حي

 

اِشدددددددديب نديقيدددددددددْ   ددددددددا عيْنددددددددُه النَّ ي  ويميْهريهي
 

ِبيبيةي عيقيدْ "   م  أحداث السنة السابعة م  اهلجرة كذلك   "ُثَّ عيليى أُمِ  حي
 .زواج النيب ملسو هيلع هللا ىلص م  أم حبيبة رملة بنت أيب سفيان

عمرو ب  أمّية الضمري هنع هللا يضر يف احملرم سنة سبع إىل  سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ر  رسلأ 
ن أرأيت يف املنام ك: قالت أم حبيبةاهنع هللا يضر،  النجاشي ليزوجه م  أم حبيبة

اي أم املؤمنني ففزعت، فأولتها أبن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يتزوجين، : قائال يقول يل
وكل م  يزوجها فأرسلت فبعث الّنجاشي جباريته إليها لتعلمها اب رب وتُ 

 3.ابلوكالة إىل خالد ب  سعيد هنع هللا يضر
جرت إىل أرض احلبشة مع زوجها عبيد هللا ب  جحش فتنّصر وكانت قد ها
 4.هناك ومات

                                                           
 .735/، 4971: رواه البخاري يف صحيحه، كتاب املغازي، ابب غزوة خيرب، رقم - 1
 .3/952دمحم الصوايين، السرية النبوية كما جاءت يف األحاديث الصحيحة،  - 2
 .3/19احلليب، السرية احللبية،  - 3
 .7/719اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 4
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جتهيزها كان على حساب أي أّن مهرها و  "ويميْهريهيا عيْنُه النَّ ياِشيب نديقيدْ "
 .النجاشي
أّن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تزّوجها وهي ابحلبشة زوجها :" ع  أّم حبيبة: قال عروة

وجهازها كله م  ... ربعة  الف درهم م  عنده إايه النجاشي، ومهرها أ
 1".عند النجاشي

وتوفيت سنة أربع وأربعني وهي السنة اليت حّج فيها معاوية وصّلى عليها 
 2.مروان

ِديَّددددددددددددهْ  [76] دددددددددددداةل ِ يددددددددددددا هي  ويُ ددددددددددددمَّ يف شي
 

 ُثَّ اْصدددددددددددددطيفيى صيدددددددددددددِفيَّةل صيدددددددددددددِفيَّهْ  
 

سنة السابعة وضع الّسّم للنيب ملسو هيلع هللا ىلص م  يف هذه ال  "ويُ مَّ يف شياةل ِ يا هيِديَّةْ " 
 .قبل امرأة م  اليهود هي زينب بنت احلارث يف الشاة اليت أهدهتا له

 3".أكل م  الشاة املسمومة -سنة سبع -وفيها : "قال الشامي
وملا اطمأّن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وانتهى م  خيرب أهدت له زينب بنت احلارث امرأة 

َكٍم، شاة مصلية، كانت قد وضعت فيها الّسّم وأكثرت يف ب  مِّش سالم
الذراع ملا علمت أّن النيب ملسو هيلع هللا ىلص حيبه، فالك منها مضغة فلم يسغها فلفظها مث 

إّن هذا العظم ليخربين أنه مسموم، ومعه بشر ب  الرباء ب  معرور وكان : قال
ما محلك على ذلك؟ : لقد أكل م  الشاة، مث دعا هبا فاعرتفت، فقا

                                                           
 .9/441الذهيب، اتريخ اإلسالم،  - 1
 .413الطهطاوي، هناية اإلجياز يف سرية ساك  احلجاز، ص  - 2
 .79/12الشامي، سبل اهلدي والرشاد،  - 3
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إن كان ملكا اسرتحت منه، وإن  : فقلت. بلغَت م  قومي ما بلغت: قالت
 1.كان نبيا فسيخرب، وأما بشر فقد مات م  أثر السم

يف السنة السابعة كذلك تزوج النيب ملسو هيلع هللا ىلص صفية  "ُثَّ اْصطيفيى صيِفيَّةل صيِفيَّةْ "
 .بنت حيي
 2".وجها النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف سنة سبع م  اهلجرةوتز : "الرب دقال اب  عب

وصفية بنت حيي ب  أخطب م  بين النضري م  أوالد هارون ب  عمران 
أخي موسى عيهما الصالة والسالم كانت عند سالم ب  مِّشكم القرظي 
الشاعر ففارقها فتزوجها كنانة ب  الربيع النضري الشاعر كذلك فقتل عنها 

لد ألحد منهما شيئا، فاصطفاها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لنفسه يوم خيرب ومل ت
ومل تبلغ سبعة عشرة سنة، وماتت يف  فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها

شهر رمضان سنة مخسني، وقيل سنة اثنني ومخسني، وقيل سنة ست 
 3.وثالثني، ودفنت ابلبقيع

 .م  احلبشة إىل املدينة أم حبيبة أي أتت أم املؤمنني" ُثَّ أيتيهْ " 
أخربان معمر ع  الزهري ع  عروة، أّن أّم حبيبة بعث هبا : باركاملقال اب  

 4.النجاشي إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص مع شرحبيل ب  حسنة

                                                           
 .579 -1/577الروض األنف،  - 1
 .4/7217اب  عبد الرب، االستيعاب،  - 2
 .719سرية الرسول، ص  الكناين، املختصر الكبري يف - 3
 .1/11املقريزي، إمتاع األمساع،  - 4

ددددددددداِجريا [77]  ُثَّ أيتيدددددددددْه وميدددددددددْن بيِقدددددددددْي ُمهي
 

ددددددددداني ا ِخدددددددددرياوي    عيْقدددددددددُد ميْيُمونيدددددددددةي كي
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وجاء يف السنة السابعة كذلك مهاجرو احلبشة والتحقوا  "ويميْن بيِقي ُمهياِجريا"
 .ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص يف املدينة

وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد كتب إىل النجاشي أن يبعث إليه م  بقي عنده م  
أصحابه وحيملهم، ففعل ومحلهم يف سفينتني مع عمرو ب  أمية الضمري، 

 خبيرب فوجدوه قد فتحها، فأسهم هلم النيب صلى فقدموا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 1.هللا عليه وسلم وأعطاهم م  الغنائم بعد أن استشار املسلمني
ملا قدم جعفر : ولقد روى احلاكم يف املستدرك، ع  جابر ب  عبد هللا، قال

 ِييِ ِهميا أي ي ميا أيْدِر  »: ب  أيب طالب م  أرض احلبشة قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
بديري أيْم ِبُقُدوِم جيْعفيرل  يدْ ريُ  ِبفيْتِا خي  2.«أي دْ

ميمونة اهنع هللا يضر  خر امرأة تزوجها النيب ملسو هيلع هللا ىلص وذلك  "ويعيْقُد ميْيُمونيةي كياني ا ِخريا"
 .يف السنة السابعة م  اهلجرة

سنة سبع يف ذي  مث تزوج ميمونة بنت احلارث اهلاللية: " قال اب  سعد
 3".القعدة

وهي خالة خالد ب  الوليد وعبد هللا ب  عباس، كانت قبل النيب صلى هللا 
عليه وسلم عند أيب رهم ب  عبد العزى، وهي  خر م  تزوج النيب صلى هللا 

                                                           
 .3/94اب  القيم، زاد املعاد،  - 1
رواه احلاكم يف املستدرك، كتاب تواريخ املتقدمني، ابب م  كتاب اهلجرة األوىل إىل احلبشة،  - 2

 .9/127، 4942: رقم
 .2/715اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 3
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 1،فرِّ عليه وسلم، تزوجها مبكة يف عمرة القضاء بعد إحالله، وبىن هبا بسَ 
 2.إحدى ومخسني وقربها هناك معروفوهبا ماتت أايم معاوية وذلك سنة 

ُم أييب ُهرييْددددددددددددددددري ْ  [78]  ويقديْبدددددددددددددددُل ِِْ دددددددددددددددتي
 

ددددددددِهريي ْ    ويبديْعدددددددُد ُعْمددددددددريُة القي يددددددددا الَثَّ
 

 .تح خيربفّن إسالم أيب هريرة كان قبل أن تأي أ" ويقديْبُل ِِْ تيُم أييب ُهرييْدرية" 
سنة سبع م  اهلجرة فأسلم،  تى أبو هريرة النيب ملسو هيلع هللا ىلص خبيربأ: قال املقدسي

وكان امسه عبد الرمح  ب  صخر على املشهور، ولقب أاب هريرة هبرة صغرية  
 3.كان يلعب هبا، استعمله مروان ب  احلكم على املدينة

 .بعد غزوة خيرب" ويبديْعدُ "
قاضى فيها قريشا، ال  وتسمى عمرة القضاء ألنه "ُعْمرُة اْلقي يا الَثَِّهريية"

  العمرة اليت صد عنها ألهنا مل تك  فسدت حىت جيب ألهنا قضاء ع
 .قضاؤها بل كانت عمرة اتمة

وقال  خرون، بل كانت قضاء ع  العمرة األوىل وعدوا عمرة احلديبية يف 
 4.العمر لثبوت األجر ال ألهنا كملت

وكانت عمرة القضاء بعد غزوة خيرب بستة أشهر وعشرة أايم، حيث ملا رجع 
 م  خيرب أقام هبا إىل شوال، مث خرج يف ذي القعدة يف الشهر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
ل م  أودية مكة، مشال شرقي مكة مث يتجه غراب فيمر على اثين واد متوس  الطو : سرف - 1

 (.732املعامل األثرية يف السنة والسرية، ص . ) عشر كيال مشال مكة
 .92اب  حزم، جوامع السرية، ص  - 2
 .5/773املقدسي، البدء والتاريخ،  - 3
 .7/353القسطالين، املواهب اللدنية ابملنح احملمدية،  - 4
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معتمرا عمرة القضاء مكان عمرته اليت صّدوه عنها  ،الذي صده فيه املشركون
 1.وخرج معه املسلمون مم  كان صد معه يف عمرته تلك وهي سنة سبع

ددددددددددددرَّمِ  [79] ددددددددددددرَِّم املُحي  والربْ ددددددددددددلي يف املُحي
 

ددددددددددددليُهْم ِِ    ر امللُددددددددددددوِو  يدددددددددددداْعليمِ أيْر ي
 

 .م  الصحابة رضوان هللا عليهم" ويالربْ لي " 
 .يف شهر حمرم م  السنة السابعة بعد صلح احلديبية" اْلُمحيرَّمِ  املُحيرَّمِ يف "

ملا رجع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص م  احلديبية يف ذي احلجة سنة ست ": قال اب  سعد
م إىل اإلسالم وكتب إليهم كتبا واخّتذ رسول أرسل الرسل إىل امللوك يدعوه

الكتب ملا علم  خامتا م  فضة منقوشا عليه دمحم رسول هللا ليختم به هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 2."ون كتااب إال خمتوما، وكان ذلك يف احملرم سنة سبعؤ أن امللوك ال يقر 

 بعض أصحابه رسال إىل امللوك أرسل النيب ملسو هيلع هللا ىلص "أيْر يليُهْم ِِري اْلُمُلوِو  ياْعليمِ "
 يدعوهم إىل اإلسالم

فأرسل ملسو هيلع هللا ىلص عمرو ب  أمية الضمري إىل النجاشي بكتاب فأسلم، وأرسل 
الكليب إىل هرقل عظيم الروم فقارب وكاد ومل يسلم، وبعث عبد هللا ب   دحية

فمزّقه هللا  حذافة السهمي إىل كسرى ملك الفرس فتكرّب ومّزق الكتاب
ب  أيب بلتعة إىل ، وبعث حاطب عليه وممالكه بدعوة م  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

املقوقس ملك اإلسكندرية ومصر فقارب ومل يذكر له إسالم، وأرسل عمرو 
ب  العاص إىل ملكي عمان فأسلما، وأرسل سلي  ب  عمرو العامري إىل 

ع ب  وهب إىل احلارث ب  أيب هوذة ب  علي احلنفي ابليمامة، وأرسل شجا 
                                                           

 .9/19كري، اتريخ ا ميس، الداير ب - 1
 .7/722اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 2
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مشر الغساين ملك البلقاء م  الشام، وأرسل املهاجر ب  أيب أمية إىل احلارث 
احلمريي، وأرسل العالء ب  احلضمري إىل املندر ب  ساوى ملك البحري  
فأسلم، وأرسل أاب موسى األشعري ومعاذ ب  جبل إىل اليم  فأسلم عامة 

 1.ملوكهم وسوقتهم
 ييْه ميارِييدددددددددددددددُة الِقْبِطيَّدددددددددددددددهْ ويُأْهددددددددددددددددِ  [81]

 

دددددددددددددددرِيَّهْ    ِ يدددددددددددددددِه ويف الثَّاِمنيدددددددددددددددِة السَّ
 

ددددددددددددييامِ  [81] دددددددددددداريْر وييف ال ِ   ِلُمْؤتيددددددددددددةل  ي
 

دددددددْتُا البديليدددددددِد احليدددددددريامِ   ددددددداني  دي  قيدددددددْد كي
 

أي يف شهر حمرم م  السنة السابعة أهدى " ِ يهِ  ِدييْه ميارِييُة اْلِقْبِطيَّةُ ويُأهْ " 
 .للنيب ملسو هيلع هللا ىلص املقوقس مارية القبطية

وأختها  ملسو هيلع هللا ىلص مارية القبطيةمل يسلم املقوقس، وأهدى إىل النيب : قال اب  سعد
سريي  ومحاره يعفور وبغلته دلدل وكانت بيضاء ومل يك يف العرب يومئذ 

 2.غريها
وذكر الداير بكري أن تلك اهلدااي وصلت يف سنة سبع فقبلها رسول هللا 

كانت  فاختار مارية لنفسه وكان يطؤها مبلك اليمني وكان معجبا هبا و ملسو هيلع هللا ىلص
 3.ما أختها سريي  فوهبها حلسان ب  اثبتأبيضاء وضرب عليها احلجاب، و 

 4.وكانت وفاة مارية القبطية يف احملرم سنة ست عشرة م  اهلجرة

                                                           
 .917 – 911اب  كثري، الفصول يف السرية، ص  - 1
 .7/711اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 2
 .9/32الداير بكري، اتريخ ا ميس،  - 3
 .77/972الشامي، سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد،  - 4
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السنة الثامنة م  اهلجرة كانت سرية  يف" ِلُمْؤتيةل  ياريرْ  وييف الثَّاِمنيِة السَّرِيَّةي "
 .مؤتة

إىل مؤتة يف مجادى األوىل  هُ ثَ عْ بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بلَ : فع  عروة ب  الزبري قال
 1.ر عليها زيد ب  حارثةم  سنة مثان وأمّ 

ومؤتة تقع يف الداير األردنية شرق األردن على مسرية أحد عشر كيال 
زيد ب  حارثة وجعفر : اء يف غزوة مؤتة وهمجنوب الكرك  تضم قبور الشهد
 2.ب  أيب طالب وعبد هللا ب  رواحة

اصطلح أهل التاريخ والسري على إطالق اسم الغزوة على كل وقعة يقودها 
وهذه  ،أما ما مل يشرتك فيها النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيسموهنا سريةبنفسه، النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

 ملسو هيلع هللا ىلص مل يشرتك فيها بنفسه إال أن مجهور أهل السري السرية برغم اّن النيب
واملغازي يسموهنا غزوة، وإمّنا ذلك لكربها وكثرة عدد اجليش فيها وأتثريها 

 3.واشتهارها الكبري بني الناس
وكان سببها قتل الرسول الذي بعثه النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابلكتاب إىل أمري بصرى م  

هو احلارث ب  أيب مشر الغساين يدعوه إىل اإلسالم، فلما نزل جهة هرقل و 
: مؤتة لقيه أحد األمراء العرب الغساسنة التابعني لقيصر ملك الروم، قال له

نعم، فأوثقه وضرب عنقه، فبلغ ذلك : أي  تريد؟ لعلك م  رسل دمحم؟ قال
 .ل غريهرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاشتد عليه األمر إذ مل يقتل له رسو 
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حارثة وأوصاهم   وجهز جيشا م  ثالثة  الف مقاتل، وأّمر عليهم زيد ب 
إن أصيب فعبد هللا ب  رواحة، وسار اجليش حىت إذا إن أصيب فجعفر و 

ا عظيما، فتشاور املسلمون وصلوا معان، بلغهم أن هرقل قد مجع هلم مجع
أيمرهم أبمر  خر فيمضون له،  ن يطلبوا م  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مددا أوإورأوا 

ولك  عبد هللا ب  رواحة حثهم على قتاهلم ومواجهتهم فوافقوه على خوض 
املعركة وابتدأ القتال، فقاتل زيد حىّت قتل، مّث استلم اللواء جعفر ب  أيب 

واء حىت اللطالب فقطعت  ينه فأخذ اللواء بيساره فقطعت يساره فاحتض  
للواء عبد هللا ب  رواحة فقاتل حىت قتل، بعد ذلك اتفق خذ اأقتل هنع هللا يضر مث 

املسلمون على أن يعطوا اإلمارة  الد ب  الوليد وكانت أول معركة حيضرها 
مي م  الفناء مث عاد به يف اإلسالم فاستعمل دهاءه حىت أنقذ اجليش اإلسال

: يد يف هذه املعركةنة وقد أطلق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على خالد ب  الوليإىل املد
 1(.سيف هللا)
 .أي يف شهر رمضان" وييف ال ِ ييامِ "
ن فتح مكة كان يف شهر رمضان يف السنة أأي  "قيْد كياني  ديْتُا اْلبديليِد احلْيريامِ "

 .الثامنة م  اهلجرة
وكان فتح مكة لعشر بقني م  رمضان سنة مثان م  : " قال اب  عبد الرب

 2".اهلجرة 

                                                           
 .22 – 21مصطفى السباعي، السرية النبوية دروس وعرب، ص ص  - 1
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ح مكة أن قبيلة بكر حليفة قريش تعدت على خزاعة حليفة وسبب غزوة فت
النيب ملسو هيلع هللا ىلص فأعانت قريش حليفتها فنقضت بذلك صلح احلديبية، 

سفيان  ، فخافت قريش وأرسلت زعيمها أابفاستنجدت خزاعة ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص
 املسلمني ففشل وعاد خائبا وأمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلصليعتذر ويطيل مدة اهلدنة 

ابجلهاز لفتح مكة، ولقد كتب الصحايب حاطب ب  أيب بلتعة إىل قريش 
 .يعلمها وأرسل الرسالة مع امرأة فأخرب هللا رسوله بذلك

فكلف عليا والزبري فعادا ابلكتاب، فبكى حاطب وأخرب الرسول صلى هللا 
ساحمه وكان هله فعليه وسلم أنه فعل ذلك ليتخذ عندهم يدا فال أيذوا أ

كثر م  عشرة  الف مقاتل أفمضى املسلمون وهم  ،حاطب م  أهل بدر
وعسكروا قرب مكة، وقدم أبو سفيان زعيم قريش إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وقال 

م  دخل بيت أيب سفيان فهو  م ، وم  أغلق عليه اببه فهو  م ، : "ملسو هيلع هللا ىلص
سمح له ابملغادرة حىت رأى مواكب ، ومل ي"وم  دخل املسجد فهو  م 

اجليوش اإلسالمية مث دخل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مكة ومل يلق املسلمون مقاومة 
تذكر واستسلمت مكة فدخل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص املسجد حوله املسلمون فطاف 

 صنما فجعل يطعنها نيوحول البيت أكثر م  ثالمثائة وستويف يده قوس، 
واألصنام تتساق  عل وجوهها، مث التفت  جاء احلق وزهق الباطل،: ويقول
خريا أخ  . فاعل بكم؟ قالوا أين مكة وقال اي معشر قريش ما ترونأهل إىل 

 1.اذهبوا فأنتم الطلقاء: كرمي واب  أخ كرمي، قال
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ددددددداني يف  [82] ُ  قيدددددددْد أيْوريُدوا ميدددددددا كي  ويبديْعددددددددي
 

ددددددددْجل ُثَّ يديددددددددْوِم الطَّددددددددد   اِ فِ يديددددددددْوِم ُحندي
 

ُ  قيْد أيْوريُدوا ميا كياني يف "  أي أن أهل السري والتاريخ أوردوا بعد الفتح  "ويبديْعدي
 .ما كان م  أحداث غزوة حنني وغزوة الطائف

 .غزوة حننياملقصود به   "يديْوِم ُحنديْجل "
واد م  أودية مكة، يعرف اليوم بوادي الشرائع، يقع شرق مكة : وحنني

 1.البقرابة ثالثني كي
وتسمى غزوة حنني كذلك بغزوة هوزان ويقال هلا أيضا غزوة أوطاس ابسم 

 2.املوضع الذي كانت به الوقعة يف  خر األمر
مث غزوة : " وكانت غزوة حنني يف السنة الثامنة م  اهلجرة، قال اب  سعد
 3...".رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل حنني وهي غزوة هوزان يف شوال سنة مثان 

هو أنه بعدما مسعت هوزان بفتح مكة، خرجت : كان سبب هذه الغزوةو 
لقتال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بقيادة عوف ب  مالك ومعهم نساءهم وأمواهلم لكي 
يستميتوا يف الدفاع عنهم، فخرج إليهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف ألفني ومائتني مقاتل، 

يوم م  قلة، فنشب القتال قالوا ل  نغلب الفاغرّت املسلمون يومها بكثرهتم و 
حيث انقض الكفار على املسلمني م  الشعاب واملرتفعات،  يف حنني

قلة مع رسول هللا صلى هللا فاضطرب املسلمون وتفرقوا واهنزموا، ومل يثبت إال 
لألنصار اي عليه وسلم فنادى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اي أصحاب بيعة الرضوان 
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وثبتوا حىت انتصروا واهنزم األعداء وتركوا نساءهم وأمواهلم وفروا إىل فاجتمعوا 
الطائف وحتصنوا هبا مع ثقيف، وكانت غنائم هائلة، وأعطى رسول هللا 

 1.ملسو هيلع هللا ىلص املؤلفة قلوهبم الكثري منها ومنهم أبو سفيان وأبنائه
يف ميوياِطني كيِثرييةل  وييديْومي ُحنديْجل   ﴿ ليقيْد ني يريُكُم اَّللَُّ  :وفيها أنزل هللا قوله تعاىل

َُ ِ يا  ئلا وي ياقيْه عيليْيُكُم اأْليْر يدْ ثْدريُتُكْم  ديليْم تُدْ ِن عيْنُكْم شي بديْتُكْم كي ِِْذ أيْع ي
ُتْم ُمْدِبرِيني  ُثَّ أينْدزيلي اَّللَُّ  يِكينديتيُه عيليىى ريُ وِلِه ويعيليى  ريُحبيْه ُثَّ ويلَّيدْ

 [95،91:التوبة]﴾...جي اْلُمْؤِمنِ 
غزوة الطائف وكانت يف السنة الثامنة  غزوة حنني،مث بعد  " يديْوِم الطَّاِ فِ ُثَّ "

 .م  اهلجرة
 2".وحاصر ملسو هيلع هللا ىلص  الطائف يف شوال سنة مثان: "قال اب  كثري

ائف وغزوة الطائف هي امتداد لغزوة حنني حيث سار الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل الط
 -فروا وحتصنوا مع ثقيف يف حصوهنم ّن هوزانإ-هوزان وثقيف حيث لقتال 

وكانت حصوهنم منيعة جدا ومؤهنم كثرية، فلم أيذن هللا بفتحها وطال 
وأت هبم مسلمني، وبعد  اللهم اهد ثقيفا: حصارها، فدعا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قائال

م الرسول عوف، ورد هل سلمت هوزان وأسلم زعيمها مالك ب أزم  قصري 
مواهلم وسباايهم، وبعد غزوة تبوك أرسلت ثقيف وفدها معلنة إسالم أملسو هيلع هللا ىلص 

 3.أهل الطائف
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ددددددددارُ ْ  [83] ِة اْعِتمي  ويبديْعددددددددُد يف ِذ  القيْعدددددددددي
 

 ِمدددددددددددددددني اَِِعرَّانيدددددددددددددددِة وياْ ددددددددددددددددِتْقريارُ ْ  
 

 .بعد كل م  غزوة حنني والطائف "ويبديْعدُ " 
 .يف شهر ذي القعدة "ْعديةِ يف ِذ  اْلقي "

احلادي عشر م  الشهور، مسي بذلك ألن العرب كانت تقعد : وُذو الَقْعدة
 1.فيه ع  الغزو

ِِعرَّانيةِ  اْعِتميارُ ُ " َْ م  أحداث السنة الثامنة م  اهلجرة، عمرة النيب  "ِمني ا
 .ملسو هيلع هللا ىلص املسماة بعمرة اجلعرّانة

 2". عمرة اجلعرانة يف ذي القعدة سنة مثانواعتمر ملسو هيلع هللا ىلص:"قال الواقدي
بكسر اجليم وكسر العني وتشديد الراء، وهي مكان بني مكة : واجلعرانة

والطائف، نزله النيب ملسو هيلع هللا ىلص ملا قسم غنائم هوزان، وأحرم منها، وتقع مشال 
س ها الناشرقي مكة يف صدر وادي سرف وال زال االسم معروفا، وقد اختذ

 3.ابعتمار الرسول منها بعد غزوة الطائف مكاان لإلحرام ابلعمرة، اقتداء
استقر النيب ملسو هيلع هللا ىلص أايما يف اجلعرانة وقسم فيها الغنائم اليت غنموها  "وياْ ِتْقريارُ ْ "

 .م  هوزان
ودخل مكة  مث إن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اعتمر فأحرم م  اجلعرانة: " باجوريقال ال

بليل فطاف واستلم احلجر مث رجع م  ليلته، وكانت إقامته ابجلعرانة ثالث 
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عشرة ليلة، مث أمر عليه الصالة والسالم ابلرحيل فسار اجليش  منا مطمئنا 
 1".حىت دخل املدينة لثالث بقني م  ذي القعدة

تُددددددددددددُه زييْدنيددددددددددددُب مياتيددددددددددددْه نَّددددددددددددا [84]  ويبِندْ
 

دددددددددداميْولِددددددددددُد ِِبْدددددددددددرياِهيمي  ِ   ْتمي ددددددددددا حي  يهي
 

ُتُه زييْدنيُب مياتيهْ "  نت رسول هللا توفيت زينب بكذلك ويف السنة الثامنة  " ويبِندْ
 .ملسو هيلع هللا ىلص

ث أنه غسلنها كل مثان م  اهلجرة، وحدّ وقد ذكر اب  سعد أهنا توفيت سنة 
 2.م  أم أ   وسودة بنت زمعة وأم سلمة

 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عمد هلا هبار وكان سبب موهتا أهنا ملا خرجت م  مكة إىل
ب  األسود ورجل  خر فدفعها أحدمها، فسقطت على صخرة فأسقطت 

 3.وأهراقت الدماء فلم يزل هبا مرضها ذلك حىت ماتت سنة مثان م  اهلجرة
ولد إبراهيم اب  النيب  -السنة الثامنة -وفيها أيضا  "ميْوِلُد ِِبْدرياِهيمي ِ يهيا انَّ "

 . م  مارية القبطيةملسو هيلع هللا ىلص
 4".ولدته يف ذي احلجة سنة مثان: "قال اب  حجر
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ولقد فرح به النيب ملسو هيلع هللا ىلص فرحا شديدا ومسّاه ع   جّده إبراهيم، فع  
ُتُه »: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أنس ب  مالك قال مت،  يسيمَّيدْ ليةي ُ تي ُوِلدي ِل اللَّيدْ
 1.«اِبْ ِم أييب ِِبْدرياِهيمي 

ْتميا"  .يقينا على أنه ولد يف السنة الثامنة دون خالف "حي
ددددددددددددددهْ  [85] ددددددددددددددا ِلعياِ َثي بيددددددددددددددْه نديْوبديتديهي  ويويهي

 

دددددهْ   دددددْوديُة ميدددددا دياميدددددْه زيميدددددا ل عياِ َثي   ي
 

قالت له  ملا كربت سودة بنت زمعة خافت أن يطلقها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 .وأعطي ليليت لعائشة كدأمسكين عن

ال : خشيت سودة أن يطلقها النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: "   اب  عباس، قالعف
 يتي ُجنيا ي  ﴿ :تطلقين وأمسكين، واجعل يومي لعائشة، ففعل فنزلت

رت  يدْ نديُهميا ُصْلحلا ويال بْلُا خي ، فما [792:النساء] ﴾ عيليْيِهميا أيْن ُيْ ِلحيا بدييدْ
 2".ه م  شيء فهو جائزاصطلحا علي

ددددددددددري ُ ْتيِفددددددددددي  [86] ددددددددددُر  ييدْ بدي  ويُعِمددددددددددلي املندْ
 

ددددددددجَّ عيتَّددددددددابت  ِيْهددددددددِل امليْوِقددددددددفِ    ويحي
 

ري ُ ْتيفِ "  بديُر  ييدْ ملنرب بعد أن يف السنة الثامنة اختذ  النيب ملسو هيلع هللا ىلص ا" يويُعِملي اْلِمندْ
 .خنلةكان  طب على جذع 

 3."اختذ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص املنربيف سنة مثان ": قال العامري

                                                           
، 9375: رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، ابب رمحته ملسو هيلع هللا ىلص الصبيان، رقم - 1
4/7211. 
، 3141: ابب وم  سورة النساء،  رقمرواه الرتمذي يف سننه، كتاب  تفسري القر ن،  - 2
 .، قال الرتمذي حديث حس  صحيح غريب5/942
 .7/321العامري، هبجة احملافل وبغية األماثل،  - 3
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: روى البخاري يف صحيحه م  حديث جابر ب  عبد هللا رضي هللا عنهما
اَي َرُسوَل اَّللهِّ : َأنه اْمرَأَة  مَِّ  األَْنَصارِّ قَاَلْت لَِّرُسولِّ اَّللهِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهمَ 

ئ ا تَلْقُعُد عَ  ، «ِِْن ِشْئهِ »: َلْيهِّ، فَإِّنه يلِّ ُغاَلم ا جَنهار ا قَالَ َأاَل َأْجَعُل َلَك َشيلْ
ُّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم : قَالَ  بَلَر، فَلَلمها َكاَن يَلْوُم اجلُُمَعةِّ قَلَعَد النهيبِّ فَلَعمَِّلْت َلُه املِّنلْ

رَبِّ الهذِّي ُصنَِّع، َفَصاَحتِّ النهْخَلُة الهيتِّ َكاَن َ ُْطبُ  عِّْنَدَها، َحىته   َعَلى املِّنلْ
ُّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم َحىته َأَخَذَها، َفَضمهَها إِّلَْيهِّ،  ، فَلنَلَزَل النهيبِّ َكاَدْت تَلْنَشقُّ

ِّّ الهذِّي ُيَسكهُت، َحىته اْستَلَقرهْت، قَالَ  بيكيْه عيليى »: َفَجَعَلْت تَئِّ ُّ أَنِّنَي الصهيبِّ
 1.«لذ ِْكرِ ميا كيانيْه تيْسميُع ِمني ا

بعد أن أمت النيب ملسو هيلع هللا ىلص عمرة اجلعرانة استخلف " ويحيجَّ عيتَّابت  ِيْهِل اْلميْوِقفِ "
 .عتاب ب  أسيد أمريا على مكة

فلما فرغ  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص م  عمرته انصرف راجعا إىل :" قال اب  اسحاق
خّلف معه معاذ ب  جبل املدينة واستخلف عتاب ب  أسيد على مكة، و 

 2".يفقه الناس يف الدي  ويعلمهم القر ن
 .ولقد حج عتاب ابملسلمني يف السنة الثامنة م  اهلجرة

وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب حتج عليه، : "قال اب  اسحاق
 3".وحج ابملسلمني تلك السنة عتاب ب  أسيد وهي سنة مثان

 

                                                           
 .3/17، 9125: رواه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، ابب النجار، رقم - 1
 .1/954السهيلي، الروض األنف،  - 2
 .1/955السهيلي، الروض األنف،  - 3
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 1".مري أقام احلج يف اإلسالموهو أول أ": قال اب  عبد الرب
 أحدا  السنة التا عة من اهل رة

 ُثَّ تديبُدددددددووي قيدددددددْد  يدددددددزيا يف التَّاِ دددددددعيهْ  [87]
 

ددددددددرياِر رياِ عيددددددددهْ   دددددددددَّ ميْسددددددددِ دي ال ِ   ويهي
 

يف السنة التاسعة م  اهلجرة غزا النيب ملسو هيلع هللا ىلص " ُثَّ تديُبووي قيْد  يزيا يف التَّاِ عيةْ " 
 .كغزوة تبو 

وتبوك اليوم أصبحت مدينة م   مدن مشال احلجاز الرئيسية هلا إمارة تعرف 
كيال ع  طريق معبدة متر   112وهي تبعد ع  املدينة مشاال : إبمارة تبوك
 2.خبيرب وتيماء
 3.غزوة تبوك يف رجب سنة تسع م  مهاجره: قال اب  سعد

سبحانه وتعاىل على ملا أنزل هللا : وسبب هذه الغزوة كما ذكر اب  كثري وغريه
﴿ قياتُِلوا الَِّذيني ال يُدْؤِمُنوني اِبَّللَِّ ويال اِبْليديْوِم ا ِخِر ويال  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ندب رسول هللا صلى هللا   ، [92:التوبة] ﴾ُةيرِ ُموني ميا حيرَّمي اَّللَُّ ويريُ ولُهُ 
جلهاد وأعلمهم بغزو عليه وسلم أهل املدينة وم  حوهلم م  األعراب إىل ا

الروم، فصرح هلم هبا ليتأهبوا شدة عدوهم، وذلك حني طاب الثمار وكانت 
واسخلف عليا على  اسنة جمدبة، فخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف حنو م  ثالثني ألف

النساء والذرية، وقد خرج معه عبد هللا ب  أيب رأس النفاق وعاد أثناء 
وم  عذره هللا م  الرجال هللا ملسو هيلع هللا ىلص النساء والذرية الطريق، وختلف ع  رسول 

                                                           
 .931اب  عبد الرب، الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص  - 1
 .52عاتق ب  غيث، معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية، ص  - 2
 .9/795اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 3
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سامل : البكاؤون، وكانوا سبعةمنهم و مم  ال جيد ظهرا يركبه أو نفقة تكفيه، 
ب  عمري، وعلبه ب  زيد، وأبو ليلى عبد الرمح  ب  كعب، وعمر ب  احلمام، 

ة الفزازي  ير ب  ساوعبد هللا ب  املغفل املزين، وهرمي ب  عبد هللا، وعرابض 
 .مهنع هللا يضر

 .وختلف منافقون كفرا وعنادا وكانوا حنو الثمانني رجال
وختلف عصاة مثل مرارة ب  الربيع وكعب ب  مالك، وهالل ب  أمية مث اتب 

 .هللا عليهم بعد قدومه ملسو هيلع هللا ىلص خبمسني ليلة
، شيء م  ماء قليل فكثرت بربكتهمث بلغ النيب ملسو هيلع هللا ىلص تبوك وفيها عني تبض ب

وكثري م  املعجزات األخرى ظهرت له يف هذه الغزوة كتكثري الطعام، ودعا 
 .السحابة فأمطرت

وملا انتهى إىل هناك مل يلق غزوا ورأى أن دخوهلم إىل أرض الشام هبذه السنة 
 1.يشق عليهم فعزم على الرجوع

مث أاته أهل  يلة  رهب األعداءأه حيث  قد عسكر جبيشكان النيب ملسو هيلع هللا ىلصو  
عطوه اجلزية، وعاد للمدينة بعد بضع عشرة ليلة وكانت  خر أوجراب وأذرح و 

 2.غزوة غزاها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بنفسه
ويف السنة التاسعة أيضا أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص هبدم  "ويهيدَّ ميْسِ دي ال ِ رياِر رياِ عيهْ "

 .ر الذي بنوه املنافقون لتفريق املسلمنيمسجد الضرا

                                                           
 .979 - 971اب  كثري، الفصول يف السرية، ص ص  - 1
 .27العسريي، موجز التاريخ اإلسالمي، ص  - 2
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الضرار  مسجد هدم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -سنة تسع -وفيها :"قال اب  األثري
ابملدينة وكان املنافقون بنوه، وكان هدمه بعد عود رسول هللا صلى هللا عليه 

 1".وسلم م  غزوة تبوك
ون به ل النفاق يضارّ ولقد توىل بناء مسجد الضرار اثين عشر رجال م  أه

مسجد قباء ليؤدي إىل االختالف وافرتاق الكلمة وملا فرغوا م  بناءه أتوا 
لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو يتجهز لتبوك وقالوا له لقد بنينا مسجدا لذي العلة 

وتصلي لنا فيه وتدعو  واحلاجة والليلة املطرية الشاتية وإان حنب أن أتتينا
إين على جناح سفر ولو قدمنا إن شاء هللا : "رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصابلربكة، فقال 
، فلما عاد ملسو هيلع هللا ىلص م  تبوك وعزم ع  الذهاب إىل مسجدهم، "أتيناكم فصلينا

، فأمر صلى اضرار  ابه املنافقون وأنه مسجد مه نزل عليه القر ن وأخربه مبا هَ 
 2.هللا عليه وسلم هبدمه وحرقه

ددددددددجَّ اِبلنَّدددددددداِة أبُددددددددو بيْكددددددددرل وُثيْ  [88]  ويحي
 

دددددددددددددتيمْ    تيدددددددددددددتي بديدددددددددددددرياءيةل عيِلددددددددددددديٌّ ويحي
 

ُددددددددددجَّ ُمَْثددددددددددِروت بديْعددددددددددُد ويالي  [89]  أيْن ال ةي
 

 ييطُدددددددددوفي عيدددددددددارل ذيا  ِيْمدددددددددرل  ديعيدددددددددتي  
 

 .بو بكر ابلناسأعة كذلك حج ويف السنة التاس "ويحيجَّ اِبلنَّاِة أيبُو بيْكرل " 
بو بكر ابلناس حيث خرج يف أحج  -ة تسعسن -وفيها : قال الطربي

 3.ثالمثائة وبعث معه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعشري  بدنة
 .ويف يوم النحر تال علي سورة براءة على الناس  "عيِليٌّ   بديرياءيةت تيتي  ويُثيْ "

                                                           
 .7/31ثري، أسد الغابة، اب  األ - 1
 .325الطهطاوي، هناية االجياز يف سرية ساك  احلجاز، ص  - 2
 .3/799اتريخ الطربي،  - 3
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: حلق علي ب  أيب طالب أاب بكر فقال له أبو بكر ":قال اب  سعد
ال، ولك  بعثين أقرأ براءة على الناس : احلج؟ قالاستعملك رسول هللا على 

فحج ابلناس وقرأ علي ب   وأنبذ إىل كل ذي عهد عهده، فمضى أبو بكر
ال حيج بعد العام : أيب طالب براءة على الناس يوم النحر عند اجلمرة وقال

 1".مشرك وال يطوف ابلبيت عراين
 .أي ألزم "مويحيتي "
 .أي أن ال حيج بعد هذا العام مشرك  "ْعدُ أيْن الي ةيُجَّ ُمَْثِروت بدي "

إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام : موافق لقوله تعاىل: قال النووي
بعد عامهم هذا واملراد ابملسجد احلرام احلرم كله فال  ك  مشرك م  دخول 

أو أمر مهم ال  ك  م  الدخول بل  رج  ةجاء يف رسال احلرم حبال حىت لو
م  يقضي األمر املتعلق به ولو دخل خفية ومرض ومات نبش وأخرج إليه 

 2.م  احلرم
كانت العرب تطوف ابلبيت عراة إال احلمس واحلمس    "عيارل  وفي ييطُ ويالي "

قريش وما ولدت، كانوا يطوفون ابلبيت عراة إال أن تعطيهم احلمس ثيااب، 
العرب صديق  فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، فم  مل يك  له م 
إما أن يطوف : مبكة يعريه ثواب وال يسار يستأجر به، كان بني أحد أمري 

                                                           
 .9/792اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 1
 .2/775النووي، شرح مسلم،  - 2
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ابلبيت عرايان وإما أن يطوف يف ثيابه فإذا فرغ م  طوافه ألقى ثوبه عنه فال 
 1. سه أحد وكان ذلك الثوب يسمى اللقى

ال  ألهنم قالوا: "، ما ذكره الزخمشري يف الكشافوالسبب يف طوافهم عراة
تفاؤال ليتعروا م  الذنوب كما تعروا م  : عبد هللا يف ثياب أذنبنا فيها، وقيلن

 2".الثياب
ي يف صحيحه والنهي ع  حج املشركني والطواف ابلبيت عراة ذكره البخار 

، ويالي ييطُوُف اِبْلبديْيِه »: م  حديث أيب هريرة أيالي الي ةيُجب بديْعدي العياِم ُمَْثِروت
نت   3.«ُعْر ي

أي أّن علي هنع هللا يضر فعل ذلك أبمر م  رسول هللا صلى هللا " تي عي ْمرل  دي ذيا  ِي "
 .عليه وسلم

ددددددددري  [91] ددددددددا تديتدْ دددددددداءيِر الُو ُددددددددوُد ِ يهي  ويجي
 

دددددددددْهريا  ددددددددداُ  َري شي ا ويِمدددددددددْن ِنسي دددددددددذي  هي
 

أي جاءت قبائل العرب للنيب ملسو هيلع هللا ىلص مسلمة بعد أن قوت " ويجياءيِر اْلُوُ ودُ " 
 .وانتشر اإلسالم يف كل األمصار واألقطار املسلمنيشوكة 

 4".د وفادة إذا خرج إىل ملك أو أمريوفد فالن يف: "قال األصمعي
 5.القدوم على العظماء للعطااي واالسرتفاد: وذكر ا فاجي أن أصل الوفود

                                                           
 .77/352جواد علي، املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم،  - 1
 .9/711الزخمشري، الكشاف،  - 2
: رواه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج، ابب ال يطوف ابلبيت عراين وال حيج مشرك، رقم - 3

7199 ،9/753. 
 .3/414اب  منظور، لسان العرب،  - 4
 .2/371الزبيدي، اتج العروس،  - 5
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 .أي يف السنة التاسعة م  اهلجرة" ِ يهيا"
سع تتابعت الوفود على رسول ويف هذه السنة اليت هي سنة ت: "يبقال احلل

 1".هللا ملسو هيلع هللا ىلص حىت قيل هلا سنة الوفود
سحاق تنتظر ما  لص إليه األمر بني إولقد كانت العرب كما ذكر اب  

كانوا إمام الناس وأهل احلرم، فلما افتتحت مكة   االنيب ملسو هيلع هللا ىلص وقريش ألن قريش
طاقة هلم حبرب النيب صلى هللا  عرفت العرب أنه ال ودانت قريش للنيب ملسو هيلع هللا ىلص

 2".عليه وسلم فدخلوا يف دي  هللا أفواجا يفدون إليه م  كل مكان
ري "  3.أي واحدا بعد واحد "تديتدْ

ري ى ﴿ : ومنه قوله تعاىل أي واحدا بعد [ 44:املؤمنون]﴾ ُثَّ أيْر يْلنيا ُرُ لينيا تديتدْ
 4.واحد

ا ويِمْن ِنسياُ  َ" ويف سنة تسع  ىل رسول هللا " :قال اب  األثري "ري شيْهرياهيذي
 5".م  نسائه، وأقسم أن ال يدخل عليهّ  شهرا

هو اليمني على ترك وطء املنكوحة :"واملقصود ابإليالء كما عرفه اجلرجاين
 6".جامعك أربعة أشهرأمثل وهللا ال  مدة،

                                                           
 .3/921احلليب، السرية احللبية،  - 1
 .4/11اب  كثري، السرية النبوية،  - 2
 .74/332 الزبيدي، اتج العروس، - 3
 .9/243اجلوهري، الصحاح،  - 4
 .7/31اب  األثري، أسد الغابة،  - 5
 .47اجلرجاين، التعريفات، ص  - 6
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 االستجابة لرغبات نسائه يف توسيع وسبب إيالء النيب ملسو هيلع هللا ىلص هو رفضه ملسو هيلع هللا ىلص
النفقة وكره منه  هذا التطلع فقرر مقاطعته  حىت شاع بني الناس أن النيب 

وهجره  النيب ملسو هيلع هللا ىلص شهرا ال يتصل هب ، حىت ... ملسو هيلع هللا ىلص طلق نساءه مجلة 
إليه  مجيعا إما يشعرن مبا فعل ، ونزلت  ية التخيري م  عند هللا تطلب 

التجرد للدار اآلخرة مع رسول هذه طريقته يف حياته، وإما اللحاق أبهلهّ  
 .حيث املالبس احلسنة واملآكل الدمسة

ُُتَّ تُِرْدني احلْييياةي ﴿ : وذلك بقوله تعاىل َي ِِْن ُكندْ  ي أييدبهيا النَِّ ب ُقْل أِليْزوياِج
نْدييا ويزِينديتديهيا  ديتديعياليْجي  يتل الدب َِي ﴾ أُميتِ ْعُكنَّ ويُأ ير ِْحُكنَّ  يرياحلا 

 ، فأثرن هللا ورسوله والدار اآلخرة وعش  مع [92:األحزاب]
 1.النيب ملسو هيلع هللا ىلص معينات على احلق راغبات يف الثواب

ويشهد إليالء النيب ملسو هيلع هللا ىلص ما روى البخاري يف صحيحه م  حديث أم سلمة 
ه َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم  ىَل مِّْ  نَِّسائِّهِّ َشْهر ا، فَلَلمها َمَضى تِّْسَعٌة  :اهنع هللا يضر َأنه النهيبِّ

إِّنهَك َحَلْفَت َأْن اَل َتْدُخَل َشْهر ا، : َوعِّْشُروَن يَلْوم ا، َغَدا أَْو رَاَح َفقِّيَل َلهُ 
 2.«يديْوملاِِنَّ الَثَّْهري ييُكوُن ِتْسعيةل ويِعَْثرِيني »: فَلَقالَ 

اِشددددددددددددديَّ نديعيدددددددددددددى وصيدددددددددددددلَّى [91]  ُثَّ النَّ ي
 

لي الفيْ ددددددددتي   بيددددددددةي  ي  عيليْيدددددددِه ِمددددددددْن طييدْ
 

 .م  أحداث السنة التاسعة وفاة النجاشي ملك احلبشة" ُثَّ النَّ ياِشيَّ " 

                                                           
 .445الغزايل، فقه السرية، ص  - 1
، 5919: رواه البخاري يف صحيحه، كتاب النكاح، ابب هجرة النيب ملسو هيلع هللا ىلص نساءه، رقم - 2
1/39. 
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 1".كان موت النجاشي يف رجب م  سنة تسعو : " قال السهيلي
سلمون يف رجب سنة مخس وهذا النجاشي هو أصحمة الذي هاجر إليه امل

بعد ذلك بقليل اهلجرة الثانية، وكتب م  النبوة اهلجرة األوىل، مث هاجروا إليه 
له النيب ملسو هيلع هللا ىلص كتااب يدعوه فيه إىل اإلسالم، وكتااب  خر أبن يزوجه أم حبيبة، 
وحيمل إليه م  عنده م  أصحابه وبعثهما مع عمرو ب  أمية الضمري سنة 

 2.  به وأسلم على يد جعفر ب  أيب طالبمهلجرة، فآست م  ا
 3".اإلخبار ابملوت واإلشعار به: "النعي كما ذكر اب  سيده هو "نديعيى"
بيةي " صلى النيب ملسو هيلع هللا ىلص صالة الغائب على النجاشي م  " ويصيلَّى عيليْيِه ِمْن طييدْ

 .املدينة
َّللَِّ صيلَّى هللُا عيليْيِه وي يلَّمي نديعيى النَّ ياِشيَّ أينَّ ريُ ولي ا»: فع  أيب هريرة هنع هللا يضر

 4.«يف اليديْوِم الَِّذ  مياري ِ يِه خيريجي ِِري املُ يلَّى،  ي يفَّ ِ ِْم ويكيبدَّري أيْربديعلا
ت أنه ملسو هيلع هللا ىلص صلى على لى النجاشي صالة الغائب، ومل يثبفالنيب ملسو هيلع هللا ىلص صلى ع

واه وسبب ذلك أنه مات بني قوم نصارى ومل يك  عنده م  يصلي غائب س
عليه ألن الصحابة الذي  كانوا مهاجري  عنده خرجوا م  عنده مهاجري  

 5.إىل املدينة عام خيرب
                                                           

 .3/919، السهيلي، الروض األنف - 1
 .5/95شرح الزرقاين على املواهب اللدنية،  - 2
 .9/11اب  سيده، املخصص،  - 3
: رواه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلنائز، ابب الرجل ينعي إىل أهل امليت بنفسه، رقم - 4

7945 ،9/19. 
 .3/911الذهيب، سري أعالم النبالء،  - 5
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لي اْلفيْ تي " ، واجلزاء م  أبن صلى عليه النيب ملسو هيلع هللا ىلصوالشرف انل الفضل  " ي
دة م  هاجروا إليه م  املسلمني ووفر هلم جنس العمل؛ حيث ملا أحس  وفا

 .احلماية الالزمة، شرح هللا صدره لإلسالم وصلى عليه خري األانم
 أحدا  السنة العاشرة من اهل رة

 ويميدددداري ِِبْدددددرياِهيُم يف العيدددداِم األيِخددددريْ  [92]
 

ِلددددددددْي أيْ ددددددددليمي وياْ ُددددددددُه جيرِيددددددددرْ    ويالبي ي
 

 .ملسو هيلع هللا ىلص وأمه مارية القبطية كما تقدماب  النيب " ويمياري ِِبْدرياِهيمُ " 
 .أي كانت وفاته يف السنة العاشرة م  اهلجرة" يف اْلعياِم اأْليِخريْ "

 1.ذكر مجهور أهل السري أنه مات يف السنة العاشرة حيث
وغسله الفضل ب  العباس ونزل قربه الفضل  فوكان عمره ملا تويف سنة ونص
ا، كثري الشبه بوالده صلى هللا ن  وكان أبيضا مسمه وأسامة ب  زيد فيما قيل 

 2.عليه وسلم
تيْدميُع اْلعيْجُ ويةيْزيُن اْلقيْلُب، ويالي نديُقوُل ِِالَّ ميا يديْر يى »: وقال ملسو هيلع هللا ىلص عند وفاته

َي ليميْحُزونُوني  هللِا  ي ِِبْدرياِهيُم ِِ َّ ِب  3.«ريبدَّنيا، وي
ِلْي أيْ لي " ويف السنة العاشرة كان إسالم جرير ب  عبد " مي وياْ ُُه جيرِيرْ وياْلبي ي

 .هللا البجلي هنع هللا يضر
 

                                                           
 .77/712شرح الزرقاين على املواهب اللدنية، - 1
 .7/412الذهيب، اتريخ اإلسالم،  - 2
، 9375: رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، ابب رمحته ملسو هيلع هللا ىلص الصبيان، رقم  - 3
4/7211. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   
 

066 
 

 2.جرير 1فقد ذكر العامري أن السنة العاشرة كان فيها إسالم سيد جبيلة
إسالمه كان قبل وفاة النيب ملسو هيلع هللا ىلص أبربعني يوما، وكان  وذكر اب  األثري أنّ 

مر اب  ا طاب  هنع هللا يضر جرير يوسف هذه األمة، وهو حس  الصورة، قال ع
إذا أاتكم كرمي : " سيد قومه، وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص ملا دخل عليه جرير فأكرمه 

 3".قوم فأكرموه
وتكم  أمهية أحاديث جرير هنع هللا يضر أبن إسالمه كان متأخرا فيكون فعله هنع هللا يضر 

 4.ابةمقدم على غريه م  الصح
ددددددددددةي الددددددددددويدياِ  قيدددددددددداِر ي  [93] ددددددددددجَّ حي َّ  ويحي

 

ددددددددددا َِمنيددددددددددا   ويويقيددددددددددفي اَُْمعيددددددددددةي ِ يهي
 

 .أي أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص حج يف السنة العاشرة م  اهلجرة" ويحيجَّ " 
مث حجة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابلناس سنة عشر م  مهاجره وهي ": قال اب  سعد

 5."الوداع وكان املسلمون يسموهنا حجة اإلسالماليت يسمي الناس حجة 
الناس فيها ومسيت حجة الوداع ألن  النيب ملسو هيلع هللا ىلص خطب "  َّةي اْلويديا ِ حي "

 6.ووّدعهم" لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا:" وقال وأوصاهم
 .حرم ابحلج والعمرة قارانأأي أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص  "قياِر ي "

                                                           
السمعاين، : ينظر. ) نسبة إىل قبيلة جبيلة وهو اب  أمنار ب  أراش، وقييل إن جبيلة اسم أمهم - 1

 (.9/27األنساب، 
 .9/19احملافل وبغية األماثل،  العامري، هبجة - 2
 .7/592اب  األثري، أسد الغابة،  - 3
 .932-4/931العازمي، اللؤلؤ املكنون يف سرية النيب املأمون،  - 4
 .9/731اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 5
 .321الطهطاوي، هناية اإلجياز يف سرية ساك   احلجاز، ص  - 6
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خالف بني الفقهاء فاملالكية والشافعية ذهبوا إىل اإلفراد، وأّما  ويف هذا
 1.احلنابلة فقالوا ابلتمتع، وأما احلنفية فقالوا ابلقران

وأما حجة النيب ملسو هيلع هللا ىلص فاختلفوا فيها هل كان مفردا أم متمتعا أم : قال النووي
كل طائفة رجحت قاران وهي ثالثة أقوال للعلماء حبسب مذاهبهم السابقة و 

نوعا واّدعت أن حجة النيب ملسو هيلع هللا ىلص كانت كذلك والصحيح أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان أوال 
وم  ... على احلج فأصبح قاران  دخلهاأمث أحرم ابلعمرة بعد ذلك و  مفردا

ن  انتفاع واالرتفاق وقد ارتفق ابلقر ى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو االو ر 
تمتع وزايدة يف االقتصار على فعل واحد وهبذا اجلمع تنتظم كارتفاق امل

 2.األحاديث كلها
ُْمعيةي ِ يهيا َِمنيا" َْ أي أن وقفة عرفة يف حجة الوداع كانت يوم  "ويويقيفي ا

 .اجلمعة
قد أمجعوا على أن وقفة النيب ملسو هيلع هللا ىلص بعرفة يف حجة الوداع  ": قال احلمريي

 3".ع ذي احلجة م  سنة عشركانت يوم اجلمعة اتس
ددددددْوِم ُبَْثددددددري  ليُكددددددمُ  [94]  ويأُْنزِليددددددْه يف اليدي

 

ْلددددددددُه ليُكددددددددْم ِديددددددددنيُكمُ    اليددددددددْومي أيْكمي
 

اْليديْومي  ﴿ :داع نزل قوله تعاىلففي يوم اجلمعة م  يوم عرفة عام حجة الو  
ْلُه ليُكْم ِدينيُكْم ويأيْ يْمُه عيليْيُكْم نِْعميِ  ويريِ يُه لي   ﴾ُكُم اِ ْ تمي ِدينال أيْكمي

 [3:املائدة]

                                                           
 .9/315شرح الزرقاين على املوطأ،  - 1
 .2/735النووي، النهاج شرح صحيح مسلم ب  احلجاج،  - 2
 .9/41احلمريي، االكتفاء،  - 3
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ففي صحيح البخاري، ع  عمر ب  ا طاب هنع هللا يضر، أن رجال م  اليهود قال 
َنا َمْعَشَر اليَلُهودِّ نَلزََلْت، : له نِّنَي،  يٌَة يفِّ كَِّتابُِّكْم تَلْقَرُءونَلَها، َلْو َعَليلْ ُْؤمِّ

اَي أَمِّرَي امل
ا ْلُه ليُكْم ِدينيُكْم  ﴿ :َأيُّ  يٍَة؟ قَالَ : قَالَ . اَلختهَْذاَن َذلَِّك اليَلْوَم عِّيد  اْليديْومي أيْكمي

قيالي  [3:املائدة] ﴾ويأيْ يْمُه عيليْيُكْم نِْعميِ  ويريِ يُه ليُكُم اِ ْ تمي ِدينال 
َي اليديْومي، ويامليكياني الَِّذ  نديزيليْه ِ يِه عيليى النَِّ ِ  صيلَّى»: ُعميرُ  نيا ذيِل  قيْد عيري دْ

ُعيةل  َُ  1.«هللاُ عيليْيِه وي يلَّمي، ويُهوي قيا ِمت ِبعيري يةي يديْومي 
كان ذلك اليوم مخسة أعياد مجعة وعرفة وعيد اليهود وعيد : قال اب  عباس

 2.النصارى واجملوس ومل جتتمع أعيادا أهل امللل يف يوم قبله وال بعده
 ويميددددددددددْوُر ريْةيانيددددددددددةي بديْعدددددددددددي عيددددددددددْوِدِ   [95]

 

 ْسدددددُع ِعَْثدددددني ُمددددددَّةل ِمدددددْن بديْعدددددِد ِ ويالت ِ  
 

أي أن رحيانة بنت زيد توفيت بعد رجوع النيب " ْوُر ريْةيانيةي بديْعدي عيْوِد ِ ويمي " 
 .ملسو هيلع هللا ىلص م  حجة الوداع

فلم تزل عنده حىت ماتت مرجعه م  حجة الوداع فدفنها :" قال اب  سعد
 3".ابلبقيع

 .أي تويف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ع  تسع نسوة "ْن بديْعِد ِ ويالتِ ْسُع ِعَْثني ُمدَّةل مِ "
عائشة بنت : وه  أنه عليه السالم تويف ع  تسعال خالف : قال اب  كثري

أيب بكر الصديق التيمية، وحفصة بنت عمر ب  ا طاب العدوية، وأم حبيبة 
 صخر ب  حرب اب  أمية األموية، وزينب بنت جحشبنت أيب سفيان 

                                                           
 .7/72، 45: رواه البخاري يف صحيحه، كتاب اإل ان، ابب زايدة اإل ان ونقصانه، رقم - 1
 .71/921القسطالين، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،  - 2
 .2/713اب  سعد، الطبقات الكربى،  - 3
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مية املخزومية، وميمونة بنت احلارث أ، وأم سلمة هند بنت أيب األسدية
اهلاللية، وسودة بنت زمعة العامرية، وجويرية بنت احلارث اب  أيب ضرار 
املصطلقية، وصفية بنت حيي ب  أخطب النضرية االسرائيلية اهلارونية رضي 

 1.هللا عنه  وأرضاه ّ 
  بع أحدا  السنة العاشرة من اهل رة

  وو اته مَر الن 
دددددددددْجِ قي يدددددددددى ييِقينيددددددددددا [96]  وييديدددددددددْومي االنْدندي

 

دددددددددددتِ ينيا  ددددددددددلي الدددددددددددثَّتي ي والسِ   ِِْذ أيْكمي
 

أي أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص تويف يوم االثنني، وذلك " وييديْومي ااِلنْدنديْجِ قي يى ييِقينيا" 
 .ابلقول الثابت اليقني املعتمد عند أهل السري، وما صح عند أهل احلديث

 2".وقد كانت وفاته ملسو هيلع هللا ىلص يوم االثنني بال خالف: "قال القسطالين
واجلمهور على أنه تويف ملسو هيلع هللا ىلص يف الثاين عشر م  ربيع األول : "وقال املقريزي
 3".يوم االثنني

، قَالَ ويشهد لذلك ما روى البخاري يف صحيحه  َأْخبَلَرينِّ أََنُس : َع ِّ الزُّْهرِّيِّّ
َبُه  -ُ  َمالٍِّك  األَْنَصارِّيُّ بْ  ه َصلهى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلهَم َوَخَدَمُه َوَصحِّ وََكاَن تَبَِّع النهيبِّ
-  َ ِّّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم الهذِّي تُلُويّفِّ َأنه َأاَب َبْكٍر َكاَن ُيَصلِّّي هَلُْم يفِّ َوَجعِّ النهيبِّ

ُّ َصلهى  فِّيهِّ، َحىته إَِّذا َكاَن يَلْومُ  ثْلنَلنْيِّ َوُهْم ُصُفوٌف يفِّ الصهالَةِّ، َفَكَشَف النهيبِّ االِّ

                                                           
 .4/512اب  كثري، السرية النبوية،  - 1
 .3/513القسطالين، املواهب اللدنية،  - 2
 .74/543املقريزي، إمتاع األمساع،  - 3
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َنا َوُهَو قَائٌِّم َكَأنه َوْجَهُه َوَرَقُة ُمْصَحفٍ  َر احُلْجَرةِّ يَلْنظُُر إِّلَيلْ تلْ  1هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم سِّ
َ مَِّ  الَفرَحِّ بِّرُ  ِّّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ مُثه تَلَبسهَم َيْضَحُك، فَلَهَمْمَنا َأْن نَلْفَتنتِّ ْؤيَةِّ النهيبِّ

ه َصلهى هللاُ  ، َوَظ ه َأنه النهيبِّ َل الصهفه َوَسلهَم، فَلَنَكَص أَبُو َبْكٍر َعَلى َعقِّبَلْيهِّ لَِّيصِّ
نيا النَِّ ب صيلَّى هللُا عيليْيِه وي يلَّمي »َعَلْيهِّ َوَسلهَم َخارٌِّج إِّىَل الصهاَلةِّ  أيْن  يأيشياري ِِلييدْ

ري  ديتُدُويفِ ي ِمْن يديْوِمهِ  تدْ  2.«أيِ بوا صيتيتيُكْم ويأيْرخيى السِ 
تِ ينيا" سنة تويف النيب ملسو هيلع هللا ىلص حني أكمل الثالث وستني  "ِِْذ أيْكميلي الثَّتي ي ويالسِ 

 .وذلك سنة إحدى عشرة م  اهلجرة ،م  عمره
حني اشتّد الضحى م  يوم االثنني الثنيت  وكانت وفاته ملسو هيلع هللا ىلص" :قال الفاسي

عشرة ليلة مضت م  ربيع األول سنة إحدى عشر  م  اهلجرة ع  ثالث 
 3...".وستني سنة م  عمره

 4".تويف وهو اب  ثالث وستني سنة"فع  عائشة، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
يشِ  [97] ددددددِ  ْ ُن يف بديْيدددددِه ابْدنيدددددِة ال ِ   ويالددددددَّ

 
 

 ِ دددددددِع الوي يددددددداِة عيدددددددْن َتيِْقيدددددددشِ يف ميوْ  
 

يشِ "  ْ ُن يف بديْيِه ابْدنيِة ال ِ دِ  دف  النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حجرة السيدة عائشة " ويالدَّ
 .ابنة أيب بكر الصديق رضي هللا عنهما

                                                           
محزة دمحم قاسم، . )أي يشبه وجهه ورقة الصحف يف رقه بشرته، وصفاء لونه، وحس  صورته - 1

 (.9/735منار القاري، 
: ب أهل العلم والفضل أحق ابإلمامة، رقمرواه البخاري يف صحيحه، كتاب األذان، اب- 2

121 ،7/731. 
 .9/442الفاسي، شفاء الغرام أبخبار البلد احلرام،  - 3
رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، ابب كم كان عمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص يوم قبض،  - 4

 .4/7295، 9342:رقم
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فقد علم ابلتواتر أنه عليه الصالة والسالم دف  يف حجرة : "اب  كثريقال 
ا شرقي مسجده يف الزاوية الغربية القبلية م  عائشة اليت كانت ختتص هب

 1".احلجرة
رَأَْيُت َكَأنه َثاَلثََة أَْقَماٍر ": قالت عائشة اهنع هللا يضر: وع  سعيد ب  املسيبب، قال

َي اَّللهُ َعْنُه، فَلَقالَ  ، َفَسأَْلُت َأاَب َبْكٍر َرضِّ اَي َعائَِّشُة، إِّْن : َسَقَطْت يفِّ ُحْجَريتِّ
ُر أَْهلِّ اأْلَْرضِّ َثاَلثٌَة، فَلَلمها قُبَِّض َرُسوُل اَّللهِّ َتْصُدْق ُرؤْ  اَيكِّ يُْدَفُ  يفِّ بَلْيتِّكِّ َخيلْ

، : َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم َوُدفَِّ ، قَاَل يلِّ أَبُو َبْكرٍ  ُر أَْقَمارِّكِّ اَي َعائَِّشُة، َهَذا َخيلْ
 2".َوُهَو َأَحُدَها

لنيب ملسو هيلع هللا ىلص مت دفنه يف املوضع الذي تويف فيه م  أي أن ا"  يف ميْوِ ِع اْلوي ياةِ "
 .حجرة السيدة عائشة

يُْدَفُ  عِّْنَد : ال انسفقد روى مالك يف املوطأ، ملا تويف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فق
نلْرَبِّ، َوقَاَل  َخُرونَ  دِّيُق، فلَ : اْلمِّ ، َفَجاَء أَبُو َبْكٍر الصِّّ ْلَبقِّيعِّ مسِّْعُت : َقالَ يُْدَفُ  ابِّ

ميا ُدِ ني نيِ ٌّ قي ب ِِالَّ يف ميكيانِِه »: َرُسوَل اَّللهِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم يَلُقولُ 
 3.«الَِّذ  تُدُويفِ ي ِ يهِ 

 .أي ابلنص الثابت الصحيح "عيْن َتيِْقيشِ "
 

                                                           
 .4/547اب  كثري، السرية النبوية،  - 1
هذا : ، قال احلاكم3/19، 4411: اكم يف املستدرك، كتاب املغازي والسرااي، رقمرواه احل - 2

 (.3/19احلاكم، املستدرك، . ) حديث صحيح على شرط الشيخني ومل  رجاه
 .937، ص 91: رواه مالك يف املوطأ، كتاب اجلنائز، ابب ما جاء يف دف  امليت، رقم - 3
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دددددددْهرِ  [98] دددددددا شي ُة التَّْمدددددددرِيِه َُخْسي  ويُمددددددددَّ
 

َت وي    َُخْدددد ت  يدددداْدِر ويِقيددددلي بيددددْل نُدْلدددد
 

ُة التَّْمرِيهِ "   .ملسو هيلع هللا ىلص منهأي مدة املرض الذي تويف  "ويُمدَّ
مخس الشهر هو ستة أايم، واملؤلف ذكر أنه مخسا ابلتثنية أي " َُخْسيا شيْهرِ "

 .اثنا عشر يوما
 .أي وفيه قول  خر يف مدة مرضه" ويِقيلي "
َت ويَُخْ ت " أايم، ومخسه ستة أايم، أي على هذا ثلث الشهر عشرة " بيْل نُدْل

 .القول أن مدة مرضه كانت ستة عشر يوما
 .درك هذه األقوالأفاعلم و  "  ياْدرِ "

 .فمدة مرض النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيه خالف بني العلماء
كانت مدة علته اثين عشر يوما وقيل أربعة عشر يوما : " قال الداير بكري

 1...".وقيل مثانية عشر يوما 
األكثر على أهنا ثالثة عشرة واختلف يف مدة مرضه ف:" وقال اب  حجر

 2...".يوما
وتوىل غسله علي والعباس عمه والفضل وقثم ابنا العباس وأسامة ب  زيد 

 3.مواله وشقران مواله أيضا مهنع هللا يضر
ِّّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهمَ  :قالت عائشة َواَّللهِّ َما : قَاُلوا َلمها أَرَاُدوا َغْسَل النهيبِّ

َنْدرِّي َأجُنَرُِّد َرُسوَل اَّللهِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم مِّْ  ثَِّيابِّهِّ َكَما جُنَرُِّد َمْواَتاَن، أَْم 

                                                           
 .9/719الداير بكري، اتريخ ا ميس،  - 1
 .2/792اب  حجر، فتح الباري،  - 2
 .1/551، السهيلي، الروض األنف، 11اب  حزم، جوامع السرية، ص  - 3



   
 

071 
 

ُهْم َرجُ  نلْ ُم النلهْوَم َحىته َما مِّ ُلُه َوَعَلْيهِّ ثَِّيابُُه؟ فَلَلمها اْختَلَلُفوا أَْلَقى  اَّللهُ َعَلْيهِّ ٌل نَلْغسِّ
َيةِّ اْلبَلْيتِّ اَل َيْدُروَن َمْ  ُهوَ  ُنُه يفِّ َصْدرِّهِّ، مُثه َكلهَمُهْم ُمَكلٌِّّم مِّْ  اَنحِّ : إِّاله َوَذقلْ

ه َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم َوَعَلْيهِّ ثَِّيابُُه، فَلَقاُموا إِّىَل َرُسولِّ اَّللهِّ » ُلوا النهيبِّ َأْن اْغسِّ
َم فَلَغَسُلوُه َوَعَلْيهِّ َقمِّيُصُه، َيُصبُّوَن اْلَماَء فَلْوَق اْلَقمِّيصِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسله 

ْلَقمِّيصِّ ُدوَن أَْيدِّيهِّمْ  ْ  »: ، وََكاَنْت َعائَِّشُة تَلُقولُ «َويَُدلُِّكونَُه ابِّ َلْو اْستَلْقبَلْلُت مِّ
 1.«أَْمرِّي َما اْسَتْدبَلْرُت، َما َغَسَلُه إِّاله نَِّساُؤهُ 

َأنه َرُسوَل اَّللهِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ » :وت السيدة عائشة اهنع هللا يضرما تكفينه كما ر أو 
مِّْ  ُكْرُسٍف لَْيَس فِّيهِّ ه  2َوَسلهَم ُكفَِّ  يفِّ َثالَثَةِّ أَثْلَواٍب َ َانَِّيٍة بِّيٍض، َسُحولِّيهةٍ 

 3.«َقمِّيٌص َوالَ عَِّماَمةٌ 
 .ليهبدأ الناس يصلون ع وبعد جتهيزه ملسو هيلع هللا ىلص

والصحيح الذي عليه " :قال احلليب وغريه وأما كيفية الصالة عليه كما 
ون فرادى مث اجلمهور أهنم صلوا عليه أفرادا، فكان يدخل عليه فوج يصل

 4".خر فيصلون كذلك  رجون مث يدخل فوج 

                                                           
، 3747: رواه أبو داود يف سننه، كتاب اجلنائز، ابب يف سرت امليت عند غسله، رقم - 1
 (.3/713إرواء الغليل، : األلباين.)إسناده حس : ، قال األلباين5/11
إىل سحول وهو الثوب األبيض أي يف ثالثة أثواب نقية، أو بفتح السني بضم السني نسبة  - 2

 (.77/719اهلرري، الكوكب الوهاج، . ) نسبة إىل سحول قرية ابليم  جتلب منها هذه الثياب
، 7914: رواه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلنائز، ابب الثياب البيض للكف ، رقم - 3
9/15. 
 .3/575احلليب، السرية احللبية،  - 4
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مث أدخل الناس على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصلون عليه أرساال، :" وقال اب  كثري
ومل  النساء أدخل الصبيان غَ رَ منهم أدخل النساء حىت فلَ  غَ رِّ لرجال حىت إذا فُ ا

 1".يؤم الناس على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحد
 .ن حيفر له حلدا أو شقاأبمث بعد ذلك ملا أرادوا دفنه، وقع بينهم خالف 

، وكان يف اله شقواختلفوا هل جيعل له ملسو هيلع هللا ىلص حلدا أو جيعل : "قال احلليب
يصنع اللحد واآلخر يصنع الشق واألول هو أبو املدينة شخصان أحدمها 

فأرسلوا خلفهما ... طلحة زيد ب  سهل والثاين أبو عبيدة ب  اجلراح هنع هللا يضر 
 2".فسبق أبو طلحة هنع هللا يضر فصنع له ملسو هيلع هللا ىلص حلدا... رجلني 

َلمها أَرَاُدوا َأْن حَيْفُِّروا لَِّرُسولِّ " : عباس قالففي مسند اإلمام أمحد، ع  اب  
اَّللهِّ َصلهى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلهَم، وََكاَن أَبُو ُعبَلْيَدَة ْبُ  اجْلَرهاحِّ َيْضرَُح َكَحْفرِّ َأْهلِّ 

َْهلِّ اْلَمدِّيَنةِّ، َفَكاَن يلَ  ْلَحُد، َفَدَعا َمكهَة، وََكاَن أَبُو طَْلَحَة َزْيُد ْبُ  َسْهٍل حَيْفُِّر ألِّ
َا ََحدِّمهِّ اْذَهْب إِّىَل : اْذَهْب إِّىَل َأيبِّ ُعبَلْيَدَة، َولِّْْلَخرِّ : اْلَعبهاُس َرُجَلنْيِّ، فَلَقاَل ألِّ
ْر لَِّرُسولِّكَ  ُب َأيبِّ طَْلَحَة َأاَب طَْلَحَة . َأيبِّ طَْلَحَة، اللهُهمه خِّ قَاَل فَلَوَجَد َصاحِّ

 3." َصلهى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلهَم َفَجاَء بِّهِّ، فَلَلَحَد لَِّرُسولِّ اَّللهِّ 
 .واختلفوا كذلك يف م  نزل يف قرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص حني دفنه

ونزل يف قربه علي ب  أيب طالب والفضل ب  العباس : "قال الداير بكري
ب  خوىل لعلي اوقثم ب  العباس وشقران موىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال أوس 

                                                           
 .4/537اب  كثري، السرية النبوية، - 1
 .571-3/575احلليب، السرية احللبية،  - 2
 .7/723، 32: رواه أمحد يف مسنده، رقم - 3



   
 

075 
 

أيب طالب اي علي أنشدك ابهلل حظنا م  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال له انزل ب  
 1".فنزل مع القوم وكانوا مخسة

ى أنه نزل يف قربه عمه العباس وعلي وقثم ب  وأصح ما رو " :قال القسطالين
 2...".العباس والفضل ب  العباس

 .ا م  القرب هو قثم ب  العباسخرهم عهدا برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وخروج وكان 
وال خالف يف أّن قثم ب  العباس  خر الناس عهدا : "قال الداير بكري

 3...".برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألنه  خر م  صعد م  قربه 
 .وكان دف  النيب ملسو هيلع هللا ىلص ليلة األربعاء

ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حىت مسعنا وهللا ما علمنا بدف  رس: " فع  عائشة اهنع هللا يضر قالت
 4".صوت املساحي يف جوف ليلة األربعاء

والصحيح أنه مكث بقية يوم االثنني ويوم الثالاثء بكماله، : قال اب  كثري
 5.ودف  ليلة األربعاء

 
 
 

                                                           
 .9/717الداير بكري، اتريخ ا ميس،  - 1
 .3/529القسطالين، املواهب اللدنية،  - 2
 .9/719الداير بكري، اتريخ ا ميس،  - 3
: لسن  الكربى، كتاب اجلنائز، ابب إهالة الرتاب يف القرب ابملساحي، رقمرواه البيهقي، ا - 4

1191 ،3/514. 
 .4/541اب  كثري، السرية النبوية،  - 5
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 ا ا ة
 وي يَّددددددددددددددددِه األُْرُجددددددددددددددددوزيُة امِليِئيَّددددددددددددددددهْ  [99]

 

ِيَّددددددددهْ   دددددددداِل أيْشددددددددريِف الربي  يف ِذْكددددددددِر حي
 

 صيددددددددددددلَّى عيليْيددددددددددددِه هللاُ رييبِ  ويعيليددددددددددددى [111]
 

اِبِه ويَلِددددددددددددِه ويميدددددددددددْن تيددددددددددددتي    أيْصدددددددددددحي
 

 .هذان البيتان ختم هبما الناظم رمحه هللا هذه األرجوزة
 .أي أهني نظم هذه القصيدة "وي يَّهِ "
 1.هناؤه إىل حد ال حيتاج إىل شيء خارج عنهإمتام الشيء إ

أبن االمتام إلزالة نقصان : ما ذكر العسكريوالفرق بني اإلمتام واإلكمال، ك
 2.األصل، واإلكمال إلزالة نقصان العوارض بعد متام األصل

 .نسبة إىل حبر الرجز "اأْلُْرُجوزيةُ "
 .جمموع أبياهتا مائة بيت  "اْلِميِئيَّةْ "
ِيَّةْ "  .املتضمنة ألهم أحداث سرية النيب ملسو هيلع هللا ىلص "يف ِذْكِر حياِل أيْشريِف اْلربي
ل هللا ختتم الناظم هذه األرجوزة ابلصالة على رسو إ "صيلَّى عيليْيِه هللُا رييبِ  "

فتتحها كذلك بعد الثناء على هللا بصالة علىى رسول هللا صلى إملسو هيلع هللا ىلص، كما 
 .هللا عليه وسلم وذلك أرجى أن يقبل هذا العمل

 حاجة فليبدأ ابلصالة على م  أراد أن يسأل هللا" :قال أبو سليمان الدارين
النيب ملسو هيلع هللا ىلص مث يسأل هللا حاجته مث  تم ابلصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص فإّن هللا تعاىل 

 3".يقبل الصالتني وهو أكرم م  أن يرّد ما بينهما
                                                           

 .47قلعجي، وحامد صادق ، معجم لغة الفقهاء، ص  - 1
 .74العسكري، الفروق اللغوية، ص  - 2
 .74/935القرطيب، اجلامع ألحكام القر ن،  - 3
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ِلهِ أويعيليى " اِبِه َو فضلها ما ذكر صيغ الصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص كثرية وأ "ِصحي
 1.فيه لفظ اآلل والصحب

 .وتبعهم وم  جاء بعدهم "ويميْن تيتي "
هللا على سيدان دمحم وعلى  له وصحبه وسلم تسليما كثريا إىل يوم  ىهذا وصل

 .الدي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .9/571الرتغيب والرتهيب،  املنذري، - 1
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 خا ة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، أبن وفقين إلمتام هذه  

قات، وسيد الكائنات، احملمود يف الصفحات، بشرح سرية أشرف املخلو 
األرض والسماوات، صلى هللا عليه وعلى  له وصحبه، أولو الفضل 
والكرامات، صالة تقيل هبا العثرات، وترفع هبا الدراجات، وتكون لنا ذخرا 

 .يف احلياة وبعد املمات، وسلم تسليما كثريا
نفسك  إنّه لشرف ما بعده شرف، ونعمة ما بعدها نعمة ملا جتد: وبعد

تصول وجتول بني ثنااي وطيات مؤلفات السرية النبوية العطرة، فهي لعمري 
شح  لإل ان وشحذ للهمم، فياهلا م  حلظات ال تنسى، تبقى عالقة يف 
سويداء القلب، وأنت تقطف م  تلك البساتني واحلدائق العظات والعرب 

 .وتنهل م  معينها خالص الدرر
 :وم  أهم ما يقتطف منها ما يلي

تضم  مل  اعتىن هبا  أّن السرية النبوية منهج حياة متكامل ومتوازن، -7
وطبقها عيشا كر ا ومالئما يف هذه الدنيا، والفوز والنجاة يف 

 .االخرة
م  أهم ما يكسبه الدارس للسرية النبوية؛ األخالق الفاضلة وخاصة  -9

ألذى والسب الصرب حىت يتحقق اهلدف املنشود، فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص حتمل ا
والشتم واإلهانة وغلظة قريش، ومع ذلك بقى صامدا متماسكا إىل 
أن دانت له العرب والعجم، إضافة إىل األخالق األخرى كالتواضع 

 .واحللم وغريها اليت كسب هبا القلوب
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نستخلص م  دراستنا للسرية النبوية صفات القائد الناجح، كما هو  -3
فتجده متفاعال مع كل األحداث يف شخص النيب ملسو هيلع هللا ىلص، 

واملستجدات؛ فهو أب لليتيم، انصر للمظلوم، مساعد للفقري، بل 
حىت األطفال هلم نصيب م  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فالقائد البد أن يكون 

 .للجميع ويستفيد منه اجلميع
ا لذلك م  تركيز النيب ملسو هيلع هللا ىلص على تراب  ومتاسك اجملتمع اإلسالمي، مل -4

األثر البالغ يف توسع رقعة اإلسالم واحملافظة على االستقرار؛ حيث 
ملسنا ذلك م  خالل املؤاخاة بني املهاجري  واألنصار، وبناء 

 .لتجسيد أمسى صور الرتاب  املسجد
املتمع  يف السرية العطرة واملتدبر يف أحداثها ووقائعها، يدرك متام  -5

ملشاكل األسرية، وفك كل نزاع اإلدراك، مدى مسامهتها يف حل ا
حيدث بني أفراد اجملتمع املسلم، إضافة إىل حتقيق مبدأ العدل 
واملساواة بني اجلميع، فتشكل رعيال أبدع يف كل اجملاالت، حيبون 
املوت كما حنب حن  احلياة م  أجل أن تبقى كلمة هللا هي العليا، 

كأهنم يروه، وعملوا فتذّوقوا اإل ان وتشرّبوه، وعبدوا هللا ابإلحسان  
 .بشرائع اإلسالم وطبقوه

ويف األخري فالواجب علينا كأمة مسلمة أن ندرس سرية املصطفى، وأن 
نستلهم منها كل ما ينفعنا يف أمر ديننا ودنياان، وأن نزرعها يف قلوب 
أوالدان وأن نورِّثها ألجياليا، حىت ننشلهم وننقذهم م  األفكار اهلّدامة 

وراءها الكثري م  اليت يبثها أعداء اإلسالم، واليت اجنر  والتبعية العمياء
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الشباب الذي  م  املفروض أهنم حاملني مهوم أمتهم، فنالوا منهم وبرجموا 
عقوهلم وأفئدهتم كما حيبون وأنسوهم اتر هم وجمدهم وضربوهم يف مقتل، 

 .وطمسوا هويتهم حىت ال ينهضون هبذه األمة اجلرحية
ص م  كيد األعداء إال ابلرجوع للقر ن الكرمي وعيله فال سبيل للخال

وهدي سيد املرسلني، وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى  له وصحبه 
 .أمجعني
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 قا مة امل ادر واملراجع
ن الكر *  القَر

عبد هللا ا الدي، : اب  جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، حتقيق -7
 .هل7471 ، بريوت، دار األرقم ب  أيب األرقم،7ط

الزبيدي، اتج العروس م  جواهر القاموس، جمموعة م   -9
 .ت.م، دار اهلداية، د.ط، ال.احملققني، ال

أمحد الربدوين وإبراهيم : القرطيب، اجلامع ألحكام القر ن، حتقيق -3
، القاهرة، دار الكتب املصرية، 9أطفيش، ط

 .م7215/هل7324
السيد ب  : يق، حتق(تفسري املاوردي)املاوردي، النكت والعيون  -4

 .ت.ط، لبنان، دار الكتب العلمية، د.عبد املقصود، ال
، بريوت، جمد املؤسسة 7ظاهر شوكت، أدوات اإلعراب، ط -5

 .م9115/هل7495اجلامعية للدراسات، 
دمحم ب  صامل و خرون، صحيح األثر ومجيل العرب م  سرية خري  -1

 ، جدة، مكتبة روائع اململكة،7البشر ملسو هيلع هللا ىلص، ط
 .م9171/هل7437

عبد السالم هارون، : اب  فارس، معجم مقاييس اللغة، حتقيق -1
 .م7212/هل7322م، دار الفكر، .ط، ال.ال

، بريوت، دار صادر، 9ايقوت احلموي، معجم البلدان، ط -2
 .م7225
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مغلطاي، اإلشارة إىل سرية املصطفى واتريخ م  بعده م   -2
 -، دمشق، بريوت7دمحم نظام الدي  الُفتَلّيح، ط: ا لفا، حتقيق

 .م7221/هل7471دار القلم، الدار الشامية، 
ط، مصر، .علي ب  سلطان، مجع الوسائل يف شرح الشمائل، ال -71

 .ت.املطبعة الشرفية، د
طارق ب  عوض وعبد احملس  : الطرباين، املعجم األوس ، حتقيق -77

 .ت.ط، القاهرة، دار احلرمني، د.ب  إبراهيم، ال
ط، .مصطفى عبد الواحد، ال: ، حتقيقاب  كثري، السرية النبوية -79

 .م7211/هل7325بريوت، دار املعرفة، 
دمحم فؤاد عبد الباقي، : مسلم ب  احلجاج، صحيح مسلم، حتقيق -73

 .ت.ط، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، د.ال
، القاهرة، 7الطهطاوي، هناية اإلجياز يف سرية ساك  احلجاز، ط -74

 .ه7472دار الذخائر، 
، (السرية احللبية)ن العيون يف سرية األمني املأمون احلليب، إنسا -75

 .ه7491، بريوت، دار الكتب العلمية، 9ط
 .ت.، الرايض، دار السالم، د7املنصورفوري، رمحة للعاملني، ط -71
م، عامل .، ال7أمحد خمتار، معجم اللغة العربية املعاصرة، ط -71

 .م9122/ه7492الكتب، 
 .ه7491لقلم، ، دمشق، دار ا7الغزايل، فقه السرية، ط -72
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م، دار .ط، ال.إبراهيم مصطفى و خرون، املعجم الوسي ، ال -72
 .ت.الدعوة، د

ط، قسطنطنية، .أمحد فارس، اجلاسوس على القاموس، ال -91
 .م7922مطبعة اجلوائب، 

، دمشق، دار 9الباجوري، نور اليقني يف سرية سيد املرسلني، ط -97
 .ه7495الفيحاء، 

، الكويت، 7نيب املأمون، طالعازمي، اللؤلؤ املكنون يف سرية ال -99
 .م9177/ه7439املكتبة العامرية، 

ط، .الدايربكري، اتريخ ا ميس يف أحوال أنفس النفيس، ال -93
 .ت.بريوت، دار صادر، د

، 7البيهقي، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، ط -94
 .ه7415بريوت، دار الكتب العلمية، 

 .ت.ن، د.م، ال.ط، ال.، الدمحم حسني هيكل، حياة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص -95
، 2أبو شهبة، السرية النبوية على ضوء القر ن والسنة، ط -91

 .ه7491دمشق، دار القلم، 
م، دار .، ال7الزرقاين، شرح الزرقاين على املواهب اللدنية، ط -91

 .م7221/ه7471الكتب العلمية، 
، 7، ط(نظم الدرر السنية الزكية)العراقي، ألفية السرية النبوية  -92

 .ه7491وت، دار املنهاج، بري 
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، بريوت، دار صادر، 3اب  منظور، لسان العرب، ط -92
 .ه7474

دمحم : اب  حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، اعتىن به -31
ط، بريوت، دار .فؤاد عبد الباقي وحمب الدي  ا طيب، ال

 .ه7312املعرفة، 
، 7دمحم إلياس الفالوذة، املوسوعة يف صحيح السرية النبوية، ط -37

 .ه7493ة املكرمة، مطابع الصفا، مك
، بريوت، 91اب  قيم اجلوزية، زاد املعاد يف هدي خري العباد، ط -39

مؤسسة الرسالة، مكتبة املنار اإلسالمية،  -الكويت
 .م7224/ه7475

، بريوت، دار 7الفاسي، مستعذب اإلخبار أبطيب األخبار، ط -33
 .م9114/ه7495الكتب العلمية، 

دمحم عبد القادر عطا، : حتقيقاب  سعد، الطبقات الكربى،  -34
 .م7221/ه7471، بريوت، دار الكتب العلمية، 7ط

، 5يوسف الشيخ دمحم، ط: الرازي، خمتار الصحاح، حتقيق -35
املكتبة العصرية، الدار النموذجية،  -بريوت، صيدا

 .م7222/ه7491
العامري، هبجة احملافل وبغية األماثل يف تلخيص املعجزات  -31

 .ت.، بريوت، دار صادر، دط.والسري والشمائل، ال
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وليد ب  دمحم ب  سالمة وخالد : اب  هشام، السرية النبوية، حتقيق -31
، القاهرة، مكتبة الصفا، 7ب  دمحم ب  عثمان، ط

 .م9117/ه7499
دمحم زهري النجار، : اب  اجلوزي، الوفا أبحوال املصطفى، تعليق -32

 .ت.ط، الرايض، املؤسسة السعيدية، د.ال
، 7أمحد فريد املزيدي، ط: النبوية، حتقيقاب  إسحاق، السرية  -32

 .م9114/ه7494بريوت، دار الكتب العلمية، 
، الكويت، 7املرصفي، اجلامع الصحيح للسرية النبوية، ط -41

 .م9112/ه7431مكتبة اب  كثري، 
، 7عاتق ب  غيث، معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية، ط -47

 .م7229/ه7419مكة املكرمة، دار مكة للنشر والتوزيع، 
، 79دمحم ب  علوي املالكي، اتريخ احلوادث واألحوال النبوية، ط -49

 .م7221/ه7471ن، .م، ال.ال
، بريوت، 7السهيلي، الروض األنف يف شرح السرية النبوية، ط -43

 .ه7479دار إحياء الرتاث العريب، 
عادل عبد : اب  حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة، حتقيق -44

ريوت، دار الكتب العلمية، ، ب7املوجود وعلي عوض، ط
 .ه7475

، الكويت، 9خنبة م  العلماء، املوسوعة الفقهية الكويتية، ط -45
 .دار السالسل
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، الرايض، دار 7دمحم احلداد، ط: األصبهاين، دالئل النبوة، حتقيق -41
 .7412طيبة، 

، 7جمموعة م  العلماء، التفسري الوسي  للقر ن الكرمي، ط -41
ابع األمريية، مصر، اهليئة العامة لشؤون املط

 .م7213/ه7323
علي دمحم : اب  عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، حتقيق -42

 .م7229/ه7479، بريوت، دار اجليل، 7البيجاوي، ط
طاهر أمحد : اب  األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، حتقيق -42

ط، بريوت، املكتبة العلمية، .الزاوي وحممود الطناحي، ال
 .م7212/ه7322

م، دار .، ال7دمحم زهري، ط: البخاري، صحيح البخاري، حتقيق -51
 .ه7499طوق النجاة، 

: محزة دمحم قاسم، منار القاري شرح صحيح البخاري، اعتىن به -57
دار البيان، مكتبة املؤيد،  -بشري دمحم عيون، دمشق، السعودية

 .م7221/ه7471
حمب : اب  حجر، فتح الباري شرح  صحيح البخاري، اعتىن به -59

عبد العزيز ب  ابز، : دي  ا طيب ودمحم فؤاد عبد الباقي، تعليقال
 .ه7312ط، بريوت، دار املعرفة، .ال

، 3دمحم عبد القادر عطا، ط: البيهقي، السن  الكربى، حتقيق -53
 .م9113/ه7449بريوت، دار الكتب العلمية، 
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، القاهرة، دار الصابوين، 7الصابوين، صفة التفاسري، ط -54
 .م7221/ه7471

م، دار .، ال7ب  غيث، معامل مكة التأر ية واألثرية، طعاتق  -55
 .م7221/ه7411مكة للنشر والتوزيع، 

م، جامعة أم القرى، .، ال9منري الغضبان، فقه السرية النبوية، ط -51
 .م7229/ه7473

ط، القاهرة، .القسطالين، املواهب اللدنية ابملنح احملمدية، ال -51
 .ت.املكتبة التوقفية، د

صان الندية شرح ا الصة البهية برتتيب دمحم ب  طه، األغ -52
دار ب  حزم، دار  -، القاهرة، الفيوم9أحداث السرية النبوية، ط

 .م9179/ه7433سبل السالم، 
عبد القادر عطا، : احلاكم، املستدرك على الصحيحني، حتقيق -52

 .م7221/ه7477، بريوت دار الكتب العلمية، 7ط
ن، .ط، جدة، ال.، الاب  شبة، اتريخ املدينة، فهيم دمحم شلتوت -11

 .ه7322
، 9محدي عبد اجمليد، ط: الطرباين، املعجم الكبري، حتقيق -17

 .ت.القاهرة، مكتبة اب  تيمية، د
: اب  اجلوزي، كشف املشكل م  حديث الصحيحني، حتقيق -19

 .ت.ط، الرايض، دار الوط ، د.علي حسني البواب، ال
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والسري، اب  سيد الناس، عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل  -13
، بريوت، دار القلم، 7إبراهيم دمحم رمضان، ط: تعليق

 .م7223/ه7474
م، دار .، ال7موسى شاهني، فتح املنعم شرح صحيح مسلم، ط -14

 .م9119/ه7493الشروق، 
، دمشق، 7دمحم شرّاب، املعامل األثرية يف السنة والسرية، ط -15

 .ه7477دار القلم، الدار الشامية،  -بريوت
ألمساع مبا للنيب م  األحوال واألموال واحلفدة املقريزي، إمتاع ا -11

، بريوت، دار الكتب 7دمحم النميسي، ط: واملتاع، حتقيق
 .م7222/ه7491العلمية، 

ط، جدة، .الكرماين، غرائب التفسري وعجائب التأويل، ال -11
 .ت.دار القبلة، مؤسسة علوم القر ن، د -بريوت

 .ت.فكر، دط، بريوت، دار ال.إمساعيل حقي، روح البيان، ال -12
دمحم ب  ربيع : األصبهاين، احلجة يف بيان احملجة، حتقيق -12

 .م7222/ه7472، الرايض، دار الراية، 9املدخلي، ط
ط، .أمحد ب  علي، ال: اب  اجلوزي، صفوة الصفوة، حتقيق -11

 .م9111/ه7497القاهرة، دار احلديث، 
صدقي : أبو حيان األندلسي، البحر احملي  يف التفسري، حتقيق -17

 .ه7491ط، بريوت، دار الفكر، .يل، الدمحم مج
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، مصر، املكتبة 7املناوي، فيض القدير شرح اجلامع الصغري، ط -717
 .ه7351التجارية الكربى، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   
 

091 
 

: العصامي، مس  النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل، حتقيق -719
، بريوت، دار الكتب 7ملوجود وعلي معوض، طعادل عبد ا

 .م7222/ه7472العلمية، 
: التهاوين، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، حتقيق  -713

 .م7221، بريوت، مكتبة لبنان انشرون، 7علي دحروج، ط
 .ت.م، دار الفكر، د.ط، ال.اب  كثري، البداية والنهاية، ال -714
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يوسف عبد الرمح  : احملرر يف احلديث، حتقيق مشس الدي  دمحم، -711
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 .م9111/ه7492اإلسالمية، دار النوادر، 
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 ار هرة املو وع
 

 ال فحة املو و 
 14 املقدمة

 19 التعريف ابلناظم
 19 ح  و اة أم ه من مولد  

  31من كفالة جد   ح  رحلته األور ِر الَثام 
  34عمله مع السيدة خد ة وزاوجه منها وأبناء  

 43 للح ر األ ود ِعادة بناء الكعبة وو عه 
 46 ح  اَهر ابلدعوة من بداية بعثته 

 53 من اهل رة األور ِر احلبَثة ح  و اة السيدة خد ة
ن ح  رحلة ا  راء واملعراج  61 من  ا  اَن القَر

 67 ِر املدينة من بيعة العقبة األور ح  ه رته 
 74 أحدا  السنة األور بعد اهل رة

 85 أحدا  السنة الثانية والثالثة من اهل رة
 111 هل رةأحدا  السنة الرابعة من ا

األحدا  من السنة ا امسة ح  هناية الثامنة من 
 اهل رة

128 

 157 أحدا  السنة التا عة من اهل رة
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 165 أحدا  السنة العاشرة من اهل رة
  169 بع أحدا  السنة العاشرة من اهل رة، ومَر الن  

 178 ا ا ة
 181 قا مة امل ادر واملراجع

 199  هرة املو وعار
 

 
 


