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املقدمة
﴿

رمحة الذي بعثه املرسـلني وخاتم رسـوله األمني عىل به نفسـه والصالة والسـالم محد هللا بام احلمد
االرضني والقائم يف اهللا بقية العرص الدهر وإمام ناموس سـيام ال الطاهرين الطيبني وآله حممد للعاملني
تعاىل فرجه اهللا عجـل بن احلسـن املهدي احلجـة واجلان االنس وإمـام الزمان صاحـب املبـني باحلـق

الرشيف.
كثرية عن أحاديث وردت حيـث به والعمل بالقرآن كل انسـان مؤمن ومسـلم االهتـامم جيب عىل
هو القرآن أن حيث به واالهتامم عىل التمسك بالقرآن حتّثنا السالم عليهم األطهار واالئمة الرسولملسو هيلع هللا ىلص
حقيقة بل الّدّفتني بني أوراق جمرد ليس فالقرآن اهللا اىل حياته وسفره طول يف االنسان وصاحبه صديق
يدرك الذي واملـدرك الشـاعر لألنفس، املرّيب الشـايف، هو القـرآن احلكيم، القرآن وملكـوت القـرآن

صديقه. ويصبح فيه حتى يرتبط وخياطبه ببساطة باملخاطب ويشعر
اهللا بمالئكة وااليامن واالنبيـاء بالرسـل باهللا وااليامن كااليامن بعقائدنا هنتم كيف يعّلمنـا فالقـرآن
والثواب وااليامن باحلرش والنرش وااليامن بالرصاط وامليزان والنار واجلنة القيامة ويوم الساموية وكتبه
الذي املجتمع ومع حولنا الناس مع نتعامل وكيف االهليـة الرشائع والقوانني وأيضا يعّلمنا والعقـاب
االخالقية والتي ترفع االنسـان الفضائل ويعّلمنا ونعبده وتعاىل سـبحانه باهللا نرتبط وكيف نعيش فيه

للكامل. العالية املقامات اىل
القرآنية عىل الكنـوز ونحصل ونتعـظ هبا نعترب حتـى كثرية ومواعظ قصـص القرآن يف جـاء وقـد

به. ونتصل عّز وجّل احلّق اىل املوىل ونصل الكامل مدارج يف نصعد ثم ومن املخفية



١٠
الثالث اجلزء القصص القرآنية:

القصص عىل حيتوي والذي القرآنية" "القصص كتـاب من الثاين اجلزء من انتهينا اهللا مـن وبتوفيـق
واآلخرة، الدنيا يف السـعادة أبواب هلم وتفتح هبا قلـوب املؤمنني حتى يسـتنري يف القرآن التـي وردت
احلسـن بن احلجة الطاهرة، العرتة بقية والزمان العـرص صاحب موالنا ومن وجّل اهللا عـّز راجيـا من

القليلة. الصفحات هلذه القبول الفداء ملقدمه العاملني روحي وأرواح العسكري

أبو القاسم الديباجي السيد
هـ ١٤٢٢ رمضان



االسالمملسو هيلع هللا ىلص نبى حياة قصة
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االسالمملسو هيلع هللا ىلص نبي حياة قصة

االسالمملسو هيلع هللا ىلص نبى حياة قصة
بعده من نبى هناك وليس وخامتهم، والرسـل أفضل األنبياء هو اهللاملسو هيلع هللا ىلص بن عبد حممد نبى االسـالم

(٣٠) واسطة. يف اخلليل$ ابراهيم اىل الرشيف نسبه سلسلة وتنتهى
له هو اآلخر مرات، واالسـم القرآن اربـع يف االسـم هذا وجاء هو حممـدملسو هيلع هللا ىلص، االسـالم نبى اسـم
كالنبي، القـرآن املرات يف ألقابـه عرشات جاءت ولكن واحـدة، يف القرآن مرة ذكـر والـذى أمحـدملسو هيلع هللا ىلص

االنبياء. وخاتم النذير الرسول، البشري،
مراحل: أربعة اىل املرشقة االكرمملسو هيلع هللا ىلص النبي حياة تقسيم ويمكن

عنه. قبله من األنبياء وأقوال الساموية الكتب ويف الوالدة، قبل االسالمملسو هيلع هللا ىلص نبى -١
(٤٠سنة). وقبل النبوة بعد الوالدة نبى االسالمملسو هيلع هللا ىلص -٢

(١٣سنة). بعد النبوة مكة يف نبى االسالمملسو هيلع هللا ىلص -٣
(١٠سنوات). اهلجرة بعد املدينة يف نبى االسالمملسو هيلع هللا ىلص -٤

أوالد أن واملشهور خدجية¢، السيدة كانت وأفضلهن أوهلن عديدة، زوجات اهللاملسو هيلع هللا ىلص كان لرسول
السيدة فاطمة ماعـدا النبيملسو هيلع هللا ىلص يف حيـاة مجيعهم توفوا والذين أوالد، ستة خدجية¢ من كانوا النبيملسو هيلع هللا ىلص
ثامنية آنذاك عمرها كان النبيملسو هيلع هللا ىلص تويف وعندما للرسولملسو هيلع هللا ىلص، الوحيدة الذكرى كانت والتي الزهراء¢،

سنة. عرش
احلجة، ذى من الثانى عـرش يوم عمـره ويف من سـنة آخر ويف سـنة، (٦٣) االسـالمملسو هيلع هللا ىلص نبى عاش
موارد ويف مـن بعده، وإمام خليفة املسـلمني من اآلالف أمام غدير صحراء عـيل$ يف االمام نصـب

ووصايته. عيل عديدة ّرصح بخالفة
مقامه لعظمـة وعالمة االسـالمملسو هيلع هللا ىلص معجـزة رسـول هو السـاموية الكتـب آخـر الكريـم والقـرآن
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يف القرآن: برصاحة عّز وّجل اهللا قال الرشيف،
حسنٌة﴾.(١) أسوٌة يف رسول اهللا كان لكم ﴿لقد

الكتاب هذا يف سنتطرق وهنا االسالمملسو هيلع هللا ىلص، نبى حياة تاريخ يف واحلوادث القصص آالف من يوجد
إليها. أو أشري القرآن يف والتي جاءت ترتبط به التي القصص من جزء اىل

 
الرشيفة النبوية البعثة بداية

رجب، من والعرشين السابع البرشية صباح اليوم عىل وطلع عمر النبيملسو هيلع هللا ىلص، سنة من أربعون مىض
جربائيل الوحي رسـول عليه فنـزل حوله، يدور عام «حـراء» جبل يف رّبه عبـادة شـغلته قـد وكانملسو هيلع هللا ىلص

اآليات: هذه عليه وقرأ األمني،
االكرم، ورُبك اقرأ علق، من اإلنسان خلق خلق، الذى ربك باسم اقرأ الرحيم، الرمحن اهللا ﴿بسم

يعلم﴾. ما مل اإلنسان عّلم بالقلم، عّلم الذى
و زّملونى وقـال: خدجية دار فتوجـه إىل بالتعـب، أحـّس الوحى وميـض النبـيملسو هيلع هللا ىلص عندمـا تلّقـى

دّثرونى.
جربائيل$ بواسـطة (١-٧) اآلية املّدثـر من سـورة أوائل عليه نزلت أن اىل فراشـه يف مكـثملسو هيلع هللا ىلص
تسـتكثر، متنن فاهجر، وال فطهر، والرجز وثيابك فكرب، وربك فأنذر قم أهيا املّدثر، ﴿يا عليه: وقرأها

فاصرب﴾(٢). ولربك
واالنذار، والقيـام، والقلـم، سـبحانه، والقراءة اهللا بإسـم االسـالم، بداية كانت الصـورة وهبـذه

وجّل. عّز اهللا وتكبري واخلالص،
بنيان ألن ثقافية بثورة بدأت والتي االصعدة، مجيع عىل الشاملة والثورة املعنوى، القيام هى فالبعثة

وبث الوعى. النفس والكتب وتطهري القراءة عىل أساس تقوم وأسسها الثورة

عن دعوته النبيملسو هيلع هللا ىلص إعالن
رسّية مرحلة املحمدية مّرت الرسـالة لذلك بأنواعهـا باملفاسـد غارقة وحميطها مكة أجواء كانـت
تلك السـنوات ويف االسـالم، اىل ودعوهتم مع االفراد االتصال عىل فيها يقترص سـنوات ثالث دامت

والتحقوا بركب االسالم. بالنبيملسو هيلع هللا ىلص شخصًا أربعون آمن قيل: الثالث
زوجته من النسـاء به من آمنت وأول طالب$، أبى عيل بـن ابن عّمه من الرجال آمـن مـن وأول

اهللا عليها. سالم الوفية خدجية الكربى
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الـمـحـمـديـة، فـنـزلـت الـدعــوة عـمـر مـن ســنـوات ثـالثـة إنـصـرم حـال، كــل وعــىل
كفيناك إنـا عن املرشكـني، وأعـرض تؤمـر بـام احلجـر: ﴿فاصـدع سـورة مـن (٩٤) و(٩٥) اآليــة

املستهزئني﴾.
وقفوا إذ واجلاه، ذوى املال األثرياء مكة طغاة من أشخاص مخسة برسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص املستهزئون وكان

وهم: املخالفة أشّد وخالفوها املحمدية الدعوة ضّد
مغرية وليد بن -١

وائل بن عاص -٢
مطلب أسود بن -٣

يغوث عبد بن أسود -٤
طالطلة بن حارث -٥

أحد. مل ينجو منه ببالء منهم واحد كل اهللا ابتىل ثم
عند اجتامع البيت فنـاء اىل فجاء السـمحاء دعوته عن املذكورة أعلن النبيملسو هيلع هللا ىلص اآلية فعندمـا نزلـت
اهللا وإّنى رسـول اهللا اال ال اله أن شـهادة العرب: أدعوكم إىل معرش يا فقـال: احلجر قريـش فقـام عىل
ملوكًا وتكونون العجـم لكم وتدين العـرب هبا فأجيبونى متلكون واألصنـام االنداد بخلـع وآمركـم

اجلنة. يف
قريش طالب فاجتمعت أبى ملوضع عليه ومل جيرسوا اهللا، عبد بن حمّمد وقالوا:جّن منه فاسـتهزئوا
وفّرق شـبابنا وأخذ آهلتنا وسـّب أحالمنا سـفه قد إبن أخيك إن طالب أبا فقالوا: يـا طالـب أيب عـىل
شـاء ونزّوجه أّى امرأة قريش ماالً، أكثر ماالً فيكون له مجعنا العدم، ذلك عىل حيمله كان مجاعتنـا فـإن

قريش. من
أخ؟ بن يا هذا ما طالب: أبو له فقال

النّاس. اىل اهللا رسوالً ورسله، بعثنى النبيائه اّلذى ارتضاه اهللا هذا دين عّم يا فقال:
عنهم. تّكف أن أسألك أن يسألوننى أتونى قد قومك اّن أخ إبن فقال:يا

طالب فقالوا: أبى اىل اجتمعوا ثّم طالب عنه أبو رّبى، فكّف أمر أخالف أن أستطيع ال عّم يا فقال:
يقول الّطويلة قصيدتـه طالب فقال أبو علينـا، ومتلك لنقتله إلينا حمّمـدًا فادفع سـاداتنا من أنت سـّيد

فيها:
ـــُه ـــول ـــــــّرصع َح ُن ـــى ـــّت ح ُه ـــــــُرصُ ـــــــنْ َوَن

ـــــالئـِــــُل(٣) اْحلَ و ــا ــن ــائِ ــن أْب ــــْن َع ــــُل ــــْذَه وَن
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احلجر) ووعد سـورة من املذكورتـني (٩٤و٩٥ اآليتني يف وجـّل عّز قال اهللا كـام الرتتيـب، وهبـذا
املستهزئني واملرشكني. من إيذاء الغيبية ونرصه بإمداداته حفظه النبيملسو هيلع هللا ىلص،

طالب البطوىل أبو االسالم ودفاع لنبى وأذيته الشديد هلب ابو اعرتاض
سـوق يف والرشاء بالبيع مشـغولني الناس االسـالمملسو هيلع هللا ىلص وكان نبى بعثة إعالن بداية سـنوات كانت
تفلحوا»، اهللا اله اال ال الناس قولـوا «أهيا عاٍل: بصوت أمحر وقال بلبـاس حمّمدملسو هيلع هللا ىلص املجـاز، فظهـر ذى
فإّنه التطيعوه الناس يا أهيا ويقول: وعرقوبيه أدمى سـاقيه يرميه وقد خلفه النبي) (عم هلب فإذا بأبى

كّذاب.(٤)
ودعاهم اىل النبيملسو هيلع هللا ىلص فوقف والرشاء، بالبيع مشـغولني الناس كان السـوق نفس ويف آخر يوم ويف

االصنام. وترك اهللا،
اىل أبى كّذاب، ومىض أنـك أشـهد وقال: عنده فجاء الكالم، يسـمع النبي قائم عم العبـاس وكان
النبيملسو هيلع هللا ىلص فاسـتقبل دينكم(٥)، عن يغرنكم فال هذا كذاب، ابن أخينا يناديان: إن فأقبال ذلك وذكر هلب
لصادق انه واهللا أيديكام، تريدان تربت ما هلام: فقال أبى هلب والعباس وأقبل عىل واكتنفـه، طالب أبـو

أبو طالب: أنشد القيل، ثم
ــــذب اك ال اهللا أمــــــني ـــــــني األم أنــــــت

لــعــب وال  هلــــو ال ــــقــــول ال ـــــادق  ـــــص وال
نــعــلــمــه اهللا ــــــول  رس الــــرســــول  ـــــت أن

الــكــتــب(٦) ـــزة  ـــع ال ذى ـــن  م تـــنـــزل  ــك  ــي ــل ع

االسالم اىل عشريته دعوة
وال يقول عليه واالعرتاض مالمته يف لقرص لسان األعداء آمنت بدعوته الرسولملسو هيلع هللا ىلص عشرية أن لو
أّن إضافة اىل دعوٍة، من جئت ما اىل أدعونـا ثم بيتك وأهل عشـريتك أوالً اىل إصالح أذهب قائلهـم:
قائل: من عـّز قائًال عشـريته أن ينذر سـبحانه اهللا أمر ولذا لرسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص، قوّيًا سـندًا العشـرية تعترب

االَْقَربَِني﴾.(٧) َعِشَريَتَك ﴿واْنِذْر
بعدها؟ يستفاد يعلن عن دعوته، أم قبل أن األوىل الثالثة السنوات يف النبيملسو هيلع هللا ىلص إنذار كان هل وأما
كانت يف إهنا بعضهم: وقال ّرسية الّدعوة، أيام األوىل الثالثة السنوات يف كان أّنه التأرخيية القرائن من

الّرشيفة. من البعثة النبوية الثانية السنة
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يف الواقع اىل أقرب صـورة أنقل وهنا خمتلفة، بصورة ودعوة عشـريته االنذار هـذا التأريـخ يف ورد
الصدد: هذا

من لبن(٨) ثم ومأل عّسـًا شـاة رجل عليه وجعل الطعام من أن يصنع صاعًا عليًا$ النبـيملسو هيلع هللا ىلص أمـر
هلب وأبو ومحزة والعّبـاس طالب أبـو ٤٥رجـًال) فيهم أعاممه (وقيل رجـًال ٤٠ يومئذ وهـم دعاهـم
فقال:«لقد هلـب أبو بدره يكلمهـم أن رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص أراد مجيعًا فلـام منـه رووا حتـى ورشبـوا فأكلـوا

الرسولملسو هيلع هللا ىلص. يكّلمهم ومل القوم فتفرق صاحبكم» سحركم
أن قبل رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص هلم الثالثة قال املرة جملسـهم مرتان ويف فّرق أنه املؤرخني بعض لنقل وطبقًا
جئتكم قد مما بأفضل العرب جاء قومه يف شـابًا ما أعلم واهللا املطلب إنى عبد بنى يا هلب: أبو يفّرقهم
هذا عىل يوازرين فأّيكم إليه أدعوكم أن اهللا تعـاىل أمرين وقد بخري الدنيا واآلخرة، جئتكم قد إّنـى بـه،

وخليفتي فيكم. ووصّيي أخي يكون أن عىل األمر
نبي يا أنا سـنة): عرش ثالثة آنذاك عمـره (والــذى كان عيل$ وقال عنه مجيعـًا، القـوم فأحجــم
نبي يا أنا وقال: الثانية للمرة عيل$ الثانية، فقام سؤاله للمرة فكرّر إجلس، الرسولملسو هيلع هللا ىلص: فقال له اهللا،
منهم، فقام عيل$ جيب أحدًا فلم الرسولملسو هيلع هللا ىلص الثالثة سـأهلم وللمرة إجلس، الرسـولملسو هيلع هللا ىلص: اهللا فقال له

اهللا. نبي يا أنا وقال: الثالثة للمرة
وتطيع.(٩) إلبنك تسمع أن أمرك قد طالب: ألبى ويقولون يضحكون القوم فقام

االسالمملسو هيلع هللا ىلص نبى معراج
معراج حادثة النجم هي وسـورة اإلرساء سـورة بداية يف التي ذكرها القرآن احلوادث إحـدى مـن

النبيملسو هيلع هللا ىلص.
إىل قسمني: النبيملسو هيلع هللا ىلص ينقسم معراج

املقدس. بيت اىل مكة من -١
واملأل األعىل. الساموات اىل املقدس بيت من -٢

بيت من كان أنـه البعـض مكة، قـال يف النبـيملسو هيلع هللا ىلص عـروج بدأ أيـن أنـه مـن يف اختالفـات وهنـاك
اآلخر البعض قول وعـىل عيل$، االمام أخت هاين أم بيـت من كان البعـض أنه وروى خدجيـة¢،

الكعبة. بجانب احلرام مسجد من كان أنه اإلرساء، سورة االوىل من اآلية ظاهر يرون والذين
أن الروايات لبعـض العظيم، وطبقًا السـاموي السـفر هذا تم متى يف وأيضـا اختلفــت الروايات
قبل اهلجـرة، وطبقًا لرواية أشـهر سـتة العشـاء، صالة بعد رمضان من شـهر ١٧ ليلة يف كان املعـراج



١٨
الثالث اجلزء القصص القرآنية:

شـهر لياىل يف إحدى رجب، أو من شـهر ٢٦ ليلة أو يف رمضان، من شـهر ٢١ يف ليلة كان أنه أخرى
البعثة النبوية.(١٠) من السنة العارشة يف االول ربيع

النجم: سـورة من (٩) اآلية يف القرآن يف جاء أنه لدرجة وجّل عّز اهللا إىل الرسـولملسو هيلع هللا ىلص جدًا اقرتب
أدنى﴾. أو قاب قوسني ﴿فكان

من األيام يوم يف لو حتى أو واملتطورة العجيبـة الصناعية بالوسـائل األعىل البرش اىل صعد لو نعـم
ال االساس وعىل هذا الرسولملسو هيلع هللا ىلص سفر طول من املليون من يتخطى واحد فلن الشمسية، املجموعة عرب
معراج مقابل يف الصغرية التطورات بحجة قرن عرش أربعة قبل لإلسـالم بعدم احلاجة االّدعاء يمكن

الرسولملسو هيلع هللا ىلص.
والذى فقط االسـالمملسو هيلع هللا ىلص نبي وناله قبل، من املالئكة أو مـن األنبياء أحدًا مل ينله عظيم فخـر وهـذا

يزيد وقال: جملس يف خطبته يف العابدين$ زين االمام به افتخر
فتدىل من دنى أنا بن املنتهـى، سـدرة به اىل بن من بلغ االقىص، أنا املسـجد اىل به َأرسى من بـن أنـا

أدنى.(١١) قوسني أو قاب وكان
أخرب عن ثم األعىل واجلنّـة االهلى رأى العرش من مجلة مـا معراجـه الكثـري يف اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول رأى
أنا فإذا اجلنة دخلـت يب ملا أرسى قال: أنه يف الروايـات جاءت التي مشـاهداته إحدى أحواهلـا، ومـن
فإذا رأيس فرفعت سـرت الباب وعىل والياقوت، بالدر مكلل باب بيضاء جموفة، وعليها من درة بقـرص

القوم».(١٢) عيل ويل اهللا رسول حممد اهللا إال إله «ال الباب عىل مكتوب
املسجد احلرام  يف العشاء، صالة بعد أخرى، رواية وحسب املغرب، أهنى الرسولملسو هيلع هللا ىلص صالة  بعدما

املسجد احلرام. الصبح يف صالة وصّىل الليلة عاد نفس ويف السامء، اىل به عرج (بجانب الكعبة)
هذا أكذب مـا جهاهلم: فقال معراجـه، قريشـًا بخرب حّدث ليلته مـن وأصبح مـن املعراج ملـا عـاد

هذا؟ قولك صادق يف نعلم أنك فبم القاسم أبا أمثاهلم: يا وقال احلديث؟
اىل ورصت مكانـه، فعرفتهم بعري، ضل هلـم وقد موضـع كذا، يف بعريكم مـررت أخربكـم، قـال:
طلوع مع املوضع هذا الثالث من اليوم يف والعري توافيكم فصبت قربة مملوة قرب هلم وكانت رحاهلم،

فالن. مجل وهو أمحر العري مجل يف أول الشمس
طلوع الشـمس، قبل به حممد ُأخرب ما صدق لينظروا مكـة باب إىل خرجوا الثالث اليـوم كان فلـام
العري كانوا مع الذين وسألوا األمحر، اجلمل يف أوهلا الشمس بطلوع العري عليهم طلعت كذلك إذ فهم

حممد.(١٣) سحر من هذا يف إخباره عنهم، فقالوا أيضا: فقالوا: مثل ما قال حممد
الرسـولملسو هيلع هللا ىلص من رجع عندما باآلتى: قريش مع الرسـولملسو هيلع هللا ىلص حديث قصة الروايات بعض جـاء يف
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جربئيل فجاء املقدس، لنا بيت وقالـوا: صف واملرشكون جهل أبو فكّذبه الناس، به حـّدث معراجـه،
ومكان كذا؟ فالن بيت أيـن فقالوا: عنه، يسـألونه بام خيربهم فجعل وجهه جتاه املقدس بيـت بصـورة
مررت وقال: املقدس مكة وبيت بني حصلت التي باحلوادث عنه، وأخربهم سألوه ما كل يف فأجاهبم
فغطيته املاء مملو فرشبت ماء من قعب رحلهم ويف طلبه، هلم، وهم يف وقد أضّلوا بعريًا فالن بنـى بعـري
فالن بعري بنى مررت واحدة، فقـال$، آية هذه قالوا القدح، املاء يف وجـدوا هل كان، فسـألوهم كـام
عرينا، فأخربنا عن قالوا: أخرى، هذه آيـة فقالوا: ذلك، فسـألوهم عن يده فانكرست فالن فنفـر بعري

أخرى. قالوا: هذه آية وهيئاهتا، أحواهلا وبني هلم بالتنعم، هبا قال: مررت
يؤمنوا به.(١٤) ومل الرسولملسو هيلع هللا ىلص بصدق علموا عندما املرشكون غضب ولكن

املدينة اىل مكة من الرسولملسو هيلع هللا ىلص هجرة
املدينة، اىل مكة من هى هجرتـه والوّضاءة، والسـاطعة النبيملسو هيلع هللا ىلص حياة يف جدًا املهمة احلـوادث مـن
يف تتلخص والتي ،(٢٠٧) البقرة اآلية سورة ويف ،(٣٠) اآلية االنفال سورة يف إليها القرآن أشار مثلام
اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول املرشكني أمرهـم قبل من اىل ضغـط وأذى شديدين يف مكة املسلمون ملا تعّرض اآلتى:
كّل واقرتح النّدوة، دار يف زعامؤهم فاجتمع ينتظرهم الذى اخلطر املرشكون فأدرك املدينة، اىل باهلجرة

االنفال. من سورة (٣٠) اآلية إليها يف اشري كام الفتية الّدعوة هذه عىل للقضاء باقرتاح منهم
أبا يا هو ومـا فقالوا: عليه بعـد، وقفتم أراكـم ما لـرأيًا فـيــه يل إن واهللا قـال أبوجهـل: وأخـريًا،
منهم واحد كل ثم نعطى وسـيطًا فينا نسـيبًا جلدًا شـاّبًا فتًى كل قبيلة من نأخذ أن أرى قال: احلكم؟
ذلك فعلوا إذا فإّهنم منه لنسـرتيح فيقتلوه واحد رجل هبا رضبة ليرضبوه إليه يعمدوا ثم صارمًا سـيفًا
فعقلناه بالعقل منا فرضوا مجيعًا، قومهم حرب عىل مناف عبد بنو يقدر فلم مجيعا يف القبائل دمه تفّرق

هلم.
كانت فلّام تبيت عليه، كنت يف فراشـك الذي الليلة هذه تبت ال قائًال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول جربئيل فأتى
قال لعيل مكاهنم رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص رأى فلام عليه ينام فيثبون متى بابه يرصدونه عىل اجتمعوا عتمة الليل
يشء تكرهه إليك خيلص لن فيه فإنه فنم احلرضمي هذا وتسج بربدى فرايش طالب$: نم عىل أبى بن

منهم.
غار بكـر فتوّجها اىل الطريق أبا يف به والتحق املرشكـني عن أعني خيتفي الرسـولملسو هيلع هللا ىلص أن واسـتطاع
املدينة ودخل للبعثة (١٣) األول سـنة ربيع األّول من اليـوم مكة يف من وخرج املدينة ومنـه اىل ثـور،

األّول.(١٥) ربيع ١٢ يف
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املبيت ليلة يف مالئكته عند بعيل$ سبحانه يتباهى اهللا
جربائيل فهبط من عدّوه، اهبطا واحفظاه أن وميكائيل جربئيل اىل الليلة تلك اهللا سبحانه يف أوحى
عنه احلجارة، عدّوه ويرصفـان حيرسـانه من رجليه عند رأسـه واآلخـر عند أحدمها فقعـد وميكائيـل
فنزلت سـاموات، مالئكته سـبع اهللا بك يباهى مثلك من طالب، أبى ابن يا لك بخ بخ يقول: وجربئيل

النبيملسو هيلع هللا ىلص. عىل اآلية هذه
(البقرة:٢٠٧).(١٦) بِالِعباد﴾ اهللاُ َرُؤٌف َو اهللاِ َمْرضاِت ْابتِغاَء َنْفَسُه َيْرشي َمْن النّاِس ﴿َوِمَن

بدر اىل غــزوة نظــرة
والتي بدر غـزوة حادثة هي يف القـرآن(١٧) آيات متعـددة يف ذكرها تـم التي مـن إحـدى احلوادث
قيادة الرسولملسو هيلع هللا ىلص بنفسه وكانت فيها حيث شارك كّفار قريش ضد للمسلمني عظيمة حرب أول كانت
اآليات (٤٥) يف وجـاء األعداء، عىل قوية رضبة احلرب هـذه يف املسـلمني رضب وقد احلـرب بيديه،
النتصار فكانت سـببًا احلرب أثناء هبا املسـلمني يلتزموا حتى نظامية أوامر األنفال سـورة من (٤٦) و
وسيأيت حليفهم، النرص احلروب سـيكون مجيع يف املسـلمني هبا التزم إن والتي بدر غزوة املسـلمني يف

الحقًا. ذكرها
وأيضًا أضعاف، املرشكني بثالثة عـدد من أقل عدد املسـلمني كان جدًا ألن عجيبًا النرص كان هـذا
حيث ونرصهم باملسـلمني وجّل عّز فألطف اهللا العدو، جتهيزات مع للمقارنة تكـن قابلة مل جتهيزاهتـم

سورة األنفال: من (٢٦) اآلية يف نقرأ
النّاُس فآواكـم وأّيدكم أن يتخّطفكـم ختافـون األرض يف مسـتضعفون قليـٌل إذ أنتـم ﴿واذكـروا

بنرصه﴾.
اىل نلفت نظركم وهنا هزيمة، ّرش األعداء فيها اهلجرة واهنزم من السنة الثانية يف حدثت غزوة بدر

البطولية: الغزوة هلذه ملّخص
يف مائه، وتقع للـرتّوى من فيه تنزل القوافـل التجارّية قريش، وكانت بن بـدر حفره بئر اسـم بـدر

واملدينة. مكة بني املدينة من الغريب اجلنوب
مسامع اىل للهجرة وصل خرب السـنة الثانية األوىل من شـهر مجادى يف أنه املعركة هذه إندالع وعّلة
املدينة أهل أنعام النبيملسو هيلع هللا ىلص مع عىل إبل أغار قد قريش من جمموعـة مع جابر بن أّن كرز مفـاده النبـيملسو هيلع هللا ىلص
أهل املدينة من جمموعة مع فطلبـوه أيام ثالثة فيها وتوقف بمزارعها، رضرًا فادحـًا وأنزلوا وسـلبوها

الصغرى. األوىل أو ببدر الغزوة هذه سّميت وعندها عليه، يعثروا فلم
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الضغط النبيملسو هيلع هللا ىلص فاشتّد املدينة مع هاجر اىل من كّل صادروا أموال قد مكة فكفار آخر، جانب ومن
قطع وهو االقتصادي احلصار هذا كرس أجل من تدابري فاّختذ النبيملسو هيلع هللا ىلص عدة املسـلمني عىل االقتصادي

قريش. قوافل عىل الطريق
(٢٠) معهم وأرسل التجارية القوافل مسري عىل للسيطرة محزة عّمه بقيادة رجًال فأرسلملسو هيلع هللا ىلص (٤٠)
أجل من (٢٠٠) مقاتل مسـلح يصحبها قريش قوافل أّن أدركوا املحل ذلك اىل وصلوا إيًال، وعندما
محزة، لعلمهم بشـجاعة نظرًا عليه الصلح اقرتحوا الكفـار ولكن احلرب محزة فأعلن عليهـا، احلفـاظ

محزة. برسية الرسية هذه وعرفت تقع احلرب ومل معهم، الصلح يف املصلحة
قريش وأّن االقتصادّية، املحارصة باستمرار اهللاملسو هيلع هللا ىلص عىل رسول باألخبار تتواىل وإذا األيام ومضت
جتارية قافلة بأن اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول اىل اخلرب وصل الصعبة الظروف يف هذه املسـلمني، مع للحرب تسـتعد
مكة نحو متوجهة املدينة من تقرتب البضائع من دينار ألف و(٥٠) اإلبل من (٢٠٠٠) كبرية تتضمن

(٤٠) حمافظًا. مع سفيان ويرأسها أبو
شـهر يف املسـلمني من نفرًا (٣١٣) قافلة قريش، فاسـتعد نحو أصحابه بالّتوجه الرسـولملسو هيلع هللا ىلص فدعا
املهاجرين عدد وكان نحو بدر، املدينة من اهللاملسو هيلع هللا ىلص للخروج رسول مع للهجرة الّسنة الثانية من رمضان

فرسًا. و(٣) اإلبل من (٧٠) االنصار، وكان لدهيم والبقية من (٧٧) نفرًا
مكة أهل اىل رجـًال فأرسـل عيونه، املسـلمون من قيامه عن طريق نوى ما عىل سـفيان أبو فاّطلـع
فارس ألف معه االّ وخـرج فلم يلبث «ضمضم» سـفيان رسـول أبى إسـم وكان النجدة، منهم طالبًا
سـتهجم إليه النجدة وصول قبل بأّنه أبوسـفيان علم وقد التجارية، قريش قافلـة نجدة ألجل مسـّلح
وَأْطَلع املسلمني، أنظار عن بعيدًا آخر مسري اىل وانحرف قافلته مسري فغّري املسلمني عساكر قافلته عىل
والبعض اآلخر الرجـوع البعض فأراد مكة، اىل بسـالم التجارية القافلة وصول عـن املرشكني زعـامء
صّمموا وأخريًا للقتال، يميل جهل أبو وكان رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص، للقتال مع حركتهم مواصلة عىل أرصوا
وقافلته من سفيان بفرار أبى بدر يف أصحابه من نفرًا (٣١٣) مع األكرمملسو هيلع هللا ىلص الرسول احلرب وعلم عىل

اىل بدر للقتال. وصناديده قريش عساكر بمجيء االخبار وصلتهم وقد أيدهيم،
كاملة معدات عسـكرية مع قريش جيش كان رمضـان من شـهر املصادف (١٧) يـوم اجلمعة ويف

وهو: حتمّيًا بينهام من احلرب جعل طرأ أمر ولكّن بدر هضبات خلف
بيد كان حوض املاء الذى عىل عينيه وقعت حينام ويدعى اسـود املخزومي قريش عسـاكر أحد أّن
وصل وحينام خيربه، أو أجله أو يقتـل من يرشب منه أْن اّما ثالثة، أعامل يقـوم بأحد أْن املسـلمني أراد
الرغم وعىل فقطعها، سـاقه ورضبه عىل معه من مع فقابلهم محزة اىل احلـوض قريش من مـع جمموعـة
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املعركة فابتدأت فقتله، املاء يف ُاخرى مرة محزة الوصول للحوض فطعنه أجل من زحف فقد ذلك من
عتبة فنادى بن عتبه والوليد شيبة وأخيه عتبه باسم وشجعاهنم صناديدهم من ثالث اىل امليدان فخرج

االنصار. شبان ثالثة قريش فبدر هلم من أكفاءنا حمّمد أخرج إلينا يا اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول
فقال عّمنا، بنى طلبنا إنام مبارزتكم، اىل بنا حاجـة ال فقالوا: أنتم؟ فانتسبـوا هلم من هلم عتبة: فقال

مواقفكم. اىل إرجعوا اهللاملسو هيلع هللا ىلص لالنصار: رسول
شـيبة مع ومحزة الوليد مع فتبارز عيل$ امليدان اىل وعليًا$ ومحزة عبيدة اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول فأرسـل
فسـاعده عبيدة يسـتطع خصمهام ومل عىل ومحزة عيل$ قىض حتى طويًال يلبث فلم عتبة، مع وعبيدة
سـفيان أبى جاء حنظلة ابن ُثّم فقتله، عليـًا وبارز سـعيد العاص بن وجاء عتبة، من وختّلصـا عـيل$

اآلخر. تلو عيل$ واحدًا عليهم فقىض امليدان اىل وطعيمة ونوفل
وقتل من املسـلمني نفرًا (١٤) وإستشـهاد قريش، وإندحار االسـالم املعركة بنرص انتهت وأخريًا
الغالب سيف اهللا يد عىل قتلوا أو (٣٦) منهم (٣٥) إسارة (٧٠) آخرين، مع نفرًا من املرشكني (٧٠)
بن أبى سفيان وحنظلة عتبة بن جهل والوليد كأبى الرشك زعامء بينهم من وكان طالب$ أبى بن عيل

وشيبة.(١٨) وعتبة
أن اجليش قائد أبوجهل االسـالم ملحاربة الواقعي واملحرك والكفر، الرشك رأس أقسـم فيها نعم،
املغنيات له وتغني بالكؤوس االحتفاالت ويقـرع ويقيم ثالثًا، بدر اىل جانب وينزل عسـكره مع يـأيت
قافلة وانتصارًا لسـالمة فرحًا العامل مسـامع صوته اىل ويوصل وافـرًا، طعامًا البعـران ويطعم وينحـر

قريش.
عجوز راعي يـد األتعس عىل جـزاءه هزيمة نكراء ونال االسـالم جيش هزمـه حظه، سـوء ومـن
اهللاملسو هيلع هللا ىلص، رسـول اىل وأخذ ّجيره بحبل بدنه وربطـه مسـعود، وقطع رأسـه من عبداهللا بن وهـو ضعيـف

املغنيات. عن النائحات بدالً عليهم وناحت املنّية، كؤوس اخلمور فرشبوا بدل

لالنتصــار أوامــر سـتة
للمسـلمني، مهّمة أوامر سـتة فيها اىل أشـارت املوضوع هذا يف القدير آيات العـيل مـن اهللا نزلـت
هبا، والعمل األوامر هبذه بالتزامهم ويفّرقوا مجعهم أعدائهم هزيمة نكراء، ألد هيزموا أن واسـتطاعوا

أعدائنا. عىل لتغلبنا هبا متّسكنا لو اليوم ونحن
االنفال. سورة من (٤٧) و و(٤٦) (٤٥) اآلية اآليات النازلة هي: كانت

فئًة َلقيُتم اِذا آمنوا الّذيَن أّهيا ﴿يا
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فاثبُتوا -١ 
َلَعّلُكْم ُتفلُحوَن َكثريًا اهللاَ واذُكروا -٢

ورسوله اهللا وأطيعوا -٣
رُحيُكْم وَتْذَهَب َفَتْفَشُلوا تنازُعوا وال -٤

مع الّصابرين اهللا إّن واصُربوا -٥
وِرئاَء (غرور َبطـرًا بدر) (اىل ِديِاِرِهـم ِمْن َخَرُجـوا (أيب جهـل وأعوانه) كالّذيـن َتُكوُنـوا وال -٦

يط﴾. َيْعَمُلوَن ُحمِ بَِام َواهللاُ اهللاِ َسبيِل َعْن َوَيُصّدوَن النّاِس وأنانية)

القرآن يف غزوة أحــد
وهذا بغزوة أحـد، يف القـرآن آل عمران سـورة وحتـى تقريبـًا آلخر (١٢١) مـن ختتـص اآليـات
دروس تعليمية لتلك الغـزوة أن عـىل داللة آية مئة اىل يصـل أحد والذي بغـزوة البالـغ االختصـاص

ورفعتهم. عّزهتم توجب االعتبار فسوف بعني أخذوها إن والتي عرص يف كل جدًا للمسلمني مهمة

أحــد غــزوة معالـم
املسلمني، فصّمموا أبطاهلم بيد من العديد ومقتل قاصمة بدر رضبات غزوة املرشكني يف عىل نزلت
اآلف مقاتل مخسة ِعّدُهتم املدينة، فكانت وحتّركوا نحو املسلمني انتقامًا من الكاملة العّدة يعّدوا أن عىل
ملساندهتم، القبائل من خمتلف إستمدادهم عىل عالوة للحرب جمّهزة كاملة والغلامن مع ُعّدة النساء غري

اإلنتقام. شعار: اإلنتقام يرددون وهم
الثالثة للسنة شوال من اخلامس اخلميس واملعّدات يوم االسـلحة بأنواع هذا اجليش املجّهز إسـتقر

املدينة). من واحد فرسخ بعد (عىل ُأُحد جبل جانب اهلجرة اىل من
اجلهاد اىل خطبتيها يف ودعاهـم اجلمعة، صـالة للنّاس وأقام املدينـة يف يـوم اجلمعة بقـى النبيملسو هيلع هللا ىلص
أثناء ويف ُأحد، نحو املدينة من وحتّرك مقاتل، ألف قوامه جيشـًا جّهز ثم االسـالم، بيضة عن والّدفاع
مائة ثالث مع فرجع املدينة يف البقاء رجح حيث أبى سلول بن اهللا عبد املنافق من بمؤامرة أحّس املسري
اجلبل، جانب اىل وإستقر ُأُحد، أرض اىل (٧٠٠) مقاتل النبيملسو هيلع هللا ىلص مع ورد وأخريًا املدينة، اىل أعوانه من
من مخسني مع جبري» بن «عبداهللا فعّني اجلبل، قمة يف املوجود الثغرة فرأى عسكرّيًا املوضوع ثم درس

احلرب. هناية وخنادقهم حتى أماكنهم يربحوا ال وأّكد عليهم أن الثغرة، تلك عىل الّرماة للحفاظ
فخرج املبارزة، امليدان وطلبوا اىل العدّو صناديد من عدد برز الصبح، صالة وبعد الّسابع اليوم يف
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اجليشـان، وإلتقى الوطيس محى االثناء هذه ويف هلكوا، حتى يقاتلهم وأخذ عيل$ املؤمنني أمري هلـم
إهنزام كان سـبب ولكن يقاتلون العدو، املسـلمني جيش مقدمة يف النبيملسو هيلع هللا ىلص وعيل$ ومحزة$ وكان
ومصعب األكرمملسو هيلع هللا ىلص، الرسول عّم محزة أمثال: البارزين املقاتلني عدد من إستشهاد هو املسلمني جيش

وحنظلة و...... بن جحش، وعبداهللا عمري، بن

سبحانه ورسالة اهللا الرسولملسو هيلع هللا ىلص شائعة قتل
قميه» بن «عمرو ويسـمى أحد املرشكني قام ُأُحـد يف دار الشـديد الذى ويف القتال خـالل احلـرب
وأقبل أصحابه، عنه وتفرق فأثقله، وجهه وشـجه يف ورباعيته أنفه فكرس بحجر اهللاملسو هيلع هللا ىلص برمي رسـول
حتى قتل الرسـولملسو هيلع هللا ىلص عن الرسـولملسو هيلع هللا ىلص كثـريًا كان يشـبه والذى عمري مصعب بـن فـذب قتلـه، يريـد
حممدًا، قتلت إنى فرجـع وهو يرى أنه قتل رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص، وقـال: قميه ابن قتله عمـري، بـن مصعــب

الشائعة. هذه وانترشت حممدًا قد قتل، أن اال صائح، وصاح
الرجال فحزن املدينة يف الشائعة وانترشت وإرعاهبا املسلمني قلوب تضعيف الشائعة إىل هذه أّدت
آل من (١٤٤) اآليـة نزلت وهنا امليدان، من بالفـرار الذوا بعض املسـلمني أن حّتى وبكـوا، والنسـاء
أعقابكم عىل إنقلبتم قتل مات أو من قبله الرسـل أفإن خلت قد رسـوٌل إال حمّمٌد ﴿وما وهى: عمران

الّشاكرين﴾.(١٩) وسيجزى اهللا شيئًا فلن َيُرضّ اهللا عقبيه عىل ينقلب ومن

النكسة سببت التي األربعة العوامل
املهمة والتي التالية االربعـة العوامل ُأُحد، غزوة يف املسـلمني نكسـة سـببت التي العوامل بني من

إليها: يتوجهوا أن املسلمني جيب عىل
ثلث تقهقر انسحابه وبسبب الظروف احلّساسة تلك سلول، ويف أبى بن عبداهللا املنافق مؤامرة -١
حتطيم يف املؤثرة العوامل من تعترب الفرقة اّلتي نشـوء اىل مما اّدى املدينة، اىل اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول من معسـكر

يف القتال. واحتادهم املسلمني معنويات
ّيّدعون بالظاهر أصدقـاء ألّهنم عليهم يّتكلـوا يعرفـوا املنافقني وال أن املسـلمني عىل جيب فعليـه،
االسالم طعنوا باخلطر أحّسوا واذا أهدافهم االسـالم إذا أّمن هلم مع فهم الطريق، يف وسـط االنسـان

ظهره. من
االلتزام ألن عـدم وسلم، اهللا عليه وآله النبي صل إليهم من صدرت اّلتي مراعاة األوامر عدم -٢
عينهم الذين عليه اقدم كام القتالية، مواقعهم اجلييش من السـوق يف االهنزامية، العوامل والفوىض من



٢٥

االسالمملسو هيلع هللا ىلص نبي حياة قصة

احلرص جلمع اخللف، فدعاهـم املسـلمني مـن العدو يطعن ال كي ثغـر اجلبل لصيانـة اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول
حصل. فكانت النتيجة ما ترك مواقعهم، اىل الغنائم

العسـكري واالنضباط احلربية بالقوانني االلـتـزام يف نـتـهــاون ال نتسـاهل وال أن جيـب فعليـه،
سـبحانه هللا واإلخالص عالية معنوية بروح بحذافريها من قائد املسـلمني تصدر اّلتي األوامر وتنفيذ

وتعاىل.
ففّر ُقتل، بني املسـلمني أّن حممـدًاملسو هيلع هللا ىلص أشـاعوا حيث اهلزيمة، يف عظيم أثر هلـا االشـاعات بـّث -٣

احلرب النفسية. يف األعداء اّلتي تستخدمها إشاعات اىل نصغي أن ال فعلينا مذعورين، املسلمون
اهللا قلوهبم امتحن الذين إالّ للنكسـة، املهمة العوامل من كان وثباهتم املسـلمني إسـتقامة ٤- عدم
إسـتقامة أّن فهل تعلم دجانة، ومقداد وأيب عيل$ اإلمام أمثال الرسـول األكرمملسو هيلع هللا ىلص فثبتوا مع وإيامهنم
اىل الـروح القتالية عـودة يف عظيـم أثر مـن هلا كان كـم وتفانيهـم وتضحياهتـم املؤمنـة الثّلـة هـؤالء

املسلمني؟

محــراء األســد حادثـة
األسد» «محراء حادثة هى ُأُحد غزوة بعد للهجرة الثالثة السنة يف التي حصلت احلوادث إحدى من
ويف اآلية (١٧٢) عمـران، آل سـورة من (١٧٤) وحتى (١٧٢) يف اآلية القرآن يف إليهـا أشـري واّلتـي

يقول: حيث وجمّدهم وجّل عّز قّدرهم اهللا
عظيًم﴾. أجًر واّتقوا منهم أحسنوا للذين القرح أصاهبم ما بعد من والرسول هللا استجابوا ﴿الذين

 
محـراء األسـد غـزوة عن معامل

اجليش إىل وصل مكة وعندمـا إىل بالعودة جيشـه أبو سـفيان ما أمر ُأُحد رسعان انتهـت غزوة ملـا
وتالوموا، فبلغ املسـلمني عن انرصافهم عىل الشـديد بالندم أحسـوا وهناك «الروحاء» تسـمى منطقة
أصحابه فنـدب قوة، نفسـه وأصحابه من ويرهيـم العدو يرهـب أن فـأراد رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص اخلرب ذلـك

املرشكني.(٢٠) جيش ملحاربة املسلمني فخرج منهم عصابة وأنتدب سفيان، يف طلب أبى للخروج
وهى: احلادثة هذه يف آل عمران سورة من وحتى (١٧٤) (١٧٢) اآليات ونزلت

أجر عظيم، واتقوا منهم للذين أحسـنوا القرح أصاهبم ما بعد من والرسـول هللا ﴿الذين اسـتجابوا
الوكيل، اهللا ونعم وقالوا حسبنا إيامنًا فزادهم فاخشـوهم مجعوا لكم الناس قد إن الناس قال هلم الذين

عظيم﴾. فضل واهللا ذو اهللا واتبعوا رضوان سوء يمسسهم مل وفضل اهللا من بنعمة فانقلبوا
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آخر جمروحا حيمل جمروح
فرجعنا وأخ يل ُأُحدًا أنـا شـهدت شـهد ُأُحدًا: والذي كان الرســولملسو هيلع هللا ىلص أصحاب من رجـال قـال
اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول مع غزوة تفوتنا ال قلنا: العدو يف طلب باخلروج اهللاملسو هيلع هللا ىلص مؤذن رسـول أذن فلام جرحيني،
جرحًا من أخي، أيرس وكنت اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول مع جريح ثقيل، فخرجنا إال منا وما نركبها، دابة لنا ما واهللا
عىل املدينة من وهو األسد محراء اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول مع بلغنا حتى عقبة ومشى عقبة، إذا غلب محلته فكنت

أميال.(٢١) ثامنية

أبو سفيان وإخباره اخلزاعي» «معبد
التحقوا بأن حتى املجروحني قد سـمعوا أهنم وخاصًة العدو، مسـامع االسـالم ايل جيش خرب بلغ
هذه العدو، ويف نفوس يف أدخل الرعب املسـلمني، مقاومة عىل مدى يدل الذي اخلرب وهذا باجليـش،
اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عىل مكة اىل من املدينة وكان متجهًا املرشكني من كان اخلزاعي» والذي «معبد مّر االثناء
الرجعة وأمجعوا بالروحاء معه ومن عنده حتى لقي أبا سفيان من خرج ثم جيشه فرأى األسد بحمراء
نسـتأصلهم، أن قبل رجعنا ثم وأرشافهم، وقادهتم جل أصحابه أصبنا قد وقالوا: اهللاملسو هيلع هللا ىلص، رسـول اىل

معبد؟ يا وراءك ما معبدا قال: أبوسفيان رأى فلام
اجتمع وقد عليكم حترقًا يتحرقون قط، مثله أر مل مجـع يف يطلبكم أصحابه يف خرج قد حممـد قـال:
مثله قط، أر مل مـا عليكم احلنق من وفيهم صنيعهـم عىل وندموا يف يومكم، عنـه ختلف مـن كان عليـه

تقول؟ ويلك ما قال:
عليهم لنستأصلهم، الكرة فواهللا لقد أمجعنا قال: اخليل، نوايص ترحتل حتى ترى أراك واهللا ما فقال:
قال: وما من شـعر، قلت أبياتًا فيه عىل أن رأيت ما محلني لقد ذلك، فواهللا عن ألهنـاك إين فـواهللا قـال:
سـفيان أبو قرر عظمته وهنا ومدى رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص جيش عن الشـعر تعّرب من عليه أبيات فقرأ قلـت؟

بجيشه.(٢٢) مّكة اىل باالنرصاف

وهو جمروح لرجالن وأرسه عيل$
حتى هبم واللحاق املرشكـني اىل باخلـروج املجروحني وحتى املسـلمني الرسـولملسو هيلع هللا ىلص أمر قلنا: كـام
يدخل حتى منـاورة بمثابة كان اخلروج وهـذا املسـلمني، اىل عن عودهتم يرتاجـع العـدو ويرصفوهنم

العدو. قلوب الرعب والوحشة يف
من جروحه بالرغم األسـد» «محراء الرسـولملسو هيلع هللا ىلص اىل مع وخرج العـدو بلحاق عيل$ وأيضـًا قـام
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بن ويسـميان: معاوية من املرشكني رجالن أرس العودة وعند أيام لعدة هناك وبقى جسـمه، يف الكثرية
اىل املدينة. اجلمحى وأخذمها عّزة وأبو املغرية

رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص فأخذ العيال، وكثرة فقرا إليه شكى ألنه فأطلقه النبيملسو هيلع هللا ىلص يوم بدر أرس عّزة أبو وكان
عىل وحرض ُأُحد، يوم وخرج معهم العهد خالف قتاله،ولكنه عىل يعني وال يقاتله ال عليه العهود أن
عّيل، حممد امنن يا قال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول به باالعدام، وعندما أتى الرســولملسو هيلع هللا ىلص عليه فحكم املسـلمـني،

ثم أمر بقتله.(٢٣) مّرتني»، ُجحٍر من املؤمن ُيلَدُغ «ال النبيملسو هيلع هللا ىلص: قال

بالعدو واللحاق اجليش جتديد روحّية
االسـالم لدهيم جيش وعلـم أن االسـالم وحلاقهـم جيش خـروج بخـرب سـفيان أيب بلـغ عندمـا

مّكة. اىل مع أصحابه يفّر بأن قرر األسد» إىل«محراء جاءوا وأهنم للمحاربة التام االستعداد
يف وسـط رأى نعيم بن مسـعود االشـجعى فعندما املسـلمني يرعب أن يسـتطيع أنه ولكنـه ختّيـل

الطريق قال له: أين ذاهب؟
القمح. لرشاء اىل املدينة قال نعيم: ذاهب

األسـد عىل محراء طريقك وجتعل قالئص عرش لك أضمن أن هل لك نعيم يا سـفيان: أبو له فقال
عليهم واالحابيش، وهتّول وعشريهتم العرب: كنانة من من حلفائنا كثري مدد قد جاء أنه حممدًا فتخرب
بذلك، رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص فأخرب األسد محراء وقصد إىل ذلك، عنا؟ فأجابه فلعلهم يرجعون استطعت، ما
أصحاب فقال وارجعوا، نصيحتى فاقبلـوا به لكم قوام ال الذي بجمعهم يصبحون قريشـًا إن وقـال:

هبم. نباىل ال إنا اهللا ونعم الوكيل»، «حسبنا رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص:
نتيجًة مكة إىل وهرب العدو املدينة، اىل جربائيل بواسطة وجّل عّز اهللا اهللاملسو هيلع هللا ىلص بوحي من رسول فعاد

املسلمني.(٢٤) من والوحشة قلوهبم دخل الذي للرعب

(اخلندق) االحـزاب غزوة
ومعارضة االحزاب عن غزوة (٢٦ وحتى ٩ اآلية آية (من سـبعة عرش االحزاب سـورة يف جاءت
عيل$ وبطوالت االمام للرسولملسو هيلع هللا ىلص الشجاعة والتدابري الغيبية االمدادات أّدت النهاية ويف املنافقني،
طرد اليهود الرسولملسو هيلع هللا ىلص من وبأمر اخلندق، غزوة وبعد نكراء، هزيمة العدو إىل هزيمة اخلندق غزوة يف

احلجاز. أرض من املعاندين
املطلب هذا يبني (كـام عىل املسـلمني، مّرت التي االمتحانات وأصعب أكـرب احلادثة هـذه وكانـت
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وجوههم، وابيّضت عظيًام نرصًا انترص املسـلمني النهاية ويف االحزاب)، سـورة من عرش احلادية اآلية
االبد. اىل واملنافقني املعاندين للمرشكني الوجه وسواد الذّلة وبقى

وهى: سـورة االحزاب (٩)و(١٠) من اآليتـني يف الغيبية واالمـدادات االنتصار هذا ذكـر وجـاء
تروها لـم وجنودًا رحيًا عليـهم فأرسـلنا جنوٌد جائتكم إذ عليكم اهللا نعمة اذكروا آمنوا الذين ﴿يا أّهيا
وبلغت زاغت االبصاُر وإذ منكـم أسـفل ومن فوقكم من جائوكم بصريًا، إذ تعملـون بـام اهللا وكــان

الّظنونا﴾.(٢٥) باهللا وتظنّون احلناجر القلوُب
إىل الرشك ُكّلـُه االيـامُن «بـرز الرسـولملسو هيلع هللا ىلص: قـال حيـث واسـعة أبعـاد االحـزاب وكانـت لغـزوة

كّله».(٢٦)
رجل آالف املسـلمني ثالثة عدد كان ولكن كثرية، جتهيزات عرشة آالف رجل مع العدو عدد بلغ

قليلة. جتهيزات مع
انترص الوقـت نفس ويف طاقـة املسـلمني، فـوق كبري وعمـق وطـول بعـرض خنـدق وكان حفـر

احلادثة. هذه يف وعزة فخر بكل املسلمون
وقلع والطوفان الغيبية االمدادات وحادثة غزوة اخلندق، هي أمهها والتي متعددة حوادث حصلت

الثالثة. تلك احلوادث اىل نظركم نلفت وللتوضيح للعهد والناقضني املعاندين اليهوديني وقمع

مثيل ليس هلا والتي عيل$ وبطوالت اخلندق غزوة -١
اهلجرة، مـن اخلامسـة السـنة من شـوال شـهر يف وقعت حادثة وهي أكرب االحـزاب غـزوة وهـي
القبائل خمتلف من آالف بعرشة مكة من قريش بخروج عليه وسـلم اهللا صىل اهللا رسـول سـمع عندما
املحمـدي بحفر سـلامن إليه فاقرتح األمر لدراسـة جلسـة اهللاملسو هيلع هللا ىلص بعقد رسـول فأمر املسـلمني، لغزوة
هو بنفسه وبدأ اخلندق بحفر املسـلمـني فأمر اهللاملسو هيلع هللا ىلص اقرتاحه رسـول فاستحسـن حول املدينة، اخلندق
اخلندق، حفر اهللاملسو هيلع هللا ىلص من رسول فرغ املدينة أبواب من قريش جيوش تقرتب أن وقبل معهم، العمل يف
إثنى طوله وقيل: إّن جيتازه، أن من الّشـجاع واملجّرب املاهر الفارس يسـتطيع ال وكان عرضه بشـكل
آالف نـفـر، ثالثـة كانوا الـمـسـلـمـيـن مرتات) وذلك ألن كيلو (سـتة تـقـريـبـًا ذراع ألـف عـرش
يتّموا هذا اخلندق استطاعوا أن حتى هنار ليل فعمل املسلمون أربعني ذراعًا، بحفر عرشة وكـّلف كّل

العظيم.
فتعجبوا من املدينـة، العهود واليهـود وناقضوا قوى األعداء حتـى حارص طويًال الوقـت َيـُدم ومل
استطاع حتى كامًال، شهرًا اخلندق خلف فبقيت عساكرهم، جيتازوه، أن ومل يستطيعوا اخلندق، وجود
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من فيرتاجع باحلجارة املسـلمون اخلندق رماه أراد أحدهم أن جيتاز إذا ألنه منهم، قليل عدد يعربه أن
مكانه.

ضيق، مضيق من اخلندق يعربوا أبطال قريش أْن اسـتطاع مخسـة من شـتى، حماوالت وبعد ولكن
هؤالء وكان من املسلمني الرباز، يطلبون االسالم جيش مقر سلع وجبل اخلندق بني جيولون وأخذوا

هم: اخلمسة
ود عمرو بن عبد –

جهل عكرمة بن أبى –
وهب، هبرية بن –
عبداهللا بن نوفل –

خطاب. بن رضار –
ويعرض اىل الرباز يدعو فارس)، بألف العرب ويعادل أشجع هو (الذي ود عبد بن وجعل عمرو

ويقول: باملسلمني
... ُمباِرز َهْل ِمْن َبجْمِعُكْم من النداء ُبِحْحُت ولقد

منه ليتحرك إنتظارًا باجللوس اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول فيأمر ليبارزه طالب$ أيب بن عّيل يقـوم ويف كّل مّرة
ومن معه وممن منـه واخلوف ود بن عبـد ملكانة عمرو الّطـري، عىل رؤوسـهم واملسـلمـون كأن غـريه،

ورائه.
من عاممته فنزع فدنا منه مني إدن اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عّيل$ قال قيام وتتابع بالرباز عمرو نداء طال فلام
بدٍر، احلارث يوَم بن ِمنـي ُعبيدة إّنَك أخذَت الّلهم قائًال: له ُثـّم دعى وأعطاه سـيفه وعّممه هبا رأسـه
الوارثني. خري وأنت فردًا تذرين ال رّب طالب بن أيب عّيل أخي وهذا ُأحد، يوَم املطلب عبد بن وَمحْزة

كّله. الّرشك اىل كّله االيامن برز قالملسو هيلع هللا ىلص: عيل$ االمام برز فلام
اىل أحد يدعوين تقـول ال اجلاهلية يف كنت إنـك عمرو يا له: قال إليه املؤمنـني$ فلـام انتهـى أمري

منها؟ أو واحدة قبلتها إالّ والعزى والالت ثالث
أجل. عمرو: قال

العاملني. لرّب تسلم وأن اهللا حمّمدًا رسول وأّن اهللا إله إالّ ال أن لشهادة فإين أدعوك قال$:
هذه عني  . أّخر االخ بن يا عمرو: قال

أخـرى، ترجع من حيث ُثـّم قال: فها هنا أخذهتا، لو لك أهنا خـري أما املؤمنني$: أمـري لـه فقـال
جئت.
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أبدًا. هبذا قريش نساء حتدث ال قال عمرو:
فتقاتلني؟ أخرى، تنزل فها هنا قال$: ُثّم

ألكره إين عليها يرومني العرب أحدًا من أْن أظّن كانـت ما اخلصلة هذه إّن وقال: فضحـك عمرو
نديًام. أبوك يل كان الكريم مثلك وقد أقتل الرجل أْن

حتى فرسه وجه ورضب عمرو ونزل شئت؟ فأسف إن أقتلك فانزل ُاحّب أْن لكنّي عّيل$: قال
رجع.

قتله، قد أْن علّيًا$ فعلمـت حتتها التكبري فسـمعت رأيتهام فام فثارت بينهام فرتة، جابـر$: فقـال
التكبري سـمعوا حيث النبـيملسو هيلع هللا ىلص أصحاب فتبـادر اخلنـدق خيوهلم طفـرت حتـى أصحابـه فإنكشـف
يرمونه فجعلوا فرسـه به ينهض مل اخلندق جوف يف اهللا عبد بن فوجدوا نوفل القوم صنع مـا ينظـرون
حتى فرضبه املؤمنني$ أمري إليه بعضكم ُأقاتله، فنزل اّيل ينزل هذا من أمجل قتلة فقال هلم: باحلجارة
وفّر عكرمة وهرب رضار عليه كانت درع وسقطت قربوس رسجه ورضب فأعجزه هبرية وحلق قتله

خطاب. بن
جهة وهبوب الرّياح من طالب$ بن أيب عّيل اخلالد سـيف االسـالم بيد هؤالء األبطال قتل فكان
نفر آالف عرشة مع إنسحاهبم اىل أّدت ُاخرى جهة من املؤونة وقّلة الربد وشدة االحزاب معسكر عىل

واهلزيمة.(٢٧) اخليبة وراءهم أذيال جيّرون
االثناء هذه ويف أمامـه وألقاه األكرمملسو هيلع هللا ىلص اىل النّبّي ود عبـد بن عمرو برأس املؤمنني$ وجـاء أمـري

ذلك.(٢٨) له وباركا رأسه وقبال عّيل$ وعمر اىل أبوبكر تقّدم

عّيل$ رضبة يف الفضيلة قّمة
وانتصار هذه الّرضبة فضيلة حّق يف وقال بالفرح اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول حبيبه اىل منترصًا عاد عّيل$ عندما

من عبادة الثقلني.(٢٩) أفضل اخلندق يوم عيلٍّ رضبُة عّيل$:
عنهملسو هيلع هللا ىلص: آخر بتعبري وورد

عىل عملهم. عملك لُرّجح حمّمٍد، أّمة مجيع بعمل اليوم عملك وزن لو
من يبقـى بيت ومل عمرو، بقتـل دخله ذّل وقـد املرشكني إال مـن بيت يبقـى مل قـال: وذاك إّنـه ثـم

عمرو.(٣٠) بقتل عّز دخله وقد إال املسلمني
عبد بن لرباز عمرو جرأة له من املسلمني يف كان ما امليدان، اىل عّيل$ يتقدم لو مل املطلب خالصة
عمرو قتل عندما ولكن ويبيدهم، االسـالم جيش املدينة وهيزم االعداء يدخل جيش كان عندئٍذ ود،
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اهللا قصم للمدينة، وبذلك االعداء حمارصة حلقة إنكرست وسيفه بيد عّيل$ االعداء بطل ود عبد بن
عّيل$. رضبة بربكة وهزمهم قلوهبم وأحرق األعداء ظهر

قطعّيًا املسـلمني جبهة خـط الكفر جيـش عبور لـكان األعداء وإقـدام عّيل$ عـىل جـرأة فلـوال
وحســب احلرث والنســل، وأهلك يشٍء كّل الكفر عـىل جيـش لقىض الّصـورة هـذه ويف ومسـّلًام،
عّيل$ للمسـلمني فضيلة رضبة األكـرمملسو هيلع هللا ىلص النّبّي صـّور الدقيقة والّدراسـات العسـكرية املعـادالت

عبادة الّثقلني. من واعتربها أفضل

االهلي الغيبي املخّرب أو االمداد ٢- الطوفان
شهر، ملدة شـديدًا حصارًا املدينة حيارصون وهم خمتلفة أحزاب من شـّكلوا والذين االعداء كثرت
الرسـولملسو هيلع هللا ىلص أن الروايات بعض جاء يف أنه حّد من قلة الطعام، اىل شـديد ضغٍط حتت املسـلمني وكان
عليها الزهراء سـالم اهللا فاطمة اخلندق، وجاءته بحفر مشـغوالً كان عندما أيام ثالثة ملدة ظـل جائعـًا

اجلاف.(٣١) اخلبز من صغرية بقطعة
إال اهللا، وقام يعلمـه ال ما واخلوف واجلـوع اجلهد من هبم وبلغ وغـم همٍّ املدينـة يف وأصبـح أهـل
عذاهبم لرفع الغيبيـة يمددهم باالمدادات حتـى رّبه ودعا الليـل من اهللا شـاء ما فصىل رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص

وآالمهم.
اجلنة؟ رفيقي يف جيعله اهللا القوم بخرب يأتينا أال رجل وقال: توجه للمسلمني ثم

والذي بن اليامن ُحذيفة دعا أحد يقم مل واجلوع، فلام اخلوف واجلهد من مما هبم أحد منهم يقم فلم
ترجع. حتى شيئًا وال حتدثن القوم بخرب فجئني اذهب له: وقال منافقًا كان

وجنوده اهللا ريح فإذا قريش، جنود بني ودخل واحلصار واخلندق من املدينة وخرج فأجابه حذيفة،
كذلك حتى خرج قدر، وهو هلم وال يطمئن نار، هلم يثبت وال بناء يستمسك هلم يفعل، ما هبم ما يفعل

جليسه. أحدكم من معرش قريش لينظر يا قال: ثم رحله، من سفيان أبو
أحد مل يعرفه الرتتيب فالن، (وهبذا أنا قال: أنت؟ من فقلت: يميني عن بالذي فبدأت حذيفة: قال

االسالم). جاسوس جيش وبأنه
ما واهللا قريش معرش يا براحلته وقال: وعاد بينهم جاسوس هناك بأنه ليس سفيان أبو اطمئن وهنا

يشء. معها لنا يستمسك ال الريح قريظة، وهذه بنو واحلافر، وأخلفتنا اخلف هلك بدار مقام أنتم
ما ركبها. بعد إال عقاهلا ما حل ملعقولة، وإهنا راحلته، فركب ثم عجل

قويس، ثم فوتـرت شـيئًا صنعت قد كنت فقتلته اهللا عـدو لو رميت نفيس: يف قلـت قـال حذيفـة:



٣٢
الثالث اجلزء القصص القرآنية:

شـيئًا حتدثن ال اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسـول قول فذكرت أرميه فأقتله أن أريد وأنا القوس يف كبد وضعت السـهم
فرج بني حـّيس سـمع يصيل، فلام وهو اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول اىل ثم رجعت القـوس فحططت ترجـع، حتـى

فأخربته. اخلرب؟ ما قال: ثم وسجد، فركع من مرطه(٣٢)، طائفة عيل وأرسل فدخلت حتته رجليه
اهزم الكتـاب، رسيع الكتـاب، منـزل أنت اللهـم وقـال: االحـزاب عىل اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول دعـا ثـم

وزلزهلم.(٣٣) اهزمهم اللهم االحزاب،
وطوفان.(٣٤) ريح كان الغيبي والذي باالمداد األعداء وجّل وهزم عّز اهللا فرق الرتتيب وهبذا

جنود االحزاب. اهنزم كلية وبصورة القرار عىل الفرار وفّضلوا

للعهد الّناقضني اليهود مع الشديدة الرسولملسو هيلع هللا ىلص فعل رّدة -٣
سـورة من (٥٩) وحتى (٥٦) كاآليـة آيـات متعددة يف القرآن ذكرهـا التي مـن احلـوادث املهمـة
اليهود طوائف جلميـع نقض العهد حادثة هـي سـورة املائدة (٨٢) من (٧٨) وحتى االنفـال، واآليـة

الشديدة معهم. الرسولملسو هيلع هللا ىلص فعل ورّدة
املائدة: من سورة اآلية (٨٢) يف وجّل عّز قال اهللا

أرشكوا﴾. والذين اليهود آمنوا للذين عداوًة النّاس أشّد ﴿لتجدّن
واخليانة العهد نقض فيها والتي انعكس االسالم رسول تاريخ يف احلّساسة املقاطع ذلك: من بيان
قصة نقض هي املسلمني اليهوديني بالنسبة اىل ونفاق وعناد جلاجة مدى عىل وتدل اليهود وفاء وعدم

وغريها. األحزاب غزوة يف الرسولملسو هيلع هللا ىلص اليهود مع طوائف مجيع عهد
من اليهود، خمتلفـة طوائف املدينة أطـراف تسـكن كانت املدينة، االكرمملسو هيلع هللا ىلص اىل الرسـول هاجر ملـا

ثالثة طوائف وهم: اىل كلية بصورة تتشعب والتي
طائفة بني قينقاع. –

النضري. بني طائفة –
قريظة. بني طائفة –

والتي االسـالم نبي بأوصاف تعلم كانـت والتي الطوائف تلـك مجيع الرسـولملسو هيلع هللا ىلص دعا يف البدايـة
الطوائف تلك وجـود بأن الرسـولملسو هيلع هللا ىلص فرأى رّدوا دعوته، ولكنّهـم االسـالم، اىل التوراة، يف جـاءت
اآلتية اىل احلروب التوجـه مع للمسـلمني خطرية أرضار يسـبب سـوف املدينة، أطراف يف اليهود مـن
واحلروب احلوادث يف العدو ال يعاونون حتى معهم عهٍد حمكم عقد هلذا املسـلمني، معيشـة وظروف

احلوادث. يف املسلمني بأن يساعدوا منهم العهد أخذ بل فقط وليس ذلك
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عهدهم نقضـوا بالعهد الوفـاء حـان وقت عندما أهنـم العهد إال عـىل وافقوا أهنـم مـن وبالرغـم
بعهودهم.(٣٥) اليهود لوفاء نموذج واحد التاريخ يوجد يف ال والعجيب أنه بالعدو، والتحقوا

الطوائف. تلك من طائفة كل عهد نبّني باختصار نقض هنا أن املطلب يكفي ولتوضيح

وجزائهم قينقاع بني عهد نقض
وكانوا الرجـال اليهوديني، أشـجع من وهم سـتامئة رجل عامة بصورة قينقاع بني هيود عدد يبلـغ
االوضاع اخلطرية والتي هذه املسلمني والكّفار، ويف بني بدر غزوة وقعت وملا املدينة، أطراف يسكنون
ومسـاعدة باملسـلمني بإحلاق الرضر (وقاموا العهد نقضوا بالعهد، يف الوفـاء احلّساسـة النقطة كانـت

العدو).
يف ذلك وكان أعامهلم لريهيم جزاء بمحاربتهم املسلمني وأمر العهد لنقضهم اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول فغضب

بدر. واقعة من ٢١ يوما مىض قد كان حيث شهر شوال منتصف
يومًا عرشة مخسة ملدة وظّلوا حمارصين قالعهم اىل فالتجأوا االسالم، عسكر يستطيعوا مقاومة ومل

عىل حكم الرسولملسو هيلع هللا ىلص. نزلوا حتى
عاهد قد كان والـذي سـلول أيب بن عبداهللا هلم توّسـط ولكن ويوثقوا، يكتفوا بـأن النبـيملسو هيلع هللا ىلص أمـر
والذي كان املدينة أطراف بإخالئهـم النبيملسو هيلع هللا ىلص أمر وأخريًا وسـاطته، يف وألّح وأّرص باليمني، وحلـف

االسالم. عىل سيشّكل خطرًا املدينة أطراف يف وجودهم بأن يعلم
وأوالدهم نسـائهم مع ورحلوا الرسـولملسو هيلع هللا ىلص وهاجروا، حكم عىل ينزلوا أن قينقاع بني هيود فأجرب

كغنيمة. الرسولملسو هيلع هللا ىلص أمواهلم أخذ ذلك بعد الشام»، «أذرعات تسمى منطقة اىل

العهد ونقضهم نضري بني ليهود اخلطري القرار
نضري بني هيـود اىل أصحابـه مع األكـرمملسو هيلع هللا ىلص الرسـول خرج بـدر، حتى عـىل غزوة أشـهر مل متـض
النضري بني بني وكان الضمري» أمية بن «عمرو قتلهام اللذيـن عامر بني من القتيلني دّية يف يسـتعينهم
يا أبا نعم قالوا: الدّيـة، يف يسـتعينهم اهللا عليه وآله وسـلم أتاهم رسـول فلام وحلف، عقد وبـني عامر
مثل حالته عىل جتـدوا الرجل لن فقالوا: إنكم ببعض خال بعضهم ثم أحببت، ما عىل القاسـم نعينك
احلجاش: أنا بن عمرو فقال يقتلونه، وقّرروا بأن بيوهتم قاعد، جدار جانب اىل ورسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص هذه،

مهمتم. فواهللا ليخربن بام تفعلوا ال مشكم: بن فقال سالم صخرة، عليه فأطرح البيت عىل أظهر
املدينة دخلوا حتى طلبـه يف أصحابه املدينة، وقام اىل راجعـًا فأخربهملسو هيلع هللا ىلص، فخرج فجـاء جربئيل$
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الغدر. من اليهود أرادت بام اخلرب فأخربهم رجوعه عّلة عن فسألوه انتهوا إليه، حتى وأقبلوا
مهمتم به، بام مهمتم وقد تساكنوين وقال: ال باجلالء وأمرهم إليهم مسلمة بن حممد النبيملسو هيلع هللا ىلص فبعث

عنقه. أرضب ذلك بعد رئي عرشًا (أي عرشة أيام)، فمن أجلتكم وقد
أرسـل ولكن هياجروا، بأن الشـديد فمكثوا أيامًا وقرروا الرسـولملسو هيلع هللا ىلص حتذير من نضري بني فخاف
يدخلون حصونكم قومي وغريهم من ألفني معي خترجوا، فإن ال وقال: إليهم أّيب» بن اهللا املنافق «عبد
بني هيود رئيس أخطب» بن «حي فطمع وحلفاؤهم من غطفان، قريظة ويمدكم آخرهم من فيموتون

لك. بدا ما فاصنع نخرج إنا ال وقال: النبيملسو هيلع هللا ىلص اىل ُأّيب وبعث ابن قال نضري فيام
اىل بني رايتـك، وتقدم ارفع لعـّيل$: وقال أصحابه، وكـّرب كّرب برسـالته اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول علم فلـام

نضري.
وأحاط اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول بني نضري وجـاء اىل وتقـدم الرايـة النبيملسو هيلع هللا ىلص أخـذ عّيل$ أمـر وبنـاءًا عـىل

بحصنهم.
بسـالٍح فلم تعنهم بني قريظة اعتزلتهم هبم، وأيضا وغدر هلم وعده خالف حيث ُأّيب ابن ومل يأهتم
وأحب وصيف، مـن نخيلهم ثمن وكانت النخلة نخلهم وحرقهم، بقطـع النبيملسو هيلع هللا ىلص فأمر وال رجـاٍل،

إليهم من وصيف.
فال لنا كان وإن فخـذه، هذا لك كان حممد، إن وقالوا للرسـولملسو هيلع هللا ىلص: يـا ذلك بنـي نضري من فجـزع
ال ولكن خترجون فقـال: مالنا، فأعطنا بـالدك من نخرج يـا حممد، قالوا: ذلك بعد تقطعـه، فلـام كان
ولكن ال، فقال: االبل، محلت ما ولنا نخرج قالوا: أيامًا ثم فبقوا ذلك يقبلوا االبل، فلم محلت ولكم ما

قتلناه.(٣٦) ذلك شيئًا من معه فمن وجدنا شيئًا، أحد منكم حيمل وال خترجون
وأصبحت الشام، اىل منهم قوم وخرج القرى، ووادي فدك اىل منهم قوم ووقع ذلك، عىل فخرجوا

االسالم.(٣٧) جيش اىل شيئًا منها يصل تعاىل ولرسولهملسو هيلع هللا ىلص ومل هللا ملكًا أمواهلم

ذّلتهم ثم للعهد ومن قريظة ونقضهم بني هيود
(ولكنه الصلـح واالصالح طريق واملسـلمني عن االسـالم عىل بني قريضة هيود دخـل البدايـة يف
العداوة اىل وصفائهم وتبـّدل صلحهم بالعـدو التحقوا اخلنـدق حدثت غزوة وعندمـا ظاهرّيـًا) كان

والبغض.
عىل العرب وطوائف بتحريض قريش وقام مكة نضري) اىل هيود بني (رئيس أخطب بن حي وجاء

واملسلمني. واالسالم االسالمملسو هيلع هللا ىلص رسول
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ضد وعـد ووعيد من الوسـائل بشـتى وحّرضهم قريظة بنـي هيود اىل وذهـب بنفسـه وقـام أيضا
يشارك أن الرسولملسو هيلع هللا ىلص برشط ضد واحلرب العهد نقض عىل أسد» بن «كعب رئيسهم وقبل االسـالم،

يف احلرب. بنفسه
عىل الرسـولملسو هيلع هللا ىلص للقضـاء املدينة اىل شـّكل مـن أحـزاب خمتلفـة والـذي األحـزاب جيـش فاجتـه

املدينة.(٣٨) حارصوا متض فرتة حتى قريضة إليهم، ومل بني هيود وانضّم واملسلمني،
الرسولملسو هيلع هللا ىلص وشتم بسّب وبدأوا ونسـوها العهود مجيع نقضوا أقوياء أنفسـهم رأوا ّملا اليهود هؤالء

واملسلمني.
قريظة هيود بني اىل يأيت بأن الرسولملسو هيلع هللا ىلص وجّل عّز اهللا املسلمني، فأمر بانتصار االحزاب غزوة انتهت

قريظة. بني قالع وانطلقوا اىل عّيل$ اىل اللواء فدفع وحيارهبم، جيشه مع
الّرعب، قلوهبم يف أجهدهـم احلصار وقــذف اهللا حتى وعرشيـن يومًا مخسـًا عّيل$ وحارصهـم
غزوة رجعـت قريش وغطفـان من حني حصنهـم يف قريظـة بنـي مع دخــل أخطـب بـن حـّي وكان
بني رئيس أسـد بن كعب قال يناجزهم، حتى غري منرصف عنهم اهللاملسو هيلع هللا ىلص أن رسـول أيقنوا فلام اخلندق،
أهيا فخّريوا ثالثًا خالالً عـارض عليكم وإّين ترون، ما األمر بكم من نزل معرش اليهود قد يـا قريظـة:

هّن؟ ما قالوا: شئتم،
كتابكم يف جتدونه وأنه الذي مرسـل، نبي أنه فواهللا لقد تبني لكم ونصدقه، الرجل هذا قـال: نبايـع
قال: غريه، به نستبدل وال أبدًا التوراة حكم ال نفارق ونسائكم، فقالوا: فتأمنوا عىل دمائكم وأموالكم
مل نرتك بالسـيوف مصلتني رجاالً حممد اىل نخرج ثم ونسـاءنا، أبناءنا فهلّموا فلنقتل هذا عيل أبيتم فإذا
نظهر لنجدن وإن هيمنا، نسًال نرتك وراءنا هنلك مل فإن حمّمد، وبني اهللا بيننا حيكم حتى هيّمنا ثقًال وراءنا
فإن هذه عيل أبيتم فإذا قال: بعدهم، العيش يف فال خري هؤالء املساكني؟ نقتل واألبناء، فقالوا: النساء
غرة، منهم نصيب فلعلنا فيها، فانزلـوا أمنوا قد وأصحابه حممد يكون أن وعسـى السـبت، ليلة الليلـة

املسخ. من علمت قد ما فأصاهبم كان قبلنا من ما أحدث فيها فقالوا: نفسد سبتنا ونحدث
فأرسلهملسو هيلع هللا ىلص إليهم أمورنا، نستشريه يف املنذر(٣٩)، عبد لبابة أبا إلينا ابعث أن اهللاملسو هيلع هللا ىلص اىل رسـول فبعثوا
لبابة أبا وقالوا: يا وجهه، فرّق هلم، يف يبكون والنسـاء الصبيان الرجال وجهش إليه إليه رأوه قام فلام

الذبح. إنه حلقه اىل بيده وأشار نعم، قال: حممد؟ حكم أن ننزل عىل أترى
اىل قريضة) بني مـع أوس (لصـداقتها قبيلـة وجاءت اهللاملسو هيلع هللا ىلص، رسـول بأمر قريضة بني فقبـل هيـود
بن سعد فاختاروا رجًال، فيهم حيكم أن قريظة وبني الرسـولملسو هيلع هللا ىلص فقبل هلم، وتشـّفعوا اللملسو هيلع هللا ىلص رســول
فأمر معاذ، سـعد بن عىل حكم اهللاملسو هيلع هللا ىلص ونزلوا بذلك رسـول وريض أوس، قبيلة من كان معـاذ والـذي
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رسول أسامة، وبعث دار يف وجعلوا وأوثقوا فكتفوا وأمر هبم قّبة يف فجعل بسالحهم، رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص
بأن فحكم فيهم اخلندق، غزوة يف بجروح أصيب قد كان والذي به، فجيء معاذ ابن سـعد اىل اهللاملسو هيلع هللا ىلص
حكمت لقد لسعد: اهللاملسو هيلع هللا ىلص وقال رسول فكّرب ويغنم أمواهلم، ونسائهم ذرارهيم ويسبى يقتل مقاتليهم،

أرقعة.(٤٠) سبعة فوق وجّل من عّز بحكم اهللا فيهم
قّلة وقيل أكثر، عدا سبعامئة، وقيل مقاتل سـتامئة زعموا وكانوا فيام مقاتليهم، اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول فقتل
النسـاء ُأرسن ومجيع سـعدي»، بن «عمر هرب وهو ورجل واحد قبل، من قد آمنوا كانوا منهم قليلة
وكان سـويد فقتلته بن عىل خالد الرحى طرحت ألهنا وقتلت آسـية، وهي قتلها واحدة، امرأة عدا ما

فعلته. قصاصا عىل ذلك
هيود عىل قىض مـا الرسـولملسو هيلع هللا ىلص بعد فقام فقط، خيرب هيـود وبقى اليهود الرتتيـب ُقيض عـىل وهبـذا
دفع ثم أيام لعّدة هيود خيرب حصـون وحارصوا وأتوهم، خيرب هيود ملحاربة جيشـًا بتجهيز بنـي قريظة
اليهود قائد والـذي كان «مرحب» مكاهنا وقتل من وقلعوها حصوهنـم اىل واجتهوا اىل عـّيل$ اللـواء

ترصف االسالم. احلصون حتت وأصبحت
أطرافها.(٤١) وعىل يف املدينة املوجودين اليهود باقي الرسولملسو هيلع هللا ىلص بطرد قام ثم

أيب لبابـة توبـة قبــول
فحكم بن معاذ، سـعد بيد قريظة بني هيود احلكـم بينه وبني جعل أن الرسـولملسو هيلع هللا ىلص من قبل قلنا كـام
عنه اىل حني ال يعلن جيب أن والذي كان نظامي، ّرس احلكم هذا وكان يعدم مجيعهم بأن معاذ بن سعد
باالشارة وخان األرسار هذا الّرس عبد املنذر أفشـى لبابة بن أبو ويسـمى املسـلمني أحد ولكن إجرائه

االسالم. جليش النظامية
لبابة، بأيب السـابقة وملعرفتهم إعالنه للحكم، بعد حكم سـعد قريظة بني هيود يقبل ذلـك: مل بيـان

لبابة الستشارته. أبا إليهم يرسل بأن رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص اىل بعثوا
فرّق يبكون، وجهه يف اليهود وانتحبوا حوله فاجتمعوا لبابة للمشورة، أبا الرسولملسو هيلع هللا ىلص فبعث إليهم

معاذ؟ بن سعد بحكم نقبل هل له: قالوا ما مجلة ومن قلبه، هلم
الذبح. إنه حلقه اىل بيده وأشار لبابة: نعم، أبو قال

فأصبح - باالشـارة - وذلك االسـالم جليش النظامية األرسار لبابة أحد أفشـى أبو الرتتيب وهبذا
توبيخه. يف االنفال سورة من (٢٨) و (٢٧) وقد نزلت اآليات وللرسولملسو هيلع هللا ىلص خائنًا هللا

اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول يأت وجهه ومل عىل وانطلق فتاب وخيانته بخطئه الوقت أحس أبـو لبابة نفـس ويف
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صنعت، عـّيل مما اهللا يتوب حّتى مـكاين أبرح ال عمـده، وقال: من عمود اىل املسـجد يف ارتبـط حتـى
فيه أبدًا. اهللا ورسوله خنت بلد يف اهللا يراين قريظة أبدًا وال بني أطأ أن ال اهللا وأعاهد

واملناجاة مع اهللا واحلرسة يف حالة من الندم وهو يوما عرشة مخسـة أو أيام عرشة ملدة مكانه يف فظل
التوبة. منه ويطلب وجّل عّز

صدقة أمواله ثلـث بإعطاء فقام توبتـه، بقبول وًأخرب التوبـة سـورة من (١٠٢) اآلية حتـى نزلـت
واحلياء البتالئه هبذا بالندم حيس النظامية، وكان األرسار من ّرس إفشاء وهو أال ذنبه عن ليكّفر وذلك

الذنب.
ورسوله. اهللا خنت قد عرفت أّين حتى قدماي زالت واهللا ما توبته: بعد وقال

سـيئًا وآخر صاحلًا عمًال خلطوا بذنوهبم اعرتفوا ﴿وآخرون هي: توبته قبول يف نزلت التي واآلية
رحيٌم﴾.(٤٢) غفوٌر اهللا إّن يتوب عليهم أن اهللا عسى

املصطلق بني غزوة يف القلب أعمى املنافق فضيحة
يرسي الغرور كان وأعلنوها، املسلمني ضد للحرب متامًا مستعدين وكانوا باالسلحة غارقني كانوا

خشنة وشديدة. االسالمية بأصوات احلكومة ضد شعارات وكانوا يطلقون املصطلق بني وجود يف
عىل حتى لقيهم جيـٍش جمّهز مع إليهم فخرج جيمعون حلربه بني املصطلـق أن رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص فبلـغ
بني اهللا فهزم واقتتلوا الناس فتزاحف اىل الساحل، قديد ناحية «املريسيع» من له: يقال مياههم من ماء
تلك الغزوة وأمواهلم، وحصلت ونساءهم أبناءهم اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول ونقل قتل، من منهم وقتل املصطلق

للهجرة. السادسة السنة يف
بن عمر مع بئـر وكان اىل وصلـوا الطريق ويف املدينـة، اىل عسـاكر االسـالم مع الرسـولملسو هيلع هللا ىلص فعـاد
فرسـه، له يقود سـعيد»، «جهجاه بن له: يقال املهاجرين(٤٣) من وكان غفار بني من له أجـري اخلطـاب
فرصخ املاء فاقتتال، عىل اخلزرج (من االنصار)(٤٤) ابن عوف بني من اجلهني وسـنان جهجاه فازدحم
املهاجرين من رجل فأعان الغفاري املهاجرين، معرش يا الغفاري: ورصخ االنصار، معرش اجلهني: يا
املوارد ويف يف املدينـة املنافقني مـن كان والـذي - بن ُأيب فقال عبـداهللا وكان فقـريًا، لـه: جعـال يقـال
أن يمنعني وما فقال: هلتاك؟ وإنك جلعال: وشّدة خشونة بكل - لالسالم عداوته يظهر كان احلّساسة

ذلك؟ أفعل
ما واهللا بالدنا، وكاثرونـا يف نافرونا قد ُأيب وقـال: ابن وغضب عبد اهللا، عـىل جعال لسـان واشـتّد
األعّز ليخرجن اىل املدينة رجعنـا لئن واهللا أما يأكلك، كلبـك سـمن كام قال القائل: إال ومثلهم مثلنـا
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اهللاملسو هيلع هللا ىلص). وباألذّل رسول باألعّز نفسه، (يعني األذّل منها
وقاسـمتموهم بالدكم أحللتموهم فعلتم بأنفسـكم هذا ما فقال: قومه حرضه من عىل من أقبل ثم
أن يتحولوا وألوشكوا رقابكم، يركبوا الطعام مل فضل جعال وذويه عن أمسكتم واهللا لو أما أموالكم،

بعشائرهم ومواليهم. بالدكم ويلحقوا من
وهبذا صف املسـلمني، يف فجعل االيامن يظهر كان والذي ايامنه وعدم نفاقه تبّني احلديث هذا بعد

احلادثة: بقّية نقرأ وهنا باملنافق، وعرف املسلمني صف من خرج تلقائيًا احلديث
العزيز االسالم عن إليه ليدافع فتوّجه اله عبد جرأة من الّسن حديث والذي كان أرقم بن فتأمل زيد
املسـلمني، وموّدٍة من الرمحن من عزٍّ يف وحممد قومك، املبغـض يف الذليل القليل واهللا أنـت له: وقـال
فإّنام اسـكت له: وقال اهللا من حديث زيد حديث الّسـن عبد فغضب هذا، كالمك بعد أحبك ال واهللا

ألعب. كنت
أمثال عبد اهللا، املنافقـني من لالسـالم حفظًا بذلك الرسـولملسو هيلع هللا ىلص إخبار الصالح أنه من زيـد فـرأى
فأمر اخلرب، أخربه وبكل رصاحة الغزو من فراغه بعد اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول اىل مشـى باملسـئولّية وإلحساسـه

الذي بلغني عنك؟ ما هذا فقال: فأتاه اهللا عبد بالرحيل، وأرسل اىل اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول
لكاذب. زيدًا وإّن قط، من ذلك شيئًا قلت ما الكتاب أنزل عليك والذي اهللا: فقال عبد

غلامن من غالم كالم عليـه تصدق ال شـيخنا وكبرينا اهللا رسـول يا من األنصار: حرض وقـال مـن
حديثه. الغالم وهم يف هذا يكون أن عسى االنصار،

دخل اىل املدينة وصلوا وعندما االنصار لزيد، من املالمة وفشـت جيري) بام العامل (وهو فعذرهملسو هيلع هللا ىلص
اخلسيسة. التهمة هذه عنه ترفع حتى وانتظر واحلياء والغّم اهلّم حالة من يف وهو بيته زيد

االبــن اقــرتاح
اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول أتى وغيورًا، قويًا وكان شـابًا من أمر أبيه كان ُأيب ما بن عبداهللا بن عبداهللا بلغ عندما
أمحل إليك فأنا بـه، فمرين فاعًال بد كنت ال فإن أيب، قتـل أنك تريد بلغني إنـه قد اهللا رسـول يا فقـال:
فيقتله غريي به تأمر أن أخشى وإّين منّي، بوالديه أبر رجل هبا ما كان اخلزرج لقد علمت فواهللا رأسه،
فأدخل بكافر مؤمنًا فأقتل فأقتله، يف الناس، يميش أن أيب عبد اهللا بن قاتل اىل أنظر أن نفيس تدعني فال

النار.
معنا. ما بقي صحبته وحتسن به ترفق بل اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول فقال

عىل حتى أناخ عبداهللا بن اهللا عبد ابنـه يدخلها جاء أن املدينة فلام أراد بقـرب أيب بـن اهللا عبـد وكان
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لك ويلك؟ ما فقال: املدينة، طرق جمامع
اهللا عبد األعّز ومن األذّل، فشـكا من اليوم ولتعلمن اهللاملسو هيلع هللا ىلص، بإذن رسـول إال تدخلها ال واهللا قال:

فدخل. فنعم، اهللا أمر رسول جاء إذا أما فقال: يدخل، عنه خل أن إليه اىل رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص فأرسل ابنه
واملنافق، فلام ويبّني اخلائن االسـالم حوزة ليحفظ وذلك وحديثه اهللا عبد عن الرسـولملسو هيلع هللا ىلص زيد بّلغ
رسـولك عن اهلي دافعت العاملني: لرّب يقول وكان واحلياء اهلّم من به البيت ملا يف جلس املدينـة جاء

عنّي!. فدافع
تصديق يف الرسولملسو هيلع هللا ىلص عىل «املنافقون» املباركة السـورة أنزل أيام عّدة وبعد وجّل به عّز فلطف اهللا

اهللا.(٤٥) عبد وتكذيب زيد
ثم عن الرحل فرفعه زيد وأخذ بأذن البيت جلوس من زيد وأخرجه بيت اىل رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص فذهب

قلت قرآنًا. فيام اهللا أنزل وقد قلبك، ووعى أذناك، ووعت فوك صدق يا غالم قال:
وعاش ذليًال، املدينة جاء اىل جاء ملا عىل عكس حديثه وبالضبط وفضح، اهللا عبد وخيانة نفاق فظهر

التاريخ.(٤٦) صفحات يف لذّلته عالمة لنفسه ونصب والنفاق بالكفر العامل هذا من رحل ثم ملدة
ظاهرّيًا كان لو حتى طريقة بأية احلق حماربة ال يمكن بأنه الدرس العامل هذا يف لألبد النـاس وتعّلـم
رب جعله االنتقـام وهذا أذّلـة، فيكونون الفاسـقني املنافقني وعاقبـة الطبيعة هـي وهذه يبـني احلـّق،

الطبيعة. قلب الطبيعة يف

ماليًا وزوجها إلصالح امرأة الرسولملسو هيلع هللا ىلص ومساعدة سعي
فأتاها زوجته اىل يوم اشـتاق أوس ذات املدينـة، مسـلامن يعيشـان يف زوجان وأوس خولة كانـت

أّمي.(٤٧) عيل كظهر أنت هلا: فقال أوس فغضب جتبه، ولكنها مل
لألبد. حرمت عليه أمي كظهر عيل أنت اجلاهلية إذا قال ألهله يف الرجل وكان

رسول باالسالم فاذهبي اىل اهللا أتانا وقد يف اجلاهلية، هذا نحرم كنّا يا خولة إنا أوس ألهله: وقال
.! ذلك عن فسليه اهللاملسو هيلع هللا ىلص

بام حدث. وأخربته النبيملسو هيلع هللا ىلص فأتت
عليه. الرسولملسو هيلع هللا ىلص: حّرمِت قال

وأحبه أكثر أبنائي فهو والد يطّلقني زوجي، مل القرآن عليك أنزل الذي باهللا اقسم وقالت: فحزنت
يف أمري. فانظر يشء، أي من

أكره وإّين زوجك، بينك وبني فيه كتابًا أقيض عيل وتعاىل تبارك اهللا أنزل هلا رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص: ما فقال
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املتكّلفني. من أكون أن
وانرصفت. اهللاملسو هيلع هللا ىلص واىل رسول وجّل عّز اىل اهللا هبا وتشتكي ما تبكي فجعلت

سـورة من (٤) مـن (١) اىل وأنـزل اآليات عىل رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص حتـى نزل الوحـي فـرتة متـض ومل
أو متتابعني شـهرين رقبة أو صيام حترير فإما كّفارة دفع الزوج أن عىل هي والتـي خالصتها املجادلـة،

زوجته. اىل الرجوع يستطيع ثم مسكينًا ستني إطعام
منها زوجها تـمّكـن لـم فـالـمـرأة وأيـضا الـرجــل، مـقـّصــرة املـرأة كانـت احلادثـة، هـذه يف
يف مشكلة أنفسهام لذلك وجدا ونتيجة رسيعًا وغضب اسـتعجل جهة والرجل من الرجل، فأزعجت

صعبة.
حفظ اىل ويسـعيان اآلخر عىل منهام كل للمتزوجني حتى يعطف درس هي احلقيقة يف القصة هذه

املشاكل. خيلقان وال اآلخر، منهام كل
منها. أية عىل أقدر ال وقال: الرسولملسو هيلع هللا ىلص أوس أتى

الطعام، من كيلو عرشة مخسة له وأعّد مسكني) ستني (إطعام الثالثة الرسولملسو هيلع هللا ىلص الكّفارة له فاختار
الطبيعية.(٤٨) حياته اىل ورجع مسكينًا، ستني ووزعه عىل الطعام أوس فأخذ

بإرشـاده حياهتام اىل ورّجعهام وزوجهـا املـرأة بني لإلصالح الرسـولملسو هيلع هللا ىلص تدّخل الرتتيـب، وهبـذا
املالية. ومساعدته الفكري

اخلاطئة اجلاهلية للسنن الرسولملسو هيلع هللا ىلص بطالن
التي السنن إحدى تلك من اجلاهليني، وجلد دم يف جتري كانت والتي سنن خاطئة يف اجلاهلية كان
زواج وأيضا ومعروفة، حّرة بإمرأة قبـل غالما من كان زواج رجل جيوز أنه ال هي اجلاهليـة يف كانـت
ذلـك حرامًا، أو فكان السـابق، يف غالم أو لعبد كانت بإمـرأة مطلقة معروفة قبيلة من رشيـف رجـل

املطلقة. ابنه بزوجة رجٍل زواج
دستور السنن اخلاطئة، وإجراء تلك جذور لقطع وذلك امليـدان هذا يف عملّيًا الرسـولملسو هيلع هللا ىلص فدخل

احلسب والنسب. وليس والكامل والّدين املساواة ميزان هو والذي االسالم
بنت زينب وزّوجـه بالتبنـي، وأعتقـه الرسـولملسو هيلع هللا ىلص الرسـولملسو هيلع هللا ىلص وابـن غالم زيـد بـن حارثـة كان

عّمته.(٤٩)
زينب وعظمته وتزوج بمقامه الرسـولملسو هيلع هللا ىلص فقام بسـبب خصامهام، زيد طّلقها الزمن من فرتة بعـد
من (٣٦) اآليات يف القرآن يف إليه أشري والذي حّرًا(٥٠)، أصبح وغالم بالّتبني ابنه كانت مطّلقة والتي
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من سورة االحزاب.(٥١) (٣٨) وحتى
دخل الرسـولملسو هيلع هللا ىلص إال أن واجلهلة املغرضني يف مقابل صعبا للغاية املطلب كان هذا أن مـن بالرغـم
وأن باطلة، اجلاهليـة يف واالمتيازات التفرقـة بـأن وأعلن الباطلة، ينسـخ السـنن حتى عملّيًا امليـدان

والنسب. احلسب وليس التقوى هو األفضلية مالك وأن سواسية، املسلمني
الزواج االول. هلا يف جرى ملا تعويضًا بزينب الرسولملسو هيلع هللا ىلص زواج كان وأيضا

اجلاهلية، يف عبد من بالزواج تقبل ذات شخصية ومعروفة امرأة هناك تكن أنه مل املطلب: خالصة
الزواج بمطّلقة شـخصية مرموقة يقبل أي مل يكن وأيضا العالية، القيم االنسـانية من يملـك كان مهـام
الطالق أبطل بعـد بزينب بنفسـه زواجه ثم ومن الرسـولملسو هيلع هللا ىلص بواسـطة زيد من زينب فتزويـج عبـده،

اجلاهلية.(٥٢) يف الباطلتني السنتني املذكورتني ونسخ

اإلفــك قصــة
هي النور سـورة وحتى (١٦) من اآليات من (١١) يف يف القرآن جاءت التي إحدى القصص من

ونّزهها. هذه التهمة، عنها بشدة القرآن نفي والتي بنزاهتها)، (إهتام عائشة اإلفك قصة
هي: والسنة الشيعة املفّرسين أقوال حسب نقلت التي والقّصة

خرج هبا، خرج سـهمها نسـائه، فأيتهن بني أقرع سـفرًا أراد إذا اهللاملسو هيلع هللا ىلص كان رسـول عائشـة: قالت
فخرج فيها اهلجرة) من اخلامسة السنة وقعت يف والتي املصطلق غزاها (غزوة بني يف غزوة فأقرع بيننا

من غزوه وقفل. حتى فرغ اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول مع فخرجت احلجاب، أنزل ما بعد وذلك سهمي،
قضيت فلام اجليش، جاوزت حتى فمشـيت بالرحيل آذنوا حني فقمت املدينة من ودنونا وقالـت:
عقدي فالتمست فرجعت قد انقطع، ظفار جزع بعقد من فإذا فلمست صدري الرحل إىل شأين أقبلت

ابتغاؤه. فحبسني
حيسـبون أركب وهو كنت الذي بعريي عىل فحملوا هودجي كانوا يرحلونني الذين وأقبل الرهط
اجلمل فبعثوا الطعام، مـن العلفة وإنام يأكلن ومل هيبلهن اللحم خفافًا ذاك إذا النسـاء وكانـت فيـه، أّين
إذ غلبتني جالسـة أنا فبينا إيل، فريجعـون سـيفقدونني القوم أن وظننت عقدي، ووجـدت وسـاروا،
فرأى سواد منزيل عند العسكر، فأصبح عن ختلف قد املعطل السلمي بن صفوان وكان فنمت، عيناي
هللا وإنا «إنا فقط ما كلمني بكلمة وقال ووهللا بجلبايب، فخمرت وجهي رآين، حني فعرفني نائم إنسـان
موغرين نزلوا بعد ما اجليش أتينا حتى الراحلة يقود فانطلق فركبتها، راحلته أناخ راجعون» حتى إليه

الظهرية. حّر يف
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سلول، أيب بن عبد اهللا الذي توىل اإلفك قالوا، وكان أهل اإلفك ما قال صفوان يقود يب رأوين فلام
من بيشء أشـعر وال اإلفك أهل قول شـهرًا، والناس يفيضون يف قدمتها املدينة فمرضت حني فقدمنا
حني أشـتكي أرى منه الذي كنت اهللاملسو هيلع هللا ىلص اللطف أعرف رسـول ال أين غري وجعي يف يربيني وهو ذلك
ما بعد خرجت بالرش حتى أشـعر حيزنني وال فذلك تيكم؟ كيف ويقول: ويسـّلم إنام يدخل (أمرض)
عيل دخل منزيل إىل رجعت فلام مريض، إىل مرضًا فازددت اإلفك، أهل النساء بقول فأخربتني نقهت،

تيكم؟ قال: كيف اهللاملسو هيلع هللا ىلص ثم رسول
أبوي؟ آيت أن يل تأذن قلت:

أمه يا ألمي: وقلت أبوي فجئت اهللاملسو هيلع هللا ىلص، رسـول يل فأذن قبله، من اخلرب أن أتيقن أريد وأنـا قالـت:
الناس؟ يتحدث ماذا

وهلا رضائر إال أكثرن حيبها رجل عند امرأة وضيئة كانت قلام ما فواهللا عليك، هوين بنية أي فقالت:
هبذا؟ حتدث الناس قد أو اهللا سبحان قلت: عليها،

أصبحت بنوم حتى أكتحل وال دمع، ال يرقأ(٥٣) يل أصبحت الليلة حتى تلك فمكثت نعم، قالت:
يستشريمها الوحي اسـتلبث(٥٤) حني طالب$ أيب بن وعيل زيد أسـامة بن اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول ودعا أبكي،
هلم نفسه يف يعلم بالذي أهله براءة من اهللاملسو هيلع هللا ىلص بالذي علم رسول عىل أسـامة فأشـار فأما أهله، فراق يف
يضيق مل طالب$ فقال: أيب وأّما عيل بن خريًا، إال نعلم وال أهلك اهللاملسو هيلع هللا ىلص: هم فقال رسـول الود، من
عائشة) (خادمة بريرة اهللاملسو هيلع هللا ىلص فدعا رسول تصدقك، اجلارية وإن تسأل كثري، سواها والنساء عليك اهللا

عائشة؟ من يريبك شيئًا رأيت هل بريرة يا فقال:
جارية أهنا من أكثر عليها أغمصه (أعيب) قط أمرًا عليها إن رأيت باحلق والذي بعثك قالت بريرة:

فتأكله. الداجن فتأيت أهلها عن عجني تنام حديثة السن
يف خطبة قصرية يومئذ اهللا رسول هذه املسألة واستعذر يف الناس مع أن يتحدث اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول فقّرر
(سـيد طائفة أوس) معاذ بن سـعد فقام بيتي، أهل يف بلغني أذاه رجل من يعـذرين من فقـال: خطبهـا
أمرك، فقام ففعلنا أمـرت اخلزرج من وإن كان عنقـه، رضبت األوس من كان إن أعـذرك، أنـا فقـال:
كذبت فقال لسـعد: احتملته احلمية رجًال صاحلًا ولكن ذلك قبل وكان اخلزرج سـيد عبادة سـعد بن

عىل قتله. تقدر وال تقتله ما لعمري واهللا
منافق أنت لنقتلـه، واهللا كذبت، بن عبـادة: لسـعد بن معاذ، سـعد عم ابن خضري بن أسـيد فقـال

املنافقني. وحتمي
املنرب، عـىل الرسـولملسو هيلع هللا ىلص كان بينام واخلـزرج، االوس الطائفتـني تشـتعل بـني احلـرب نـار وكادت
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اهللاملسو هيلع هللا ىلص. رسول فسكتهم
بجانبي، جيلس الرسولملسو هيلع هللا ىلص يكن غم وهم، ومل يف وأنا ملدة شـهر الوضع هذا عائشـة: اسـتمر قالت
وقرأ اهللا، برأك فقد أما واهللا عائشـة، يا أبرشي وقال: مبتسـم وهو اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول يوم أتاين ذات حتى
امريٍء لكّل لكم خٌري هو بل ّرشًا لكم حتسبوه ال منكم ُعصبٌة باإلفك جاءوا الذين ﴿إّن اآليات: عليها
املؤمنون ظّن سـمعتموه إذ عظيـٌم، لوال عذاٌب له منهم كـربه والذي توّىل اإلثم مـن اكتسـب ما منهـم
بالّشـهداِء مل يأتوا بأربعة شـهداء فإذ عليه جاءوا لوال مبٌني، إفٌك هذا وقالوا واملؤمناُت بأنفسـهم خريًا
فيِه أفضتم ما ملّسكم يف واآلخرة الّدنيا يف ورمحُتُه عليكم اهللا ولوال فضُل الكاذبون، اهللاِ هُم عند فأولئك
اهللا عند وهو هّينًا وحتَسبونه به علٌم لكم ليس ما بأفواهكم بألسنتكم وتقولون تلّقونه إذ عظيٌم، عذاٌب
(١١) (اآلية عظيٌم﴾ هبتـاٌن هذا سـبحانك هبذا نتكّلم أن يكون لنا ما قلتم سـمعتموه ولوال إذ عظيـٌم،

النور). سورة من (١٦) وحتى
جلدة).(٥٥) ٨٠) وقذفوها اّهتموها الذين عىل احلّد الرسولملسو هيلع هللا ىلص اآليات أجرى تلك نزول وبعد

إال أن للرسـولملسو هيلع هللا ىلص حل هناك يكـن فلم املسـألة هذه الـمـغرضيــن كـّبــروا أن اىل جيـب التوجـه
سـورة من (١١) اآلية من يسـتفاد كام يفضحهـم، الوقـت الذي اىل حتـى يصل لفـرتة معينة يسـكت
اىل معرفة ألهنا أّدت عامة بصورة أهنا كانت خري إال مؤذية كانت الظاهرة أن هذه من وبالرغـم النـور،

املنافقني.

البلدان ورؤساء ملوك اىل رسالة ١٨٥
النّاس أهيا يا ﴿قل االعراف: من سـورة (١٥٨) يف اآلية نقرأ كام عاملي، دين االسـالمي الدين إن

.﴾... مجيعًا إليكم اهللا رسول إّين
رسائل يبعث حتى للرسولملسو هيلع هللا ىلص الفرصة احلديبية(٥٦) حانت صلح بعد اهلجرة، من السابعة السنة يف
بعد (مّكة) ناحية اجلنوب من الرسـولملسو هيلع هللا ىلص اطمئن االسـالم، البلدان ويدعوهم اىل امللوك ورؤسـاء اىل
جمموعها والتي االسـالم اىل ودعوهتم امللوك اىل رسـائل بإبعاث بدأ ومنذ ذلك الوقت احلديبية صلح

خمتلفة. بعناوين ُكتبت رسالة ١٨٥
اىل (٤٢) كتـب وبعضهم (٢٦) كتـب بعضهم شـخص، الرسـائل (٢٣) هذه كّتاب عـدد ويبلـغ

منهم: كثرية، توجهت اىل أشخاٍص والكتب هو عّيل$، أحدهم والذي رسالة،
احلبشة) (ملوك الثاين – النجايش  االول النجايش –

البحرين حاكـم الّساوي بن  املنـذر – ايران خرسو برويز امرباطور  –
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هجـر أهـل – البحـرين رؤسـاء أحد القيس عبـد –
األعظم (ضغاطر) الّروم –  أسقف الّروم إمرباطـور هرقـل –

اجلندل دومة امللك ملك عبد بن حاكم معان – أكيد اجلذامي بن عمرو فروة –
مرص – املقوقس ملك إيله رؤبة حاكم – حينة بن

دمشق حاكم بن أهيم –  جبلة احلارث حاكم االردن –
الياممة حاكم  بن عيل هودة – العرب املعروف الّصيفي حكيم أكثم –

– مسيلمة الكّذاب للياممة آخر أثال حاكم ثاممة بن –
حجر بن عّامن – وائل حّكام –

محري حّكام – نجران حّكام –
فهد بني – قبيلة اليمن من قبائل مهدان ملوك –

خيرب هيود – اليمن نواحي من يبعث حّكام –
البحرين ثغـور حاكم إسيحب – ساوي بن ووزير املنـذر حاكـم البحريني هالل –

اليمن زعامء من سيف بن البحرين – زرعة هجر من حّكام وزعامء وزردشتيه جموس –
الّساموة، و......(٥٧). ملك – الكالع ذو –

هو الكتـب ونتيجتها، والكتاب باقي كيفية عن وسـيعرفنا فقط، واحد كتاب بذكر سـنكتفي وهنا
أبطاله. أحد بواسطة الفرس ملك اىل رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص كتاب

البلدان مـن أكرب وبالد الروم كانتا فارس بـالد ولكن متعددة، بلدان هنـاك كانت الزمـن يف ذلـك
الزمن. يف ذلك وأقواها

والغرور. الكرب يف غارقًا وكان ايران، يف الزمن ذلك طواغيت من وكان كرسى
اهللا بن «عبد ويسمى أصحابه أحد بواسطة وذلك االسالم اىل فيه يدعوه كتابًا بعث إليه الرسولملسو هيلع هللا ىلص

فارس. كرسى اىل وبيده بنفسه سّلم الكتاب والذي والشهم الشجاع حذافة»
الطريق هذا طي وبعد املدائن، اىل املدينة من فرسـه واجته وركب الرسـولملسو هيلع هللا ىلص سـفري اهللا عبد فأخذ
أنه إال واملوت القتل خطر اىل تعرضه احتامل من وبالرغم املهيب، الفرس ملك قرص اىل وصل الطويل

وعزم. ّمهة بكل الواجب أّدى هذا
ولدي كتاب رسـول االسالمملسو هيلع هللا ىلص، سـفري أنا فقال: احلرس، اىل القرص أوقفوه اهللا عبد وصل عندما

أسّلمه بنفيس الكتاب. أن وأمرت كرسى فارس اىل منه
جيذب حتى القرص بتزيني أمركرسى دخوله وقبل بالدخول، له وسمح باخلرب امللك احلارس فأخرب
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الزينة. ناحية ويتجه قلبه إليها السفري
انحنى احرتامًا عادية والترشيفـات وبحالة والزينة بالبهرجة أن يتأثر بدون اهللا القرص عبـد فدخـل

أمامه. ووقف للملك
إياه. واعطني منه الكتاب خذ حرسه: ألحد قال كرسى

بنفيس. إياه أسّلمك أن أمرت فإين أي شخص، اىل الكتاب أسّلم ال ال، اهللا: فقال عبد
الرسالة املرتجم وترجم إياه اىل وأعطاه عبد اهللا، من يد الكتاب ويأخذ يده يمّد بأن كرسى فاضطر
فارس، عظيم كرسى اىل رسول اهللا حممد من الرحيم، الرمحن اهللا بسـم كانت: والرسـالة الفارسـية اىل
حممدا وأن له، رشيك ال وحده اهللا إال ال إله أن وشهد وآمـن باهللا ورسـوله، اهلدى اتبع من سـالم عىل
حّيًا كان من ألنـذر الناس كافة، اهللا اىل رسـول أنا فإين وجّل، عّز اهللا بداعيـة وأدعوك ورسـوله عبـده

عليك. املجوس إثم فإن فإن أبيت تسلم، الكافرين، فأسلم القول عىل وحيق
اسمي، قبل باسـمه ويبدأ دينه، اىل يدعوين الذي هذا من اسـتخف وقال: الكتاب يف ما سـمع فلام

وهو عبدي؟ إيل هبذا الكتاب يكتب وقال: فمزقه
السفري. بإخراج فأمر

عليه. بأن ينثر برتاب وأمر اهللاملسو هيلع هللا ىلص اىل رسول بعث بأنه البعض وكتب
فرحًا وكان املدينة، باجتاه وركب فرسه وحترك رهبة دون خوٍف أو من من املجلس اهللا عبد فخرج

جرى معه. بام وأخربه الرسولملسو هيلع هللا ىلص أتى املدينة الوصول اىل أّدى واجبه، وعند ألنه
أما كتايب، مزق اهللا ملكه كام مزق قـال: متانة بكل بل يتزلزل، مل اخلرب عندمـا علم الرسـولملسو هيلع هللا ىلص هبذا

أرضه. ستملكون إنكم إّيل برتاب أما وبعث إنه ستمزقون ملكه،
الذي الرجل أن: ابعـث اىل هذا اليمن عىل «بـاذان» وهو اىل فكتب عن غروره يتنـازل كـرسى ومل

به. فليأتياين جلدين رجلني عندك من باحلجاز
يقال له: الفـرس من برجل معـه وبعث كاتبًا حاسـبًا، وكان وهو «بانوبـه» قهرمانـه بـاذان فبعـث

خرخسك.
ما انظر ويلك لبانوبـه: وقال اىل كـرسى، معهام ينرصف يأمـره أن رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص فكتـب معهام اىل

الرجل وكلمه وأتني بخربه.
كرسى ملك ملوك إن شاهنشـاه بانوبه، وقال: وكلمه اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول عىل املدينة قدما حتى فخرجا
فعلت فإن معـي، لتنطلق إليك بك، وقـد بعثني يأتيه إليك من يبعـث أن يأمره امللـك بـاذان كتـب اىل
مهلكك فهو قد علمت، من فهو أبيت به، وإن عنك ينفعك ويكف بكتاب امللوك ملك كتبت فيك اىل
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قومك وخمرب بالدك. ومهلك
وقال: النظـر إليهام، فكره شـوارهبام، وأعفيا حلامها حلقـا وقد اهللاملسو هيلع هللا ىلص عىل رسـول دخال قـد وكانـا

هبذا؟ أمركام من ويلكام
كرسى. ربنا، يعنيان هبذا أمرنا قاال:

شاريب. حليتي وقص بإعفاء أمرين ريب لكن اهللاملسو هيلع هللا ىلص: رسول فقال
غدًا. حتى تأتياين هلام: ارجعا ثم قال

يف شهر فقتله شريويه ابنه كرسى عىل سّلط قد عّز وجّل اهللا أن السامء من اخلرب رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص وأتى
الليل. من وكذا لكذا وكذا كذا

مىض ما بعد وكذا كذا من شـهر وكذا كذا ربكام ليلة قتل قد رّيب هلام: إن رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال أتيا فلام
ديني وسـلطاين إّن باذان، وأخـربا اليمـن ارجعـا اىل فقتله، شـريويه عليه سـلط وكذا، الليل كذا مـن
ما أعطيتك إن أسـلمت إنك له: احلافر، وقوال اخلـف منتهى اىل وينتهي كرسى ملـك مـا بلـغ سـيبلغ

قومك. عىل وملكتك يديك، حتت
ألرى بكالم ملك، وإين ما هذا واهللا فقـال: اخلرب، وأخرباه باذان عىل عنده حتى قدما مـن فخرجـا
وإن مرسـل، نبي أّنه كالم فيه ما حّقًا، قـال قد كان ما فلئن قال، مـا قد ولننظر نبّيـًا كـام يقول، الرجـل
كرسى، قتلت قد فإين بعد أمـا شـريويه: كتاب عليه قدم أن باذان يلبث فلم رأينا، فيه فسـرتى يكـن مل
الطاعة ممن يل فخذ هذا كتايب فإذا جاءك من قتل أرشافهم، كان استحل ملا لفارس، إال غضبًا أقتله ومل

فيه. أمري يأتيك حتى هتجه فيه فال كتب إليه كرسى كان الذي الرجل وأنظر قبلك،
من فارس من االبناء وأسلمت فأسلم لرسول، الرجل هذا إن قال: باذان شريويه كتاب انتهى فلام

باليمن.(٥٨) منهم كان
بكل مهمته الرسولملسو هيلع هللا ىلص اهللا سفري عبد وأّدى والغرور، التكّرب نتيجة اىل وصل كرسى الرتتيب وهبذا

وفخر. عّزة

واملرشكني(مكة) قريش قاعدة وحترير فتح اىل نظرة
الذي كالسلم وكان مكة فتح اىل الطريق احلديبية صلح حادثة اهلجرة، سّهل من السادسة يف السنة
العربية، اجلزيرة قاعدة قريش ومرشكي كانت مكة أن التوجـه اىل لفتح مكة، مع املسـلمني عليه صعد

الكبري. هذا الفتح أمهّية وندرك نفهم هلم، نرص عىل أكرب املسلمني حيصل وبفتحها
الحقًا. وايف برشٍح قصته سنذكر بدأ؟ أين ومن العجيب الفتح هذا كيف حصل وأّما
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وعدم الطوائف بني التحالف عقد هي: احلديبية صلح عليها معاهدة أقّرت التي املواد إحـدى مـن
االساس هذا وعىل باطًال، فيعترب املرشكني نقضه إن ولكن ينقض، مل مادام هذا الصلح وحيرتم نقضه،
قريش وقبيلة مـع كنانة قبيلة مجلتهـم: من الصلح، معاهـدة اآلخر البعض مـع الطوائف عقـد بعـض

بينهم. الصلح عقد تم املسلمني مع خزاعة
يف وضع الفراش يف بعضهم فرقـد خزاعة، قبيلة عىل الكنانة قبيلـة هجم فرتة حتى متـض ولكـن مل

اآلخر. بعضهم حمزن وأرس
ألن يفتح مّكة، بـأن قّرر شـديدًا من نقضهـم العهد وهلذا اغتّم باخلرب(٥٩)، الرسـولملسو هيلع هللا ىلص بلغ عندمـا
وقد مّكة كانت االسـالم وخمالفني بأيدي املرشكني زالت التي ال العربية اجلزيرة يف الوحيـدة القاعـدة

تلّوث املرشكني. من هذه االرض املقّدسة يطّهر أن من البدهيي فكان ملعارضتهم مركزًا جعلوها
آالف عرشة املقاتلني فبلغ عدد واجتمعوا املسلمني فأجابه مّكة فتح وهو بقراره الرسولملسو هيلع هللا ىلص فأعلن

مقاتل.
دون نحو مّكة أصحابـه من مقاتل آالف رمضان(٦٠) حتّرك مع عـرشة شـهر من اليـوم العـارش ويف
بذلك، تعلم قريش دون أن مّكة من بالقـرب الظهـران» «مـّر اىل وصـل أن يعلـن ذلـك وبمهارة تاّمة

العدو. قلب يف عجيبة ووحشة فسّبب ذلك رعب
كان وظاهرّيًا وبالرس خفاء االسالم قبل قد كان الذي النّبيملسو هيلع هللا ىلص عم العّباس أّن هنا اللطيف واليشء
األعداء عىل يف القضاء له دور فّعـال بإسـالمه، كان ومل يكونوا يعلمون مّكة، يف املرشكني بـني يعيـش
بأخبار املسـلمني يبّلغ كان وبالعكس تّرضهـم، التي األخبار لألعـداء كان يوّصل جهـة من معنوّيـًا،

واملرشكني. العدو
فُأرس اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول يتجّسسـون أخبار مّكة من قد خرجـوا قريش مـن ومجاعة سـفيان أبـو وكان
من وخوفًا فأسـلم كرهًا عظيم رعب يف ذلك دخله كثرة العسـاكر رأى اهللاملسو هيلع هللا ىلص فلام رسـول اىل به وجاء
املسلمني وكثرة اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول بقدوم وخيربهم مّكة ليدخل اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول سـفيان أبو واسـتأذن القتل،
خلق يف حمّمد هلم: وقال ذلك ففعل ويقاتلهم، اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول حيارهبم قبل أن يستسلموا حتى والعساكر

فهو آمن. دخل املسجد من كل ووعد مّكة سيحارص ما ورسعان عليهم تقدرون عظيم ال
مّكة وأوصاهم أبواب األعظمملسو هيلع هللا ىلص النبي وصل وحينام مّكة، أهل عن املقاومة روح الوعد هذا فسلب
الوليد بن جليوش االسـالم، إال كتيبة خالد مّكة بسـهولة استسـلمت أبواهبا من بابًا مجاعة كّل بدخول
واستشـهد من األدبار، الباقـون ووّىل منهم (٢٨) فقتلت املرشكني مـن بمجموعة اصطـدمت حيـث

فغافلهم املرشكني وُقتلوا. مّكة أسفل يف الطريق أخطأوا رجال وذلك ألهنم ثالثة املسلمني
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باب أمام ووقـف الكعبة، بجانـب فجاء الرسـولملسو هيلع هللا ىلص مّكة، واملسـلمني الرسـول األكرمملسو هيلع هللا ىلص دخـل
وحده. وهزم األحزاب ونرص عبده، وعده له، صدق رشيك ال وحده إال اهللا إله ال وقال: الكعبة

الكعبة بتطهري علّيًا أمر ثم مقاصده، هلم خاطب أهل مّكة ورشح وأداء صالة الشكر الطواف وبعد
العفو العام. وأعلن فحّطموها، االصنام لوث من

أب خريًا، ونظّن خريًا نقول فقالوا: قائلون؟ أنتم وما تظنون؟ ما مّكة: ألهل رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص قال ثم
كريم. وأخ كريم

مجيعًا لكم يغفر اهللا عليكم اليوم ال تثريب يوسف: أخي قال لكم كام أقول فإّين الرسـولملسو هيلع هللا ىلص: فقال
أرحم الّرامحني. وهو

حتى رضيتم ما ثـم وفللتم، وطردتم، وأخرجتم كذبتـم لقد كنتم، النّبي جـريان لبئـس أال وقـال:
الّطلقاء. فأنتم فاذهبوا تقاتلوين، بالدي يف جئتموين

كالعبيد، فقد األسـواق يف يأرسهم ويبيعهم أن يسـتطيع أنه كان من بالرغم عنهـم النّبـيملسو هيلع هللا ىلص (عفـا
الطلقاء). مّكة أهل سمي فلذلك فيئًا، وكان له عنوة، رقاهبم سبحانه من اهللا أمكنه

االسالم. يف ودخلوا أنرشوا من القبور، كأنام القوم فخرج
عدد مقاتيل قريش فأصبـح من رجـًال ألفان االسـالم أنه التحق بجيش هو هنـا اللطيـف والـيشء

عرشة مقاتًال. اثنى االسالم
يف سبيله. والفداء صحيحة بصورة القائد وإّتباع والشجاعة واالحتاد الصرب نتيجة هي هذه

القوى االسالمية، حيث بّدل حازهتا التي التارخيية الفتوحات وأكرب أحىل من مّكة فتح كان وحقًا
حالوة. اىل كانوا فيها املرارة التي من املسلمني حياة

ويف جهوده، ثمرة اىل سـنة (٢١) املرشكني ضد املبارزة واحلرب بعد من الرسـولملسو هيلع هللا ىلص وصل واآلن
ورسقوا أمواهلم وعّذبوهم، اآلخرين ورشدوا بعضهـم وقتلوا مّكة من املسـلمني طرد مع قد كان يـوم
الـرشك والطواغيت لـوث املقّدسـة من االرض مّكـة طّهـر ألنـه الرسـولملسو هيلع هللا ىلص مـرسور ولكـن اليـوم
عليها، وقىض االصنام فحّطم للمرشكني، االسـرتاتيجي املركز وحّرر التوحيد ورفع راية واالصنـام،

بيوهتم. يف أصنامهم خّبئوا قد املرشكني أن ذلك صنًام فكان وجد وإن
ومال دم أال كل يف خطبته: وقال املرشكني قبل من هبا تأذى أذّية كّل عن الرحيم الرسولملسو هيلع هللا ىلص فغض

هاتني.(٦١) قدمي موضوع حتت اجلاهلية فإنه يف ومأثرة
﴿إنا نقرأ: حيث الفتح سورة يف بداية جاء الذي لنقل بعض املفّرسين) (طبقًا املبني الفتح هو وهذا

مبينًا﴾. فتحًا لك فتحنا
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فتح مكة قصص عن

الرسولملسو هيلع هللا ىلص رؤيا
دخلت مع كأّين رأيت ألصحابه: فقال اهلجرة من السادسة السنة يف منامه يف رؤيا رأى الرسولملسو هيلع هللا ىلص

العمرة. مناسك ألداء أصحايب مّكة
مناسـك ألداء مكة اىل بأن اذهب أمرين وجـّل عّز أن اهللا رأيت قـال: أنه الروايات لبعـض وطبقـًا

احلج.(٦٢)
الرؤيا. أصحابه هلذه ففرح

فيها الرسولملسو هيلع هللا ىلص رأى التي السـنة نفس مّكة يف اىل ذهاهبم هو الرؤيا تفسـري أن تصّور البعض وألن
والرتديد الشـك وقع ذلك، فعل منعوهم من املرشكني أن وحيث للهجرة)، السادسـة (السـنة الرؤيا
وقال املنافقـون بعالنية واعرتض صحيحـة، مل تكن رؤيا الرسـولملسو هيلع هللا ىلص ألن االيـامن ضعـاف قلـوب يف

املحّلقني؟ مع ونحلق املسجد احلرام سندخل أننا لنا تقل أمل اهللا رسول أحدهم: يا
وعدتك؟ هذا عامنا أمن الرسولملسو هيلع هللا ىلص: هلم فقال

قريب، عن بأن اصربوا سـتتحقق الرؤيا الرؤيا، هذه صدق يف الفتح سـورة (٢٧) من فنزلت اآلية
إن شاء اهللا﴾.(٦٣) احلرام املسجد لتدخلّن ورسولُه الّرؤيا باحلّق اهللاُ صدق وهي: ﴿لقد

املرشكني منع قصة
احلجة، ذي القعدة، (ذي احلـرام األشـهر اجلزيرة العربية يف أهل مجيع لدى حرام احلـروب كانـت
والتي كان األشهر هذه يستفيد من الرسولملسو هيلع هللا ىلص وكان الّسنّة، هذه االسالم وأيضا احرتم حمرم)، رجب،

االسالم. عن للتبليغ احلرية فيها
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وسائر واألنصار املهاجرين اهلجرة مع من السادسة يف السـنة مكة اىل يذهب بأن الرسـولملسو هيلع هللا ىلص فقّرر
العمرة. أداء مناسك يشاركون يف شهر ذي القعدة ويف املسلمني،

رسول وساق وسـاقوا البدن، أحرموا بالعمرة احلليفة نزلوا ذا وملا املدينة من املسـلمون(٦٤) فخرج
من ساق وقد ملّبني بالعمرة، احلليفة ذي من وأحرموا إحرامه، عند وأشعرها بدنة وستني اهللاملسو هيلع هللا ىلص سـتة

اهلدى. منهم ساق
أصحابه فنزل مـع العبـادة، إال (كاحلـرب) شـيئًا ال يقصد أنه الرسـولملسو هيلع هللا ىلص سـري مـن واضـح كان

احلديبية.
حني أهنم يف سريهم، من فمنعوهم وقريش املرشكني اىل مكة اىل الرسولملسو هيلع هللا ىلص حركة خرب بلغ ولكن
عدم والثانية: القعدة)، ذو احلرم (منها االشـهر يف احلرية االوىل: سـننهم وهي: من يلتزموا بسـنّتني مل

املحرم. الشخص منع
احلديبية لصلح مقدمة كانت والتـي واملرشكني املسـلمني بني كثرية وأقوال نزاعات حصلت وهنـا

املعاهدة. وكتبت لالسالم)، كبريًا فتحًا كان (والذي
ويرجعوا إحرامهم، من فيخرجوا رؤوسهم وحيّلقوا بدهنم ينحروا بأن أصحابه أمر الرسولملسو هيلع هللا ىلص ثم

بأمره. أصحابه فعمل املدينة، اىل
هلـذا ومعارضتهـم الصلـح إلنكارهـم غــٍم وهــم وهــم يف املـديـنــة املســلـمـون اىل فـعــاد

الوضع.
النشاط املسلمون هذا وشاهد كثريًا فرح الرسولملسو هيلع هللا ىلص وتوقف، الرسولملسو هيلع هللا ىلص مركب ثقل الطريق، ويف
نزلت اآلن هلم النبيملسو هيلع هللا ىلص: فقال الفرح هذا سبب ملعرفة وانتظروا اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عىل وجه البادي والفرح

القرآن).(٦٥) من واالربعون الثامن الفتح (السورة سورة عّيل

أخرى وانتصارات مقدمة لفتح مّكة صلح احلديبية،
والذي األكرمملسو هيلع هللا ىلص، بقيادة الرسول املسلمون التي حققها أكرب االنتصارات احلديبية من صلح يعترب
كثرية ومذهبية واجتامعية سياسية رسـائل عىل حيتوي كان وأيضا االسـرتاتيجي مّكة لفتح مقدمة كان

وممتازة.
كيلومرت ٢٠ مّكة عن (تبعـد احلديبية يف واملرشكني املسـلـمـيـن بـيـن وقـع الـصـلح وألن هــذا
بصلح سـّمي هبا)، لذا الواقعة احلديبيـة شـجرة بئر أو اىل نسـبًة باحلديبية اجلّدة وسـّميت طريـق عـىل

احلديبية.
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يف والتي عّرف متالحقة انتصارات وأرضية مقتضيات أعّد أنه لدرجة جدًا مهًام احلديبية صلح كان
املبني».(٦٦) بـ«الفتح متعددة روايات

احلديبية، صلح من أعظم فتح يكن املعروفني: مل رجاهلم أكابر ومن التابعني من الُزهري وهو قـال
يف ثالث وأسلم قلوهبم يف االسالم فتمّكن كالمهم فسـمعوا باملسـلمني، اختلطوا املرشكني وذلك أن

االسالم.(٦٧) سواد هبم خلق كثري، وكثر سنوات
(يف العظيم مّكة لفتح وأساسـًا السـابعة للهجرة) السـنة (يف خيرب لفتح احلديبية سـببًا وكان صلح

للهجرة). الثامنة السنة
مقدمة كان والذي احلديبية صلح يف الفتح نزلت سورة أكثر املفرسين: أن يقول االساس هذا وعىل

مّكة. لفتح
أحد قال الفتـح) سـورة (ونزلت احلديبيـة من الرسـولملسو هيلع هللا ىلص رجع ملـا أنه: الطـربيس العالمـة نقـل

هدينا؟ ونحر بيت اهللا زيارة من منعنا الذي هذا الفتح ما أصحابه:
إبعادكم من عـىل لنا فاملرشكـني وافقوا انتصار أعظـم إنه بل قوالً بذيئـًا، قلـت الرسـولملسو هيلع هللا ىلص: قـال
من رأوه ما كل لكم بالرغم مـن عليكم الصلـح، وتركوا التعـّرض وعرضوا بـدون قتـال، أراضيهـم

قبل.(٦٨)
احلديبية: صلح عن كيوركيو» «ويرزيل الروماين العامل قال

القضاء يسـتطع مل مّكة جيش النظامي، ألن الرجل نظر وجهة هزيمة من تكن مل أن غـزوة أحد كـام
يكن مل احلديبية يف حممدملسو هيلع هللا ىلص توقف أيضا (املدينة)، االسالم بالد احتالل يستطع جيش االسالم ومل عىل

سياسّيًا. انتصارًا يعد بل البعض، كتب كام سياسية هزيمة
يطيع أن حممـدملسو هيلع هللا ىلص أجرب خصمـه أن يفهم أن أهل السياسـة ليـس مـن كان وإن االنسـان يسـتطيع

احلديبية. يف بسياسته سياسته
للتفاوض حممدملسو هيلع هللا ىلص اىل يكونـوا يبعثوا أحـدًا مل لدرجة أهنم وتكـّرب غرور تعيش يف قريـش وكانـت
املسملني للتعرف والتجسـس عىل كان للتفاوض بل ذلك ليس كان أشـخاص بعثت وإن واملناقشـة،

ملحمدملسو هيلع هللا ىلص. ومدى وفائهم وقدراهتم ونفسّياهتم أوضاعهم ومعرفة
هي: وخالصتها أخرى مطالب اىل تطّرق ثم

واالمضاء التفاوض واملناقشـة طاولة اىل جيرهم أن الرضوان اسـتطاع بيعة بمناورة حممدملسو هيلع هللا ىلص ولكن
املرشكني قلوب يف والوحشة وإلقاء الرعب االسالم لتوسعة إمضاء هو احلقيقة يف والذي معاهدة عىل

هلزيمة قريش.(٦٩) أرضية فكان



٥٢
الثالث اجلزء القصص القرآنية:

الرضوان بيعة مناورة
هذا العهد لكتابة التي أّدت املهمة من العوامل وأّمهيته، ولكن احلديبية صلح بشـأن قبل من حتدثنا
بيعة ولكن قّوهتم، يصّدقـوا مل البداية يف فهـم املسـلمني، وقوة من قدرة املرشكني رعب ووحشـة هـي
احلديبية صلح يف استسـالمهم اىل أّدى األمـر وهذا والوحشـة الرعب قلوهبم يف أوجـدت الرضـوان

املسألة: بتلك والتي تتعلق التالية اىل القصة نظركم نلفت واآلن لالسالم، مهمة كان ميزة والذي
شـخص ألداء مناسـك وأربعامئة ألف مع اهلجرة مـن السـنة السادسـة يف اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول خرج ملـا

كيلومرت عن مّكة). ٢٠ باحلديبية (تبعد تسمى منطقة اىل وصلوا مكة اىل املدينة من العمرة
وتكلموا فأتوه اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول اىل املرشكني من محع اخلزاعي» مع ورقاء بن «بديل قريش فأرسـلت
شهر (يف والقتال، بل احلرب اىل يأتوا مل جميئه، فعلموا أهنم سبب عن وسألوه وناقشوه مع الرسولملسو هيلع هللا ىلص

مّكة. يف العمرة مراسم ألداء القعدة) أتوا ذي احلرام -
يريد يأت مل وإنـه خفضـوا عليكم قريش معـرش يا بأن: قريـش رؤسـاء وأخربوا مّكـة اىل فعـادوا

البيت. هذا يريد وإنام قتالكم،
الرسولملسو هيلع هللا ىلص، مع وذكّيًا للمفاوضة عاقًال كان والذي مسعود» بن «عروة قريش رؤساء بعث وأخريا
لبديل، قال الذي الـكالم نفس له الرسـول االكرمملسو هيلع هللا ىلص فقال بالتفاوض، معه وبدأ رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص فأتـى
االيثار درجـة اىل - احرتامًا خاّصـًا يكنّـون الرسـولملسو هيلع هللا ىلص أصحاب أن مسـعود بـن عـروة وهنـا أدرك
توضأ أمره، وإذا ابتدروا اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول إذا أمرهم يرمق صحابة النبيملسو هيلع هللا ىلص جعل حيث للرسـولملسو هيلع هللا ىلص، -

له. تعظيًام النظر إليه حيدون وما أخفضوا أصواهتم عنده، وإذا تكلموا وضوئه، يقتتلون عىل ثاروا
وكرسى عىل قيرص ووفدت امللوك، عىل لقد وفدت ! واهللا قوم وقال: أي أصحابه اىل عروة فرجع
ابتدروا أمرهم حممدًا، إذا أصحاب حممد يعظم ما أصحابه يعظمه ملكًا قط رأيت إن واهللا والنجايش،
وما حيدون إليه أصواهتم عنـده، خفضوا تكلموا وإذا وضوئـه، عىل توضـأ كادوا يقتتلـون وإذا أمـره،

فاقبلوها. الصلح) (عن رشد خطة عليكم عرض قد وإنه له، تعظيًام النظر
يقبلوا بالصلح. أن عىل عروة وأّرص بذلك، املرشكون يقبل مل ولكن

ليعلمهم باهلدف من قريـش اىل أرشاف عمر بن اخلطاب يبعث أن اهللاملسو هيلع هللا ىلص أراد رسـول عروة: قـال
أدّلك ولكني تعلم، عىل ما فيهم اهللا إن عشرييت قليل وإّين رسول يا وقال: عمر فاعتذر جميء املسلمني،

عّفان.(٧٠) بن عثامن عىل
معتمرًا فدخل عثامن مّكة مّكة يدخل أن يف يستأذهنم مكة اىل أهل وبعثه اهللاملسو هيلع هللا ىلص فأرسل إليه رسول

اهللاملسو هيلع هللا ىلص. رسول برسالة وأبلغهم مّكة ورؤساء سفيان أبو وأتى
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عىل أتبايعوين ألصحابـه: فقال قتلوه، أهنـم اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول فظّن عثامن واحتبس يرتكـوه، أن فأبـوا
املوت؟

أبدًا. عنه يفروا أن ال عىل الشجرة فبايعوه حتت
عن مسـعود» «عروة بن حديث اىل وباالضافة ومهلكة) حمسـوبة (مناورة البيعة هذه خـرب فانتـرش

وتركوا عثامن. قريش فاستوحش مكة يف الرسولملسو هيلع هللا ىلص إيثار أصحاب
قريش مندوب بحضور املعاهدة فُكتبت عنهم نيابًة اىل رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص عمرو بن إهنم بعثوا سهيل ثم

آنفًا.(٧١) كام ذكرنا احلديبية منطقة يف
رىض اهللا ،(١٨) الفتح، وطبقًا لآلية سـورة و (١٩) من (١٨) اآلية يف البيعة هذه القـرآن عن ذكـر
«بيعة وأحيانًا الرضوان البيعة ببيعة تلك تسمى أحيانًا لذلك تلك البيعة، بسبب املؤمنني عن وجّل عّز

حتت الشجرة. البيعة إلمتام وذلك الشجرة»
البيعة: لتلك مهمة نتائج ثالث اآليتني املذكورتني يف وتعاىل سبحانه اهللا ويبّني

القلبي. املؤمنني اطمئنان -١
قريب. فتح -٢

كثرية. غنائم -٣
وهي كانت رسيعة ونتيجتهـا املسـلمني نصيب من واملادية املعنويـة الثالثة املواهب هـذه وكانـت

وانسحاهبم. املرشكني وحشة

احلديبيـة صلـح عقـد
منطقة احلديبية يف شـهر ذي القعـدة اىل املسـلمني من مجٍع مع حضور الرسـولملسو هيلع هللا ىلص قبل مـن ذكرنـا

باختصار: سنذكره وهنا عقد الصلح، أصل نبّني مل ولكن املدينة اىل ورجوعهم
رسـول فقال مّكة، من دخوهلم قريش منعت احلديبيـة، منطقة اىل معه الرسـولملسو هيلع هللا ىلص ومن وصل ملـا
جيعلوا عىل أن اتفقوا وبعد مباحثات واسعة جئت معتمرًا، لكم إّنام حماربًا جئت ما اىل مندوهبم: اهللاملسو هيلع هللا ىلص

وأمور أخرى. القتال ترك وتضمنت بينهم هدنة
مع الرسـولملسو هيلع هللا ىلص بأن بيعتهم يف احلديبيـة شـجرة ظل حتت جالسـني كانوا املسـلمون الذيـن فجـدد
سـورة من اآلية (١٨) كلمة االسـالم، وألن ورفع الرسـولملسو هيلع هللا ىلص سـبيل وأرواحهم يف بأمواهلم يفدون

الرضوان. ببيعة البيعة لذا سميت األوفياء، الرجال عىل وجّل عّز رىض اهللا يف نزلت الفتح
الصلح. عقد أمام املرشكني استسالم يف مهم دور البيعة وكان هلذه
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وأمر املرشكني حارضًا، عمرو منـدوب بن كان سـهيل الصلح عقد تم عندما أنه هـي واخلالصـة:
عّيل$. فكتبه الصلح بكتابة عقد علّيًا$ الرسولملسو هيلع هللا ىلص

وُأعطي عليه، الطرفني مجٌع من ومّىض نسـختان، منه وكتبت مواد، سـبعة عقد الصلح أدرجت يف
لسهيل. األخرى والنسخة اهللاملسو هيلع هللا ىلص نسخة لرسول

هي: مواد هذا العقد وبعض
سنوات. عرش ملدة املرشكني الرسولملسو هيلع هللا ىلص وبني مكفوفة بني احلرب تكون أن -١

إليهم. يرده فإن حممدا قريش من حلق حممدًا وأصحابه من -٢
مجاعات قبل مـن نقضها جيوز وال بينهـم، صلح يف عقد معاهـدات أحـرار ومجيـع الطوائـف -٣

أخرى.
مّكة املقبل يدخل العام ويف هـذا عامه يف املدينة اىل أصحابه مع اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول يرجع أن وعـىل -٤
إال السيوف يف بالسالح يدخلها أيام وال ثالثة هبا الرسولملسو هيلع هللا ىلص ويقيم منها املرشكني وخيرج أصحابه مع

الكعبة. ويزور الراكب القراب وسالح
اهللا  يعبد أن مثل: الصلح، ذلك األخرى من املواد بعض البحار كتـاب يف املجليس وذكـر العالمة

املسلمني.(٧٢) أذاهم عن يكّفوا وأن دينه عىل أحد يستنكره ال وأن عالنية بمكة
احلديبية. يف عرشة يومًا توقٍف دام تسعة بعد املدينة اىل مع املسلمني الرسولملسو هيلع هللا ىلص فعاد

بعدها،  احلريـة ومن جيدة لكسـب ومقدمة أسـاس لكانت هذه املعاهدة، املرشكون ينقـض مل  لـو
أن الحقًا سنذكر كام - االسالم يف مضيئة نتائج له املسـّلم من والذي العربية االسـالم يف اجلزيرة تبليغ
يف املستقبل. االسالم النتصارات جيدة أرضيات تكّون الوقت نفس - ويف العهـد نقضـوا املرشكني

االسالم، ويف واسـعة لنرش أرضية لتهيئة أكثر بحرية يتحركون املسـلمون أصبح الصلح، عقد بعد
االسالم، اىل ودعاهم البلدان، رؤسـاء اىل مـتـعـددة رسائل الرسولملسو هيلع هللا ىلص بعث اهلجرة من السابعة السنة
املسـلمني، عىل يد للعدو) اخلامس (الطابور اليهود ملجأ كانت والتي املحكمة حصون خيرب فتح وتم

لالسالم. ُجذبت القلوب االسالم، وجاذبية احلرية هذه ضوء ويف مّكة لفتح السبل وتيّرست

عقد الصلح كتابة يف تعاطف الرسولملسو هيلع هللا ىلص
عـن املرشكني نيابًة عمـرو بـن سـهيل حرض مّكة، لفتـح كانـت مقدمـة والتـي احلديبيـة قصـة يف

احلديبية.
املؤمنني$: أمري فكتب اكتب، له: فقال لكتابة عقد الصلح عّيل$ املؤمنني أمري ودعا الرسولملسو هيلع هللا ىلص
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«باسمك آباؤك يكتب كان اكتب كام الرمحن نعرف عمرو: ال بن سهيل قال الرحيم»، اهللا الرمحن «بسم
اللهم».

اللهم». «باسمك اكتب وقال: اهللاملسو هيلع هللا ىلص فتعاطف رسول
من قريش». واملأل رسول اهللا حممد عليه تقاىض ما لعّيل$: اكتب «هذا اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول قال ثم

بن حممد تقاىض عليه ما هذا اكتب حاربناك، ما اهللا رسـول علمنا أنك ولو عمرو: بن سـهيل فقال
عبد اهللا.

«هذا اكتب مانع، ال وقال: رسول اهللا كلمة حمى ثم تقّروا، مل وإن اهللا رسـول الرسـولملسو هيلع هللا ىلص: أنا فقال
بينهم احلرب وضع اصطلحوا عىل عمرو، بن وسهيل قريش من واملأل عبداهللا بن عليه حممد تقاىض ما

إغالل».(٧٣) وال إسالل ال أنه عن بعض، وعىل يكف بعضنا أن عىل سنني، عرش
متانة وبكل الصلح عقـد يف تنظيم مل جيـادل ومل يعاند االكرمملسو هيلع هللا ىلص الرسـول أن نرى الرتتيب، وهبـذا

جزئية. أمور سبيل يف مهم بأمٍر يفدي أكمله ومل
املتينة الرسـولملسو هيلع هللا ىلص طريقة أن املسـلمني، إال لدى مقبولة غـري سـهيل كانت وقاحة أن مـن بالرغـم
عىل العقل تقدم احلّساس هذا املوقف ويف وسـّكنها، القلوب اهللا سـبحانه وتعاىل، طمأنت ومسـاعدة

أهم. عىل أمٍر للحصول املهم األمر عن وتغافلوا األحاسيس،
منهم سـهيل املرشكني، من ناس إلينا احلديبية خـرج يوم كان ملا قـال: أنه عّيل$ عـن االمام نقـل
حلقوا حممـد إن أرقاءنا يا للرسـولملسو هيلع هللا ىلص: عمرو بن سـهيل فقال املرشكني وأناس من رؤسـاء عمرو بـن
أن جيب الرسـولملسو هيلع هللا ىلص اىل من قريش من يأيت كل بأن الصلح رشوط من كان (ألنه علينا، فارددهـم بـك
ليبعثن أو قريش معارش يا لتنتهن قال: وجهه، ثم يف الغضب تبّني حتى يرده)، فغضب رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص

الدين. عىل يرضب رقابكم بااليامن، قلبه اهللا عليكم رجًال امتحن اهللا
الشخص؟ ذلك نحن وعمر: هل بكر أبو قال

خيصفها. نعله علّيًا أعطى وكان قد احلجرة، يف النعل ولكنه خاصف ال الرسولملسو هيلع هللا ىلص: قال
باسـم يعرف وهذا احلديث اهللاملسو هيلع هللا ىلص، نعل رسـول احلجرة أخصف من زاوية كنت يف عـّيل$: قـال

النّعل».(٧٤) خاصف «حديث

حتــرير األســرى
احلديبية اىل وعليهم السـالح مّكـة من شـابًا ثالثون خرج أنه: احلديبيـة صلح عقـد قصـة يف نقـل

واملسلمني. اهللاملسو هيلع هللا ىلص ليقتلوا رسول
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أعتقهم الرسولملسو هيلع هللا ىلص. ولكن مجيعهم، عىل وقبض املؤامرة هذه فخمدت
بأبصارهم اهللا فأخـذ عليهم الرسـولملسو هيلع هللا ىلص دعا أن الصـورة: هبذه كانت عليهم القبـض كيفيـة وأّمـا

أسارى. املسلمني فأخذوهم
اىل هبم من املسـلمني، فـأويت ليصيبوا عـام احلديبية رجًال أربعـني بعثوا املرشكـني أن أيضـا ونقـل

سبيلهم. النبيملسو هيلع هللا ىلص أسارى فخّىل
الفجر صـالة عند جبـل التنعيم من مّكـة هبطوا أهل من مسـّلحًا رجًال ثامنني كانـوا أهنـم وقيـل:
هذا يف سـورة الفتح من (٢٢) اآلية حال الصـالة (كام نزلت يف املسـلمني وهم ليقتلون عـام احلديبيـة

املورد).(٧٥)
أن أرادوا حيث املسـلمني، لقتل رجل ٢٠٠ مع الوليد بن خالد بعثت قريش أن آخر، لنقل وطبقًا

يفلحوا.(٧٦) مل أهنم إال وقت صالهتم يف املسلمني هيجموا عىل

قضاءًا العمرة وأدائه مكة الرسولملسو هيلع هللا ىلص دخول
وأن القادمة السـنة يف مّكة زيارة يف املسـلمني احلق مع للرسـولملسو هيلع هللا ىلص احلديبية، أن صلح يف جاء كام

مناسك العمرة. ثالثة أيام ألداء مّكة يظّل يف
ألداء موطنه اىل الرسولملسو هيلع هللا ىلص اهلجرة عاد سنوات من وبعد ميض سبع للهجرة، السابعة السنة حانت
العمرة (سـمّيت خاّصة وروحّية حالة يف وهو مّكة فدخل شـخص، ألفي مع قضاءًا العمرة مناسـك

مّكة). دخول عن فيه منعهم املرشكني الذي السابق العام قضاءًا عن وذلك القضاء بعمرة
الكعبة احرتام عـىل عالوًة فالعمرة منحت خاصـة، والتلّبي جذبة بالتكبـري املسـلمني لنداء فـكان
املناورة وهـذه االسـالم، قدرة عىل العميل لالسـالم ودّلت نوع مـن التبليغ مّكـة، املقّدسـة واالرض
وأدرك املاّرين، واملسـافرين ونفوس أهل مّكة روحيّات عىل جيد أثر هلا كانت أللفي شـخص املذهبية
مميزة رجال أن وليس خيال، لدرجة حقيقة أصبحت ممكنة يف نظرهم غري والتي هزيمتهم أن املرشكون
بالشـجاعة ُعرف الذي الوليد بن كخالد اعتنقوه(٧٧) وجيزة مدة بعد ثـم باالسـالم آمنوا املرشكني من

باملكر. ُعرف العاص الذي بن واآلخر عمرو واخلباثة،
مّكة. وحترير املرشكني سقوط واقرتب مّكة، فتح عملية ويّرست أّدت هذه العوامل كل

طواف الكعبة أثناء مناورة توحيدية
مكة) فتح قبل (سنة اهلجرة السابعة من يف السنة مع أصحابه خرج الرسولملسو هيلع هللا ىلص من قبل: أن كام قلنا
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عمرة القضاء. ألداء صلح احلديبية يف جاء ما بناءًا عىل اىل مكة
يف الطواف»، لريى واسـعوا املناكب عن فقال:«اكشـفوا أصحابه أمر مّكة اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول قدم فلام
اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول اىل ينظرون والنسـاء والصبيان الرجال مكة أهل جلدهم وقوهتم، فاسـتكف املرشكون

لّبيك. اللهم لّبيك، ويلّبون: بالبيت يطوفون وهم وأصحابه
يقول: بالسيف متوشحًا رسول اهللا يدي بني يرجتز رواحة وعبداهللا بن

ــه ــل ــي ــب س عـــــن الــــكــــفــــار ـــي ـــن ــــوا ب ــــل خ
قــبــولــه ـــــن اخلــــــري م ــــّل ــــك ف ـــــوا ـــــّل خ

ــه ــل ــي ــق ب مـــؤمـــــــــــٌن إّين رّب ـــــا ي
ـــه ـــول ـــب ق يف اهللا  ـــــّق ــــــ ح أعـــــــــرف

اهللاملسو هيلع هللا ىلص.(٧٨) اىل رسول بيده ويشري

مكة لفتح والعالية املكانة املهمة
منذ العنوان هبذا عرفـت والتي مركزًا للتوحيد أن تكون جيـب كانت والتي االرض املقدسـة مّكـة
للرشك مركزًا اىل وأطرافهـا مّكـة أهل بواسـطة اخلليل$، تبّدلت آدم$ ونـوح$ وابراهيـم زمـن

والكّفار. املرشكني لكل وعاصمة االصنام وعبادة
املسلمون االنقالب االسالمي، وحصل عليها حصلت التي الفتوحات أكرب مّكة من فتح يعترب لذا

أفضل. حياة اىل احلياة الصعبة ودرجة، وانتقلوا من أعظم ميزة عىل السياسية اجلهة من بفتحهم مّكة
أعظُم أولئك وقاتل الفتح قبل من أنفق من منكم يسـتوى ﴿ال القرآن: يف جاء االسـاس هذا وعىل

بعُد وقاتلوا﴾.(٧٩) من الذين أنفقوا من درجًة
مّكة. فتح عظمة مدى اآلية هذه نفهم من

مّكة يف القتال لرتك تعاىل اهللا أمر
مسلم ١٤٠٠ الرسولملسو هيلع هللا ىلص مع دخل السابعة للهجرة، يف السنة جرت القضاء والتي عمرة حادثة يف

قبل). من ذكرنا (كام العمرة مناسك ألداء مّكة
يف حصلت كام مّكة دخول أن يصدهم املرشكون عن بإجتاه مّكة، خافوا من القافلة تتحرك كانت وملا
للمسلمني جيوز أنه (وهو احلديبية صلح رشوط أحد وينقضوا اهلجرة)، من (السادسـة السـنة السابقة
بينهم، والقتال احلرب يقع لذلك ونتيجًة مّكـة)، يف أيام العمرة والتوقف لثالثة أداء القادمـة السـنة يف
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اآلمن. اهللا حرم هي التي مّكة يف وأيضا احلرم) (ذي شهر احلرام يف ُمنعوا من القتال أهنم من بالرغم
من ١٩٠) اآلية وأنزل هـذه فنزل جربئيل$ احلالـة؟ يف تلك يفعل ماذا يفّكـر الرسـولملسو هيلع هللا ىلص فكان
حيب ال اهللا تعتـدوا إّن وال يقاتلونكم الذين اهللا سـبيل ﴿وقاتلوا يف اهللاملسو هيلع هللا ىلص: عىل رسـول البقـرة) سـورة

املعتدين﴾.(٨٠)
يدافع أن فيجب بالقتال العدو بدأ ولكن إذا يقاتل، ال أن جيب أنه الرسولملسو هيلع هللا ىلص عرف الرتتيب وهبذا

احلرب. يقع أن ال وهو مّكة احرتام حّد مراعاة جيب احلايل الوقت ويف ويقاتل،

اجلاسوسة عىل القبض
وأطرافها ومّكة املدينة طريق الرسـولملسو هيلع هللا ىلص بأن يراقبوا أمر مّكة، اىل االسـالم عسـاكر يسـري أن قبل
من اهلدف وكان يدخلهـا، أو املدينة أحدا من خيـرج حتى ال اخلارج، من املدينة ويسـدوا طريـق بدقـة
مّكة، يفتحون سـفك الدمـاء وبدون االسـتتار مراعاة مع مّكة املسـلمون يدخل حتى هو االمـر هـذا

للحرب. يستعدوا أن من قبل املرشكون ويستغفلون
عن واملسئول للحرس رئيسًا نعامن حارثة بن وجعل املدينة بحراسة باحلّراس أمر الرسولملسو هيلع هللا ىلص لذا،
فقال: فسأاله حّطابًا اسـتقبال ثم أحد، بنا مّر فقالوا: ما فسـأالهم، احلرس فأتيا احلراسـة، عمل تنظيم
الحقًا سنذكر للمدينة)، والتي هي سـارة، حيث قريبة احلرة (منطقة من سـوداء انحدرت امرأة رأيت

عليها. القبض قصة
لدهيم يكن مل املسـلمني أغلب أن حتى جدًا دقيقة كانت االسـتتار أن مسـألة هنا اللطيف واليشء
فتح بقرار علموا ساروا أن وبعد جهة، أي واىل هبذه التجهيزات واالستعدادت سيتحركون أين العلم
عّز اهللا العون من اسـتمد أنه حتى احلربية األرسار ملوضوع إخفاء جدًا مراقب الرسـولملسو هيلع هللا ىلص مّكة، وكان

يف بلدها.(٨١) نأتيها حتى قريش عن العيون خذ اللهم وقال: املسألة هذه يف وجّل
املسـلمني األرسار، قام أحد حفـظ يف االحتياطات واّختـاذ احلذر هـذه كـل مـن بالرغــم ولكـن
تلك اىل نظركـم نلفت وهنـا وقراره، الرسـولملسو هيلع هللا ىلص قصـد ونّية بلتعة بإفشـاء أيب بـن ويسـمى حاطـب

احلادثة:
رسول سـفري كان أنه االسـالم بإخالص حتى عن ودافع اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول من أصحاب حاطب كان
الرسالة، وسـّلمه اىل ملك مرص ذهب شـهامة (املقوقس)، وبكل مرص ملك اىل كتابه إيصال اهللاملسو هيلع هللا ىلص يف
فلم اهللا، رسـول حممدًا كان إذا قال حلاطب: كتاب الرسـولملسو هيلع هللا ىلص والذي كان مسـيحّيًا مرص ملك قرأ ملا
الذين يلعن اليهوديني مل نبّيًا، فلم عيسى$ يكن أمل قال حاطب: مجيعًا؟! حتى هيلكوا آذاه من يلعن مل
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هنا.(٨٢) عامل من عند عامل وجئت رجل إنك وقال: حاطب بجواب املقوقس فعجب أرادوا قتله؟
يف حمكومًا وأصبـح سـيايس، حدث زّل يف مـرشق لديـه مـايض كان الـذي احلاطـب ولكـن هـذا

ذلك: بيان االسالم،
وكانت مّكة، يف وأموالـه وعياله أهله وتـرك املدينة اىل لوحده هاجـر لالسـالم حاطب قبول بعـد
حاطب اىل يكتبـوا وسـألوهم أن حاطب اىل عيال فصـاروا اهللاملسو هيلع هللا ىلص، يغزوهم رسـول ختـاف أن قريـش
عن يسألونه أنفسـهم عىل حفطًا حاطب اىل مّكة، فكتبوا أن يغزو يريد حممدملسو هيلع هللا ىلص هل عن أخبار يسـألوه
أحد أهنا يعلم حتـى ال فقرية هيئة عـىل خفية بصورة مّكة فدخلـت نائحة مغنية سـارة وكانـت ذلـك،

قريش.(٨٣) جاسوسة وأهنا املدينة دخلت
أخبار ألن تعرف تسـعى وكانت الرسـالة جواب وانتظرت الرسـالة وأعطته حاطب أتت وأخريًا

اهللاملسو هيلع هللا ىلص. رسول ونوايا املسلمني
رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص أن فيها وبّني املرشكون عياله، يـؤّذي ال حتى رسـالة قصـرية وذلك حاطب فكتـب
اىل أهل مكة الكتاب توصـل حتى املال من مبلغ مع الكتـاب سـارة فأعطى مّكة وفتحها، غزو ينـوي

ّرسًا.
حاطـب، فبعث ثالثة بام فعل الرسـولملسو هيلع هللا ىلص وجّل عّز اهللا فأوحى ُخفيـًة املدينة من فخرجـت سـارة
منها وانتزعوا فورًا إليها انطلقـوا هلم: وقال ومقداد وزبري عّيل$ ورائهـا وهم الفرسـان أصحابه من

الكتاب.
جيدوا فلم وفّتشـوها فحققوا معها اخلاخ» «روضة منطقة يف سـارة عىل مّكـة وقبضوا فتوّجهـوا اىل
جربئيل$، اهللاملسو هيلع هللا ىلص عىل كذب رسول وال رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص، عىل كذبنا ما واهللا عيل$: فقال هلا شيئًا، معها
اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول اىل ألوردن رأسـك الكتاب أو لتظهرن واهللا ثناؤه اهللا جـّل عىل جربئيـل$ كـذب وال

ضفرية شعرها. من الكتاب فأخرجت أخرجه، حتى تنحيا فقالت:
وأخرجت حتًام، فخافـت يفعلـه فسـوف يشء، عىل لو نـوى عيل$ أنه تعلم سـارة كانـت نعـم،

اخلروج اىل مّكة). من ومنعت عليها (وقبض عيل$ وأعطته قروهنا من الكتاب
له فقال اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول اىل بحاطب وجـاءوا اهللاملسو هيلع هللا ىلص، رسـول اىل به وجـاء أمـري املؤمنني$ فأخـذه
بدلت، وال وال غّريت نافقـت اهللا ما رسـول يا واهللا حاطب: فقال هذا؟ ما حاطب يـا رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص:
من بمكة وله إال من املهاجرين أحد مل يكن ولكن حّقًا، وأنك رسول اهللا اهللا، إال إله ال أن أشهد وإّنى
أن فأردت أهيل، فخشيت عىل ظهرانيهم بني أهيل وكان غريبًا)، (أي فيها عزيرًا وكنت يمنع عشريته،

أّختذ عندهم يدًا.
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وال جرى املسلمني بام سائر يعلم حتى املمتحنة سورة بداية اهللاملسو هيلع هللا ىلص عىل رسول ثناؤه جّل اهللا فأنزل
مثله: يفعلون

باملوّدة...﴾. إليهم تلقون وعّدوكم أولياء تّتخذوا عدّوي ال آمنوا الذين أّهيا ﴿يا
السـابقة ختربنا بأنه اآلية ولكن له، وغفر عـذره اهللا رسـول فقبل حياء، بكل حاطب الندم فأظهـر
استعامرية، ويف صداقة معهم يكّونوا وال الساعة، قيام حتى للكافرين يتجسسوا أال املسلمني عىل جيب

حاطب.(٨٤) أدانت احلقيقة
من كل االسـالم وأدان واألجنبي العدو مع التكتيكية الروابط أبطلت القرآنية احلادثة هذه ولكـن

االستعامر. ويعاون يساعد
حرب مدّمرة لقامت فورًا، مّكة الرسالة اىل تلك وصلت اجلاسوسة ولو تلك عىل يقبض لو مل حقًا
اىل أّدى النظامي، والتكتيك املرشكني بغتة اىل أصول وتوّجههم املسلمني يقظة ولكن ! اآلالف ولقتل

قتال. بدون مّكة فتح

الناس وسط عقاب اخلائن
النبيملسو هيلع هللا ىلص أن أمـر اهللاملسو هيلع هللا ىلص، رسـول وجاء (اجلاسوسـة) من سـارة املؤمنني$ الكتاب أمـري ملـا أخـذ
اىل النبيملسو هيلع هللا ىلص صعد ثم هبم، حتـى امتأل املسـجد اىل فاجتمعوا الناس يف فنودي جامعة، ينـادي: الصالة
قريش، عن أخبارنا خيفي وجّل أن عّز اهللا سـألت الناس إّين كنت وقال: أهيا بيده الكتاب وأخذ املنرب،

الوحي. فضحه وإال صاحب الكتاب فليقم بخربنا، خيربهم مّكة أهل كتب اىل منكم رجًال وإن
الوحي. فضحه وإال الكتاب صاحب ليقم وقال: ثانية مقالته اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول فأعاد أحد، يقم فلم

اهللا الريح العاصـف، فقال: أنا يا رسـول يف يـوم كالسـعفة يرعد وهو بلتعة أيب بـن حاطـب فقـام
يقيني. بعد وال شّكًا إسالمي، بعد نفاقًا أحدثت وما صاحب الكتاب،

هذا الكتاب؟ كتبت عىل أن محلك الذي فام النبيملسو هيلع هللا ىلص: له فقال
فيكون هلم علينا دائرة تكون فأشفقت أن عشرية، هبا وليس يل بمكة، أهًال يل إن اهللا رسول قال: يا

الدين. يف أفعل ذلك للشك ومل يل عندهم، ويدًا أهيل، عن هذا كفا هلم كتايب
منافق. بقتله فإنه مرين رسول اهللا وقال: يا اخلطاب بن عمر فقام

املسجد. فغفر هلم، أخرجوه من اهللا تعاىل اّطلع عليهم ولعّل بدر أهل من إنه اهللاملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول
رسـول فأمر لريّق عليه، اىل النبيملسو هيلع هللا ىلص يلتفت وهو أخرجوه، حتـى ظهره يف يدفعون النـاس فجعـل

جنيت.(٨٥) ما بمثل تعد وال رّبك فاستغفر جرمك وعن عنك عفوت برّده، وقال له: قد اهللاملسو هيلع هللا ىلص
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حتقق وعد احلّق
املدينة، اىل خفيًة النبيملسو هيلع هللا ىلص، فهاجر قتل عىل املرشكون قّرر املدينة، اىل مّكة من اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول ّملا هاجر
اهللا حرم مّكة وحمّل والدته، موطنه مّكة) تذّكر عن تبعد كثريًا ال (والتي اجلحفة منطقة اىل وصل عندما
مصاحبة كانت والتي الشوق فبدت آثار وروحه، هبا قلبه وتعّلق ارتبط اهللا، والتي بيت والكعبة اآلمن

املبارك. وجهه يف والتأثر باهلّم العميق
ملوطنك؟ اشتقت هل للرسولملسو هيلع هللا ىلص: وقال جربئيل$ عليه فنزل

نعم. النبيملسو هيلع هللا ىلص: قال
(٨٦).﴾... معاٍد اىل لرادُّك القرآن عليك فرض الذي ﴿إّن وجّل: عّز اهللا لك جربئيل$: يقول قال
مّكة، الباسل االسالم جيش فتح الرسولملسو هيلع هللا ىلص مع هذا الوعد، عىل سنوات سبع مىض وبعد وأخريًا

سبحانه وتعاىل. اهللا وعد وحتقق االسالم راية هبا ورفرفت
وخاصًة صدق وجّل عّز اهللا وشـكر الكعبة جاء بجانب مّكة، النبيملسو هيلع هللا ىلص ورد ملـا قبل، من قلنا وكـام

مّكة. اىل عودته يف تعاىل وعده حتقق

سبحانه اهللا شكر
حّقـه. ومعرفـة نعمتـه لوّيل شكـره هو االنسـان عنـد احلميـدة واملمتازة من الصفات

أحّبك ولوال أّن أّين يعلُم واهللاُ مّكة وقال: اىل التفت املدينة، اىل من مّكة اهلجرة الرسولملسو هيلع هللا ىلص أراد ّملا
مفارقتك. عىل وإّين ملغتمٌّ بدالً بك وال ابتغيت بلدًا آثرت عليك ملا عنك، أهلك أخرجوين

وجالل وفتح عّزة بكل املسـلمني مع مّكة ورد ملا سـنوات ثامين وبعد مّكة، من احلالة هاجر وهبذه
الرسج عىل جبهته وضع راكبًا اجلمل، وكان االسالم وعظمة املسلمني كثرة ورأى املقّدسة البلدة هذه
النوراين اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول قلب خيرب عن الذي الشكر كثرية، معاين وذو شـكٌر مجيل هللا(٨٧)، شكرًا وسـجد
منح والذي دومًا وجّل عـّز اهللا نذكر بأن ويعّلمنا حمدود، وجـّل الغري عّز اهللا وألطاف باملحبـة اململـوء

األعداء. وذّل للمسلمني واجلالل العّزة

ألصحاهبا إرجاع االمانة
مفتاح الكعبة بيـده والذي طلحة بن عثامن مّكـة، طلب فتح يوم احلرام املسـجد دخل النبيملسو هيلع هللا ىلص ملـا

األصنام. من ويطّهرها الكعبة، باب له يفتح حتى
مفتاح صاحب حيث كان ملقام املفتاح يعطيه أن النبيملسو هيلع هللا ىلص عم العباس من ذلك سـأله وبعد االنتهاء
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أخيه السـيايس ابن نفوذ من أن يسـتفيد يريد العباس خاص (كان وشـموخ عظمة العرب بني اهللا بيت
ملنفعته). واالجتامعي

االصنام من لـوث الكعبة بيـت اهللا تطهري الطلب، بعـد هـذا خالف عىل قـام الرسـولملسو هيلع هللا ىلص ولكـن
تؤّدوا أن يأمركـم اهللا ﴿إّن اآليـة: يتلو هذه وكان طلحـة، بن عثامن اىل املفتـاح بتسـليم وإغـالق باهبـا

(٨٨).﴾... أهلها اىل األمانات
أن يعطيه العباس فلام خرج سأله ركعتني، اهللا بيت يف صىل الرسولملسو هيلع هللا ىلص أّن الروايات: لبعض وطبقًا
اىل عثامن، ويعتذر يرد املفتـاح أن عّيل$ النبيملسو هيلع هللا ىلص فأمر النسـاء، سـورة من (٥٨) اآلية فنزلت املفتـاح

إليه.
برفق. جئت ثم وأّديت أكرهت عّيل يا له عثامن: فقال

يف النبيملسو هيلع هللا ىلص عثـامن فأقره فأسـلم عليه اآلية، وقرأ شـأنك، وجّل يف عّز اهللا أنزل لقد عّيل$: فقـال
يده.(٨٩)

يف االسالم البيعة مفهوم
الرابطة من نوع أهنا هـي البيعة معنى وخالصة لقائدها، األمـة وفاء إظهار هي يف االسـالم البيعـة
وبكل االسـتعداد متام مسـتعدين املسـلمون ويكون وقّوادها، بني املسـلمني وتعّهد املحكمة املعنويـة

سبيلهم. يف وجودهم للفداء

الرجال ووفاء بيعة
شـعر من سـوداء خيمة للرسـولملسو هيلع هللا ىلص نصبوا مّكة، يف احلكومة االسـالمية وتثبيـت مّكة فتـح بعـد
سبيل يف االستقامة ويبايعونه عىل باالسـالم فيقبلون جمموعات عىل شـكل إليه وجاء الناس باالبطح،

عنه. والدفاع واجلهاد االسالم
باٍق فدينك تتعّجب للنبيملسو هيلع هللا ىلص: ال وقال جربئيل$ عليـه فنزل لكثرة الناس، الرسـولملسو هيلع هللا ىلص وتعّجب

القرآن): من ١١٠ سورة النرص (السورة عليه وأنزل القيامة، ليوم
اهللا أفواجًا، يف دين يدخلـون ورأيت الناس والفتـح، اهللا نرص جاء الرحيم، إذا الرمحـن اهللا ﴿بسـم

تّوابًا﴾.(٩٠) كان إّنه واستغفره رّبك بحمد فسّبح
ألفان املرشكـني من أسـلم مّكة، فتـح مـن األوىل األيـام العرشة يف أنـه املؤرخـني وحسـب قـول

شخص.
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وكان الكعبة)، (بجانب املسجد يف جلس اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول أن القّمي: ابراهيم عيل بن تفسري يف وجاء
ويبايعونه. والعرص الظهر صالة حتى أفواجًا عليه يأتون الرجال

وبايعنه. بجانب املسجد وجلسن جاءت النساء للبيعة ثم

بيعــــة النســاء
الرسولملسو هيلع هللا ىلص مع الناس بيعة االمور السياسـية، وتدّل من هي االسـالم قائد مع البيعة املسـّلم أن من
أنه األمة يف وامرأة رجل كل جيب عىل ولذا تفرقة، أية بينهام يوجد وال ممزوج بالسياسـة الّدين أن عىل
عىل النساء جيب أنه عىل يدّل املطلب وهذا واستحكامه، تأسيس االسالم سبيل يف الرسولملسو هيلع هللا ىلص يبايعوا

محايته. اىل ويتطرقن السياسية أمور االسالم يف يتدخّلن أن أيضًا
بضع بايع فيها والتي العقبة بيعة يف بايع النساء مرتان، مرة الرسولملسو هيلع هللا ىلص زمن ويف االسالم تاريخ ويف
من وكان الرسولملسو هيلع هللا ىلص مع (بقرب مّكة) منطقة العقبة يف اهلجرة) (قبل املدينة من أهل شخص وسبعون

ثالثة نساء. بينهم
(١٢) اآلية تدّل كام مّكة بني النساء والرسولملسو هيلع هللا ىلص، من فتح الرابع اليوم يف حصلت األخرى والبيعة
ُيرشكن ال أن عىل يبايعنك املؤمناُت جاءك إذا النّبيُّ أّهيا ﴿يا وهي: املطلب، هذا عىل املمتحنة سورة من
وال وأرجلهنَّ أيدهينَّ بني يفرتينه ببهتاٍن يأتـني وال أوالدهنَّ يقتلن وال يزنني وال يرسقن وال شـيئًا بـاهللا

رحيٌم﴾. غفوٌر اهللا إّن اهللا هلّن واستغفر فبايعُهنَّ معروٍف يف يعصينك
هي: البيعة ورشوط

االصنام واألوثان. من شيئًا باهللا يرشكن ال أن -١
غريهم. من وال أزواجهن من ٢- وال يرسقن

وال يزنـني. -٣
باالسقاط. وال بالوأد أوالدهن ال يقتلن وال -٤

ال يلحقن أي أيدهين وأرجلهن بني يوجد مولود يف يكذبنه بكذب يفرتينه أي ببهتان ٥- وال يأتني
منك). ولدي هذا لزوجها فتقول املولود تلتقط املرأة (حيث كانت أوالدهم غري بأزواجهن

به. يأمرهن ما مجيع وهو معروف يعصني الرسولملسو هيلع هللا ىلص يف وال -٦
أيدهيم يده فـوق الرسـولملسو هيلع هللا ىلص جيعل فـكان باليـد يبايعـون النبـيملسو هيلع هللا ىلص بـمـصافحتـه الرجـال وكان
العطر بقليل من من ماء وعّطره بقدح دعا النبيملسو هيلع هللا ىلص أن قيل النسـاء، بيعة بالنسـبة اىل ولكن ويبايعهم،
وقال قام ثـم للبيعة)، ورشوط مـواد سـتة حتتوي عىل (والتي السـابقة اآلية وتال فيه، يـده غمـس ثـم
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بتلك وفاءها رسـميًا وتعلن املـاء يف يدها فلتضع الـرشوط عىل تلك أن تبايعنـي أرادت مـن للنسـاء:
الرشوط.(٩١)

صالة الظهر اىل الرجال يبايع املسجد قعد يف رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص أن القمي: أبراهيم عيل بن تفسري يف جاء
أراد أن يبايع مـن قال للنسـاء: ثم فيه يده فأدخل ماء من قدحا وأخـذ النســاء قعد لبيعة ثـم والعـرص

النساء. أصافح ال فإين يف القدح يدها فلتدخل
اهللا أمرنا الذي املعروف ما هذا اهللا رسول يا وقالت: املطلب عبد احلارث ابن ابنة حكيم أم فقامت

فيه؟ نعصيك ال أن به
فقال:

وجهًا. ختمشن ال أن -١
وال تلطمن خّدًا. -٢
وال تنتفن شعرًا. -٣
متزقن جيبًا. وال -٤

وال تسودن ثوبًا. -٥
والثبور. بالويل تدعون وال -٦

قرب.(٩٢) تقيمن عند وال -٧
الرشوط.(٩٣) هذه الرسولملسو هيلع هللا ىلص عىل فبايعن

بن حكيم هـي أم كلمـة ﴿املعروف﴾ عن سـألت الرسـولملسو هيلع هللا ىلص التي أن الروايـات، لبعـض وطبقـًا
هشام. بن حارث

ال ضمنها: من قال البيعـة رشوط الرسـولملسو هيلع هللا ىلص عن اعلن أنه ّملا االخرى بعـض الروايات يف وجـاء
ترسقن.

يعرفها أن خوفًا النسـاء ومتنّكرة مع كانـت متنّقبة والتي سـفيان أيب عتبة زوجة هنـد بنت فقامـت
أم يل أدري أحيّل فـال هنات، من ماله أصبت ممسـك،وإين رجٌل سـفيان أبا إن وقالـت: اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول

ال؟
لك حالل. فهو وفيام غرب مىض فيام يشء أصبت من كان حارضًا: ما والذي سفيان أبو فقال

عتبة؟ هلند بنت وإنك هلا: فقال وعرفها، اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول فضحك
عنك. اهللا عفا اهللا نبي يا سلف عام فاعف نعم، قالت:
تزنني. ال رشوط البيعة: ضمن من اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول فقال
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احلّرة؟ تزين أو منكراهتا: هند لتغّطي فقالت
فضيحتها. ابتسامته وسّبب يف اجلاهلية وبينها بينه ملا جرى رجال فتبّسم

وفاءهن وأعلـّن االسـالم، قوانني أسـاس عىل الرسـولملسو هيلع هللا ىلص أيضا النسـاء بايعت الرتتيـب، وهبـذا
قبل الرسولملسو هيلع هللا ىلص بيعتهن. االساس هذا وعىل لالسالم

مطعم بن جبري الوحيش غالم عن العفو
غزوة يف قتل الذي «طعيمة» عم جبري وكان املرشكني رؤساء جلبري بن مطعم أحد عبدًا وحيش كان

الشهداء محزة$. سيد عىل يد بدر
غزوة بدر، يف وابنها وأخيهـا والدها قتـل والتي أبو سـفيان زوجة والكافرة وكانـت هنـد املرشكة

وعّيل$ ومحزة$. الرسولملسو هيلع هللا ىلص لقتل متعّطشة
الرجل هو وحيش أن وجـدت بحثها خـالل ويف لنفسـها، تنتقم حتى هؤالء لقتل وكانـت ختطـط

العمل. هلذا املناسب
أّين عىل فعالوًة محزة)، أو عيل أو (حممـد الثالثة هؤالء قتلت أحد إن له: قالت ثم وجاءهـا فطلبتـه
ألن بالتأكيد يسـاعدك جبري وسوف تريد، ما كل وسأعطيك أعتقك، فسـوف موالك من سأشـرتيك

يد محزة. عىل بدر يوم قتل عّمه
فيه. فال حيلة يل حممد أما محزة$ وقال: قتل هند يف باقرتاح وقبل فانخدع وحيش بخدع الدنيا

املرشكني املدينة بني مـن بالقرب أحد جبل يف اهلجرة) مـن الثالثة السـنة (يف أحد غزوة ّملـا حدثت
ورماه انشـغاله بالقتال فاسـتغل الناس هّدًا هيّد رآه حتى حلمزة، وكمن رحمًا وحيش أخذ واملسـلمني،
ولكنه خلف وحيش، كاألسـد محزة$ خلفه، فجرى وخرجت من خارصة محزة$ فوقعت يف برحمه

كالثعلب. محزة$ من فّر
واستشهد.(٩٤) عىل االرض سقط حتى محزة$ ونزف

غيابيًا االسـالمية احلكومـة حكمت عليـه وقـد الفارين مّكة مـن فتـح بعد وحـيش مـن كان لـذا
باالعدام.

حتى ويتوب ندمه املناسـبـة إلعالن يتأمل الفرصـة تلك اجلناية، وكان ملثل إقدامه عىل ولكنه ندم
ملا وصل الطائف يف للهجرة، وكان يعيش هاربًا الثامنة السنة يف مّكة فتحت ملا اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عنه يعفو
هذه يف تعاىل اهللا عّز وجـّل ومغفرته ويقـول اهللا عفو فتأمل سـورة الزمـر من اآليـة (٥٣) اىل مسـامعه
إّنه مجيعًا الذنوب يغفر اهللا إّن اهللا رمحة من تقنطنوا ال أنفسـهم عىل الذين أرسفوا عبادي يا ﴿قل اآلية:
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الّرحيم﴾. الغفور هو
وأسلم نفسه وعّرف رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص، وأتى العفو، مّكة آمًال فتح بعد اىل مكة عياله مع وحيش فقدم

حمّمدملسو هيلع هللا ىلص. وبرسالة وجّل عّز بوحدانية اهللا وشهد
وحيش؟ اهللاملسو هيلع هللا ىلص: أنت قال رسول

قال: نعم.
محزة؟ عّمي قتلت كيف الرسولملسو هيلع هللا ىلص: قال

ويف النوراين سيامئه عىل دموعه ونزلت قطرات شديدًا الرسولملسو هيلع هللا ىلص بكاءًا فبكى قتله، بكيفية فأخربه
آخر مكاٍن (اذهب اىل عنّي وجهك غّيب قال له: حّرًا، ولكنّه وأصبح عنه نفس الوقت عفا الرسولملسو هيلع هللا ىلص

العزيز). عّمي وجه قاتل رؤية أستطيع ال
لالسـالم احلامة من أصبح بعده الكبرية، ومن جنايته من بالرغم وحيش الرتتيب، تـّم إعفاء وهبـذا
أبو بكر زمن يف ذلك (كان االنصاري دجانة أبو معه وكان بالنبوة، اّدعى الذي الكّذاب مسيلمة فقتل

الياممة). غزوة يف
(مسيلمة). الناس وأسوأ (محزة) الناس أفضل قتلت وحيش: قال احلادثة هذه وبعد

اجلنة.(٩٥) أهل من (وحيش) وقاتله محزة يف بعض االحاديث: وجاء
باالسالم، قبلوا والذين كوحيش أشخاص عفا عن فتح مّكة يف الرسولملسو هيلع هللا ىلص أن نجد وهبذا الرتتيب

القرآن. دستور أساس عىل

حنني غزوة عن لوحة
يف يعيشـون كانوا والذين أكرب القبائـل من ومهـا الثقيف مع اهلـوازن قبيلة اجتمـع مّكة فتـح بعـد
يقاتلوا أن عىل واتفقوا الرشقي ملّكـة) وحوهلا، اجلنوب جهة من مّكة عن فرسـخ ١٢ (وتبعد الطائـف

املسلمني.
هلم: وقال املذكورتني الطائفتني اهلـوازن، طائفة رئيس عوف بن مالك مجع عندمـا القصة وبـدأت
يأتينا أن قبل نتهيأ األفضل أن من إنه اجلمع: فقالوا فتح مكة بغزونا، بعد يقوم حممدملسو هيلع هللا ىلص أن املمكن من

املسلمني.
مّكة. للحركة اىل واستعدوا هّيأوا السالح االتفاق هذا وبعد

قيس، قبائل من قليل اليهم عدد وانضّم املحيطة، القبائل مجيع من عوف اجلموع بن مالـك فجمـع
وكالب. كعب عيالن،
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احليوانات حّتى وذرارهيم ونسـائهم أمواهلم يسـوقوا معهم بأن مالك أمرهم املقاتلون اجتمع وّملا
ناموسهم وأمواهلم. حلفظ كان ولو ال يفّروا حتى ذلك من وكان اهلدف معهم، ساقوهم واإلغنام

وأحيانًا تسمى والطائف، بني مّكة تقع التي حنني جرت يف ألهنا بغزوة حنني، الغزوة هذه وتعرف
األوطاس. يف وقعت الغزوة بعض هذه ألنه األوطاس، بغزوة الغزوة هذه

اهلوازن. من قبيلة كانوا الغزوة هذه يف العدو ألن أغلبية تسمى بغزوة اهلوازن، وأحيانًا

األعمى الشيخ اعرتاض
رأوها مناسبًا األوطاس، منطقة اىل مقاتل ألف من ثالثني واملكّون واهلوازن العدو وصل جيش ّملا

املناطق األخرى. دون من فاختاروها للقتال
ذهب برصه قد كبـريًا شـيخًا وكان القوم، وكان رئيس جشـم، يف دريـد بن الصّمة اجلشـمي وكان

الصبي؟ وبكاء الشاة وثغاء البقر، وخوار وهنيق احلامر، البعري، رغاء أسمع يل ما فقال:
نفسه عن امرئ وذرارهيم ليقاتل كل ونسـائهم أمواهلم الناس مع عوف سـاق مالك بن إّن فقالوا:

وأهله. وماله
نحور هوازن يف بيضة قدمـت شـيئًا، تصنع مل وحيك قال له دريد: جاء مالكًا، فلام ادع يل قـال: ثـم
عىل الرجال والق حماهلم، وممتنع بالدهم عليا اىل هوازن بيضة اردد يشء؟ املنهزم وجه يرد وهل اخليل
كانت وإن بـك من ورائك، حلق فإن كانت لك وفرسـه، بسـيفه رجٌل إال ينفعك فإنه ال متـون اخليل،

يف أهلك وعيالك. فضحت قد تكون ال عليك
أحد. منهم حيرض مل قالوا: وكالب؟ كعب ما فعلت قال: ثم

وال كالب. كعب تغيب سعادة ما كانت عالء و يوم كان لو واحلزم، قال: غاب اجلد
علمك. وكرب قد كربت وقال: إنك واعرتضه بكالمه مالك يقبل فلم

سـيوفكم، وامحلوا جفون واكرسوا ظهره أهله وماله خلف منكم رجٍل كل ليصري وقال: أعلن ثم
واحد. رجل محلة

وحزينة. مصفّرة بوجوه عادوا وبعد مّدة املسلمني، إلخباره بأوضاع جواسيس فبعث مالك
لذا رعبنا.(٩٦) أبلق خيول عىل رجال بيض عن عّلة ذلك، فقالوا: رأينا مالك فسأهلم

صفوان وطلب من مّكة عىل حاكًام ُأسـيد بن عّتاب وعّني قبيلة اهلوازن، بقرار رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص فعلم
أسلحة. مرشكًا، كان والذي أمّية بن

يا حممد؟ أغصبًا فقال صفوان:
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مضمونة. ولكن عارية ال، قال:
مائة درع. فأعطاه هبذا، بأس ال قال:

حنني(٩٧) وادي وصلوا حتى فساروا معه، كانوا آالف وعرشة مكة من ألفني اهللاملسو هيلع هللا ىلص يف رسول فخرج
السـنة يف شـوال شـهر أو رمضان شـهر آخر هذه الغزوة يف (حصلت املؤمنني$، أمري اىل ودفع رايته

شهر). من أقل مّكة وفتح الغزوة بني كانت التي الزمنية أن الفرتة يعني وذلك اهلجرة، من الثامنة
مل يلق لقومه: إّن حممدًا وخبيثا رجًال شـجاعا كان والذي العدو جيش بن عوف قائد مالـك وقـال

حيسن احلرب. أحدًا
غبش يف كان فإذا الشـجر، ويف الوادي هذا يف شـعاب واكمنوا سـيوفكم، جفون اكرسوا قال: ثم

القوم. وهدوا واحد رجل محلة فامحلوا الصبح
حنني. اىل انحدروا ثم باحلركة، أمرهم ثم الصبح صالة الرسولملسو هيلع هللا ىلص مع أصحابه فصّىل

للهزيمة عوامل ثالثة
ثالثة وفّروا، املسلمون اهنزم الحقًا - ذكره سيأيت كام - اهلوازن جيش املسلمني ملا واجه البداية يف

وهي: البداية املسلمني يف هزيمة اىل أّدت أسباب
التوبة). سورة من (٢٥) اآلية من املطلب هذا نستفيد لكثرهتم (كام غرورهم -١

اخلّطة. هلذه املسلمني وجهل ويف الشجر يف شعاب الوادي العدو كمني -٢
تضعيف اىل أّدى املسـلمني ممـا سـائر عىل فرارهم فأّثر حديثـًا، أسـلموا مسـلم ٣- وجـود ألفـني

روحّيتهم.
إذ حنٍني ويوم كثريٍة مواطن يف اهللا ﴿لقد نرصكـم من سـورة التوبة: اآلية (٢٥) يف نقرأ ذلك: بيـان

مدبرين﴾. وّليتم ثم رحبت االرض بام عليكم وضاقت شيئًا تغن عنكم أعجبتكم كثرتكم فلم
(وسـواد لكثرهتم الغرور وهذا اليوم، نغلب لن بغرور: قـال املسـلمني أحد أن اآلية ذيـل يف روى
واآلن للهزيمة، سـببًا كان عـّز وجّل، اهللا عىل الكامل والتـوّكل االيامن خلـروج والـذي أّدى اجليـش)

القصة: لنتوجه اىل
ناحيـة، فاهنزمت كل من عليهم كتائب هـوازن خـرج وادي حنني، اىل االسـالم وصـل جيش ملـا
إال أحد يبق ومل ورائهم، من الذين واهنزم أسـلموا حديثًا)، قد (كانوا يف املقدمة كانت املجموعة التي

جيش االسالم. عىل االهنزام وبدت آثار اهنزم،
ضمنهم من الرسـولملسو هيلع هللا ىلص، وكان مع فقـط(٩٨)، أشـخاص تسـعة منهم بقى الذي أن هنا والعجيـب
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شجاعة. وقاوموا بكل قاتلوا حيث هاشم، بني من أشخاص وعّدة النبي) وعباس (عم عيل$
العهد. وذكرهم بالقوم، ناد صيتًا: جهوريًا وكان رجًال الرسولملسو هيلع هللا ىلص للعباس فقال

اذكروا تفرون؟ اىل أين البقرة، سورة أصحاب يا الشجرة، بيعة أهل يا صوته: فنادى العباس بأعىل
اهللاملسو هيلع هللا ىلص. رسول عليه عاهدتم الذي العهد

االنـصـار وتـبــادر لبيك لبيـك، وقالـوا: تراجعوا العبـاس صـوت الـمـســلـمـون سـمع فلام
ومل وجه، كل يف فمـروا وقبيحة، سـاحقة هزيمة هوازن واهنزمت اهللا، من عنـد النرص ونـزل خاصـة،
وأرس ونسـاءهم، أمواهلم املسـلمني اهللا زهاء مائة رجل، وأغنم منهم وقتل آثارهم، يف املسـلمون يزل

بعضهم.
أسلموا مسلم ووجود ألفان العدو لكمني الكايف إّطالعهم وعدم االسـالم كثرة جيش غرور أّدى
ولكن االسـالم ظاهريًا، جيش هزيمة اآلخرين، اىل نفوس تضعيف عىل بعث والذي وفرارهم حديثًا
انتصار اىل أّدى أشخاص)، تسعة الكيل أخرى (املجموع وقلة وعّيل$ رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص واستقامة ثبات

عظيًام. انتصارًا املسلمني
أهل السنة: عند سند معترب هو البخاري والذي صحيح يف نقل

رسـول اىل الناس ثم تراجع اهللا، أمر قال: الناس؟ ما شـأن النّاس، وقلُت يف اخلطاب بن عمر فإذا
اهللا.(٩٩)

ويضّعف العدو، بالروح يرتقي والذي وااليامن به اهللا عىل هو التوّكل لالنتصار عامل أهم إن نعم،
كثريٍة﴾. مواطٍن يف اهللا نرصكم ﴿لقد :(٢٥) اآلية التوبة، سورة يف وجّل اهللا عّز يقول

االمدادات هـو وهذا موطن يف ثامنـني نرص املسـلمني ثناؤه جـّل اهللا أّن الروايـات لبعـض وطبقـًا
عىل الشـديد والعقاب العـذاب ونزول املسـلمني اطمئنان اىل أّدى مرئـي ممـا الغـري واجليـش الغيبيـة

الكافرين.(١٠٠)
ومن وأخذت ثقيف أوطاس، تبعهم اىل ومن األعراب فأخذت فرقتني، تفرقوا املرشكون ملا اهنزم
بالراية عامر أبو فتقدم مجاعة، يف أوطاس اىل األشعري عامر أبا النبيملسو هيلع هللا ىلص فبعث اىل الطائف(١٠١)، تبعها
عليهم حتى فتح اهللا املسـلمون األشـعري فقاتل أبو موسـى أخاه الراية فأخذ حتى قتل دوهنا، وقاتل

االوطاس).(١٠٢) بغزوة سّميت الغزوة هذه أن التاريخ، يف (وجاء ونرصهم
وقيل أيامًا، الطائف وحارصوا حصن الطائف، اهللاملسو هيلع هللا ىلص اىل رسول من بأمٍر االسـالم جيش سـار ثم
أن هذه التاريخ يف (وجـاء يومًا ثالثـني عرشين أو حارصوهـم أهنم البعـض اآلخر وقال أيـام عـرشة

الطائف). غزوة هي الغزوة
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االسـالم، جيش لقتال غيالن بن نافع بقيادة الثقيف قبيلة من جمموعة الطائف حصن خرج من ثم
القوم املرشكـون وحلق واهنزم عـّيل$، فقتله «وج»(١٠٣) ببطـن خيلـه عّيل$ يف املؤمنـني أمـري فلقيـه
وأبراج العالية اجلـدران احلصن ذو يفتح مل ولكـن فأسـلموا، مجاعة اىل النبيملسو هيلع هللا ىلص منهم الرعـب، فنـزل

املراقبة.
الغنائم هبا كثرية، وقّسم ومعه غنائم اجلعرانة منطقة املنترص االسالم جيش مع الرسولملسو هيلع هللا ىلص جاء ثم

املسلمني.(١٠٤) عىل
مّكة وجعل أنظمة مّكة عىل حمافظًا عّني مّكة واعتمروا، ثم مع املسـلمني اىل اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول عاد ثم
ودام القعدة من ذي ٢٤ يـوم ووصلوها اىل املدينة اجليش مع خرج ثـم االسـالمية احلكومة نظر حتـت

يومًا. ثامنني السفر احلريب هذا
القعدة. ذي من ٢٤ إليها يف وعادوا رمضان من يوم ثاين املدينة من خرجوا قد كانوا حيث

احلجة للسنة ذي من األوىل العرشة حتى مّكة يف املسلمني مع ظّل أن الرسولملسو هيلع هللا ىلص هو اآلخر والقول
احلج. أداء مناسك بعد اىل املدينة عادوا اهلجرة ثم الثامنة من

التي حصل العظيمة واملأخوذات حنني غزوة يف العظيمة للمسـلمني خالصة للحامسـة هذه كانت
اىل والعودة والطائف املدينة اىل مكة من يوم املائة أو الثامنني سفرهم يف الرسـولملسو هيلع هللا ىلص واملسـلمون عليها

املدينة.
جيش كثرة اىل (مـع التوجـه للمسـلمني العظيم واالنتصـار الغـزوة عظمـة هـذه مـدى وإلدراك
األعداء مـن مرشك آالف سـتة نحو املسـلمون أرس الغزوة هذه يف أنـه: نعـرف أن يكفـي الكافريـن)

كيلو من الفضة. و ٨٥٢ شاة ألف ألف بعري و٤٠ ٢٤ وغنموا
شاة وبعري.(١٠٥) من حيىص ال كثرية غنائم عىل حصلوا أهنم البعض: ونقل

عىل مثل واملادية املعنوية املسـلمني بنية وبتقوية الدقيـق النظامي بتدبريه الرسـول االعظمملسو هيلع هللا ىلص فنال
قبل. من االنتصار عظمة ذلك عىل مثل املسلمون حيصل مل والذي العظيم االنتصار هذا

سورة العاديات ونزول السالسل ذات غزوة
عيل$ املؤمنني أمـري وجماهدات اهلجـرة، من الثامنة السـنة يف وقعت التـي الغزوات إحـدى مـن
هي غزوة ذات القـرآن، من املائة السـورة العاديات، سـورة فيها عجيب ونزلت انتصار اىل فيهـا أّدى

السالسل.
هذه السورة: األوىل من اخلمسة يف اآليات نقرأ
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مجعًا﴾. فوسطن به نقعًا، به فأثرن صبحًا، فاملغريات قدحًا، فاملوريات ضبحًا، ﴿والعاديات
السالسل: ذات غزوة رشح اىل نلفت نظركم وهبذه املناسبة

يابس يف وادي ألف فـارس عرش اثنـى اجتامع خرب املدينة بلـغ اهلجرة ملا مـن السـنة الثامنة كانـت
إليهم ليسـريوا فارس أربعة آالف بكر يف أبا فأمر الرسـولملسو هيلع هللا ىلص وعّيل$، حممدملسو هيلع هللا ىلص قتل عـىل ليتعاهـدوا
بن اخلطاب الرسولملسو هيلع هللا ىلص عمر الصالح القتال، فبعث من ليس أنه بكر أبا رأى ولكن عليهم، ويقضون
واستشهد قاتلوا الروايات أهنم لبعض (وطبقًا نتيجة بدون أيضا فعادا جمّهز، العاص بجيٍش عمرو ثم

وعادوا). واهنزموا االسالم عساكر من الكثري
بقلبه عـّيل$ فأجابه وادي يابـس، بالسـري اىل أمـره ثم علّيـًا$ الرسـولملسو هيلع هللا ىلص دعـا املـّرة هـذه ويف

وروحه.
اىل منزل فمـىض شـديد، وجه يف النبـيملسو هيلع هللا ىلص حتى يبعثـه هبـا يتعصـب ال عصابـة لعـّيل$ وكانـت

وادي الرمل. إىل قال: أيب؟ بعثك وأين تريد؟ أين فقالت: منها، فالتمس العصابة فاطمة¢
يقتل أن أختافني تبكني؟ ما لك فقال هلا: احلال تلك عىل وهي فدخل النبيملسو هيلع هللا ىلص عليه، إشفاقًا فبكت

اهللا. كال إنشاء بعلك؟
مع عسـاكر فسـار النبيملسو هيلع هللا ىلص لواء خرج ومعه ثم اهللا، يا رسـول عيل باجلنة تنفس ال عّيل$: له فقال
ويف النهار يسـريون ليـًال كانوا ثم املعروف الطريق غـري آخر طريقًا فأخـذ يابـس، اىل وادي االسـالم
الصبح وجه كان فلام بسحر، القوم واىف حتى الرتتيب تقدم وهبذا الصخور والتالل، وراء يسـتخبئون

عليهم. أغار
فتفرقـوا مفتضحني شـيئًا يفعل أن يسـتطع فلـم نوم شـبه يف حالـة العـدو كان الوقـت، هـذا ويف

ومنهزمني.(١٠٦)
منهم ستة قتل العدو عىل عّيل$ هجم كتاب «االرشـاد»: بعدما يف مفيد الشـيخ الكبري العامل يقول

اىل النبيملسو هيلع هللا ىلص. وتوجه الغنائم، وحازوا املسلمون، وظفر املرشكون واهنزم سبعة، أو
فزعـًا من منامه، تنبه إذا بيتي يف قائـًال اهللاملسو هيلع هللا ىلص نبي كان اهللا عنها قالـت: ريض سـلمة عـن أم فـروى

قادم. علّيًا$ أّن خيربين هذا جربئيل$ لكن جاري، اهللا صدقت جارك، قال: اهللا له: فقلت
برص فلام اهللاملسو هيلع هللا ىلص، رسول مع صفني له املسـلمون فقام علّيًا، يسـتقبلوا أن فأمرهم الناس اىل خرج ثم
عنك تعاىل ورسـوله اهللا فإن اركب لهملسو هيلع هللا ىلص: فقال يقبلهام، قدميه وأهوى اىل فرسـه، عن ترجل بالنبيملسو هيلع هللا ىلص

راضيان.
من لبعض النبيملسو هيلع هللا ىلص فقال الغنائم، املسـلمون وتسـلم منزله اىل وانرصف فرحًا، املؤمنني فبكى أمري
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أمريكم؟ رأيتم كيف اجليش: يف معه كان
عن أسـأله النبيملسو هيلع هللا ىلص فقال اهللا، هو بقل فيها قرأ إال صالة مل يؤم بنا يف أنه شـيئًا إال منه ننكر مل قالوا:

االخالص؟ بسورة إال يف فرائضك هبم تقرأ مل مل قال له: جاءه فلام ذلك،
لوال يا عّيل له: قال ثم أحبك كام أحببتها، اهللا قد فإن النبيملسو هيلع هللا ىلص: له قال أحببتها، اهللا رسول يا فقال:
ال متر اليوم مقاالً فيـك لقلت مريم بن عيسـى يف النصارى قالت ما طوائف فيك تقـول أن أشـفق أين

قدميك.(١٠٧) حتت من الرتاب أخذوا منهم إال بمأل

عّيل$ يد عىل العدو مقاتلني هالك
التفت العدو اىل جيشه مع عّيل$ اقرتب ملا أنه السالسل ذات قصة غزوة أخرى يف لروايات طبقًا
بعضهم وقال املرشكون عرفوهـا، ورآهـا رفعها أن فلام ارفعهـا، له: فقال النبـيملسو هيلع هللا ىلص اىل صاحـب رايـة
أشدهم من املرشكني من غالم فخرج وأصحابه، حممد هذا تطلبونه، جئتم الذي عدوكم هذا لبعض:

إيل. فليربز حممد؟ الكذاب، أيكم الساحر أصحاب يا النبي: أصحاب كفرًا فنادى وأكفرهم بأسًا
يقول: طالب$ وهو أيب بن عيل املؤمنني أمري إليه فخرج

عيل أنا قال: أنت؟ له: من من عند احلق، قال باحلق جاء حممد الكذاب، الساحر أمك أنت ثكلتك
حممد؟ من املنزلة هذه لك ابنته، قال: وزوج عمه، اهللا، وابن رسول أخو طالب، أيب بن

عّيل$ عىل شـد ثم حممدًا، لقيت أبـايل كنت ما واحد، رشع قال: فأنت حممـد عيل: نعـم، لـه قـال
منهام واحد كل محل ثم الشعر ورجز بأبيات من طالب$ أيب بن عيل وأجابه من الشعر، بأبيات ورجز
نادى ثم النار، اىل اهللا بروحه وعّجل فقتله، رضبة فرضبه عيل$ رضبتان، فاختلف بينهام صاحبه، عىل

مبارز؟ من هل املؤمنني$: أمري
اهللا وعّجل فقتله رضبة املؤمنني$ أمري فرضبه صاحبه، منهام عىل واحد كل ومحل املقتول، أخ فربز

مبارز؟ هل من عيل$: نادى ثم بروحه اىل النار،
منهام واحد كل بخمسامئة فارس، ومحل يعد وهو اجلمع، صاحب وكان مكيدة بن احلارث له فربز

مبارز؟ هل من عّيل$: نادى ثم النار، اىل اهللا بروحه وعّجل فقتله، عّيل رضبة فرضبه عىل صاحبه
عليه فرضبه عّيل صاحبه منهام عىل واحـد كل محل ثم الفتاك بن عمرو له: عّمه يقال ابن إليـه فـربز

من مبارز؟ هل عّيل$: نادى ثم النار، اىل بروحه اهللا وعّجـل فقتله، رضبة السـالم
وسـبا مقاتليهم، مجعهم، فقتل عـّيل$ توسـط حتى املؤمنـني$ أمـري فشـد أحد، إليه يـربز فلـم
أصحابه ومجيع فخرج النبـيملسو هيلع هللا ىلص ذلك فبلغ اهللاملسو هيلع هللا ىلص اىل رسـول وأقبل بسـبيهم أمواهلم، وأخذ ذرارهيم،
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املؤمنني أمري وجه عن الغبار يمسـح النبيملسو هيلع هللا ىلص املدينة، وأقبل من أميال ثالثة عّيل$ عىل اسـتقبل حتى
أزري بك شّد عّيل الذي يا هللا يقول: احلمد عينيه ويبكي، وهو بني ويقبل طالب$ بردائه، أيب بن عّيل
وسالمه اهللا صلوات عمران بن موسـى أخي سـأل كام فيك سـألت اهللا إنني عّيل بك ظهري، يا وقّوى

يشد بك أزري. أن سألت رّيب أمره، وقد يف يرشك هارون عليه، أن
فإنام أيب طالب$، بن عّيل حب يف تلوموين ال معارش أصحايب وهو يقول: التفـت إىل أصحابه ثـم
أحبني ومن أحبنـي فقد أحبك من عـّيل يا وأدنيه، علّيـًا أحب أن أمرين اهللا، واهللا مـن أمـر علّيـًا حّبـي
فقد أبغضك يا عّيل من حمّبيه اجلنة، يسـكن أن اهللا عىل وحقيق اهللا أحبه اهللا أحب ومن فقـد أحـب اهللا،
يوم يقفه أن اهللا عـىل وحقيق ولعنه، أبغضه اهللا ومن أبغـض اهللا، فقد أبغض أبغضني ومـن أبغضنـي،

عدالً.(١٠٨) وال رصفًا منه يقبل وال موقف البغضاء القيامة

حرق وهدم مسجد رضار
باالضافة اىل ملحوظة، بصورة االسالم املسلمني وانترش به أحاط املدينة، اىل الرسـولملسو هيلع هللا ىلص هاجر ملا

جديدًا. رونقًا وإضافته االسالم علو اىل مما أّدى بدر يف غزوة املسلمني انتصار
باملبارزة ضد االسالم بظهور رسول املبّرشين من كان والذي أبو عامر ويسمى املسيحيني أحد قام
من واسـتمّد مّكة، اىل املدينة من فهرب حوله، كان مـن وتركه رسيعًا انترش االسـالم بعدمـا االسـالم

األحزاب. النبي وحزب عىل الرسولملسو هيلع هللا ىلص، للحرب ضد العون مّكة كّفار
سـقط حيث الّصفني، بني احلفر بحفر أمر الذي وهو املسـلمني، ضد أحد لغزوة خّطط الذي فهو

رضسه. وكرس وجرح إحداهن الرسولملسو هيلع هللا ىلص يف
جيشًا جيّهز أن منه وطلب هرقل، الروم ملك اىل وذهب الروم اىل أبو عامر هرب غزوة أحد وبعد
أن املدينة ملنافقني كتـب أنه درجة اىل وقاحته املدينة، ووصلـت حممدًا من وإخـراج ملحاربـة املسـلمني
ظاهرّيًا، املسلمني من والعّلة الضعف أهل عىل التوسـعة من احلسنة لألعامل مسـجدًا وابنوا اسـتعدوا

بعد. االسالم فيام ضد عىل للعمل مركزًا احلقيقة ليكون يف ولكنه
عارفًا وعّينوا شـابًا قباء، بجانب مسـجد مسـجدًا يظهرون االسـالم كانوا والذين املنافقون فبنـى

بن جارية. ويسمى جممع إمامًا للمسجد للقرآن
من للحّد تبوك جبهـة اىل بالسـري املسلمني الرسولملسو هيلع هللا ىلص أمر اهلجرة عندما من السـنة التاسـعة كانت
ويفتتحه، املسجد يذهب اىل حتى الرسولملسو هيلع هللا ىلص املسجد اىل باين جاء ذلك وأثناء جيش الروم، جتاوزات

تبوك. اىل سريه بسبب املوضوع ولكنهملسو هيلع هللا ىلص أجّل هذا
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الفتتاح ودعوه املنافقني املدينة، فجـاءه اىل الرسـولملسو هيلع هللا ىلص عاد تبوك غزوة املسـلمني يف انتصار وبعـد
حيلتهم، غطاء عنهـم كشـف سـورة التوبة من (١١٠) وحتى اآليات (١٠٧) بنزول ولكن املسـجد،
وأمره املسـجد، هذا يف ويصيل يقوم بأن نبيه وجّل عّز اهللا وهنى رضار، ذلك املسـجد بمسـجد وعّرف

قباء. مسجد وهو أساسه وضع منذ أول يوم عىل التقوى أساسه أسس مسجدًا يصيل يف بأن
اّختذوا نقرأ:﴿والذين حيث بشـدة وتوبيخهم املنافقني انتقاد تم سـورة التوبة من (١٠٧) اآلية ويف
إن إردنا وليحلفّن قبل من ورسوله اهللا حارب ملن وإرصادًا املؤمنني بني وتفريقًا وكفرًا رضارًا مسجدًا

إّهنم لكاذبون﴾. يشهُد واهللا احلسنى إال
بإحراقه من املسلمني جمموعة أمر بل فحسـب، وليس ذلك املسـجد يصل الرسـولملسو هيلع هللا ىلص بذلك فلم
حيث أمرهم للقاذورات حمًال وجعلوه هدموا حائطه بالنار، ثم املسـجد سـقف بحرق فقاموا وهدمه،

فيه اجليف.(١٠٩) تلقي كناسة بأن يّتخذ الرسولملسو هيلع هللا ىلص
وفضحهم، حمـل اجتامعاهتم وهدم قاطعّيـة، املنافقني بكل وقف الرسـولملسو هيلع هللا ىلص أمـام وهبذا الرتتيب
يكونوا أن وهو أال القيامـة حتى يوم للمسـلمني درسـًا مهًام املؤذيـة، وأعطى عامر أيب خّطة وأفشــل
مسـاجد كانت لو حتـى قواعدهـم حيرقـوا وأن حيلهـم، عليهـم ينطـوي وال املنافقـني حذريـن مـن

واجليف. للقاذورات حمًال وجيعلوهنا
غليظًا قرآن وأقسموا قسًام منهم وبيد كل اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول اىل جاءوا املنافقني املثنى: أن يف ديوان جاء
من االستفادة فيستطيع بعيد، بيته للذي املسجد بنينا وقالوا: وبرأوا أنفسهم ذلك، عىل ينوون ال بأهنم

املسجد. هذا
املحتالون. عنّي أهيا الرسولملسو هيلع هللا ىلص: ابتعدوا فقال

ذلك. عىل وأقسموا وراءه، من أن ننوي السوء هللا وقالوا: حاش صاحوا ولكنهم
املوّقرين؟ الّشـيب الرسـولملسو هيلع هللا ىلص يفضح ملاذا بلسـاهنم اجلميل: انخدع والذي االصحاب أحد فقال

... وملاذا؟ ... يعفو؟ ملاذا؟ ال ملاذا العالية؟ الصفات من واملغفرة العفو أليس عليهم؟ يسرت ال ملاذا
وكانت احليوانات، فضـالت فوق رضار املنام مسـجد يف حتى رأى األوهام ذهنـه هذه ويف فبـات
عن يمحي حتى للنفاق، ففزع وهرب القبيح الوجه فشـاهد باطنه، له وكشـف النجاسـة أحجاره من

باملنافقني.(١١٠) خداعه سوء آثار قلبه

واالرضاب عنهم املخالفني عقاب
واسـتعد هتيأ امرباطور الروم أن اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول وصل اخلرب اىل ملا اهلجرة من التاسـعة السـنة كانت
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منها: الروم ملحاربة مشاكل صعبة عّدة النبيملسو هيلع هللا ىلص فواجه االسالم املدينة، مركز عىل للهجوم
الثمرات. إدراك يف وقت الروم، لغزوة واجلهاد املدينة من باخلروج الرسولملسو هيلع هللا ىلص أمر كان -١

عن املدينة. تبوك لبعد نظرًا كثرية مشاكل سفرهم لذا صاحب جدًا حار اجلو وكان -٢
كانوا الروميني ألن احلرب، صعوبة يف زاد (تبوك) الروم بالد ويف الـروم الدولة العظيمة ٣- قتـال

يشء. كل عىل هناك مسيطرين
صعب ومشكلة. كان أيضا أمر ملدة شهران املدينة وترك -٤

تبوك بقيادة مقاتل سـاروا اىل ألـف مكّون من ثالثني منّظـم بتكوين جيش الرسـولملسو هيلع هللا ىلص وبإعـالن
الرسولملسو هيلع هللا ىلص.

وإيقاع أمر الرسـولملسو هيلع هللا ىلص لتوهني واحتالوا ونفاقهم ايامهنم لقلة احلرب يف املشـاركة املنافقون وامتنع
فلم أمكنهم فيه ما بكل الرسولملسو هيلع هللا ىلص قتل ويف املسلمني ضعفاء اىل الشبهة وإلقاء االختالف بني املؤمنني

عليه. يقدروا
ثالثة رجال عنهم تبوك ختلف قاصدًا املدينة املنظم من االسـالمي اجليش مع الرسـولملسو هيلع هللا ىلص حترك ملا
وعندما أهنم انشغلوا باحلصاد ومؤمنني إال مسلمني كانوا أهنم من ومرارة، بالرغم كعب هالل، وهو:
لتأّخرهم كبـري خالف ارتكبوا أهنـم علموا ولكنهـم االسـالم جيش يصلوا اىل لـن أهنـم رأوا انتهـوا
انسحاب خرب املدينة املسـري، ووصل حتى فاهتم عن االسـتعداد وتوانيهم بجيش االسـالم بااللتحاق
وعاد اىل املنطقة وترك جيش االسـالم احلـرب تقع فلم االسـالم، جيش لعظمة برؤيته الـروم جيـش
الرسـولملسو هيلع هللا ىلص يسـتقبلوا أن الثالثة هؤالء قـرر املدينة اىل عسـاكر االسـالم عودة خرب بلـغ وملـا املدينـة،
ولكنه الرسـولملسو هيلع هللا ىلص، وأتوا املدينـة فخرجـوا من الرسـولملسو هيلع هللا ىلص، اىل ويعتـذرون واملسـلمني ويباركوهنـم
هبم روابطهم يقطعـون بأن املسـلمني أمر املدينة دخوهلم وبعد سـالمهم، ومل يرد عليهم يعتنـي هبـم مل
عّز قال اهللا حيث الدنيا فضاقت عليهـم باعتزاهلم نسـاءهم مكاملتهم وأمر عن وهنى ويرضبـون عنهـم

رحبت﴾.(١١١) االرض بام عليهم ﴿وضاقت القرآن: يف وجّل
وجّل. عّز اهللا إال هلم ملجأ ال أنه وأخريًا استنتجوا ملشكلتهم حٍل عن فأصبحوا يبحثون

يف وهاموا املدينة من أربعني يومًا خرجـوا بعد مرور ولكنهم يومًا مخسـني ملدة االرضاب واسـتمّر
اهللا الندامة واسـتغفروا وأظهروا االخرية الثالثة االيام صاموا وقـد اهللا ويناجونه يعبدون الصحـاري
فبعث اليهم التوبة سورة من ١١٨ اآلية وأنزل الرسولملسو هيلع هللا ىلص عىل جربئيل$ حتى نزل العفو منه وطلبوا
اىل فجئت كعب: قال ويبرشوهنم، يبتدروهنم املسلمون وأصبح توبتهم، وقبول بالبشـارة الرسـولملسو هيلع هللا ىلص
من يربق يل ووجهه قمر، فقـال وجهـه فلقة كأن يسـتبرش إذا ّرس يف املسـجد، وكانملسو هيلع هللا ىلص رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص
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أمك. ولدتك منذ رشفه عليك طلع يوم الرسور: أبرش بخري
يا رسول اهللا؟ عندك من أم عند اهللا له: أمن فقلت كعب: قال

عىل توبته.(١١٢) هللا شكرًا ماله بثلث كعب وتصّدق اهللا، عند من فقال:
الذين أن لدرجة مؤّثرًا، كان املنكر عن النهي من نوع هو والذي واالنكار االرضاب هذا حقًا، إن
مستعدين وكانوا عنها وابتعدوا الدنيا تركوا قد احلرب، عن ختّلفهم اىل أّدى الدنيا والذي يف انغمسـوا

اهللاملسو هيلع هللا ىلص. ورسول اهللا سبيل أمواهلم يف للتصّدق بجميع

مؤامرة االختالف عىل للقضاء تدابري الرسولملسو هيلع هللا ىلص
هجرة قبل وذلـك املدينة يف واختالفـات نزاعـات وحـروب واألوس طائفتـي اخلـزرج بـني كان
ولكن بينهم، والنـزاع االختـالف وانتهى تآخـوا املدينة النبـيملسو هيلع هللا ىلص وبدخـول املدينـة، اىل الرسـولملسو هيلع هللا ىلص
حتت تتأجج شـعلة النار ال حتى املراقبة الكاملة الالزم من وكان بعضهـم أذهان يف بقايا هنـاك كانـت
يتعّذبون كانوا والذين واخلزرج األوس بني االختالف لتجديد الفرص تنتظر األعداء وكانت الرماد،

االسالم. القوي لتقّدم العامل وانسجامهم والذي يرونه املسلمني احتاد لرؤيتهم
عىل أسـود، قلب ذو هيوديًا والذي كان شـيخًا قيس بـن شـاش يوم مّر أنه ذات يف الروايـة وجـاء
اليهود من معه شـابًا فأمر العداوة، بعد تألفهم من رأى ما فغاظه يتحدثـون واخلزرج االوس مـن نفـر
ففعل، واخلزرج) االوس بـني حرب فيها وقعت التـي (املنطقة بغاث يـوم فيذكرهم بينهـم جيلـس أن
اخلزرج من صخر وجبار بـن األوس، مـن قرظي بن أوس رجالن، وثـب فتنازعـوا وتفاخـروا حتى

وتواثبوا للقتال. الفريقان، فتقاوال وغضب
بعضهام واحتضنوا وأطاعوا فسـمعوا بينهم وأصلح وعظهم فجـاء حتى اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول ذلك فبلغ
والتي من مؤامرات العدو ومؤامرة كانت خطة أهنا وأدركوا الشديد، البكاء من حالة يف وهم البعض

الرسولملسو هيلع هللا ىلص. حديث أبطلها
الذين نقرأ: ﴿يأهيا حيث املطلب، هذا اىل عمران آل (١٠١) من وحتى (١٠٠) من اآليات وتشري
تتىل وأنتم تكفرون كافرين، وكيف بعد إيامنكم يردوكم أوتوا الكتاب الذين من فريقًا تطيعوا إن آمنوا

مستقيم﴾.(١١٣) رصاط هدى اىل فقد باهللا يعتصم رسوله ومن اهللا وفيكم آيات عليكم
من غنم بن واخلزرج: ثعلية االوس من رجالن افتخر املوضوع: هبذا ختتص أخرى وهنـاك حادثـة
الوحيد ثابت ذو الشهادتني (وهو خزيمة بن منا فقال االوس: اخلزرج، من زرارة بن وأسعد االوس،
(الذي املالئكـة حنظلة غسـيل ومنا شـهادتني)، وسـلـم وآله عليـه اهللا صىل الرسـول منه الذي يقبل
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اهتز الذي معـاذ بن سـعد ومنا الديار، محى أفلح بن ثابت بـن عاصم أحـد)، ومنا يف غـزوة استشـهد
قريظة. يف بني بحكمه اهللا وريض له، الرمحن عرش

وأبو ثابت، بن وزيـد جبل، بن ومعاذ كعب، القـرآن: أيب بن أحكموا أربعة منا اخلزرجـي: وقـال
وناديا وتفاخرًا، تعصبـًا بينهام احلديث فجرى ورئيسـهم، االنصار خطيب عبـادة بن سـعد ومنا زيد،
محارًا فركب النبيملسو هيلع هللا ىلص فبلـغ ذلك السـالح، ومعهم اخلزرجي، اىل واخلزرج اىل األويس، االوس فجـاء

فاصطلحوا. عليهم فقرأها عمران، سورة آل من و (١٠٣) (١٠٢) اآليات وأتاهم فأنزل اهللا
يف اآلية ونقرأ القيامة، يـوم اىل أخوة وجعلتهم اجلميع، وذات اسـتقامة عىل مؤثرة وكانـت بياناهتا
أعداًء كنتم إذ عليكم اهللا نعمة واذكروا وال تفّرقوا مجيعًا بحبل اهللا ﴿واعتصموا عمران: آل من (١٠٣)

منها﴾.(١١٤) فأنقذكم النّار من حفرٍة شفا عىل إخوانًا وكنتم بنعمته فأصبحتم قلوبكم بني فأّلف
متينًا يكون لذا ببعض، بعضها املّتصلة الرفيعة النخيل ألياف من يتكون احلبل أن تبني كلمـة احلبـل
ضعيفًا ومعوجًا سـيكون حتًام االلياف، بني والرتابط االتصال املضغوط هذا يكن مل اذا ولكن وحمكًام،

ويتلف. يتقّطع جتعله وبأقّل حادثة

املستكربين وليس املستضعفني مع الرسولملسو هيلع هللا ىلص جلوس
سلامن، أمثال: املستضعفني وأّما بشدة، املرشكون اعرتضه للناس، االسالم الرسولملسو هيلع هللا ىلص أبلغ بعدما

الرسولملسو هيلع هللا ىلص جليسهم. وأصبح أسلموا وغريهم خّباب احلبيش، بالل صهيب، ذر، أبو
وبالل وعنده صهيـب وخباب اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول عىل قريش من من املسـتكربين مجاعة مـّر يـوم ذات
امللبس صوف وخشـن االقدام، حّفاة حولك مجعت له: فقالوا املسـلمني، ضعفاء من وغريهم وعـامر
اطردهم بل االراذل وحفاة االقدام، االرشاف بمجلسـك ليس الدنيا، مال من شـيئًا يملكون ال الذين

اّتبعناك. طردهتم إن فلعل
من ركٍن يف وجلسوا عنهم وابتعدوا قاموا املسـتكربين، لذا حديث املسـتضعفون املؤمنون فسـمع
سورة الكهف. من (٣١) وحتى (٢٨) اآليات نزلت ذلك أثناء بالصالة والعبادة، وانشغلوا املسجد

هـؤالء يصاحـب بـأن الرسـولملسو هيلع هللا ىلص املسـتكربين وأمـر آراء عـّز وجـّل أدان اهللا اآليـات هـذه ويف
بقوة. وحيميهم حوله ويبقيهم املستضعفني

:(٢٨) اآلية يف نقرأ
تريد عنهم عيناك وال تعد وجهـه يريدون والعّيش بالغداة رّهبم يدعون مع الذين نفسـك ﴿واصـرب

ُفُرطًا﴾. أمره وكان هواه واّتبع ذكرنا قلبه عن أغفلنا من تطع وال الدنيا احلياة زينة
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مع نفيس أصرب أن أمـرين حّتى يمتني الذي مل هللا احلمـد هلم: وقال املسـتضعفني الرسـولملسو هيلع هللا ىلص فأتـى
املامت.(١١٥) ومعكم املحيا، معكم أمتي، من رجاٍل

منكري املعاد عىل الرّد
حييي سـيأيت يومًا ويقول: واملعاد بيوم القيامة بدأ يبلغهم بالتوحيد، الناس أبلغ الرسـولملسو هيلع هللا ىلص بعدما
بعد حياة يوجد وال الدنيـا هذه إال لنا ليس ويقولون: منه يسـخرون املنكرون فكان املوتى، مجيـع فيـه

املوت.
وغريهم بن وائل عاص املغرية، وليد بـن خلف، بن ُأّيب قبيل: من املرشكني رؤسـاء ذات يـوم جاء
يده ثم يف ففته رميم بعظم إليه مشى خلف بن أّيب أن ضمنها: يف أمور من عند الرسولملسو هيلع هللا ىلص واعرتضوه

ما ترى؟ بعد هذا أن ربك حييي وقال: أتزعم نفخه
يف اآلية نقرأ حيث عليهم الرّد يف سـورة مريـم من (٧٠) وحتى (٦٦) اآليات وجّل عّز فأنـزل اهللا

اآليت: (٦٧) و (٦٦)
يك قبل ومل من خلقنـاه أّنا االنسـان يذكر ال حّيًا، أو أخرج لسـوف متُّ ما أءذا ﴿ويقـول االنسـان

شيئًا﴾.
عىل أن يستطيع اآلن وقادر الرتاب، من يف خلق االنسان قبل من لنا قدرته بّني ثناؤه اهللا جّل أّن كام

رميم.(١١٦) عظام من االنسان وحييي الثانية للمرة خيلق
بعظم مثًال املنكرون رضب حيث ســورة يس، ٧٨ اىل ٨١ من اآلية من يف املطلب هذا وجاء نظري

الرسولملسو هيلع هللا ىلص وقالوا: عند رميم
رميٌم﴾. وهي العظام ُحييي ﴿من

تعاىل: اهللا من بأمٍر الرسولملسو هيلع هللا ىلص فأجاهبم
نارًا االخرض الشـجر من لكم جعل الذي عليم، خلٍق بكّل وهو مّرٍة أّول أنشـأها الذي حيييها ﴿قل
اخلالق بىل وهو مثلهم خيلق أن بقادر عىل واالرض السموات الذي خلق ليس أو توقدون، أنتم منه فإذا

العليم﴾.(١١٧)
مع النار، وسـط يف املاء أن يضع يسـتطيع وجّل عّز اهللا أن إال أضـداد والنـار أن املـاء مـن بالرغـم
أحيانًا تشتعل نجد أنه ولذا فرقعة يولد فسوف ببعض حّكوا لو االشجار أخشاب مجيع أن اىل التوجه
موجودات ذرات مجيع يف توجد والتي الكهرباء هي وتلك ومرعبة، موحشة بصورة اخلرضاء الغابات

العامل.
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اخلّريين للمنفقني الرسولملسو هيلع هللا ىلص تشجيع
بجانب قرب املدينـة، ويوجد مجيـل بسـتان يملك وكان األثرياء، أبـو طلحـة االنصـاري من كان
ويرشب إليه يذهب الرسولملسو هيلع هللا ىلص كان وأحيانًا جدًا، البستان حيب وكان زالل وصايف، ماٍء عني البستان

ويتوضأ. العني من
عىل باالنفاق ختتص آية الرسولملسو هيلع هللا ىلص قرأ يوم ذات كثرية، البستان حماصيل من أبو طلحة حيصد وكان

هي: الرسولملسو هيلع هللا ىلص، واآلية لسان من اآلية املسلمني كسائر طلحة أبو فسمع املسلمني،
عليٌم﴾.(١١٨) به اهللا فإّن يشٍء من ُتنفقوا ُحتبُّون وما مما ُتنفقوا حّتى الّرب تنالوا ﴿لن

أحّب يشٍء تعلم أّن اهللاملسو هيلع هللا ىلص: لرسـول فقال باآلية جدًا فتأّثر الّصادقني، املؤمنني وكان أبو طلحة من
القيامة. يوم ويف اآلخرة يف ذخرًا يكون يل حتى اهللا يف سبيل أن أنفقه البستان، وأريد هو عندي

لك. رابٌح ماٌل ذلك بخٍّ بخٍّ أليب طلحة: النبيملسو هيلع هللا ىلص فقال
املحتاجني هبه ألقاربـك طلحة: أليب فقـال للرحم االنفـاق يف األولويـة يضـع الرسـولملسو هيلع هللا ىلص وكان

الرحم). واهتم بصلة قد أنفق يكون (حيث
املحتاجني.(١١٩) ألرحامه حمصوله) (أو البستان وقّسم النبيملسو هيلع هللا ىلص بأمر طلحة أبو فعمل

رسـول قال غزوة حنني، يف شـجاع كان عابد صادق وجماهد والذي سـهيل، زيد بن هو طلحة أبو
ولباسه. سالحه فله كافرًا، قتل اهللاملسو هيلع هللا ىلص: من

لباسـهم وأخذ العدو مـن رجًال له، عرشيـن مثيـل ال شـجاع رجل كان والـذي طلحـة أبـو قتـل
وأسلحتهم.(١٢٠)

واملجاهدين املحاربني احرتام
من بئر بالقرب حصلت التي الغزوة هذه ويف بـدر، غزوة وقعت ملا اهلجرة من الثانية السـنة كانـت

قبيحة. خسارة وخرسوا باملرشكني، فادحة أرضار االسالم عساكر بدر، أحلقت
رجل. األلف جتاوز العدو قد عدد عساكر كان ولكن رجًال، ٣١٣ االسالم عدد عساكر بلغ وقد

٨ و املهاجرين مـن رجال ١٤) شـهيد ٢٢ باستشـهاد متعادلة الغري احلرب هذه املسـلمون وأهنـى
منهم.(١٢١) ٧٠ وأرس العدو من رجل ٧٠ وبقتل االنصار) من رجًال

بجانب كبرية (صخرة «ُصّفة» يف من املسـلمني مجٍع مع الرسـولملسو هيلع هللا ىلص جلس اجلمعة، أيام يف إحدى
ضّيقًا. املجلس وكان النبي) مسجد

دخل مجٌع وهنا بدر، يف غزوة اشرتكوا الذين املسلمني املحاربني حيرتم أن الرسولملسو هيلع هللا ىلص عادة من وكان



٨٠
الثالث اجلزء القصص القرآنية:

السالم. الرسولملسو هيلع هللا ىلص عليهم عليه، ورّد سّلموا الرسولملسو هيلع هللا ىلص عىل أقبلوا وعندما بدر يف املحاربني من
املجلس اجلالسون هلم حتى يفسح واقفني وكانوا السـالم، عليهم فرّدوا اجلالسـني عىل ثم سـّلموا

ذلك. مل يفعلوا أهنم إال
قوموا، فالن ويا فـالن يا أن حوله اجلالسـني ببعض هذا املوضوع، فأمر فتضايق الرسـولملسو هيلع هللا ىلص مـن
االحرتام من نوع هذا كان املحاربون (ويف احلقيقـة جيلس حتى اجلالسـني بعض وقف وهبـذا الرتتيب

املخلصني). املجاهدين بتقدير وتشّكر دائًام املسلمني يقوم حتى للمجاهدين اخلاص
سيامهم. عىل الرسولملسو هيلع هللا ىلص وكان واضحًا من بأمٍر وقفوا الذين ولكن هذا املوضوع أّثر عىل

الرسولملسو هيلع هللا ىلص يعدل مل االسالم: ملحاربة فرصة تأتيهم كل يستفيدون من والذين كانوا املنافقون فقال
هذا (هل بعد فيام دخلوا الذين جيلس بجانبه، حتى كانوا جالسـني الذين عاشـقيه منه حيث وقف بأمٍر

آلخرين؟!). عاشقيه ُهيني بأن صحيح
اجلاهلني، بعض االشـخاص عىل املوقف لذلك املنافقني اسـتغالل يؤثر سـوء املمكن أن من كان
إذا آمنوا الذين أّهيا ﴿يا وجـّل: عّز اهللا يقول حيث عليهم يف الرّد سـورة املجادلة من ١١ اآليـة فنزلـت
آمنوا الذين يرفع اهللا فانشزوا انشزوا اهللا لكم وإذا قيل فافسـحوا يفسـح املجالس يف تفّسـحوا قيل لكم

خبٌري﴾.(١٢٢) تعملون بام واهللا درجاٍت العلم أوتوا والذين منكم
يف وإعطائهـم األولوية والعلم، واجلهـاد االيـامن يف ميادين تقّدمـوا من احـرتام جيب أنـه إشـارة:

ينسون وال ينسى وفائهم. ال أن وجيب األعامل

رابحــــة جتـــارة
والذي الرومي» «صهيب املسلمني ويسمى أحد أراد املدينة، اىل مّكة من الرسـولملسو هيلع هللا ىلص هاجر بعدما
مل املرشكني ولكن ليلتحق بالرسولملسو هيلع هللا ىلص، املدينة اىل وهياجر يطري أن املال، من مقدارًا ويملك كان شيخًا

ومنعوه. هياجر أن مثله جيعلوه وآخرين
تركتكم فلن وإن شيئًا، فلن تستفيدوا منّي عندكم إن بقيت كبري، شيخ أنا للمرشكني: صهيب فقال

املدينة. اىل أهاجر حتى وأعتقوين أموايل أن خذوا وهي لنتاجر، تعالوا لذا شيئًا، أّرضكم
فرسـخ ثامنني وطوى املدينة اىل مّكة من صهيب فهاجر وأعتقوه، أمواله املرشكون وأخذوا فوافـق

يا صهيب. ربحت لقد املسلمني: بعض له قال بالرسولملسو هيلع هللا ىلص واملهاجرين، والتحق خالية، بأيٍد
املهاجرين يف مثـل هؤالء متجيدًا الكهف وحتى (٤٤) من سـورة (٤١) اآلية وجّل عـّز اهللا فأنـزل

النحل: سورة من (٤١) اآلية ونقرأ يف باآلخرة، ومتّسكوا الّدنيا عفوا الذين
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لو اآلخرة أكرب وألجر حسـنًة الّدنيا يف لنبّوئنهم ظلموا مـا بعد من اهللا سـبيل يف هاجروا ﴿والذيـن
يعلمون﴾.(١٢٣) كانوا

مكة آيات الرباءة يف قراءة يف عّيل$ االمام مهّمة
احلوادث من يف مّكة املرشكني عىل الرباءة آيات لقراءة األكرمملسو هيلع هللا ىلص النبي قبل من عّيل$ مهمة كانت
ذلك. وبيان «منى».. يف األضحى عيد يوم يف وذلك من اهلجرة التاسعة السنة يف أواخر الواقعة املهمة
املوجودة املفاهيم روح وتنحرص املرشكني، الرباءة من يف (١-١٣) اآليات التوبة سورة بداية نزلت

نقاٍط أربعة: يف اآليات هذه يف
احلرام. اهللا بيت اىل االصنام عّباد ١- يمنع ورود
من االحرام. العارية باألبدان الّطواف يمنع -٢

احلج. مراسم يف من االشرتاك املرشكون يمنع -٣
أن أشـهر أربعة ملدة واملخالفون هلـا يمهلون ومكانتهـم، هلم شـأهنم امللتزمـون هبـذه املعاهدة -٤

معهم. حرب حالة يف فاالسالم وإال االسالم يعتنقوا
نزل بعيد غري صار فلام املرشكني عهد هبا لينبذ بكر أيب اىل النبيملسو هيلع هللا ىلص الرباءة دفعها آيات نزلت عندما
أو إال أنت عنك يؤّدي ال ويقـول لك السـالم يقرأك اهللا إّن فقال له: عىل النبي االكرمملسو هيلع هللا ىلص جربئيـل$

رجٌل منك.
يده براءة من فخذ بكر أبا واحلق العضباء ناقتي اركب له: وقال علّيًا$ اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول فاسـتدعى
إّيل. أو يرجع ركابك مع يسري أن بكر بني أبا وخّري اليهم، هبا عهد املرشكني وانبذ مكة اىل هبا وامىض

به حلوقه من فزع رآه اجلحفة، فلام يف بكر أبا حلق وسار حّتى اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول املؤمنني ناقة أمري فركب
ذلك؟ أم لغري معي أسائرًا أنت احلسن؟ يا أبا جئت فيام وقال: واستقبله

براءة من اآليـات منك فأقبض أحلقك أن أمـرين اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول إّن عّيل$: املؤمنني أمري فقـال لـه
يف منى وعاد املرشكـني عىل وقرأها اىل مّكـة وسـار اآليات منه فأخذ اليهم، املرشكـني عهد هبـا وانبـذ
فلّام فيه إّيل األعناق طالـت ألمر أهلتني إّنك اهللا يا رسـول قال: عليه فلام دخل اىل النبـيملسو هيلع هللا ىلص، بكـر أبـو

أنزل ّيف قرآن؟ ما يل رددتني عنه، له توجهت
أو أن ُأبّلغه أنا فُأمـرُت وجّل عّز عن اهللا إّيل هبط جربئيـل$ األمني ولكن ال، النبيملسو هيلع هللا ىلص: لـه فقـال

أهل بيتي.(١٢٤) من رجٌل
جاءين جربئيل ولكن ال، قائًال: بكر أبا أجاب األعظمملسو هيلع هللا ىلص الرسول حنبل أن يف مسند أمحد بن وجاء
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منك.(١٢٥) رجٌل إال أنت أو يؤّدي عنك ال فقال:
يف غريه من أليق املؤمنني$ أمري أّن عىل بوضوح والسـنة وتبّني الشـيعة عند متواترة احلادثة وهذه
علّيًا$ أّن هو والنصب العزل من أّن اهلدف أيضا للناس وتبّني االسالمية، باحلكومة املتعلقة املسائل

املعنوية والسياسية. االمور اهللاملسو هيلع هللا ىلص يف لرسول قرين

املباهلــة حادثــة
فقل تعالوا العلم من جاءك مـا بعد من فيه حاّجك ﴿فمن عمران: آل من سـورة اآلية ٦١ يف نقـرأ

الكاذبني﴾. عىل اهللا لعنة فنجعل نبتهل ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم ثم ونسائنا أبنائنا وأبنائكم ندع

املباهلــة مـعنى
للحيوان يقولون لـذا التحرير من القيد، وتعنـي «َهبْل» االصل من كلمة املباهلـة يف كلمـة جـاءت

«باهل». بحّرية، احلليب رشب مولوده يستطيع حتى الكيس ثديه يغّطون وال جيعلونه حّرًا الذي
احلرية العبد وجعل ترك ألن وذلك عن اهللا» واالبتعاد واللعن «اهلالل ويستخدموهنا أحيانًا بمعنى

النتائج. تلك اىل يؤّدي نفسه وإّتكاهلا عىل بيده
جتتمع حيـث آخر، لعن شـخص شـخصًا هو السـابقة اآليـة مـن ُأخـذ الـذي املتـداول واملفهـوم
هللا ويتّرضعون منهم كل ويبتهل مكان يف مهمة، مذهبية مسألة حول نقاش بينهم دار الذين األشخاص

الكاذب ويعاقبه. يفضح أن اهللا من ويطلبون وجّل عّز

املباهلــــة قصــــة
نجران أسـقف اىل كتابًا قبـل من كتـب قد الرسـولملسو هيلع هللا ىلص اهلجـرة، وكان العـارشة من كانـت السـنة

لالسالم. نجران أهل واملسيحّيون ودعاه حارثة)، أبو ويسمى الكبري املسيحي (الراهب
قرأ مسـيحيني، سـّكاهنا وكان احلجاز واليمن بني عىل احلدود هلا تابعة قرية سـبعني مع نجران تقع
بن رشحبيل يقال له: أهل نجـران من رجل شـديدًا، فبعث اىل فذعر ذعرًا بتمعن، الكتـاب االسـقف

رأيك؟ ما االسقف: له فقال فقرأه، اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول كتاب إليه وداعة، فدفع
يكون هذا يؤمن أن النبّوة، فام ذرية إسـامعيل من يف إبراهيم اهللا وعد ما علمت قد فقال رشحبيل:
فبعث لك، فيه وجهـدت عليك أرشت الدنيـا من أمور أمر كان لـو رأي، النبـوة يف ليـس يل الرجـل،
أن رأهيم عىل فاجتمع رشحبيل، قول مثل قال نجران، فكلهـم أهل من واحد بعد واحد اىل االسـقف



٨٣

االسالمملسو هيلع هللا ىلص نبي حياة قصة

هم: بخرب الرسولملسو هيلع هللا ىلص، والثالثة ليأتوا املدينة اىل أشخاص ثالثة يبعثوا
يف احلجاز. الروم لكنائس الرسمي النائب األعظم، نجران حارثة، ُأسقف أبو -١

والدراية. بالعقل معروفًا النواب وكان وفد رئيس املسيح عبد -٢
املسيحيني.(١٢٦) وكبري املحرتمني أحد األشخاص َأْهيَم، -٣

يقتنعوا مل ولكنهم اهللا، ما شاء وساءلوه يومهم ولقوه فدارسـوه اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول وأتوا املدينة فوردوا
معني وكان معني وقت يف يقنعنـا، فلنباهل كالمك ال إن له: فقالوا به، يقّروا ومل اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول بـكالم

أن هيلكه. اهللا وندعو فينا، الكاذب ونلعن
وجّل، وتم عّز اهللا من بأمٍر باملباهلة الرسولملسو هيلع هللا ىلص فقبل اهللاملسو هيلع هللا ىلص، رسـول نزلت اآلية السـابقة عىل وهنا

الصحراء. يف املدينة خارج وحمل املباهلة تعيني الوقت(١٢٧)
صادقًا فيام يكن مل بأصحابه، غدا فإن يف غد حممدًا انظروا االسقف: هلم قال رحاهلم اىل فلام رجعوا
فهو املاّديات وتربأ من بولده وأهله غدا وإن يشء، غـري عىل فباهلوه فإنه املاّديات، عىل إلنرصافه قـال

مباهلته. للخطر، فاحذروا كبده وفلذت أعّزته تعريض حّد اىل بحاله وواثق صادق
يديه واحلسـن واحلسـني# بني طالب$، بن أيب عيل بيد آخـذًا النبيملسو هيلع هللا ىلص جاء الغـد فلـام كان مـن
بمن أقبل قد النبي رأى فلام أسـقفهم يقدمهم النصارى وخرج خلفه(١٢٨)، متيش وفاطمة¢ يمشـيان
يبقى فتهلكوا وال ألزاله، فال تبتهلوا مكانه من جبًال يزيل أن اهللا سألوا لو وجوهًا ألرى إين قال: معه

القيامة. يوم إىل االرض نرصاين وجه عىل
رجع وفد املباهلة، ولكن ملشـاهدة املدينة من خرجوا قد واالنصار املهاجرين من وكان املسـلمون
احلكومة تقـوم ويف املقابل عىل إعطائـه اجلزية املباهلة وصاحلوا الرسـولملسو هيلع هللا ىلص عـىل يقدمـوا ومل نجـران

وأمواهلم.(١٢٩) أرواحهم عىل محاية االسالمية
املقـام، وأيـضـا الـمسيـحـيـيـن العايل االسالم وهـزيـمـة وفد أحقّية عىل تدّل املباهلة إن حادثة
بني من اختارهم الرسولملسو هيلع هللا ىلص ألن واحلسـني#، واحلسـن وفاطمة¢ عّيل$ مقام عـظـمـة عىل تدّل
﴿أنفسـنا﴾ كلمة أن نجد الـمـبـاهـلـة، آيـة وبتطبيـق للـمـبـاهـلـة، بـهــم املسـلـمـيـن وأتـى كل
وال الّداعي، هـو ألنه الـنـبــيملسو هيلع هللا ىلص الـمـعـنــي بـه يـكــون أن يـجــوز ال ألنـه عـّيل$ اىل تـشــيـر
دخـول غـيـر يـّدعـي أحـد وال غـيـره يدعـو أن يـصـح وإنمـا نـفـسـه، االنسـان يدعو أن يـجـوز
الدرجة، وعلو غاية الفضـل عىل يـدّل وهذا يف املباهلة، وولديـه# الـمـؤمـنـيــن وزوجتـه أمـيــر
فيه ال يدانيه ما وهذا الرسـول، نفس وتعاىل سـبحانه اهللا جعله إذ يبلغه أحد، حيث ال اىل والبلوغ منه

وال يقاربه. أحد



٨٤
الثالث اجلزء القصص القرآنية:

مجيع املفّرسين أن إىل التوجه اهللاملسو هيلع هللا ىلص، مع رسول بأبناء واحلسـني# وجّل احلسـن عّز اهللا عّرف وقد
من واملقصود واحلسـني$، احلسـن هو مـن ﴿أبنائنا﴾ املقصود أن عـىل أمجعـوا والشـيعة الّسـنة من

هو عّيل$.(١٣٠) ﴿أنفسنا﴾ واملقصود من الزهراء¢ فاطمة هو ﴿نسائنا﴾
وخنازيـر، والضطرم قـردة ملسـخوا بيده لو العنوين نفـيس والـذي قـال: الرسـولملسو هيلع هللا ىلص أن وروى

كلهم. هلكوا حتى النصارى عىل احلول حال وملا عليهم نارًا، الوادي
وأهدى النبيملسو هيلع هللا ىلص اىل رجعا حتى إال يسـريا السـيد والعاقب مل يلبث املدينة من نجران وفد ملا خرج

وأسلام.(١٣١) ونعلني وقدحًا وعصا حّلة له العاقب

للرسولملسو هيلع هللا ىلص خطاب وآخر حج آخر
وتعيني النتائج حصول وسنة النبيملسو هيلع هللا ىلص وداع سـنة كانت احلقيقة ويف العارشة للهجرة، السـنة كانت

احلّجة. إكامل الدين وسنة إمتام وسنة قائد وخليفة
وجه، أكمل عىل الكثـري، وأمتّها اجلّباره وحتّمله مسـؤولّية رسـالته العظيمة بجهـوده أهنى النبيملسو هيلع هللا ىلص
االسالم، وكان راية كلها حتت العربية اجلزيرة يف العامل،وأصبحت انتصار االسالم مقتضيات وأوجد

العامل. واىل من احلدود االسالم سينرش
بإختصار: خم وغدير حادثة حّجة الوداع عىل نظرة نلقي وهنا

للناس ليبّني العارشة من اهلجرة السنة احلج يف مراسم يف بنفسه يشـارك األكرمملسو هيلع هللا ىلص أن الرسـول أمر
حياته، أيام له وآخر حج آخر بأنه وأعلن املراسيم، هذه اخلرافات عن منه وإبعاد واهلدف احلج أحكام
معه فجلب اليمن عّيل$ يف وكان السنة، مراسـم تلك يف مّكة وأكناف أطراف من الكثريون وشـارك
سـبعني ألف بالنبي ويف املدينة التحـق بالنبيملسو هيلع هللا ىلص وليلتحق نجران أهل من أخذها وجزية قربانًا (٣٤)
لبيك ونداء التوحيد الرسولملسو هيلع هللا ىلص، فمأل شعار احلج مع أقاموا ألف مسـلم مئة من أكثر مكة ويف مسـلم
لالسالم املهمة األحكام عرفات وبّني هلم الرسولملسو هيلع هللا ىلص بالناس يف وخطب وعرفات، ومنى مكة من كل

والّسنة. بالقرآن التمسك خصوصًا
بّلغت».(١٣٢) اين قائًال: «اللهم اشهد السامء نحو يديه رفع وأخريًا،

خم غدير اخلليفة وبيان حادثة تعيني
املدينة، الرسولملسو هيلع هللا ىلص نحو اىل أوطاهنم وحتّرك للعودة املسلمون استعّد احلج من مراسم االنتهاء بعد
بآية جربئيل$ عليهملسو هيلع هللا ىلص نـزل جحفة، كيلومرتات من مخسـة عىل بعد غدير خم الركب وصـل وحينـام
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من سورة املائدة: (٦٧)
واهللا يعصمك من بّلغـت رسـالته فام تفعل وإن مل رّبـك مـن إليك ُأنزل مـا الرسـول بّلغ أّهيـا ﴿يـا

الناس﴾.
اىل مرص وطريق اىل العـراق وطريق املدينـة اىل طريـق يتجه طرق، أربعة مفـرتق عىل الغديـر يقـع
فاجتمع املسري يف سبقهم من كل وبرجوع بالتوقف أمرًا االكرمملسو هيلع هللا ىلص فأعطى الرسول اليمن، اىل وطريق
و(١٢٤) و(١٢٠) ألف ألـف (١١٤) الرواة بعض قـول وعىل مسـلم ومسـلمة، ألف (٩٠) حينذاك
وُنصب له اهللاملسو هيلع هللا ىلص، رسـول مجعهم ألجله املهم الذي ذلك البالغ يف انتظار وكانوا آخر، قـوٍل عىل ألف
عليه وأثني اهللا محد أن وبعد فصعده احلجة ذي من ١٨ املصادف اخلميس يف يوم اإلبل عىل رحال منرب

مواله. مواله فعّيل كنت فمن قائًال: ورفعها عّيل$ يد وفجأة أخذ أخرى، مطالب وذكر
مبغضيه وذّم وحمّبيـه عـّيل$ يف حق دعـا مـرات، ثم أربع قـوٍل وعىل ثالثـًا، اجلملـة هـذه وكـّرر

بذلك. الغائبني احلارضين إبالغ من طلب ثم وأعداءه،
االمامـة والقيادة بمقام عـّيل$ بتهنئة االكـرمملسو هيلع هللا ىلص الرسـول من وبأمر املسـلمون قام ذلـك، وبعـد

واخلالفة.(١٣٣)
اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول وأتّم بعده، من وخليفة وصّيًا لرسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص علّيًا$ بتعيني الدين ُأكمل فقد وهبذا

وأكملها. وجه بأحسن املهّمة
متسكتم هبام إن ما بيتي أهل وعرتيت اهللا كتاب الّثقلني فيكم تارك إين خطبة الغدير: يف النبيملسو هيلع هللا ىلص قال

أبدًا.(١٣٤) بعدي تضّلوا لن
التأريخ مسـّلامت ويعترب من الّسـنة وأهل الّشـيعة الّثقلني بحديث املعروفة الوصّية نقل هذه وقـد

املائدة: سورة من (٣) اآلية نزلت وحيئٍذ االسالمي،
دينًا﴾. االسالم لكم ورضيت نعمتي عليكم وأمتمت دينكم لكم أكملت ﴿اليوم

بإمرة عليه باملقام ويسّلموا فيهنئوه فوجا فوجًا عليه يدخلوا أن املسـلمني أمر ثم فكّرب الرسـولملسو هيلع هللا ىلص
معه ويسـّلمن يدخلن أن معه املؤمنني نسـاء وسـائر أزواجه أمر ثم كلهم ذلك الناس املؤمنني، ففعل
من له وأظهرا بن اخلطاب وعمر بكر باملقام أبو هتنئته أطنب يف فيمن وكان املؤمنني ففعلن بإمـرة عليـه
ومؤمنة.(١٣٥) مؤمٍن كل موالي وموال وأمسيت أصبحت عّيل، لك يا بٌخ بٌخ قاال: فيام وقاال املّرسة به

عّيل$ خالفة معرتيض الرسيع عىل العذاب وقوع
اىل قصة األوىل اآليات الثالث يف القرآن) من (السـورة السـبعون املعارج سـورة يف القرآن أشـار
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واقٍع، بعذاٍب سائٌل ﴿سأل ويقول: عّيل$ وخالفة الغدير حادثة معرتيض عىل الرسيع العذاب وقوع
املعارج﴾. من اهللا ذي له دافٌع، ليس للكافرين

اآليت: اآلية هذه ذيل يف واملحّدثني أغلب املفّرسين كتب
أطراف هبا النـاس من علم بعـده، من له خليفـة عّيل$ ونصب الرسـولملسو هيلع هللا ىلص حادثـة الغديـر بعـد
وبكل عند الرسـولملسو هيلع هللا ىلص، الفهري(١٣٦) حارثة بن ويسـمى نعامن احلاقدين أحد وأتى اجلزيرة، وأكنـاف
واحلـج والصيام بالصـالة أمرتنا ثم ورسـالتك، فشـهدنا، اهللا بوحدانّية نشـهد بأن أمرتنا قال: وقاحة
عّيل$) اىل (اشـارة الشـاب هذا ترىض حتى نصبت مل كل ذلك ومع كلها، هبا فقبلنا والزكاة، واجلهاد

اهللا؟ عند من أم عندك االمر من هذا فهل بعدك، خليفتك علينا من
اهللا. عند من األمر هذا هو، إال إله الذي ال باهللا أقسم الرسولملسو هيلع هللا ىلص: فقال

علينا فامطر عندك من احلق هو هذا كان إن اللهم وقال: غاضبًا الرسـولملسو هيلع هللا ىلص عن وجهه نعامن فدار
الّسامء.(١٣٧) من حجارًة

السابقة.(١٣٨) الثالثة اآليات نزلت وحينئٍذ وقتل، السامء احلال حجارًة من يف عليه فأمطر

الرسولملسو هيلع هللا ىلص) حياة قصص (هناية
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نـــــوح$ قصـــــة
أول نبي من وهو باسمه، القرآن سور الكريم وسّمي إحدى القرآن مرة يف (٤٣) نوح$ اسم جاء
أو عرشة بثامنية اىل آدم$ سلسـلة نسبه مسـتقل وتصل وكتاب رشيعة له الرسـل الذي من أويل العزم

واسطة.
٩٥٠ لرسـالته الناس ودعا سـنة ١٦٤٢ بـ اجلنة من آدم$ بعد هبـوط للعامل عينيـه فتـح نـوح$

وفلسطني والعراق. الشام يف ومركز بعثته ودعوته كان سنة(١٣٩)
اهللا من نفسه خوفًا عىل ونوحه الخ، ولكثرة بكائه ... األعىل و عبد اجلّبار، عبد هو األصيل واسمه

بنوح$. ُسّمي وجّل عّز
سنة ومخسون ثامنامئة منها سنة، ومخسامئة سنة ألفي نوح$ عاش قال: الصادق$ االمام عن نقل
عمل السـفينة، عام يف ومائتا يدعوهم قومـه يف وهو عامًا مخسـني سـنة إال وألف يبعث، أن قبـل سـنة

البلدان.(١٤٠) وأسكن ولده األمصار فمرص املاء ونضب السفينة من نزل بعد ما عام ومخسامئة
نوح$. حياة سرية مقطع من اىل نظركم نلفت التوضيح وهبذا

نــــوح$ قـوم ووقاحة عناد
والطغيان، والفسـاد واخلرافات عبادة االصنام يف غارقني الناس زمٍن كان يف بالنبّوة نوح$ بعث
الفاسدة بعقيدهتم متمّسكني وكانوا الباطلة، وتقاليدهم عاداهتـم حفظ يعاندون ويسـعـون يف وكانوا

كان. مهام عنها يتخلون املوت، فال لدرجة
ال تطع فيقول: رأس نوح عىل صغري فيقيمه وهو بإبنه يأيت منهم الرجل أن لدرجة عنادهم ووصل

حمتال. إنه الشيخ، هذا
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كان أيضا منها، األجر وأخذ إليها والتقّرب االصنـام عن دفاعًا بذلك(١٤١)، يعملون كلهم وكانـوا
هذا تطيعن فـال بعدي إن بقيت بنـي نوح$ ويقـول الرجل منهم: يا عند بأوالدهـم يأتـون بعضهـم

املجنون.(١٤٢)
ويريه نوح$ اىل به ابنه ويـأيت بيد يمسـك واملسـتكرب اجلاهل القوم ذلك اآلخر من وكان البعـض
واآلن والدي، هبـا أوصاين وصية هـذا فـال يتيهك، هذا الرجل، مـن خف له: ويقول نـوح$ وجـه

حق الوصية).(١٤٣) أّديت قد (حتى أكون هبا أوصيك
القرآن يقول: أن حّد اىل وغرورهم وقاحتهم ووصلت

واستكربوا استكبارًا﴾.(١٤٤) ثياهبم وأّرصوا آذاهنم واستغشوا يف أصابعهم ﴿جعلوا
قومه أرشاف وكان إال طغيانًا يـزدادون فال وهنارًا ليًال عّز وجّل اهللا اىل قومه يدعـو نـوح$ وكان

له: ويقولون يأتونه الكّفار
علينا لكم نرى وما الرأي بـادي أراذلنا هم الذين إال نراك اّتبعك وما مثلنا برشًا نـراك إال ومـا ..﴿

كاذبني﴾. نظنّكم بل فضل من
جوابه: يف نوح$ فيقول

أُنلزمكموها عليكـم عنده فعّميت من رمحـًة وآتاين ّرّيب من بينٍة عـىل كنُت إن قوم أرأيتم يـا ﴿قـال
آمنوا إّهنم بطـارد الذين وما أنا عىل اهللا إال عليه ماالً إن أجري ال أسـئلكم قوم ويا كارهون، هلـا وانتـم

جتهلون﴾.(١٤٥) قومًا أراكم ولكنّي رّهبم مالقوا
به فيحمل يصنع شيئًا مما يعقل وحتى ال دمًا مسامعه يسيل نوح فيرضبونه حتى اىل يثورون وكانوا
اىل ويدعوهم قومه أخرى اىل ويأيت مرة يغتسل أفاق فإذا عليه، مغشّيًا باب داره عىل أو يف بيت فريمي

وجّل. عّز اهللا
وثباته.(١٤٦) بمقاومته آمنة الغري مبارزته استمر نوح$ يف الرتتيب، وهبذا

واملُحّبة املنطقّية نوح$ دعوات
اىل ثواب اهللا يدعوهم فكان حمبب، وحديث ومقبول منطقي وكالم واضح ببيان قومه نوح$ دعا
وأّرصوا عىل اسـتكربوا ولكنهم اهللا، عذاب من وحيّذرهم األهنار حتتها فيهـا جتري وجناٍت وجّل عـّز

االصنام. يرتكوا عبادة ومل نوح$ يسمعوا فلم استكبارهم
األحاديث، واسـتقامة وبمختلف ثناؤه بتحّمـل جـل اهللا اىل وهنارًا ليًال يدعوهـم نــوح$ وكان
تنتج اآلثار التي ورشح هلم احلنون، كالطبيب لدعوهتم الصحيحة الوسائل و األصول كل واسـتخدم
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أي عليهم واملقبـول املنطقي نوح$ حديث يـرتك مل ولكن املرض، هـذا وخطر االصنام، عبـادة مـن
أثر.(١٤٧)

كيفية يف يفكر دائـًام وكان كـأوالده، يراهم وكان قومـه، وتبليغ يف هدايتـه ايثـاٍر ذا نـوح$ وكان
ليًال كان يدعوهم لذا البنـه)، يتأمل الذي (كالوالد الذنوب واملعايص يف لغرقهـم ويغتم ويتأمل نجاهتـم

فيه. مما هم ينجون لعّلهم وهنارًا
ّرسًا، يدعوهـم فكان لذلـك، ثالثـة برامج اسـتخدم نفـوذ دعوته فيهم يسـتطيع نـوح$ وحتـى
أسـاليبه املحّببة بجميع يقبلـوا مل ولكنهم باخلفـاء، العلني يمـزج ثم وجهـارًا علنًا يدعوهـم وأحيانـًا

واملنطقية.(١٤٨)
يقول أفاق كان إذا ولكنه عليه، يغمى حتى دعوته، عن ليتوقف رمحة يرضبونه بال كانوا أهنم حتى

ال يعلمون».(١٤٩) فإّهنم يل ولقومي وحنان: «اللهم اغفر عطف بكل

النجــاة سفينــة بنــاء
ولكن وعبادة االصنام، اجلهل من قومه نجاة كيفية يف التفكـري يف والنهار الليل نوح$ يقيض كان
القبيحة أعامهلم يرتكوا ومل يشء أي تؤّثر فيهـم واخلطر، مل االهلي العذاب من وحّذرهم نصحهـم مهـام

لنوح$: قالوا وقاحة بكل أهنم حتى
الّصادقني﴾.(١٥٠) من كنت إن تعدنا بام فأتنا جدالنا جادلتنا فأكثرت قد نوح يا ...﴿

كانوا بام تبتئس فال آمن قد إال من قومك يؤمن من ﴿... لن وقال: نوح$ اىل وجّل عّز اهللا فأوحى
يفعلون﴾.(١٥١)

يف ُختاطبني وال ووحينا الفلك بأعيننـا ﴿واصنع له: وأوحى السـفينة ببناء وجّل عّز أمـره اهللا وهنـا
مغرقون﴾.(١٥٢) إّهنم ظلموا الذين

ولكنهم العظيم الطوفان وبـالء شـديد عذاب اهلي عّز وجّل من اهللا أمره كام قومه فحـّذر نـوح$
ازدادوا إرصارًا.

املعاند نوح$ قوم وضحك سخرية
واستغرق السفينة، بصناعة وبدأ اخلشب فأعّد السفينة، لبناء تعاىل اهللا أمر عىل بناءًا نوح$ فاستعد
سـبع كانت أهنا البعض كتب جدًا، كبرية السـفينة هذه وكانت لبنائها، سـنوات) عدة (بل أشـهر عدة

ثالث طبقات: كانت أهنا اآلخر ونقل البعض تسعة أقسام، اىل طبقة كل وتنقسم طبقات،
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والسـباع الوحوش أسـفلها وجعل للهـوام والوحـوش، لألنعـام، وطبقة وطبقـة للنـاس، طبقـة
الزاد. من إليه حيتاج ما مع األعىل يف معه ومن هو وركب واالنعام، للدواب وأوسطها واهلوام،
وإبليس.(١٥٣) البغل دخلها هو حيوان وآخر النمل، هو هذه السفينة دخل حيوان أول وكان

سفينة وعرض طول عن الشام أهل من رجل سأله عندما قال عّيل$ املؤمنني أمري أن أيضا وروى
ذراعًا. ثامنني السامء وارتفاعها يف ذراع، مخسامئة وعرضها ذراع، مائة ثامن طوهلا كان نوح$:

للبهائم. بيتًا تسعني فيه نوح$ اّختذ املشحون الفلك أيضًا: وقال
الكوفة مسجد يف سـفينته عمل نوح$ الروايات أن وطبقًا لبعض الكوفة، يف السـفينة هذه وصنع

بيده.(١٥٤)
فكانوا منهـا، انتهى وحتـى بصناعة السـفينة بدأ قومه ملـا سـخرية موضـع يف دائـًام نـوح$ وكان
كام منكم نسـخر فإنا منا تسـخروا ﴿إن هلم: يقول كان منه ولكنه ويسـخرون يمرون عليه فيضحكون

عذاب مقيم﴾.(١٥٥) وحيل عليه خيزيه عذاب يأتيه من تعلمون فسوف تسخرون،

نوح$ هجوم من املخّربني هروب
وخيّربوهنا ليـًال السـفينة يأتون املرشكون كان وجّل، عّز مـن اهللا بأمٍر السـفينة ببناء نوح$ بـدأ ملـا
املرشكني هبا ولكن فبـدأت بالعمل السـفينة، أمرتني بصنع اهلي وقال: ربه نوح$ وحيّطموهنـا، فدعا

عملها؟ سينتهي فمتى عملت ما وحيّطمون ليال يأتون
حلراستها. بكلب جئ نوح$: أن وجّل اىل عّز اهللا فأوحى

وعندما بالنهار وينام بالليل، هبا يعمل نوح$ فكان السـفينة، حيرس وجعله بكلٍب نوح$ فجاء
فيهربون، املرشكني عـىل وهيجم نوح$ فينهض ينبـح الكلب بصوت عايل لتخريبها، املرشكون يـأيت

من صنع السفينة.(١٥٦) احلال حتى انتهى هذا ودام

نــوح$ سفينـة رّكـاب
نسل احليوانات والنباتات وحلفظ لذا كلها، االرضية الكرة عامليًا وغّطى كان نوح$ طوفان وألن
وأخـذ بـذور النباتات احليوانـات مـن زوجـني مـن كل نوع بأخـذ يقـوم نـوح$ أن مـن بـد ال كان

املختلفة.
أن ينادي أمره اهللا تعاىل السفينة اّختاذ من نوح$ فرغ ملا قال: الصادق$ االمام الرواية أن يف جاء
من جنس فأدخـل من كل حرض وقد حيوان إال يبق مجيـع احليوانات، فلـم إليـه جيتمـع أن بالرسيانيـة
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زوجني.(١٥٧) احليوان أجناس
ثناؤه: جّل اهللا يقول حيث املطلب هذا القرآن يف ونقرأ

عليه سـبق من إال وأهلك اثنني زوجني مـن كل فيها قلنا امحل التنـور وفار جـاء أمرنـا إذا ﴿حتـى
قليل﴾.(١٥٨) إال معه آمن وما آمن ومن القول

جنس كل من وزوجان به، املؤمنني نوح$ وثامنـون رجًال من رّكاب السـفينة هم: الرتتيب وهبذا
النباتات. بذور من ومقدار وغريهم) و... والسباع والطيور احلرشات (من احليوانات أجناس من

بدأت والذي عظيـم لبالٍء واسـتعدوا اخلاص، موضعـه يف كلٍّ السـفينة، يف الـرّكاب كل فاسـتقّر
وغّطت سـوداء وجـاءت غيوم نوح$ بيت عنـد كان الذي التنـور فار حيـث الظهـور، يف مقدماتـه
حدوث حادثة عن خيرب يشء مكان وكل كل من ويرى يسمع والربق الرعد ظلامء، وكان السامء كقطٍع

كبرية.

نوح$ للعن نتيجًة العظيم الطوفان بالء
يعتنوا ومل سـخرية أخـذوه ولكنهم االهلـي، العـذاب من املذنبـني قومه لسـنوات نـوح$ حـّذر

بتحذيراته.
جمموعة قليلة، فيأس نوح$ من إال منهم يؤمن مل ولكن قومه هلداية السـنني مئات نوح$ سـعى
فيهم بصيص هناك يكن ومل وأذّية وتكّربًا إرصارًا يوم عـن يومًا يزدادون يراهم كان ألنه قومه، هدايـة

وروحّيًا. فكرّيًا لفسادهم املستقبل يف يف أوالدهم حتى حتى ُيصلحوا وال االمل من
آمن﴾.(١٥٩) قد من إال قومك من يؤمن ﴿لن أن: نوح$ وجّل اىل عّز أوحى اهللا جهة، ومن

دّيارًا، الكافرين من عىل االرض تذر ال ﴿رّب وقال: اللعن فلعنهم يستحّقون أهنم نوح$ رأى لذا
كّفارًا﴾.(١٦٠) فاجرًا إال يلدوا وال تذرهم يضّلوا عبادك إن إّنك

وغرقت السـامء من ونزل االرض يف عيون املاء العظيم، وتفّجرت الطوفـان العاملي حدث حينئـذ
االرض.

اىل مكان فتبـّدل كل االرض عىل ينهمر بل كان كالسـيل مـاءًا يكن مل من السـامء الـذي نزل واملـاء
قد والغيوم والـربق جانـب والرعد كل مـن الشـديدة الرياح وهبت مثيـل هلـا وال عظيمـة شـالالت
كان خارج يشء وكل النـاس كل وغرق املـاء عىل السـفينة اسـتقرت وجيزة ويف فرتة الدنيا، أظلمـت

جبل. فيه أي ُيرى ال كاملحيط وأصبحت والوديان اجلبال كل املاء السفينة وهلك وطفى
كاجلبال﴾.(١٦١) موٍج هبم يف جتري القرآن: ﴿وهي قول وحسب
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نـــوح$ كنعـان ابن هـالك
اىل طرقه وأساليبه بمختلف دعاه نوح$ ويسـمى بالعربية «يام» وقد أبناء نوح$ أحد هو كنعان
كسائر عبادة االصنام عىل أبيه واسـتمر بدعوة يعتني مل وإرصار واسـتكبار وقاحة بكل ولكنه التوحيد

الناس.
وناداه عليه وهيلك، فخاف وسـوف يغـرق خطر يف أن ابنه كنعان نوح$ الطوفان، رأى كان وملـا

السفينة: من
الكافرين﴾. مع وال تكن اركب معنا بنّي ﴿يا

ووقاحة بكل غـرور عليه رّد اهلـالك، من نفسـه أبيه وينّجي لدعوة يسـتجيب أن من بـدالً ولكـن
املاء﴾. من يعصمني جبٍل إىل ﴿سآوي وقال:

رحم﴾. إال من اهللا أمر من اليوم عاصم نوح$: ﴿ال قال
﴿ربِّ نوح$: قال وغرق إال شـيئًا شـديد ومل يبق خطر يف كنعان وأصبح مكان املاء كل طفى وملا

.﴾ أهيل وإّن وعدك احلقُّ من إّنه
غري صالح ...﴾. عمٌل إّنه أهلك من ليس ﴿إّنه وجّل: عّز اهللا فأجابه

من أكن وترمحني يل تغفـر وإال علم بـه يل ما ليس أن أسـألك بك أعـوذ إّين ﴿رّب نـوح$: فقـال
اخلارسين﴾.(١٦٢)

اىل يتوجه ومل نـوح$ ابن حتى السـفينة مل يركبوا من مجيـع العذاب االهلي شـمل الرتتيـب وهبـذا
االنحراف إثـر وعىل وملذهب نـوح$ خمالفًا لنـوح كان ألنـه جالله، جـّل اهللا عنـد نـوح$ شـفاعة

بنوح$. انقطع جذور صلته والذنب

هللا الدائــم وشكــره نـــوح$
ثالثة: من ثالثة النـاس أخذ االمام الّسـجاد$: قال الشـكور(١٦٣)، نوح$ بالعبد القـرآن عـّرف

يعقوب.(١٦٤) بـني واحلسد عن نوح، عن والشكر أيوب، الصرب عن أخذوا
بالرضا ورضاه نوح$ بخصـوص موالنا» «مثنوي كتاب يف قصة جاءت اىل نظركـم نلفت وهنـا

االهلي وشكره:
أنت نوح يـا لنوح$: تعاىل اهللا قـال هـالك ابنه كنعان، وجّل يف عـّز اهللا مع مناجـاة نـوح$ بعـد

سأخربك عن حاله. يف كنعان، أخيب قلبك لن عزيزي
يف أمتني أو أحيني أمرك، حتت أنا اهلي عبدك، فسأكون وأهلكتني أيضا أغرقتني إن ال ال نوح$:
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به. أعامق روحي وقلبي ورايض من به وأقبل روحي فأمرك حلظة، أي
فيه أرى مصباحـًا ليكـون شـيئًا فذلك أردت وإن مجالـك، غـري الدنيـا هـذه مـن ال أريـد شــيـئًا

وجهك.
مرآًة أشاهدها بل للمصنوعات العيني الوجود أعشق لك وال وشاكر صابر ملخلوقاتك، عاشق أنا

أهل الشهود.(١٦٥) يدركه إال ال بسيط فرق بينهام والذي جلاملك،

جودي جبل قمة عىل نوح$ سفينة
السفينة، رّكاب ونجى نوح$ عىل املاء، سفينة وحتركت االرض، كل والطوفان والسيل غّطى املاء
يف املاء وكثر التنور فار ملا قال: أنه النبيملسو هيلع هللا ىلص عن الرواية جاء يف أنه لدرجة املاء وارتفع املذنبون، وهلك
بلغها ثلثه، فلام بلغت حتى اجلبل عليه وكانت حتبه حّبًا شديدًا فخرجت اىل أم صبي خشـيت السـكك
رقبتها املاء بلغ فلام اجلبل عىل حتى استوت به بلغها املاء عرجت فلام بلغت ثلثيه، حتى به عرجت املاء

أم الصبي.(١٦٦) أحدًا لرحم اهللا منهم رحم فلو املاء، هبا حتى ذهب بيدهيا رفعته
يف ويقع هذا اجلبل جودي، جبل عىل هود) سورة من ٤٤ اآلية يف جاء (كام السـفينة رسـت وأخريًا

موصل.(١٦٧) بقرب يف العراق، الشاملية املناطق إحدى
منكن، جبل عىل عبدي نوح سفينة واضع أّين اىل اجلبال وجّل اهللا عّز فأوحى سبيلها، قد خىل وكان
رب ذلك: عند نوح$ فقال اجلبل، بصدرها السفينة اجلودي فرضبت وتواضع وشـمخت فتطاولت

أصلح.(١٦٨)

الطوفان بعد انتهاء جديدة حياة
عّز اهللا من أمر صدر التامم، الكّفـار عىل هالك ووقـع الظامل نوح$ االهلي لقوم ملـا انتهـى العقاب

اقلعي﴾. سامُء ويا ماءك ابلعي أرُض ﴿يا بأن: والسامء لألرض وجّل
اجلودي. عىل واستقرت السفينة وأمسك السامء عن املطر ماءها االرض فبلعت

ممـن أمـم وعـىل عليـك وبـركات منّـا بسـالٍم ﴿يـا نـوح اهبـط اىل نـوح$: اهللا تعـاىل فـأوحـى
معك﴾.(١٦٩)

السفينة من نوح$ جودي ونزل عىل جبل السـفينة فاسـتوت قال: أنه الصادق$ االمام عن نقل
مدينة وبنوا والفسـاد) الرشك عن بعيدًا جديدة توحيدية بحياة (وبدأوا باملوصل الثامنـني (مؤمن) مـع

الثامنني.(١٧٠)
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الروايات، لبعض وطبقًا أتباعه مع فيه اهللا يعبد فكان حمًال للعبادة جبل اجلودي عـىل نوح$ فبنـى
العرص).(١٧١) (يف عاشوراء يوم السفينة نزل من نوح$ أن

يومًا واسـتزاد الثامنني»، «بسـوق جبل جودي وسـّميت: عىل ببناء البيوت أتباعه مع نوح$ وبدأ
وهم سـام، نوح$ أبناء من ثالثة بينهم من كان والذيـن الثامنون النسـل البرشي من هؤالء يـوم عـن

ويافث.(١٧٢) حام
الثالثة (سـام، نوح$ أبناء من كان بعد هذا التاريخ من نسـل البرش أن الروايات يف بعـض وجـاء

ازدادوا. ثم ويافث) حام

نـــوح$ وصـّي سـام
سـنة(١٧٣)، ثم مخسـني السـفينة من النزول بعد نوح$ عاش قال: أنه الصادق$ االمام نقـل عن
ومرياث األكرب االسـم فانظر واسـتكملت أيامك نبوتك انقضت قد إنه نوح أتاه جربئيل$ فقال: يا
به يعرف عامل وفيها أترك االرض وإال ال اىل ابنك سام فإّين فادفعها معك التي النبوة علم وآثار العلم
إيل وداع حّجة الناس بغري أترك أكن ومل وبعث النبي اآلخر، بني قبض النبي فيام نجاة ويكون طاعتي،
ويكون السـعداء، به أهدي هاديًا قوم لكل أن أجعل قضيت قد فإّين بأمري، وعارف سـبييل إيل وهاد

األشقياء. عىل حجة
ويافث فلم فأما حام سـام، ابنه النبوة علم وآثار العلم ومرياث االكرب االسـم نوح$ فدفع قال:

ينتفعان به. علم عندمها يكن
كل عام فينظروا فيها الوصية يفتحـوا بإتباعه وأمرهم أن وأمرهم قـال$: وبّرشهـم نوح هبود$

آدم$.(١٧٤) أمرهم كام ذلك عيدًا هلم فيكون

نوح$ يف نظر الدنيا وفاء فناء وعدم
يسّمى كان لذا سنة، ٢٥٠٠ عّمر البعض أنه كتب الدنيا، يف عّمروا الذين األنبياء نوح$ من كان
كاملسـافر، نفسـه يرى وكان الفانية الّدنيا هبذه أبدًا قلبه يتعلق مل الوقـت نفـس ويف «شـيخ االنبياء»، بـ

الّدنيا؟ ترى كيف شخص: الكريم، سأله النبي ذلك عمر آخر أيام يف عىل ذلك أنه والشاهد
اآلخر.(١٧٥) من وخرجت أحدمها من دخلُت بابان له كبيٍت نوح$: قال

عليه عليك، فرّد السـالم الشـمس فقال: يف وهو املوت جاءه ملك ثم إن الصادق$: قال االمام
املوت؟ يا ملك حاجتك ما وقال له: نوح$
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اىل الظل؟ الشمس من أدخل تدعني له: فقال روحك، ألقبض جئت فقال:
الشمس من مثل حتويل يف الّدنيا يب فكان ما مّر ملك املوت يا نوح$ ثم قال: فتحّول نعم، فقال له:

أمرت به. ملا فامض الظّل، اىل
روحه$.(١٧٦) فقبض قال:

حياة نوح$) (هناية قصص





هــود$ قصة
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هــــــود$ قصــــــة
هو باسمه القرآن إحدى سور وسـّميت (عرش مرات) يف القرآن اسـمه الذي جاء األنبياء من أحد
بن سام بن ارم بن بن عوص عاد بن خلود بن رباح بن اهللا «هود بن عبد هو ونسبه الرشيف هود$،

أجداد. بسبعة بنوح$ الرشيف نسبه يّتصل األساس هذا نوح» وعىل
فيها تظهـر غيبة سـتكون بعـدي أنه اعلموا هلـم: فقـال شـيعته دعا الوفـاة نوحـًا$ حـرضت ملـا
ووقار، له سـمت وسـكينة هود، من ولدي اسـمه عـّز وجّل يفرج عنكم بالقائم اهللا وأّن الّطواغيـت،

بالريح. ظهوره عند أدعائكم وسيهلك اهللا وخلقي، خلقي يف يشبهني
الكثري قلـوب األمد فقسـت عليهم حتى طـال هـودًا$ وينتظـرون ظهوره يزالـوا يرتقبـون فلـم
بالريح األعداء وأهلـك هبم، البالء منهـم وتناهي اليأس عنه نبيه هودًا ذكـره تعاىل اهللا منهـم، فأظهـر

العقيم.(١٧٧)
وجّل. عّز اهللا اىل الضاللة من قومه لذا سّمي هبود هلدايته

الوجه.(١٧٨) كثري الشعر وحسن رجًال وكان بآدم$ آدم ولد أشبه وكان
نوح$.(١٧٩) االول كان حيث وعبادهتا االصنام حارب وبارز نبي ثاين هو وهود$

والذي ُعرف وقومه حياة هود$ عن مقاطع اىل نظركم نلفت القرآن، من وبإهلاٍم التوضيح وهبذا
«عاد». بقوم

املعانـــد عـاد قـــوم
العربية) جنوب اجلزيرة عامن، و اليمن (بني االحقاف قوم يف امليالد قبل سنة ٧٠٠ قبل يعيش كان
جّده القـوم حيث ذلك كان من أيضًا وهـود$ عوص»، «عاد بن جّدهـم اىل نسـبًة عاد بقوم يسـمى



١٠٢
الثالث اجلزء القصص القرآنية:

عوص.(١٨٠) عاد بن هو الثالث
التمدن جهة ومن كمحاربني، يّتخذوهنـم كانوا لذا وقوية وعظيمة طويلة أجسـاد عاد لقـوم وكان

كثري.(١٨١) ونخل زرع هلم وكان األخرى، عىل البلدان متقّدمني كانوا
وكانوا وغرور، غفلة يف يعيشون كانوا واملرّفهني املستثمرين وكسائر االهلية يف النعم وكانوا غارقني
وكل جّبار ويّتبعون الطواغيت اآلخرين واستعامل واالستعامر الظلم يف قدراهتم من االستفادة يسيئون

والذنوب. االصنام وعبادة اخلرافات يف أنواع غارقني عنيد وكانوا
كل واالرصار يف والتكّرب العناد والضياع، والشـهوة، اجلهـل الدنيا حب االمهال، الطغيان، وُيرى

أمام احلق.(١٨٢) والتسليم أساليبهم عن أبدًا للتخيل مستعّدين يكونوا ومل وجودهم

االصنام عبادة ضد ومبارزته هود$ دعوة
مفرتون، يا إال أنتم إن غريه من إله ما لكـم اهللا اعبدوا قوم ﴿يا وقال: يف قومه بدعوته هـود$ بـدأ
ثم توبوا ربكم استغفروا ويا قوم تعقلون، أفال فطرين الذي إال عىل إن أجري أجرًا عليه أسألكم ال قوم

جمرمني﴾. تتولوا وال قوتكم اىل قوة ويزدكم السامء عليكم مدرارا إليه يرسل
إال نقول إن بمؤمنني، نحن لك وما قولك عن آهلتنا بتاركي نحن وما ببينة جئتنا مـا هود يا ﴿قالـوا
ثم مجيعًا فكيدوين دونه من ترشكون، مما بريء أين واشهدوا اهللا أشهد قال إين بسوء آهلتنا بعض اعرتاك
مستقيم، رصاط ريب عىل هو آخذ بناصيتها إن دابة إال من وربكم ما ريب اهللا عىل توكلت إّين تنظرون، ال
ريب عىل شـيئًا إن ترضونه وال قوما غريكم ريب إليكم ويسـتخلف أرسـلت به أبلغتكم ما فقد تولوا فإن

حفيظ﴾.(١٨٣) يشء كل

هــود$ دعــوة جوهـرة
إذ املرسلني، عاد ﴿كذبت الشعراء: سـورة من (١٢٤) و (١٢٣) اآلية يف وتعاىل سـبحانه اهللا يقول

تتقون﴾. أال هود هلم أخوهم قال
ويقول: هود$ دعوة يبني كيفية ثم

رب عىل إال أجـري إن أجر من عليه أسـألكم وما اهللا وأطيعـون، فاّتقوا أمـني، رسـول ﴿إين لكـم
بطشـتم بطشـتم جّبارين، ختلدون، وإذا لعلكم مصانع وتتخذون تعبثون، آية ريع أتبنون بكل العاملني،
أخاف إين وعيـون، وجنات وبنـني، بأنعام أمدكم تعلمـون، بام أمدكـم واّتقـوا وأطيعـون، فاتقـوا اهللا

عظيم﴾.(١٨٤) يوم عذاب عليكم



١٠٣

هود$ قصة

هود$ أمام املعاند عاد قوم رّدة فعل
﴿سواء علينا أوعظت وقالوا: وكّذبوه، واسـتكبارًا عنادًا ازدادوا أن جييبوه ويؤمنون به، وبدالً من

(١٨٥).﴾... فكّذبوه بمعّذبني، نحن وما األولني، خلق إن هذا إال الواعظني، من تكن مل أم
الّصادقني﴾.(١٨٦) من كنت تعدنا إن بام فأتنا آهلتنا لتأفكنا عن ﴿أجئتنا هلود$: قالوا وأيضا

وبإرصار الواضـح، النجاة طريـق هلم احلّق، وبـّني اىل وهنـارًا ودعاهـم ليًال قومه هـود$ وعـظ
باجلنون وأّهتمـوه كّذبوه به، وأغلبهـم آمـن من قّلـة منهم ولكن والضيـاع، االنحـراف مـن حّذرهـم

وعنادًا.(١٨٧) كفرًا وازدادوا والبالهة
وهي اآليت: قومه هود$ مع أحاديث من مقطع القرآن يبني

تتقون﴾. أفال غريه إله من لكم ما اهللا اعبدوا قوم هود$: ﴿يا قال
الكاذبني﴾. من لنظنك وإنا سفاهة يف لنراك ﴿إنا الكّفار: وأرشافه كبار القوم قال

وأنا ريب رساالت أبلغكم رب العاملني، اهللا من رسول ولكني سفاهة يب قوم ليس هود$:﴿يا قال
جعلكم إذ لينذركم واذكروا منكـم رجل عىل ربكم من ذكر جاءكم أن عجبتـم أو أمني، ناصـح لكـم

تفلحون﴾. لعلكم اهللا آالء بصطة فاذكروا اخللق يف نوح وزادكم قوم بعد من خلفاء

الصادقني﴾. من كنت تعدنا إن بام كان يعبد آباؤنا فأتنا ونذر ما اهللا وحده ﴿أجئتنا لنعبد قالوا:
أنتم سـميتموها أسـامء أجتادلونني يف وغضب رجـٌس ربكم عليكـم من وقع ﴿قد هـود$: قـال

املنتظرين﴾.(١٨٨) معكم من إين فانتظروا سلطان هبا من اهللا نزل ما وآباؤكم

الصعب عاد الشديد وهالكهم عذاب قوم
وأهلكم عاد قوم عـىل الشـديد الذي نزل عن العذاب متعددة(١٨٩) آيات يف القرآن االشـارة يف تـم

وموحشًا. وصعبًا للغاية كان شديدًا عذاهبم أن منها نفهم والتى
وما بعدها: (٦) يف اآلية سورة احلاّقة يف جاء

القوم فرتى حسوما أيام وثامنية ليال سـبع عليهم سـّخرها عاتية، رصرص بريح عاد فاهلكوا ﴿وأما
باقية﴾. من هلم ترى فهل خاوية، نخل أعجاز رصعى كأهنم فيها

هود$ دعوة أبوا فلام وخصبـة، اخلري وكثرية كثري، نخل زراعيـة وذات بالد عاد قوم بـالد كانـت
احلرارة شـديدة وأصبحت بالدهم قحطوا، حتى سـنني سـبع عنهم السـامء كّف وآذوه، به يؤمنوا ومل

واجلفاف.



١٠٤
الثالث اجلزء القصص القرآنية:

املطر. عليكم تعاىل اهللا فينزل توبوا إليه ثم استغفروا ربكم قوم هود$: يا هلم فقال
وكذا كذا وقت أنه يف هود$: سبحانه اهللا فأوحى منه، وتكّربًا وسـخروا عنادًا اسـتزادوا ولكنهم
أقبلت قد اىل سـحاب نظروا ذلك الوقت كان وملا ذلك، هلم فقال أليم عذاب فيها ريح عليهم سـينزل
العذاب ذلك هي بل بأمطار غيوم ليسـت بأهنا هود$ فأخربهم ممطر عارض هذا فاسـتبرشوا وقالوا

أليم. عذاب معها التي حتمل الشديد الريح هو هذا واملوحش الذي استعجلوه، الشديد
وحيواناهتم.(١٩٠) أمواهلم وأهلكت الرياح فهّبت

يف الغنم ورعاة وأهلكت الدواب الريح جاءت ملا بالغبار والريح املحّملة السوداء للسحب انتبهوا
متر وكانت وترفع اخليم تقلع وكانت االرض وصعدوا، عىل من ارتفعوا حتى البالد، وأطـراف أنحـاء
هربوا وفّروا اىل املوحشـة، تلك املناظر رأوا فلام كاجلرادة، تراها حتى السـامء واالرض بني ما عاد عىل
األبواب وتقلعها وتقلع حتّطم كانت أهنا لدرجة جدًا قوية كانت الريح ولكن أبواهبم، وأغلقوا بيوهتم
فيقعون عىل رؤوسـهم منكبني هبم من اجلو ترمـي ثم أرجلهـم ثم ترفعهم حتت من الرجـال والنسـاء

بالرتاب.(١٩١) ومغّطني
جعلته أتت عليه إال يشٍء من تذر ﴿ما القرآن: يقول حيث شديد عذاب عليهم تعاىل اهللا أنزل نعم،

كالّرميم﴾.(١٩٢)

واملؤمنـــون هـــود$ نجـــاة
هودًا نّجينا أمرنا جاء ﴿وملا وجّل: عّز اهللا يقول هود، سـورة من اآلية (٥٨) يف القرآن، يف جاء كام

غليظ﴾. من عذاب ونّجيناهم منا برمحة معه والذين آمنوا
اىل فيها وعاش حرضموت اىل قومه هالك بعد اتباعه مع هاجر هود$ أن الروايات لبعض وطبقًا

عمره. آخر
اآليت: أشعار وملخصها هي به يف واملؤمنون هود$ نجاة املثنوي قصة كتاب يف نقل وقد

عليه، ويف مّرت يشء كل أهلكت عاد، قوم عىل أيام) وثامنية (سـبع ليايل الشـديدة الرياح هّبت ملا
يف ثامنية أيام ابقوا هلم: وقال املؤمنني وأتباعه نفسه حول دائرة بخط هود$ قام العذاب نزل أول يوم

الدائرة. هذه خارج تتطاير املتالشية الكّفار أعضاء وشاهدوا الدائرة هذه
كانت ولكن معنوياهتـم، من يرفـع نسـيم كأهنا الريح كانت بل الريـح، من أي أذى فلـم يصبهـم
العظام حتى تتفتت ببعـض بعضها ترضب وأحيانًا بالصخور يف اهلواء فُتـرضب تطري أجسـاد الكّفـار

اخلشخاش.(١٩٣) كبذور وتصبح



١٠٥

هود$ قصة

قبل رؤيته اجلنة وهالكه شّداد جّنة
رؤيته قبل جنّة شـّداد وهالكه الفجر قصة من سـورة (٨) وحتى (٦) اآليات ذيل البعض يف نقـل

اآليات: هذه نقرأ يف حيث هلا،
البالد﴾. يف مثلها مل ُخيلق العامد، التي ذات إرم بعاٍد، ربُّك فعل كيف تر ﴿أمل

سـّمى أحدمها ابنان هلدايتهم، هود$ اهللا عّز وجّل إليه بعـث الذي لعاد كان أنه يف الروايـة: جـاء
وغرهبا، رشقها من النّاس وأطاعهام وجتربًا الدنيا وملكا بعده وبقيا عاد فهلك واآلخر شـدادًا شـديدًا
باهللا تعاىل، التوحيد هود$ اىل (دعاه الغرور وأصابه يف امللك، فاسـتقل شـداد وبقي شـديد مات ثم
هود$ بعض له فوصف اجلنة؟ هي ما قال شداد: باجلنة، تعاىل اهللا باهللا سيجازيك آمنت إن له: وقال
ومل الغرور وأصابه فاستكرب مثلها، سأبني يل بشئ، ليست شداد: هذه فقال سبحانه، اهللا جنة أوصاف

هود$). يتبع
وبنائها عملها عىل فجعل «إرم»، وبنى مدينة وجّل، عّز اهللا عىل عتّوًا الدنيا مثلها يف يعمل أن فقرر

العمل. عىل وجيربوهنم األعوان من منهم ألف رجل يد كل املهنة وحتت أهل من رجل مائة
من كل مـا يملكون له يبعثوا بأن الدنيا وغرهبـا رشق من وأمرائهـا وكتـب شـّداد اىل ملـوك البالد

يملكون. ما كل له وبعثوا والفضة واجلواهر، الذهب
بنائها من بالفراغ السـنوات، فلام أخـربوه من طويلة مدة يف املدينة هذه فبنوا البنـاء، رشعوا يف ثـم
عىل علم ألف قرص كل عند قرص ألف احلصن حول وجعلوا حيفظها عال بسـور حيّصنوها بأن أمرهم

خاص. وضع
يف تقع (والتي إليها شـداد امللك سـار والتجهيز، والتزيني البناء من بالفراغ وأخرب يشء كل فلام تم
كانت املدينة فلام وخدمه، أعوانه وجنوده وكل وخاصته أهله واحلجاز) مع اليمن بني العربية اجلزيـرة
معه ومن فأهلكته من السـامء صيحة معه كان مجيع من وجّل وعىل عّز اهللا وليلة بعث يوم مسـرية عىل

كان معه.(١٩٤) ممن أحد وال يدخلها فلم وصوله إليها، قبل مجيعًا

شّداد أحدمها شخصني عىل عزرائيل$ شفقة
سنوات منذ ! يا أخي الرسـولملسو هيلع هللا ىلص: اهللاملسو هيلع هللا ىلص جالسـًا، فأتاه عزرائيل$ فسـأله رسـول كان يوم ذات
قال عزرائيل$: منهم؟ أحد قلبك ورحم املّدة أشفقت هذه يف فهل النّاس، أرواح بقبض مأمور وأنت

لشخصني: هذه املدة أشفق قلبي يف
مجيع فغرق السـفن، املتالطمة أحد وحّطمت األمـواج البحـر يف عاصفـة ذات يـوم حصلـت -١



١٠٦
الثالث اجلزء القصص القرآنية:

اىل وجّرهتـا األمواج البحر، عىل الطافية األخشـاب بأحد تعّلقت حيـث حامل، امرأة عـدا ما رّكاهبـا
عىل فأشـفقت روحها، أقبض بأن بولـٍد، فُأمرت ورزقت ولدت وهنـا جزيرة، عىل السـاحل ورمتهـا

الولد.
وبنى ثرواته، فيها كل وجعل هلا مثيل لسـنوات طويلة، جنة ليس لنفسـه عاد بن شـّداد بنى ملا -٢
ما وأول خيله، مـن النزول وأراد دخوهلا شـّداد أراد واكتملت(١٩٥)، واجلواهر، الذهـب من أعمدهتـا
فقبضت روحه، بقبض وجّل عّز اهللا أمرين اخليل، عىل ومازال جيشه االرض االيمن عىل رجله وضع
يراها أن قبـل ولكن صنعها، اجلنة التـي رؤيته عـاش عمره ينتظر ويتأمـل ألنه قلبي لـه فـرّق روحـه،

مات. بعينيه،
وجاليل، بعظمتي ويقـول: عليك ربك يسـّلم ! يا حممد وقال: النبيملسو هيلع هللا ىلص اىل جربئيـل$ نزل وهنـا
كفر بالنعمة، ملكًا، لكنه بال أم وجعلته ورّبيته بلطفي، البحر من أخذته عاد، بن هو شّداد الطفل ذلك
ال ولكن الكّفار أمهـل أنني العـامل يعلم حّتى الشـديد عذايب فأصابه خمالفتـي، راية ورفـع واسـتكرب،

أمهلهم.
مهني﴾.(١٩٦) عذاٌب وهلم إثًام ليزدادوا هلم ُنميل ﴿إّنام القرآن: يقول كام

حياة هود$) (هناية قصص



بـرصـيصـاي العابد قصة





١٠٩

برصيصاي العابد قصة

برصيصاي العابــد قصـــة
بالتايل: املنافقني عاقبة سورة احلرش من (١٧) (١٦) و اآلية القرآن يف شّبه

العاملني، فكان اهللا رّب أخاف منك إّين برٌئ إّين قال كفر فلّام اكفر قال لإلنسان إذ الّشيطان ﴿كمثل
الّظاملني﴾. وذلك جزاؤ النّار خالدين فيها يف أّهنام عاقبتهام

عاقبة جتّسـم والتي برصيصاي العابـد قصة هـذه اآلية ذيل يف واملحّدثني املفّرسيـن مـن ذكـر مجٌع
هي: القصة وهذه الشيطان، وأتباع الشيطان

حـتـى الـّدهـر مـن زمـانــًا اهللا عـبـد بـرصـيـصـا، عـابـد اسـمـه اســرائــيــل يف بـنـي كــان
يف ُأتـي بـامـرأة وإنه يـده، عـىل فـيـبــرؤون ويـعـوذهـم يـداويـهـم يـؤتـي بـالـمـجـانـيـن كــان
الـشــيـطـان بـه يـزل فـلـم عـنـده، وكـانـت بـهـا فـأتـوه إخـوة لـهـا وكـان جـنـت، قـد شــرف
ودفـنـهـا، قـتـلـهــا حـمـلـهـا اســتـبـان فـلـمـا فـحـمـلــت، عـليـهـا وقـع حـتـى لـه يـزيــن
مكان يف دفنها الراهب وأنه فعل بالذي فأخربه إخوهتا أحد لقي حتى الشيطان ذهب ذلك فعل فـلـام

كذا.
أخـاه يـلـقـي الـرجـل فـجـعــل لـه، ذلـك فـذكـر رجــًال رجـًال إخـوتـهـا بـقـيـة أتــى ثــم
بلغ حتى لبعض فذكره بعضهـم ذكره، يـكرب عّيل شــيـئـًا يل ذكـر آت أتـانــي لـقـد واهللا فـيـقــول:
خشـبته رفع عىل فلام فصلب، به فأمر فعل، بالذي هلم فأقّر فسـألوه والناس امللك فسـار ملكهم، ذلك
أخلصك مما أنت لـك أقول فيام مطيعـي فهل أنت هـذا، ألقيتك يف الذي أنـا الشـيطان فقال: لـه متثـل

فيه؟
قال: نعم.

واحدة. سجدة قال: اسجد يل



١١٠
الثالث اجلزء القصص القرآنية:

احلالة؟ هذه وأنا عىل أسجد لك كيف فقال:
اىل قصته تعاىل اهللا فأشـار الرجل، وقتل باهللا، فكفر له بالسـجود، فأومأ بااليامء، منك أكتفي فقال:

اآليتان.(١٩٧) تلك يف

برصيصاي) العابد قصة (هناية



الرس أصحاب قصـــة





١١٣

الرس أصحاب قصة

الرّس أصحــاب قصـــة
ختربنا عن والتي ق سورة من (١٢) اآلية يف االوىل الرّس، أصحاب قصة ذكر مرتان القرآن جاء يف
الرّس أصحاب وعذاب هالك تبّني والتي الفرقان سورة من (٣٨) اآلية والثانية يف تكذيبهم لرسوهلم،

االهلي. العذاب إثر عليهم وثمود حيث ُقيض بجانب قوم عاد ذكروا والذين الشديد،
املفّرسون واختلـف الرّس، أصحاب بـالد يف موجودًا كان هنـر بئر أو اىل تشـري الـرّس(١٩٨) كلمـة
عن التي نقلت القصة ونذكر ذكرهـم عن النظر نرصف عذاهبم، وهنا وعّلة الرّس هوّيـة أصحـاب يف

أمري املؤمنني عّيل$: عن الرضا$ االمام
نوح بن يافث وكان درخـت»، «شـاه هلا صنوبر يقال شـجرة يعبدون الـرّس قومـًا أصحـاب كان
سـّموا وإّنام الطوفان، لنوح$ بعـد نبعـت كـانـت قد «روشـاب» هلـا يقال عـني عىل شـفري غرسـها
عرش اثنتا هلم وكانت داود$، بـن سـليامن بعد وذلك االرض يف نبيهم رسـوا ألهنم الّرس أصحـاب
يومئذ يكن النهـر، ومل ذلك سـمي وهبم املرشق، بـالد من الـرس(١٩٩) له: يقال هنر شـاطئ عـىل قريـة
أبان، إحداهن تـسـمى مـنـهـا أعـمـر وال أكـثـر قرى وال منه، وال أعذب هنـر أغـزر منه، االرض يف
والـسـابـعــة فروردين، والسادســة إسـفندار، واخلامسـة هبمن، والرابعة دي، والثالثة آذر، والثانية
مهر، والثاين عرشة عرش واحلادي تري، والتاسـعة مرداد، والعارشة خـرداد، والثامنـة بـهشـت، أردي

شهريورد.
بن يارش غابور بن تركوذ يسـمى وكان ملكهم، ينزهلا التي وهي مدائنهم إسـفندار أعظم وكانت
حبة منها قرية كل وقد غرسوا يف وهبا العني والصنوبرة، إبراهيم، فرعون كنعان بن نمرود بن سازن بن
شجرة وصارت احلّبة فنبتت عند الصنوبرة، العني التي من هنرًا إليها وأجروا الصنوبرة، تلك من طلع
ويقولون: قتلوه ذلك فعـل ومن أنعامهم، وال منها يرشبون فـال واألهنار العني ماء عظيمـة، وحرمـوا



١١٤
الثالث اجلزء القصص القرآنية:

عليه الذي هنر الرس من ويرشبون هم وأنعامهم حياهتا، من ينقص أن ألحد ينبغي فال آهلتنا، حياة هو
قراهم.

التي هبا عىل الشجرة فيرضبون إليه أهلها جيتمع عيدًا قرية كل يف السنة من كل شهر يف وقد جعلوا
ويشعلون للشجرة، قربانًا فيذبحوهنا بشـاة وبقر يأتون ثم الصور، انواع من فيها حرير من كلة(مظلة)
اىل النظر وبـني اهلواء وحال بينهم يف وقتارهـا الذبائح تلـك دخان سـطع فإذا باحلطب، النـريان فيهـا
جيئ فيحرك الشـيطان فكان عنهم، ترىض أن إليها يبكون ويترضعون سـّجدًا للشـجرة السـامء خّروا
وقّروا عينًا، فطيبوا نفسـًا، ! عبادي عنكم رضيت قد أين الصبـي: من سـاقها صياح ويصيح أغصاهنـا
ذلك فيكونون عىل باملعـازف، ويرضبون اخلمر، ويرشبون ويفرحـون، ذلك عند رؤوسـهم فريفعون

ينرصفون. ثم وليلتهم يومهم
وعملّيًا.(٢٠٠) أخالقّيًا وفاسدين كانوا منحرفني كانت عندهم، التي اخلرافية اىل العقائد باالضافة

من ارسائيل مـن بني نبّيًا إليهم وجّل عّز بعـث اهللا وعبادهتم غريه وجّل عّز باهللا كفرهـم طـال فلـام
يدعوهم طويًال زمانًا الروايات)، فلبث فيهم لبعض طبقًا (والذي يسمى حنظلة يعقوب بن هيودا ولد
وتركهم الغي والضالل يف متادهيم شـدة رأى فلام يتبعونه، فال ومعرفة ربوبيته وجـّل عّز عبـادة اهللا اىل
إال أبوا عبادك إن رب يـا قال: العظمى قريتهم عيد والنجاح وحرض إليه من الرشـد دعاهم مـا قبـول
وأرهم قدرتك شـجرهم أمجع، ترض، فأيبس وال تنفع ال شـجرة يعبدون وغدوا بك، والكفر تكذيبي

وسلطانك.
سحر قالت: فرقتني: فرقة وصاروا هبم، وقطع ذلك فهاهلم كلها شجرهم يبس وقد القوم فأصبح
اىل آهلتكم عن وجوهكم ليرصف إليكم واالرض السامء رب رسول أنه زعم الرجل الذي آهلتكم هذا
عبادة اىل فيها ويدعوكم الرجل يعيبها ويقـع هذا رأت حني آهلتكم غضبت بـل ال قالت: إهلـه، وفرقـة

منه. هلا فتنرصوا تغضبوا وهباءها لكي حسنها فحجبت غريها
قرار العني يف أرسلوها ثم األفواه، رصاص واسعة من طواال فاّختذوا أنابيب قتله، عىل رأهيم فأمجع
ضّيقة بئرًا قرارها حفروا يف ثم من املاء، ما فيها الربابخ ونزحوا مثل األخرى فوق املاء، واحدة أعىل اىل
وقالوا: املاء، من األنابيب أخرجوا ثم عظيمة، صخرة فيها وألقوا نبيهم، فيها املدخل عميقة، وأرسلوا

عبادهتا، عن ويصّدنا فيها، يقع كان من قتلنا قد رأتنا إذا آهلتنا ترىض عنّا أن نرجو اآلن
يسـمعون يومهم عامة فبقوا كان، ونرضهتا كـام نورها لنا فيعـود منه، يتشـفى كبريها ودفنـاه حتت
حيلتي، وقلة ركني ضعف كريب فارحم مكاين وشــدة ضيق ترى قد سـيدي يقـول: وهو نبيهم، أنني

مات.(٢٠١) دعويت، حتى إجابة تؤخر وال روحي بقبض وعجل



١١٥

الرس أصحاب قصة

الشديد الرّس أصحاب عذاب
مكري وأمنوا حلمي غّرهم الذين هـؤالء عبادي أيظن جربئيل جلربئيل$: يا وجّل عـّز اهللا فقـال
مما عصاين، املنتقم وأنا كيف سـلطاين؟ من خيرجوا أو لغضبي يقوموا رسـويل أن وقتلوا وعبدوا غريي

ونكاال للعاملني. عربة ألجعلنّهم بعزيت حلفت عقايب، وإين خيش ومل
وتضام منها وذعروا فيها احلمرة فتحريوا شديدة عاصف بريح إال ذلك عيدهم يف وهو يرعهم فلم
فألقت سوداء سـحابة يتوقد، وأظّلتهم كربيت حجر حتتهم من االرض صارت ثم بعض، اىل بعضهم
من ذكره تعـاىل باهللا فنعوذ يف النار، الرصـاص يذوب كام أبداهنـم فذابت يلتهب مجـرًا كالقّبـة عليهـم

نقمته.(٢٠٢) ونزول غضبه

الرس) أصحاب قصة (هناية





ادريس$ قصة
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ادريس$ قصة

إدريـــس$ قصــــة
مريم سـورة من (٥٦) يف اآلية مرتان(٢٠٣) وُعّرف القرآن يف اسـمه ذكر جاء الذي األنبياء أحد من
والذي إدريس$ كان خصوصّياتـه: بعض نلفـت نظركم اىل والذي هو إدريس$ الّصديـق بالنبـّي
ثالثامئة االرض يف حياته وكانت حاليًا، السهلة مسجد يف الكوفة بالقرب من يسـمى «ُأخنوخ» يعيش
يلبسون قبله من وكان الثياب ولبسها، وخاط الطرز وخاط باالبرة، طرز من وأول خياطًا وكان سنة،

واسطة. بخمسة اىل آدم$ نسبه ويّتصل صحيفة، ثالثون عليه وأنزل اجللود،
اخلطى إذا قريب املنطق دقيـق الصوت، قليل الصدر، وعظيم البطن، ضخم طويـًال، رجـًال وكان
يعّلم وكان اهليئة، وعلم واحلساب النجوم وتعاىل سـبحانه اهللا وعّلمه بالقلم من خّط أول وهو مشـى،
وجّل وسنن عّز اهللا حكم من يدرس ما كان لكثرة إدريس وإنام سّمي الساموية ويعظهم الكتب الناس

قومه. أظهر بني وهو االسالم
وفاته. حتف اجلنة بعد من وأطعم اجلنة يف علّيًا مكانًا وجّل عّز اهللا وبعد وفاته رفعه

اخللق وهلذه االرضـني وهلذه السـاموات هلذه إن فقال: وجـّل عّز اهللا عظمـة يف كثـريًا يفّكـر وكان
ويصلحها يدّبرها لرّبًا التي تكون األشياء وهذه واملطـر والسحاب والنجوم والقمر العظيم والشمس

عبادته.(٢٠٤) حق فأعبده هبذا فكيف يل بقدرته

إدريس$ مواعظ عن مقاطع
وانكرس وتقّلصت شـفتاك، جبينك، وعرق قد نزل، فاشـتد أنينك، باملوت ! فكأنك االنسـان أهيا
غصة وعاجلت مجيع بدنـك، واهتّز فـوك، وأزبد بياض، عينيك سـواد ويبـس ريقك، وعال لسـانك،
أهلك، بني جيفة ورصت نفسـك خرجت ثم فلم تسـمع، ونوديت ومرارته وزعقته، وسـكرته املوت



١٢٠
الثالث اجلزء القصص القرآنية:

فعن طال عمر وإن وكل ال حمالة، بك نازل نزل إن الذي يف معاين املوت، فاعترب لغريك، لعربة فيك إن
أن من يموت، واعلم أهيا االنسان يا باملوت فاعترب معلوم، لوقت قريب آت هو ما كل ألن يفنى، قليل
والفناء الصيحة أحوال ثم ذكر القيامة، يوم أهوال شدة من بعده مما أهون واملوت قبله، ما املوت أشد

األقوياء.(٢٠٥) قوة سامعه يعجز عن واجلزاء ما احلساب ومواقف القيامة ويوم

إدريس$ وأوامر سنن من جزء
اخلري، اىل الداعي والسبب العظمى، والنعمة الكربى، احلكمة هي اهللا تقوى أن واسـتيقنوا اعلموا
وأولياءه أنبياءه واختص العقل هلم وهب عباده أحب ملا ألن اهللا والعقل، والفهم اخلري ألبواب والفاتح
الرشـاد، ويتبعوا الضالل عن لينتهوا احلكمة وحقائق الديانة هلم عن رسائـر فكشـفوا القدس، بـروح
حتده أو األوهام، حتصله أو األبصار، تدركه األفكار، أو به أن حتيط أعظم من اهللا أن يف نفوسهم ليتقرر
عليه يقع وال تدرك غاياته، يتعقب أفعاله، وال ال شـاء، كام له واملدبر يشء بكل املحيط وأنه األحوال،
معرفة املخلوقني اىل تنتهي استطاعة وال تفسري وال فطن وال اعتبار وال مشاور وال حتصيل وال حتديد

كنهه. علم ذاته وال
حيب والتوازر التظافر منكم يعلم إن فإنه دعائكم يف متعاضدين متأهلني أوقاتكم أكثر يف اهللا ادعوا

تفني. ال التي خزائنه من عليكم عطاياه ويفض آمالكم، ويبّلغكم حاجاتكم، ويقض دعاءكم
صافية بقلوب خالصة هللا دنس ونجـس، وصوموا كل نفوسـكم من فطّهروا يف الصيام دخلتـم إذا
والنّيات املدخولة اللطخـة سـيحبس القلوب اهللا فإن املنكرة، واهلواجس األفكار السـيئة عـن منزهـة
تصوموا من أن منكم يرىض ال اهللا املآثم، فـإن من جوارحكم فلتصم املآكل من أفواهكـم صيام ومـع
خواطركم هلا فارصفوا الصالة يف دخلتم وإذا بأرسها، والفواحش كلها املناكري من لكن فقط، املطاعم
وطاعة وخشـوع بخضوع ومنافعكم مصاحلكم متفرغًا، وسـلوه طاهرًا دعاء اهللا وادعوا وأفكاركـم،
الرش وأفعال السـوء وهواجس الدنيا نفوسـكم أفكار عن فأبعدوا وإذا بركتم وسـجدتم واسـتكانة،

كله.(٢٠٦) ذلك بينكم واطرحوا السحت والعدوان واألحقاد واملآكل واعتقاد املكر

إدريس$ بإرشادات شخص ألف هداية
جييبه يزال فال االشـياء، خالق عبادة اىل ويدعوهم وخيوفهم قومه ويذّكرهم إدريس$ يعظ وكان
ألفا قال بلغوا فلام ألفًا، بلغوا ثم سبعامئة صاروا أن اىل سـبعني ثم سـبعة صاروا واحد حتى بعد واحد
سـبعني املائة من واختاروا رجل، مائة خيارهم من فاختاروا رجل، مائة خيارنـا نخرت من تعالوا هلـم:



١٢١

ادريس$ قصة

فليدع هؤالء تعالوا هلم: قال ثم العرشة سـبعة، من اختاروا ثم عرشة، السـبعني اختاروا من ثم رجال،
االرض عىل أيدهيـم فوضعوا عبادته، يدّلنا عـىل جاللـه الرب جّل هـذا فلعل بقيتنا السـبعة وليؤمـن
ونّبأه إدريس$ اىل اهللا عّز وجّل فأوحى السامء اىل أيدهيم رفعوا ثم يشء، هلم يتبني فلم طويًال ودعوا
عّز اهللا رفع حتى شـيئًا يرشكون به وجّل ال عّز اهللا يزالوا يعبدون فلم معه ومن آمن عبادته، عـىل ودّلـه

السامء.(٢٠٧) اىل إدريس وجّل

عرصه طاغوت إدريس$ مبارزة
منهم أحٌد ُظلم فإن بأرسه، للمجتمع متوّجهـًا كان الناس بل ووعظ بالعبادة إدريـس$ مل يكتـف

التالية: القصة اىل عىل ذلك نتطرق وكمثال الظامل، أمام معه ووقف قام بحامية املظلوم
علنًا، امللك وخيالفونه يطيعون ال وأتباعه إدريس$ وكان وجبار، ملك طاغي زمنه يف كان حيكـم

اجلّبار «بالرافضيني». امللك قبل من سّموا لذا
فسـأل فأعجبته، الرافضة من مؤمن لعبد خرضة بأرض فمّر نزهة بعض يف امللـك ركب يـوم ذات

األرض؟ هذه ملن وزراءه:
هذه. بأرضك أمتعني له: فقال فدعا به الرافيض، من عبد امللك فالن لعبد قالوا:

إليها منك. أحوج عيايل له: فقال
لك. أثمن هبا فسمني قال:

أهله اىل وانرصف وأسـف ذلك عند امللك فغضب ذكرها، عنك أسـومك دع وال ال أمتعك قال:
نزل إذا األمر يف يشـاورها معجبًا هبا وكان األزارقة مـن امرأة له أمره، وكانت مفكـر يف وهـو مغمـوم
وجهه يف فرأت فخرجـت إليه االرض صاحب أمر يف ليشـاورها إليها يف جملسـه بعث اسـتقر بـه، فلام

فعلك؟ قبل وجهك الغضب يف بدا ما الذي دهاك حتى أهيا امللك له: الغضب، فقالت
يغتم إنام امللك فقالت: أهيا له صاحبها قول ومن لصاحبها قوله من كان بخرب االرض وما فأخربها
أمره وأصري فأنا أكفيك حجة بغري تقتله تكره أن كنت التغيري واالنتقام وإن عىل يقدر ال ويأسـف من

هي؟ وما قال: مملكتك، أهل عند الغدر فيها لك بحجة بيدك أرضه
من برئ إنه قد عنـدك عليه فيشـهدوا به يأتوك حتى أزراقة أصحايب من إليـه أقوامًا أبعـث قالـت:

قال: فافعيل ذلك. أرضه، وأخذ قتله فيجوز لك دينك
منهم قوم اىل فبعثـت املؤمنني، الرافضة من قتـل يرون دينها عىل من األزارقـة أصحاب هلـا فـكان
عليه امللك فشـهـدوا دين من برئ أنه قد امللـك عند الرافيض عىل فالن أن يشـهدوا فأمرهتـم فأتوهـم
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فأوحى اهللا اىل ذلـك عند للمؤمن اهللا فغضـب أرضه، واسـتخلص فقتله امللك ديـن من بـرئ قد أنـه
استخلصت حتى ظلًام املؤمن عبدي أن قتلت أما رضيت فقل له: هذا اجلبار عبدي أن ائت إدريس$
اآلجل، يف له منـك النتقمن بعـده وأجعتهم؟ أمـا وعـزيت من عيالـه فأحوجت لـك خالصـة أرضـه
حلم امرأتك، الكالب وألطعمـن عّزك، وألذّلن مدينتك، يف العاجل، وألخّربـن ملـكك وألسـلبنك

عنك. حلمي مبتىل فقد غّرك يا
أصحابه. وحوله جملسه يف وهو ربه برسالة إدريس$ فأتاه

حتى ظلًام املؤمن عبدي قتلت أن رضيت إليكم وهو يقول لك: أما رسول اهللا اجلبار إين أهيا فقال:
منك النتقمن له وعـّزيت أما وأجعتهم؟ بعـده عياله من وأحوجـت لك، خالصة أرضـه اسـتخلصت
حلم وألطعمّن الكالب وألذلّن عّزك، مدينتك، وألخربّن العاجل، يف ملكك وألسـلبنك اآلجل، يف

امرأتك.
به جاء بام امرأته فأخربها إىل أرسـل ثم بنفسـك، فلن تسـبقني إدريس يا عنّي اخرج اجلبار: فقال
ما جاءك إهله وكل يقتله فتبطل رسالة من إليه أنا أرسـل إدريس، إله رسـالة هيولنك ال فقالت: إدريس

فافعيل. قال: به،
ويأنس هبم، به فيأنسـون له جملس يف إليه مؤمنون جيتمعون الرافضة من أصحـاب إلدريـس وكان
اهللا رسـالة تبليغ من كان وما اىل اجلبار ورسـالته إليه اهللا عّز وجّل من وحي كان بام فأخربهـم إدريـس
أربعني إدريس اىل اجلّبار امرأة وبعثت القتل، عليه وخافوا وأصحابه إدريس عىل فأشـفقوا اىل اجلبار،
وقد فانرصفوا جيدوه، فلم أصحابه فيه إليه جيتمع كان الذي جملسه يف فأتوه ليقتلوه األزارقة من رجًال
يا حذرك خذ له: فقالوا يف طلبه فلقوه فتفرقوا ليقتلوه إدريس أتوا أهنم فحّسوا إدريس أصحاب رآهم
القرية، هذه من فاخرج ليقتلوك األزارقة من اليـوم أربعني رجًال قد بعـث قاتلك، إدريـس فإن اجلّبار
ربه إدريس ناجى السـحر أصحابه، فلام كان يف من نفر ذلك ومعه يوم من عـن القرية إدريس فتنحـى
ظفر إن قاتيل هو بالقتـل، بل هذا اجلّبار توعدين وقد فبلغت رسـالتك، جّبار إىل رب بعثتني يـا فقـال:

يب.
وألصدقن أمري، فيه ألنفذن فوعزيت وإياه، وخلني قريته من واخرج تنح عنه إليـه أن اهللا فأوحـى

إليه. أرسلتك به فيه وما قولك
تعطها. وتعاىل: سلها سبحانه اهللا قال حاجة، يل إّن رب يا إدريس: فقال

حتى أسألك ذلك. عليه حوت وما القرية وما حوهلا عىل أهل هذه السامء متطر ال أن أسألك قال:
وجيوعون. أهلها جهد ويشتد القرية خترب إذا إدريس يا عّز وجّل: اهللا قال
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أمطر ولن ما سـألت أعطيتك قد فإين تعاىل: اهللا قال وجاعوا، وجهدوا خربت إدريس: وإن فقـال
وجّل عّز بام سأل اهللا أصحابه فأخرب إدريس بعهده، وىف أحق من وأنا ذلك تسألني حتى عليهم السامء
فاخرجوا ذلك، أسأله حتى عليهم السامء يمطر ال أن ووعده إليه اهللا أوحى وبام عنهم املطر من حبس
يف فتفرقوا رجًال يومئذ عرشون وعّدهتم منها فخرجوا القرى، من غريها إىل القرية هذه من أهيا املؤمنون
فلجأ شاهق يف اجلبل وتنحى إدريس اىل كهف تعاىل، اهللا سأل بام القرى يف خرب إدريس وشاع القرى،
بطعامه عند امللك النهار فيأتيه يصوم وكان كل مساء بطعامه عند يأتيه ملكًا وجّل به عّز اهللا ووكل إليه
امرأته حلم الكالب مدينته وأطعم وقتله وأخرب اجلبار ملك ذلك عند وجّل عّز وسلت اهللا كل مساء،

للمؤمن. غضبًا
وتابوا، رهبم واسـتغفروا وبإدريس$ عّز وجّل باهللا القوم فآمن سـنة، عرشين القحط ملدة وبقـى

إدريس$.(٢٠٨) وانترص البالء عنهم سبحانه اهللا فرفع عنهم، العذاب برفع ربه إدريس$ فدعا

اهللا وشكره حياته حلمد إلستمرار إدريس$ أمنية
فّرس إدريس$ وقبول أعاملـه، ذنوبه بغفـران وبّرشه إدريس$ وجّل عـّز اهللا من عند ملـك جـاء

تعاىل. اهللا ويشكر يعيش دائًام أن متنى ثم ثناؤه جّل اهللا وشكر كثريًا
إيل حاجة؟ امللك: ألك فسأله

يف طول وجّل اهللا عـّز من كنت أطلب قد فـإين وجّل، عّز اهللا أعيش وأشـكر نعـم، احب أن قـال:
وأداوم عليه. ذلك عىل رّيب أشكر أن أحّب وبعد قبول أعاميل واآلن أعاميل، حيايت قبول

عّز اهللا بشـكر حّيًا ومشـغول إدريس$ فبقى السـاموات، اىل ووصل به جناحه اىل امللـك فأخـذه
وجّل.(٢٠٩)

الرابعة السـامء بني عزرائيل$ روحه وقبض اليالسـاموات أخذه امللك أن الروايات وطبقًا لبعض
سنذكر. كام اخلامسة والسامء

الرابعة واخلامسة السامء بني إدريس$ روح قبض
يف وألقاه جناحه فقطع من املالئكة ملك عىل غضب وتعاىل تبـارك اهللا أن قـال االمام الصادق$:
امللك إليه جاء ذلك إدريس$ اهللا بعث فلام البحر، ذلك يف شاء اهللا ما فبقي البحر، من جزائر جزيرة

جناحي. عيل ويرد عنّي يرىض ادع اهللا أن اهللا نبي يا فقال:
حاجة؟ ألك إلدريس: امللـك قال عنه، وريض جناحه عليـه اهللا فرّد ربه إدريس فدعـا نعـم، قـال:
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ذكره مع ليس هينؤين فإنه به آنس لعيل ملك املوت اىل أنظر حتى السامء اىل ترفعني أن أحب نعم، قال:
رأسـه جالس حيرك ملك املوت فإذا الرابعة السـامء اىل انتهـى به حتى جناحـه اىل امللـك فأخـذه يشء،

رأسك؟ حترك ما لك له: وقال املوت ملك عىل إدريس تعجبًا، فسلم
رب كيف يا له: واخلامسـة، فقلت الرابعة السـامء بني روحك أن أقبض أمرين العـّزة رّب إّن قـال:
مسـرية الثالثة السـامء اىل الرابعة السـامء ومن عام، مخسـامئة مسـرية الرابعة السـامء وغلظ هـذه يكـون
فكيف كذلك، بينهام وما سـامء وكل عام مخسـامئة مسـرية الثانية اىل الثالثة السـامء ومن عام، مخسـامئة
وإدريس جـدًا، مسـافة طويلة وبني االرض وبيني ظل العـرش، يف اآلن موجـود (وأنا هـذا؟ يكـون

الرابعة؟!!) السامء ويطوهيا اىل املسافة الطويلة هذه إدريس يصعد فكيف االرض، موجود يف
مريم): سـورة من (٥٧) اآلية (يف تعـاىل قوله وهو واخلامسـة الرابعة السـامء بني روحه قبـض ثـم

علّيًا﴾.(٢١٠) مكانًا ﴿ورفعناه
فقلت: فيها رجل وإذا الرابعة السـامء اىل صعدنا ثم واملعراج: االرساء عن حديثه النبيملسو هيلع هللا ىلص يف قـال

هذا يا جربئيل؟ من
يل.(٢١١) واستغفر له واستغفرت عيل وسلم عليه فسّلمت علّيًا، مكانًا اهللا رفعه إدريس فقال: هذا

إدريس$) حياة قصص (هناية
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الفيل أصحاب قصة
وفتح لليمن، حاكًام «أرياط» النجايش ملك احلبشة جعل ترصف احلبشـة، حتت اليمن أصبحت ملا
أتباع عىل يد أرياط فقتل احلكم، عىل «أريـاط» مع اختلف والذي ويسـمى «أبرهة» القواد اليمـن أحد

حاكًام لليمن. لذلك أصبح أبرهة ونتيجة أبرهة،
له وبنى املسيح$، دين بشدة اىل يدعو الناس وكان املتعّصبني لدينهم، املسيحيني من أبرهة وكان
العرب يرصف االرض وسعى كثريًا حتى من بشئ زماهنا يف مثلها ير ومل جدًا عظيمة كنيسة صنعاء يف

احلبشة. ملك هبا وأخرب الكنيسة اىل ويتجهون مّكة والكعبة عن
يومًا الكعبة زّوار وإزداد وتقّدسها، الكعبة اىل املختلفة تتجه العربية كانت القبائل أخرى جهة ومن

يومًا. عن
وهذا اليمـن، كنيسـة اىل ويتجه الكعبة يرصف مـن أن جيـب العرب حـّج أن أبرهة أعلـن ولكـن
فغضب بذلك أبرهة، فأخرب فيها، وأحدث الكنيسـة اىل فقام األعراب، أحد غضب اىل أّدى االعـالن

الكعبة. وهيدم بجيشه مّكة اىل يسري وحلف بأن
فأعظموه العرب وسـمعت بذلـك معه بالفيل، سـار وخرج وجتهزت، ثم فتهيأت احلبشـة ثم أمر

اهللا احلرام. بيت الكعبة، هدم يريد سمعوا أنه حني عليهم، حقًا جهاده ورأوا به، وفظعوا
من من أجابه فدعا قومه نفر، له: ذو يقال وملوكهم اليمـن أهل أرشاف كان من فخـرج إليـه رجل
من ذلك اىل فأجابه هدمه وإخرابه، من يريد وما اهللا، بيت عن وجهاده أبرهة، اىل حرب العرب سائـر
قال أراد قتله فلام أسـريًا، فأتى به نفر ذو له وأخذ وأصحابه، نفر فهزم ذو فقاتله، عرض له ثـم أجابـه،
القتل من فرتكه قتيل، مـن لك خريًا معك يكون بقائي عسـى أن تقتلني فإنه امللك، ال أهيا نفـر: ذو لـه

حليًام. رجًال أبرهة وكان وثاق، عنده يف وحبسه
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بن ُنفيل «خثعم» عرض له بأرض كان إذا ما خرج له، حتـى يريد ذلك وجهه أبرهة عىل مـىض ثـم
أبرهة، فهزمه فقاتله العـرب، من قبائل تبعه ومن وناهـس، شـهران، خثعم: يف قبيىل اخلثعمي حبيـب
العرب بأرض دليلك فإين ال تقتلني أهيا امللك، ُنفيل: له قال بقتله هم فلام فأتى به، أسريًا نفيل له وأخذ

فخىل سبيله. والطاعة، بالسمع وناهس، شهران، خثعم: عىل قبيىل لك يداي وهاتان
عن دفاعًا قتاله يريدون العـرب من قبائل جمموعات عليه عرض طريقه ويف يدلـه، معه به وخـرج

ذلك. تركوا قتاله، يف هلم ال طاقة ورأوا أهنم املجّهز جيش أبرهة رأوا ولكنهم ملا الكعبة،
من بعث رجًال طريق الطائـف) يف مكة مـن فرسـخ ثلثي بعد عىل املغمس (وتقع نـزل أبرهة فلـام
هتامة أهل أمـوال إليه فسـاق مكة، انتهى اىل حتى له، عىل خيل مقصـود بن االسـود له: احلبشـة يقال
كبري يومئذ وهو الرسـولملسو هيلع هللا ىلص، جّد هاشـم بن املّطلب بعري لعبد مئتي فيها وأصاب وغريهم، قريش من

وسيدها. قريش
قل له: ورشيفها، ثم البلـد هذا سيد أهل عن سل له: مكة، وقال احلمريي اىل حناطة أبرهة وبعث
فال دونه بحرب تعرضـوا مل فإن البيت، هذا هلدم جئـت إنام حلربكم، مل آت إين لـك: يقــول امللـك إن
ورشيفها، قريش سيد سأل عن مكة حناطة دخل فلام به، فأتني حريب مل يرد هو فإن بدمائكم، حاجة يل
له عبد فجاءه فقال لـه ما أمره به أبرهة، فقال قيص، بن مناف هاشـم بن عبد بن عبد املطلب فقيـل له:
إبراهيم$، وبيـت خليله احلرام، اهللا بيت طاقة، هذا مـن بذلك لنا وما حربه، نريد مـا واهللا املطلـب:
فانطلق له حناطة: دفع عنه، فقال عندنا ما فواهللا وبينه بينه خيل وحرمه، وإن بيته فهو يمنعه اهللا منه فإن

آتيه بك. أن أمرين قد فإنه إليه، معي

بأبرهة املّطلب عبد وحديث لقاء
صديقًا، له وكان ذي نفر، عن فسـأله أتى العسـكر، نبيه حتى ومعه بعض املطلب عبد معه فانطلق

بنا؟ نزل غناء فيام من عندك هل نفر، ذا يا له: فقال يف حمبسه، وهو عليه دخل حتى
! غدوًا أو عشيًا يقتله أن ينتظر ملك بيدي أسري غناء رجل نفر: وما ذو له فقال

بك، فأوصيه إليه وسأرسل صديق يل، الفيل سائس أنيسًا أن إال بك نزل مما شئ عندي غناء يف ما
إن بخري عنده ويشفع لك بدا لك، امللك، فتكلمه بام عىل لك يسـتأذن أن واسـأله حقك، عليه وأعظم
وصاحب سيد قريش، املطلب عبد له: إن فقال أنيس، إىل ذو نفر فبعث حسبي، فقال: ذلك، قدر عىل
بعري، مئتي امللـك أصـاب له وقد اجلبـال، رؤوس يف والوحـوش بالسـهل، الناس عـري مكـة، يطعـم

أفعل. فقال: استطعت، بام عنده وانفعه له عليه، فاستأذن
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وهو صاحب عليـك، يسـتأذن ببابك قريش سـّيد هذا أهيا امللـك، له: فقـال أبرهة، أنيـس فكّلـم
يف فيكلمك عليك، لـه فأذن اجلبال، رؤوس يف والوحـوش السـهل، الناس يف يطعم وهو عـري مكـة،

حاجته.
أبرهة أجّله وأعظمه رآه فلـام وأعظمهم، وأمجلهم الناس أوسـم وكان عبد املطلب أبرهة لـه فـأذن
رسيره عن أبرهة فنزل ملكـه، رسير عىل جيلس معه احلبشـة أن تراه وكره حتته، جيلسـه أن عن وأكرمـه
له ذلك فقال حاجتـك؟ له: قل لرتمجانـه: قال ثم جنبـه، إىل معه عليه وأجلسـه بسـاطه، عىل فجلـس
لرتمجانه: أبرهة قال ذلك لـه قال فلام يل، بعري أصاهبا مئتي امللك عىل أن يرد حاجتـي فقال: الرتمجـان،
أصبتها بعري مئتي يف أتكلمني كلمتني، حني فيك هدت قد ثم حني رأيتك، كنت أعجبتني قد لـه: قـل

فيه؟! تكلمني ال هلدمه، جئت قد آبائك ودين دينك هو بيتًا وترتك لك،
أنت قال: مني، ليمتنع كان ما قال: وإّن للبيت رّبًا سيمنعه، االبل، رب أنا إين املطلب: له عبد قال

وذاك.

املطلب عبد ومناجاة دعاء
مكة، من وأمرهم باخلـروج اخلـرب، فأخربهم اىل قريـش املطلـب عبد انرصف عنـه انرصفـوا فلـام
بحلقة فأخذ املطلب عبد قام ثم اجليش، معرة من منهم ختوفًا والشـعاب، اجلبال، شـغف يف والتحرز
املطلب عبد فقال وجنـده، أبرهة اهللا ويسـتنرصونه عىل يدعون قريش من معه نفر وقام الكعبـة، بـاب

الكعبة: باب بحلقة آخذ وهو
حاللك فامنـع رحــلــه يمنع  العبد  إّن ــم ه ال

حمالك ــــدوًا ع ــم ــاهل وحم بصليبهم يــغــلــبــوا ال
عيالك يسبوا  كــي والفيل بــالدهــم مجيع  ـــّروا ج

عيالك فــامــنــع  ــه ــل رح يمنع ـــرء  امل إّن ــم  ه ال
آلك ــوم ــي ال وعــابــديــه الّصليب آل ــىل  ع وانـــرص

اجلبال اىل شـعف قريش ومـن معه مـن الكعبـة، وانطلق هو املطلـب حلقة بـاب عبـد أرسـل ثـم
أبو جبل اىل يذهب أبنائـه(٢١٢) بأن أحد وأمر دخلها، إذا بمكة فاعل أبرهـة ما ينتظرون فيهـا فتحـرزوا

ويتقىص اخلرب. قبيس
وأبرهة جممع حممودًا، الفيل اسم وكان جيشه، وعبى فيله وهيأ مكة، لدخول هتيأ أصبح أبرهة فلام

اليمن.(٢١٣) اىل االنرصاف ثم البيت، هلدم
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بأذن أخذ ثم الفيل، إىل جنـب قام حتى حبيـب اخلثعمي بن نفيل أقبل مكة إىل الفيـل وجهـوا فلـام
فربك أرسـل أذنه، ثم احلرام، اهللا بلد فإنـك يف جئت، حيث من ارجع راشـدًا حممود، أو ابـرك فقـال:
رأسه يف فرضبوا ليقوم، فأبى، الفيل اجلبل، ورضبوا يف أصعد يشتد حتى حبيب نفيل بن وخرج الفيل،
اليمن، اىل راجعًا فوجهوه فأبى، ليقوم فبزغوه هبا مراقه يف هلم حماجن فأدخلوا فأبى، ليقوم بالطربزين
اىل ووجهوه ذلك، مثل ففعل املشــرق اىل ذلك، ووجهوه مثل ففعل الشـام ووجهوه اىل هيرول، فقام

الطري.(٢١٤) عليهم فأرسل بالسيوف وقطعوه عليه محلوا أهنم لبعض الروايات فربك، وطبقًا مكة
أحجار ثالثة منهـا طائر كل مـع والبلسـان، اخلطاطيف من البحر أمثـال طـريًا اهللا عليهـم أرسـل
إال أحدًا منهـم تصيب والعـدس، ال احلمص أمثال رجليـه، يف وحجـران منقاره، يف حجـر حيملهـا:

أصابت. كلهم وليس هلك،
عىل ليدهلم حبيب بن نفيل عـن ويسـألون جاءوا، منه الذي الطريق يبتدون هاربني وخرجـوا(٢١٥)

نقمــة: من هبم ما أنزل اهللا رأى حني نفيل فقال اليمن، الطريق اىل
الــــّطــــالــــب ــــــــــه واالل ـــــرُّ ـــــف امل ـــــــن أي

الـــغـــالـــب ـــس ـــي ل املـــغـــلـــوب  واألرشم

املهلكة أبرهة هناية
جسـده، يف وأصيب أبرهة منهل، كل مهلك عىل بكل طريق، وهيلكون بكل يتسـاقطون فخرجوا
حتى ودمًا، قيحًا متث مدة منه أتبعتها أنملة سـقطت كلام أنملة، أنملة أنامله تسـقط معهم به وخرجوا
وهوانه ذّله يكون حتى الزمن لذلك احلياة يف بقاءه املحتمل (من الطائر فرخ صنعاء وهو مثل به قدموا

عن قلبه. صدره فام مات حتى انصدع لآلخرين)، عربًة
املّطلب عىل اهللا بن عبد عبد كان وجيشـه، أبرهة للقضاء عىل األمحر البحر جهة من الطيور أتت ملا

البحر. من إلينا آتية سوداء أرى سحابة ! أبتاه وقال: فأتى أبيه حدث، ما ورأى ُقبيس، أبو جبل
اهللا. نرص جاء فقد بيوتكم اىل معرش قريش، ارجعوا ونادى: يا املّطلب عبد ففرح

جدًا مهمة االسـالمملسو هيلع هللا ىلص، وكانت هبا رسـول ولد التي نفس السـنة يف العجيبة هذه احلادثة حصلت
الفيل. بعام العام ذلك سّموا لدرجة أهنم

املائة (السـورة الفيل يف سـورة باختصـار احلادثة هـذه وجّل عـّز اهللا بّني الرسـولملسو هيلع هللا ىلص بعثـة وبعـد
مّكة: اهللاملسو هيلع هللا ىلص يف رسول عىل وأنزهلا القرآن) من سور واخلمسة

تضليٍل، يف كيدهـم جيعل فعل رّبك بأصحـاب الفيل، أمل كيف تـر أمل الرمحـن الرحيم، اهللا ﴿بسـم
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الفيل أصحاب قصة

مأكوٍل﴾.(٢١٦) كعصٍف فجعلهم سّجيٍل، من بحجارٍة ترميهم أبابيل، طريًا عليهم وأرسل
ال رهيب بشـكٍل مع جيشـه هو فتالشـى الفلك، آذان املغرورة نعرته صّم من هناية هي هذه كانت

«كعصف مأكول». القرآن التاريخ، وكام قال يف له مثيل

الفيل أصحاب حادثة يف عربة نقاط
الطيور بواسـطة جيش أبرهة عىل القضاء حادثة بخصوص االسـالمية يف األحاديث جاءت نقاط

بعضها: اىل نظركم نلفت حيث
لذا أصابت احلجارة تلك رسعة زيادة اىل فأّدت شـديدة رياح هّبت احلجارة، الطيور أسـقط ملا -١

بشدة. أبرهة جنود
جسمه.(٢١٧) أسفل جسمه وخترج من خترق كانت عىل أحدهم تسقط ملا كانت احلجرة -٢

بني يا لـه: اذهب وقال قبيس أبو جبل الرسـولملسو هيلع هللا ىلص اىل والد اهللا عبد ابنه املطلب عبـد أرسـل -٣
وأخربين به. هناك يشء جيئ من أي فانظر البحر ناحية ارضب ببرصك قبيس ثم أبا تصعد حتى

ثم أيب قبيس عىل فسـقط والليل، السـيل مثل أبابيل طريًا جاء أن لبث فام قبيس أبا عبـد اهللا فصعـد
سبعًا. هبام فطاف واملروة اىل الصفا صار ثم سبعًا فطاف اىل البيت صار

فنظرها به، بعد فأخربين أمرها من يكون ما بنـي يا انظر فأخربه اخلرب، فقال: أبيه اىل اهللا عبـد فجـاء
يا يقول: وهو فخرج عبـد املطلب بذلك، عبد املطلب فأخرب اجلبشـة نحو عسـكر أخذت قد هي فـإذا
وليس من النخرة اخلشـب أمثال العسـكر وهو فأتوا غنائمكم، فخذوا العسـكر اىل اخرجوا أهل مكة
عىل أتوا فلام القوم، من واحـدًا منها حصاة بكل يقتـل ويديه، منقاره يف أحجار ثالثـة ومعه إال الطـري

بعده.(٢١٨) وال الطري فلم ير قبل ذلك انرصف مجيعهم
وقال: بأستاره فتعلق البيت املطلب اىل عبد جاء هلك القوم بأمجعهم ٤- وملا

املـــغـــّمـــس بــــــذي ـــل ـــي ـــف ال حــــابــــس يــــا
ــــّوس ـــــ ــــك كـــــأّنـــــــــــه ُم ـــه ــــ ـــت ـــس ـــب ح

ـــــس(٢١٩) ـــــف األن فـــيـــه ُتــــزهــــق ـــٍس ـــل جم يف
بن طالب: يا أبو فقال عن رسول اهللاملسو هيلع هللا ىلص بسيفه يرضب طالب أبو كان الّسـجاد$: االمام قال -٥

خاصة؟ قومك اىل أم أرسلت كافة الناس اىل أخ
بيده نفيس والـذي والعجمي، والعـريب واألسـود األبيـض كافة أرسـلت النـاس اىل ال بـل قـال:
وألدعون البحـار، جلج يف ومن اجلبـال رؤوس عـىل ومن واألسـود األمر األبيض هـذا اىل ألدعـون
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والروم. فارس
هبذا فارس سمعت لو واهللا اىل ابن أخيك وما يقول تسمع أما وقالت: فحريت قريش واستكربت

حجرًا حجرًا. من أرضنا، ولقلعت الكعبة الختطفتنا والروم
الفيل﴾ بأصحاب ربك فعل تر كيف ﴿أمل الكعبة حجرًا حجرًا لقلعت يف قوهلم سبحانه اهللا فأنزل

اآلية. آخر اىل
أن فلام الناس، خيرب واحد رجل إال انفلـت منهم له: فام الصادق$ ضمن حديث االمـام قـال -٦

فقتلته.(٢٢٠) عليه ألقت أخربهم
معجزات رسـول من والتي كانت التاريـخ يف القطعية االمـور هي من الفيل أصحـاب قصـة -٧
قرأ ملا لذا اهللاملسو هيلع هللا ىلص، رسـول لصدق أرضية كانـت أهنا وهي «إرهاص» بــ عنها تعّرب والتـي االسـالمملسو هيلع هللا ىلص
عسـكر وهزيمة الفيل ينكر حادثة أن منهـم يتجرأ أحٌد مل املرشكـني، عىل الفيـل سـورة اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسـول

أبرهة.
سبأ قوم سـّد وضّعف قومه، وأظهر بالنمل سـليامن$ عصا كّرس وجّل عّز اهللا أن كام وأخريًا، -٨
بحجارٍة يسـتطيع املغرور، فإنه القوم ذلك وهالك الّسـد هدم اىل أّدى والذي الصحراء بفئران العظيم
عىل اهللا عّز وجّل قادر أّن يف العـامل وقوي مغرور كل يعلم حتى املجّهز أبرهة هيلـك جيش أن صغـرية

يشء. كل

أصحاب الفيل) (هناية قصة



اهلوامش
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اهلوامش

حياة نبى االسالمملسو هيلع هللا ىلص قصة
االحزاب: ٢١.  (١)

ص٢٤١. ج ١٠، جممع البيان: (٢)
ص ١٨٠. ج ١٨ االنوار: (٣) بحار

.٤٩-٥٠ ص ،١ طالب: ج آل ابى مناقب (٤)
رّدة قصة اىل وأشـارت توبيخه يف «تّبت» اىل نزول سـورة أّدى ذلك عىل والدوام للرسـولملسو هيلع هللا ىلص هلب أبو إيذاء  (٥)

اهللاملسو هيلع هللا ىلص. الشديدة برسول هلب وزوجته أبا فعل
ص ٢٣. ،١٨ ج (٦) البحار:

الشعراء: ٢١٤. (٧)
وأيضًا وشبعوا الطعام ذلك أكلوا من املدعّوين كل ولكن شخصان واحد أو يشـبع شخص طعامًا هلم أعد (٨)

معجزة. حممدملسو هيلع هللا ىلص دعوة كانت الرتتيب وهبذا منه بقى
ص ١٩١. ج ١٨، بحار االنوار: ص ٢٤، االثري: الكامل البن ،٢١٧ ٢ ص ج الطربى: تاريخ (٩)

.٣٨١ - ٢٧٩ ص ،١٨ ج (١٠) البحار:
ص ٢٦١. املهموم: نفس  (١١)
.٧٦ ٦٥، ص ج البحار:  (١٢)

ص ٣٩٥. ،٦ ج جممع البيان: ،٣٧٩ ص ،١٨ ج البحار:  (١٣)
و ٣٨٤. ٣٧٨ ص ،١٨ ج البحار: عن (١٤) اقتباسًا

.١٤ ١ ص ج اهلجرية: ص ١٢٦، ناسخ التواريخ ٢ ج هشام: ابن سرية  (١٥)
.٢٩ -٢٣ ص ج٢، اليعقوبى: تاريخ  (١٦)

٢١٧و٢١٨. البقرة: ،٥١ -٥ االنفال: (١٧)
الطربى: تاريخ ،١ ج التواريـخ: ناسـخ اعالم الورى، البرص، كحل يف كتاب تفصيًال الواقعـة رشح راجـع (١٨)
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املفيد: ص ٣٢. ارشاد ،٢٧٠ ص ج٢،
ص ٥١٣. ١و٢، ج البيان: جممع  (١٩)

ص٥٣٩. ،٢ ج البيان: جممع (٢٠)
٣، ص١٧٥. املثايل: ج التفسري ص٥٣٩، ،٢ ج البيان: (٢١) جممع

٢٠، ص٤٠. ج البحار: - ص٥٤٠ ،٢ ج البيان: جممع عن (٢٢) اقتباسًا
(كحل البرص، ص٩٦). الذي أرسمها هو الرسولملسو هيلع هللا ىلص أن الروايات بعض يف وقيل ص ٤٧، اآلمال، منتهى (٢٣)

و١١١. ٩٩ ص ج ٢٠، البحار: (٢٤)
أو يوم بدر، يف املسـلمني سـاعدوا الذين املالئكة مرئيني هو الغري اجلنود هـؤالء من املقصود مـن املحتمـل (٢٥)

وجّل. عّز اهللا قبل من املؤمنني نفوس تقوية املقصود
ص ٢١٥. ،٢٠ ج (٢٦) البحار:

ص ٤٨٦. ،١ اخلميس: ج ٩٠، تاريخ - ٨٩ ١، ص ج املفيد: (٢٧) إرشاد
.٩٣ ١، ص ج املفيد: (٢٨) إرشاد

.٥٥ ٥٤ و ص ج٦، احلّق: إحقاق ،٣٢ ص مستدرك احلاكم:ج٣،  (٢٩)
ص ٢١٦. ج ٢٠، االنوار: بحار  (٣٠)

ص ٢٥٢. جممع البيان: ج٩،  (٣١)
الكساء. املرط: (٣٢)

ص ٢٠٨. ،٢٠ ج ١٢٠، البحار: ص ج٢، األثري: ابن كامل (٣٣) تاريخ
االحزاب. سورة من ٩ اآلية يف والريح الطوفان ذكر حادثة جاء (٣٤)

﴿الذين االنفـال: من سـورة (٥٦) منهـا اآلية متعددة آيـات يف نقرأ املطلـب، كام هلذا القـرآن أشـار أيضـا (٣٥)
ص ٥٥٢). ج٤، البيان: (جممع يّتقون﴾ ال وهم مّرٍة كّل يف عهدهم ينقضون ثّم عاهدت منهم

احلل ملنع ذاك غري آخر مؤّثـرًا هناك حًال يكن ألنه مل وذلك عىل اليهـود الرسـولملسو هيلع هللا ىلص شـديدة فعل رّدة كانت (٣٦)
وخيانتهم. العهد لنقضهم نتيجة خطرهم

أحزاب حيّرضون كانوا العهد أهنم ونقضهم بني نضري حيل احلرش، وكان من سـورة القصة يف هذه جاءت (٣٧)
تعاقبهم احلكومة من اجلديـر أن كان أليـس اذن عىل الرسـولملسو هيلع هللا ىلص، أخرى وقبائل غطفـان وبني مـن قريـش

بشدة؟. االسالمية
املدينة. من الدخول اىل اخلندق منعهم ولكن (٣٨)

الحقًا. لبابة (٣٩) سيأيت ذكر قصة أيب
الدنيا. مجع رقيع: اسم سامء أرقعة (٤٠)

وحتى ٢١٤. ٢٠٦ ص الباستان: قصة ص ١٢٦-١٢٩، ج٩، امليزان: تفسري عن اقتباسًا (٤١)
ص ١٢٨. ج٩، امليزان: تفسري االمام الباقر$)، عن (بنقٍل ٦٧ ص ج٥، البيان: جممع عن اقتباسًا (٤٢)



١٣٧
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مسلمي مكة. املهاجرين:  (٤٣)

املدينة. مسلمي االنصار: (٤٤)
املنافقني ولكّن وللمؤمنني وهللا العّزُة ولرسوله منها األذلَّ األعزُّ لُيخرجّن املدينة اىل رجعنا لئن يقولون ...﴿ (٤٥)

.(٨ (املنافقون: يعلمون﴾ ال
اهلجرة. من السنة السادسة يف الواقعة هذه حصلت ،٢٩٣ ص ،١٠ ج جممع البيان: عن (٤٦) اقتباسًا

زوجها عىل املرأة حترم فاعتربها االسـالم وجاء بني اجلاهليني، طالق وشـائعة عبارة كانت «ظِهار» العبارة (٤٧)
(٤) وحتى (١) من اآليات ونزلت الصورة هبذه االسالم الطالق حّرم ولكن الكّفارة، بوسيلة إليه وترجع

تلك املسألة. يف املجادلة سورة من
ص ٢٤٦. ،٩ ج البيان: عن تفسري جممع (٤٨) اقتباسًا

الرسولملسو هيلع هللا ىلص. عمة بنت هي إذن املطلب، عبد بنت أميمة هي والدهتا جحش، بنت زينب (٤٩)
ص ٣٥٩. جممع البيان: ج٨،  (٥٠)

املؤمنني يكون عىل ال لكـي زّوجناكها وطرًا منها زيٌد قىض ﴿فلـام األحزاب: سـورة (٣٧)من يف اآلية نقـرأ  (٥١)
أدعيائهم﴾. أزواج يف حرج

.٣١٦-٣٢٩ ص يف التفسري املثايل: ج١٧، جاء املطلب هذا توضيح  (٥٢)
جيف. يرقأ:  (٥٣)

أي تأخر. (٥٤)
.٣٨٩-٣٩٠ ج١٤، ص ١٣٠، التفسري املثايل: ص ج٧، البيان: (٥٥) جممع

اهلجرة. من السادسة السنة يف حصل والذي (٥٦)
الصابري اهللا آية واحلّكام: تأليف حممد جملدين، وكتاب يف األمحدي عيل اهللا تأليف آية مكاتيب الرسولملسو هيلع هللا ىلص: (٥٧)

اهلمداين.
.٣٨٩-٣٩١ ص ج ٢٠، وعن البحار: ،١٩٠-١٠٠ ص الرسولملسو هيلع هللا ىلص: عن مكاتيب اقتباسًا (٥٨)

خزاعة عىل طائفة قريش هجمـوا وبمسـاعدة العهد، نقضوا الذين هم بكر بني قبيلـة أن لنقـٍل آخر وطبقـًا  (٥٩)
.(١٦٠ ص اآلمال: ج١، (منتهى عرشون رجًال منهم وقتلوا

اليوم يف مّكة ووصلوا اهلجـرة من الثانية السـنة رمضان يف شـهر من الثاين أو االول اليوم يف باحلركة بـدأوا (٦٠)
مّكة. املسلمون فتح من رمضان عرش اليوم السابع ويف العارش

الورى: أعالم ،٢٣٩-٢٧٢ ص ج٢، أثري: ابن كامل ص ٢٠، ج٣، راجع اىل: تاريخ الطربي: أكثر لرشح (٦١)
وغريهم. البحار: ج٢١ ،٤٣ ص ج٢، اليعقويب: تاريخ ،١١٨ - ١١٢

ص ١٥٠. ج٥، نور الثقلني:  (٦٢)
ص ١٢٦. جممع البيان: ج٩،  (٦٣)

(١٤٠٠) شخص. كانوا (٦٤) والذين
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سـورة بداية القمي: وتفسـري ،١٤٥ ص ج٢٦، تفسـري الفرقان: ،١٠٩ ص ج٩، البيان: جممع عن اقتباسـًا (٦٥)
الفتح.

.٢٦ ١٠، ص الرازي: ج أبو الفتح تفسري ،٨٥ ص ج٢٦، املراغي: تفسري (٦٦)
ص ١٠٩. ج٦، املنثور: الّدر  (٦٧)

ص ١٦). املثايل: ج٢٢، لنقل التفسري (طبقًا ٤٨ ج٥، ص نور الثقلني: تفسري اجلامع، جوامع (٦٨)
.٣١٩ - ٣١٨ ص كتاب كيوركيو: عن (٦٩) اقتباسا

مؤمنّة. حياته كانت لذلك عثامن، عشرية من كان سفيان أيب أن اىل التوجه مع  (٧٠)
و ١١٣. ١١٢ ص القّمي: للمحّدث كحل البرص  (٧١)

البحار: ج٢٠ و٢١، نور ج٢، ابن هشـام: سـرية ص ٢١٨، ج٢، الطربي: تاريخ يف القصة هذه رشح جاء (٧٢)
بعدها. وما ٥٣ ص ج٥، الثقلني:

ص ٢٨١. ج٢، الطربي: تاريخ عن واقتباس تلخيص  (٧٣)
ص ١٩١. الورى: أعالم  (٧٤)

ص ١٢٣. جممع البيان: ج٩،  (٧٥)
.٢١ والبحار: ج٢٠ و ،١٢ ج٤، ص هشام: ابن يف سرية املطلب هذا رشح جاء (٧٦)

.٦ ٢٩، ص عدد التاريخ االسالمي: موسوعة ص ٢٨٧، ج١٨، امليزان: (٧٧)
ص ١٢٧. ج٩، جممع البيان: ،١١٩ ص البرص: (٧٨) كحل

.١٠ احلديد: (٧٩)
املذكورة. اآلية ذيل ٢٨٤ ص ج٢، البيان: جممع (٨٠)

ص ١٢٥. البحار: ج٢١، ،١١٢ ص أعالم الورى:  (٨١)
ص ٢٨١. احللبي: ج٣، (٨٢) سرية

هلب. أيب هي موالة سارة أن الروايات طبقًا لبعض (٨٣)
ص ٤١، ج٤، هشام: ابن سـرية ،٢٦٩ ص ج٩، البيان: جممع ،٤٢ الرجال: ج٣، ص قاموس عن اقتباسـًا  (٨٤)

ص ٢٨١. ج١، وكشف الغمة:
ص ٢٨٩. ج١، الغّمة: كشف ،٢٦ ،٢٥ ص املفيد: ارشاد  (٨٥)

ص ٢٦٩. ج٧، البيان: جممع ،٨٥ القصص:  (٨٦)
.٦٣ ج١، ص اآلمال: (٨٧) منتهى

النساء. سورة من (٥٨) اآلية ذيل ج٣، البيان: جممع (٨٨)
ص ١١٧. ،٢١ ج (٨٩) البحار:

يف نزلت تلك السـورة بأن يقولون املفّرسين من الكثري النرص، ولكن سـورة ذيل االرسار: تفسـري كشـف  (٩٠)
الوداع. حّجة عند للهجرة العارشة السنة
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ص ٣٦٤. القمي: وتفسري سورة املمتحنة، من (١٢) ذيل اآلية ٢٧٤ ص ج٩، جممع البيان: (٩١)
املكروهات، ويتجنبـن وحيرمـن حمرماته، لسـنّة النبـيملسو هيلع هللا ىلص، اتباعهن وجوب هـو تلك االمور املقصـود مـن (٩٢)
حرام والبعض اآلخر والتي بعضها السـابقة االمور يفعلن املصائب ال وعند باملسـتحبات قيامهن ويفضل
غالبًا ألهنن النسـاء اىل بالنسـبة وخاصة من املكروهات، السـابعة واملادة اخلامسـة املادة حيـث أن مكـروه،

احلرام. يؤّدي اىل فسوف تلك االمور بعض يف االفراط تّم وإذا عاطفّيات،
ص ١١٣. ،٢١ ج ص ٣٦٤، البحار: القمي: تفسري  (٩٣)

ص ج ٦، القديمـة: الطبعة ٢٥٧، البحـار ٢، ص ج ١٠٤، السـرية احللبيـة: ج٢٠، ص أثـري: كامـل ابـن  (٩٤)
.٤٩٦

ص ٣٨٩. ،١ السري: ج حبيب ،٢٥٠ ص أثري: ابن كامل ،٦٣٨ ص ج٢، البحار: (٩٥) سفينة
التوبة. من سورة اآلية (٢٦) أشري اليه يف الذي الغيبي االمداد هو (٩٦) وهذا

يف حنني ودخلوا مّكة، من ليًال جيش االسالم حترك وقد حنني، يف ينتهي بعيد انحدار له واٍد هو حنني وادي (٩٧)
صالة الصبح. بعد الباكر الصباح

بن نوفل (ابن عـم النبي)، ٤- أبو سـفيان بن حارث عّباس، ٣- -٢ عّيل$، هم: ١- االشـخاص هـؤالء  (٩٨)
بن عبداهللا -٩ عباس، بن فضل أبو هلـب)، ٨- (أبناء ٦و٧- ُعتبة وُمعّيب حـارث، بن ربيعـة -٥ حـارث،

أيمن. أم ابن أيمن البعض هلم زبري وأضاف
ص ١٥٠. ،٢١ ج البحار: ،٢٦٢ ص ج١٠، (٩٩) تفسري املنار:

البحار: ،٢٣٩ ص ،٢ ج ابن أثري: كامل ،١٧-١٩ ص ج٥، البيان: جممع ،١٢٣ - ١١٩ ص الورى: أعالم  (١٠٠)
.١٤٦ ص ،٢١ ج

رشقي مّكة. جنوب فرسخ ١٢ بعد عىل الطائف تقع (١٠١)
.١٢٣ الورى: ص (١٠٢) أعالم

بالطائف. بلد اسم بالتشديد: «وج» (١٠٣)
ص ٢٢٩). الصايف: (تفسري شخص أربعني قتل عّيل$ أن املؤّرخون يقول ،١٢٤ ص الورى: أعالم (١٠٤)

ج٢، سعد: ابن طبقات ،١٢٣ ص الورى: أعالم التوبة، سورة من ٢٥ ذيل اآلية ص ٢٢٩، الصايف: تفسري  (١٠٥)
ص١٥٢.

و٧٩. ٧٨ ص ،٢١ ج البحار: عن اقتباسا  (١٠٦)
.٩٠ ج٢١، ص البحار: و١٠٤، ١٠٣ ص ،١ ج املفيد: ارشاد  (١٠٧)

.٢٢٦ ٢٢٢ و ص الفرات: ٩٠، تفسري ج٢١، ص (١٠٨) البحار:
التوبة. سورة من ١٠٧ حتى ١١٠ ذيل اآليات التفاسري وسائر ٧٣ و ص ٧٢ ج٥، البيان: جممع  (١٠٩)

.١٧٦ ١٧٥ و ج٢، ص املريخاين: بخط ديوان املثنى (١١٠)
.١١٨ التوبة:  (١١١)
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جممع تفسري ،٣٠٦ ٣٠٤ و ص ج١، الغمة: كشـف ،١٨١ - ١٥٩ ص ج٤، هشـام: ابن عن سـرية اقتباس  (١١٢)
سورة التوبة. من ١١٨ ذيل اآلية وتفاسري أخرى ص ٧٩ ج٥، البيان:

.٤٠٢ ج٣، ص امليزان: السابقة، اآليات ذيل الّدر املنثور، وتفسري املنار تفسري  (١١٣)
.٤٨٢ ٢، ص ج١ و (١١٤) جممع البيان:

.٤٦٥ ج٦، ص البيان: (١١٥) جممع
.٢٣ ج٦، ص البيان: جممع  (١١٦)

.٤٣٤ ج٨، ص البيان: (١١٧) جممع
.٩٢ عمران: آل (١١٨)

وصحيح مسلم. ٤٧٤ ج١، ص البيان: جممع اقتباسا عن  (١١٩)
أيب طلحة. حال رشح ج٢، الغابة: أسد (١٢٠)

.٨٤ ٨١ و ص البرص: ١٤٥، كحل ص الطربي: ج٢، تاريخ (١٢١)
وتفاسري أخرى. ٢٥٢ ص ج٩، البيان: جممع (١٢٢)

.٣٦١ ج٦، ص البيان: ٤١، جممع (١٢٣) النحل:
(املتويف حسكاين ،٣٣ ص املفيد: ١٠٧٧، ارشـاد ص ج٣، ٢٨، مغازي الواقدي: ص النسـائي: خصائص (١٢٤)

املورد. هذا يف رواية ١٢ حدودًا ٢٣٢ التنزيل: ج١، ص شواهد هجرية)، ٤٩٠ سنة بعد
.١٥١ ج١، ص أمحد: (١٢٥) مسند

ص ٤٥١). ،٢ ١ و ج البيان: وسّيد (جممع عاقب مها هذه اهليئة كبري الروايات أن طبقًا لبعض (١٢٦)
الّطلوعني. بني وكانت اهلجرة، من العارشة للسنة احلجة ذي شهر من يوم ٢٤ هو املباهلة يوم  (١٢٧)

.٣٣٨ ٢١، ص ج البحار:  (١٢٨)
واتفقوا ،٤٥٢ ص ،٢ و ج ١ ٢٣٩، جممـع البيان: ص ج٣، احللبي: سـرية ،٢٢ ص ج٢، اليعقويب: تاريـخ (١٢٩)
أربعون حّلة قيمة كل األواقي حلل من حّلة ألفي لرسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص سـنة كل يدفعوا عىل أن الصلح معاهدة يف
(جممع حّتى يؤّدهيا ضامن اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول يكون فرسًا وثالثني رحمًا، وثالثني درعًا، ثالثني عارية درمهًا، وعىل

.(٤٥٢ ٢، ص و ١ البيان: ج
.٣٩ ج٢، ص املنثور: السنّة، الّدر أهل مصادر عن نقًال ٤٦ ص ج٣، احلّق: إحقاق (١٣٠)

.٤٥٢ ٢، ص ج١ و (١٣١) جممع البيان:
دسـتورًا عرشة مخسـة اخلطبة هذه يف بـّني رسـول اهللاملسو هيلع هللا ىلص ،٤٠٥ ٢١، ص ج األنـوار: بحـار يف (١٣٢) هـذه اخلطبـة

إسالميا.
املجلد االول. الغدير يف كتاب مفصًال الواقعة بيان جاء (١٣٣)

تفسـري الفخر ،٩١ ص الصواعق: ،٣٨ ص ،٢ املجلد مسـلم: و ٥٩، صحيـح ١٧ ص أمحـد: ج٣، مسـند (١٣٤)
.٢٤ ص ج٣، الرازي:
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.٤٧ ١١ و ص (١٣٥) الغدير: ج١،
ص ج ١٠، (جممع البيـان: كلـده بن حارث بن هذا الشـخص هو نـرض اسـم أن الروايات بعـض يف (١٣٦) ذكـر

.(٣٥٢
الكّفار، وقال أقوال من هي والتي االنفال سـورة من (٣٢) يف اآلية جاءت العبارة التوجه اىل أن هذه جيب (١٣٧)

هبا الكّفار. نطق التي العبارة بنفس حارث بن نعامن
أهل علامء من نفر ثالثـون عن نقًال ٢٤٦ ٣٢٥، الغديـر: ج١، ص ٢٣٩ وحتى ص ،١٠ ج البيـان: جممـع (١٣٨)

املعروفني. السنة

نـوح$ قصة
العنكبوت. سورة من ١٤ اآلية سنة يف ٩٥٠ والتي كانت مّدة نبّوته اىل أشار القرآن (١٣٩)

.٣٠٦ الصدوق: آمايل ص ٢٨٥، ،١١ ج البحار: (١٤٠)
.٢٠١ لعامد زاده: ص االنبياء تاريخ  (١٤١)

.٢٨٧ ١١، ص ج البحار:  (١٤٢)
ج١٠، ص٣٦١. البيان: جممع  (١٤٣)

.٧ نوح: (١٤٤)
.٢٩ - ٢٨ (١٤٥) هود:

.٦٩ ج١، ص ابن األثري: كامل (١٤٦)
.٥ نوح: (١٤٧)

نوح. سورة من ٢٣ ٢٢ و و اآليات ٨ و ٩ اقتباسا عن (١٤٨)
.٦٨ ج١، ص ابن االثري: كامل (١٤٩)

.٣٢ هود: (١٥٠)

.٣٦ هود: (١٥١)

.٣٧ هود: (١٥٢)
.٦٤٤ اخلزائيل: ص القرآن، دكتور أعالم (١٥٣)

.٣٣٥ - ٣١٩ ص ج ١١، البحار:  (١٥٤)
.٣٢٣ ١١، ص ج ٣٩، البحار: و ٣٨ هود:  (١٥٥)

.٥٢ ٦٥، ص البحار: ج ج٢، ص ٢١٩، احليوان: حياة  (١٥٦)
.٤٥٤ ج٥، ص األخبار: لئايل  (١٥٧)



١٤٢
الثالث اجلزء القصص القرآنية:

.٤٠ هود: (١٥٨)

.٣٦ هود: (١٥٩)
.٢٧ ٢٦ و (١٦٠) نوح:

.٤٢ هود: (١٦١)
.٤٧ وحتى من ٤٢ اآليات هود: (١٦٢)

.٣ االرساء: (١٦٣)
.٢٩١ ١١، ص ج ٢٩، البحار: (١٦٤) عيون االخبار: ص

الثالث). (الدفرت ٢٣٥ ص املريخاين: بخط املثنوي ديوان (١٦٥)
.٣٠٣ ١١، ص ج البحار:  (١٦٦)

ص (جممع البيان: ج٥، العراق شامل مواقع أخرى غري الروايات يف جاءت جودي، موقع جبل اىل بالنسبة (١٦٧)
.(١٦٥

ج٢، ص١٢٤. الكايف: أصول  (١٦٨)
.٤٨ ٤٤ و (١٦٩) هود:

.٣١٣ ١١، ص ج البحار:  (١٧٠)
.٢٨١ للخزائيل: ص القرآن أعالم  (١٧١)
.٣١ ج١، ص الّسري: حبيب تاريخ  (١٧٢)

سنة. ٥٠٠ آخر وبنقٍل  (١٧٣)
.٢٨٩ - ٢٨٨ ص ج ١١، البحار:  (١٧٤)

.٧٣ ١، ص ج األثري: ابن كامل (١٧٥)
.٢٨٦ ج١١، ص البحار: ،٣٠٦ ص الصدوق: (١٧٦) امايل

هــود$ قصة
.٣٦٣ ١١، ص ج البحار:  (١٧٧)
.٣٥٧ ١١، ص ج البحار:  (١٧٨)

٢٠٧ و٢٠٨. ص امليزان: ج ١٠،  (١٧٩)
باسم «عادًا األوىل». النجم سورة من (٥٠) اآلية يف القرآن ذكر يف والذي األول عاد قوم قبلهم من كان (١٨٠)

البالد﴾. مثلها يف خيلق مل الفجر: ﴿التي سورة من (٨) اآلية من املطلب يستفاد هذا كام  (١٨١)
وعصوا رسـله رهبم بآيات عاد جحدوا ﴿وتلـك هود: من سـورة (٥٩) اآلية من املطلب هذا يسـتفاد (١٨٢) كـام



١٤٣

اهلوامش

جبار عنيد﴾. كل واتبعوا أمر
.٥٦ - ٥٠ (١٨٣) هود:

.١٣٥ - ١٢٥ الشعراء:  (١٨٤)

.١٣٩ - ١٣٦ الشعراء:  (١٨٥)
.٢٢ االحقاف: (١٨٦)

األعراف. سورة من (٦٦) واآلية من سورة هود (٥٤) اآلية (١٨٧) اقتباس عن
.٧١ -٦٥ االعراف: (١٨٨)

اآلية (١٨) القمر، وسورة بعدها، وما (٦) اآلية احلاّقة، وسورة بعدها، وما اآلية (٤١) الذاريات، كسورة (١٨٩)
بعدها. وما

.١٨ ٥، ص ج الثقلني: نور تفسري (١٩٠)
.٢٨ ٢٨، ص ج الرازي: فخر تفسري  (١٩١)

.٤٢ الذاريات: (١٩٢)
.٢٤ االول، ص الدفرت املريخاين: بخط املثنى ديوان (١٩٣)

.٤٨٧ ٤٨٦ و ص ،١٠ ج البيان: (١٩٤) جممع
و ٤٨٧. ص ٤٨٦ ج ١٠، جممع البيان: يف كتاب «إرم» يف مدينة اجلنة هذه أوصاف جاءت (١٩٥)

.٣٦٥ الشعار: ص جعفر دكتور بتصحيح عويف، احلكايات ملحمد جوامع عمران: ١٧٨، آل (١٩٦)

بـرصـيصـاي العابد قصة
.٤٨٧ ١٤، ص البحار: ج ص ٢٦٥، البيان: ج٩، جممع تفسري  (١٩٧)

الرس أصحاب قصـــة
ُقُيض عليهم الرس أصحاب ألن وذلك احلادثة، بعد القليل والذي يظل األثـر تعني وأيضًا بئر تعنـي َرَس: (١٩٨)

الرّس. بأصحاب لذا سّموا التاريخ، يف القليل إال ذكراهم من يبق ومل إثر الذنوب،
آذرباجيان. شامل يف «أرس» الواقع هنر أنه البعض (١٩٩) حيتمل

.١٢ ١٤، ص ج (٢٠٠) البحار:
.٢٠٧-٢٠٨ ص ،١ ج الرّضا: أخبار عيون عن اقتباسا (٢٠١)



١٤٤
الثالث اجلزء القصص القرآنية:

السابق. املصدر نفس (٢٠٢)

ادريس$ قصة
.٥٦ مريم: ،٨٥ االنبياء: (٢٠٣)

.٢٢ ١، ص ج كامل ابن األثري: ،٢٧٠-٢٨٠ ج ١١، ص البحار: (٢٠٤)
.٣٨ طاووس: ص بن للسيد السعود (٢٠٥) سعد

.٢٨٢-٢٨٤ ص ج١١، البحار: (٢٠٦)
.٢٧١ ١١، ص ج البحار:  (٢٠٧)

.٧٧ ٧٦ و ص الصدوقي: الشيخ الدين عن كامل اقتباسًا  (٢٠٨)
.٣٢٦ ج٢، ص القلوب للديلمي: إرشاد  (٢٠٩)

.٣٥٠ ٣٤٩ و الثقلني: ج٣، ص نور تفسري  (٢١٠)

قصـــة أصحاب الفيل
.٣٥٠ ج٣، ص الثقلني: نور تفسري  (٢١١)

الرسولملسو هيلع هللا ىلص. والد هو عبد اهللا االبن هذا سنذكر، كام  (٢١٢)
والبعري، اخليل يركبون كانوا وباقي جيشـه أبرهة ويركبه واحد فيل هناك أنه كان العبارات من ظاهر نفهـم (٢١٣)
أن هيدم يريد أبرهة وكان فيـًال، عرش اثنى كانوا يقول اآلخر ثامنيـة والبعض كانوا أهنم البعض قـال ولكـن

الصباح. اىل الفيل عّطلهم حركة ولكن عدم ليًال الكعبة
.١٣٣ ١٥، ص ج البحار:  (٢١٤)

واملشعر. منى بني ُحمرس» «وادي يف كانوا قيل أهنم (٢١٥)
.٥٤٣ - ٥٤٠ ص ج١٠، البيان: جممع ،٤٤-٥٦ ص ج١، هشام: ابن سرية اقتباسًا عن  (٢١٦)

.٥٤٣ - ٥٤٢ ص ،١٠ ج البيان: (٢١٧) جممع
.٦٧٤ ٦٧٣ و الثقلني: ج٥، ص نور تفسري  (٢١٨)

.٦٧٤ ٥، ص ج الثقلني: نور تفسري  (٢١٩)
.٦٧١ ٦٧٠ و ص ٦٦٩ و ج١، الثقلني: نور تفسري  (٢٢٠)



املحتويات فهرس





١٤٧

الفهرس

املقدمة..........................................................................................٩

االسالمملسو هيلع هللا ىلص نبى حياة قصة
١١

االسالمملسو هيلع هللا ىلص.............................................................. ١٣ نبى حياة قصة
١٤ ............................................................. الرشيفة النبوية البعثة بداية
دعوته..............................................................١٤ عن النبيملسو هيلع هللا ىلص إعالن
البطوىل..................١٦ طالب أبو ودفاع وأذيته لنبى االسالم الشديد هلب ابو اعرتاض
١٦ .............................................................. االسالم اىل عشريته دعوة
١٧ االسالمملسو هيلع هللا ىلص................................................................. نبى معراج
املدينة....................................................١٩ اىل مكة من الرسولملسو هيلع هللا ىلص هجرة
املبيت ...................................٢٠ يف ليلة مالئكته عند بعيل$ يتباهى سبحانه اهللا
بدر..................................................................٢٠ غــزوة اىل نظــرة
٢٢ لالنتصــار............................................................... أوامــر سـتة
٢٣ ................................................................. القرآن يف أحــد غزوة



١٤٨
الثالث اجلزء القصص القرآنية:

٢٣ أحــد.................................................................. غــزوة معالـم
سبحانه..............................................٢٤ اهللا ورسالة الرسولملسو هيلع هللا ىلص قتل شائعة
٢٤ .................................................... النكسة سببت التي األربعة العوامل
٢٥ األســد................................................................ محــراء حادثـة
٢٥ ......................................................... األسـد محـراء غـزوة عن معامل
٢٦ .............................................................. آخر جمروحا حيمل جمروح
٢٦ .................................................... سفيان أبو وإخباره اخلزاعي» «معبد
جمروح.....................................................٢٦ وهو لرجالن وأرسه عيل$
بالعدو...................................................٢٧ واللحاق اجليش روحّية جتديد
٢٧ ............................................................. (اخلندق) االحـزاب غزوة
مثيل .................................٢٨ ليس هلا والتي عيل$ وبطوالت اخلندق غزوة -١
عّيل$...........................................................٣٠ رضبة يف الفضيلة قّمة
االهلي...........................................٣١ الغيبي االمداد أو املخّرب الطوفان -٢
٣٢ ............................ للعهد النّاقضني اليهود مع الشديدة الرسولملسو هيلع هللا ىلص فعل ٣- رّدة
وجزائهم......................................................... ٣٣ قينقاع بني نقض عهد
العهد...........................................٣٣ ونقضهم نضري بني ليهود اخلطري القرار
٣٤ ذّلتهم.......................................... ثم ومن للعهد ونقضهم قريظة بني هيود
لبابـة..................................................................٣٦ أيب توبـة قبــول
٣٧ املصطلق...................................... بني غزوة يف القلب أعمى املنافق فضيحة
٣٨ ....................................................................... االبــن اقــرتاح
ماليًا................................ ٣٩ وزوجها امرأة إلصالح الرسولملسو هيلع هللا ىلص ومساعدة سعي
٤٠ اخلاطئة.............................................. اجلاهلية للسنن الرسولملسو هيلع هللا ىلص بطالن
اإلفــك........................................................................٤١ قصــة
البلدان.................................................. ٤٣ ورؤساء ملوك اىل رسالة ١٨٥
واملرشكني(مكة)......................................٤٦ قريش قاعدة وحترير فتح اىل نظرة
مكة.......................................................................... ٤٩ فتح قصص عن
٤٩ ....................................................................... الرسولملسو هيلع هللا ىلص رؤيا



١٤٩

الفهرس

٤٩ ..................................................................... املرشكني منع قصة
أخرى..................................... ٥٠ وانتصارات مّكة لفتح مقدمة احلديبية، صلح
الرضوان...................................................................٥٢ بيعة مناورة
احلديبيـة..................................................................٥٣ صلـح عقـد
الصلح................................................٥٤ عقد كتابة يف الرسولملسو هيلع هللا ىلص تعاطف
األســرى......................................................................٥٥ حتــرير
٥٦ ............................................ قضاءًا العمرة وأدائه مكة الرسولملسو هيلع هللا ىلص دخول
الكعبة.....................................................٥٦ طواف أثناء توحيدية مناورة
مكة.........................................................٥٧ لفتح والعالية املهمة املكانة
مّكة........................................................ ٥٧ يف القتال لرتك تعاىل اهللا أمر
اجلاسوسة..................................................................٥٨ عىل القبض
الناس..............................................................٦٠ وسط اخلائن عقاب
٦١ احلّق........................................................................ وعد حتقق
سبحانه....................................................................... ٦١ اهللا شكر
٦١ ............................................................... ألصحاهبا االمانة إرجاع
االسالم................................................................٦٢ يف البيعة مفهوم
٦٢ الرجال..................................................................... ووفاء بيعة
النســاء.......................................................................٦٣ بيعــــة
مطعم.................................................٦٥ بن جبري غالم الوحيش عن العفو
٦٦ .................................................................. حنني غزوة عن لوحة
األعمى................................................................٦٧ الشيخ اعرتاض
للهزيمة...................................................................٦٨ عوامل ثالثة
العاديات............................................٧٠ سورة ونزول السالسل ذات غزوة
عّيل$.....................................................٧٢ يد عىل العدو مقاتلني هالك
رضار.............................................................. ٧٣ مسجد وهدم حرق
عنهم......................................................٧٤ واالرضاب املخالفني عقاب
االختالف........................................٧٦ مؤامرة عىل للقضاء الرسولملسو هيلع هللا ىلص تدابري



١٥٠
الثالث اجلزء القصص القرآنية:

٧٧ .................................. املستكربين وليس املستضعفني مع الرسولملسو هيلع هللا ىلص جلوس
املعاد..................................................................٧٨ منكري عىل الرّد
اخلّريين...................................................٧٩ للمنفقني الرسولملسو هيلع هللا ىلص تشجيع
واملجاهدين...........................................................٧٩ املحاربني احرتام
٨٠ رابحــــة..................................................................... جتـــارة
مكة........................................٨١ يف الرباءة آيات قراءة يف عّيل$ االمام مهّمة
٨٢ املباهلــة...................................................................... حادثــة
املباهلــة........................................................................٨٢ مـعنى
املباهلــــة....................................................................٨٢ قصــــة
للرسولملسو هيلع هللا ىلص..................................................... ٨٤ خطاب وآخر آخر حج
٨٤ خم.................................................... غدير حادثة وبيان اخلليفة تعيني
٨٥ عّيل$ ...................................... خالفة معرتيض عىل الرسيع العذاب وقوع

نـوح$ قصة
٨٧

٨٩ نـــــوح$................................................................. قصـــــة
٨٩ ......................................................... نــــوح$ قـوم ووقاحة عناد
٩٠ ........................................................ واُملحّبة املنطقّية نوح$ دعوات
٩١ النجــاة................................................................. سفينــة بنــاء
املعاند....................................................٩١ نوح$ قوم وضحك سخرية
نوح$.....................................................٩٢ هجوم من املخّربني هروب
نــوح$...............................................................٩٢ سفينـة رّكـاب
٩٣ ............................................... نوح$ للعن نتيجًة العظيم الطوفان بالء
نـــوح$...........................................................٩٤ ابن كنعـان هـالك
هللا........................................................٩٤ الدائــم وشكــره نـــوح$
٩٥ .................................................... جودي جبل قمة عىل نوح$ سفينة



١٥١

الفهرس

الطوفان.........................................................٩٥ انتهاء بعد جديدة حياة
نـــوح$................................................................٩٦ وصـّي سـام
٩٦ ................................................... نوح$ نظر يف الدنيا وفاء وعدم فناء

هــود$ قصة
٩٩

١٠١ ............................................................. هــــــود$ قصــــــة
١٠١ ................................................................ املعانـــد عـاد قـــوم
االصنام............................................ ١٠٢ عبادة ضد ومبارزته هود$ دعوة
هــود$............................................................١٠٢ دعــوة جوهـرة
هود$.................................................. ١٠٣ أمام املعاند عاد قوم فعل رّدة
١٠٣ ............................................ الصعب وهالكهم الشديد عاد قوم عذاب
واملؤمنـــون......................................................١٠٤ هـــود$ نجـــاة
اجلنة.................................................... ١٠٥ رؤيته قبل وهالكه شّداد جنّة
شّداد......................................... ١٠٥ أحدمها شخصني عىل عزرائيل$ شفقة

العابد بـرصـيصـاي قصة
١٠٧

١٠٩ .......................................................... برصيصاي العابــد قصـــة

الرس أصحاب قصـــة
١١١

١١٣ ............................................................ الرّس أصحــاب قصـــة
الشديد........................................................ ١١٥ الرّس عذاب أصحاب



١٥٢
الثالث اجلزء القصص القرآنية:

ادريس$ قصة
١١٧

١١٩ إدريـس$................................................................... قصــة
١١٩ ........................................................ إدريس$ مواعظ عن مقاطع
إدريس$......................................................١٢٠ وأوامر سنن من جزء
إدريس$.............................................١٢٠ بإرشادات شخص ألف هداية
عرصه.....................................................١٢١ طاغوت إدريس$ مبارزة
وشكره .....................................١٢٣ اهللا حلمد حياته إلستمرار إدريس$ أمنية
واخلامسة  .....................................١٢٣ الرابعة السامء بني إدريس$ روح قبض

الفيل أصحاب قصـــة
١٢٥

الفيل..................................................................١٢٧ أصحاب قصة
بأبرهة...................................................... ١٢٨ املّطلب عبد وحديث لقاء
١٢٩ ............................................................ املطلب عبد ومناجاة دعاء
املهلكة....................................................................١٣٠ أبرهة هناية
الفيل................................................... ١٣١ أصحاب حادثة يف عربة نقاط

اهلوامش
١٣٣

املحتويات فهرس
١٤٥
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