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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 أيها المستمعون الكرام

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  وبعهف نه أح أحمهف ملهيكم هللا الهنا بهرنأا باعسهالم و علأها مهن 
المسلمين ، وكيف ال أحمفه سبحاأ  علىهنه الأعمة الكبرا وقف قال تعهالح   من الهفين عأهف هللا 

من يبتغ غيهر اعسهالم فيأها نلهن يمبهل مأه  واهو نهح ا  هر  مهن اعسالم ( كما قال عز و ل   و 
محمههف الههنا  ابأهها بالهههفا  أههاال اسههر ن (  ههم أوههلح وأسههلم علههح وههاحن اله ههر  سههيفأا وموال 

وأحوالهه   المأي ههةوفيههن الحههل وعلمأهها الكتههان والحكمههة ورباأهها وزكاأهها ب قوالهه  البههر  ة وأنعالهه  
أراف أن يت ن ملح رب  سبيال، ورضح هللا عن أوحاب   الع ي ة نكان األسو  الحسأة لمن الرضية

الكرام البرر  النين كاأوا أسبل المؤمأين ت سيا ب  و ير المرون بوهحبت  المباركهة ، وأسترضهح 
هللا سههبحاأ  عههن سههافتأا التههابعين وتههابعح التههابعين ومههن واالاههم ب حسههان ملههح يههوم الههفين وعههن 

 بيو أا األ الب أ معين . 
 أما بعف 

ا لزامهها علههح أن أتمههفم بالبههكر  الوهها لم لههع أفار  ال معيههة التعاوأيههة للبتههرول من ت ضههل نهه ر 
نفعاأح اللماب انه المحاضر  نح بفاية العام اله هرا ال فيهف ن تهاى لهح نروهة االلتمهاب بوه و  
من أ واأح المؤمأين والمؤمأات والأحفث معهم نح نكرا اله ر  ال يهف  واهح نكهر  ع هر  تهرب  

 حاضرأا ومستمبلأا وقف  عل هللا سبحاأ  نح قوص السلف عبر  ماضيأا ب
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،  العمهالبلل لف ، وبين  ل ب أ  أن النين يأت عون من قوص أسالنهم ام أولو األلبان من 
نمال سبحات    لمف كام نح قووهم عبر  ألولح األلبان ( وقال مر  أ را  علأح هللا وأياكم من 

 ممامأا علح كرم هللا و ه  : ما أك ر العبر وأقل االعتبار .  أال األعتبار وام قليل كما يمول
 أيها األحبان : 

أنن هللا سبحاأ  لرسول  األعظم ولح هللا علي  وسلم أن يهها ر مهن مكهة ملهح المفيأهة المأهور  
بعف  ال ة عبر عاما من بع ت  الميموأة وقف قال ل    وقل رن أف لأح مهف ل وهفو وأ ر أهح 

لح من لفأك سل اأا أويرا ( وكان أعفاؤه من أال مكة قف نكهروا نهح أ يه  م رج وفو وا عل 
ن يمكههر بههك الههنين ك ههروا لي بتههوك أو  أو قتلهه  أو حبسهه  كمهها قههال تعههالح نههح سههور  األأ ههال   وا 

ت ويل نلك نيما بعف  سي تيكميمتلوك أو ي ر وك ويمكرون ويمكر هللا وهللا  ير الماكر ن ( ، و 
 . 

عليه  وسهلم نهح الهفعو  ملهح اعسهالم ك احها بهاقا متواوهال وهبر نيه  وهبر  وقف كانح ولح هللا
أولح العزم من الرسل وتحمل او وأوحاب  من السابمين األولهين أنا ك سهرا نهح سهبيل هللا عهز 
و ههل وقههف بههل عليهه  وههلح هللا عليهه  وسههلم مهها لميهه  اههؤالب السههبمين مههن األنا نهه مر بههاله ر  

امسهههة مهههن بع تههه  العظمهههح التهههح كاأهههت  اتمهههة الرسهههاالت بهههفيأهم ملهههح الحببهههة نهههح السهههأة ال 
السماوية وقف قال ألوحاب  نح رأنت  المعهوف  ولح هللا علي  وسلم " وت رقهوا نهح األرف نه ن 
هللا سهي معكم نمههالوا له  : ملههح أيههن يارسهول هللا   نمههال لهو  ههر تم ملههح أرف الحببهة نهه ن بههها 

 ل هللا لكم نر ا مما أأتم ني  " . ملكا ال يظلم عأفه أحف واح أرف وفو حتح ي ع
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الكههرام ملههح الحببههة أول ا ههر  نههح اعسههالم وقههف اهها ر مههأهم أك ههر مههن  السههابمينوكاأههت ا ههر  
 ماأين مؤمن ومؤمأة ،    وكان نح  ليعة المها ر ن سيفأا ع مان بن ع ان وزو ت  السهيف  

رسههول هللا وههلح هللا عليهه   رقيههة بأههت رسههول هللا وههلح هللا عليهه  وسههلم ، وقههف فعهها لهمهها موالأهها
 وسلم نمال : وحبهما هللا ، من ع مان أول من اا ر ب ال  بعف لوط علي  السالم . 

ولألت ههت نههح تههفبر ملههح قولهه  وههلح هللا عليهه  وسههلم ألوههحاب  :" ت رقههوا نههح األرف نههه ن هللا 
لح قول  :   حتح ي عل هللا لكم نر ا مما أأتم نيه  " وكهنلك قوله  وهل ح هللا عليه  سي معكم " وا 

وسهلم : " من ع مههان أول مهن اهها ر ب اله  بعههف لهوط عليهه  السهالم " ن ههح اهنه األقههوال البههر  ة 
مبههار  وههر حة ملههح أن أوههر أاههل الحههل علههح أاههل البا ههل ئت ال بههك نيهه  ، و وم ههن ي هههرى 
المؤمأون بأور هللا يأور من يباب واهو العز هز الهرحيم ، وكهنلك نيهها مبهار  وهر حة ملهح أن 

بالفين نح مرضا  هللا سأة قفيمة ، نمف اا ر سيفأا لوط ب ال  كما اا ر سيفأا مبراايم  اله ر 
لح مكة الكرمة ، وكما اا ر سيفأا موسح من أرف  ال ليل من أرف العراو ملح أرف البام وا 
موههر ملههح نلسهه ين علههيهم  ميعهها وههلوات هللا وسههالم  ، وكههان األمههن واعيمههان والأوههر  لمههن 

تلههك اله ههرات نههح الههفأيا ، ولهههم  أههات رضههوان نههح ا  ههر  بمهها عملههوا مههن  تههبعهم مههن  مههرات
 الوالحات 

 وما تحملوه من ال اافات . 
كنلك أ  ن من قول  ولح هللا علي  وسهلم " . . . حتهح ي عهل هللا لكهم نر ها ممها أأهتم نيه  " أن 

ح بهنل الهأ ع اله ر  بالفين ليست نرارا من األعهفاب بهل اهح ممفمهة  ههاف نهح سهبيل هللا يمتضه
 والأ يع وأعفاف العف  لأور فين هللا ونلك ب ن يتسلح المؤمأون نح أأ سهم بعزم مؤكف وحزم  
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ال يلههين ووههبر  ميههل واحتمههال مر ههر نههح مرضههات هللا عههز و ههل ، واههو مهها كههان بحمههف هللا مههن 

هللا تعالح أسالنأا الوالحين رضح هللا عأهم أ معين . وقف عرنوا التووف نمالوا : " واو مي ار 
علح ما سواه  لبا لرضاه " . و فلأا علح نلك ما تغأح ب  حافا المهها ر ن واهم  هار ون مهن 

 مكة ملح أرف الحببة حين قال علح مسامعهم واو ا حالهم : 
 األال واألو ان     نراقهم وعن           
 لكأ      اعيمان      نفاؤه   الملن            
 بفان      نيمبل   الرن والروى واأل         

  نليمبل الرن
نا لم تكن اله ر  ضع ا وال  هورا نهح العز مهة بهل كاأهت معهفافا للعهف  وت ميعها للمهو  لمماومهة  وا 
األعهفاب ورف كيههفام نهح موههارعة حربيهة نات ب ولههة ألاههل الحهل يمهههرون نيهها با ههل الضههالين 

 المضلين ، كما قال الحكيم العربح : 
 رارا لم يتوبوا     ولو سمعوا ور ر السيف تابوا أوحأاام م         

 وكنلك قول  : 
 السيف أوفو أأباب من الكتن     نح حف  الحف بين ال ف واللعن         

 أ ار اله ر  ملح المفيأة المأور  : 
 لهوف الحهل ولهنلك ا تاراها   الهف أيها األعهزاب من اله هر  ملهح المفيأهة المأهور  نات أ هار كبيهر  

 بة الكرام نح عهف أمير المؤمأين عمر رضح هللا عأ  الوحا
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مبفأ للتار خ اله را مع تعفف غيراا من الحوافث ا  را الهامة نهح تهار خ اعسهالم ، والوهرا  
بههين الحههل والبا ههل وههرا  قههفيم ير ههع نههح تار  هه  البعيههف ملههح بفايههة ظهههور الببههر ة علههح اههنه 

علي  السالم من ال أة ملح األرف ، وأاهل الحهل األرف ، بل مأ  سابل لهبوط أبح الببر ئفم 
 ام حزن الرحمن وأال البا ل ام حزن البي ان وال  الث لهنين الحزبين نح بأح اعأسان . 

نمف وسوع البي ان ألبيأا ئفم وألمأا حواب عليهما السالم حتح أكال من الب ر  التح أههح هللا 
  كيهف كاأهت الوسوسهة نمهال عهز و هل نهح عن األكل مأهها ابهتالب وامتحاأها وكبهف لأها سهبحاأ

سور  األعراف   نوسوع لهما البي ان ليبهفا لهمها مها وورا مهن سهوباتهما وقهال مها أهاكمها 
ربكمهها عههن اههنه البهه ر  مال أن تكوأهها ملكههين أو تكوأهها مههن ال الههفين وقاسههمهما متههح لكمهها لمههن 

و  ما ي وه ان عليهمها مهن الأاوحين ، نفالاما بغرور نلما ناقا الب ر  بفت لهما سوباتهما 
ورو ال أة وأافاما ربهما ألم أأهكم عن تلكما الب ر  وأقل لكما من البهي ان لكمها عهفو مبهين 
ن لم تغ ر لأها وترحمأها لأكوأأها مهن ال اسهر ن . قهال ااب هوا بعضهكم  . قاال ربأا ظلمأا أأ سأا وا 

سوسههة األولههح أول لههبعف عههفو ولكههم نههح األرف مسههتمر ومتهها  ملههح حههين ( . وكاأههت تلههك الو 
 فعة أ ح نيها البي ان حيث أقسم حاأ ا ألبيأا ئفم وأمأا حواب عليهما السالم مأ  لهمها لمهن 
الأاوحين ، ولم يكوأا  ربا حأ ا وال  ب ا وال كنبا قبل نلك ، وقف ورف نح ت سهير قوله  تعهالح   

لأاوهحين ن قسهم لهمها لكما لمن الأاوحين ( أأهمها أقسهما عليه  بهاه أأه  لمهن ا مأحوقاسمهأا 
 مأ  لمن الأاوحين ، وورف نح ت سير   نفالاما بغرور (  
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أا أاب هما حين اسهتمعا لوسوسهت  وأكهال مهن البه ر  مهن فر هة عاليهة ملهح فر هة سهانلة ألن 
  بغرور ( أا بما غرام ب  مهن المسهم وقهف ظأها أن  ومعأحالتفلية تكون من أعلح ملح أس ل ، 

ا . ويسههمح البههي ان الغههرور كمهها نههح قولهه  تعههالح :   وال يغههرأكم بههاه أحههف ال يحلههف بههاه كههنب
 الغرور ( وغر البي ان نالأا أا  فع  . 

وحين ظهر لهم بؤم المعويةب ن بفت سوباتهما بهافرا معها بالتوبهة ملهح هللا سهبحاأ  وقهاال :   
ن لهم تغ هر لأها وترحمأها لأكوأأها مهن ال اسهر ن ( نمبهل  هللا توبتهمها مال أأه  ربأا ظلمأها أأ سهأا وا 

سههبحاأ  أاب همهها مههن ال أههة ملههح األرف وأ برامهها أن العههفاو  سههتموم بههين نر ههتهم مههن الببههر 
 وبين مبليع ونر ت  من البيا ين ملح يوم الميامة . 

ولم تكن   ي ة سيفأا ئفم علي  السالم متعمف  بل  ابت سهوا وأسياأا و هفلأا علهح نلهك قوله  
ف عهفأا ملح ئفم من قبهل نأسهح ولهم أ هف له  عزمها ( وقهف بهافر عليه  تعالح نح سور       ولم

السالم بالأفم وع ل بالتوبة الوافقة وكان من أ ر التوبة العا لة والأفم الوافو مها حكهاه  هل 
ب أ  نح قول  الكر م    م ا تباه رب  نتان علي  وافا ( وما أبرف سيفأا ئفم ب ضانة ضميره 

 ه رب  . . . ( . ا تباحاأ     م ملح هللا تعالح نىمول  سب
ولههو أأأهها قارأهها موقههف سههيفأا ئفم عليهه  السههالمبموقف اللعههين مبلههيع بههان لأهها ال ههرو واضههحا ، 
ناأكسار سيفأا ئفم مأتهح ب  ملح المبهول واال تبهاب والنلهة ه عهز وأا عهز ، ألسهت تهراه تعهالح 

وأأهتم أنلهة . . .( ونهح الحهفيث  ببهفر أوهركم هللايمول لسافتأا الوحابة نهح غهزو  بهفر   ولمهف 
 أأا مع المأكسر  قلوبهم أل لح " . " تعالحالمفسح يمول 
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أما أبليع اللعين نمال نح ل ا ت  وسوب أفب    نبما أغو تأح ألقعهفن لههم وهرا ك المسهتميم ( 
وأر ههع بهههنه المعوههية ملههح هللا ونلههك مههن كبر ا هه  واوههراره علههح المعوههية نكههان  ههزاؤه اللعأههة 

 مة والعيان باه مأ  ومن كيفه وسوب  لم  . الفا 
واهنه العهفاو  التههح تمهوم علهح الههفوام بهين بأهح اعأسههان أنهرافا و ماعهات وأمههم يب هها بوسوسههت  
البي ان كنلك ملح يوم الميامة حيث س ل هللا أن يبمي  حيا ن بماه ، ولكأ  سهبحاأ  حهنرأا ك يهرا 

يع  نمال تعالح نح سور  نها ر :   يها أيهها الأهاع وأمرأا أن أعافي  وال أ  ونتأت من وسوست  
من وعههف هللا حههل نههال تغههرأكم الحيهها  الههفأيا وال يغههرأكم بههاه الغههرور . من البههي ان لكههم عههفو 
نات نوه عفوا مأما يفعوا حزب  ليكوأوا من أوهحان السهعير ( والغهرور اهو البهي ان الهنا يغهر 

ه ع نح وفره ويمول ل  مه ال أقبهل علهح كهنا الأاع و  فع  بوسوست  ال بي ة كما تمفم . ني
 وكنا من المعاوح وال ت ف ن ن ربك غ ور رحيم . 

افف بالمعوف نح  ر ل االستمامة ليوف عأهها ، واقهرأوا من   أأومن ع ين أمر البي ان اللعين 
ب تم ما  هاب عأه  نهح سهور  األعهراف نهح قوله  تعهالح :   ولمهف  لمأهاكم  هم وهورأاكم  هم قلأها 

 كههة اسهه فوا  فم نسهه فوا مال مبلههيع لههم يكههن مههن السهها فين . قههال مهها مأعههك أال تسهه ف من للمال 
قال أأا  ير مأ   لمتأح من أار و لمته  مهن  هين . قهال نهااب  مأهها نمها يكهون لهك أن  أمرتك

تتكبر نيها مأك من الواغر ن . قهال أأظرأهح ملهح يهوم يبع هون . قهال مأهك مهن المأظهر ن . قهال 
 ألقعفن لهم ورا ك المستميم .  م  تيأهم من بين أيفيهم ومن  ل هم   نبما أغو تأح 
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وعن ايماأهم وعهن بهما لهم وال ت هف أك هرام بهاكر ن  . قهال أ هرج مأهها مهنبوما مهفحورا لمهن 
 تبعك مأهم ألمألن  هأم مأكم أ معين ( . 

نههو أ  هر مهن نح عفاوته  حيهث بهين لأها أأه  يراأها وال أهراه    ورت  م كبف لأا سبحاأ  عن 
أعفا أا الظاار ن النين أ  ن حنرأا مأهم وأمهاومهم بكانهة مها أملهك مهن األسهلحة ويمهول وهلح 
هللا علي  وسهلم : " من البهي ان ي هرا مهن ابهن ئفم م هرا الهفم نهح العهروو " . وكهنلك علمأها 

ح قولهه  تعههالح نههح سههور  سههبحاأ  وتعههالح أن البههيا ين يوالههون أاههل الك ههر والضههالل ونلههك نهه
يؤمأهون ( والمعأهح أأه  تعهالح أرسهل البهيا ين  الأها  علأها البهيا ين أوليهاب للهنين ألعراف   ما

علح النين ال يؤمأون ومكأهم من مغوا هم بيأما حمح هللا المهؤمأين مهن متابعهة البهيا ين نهح 
ن كاأوا يغروتهم القتهراف بعهف المه  م والم ال هات نمهال تعهالح للبهيا ين كمها ورف نهح  الك ر وا 

ن  هههأم سههو  ر  الح ههر :   من عبههافا لههيع لههك علههيهم سههل ان مال مههن اتبعههك مههن الغههاو ن . وا 
للبيا ين نهح ئيهات ك يهر  مهن كتابه  الكهر م  مواالتهمموعفام أ معين ( ووبخ هللا الكانر ن نح 

ن قلأا للمال كة اس فوا  نس فوا مال مبليع كان من   فمنمال تعالح م ال نح سور  الكهف :   وا 
أولياب من فوأح وام لكم عفو به ع للظهالمين بهفال  ونر ت  سل عن أمر رب  أنتت نوأ  ال ن ن

 .) 
و أ ف  بعف الأاع بحسن أ الو أاهل البهرك والك هر نهح معهامالتهم الفأيويهة ويظأهون أأههم 
 ير من المسلمين نح المعاملهة ، ومها فروا أن الك هر أو البهرك وبهال علهح وهاحب  يهوم يأظهر 

فاه ويمهول الكهانر يهاليتأح كأهت ترابها . كمها يأ هف  أأهاع ئ هر ن ببراعهة أاهل المرب ما قهفمت يه
 البرك والك ر   
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نح الم ترعات التح تبهر العمل وي وتهم أن المرئن الكر م بهف لهم بالت وو نهح علهوم الهفأيا ، 
وعفه  ولكأ  فمغهم بال هل نح أمر ا  ر  نمال تعالح نح سور  الروم :   وعف هللا ال ي لف هللا

ولكن أك ر الأاع ال يعلمون . يعلمون ظهاارا مهن الحيها  الهفأيا واهم عهن ا  هر  اهم غهانلون . 
ن ك يهرا مهن  أولم يت كروا نح أأ سههم مها  لهل هللا السهموات واألرف مال بهالحل وأ هل مسهمح وا 

 الأاع بلماب ربهم كانرون ( . 
سه لأح عهن السهيف سهالم  معهة  مالتمح المرحهو وفيمح الوالح ونح انه المأاسبة أنكر لكم أن 

السر نح حسن معاملة األ اأن مهع ك هرام وسهوب معاملهة المسهلمين مهع ميمهاأهم ، نر وته  أن 
نا بح أع ر علح ال وان  نح كتهان تيسهير  البانحيمهلأح قليال نح األ ابة علح سؤال  انا ، وا 

 وهلح هللا عليه  الووول ، واو  امع األحافيث الوحيحة نمف ع رت نيه  علهح قهول رسهول هللا
 وسلم ألوحاب  : 
أن يعبف نح بلفكم انا ولكن ستكون ل   اعهة نيمها تحتمهرون مهن أعمهالكم  أيع" من البي ان 

وسيرضههح بهه  " واههنا الحههفيث البههر ف يههفلأا علههح ان البههي ان ارتضههح وارتههاى لك ههر الكههانر ن 
كسههبا لههفأياام  ورضههح بك ههرام ولههم يتسههل  علههيهم نههح أمههور فأيههاام ن حسههأوا معههامالت الأههاع

ومعابهههم ، ولكههن استعوههح علههح البههي ان أن يههرف المههؤمأين ملههح الك ههر نتسههل  علههيهم نههح 
معامالتهم ن  اعوه واستهاأوا بما ا هاعوا البهي ان نيه  ن   هوا الكيهل وأأموهوا الميهزان وا ل هوا 

ن يرفاها المواعيف واكلوا حموو الأاع وحل وا با ال . . الخ نكان ما كان . وانه العيون ي ن ا
المأوههف ملههح أالههها وال يعيههن اعسههالم بمسههلك المسههلمين الم   ههين الههنين ي ر ههون بمسههلكهم 

 السي ة عن  
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حفوف هللا الموية ، واعسالم ح ة علح المسلمين وليع المسلمون ح هة علهح اعسهالم . وبهان 
ر أن يبههرك بهه  التوبههة م تههوى للههرا عين ملههح هللا باالسههتغ ار نمههف قههال تعههالح :   من هللا ال يغ هه

نهح أيامأها اهنه  تأاأابه ويغ ر ما فون نلك لمن يباب ( . وقف يفور نهح  لهف أحهفكم أن بعهف 
يعتأههل البههيوعية أو الو وفيههة أو غيرامهها مههن مههناان أاههل اعلحههاف والك ههر  معهها نههح مكاسههن 
فأيويههة نهه قول مأهههم نههح م مههو  المسههلمين قلههة ال يعتههف بههها   ومههن مع ههزات موالأهها رسههول هللا 

لح هللا عليهه  وسههلم أأهه  أبهه  ملههح اههنه الظههاار  قبههل أن تظهههر ونلههك نههح قولهه  البههر ف : " وهه
سهتكون نهتن كم هع الليهل المظلهم يوهبح الر ههل مؤمأها ويمسهح كهانرا ، ويمسهح مؤمأها ويوههبح 
كانرا يبيع فيأ  بعرف من الهفأيا " . أيهها المسهتمعون الكهرام : نلأر هع بعهف مها تمهفم ملهح بفايهة 

فية واح أعظم الرساالت السماوية وأعمها وأبمااا التوال البفاية بتار خ اله هر  الرسالة المحم
الميموأهة ملههح المفيأههة المأههور  ولأتبهين كيههف كههان الوههرا  بههين الحهل والبا ههل ولأ  ههن مههن نلههك 

وال أ عله  قوهة أتسهلح بهها فون ت كهر أو تهفبر ، نهنلك التهار خ  لإلعتبهارالتار خ الم يف العبر  
 لأا من و حات  البيضاب الأاوعة الحما ل األتية :  المبرو يبرز

  لو  رسول هللا نح غار حراب : 
الرسهالة ي لهو بربه  نهح غهار حهراب بههرا كهامال  لقبهكان موالأا رسول هللا ولح هللا علي  وسلم 

 كل عام ، وغار حراب ال يسع مال ر ال واحفا قا ما   
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أك ال تست يع أن تول ملي  نح  وس  ال بل مال بعف  هف  هيف ويوين  سفك ني  أو أا ماً  وا 
 العرو بتاب قبل أن تبلغ  . 

وكاأت أم المؤمأين سيفتأا  في ة الكبرا ال تعهارف زو هها وهلح هللا عليه  وسهلم نهح  لوته   
 ب أاً برب  بعيفا عن أال  وولفه ، ألأها كاأت بأور هللا النا أوفع  قلبها التمح الأمح تتوقع ل  

ر أن يكههون أبههح اههنه األمههة . وكههان ابههن عمههها ورقههة بههن أونههل يسههمع عأهه  مأههها كبيههراً  وتأتظهه
أووانا را عة تببر بههنا البه ن وكهان قهف قهرأ نهح الكتهن السهابمة أن أبيها مهن سهاللة اسهماعيل 
علي  السالم سيظهر نح مكهة به كبر الرسهاالت السهماوية وأعمهها وأبمااها ، حتهح قهال بهعرا نهح 

 قال ني  :  –كما  اب نح كتان البفاية والأهاية  –مفراك رسالت   استب اب ظهوره وتله   علح
 لهم    الما   بعث   الأبي ا    ل  ت وكأت نح النكر  ل و ا           
 نمف   ال  اأتظارا  يا في ا       وووف من  في ة بعف ووف           
    رو احفي ك  أن  أرا  مأ     بب ن   المكتين  علح   ر ا ح          
 من  الرابان  أكره أن  يعو ا  بما   برتأا   من   قول    قع            
 و  وم  من  يكون  ل  ح ي ا   يوما      ب ن    محمف    سيسوف       
 ويظهر  نح البالف  ضياب   أور       يميم   ب    البر ة   أن  تمو ا      
 و لمح   من    يسالم     نلو انيلمح   من    يحارب      سارا           
 نياليتح    منا   ما   كان    ناكم      بهفت   نكأت   أولهم   نلو ا      
ن   ع ت   بمكتها   ع ي ا      ولو   انح  النا  كرات  قر ش      وا 
 أر ح   بالفار   كراوا    ميعا      ملح نا العرش من س لوا عرو ا     
 ة   غير   ك ر      بمن  ي تار  من  سمك  البرو اوال   أمر  الس ال    
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 ن ن  يبموا  وأبمح  تكن   أمور       يضج  الكانرون  لها  ض ي ا     
ن   أالك  نكل  نتح  سيلمح       من   األقفار   متل ة    حرو ا         وا 

 بفاية الوحح : 
لسالم بوحح السماب واو نهح غهار وحين بلغ ولح هللا علي  وسلم األربعين  ابه  بر ل علي  ا

حراب :   اقرأ باسم ربك الهنا  لهل .  لهل اعأسهان مهن علهل . اقهرأ وربهك األكهرم . الهنا علهم 
بالملم . علم اعأسام ما لم يعلم ( ولم يكن ل  ولح هللا عليه  وسهلم عههف ب بر هل عليه  السهالم 

ازت  تلك ا يات األولح التح ال  وال بم ل انه ا يات ال فيف  علح سمع  وقلب  ال اار ن ، وقف
 عهف ل  بها من قبل . ننان مرعون ال ؤاف وقال ألمأا العظيمة : 

" يهها  في ههة مهها الههنا بههح   كأههت بغههار حههراب ، نهه نا بملههك  ميههل الوههور  قههف تبههفا لههح وبيههفه 
وحي ة من فيباج ، وسهمعت  ي ها بأح : اقهرأ ، ن  هنت وقلهت : مها أقهرأ ، ن حسسهت أن الملهك 

ح ويضغ أح حتح حسبت أأ  الموت ،  م أرسهلأح وقهال اقهرأ ، نملهت مها أقهرأ ، ن حسسهت ي أمأ
مر  أ را أن الملك ي أمأح ويضغ أح ضغ ا أبف ،  م أرسلأح وقال لح : اقهرأ . " و بهيت أن 
يعوف معح بم ل ما وأع بهح ، نملهت : مهافا أقهرأ   قهال   اقهرأ باسهم ربهك الهنا  لهل . . . ملهح 

 مرت عليكم والتح اأتهت بمول  تعالح : علم اعأسان ما لم يعلم ( .  ئ ر ا يات التح
" نمرأت ما قال  الملك ، وقف أمش نح قلبح ، و بع علح و حة نؤافا نتركأح الملهك واأوهرف 

  . 
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ال ز  وتملكأح ال هز  ، ن  هنت ألت هت نهح أر هاب الغهار نزعها ورعبها ،  توالأح" وابت قا ما وقف 
 نا  ا بأح   من النا أقرأأح   . أسا ل أ سح : من ال

" وغافرت الغار مسرعا ، وقف  بيت أن يكون لحمأح مع مهن ال هن وأوهابأح مها كأهت أ هاف 
 وأ بح . 

" وامت بين بعان ال بل وأأا أتسهابل : مهن اهنا البه ص الهنا تم هل لهح   ومهن الهنا عأهح 
 بما أقرأأح   

ف ، ورنعهت رأسهح ، نرأيهت أمهامح الملهك " وبيأما أأا بوس  ال بل سمعت وهوتا يأهافيأح : محمه
 وقف تم ل لح نح وور  ر ل يأافا : يامحمف ، أأت رسول هللا وأأا  بر ل . 

" نزاف رعبح وابتف علح ال ز  ، ووق أح الهلهع ، نلهم أ هف لأ سهح مهربها ، ن علهت أفيهر أ سهح 
كأهت أراه  يمأة ويسر  ، أحاول أن أورف عن أاظرا وور  انا الب ص النا أمامح ، ولكأهح

 أيأما وليت و هح وحي ما حولت  . 
" عال ت أن أتمفم أو أت  ر ، ن نا بح أرا وور  انا الب ص تترابا لح حي ما و هت و هح 

 ، وحيث أرسل بورا نح ئناو السماب . 
الوهافو ، نههفأت مهن روعه  وهلح هللا عليه  وسهلم  الحهفيثوقف استمعت أمأا الكبرا ملهح نلهك 

و أن نلك النا حفث او مكرام من هللا لزو ها العظيم وللببهر ة  ميعهها ، واح وا مة كل الو و
 نمالت وأ افت نح ربف وأور ورقة ولباقة : 
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" هللا يرعاأا يا أبا الماسم ، أببر يا ابن عم وا بهت ، نوالهنا أ هع  في هة بيهفه مأهح ألر هو أن 
 تكون أبح انه األمة . 

الضهيف  وتمهرا الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسهن المعهفوم ، " وهللا ال يحزأك هللا أبفا ، مأك لتول 
 ، وتعين علح أوا ن الحل ، وتوفو الحفيث وتؤفا األماأة " . 

لح قول  تعالح   اقرأ باسم ربك ( يبير أمير البعراب بوقح رحم  هللا نيمهول نهح أههج  البهرف  وا 
:  

 قيلت ل  ب م  وأوفا اقرأ تعالح هللا قا لها          لم تتول قبل من        
 اأاك أنن  للرحمن  نامتألت         أسما   مكة  من  قفسية  الأغم        

 تعمين علح كالم أم المؤمأين : 
اهه  1389السيف   في هة الكبهرا " ،   الم بهو  نهح سهأة  –وقف قلت نح كتابح " أم المؤمأين 

  عأها : م والنا وزعأاه افية ( تعميبا علح قولها المتمفم رضح هللا 1969 -
" يهها للعمههل الكبيههر ، والملههن المأيههر ، ويهها للأههور الههنا يأبعههث قويهها مههن وراب الح ههن نيظهههر 

 المح ون أمرا واقعا ، وسبحان هللا ال عال لما يباب . 
" نعهفأا بالأساب نح م ل انا الممام أن تضرن علح وفراا مرعوبة ال ؤاف ، مرتعف  ال را ف ، 

 هتز ااتزازا . نتز ف ال ا ف  ونا ، والم
" وانه الزو ة اللبيبة تمول نح قو  يمين باه قبهل أن تهفعواا الرسهالة ملهح هللا : هللا يرعهاك يها 

 أبا الماسم ، أببر يا ابن عم وا بت . 
 " لك الببرا يا أمأا الكبرا وال بات ، ولأا الببرا مأك وال بات ،   
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  ، وكان ألمت  من أمأ  األمن وال بات . أمأت الحبين ن مأك هللا ، وببرت الحبين نببرك هللا
" لك هللا يا أماه ، كيف  بت نح انا الممام وأأت تعلمهين به ن زو هك ال يهتهز مهن أمهر يسهير ، 
وال بف أن النا ازه أمر   ير ، ألأك تعلمين علم اليمهين أن غيهر زو هك ال يمهوا علهح ال لهو  

 وحفه نح غار حراب ، بين ال بال البماب . 
عمهك  ابهنتوقعت أن يكون مها رأا زو هك األمهين بفايهة الرسهالة التهح ببهر بهها مهن قبهل " ال 

ورقة بن أونل ، نستببرت نح أ سك وببرت الزوج األمين ، أو ال رب  هللا علح قلبك لتكوأح 
من المهؤمأين كمها ربه  مهن قبهل علهح قلهن أم موسهح واهح تلمهح به  نهح الهيم ، ئمأهة بهاه مهع 

 المؤمأين . 
كيف ر وت أن يكون زو ك أبح اهنه األمهة ، وكيهف أكهفت له  بالمسهم العظهيم أن هللا ال  " باه

ي ز   أبفا مع  وال ال ير التح أب  عليها وأع بت أأت بها وأيمأت أن واحبها ال ي ز   هللا 
 أبفا . 

" كان قومك يعبفون األوأام ، ويمسمون با ألزالم ، و  ت أأت تحل ين أن هللا ال ي زا زو هك 
قومهك  كهانواو متحل ب كرم الو ات وأبرف ال وال ، نلهم يكهن قسهمك بهاالت وال بهالعزا كمها 

 يحل ون . 
" نباه كيف و مت أن ال زاب من  أع العمل ، نمن يعمل م مهال نر  مهن  يهرا يهره ومهن يعمهل 

 م مال نر  من برا يره " . 
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أاع كانهة برسهالت  العظمهح ، من " وباه كيف رأيت ال ير ني  قبل أن يرسل رسوال ، ويبرف ال
 يك رن العبير ، نكيف رأيت المكارم ني  زو ا قبل أن تر ها ني  رسوال " .  الأسابأك ر 

" ما أعظمك يا أماه من كأت أول من تلمح من نم  ال اار بفاية الهوحح   اقهرأ باسهم ربهك الهنا 
 " .  وأساب لل . . . . . ( ننقت حالو  المرئن الكر م قبل كل الأاع ر اال 

" نهل كأت يا أماه حين تركت األمين مزمال ونابهت ملهح ورقهة تر هفين أن تببهر   بمها  هف مهن 
أمر الوحح ،  لي م ن قلب  علح ما اعتمف من قرن ظهور الرسالة ، أو كأت تر فين أن يببهرك 

 ورقة ب ن بفاية الوحح اح بفاية الرسالة المرتمبة   " . 
ا النا ال بك ني  أن ورقة اأتبح و فاأا حين أملهت مليه  ال بهر ، " قف يكون انا أو ناك ، مأم

ولم يتمالك أ س  أن قال لك : " قفوع قفوع ، والنا أ ع ورقة بيفه ، ل ن كأت وفقتأح يها 
أ  لأبح انه األمة ، نمولح   في ة ، لمف  اب الأاموع األكبر النا كان ي تح موسح وعيسح وا 

 الزمان وئن لمكة أن تبهف ا ية الكبرا .  استفارل  نلي بت ، لمف قرن األوان ، و 
" وما فرا ورقهة أأهك كأهت أظهرت نهح األمهور بأهور الحهل ، وقلهت  لألمهين : أببهر يها ابهن عهم 

 وأ بت ، ونلك قبل أن تنابح لورقة بالأب  اليمين . 
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 " وحيا هللا العالمة العماف من يمول رحم  هللا ، نح موق ك الرا ع " : 
بو  ال يفركها كل من يسمع بالفين ، ولهو أأهها عرنهت مهن أبأهاب عمومتهها مهن كهان " عالمة الأ

ي هم بالأبو  انا ال هم لما كاأت انه عالمتهها لتوهفيل الهفعو  ، ووهرف الو هل وال بهية مهن 
 أ ع زو ها الكر م " . 

أهها " واح علح انه ال بيعة مميز  ، وليست  بيعة مأاسمة ملهح السهما  والتمليهف ، نمها أمهل ع
أأها  لبت ملح الأبح علي  السالم أن ي براا منا  هاب  بر هل ، نلمها أ براها قالهت : قهم نه  لع 
علح ن نا االيسرا ن عل نمالت : ال تراه   قال أعم قالت نتحول ملح ن نا اليمأح ، وسه لت  

ر . ن أ  ال تراه   قال أعم ن لمت  ماراا وس لت  ، نمال ا ن ال أراه قالت يا ابن عم ا بت وأبب
 ملك وما او ببي ان " . 

 " وانا اال تبار غاية ما كان يأتظر من سيف  نح عوراا أن تمتحن ب  حميمة الوحح " . 
" وال غرابة ني  عأف المسلم وغير المسلم نح العور الحاضر ، نه ن البفيههة ال تبهتغل بهالوحح 

عهاف  السهؤال مهر  بعهف الفيأح والأظر ملح ال سف األأ ح نح وقت واحف ، وال سهيما بعهف ا لحهوار وا 
 مر  " . 

أيههها المسههتمعون الكههرام أقههول وقههف عههافت أمأهها الكبههرا بعههف ممابههة ورقههة بههن أونههل مسههرعة ملههح 
زو ها الحبين تزف ل  الببرا التح زنها مليها ابن عمها ورقة ، ولم تبه  أن تهوقا الهزوج مهن 

ا ملهح محهفث غيهر ظهاار ،  هم أوم  ، ولكأ  استيما يأ وف العرو من  بهته  ، و بهفو مسهتمع
 يرفف ما أمل  ملي  نلك الحفث  
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وال  *والر هز نه هر  *و يابهك ن ههر  *وربك نكبهر  *قم ن أنر  *عن رب  :   يا أيها المف ر  

ولربك ناوبر ( . وما كافت أمأا الكبرا تحث زو ها بما ببراا به  ابهن عمهها  *تمأن تستك ر 
 لم وأظر ملح ال راش وقال  مت  را : ورقة حتح استفار ولح هللا علي  وس

 بر هل أن أأهنر الأهاع وأن أفعهوام ملهح هللا  أمرأهح" اأتهح يا  في ة عهف الأوم والراحة ، نمهف 
 " . ومأنا يست ين     نمأنا أفعووعبافت  ، 

أم المؤمأين من نوراا نح له ة المؤمأة الوافقة : " أأها أسهت ين يها محمهف ، نهافعأح  ن  ابت 
أح لمسلمة لك ، موفقة برسالتك . قبل أن   تفعوا أا مأسان ، وا 

نكاأهت رضههح هللا عأههها أول المؤمأههات مههن الأسههاب كمهها كهان سههيفأا أبههو بكههر أول مههن ئمههن مههن 
الر ال ، وكما كان ممامأا علح بن أبح  الن أول من ئمن من الوهبيان الهنين لهم يبلغهوا الحلهم 

 يمول أمير البعراب بوقح رحم  هللا :  ، ونح سبل اؤالب الكرام البرر  ملح اعسالم
 أا اامو   ببيأات   رب      ن مأت   بأت   و لف   ب          
 نميل  نيها  أسبل  االأاث    ونح  علح  أسبل  األحفاث       
 ونح الر ال ألبح بكر يف     بالسبل  لم  يبلغ  مفااا سيف       

 لماب موالأا الرسول مع ورقة : 
 ولح هللا علي  وسلم ملح ورقة بن أونل ، نلم يكف ورقة يراه حتح واى : وقف نان 

 " والنا أ سح بيفه مأك لأبح انه األمة ، ولتكنبن ، ولتؤنين ، 
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 ولت ر ن . ولتمتلن ، ول ن أأا أفركت نلك اليوم ، ألأورن هللا أورا يعلم  " . 
 وسلم : ،  م قال ولح هللا علي   يانو ةل  م أفأح رأس  ملي  نمب
 " أو م ر ح ام "   

، ليتأح أكون نيهها  هنعا   أا  ُعوِفان  ان ورقة : أعم لم ي ت ر ل ق  بم ل ما   ت ب  مال 
ن يهفركأح يومهك  وغيرا ( ، ليتأح أكون حيها . ونهح روايهة اعمهام الب هارا رضهح هللا عأه  : " وا 

 أأورك أورا مؤزرا . 
ف  ابهت أ هع الرسهول وهلح هللا عليه  وسهلم بمها  م لم يلبث ورقهة أن تهونح ونتهر الهوحح ، وقه

 سمع من ورقة . 
لأبر الفعو  وقف أ ن رسول هللا ولح هللا عليه  وسهلم نهح أبهر فعوته  نبهفأ بعبهيرت  األقهربين 
تأ ينا لمول  تعالح   وأأنر عبيرتك األقربين ( نمابلوا فعوت  بعفاو  وحسف ولكأ  واول الهفعو  

نهو كبير أولح العزم مهن الرسهل عليه  وعلهيهم  ميعها وهلوات  غير عابئ بنلك كل  ، وال ع ن
 هللا وسالم  ، وام  مسة رتبهم الباعر حسن أنضليتهم نح قول  : 

 محمف مبراايم موسح كليم        نعيسح نأوى ام أولو العزم ناعلم       
. وكيهف يعبه  ومعأح أأهم أولو العزم أا أبهف الرسهل وهبرا واحتمهاال نهح الهفعو  ملهح هللا تعهالح 

رسههول هللا وههلح هللا عليهه  وسههلم بهه نا أعفا هه  وقههف كههان يتوقعهه  قبههل أن يمههع حههين قههال ألمأهها 
  في ة رضح هللا عأها : اأتهح يا  في ة عهف الأوم والراحة . 
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 حسف قر ش : 
بالرسهالة فوأههم ،  –وهلح هللا عليه  وسهلم  –وقف كبر علح كبار قر ش أن ي هص هللا رسهول   

ما ئتاه هللا من نضل  ، حتح أن األ أع بن بر ل أتح أبها الحكهم بهن ابهام بهن نحسفوه علح 
المغير  نس ل  : يها أبها الحكهم مها رأيهك نيمها سهمعت مهن محمهف ، ن  هان مهانا سهمعت ، تأازعأها 
أحهن وبأههو عبهف مأههاف البهرف : أ عمههوا ن  عمأهها ، وحملهوا نحملأهها   أا تحملهوا فيههات المتههل ( 

منا تحانيأا علح الركن كأا ك رع راان ، قهالوا : مأها أبهح ي تيه  الهوحح وأع وا ن ع يأا ، حتح 
 من السماب ، نمتح أفرك م ل انه ، وهللا ال أؤمن ب  وال أوفق  . 

و أمل مليأا كتان هللا الكر م وور من وور حسفام نح م ل قول  تعهالح نهح سهور  األأ هال :   
نا تتلح عليهم ئياتأا قالوا قف سمعأا لو أبا ن  *ب لملأا م ل انا من انا مال أسا ير األولهين وا  وا 

قالوا اللهم من كان انا او الحل من عأفك ن م ر عليأا ح ار  من السماب أو ا تأا بعنان أليم 
( أقول ولو كان نح ممفورام أن يمولوا م ل  كمها يهفعون نمها الهنا مهأعهم أن ي علهوا نلهك واهم 

ولهم نهح  لهبهم أن يعهنبهم هللا العهنان األلهيم من نح موقف التحهفا .  هم اأظهروا ملهح سه   عمه
 كان المرئن الكر م حما ، نهال قالوا : من كان انا او الحل من عأفك ناافأا ملي  . 
الحهل   ابامويوور المرئن الكر م حسفام مر  أ را نح قول  تعالح نح سور  الز رف   ولما 

أا ب  كانرون  ا المرئن علح ر هل مهن المهر تين عظهيم ( . وقالوا لوال أزل ان *قالوا انا سحر وا 
 وقوفوا بالر ل العظيم نح قولهم انا ر ال غأيا ك ير المال واو ممياع العظمة نح أظرام  
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 ال اسف وعأوا بنلك الوليف بن المغير  بمكة أو عرو  بن مسعوف بال ا ف . 
سههمون رحمههة ربههك أحههن ومهها أرو  رف هللا علههيهم نههح قولهه  الكههر م بعههف اههاتين ا يههاتين   أاههم يم

قسمأا بيأهم معيبتهم نح الحيا  الفأيا ورنعأا بعضهم نوو بعف فر ات ليت ن بعضههم بعضها 
سه ر ا ورحمهة ربهك  يههر ممها ي معهون ( ومعأههح رحمهة ربهك أا الأبهو  واههح أبهرف وأعهز مههن 

نا كهان هللا  تعهالح أموال الفأيا وقف أال برنها فوأهم موالأا رسول هللا ولح هللا عليه  وسهلم ، وا 
قههف ميههز بتمههفيره وحسههن تههفبيره بعههف الأههاع علههح بعههف نههح أرزاو الههفأيا نهههو كههنلك يوهه  ح 
ن كههان أعههفاؤه أك ههر مأهه  أمههواال ،  للرسههالة مههن يبههاب وقههف أوهه  ح لههها رسههول  سههيفأا محمههف وا 

ولأهتعلم  .وأموال الفأيا ال وزن لها عأف هللا ألأها ناأية ولكأهها نهح أظهرام الموهير اهح كهل بهئ
 اح   ية الميزان عأف هللا تعالح من قول  الكر م بعف ا يات السابمة : كيف 

  ولههوال يكههون الأههاع أمههة واحههف  ل علأهها لمههن يك ههر بههالرحمن لبيههوتهم سههم ا مههن نضههة ومعههارج 
ن كل نلك متا  الحيا  الفأيا وا  ر  عأفربك للمتمين ( .  *عليها يظهرون   وز رنا وا 

هللا علي  وسلم نح فعا   ملح هللا نمها زافوا مال عأهافاً  وأوهميما وقف  ف موالأا رسول هللا ولح 
علح الك ر ن أزل هللا علي  قول  تعالح نح سور  الز رف   أناأت تسمع الوهم أو تههفا العمهح 

 أو أر ك النا وعفأاام  *ن ما أنابن بك ن أا مأهم مأتممون  *ومن كان نح ضالل مبين 
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أه  لهنكر لهك  *بالنا أوحيأا مليك مأك علح وهراط مسهتميم ناستمسك  *ن أا عليهم ممتفرون  وا 
 ولمومك وسوف تس لون ( . 

ناع بوا كيف ي مهع الحسهف الملهون نتعمهح أو تتعهامح عهن الحهل الواضهح ، نه أهم كهاأوا عهن 
ت ربة يلمبون رسول هللا ولح هللا علي  وسهلم قبهل الرسهالة بالوهافو األمهين وو مهوا نهح ربهفه 

ر بيههأهم مههن  ههالف عأههف وضههع الح ههر األسههوف نههح الكعبههة حههين  ههففوا حتههح حكمههوه نيمهها بهه 
بأاباها قبهل البع هة المحمفيههة ب مهع سهأوات ، وقههف أبهار علهيهم وههلح هللا عليه  وسهلم بههالرأا 

وأ ههنوا برأيهه  وت أبهوا الحههرن ، ولمهها بلغهههم  باعقتتهالالوها ن الههنا حمههن فمها هم بعههف أن امههوا 
ن يوفقوه ألأهم لم يعهفوا مأ  كنبا ق  قبل نلهك ، ووهفو رسالة رب  كنبوه وكان األولح بهم أ

سبحاأ  من يمول :   ومن يضلل هللا نما له  مهن اهاف ( ، وأعهون بهاه مهن الحسهف وأاله  والك هر 
 وبره . 

 الحوار ال ا ر : 
وبلغ عأافام أبفه ن علأت قر ش الحوار علح بأح اابم وبأهح عبهف الم لهن واهم قهوم رسهول 

لي  وسلم ، ناض رتهم أن ي ر وا من مكة ال نين ببعن أبح  الن نح أ راف هللا ولح هللا  ع
مكة ، وسه لت قهر ش مما عتهها لههم نهح وهحي ة  ها ر  علمتهها نهح  هوف الكعبهة تتضهمن أال 

 يبيعوا لهم أو يبتروا مأهم بي ا أو يتزو وا مأهم . 
، كما نبل قبل  مغراب  وفام نلك الحوار  الث سأوات ، ولكأ  نبل أمام الوبر الأبوا ال ميل

الك ار حين قهالوا لعمه  أبهح  الهن : أن ابهن أ يهك عهان فيأأها ، وسه   أحالمأها ، من كهان ابهن 
ن   أ يك  الن ملك ملكأاه ، وا 
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ن كههان مر ضهها  يبأههاه ، نلمهها عههرف أبههو  الههن نلههك علههح موالأهها  كههان  الههن مههال  معأههاه ، وا 
 المبهور  :  مةلحاز رسول هللا ولح هللا علي  وسلم قال قولت  ا

"وهللا ياعم لهو وضهعوا البهمع نهح يميأهح ، والممهر نهح يسهارا ، علهح أن أتهرك اهنا األمهر مها 
 " .  فوأ تركت  حتح يظهره هللا أو أالك 

ولما نبل الحوار أمام الوبر ال ميهل عهاف ملهح فاره بمكهة وهلح هللا عليه  وسهلم اهو وزو ته  
ولكأها رضح هللا عأهها أ ههفاا األعيهاب نلهم تعهش  العظيمة أم المؤمأين  في ة عليها السالم ،

بعف نك الحوار أك ر من  الث أيام حتح أسلمت روحها الزكية ملهح  المهها ورحلهت ملهح ا  هر  
 راضية مرضية . 
 وفو وو اب : 

وكأت سيفتأا أم المؤمأين  في ة الكبرا نح احتضاراا وافقة وانية كعهفأا بها  هول حياتهها 
هها السهيف  أم كل هوم قبهل أن تل ها أأ اسهها : ليهت األ هل يمهلأهح حتهح تأ لهح ، نلمف قالهت البأت

 انه المحأة ، ن موت قر ر  العين راضية : 
 ن  ابتها أبأتها ال اار  أم كل وم : ال ب ع عليك يا أماه ،  م  اأها ال لف و أمتها العبرات . 

أبأتههح ، مهها مههن امههرأ  مههن ناسههت رفت أمأهها  في ههة الكبههرا يمههول : " أا ربههح ال بهه ع علههح يهها 
 قر ش أالت ما ألت من أعيم . 

 " بل ما من امرأ  نح انه الفأيا أالت م ل النا ألت من م ف ، حسبح   
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مههن فأيههاا أأههح زو ههة الحبيههن الموهه  ح ، وحسههبح مههن ئ رتههح أأههح المؤمأههة األولههح وأأههح أم 
 المؤمأين " . 

  م أسبلت عيأها وامست قا لة : 
 أاب عليك ، اللهم مأح ال أكهره لما هك ولكأهح أ مهع نهح مز هف مهن التضهحية  اللهم مأح ال أحوح

 ألكون  فير  بما أأعمت علح " . 
 م ما لب ت روحها البر  ة أن ناضت ، والأبح ولح هللا عليه  وسهلم ملهح  اأبهها يههون عليهها 

كل هوم ونا مهة سكرات الموت ، و ببراا بما أعفه هللا لها مهن أعهيم ، وبأاتهها ال ال هة ز أهن وأم 
 عليهن السالم ، يح ن ب رابها و وفعوأها قبل الرحيل . 

وكاأت ونا  أمأا الكبرا نح اليوم العابر من رمضان من السأة العابر  من البع ة المحمفيهة ، 
رسول هللا ولح هللا علي  وسلم نح قبراها ال هاار به رف الح هون وعهاف ملهح  موالأاوقف وسفاا 
 وابرا علح البالب المبين . ل راقها و  فاره محزوأاً 

 ال راغ الكبير : 
وأست يع أن أتوور ال راغ الكبير النا  ل ت  وراباا سيفتأا  في ة عليها الرضها والرضهوان ، 

الوهفو التهح بهف هللا  وز ر من لم تكن ربة البيت وأم البأات البر  ات الباقيات نحسن بل كاأت 
ههها العههوت عأههف البههف  واألمههن عأههف الأههوازل نههح بههها األزر وعضههف اعسههالم والمسههلمين وكههان مأ

 ظلمات الحوافث ، وما أعظم ما زكااا ب  موالأا رسول هللا ولح هللا علي  وسلم حين قال : 
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ئمأهت بهح حهين ك ههر الأهاع ، ووهفقتأح من كهنبأح الأههاع ، وواسهتأح بمالهها من حرمأهح الأههاع 
 .  الأسابورزقأح هللا مأها الولف فون غيراا من 

اأت أمأا الكبرا  في ة أ ول األزواج ال اارات عبهر  لموالأها رسهول هللا وهلح هللا عليه  وقف ك
وسلم نمف عابرت  ربهع قهرن مهن الزمهان ولهم يمهع نلهك لغيراها ولهم يكهن نهح فاره بمكهة المكرمهة 
غيراها ن أه  لهم يتههزوج زو هة أ هرا نهح حياتههها ، وتحكهح السهيف  عا بهة مهها لمسهت  مهن معههزاز 

 تمول رضح هللا عأها وعن سا ر أمهات المؤمأين : السيف   في ة ن
" ما غرت من امرأ  لرسول هللا ولح هللا علي  وسلم ما غهرت مهن  في هة لمها كأهت أسهمع مهن 

 مال بعف موتها ب الث سأين .  تزو أحنكره لها ، وما 
يكهون وقف علمأا موالأا رسول هللا ولح هللا علي  وسهلم نهح اعتهزازه ب مأها الكبهرا  في هة كيهف 

الوناب ألال الوهفو والوه اب حتهح بعهف مهوتهم ، نمهف كهان وهلح هللا عليه  وسهلم منا نبهح بهاه 
يمول : أرسلوا ملح أوفقاب  في ة وقف كلمت  أمأا عا بهة نهح نلهك نمهال ومها أرو  مها قهال نهح 
ونا ه  الكامهل : مأهح أحهن حبيبهها ، نمها أ هل نكهرا أمأها  في هة أولهح المؤمأهات ، ومها أاأ اها 

ور النا ببراا ب  هللا نح ال أهة نمهف روا اعمهام الب هارا بسهأفه نمهال :  هاب  بر هل ملهح بالم
رسول هللا ولح هللا علي  وسلم نمال يارسول هللا انه  في ة قف ئتت ومعها مأاب نيه  مفام نه نا 

،الو ن ني   1اح أتتك ناقرأ عليها السالم من ربها ومأح ، وببراا ببيت نح ال أة من قون
 ون " . وال أ

                                                 
1

 قصب أى لؤلؤ . - 
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نمال ولح هللا علي  وسلم : يا في ة ، انا  بر ل يمر ك السالم من ربك ، ن  ابهت هللا السهالم 
 ، ومأ  السالم ، وعلح  بر ل السالم . 

 وقف عمبت علح نلك الحفيث البر ف نملت نح كتابح عن السيف   في ة رضح هللا عأها : 
ك ، وما أسمح رضاه ، نليع وراب رضاب هللا لمف ببرك هللا يا أماه بسالم  عليك ب أ  راف عأ

ألاههل اعيمههان غايههة ، ولههيع بعههفه لمههؤمن أو مؤمأههة م مههع ، وكيههف واههو األنههل األعلههح الههنا 
المحبهههوبين مهههن عبهههافه  واألبهههرارتوهههبوا مليههه  أرواى المحبهههين ، ويمهههف عأهههفه بهههوط الوهههفيمين 

 الممربين . 
العالمين ، نكأت السابل األولح نهح اهنه ما سلم عليك مال بعف أن ا تباك واو  اك علح أساب 

األمة التهح اهح  يهر أمهة أ ر هت للأهاع ، ن أهت المؤمأهة ال ضهلح نهح اهنه األمهة ، وقهف بلغهك 
سههالم  نههح الههفأيا قبههل غيههرك مههن المههؤمأين أو المؤمأههات الههنا سههيحييهم سههبحاأ  نههح ال أههة 

 بالسالم ، نما أ ل ممامك بين ممامات الكرام : 
 تحت لك كلها               نت يرا ما ب ت يا أماه  أات  قف ن      

 موت أبح  الن :
واأضاف ملح ونا  أمأها  في هة عليهها السهالم مهوت أبهح  الهن عهم موالأها رسهول هللا وهلح هللا 
عليه  وسهلم ، وقهف كههان أبهح  الهن ي يههره ويحميه  مهن أنا أعفا هه  أفاب لوا هن العوهبية لبأههح 

  مهن العابهر يهفعح بيهأهم " بيضهة البلهف " ولههنا قيهل للسهأة اابم وقف كان أبو  الن سيف مكة 
 البع ة 
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التح نمف نيها موالأا رسول هللا ولح هللا علي  وسلم زو ت   في ة الحبيبة وأويره أبا  الن " 
 عام الحزن " . 

   
  نالن أال ال ا ف : 

حيها  أبهح  الهن ، وقف أالت قر ش من موالأا رسول هللا ولح هللا علي  وسهلم مها لهم تأاله  نهح 
ننان موالأا رسول هللا ولح هللا علي  وسلم ملح ال ا ف يفعوام ملح هللا ويستأوهر بههم علهح 
أعفا   من أال مكة ، نلم يست يبوا ل  ورفوا علي  رفا قبيحا بل لمف ضهرب  سه هاؤام بالح هار  

  رضهح هللا حتح أفمهوا قفميه  ، وكهان ز هف بهن حار هة رضهح هللا عأه  ي لهع ورابه ليميه  بأ سه
 عأ  . 

 تضر  أبوا : 
وقف تضر  موالأا رسول هللا ولح هللا علي  وسلم ملح رب  واو بال ا ف وفعا فعابه المبههور 
قا ال : " اللهم مليك أبكو ضعف قوتح وقلة حيلتح واواأح علح الأاع يا أرحم الراحمين ، أأت 

  أم ملهح عهفو ملكته  أمهرا    1رن المستضع ين وأأت ربح ، ملح من تكلأح ملح بعيف يته مأح
من لم يكن بك علح غضن نال ابالح ، ولكن عانيتهك اهح أوسهع لهح ، أعهون بأهور و ههك الهنا 
أبرقت له  الظلمهات ، ووهلح عليه  أمهر الهفأيا وا  هر  مهن أن يأهزل بهح غضهبك أو يحهل علهح 

 س  ك لك العتبح حتح ترضح ، وال حول وال قو  مال بك " . 
                                                 

1
 أى يستقبلنى بوجه كريه .  - 
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 وار : اللماب األول باألأ
واست ان سبحاأ  لرسول  ولح هللا علي  وسلم وفبر ل  أمره ومهف له رت  ملح المفيأة المأور  
تمهيفا ع با ، وكان موالأا رسهول هللا وهلح هللا عليه  وسهلم يعهرف فعوته  علهح قبا هل العهرن 
نح موسم الحج نلمي  من أال المفيتة را  سعيف من ال زرج نهح مأهح نمهال لههم : مهن أأهتم   
قالوا أ ر من ال زرج قال : أمن موالح يهوف ! قالوا : أعم قال : أنال ت لسون أكلمكهم   قهالوا : 

 بلح . 
قههال ابههن مسههحاو : ن لسههوا معهه  . نههفعاام ملههح هللا عههز و ههل وعههرف علههيهم اعسههالم ، وتههال 

فاهم ، عليهم المرئن ، قال : وكان مما وأع هللا بهم نح اعسهالم أن اليههوف كهاأوا معههم نهح بال
وكاأوا أال كتان وعلم ، وكاأوا ام أال برك وأو ان ، وكاأوا قف غزوام نح بالفام ، نكهاأوا منا 
كان بيأهم بئ قال اليهوف لهم : من أبيا مبعوث ا ن قف أظل زماأ  أتبع  نأمتلكم مع  قتل عاف 

رم .   وا 
ملههح هللا قههال بعضهههم قههال : نلمهها كلههم رسههول هللا وههلح هللا عليهه  وسههلم أول ههك الأ ههر ، وفعههاام 

لبعف : ياقوم : تعلمون وهللا مأ  الأبح النا تواعفكم ب  اليهوف ، نال يسهبمأكم مليه  ، ن  هابوه 
نيما فعاام ملي  ب ن وفقوه ، وقبلوا مأ  ما عرف عليهم من اعسالم ، وقالوا مأا تركأها قومأها 

هللا بههك ، نسههأمفم علههيهم ، وال قههوم بيههأهم مههن العههفاو  والبههر مهها بيههأهم ، نعسههح أن ي معهههم 
وأفعوام ملح أمرك ، وأعرف عليهم النا أ بأاك ملي  من انا الفين ، نه ن ي معههم هللا عليهك 

 نال ر ل أعز مأك . 
 قال : نلما قفموا المفيأة ملح قومهم ، نكروا لهم رسول هللا ولح هللا 
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فور األأوهار مال ونهيهم علي  وسلم وفعوام ملح اعسالم ، حتح نبا نيهم ، نلم يبمح فور مهن 
 نكر من رسول هللا ولح هللا علي  وسلم . 

 اللماب ال اأح باألأوار : 
ا األأوار ا أا عبر ر ال ، نالقوا رسول هللا ولح هللا أسافتونح العام الممبل وانح الموسم من 

ح سهور  واح الوارف  نح قول  تعالح نه –علي  وسلم بالعمبة األولح ، نبايعوه علح بيعة الأساب 
الممتحأة   يا أيها الأبح منا  ابك المؤمأات يبايعأك علح أال يبركن بهاه بهي ا وال يسهرقن وال 
يزأين وال يمتلم أوالفان وال ي تين ببهتان ي تر أ  بين أيفيهن وأر لهن وال يعويأك نح معهروف 

مت واهو ممهن ويمول سيفا عباف  بن الوها –نبايعهن واستغ ر لهن هللا من هللا غ ور رحيم ( 
بههايعوا رسههول هللا وههلح هللا عليهه  وسههلم مههن األأوههار عأف ههن : أ ههن عليأهها رسههول هللا وههلح هللا 
عليهه  وسههلم كمهها أ ههن علههح الأسههاب أال تبههركوا بههاه بههي ا ، وال تسههرقوا ، وال تزأههوا ، وال تمتلههوا 

 أوالفكم ، وال يس ر بعضكم بعضا ، وال تعووأح نح معروف ئمركم ب  . 
 بة بيعة الأساب : ونح مأاس

أقول : وقف فار أماش  ر ف نح بيعة الأساب بين اأف امرأ  أبح س يان وبين موالأا رسهول هللا 
ولح هللا علي  وسلم ، نمف ورف أأ  لمها قهال عليه  الوهال  والسهالم   وال يسهرقن ( قالهت اأهف : 

أح أوبت من مال  كنا وكنا ، نال أفرا أيحل له ح أم ال ، نمهال أبهو من أبا س يان ر ل بحيح وا 
سهه يان : مهها أوههبت مههن بههئ نيمهها مضههح نهههو حههالل ، نضههحك الأبههح وههلح هللا عليهه  وسههلم 

 وعرنها ، نمال لها : مأك لهأف بأت عتبة   قالت أعم 
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واعف عما سلف ع ا هللا عأك   وكاأت نح غزو  أحف قف الكت كبف عمه  حمهز  رضهح هللا عأه  
 حين استبهف ( . 

    
 عليهه  وسههلم   وال يههزأين ( قالههت : أو تزأههح الحههر  ، نلمهها قههال   وال يمههتلن نلمهها قههال وههلح هللا

أوالفاههن ( قالههت ربيههأهم وههغارا وقتلتمههوام كبههارا   وكههان أبأههها حأظلههة بههن أبههح سهه يان قتلهه  
المسلمون نح غزو  بفر ( نضحك سيفأا عمر حتهح اسهتلمح وتبسهم رسهول هللا وهلح هللا عليه  

 تين ببهتان ملخ ( . وسلم ، نلما قال   وال ي 
قالهههت : وهللا من البهتهههان لمبهههيح ، ومههها ت مرأههها مال بالربهههف ومكهههارم األ هههالو ، نلمههها قهههال   وال 
يعويأك نهح معهروف ( قالهت مها  لسهأا م لسهأا اهنا ونهح أأ سهأا أن أعوهيك نهح بهئ ، قهالوا 

ل ابهن ال هوزا ن قر الأسو  بما أ ن عليهن من البيعة رسول هللا ولح هللا علي  وسلم . وقهف قها
  أربعما ة وسبعا و مسين امرأ  ، ولم يوانح ولح  457: كاأت  ملة الأساب نح تلك البيعة 

أما بايعهن بالكالم .   هللا علي  وسلم نح البيعة امرأ  وا 
وقف عمن اعمام المر بح علهح بيعهة الأسهاب نمهال رضهح هللا عأه  : نكهر هللا عهز و هل ورسهول  

 وهاال سهتا وهرى نهيهن ب ركهان الأههح نهح الهفين ، ولهم  لبيعهة ة اولح هللا علي  وسلم نح وه
يههنكر أركههان األمههر واههح سههتة أيضهها : البهههافتان ، والوههال  ، والزكهها  ، والوههيام ، والحههج ، 
واالغتسال من ال أابهة ، ونلهك ألن الأههح فا هم نهح كهل األزمهان وكهل األحهوال ، نكهان االبهتراط 

اهنه المأهااح كهان نهح الأسهاب ك يهر مهن يرتكبهها وال يح هزان للتأبي  علح الفا م ئكف وقيل ألن 
 عأها برف الأسن ن وت بالنكر لنلك . 
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انا وقف  لن سافتأا األأوار من موالأها رسهول هللا وهلح هللا علبه  وسهلم أن يرسهل ملهيهم مهن 
ي مههم نح الفين نبعث ولح هللا علي  وسلم سيفأا موعن بن عمير بن اابم بن عبهف مأهاف 

بن قوح نكان رضهح هللا عأه  أول سه ير اعسهالم وقهف اسهلم علهح يفيه  بالمفيأهة  الفارف بن عب
المأور  سعف  بن معان وأسهيف بهن حضهير وامها يوم هن كبيها بأهح عبهف األبههل وتبعهمها قومهمها 

 رضح هللا عأهم  ميعا . 
 اللماب ال الث باألأوار : 

ليهه  وسههلم عأههف العمبههة نههح أوسهه  أيههام نههح العههام التههالح واعههف األأوههار رسههول هللا وههلح هللا ع
التبههر ل وكههاأوا  ال ههة وسههبعين ر ههال وامههرأتين ، وبههايعوه البيعههة التههح عرنههت وابههتهرت ببيعههة 

 العمبة . 
ويحكح عن بيعة العمبة سيفأا كعن بن مالك واو ممن بهفاا من سافتأا األأوارنيمول رضح 

 هللا عأ  : 
تههح منا مضههح  لههث اليههل ،  ر أهها مههن ر الأهها أتسههلل أمأهها تلههك الليلههة مههع قومأهها مههن ر الأهها ، ح

حتههح ا تمعأهها نههح البههعن أأتظههر رسههول هللا وههلح هللا عليهه  وسههلم حتههح  ابأهها ومعهه   1الم هها
العباع بن عبف الم لن ، واو يوم ن علح فين قوم  مال أأ  أحن أن يحضر ابن أ ي  و تو هل 

 مال :    ل  ، نلما  لع كان أول متكلم العباع بن عبف الم لن ، ن

                                                 
1

 القطا : طائر صغير .  - 
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،  زر ها وأوسها ، من محمهف مأها حيهث قهف علمهتم ، وقهف مأعأهاه مهن قزمأها  1يامعبر ال زرج 
ممن او علح م ل مها رأيأها نيه  ، نههو نهح عهز مهن قومه  ومأعهة نهح بلهفه ، وعأه  قهف أبهح مال 

مهن األأحياز مليكم واللحوو بكم ، ن ن كأتم ترون أأكهم وانهون له  بمها فعوتمهوه مليه  ومهاأعوه م
ن كأهتم تهرون أأكهم مسهلموه و هانلوه بعهف ال هروج به  ‘ ال   ، نه أتم ومها تحملهتم مهن نلهك . و

 مليكم ، نمن ا ن نفعوه ، ن أ  نح عز ومأعة من قوم  وبلفه . 
وأقول تعميبا علح الكالم المتمم : من كالم عم  العباع يؤ ف مها نابأها مليه  مهن أن اله هر  ملهح 

ن  هوف أو ضهعف أو اهرن ، بهل كهان سهعيا لأبهر الهفعو  نهح بي هة المفيأة المأور  لهم يكهن عه
والحة ل  وععفاف العف  لفحر أعهفاب اعسهالم المأهاو ين له  والوهافين عأه  ، واهنا مهن أوهالة 

حهل مبهرو  ، والبهافا باألعتهفاب اهو الظهالم ه  الهفنا الرأا وحزم  وعزم األمر ووفق  ، وحل 
أههها رسهههول هللا ، وئنوا أوهههحاب  األولهههين حتهههح نمهههف وهههف أاهههل مكهههة الأهههاع عهههن متابعهههة موال 

اض روام ملح أن يهها روا للحببهة غربهاب ولهيع لههم نيهها أاهل وال مهال ، وعزمهوا ئ هر األمهر 
علح قتل رسول هللا ولح هللا عليه  وسهلم وأاهفار فمه  فون نأهن أو  ر هر  ، وأرافوا قتله  حتهح 

 يت رو فم  نح المبا ل نال يست يع بأو اابم 

                                                 
1

ج " واألوس والخزرج أخوان ، ولكن قامت بين القبيلتين فى الجاهلية كان يقال لمجموع القبيلتين األوس والخزرج " الخزر - 

 عداوة وحروب قبل أن يظهر اإلسالم بمائة وعشرين سنة ، ثم ألف اإلسالم بينهم فاتحدوا بأخوة اإلسالم كما مر عيكم . 
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يمبلههون الفيههة مههن قبهها لهم ، ولكههن هللا تعهالح أحههب  كيههفام وعوههم رسههول  وأنن لهه  نههح قتهالهم ن
 اله ر  ملح المفيأة وأ اه من برام ، كما سي تح ت ويل نلك . 

 
 بيعة العمبة :

وقف رف سافتأا األأوار علح عم  العباع بن عبف الم لهن نمهالوا : قهف سهمعأا مها قلهت ، نهتكلم 
وتهال  سهلموربك ما أحببت ، قال ، نهتكلم رسهول هللا وهلح هللا عليه  و يارسول هللا ، ن ن لأ سك 

 المرئن ، وفعا ملح هللا ورغن نح اعسالم ،  م قال : 
أ  أسابكم وأبأابكم ، ن  ن البراب بن معرور رضهح هللا أبايعكم علح أن تمأعوأح مما تمأعون م

عأه  بيهفه ، وقههال : أعهم والههنا بع هك بههالحل أبيها لأمأعهك ممهها أمأهع مأهه  أزارأها   أا أسههابأا ( 
نبايعأا يا رسول هللا ، نأحن وهللا أبأاب الحرون وأال الحلمة   أا السالى ( ور أااها كهابر عهن 

 كابر . 
راب يكلههم رسههول هللا وهلح هللا عليهه  وسههلم أبهو الهيهه م بههن التيهههان ، قهال : نههاعترف المههول والبه

ن لما عواا  يعأح أاهل مكهة واليههوف ه نههل  –نمال : يارسول هللا من بيأأا وبين الر ال حباال وا 
 عسيت من نعلأا نلك  م أظهرك هللا أن تر ع ملح قومك وتفعأا ! 

مهها  أابههل الههفم الههفم ، والهههفم الهههفم    قههال نتبسههم رسههول هللا وههلح هللا عليهه  وسههلم  ههم قههال :
 افمتم من الفماب افمأاه ( أأا مأكم وأأتم مأح ، أحارن من حاربتم وأسالم من سالمتم . 

 أقول ونح رواية أ را أأ  ولح هللا علي  وسلم قال : معان هللا ، 
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ك مها أحببهت ، المحيا محياكم ، والممات مماتكم ، ن رحوا وقالوا : اهنه أيهفيأا ن هن لأ سهك ولربه
نبايعهم وقال : أ ر وا مأكم أ أهح عبهر أميبها ليكوأهوا ك هالب علهح قهومهم بمها نهيهم ، نه  ر وا 
تسعة من ال زرج و ال ة من األوع . نمهال رسهول هللا وهلح هللا عليه  وسهلم لههؤالب الأمبهاب : 

يعأههح  أأههتم علههح قههومكم ك ههالب كك الههة الحههوار ين لعيسههح بههن مههر م ، وأأهها ك يههل علههح قههومح ه
 المسلمين ه قالوا أعم . 

 اأتبار اعسالم بالمفيأة المأور  : 
ولما عاف أال بيعة العمبة ملح المفيأة المأور  أظهروا اعسالم بها نح ب اعة ووناب ،  هم أ هن 
المسلمون يها رون سرًا من مكة ملح المفيأة ، ولم يبهل مهع رسهول هللا وهلح هللا عليه  وسهلم 

ا علح أبن أبح  الن رضح سيفأن األولين اما : سيفأا أبو بكر الوفيل و مال م أان من السابمي
هللا عأهمها ، وقهف بهه ع رسهول هللا وههلح هللا عليه  وسهلم المههها ر ن علهح اله ههر  ملهح المفيأههة 

 المأور . 
ن ر هوا  مسهحلوقال لهم : " من هللا عز و ل قف  عهل لكهم م واأها وفار ته مأون بهها ، قهال ابهن 

اعة بعف  ماعة ( وأقام رسول هللا ولح هللا علي  وسلم بمكة حتح ي نن ل  رب   مرساال   أا  م
 باله ر  ملح المفيأة المأور  . 
 سعاف  المها ر ن واألأوار : 

ومن نلك أرا أن بيعة العمبة كاأت ناتحة  ير للمسلمين عامة والمها ر ن واألأوار  اوة ، 
 نما أسعف األأوار ببيعة العمبة نح فأياام 
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وأ راام نمف  لووا فيأهم ه ، وأحبوا بكليهاتهم و ز يهاتهم رسهول هللا ، نهفعوه لبلهفام ، ونهفوه 
بهه رواحهم وأمههوالهم ، وأحبههوا بحههن هللا ورسههول  ، م ههواأهم المههها ر ن ، وئ ههروام علههح أأ سهههم 

بههها وأ بههت هللا لهههم نلههك اعي ههار ، ومهها أسههعف المههها ر ن بالح ههام علههح عميههف  اعسههالم وال ههرار 
بعيفاً  عن أال السوب ، واالستمرار بها بين الوالحين ، وليهأ  سافتأا المهها ر ن به ن سهماام 
هللا " الوافقين " وليهأ  سافتأا األأوار ب ن سماام هللا " الم لحين " ونلك نح قوله  تعهالح نهح 

مههن هللا سههور  الحبههر   لل مههراب المههها ر ن الههنين أ ر ههوا مههن فيههارام وأمههوالهم يبتغههون نضههال 
والنين تبهوأوا الهفار واعيمهان مهن قهبلهم  *ورضواأا و أورون هللا ورسول  أول ك ام الوافقون 

يحبون من اا ر مليهم وال ي هفون نهح وهفورام حا هة ممها أوأهوا و هؤ رون علهح أأ سههم ولهو 
كان بهم  واوة ومن يوو بح أ س  ن ول هك اهم الم لحهون ( وعلهح األ يهال التهح تلهت  يهل 

 ن واألأوار ومأهم  يلأا و ميع األ يهال بعهفأا ملهح يهوم الميامهة أن يهنكروام ب ضهلهم المها ر 
وسبمهم و  ن عليأا منن أن أفعوا لهم بالمغ ر  كما قال تعالح بعف ا يتين السابمتين   والهنين 
  ابوا من بعفام يمولون ربأا اغ ر لأا وع واأأا النين سبموأا باعيمان وال ت عل نح قلوبأا غال

 للنين ئمأوا ربأا مأك رؤوف رحيم ( . 
 مؤامر  ك ار مكة يكب ها هللا تعالح : 

ولمهها رأت قههر ش أن رسههول هللا وههلح هللا عليهه  وسههلم قههف وههار لهه  بههيعة وأوههحان مههن غيههرام 
وبغير بلفام ، ورأوا  روج أوحاب  من المها ر ن ملح المفيأهة المأهور  ، عرنهوا أأههم قهف أزلهوا 

 مأعة ، فار وأوابوا مأهم 
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واههح فار  –نحههنروا  ههروج رسههول هللا وههلح هللا عليهه  وسههلم ملههيهم ، نهها تمعوا نههح فار الأههفو  
وتباوروا نيما يوهأعوأ  نهح أمهر  –كاأت لموح بن كالن وكاأت قر ش ال تمضح أمرًا أال نيها 

 رسول هللا ولح هللا علي  وسلم حين  انوه . 
ن يمكهر بهك الهنين ن  لع  هللا تعهالح علهح مها تبهاوروا نيه  نهح  سهور  األأ هال بموله  الكهر م   وا 

ك هروا لي بتهوك أو يمتلهوك أو ي ر هوك ويمكهرون ويمكهر هللا وهللا  يهر المهاكر ن ( نمهف ا تل هت 
بهفانع  –واهم قومه   –ئراؤام بين حبس  نح بيت  يغلموأ  علي  ، ن انوا أن يماتلهم بأهو اابهم 

وه مههن مكههة ن ههانوا أن ي تمههع عليهه  الأههاع العوههبية و  لوههوه مههن أيههفيهم ، وبههين أن ي ر هه
لحالو  مأ م  نيعوف ملح مكة ويماتلهم بهم ، وبين أن ي تاروا من كل ب ن من ب هون قبها لهم 
بابا  لفا ليمتلوه قتال  ماعيا نيت رو فم  نح المبا ل ، نال يموا بأح اابهم علهح حهربهم نه نا 

 وأ معوا علي  بعف التباور . مستحسأوه ا  لبوا فيت  قفمواا لهم ، وانا الرأا األ ير او الن
 ل : قال ابن مسح

ن تح  بر ل علي  السالم ملح رسهول هللا وهلح هللا عليه  وسهلم نمهال : ال تبهت اهنه الليلهة علهح 
ا تمعهوا  –نرابك النا كأهت تبيهت عليه    هم يمهول ابهن مسهحاو : نلمها كاأهت عتمهة مهن الليهل 

  ، نلما رأا رسول هللا ولح هللا علي  وسهلم مكهاأهم ، علح باب  يروفوأ  حتح يأام ني بوا علي
  3انا الحضرمح 2ببرفا 1قال لعلح بن أبح  الن : أم علح نرابح وتسج

                                                 
1

 تسج ببردى أى اجعل ثوبى غطاء لك .  - 
2

 بردى أى ثوبى .  - 
3

 موت . الحضرمى أى من نسيج حضر - 
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لك بئ تكرا  مأهم ، وكان رسول هللا ولح هللا علي  وسلم  ي لصاأل ضر نأم ني  ، ن أ  لن 
ف األ ضر ظأوا أن الأا م او رسهول يأام نح برفه نلك منا أام . وكان الك ار كلما أظروا ملح البر 
 هللا ولح هللا علي  وسلم النا يأون قتل  نح  أح الليل . 

  روج الرسول من بيأهم وام ال يبعرون : 
و ههرج علههيهم موالأهها رسههول هللا وههلح هللا عليهه  وسههلم ، ن  ههن ح أههة تههران نههح يههفه ، وأ ههن هللا 

 علي  وسلم مهن مع هزات ( و عهل يأ هر تعالح علح أبوارام عأ  نلم يروه ،   وكم ل  ولح هللا
والمهرئن الحكهيم . مأهك  *نلك التران علح ربوسهم واو يتلو من سور  يع قول  تعهالح :   يهع

ئبهاؤام نههم  تأهنر قومها مها أأهنرل *علح وراط مستميم تأز ل العز هز الهرحيم   *لمن المرسلين 
لأا نح أعأاقهم أغالال نههح ملهح مأا  ع *لمف حل المول علح أك رام نهم ال يؤمأون * غانلون 

و علأهها مههن بههين أيههفيهم سههفا ومههن  ل هههم سههفا ن غبههيأاام نهههم ال  *األنقههان نهههم مممحههون 
يبورون ( حتح نرغ رسول هللا ولح هللا علي  وسلم من اهنه ا يهات ولهم يبمهح مهأهم ر هل مال 

 قف وضع علح رأس  ترابا ،  م اأورف ملح حيث أراف أن ينان . 
 م علح : وناب اعما

علهح كهرم هللا و هه  نهح أومه  مكهان رسهول هللا وهلح هللا عليه  وسهلم ،  اعماموما أعظم وناب 
 وحل ل  أن يتحفث ب ضل هللا علي  نح نلك حين قال رضح هللا عأ  :  
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 نفيت بأ سح  ير من و ئ ال را 
 ومن  اف بالبيت العتيل وبالح ر                            

تعالح أن يسعف بعف ا رت  وبعف غزو  بفر بزوا   من سيفتأا الزاراب واهح سهيف  وقف باب هللا 
أساب العالمين وأن يكون من ولب  نر ة رسول هللا ولح هللا علي  وسهلم ، ووهفو سهبحاأ  من 

 يمول :   من هللا ال يضيع أ ر من أحسن عمال ( . 
رون اهأها   قهالوا محمهفا ، قهال ل : ن تاام ئت مما لم يكن معهم نمال : مها تأتظهقال ابن مسح

 يههبكم هللا ، وهللا  ههرج علههيكم محمههف ،  ههم مهها تههرك مههأكم ر ههال مال وقههف وضههع علههح رأسهه  ترابهها 
 واأ لل لحا ت  ، أنما ترون ما بكم   

ل : نوضع كل ر هل مهأهم يهفه علهح رأسه  نه نا عليهها تهران ،  هم  علهوا يت لعهون قال ابن مسح
ببهرف  رسهول هللا وهلح هللا عليه  وسهلم ، نيمولهون : وهللا من  نيرون عليا علح ال راش متس يا

اههنا لمحمههف أا مهها عليهه  بههرفه ، نلههم يبرحههوا كههنلك حتههح أوههبحوا نمههام علههح كههرم هللا و ههه  عههن 
 ال راش نمالوا : وهللا لمف كان وفقأا النا حف أا . 

 اعنن به ر  رسول هللا ولح هللا علي  وسلم : 
ال أتهم عن عهرو  بهن الزبيهر عهن عا بهة أم المهؤمأين رضهح هللا  قال ابن مسحاو : حف أح من

عأها ، قالت : كان ال ي  ئ رسول هللا ولح هللا علي  وسلم أن ي تح بيت أبح بكر أحهف  رنهح 
ما عبهية   أا وهباحاً  ومسهاب ( حتهح منا كهان اليهوم الهنا أنن نيه  لرسهول  الأهار مما بكر  وا 

 ر  ، وال روج من مكة بين ظهرا قوم  ، هللا ولح هللا علي  وسلم نح اله 
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     أا ظهراً  ( نح ساعة كان ال ي تح نيها . بالها ر أتاأا رسول هللا ولح هللا علي  وسلم 
قالت : نلما رأا أبهو بكهر رسهول هللا وهلح هللا عليه  وسهلم قهال : مها  هاب رسهول هللا وهلح هللا 

أبهو بكهر عهن سهر ره ، ن لهع رسهول هللا علي  وسلم مال ألمر حفث ، قالت نلمها ف هل ته  ر له  
ولح هللا علي  وسلم ، وليع عأف أبح بكهر مال أأها وأ تهح أسهماب بأهت أبهح بكهر ، نمهال رسهول 

 هللا ولح اللل  علي  وسلم : أ رج من عأفك . 
بأتاا ونح رواية مأما ام أالك ، وما ناك   نفاك أبح وأمهح ، نمهال نمال يارسول هللا مأما اما ا

 أنن لههح نههح ال ههروج واله ههر  ، قالههت : نمههال أبههو بكههر ، الوههحبة يارسههول هللا قههال : : من هللا
بكهر  اأبالوحبة . قالت ، نوهللا ما بعرت ق  قبل نلك اليوم أن أحف يبكح من ال رى حتح رأيت 

 يوم ن . يبكح 
بهن أر مه   م قال : يارسول هللا : من ااتين راحلتان قف كأت أعففتهما لهنا ، ناست  ر عبهف هللا 

يهههفلهما علهههح ال ر هههل ، نهههفنعا مليههه  راحلتيهمههها ، نكاأهههت عأهههفه يرعاامههها  –وكهههان مبهههركا  –
 لميعافاما. 
ب هروج رسهول هللا وهلح هللا عليه  وسهلم أحهف حهين  –نيما بلغأهح  –ل : ولم يعلم قال ابن مسح

  رج مال علح بن أبح  الن وأبو بكر الوفيل وئل أبح بكر . 
ولح هللا علي  وسلم أل بره ب رو   وأمره أن يت لف بعهفه بمكهة حتهح  أما علح ن ن رسول هللا

يؤفا عن رسول هللا ولح هللا علي  وسهلم الوفا هع التهح كاأهت عأهفه للأهاع ، وكهان رسهول هللا 
 ولح هللا علي  وسلم ليع بمكة 



 

 

41 

أحف عأفه ببئ ي بح علي  مال وضهع  عأهفه ، لمها يعلهم مهن وهفق  وأماأته  ، وهلح هللا عليه  
 وسلم . 

أقههول : نههاأظر ملههح غرابههة مههوق هم مأهه  وههلح هللا عليهه  وسههلم ، نهه أهم كههاأوا ي تمأوأهه  علههح 
أ ا سهم ليميأهم بوفق  وأماأت  . نلما فعاام ملح هللا كنبوه مع مأهم لم ي ربهوا عليه  كهنبا قه  

 ،   ومن يضلل هللا نما ل  من ااف ( . 
 اع تبار نح الغار :

 مع رسول هللا ولح هللا علي  وسلم ال روج ، أتح أبا بكر أبا بكر بهن قال ابن مسحاو : نلما أ
نف اله ، وأمر أبو  2ألبح بكر نح ظهر بيت  ،  م عمفا ملح غار  ور 1قحانة ، ن ر امن  و ة

أههاره ،  هم ي تيهمها منا أمسهح بمها يكهون نهح  نيهمهابكر ابأ  عبفهللا أن يتسمع ما يمول الأاع 
عليهمها  ،  4أن يرعح غأم  أهارا  م ير حهما 3مر عامر بن نهير  موالهنلك اليوم من  بر ، وأ

ي تيهما منا أمسح نهح الغهار ، وكاأهت أسهماب بأهت أبهح بكهر ت تيهمها مهن ال عهام منا أمسهت بمها 
 يولحهما . 

 وناب أبح بكر : 
قهال ابههن ابههام : وحههف أح بعههف أاههل العلههم أن الحسهن بههن أبههح الحسههن البوههرا قههال : مأتحههح 

 هللا ولح هللا علي  وسلم وأبو بكر ملح الغار ليال ،  رسول
                                                 

1
 الخوخة باب صغير .  - 
2

 ثور جبل فى أسفل مكة .  - 
3

 مواله أى عبده .  - 
4

يريحهما عليهما أى يرجع بالغنم بعد أن ترعى إلى الغار لتضيع آثار أقدام المتصلين بالرسول صلى هللا عليه وسلم وصاحبه أبى  - 

 بكر رضى هللا عنه . 
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نف ل أبو بكر رضح هللا عأه  قبهل رسهول هللا وهلح هللا عليه  وسهلم نلمهع الغهار ، ليأظهر أنيه  
 سبع أو حية يمح رسول هللا ولح هللا علي  وسلم بأ س  . 

ول من السأة ال ال هة أقول : وقف ورف نح مرا ع السير  أن  رو   للغار كان لياللهالل ربيع األ 
عبر مهن بع ته  البهر  ة وأقهام نهح غهار  هور  هالث ليهال و هرج مأه  ملهح المفيأهة ليلهة األ أهين 

 نوولها ال أتح عبر  ليلة  لت من ربيع األول . 
واا أحن رأيأها كيهف كهان الوهفيل رضهح هللا عأه  يحهن رسهول هللا وهلح هللا عليه  وسهلم حتهح 

بكر أن ي عل نلك ألأ  تعالح يمول  نهح كتابه  الكهر م   الأبهح  ي تفي  بأ س  ، وحل لسيفأا أبح
أولح بالمؤمأين من أأ سهم ( وال ي  اكم أن حن رسول هللا ولح هللا علي  وسلم مأما او حهن 
ه ونح هللا وباه ، وما فام الوفيل رضح هللا عأ  قهف بلهغ الهنرو  نهح حهن الرسهول األعظهم ، 

كرم  ل  الل  ، نكان بهنا الحن األكيف المؤمن األول نهح األمهة نمف بلغ النرو  نح حن رب  األ 
المحمفية الكر مة ،   مال تأوروه نمف أوره هللا من أ ر ه  الهنين ك هروا  هاأح أ أهين من امها نهح 
الغار من يمول لواحب  ال تحزن من هللا معأا ( نمن أأكر وهحبة أبهح بكهر نمهف ك هر ألأه  يكهنن 

الحمة . ورضح هللا عن سيفأا حسان بن  ابهت من يمهول نهح مفحه   كالم هللا النا أ بت وحبت 
 : 

 نانكر أ اك  أبا بكر  بما  نعال     منا تنكرت ب وا من أ ح  مة            
 بعف  الأبح  وأونااا  بما  حمال     ير   البر ة   أتمااا   وأعفلها            
 وأول الأاع مأهم وفو الرسالال اأح  التالح  المحموف  المبهوف             
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  اأح ا أين :
وما أع ن أمر سيفأا أبا بكر نح سبم  ونح ووف هللا ل  بمول  تعالح    اأح ا أين ( نمف كان 
 اأح ا أين نح اعيمهان ألأه  أول الر هال مسهالما بعهف موالأها رسهول هللا وهلح هللا عليه  وسهلم ، 

نهتح مكهة  بعهفر  ، و اأح ا أهين نهح أمهار  الحهج   و اأح ا أين نح الغار ، و اأح ا أين نح اله 
ولح رسول هللا ولح هللا علي  وسلم سيفأا عتهان بهن أسهيف ممهار  الحهج نهح السهأة ال امأهة مهن 
اله ر  ، وولح سيفأا أبا بكر ممار  الحج نح السأة التاسعة وحج بأ سه  وهلح هللا عليه  وسهلم 

ا أين نح ال النة و اأح ا أين نح المبر الأبوا  نح السأة العابر   كما كان رضح هللا عأ   اأح
البر ف نسعف ب سعف  وار نح الفأيا وا  ر  ، نما أاأه ه ووهفو سهبحاأ  من يمهول   اهل  هزاب 

 اعحسان مال اعحسان ( . 
 أمير المؤمأين عمر يغب  الوفيل : 

نح الغار ، نمف وحل ألمير المؤمأين رضح هللا عأ  أن يغب  الوفيل علح تلك الوحبة الونية 
كان يمول مأواا ب ضل الوفيل رضهح هللا عأه  : كأهت أحهن أن يكهون لهح يومهان مهن أيهام أبها 

كمها  1بكر بحياتح كلها : يوم ان وحن الرسول نح الغار ، و وم ان  ال أا نح حرن أال الهرف 
 كان سيفأا عمر رضح هللا عأ  يمول : رحم هللا أبا بكر ، مأ  كان 

                                                 
1

زكاة لبيت المال بعد وفاة موالنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد استشار سيدنا أبو بكر أهل أهل الردة الذين أمتنعوا عن أداء ال - 

 الرأى من الصحابة فى أمرهم فقالوا : ال قبل لنا بالعرب ألن الجزيرة العربية كلها = 
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أا   يبير ملح أأ  أعتل بالل بن رباى واو عبهف حببهح وكهان يهؤنن للوهال  سيفأا وأعتل سيف
نح عهف موالأا رسول هللا ( ن ع ن لإلسالم كيف رنع العبيف ملح ممام السياف  علح لسان عمر 
المربح رضح هللا عأ  ، ورحم هللا نيلسونأا عباع العماف من يمول مأواها ب ضهل اعسهالم : مهن 

 سالم النا يأهح عن العوبية . بالف العوبية  رج اع
 األماأة نح الغار : 

ل : ن قههام رسههول هللا وههلح هللا عليهه  وسههلم نههح الغههار  ههالث  ومعهه  أبههو بكههر ، قههال ابههن مسههح
و علت قر ش ني  حين نمفوه ما ة أاقة لمهن يهرفه علهيهم ، وكهان عبهف هللا بهن أبهح بكهر يكهون 

ا يمولهون نهح به ن رسهول هللا وهلح هللا نح قر ش أهاره معهم ، ويسهمع مها يه تمرون به  ، ومه
 علي  وسلم وأبح بكر ،  م ي تيهما منا مسح ني براما ال بر . 

وكان عامر بن نهير  ، مولح أبح بكر الوفيل ، رضح هللا عأ  يرعح نح رعيا أال مكة ، نه نا 
ما ملهح أمسح أراى عليها غأم أبح بكر ناحتلبا ونبح ، ن نا عبف هللا بن أبح بكهر غهفا مهن عأهفا

مكة ، أتبع عامر بن نهير  أ هره بهالغأم ، حتهح منا مضهت اله الث   أا الليهالح اله الث ( وسهكن 
عأهما الأاع ، أتااما واحبهما النا است  ره ببعير هما وبعير ل  ، وأتتهمها أسهماب بأهت أبهح 

 بكر رضح هللا عأهما بس رتهما . وأسيت أن ت عل لها   

=1 
                                                 

وقال قولته المشهورة " وهللا لو  = امتنعت عن أداء الزكاة عدا مكة والمدينة والبحرين ، ولكن سيدنا أبا بكر أصر على قتالهم

منعونى عقال بعير كانوا يؤدونه للنبى صلى هللا عليه وسلم لقاتلتهم عليه ، أينقص الدين وأنا حى " وقد تم له النصر وحفظ هللا على 

 يديه اإلسالم فجزاه هللا عن اإلسالم وأهله خيرا كثيرا . 
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( نلمهها أرتحلههت نابههت لتعلههل ال سههر  ، نهه نا لههيع لههها عوههام ،  عوههاما   أا حبههل ترب ههها بهه 
"  الأ اقيننحلت أ اقها ن علت  عواما  م علمتها ب  ، نكان يمال ألسماب بأت أبح بكر " نات 

، قال ابن ابام : وسمعت غير واحف من أاهل العلهم يمهول " نات الأ هاقين " وت سهيره أأهها لمها 
 أ أين نعلمت الس ر  بواحف واأت مت با  ر .  أرافت أن تعلل الس ر  بمت أ اقها

الهراحلتين ملهح رسهول هللا وهلح هللا عليه  وسهلم قهفم له   –رضهح هللا عأه   –نلما قرن أبو بكهر 
أنضلهما ،  م قال : أركهن نهفاك أبهح وأمهح ، نمهال رسهول هللا وهلح هللا عليه  وسهلم : ال أركهن 

ت وأمهح ، قهال : ال ، ولكهن مها اله من الهنا بعير ليع لهح ، قهال نههح لهك يارسهول هللا به بح أأه
ابتعتها ب    قال كنا وكنا ، قال قف أ نتها ب  ، قال اح لك يارسول هللا نركبا واأ لمها ، وأرفف 

 أبو بكر الوفيل رضح هللا عأ  عامر بن نهير  مواله  ل   لي فمهما نح ال ر ل . 
لم لتلك الأاقة التح اا ر عليها نح " علح براب موالأا رسول هللا ولح هللا علي  وس عمبتوقف 

أملههت نههح  1972كتههابح رسههول هللا نههح المههرئن الكههر م " الههنا أبههرت  فار المعههارف نههح سههأة 
 تعميبح :

أرأيت كيف علمأا رسول هللا ولح هللا علي  وسلم ، وما أك ر ما علمأها ، أن أ ااهف نهح سهبيل  
أبههح وههلح هللا عليهه  وسههلم أن يمبههل الأاقههة  هللا ب موالأهها ، كمهها أ ااههف نههح سههبيل  ب أ سههأا ، نمههف

افية ، ولكأ  أوهر أن تكهون بهال من واهو أ مهة نهح سهبيل هللا عهز و هل ، وكيهف ال ي عهل نلهك 
 موالأا رسول هللا واو األسو  
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الحسأة لمن كان ير وا هللا واليوم ا  ر ، وقف وعظأا هللا تعالح نح سور  الوف نمهال سهبحاأ  
 : 

تؤمأههون بههاه ورسههول   *مأههوا اههل أفلكههم علههح ت ههار  تأ ههيكم مههن عههنان ألههيم   يهها أيههها الههنين ئ
يغ هر لكهم نأهوبكم  *وت اافون نح سبيل هللا ب موالكم وأأ سكم نالكم  ير لكم من كأهتم تعلمهون 

 *و ف لكم  أات ت را مهن تحتهها األأههار ومسهاكن  يبهة نهح  أهات عهفن نلهك ال هوز العظهيم 
 لمهنونهتح قر هن وببهر المهؤمأين ( ومها أرو  ئيهات هللا البيأهات وأ را تحبوأهها أوهر مهن هللا 

 تفبراا وعملها . 
وقف قالت أسماب بأت أبح بكر رضح هللا عأهما ، نمك أا  الث ليال ومها أهفرا أيهن و ه  رسهول 

 هللا ولح هللا علي  وسلم ، نلما قال حسان بن  ابت أبياتا من البعر م لعها : 
  مليهم  وي تفام         وقف سر من يسرا لمف  ان قوم غان عأهم أبيه

رسول هللا ولح هللا علي  وسلم وأن و ه  ملح المفيأهة  و  قالت نلما سمعأا قول  عرنأا حيث 
وكاأوا أربعة : رسول هللا ولح هللا علي  وسهلم وأبهو بكهر الوهفيل رضهح هللا عأه  ، وعهامر بهن 

 . نهير  مولح أبح بكر ، وعبف هللا بن أر م  فليلهم 
  ز  بأح اابم : 

وقف  زعت بأح اابم ل رو   ولح هللا علي  وسلم مهن بيهأهم ، حتهح لمهف قالهت عمته  عاتكهة 
 بأت عبف الم لن نح أس ها علح  رو   مع أأها كاأت ال تزال علح فين قومها . 
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 أعيأح    وفا    بالفمو     السوا م       علح المرتضح كالبفر من ئل اابم      
 المرتضح  البر  والعفل   التمح      وللفين    والفأيا    بهيج     المعالم   علح     
 علح الوافو الميمون نا الحلم والأهح      ولل ضل   والفاعح   ل ير   التراحم      

 حرص قر ش علح رف الرسول : 
ة ن علهت قف حاولت قر ش أن تحول بين الرسول ولح هللا علي  وسلم وبين اله هر  ملهح المفيأه

ما ههة أاقههة مكانهه   لمههن يههرفه علههيهم ، ن ههرج سههراقة بههن مالههك ب رسهه  يتبههع أ ههره ، قههال سههراقة : 
نبيأما نرسح يبتف بح نسم ت عأ  نملت مها اهنا    هم أ ر هت قهفاحح ناستمسهمت بهها ن هرج 

هم السهم النا اكره " ال يضره " ، ن بيت ملح أن أتبع  ، نركبت نح أ ره نلما بفأ نح المهوم ورأيهت
ع ر بح نرسح ، ننابت يفاه نح األرف ، وبم ن عأه  ،  هم أأتهز  مهن األرف وتهبعهم ف هان 

 اععوار . 
أرأيتم كيف وقعت المع ز  وسا ت أقفام ال رع نح األرف نلم يست ع سراقة أن يرفه أو يمس  

 بسوب ، ووفو سبحاأ  من يمول   وهللا يعومك من الأاع ( . 
ع ز  : نعرنت حين رأيهت نلهك أأه  قهف مأهع مأهح وأأه  ظهاار ، قهال قال سراقة واو أ ن بتلك الم

وال يه تيكم مأهح بهئ تكراوأه   أر بكمنأافيت الموم نملت : أأا سراقة أأظروأح أكلمكم ، نوهللا ال 
، نمال رسول هللا ولح هللا علي  سلم ألبح بكر : قل ل  وما تبتغهح مأها ، نمهال نلهك أبهو بكهر ، 

لههح كتابها يكههون ئيهة بيأهح وبيههأكم ، نمهال رسههول هللا وهلح هللا عليهه   قهال سهراقة : قلههت تكتبهون 
 وسلم : أكتن ل  يا أبا بكر 
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قههال سههراقة نكتههن لههح كتابهها نههح عظههم أو رقعههة  ههم ألمااهها ملههح : ن  نتهه  ن علتهه  نههح كأههاأتح  ههم 
 ر عت . نسكت نلم أنكر بئ مما كان . 

ة بعف م ارفت  لرسول هللا ولح هللا علي  وقف قالوا : من أبا  هل الم سراقة سراقة حين ر ع مك
 وسلم بال بئ ، نمال سراقة رفا علي  : 

 أبا حكم وهللا لو كأت باافا        ألمر  وافا من تسوخ قوا م         
 علمت ولم تبكك ب ن محمفا        رسول  ببراان  نمأنا  يماوم        
 يوما  ستبفوا  معالم  عليك  بكف الموم عأ  ن أأح       أرا أمره      
 ب مر يوف الأاع ني   ب سرام       ب ن   ميع  الأاع   را يسالم         

 مسالم سراقة : 
 حأههينقههال سههراقة حتههح منا كههان نههتح مكههة علههح رسههول هللا وههلح هللا عليهه  وسههلم ، ونههرغ مههن 

مكهة ( نهف لت وال ا ف .  ر ت ومعح الكتهان أللمهاه ، نلميته  بال عراأهة   مهاب بهين ال ها ف و 
نح كتيبة من األأوار . قال سراقة : ن علوا يمرعوأأح بالرماى ويمولون مليك مليك : مهانا تر هف 
  نفأوت من رسول هللا ولح هللا علي  وسلم واو علح أاقت  ، وهللا لك أح أأظر ملهح سهاق  نهح 

لهح ، أأها سهراقة  نرنعت يفا بالكتان  م قلت يارسول ، انا كتابك 1غرزه   ركاب  ( ك أها  مار 
. 

 قال : نمال رسول هللا ولح هللا علي  وسلم : يوم وناب وبر ، افأ  ، نفأوت مأ  ن سلمت . 
 لباقة أبح بكر : 

 وكان بعف من يعرف سيفأا أبا بكر رضح هللا عأ  يروأ  نح الركن 
                                                 

1
 أى شديدة البياض كجمار النخل .  - 
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ن معح اافيا المها ر ملح المفيأة نيس ل  من انا النا معك يا أبا بكر   ني يبهم نح لباقة : م
 يهفيأا ال ر ل ، وال يسمح رسول هللا ولح هللا علي  وسلم حنرا علي  من األنا . 

 الووول ملح قباب : 
، وأزل علح بأح عمرو بن عوف  1قال ابن مسحاو : وقف وول ولح هللا علي  وسلم ملح قباب

 .  أل أح عبر ليلة  لت من بهر ربيع األول حين ابتف الضحح وكافت البمع تعتفل
 ما أع ن بهر ربيع :  

أقول : وما أع ن بهر ربيع األول نح ارتبا   بتار خ موالأا رسهول هللا وهلح هللا عليه  وسهلم 
، نمف ولف ني  ، وب ت ا رت  ني  ، ووول  ملح المفيأة نيه  ، واأتمهل ملهح الرنيهل األعلهح نيه  

ن كان الباعر المفيم قال نح   المبارك :  مولفهعأف ونات  ، وا 
 يمول  لأا  لسان  الحال  مأ        وقول  الحل  يعنن  للسميع       

 ن أح والزمان وبهر وضعح       ربيع  نح ربيع   نح   ربيع       
 ن أح أقول مكان البيت األ ير : 

 ن أح والزكان وووف فيأح       ربيع   نح ربيع     نح ربيع        
  وسههلم ربيههع الحيهها  ، حيههث أحيهها باعيمههان أرواى نمههف كاأههت رسههالت  العظمههح وههلح هللا عليهه

المؤمأين بعف أن كاأت ميتة بالك ر ووفو سبحاأ  من يمول نح سهور  األأعهام نهح التمييهز بهين 
 المؤمن والكانر :   أومن كان 

                                                 
1

 كيلو مترات .  3احية جنوب المدينة وتبعد عنها نحو قباء ض - 
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ميتا ن حييأاه و علأا له  أهورا يمبهح به  نهح الأهاع كمهن م له  نهح الظلمهات لهيع ب هارج مأهها 
ن يمههول نههح السههور  ناتههها   نمههن يههرف هللا أن يهفيهه  كههنلك ز ههن للكههانر  ن مهها كههاأوا يعملههون ( وا 

يبرى وفره لإلسالم ومن يرف أن يضل  ي عل وفره ضيما حر ا ك أما يوعف نح السهماب كهنلك 
واههنا وههراط ربههك مسههتميما قههف نوههلأا ا يههات لمههوم  *ي عههل هللا الههر ع علههح الههنين ال يؤمأههون 

ن علح اعيمان بمواه تعالح نح سور  الما ف    يا أيهها الهنين ئمأهوا ينكرون( ، وما أسعف ال ابتي
من يرتف مأكم عن فيأ  نسوف ي تح هللا بمهوم يحهبهم ويحبوأه  أنلهة علهح المهؤمأين أعهز  علهح 
الكههانر ن ي ااههفون نههح سههبيل هللا وال ي ههانون لومههة ال ههم نلههك نضههل هللا يؤتيهه  مههن يبههاب وهللا 

الكر م ببرا عظيمة لل ابتين علهح اعيمهان به ن هللا تعهالح يحهبهم واسع عليم ( ن ح نلك المول 
 ويحبوأ  ، والحمف ه النا بأعمت  تتم الوالحات . 

 ما أع ن يوم األ أين : 
يهوم  وأبهئوكنلك أقول ما أع ن يوم األ أين نح تار    ولح هللا علي  وسلم ، نمف ولهف نيه  ، 

األ أين ووول قباب يوم األ أين ، واأتمل ملح الرنيل  األ أين ، و رج من الغار ملح المفيأة يوم
 األعلح عأف ونات  يوم األ أين ، نما أبرك يوم األ أين . 

 بأاب مس ف قباب : 
ل : ن قام رسول هللا ولح هللا علي  وسهلم نهح بأهح عمهرو بهن عهوف يهوم األ أهين قال ابن مسح

 .  بابقو وم ال ال اب و وم األربعاب و وم ال ميع وأسع مس ف 
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أقول : واو أول مس ف بأح نح اعسالم ، وقف قرأت نح تار  ه  أن سهيفأا  بر هل عليه  السهالم 
او النا تحرا قبلت  وأن موالأا رسول هللا ولح هللا علي  وسلم أول من وضع ح ر نهح قبلته  
 م  اب سيفأا أبو بكر نوضع ح ر ملهح ح هر رسهول هللا وهلح هللا عليه  وسهلم  هم أ هن الأهاع 

البأيان واهو المبهار مليه  كمها نهح الب هارا بموله  تعهالح نهح سهور  التوبهة   لمسه ف أسهع  نح
علح التموا من أول يوم أحل أن تموم ني  ني  ر ال يحبون أن يت هروا وهللا يحن الم ههر ن 
( ونح نلك المهول الكهر م  أهاب علهح المسه ف والموهلين نيه  واهم األأوهار مهن بأهح عمهرو بهن 

 عوف. 
عمام ن ر الرازا نح ت سير   ملح أن المراف بهنه ال ههار  التهح ووه هم هللا بهها اهح وقف نان ا

ال هههار  مههن الههنأون والمعاوههح  ن الت هههر مههن الههنأون اههو المههؤ ر نههح المههرن مههن عههز و ههل 
واستحماو  واب  . وقيل يحتمهل أأه  محمهول علهح  ههار  البها ن مهن الك هر والأ هاو والمعاوهح 

 حفاث والأ اسات . و هار  الظاار من األ
ل :  هم  هرج وهلح هللا عليه  وسهلم مهن قبهاب يهوم ال معهة   أا قاوهفا المفيأهة ( قال أبن اسح

ن فركت  ال معة نح بأح سالم بن عوف نوالاا ولح هللا علي  وسهلم نهح المسه ف الهنا بهب ن 
هللا الوافا نكاأهت أول  معهة وهالاا بالمفيأهة المأهور    سهمح اهنا المكهان مسه فا ألأه  وهلح 

 ني  وس ف ( .  ولحعلي  وسلم 
 األأوار يرحبون : 

وقف تلمح أال المفيأة   وام سافتأا األأوهار ( موالأها رسهول هللا وهلح هللا عليه  وسهلم بهال رى 
 الغامر واالستببار البالغ ، وغأت بين يفي  
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وأ وال  وعلح مسمع  بأات الأ ار   من سافتأا ال زرج وام أ وال  فه عبف الم لن أبن اابم
 أبي  ولح هللا علي  وسلم ( األغأية المبهور  : 

  لع   البفر   عليأا         من    أيات   الوفا            
 فا    عليأا        ما   فعا    ه   و ن  البكر           
 أيها   المبعوث   نيأا         ت   باألمر  الم ا           

ون علح أاقت  ويمسكون بزمامها واح سا ر  ويمولون : الم مليأها وكاأت بيوت األأوار يتزاحم
يارسول هللا ، ملح العفف والعف  والمأعة ، نيمول ولح هللا علي  وسلم لههم :  لهوا سهبيلها ن أهها 
 م مور  ، حتح منا أتت ملح فار بأح مالك بن الأ ار بركت عأف البان الحالح للمس ف الأبوا . 

 ارا : سعاف  أبح أيون األأو
وقف احتمل أبو أيون األأوارا رضح هللا عأ  رحل رسول هللا ولح هللا علي  وسلم وأف ل  فاره 
، نلما أراف غيره أن يستضي   ولح هللا علي  وسلم قال : المهرب مهع رحله  . كمها قهال وهلح هللا 

سهول هللا علي  وسلم : أأزل عأف بن الأ ار أ وال عبف الم لن أكرمهم بهنلك . نهاه مها أونهح ر 
 ولح هللا علي  وسلم لنوا رحم  أحياب وأمواتا . 

ح ة سهيفأا أبهح أيهون األأوهارا حتهح بأهوبمح موالأا رسول هللا ولح هللا علي  وسلم نهح ضهيان
مسههه فه ومسهههاكأ  . وقهههف عمهههل رسهههول هللا وهههلح هللا عليههه  وسهههلم نهههح بأهههاب المسههه ف نسهههار  

 : المها رون واألأوار بالعمل ني  ، وتغأح قا لهم 
 ل ن قعفأا  والأبح  يعمل      لناك  مأا   العمل   المضلل        

 وكان المسلمين يرت زون وام يعملون :    
 ال عيش مال عيش ا  ر      اللهم أرحم األأوار والمها ره      
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 المؤ اه بين المها ر ن واألأوار : 
أحهف مال متهون أو محبهوع نه  ح وقف تالحل المهها رون ملهح المفيأهة المأهور  ولهم يبمهح بكمهة 

رسههول هللا وههلح هللا عليهه  وسههلم بههين المههها ر ن واألأوههار وقههال لهههم : تهه  وا نههح هللا أ ههو ن 
أ و ن  م أ ن بيف سيفأا علح بن أبهح  الهن نمهال : اهنا أ هح ، نمها أعظهم بهرن  بههنا اع هاب 

ح أقامهها موالأها رسهول النا برن  ب  رسول هللا ولح هللا علي  وسهلم . يبهيف به مر األ هو  الته
محمف الباكستاأح عميف الكلية اعسالمية بالاور نيمول نيما  السيف/فلهللا ولح هللا علي  وسلم 

 وفيمح العالمة البيخ الواوا بعالن :     العربيةتر م  عأ  ملح 
 اح  أة الم وا وغارسها الأبح       1غرع األ و  أول  من ي رن          
 الفأيا  أعاف  ووابها      أور  المفيأة   البعا    الكوكن من ضلت          
 بعث الأبح بها  ال ماعة  موكبا     ن نا المال كة نح و وف  الموكن          
 الحيران من  لم  يبرن  نالظامئوسمح  األ و   كو را من أوره               
 قوا   األو ان   واألو اراوالسابمون    األولون     لحب      قف   نار           
 لم  ينكروا  ماال  وال  ولفا وال     زو ا   وال   أاال   وال   أوهارا          
 تركوت  وار  الظالمين  نبفلوا     باألال    أاال    والفيار    فيارا           
 األبرارا يا نوز   أحرار   العما ف  عأفما    أافا     اعل      مليهم             
 أأوارا      لفيأ ن نا  ال ميع   مها رون   ل أة    وترا    ال ميع              

                                                 
1

يثرب هو أسم المدينة قديما ثم سميت فى اإلسالم طيبة وطابة كما ورد فى السنة وسميت كذلك المدينة بالتعريف فصار ذلك االسم   - 

 ال لمن انتسب إليها مدينى . علما عليها ويقال لمن انتسب إليها مدنى ويقال لغيرها من المدن " مدينة " بغير التعريف ويق
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ويمههول السهههيلح من الحكمههة نههح ناك األ ههاب أن يههنان وههلح هللا عليهه  وسههلم عههن المههها ر ن 
وحبة الغربة ، و ؤأسههم بعهف م ارقهة األاهل والعبهير  ويبهف أزراهم بعضههم بهبعف ، نلمها عهز 

، وا تمع البهمل ، ونابهت الوحبهة ، أأهزل هللا سهبحاأ  وتعهالح نهح سهور  األأ هال :   اعسالم 
وأولههوا األرحههام بعضهههم أولههح بههبعف نههح كتههان هللا ( يعأههح نههح الميههراث ،  ههم  عههل سههبحاأ  
المؤمأين كلهم م و  نمال تعالح نح سهور  الح هرات   مأمها المؤمأهون م هو  ( يعأهح نهح التهوافف 

 وبمول الفعو  . 
 حن وأسالنأا الوالحون : أ

ومن حل السابمين األولين عليأا أن أفعوا لهم بهالمغ ر  والرضهوان كمها علمأها هللا تعهالح . وقهف 
قلت نح كتابح " رسول هللا نح المرئن العظيم " لمف  ابك اعسهالم يهاأ ح سههال ، ألأههم تحملهوا 

. وقهف وهفقوا نيمها عااهفوا  عأك ني  الوعن نانكر ال ضهل ألاله  وال تكهن مهن ال احهفين ، . .
هللا علي  ناوفو معهم نيما أفبك هللا ب  وو هك ملي  نح قول  تعالح   والنين  ابو من بعفام 
. . . سور  الحبر ( وكيف تب ل علهيهم بهفعا ك وقهف  هافوا مهن أ لهك به رواحهم ، و ل هوا لهك 

 السعاف  نح مسالمك . 
 التار خ اله را :  

كمها أبهرأا  –عمر رضح هللا ات هنت اله هر  مبهفأ للأهار خ اعسهالمح  ونح  النة أمير المؤمأين
، واهو مها يهفلأا علهح تمهفير سهافتأا الوهحابة   هار اله هر  ، نمهف أظهروا مليهها  -ملح نلك أأ ها 

علههح أأههها أاههم حههافث نههح اعسههالم ، حيههث ابههتفت بههاله ر  قههو  المسههلمين ، كمهها عههز بههاله ر  
 لمة المسلمين و هافام المتواول ب أ سهم وأموالهم . اعسالم واأفحر أعفاؤه باتحاف ك
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نهههح السهههأة السههابعة عبهههر مهههن اله ههر  ، واهههو تهههار خ الفولهههة  اعسههالمحوكههان ات هههان التهههار خ 
اعسالمية من يوم ن . أما قبهل نلهك نكهان العهرن يؤر هون بحهواف هم الهامهة كعهام ال يهل وحهرن 

، ن ن المسلمين اعتهافوا أن يحت لهوا بهنكرااا البسوع ، ول ن كاأت اله ر  تمت نح ربيع األول 
 ني  من  هة أ را .  بفأنح بهر محرم ألأ  بفاية السأة من  هة وألن الت كير نح اله ر  

 برف المفيأة المأور  : 
وقف برف هللا تعالح المفيأة المأهور  به هر  رسهول هللا وهلح هللا عليه  وسهلم  مليهها ،  وقهفمها 

كههة المكرمههة ونلههك نههح قولهه  تعههالح   وقههل رن أف لأههح مههف ل وههفو نههح المههرئن الكههر م علههح م
وأ ر أح م رج وفو وا عل لح من لفأك سهل اأا أوهيرا ( كمها  علهها م هوا رسهول هللا وهلح 
هللا علي  وسلم وكاأت عاومة الفولهة اعسهالمية نهح أزاهح العوهور حيهث كاأهت مركهزا لل النهة 

ن نههح المبههارو والمغههارن وكاأههت مركههز الحههفيث األولههح وكههان رأا أالههها ملزمهها لسهها ر المسههلمي
الأبوا وال م  اعسالمح وكاأت تبف لها الرحال وال ي  اك أن هللا تعالح سمااا نح كتابه  الكهر م 

ونلك نح قول  سبحاأ  نح سور  الأساب أاعيا علح المسلمين الهنين ت ل هوا عهن  1" أرف هللا "
ر بههرعح   من الههنين تونههاام المال كههة ظههالمح اله ههر  مليههها وأقههاموا مههع الك ههار بمكههة فون عههن

أأ سههههم قهههالوا نيمههها كأهههتم قهههالوا كأههها مستضهههع ين نهههح األرف قهههالوا ألهههم تكهههن أرف هللا واسهههعة 
مال المستضههع ين مههن الر ههال والأسههاب  *نتههها روا نيههها ن ول ههك مهه واام  هههأم وسههابت موههيرا 

أن يع هو عهأهم وكهان هللا ع هوا ن ول ك عسهح  *والولفان ال يست يعون حيلة وال يهتفون سبيال 
 غ ورا ( . قال 

                                                 
1

 فنسب سبحانه أرضها إليه تشريفا لها كما قال فى البيت الحرام ) بيتى ( وكما قال فى ناقة صالح ) ناقة هللا ( .  - 
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ابن عباع رضح هللا عأهما : كأت أأا وأمح ممن ع ا هللا عأهم   ألأ  كان من الولهفان عأف هن 
( . ونح ا ية األولح مبار  واضهحة ملهح و هون اله هر  مهن موضهع ال يهتمكن المسهلم نيه  مهن 

يم كأهتم ( واهو الهنا قالته  لههم المال كهة أقامة الفين ب ا سبن كان ألن معأح قوله  تعهالح   نه
عأف موتهم أا أكأتم من أوحان رسول هللا ولح هللا عليه  وسهلم أم كأهتم مبهركين ن هان لكهم 
البماب مع المبهركين . ومعأهح   كأها مستضهع ين نهح األرف ( أا اعتهنروا بعهنر غيهر وهحيح 

بهة بهرعا ألن اله هر  قبهل ألأهم كاأوا يسهت يعون الحيلهة و هتهفون السهبيل وكاأهت ا هرتهم وا 
الميم بمولهم لهم   ألهم تكهن أرف هللا واسهعة  الفرعنتح مكة كاأت وا بة وقف لمأتهم المال كة 

نتهها روا نيهها ( واهو فرع يعلمأها هللا به  ا ههر  المهؤمن مهن أرف ال يه من نيهها علهح سههالمة 
" من نر بفيأه  مهن  فيأ  وتكون ا رت  عأف ن ا ر  نح سبيل هللا ، ورف نح الحفيث البر ف :

ن كاأت ببرا مهن األرف اسهتو ن له  ال أهة وكهان رنيهل أبيه  مبهراايم وأبيه   أرف ملح أرف وا 
 محمف عليهما الوال  والسالم " . 

 وحل لسيفا أبو محمف البكرا أن يتغأح بم ف المفيأة نيمول : 
 ا فار  الحبين  أحل  أن   تهوااا        وأحن من   رن  ملح  نكراا        
 الكرام عليك  أن  تغبااا  نبل  ون متح امت  بزور         يا اوعلح ا        
 ال  كالمفيأة  مأزل  وك ح    بها        برنا  حلول    محمف    بغأااا         
  زم ال ميع ب ن  ير األرف ما        قف حاط نات المو  ح وحوااا        
 علت       كالأ ع حين زكت زكح م وااا  وأعم  لمف  وفقوا  بساكأها        

 ببرا المها ر ن نح سبيل هللا : 
 وقف قال تعالح مببرا المها ر ن نح سبيل هللا ببرا عظيمة نح قول  
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تعالح بعف ا يتين السابمتين   ومن يها ر نح سبيل هللا ي ف نح األرف مراغما ك يرا وسعة 
ل   م يفرك  الموت نمف وقع أ ره علح هللا وكان هللا ومن ي رج من بيت  مها را ملح هللا ورسو 

غ ورا رحيما ( وانه ا ية الكر مة أزلت نح ب ن وحابح  ليل او سيفأا  أفن بن ضمر  
وكان بي ا كبيرا نح السن ومر ضا مالزما نراب  نمف سمع قول  تعالح   من النين توناام 

ممن است أح هللا عز و ل نلست ممن  المال كة ظالمح أأ سهم . . . ( نمال : وهللا  أأا
اليست يعون حيلة ، ولح من المال ما يبلغأح ملح المفيأة وأبعف مأها ، وهللا ال أبيت الليلة 
بمكة ، وقال ألبأا   : أ ر وأح ، ن ر وا ب  علح سر ر حتح أتح التأعيم نح ضواحح مكة ، 

ايعك علح ما بايعك رسولك ،  م نو ل بيميأ  علح بمال   م قال : انه لك وانه لرسولك ، أب
مات ، نبلغ  بره أوحان رسول هللا ولح هللا علي  وسلم نمالوا : لو وانح المفيأة لكان أتم 
وأونح نح األ ر ، وضحك المبركون وقالوا : ما أفرك ما  لن ن أزل هللا تعالح   ومن ي رج 

لح بمال  رضح هللا عأ  ني  من بيت  مها را ملح هللا ورسول  . . ا ية ( وتو يم  بيميأ  ع
 تم يل مبايعة هللا علح اعيمان وال اعة بمبايعة رسول هللا ولح هللا علي  وسلم مياه .

ومعأح   نمف وقع أ ره علح هللا ( أا و ن أ ر ا رت  علح هللا ب ي اب  سبحاأ  علح أ س  
انا الحكم من قوف ت ضال مأ  وكرما ، ال و ون استحماو وتحتم ، وقال العلماب : و ف ل نح 

نعل  اعة من ال اعات  م ع ز عن متمامها نيكتن هللا ل   وان تلك ال اعة كاملة ، ومعأح   
علح هللا ( أا عأف هللا ونح علم  تعالح ، ومعأح   وكان هللا غ ورا رحيما ( أا بكمال  وان 

ل ولح هللا علي  ا رت  التح لم تتم ألأتهاب أ ل  بالموت ، وكان نح أيت  متمامها . وقف قا
أما لكل أمراب ما أوا ،  وسلم " مأما األعمال بالأيات وا 
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نمن كاأت ا رت  ملح هللا ورسول  نه رت  ملح هللا ورسول  ، ومن كاأت ا رت  ملح فأيا 
 يويبها أو امرأ  يأكحها نه رت  ملح ما اا ر ملي  " .

 مغزا االحت ال بنكرا اله ر  : 
 أيها األعزاب 
معيتكم سأويا بنكرا اله هر  عمهل  ليهل نو مغهزا كبيهر ، ألن أحيهاب اهنه الهنكرا من احت ال  

 الم يف  ل  معان سامية ك ير  ، ومأها كما ي يش نح وفرا المعاأح األتية : 
محياب نكرا اله ر  يتضمن ال رى واالعتزاز بعميهف  اعسهالم التهح يمهوم أساسهها علهح أن  –أوال 

 واح كلمة التموا قال تعالح واو ا موقهف الوهحابة الكهرام مأهها ال مل  مال هللا محمف رسول هللا
نهح سهور  ال هتح   من  عههل الهنين ك هروا نههح قلهوبهم الحميهة حميههة ال االيهة نه أزل هللا سههكيأت  
علح رسول  وعلح المؤمأين وألهزمهم كلمهة التمهوا وكهاأوا أحهل بهها وأالهها وكهان هللا بكهل بهئ 

الحفيبيههة نههح السههأة السافسههة لله ههر  ، والههنا اأتبههر  عليمهها ( وكههان نلههك الووههف نههح وههلح
اعسالم بعفه وقو ت بوكت  حتح بلغ عفف من أسلم بعفه حتح نتح مكة نح السهأة ال تمأهة مهن 
اله ر  ، عبر  أضعاف من أسلموا قبل  ، وكاأت قو  البوكة سببا ل تح مكهة الكرمهة وقهف حهرم 

هها للمسهلمين وحهفام ونلهك بموله  الكهر م   يها هللا مكة علح المبركين نح السهأة التاسهعة و عل
ن   ههتم  ئيههها الههنين ئمأههوا مأمهها المبههركون أ ههع نههال يمربههوا المسهه ف الحههرام بعههف عههامهم اههنا وا 

 نسوف يغأيكم هللا 1عيلة
                                                 

1
 العيلة هى الفقر .  - 
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مههن نضههل  من بههاب من هللا عليمهها حكيمهها ( وكههاأوا يظأههون أن  ههروج المبههركين مههن مكههة يههؤ ر 
رتب  بها معايبهم ، ن م أهم سبحاأ  ب أ  سيغأيهم مهن نضهل  علح أحوالهم االقتوافية التح ت

 . 
كما يتضمن محياب النكرا تمهفيرا ل ضهل رسهول هللا وهلح هللا عليه  وسهلم وأوهحاب  نهح  – اأيا 

اله ر  والتضحية نح سبيلها من ا ر األال والو ن والمال احت اظا بالعميف  والعهيش نهح بي هة 
هللا وهلح هللا عليه  وسهلم للمهفوم علهيهم نهح المفيأهة المأهور   األأوار الكرام النين فعهوا رسهول

وبايعوه نح موسم الحج عأف العمبة بما يحموه مما يحموا مأ  أأ سهم وأاليهم ، ومهفوا أيهفيهم 
قا لين ل  : انه أيفيأا يارسول هللا ن ن لأ سك وربك مها أحببهت ، نبهايعهم علهح اعسهالم وعلهح 

 حمايت  كما تمفم . 
يبايعوت  ولح هللا علي  وسلم علح اعسالم وعلح حمايت  وقف نرحوا كل ال رى بممامه  وكيف ال 

البر ف بيأهم ونهح ممامه  بيهأهم حيها ومتهأمال ملهح الرنيهل األعلهح سهعافتهم الفا مهة نهح الهفأيا 
 وا  ر  . 

ور  ونح االحت ال الكبف للأاب ين عن حكمة اله ر  من مكة المكرمة ملح المفيأهة المأه – ال ا 
، نمف قوا اعسالم باتحاف الكلمهة بيهت المهها ر ن واألأوهار وكاأهت ال مهر  األولهح العا لهة اهح 
الأور المبين علح أال مكة المعاأفين نح غزو  بفر الكبرا التح وقعت نهح السهأة ال اأيهة مهن 
ف اله ر  وكهان المسهلمون أقهل مهأهم عهففا وعهف  ولكهن أيهفام هللا بالمال كهة نماتلهت معههم ، وقه

برزت بهنا الأور مكاأة المسهلمين واهابهم أعهفا هم بعهف أن كهاأوا يسهت  ون بههم ، كمها قو هت 
 ب اعة المسلمين نح لماب أعفا هم بمكة والمفيأة وسا ر ال ز ر  العربية بل وما وراباا 
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وتوالت اأتوارات المسلمين نح الغزوات الالحمة حتح اسهتمرت كلمهة اعسهالم وف هل الأهاع نهح 
 أنوا هها  ههم اتسههعت بسههرعة نا مههة ال توحههات اعسههالمية بههرقا وغربهها كمهها ي بههت تار  أهها فيههن هللا

 المبرف النا لم يسبل ل  م يل نح تار خ أمة قبلأا . 
وأع بوا لما يحكي  المرئن الكر م من قتهال المال كهة األ ههار بميهاف  سهيفأا  بر هل عليه  السهالم 

هللا وهلح هللا عليه  وسهلم ولهم يكهن للمال كهة  نح و وف سافتأا الوهحابة بميهاف  موالأها رسهول
عهف بمتال الببر قبل نلك ، نمف قال تعالح نح سور  األأ هال مبيأها عوأه  سهبحاأ  للمسهلمين   

ومهها  علهه  هللا مال *من تسههتغي ون ربكههم ناسههت ان لكههم أأههح ممههفكم بهه لف مههن المال كههة مههرفنين 
من يغبهيكم الأعهاع  * من هللا عز ز حكهيم ببرا ولت م ن ب  قلوبكم وما الأور مال من عأف هللا

أمأة مأ  و أزل عليكم من السماب ماب لي هركم ب  و نان عأكم ر هع البهي ان وليهرب  علهح 
من يوحح ربك ملح المال كة أأح معكم ن بتهوا الهنين ئمأهوا سه لمح نهح  *قلوبكم و  بت ب  األقفام 

نلهك به أهم بهاقوا هللا  *ا مأهم كل بأان قلون النين ك روا الرعن ناضربوا نوو األعأاو واضربو 
نلكههم نههنوقوه وأن للكههانر ن عههنان  *ورسههول  ومههن يبههاقل هللا ورسههول  نهه ن هللا بههفيف العمههان 

 الأار ( . 
واع بوا كنلك كيف سهاأف هللا تعهالح موالأها رسهول هللا وهلح هللا عليه  وسهلم حهين رمهح أعفا ه  

الو هوه ن وهابتهم وعميهت أبوهارام وت رقهوا  بالحوح من ك   البر ف وقال نح رميت  " باات
رابا ، ونلك ما يحكي  هللا تعالح نح سهور  األأ هال بموله  الكهر م   نلهم تمتلهوام ولكهن هللا قهتلهم 

لكم  ن *وما رميت من رميت ولكن هللا رمح وليبلح المؤمأين مأ  بالب حستا من هللا سميع عليم 
 وأن هللا موان كيف الكانر ن ( . 



 

 

61 

ا كيف قوا موالأا رسول هللا معأويات أوهحاب  الكهرام ووعهفام بمهفف يه تيهم مهن مال كهة واأظرو 
السماب واو ما يحكي  قول  تعالح نح سور  ئل عمران   ولمف أوركم هللا ببفر وأأتم أزلة نهاتموا 

من تمهول للمهؤمأين ألهن يك هيكم أن يمهفكم ربكهم ب ال هة ئلهف مهن المال كهة  *هللا لعلكم تبكرون 
م ب مسههة ئالف مههن بلههح من توههبروا وتتمههوا ويهه توكم مههن نههورام اههنا يمههففكم ربكهه *ين مأههزل

ومها  عله  هللا مال ببهرا لكهم ولت مه ن قلهوبكم ومها الأوهر مال مهن عأهف هللا  المال كة مسومين*
 ليم ع  رنا من النين ك روا أو يكبتهم نيأملبوا  ا بين ( .  *العز ز الحكيم 

تعلههيم الأابهه ين أن األ ههو  الما مههة بههين المسههلمين براب ههة العميههف   ونههح االحت ههال كههنلك –رابعهها 
 و ه الواحف  مأما اح أعمة كبرا من أعم هللا عليهم ألأها تهور هم المهو  والتعهاون الوهافو نهح 

األعفاب ، ن ن ا تل ت كلمتهم وت رقت  ماعتهم ضعف بوكتهم واست ف بهم أعفاؤام ووسعوا 
ح ال يلتهه م بههملهم ، واههو مهها تأبهأهها مليهه  كتههان هللا الكههر م بوبههايتهم اههو  ال ههالف بيههأهم حتهه

 ويحنرأا من عاقبت  كما تأبهأا ملي  السأة الأبوية البر  ة . 
واستمعوا نح انا الممام ملح قول  تعالح نح سور  ئل عمران وكان اليهوف قهف فسهوا بهين األوع 

م بعههف أن كههاأوا متعههافين نههح اليهههوف أ ههتالنهم باعسههال غههاموال ههزرج مههن سههافتأا األأوههار حيههث 
ال االيههة ، وأفت الفسيسههة ملههح اسههتعفاف ال ههر مين للحههرن . وقههالوا السههالى السههالى ، نسههار  
موالأا رسول هللا ولح هللا علي  وسلم مليهم نهيمن معه  مهن المهها ر ن وتهال علهيهم مهن سهور  

ن ت يعوا نر ما من النين م وائمأئل عمران قول  تعالح النا أزل نح انا الب ن   يا ئيها النين 
 أوتوا الكتان يرفوكم بع ميماأكم كانر ن وكيف تك رون وأأتم تتلح عليكم ئيات هللا ونيكم 
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يائيها النين ئمأوا أتمهوا هللا حهل تماته   *رسول  ومن يعتوم باه نمف افا ملح وراط مستميم 
رقوا وانكروا أعمة هللا عليكم من واعتوموا بحبل هللا  ميعا وال ت  *وال تموتن مال وأأتم مسلمون 

كأتم أعفاب ن لف بين قلوبكم ن وبحتم بأعمت  م واأها وكأهتم علهح به ا ح هر  مهن الأهار ن أمهنكم 
مأهها كههنلك يبهين هللا لكههم ئياته  لعلكههم تهتههفون ( وقهال لهههم وهلح هللا عليهه  وسهلم يوم ههن . " يهها 

ن أكهرمكم هللا باعسهالم وق هع عهأكم معبر المسلمين ، أبفعوا ال االية وأأا بين أظهركم بعهف أ
مور ال االية وألهف بيهأكم تر عهون ملهح مها كأهتم عليه  ك هارا هللا هللا ، قهالوا نه حع المهوم أأهها 
كاأت أزعة بي ان وكيفا من أعهفا هم اليههوف نه لموا لسهالى مهن أيهفيهم وبكهوا واعتأهل بعضههم 

 سهيفأا  هابرن م يعين . وقهف قهال بعضا  م اأورنوا مع رسول هللا ولح هللا علي  وسلم سامعي
 بن عبف هللا الأوارا رضح هللا عأ  : نما رأيت يوما أقبح أوال وأحسن   را من نلك اليوم . 

أقول : ول ن كاأت تلك ا يات الأاوحة الكر مة قف أزلت نح ب ن تلك الحاف ة التح وقعهت بهين 
  .وم الل ا ال ب ووص السبناألوع وال زرج ، ن ن الماعف  األوولية تمول : العبر  بعم

ومهها أحههوج المسههلمين اليههوم ملههح تههفبر ا يههات المتمفمههة نمهها أبههب  اليههوم بالبارحههة ليتمههوا ضههرر 
ال رقههة التههح يسهههعح مليههها أعهههفاؤام الظههاار ن والمتسههتر ن ، ومههها أ ههفر بهههبابأا بههالتيما لكيهههف 

عههون بههاه مههن بههرور الكههانر ن الههنين يأبههرون فعههايتهم للك ههر والتمههفف علههح الههفين وأالهه  ، وأ
أأ سأا وسي ات أعمالأا لأ  ن العبر  الأانعة من الكتهان والسهأة ليكهوم المسهلمون نهح المبهارو 
والمغههارن مههن عههرن وع ههم يههفا واحههف  نههح رف كيههف األعههفاب ، وقههف قههال وههلح هللا عليهه  وسههلم : 

 ال ماعة رحمة وال رقة عنان و ف هللا مع ال ماعة . 



 

 

63 

علح سمعكم أ وا األسهتان حهانا بهفوا ر هيع م لهع البهعن السهابل ألمح  اوأ يرا وليع ئ ر 
لموالأا رسهول هللا وهلح هللا عليه  وسهلم ، تضهمأها ممهال قهيم لسهيافت  أبهر مهن أيهام بوهحي ة 
األارام ، نمف قال مأا يا مف هللا نح عمره : سيفا يا رسول هللا كم نح ا رتك من عبهر ، واهح 

 قاموع لألحرار وفستور للببر . 
أت ا رتك ميماتا بالمبفأ وأورارا علي  ، وتمسكا بالحل وسعيا ملي  وايناأا ب  ر  فيف يبرو كا

عالأهها ل هههاف م يههف ضههف الظههالمين وال غهها  ، نحملههت  ، و ضههت  بيههفك السههأانعلههح الحيهها  ، وا 
بأ سك الميفان ، وبعث نهح  أهفك المهو  واعيمهان ، نبهاعوا أرواحههم ه ، ورأوا نهح االستبههاف 

 حيا  ، وكان الأور المؤزر من هللا . أسمح 
 سيفا يا رسول هللا : 

يماأها واوهرارا و باتها علهح  ستبمح ا رتهك فا مها عيهفا لأها ، وأهورا ل ر مأها ، واافيها لك احأها ، وا 
حمأا ، حتح أحرر كل ببر من أرضأا ، وحتح أحمل العز  والكرامة لبلهفأا   وه العهز  ولرسهول  

 وللمؤمأين ( . 
قهول اللههم وحههف كلمتأها التهح نرقههها المسهتعمرون ، وا مهع بههملأا الهنا بففته  األاههواب و تامها أ

المغرضة ورفأا ملح سالف م فأا الهنا قهام لرنعهة اعسهالم وعهز المسهلمين وكهن نهح عهون وال  
أهك علهح مها تبهاب قهفير ، يها أعهم المهولح ويها  أمورأا كما كأت نح عون أسالنأا الوالحين ، وا 

ليك الموير وال حول وال قو  مال باه العلح العظيم . أعم الأوير : غ ر   اأك ربأا وا 
 وابكر لكم حسن استماعكم ، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركات  . 

   
    
 


