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من هدي القرآن:

يقول اهلل تبارك وتعاىل:

نث ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋۅ   ...  ېئ   مث
)األحزاب(

صدق اهلل العظيم

قبس من النبوة:

: قال: قال النبي  عن أنس

"ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني"

]رواه الشيخان[





إهداء
إىل ذي النورين 

وصاحب اهلجرتني
وزوج االبنتني

ثالث اخللفاء الراشدين
أمري املؤمنني 

سيدنا عثمان بن عفان 
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@

تقديم
احلمد هلل حمليّ حماسن السنة املحمدية بدرر أخبارها، وجمليّ ميامن السرية النبوية عن 
ملن  اجلنة  طريق  وُمسهل  أنوارها،  مشكاة  من  هدايته  نور  اقتبس  من  ومؤيد  آثارها،  غرر 
ها وِسرَيَ  اتبع منهاجها، واهتدى بضياء منارها، ومذلل سبيل اهلداية ملن اقتفى رسائر سريرْ
أحكامها  بالنواجذ عىل  بدروسها وعض  اتعظ  من  والعمى  اجلهالة  واملنقذ من  أرسارها، 

وتأسى بأخالقها وآداهبا.

والصالة والسالم األمتان األكمالن عىل سيد اخللق وحبيب احلق الرءوف باملؤمنني 
الواجب  املقام  الرفيع  التامم،  ، مسك اخلتام ولبنة  الرحيم سيدنا وحبيبنا وموالنا حممد 
التعظيم واالحرتام، صالة دائمة مستمرة عىل الدوام، عىل مر الليايل واأليام، وعىل أهل بيته 

الطيبني الطاهرين املكرمني وصحابته الكرام الربرة أمجعني. 

ندرسها  فال  متنوعة؛  ومقاصد  شتى  أهداًفا  النبوية  السرية  لدراسة  فإن  بعد؛  أما 
دراسة سطحية بعيدة عن مغزاها، كالتمتع يف التنقل بني أحداثها أو قصصها، أو التعرف 
  عىل حقبة زمنية مضت، بل إن لدراستها مقاصد سامية، أمهها التأيس بسيدنا رسول اهلل

لكونه إسوتنا وقدوتنا، لقوله جل جاله: نث وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         
ىئ  ىئ  ىئ  ی ی  ی  ی          جئ   مث  )األحزاب(، وقوله سبحانه وتعاىل: نث ...  ٺ  
ٿ  ٿٿ  ...  ڤ  مث  )النور(، وقوله جل شأنه: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  ...  
ٺ  مث  )النساء(، وقوله تقدست كلامته: نث ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ...   

چ  مث  )آل عمران(.

فكيف نتأسى به إن مل نعرف سريته العطرة! وكيف نطيعه إن مل نعرف أوامره ونواهيه 
وهديه الرشيف! وكيف نحبه إن مل نعرف شامئله وأخالقه وخصاله وحياته...!
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احلنيف،  لإلسالم  التطبيقية  الصورة  السالم  وأعطر  الصلوات  أفضل  عليه  فهو 
وبدون معرفته  ال نعرف كيف نطيع اهلل جل وعال ونعبده.

فمن سريته العطرة يقتبس الدعاة أساليب الدعوة وطرائقها وكيف يقفون يف وجه 
الصعاب وكيف يقتحمون العقبات، وكيف يصربون ويتحملون األذى يف اهلل.

ومنها يستقي املربون طرائق التزكية يف التعامل مع النفوس البرشية، وما حتتاجها يف 
كل مرحلة من مراحل الرتبية.

ومنها يستقي القادة منهاجهم يف احلياة، ويف تسيري شئون البرش وتطبيق العدل بني 
الناس، وإعطاء كل ذي حق حقه.

ومنها يستقي العلامء ما يعينهم عىل فهم القرآن لكوهنا التفسري العمل للقرآن، وكيف 
يتعاملون مع النصوص وحيصلون فيها عىل املعارف الصحيحة يف علوم اإلسالم املختلفة، 

وهبا يدركون تدرج الترشيع وأسباب النـزول..

النبوية  اآلداب  األمة  وكل  واملعلمون  والتجار  واملذنبون  الزهاد  يستقي  ومنها 
واألخالق الفاضلة والشامئل احلميدة...

وكتبه أبو اليرس رشيد كهوس
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احملور األول

مدخل لدراسة السرية النبوية العطرة

1- السرية لغة واصطالحا:

السرية يف اللغة: السنة والطريقة، قال الشاعر:

ًة َمــــنرْ َيِسرُيَها  ُل راٍض ُسنَّ َتا         فَأوَّ َضَبنرْ من ُسنَّة َأنَت رِسرْ فاَل َتغرْ

وتعني السرية كذلك اهليئة واحلالة. ويف التنـزيل: نث ...  ڱ  ڱ  ڱ  
ث أحاديث األوائل)1(. ں  مث  )طه(، وَسريَّ ِسرية: حدَّ

والسرية يف االصطالح: 

عرفت بتعريف موافق لتعريف السنة أي: "ما أثر عن النبي  من قول أو فعل أو 
قي أو ُخُلِقي". تقرير أو وصف ِخلرْ

  النبي  به أحوال  يعرف  "علم  الِعلرْم-  ينطبق عىل هذا  والتعريف اآلخر: -وهو 
وبمعنى آخر:"هي السجل الدقيق الكامل حلياة سيدنا   ." منذ والدته ونشأته إىل وفاته 
رسول اهلل ، من مولده يوم االثنني 12 ربيع النبوي عام الفيل )570ميالدية(، إىل التحاقه 
وبتعبري  632م".  6 حزيران  11 هجرية وفق  12 ربيع األول  بالرفيق األعىل يوم االثنني 
آخر: السرية النبوية هي: "جمموع وقائع احلياة اليومية خلري الربية ، من َقبِل والدته )بام 
يشمل نسبه، وأجداده، وما جرى قبل والدته من إرهاصات وأحداث ذات صلة بوالدته(، 
وأثناء والدته )ما جرى خالهلا من معجزات( وبعدها )معجزاته وحفظ اهلل له يف شبابه إىل 
جتارته وزواجه، وما عرف به من أخالق قبل بعثته( إىل نزول الوحي عليه وبداية دعوته 
ومن آمن به ومن عاداه، وهجرته وغزواته ورساياه وبعوثه ورسائله إىل ملوك وأمراء عرصه 

إىل وفاته ، مضافا إليها صفاته اخُللقية واخِللقية وخصائصه الرشيفة".

لسان العرب، البن منظور، 389/4.  )1(
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والسرية النبوية العطرة قسم من احلديث النبوي باعتبارين اثنني: 

أوهلام: أننا ننسبها إىل رسول اهلل  وهو املرشع.

أفرد هلا علامء  ، وهلذا  اهلل  إىل سيدنا رسول  املتصلة  باألسانيد  وآخرمها: روايتها 
احلديث الرشيف كتبًا وأبوابًا يف مصنفاتم يف سرية رسول اهلل  ومغازيه وجهاده وشامئله 

ودالئل نبوته.

والسرية النبوية جزء من التاريخ باعتبار أحداثها ووقائعها وقصصها.

يغزو  غزا  فقول:  مصدرا،  يكون  أن  يصلح  واملغزى  مغزى،  مجع  املغازي؛  أما 
والغزاة:  املرة،  الغزوة  العدو.  مع  القتال  إىل  السري  والغزو:  ومغزاة.  ومغزى،  غزوا 

سنة. عمل 

ِو وقد تكون  زاُة واملغازي مواِضُع الَغزرْ َزى واملَغرْ وتعني املغازي َمناِقُب الُغزاِة، واملَغرْ
سه)1(. ثم تطور استعامل كلمة "املغازي" وأطلقت عىل مناقب الغزاة وغزواتم،  َو َنفرْ الَغزرْ

ثم توسع استعامهلا وأصبحت مرادفة للسرية.

واجلدير بالذكر أنه كان يطلق عىل املؤلفات التي تناولت حياة رسول اهلل  "املغازي" 
وقد عرفت هذه املؤلفات يف وقت مبكر باسم "السرية". وربام يكون اإلمام حممد بن شهاب 
الزهري-رمحه اهلل- أول من استخدم كلمة "السرية" مصطلحا لذلك. وتعد السرية النبوية 
املؤلفني يف  أن عددا من  املسلمني، ويبدو  التارخيي عند  التدوين  أقدم أشكال  العطرة من 

القرن األول اهلجري قد اهتم بالتأليف فيها، كام سنرى.

2- مقاصد دراسة السرية النبوية:

متعددة،  وأغراضا  جليلة  وحكام  نبيلة  مقاصد  العطرة  النبوية  السرية  لدراسة  إن 
وفوائد مجة، ومنافع  عاجلة وآجلة؛ وأمهية كبرية يف حياة املسلمني. أمجل أهم هذه املقاصد 

نيا واآلخرة يف اآليت:  التي يرجى حتققها وُيسعى إىل حتصيلها يف الدُّ

لسان العرب البن منظور، مادة: غزا.  )1(
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 :) هادة )ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل الشَّ 1 - حتقيق 

كُن األعظُم من أركان اإلسالم،  إن الشهادتني )ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل( هي الرُّ
وأول عتبة للدخول يف حصنه، واالنتامء إىل أمته، فبدراسة السرية النبوية العطرة حيقق املرء 
أسامئه وصفاته  تعاىل يف  اهلل  بتوحيد  اهلل(  إال  إله  )ال  منها  األول  الشطر  الشهادتني؛ حيقق 
وألوهيته وربوبيته وخالقيته، وعبادته وطاعته... وهذا ما تدور عليه أحداث السرية النبوية 
مجلة وتفصيال، وحيقق الشطر الثاين منها )حممد رسول اهلل(، بتصديقه فيام أخرب به عن ربه 
من الوحي املنزل عليه، بإفراد اهلل بالوحدانية، وباإليامن بجميع األنبياء والرسل، والكتب 
املنزلة، واملالئكة، واملوت والبعث والنشور، واجلنة والنار، وغري ذلك من األمور الغيبيَّة 

واحلوادث املستقبلية التي أخرب هبا..

وعدم  رشعه،  إىل  واالحتكام  له،  التام  والتسليم  وطاعته  لدعوته،  باالستجابة  ثم 
ياسية  السِّ نواحيها  بجميع  احلياة  واقع  وتطبيق ذلك يف  واالنقياد ألمره،  يديه،  بني  م  التَّقدُّ
واالقتصادية واالجتامعية والفكرية والثقافية... واجتناُب ما هنى عنه وزجر من الصغائر 

والكبائر واملحرمات.

 : 2 - حمبة سيدنا رسول اهلل 

الكريم واحلديث  القرآن   فرض يف  اهلل  ال خيفى عىل أحد أن حمبة سيدنا رسول 
إىل  فالتعرف عىل سريته سبيل  ؛  معرفة سريته  ذلك  األمة، فالزم  وإمجاع علامء  النبوي 

حمبته والتخلق بأخالقه.

ومنبع  العيون  وقرة  العظمى،  واملنزلة  الوثقى  العروة  هي    اهلل  رسول  فمحبة 
الرسور، وسبب االنرشاح واألفراح: يقول اهلل تبارك وتعاىل: نث ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈٴۇ  ...  ېئ   مث  ]األحزاب[: أي طاعُته  أوىل من طاعة أنُفسهم، واتباعه أوىل من اتباع 
أهوائهم، وحمبته أوىل من حمبة أنفسهم فباألحرى أمواهلم وأوالدهم. عن أيب هريرة  أن 
"فوالذي نفيس بيده ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده   قال:  رسول اهلل 

وولده")1(.

صحيح اإلمام البخاري، كتاب اإليامن، باب حب الرسول اهلل  من اإليامن، ح14.  )1(
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وعن عبد اهلل بن هشام  قال: كنا مع النبي  وهو آخذ بيد عمر بن اخلطاب فقال 
له عمر: يا رسول اهلل ألنت أحب إيل من كل يشء إال من نفيس، فقال النبي : "ال والذي 
نفيس بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك" فقال له عمر: فإنه اآلن واهلل ألنت أحب إيل 

من نفيس، فقال النبي : اآلن يا عمر" )1(.

وعن أنس : "أن رجال سأل النبي  عن الساعة فقال متى الساعة ؟ قال: "وماذا 
أعددت هلا". قال: ال يشء إال أين أحب اهلل ورسوله  فقال: "أنت مع من أحببت". قال 
أنس: فام فرحنا بيشء فرحنا بقول النبي : "أنت مع من أحببت". قال أنس فأنا أحب النبي 

 وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن مل أعمل بمثل أعامهلم")2(. 

عاة لتحريك اهلمة للجد والعمل،  إن حمبته  جَمرْالة للقلوب من الصدأ والكسل، وَمدرْ
وهي عامد الدين، وباب النرص والتمكني، لوالها ملا استقام البناء عىل وجه األرض حلظات، 
وال عمتنا الربكة من الساموات، إهنا السبيل الذي خيرجنا من ذلك املستنقع اآلسن، والدرك 

اهلابط، والظالم البهيم، السبيل املوصل إىل جنات النعيم.

ولذلك فإن دراسة سريته  تزيدنا حبا له وإيامننا به وشوقا إليه وتعلقا بشخصه الكريم 
العظيم.. كيف ال وهو الذي قال فيه اهلل تعاىل: نث ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈمث  ]التوبة[، 

وقال سبحانه وتعاىل واصفًا نبيه وحبيبه : نث ڱ  ڱ     ڱ  ں  ںمث  ]القلم[.

: الوقوف على سنن اهلل يف حياة رسول اهلل  - 3

رية النَّبويَّة وقصصها الوقوف عىل سنن اهلل تعاىل يف  إن من أهم مقاصد يف دراسة السِّ
أمور رسول اهلل  اليومية، وأخذ الدروس منها واالعتبار هبا، والسري عىل منهاجها وعدم 

تنكبها أو احليدان عن سكتها...وصدق اهلل: نث ائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  
ۆئ  ۈئ              ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  

جئ  حئ      مئ  ىئ   مث  )يوسف(. 

صحيح اإلمام البخاري، كتاب األيامن والنذور، باب كيف كانت يمني رسول اهلل ، ح6257.  )1(

صحيح اإلمام البخاري، كتاب األيامن والنذور، باب كيف كانت يمني رسول اهلل ، ح6257.  )2(
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هذه السنن اإلهلية التي نتوقف عليها أثناء دراستنا للسرية ثابتة ومطردة يمكن أن 
تتكرر ظروفها يف كل زمان ومكان، وحني جترد من قيود الزمان واملكان لتجيب عن أسئلة 
العرص ومعضالته ؛ إذ من خالهلا نقدم العالج الشامل ملجموعة من األدواء التي أصابت 
األمة املسلمة، بل من خالل السري عىل املنهاج املحمدي يف الرتبية والدعوة واجلهاد حتقق 
األمة عزتا وتعود هلا مكانتها، ويتحقق وعد اهلل عز وجل وموعود نبيه املصطفى  بانتشار 

نور اإلسالم يف العاملني.  

سالة الساموية وبياٌن عملٌّ للقرآن الكريم وتنزيله عىل  فالسرية النبوية جتسيٌد حيٌّ للرِّ
سالة النَّبويَّة. ت هبا الرِّ واقع التَّأيسِّ يف كلِّ مرحلة من املراحل التي مرَّ

وأهم السنن اإلهلية يف السرية النبوية: سنة اهلل يف التغيري )تغيري النفس واملجتمع(، 
وسنة اهلل فيمن متسك بأحكام اإلسالم وتعاليم القرآن يف املظهر واملخرب، إضافة إىل رصد 
صفحات النرص واهلزيمة يف تارخينا املجيد.. فضال عن معرفة املنهاج النبوي يف الدعوة إىل 

اهلل تعاىل وبناء األمة بعد بناء القلوب..

 واالقتداء به:  التأسي برسول اهلل   - 4

إن االقتداء بسيدنا رسول اهلل  يقتيض معرفة سريته العطرة وشامئله الكريمة وأخالقه 
وأحواله ومعاملته... لذا صار من أوجب الواجبات االطالع عىل سريته لالقتداء به عمال 

بقوله عز اسمه: نث وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی ی  
ی  ی          جئ   مث  )األحزاب(، واالقتداء به  ترمجة حقيقة ملحبته ودليل عىل حمبة العبد هلل عز 

وجل لقوله جل ثناؤه: نث ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  
چ   چ  مث  )آل عمران(، واالقتداء به  واتباعه وطاعته سبب اهلداية والفوز والنجاة 

لقوله سبحانه وتعاىل: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  مث  )النور(.

وأقواله  وأعامله  وأحواله  أوصافه  جيهل  وهو    اهلل  رسول  املرء  حيب  وكيف 
وتقريراته! وكيف يقتدي به وهو يعرف ال شيئا عن سريته وهديه ومنهاجه! من هنا تأيت 
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أمهية رشح السرية النبوية لتوضيح صفاته وأحواله وأخالقه ، ليعرفها من جهل فيحب 
ويتبع.

ففي السرية النبوية نامذج حية للقادة العظامء، والزهاد، والتجار الناجحني املخلصني 
يف    اهلل  برسول  يقتدي  فالداعية  والدعاة؛  للمربِّني  النامذج  أفضل  السرية  ويف  األتقياء، 
الناس  التعامل مع   أساليب الدعوة ومراحلها وكيفية  دعوته وجيد يف سرية رسول اهلل 
، حكياًم  عامة، واملخطئني خاصة، فقد كان هبم مجيعا رءوًفا رحياًم، حريًصا عىل هدايتهم احلقِّ
م. والوقائع  ُذُر اجلاهَل منهم حتَّى يتعلَّ يف معاجلة مشكالتم ومواقفهم املختلفة، حلياًم َيعرْ
ُة األعرايبيّ الذي جذب برداء رسول اهلل  حتى أثرت  ا؛ منها قصَّ ُة عىل هذا كثريٌة جدًّ الَّ الدَّ
داء يف صفحة عاتقه  طالًبا منه أن يعطَيه من مال اهلل؛ فكان ردُّ رسول اهلل  أن  حاشية الرِّ

م يف وجهه وأمر له بعطاء)1(.  نظر إليه بكلِّ هدوء، ثم تبسَّ

 -فيام رواه عنه أبو أمامة الباهل-  ابِّ الذي جاء إىل رسول اهلل  ُة الشَّ ومنها قصَّ
منه  فدنا  "ادنه".  فقال:  مه.  مه،  وقالوا:  َفَزجروه  عليه  القوُم  فأقبل  نا.  بالزِّ يل  ائذن  فقال: 
ه ألمك؟" قال: ال واهلل– جعلني اهلل فداءك. قال: "وال  قريًبا؛ قال: فجلس، قال: "َأَفُتحبُّ
ه ألختك؟" قال: ال واهلل– جعلني اهلل فداءك. قال:  قال: "أفتحبُّ هاتم"،  ونه ألمَّ الناس حيبُّ
تك؟" قال: ال واهلل– جعلني اهلل فداءك.  ه لعمَّ ونه ألخواتم". قال: "أفتحبُّ "وال الناس حيبُّ
اهلل  جعلني  واهلل–  ال  قال:  خلالتك؟"  "أفتحبه  قال:  لعامتم".  حيبونه  الناس  "وال  قال: 
ونه خلاالتم". قال: فوضع يده عليه، وقال: "اللهم اغفر ذنَبه  فداءك. قال: "وال النَّاس حيبُّ

ن فرَجه". فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إىل يشء)2(. ر قلَبه وحصِّ وطهِّ

َف معه ومل يزجره  ًة أحسن التَّرَصُّ ًة منطقيَّ ابَّ مناقشًة عقليَّ فقد ناقش النَّبيُّ  هذا الشَّ
له  وتبنيَّ  اقتنع  حتى  اخلطاب  يف  معه  َج  وتدرَّ طلبه،  يف  األدب  وسوء  اجلرأة  رغم  وينهره 

لب. وقد ختلق رسول اهلل  بأخالق القرآن وتأدب بآدابه: نث ہ  ہ    خطؤه يف هذا الطَّ

أخرجه البخاري يف صحيحه حديث رقم 3149 رقم 3149، ومسلم رقم 128.   )1(
أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده 5/ 256. قال شعيب األرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال   )2(

الصحيح.
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ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   مث ﴾ ]النحل[. 

  فقام إليه الصحابة ، ُة األعرايبيّ الذي بال يف ناحية من املسجد النَّبوييّ ومنها: قصَّ
وباملخطئ  َفه حكياًم  تَّرصُّ فكان  بوله.  تقطعوا  أي ال  تزرموه")1(؛  "ال   : اهلل  فقال رسول 

رحيام رفيقا. 

الة وهو ال يعرف حكم  م يف الصَّ لمييّ الذي تكلَّ ومنها: قصة معاوية بن احَلَكم السَّ
"إن هذه الصالة ال  له:   من غري هنر له وال تشديد عليه وقال  مه رسوُل اهلل  ذلك، فعلَّ
َر يف نفس  ا َأثَّ يصلح فيها يشء من كالم الناس، إنام هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن"؛ ممَّ
اًم قبَله وال بعَده أحسَن  ة: فبأيب هو وأمي!! ما رأيُت معلِّ  فقال يف روايته للقصَّ معاوية 

تعلياًم منه؛ فواهلل ما هنرين وال رضبني وال شتمني )2(. 

لقد كان حبيبنا رسول اهلل  أنموذجا قرآنيا رائعا ألخالق السامء، وكانت األمثلة 
معاملته  وحسن  العظيمة  أخالقه  عىل  وقدوة  مثل  أعظم    الرشيفة  حياته  يف  الواقعة 

للمحسنني واملخطئني. 

ومن سريته العطرة يتعلم املريب أساليب الرتبية وتزكية النفس وتذيبها، ويتعلم منها 
السيايس كيف كان  يتعامل مع أشد خصومه السياسيني املنحرفني، كرئيس النفاق ابن 
 ، أيب ابن سلول الذي أظهر اإلسالم وأبطن الكفر والنفاق واحلقد والعداوة لرسول اهلل
  اهلل  التي تيسء إىل رسول  الدسائس، وينرش األكاذيب واإلشاعات  وكيف كان يدس 
لتنفري الناس من دعوته والقضاء عىل اإلسالم يف مهده، وكيف عامله ، وصرب عليه وعىل 
عداواته، حتى ظهرت حقيقته البلجاء للناس فنبذوه مجيًعا، ونفر منه حتى أقرب الناس له 

 . وكرهوه، والتفوا حول احلبيب املصطفى رسول رب العاملني

صحيح البخاري، كتاب األدب، باب الرفق يف األمر كله، ح5679. صحيح مسلم، كتاب الطهارة،   )1(
باب وجوب غسل البول وغريه، ح 284. 

صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب حتريم الكالم يف الصالة ونسخ ما كان من   )2(
إباحة، ح537. مسند أمحد بن حنبل، 448-447/5.
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يف  واضحا  وختطيطا  احلكم  يف  حمكام  منهاجا     اهلل  رسول  سرية  يف  القائد  وجيد 
السلم واحلرب، ودقة يف التنفيذ وقيادة األمة واجليش والقبائل، وحرًصا شديدا عىل تطبيق 
العدل وإقامة دعائم الشورى، وجيد فيها القائد املقاتل خلقا كامال يف معاملة اجلند واألمراء 

والراعي والرعية واألرسى والسبايا..

وكلياتا،  بدقائقها  احلياة  تفاصيل  تشمل  لكوهنا  فيها؛  بغيته  مسلم  كل  فيها  وجيد 
منذ والدة رسول اهلل  وحتى التحاقه بالرفيق األعىل، مروًرا بمرحلة طفولته  وشبابه 
واملجتمع  للعمران  وبنائه  وهجرته  وتؤدته،  وحتمله  وصربه  وجهاده  وتربيته  ودعوته 
عطوفا،  وأًبا  رحيام  زوًجا  كان    أنه  بوضوح  وتظهر  عدوه،  عىل  وانتصاره  واألمة، 
وداعية  حكيام،  ومربًيا  حمنكا،  وسياسًيا  عدال،  وحاكاًم  جماهدا،  وقائًدا  وافيا،  وصديقا 
وزاهًدا وقاضًيا وراعيا وأمينا... كيف ال يكون كذلك وهو مسدد بوحي السامء يف كل 

حركاته وسكناته...!

ة  األمَّ إخراج    العدنان  النبي  استطاع  القرآنية  واألخالق  القرآين  املنهاج  وهبذا 
ق والطغيان إىل نور اإلسالم وضياء  تات والتَّفرُّ ب والشيّ األميَّة من ظلامت اجلهل والتََّعصُّ

رجت للنَّاس.  ة ُأخرْ اإليامن، فكانت بذلك خرَي أمَّ

فيهم من جاهلية وخشونة وقسوة  وما  قبيل اإلسالم  العرب  أحوال  النَّاظَر يف  إنَّ 
عرات القبلية واالستامتة يف عبادة األوثان والظلم والفواحش والطغيان وطاعة  باع والنُّ الطِّ
برهان،  وال  ل  تأمُّ غري  من  واألجداد  اآلباء  وموروث  التَّقاليد  وتقديس  ان  والكهَّ اجلان 
لت كل هذه األخالق السيئة والطباع القاسية اجلافة اخلشنة والعصبيات  َجُب؛ كيف حتوَّ َلَيعرْ
ًة ذات عمران أخوي وجمتمع  لت يف عقدين ونيف، فصارت أمَّ املنتنة واجلاهلية اجلهالء وتبدَّ

أخالقي ومبادئ سامية وأخالق عالية...

نث ڄ  ڃ     أمر ربه:   قرآنية، كيف ال وهو يمتثل  لقد كانت أخالق رسول اهلل 
بري: أمر اهلل نبيه  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  مث  ]األعراف[؛ قال عبُد اهلل بُن الزُّ
 أن يأخذ العفو من أخالق الناس؛ أي حتث عىل العفو والتسامح فيام يظهر من أخالق 
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"الرامحون  القائل:    إال من شقي")2(. وهو  الرمحة  تنزع  "ال  القائل:    الناس)1(.  وهو 
قلبه ال  السامء")3(... ومن ال رمحة يف  ارمحوا أهل األرض يرمحكم من يف  الرمحن  يرمحهم 
كل  يبذل  املحمدية  واألخالق  النبوية  اآلداب  هذه  عىل  وقوفه  بمجرد  واملؤمن  له،  إيامن 

جهده ليتأسى بنيه  يف أخالقه عامة ويف رمحته بأمته واملذنبني منها واملخطئني خاصة.

ولقد أويت املسلمون اليوم من هذا الباب، ومل يصبهم ما أصاهبم إال بسبب اإلخالل 
بجانب االقتداء برسول اهلل ، واألخذ هبديه، واتباع سنته، وحمبته وطاعته.

املناسبات  يف  العطرة    اهلل  رسول  سرية  بقراءة  املسلمني  بعض  اكتفى  لقد 
واالحتفاالت؛ دون الوقوف معها، واالهتداء هبدهيا وتطبيقها يف احلياة.... 

  يف حني اكتفى آخرون بالعكوف عىل جوانب جزئية منها، دون االهتامم بأخالقه
وآدابه وحسن معاملته للناس -مسلمني وغري مسلمني-، ورفقه وسامحته وعفوه وعدله 
وتواضعه وزهده ورمحته بأمته، وتفاؤله واستبشاره، وحبه اخلري للناس... فلم يكن فحاشا 
وال طعانا وال سبابا، وال متنطعا، وال مغرورا متكربا، وال خائضا يف أعراض الناس -ولو 

كانوا مذنبني- وال متتبعا لعثراتم، وال يشري بإصبع االتام إىل أحد..

وآدابه  أخالقه  يف  به  واالقتداء  والتأيس  االتباع  بأن  جلهلهم  إما  راجع  هذا  وكل 
وعباداته ومعاملته وحسن معارشته من لوازم حمبته، وإما لعدم إدراكهم مواضع االقتداء 

. من سريته

5-  السرية النبوية تفسري تطبيقي للقرآن الكريم: 

التارخيية،  الوقائع  النبوية والبحث فيها جمرد رسد  ليس الغرض من دراسة السرية 
والوقوف عىل ما طرف من قصصها، وليس شأهنا شأن االطالع عىل سرية ملك من امللوك 

صحيح البخاري، كتاب التفسري، باب سورة األعراف، ح4367.  )1(
الرمحة، ح4942، قال األلباين: حديث حسن. مسند أمحد بن  سنن أيب داود، كتاب األدب، باب   )2(

حنبل، 539/2.
سنن أيب داود، كتاب األدب، باب الرمحة، ح4941، قال األلباين: حديث صحيح. سنن الرتمذي،   )3(

كتاب الرب والصلة، باب: رمحة املسلمني، ح1924.
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أعظم  املعطرة  العطرة  السرية  شأن  وإنام  السالفة.  التارخيية  احلقب  يف  األمراء  من  أمري  أو 
وأجل من أن حترص يف زاوية ضيقة ثم ينتهي األمر، فالغرض منها وشأهنا أن يتصور كل 
، حتى يدرك  مسلم احلقيقة اإلسالمية يف جمموعها متجسدة يف سرية سيدنا رسول اهلل 
أن ال قوام هلذه احلياة وال مساك هلا إال بالتلبس هبا؛ إذ هي أساس احلياة السعيدة، والعيشة 

اهلنية يف األوىل واآلخرة، وهي طريق الرقي يف مدارج السمو والكامل.

غابرة،  زمنية  حقبة  يف  أو  مضت،  تارخيية  حادثة  يف  النبوية  السرية  اختزال  وإن 
إخراج هلا من مد احلياة، وإيقاف ملفعوهلا وعطائها، وعزل هلا عن الكثري من رضوريات 

احلياة.

رسول  سيدنا  وإن  ومبادئه،  القرآن  ألحكام  احلي  التجسيد  هي  النبوية  السرية  إن 
اهلل هو أول مبلغ عن ربه، وأعظم من فهم ما أنزل إليه من ربه وفرسه؛ نقرأ تفسريه يف 
كلها  والدعوية  العملية  خالل حياته  الكريم من  القرآن  ونفهم  وتقريراته،  وأقواله  أعامله 
واجلهادية والرتبوية، فكانت حياته كلها ترمجة فعلية حية وتفسريا عمليا للقرآن الكريم، 
املؤمنني عائشة  أم  يق  دِّ الصِّ بنت  ديقة  الصِّ قالت عنه  اهلل عليه وسالمه كام  فكان صلوات 

ريض اهلل عنها: "كان خلقه القرآن")1(.

ففي السرية النبوية بيان لكثري من معاين القرآن الكريم؛ كتلك اآليات التي حتدثت 
عن الغزوات النبوية، كسورة آل عمران واألنفال والتوبة واألحزاب والفتح واحلرش...، 
كام أن يف دراسة السرية النبوية بيان لكثري من أسباب النزول التي تساعدنا عىل فهم النص 
تفهم هذه اآليات  أو سؤال. وحتى  تنزلت عقب كل حدث  التي  القرآين؛ كتلك اآليات 
تعاىل:  قال  للقرآن..  العمل  التفسري  النبوية لكوهنا  السرية  بد من دراسة  القرآنية جيدا ال 

نث...  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ...   ڦ  مث  ]النحل[.

وتاريخ  الرشيفة،    أحاديثه  من  الكثري  ورود  أسباب  النبوية  السرية  لنا  حتدد  كام 
أقوال سيدنا رسول اهلل  وأفعاله وتقريراته التي كانت عقب أحداث متنوعة كاهلجرة إىل 
احلبشة ثم إىل املدينة، وغزواته ورساياه... وهبذا يمكننا اجلمع بني مجلة من أحاديثه التي 

األدب املفرد لإلمام البخاري، كتاب حسن اخللق، باب من دعا اهلل أن حيسن خلقه.   )1(
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يبدو لنا أن فيها نوعا من التناقض أو التعارض، أو نرجح بعضها عىل بعض، أو يكون ذلك 
وفق سنة اهلل يف التدرج يف الترشيع، مراعاة ألحوال الناس واستعدادهم.

التاريخ:  النبوية جزء من  6 - السرية 

يعيد  والتاريخ  مستقبل،  وال  له  حارض  فال  له  ذاكرة  ال  ومن  األمم  ذاكرة  التاريخ 
نفسه، ومشكالت األمة متكررة وال تعالج إال بام عوجلت به زمن النبوة واخلالفة الراشدة 

)ال يصلح أمر هذه األمة إال بام صلح به أوله(.

هذا فضال عن أن لدراسة السرية النبوية أمهية خاصة يف حياة األمة املسلمة؛ ألهنا 
بني  مجع  فاإلسالم  الواقع،  أرض  عىل  وحتقيقها  القرآنية،  الرسالة  طبيعة  فهم  عىل  تعينها 
تطبيقا  النصوص  تطبيق  إمكانية   خري شاهد عىل  اهلل  والتطبيق، وسرية رسول  النظرية 
واقعيا... أما النظريات فقد حدثت بينها وبني التطبيق العمل فجوة بل يستحيل تطبيقها 

عىل أرض الواقع إال اإلسالم.

7 - لتتمسك األمة بالسرية النبوية وتصيغ حياتها على مبادئها: 

إن دراسة سرية سيدنا رسول اهلل  يف عرصنا هذا "رضورة كرضورة املنقذ بالنسبة 
للغريق املوشك عىل اهلالك، يمل تلك الرضورة الواقع املرتدي البئيس الذي تعيشه األمة 
العربية واإلسالمية واإلنسانية مجعاء، متد أيدهيا ملن ينتشلها من اخلطوب واألزمات، وال 

من منقذ.

الضعيف  يأكل  القوي  البعثة:  قبل  ما  بحياة  جوانبها  بعض  يف  حياتنا  أشبه  ما 
ويستعبده، املرأة تشتغل يف سوق النخاسة املعارصة... والتعامل بالربا فاش يف معامالت 

األفراد والبنوك والرشكات وبني الدول...

يف  وتطبيقها  ربنا،  برشيعة  واالحتامء  اإلسالم  ظالل  إىل  نفيء  أن  إىل  أحوجنا  فام 
حياتنا، واالمتثال لتوجيهات رسولنا ، إن أردنا العز والظفر والكرامة")1(.

الثالث،  العدد  النبوية،  السنة  جملة  فارح،  العزيز  عبد  مصادرها"،  وأشهر  فوائدها  النبوية  "السرية   )1(
أبريل 2003، ص92-91.
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ينابيعها،  من  والنهل  النبوية  السرية  لدراسة  احلاجة  أمس  يف  اليوم  املسلمة  فأمتنا 
الفرد وإصالح  لرتبية  منطلقا  الرفيعة، وجعلها  بمبادئها  والسري عىل منهاجها، والتمسك 

املجتمع.

ومعجزاته،  نبوته،  "ومعامل  وجهاده،   ، اهلل  رسول  وأخالق  النبوية،  فللسرية 
والسامء،  األرض  برب  وربطه  للخري،  وتوجيهه  اإلنسان  بناء  يف  األول  الدور  وفضائله 

وتبصريه باملفاهيم واحلقائق العليا بعد رشود وضياع، وانحراف واعوجاج")1(.

ومن فوائدها إحياء ذكرى رسول اهلل  يف القلوب، ومعرفة أحواله وأفعاله وأخالقه 
وصفاته، وكيف عالج رسول اهلل  واقع أمته، وغريَّ املجتمع من جاهلية إىل إسالم، ومن 

جمتمع العصبية واحلمية والتنازع إىل جمتمع املحبة واألخوة والتعاون. 

وبالتعرف عىل سريته  الطاهرة ودراستها يزداد املرء إيامنا ويقينا بصدقه لدالئل 
اخلالدة يف  املواقف  بوقوفه عىل    املصطفى  اهلل  حبيب  إىل  ويشتاق   ومعجزاته،  نبوته 

سريته العطرة، ويتعلق بشخصه الكريم بدراسته لشامئله الكريمة وخصاله احلميدة...

- تعلُُّم السرية النبوية ودراستها عبادة وُقربة: 

وقربة:  عبادة  عليه  والصالة  وذكره  العطرة    اهلل  رسول  سيدنا  سرية  دراسة  إن 
نث ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   قال اهلل جل ثناؤه: 
 َقاَل: "َمنرْ َصىلَّ   ِ َرَة  َأنَّ َرُسوَل اهللَّ ڇ  ڇ  ڇ  مث  ]األحزاب[، وَعنرْ َأيِب ُهَريرْ

ا")2(. ً ُ َعَليرِْه َعرشرْ َعَلَّ َواِحَدًة َصىلَّ اهللَّ

وعليه فدراسة السرية العطرة ومعرفتها والوقوف عليها أوجب من الواجبات، يقول 
"وهذا  الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري )ت774هـ( -رمحه اهلل-:  أبو  الدين  اإلمام عامد 
الفن مما ينبغي االعتناء به، واالعتبار بأمره، والتهيؤ له، كام رواه حممد بن عمر الواقدي عن 

إحتاف أهل الوفا بتهذيب كتاب الشفا بتعريف حقوق املصطفى  لإلمام القايض عياض اليحصبي،   )1(
تذيب: الشيخ عبد اهلل التليدي، دار البشائر اإلسالمية، انظر مقدمة املهذب، بريوت، ط1421/1-

2000، ص7.
صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب الصالة عىل النبي ، )ح408(.  )2(
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  عبد اهلل بن عمر بن عل عن أبيه سمعت عل بن احلسني يقول: كنا نعلم مغازي النبي
كام نعلم السورة من القرآن. قال الواقدي: وسمعت حممد بن عبد اهلل يقول: سمعت عمي 

الزهري يقول: يف علم املغازي علم اآلخرة والدنيا")1(.

وعن إسامعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص-رمحهم اهلل- قال: "كان أيب يعلمنا 
مغازي رسول اهلل  ويعدها علينا، ويقول: هذه مآثر آبائكم فال تضيعوا ذكرها")2(.

الطالبني،  أنفس  إىل معرفتها  "فهذه مجلة ترشئب  السهيل -رمحه اهلل-:  قال اإلمام 
السالم  عليه  بنبينا  املعرفة  باب  من  كان  ما  وكل  املتأدبني،  قلوب  هبا  باملذاكرة  وترتاح 
ومتصال بأخبار سريته مما يونق األسامع وهيز بأرواح املحبة الطباع واحلمد هلل عىل ما علم 

من ذلك")3(.

3- مميزات السرية النبوية:

1- إهنا سرية رسول اصطفاه اهلل تعاىل لتبليغ رسالته نث ۀ  ہ  ہ ہ  
ہ    ھ  ھ  ...  ۓ   مث  ]سبأ[، وأرسله إىل الناس كافة ليخرجهم من ظلامت الكفر 
والرشك إىل نور اإلسالم وهدي الرمحن، وينقذهم من الشقاء والضالل والظلم والفساد إىل 
السعادة واهلداية والعدل والصالح  وجعله إسوة وقدوة للناس كافة، ودعاهم إىل اإليامن 

به وحمبته وطاعته واتباع سنته وتصديقه، نث ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  مث  ]األحزاب[. 

فسريته العطرة إسوة وقدوة لكل الناس يف كل مكان وعرب العصور، لكوهنا أكمل 
سرية وأصح سرية لنبي مرسل. عن جابر بن عبد اهلل  قال: قال رسول اهلل : "َوَكاَن 

ًة")4(. ًة، َوُبِعثرُْت إىَِل النَّاِس َكافَّ ِمِه َخاصَّ بِيُّ ُيبرَْعُث إىَِل َقورْ النَّ

البداية والنهاية 242/3، وانظر اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع، اخلطيب البغدادي، 195/2.  )1(
اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع 195/2.  )2(

الروض األنف، للسهيل، 136/3.  )3(
صحيح  وطهورا،  مسجدا  األرض  يل  جعلت  النبي  قول  باب  الصالة،  كتاب  البخاري،  صحيح   )4(

مسلم، كتاب املساجد.
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والرسل  األنبياء  فسرية  العاملني؛  رب  لدن  من  مرسل  لنبي  سرية  أصح  أهنا   -2
أما  والسنة-  القرآن  طريق  عن  وصلنا  ما  بعض  -إال  للتحريف  تعرضت  كلها  السابقني 
سرية سيدنا رسول اهلل  فقد وصلت إلينا جمملة يف القرآن الكريم ومفصلة يف األحاديث 
الصحيحة واملتواترة، فلم تتعرض السرية النبوية للتحريف، قال اإلمام ابن حزم األندليس 
"ما نقله الثقة   : يف ميزة اتصال السند عند أمة اإلسالم من أصغر راو إىل سيد الوجود 
الذي أخربه ونسبه،  باسم  منهم  ، خيرب كل واحد  النبي  إىل  يبلغ  الثقة كذلك حتى  عن 
وكلهم معروف احلال والعني والعدالة والزمان واملكان، عىل أن أكثر ما جاء هذا املجيء 
، وإما إىل   من طرق مجاعة من الصحابة  فإنه منقول نقل الكواف إما إىل رسول اهلل 
الصاحب وإما إىل التابع وإما إىل إمام أخذ عن التابع يعرف ذلك من كان من أهل املعرفة 
هبذا الشأن واحلمد هلل رب العاملني، وهذا نقل خص اهلل تعاىل به املسلمني دون سائر أهل 
امللل كلها، وبناه عندهم غضا جديدا عىل  قديم الدهور. إال أن اليهود ال يمكنهم أن يبلغوا 
يف ذلك إىل صاحب نبي أصاًل، وال إىل تابع له، وأعىل من يقف عنده النصارى شمعون ثم 
بولس ثم أساقفهم عرصًا عرصًا، هذا أمر ال يقدر أحد منهم عىل إنكاره وال إنكار يشء 
منه، إال أن يدعي أحد منهم كذبًا عند من يطمع يف جتويزه عليه ممن يظن به جهاًل بام عنده 
فقط، وأما إذا قررهم عىل ذلك من يدرون أنه يعرف كتبهم فال سبيل هلم إىل إنكاره أصاًل.. 
أما اليهود فال يقربون يف سندهم من موسى  كقربنا فيه من حممد ، بل يقفون وال بد 
حيث بينهم وبني موسى  أزيد من ثالثني عرصا يف أزيد من ألف ومخسامئة عام وإنام 

يبلغون بالنقل إىل هالل وشامين وشمعون ومرعقيبا وأمثاهلم")1(.

3- الشمولية والوضوح والكامل: متتاز السرية النبوية العطرة بالشمولية؛ فهي شاملة 
جلميع نواحي احلياة: الرتبوية والدعوية واالجتامعية والسياسية واالقتصادية والعلمية... 

 واضحة وضوح الشمس يف عليائها؛ عرفنا حياته  كام تتميز بالوضوح؛ فسريته 
 منذ زواج أبيه عبد اهلل بأمه آمنة بنت وهب –رمحهام اهلل- إىل والدته  إىل زواجه بأم 
املؤمنني خدجية بنت خويلد سالم اهلل عليها، ثم إىل نزول الوحي عليه، وما مر به  قبل 

-68/2 الظاهري،  بن حزم  بن سعيد  أمحد  بن  أبو حممد عل  والنحل،  امللل واألهواء  الفصل يف   )1(
.69
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ذلك من اخللوة وحفظ اهلل تعاىل له قبل البعثة، ثم من نرش دعوته وجهاده وهجرته وبناء 
الدولة اإلسالمية واملجتمع املسلم إىل غزواته ورساياه وكتبه إىل األمراء وامللوك حتى وفاته 

.

هذا فضال عن معرفة شامئله الرشيفة وخصاله احلميدة ومعجزاته الباهرة وصفاته 
اخُللقية والسلوكية، وصفاته اخِللقية: شكله، وطوله، ولون برشته، وطول أنفه، ومشيته، 
دفنه  ومكان  ونومه،  ورشبه  أكله  وطريقة  وأسنانه،  فمه،  وشكل  وصدره،  وشعره، 
النبوي وكتب  والسنة واحلديث  الكتاب  تفاصيل حياته   وردت يف  وروضته... وكل 

السري واملغازي والشامئل والدالئل واخلصائص...

عرفنا حتى عالقته الزوجية؛ فالعظامء ال يريدون لعالقاتم الزوجية داخل البيت أن 
تفشى بل تعترب حياتم اخلاصة رسًا من األرسار يعاقب عىل إفشائها، وكل الناس كذلك 
أن  فقد سمح ألزواجه    اهلل  ما عدا رسول  الزوجية،  بإفشاء أرسار حياتم  يرضون  ال 
ينقلن عنه عالقته معهن داخل بيته ومعاملته هلن وحسن عرشته هلن؛ فبلغن عنه كل ما رأوه 
منه، حتى إن إحدى زوجاته لتبلغ عنه ما كان حتت اللحاف فيام بينه وبينها، وعن غسلها 
معه من اجلنابة... حتى مداعبته هلن... يقول اإلمام ابن قيم اجلوزية -رمحه اهلل- حيكي لنا 
سرية احلبيب املصطفى  مع أزواجه –ريض اهلل عنهن-: "وكانت سريته  مع أزواجه 
حسن املعارشة، وحسن اخللق. وكان يرسب إىل عائشة بنات األنصار يلعبن معها. وكان 
إذا هويت شيئا ال حمذور فيه تابعها عليه، وكانت إذا رشبت من اإلناء أخذه، فوضع فمه 
–وهو العظم الذي عليه حلم- أخذه فوضع  موضع فمها ورشب، وكان إذا لعقت عرقا 
فمه يف موضع فمها، وكان يتكئ يف حجرها، ويقرأ القرآن ورأسه يف حجرها، وربام كانت 
حائضا، وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يبارشها، وكان يقبلها وهو صائم، وكان من 
لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب، ويرهيا احلبشة وهم يلعبون يف مسجده، 
وهي متكئة عىل منكبيه تنظر، وسابقها يف السفر عىل األقدام مرتني، وتدافعا يف خروجهام 

من املنزل مرة...")1(.

زاد املعاد يف هدي خري العباد، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، 1: 57-  )1(
 .58
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كام متتاز السرية بالكامل؛ فال عيب فيها وال نقصان وال ضعف وال خلل، حتى ألد 
أعدائه مل يستطيعوا أن يتهموه يف أخالقه أو عرضه... َعِن ابرِْن َعبَّاٍس ريض اهلل عنهام َقاَل: 
َفا َفَجَعَل ُيَناِدى: "َيا  بِيُّ  َعىَل الصَّ "مَلَّا َنَزَلترْ نث ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  مث  َصِعَد النَّ
َأنرْ  َتِطعرْ  َيسرْ مَلرْ  إَِذا  ُجُل  الرَّ َفَجَعَل   ، َتَمُعوا  اجرْ َحتَّى  ُقَريرٍْش  لُِبُطوِن   ." َعِديٍّ َبنِي  َيا  ٍر،  ِفهرْ َبنِي 
ُتُكمرْ  رَبرْ َأخرْ َلورْ  َتُكمرْ  "َأَرَأيرْ َفَقاَل:  َوُقَريرٌْش،  هَلٍَب  َأُبو  َفَجاَء  ُهَو،  َما  لَِينرُْظَر  َرُسواًل  َسَل  َأررْ ُرَج  خَيرْ
ْبَنا َعَلْيَك إاِلَّ  َنَعْم، َما َجرَّ ". َقاُلوا:  ِقيَّ ُتمرْ ُمَصدِّ َأُكنرْ  ، ُتِغرَي َعَليرُْكمرْ ُتِريُد َأنرْ  َواِدي  بِالرْ َأنَّ َخيرْاًل 

ِصْدًقا")1(.

 فقرأ عليه  "أن الوليد بن املغرية جاء إىل النبي  وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام: 
القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم إن قومك يرون أن جيمعوا لك 
ماال قال: مل؟ قال: ليعطوكه فإنك أتيت حممدا لتعرض ملا قبله، قال: قد علمت قريش أين 
من أكثرها ماال قال: فقل فيه قوال يبلغ قومك إنك منكر له، أو إنك كاره له. قال: و ماذا 
أقول؟ فو اهلل ما فيكم من رجل أعلم باألشعار مني، وال أعلم برجز وال بقصيدة مني وال 
بأشعار اجلن واهلل ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، وواهلل إن لقوله الذي يقول حالوة، وأن 
عليه لطالوة، وأنه ملثمر أعاله مغدق أسفله، وأنه ليعلو وما يعىل، وأنه ليحطم فاحتته، قال: 
ال يرىض عنك قومك حتى تقول فيه، قال: فدعني حتى أفكر فلام فكر قال: هذا سحر يؤثر 

يأثره عن غريه فنزلت: نث ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  مث  )املدثر(" )2(.

العطرة، وأخالقه احلسنة..كامل يف كامل،  فال خلل وال نقص وال عيب يف سريته 
وهباء ومجال...

4- تعترب أقواله  وأفعاله وتقريراته املصدر الثاين للترشيع اإلسالمي بعد القرآن 
ېئ   ېئ   ۈئ   نث  وتعاىل:  تبارك  لقوله  ذلك،  من  جزء  العطرة  النبوية  والسرية  الكريم 
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ...  ىث   مث  ]النساء[، وقوله جلت عظمته: قوله عزيّ من قائل: نثۈ  

ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  
َربنَِي واخفض جناحك للمؤمنني(. صحيح اإلمام البخاري، كتاب التفسري، باب )َوَأنرِْذررْ َعِشرَيَتَك اأَلقرْ  )1(

قال احلاكم: صحيح اإلسناد عىل رشط البخاري ومل خيرجاه. قال: الذهبي يف التلخيص: عىل رشط   )2(
البخاري. املستدرك عىل الصحيحني للحاكم.
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ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   مث  ]النساء[.  وبدون السرية النبوية ال نستطيع أن نفهم 
القرآن الكريم.

ولن  قبله  من  لبرش  مل يتهيأ  ما  والصون  احلفظ  من    اهلل  رسول  لسرية  توفر   -5
يتوفر لكائن من كان من بعده ؛ فقد حفظها لنا القرآن الكريم يف آيات قرآنية كثرية، كام 
يف  التكامل  عليها  يضفي  مما  النبوة  عهد  منذ  وحفظها  رواياتا  بتدوين  األمة  علامء  اعتنى 
أخبارها  النقل، هذا فضال عن متحيص  الرواية والصدق واألمانة يف  والثقة يف  التسجيل 
كام حمص احلديث والتثبت من الرواة ومعرفة الصحيح منها واحلسن والضعيف واملرتوك؛ 

فأصبحت أصح سرية نقلت إلينا عن رسول أو نبي أو عظيم.

النبوية؛ كعبد اهلل بن  بالسرية   باالهتامم  كام اشتهر مجلة من أصحاب رسول اهلل 
. عباس، وعبد اهلل بن عمرو بن العاص، والرباء بن عازب  وغريهم

فام ترك كتاب السرية النبوية عرب التاريخ بابًا من أبواهبا إال صنفوا فيه مصنفا مستقاًل، 
  شمل ذلك تفاصيلها وجزئياتا حتى أصبح املسلم عند قراءته لسرية سيدنا رسول اهلل

كأنه يراه ويعايشه متامًا لوضوحها وشموهلا.

أما سرية الكثري من العظامء وامللوك والفالسفة والشعراء، فقد طواها التاريخ طيا 
ومل يبق منها يشء إال بعض أسامئهم وأخبارهم...

بل أصبحت سرية الكثري من العظامء أضحوكة للبرش عىل مر التاريخ، يسخر منهم 
نث...   الصغري والكبري، والعامل واجلاهل؛ فأين نمرود الطاغية اجلبار الذي قال إلبراهيم: 
ڇ  ڍ  ڍڌ  ...  ڱ  مث ؟! )البقرة( وأين فرعون الذي قال: نث ...  ڃ  چ  چ  چ  مث  

)النازعات(، وقال: نث ...    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ...  گ  مث ؟! )القصص(.

لقد افتضح أمر كل هؤالء بعد إهالكهم، وأصبحوا حمل السخرية عىل مدار الزمان.

6- اعتامد رواتا عىل الرواية املسندة املتصلة احللقات إىل سيدنا رسول اهلل  عن 
طريق األئمة الثقات األثبات الذين سمعوا من رسول اهلل  وصحبوه وعايشوا أحداث 
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تقريراته   وسمع منه وشاهد  اهلل  الذين صحبوا من صحب رسول  التابعني  ثم  سريته، 
وأفعاله... وهكذا تواصلت احللقات وارتبط بعضها ببعض إىل يومنا هذا.

امتد  وقد  العصور؛  عرب  راو  عن  راو    اهلل  رسول  عن  الرواة  حلقات  فتامسكت 
عمر بعض أصحاب رسول اهلل من اهلجرة إىل بداية القرن الثاين اهلجري؛ فقد تويف أنس بن 
    96هـ، ومات حممود بن الربيع  سنة 93هـ، وتويف عبد اهلل بن برس املازين  مالك

99هـ، أما أبو الطفيل عامر بن واثلة  فقد تويف سنة 101هـ.

ونبذ  األمة،  عن  احلرج  ورفع  التيسري  منهاج  العطرة،  النبوية  السرية  تعترب   -7
ريَّ بني أمرين إال   ال خُيَ فقد كان سيدنا رسول اهلل  التطرف والتعصب والغلو والتنطع. 
اختار أيرسمها ما مل يكن إثاًم؛ لكونه أسوة وقدوة ألمته عامة وللدعاة خاصة ليحملوا الناس 
ا  عىل الُيرس، وال يشق عليهم، فالشخص يف خاصة نفسه حيملها عىل الورع واالحتياط، أمَّ
ِقَياَمِة،  الرْ َم  َيورْ النَّاِس َعَذاًبا  َأَشدَّ  "إِنَّ   : إلزام الناس بذلك فال. ولذلك قال سيد الوجود 
َفُه  َتَقَصُه، َأورْ َكلَّ نرَْيا")1(. وقال : "َأاَل َمنرْ َظَلَم ُمَعاِهًدا، َأِو انرْ َأَشدُّ النَّاِس َعَذاًبا لِلنَّاِس يِف الدُّ
ِقَياَمِة")2(. فللنظر كيف  َم الرْ ٍس، َفَأَنا َحِجيُجُه َيورْ ِ ِطيِب َنفرْ ًئا بَِغريرْ ُه َشيرْ َق َطاَقتِِه، َأورْ َأَخَذ ِمنرْ َفورْ
الرهائن األجانب يف بالد املسلمني وكيف يعاملون بوحشية وبربرية وقسوة كل  خيتطف 

هذا حتت غطاء الرشيعة واإلسالم! واإلسالم من هذا السلوك براء!

املؤمنني عائشة  أم  لقول  الكريم،  للقرآن  التطبيقي  التفسري  النبوية  السرية  8-تعترب 
الصديقة بنت الصديق ريض اهلل عنهام ملا سئلت عن خلق رسول اهلل : »كان خلقه القرآن 
…")3(. قال احلافُظ عامد الدين أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري )ت774هـ(-رمحه اهلل-: 
"ومعنى هذا أنَّه  مهام أمره به القرآن امتثله ومهام هناه عنه تركه؛ هذا مع ما َجَبَله اهلُل عليه 
يَّة األصليَّة العظيمة التي مل يكن أحد من البرش وال يكون عىل أمجل منها،  من األخالق اجلبلِّ

املستدرك عىل الصحيحني للحاكم، 329/2. مسند أمحد بن حنبل، 90/4. السنن الكربى للبيهقي،   )1(
.164/8

سنن أيب داود، كتاب اخلراج، باب يف تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا يف التجارات، ح3052. قال   )2(
األلباين: حديث صحيح.

األدب املفرد، اإلمام البخاري، حسن اخللق، باب من دعا اهلل أن حيسن خلق، ح308.  )3(
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جاعة  عه ألحد قبله؛ فكان فيه من احلياء والكرم والشَّ يُن العظيم الذي مل يرشِّ ورشع له الدِّ
ُفه")1(.  دُّ وال يمكن َوصرْ محة وسائر األخالق الكاملة ما ال حُيَ فح والرَّ واحللم والصَّ

4- أنواع التأليف يف السرية النبوية:

لقد شمل التأليف يف السرية النبوية العطرة املجاالت اآلتية: 

أ- كتب السرية الشاملة: السرية النبوية لإلمام أيب بكر حممد بن إسحاق )ت151هـ(-
رمحه اهلل- حققها: الشيخ حممد محيد اهلل، ونرشها معهد الدراسات واألبحاث للتعريب. 
أحداث  من  تبقى  ما  إليها  وأضاف  املزيدي  فريد  أمحد  األستاذ  بتحقيق:  أخرى  ونسخة 
السرية النبوية من سرية ابن هشام وطبع يف جملد واحد نرشته دار الكتب العلمية ببريوت 

لبنان، 1424هـ.

السرية النبوية، املعروفة بسرية ابن هشام وهي تذيب لسرية ابن إسحاق، لإلمام أيب 
حممد عبد امللك بن هشام املعافري )ت218هـ(-رمحه اهلل-.

(ت141هـ)-رمحه  عقبة  بن  موسى  حممد  أيب  لإلمام  املغازي  املغازي:  كتب  ب- 
والعلوم  اآلداب  كلية  منشورات  مالك،  أبو  باقشيش  حممد  وختريج:  ودراسة  مجع  اهلل-، 
ط1994م.  اجلديدة-الرباط،  املعارف  مطبعة  املغرب،  أغادير  زهر  ابن  جامعة  اإلنسانية 
واملغازي لإلمام حممد بن عمر الواقدي )ت207(-رمحه اهلل-، حتقيق: مارسدن جونس، 

دار عامل الكتب.

ُة عىل صدق سيدنا حممد  يف  الَّ الئُل هي املعجزات والرباهني الدَّ ت- الدالئل: الدَّ
ُّ اخلارق للعادة، ويسمى معجزة  ، ومنها احليسِّ ة منها املعنويُّ ُبوَّ سالة؛ ودالئُل النُّ ة والرِّ ُبوَّ النُّ

ودلياًل وبرهاًنا وآية من اآليات.

ُد اهلُل هبا أنبياءه ورسَله وجيرهيا عىل أيدهيم؛ هي حمُض فضل من اهلل  الئُل التي يؤيِّ والدَّ
تعاىل؛ لتكون تأييًدا وتصديًقا هلم وبياًنا لعلو مقامهم ومنزلتهم عنده، ومن سنن اهلل تعاىل  

البداية والنهاية، 456/8.   )1(
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ابني؛ مثل:  َة من الكذَّ بوَّ عى النُّ اَب عليه، وقد باء باخلزي واخلذالن كلُّ من ادَّ أنَّه ال يؤيِّد الكذَّ
اب، واملختار بن أيب عبيد، وغريهم. األسود العنيس، ومسيلمة الكذَّ

ا، وقد ذكَر اإلماُم البيهقيُّ –رمحه اهلل- يف  ة رسول اهلل حممد  كثريٌة جدًّ ودالئُل نبوَّ
مة رشحه  ا تزيد عىل ألف دليل، كام ذكر اإلمام النَّوويُّ –رمحه اهلل- يف مقدِّ "دالئل النبوة" أهنَّ

ا تزيد عىل ألف ومائتي دليل.  لصحيح اإلمام مسلم أهنَّ

الكتب  يف  به  األنبياء  بشارات  مثل  املباركة؛  بعثته  قبَل  وقع  ما  النبوة  دالئل  ومن 
ة، وشق صدره  ة يف مكَّ ُبوَّ ان والرهبان واجلان، وتسليم حجر عليه بالنُّ الفة، وأخباُر الُكهَّ السَّ

وهو يف بادية بني سعد. 

ومنها ما وقع عىل يديه  بعد البعثة حتى التحاقه بالرفيق األعىل، ومن أعظم ذلك 
، ومثل نزول املطر بعد دعائه مبارشًة، ونبع املاء بني  نزوُل القرآن العظيم عىل النبي األمييّ
أصابعه، ودعائه يف املاء القليل فيكون كثرًيا، وحنني اجلذع عندما ترك االستناد إليه، وانقياد 
األشجار والبهائم ألمره ، وشهادة الذئب ببعثته ونبوته، وانشقاق القمر نصفني عندما 

ق وعد اهلل له هبزيمة املرشكني يف بدر. طلبت قريش آيًة حتى رأوا ذلك، وحتقُّ

اعة  ومنها ما مل يقع حتَّى اآلن، ولكنَّه أخرب بوقوعه مستقَباًل:  ومن ذلك أرشاُط السَّ
التي أخرب بوقوعها ومل تقع حتى اآلن.

ومن أقدم من كتب فيها: كتاب "دالئل النبوة" لإلمام أيب بكر جعفر بن حممد بن 
احلسن الفريايب، )ت301 هـ(، بتحقيق: عامر حسن صربي،  مكة املكرمة: دار حراء، ط 

1406/1هـ-1986م.

ومن أشهرها كتاب: "دالئل النبوة" لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني بن عل البيهقي 
)ت458هـ(، حتقيق: عبد املعطي قلعجي.

اخُللقية  وصفاته  وآدابه    النبي  أخالق  تتناول  التي  وهي  الشامئل:  كتب  ث- 
واخِللقية، وأقدم من ألف فيها أبو البخرتي وهب بن وهب األسدي )ت200هـ( يف مؤلفه 
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وتاله عدد كبري من املصنفات يف املجال نفسه بعناوين خمتلفة ومتقاربة،   ،" صفة النبي"
ومن أشهرها كتاب: "الشامئل املحمدية واخلصال املصطفوية" لإلمام أيب عيسى حممد بن 

عيسى الرتمذي )ت279هـ(-رمحه اهلل-.

ج- اخلصائص: "اخلصائص النبوية الكربى" للحافظ جالل الدين عبد الرمحن بن 
أيب بكر السيوطي )ت911هـ(، وقد هذهبا حمدث العرص الشيخ أبو الفتوح عبد اهلل التليدي. 
"غاية السول يف خصائص الرسول "، لإلمام أيب حفص عمر بن عل األنصاري الشهري 
السيوطي،  لإلمام  والظاهر"،  بالباطن  النبي  حكم  يف  "الباهر  )ت804هـ(.  ن  امُلَلقِّ بابن 

حتقيق: حممد خريي قريباش أوغلو، دار السالم القاهرة.

لإلمام حجة الدين أيب عبد اهلل   ،" ح- البشارات: مثل: "خري البرِشرْ بخري الَبرَش
وخدجية  شوكري،  لطيفة  وحتقيق:  ضبط  )ت567هـ(،  قل  الصيّ ظفر  بن  حممد  بن  حممد 

أبوري، منشورات الرابطة املحمدية للعلامء-املغرب، ط1، 1429هـ-2001م.

خ- املوسوعات يف السرية: "سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد" للعالمة حممد 
بن يوسف الدمشقي الشامي )ت942هـ( انتخبها من 300 كتاب. 

وكتاب "اجلامع يف السرية النبوية" تأليف األستاذة سمرية الزايد، دمشق 1994.

من  هناك  فإن  مجلة،  السرية  يف  التأليف  يف  العلامء  اهتم  وكام  السرية:  جزئيات  د- 
اهتم بالكتابة يف جزئيات السرية مثل: "تركة النبي  والسبل التي وجهها فيها" للعالمة 
الطبعة  العمري،  ضياء  أكرم  الدكتور  بتحقيق  )ت267هـ(  إسامعيل  بن  إسحاق  بن  محاد 
األوىل )عام1404هـ(، و"املصباح امليضء يف كتاب النبي األمي ورسله إىل ملوك األرض 
من عريب وعجمي" للشيخ حممد بن عل بن أمحد بن حديدة األنصاري )ت783هـ(-رمحه 
واملوايل"   من اخلدم  للنبي  انتسب  فيمن  املتوايل  "الفخر  اهلل-، ط1396/1هـ، وكتاب 
لإلمام حممد بن عبد الرمحن السخاوي )ت902هـ( –رمحه اهلل-، بتحقيق: مشهور حسن، 
الطبعة األوىل )عام1407هـ(، و"التعظيم واملنة يف أن أبوي الرسول يف اجلنة" لإلمام جالل 
الدين  بتحقيق: حسنني حممد خملوف، و"سداد  السيوطي-رمحه اهلل-،  الرمحن  الدين عبد 
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الشافعي  املدين  الربزنجي  حممد  السيد  للعالمة  للوالدين".  والنجاة  الدرجات  إثبات  يف 
)ت1103هـ( -رمحه اهلل-.  

ذ- فقه السرية: "زاد املعاد يف هدي خري العباد" لإلمام شمس الدين حممد بن أيب بكر 
لتاريخ اخلالفة  النبوية مع موجز  السرية  قيم اجلوزية )ت751هـ(-رمحه اهلل-. و"فقه  بن 
دار  القاهرة،  السالم-  دار  اهلل-،  البوطي-رمحه  رمضان  سعيد  حممد  للشيخ  الراشدة"، 

الفكر املعارص-بريوت، دار الفكر-دمشق، ط1، 1412هـ/1991م.

س- خمترصات يف السرية: "خالصة سري سيد البرش"، لإلمام حمب الدين أيب جعفر 
أمحد بن عبد اهلل بن حممد بن أيب بكر الطربي )ت694هـ(-رمحه اهلل-. و"خمترص السرية 
النبوية البن سيد الناس"، لإلمام حممد بن سعيد الشويس املرغتي املراكيش )ت 1089هـ(-

رمحه اهلل-، و"أوجز السري خلري البرش" لإلمام أمحد بن فارس )ت 395 هـ(-رمحه اهلل-.

ش- النظم يف السرية: نظم السرية للحافظ عبد الرحيم العراقي )ت806هـ(-رمحه 
اهلل-، وقد طبع الكتاب مع رشحه "العجالة السنية عىل ألفية السرية النبوية" لعبد الرءوف 

املناوي )ت1031هـ(.

ص-املواليد: "مولد النبي " عبد الرمحن بن عل بن اجلوزي )ت597هـ(-رمحه 
صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي-رمحه  اهلل-. و"الفضل املنيف يف املولد الرشيف"، 
الرمحن  عبد  الدين  جلالل  املولد"،  عمل  يف  املقصد  و"حسن  عايش.  حممد  حتقيق:  اهلل-، 
باملولد  التعريف  و"عرف  عطا.  القادر  عبد  مصطفى  حتقيق:  اهلل-،  السيوطي-رمحه 
لإلمام احلافظ املقرئ أيب اخلري حممد بن حممد ابن اجلزري )ت833هـ( -رمحه  الرشيف": 

اهلل-.

اليرس  أبو  النبوية"،  السرية  اإلهلية يف  "السنن  كتاب  السرية:  اإلهلية يف  ض-السنن 
النبوية:  للسرية  جديدة  قراءة  و"نحو  بريوت-لبنان.  العلمية،  الكتب  دار  كهوس،  رشيد 
بالقاهرة مجهورية  اليرس رشيد كهوس، دار احلكمة  أبو   ،" سنة اهلل يف جهاد رسول اهلل 

مرص العربية.
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الرشيف  النبوي  احلديث  كتب  أبواب  ضمن  النبوية  السرية  إدراج  إىل  إضافة  هذا 
وكتب التاريخ العام، وكتب الرتاجم والطبقات، وكتب األدب والفقه.

5- مصادر السرية النبوية:

تعتمد مصادر السرية النبوية العطرة عىل مصادر متنوعة منها ما هو تكميل ومنها 
ما هو أصل؛

السري  وكتب  الرشيف،  النبوي  واحلديث  الكريم،  القرآن  األصلية:  املصادر  فمن 
واملغازي، وكتب الدالئل، والشامئل، واخلصائص، وكتب التاريخ العام.

ومن املصادر التكميلية: كتب الفقه، واألدب، ودواوين الشعر، وكتب األنساب، 
وتراجم الرجال، وكتب البلدان )اجلغرافيا(...

أ- املصادر األصلية:

1- القرآن الكريم: إن املصدر األساس للسرية النبوية العطرة هو القرآن الكريم، 
ألنه مصدر قطعي الثبوت.. 

وكتاب اهلل تعاىل يزخر بكثري من اآليات القرآنية التي تناولت السرية النبوية وأحداثها؛ 
فقد جاء فيه الكثري من التفاصيل عن سرية رسول اهلل ، فقد ذكر اهلل تعاىل حال رسول 
اهلل  منذ صغره كام يف سورة الضحى، وذكر حاله بعد بدء نزول الوحي عليه حني ارجتف 
قلبه وذهب إىل زوجه أم املؤمنني خدجية ريض اهلل عنها كام يف سورة املزمل واملدثر، وذكر 
قصة زواجه من أم املؤمنني زينب بنت جحش ريض اهلل عنها بعد طالقها من زوجها زيد 
بن حارثة  ِحب رسول اهلل  كام يف سورة األحزاب، وذكر تكذيب كفار قريش للرسالة 
املحمدية يف الكثري من آيات القرآن كسورة القمر والقلم واالنشقاق وغريها، وذكر ابتالءه 
القرآن الكريم عىل كثري من تفاصيل  للمستضعفني بمكة، وكام اشتملت الكثري من سور 
السرية النبوية العطرة، كسورة النور التي تناولت حادث اإلفك، وسورة األحزاب –مثال- 
التي تضمنت تعامله مع أزواجه وأصحابه كام تضمنت تفاصيل كثرية عن غزوة األحزاب، 
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إضافة لسورة آل عمران التي تناولت تفاصيل غزوة أحد، وسورة األنفال التي حتدثت عن 
أحداث غزوة بدر الكربى، وسورة التوبة التي تناولت أحداث اهلجرة وغزوة حنني وتبوك 
ومواقف الناس واملنافقني منها، وسورة احلرش التي حتدثت عن مواجهة النبي  ليهود بني 
النضري، وسورة الفتح التي حتدثت عن صلح احلديبية، وسورة اإلرساء التي حتدثت عن 

حادثة اإلرساء وسورة القمر التي حتدثت عن املعراج... وغريها من السور...

الوجود  سيد  بمقتضاها  عمل  التي  الترشيعات  من  جمموعة  ذكر  إىل  إضافة  هذا 
وعلمية  واجتامعية  واقتصادية  وسياسية  تربوية،  خمتلفة:  جوانب  يف  عليه  اهلل  صلوات 

وجهادية ودعوية..

والقرآن الكريم يف عرضه للسرية النبوية يركز عىل الدروس والعرب ويتناوهلا يف آيات 
موجزة كام عهدنا يف بالغته.

اآليات  من  الكثري  وبينت  ورشحته  ذكره  سبق  ما  التفسري  كتب  وضحت  وقد 
القرآنية.

 ، اهلل  رسول  سرية  مصادر  أهم  من  وهي  ورشوحه:  النبوي  احلديث  2-كتب 
حيث نقلت لنا باألسانيد الصحيحة الكثري من أحداث السرية املطهرة ومغازي رسول اهلل 
 كام قامت بوصف حياته وأيامه وسريته مع أصحابه وصفًا دقيقًا، إضافة إىل بيان كثري من 

اجلوانب الدعوية واالجتامعية والرتبوية والسياسية واالقتصادية...

كام خصصت هذه الكتب قسام هاما للمغازي والسري: ففي صحيح البخاري كتابا 
للمغازي، ويف مسند اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين )ت241هـ( اآلالف من 
ا الساعايت -رمحه اهلل- له  األحاديث حول سرية رسول اهلل  وشامئله، وترتيب الشيخ الَبنَّ
للسرية  فيه  الشيباين( جعل  الرباين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل  بـ:)الفتح  املوسوم 
النبوية ما يقرب من املجلدين. هذا إضافة إىل األحاديث النبوية الرشيفة  املبثوثة يف بطون 
أسفار السنة النبوية وباقي كتب احلديث التسعة ودالئل النبوة لإلمام البيهقي )458 هـ(

رمحه اهلل وغريها من الكتب النفيسة.
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اهلل  رمحه  العسقالين  حجر  ابن  اإلمام  كرشح  السنة؛  كتب  رشوح  عن   فضال  هذا 
الباري"  بـ"فتح  )ت256هـ(املوسوم  اهلل  رمحه  البخاري  اإلمام  صحيح  عىل  )ت856هـ( 
ورشح اإلمام النووي رمحه اهلل )ت676هـ( عىل صحيح اإلمام مسلم رمحه اهلل )ت261هـ(

وغريمها.

3-كتب املغازي والسري والدالئل والشامئل: هذه الكتب تل القرآن الكريم واحلديث 
النبوي، وهلذه الكتب أمهية كبرية وقيمة علمية ال يستهان هبا لكوهنا كتبت يف عهد مبكر 
جدا، يف عهد التابعني  وكان صحابة رسول اهلل  موجودين مما يقلل تعرضها للتحريف 
والضياع ويضفي عليها التكامل يف التسجيل والثقة يف الرواية والنقل، وقد اشتهر عدد من 
الصحابة  باهتاممهم بالسرية، منهم: ابن عباس، وعبد اهلل بن عمرو بن العاص، والرباء 

. ابن عازب

وكتبت بعض أحداث السرية عىل يد التابعني والصحابة متوافرون مقرون هلم بذلك 
والشعبي  )ت94هـ(،  الزبري  بن  وعروة  )ت105-101هـ(  عثامن  بن  أبان  هؤالء:  ومن 

)ت103هـ(.

وممن اهتم بالسرية الزهري )ت124هـ( فقد تلقاها عن مجع من الصحابة  وعن 
كبار التابعني.

عقبة-رمحه  بن  موسى  لإلمام  املغازي"  "كتاب  وأوثقها  املغازي  كتب  أصح  ومن 
اهلل-. 

التيمي )ت143هـ( وهو من  بن طرخان  املعتمر سليامن  أبو  السرية  ألف يف  وممَّن 
العباد الثقات، وقد رواها عنه ابنه معتمر، وقد ذكر هذه السرية أبو بكر بن خري األشبيل 
يف "فهرسته" )ص:231(، ونقل عنها ابن سيد الناس، والسهيل، وابن كثري، وابن حجر 

وغريهم.

وممن عال ِصيته واشتهر يف السرية النبوية حتى نسبت إليه: اإلمام حممد بن إسحاق 
)ت151هـ( وهو من تالميذ الزهري، وهو إمام هذا الشأن وكل الناس عالة عىل سريته، 
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وقد هذهبا اإلمام ابن هشام )ت218هـ( واستدرك عليها وحذف حشوها وكل ما ال يتعلق 
بالسرية النبوية، وحذف منها تاريخ األنبياء، وما ال يصح من الشعر، وهي التي بقيت يف 

أيدينا اآلن، ثم رشحها اإلمام السهيل )ت518هـ(.

بالواقدي  ُكتَّاب السرية أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن واقد السهمي املشهور  ومن 
وهو من أئمة هذا الشأن، فقد اهتم بالوقائع واملغازي وسأل عنها أبناء األنصار، وحاول 

أن يقف عىل كثري منها.

ويعترب كتابه "املغازي" مصدرا مهام من مصادر السرية النبوية العطرة، حيث ميزه 
اهتاممه بالدراسة امليدانية للمواقع اجلغرافية يف الغزوات والرسايا النبوية مما جيعله مصدرا 

هاما يف هذا املجال.

إضافته  عن  فضال  مغازيه،  يف  وتنظيمها  العلمية  للامدة  عرضه  جودة  إليه  أضف 
لبعض املسائل العلمية وخصص هلا فصال كامال.

ومن كتب السرية النبوية: "عيون األثر يف فنون املغازي والسري" أليب الفتح اليعمري 
الشهري بابن سيد الناس )ت734هـ(، و"السرية النبوية" لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن 

أمحد الذهبي الدمشقي )ت748هـ(.

مؤلفاتم  يف  القدامى  العام  التاريخ  كتب  أصحاب  تناول  العام:  التاريخ  4-كتب 
فصوال مهمة عن سرية سيدنا رسول اهلل  ومغازيه... مثل:

"تاريخ األمم وامللوك" لإلمام أيب جعفر حممد بن جرير الطربي )ت310هـ(؛ وهذا 
الكتاب من أنفس كتب التاريخ رغم ما فيه من روايات موضوعة ومرتوكة؛ إذ ذاك شأن 
املؤرخني الذين ينقلون احلادثة كام هي، ويرتك احلكم عليها ألهل الصنعة، وهذا ال ينقص 

من مكانة الكتاب العلمية وفوائده اجلليلة. 

عن  للحديث  تعرض  وقد  كثري)ت774هـ(،  ابن  لإلمام  والنهاية"  "البداية  كتاب 
املتعددة  بام حتمله رواياته  بابه هام  أكثر من جملدين؛ والكتاب فريد يف  السري واملغازي يف 
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واملتنوعة. واحلافظ ابن كثري مل يتخصص يف السرية النبوية فقط بل حتدث عن تاريخ اإلسالم 
ككل من بداية اخَللق إىل عرص املؤلف كام يتضح ذلك جليا يف كتابه هذا. 

البن األثري اجلزري )ت632هـ(؛ خصص فيه أبوابا للسرية  "الكامل يف التاريخ"، 
النبوية رتب أحداثها ترتيبا تارخييا.

فيه  تناول  البالُذري )ت279هـ(؛  ألمحد بن حييى بن جابر  البلدان"  "فتوح  كتاب 
جزءا مهام من سرية رسول اهلل  ومغازيه.

لإلمام أيب احلسن عل بن احلسني بن عل  كتاب "مروج الذهب ومعادن اجلوهر"، 
املسعودي )ت346هـ(، كان لذكر غزوات رسول اهلل  ورساياه اجلانب األوفر يف حديثه 

عن السرية النبوية.

الذهبي  الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد  كتاب »تاريخ اإلسالم«، لإلمام شمس 
األول  اجلزء  أفرد  محدان،  حممود  حممد  فهارسه:  وأعد  له  وقدم  حققه  )ت661هـ(، 
»سري  كتاب:  وله  واملنافع.  بالفوائد  حافال  لكونه  أمهيته  وللكتاب  النبوية،  للمغازي 
النبوية،  للسرية  عرش  األربعة  جملداته  من  والثاين  األول  املجلد  خصص  النبالء«  أعالم 
منه  جملدا  خصص  شاكر  حممود  للعالمة  اإلسالمي«  و»التاريخ  نقديا.  منهجا  فيه  وهنج 

النبوية. للسرية 

وغري هذا من كتب التاريخ العام التي خصصت للسرية النبوية جانبا مهام.

النبوي، وأنساب  النسب  تتبع  الكتب مهمة جدا، لكوهنا  5-كتب األنساب: هذه 
العرب، وتشعبها علـى القبائل، فموضوعها هو بيان نسبة املرتمجني إىل قبيلة أو بلدة أو قرية 

. أو والء، وإىل جانب ذلك تتم بالرتمجة لرسول اهلل

وتعترب كتب األنساب من املصادر األصلية للسرية النبوية؛ ألهنا جتمع بـني اإلشارة 
إىل نسب رسول اهلل ، وأنساب أصحابه ، والكالم علـى أحـداث السرية النبوية، كام 

تتوسع يف ذكر األيام واألخبار املتصلة باألنساب.  
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ومن أهم هذه الكتب: نسب قريش، أليب عبد اهلل املصعب الزبريي )ت236هـ(، 
قريش  نسب  ومجهرة  )ت238هـ(،  القرطبي  حبيب  بن  امللك  لعبد  قريش،  وأنساب 
جابر  بن  حييى  بن  ألمحد  األرشاف،  وأنساب  )ت256هـ(،  بكار  بن  للزبري  وأخبارها، 
القرطبي)ت340هـ(،  البياين  أصبغ  بن  لقاسم  واألنساب،  )ت279هـ(،  البالذري 

وغريها.

معلومات  يقدمون  ألهنم  معًا؛  والتاريخ  السرية  بني  الكتب  هذه  مصنفو  مجع  وقد 
التي  توقفهم عند بعض األسامء  مع  األنساب،  أثناء عرضهم لسالسل  وفوائد مجة  مهمة 
كانت هلا مكانة يف اجلاهلية واإلسالم، كام حتفل كتبهم بشعر غزير جدا، يستشهدون به عىل 

عىل تلك األنساب واألخبار. 

ب- املصادر التكميلية:

املصادر التكميلية لدراسة السرية النبوية هي: 

العطرة؛  السرية  الذي عاش أحداث  القرآين  للجيل  التي ترتجم  الرتاجم  1-كتب 
ومعرفة صحابة رسول اهلل  ريض اهلل عنهم وثيق الصلة بالسرية النبوية؛ فهم من عارص 
صاحب السرية الغراء، والزموه يف كل األوقات، وهم من عاينوا أحداث السرية العطرة، 
وقادة    اهلل  رسول  جنود  وهم  معاركها،    اهلل  رسول  مع  وخاضوا  وقائعها،  وعاشوا 
رساياه وبعوثه، وحاملوا ألويته وراياته، وهم أحبابه، إليهم املرجع يف تاريخ السرية النبوية 

العطرة.

ومن الكتب التي ترمجت لذلك اجليل القرآين: 

ابن عبد  لإلمام أيب عمر يوسف بن عبد اهلل  -"االستيعاب يف معرفة األصحاب" 
الدين  عز  احلافظ  لإلمام  الصحابة"  معرفة  يف  الغابة  و"أسد  )ت463 هـ(،  النمري  الرب 
الصحابة"  متييز  يف  و"اإلصابة   ،) هـ  األثري)ت630  بابن  املعروف  اجلزري  حممد  بن  عل 
لإلمام شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن عل بن حجر العسقالين الشافعي )ت852هـ(، 
الشيباين  خليفة  بن  خياط  بن  خليفة  عمرو  أيب  للحافظ  خياط":  بن  خليفة  و"طبقات 
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لإلمام أيب عبد  ُفوري البرصي املعروف بشباب)ت240هـ(، و"الطبقات الكربى":  الُعصرْ
اهلل حممد بن سعد بن منيع البرصي الزهري، و"السمط الثمني يف مناقب أمهات املؤمنني" 
باملحب  الشهري  اهلل  عبد  بن  أمحد  الشيخ  لإلمام  العرشة"  مناقب  يف  النرضة  و"الرياض 
و"فضائل الصحابة"  حنبل،  بن  أمحد  و"فضائل الصحابة" لإلمام  الطربي)ت694هـ(، 
لإلمام عل بن عمر الدارقطني )ت385هـ(، و"حلية األولياء وطبقات األصفياء" لإلمام 

أيب نعيم أمحد األصبهاين )ت430هـ(.

الثقافية  احلياة  عىل  الضوء  تلقي  التي  والشعر(  النثر  )جماميع  األدب  كتب   -2
واالجتامعية واألطعمة والعوائد.

هذه الكتب حفظت لنا  أخبارا ضاعت يف الغالب مصادرها، ومن هذه الكتب: 

"البيان والتبيني"، لعمرو بن بحر بن حمبوب الكناين الليثي أبو عثامن الشهري باجلاحظ 
"الربصـان  األشهر:  مؤَّلفه  ثم  النبوية،  السرية  بأخبار  ملء  الكتاب  هذا  )ت255هـ(، 
به من أخبار السرية ما ال يوجد يف غريه،  الذي يوجد  والعرجـان والعميـان واحلوالن"، 

ومنها كذلك كتاب: "العقد الفريد"، البن عبد ربه األندليس )ت328هـ(. وغريها.

ومع  وسحرها،  والبالغة  وُطَرُفه،  األدب  هو  الكتب  هذه  من  األساس  والغرض 
ذلك فقد ساقت العديد من أخبار السرية، واخلطب، واحلديث النبـوي، والبالغة النبوية، 
ورغم ورود هذه األخبار باألسانيد، إال أنه البد من متحيصها وتدقيقها، وفق منهاج علامء 

املسلمني يف اجلرح والتعديل. 

اجلمحي  سالم  البن  الـشعراء،  فحـول  طبقات  أمهها:  فمن  الشعر  دواوين  أما 
)ت231هـ(، "الشعر والشعراء" البن قتيبة )ت276هـ(، وغريمها.

عىل  األضواء  تسلط  الكتب  هذه  البلدان:  كتب  أو  التارخيية  اجلغرافية  3-كتب 
إضافة  النبوية،  والغزوات  املعارك  فيها  وقعت  التي  وهضاهبا  العربية  اجلزيرة  تضاريس 
واألماكن  والطرق  املدائن  بني  واملسافات  الزراعية  وحاصالتا  املعيشة  مستوى  بيان  إىل 
البكري  عبيد  أليب  واملواضع"  البالد  أسامء  من  استعجم  ما  كـ"معجم  القبائل...  وتوزيع 
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الرومي  اهلل  عبد  بن  ياقوت  الدين  شهاب  اهلل  عبد  أليب  البلدان"  و"معجم  )ت487هـ(. 
خليل.  أبو  لشوقي  النبوية"  السرية  "أطلس  املعارصين  ومن  )ت626هـ(.  احلموي 

وغريهم.

6- مراحل تدوين السرية النبوية الشريفة

مر تدوين السرية النبوية باملراحل األساسية اآلتية:

 رضوان اهلل عليهم يف نقل ما شاهدوه  الرواية: بدأها صحابة رسول اهلل  مرحلة  أ-  
 . وسمعوه من رسول اهلل

مرحلة التجميع: بدأت بوادرها يف عهد النبوة ثم تطورت يف عهد الصحابة والتابعني  ب-  
وصنفت مصنفات خاصة يف السري واملغازي كام سبق أن رأينا.

إسحاق،  ابن  سرية  تذيب  يف  هشام  ابن  بدأها  والنقد:  والتهذيب  التوثيق  مرحلة  ت- 
والذهبي يف سري أعالم النبالء، والسهيل يف الروض األنف...

القرن  من  الثاين  النصف  من  املرحلة  هذه  بدأت  وتالميذهم:  املسترشقني  مرحلة  ث- 
النبوية  السرية  تناول  املرحلة منعطفا خطريا يف  امليالدي، وتشكل هذه  التاسع عرش 
الذايت  منهجهم  منظور  من  النبوية  السرية  املسترشقون  أولئك  تناول  حيث  العطرة، 
واملادي بعيدا عن علوم التوثيق وحقائق التاريخ وحقيقة الرسالة، بل اعتمدوا منهج 
. ككتاب:  العدنان  النبي  القرآن وأتباع  نبي اإلسالم ورسالة  الشكوك حول  بث 
لدرمنغم،  حممد"  و"حياة  ببوديل،  الربيطاين  للمسترشق  حممد"  حياة  "الرسول- 

"وحياة حممد وعمله" سربنجر. وغريهم.

مرحلة الصحوة: تشكل هذه املرحلة انقالبا عىل املسترشقني؛ بحيث أعادت للسرية  جـ- 
النبوية مكانتها ورفعتها وهباءها، كام استمرت يف الدراسة والتأليف بمناهج علمية 

خمتلفة، حتليال ودراسة واستنباطا ورشحا... 
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رية النَّبويَّة:  7- أقسام السِّ

من )من امليالد حتى الوفاة( إىل  رية النَّبويَّة التارخيية من حيث الزَّ تنقسم أحداث السِّ
ثالثة أقسام: 

القسم األول: من رشوق شمس مولده وطلوع بدره  يوم االثنني 12 ربيع األول 
حتى البعثة النبوية املباركة ونزول الوحي عليه يف غار حراء؛ ومتثِّل أربعني عاما، ويدرس 
ُة  ت هبا مكَّ يف هذا القسم حاُل العرب واجلزيرة العربية قبل البعثة النبوية، واألطوار التي مرَّ

رية النَّبويَّة ومقدمة أحداثها.  مة وبناء البيت العتيق؛ لكوهنا بيئَة السِّ املكرَّ

ويمثُِّل  املنورة،  املدينة  إىل  املباركة    النبوية حتى هجرته  البعثة  من  الثاين:  القسم 
عوة؛  يَّ وعهَد التَّأسيس والدَّ ى املرحلة املكية والعهَد املكِّ هذا القسم ثالثة عرش عاًما، ويسمَّ
يِّ الذي اهتم بالعقيدة وتصحيحها وتقرير دالئِل التَّوحيد وصفات  وفيها نزوُل القرآن املكِّ
واجلزاء  والنُّشور  والبعث  املوت  وإثبات  األصنام،  وعبادة  الرشك  زيف  وبيان  تعاىل،  اهلل 
املساوئ  عن  واالنتهاء  اخلصال،  وحماسن  األخالق  مكارم  إىل  والدعوة  والنار،  واجلنة 

والرشور.

عوُة بمراحلها املختلفة رسا وجهرا وطلبا للنرصة –للرسول  والرسالة-   وفيها الدَّ
  بالطائف، ومواقف املرشكني وتكذيبهم لرسول اهلل  القبائل، والدعوة خارج مكة  من 
ُلهم األذى واالبتالء يف اهلل، وهجرُتم األوىل  واضطهادهم للمؤمنني، وصرب املؤمنني وحتمُّ
أيب  وبني هاشم يف شعب  واملؤمنني    اهلل  لرسول  املشئوم  احلبشة، واحلصاُر  إىل  والثانية 
الثانية،  ثم  العقبة األوىل  القبائل، وحادثة اإلرساء واملعراج، وبيعة  طالب، والعرض عىل 

واهلجرة إىل املدينة. 

1ه وحتى وفاته  12 ربيع األول عام  املدينة يف   إىل  الثالث: من وصوله  القسم 
ى  ل سنة 11ه؛ ومتثُِّل عرشة أعوام كاملة، ويسمَّ والتحاقه بالرفيق األعىل يف 12 ربيع األوَّ
واألمة-  واملجتمع  الدولة  -بناء  البناء  وعهد   ، املدينَّ والعهَد  املدنية  املرحلة  القسم  هذا 
واجلهاد وانتشار الدعوة اإلسالمية، وفيه الغزوات والرسايا والبعوث النبوية؛ حتى انترش 
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اإلداريَّة  املجتمع  وتنظيامت  التَّرشيعات  نزوُل  وكذلك  كلها؛  العربيَّة  اجلزيرة  يف  اإلسالُم 
ياسية واالقتصادية واالجتامعية.  والسِّ

8- مولد اإلنسانية:

الزهور  وتكسو  يابسها،  وخيرض  ظالمها،  يتبدد  الدنيا  عىل  الربيع  فجر  يبزغ  حني 
أشجارها... الربيع فصل اجلامل؛ يبعث يف النفس الراحة والسعادة...

 ، لقد امتاز شهر ربيع األول باجلامل، ال ليشء إال ليستعد مليالد أمجل إنسان حممد
فإن كان الربيع كسا الدنيا مجااًل وهبجة، ونرضة وخرضة، فإن سيدنا حممًدا  عطر نسيمه، 

وزاده رفعة وإرشاقا... 

إن رسول اهلل  هو املثل األوحد يف كامل اجلامل وتناسقه، فهو أرشق الناس وجًها، 
سرية،  وأطهرهم  نسًبا،  وأحسنهم  خلًقا،  وأرقاهم  منطًقا،  وأحسنهم  مظهًرا،  وأمجلهم 
وأنقاهم رسيرة... من بلغ يف اجلامل ما بلغه رسول اهلل ! ومن نال منه مثلام نال رسول اهلل 
... أما بلغك مدح اهلل مجال خلقه: نث ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   مث  )القلم(، أما أطرب 
أذنيك مقولة زوجه عائشة الصديقية: "كان خلقه  القرآن"، ذلك يف ُخُلقه ... فهال قرأت 
"كان رسول اهلل  إذا رُسَّ استنار وجهه حتى كأنه   : يف ِخلقته ما قاله كعب بن مالك 
قطعة قمر"... سل من رأى رسول اهلل  من الصحابة ، سيقول لك؛ إذا أهليّ رسول اهلل 
 أضاء الكون من نور وجهه، وإذا طلع غادر الظالم مكان مطلعه، يراه اخلائف فيطمئن، 
واملريض فيربأ، واحلزين فيفرح، واملكروب فيبتسم، ما رآه إنسان إال أحبه، ومن ذا الذي 

يرفض رفقة القمر؟!

بل اسمع حكاية أم املؤمنني عائشة الصديقة –ريض اهلل عنها- وهي تقول: "استعرت 
من حفصة بنت رواحة إبرة كنت أخيط هبا ثوب رسول اهلل  فسقطت مني اإلبرة فطلبتها 
فلم أقدر عليها، فدخل رسول اهلل  فتبينت اإلبرة بشعاع نور وجهه فضحكت" أخرجه 

ابن عساكر.
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إن مجال حبيبنا رسول اهلل  ال يوصف، ما استطاع صحايب وال غريه أن يصف ما 
كان من مجال رسول اهلل ، وملا أرادت أحب الناس إليه عائشة –ريض اهلل عنها- أن تصفه 
فهل يف الوجود صفاء  ، فكأن وجهه املرآة تالحك وجهك"،  قالت: "كان إذا ريض أو رُسيّ

 . وهل يف الوجود إرشاق مثلام حوى وجه حممد ، مثلام كان يف وجه حممد

فهو الذي تم معناه وصورته              ثم اصطفاه حبيبًا بارُئ النسِم

منزٌه عن شــــريك يف حماسنه             فجوهر احلسن فيه غري منقسِم

أما بلغك كيف حري مجال النبي  جابر بن سمرة ودخل عليه مرة يف ليلة مقمرة، 
القمر".  "لرسول اهلل أمجل من   والقمر، ثم قال:  فأخذ يقلب نظره يف وجه رسول اهلل 
بن  معوذ  بن  "الربيع  عنه  سأل  بن يارس"  بن عامر  حممد  بن  "عبيدة  إىل وصفه  اشتاق  وملا 
إذا رأيت رسول اهلل  "عبيدة"  "يا  ، قال:  لنا رسول اهلل  صف  "ربيع"،  يا  قال:  عفراء"، 

رأيت الشمس طالعة". 

ال تعجب، فإن ما قاله ابن عباس-ريض اهلل عنهام- كان أعجب وأدق وصًفا، فقال: 
"إذا تكلم رسول اهلل  ُرئي كالنور خيرج من بني ثناياه".

حممد ؛ هو ذلك اجلامل الذي جعل "هند بن أيب هالة" يقول يف وصفه : "كان 
مجال  من  مجاله  يدنو  أن  للقمر  وأنَّى  البدر".  ليلة  القمر  تأللؤ  وجهه  يتألأل  مفخاًم،  فخاًم 
رسول اهلل ، لقد وصف عل  عنق النبى  فقال: "كأن عنق رسول اهلل  إبريق فضة، 
فإن كان ذلك قوله يف عنق رسول اهلل ، فام بالك بوجه  وكأن الذهب جيري يف تراقيه". 
رسول اهلل ، وإن كان عل  أبدع يف ذلك، فإن  أنس  قد فاقه حني مس كف رسول 
اهلل  فقال: "ما مسست حريًرا وال ديباًجا ألني من كف النبي ". وشعور أوس  غري 
فراح  اجلامل،  حسن  فأحس    بيده  أخذ  أن  بعد  وصفه  كان  فـأوس   ، أنس  إحساس 
  يصدح يده ألني من احلرير، وأبرد من الثلج، حتى أنس وهو غالم يقول "ملا دخل النبي
  نور رباين، ومجال إهلي، إن كان يوسف الصديق  إنه املدينة أضاء منها كل يشء"، 
أويت شطر اجلامل، فإن سيدنا حممدا  أويت اجلامل كله، لقد منحه اهلل الكامل البرشي يف كل 
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صفاته اخَللقية واخُللقية، فوهبه من الصفات املعنوية أقومها وأعدهلا، ومن الصفات احلسية 
أحسنها وأمجلها. فهو  أمجل األنبياء عىل اإلطالق.

وهلل در شاعر رسول اهلل  حسان بن ثابت  القائل يف هذا اجلامل: 

ُل ِمنرَْك مَلرْ َتِلِد النيَّساُء َ وَأحسُن منَك مل تَر قطُّ عيني                 َوأمجرْ

خلقت مبـــرًءا من كل عيب                 كأنام قد خلقت كام تشاء 

ولد هذا اجلامل يوم االثنني الثنتي عرشة ليلة خلت من شهر ربيع األول عام الفيل 
من أبوين كريمني مها عبد اهلل بن عبد املطلب، والسيدة آمنة بنت وهب -رمحة اهلل عليهام-، 
وقد تويف والد رسول اهلل حممد  وهو ال يزال جنينا يف بطن أمه. وملا وضعته السيدة آمنة 
أرسلت إىل جده عبد املطلب أن ولد لك غالم )حفيد( فأرسع إىل البيت، وأخذه ودخل 
أنشد  املطلب  له ما أعطاه، ومما روي يف ذلك أن عبد  الكعبة وأخذ يدعو اهلل، ويشكر  به 

أرجوزة مطلعها:

احلمد هلل الذي أعطاين                   هذا الغالم الطيب األردان 

استكملت  ثم  أيام،  بضعة  هلب  أيب  عمه  جارية  ثويبة  بعدها  ثم  آمنة  أمه  أرضعته 
باللبن بعد أخذه، وناهلا  رضاعه حليمة السعدية من بني سعد بن بكر، وقد امتأل ثدياها 
خري كثري، وانتقلت حياتا من العرس إىل اليرس، ويذكر ابن إسحاق أن الرسول   كان ال 

يقبل إال عىل ثدي واحد، وكأنه فطر عىل أن يدع الثدي الثاين ألخته من الرضاعة.

والعدل  والرمحة  احلب  واخلريات:  الفضائل  كل  مولد  يوم    مولده  يوم  فكان 
واألخالق احلسان التي كانت اإلنسانية يف انتظاره منذ أمد بعيد. 

فاملولد املحمدي مل يكن مولد فرد وإنام كان مولد أمة، ومل يكن مولد إنسان، وإنام 
كان مولد إنسانية، حيث رفع اهلل تعاىل بمولده الرشيف مقام اإلنسانية، وهنض بمستواها 
أماين اخليال؛ فصارت اإلنسانية عقيدة  التي كان حيلم هبا احلكامء، ويروهنا من  املرتبة  إىل 
ودينًا، بعد أن كانت أمنية وومهًا، وقامت هلا يف األرض دولة تعد الصدق من دعائم دينها، 
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واحلياء من شعب إيامهنا، والرمحة من أسلحة جهادها، وإقامة العدل من شعائر جمتمعها، 
ق به كلُّ من سار عىل خطى هذا احلبيب  ًا يتخلَّ وإماطة األذى عن كل طريق خلقًا إسالميَّ

. العظيم

لقد كان املولد النبوي الرشيف إطاللة للرمحة اإلهلية بالنسبة للتاريخ البرشي مجيعه، 
تكن  مل  الرمحة  وهذه  للعاملني"،  "رمحة  بأنه    النبي  وجود  عن  الكريم  القرآن  عرب  فلقد 
املستقيم،  الرصاط  نحو  وهدايتهم  وتعليمهم  وتزكيتهم  البرش  تربية  تشمل  فهي  حمدودة، 
وتقدمهم عىل صعيد حياتم املادية واملعنوية، كام أهنا ال تقترص عىل أهل ذلك الزمان بل متتد 

عىل امتداد التاريخ بأرسه نث ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   ...     چ  مث  )اجلمعة(.

إن يوم ميالد حممد بن عبد اهلل العريب القريش  عالمة مضيئة يف التاريخ اإلنساين 
ليس للمسلمني فحسب وإنام لإلنسانية مجعاء عىل اختالف مللها وتعدد نحلها.

يـّل من خالل  مل يكن ميالده  حدثا تارخييا عابرا يمر عليه املؤرخون مرورا، وإنام مث
نبوته ورسالته أبرز دعوات التغيري والرتبية يف دنيا البرشية عىل اإلطالق.

فقد استطاع أن جيعل من اجلزيرة العربية مصدر إشعاع عمراين أخوي رباين، قدمت 
األمة من خالله للعامل صياغة روحية ومادية محلت بني طياتا معامل البعد الرسايل لدعوة 

اإلسالم عقيدة ورشيعة دعوة وتربية ومنهاج حياة.

حيث متكن سيدنا حممد  من أن يتبوأ قمة اهلرم ليكون عىل رأس املصلحني الذين 
كان هلم أثر بارز يف توجيه البرشية نحو الفضيلة والرشاد، ويف هذا يقول أمري الشعراء أمحد 

شوقي:

املصلحون أصابع مجعت يدا               هي أنت بل أنت اليد العصامء 

إن ميالد فخر الكائنات  يعد ميالدا جديدا لإلنسانية كلها. فحتى ترشيفه للدنيا 
مل يكن هناك فرق بني األسود واألبيض، وال بني الليل والنهار، وال بني الورد والشـوك. 
كانت الدنيا وكأهنا يف مأتم عام، والفوىض تسـود الوجود... وبفضل النور الذي أنـار بـه 
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الوجود افرتق الضياء عن الظالم، وانقلب الليل إىل هنار، وانقلب الكون إىل كتـاب يمكن 
قراءته كلمة كلمة ومجلة مجلة وفصال فصال... كأن كل يشء قد بعث من جديد، ووصل 

إىل قيمته احلقيقية.

أجل!..فهو بالرسالة النورانية التي محلها بيديه الرشيفتني كان يقوم بتنظيم الدنيا من 
جديد حسب قيم الساموات، وبوظيفة الرتمجان للحقائق املوجودة خلف أستار الوجود، 
وبتقديم تفسري جديد ونظرة جديدة لألشياء وللحوادث. فقد كان الوجود قبله دون معنى 
اجلامدات  كأن  اآلخر.  عن  غريبا  يشء  كل  وأصبح  فيه،  الروابط  متزقت  قد  روح،  ودون 
قبضة  يف  وكأهنا  األحياء  وتبدو  الوجود،  مرسح  يف  العبث  ملسرية  رموزا  قبله  من  كانت 
االنتخاب الطبيعي، ويف كل يوم بقبضة موت خمتلف. ويف مثل هذه الوحشة املظلمة كان 
اإلنسان يئن من الفراق كل آن كيتيم وكمظلوم. بالنور الذي نرشه انـزاحت األستار وزال 
ت الشـياطني، وُهزمت الضالالت واستقرت يف أعامق اجلحيم،  سحر الظالم فجأة، وفريّ
وتغريت ماهيات األشياء، فانقلب اهلدم إىل بناء، واالنقراض إىل التعايف. وبدأ املجيء إىل 
عرس  وفراقها  ميالد،  عيد  إليها  املجيء  عيد،  مراسيم  شكل  يأخذ  عنها  والرحيـل  الدنيا 

رحيل.

بشائر  وفاضت  الفناء،  رعب  أرواحنـا  عن  زال  رءوسـنا    نوره  داعب  أن  منذ 
قلوبنا ويف  نفخه يف  الذي  احلياة  امللتاعة. وبإكسري  الصدور  ديار األحبة عىل  الوصال من 
األشياء،  بني  العالقات  ماهية  وندرك  ونفهمها،  أنفسنا  ندرك  بدأنا  كلها  اإلنسانية  قلب 
ونستطيع تقييم القابليات املوجودة يف ماهيتنا وجوهرنا، ونحدس ُبعد الالهناية املوجودة 
لدينا. لواله ملا اكتشفنا هذا العمق املوجود يف أرواحنا، وال استبرشنا وفرحنـا بالرحلة التي 
متر من القرب نحو الالهناية. هو الذي نثر عىل قلوبنا انفعاالت الوجد والعشق... هو الذي 

أنار عيوننا بالنور... وهو الذي هيأنا للرحلة إىل بلد األبد واخللود.

الضيوف ودليلهم،  إليه ونصله. املضيف ومستقبل  الذي نرحل  للعامل  بالنسبة  هو 
مبالني  نبقى غري  أن  يمكن  لنا جتاهه، وال  معينة  هناك مسؤوليات  كانت  لذا  لنا.  وشـفيع 
هبذا األمر أبدا. ولكن الغريب أننا طوال عصور عديدة بقينا غري مبالني برمز الضياء هذا 
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واحرتام  توقري  دون  ترصفنا  أحيانًا  بل  مبالني،  غري  فقط  ليس  ال،  النورانية...  وبرسالته 
جتاهه.

إن اهلل بعث صاحب هذه الرسالة الكريمة ؛ لتكون لنا به أسوة حسنة، أي لنحاول 
السري معه من ورائه؛ فنضع قدمنا عىل آثار قدمه الرشيفة، ال نخرج عن طريقه إىل أي طريق 
آخر، وإن طريقه ال حتوجنا إىل التامس طريق آخر، ال طريق موسكو، وال طريق لندن، وال 
طريق واشنطون، وال طريق باريس، وكل ما عرف الناس وسيعرفون من حق أو خري فإن 

النظام املحمدي يدل عليه، ويوصل إليه من أيرس الطرق، وأمجلها.

وهلل دريّ اإلمام البوصريي –رمحه اهلل-القائل:

ُه النصـــــــارى يف نبيهم                واحكم بام شئت مدحًا فيه واحتكم عترْ دع ما اديّ

وانسب إىل ذاته ما شئت من رشف                وانسـب إىل قدره ما شئت من عظِم

فإن فضـــــل رســـــول اهلل ليس له                حــــدٌّ فيعــــــــرب عنه ناطـــــٌق بفِم
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احملور الثاني

منهاج النيب   يف التدرج يف الدعوة

إن التدرج يف كل يشء سنة إهلية مقررة يف الرشيعة اإلسالمية بصورة الحبة، ويف 
املنهاج النبوي أمثلة كثرية، نركز حديثنا يف هذا املحور عىل التدرج يف الدعوة اإلسالمية.

لقد مكث سيدنا رسول اهلل  ثالثة عرشة عاما يف مكة يدعو الناس إىل احلق وإىل 
ثم  القبائل  دعوة  ثم  جهرا  ثم  رسا  الدعوة  فكانت  التدرج،  سنة  وسلك  مستقيم.  رصاط 
الدعوة  التي حتمي  املسلمة  الدولة  وإقامة  املدينة  إىل  ثم  احلبشة  إىل  ثم  الطائف  إىل  اهلجرة 

وختدمها.

فالتدرج سنة يف اآلفاق، فالرشيعة اإلسالمية نزلت بتدرج، وخروج املسلمني من 
جاهلية إلسالم بتدرج، ومتيزوا عن مظاهر اجلاهلية وجمتمعها وقطعوا حباهلا بتدرج، وبعد 

اهلجرة إىل املدينة أقاموا جمتمعا عمرانيا أخويا إسالميا بتدرج.   

أن  يمكن  املبني  والفتح  والتمكني  النرص  أن  حيسبون  الذين  فإن  ذلك؛  عىل  وبناء 
يتحقق بني عشية وضحاها، ويريدون تغيري واقع  أمة اإلسالم يف طرفة عني، دون النظر 
يف النتائج والعواقب، ودون فهم للظروف املحيطة هبذا الواقع، واحلياة العامة التي تعيشها 

األمة، ودون أخذ باألسباب وإعداد جيد للمقدمات،  فإهنم يبنون عىل غري أساس. 

عىل ضوء ما سبق ذكره فإن الدعوة اإلسالمية تدرجت من البعثة إىل بناء الدولة يف 
املدينة إىل مراحل طبقا لسنة التدرج.

1- سرية الدعوة: 

استغرقت الدعوة الرسية ثالث سنوات، فكانت قارصة عىل بيت النبوة فأسلمت 
أم املؤمنني خدجية بنت خويلد ريض اهلل عنها، ومواله زيد بن حارثة  ، وابن عمه عل 
بن أيب طالب )1(-وهو أول من أسلم من الصبيان-، ومن بيت النبوة إىل من هلم صداقة 

قال ابن القيم:"كان ابن ثامن سنني". زاد املعاد، 61/2.   )1(
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 بذلك-وهو أول من   قبل أن يطلبه النبي   فأسلم سيدنا أبو بكر الصديق  بالنبي 
أسلم من الرجال عىل اإلطالق-؛ ملا رآه من أنوار ربانية تشع من احلرضة املحمدية، فآوى 
إىل هذا الركن الشديد والرساج املنري؛ ليستيضء بنوره الرشيف، وبإسالم أيب بكر  أسلم 
العشرية واألقربني  إىل  الدعوة  نور  النبوة خيرج  بيت  يديه  أصدقاءه اخلمسة)1(، ومن  عىل 

وكل من توسم فيه خريا.

 ثم أسلم بعد ذلك عدد من الصحابة ، ثم دخل الناس يف اإلسالم أرساال رجاال 
ونساء، حتى فشا ذكر اإلسالم يف أرجاء مكة وحتدث به القوم .

ويف هذه املرحلة أمر النبي  أصحابه بالتزام احليطة واحلذر والرس والكتامن وعدم 
"ذهبوا  الصالة  أرادوا  إذا  فكانوا  أمرا كان مقدورا.  اهلل  أن يقيض  إىل  إىل اإلسالم  الدعوة 
يف الشعاب فاستخفوا بصالتم من قومهم، فبينا سعد بن أيب وقاص يف نفر من أصحاب 
يصلون  وهم  املرشكني  من  نفر  عليهم  ظهر  إذ  مكة  شعاب  من  شعب  يف    اهلل  رسول 
يومئذ  وقاص  أيب  بن  فرضب سعد  قاتلوهم  حتى  يصنعون،  ما  عليهم  وعابوا  فناكروهم 

رجال من املرشكني بلحي بعري فشجه فكان أول دم أهرق يف اإلسالم")2( .

فدخلها  املؤمنني،  قلوب  به  فأرشقت  الظالم،  دياجري  يف  كالنور  ابتدأ  اإلسالم  إن 
نورها واستقر هبا يف وسط ظالم الوثنية والكفر، أسلم قوم مستضعفون لكنهم ابتلوا بنقم 

الكافرين، ومنعوا حتى من إقامة شعائر العبادة.

من  ليتعلموا  جيتمعوا  أن  يستطيعون  ال  األولني  املسلمني  من  املستضعفون  وكان 
النبوية الصايف، بل كانوا  دينهم ويترشبوا املحبة واإليامن من منبع الصحبة  رسول اهلل  
الطاهر نحو  البيت  إنه جيتمع يف هذا  "قالوا  جيتمعون خفية يف دار األرقم بن أيب األرقم، 
تسعة وثالثني كانوا هم املجتمعني عندما أسلم عمر  وليس معنى ذلك أن الذين أسلموا 
كانوا هذا العدد فقط، فقد كان ثمة عبيد آمنوا، وكانوا يف مهنة مالكي رقاهبم، ومنهم من 

كان يعذب العذاب األليم ليفتن عن دينه، ويكره عىل اخلروج منه.

وقاص،  أيب  بن  وسعد  عوف،  بن  الرمحن  وعبد  العوام،  بن  والزبري  عفان،  بن  عثامن  سادتنا:  هم   )1(
وطلحة بن عبيد اهلل، ريض اهلل عنهم أمجعني. انظر: سرية ابن هشام، 180/1. 

سرية ابن هشام، 184/1. البداية والنهاية، 39/2.  )2(
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أن  فرارا من  أبيه وأمه وأخيه  أهله:  إيامنه عن  يؤمن وخيفي  املؤمنني من كان  ومن 
يأخذ ذلك  فيه من دخل يف اإلسالم  بيت كان  فقد كان أهل كل  تعذيب  أو  يفتتن بمالم 
يف  اسرتسلوا  إن  التعذيب،  إىل  اللوم  من  املرء  ينتقل  ثم  الزاجر،  واللوم  بالتأنيب  املسلم 
غوايتهم، ومل يكن ما يمنعهم من رحم شفيقة، أو قوة عزيمة ممن منحه اهلل تعاىل اإليامن، 

واعتصم بربد اليقني")1(. 

عن  بعيدا  يذهب  مل  ولكن  خارجه،  إىل  النبوة  بيت  من  النور  ذلك  انطلق  وهكذا 
أقرباؤه  أما   بيته ومن أصدقائه،  املقربني منه من أهل  ، فقد ذهب ييضء قلوب  النبي 
أهل  عليه  وحرض  به  واستهزأ  له  وكاد  عارضه  بل  دينه  يتبع  فلم  هلب  كأيب  األدنون 

الكفر...

إن  بل  اجلاهلية،  ومحية  العصبية  عىل  يقم  مل  وأنه  اإلسالم  نزاهة  عىل  يدل  هذا  كل 
اإلسالم جاء ملحو العصبية اجلاهلية والنعرات القبلية.

بيد أن الدعوة الرسية يف هذه املرحلة وتوايص املسلمني بأخذ احليطة واحلذر، وتاليف 
والرشك  اجلديد  الدين  بني  العقدية  املجاهبة  أن  يعني  ال  املرشكني،  مع  املبارش  االصطدام 
كانت صامتة، بل إننا نجدها عىل أعنف ما تكون يف القرآن الكريم نفسه ويف آياته األوىل. 
ففي سورة العلق محلة عنيفة عىل أحد زعامء قريش، يف وقت مل يكن النبي قد آمن بدعوته 
لنا املوقف العصيب الذي واجهه  –بعد- سوى نفر يعدون عىل األصابع، ومن ثم يتبني 
الرسول  واجلرأة العظيمة التي واجه هبا هذا املوقف بأمر ربه، بام كان يوجهه إىل الزعيم 
القوي الغني الطاغي: املغرية بن هشام املخزومي، مما يوحي إليه من آيات فيها الصفعات 

الداميات والرشر املحرق")2(: نث ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ  
ەئ   ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   مث  ]العلق[. وهذا من تثبيت 
واجلرأة  القرآنية  الرسالة  هبا  متتاز  التي  اخللقية  والعظمة  بمكة،  املحمدية  للدعوة  القرآن 

الشديدة يف الصدع احلق.

.444/1 ، خاتم النبيني  )1(
دراسة يف السرية، عامد الدين خليل، ص54.  )2(
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املتينة،  القاعدة اإلسالمية  لبناء  ابتداء رسية  الدعوة  فإنام كانت  وعالوة عىل ذلك، 
وإن القواعد األوىل يكون بناؤها بالرس والكتامن ألن اجلهر ينقضها قبل أن تبنى.

ومثل الدعوة اخلفية كمثل تكون اجلنني يف بطن أمه، فإنه ال يظهر للوجود إال حيا 
بكل  والتغذي  البقاء  عنارص  من  واألخذ  الفناء،  دواعي  يقاوم  ألن  صاحلا  كاملة،  حياة 

أسباب القوة، فكذلك الدعوة إىل كل فكرة تقتيض التدبري اخلفي، ثم اإلعالن اجلل )1(. 

وال ريب أن رسية الدعوة خالل السنوات الثالث األوىل مل يكن بسبب خوف النبي 
 عىل نفسه وال من إيذاء الكفار له، فهو حينام كلف بتبليغ رسالة اإلسالم ونزل عليه قوله 
تعاىل: نث ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  مث  ]املدثر[ علم أنه رسول اهلل إىل الناس كافة، وهو 
لذلك يوقن بأن اهلل الواحد الذي ابتعثه برسالته وكلفه بدعوته  قادر عىل أن يدفع عنه مكائد 
الكفار واملرشكني ويعصمه من الناس أمجعني، عىل أن اهلل عز وجل لو أمره باجلهر بالدعوة 

يف أول يوم ملا توانى يف تبليغها ساعة ولو كان ثمن ذلك روحه. 

"ولكن اهلل أهلمه –اإلهلام للرسول نوع من الوحي إليه- أن يبدأ بالدعوة يف فرتتا 
أنه سيصيخ هلا ويؤمن هبا،  يلقى هبا إال من يغلب عىل ظنه  م، وأن ال  األوىل برسية وتَكتُّ
تعليام للدعاة من بعده، وإرشادا هلم إىل مرشوعية األخذ باحليطة واألسباب الظاهرة، وما 
يقرره التفكري السليم من الوسائل التي ينبغي أن تتخذ من أجل الوصول إىل غايات الدعوة 

وأهدافها. عىل أن ال يتغلب كل ذلك عىل االعتامد واالتكال عىل اهلل وحده")2(.  

2- الدعوة جهرا: 

مرحلة  إىل  التدرج  من  البد  كان  سنوات  ثالث  دامت  التي  الرسية  الدعوة  بعد 
أخرى، وهي الدعوة اجلهرية باللسان فقط التي استمرت إىل اهلجرة النبوية، يقول الدكتور 
عامد الدين خليل:"بعد أن تم بناء القاعدة )الصلبة( للدعوة متمثلة بأولئك الرواد األوائل 
من املسلمني الذين انتموا لإلسالم عرب سنينه الصعبة وغربته، والذين علمتهم التجارب 
اآليات  حشود  أنضجتهم  والذين  الثمن،  غال  مهام  الضغوط  بوجه  الصمود  عىل  املقدرة 

.388/1 ، خاتم النبيني  )1(
فقه السرية النبوية مع موجز لتاريخ اخلالفة الراشدة، حممد سعيد رمضان البوطي، ص69.  )2(
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القرآنية التي كانت تتنزل نث ...    ٺ  ٿ  ...  ٿ   مث  ]اإلرساء[ حينا بعد حني...أصدر اهلل 
أمره إىل رسوله الكريم أن يتجاوز املرحلة الرسية للدعوة صوب اجلهر واإلعالن...وهذا 
العربية  األرض  يف  املنظور  وجودها  تثبت  لكي  جاءت  شاملة  عاملية  لدعوة  منه  البد  أمر 
أوال، ويف العامل املحيط ثانيا.. كل ذلك يف فرتة ال تعدو ما تبقى للرسول  من سن عمره 

املحدود")1(.

 أن يصدع بام جاءه منه وأن  "ثم إن اهلل عز وجل أمر رسوله   قال ابن إسحاق: 
يبادي الناس بأمره، وأن يدعو إليه؛ وكان بني ما أخفى رسول اهلل  أمره واسترت به إىل أن 

نث ٺ  ٺ  ٺ   أمره اهلل تعاىل بإظهار دينه ثالث سنني من مبعثه؛ ثم قال اهلل تعاىل له: 
ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  مث  ]احلجر[.

 وقال تعاىل: نث ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
ڈ  مث  ]الشعراء[.

وقال تعاىل: نث ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  مث  ]احلجر[")2(.

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: "ملا نزلت نث ڇ  ڇ  ڇمث صعد 
النبي  عىل الصفا، فجعل ينادي: "يا بني فهر يا بني عدي" لبطون قريش، حتى اجتمعوا 
فجعل الرجل إذا مل يستطع أن خيرج أرسل رسوال لينظر ما هو، فجاء أبو هلب وقريش، 
ِقي؟" قالوا:  فقال: "أرأيتكم لو أخربتكم أن خيال بالوادي تريد أن ُتِغرَي عليكم أكنتم ُمَصدِّ
فقال أبو  نعم، ما جربنا عليك إال صدقا، قال: "فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد".  

هلب: تبا لك سائر اليوم، أهلذا مجعتنا؟ فنزلت نث ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ک  گ   گ  گ  مث  ]املسد[")3(.

هكذا استمر النبي  يدعو الناس إىل رهبم وإىل ما فيه خري الدنيا واآلخرة بالصبح 
والغلس، وبالرس واجلهر، ال يثنيه عن ذلك أحد وال يرصفه عن ذلك صارف، وال يصده 

دراسة يف السرية، ص88.  )1(
سرية ابن هشام، 184/1. تاريخ الطربي، 553/1.  )2(

َم ُيبرَْعُثوَن﴾ )الشعراء:87(، ح4770.  ِزيِن َيورْ صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، باب ﴿َوال خُترْ  )3(
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عن غايته صاد، يبلغ رسالة ربه للناس يف أنديتهم ويف املواسم، ويف مواقف احلج؛  "يدعو 
لقيه من حر وعبد وضعيف وقوي، وغني وفقري، مجيع اخللق يف ذلك عنده رشٌع)1(  من 

سواء")2(.

ومع ما لقيه النبي  من االبتالء واالستهزاء من ِقَبل أقربائه وقومه مل يتوقف عن 
الدعوة، بل استمر يف تبليغ رسالته للناس، ومنذ اليوم الذي اجتمع فيه بأقربائه وعشريته يف 
أطراف مكة، وقابلوه بصد حمزن، منذ تلك اللحظة انفجر الرصاع الواضح املكشوف بني 
أهل اإليامن وأهل الكفر.. وفق سنة اهلل يف تنازع احلق والباطل، واستخدم أهل الكفر كل 
األساليب والوسائل لصد الناس عن دين اهلل؛ لكن أهل اإليامن من املستضعفني مل يؤمروا 
بالرد وبالقتال –طيلة املرحلة املكية- لئال يتعرضوا لعملية إبادة حتقق لعباد األوثان وألهل 

الكفر ما كانوا يأملونه ويرجونه.

وإىل جانب هذا وذاك كان النبي  يدعو أصحابه إىل الثبات عىل احلق ويرفع مهمهم 
ويشحذها وينفخ فيهم روح املقاومة ويرسم هلم بحكمته النبوية البالغة، وباهلدي القرآين 

طرائق النرص والتمكني والوسائل التي تقرهبم من هدفهم وغايتهم.

وكلام زادت رشارة االبتالء واملحنة ساق اهلل تعاىل إىل الدعوة رجاال كبارا هلم مكانتهم 
يف املجتمع وهلم وزهنم يف جمرى األحداث وقدرتم عىل مواجهة التحديات والصعاب.. 
ومن أمثال هؤالء  إسالم أسد اهلل محزة بن عبد املطلب والفاروق عمر بن اخلطاب ريض 
" أمثلة بينة عىل اإلرادة املعجزة التي تسوق وفق منطقها وقضائها الذي ال  اهلل عنهام إهنا 
ليسوا  له رجاال من قلب اجلاهلية، ومن صميم زعامتها، إىل ساحة احلركة اجلديدة،  راد 
عاديني، وإنام قادة وزعامء كانت هلم أمهية كبرية يف إجياد نوع من التوازن يف القوى بني الدين 
العوائق واملصاعب  أن يشق طريقه وسط ركام من  اجلديد واجلاهلية يمكن اإلسالم من 

واآلالم")3(.

رشع: أي سواء. خمتار الصحاح، مادة: رشع، ص151.  )1(
البداية والنهاية، 43/2.  )2(

دراسة يف السرية، عامد الدين خليل، ص90-89.  )3(
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ولذلك كان إسالم أسد اهلل محزة بن عبد املطلب وعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنهام 
وال  بالسوء،  يرامون  مستضعفني  األول  يف  املسلمون  "كان  لإلسالم،  جديد  عهد  بداية 
فيهم أعداؤهم  أنفسهم، وال يرقب  يدفعوا عن  أن  بمثلها وال يستطيعون  السيئة  يدفعون 
ذماما، وال مراعاة حسن جوار، أو ملودة، أو لقربى، بل يسوموهنم العذاب، ويريدوهنم عىل 
اهلوان من غري أن يتوقعوا دفعا، وذوو املروءات من املرشكني إن تابوا عن األذى فألهنم ال 

يريدون أن يرتكبوا نذالة يف إيذاء عبد ضعيف، أو من ال يملك ردا.

رأسه،  عىل  تقع  املوجعة  بالرضبات  جهل  أبو  أحس    محزة  اهلل  أسد  أسلم  وملا 
وبالدم يسيل منه، فإن ختفف له نرصاء من قومه خيش املعركة، وأن يكون ابتداؤها هذا 
الضعفاء، وخياف  املروءة، يستعدي عىل  ناقص  وهو خياف هنايتها، كشأن كل من يكون 

األقوياء.

 كانت الكارثة عىل الوثنية والرشك وأهل  وملا أسلم الفاروق عمر بن اخلطاب 
املسلمني  ووقوف  به،  واجلهر  به  واالعتزاز  لإلسالم  واملنعة  والقوة  العزة  وكانت  الكفر، 

صفا واحدا، بعد أن كانوا فرادى متفرقني بسبب ما القوه من املرشكني.

وبذلك ظهر اإلسالم، فظهر النور، وسارت الركبان، بام اعتز به اإلسالم، وانخذل 
الرشك، وحتول االضطهاد من اآلحاد إىل اجلامعات" )1(.

3- البحث عن قاعدة حرة للدعوة:

 إن النبي  املؤيد بالوحي من رب العاملني أسوة مجيع املسلمني مل خيرج عن سنن 
اهلل يف هذا الكون، بل التزم هبا التزاما كامال، ويتضح هذا يف اختاذه كل التدابري واألسباب 
بالغ املرشكون يف  ملا  بل  يبق حمصورا يف مكة فقط،  فلم  الدعوة اإلسالمية،  دائرة  لتوسيع 
إيذائه وإيذاء أتباعه خطط ختطيطا حمكام مسددا بالوحي، وهلذا كان األمر باهلجرة إىل أرض 
احلبشة إلبعاد األتباع عن بطش الوثنية، والبحث عن قاعدة حرة آمنة للدعوة حيث يمكن 

هلا أن تسري سريها دون عراقيل.

خاتم النبيني ، ص453-452.  )1(
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اإلسالمية،  الدعوة  لنرش  كانت  احلبشة  إىل  املسلمني  هجرة  أن  القول  حيق  وهنا 
والبحث عن قاعدة حرة هلا متكنها من مبارشة عملها ومهامها بدون أي اضطهاد أو صد. 
أما القول بأن سبب اهلجرة إليها هو النجاة بأنفسهم واحلفاظ عىل أرواحهم فال يستند إىل 
قرائن قوية. فلو كان األمر كذلك هلاجر إذن أقل الناس جاها وقوة ومنعة من املسلمني. 
غري أن األمر كان عىل الضد من هذا، فاملوايل املستضعفون الذين كان ينصب عليهم معظم 
االضطهاد والتعذيب والفتنة مل هياجروا. إنام هاجر رجال ذوو عصبيات، هلم من عصبيتهم 
–يف بيئة قبلية- ما يعصمهم من األذى، وحيميهم من الفتنة؛ وكان عدد القرشيني يؤلف 
كذلك  نساء  وهاجرت  العوام،   بن  طالب والزبري  أيب  بن  جعفر  منهم  املهاجرين،  غالبية 
أسباب  اهلجرة  أبدا.. وربام كان وراء هذه  ليناهلن  ما كان األذى  بيوتات مكة  من أرشف 
أخرى كإثارة هزة يف أوساط البيوت الكبرية يف قريش؛ وأبناؤها الكرام املكرمون هياجرون 
بعقيدتم، فرارا من اجلاهلية، تاركني وراءهم كل وشائج القربى، يف بيئة قبلية تزها هذه 
حبيبة  أم  مثل  املهاجرين  بني  من  يكون  حني  وبخاصة  عنيفا؛  هزًا  النحو  هذا  عىل  اهلجرة 
بنت أيب سفيان، زعيم اجلاهلية، وأكرب املتصدين حلرب العقيدة اجلديدة وصاحبها.. ")1(. 
وهلذا فقد كانت اهلجرة إىل أرض احلبشة للبحث عن أرض خصبة لزرع الدعوة وللبحث 
عن قاعدة حرة هلا، أو آمنة عىل األقل. وبخاصة حني نضيف إىل هذا ما ورد يف الروايات 
الصحيحة عن إسالم نجايش احلبشة. ذلك اإلسالم الذي مل يمنعه من إعالنه هنائيا إال ثورة 

البطارقة عليه.

فكانت اهلجرة إىل أرض احلبشة عرب مرحلتني:

ب من دخل يف دين  أ( اهلجرة األوىل)2(: بعد الدعوة رسا ثم جهرا يف مكة، حيث ُعذِّ
اإلسالم عذابا شديدا، كان البد من البحث عن أنصار جدد للدعوة وعن قاعدة حرة آمنة 
هلا،  وهلذا أدرك سيد الوجود بعد سنتني من اجلهر بالدعوة أال قدرة له عىل محاية أتباعه 
من البالء ينزل هبم ليل هنار، وأن الزعامة الوثنية ماضية يف عنفها واضطهادها وتعذيبها هلم، 
مصممة عىل استخدام أي أسلوب لوقف الدعوة عند حدها وخنقها وهي بعد يف املهد.. 

يف ظالل القرآن، سيد قطب، 29/1.  )1(
كانت يف شهر رجب من سنة مخس من املبعث.فتح الباري، 216/7.  )2(



54

ورأى أن يمنح املعذبني املضطهدين فرتة من الوقت يسرتدون فيها أنفاسهم ويستعيدون 
قواهم النفسية واجلسدية، ويعودون ثانية إىل ساحة الرصاع وهم أقدر وأصلب.. وعسى 
فخرج  احلبشة")1(،  إىل  باهلجرة  فأشار  مفعوال.  كان  أمرا  ذلك-  –خالل  حيدث  أن  اهلل 
املسلمون إليها، وكان أول املهاجرين:)2(  عثامن بن عفان، ومعه زوجته رقية بنت رسول اهلل 

، وكان جمموع هذه اهلجرة األوىل اثني عرش رجال، وأربع نسوة )3(. 

وال ننسى املرأة الصحابية وما حتملته من أعباء االضطهاد واهلجرة، جنبا إىل جنب 
مع املؤمنني يف سبيل اهلل... وهنا تتبني املكانة الرفيعة التي حظيت هبا املرأة شقيقة الرجل 
يف اإلسالم واملسئوليات اجلسام التي محلها إياها، بعد أن كانت تدفن وهي حية يف اجلاهلية 

اجلهالء، وتعامل كاحليوانات.

ب( اهلجرة الثانية: وبعدما مىض عىل هجرة من هاجر إىل احلبشة ثالثة أشهر رجعوا 
ثالثة وثامنني رجال،  ثانية، وكانوا  فهاجروا  ما عهدوا،  أشد  املرشكني  فلقوا من  إىل مكة، 

وثامين عرشة امرأة")4(.

والعذاب،  األذى  دفع  غري  أخرى  ثمرة  هلا  احلبشة  إىل  اهلجرة  أن  إذن،  ريب  وال 
باإلسالم  التعريف  هي  الثمرة  وهذه  عرسا،  هبا  أرهقوا  التي  الفتنة  ومنع  منه  واالعتصام 
وبمبادئه وتبليغ الدعوة اإلسالمية ، فقد وقف جعفر الطيار  املتحدث باسم املهاجرين 
وأهم  املحمدية،  الدعوة  القرآنية، وغاية  واملبادىء  احلقائق اإلسالمية  يبني  النجايش  أمام 
مبادئ اإلسالم وما يدعو إليه دين التوحيد من صلة الرحم، واحلث عىل مكارم األخالق، 

وما يمنعه من فساد اجلاهلية ونعراتا العصبية. 

هذا إضافة إىل تعريف النصارى باإلسالم، وما قاله القرآن يف املسيح عيسى بن مريم 
–عليهام السالم-، فهي تزرع اإلسالم يف غري أرض مكة، كام أن اهلجرة من بعد ذلك إىل يثرب 

دراسة يف السرية، ص64.  )1(
قال ابن كثري: وروى الواقدي أن خروجهم كان يف رجب سنة مخس من البعثة، وأن أول من هاجر   )2(

منهم أحد عرش رجال وأربع نسوة. البداية والنهاية، 70/2.
زاد املعاد، 63/2. نور اليقني، ص64.  )3(

عيون األثر )حتقيق: اخلطراوي ومتو(، 209/1. سرية ابن هشام، 255/1.  )4(
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كان فيها تعريف اليهود باإلسالم ومبادئه ودعوتم إليه وهم أهل كتاب وقد عرفوا الصفات 
املحمدية املذكورة يف كتاهبم. فدخل يف اإلسالم رجال وكفر وعاند من تكرب واستكرب. 

4- البحث عن سند اجتماعي للدعوة: 

يف  التحرك  اإلهلية-  بالرعاية  مشموال  بالوحي  مؤيدا  كونه  -مع    النبي  يغفل  مل 
ظالل سنن اهلل االجتامعية؛ لكونه بال ريب القدوة النموذجية للمسلمني يف كل العصور يف 

عالقتهم بالكون واحلياة والناس.

املنهاجية  األمر يف سياق خطته  ملعاجلة  اختذها  التدابري،  من  بجملة    قام  ولذلك 
الدولة  بناء  يف  لالنطالق  جديد  وموقع  اجتامعي  سند  عن  البحث  شكلت  التي  املحكمة 

حمورها الرئيس.

ومن ثم فالدعوة يف حاجة إىل سند اجتامعي هلا لتنجز مهامها املنوطة هبا، وهلذا ملا 
بالغت قريش يف إيذاء النبي  هاجر إىل الطائف لعله جيد سندا اجتامعيا قويا لدعوته، أو آذانا 
صاغية لكلمة احلق، أو  قلوبا واعية لوظيفتها يف هذه احلياة، لكنه صلوات ريب وسالمه عليه 
)1(  النبي  يف رأسه الرشيف شجاجا)2(،وقعدوا  وجد عكس ذلك، اإلنكار واإليذاء، فُشجَّ
له سفهاء ثقيف صفني عىل طريقه، "فلام مر رسول اهلل  بني َصَفيرْهم جعل ال يرفع رجليه 
وال يضعها إال َرَضُخومها)3( باحلجارة، حتى َأدَموا  رجليه")4(، وكان صلوات ريب وسالمه 
عليه، "إذا أذلقته)5( احلجارة قعد إىل األرض، فيأخذون بعضديه فيقيمونه، فإذا مشى رمجوه 
وهم يضحكون")6(، حتى خلص منهم، ورجاله الرشيفتان تسيالن دما، "فعَمد إىل حائٍط 

من حوائطهم فاستظلَّ يف ظل َحَبَلٍة منه وهو مكروب موجع")7(.

ه. القاموس املحيط، باب اجليم، فصل الشني، ص220. َشجَّ رأَسُه َيِشجُّ وَيُشجُّ كرَسَ  )1(
عيون األثر )حتقيق اخلطراوري ومتو(، 232/1.  )2(

رضخومها: رمومها. القاموس املحيط، باب اخلاء، فصل الراء، ص276.  )3(
عيون األثر )حتقيق اخلطراوري ومتو(، 232/1.  )4(

أذلقته: أضعفته. القاموس املحيط، باب القاف، فصل الذال، ص899.  )5(
عيون األثر )حتقيق اخلطراوري ومتو(، 232/1.  )6(

عيون األثر، نفس اجلزء والصفحة..  )7(
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إياه   لدعوة قومه إىل اإلسالم، ومقابلتهم  التي بذهلا رسول اهلل  بعد كل اجلهود 
بالتكذيب واإلنكار واإليذاء، كان البد من أن توسع دائرة املدعوين إىل اإلسالم حسب 
 يعرض نفسه يف املواسم عىل قبائل العرب يدعوهم إىل  سنة التدرج، فكان رسول اهلل 

اهلل، وخيربهم أنه نبي مرسل، ويسأهلم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبني هلم اهلل ما بعثه به.

 فلقي  النبي    عىل ذلك حتى موسم احلج، فخرج  واستمر حبيبنا رسول اهلل 
أجله  من  أرسل  وما  ورسالته  نفسه  فعرض  خريا،  هبم  اهلل  أراد  الذين  اخلزرج  من  رهطا 
-كام كان يفعل يف كل موسم من املواسم-، وتال عليهم القرآن. قال: وكان مما صنع اهلل 
هبم يف اإلسالم أن هيود كانوا معهم يف بالدهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل 
رشك وأصحاب أوثان ، وكانوا قد غزوهم ببالدهم، فكانوا إذا كان بينهم يشء قالوا هلم: 
إن نبيا مبعوث اآلن قد  أظل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلام كلم رسول اهلل 
 أولئك النفر، ودعاهم إىل اهلل، قال بعضهم لبعض: يا قوم تعلمون واهلل إنه للنبي الذي 
ما  منه  وقبلوا  صدقوه  بأن  إليه،  دعاهم  فيام  فأجابوه  إليه.  تسبقكم  فال  هيود،  به  توعدكم 
عرض عليهم من اإلسالم، وقالوا: إنا قد تركنا قومنا، وال قوم بينهم من العداوة والرش 
ما بينهم، فعسى أن جيمعهم اهلل بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إىل أمرك، ونعرض عليهم 
الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن جيمعهم اهلل عليه فال رجل أعز منك. ثم انرصفوا عن 

رسول اهلل  راجعني إىل بالدهم، وقد آمنوا وصدقوا )1(.

وما    اهلل  رسول  من  سمعوا  ما  هلم  ذكروا  وقومهم  أهلهم  إىل  املدينة  قدموا  فلام 
دعاهم إليه من اهلدى واحلق، فبلغوا رسالة نبيهم حتى فشى ذلك يف املدينة فلم يبق بيت 

من بيوتم إال وفيها ذكر لرسول اهلل  وما أتى به من احلق والنور.

منه األنصار  النبوة حرض  11 من  القادم ويف موسم احلج عام  العام  إذا كان  حتى 
12 رجال،  ولقيهم رسول اهلل  يف العقبة فبايعوه بيعة العقبة األوىل عىل أن يوحدوا اهلل 
ال يرشكوا به شيئا، وال يزنوا وال يرسقوا، وال يقتلون أوالدهم، وعىل طاعته-كانت بيعة 

سرية ابن هشام، 310/2. عيون األثر )حتقيق: اخلطرواي ومتو(، 262/1. البداية والنهاية، 155/2.   )1(
مغازي ابن عقبة، ص89. أنساب األرشاف، 239/1 وما بعدها. تاريخ الطربي، 572/1.
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نساء قبل فرض القتال-، ثم قفلوا راجعني إىل املدينة ومعهم مصعب بن عمري  ليعلمهم 
الدين ويقرئهم القرآن، ويدعو من يأتيه إىل اإلسالم.

النبوة  من   13 عام  كذلك  احلج  موسم  يف  الثانية  العقبة  بيعة  كانت  عامني  وبعد 
وحرضها 70 رجال من األنصار.

فكان أول املبايعني لرسول اهلل  يوم العقبة أبو اهليثم بن التيهان، وقال: "يا رسول 
احلبال،  قطعنا  وقد  قومك،  إىل  ترجع  ثم  نقطعها  فلعلنا  حباال)1(  الناس  وبني  بيننا  إن  اهلل 
وحاربنا الناس فيك، فضحك رسول اهلل  من قوله،  وقال: "الدم، الدم، واهلدم اهلدم"، 
فلام ريض أبو اهليثم بام رجع إليه رسول اهلل  من قوله أقبل عىل قومه فقال: يا قوم هذا 
قومه  ظهري  بني  وأمنه  اهلل  حرم  يف  اليوم  وإنه  لصادق،  إنه  باهلل  أشهد  حقا،  اهلل  رسول 
وعشريته، فاعلموا أنكم إن خترجوه ترميكم العرب عن قوس واحدة، فإن كانت طابت 
أنفسكم بالقتال يف سبيل اهلل وذهاب األموال واألوالد فادعوه إىل أرضكم فإنه رسول اهلل 
حقا، وإن خفتم خذالنه فمن اآلن. فقال عبد اهلل قبلنا عن اهلل وعن رسول اهلل، فخل بيننا 
يا أبا اهليثم وبني رسول اهلل فلنبايعه، فقال أبو اهليثم: فأنا أول من يبايع، ثم تتابعوا كلهم...
ملجأ  وللمؤمنني  لرسوله  وجل  عز  اهلل  وجعل  بالدهم،  إىل  راشدين  رابحني  صدروا  ثم 

وأنصارا ودار هجرة ")2(.

يأذن  بيعة نساء، وذلك قبل أن  بيعة قتال بعدما كانت األوىل  الثانية  البيعة  وكانت 
األمحر   عىل حرب  اهلل  "بايعهم رسول  ربه  له  أذن  فلام  القتال،   يف  لرسوله  تعاىل  اهلل 

واألسود، أخذ لنفسه واشرتط عىل القوم لربه، وجعل هلم عىل الوفاء بذلك اجلنة")3(.

فلام رجع من بايع رسول اهلل  ليلة العقبة الثانية أظهروا اإلسالم هبا، ودعوا من 
كان عىل الرشك من شيوخهم، وبذلوا النفس والنفيس يف الدعوة إىل دين اإلسالم، حتى 

أسلم الكثري حتى من شيوخهم.

)1(  واحلبال: احللف واملواثيق، مغازي ابن عقبة، ص91.
 .172-167/2 والنهاية،  البداية   .325-320/2 هشام،  ابن  سرية  ص92.   عقبة،  ابن  مغازي   )2(

عيون األثر )حتقيق: اخلطراوي ومتو(، 273/1. زاد املعاد، 73/2.
سرية ابن هشام، 329/2.  )3(
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5- اهلجرة إىل املدينة وبناء كيان حيمي الدعوة وأتباعها:

  املدينة بإسالم األنصار )األوس واخلزرج(، أمر رسول اهلل  انترش اإلسالم يف  ملا 
أصحابه باهلجرة إليها، وقال:"إن اهلل عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون هبا فخرجوا 
أرساال")1(، وأقام رسول اهلل   بمكة  ينتظر أن يأذن له ربه يف اخلروج من مكة، واهلجرة إىل 
، فانتقلت  املدينة. حتى أذن له فهاجر هو وصاحبه ثاين اثنني يف الغار أبو بكر الصديق 

الدعوة اإلسالمية إىل طور آخر، ببناء كيان هلا، ودولة حتميها وتذود عن محاها وأهلها.

فيه  قوة  ال  بلد  من  وخروجا  اإلسالمية،  للدعوة  ترتيبا  املدينة  إىل  اهلجرة  فكانت 
لإلسالم إىل بلد يكون لإلسالم فيه قوة ودولة، فام من املعقول أن ينفذ رسول اهلل  مبادئ 
إىل  احلاجة ماسة  لذلك كانت  الوثنية، وحيكمها مرشكون،  اإلسالم يف مكة وهي يف ظل 

اهلجرة إىل بلد يكون فيه للدعوة دولة حتميها وتذود عنها.

فكانت اهلجرة إىل املدينة، ووصلها رسول اهلل  يف 12 من ربيع األول من العام 
العمراين ودولة اإلسالم عىل دعائم  املجتمع  بناء  به  قام  أول عمل  فكان  للهجرة،  األول 
أربعة: 1-بناء املسجد روح اإلسالم وعاصمته، 2-ثم وضع الصحيفة دستور املدينة التي 
تم بموجبها تنظيم املجتمع اإلسالمي داخليا مع مجيع طوائفه مسلمني وغريهم، وخارجيا 
4-تشكيل  3-ثم اإلخاء بني املهاجرين واألنصار،  يف محاية هذا املجتمع من كل اعتداء، 
اجليش اإلسالمي حلامية الدعوة وما تم اكتسابه، وحتقيق أهداف الدعوة املنشودة وتأمني 

طريق انتشارها، وفتح املجال للمستضعفني الختيار العقيدة التي يرتضوهنا.

العدل والسالم،  إىل اإلسالم، وإىل دين  الدعوة  النبوية يف  وهكذا نالحظ احلكمة 
الدعوة من  التدرج يف كل مراحل  السموات واألرض، فكانت سنة  وإىل جنات عرضها 
إىل  والطائف،  احلبشة  يف  مكة  خارج  الدعوة  إىل  القبائل،  دعوة  إىل  هبا،  اجلهر  إىل  رسيتها 
والبعوث واخلروج يف  الرسايا  واملدينة وبث  الدعوة خارج مكة  فنرش  والدولة  األمة  بناء 

الغزوات لنرش الدعوة وتأمني طريقها وتعريف الناس عليها...

ومتو(،  اخلطراوي  )حتقيق:  األثر  عيون   .176/2 والنهاية،  البداية   .340/2 هشام،  ابن  سرية   )1(
286/1. مغازي موسى بن عقبة، ص99.
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احملور الثالث

منهاج النيب  يف تغيري ما باألنفس

إن مراعاة التدرج كانت سمة الزمة للرتبية النبوية للصحابة يف مكة واملدينة، ألن 
تربية النفس األمارة بالسوء وغسلها وتزكيتها وتطهريها وتذيبها حتى يزول ما علق هبا من 
رشك وجربوت وآفات ليس باخلطب اهلني، كام أن ما جتذرت عليه من مألوفاتا ال يمكن 

إزالتها يف وقت وجيز، بل األمر حيتاج إىل تدرج ومراحل عديدة.

فالتدرج الزم لرتبية النفوس؛ إذ هو سنة من سنن اهلل يف خلقه التي جيب مراعاتا 
عرب  بالتدرج  السابق-  املبحث  يف  رأينا  –كام  النبوية  الدعوة  بدأت  فكام  هبا،  واألخذ 
مراحل، فكذلك الرتبية والدعوة جزء منها، وهذا يف غاية األمهية؛ إذ ال يمكن أن نتصور 
وقد  به،  أوىل    الوجود  سيد  لكان  كذلك،  األمر  كان  فلو  وضحاها،  عشية  بني  تغيريا 
أخذ بسنة التدرج يف كل أنواع اجلهاد، من تربية ودعوة وقتال يف سبيل اهلل وبناء املجتمع 

اإلسالمي...

هذا فضال عىل أن الرتبية تقوم بمعاجلة أشخاص هلم ماض، وبيئة اجتامعية مفتونة، 
الرتبية، وتريد منه  يتدرج يف  أن  أو املصحوب  املريب  تريد من  املعاجلة  واستعدادات. هذه 
الثمرة،  تنضج  حتى  واألساليب،  الوسائل  يف  وتنويعا  طويال،  وصربا  وتؤدة،  كثريا  حلام 

ويشتد عود الغرس.

واهلل جل يف عاله خلق السموات واألرض يف ستة أيام، وخلق اإلنسان عرب أطوار 
الغيث...  ونزول  والنباتات،  واألشجار  احليوانات  وكذلك  فمضغة...،  فعلقة  نطفة 
وكذلك نزول القرآن بالتدرج، وهو سبحانه تعاىل وتقدس قادر  عىل أن يقول ليشء كن 
فيكون، ومع ذلك كان اخللق يف تدرج لينبهنا إىل أمهية هذه السنة اإلهلية يف احلياة، فاألمة 
املستخلفة يف األرض واملبرشة باخلري واملتطلعة إىل التمكني والظهور يف األرض البد هلا أن 

تسلك سبيل التدرج يف كل يشء.
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يريب  املدينة  أعوام يف   ثالثة عرش عاما يف مكة، وعرشة  النبي  1-ولذلك مكث 
أصحابه عىل اإليامن واملحبة والبذل والتؤدة واجلهاد... مراعيا سنة التدرج، وسنة اهلل يف 
تغيري ما باألنفس، فتدرجت الرتبية من صحبة النبي ، إىل تصحيح العقيدة واإليامن بكل 
أركانه، إىل ذكر اهلل وعبادته، إىل اختبار الصدق واإلخالص باالبتالء، إىل البذل والسخاء 
والعطاء، إىل ربط العلم النافع بالعمل الصالح، إىل التميز عن املرشكني والتخل عن عادات 
اجلاهلية مظهرا وخمربا فكرا وأسلوبا وحياة وأخالقا، والتحل القلبي والعقل بالقيم اإليامنية 
واألخالق املحمدية، إىل حتمل األذى يف سبيل اهلل صربا واحتسابا، إىل جتديد قصٍد ومضاٍء 
يف الطريق، إىل عفاف وكفاف، إىل اكتامل الرجولة واجلهاد واملوت يف سبيل اهلل، وهذا ما 

سنفصل فيه إن شاء اهلل.

النيب  وحمبته: 1 - صحبة 

لقد عمد النبي  إىل الذخائر البرشية وهي أكداس من املواد اخلام ال يعرف أحد 
َغَناءها، وال يعرف حملها وقد أضاعتها اجلاهلية والكفر واإلخالد إىل األرض فأوجد فيها 
بإذن اهلل اإليامن والعقيدة وبعث فيها الروح اجلديدة، وأثار من دفائنها وأشعل مواهبها، ثم 
وضع كل واحد يف حمله فكأنام خلق له، وكأنام كان املكان شاغرا مل يزل ينتظره ويتطلع إليه، 
وكأنام كان مجادا فتحول جسام ناميا وإنسانا مترصفا. وكأنام كان ميتا ال يتحرك فعاد حيا 
يمل عىل العامل إرادته، وكأنام كان أعمى ال يبرص الطريق فأصبح قائدا بصريا يقود األمم)1(؛ 

نث ڳ  ڳ            ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہہ  ھ ھ  ھ  ھ  ے          ے  ۓ  مث  ]األنعام[.

هبذا تربى الصحابة  يف حضن الصحبة النبوية يف دار األرقم بن أيب األرقم بمكة، 
وحمبة  حمبته  منه  ويترشبون  تعاىل،  اهلل  حمبة  ُزالل  يسقيهم  اهلجرة،  بعد  املدينة  مسجد  ويف 

بعضهم بعضا، فبالصحبة يربأ العليل ويشفى الغليل ويبدأ التغيري. 

والنصوص وحدها ال تصنع شيئا، وإن املصحف وحده ال يعمل حتى يكون رجال، 
وإن املبادئ وحدها ال تعيش إال أن تكون سلوكا.

ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني، أبو احلسن عل الندوي، ص156-155.  )1(
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مواعظا،  يلقي  أن  ال  رجاال  يصنع  أن  األول  هدفه    حممد  سيدنا  جعل  ثم  ومن 
وأن يصوغ ضامئر ال أن يدبج خطبا، وأن يبني أمة ال أن يقيم فلسفة. أما الفكرة ذاتا فقد 
تكفل هبا القرآن الكريم، وكان عمل رسول اهلل حممد  أن حيول الفكرة املجردة إىل رجال 

تلمسهم األيدي وتراهم العيون.

خلقا  فيهم  الناس  رأى  ومغارهبا،  األرض  مشارق  يف  الرجال  هؤالء  انطلق  فلام 
جديدا ال عهد للبرشية به .

ل  ولقد انترص سيدنا حممد بن عبد اهلل  يوم صاغ من فكرة اإلسالم شخوصا، وحوَّ
إيامهنم باإلسالم عمال، وطبع من املصحف عرشات من النسخ ثم مئات وألوًفا. ولكنه مل 

يطبعها باملداد عىل صحائف الورق، إنام طبعها بالنور عىل صحائف القلوب )1(.

 مل ينشأوا تنشئة عفوية عىل بذل النفس والنفيس يف سبيل اهلل، إنام  إن الصحابة 
الدنيا  ملوك  تاهبم  رجاال  فكانوا  نبعها،  من  وارتووا  النبوية،  الصحبة  معني  من  ترشبوا 

وقيارصتا.

لقد كان الصحابة   أسعد الناس حظا برتبية النبي  وأقرهبم منه يف مجيع األحوال، 
وهلذا كانوا النواة الصلبة واألساس املتني الذي بني عليه رصح اإلسالم وكيانه.. 

إن الصحابة  ما كانوا رمحاء بينهم متحابني متصافني متآخني إال بفيض صحبتهم 
للمصحوب األعظم  وحمبتهم له، لقد أحبوه  حمبة شديدة، وترشبوا من معينه الصايف، 
أخالقهم  فكانت  باملهج،  يفتدوه  أن  إىل  صريهم  ما  حمبته  بركة  من  عليهم  اهلل  فأفاض 
قرآنية، وتربيتهم قرآنية، ومعاملتهم للناس قرآنية، ومعارشتم ألهاليهم قرآنية، وتربيتهم 
ألوالدهم قرآنية، ومواقفهم قرآنية، فريض اهلل عنهم مجيعا، فام بلغوا ما بلغوا إليه إال باملحبة 

والصحبة وهبا سموا صحابة.

فبصحبة رسول اهلل  وحمبته بدأ بناء اجلامعة املسلمة القوية، حمبة خالطت القلوب 
بشاشتها وحولت غلظة األعراب رمحة ورقة.

دراسات إسالمية، سيد قطب، ص27.  )1(
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يتح  مل  ما  أتيح هلم  األنبياء واقرتبوا من حياتم  الذين صحبوا  املؤمنني  أن  ال جرم 
لغريهم من منابع الصفاء، ووسائل االرتقاء.

تقرأ  عندما  تسمو  وعواطفك  العذب،  النغم  تسمع  عندما  ترقى  مشاعرك  إن 
جو  يصبغهم  املثرية  الروايات  بعض  متثيل  حيرضون  الذين  إن  بل  الرائعة،  البطولة 
يتبعون  بقوم  ظنك  فام  ويضجون..  وهيدؤون  ويبكون،  فيضحكون،  املفتعلة،  القصة 
رجال تكلمه السامء، ويتفجر من جوانبه الكامل، ويسكب عىل من حوله آيات الطهر؟ 
نقاها  شهوة  بمسالكهم  علقت  وإذا  األمام،  إىل  هبا  دفع  خري  عن  نفوسهم  ثقلت  فإذا 
يقرتب  وكام  فيها،  يظهرون  التي  البيئة  يغمر  إشعاعا  للعظامء  إن  سناءها.  عليها  فرد 
الفرد  من  املعتادة  النفوس  تقرتب  منه  فييضء  املشتعل  املصباح  من  اخلامد  املصباح 

املمتاز، فتنطوي يف جماله، ومتيش يف آثاره!!

وقد التف حول سيدنا حممد  فريق من الربانيني ا ألتقياء، كانوا له تالميذ خملصني، 
فزكت -بصحبته- نفوسهم، وشفت طباعهم، حتى أرشق عليها من أنوار اإلهلام ما جعلها 

تنطق باحلكمة وفصل اخلطاب.

وال حتسبن العقل اجلبار –مهام أويت من نفاذ- يستطيع إدراك الكامل بقوته اخلاصة؛ 
فإذا مل تسدده عناية عليا فإنه سيجوب كل أفق دون أن يبرص غاية أو هيتدي طريقا، كالطيار 
الذي يضل يف اجلو عندما يتكاثر أمام عينيه الضباب، إنه حيكم القيادة، ويضبط اآلالت، 
ويرسل أنوار مصابيحه يف أحشاء الغيوم املرتاكمة. فإذا مل يتلق إرشادا حيدد له مكانه ويعرفه 

كيف هيبط.. فإنه سيظل حيلق عبثا.. ثم توي به الريح يف مكان سحيق )1(.

وكان الصحابة  من أجل حمبة رهبم وحمبة نبيهم وحبيبهم ومصحوهبم ، يرتسون 
 . يف احلرب بأجسادهم، تقع السهام يف نحورهم دونه  عىل رسول اهلل

لقد كانت عالقتهم برسول اهلل  عالقة مالزمة ومصاحبة. طابعها التأيس واالقتداء 
به يف القول والعمل، ومتابعة يف الرساء والرضاء، واملنشط واملكره واليرس والعرس.

فقه السرية ملحمد الغزايل، ص200.  )1(
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يوايل  الذي  اجلاهل  االجتامعي   الرتكيب  انتقلوا من  النبوية  الصحبة  تلك   بفضل 
الُفرقة والعصبية إىل عمران أخوي وجمتمع إسالمي، إىل بناء عضوي روحه املحبة وعموده 

 . الفقري وهيكله الطاعة هلل تعاىل ولرسول األمني

 برشف الدنيا واآلخرة؛ إذ هلم معية مصحوهبم  تاهلل لقد فاز صحابة رسول اهلل 
وحمبوهبم  أوفر نصيبا، وأقرب مقاما، وأعظم منزلة، وقد قىض ربنا جل يف عاله يوم قدر 
مقادير اخلالئق بحكمته البالغة أن املرء مع من أحب، ومن أحب قوما ُحرش يف زمرتم، فيا 

هلا من سعادة أبدية، ونعمة خالدة، ومنة ربانية ونعمة إهلية. 

فنخلص من ذلك أنه  جيب عىل أمة احلبيب  أن حيبوا نبيهم أعىل درجات املحبة، 
ألن حمبة النبي  هي مظهر حمبة اهلل سبحانه وتعاىل، فمن أحب َمِلكا أحب رسوله، ورسول 
اهلل  حبيب رب العاملني، وهو الذي جاءنا باخلري كله، وحتمل املتاعب من أجل إسالمنا 

ودخولنا اجلنة.

2- الروح اجلماعية:

وكان   ، األرقم  أيب  بن  األرقم  دار  يف  خفية  جيتمعون  األوائل  املسلمون  كان 
جيتمع فيها ما يقارب أربعني شخصا، وكلام دخل رجل يف اإلسالم إال ُوجه إىل هذا البيت 
مبارشة  النبوي بصحبة  معينها  الصحابة ومن  اإليامنية وسط مجاعة  الرتبية  ليتلقى  الطاهر 
للمصحوب األعظم ، ويف ذلك املحضن الرتبوي التقى الفاروق عمر  عند إسالمه 

بجامعة املؤمنني األولني، ليترشب من الصحبة النبوية، ويرتشف من رَضهِبا.

باملفهوم  إال  اجلامعة  معنى  يتم  "وال  أحمزون:  الدكتور حممد  يقول  الصدد  هذا  ويف 
الذي طبقه الرسول  مع أصحابه، حيث ألزمه اهلل عز وجل يف مكة باملؤمنني وألزمهم به، 
هم وحدهم دون غريهم بمحبته ورضاه، وأخذ يغرس يف  وجعل والءه ووالءهم هلل، وخصَّ
نفوسهم طاعة اهلل ورسوله، واالجتامع عىل ذلك، وحمبة املؤمنني ونرصتم، وبغض الكفر 

والرشك وأهله")1(. 

منهج النبي  يف الدعوة، ص154.  )1(
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وهكذا ربى النبي  أصحابه  عىل العمل اجلامعي وعىل الروح اجلامعية، فكانوا 
احلديث  يف  جاء  كام  ومجاعة،  وأفرادا  وقاعدة،  قيادة  وثيقا  ارتباطا  ومرتبطني  منسجمني 
 ، ِهمرْ َوَتَوادِّ  ، َتَرامُحِِهمرْ ِمننَِي يف  ُؤرْ املرْ "َتَرى   :  ِ َرُسوُل اهللَّ َقاَل  َيُقوُل:   ٍ َبِشري  برْن  اَمَن  عرْ النُّ عن 

ى")1(. مَّ ُ َهِر َواحلرْ و َتَداَعى َلُه َسائُِر َجَسِدِه بِالسَّ َتَكى ُعضرْ َسِد إَِذا اشرْ َ ؛ َكَمَثِل اجلرْ َوَتَعاُطِفِهمرْ

3- اإلميان الصحيح: 

أ( تصحيح العقيدة:

اهلل  توحيد  مقتضيات  ببيان  وذلك  العقيدة،  بإصالح  أوال  املكي  القرآن  عني  لقد 
، وتوحيد األسامء والصفات، ألن املسلمني كانوا حديثي عهد باجلاهلية، لذلك فمن 
البعثة إىل هجرة سيدنا رسول اهلل  إىل املدينة واآليات تنزل لتصلح العقيدة وختلصها مما 
علق هبا من شوائب اجلاهلية، حتى تتمكن القلوب من التوحيد الصحيح هلل تعاىل، وتطهر 

النفوس من أدران الوثنية واجلاهلية.

الدين اجلديد،  الوافدين والداخلني يف  تربية   يف  به  بدأ  فإن أول عمل  ثم،  ومن 
معتقدات وأفكار وتصورات... وتربيتها عىل  البرشية وما لصق هبا من  النفس  تغيري  هو 
التوحيد اخلالص هلل رب العاملني، بأن اهلل تعاىل خالق كل يشء، ومالك كل يشء ومدبره، 
وحميط بكل يشء، فال خيفى عليه يشء صغريا كان أم كبريا، ومنزه عن النقائص، وموصوف 
بالكامل، ومصدر كل خري ونعمة يف هذا الوجود، وأنه حييص أعامل بني اإلنسان بواسطة 
  وأنه ، كرام كاتبني حفظة، وأنه سبحانه ينرص من نرص دينه ومتسك بكتابه وسنة نبيه
بالبأساء والرضاء ليخترب صدقهم وثباتم، وأن اجلنة حق والنار حق  يبتل عباده املؤمنني 
والبعث حق واحلساب حق...، وأن الدنيا إىل زوال، وأن اآلخرة هي دار اخللد... فتطهر 

الصحابة  من كل شائبة ختالف عقيدة التوحيد، وثبتوا أقدامهم يف أرض اإليامن.

تربوا رضوان اهلل عليهم عىل كلمة التوحيد وهي ال إله إال اهلل، هذه الكلمة مل تكن 
جمرد كلمة تقال باللسان، وال يمكن أن تكون كذلك يف مرحلة من مراحل الدعوة، فضال 

صحيح البخاري، كتاب األدب، باب رمحة الناس والبهائم، ح6011.  )1(
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عن مرحلة التأسيس التي هي أشق املراحل وأمهها؛ وإال فام معنى تلك املعاناة القاسية التي 
ومعلاًم  بعيدة  نقلة  الشهادة  هذه  كانت  وإنام  موجبها؟!  وما  املرشكني  من  املسلمون  لقيها 
فاصاًل بني حياتني ال رابطة بينهام: حياة الكفر، وحياة اإليامن، وما يستلزمه ذلك من فرائض 

وتعبدات ومشقات أعظم وأكرب من فريضة الصالة والزكاة ونحوها.

التي ُخلق من أجلها اإلنسان، وهو احلقيقة  الغاية  وهلذا، فإن توحيد اهلل تعاىل هو 
 بمكة ثالثة عرش  اهلل  أن يقيض رسول  الصدفة  الكون، لذلك مل يكن من  الكربى هلذا 
عاًما حيدث الناس عن قضية العقيدة، ويريب أصحابه عىل جتريد التوحيد، ورسخ يف قلوهبم 
املعرفة احلقة باهلل تعاىل التي تقتيض االستسالم التام له، والطاعة املطلقة له، وعدم التقديم 

بني يديه، والرضا والتسليم بقضائه.

هكذا رسخ القرآن الكريم يف قلوب الصحابة  العقيدة الصحيحة هبذا املفهوم، 
إال هلل،  فلم حيتكموا  اجلانب،  املباركة يف هذا  ثامرها   ألصحابه  اهلل  تربية رسول  وآتت 
يوالوا ويعادوا إال يف اهلل، ومل يستغيثوا  ومل يطيعوا ويتبعوا أحدا عىل غري مرضاة اهلل، ومل 
ويستعينوا إال باهلل، إىل غري ذلك من حقائق ومعاين هذا األصل العظيم الذي قرره القرآن 

الكريم والسنة النبوية يف الفرتة املكية )1(.

أمور عقدية أخرى، كاإليامن  إىل  انتقلت  اخلالص  التوحيد  تربيتهم عىل هذا  وبعد 
باملالئكة والرسل واليوم اآلخر واحلساب واجلزاء والبعث والنشور، والقرآن ينزل يف كل 

مرحلة يبني مقتضياتا واملطلوب فيها.

وهكذا بدأ النبي  "يبرصهم ويذكرهم برسالتهم يف األرض، ومنزلتهم ومكانتهم 
عند اهلل، وظل  معهم عىل هذه احلال من التبصري والتذكري حتى انقدح يف ذهنهم ما هلم 
عند اهلل، وما دورهم ورسالتهم يف األرض. وتأثرا برتبيته احلميدة تولدت احلامسة والعزيمة 
طاقتهم  يف  وما  وسعهم،  يف  ما  بكل  والنهار  بالليل  عاملني  فانطلقوا  أصحابه،  نفوس  يف 
دون فتور أو توان، ودون كسل أو ملل، ودون خوف من أحد إال من اهلل، ودون طمع يف 

منهج النبي  يف الدعوة، ص26 وما بعدها بترصف.  )1(
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مغنم أو جاه إال أداء هذا الدور وهذه الرسالة، لتحقيق السعادة يف الدنيا والفوز والنجاة 
يف اآلخرة")1(.

العقيدة  الناصعة آتت  القوي والعقيدة الصحيحة، وبتلك الصورة  وبذلك اإليامن 
ثامرها املباركة يف مواقف الصحابة وهدهيم؛ فلم خيشوا إال اهلل، ومل يتوكلوا إال عليه، ومل 
يلتجئوا إال إليه، وصدعوا باحلق يف وجه الباطل ال خيافون لومة الئم؛ ألهنم علموا حق 

العلم أن كلمة احلق ال تقدم أجاًل وال تؤخر رزقا.

تلك إذن، هي العقيدة الصحيحة التي تربى عليها الصحابة  يف حضن الصحبة 
النبوية، والروح اجلامعية، طوال ثالثة عرش عاًما يف مكة، وعرشة أعوام يف املدينة، فكانت 

نتائجها باهرة، وشجرتا طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السامء.

: ب( ذكر اهلل

ذكر اهلل تعاىل هو مصب هنر اإليامن ومصدر نوره، وهو الوقود والزاد الذي يرفع 
اهلمم ويشحذ الذمم نحو املعايل، ويطمئن القلب، قال احلق جل ذكره: نث ...  ىت  يت     
  َيِسرُي يف   ِ َرَة   َقاَل: "َكاَن َرُسوُل اهللَّ جث  مث  ىث  يث   مث  ]الرعد[.َعنرْ َأيِب ُهَريرْ
ُدوَن". َقاُلوا:  َُفرِّ َداُن َسَبَق املرْ َداُن، َفَقاَل: "ِسرُيوا َهَذا مُجرْ َة، َفَمرَّ َعىَل َجَبٍل ُيَقاُل َلُه: مُجرْ َطِريِق َمكَّ

اِكَراُت(")2(. َ َكثرًِيا َوالذَّ اِكُروَن اهللَّ ِ؟ َقاَل: )الذَّ ُدوَن َيا َرُسوَل اهللَّ َُفرِّ َوَما املرْ

وعليه، فإن ذكر اهلل  هو العالج الرباين والدواء القرآين ألمراض النفس البرشية، 
به تزكى النفوس وحتيى القلوب وتسمو روحانية العبد.

فبالذكر يرتفع اإلنسان عن هذا العامل الرتايب، وعن حطام الدنيا الفائت، ذلك أن 
َن الناس، وَيُقضُّ مضاجعهم –ما يدخل عليهم من مهوم الدنيا، وما  الداء الذي يغتال َأمرْ
يشغلهم من توقعات األمور فيها.. وإنه ال دواء هلذا الداء، إال باللجوء إىل اهلل، والفرار إليه، 

وتذكر سلطانه املبسوط يف هذا الوجود، وأمره القائم عىل كل موجود.

فقه النرص والتمكني، عل الصاليب، ص244.  )1(
صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب احلث عىل ذكر اهلل تعاىل، ح6808.  )2(
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فزكى  عليه،  واإلقبال  تعاىل  اهلل  ذكر  عىل    أصحابه  برتبية    النبي  قام   وهلذا 
أرواحهم بأنواع العبادات والطاعات، كالتهليل والتسبيح والتحميد، وقيام الليل، والصالة 
–فرائض ونوافل- وتالوة القرآن، وجمالس اإليامن، والتأيس بأذكاره ودعواته ، والدعاء 
املوت، ومكارم  ، والتوبة واالستغفار، واخلوف والرجاء، وذكر  بآدابه، والصالة عليه 

األخالق، حتى تطهرت نفوسهم  من أدراهنا واتصلت بخالقها.

ج( األخالق اإلسالمية:

وَن  ٌع َوِستُّ ٌع َوَسبرُْعوَن َأورْ بِضرْ بِضرْ ِ : "اإِلياَمُن  َرَة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ َعنرْ َأيِب ُهَريرْ
ِمَن  َبٌة  ُشعرْ َياُء  َ َواحلرْ ِريِق  الطَّ َعِن  اأَلَذى  إَِماَطُة  َناَها  َوَأدرْ  ، ُ اهللَّ إاِلَّ  إَِلَه  اَل  ُل  َقورْ َضُلَها  َفَأفرْ َبًة،  ُشعرْ

اإِلياَمِن")1(. 

وعن أيب الدرداء  قال : سمعت النبي  يقول: "ما من يشء يوضع يف امليزان أثقل 
من حسن اخللق، وإن صاحب حسن اخللق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصالة")2(. 

ويف رواية: "وأن اهلل ليبغض الفاحش البذيء")3(.

 وعن أيب هريرة  قال: سئل رسول اهلل  عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة؟ فقال: 
"تقوى اهلل وحسن اخللق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: الفم والفرج")4(.

عن جابر : أن رسول اهلل  قال: "إن من أحبكم إيل وأقربكم مني جملسا يوم القيامة 
أحاسنكم أخالقا، وإن أبغضكم إيل وأبعدكم مني جملسا يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون 
قال:  املتفيهقون؟  فام  واملتشدقون  الثرثارون  علمنا  قد  اهلل:  رسول  يا  قالوا  واملتفيهقون" 
املتكربون")5(. والثرثار هو الكثري الكالم، واملتشدق: الذي يتطاول عىل الناس يف الكالم 

ويبذو عليهم.

صحيح مسلم، كتاب اإليامن، باب شعب اإليامن، ح153. سنن النسائي، كتاب اإليامن ورشائعه،   )1(
باب ذكر شعب اإليامن، ح5005.
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إن األخالق هي عبارة روافد هنر اإليامن، هبا يكتمل، وهبا يكون املسلمون خري أمة 
 صحابته عىل األخالق العالية، فكانوا رمحاء بينهم،  النبي  أخرجت للناس. ولقد ربى 
شيمتهم العفو والسامحة، والرفق والرمحة، وحب اخلري خللق اهلل مجيعا حتى ألعدائهم، ال 
يؤذون أحدا، وال خيوضون يف عرض أحد، وال يسبون أحدا، وال يتهمون أحدا، وال يتتبعون 
عثرات أحد، وال يكفرون أحدا...! كان جل كالمهم اخلري والذكر وقول احلق، يميطون 
األذى املادي واملعنوي من طريق الناس، وييرسون هلم السبل إىل رهبم، كانوا يقولون يف 
اخلري »نحن« ال »أنا« مل يكونوا أنانيني، وال مصلحيني، وال متعصبني، وال عنرصيني، وال 
التائب... وبحسن خلقهم دانت هلم الرقاب  متكربين، بل كان الواحد منهم يفرح بتوبة 

ودانت هلم البقاع ودان هلم ملوك األرض وجبابرتا وقيارصتا.

إن األخالق هي جوهر رساالت السامء عىل اإلطالق؛ وإن من أهم مقاصد البعثة 
إمتام صالح األخالق ومكارمها وبناء رصحها ودعامتها، وإشاعة روحها يف نفوس األفراد 
ُبِعثت ألمتِّم صالح األخالق«)1(. بل إن  واألرس واملجتمعات، والعمل عىل تقويمها »إنام 
اهلدف األساس من كلِّ رساالت السامء هدف أخالقي. وبقاء األمم واستمرارها مرتبط 
بأخالقها، إن صلحت بقيت وعزت واستمرت، وإن فسدت فنيت وذلت وذهبت. وإذا 
أصيبت أمة يف أخالقها فكربِّ عليها أربعا لوفاتا! وإذا أصيبت أمة يف أخالقها فنبئها عن 

قرب زواهلا!

4- الصدق يف القول والعمل:

بالصدق يعرف املنافق من املخلص الصادق، والصدق خروج عن خصال النفاق. 
وهلذا ربى النبي  أصحابه عىل هذه الصدق اجلامع ملكارم األخالق، صدق مع اهلل وصدق 

مع الناس. وصدق يف القول والعمل. 

فالصدق برهان املحبة واإليامن، ولنا يف املهاجرين إىل احلبشة واملهاجرين من بعدهم 
إىل املدينة أنموذجا كامال معربا عن حقيقة الصدق.

مسند امحد بن حنبل، 381/2. قال شعيب األرنؤوط: حديث صحيح.   )1(
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ملا  املهاجرين إىل احلبشة  أولئك  والصدق منجاة، ونتائجه محيدة، وقد رأينا صدق 
سأهلم النجايش عن قوهلم يف املسيح عيسى ، فبينوا موقف اإلسالم يف ذلك دون حماباة 
أو متويه  لبطارقة النجايش وللنرصانية السائدة يف احلبشة آنذاك التي ختالف عقيدة اإلسالم 
يف ذلك، بل قالوا كلمة احلق، ومل خيافوا يف اهلل لومة الئم، صدقوا اهلل فصدقهم اهلل، فآمنهم 

من مكر املاكرين وكيد الكائدين، وأحسن هلم ثواهبم يف الدنيا واآلخرة.

يق لصدقه وتصديقه ملن جاء بالصدق نث ٿ    دًّ ب بالصِّ وهذا سيدنا أبو بكر ُلقِّ
ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ )1(  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   مث ]الزمر[. 

أضف إىل ذلك املهاجرين إىل املدينة، فكانت اهلجرة متحيصا واختبارا لصدق إيامهنم 
وحبهم لنبيهم ونرصتم لدينهم، وبذهلم الغايل والنفيس يف سبيل عقيدتم.  

وصدق احلق جل ذكره الذي قال يف أولئك الرجال الذين تربوا يف حضن الصحبة 
النبوية، وارتشفوا من أصلها الصدق واإلخالص: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  مث  ]األحزاب[.

5- السخاء والعطاء:

اإلنفاق  إذ  الكريم؛  القرآن  يف  وردت  التي  اإلنفاق)2(  معاين  كل  جيمع  السخاء  إن 
ولذلك  للصدق،  األول  الربهان  هو  السخاء  فإن  وعليه،  اإليامن،  كامل  يف  أساس  رشط 
تلقى الصحابة  تربية راقية عىل البذل والعطاء والكرم والسخاء واإلحسان إىل الناس، 
أزالت من نفوسهم شح النفس الفردية وضنها، فتخلصوا  من تلك األمراض كلها، وبذلوا 

أمواهلم يف سبيل إعزاز الدين، وإعالء كلمة احلق.

أي: بالصدق ألنه قد جييء اإلنسان بالصدق، ولكن قد ال يصدق به، بسبب استكباره ، أو احتقاره   )1(
ملن قاله وأتى به، فال بد يف املدح من الصدق والتصديق، فصدقه يدل عىل علمه وعدله، وتصديقه 

يدل عىل تواضعه وعدم استكباره. تفسري السعدي، 724/1.
ر. فتح الباري، 437/8. َق بِِه َأُبو َبكرْ د، َوَصدَّ مَّ ِق حُمَ درْ َعالَِية: "الَِّذي َجاَء بِالصِّ َوَعنرْ َأيِب الرْ  

كالزكاة والصدقة، والكرم وإيتاء ذي القربى واليتامى واملساكني، وإطعام الطعام...  )2(
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والفتنة،  االبتالء  عصا  هم  ظهور  هلبت  الذين  العبيد  حرر   بكر أبو  سيدنا  فهذا 
ه محامة، كام أعتق عامر بن فهرية،  أعتق بالال ملا أرسف بنو مُجح يف تعذيبه وإيذائه، وأعتق أمَّ

وأم ُعبيس، وزنِّرية، والنهدية وابنتها، وجارية بني مؤمل وغريهم.

حتى قال له أبوه أبو قحافة: "يا بني أراك تعتق قوما ضعافا، فلو أعتقت  قوما جلداء 
يمنعوك،  فقال: يا أبت  إين أريد ما أريد. ]يعني: أريد اهلل[، فقيل فيه نزلت: نث ڀ   
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      

ڦ   مث   ]الليل[، إىل آخر السورة")1(.

كام بذل سيدنا أبو بكر الصديق  كل ماله ملا هاجر النبي  إىل املدينة. فعن ُعَمَر 
ُت  َفُقلرْ َمااًل،  ِعنرِْدي  َذلَِك  َفَواَفَق  َق  َنَتَصدَّ َأنرْ     ِ اهللَّ َرُسوُل  َأَمَرَنا   " قال:    اِب طَّ َ اخلرْ برَْن 
ِ  "َما َأبرَْقيرَْت  ِف َمايِل، َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ ًما َقاَل: َفِجئرُْت بِنِصرْ ُتُه َيورْ ٍر إِنرْ َسَبقرْ بُِق َأَبا َبكرْ َم َأسرْ َيورْ الرْ
ِلَك؟".  َأبرَْقيرَْت أَلهرْ َما  ٍر  َبكرْ َأَبا  "َيا  َفَقاَل:  َدُه  ِعنرْ َما  بُِكلِّ  ٍر  َبكرْ َأُبو  َوَأَتى  َلُه  ُت:ِمثرْ ُقلرْ ِلَك؟".  أَلهرْ

بُِقُه إىَِل يَشٍء َأَبًدا")2(. ِ اَل َأسرْ ُت َواهللَّ َ َوَرُسوَلُه. ُقلرْ ُم اهللَّ َقاَل: َأبرَْقيرُْت هَلُ

كانوا  يتسابقون إىل اخلريات، وإىل البذل يف سبيل اهلل، ال إىل حطام الدنيا الفاين، 
ونعيمها الزائل. 

وهذا سيدنا عمر  ينفق نصف ماله يف سبيل اهلل، وذاك سيدنا عثامن املعطاء جيهز 
ُ َلُه".  زرْ َهُؤاَلِء َغَفَر اهللَّ هِّ جيش العرسة)3(، مبارشة ملا سمع نداء احلبيب األعظم : ""َمنرْ جُيَ
ِقُدوا ِعَقااًل َواَل ِخَطاًما")4(. سارع إىل رضوان اهلل  مَلرْ َيفرْ مرْ َحتَّى  ُتُ زرْ ِة َفَجهَّ َ نِى َجيرَْش الرُْعرسرْ َيعرْ

ومغفرته وفضله.

بإيامهنم  املدينة فقد تركوا أمواهلم وأهلهم ورحلوا  أما املهاجرون إىل احلبشة وإىل   
وحمبتهم لنبيهم  ، وجعلوا أنفسهم وأمواهلم وقفا هلل.

عيون األثر )حتقيق: اخلطراوي ومتو(، 203/1.  )1(
سنن الرتمذي، كتاب املناقب عن رسول اهلل ، باب يف مناقب أيب بكر، ح3684. َقاَل أبو عيسى: َهَذا   )2(

َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.
وسيأيت احلديث عن ذلك يف بابه.  )3(

سنن النسائي، كتاب اجلهاد، باب فضل من جهز غازيا، ح3182.  )4(
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من  يمنعوه  أن  وأرادوا  قريش  كفار   اعرتضه  ملا    الرومي  صهيب  سيدنا  فهذا 
اهلجرة إىل املدينة -ملا أمر النبي  باهلجرة إليها-، قالوا له: "أتيتنا صعلوكا حقريا، فكثر 
مالك عندنا، وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن خترج باملك ونفسك، واهلل ال يكون ذلك؛ 
فقال هلم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مايل أختلون سبيل؟ قالوا: نعم. قال: فإين جعلت 

لكم مايل. فبلغ ذلك رسول اهلل ، فقال: "ربح صهيب ربح صهيب"")1(.

َاُء.  َن َما َمَعَنا إاِلَّ املرْ َرَة  : "َأنَّ َرُجاًل َأَتى النبي   َفَبَعَث إىَِل نَِسائِِه، َفُقلرْ وَعنرْ َأبِى ُهَريرْ
، َأورْ ُيِضيُف َهَذا". َفَقاَل َرُجٌل ِمَن اأَلنرَْصاِر َأَنا. َفانرَْطَلَق بِِه إىَِل  ِ : "َمنرْ َيُضمُّ َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ
َيايِن. َفَقاَل َهيِّئِي  َدَنا إاِلَّ ُقوُت ِصبرْ : َما ِعنرْ ، َفَقاَلترْ  ِ ِرِمي َضيرَْف َرُسوِل اهللَّ َرَأتِِه، َفَقاَل َأكرْ امرْ
َبَحترْ  َياَنِك إَِذا َأَراُدوا َعَشاًء. َفَهيََّأترْ َطَعاَمَها َوَأصرْ ِمي ِصبرْ اَجِك، َوَنوِّ بِِحي رِسَ َطَعاَمِك، َوَأصرْ
اَم  ُ َأهنَّ ُيِرَيانِِه  َفَجَعاَل  ُه،  َفَأترْ َفَأطرْ اَجَها  رِسَ ِلُح  ُتصرْ ا  َ َكَأهنَّ َقاَمترْ  ُثمَّ  ا،  َياهَنَ ِصبرْ َمترْ  َوَنوَّ اَجَها،  رِسَ
َلَة -َأورْ  يرْ اللَّ  ُ "َضِحَك اهللَّ َفَقاَل:      ِ َرُسوِل اهللَّ إىَِل  َغَدا   ، َبَح  َفَلامَّ َأصرْ  ، ِ َطاِوَينيرْ َفَباَتا  ُكاَلِن،  َيأرْ

ُ نث ...  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ   َعِجَب-منرْ َفَعالُِكاَم  َفَأنرَْزَل اهللَّ
حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   مث  ]احلرش["")2(.

وهذا سيدنا عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام كان ال يسمع آية من كتاب اهلل تعاىل 
تدعو إىل البذل يف سبيل اهلل، إال وسارع إىل تنفيذها، منفقا يف سبيل اهلل الغايل والنفيس، عن 
نافع قال:"عن ابن عمر أنه كان ال يعجبه يشء من ماله إال خرج منه هلل عز وجل قال: وربام 
تصدق يف املجلس الواحد بثالثني ألفا")3(، وعنه أيضا"ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف 

إنسان")4(.

أضف إىل ذلك أن النبي  ملا أعلن اإلخاء بني املهاجرين واألنصار، تكافلوا بينهم 
يف كل حاجة من حاجيات احلياة، فأغدق األنصار عىل إخواهنم من املهاجرين باخلريات، 

سرية ابن هشام، 348/2.  )1(
ثُِروَن َعىَل َأنرُْفِسِهمرْ َوَلورْ َكاَن هِبِمرْ َخَصاَصٌة﴾،  صحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب: ﴿َوُيؤرْ  )2(

ح3798.
صفة الصفوة، 220/1.  )3(

صفة الصفوة، نفس اجلزء والصفحة..  )4(
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فكانوا يتوارثون بينهم، حتى نزلت آية التوارث التي خصته بالعصبة، لكن التآزر واملواساة 
ِسمرْ  "اقرْ  : اأَلنرَْصاُر للنبي  َقاَلِت  َقاَل:    َرَة  ُهَريرْ َأبِى  والتعاون استمر بني املسلمني، فَعنرْ 
َنا  َمَرِة. َقاُلوا: َسِمعرْ ُكُكمرْ يف الثَّ ِ َُئوَنَة َوُنرشرْ ُفوَنا املرْ َوانَِنا النَِّخيَل. َقاَل: اَل. َفَقاُلوا: َتكرْ َ إِخرْ َنَنا َوَبنيرْ َبيرْ
رأينا مثل قوم قدمنا  ما  يا رسول اهلل،   : املهاجرون  "قال  قال:    أنس  َنا")1(. وعن  َوَأَطعرْ
املؤونة وأرشكونا يف  َكفونا  لقد  قليل، وال أحسن بذال يف كثري،  عليهم أحسن مواساة يف 
املهنأ، حتى لقد حسبنا أن يذهبوا باألجر كله. قال: "ال، ما أثنيتم عليهم ودعوتم اهلل عز 

وجل هلم"")2(. 

وصور البذل والسخاء والعطاء عند هؤالء الرجال العظامء ال تنتهي، ألهنم تربوا يف 
حضن الصحبة املصطفوية املحمدية.

6 - ربط العلم)3( النافع بالعمل الصاحل:

أ- العلم النافع:

إن القرآن الكريم والسنة النبوية أشادا بالعلم وجعاله من أعظم القربات، وأرفع 
احلسنات، وأكدا أنه الطريق األرحب لرفعة الدنيا وعز اآلخرة، كام قال تعاىل: نث ...  مب  

ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج  مج   مث ]املجادلة[.

بمكارم  حياته  ويضبط  اإلنسان،  سلوك  وحيسن  اهلل،  عىل  يدل  مل  إذا  العلم  ولكن 
األخالق وفضائل األعامل، ويدفع الناس يف طريق اخلري... فام قيمته؟ إن العلم النافع هو 
الذي يضيف للحياة نفعا، للخالئق والكائنات فائدة، وليس هو القراءة والكتابة فحسب، 

إنه ترق دائم وإضافة خرية مستمرة...

صحيح البخاري، كتاب املزارعة، باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وترشكني وغريه وترشكني يف   )1(
الثمرة، ح2325. 

مسند اإلمام أمحد، مسند املكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك ، ح13097.   )2(
ل إىل اهلل، وكل معلومة ال توصل إىل اهلل فليست  "العلم يف لغة القرآن والسنة وعند أهل اهلل: ما وصَّ  )3(
ًدا بعامرة األرض وبعبادة اهلل، والعلوم ال تقترص عىل الفقه والرشيعة إىل  ُمنا دائام كان مقيَّ بعلم، فِعلرْ

آخره، بل اهلل قد قدم قراءة الكون عىل قراءة كتابه املذكور؛ فإن الكون أسبق من القرآن".
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فإذا مل ُيصلح العلم احلياة ويرقيها، وينظمها وجيملها وجيعلها سهلة ميرسة فام قيمة 
هذا العلم؟!

فإذا مل ينفع العلم ومل يتأثر اإلنسان به َفَقَد القيمة عند صاحبه فلم يعد يتأثر به القلب، 
ومل يكبح مجاح النفس ويردها عن نزواتا ونوازعها فيصبح جراء ذلك عمل اإلنسان صورا 
ال يمتد يف األرض، وال يصعد إىل السامء؛ وهلذا فقضية العلم جد خطرية يف حياة األمم، 
وكم مر عىل هذه األرض من أمم أصبح العلم فيها مظهرا دون جوهر، وهيكال ال روح 
فيه، فاهنارت األمم وأصبحت أثرا بعد حني، وهلذا البد أن يكون العلم نافعا وثيقا بصالح 
سديد،  بإطار  تأطريه   من  والبد  وجمتمعه،  وأرسته  نفسه  يف  ومعاده،  معاشه  يف  اإلنسان 

وتوجيه قويم رشيد )1(.

إن العلم هو أمىض سالح بعد اإليامن، وهو الرساج امليضء للطريق، ودليل العمل 
الرشيعة  يف  أقدامنا  ورسخ  إليه،  بمصرينا  وبرصنا  تعاىل  اهلل  إىل  قربنا  ما  والعلم  الصالح، 
الغراء، ودلنا عىل واجبنا ورسالتنا يف هذه احلياة، وهو نور يف قلب من أيده اهلل بمدده وفتح 

له بصريته، ثم تأيت العلوم الكونية تباعا ألهنا تدعونا إىل التدبر يف ملكوت اهلل.

وليس العلم ما انتكست فيه اإلرادة، وقل الفهم، وتكدست فيه النقول، إنام العلم 
النافع الذي تربى عليه الصحابة  يف املدرسة النبوية، هو ذلك العلم الذي يبني أمة وينظم 
املجتمع ويقيم العدل فيه، ويعيد الوعي يف عقل املؤمن، ويعيد كل معرفة كونية إىل منبعها 

وأصلها بعلم احلق...  

وألمهية العلم يف  الرتبية والسلوك تلقى الصحابة   الرتبية  عليه من املصحوب 
رسول  وبايعوا  اخلزرج  من  النفر  أولئك  أسلم   ملا  ولذلك  ؛  األكرم  واحلبيب  األعظم 
، وأمره أن يقرئهم القرآن،   -بيعة العقبة األوىل- بعث معهم مصعب بن عمري  اهلل 

ويعلمهم اإلسالم، ويفقههم يف الدين.

"عقبات يف طريق البناء"، مقال لفاروق محادة، جملة بصائر الرباط، ص25-27، باختصار.   )1(
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-ريض  األشعري  موسى  وأبا  جبل  بن  معاذ    اهلل  رسول  وموالنا  سيدنا  وبعث 
اهلل عنهام- إىل اليمن ليعلام الناس اإلسالم، وُيفقهوهم يف الدين، وأوصامها بسنة التدرج 
ِه َأنَّ النبي   َبَعَث ُمَعاًذا َوَأَبا ُموَسى إىَِل  َدَة َعنرْ َأبِيِه َعنرْ َجدِّ والتيسري.  فَعنرْ َسِعيِد برِْن َأبِى ُبررْ

َتِلَفا" )1(. َرا، َوَتَطاَوَعا َواَل خَترْ ا َواَل ُتَنفِّ َ ا، َوَبرشِّ َ ا َواَل ُتَعرسِّ َ َيَمِن َقاَل: " َيرسِّ الرْ

وملا دخلت فاطمة بنت اخلطاب وبعلها سعيد بن زيد -ريض اهلل عنهام- يف اإلسالم 
كان سيدنا خباب يقرئهام القرآن)2(.

وذلك يدل عىل أمهية العلم واملعلم يف الرتبية والسلوك، فاهلل يعبد بعلم، واالقتداء 
بنبيه الكريم  يكون بعلم، وتطبيق رشيعته يكون بعلم.. 

اثني عرش  إيل منكم  "أخرجوا  قال هلم    النبي  بايع األنصار  ملا  الثانية  العقبة  ويف 
فأخرجوا اثني عرش نقيبا، تسعة من اخلزرج، وثالثة  نقيبا، يكونون عىل قومهم بام فيهم". 

من األوس")3(.

فقال النبي  للنقباء: "أنتم عىل قومكم بام فيهم كفالء، ككفالة احلواريني لعيسى 
بن مريم، وأنا كفيل عىل قومي"، قالوا: نعم")4(.

واالهتامم  ومساعدتم،  وتوجيههم،  أصحاهبم،  تعليم  يف  كفالء،  النقباء  فهؤالء 
بشئوهنم، وقضاء حوائجهم...

للعلم،  تفرغوا  الذين  الصفة)5(  أهل   عن  الصامت  بن  عبادة  سيدنا  وحيكي 
ناسا  "علمت   : يقول  ومدارسته،  القرآن  وقراءة  للعبادة  النبوي  املسجد  يف  واعتكفوا 
من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إيل رجل منهم قوسا، فقلت ليست بامل، وأرمي 

صحيح البخاري، كتاب اجلهاد، باب ما يكره من التنازع واالختالف، ح 3038.  )1(
انظر: عيون األثر )حتقيق: اخلطراوي ومتو(، 219/1. وسرية ابن هشام، 240/1.  )2(

تاريخ الطربي، 578/1. الفصول يف سرية الرسول ، ص31. سرية ابن هشام، 321/1.  )3(
تاريخ الطربي، 578/1.  )4(

الصفة: مكان يف مؤخر املسجد النبوي مظلل أعد لنزول الغرباء فيه ممن ال مأوى له وال أهل، وكانوا   )5(
يكثرون فيه ويقلون بحسب من يتزوج منهم أو يموت أو يسافر. فتح الباري، 666/6.
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عنها يف سبيل اهلل. فسألت رسول اهلل  عنها فقال: "إن رسك أن تطوق هبا طوقا من نار 
فاقبلها")1(، وعنه أيضا قال: "كان رسول اهلل   ُيشغل، فإذا قدم رجل مهاجر عىل رسول 
اهلل  دفعه إىل رجل منا يعلمه القرآن، فدفع إيل رسول اهلل  رجال وكان معي يف البيت 

أعشيه عشاء أهل البيت، فكنت أقرئه القرآن...")2(.

وقد كان هدي النبي  يف التعليم: بتوجيه اهلمم والعزائم إىل عوايل األمور، ومعايل 
املقاصد، وأن يكون املؤمن عايل الرأس يف غري كرب، وعزيز النفس يف غري عجب، وأصيل 

الرأي يف غري أنفة.

كام اعتنى  "بتعليم القرآن عناية عظيمة خصوصا بالنسبة للصبيان الصغار، وال 
شك أن يف ذلك فائدة كربى وهي ألجل أن يتوجه الصغار إىل اعتقاد أن اهلل هو رهبم، وأن 
هذا كالمه تعاىل، وألجل أن ترسي روح القرآن يف قلوهبم ونوره يف أفكارهم ومداركهم 
وحواسهم، وألجل أن يتلقن الطفل عقائد القرآن منذ الصغر، وأن ينشأ ويشب عىل حمبة 
عىل  والسري  بأخالقه  والتخلق  مناهيه  عن  واالنتهاء  بأوامره  واالئتامر  به  والتعلق  القرآن 

منهاجه.

وكان الصحابة  أول من قرأ يف مدرسة القرآن وتربى هبديه واهتدى برتبيته واختذه 
القرآن  آداب  القرآن  مع  يعلمهم    النبي  كان  وقد  وعلموه،  وتعلموه  فقرؤوه  هجريه، 

الكريم ليعرف حقه فيعظمه وحيرتمه.

إضافة إىل ذلك ومما كان يعتني به يف حلقة العلم النبوية تفسري كتاب اهلل العظيم، فقد 
كان املصطفى  يفرس هلم بنفسه بعض آيات القرآن الكريم.

كام اعتنى  يف تعليم أصحابه بذكر الوقائع التارخيية، وسنن اهلل يف األمم الغابرة، 
وإقباهلم  والتذكري  العلم  إىل جمالس  النفوس  لتشويق  أعظم عامل  املحمودة  السنة  "وهذه 

عليها برغبة وتعلق.

سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب األجر عىل تعلم القرآن، ح257، قال األلباين: صحيح، سنن   )1(
أيب داود، كتاب اإلجارة، باب يف كسب املعلم، ح3416.

 .324/5 ، مسند اإلمام أمحد، باقي مسند األنصار، حديث عبادة بن الصامت  )2(
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ومن الطرائق التي سلكها  يف تربية وتعليم أصحابه رضب األمثال، فكان يقرب 
املسائل باألمثال، "واملثل من أوضح السبل وأظهرها يف تصوير احلقيقة وتوضيحها وتقريبها 

إىل ذهن السامع")1(.

وهنا البد أن نذكر حديثا رائعا نلمح منه  وسيلة من وسائل  الرتبية التعليمية النبوية 
ا يف الرَْوَسِط َخاِرًجا  ا ُمَربًَّعا، َوَخطَّ َخطًّ للصحابة، َعنرْ َعبرِْد اهللَّ  َقالَ: "َخطَّ النبي  َخطًّ
ِمنرُْه، َوَخطَّ ُخُطًطا ِصَغاًرا إىَِل َهَذا الذي يف الرَْوَسِط، ِمنرْ َجانِبِِه الذي يف الرَْوَسِط َوَقاَل:  "َهَذا 
ُطُط  ُ اإِلنرَْساُن ، َوَهَذا َأَجُلُه حُمِيٌط بِِه -َأورْ َقدرْ َأَحاَط بِِه- َوَهَذا الذي ُهَو َخاِرٌج َأَمُلُه، َوَهِذِه اخلرْ

َشُه َهَذا"" )2(. َطَأُه َهَذا هَنَ َشُه َهَذا، َوإِنرْ َأخرْ َطَأُه َهَذا هَنَ َراُض، َفإِنرْ َأخرْ َغاُر اأَلعرْ الصِّ

والكتابة  القراءة  فن  تطوير  فإن  ولذلك  كبريا؛  اعتناء  هبا  اعتنى  فقد  الكتابة  وأما 
أهم  من  يعترب  إنام  اإلسالم  دعوة  نرش  مع  كبريا  اهتامما  وإيالءمها  وإشاعتهام،  وتروجيهام 
الربكات الدنيوية التي أفاض هبا اإلسالم عىل الناس مجيعا، وهو اجلميل العظيم واملن الكبري 
الذي أسداه اإلسالم إىل البرشية مجعاء. وخري دليل عىل ذلك ما حدث يوم بدر، حيث أمر 
الرسول  لألرسى الذين مل جيدوا ما يفتدون به أنفسهم أن يعلموا أوالد األنصار الكتابة، كام 
فة الذين بلغ عددهم مئة شخص كانوا يركزون عىل جانب القراءة والكتابة  أن أصحاب الصُّ
ويتعلموهنا، وكانوا يتعلمون الدين واألحكام الرشعية")3(. ويكفينا فخرا أن أول ما نزل عىل 

نبينا  من القرآن قوله سبحانه وتعاىل: نث چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  مث  ]العلق[. 

عالوة عىل أن أسمى الطرائق الرتبوية النبوية أنه  كان يويل السائل عناية ورعاية 
بالطمأنينة  وشعورا  كبرية  ثقة  بذلك  فيكسبه  وإعظاما،  وإكراما  واحرتاما  وتقديرا  خاصة 
 العلمية من إلقاء السؤال عىل أي كيفية، وال تصده  الكاملة بحيث ال متنعه هيبة النبي 
بقياده ساعيا يف طلب رشاده، وأنظار  الضمري ملقيا  بام يف مكنونات  التعبري   عن  رتبته 

حرضة املريب الكامل  حتوطه من كل جانب، وحتميه من كل منتقد أو عائب )4(.

حممد  اإلنسان الكامل، حممد السيد علوي املالكي احلسني، ص218 وما بعدها.  )1(
صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب يف األمل وطوله، ح6417.  )2(

سرية أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها، ص56.  )3(
حممد  اإلنسان الكامل، ص228.  )4(
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واختلفت وسائل التعليم النبوية، فقد يكون التعليم عن طريق سؤال يوجه للنبي 
 فيجيبه، أو يسأهلم هو ال ليجيبوه، بل ليشوق السامع ليصغي بقلبه وأذنه إىل اإلجابة، 
كام كان خياطب الناس عىل قدر ما تستوعبه عقوهلم وأفهامهم، وإذا تكلم أعاد الكالم ثالثا 

ليفهمه اجلميع وليستوعبوه.

من  الصحابيات  من  وكان  الرجل،  بتعليم  اهتم  كام  املرأة  بتعليم    النبي  واهتم 
حيرضن جمالس العلم يف املسجد النبوي، حرصا منهن عىل تلقي العلم من فيه سيد الوجود 
يق ريض اهلل عنهام،  دِّ يقة بنت الصِّ دِّ ، أشهرهن أم املؤمنني النقية اجلليلة الفقيهة العاملة الصِّ
التي كانت تفتي الصحابة وجتيبهم عىل أسئلتهم، واشتهرت برواية حظ وافر من األحاديث 
النبوية الرشيفة، إىل غري ذلك من الصحابيات الالئي اشتهرن بالعلم وأخرج هلن أصحاب 

احلديث يف كتبهم وكذلك أصحاب املغازي والسري.

ومما سبق ذكره يتضح لنا جليا املنهاج النبوي يف التعليم واحلض عىل العلم، ذلك 
املنهاج الذي مل يرتك جماال من جماالت احلياة إال عني هبا، وأوالها اهتاممه، واختذ يف ذلك 
طرقا ووسائل متنوعة، عىل نورها يتم إرساء أسس معرفة صحيحة تتوج بالعمل الصالح، 

ائ   ى   ى         ې   ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   نث  تعاىل:  لقوله 
ائ     ەئ  ەئ  وئ           وئ  ۇئ  مث  ]التوبة[. ذلك العمل الذي أسهم يف بناء ذلك 

املجتمع العمراين اإلسالمي األخوي الراقي.

م املسلمون، وتسابقوا إىل طلب العلم، حتى انترش  وهبذا وبفضل الصحبة النبوية تعلَّ
العلم انتشارا واسعا، فقام رصح ذلك املجتمع اإلسالمي اخلالد الذي تلقى توجيهاته من 
معني النبوة، وترشب الرتبية من منبعها النبوي، فكانت نتيجة ذلك الفتح املبني والظهور يف 

األرض، وكانوا بحق خري أمة أخرجت للناس.

ب-العمل الصاحل:
لقد اهتم النبي  بالعمل)1( اهتامما بالغا؛ ألن اإلسالم يربط بشكل مستمر بني العلم 
والعمل، وهذا العمل يعني كل األعامل التي يقوم هبا اإلنسان يف حياته ويقصد هبا وجه اهلل 

أي العمل بنوعيه: العمل العبادي بام جاء يف القرآن الكريم والسنة النبوية، والعمل املنضبط املنتج   )1(
املنظم الدائب.
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تعاىل ونفع الناس ودفع األذى عنهم، وجلب املصالح واملنافع لذاته وألهله ولكل من هو 
مسئول عنه. وكل عمل يشمل عىل ذلك فإنه يندرج حتت مفهومي العبادة والتقوى.

ولقد حض النبي  أصحابه عىل العمل الصالح، فاستجابوا له، ألهنم يتلقون الرتبية 
من املصحوب األعظم ، وهذه سنة اهلل يف التابع واملتبوع، والصاحب واملصحوب، فام 
كانوا رجال تأمل وركون إىل الراحة والكسل، بل كانوا رجال عمل دائب مستمر منضبط 

منتج منظم.

العمل  لكن  الدافعة،  واليقظة  باملعرفة  القلوب  حييي  العمل  أن  األمر،  جوهر  وإن 
الذي حييي القلوب هو ذلك العمل البعيد عن الرشة واحلامس واحلركة الفارغة من اللب، 

والسباحة يف سامء األحالم، والقفز فوق الواقع.

إن العمل الذي يباركه اهلل تعاىل ويؤيد عباده املجاهدين بالغيب به، ويبارك هلم يف 
الذي يكون  العمل  ، هو ذلك  اخلالد   عليه ذلك اجليل  النبي  أرزاقهم، والذي ربى 
التدرج حليفه، والصرب مجاله، والتعاون قاعدته، وحتمل املسؤولية وإسعاد األمة حافزه، 

واإلخالص هلل تعاىل روحه. 

7- الصرب وحتمل األذى:

 : أصحابه  نفوس  تزكية  يف    النبي  سلكها  التي  النفس  تغيري  أساليب  من  إن 
ل األذى يف سبيل اهلل، حتى يتحقق وعد اهلل ونرصه.  الصرب عىل طول الطريق ومشاقه، وحتميّ

بعيدا عن االرجتاالت العنرتية، واألماين املعسولة، والفشل الدائم.

رواه  الذي  احلديث  يف  األذى  وحتمل  الصرب  عىل  ألصحابه    النبي  تربية  وتتضح 
َو يف ِظلِّ  َدة، َوهرْ ٌد ُبررْ َو ُمَتَوسِّ اإلمام البخاري عن خباب بن األرت  قال: "َأَتيرُْت النبي  َوهرْ
ُهُه َفَقاَل:"َلَقدرْ  َمرٌّ َوجرْ َو حُمرْ َ؟ َفَقَعَد َوهرْ ُعو اهللَّ ُت: َأاَل َتدرْ ًة َفُقلرْ ِكنَي ِشدَّ ِ ُرشرْ َبِة، َوَقدرْ َلِقيَنا ِمَن املرْ الرَْكعرْ
ُفُه َذلَِك َعنرْ  ِ ٍم َأورْ َعَصٍب َما َيرصرْ ِديِد َما ُدوَن ِعَظاِمِه ِمنرْ حَلرْ َ َشُط بِِمَشاِط احلرْ َلُكمرْ َلُيمرْ َكاَن َمنرْ َقبرْ
ُ َهَذا  نَّ اهللَّ ُفُه َذلَِك َعنرْ ِدينِِه، َوَلُيتِمَّ ِ ، َما َيرصرْ ِ ِرِق َرأرِْسِه، َفُيَشقُّ بِاثرَْننيرْ ِنرَْشاُر َعىَل َمفرْ ِدينِِه، َوُيوَضُع املرْ

.)1(" َ اُف إاِلَّ اهللَّ َت َما خَيَ َمورْ َ اِكُب ِمنرْ َصنرَْعاَء إىَِل َحرضرْ َر َحتَّى َيِسرَي الرَّ اأَلمرْ

صحيح البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب ما لقي النبي  وأصحابه من املرشكني بمكة، ح3852.  )1(
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وُرغم كل األذى الذي كان ينزله كفار قريش باملؤمنني مل هين من عزمهم، ومل يضعف 
أنفسهم، فهذا عبد اهلل بن مسعود  يرضبونه، فيستمر يف قراءته، وهم يستمرون يف رضبه 

حتى يبلغ ما شاء اهلل تعاىل أن يبلغه غري ملق اهتامما إىل رضهبم.

ضعف  وفيه  تعاىل  باهلل  وآمن  أفراده،  كل  أسلم  الذي  البيت  وهو    يارس  آل  أما 
ب، وأمه سمية  من املال واجلاه وناله ضعف الرق، فرأس األرسة يارس، وهو أبو عامر ُعذِّ
بت، وذهب الفجور بأيب جهل أن يرضهبا برمح يف بطنها فامتت، فكانت أول شهيد يف  ُعذِّ

اإلسالم مات فداء لدينه.

وحتمل سيدنا عامر  أشد األذى والعذاب، فام وهن وما استسلم جلحافل الرشك، 
بل ريض وقلبه مطمئن بقضاء اهلل وقدره، وإن نطق بكلمة ملا بالغوا يف تعذيبه وإيذائه، لكن 

قلبه مطمئن باإليامن.

قومه  به  علم  فلام  إسالمه،  يكتم  كان  الذي    عمري  بن  مصعب  سيدنا  وحتمل 
"حبسوه فلم يزل حمبوسا حتى خرج إىل أرض احلبشة يف اهلجرة األوىل، ثم خرج يف اهلجرة 
الثانية. وكان من أنعم الناس عيشا قبل إسالمه، فلام أسلم زهد يف الدنيا فتحسف)1( جلده 

حتسف احلية")2(.

أمه  أنعم قريش عيشا،  وأعطرهم، وكانت  "من   قبل أن يدخل اإلسالم  كان 
أسلم  فلام  فيأكل،  يستيقظ  )4( عند رأسه  احليس  يبيت وقعب)3(  به وكان  الكلف  شديدة 
  اهلل  رسول  كان  حتى  جسمه،  وهنك  حلمه،  وأذهب  لونه،  غري  ما  الشدة  من  أصابه 
ينظر إليه وعليه فروة  قد رفعها، فيبكي ملا كان يعرف من نعمته، وحلفت أمه حني أسلم 
للشمس  تقف  فكانت  إليها،  يرجع  بظل حتى  تستظل  تأكل وال ترشب وال  أال  وهاجر 

. لسان العرب، مادة: حسف. ُد: تقرشيّ َف اجِللرْ سَّ حَتَ  )1(
صفة الصفوة، 151/1.  )2(

ُعٌب وِقعاٌب وِقَعَبٌة. القاموس  ُجَل، ج أقرْ وي الرَّ َغِر، أو ُيررْ ُم اجلايف، أو إىل الصِّ خرْ ُب: الَقَدُح الضَّ الَقعرْ  )3(
املحيط، باب الباء، فصل العني، ص153.

ُينرَْدُر منه َنواُه، وُربَّام ُجِعَل فيه َسويٌق،  َجُن شديدًا، ثم  َفُيعرْ ٍن وأِقٍط،  َلُط بَِسمرْ ُط، ومَترٌْر خُيرْ احَليرِْس: اخَللرْ  )4(
وقد حاَسُه حَييُسُه، القاموس املحيط، باب السني، فصل احلاء، ص564.
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حتى تسقط مغشيا عليها، وكان بنوها حيشون فاها بشجار وهو عود فيصبون فيه احلساء)1( 
لئال متوت")2(.

الصرب عىل  املسلمون من مرشكي قريش من األذى عظيام، ورزقهم اهلل من  ولقي 
ذلك عظيام، ليدخر هلم  ذلك يف اآلخرة، ويرفع به درجاتم يف اجلنة. واإلسالم يف كل ذلك 

يفشو ويظهر يف الرجال والنساء.

كان يزيدهم رضوان اهلل عليهم اإليالم املستمر إيامنا ويقينا، واستمساكا قويا بدينهم، 
فتحملوا وصربوا وصدقوا، ألهنم تربوا يف حضن الصحبة النبوية، ويف مدرسة الرتبية يف 

دار األرقم بن أيب األرقم.

الشدائد،  عند  ويثبتهم  واحتسابا،  صربا  األذى  حتمل  عىل  يربيهم    النبي  كان 
ويواسيهم ويوصيهم بالصرب والتحمل، ويبرشهم بالدرجات العىل وجنات النعيم، ويلقي 
يف قلوهبم ببيان أن اإليامن يوجب الصرب وحتمل املشاق، وأن ثواب اآلخرة ثمنه من حتمل 
ما يقتضيه احلق يف الدنيا، وببيان أن اهلل تعاىل نارص عباده املؤمنني بعد أن يبلو إيامهنم ويظهر 

صربهم وفق سنته الثابتة، كام كان يقول آلل يارس: "صربا آل يارس فإن موعدكم اجلنة".

هذا، والقرآن ينزل وحيضهم عىل الصرب ويذكرهم بقصص السابقني الذين حتملوا 
أهل  قصة  عليهم  تقص  التي  الكهف  سورة  فنزلت  نرصه،  أتاهم  حتى  وصربوا،  األذى 
اإليذاء واالبتالء، وأووا إىل  ثبتوا عىل دينهم وصربوا عىل  الذين  الفتية  أولئك  الكهف)3( 
"ولكأن القرآن الكريم جييء هبذه القصة، وتتنزل آياتا عىل مجاعة  الكهف فرارا بدينهم، 
–لكأن  َعَنٍت وكيد وبالء يف سبيل عقيدتم  ن من  يلقورْ ما  ن  يلقورْ املسلمني، وهم يف مكة 
القرآن إنام جييء هبذه القصة يف هذا الوقت لريبط عىل قلوب تلك اجلامعة القليلة املستضعفة 

احَلَساُء: مثل َسالم الطبيخ الرقيق حيسى. املصباح املنري، كتاب احلاء، مادة: حيس، ص85.  )1(
الروض األنف، 252/2.  )2(

البرشية، وتذيبها، وتطهريها مما علق عىل مشجبها من  النفس  القصة هي أفضل وسيلة لرتبية  إن   )3(
اآلفات والعاهات والعلل، وإذا أحكمت صورتا وأحداثها كان هلا تأثري قوي يف الرتبية، وهلذا عني 
هبا القرآن الكريم اعتناء كبريا، ملا فيها من العرب والعظات تنفع السالك إىل ربه املجاهد يف سبيل اهلل، 

احلامل للواء الدعوة إىل اهلل.
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من املؤمنني، ولريهَيم مثال طيًبا للمؤمنني الذين يسكن اإليامن قلوهَبم، ويمأل مشاعرهم، 
إليه أصحاب الكهف  نبييّ وال كتاب.. ثم لكأن فيام اجته  الفطرة من غري  استجابة لدعوة 
من اهلجرة بدينهم، إشارة واضحة إىل منافذ الَفَرج واخلالص، من مواطن الكيد والبالء، 

بالتحول من دار إىل دار، واالنتقال من بلد إىل بلد!!")1(.

الذين  التي تقص عليهم قصة أصحاب األخدود)2(  الربوج  ونزلت كذلك سورة 
عىل  وحتضهم  تواسيهم  كثرية  آيات  أخاديد...ونزلت  يف  وأحرقوا  عظيام  ابتالء  ابتلوا 
الصرب، حتى يقيض اهلل أمرا كان مفعوال، وحتى تتحقق سنة اهلل يف الكافرين الذين فتنوا 

املؤمنني واملؤمنات عن دينهم، نحو قوله جل ذكره: نث ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ    گ  مث  ]الربوج[، هذا توعد من اهلل تعاىل ألهل 
الكفر والضالل، الذين فتنوا املؤمنني يف دينهم، وآذوهم، وصدوهم عن دينهم، بالعذاب 

الشديد.

وهكذا مضت اآليات القرآنية تذكرهم بسنة اهلل يف الدعوات ويف  الرسل وأتباعهم، 
وأهنم ليسوا وحدهم من تعرض لالبتالء، بل كل من قال ريب اهلل ونبيي رسول اهلل  ابتل 

وامتحن، حتى يتبني صدق إيامنه.

التفسري القرآين للقرآن، عبد الكريم اخلطيب، 599/3.  )1(
أوردها مسلم يف صحيحه والرتمذي يف سننه من حديث سيدنا صهيب  قصة أصحاب األخدود   )2(
مطولة، وجمملها قصة ذلك الغالم الذي كان يتعلم من الساحر، فذات يوم مر براهب فتابعه عىل 
َما  َعَل  َتفرْ الغالم ال تستطيع إىل ذلك سبيال،"َحتَّى  له  فقال  الغالم ملخالفته،  قتل  امللك  فأراد  دينه،  
اًم ِمنرْ  ٍع، ُثمَّ ُخذرْ َسهرْ ُلُبنِي َعىَل ِجذرْ َمُع النَّاَس يف َصِعيٍد َواِحٍد، َوَتصرْ آُمُرَك بِِه. َقاَل: َوَما ُهَو؟ َقاَل : جَترْ
َت َذلَِك  ِمنِي َفإِنََّك إَِذا َفَعلرْ ِ َربِّ الرُْغاَلِم.ُثمَّ اررْ ِم اهللَّ : بِاسرْ ِس، ُثمَّ ُقلرْ َم يف َكبِِد الرَْقورْ هرْ ِكَناَنتِي، ُثمَّ َضِع السَّ
َم  هرْ اًم ِمنرْ ِكَناَنتِِه، ُثمَّ َوَضَع السَّ ٍع، ُثمَّ َأَخَذ َسهرْ َتنِي. َفَجَمَع النَّاَس يِف َصِعيٍد َواِحٍد، َوَصَلَبُه َعىَل ِجذرْ َقَتلرْ
ِغِه  ِغِه َفَوَضَع َيَدُه يِف ُصدرْ ُم يِف ُصدرْ هرْ ِ َربِّ الرُْغاَلِم. ُثمَّ َرَماُه َفَوَقَع السَّ ِم اهللَّ ِس، ُثمَّ َقاَل: بِاسرْ يف َكبِِد الرَْقورْ

ا بَِربِّ الرُْغاَلِم. ا بَِربِّ الرُْغاَلِم، آَمنَّ ا بَِربِّ الرُْغاَلِم، آَمنَّ ِم َفاَمَت. َفَقاَل النَّاُس: آَمنَّ هرْ ِضِع السَّ يِف َمورْ
ُدوِد  ِ َنَزَل بَِك َحَذُرَك َقدرْ آَمَن النَّاُس. َفَأَمَر بِاأُلخرْ َذُر، َقدرْ َواهللَّ َِلُك، َفِقيَل َلُه: َأَرَأيرَْت َما ُكنرَْت حَترْ َفُأيِتَ املرْ  
 . َتِحمرْ وُه ِفيَها. َأورْ ِقيَل َلُه: اقرْ ُ ِجعرْ َعنرْ ِدينِِه َفَأمحرْ َم النِّرَياَن، َوَقاَل: َمنرْ مَلرْ َيررْ َ ترْ َوَأرضرْ َكِك َفُخدَّ َواِه السِّ يِف َأفرْ
رِبِي َفإِنَِّك  ِه اصرْ ُغاَلُم َيا ُأمَّ َرَأٌة َوَمَعَها َصبِىٌّ هَلَا َفَتَقاَعَسترْ َأنرْ َتَقَع ِفيَها، َفَقاَل هَلَا: الرْ َفَفَعُلوا َحتَّى َجاَءِت امرْ
الزهد والرقاق، باب قصة أصحاب األخدود والساحر،  انظر: صحيح مسلم، كتاب   ." قِّ َ احلرْ َعىَل 

ح75011 )3005(، سنن الرتمذي، كتاب تفسري القرآن، باب ومن سورة الربوج، ح3340. 
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لقد كانت عصا األذى تلهب ظهر الضعفاء، فكان هلا أنني، وشكوى، وسمع النبي 
 أنينهم، فكان له أملا ممضا، وشكوا إليه فأشكاهم بالصرب وبرشهم باجلنة.

وملا هاجر أصحاب النبي  إىل املدينة أصيب الكثري منهم ببالء وسقم؛ ألن املدينة 
 ربه  النبي  أوبأ أرض اهلل باحلمى، فصربوا وحتملوا حتى أجهدتم احلمى فدعا  كانت 

فرصف عنهم ذلك.

من هنا كانت الرتبية عىل الصرب هي الوسيلة الناجعة لتجاوز فرتة األزمات، وهي 
حتتاج إىل مدة من الزمن ينتقل اإلنسان فيها من موقف إىل آخر أشد منه ودواليك.   

إن الصرب هو ذلك النور الذي أضاء جلند اهلل األوائل طريقهم، فحققوا العزة ألمتهم، 
ورفعوا راية اإلسالم عالية مرفرفة عىل ربوع املعمورة، وصدق اهلل تعاىل القائل يف كتابه: 
نثھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  مث  ]القصص[. 

8- جتديد القصد والكفاية املادية:

اعتنى سيدنا رسول اهلل   برتبية أصحابه عىل االقتصاد، أي إقامة الوجه هلل تعاىل 
وجتديد القصد إليه والكفاية املادية. عن عامر بن ربيعة   قال النبي  : "أخرس الناس 
صفقة رجل أخلق يديه يف آماله، ومل تساعده األيام عىل أمنيته، فخرج من الدنيا بغري زاد، 

وقدم عىل اهلل تعاىل بغري حجة" )1(. 

ذلك  من  أعم  هو  فيام    استعمله  وقد  املال،  رأس  انتقاص  األصل  يف  فاخلرسان 
كاإليامن والعبادة وهو هبذا يوجه األنظار إىل اعتبار اخلسارة فيام هو أغىل من املال وأعىل 

من اجلاه.

لبلوغ  السعي  يف  واجلهد  بالكد  نفسه  أتعب  رجل  خسارة  الناس  أشد  واملعنى:   
املال واملناصب واجلاه ونحوها،  آماله، ولكن األيام مل تساعده عىل حصول مطلوبه من 
بل عاكسته وخذلته، فهو ال يزال يتشبث بالطمع الفارغ والرجاء الكاذب، ويتمنى عىل 

اجلامع  وضعيف  صحيح  ضعيف.  األلباين:  قال  ح1250.  الصغري،  اجلامع  يف  السيوطي  أخرجه   )1(
الصغري وزيادته، ص125. 
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يوصله  زاد  بغري  باملوت  الدنيا  من  فخرج  كلمته،  به  تسبق  ومل  حكمته  تقتضيه  ال  ما  اهلل 
اتقاء  اآلخرة  إىل  الزاد  العباد؛ ألن خري  بني  األشهاد ويفصل  يقوم  يوم  وينفعه  املعاد  إىل 
باسرتسال  لنفسه  مهلك  فهو  الروائح  اخلبيثة  القبيحة  بأقذارها  تلطخ  قد  وهذا  القبائح، 
األمل، وهجرة العمل، حتى تتابعت عىل قلبه ظلامت الغفلة، وغلب عليه رين القسوة، 
الفاين، فلم يزل مغمورا مقهورا مغموما  بنيل مرامه من ذلك احلطام  ومل يسعفه املقدور 
إىل أن فرق ملك املوت بينه وبني آماله، وكل جارحة منه متعلقة بالدنيا فاتته، فهي جتذبه 
التي ال يريدها، وقدم عىل اهلل تعاىل بغري حجة أو معذرة يعتذر هبا، وبرهان  إىل اآلخرة 
وإعراضه  خسييس  خبيث  يشء  طلب  يف  النفيس  عمره  بتضييعه  تفريطه  عىل  به  يتمسك 

عن عبادة ربه التي إنام خلق ألجلها )1(.

اهلل  إىل  القصد  جتديد  نحو  القوى  استجامع  عىل  أصحابه  يريب    النبي  كان  هكذا 
وشهواتا  الزائل،  ونعيمها  الدنيا  غرور  عن  واإلعراض  إليه،  الوجهة  وتصحيح  تعاىل، 
عن  هم  ُتِزغرْ ومل  متلكهم  ومل  الدنيا  ملكوا  رفيقا،  وتوسطهم  حثيثا،  سريهم  فكان  الفانية، 

اآلخرة، اختذوا أسباب الكسب احلالل، وأنفقوا يف حالل.

والكفاية  اجلاهلني،  تبذير  عن  البعد  هو  االقتصاد  يف  اآلخر  واجلانب  جانب،  هذا 
املادية، وذلك أن صحابة رسول اهلل  ما كانوا رجال كسل ومخول، بل تربوا عىل العمل 
اجلاد، واالهتامم باألعامل املادية من صناعة ومكاسب، حتى ال يكونوا عالة عىل غريهم، 
ولنا أنموذج واضح -عىل اهتامم الصحابة  بالكفاية املادية-، يف املهاجرين األوائل إىل 
أرض احلبشة؛ فلم يكونوا عالة عىل غريهم يف ذلك املجتمع، بل كانوا يكسبون ويامرسون 
ما تعلموه من املهن، وخاصة أنه "كان من بينهم ذو النورين عثامن التقي الطاهر ، وهو 
مع ذلك التاجر املاهر، وقد خرج ومعه بعض ماله، ومل يثبت يف التاريخ أهنم كانوا يف ضيافة 
النجايش، ألهنم كانوا يتزايدون يف اهلجرة وال ينقصون، وإذا كان البد من فرض يف هذا، 
التي تدر عليهم ما يكفيهم  الكاسبة  ليتمكنوا من أعامهلم  يعينهم  أنه كان  أننا نتصور  فهو 

باملعروف من غري إرساف وال تقتري.

حممد  اإلنسان الكامل، ص233.  )1(
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ونتصور حينئذ أمرين نفرضهام فرضا:

أوهلام: أن يكونوا قد قاموا بام يكسبهم القوت، وال يعيشون كالًّ عىل غريهم فليس 
ذلك من مكارم األخالق يف اإلسالم.

ثانيهام: أن نفرض التعاون الكامل بينهم، يعني غنيهم فقريهم والقادر منهم العاجز، 
وإذا كانت املؤاخاة قد نظمت العالقات بني املهاجرين واألنصار، وبني األوس واخلزرج 
بام فعله النبي . فإن التعاون أو املؤاخاة الطبيعية فرضت نفسها يف أرض احلبشة بحكم 
االغرتاب أوال، وبحكم احلاجة إليها ثانيا، وبحكم اخللق اإلسالمي الذي يوجب الرتاحم 
املسلمني  ضعفاء  محاية  من  مكة  يف  كان  ملا  امتدادا  التعاطف  كان  وقد  ثالثا،  والتعاطف 
من أقويائهم، كام كان يفعل أبو بكر من رشاء العبيد املسلمني وإعتاقهم من غري َمنيّ وال 

أذى")1(.

9- اجلهاد يف سبيل اهلل:

   اجلهاد: يعني بذل اجلهود واستفراغ الطاقة لتحقيق املقاصد التي توجه إليها الرسالة 
اإلسالمية يف ميادين احلياة الرتبوية والفكرية واالجتامعية واالقتصادية والعلمية والسياسية 

وغريها يف أوقات السلم واحلرب سواء.

 األرواح واملهج يف سبيل نرصة اإلسالم، والدفاع عن خري  وقد بذل الصحابة 
األنام عليه أزكى الصالة والسالم، أخرجوا من ديارهم، وتركوا أمواهلم وأهليهم يف سبيل 
اهلل تعاىل، وكفلوا الدعوة، وأزالوا كل العراقيل من طريقها، فقرروا سلطان اهلل يف األرض، 
ونرصوا  األرض،  يف  اهلل  كلمة  رفعوا  بل  للبرشية،  املساواة  وحققوا  فيها،  العدل  وأقاموا 

. دينهم ونبيه الكريم

وهنا حقيقة البد من اإلشارة إليها، وهي أن الصحابة  خاضوا مجيع أنواع اجلهاد 
ووجلوا مجيع أبوابه:

خاتم النبيني ، أبو زهرة، 270/1.  )1(
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التعليم  فجهاد  املال،  بجهاد  مرورا  وتذيبها(،  النفس  )تزكية  النفس  جهاد  من   
والعلم، فجهاد الدعوة، فاجلهاد البياين؛ وقد قارع الصحابة  أسامع قريش بتالوة القرآن 

احلجة الدامغة لضالل الوثنية، والكلمة الزاهقة للكفر والرشك. 

 ، فجهاد بناء املجتمع العمراين األخوي: وهذا ما تربى عليه ذلك الرعيل األول
فام عاشوا يف فراغ، وإنام بذلوا قصارى جهدهم وكل ما يف وسعهم، وشمروا عىل ساعد 
اجلد لبناء جمتمع فاضل قاعدته التعاون والتآلف والتآزر، ومجاله املحبة الصادقة، واألخوة 
 ، احلانية، والرمحة الدائمة، ولذلك ملا هاجر من هاجر إىل املدينة هنضوا مجيعا صحبة النبي

َفَبَنورْ املسجد، وشاركوا يف بناء املجتمع واألمة... 

وبينوا  داره،  عقر  يف  الرشك    الكرام  الصحابة  قارع  حيث  السيايس؛  فاجلهاد 
صاحب  منهم  فكان  املدينة؛  يف  اإلسالمية  الدولة  بناء  يف  وأسهموا  وهزله...  هشاشته 
الرس)1(، وصاحب الرشطة)2(، وكان منهم حراس النبي )3(، وكان منهم حراس املدينة 
  ،)6( وكان منهم حجاب النبي،)ليال)4(، وكان منهم من كان يقوم بتنفيذ أحكام احلدود)5
)7(، ومنهم من كلف بجمع املعلومات)8( من األعداء)9(،  ومنهم حاملو خاتم الرسول 
وكان منهم  كتاب الرسول )10(، و كان منهم من كلف بجهاز اإلعالم)11(... إىل غري ذلك 

. وهو: حذيفة بن اليامن  )1(
. وهو: قيس بن عبادة  )2(

وهم: سعد بن زيد األنصاري، والزبري بن العوام، وسعد بن أيب وقاص، وسعد بن معاذ، وحممد بن   )3(
. مسلمة، وأبو أيوب األنصاري، وبالل احلبيش، وزكوان بن عبد قيس، وعباس بن بشري

. وهم: سعد بن أيب وقاص، وبديل بن ورقاء، وأوس بن ثابت، وأوس بن عرابة، ورافع بن خديج  )4(
. وهم: عل بن أيب طالب وحممد بن مسلمة والزبري بن العوام وعاصم بن ثابت وبالل بن رباح احلبيش  )5(

. منهم: أنس بن مالك ورباح بن األسود وأبو أنسة وعبد اهلل بن زغب اإليادي  )6(
يتناوبان عىل  كانا  اهلل عنهام  املري ريض  بن عوف  احلارث  الربيع  وسيدنا  بن  ومها: سيدنا حنظلة   )7(

محله.
ما يطلق عليه اليوم بجهاز املخابرات.  )8(

. منهم سيدنا عمرو اجلهني  )9(
 ... 10( وقد جتاوز عددهم األربعني -حسب ما ذكره كتاب السري واملؤرخون-، منهم اخللفاء األربع(

رواحة،  بن  اهلل  وعبد  ثابت،  بن  كحسان  واخلطباء،  الشعراء  من  عدد  يمثله  كان   اإلعالم  جهاز   )11(
... .وكعب بن مالك، ومن خطبائه: ثابت بن قيس
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من املَهامت التي حتملوها يف هذه الدولة اإلسالمية اجلديدة، كام قاموا بحاميتها من األخطار 
الداخلية واخلارجية، والتزموا بمعاهدة املدينة... 

فجهاد الكفر والفقر: حيث عمل رسول اهلل  عىل معاملة أصحابه عىل قدم املساواة، 
وحث أتباعه األغنياء عىل مساعدة الفقراء واملستضعفني من املؤمنني. فكان اإليثار دأهبم، 
واألخوة رأس ماهلم، اقتحموا عقبة الدنيا والعوائق النفسية من ضن وشح وحتاسد وتنافس 

عىل حطام الدنيا الفاين، فطردوا الفقر أخا الكفر، ألن الفقر والكفر متالزمان. 

فاجلهاد االقتصادي: إن االقتصاد يدخل يف إعداد القوة، وهو عامل قوي من عوامل قوة 
الدعوة واجلهاد، وهو من أسباب التمكني يف األرض، وهلذا اهتم اإلسالم باملوارد املالية وكل ما 
له عالقة باالقتصاد كطرق الكسب املرشوع؛ من بيوع ووصايا ومرياث ووقف وهبات.. وبني 

كذلك الطرق غري املرشوعة وحرمها كالربا والغش واالحتكار والرسقة والرتف..

وعىل ذلك، فقد حض اإلسالم عىل التنويع يف أساليب اإلنتاج، فَعِن ابرِْن ُعَمَر  ريض 
َبَقِر،  َناَب الرْ ُتمرْ َأذرْ ِعيَنِة)1(، َوَأَخذرْ ُتمرْ بِالرْ  َيُقوُل: "إَِذا َتَباَيعرْ  ِ ُت َرُسوَل اهللَّ اهلل عنهام َقاَل: َسِمعرْ
ِدينُِكمرْ  إىَِل  ِجُعوا  َتررْ َحتَّى  ِزُعُه  َينرْ اَل  ُذالًّ  َعَليرُْكمرْ   ُ اهللَّ َط  َسلَّ َِهاَد،  اجلرْ ُتُم  َوَتَركرْ ِع،  ررْ بِالزَّ َوَرِضيُتمرْ 
")2(. يف هذا احلديث النبوي الرشيف إشارة إىل أن االكتفاء بالزراعة  وحدها، وما يتبعها 
من اإلخالد إىل احلياة اخلاصة املعربَّ عنها باتباع أذناب البقر، وترك اجلهاد يف سبيل اهلل وما 
وهذا بالرضورة حيتاج إىل  يتطلبه من إعداد القوة ُيعرض األمة خلطر الذل و"االستعامر"، 

نوع من الصناعات البد أن يتوافر يف األمة.

الرجال  لنا جهاد أولئك  التي تبني  العجيبة  القصة  وهنا البد من اإلشارة إىل تلك 
املادية  الكفاية  ليحققوا   والراحة،  اخلمول  إىل  ركوهنم  وعدم  واالجتهاد،  للجد  وحبهم 
َِديَنَة، َفآَخى  ٍف املرْ ِن برُْن َعورْ َ محرْ ُد الرَّ ألمتهم، ويرفعوا اقتصادهم، فَعنرْ َأَنٍس  َقاَل: "َقِدَم َعبرْ

بيع العينة: هو أن يستقرض رجل من تاجر شيئا فال يقرضه قرضا حسنا بل يعطيه عينا، ويبيعها من   )1(
املستقرض بأكثر من القيمة، سمي هبا ألهنا إعراض عن الدين إىل العني. التعريفات، ص53. نيل 

األوطار رشح منتقى األخبار من أحاديث سيد األبرار، حممد بن عل الشوكاين، 228/5. 
سنن أيب داود، كتاب اإلجارة، باب يف النهي عن العينة، ح3462.  )2(
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ِن:  َ محرْ الرَّ ِد  لَِعبرْ فقال  ِغًنى،  َذا  ٌد  َسعرْ َوَكاَن  اأَلنرَْصاِري،  بِيِع  الرَّ برِْن  ِد  َسعرْ  َ َوَبنيرْ َنُه  َبيرْ    النبي 
ويِن عىل السوق.  ُجَك. َقاَل: بارك اهلل لك يف أهلك ومالك، ُدلُّ ُأَقاِسُمَك مايل نصفني، َوُأَزوِّ

ًنا")2(.  َضَل)1( َأِقًطا َوَسمرْ َتفرْ فام رجع حتى اسرْ

الصانع  منهم  كان   رجال عمل وكسب،  الصحابة  كان  فقد  تقدم  ما  ويف ضوء 
من  حذرتم  التي  برشيعتهم  والتزموا  أعامهلم...،  أتقنوا  والراعي...  والفالح  والتاجر 
التنافس والتسارع يف اخلريات، وأمرتم  الدنيا، وحببتهم يف  التبذير والتطاول يف زخرف 
وبذلوا  املرشوعة،  سبله  يف  وإنفاقه  عليه،  واملحافظة  وتنميته،  احلالل،  واكتساب  بالزكاة 
جهدهم يف حتقيق االكتفاء الذايت ملجتمعهم؛ الغني منهم يوايس الفقري، وأنفقوا أمواهلم يف 
سبيل اهلل، وقدم األنصار  مساعدات اقتصادية إلخواهنم املهاجرين،  فحققوا بذلك إنعاشا 
اقتصاديا  مستقال بذاته، وحازوا النرص يف معركة اإلنتاج، متحررة من التبعية  املادية، ومن 

كل قيود إال قيد اإلسالم.

فلم يكونوا رجال كسل وخلود إىل األرض، فعن الرباء  قال : "ليس كلنا سمع 
، كانت لنا ضيعة وأشغال ،ولكن الناس كانوا ال يكذبون يومئذ،  اهلل  رسول  حديث 

فيحدث الشاهد الغائب")3(.

فجهاد التَّوُحد: آتت  الرتبية النبوية  للصحابة  أكلها، فكانوا يطبقون وصايا نبيهم 
 يف كل صغرية وكبرية، ويتبعونه يف جليل األمر وهينه، رباهم  عىل الوحدة والتآلف 
والتعاون واألخوة ...فجمعوا كلمتهم ،ووحدوا جهودهم ،وملوا صفهم ،وحترزوا عن 
االختالف والتنازع بينهم يف الدعوة واجلهاد ...وكانوا حيذرون من االختالف .فهذا عبد 
اهلل بن مسعود  يقول: "الزموا هذه الطاعة واجلامعة فإنه حبل اهلل الذي أمر به، وأن ما 

تكرهون يف اجلامعة خري مما حتبون يف الُفرقة...")4(. 

استفضل: ربح.  )1(
يِف  وا  َفانرَْترِشُ الُة  الصَّ ُقِضَيِت  ﴿َفإَِذا  تعاىل:  قوله  يف  جاء  ما  باب  البيوع،  كتاب  البخاري،  صحيح   )2(

ِض﴾، ح2049. ررْ َ األرْ
املستدرك للحاكم، كتاب العلم، فصل يف توقري العامل، ح438.   )3(

املستدرك للحاكم، كتاب الفتن واملالحم، ح8663.  )4(
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أما اجلهاد القتايل: فقد غزا النبي  وأصحابه  بضعا وعرشين غزوة، وبعث من 
الرسايا ما يبلغ األربعني وقيل زادت عىل السبعني رسية عىل اختالف يف ذلك عند أصحاب 

السري واملغازي.

وخالصة املرام يف حتقيق املقام: هبذا آتت الرتبية النبوية املحمدية التي خضعت لسنة 
، ال خيافون يف اهلل لومة   ولرسوله  بناء رجال صدقوا يف حمبتهم هلل  التدرج أكلها يف 
مرتاصا  صفا  منهم  جعل  مما  تعاىل،  اهلل  عن  وغرورها  وزخرفها  الدنيا  تلهيهم  وال  الئم، 
ومجاعة قوية "قادرة بعد ذلك عىل حتمل ضغوط الوثنية عليها يف فتنتها عن دينها: اضطهادا 
حتطيم  نحو  عالية  معنوية  وروح  بصمود  االبتالء  وجتتاز  وقطيعة،  وقتاًل،  ونفًيا  وتعذيًبا، 

النظام اجلاهل والتمكني للنظام اإلسالمي بديال عنه")1(.

...  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ   نث  التنزيل:  القائل يف حمكم  الكريم  ربنا   وصدق 
ڭ  ڭ  ڭۇ   ...  ې  مث  ]الرعد[، ملا غريَّ أولئك الرجال ما بأنفسهم بفضل الرتبية النبوية 
ومن  اإليامن،  إىل  الكفر  ومن  اإلسالم،  إىل  اجلاهلية  من  فخرجوا  املصطفوية؛  والصحبة 
البغض واحلقد إىل املحبة والصدق، ومن  الغفلة عن اهلل إىل ذكر اهلل واحلضور مع اهلل، ومن 
ضن النفس وشحها إىل البذل يف سبيل اهلل، ومن ظلمة اجلهل إىل نور العلم، ومن القعود 
ُزياله، ومن عادات  والكسل واتباع اهلوى إىل العمل يف الكتاب والسنة، ومن الرشك إىل 
اجلاهلية إىل أخالق اإلسالم، ومن الغضب واالستعجال والتهور إىل حتمل األذى صربا 
واحتسابا، ومن التبذير والرتف والزيغ إىل االقتصاد وإقامة الوجه هلل تعاىل، ومن األماين 
املعسولة والقعود والنكوص إىل اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل ونرص دين اهلل ، وتبليغ رسالة 

دعوة اإلسالم خللق اهلل أمجعني.

وا زكت نفوسهم وتطهرت قلوهبم، غريَّ اهلل  ما هبم، فجعلهم أئمة وجعلهم  ملا غريَّ
الوارثني، ورفع مقامهم يف عليني، وفضلهم بصحبة خاتم النبيني  نث چ  چ  چ  
چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  مث  ]السجدة[ نث ەئ  ەئ  وئ  

وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ...  ی   مث  ]األنعام[.

منهج النبي  يف الدعوة، ص76.  )1(
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ومن أراد املزيد من معرفة  ثمرة تلك الرتبية النبوية ألولئك الرجال الرعيل األول 
 فليستقرىء التاريخ لريى عظمتهم، وكريم فضائلهم، وحسن تربيتهم، وجليل مآثرهم، 
وما بذلوه من غاٍل ونفيس يف سبيل دينهم. ويكفيهم عزا وفخرا وفضال ورشفا ورفعة أن 

يقول اهلل تعاىل يف حقهم: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  مث  ]األحزاب[.  نث ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    
ڤڤ  ...  ڑ   مث  ]الفتح[. نث ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  
حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   مث  ]احلرش[. نث ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  

گ  گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  مث  ]الذريات[.

هذا غيض من فيض وذرة من جمرة، من حسن تربيتهم، ومن مجيل حمامدهم، وكريم 
أخالقهم، وصور جهادهم،  وصدق حمبتهم...

ولقد ظلت األجيال املسلمة عرب القرون تستقي من معني فضائلهم، وتستيضء بنور 
مكارمهم، وتسلك يف الرتبية منهاجهم، وتسري يف املجد سريهم.. حتى العرص الذي انحرس 
املجتمع اإلسالمي حكم اإلسالم، وزالت يف األرض معامل اخلالفة اإلسالمية..  فيه عن 
العامل  يف حتويل  الدفني  وغرضهم  اخلبيث  هدفهم  إىل  يصلوا  أن  اإلسالم  أعداء  واستطاع 
اإلسالمي إىل أمم متناحرة، ودول متخاصمة متنابزة.. تتقاذفهم األهواء، وجتذهبم املطامع، 
التحلل  أوحال  يف  ويتخبطون  وامللذات،  الشهوات  وراء  وينساقون  املبادئ،  وتفرقهم 
واإلباحية، ويسريون بال هدف وال غاية، ويعيشون من غري سعي إىل جمد وال وحدة وال 

كيان... حتسبهم مجيعا وقلوهبم شتى، وتظنهم قوة ولكنهم غثاء كغثاء السيل.
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احملور الرابع

 منهاج النيب  يف الدفاع عن الدين واألمة

1- فرض القتال على املسلمني:

ملا حصل له  باملدينة االستقرار واطمأن به وبأصحابه القرار وآواه أهلها ونرصوه 
حتى استحقوا االختصاص باسم األنصار، واجتمع عليه أصحابه من األنصار واملهاجرين، 
وكانوا يدا واحدة عىل أعداء اهلل الكافرين، وصارت املدينة هلم دار إسالم معقال وحصنا 
يلجأون إليه، وموئال. نزل فرض القتال وبرشوا باإلذن يف احلرب والنزال بعد أن هنوا عنه 

يف نيف وسبعني آية)1(.

رشع القتال يف أوائل السنة الثانية للهجرة. وأقصد بالقتال)2( بذل اجلهد عن طريق 
احلواجز  وإزالة   ، اهلل  دار اإلسالم ودعوة اإلسالم، ودين  القتال يف محاية  أو  املدافعة  
والعقبات من طريق الدعوة اإلسالمية حتى تبلغ كلمتها إىل العامل، وردع املعتدين ومنعهم 

عن األذى والفساد.

وهناك فرق بني القتال واجلهاد، فاجلهاد ورد يف القرآن والسنة بمعاين خمتلفة، حيث 
وليس  جماهدا  يكون  أن  جيب  مسلم  فكل  )القتال(،  ومفهوم  )اجلهاد(  مفهوم  بني  تفرق 
من الرضوري أن يكون مقاتال، ولقد لبث النبي  وأصحابه  يف مكة ثالثة عرش عاما 
جماهدين ومل يكونوا مقاتلني، حتى كانت اهلجرة وأذن اهلل للذين أخرجوا من ديارهم بغري 
حق أن يدافعوا عن أنفسهم ، تقريرا حلرية الدعوة، ورفعا لكلمة اهلل تعاىل، ثم قرر القرآن 

القتال إلنقاذ املستضعفني من قبضة املستكربين..

سمط اجلوهر الفاخر من مفاخر النبي األول واآلخر، حممد املهدي الفايس الفهري، دراسة وحتقيق:   )1(
سعاد رحائم، 200/1.

لقد بني علامؤنا وفقهاؤنا حكم هذا النوع من اجلهاد، فمن املتفق عليه بني األئمة أنه فرض كفاية،   )2(
الرفعة، وانتزعوا  املعمور، وجاذبونا طرق  أواسط  إىل  أيدهيم  الثغور واعتدت  نزل األعداء  إذا  أما 
من أيدينا الوطن والبقعة، فال يمرتى يف تعيني فرضه، ووجوب القيام هلل تعاىل يف أرضه، واخلطاب 

بذلك يعم األمة، وخيص بالتعيني األئمة.
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فاإلسالم ال يتشوف إىل القتال، وال إىل إراقة الدماء، وإزهاق األرواح، بل إذا تم 
نث ڃ   االتفاق بني الطرفني عىل حل األزمة بغري إراقة الدماء والقتال، كان ذلك أفضل: 
ڃ  چ    چ  چ  چ    ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژمث  

]األحزاب[.

وسيدنا رسول اهلل  هو أشجع الناس وكان ال خياف يف اهلل لومة الئم ومع ذلك 
كان ال حيب احلرب ألنه بعث رمحة للعاملني وما بعث لسفك الدماء، وكان يقول ألصحابه: 
َت  َة حَترْ نَّ َ َلُموا َأنَّ اجلرْ وا، َواعرْ رِبُ َعاِفَيَة، َفإَِذا َلِقيُتُموُهمرْ َفاصرْ َ الرْ ، َوَسُلوا اهللَّ َعُدوِّ ا لَِقاَء الرْ َتَتَمنَّورْ "اَل 
ُهمرْ  ِزمرْ َزاِب، اهرْ َحاِب َوَهاِزَم اأَلحرْ ِرَى السَّ ِكَتاِب َوجُمرْ ِزَل الرْ ُهمَّ ُمنرْ ُيوِف، ُثمَّ َقاَل: اللَّ ِظاَلِل السُّ

.)1( " َنا َعَليرِْهمرْ َوانرْرُصرْ

ِن  َ محرْ ُد الرَّ ِ َوَعبرْ ِ َعبرُْد اهللَّ اَمِء إىَِل اهللَّ اَمِء اأَلنرْبَِياِء َوَأَحبُّ اأَلسرْ ا بَِأسرْ ورْ وكان  يقول: "َتَسمَّ
ُة" )2(. ٌب َوُمرَّ َبُحَها َحررْ اٌم َوَأقرْ َدُقَها َحاِرٌث َومَهَّ َوَأصرْ

حتى لفظة )احلرب( يكرهها اإلسالم، يف مقابل ذلك حيرض اإلسالم عىل القتال 
أو حوربت  أتباعه،  أو أرعب  انتهكت حرماته،  إذا  وبذل األنفس واألموال يف سبيل اهلل 

دعوته، أو اغتصبت أرضه، أو ديست مقدساته: نث ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ەئ   ەئ   ائ   ىائ   ېى    ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   

وئ  وئ     ۇئ ۇئ  ۆئ   مث  ]التوبة[.

البياين: قال احلق جل  الكلمة واحلجة أو اجلهاد  وردت لفظة اجلهاد بمعنى جهاد 
ڭ   ڭ      ڭ   ڭ   نث  مكية-:  –وهي   52 اآلية:  الفرقان  سورة  يف  وعال 
ۇ)3(  ۇ  ۆ  ۆ  مث. أي: ال تبق من جمهودك يف نرص احلق وقمع الباطل إال بذلته 

تزول،  حتى  القتال  أخر  النهار  أول  يقاتل  مل  إذا  النبي  كان  باب  اجلهاد،  كتاب  البخاري،  صحيح   )1(
ح2966.

. َشِمىِّ ُ ٍب اجلرْ سنن أيب داود، كتاب األدب، باب يف تغيري األسامء، ح4950. واحلديث َعنرْ َأبِى َوهرْ  )2(
قاموس  بالقول".  به﴾"يعني  ﴿وجاهدهم  تعاىل:  قوله  يف  الدامغاين:  حممد  بن  احلسني  الشيخ  قال   )3(
سيد  العزيز  عبد  وأصلحه:  وأكمله  حققه  الكريم،  القرآن  يف  والنظائر  الوجوه  إصالح  أو  القرآن 

األهل، ص113.
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ولو رأيت منهم من التكذيب واجلراءة ما رأيت فابذل جهدك واستفرغ وسعك، وال تيأس 
من هدايتهم وال ترتك إبالغهم ألهوائهم )1(.

وقال عز وجل يف سورة النحل اآلية:110-وهي مكية كلها عند مجهور علامء التفسري- 
قول اهلل: نث ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  
ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   مث . أي: ثم إن ربك الذي ربى عباده املخلصني 
بلطفه وإحسانه لغفور رحيم ملن هاجر يف سبيله، وخىل دياره وأمواله طلبا ملرضاة اهلل، وفتن 
عىل دينه لريجع إىل الكفر، فثبت عىل اإليامن، وختلص ما معه من اليقني، ثم جاهد أعداء اهلل 

ليدخلهم يف دين اهلل بلسانه ويده، وصرب عىل هذه العبادات الشاقة عىل أكثر الناس )2(.

كام وردت لفظة اجلهاد بمعنى اجلهاد بالنفس واملال؛ قال اهلل تبارك وتعاىل يف سورة 
ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   نث  مدنية:  –وهي  التوبة 
. وهلذا فإن اجلهاد باملال والنفس  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  مث 

حتقيق كامل لعطاء العوض عن رىض اهلل  وجنته. 

ٍرو - رىض اهلل  ِ برَْن َعمرْ كام ورد اجلهاد بمعنى العمل املربور واإلحسان؛ فعن َعبرْد اهللَّ
َِهاِد َفَقاَل: " َأَحيٌّ َوالَِداَك " . َقاَل:  َذَنُه يِف اجلرْ َتأرْ عنهام – َيُقوُل: "َجاَء َرُجٌل إىَِل النبي  َفاسرْ

 .)3(» َنَعمرْ . َقاَل: »َفِفيِهاَم َفَجاِهدرْ

يقة عائشة أم املؤمنني ريض اهلل عنها أهنا قالت: يا رسول اهلل نرى اجلهاد  دِّ وعن الصِّ
أفضل العمل أفال نجاهد؟ قال: "ال لكن أفضل اجلهاد حج مربور ")4(.

 وعن أم أنس ريض اهلل عنهام أهنا قالت: يا رسول اهلل أوصني قال: "اهجري املعايص 
فإهنا أفضل اهلجرة، وحافظي عىل الفرائض فإهنا أفضل اجلهاد، وأكثري من ذكر اهلل فإنك 

ال تأيت اهلل بيشء أحب إليه من كثرة ذكره" )5(.

تفسري السعدي، ص584.  )1(
تفسري السعدي، ص450.    )2(

صحيح البخاري، كتاب اجلهاد، باب اجلهاد بإذن األبوين، ح3004.  )3(
)4(  صحيح البخاري، كتاب احلج، باب احلج املربور، ح1448.

)5(  املعجم األوسط للطرباين، 51/7. هذا احلديث عن أم أنس األنصارية وليست بأم سليم أم أنس بن 
مالك ألهنا امرأة أخرى من األنصار مل يرو هذا احلديث إال هبذا اإلسناد تفرد به هشام بن عامر.
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وورد كذلك بمعنى جهاد النفس: قال احلق جل ذكره يف سورة العنكبوت –وهي 
سورة مكية- نث ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی   ی  ی   ی  جئ  حئ   مث ، أي: نث ېئ   
ېئمث نفسه، بالصرب عىل مشاق الطاعات، ورفض الشهوات، وإذاية املخلوقات، َوَحَبَس 
النفس عىل مراقبة احلق يف األنفاس واللحظات، نث  ېئ  ىئ  ىئىئمث؛ ألن منفعة ذلك 

هلا )1(.

َُجاِهُد َمنرْ َجاَهَد  ِ   َيُقوُل: "املرْ ُت َرُسوَل اهللَّ ُث قال: َسِمعرْ دِّ ٍد حُيَ وعن َفَضاَلَة برِْن ُعَبيرْ
َسُه")2(. َنفرْ

وورد كذلك اجلهاد بمعنى القيام هلل بالقسط وقول احلق، -وبلسان العرص: بمعنى 
اجلهاد السيايس- عن أيب سعيد اخلدري : أن النبي  قال: "إن من أعظم اجلهاد كلمة 

عدل عند سلطان جائر")3(.

وعن جابر : عن النبي  قال: "سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب، ورجل قام 
إىل إمام جائر فأمره وهناه فقتله")4(. 

وجاء اجلهاد بمعنى القتال باليد واملدافعة باللسان للدفاع عن محى اإلسالم، ولتأمني 
  الدعوة والقيام بواجب تبليغ الرسالة للناس كافة، وإقامة العدل يف األرض: َعنرْ َأَنٍس

 .)5( " َوالُِكمرْ ِسَنتُِكمرْ َوَأمرْ ِ : "َجاِهُدوا بَِأيرِْديُكمرْ َوَألرْ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ

هذا عالوة عىل أن اهلل تعاىل ما ذكر املؤمنني يف موقف التعريف بأخص خصائصهم 
إال ذكر اجلهاد باملال والنفس. فاجلهاد مستمر إىل يوم القيامة وغايته محل رسالة اإلسالم  

البحر املديد، أمحد بن عجيبة، 298/5.    )1(
أبو  قال  باب من جاء يف فضل من مات مرابطا، ح1621.  الرتمذي، كتاب فضائل اجلهاد،  سنن   )2(

عيسى يف احلديث: َحَسٌن َصِحيٌح.
)3(  سنن الرتمذي، كتاب الفتن، باب أفضل اجلهاد، كلمة عدل عند سلطان جائر، ح2174، قال أبو 
األلباين:  الشيخ  قال  الوجه،  هذا  من  غريب  حسن  حديث  وهذا  أمامة  أيب  عن  الباب  ويف  عيسى 

صحيح،  السلسلة الصحيحة، 1 / 806.
)4(  املستدرك، للحاكم، كتاب معرفة الصحابة، ذكر إسالم محزة ، ح4884، وقال: صحيح اإلسناد 

و مل خيرجاه.
)5(  سنن النسائي، كتاب اجلهاد، باب من خان غازيا يف أهله، ح3192. قال األلباين: حديث صحيح.
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التبليغ معرتض، أو وقف يف طريقها معتد، أو  وتبليغها للناس كافة. فإذا اعرتض طريق 
هدد اإلسالم مهدد فالقتال آخر وسيلة لصد املعتدي وكرس شوكة العائق.

وهذا كله يوضح مدى اتساع دائرة اجلهاد، وأهنا ليست حمصورة يف القتال فقط، بل 
هي مرتبطة بجوانب احلياة كلها. 

فيتحصل من احلديث السابق عن بعض معاين اجلهاد كام جاءت يف القرآن الكريم 
جهادا،  يعد  اهلل  سبيل  يف  قتال  كل  أن  العلمي  التأصيل  نظر  وجهة  ومن  املطهرة،  والسنة 

وليس كل جهاد يف سبيل اهلل ينبغي أن يكون قتاال. 

ومن َثمَّ فإن اجلهاد باملعنى املذكور متصل وماض حقا إىل يوم البعث والنشور، بينام 
القتال حالة استثنائية له أسبابه وعوارضه هبا يقوم ويزول.

 فاجلهاد بمعناه الشامل قيمة عالية املقام، عظيمة القدر متثل دعامة رئيسة يف منهاج 
اإلسالم، فضال عن أن لتلك القيمة رنينها املجلجل يف عمق التاريخ اإلسالمي، وبصامتا 

يف صفحاته املرشقة.

وشمولية معاين اجلهاد جتعل ترمجته إىل اللغات األخرى أمرًا صعبا وضارًا، حيث 
تفرغه تلك الرتمجة من مضمونه ومعناه السامي، وتشوه معناه كام حدث لرتمجته إىل اللغة 
االنجليزية التي أطلقت عليه اسم احلرب املقدسة (Holy War) حيث عممت بابا واحدا 
من أبوابه الكثرية أو نوعا واحدا من أنواعه املختلفة، وسدت باقي أبواب  اجلهاد وطمست 

بقية األنواع .

وهنا أقول للمتنطعني الذين حيرصون اجلهاد يف معناه القتايل: إن السبب يف انتشار 
الصدور  ُجُدر  التي خترق  –القرآن-  اخلالدة  انترش بمعجزته  السيف، وإنام  ليس  اإلسالم 
بروحانيتها العالية، وانترش بأخالقه السامية، وبرمحته وعدله وفضيلته التي ال نظري هلا يف 
العامل من قبل ومن بعد. والدليل عىل هذا ما هو مقرر يف كتب التاريخ يف أن معظم البالد 
إنام  إندونيسيا والصني خاصة، وجنوب رشقي آسيا عامة،  التي دخلها نور اإلسالم مثل 
دخلها عن طريق الدعاة إىل اإلسالم الذين وجلوا باب تلك الديار عن طريق التجارة فأثروا 
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يف الناس بأخالقهم وحسن معاملتهم وبحاهلم ومقاهلم، أضف إىل ذلك دخول اإلسالم 
إىل بالد األندلس وأوربا، واآلالف التي تدخل يف دين اإلسالم اليوم أفواجا من األوربيني 

واألمريكان واليابانيني...

هذا، ومن املعلوم أن احلرب يف اإلسالم ليست عدوانية، وال استفزازية، وال مهجية، 
ولكنها للدفاع عن الدين والبالد، وإنقاذ املستضعفني من املسلمني. وذلك أن اإلسالم يعترب 
بالد املسلمني كلها دارًا واحدًة وبلدًا واحدًا جيب محايته واجلهاد دونه إن كان دار عدل بيد 
املسلمني، وجيب اسرتداده إن كان مسلوبا، كام يعترب املسلمني مجيعا أمة واحدة جيب الدفاع 

عنهم الستنقاذ املستضعفني ومحايتهم يف أي بلد أو دولة)1(.

الدعوة  محل  وهو  فقط،  واحد  يشء  أجل  من  كان  القتايل،  اجلهاد  أن  واحلاصل: 
كله،  ذلك  من  وإخراجهم  والتعاسة.  الشقاء  حياة  من  العامل  شعوب  وإنقاذ  اإلسالمية 
نظام  تطبيق  من  احلقة،  والطمأنينة  الكاملة  العبادة  وإىل  القرآن،  وضياء  اإلسالم،  نور  إىل 

اإلسالم، ونرش عقيدته الصافية النقية )2(.  

وال خيفى أن اإلسالم أجاز اجلهاد القتايل يف حالتني اثنتني فقط؛ حالة الدفاع عن النفس 
نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   العقيدة، قال احلق سبحانه وتعاىل:  الدين وعن حرية  وعن 
ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  
ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    

ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  مث  ]احلج[.

وحالة دفع العدوان ورد اعتداء املعتدين )3(، ورفع الظلم عن املستضعفني، وإقامة 
العدل يف األرض. قال اهلل جل ذكره: نث ...   ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  
ۇئ   وئ   نث  وعال:  جل  وقال  ]البقرة[،  مث   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ  
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   مث  ]البقرة[.

منهج اإلسالم يف احلرب والسلم، عثامن مجعة ضمريية،  ص129.   )1(
اإلسالم بني العلامء واحلكام، عبد العزيز البدري، ص227-226.   )2(

أو  جمازاة  دون  الالزم  بالقدر  االعتداء  رد  قد  أنه  إال  القتال  أباح  قد  اإلسالم  أن  من  الرغم  "عىل   )3(
تنكيل". 
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ولنا يف سيدنا رسول اهلل  إسوة وقدوة يف جهاده القتايل؛ حيث مل يكن صلوات ريب 
وسالمه عليه يف مجيع غزواته ورساياه بادئا بالقتال، أو طالبا لدنيا، أو جامعا ملال، أو راغبا 
يف زعامة، أو موسعا حلدود دولة أو مملكة، بل كل ذلك كان هداية للناس، وحتريرا للعقول، 
ورفعا للظلم، وربطا للناس برب العاملني، بأعىل أساليب العفة والرشف، والنبل مما جعل 

هذه الغزوات أنموذجا للتعامل الدويل يف احلروب واألسارى)1(.

ومن تأمل يف جهاده  القتايل جيده أنه مل يرفع سيفه إال إذا اضطر إليه نرصة لكلمة 
اهلل ودفاعا عن دين اهلل وعن املستضعفني. وخري دليل عىل هذا أنه  مل يقتل بيده الرشيفة 
وسالمه-  ريب  صلوات  -عليه  ُبعث  فام  أحد،  يوم  خلف  بن  أيب  وهو  واحدا  رجال  إال 
للقتال، ولكن ُبعث لتبليغ الرسالة وهداية الناس أمجعني، وما القتال إال للدفاع عن الدعوة 
الذي  تبارك وتعاىل  بالعداء والكيد، وصدق ربنا  يقفون يف وجهها  الذين  اإلسالمية ورد 

خاطب نبيه وصفوة خلقه بقوله: نث ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  
ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  مث   ]املائدة[.  

بلغت سبعا   قد  النبي  التذكري هبا؛ هي أن غزوات  وهنا حقيقة أخرى البد من 
وعرشين غزوة، ورساياه وبعوثه أربت عىل األربعني أو قاربت السبعني، وعدد القتىل من 
 112 واملرشكني)2(  والكفار  ومن  شهيدا،   139 كلها  والبعوث  الرسايا  تلك  يف  املسلمني 
قتيال، وجمموع الطرفني 251، وهو عدد ضحايا حوادث السيارات يف مدينة كالدار البيضاء 

أو غريها. 

وقد أريق يف مجيع الغزوات والرسايا والبعوث التي بعثها النبي ، التي استغرقت 
تسعة أعوام أقل دم عرف يف تاريخ احلروب والغزوات، وكانت حاقنة لدماء الكثري من 
أرجاء  والطمأنينة يف  والسكينة  والسالم  األمن  باسطة  البرشية،  للنفوس  الناس، عاصمة 

اجلزيرة العربية، فاحتة عهد السعادة يف العامل.

الِعالقات اإلسالمية النرصانية يف العهد النبوي، فاروق محادة، ص172.  )1(
هذا، إذا استثنينا هيود بني قريظة )الذين كانوا بني الستامئة والثامنامئة(، ألن ذلك مل يكن قتاال، بل   )2(
كان حكم اإلعدام عليهم بام اقتضاه دستور املدينة -الذي وافقوا عىل بنوده- يف اخليانات واملكائد. 

وحكم سنة اهلل يف اجلزاء من جنس العمل.
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األوىل )1918-1914م( العامليتني:  احلربني  بقتىل  النتائج–مثال-  قارنا هذه  وإذا 
والثانية الكربى )1945-1939م(؛ نجد أن يف األوىل بلغ عدد املصابني 21.000.000 
)1( عدد  املقتولني 6.400.000 نفس )2(، ويف  الثانية بني 35.000.000 و 60.000.000  

10.000 جنيه، أما جمموع نفقاتا  نفس)3(. وقد كلف قتل رجل واحد يف احلرب األوىل 
من  فمليون  واحدة  لساعة  الثانية  احلرب  نفقات  أما  جنيه،   37.000.000.000 فيبلغ 
اجلنيهات 1.000.000 )4(. ومل ختدم هاتان احلربان –كام يعلم اجلميع- مصلحة إنسانية، 

ومل يستفد منهام العامل البرشي يف قليل أو كثري.

واالضطهاد  الوسطى،  القرون  يف  أوربا  يف  التفتيش  حماكم  ضحايا  عدد  بلغ  وقد 
الكنيس إىل 12.000.000 نفس)5(،)6(.

وهلذا، فإن كلمة احلرب إذا أطلقت يف عصورنا ذكر معها اخلراب والدمار، واستباحة 
احلرمات، ونرش الفساد واالنحالل واالنطالق من كل الروابط اإلنسانية، حتى إنه ليؤخذ 
والشهداء  والصديقني  النبيني  حروب  ولكن  لسيفه،  واحلامل  رسبه  يف  اآلمن  بجرائرها 
والصاحلني كانت حروبا فاضلة تظلها التقوى، فال يقتل إال من يقاتل بنفسه أو بتدبريه، أما 

الزراع والعامل فال متتد إليهم يد بأذى )7(.

األرايض  عىل  لالستيالء  تكن  مل    النبي  معارك  أن  وضوحا،  األمر  يزيد  ومما 
وقتل األبرياء وسفك الدماء... بل كانت حروبا دفاعية أو وقائية ملنع هجوم عليه أو عىل 
اإلسالم، فال خالف أن مكة بدأت بمعاداته واضطهاده وحماولة استئصاله، وتبعتها قبائل 

هذه الزيادة من كتاب: ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني، ص291.  )1(
ط/1974م،  الربيطانية،  املعارف  دائرة  عن  نقال  الندوي،  احلسن  عل  احلسن  أبو  النبوية،  السرية   )2(

.966/19
السرية النبوية، أبو احلسن عل احلسن الندوي، نقال عن دائرة املعارف الربيطانية، ، 1013/19.  )3(

لـ:  مقالة  عن  نقال  ص291،  املسلمني،  بانحطاط  العامل  خرس  ماذا  كتاب:  من  الزيادة  هذه   )4(
E.H.Tawansend، نرشتا صحيفة هندو االنكليزية اليومية )31يناير1943م(.

John Davenport: Apology For Muhammad and Quran :السرية النبوية، الندوي، نقال عن  )5(
السرية النبوية، الندوي، ص429.  )6(

تنظيم اإلسالم للمجتمع، حممد أبو زهرة، ص48.  )7(
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اجلزيرة العربية، وعادوا ذلك )1(.

ومن أجل ذلك كان النبي  إذا بعث جيشا أوصاه بتقوى اهلل وعدم االعتداء...فَعنرْ 
ِ  إَِذا َبَعَث َأِمرًيا َعىَل َجيرٍْش  َدَة َعنرْ َأبِيِه ريض اهلل عنهام َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهللَّ ُسَليرْاَمَن برِْن ُبَريرْ
ِ، َويِف  ِم اهللَّ ُزوا بِسرْ ا َوَقاَل: »اغرْ ً ِلِمنَي َخريرْ ُسرْ ِ َوَمنرْ َمَعُه ِمَن املرْ َوى اهللَّ ِسِه بَِتقرْ ِة َنفرْ َصاُه يف َخاصَّ َأورْ
ُتُلوا َولِيًدا، َفإَِذا َلِقيَت  ِدُروا َواَل مُتَثُِّلوا، َواَل َتقرْ وا َواَل َتغرْ ِ، َواَل َتُغلُّ ِ َقاتُِلوا َمنرْ َكَفَر بِاهللَّ َسبِيِل اهللَّ
َبلرْ  َفاقرْ َأَجاُبوَك  َتَها  َأيَّ ِخاَلٍل-  -َأورْ  ِخَصاٍل  َثاَلِث  َدى  إِحرْ إىَِل  ُعُهمرْ  َفادرْ ِكنَي  ِ ُرشرْ املرْ ِمَن  َك  َعُدوَّ
ُهمرْ إِنرْ  رِبرْ َُهاِجِريَن، َوَأخرْ ِل ِمنرْ َداِرِهمرْ إىَِل َداِر املرْ اَلِم َوالتََّحوُّ ُعُهمرْ إىَِل اإِلسرْ ِمنرُْهمرْ َوُكفَّ َعنرُْهُم: ادرْ
ُهمرْ  رِبرْ ُلوا َفَأخرْ ا َأنرْ َيَتَحوَّ َُهاِجِريَن، َوإِنرْ َأَبورْ ُمَهاِجِريَن َوَعَليرِْهمرْ َما َعىَل املرْ مرْ َما لِلرْ َفَعُلوا َذلَِك َفإِنَّ هَلُ
َغنِيَمِة  الرْ هَلُمرْ يف  َليرَْس  َراِب،  اأَلعرْ َعىَل  ِرى  جَيرْ َما  َعَليرِْهمرْ  ِرى  جَيرْ ِلِمنَي  ُسرْ املرْ َراِب  َكَأعرْ َيُكوُنوا  مرْ  ُ َأهنَّ
ًنا  َت ِحصرْ . َوإَِذا َحارَصرْ ُهمرْ ِ َعَليرِْهمرْ َوَقاتِلرْ َتِعنرْ بِاهللَّ ا َفاسرْ اِهُدوا، َفإِنرْ َأَبورْ ٌء إاِلَّ َأنرْ جُيَ ِء يَشرْ َوالرَْفيرْ
َتَك  مرْ ِذمَّ َعلرْ هَلُ ِه َواجرْ َة َنبِيِّ ِ َواَل ِذمَّ َة اهللَّ مرْ ِذمَّ َعلرْ هَلُ ِه َفاَل جَترْ َة َنبِيِّ ِ َوِذمَّ َة اهللَّ مرْ ِذمَّ َعَل هَلُ َفَأَراُدوَك َأنرْ جَترْ
َة  ِ َوِذمَّ َة اهللَّ ِفُروا ِذمَّ ٌ ِمنرْ َأنرْ خُترْ َحابُِكمرْ َخريرْ َتُكمرْ َوِذَمَم َأصرْ ِفُروا ِذمَّ َحابَِك، أَلنَُّكمرْ إِنرْ خُترْ َوِذَمَم َأصرْ
َوَلِكنرْ  ِزُلوُهمرْ  ُتنرْ َفاَل   ِ ِم اهللَّ َعىَل ُحكرْ مرْ  ِزهَلُ ُتنرْ َأنرْ  َفَأَراُدوَك  ٍن  َل ِحصرْ َأهرْ َت  َوإَِذا َحارَصرْ َرُسولِِه، 

ِ ِفيِهمرْ َأمرْ اَل أو نحو هذا«)2(. َم اهللَّ ِرى َأُتِصيُب ُحكرْ ِمَك َفإِنََّك اَل َتدرْ مرْ َعىَل ُحكرْ ُ َأنرِْزهلرْ

الغالية تكتب بمداد من ذهب، وهي من مميزات وخصائص هذا  الوصية  إن هذه 
الدين العظيم، الذي ال يقاتل وال يغزو من أجل الدنيا، أو االستكثار من الناس، أو توسيع 
مناطق نفوذه، وإنام يغزو وجياهد من أجل الدعوة اإلسالمية، وإنقاذ الناس من عبادة الناس 
إىل عبادة رب الناس، ومن ظلامت املعايص إىل نور الطاعة، واستجابة ألمر اهلل تعاىل الذي 
أمر بحامية الدعوة ونرشها والدفاع عنها. قال رسول عمرو بن العاص عبادة بن الصامت 
للمقوقس -يف إحدى املعارك التي فاوض فيها املقوقس: "وذلك إنام رغبتنا ومهتنا اجلهاد يف 
اهلل واتباع رضوانه، وليس غزونا عدوًا ممن حارب اهلل لرغبة يف الدنيا وال حاجة لالستكثار 
منها، إال أن اهلل عز وجل قد أحل ذلك لنا، وجعل ما غنمنا من ذلك حالاًل، وما يبايل أحدنا 

اإلسالم كبديل، مراد هوفامن، تعريب: عادل املَعليّم، ص149.  )1(
سنن الرتمذي، كتاب السري، باب ما جاء يف وصية النبي  يف القتال، ح1618. وقال أبو عيسى:   )2(

هذا حديث صحيح.
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أكان له قناطري من ذهب أم كان ال يملك إال درمهًا، ألن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلها 
يسد هبا جوعته ليلته وهناره، وشملة)1( يلتحفها؛ وإن كان أحدنا ال يملك إال ذلك كفاه، 
وإن كان له قنطار من ذهب أنفقه يف طاعة اهلل تعاىل، واقترص عىل هذه بيده، ويبلغه ما كان 
يف الدنيا ألن نعيم الدنيا ليس بنعيم، ورخاءها ليس برخاء؛ إنام النعيم والرخاء يف اآلخرة؛ 
بذلك أمرنا اهلل وأمرنا به نبينا وعهد إلينا أال تكون مهة أحدنا يف الدنيا إال ما يمسك جوعته 

ويسرت عورته، وتكون مهته وشغله يف رضاء ربه وجهاد عدوه )2(. 

فالقتال يف اإلسالم له أهداف سامية، وضوابطه راقية، ليست كأي هدف آخر من 
األهداف التي عرفتها البرشية يف حروهبا عىل مر التاريخ الطويل. القتال يف سبيل اهلل . ال 
سبيل  يف  وال  واملكاسب؛  املغانم  سبيل  يف  وال  األرض،  يف  واالستعالء  األجماد  سبيل  يف 
هو  إنام  جنس..  عىل  جنس  أو  طبقة  عىل  طبقة  تسويد  سبيل  يف  وال  واخلامات؛  األسواق 
القتال لتلك األهداف املحددة التي من أجلها رشع اجلهاد يف اإلسالم، القتال إلعالء كلمة 
أن  أو  دينهم،  عن  يفتنوا  أن  به  املؤمنني  ومحاية  احلياة،  يف  منهاجه  وإقرار  األرض،  يف  اهلل 
جيرفهم الضالل والفساد، وما عدا هذه فهي حرب غري مرشوعة يف حكم اإلسالم، وليس 

ملن خيوضها أجر عند اهلل وال مقام)3(.

2- أهداف الغزوات والسرايا النبوية:

أ( الفرق بني الغزوة والسرية:

يسمى  بنفسه    فيه  خرج  ما  كل  أن  هو  والبعث؛  والرسية  الغزوة  بني  الفرق  إن 
عند اجلمهور غزوة، وقع فيه قتال أم ال، وما مل خيرج فيه  بنفسه يسمى بعثا أو رسية وال 

ينحرص يف عدد معني بل ربام بعث  رجال واحدا.

قاتل رسول اهلل  يف تسع غزوات: بدر، وأحد، واخلندق، وقريظة، واملريسيع وخيرب 
والفتح وحنني والطائف، ويقال: إنه  قاتل أيضا يف بني النضري ووادي القرى، والغابة.

َتَمُل به. خمتار الصحاح، باب الشني مادة شمل ص156.   لة ِكساٌء ُيشرْ مرْ شملة: الشَّ  )1(
النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، لألتابكي، 18/1.  )2(

يف ظالل القرآن، سيد قطب، م1/ج187/2.  )3(
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الثالثة. ونزلت  بدر وحنني وأحد عىل خالف يف  منها يف  املالئكة    وقاتلت معه 
املالئكة يوم اخلندق فزلزلوا املرشكني وهزموهم.

وقاتل باملنجنيق والدبابة يف غزوة واحدة وهي الطائف.

. باخلندق يف واحدة وهي األحزاب، أشار به عليه سلامن الفاريس  وحتصن

ب( أهم أهداف الغزوات والسرايا النبوية:

كان الذين يزعجهم النور يسعون جاهدين إلطفائه فيتعرضون يف كل مكان للدعوة 
يقتلونه، وقد أخذ  القبض عىل أي مسلم رسعان ما كانوا  يتمكنون من  القرآنية، وعندما 
هذه  هيأ  لذا  طريقها،  من  العقبات  كل  وإزاحة  الدعوة  مشعل  محل  عاتقه  عىل    النبي 
الرسايا وبعثها إىل مجيع اجلهات، وكان عدد أفرادها ال يقل عن العرشة ويتجاوز املائتني، 
وكانت الغاية من هذه الرسايا الوصول إىل بعض األهداف املعينة، بعد استقصاء األخبار 

ومجع املعلومات وإيصاهلا إىل رسول اهلل، أهم تلك األهداف هي كاآليت:

1-اإلشعار بوجود الكيان اإلسالمي: أي إشعار اجلميع بوجود اإلسالم وبكيانه 
أمواهلم،  وأخذوا  مكة،  يف  ديارهم  من  املسلمني  أخرجوا  وإن  املرشكني  وأن  باملدينة، 

وعذبوهم، إال أهنم مل يستطيعوا إطفاء نور اإلسالم، وفق سنة اهلل األزلية: نث ڌ  ڌ      
ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک    ک  مث  ]الصف[.

2-إظهار أن اهليمنة للحق: يريد أن يربهن عىل أن احلكم ليس لكفار قريش فقط 
ة من احلكم  الذين اغتصبوا حق اإلنسانية واستغلوها واستعبدوها، بل إن ملمثل احلق حصَّ
له،  وتستسلم  للحق  وعتاد  عدة  من  لدهيا  ما  بكل  القوة  فيه  ختضع  يوم  وسيأيت  ونصيبا، 
املسلمون  ويرث  وحده،  ويسود  وحده،  احلق  بيد  األرض  يف  الكلمة  ستكون  وحينئذ 
األرض، ويستخلفهم اهلل فيها. فتحقق هذا يف الفتح األعظم ملكة املكرمة، وخضعت كل 

األمم لإلسالم.

3-محاية الدعوة اإلسالمية وتأمني انتشارها: بفضل تلك الرسايا التي كانت تصول 
بالنظام  يمسك  أن    املصطفى  استطاع   ، النبي  غزوات  وبفضل  وهناك،  هنا  وجتول 
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واالنتظام يف يده، وأن يرسل الدعاة واملبلغني واملرشدين إىل كل مكان، وأن يؤمن جتوهلم 
بني املدن والقرى دون خوف أو َوَجل، وهييء هلم جوا هادئا بعد إزاحة كل العقبات من 

طريق الدعوة، لكي يقوموا بمهامتم يف التبليغ.

كان رسول اهلل  خيرج يف الغزوات ويرسل الرسايا بشكل مستمر للمناطق املحيطة 
باملدينة من أجل هذه األهداف، ففي بضعة أشهر كانت هذه الرسايا تظهر يف أماكن بعيدة 
مل يكونوا يقطعوهنا آنذاك إال خالل شهر، أو تظهر بمعركة بمكة، وكأهنم أشباح أو مالئكة 
إىل  بدا وكأنه ُيسحب  الذي  العدو  الرعب عند  اختفت برسعة، خملفة وراءها  ثم  ظهرت 

معركة بدر وهو مشلول من اخلوف.

النهب  كان  املستضعفني:  عن  والدفاع  األرض  يف  السالم  وبسط  األمة  إقرار   -4
والسلب سائدا يف تلك األيام يف الصحراء، فاحلق للقوة، ومل يكن للضعيف وللمظلوم حق 

احلياة، فالذي يملك القوة كان يستطيع سحق اآلخرين.

فانترشت الرسايا يف كل مكان، وخرج النبي  قائدا جمموعة من الغزوات  مما 
حال دون أن يتعرض أي شخص ملاله وال لعرضه، وال لرشفه، وال لنفسه.

وهكذا عرف اجلميع بشكل جيد بأن الصحراء مل تكن ملكا ملرشكي قريش وحدهم، 
بل إن لرسول اهلل  نصيبا وحصة وحقا، وسيزداد هذا احلق عىل مر األيام ويكرب كام انترش 

النور حتى يكون له يف كل بيت ويف كل قلب أثر)1(.

كام كان من أهداف هذه الغزوات والرسايا النبوية رد العدوان، والدفاع عن النفس 
وختليص اإلنسان من نظام القهر والعدوان، إىل نظام العدالة واإلنصاف، ومن نظام يأكل 
فيه القوي الضعيف، إىل نظام يصري فيه القوي ضعيفًا حتى يؤخذ منه، وإطفاء  نار الفتنة 
املصاحلة،  إىل  وإجلائهم  والوثنية،  اإلسالم  رصاع  يف  األعداء  شوكة  وكرس  البغي،  ورد 
والرأفة  والسالمة  األمن  وبسط  والعدوان،  واإلثم  واخليانة  الغدر  من  األرض  وتطهري 

والرمحة ومراعاة احلقوق واملروءة.

النور اخلالد حممد  مفخرة اإلنسانية، فتح اهلل كولن، ص412-410.  )1(
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وقتل،  وسلب،  هنب،  عن  عبارة  كانت  فقد  اجلاهلية،  يف  احلرب  أهداف  عن  أما 
وختريب  للضعيف،  وكبت  بالَوَتر،  وفوز  بالثأر،  وأخذ  وعدوان،  وبغي  وظلم،  وإغارة، 
بالضعاف  وقسوة  واألعراض،  للحرمات  وهتك  األرض،  يف  وفساد  وعبث  للعمران، 

والنساء والصبيان، وإهالك للحرث والنسل...

ب( أهم نتائج الغزوات والسرايا النبوية:

1-هزيمة الكفر يف حربه لإلسالم؛ برشط أن يبذل أهل اإلسالم املساعي واجلهود 
لنرصة دينهم والدفاع عن محاه... ففي كل الرسايا التي بعثها النبي  تتكرر سنة من سنن 
اهلل يف تنازع احلق والباطل والتدافع بني أهل اإليامن وأهل الكفر، وعداوة الكفر لإلسالم، 
لكن اإلسالم انترص يف النهاية، وكانت له السيادة واحلق، يف املقابل كانت خسارة أحزاب 
الشيطان يف حرهبم عىل املسلمني وتفرق شملهم ورجوعهم مدحورين بغيظهم قد خابت 

أمانيهم وآماهلم ومساعيهم.

2- حتقيق السيادة واالستخالف يف األرض: حتققت سنة اهلل يف إزهاق احلق للباطل، 
وانتصار املؤمنني املجاهدين عىل الكفار واملرشكني املنكرين، وحتقق وعد اهلل هلم بالنرص ؛ 

قال احلق سبحانه وتعاىل:نث ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائ  ەئ  ەئ  
وخضع  والطواغيت  اجلبابرة،  رءوس  فنكست  ]القصص[.  وئ  وئ  ۇئ   مث  
كيد  من    نبيه    اهلل  وحفظ  مكة،  أرض  املسلمون  وورث  اإلسالم،  لسلطان  الكل 
الناس  من  وعصمته  واآلخرين،  األولني  يف  وإرضائه  العاملني،  يف  ذكره  ورفع  الكائدين، 

أمجعني.

كام كانت نتيجة هذه الغزوات والرسايا إرهابا شديدا للمرشكني، وبث الرعب يف 
قلوهبم، وإشعار أولئك األعداء باليقظة من جانب املجاهدين املؤمنني.

وكان من نتيجتها أيضا أن علم كفار قريش أن الطريق هلم وملاهلم غري مأمون، وأنه 
يرتبص هبم الدوائر، فازدادوا خوفا عىل اخلوف الذي ولدته هزيمتهم يف املعارك، وأحسوا 

بذلك أن اإلسالم صار قوة للحق ال ينال منه بغرة، وأنه مل يعد هناك أمن هلم.
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كام بدأ األعراب والبدو يف الصحراء يقولون يف أنفسهم مل يعد باستطاعة أهل مكة 
أن حيافظوا علينا، ومل يعودوا مبعث أمن لنا، والظاهر أن مصري الناس انتقل إىل أيد أخرى، 
لذا من األفضل لنا أن نتقرب إىل هؤالء. لذا توافدوا عىل النبي ، وبدؤوا يدخلون يف دين 

اهلل أفواجا.

3- ذيوع األمن: قوة جديدة ظهرت يف الصحراء وأثبتت وجودها، مل تعرف مكة 
"األمني"  الذي ندعوه :"حممد رسول اهلل الصادق الوعد األمني"، هو اآلن  قدر "األمني". 
يف املدينة، وكان األمن واألمان عنده، بدأوا يتوجهون إىل املدينة بينام فقدت قريش مظاهر 
الثقة املعقودة هلا سابقا، مل تكن عاجزة عن إعطاء األمن والثقة لآلخرين فقط، بل كانت 

عاجزة عن تأمني قوافلها هي إذ كانت حتت تديد دائم.

املجتبى  النبي  حكم  يف  تدخل  الصحراء  بدأت  األمور:  عىل  السيطرة  رسعة   -4
غزوة  بعد  املسلمني  لصالح  املوقف  وتغري  حسابه.  حيسب  العدو  بدأ  لذا  فشيئا،  شيئا   
األحزاب وقد أشار إىل ذلك النبي  حيث قال: "اآلن نغزوهم وال يغزونا" )1(. فكانت 
هبا  وهيزمون  اجليوش،  هبا  ويكرسون  اجلموع،  هبا  هيزمون  هيبة  ذلك  بعد  للمسلمني 

الشجعان، ويرهبون هبا األعراب اآلخرين.

كام درأت هذه الرسايا الفتنة ومنعت البغي يف الداخل واخلارج.

5- كانت الرسايا التي جاءت بعد خيرب لبث روح اإلجالل لإلسالم، وكرس شوكة 
من يكيدون له، أو للتعرف عىل أحوال العرب والقبائل املجاورة، أو هي أشبه بالدوريات 
التي متر بالبالد احتياطا، وتأديبا لكل من تسول له نفسه االعتداء عىل املسلمني أو النكاية هلم. 

فلم تكن هذه الرسايا ذات خطر يف توجيه احلروب، بل كانت حلوادث صغرية كام سبق.

6- كشفت هذه الغزوات مكائد اليهود ودسائسهم وحقدهم عىل املسلمني وتربص 
الدوائر هبم فقد نقضوا عهودهم مع النبي  يف وقت الشدة وجيوش الكفر حتيط هبم من 

كل جانب. كام كشفت حقيقة النفاق، وأزاحت اللثام عن مكره وخبثه.

برَْن  ُسَليرْاَمَن  اخلندق، ح4110. واحلديث عن سيدنا  باب غزوة  املغازي،  البخاري، كتاب  صحيح   )1(
. ٍد رُصَ
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الصحابة  معظم  كان  كيف  كامل  بوضوح  نرى  إننا  العسكرية:  اخلطط  إتقان   -7
عاديني  وجنودا  تارة،  قواًدا  والبعوث  الرسايا  هذه  ضمن  مشاركني  عليهم  اهلل  رضوان 
أخرى، فكان ذلك من اخلطط )اإلسرتاتيجية( بعيدة املدى يعدها النبي  لتثبيت دعائم 
عليه  فتئ  ما  التي  اإلسالمية  الفتوحات  جليوش  ودقيقا  منظام  وإعدادا  اإلسالمية،  األمة 
الصالة والسالم يبرش هبا أصحابه بني الفينة واألخرى يف أوقات السلم واحلرب واخلوف 

واألمن)1(.

فكانت ثامر تلك الرسايا والبعوث يانعة، وعراجينها دانية، ونتائجها باهرة، أدهشت 
النتائج دهشة  القايص والداين ملا حققته من فتوحات إسالمية يف وقت يسري، ويزيد هذه 
الوصايا النبوية والتوجيهات املصطفوية ألمراء جيوشه بتقوى اهلل والرمحة بالشيوخ والنساء 
والصبيان، والتزام األخالق احلسنة واخلصال احلميدة، فكانوا هلذه الوصايا والتوجيهات 
مطبقني وهبا ملتزمني، وكانوا بعد مرحلة النبوة للمنهاج النبوي سالكني، وألثره مقتفني، 

ففتحوا قلوب العباد، وفتحوا البالد.

الرسايا والبعوث النبوية حول املدينة ومكة؛ دراسة نقدية حتليلية، أعدها: بريك أبو مايلة العمري،   )1(
أرشف عليها: أكرم ضياء العمري، ص61.
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احملور اخلامس

 لرسول اهلل  حمبة الصحابة

)مواقف خالدة يف الغزوات والسرايا(

 إن التواضع وعدم التكرب جناحان يطريان باإلنسان إىل األعايل وهبذا التواضع اجلم 
استطاع سيدنا رسول اهلل  أن يكون هاديا أبديا لإلنسانية، فقد استطاع الناس أن يقابلوه 
ويتكلموا معه بكل اطمئنان وراحة، ويبثوا إليه مشكالتم ويعرضوا عليه أسئلتهم، ألن 
سلوكه املتواضع كان ييرس هلم هذا. ولقد احتضن رسول اهلل  برسالته ورمحته اإلنسانية 
كلها بل الوجود كله، غري أن حبه الواسع وشفقته الشاملة مل تبق يف دائرة الكالم أو يف بطون 
الكتب كام فعل اآلخرون، بل رسعان ما انعكست يف احلياة العملية وبكل معانيها العميقة 
وأبعادها الشاملة، علام بأنه ما من فكر من أفكاره  أو عمل من أعامله إال وأخذ طريقه إىل 

التطبيق العمل، ذلك ألنه كان رجل فكر وحركة وعمل.

انطالقا مما سبق سأحتدث يف هذا املحور عن أولئك الصحابة الذين تفانوا يف حب 
احلبيب األعظم ، حتى افتدوه باملهج واألرواح.

رفع  الذي  الشديد  احلب  ذلك  لنرى  النبوية  والرسايا  الغزوات  بعض  يف  نتأمل 
أولئك الرجال مقاما عليا، وبوأهم مقعد الصدق عند رهبم ؛ فصغرت يف أعينهم الدنيا 

وغرورها، وعظمت اآلخرة ونعيمها وما أعده اهلل تعاىل للمحبني الصادقني.

أنزل اهلل تعاىل يوم تبوك آيات بينات حيث املسلمني عىل النفري العام، وحيذرهم من 
مغبة التقاعد، وتولية األدبار، ويذكرهم بأن سنته يف استبدال األقوام  ماضية ال تتخلف، 

نث ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   إن تقاعسوا واستجابوا ألنفسهم،  قال احلق جل يف عاله: 
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ڈڈ   
ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ  

ۀ  مث  ]التوبة[. 
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يف  والنفيس  الغايل  يبذل  أن  املحب  من  تقتيض  املحبة  بأن  سبحانه   يذكرهم  كام 
سبيلها، تقتيض منه أن يرتك الدنيا ويفر من مغرياتا ويقبل عىل اآلخرة ونعيمها؛ فاستجاب 
  اهلل   ولسيدنا رسول  الشديدة هلل  املحبة  تلك  لنداء رهبم، وعربوا عن    الصحابة 

بخروجهم يف ذلك احلر الشديد، وبإنفاقهم أمواهلم يف سبيل اهلل.

قال  العام،  النفري  ذلك  لنتأمل  الغزوة،  تلك  من  اللمحات  بعض  نستعرض  وهنا 
ابن هشام –رمحه اهلل: أمر النبي  أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك يف زمان من عرسة 
املقام يف  والناس حيبون  الثامر،  البالد، وحني طابت  احلر، وجدب من  الناس، وشدة من 
ثامرهم وظالهلم، ويكرهون الشخوص عىل احلال من الزمان الذي هم عليه؛ وكان رسول 
اهلل  قلام خيرج يف غزوة إال كنى عنها، وأخرب أنه يريد غري الوجه الذي يصمد له، إال ما 
كان من غزوة تبوك، فإنه بينها للناس لبعد الشقة، وشدة الزمان، وكثرة العدو الذي يصمد 

له، ليتأهب الناس لذلك أهبته، فأمر الناس باجلهاز وأخربهم أنه يريد الروم")1(.

ثم جد رسول اهلل  يف سفره، وأمر الناس باإلعداد واجلهاز واالنكامش، وحض 
أهل الغنى عىل اإلنفاق يف سبيل اهلل، وحث اجلميع عىل السري نرصة لدين اهلل، فاستجاب 
املؤمنون لنداء رسول اهلل  فأنفقوا واحتسبوا هلل، وأنفق سيدنا عثامن بن عفان  يومذاك 

نفقة عظيمة، مل ينفق أحد مثلها، وَجدَّ اجلميع يف السري إىل أرض املعركة.

قال ابن هشام –رمحه اهلل-: "أنفق –سيدنا عثامن- يف جيش العرسة يف غزوة تبوك 
ألف دينار فقال رسول اهلل : "اللهم ارَض عن عثامن فإين عنه راٍض"")2(.

وختلف من ختلف عن سيدنا رسول اهلل  يومذاك من املنافقني، ومن املؤمنني وهم 
أياما إىل أهله يف يوم حار    "رجع بعد أن سار رسول اهلل   فإنه  أما أبو خيثمة  ثالثة، 
فوجد امرأتني له يف عريشني)3( هلام يف حائطه، قد رشت كل واحدة منهام عريشها وبردت له 
فيه ماء، وهيأت له فيه طعاما، فلام دخل قام عىل باب العريش، فنظر إىل امرأتيه وما صنعتا 

سرية ابن هشام، 397/4.  )1(

سرية ابن هشام، 399/4.  )2(
العريشني: الَعِريُش َخيرْمٌة من خشب. لسان العرب، مادة: عرش.  )3(
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له، فقال: رسول اهلل  يف الضح)1( والريح واحلر، وأبو خيثمة يف ظل بارد، وطعام مهيأ، 
وامرأة حسناء، يف ماله مقيم، ما هذا بالنصف!  ثم قال: واهلل ال أدخل عريش واحدة منكام 
حتى أحلق برسول اهلل  ، فهيئا يل زادا ففعلتا. ثم قدم ناضحه)2( فارحتله ثم خرج يف طلب 
رسول اهلل   )...( حتى إذا دنا من رسول اهلل   وهو نازل بتبوك، قال الناس: هذا راكب 
عىل الطريق مقبل، فقال رسول اهلل : "كن أبا خيثمة" فقالوا: يا رسول اهلل هو واهلل أبو 
أبا  يا  "أوىل لك   : له رسول اهلل  ، فقال    أقبل فسلم عىل رسول اهلل  أناخ  خيثمة، فلام 

خيثمة". ثم أخرب رسول اهلل اخلرب. فقال له رسول اهلل  خريا ودعا له بخري")3(.

أناس   يف طريقه إىل أرض تبوك  ويف كل مرة يتخلف  ومىض سيدنا رسول اهلل 
""فإن يك فيه خري فسيلحقه اهلل تعاىل  يا رسول اهلل ختلف فالن فيقول:  فيقول أصحابه: 
بكم، وإن يكن غري ذلك فقد أراحكم اهلل منه" حتى قيل: يا رسول اهلل قد ختلف أبو ذر، 
وأبطأ به بعريه فقال: "فإن يك فيه خري فسيلحقه اهلل بكم، وإن يك غري ذلك فقد أراحكم 
اهلل منه" وتلوم أبو ذر عىل بعريه، فلام أبطأ عليه، أخذ متاعه فحمله عىل ظهره،  ثم خرج يتبع 
أثر رسول اهلل  ماشيا، ونزل رسول اهلل يف بعض منازله، فنظر ناظر من املسلمني فقال: يا 
فلام  رسول اهلل إن هذا الرجل يميش عىل الطريق وحده؛ فقال رسول اهلل : "كن أبا ذر". 
تأمله القوم قالوا: يا رسول اهلل هو واهلل أبو ذر ؛ فقال رسول اهلل:"رحم اهلل أبا ذر يميش 

وحده ويموت وحده ويبعث وحده"")4(.

بِيِع، َوِهاَلُل برُْن ُأَمييَّة  ُب برُْن َمالٍِك، َوُمَراَرُة برُْن الريّ أما شأن املخلفني الثالثة)5( وهم: َكعرْ
 ختلفوا من غري شك وال نفاق، فقد هنى النبي  الناس عن كالمهم مخسني ليلة وأمر 

حُّ الشمس وقيل هو ضوؤها وقيل هو ضوؤها إِذا استمكن من اأَلرض. لسان العرب،  الضح: الضِّ  )1(
مادة: ضحح.

ناضحه: الناضُح البعري َأو الثور َأو احلامر الذي يستقى عليه املاء واأُلنثى باهلاء ناضحة. لسان العرب،   )2(
مادة: نضح.

سرية ابن هشام، 401/4-402. مغازي ابن عقبة، ص296-295.  )3(
سرية ابن هشام، 405-404/4.  )4(

للزهري،  النبوية  املغازي  ص306-301.  عقبة،  ابن  مغازي  يف:  وبتفصيل  بطوهلا  القصة  انظر   )5(
ص106-107. غزوات الرسول ، البن كثري، ص395. سرية ابن هشام، 413-410/4.
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نساءهم بأن يعتزلوهم، واشتد غضبه  عليهم)1(؛ ألن ختلفهم عن اخلروج  للقتال -وهم 
من األنصار- كالنكث لبيعتهم، والقتال إن كان فرض كفاية فهو يف حق األنصار فرض 
عني؛ ألهنم بايعوا النبي  عىل ذلك، أما ختلف من ختلف عن غزوة بدر فإهنم مل خيرجوا 
للقتال، وإنام خرجوا ألخذ العري، انتقاما من قريش التي أخذت أموال املهاجرين وديارهم 

يف مكة. 

وبقي أولئك الثالثة عىل تلك احلال حتى تاب اهلل عليهم بصدقهم يف بيان أعذارهم، 
ومل يكذبوا عىل سيدنا رسول اهلل  كام كذب عليه املنافقون، قال الباري جل وعال يصف 

احلالة النفسية للمخلفني الثالثة: نث ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  
وئ    ەئ   ەئ      ائ    ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ     ۅ   ۅ  
وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  

ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  مث  ]التوبة[.

لقد كان توقيت معركة تبوك ابتالء للمؤمنني ومتحيصا لرسائرهم، ليميز اهلل اخلبيث 
من الطيب، والصادق من املدعي، واملجاهد من املتقاعد املتقاعس.

فغزوة تبوك أو العرسة كانت غزوة عرسة يف احلقيقة، وغزوة امتحان لصدق اإليامن، 
وإخالص اليقني، والتفاين يف فداء العقيدة ونرش الدعوة إىل اهلل، وتبليغ الرسالة بام تتطلبه 
 لتكون  النبي  التي رباها  املؤمنة  النفوس  أبانت عن معادن  من بذل األرواح واألموال 
أنموذجا للفضائل تتأسى به أجيال اإلسالم يف مستقبل حياتا، وما يقابلها يف طريق مسريتا 
من عقبات وشدائد، ال خيرجها منها إال إيامن صادق، وعزائم صارمة، واستسالم لوجه اهلل 
جيعل من األرواح واألموال وسائل لتحقيق مرايض اهلل ورسوله وحبهام، والوقوف عند 

أوامرمها ونواهيهام )2(.

وقد نبه احلسن البرصي عىل ذلك فيام أخرجه ابن أيب حاتم عنه قال: يا سبحان اهلل! ما أكل هؤالء   )1(
الثالثة ماال حراما وال سفكوا دًما حرا وال أفسدوا يف األرض، أصاهبم ما سمعتم وضاقت عليهم 

األرض بام رحبت، فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟ فتح الباري، 736/7.
حممد رسول اهلل ، صادق عرجون، 437/4.  )2(
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مَتَيَّز  ناًرا ممحصة عىل حريقها ووهجها  ُأُحد،  بمحنة  تبوك شبيهة  كانت غزوة  لقد 
املنتمون إىل معسكر اإلسالم، درجات بعضها فوق بعض، وهذا شأن كل معسكر يف تاريخ 
البرشية، فليس بنو آدم مالئكة يقفون صفا واحدا ولكنهم يتميزون يف إيامهنم وإخالصهم 
وانتامئهم، متيزهم االنتصارات احلاسمة واالنكسارات اخلطرية وتفرق بينهم جتارب الراحة 
أن  املسلمني  يدعو    والرسول  نجد  أوالء  نحن  فها  والنكبات.  املحن  وآالم  والسعادة 
وطريقها  الصحراء  وجحيم  والعطش  املجاعة  عرب  البيزنطي  التحدي  عىل  للرد  يتجهزوا 
يقدرون  الطريق ال  يتحركون صعًدا يف منتصف  القمة وآخرين  يقفون يف  أناسا  الطويل، 
عىل الصعود خطوات أخرى إىل أعىل، وهم مع ذلك حياولون وحياولون، وفئة ثالثة حرنت 
يف مواقعها ال تريد أن تسعى وال أن تتحرك.. وهنالك يف األسفل، عند جدار املرتفع ويف 
دوًرا  والديدان  يتخبطون كاحلرشات  واملنهزمني،  املنافقني  من  كثرية  منخفضاته، طوائف 

عىل أنفسهم وبقاء يف احلفر الضيقة!! )1(.

إيامهنم،  وصدق  اهلل،  سبيل  يف  وبذهلم  املؤمنني  صرب  يومها  ابتل  مؤتة:  رسية  ويف 
وابتل  وراحتهم،  وأمواهلم  أهاليهم  حب  مع  باملقابلة    ورسوله الكريم   هلل  وحبهم 
وفاؤهم ببيعتهم لنبيهم ومنقذهم من الضالل، فتاميز الصادقون من الكاذبني، واملؤمنون 
من املنافقني، واملتخلفون الناكصون من املجاهدين الشجعان، ومتايز جند  الشيطان وجند 

اهلل. وظهر الذين صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، كام ظهر الذين أخلفوا اهلل ما وعدوه.

كانت رسية مؤتة جتربة  قاسية، وامتحانا عسريا جلند اهلل الصادقني؛ وكأن األقدار 
اإلهلية شاءت أن ال يرحل القائد املريب أبو األمة ورمز وجودها  حتى يتأكد من صالحية 
صنع يديه الكريمتني، وحتى يمر جند اهلل من عملية العيار. وكانت القيمة املمتحن فيها هي 

القابلة للفداء وطلب االستشهاد يف سبيل اهلل.

إن جند اهلل أحباب احلبيب املصطفى  الذين برزوا من عرينهم كاألسود كانوا محلة 
رسالة عظيمة خالدة هي أعز عليهم من أمواهلم وأنفسهم، وكانوا نتاج تربية ومتحيص عىل 

حمك األحداث العسرية.

دراسة يف السرية، عامد الدين خليل، ص255.  )1(
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واحلب  الصادق  اإليامن  ؛  اخلالد  األنموذج  الصحابة  به  انترص  الذي  الرس  إن 
. الشديد والصحبة الدائمة للحبيب املصطفى

فقد انتقل موالنا رسول اهلل عليه الصالة والسالم إىل الرفيق األعىل، ومل يكن لدى 
 من العلوم واملعارف واملخرتعات واألسلحة املتطورة ما يالقون به  الكرام  أصحابه 
أعداءهم ،بل كان زادهم هذه املحبة والصحبة وما استطاعوا إعداده من قوة؛ فكانوا صفا 

مرصوصا وبناء شاخما يشد بعضه بعضا.

وجل املسلمني اليوم لدهيم فكرة خمطئة حول هذا اجليل ،يظنون أن هذه الفضائل 
واخلريات وصلت إليهم ثم انتهت ،ولن يعود هذا اخلري مرة أخرى وهذا خطأ ،إن 
الصحابة  فازوا بالصحبة املبارشة لسيدنا رسول اهلل ، لكن بقي السباق إىل رضوان اهلل 

، وحمبة احلبيب األكرم واملصحوب األعظم ، قال ربنا تبارك وتعاىل: نث ٱ  
ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
]التوبة[،  مث   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
أحلق باملهاجرين واألنصار من سلك هنجهم واقتفى أثرهم من أمة سيدنا حممد  إىل آخر 

الزمان.

صحيح أن هلذه اجلبال الشاخمة مكانتها وفضل السبق؛ إذ هي كالنجوم يقتدي هبا 
الناس يف ظلامت الرب والبحر، لكن بقي املنهاج املحمدي الذي تركه لنا احلبيب املصطفى 

والنبي املجتبى ، والذي إن متسكنا به وسلكنا مسلكه لن نضل أبدا.

لقد ربى النبي  رجاال رمحاء بينهم، حتابوا يف اهلل، وتوالوا فيه، وسمعوا، وأطاعوا، 
وآووا  وبايعوا،  عليه،  اهلل  عاهدوا  ما  وصدقوا  األمر،  يف  وتشاوروا  لرهبم،  واستجابوا 
الرتبية  صنعتهم  رجاال  كانوا  سواهم،  من  مائتني  يغلبون  منهم  العرشون  فكان  ونرصوا، 
الغايل  فبذلوا  واألذى،  والشدائد  واخلطوب  باالبتالء  اهلل  وحمصهم  النبوية،  املحمدية 
والنفيس إلرضاء رهبم، ونرص نبيهم ، والدفاع عن دين اإلسالم، حتى حرروا العامل من 

قبضة الكفر، ونرشوا اإلسالم والسالم يف ربوع األرض.
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وإن أدل ما يدل عىل تلك الرتبية النبوية ألولئك الرجال، ولسنة اهلل يف املحبة والطاعة 
ساحة املعارك التي بنيَّ فيها أولئك الرجال شدة حبهم لنبيهم، ومتسكهم بغرزه:

- رسية  عبد اهلل بن جحش ؛ يف هذه الرسية  بعث النبي   عبد اهلل بن جحش بن 
رئاب األسدي يف رجب مقفله من بدر األوىل، وبعث معه ثامنية رهط من املهاجرين ليس 
فيهم من األنصار أحد، وكتب له كتابا وأمره أن ال ينظر فيه حتى يسري يومني ثم ينظر فيه 

فيميض ملا أمره به وال يستكره من أصحابه أحدا. 

فلام سار عبد اهلل بن جحش يومني فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه: إذا نظرت يف كتايب 
هذا فامض حتى تنزل نخلة بني مكة والطائف، فرتصد هبا قريشا وتعلم لنا من أخبارهم فلام 
نظر عبد اهلل بن جحش يف الكتاب قال: سمعا وطاعة، ثم قال ألصحابه: قد أمرين رسول 
اهلل  أن أميض إىل نخلة، أرصد هبا قريشا، حتى آتيه منهم بخرب وقد هناين أن أستكره أحدا 
منكم. فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فلريجع فأما أنا 

فامض ألمر رسول اهلل  فمىض ومىض معه أصحابه مل يتخلف عنه منهم أحد)1(.

ويف هذه الرسية الكثري من العرب والدروس؛ نستنبط منها درسا بليغا، ذلك احلب 
الشديد الذي جعل أولئك الرجال يمضون يف سبيلهم وال خيافون يف اهلل لومة الئم؛ استامتة 

يف الدفاع عن دينهم، وحبا لنبيهم  وللشهادة يف سبيل اهلل.

- غزوة بدر الكربى: هذه الغزوة تبهرنا دروسها وعربها، ويبهرنا عطاؤها وهي متد 
احلياة بدروس باهرة يف وحدة الصف ويف حمبة اجلند لقائدهم، ويف حمبة املؤمنني حلبيبهم 

وشفيعهم  حتى إنه  وهو يوحد الصفوف وينظمها ليجعلها كالبنيان املرصوص.

القلوب  الذي ربط هذه  األكيد  اإليامن  إنه   ، املصطفى  للنبي  الصادق  إنه احلب 
املؤمنة، إنه اإليامن الصادق واحلب األكيد واإلنابة والصلة القوية باهلل تعاىل التي كانت من 

أكرب األسباب ليجري اهلل تعاىل هلم اخلوارق يف هذه الغزوة.

)املغازي(،  األول  امللجد  اإلسالم،  تاريخ   .254/2 والنهاية،  البداية   .449/2 هشام،  ابن  سرية   )1(
شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي،30-29/1.
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ابن  اإلمام  قال  واضحة،  جلية  املحبة  سنة  فيها  تظهر  التي  األحداث  بعض  لنذكر 
  إسحاق –رمحه اهلل: "وحدثني حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه أن رسول اهلل
َة َحِليِف َبنِي  عدل صفوف أصحابه يوم بدر، ويف يده قدح يعدل به القوم فمر بَِسَواِد برِْن َغِزييّ
اِر )...( وهو مستنتل من الصف - قال ابن هشام : ويقال مستنصل من الصف  َعِدييّ برِْن النيّجيّ
- فطعن يف بطنه بالقدح، وقال: »استو يا سواد«؛ فقال يا رسول اهلل: أوجعتني وقد بعثك اهلل 
باحلق والعدل قال: »فأقدين«. فكشف رسول اهلل  عن بطنه، وقال«استقد« قال فاعتنقه فقبل 
بطنه فقال: »ما محلك عىل هذا يا سواد؟« قال يا رسول اهلل حرض ما ترى ، فأردت أن يكون 

آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك . فدعا له رسول اهلل  بخري، وقال له خريا")1(.

ثم حرض النبي  أصحابه عىل القتال،  وقال: "والذي نفس حممد بيده ال يقاتلهم 
اَمِم  ُ ُ برُْن احلرْ َفَقاَل ُعَمريرْ اليوم رجل فيقتل صابرا حمتسبا، مقبال غري مدبر إال أدخله اهلل اجلنة". 
، َبخرْ َبخرْ أفام بيني وبني أن أدخل اجلنة إال أن يقتلني هؤالء ثم  ُكُلُهنيّ : َويِف َيِدِه مَتََراٍت َيأرْ

قذف التمرات من يده، وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل.

ِمنرْ  بيّ  الريّ ِحُك  ُيضرْ َما   ِ اهلليّ َرُسوَل  َيا  َقاَل  َراَء  َعفرْ ابرُْن  َوُهَو  اِرِث:  َ احلرْ برَْن  َف  َعورْ وقال 
َفُه  َفَقَذَفَها، ُثميّ َأَخَذ َسيرْ ِه  ًعا َكاَنترْ َعَليرْ َفَنَزَع ِدررْ ا".  َعُدويّ َحارِسً َيَدُه يِف الرْ ُسُه  "َغمرْ َعبرِْدِه؟ َقاَل: 

َم َحتيّى ُقتِل")2(. َقورْ َفَقاَتَل الرْ

- غزوة أحد: قاتل مصعب بن عمري دون رسول اهلل  حتى قتل، وكان الذي قتله 
ابن قمئة الليثي وهو يظن أنه رسول اهلل ، فرجع إىل قريش فقال: قتلت حممدا. فلام قتل 
مصعب بن عمري أعطى رسول اهلل  اللواء عل بن أيب طالب، وقاتل عل بن أيب طالب 

ورجال من املسلمني)3(.

وقاتل سيدنا حنظلة بن أيب عامر الراهب  وكان قد تزوج مجيلة بنت عبد اهلل بن 
أيب بن سلول، فأدخلت يف الليلة التي يف صبيحتها كان قتال ُأُحد، وكان قد استأذن رسول 

سرية ابن هشام، 466/2.  )1(
سرية ابن هشام، 467/2. طبقات ابن سعد، 25/2.  )2(

سرية ابن هشام، 29/3.  )3(
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اهلل  أن يبيت عندها، فأذن له،  فلام  صىل الصبح غدا يريد رسول اهلل  بُأُحد، ثم مال 
أنه دخل هبا.  أربعة من قومها، فأشهدتم  إىل مجيلة فأجنب منها. وكانت قد أرسلت إىل 
فقيل هلا يف ذلك فقالت: رأيت كأن السامء قد فرجت له فدخل فيها، ثم أطبقت فقلت هذه 

الشهادة. وعلقت بعبد اهلل بن حنظلة. 

انكشف  فلام  الصفوف،  يسوي  وهو    بالنبي  فلحق  سالحه،  حنظلة  وأخذ   
فلام  أبو سفيان،  بن أيب عامر وزعيم قريش  املالئكة حنظلة  التقى غسيل  املسلمون)1( 
استعاله حنظلة بن أيب عامر رآه شداد بن األسود، وهو ابن شعوب قد عال أبا سفيان. 
فرضبه شداد فقتله. فقال رسول اهلل :  "إن صاحبكم -يعني حنظلة- لتغسله املالئكة. 
سمع  حني  جنب  وهو  خرج  فقالت:  عنه.  صاحبته  فسئلت  شأنه؟"  ما  أهله  فاسألوا 

اهلاتفة.

فقال رسول اهلل : لذلك غسلته املالئكة)2(.

املرشكون  ووىل  وعده،  اهلل  وصدقهم  املسلمون  وانترص  املعركة  وطيس  واشتد 
األدبار، فنزل الرماة من اجلبل وخالفوا أمر نبيهم ، فكانت اهلزيمة، فقتل من قتل وجرح 
التي أصابته صلوات ريب وسالمه   قاعدا من شدة اجلراح  النبي  من جرح، حتى صىل 
من  وخيففوا  املؤمنني،  عزائم  ليوهنوا  قتل،  قد    اهلل  رسول  بأن  املرشكون  وأشاع  عليه، 

معنوياتم، مما يسبب هلم الفشل وخيرسوا املعركة.

وهذا سيدنا أنس بن النرض بن ضمضم  جييش صدره حبا وشوقا يف سبيل اهلل 
ِل ِقَتاِل  ٍر َفَقاَل: ِغبرُْت َعنرْ َأوَّ ُه َغاَب َعنرْ َبدرْ وحمبة سيدنا رسول اهلل ؛ َعنرْ َأَنٍس  َأنَّ َعمَّ
َم ُأُحٍد، َفُهِزَم النَّاُس َفَقاَل:  . فلقي َيورْ ُ َما ُأِجدُّ َينَّ اهللَّ ُ َمَع النبي  َلرَيَ َهَديِن اهللَّ للنبي ، َلئِنرْ َأشرْ
ُكوَن.  ِ ُرشرْ ِلِمنَي - َوَأبرَْرُأ إَِليرَْك مِمَّا َجاَء بِِه املرْ ُسرْ نِى املرْ َتِذُر إَِليرَْك مِمَّا َصَنَع َهُؤاَلِء، -َيعرْ ُهمَّ إين َأعرْ اللَّ
ِة ُدوَن ُأُحٍد. َفَمىَض  نَّ َ ُد إين َأِجُد ِريَح اجلرْ َأيرَْن َيا َسعرْ َد برَْن ُمَعاٍذ َفَقاَل:  ِفِه فلقي َسعرْ َم بَِسيرْ َفَتَقدَّ

صفة الصفوة، 235/1.  )1(
سرية ابن هشام، 29/3. سرية ابن إسحاق، ص312. الدرر يف اختصار املغازي والسري، ص105-  )2(

106. تاريخ الطربي، 82/2.
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َيٍة  َبٍة َوَرمرْ َنٍة َورَضرْ ٌع َوَثاَمُنوَن ِمنرْ َطعرْ ُتُه بَِشاَمٍة َأورْ بَِبَنانِِه، َوبِِه بِضرْ ُه ُأخرْ َفُقتَِل، َفاَم ُعِرَف َحتَّى َعَرَفترْ
ٍم")1(.  بَِسهرْ

وملا ُفِقَد سيدنا رسول اهلل  وشاع اخلرب بمقتله؛ قال رجل من الصحابة: "إن رسول 
اهلل قد قتل، فارجعوا إىل قومكم فيؤمنوكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم، فإهنم داخلوا البيوت. 
قال: وقال رجل منهم: لو كان لنا من األمر يشء ما قتلنا ههنا. وقال آخرون: إن كان رسول 
اهلل   قد قتل أفال تقاتلون عىل دينكم وعىل ما كان عليه نبيكم حتى تلقوا اهلل عز وجل 

 .)2(" شهداء؟ منهم ]أنس بن النرض[، شهد له هبا سعد بن معاذ عند رسول اهلل

فبينا رسول اهلل  بالشعب ومعه نفر من أصحابه، إذ علت عالية من قريش اجلبل. 
ورهط  اخلطاب  بن  عمر  فقاتل  يعلونا"،  أن  هلم  ينبغي  ال  إنه  :"اللهم  اهلل  رسول  فقال 
 إىل صخرة من اجلبل  معه من املهاجرين حتى أهبطوهم من اجلبل. وهنض رسول اهلل 
ن رسول اهلل ، وظاهر بني درعني، فلام ذهب لينهض  مل يستطع،  ليعلوها، وقد كان َبدَّ
فجلس حتته طلحة بن عبيد اهلل، فنهض به حتى استوى عليها. فقال رسول اهلل : "أوجب 

طلحة" حني صنع برسول اهلل   ما صنع)3(.

وبعد انتهاء املعركة فرغ الناس لقتالهم، فتفقد سيدنا رسول اهلل  سعد بن الربيع 
 الذي مألت حمبة رسول اهلل  شغاف قلبه، ومل يبال بام أصابه من جراح وهو حيترض 
بِيِع؟  برُْن الريّ ُد  َفَعَل َسعرْ َما  َينرُْظُر يِل  :""منرْ َرُجٌل  ، فقال رسول اهلل  إال شوقه إىل حبيبه 
َما   ِ اهلليّ َرُسوَل  َيا  َلك  َأنرُْظُر  َأَنا  نرَْصاِر:  َ األرْ ِمنرْ  َرُجٌل  َفَقاَل  َواِت؟"  مرْ َ األرْ يِف  َأمرْ  ُهَو  َياِء  حرْ َ األرْ َأيِف 
 َأَمَريِن   ِ ٌد، فنظر فوجده جرحيا يف القتىل َوبِِه َرَمٌق. َقاَل: َفُقلرْت َلُه: إنيّ َرُسوَل اهلليّ َفَعَل َسعرْ
 َعنيّي   ِ َفَأبرِْلغرْ َرُسوَل اهلليّ َواِت،  مرْ َ َأَنا يِف األرْ َواِت؟ َقاَل:  مرْ َ َأمرْ يِف األرْ َأنرَْت  َياِء  حرْ َ َأيِف األرْ َأنرُْظَر  َأنرْ 
تِِه.  َ َما َجَزى َنبِييّا َعنرْ ُأميّ ُ َعنيّا َخريرْ بِيِع َيُقوُل َلك: َجَزاك اهلليّ َد برَْن الريّ اَلَم؛ َوُقلرْ َلُه: إنيّ َسعرْ السيّ
: إّنُه اّل ُعْذَر َلُكْم ِعْنَد اهلّلِ  بِيِع َيُقوُل َلُكمرْ َد برَْن الريّ : إنيّ َسعرْ اَلَم؛ َوُقلرْ هَلُمرْ َمك َعنيّي السيّ َوَأبرِْلغرْ َقورْ

صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب غزوة أحد، ح4048. صفة الصفوة، 240/1.  )1(
عيون األثر، )حتقيق: جلنة إحياء الرتاث العريب يف دار اآلفاق اجلديدة(، 19/2. الدرر يف اختصار   )2(

املغازي والسري، ص106.
سرية ابن هشام، 40/3.  )3(
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إْن َخُلَص إىّل َنبِّيُكْم  َوِمْنُكْم َعنيٌّ َتْطِرُف.َقاَل: ُثميّ مَلرْ َأبرَْرحرْ َحتيّى َماَت، َقاَل: َفِجئرُْت َرُسوَل 
ُه")1(. ته َخرَبَ رَبرْ ِ  َفَأخرْ اهلليّ

إنه سيدنا سعد بن الربيع  الذي حيذر إخوانه من األنصار من أن يتمكن أحد من 
  الربيع  . وبعد ذلك عرجت روحه إىل رهبا. فنلحظ إىل ما ختم به سيدنا  حبيبه اهلل 
حياته حني أثخنته احلرب: نيس ما حل به من آالم وجراح ودماء، وانتهز الفرصة للتعبري 
عن حبه الشديد حلبيبه وحتذير إخوانه من أن تصل يد عدو إىل حبيبه، انتهز بقية احلياة يتذوق 
حالوة ذكر املحبوب يفارق هبا احلياة الفانية لينتقل إىل احلياة اخلالدة حيث لقاء بال فراق، 
ووصال واجتامع. وهكذا كان لتلك الكلامت التي تلفظها أثرها القوي يف قلوب املسلمني، 
كام وجه من خالهلا رسالة ألولئك الذين أثخنوه جراحا ما صنعوا فيه، إهنم رفعوه مقاما 
عليا وقربوه من لقاء حبيبه، وحققوا له أمنيته، وأنه ذاهب إىل اجلنة حيث املحبوب األعظم، 

وتلك هي الغاية العظمى التي يرجوها كل حمب ومن أجلها يبذل الغايل والنفيس.

أما سيدنا عمرو بن اجلموح فإنه اشتاق إىل حبيبه فاشتاق إليه، قال الواقدي –رمحه 
اهلل-:«وكان عمرو بن اجلموح رجال أعرج فلام كان يوم ُأُحد- وكان له بنون أربعة يشهدون 
مع النبي  املشاهد أمثال األسد- أراد بنوه أن حيبسوه وقالوا: أنت رجل أعرج وال حرج 

. عليك، وقد ذهب بنوك مع النبي

حرام  بن  عمرو  بنت  هند  فقالت  عندكم؛  أنا  وأجلس  اجلنة  إىل  يذهبون  بخ  قال: 
اللهم ال تردين إىل أهل خزيا فخرج  إليه موليا، قد أخذ درقته)2( يقول:  أنظر  امرأته كأين 
 فقال يا رسول اهلل: إن بني يريدون أن  وحلقه بنوه يكلمونه يف القعود فأتى رسول اهلل 
حيبسوين عن هذا الوجه واخلروج معك، واهلل إين ألرجو أن أطأ بعرجتي هذه اجلنة. فقال 
رسول اهلل : "أما أنت فقد عذرك اهلل تعاىل وال جهاد عليك". )فأبى( فقال النبي  لبنيه: 

"ال عليكم أن متنعوه لعل اهلل يرزقه الشهادة". فخلوا عنه فقتل يومئذ شهيدا.

سرية ابن هشام، 49/3. املوطأ ملالك بن أنس، كتاب اجلهاد، باب الرتغيب يف اجلهاد، ح1013.   )1(
سرية ابن إسحاق، ص313. تاريخ الطربي، 85/2.

س من جلود  سِة الواحدة َدَرقة؛ تتخذ من اجللود غريه الدرقة احَلَجفة وهي ُتررْ َ َرُق: رضب من الرتِّ الدَّ  )2(
ليس فيه خشب وال َعَقب واجلمع َدَرٌق وَأدراق وِدراٌق. لسان العرب، مادة: درق.
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فقال أبو طلحة: نظرت إىل عمرو بن اجلموح حني انكشف املسلمون ثم ثابوا وهو 
يف الرعيل األول لكأين أنظر إىل ضلعه يف رجله يقول: أنا واهلل مشتاق إىل اجلنة ثم أنظر إىل 

ابنه يعدو يف أثره حتى قتال مجيعا.

وكانت عائشة زوج النبي  خرجت يف نسوة تسرتوح اخلرب -ومل يرضب احلجاب 
يومئذ-، حتى إذا كانت بمنقطع احلرة وهي هابطة من بني حارثة إىل الوادي لقيت هند بنت 
عمرو بن حرام أخت عبد اهلل بن عمرو بن حرام تسوق بعريا هلا، عليه زوجها عمرو بن 

. اجلموح، وابنها خالد بن عمرو، وأخوها عبد اهلل بن عمرو بن حرام أبو جابر

فقالت عائشة: عندك اخلرب، فام وراءك؟ فقالت هند: خريا، أما رسول اهلل فصالح 
وكل مصيبة بعده جلل.

قالت:  اجلموح.  بن  عمرو  وزوجي  خالد  وابني  أخي،  قالت  هؤالء؟  من  قالت: 
فأين تذهبني هبم؟ قالت: إىل املدينة أقربهم فيها... تزجر بعريها، ثم برك بعريها فقلت: ملا 
عليه قالت ما ذاك به لربام محل ما حيمل البعريان ولكني أراه لغري ذلك. فزجرته فقام فلام 
 فأخربته  النبي  املدينة برك فوجهته راجعة إىل أحد فأرسع. فرجعت إىل  به إىل  وجهت 
بذلك فقال رسول اهلل :" فإن اجلمل مأمور هل قال شيئا؟" قالت: إن عمرا ملا وجه إىل 

أحد استقبل القبلة وقال: اللهم ال تردين إىل أهل خزيا وارزقني الشهادة.

قال رسول اهلل " :فلذلك اجلمل ال يميض إن منكم يا معرش األنصار من لو أقسم 
عىل اهلل ألبره منهم عمرو بن اجلموح. يا هند، ما زالت املالئكة مظلة عىل أخيك من لدن 
ثم مكث رسول اهلل  حتى قربهم ثم قال:" يا هند،  قتل إىل الساعة ينظرون أين يدفن". 
قد ترافقوا يف اجلنة مجيعا، عمرو بن اجلموح، وابنك خالد وأخوك عبد اهلل". قالت هند: يا 

رسول اهلل ادع اهلل عسى أن جيعلني معهم")1(.

وهذا سيدنا سعد بن أيب وقاص  قال له سيدنا عبد اهلل بن جحش  يوم ُأُحد: 
"أال تأيت ندعو اهلل؛ فخلوا يف ناحية، فدعا سعد فقال: يا رب إذا لقيت العدو غدا فلقني 

مغازي الواقدي، 265/1 وما بعدها.  )1(
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رجال شديدا بأسه، شديدا َحرُده)1(، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله 
وآخذ سلبه، فأمن عبد اهلل بن جحش ثم قال: اللهم ارزقني غدا رجال شديدا بأسه، شديدا 

حرده، أقاتله فيك ويقاتلني فيقتلني ثم يأخذين فيجدع أنفي وأذين.

فأقول فيك، ويف رسولك،  أنفك وأذنك؟  يا عبد اهلل: فيم جدع  لقيتك قلت  فإذا 
فيقول اهلل: صدقت قال سعد: كانت دعوة عبد اهلل بن جحش خريا من دعويت، لقد رأيته 

آخر النهار وإن أذنه وأنفه معلقان يف خيط")2(.

أحد.  يوم  ببسالة  قاتلت  فقد  اهلل عنها  املازنية ريض  بنت كعب  نسيبة  أم عامرة  أما 
"ذكر سعيد بن أيب زيد األنصاري: أن أم سعد بنت سعد بن الربيع كانت تقول: دخلت عىل 
أم عامرة فقلت هلا: يا خالة أخربيني خربك؛ فقالت خرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع 
والريح  والدولة  أصحابه  يف  وهو    اهلل  رسول  إىل  فانتهيت  ماء  فيه  سقاء  ومعي  الناس 
للمسلمني. فلام اهنزم املسلمون انحزت إىل رسول اهلل  فقمت أبارش القتال وأذب عنه 
فرأيت عىل عاتقها جرحا  قالت:  إيل.  اجلراح  القوس حتى خلصت  بالسيف وأرمي عن 
الناس عن  أجوف له غور)3(، فقلت: من أصابك هبذا؟ قالت: ابن قمئة أقمأه اهلل ملا وىل 
رسول اهلل  أقبل يقول دلوين عىل حممد، فال نجوت إن نجا، فاعرتضت له أنا ومصعب 
بن عمري، وأناس ممن ثبت مع رسول اهلل  فرضبني هذه الرضبة، ولكن فلقد رضبته عىل 

ذلك رضبات ولكن عدو اهلل كان عليه درعان")4(.

وهذا سيدنا أبو طلحة األنصاري  يف غزة أحد يفدي رسول اهلل  بنفسه، فعن 
   يوم ُأُحد والنبي   أن أبا طلحة كان يرمي بني يدي النبي " : سيدنا أنس بن مالك
خلفه يترتس به. وكان راميا، فكان إذا ما رفع رأسه ينظر أين وقع سهمه، فريفع أبو طلحة 
رأسه ويقول: هكذا بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل ال يصيبك سهم، نحري دون نحرك. وكان 

ُد الغيظ والغضب. لسان العرب، مادة: حرد. ُد املنع واحَلررْ حرده: واحَلررْ  )1(
عيون األثر )حتقيق: اخلرضاوي ومتو(، 32/2.  )2(

ُره وعمقه. لسان العرب، مادة: غور. ُر كلِّ يشء َقعرْ غور: عمق، وَغورْ  )3(
سرية ابن هشام، 37-36/3.  )4(
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أبو طلحة يشور نفسه)1( بني يدي رسول اهلل ، ويقول: إين جلد يا رسول اهلل فوجهني يف 
حوائجك ومرين بام شئت")2(.

ِمنرْ  ٌط  َرهرْ ُأُحٍد  َد  َبعرْ    ِ اهلليّ َرُسوِل  َعىَل  إسحاق:" َقِدَم  ابن  َقاَل   :)3( الرجيع  يوم   -
ِة)4(.  َقاريّ َعَضٍل َوالرْ

يِن  ُهوَنَنا يِف الديّ َحابِك ُيَفقيّ اَلًما، َفابرَْعثرْ َمَعَنا َنَفًرا ِمنرْ َأصرْ ِ إنيّ ِفيَنا إسرْ َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلليّ
َحابِِه  َأصرْ ِمنرْ  ًة  ِستيّ َنَفًرا     ِ اهلليّ َرُسوُل  َفَبَعَث  اَلِم.  ِسرْ اإلرْ ائَِع  رَشَ ُموَنَنا  َوُيَعليّ آَن  ُقررْ الرْ ِرُئوَنَنا  َوُيقرْ
َلِح،  قرْ َ ، َوَعاِصُم برُْن َثابِِت برِْن َأيِب األرْ يرْثِييّ ِ الليّ ُبَكريرْ ، َوَخالُِد برُْن الرْ َغَنِوييّ َثٍد الرْ َثُد برُْن َأيِب َمررْ : َمررْ َوُهمرْ

ِ برُْن َطاِرٍق. ِة برِْن ُمَعاِوَيَة، َوَعبرُْد اهلليّ ثِنيّ ُد برُْن الديّ ، َوَزيرْ َوُخَبيرٌْب برُْن َعِدييّ

وأمر رسول اهلل  عىل القوم مرثد بن أيب مرثد الغنوي، فخرج حتى إذا كانوا عىل 
عليهم  فاسترصخوا  هبم  غدروا  اهلدأة)5(  صدور  عىل  احلجاز  بناحية  هلذيل  ماء   ، الرجيع 
فأخذوا  السيوف قد غشوهم  بأيدهيم  الرجال  إال  القوم وهم يف رحاهلم  يرع  فلم  هذيال، 
أسيافهم ليقاتلوهم فقالوا هلم: إنا واهلل ما نريد قتلكم، ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئا من 

أهل مكة ولكم عهد اهلل وميثاقه أن ال نقتلكم.

فأما مرثد بن أيب مرثد، وخالد بن البكري، وعاصم بن ثابت فقالوا: واهلل ال نقبل من 
مرشك عهدا وال عقدا أبدا، ثم قاتل القوم حتى قتل وقتل صاحباه.

عى  َيسرْ َأي  نفسه  َيُشور  النفس وقيل  َبيرْع  اهلل  والَقترْل يف سبيل  الَقترْل  يعِرُضها عىل  َأي  نفسه:  )1(  يشور 
ته. لسان العرب، مادة: شور. وخَيِفُّ ُيظهر بذلك قوَّ

)2(  طبقات ابن سعد، 504/3 وما بعدها.
اختلف أهل السري يف تاريخ هذه الرسية؛ فابن إسحاق يقول بأهنا كانت يف السنة الثالثة للهجرة بعد   )3(
غزوة ُأُحد، انطالقا من رواية مرسلة عن شيخه عاصم. وابن سعد يقول بأهنا كانت يف شهر صفر 
عىل رأس ستة وثالثني شهرا من اهلجرة؛ أي يف بداية السنة الرابعة. ومنهم من حددها بمنتصف شهر 
املغازي والسري، ص113.  الدرر يف اختصار   .55/2 ابن سعد،  الثالثة. طبقات  السنة  صفر آخر 

جوامع السرية، ص106. سرية ابن هشام، 115/3. عيون األثر (ت: اخلطراوي ومتو)، 62/2.
عضل والقارة: َعَضل: بطن من بطون بني األهول بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مرض ينسبون   )4(
إىل عضل بن الديش بن حمكم، وأما القارة: بطن من اهلول أيضا ينسبون إىل الديش املذكور، وقال 

ابن دريد: القارة أكمة سوداء فيها حجارة كأهنم نزلوا عندها فسموا هبا. فتح الباري، 435/7.
اهلدأُة: موضع بني عُسفان ومكة. معجم البلدان، باب اهلاء والراء وما يليهام، حرف:اهلاء.  )5(
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وأما زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي، وعبد اهلل بن طارق، فالنوا ورقوا ورغبوا يف 
احلياة فأعطوا بأيدهيم فأرسوهم ثم خرجوا إىل مكة ، ليبيعوهم هبا، حتى إذا كانوا بالظهران 
انتزع عبد اهلل بن طارق يده من القران ثم أخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه باحلجارة 
حتى قتلوه فقربه -رمحه اهلل- بالظهران، وأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فقدموا هبام 

مكة. فباعوها من قريش بأسريين من هذيل كانا بمكة.  

به  وبعث  خلف،  بن  أمية  بأبيه  ليقتله  أمية  بن  صفوان  فابتاعه  الدثنة  بن  زيد  وأما 
صفوان بن أمية مع موىل له يقال له نسطاس إىل التنعيم)1(، وأخرجوه من احلرم ليقتلوه. 
واجتمع رهط من قريش، فيهم أبو سفيان بن حرب فقال له أبو سفيان حني قدم ليقتل: 
أنشدك اهلل يا زيد أحتب أن حممدا عندنا اآلن يف مكانك نرضب عنقه وأنك يف أهلك؟ قال: 
واهلل ما أحب أن حممدا اآلن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس يف أهل. 
قال: يقول أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا حيب أحدا كحب أصحاب حممد حممدا؛ ثم 
قتله نسطاس يرمحه اهلل. ثم خرجوا بخبيب حتى إذا جاؤوا به إىل التنعيم ليصلبوه قال هلم: 
إن رأيتم أن تدعوين حتى أركع ركعتني فافعلوا؛ قالوا: دونك فاركع. فركع ركعتني أمتهام 
وأحسنهام، ثم أقبل عىل القوم فقال: أما واهلل لوال أن تظنوا أين إنام طولت جزعا من القتل 
الستكثرت من الصالة، قال: فكان خبيب بن عدي أول من سن هاتني الركعتني عند القتل 
للمسلمني. قال: ثم رفعوه عىل خشبة فلام أوثقوه قال: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك، 
فبلغه الغداة ما يصنع بنا؛ ثم قال: اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، وال تغادر منهم أحدا 

. ثم قتلوه رمحه اهلل")2(.

ثم أنشأ يقول:

فلست ُأبايل حني أقتل مسلام                     عىل أي جنب كان هلل مرصعي

نرِْعيم: موضع بمكة يف احلل وهو بني مكة ورِسَف عىل فرسخني من مكة وقيل: عىل أربعة وسمي  التَّ  )1(
بذلك ألن جباًل عن يمينه يقال له: نعيم وآخر عن شامله يقال له ناعم والوادي نعامن. معجم البلدان، 

باب التاء والنون وما يليهام، حرف:التاء.
سرية ابن هشام، 115/3-118، باختصار.  )2(
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و ممزع")1( وذلك يف ذات اإلله وإن يشأ                     يبارك عىل أوصال ِشلرْ

وعند الواقدي –رمحه اهلل-:"ثم قال:اللهم إين ال أرى إال وجه عدو، اللهم إنه ليس 
هاهنا أحٌد يبلغ رسولك عني، فبلغه عني السالم!

َيٌة  عن أسامة بن زيد، عن أبيه، أن رسول اهلل  كان جالسا مع أصحابه، فأخذته َغمرْ
كام كان يأخذه إذا أنزل عليه الوحي. قال: سمعناه يقول: "وعليه السالم ورمحة اهلل"؛ ثم 

قال: "هذا جربيل ُيقرئني من خبيب السالم"")2(.

- غزوة حنني: نجد صورا رائعة لذلك احلب الشديد حلرضة النبي  الذي ملك 
قلوب أولئك الرجال الذين باعوا أنفسهم وأرواحهم هلل تعاىل؛ فهذه موالتنا أم سليم بنت 
فرآها وكانت مع زوجها أيب طلحة وهي حازمة    النبي  التقت  اهلل عنها،  ملحان ريض 
وسطها بربد هلا، وإهنا حلامل بعبد اهلل بن أيب طلحة ومعها مجل أيب طلحة، وقد خشيت أن 
يعزها اجلمل، فأدنت رأسه منها، فأدخلت يدها يف خزامته)3( مع اخلطام، فقال هلا رسول 
اهلل : "أم سليم؟" قلت: نعم بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل، اقتل هؤالء الذين ينهزمون 
عنك كام تقتل الذين يقاتلونك، فإهنم لذلك أهل؛ فقال رسول اهلل : "أو يكفي اهلل يا أم 
سليم؟" قال: ومعها خنجر، فقال هلا أبو طلحة: ما هذا اخلنجر معك يا أم سليم؟ قالت: 
خنجر أخذته، إن دنا مني أحد من املرشكني  بعجته)4( به قال: يقول أبو طلحة: أال تسمع يا 

رسول اهلل ما تقول أم سليم الرميصاء")5(.

- رسية مؤتة )جيش  األمراء(: بعث سيدنا رسول اهلل ، "احلارث بن عمري األزدي 
أحد بني هلب إىل ملك برصى بكتاب، فلام نزل مؤتة عرض له رشحبيل بن عمرو الغساين 

مغازي ابن عقبة، ص202.  )1(
دن ُجونس(، 361-360/1. كتاب املغازي للواقدي )حتقيق: مارسرْ  )2(

ُه واخِلزاَمُة ُبَرٌة َحلَقٌة جتعل يف َأحد جانَِبيرْ َمنرِْخَري البعري وقيل  مًا َشكَّ ِزُمُه َخزرْ خزامته: َخَزَم اليشَء خَيرْ  )3(
ماُم. لسان العرب، مادة: خزم. هي َحلقٌة من َشَعٍر جتعل يف َوَتَرِة َأنفه ُيَشدُّ هبا الزِّ

ُه فزال ما  جه َشقَّ جًا فهو َمبرُْعوٌج وَبِعيٌج وَبعَّ َنه بالسكني َيبرَْعُجه َبعرْ ه، وهو من :َبَعَج َبطرْ بعجته: أي أُشقُّ  )4(
فيه من موضعه وبدا متعلقًا. لسان العرب، مادة: بعج.

سرية ابن هشام، 346/4.  )5(
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فقتله ومل يقتل لرسول اهلل   رسول غريه، فاشتد ذلك عليه وندب الناس فأرسعوا وعسكروا 
باجلرف)1(. وهم ثالثة آالف، فقال رسول اهلل  : "أمري الناس زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر 
بن أيب طالب، فإن قتل فعبد اهلل بن رواحة، فإن قتل فلريتض املسلمون بينهم رجال فيجعلوه 
عليهم". وعقد هلم رسول اهلل  لواء أبيض ودفعه إىل زيد بن حارثة وأوصاهم رسول اهلل 
 أن يأتوا مقتل احلارث بن عمري وأن يدعوا من هناك إىل اإلسالم فإن أجابوا وإال استعانوا 
عليهم باهلل وقاتلوهم، وخرج مشيعا هلم حتى بلغ ثنية الوداع)2( فوقف وودعهم، فلام ساروا 

من معسكرهم نادى املسلمون: دفع اهلل عنكم وردكم صاحلني غانمني!)3(.  

فلام مضوا إىل مؤتة وغادروا املدينة سمع العدو بمسريهم، فجمعوا هلم وقام فيهم 
رشحبيل بن عمرو فجمع أكثر من مائة ألف وقدم الطالئع أمامه)4(.

فلام سمع املسلمون بذلك العدد الكبري، فأقاموا ليلتني ليفكروا يف أمرهم وقالوا: 
 فنخربه بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره  نكتب إىل رسول اهلل 

فنميض له.

فشجع الناس عبد اهلل بن رواحة؛ وقال: يا قوم، واهلل إن التي تكرهون، للتي خرجتم 
تطلبون، الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد وال قوة وال كثرة، ما نقاتلهم إال هبذا الدين الذي 
أكرمنا اهلل به، فانطلقوا فإنام هي إحدى احلسنيني إما ظهور وإما شهادة. فقال الناس: قد 

واهلل صدق ابن رواحة)5(. 

من  به  ألحد  قبل  ال  ما  منهم  فجاء  املرشكون  ووافاهم  مؤتة  إىل  املسلمون  فمىض 
العدد والسالح والكراع)6( والديباج واحلرير والذهب، فالتقى املسلمون واملرشكون فقاتل 

اجُلرف: يقع يف اجلهة الشاملية الغربية من املدينة املنورة عىل اجلزء الذي يل وادي العقيق، وهو اآلن   )1(
حي من أحياء املدينة. تاريخ املدينة املنورة، ص77.

الروض  هناك.  املشيع من  يودعه  املدينة  من  اخلارج  كان  أنه  املدينة أحسب  يمني  الوداع: عن  ثنية   )2(
املعطار، حرف الثاء، ص151.

طبقات ابن سعد، 128/2.  )3(
طبقات ابن سعد، 129/2.   )4(

سرية ابن هشام، 289/4.   )5(
الكراع: قد يستعمل لإلبل. لسان العرب، مادة: كرع.   )6(
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معه عىل  املسلمون  وقاتل  فقاتل،  بن حارثة  زيد  اللواء  فأخذ  أرجلهم  يومئذ عىل  األمراء 
أيب طالب  ابن  الطيار  جعفر  اللواء  أخذ  ثم  اهلل،  رمحه  بالرماح  طعنا  قتل  حتى  صفوفهم، 
 فنزل عن فرس له شقراء فعرقبها فكانت أول فرس عرقبت يف اإلسالم وقاتل حتى 
وثالثون  بضعة  نصفيه  أحد  يف  فوجد  بنصفني،  فقطعه  الروم  من  رجل  رضبه   ، قتل 
جرحا ووجد فيام قيل من بدن جعفر اثنتان وسبعون رضبة بسيف وطعنة برمح، ثم أخذ 
اللواء عبد اهلل بن رواحة فقاتل حتى قتل رمحه اهلل، فاصطلح الناس عىل خالد بن الوليد 
فأخذ اللواء وانكشف الناس فكانت اهلزيمة، فتبعهم املرشكون فقتل من قتل من املسلمني 
ورفعت األرض لرسول اهلل  ، حتى نظر إىل معرتك القوم. فلام أخذ خالد بن الوليد اللواء 
قال رسول اهلل : "اآلن محي الوطيس! " فلام سمع أهل املدينة بجيش مؤتة قادمني تلقوهم 
باجلرف، فجعل الناس حيثون يف وجوههم الرتاب ويقولون: يا فرار! أفررتم يف سبيل اهلل؟ 

فيقول رسول اهلل : "ليسوا بفرار ولكنهم كرار إن شاء اهلل!"»)1(.  

 وملا أصيب حب رسول اهلل  سيدنا زيد بن حارثة أتى النبي  بيت زيد "فجهشت 
بنت زيد يف وجه رسول اهلل  ، فبكى رسول اهلل  حتى انتحب فقال له سعد بن عبادة: 

يا رسول اهلل ما هذا؟ قال: "هذا شوق احلبيب إىل حبيبه"")2(.

إهنم رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، وباعوا أنفسهم وأرواحهم هلل تعاىل، وطلقوا 
الدنيا طالقا بائنا، وسارعوا إىل جنات عرضها السموات واألرض.

وعىل ضوء ما سبق ذكره من القصص الرائعة واملواقف اخلالدة والدرر الغالية يف 
تاج التاريخ اإلسالمي يتبني لنا مدى ذلك احلب الشديد الذي مأل شغاف قلوب الصحابة 
، ذلك احلب الذي ال تزلزله الشدائد، وال تزعزعه الصعاب واخلطوب، وهكذا نراهم 
 يف أحلك اللحظات حرجا يفدون حبيبهم  بأرواحهم أن تصيبه شوكة آمنا يف بيته، 
ا  وهم يف اللحظة األخرية بني أعدائهم ينتظرون املوت، فام أخلصه من بذل، وما أعظمه حبًّ

حري  أعداءهم وأدهشهم، ملا رأوا ذلك التفاين يف احلب الرشيف.

طبقات ابن سعد، 129/2.  )1(
طبقات ابن سعد، 47/3.  )2(
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هذا إضافة إىل اجلهاد املتواصل والعمل الدائب من أجل رفع راية اإلسالم، وتبليغ 
 يف الغزوات والرسايا والبعوث، واستجابوا لرهبم  كلمته يف العاملني، فخرج الصحابة 
املعارك،  تلو  معارك  هناك  فكانت  سبيله؛  يف  القتال  عىل  وحثهم  وحضهم  ناداهم  الذي 

ونشاط متدفق من الرسايا والبعوث. 

إهنا املحبة التي تصنع العجائب، وتدفع صاحبها إىل التعايل فوق الذات، إهنا روحانية 
عالية حولت أولئك الرجال من رعاة إىل قادة للعامل، وأخرجتهم من ظلامت اجلاهلية إىل 

أنوار اإليامن.
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)نسأل اهلل حسن اخلامتة(

ل عندما َصَدَق وأخلص يف االقتداء والتَّأيسِّ  يادُة للجيل األوَّ يادُة والرِّ قت السِّ لقد حتقَّ
نَّة  والسُّ الكريم  القرآن  لنصوص  الواقعييّ  التَّطبيق  من  ن  فتمكَّ ؛  اهلل  سول  لرَّ واملتابعة 
النَّبويَّة  رية  السِّ ل  متثُّ من  جديد  من  حيحة  الصَّ اإلسالميَّة  احلياة  الستئناف  والُبدَّ  النبوية، 
والتعليمة،  والرتبوية،  )السياسية، واالقتصادية،  املستويات  املعاش عىل خمتلف  الواقع  يف 
رية  واالجتامعية..(، ويف املظهر واملخرب، ويف كل املواقع والنَّواحي، وأن تكون دراسُتنا للسِّ
أمة  خري  بحق  نكون  حتى  الواعي؛  والفقه  املة،  الشَّ والنَّظرة  العميقة  املعاين  هبذه  النَّبويَّة 

أخرجت للناس. 

ومثلهم  وقدوة يف حياتم،  أسوة    املصطفى  احلبيب  املسلمون  يتخذ  وكيف ال 
للمنهاج  الكاملة  الصورة    العظيم  األعىل يف كل يشء، وكيف وقد وضع يف شخصه 
اإلسالمي، والصورة احلية اخلالدة عىل مدار التاريخ.. رجل سياسة يشيد أمة من الفتات 
املتناثرة، فإذا هي بناء ضخم ال يطاوله يشء يف التاريخ ويمنح هذا البناء من وقته وفكره 
وجهده ما يشغل وجود حياة كاملة، ورجل حرب يضع اخلطط ويقود اجليوش وحيارب 
كبرية..  أرسة  ورب  وزوج  وأب  له..  متفرغا  القتال،  مهه  كل  متخصص  كقائد  وينترص 
ويقودهم  مشاعرهم،  نفسه  ومتأل  مهومهم  تشغله  للناس  وصاحب  وقريب  وصديق 
كلها  حياته  هيب  القلب،  إنساين  رجال  يشغل  ما  وعطفه  مودته  من  ويمنحهم  ويزورهم 
للعبادة، متخصص ألدائها ال تصله  منقطع  لربه مرجل  متحنث  الناس.. وعابد  لشئون 
باألرض رابطة وال يشغله هم من اهلموم وال جتيش يف نفسه نوازع وال تتحرك يف نفسه 

رغبات.

فام كان للسرية العطرة املنهاج الرتبوي الكامل الغني بأساليب البناء املتني والتنشئة 
الصحيحة الصاحلة أن ختتزل يف رسد املعلومات وينتهي األمر بنتيجة مجع معلومات متناثرة 

ال يربطها مفهوم أو جتمع بينها مبادئ مشرتكة.
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وال يتحقق املنهاج الصحيح يف دراسة السرية النبوية العطرة إال إن من خالل مفهوم 
القدوة احلسنة وانطالقا من قوله جل وعال: نث وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     

ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی ی  ی  ی          جئ   مث  ]األحزاب[.

وجممل القول: فبالتويل شطر السرية النبوية دراسة وتطبيقا واقتداء ومنهاجا يف احلياة 
حيقق املسلمون ما تعجز عن حتقيقه األمم الراكضة وراء رساب الشهوات الفانية، وامللذات 

الزائلة، واملطامع النفسية.

فالسرية النبوية جتربة غنية فيها من الدروس والعرب ما ال يعد وال حيىص، فهي زاخرة 
بدالالتا، متنوعة بمعطياتا، ومهمة بوقائعها؛ إذ هي عطاء مفتوح بابه عىل مرصاعيه لكل 
زمان ومكان، خالدة بقيمها وسنن اهلل فيها، إهنا كنز الدروس والعرب، ومدخر القيم التي 
تنبض بالنور، تدي للتي هي أقوم، وترشد إىل الطريق السوي، وتضع معامل النجاة أمام 

الناس وترسم هلم طريق اهلل املستقيم... 

ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ   چ   نث  اهلل:  وصدق 
ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  مث  ]األنعام[.

وصل اللهم وسلم عىل بدر التامم مصباح الظالم سيدنا وحبيبنا حممد خري األنام 
وعىل آله وصحبه الربرة الكرام.

واحلمد هلل رب العاملني.
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