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ٌة( أأْسسسَو أسوِل الله  أكْم ِفيِ َر َل َكاَن  ْد  َلَق

َيْوَم الِخسسَر ْل أجو الله وَأا َيْر َكاَن  ِلَمْن  َنٌة  َحَس
ِثيًرا َك َكَر الله  َذ .)1()وَأ

الباحثون لها يتصدى أن يجب التي المهمة إن
خاصسسة، وسسسلم عليه الله صلى النبي دعوة في

-عاماسسة- ليسسست السسسلماية السسدعوة تاريسسخ وفسسي
وسسسرد ماعينسسة، لمرحلسسة التسساريخي الرصسسد ماجسسرد

فحسب. وقائعها وتدوين أحداثها،

ماهمسسة وهسسي ذلسسك، ماسسن أخطر المهمة إن بل
وماعرفة ،مالبساتها ودراسة ،المرحلة هذه تحليل

أن أجسسل مان فيها، المؤثرة وغير المؤثرة الحوال
والتمكيسسن ،دعسسوتهم في اليوم المسلمون ينطلق
علسسى بنيسسانهم ويقيمسسوا ذاته، المنطلق مان لدينهم

مازدوجة: تاريخية ا- ماهمةً- إذ فهي ،ذاته الساس
وواقعية.
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السسسدعوة -مارحلسسسة المرحلسسسة لهسسسذه وظلسسسم
أحسسد يزعسسم أن ؛للمسلمين ظلم هو كما الولى-،

إن بسسل ؛كل الموضسسوع، فسسي ٍكسساف يكتبسسه ماسسا أن
التي الميادين مان وتحليلها السيرة دراسة مايدان

ماجسسال فسسي سسسواء كسسبير، نقص مان تعاني تزال ل
أو حديثيسسة، دراسسسة ودراسسستها الروايات، تمحيص

الخطسسط، ورسسسم والتحليسسل، الدراسة، ماجال في
الدراسسسة. ولكسسن هسسذه نتائج ضوء على والمناهج،

بقسسدر والمحاولسسة المشسساركة ماسسن يمنسسع ل هسسذا
الماكان.

:بارزة خطوات

وسسسلم عليسسه الله صلى الرسول هُّجو أن مانذ
َيا(تعالى:  قولة في والدعوة رةابالنذ القيام إلى

أر ّث ّد أم ْل ّيَها ا ْنِذْر.َأ َأ .)2()أقْم َف

ل حركسسة فسسي والسسسلم الصسسلة عليسسه انطلق
هسذه تسوجت وقسد ،تعسالى اللسه إلسى يدعو تتوقف

وزوال الدولسسة، وقيسسام النصسسر، بتحقيسسق الحركسسة
المعارضين. شأن واضمحلل الغربة،
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سلسسسلة النهايسسة، وهسسذه النطلقة، هذه وبين
الجسسسام، والتضسسحيات والجهسسود، المتسساعب، ماسسن

ماسسن ضسسخم كبير وقدر واللم، والدماوع، والدمااء،
ونصسسر وقسسوة، ضسسعف بيسسن ماا والوقائع، الحداث،
وماصيبة. وفرح وهزيمة،

أن يسسستطيع الحسسداث لتلسسك المطسسالع ولكسسن
ّسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساخط يرسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسم

تصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعدي
النبويسسة، السسدعوة الجملسسة- لحركسسة حيسسث - ماسسن اً

والخطسسوط البسسازة، الملماح بعض خلله مان يتبين
السلم. حركة لتصاعد العريضة

ينسسدفع ماتتاليسسة، بخطوات الدعوة سارت وقد
قسسدر ويتحقسسق الغربسسة، ماسسن قدر مانها خطوة بكل
الغربسسة انسسدفعت حسستى والسسستقرار، التمكين مان

السسلماية السسيطرة حكسامإو ماكسة، بفتح بالكلية
َيسسْوَم(تعسسالى:  قوله ونزل العرب، جزيرة على ْل ا

ِتيِ ِنْعَم أكْم  ْي َل أت َع ْتَمْم َأ أكْم وَأ َن أكْم ِدي َل أت  ْل ْكَم َأ

أم ال أك َل أت  ًنسساِإوَأَرِضي كمسسل . حيسسث)3()ْسلَْم ِدي
الغربسسة، زوال يعنسسي وهسسذا النعمسسة، وتمت الدين،

وماسسن ،التشسسريعية الناحيسسة ماسسن الماسسر واكتمسسال
الواقعية.  الناحية
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الخطسسوات يلسسي- لهسسم - فيمسسا وسسسأعرض
عسسرض أحسساول ثم الدعوة، حركة في المتسلسلة

ودفسسع التمكيسسن إلسسى أدت السستي العواماسسل بعسسض
الغربة.

يلي: ماا فأهمها الخطوات، فأماا

:بالدعوة الجهر- 1
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ول ماكث أن فبعد ه رس لى الل ه ص ه الل علي
اللسسسسسه إلسسسسسى يسسسسسدعو سسسسسسنين ثلث وسسسسسسلم

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر
تعسسالى الله أماره وأصدقائه، قرابته مان به يثق مان اً

أن أماسسره ثسسم فأنسسذرهم، القربيسسن، عشسسيرته بإنسسذار
فصسسعد ظهرانيهسسم، بيسسن بهسسا فصدع بالدعوة، يصدع
ياينادي:  فجعل الصفا، على وسلم عليه الله صلى
حسستى قريسسش، لبطسسون عدي، بنيِ يا فهر، بنيِ

وا، ل اجتمع ل فجع م إذا الرج تطع ل رج أن يس يخ
لهسسب أبسسو فجسساء هسسو؟ ماسسا لينظسسر ً؛رسسسول أرسسسل

م:فقال وقريش، و  أرأيتك برتكم ل ًخيلْ أن أخ
أكنتسسسم عليكسسسم، تغيسسسر أن تريسسسد بسسسالوادي

قسسسسسسسسالوا: نعسسسسسسسسم. ماسسسسسسسسا ؟مصسسسسسسسدقيِ
ّجر

بيسسن لكسسم نسسذير فإنيِقسسال:  ا،ًصدق إل عليك بناَ
لهسسسسب: أبسسسسو فقسسسسال ،شسسسديد عسسسذاب يسسسدي

ّتب
ْت( زلتسسسفن ،!جمعتنسسا؟ اليوم. ألهسسذا سائر لك اً ّب َت

َتّب َلَهٍب وَأ ِبيِ  أ
َ َدا  أه وَأَمسسا.َي أل أه َمسسا ْنسس َنسسى َع َأْغ َما 

.)4()َكَسَب
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لهسسذا المباشسسرة القريبسسة النتيجسسة كسسانت ولقد
،والسسسخرية ،والعسسراض ، الصسسد:هسسي الصسسدع
،المسسدروس المسسدبر والكيسسد والتكسسذيب، ،واليسسذاء

الميزان. بهذا توزن ل الماور ولكن

علسسى البدايسسة مانسسذ نفسسسه نطسسو قد فالداعية
والعسسداوة، الكيد، وماواجهة واليذاء، الصد، تحمل

ولقسسد عليسسه، اًسسغريب لقيسسه ماسسا يكسسن ولسسم والحرب،
لقيسسه لقاء أول عقيب بهذا نوفل بن ورقة صارحه

الملك: هفي

ي عائشة عن ه رض ا الل ي عنه ديث ف دء ح ب
به أتت حتى خديجة، به فانطلقت …قالت: الوحي
عسسم بسسنا العسسزى عبسسد بسسن أسسسد بن نوفل بن ورقة

وكسان الجاهليسة، فسي تنصر قد اًامارء وكان خديجة،
النجيسسل ماسسن فيكتسسب العسسبراني، الكتسساب يكتسسب

اًكسسبير اًشسسيخ وكان يكتب، أن الله شاء ماا بالعبرانية
مع خديجة: يسابن له فقالت عمي قد م! اس ماسن ع
تسسرى؟ ماسساذا أخسسي، ورقة: يسسابن له فقال أخيك، ابن

ماا خبر وسلم عليه الله صلى الله رسول فأخبره
اللسسه نسسزل الذي الناماوس ورقة: هذا له فقال ،رأى

ى ى، عل ا ماوس ي ي ا ليتن ذع فيه ي ا،ًج ون ليتن أك
ّحي

قوماك!.  يخرجك إذ اً
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:وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله رسول فقال
قسسط رجسسل يأت قال: نعم. لم هم؟ ّمخرجيِ أوأ

يوماسسك يسسدركني وإن !،يعسسود إل به جئت ماا بمثل
)5(...اًماؤزر اًنصر أنصرك

والجهسسر الصسسدع قضية في المهم المار ولكن
علسسى تسسدل جديسسدة مايسسادين إلسسى الصسسراع نقل هو

جسسانب، ماسسن السسدعوة أحرزتسسه السسذي التقسسدم مادى
خر.آ اًنفسه- تقدما الوقت - في للدعوة وتحقق

وسسسلم عليه الله صلى النبي بين فالمعركة
بسساتت وزعمائهسسا الوثنيسسة شسسيوخ وبيسسن وصسسحبه،

ويتنسساقلون ،ماكسسة فسسي النسساس يراهسسا ،ماكشسسوفة
ذاتسسه- ماكسسسب -بحد ماكان. وهذا كل في أخبارها
وألسسد أشسسد تحقيقسسه فسسي سسساهم للسسدعوة، عظيسسم

ةقالسس القبائسسل فسسي يشسسيعون كسسانوا مامن أعدائها،
يأخسسذون عسساتّإما النسساس كسسل فليس عنها، السوء
يوجسسد أن ولبسسد التسسسليم، ماأخذ القرشيين دعوى

ويتحسسرى الخبسسار، سّسسيتنط ماسسن بائلقال شتى مان
به. فيظفر الصواب،
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أهم هو ماشافهة للخبار الناس تناقل كان ولقد
نتيجسسة ماسسن فكسسان العصسسر، ذلك في إعلماية وسيلة
المجسسالت مان استفادة مان تبعه وماا الدعوة، إعلن
ة، العلنية مع أن المتاح ي س داني القاص وة وال بنب

هسسذا وفسسرض ،)6(وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الرسول
هسسو وصسسار الواقسسع، علسسى نفسسسه المفاجيء الحدث
تبسساين ماسسن يكسسن وماهما ،يقال- -كما الساعة حديث

السسدين هسسذا أن إل الحسسدث، هذا إزاء الناس ماواقف
الصسسدع ماسسن لسسه لبسسد كسسان السسدنيا ليحكم لزن الذي

والعلن. الصدع بعد وماما والعلن،

ان كمسا العلن فهسذا للجهسود وثمسرة نتيجسة ك
وسسسلم عليه الله صلى الرسول بذلها التي السابقة

للخطوات طبعي تمهيد كذلك فهو ماعه، والمؤمانون
على المفروض الحصار كسر مانها والتي له، التالية

دة، ماواقع إلى بها والنتقال الدعوة، د جدي ل ق تمث
للطسسائف، والخسسروج القبائل، على العرض في ذلك

الحبشة. وهجرتي

إليهسسم: السسدعوة بتسسوجيه النسساس أولسسى كان لقد
صسسلى النسسبي عشيرة -وبالخص ماكة هلأو قريش،

دعوة إليهم القربين- فوجه وسلم عليه الله ن ال ما
وبأسسسه الله عذاب أنذرهم العلني، المنبر هذا خلل

يؤمانوا. لم إن
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السسدعوة وجسسه فسسي وصسسخبوا اوونفر اأبو فلما
وسسسلم عليسسه الله صلى الرسول طّخط ؛وغالبوها

وتنطلسسق فيسسه تستقر خرآ ماكان إلى الدعوة لنقل
هي: التالية الخطوة فكانت مانه،

مكة: خارج - الدعوة2

عليسسه الله صلى بالرسول اًذرع ماكة ضاقت
ماسسن ضسسارية اًسسحرب ماعهسسم وبسسدأت وبأتباعه، وسلم
إلسسى الشسسارة -سسسبقت والمقاطعة واليذاء الكيد
عليسسه اللسسه صسسلى الرسول ففكر -،)7(مانها ءشي

هسسدفين لتحقيق ماكة مان بالدعوة بالخروج وسلم
واحد. نآ في

المسلمون فيه يأمان ماوطن عن : للبحثًأول
وفتنتهسسا، قريسسش أذى ماسسن ويسلمون دينهم، على
بطشها.  إليهم يمتد ول يدها، تطالهم ل حيث

السسسدعوة، تقبسسسل بيئسسسة عسسسن ا: للبحسسسثًسسسثاني
القرشسسيين عنسست ماقابسسل فسسي لهسسا وتسسستجيب
فسساقآ إلسسى تنطلسسق البيئسسة هسسذه وماسسن وكنسسودهم،

للعالمين.  بالتبليغ الله لمار اًتحقيق الرض،

على وسلم عليه الله صلى الرسول فأقدم
اللسسه- بتحقيسسق - بإذن الكفيلة الخطوات مان عدد

الهدفين. هذين
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الحبشة: إلى الهجرة)  ( أ

السسسنة ماسسن رجسسب فسسي كسسان لمسسا أنسسه وذلسسك
عليسسه اللسسه صسسلى بينال أذن بعثةال مان الخاماسة

لعدالسسة الحبشسسة إلسسى بسسالهجرة لصسسحابه وسسسلم
بحريتهسسم فيهسسا المسسسلمين تمتسسع وإماكانية مالكها،

وأربسسع ،ًرجل عشسسر أحسسد نحو مانهم فخرج الدينية،
دار، خيسسر فسسي ماقسسام، بخيسسر عنده فأقاماوا نسوة،

جار. خير عند

عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي زوج سلمة، أم عن
يوأوذ ماكسسة، علينسسا ضاقت لما "قالت: أنها وسلم

،وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أصحاب
فسسي ةوالفتنسس البلء، ماسسن يصسسيبهم ماا اورأو وفتنوا،
ل وسلم عليه الله صلى الله رسول وأن دينهم،

صسسلى اللسسه رسول وكان عنهم، ذلك دفع ستطيعي
ول وعمسسه، قسسوماه مان عةنما في وسلم عليه الله

أصسسحابه، ينسسال مامسسا يكسسره، مامسسا يءشسس إليه يصل
ال ول فق ه رس لى الل ه ص ه الل لم علي إن :وس

عنسسده، أحسسد ظلسسمأي ل اًسسملك الحبشسسة بأرض
اًسسفرج لكم الله يجعل حتى ببلْده فالحقوا
فيه. أنتم مما اًوأمخرج
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بهسسا، اجتمعنسسا حسستى ،ًأرسسسال إليهسسا فخرجنسسا
ولم ديننا على اِّنمَاأ جار، خير إلى دار بخير زلناسفن

…)8(اًظلم مانه نخش

قسسد اًقريش بأن المهاجرون هؤلء تساماع وقد
عليسسه الله صلى النبي ذاءيإ عن وكفت أسلمت،

كان. ماا أشد المار فوجدوا فرجعوا، وسلم

بسسالهجرة وسلم عليه الله صلى النبي فأذن
واماسسرأة رجسسل بيسسن ماسسا المئة قرابة فهاجر الثانية،

الهجرة بعد رجع مان مانهم فرجع هناك، واستقروا
.)9(خيبر عام بقيتهم ورجعت المدينة، إلى

هجرتسسيِ مسسن الهسدف هسو مسسا تسرى فيا
الحبشة؟

ض تذكر لى النسبي أن السسيرة ماصسادر بع ص
إلسسى يهسساجر أن يحسسب كسسان وسسسلم عليسسه اللسسه

كثيرة: لسباب ؛بعيد وهذا ،)10(الحبشة

النسسبي - رؤيةيءسيج -كما ثبت أنه مانها)  ( أ
ذات اًأرضسس الهجسسرة دار وسسسلم عليسسه الله صلى
.)11(هجر ظنها وأنه حرتين بين نخل

فسسي الجغرافسسي الوضسسع طبيعسسة ومانهسسا)  ( ب
وبسسسط ،السسدعوة انتشسسار يعسسوق السسذي الحبشسسة
العالم. على سلطانها
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اللغة. حاجز ) ومانها ج (

-وماكة العربية الجزيرة اختيار أن ) ومانها د (
وانطلق السسوحي زولسسسالمدينسسة- لن ثسسم بالسسذات،

لمميسسزات كسسان بسسل ا؛ّسساتفاقي اًأماسسر يكسسن لم الدين
بعضها-. ذكر -سيمر كثيرة

للحبشة المسلمين هجرة فإن هذا، على وبناء
عليسسه اللسسه صلى الرسول لنتقال اًتمهيد تكن لم

حمايسسة هسسو مانهسسا الول الهسسدف إليها. وإنمسسا وسلم
ودفسسع قريسسش، ذىأ ماسسن المستضسسعفين المؤمانين

ورد كمسسا دينهسسم، علسسى وتأماينهم المعنوية، غربتهم
روايسسة ومانها الروايات، مان العديد في به التصريح

.)12(سلمة أم

المسسسلمين عزم في يكون أن هذا يعارض ول
حلسسوا ماكسسان أي فسسي اللسسه إلى الدعوة ينشروا أن

السسذي السسدين مان جزء الله إلى الدعوة إن إذ فيه،
ماكسسان عسسن ويبحثسسوا ،عليسسه يسسأمانوا أن يريسسدون
ماسسا إلسسى مانسسه وينطلقسسوا فيسسه، يسسؤدوه أن يقسسدرون
أداء ماسسسن تمكينهسسسم المقصسسسود وليسسسس ،سسسسواه

فحسب. شعائرهم
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فسسي كسسبير أثسسر الحبشسسة لهجرتسسي كسسان ولقسسد
فسسي المسسسلمين علسسى المفروضسسة الغربة تخفيف
حيسسن خاصسسة قريسسش، يسسد فسسي والسسسقاط ماكسسة،

إلسسى المسسسلمين لسسرد ؛للنجاشسسي رسسسلها أرسلت
.)13(والفشل بالخيبة فرجعوا ماكة

ماكانسسة ماسسن الحسسط فسسي أثسسر لهمسسا كسسان كمسسا
ماسسن ماسسوقفهم إدانسسة العرب، سائر عند القرشيين

تفتخسسر العربيسسة البيئسسة كسسانت إذ ملتها،حو الدعوة
ذلسسك، فسسي وتتنافس ،الجار وإكرام الغريب بإيواء

الحباش خلفه.. فهاهم في والعار السبة وتحاذر
وأسسساءت طردتهسسم ماسسن ويؤوون اًقريش يسبقون

وماسسن ضسسعفائهم، وماسسن الناس، فاأشر مان إليهم
غربائهم!.

إلسسى يوجسسد أن يضير ل يجابية،إ آثار كلها وهذه
الحبشسسة يسسواءإ مانهسسا: أن قليلة، سلبية آثار جوارها

الحقسسد نسسار أذكسسى بهسسا ماقاماهم وطيب ،للمسلمين
وماكرهسسا، حربهسسا، ماسسن فضسساعفت قريسسش، لسسدى
الذي الشعب، حصار ذلك آثار مان وكان وتها،اوعد
.)14(الراجح - على الحبشة هجرة بعد كان

للطائف: الخروأج)  ( ب
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عليسسه الله صلى النبي أحزان مان ضاعف ماما
خديجة زوجه وفاة ؛غربته مان وزاد ه،وماتاعب وسلم
صلى عليه فثقلت واحد، عام في طالب أبي وعمه
بقلبسسه وبرحسست والنسسوب، الرزاء وسسسلم عليسسه اللسسه
الصسسادقة، السسدعوات أصحاب ولكن الجسام، اللم

ويسسستلذون اللسسه، سسسبيل فسسي العلقسسم يستعذبون
ول السسوراء، إلسسى يلتفتسسون ول مارضسساته، في التعب

يجهسسسدون كسسسانوا وإن يسسسترددون، ول يتوقفسسسون،
ويحزنون.

باليمسسان، المتلسسئ العظيسسم القلب لهذا فيالله
الليل! فيثكل هجوم ةالمتوالي الحزان عليه تهجم

-بعسسد وماعيسسن لسسه ناصسسر رخيسس كسسانت السستي خديجة
يحسسوطه، كسسان السسذي عمسسه بوفسساة يفاجأ ثم الله-،

ماسسن ويضاعف وأزكاه، الحب أشد ويحبه ويحميه،
!.ًا!كافر ماات  أن- والسلم الصلة عليه-  حزنه

لسسه ذائهايسسإ ماسسن فتزيسسد هسسذا قريسسش وتسسستغل
طالب- أبي -خليفة لهب أبو وكان عليه، وتضييقها

اًسسوماقت وصسساحبها، للدعوة كراهية الناس أكثر مان
ودناءة!. اًوحقد
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عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي يلحسسق كسسان حسستى
التجاريسسة، السسسواق وفسسي الموسسسم، فسسي وسسسلم
صسسابئ، نسسهإويقسسول:  والحجسسارة، بالتراب ويرمايه
.)15(هعاتبا مان الناس ويحذر كذاب،

ماكسسة، وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى بسسه فتضيق
فمسساذا النصسسرة، يطلسسب الطسسائف صسسوب ويخسسرج
لقي؟.
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صسسلى النسسبي زوج عنهسسا الله رضي عائشة عن
عليه الله صلى للنبي قالت أنها وسلم عليه الله

يسسوم ماسسن أشسسد كسسان يسسوم عليسسك أتى هل" :وسلم
لقيسست، مسسا قومسسك من لقيت لقدقال:  ُأحد؟

،)16(العقبسسة يسسوم منهم لقيت ما أشد وأكان
د ابن على نفسيِ عرضت إذ ل عب ِلي ن يا ب

أردت، مسسا إلسسى يجبنسسيِ فلسسم أكلْل، عبسسد
فلسسم وأجهسسيِ، على مهموم وأأنا نطلقتاف
فرفعسست ،)17(الثعالب بقرن وأأنا إل ستفقأ

أظلتنسسيِ، قسسد بسسسحابة أنسسا فسسإذا رأسسسيِ،
فنسسادانيِ، جبريسسل، فيهسسا فسسإذا فنظسسرت

لسسك، قومسسك قسسول سمع قد الله  إن:فقال
الجبال ملك إليك بعث وأقد عليك، ردوأا وأما

ملسسك فنسسادانيِ فيهسسم، شسسئت بمسسا لتسسأمره
فسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم الجبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال،

علسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيِ
شئت، فيما ذلك محمد! فقال قال: يا ثم َ،

فقال الخشبين؟ عليهم أطبق أن شئت إن
أن أرجسسو  بل:وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي

اللسسه يعبسسد مسسن أصسسلْبهم مسسن اللسسه يخسسرج
.)18("اًشيئ به يشرك ل وأحده،
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ل رد فقد ائف أه بي الط لى الن ه ص ه الل علي
ّد به جاء وماا وسلم دهم مان خرج حتى اًقاسي اًر عن
ِئَر ماكسسة، إلسسى ورجع ا،ًحزين ُذ حنقهسسم وزاد أهلهسسا، فسس

وسلم عليه الله صلى يستطع لم حتى وغيظهم،
بعسسد عدي، بن المطعم جوار في إل ماكة يدخل أن
وسسسهيل شسسريق بن الخنس عند الجوار سمالت أن
.)19(فرفضا عمرو بن

القبائل: على - العرض جس

ماسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى رجوعه وبعد
فسسي القبائسسل، علسسى نفسسسه يعسسرض بسسدأ الطسسائف،

مانهسسم ويطلسسب السسسلم، لهسسم يشسسرح المواسسسم،
.وجل عز الله كلم يبلغ حتى والنصرة، اليواء

اللسسه رضي جابر عن الجعد أبي بن سالم عن
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول كسسان قسسال: عنسسه

الموقسسف، فسسي النسساس علسسى نفسه يعرض وسلم
رجسسسسسسسسسسسسسسسسسسل أل"فقسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسال: 

قسسد اًقريشسس فسسإن قسسومه؟ إلسسى يِيحملنسس
.)20("ربيِ كلْم أبلغ أن منعونيِ
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رجسسل "فأتسساه قسسال: أحمسسد الماسسام رواية وفي
الرجسسل: فقسسال أنسست؟ ممنفقال:  همدان، مان

مسسن قومسسك عنسسد فهسسلهمسسدان. قسسال:  ماسسن
أن خشسسي الرجسسل إن قال: ثم ،قال: نعم منعة؟
عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول فأتى قوماه يحقره
عسسام ماسسن آتيسك ثسسم فأخبرهم، فقال: آتيهم وسلم

في النصار وفد وجاء فانطلق، .نعمقابل. قال: 
.)21(رجب"

عليسسه اللسسه صسسلى الرسول عرض مان وواضح
وأن والحماية، والنصرة يواءإال يلتمس أنه وسلم

فسسي دعسسوته لنعإ مان يمكنه مان العرب مان يجد
ماواجهسسة فسسي كبيرة، خطوة وهذه ،هادئ آمان جو

وأهله. السلم غربة
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فيهسسا تجتمسسع الحج وماواسم التجارية فالمواسم
ه صلى الرسول وكون كافة، العرب قبائل ه الل علي
م السماوية بضاعته يعرض وسلم ي عليه م ف ِله ما
ر ي أما ة ف ة غاي دعوة الهمي ث لل ح حي ال يفت ًماج

ره، اًواسع ع لنش أن ورف ا، ش و أهله ي وه ة ف غاي
القبائل بعض مان يجد أن يبعد ل إذ لقريش، الزعاج

تجيب غية،ماص اًآذان دعوته فتس ذا ل ا - وه دث ما ح
دا تدرك وقريش -،ًفعل ى ًجي ذا، ماعن ه ه ي وأن يعن

ابك الذي القمقم مان الدعوة انعتاق ه، لته ام في وقي
السسديني، السسسلطان مانها تزعسنست التي السلم دولة

لحكسسم وتخضسسع ورسسسوله، بالله تؤمان حتى وتحاربها
السلم.

علسسى العسسرض علقسسة الواضسسح ماسسن كسسان وإذا
ماسسن المرحلسسة هسسذه فسسإن بالدعوة، بالجهر القبائل

مارحلسسة هسسي لهسسا، الناصر والتماس الدعوة، علنية
ولسسذلك ؛السسدعوة ماسسسار فسسي كسسبير وتحول ماهمة،
راح يسسوم والمسسروءة الحيسساء جلبسساب قريش خلعت
عليسسه الله صلى الرسول يلحقون رجالتها بعض

،إليسه ونومائسسوي والمواسسم قاالسسسو فسسي وسسلم
اتباعه. مان العرب ويحذرون بالكذب، ويرماونه
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المرحلة: لقيسسا لهذه العظيمة الثار مان وكان
وبيعتسسا للنصار، وسلم عليه الله صلى الرسول
الدولة. وتكوين الهجرة ثم العقبة،

تدريجيسسة- - بطريقة الدعوة فرض- 3
ا:ًوأاقع اًأمر باعتبارها

العنسست رغم وعلى بمكة، الدعوة ماكث وخلل
والذلسسة، والقلسسة الضسسعف ورغسسم هناك، تلقاه الذي
فسسي وتخطو وتصارعها، الجاهلية تنازل كانت فإنها
بسسل الستراجع؛ تعسسرف ل هادئسة، ثابته، خطوات ذلك

باستمرار. تتقدم

كان التي الجريئة الحكيمة العمال أبرز ومان
المحيطسسة الغربة ماواجهة في ون،مالمسل يعملها

اًأماسسر باعتبارهسسا السسدعوة فسسرض فسسي بهم: التدرج
جرىما واختطاط تجاهله، يمكن ل ماكة في اًواقع
للسلم. ثابت

أن يمكسسن ولكنه بسهولة، يتم أن يمكن ل وهذا
؛ذلسك توضح التي النماذج لبعض الن ولنعرض يتم،

ر ة لتظه ف النتيج ارت وكي ش ص ر قري ى تنظ إل
الدعوة.

217



عليسسه اللسسه صسسلى الرسسسول أعلسسن أن فبعسسد
بيسسن يحرصسسون المسسسلمون صسسار دعسسوته وسسسلم
تهسسمءقرا أو بصسسلتهم، يستعلنوا أن والفينة الفينة

علسسى إسسسلماه السسداخل الفرد يعلن أن أو للقرآن،
تظهسسر واحسسدة ماجموعسسة في يخرجوا أن أو المل،

ماكة. أرجاء في به وتصرخ السلم
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بكسسر أبسسي قصسسة فسسي عائشسسة حسسديث ففسسي
:تقسسال لسسه، الدغنسسة ابن وإرجاع ماكة، مان وخروجه

ول ،داره فسسي ربسسه يعبسسد بسسذلك بكسسر أبسسو ..فلبسسث"
يلب بدا ثم داره، غير في يقرأ ول بصلته، يستعلن

فيسسه، يصسسلي وكسسان داره، بفناء اًماسجد فابتنى بكر
المشسسركين نسسساء إليسسه فينقسسذف القسسرآن، ويقسسرأ

وكسسان إليسسه، وينظرون مانه، يعجبون وهم وأبناؤهم،
ّكاء، ًرجل بكر أبو ك ل ب القسرآن، قسرأ إذا هعينيسس يمل

المشسسركين، ماسسن قريسسش فاأشسسر ذلسسك فسسأفزع
فقسسالوا: إنسا عليهسسم فقدم الدغنة، ابن إلى فأرسلوا

ر أبا أجرنا كنا وارك بك ى بج د أن عل ه يعب ي رب ف
داره، بفنسساء اًماسسسجد فسسابتنى ذلك، جاوز فقد داره،

أن خشسسينا قسسد وإنسسا فيسسه، والقسسراءة بالصلة فأعلن
يقتصسسر أن أحسسب فإن فانهه، وأبناءنا، نساءنا، يفتن
أن إل أبسسى وإن فعسسل، داره فسسي ربسسه يعبد أن على
كرهنا قد فإنا ذماتك، إليك يرد أن فسله بذلك يعلن

،السسستعلن بكسسر لبسسي ماقريسسن ولسسسنا نخفرك، أن
فقال: بكر أبي إلى الدغنة ابن عائشة: فأتى قالت

تقتصسسر أن فإماسسا عليه، لك عاقدُت الذي علمت قد
أحسسب ل فسسإني ؛ذماتي إلّي ترجع أن وإماا ذلك، على

ِفرت أني العرب تسمع أن ه! عقدت رجل في ُأخ ل
وأرضسسى جسسوارك، إليسسك أرد بكسسر: فسسإني أبسسو فقال
..)22(وجل عز الله بجوار
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قسسال: لمسسا عنهمسسا الله رضي عباس ابن وعن
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي ُمابعث ذر أبا بلغ

ذر أبسسي إسسسلم قصسسة وفيسسه الحسسديث (فسسساق
:وسلم عليه الله صلى النبي له إلىقوله): فقال

يأتيسسك حسستى فسسأخبرهم قومسسك، إلى ارجع
بين بها لصرخن بيده نفسي . قال: والذىأمري

فنسسادى المسسسجد، أتسسى حسستى ظهرانيهسسم! فخسسرج
ًدا وأن الله، إل إله ل أن صوته: أشهد بأعلى ماحمسس
الله!. رسول

وأتسسى أضسسجعوه، حسستى فضربوه القوم قام ثم
تعلمون ألستم وقال: ويلكم عليه، فأكّب العباس

الشسسام؟ إلسسى تجسساركم طريسسق وأن غفار؟ مان أنه
فضسسربوه لمثلهسسا، الغسسد ماسسن عاد ثم مانهم، فأنقذه
.)23(عليه العباس فأكب إليه، وثاروا

عنسسه اللسسه رضسسي ذر أبي صنيع مان يظهر وقد
هسسذه ولكسسن والتخطيسسط، القصسسد وعسسدم العفويسسة
قريسسش علسسى تفسسرض بسسدأت وأماثالهسسا الحادثسسة
سسسبيل ل ماتزايسسد، نسسام واقسسع السلم بأن الشعور

ماسسن اًسسحين طغيانهسسا فسسي لجسست وإن تجسساهله، إلسسى
الدهر.
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عنه الله رضي الخطاب بن عمر لسلم وكان
بير أثر ي ك ز ف ف تعزي لمين، ماوق وهين المس وت

علسسى النسساس أشد مان عمر كان إذ قريش، ماوقف
السسسلم حسسرب فسسي ضسسراوة وأكثرهم المسلمين،

أسسلم، والبسأس- فلمسا القسوة ماسن عنه عرف -بما
ماوقسسف ترنسسح للمسسسلمين، اًردء قسسوته وصسسارت

وعسسز المسسسلمون، بسسه يوقسسو واهسستز، المشسسركين
جانبهم.

قسسال: ماازلنسسا عنه الله رضي ماسعود ابن عن
.)24(عمر أسلم مانذ أعزة

إسلم خبر في عنهما الله رضي عمر ابن وعن
العسساص جسساءه إذ اًخائف الدار في هو بينما قال: أبيه
ل بن همي، وائ و الس رو، أب ه عم ُة علي ُة ٌحل َر َب ،ٌِح

وهسسم سسسهم، بني مان وهو بحرير، ماكفوف وقميص
قال: زعم بالك؟ له: ماا فقال الجاهلية، في حلفاؤنا
سبيل قال: ل أسلمت! نإ سيقتلونني، أنهم قوماك

يفلقسس العاص، فخرج ،)25(أمانت قالها أن بعد. إليك
وادي، بهم سال قد الناس ن ال ال: أي دون؟ فق تري

اب ابن هذا فقالوا: نريد ذي الخط بأ، ال ال: ل ص ق
إليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه. سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسبيل

رَسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَكف
.)26(الناس َ
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علسى قويسة دللسة ذات للقصسة الحاكم ورواية
وفيها: المقصود،

فلسسم ماكة، ماسجد في المشركين عمر "قاتل
حيال الشمس صارت حتى غدوة مانذ يقاتلهم يزل

د، ! قال: وأعيى)27(رأسه دخل وقع ه ف ل علي رج
السسوجه، حسسسن قومَاِسسسٌي، وقميص أحمر برد عليه
هسسذا ماسسن تريسسدون فقسسال: ماسسا أفرجهم، حتى فجاء

قسال: فنعسم. صسبأ، أنسه إل واللسه : لاقالو الرجل؟
ا فدعوه اًدين لنفسه اختار رجل ار وما ه، اخت لنفس
ل عمسسر؟. واللسسه يقتسسل أن ىترضسس عدي بني ترون

أعسسداء يومائذ: يسسا عمر قال: وقال عدي بنو ترضى
ا قد لو الله! والله ة بثلث بلغن د مائ اكم لق أخرجن

.)28(مانها"

يوالمغسساز السير في إسحاق ابن رواية وفي
ماعمسر بسن لجميسل عمسر حسسن- اختيسار -بإسسناد

وإخبسساره الحسسديث يشسسيع مامسسن وكسسان الجمحسسي
عسسّي حتى بالقتال لعمر قريش ومابادرة بإسلماه،
َعر وهسسم وجلسسس وهسسو فيتسسم رأسسسه علسسى شسسونّمُا

كنا قد لو بالله فأقسم لكم، بدا ماا يقول: اصنعوا
تركناهسسا أو لنسسا تركتموهسسا لقسسد رجسسل مائسسة ثلث
..!)29(لكم
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دفسسع السسذي الحلف أهمية مان التقليل يمكن ول
ن العاص ل ب ى وائ ة إل ر حماي دفاع عم ه، وال عن
ر ةثم ولكن ر أما رى آخ ي س ش ف ا، قري و كله ه
قضسسية تعد لم القضية وأن السلم، بأهمية روالشع
ويعسسذبون بالرماضسساء، يصسسهرون ماستضعفين، أفراد
يسستراجعون، الكفسسر صسسناديد حسسق.. فهسساهم بغيسسر

ًدا ويتسسابعون ويسسسلمون، عليسسه اللسسه صسسلى ماحمسس
أرجاء في مادوية يعلنوها حتى يرضون ل ثم ،وسلم
سيفاصسسسلونهم، بسسسأنهم قريًشسسسا ويهسسسددون ماكسسسة،

ماكة!. مان مانهما الضعف يخرج حتى ويزايلونهم،

مان حادثة- يقللّ ي-أ الحادثة تكرار أن شك ول
مان كثير أماام ويفتح ماعتادة، طبعية ويجعلها غرابتها
رضةاالمع المواقف في النظر إعادة ماجال الذهان

المتعنتة.

عبسسد بسسن حمسسزة إسسسلم عمسسر إسسسلم وسسسبق
ًعا عزيًزا وكان-  المطلب بسسه  فعسسز- قوماه في ماني
وعرفت واماتنع، وسلم عليه الله صلى الرسول

ماسسا بعسسض عسسن فكفسسوا سيمنعه، حمزة أن قريش
.)30(مانه ينالون كانوا
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ًيا- رضسسي -وكسسان الرقسسم عن عنسسه، اللسسه بسسدر
فسسي وىآ وسلم عليه الله صلى الله رسول وكان
ً أربعيسسسن تكسسسامالوا حسسستى الصسسسفا عنسسسد داره رجل

الخطسساب بن عمر إسلمًاا رهمخآ وكان ماسلمين،
إلسسى خرجسسوا أربعيسسن كسسانوا فلما عنهم الله رضي

.)31(المشركين

يهسساجر لم مان الربعين بهؤلء المقصود ولعل
ونيزيسسد عمر قبل نوفالمسلم وإل الحبشة، إلى

.)32(العدد هذا ضعف على

ًعا وليسسس ماسسع المصسسادماات هسسذه تقسسع أن بسسد
قسسوة فسسي عمسسر فمثسسل عمسسر، ماسسن المشسسركين

يملسسك ل الحق، في وقوته طبعه، وشدة شكيمته،
يملسسك ول نهسسار، مان ساعة الباطل على السكون
الستسرار. أو الصمت
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عمسسر إسسسلم ماسسن الحسسداث هذه إلى والشارة
وفشسسو ليمانهم، الصحابة مان عدد وإعلن وحمزة،

ماألوفسسة شسسبه أخبسسار إلى وتحولها المسلمين، أخبار
للماسسر الذعسسان لقريسسش سببت وأنها ماكة، بيئة في

السسسسلح ألقسسست قريًشسسسا أن يعنسسسي ل الواقسسسع،
خطسسة إلى كبرياؤها دعاها لقد كل. بل واستسلمت،

ًثا أكثر فسسي الحصسسار خطة وهي وأشمل، وأوسع خب
نفسيات وراءه يخفي العمل هذا ولكن ،)33(الشعب
َة مان رجل بإسلم تفاجأ أن ساعة كل تتخوف ماهتز

ل بل ؛قريش رجالت دام لع ش إق ى قري ذا عل ه
السسسلم بخطسسر شعورها تضاعف على دليل العمل
المدويسسة الصسسرخة ولعلهسسا ،)34(مانه ماخاوفها وازدياد
الزاحف! وماسسا السلم وجه في قريش مان الخيرة
دها ا بع ي إنم رخات ه ة ص عيفة، واهن ع أو ض رج
المدوية. الصرخة لتلك أصداء

ًقسسا يجسسد المتأماسسل أن شسسك ول ً فر بيسسن هسسائل
،الولسسى سسسنيه فسسي السسسلم ماع المواجهة طبيعة
انضسم حيسث ،بعدها وماا التاسعة السنة في وبينها
أماسسر اليمسسان. وفشسسا ركسسب إلسسى حمسسزة بعد عمر

ًيا- في السلم ماكة. - نسب

وأبنسساء وأالهجسسرة، النصسسار، بيعسسة- 4
الدوألة:
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السسدعوة، ظهور نماذج مان تقدم ماا رغم على
كسسانوا بالسسدعوة المسسؤمانين أّن العسسام الطابع أن إل
بيسسن غربساء وكسسانوا ماتفرقيسن، القبائسل ماسن اًاعُّزن

- علسسى يعسسانون ماا الغربة آلم مان يعانون قوماهم
حسسدتها-، ماسسن وتخفيفهسسم لها، السابقة ماواجهاتهم

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى ماحمسسد قائسسدهم وكان
ًبا كذلك اللسسه حمايسسة - ماع وعشيرته أهله بين غري

لسسم أن ذلسسك ؛نتشسساراال بعسسض دعسسوته وانتشار له،
قبيلة للمؤمانين ول إليه، يءيف وطن لليمان يكن
اللسسه صسسلى النسسبي وتحميهسسم. فكسسان عنهم، تدفع
ماكسسة خسسارج ماسسن أسسسلم ماسسن صسسيوي وسلم عليه

سسسمع فإذا السلم، عليه ظهوره ينتظر أن خاصة
حسسديث فسسي كمسسا إليسسه، فليسسأت بمهجر باستقراره

.)35(عنهما الله رضي ذر وأبي عبسة بن عمرو

ًيسساوسلم- عليه الله صلى –وكان بسسالبحث  ماعن
أو ظهرانيهسسا، بيسسن الدعوة بنشر تسمح قبيلة عن

ذلك أجل ومان لها، وحمايتها بالدعوة إيمانها تعلن
القبائل. على نفسه يعرض كان

المدينسسة أن لسسدعوته اللسسه توفيسسق ماسسن وكسسان
ًفسسا تعيسسش كسسانت المنسسورة ترشسسحها خاصسسة ظرو
عناصسسر فيهسسا وتجتمسسع السسسلم، دعسسوة لحتضسسان

غيرها:  في تجتمع ل عديدة،
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بيسسن الموجسسود والتطسساحن التشسساحن مانها(أ) 
قسسامات وقسسد والخسسزرج، المدينسسة: الوس قبيلسستي

وغيره. بعاث كيوم الطاحنة الحرب بينهما

مامسسن زعمسسائهم، كبار الحرب هذه أفنت وقد
حجسسر امسسوغيره والطائف ماكة في نظراؤهم كان

القيسسادات إل يبسسق ولسسم السسدعوة، سسسبيل في عثرة
إضافة الحق، لقبول المستعدة  الجديدةة..الشاب
يتواضسسع ماعروفسسة بسسارزة قيسسادة وجسسود عسسدم إلسسى

ماسسن إلسسى بحاجة وكانوا لها، التسليم على الجميع
ظله. تحت شملهم ويلتئم عليه، يأتلفون

لنسسبيه تعسسالى اللسسه قسسدماه أماسسًرا بعاث يوم فكان
ؤهم، افترق وقد فقدم ،وسلم عليه الله صلى مال

رواتهم، وقتلت وا، س دماه وجرح ه فق وله الل لرس
،السسسلم فسسي دخسسولهم في وسلم، عليه الله صلى

.)36(عنها الله رضي عائشة تقول كما
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علسسى جعلهسسم ماما لليهود ماجاورتهم ومانها(ب) 
وخسسبر السسسماوية، الرسسسالت يسير- بأمار -ولو علم

ماجتمعهسسم- - فسسي وهسسم السسسابقين، المرسسسلين
وليسسسوا اليوماية، حياتهم في القضية هذه يعايشون

غايسسة وإنمسسا كتاب، أهل يساكنها ل التى قريش ماثل
الرسسسالت عسسن ماتفرقسسة أخبسساًرا تسسسمع أن أمارهسسا

أو المسألة، هذه عليها تلح أن دون اللهي، والوحي
باستمرار. تفكيرها تشغل

يبنسب جروالخسز الوس يهسددون اليهسود وكان
سسسيتبعونه، أنهسسم ويزعمسسون زماسسانه، أظسسل قسسد

الوس أن ماسسع وإرم!، عسساد قتسسل بسسه ويقتلسسونهم
.)37(اليهود مان أكثر كانوا والخزرج

فقسسال: كتسسابه، فسسي ذلك عنهم الله حكى وقد
ٌق( ّد أمَصسس ْنِد اللسسه  َتاٌب ِمْن ِع ِك أهْم  َء َلّما َجا وَأ

أحوَن ِت َتْف َيْسسس أل  ْبسس أنوا ِمسسْن َق َكسسا أهْم وَأ ِلَما َمَع
أفوا أهْم َما َعَر َء َلّما َجا أروأا َف َكَف ّلِذيَن  َلى ا َع

َكاِفِريَن ْل َلى ا أة الله َع َن َلْع ِبِه َف أروأا  .)38()َكَف

دهسسًرا اليهسسود علسسوا قد والخزرج الوس وكان
أهسسل وهسسؤلء الشسسرك، أهسسل وهسسم الجاهليسسة، في

ًيا يقولون: إن فكانوا الكتاب، زماسسانه، أظسسل قسسد نب
.)39(وإرم عاد قتل يقتلكم
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ضيسسق دينسسه، بنصسسر أماره، إتمام الله أراد فلما
عليسسه الله صلى للنبي المدينة، أهل مان نفر ةست

مانسسى- - عقبسسة العقبسسة عنسسد بهسسم فسسالتقى وسسسلم
وأسسسلموا، فاستبشسسروا السسسلم، عليهسسم فعسسرض
ورجعوا اليهود، به توعدهم الذي النبي أنه وعرفوا

عليسسه اللسسه صلى النبي ذكر فأفشوا المدينة، إلى
إسسسلم "بسسدء هسسو هسسذا . وكسسان)40(ابيوته في وسلم

.)41(السير أهل يسميه النصار" -كما

الموسسسم ىوافسس التسسالي العسسام كسسان إذا حسستى
ً عشر - اثنا الول العدد ضعف المؤمانين مان رجل

أل علسسى وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي فبايعهم- 
ًئا بسسالله يشسسركوا ول ،يزنسسوا ول ،يسسسرقوا ول ،شسسي

ول ،وأرجلهسسم أيسسديهم بيسسن يفسسترونه ببهتسسان يسسأتوا
ماعروف. في يعصوه

قسسال: عنسسه اللسسه رضسسي الصامات بن عبادة عن
اللسسه صلى الله رسول بايعوا الذين النقباء لمن إنى

بسسالله نشسسرك أل علسسى وقسسال: بايعنسساه وسسسلم عليه
ًئا، السستي النفسسس نقتسسل ول نسرق، ول نزني، ول شي
نعصسسي. فالجنسسة ول ننتهب، ول بالحق، إل الله حرم

ًئا ذلسسك  ماسسن)42(غشينا نإف ذلك، فعلنا إن كسسان شسسي
.)43(الله إلى ذلك قضاء
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صلى الرسول بايع التي هي البيعة هذه وبنود
ولسسذلك بعسسد، فيمسسا النسسساء عليها وسلم عليه الله

.)44(النساء" " بيعة باسم عرفت

لحسسديث إسسسحاق ابسسن روايسسة فسسي جاء ولذلك
الولسسى، العقبسسة حضر فيمن بإسناده: كنت عبادة
صسسلى اللسسه رسسسول فبايعنسسا رجلً، عشر ياثن وكنا
أن قبسسل وذلك النساء، بيعة على وسلم عليه الله

ًئا بسسالله نشسسرك أل علسسى الحسسرب، تفسسترض …شسسي
.)45(الحديث

ماسسع وسلم عليه الله صلى الرسول بعث وقد
السسدين، يعلمهسسم عميسسر بسسن ماصسسعب المبسسايعين
بالمدينسسسة يسسسسمى فكسسسان القسسسرآن، ويقرؤهسسسم
.)46(الصلة في يؤماهم وكان "المقرئ"،
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وسسسلم عليسسه الله صلى الرسول اختاره ولقد
بالوضسسع وعلسسم جهسسة، ماسسن بشخصسسيته علسسم عسسن

كسسان حيسسث أخسسرى، جهسسة ماسسن المدينسسة في القائم
ماسسن نسسزل لمسسا حفظسسه بجسسانب-  عنسسه اللسسه رضسسي

وحسسسن والهسسدوء، قسسة،االلب ماسسن  يملسسك-القسسرآن
ً كسسبيًرا، قسسدًرا والحكمسسة، الخلسسق قسسوة عسسن فضسسل
خلل تمكسسن ولذلك ؛للدين حماسه وشدة إيمانه،
المدينة، بيوتات سائر في السلم ينشر أن أشهر
زعمائهسسا، كبسسار ماسسن أنصسساًرا للسسسلم يكسب وأن

أسسسلم وقسسد الحضسسير، بسسن وأسيد ماعاذ، بن كسعد
.)47(قوماهم مان كثير خلق بإسلماهما

ماسسن كسسبير عسسدد خسسرج الموسسسم أقبسسل ولمسسا
رسسسول وواعسسدوا قسسوماهم، حجسساج في المسلمين

عنسسد السسذي الشسسعب وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الله
السسسبعين علسسى يزيسسد ماا به والتقى العقبة، جمرة
ًء مانهسسم ًيا، لقسسا أذهسسان فسسي الصسسورة وكسسانت سسسر

--بعمسسق أدركسسوا حيسسث وضسسوًحا أكسسثر المبسسايعين
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى للرسسسول بيعتهسسم ماعنى
كافسسة، للنسساس بسسل كافسسة؛ للعسسرب مافاصسسلة وأنهسسا

- العصسسر - بلغسسة فهسسى والقتسسل، للقتسسال وتعسسرض
ماصيرية". "بيعة

يلي: كما بنودها وكانت
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قسسال: عنسسه الله رضي الصامات بن عبادة عن
- فقسسال فبايعنا وسلم عليه الله صلى النبي دعانا
والطاعسسة، السمع على بايعنا علينا-: أن أخذ فيما
وأثسسرة ويسسسرنا، وعسرنا، وماكرهنا، مانشطنا، في

بواًحسسا كفًرا تروا أن إل أهله المار ننازع لأو علينا،
برهان. فيه الله مان عندكم

ل كسسان حيثمسسا بسسالحق نقسسول رواية:" وأن وفي
.)48(لئم" لوماة الله في نخاف

علسسى - أيًضا- البيعة البيعة شروط تضمنت وقد
لى النبي اوينصر أن ه ص ه الل لم علي دم إذا وس ق

مانسسه يمنعسسون مامسسا يمنعسسوه "يسسثرب" وأن عليهسسم
اءهم أنفسهم انت)49(وأبن ذه  وك ة ه مى: البيع تس

عميقة. دللة ذات ماعبرة تسمية وهي الحرب، بيعة

قسسال: بايعنسسا عبادة عن إسحاق ابن روى وقد
ب،رالحسس بيعسسة وسسسلم عليه الله صلى الله رسول
ويسسسرنا، عسسسرنا فسسي والطاعسسة السسسمع علسسى

الماسسر ننسسازع وأل علينا، هوأثر كرهنا،ماو ومانشطنا
الله في نخاف ل كنا، أينما بالحق نقول وأن أهله،
.)50(لئم لوماة
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وهسسي ،البيعتين أخبار جمعت ماهمة رواية ةوثم
اللسسه صسسلى النسسبي أن عنسسه اللسسه رضسسي جابر رواية
ه لم علي ث وس ر لب نين عش ع س اس يتب ي الن ف

،)52( وعكسساظ)51(وماجنسسة الموسسسم فسسي مانسسازلهم
حتى ينصرني مان يؤويني؟ مانى: مان مان ومانازلهم

ًدا يجد فل الجنة، فله ربي رسالت أبلغ ينصسسره أحسس
ماسسن أو ماضسسر مان ليرحل الرجل إن حتى يؤويه ول

لسسه: فيقولسسون قسسوماه فيسسأتيه ،هرحم ذي إلى اليمن
رحسسالهم بيسسن ويمشي يفتننك، ل قريش غلم احذر

بالصسسابع، إليه يشيرون وجل عز الله إلى يدعوهم
فيسسؤمان مانا الرجل فيأتيه يثرب، مان الله ثناعب حتى
فيسسسلمون أهلسسه، إلى فينقلب القرآن، ويقرؤه به،

وفيها إل النصار دور مان دار يبق لم حتى بإسلماه،
اللسسه وبعثنا السلم، يظهرون المسلمين مان رهط
الله رسول ماتى وقلنا: حتى واجتمعنا فائتمرنا إليه

ماكسسة جبسسال فسسي ُطسسردي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى
تى فرحلنا ويخاف؟ دمانا ح ه ق ي علي م، ف الموس

ه فقال العقبة، بيعة عدناافو ه ل اس عم ابن العب ي
إنسسي جسساءوك؟ الذين القوم هؤلء ماا أدري  لي:أخ
رجسسل ماسسن عنسسده فاجتمعنسسا يثرب، بأهل ماعرفة ذو

قال: هؤلء وجوهنا في العباس نظر فلما ورجلين،
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رسسسول أحداث!! فقلنسسا: يسسا هؤلء نعرفهم، ل قوم
السسسمع علسسى قسسال: تبسسايعوني نبايعسسك؟ علم الله،

ة وعلى والكسل، النشاط في والطاعة ي النفق ف
عن والنهي بالمعروف المار وعلى واليسر، العسر

لوماسسة تأخسسذكم ل الله في تقولوا أن وعلى المنكر،
عليكسسسم قسسسدمات إذا تنصسسسروني أن وعلسسسى لئسسسم،

وأزواجكسسم، أنفسسسكم، مانسسه تمنعون ماما وتمنعوني
بيسسده وأخسسذ نبسسايعه، فقمنسسا الجنسسة، ولكم وأبناءكم،

قال: أنه السبعين- إل أصغر - وهو زرارة بن أسعد
ًدا المطي أكباد إليه نضرب لم إنا يثرب، أهل يا روي

اليسسوم إخراجسسه وأن الله، رسول أنه نعلم ونحن إل
يعضسسكم وأن خيسساركم وقتسسل كافة، العرب مافارقة
.)53(السيف

ماسسستكم، إذا عليهسسا نتصسسبرو قسسوم أنتسسم فإماا
كافسسة، العسسرب ومافارقسسة خيسساركم، قتسسل وعلسسى
ماسسن تخافون أنتم وإماا الله، على وأجركم فخذوه

عسسز اللسسه عنسسد عسسذر فهسسو فسسذوره خيفسسة أنفسسسكم
وجل!

نسسذر ل فسسوالله يدك، عنا أماط سعد، فقالوا: يا
ً إليسسه، قسسال: فقمنسسا نستقيلها، ول البيعة، هذه رجل

.)54(الجنة بذلك ليعطينا علينا، فأخذ رجلً،
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كعب عن طويلة رواية إسحاق ابن ساق وقد
ماع المسلمين، النصار حجاج خروج في ماالك بن

ماعسسرور بسسن السسبراء اسسستقبالو المشركين قوماهم
اللسسه صلى الرسول وقول للكعبة، عنه الله رضي
صسسبرت لسسو قبلسسة، علسسى كنت له: لقد وسلم عليه

لحسسداث مافيسسدة وافيسسة تفصسسيلت وفيهسسا عليهسسا،
البيعة.

وواعسسدنا الحسسج، إلسسى خرجنسسا كعسسب: ثسسم قسسال
ماسسن العقبسسة، وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الله رسول
الحسسج ماسسن فرغنا قال: فلما يق،شرالت أيام أوسط
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول واعدنا التي الليلة وكانت

بسسن عمسرو بسسن اللسه عبسد وماعنسا لهسا، وسسلم عليه
يد جابر، أبو حرام، ن س اداتنا، ما ريف س ن وش ما

ا، أخسذناه أشرافنا، ماسن ماعنسا ماسن نكتسم وكنسا ماعن
لسسه: يسسا وقلنا فكلمناه، أمارنا، المشركين مان قومانا

ماسسن وشسسريف سسساداتنا، ماسسن سسسيد إنسسك جسسابر، أبسسا
تكسسون أن فيسسه، أنسست عمسسا بك نرغب وإنا أشرافنا،

ًبا ًدا، للنار حط وأخبرنسساه السسسلم، إلى دعوناه ثم غ
ه رسسول بميعاد لى الل ه ص لم عليسه الل إيانسا وس

وكسسان العقبسسة، ماعنسسا وشسسهد قال: فأسسسلم، العقبة،
ًبا. نقي
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رحالنسسا، فسسي قومانا، ماع الليلة، تلك قال: فنمنا
رحالنسسا، ماسسن خرجنسسا الليسسل، ثلسسث ماضسسى إذا حسستى
نتسسسلل وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول لميعاد

فسسي اجتمعنسسا حسستى ماسسستخفين، القطسسا، تسسسلل
ة، عند الشعب، ة ونحسن العقب رجلً، وسسبعون ثلث

أم كعسسب، بنسست نسسسائنا: نسسسيبة مان امارأتان وماعنا
وأسماء النجار، بنا ماازن بني نساء إحدى عمارة،

يبنسس نسساء إحسدى نسابي، بسن عسدي بن عمرو بنت
الشسسعب، في قال: فاجتمعنا ،عيمان أم وهى سلمة،
حسستى وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول ننتظر
وهسسو المطلسسب، عبسسد نب العباس عمه وماعه جاءنا،
أماسسر يحضسسر أن أحب أنه إل قوماه، دين على يومائذ

ماتكلسسم أول كسسان جلس فلما له، ويتوثق أخيه، ابن
ماعشسسر فقسسال: يسسا المطلسسب، عبسسد بسسن العبسساس

انت ال: وك رب الخزرج- ق ا الع مون إنم ذا يس ه
وأوسها،: إن خزرجها، النصار: الخزرج، مان الحي

ًدا قومانا، مان مانعناه وقد علمتم، قد حيث مانا ماحم
ا ماثسل على هو مامن و فيسه، رأين ز فسي فه ماسن ع
النحيسساز إل أبسسى قسسد وإنسسه بلسسده، فسسي ومانعة قوماه

وافسسون أنكم ترون كنتم فإن بكم، واللحوق إليكم،
فسسأنتم خسسالفه، مامن وماانعوه إليه، دعوتموه بما له

أنكسسم تسسرون كنتسسم وإن ذلسسك، ماسسن تحملتسسم وماسسا
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الن فمن إليكم، به الخروج بعد وخاذلوه ماسلموه
فقلنا وبلده، قوماه مان ومانعة عز في فإنه فدعوه،
اللسسه- رسسسول - يسسا فتكلسسم قلسست، ماا سمعنا له: قد

أحببت. ماا ولربك لنفسك، فخذ

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قال: فتكلسسم
فسي ورغسسب اللسه إلسسى ودعسسا القسسرآن، فتل وسسلم

تمنعسسونيِ أن علسسى أبايعكم :قال ثم السلم،
قسسال: ،بنسساءكمأوأ نسسساءكم منه تمنعون مما
لسسذياقال: نعم. و ثم بيده، ماعرور بن البراء فأخذ
ا، بالحق بعثك ًي ك نب ا لنمنعن ع مام ه نمن ا،زأ مان رن

- واللسسه- أبنسساء اللسسه- فنحسسن رسسسول - يسسا فبايعنسسا
كابر. عن كابًرا ثناهارو الحلقة، وأهل الحروب،

اعترض ول قال: ف براء الق م - وال ول يكل رس
التيهسسان، بسسن الهيثسسم أبو- وسلم عليه الله صلى الله

حبسسالً، الرجسسال وبيسسن بيننسسا إن الله، رسول فقال: يا
نحسسن إن عسسسيت اليهود- فهل - يعني قاطعوها وإنا

رك ثم ذلك، فعلنا ه، أظه ع أن الل ى ترج ك إل قوما
ه رسول قال: فتبسم وتدعنا؟ لى الل ه ص ه الل علي
أم بسسلقسسال:  ثسسم وسسسلم أم، السسد أم السسد وأالهسسد
أم مسسن أحارب منيِ، نتمأوأ منكم، أنا ،)55(الهد

سالمتم. من وأأسالم حاربتم،
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الله رسول قال كان ماالك: وقد بن كعب قال
منكسم يِّإلس أخرجسوا :وسسسلم عليه الله صلى

ًبا عشر يِاثن بما قومهم على ليكونوا ؛نقي
ًبا، عشر ياثن مانهم فأخرجوا ،فيهم مان تسعة نقي

.)56(الوس مان وثلثة الخزرج،

اللسه رسسول النصسسار عاهسد البيعسسة هذه وفي
والحمايسسة، يسسواء،إال علسسى وسسسلم عليسسه الله صلى

والمنعة. والنصرة،

لرسسسول والتطريسسد التشريد عهد انتهى وبهذا
الله رضي ولصحابه وسلم عليه الله صلى الله

للقتسسال، والسسستعداد السسستقرار، عهسسد وبدأ عنهم
الرض. بقاع جميع في الدعوة ونشر

إسسسحاق: بسسن ماحمسسد المغسسازي، إماسسام يقسسول
لى لرسوله الله أذن حين الحرب، بيعة "وكانت ص

سسسوى اًشسسروط القتسسال، فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه
الولسسى كسسانت الولسسى، العقبسسة فسسي عليهم شرطه

أذن يكن لم تعالى الله أن وذلك النساء، بيعة على
فلما الحرب، في وسلم عليه الله صلى لرسوله

اللسسه صسسلى اللسسه رسول وبايعهم فيها، له الله أذن
حسسرب علسسى الخيسسرة، العقبسسة فسسي وسسسلم عليسسه

القسسوم على واشترط لنفسه أخذ والسود، الحمر
.)57(الجنة بذلك الوفاء على لهم وجعل لربه،
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ال، بالحرب الذن كان وسواء ل جساء والقت قب
أو ،)58(وغيره الزبير بن عروة رأي هو كما الهجرة،

ات، سياق ظاهر هو كما الهجرة، بعد كان ي الي ف
أهْم( تعسسالى: قسسوله ّن َأ ِبسس ألوَن  َت أيَقسسا ّلسسِذيَن  ِل أأِذَن 

َنْصسسسسسِرِهْم َلسسسسسى  ِإّن اللسسسسسه َع أمسسسسسوا وَأ ِل أظ

ّق.َلَقِديٌر ْيِر َح ِبَغ َياِرِهْم  أجوا ِمْن ِد أأْخِر ّلِذيَن  ا
َنا الله ّب ألوا َر أقو َي َأْن  .)59()ِإلّ 

كسسان الجهسساد بدء فإن ذاك، أو هذا، كان سواء
سسسر البيعسسة. وهسسذا بهسسذه اًسسوثيق اًسسارتباط اًسسمارتبط

الحرب. ببيعة تسميتها

بسسسالله اليمسسسان كسسان الولسسسى البيعسسسة ففسسسي
.ورسوله

"الهجسسرة" على العهد كان الثانية البيعة وفي
و"الجهاد".

والهجسسرة، الثلثسسة: اليمسسان، العناصسسر وبهسسذه
جمسساعي واقسسع في السلم وجود يتحقق والجهاد،
مامكن.
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الفئسسة وجسسود لسسول لتتسسم تكسسن لسسم والهجسسرة
ّلِذيَن (تعسسسالى: قال ولهذا لليواء، المستعدة ِإّن ا

ِلِهْم َأْمَوا ِبسسس أدوأا  أروأا وَأَجاَهسسس أنسسسوا وَأَهسسساَج آَم
ّلسسِذيَن آوَأوأا ِبيِل اللسسه وَأا أفِسسسِهْم ِفسسيِ َسسس ْن َأ وَأ

َبْعسسٍض أء  َيسسا ِل َأوْأ أهْم  أضسس َبْع ِئسسَك  َل أأوأ أروأا  َنَص ،)60()وَأ
أدوأا(وقسسال:  أروأا وَأَجاَه اَج وا وَأَه أن ِذيَن آَم ّل وَأا

أروأا َنَصسس ّلسسِذيَن آوَأوأا وَأ ِبيِل اللسسه وَأا ِفسسيِ َسسس
ٌة أهسسْم َمْغِفسسَر َل أنسسوَن َحّقسا  أمْؤِم ْل أم ا أهسس ِئسسَك  َل أأوأ

َكِريٌم ٌق  أنسسوا ِمسسْن( وقال: ،)61()وَأِرْز ّلِذيَن آَم وَأا
ِئسسَك َل أأوأ أكسسْم َف أدوأا َمَع أروأا وَأَجاَهسس أد وَأَهسساَج َبْعسس

أكْم ْن كثيرة. خرىأ آيات في )62()ِم

م ن ول ة تك رة البيع اد والهج م والجه ول لتت ل
القبلسسي ولئهسسم ماسسن الجسسدد المسسؤمانين انسسسلخ

لقيسساداتهم وتركهسسم الشسسرعي، للسسولء والسسوطني،
ولسسذلك ؛الواحسسدة السسسلماية القيادة إلى العشائرية

والهسسدم السسدم، السسدم أن علسسى البيعة في النص جاء
ن بيننا النصار: إن قول إثر على الهدم، وم- وبي الق
ًاليهود- حبا يعني قاطعوها. وإنا ،ل
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لهجرة الخير التمهيد هي البيعة هذه كانت وقد
إلسسى وأصسسحابه وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي

ة رضأ يغادرون المهاجرون بدأ وبعدها المدينة، ماك
وماغانيهسسا ربوعها وشهدت صغاًرا، عليها درجوا التي

السستي الرض يغادرون واؤبد ولهوهم، صباهم ماراتع
ماثابسة بيتسه فيهسا وجعسل ،وحيسسه زلسلتن الله اختارها
ًنا!. للناس وأما

إل يبسسق لسسم حسستى المسسسلمين ماعظسسم وخسسرج
كعلسسي لغسسرض تأخر رجل أو ماأسور، أو ماحبوس،

اللسسه رضسسي الصسسديق بكسسر وأبسسي طسسالب، أبي بن
.)63(عنهما

تأخر فقد وسلم عليه الله صلى الرسول أماا
الله رضي بكر أبي إلى وطلب اللهي، الذن ينتظر

ون أن عنه ه يك احبه، رفيق ن وص اءه وحي الذن ج
رج ى خ ة إل ًيا المدين تخف ا ماس ا عالًم يب بم سيص
حسستى بخروجسسه، علمت إذا والفزع الهلع مان قريًشا
بالمخسساطر ماليئسسة شسساقة رحلسسة بعسسد المدينسسة وصل

.)64(والهوال والشدائد

241



هسسذه فسسي التضسسحية ماظسساهر أعظسسم ماسسن وإن
وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي يغادر أن الهجرة

- قلسسوبهم إلى الحبيب الماين البلد هذا والمؤمانون
يعلمسسون المسلمين- ماغادرة جميع قلوب وإلى بل
تقرار ل أن م اس ه له دها، في ذا بع ن وه ق ما أش

العقيسسدة رجسسال ولكسسن النفسسس، علسسى الماسسور
غال. كل سبيلها في يرخصون

عسسن وسسسلم عليه الله صلى النبي عبر ولقد
وفراقهسسا ماكة ماغادرة صعوبة - ماعنى المعنى هذا

المواقسسف ماسسن العديسسد - في بعده سكنى ل اًفراق
لمؤثرة.ا

قال: الزهري حمراء بن عدي بن لله عبد عن

اًسسواقف وسلم عليه الله صلى الله رسول رأيت"

أرض لخيسسر ِإنك وأاللهل: ا فق)65(رةَوَْزالح على

أنسسيِ وألول الله، إلى الله أرض وأأحب الله،

.)66("خرجت! ما منك أخرجت

قسسدم قالت: لمسسا عنها الله رضي عائشة وعن
وعك المدينة وسلم عليه الله صلى الله رسول

ىمسسالح أخسسذته إذا بكسسر أبسسو فكان وبلل، بكر، أبو
يقول: 
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مان أدنى والموتهسأهل في ّحماصب امارئ كل
هسنعل شراك

عقيرتسسه، يرفع الحمى عنه أقلع إذا بلل وكان
ويقول:

وحولي بواد،ليلة أبيتن هل شعري ليت أل
ل؟سوجلي ر،سإذخ

يبدون وهلة؟ّسَنَجما ماياه اًيوما َنِدرَأ وهل
)67(وطفيل؟ شاماة، لي

بسسن وعتبسسة ربيعسسة، بن شيبة العن قال: اللهم
أرضسسنا، ماسسن أخرجونسسا كما خلف، بن وأماية ربيعة،

الوباء! أرض إلى

"اللهسسم :وسسسلم عليسسه اللسسه صلى قال ثم
د،سسسأش أوأ مكسسة كحبنسسا المدينسسة، إلينا حبب

نا،ّمسسد وأفسسيِ ا،سسسصاعن فسسيِ لنا بارك اللهم
إلسسسى حماهسسسا وأانقسسسل لنسسسا، وأصسسسححها
الجحفة".

اللسسه، أرض أأوب وهي المدينة، وقدمانا"قالت: 
يعنسسي: ماسساء نجلً،  يجسسري)68(بطحسسان قالت: فكان

ًناآ .)70(")69(ج
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ًقسسا التضسسحية ماعنسسى يبين نماإو يقتلسسع حيسسث ح
ًعا نفسه النسان تذا في ليهاجر ؛وطنه مان اقتل

الله. يشاء حيث إلى الله

بسسالهجرة ثسسم الصسسريحة، ؤكسسدةمال وبالبيعسسة
مانسسه تنطلسسق السسذي ماسسوطنه السسسلم وجسسد بعدها،
وتنطلق الحسنة، والموعظة بالحكمة الحق دعاة
وقسسامات ماسسرة، أول المجاهسسدة الحسسق جحافل مانه

فسسي اللسسه لشسسرع المحكمسسة السسسلماية، الدولسسة
ماسسن السلم إليه يرجع الذي الموطن وهو عباده،

. )71(بعد

ذلسسك واجبة المدينة إلى الهجرة صارت ولهذا
ومانطلسسق ،السسسلم دار أصسسبحت لنهسسا ؛السسوقت

ماسسن جديسسد لعهسسد التخطيسسط بسسدأ حيسسث السسدعوة،
واليهسسود، المشركين، ماواجهة في الدائب الكفاح

والمنافقين.

المنورة المدينة شطر وجهه التاريخ ولى لقد
ثسسم الولسسى، السسسلماية الدولسسة بنسساء حركة يرقب
وتوسسسيع أركانهسسا، لتثسسبيت الدولة هذه جهاد حركة

وجل. عز الله لحكم الناس وإخضاع نطاقها،
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ماسسن المسلمون به يلوذ اًماهرب تكن لم فالمدينة
ش ظلم ها قري ذيبها وبطش ى وتع ث إل ة حي الدع

الدعسسة الحيسسة العقائد لصحاب والسكون! كل. وأنى
والسكون؟!.

ماهيسسأة أخسسرى جبهسسة إلسسى ًتحسسول كانت ولكنها
وإظهسسسار العسسسداء، وماواجهسسسة السسسدعوة، لنطلق

الكافرون. كره  ولو..الدين

اًعهسسد المدينسسة فسسي المسلمون استقبل ولقد
بسسسالنفوس الجسسسسام التضسسسحيات ماسسسن اًجديسسسد

والشسسدة، الجهد، مان الكثير فيها وحياة والماوال،
الماسسسوال، فسسسي والنقسسسص والخسسسوف، والفقسسسر،
شسسأنهم بعسسض كان والعداء والثمرات، والنفس،

حسستى مانهسسم، أسسسفل وماسسن فوقهم مان يأتوهم أن
هسسذا وكسسان الحنسساجر، القلسسوب وتبلسسغ البصار تزيغ

أخسذ السستي الولى، الغربة ماواجهة مان اًجزء وذاك
حسستى ماسسدافعتها همقعسسوات على الوائل المؤمانون

-. الله - بإذن تندفع

الله: سبيل فيِ - القتال5

دولتهسسم أن لحظة المسلمين بال عن يغب لم
بسسل ؛رخسساء ريسسح فسسي تجسسري لن المدينة في الفتية

ي ا ستمض نة عليه ه س ي الل ه، ف ي خلق ابتلء ف
ببعض. الناس بعض
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المشسسركين، عسسداوة أن المسلمون ينس ولم
حق بغير وأماوالهم، ديارهم، مان أخرجوهم الذين

إنهسسا بسسل ؛قائمسسة تسسزال ل اللسسه، يقولوا: ربنا أن إل
ًبسسا الجديدة المرحلة في تسير ماسسع جنسسب، إلسسى جن

فسسي السسسلم يجسساورون السسذين اليهسسود عسسداوة
فسسي المندسسسين المنسسافقين عسسداوة وماسسع المدينة،

أحابيسسل ماسسن أحبولسسة هسسم والذين المسلم، الصف
- أحسسوالهم غسسالب - فسسي للسسسلم اليهسسودي المكر

بعسسد وسسسلم عليسسه الله صلى الرسول بدأ كولذل
وله ة وص د المدين اة بعق ن المؤاخ اجرين بي المه

ماسسع المعاهسسدة وعقسسد المسسسجد، وبنسساء والنصسسار،
. )72(يهود

القبليسسة الفسسوارق ذوبسسان تعنسسي والمؤاخاة(أ) 
وأنصسسسار- ماهسسساجرين -ماسسسن المسسسسلمين بيسسسن

واحسسدة، وأماسسة واحد، كيان في اًجميع وانصهارهم
شيء. كل قبل للسلم هو فانتسابهم

والنصسسار المهاجرين بين المؤاخاة ابتداء وكان
يتجسسدد واسسستمر بالمدينسسة، السسستقرار أول فسسي

ب ن بحس دخل ما ي ي لم، ف ر أو الس ى يحض إل
.)73(المدينة
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الجهسساد، طريسسق فسسي الولسسى اللبنة هي فهذه
والتمسسسزق، التفسسسرق ماسسسن الول العاصسسسم وهسسسي

إضسسافة والجن، النس شياطين زغسلن ستجابةاوال
بعضسسهم ماسسن أقسسوى كان المسلمين بعض أن إلى

يرتفسسق وبالمؤاخسساة والعشسسيرة، بالمسسال الخسسر،
.)74(بالدنى العلى نيويستع بالعلى، الدنى

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الرسول كان وقد
حمسسزة، بيسسن فآخى ماكة، في المسلمين بين آخى

وابسسن الزبيسسر بيسسن وآخسسى ،)75(ةحارثسس بسسن وزيسسد
.)77(- غيرهم- نفر  في)76(ماسعود

السسذي الهسسدف توكيسسد يعني المسجد (ب) وبناء
والمسسسلمين وسلم عليه الله صلى الرسول دعا
اللسسه، سبيل في والهجرة المشاق، تحمل إلى ماعه
ادة تحقيق وهو المجتمع، هذا وبناء ه عب ده، الل وح

ماسسن جزء إل الجهاد وماا أهله، وحرب الرجز، وهجر
لربهسسم، النسساس دينونسسة لتحقيق ؛العبادة هذه ماعنى
فسسي الدخول عن الناس تعوق التي الحواجز وإزالة

أن بعسسد دينهسسم عسسن النسساس تفتسسن التي أو السلم،
فيه. دخلوا
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العلقسسة وضوح تعني يهود ماع (جس) والمعاهدة
وإخضسساعهم وماسؤوليتهم، ماوقفهم وتحديد ماعهم،
-التي جرائمهم على ماحاسبتهم ثم السلم، لحكم
السسسلم كراماسسة تحفسسظ تقع- بصورة أن لبد كان

.)78(والمسلمين

بعسسد وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي بدأ وقد
الحربيسسة، للعمسسال يخطط المدينة في استقراره

السرايا ويبعث القتال فنون على أصحابه ويدرب
وتخويسسسف المدينسسسة، أماسسسن لتثسسسبيت والبعسسسوث،

السستي للمهمسسات أصسسحابه وتهيئسسة المتربصسسين،
بقوله: القتال في لهم الله أذن أن بعد تنتظرهم،

أمسسوا( ِل أظ أهْم  ّن َأ ِبسس ألوَن  َت أيَقسسا ّلسسِذيَن  ِل أأِذَن 

ّلسسِذيَن َلَقسسِديٌر.ا َنْصسسِرِهْم  َلسسى  ِإّن اللسسه َع وَأ
َأْن ِإلّ  ْيسسِر َحسسّق  ِبَغ َيسساِرِهْم  أجسسوا ِمسسْن ِد أأْخِر

ّنسساَس أع اللسسه ال َدْفسس َلسسْول  َنا الله وَأ ّب ألوا َر أقو َي
َيسسٌع ِب أع وَأ ّدَمْت َصسسَواِم أهسس َل َبْعسسٍض  ِب أهْم  َبْعَضسس
أم اللسسه أر ِفيَهسسا اْسسس َك ْذ أي أد  َلَواٌت وَأَمَساِج وَأَص
ِإّن اللسسه أه  أر أصسس ْن َي أصَرّن الله َمْن  ْن َي َل ِثيًرا وَأ َك

أهْم ِفسسيِ.َلَقسسِوّي َعِزيسسٌز ّنسسا ّك ِإْن َم ّلسسِذيَن  ا
َة َكسسسا أوا الّز َتسسس َة وَأآ أموا الّصسسسلْ َأَقسسسا الْرِض 
َكسسِر ْن أم ْل َنَهسسْوا َعسسِن ا أروأِف وَأ ْلَمْع ِبسسا أروأا  َأَمسس وَأ

أموِر أة ال َب .)79()وَألله َعاِق
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سلسسسلة وسلم عليه الله صلى النبي فبعث
والغسسسزوات: كغسسسزوة والبعسسسوث السسسسرايا ماسسسن

وسسسرية الحسسارث، بسسن عبيسسدة وسسسرية ،)80(البسسواء
)82(العشسسيرة وغسسزوة ،)81(بسسواط وغسسزوة حمسسزة،

وغيرها.

اًبعيسسد اًأثسسر أحسسدثت السستي الغزوات أهم ولعل
أهلسسه: وعسسن عنه، الغربة ودفع السلم حركة في

.)83(ماكة فتح ثم الحديبية، ثم بدر، غزوة
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بدر: غزوأة

أبسسي قافلسسة لعسستراض المسسسلمون خسسرج وقسسد
وأن القافلة، تفوتهم أن الله فشاء ،التجارية سفيان
ي اًأياما لتقيم قريش تخرج در ف ر ،ب زور تنح ،الج

لتدعيم وذلك ؛القيان عليها وتعزف ،الخمر وتشرب
العرب. عند وهيبتها ماكانتها

وفضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
ولكسسن المدينة، إلى الرجوع المؤمانين مان كثير َل

ه الله صلى الرسول لم علي ر رأى وس ذا، غي ه
ماسسن يسسستوثق أن يريسسد وكسسأنه أصسسحابه، فاستشار

نصسسره عليهم ليس أن يرون ربما إذ النصار، رأي
ذاتها. المدينة في إل ومانعه

الستبسسسال، عنهسسم اللسسه رضسسي مانهسسم فسسرأى
ة والندفاع، ة والطاع ول المطلق ه لرس لى الل ص

واستبشسسسسر، ففسسسسرح، وسسسسسلم عليسسسسه اللسسسسه
وبشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

المؤزر. بالنصر أصحابه َر

اسسستعداد مارة- وبدون -لول المسلمون والتقى
ماسسع الموقسسف وتغيسسر المفاجسسأة، عنصر بسببٍ ؛كاف

فيهم وكان أضعافهم، ثلثة يمثلون الذين المشركين
التسسأخر مانهم اًأحد عَسَي لم إذ قاطبة قريش صناديد

والخوف. بالجبن رمايه خشية الخروج عن
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-ماهسسساجريهم المسسسسلمين لقسسساء ماجسسسرد إن
فيسسه وخزرجهسسم- للمشسسركين سهموأ وأنصارهم،

الغربة فرض تملك قريش تعد لم إذ ؛كبيرة ماعان
أولء فهسسسساهم أسسسسسلم، ماسسسسن علسسسسى والكربسسسسة

ويقيمون المدينة، إلى يأوون بمكة المستضعفون
بمقسسدورهم ويصسسبح الجيسسش، ويكونسسون الدولسسة،

في وليس القتال، ساحات في المشركين مانازلة
واليذاء. التعذيب ماواقع

نسسبيه لهجسسرة اللسسه اختسساره السسذي الموقع وهذا
اللسسه رضي نبيه وأصحاب وسلم عليه الله صلى
الشسسام، إلسسى قريسسش ةتجسسار طريق في هو عنهم
.)84(وقوافلها لتجارتها أكيد تهديد فهو

أقسسرب كسسانوا السسذين والخسسزرج الوس وهؤلء
بينهسسم تثسسور أن الناس وأبغض قريش، ىإل الناس
إلسسى ابتسسداء يخوضسسونها هسسم ها ،)85(الحرب وبينهم
صسسلى وآذتسسه قريش أخرجته الذي الرسول جوار
.وسلم عليه الله

العظيسسم التقدم يدرك لكي يحتاج النسان إن
يسسستجمع أن السسسلم دعوة أحرزته الذي السريع

فسسي المعذبين الغرباء المسلمين صورة ذهنه في
بالصسسورة يقارنهسسا ثسسم إليهسسم، قريش ونظرة ماكة

مانهمسسا كسسل يسسستعد ماتقسسابلين الجديسسدة: جيشسسين
الخر. للقاء
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المعركة، هذه بخطورة المسلمون شعر وقد
واسسستجمعوا هممهسسم، فشسسحذوا البالغسسة وأهميتها

الصسسخور عسسبر السلم لنصر طريق لشق ؛قواهم
اللسسه صسسلى وكسسان اليوم، هذا مان يبدأ والصعاب،

يسسسقط حسستى بالسسدعاء الله إلى يجأر وسلم عليه
 اللهسسميقول: وهو بكر، أبو عليه ويشفق رداؤه،

بعسسسد عبسسسدأت ل العصسسسابة هسسسذه تهلسسسك نإ
!.)86(اليوم

ماسسن المسسسلمون ويضسسرب ،المعركسسة وتسسدور
وصسسفه عسسن تعجسسز ماسسا والفسسداء البطولسسة أماثلسسة
كفسسة ترجسسح حسستى يسسللق إل هسسو وماسسا... القلم

المشسسركين، علسسى السسدائرة وتسسدور المسسسلمين،
مانهسسم ويؤسسسر صناديدهم، مان سبعين الله ويقتل

.)87(العدد هذا يقارب ماا

رى وحين ذا س بر ه ي الخ اس ف م الن د ل يك
بالهزء الخبر طلئع قريش قابلت فقد أحد، يصدقه

شسسسأفة استئصسسسال تنتظسسسر فهسسسي ،والسسسسخرية
ولم والرد، بالستنكار اليهود قابله كما ،المسلمين

بالمدينة. المقيمون المسلمون يصدقه يكد
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غسداة فسي إليهسم ينعسى أن النساس هسال ولقسد
دة بعون، واح م س اء فيه ار، زعم أبي كب ل، ك جه
وعقبة عتبة، بن والوليد ،-ربيعة ابني- وشيبة وعتبة

بن البختري وأبي عدي، بن وطعيمة ماعيط، أبي بن
السد، عبد بن والسود الحارث، بن والنضر هشام،
..خلسسف بسسن وأمايسسة ،-الحجسساج ابنسسي- ومانبسسه ونسسبيه

.)88(وغيرهم
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ماقسسدماات عنسسه اللسسه رضسسي علسسي سسساق وقسسد
-بعسض مافصسل طويسل بسسسياق وأحسداثها، الغسسزوة،

ماسسن أصسسبنا المدينسسة قسسدمانا التفصسسيل- فقسسال: لمسسا
رسسسول وكان وعك، بها وأصابنا فاجتويناها، ثمارها،

فلمسسا بسسدر، عسسن يتخبر وسلم عليه الله صلى الله
ركين أن بلغنا د المش وا، ق ار أقبل ول س ه رس الل

در بدر إلى وسلم عليه الله صلى بقنا -وب ر- فس بئ
ركون ا المش دنا ،)89(إليه ا فوج ن فيه م: رجلي مانه

فأماا ماعيط، أبي بن لعقبة وماولى قريش، مان رجل
فجعلنسسا فوجسسدناه، المسسولى وأماسسا فانفلت، القرشي

كسسثير واللسسه فيقسسول: هسسم القسسوم؟ لسسه: كسسم نقسسول
ل شديد عددهم، لمون بأسهم. فجع ال إذا المس ق

صسسلى اللسسه رسسسول إلى به انتهوا حتى ضربوه ذلك
قال: هسسم ؟القوم مكله:  فقال وسلم عليه الله

ددهم، كثير- -والله ديد ع هم، ش د بأس بي فجه الن
؟هسسم كم يخسسبره: أن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى

سأله: كم وسلم عليه الله صلى النبي إن ثم ،ىفأب
فقسسال يوم، كل اًفقال: عشر الجزور؟ مان ينحرون

كسسل ألف،  القوم:وسلم عليه الله صلى النبي
.وأتبعها لمئة جزوأر
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الليسسسسسسل ماسسسسسسن أصسسسسسسابنا إنسسسسسسه ثسسسسسسم
شَسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسط

)91(َفَجوالح الشجر تحت فانطلقنا ماطر،  مان)90(ٌ

صلى الله رسول وبات المطر، مان تحتها نستظل
إنسسك  اللهمويقول: ربه، يدعو وسلم عليه الله
!.تعبد ل الفئة هذه هلكأت إن

،اللسسه- َ-عباد َالصلْةنادى:  الفجر، طلع فلما
فصلى ،)3(والحجف الشجر تحت مان الناس فجاء

وحسسرض وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول بنا
هسسذه تحسست قريش جمع قال: إن ثم القتال، على

الجبل. مان الحمراء الضلع
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رجسسل إذا وصساففناهم، مانسسا، القسسوم دنسسا فلمسسا

فقال القوم، في يسير أحمر، له جمل على مانهم

ِدنا عليِ يا :وسلم عليه الله صلى الله رسول

منالمشسسركين-  ماسسن أقربهم -وكان حمزة ليِ

؟لهسسم يقول وأماذا ؟الحمر الجمل صاحب

فسسيِ يكن إن :وسسسلم عليه الله صلى قال ثم

يكسسون أن فعسسسى بخيسسر يسسأمر أحسسد القوم

فقسسال: حمسسزة، فجسساء ،الحمر الجمل صاحب

ويقسسول القتسسال، عن ينهى وهو ربيعة، بن عتبة هو

تصسسلون ل ماستميتين، اًقوما أرى إني قوم لهم: يا

- اليسسوم- اعصسسبوها قسسوم يسسا خيسسر، وفيكسسم إليهسسم

علمتم ربيعة! وقد بن عتبة وقولوا: جبن برأسي،

بأجبنكم. لست أني

تقسسول فقسسال: أنسست جهسسل، أبسسو بسسذلك فسسسمع
مالت قسسد لعضضته، يقولها غيرك لو والله ذلك؟

ماصسسفر يسسا تعيسسر ا! فقسسال: إيسسايًسسرعب كَجوف كُرئت
الجبان! أينا اليوم ستعلم إسته؟
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الوليسد، وابنسه شسيبة، وأخوه عتبة، قال: فبرز
النصسسار مان فتية فخرج يبارز؟ فقالوا: مان حمية،

يبارزنسسا لكسسن هسسؤلء، نريد عتبة: ل فقال ،)92(ستة
المطلسسب. فقسسال عبسسد بنسسي ماسسن عمنسسا، بنسسي ماسسن

يسسا قسسم :وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول
بسسن عبيسسدة يسا وأقسسم علسسيِ، يسا وأقم حمزة،

.المطلب عبد بن الحارث

والوليسسد ربيعسسة، ابنسسي وشيبة عتبة، الله فقتل
سسسبعين، مانهسسم فقتلنسسا عبيسسدة، وجسسرح عتبسسة، بسسن

سبعين. وأسرنا

بسسن بالعبسساس قصسسير النصسسار ماسسن رجل وجاء
رسسسولاالعبسساس: ي فقسسال ا،ًأسسسير المطلسسب عبسسد
رجسسل أسسسرني لقسسد أسرني، ماا والله هذا إن الله،

أبلسسق فسسرس على ا،ًوجه الناس أحسن مان أجلح،
- أسسسرته النصاري: أنسسا القوم! فقال في أراه ماا
اللسسه أيدك فقد  اسكت،:الله- فقال رسول يا

.كريم بملك

ه رضي علي فقال وأسسرنا فأسسرنا، عنسه الل
فسسلوون ،ًوعقيل المطلسسب: العبسساس، عبد بني مان
.)93(الحارث بن
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شسسوكة اليسسوم هسسذا فسسي اللسسه خضسسد ولقسسد
داء وأرهب المشركين، ن الع ود ما راب اليه والع
السستي اللحقسسة للنتصارات بداية وجعله المتربصين،

ْدٍر(المسسسلمون:  أحرزها َب ِب ه  أم الل أك َر َنَص ْد  َلَق وَأ
أروأَن أك َتْش أكْم  ّل َلَع أقوا الله  ّت ّلٌة َفا َأِذ أتْم  ْن َأ .)94()وَأ

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الرسسسول ودعسساء
نتسسائجه، وخطسسورة بسسدر يوم بأهمية يوحي السابق

بعسسد لهسسم تقسسم لسسم المسسسلمون فيه انهزم لو فإنه
فسسي اللسسه يعبد لم العصابة هذه فنيتأ ولو قائمة،

الرض.

فسسإن الغربسسة، شسسأن فسسي طريسسق مافرق وهذا
المنحسسازة الجماعسسة هسسذه فسسي يتمثل كان السلم

وهسسي حينئسسذ، الرض أمام بين الغريبة المدينة إلى
فكان والشرك، الوثنية بحر في المؤمانة الجزيرة
المسسسلمة، الدولسسة لموقسسع اًترسسسيخ بسسدر انتصسسار

نيالمضح وغربة لغربتها، اًودفع لقواعدها، اًوتثبيت
سبيلها. في

ماسسا الصسسادقين وأوليائه لدينه الله يصنع ذاسوهك
.)95(الدين بهم ليحفظ ؛به يحفظهم

الحديبية: وأةغز
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قسسال كمسسا بسسدر، بعسسد الهميسسة فسسي تسسأتي وهي
غسسزوات فسسي البر: "ليس عبد ابن الحافظ الماام
أو اًبسسدر يعسسدل ماسسا وسسسلم عليه الله صلى النبي
.)96("…الحديبية غزوة إل مانها يقرب

ًنسسا( :تعالى الله سماها وقد ِبي أم ْتًحا   فقسسال:)َف
ًنا( ِبي أم ْتًحا  َلَك َف َنا  َتْح ّنا َف .)97()ِإ

اًسسفتح لك فتحنا  إنا:عنه الله يرض أنس وعن
.)98(قال: الحديبية ا،ًمابين

خسسرج وسسسلم عليسسه الله صلى النبي أن وذلك
نحسسو فسسي وسسسار الهدي، ماعه وساق العمرة، يريد

فرفضسست ،)99(أصسسحابه ماسسن ةمائسس وخمسسس ألسسف
بعسسد الصسسلح علسسى اتفقسسوا ثم ماكة، دخوله قريش

.)100(طويلة مافاوضات

الغسسزوة: لهسسذه الخطيسسرة النتائسسج ماسسن وكسسان
حيسسث وكيسسانهم المسسسلمين بقسسوة قريش اعتراف

وهسسذا ماعروفسسة، بنسسود علسسى وصسسالحتهم فاوضتهم
كانت التي العربية القبائل على عظيم أثر له كان

لتحسسدد والوثنية السلم بين المعركة نتيجة تنتظر
ماوقفها.
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- فسسي الصسسلح - عقسسب خزاعسسة دخلسست ولذلك
وعقسسده، وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد
.)101(وعهدهم قريش عقد في بكر بنو دخلت كما

وسلم عليه الله صلى يالنب على قريش وأبت
العسسام يسسأتي أن لسسه أن علسسى الحسسرام البلسسد دخسسول
فسسي الراكسسب: السسسيوف بسسسلح فيسسدخلها القسسادم

بسسرد تريسسد وهسسي ،)102(بغيرهسسا يسسدخلها ل القسسرب،
وجهها. مااء حفظ ماكة عن المسلمين

قريسسش، ماشسسركي ماكانة زعزع الموقف وهذا
بسسل وحمسسايته؛ البيت لسدانة ًأهل ليسوا أنهم وأكد
كسسانوا وماسسا ،مالحسسرا المسسسجد عسسن يصسسدون هسسم

صسسلى النسسبي حال مان للجميع ظهر قد إذ أولياءه،
جسساء بسسل لقتسسال؛ يسسأت لسسم أنسسه وسسسلم عليسسه اللسسه

للبيت. اًماعظم ا،ًماعتمر

فسسي للسسسلم اًنصسسر الصسسلح بنود سائر وكانت
- قريسسش صسسالح فسسي ظاهرهسسا كسسان وإن حقيقتها،

.- الرأي يباد

الطرفيسسن بيسسن الحسسرب وضسسع فإن هذا وفوق
غربتسسه، ودفسسع السلم، لنتشار كبيرة فرصة أتاح
القلوب. على سلطانه وماد
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قبله فتح السلم في فتح الزهري: "فما فال
ان إنمسا مانسه، أعظسم كان التقسى حيسث القتسال ك

الحسسرب، ووضسسعت الهدنسسة، كسسانت فلمسسا ،النسساس
فسسي فتفاوضوا والتقوا ا،ًبعض بعضهم الناس وأمان

يعقسسل بالسلم أحد يكلم فلم والمنازعة، الحديث
ينتالسسسن تينسسك فسسي دخل ولقد فيه، دخل إل اًشيئ
.)103(أكثر" أو ذلك قبل السلم في كان مان ماثل

الزهسسري قسسول على هشام: "والدليل ابن قال
إلسسى خرج وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

ة، وأربع ألف في الحديبية ي مائ ول ف ابر ق ن ج ب
بسسسنتين ذلسسك بعد ماكة فتح عام خرج ثم الله، عبد
.)104(آلف" عشرة في

الحديبيسسة غسسزوة كسسانت كلهسسا السسسباب ولهذه
ماكة. لفتح اًطبعي اًتمهيد

اليهود: مع - المواجهة6

هسسودي تجسساور أن البالغة بحكمته الله شاء وقد
أحسسد يكونسسوا وأن الولسسى، دولتسسه ماقر في السلم

حسسسول النصسسسار للتفسسساف الملحوظسسسة السسسسباب
والسسسلم، الصلة عليه للرسول وبيعتهم السلم،

إسسسلم دون والبغسسي، والحسسسد، الحقسسد، حال وقد
يعرفون. الذي العربي للنبي وماتابعتهم اليهود،
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ي المسلمين استقرار وبعد ة ف وا المدين نظم
لحكسسم اليهسسود وأذعن البداية مانذ اليهود ماع العلقة
المسسؤمانين ماع بالنفاق زماواتوال وسلطانه، السلم

ماسن ضسد المدينسة عسن والدفاع ماحاربين، داماوا ماا
عليسسه اللسسه صسسلى الرسسسول إلى والرجوع دهمها،
فسسساده يخسساف شسسجار ماسسن يحسسدث فيمسسا وسسسلم

.)105(المدينة أمان على والحفاظ

خلل ماشسسهورة ماواقسسف أيسسة لليهسسود تسسبرز ولم
أو الهجرة قبل سواء المدينة، في الولى التحركات

ماسسن أسسسلم ماسسن أسسسلم مانهسسم علسسم فعلسسى بعسسدها،
اسسستقدماوا ثسسم ،الولسسى البيعسسة بسسايعوا ثسسم ،النصسسار
ًبا ع م ؛ماص ر لتعليمه دين ونش م، ال م بينه ن ول تك

عليهسسم، لتخفسسى السسدعوة نشسسر فسسي ماصسسعب جهود
السلبية. إلى أقرب ماوقفهم وكان

وسأال بيسسن جفسسوة وجود إلى يشير هذا لعلو
جعلسست ،الفسسترة تلسسك خلل اليهسسود وبين والخزرج

السسدعوة، سسسير يعسسوق أن ماسسن أقسسل اليهسسود تسسأثير
وكسسثرتهم، والخزرج، الوس شأن قوة إلى إضافة

.)106(إزاءهم اليهود وضعف
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تتعمد التي اليهود طبيعة وهو خرآ سبب ةوثم
الظهسسور، وراء مان والطعن والكيد الخفي، الدس
ّتسسي النفسساق، حركة في الطبيعة هذه وتبرز كسسان ال
والتخطيط وإذكائها، إنشائها، في طولى يد لليهود

لها.

السسسلم ماسسد تعاظم اليهود كرأد حين وخاصة
علقسسة اللسسه ذكسسر وقسسد ،الحاسسسمة بدر ماوقعة بعد

ّلسسِذيَن( قوله: في باليهود المنافقين أقوا ا َل َذا  ِإ وَأ
ِنِهْم ِطي َيا َلى َش ِإ َلْوا  َذا َخ ِإ ّنا وَأ ألوا آَم أنوا َقا آَم

أئوَن َتْهِز أمْس أن  َنْح ّنَما  ِإ أكْم  ّنا َمَع ِإ ألوا  .)107()َقا
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عليسه اللسه صسلى الرسسول ماوقسف عسن أماسا
لم د وس ان فق ر أول ك ا الما ى حريًص لم عل إس
ولسسو كتسساب، أهل باعتبارهم قلوبهم، وتأليف اليهود،

واآ ه مان لى ب ه ص ه الل لم علي ترتب وس ى ل عل
يحسسب كسسان لسسذلك ولعله المدى، بعيدة ثارآ إيمانهم

،)108(فيسسه عليسسه زلسين لم فيما المار أول ماوافقتهم
لهسسم، النصسسح يبسسذل وسسسلم عليه الله صلى وظل

يفيسسد أن ويحسسرص المتعنتة، سؤالتهم على ويجيب
سلم بن الله عبد ماثل ؛ماخلصيهم بعض إسلم مان

روح أظهسسروا إنهسسم بسسل جسسدوى؛ دون ولكن وغيره،
العهسسسود ونقضسسسوا والمسسسسلمين للسسسسلم العسسسداء
ع وتحالفوا أبرماوها، التي قيوالمواث ة ما د الوثني ض

وسسسلم عليسسه الله صلى الرسول فأجلى السلم،
واستأصل النضير، وبني قينقاع، مانهم: بني قبيلتين
ثسسم ،اوخطورتهسس خيانتهم، لعظم قريظة، بني شأفة
في السياسي وجودهم على خيبر غزوة في قضى

ًيا. الحجاز نهائ

وسسسلم عليه الله صلى الرسول خطط كما
فيهسسم، الشسسغب وماسسثيري الفتنسسة رؤوس لغتيسسال
بسسن كعسسب اغتسسالت فدائيسسة جموعسساتما فأرسسسل
ذلسسك ماسسن اليهسسود فذعر ،)109(رافع أبا ثم الشرف

تهم.ءإسا عن وكفوا
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تعسسترض كسسبيرة عقبة المسلمون احزأ وبذلك
ولسسن يزالسسون، ل اليهسود كسان وإن الدعوة، طريق
. )110(الدين هذا على للقضاء يخططون يزالوا

مكة: - فتح7

فسسي ماكسسة بفتح السلماية النتصارات تتوجت
اًسسماطلب الفتسسح هذا كان وقد للهجرة، الثامان العام
التالية: للسباب المسلمين لدى اّماهم

الكسسسبر، الوثنيسسسة ماعقسسسل كسسسانت ماكسسسة لن)  ( أ
آخسسر واقتحسسام عليهسسا، الجهاز يعني فسقوطها
يسسؤول ماا تتربص العرب كانت ولقد حصونها،

السستي الحديبيسسة غزوة فكانت قريش، أمار إليه
ثسسم ،ماكانتهسسا وأضسسعفت قريسسش، ماوقف هزت
شك. أو تردد كل أنهى الذي الفتح كان

الله صلى الرسول مانه خرجُأ الذي البلد ولنها(ب) 
يتسسولى كسسان الذي وهو والمسلمون وسلم عليه
ة لهم، الحرب كبر ك طيل دة، تل دخولهم الم ف
قريسسش، ماع الحرب أماد إنهاء يعني فاتحين إياه

العناد. في ولجت الحقائق، كابرت طالما التي
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وجسسود بحكسسم السلم في كبرى أهمية ولمكة(جس) 
وذكريسسات الحسسج، وماواضسسع المقدسة، المااكن
زلسلتن لها الله اختيار وبحكم السابقة، النبوات

أء( الماسسر أول وحيه َيَشسسا أق َمسسا  ألسس َيْخ ّبَك  وَأَر
أر َتا َيْخ . )112)(111()وَأ

مانسسذ وسلم عليه الله صلى النبي أن ويظهر
يسأذن السذي اليسوم ينتظسر كسان ا،ًماهاجر ماكة غادر
نسسبيه اللسسه يسسوجه حيسسن هذا ويتأكد بفتحها، فيه الله

فسسي الكعبسسة استقبال إلى وسلم عليه الله صلى
.فيه ماا الدللة مان هذا وفي ،الصلة

قسسوله - فسسي عنهما الله رضي عباس ابن عن
أقسسْرآَن( تعسسالى: ْل ْيسسَك ا َل ّلسسِذي َفسسَرَض َع ِإّن ا

َلى َمَعاٍد ِإ ّدَك  .)114(ماكة ال: إلىق ،)113()َلَرا

ينتظسسر وسسسلم عليه الله صلى النبي كان ولهذا
سسسيطرة مان وتحريرها ماكة، لفتح المواتية الفرصة

أحسسق هم الذين المؤمانين إلى وإعادتها المشركين،
وأهلها. بها
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عهسسدهم، وقريسسش بكسسر بنسسو نقضسست فلمسسا
حرماة يراعوا ولم وقاتلوهم خزاعة، على واعتدوا

واستصسسرخت الحسسرم، ماكانسسة ول والميثاق، العهد
- اسسستعد)115(الحلسسف -بحكسسم المسسسلمين خزاعسسة

ماكسسة، لفتسسح وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الرسسسول
يبغسست حسستى التحرك هذا خبر على اًحصار وفرض
حسستى السسدمااء، وحقسسن النصسسر لضسسمان ا،ًقريشسس

قسط ماثلسه تسر لم بعسكر ماكة ئيفاج أن استطاع
والمعنوية.  المادية والعدة العدد في

وجىء وقد اء ف ش زعم ران قري كر بني العس
فعسثرت الخسسبر، يسستطلعون فخرجوا الفضاء، تمل

الرسسسول إلسسى فاسسستاقتهم المسلمين، خيل عليهم
بسسن وبسسديل سفيان، أبو وهم وسلم عليه الله صلى

أعلنسسوا أن لبثسسوا فمسسا حسسزام، بسسن وحكيسسم ورقسساء،
لماهم، إسلماهم ألوه واستس لقريسش الماسان وس
فأمانهم.
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اس ابن عن ي عب ه رض ا الل ي عنهم ة ف قص

وتسسأماين سفيان أبي وإسلم الثلثة، الزعماء ءيماج

قسسال م،هليخبر ماكة إلى انصرف قال: فلما قريش

بمضسسيق احبسسسه وسلم عليه الله صلى الله رسول

ل حطم عند الوادي، مان تى الخي ر ح ه تم ود ب جن

صسسلى الله رسول أماره حيث العباس فحبسه الله،

ركبانهسسا، علسسى القبائسسل فمسسرت وسسسلم، عليسسه اللسسه

فسسأقول: بنسسو هسسذه؟ قسسال: ماسسن قبيلسسة ماسسرت فكلما

ليم، ولبني فيقول: ماالي سليم، م س ر ث رى تم أخ

ة، هسؤلء؟ فيقول: ماا أقول: مازين الي ف فيقسول: ما

ولمزينة.

رسسسول كتيبسسة ماسسرت حتى ذلك يقول يزل فلم
 فيهسسا)116(الخضسسراء وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه

قال: الحدق، إل مانهم يرى ل والنصار، المهاجرون
عليسسه الله صلى الله رسول هؤلء. فقلت: هذا مان

لم اجرين فسي وس ا والنصسار، المه ال: ما لحسد ق
لقسسد الفضسسل أبسسا يسسا واللسسه ،! طاقة ول ل،َِبق بهؤلء
 قال: قلت: يا!اًعظيم الغداة أخيك ابن مالك أصبح

.)117(إذن النبوة. قال: فنعم إنها سفيان، أبا
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لقريسسش ليعلسسن اًمابهسسور سسسفيان أبسسو وذهسسب
دخسسل أو سسسفيان، أبسسي دار دخسسل لمسسن الماسسان،
بابه.  عليه أغلق أو المسجد،

ة فسي أحد يفكر ولم ماسن كسان ماسا إل المقاوما
سسسهيلو جهسسل، أبي بن وعكرماة أماية، بن صفوان

خالسسد لقيهسسم ولقسسد قريش، مان نفر في عمرو بن
فسسسسسسسسسسسسسسسسي الوليسسسسسسسسسسسسسسسسد بسسسسسسسسسسسسسسسسن

َّنُجما
انهزماسسوا ثسسم قتسسال ماسسن اًشسسيئ  فناوشسسوهم)118(بتهِ

قتل. مان مانهم وقتل

ماكسسة وسلم عليه الله صلى الله رسول ودخل
وصسسل إذا حتى تعالى، لله ًماتذلل اًماتواضع اًماتخشع

سقوط اًماعلن التصاوير وماحا ،الصنام حطم البيت
سلطان وبسط التوحيد، وانتصار الوثنية، قلع آخر

العربية. الجزيرة على السلم
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السستي الخيسسرة الضسسربة هسسو ماكسسة فتسسح وكسسان
بسسه تسسذرع السسذي العنيسسد الصسسرار علسسى أجهسسزت

عقسسولهم فاسسستيقظت الدهر، مان اًحين القرشيون
فأسلم الخير، النتصار هذا أصداء على وفطرهم

لن ولكسسن فحسب، للسلطان اًخضوع - ل عاماتهم
اوة نفوسهم عن قشع قد النتصار هذا اد، غش العن

اًسسوجه الحقيقسسة أماسسام وجعلهسسم ،والتعصب والتردد،
لوجه.

علسسى السسسيطرة المسسسلمون أحكم ماكة وبفتح
السسدين، غربسسة ا- وزالسستًسس-عموما العربيسسة الجزيسسرة

حمسساةو الجزيسسرة، سسسادة أصسسبحوا إذ أهلسسه، وغربسسة
ل"وسسسلم:  عليسسه الله صلى قال حتى المقدسات،

،)119("وأنيسسة جهسساد وألكسسن الفتسسح، بعسسد هجرة
وتخطسب إليهسسم، تسسعى القبائسسل جميسسع وصسارت

جسساءوا السسذي الدين في اّجاد اًتفكير وتفكر ودهم،
؛)120(لسسه فتسسذعن ماريسسة، بل الحسسق، أنه فتؤمان به،

السسسنة سسسميت حتى الوفود، ظاهرة برزت ولهذا
الوفود.  التاسعة: سنة
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تربسسص العرب كانت إسحاق: "وإنما ابن قال
رسسسول وأمار قريش، مان الحي هذا أمار بالسلم

اًقريشسس أن وذلسسك وسسسلم عليسسه اللسه صسلى الله
الحسسرام، البيت وأهل وهاديهم، الناس، إماام كانوا

السلم، عليهما إبراهيم بن إسماعيل ولد وصريح
هسسي قريش وكانت ذلك، ينكرون ل العرب وقادة
عليسسه اللسسه صلى الله رسول لحرب نصبت التي

لسه ودانسست ماكسسة، افتتحسست فلمسسا وخلفسسه، وسسلم
ل أنسسه العسسرب وعرفسست السلم، ودوخها قريش،

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسول بحرب لهم طاقة
قسسال كما الله، دين في فدخلوا عداوته، ول وسلم

كسسل ماسسن إليسسه يضسسربون ،)َأْفَواًجسسا( :وجسسل عسسز
. )121(وجه"

النسسبي علسسى قدمات التي الوفود مان كان وقد
والسسسمع السسولء، ماعلنسسة وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى

بنسسي ووفسسد تميسسم، بنسسي والسلم: وفسسد والطاعة،
طيسسء، ووفسسد حنيفسسة، بنسسي ووفسسد بكسسر، بسسن سعد
كندة. ووفد زبيد، بني ووفد
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ماعظسسم تمثسسل أنهسسا يسسبين الوفسسود واستعراض
. وهكسسذا)122(الجزيرة في القاطنة العربية القبائل

وأورثهسسم وأئمسسة، سسسادة دونّالمطر الغرباء أصبح
وديسسسارهم، المشسسسركين، أرض وجسسسل عسسسز اللسسسه

ّكن وأماوالهم، السسدائرة وجعل الرض، في لهم وما
. )123(أعدائهم على

للدعوة: العالميِ - الفق8

وسلم عليه الله صلى الرسول حرص ولقد
خسسارج السسسلماية السسدعوة لنشسسر بداية رسم على

السسدعوة طريسسق عسسن سسسواء العربيسسة، الجزيسسرة
بسسسط طريسسق عسسن أو الطيبسسة، والكلمة بالحسنى

والسسذي سسسلطانها، وتوسيع السلماية الدولة نفوذ
الله. سبيل في بالجهاد يتم

الملسسوك وسسسلم عليه الله صلى راسل فقد
بعسسد خاصة ويبلغهم، الله، إلى يدعوهم والجبابرة
الحديبية. 

صسلى اللسه نسسبي أن عنسسه الله رضي أنس عن
قيصسسر، وإلى كسرى، إلى كتب وسلم عليه الله

الله إلى يدعوهم جبار، كل وإلى النجاشي، وإلى
النسسبي عليسسه صسسلى الذي بالنجاشي تعالى. وليس

. )124(وسلم عليه الله صلى
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خليفة بن دحية وسلم عليه الله صلى فبعث
السسسهمي حذافة ابن الله وعبد قيصر، إلى الكلبي

المقوقس إلى بلتعة أبي بن وحاطب كسرى، إلى
مان غيرهم إلى الرسل مان وغيرهم القبط، عظيم

،وسسسلم- عليسسه اللسسه صسسلى– كسساتب كمسسا الملسسوك،
العربية القبائل وبعض وحضرماوت، اليمن، زعماء

بإسلماها.  تلبثت التي

نشسسر فسسي عظيسسم رثسسأ الكتسسب لهسسذه وكسسان
والملسسوك الزعمسساء هسسؤلء ماسسن كان حيث السلم
وكسسان الدين، في ودخل أسلم نَما القبائل وأماراء
ودخسسوله السسسلم، لحكم خضوعه أعلن مان مانهم

فسسي أهميسسة مان لها ماا إلى هذا الدولة، طاعة في
وخارجهسسا الجزيسسرة، أطسسراف فسسي السسسلم إعلن

ببعثسسة وتبليغهسسم ،هسسؤلء علسسى الحجسسة وإقاماسسة
ذلسسك ليكسسون وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الرسسسول

مانهم.  السلم أبى مان لقتال اًتمهيد

د ت وق ذه عمق لت ه عور المراس دى الش ل
اًسستحقيق السلم عالمية تحقيق بضرورة المسلمين

ّعملي
وماواقسسع ،جديسسدة آفسساق إلسسى بالسسدعوة والنتقسسال ا،ً

. )125(جديدة
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الرسسسول بعسسث فقسسد العسسسكري الجسسانب أماسسا
ماؤتسسة، إلى أصحابه مان اًبعث وسلم عليه الله صلى

زيسسد عليهم وأمار للهجرة، الثامانة السنة ماطلع في
فإن طالب، أبي بن فجعفر أصيب فإن حارثة، بن

المسسسلمون والتقسسى رواحسسة، بن الله فعبد أصيب
ماسسن إليهسسم انضم ومان الروم مان غفيرة جموع ماع

وغيرهم. يِلَوب ن،َْيقْلَبو وجذام، لخم قبائل

أو الروم؟ انتصر المؤرخون: هل اختلف وقد
خالسسد أن إسسسحاق ابسسن رجحه والذي المسلمون؟

الثلثسسة الماسسراء ماقتل بعد الراية أخذ لما الوليد بن
عنسسه وانحيسسز انحسساز ثسسم بهسسم، وحاشى القوم دافع
.)126(الناس انصرف حتى

حيث التاسعة السنة في تبوك غزوة كانت ثم
لغسسزو بنفسسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي خرج

في القاطنة القبائل على السيطرة وإحكام الروم
الجزيسسة،  علسسى)127(أيلسسة بحصسسا فصالح الشمال،

.)129(ُحذرَ وأ)128(ءجربا أهل وكذلك

دوماسسة أكيسسدر إلسسى الوليسسد بسسن خالسسد وبعسسث
اللسسه صسسلى النسسبي إلى به وجاء  فأخذه)130(الجندل
قفسسل ثسسم الجزيسسة، علسسى فصسسالحه وسسسلم عليسسه

إلسسى اًعائسسد وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الرسسسول
.)131(المدينة
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بمسسدى تقسساس ل الغزوتيسسن هسساتين أهميسسة إن
العسكرية النتائج أو أحرزتاه، الذي المادي النصر
أوسسسع ماسسداها إن بسسل فحسسسب؛ عليها ترتبت التي
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي ماسسن تأكيسسد فهي ذلك مان

خلفسساؤه يفعلسسه أن يريد لما حياته حال في وسلم
السسسلماية، الدولسسة رقعسة توسسسيع ماسسن بعسسده، مان

لحكسسم السسدنيا وإخضسساع الفتسسح حركسسة وتنشسسيط
السلم.

ون أن العجيب مان ولعل ر يك ث آخ زه بع جه
بسسن أساماة بعث هو وسلم عليه الله صلى الرسول

النسساس، ماعسسه تجهسسز حيث فلسطين أرض إلى زيد
.)132(الولون المهاجرون ماعه وأوعب

قبسسل وسسسلم عليسسه الله صلى النبي قبض وقد
الول، الخليفسسة تسسسييره ليتولى البعث هذا رحيل
يخفى. ماال الدللة مان هذا وفي

السلْم: غربة زوأال
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لهسسم المجمسسل العسسام العسسرض هسسذا نهاية وفي
ة خطوات ة ماواجه ى الغرب ا الول ا وإزالته ؛ودفعه
قطعهسسا السستي البعيسسدة المسسسافة للمتأماسسل يتضسسح

الماسسم أعمسسار ماسسن وجيسسزة سسسنين خلل المسلمون
-فحسسسب- اًعاما وعشرين ةثلث فخلل ،والجماعات

ن حبيسة ظلت ثم الدعوة، أعلنت وانب بي ة ج ماك
الدولسسة أقيمسست ثسسم سسسنة، عشرة ثلث ا- مادةً-غالب

ي ى وقض اوئين عل ن المن ركين، ما ود المش واليه
وبسسدأت السلم، لحكم الجزيرة وأخضعت وغيرهم،

فسسارس دولسستي علسسى للقضسساء الولسسى المحسساولت
سنوات.  عشر - خلل وغيرهما والروم

ولسن-  ،ًماسثيل لسه التاريسسخ يشسسهد لم نصر وهذا
لهسسذه العقسسدي البعسسد تأمالنسسا إذا خاصسسة ،- يشسسهد

ة، جسبروت دولسة السسلم دولسة تكسن لسم إذ الدول
بسسل والشسسلء؛ الجثسسث علسسى مالكهسسا دعسسائم ترسي
علسسى دعائمهسسا ترسسسي وهدايسسة رحمسسة دولسسة كانت

ا فتلين القلوب، عروش وس له اد النف ا ؛وتنق لنه
وتحريرهسسم لربهسسم، النسساس عبوديسسة لتحقيق قامات

المعنوية. أو المادية، للطواغيت عبوديتهم مان
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الجنسساس، كسسل ماسسن جنودهسسا كسسان ولسسذلك
المفتوحسسسة البلد وكسسسانت والماسسسم، والشسسسعوب،

بجسسد، الرسسسالة حمسسل في دورها تؤدي ماا سرعان
ماسسدة خلل المسسسلمون سسسيطر حسستى وحمسساس،

المعمورة. أنحاء ماعظم على الزماان مان وجيزة

ماستضسسعفة قلسسة ماسسن المسسسلمون تحول ولقد
أهلهسسا، بعسسد ماسسن الرض يرثسسون مسسةئأ إلى ماقهورة

واليمان، المان حيث إلى البشرية ركب ويقودون
فسي الماضسسية سسسنته فسي سبق ماا لهم الله وحقق
ورفسسسع للصسسسالحين، التمكيسسسن ماسسسن كلهسسسا الماسسسم

أمّن(تعالى:  عنهم. قال الستضعاف َن َأْن  أد  أنِري وَأ
أفوا ِفسسسيِ  أتْضسسسِع ّلسسسِذيَن اْس َلسسسى ا الْرِضَع

أم أهسسسسسسسس َل َنْجَع ِئّمسسسسسسسسًة وَأ َأ أهسسسسسسسسْم  َل َنْجَع وَأ
ِثيَن ْلَواِر أنسسِرَي.ا أهْم ِفيِ الْرِض وَأ َل ّكَن  أنَم وَأ

أهسسْم َمسسا ْن أهَمسسا ِم َد أنو أج ِفْرَعسسْوَن وَأَهاَمسساَن وَأ
أروأَن َذ َيْح أنوا  .)133()َكا

أكسسْم(تعالى:  وقال ْن أنوا ِم ّلِذيَن آَم َد الله ا وَأَع
أهْم ِفيِ الْرِض ّن ِلَف َتْخ َيْس َل ِلَحاِت  ألوا الّصا وَأَعِم
ّن َن ّك أيَم َل ْم وَأ ِلِه ْب ْن َق ِذيَن ِم ّل َلَف ا َتْخ َكَما اْس

أهْم ِمْن ّن َل ّد َب أي َل أهْم وَأ َل َتَضى  ّلِذي اْر أم ا أه َن أهْم ِدي َل

ِبسسيِ أكوَن  أيْشسسِر ِنيِ ل  َن أدوأ أب َيْع ًنا  َأْم َبْعِد َخْوِفِهْم 
أم أهسس ِئسسَك  َل أأوأ ِلسسَك َف َذ َد  َبْعسس َكَفسسَر  ًئا وَأَمسسْن  ْي َش

أقوَن ْلَفاِس .)134()ا
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أه(تعالى:  وقال َل أسسسو َأْرَسسسَل َر ّلسسِذي  أهَو ا
ّديِن َلسسى السس أه َع ْظِهَر أي ِل ْلَحّق  َدى وَأِديِن ا أه ْل ِبا

ّلِه .)135()أك

فسسي الماضسسية سسسنته تعسسالى اللسسه حقسسق كمسسا
الهزيمسسة ماسسرارة فسسأذاقهم ومانسساوئيهم، أعسسدائهم

شسسأنهم وأخمسسل ذكرهسسم وطسسوى المهيسسن، القتسسلو
أعسسد وماسسا والمقت، باللعنة إل أحد يذكرهم ل حتى
وأبقى. أشد الخرة عذاب مان لهم

قسسوله فسسي-  عنسسه اللسسه ضسسي- ر حذيفسسة عسسن
ْيَماَن( تعالى: َأ أهْم ل  ّن ِإ أكْفِر  ْل ِئّمَة ا َأ ألوا  ِت َفَقا

أهْم .)136()َل

ول ثلثة، إل الية هذه أصحاب مان بقي قال: ماا
- بسسي: إنكسسماأعر أربعسسة. فقسسال إل المنسسافقين ماسسن

لم عليه الله صلى ماحمد أصحاب فل تخبروننسا، وس
بيوتنسسا، يبقسسرون السسذين هسسؤلء بسسال فمسسا نسسدري،

م لسسق. أجسسل:االفس قال: أولئك أعلقنا؟ ويسرقون
ة، إل مانهم يبق دهم أربع يخ أح بير ش و ك رب ل ش

.)137(برده وجد لما البارد الماء
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الكفسسر شسسأن واندحر السلم شأن ارتفع وبهذا
لمين وتحقق ق،اوالنف ا للمس د ما ه وع ول ب الرس
أذى إليسسه يشتكون كانوا حين وسلم عليه الله صلى

لنا؟ تدعو أل لونوويق لهم، وتعذيبها وظلمها قريش
.. ":وسسسلم عليه الله صلى فيقول لنا؟ تستنصر أل

يسسير حستى المسر هسذا اللسه ليتمسن وأاللسه
يخسساف ل حضرموت إلى صنعاء من الراكب

وألكنكسسم غنمسسه، علسسى وأالسسذئب اللسسه، إل
.)138("تستعجلون

عبسسساده ينصسسسر أن لبسسسد وجسسسل عسسسز اللسسسه إن
- - بعلمسسه يحسسدد السسذي وهسسو الصسسادقين المؤمانين

ينصسسرهم التي والحال فيه، ينصرهم الذي الوقت
عليها.

للمؤمانين الله مانحه الذي النصر هذا يكن ولم
ًطا إن بل بزوالهم؛ يزول أشخاص أو بشخص مارتب

عسسوادي وتقسساوم الرض، فسسي لتضسسرب جسسذوره
الدهور. وكر العصور، مار على الحدثان،
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ماسسن أصسسابها ماسسا - رغم السلم دولة ظلت فقد
المسلمون بظلها يستظل مامكنة - قائمة انحرافات

ًنا على الجهاز مان اليهود تمكن إذا حتى طويلة، قرو
عزيسسًزا برأسسسه يشسسمخ السسسلم ظل الفاني طليحها
المؤمانسسسسون يمثلسسسسه السسسسسلم بلد سسسسسائر فسسسسي

والسسسدعاة العسسسامالون، والعلمسسساء ،المستمسسسسكون
ًقا المستبسسسلون، والمجاهسسدون المخلصسسون، تصسسدي

لى الله رسول دولموع ه ص ه الل لم علي اء وس ببق
المنصورة. الظافرة الطائفة

َنسسسسا( َباِد ِلِع َنسسسسا  أت ِلَم َك َبَقْت  ْد َسسسسس َلَقسسسس وَأ
ِليَن أمْرَسسس ْل أروأَن.ا أصسسو ْن ْلَم أم ا أهسس َل أهسسْم  ّن ِإّن.ِإ وَأ

أبوَن ِل ْلَغسسا أم ا أهسس َل َنا  َد ْنسس ّتسسى.أج أهسسْم َح ْن َتسسَوّل َع َف
أروأَن.ِحيسسسٍن ْبِصسسس أي أهْم َفَسسسسْوَف  ْبِصسسسْر َأ .وَأ

ألوَن َتْعِج َيْس َنا  ِب َذا ِبَع ِتِهْم.َأَف ِبَسسساَح َنسسَزَل  َذا  ِإ َفسس
َذِريَن ْن أم ْل أح ا َبا َء َص ى.َفَسا ّت ْم َح أه ْن َوّل َع َت وَأ

أروأَن.ِحيسسٍن ْبِصسس أي ْبِصسسْر َفَسسسْوَف  َأ ْبَحاَن.وَأ أسسس
أفوَن َيِص ْلِعّزِة َعّما  ّبَك َرّب ا َلسسى .َر وَأَسلٌْم َع

ِليَن أمْرَس ْل َلِميَن.ا ْلَعا أد لله َرّب ا ْلَحْم .)139()وَأا

الغربة: دفع وأوأسائل عوامل
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وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الرسسسول أنشسسأ لقد
دانت العدم، مان دولة ومادده وعونه، الله، بفضل

دعسسوة وأقسسام ماختسسارة، راضية والمام، القطار لها
اتبعها لمن والتمكين العزة الله جعل تالدة، خالدة

وخالفهسسا، أباهسسا ماسسن على والصغار والذل وحالفها،
يستضسسسعفون كسسسانوا السسسذين القسسسوم اللسسسه وأورث

الشسساة رعاة مان وجعل ها،بوماغار الرض، ماشارق
والمام. الشعوب رعاة والغنم،

البنسساء هسسذا ّنتكسسو عواماسسل عسسن نبحسسث وحيسسن
الهدم لعوامال وماالمق العصور، عبر الماثل الشاماخ

بب أن نجد والخراب، ي الس ي الرئيس ك ف و ذل ه
علمسسه لما وحملتها، الدعوة لهذه وتوفيقه الله عون
رد الظواهر، وصلح السرائر، صدق مان مانهم والتج
الغسسالبين، -هم- جنسسده فكانوا الدنيوية، المطاماع مان

والعواماسسل المادية السباب وإن المنصورين، وعباده
أن يمكسسسسسسسسسسسن ل وحسسسسسسسسسسسدها البشسسسسسسسسسسسرية

تفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
ًدا، حدث ماا ِر السسسباب ماسسن أكسسبر كان حدث فما أب

البشرية. العوامال مان وأكبر المادية،

تكسسون أن تصلح والعوامال السباب هذه ولكن
ًءا" -فحسب- مان السسدعوة، لهسسذه الله توفيق "جز

بها. البشرية رحمته بل لها؛ ورحمته
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عسن -ماجسردة الماديسة السسباب إلى نظرنا ولو
تنجسسح أن الممكن مان كان أنه اللهي- لوجدنا المدد
الله صلى النبي اغتيال في قريش خطط مان خطة
ول يقتل أن الممكن ومان ،وسلم عليه لى الرس ص
ا غيرهسا أو بدر في وسلم عليه الله نسبيون قتسل كم

الهجسسرة خطسسة تنكشسسف أن الممكسسن وماسسن قبلسسه،
بقيادة القبائل تتداعى أن الممكن ومان للمشركين،

ترماي يوم -الموتورة قريش لمين بدر- ل ن المس ع
وتناجزهم. واحدة قوس

ذا أن وماع ه ه ان كل ا ك ًن ل ؛مامك ل ب ا حص ما
ه يشسبه ه فسإن ،)140(بعض ان الل وته، يحسوط ك دع

بسسأن كلمتسه سسسبقت وقسسد رسسوله، ويكل ويحميهسا،
الدولسسة، لهسسم ويقيم الدين، وهذا النبي هذا سينصر
الكافرين. بهم ويمحق الملة، بهم ويقيم

تتحسسول أماسسة أو فسسرد عسسن اللسسه يتخلسسى ويسسوم
باب ة الس رهم المادي ًبا لنص با ى أس الهزيمسة، إل

قيل: وكما

ىللفت الله مان عون نسيك لم إذا 
ادهساجته عليه يجني ماا فأول
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د فلبسد ة عن ل أو دراس ف أي تحلي ماسن ماوق
البعسسد استحضسسار ماسسن ،الدينيسسة ديسسةَقَالع المواقف
وعسسونه اللسسه توفيسسق يسسستجلب السسذي اليمسساني
ونصره.

الصسسفات ماسسن المؤمانسسون به حققتي ماا وبقدر
التوجيهسسات تنفيسسذ فسسي قسسوتهم وبقسسدر اليمانيسسة،

لهم. الله عون يكون الربانية،

والسسسباب العواماسسل إلسسى نلتفسست حيسسن أماسسا
حركسسة أو دعسسوة كسسل أن ًأول نجسسد فإننسسا الظاهرة،

ثلثة: أسس على تعتمد

المتميسسز الواضسسح المعتقسسد أو : المبسسدأالوأل
المبدأ، هذا كان اّأي أجله مان وتقوم به تنادي الذي
تكسسون ضسسوئه وعلى وغاياتها، أهدافها تتحدد ومانه

وماناهجها. نظمها

هسسذا حسسول الملتفون والتباع  النصارالثانيِ:
به. الملتزماون المبدأ،

إلسسى التباع بهؤلء تسير التي : القيادةالثالث
الهداف. تحقيق
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ذه توفرت فإذا س ه ة، الس ن الثلث ود ما وج
المقاصسسد ضسسوئه علسسى تتحدد صحيح، واضح ماعتقد

ماستعدين ماؤمانين صادقين أنصار ووجود والغايات،
قيسسادة ووجسسود ماعتقدهم، نجاح سبيل في للتضحية

المواقسسف علسسى السيطرة على قادرة قوية حكيمة
أماكن. ماا العثرات وتجنب السليم، والتوجيه

ماسسا، لدعوة وتحققت السس، هذه وجدت إذا
أمارين: إلى نجاحها في احتاجت

المكانية. الظروف  تهيؤالوأل:

الزماانية. الظروف تهيؤ الثانيِ:

واضسسحة عقيسسدة ذات قويسسة دعسسوات تجسسد قدو
لهسسا ناوكسس حولهسسا، الناس جمع في نجحت سليمة،
لسسم ولكنها والقوة، الحكمة مان اًقدر تملك قيادات
أو المكانيسسسة المراعسسساة- الظسسسروف - حسسسق ِتسسسراع

الوصسسول في تنجح فلم فيها، تتحرك التي الزماانية
أو مالئسسم، غير ماكان في تحركت لنها ؛مابتغاها إلى

مالئم. غير زماان
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الواضسسح المعتقد تملك ل أخرى دعوات وتجد
ن تملسسك ول عليسسه، النسساس تجمسسع السسذي اع ما التب

أن اسسستطاعت ولكنهسسا تلسسك، تملسسك كمسسا المؤمانين
تراقب وأن والمكان، الزماان عنصري مان تستفيد
أكثر فكانت بذكاء ماعها وتتعامال المواتية الفرص

السسدعوات فسسي هسسذا أكثر وماا تضحية، وأقل ا،ًنجاح
والنصسسيرية، والبعثية، كالشيوعية، للسلم المنابذة

والعلمانية. 

علسسى العاماسسة المفهوماسسات هسسذه نطبق وحين
اسسستكملت أنهسسا نجسسد الولسسى، السسسلماية السسدعوة

انتفعسست ثسسم اسسستكمال، أتسسم الثلثسسة السسسس
فكسسان انتفسساع، أتسسم والمكسسان الزماسسان بعنصسسري

نجاح: كل فوق نجاحها

حسسوله التسسف السسذي المعتقسسد فأمسسا- 1
يالله السسدين وهسسو السلم، هو فكان المؤمانون،

فسسي الله يقبل ل والذي كلها، الديان على المهيمن
اًسسجاماع القسسرآن كتسسابه جسساء وقسسد سسسواه، الخسسرة

شسسؤون جميسسع فسسي العاماسسة والقواعسسد للصسسول
العتقسساد، فسسي المهمسسة للجسسوانب ًمافصسسل الحيسساة،

التشسسريعية للمصسسادر اًماحسسدد والسلوك، والحكام،
عليها. يحيل التي الخرى
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َتساَب( :تعالى الله يقول ِك ْل ْيسَك ا َل َنسا َع ْل َنّز وَأ
أبْشسسَرى ًدى وَأَرْحَمسسًة وَأ أه أكّل َشيٍِْء وَأ ِل ًنا  َيا ْب ِت

ِلِميَن أمْس ْل .)141()ِل

إنسيِ أل ":وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى ويقسسول
رجل يوشك أل معه، وأمثله القرآن أوأتيت
يقسسول: عليكسسم أريكته، على اًشبعان ينثنيِ

حلْل مسسن فيسسه وأجسسدتم فمسسا بسسالقرآن،
حسسرام مسسن فيسسه وأجسسدتم وأمسسا فسسأحلوه،
.)142("فحرموه

،الدعوة وهذه الدين هذا حقيقة حيث مان هذا
بهسسا، المسسؤمانين عقسسول في وضوحها حيث مان أماا

- كذلك. العليا ةيالغا في فكانت وقلوبهم،

جساء حيسث السدين، هذا ربانية إلى راجع وذلك
أن فبمجسسرد ماعهسسا، اًمانسسسجم للفطسسرة، اًسسمالئم
صسسادقة، برغبسسة اليمسسان، لسسداعي النسان ىيصغ

المطبسسق الركسسام وينهسسار قلبه، في اليمان يشرق
عليه.
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ِدتفسسس لسسم حيث المؤمانين، طبيعة إلى إضافة
همَنفوسسس تلوث ولم البشرية، ُالفلسفات همَعقول

اًسس-قبسسل- قريب انحرافهسسم وكسسان الماديسسة، ُالمظاهر
هل دفاع، س انوا الن هسسذا ماصسسدر ماسسن قريسسبين وك
بين وسلم عليه الله صلى النبي كان حيث الدين،

ّيا بكسسرة عليسه يتنسسزل والسسوحي ظهرانيهسم، وعشس
لسسه وأطسسوعهم بسسالله النسساس أعلسسم كسسانوا ولسسذلك

. التكلف عن وأبعدهم

النسسبي فسسإن النسساس، لسائر الدعوة وضوح أماا
مابكر وقت في بدعوته جهر وسلم عليه الله صلى

علسى وأعلنهسسا المطلسب، هذا لتحقيق الرسالة مان
صسسلى أعلسسن ومانسسذ ،)143(غموض ول تلجلج بل المل
ه ه الل لم علي وته وس ارت دع السسسلم دعسسوة ص

لللتباس. ماجال فيها ليس جلية واضحة

- إخفسساء البدايسسة - مانذ المشركون حاول ولقد
فسسي والتشسسكيك تشسسويهها، أو الدعوة، هذه حقيقة
يفلحوا. فلم أهدافها سلماة

ْلَمل( َلسسسَق ا َط ْن أشسسسواأوَأا َأِن اْم أهسسسْم  ْن  ِم
ٌء َلَشسسيِْ َذا  ِإّن َهسس أكسسْم  ِت ِلَه َلسسى آ أروأا َع ِب وَأاْصسس

أد .)144()أيَرا
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الذي القول هذا إن أي"الطبري:  الماام قال
إل إلسسه قسسول: ل ماسسن إليسسه، ويسسدعونا ماحمد، يقول
السسستعلء به يطلب ماحمد، مانا يريده يءش الله،

إلسى ماجيبيه ولسنا ا،ًأتباع فيه له نكون وأن علينا،
.)145("ذلك

وسلم عليه الله صلى النبي على أطلقوا كما
وغيرهسسا. ،والكهانسسة ،والسسسحر ،الشسسعر أوصسساف
هسسسذه علسسسى قضسسساء والصسسسدع العلن فكسسسان

يعلمهسسا أن لبسسد السستي للحقيقسسة اًوتبيان الشائعات،
أجمعون. الناس
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للجهسساد المدينسسة ماسسن المسسسلمون انطلق وحين
دعوة كانت ،الله سبيل في ى ال لم إل بق الس تس
دة أو قبيلة، على عسكري هجوم كل ة بل إن -خاص

رضي بريدة حديث في كما- الدعوة تبلغها لم كانت
ه ه الل بي أن عن لى الن ه ص ه الل لم علي ال وس :ق

فادعهم المشركين، من عدوأك لقيت وأإذا"
مسسا فسسأيتهن خلْل)، (أوأ خصسسال ثلْث إلسسى

ثسسم عنهسسم، وأكسسف منهسسم فاقبسسل أجسسابوك
فاقبسسل أجسابوك فسإن السسلْم، إلى ادعهم
م ثم عنهم، وأكف منهم ى ادعه ول إل التح

وأأخسسبرهم المهسساجرين، دار إلسسى دارهم من
للمهسساجرين، مسسا فلهسسم ذلك فعلوا إن أنهم

أن أبسسوا فسسإن المهسساجرين، على ما وأعليهم
يكونسسون أنهسسم فسسأخبرهم منهسسا، يتحولسسوا
اللسسه حكم عليهم يجري المسلمين كأعراب

لهسسم يكسسون وأل المؤمنين، على جريي الذي
يجاهسسدوأا أن إل ،يِءش يِءوأالف نيمةغال فيِ
همَْلفسسس أبسسوا هسسم فسسإن المسسسلمين، مسسع

وأكف منهم فاقبل أجابوك هم فإن الجزية،
بسسالله فاسسستعن أبسسوا هسسم فسسإن عنهسسم،
.)146("وأقاتلهم

289



وكتبسسه أصسسحابه وسلم عليه الله صلى بعثه وماا
إل ،)147(وغيرهسسا الجزيسسرة في والملوك القبائل إلى
ذي دسالجه مان اًجزء دف ال ى يه احإ إل ة يض حقيق
ماسسسسن ليحيسسسسى ؛للنسسسساس وأهسسسسدافها وةسسسسسالدع

حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي
علسسم عسسن ويناصرها الدعوة بهذه فيؤمان بينة، عن َ

الدعوة فيحارب بينة، عن هلك مان ويهلك وبصيرة،
أيًضا. علم عن ويقاوماها

المعتقد هذا حول الملتفون النصار أما- 2
الخصسسائص الفطريسسة، الخصسسائص إلى جمعوا، فقد

اليمانية.

بون التي الماة كانت فقد ا ينتس ر إليه م خي أما
ا -على الرض ابها ما ن أص راف، ما اد- النح والفس
زيسسف عسسن المترامايسسة بصسسحرائها تحصسسنت وقسسد

البشرية، الفلسفات وتخليطات المادية، الحضارات
غيرها. مان والسلماة، الفطرة، إلى أقرب فكانت

رة،ّسسالخي الصسسفات ماسسن العديسسد تسسوارثت وقسسد
والصسسسسدق، والنجسسسسدة، والكسسسسرم، كالشسسسسجاعة،

والغيرة. والصراحة،
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بعسسدهم فمسسن الول، الرعيسسل إسسسراع وكسسان
والقيسسام الدعوة، نشر في وخطر شأن لهم -مامن

ماسن العليسا السذروة على استيلئهم على ًبها- دليل
ماسسن كسسثير ماسسن وتخلصسسهم الكريمسسة، الخلق هذه

العربية. البيئة قبائح

ماسسن دينهسسم سسسبيل فسسي تحملسسوه ماا ذلك وآية
ول عزائمهسسم، ماسسن ذلسسك ثنسسى فمسسا والجهد، الضر

ًنا إل زادهم وماا يقينهم، أضعف .)148(اًوتسليم إيما

فسسي وأعمسسالهم سسسلوكهم علسسى ظهسسر ماسسا ثسسم
التسسأثر ماسسن واليسسسر، والعسسسر والسسسلم، الحسسرب
للسسه التاماسسة والسسستجابة السسدين، بهسسذا العميسسق

ربوا حتى والرسول، ي ض ك ف ة ذل الفسذة، الماثل
ً.ماثيل لها يشهد لم أنه التاريخ يشهد التي

عليه الله صلى نبيه لصحبة الله اختارهم وقد
التربية أسباب مان لهم قيض ثم علم، على وسلم
لغيرهم. يتيسر لم ماا والتكوين، والبناء

اللسسه صسسلى المربيسسن لسسسيد صسسحبتهم فكانت
وفضسسيلة مازيسسة عينسسه، علسسى وبنسساؤهم وسلم عليه
حتى الله، غير إرادة مان وجردتها نفوسهم، زكت

يدركها ل اًأضعاف الجور ماضاعفة أعمالهم صارت
.غيرهم
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قسسال: عنسسه الله رضي الخدري سعيد أبي عن
تسبوا ل: "وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي قال

أحسسد مثسسل أنفسسق أحسسدكم أن فلو ،أصحابيِ
.)149("نصيفه وأل أحدهم مد لغب ما اًذهب

إلسسى والحاجة العوز شدة مان كان ماا إلى هذا
ذات وضسسيق الحسسال، لشسسدة زمانهسسم، فسسي النفقسسة

أكْم َمْن( تعالى: قال ولذلك ،اليد ْن َتِوي ِم َيْس ل 
أم َظ َأْع ِئَك  َل أأوأ َتَل  ْتِح وَأَقا ْلَف ْبِل ا ْنَفَق ِمْن َق َأ

ألوا َت أد وَأَقسسا َبْعسس أقوا ِمْن  ْنَف َأ ّلِذيَن  َدَرَجًة ِمَن ا
ألوَن َتْعَم ِبَما  َنى وَأالله  أحْس ْل َد الله ا أكلًْ وَأَع وَأ

ِبيٌر . )150()َخ
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ه صنيع مان وكان م الل ة- له ترة فسي خاص الف
م  أن-المكية ال وفقه وان لحتم ة أل ية الذي الحس

وكسسانت إليهم، توجهها قريش كانت التي والمعنوية،
اللسسه، تثسسبيت لسسول باحتمسساله، للنسسسان طسسوق ل ماما

ماسسن النتصسساف وعدم اليد،  بكف-ذلك ماع- وأمارهم
المعونة مان فيها لما العبادة إلى وجههمو المعتدين،

للنفسسس، الغضسسب ماسسن بسسذلك فتحرروا الصبر، على
بجميسسع- السسدنيا إرادة ماسسن وتجسسردوا لهسسا، والنتصسسار

لموا وخيرها، ونعيمها، بالخرة،  وتعلقوا-صورها وس
المفسسسدة لسسدعوتهم، الضسسارة الفعسسل ردات ماسسن

وة ورثوا الذين وهم لنفوسهم، ة، النخ أر العربي والث
والحمية. والشجاعة

تسسثيرهم قسسد النسساس ماسسن اًكسسثير لتجسسد وإنسسك
وتزين والنتصار، النتقام إلى الطائشة الحماسة

إل تأثروا وماا لله، إل غضبوا ماا أنهم نفوسهم لهم
انفلسست الماسسر، وعسسزم الجسسد، جسسد فسسإذا ،لسسدينه

قواهم. ووهنت عزائمهم،
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أهسسْم( :تعالى قال َل ّلِذيَن ِقيسسَل  َلى ا ِإ َتَر  َلْم  َأ

َة َكسسا أتسسوا الّز َة وَأآ أموا الّصسسلْ َأِقي أكْم وَأ َي ْيِد َأ أكّفوا 

أهسسْم ْن َذا َفِريسسٌق ِم ِإ أل  َتسسا ْلِق أم ا ْيِهسس َل ِتَب َع أك َلّما  َف
َيًة ّد َخْشسس َأَشسس َأوْأ  َيِة الله  َكَخْش ّناَس  َيْخَشْوَن ال
ْول َل اَل  َت ْلِق ا ا َن ْي َل َت َع ْب َت َك َم  ِل ا  َن ّب ألوا َر ا وَأَق
ِليٌل َيا َق ْن ّد أع ال َتا أقْل َم َأَجٍل َقِريٍب  َلى  ِإ َنا  َت َأّخْر

ِتيلًْ أموَن َف َل ْظ أت ّتَقى وَأل  ِلَمِن ا ْيٌر  أة َخ )وَأالِخَر
)151(.

عبسسد أن عنهمسسا اللسسه رضسسي عبسساس ابسسن عسسن
هه هههه النبي أتوا له اًوأصحاب عوف، بن الرحمن ه

هه ههه هه في كنا إنا الله، رسول فقالوا: يا بمكة، ه
:فقال أذلة، صرنا آمانا فلما ماشركون، ونحن عز،
لنسساّحو فلمسسا ،تقسساتلوا فلْ بالعفو، أمرت إنيِ
فسسأنزل فكفسسوا، بالقتسسال، أمارنسسا المدينسسة، إلى الله
أهسسْم( وجل: عز الله َل ّلِذيَن ِقيسسَل  َلى ا ِإ َتَر  َلْم  َأ

َة أموا الّصلْ َأِقي أكْم وَأ َي ْيِد َأ .)152()أكّفوا 

السسدعوة، هسسذه حملت التي القيادة أما- 3
النسسبي ماقسسدماتها في فيقف عليها، الناس وجمعت
أتبسسساعه، كبسسسار ثسسسم وسسسسلم عليسسسه اللسسسه صسسسلى

وعلسسي، وعثمسسان، وعمسسر، بكر، كأبي وماقدماوهم،
وغيرهم.
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خسساتم هسسو وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى والرسول
والفضائل بالمزايا والمخصوص وأفضلهم الرسل،

ا التي ا ما ره، حازه ن غي ن آدم ما ه، فم د دون وق
ماؤلفسسات وخصائصسسه، وأخلقه، شمائله، في ألفت

ً ماستقلة، فسسي بسسذلك المتعلقسسة البسسواب عن فضل
.)153(السنة كتب سائر

صسسلى شخصسسيته فسسي البسسارزة الجسسوانب ومان
يلي: ماا وسلم عليه الله

بسسسساللين، واتصسسسسافه قسسسسه،ُلُخ كمسسسسال)  ( أ
والتجسسساوز، والحسسسسان، والصسسسبر، والسسسسماحة،

ان ولسذلك ؛المعشسر وحسسن والجسود، رآه ماسن ك
ماسسع وإجللً، اًسستعظيم لسسه ازداد عاشسسره فإذا أحبه،

بسسادرة مانسسه تبسسدر تكاد ول إليه، والطمئنان لفة،إال
اللسسه، حرماسسات تنتهسسك أن إل عنسسف، أو غضسسب،
لنفسه. ل ه،لل فيغضب

والوقار. والهيبة، القوة، مان الله حباه ماا إلى

ن ان وما ذلك ك ان ك ا ك ًي ف أن حر وله يؤل ح
راسسسخ ويسسستل النفسسوس، نسسافر ويسسروض القلسسوب،
ان وهكذا والحقاد، السخائم، لى ك ه ص ه الل علي

.وسلم
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ْنسسَت(تعالى:  قال ِل ِبَما َرْحَمة ِمسسَن اللسسه  َف
ْنَفّضوا ْلِب ل ْلَق ِليَظ ا ّظا َغ ْنَت َف أك َلْو  أهْم وَأ َل

ِلَك .)154()ِمْن َحْو

فقد وسلم عليه الله صلى حكمته كمال(ب) 
يسسؤت لم ماا النظر وبعد العقل، وفور مان الله آتاه
ًدا العالمين. مان أح

المشسساورة بكسسثرة المنحسسة هسسذه زكسسى وقسسد
إلسسى والرجسسوع بقسسولهم، والسسستئناس لصسسحابه،

ًبا رآه إذا رأيهسسسم ً صسسسوا تعسسسالى: لقسسسوله اماتثسسسال
أهْم( أهسسْم وَأَشسساوِأْر َل َتْغِفْر  أهْم وَأاْس ْن أف َع َفاْع

.)155()ِفيِ الْمِر

علسسى وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى عسسزم وماسسا
فسسي والضسسرر فيسسه، الخير كان إل أمار في أصحابه
خلفه.

للعسسدو تامًاسسا وضسسوًحا شخصسسيته (جسسس) وضسسوح
وبعسسدها، البعثسسة قبسسل والبعيد والقريب والصديق،

والسلم. الحرب حالة في
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وتهماعد حالة في اللداء أعداؤه اعترف فقد
وبراءته الجاهلية، لخلق وماباعدته باستقاماته، له

بصسسدقه، اعسسترفوا كما حاشيته، يدنس ماا كل مان
السسدنيا، ماطسساماع عسسن وعزوفسسه وعفسسافه، وأماسسانته،

مانسسه ذلسسك وامسسوعل والرياسسسة، والجاه، والشهرة،
اليقين. علم

بمسسا هويغمسسز أن لسسه حربهم في احتاجوا فلما
ًئا يجدوا لم يشينه فحسساولوا ،)156(ةالبت ذلك مان شي

ماحاسسسنه وماسسن ماعسسايب، فضسسائله ماسسن يجعلسسوا أن
قيل:  كما فصاروا ماساوئ،

ًبسسا.. كسسانت.. بهسسا ّأدل اتسسيالل ماحاسني إذا ذنو
أعتذر؟ لي: كيف فقل

بسسراء، مانسسه هسو ماسا فيه يلصقوا أن حاولوا كما
.)157(تلك في يفلحوا لم كما هذه، في يفلحوا فلم

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى شخصسسيته لن ذلك
فكسسان والفسستراءات، الدعاوى لتلك قابلة غير كانت

سسسمعها وماسسن كسسذبها، عنسساء بل يدرك عرفه مان كل
بقت ى فس ه، إل رعان عقل ا فس زول ما رد ت بمج

ه الله صلى للنبي ماقابلته لم علي ادثته أو وس ماح
له.
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اللسه رضسسي سسسلم بسسن اللسسه عبد يقول ولذلك
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول قسسدم  لمسسا:عنسسه

وقيسسل: قسسدم إليسسه، النسساس انجفل المدينة، وسلم
رسسسول قدم ،وسلم عليه الله صلى الله رسول

اللسسه رسسسول قسسدم ،وسسسلم عليه الله صلى الله
لنظر الناس في فجئت ،وسلم عليه الله صلى
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول وجه استثبُت فلما إليه،

بسسوجه ليسسس وجهسسه أن عرفسست وسسسلم عليسسه
.)158(كذاب

وسسسلم عليسسه اللسسه صلى وتصرفاته لهاأعم إن
والتوريسسة، الغمسسوض، ماسسن يءبشسس تتلبسسس لسسم

كسسانت بسسل السياسة؛ أهل إليه يلجأ الذي والتأويل،
والتحايل. اللتواء، عن بعيدة سهلة، واضحة،

اللسسه حبسساه والصفات الخصائص هذه (د) وماع
إليسسه يتطسسرق أن يمكسسن ل السسذي الراسسسخ اليقيسسن
هسسو بدعوته، ويقينه المرء، وإيمان تردد، أو ضعف

بهسسا، الخريسسن قنسساعإ إلسسى الطريسسق خطسسوات أول
إليها. ودعوتهم

وتشسبعت بالباطسسل، آمانوا أشخاص يوجد ولقد
إليسسه، غيرهسسم دعسسوة فاسسستطاعوا نفوسسسهم، بسسه

ًئا وحققوا يسسؤمان بمسسن بالسسك فمسسا يريدون، ماما شي
بالحق؟. 
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قسسوته الذاتيسسة، الحسسق قسسوة إلسسى يجمسسع إنسسه
إليه.  والدعوة الحق عرض في الشخصية
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عنصسسري مسسن الدعوة استفادة عن أما
وأالمكان: الزمان

عمسسل ماسسن يكسسن لسسم إلهسسي قدري جانب ةفثم
العليسسم اللسسه صسسنع ماسسن ولكنسسه واختياره، النسان
ودينه. لدعوته الحكيم

ماسسن فسسترة حيسسن علسسى رسسسوله أرسسسل فقسسد
الحسسق، ماعسسالم فيسسه طمسسست زماان وفي الرسل،
علسسى وسيطرت السماوية، الديانات فيه وحرفت

البهيميسسة، والشسسهوات الماديسسة، زعاتسسسالن الناس
ينقسسذهم ربسساني، دين إلى نونويك ماا أحوج فكانوا

فيهسسم يويحيسس والنحطسساط، الرذيلسسة حمسسأة ماسسن
النسانية. الكراماة

فسسساد ماسسن -أيًضسسا- يعسسانون العسسرب وكسسان
وقسسد والجتماعيسسة، والخلقيسسة، الدينيسسة، الحسسوال

ولم الدمااء، وسفك الطاحنة، الحروب مان سئموا
شسسريعة ول بسسه، يؤمانسسون صسسحيح ديسسن لهسسم يكسسن

النسسسب، أواصسسر ترنحت وقد ،)159(إليها يحتكمون
تقسسع كانت التي المعارك أماام والرحم، والقربى،

يقسسول كمسسا الخسسوين وبيسسن القربسسى، ذوي بيسسن
: )160(القطاماي
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ًنا  لم ماا إذاأخينا بكر على وأحيا
أخانا إل نجد

طسسالب أبسسي بسسن جعفسسر الحال تلك وصف وقد
أهسسل قومًاسا للنجاشي: كنا قال حين عنه الله رضي

ونسسأتي الميتسسة، ونأكسسل الصسسنام، نعبسسد جاهليسسة،
ويأكل الجوار، يءونس الرحام، ونقطع الفواحش،

.)161(الضعيف مانا القوي

الشره، شدة مان -بالذات- تعاني ماكة وكانت
الضسسعفاء، علسسى والقسسسوة المال، على والحرص

أبسسي وقصة عليها، التجارية الروح سيطرة بسبب
ماثلهسسا وغيرهسسا ،)162( ماعروفسسة الراشسسي ماسسع جهل
كثير.

بين المسلح زاعسالن مان تعاني المدينة وكانت
كسسل فسسي بالنفجسسار يهسسدد السسذي والخزرج، الوس
فسي اليهسود دخسول خطسر ماسن تعساني كما لحظة،
.)163(بذلك يهددون كانوا كما ماعهم، ماسلح صراع

القدريسسة الزماانيسسة الظسسروف هسسذه ظسسل وفي
واستقرارها. انتقالها، وكان الدعوة نشأة كانت

ثسسم للجزيسسرة، تعسسالى اللسسه اختيسسار فسسي وكسسان
ة، ة لمك ة- ماكان والمدين دعوة اً-خاص  حكمسسة.لل
.عظيمة
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حراوية بيئة الجزيرة فكانت ة، ص ى جاف تتفش
ماجتمعسسات ماجتمعاتهسسا تكسسن ولسسم البسسداوة، فيهسسا

وكسسانت ماركزيسسة، حكوماات فيها تنشأ ولم حضرية،
العربي. نظر في يءش كل هي القبيلة

المشسقة جلبت قاسية، حياتهم صارت ولذلك
ماسسن مانهسسم ماقربسسة علسسى يقيسسم ولمسسن ،لصسسحابها

هسسم ثسسم بينهسسم، فيمسسا دائسسم نزاع في فهم ،الحضر
المجاورة. الحواضر ماع نزاع في

أفسساد المكانيسسة البيئة من الجانب وأهذا
أمور: بعدة الدعوة

المسسؤمانين التبسساع طبيعسسة حيسسث ماسسن)  ( أ
الجزيسرة، هسذه في وتربوا ولدوا والذين بالدعوة،

ماسسن قريبين الحضارات، فساد عن بعيدين فكانوا
.الشخصية واضحي القبول، سريعي الفطرة،

المنسساوئين العسسداء طبيعسسة حيسسث (ب) وماسسن
شسسديدي النقيسساد، صسسعبي كسسانوا حيسسث ،للسسدعوة
أهسسواؤهم تجتمسسع تكسساد ل الرياسسسة، على التنافس

لطبيعسسة نظسسًرا قائسسد، علسسى تلتقي ول ،يءش على
فيهم. والنفة الغلظة
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فسسي ماوجسسودة كسسانت - وإن الطبيعسسة وهسسذه
ًبا العربي يكسسون حيسسث يهسسذبها، السسدين أن - إل غال
الكسسبر خلسسق فيسسذهب أنفسسسهم، ماسسن لهسسم السسوازع

.)164( واجتماعهم انقيادهم ويسهل ،والمنافسة

م ولسذلك د ل علسى وتتفسق القبائسل تجتمسع تك
لى النبي حرب ه ص ه الل لم علي ل ،وس تفاد ب اس

ماواقسسف فسسي القبلسسي التناقض هذا مان نوالمسلم
.)165(المكية- الفترة في خاصة- كثيرة

أثسسره لسسه كان ماركزية سلطة وجود (جس) وعدم
ة- السسدعوة ماقاوماسسة إضسسعاف فسسي وجسود ماسع خاص

السسدعوات ماسسن ثيرك تصاب ولذلك ي-؛القبل التنافس
لن بالفشسسل، ماركسسزي حكسسم ظسسل فسسي تقسسوم التي

السسدعوة ماقاوماسسة علىعسساتقه يأخسسذ المركسسزي الحكسسم
للقضسساء إماكانياته وتسخير حربها، على الناس وجمع

رقابتهسسا تحسست السسسلماية السسدعوة وحسسال عليهسسا،
أماسساماكم، البحر المفر؟ يقول: أين كالذي وتسلطها

.!وراءكم والعدو

حركسسة فسسي أهمية القبلي للوضع كان (د) كما
عليسسه اللسسه صلى الرسول استطاع حيث الدعوة
ماسسن ويتخلسسص ،إيجابيسساته ماسسن يسسستفيد أن وسسسلم

بياته.لس
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ًعا الدعوة جمعت فقد العشسسائر ىّشت مان أتبا
التصسساق عدم يضمن وهذا بدايتها، - مانذ والقبائل
التشسساحن يسسدعو بحيسسث واحسسدة، بقبيلسسة السسدعوة
القبيلة. تلك دين لنها ؛الدعوة نبذ إلى القبلي

فسسي العصسسبية تلسسك ماسسن السسدعوة استفادت ثم
تفانى  وقد- أمارها بداية في خاصة-  قائدها حماية

النبي عن المدافعة في المطلب، وبنو هاشم، بنو
،)166( ماذهلسسة بصسسورة وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى

ًفا ييحك يقول: حيث طالب أبو مانها طر

ًاماحمد نبزىالله-  ِ- وبيت مسكذبت
دونه اعنسنط ولما

لسونناض

هسدون ّعرسنص حتى هسونسلم
أبنائنا عن ونذهل

!)167(والحلئل

وسسسلم عليه الله صلى الدعوة قائد كان ثم
واءيسسال مانهسسا ويطلسسب القبائسسل على نفسه يعرض

أهميسسة ىعلسس واضسسح دليسسل وهسسذا ،)168(والنصسسرة
نصسسر - فسسي العربيسسة الجزيسسرة بيئسسة -فسسي القبيلسسة
وأتباعها. قائدها وحماية ،الدعوة
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السسذي المكسسان هسسي العربيسسة (هسسس) والجزيسسرة
ًقا ليظل للدعوة، يخلص أن يمكن ًدا لها، مانطل بعي

الداخل. مان تهدده التي المؤامارات عن

ارى اليهود وجود وماع ا، والنص ث فيه ان حي ك
ووادي ك،َدَسسوف وتيمسساء خيسسبر، فسسي يقطنون اليهود
اليمسسن، بلد بعسسض وفسسي والمدينسسة، ،)169(ىالقسسر

.)170(نجران في يقطنون والنصارى

 قليليسسن،-الجزيسسرة لسعة بالنسبة- كانوا فإنهم
ماحددة ماناطق في وهم عليها، طارئون وماعظمهم

ويسسسهل غيرهسسا، فسسي التحسسرك عليهسسم يصسسعب
مانها. وإجلؤهم فيها، حصارهم
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وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي كان ولذلك
وهسسو الجزيرة، مان كافة المشركين بإخراج يوصي

بسسن هلسسال عبسسد حسسديث فسسي ماسسوته: كمسسا مارض في
وماسسا الخميسس، يسوم قسسال: عنسسه الله رضي باسع

عليسسه الله صلى الله برسول اشتد الخميس؟ يوم
ًبسا لكسسم أكتسسب ائتونيِفقال:  وجعه، وسلم كتا

ًدا بعده تضلوا لن عنسسد ينبغسسي ول فتنسسازعوا، ،أب
،هاسسستفهمو ر؟َسسَجأه شسسأنه؟ فقال: ماسسا تنازع، نبي

أنا فالذي ،يِدعونفقال: " عليه، يردون فذهبوا
وأأوأصسساهم إليسسه تسسدعونيِ ممسسا خيسسر فيسسه

جزيسسرة مسسن المشسسركين بثلْث: أخرجسسوا
كنسست مسسا بنحسسو الوفسسد وأأجيسسزوأا العسسرب،

قسسسسال أو الثالثسسسسة، عسسسسن وسسسسسكت ،أجيزهسسسم
.)171("فنسيتها

بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل
صسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسر

والنصارى اليهود بإخراج وسلم عليه الله صلى َح
ه عنسه الله رضي الخطاب بنا عمر فعن ،خاصة أن
يقسسول: وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول سمع

جزيسسرة مسسن وأالنصسسارى اليهسسود لخرجسسن"
.)172("مسلًما إل أدع ل حتى العرب،
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فقد ماكة، في الخاصة المكانية للبيئة وبالنسبة
يوجسسد حيسسث العسسرب، عنسسد اًسسديني اًماركز ماكة كانت
وكانت وذكرياتها، فيةيالحن وآثار والمشاعر، البيت

لمكسسة جعسسل وهسسذا وتحجسسه، السسبيت تعظسسم العسسرب
الخطسسابي الماسسام قسسال فريسسدة، خصائص ولقريش

ض عن  "وبلغني:الله رحمه اء بع ه العلم سسئل أن
قاطبسسة، العسسرب أفضسسل صسسارت كيف قريش، عن

قريسسش دار فقسسال: لن ماضر؟ مان قبيلة هي وإنما
وكسسانت الحسساج، ومانسسك النسساس، ماوسسم تسسزل لم

ردهسساَوت لحجهسسم، عسسام كسسل فسسي تقصسسدها العسسرب
أحسسوالهم، يتسسأمالون يزالسسون ل فهم نسكهم، لقضاء

ا فيختارون ويراعونها، ن مانه ا أحس اهدونه، ما يش
كلماهسسم، ماسسن يسسسمعون ماسسا بأفصسسح ويتكلمسسون
فصاروا شمائلهم، مان يرونه ماا بأحسن ويتخلقون

هسسو السسذي الختيسسار، ُحسسسن َلِبق مان العرب أفضل
عليه الله صلى نبيه الله ابتعث فلما العقل، ثمرة

بسسه لهسسم وكملسست الفضيلة، لهم تمت مانهم، وسلم
.)173("السيادة
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ًيا، -أيًضا- ماركًزا ماكة صارت ولذلك وحوله تجار
ا جعلها وهذا للعرب، المشهورة السواق تقوم ًن ماكا

ًبا للملسسة المجسسددة السسسلماية السسدعوة لنطلق ماناس
ة، ل الحنيفي ن وجع اد ما رب ارتي ا الع ج، له أو للح

السسدعوة ونشر لمحادثتهم، فرصة غيرهما أو التجارة
فسسي مامكنة إعلماية وسيلة أقوى كانت وهذه بينهم،

العصر. ذلك

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي استفاد وقد
النسساس على نفسه يعرض فكان الميزة، هذه مان

قريسسش وكسسانت ،)174(والسسسواق المواسسسم، فسسي
ًتا، ىتلق ًدا، وعناء عن النبوة حقيقة حجب في شدي
العرب. عن

ة، أماا افة المدين ى فبالض ا إل ن قربه ة، ما ماك
فيهسسا توجد كانت فقد بينهما، القوية الروابط دووجو

كبيرتسسان قبيلتسسان وهمسسا ج،روالخسسز الوس قبيلتسسا
در المدينة كانت كما بالقوة، تتمتعان ن أق ا ما غيره

وإيجسساد إليهسسا، المهسساجرين جمسسوع اسسستيعاب علسسى
ً ،لعملهم المناسبة المجالت فسسي وقوعها عن فضل

ماسسن الشسسمال نحو المتجهة التجارية القوافل طريق
الخنسساق وتضسسييق مانهسسا، ماكة حصار يسهل ماما ماكة
.)175(المار دعى إذا عليها
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أن تعسسدو ل وماكانيسسة السسسباب: زماانيسسة وهذه
تسسوقيت فسسي اللهيسسة الحكسسم لبعسسض تلمًسسسا تكون

ماكانها. وتحديد الدعوة،

عنصري ماراعاة في ماهم آخر جانب ةثم ولكن
باجتهساد المتعلسق الجسانب وهسو والمكسان، الزماسان
المناسسسب، الزماسسان تحديسسد فسسي وجهسسدهم البشسسر

واسسسع بسساب السسسيرة فسسي وهو المناسب، والمكان
أماثلته. بعض إلى بالشارة أكتفي

يسسأمار وسسسلم عليسسه الله صلى النبي كان فقد
بإسلماه يستخفي أن ىالخر القبائل مان أسلم مان

ظهسسرت قسسد أنسسيِ سسسمعت فسسإذا" ويقسسول:
له قال حيث عبسة بنا لعمرو حدث كما "فأتنيِ

قسسال: إنسسى حيسسن وسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي
تسسرى أل هذا، يومك تستطيع ل إنك" ماتبعك:
أهلك، إلى ارجع وألكن الناس؟ وأحال حاليِ
،)176("فسسأتنيِ ظهسسرت قسسد بسسيِ سسسمعت فإذا
ال حيث عنه الله رضي ذر أبو وماثله لى ق ه ص الل
فسأخبرهم قومسسك إلسسى ارجع: "وسسسلم عليسسه
.)177("أمري يأتيك حتى
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فسسسي السسسسلم إعلنهسسسم تسسسوقيت لن وذلسسسك
ينبغي وإنما ،مالئم غير فيها أسلموا التي الساعة

بينهسسم، السسسلم وينشسسروا قوماهم، إلى يذهبوا أن
فسي التبسساع لجمسسع المناسسبة الفرصسة تحين حتى

واحد. ماوطن

ماسسن كسسانوا النصسسار، مان نفر أول أسلم وحين
المدينسسة، فسسي فشسسا قد السلم يكن ولم الخزرج،

-الوس للحييسسن كسسان لمسسا الهجسسرة حسسدثت فلسسو
ماصسساعب واجسسه ولربمسسا جماعسسة، والخزرج- عليسسه

.)178( ماهاجره في جمة

عليسسه اللسسه صسسلى الرسسسول تربسسص ولسسذلك
والخسسزرج، الوس في السلم انتشر حتى وسلم

فهاجر. الحوال، مالءماة إلى واطمأن

أصسسحاب وسسسلم عليسسه الله صلى بايع وحين
كعسسب: بسسن الله عبد هيروي ماا حدث الثانية، العقبة

قال: البيعة قصة في ماالك بن كعب عن

بنسسي -أخسسو نضسسلة بسسن عبادة بن العباس فقال
إن بسسالحق بعثسسك والسسذي اللسسه،  يارسسسول:سسسالم-

ًدا لنميلن شئت بأسيافنا! مانى أهل على غ

إنسساوسلم: " عليه الله صلى الله رسول فقال
إلسسسى )179(واّارفضسسس بسسسذلك، نسسسؤمر لسسسم

.)180("رحالكم
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إليهسسا يسسءيف قاعسسدة تسسأماين قبسسل فالجهسساد
ولذلك ؛يكون ل المسلمون إليها ويهاجر السلم،

أنسوا( بقوله: المؤمانين الله وصف ّلسسِذيَن آَم ِإّن ا
أفِسسسِهْم ْن َأ ِلِهْم وَأ َأْمَوا ِبسس أدوأا  أروأا وَأَجاَهسس وَأَهاَج
أروأا َنَصسس ّلسسِذيَن آوَأوأا وَأ ِبيِل اللسسه وَأا ِفسسيِ َسسس

َبْعٍض أء  َيا ِل َأوْأ أهْم  أض َبْع ِئَك  َل .)181()أأوأ

أدوأا ِفيِ( أروأا وَأَجاَه أنوا وَأَهاَج ّلِذيَن آَم وَأا
ِئسسَك َل أأوأ أروأا  َنَصسس ّلسسِذيَن آوَأوأا وَأ ِبيِل الله وَأا َس
ٌق ٌة وَأِرْز أهسْم َمْغِفسَر َل ا  أنسوَن َحّق أمْؤِم ْل أم ا أهس

.)182()َكِريٌم

أروأا( أد وَأَهسسساَج َبْعسسس أنسسسوا ِمسسسْن  ّلسسسِذيَن آَم وَأا
أكْم ْن ِئَك ِم َل أأوأ أكْم َف أدوأا َمَع .)183()وَأَجاَه

أدوأا ِفسسيِ( أروأا وَأَجاَهسس أنوا وَأَهاَج ّلِذيَن آَم ا
أم َظسس َأْع أفِسسسِهْم  ْن َأ ِلِهْم وَأ َأْمَوا ِبسس ِبيِل اللسسه  َس
أزوأَن ِئ ْلَفسسا أم ا أهسس ِئسسَك  َل أأوأ َد اللسسه وَأ ْنسس )َدَرَجًة ِع

)184(.

رقعسسة عيتوسسس ورائسسه مان يقصد الذي فالجهاد
بعسسد إل يكسسون ل والسسدين، السسدعوة ونشر السلم،

المسلمة. الدولة قيام

والمسال، والعسرض، النفسس، عسن السدفاع أماا
فسسي الستطاعة، حال في ماشروع فهو والوطن،

وقت. كل
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وسلم عليه الله صلى الرسول جراه وحين
ات فبدأ الجهاد، ماوضوع في تدرج الستي بالمناوش

عسسن المجسساورة القبائسسل ردع ورائهسسا ماسسن يقصسسد
قريسسش، عيسسر اعسسترض ثسسم المدينسسة، على الهجوم

كسسانت ثسسم مايعسساد، غيسسر علسسى بدر ماعركة فحصلت
المسسسلمون فيهسسا يزُسسغ السستي والحسسزاب أحسسد،

وادع كسسان ذلسسك وخلل الشسسديد، للبلء وتعرضسسوا
حين-. -إلى شرهم ويأمان لغيرهم، ليتفرغ اليهود

علسسى الهجوم مارحلة في الحزاب بعد بدأ ثم
بنسسي غسسزا ثسسم قريظسسة، بنسسي هسساجم حيث العداء،

ثسسم خيسسبر، ثسسم الحديبية، إلى خرج ثم المصطلق،
.)185(...وهكذا العظم الفتح ثم ،ةماؤت

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى يفعلسسه لم ماا وهذا
المدني. العهد بداية في

يلحسظ: ماسا فسأول المكسان لعنصسر بالنسبة أماا
للحبشسسة وسسسلم عليسسه الله صلى الرسول اختيار
ًنا عسسادل، مالك فيها يوجد حيث أصحابه، لهجرة ماكا

هسسذا دقسسة الحسسداث أثبتسست وقد أحد، عنده يظلم ل
عنسسد دار، خير في المسلمون عاش حيث ار،يالخت
مانسسه يلقسسوا ولسسم دينهسسم علسسى وأمانسسوا جسسار، خيسسر
.)186(ظلًما

-نفسه- أسلم، النجاشي أن ذلك مان أكثر بل
.)187(وسلم عليه الله صلى النبي وتابع
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الولسسى والبعسسوث السسسرايا اتجاه نلحظ وحين
ًبسسا، قريسسش إلى ماوجهة كانت نجدها -بالسسذات- غال
علسسى الهجسسوم في تتمثل سريعة، ماهماتها وكانت
نفسسوس في الرعب وبث المشركين، ركبان بعض

المتربصين.

يتحرك التي للرض الداعي المسلم ماعرفة إن
ا، يعيش التي والظروف عليها، ر فيه ي أما ة ف غاي

ل قسسد ماكسسان، أو زماسسان، فسسي فالمناسسسب الهميسسة،
آخرين.  زماان أو ماكان، في يناسب

حسسال في غيره الستضعاف، حال في والمرء
فسي غيره والتفرق، التشتت حالة في وهو القوة،

تكسسون أن الخطسسأ ومان الكلمة، وجمع الدولة حال
فعسسل وردود وعواطف، انفعالت الله إلى الدعوة

أل يعجسسب ثسسم وعسسي، دون النسسسان لهسسا يستجيب
الله! ينصره

الغربة:  دفع وأسائل

وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الرسول سلك لقد
السسسلم عسسن الغربسسة دفسسع فسسي ماعسسه أصسسحابه ثم

ماشسسروعة وسسسيلة يسستركوا لسسم بسسل شسستى؛ وسائل
أهسسم تحديسسد يمكسسن ولكسسن ،حاولوهسسا إل مامكنسسة

يلي: فيما الوسائل

المسلمة: الجماعة تكوين- 1
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النتمسساء تعتسسبر بيئسسة إلسسى السسسلم جسساء فقسسد
هسسذا حفسظ فسسي تتفسسانىو ،يءشسس كسل هسسو للقبيلة
سبيله. في والتضحية بحقوقه، والقيام النتماء

حسسوله والتسسف دعسسوته، الرسسسول بسسدأ فلمسسا
ًكا يدركون بدأوا المؤمانون، ًقا إدرا الفجوة عدُب عمي

،جهسسة- -مان المشركين قوماهم وبين بينهم القائمة
وبيسسن بينهسسم والتشسساكل القسسرب بشسسدة ويشعرون

رى جهة -مان بالدعوة المؤمانين سائر دأوا -،أخ وب
عليسسه الله صلى الرسول ماكانة بعظيم يشعرون

السسذي والسسداعي اللسسه، عسسن المبلسسغ باعتباره وسلم
.)188(يديه على الله أنقذهم

ماتباعسسدة، وكسسانت المسسؤمانين، قلسسوب فتسسآلفت
وحسسل المشسسركين، أقسسواماهم ماسسع قلوبهم وتباعدت

إليسسه، وتدعو تحمله، التي وللجماعة للدين، النتماء
فسسي ينافسسسه بقسسي فمسسا الجسسسد، مان الروح ماحل

ول لبلسسد، ول لقبيلسسة، ل ،يءلشسس انتمسساء القلسسب
-فسسي الفئسسوي أو القبلسسي، النتمسساء وصسسار ا،ملغيره

ًناَالطب حسسدوده الخيسسر، فسسي للسسسباق عيسسة- مايسسدا
.)189(والتضحية والجهاد البلء في والتنافس

القبائسسل شتى مان المؤمانون هؤلء تجمع وقد
نيسسر أعنسساقهم مان وخلعوا المحمدية، القيادة حول

 .زعيمها أو القبيلة، لشيخ الطاعة

314



المسسؤمانين: فسسي بيسسن الشسسديد السسترابط وهسسذا
جعلهسسم أشخاصسسهم، وفي أعمالهم، وفي قلوبهم،

ًفا لهم وحقق ماتراصة، واحدة فئة عديدة:  أهدا

بالغربسسة الشعور دفع في كبير أثر ذو ) فهو أ (
عور إلى وتحويله الفردية، اعي ش ج جم ر، مانت ماثم

بير وفرق ن ك رد بي س ف ن بغربتسه يح وله، عم ح
مان سوًرا نفسه على ويضرب واقعه، عن فيتجافى
ة فئة وبين العزلة، ةتماتكا ماترابط عر ف ا تش بغربته

دوًرا لتسسؤدي ختارهااو فضلها الله أن وتعلم وتميزها،
ك فيسدفعها التاريسخ، في عظيًما د إلسى ذل ن مازي ما
العسسزة شعور فيها ويغرس والعطاء، والبذل التلحم

والستعلء. 

اللسسه صسسلى النسسبي كان الذي الشعور هو وهذا
عديدة. ماواقف في أصحابه في يبعثه وسلم عليه

قسسالت: أعتسسم عنهسسا اللسسه يضسسر عائشسسة فعسسن
بالعشسساء، ليلة وسلم عليه الله صلى الله رسول
قسسال حتى يخرج فلم السلم، يفشو أن قبل وذلك

لهسسل فقسسال فخسرج، والصسبيان، النسساء عمر: نام
الرض أهسسل مسسن أحد ينتظرها ماالمسجد: "

إل يومائسسسذ يصسسسلى روايسسسة: ول وفسسسي ،"يركسسمغ
ن فيما العتمة يصلون وكانوا بالمدينة، ب أن بي يغي
.)190(الول الليل ثلث إلى الشفق،
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نفوس في يحيي وسلم عليه الله صلى فهو
عسسن بهسسا وتميزهسسم الفضيلة، بهذه تفردهم أصحابه
ر على التنافس في رغبتهم مان ليزيد ؛غيرهم الخي

عليهم.  الله بفضل وإحساسهم

تثسسبيت أسباب مان نتماءاوال الترابط وهذا (ب)
عليسسه، الصسسبر علسسى وتحريضسسه دينسسه، على المؤمان

اه ماا وعلى ي يلق بيله، ف ان س ا فالنس ن ماهم يك
ًنا ة مان الوحشة تصيبه ماؤما وافقين، قل عر الم ويش

فطسسسرة وهسسسذه وقسسسوتهم، بكسسسثرتهم بسسسالعتزاز
ّجبل

عسسدد وتزايد النسان، عنها ينفك يكاد ل ماركوزة، يةِ
نحسسو خطسسوة العزة- هو مان يولده ماا المؤمانين- ماع

ق ان تحقي تقل كي م، ماس اء له ة وبن م دول ؛تحميه
لخرجناكم مائة ثلث بلغنا لو عمر: ولله قال ولذلك

. )191(ماكة مانها- يعني

والبسسذل التضسسحية أسسسباب ماسسن ) وهسسوسسس(ج
النسسسان شسسعور فسسإن الصسسحابة، عنسسد والجهسساد
السستي العقيسسدة يمثسسل واقعسسي كيسسان إلسسى بانتمسسائه

يصب يجعله عليه، يسير الذي والمنهج بها، يؤمان
الكيسسان هذا دعم سبيل في وقدراته طاقاته جميع

وحمايته. وتقويته
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ذا النسان ارتباط كان وإذا ان به -أصسلً- الكي
يخسسسسل فليسسسسس اليمسسسسان، بسسسسدافع هسسسسو إنمسسسسا

ّبني
الطاعسسة فسسي رغبتسسه تزيسسد أن وإخلصسسه، المرء، ةِ

وإنما وقربهم، الخير أهل بمجاورة عليها، وحرصه
وماسسا ىالمعنسس لهسسذا الخيسسر علسسى الجتمسساع شسسرع
السسسلم علسسى المقبلين بعض كان ولذلك ؛شابهه
ماعسسك  ماسسن:وسلم عليه الله صلى الرسول يسأل
. )192(؟المار هذا على

الرسسسول نّسستمك التجمسسع هسسذا خلل (د) وماسسن
جهسسود تنسسسيق ماسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى

تتنسساقض، ول وتتكاماسسل، لفآتتسس بحيسسث السسداعين،
السستي السسسليمة الوجهسسة توجيهها مان كذلك وتمكن
اللسسه صسسلى الرسسسول ىأبسس ولذلك ؛تهدم ول تخدم
نضسسلة بسسن عبسسادة بسسن عبسساس علسسى وسسسلم عليسسه

.)193(المشركين قتال في التسرع

أن يمكسسن السستي العمليسسة الصسسورة ) وهسسوسسس(ه
علسسى يعينهسسم ًاّجسسو السسدين فسسي للسسداخلين تهيسسئ

ماسسن والتخلسسص اليمسسان، درجسسات فسسي السسترقي
قيسسام قبسسل خاصة بهم، المحيطة البيئة انحرافات

المكية. الفترة في الدولة- كما

الدوألة: بناء- 2

317



أهداف: لثلثة تقوم السلماية والدولة

الضسسعفاء المسسؤمانين عن عهافود الفتنة لرفع)  ( أ
تحميهسسم قسسوة يوجسسد بحيسسث المضسسطهدين،

وتمنعهم.

شرعه بتحكيم لله، الكامالة الدينونة لتحقيق(ب) 
السسسلم، لحكم كله العالم وإخضاع زل،سالمن
الدين. على الكراه عدم ماع

حقيقسسة وبيسسان السسسلماية، السسدعوة لنشسسر(جسسس) 
ًنا باعتباره للناس، السلم -ربهسسم اللسسه مان دي

ماسسن ليحيسسى إليهسسم، يبلسسغ أن أجمعيسسن- يجسسب
حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسي

بينة.  عن هلك مان ويهلك بينه، عن َ

عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي أن الواضسسح وماسسن
القبائل على نفسه عرض خلل يبحث كان وسلم

ماسسع اللسسه، كلم يبلسسغ حتى وتحميه تؤويه قبيلة عن
ان أنه ه ك ذا كسثير، أتبساع ل ى يشسير وه أهميسة إل

السسدعوة، نشر في القبيلة إماكانيات مان الستفادة
تقسسوم السستي العصسسبيةو مانها، تنطلق التي كالرض

عليها.

عليسسه اللسسه صسسلى الرسسسول ظفسسر كان ولقد
نحو جبارة خطوة والخزرج الوس بقبيلتي وسلم

الدولة.  فقيام الهجرة،
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هسسو واستقر وسلم عليه الله صلى هاجر ولما
الدولسسة أجهسسزة تتكاماسسل بسسدأت بالمدينسسة، وأصسسحابه

عليسسه اللسسه صسسلى الرسسسول وصسسار وماؤسسسساتها،
القيسسادات تتلشسسى وبسسدأت فيهسسا، الحسساكم هو وسلم

سلول.  بن أبي بن الله عبد كزعاماة الجاهلية،

الوس أرض علسسى الدولسسة هسسذه قسسامات وقسسد
ماكان؛ كل مان المهاجرون إليها وانضم والخزرج،

.)194(واجبة إليها الهجرة صارت بل

الذى بسسسدفع الدولسسسة هسسسذه قسسسامات وقسسسد
إليهسسسا أوى حيسسسث المسسسؤمانين، عسسسن والضسسسطهاد

المغسستربون إليهسسا وعسساد ماكان، كل مان المؤمانون
- بالنسسسبة الستضعاف عهد فانتهى الحبشة، في

خاصسسة فرديسسة حالت وجد المؤمانين- وإن لجملة
للضطهاد.  ماؤمانون أفراد فيها تعرض

ًبا حققت كما العبسسادة، جسسوانب مان عظيًما جان
ًنا وأقامات اللسسه شريعة تحكيم وهو أركانها، مان رك

ائر في ادية أماسور س والجتماعيسة الحيساة: القتص
السسماوي السوحي فحكمست وغيرهسا، والسياسسية

بعسسض علقسسة وفسسي الماسسم، مان بغيرها علقتها في
ي ببعض، أفرداها اء وف ادها، بن ي اقتص ائر وف س

أماورها. 

اللسسه إفسسراد عن ناتج عظيم، تعبدي جانب وهذا
.الربوبيةو باللوهية تعالى
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السسدعوة نشسسر فسسي ماهمتهسسا الدولة هذه وأدت
اللسسه صلى الرسول فكان الرض، في السلماية

لسسدعوتهم القبائسسل إلى أصحابه يبعث وسلم عليه
ويسسستقبل الحكسسام، وتعليمهسسم السسسلم، إلسسى

القبائسسل تلسسك ماسسن المبعوثسسة والجماعسسات الفراد،
أصسسحابه بعسسض إلسسى يعهسسد أو ،ويعلمهسسم فيسسؤويهم

بتفقيههم. 

أنحسساء إلى الكتب يبعث أو الرسل يرسل وكان
يسسدعوهم والجبابرة والقيال الملوك وإلى الجزيرة،

م تعالى، الله إلى لى ببعثتسه ويبلغه ه ص ه الل علي
.)195(وسلم

بالجهاد: القيام -3

كسسان إذ الدولسسة، ماهمسسة ماسسن جسسزء والجهسساد
الصسسلة، وإقسسام اليسسد، بكسسف ماسسأماورين المؤمانسسون

. )196(ماكة في وهم

في لهم الله أذن والدولة، الهجرة كانت فلما
عمسسن والكسسف قاتل، مان بقتال أمارهم ثم الجهاد،
المشسسركين التسسبق أمارهسسم ثسسم يقاتل، فلم اعتزل
. )197(لله كله الدين يكون حتى كافة،
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ماجسسرد وليس الدين، أصول مان أصل والجهاد
هسسو بسسل العسسداء؛ هجمسسات أماام النفس عن دفاع
السسدعوة، نشسسر بسسواجب وقيسسام النفسسس، عن دفاع

انتشسسار تعسسوق النسسي الكسسافرة السسدول وإسسسقاط
طريسسق عسسن السسسلم، لحكسسم وإخضاعها السلم،
للمسلمين.  الجزية دفع أو الدين، في الدخول

فيهسسا قسسام السستي العربيسسة البيئسسة كسسانت ولئسسن
وتسسستجيب بسسالقوة، تسسؤمان بيئة أماره أول السلم

قيل: كما للحجة، استجابتها مان أكثر لها

ْبَُجي لم بمكة ًراسده ىالمصطف دعا
جسسسسانب مانسسسسه لن وقسسسسد

بوخطا

له ماصلت بالكف والسيف دعا فلما
واستسسسسسلموا أسسسسسلموا،

وأنابوا

ماسسن المجسسرد للحق تخضع ل البيئات جميع فإن
حمسسل يسسراد أمار وكل السلطان، مان العزل القوة،
ه فلبسد بيئة، أي وفي عصر، أي في عليه، الكافة ل

قوة. مان
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السسدخول على الناس تكره التي القوة وليست
حقيقسسة للنسساس تظهسسر السستي القسسوة بسسل الدين؛ في

دين، ل ال غوط وتزي تي الض ول ال م تح ن بينه وبي
بيسسن يتخل ثم الحق، لتقبل الجو وتهيئ به، اليمان
.)198(يؤمانون ل أو أنفسهم: يؤمانون، وبين الناس

وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الرسول بدأ ولهذا
السسسسرايا يرسسسسل دينسسسةمبال اسسسستقراره عقسسسب

المجسسساورة، الصسسسحراء خلل تجسسسوس المسسسسلحة
ام، ماكة بين المارة القوافل طريق وتخترق والش

. )199(وهناك هنا الضاربة القبائل أحوال وتستطلع

قبل مان اهعلي بالهجوم ماهددة المدينة وكانت
قريسسش قبل مان أو المدينة، حول الضاربين البدو

وكيانهسسا، ماكانتهسسا فسسي بل اقتصادها؛ في المهددة
عسسن للسسدفاع دائم استعداد على المسلمون فكان

أنفسهم. 

جمسسوع وانصسسرفت الحسسزاب، كسسانت إذا حسستى
انتقسسل ،انتصسسار أي تحقيسسق عسسن عسساجزة الكفسسار

مارحلة الهجوماي،وتجاوزوا الجهاد إلى المسلمون
الدفاع. 
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قسسال: عنسسه اللسسه رضسسي صرد بن سليمان عن
يقول:حين وسلم عليه الله صلى النبي سمعت
وأل نغزوأهسسم، الن": عنسسسه الحسسسزاب أجلسسسى

!)200("إليهم نسير نحن يغزوأننا،

هزيمسسة بعسسد المدينسسة تتلسسق فلسسم كسسان، هكسسذا
والبعسسوث، السسسرايا وصسسارت هجسسوم، أي الحسسزاب
تى حدب، كل إلى مانها تنطلق والغزوات ت ح فتح

ماكة. 

ًدا الوسائل- وغيرها- تعتمد وهذه كسسبيًرا اعتمسسا
سسبيل فسي المضسحي الجساد المسؤمان الفسرد على
سبيلها في ىويتفان الدعوة، يحمل الذي فهو الله،

بالسسسلم المسسؤمانين كسسل وليس أجلها، مان ويقاتل
يكونوا أن يلزم ول التضحية، لهذه المستعدين مان

المسسسستجمعة القليلسسسة القاعسسسدة إن بسسسل كسسسذلك؛
السستي طاقتهسسا- هسسي المطلوبسسة- حسسسب للصسسفات

الدين، لهذا الله الله- نصر يديها- بإذن على تحقق
ة، عنه واندفعت تى الغرب م ح ن ل ة تك ان فتن وك

علسسى يتحقسسق أن يمكسسن التي وهي ،لله كله الدين
وماكان. زماان كل في المار هذا يديها

* * *
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ةساتمخ

سسسيرة ماسسع الممتعسسة الجولسسة هسسذه ختام وفي
وسسسنته وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى المصسسطفى

التالية: النتائج إلى نخلص

بسسل ؛صسسحيح الغربسسة فسسي السسوارد الحسسديث- 1
طريق. عشرين مان أكثر عن ماتواتر

الولى. السلم غربة أسباب ماعرفة- 2

فيهسسا تمثلت التي والصور المظاهر ماعرفة- 3
والقلسسة والحصسسار اليسسذاء ماسسن الغربسسة هسسذه

.وغيرها

اللسسه صلى الله رسول استطاع كيف وتبين- 4
بهذا يجاهدوا أن ماعه والمؤمانون وسلم عليه

جهسساد ثسسم بسسالقرآن، السسدعوة (جهسساد السسدين
م الله كتب والسنان) حتى السيف ر له النص

الجزيسسرة فسسدانت البلد، لهسسم وفتح والتمكين،
الصسسلة عليسسه النسسبي ماسسوت قبسسل للسسسلم

لمو ل ،الس ه وأكم دين، الل م ال ة وأت النعم
السسسلم غربسسة زالسست وبذلك ،المؤمانين على
القسسائم وجسسوده لسسه وصسسار العسسرب، بلد فسسي

المتميز.
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رف تم كما- 5 ى التع بابأال عل ل س والعواما
اد الستي والوسائل لمون هسامان أف ي المس ف

أهله.  وعن عنه الغربة ودفع الدين إعزاز

وماكسان، زماسان كسل في للمسلم دروس وهي
اللسسه صسسلى اللسسه لرسسسول المتبسسع ملالمسسس خاصة
مانهسسج السسسالك هسسديه، علسسى السائر ،وسلم عليه
والتسسابعين الصسسحابة ماسسن والجماعسسة السسسنة أهسسل

المهتدين.  والسلف

وواجباتهم الغرباء (صفات رسالة في وسيمر
السسسنة أهسسل واجسسب عسسن العصر) حسسديث هذا في

 .الدين وحماية الدعوة نشر في والجماعة

العالمين. رب لله الحمد أن دعوانا خرآو
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الثالث الفصل هوامش
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.21 الحزاب: آية سورة1
.2 ،1 المدثر: اليتان سورة2
.3 المائدة: آية سورة3
الولى. الغربة أسباب الول، الفصل في تخريجه سبق4
صسسلى اللسسه رسسسول إلسسى الوحي بدء كان  - كيف1في:  البخاري رواه5

).1/3وسلم: ( عليه الله

آل ماسسن ماسسؤمان رجسسل - بسساب: وقسسال23 النبيسساء، - كتسساب60وفسسي: 
).4/124( فرعون..

-2). 6/87باب: ( - 1 اقرأ، - سورة 96 التفسير، - كتاب65وفي: 
الكرم: ( وربك اقرأ - قوله 3). 6/89( علق مان النسان خلق قوله

).6/89بالقلم: ( علم الذي - باب4). 6/89

ك اقسرأ - قسوله3 اقسرأ، - سسورة96 التفسسير، - كتساب65وفي:  ورب
).6/89ا): (ً(تعليق الكرم

صسسلى اللسسه رسول به ئبد ماا وأول التعبير - باب1 ،-التعبير91وفي: 
).8/67وسلم: ( عليه الله

اللسسه رسول إلى الوحي بدء باب -73 اليمان، -كتاب1في:  وماسلم
).143-1/139( )،254 ،253 ،252( رقم وسلم، عليه الله صلى

( - بسساب: رقسسم6 ناقب،مال - كتاب50في:  مانه اًطرف الترماذي وروى
3632،( )5/596 .(

( وسلم:  عليه الله صلى النبي مابعث صفة بيان في عوانة أبو ورواه
1/110-112.(

).6/233،232،223ماسنده: ( في أحمد والماام

عليسسه اللسسه صسسلى النبي أمار مان كان عما التاريخ: الخبر في والطبري
).2/298( ، …وسلم



صسسلى اللسسه رسسسول علسسى الوحي نزول الطبقات: ذكر في سعد وابن
ا.ً) ماختصر1/194وسلم: ( عليه الله

).1/312المسند: ( في أحمد رواه عباس ابن عن شاهد وله
بن وطارق الديلي، عباد بن ربيعة قصة في ذلك مان نماذج ذكر سبق6

كنانسسة بن ماالك بني مان وشيخ الله، عبد بن وجابر المحاربي، عبدالله
المتعلق الول، الفصل في وذلك  …وسلم عليه الله صلى النبي رأى

الغربة. بأسباب
وصورها. الغربة بمظاهر المتعلق ،الثاني الفصل في7
تخريجه. سبق الحديث8
للمهسساجرين: زاد الثلث والقسسدماات وتفاصيلهما، الهجرتين  في:انظر9

).29-3/23القيم: ( لبن المعاد
الهجسسرة فسسي: أحسساديث السسسعود سسسليمان الشسسيخ الخ ورسسسالة10

) وغيرهما.56-8( اللة) ص على ماطبوع (مااجستير

عد: (سسسس ابسسن طبقسسات )،5/384السسرزاق: ( عبسسد انظسسر: ماصسسنف)10(
1/204.(

البلدان: تسميتها: ماعجم وأصل تحديدها في انظر حساء،أال هي هجر11
)5/393.(

مارة. مان أكثر سبقت12
السسسابق، سسسلمة أم فسسي: حسسديث قريسسش رسولي في ياتاالرو انظر13

للسسبيهقي النبسسوة ودلئل )،1/461في: المسند: ( ماسعود ابن حديث
فسسي ماوسسسى أبي حديث )،2/298الحبشة: ( إلى الولى الهجرة في

) وغيرها.2/309النساء: ( التفسير.. سورة كتاب في المستدرك
).1/375هشام: ( ابن انظر: سيرة14
الول. الفصل في تخريجه سبق15



عليسسه اللسسه صسسلى النبي عندها بويع التي العقبة أنها  المشهور:العقبة16
ذلك أنكر ولكن وماكة، مانى بين الجمرة، مانها ترماى التي وهي وسلم

)،15/142( القسساري  عمسسدة:الطسسائف. انظسسر عسسن لبعسسدها الزرقاني،
ّنية المواهب شرح ).1/297( للُزرقاني اللد

وهسو المنسسازل، لسه: قسسرن ويقسسال نجسد، أهل اتقماي الثعالب: هو قرن17
).6/315ماكة.. انظر: الفتح: ( مان وليلة يوم ماسيرة على

قسسال إذا - بسساب7 الخلسسق، بسسدء - كتاب59في:  البخاري رواه الحديث18
).4/81السماء: آماين..( في والملئكة  آماين:أحدكم

ا: (ًبصسسير اًسسسميع اللسسه - بسساب: وكسسان9 التوحيسسد، - كتسساب97وفسسي: 
ا.ً) ماختصر8/168

صلى النبي لقي ماا - باب39 والسير، الجهاد - كتاب32في:  وماسلم
).3/1420): (111( رقم المشركين، أذى مان وسلم عليه الله

(ل: - السسسميع31 النعسوت، - كتساب44 :الكسسبرى سننه في النسائيو
. أ)101

صسسلى النسسبي أصسسابت التي الشدة بيان الجهاد، كتاب في: عوانة وأبو
).4/334،336،337العقبة: ( يوم وسلم عليه الله

النسسبي كلسسم السسذي أن زياالمغ في والذي ُكلل: كنانة، عبد ابن واسم
ِليل عبد هو وسلم عليه الله صلى عبسسد أن النسب أهل وعند نفسه، يا
ِليل عبد وأنه أبوه، ل أخوه ُكلل عوف. وكان بن عمير بن عمرو بن يا
).6/315( انظر: الفتح ثقيف. مان الطائف أهل أكابر مان

العسسدواني جبسسل أبسسي بسسن خالد عن ماسنده في أحمد الماام روى وقد
فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أبصسسر أنسسه عنه الله رضي

عنسسدهم يبتغي أتاهم حين عصا أو قوس على قائم وهو ثقيف ماشرق
قسسال: ختمهسسا، حسستى والطسسارق يقرأ: والسسسماء قال: فسمعته النصر،

السسسلم. قسسال: فسسي قرأتهسسا ثسسم ماشسسرك، وأنسسا الجاهليسسة في فوعيتها
عليهسسم، فقرأتها الرجل؟ هذا مان سمعت فقالوا: مااذا ثقيف، يفدعتن



يقسسول ماسسا نعلم كنا لو بصاحبنا أعلم قريش: نحن مان ماعهم مان فقال
).4/335لتبعناه: ( اّحق

فسسي خزيمة وابن شيبة أبي ولبن لحمد الصابة في حجر ابن ونسبه
الرحمن عبد بن الله عبد طريق مان شاهين وابن والطبراني صحيحه

أبيه. عن العدواني جبل أبي بن خالد بن الرحمن عبد عن الطائفي

هم. انظسسر: التقريسسب: (يو يخطئ الرحمن: صدوق عبد بن الله وعبد
).5/298). والتهذيب: (1/429

حجسسر: ابسسن وقسسال الحسيني: ماجهول، فقال خالد بن الرحمن عبد أماا
 تعجيل.الثقات مان عنده يكون أن وماقتضاه ،حديثه خزيمة ابن ّحصح

(1428( رقسسم ترجمسسة صسسابة،إ). وانظسسر: ال248( المنفعسسة: ص  -(
3/52.(

).2/153( كثير النبوية: لبن السيرة19
( رقم القرآن، في - باب 22 السنة، - كتاب 34في:  داود أبو رواه20

4734،( )5/103.(

)،2925( - باب: رقسسم24 القرآن، فضائل - كتاب46في:  والترماذي
التحفسسة: نسسسخة وفسسي صسسحيح، غريسسب حسسديث ). وقال: هسسذا5/184(

).2/175( صحيح حسن

اللسسه - كلمسسات46 النعسسوت، - كتسساب44الكبرى:  سننه في والنسائي
 أ).101 وتعالى: (ل سبحانه

( )201( رقم الجهمية، أنكرت فيما - باب13 مااجه: المقدماة، وابن
1/73 .(

كلم القسسرآن - باب5 القرآن، فضائل كتاب - ومان23في:  مايارالدو
).2/317( )،3355( رقم الله،

).3/390ماسنده: ( في أحمد والماام



عسسن سسسالم، عن المغيرة، بن عثمان حدثنا إسرائيل، طريق مان كلهم
جابر.

السسسبيعي: ثقسسة. انظسسر: إسسسحاق أبسسي بسسن يسسونس ابسسن هسسو وإسرائيل
).1/64التقريب: ( )،1/261( التهذيب

)7/155الثقفي: ثقسسة. انظسسر: التهسسذيب: ( رعةز أبي ابن هو وعثمان
).2/14والتقريب: (

وماضى. الجعد: ثقة، أبي بن وسالم

السناد- صحيح. -بهذا فالحديث
إسسسرائيل أخبرنسسا عسسامار، بسسن أسسسود قال: حسسدثنا )،3/390المسند: (21

فذكره.

).1/76( التقريب )،1/340عامار: ثقة. انظر: التهذيب: ( بن وأسود
وسسسيأتي - بنحسسوه-، جسسابر عسسن أخسسرى طريسسق مان الحديث سبق وقد
البيعة. خبر في طويل بسياق اًقريب

ابسن ولقسسي ماكسسة ماسسن بكسر يأبسس بخسسروج المتعلسسق الحسديث أول سبق22
فسسي: البخسساري: ( ماوجسسود الرواية مان القدر وهذا وإجارته، له، ِغنةّالد

4/254،( )3/58-59.(

البخسساري في ماختصر وهو )،386-5/385الرزاق: (  لعبد والمصنف
). 1/122أيًضا: (

-61في:  البخاري اهور23 زماسسزم:  قصسسة – بسساب 11 المناقب،  كتاب 
)4/158-159.(

).4/241( ذر أبي إسلم - باب33 النصار، - فضائل63وفي: 

الملئكسسة تعالى: تعرج الله قول - باب23 التوحيد، تابك-سس 97وفي: 
ا.ًماختصر اًماعلق )،8/177( إليه.. والروح

فضسسائل مان - باب28 الصحابة، فضائل - كتاب44في:  ماسلم ورواه
).4/1923): (133( رقم عنه الله رضي ذر يأب



).1/158): (26( رقمها ذر، أبي ترجمة في الحلية، في نعيم وأبو

).12/226): (12959( رقم الكبير، في والطبراني

في: عنه الله رضي نفسه ذر أبي عن القصة ووردت

ذر أبي فضائل مان - باب28 الصحابة، فضائل - كتاب44في:  ماسلم
).4/1919): (132( رقم عنه الله رضي

).5/174المسند: ( في وأحمد

أبسسي ) - إسسسلم2413( زي،االمغ المصنف: كتاب في شيبة أبي وابن
).14/315( )،17447( رقم ذر،

).207( ذر: ص أبي إسلم ذكر الدلئل، في نعيم وأبو

).1/157( )،26( رقمها ذر، أبي ترجمة في ة،ليالح وفي
عمسسر: إسلم - باب35 النصار، فضائل - كتاب63في:  البخاري رواه24

)4/242.(

).4/199عمر: ( ماناقب - باب6 الصحابة، - فضائل62وفي: 

( رقسسم الخطسساب، بسسن عمر إسلم الصحابة، فضائل في أحمد والماام
368:( )1/277.(

( )،8823 ،8822 ،8821( برقسسم الكسسبير، المعجم في والطبراني
9/182.(

).3/270( عمر: ترجمة في الطبقات، في سعد وابن

الخطسساب بسسن عمسسر الصسسحابة، ماعرفة كتاب ،المستدرك في كماوالح
ولسسم الشيخين شرط على صحيح هذا ) وقال:3/84( عنه، الله رضي

.يالذهب ووافقه ،يخرجاه
عنه. الله رضي هذا: عمر قائل25
عمر إسلم - باب 35 النصار، فضائل - كتاب 63في:  البخاري رواه26

أحدهما. هذا ). بلفظين4/242(



وليسسس ونحوهسسا، باليسسد المدافعسسة يتعنسس ةالمقاتلسس هذه أن الظاهر مان27
بالسيف.

بسسن عمسسر الصسسحابة، ماعرفسسة كتسساب المسسستدرك، فسسي الحسساكم رواه28
علسسى صسسحيح حسسديث وقسسال: هسسذا )،3/85( عنسسه الله رضي الخطاب

الذهبي. ووافقه يخرجاه، ولم ماسلم شرط

الحسساكم، سسسياق نحسسو بسسسياق والمغازي السير في إسحاق ابن ورواه
) قسسال:185-سس 184 (ص عنه الله رضي الخطاب بن عمر إسلم في

عمر.. ابن عن نافع يحدثن

ونافع: ،بالتحديث لتصريحه إسحاق) حسن ابن إسناد (أعني هوإسناد
الحاكم عند وأدخل عنعن، قد لحاكما إسناد في كان وإن وماضى، ثقة
ثقسسة وهسسو عمسسر بسسن الله عبد بن الله عبيد وهو واسطة نافع وبين بينه
( التقريسسب )،7/38 انظسسر: التهسسذيب: (.السسسبعة الفقهسساء وأحد إماام

1/537.(

قسسوي. جيسسد إسسسناد إسسسحاق: وهسسذا ابسسن إسسسناد عسسن كسسثير ابسسن وقسسال
).2/39( السيرة:

يخرجساه، ولسم ماسسلم شسرط علسسى إسناده: صحيح عن الحاكم وقال
الذهبي. ووافقه

قليل. قبل تخريجها سبق29
).312-1/311هشام: ( بنا انظر: سيرة30
بسسن الرقسسم ذكسسر الصسسحابة، ماعرفة كتاب ماستدركه، في الحاكم رواه31

يخرجاه، ولم السناد، صحيح حديث وقال: هذا ).3/504( الرقم أبي
الذهبي. وأقره

النسائي وثقه ماوسى بن أسد للتحسين: فيه ماحتمل الحديث وإسناد
الحسسديث حزم: مانكر ابن وقال وغيرهم، حبان وابن والبزار قانع وابن
بأًسسسا بسسه علمسست السسذهبي: ماسسا وقسسال يغسسرب، حجر: صدوق ابن وقال



).1/207الميزان: ( )،1/63التقريب: ( )،1/260التهذيب: ( تهذيب
:وقال الحديث، أحمد: صحيح قال المخزوماي خالد بن عطاف وفيه32

،الحسسديث صسسالح ثقسسة بسسأس بسسه ماعين: ليسسس ابن وقال بأس، به ليس
)،7/221(  التهسسذيب.يهسسم حجسسر: صسسدوق ابن وقال ماالك، فيه وتكلم

).2/24والتقريب: (

ولم التاريخ في البخاري له ترجم الرقم، بن الله عبد بن عثمان وفيه
حجسسر ابسسن وخلط الثقات، في حبان ابن وذكره ،ًاتعديل ول جرًحا يذكر
وصسسنيع الرقسسم، أبسسي بسسن الرقسسم بسسن عثمسسان وبيسسن بينه التعجيل في

أعلم. تعالى اثنان, والله أنهما يقتضي وغيرهما حبان وابن البخاري

)،6/232( )،2201( الترجمة رقم )،21496الكبير: ( انظر: التاريخ
).2259( الترجمة رقم

المنفعسسة: ص( وتعجيسسل )،5/157( )،7/198حبسسان: ( لبن والثقات
الميسسزان فسسي ترجمة له أن بعضهم وذكر )،721( رقم ) ترجمة282
عليها. أقف ولم

).2/33له: ( في: السيرة كثير ابن انظر: رأي)32(
الولى. الغربة بمظاهر المتعلق الثاني، الفصل في تقدمات33
عبسسد وبنسسي هاشسسم بنسسي دخسسول أن تفيسسد السستي الزهسسري وانظر: رواية34

:وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الرسسسول لحمايسسة باختيسسارهم كان المطلب
).2/43كثير: ( ابن سيرة

).8( ص له ةالعزل كتاب في كما الخطابي، الماام رأي مانه وقريب35

فسسسبق عمسسرو حديث أماا صفحات، قبل ذر أبي حديث تخريج سبق)35(
.الثاني الفصل في

4/2( النصار ماناقب - باب1 النصار، - ماناقب63في:  البخاري رواه36
21.(

).4/237الجاهلية: ( في القساماة باب-  27



( المدينسسة وأصسسحابه وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي ماقدم باب-  46
4/265.(

).2/176كثير: ( لبن النبوية والسيرة )،7/220الباري: ( انظر: فتح37
.89 الية البقرة:رقم سورة38
).1/215المنثور: ( وانظر: الدر )،1/410الطبري: ( تفسير39
لبن ويةبالن والسيرة )،73-2/70هشام: ( لبن النبوية نظر: السيرةا40

الستة. هؤلء أسماء تحديد المصادر وفي )،178-2/177كثير: (
الولى، العقبة سميهاي وبعضهم )،2/70هشام: ( لبن انظر: السيرة41

ًثسسا. انظسسر: السسد العقبات تكون هذا وعلى زياالمغسس اختصسسار فسسي ررثل
النسساس: ( سسسيد لبسسن الثر وعيون )،38( البر: ص عبد لبن والسير،
1/155.(

وارتكبنا. أصبنا أي42
).1/10- باب: (11 اليمان، - كتاب2البخاري:  رواه43

صسسلى النسسبي إلسسى النصار وفود - باب43 النصار، - ماناقب63وفي: 
).4/252العقبة: ( وبيعة بمكة وسلم عليه الله

).5/14- باب: (12 زي،االمغ - كتاب64وفي: 

جاءك إذا - باب 3 الممتحنة، - سورة 6 التفسير، - كتاب 65وفي: 
).6/60يبايعنك: ( المؤمانات

).8/15كفارة: ( الحدود - باب8 الحدود، - كتاب86وفي: 

).8/125النساء: ( بيعة - باب49 الحكام، - كتاب93وفي: 

( والرادة: المشسسسيئة فسسسي - بسسساب31 التوحيسسسد، - كتسسساب97وفسسسي: 
8/191.(

( أحياهسسا تعسسالى: وماسسن اللسسه قسسول - بسساب2 الديات، - كتاب87وفي: 
8/35.(



لهلهسسا كفسسارات الحسسدود - بسساب10 الحسسدود، - كتسساب29في:  وماسلم
له. واللفظ )،3/1333( )،44 ،43 ،42 ،41( رقم

كفارة الحدود أن جاء ماا - باب12 الحدود، - كتاب15ي: ف والترماذي
).4/45( )،1439( رقم لهلها،

صحيح. حسن حديث الصامات بن عبادة وقال: حديث

 الجهسساد علسسى البيعسسة - بسساب9 البيعسسة، - كتسساب39فسسي:  والنسسسائي
-38 )،7/148المشسسرك: ( فسسراق على - البيعة17 )،7/141-142(

).7/161عليه: ( بايع بما وفى مان ثواب

( السسسلم علسسى - البيعسسة14 وشسسرائعه، اليمسسان - كتسساب47وفيسسه: 
8/108.(

العورة ستر في - الترغيب31 الرجم، - كتاب40الكبرى:  سننه وفي
ب).95(ل:

ًفا وروى الحسسد - بسساب33 الحدود، - كتاب20في:  مااجه مانه: ابن طر
).2/868( )،2603( رقم كفارة،

النسسبي بيعسسة فسسي - بسساب17 السسسير، كتسساب - وماسسن17في:  والدارماي
).2/139( )،2457( رقم وسلم، عليه الله صلى

).5/313،314،320،321،323المسند: ( في وأحمد

).2/75( الولى، العقبة في هشام، ابن سيرة في كما إسحاق، وابن

).1/220الولى: ( العقبة ذكر في سعد وابن

).2/356التاريخ: ( في يوالطبر

).2/436،437( الولى العقبة ذكر باب الدلئل، في والبيهقي

ماردويسسه.. وابسسن حميد بن عبد إلى المنثور الدر في السيوطي هونسب
.)8/139الممتحنة: ( سورة المنذر. تفسير وابن



)،2/179( كسسثير لبن النبوية والسيرة )،7/222الباري: ( انظر: فتح44
ذلسسك، بعسسد النسسساء بيعسسة عليه نزلت ماا وفق على قال: "..يعني حيث
أصسسحابه، عليسسه بسسايع ماسسا وفسسق على نزل ماما هذا وكان الحديبية، عام
ًبا، هذا وليس العقبة، ليلة بسسن عمسسر بموافقسسة نسسزل القسسرآن فسسإن عجي

وحسسي عسسن وقعت البيعة هذه كانت ماوطن.. وإن ماا غير في الخطاب
أظهر". فهو ماتلو غير

ابسسن قسسال )،2/356الطسسبري: ( وتاريسسخ )،2/75هشسسام: ( بنا سيرة45
اليزنسسي، اللسسه عبسسد بن مارثد عن حبيب، أبي بن يزيد  حدثنيإسحاق،:

عبادة. عن الصنابحي، عسيلة بن الرحمن عبد عن

).2/363( والتقريب )،11/318(  التهذيب:انظر ويزيد: ثقة،

).2/236( التقريبو )،10/82(  التهذيب:انظر ومارثد: ثقة،

التقريسسبو )،6/229(  التهذيب:انظر عسيلة: ثقة، بن الرحمن وعبد
حسن. فالسناد ).1/491(

)،2/180كسسثير: ( لبن والسيرة )،2/76هشام: ( لبن انظر: السيرة46
)،39( ر: صرالسسد انظسسر ماكتسسوم، أم بسسن اللسسه عبسسد بعضسسهم وأضسساف

).1/158الثر: ( وعيون

ًعا لمقدماهما ويشهد بسسن ماصسسعب علينا قدم مان ء: أولاالبر قول جمي
القرآن. يقرآننا فجعل ماكتوم أم وابن عمير،

صسسلى النبي ماقدم - باب46 النصار، - ماناقب63في:  البخاري رواه
).4/263( المدينة وأصحابه وسلم عليه الله

( العلسسى ربسك اسسم سسبح - سسسورة87 التفسسسير، - كتسساب65وفسي: 
6/82.(

)2/55للنسائي. التحفة:( المزي وعزاه
).161-1/158الثر: ( وعيون )،80-2/77( هشام انظر: ابن47



عليسسه اللسسه صسسلى هقسسول - باب2 الفتن، - كتاب92في:  البخاري رواه48
.هلفظ وهذا )،8/88تنكرونها: ( أماوًرا بعدي  سترون:وسلم

النسساس: ( الماسسام يبسسايع كيسسف - بسساب43 الحكسسام، - كتسساب93فسسي: و
8/122.(

غير في المار طاعة وجوب - باب8 الجارة، - كتاب33في:  وماسلم
).3/1470( )،41،42( رقم ماعصية..،

السسسمع علسسى البيعسسة - بسساب1 البيعسسة، - كتسساب39 والنسسسائي: فسسي
).138 ،7/137والطاعة: (

).7/138أهله: ( المار نازعن أل على البيعة - باب2

).7/139بالحق: ( لقولا على البيعة - باب3

).7/139بالعدل: ( القول على البيعة - باب4
).7/139: (ةالثر على البيعة - باب495

أ).116- البيعة: (ل79 السير، - كتاب50الكبرى:  وفي

( )-2866( رقم البيعة، - باب41 الجهاد، - كتاب24في:  مااجه وابن
2/957.(

).325 ،319 ،318 ،5/316المسند: ( في أحمد والماام

( الماسسام مانازعسسة حظسسر بسساب الماسسراء، كتسساب ماسنده، في ةعوان وأبو
الماام مانازعة إباحة على الدال الخبر باب ثم )،456 ،455 ،4/454

).4/456الكفر: ( مانه ظهر ذاإ

فسسي البيعسسة فسسي: شسسروط هشسسام، ابسسن سسسيرة فسسي كما قاإسح وابن
).2/97الخيرة: ( العقبة

ًفا وخرج في الصحابة، ماعرفة كتاب المستدرك، في مانه: الحاكم طر
).3/356مات: (االص بنا عبادة ماناقب

المخرجين. جمع نقول..) عند الزيادة: (وأن و



) وغيرها.5/325المسند: ( رواية في
وقسد )،2/97الخيسرة: ( العقبسة في البيعة هشام: شروط ابن سيرة50

عسسن أبيسسه عن عبادة، بن الوليد بن عبادة طريق مان إسحاق ابن رواه
).5/316أحمد: ( الماام رواه طريقه ومان جده

).1/396( والتقريب )،5/114(  التهذيب:ظرنا وعبادة: ثقة،

).2/333( التقريب )،11/137(  التهذيب:انظر أيًضا، والوليد: ثقة

حسن. فالسناد بالتحديث، إسحاق ابن صرح وقد
فسسي للعسسرب سسسوق  اسسسم- النسسون وتشديد والجيم الميم ة: بفتحَّنَجما51

مانها. انظر: ماعجم بريد قدر على ماكة بأسفل الظهران بمر الجاهلية
).5/58البلدان: (

وهسسو أيًضسسا لهسسم سوق اسم وهو الكاف، وتخفيف العين اظ: بضمَُكع52
ليال. انظر: ماعجم ثلث ماكة وبين وبينه ليلة، الطائف وبين بينه نخل

).4/142البلدان: (
والشدة. هنا: الحرب به ويقصد بالسنان، الشيء العض: إماساك53

الحسسديث غريسسب فسسي الفسسائق )،2/349المحيسسط: ( نظر: القسساماوسا
).444-2/443: (يللزماخشر

ماسسن وفيسسه: تخسسافون )،3/322المسسسند: ( فسسي أحمسسد الماسسام رواه54
أحمد الهيثمي: رجال ). وقال340-3/339كذلك: (و ينة،َُبج أنفسكم

). 6/46الصحيح. المجمع: ( رجال

البيعسسة باب والمغازي، الهجرة الستار- كتاب كشف في -كما والبزار
).2/307( )1756( رقم الحرب على

علسسى البيعسسة - باب2 المغازي، - كتاب27 الموارد في كما حبان وابن
).408( ) ص1686( رقم الحرب،

).2/624التاريخ: ( المستدرك: كتاب في كماالح و



يخرجسساه، ولسسم العقبسسة لبيعسسة جسساماع السسسناد صحيح حديث وقال: هذا
الذهبي. ووافقه

).2/442( الثانية العقبة ذكر باب الدلئل، في والبيهقي

).9/9( بالهجرة الذن باب السير، كتاب السنن، وفي

الزبيسسر، أبسسي عسسن خسسثيم، ابسسن عن ماعمر، عن الرزاق، عبد طريق مان
جابر. عن

الطريق: هذه على الكلم وسبق

لم، شسرط على جيد، إسناد كثير: وهذا ابن وقال يخرجسوه. ولسم ماس
).2/196(: النبوية السيرة

عسسن )،3/609زرارة: ( بن أسعد ترجمة في سعد ابن عند شاهد وله
علي فيه ضعيف، مارسل وهو الصامات، بن عبادة بن الوليد بن عبادة

وقسسال وغيسسره، حسساتم وأبو ماعين وابن أحمد ضعفه ُجدعان، بن زيد بن
وقسسال هسسو، ماسسا الليسسن وإلسسى الحسسديث صسسالح شسسيبة: ثقسسة بسسن يعقسسوب

الترماذي: صدوق.

"ضعيف". حجر: ابن وقال بالثبت، وليس الحفاظ الذهبي: أحد وقال

)،7/322التهذيب: ( )،5/206السير: ( )،9/186والتعديل: ( الجرح
).2/37التقريب: (

الفصسسل فسسي بعضسسها، سسسبق أخسسرى شسسواهد الحسسديث فقرات ولجميع
بمظسساهر المتعلسسق الثاني الفصل وفي الغربة، بأسباب المتعلق الول

الغربة.
أي: ذماسستي الحرماسسة، يعنسسي الهسسدم، هشسسام: ويقسسال: الهسسدم ابسسن قال55

).2/85حرماتكم. السيرة: ( وحرماتي ذماتكم
(  الثانيسسة العقبسسة هشام: أماسسر لبن السيرة في كما إسحاق، ابن رواه56

اللسسه عبسسد أخاه أن ماالك، بن كعب بن ماعبد قال: حدثني )،2/81-85
ًبسسا أبسساه أن النصار- حسسدثه، أعلم مان -وكان كعب بنا وكسسان حسسدثه كع



بها.  وسلم عليه الله صلى الله رسول وبايع العقبة، شهد مامن كعب

).3/460المسند: ( في أحمد الماام هطريق ومان

) ماختصًرا.2/923العباس: ( الصحابة: فضائل فضائل وفي

).363-2/357التاريخ: ( في والطبري

( برقسسم ماعسسرور، بسسن السسبراء ذكسسر الصسسحابة، فسسي: مانسساقب حبان وابن
6972،( )9/74.(

).2/442الثانية: ( العقبة ذكر الدلئل: باب في والبيهقي

وروى الثقسسات، فسسي حبسسان ابن وذكره العجلي، هكعب: وثق بن وماعبد
الشيخان. له وأخرج جمع، عنه

)،5/432حبسسان: ( لبسسن الثقسسات )،433( العجلي: ص انظر: ثقات57
).10/224التهذيب: (و )،8/279والتعديل: ( والجرح

التقريسسب: ( )،5/369( كعسسب: ثقسسة. انظسسر: التهسسذيب بسسن الله وعبد
حسن. السناد فهذا ).1/442

عمسرو)، بنست أسسماء (واسمها مانيع أم ترجمة في حجر ابن قال وقد
عسن صسحيح، بسسند إسسحاق ابسن قسال: "ذكسر جبل، بن ماعاذ أم وهي
هسسي السسسبعين، ماسع العقبسسة، شسهد ماسن ماسع كانت أنها ماالك، بن كعب

).12/116كعب". الصابة: ( بنت ونسيبة

رجسسال أحمسسد ورجال وه،سبنح والطبراني أحمد، الهيثمي: "رواه وقال
).6/45(  المجمع..بالسماع" صرح وقد إسحاق، ابن غير الصحيح،

).2/97هشام: ( لبن السيرة)57(
).6/57المنثور: ( انظر: الدر58
.40-39 اليتين الحج: رقم سورة59
.72  الية:النفال سورة60
.74  الية:النفال سورة61



.75 الية: النفال سورة62
كسثير لبن النبوية السيرةو ،)2/123،129هشام: ( ابن انظر: سيرة63

)2/227،290.(
الول: أسسسباب الفصل في السابق الهجرة، في عائشة انظر: حديث64

إلسسى للهجرة بكر أبي بخروج المتعلق هُطرف كرُذ حيث الولى، الغربة
الدغنة. ابن وجوار الحبشة،

السسواو، وفتسسح المعجمسسة السسزاي وسكون ةلالمهم الحاء ورة: بفتحَْزالح65
ويشسسددون السسزاي يفتحسسون والمحدثون صوابه، الدارقطني: كذا قال

زيسسد -لمسسا المسسسجد فسسي دخلسست وقد بمكة، سوق تصحيف، وهو الواو
اليسسوم يعسسرف ماسسا المعاصسسرين: وهسسي بعسسض وقسسال ياقوت، فيه- قاله

واللسسه الشسسمس، ماطلسسع مان المسعى يقابل مارتفع القشاشية، باسم
م.لأع

فسسي الجغرافيسسة المعسسالم ماعجسسم )،2/255البلسسدان: ( انظسسر: ماعجسسم
).98البلدي: ص( لعاتق النبوية السيرة

فضل في - باب69 المناقب،  - كتاب50في:  الترماذي رواه الحديث66
غريسسب حسسسن حسسديث وقسسال: هسسذا )،5/722( )،3925( رقسسم ماكة،

صحيح.

 - فضسسل306 المناسك،  - كتاب8 الكبرى، سننه في النسائي ورواه
أ).55 (ل ماكة

( رقم ماكة، فضل  - باب103 المناسك،  - كتاب25في:  مااجه وابن
3108) (2/1037.(

اللسسه صلى النبي إخراج  - باب67 السير،  - كتاب17في:  والدارماي
).2/156( )،2513( رقم ماكة، مان وسلم عليه

).4/305المسند: ( في وأحمد



)،490( برقسسم ماسسسنده، مان المنتخب في كما حميد بن عبد والحافظ
أخطاء. عدة المطبوع سند ) وفي439( ص

عبسسد بسسن سسسلمة أبسسي عسسن الزهسسري روايسسة مان صحيح حديث مان وهو
عدي. بن الله عبد عن عوف ابن الرحمن

أبسسي عسسن علقمسسة بسسن عمرو بن ماحمد رواية مان الترماذي إليه وأشار
عبد عن سلمة أبي عن الزهري وقال: وحديث هريرة أبي عن سلمة

بسسن ماحمد لن وذلك )،5/723( أصح، عندي حمراء بن عدي بن الله
)،2/196التقريسب: ( فسسي حجسر ابسسن قال كما أوهام له صدوق عمرو

وأحفظ. مانه أوثق فالزهري

أبسسي عسسن سلمة أبي عن رواه نفسه الزهري أن هذا على يعكر ولكن
كمسسا أ)،55 (ل الكسسبرى والسسسنن )،4/305المسند: ( في كما هريرة

).4/305أيًضا: ( المسند في بعضهم عن سلمة أبي عن نفسه رواه

الزهسسري: علسسى الحسسديث فسسي الختلف ذكسسر بعسسد حجسسر ابسسن قسسال
.)6/163( الصابةالول".  "...والمحفوظ

بسسن عسسدي بسسن اللسسه عبسسد عسسن سسسلمة أبسسي عسسن الزهسسري يعني: رواية
الحمراء.

وليسسس صسسحيحان، الحسسديثين كل أن المباركفوري: "... الظاهر وقال
).10/427الحوذي: ( الخر"… تحفة مان أصح أحدهما

الحسسديث لن نظسسر؛ فيسسه الصسسحابة مان واحدة بمنسزلة الحديثين وكون
أماور: بعدة يترجح سلمة أبي عن الزهري حديث وهو الول

ٍو ماقابسسل فسسي الثبات الثقات مان الزهري عن رواته - تعدد1 واحسسد را
ثقسسة وهسسو راشسسد بن ماعمر وهو هريرة أبي عن سلمة أبي عن عنه له

كذلك. ثبت

الروايسسة فسسي أماسسا الولسسى، الروايسسة فسسي بالتحديث الزهري - تصريح2
عنعن. فقد الثانية



عن الزهري ماعمر: عن قال فمرة اختلف، فيها الثانية الرواية - أن3
أبسسي عن الزهري عن ومارة أرسله، ومارة هريرة، أبي عن سلمة أبي

بعضهم. عن سلمة

طريسسق ماسسن ورد فقسسد هريسسرة، أبي عن سلمة أبي عن ماعمر حديث أماا
هريسسرة، أبي عن سلمة أبي عن علقمة بن عمرو بن ماحمد عن أخرى
اللسسه وعبسسد هريرة، الصحابيين: أبي كل عن الحديث صحة حجير وهذا

أعلم. الحمراء. والله بنا عدي بن

بمثله. عباس ابن عن شاهد وللحديث

غريسسب حسسسن حسسديث وقال: هسسذا السابق الموضع في الترماذي رواه
( رقسسم غريسسب.. حسسديث صسسحيح التحفسسة: حسسسن وفي الوجه، هذا مان

5539،( )4/421.(

بسسن الرحمسسن عبسسد بن ويحيى سلمة بيأ حديث مان مارسل شاهد وله
الطويلة. ماكة فتح قصة ضمن اطب،ح

ماكسسة، فتسسح ) حسسديث2435( المغازي، كتاب في شيبة أبي ابن ورواه
).14/476( )،18746( رقم

بهسسا، التعريسسف سسسبق وماجنسسة ماكسسة، نبسسات ماسسن نبتسسان والجليل لذخرا67
أحسسسب الخطسسابي: كنسست وقسسال ماكسسة، بقسسرب جبلن وطفيسسل وشاماة

).7/263: (الفتح  انظر.عينان أنهما عندي ثبت حتى جبلن أنهما
المحسسدثين، عنسسد الطسساء وسكون الباء أوجه: بضم ضبطه في بطحان68

ة، أهل مان كثير عند الطاء وكسر الباء وبفتح البساء بفتسح وضسبط اللغ
وقناة. وبطحان الثلثة: العقيق المدينة أودية أحد هو الطاء، وسكون

).2/446البلدان: ( انظر: ماعجم
).1/26( انظر: النهاية المتغير، جن: هوآال69
)2/224- بساب: (12 المدينسة، فضسائل - كتساب30في: البخاري رواه70

اللفظ. بهذا



عليسسه اللسسه صسسلى النبي ماقدم - باب 46 النصار، - ماناقب63 وفي:
).4/263المدينة: ( وأصحابه وسلم

).7/5( الرجال النساء عيادة - باب 8 المرضى، - كتاب 75وفي: 

).7/11(: والحمى الوباء برفع دعا مان باب - 22

( والوجع الوباء برفع الدعاء باب - 43 الدعوات، كتاب - 80 وفي:
7/160(.

سسسكنى فسسي السسترغيب بسساب - 86 الحسسج، - كتسساب15فسسي:  وماسسسلم
).2/1003) (480( رقم المدينة،

هذه ) وفي260 ،239 ،222-221 ،65 ،6/56المسند: ( في وأحمد
اللعن. - ذكر المسند - في وحدها الرواية

أصسسحاب ماسسن ّاعتسسل ماسسن ذكر هشام، ابن رةيس في كما إسحاق وابن
).2/238( وسلم عليه الله صلى النبي

الرسالة. هذه أول في المخرج الغربة حديث في كما71
،)153-150 ،150 ،147 ،143-2/140( هشسسام ابن انظر: سيرة72

( الثسسر وعيسسون ،)329-319 ،310-2/302كسسثير: ( لبسسن والسسسيرة
( ص خليسسل الدين لعماد السيرة، في وانظر: دراسة )،1/195-202

147-158.(
).7/271الباري: ( فتح73
).7/271الباري: ( فتح74
عمسسرة  - بسساب43 المغسسازي،  - كتسساب64البخسساري:  صسسحيح فسسي كما75

.)5/85( القضاء،

).3/168يكتب: (  - باب: كيف6 الصلح،  - كتاب53وفي: 
وقسسال: صسسحيح )،3/314( الصسسحابة ماعرفسسة  كتسساب:المسسستدرك في76

حسسسن، حجر: بسند ابن وقال الذهبي، ووافقه يخرجاه، ولم السناد،



( اريسسسالب  فتسسح.المختسسارة فسسي والضسسياء السسبر، عبسسد لبسسن نسبته وزاد
7/271.(

،والذهبي هو عنه وسكت )،3/14( الهجرة انظر: المستدرك: كتاب77
تيمية، ابن ركنأ وقد )،7/271( وانظر: الفتح سبق، ماا لمعناه ويشهد

السسسنة: ( الهجرة. انظر: مانهسساج قبل المؤاخاة كثير وابن القيم، وابن
).2/326( كثير لبن والسيرة )،2/79المعاد: ( وزاد )،4/96

ًبا سيأتي ماا انظر78 اليهود. ماع المواجهة ماوضوع في قري
.41-39 اليات  رقم:الحج سورة79
ً.مايل وعشرون ثلثة المدينة جهة مان الجحفة وبين بينها ةيالبواء: قر80

).7/279( انظر: الفتح
جهينسسة جبسسال ماسسن - جبسسل السسواو وتخفيسسف تضم وقد الباء بواط: بفتح81

).7/280(  الفتح.ينبع بقرب
ماكانهسسا الياء، وتخفيف السين وفتح العين يرة: بضمَسُالع أو يرةَشُالع82

الطريق. انظر: الفتح إل البلد وبين بينها ليس بينبع، الحج مانسزل عند
.)4/127البلدان: ( ماعجم )،7/279(

لهميته. خاصة فقرة ماكة لفتح أفردت83
).176-175( ص خليل الدين لعماد السيرة في انظر: دراسة84
).2/365الطبري: ( وتاريخ )،2/90( هشام ابن انظر: سيرة85
تخريجسسه وسبق عنهما الله رضي عمر عن عباس، ابن حديث في كما86

الغربة. بمظاهر المتعلق الثاني الفصل آخر في
).464-2/463كثير: ( لبن انظر: السيرة87
الثسساني الفصسسل فسسي وسبق عنه الله رضي طلحة أبي حديث في ماك88

)،292-2/276( هشسام ابسن وانظر: سسسيرة ،الغربة بمظاهر المتعلق
) وغيرها.233-222( ص للعليمي: بدر غزوة مارويات



:)2/433كسسثير: ( لبسسن السسسيرة وفسسي المطبسسوع، المسسسند فسسي كسسذا89
أولى. ولعله ،المشركين فسبقنا

).3/124( القليل. انظر: النهاية المطر الطش: هو90
).1/345( الترس. انظر: النهاية وهو حجفة، الحجف: جمع91
):2/423كسسثير: ( لبسسن السسسيرة وفسسي المطبسسوع، المسسسند فسسي كسسذا92

ماسسن شسسباب لسسه داود: فانتسسدب أبسسي رواية في إذ القرب وهو ماشببة،
(أي: ثلثة القرشيين بعدد النصار مان يخرج أن العادة إن ثم النصار،
فقط).

عسسن إسسسرائيل، حدثنا حجاج، طريق ) مان1/117أحمد: ( الماام رواه93
علي. عن ماضرب، بن حارثة عن إسحاق، أبي

( برقسسم المبسسارزة، فسسي  - بسساب119 الجهاد،  - كتاب9في:  داود وأبو
المبارزة. خبر على ماقتصًرا إسرائيل، طريق مان )3/119( )،2665

لسسه حصسسل لكسسن ثبسست، العسسور: ثقسسة المصيصي ماحمد ابن هو وحجاج
( ماوته. انظسسر: التهسسذيب قبل بغداد قدم حين عمره، آخر في اختلط
).1/154( والتقريب )،2/205

وماضى. السبيعي: ثقة، إسحاق أبي بن يونس ابن هو وإسرائيل

أنسسه إل عابسسد، ثقسسة السبيعي: ماكثر الله عبد بن عمرو هو إسحاق وأبو
وماضى. مادلس وهو ونسي، شاخ

( والتقريسب )،2/166( ماضسرب: ثقسسة. انظسر: التهسسذيب بسسن وحارث
1/145.(

بعضها. سبق بها يقتير كثيرة شواهد وله ضعيف، فالسناد

ولمسسا تقسسدم، لمسسا شسسواهد وفيسسه حسسسن، سسسياق كسسثير: "هسسذا ابن قال
).2/424( سيأتي" السيرة

.123 الية عمران: رقم آل سورة94



/3( )،374-2/257( هشام ابن بدر: سيرة غزوة تفصيلت في انظر95
3-45.(

السسسيرة وفقسسه العليمسسي، ماحمسسد لحمسسد بسسدر غسسزوة وكتاب: مارويات
السير. كتب مان وغيرها )،257-232( ص للغزالي

).1/278السفاريني: ( ماحمد للشيخ المسند ثلثيات عن: شرح ًنقل96
.1 الية الفتح: رقم سورة97
غسسزوة - بسساب35 المغسسازي، - كتسساب64فسسي:  أنس عن البخاري رواه98

.)5/66( الحديبية،

لسسك فتحنسسا إنا - باب1 الفتح،  - سورة48 التفسير،  - كتاب65وفي: 
).6/44ا: (ًمابين اًفتح

حديث التحفة، في المزي أفاده التفسير، في الكبرى، في والنسائي
)1270) :(1/331.(

علسسى الفتسسح سسسورة نسسزول بسساب الجزيسسة، كتاب السنن، في والبيهقي
).9/222( وسلم عليه الله صلى النبي

سسورة نسسزول بسساب ة،بيسسالحدي عمسرة أبسواب جماع النبوة، دلئل وفي
).4/157( الفتح

عنه: الله رضي  جابر عن هذا جاء99

فسسي النبوة علماات - باب25 المناقب، - كتاب61في:  البخاري رواه
).4/170السلم: (

).5/63( الحديبية غزوة  - باب35 المغازي،  - كتاب64وفي: 

( المبارك والماء كةََرالب شرب  - باب31 الشربة،  - كتاب74وفي: 
6/252.(

الماسسام مابايعسسة استحباب  - باب18 الماارة،  - كتاب33في:  وماسلم
).3/1484( )،72،73( رقم الجيش،



).1/61الناء: ( مان  - الوضوء61 الطهارة، - كتاب1والنسائي: 

).1/175( )،2242( حديث التحفة، في المزي أفاده الكبرى، وفي

).3/329،365المسند: ( في وأحمد

ماسسن ظهسسر ماا باب الحديبية، غزوة أبواب جماع الدلئل، في والبيهقي
عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول أصسسابع بين مان الماء بخروج الحديبية،

).116-4/115( وسلم

الماء فوران في والعشرون، الخاماس الفصل الدلئل، في نعيم وأبو
).446( ص.. أصابعه بين مان

( الحديبيسسة وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى الرسسسول زوةغسس فسسي سعد وابن
2/98.(

الحكم: بن وماروان ماخرماة، بن المسور حديث في كما100

فسسي الشروط - باب15 الشروط، - كتاب54في:  البخاري رواه وقد
).184-3/178الجهاد: (

زيسادات. وفيسسه وفيسسه )،326-4/323المسسسند: ( فسسي أحمسد والماسسام
الحديبية. أحداث تفاصيل

وانظسسر: وماسسروان، المسسسور، لحسسديث أحمسسد الماسسام روايسسة فسسي كما101
).3/332( هشام ابن سيرة

ة فسي كما102 هشسام: ( ابسن وانظسر: سسيرة أيًضسا، أحمسد الماسام رواي
3/332.(

).3/336هشام: ( ابن سيرة103
ا:ًسسعموما الحديبيسسة غسسزوة فسسي انظرو )،3/337هشام: ( ابن سيرة104

هشام: ( ابن سيرة الحكمي، حافظ للشيخ الحديبية غزوة مارويات
).367-348( للغزالي السيرة فقه ،)3/321-341



وقسسد اليهسسود، ماع والموادعة المؤمانين، بين المؤاخاة وثيقة في كما105
ابسسن فسسي: سسسيرة كمسسا سسسند، بسسدون إسسسحاق ابسسن الوثيقة هذه روى

) وماسن150-2/147( وسسلم عليه الله صلى الرسول هجرة هشام
المؤلفين. مان جمع رواه طريقه

العاقلسسة: ( بسساب السسديات، - كتسساب السسسنن فسسي بعضه: البيهقي وروى
عثمان بن ماحمد بن عثمان إسحاق: حدثني ابن طريق مان )،8/106

رضسسي الخطسساب بسسن عمسسر آل مان قال: أخذت شريق بن الخنس بن
بالمؤاخسساة، المتعلسسق الجسسزء على فيه واقتصر ..،الكتاب هذا عنه الله
ظاهر. هو كما مانقطع، والسناد المعاهدة، إلى إشارة فيه كان وإن

كتبهسسا السستي العهسسود الماوال: كتسساب كتاب في هزنجوي بن حميد ورواه
( برقسسم الصسلح، لهسل وأصسسحابه وسسلم عليسسه اللسه صلى الله رسول

750،( )2/466 .(

بيسسن وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول الماوال: كتاب في عبيد وأبو
). 196-193( ): ص518( برقم يثرب، وأهل المؤمانين

خالسسد، بن قيلُع عن الليث، عن صالح، بن الله عبد يقرط مان كلهما
فذكره. قال: بلغني نهأ شهاب، ابن عن

وماضى. الغلط، كثير صالح: صدوق بن الله وعبد

فسسي ثقة عبيد- ويحيى أبي -عند بكير بن الله عبد بن يحيى تابعه لكن
). 1/351( التقريب )،11/237(  التهذيب:الليث. انظر

وماضيا. العين- ثقتان، -بضم وعقيل والليث،

الزهري. لرسال ضعيف والسناد

بيسسن الموادعسسة الثسسر: ذكسسر عيسسون فسسي كمسسا خيثمسسة، أبسسي ابسسن ورواه
عمسسرو بسن اللسه عبد بن كثير طريق ) مان1/198( واليهود المسلمين

جده. عن أبيه، عن المزني،

).8/106( العاقلة باب الديات، في: كتاب والبيهقي



كمسسا للعتضسساد ول للستشسسهاد، تصسسلح ول ا،ّجد ضعيفة الطريق وهذه
سبق.

بسسن كعسسب قتسسل قصسسة فسسي ماالسسك، بسسن كعسسب عسسن داود، أبو روى وقد
علسسى فغدوا والمشركون، اليهود فزعت قتلوه،  فلما:وفيه الشرف،

لهسسم فسسذكر لِسسُتفق صاحبنا، قُِرالوا: طقف وسلم عليه الله صلى النبي
ينتهسسون اًسسكتاب وبينهسسم بينسسه يكتب أن إلى وسلم عليه الله صلى النبي
وبيسسن وبينهسسم، بينسسه وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي فكتب فيه، ماا إلى

صحيفة. عاماة المسلمين

 - بسساب22 والفيسسء، والماسسارة الخراج  - كتاب14في:  داود أبو رواه
)402 ،3/401) (3000( برقم المدينة، مان اليهود إخراج كان كيف
عسن نسافع بسن الحكسم عسن فسارس، بسن يحيسى بسن ماحمسد طريق مان

بسسن كعسسب بسسن اللسسه عبسسد بسسن الرحمسسن عبد عن الزهري، عن شعيب،
عليهم. تيب الذين الثلثة أحد - وكان أبيه عن ماالك،

( جليل. انظر: التهذيب الذهلي: ثقة هو فارس، بن يحيى بن وماحمد
).2/217( والتقريب )،9/511

( والتقريسسب )،2/441( ثبت. انظسر: التهذيب نافع: ثقسة بن والحكسم
1/193.(

الزهسسري، فسسي الناس أثبت مان عابد، حمزة: ثقة أبي ابن هو وشعيب
).1/352( والتقريب )،4/351( انظر: التهذيب

وماضى. حجة، والزهري: إماام

)،6/215( كعب: ثقة. انظر: التهسسذيب بن الله عبد بن الرحمن وعبد
).1/488( والتقريب

الثلثسسة، أحسسد -وكسسان قسسوله مان يظهر كما جده، وماالك كعب هو وأبوه
وغيره. التهذيب في كما جده مان الرحمن عبد سماع ثبت وقد

السناد- صحيح. -بهذا فالحديث



ماسسن الجزيسسة مانه تؤخذ ل مان باب الجزية كتاب في البيهقي رواه وقد
عسسن القاضسسي، الحسسسن بسسن أحمد طريق ) مان9/183الوثان: ( أهل
أبسسي عسسن الهيثسسم، بسسن الكريسسم عبسسد عسسن القطسسان، زياد بن سهل أبي

بسسن اللسسه عبسسد بن الرحمن عبد عن الزهري، عن شعيب، عن اليمان،
عليهم. تيب الذين الثلثة أحد ابن وكان أبيه، عن أظنه كعب،

( النبلء أعلم سسسيرثقة. انظسسر:  الحيري: إماام هو الحسن بن وأحمد
).6/306للصفدي: ( والوافي ،)17/356

ه عبسد بسن ماحمد بن أحمد هو سهل وأبو ة. زيساد بسن الل القطسان: ثق
).8/34( الوافي )،15/521( انظر: السير

( عسساقولي: ثقسسة. انظسسر: السسسير السسدير هسسو الهيثسسم بسسن الكريسسم وعبد
).5/120( والمنتظم )،13/335

قليل. قبل وسبق الحمصي، نافع بن الحكم هو اليمان، وأبو

تسسابعي وهسسو كعسسب، بن الله عبد عن لنها مارسلة؛ فالرواية هذا وعلى
ًفا فيها، الذي للجزم داود أبي رواية ترجيح ويمكن البيهقي لرواية خل

التردد. فيها التي

وهسسذا المسسدني، العهسسد بداية عن الكتابة ُتأخر الرواية هذه في لحظُوي
وغيرهم. والمؤرخين السير أهل ماعظم عليه ماا خلف

تجديسسد هسسو إنمسسا كعسسب روايسسة في ماا بأن الروايتين بين بعضهم وجمع
)،197( عبيسسد: ص لبسسي أعلسسم. انظسسر: الماسسوال والله الول، للموثق
النبسسوة عهسسد في المدني وكتاب: المجتمع )،2/479( الطبري وتاريخ

).114ص( العمري ضياء أكرم للدكتور
البيعة. ماوضوع في سبق ماا انظر106
)،1/129( الطسسبري  وانظسسر: تفسسسير14 اليسسة البقرة: رقسسم سورة107

في القوال أحد وهذا )،1/78المنثور( الدر )،1/51( البغوي تفسير
.الية



عباس: ابن عن بذلك الحديث جاء108

صلى النبي صفة - باب23 المناقب، - كتاب61 :في البخاري رواه
).4/166( وسلم عليه الله

اللسسه صسسلى النبي اليهود إتيان - باب52 النصار، - ماناقب63وفي: 
).4/269( المدينة قدم حين وسلم عليه

).7/59( الفرق - باب70 ،ساللبا - كتاب77وفي: 

النسسبي سسسدل فسسي  - بسساب24 الفضسسائل،  - كتسساب43فسسي:  وماسلم
).4/1817) (90( رقم وفرقه، شعره وسلم عليه الله صلى

الفسسرق، فسسي جسساء ماا  - باب10 الترجل،  - كتاب27في:  داود وأبو
).4/407) (4188( رقم

اللسسه رسسسول شسسعر فسسي جسساء ماسسا  - باب3الشمائل:  في والترماذي
).46( ) ص29( رقم وسلم عليه الله صلى

).8/184( الشعر  - فرق62 الزينة،  - كتاب48في:  والنسائي

الجمسسة اتخسساذ - بسساب36 اللبسساس، - كتسساب32فسسي:  ماسساجه وابسسن
).2/1199( )3632( رقم ب،ئوالذوا

).1/246،261المسند: ( في وأحمد

الفةسسسلمخ المسسستقيم الصسسراط كتسساب: "اقتضسساء هسسذا فسسي رسسسوانظ
العقل تحقيق: د. ناصر تيمية، ابن السلم الجحيم" لشيخ أصحاب

ماهم.  ) فهو1/410-419(
مابحسسث: الستسسسرار ضسسمن العزلسسة رسسسالة فسسي ذلسك بعض سيأتي109

السلسلة. هذه ضمن بالدين
خليسسل: السسدين لعماد السيرة في اليهود: دراسة ماوضوع حول انظر110

،335 ،301 ،264-257( للغزالي السيرة وفقه )،359-319( ص
368.(



.68 الية  رقم:القصص سورة111
دفسسع ماوضسسوع: عواماسسل فسسي الفصسسل هسسذا آخسسر فسسي يأتي ماا وانظر112

الغربة.
.85 الية القصص: رقم سورة113
إن بسساب  - القصسسص،28 التفسسسير،  - كتسساب65في:  البخاري رواه114

). 6/18القرآن: ( عليك فرض الذي

( )،6094( حديث التحفة، في المزي فادهأ الكبرى، في النسائيو
5/135.(

).20/125التفسير: ( في والطبري

المنسسذر، وابسسن حميسسد، بسسن عبسسدو شسسيبة، أبي لبن السيوطي هونسب
).6/445( والبيهقي: الدر ،هماردوي وابن حاتم، أبي وابن

الحديبية. ماوضوع في سبق ماا انظر115
( هشسسام ابن قال كما فيها، والسلح الحديد لكثرة الخضراء سميت116

4/46.(
السسباب ذكسر فسي إسسناد، بسدون إسسحاق ابن عن هشام نبا رواه117

).4/47( ماكة إلى المسير الموجبة

بسسن ماحمسسد عسسن ماكسسة فتسسح عسسن الخسسبر ذكسسر التاريسسخ، في والطبري
عبسساس بسن اللسه عبيسسد بسن الله عبد بن حسين قال: حدثني إسحاق

عباس. ابن عن عكرماة عن

النسسسائي: ماسستروك، وقسسال حسساتم وأبسسو ماعيسسن ابسسن ضعفه والحسين
حسسديثه يكتب مامن وهو ا،ًبعض بعضها يشبه عدي: أحاديثه ابن وقال
المقدار. جاوز قد اًمانكر اًحديث حديثه في أجد لم فإني

حجر: ضعيف. ابن وقال الذهبي: ضعفوه، وقال



والكاشف )،1/176( التقريبو )،2/341التهذيب: ( انظر: تهذيب
)1/170.(

إسسسحاق ابسسن طريق مان ماسنده في هراهوي بن إسحاق رواه ولكن
ابسسن عسسن عتبسسة بسسن الله عبد بن الله عبيد عن الزهري قال: حدثني

عباس.

صسسدوق فهسسو إسسسحاق ابن خل ثقات ورجاله حسن، إسحاق وإسناد
الحسسافظ قسسال ولذلك ؛بالتحديث الرواية هذه في صرح وقد مادلس

الزهريسسات في بتماماه الذهلي ورواه صحيح، حديث "هذا: حجر بنا
فيسسه ليسسس لكسسن ،إسسسحاق بسسن ماحمسسد دريس) عنإ (أبي طريق مان

هنسسا السسذي والسسسياق الزهسسري، ماسسن له بسماعه إسحاق ابن تصريح
.ا"ّجد حسن

السسسيرة كتسساب المخطوطسسة)، المسسسندة (النسخة العالية المطالب
).360-359 الفتح: (ل غزوة باب والمغازي،

الصحيح. رجال وقال: رجاله للطبراني المجمع في الهيثمي وعزاه

).167-6/166الفتح: ( غزوة باب والسير، المغازي كتاب

 الكبير. الطبراني في عباس ابن ماسند في أجده ولم

ابسسن طريسسق ماسسن والتسسأماين سفيان، أبي إسلم قصة داود أبو وروى
ابسسن عسسن عتبسسة بسسن اللسسه عبد بن الله عبيد عن الزهري عن إسحاق
عباس.

خسسبر فسسي جسساء ماسسا  - بسساب25 والفيء، والماارة الخراج  - كتاب14
).3/416( )،3021( رقم ماكة،

أبيه. عن عروة بن هشام عن نحوه صحيحه في البخاري وساق

عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي ركسسز أيسسن  - بسساب48 المغازي، - كتاب64
حجسسر: ابسسن مارسسسل. قسسال ). فهسسو5/91الفتسسح: ( يسسوم الراية وسلم
ً عروة عن الطرق مان شيء في أره "ولم .)8/6( " الفتحماوصول



- هسسي المشسسددة النسسون وكسسسر الجيسسم وفتسسح الميسسم المجنبة: بضم118
ماجنبتسسان، فللجيسش والميسسسرة، الميمنسة فسسي تكسسون الستي الكتيبسسة

).1/303( انظر: النهاية
تخريجه. سيأتي119
الفصل. هذا أول في سبق ماا انظر120
).4/205هشام: ( ابن سيرة121
)،247-205( هشسسام ابسسن فسسي: سسسيرة الوفسسود تفصسسيلت وانظسسر122

1/29( دسسع ابن طبقات )،416-5/309للبيهقي: ( النبوة ودلئل
المعاد وزاد الموضوع، هذا في المصادر أوسع مان ولعله )،1-359
)3/498-512، 595-686.(

بارزة). (خطوات الموضوع أول في سبق ماا انظر123
النسسبي كتب  - باب27 والسير، الجهاد  - كتاب32في:  ماسلم رواه124

وجسسل عز الله إلى يدعوهم ارفالك مالوك إلى وسلم عليه الله صلى
).3/1397( )،75( رقم

عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي كتسساب بيسسان الجهاد، في: كتاب عوانة وأبو
).197-196 ،4/195( هرقل إلى وسلم

إلسسى وسسسلم عليه الله صلى النبي كتاب باب الدلئل، في والبيهقي
).4/376( السلم إلى يدعوهم الجبارين

سعد ابن وسلم: طبقات عليه الله صلى النبي ماراسلت في انظر125
( عوانسسة أبسسي وماسسستخرج المصادر، أوسع مان ) وهو1/258-291(

).697-3/688المعاد: ( وزاد )،4/176-198
حيث )،3/383( المعاد وانظر: زاد )،22-4/21( هشام ابن سيرة126

كسسل أن إسسسحاق ابن ذكره ماا الله: "والصحيح رحمه القيم بنا قال
الخرى". عن انحازت فئة



كسسثير ابن وسيرة السابقين، درينستبوك: المص غزوة وانظر: في
صسسادق ماحمسسد للشسسيخ الوليسسد بسسن دخالسس وكتسساب )،3/455-493(

ماهم. ) وهو69-56( ص عرجون
وذكسسر الشسسام، يلسسي ماما البحر ساحل على مادينة الهمزة أيلة: بفتح127

بالعقبة. اليوم تعرف التي أنها بعضهم

فسسي الجغرافيسسة المعسسالم ماعجسسم )،1/292( البلسسدان نظر: ماعجما
).35( السيرة: ص

شسسمال وتقسسع بالبلقاء، عمان أعمال مان الجيم- ماوضع -بفتح جرباء128
ا. انظسسر: ماعجسسمًستقريب ً كيل22 بعد على الردنية ماعان مادينة غربي

).81( المعالم: ص ماعجم )،2/118( البلدان
أعمال مان الشام أطراف في - بلد الراء وضم الهمزة - بفتح ُحرَْذأ129

 ماعجسسم.جرباء مان ماقربة على وهي البلقاء نواحي مان ثم الشرارة
).81( المعالم: ص ماعجم )،1/129( البلدان

ماسسن ماراحل سبع على بلدة وفتحها- هي الدال -بضم الجندل دوماة130
ماعجسسم الجسسوف، قرى مان وهي المنورة، المدينة وبين بينها دماشق
).127( المعالم: ص ماعجم )،2/487( البلدان

-3/526المعسساد: ( زاد )،180-4/159( هشسسام ابسسن انظسسر: سسسيرة131
592.(

).4/291( هشام ابن سيرة132
.5،6 اليات  رقم:القصص سورة133
.55 الية  رقم:النور سورة134
.33 الية  رقم:التوبة سورة135

.28 الية  رقم:الفتح سورةو

.9 الية  رقم:الصف وسورة



.12 الية  رقمة:التوب سورة136
- بسساب5 بسسراءة، - سسسورة9 التفسير، - كتاب65في:  البخاري رواه137

لفظه. ). وهذا5/203لهم. ( أيمان ل إنهم الكفر أئمة فقاتلوا

المزي أفاده الكبرى، السنن في التفسير كتاب في النسائي رواهو
).3/33( )،3330( الحديث رقم التحفة، في

ماردويسسه: ( وابسسن شسسيبة أبسسي لبسسن السسدر فسسي السسسيوطي وعسسزاه
4/136.(

الثاني. الفصل في تخريجه سبق138
.182-171 مان  اليات:الصافات سورة139
بيانه. وسبق الحزاب، يوم في حدث كما140
.89 الية  رقم:النحل سورة141
أخبرنسسا هسسارون، بسسن يزيد طريق مان )،4/131أحمد: ( الماام رواه142

عبد والصواب: عن ( الجرشي عوف أبي بن الرحمن عبد بن حريز
عنه. الله رضي يكرب ماعد بن المقدام عوف) عن أبي بن الرحمن

)،11/366( عابسسد. انظسسر: التهسسذيب ماتقسسن هسسارون: ثقسسة بن ويزيد
).2/372( والتقريب

)،2/237( ثبسست. انظسسر: التهسسذيب عثمسسان: ثقسسة ابسسن هسسو وحريسسز
).1/159( والتقريب

صسسحبة. وقيسسل: لسسه الجرشسسي: ثقسسة، عسسوف أبسسي بسسن الرحمن وعبد
).1/494( والتقريب )،6/246( انظر: التهذيب

- صحيح. السناد - بهذا فالحديث
القبائل، على والعرض بالدعوة، الجهر ماوضوع في سبق  ماا:انظر143

الضطهاد. ماوضوع في وقبلهما
.6 الية  رقم:ص سورة144



).23/126الطبري: ( تفسير145
الماسسام تأماير  - باب2 والسير، الجهاد  - كتاب32في:  ماسلم رواه146

).3/1357( )،3( رقم البعوث، على راءماال

المشسسركين، دعسساء فسسي  - بسساب9 الجهسساد، - كتسساب9في:  داود وأبو
).3/83( )،1612( برقم

وصسسيته فسسي جسساء ماسسا  - باب48 السير،  - كتاب22في:  والترماذي
)،4/162( )،1617( برقسسم القتسسال، فسسي وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى

صحيح. حسن وقال: حديث

1(ل القتسسال قبل  - الدعوة3 السير، الكبرى: كتاب في والنسائي
ب).14

( برقسسم الماسسام،  - وصسسية38 الجهسساد،  - كتسساب24في:  مااجه وابن
2858،( )2/953.(

).358 ،5/352المسند: ( في أحمد والماام
الرسسسائل، وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى بعثسسه حسسديث تخسسرج سسسبق )(147

صفحات. قبل-  جملة الموضوع إلى والشارة
كصسسبرهم عديسدة، ماسواطن فسسي لسذلك عديسسدة أماثلة ذكر سبق وقد148

المدينسسة، إلسسى ثسسم الحبشسسة، إلسسى وهجرتهسسم قريسسش، اضطهاد على
وماوقسسف المهسساجرين، اسسستقبال وفسسي البيعتين مان النصار وماوقف

وبيسسن بينهسسم الكسسثيرة المعسسارك ا- فسسيًوأنصسسار -ماهاجرين المؤمانين
المشركين.

عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي أصسسحاب  - فضسسائل62في:  البخاري رواه149
).4/195بكر": ( أبي فضائل "ضمن  - باب5 ،وسلم

سسسب تحريسسم - بسساب54 الصحابة، فضائل  - كتاب44في:  وماسلم
(*).)4/1967( )،221،222( رقم الصحابة،



نة، - كتاب34في:  داود وأبو ي فسي - بساب11 الس ب عسن النه س
).5/45): (4658( رقم وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب

(3861( رقسسم  - بسساب59 المناقب،  - كتاب50في:  والترماذي  (
صحيح. حسن حديث وقال: هذا )،5/695

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

للنسسسائي: الفضسسائل وفسسي ماسساجه، ابسسن وفي الول، - الموضع ماسلم في ) وقع*(
خلف قال هريرة. وقد أبي الثاني: عن الكبرى: الموضع وفي الثاني، الموضع

حجسسر، وابسسن والمسسزي، الجياني، علي وأبو الدماشقي، ماسعود وأبو الواسطي،
البسساري: ( فتسسح )،344 ،3/343( الشسسراف انظسسر: تحفسسة خطأ، وغيرهم: إنه

7/35، 36.(

اللسسه صسسلى النسسبي أصسسحاب ماناقب الصحابة، فضائل في والنسائي
).179( ) ص203،204( رقم سبهم عن والنهي ،وسلم عليه

النسسبي أصسسحاب  - مانسساقب60 المنسساقب،  - كتسساب48 الكبرى، وفي
 ب).109 وسلم: (ل عليه الله صلى

رسسسول أصسسحاب فضسسائل فسسي  - بسساب11 في: المقدماة مااجه وابن
.(*))1/57( )،161( رقم وسلم عليه الله صلى الله

الصسسحابة، فضسسائل وفي )،54 ،3/11ماسنده: ( في أحمد والماام
).1/51( )،7-6( رقم

).7/144) (3596( رقم بغداد: ترجمة تاريخ في والخطيب

مانها:  شواهد وله

). 3/149): (1180( ترجمة بغداد تاريخ في جابر عن

). 1/53): (8( رقم أحمد للماام الصحابة فضائل في أنس وعن

).8/144): (4240( ترجمة بغداد، تاريخ في ونحوه
.10 الية : رقمدالحدي سورة150
.77 الية النساء: رقم سورة151
الجهسساد: ( وجسسوب  - بسساب1 الجهاد،  - كتاب24في:  النسائي رواه152

6/3 .(



). 5/170( النساء، سورة تفسير التفسير، في والطبري

). 1/525كثير- ( ابن تفسير في -كما حاتم أبي وابن

علسسى صحيح حديث ) وقال: هذا2/66( الجهاد، في: كتاب والحاكم
الذهبي.  ووافقه يخرجاه، ولم البخاري شرط

بالقتسسال: ( الذن مابتسسدأ بسساب السسسير، كتسساب سسسننه، فسسي والسسبيهقي
9/11.(

).1/526أيًضا: ( هماردوي لبن التفسير في كثير ابن هونسب

الحسسسين أنبأنسسا شسسقيق، بن الحسن بن علي طريق مان كلهم رووه
عباس. ابن عن عكرماة، عن دينار، بن عمرو عن واقد، بن

( حسسافظ. انظسسر: التهسسذيب شسسقيق: ثقسسة بسسن الحسسسن بسسن وعلسسي
).2/34( التقريب )،7/298

)،2/373( أوهسسام. انظسسر: التهسسذيب لسسه واقسسد: ثقسسة بسسن والحسسسين
).1/180( والتقريب

( والتقريسسب )،8/28( ثبت. انظسسر: التهسسذيب دينار: ثقة بن وعمرو
2/69 .(

وماضى. ثبت، وعكرماة: ثقة

- صحيح. السناد - بهذا فالحديث
صلح الدكتور وسلم عليه الله صلى حوله كتب ماا ماعظم جمع وقد153

اللسسه صلى الله رسول عن ألف ماا كتاب: ماعجم في المنجد، الدين
وسلم. عليه

. 159 الية عمران: رقم آل سورة154
.159 الية عمران: رقم آل سورة155
فقسسال: يكذب؟ سأله: هل حين هرقل ماع سيفان أبي قصة في كما156

تخريجها. وسيأتي فقال: ل، يغدر؟ سأله: هل وحين ل،



ذلسسك ماسسن  حاشسساه!وغيرهسسا والجنسسون بالسسسحر لسسه وصفهم في كما157
وسلم. عليه الله صلى

( برقسسم - بسساب42 القياماسسة، صسسفة - كتسساب38فسسي:  الترماسسذي رواه158
صحيح.  حديث وقال: هذا )،4/652( )،2485

ماا - باب174 فيها، والسنة الصلة إقاماة - كتاب5في:  مااجه وابن
). 1/423): (1334( برقم الليل، قيام في جاء

( )،3251( برقم الطعام، باب: إطعام الطعمة، - كتاب29وفي: 
2/1083 .(

الليسسل، صسسلة فضسسل - بسساب156 الصسسلة، - كتسساب2في:  ماياروالد
).1/280( )،1468( برقم

( برقسسم السسسلم إفشسساء فسسي - بسساب4 الستئذان، - كتاب19وفي: 
2635( )2/188 .(

).5/451المسند: ( في وأحمد

حسسديث وقسسال: هسسذا )،4/160( والصسسلة السسبر فسسي: كتسساب والحاكم
 .يخرجاه ولم السناد، صحيح

شرط على صحيح حديث وقال: هذا )،3/13( الهجرة  كتاب:وفي
الذهبي.  ووافقه يخرجاه، ولم الشيخين،

عسسن أوفسسى، بسسن زرارة عسسن جميلسسة، أبي بن عوف طريق مان كلهم
سلم. بن الله عبد

). 2/89والتقريب: ( )،8/166( وعوف: ثقة. انظر: التهذيب

( والتقريسسب )،3/322 انظسسر: التهسسذيب: (.عابسسد ارة: ثقسسةروز
1/259 .(

السناد- صحيح.. - بهذا فالحديث



البعثسسة، قبسسل البشسسرية حسسال عسسن الحسسديث الول الفصسسل في سبق159
خاصة. العرب وحال

الصسسقر لن الصسسقر، مان مانقول واسمه التغلبي، ُشييم بن عمير هو160
 انظسسر:.جسساهلي وضسسمها- شسساعر القسساف -بفتسسح لسسه: قطسساماي يقال

).2/370للبغدادي: ( الدب خزانة
سسسبق وقد الحبشة، إلى الهجرة قصة في سلمة أم حديث مان جزء161

تخريجه.
).2/29( هشام ابن انظر: سيرة162
ًيسسا قسسولهم: إن في إليه الشارة سبق كما163 نتبعسسه، زماسسانه، جسساء قسسد نب

وإرم. عاد قتل به ونقتلكم
).1/266خلدون: ( ابن انظر: ماقدماة164

لبسسي النبويسسة العربيسسة: السسسيرة للجزيرة الطبيعية البيئة في وانظر
بعدها).  وماا39( ص الندوي الحسن

له. وائل بن العاص وجوار عمر، قصة في بقس كما165
وغيره. الشعب حصار حادث في مانه طرف سبق166
).1/294هشام: ( ابن سيرة167
ماراًرا. سبق168
للسسدكتور/ ماحمسسد العربيسسة) الجزيسسرة شبه في ( اليهود انظر: كتاب169

).61( العقيلي: ص

الشسسمال إلسسى المدينسسة مان ) كيلوماتًرا165( نحو على وخيبر: ناحية
بالنخيسسل, انظسسر: ماشهورة حصون سبعة وكانت الشام طريق على

).118( ص الجغرافية عالممال وماعجم )،2/409( البلدان ماعجم

).2/67( البلدان القرى. ماعجم ووادي الشام بين وتيماء: بلد



أو يوماسسان المدينسسة وبين بينها بالحجاز - قرية الدال وفدك: بتحريك
 ماعجسسم.)4/38البلسسدان: ( ماعجسسم بالحسسائط، اليسسوم وتعسسرف أكسسثر

).235( ص الجغرافية المعالم

( نحو على المدينة شمال العل، بوادي المعروف القرى: هو ووادي
المعسسالم ماعجسسم )،5/345( البلسسدان  ماعجسسم.مانهسسا ) كيلوماتًرا350

).250( الجغرافية: ص
).2/222( هشام ابن انظر: سيرة170

علسسى وهسسي وأبهسسا، صعدة بين الطريق على ماعروفة مادينة ونجران
ماكة. انظر: ماعجم مان الشرقي الجنوب إلى ) كيلوماتًرا910( نحو

).314( ص الجغرافية المعالم
هسسل  - بسساب176 والسسسير، الجهسساد - كتسساب56فسسي:  البخسساري رواه171

).4/31( :؟الذماة أهل إلى يستشفع

جزيسسرة ماسسن اليهسسود إخسسراج - بسساب6 والموادعة، - الجزية58 وفي:
).4/65( العرب

عليسسه اللسسه صلى النبي مارض  - باب83 المغازي، - كتاب64وفي: 
لفظه. ) وهذا5/137ووفاته: ( وسلم

( العلسسم كتسساب  - بسساب39 العلسسم،  - كتسساب3في:  مانه اًطرف وروى
1/37.(

ب، المرضسى  كتساب- 75وفسي:  المريسض: قسول - بساب17 والط
).7/9عني: ( قوماوا

).8/161الخلف: ( كراهية - باب36 العتصام،  - كتاب96وفي: 

له ليس لمن الوصية ترك باب-  الوصية كتساب - 25في:  وماسلم
( )،21،22( فسسي مانسسه اًسسوطرف )،20( رقسسم فيسسه، يوصسسي شسسيء

3/1257-1259 .(



فسسي  - باب28 ،يءوالف والماارة الخراج  - كتاب14في:  داود وأبو
). 3/423( )،3029( رقم العرب، جزيرة مان اليهود إخراج

 -كتابسسة11 العلسسم،  - كتاب27 الكبرى، في طرفه: النسائي وروى
(ل: والكتاف اللواح في العلم  - كتابة13 أ)،76  ب،75 (ل العلم

أ). 76

). 1/222المسند: ( في أحمد الماام ورواه

الحجسساز أرض يسسسكن ل بسساب الجزيسسة، كتسساب السنن، في والبيهقي
).9/207ماشرك: (

اليهود إخراج باب-21 والسير، الجهاد  - كتاب32في:  ماسلم رواه172
). 93( رقم العرب، جزيرة مان والنصارى

فسسي  - باب28 يء،والف والماارة الخراج  - كتاب14 :في داود وأبو
).3/424( )،3031 ،3030( رقم العرب جزيرة مان اليهود إخراج

إخسسراج فسسي جسساء ماسسا - بسساب43 السسسير، - كتسساب22في:  والترماذي
) وقسسال:1606،1607( رقسسم العسسرب، جريرة مان والنصارى اليهود

). 4/156صحيح: ( حسن حديث هذا

الكتسساب: أهسسل - إجلء78 السير، - كتاب50 :الكبرى في والنسائي
أ).116(ل

).1/29المسند: ( في وأحمد

الحجسساز أرض يسسسكن ل بسساب الجزيسسة، كتسساب السنن، في والبيهقي
).9/207( ماشرك

- كتسساب58فسسي:  البخسساري عند هريرة أبي مانها: حديث شواهد وله
).4/65العرب: ( جزيرة مان اليهود إخراج - باب6 الجزية،

).8/56( المكره بيع - باب2 الكراه، - كتاب89وفي: 

َكاَن(تعالى:  قوله - باب18 العتصام، - كتاب96وفي:  ْنَسسساُنإال َو
َثَر ْك ٍء َأ ً َشْي َدل ).8/156 ( )َج



اليهسسود ءإجل - باب20 والسير، الجهاد - كتاب23في:  ماسلم وعند
).3/1387( )،61( رقم الحجاز مان

كيف - باب22 يء،والف والماارة الخراج - كتاب14في:  داود يبوأ
).3/403 ()3003( رقم اليهود؟ إخراج كان

الكتسساب: أهسسل - إجلء78 السير، - كتاب50 :الكبرى في والنسائي
أ).116(ل

).2/451( المسند، في وأحمد

).9/208السابق: ( الموضع السنن، في والبيهقي

في نعيم وأبي )،1/195أحمد: ( الماام عند عبيدة أبي حديث ومانها
).8/372( )437( الترجمة رقم الحلية،

ا.م) وغيره9/208( والبيهقي )،8/385( )،438( وأيًضا: ترجمة
).48( العزلة: ص كتاب173
ماراًرا. سبق174
وغيرها. بدر غزوة في كما فعلً، حدث ماا وهذا175
 الحديث. تخريج سبق176
الحديث. تخريج سبق177
( امسسسهش ابسسن ) وسسسيرة2/431للسسبيهقي: ( وةسسسالنب انظسسر: دلئسسل178

2/70-71.(
ارفضوا: ارجعوا.179
أسسماء هشسام، ابسن سسسيرة فسي كما السيرة، في إسحاق ابن رواه180

).90-2/86العقبة: ( خبر وتمام النقباء

).3/462ماسنده: ( في أحمد والماام 

).2/364التاريخ: ( في والطبري



).1/221(  الخرة العقبة ذكر الطبقات، في سعد وابن

).449-2/444( الثانية العقبة ذكر باب الدلئل، في البيهقي و

ماالسسك بن كعب بن ماعبد حدثني إسحاق، بن ماحمد طريق مان كلهم
كعب. أبيه عن الله، عبد أخيه عن

سبق. - وقد حسن إسناد وهذا
.72 الية  رقم:النفال سورة181
.74 الية  رقم:النفال سورة182
.75 الية  رقم:النفال سورة183
.20 الية  رقم:التوبة سورة184
الحداث. هذه تفصيلت سبقت185
ماراًرا. سلمة أم عن الحديث سبق186
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي وصلة النجاشي، إسلم عن الحديث سبق187

أًخا. له وتسميته ماوته، عدب عليه وسلم
قصسسة فسسي الحكم، بن وماروان رماة،ماخ بن المسور حديث في كما188

كسسسرى جئسست  إنسسي:الثقفي ماسعود بنا عروة قول وفيه الحديبية،
ًكا رأيت ماا والله مالكهما، في والنجاشي، قيصر، وجئت مالكه، في مال
رأيسست ولقسسد أصسسحابه، في-  وسلم عليه الله صلى  –ماحمد ماثل قط

يء لمونهْسُي ل قومًاا ًدا، لش ان أب روة وك ا رأى ع نع ما حابة يص الص
لى-  بالنبي ه ص ه الل لم علي أ ل-  وس ًءا يتوض و دروه، إل وض ول ابت
ًقا يبصق ا دروه، إل بص قط ول ابت ن يس عره ما يء ش ذوه، إل ش أخ

الحديبية. في سبق والحديث
الخسسزرج فاسسستأذنت الشرف، بن كعب الوس قتل حين حدث كما189

أبسسي بن سلم قتل في-  وسلم عليه الله صلى – ماحمد الله رسول
ماسسن شسسيء بيسسان سسسبق وقسسد فقتلوه، لهم فأذن رافع، أبي الحقيق،

).3/286( هشام ابن وانظر: سيرة ذلك،



فضسسل - بسساب22 الصسسلة، ماسسواقيت - كتسساب9 فسسي البخسساري رواه190
). 1/142غلب: ( لمن العشاء قبل النوم ). باب1/141( العشاء

( المسسساجد إلسسى النساء خروج - باب162 الذان، - كتاب10وفي: 
1/210.(

). 1/209( الصبيان وضوء - باب161

وقسست - بسساب39 الصسسلة، وماواضع المساجد - كتاب5في:  وماسلم
). 1/441وتأخيرها: ( العشاء

( العشسساء صسسلة فضسسل بسساب الصسسلة، - كتسساب5فسسي:  والنسسسائي
1/239 .(

). 1/267( العشاء وقت خرآ المواقيت، - كتاب6

تسسأخير ماسسن يسسستحب ماسسا - باب19 الصلة، - كتاب2في:  والدراماي
).1/221( )،1216( رقم العشاء،

). 272 ،215 ،6/199المسند: ( في وأحمد191

علسسى السسدال ربالخسس - بسساب26 الصسسلة، فسسي: كتسساب خزيمسسة وابسسن
). 1/179( )،348( رقم العشاء قبل النوم في الرخصة

ماسسن به تعلق خبر ذكر الصلة، كتاب الحسان، في حبان- كما وابن
العشسساء صلة ىالمصطف تأخير أن فزعم الحديث صناعة يحكم لم

). 3/59( )،1526( رقم السلم، أول في ذلك كان

). 1/210البخاري: ( في هي المذكورة والرواية

ماوسسى، وأبسي سعيد، وأبي عمر، وابن أنس، عن شواهد وللحديث
أبيسسه، عسسن المنكسسدر بسسن وماحمد عباس، وابن وجابر، ماسعود، وابن

وغيرهم.

عمر. ابن حديث في سبق)191(
ماراًرا. وسبق عبسة، بن عمرو حديث في192



مارة. مان أكثر وسبق ماالك، بن كعب حديث في193
التمكيسسن، عواماسسل ماوضسسوع أول فسسي السسسابق بريسسدة انظر: حديث194

ماسسن الثالثسسة الرسسسالة فسسي الجهسساد، ماوضوع في بعد، يأتي ماا وانظر
السلسلة. هذه

فيهسسا وسسسبق بارزة، خطوات: آخر في السابق أنس حديث في كما195
وغيرهم. للملوك وسلم عليه الله صلى ماراسلته إلى الشارة

َلْم( :الية في كما196 َلى َتَر َأ ِذيَن ِإ ّل ُهْم ِقيَل ا ّفسسوا َل ُكْم ُك َي ِد ْيسس  وسسسبق...)َأ
نزولها. سبب في عباس ابن حديث

ماوضسسوع فسسي لسسذلك بسسسط مازيسسد وسسسيأتي )،3/159( المعسساد زاد197
الثالث. الباب مان الجهاد،

حلل مارتسسد فهو مانه خرج ثم السلم في دخل مان أن المعلوم مان198
البخاري. " رواههفاقتلو دينه لّبد "مان: لحديث ومااله دماه

أول فسسي سبق ماا وراجع )،227( للغزالي: ص السيرة انظر: فقه199
الفصل. هذا

الخنسسدق غسسزوة - بسساب29 المغسازي، - كتسساب64في:  البخاري رواه200
). 5/48الحزاب: ( وهي

).6/394( )،4/262المسند: ( في أحمد والماام
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