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الغربة مظاهر

الوألى



الثاني الفصل

الوألى الغربة مظاهر

والمظصصاهر ائعقصصوالو الحأصصداث استقصصصاء إن
منصصذ الوائصصل المسصصلمين غربصصة فيهصصا لتّتمث التي
وقيصصام بنصصصرها، اللصصه أذن أن وإلصصى الدعوة، فجر

علصصى القتصصصار يمكصصن ولكصصن ،يطول أمر ؛دولتها
تمثلصصت الصصتي العامصصة الغربصصة لصور وأمثلة نماذج

نوعين: على تكون الغربة أن إلى  وأشير.فيها

بعصصض غربصصة بها وأعني خاصة، غربةلوأل: ا
لسصصباب ؛المواضصصع أو البلد عصصضب فصصي المؤمنين
خاصة. وظروف

أو زالصصت بأنهصصا القصصول يمكصصن ل الغربصصة وهذه
شصصأن اسصصتقرار بعصصد حأصصتى باقيصصة هصصي بصصل تزول؛

الخاصصصة، أسصصبابها لهصصا لن ؛دولتصصه وقيصصام السلم
أسبابها. بوجود توجد أن فيمكن
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ور ومن ذه ص ة ه ا الغرب حة ومظاهره الواض
آوى ذيلا الحبشة لكَ م)1((أصحمة) النجاشي بقاء

اللصصه إلصصى هجرتصصه وعصصدم بلده، فصصي المسصصلمين
بصصالله آمصصن أنصصه الثصصابت مصصن أن مصصع ورسصصوله،
شصصهادة وشصصهد وسلم، عليه الله صلى وبالرسول

ًدا النصصبي أن وعصصرف الحصصق، الصصصلة هعليصص محمصص
عليصه عيسصى بصه ّربشص الصصذي يالنصصب هصو والسلم
السلم.

تكتحصصل أن دون بلصصده في النجاشي مات وقد
،وسصصلم عليصصه الله صلى النبي برؤية وتقر عينه

منقبصصة هصصو -الصصذي الصصصحبة شصصرف ينال أن ودون
قدرها-. يخفى ل جليلة

إلصصى وسصصلم عليه الله صلى النبي نعاه وقد
إلى بهم وخرج فيه، مات الذي اليوم في صحابهأ

في مات مؤمن غريب لنه ؛عليه وصلى المصلى
مصصن عليصصه يصصصلي مصصن ثصصم وما مشركة، غربة دار

بلده: في المسلمين

الله رسول أن عنه الله رضي هريرة يأب عن
فصصي النجاشصصي نعصصى" وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى
فصصصف ى،ّصصصلُالم إلى خرج فيه، مات الذي اليوم
ًعا ّروكب بهم، .)2("أرب
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وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى النصصبي أمصصر وقصصد
اسسستغفروأا"فقصصال:  لصصه، بالسصصتغفار أصصصحابه
غيسسر بلسسد فسسي مسسات إنسسه"وقصصال:  "،لخأيكم
.)3(الغائب صلة عليه صلى ولهذا "؛بلدكم

ًبصصا يمثصصل وهصصذا الصصذي الكصصبير الوفصصاء مصصن جان
وسصصصلم عليصصصه اللصصصه صصصصلى الرسصصصول حأفظصصصه

علصصى وثبصصت آمصصن حأيصصث للنجاشصصي، والمؤمنصصون
واسصصتقبل ،-حأصصوله مصصن الضصصغوط رغصصم- إيمصصانه

مثواهم. وأحأسن وفادتهم، وأكرم المؤمنين،

ا- بقصاء-  مظاهرهصا ومن المصؤمنين بعصض أيًض
ول حأيلصصصة، يسصصصتطيعون ل الصصصذين المستضصصصعفين

صصصلى النصصبي إلصصى هجرتهصصم وتأخر ،ًسبيل يهتدون
بصصن وسصصلمة الوليصصد، بن كالوليد وسلم عليه الله

.ربيعة أبي بن وعياش هشام،
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قصصال: كصصان عنصصه اللصصه رضصصي هريصصرة أبي عن
يرفصصع حأيصصن وسصصلم عليصصه الله صلى الله رسول
ربنسسا حمسسده، لمسسن اللسسه سمع" يقول: رأسه
بأسصصمائهم فيسصصميهم لرجال يدعو الحمد، وألك

وأسلمة الوليد، بن الوليد أنج  اللهمفيقول:
ربيعسسة، أبسسي بسسن وأعيسساش هشسسام، ابسسن

اللهسسم المسسؤمنين، مسسن وأالمستضسسعفين
عليهسسم وأاجعلها مضر، على وأطأتك شددا

يومئصصذ المشصصرق وأهل يوسف، كسني سنين
.)4("له مخالفون مضر من

مصصن غيرهصصم مصصع الثلثة النفر هؤلء كان فلقد
قريصصش، حأبسصصتهم الذين المستضعفين المؤمنين
صلى رسوله وإلى الله، إلى الهجرة من ومنعتهم

بصصل الغربصصة؛ يعصصانون فكصصانوا وسصصلم عليصصه اللصصه
افتتصصن، مصصن منهصصم تنتاف حأتى ،دينهم عن والفتنة

.)5(عليهم الله تاب ثم
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ظهرانصي بيصن ومقصامهم ،القصوم هؤلء فغربة
ومصصا الحبشصة، فصصي النجاشصصي وغربصصة المشركين،

تعصصدو ل لنهصصا ؛خاصصصة غربة هي ؛وذاك هذا شاكل
المؤمنصصون: إليهصصا يضصصطر فرديصصة حأالت تكون أن
إل تحصصصل ل راجحة مصلحة تحصيل قبيل من إما

تنصصدفع ل راجحصصة مفسصصدة دفع قبيل من أو بذلك،
والكصصصراه اللجصصصاء قبيصصصل مصصصن وإمصصصا بصصصذلك، إل

والضطرار.

يمكصصن الغربة هذه أن يتضح المثلة هذه ومن
لبعصصض حأصصدثت فقصصد وقصصت، كصصل فصصي تحصصدث أن

التمكين. وبعد الهجرة، بعد حأتى المؤمنين

الغربصصة  فهو:الغربة من الثاني النوع أما
أشصصمل بصصصورة فيهصصا يتضصصح الصصتي وهصصي العامصصة،
المسصصلمون كصصان السصصلم" حأيصصث "غربصصة معنصصى
ًعا- البطصصش، يلقون بدينهم، غرباء والتنكيصصل -جمي

أن نوود الحمايصصة، يجدوا أن دون المشركين من
حأصصدث كمصصا ،أنفسصصهم عصصن الصصدفع عواييسصصتط

المدينة. إلى هجرتهم قبل للمسلمين
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كصصل عاناهصصا الصصتي القاسية الغربة كانت وهذه
ًءا مسلم؛ ،وسصصلم عليصصه اللصصه صلى بالرسول بد

ثصصم قومهم، في المكانة ذوي من أصحابه كبار ثم
سصصياط عليهصصم تصصصب كصصانت الذين المستضعفين

ًبا، العذاب الحصصارة، مكة رمضاء في ويصهرون ص
جلودهم وتكوى العظام، الصخرات عليهم وتلقى
للصصصبيان يسصصلم ثصصم بقيصصد، بعضصصهم ويقيصصد بالنار،

به..!  ويعبثون يجرونه

منها: شتى مظاهر الغربة هذه اتخذت وقد

بالدعوة: الستسرار- 1

وسصصلم عليصصه الله صلى الرسول مكث فقد
هقصصوم بصصادأ أن إلصصى الصصوحأي، عليصصه اللصه أنزل منذ

بصصه يثصصق مصصن يصصدعو سصصنين ثلث وأعلنهصصا بالدعوة
الصصدعوة لمواصصصلة سصصًرا هبأتبصصاع ويتصصصل سصصًرا،

لنعبصصإ وجصصل، عصصز اللصصه يصصأمره لم حأيث وتثبيتها،
.)6(بها والصدع الدعوة

لحكمصصة كصصانت أمرهصصا أول فصصي الدعوة ةيوسر
ق ربانية درج لتحقي بة الت ث -بالنس داعي- بحي ل لل

ولصصصو يصصصوم، أول مصصصن والعلن بالصصصصدع يكلصصصف
ّلُك

مصصن فيصصه لكصصان بصصذلك وسصصلم عليه الله صلى ِف
الكثير. ءالشي والعناء المشقة
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أن الفترة هذه خلل استطاع الداعية أن كما
ًدا يستقطب أقصصاربه مصصن والنصصصار التبصصاع من عد
مسصصارتهم، مصصن يتمكصصن الذين وخاصة وأصدقائه،

ًنا كانوا وهؤلء عليهم، الدعوة وعرض على له عو
انتصصصصارات وتحقيصصصق الصصصدعوة، نطصصصاق توسصصصيع

القائمصصة، السصصرية حأدود في لها جديدة ومكاسب
ردء خير كانوا يديهم على آمن ومن فهم ثم ومن

عنصصد وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى للرسصصول وسصصند
. - وحأفظه له الله عون - بعد بالدعوة جهره

كصصل واضصصًحا ملمًحصصا كصصان الغربة هرظم ولكن
الصدعوة لزمصت الصتي السصمة هصذه فصي الوضوح

القل-. - على سنين ثلث

بصدايتها، فصي الصدعوة لن كانت إنما فالسرية
حأيصصن خاصصصة اللصصف، وعدم الغربة، يتعن والبداية
الصصتي الصصصورة بيصصن الشاسصصع البصصون مصصدى نتصصذكر
الجاهلية. تعيشه الذي والواقع السلم، يريدها
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ت السرية وتلك عوبة اقتض رك ص ة تح الداعي
ويثصصق شره يأمن من إل يخاطب ل فهو دعوته، في
ي وهذا به، دعوة أن يعن ير ال وات تس ة بخط بطيئ

تلقصصي علصصى المواظبصصة صصصعوبة اقتضت كما حأذرة،
إذ تنفيصصذها، وصصصعوبة مصدرها، من الدعوة مطالب

ا الصصدين هصصذا فصصي الصصداخل كصصان البدايصصة منصصذ ملزًم
ً القرآن من تيسر ما ودراسة بالصلة، - ولصصم - مثل

أن ول قصصومه، ظهراني بين يصلي أن يستطيع يكن
فصصي يختفصصون المسصصلمون فكصصان القصصرآن، يقصصرأ

الصلة. أرادوا إذا والودية الشعاب
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حأصصواجز رغصصم - علصصى اليصصوم المسصصلم ويتصصصور
أهصصل مصصن يخلصصصون النفصصر والمكان- أولئك الزمان

مكصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة
ّنجي

ًدا ويذهبون وحأذر، بخفة ويتسللون ا،ً الناس عن بعي
يمنصصة تلفتصصوا الرض مصصن ًنصائمطم وجصصدوا إذا حأصصتى

- الغريبصصة الجديصصدة الدعوة ّكبروا..! إنها ثم ويسرة،
الغربصصاء، الصصصادقون التبصصاع وإنهم ،الحق- أنها رغم

آثروا عشيرتهم، لهم تخفيه ما عرفوا تخفاء، ف الس
ًنا مصاعبه على وصبروا ن حأي دهر، م تى ال و حأ تنم
انتظصصار في ذلك مع وهم عودها..، ويصلب ،الدعوة

يصرخوا أن منهم طلبت لو التي الربانية التوجيهات
!…ترددوا لما قريش نادي في بدعوتهم
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ّيف عن قصصال: عنصصه الله  رضي)7(عمرو بن عف
ًءا كنت ًقا وكنت تاجًرا، امر عبصصد بصصن للعبصصاس صدي

زلتصصصفن لتجصصارة فقصصدمت الجاهلية، في المطلب
رجصصل فجصصاء بمنى، المطلب عبد بن العباس على

ثصصم ،يصصصلي فقصصام مالت حأين الشمس إلى فنظر
حأيصصن غلم جصصاء ثصصم تصصصلي، فقصصامت امرأة جاءت
للعبصصاس: مصصن فقلصصت يصصصلي، فقصصام الحلم راهق
عبصد بصصن اللصه عبصد بصصن محمصد فقصصال: هصصذا هصذا؟

علصصى يتابعه ولم نبي، أنه يزعم أخي ابن المطلب
المصصرأة وهصصذه الغلم، وهذا المرأة، هذه غير أمره

عمصصه: ابصصن الغلم وهذا امرأته، خويلد بنت خديجة
-وأسصصلم الكنصصدي عفيف قال طالب، أبي بن علي

أسصصلمت كنصصت أنصصي إسصصلمه-: لصصوددت وحأسصصن
!.)8(السلم ربع لي فيكون يومئذ،

العلم أهل بعض إسحاق: "وذكر ابن يقول
إذا كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن

وخرج مكة، شعاب إلى خرج الصلة تحأضر
ًيامستخ طالب، أبي بن علي معه أبي أبيه من ف

قومه، وسائر أعمامه جميع ومن طالب،
.)9("…فيها الصلوات فيصليان
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ل أتباعهصصا ناشئة، لدعوة عيةَّبالط الصورة إنها
وجصصه،زو ،النصصبي الواحأصصدة، اليد أصابع يستكملون

حأجره!. في ئالناش عمه وابن

مصصن عنصصه اللصصه رضصصي العبصصاس عمه كان وقد
للصصدعوة، ولءهصصم الحأصصداث أثبتصصت الصصذين القلئل

يصصدخلوا أن قبصصل حأصصتى أصصصحابها علصصى وعطفهصصم
وهذا الولء هذا المشركون يدرك أن دون… فيها

.المر- بداية في خاصة-  اًواضح اًإدراك العطف

ل وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى النصصبي كصصان ولهذا
الخطيصصرة المهمصصة الشياء على يطلعه أن يتحرج

حأدث كما فيها، يشركه أن بل الدعوة؛ حأركة في
العقبة. بيعة في

دعصصوة لتكصصون زلصصصتن لصصم الله إلى الدعوة إن
نزلصصت بصصل ؛الفصصرد بعصصد الفصصرد بهصصا يخاطب سرية
الله شاء من وإنقاذ العالمين، على الحجة لقامة
والجاهليصصة الشرك ظلمات من الناس من إنقاذه

والتوحأيد. السلم نور إلى
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عليهصصا وتهيمصصن البشرية، الحياة لتحكم ونزلت
اًوقسطاسصص ًعدل اًميزان وتكون شؤونها، جميع في

والراء والعمصصال الوضصصاع علصصى يحكصصم اًمستقيم
مصصن النصصابع العصصدل بالحكم والشخاص والنظريات

زيله.صتنو الله وحأي

هصصذه حأقيقصصة عصصن تعصصالى اللصصه كشصصف ولذلك
فحيصصن الولصصى، خطواتهصصا منصصذ وميصصدانها الصصدعوة

وجبالهصصا، مكة شعاب بين محصورة الدعوة كانت
تصصذيب آلم - وهصصي والغربصصة البدايصصة آلم تعصصاني

الصصدعوة شصصمول ببيصصان زلصين رآنقال الفؤاد- كان
َلِميَن(وعالميتهصصا:  ْلَعسا ِل ْكسسٌر  ِإلّ ِذ ،)10()ِإْن ُهسَو 

َلِميَن( ْلَعا ِل ْكٌر  ِإلّ ِذ ِإلّ( ،)11()وَأَما ُهَو  ِإْن ُهَو 
َلِميَن ْلَعا ِل ْكَرىَ  .)12()ِذ

مخاطبصصة بصصه الذكرى- يقصصصد - أو الذكر وهذا
 بالصصصصصصصصصصصصدعوة النصصصصصصصصصصصصاس هصصصصصصصصصصصصؤلء

بينهصصم، مضصصمونها عصصن والبانصصة إليهصصم، وتوجيههصصا
ثصم حأقيقتهصا، علصى معرفتهصا مصن يتمكنون بحيث

وإدراك. علم عن يردونها أو يقبلونها
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والذكرى الذكر تخص أخر آيات جاءت ولذلك
للمنيصصبين، أو للمتقيصصن، أو ،للعابدين أو للمؤمنين،

الصصذين هصصم هصصؤلء نإ إذ ،...القلصصوب لصصصحاب أو
فآمنوا. اودعو فاتعظوا، ووعظوا فتذكروا، اكروُذ

لتخصصاطب  جاءت..وذاك لهذا جاءت والدعوة
لصصه سصصبقت مصصن منهصصم البشر- ولتنقذ -كل البشر

الحسنى. الله من

ومصصن جصصاءت الصصدعوة  أن-بداهصصة- يعني وهذا
والبيصصان، والبلغا، والصصصدع، خصائصصصها: العلن،

التكذيب، من هذا على يترتب ما وتحمل والنذار،
وغيره. ،والقتل واليذاء،

- قضصصية والخصيصة السمة هذه ظهرت وإذا
النصصبي استسصصرار أن خفصصاء دون أصلية- بان عامة
المصصر، أول دعصصوته فصصي وسصصلم عليه الله صلى
وملبسصصات لظصصروف اسصصتثنائي، حأصصال هصصو إنمصصا

،وضصصعفها ،الصصدعوة بدايصصة ظصصروف هصصي خاصصصة،
الطار. هذا ضمن يفهم أن وينبغي وغربتها،
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سياسصصصة والستسصصصرار الكتمصصصان كصصصان وإن
الحصصرب فصصي السصصلم أمور من كثير في مصلحية
لكصصن الصصدعوة، موضصصوع فصصي كذلك فهو ،والسلم

وسصصائر الصصدعوة مسصصألة بين الفرق ندرك أن لبد
الخرى. المسائل

للصصصل مخالف أمر كلها بالدعوة فالستسرار
عنصصد إل إليصصه وءاللجصص يجصصوز فل المسصصتقر، الثصصابت

وشصصرعه اللصصه دين بيان بالدعوة وأعني الضرورة،
وحأكمه.

الوسصصائل مصصن ذلصصك سوى بما الستسرار أما
خاضصصع مصصصلحي أمصصر فهو ،والتفصيلت والخطط

كتمان عليه يترتب ل إذ البشري، والجتهاد للنظر
بيصصان، بصصه يتعلصصق ول حأصصق، عن سكوت ول ،للدين

بلغا. ول

التبصصصاع عصصصدد  معرفصصصةً- مثل- ذلصصصك ومصصصن
يخصصل ل مصصصلحي أمصصر فهصصذا بالصصدعوة، المصصؤمنين

وبعثصصت الكتصصب نزلت التي والنذارة البلغا بقضية
- مصصتى اّسصصر يظصصل أن فيمكصصن أجلها، من الرسل

الدعوة بأمر القيام مع ،-ذلك في المصلحة كانت
والتبليغ. 
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حأصصتى وسلم عليه الله صلى النبي فإن ولهذا
؛النبصصوة وأعلصصن النصصاس وأنذر ،بدعوته صدع أن بعد
ة علصى تصؤثر ل كصثيرة أشياء يخفي ظل البلغا مهم

اعه، كعدد والبيان، ن أتب ع وأي م يجتم ا ،به ي وم ه
ذونها التي الخطط د إزاء يتخ اهلي الكي ن ؟الج وم
الصصصصحيحين، فصصصي وهصصصي الهجصصصرة قصصصصة ذلصصصك

ومصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصر
حأديثها. من طرف تخريج َ

مصصن جصصانب يتضصصح المجمصصل العرض هذا وبعد
الصصدعوة واجهتهصصا الصصتي والعامصصة، الخاصصصة الغربصصة
عليصصه اللصصه صصصلى الول الداعيصصة وواجههصصا بذاتها،
هذه وعموم القلئل، الفراد من معه ومن ،وسلم
غربصصة فصصي يتصصصور مصصا أشصصد وهي وإطباقها الغربة

كتمصصان إلصصى الداعيصصة المسصصلم يضطر أن السلم،
إيمانه.

التباع: - قلة2
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الصصدعوة لجصصدة الطبعيصصة النتائج من كان ولقد
اًأفصصراد أتباعهصصا يكصصون أن ،وسصصريتها وحأصصداثتها
مصصن اًمظهصصر هصصذا وكان ،- أمرهم  أول- معدودين

اللصصه رضصصي الكنصصدي ّفعفي الغربة. فكان مظاهر
 كمصصا- السصصلم ربصصع ليكصصون لمسصصأ لصصو يتمنى عنه

إنه يقول من غيره الصحابة من نجد  لكننا- سبق
خمسه، أو السلم، ربع أو السلم، ثلث كان ًفعل

.!سدسه أو

قال: عنه الله رضي وقاص أبي بن سعد عن

فيه، أسلمت الذي يومال في إل أحأد أسلم ما
.)13(السلم لثلث وإني أيام سبعة مكثت ولقد

يحسصصب عنه الله رضي عبسة بن عمرو وهذا
عصصرض خصصبره سصصياق وفصصي السصصلم، ربع كان أنه

والذلة: والقلة، الغربة، في عديدة جوانب
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عمصصرو قال: قال عنه الله رضي أمامة أبي عن
أظصصن الجاهليصصة، فصصي وأنا السلمي: كنت عبسة بن
شصصيء، علصصى ليسصصوا وأنهصصم ضللة، على الناس أن

يخصصبر بمكصصة برجصصل فسصصمعت الوثان، يعبدون وهم
فصصإذا عليصصه، فقصصدمت راحألتي، على فقعدت ا،ًأخبار

ه رسول لى الل ه ص ه الل لم علي تخفي وس ا،ًمس
ر ه ءءاج ومه، علي ت ق تى فتلطف ت حأ ه دخل علي

ا:قال أنت؟ له: ما فقلت بمكة، فقلصصت: ،نسبي  أن
شيء فقلت: وبأي ،الله أرسلنيقال:  نبي؟ ماو

وأكسر الرحام، بصلة أرسلنيقال:  أرسلك؟
ه يشرك ل الله يوحد وأأن الوأثان، يء ب ،ش

وأعبسسد حرقصصال:  هصصذا؟ علصصى معك له: فمن قلت
بصه)، آمصن ممصن وبلل بكصصر أبصو يومئذ (قال: ومعه
يومك تستطيع ل إنكقال:  متبعك، فقلت: إني

الي ترىَ . أل!هذا ال ح اس؟ وأح ن الن وألك
قسسد بسسي سسسمعت فسسإذا أهلسسك، إلسسى ارجسسع

وقصصدم أهلصصي، إلصصى . قال: فذهبتفأتني ظهرت
وكنت المدينة، وسلم عليه الله صلى الله رسول

ت أهلي، في بر فجعل ار، أتخ ألأو الخب اس س الن
أهصصل مصصن نفصصر علصصي قصصدم حأتى المدينة، قدم حأين

الرجل هذا فعل فقلت: ما المدينة، أهل من يثرب،
وقصصد سراع، إليه سفقالوا: النا ؟ةالمدين قدم الذي
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فقصصدمت ،ذلصصك يسصصتطيعوا مفلصص قتلصصه قصصومه أراد
اللصصه رسصصول فقلصصت: يصصا عليصصه، فصصدخلت المدينصصة،
؟بمكسسة لقيتني الذي أنتقال: نعم.  أتعرفني؟

…)14(بلى قال: فقلت

ه الله رضي عمرو فهم لقد ر أول عن ن الم م
سأله: من حأين وسلم عليه الله صلى النبي قول

م وعبد، قال: حأر معك؟ ا فه اعه أن منه ان: أتب اثن
ضصصمن من كان هذا أن والظاهر فحسب، وعبد حأر

بي اتخذها التي السرية الحأتياطات لى الن ه ص الل
أن يقصصصد وأنه وأتباعها، دعوته لحماية وسلم عليه

وبعضصصهم أحأصصرار، فبعضصصهم وعبد، حأر بين ما أتباعه
ومصصن وعلصصي، الحأصصرار: خديجصصة، فصصي فيدخل عبيد،
العبيصصد: بلل، فصصي ويصصدخل عمصصرو، قبصصل أسلم كان

وغيرهم. وعمار وياسر،

ربع وأنا رأيتني يقول: "لقد عمرو كان ولذلك
.)15(السلم"

سصصعد قصصول فصصي يقصصال أن يمكصصن هصصذا ومثصصل
عمصصار السلم. وعن ثلث كان أنه عنه الله رضي

ه رسصول قال: رأيصت عنه الله رضي ياسر بن الل
أعبصصد خمسة إل معه وما وسلم عليه الله صلى

.)16(بكر وأبو وامرأتان
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أظهصصر مصصن إل- اًأيضصص-  عمصصار مصصراد وليصصس
رف إسلمه ه، وع د وإل ب ان فق ذحأ ك ة ينئ جماع

.)17(إسلمهم يكتمون كانوا ولكنهم أسلم، ممن

فصصي ضطراباال من يقع ما أسباب من ولعل
العصصداد ومعرفصصة السصصلم، إلصصى السصصبق تحديصصد

كصصصصصصصصصصصان السصصصصصصصصصصصلم أن بالتحديصصصصصصصصصصصد
سصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصر

اللصصه صصصلى النصصبي إل يعصصرف ل الصصداخل وكصصان ا،ً
فكان حأوله، ممن فردين أو ا،ًفرد أو ،وسلم عليه
على المر يكن لم وإن يعتقد، عما يخبر واحأد كل
الواقع. في أخبر ما

عمصصا أخصصبر ق،ُِبسصص أنصصهُ- - بعد َفََرع كان فإن
أو السلم، ربع أنه يظن كان إنه فقال يعتقد كان
المعنى-. - بهذا السلم ثلث

يعلصصم عمصصا يحصصدث ظصصل ُبعصصد يعصصرف لصصم وإن
:آخصصر سصصبب ةبخلفصصه. وثمصص المر كان ولو ويرى،

عد:سصص يقصصول ولصصذلك ؛إسلمهم رةتف تقارب وهو
أسصصلمت الصصذي اليصصوم فصصي إل أحأصصد أسصصلم "مصصا

.)18(ه"في
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فصصي الصصداخلين فصصإن أمصصر مصصن يكصصن ومهمصصا
مصن ثصم يكصن ولصم قلئصل، اًأفصراد كصانوا السصلم
فيمصصا القصصوي لتصصصالا مجصصال لهم يتيح ما الفرص

قريش تفرضه الذي الشديد صارحال بسبب بينهم
وأتباعها. الجديدة الدعوة على

عظيم أثر ذات كانت القليلة القلة هذه ولكن
انطلقصصوا وقصصد ،ومسصصتقبلها الصصدعوة حأاضصصر فصصي

ويصصدعون شصصديد، بحمصصاس الصصدعوة هصصذه يحملون
ذلصصك وبيصصن بينهصصم يحصصول ل يسصصتطيعون من ليهاإ

تثقصصل الصصتي الحديديصصة دالقيصصو تكصصون أن إل حأائل،
المؤمنين. من رقاءألا أقدام بها قريش

بكصصر أبو - هو واحأد رجل يدي على أسلم ولقد
الصصصحابة مصصبرزي مصصن كصصبير عنه- عصصدد الله رضي

عفصصان، بن وعثمان العوام، بن كالزبير ؛ومقدميهم
وعبصصد وقاص، أبي بن عدسو الله، عبيد بن وطلحة
. )19(أجمعين عنهم الله رضي عوف، بن الرحأمن

اللصصه صصصلى النصصبي من يسمع الرجل كان لقد
الحصصق شصصهادة ويتشهد واليتين، الية وسلم عليه

الله. دين إلى داعية ساعته من ينطلق ثم
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بهصصذا النفعصصال صور من عظيمة صورة وهذه
عليصصه الله صلى وللرسول لله والستجابة الدين،
وسلم.

له يهدأ ول قرار، له يقر ل الذي المؤمن صورة
ال، تى ب ق حأ ي يحق ع ف اة واق ا الحي بعي م ه ش ب

هصصذا يكصصون أن دون اليمصصان، حأصصرارة من الوجدان،
ة دفعة النطلق ة عاطفي رعان مؤقت ا س د م تخم

عصصن تعصصالى اللصصه حأكصصاه مصصا وشصصبهها ،وتزول وتخبو
ًرا( قوله: في الجن مؤمني َنَف َك  ْي َل ِإ َنا  ْذ َصَرْف ِإ وَأ

ُه ُروأ ا َحَض َلّم ْرآَْن َف ْلُق َتِمُعوَن ا َيْس ْلِجّن  ِمَن ا
ْوِمِهْم ى َق َل ِإ ْوا  ّل َلّما ُقِضَي وَأ ُتوا َف ْنِص َأ ُلوا  َقا

ْنِذِريَن ْنِزَل.ُم ُأ ًبا  َتا ِك َنا  ّنا َسِمْع ِإ َنا  َيا َقْوَم ُلوا  َقا
َيْهسسِدي ْيِه  َد َيسس ْيَن  َب ِلَما  ّدًقا  َبْعِد ُموَسى ُمَص ِمْن 

ٍم َتِقي َطِريٍق ُمْس َلى  ِإ ْلَحّق وَأ َلى ا ا.ِإ َن ا َقْوَم َي
ْن ْم ِم ُك َل ْر  َيْغِف ِه  ِب ُنوا  َداِعَي الله وَأآِْم ُبوا  َأِجي

ٍم ِليسس َأ َذاٍب  ْن َع ْم ِم ُك ُيِجْر ُكْم وَأ ِب ُنو ْن ل.ُذ وَأَم
ِبُمْعِجسسٍز ِفسسي الْرِض ْيسسَس  َل َداِعَي الله َف ُيِجْب 
لٍَل ي َض َك ِف ِئ َل ُأوأ ُء  َيا ِل َأوْأ ِنِه  ُدوأ َلُه ِمْن  ْيَس  َل وَأ

ِبيٍن .)20()ُم
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لصصم قضصصي فصصإذا فينصصصتون، يسصصتمعون إنهصصم
ك على يزيدون بل فحسب؛ به باليمان يكتفوا ذل

نفوسصصهم فصصي تتحرك "منذرين"، إلى يتحولوا أن
والبلغا. والدعوة النذارة روح

ليس بل ل؟ أم لهم استجيب يهم: هل وليس
أنهم المهم إنما ؟ل أم النذار من نواُّكم  هل:يهم

علصصى بالشصصفاق نفوسصصهم ئتمتلصص منصصذرين، ولصصوا
هدايتهم. في والرغبة قومهم،

اللصصه صصصلى النصصبي أصصصحاب شصصأن كصصان وهذا
المكبليصصن ينيصصدالمق حأصصتى أجمعيصصن، وسلم عليه

هصصو يكصصون أن يرضصص مصصن فيهم كان ما ،المعذبين
للناس.  الناس أمر يدع ثم اًمسلم هسبنف

وتوقده وحأرارته اليمان بشاشة خالطت لقد
بالطاعصصة الجصصوارح فتحركصصت قلصصوبهم، شصصغاف

والستجابة.
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اًصصعظيم عصصددهم، ًقليل كصصانوا فقصصد ولصصذلك
تتأمصصل حأيصصن لتعجصصب إيمصصانهم. وإنصصك اّحأي شأنهم،
ممصصن الصصصحابة ليصصج مصصن الولى الطليعة أسماء

ظلصصت نفسصصها السماء فتجد البعثة، أول في آمن
رجصصالت كصصان ومنهصصا ،الدهر أبد إلى المقدمة في

هقصصوالف العلصصم وأئمصصة والحرب، والسياسة الحكم
الصصدنيا أمصصور سصصائر فصصي والمقصصدمين والفتيصصا،

!.والدين

عد وعلصي، بكصر، أبصو كان هؤلء ومن بصن وس
كثير.  وغيرهم عمير، ابن ومصعب وقاص، أبي

تشصصعر كصصانت المغتربصصة، المؤمنة القلة وهذه
من كان الشعور هذا ولكن بالغربة، اًعميق اًشعور

الناس.  يعتاده ما غير خاص، نوع

باليسصصير، ويقنع بالذل، - عادة- يشعر فالغريب
قيل: كما دون،لبا ويرضى

مذنب استكانة هصل ريبصالغ إن
وذل ن،ْصصصَيد ذي وخضصصصوع

)21(ِريبُم
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اء أما ون الغرب ن الول اع م بي أتب م الن العظ
علصصى كصصذلك يكونصصوا فلصصم وسصصلم عليه الله صلى
مصصصن كصصصانوا أكصصصثرهم وأن غربتهصصصم، شصصصدة رغصصصم

والعبيد. المستضعفين

،والكرامصصة العصصزة روح السلم فيهم نفخ لقد
المكرمصصة بإنسصصانيتهم الشصصعور لصصديهم وأيقصصظ

مصصا باليمصصان، السصصتعلء مصصن ومنحهصصم المختارة،
والتحمل الصبر في المثلة أروع يضربون جعلهم

الدين. على والثبات

بصصالخرة اليمصصان مصصن قلصصوبهم فصصي وغصصرس
 هينصصة-أعينهصصم - فصصي الصصدنيا جعصصل مصصا ونعيمهصصا،

الله. مرضاة في رخيصة تبذل زهيدة،

لمسصصتقبل والطمئنان الثقة من أعطاهم كما
الواقصصع مصصرارة يتحملصصون جعلهصصم مصصا ،الصصدين هذا

بصصه اللصصه وعصصد الصصذي للمسصصتقبل اًصصتطلع الليصصم
نصصصر أيصصديهم على الله يكتب أن رجاء المؤمنين،

وإعزازه. الدين هذا
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السصصلم، فصصي منهصصم الواحأد دخول كان ولقد
وحأيصصاة بربصصه، وأنسصصه اللصصه، من بالقرب وشعوره

فصصي اًسصصبب ؛القصصرآن بسصصماع عينصصه وقصصرة قلبصصه
مصصن الجاهليصصة عصصن بصصالتميز الحقيقصصي شصصعورهم

والفسصصاد، بالفوضى، تضج التي الجاهلية حأولهم،
والنحلل.  والجفاف،

بالتميز شعور ،بالغربة شعورهم يصاحأب فكان
شصصعور ثصصم الكصصافرين، علصصى والفوقيصصة والسصصتعلء

وتقصصويض الجصصاهلي، المجتمصصع هصصذا غصصزو بوجصصوب
اًآثصصار الغربصصة تلصصك فيهصصم تصصؤثر لصصم ولصصذلك ؛أركصصانه
بل إيمانهم؛ وحأرارة يقينهم من تضعف ولم سلبية،
المشصصاعر، يصصثير "التحصصدي" الصصذي تشصصكل كصصانت

القدرات. ويفجر الطاقات، ويستفز

الفرق على - للتأكيد أخرى - مرة يدعو وهذا
وغربصصة الجاهليصصة، فصصي الحنفصصاء غربة بين الواضح
وأصحابه. وسلم عليه الله صلى محمد

نمصصاذج فهصصم النهايصصة، كصصانت أولئصصك غربصصة إن
 يصصصصصصوم بعصصصصصصد اًصصصصصصيوم تتقلصصصصصصص باقيصصصصصصة

عليهصصم فيصصصدق والتغييصصر، بالصلح تفكر تكاد ول
القائل: قول

فيهم أنت الذي القرن مضى ما إذا

158



فصصأنت رنصق في تفخلو
!غريب

والبدايصصة البدايصصة، غربصصة فهصصي هؤلء غربة أما
القويصصة والمشصصاعر ،والمطامصصح بالمصصال مليئصصة

؛والنطلق ،والتحصصرك بالعمصصل، ومليئصصة الفياضة،
والجهصصاد إليصصه، النصصاس ودعصصوة ،الصصدين هصصذا لنشر

الواقع. عالم في لتحقيقه

واقصصع فصصي الصصدين بهصصذا لحركصصةا أن شصصك ول
الداعيصصة احأتفصصاظ أسصصباب أعظصصم مصصن هي الحياة

اليمصصان نمصصاء أسصصباب أعظصصم مصصن بصصل بإيمصصانه؛
لصصذرات ومخصصالطته القلصصب، في وتعمقه وزيادته،
النفس.

النصصاس دعوة همه جعل الذي الداعي أن ذلك
دعوته، مع مشاعره تتكيف سوف ،الدين هذا إلى

أجلهصصا، مصصن ويفصصرح دعصصوته، أجصصل مصصن فيحصصزن
..أجلهصصا مصصن ويكصصره ويحصصب ويرضصصى، ويغضصصب
بحصصصوت الصصدعوة، بهصصذه ومشاعره روحأه فتصطبغ
وشخصصصيته حأيصصاته مصصن يتجصصزأ ل اًجصصزء دعصصوته
علصصى والثبصصات للصصصبر قوية ضمانة وهذه وتكوينه،

الدين. هذا
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يهبهصصا إلهية منحة والثبات الصبر أن فوق هذا
تعصصالى: قصصال ولهصصذا ،سصصبيله فصصي للمجاهدين الله

َنا( َل ُب ّنُهْم ُسسس َي َنْهسسِد َل َنسسا  ُدوأا ِفي ّلسسِذيَن َجاَهسس وَأا
ِنيَن ْلُمْحِسسس َلَمسسَع ا ِإّن اللسسه  فصصي وذلصصك ،)22()وَأ

عصصن بالحصصديث افتتحصصت الصصتي العنكبصصوت سصصورة
الله. في واليذاء والفتنة البتلء

وأالتعذيب: - الضطهاد3

عليصصه اللصصه صصصلى النصصبي أصصصحاب مصصن كصصان
ذوي مصصن عصصدد- إسصصلمهم تقصصدم نالصصذي- وسصصلم
رضصصي وعثمصصان، بكصصر، كصصأبي ؛قريش في المكانة

مصصن فكصصانوا أصصصحابه عامصصة أمصصا عنهمصصا، اللصصه
المستضعفين.

- كمصصا بقومهم الله فمنعهم المكانة ذوو فأما
لى اللصه رسول منع ه ص بصأبي وسصلم عليصه الل

.-طالب

فصصي قريصصش ننصصتفت فقد المؤمنين سائر وأما
والحقصصد، الغيصصظ أنيصصاب عصصن رتّوكشصص تعصصذيبهم،
سصصلط لصصو مصصا العذاب سياط من عليهم وسلطت

وتفتت.  لرفّض جبل على
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قال: عنه الله رضي مسعود بن الله عبد عن
اللصصه سصصبعة: رسصصول إسصصلمه أظهر من أول كان

وأمصصه وعمصصار، بكر، وأبو ،وسلم عليه الله صلى
والمقداد. وبلل، وصهيب، سمية،

وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى اللصصه رسصصول فأما
بكر: فمنعه أبو وأما طالب، أبي بعمه الله فمنعه

المشصصركون، فأخصصذهم سصصائرهم وأما بقومه، الله
فصصصصي وصصصصصهروهم الحديصصصصد، أدراع وألبسصصصصوهم

علصصى هماوات وقد إل أحأد من منهم فما الشمس،
فصصي نفسصصه عليصصه هصصانت فصصإنه ،ًبلل إل أرادوا، مصصا

فصصأعطوه فأخصصذوه، قصصومه، علصصى وهصصان ،اللصصه
مكصصة، شصصعاب فصصي بصصه يطوفون فجعلوا الولدان،

.!)23(أحأد يقول: أحأد، وهو
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ول امتناع إن لى الرس ه ص ه الل لم علي وس
سائر وكذلك بقومه..، بكر أبي وامتناع طالب، بأبي

تمنعهصصم كصانت الرفيعصصة، ةمك بيوتات من المؤمنين
لغيرهصصم يقصصع مما كثير من قومهم ومكانة مكانتهم،

ن إليهم يخلص كان ولكن والتنكيل، الضرب، من م
وان ة أل ية، الذي ة الحس يء والمعنوي ثير، الش الك
د فكان ة الغربصة ضصريبة يصدفعوا أن لب عصن الناتج

ما لهؤلء المؤذية الصور  ومن.السلم في الدخول
قريصصش أشصصراف اجتمصصاع من الثابت الخبر في ورد
م دخصل مصا وتصذاكرهم الحجر في النصبي مصن عليه

لم عليه الله صلى ا وس وا فيم ن زعم ق م تفري
يصصءمج ثصصم الجصصداد، وشتم اللهة، وعيب الجماعة،

لى النبي ه ص ه الل لم علي م وس ى وه ك، عل ذل
اللصصه صلى لهم وتهديده القول، ببعض له وغمزهم

جصصاءهم فلمصصا الغد من اجتمعوا وأنهم ،وسلم عليه
كصصذا؟ تقصصول الصصذي احأد: أنصصتو رجل وثبة إليه وثبوا
اللصصه صصصلى يقصصول ذلصك كصصل كذا؟ تقول الذي أنت
ردائصصه، بمجمع منهم رجل فأخذ : نعم وسلم عليه
أن ًرجل ويقصصول: أتقتلصصون يبكصصي دونه بكر أبو فقام
.)24(!الله؟ ربي يقول
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قال: عنه الله رضي مسعود بن الله عبد وعن
قصصائم وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى اللصصه رسصصول بينما

فصصي قريصصش مصصن وجمصصع الكعبصصة، عنصصد يصصصلي
إلصصى تنظصصرون لأ :منهصصم قائصصل قال إذ مجالسهم،

فلن، آل جصصزور إلصصى يقصصوم أيكصصم المرائصصي؟ هصصذا
ثصصم بصصه، يءفيج وسلها، ودمها، فرثها، إلى فيعمد
ثعفصصانب ؟كتفيصصه بيصصن وضعه سجد إذا حأتى يمهله،

اللصصه صصصلى اللصصه رسصصول سصصجد فلما ،)25(أشقاهم
صصصلى النصصبي وثبت كتفيه، بين وضعه وسلم عليه
مصصال حأصصتى فضصصحكوا ا،ًسصصاجد وسصصلم عليصصه الله

منطلصصق فصصانطلق الضصصحك، من بعض إلى بعضهم
تسصصعى، فصصأقبلت -،جويريصصة  وهصصي- فاطمصصة إلصصى
حأصصتى ا،ًساجد وسلم عليه الله صلى النبي وثبت
قضصصى فلمصصا هم،بتسصص عليهصصم وأقبلصصت عنصصه، ألقته

قصصال: الصصصلة وسلم عليه الله صلى الله رسول
اللهصصم قريصصش،ب عليصصك اللهم بقريش، عليك اللهم
بصصن بعمصصرو عليصصك سمى: اللهم ثم بقريش، عليك

والوليصصد ربيعة، بن وشيبة ربيعة، بن وعتبة هشام،
معيصصط، أبصصي بصصن وعقبة خلف، بن وأمية عتبة، بن

الوليد. بن وعمارة
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يوم صرعى رأيتهم لقد الله: فوالله عبد قال
قصصال ثصصم بصصدر، قليصصب القليب، إلى سحبوا ثم بدر،

وأأتبع: وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى اللصصه رسصصول
.)26(لعنة القليب أصحاب

منهصصا، تتفطصصر السصصموات تكصاد نكصراء، جريمصة إنها
الجبصصصصصصصصصصال وتخصصصصصصصصصصر الرض، وتنشصصصصصصصصصصق

هصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصد
يجصصث مصصن قريصصش، سصصفهاء مصصن المل يجصصرؤ أن ا،ً

القصصصذرة البشصصصعة الشصصصناعة هصصصذه علصصصى جهنصصصم،
مصصن المستضعفون الفعلة هذه يرى ثم الخسيسة،
فل وغيصصره، مسصصعود، بصصن اللصصه كعبصصد ؛المصصؤمنين

ًعا، لها يملكون منطلصصق منهصصم ينطلصصق أن سوى دف
ن لتزيل السن، حأديثة جويرية وهي فاطمة، إلى ع
عليه. ألقوا ما وسلم عليه الله صلى أبيها

وسلم عليه الله صلى لنبيه الله انتقم ولقد
وإلقصصاء ،بصصدر يصصوم المعدودين السبعة هؤلء بقتل

عليه الله صلى ناداهم حأيث القليب، في جيفهم
فإنسسا ا؟ّحق ربكم وأعد ما وأجدتم هل: وسلم

.!اّحق ربنا وأعدنا ما وأجدنا
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ة أبصي عصن لى النصبي أن طلح ه ص عليصه الل
مصصن ًرجل نيوعشصصر بأربعصصة بصصدر يصصوم أمصصر وسصصلم
)27(بدر أطواء من طوى في فقذفوا قريش صناديد

أقصصام قصصوم علصصى ظهصصر إذا وكصصان ،مخبصصث خصصبيث
الثصصالث، اليصصوم ببصصدر، كان فلما ليال، ثلث بالعرصة

د براحألته أمر ا فش ا، عليه م رحأله ى ث ه مش وتبع
حأصصاجته لبعصصض إل ينطلصصق نصصرى وقالوا: ما أصحابه،

ى قام حأتى فة عل ي ش ادينهم لصفجع ،)28(الرك ين
وأيا فلَن، بن فلَن ياآبائهم:  وأسماء بأسمائهم،

اللسسه أطعتسسم أنكسسم أيسركم فلَن، بن فلَن
وله؟ ا وأرس د فإن دنا ق ا وأج دنا م ا وأع ربن

ّحق
ربكسسسسم وأعسسسسد مسسسسا وأجسسسسدتم فهسسسسل ،اًسسسس
ّحق

.ا؟ً

من تكلم  ما!الله رسول عمر: يا قال: فقال
الله صلى الله رسول فقال لها؟ أرواح ل أجساد

مسسا بيسسده محمسسد نفسسس وأالذي: وسصصلم عليه
.)29(منهم أقول لما بأسمع أنتم
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عت ذهبت ولو ف تتب تي المواق اءت ال ا أس فيه
ولكبصصار وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى للنصصبي قريصصش
ي المر، لطال ؛والجاه المنعة ذوي من أصحابه وف

يءالشصص ذلصصك مصصن غيرهمصصا عصصن ًفضصصل الصحيحين
النصبي قتصصل حأصاولوا أن الحصال بهصصم بلصغ بل ؛الكثير
سبق كما- يستطيعوا فلم وسلم عليه الله صلى

له يذاؤهمإ ازداد وقد -.عبسة بن عمرو حأديث في
وفصصاة بعصصد عليصصه واؤوتجصصر وسلم عليه الله صلى
فلمصصا ،هويحميصص يحصصوطه كصصان لنه ؛طالب أبي عمه
عليصصه تقصصدم تكصصن لصصم ما على قريش أقدمت مات
يفكصصر فصصصار الخنصصاق، عليصصه ضيقت حأتى قبل، من

لم عليه الله صلى ي وس ث ف ن البح وطن ع م
مكة. خارج للدعوة

قول نطق فقد أصحابه من المستضعفون أما
بألوان السابق عنه الله رضي مسعود بن الله عبد
الحديصصد، أدراع إلباسصصهم مصصن لهصصم التعصصذيب مصصن

مكصصة صصصبيان وطصصواف الشصصمس، فصصي وصصصهرهم
ونواحأيها. مكة شعاب في ببعضهم
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عباس: يصصا لبن قال: قلت جبير بن سعيد وعن
المسلمين من يبلغون المشركون نأكا !عباس أبا

فقصصال: دينهصصم؟ ترك في به يعذرون ما العذاب في
ويجيعصصونه، أحأصصدهم، ليضصصربون كصانوا إن والله ،نعم

اًجالسصص ييسصصتو أن على يقدر ما حأتى ويعطشونه،
ر شدة من ذي الض ه، ال تى ب ه حأ مصا ليعطيهصم إن

.!الفتنة من سألوه

وا: اللت وحأتى زى يقول ك والع ن إله دون م
بهصم، ليمصر الجعصل إن  وحأصتى.فيقول: نعصم الله؟

اللصصه؟ دون مصصن إلهصصك الجعصصل فيقولصصون: أهصصذا
مصصن يبلغصصون لمصصا منهصصم، افتصصداء ؛فيقصصول: نعصصم

.)30(جهده

إيلم مصصن محزنة اًصور السير كتب روت وقد
العبيصصد، مصصن خاصصصة وللضصصعفاء للمؤمنين، قريش

لياسصصر، حأصصدث كمصصا المسنين، خووالشي والنساء،
فهيرة، بن وعامر وخباب، وبلل، وعمار، وسمية،

.)31(كثير وغيرهم مؤمل، بني وجارية يرة،ّّنوالز
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وكصصان يجهصصدون، عنهصصم اللصصه رضصصي كانوا لقد
ورائهصصم مصصن يجهد وسلم عليه الله صلى محمد

ولكنصصه فيه، هم مما اًشيئ عنهم يدفع أن يملك ول
اللصصه عنصصد ينتظرهصصم الصصذي الجصصر بعظيم يذكرهم

حأصصق مصصؤمنين وكصصانوا واحأتسصصابهم، صصصبرهم على
يرأ يرونصصه لكصصأنهم حأصصتى اللصصه، عنصصد بمصصا اليمان
العين.

عانصصاه بمصصا وسلم عليه الله صلى ويذكرهم
مصصن المصصؤمنين، مصصن قبلهصصم اكصصانو مصصن وقاسصصاه
تقطيصصع مصصن الليصصم، ّضِصصُمالم العصصذاب صصصنوف

ذلك.. وغير بالمنشار اللحم ونشر الوصال،

هصصذا بصصه اللصصه وعد الذي بالمستقبل ذكرهميو
الراكب يسير حأتى المر سيتم وأنه وأهله، الدين

اللصصه، إل يخصصاف ل حأضصصرموت إلصصى صصصنعاء نمصص
غنمه. على والذئب

قصصال: عنصصه اللصصه رضي جعفر بن الله عبد عن
بياسصصر وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى اللصصه رسصصول ّمر

تعصصالى، اللصصه فصصي يصصؤذون مهصصو عمار، وأم وعمار
موعسسدكم فإن ياسر، آْل يا صبًرالهم:  فقال

.)32(الجنة
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بينصصال قال: أتيصصت عنه الله رضي خباب وعن
وهصصو بصصردة متوسصصد وهصصو وسلم عليه الله صلى

شصصدة، شصصركينمال من لقينا وقد الكعبة، ظل في
،وجهصصه محمصصر وهصصو فقعصصد اللصصه؟ تدعو لأفقلت: 

ليمشسسط قبلكسسم مسسن كسسان لقسسد": لفقصصا
امه دوأن ما الحديد بمشاط ن عظ م، م لح

دينسسه، عسسن ذلسسك يصسسرفه مسسا ،عصسسب أوأ
رأسسسه، مفسسرق علسسى المنشسسار وأيوضسسع

ك يصسرفه مسا باثنين فيشق دينسه. عسن ذل
الراكسسب يسير حتى المر هذا الله وأليتمن

إل يخساف مسا حضسرموت إلسسى صسنعاء مسن
.)34("مهنغ على وأالذئب": )33(بيان زاد ."الله

وجصصه احأمصصر حأصصتى جصصرى ماذا! الله سبحان يا
مصصن وقعصصد ،وسصصلم عليصصه الله صلى المصطفى

القصصوي السصصلوب بهذا هأصحاب وخاطب ضجعته؟
الستعجال؟ على عاتبهم ثم المؤثر،

عليصصه اللصصه صصصلى منصصه الصصدعاء طلبصصوا لنهم
!؟وسلم

الرحأيصم الصرؤوف وهصو ذلصك، من كل. حأاشاه
بأمته.
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تستنصر أل لنا؟ تدعو الطلب: أل أسلوب إن
قلصصوب مصصن صصصادر وأنصصه وراءه، بمصصا يصصوحأي لنصصا؟

،البلصصوى وهصصدتها الجهصصد، وأنهكهصصا العذاب، أمضها
النصصصر، وتسصصتبطئ العاجصصل، الفصصرج تلتمس فهي

فتستدعيه.

المصصور أن يعلصصم وسصصلم عليصصه الله صلى وهو
البلء، النصر قبل وأن وأسبابها، بأوقاتها، مرهونة
.)35(العاقبة لها تكون ثم تبتلى فالرسل

ّنُهْم( َأ ّنوا  َظ َئَس الّرُسُل وَأ ْي َت َذا اْس ِإ ّتى  َح
َنا َنْصسسُر َءُهْم  ُبوا َجسسا ُكِذ ْد  عليصصه ويلمصصس ،)36()َق

ن السلم ع م حابه، واق ات أص والهم وملبس ،أحأ
عصن ليفتنصون حأصتى يلقصون، الذي بالعذاب َبَرَمهم
من منهم ويموت الكفرة، عليهم ويستعلي دينهم،
التعذيب. تحت يموت

- المصصرء يصصدرك أن الميسصصور مصصن يكون ل وقد
عليها كانوا التي الحال النص- حأقيقة قراءة بمجرد
الصصدعاء والسصصلم الصصصلة عليصصه منصصه طلبصصوا حأيصصن

والحأساسصصات المشاعر عرفي أن ول والستنصار،
انت التي ور ك ي تث هم ف ش أن إل نفوس ال يعي ًحأ
- بعصصض اللصصه سبيل - في ويعاني ،حأالهم من اًقريب

عانوا. ما
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يربيهصصم وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى كصصان لقصصد
على:

النبيصصصصاء مصصصصن بالسصصصصابقين التأسصصصصي)  ( أ
سصصبيل في الذى تحمل في وأتباعهم والمرسلين

ذلك. في المثلة لهم ويضرب ،الله

الجنصصة فصصي اللصصه أعصصده بمصصا ) التعلصصق ب (
الغصصترار وعصصدم النعيصصم، مصصن الصابرين للمؤمنين

.الدنيا الحياة زهرة من الكافرين أيدي في بما

فيه الله ينصر الذي للمستقبل ) التطلع ج (
أهصصل فيصه ويصذل الصدنيا، الحيصاة هصصذه في السلم
والعصيان. الشرك

اللصصه صصصلى وهصصو: أنصصه أل كصصبير آخصصر أمر ةوثم
يخطصصط كصصان -كلهصصا الشياء هذه مع-  وسلم عليه

الذى لرفع المتعددة، المادية السباب من ويستفيد
ركين وكف أتباعه، عن لظلماو ن المش م، ع فتنته

بيل في تجاهد التي الدولة وإقامة دين، س ح ال وتتي
وتزيصصل شاء، حأيث ربه يعبد أن مسلم لكل الفرصة
إلى الدعوة طريق تعترض التي والعقبات الحواجز

.الله
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َنٌة( :تعالى قال ْت ُكوَن ِف َت ّتى ل  ُلوُهْم َح ِت وَأَقا
ّديُن لله ُكوَن ال َي بالصبر الله يعبد فالمسلم ،)37()وَأ

- المؤديصصة الوسصصائل جميصصع باتبصصاع ويعبده ،والتحمل
ى بإذن ع الله- إل ة دف ن الغرب ؤمنين، ع ع الم ورف
المستضعفين. عن الضر

ق:يوأالتضي - الحصار4

-ضصصمن يتابعهصصا ومصصن قريصصش سصصلكت ولقصصد
وفتنصصة والتعصصذيب للضصصطهاد الجاهليصصة خططهصصا

النسصصان يربأ دنيئة أساليب- دينهم عن المسلمين
ة إن قال َمْن لكن ها،نالنسان- ع - جنس الجاهلي
!معنى؟ للنسانية تعرف

- خاصصصة - وقريصصش عامصصة العصصرب كصصانت لقد
هذه وتعتبر والعطاء، والبذل والجود بالكرم تتغنى

والمنافسصصصة، الفخصصصر، طنامصصصو مصصصن الخصصصصلة
والسباق.

الكرماء: بعض يمدح العربي الشاعر يقول

أجحفت بالناس اءصالشهب السنة إذا
السنة في الصالم كراَم ونال

ُلصالك

بيوتهم حأول الحاجات ذوي رأيت
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أنبصصت إذا حأصصتى لهصصم، اصقطين
ُل..صالبق

ِبلوا المال يستخبلوا إن هنالك ُيخ
ُطصصصصوا، يسصصصصألوا وإن وإن يع

يغلوا يسرواي

ريهمصيعت من حأق مكثريهم على
احأةصصصالسم المقليصصن دصصصوعن

ذُل!صوالب

اصفإنم وهصأت خير من كان فما
ُءصصصآب هصتوارث ُل!صصصقب همصصصآبائ ا

)38(

أجصصواد كرمصصاء- خاصصصة-  قريصصش فصصي وكصصان
ْدعان بنا الله عبد منهم مطعمون، لصصه وكصصان ،ُجصص

يقصصول وفيه وضيافته، طعامه إلى يدعوان داعيان
الصلت: أبي بنا أمية

ٌّلصمعصمش كةصبم داع هصل
ينادي اصرتهاد وقصف رصوآخ

اصعليه َىيزّصالش من ردح إلى
هاد!صبالش ُيلبك ُربصال بصالب

173



- جهصصل أبصصي - والد المغيرة بن هشام ومنهم
الشاعر: يقول وفيه

اّرصمقشع مكة بطن حصفأصب
هشام! بها ليس الرض كأن

)39(

الجصصود قصصصص مصصن لهصصم التاريصصخ سصصجل وقد
!.)40(الخيال يشبه ما والعطاء والكرم
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ّفلم
بصصدعوته، وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى الرسصصول جهر اَ

مصصا كصصل نسصصوا ؛نفوسصصهم فصصي عدواته واستحكمت
ه تعارفوا ن علي ل م ال، جمي بح الخص ذين وأص ال

المحتصصصاجين ويلتمسصصصون الضصصصيفان، يطعمصصصون
الجيصصصرة علصصصى وققبصصصالح يبخلصصصون ؛والمعصصصوزين

بالقيمصصة، والطعصصام الميصصرة ويمنعصصونهم بصصة،اوالقر
أو سصصصصصصصصصصصصصصصصصصنتين ويحاصصصصصصصصصصصصصصصصصصصرونهم

ًثلث
اًطصصالب- حأصصصار أبصصي - شصصعب الشصصعب فصصي اَصص

اقتصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصادي
اً

ّواجتماعي
وحأصصتى الشصصجر، ورق أكل إلى ليضطرونهم حأتى ا،ً

د إلى وشدته، العيش ظلف ليصيبهم دهم أن حأ أحأ
هصصي فصصإذا تحته، يءش بقعقعة فيسمع ليبول يخرج
م فيغسلها، فيأخذها بعير جلد من قطعة ا، ث يحرقه

المصصاء، عليهصصا ويشصصرب يسصصتفها، ثصصم يسصصحقها، ثصصم
ا فيتقوى ة به ام ثلث تى !)41(أي مع وحأ ش لتس قري
مصصن الشصصعب وراء مصصن يتضصصاغون الصصصبية صصصوت
الجوع!.
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عتبصصة قال: خطبنصصا العدوي عمير بن خالد عن
 …قصصال: ثصصم عليصصه، وأثنى الله، فحمد ،غزوان بن

الله صلى الله رسول مع سبعة سابع يرأيتن ولقد
حأصصتى الشصصجر ورق إل طعصصام لنصصا مصصا وسصصلم عليه

فشصصققتها بصصردة فصصالتقطت  أشصصداقنا،)42(قرحأصصت
بنصصفها، ترتزافص ،)43(مالصك بصن سصعد وبين بيني

بح فما بنصفها، سعد رتزاو وم أص ا الي د من إل أحأ
أعصصوذ وإنصصي المصصصار، من مصر على اًأمير أصبح
اللصصه وعنصصد ،عظيًمصصا نفسصصي فصصي أكصصون أن بصصالله
.)44(اًصغير

أثنصصاء حأصصدثت تكصصون أن يشصصبه القصصصة وهصصذه
من عتبة كان إذ -؛أعلم - والله الشعب في الحصار

ن سعد كان ومثله ،)45(السلم إلى السابقين ي ب أب
وقاص.
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ش أجمعت لقد ى قري رب عل ول حأ ه رس الل
ومقصصصصصاطعته وسصصصصصلم عليصصصصصه اللصصصصه صصصصصلى
ّاجتماعي

اًصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص
واقتصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصادي

بنصصي علصصى بينهصصم فيمصصا يكتبوا أن على فاجتمعوا ،اً
اكحوهم أل المطلب عبد وبني هاشم وا ول ين ينكح

وكتبصصوا منهصصم، يبتصصاعوا ول يبصصايعوهم ول إليهصصم،
أسصلم، مصصن علصى عصصدوا ذلصك.. ثصم فصصي صصحيفة

عليهصصصصم، البلء واشصصصتد وآذوهصصصصم، فصصصأوثقوهم،
.)46(اًشديد ًزلزال وزلزلوا الفتنة، وعظمت

فصصي التفصصاق هصصذا عقصصدوا القرشصصيون وكصصان
دينصصه، بنصصصر اللصصه أذن فلمصصا كنانصصة،  بنصصي)47(خيصصف
كصصان الصصوداع، حأجصصة ثصصم مكة، وفتح رسوله، وإعزاز
فصصي زلصصصين أن يصصؤثر وسلم عليه الله صلى النبي
الضصصيق مصصن فيصصه كصصانوا مصصا ليتصصذكر الخيصصف هصصذا

مصصن عليصصه أنعصصم مصصا علصصى الله فيشكر الضطهاد،و
منهصصا- واأخرجصص - التي مكة ودخولهم العظيم، الفتح

عى من أنف رغم على ظاهرين، ي س م ف إخراجه
الحصصق انتصصصار قضصصية وليؤكصصد الكصصافرين، مصصن منها

.)48(الصابرين لهله الله وتمكين واستعلئه،

ّناِس( ْيَن ال َب ُلَها  َداوِأ ُن ّياُم  ْلَك ال ِت .)49()وَأ
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قصصال: قلصصت: عنه الله رضي زيد بن أسامة عن
ًدا؟ زلصتن الله! أين رسول يا قصصال: حأجتصصه-، - في غ
ل" رك وأه ا ت ل لن قصصال:  ثصصم".؟ًزلسمن عقي
كنانسسة بنسسي بخيسسف اًغسسد نسسازلون نحسسن"

حصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسُالم
".الكفسسر علسسى قريسسش قاسسسمت حيسسث ب،َ

:هاشم بني على اًقريش حأالفت كنانة بني أن وذلك
يؤووهم. ول يبايعوهم ّأل

.)50( الوادي:الزهري: والخيف قال

قصصال: قصصال عنصصه اللصصه رضي هريرة يأب وعن
ا:ًحأنين أراد حأين وسلم عليه الله صلى الله رسول

كنانة بني بخيف الله شاء إن ًاغد زلناسنم"
.)51("الكفر على تقاسموا حيث

الحصصصصار الجاهليصصصة: خطصصصة الخطصصصة وهصصصذه
مصصن الرسصصل أعصصداء بصصه ىيتواصصص ممصصا والتجويصصع،

ّلسسِذيَن( العصصصور: عصصبر والمنصصافقين لكفارا ُهُم ا
َد َرُسسسوِل ْنسس َلى َمْن ِع ْنِفُقوا َع ُت ُلوَن ل  َيُقو
ِئُن الّسسسَمَواِت ْنَفّضوا وَألله خَأَزا َي ّتى  الله َح
َيْفَقُهسسوَن َنسساِفِقيَن ل  ْلُم ِكسسّن ا َل )وَأالْرِض وَأ

)52(.
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الشصصعب- -مصصؤامرة الجماعية المؤامرة وهذه
التضصييق مجصصال فصي الوحأيصصد الكيصد هصصي تكصصن لم

الجاهليصصة عتصصاة دأب لقصصد كل. بصصل والمحاصصصرة،
ُتها َد أسصصلموا، مصصن بحقصصوق السصصتخفاف على وَمَر

فيهصصصصصصصصصصصصصم يرقبصصصصصصصصصصصصصوا أل وعلصصصصصصصصصصصصصى
ّإل

ى ذمصة، ول ً بيل فصي يتناسصوا نأ وعل إيصذائهم س
لقصصد حأصصتى المرعيصصة، ليصصداوالتق العصصراف جميصصع

وغيرها..! نوالدي من المالية حأقوقهم منعوهم

)53(اًصصقين كنت"قال:  عنه الله رضي خباب عن

وائصصل بصصن العصصاص علصصى لصصي وكصصان الجاهليصصة، في
حأصصتى أقضصصيك فقصصال: ل أتقاضصصاه، فصصأتيته دراهصصم،

بمحمصصد أكفصصر ل واللصصه، فقلصصت: ل بمحمصصد! تكفصصر
ثصصم اللصصه يميتصصك حأصصتى وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى
فصصأوتى أبعث، ثم أموت حأتى قال: فدعني يبعثك،

ّلسسِذي(لت: صزفن أقضيك، ثم ا،ًوولد ًمال ْيَت ا َأ َأَفَر

َنسسا وَأَقسساَل ل ِت َيا ِبآِ ًداُأَكَفسسَر  َلسس َيسسّن َمسسالً وَأوَأ َت )وأ
)54(")55(.
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اللصصه، عنصصد مصصا المؤمنصصون هصصؤلء آثصصر ولقصصد
مصصن شصصظف فصصي فعاشصصوا الصصدنيا عنهصصم فطصصويت

فرش على التقلب من عندهم أفضل كان العيش
اللصصه، طاعصصة آثصصار مصصن أثصصر لنصصه ؛والصصديباج الحرير
فصصي القصصوم استعذب فقد ورسوله، بدينه، والرضا
علقصصم، كصصل واستسصصاغوا ،ّمصصر كصصل دينهصصم سصصبيل
يقول: حأالهم ولسان

جائرة اليام حأبك في رضيت
أرضصصاك إن الصصدهر مفعلقصص

!كالضرب

والخرة. الدنيا في لهم العاقبة فكانت

الذي الطيب الكثير الخير من اًجانب هذا وكان
بصه وسصلم عليصصه اللصصه صصصلى اللصه رسصصول وعصصد

."للغرباء فطوبى"قال:  حأين الغرباء

وحأصصصار تضصصييق مصصن الغريب يلقاه ما كل إن
فصصي وزيصصادة لصصه، رفعصصة هصصو ،واضصصطهاد ذاءيصصوإ

واحأتسصصابه اللصصه، إلصصى قربى عليه وصبره درجاته،
والنعيصصم والصصروح، والنصصس، للسصصعادة سصصبب لصصه

والجل. العاجل

بيئسسة فسسي السسسلَم دعسسوة - انحصسسار5
وأاحدة:
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في وسلم عليه الله صلى الرسول بعث لقد
ذر حأولها، ومن لينذرها القرى أم وم وين ع ي ل الجم

مصصن النصصاس ليخصصرج ربانيصصة برسالة وجاء فيه، ريب
إقليمية، دعوة دعوته تكن فلم ،النور إلى الظلمات

عالميصصة، دعصصوة أولهصصا منصصذ كصصانت بصصل محليصصة؛ أو
وعها ان موض س النس ان -جن ف-النس ان،  كي ك
إصصصلح ومهمتهصصا الرض-، -كصصل الرض وميصصدانها

الفرديصصصة جوانبهصصصا جميصصصع فصصصي البشصصصرية الحيصصصاة
. والجتماعية

لى الرسول واجه ولقد ه ص ه الل لم علي وس
ع ة مجتم دعوة، مك ي بال م فلق ا منه ي م ن لق م
الضصصطهاد، مصصن أصصصحابه ولقي والتعذيب، التكذيب
لغيصصره، وصصصد للتابع، ةفتن هو ما والتكبيل، والتنكيل،
وانتشارها. الدعوة انطلق دون وحأيلولة

أخشصصبي بيصصن محصصصورة الصصدعوة ظلصصت ولقد
؛الفصصرد بعصصد الفصصرد إل خارجهصصا بهصصا يصصؤمن ل مكة،

ىتحأ عنهما الله رضي ذر وأبي عبسة، بن كعمرو
الدولة. وقيام نصار،أال بإسلم الله نذأ

ار وكان دعوة انحص ي ال ة ف ن مك اهر م مظ
عديدة:  لسباب ؛الشديدة الغربة
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عصصصن الصصصدعوة احأتجصصصاب يعنصصصي هصصصذا (أ) لن
ن الخرين ن مم وا أن يمك ثر يكون ول أك ا ًقب ، له
عليها. ًوإقبال

فصصي بالضصصراوة اًقريشصص ييغصصر هذا ولن(ب) 
عنهصصا، النصصاس صصصد في الحماسةو الدعوة، حأرب
ّد الدعوة بأن يشعرون إذ بها، المؤمنين وفتنة تحصص
موكولة عليها القضاء ومهمة ا،ًقريش يواجه خاّص
إليهم.

هصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصذا (ج) ولن
يعصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصر

للبصصادة أتباعها ويعرض الزوال، لخطر الدعوة ضِ
ل عدد لنهم ؛القرشيين يد على ور قلي ي محص ف

عقليصصة ذات معينصصة، فئصصة عليه تسيطر واحأد مكان
حأصصد إلصصى التفكيصصر بها يصل أن الممكن من معينة،

،وسصصلم عليه الله صلى الرسول لقتل التخطيط
.)56(ًفعل هذا حأدث بل أتباعه؛ عيوجم

ِإْن( المعانصصدين: الكافرين شأن وهذا ّنُهسسْم  ِإ
ُكْم ُدوأ ُيِعيسس َأوْأ  ُكْم  َيْرُجُمسسو ُكسسْم  ْي َل ْظَهسسُروأا َع َي

ًدا َب َأ ًذا  ِإ ِلُحوا  ُتْف َلْن  ِتِهْم وَأ ّل .)57()ِفي ِم
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م هصذا - الن- أن نعلصم اًصجميع ونحصن يكصن ل
عليصصه اللصصه صصصلى رسصصوله بعث الله وأن ليكون،
الوعصصد وأن يتصصم، أن لبصصد لمر دينه وأنزل ،وسلم
فجصصر منذ قديًما كان شأنه، ورفع السلم، بإعزاز

الدعوة..

السصصلم،و الصصصلة عليهصصم الرسل حأتى ولكن
للمفسصصدة، الدافعة السباب بفعل مطالبين كانوا

اًصصوتعليم العبصصادة، معصصاني مصصن كبير لمعنى اًتحقيق
ويستّن. بهم يتأسى ممن بعدهم لمن

الرسصصول بشصصرية معصصاني مصصن لمعنصصى اًوتحقيق
ذي وسلم عليه الله صلى رف ال ي يتص ائر ف س

أي ةثمصص يكصصون فل ا،ًبشصصر ًرسصصول باعتبصصاره شؤونه
بالجهد سعيه وبين اللهي، بالوعد إيمانه بين تناقض

اللهصصي الوعصصد لن ؛الخفاق من ومحاذرته البشري
بهصصذا والسصصلم الصصصلة عليصصه الرسول لن كان إنما

الصفة. هذه وعلى القدر،

لهصصم شصصهد الصصذين الصصصحابة حأصصال يشبه وهذا
الجنة.. كيصصف بدخول وسلم عليه الله صلى النبي
وتركصصوا بهصصا اطمأنوا هل الشهادة؟ هذه بعد كانوا

ول فيها، ريب ول وصدق، حأق شهادة لنها العمل
؟تتخلف؟ أن يمكن
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الجهصصد بصصذل مصصن عليصصه هصصم مصصا على ظلوا أم
أسصصباب قيوتصصو العبصصادة، فصصي المطلوب البشري

والرجاء؟. والحب والخوف النار، دخول

ضصصىتبمق يتصصصرفون اًبشصصر ظلوا أنهم شك ل
ويخصصافون، فيرجصصون الفطريصصة، البشصصرية الجبلصصة

كصصان ولهصصذا ؛بالوعصصد ثقتهم مع السباب، ويفعلون
.بالجنة لهم الله رحأمة استحقوا وبهذا الوعد،

كثير.. ومثلها سواء، كهذه وهذه

وسصصلم عليصصه اللصصه صلى الرسول كان ولهذا
الصصدعوة واسصصتقرار المدينصصة، إلى الهجرة بعد حأتى
القرشيون، به أحأاطها الذي للطوق وكسرها فيها،

ِنها عر وتحميها، ها،يتؤو التي الفئَة ووجدا لى يش ص
انحصصصار معنصصى ؛المعنصصى بهصصذا وسصصلم عليصصه اللصصه

لصصو واحأصصدة، فئصصة وفصصي واحأصصدة، بيئصصة فصصي الصصدعوة
الدعوة. لنتهت استؤصلت

يقال: حأدثن عنهما الله رضي عباس ابن عن
نظصصر ،بصصدر يصصوم كصصان قال: لمصصا الخطاب بن عمر

المشصصركين إلصصى وسصصلم عليه الله صلى رسول
،ًرجل عشر وتسعة مئة ثلث وأصحابه لف،أ وهم

وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى اللصصه نصصبي فاسصصتقبل
ّد ثم القبلة، بربه:  يهتف فجعل يديه، م
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آْت اللهسسم وأعدتني، ما لي انجز اللهم"
العصسسابة هسسذه لكهت إن اللهم ،يوأعدتن ما

."!الرض في تعبد ل السلَم أهل من

بربصصصصصصصصصصصصه، يهتصصصصصصصصصصصصف فمصصصصصصصصصصصصازال
مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاد

عصصن رداؤه سصصقط حأصصتى القبلصصة، مسصصتقبل يديه، اً
علصصى فألقصصاه رداءه، فأخصصذ بكر، أبو فأتاه منكبيه،
!اللصصه نصصبي وقال: يا ورائه، من التزمه ثم منكبيه،

،وعصصدك ما لك سينجز فإنه ربك، مناشدتك كاَفك
ُكسسْم(وجصصل:  عصصز اللصصه فصصأنزل ّب ُثوَن َر َتِغي َتْس ْذ  ِإ

ْلٍف ِمسسَن َأ ِبسس ُكْم  ّد ّنسسي ُمِمسس َأ ُكسسْم  َل َتَجاَب  َفاْسسس
َكسسسسِة ُمْرِدِفيسسسسَن ِئ ْلَملَ اللصصصصصه فأمصصصصصده ،)58()ا

..)59(بالملئكة

بمقتضى وسلم عليه الله صلى النبي كان لقد
العصبة هذه وهلك المسلمين، فناء حاذري بشريته

ويهتصصف الحصصار، الصصدعاء بهصصذا فيجأر المؤمنين، من
الصصصديق فيصصرى ونصرهم، حأفظهم ويناشده بربه،
النبصصوي الموقصصف هصصذا فصصي عنصصه اللصصه رضي الول

بصصالنبي فينادي ،المبين النصر آيات من آية العظيم
كصصذاك- - أو : كفصصاكوسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى

وعدك. ما لك منجز الله فإن ربك، مناشدتك

ان:يتآ الموقف هذا في تقيلفت

وتمكينه. ونصره الله بوعد اليمان آية
185



هصصذا لتحصصصيل البشصصرية السصصباب فعصصل وآيصصة
والتضرع. الدعاء منها والتي النصر،

لى النبي مضجع يقض كان لقد ه ص ه الل علي
قريصصش 60وبيصصن مكصصة، فصصي الصصدعوة انحصصصار وسصصلم

فيلتمصصس لهصصا، المعارضصصة الصصدعوة، علصصى المتأبيصصة
ن بدعوته فيها يخرج التي السباب ذه ع دائرة ه ال
.وأرحأب أوسع أفق إلى الضيفة

الثانيصصة ثصصم الولصصى الهجصصرة إلى أصحابه فيوجه
.الحبشة إلى

مصصن النصصصرة يطلصب الطصصائف إلصصى يخصصرج ثصصم
ثقيف.

السصواق فصي القبائصل علصى نفسه يعرض ثم
علصصى السصصماوية بضصصاعته عصصن ويعلصصن والمواسم،

.المل

النصصصصار بإسصصصلم الفرصصصصة واتتصصصه إذا حأصصصتى
اًتمهيصصد المدينة، إلى أصحابه بعض ووجه اغتنمها،
)61(إليها وسلم عليه الله صلى لهجرته
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النصصبي بصصذله الصصذي الجهصصد مصصن جصصزء هذا وكل
الدعوة لهذه اًقائد باعتباره وسلم عليه الله صلى

مصصن لحمايتهصصا ؛ورائصصه مصصن وأصصصحابه ،المباركصصة
لهصصا اللصصه وعصصد وتحقيصصق والصصزوال، الضصصمحلل

والتمكين. بالنصر

بصصاليواء المصصر آخصصر عليهصصم اللصصه امتصصن ولقصصد
والعيلة: والضعف التشرد بعد الرزقو والتأييد

َتْضَعُفوَن ِفي( ِليٌل ُمْس ُتْم َق ْن َأ ْذ  ِإ ُكُروأا  ْذ وَأا
ّنسسساُس ُكسسسسُم ال ّطَف َتَخ َي َأْن  َتَخسسسساُفوَن  الْرِض 
ُكسسسْم ِمسسسَن َنْصسسسِرِه وَأَرَزَق ِب ُكْم  َد ّيسس َأ ُكْم وَأ َفسسسآِوَأا

ُكُروأَن َتْش ُكْم  ّل َلَع َباِت  ّي ّط .)62()ال

القصصادم، الفصصصل الله- فصصي شاء -إن وسيتضح
هصصي ومصصا النصر؟ هذا على المؤمنون حأصل كيف

مرحألصة قبصل اجتازوهصا التي والمراحأل الخطوات
والوضصصاع الحأصصوال مصصع تعصصاملوا وكيف كين؟مالت

الضصصعف مصصن بهم الله صنع  حأتى..لهم المعارضة
ا.ًونصر اّعز والقلة الذلة ومن قوة،

* * *
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الثاني الفصل هوامش
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لصصه، لقصصب يوالنجاشصص بالعربية: عطيصصة، واسمه أبجر، بن هو: أصحمة1
 ذلك. قبل ليوق تسع سنة مات

).1/177انظر: الصابة: (
أهصل إلصى ينعى الرجل - باب4 الجنائز، - كتاب23في:  البخاري رواه2

).2/71 (بنفسه: الميت

).2/88( الجنازة على الصفوف - باب55

).2/90( بالمصلى نائزالج على الصلة - باب61

اشي: (صصصالنج مصصوت - بصصاب38 النصصصار، منصصاقب كتصصاب-صص 63وفصصي: 
4/246.(

الجنصصازة، علصصى التكبير في - باب22 الجنائز، - كتاب11في:  ومسلم
).2/656( )،63-62( رقم

المسصصلم على الصلة في - باب62 ،زالجنائ - كتاب15في:  داود وأبو
).3/541( )،3204( رقم الشرك، بلد في يموت

علصصى التكصصبير فصصي جصصاء ما - باب37 الجنائز، - كتاب8في:  والترمذي
).3/333( )،1022( رقم الجنازة،

).4/26( النعي، - باب27 الجنائز، - كتاب20في:  والنسائي

).4/70الجنازة: ( على - الصفوف72

).4/72الجنازة: ( على التكبير - عدد76

علصصى الصصصلة فصصي جاء ما - باب33 الجنائز، - كتاب6في:  ماجه وابن
).1/490(: )1534( رقم النجاشي،

الجنصصائز، على كبيرتال - باب5 الجنائز، - كتاب16لموطأ: ا في ومالك
).1/226( ):14( رقم

).529 ،479 ،439 ،348 ،289 ،281 ،2/241مسنده: ( في وأحأمد



( )،2/88اري: (صصصالبخ فصصي اللصصه عبصصد بصصن جصصابر عصصن ورد والحصصديث
4/246.(

،319 ،3/295وأحأمد: ( )،4/69،70والنسائي: ( )،2/657ومسلم: (
المبهمصصة، السصصماء في والخطيب )،400 ،369 ،363 ،355،361

).21( أصحمة: ص حأديث

( والترمصصذي: )،2/657لم: (صصصفصصي: مس حأصصصين بصصن عمصصران وعصصن
4/43وأحأمد: ( )،1/491ماجه: ( وابن )،4/70والنسائي: ( )،3/348

).صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص 1،433،439،441،446
).1/254المسند: ( في عباس وابن

).1/254ماجه: ( ابن في عمر وابن3

).363-4/360( المسند في الله عبد بن روجري

والمسصصند: ( )،1/491مصصاجه: ( ابصصن فصصي النصاري جارية بن ومجمع
4/64،( )5/376.(

مواضصصع.. ثلثصصة )،4/7المسصصند: ( فصصي الغفصصاري أسصصيد بصصن وحأذيفيصصة
وغيرهم.

ومتصصابعته النجاشصصي إسصصلم تؤكصصد المتكاثرة الصحيحة الروايات وهذه
ويصصأمر عليصصه ليصصصلي يكصصن فلصصم وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى للرسصصول

اللصه صصلى ُنهصصي وقصصد كيف مسلم، أنه لول أًخا ويسميه له بالستغفار
قربى. يأول كانوا ولو للمشركين الستغفار عن وسلم عليه

رأيت -كما وهي فيه، تشكك أو إسلمه، نفى من على صريح رد ففيها
أعلم. والله الثبوت من عليا درجة - في

- أيًضا-: وانظر )،2/2/90السابقة: البخاري: ( المواضع انظر: من)3(
).1/310للخطابي: ( السنن معالم

حأين بالتكبير ييهو  - باب128 الذان،  - كتاب10في:  البخاري رواه4
). 1/195يسجد: (



).3/233( المشركين على الدعاء - باب98 الجهاد، - كتاب56

يوسصصف فصصي كصصان تعالى: لقصصد الله قول - باب19 النبياء، كتاب -60
).4/122للسائلين: ( آيات وإخوته

).5/171( يءش المر من لك ليس - باب9 التفسير، - كتاب65

).5/183عنهم: ( يعفو أن الله عسى قوله: فأولئك - باب21

- كتصاب80 )،7/118( الوليصد تسصمية - بصاب110 الدب، - كتصاب78
).7/165المشركين: ( على الدعاء - باب58 الدعوات،

فصصي القنصصوت اسصصتحباب - بصصاب54 المسصصاجد، - كتصصاب5 في: ومسلم
).468-1/466( ، )295-294( رقم الصلة، جميع

القنصصوت - باب345 الوتر)، أبواب ( تفريع الصلة - كتاب2داود:  وأبو
).2/142( )،1442( رقم الصلوات، في

( الصصصبح صصصلة فصصي القنصصوت باب الفتتاح، - كتاب11في:  والنسائي
2/201-202.(

فصصي جصصاء مصصا - بصصاب145 الصصصلة، إقامصصة - كتصصاب5فصصي:  مصصاجه وابن
).1/349(  ،)1244( رقم الفجر، صلة في القنوت

( رقم الركوع بعد لقنوتا - باب216 الصلة، - كتاب2في: والدرامي
1603(، )1/312.(

( أحأمد والمام ،502 ،470 ،418 ،396 ،271 ،255 ،2/239في: 
521.(

رفع بعد القنوت - باب161 - الصلة - كتاب صحيحه في خزيمة وابن
).1/311( )،615( الركوع.. رقم من الرأس

1/31( ):617( رقصم الخيصرة، العشصاء صلة في القنوت - باب163
2.(



يقنصصت يكصصن لصصم وسلم عليه الله صلى النبي أن البيان ذكر - باب165
).619( رقم كله، دهره

).621الحادثة.. رقم( زوال عند القنوت ترك - باب166

نازلصصة نزول عند الصلة في القنوت باب الصلة، في: كتاب والبيهقي
)2/197-198.(

المشصصركين واسصصتدراج المستضصصعفين، احأتبصصاس قصصصة انظر: تفصيل5
ّدوه أوثقصصوه حأصصتى المدينصصة إلصصى هصصاجر بعدما ربيعة أبي ابن لعياش ور

 في: مكة إلى
).120-2/118هشام: ( ابن سيرة6

).227-8/226الباري: ( فتح

).220- 2/219( كثير: ابن سيرة

عبصصد عصصن نصصافع يقال: حأدثن قاإسح ابن رواها ربيعة بن عياش وقصة
حأسن. إسناد وهذا عمر، عن عمر بنا الله

).1/280هشام: ( ابن انظر: سيرة)6(
الموحأصصدة، الفصصاء وفتصصح المهملصصة، العيصصن بضم  بالتصغير،- ّفَيفُهو: ع7

عمصصرو - ابن اسمه ضبط في الراجح هو - هذا فاء ثم المشددة والياء
قيس. ابن ليوق

ًفا ولقب لقوله: عفي

تعليصينا عما فقلت: عففت     .. يالتصاب إلى لي: هلّم وقالت

).5579( الترجمة ) رقم18-7/17صحابي: انظر: الصابة: ( وهو

).7/236التهذيب:( تهذيب

).2036الترجمة( رقم )،87-9/82الستيعاب:(

).223-3/218شاكر: ( - بتحقيق أحأمد مسند



خديجصصة الصحابة- معرفة - كتاب مستدركه في الحاكم رواه ثالحدي8
ولصم السصصناد صصصحيح حأصصديث وقصصال: هصصذا عنها الله ضير -خويلد بنت

عمرو. بن عفيف أولد من معتبر شاهد وله يخرجاه،

).3/183: صحيح: (الذهبي وقال

-137( عنه: ص الله رضي علي السير: إسلم في قإسحا ابن ورواه
138.(

).1/209المسند:( في أحأمد والمام

رقمها عفيف، ترجمة في )،75-7/74الكبير: ( التاريخ في والبخاري
)341.(

لى النبي اتبع فيمن )،312 ، 2/311( التاريخ في والطبري ه ص الل
خديجة. بعد به وآمن وسلم عليه

بصصن إيصصاس بصن إسصصماعيل ترجمصصة فصي الكصبير، الضعفاء في يوالعقيل
 ).1/80(،)87( رقمها عفيف،

).18/100عفيف: ( ترجمة : فيالكبير المعجم في والطبراني

).1/410(: عفيف بن إياس ترجمة في الكامل، في عدي وابن

الصصصحابة: ( مصصن إسصصلمه تقصصدم مصصن بصصاب فصصي الدلئل، في والبيهقي
2/162.(

(2036( ورقمهصصا عفيف، ترجمة في الستيعاب في البر عبد وابن  :(
(1855( ورقمهصصا طصصالب، أبصصى بن علي ترجمة وفي )،9/83-85  :(

8/143-145.(

( ا:ًإيمان الناس أول ذكر في بسنده، أثرلا عيون في الناس سيد وابن
1/93.(

منصصده وابصصن خيثمصصة أبصصي وابصصن للبغصصوي الصصصابة فصصي حأجر ابن ونسبه
).7/18الغيلنيات: ( وصاحأب



مصصن الشصصعث- الكنصصدي أبي ابن  أو- الشعث بن يحيى على ومدارهم
جصصده عصصن أبيصصه، عصصن عفيف، بن إياس بن إسماعيل عن الكوفة، أهل

عفيف.

تعصصديل، ول بجصصرح يصصذكراه فلم حأاتم أبي وابن البخاري ترجمه ويحيى
الجرح )،8/261الكبير: ( الثقات. انظر: التاريخ في حأبان ابن وذكره

)،438( ص المنفعة لصتعجي ،)9/251الثقات: ( )،9/129والتعديل: (
).6/241الميزان: ( لسان

أشد من وهي نظر، هحأديث البخاري: في فيه قال إياس بن وإسماعيل
روى أبيصصه، عصصن وقصصال: روى حأاتم أبي ابن وذكره عنده، الجرح ألفاظ

ذلك. يقولن زرعة وأبا أبي يحيى.. سمعت عنه

،الثقصصات فصصي حأبصصان ابصصن وذكصصره ،ين"يالمصصدن من يعدزرعة: " أبو قال
الكصصبير: ( بصصالمعروف. انظصصر: التاريصصخ هصصو عصصدي: ليصصس ابصصن وقصصال

الكامصصل: ( )،6/35الثقات: ( )،2/159والتعديل: ( الجرح )،1/345
).1/395اللسان: ( )،1/305

وقال: يعصصد حأاتم أبي ابن وذكره نظر، البخاري: فيه قال إياس، وأبوه
فيصصه يصصذكر ولصصم ،ذلصصك يقصصولن زرعة وأبا أبي سمعت الحجازيين، في

الثقصصات. انظصصر: التاريصصخ فصصي حأبان ابن وذكره ،ًتعديل ول اًجرحأ عنهما
)،4/34الثقصصات: ( )،2/280والتعصصديل: ( الجصصرح )،1/441الكصصبير: (

فهصصذا).صص 44( ص التعجيصصل )،1/475اللسصصان: ( )،1/410الكامصصل: (
ا.ًجد ضعيف داالسن

آخر: طريق من الحديث جاء ولكن

بصصن يحيى عن البجلي الله عبد بن أسد عن خثيم بن سعيد رواية وهي
عفيف.  أبيه عن عفيف

) الميزان:8/140الثقات: ( )،379 ،2/367والتعديل: ( نظر: الجرحا
).2/34اللسان: ( )،1/325(

- أيًضا- ضعيف. السناد فهذا



شصصاء - إن لغيصصره حأسن الخيرين الطريقين - بمجموع الحديث ولعل
ضعفها. لشدة منجبرة غير فهي الولى الطريق أما الله-،

حأسصصن ): "حأصصديث9/83( الستيعاب في البر عبد ابن المام قال وقد
ّدا"، ذلصصك يقصصول قد لنه المعنوي؛ الحسن قصد أنه يحتمل كان وإن ج

ّدا، حأسن قوله: "حأديث مثل عللها، يذكر أحأاديث في له ليس ولكن ج
).1/55العلم: ( بيان جامع قوي"، إسناد

ذلك.  ذكر وسبق الذهبي، ووافقه الحاكم صححه والحديث

).9/103،223ثقات: المجمع: ( أحأمد الهيثمي: ورجال وقال

علصصى التعليق )،3/318المسند: ( صحيح، شاكر: إسناده أحأمد وقال
).1787( رقم الحديث

).1/263هشام: ( ابن سيرة9

الكنصصدي، عفيصصف حأصصديث من سبق ما له يشهد المرسل الحديث وهذا
عنهما. الله رضي مسعود بن الله عبد وحأديث

.87 ص: آية سورةو ،104 يوسف: آية سورة10
.52 القلم: آية سورة11
.90 النعام: آية سورة12
منصصاقب  - بصصاب15 الصصصحابة، فضصصائل  - كتاب62في:  البخاري رواه13

).4/212الزهري: ( وقاص أبي بن سعد

اللصصه رضصصي سصصعد إسلم  - باب31 النصار، مناقب  - كتاب63وفي: 
). 4/240عنه: (

اللصصه رسصصول أصصصحاب فضائل في  - باب11 المقدمة، في ماجه وابن
أسلم ) وفيه: ما1/47): (132( الحديث رقم وسلم، عليه الله صلى
فيه. أسلمت الذي اليوم في أحأد

).3/139سعد: ( ترجمة في الطبقات، في عدس وابن



ابصن يصةارو بنحصو- وقصاص أبصي بصن  - سعد7 في الحلية في نعيم وأبو
).1/92: (هماج

روايصة بنحصصو الصصصحابة معرفصصة في منده لبن حأجر ابن الحافظ ونسبه
). 7/84ماجه: ( ابن

الصصصحابة: ( مصصن إسصصلمه تقصصدم من - باب الدلئل في البيهقي ورواه
2/169 .(

صصصلى النصصبي مصصع سصصبعة سصصابع قال: رأيتني عنه الله رضي سعد وعن
تضصصع مصصا أحأصصدنا يضع حأتى الحبلة ورق إل طعام لنا ما وسلم عليه الله

الشاة.

صصصلى النبي كان ما  - باب23 الطعمة،  كتاب70في:  البخاري رواه
).6/204يأكلون: ( وأصحابه وسلم عليه الله

الله صلى النبي عيش كان كيف  - باب17 اق،قالر  - كتاب81 :وفي
).7/180وأصحابه: ( وسلم عليه

-15 وسصلم، عليصصه اللصه صصلى النصبي أصصحاب  - فضصائل62وفصي:   
).4/212( وقاص: أبي بن سعد مناقب

12،1الحصصديث: ( رقصصم …والرقصصائق الزهد  - كتاب53في:  لمصصومس
3،( )4/2277.(

معيشصصة فصصي جصصاء مصصا  - بصصاب39 الزهصصد،  - كتصصاب37في:  والترمذي
(2365( الحصصديث رقصصم ،وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى النصصبي أصصصحاب  :(
4/582.(

).1/174،181،186المسند: ( في وأحأمد

فصصي متصصأخرة قصصصة السصصبعة مع قصته أن وهذا هذا بين الجمع ويمكن
سبعة. كانوا الغزوة تلك أفراد وأن الغزوات، من غزوة

).3/140سعد: ( ابن رواية في اًصريح ذلك وجدت ثم



 - بصصاب52 وقصصصرها، المسصصافرين صصصلة  - كتصصاب6في:  مسلم رواه14
اللفظ. ) بهذا2/569): (294( الحديث رقم عبسة، بن عمرو إسلم

).4/111،112مسنده: ( في أحأمد والمام

).1/5 (00 والفرائض العمال بيان مسنده، في عوانة وأبو

الوضصصوء أبصصواب (جمصصاع الوضصصوء كتصصاب صصصحيحه، فصصي خزيمصصة وابصصن
القدمين، بغسل أمر وجل عز الله أن البيان ذكر  - باب128 وسننه)،

مختصر. ) وهو1/85): (165( الحديث رقم

ذكصصر بصصاب )،196( والستحباب التطهيرو الغسل أبواب جماع في ثم
نصصزول قبل بالوضوء يأمر كان قد وسلم عليه الله صلى النبي أن دليل

).130-1/128( ):260( الحديث رقم المائدة، سورة

).165-1/163الطهارة: ( والحاكم: كتاب

).3/66الصحابة: ( معرفة بكتا وفي

ولم السناد ) وقال: صحيح3/285رباح: ( بن لبل ذكر في أيًضا وفيه
يخرجاه.

:) وقصصال3/617( عنصصه اللصصه رضي عبسة بن عمرو ذكر في أيًضا وفيه
يخرجاه. ولم السناد صحيح

شصصرط علصصى ) وقصصال: صصصحيح4/148والصصصلة: ( الصصبر وفصصي: كتصصاب
.يخرجاه ولم الشيخين

).121-210عبسة: ( بن عمرو إسلم ذكر الدلئل، في نعيم وأبو

).2/168( الصحابة من إسلمه تقدم من باب الدلئل، في والبيهقي
أمامة: أبي طريق غير من عنه ورواه15

).114،385-4/113المسند: ( في أحأمد المام

).299( رقم بكر، أبي فضائل الصحابة، فضائل وفي



 فصصي.. المصصأثورة والسصصنة المتلصصوة الي ذكصصر التوحأيصصد، في منده وابن
).2/517( )،725( رقم زولصالن

النصصبي عصصن روي مصصا سصصياق فصصي العتقاد، أصول شرح في والللكائي
( )،761( برقم وتعالى، تبارك الرب نزول في وسلم عليه الله صلى

3/445.(

فصصي عبسة بن عمرو عن الرواية ذكر النصزول، كتاب في والدارقطني
).144-142) ص(67 ،66( رقم ذلك

الفصصزاري، جبلصصة بصصن سصصويد ترجمصصة فصصي الكبير، التاريخ في والبخاري
).4/147): (2273( رقمها

)1/129خزيمصصة: ( وابصصن )،3/285،617الحصصاكم: ( روايصصة فصصي)15(
ربصصع رأيتنصصي قال: لقد أنه أيًضا ذر أبي عن الحاكم روى وقد وغيرهما،
.الصصذهبي افقصصهوو يخرجصصاه، ولصصم السصصناد  صصصحيح: وقصصال..السصصلم

).3/341الصحابة: ( معرفة : كتابالمستدرك
أبصصي إسصصلم  -بصصاب30 النصار، مناقب  -كتاب63في:  البخاري رواه16

).4/240عنه: ( الله رضي الصديق بكر
 - بصصاب5 وسصصلم، عليصصه الله صلى النبي أصحاب  - فضائل62وفي: 17

).4/191 (.. ًخليل اًمتخذ كنت  لو:وسلم عليه الله صلى النبي قول

).1/208): (232( برقم الصحابة، في: فضائل أحأمد والمام

).2/167الصحابة: ( من إسلمه تقدم من باب الدلئل، في والبيهقي

رأيتنصصي مسصصعود: لقصصد ابصصن قصصال وقصصد )،7/24( البصصاري انظر: فتح)17(
وقال: صصصحيح الحاكم رواه غيرنا، مسلم الرض على ما ستة سادس
معرفصصة الصصذهبي. المسصصتدرك: كتصصاب ووافقصصه يخرجصصاه، ولصصم السناد

).3/313الصحابة: (
تخريجه. سبق18



( كثير لبن النبوية والسيرة )،269-1/267هشام: ( ابن انظر: سيرة19
1/437-439(

.32-29 الحأقاف: اليات سورة20
تلصصك طبيعصصة وبيصصان الجاهلية"، في الحنفاء "غربة عن ثيالحد وسبق21

الغربة.
.69 لعنكبوت: آيةا سورة22
رسصصول أصصصحاب فضصصائل في - باب11 المقدمة، ماجه: في ابن رواه23

).1/53( )،150( الحديث رقم وسلم، عليه الله صلى الله

).1/404المسند: ( في أحأمد والمام

).183-1/182): (191( برقم الصحابة، فضائل وفي

).87( ص )،99( برقم الوائل كتاب في عاصم يبأ وابن

بلل ) فصصي2092- ( الفضصصائل - كتصصاب المصصصنف فصصي شيبة أبي وابن
).12/149( ) ،12383،12384( برقم عنه، الله رضي

).1/149): (24( ورقمها بلل، ترجمة في الحلية في نعيم وأبو

وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى النصصبي لقصصي مصصا - بصصاب الدلئل في والبيهقي
).2/170سلمه: (إ تقدم من باب وفي )،2/281.. ( وأصحابه

( الصصردة علصصى المكصصره باب ،المرتد كتاب في السنن، في أيًضا ورواه
8/209.(

) وقصصال3/384الصصصحابة: ( معرفة في المستدرك، في الحاكم ورواه
الذهبي. ووافقه يخرجاه، ولم السناد صحيح

(213( رقمهصصا بلل، ترجمصصة فصصي السصصتيعاب فصصي الصصبر عبصصد وابن  :(
2/27.(

وسصلم عليصصه اللصصه صصصلى إخباره الحأسان: كتاب في  كما- حأبان وابن
( )،7041( برقصصم سصصنان، بصصن صصصهيب - ذكصصر الصصصحابة منصصاقب عصصن



الله. عبد عن زر، عن عاصم، عن زائدة، طريق من كلهم ).9/107
)،3/306( ثبصصت. انظصصر: التهصصذيب قدامصصة: ثقصصة ابصصن  هصصو:وزائصصدة24

).1/256التقريب: (

وقصصال ،يءش حأفظه في المقرئ: صدوق النجود يأب ابن  هو:وعاصم
( التهصصذيب )،2/357الحصصديث. انظصصر: الميصصزان: ( نصصصالصصذهبي: حأس

).1/383التقريب: ( )،5/38

)،3/321ل. انظصصر: التهصذيب: (يصصجل الزدي: ثقصصة حأبيش ابن  هو:وزر
).1/259( التقريب:

حأسن. فالحديث

البوصيري: هذا سبق- وقال -كما الذهبي ووافقه الحاكم، صححه وقد
).1/77ثقات. الزوائد:( رجاله إسناد

ترجمصصة فصصي الحليصصة فصصي نعيم أبو مجاهد: رواه عن مرسل شاهد وله
).1/140( )،22ورقمها: ( عمار

).3/233بلل: ( ترجمة في الطبقات، في سعد ابن ورواه

).2/28بلل: ( ترجمة في الستيعاب في البر عبد وابن

عنه. الله رضي اًالمقداد: خباب موضع ذكر وقد

).1/436،494كثير: ( لبن النبوية وانظر: أيًضا: السيرة

. الغربة أسباب في تخريجه سبق)24(
).1/594الباري: ( معيط. انظر: فتح أبي بن عقبة هو25
تطرح المرأة - باب109 المصلي، سترة - كتاب8في:  البخاري رواه26

).1/131الذى: ( من اًشيئ المصلي عن

قصصذر: ( المصصصلي ظهصصر علصصى يألقصص إذا - بصصاب69 الوضصصوء، - كتصصاب4
1/65.(



الصبئر.. ( فصصي المشصصركين جيصصف طصرح - بصاب21 الجزيصصة، - كتاب58
اًضصصخم ًرجل كصصان فإنه أبي، أو أمية، غير ،بئر في ) وفيه: فألقوا4/71
البئر. في يلقى أن قبل أوصاله تقطعت جروه فلما

وسصصلم عليصصه اللصصه صصصلى النبي لقي ما - باب29 النصار، - مناقب63
).4/238( أصحابه..،و

هزيمةالب المشركين على الدعاء - باب98 ر،يوالس الجهاد  كتاب-56
).3/234والزلزلة: (

علصصى وسصصلم عليصصه الله صلى النبي دعاء - باب7 المغازي، - كتاب64
).5/5قريش: ( كفار

صلى النبي لقى ما - باب39 والسير، الجهاد - كتاب32في:  ومسلم
،109 ،108 ،107( رقصصم المشصصركين، أذى مصصن لمصصصوس عليصصه اللصصه
110.(

لحمصصه يؤكصصل مصصا فصصرث - باب192 الطهارة، - كتاب1في:  والنسائي
).162-1/161الثوب: ( يصيب

).1/393المسند: ( في وأحأمد

أذى في باب )،2406( زياالمغ كتاب المصنف، في شيبة، أبي وابن
).14/295( )،8412( رقم وسلم عليه الله صلى للنبي قريش

).14/361( ):18524( رقم الكبرى، بدر غزوة ابص) ب2426( وفي

).211( والمغازي: ص السير في إسحاق وابن

علصصى الصصدليل ذكر - باب263 الصلة، كتاب صحيحه، في خزيمة وابن
لصصم بهصصا يعلصصم ل الصصصلة فصصي وهصصو نجاسصصة ثوبه أصاب إذا المصلي أن

).1/383( )،785( برقم صلته، تفسد

وسصصلم عليصصه اللصصه صلى النبي يلق ما باب النبوة، دلئل في والبيهقي
).280-279 ،279 ،2/278المشركين: ( أذى من وأصحابه



ةالعتصصا الصصصناديد هصصؤلء مقتل تتذكر حأين والنس بالروح لتشعر وإنك
ألقصصوا بعدما ويقول عليهم، يبكي منهم شاعر سماع لك ويلذ بدر، في
يب:لالق في

درصب - قليب بصبالقلي وماذا

ّيُن زىصالشي من بالسنام؟ تز

درصب - قليب ليبصبالق وماذا

الكرام؟ والشرب القينات من

 رصبك أم ةصلمصالس يناصيتح

سلم؟ من قومي بعد لي فهل

نحياصس بأْن ولصالرس يحدثنا

!وهام؟ داءصأص حأياة وكيف
ّي: البئر27 ِو َط جمصصع ولذلك ؛الطي من صفة الصل في وهو المطوية، ال

).3/146أطواء. انظر: النهاية: ( هنا- على -كما
انظصصر: النهايصصة: ركايا، على وتجمع الركية وهي أيًضا، البئر هي الركي28

)2/261.(
).5/8( جهل أبي قتل - باب8 المغازي،  - كتاب64 في البخاري رواه29

مصصن الميصصت مقعصصد عصصرض - باب17 الجنة..، - كتاب51في:  ومسلم
).4/204( )،78( رقم عليه، النار أو الجنة

).4/29المسند: ( في وأحأمد

)،76( برقصصم السابق، الموضع في مسلم في عمر عن الحديث وورد
)4/2202.(

).4/109( المؤمنين - أرواح117 ،زالجنائ - كتاب20في:  ائيصوالنس

).1/27المسند: ( وفي



).4/2203( ، )77( برقم السابق، الموضع في مسلم في أنس عنو

،145 ،3/104( والمسند: )،4/110السابق: ( الموضع في والنسائي
182، 219،263، 287.(

فصصي جصصاء مصصا - باب87 - الجنائز،23في:  البخاري عند عمر ابن وعن
).2/101القبر: ( عذاب

).111-4/110بق: (االس الموضع في والنسائي

).131 ،38 ،2/31والمسند: (

).6/276المسند: ( في عائشة وعن

عنصصد وسلم عليه الله صلى الرسول بها نادى التي السماء وردت وقد
بصصنا عتبصصة يصصا ،خلصصف بصصن أميصصة يا ،هشام بن جهل أبا وغيره: يا مسلم
ربيعة. بن شيبة يا ،ربيعة

مصصن بمكصصة اللصصه في عذب من والمغازي، السير في إسحاق ابن رواه30
).193-192( ص المؤمنين،

علصصى المشركين عدوان ذكر في هشام، لبن النبوية السيرة في وهو
).343-1/342والفتنة: ( بالذى أسلم ممن المستضعفين

علصصى - بصصاب: المكصصره المرتصصد كتصصاب فصصي السنن، في البيهقي ورواه
).8/209الردة: (

منصصه يخشصصى نهإفصص إسصصحاق ابصصن خل ثقصصات، كلهصصم إسصصناده ورجصصال
بنا حأكيم شيخه وخل ديث،حبالت الرواية هذه في صرح وقد التدليس،

زرعة: محله أبو وقال تضعيفه، على العلماء وأكثر شيعي، فإنه جبير،
.- الله شاء - إن الصدق

والتعصصديل( الجصصرح )،3/16الكصصبير: ( ترجمتصصه: التاريصصخ فصصي انظصصر
( التقريصصب )،1/583الميصصزان: ( )،2/445التهصصذيب: ( )،3/201
1/193.(



وقصصصة السصصابق، مسعود ابن حأديث له يشهد ولكن ضعيف، فالحديث
َفصصَر َمصصْن (تعالى: قوله أن وغيره الطبري عند جاء فقد عمار، تعذيب َك

ِد ِمْن ِبالله ْع ِه َب ِن ّ ِإيَما َه َمْن ِإل ِر ْك ُبصصُه ُأ ْل َق ِئصصّن َو ْطَم ِكصصْن يَمصصاِنإِبال ُم َل َمصصْن َو
ِر َشَرَح ْف ُك ْل ْدًرا ِبصصا ِهصصْم َصصص ْي َل َع عظيصصم) عصصذاٌب ولهصصم اللصصه ِمصصَن َغَضصصٌب َف

].106 آيةالنحل: سورة[

نزلصصت أنهصصا علصصى "اتفقصصوا حأجر: ابن قال بل ياسر؛ بن عمار في نزل
).7/65فيه" الصابة: (

ّ( فيصصه زلتصصص".. فن الصصبر: عبد ابن وقال َه َمصصْن ِإل ِر ْكصص ُبصصُه ُأ ْل َق ِئصصّن َو ْطَم ُم
)8/226عليه" الستيعاب: (  التفسير أهل اجتمع مما  وهذا)يَماِنإِبال

ونصصال يريصصدون مصصا بعض في اراهمب حأتى ضربوه المشركين أن وذلك
بخير. آلهتهم وذكر وسلم عليه الله صلى النبي من

).182-14/181النحل: ( ةسور يبرالط انظر: تفسير

).2/357التفسير: ( كتاب المستدرك، في الحاكم رواها وقصته

محمد بن عبيدة أبي رواية من فهو مرسل، أنه سوى حأسن، وإسناده
…ياسر بن عمار المشركون قال: أخذ أبيه عن ياسر بن عمار بنا

)،4/549ان: (صاللس )،12/160صدوق. انظر: التهذيب: ( عبيدة وأبو
)،9/359التهذيب: ( )،8/43ل: (صوالتعدي  انظر: الجرح.أبوه وكذلك

).5/357( الثقات:
بصصاب المرتصصد، سصصننه: كتصصاب فصصي الصصبيهقي رواها الحاكم طريق ومن31

 ).8/208( الردة، على المكره

العزلصصة عصصن قادمصصة رسصصالة فصصي القصصصة لهصصذه تخريصصج مزيصصد يوسيأت
"التقية". فصل تحت والخلطة

).194-189 ،154( : صإسحاق لبن والمغازي انظر: السير)31(

).343-1/339هشام: ( ابن سيرة

).497-1/493كثير: ( لبن النبوية السيرة



إسصصماعيل عصصن الزهري، عن عقيل، طريق من الحاكم أحأمد أبو رواه32
ياسصصر ترجمصصة فصي الصصابة فصي كما أبيه، عن جعفر، بن الله عبد بنا

في الستيعاب وفي )،10/331( )،9209( - بالنون- ورقمها العنسي
).101-11/100( )،2822( ورقمها ياسر ترجمة

ُعقيل ثبصصت. اليلصصي: ثقصصة خالصصد ابصصن القصصاف- هصصو وفتح العين، -بضم و
).2/29التقريب: ( )،7/255انظر: التهذيب: (

ومضى. مشهور، والزهري: إمام

( التقريب )،1/306: التهذيب: ( الله: ثقة. انظر عبد بن وإسماعيل
1/70.(

الصحابة. مراسيل من وهو صحيح، إسناد وهذا

).5/170انظر: التهذيب: (

ً والمغصصازي السصصير فصصي إسصصحاق ابن رواه والخبر قصصال: حأيصصث مرسصصل
اللصصه فصصي عصصذب بصصاب: مصصن في ياسر، بن عمار آل من رجال فحدثني

).192( المؤمنين. ص من بمكة

علصصى المشركين عدوان ذكر في هشام، لبن النبوية السيرة في وهو
).1/342المستضعفين: (

العالية-، المطالب في -كما مسنده في أسامة أبي بن الحارث ورواه
العمصصش، طريق الصابة- من في -كما منده وابن الحاكم، أحأمد وأبو
منقطصصع، وهصصو عنصصه، اللصصه رضصصي عثمان عن الجعد، أبي بن سالم عن

وعلي: مرسل. وعثمان عمر عن زرعة: سالم أبو وقال

( رقصصم ياسر، بن عمار فضل - باب المناقب - كتاب العالية المطالب
4034) :(4/87.(

حأصصاتم أبصصي لبصصن المراسصصيل )،10/332السابق: ( - الموضع الصابة
).80( ) ص126( الترجمة رقم



عثمصصان، عصصن سصصالم عن مرة بن عمرو طريق من أحأمد المام ورواه
).1/62السابقة: ( العلة وفيه

(22( ورقمهصصا عمصصار ترجمة في الحلية في نعيم أبو أخرجه وهكذا  :(
1/140.(

طريصصق مصصن الوسصصط فصصي والطصصبراني المستدرك، في الحاكم ورواه
ولصصم مسصصلم شصصرط علصصى الحاكم: صصصحيح وقال جابر، عن الزبير أبي

الذهبي. ووافقه يخرجاه،

العزيصز عبصصد بصن إبراهيصم غيصصر الصصصحيح رجصال الهيثمي: رجصاله وقال
ثقة. وهو المقوم

ياسصصر: ( بصصن عمصصصار منصصاقب الصحصصصابة، معرفصصة كتصصاب المستصصصدرك،
3/388، 389.(

وأهصصل ياسصصر بن عمار فضل باب المناقب،  - كتاب40 الزوائد، مجمع
).9/293بيته: (

مصصن هاهنصصا وليسصصت جصصابر، عصصن الزبيصصر أبصصي روايصة فصصي الكلم وسبق
الليث. طريق

مالصصك بصصن يوسصصف طريق من الزهد في أحأمد للمام حأجر ابن ونسبه
).10/331مرسلً. الصابة: (

الصل. للحديث شواهد كلها وهذه
ةروا - أحأصصد بشصصر أبصصو المعلصصم، الكصصوفي الحأمسصصي بشر بن هو: بيان33

).1/506التهذيب: ( تهذيب في ترجمته انظر الحديث،
النصصبي لقصصي مصصا - بصصاب 29 النصار،  - مناقب63في:  البخاري رواه34

لفظه. ).. وهذا4/238وأصحابه.. ( وسلم، عليه الله صلى

السصصلم: ( فصصي النبصصوة علمصصات - باب25 المناقب، - كتاب61وفي: 
4/179.(



مكصصآخصصره: ولكن وفي ، لنا؟ تدعو أل لنا؟ تستنصر زيادة: أل أوله وفي
تستعجلون.

والهصصوان والضصصرب القتل اختار من - باب1 الكراه، - كتاب89وفي: 
).8/56الكفر: ( على

َبرة البرود - باب18 اللباس، - كتاب77في:  وعلقه والشصصملة: ( والِح
7/40.(

علصصى يكصره السصير فصي - بصاب107 الجهصاد، - كتاب9في:  وداد وأبو
).3/108( )،2649( رقم الكفر،

).8/204البرود: ( لبس - باب الزينة، - كتاب48في:  والنسائي

).6/395( )،111-5/110المسند: ( في أحأمد المام و

).1/144( )،23( ورقمها خباب، ترجمة في الحلية في نعيم وأبو
.اعنهم الله رضي سفيان أبي عن عباس ابن حأديث في ذلك سيأتي35
 .110 يوسف: آية سورة36
.193 البقرة: آية سورة37
لثعلصصب: ص زهيصصر شعر شرح في وهو سلمى، أبي بن زهير شعر من38

)93-95.(
بصصن عصصامر بصصن اللصصه عبصصد بالمنقوطصصة- ابصصن أو - بالمهملة لبحير البيت39

).139( ص حأبيب لبن المحبر في كما سلمة،
-137( ) والمحصصبر: ص468،488-460،464( ص انظصصر: المنمصصق،40

146.(
فصصي الحليصصة فصصي نعيم أبو ورواها وقاص، أبي بن لسعد حأدثت القصة41

بصصن صصصالح يإسحاق. قصصال: حأصصدثن بن محمد طريق من ،سعد ترجمة
آل بعصض نكصصول ثقصة وصصالح سصعد، عصصن ،سعد آل بعض عن ،كيسان

وهصصو وقصصاص أبصصي بصصن سعد بن محمد بن إسماعيل ولعله مبهم، سعد



).3/93( )،7( رقم ترجمة ثقة. انظر: الحلية
الفم. جانب وهو جمع: شدق، والشداق ح،والقر بتهااأص أي42
وقاص. أبي بن سعد هو43
).4/2278( )،15-14( برقم …الزهد - كتاب53في:  لمصمس رواه44

صلى الله رسول عيش في جاء ما - باب50الشمائل:  في والترمذي
).2/1392( ):4156( برقم ،وسلم عليه الله

).5/61( )،4/174المسند: ( في أحأمد المام و

عليصصه اللصصه صصصلى اللصصه رسصصول عصصن المفاريد في الموصلي يعلى وأبو
).114( ص )،56( رقم مسند آخر وسلم

بصصن عتبصصة منصصاقب الصصصحابة، معرفصصة فصصي المسصصتدرك، فصصي اكمحوال45
ولصصم مسصصلم، شصصرط علصصى ) وقصصال: صصصحيح3/261(          غصصزوان
الذهبي. ووافقه يخرجاه،

( التحفة في الحديث رقم الكبرى، في ائيصصصللنس التحفة في هبصونس
9757،( )7/233.(

).1/171( ،)27( رقمها عتبة، ترجمة في الحلية في نعيم أبو ورواه

في جاء ما باب -2 جهنم، صفة - كتاب40سننه:  في الترمذي ورواه
وقصصال عتبصصة، قصصال: قصصال الحسن ) عن2575( برقم ،جهنم قعر صفة

).4/702..( عتبة من اًسماع للحسن نعرف الترمذي: ل

).4/362( سعد: ابن وطبقات )،6/379انظر: الصابة: ()45(
اللصصه رسصصول أصصصحاب نصصال مصصا إسصصحاق، لبن والمغازي انظر: السير46

).156( البلء: ص من وسلم عليه الله صلى
( الفتصصح المصصاء، سصصيل عصصن وارتفصصع لصالجب غلظ عن انحدر الخيف: ما47

).2/412البلدان: ( منى.. انظر: معجم من المحصب وهو ،)8/15
).8/15( الباري انظر: فتح48



.140 عمران: آية آل سورة49
دار فصصي قصصوم أسلم إذا  - باب180 الجهاد، - كتاب56البخاري:  رواه50

لفظه. ). وهذا4/33لهم: ( فهي وأرضون مال ولهم الحرب

)2/157وبيعهصصا. ( مكصصة دور توريث - باب44 الحج، - كتاب25وفي: 
ا.ًمختصر

وبيعهصصا. ( مكصصة دور تصصوريث - بصصاب48 المغصصازي،  - كتصصاب64وفصصي: 
ا.ً) مختصر2/157

حأجته. الصل: في الحديث وفي الفتح، قال: زمن أنه هوفي

للحصصاج بمكصصة زولصصصالن - بصصاب80، الحصصج - كتاب15في:  مسلم ورواه
).2/984( ،)439،440( رقم

التحصصصيب - بصصاب87 (الحصصج)، المناسك - كتاب5في:  داود أبو ورواه
).2/514( )2010( رقم

رقصصم الكافر؟ المسلم يرث هل - باب10 الفرائض، - كتاب13وفي: 
)2910(، )3/328.(

ولصصم الكبرى، في أنه المحقق وأفاد الحج، في للنسائي المزي ونسبه
التصصي. رقصصم هريصصرة أبصصي حأصصديث وجصصدت وإنمصصا المخطوط، في أجده

).58-1/57( ،)114( التحفة في الحديث

( رقصصم مكصصة، دخصصول - بصصاب26 المناسك، - كتاب25في:  ماجه وابن
2942،( )2/981.(

أهصصل مصصن السصصلم أهصصل ميصصراث - بصصاب6 الفرائض، - كتاب23وفي: 
).2/912( )،2730( رقم الشرك،

اللصه رسصول عصن روي ما مشكل بيان باب المشكل، في طحاويلوا51
).3/198( أسامة.. جوابه من وسلم عليه الله صلى

النصصبي.. أن الصصدليل  - ذكصصر827 المناسصصك، فصصي: كتصصاب خزيمصصة وابن
).4/322( )،2985( برقم بالبطح، لصزين .. أنهمأعلم



( بالمحصصصب الصصصلة بصصاب الحصصج، فصصي: كتصصاب سصصننه فصصي والصصبيهقي
5/160.(

كنانصصة.. بني أن قوله: وذلك أن البغدادي الخطيب عن حأجر ابن وذكر
بصصن عمصصرو عصصن الحسصصين بصصن علصصي عن الزهري رواية في مدرج ،إلخ

أبصي عصن سصلمة أبصي عصن الزهصري عنصد هو وإنما أسامة، عن عثمان
).6/176( هريرة.. الفتح:

التي. الحديث على التعليق وانظر

تقاسصصصم - بصصصاب39 النصصصصار، - منصصصاقب63فصصصي:  البخصصصاري رواه)51(
لفظه. ) وهذا4/246وسلم: ( عليه الله صلى النبي على المشركين

وسصصلم عليصصه اللصصه صلى النبي نزول - باب45 الحج، - كتاب35وفي: 
وكنانصصة اًقريشصص أن وذلك المحصب، بذلك وزاد: يعني ،2/158مكة: (

أل ،المطلصصب بنصصي أو المطلصب، عبصد يوبنصص هاشصصم بنصي على تحالفت
عليصصه اللصصه صصصلى النصصبي إليهصصم يسصصلموا حأصصتى يبصصايعوهم ول يناكحوهم

.وسلم

لى النصبي ركز أين - باب48 المغازي، - كتاب64وفي:  ه ص عليصه الل
).5/92: (؟الفتح يوم الراية وسلم

اللصصه فتصصح اللصصه- إذا شاء -إن زلناصالموضع: من هذا روايتي إحأدى وفي
فمحذوف. ََحَتف مفعول أما زلنا،صلمن : خبرعمرفو الخيُف.. الخيف

).8/194والرادة: ( المشيئة - باب31 التوحأيد، - كتاب97وفي: 

النصصصزول اسصصتحباب - بصصاب59 الحصصج، - كتصصاب15فصصي:  مسصصلم ورواه
).2/952( )،345-343( رقم بالمحصب

( رقصصم التحصيب - باب87 (الحج)، المناسك - كتاب5في:  داود وأبو
2011،( )2/515.(

المحصصصب نصصزول بصصاب المناسك، كتاب الكبرى، السنن في نسائيالو
 ب).54(ل:  النفر، بعد



).2/237،263،322،353،540المسند: ( في وأحأمد
زولصصصالن اسصصتحباب - بصصاب826 المناسصصك، فصصي: كتصصاب خزيمة وابن52

).2982-2981( رقم ،بالمحصب

الحديث وسلم.. رقم عليه الله صلى النبي أن الدليل ذكر - باب827
)2984،( )4/321-322.(

بالمحصصصب: ( الصصصلة بصصاب الحصصج، كتصصاب فصصي سصصننه فصصي والصصبيهقي
5/160.(

-كمصصا بعضها ففي الحديث، هذا في وغيرها الصحيح روايات واختلفت
وهصصو النحصصر يصصوم الغصصد الخر: مصصن البعض وفي ا،ًحأنين أراد هاهنا- حأين

.بمنى

اًصصوحأين المناسصصك أبصصواب في اًحأين يثبتونها فهم الئمة صنيع اختلف كما
الجهاد..و المغازي أبواب في

).8/15( )،3/453والترجيح: الفتح: ( وانظر: للجمع

الحج: "ويختلج كتاب في المسوقة الزيادة في حأجر ابن الحافظ قال
الحصصديث آخر إلى المحصب، قوله: يعني بعد ما جميع أن خاطري في
روايته في مسلم يذكر لم ثم الخبر.. ومن في أدرج الزهري قول من
).8/15( ،3/453تح: (فذلك" ال من اًشيئ

.7 المنافقون: آية سورة)52(
).4/135( ف. انظر: النهايةوالسي يصنع الذي الحداد هو53
.77 مريم: آية سورة54
( التقاضصصي: - بصصاب 10 الخصومات، - كتاب 44 في: البخاري رواه55

لفظه. ).. وهذا3/92

مصن نفسصه الرجصصل يصصؤاجر هصصل - بصصاب15 الجصصازة، - كتصاب34وفي: 
).3/52مشرك؟: (



قصصوله: - بصصاب3 كهيعصصص، - سصصورة19 التفسصصير، - كتصصاب37وفصصي: 
).5/237( بآياتنا..، كفر الذي أفرأيت

( رقصصم مريصصم، ورةصصصصصس - ومصصن20 التفسصصير، - كتاب5في:  لمصومس
3162،( )5/318.(

).111-5/110المسند: ( في أحأمد والمام

).16/120مريم: ( سورة تفسير التفسير، في والطبري

).3/164خباب: ( ترجمة في الطبقات، في سعد وابن

النبي أصحاب من ًرجال وفيه: أن نحوه عباس ابن عن الطبري وروى
).16/121( : وائل.. بن العاص يطلبون كانوا وسلم عليه الله صلى

انظصصر: الطصصبري، ومسروق، وقتادة ومجاهد الحسن عن ًمرسل وورد
المنثور. والدر

بذلك. التفكير أي: حأدث56
.20 الكهف: آية سورة57

عبسة. بن عمرو حأديث من اًمرار سبق وانظر: ما
.9 الية النفال: رقم سورة58
المصصداد  - بصصاب18 والسصصير، الجهصصاد - كتصصاب  ذ2فصصي:  مسصصلم رواه59

(58( رقصصم ،.. بصصدر غصصزوة فصصي بالملئكصصة ) وهصصذا3/1383-1385): 
زيادة. آخره  وفي..لفظه

فصصداء فصصي  - بصصاب131 الجهصصاد،  - كتصصاب9في:  بعضه داود أبو وروى
).139-3/138): (2690( رقم بالمال، السير

سصصورة ومن  - باب9 القرآن، تفسير  - كتاب48في:  الترمذي ورواه
).5/269( )،3081( رقم النفال،

).1/30،32المسند: ( في وأحأمد

).9/189النفال: ( سورة تفسير التفسير، في والطبري



بدر غزوة باب )،2426( المغازي، مصنفه: كتاب في شيبة أبي وابن
).368-14/365( ،)18531(  رقم..الكبرى

غزواتصصه فصصي اليصصات مصصن جصصرى مصصا ذكصصر فصصي الصصدلئل، فصصي نعيم وأبو
).408( وسراياه: ص

جصصاء مصصا بصصاب العظمصصى، بدر وةزغ أبواب جماع الدلئل، في والبيهقي
).3/51المشركين: ( على وسلم عليه الله صلى النبي دعاء في

وأبصصي حأصصاتم أبصصي وابصصن المنصصذر لبصصن أيًضصصا الدر في السيوطي ونسبه
).4/28: (همردوي وابن الشيخ وأبي حأبان وابن عوانة

في: عباس ابن عن ورد والحديث

درع فصصي ليصصق ما  - باب89 والسير، الجهاد  - كتاب56 :في البخاري
).3/230( ،وسلم عليه الله صلى النبي

(: ربكصصم تستغيثون تعالى: إذ الله قول  - باب4 المغازي،  - كتاب64
5/4.(

 (:ربالصصد ويولصصون الجمع قوله: سيهزم  - باب6 التفسير،  - كتاب65
6/54.(

.)6/54( موعدهم الساعة قوله: بل  - باب7
جصصاء مصصا باب ى،مالعظ بدر غزوة أبواب جماع الدلئل، في والبيهقي60

).3/50( ،المشركين على وسلم عليه الله صلى النبي دعاء في

اليصصات مصصن جصصرى ما ذكر في آخر، بسياق نعيم لبي الدلئل في وهو
).404( ص وسراياه، غزواته في

فصصي وهصصو )،75/127( ،)6054( للنسائي التحفة في المزي ونسبه
).7/681المنثور: ( الدر

بصصاب والليلصصة، اليصصوم عمصصل فصصي النسصصائي عنصصد مسصصعود ابن عن وورد
).394( ص )،606( رقم اللقاء، عند الستنصار



(ل اللتقصاء عنصصد لةصصالص بصاب المغصازي، كتصاب الكبرى، السنن وفي
 ).3/50 (:للبيهقي الدلئل في وهو  أ)،/115

).3/49الدلئل: ( في البيهقي عند علي عن وورد

)2426( المغازي، كتاب شيبة، أبي ابن مصنف في يثيع بن يزيد وعن
).14/369( )،18535( الكبرى، بدر غزوة

فصصي ذكصصر مصصا )،2060( الفضائل، كتاب في ا،ًمختصر أيًضا عنده وهو
).12/19( )،12012( رقم عنه، الله رضي الصديق بكر أبي

) وفصصي9/190( النفصصال سورة تفسير ،التفسير في الطبري عند وهو
نفيع. المطبوع: ابن

ة هصذا مصن الثالث الفصل في سيأتي61 الغربصة، مواجهصة الكتصاب: كيفي
وهجصصرة الطصصائف، إلصصى والخصصروج الحبشصصة، هجرتصصي عصصن الحصصديث

 وغيرها...المدينة
.26 النفال: آية سورة62

* * *
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