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تأليف
دد. حممد مصطفى



1لألشبال -السيرة النبوية 

 مقدمة

احلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة وافسالم ظذ ظبده ورشقفف، 

 .، وآفف وصحبف أمجعغحمؿد

 أمو بعد،

حقوة  عتـك بف، ؾفل ديقانُ مو يُ  ؾ  هل مـ أَج  افـبل  ؾنن شرةَ 

 آدم. دِ فَ وَ  شقدِ ، افرشقل افؽريؿ

 .هبذا إمر افعـوييِ صديدي وافتوبعقن  افصحوبيُ وؿد ـون 

روى يُ  ،بنُعيلُبنُأيبُصالبُعيلُبنُاحلسنيالعابدينُُزينُُؾفذا 

ـُ ظـف ؿقفف مـ  افسقرةَ  ؿُ ؾ  عَ ورسايوه ـام كُ  مغوزي افـبل  ؿُ عؾ  ـو كُ : 

. افؼرآن

 .وافدكقو أخرةِ  ادغوزي ظؾؿُ  ذم ظؾؿِ : الزهريابنُشفابُظـ و

 عؾؿـو مغوزَي أيب يُ  ـونيؼقل:  إسامعقلُبنُحمؿدُبنُسعدوهذا 

 ه مآثرُ هذ !ّل ـِ ويؼقل: يو بَ  ،هو ظؾقـو، ورسايوهد  عُ ويَ  اهلل  رشقلِ 
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 .(1)هوـرَ عقا ذِ ق  َض آبوئؽؿ ؾال تُ 

ومـ أجؾ هذا اشتعـو بوهلل تعوػ ظذ إخراج هذا افتصـقػ ادقرس 

هلؿ  كبقفؿ وأصحوبف، ؾتؽقنَ  شرةَ ، حتك يتعؾؿقا (2)ٕبـوئـو إصبول

 بف. فؿ وهيتدونَ و يـر ضريؼَ كزاًش 

مـفو، مع  افصحقِح  قـو ذم مجع مرويوت افسرة اكتؼوءَ وؿد تقخ  

، ذم صحقحقفام ومسؾم البخاريافعـويي اخلوصي بام أثبتف افشقخون 

 . كتابُاهللُتعاىلبعد 

ؿغ، وافس   ٌ  افغَ  ـثرة، وؾقفو مـ إخبورِ  افسرةِ  تَى ُـ  أن  ذفؽ 

ُحـبلُأمحُدُوهلذا ؿول ظـ تؾؽ افؽتى  فقس هلو  تٍى ُـ  : ثالثيُ بن

 .(3)أصقل: ادغوزي وادالحؿ وافتػسر

                                        

اجلااومع ٕخااالر افااراوي وآداب ”روى ثالثتفااو اخلطقااى افبغاادادي ذم ( 1)

 .  “افسومع

   .“افسرة افـبقيي فؾػتقون”يتؾقه إن صوء اهلل تعوػ: ( 2)

 رواه اخلطقى افبغدادي.( 3)
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، ـام ؿول تعوػ: باعُوآتُِالتلِدُمـ افسرة  ودو ـون ادؼصقدُ 

﴿                          

     ﴾ [31: إحزاب] َو ظذ بـق   مَ هذا افتلّد  أن يؽقنَ  مَ زِ ، ف

ًٍ  ؾٍ ؼْ كَ   إحؽومِ  شوئرِ  ف ذم ذفؽ صلنُ ، صلكُ ظـ رشقل اهلل  ثوب

 افسرةِ  راُج دِ اكْ  هق ذفؽ بوٕشوس ُؼ ؾَ ـطَ آظتؼوديي وافعؿؾقي. ومُ 

 افؽتوب وافسـي. :إصؾقغ ي افتؼيعِ رَ صدَ حتً مَ 

ؾنفقؽؿ إخقاين إؾوضؾ مـ أبوء وادربغ، أهدي هذا ادمف ػ، 

 ظسك أن يؽقن رؾقًؼو ٕبـوئؽؿ ٓ ُُتَؾ  رؾؼُتف.

ـ، إكف أرحؿ َس َح  بقلٍ ؾف بؼَ وأن يتؼب   ،بف ـػعَ أن يَ  أشلُل  واهللَ

 افرامحغ.

ُُمصطػىُالشقخُحمؿدد.ُ

5341ُ،ُشوال
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 متًيد

 ؟ملاذا نتعلم السرية الهبوية

فو، وـؾٌّ فف وشامظَ  شرة افـبل  و حيبقن ؿراءةَ إن ادسؾؿغ مجقعً 

 :ذم ذفؽ ؽرٌض 

أن  ى  حِ ، ؾقُ فو، وهق افـبل حمؿد صوحبَ  فِ ب  حيبفو حِلُ  ـْ ؿ مَ ـفُ ؾؿِ 

 ه.ف وأخبورَ صػوتِ  َف رّ عَ تَ يَ 

َـ  ص، وفـ جيدَ َص بوفؼَ  َػ غِ ـ ُص ـفؿ مَ ومِ  ـ مِ  وٓ أظظؿَ  أحس

 ف.وأصحوبِ  صص افـبل ؿَ 

 افثقاِب  ؾرجق حصقَل  ،احلبقى بسامع شرةِ  كُ تزّ يَ ـ ـفؿ مَ ومِ 

 ة.رَ طِ بؿجوفس افسرة افعَ  واخلرِ  وافزـيِ 

ـ مِ  افرئقسيَ  افغوييَ  حمؿقدة، إٓ أن   فو مؼوصدُ هذه ـؾ   أنّ  يَى وٓ رَ 

 . وآعتبارُباعُوآتُِالتلِدُهل  افسرةِ  عرؾيِ مَ 

﴿ؿول تعوػ ظـ كبقـو افؽريؿ: ، ؾؼد إسوةؾلمو         

      ُ                  ﴾ 

 ذم  “إحزاب” ذم شقرةِ  وأييُ ، [31: إحزاب]
ِ
ٌِ  أثـوء ظـ  احلدي
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ـام  ،ذم افسرة افـبقيي ؾوصؾيٌ  ، وهل مرحؾيٌ عظقؿياف غزوةِ هذه اف

 شـعرف بنذن اهلل.

 .افؼدوة :وإشقةُ 

 .بف -ى تعز  أي يُ  -ك لش  تَ مو يُ  :أيضو وإشقةُ 

 .ذم مجقع أؾعوفف بـبقف  ؼتدي ادسؾؿُ ؾقَ 

أي بالء أو ذم مجقع أحقافف. ؾنذا أصوبف  ادسؾؿ بـبقف  ىتعز  ويَ 

َبالؤه ظؾقف  قنُ فُ قَ ؾ ،ـ ذفؽمِ  مو أصوب افـبل   رَ ـّ ذَ تَ مصقبي، 

 صقبتف.مُ و

﴿ :افـبل  اتباعوؿول تعوػ ذم أمهقي          

                   ﴾ [آل ظؿران :

31]. 

: لغزوةُبـيُالـضريذم أول حؽويتف  ؿول تعوػ، ؾؼد آعتباروأمو 

﴿                            
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      ُ     ُ    ﴾ [2: احلؼ]وهق  ،. ؾلمركو بوٓظتبور

 حلقوتـو وواؿعـو. ص ادحؽل  َص مـ افؼَ  آشتػودةُ 

وذفؽ ذم ختوم ؿصي  -وؿول تعوػ ظـ ؿصص إكبقوء ظؿقمو 

﴿: - عؾقهُالسالمُيوسف           ُ  ُ   

                            

          ﴾ [111: يقشػ]. 

إخقاكف  صِ َص وؿَ  افـبل  شرةَ  يتبغ فـو أن   ،هذه أيوت ْـ ؾؿِ 

ـُ  فؽـفو  ،فؽؾ افـوس ص، وهل بقونٌ َص افؼَ  مـ إكبقوء هل أحس

افذيـ يممـقن  ،ٕويل إبصور وإفبوب وهداييٌ  ومقظظيٌ  ذـرةٌ تَ 

 ؾقـتػعقا بودقظظي وافعزة. ،بوفؼرآن وبوفـبل
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َ
 
َف
 
ََروأجبك

 دوذا كتعؾؿ افسرة افـبقيي؟ (1)

 مو هق أحسـ افؼصص ذم رأيؽ؟ (2)

ذم إحدى افغزوات افتل حؽوهو افؼرآن افؽريؿ، أمركو اهلل تعوػ ؾؼول:  (3)

﴿           ﴾ؾام معـك ذفؽ؟ . 

﴿ؿول تعوػ:  (4)                              

         ﴾ذم أي شقرة وردت هذه أيي؟ ومو معـك إشقة؟ . 

يتقؿ موت أبقه وهق صغر. هؾ يستػقد أيؿـ مـ ؿراءتف فسرة كبقـو  دٌ فَ أيؿـ وَ  (5)

 احلبقى؟

يستؿع بعض ادسؾؿغ فؾسرة ٕهنؿ حيبقن افؼصص ؾؼط. ؾام رأيؽ ذم  (6)

 ذفؽ؟
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 الباب األول

 قبل البعثةسرية الهيب 

 الفصل األول: الهسب والبشارة

 نسب انرسول 

ـُ  حمؿدُ هق  ِـ  ظبدِ  ب ِـ  ادطؾِى  ظبدِ  اهلل ب ِـ  هوصؿِ  ب ِـ ا ـوِف مَ  ظبدِ  ب  ب

ِـ  َص  ؿُ  ِـ  الِب ِـ  ب ـِ  ةَ ر  مُ  ب ِـ  عِى ـَ  ب ِـ  مي  فُ  ب ِـ  ؽوفِى  ب ـِ ا (1)رِ فْ ؾِ  ب  ب

ـِ  موفِؽ  ـِ  ْضِ افـ   ب ـِ  يَ ـوكَ ـِ  ب ـِ  يؿيَ زَ ُخ  ب ـِ  يَ ـَ رَ دْ مُ  ب ـِ  إفقوَس  ب  َضَ مُ  ب

ـِ ا ـِ  زارِ كِ  ب ـِ  د  عَ مَ  ب  .[افبخوري] كانَُْدُعَُ ب

 عدكانَُ ظذ أنّ  ظؾقف، وٓ خالَف  ٌؼ متػَ  افصحيِ  وإػ هفـو معؾقمُ 

 .بنُإبراهقمُعؾقفامُالسالمُإسامعقَلُ دِ فَ مـ وَ 

ًُ وهِى  ـِ وأمف آمـُي بـ ِـ  مـوِف  ظبدِ  ب ـِ  هرةَ زُ  ب ِـ  الِب ِـ  ب  . ةَ ر  مُ  ب

  ـ خرِ و مِ تعوػ ؿريًش  اهللُ فؼد اختور
ِ
إشامظقؾ، واختور كبقـو  أبـوء

 .[مسؾؿ] هوصؿ قوهؿ بـ ،ؿريش ـ خر ظوئالِت مِ  ا حمؿدً 

                                        

   ؾفر هق ؿريش، وإفقف تـتسى ؿبقؾي ؿريش. ( 1)
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 ـ أذِف دائام مِ  اهلل ذم افرشؾ، حقٌ يؽقن افرشقُل  يُ ـّ وهذه ُش 

  .[افبخوري] ف كسًبوؿقمِ 

 فؾعرب ـؾفؿ. ذٌف  العربمـ  واختقور حمؿد 

 أمساء انرسول 

، وهق أمحد، ثؿ حمؿدهو فف مخسي أشامء، أصفرُ  أنّ  أخزكو افـبل 

 افـوُس  ُؼ افذي حُي  احلاذوافؽػر،  فافذي يؿحق اهلل ب اداحيو أيًض 

افذي فقس بعده أحد مـ أي  بالعاقُِو، -أي ظذ أَثِره  - فمِ دَ ظذ ؿَ 

 .[متػؼ ظؾقف] إكبقوء

ـُ  ُالؼاسمف ؾفل ـقتُ أمو  كو هبذه ك أحدُ ـّ ؽَ تَ أن يَ  . وؿد هنوكو أبو

ؼسؿ بغ أصحوبف افذي يَ  ـقي، ٕهنو خمتصي بف، ؾفق وحده افؼوشؿُ افؽُ 

 ؼوئدَ افو مرَ افرشقل ذم أصحوبف إ، حقٌ ـون [متػؼ ظؾقف] بوفعدل

ؼسؿ بقـفؿ افقطوئػ ادختؾػي وإمقال وافغـوئؿ وـؾ رء يَ  افذي

 بام ظؾ ؿف اهلل.
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 م اننبينيخاتَ

﴿ؿول تعوػ:  ،افـبقغؿ هق خوتَ  افرشقل             

                 ﴾ [44: إحزاب].  

فـو  فُ بَ ادثؾ افذي َضَ بـ ظبد اهلل ريض اهلل ظـفام ويروي فـو جوبر 

ـَ  ُؾ ثَ ع ومَ ثَ مَ »: اهلل  رشقُل  فو ا، ؾلـؿؾَ دارً ـك بَ  ؾٍ ُج رَ إكبقوء 

يدخؾقهنو ويتعجبقن  افـوُس  َؾ عَ ي، ؾجَ ـَ بِ فَ  فو إٓ مقضعَ وأحسـَ 

متػؼ ] شافـبقغ ؿُ ؾلكو افؾبـي وأكو خوتَ » ش!ويؼقفقن: فقٓ مقضع افؾبـي

 .[ظؾقف

ـٍ واحد مـ ظـد  ومعـك هذا ادثؾ، أن إكبقوء ـؾفؿ جوؤوا بدي

ًٍ  ،مـ إرصود افـوسعثقا بف ؾؽلكف صبف إكبقوء ومو بُ اهلل تعوػ،   ببق

بف يتؿ صالح ذفؽ  ـقوكف وبؼل مـف مقضعٌ بُ  عَ ؾِ ه ورُ شسً ؿقاظدُ أُ 

وذيعتف ـؿؾ افبـوء اإليامين واهلدي  هؽذا ببعثتف . وافبقً

 ،واـتؿؾ فإلكسوكقي افـقر افذي ييضء هلو أشبوب افسعودة ،افربوين

 ًْ  .احلؼ وافعدل إخالر ودظوئؿُ  مؽورمُ  واـتؿؾ
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 نرسول انبشارة با

ُلؼدُبَُ الؽتبُيفُُهُُتُُػَُِصُُوجاءْتُُ،بؿبعثهُُقبلُحمؿدٍُُإكبقاءَُُُّشَ

، وؿد أخزكو اهلل تعوػ بذفؽ ؾؼول: ﴿الساموية        

                            

                           

   ﴾ [6: افصػ]. 

: ﴿تعوػ وؿول                  

                  

                        

                       

             ﴾ [157: إظراف]. 

ون بف ـِك تَ ْس أي يَ يستػتحقن بف ظذ ادؼـغ،  القفودُُوـون 

ـام معف همٓء ادؼـغ،  افقفقدُ  ُؾ قؼوتِ شو ٌُ بعَ دوهنؿ أكف شقُ ظ  قَ تَ ويَ 

تعوػ: ﴿أخز                       
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         ﴾ [89: افبؼرة] . 

ُالعاصـون افصحويب اجلؾقؾ  وؿد ُبن ُاهللُبنُعؿرو  ؿُ عؾَ يَ  عبد

يو أهيو افـبل إكو  فصػتف ذم افؼرآن: شوهبيٌ ذم افتقراة، وهل مُ  فُ تَ ػَ ِص 

غق  م  ا فلُ رزً ا، وحِ ا وكذيرً بًؼ ا ومُ أرشؾـوك صوهدً 
، أكً ظبدي (1)

 (5)وٍب خ  وٓ َش  (4)وٓ ؽؾقظٍ  (3)ظ  فقس بػَ  ،(2)ادتقـؾ َؽ قتُ ؿ  ورشقيل، َش 

 ـْ ، وفؽـ يعػق ويغػر، وفَ افسقئيَ  بوفسقئيِ  ذم إشقار، وٓ يدؾعُ 

جوء، بلن يؼقفقا: ٓ إفف إٓ اهلل، قْ افعَ  بف ادؾيَ  ؼقؿَ حتك يُ  اهللُ فُ َض ؼبِ يَ 

 .[افبخوري]و ػً ؾْ و ؽُ ، وؿؾقبً ام  و ُص قو، وآذاكً ؿْ و ظُ ـً هبو أظقُ  ويػتَح 

مـ ادسؾؿغ  حؽك رجٌؾ ؾؼد ، أخبارُبعثتهُ(6)الؽفانوقدُتـاقلُ

                                        

 أي حصـًو فؾعرب. (1)

  ادعتؿد ظذ اهلل ادستعغ بف.( 2)

  دء اخلؾؼ.( 3)

  صديد افطبع.( 4)

  يرؾع صقتف ظذ افـوس.( 5)

   افؽوهـ: مـ يدظل معرؾي إرسار وأحقال افغقى.( 6)
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ّـ  و ذم اجلوهؾقي خيوضُى فعؿر بـ اخلطوب، أكف ـون ـوهـً   فُ ، ؾجوءتْ اجل

ًْ يٌ ظَ زِ و وهل ؾَ يقمً  يُ ق  ـ  اجلِ  ـ   رَ أمل تَ و: و ؽريبً فف ـالمً  ، وؿوف  اجل

 الصِ فو بوفؼِ ، وحلقؿَ (2)فوإكؽوِش  بعدِ  ـْ فو مِ ، ويلَش (1)فووإبالَش 

ؿبؾ بعثي  ف ذات يقمٍ اخلطوب كػُس ؿر بـ ظُ  عَ ؿِ وَش  !(3)وأحالشفو

، رجٌؾ َؾِصقح، (5)، أمٌر َكجقح(4)يو َجِؾقح و يكخ:و ظوفقً صقتً  افـبل 

 .[افبخوري] يؼقل: ٓ إفف إٓ اهلل!

ََ

                                        

هو. ( 1) ِ    حَتر 

   اكؼالهبو ظذ رأشفو.  (2)

   افـقر افشوبي وـسقهتو افرؿقؼي ظذ طفرهو. ( 3)

  أي يو وِؿح!( 4)

   كوجح ؾقف ؾالح. ( 5)
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َرَ
 
ك
 
َوأجبَف

 ؟إػ أيـ يـتفل كسى افرشقل  (1)

 ومو اشؿ أمف؟ مو هق اشؿ أبق افـبل  (2)

 ودوذا ذم رأيؽ؟هؾ تبعٌ إكبقوء ذم كسى مـ أؿقامفو؟  (3)

 مو افػضؾ افذي يتؿتع بف افعرب ظذ ؽرهؿ مـ إمؿ؟ (4)

 أشامء ظدة، موذا تذـر مـفو؟ ومو هق أصفر أشامئف؟ فؾرشقل  (5)

 ؟ ودوذا تؽـك بذفؽ؟مو هل ــقي افـبل  (6)

 هؾ جيقز أن كتسؿك بوشؿ افـبل؟ وهؾ جيقز أن كتؽـك بؽـقتف؟ (7)

 ؟هؾ يقجد كبل بعد كبقـو حمؿد  (8)

. مو افتل أرشؾ إفقفو افرشؾ افسوبؼقن يسؿعقن بـبقـو حمؿد  مل تؽـ إمؿ (9)

 رأيؽ ذم هذه افعبورة؟

 ؟بامذا ـون يتقظد افقفقد ادؼـغ ؿبؾ بعثي افـبل  (14)

  جوء خز ذفؽ ذم افؼرآن؟وهؾ  ؟موذا ـون مقؿػ اجلـ مـ بعثي افـبل  (11)
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 والبيت احلرامالفصل الثاني: مكة 

إذا ـون فؽؾ ؿصٍي مؽوٌن وزمون: ؾنّن شرَة كبقـو افَعطَِرَة تبدأ ِمـ 

بؿؽي، وَؿَه هبو  . ؾؼد ُوفد افـبل قريش، وشط ؿقمف مؽةبؾده 

ًْ ظؾقف افرشوفُي ؾقفو. وابتدأ دظقَتف ذم أهؾف  ضػقفَتف وصبوَبف، وُأكِزَف

﴿وظشرتف ِمـ ؿريش، حَغ َأَمَرُه اهلل تعوػ:        

   ﴾ [214: افشعراء]. 

ف  مؽةَُإّن  َؾُف اهللُ تعوػ، واخَتص  ُاحلرامبؾٌد ذ  ُاهلل . ؿول ببقت

 تعوػ: ﴿                       

                       

                     ﴾ [ آل

 .[97-96: ظؿران

ًِ احلرام، ؾقصُػُف بلكف  ؾػل هذه أيوت ُيَبُغ اهللُ تعوػ مؽوكَي افبق

يعـل ـثر اخلِر  مباركٌُوهق  ،(1)وضع ذم إرض لؾعبادةُبقٍتُُأوُلُ

                                        

ـْ ( 1) ًٍ ُوضااع ذم إرض، مل يااذـر اهللُ َماا ًُ أّن ادسااجَد احلااراَم أوُل بقاا افثوباا

َوَضَعف. وثوين بقً هق ادسجُد إؿصاك، ُوِضَع بعده بلربعغ شاـي، ـاام ورد ذم   
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افدافِي  ادعجزةُُِأياِتُفؾـوس، وؾقف مـ  ىًدُهُُوافـػِع فؾـوس، وهق 

ـْ َدَخؾف. نٌُمُْأَُظذ ظظؿي واضعف، ثؿ هق   فُِؽؾ  َم

ـ  اهلُل تعوػ ظذ  ٌُ َجَعَؾ إؿوَمتفؿ ذم َحَرِمف  قريشوؿد اْمَت حق

ـٍ فُ ؾَ  :أِمـ و فؿ بعًض بعُض  ُى ـفَ ف يَ حقفَ  ظظقؿ، وإظراُب  ؿ ذم أم

و، ـام ؿول تعوػ: ﴿فؿ بعًض بعُض  ويؼتُؾ               

                  ﴾ 

 . [67: افعـؽبقت]

َرهؿ بعظقِؿ كِعَؿتِف إذ َرد  ظـفؿ ـقَد  ـّ وؿد آَمـَُفؿ اهللُ تعوػ وَذ

: ﴿أصحاِبُالػقل                  

                         

           ﴾ [افػقؾ] وذفَؽ كعؿي مـف ،

﴿شبحوكف ظذ ؿريش:               

                      

                                                                                                                 

إبراهقُؿ وإشامظقُؾ ظؾقفام افسالم ؾُلِمرا أن يرؾعو افؼقاظَد صحقح مسؾؿ. ثؿ جوء   

 مـ افبقً.
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 ﴾ [ؿريش] ، َؿريش  ـو ذفؽ بلصحوب افػقؾ ٕجؾِ ؾْ عَ أي ؾ

رحؾتفؿ ذم افشتوء فؾقؿـ،  مصوحلفؿ، واكتظومِ  ؿ، واشتؼوميِ فِ ـِ وأمْ 

 أرادَ  ـْ مَ  اهللُ َؽ ؾلهؾَ  وافصقػ فؾشوم، ٕجؾ افتجورة وادؽوشى.

افعرب، حتك  ف ذم ؿؾقِب وأهؾِ  احلرمِ  أمرَ  ؿَ ظ  بسقء، وظَ  ؿريش

 هؿ اهللُرَ أرادوا، وهلذا أمَ  رٍ ػَ َش  عسضقا هلؿ ذم أي  احسمقهؿ، ومل يَ 

بوفشؽر، ؾؼول: ﴿                

        ﴾. 
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َر
 
ك
 
َوأجبَف

 ومو اشؿ ؿقمف؟ ؟افرشقل  أيـ وفد (1)

 تعرف ظـ ؾضؾ مؽي؟موذا  (2)

 ومو هق ثوين مسجد؟ ؟مو هق أول مسجد بـل ظذ وجف إرض (3)

 مو صػوت بقً اهلل احلرام افتل اختصف اهلل هبو؟ (4)

 امتـ اهلل ظذ ؿريش بـعؿ ظظقؿي، اذـر بعًضو مـفو. (5)

أهؾؽ اهلل تعوػ ؿقًمو أرادوا آظتداء ظذ بقً اهلل احلرام. ؾفؾ تعرف  (6)

 ؿصتفؿ؟
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 العرب يف اجلايليةحال الفصل الثالث: 

، “باجلاهؾقة” افـوس ؿبؾ بعثي افـبل  اهلل تعوػ حوَل  َػ َص فؼد وَ 

َ وبَ  ك سؿّ حوهلؿ ؿبؾ اإلشالم ـون يُ  صحوبف أنّ ٕ  افـبل   غ 

هبو افعرب،  جوهؾقي، بوفرؽؿ مـ بعض افصػوت احلسـي افتل ُتقزَ 

 ظؾقفؿ، ؾؽون ادجتؿعُ  َى ؾَ ؽَ  إخالِر  وؾسودَ  افؼكَ  وذفؽ ٕنّ 

مو ؿبؾ هل  اجلوهؾقيُ وـ هذه ادػوشد وآكحراؾوت. جوهؾق و بام ؾقف مِ 

 . حشػُ افو فوِٓت ـوكقا معروؾغ بوجل افـوَس  ٕنّ  :عافؼ   ورودِ 

يو رشقل ؾقؼقل:  هبذه احلؼقؼيِ  ر  ؼِ ريض اهلل ظـف يُ  حذيػةُُوهوهق 

هبذا اخلر، ؾفؾ بعد هذا  ، ؾجوءكو اهللُوَذّ  جوهؾقيٍ  و ذمو ــّ إكّ  ،اهلل

 . [متػؼ ظؾقف]؟ ـ َذ اخلر مِ 

 ِػ ْص بقَ  مقروٍث  ؾوشدٍ  ٍؼ ؾُ ُخ  ـؾ   ُػ ِص يَ   وـون افرشقُل 

 .“اجلوهؾقي رِ أمْ  ـْ ادعويص مِ ”: البخاري: وهلذا ؿول اجلاهؾقة

ـون بقـل وبغ  :حيؽل فـو ريض اهلل ظـف الِغَػاريُُّرُّذَُُوأبؾفذا 

ًْ ـالمٌ  ؾٍ ُج رَ  ًُ ي، ؾـِ قّ ؿِ ف أظجَ أم   ، وـوك ، -أي صتؿفو  - مـفو ؾ
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ًَ : » ، ؾؼول يلافـبلين إػ رَ ـَ ؾذَ  ًُ ش (1)؟وؾالكً  أشوبب : كعؿ، ؿول: ؿؾ

 .شجوهؾقي ؾقَؽ  ؤٌ رُ إكؽ امْ »ؿؾً: كعؿ، ؿول: ش ؟فأم   ـْ مِ  ًَ ؾْ أؾـِ »

 ًُ  احلديٌ ش...كعؿ»؟ ؿول: ـّ افس   َزِ ـِ  ـْ ظذ حغ شوظتل هذه مِ  :ؿؾ

 .[متػؼ ظؾقف]

 يػورُر  أحدٌ  فقَس »ادسؾؿغ:  مجوظيَ  ػورُر يُ  ـْ مَ  م  ذم ذَ   وؿول

 .[متػؼ ظؾقف] شجوهؾقي قتيً ا ؾقؿقت، إٓ موت مِ ْزً ِص  اجلامظيَ 

ُعباسوؿول   َؾ فْ َج  ؿَ ؾَ عْ تَ  أنْ  كَ ريض اهلل ظـفام: إذا رَس   ابن

﴿ :ذم شقرة إكعوم يَ وئَ ب، ؾوؿرأ مو ؾقر افثالثغ ومِ رَ افعَ     

           -  إػ ؿقفف-        

  ﴾ [144: إكعوم] [افبخوري]. 

ُـ  ويشرُ  ُإكعامظبوس إػ آيوت  اب اهلل ؾقفو  بّغُ افتل يُ  سورة

 نُ لْ وهل افض   - ؿقا إكعومَ ّس ؿبؾ افبعثي، ؾؼد ؿَ  افعرِب  ضالِٓت 

                                        

مل يؽـ افصحوبي يذـر بعضفؿ بعًضو بسقء، وهلذا مل يذـر أبق ذر اشاؿ هاذا ( 1)

   افصحويب.
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ؾجعؾقا  - وافثامرُ  وهق افزروعُ  - واحلرَث  - رُ ؼَ وافبَ  واإلبُؾ  زُ وادعْ 

 و بوٕوثون! خوص  ساًم  مـفو هلل وؿِ ساًم ؿِ 

 قيَ ْش ؿ َخ وبـوهِت  افػؼرِ  قيَ ْش وـذفؽ ـوكقا يؼتؾقن أوٓدهؿ َخ 

 افعور!

ظذ افـوس ٓ  ميً إكعوم واحلرث حمر   وـوكقا أيضو جيعؾقن بعَض 

ـَ  مـفو أحدٌ  يلـُؾ   مقن وحيؾؾقن بلهقائفؿ!ر  حَ فو أحد، ؾقُ بُ وٓ ير

 ؿول تعوػ: ﴿وـؾ ذفؽ ضالل وخرسان،       

                          

                           ﴾ 

 .[117-116: افـحؾ]

، هق افذي محؾ افعرب ظذ ظبودة إصـوم يُ َحُـلُُُوُبنَُؿرَُعَُ إنّ 

وهل افـقر افتل ُتسك ؾَقحُرُم  -وهق افذي َشق ى افسقائى 

ظـ ظذابف إفقؿ حقٌ رآه ذم  وؿد أخز افـبل  .-افتعرُض هلو 

 .[متػؼ ظؾقف] أمعوءه اخلورجي مـ بطـفأي  - ُؿْصَبفُ  ر  افـور وهق جيُ 

 افتل ظبدهو افعرب؟ إصـامؾام ؿصي 
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أن افعرب ظبدوا إصـوم افتل  امريض اهلل ظـف ابنُعباسخيزكو 

﴿، حقٌ يؼقل تعوػ ظـ ؿقم كقح: قومُكوحظبدهو       

               ﴾ [23: كقح] .

موتقا صوحلغ مـ ؿقم كقح، ؾؾام  رجولٍ  أشامءُ وهذه إشامء هل 

جموفسفؿ  أموــ و هلؿ ذمؼقؿقا أكصوبً يُ  ك افشقطون إػ ؿقمفؿ أنْ َح أوْ 

ومل يعبدوهو. ؾؾام موت أوفئؽ افؼقم  قهو بلشامئفؿ، ؾػعؾقاؿ  َس يُ و

 .[افبخوري] ْت بدِ ظُ وصوع اجلفؾ 

ُالعطارديُوأب افتوبعل ويؼقل  و كعبدُ ـّ ـُ  :ريض اهلل ظـف رجاء

ا هق أخر مـف أفؼقـوه وأخذكو أخر، ؾنذا ، ؾنذا وجدكو حجرً رَ احلجَ 

، ثؿ جئـو بوفشوة ؾحؾبـوه (1)ثقة مـ ترابا مجعـو ُج رً جَ َح  دْ جِ مل كَ 

 .[افبخوري]ػـو بف ، ثؿ ضُ (2)ظؾقف

ـِ مِ  ومل يبَؼ  إبراهقؿ إٓ افؼؾقؾ، مثؾ افطقاف بوفبقً واحلٍ  ـ دي

وهل اإلبؾ  - ندْ وافعؿرة وافقؿقف بعرؾوت وادزدفػي وإهداء افبُ 

                                        

  .ثوومجعفو اجلُ  ،( افؼطعي مـ افساب دمؿع ؾتصر ـقمو1)

 .( أي فتصر كظر احلجر2)
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حقٌ ـوكقا يطقؾقن  :، مع ابتداظفؿ ذم هذه افشعوئر أيضو-وافبؼر 

﴿ :ؾـزفً هذه أييفبقً ظرايو، بو         ﴾ 

 .[مسؾؿ] [31: إظراف]

و هق إٓ ذيؽً ، فؽ ٓ ذيَؽ  ـون ادؼـقن يؼقفقن: فبقَؽ و

 .[مسؾؿ] !ؽؾَ ومو مَ  فُ ؽُ فؽ، ُتؾِ 

 افصديُؼ بؽر حقٌ كودى أبق ف: ذفؽ ـؾ   اإلشالمُ  وؿد أبطَؾ 

بعد  ٍ  أٓ ٓ حيُ » :ؾ حجي افقداعبْ احلجي افتل ؿَ ذم  ريض اهلل ظـف

 .[متػؼ ظؾقف]ش ريونبوفبقً ظُ  ك، وٓ يطقُف ِؼ افعوم مُ 

ًَ  واختذت افعرُب  فو ؿُ ظ  عَ تُ  مع افؽعبي، وهل بققٌت  ضقاؽق

طوف هبو. ؾؽوكً ى هلو ويُ دَ وهُي  ،ٌى جُ وُح  يٌ كَ دَ هلو َش  ،ـتعظقؿ افؽعبي

وة ـَ فؼريش وبـل ــوكي بـخؾي، ومَ ى زّ فثؼقػ بوفطوئػ، وافعُ  افالْت 

 فلوس واخلزرج.

زى، وافعُ  ف: وافالِت ػِ ؾِ ؾؼول ذم َح  َػ ؾَ َح  ـْ مَ »: ؿول رشقل اهلل 

 .[افبخوري]ش : ٓ إفف إٓ اهللْؾ ؼُ ؾؾقَ 
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ُالـجومُِ وإػ جوكى ظبودة إصـوم، طفرت ذم بالد افعرب ظبودةُ 

ًْ  الشؿُسُبدت ، وظُ والؽواكب  ـام ذم ؿصي مؾؽي شبل، وترسب

 القفوديةافبحريـ، ودخؾً  ـَ مِ  رَ جَ ـام ذم هَ  ادجوسقةُُإفقفؿ 

ذم احلرة  الـرصاكقةواكتؼت ٓ شقام ذم يثرب وخقز، وـذفؽ 

 وافقؿـ وكجران.

ذم افديـ وآظتؼود ظذ أحقاهلؿ  وؿد اكعؽس افضالُل 

ؼقي: ـام هق مشتفر مـ صققع اخلؿر وادقرس، ؾُ آجتامظقي واخلُ 

ووأد  افػؼرافػوشدة وافزكو، وؿتؾ إوٓد خشقي وأكقاع افزواج 

 افبـوت، وؽر ذفؽ.

ؿ فُ تْ ؾَ وأخالر أه   إٓ أهنؿ اتصػقا بصػوٍت  ،ـروظذ افرؽؿ ممو ذُ 

  ،افرشوفي ؾِ حلؿْ 
ِ
 ،افعزيؿي دُر ِص  :اهلل خلقورهؿ، ومـ ذفؽ واصطػوء

 ،وكحق ذفؽ مـ مؽورم إخالر ،واجلقد ،شجوظيواف ،وافـجدة

 ورسظي افبدهيي. ،وؿقة احلوؾظي ،مو ُتقزوا بف مـ صػوء افذهـ إػ

ـ   ؿ إٓ إذا آمـقا بوهلل ورشقفف، فُ هو ٓ تـػعُ وحدَ  هذه افػضوئَؾ  فؽ

تعوػ: ؿول هلؿ اهلل  ،وهلذا دو اؾتخروا بخدمتفؿ فؾحرم افؼيػ
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﴿                        

                     

                       

                   ﴾ [24-19: افتقبي]. 

، عانْدُابنُُجُ رشقل اهلل ظـ ريض اهلل ظـفو ظوئشيُ  ًْ فَ لَ وؿد َش 

 ؿُ طعِ ، ويُ افرحؿَ  ُؾ ِص ـون ذم اجلوهؾقي يَ  مـ افعرب وهق رجٌؾ 

 و: رب  ٓ يـػعف، إكف مل يؼؾ يقمً »:  ؿولف؟ عُ ادسؽغ، ؾفؾ ذاك كوؾِ 

 .[مسؾؿ] شاؽػر يل خطقئتل يقم افديـ
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َر
 
ك
 
َوأجبَف

 معـك اجلوهؾقي؟ هؾ تعرف مو هق (1)

حدث خالف بغ اثـغ مـ افصحوبي ريض اهلل ظـفام، ووصػ افـبل أحدمهو  (2)

 بلكف ؾقف جوهؾقي، ؾؾامذا؟

 تتجذ جوهؾقي افعرب ذم مظوهر ـثرة: (3)

 ذم أوٓدهؿ .أ 

 أكعومفؿ وحرثفؿذم  .ب 

 ذم معبقداهتؿ .ج 

 اذـر أمثؾي ظذ ذفؽ.

 ػ جزيرة افعرب؟إمـ هق أول مـ أتك بوٕصـوم  (4)

 ـقػ ظبد ؿقم كقح افرجول افصوحلغ ؾقفؿ؟ (5)

 مو هل افالت وافعزى؟ (6)

 مو رأيؽ ؾقؿـ يصػ أصقوء ذم حقوتـو بلهنو حرام مـ ؽر ظؾؿ؟ (7)
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 قالفصل الرابع: الباحثوى عو احل

ـْ هذا افر   ووشطَ  ديـ احلؼ. وؿد  ـوم، ـون هـوك بوحثقن ظ

ويـتظرون  ،وـوكقا ظذ ديـ إبراهقؿ ظؾقف افسالم، ػاءـَُباحُلُقا ؿّ ُش 

 . حمؿد بقةك

 م يسلُل وخرج إػ افش ، إذزيدُبنُعؿروُبنُكػقلوأصفر همٓء 

: وؿول فف و مـ افقفقد ؾسلفف ظـ ديـفؿظودً  َل ؼِ ظـ افديـ ويتبعف، ؾؾَ 

: ٓ تؽقن ظذ افقفقدي ين، ؾؼول أن أديـ ديـؽؿ، ؾلخِزْ ع  عَ إين فَ 

ـ إٓ مِ  ر  مو أؾِ  :ؿول زيدٌ  ،اهلل ِى َض ـ ؽَ بـصقبؽ مِ  ديــو حتك تلخذَ 

 ؟!فك أشتطقعُ وأك   ،او أبدً اهلل صقئً  ِى َض ؽَ  ـْ مِ  وٓ أمحُؾ  !اهلل ِى َض ؽَ 

: و، ؿول زيدٌ ؿول: مو أظؾؿف إٓ أن يؽقن حـقػً  ؟ـل ظذ ؽرهؾفؾ تدف  

و، وٓ و، وٓ ككاكقً مل يؽـ هيقدي   ،؟ ؿول: ديـ إبراهقؿومو احلـقُػ 

ؾخرج زيد ؾؾؼل ظودو مـ افـصورى ؾذـر مثؾف، ؾؼول:  .يعبد إٓ اهلل

فـ تؽقن ظذ ديــو حتك تلخذ بـصقبؽ مـ فعـي اهلل، ؿول: مو أؾر إٓ 

ك وأك   ،اقئو أبدً وٓ أمحؾ مـ فعـي اهلل وٓ مـ ؽضبف ص !مـ فعـي اهلل

ؿول: مو أظؾؿف إٓ أن يؽقن  ؟ؾفؾ تدفـل ظذ ؽره ؟!أشتطقع
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وٓ  ،مل يؽـ هيقديو ،حـقػو، ؿول: ومو احلـقػ؟ ؿول: ديـ إبراهقؿ

ؿقهلؿ ذم إبراهقؿ ظؾقف  ؾؾام رأى زيدٌ  .ككاكقو، وٓ يعبد إٓ اهلل

ذ د أين ظخرج، ؾؾام برز رؾع يديف ؾؼول: افؾفؿ إين أصفَ  ،افسالم

 .[افبخوري]ديـ إبراهقؿ 

 ـزَل ، ؿبؾ أن يَ بؿؽيَ  بـ ظؿرو بـ كػقؾ زيدَ  افـبل  َل ؼِ وؿد فَ 

ًْ د  ظذ افـبل افقحل، ؾؼُ  مـفو، ثؿ  يلـَؾ  ة، ؾلبك أنْ ػرَ إػ افـبل ُش  م

ؿول زيد: إين فسً آـؾ ممو تذبحقن ظذ أكصوبؽؿ، وٓ آـؾ إٓ مو 

ظذ ؿريش ذبوئحفؿ،  قُى عِ زيد بـ ظؿرو يَ  وـون .اهلل ظؾقف ـر اشؿُ ذُ 

هلو مـ  ًَ بَ هلو مـ افسامء ادوء، وأكْ  ، وأكزَل فو اهللُؼَ ؾَ َخ  ويؼقل: افشوةُ 

و فف ا فذفؽ وإظظومً إكؽورً  !؟إرض، ثؿ تذبحقهنو ظذ ؽر اشؿ اهلل

 .[افبخوري]

رأيً زيد بـ ظؿرو  :أشامء بـً أيب بؽر ريض اهلل ظـفاموتروي 

إػ افؽعبي يؼقل: يو معوذ ؿريش، واهلل بـ كػقؾ ؿوئام مسـدا طفره ا

قل ادقءودة، يؼقل وـون حُيْ  .مو مـؽؿ ظذ ديـ إبراهقؿ ؽري

فو، تَ وكَ مفو، أكو أـػقؽفو مَ ٓ تؼتؾْ  :فؾرجؾ إذا أراد أن يؼتؾ ابـتف
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ًَ  ،ؾقلخذهو فو إفقؽ، وإن دؾعتُ  ؾنذا ترظرظً ؿول ٕبقفو: إن صئ

 ًَ  .[افبخوري]وكتفو مؽ مَ ـػقتُ  صئ

، افذي اظتـؼ افـكاكقي وـون يـتظر بعثي ورقةُبنُكوفلومـفؿ 

 ف معروؾي ذم بدء افقحل.ف. وؿصتُ عَ بِ ت  وموت ؿبؾ أن يَ ، افـبل 

بقدُلَُؼالء افذيـ دمري احلؽؿي ظذ فسوهنؿ، مثؾ وـون مـفؿ افعُ 

 ـؾؿيُ  ؿوهلو افشوظرُ  ـؾؿيٍ  أصدُر »: افذي ؿول ظـف افـبل  بنُربقعةا

  أٓ ـؾ   بقد:فَ 
ٍ
أي ـؾ رء ظدا اهلل ؾفق  شبوضُؾ  مو خال اهللَ رء

ؿد أبدفـل اهلل بوفشعر شقرة وأشؾؿ فبقد بعد ذفؽ، وؿول: ، بوضؾ

 افبؼرة. وظوش موئي ومخسغ شـي.

 

َ
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َر
 
ك
 
َوأجبَف

 هؾ ـون مجقع افعرب مؼـغ بوهلل؟ (1)

 مو معـك احلـػوء؟ (2)

 صػوت محقدة، ؾام هل؟ـون زيد بـ ظؿرو بـ كػقؾ يتػؼ مع كبقـو حمؿد ذم  (3)

ؿوم زيد بـ ظؿرو بـ كػقؾ برحؾي ـبرة ذم جزيرة افعرب وافشوم، ؾامذا ـون  (4)

 افغرض مـفو؟ ومو كتقجي هذه افرحؾي؟

 ـون كبقـو حمؿد يثـل ظذ صوظر ذم اجلوهؾقي، مـ هق؟ ودوذا أثـك ظؾقف؟ (5)
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 أخبار الرسول قبل البعثة: اخلامسالفصل 

بال خالف. وـون  آثـغ ذم ربقع إول يقمَ  بؿؽيَ  افـبل  فدَ وُ 

 ذاكَ »ؿول:  ،يومُآثـني ومَُِصُظـ  افـبل  ئؾ ُش دو وافػقؾ.  ذفؽ ظومَ 

 .[مسؾؿ]ش ؾقف - َع  ل ظَ كزِ أو أُ  - ًُ ثْ عِ بُ  ؾقف، ويقمٌ  ُت دْ فِ وُ  يقمٌ 

 ه، ـام ؿول تعوػ: ﴿دِ فِ قْ ؿبؾ مَ  أبوه وؿد موَت         

  ﴾ [6: افضحك]. 

 - أمُأيؿن. وحضـتف [متػؼ ظؾقف] ثويبُةُبـُتُأيبُهلبوؿد أرضَعْتُف 

وكً وصقػي ٕبقف ظبد اهلل، ؾحضـً افـبل ذم وـ -أم أشومي بـ زيد 

ـَ  ضػقفتف بعد  ًْ قَ ؾ  قُ بـ حورثي، ثؿ تُ  زيدَ فو َج و  زَ فو ثؿ ؼَ تَ ؾلظْ  ،ُز حتك 

 .[مسؾؿ] أصفر وؾوة افرشقل بخؿسيِ 

 حادثت شق انصدر

وهق ضػؾ، ـام روى  فؾرشقل  رْدُالَصُُِقَُشُُحادثةُُوؿد وؿعً 

امن، ؾْ مع افغِ  أتوه جزيؾ وهق يؾعُى  أكس بـ موفؽ أن رشقل اهلل 

، افؼؾَى  ظـ ؿؾبف، ؾوشتخرَج  ؼ  ، ؾَش ظذ إرض ؾلفؼوهُ ه ذَ ؾلَخ 

ف ذم ؾَ َس ثؿ ؽَ ـؽ، افشقطون مِ  ظ  ، ؾؼول: هذا َح يً ؼَ ؾَ مـف ظَ  ؾوشتخرَج 
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، ثؿ أظوده ذم مؽوكف، وجوء (2)فمَ ى بامء زمزم، ثؿ َٕ هَ ذَ  ـْ مِ  (1)ًٍ ْس ضَ 

ؾ، تِ ؾؼوفقا: إن حمؿدا ؿد ؿُ  - عتفرِض مُ يعـل  -ف إػ أم   نَ قْ عَ ْس ؾامن يَ افغِ 

ًُ  .افؾقن (3)عُ ـتؼَ ؾوشتؼبؾقه وهق مُ  ذفؽ  أرى أثرَ  ؿول أكس: وؿد ــ

 .[مسؾؿ] (4)درهط ذم َص قَ خْ ادِ 

ُادطؾبجد ُف ؾَ ػَ ؾؽَ  وهوُصغري.ُُهأمُ ُوفقْتُتُُُوقد ُعبد ، ؾؾام ه

 .هُأبوُصالبؿُ عَُ فُ ؾَ ػَ ـَ  جده، موت

 رعي انغنم

و إٓ اهلل كبق   ٌَ عَ مو بَ : » يؼقل م.ـَُبرعيُالغَُُوقدُاشتغلُالـبيُ

ًَ شك افغـؿظَ رَ  ًُ »؟ ؾؼول: ، ؾؼول أصحوبف: وأك أرظوهو ظذ  كعؿ، ــ

 .[افبخوري] أي مؼوبؾ أجر مودي شٕهؾ مؽي اريطَ رَ ؿَ 

                                        

 إكوء مـ كحوس. (1)

 َضّؿ بعضف إػ بعض ؾوفتلم. (2)

 .تغر مـ حزن أو ؾزع :مـتؼعوؾفق ممتؼع  فقكف واكتؼعامتؼع  .تغر افؾقنمُ  (3)

مجقع مو ورد مـ صؼ افصدر واشتخراج افؼؾى وؽر ذفاؽ ماـ إماقر إن  (4)

 .ممو جيى افتسؾقؿ فف دون افتعرض فكؾف ظـ حؼقؼتف هلق اخلورؿي فؾعودة
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 رة، ؾسلفقه:مَ  افصحراء ذاَت  افـبل بـبوِت  معرؾيَ  ورأى افصحوبيُ 

 ًَ متػؼ ]ش ؟!بل إٓ وؿد رظوهوكَ  ْـ وهؾ مِ »ترظك افغـؿ؟ ؿول:  أــ

 .[ظؾقف

 خدجيت بنت خويهد

ُتزوجُالـبيُ وـون  ريضُاهللُعـفا.ُبـتُخويؾدُخدجيةُوقد

ء إرض كسو ؿران، وخرَ ظِ  ابـيُ  مريؿُ كسوء إرض  خرَ  إنّ  يؼقُل 

 .[متػؼ ظؾقف]خدجيي 

ظوئشي، فؽـفو  افـبلتزوج  ،خدجيي بثالث شـقات وبعد وؾوةِ 

 افـبل مو ـوكً تسؿعُ  ثرةِ ـَ  ـْ بوفغرة مـفو وهل مقتي! مِ  رُ ـوكً تشعُ 

َ بَ يُ  أنْ  هُ رَ اهلل أمَ  أنّ  ثـل ظؾقفو، وـون يذـرُ خدجيي ويُ  يذـرُ  ًٍ ؼ   هو ببق

ٌُ  افشوةَ  ذبُح يَ  ـام ـون ، -ادجقف  موهق افؾمف - ْى َص ؿَ  ـْ مِ   ؾقبع

ـلكف مل يؽـ ذم  :فؾـبل ظوئشي وؿوفً. [متػؼ ظؾقف] هبدايو إػ صوحبوهتو

إهنو ـوكً، وـوكً، وـون يل مـفو » :ؾقؼقل ؟!إٓ خدجيي افدكقو امرأةٌ 

 .[افبخوري]ش دفَ وَ 
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 ًْ دجيي ؿد أتَ هذه خ ،ؾؼول: يو رشقل اهلل أتك جزيؾ افـبل 

ؾقف إدام، أو ضعوم أو ذاب، ؾنذا هل أتتؽ ؾوؿرأ ظؾقفو  معفو إكوءٌ 

ًٍ وبؼ   ،لـّ افسالم مـ رهبو ومِ  ٓ  ى،َص ذم اجلـي مـ ؿَ  هو ببق

 .[متػؼ ظؾقف] أي ٓ ضجي ؾقف وٓ تعى - ىَص ؾقف وٓ كَ  َى خَ َص 

إػ ادديـي بثالث شـغ  افـبل  هجرةتقؾقً خدجيي ؿبؾ وؿد 

 .[افبخوري]

 بناء انكعبت

ُ ُالـبي ُالؽعبة.ُشارك ُبـاء ُيف ُالبعثة دو بـقً افؽعبي، و قبل

: وظبوس يـؼالن احلجورة، ؾؼول ظبوس فؾـبل  ذهى افـبل 

ؾقضع افـبل إزاره مـ احلجورة،  حيؿقؽاجعؾ إزارك ظذ رؿبتؽ 

ًْ  و ظؾقف،مغشق   إػ إرض ر  خَ ؾَ ف بِ ؽِ ـْ ظذ مَ  إػ  ظقـوهُ  (1)وضؿح

 .[متػؼ ظؾقف]ظؾقف إزاره  ؾشد   شإزاري إزاري»افسامء، ثؿ أؾور، ؾؼول: 

                                        

 ارتػعً. (1)
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ـ    مـ افؼكِ  ؿقمف ؾقام يػعؾقنَ  مل يؽـ يشوركُ  افـبل  وفؽ

فؿ افتل يذبحقهنو ظذ اشؿ حِ ذبوئِ  ـْ مِ  ؾؾؿ يؽـ يلـُؾ وافؼبوئح. 

 و.ظريوكً  إوثون. ومل يؽـ يطقُف 

 غار حراء

ُالـبيَُُبُبُُِحُوذم ادؼوبؾ ؾؼد  افؾقويل  راءحُُِيفُغارُُِالتعبُدُُإىل

ريض اهلل ظـفو، حتك كزل ظؾقف  ظوئشيُ  افعدد، ـام أخزْت  ذواِت 

 هـوك، ـام شقليت. افقحُل 

 

*** 

 ًْ  ُؼ ؾُ مـفو ُخ  افبعثي، ويظفرُ  ؿبَؾ  افـبل  أخبورِ  بعُض  هذه ـوك

إين : »بقتف، وؿد حؽك فـو رشقل اهلل كُ  وظالموُت  افـبل 

إين ٕظرؾف  ،بعٌؿبؾ أن أُ  ؿ ظعّ سؾّ ـون يُ  ا بؿؽيَ رً جَ َح  ُف رِ ٕظْ 

 .[مسؾؿ]ش أن
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َر
 
ك
 
َوأجبَف

 ؟ وـقػ ـون يتذـره؟ذم أي يقم وفد افرشقل  (1)

موذا تعرف ظـ حودثي صؼ افصدر؟ ودوذا يممـ ادسؾؿقن هبذه افؼصي  (2)

 افعجقبي؟

 ؟ ومـ هل حوضـتف؟مـ هل مرضعي افرشقل  (3)

 ذم صبوبف؟ وهؾ ـون ظؿال مػقدا؟ موذا ـون يعؿؾ افرشقل  (4)

 بؿ بؼ جزيؾ خدجيي ريض اهلل ظـفو؟ (5)

 ـون افـبل حيى اخلؾقة بعقدا ظـ ؿقمف؟ ؾليـ ـون يذهى؟ ودوذا؟ (6)
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 الباب الثاني

 العًد املكي- البعثة الهبوية

 الوحيالفصل األول: 

 َل زَ عغ، ؾلكْ رشقٓ فؾـوس أمج ا صوء اهلل تعوػ أن يبعٌ حمؿدً 

ـُ ظؾقف افقحل وهق  ٌَ  ،أربعغ اب شـي، ثؿ  ةَ ظْؼَ  ثالَث  بؿؽيَ  ؾؿؽ

ٌَ  ر بوهلجرة ؾفوجَر مِ أُ   شـغ، ثؿ تقذم  هبو ظْؼَ  إػ ادديـي، ؾؿؽ

ـُ   .[متػؼ ظؾقف] وشتغ شـي ثالٍث  وهق اب

 ،كبل ذفؽ اهلل ظـفو ظوئشي ريضادممـغ  ظؾقـو أم   ًْ ص  وؿد ؿَ 

 :“بدء افقحل”ذم حديٌ ضقيؾ هق حديٌ  ؾؼوفً

مـ افقحل افرؤيو افصوحلي ذم  اهلل  بف رشقُل  َئ دِ مو بُ  أوُل 

إفقف  َى ب  بح، ثؿ ُح افص   ِؼ ؾَ ؾَ  مثَؾ  رى رؤيو إٓ جوءْت افـقم، ؾؽون ٓ يَ 

ٌُ راء حِ  غورِ اخلالء، وـون خيؾق بِ  افؾقويل  -وهق افتعبد  - ؾقف ؾَقَتَحـ 

إػ  فذفؽ، ثؿ يرجعُ  إػ أهؾف، ويتزودُ  عَ رجِ يَ  ؿبؾ أنْ  ،افعدد ذواِت 

  .دثؾفو خدجيي ؾقتزودُ 
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ؾؼول: اؿرأ،  ُكُادؾَُوهق ذم ؽور حراء، ؾجوءه  حتك جوءه احلؼ  

 غَ ؾَ حتك بَ  (1)ـلط  ؾلخذين ؾغَ »: ؿول افـبل  ،شمو أكو بؼورئ»ؿول: 

ًُ فْ ل اجلَ ـ  مِ  ؾلخذين : مو أكو بؼورئ، د ثؿ أرشؾـل، ؾؼول: اؿرأ، ؿؾ

ًُ  ـل افثوكقيَ ط  ؾغَ  : حتك بؾغ مـل اجلفد ثؿ أرشؾـل، ؾؼول: اؿرأ، ؾؼؾ

: ﴿ثؿ أرشؾـل، ؾؼول ـل افثوفثيَ ط  مو أكو بؼورئ، ؾلخذين ؾغَ     

                     ﴾.  

خدجيةُبـتُظذ  َؾ َخ ه، ؾدَ ؾمادُ  ُػ رُج يَ  اهلل  هبو رشقُل  عَ ؾرَج 

ُ قه حتك ؾُ م  ؾزَ  ،ش(2)ؾقينم  ؾقين زَ م  زَ »ريض اهلل ظـفو، ؾؼول: خويؾد

ًُ ِش فؼد َخ : »وأخزهو اخلَزَ  خلدجييَ  ، ؾؼوَل عُ وْ ظـف افر   ذهَى  ظذ  ق

 .شكػز

                                        

ين.أي َضؿ  ( 1)   ـل ضام  صديًدا وَظَكَ

  أي ُفػ قين وؽطقين.( 2)
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ؿ، حِ افر   إكؽ فتصُؾ  :اأبدً  اهللُ  زيَؽ واهلل مو خُي  ،ؾؼوفً خدجيي: ـال

ظذ  ، وتعغُ (3)ؼري افضقػ، وتُ (2)ادعدوم ؽسُى ، وتَ (1)ّؾ افؽَ  وحتؿُؾ 

  .(4)كقائى احلؼ

ُكَُُورقةَُبف  ًْ حتك أتَ  بف خدجييُ  ًْ ؾوكطؾؼَ  ابـ ظؿ  - لفَُوُْبن

َ ـَتَ  وـون امرأً  -خدجيي   افؽتوَب  ُى ؽتُ ذم اجلوهؾقي، وـون يَ  ك 

ى، وـون ؽتُ يَ  أنْ  صوء اهللُزاكقي مو اإلكجقؾ بوفعِ  ـْ مِ  ُى اين، ؾقؽتُ ْز افعِ 

ًْ َل ؿِ ا ؿد ظَ و ـبرً صقخً  َـ  ، ؾؼوف ـ ابـ مِ  ، اشؿعْ ظؿّ  فف خدجيي: يو اب

ـَ  موذا ترى؟ ؾلخزه رشقل اهلل  ،أخل أخقؽ، ؾؼول فف ورؿي: يو اب

  اهلل ظذ  َل زّ افذي كَ  (5): هذا افـومقُس مو رأى، ؾؼول فف ورؿيُ  َزَ َخ

                                        

 أي ُتعُغ افضعقَػ افذي ٓ حقؾَي فف.( 1)

  أي تعطل ادول دـ ٓ مول فف.( 2)

   أي تؽرمف بوفطعوم وافؼاب.( 3)

  أي تعغ ظذ ادصوئى.( 4)

أي صوحى افرس )أمغ افرس( وهق مـصى ذم ادالئؽي ـام هق مـصى ظـاد ( 5)

 ذم أكقاع افقٓيوت ادختؾػي.افـوس 
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ؽ ؿقمؽ، ُج رِ و إذ خُي حق   فقتـل أـقنُ ، (1)وظً ذَ مقشك، يو فقتـل ؾقفو َج 

 طْ ؿَ  رجٌؾ  ؿول: كعؿ، مل يلِت ش ؟ؿْ هُ  ّل جِ رِ خُم  أوَ : »ؾؼول رشقل اهلل 

 ًَ ا كًك  كَ ؽ أكُكْ ــل يقمُ رِ دْ يُ  ي، وإنْ قدِ بف إٓ ظُ  بؿثؾ مو جئ

 .[متػؼ ظؾقف]افقحل  واكؼطعَ قذم، تُ  أنْ  ورؿيُ  (2)َيـَْشْى ا. ثؿ مل ممزرً 

 .بالػوائدُوالعربؾفذه ؿصي بدء افقحل، وهل مؾقئي 

 ًْ ٓ  اقُ مُِأُُ  افرشقُل  يؽقنَ  اهلل تعوػ أنْ  حؽؿيُ  وؿد اؿتض

ـده أو ظِ  ـْ افبوضؾ أكف جوء بؽتوب مِ  ف أهُؾ حتك ٓ يتفؿَ ى، يؽتُ 

: ﴿ـ افبؼمِ  أحدٍ  ـْ ف مِ ؿَ ؾ  عَ تَ              

           ﴾ [48: افعـؽبقت] (3). 

افـبل  نَ حتك حزِ  ،-أي اكؼطع زمـو يسرا  - ؾسةً  افقحُل  َسَ ؾَ ؿد و

  جبؾ ذروةَ  غَ ؾَ بَ ؾؽؾام  ،مؽيَ  جبوَل  ؾؽون يصعدُ ، اـبرً و زكً ُح، 

                                        

  أي صوب و.( 1)

  أي يؾبٌ.( 2)

ـْ ِظْؾِؿاِف ؾفاق ؿف اهلل تعاوػ بوفرؽؿ مـ ـقكف أمقو، ؾؼد ظؾ   (3) أهاؾ  أظؾاؿُ  ِما

  .إرض. ؾوٕمل فقس مرادؾو فؾجوهؾ، بؾ هق افذي ٓ يؼرأ وٓ يؽتى
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 ـُ ؽُ ْس و، ؾقَ اهلل حؼ   ى فف جزيؾ، ؾؼول: يو حمؿد، إكؽ رشقُل د  بَ تَ 

ـ  ف فذفؽ جلُص  ًْ عُ ف ؾرجِ كػُس  وتطؿئ افقحل  ظؾقف ؾسةُ  ، ؾنذا ضوف

 .[افبخوري] ذفؽ ى فف جزيؾ ؾؼول فف مثَؾ تبد  ؾذفؽ،  دثؾِ ظود 

بقـو أكو »: ؿول ثوكقي.  مرةً  جزيُؾ  ُؽ فف ادؾَ  طفرَ  يقمٍ  وذاَت 

ًُ  ،أمق ًُ و مِ صقتً  إذ شؿع  ُؽ بكي، ؾنذا ادؾَ  ـ افسامء، ؾرؾع

ـُ  جوفٌس  ،افذي جوءين بحراء رد بغ افسامء وإرض، ظذ 

ؾلكزل اهلل تعوػ: ، ؾقينم  ؾقين زَ م  ؾؼؾً: زَ  ًُ عْ َج مـف، ؾرَ  ًُ بْ ظِ ؾرُ 

﴿             -  إػ ؿقفف-      ﴾ [5-1: اددثر] 

﴿ ؽقنُ توهبذا  .[متػؼ ظؾقف] توبعوتَ  افقحُل  َل ؿِ ؾحَ      ﴾ 

﴿و      ﴾  مو كزل مـ افؼرآن. أوَل 

﴿ :أمره اهلل ذم شقرة ادزمؾصع ـام بوفؾقؾ ؾقُ  يؼقمُ  وـون     

         ﴾ [2-1: ادزمؾ] . 

 ،وؿ فقؾتغ أو ثالثً ؼُ ؾؾؿ يَ  ادرضِ  ـَ مِ   افـبلاصتؽك وؿد 

ًْ  ؾجوءت امرأةٌ  ؽ ؿد صقطوكُ  يؽقنَ  : يو حمؿد، إين ٕرجق أنْ ؾؼوف

ؾلكزل اهلل  .ؽ مـذ فقؾتغ أو ثالثيبَ رُ ؿَ  هُ ، مل أرَ - َؽ تؼصد ادؾَ  - ترـؽ
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ظز وجؾ: ﴿                   ﴾ 

 .[متػؼ ظؾقف] [3-1: افضحك]

ُالسالم افقحل هق ُؽ ؾَ افقحل. ومَ  َزُ هذا هق َخ  ُعؾقه  جربيل

 اهلل تعوػ إػ أكبقوئف ورشؾف. ادالئؽي. وهق رشقُل  رئقُس 

ُبنُُاُاحلارُثُوؿد َشَلَل وـون افقحل يليت افـبل ذم صقر متعددة. 

؟ افقحُل  يلتقَؽ  : يو رشقل اهلل، ـقَػ ؾؼول اهلل  رشقَل  هشامٍُ

ه ظع، ، وهق أصد  (1)اجلرس و يلتقـل مثؾ صؾصؾيِ أحقوكً »ؾؼول: 

ًُ  (2)لظـ  ؿُ ِص ػْ ؾقَ   ُؽ يل ادؾَ  و يتؿثُؾ ، وأحقوكً (3)مو ؿول ظـفُ  وؿد وظق

ؿوفً ظوئشي ريض اهلل ظـفو: وفؼد  .شل مو يؼقلظِ لَ ـل ؾَ ؿُ ؾّ ؽَ ؾقُ  الً ُج رَ 

 ظـف وإنّ  ؿُ ِص ػْ د، ؾقَ ذم افققم افشديد افزْ  ظؾقف افقحُل  ف يـزُل رأيتُ 

َ .[متػؼ ظؾقف] (4)وؿً رَ ظَ  دُ ّص ػَ تَ قَ فَ  فُ جبقـَ 

                                        

 وتطؾؼ ظذ ـؾ صقت فف ضـغ. ،ركصقت احلديد إذا ُح افصؾصؾي  ( 1)

 ويزول. عُ ؾِ ؼْ يُ  ( 2)

 .فوحػظتُ  فؾفؿتُ  ( 3)

 مـف افعرر افؽثر. يسقؾ ( 4)
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َر
 
ك
 
َوأجبَف

حغ بعٌ؟ ومو احلؽؿي مـ  ـؿ ـون ظؿر افـبل  (1)

 ذفؽ ذم رأيؽ؟

 .هؾ مو يراه افـوئؿ فف ؿقؿي أو تلثر ذم حقوتف؟ اذـر دفقؾؽ مـ شرة افـبل  (2)

 مل ـون يذهى افرشقل ذم صبوبف إػ ؽور حراء؟ (3)

 اخلقف حغ ُتث ؾ فف ادَؾؽ أول مرة؟ وهؾ خيوف إكبقوء؟هؾ أصوب افـبل  (4)

 أؿسؿً خدجيي أن اهلل فـ خيزي افـبل وفـ يصقبف مؽروه، ؾؾامذا؟ (5)

 ظذ أي ديـ ـون ورؿي بـ كقؾؾ؟ وهؾ دخؾ ذم اإلشالم؟ (6)

 دوذا اختور اهلل تعوػ أن يؽقن افـبل أمق و ٓ يؽتى؟ (7)

 مو شبى كزول شقرة افضحك؟ (8)

 افؼرآن؟ مو أول مو كزل مـ (9)

 مو هل مؽوكي جزيؾ ووطقػتف ذم ادالئؽي؟ (14)

وؿػً خدجيي ريض اهلل ظـفو مقؿًػو ظظقاًم مع رشقل اهلل حغ أوحل إفقف  (11)

 أول مرة، ـقػ ذفؽ؟

 ـون افقحل يـزل ظذ افـبل ذم صقر متعددة، ؾامذا تعرف مـفو؟ (12)
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 أول الهاس إسالماالدعوة سرا والفصل الثاني: 

 ؾوبتدأَ اهلل فف بدظقة افـوس فإلشالم،  ٕمرِ  اهلل  رشقُل  امتثَؾ 

افـوس  فف خقورُ  فالشتجوبيِ  ؾسورعَ ف، ؿقمِ  صػقةَ  ّرُ ا ويتخَ يدظق رِس  

ُبؽرٍُؿريش. ؾؽون  ـْ مِ  و. وؿد ؿول افـوس إشالمً  أوَل  الِصِديُقُُأبو

 :اهلل بعثـل إفقؽؿ ؾؼؾتؿ إنّ »ٕصحوبف:  يقمٍ  ذاَت  افرشقل 

وموفف، ؾفؾ أكتؿ  فِ ر، وواشوين بـػِس دَ َص  :، وؿول أبق بؽرًَ بْ ذَ ـَ 

 . [افبخوري] ْغ تَ رّ مَ ش ؟لبِ ق يل صوحِ ـُ تورِ 

ًُ بـ يورس ظامرُ ويؼقل   ومو معف إٓ مخسيُ  اهلل  رشقَل  : رأي

 .[افبخوري]وأبق بؽر  ،، وامرأتوندٍ بُ ظْ أَ 

ة مقػ أيب ْرَ فَ بـ ؾُ  بـ حورثي، وظومرُ  بالل، وزيدُ  ؿْ هُ  دُ بُ وإظْ 

. وادرأتون ؼران مقػ افـبل ػقان، وَص بؽر، وأبق ؾؽقفي مقػ َص 

 ، وأم أيؿـ أو شؿقي.خدجييُ 

حقٌ  ،ةَسُبَُعَُُعؿروُبنُُ ومـ أوائؾ مـ أشؾؿ مع رشقل اهلل 

ًُ  ف ؾقؼقل:تَ حيؽل فـو ؿص   ـ   ــ ظذ  افـوَس  أنّ  وأكو ذم اجلوهؾقي أط

ًُ  ،الفيَض   وأهنؿ فقسقا ظذ رء وهؿ يعبدون إوثون، ؾسؿع
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ظؾقف، ؾنذا  ًُ مْ ظذ راحؾتل، ؾؼدِ  ُت دْ عَ ا، ؾؼَ  أخبورً ِز خُي  بؿؽيَ  برجؾٍ 

ًُ  ًُ ػْ ط  ؾَ ف، ؾتَ ظؾقف ؿقمُ  ءاءُ رَ ُج  ،ومستخػقً  اهلل  رشقُل   حتك دخؾ

 ًُ ًُ شأكو كبل»فف: مو أكً؟ ؿول:  ظؾقف بؿؽي، ؾؼؾ : ومو كبل؟ ، ؾؼؾ

ًُ شأرشؾـل اهلل»ؿول:    : وبلي  ، ؾؼؾ
ٍ
أرشؾـل »ؿول:  ؟َؽ أرشؾَ  رء

، شبف رء كُ َؼ ٓ يُ  اهللُ دَ ح  قَ يُ  إوثون، وأنْ  إرحوم، وـرِس  يِ ؾَ ِص بِ 

 ًُ ، ؿول: ومعف يقمئذ ش، وظبدٌ رٌّ ُح »ظذ هذا؟ ؿول:  َؽ عَ مَ  ـْ ؿَ فف: ؾَ  ؿؾ

ـَ  ـْ مِم   وبالٌل  أبق بؽرٍ  ًُ  آم ٓ  إكَؽ »ؿول: ، َؽ عُ بِ ت  : إين مُ بف، ؾؼؾ

وفؽـ  ؟افـوس رى حويل وحوَل هذا، أٓ تَ  َؽ ذفؽ يقمَ  تستطقعُ 

 .شـلتِ لْ ؾَ  يب ؿد طفرُت  ًَ عْ ؿِ ؾنذا َش  ،ع إػ أهؾؽارجِ 

ًُ ظؿرو ؿول ًُ  ،ادديـيَ  اهلل  رشقُل  مَ وؿدِ  ،إػ أهع : ؾذهب  وــ

ًُ  ،ذم أهع ُ خَتَ أَ  ؾجعؾ ادديـي،  مَ دِ حغ ؿَ  افـوَس  وأشلُل  إخبورَ  ز 

ًُ  ـ أهؾِ مِ  َب رِ ثْ يَ  أهؾِ  ـْ مِ  كػرٌ  حتك ؿدم ظعّ   َؾ عَ : مو ؾَ ادديـي، ؾؼؾ

 وؿد أرادَ  ،اعٌ إفقف رِس  افـوُس  :افذي ؿدم ادديـي؟ ؾؼوفقا هذا افرجُؾ 

ًُ  ادديـيَ  ًُ مْ دِ ؾؼَ  .ف ؾؾؿ يستطقعقا ذفؽف ؿتؾَ ؿقمُ  ظؾقف،  ؾدخؾ

 ًُ ـل قتَ ؼِ افذي فَ  ًَ كعؿ، أك»ـل؟ ؿول: أتعرؾُ  ،اهلل : يو رشقَل ؾؼؾ

ًُ ش؟بؿؽي ًُ . : بذ، ؾؼؾ اهلل  َؽ ؿَ ين ظام ظؾّ أخِزْ  ،اهلل : يو كبل  ؾؼؾ
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ًُ ظـ افصالة.  ه ؾلخَزَ  ؟ين ظـ افصالةف، أخِزْ وأجفؾُ  : ؿول: ؾؼؾ

 .[مسؾؿ] ... احلديٌؾلخزه ثـل ظـف، حد   ؾوفقضقءُ  ،اهلل يو كبل  

ُبؽرٍُ كَ يي، حتر  ـ افرس   مِ  وذم إضورٍ  قافقف وشط أؿوربف ومَ  أبو

ـريؿ. ومـ خالل ظالؿوت  فف كػرٌ  بف، ؾوشتجوَب  وأصدؿوئف ممـ يثُؼ 

 فو.وخورَج  مؽيَ  داخَؾ  يـتُؼ  اإلشالمُ  ذَ هؿ أَخ همٓء وؽرِ 

 مراحم دعوة اننيب 

إن اهلل تعوػ ـون ؿودًرا ظذ ُتؽغ افـبل ودوفي اإلشالم مـ أول 

ؿر دظقتف تؾ درج افـبل يقم، فؽـ اؿتضً حؽؿتف افبوفغي أن يت

  ، ـام يبغ ادخطط افتويل.متعوؿبيبؿراحؾ 
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َروأجب
 
ك
 
َف

يعتز أبق بؽر ريض اهلل ظـف أؾضؾ إمي بعد رشقل  (1)

ًَ مـ مـوؿبف ذم هذا افػصؾ؟اهلل   ، ؾامذا ظؾِؿ

 افؼقم؟ يِ قَ ؾْ ظذ ضبؼي ظِ  اؿتك أتبوع حمؿد هؾ  (2)

ًَ مـ ـون ظؿرو بـ ظبسي حريًصو ظذ معرؾي  (3) احلؼ واتبوظف، ؾفؾ ٓحظ

 ؟ؿصتف ذفؽ احلرص

ـُ ظرَض مو يدظق إفقف. أيـ دمد ذفؽ ذم ؿصي ظؿرو  ـون رشقل اهلل  (4) حُيِس

 ابـ ظبسي؟

بدأ افرشقل افدظقة ذم مؽي بنظالهنو ظذ مجقع ؿريش. هؾ هذه افعبورة  (5)

 صحقحي؟ ودوذا؟

 مر؟إافرشقل وأبق بؽر فدظقهتؿ ذم أول خيتورهؿ ـون  هؿ افـوس افذيـ مـ (6)

مراحؾ متعوؿبي بدايي مـ دظقة افـوس إػ ديـف  فؼد شؾؽ رشقل اهلل  (7)

 واكتفوء بنؿومي دوفي اإلشالم ذم إرض. ؾفؾ ُتعّدد هذه ادراحؾ؟
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 دخول األتباع يف اإلسالمو اجلًر بالدعوةالفصل الثالث: 

ه اهلل تعوػ بوجلفر رَ مَ ا بؿؽي حتك أَ يدظق رِس   مؽٌ رشقل اهلل 

 بوفدظقة. 

: ذفؽ احلدث اهلوم ؾقؼقل ريض اهلل ظـفام عباسُابنُُويروي فـو 

﴿: ًْ فَ زَ دو كَ          ﴾[214: افشعراء] افـبل   دَ عَ ، َص 

   فبطقن ش ّي دِ ـل ظَ ر، يو بَ فْ يو بـل ؾِ »ـودي: يُ  َؾ عَ ػو، ؾجَ ظذ افص

 َؾ عَ ؾجَ  ،حتك اجتؿعقا -ش !وحوهبَ يو َص »وذم روايي َهَتػ:  -ؿريش 

أبق  مو هق، ؾجوءَ  رَ ـظُ قَ فِ  شقًٓ رَ  َؾ َش أرْ  َج رُ خَيْ  إذا مل يستطع أنْ  افرجُؾ 

 ريدُ بوفقادي تُ  الً قْ َخ  أن   ؽؿْ ؿ فق أخزتُ ؽُ أرأيتُ »هلى وؿريش، ؾؼول: 

ـُ ظؾقؽُ  رَ غِ تُ  أنْ  إٓ  ـو ظؾقَؽ بْ ر  ؿوفقا: كعؿ، مو َج ش ؟ّل ؿِ د  َص ؿ مُ ـتُ ؿ، أ

ؾؼول أبق  .شصديد ظذاٍب  ْي دَ يَ  ؿ بغَ فؽُ  ؾنين كذيرٌ »و، ؿول: ؿً دْ ِص 

 : ﴿ًْ ـو؟ ؾـزفَ عتَ افققم، أهلذا مَجَ  شوئرَ  و فَؽ هلى: تب       

             ﴾ [2-1: ادسد] [متػؼ ظؾقف]. 

 -ريش ؿُ  يو معَؼ : » ؿول: هريرة ريض اهلل ظـف أيبوذم روايي 

و، يو اهلل صقئً  َـ ل ظـؽؿ مِ ؽـِ اصسوا أكػسؽؿ، ٓ أُ  -أو ـؾؿي كحقهو 
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و، يو ظبوس بـ ظبد اهلل صقئً  َـ ؽـل ظـؽؿ مِ ٓ أُ  ،بـل ظبد مـوف

ٓ  ،و، ويو صػقي ظؿي رشقل اهللؽـل ظـؽ مـ اهلل صقئً ٓ أُ  ،ادطؾى

شؾقـل مو صئً مـ  ،و، ويو ؾوضؿي بـً حمؿدمـ اهلل صقئً  ؽـل ظـِؽ أُ 

 .[متػؼ ظؾقف]ش ومـ اهلل صقئً  ٓ أؽـل ظـِؽ  ،مويل

 ًْ  مقؿًػو ُمعودًيو فؾرشقل  قريٌشُوَؾْقَر اجلفر بوفدظقة، وؿػ

 وفدظقتف، ـام شـرى ذم افػصؾ افتويل.

ؿف محزة ظ ثُؾ ف، مِ أصحوبُ  ؾؼد آمـ بوفرشقل  ،برؽؿ ـؾ ذفؽو

 ريض اهلل ظـف، ومثؾ أيب ذر.

ٌُ ُرُ أباُذَُ غَ ؾَ ظـ ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام ؿول: دو بَ   افـبل  مبع

هذا افرجؾ افذي  يل ظؾؿَ  ؿْ ؾَ إػ هذا افقادي ؾوظْ  ؿول ٕخقف: ارـْى 

 .لـِ ـ ؿقفف ثؿ ائتِ مِ  ـ افسامء، واشؿعْ مِ  أكف كبل، يلتقف اخلزُ  ؿُ يزظُ 

ـ ؿقفف، ثؿ رجع إػ أيب ذر ؾؼول ، وشؿع مِ فُ مَ دِ حتك ؿَ  إُخ  ؾوكطؾَؼ 

أبق  عر، ؾؼولو مو هق بوفش  بؿؽورم إخالر، وـالمً  ف يلمرُ فف: رأيتُ 

 !ـل ممو أردُت قتَ ػَ : مو َص ذر
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 م مؽي، ؾلتك ادسجدَ فف ؾقفو موء، حتك ؿدِ  (1)يً ـ  َص  َؾ ومَحَ  ؾتزودَ 

ـَ وٓ يعرؾُ   افـبل   ؾوفتؿَس  ـَ  ،ظـف سلَل أن يَ  هَ رِ ف، و  ف بعُض حتك أدر

أكف ؽريى، ؾؾام رآه  َف رَ ؾعَ  بنُأيبُصالبُعيلؾرآه  ،افؾقؾ، ؾوضطجع

ف ظـ رء حتك أصبح، ثؿ مـفام صوحبَ  واحدٌ  ف ؾؾؿ يسلْل عَ بِ تَ 

 ه إػ ادسجد، وطؾ ذفؽ افققم وٓ يراه افـبل احتؿؾ ؿربتف وزادَ 

 .حتك أمسك، ؾعود إػ مضجعف

ف؟ فَ مـزِ  فؾرجؾ أن يعؾؿَ  ؾؼول: أمو كوَل  بـ أيب ضوفى بف ظع ؾؿر  

 .ف ظـ رءمـفام صوحبَ  واحدٌ  ٓ يسلُل بف معف،  ؾلؿومف ؾذهَى 

مثؾ ذفؽ، إػ  بـ أيب ضوفى حتك إذا ـون يقم افثوفٌ، ؾعود ظع

؟ ؿول: إن أظطقتـل َؽ مَ ـل مو افذي أؿدَ ؾلؿوم معف ثؿ ؿول: أٓ حتدثُ 

ًُ  ،ين  دَ ِص ُسْ و فَ ا ومقثوؿً ظفدً  : ظعٌّ  ، ؿولأبق ذر ؾلخزه ،َؾ عَ ؾػَ  .ؾعؾ

ًَ اهلل  ؾنكف حؼ، وهق رشقُل  ًُ  ، ؾنذا أصبح  ؾوتبعـل، ؾنين إن رأي

                                        

 يؽقن ادوء ؾقفو أبرد مـ ؽرهو. ،ربي صغرة بوفقي مـ جؾد أو ؽرهؿِ ( 1)
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ًُ ظؾقؽ ؿُ  و أخوُف صقئً  ًُ  ، ؾننْ (1)ـلين أريؼ ادوء ؿ ؾوتبعـل  مضق

 .قهػُ ؼْ يَ  ؾػعؾ، ؾوكطؾَؼ  .دخعمُ  حتك تدخَؾ 

 وأشؾؿَ  ،ـ ؿقففمعف، ؾسؿع مِ  ، ودخَؾ حتك دخؾ ظذ افـبل 

 َؽ حتك يلتقَ  ،ؾلخزهؿ ،ارجع إػ ؿقمؽ: »ف، ؾؼول فف افـبل مؽوكَ 

ـ  ش (2)أمري  .هبو بغ طفراكقفؿ ؿول: وافذي كػز بقده، ٕسخ

 صقتف: أصفد أن ٓ إفف ؾخرج حتك أتك ادسجد، ؾـودى بلظذ

ثؿ ؿوم افؼقم ؾضبقه حتك أضجعقه،  !وأن حمؿدا رشقل اهلل إٓ اهلل

ـَ  العباُسُوأتك  ـ عؾؿقن أكف مِ ؿ تَ أفستُ  !ؿْ ؽُ ظؾقف، ؿول: ويؾَ  ى  ؾل

افغد  ـَ مِ  ثؿ ظودَ  .ؿـفُ مِ  هُ ؾلكؼذَ  ؟ملْ ؿ إػ افش  ـُ ورِ دِم  ضريَؼ  ور، وأنّ ػَ ؽِ 

ـَ   .[متػؼ ظؾقف]افعبوس ظؾقف  ى  دثؾفو، ؾضبقه وثوروا إفقف، ؾل

اهلل صدره فإلشالم.  ؾقؼُح  يسؿع ـؾامٍت  يُ دُِزُْإَُُامدٌُِضُوهذا 

ُعباس حيؽل فـو ة، قءَ ـُ َص  دِ زْ وـون مـ أَ  ،ا ؿدم مؽيامدً ِض  أنّ  ابن

                                        

 .( أي أتبقل1)

 حتك تسؿع أين ؿد طفرت واكتكت.( أي 2)
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أهؾ مؽي يؼقفقن:  ـْ مِ  ػفوءَ ُش  عَ ؿِ ، ؾَس (1)ـ هذه افريحل مِ ؿِ رْ وـون يَ 

ًُ إن حمؿدً  ظذ  فُ هذا افرجؾ فعؾ اهلل يشػقَ  ا جمـقن، ؾؼول: فق أين رأي

اهلل  ـ هذه افريح، وإنّ رؿل مِ إين أَ  ،ؾؾؼقف، ؾؼول: يو حمؿد !دييَ 

 احلؿدَ  إنّ : »صوء، ؾفؾ فؽ؟ ؾؼول رشقل اهلل  ـْ يشػل ظذ يدي مَ 

ؾال  ْؾ ضؾِ يُ  ـْ فف، ومَ  ؾ  ِض ؾال مُ  اهللُ هِ دِ هَي  ـْ ف، مَ ه وكستعقـُ هلل، كحؿدُ 

ا ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف، وأن حمؿدً  أنْ  فف، وأصفدُ  هودَي 

 ـ  هُ همٓء، ؾلظودَ  َؽ ـؾامتِ  ظعّ  دْ ظِ ؾؼول: أَ  ،شف، أمو بعده ورشقفُ ظبدُ 

ًُ ضامد ، ثالث مرات، ؾؼولاهلل  ظؾقف رشقُل   ؿقَل  : فؼد شؿع

 ًُ  َؽ مثؾ ـؾامتِ  افؽفـي، وؿقل افسحرة، وؿقل افشعراء، ؾام شؿع

ؾؼول: هوت يدك أبويعؽ ظذ  ،(2)افبحر همٓء، وفؼد بؾغـ كوظقَس 

، ؿول: شوظذ ؿقمؽ: »اإلشالم، ؿول: ؾبويعف، ؾؼول رشقل اهلل 

 .وظذ ؿقمل

                                        

  .أي يعوفٍ مـ ادس واجلـ (1)

  .فتَ وشطف وجُل  أي  (2)
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 ٌَ  وا بؼقمف، ؾؼول صوحُى رّ ، ؾؿَ يً ي  رَسِ  اهلل  رشقُل  ؿول: ؾبع

مـ افؼقم:  و؟ ؾؼول رجٌؾ ـ همٓء صقئً ؿ مِ افرسيي فؾجقش: هؾ أصبتُ 

 ًُ  .[مسؾؿ]همٓء ؿقم ضامد  وهو، ؾننّ د  ، ؾؼول: رُ ةً َر طفَ مـفؿ مِ  أصب

افـوس ادختؾػي. وذم حديٌ  ـ ضبؼوِت مِ  أؾرادٌ   افـبل   بعَ وؿد ات  

ؿ؟ هُ عقكف أم ضعػوؤُ بِ تّ يَ  افـوسِ  ؾلذاُف  ف شلل أبو شػقون:ؾ أكّ ؿْ رَ هِ 

وؿول هرؿؾ ذم آخر احلديٌ:  .همػاؤُُعَُُضُبؾ لجوب أبق شػقون: ؾ

 أنّ  ؾذـرَت  ؟افـوس اتبعقه أم ضعػوؤهؿ أذاُف  :َؽ وشلفتُ 

 .ؾافرُش  أتبوعُ  ؿْ بعقه، وهُ هؿ اتَ ضعػوءَ 
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َر
 
ك
 
َوأجبف

 بدظقتف؟ وذم أي مؽون؟ متك اشتعؾـ افرشقل  (1)

 أكزل اهلل تعوػ شقرة تذم أبو هلى، ؾؾؿ كزفً؟ (2)

ؿقمف مـ ظذاب صديد إذا مل يتبعقا افرشوفي افتل جوء هبو،  فؼد أكذر حمؿد  (3)

 ؾفؾ ُيستثـك مـ هذا افقظقد أؿوربف ـعؿف افعبوس وابـتف ؾوضؿي؟

ؾ فعع بـ أيب ضوفى، ؾفؾ تذـر ذر كرى ؾضوئؾ ٕيب ذر وؾضوئ ؿصي أيبذم  (4)

 بعضو مـفو؟

هؾ ـون إظالن افرشقل فؾدظقة معـوه إظالن أشامء ـؾ ادسؾؿغ افذيـ  (5)

 اشتجوبقا هلذه افدظقة؟ اذـر مـ ؿصي أيب ذر مو يدظؿ إجوبتؽ.

 خٌر حول ـػرهؿ. ـقػ ذفؽ؟ -ـوفعبوس  -ـون ذم بعض ـػور ؿريش  (6)

 ؾام هق؟ وهؾ حتؼؼ ؽرضف؟ذهى ضامد إزدي إػ افـبل فغرض معغ،  (7)

ـْ هَيِدِه : ِى طَ هؾ تعرف معـك ؿقفـو ذم اخلُ  (8) إّن احلؿَد هلل، كحؿُده وكستعقـُف، َم

ـْ ُيضؾِْؾ ؾال هودَي فف  ؟اهللُ ؾال ُمِضؾ  فف، وَم

 ؟ وهؾ هذا خوص بف وحده؟مـ هؿ أـثر ضبؼوت افـوس اتبوظو فؾـبل  (9)

 

  

 



لألشبال -النبوية السيرة  60

 فًرس احملتويات

. مقدمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

. متًيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

. الهبوية؟ السرية نتعلم ملاذا . . . . . . . . . . . . . . . . 5

. البعثة قبل الهيب سرية: األول الباب . . . . . . . . . . . . . . 9

9........................................................... والبشارة الهسب: األول الفصل

 .............................................................................. 9 الردول نسب

 ............................................................................ 11 الردول أمساء

11 ................................................................................ النبيني خاَتم

 ......................................................................... 11 بالردول البشارة

11 ..................................................... احلرام والبيت مكة: الثاني الفصل

11 ................................................. اجلايلية يف العرب حال: الثالث الفصل

19 ..................................................... احلق عو الباحثوى: الرابع الفصل

33 ............................................. البعثة قبل الرسول أخبار: اخلامس الفصل

33 ........................................................................... الصدر ذق حادثة

33 .................................................................................. الغنم رعي

35 ......................................................................... خويلد بنت خدجية

33 .................................................................................. الكعبة بناء

31 ................................................................................... حراء غار

. املكي العًد- الهبوية البعثة: الثاني الباب . . . . . . . . . . . 39

39 .................................................................. الوحي: األول الفصل

31 .......................................... إسالما الهاس وأول سرا الدعوة: الثاني الفصل

 ....................................................................... 39 النيب دعوة مراحل

53 ................................ اإلسالم يف األتباع ودخول بالدعوة اجلًر: الثالث الفصل

. احملتويات فًرس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31








