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المدينو    ننواا المدو د  فو  أعمال الرسولل  (47

 النبلي

 يف بيت أيب أيوب : النيب 
 ذكر ابن إسحاق ورواه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب: 
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 دروس وفلائد :
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 قال ابن حجر يف الفتح:   فوائد من قصة بناء املسجد النبوي: (1
ََبَة الحَممح  - َدييث َجَواز التََّصرُّف يفي الحَمقح ْلحيبَ َويفي احلح  )نقول: ما مل توقف( . .ةي َوالحبَ يحع ُلوَكة ِبي
 .َوَجَواز نَ بحش الحُقُبور الدَّاريَسة إيَذا ملَح َتُكنح ُُمحََتََمة  -
َراج َما فييَها  - ريكينَي بَ عحد نَ بحشَها َوإيخح د يفي َأَماكينَها ، َوَجَواز الصَََّلة يفي َمَقابير الحُمشح  .َوَجَواز بيَناء الحَمَساجي

لنَّفح   ي فَ ُقطي   َع ْ َوفيي  هي َن َ   ر  َوفيي  هي َج    :قيي   َ  - ل   ه ْ َوَأَم  َر ِبي َحمي  َرة ليلحَحاَج  ةي َأخح   ْذا مي  نح قَ وح َجح   َجار الحُم َواز َقطح  ع اَح
نح َيُكون ذُُكورْا َوإيمَّا َأنح َيُكون َطَرَأ َعَليحهي َما َقطَ  َحمير إيمَّا ِبَي تيَمالي َأنح َيُكون َذليَك ِميَّا َِل يُ  حح  َع ََثََرته .ِلي

 ببنائه . من الفوائد أمهية املسجد يف اإلسَلم ودوره يف اجملتمع وْلذا بدأ الرسول  (2

املس لمون تع اليم اإلس َلم وتوجيهات ه، ومنت دق تلتق ف وتت  لف في ه العناص ر  جامع ة يتلق ف فيه ا املس جد :ك ان 
  .الس اِلستشارية والتنفيذيةلعقد اجمل ، وبرملانْ تسيري اجليوشو  جؤون البَلداملفتلفة ، وقاعدة إلدارة  القبلية

 :معه  م وينش  دوال  َتاب وحس  ن قيادت  ه ، فم  ع أن  ه قائ  د اَم  ة فق  د ك  ان ينق    احلج  ارة والل     تواض  عه  (3
 فينشطون ويقول أحدهم :  اللهم ِل عيش إِل عيش اآلخرة *** فاغفر لألنصار واملهاجرة .. 

  َن قعدن والنيب يعمُ  ***  فذاك منا العم  املضلَّ ُ 
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 وهذا من أع م ما أيسر قلوب اَتباع وحيَهم علف العم  واِلقتداء .
 يقول الشعر؟ ه  النيب فائدة:  (4

يستش  هد ب  بع   ولكن  ه ق  د ،ق  ال تع  او ) وم  ا علمن  اه الش  عر وم  ا ينب     ل  ه ( كم  ا الش  عر،  ِل ينش   ء الن  يب 
 الت خخري. وك ان حي ا أن يس مع اَج عار عل ف أن ه يف ال ال ا إذا استش هد بش عر  يقل ا في ه كلم ة ِبلتق د  أو

 . الشعر احلسن، ويطرب به ويشجع عليه
 :، ومهاالسري تذكر لنا أنه عليه الصَلة والسَلم قد استشهد ببيتني من الشعر احلديث و  إِل أن كتا

 أن النيب ِل كذبح *** أن ابن عبداملطّلاح :    (يف غزوة حنني)قوله 
  ما أنتي إِل إصبع  دميتي *** ويف سبي  هللا ما لقيتي  : به حجر()كان يف أحد املشاهد فيمش  فخصاوقوله 

ه ذين الن وعيني م ن الرج ز ومه ا  وقي  : إن ،مل يقصد الشعر ب  هو من ِبب الكَلم املشابه للش عر قي : إنه 
وال دلي  عل ف ذل ك أن ه ك ان أيو ببح ور أخ رق ف َل يتقنه ا كقول ه يف قص يدة العب ا  ب ن ، ِل يعتدان من الش عر

 ، فقال:من غنائم حنني دون ما أعطف غريه من املؤلفة قلوهبم ملا أعطاه النيب  ردا :م
َنة      أََتحَعُ  ََنحيبي وََنحَا الُعَبي َ اَق حرَع وُع يَ ي ح  العبيد : اسم فرسه           دي َبنيح
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أج هد ان ك رس ول هللا   : رأب و بك ل فق ا، (ةفخعاده ا )ب ني اَق رع وعيين  (َق رعي ب ني عيين ة وا)إمنا ه و  :فقالوا 
َب ي  َلُهْ. عحَر َوَما يَ ن ح َناُه الشّي  قرأ َْوَما َعلَّمح

 ائدة : زهده يف بناء بيوته أو حجرات أزواجه :ف (5

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



7 
 

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



8 
 

 األذان (48

  دروس وفلائد :

ِل م ن ال رؤاي(  فيه إجارة لفض  الرؤاي الصاحلة، فقد كانت س بباْ لتش ريع اَذان .. )التش ريع م ن الن يب  (1
. 

ز املس  لمني واملن  ع م  ن مش  اهبة الكف  ار يف ج  عائرهم عب  ادايفم ، وْل  ذا ج  اء يف بع    ال  رواايت أَن  م مل  ا متي   (2
َن َنُقوْسا . قَاَل َرُسول اَّللَّ  قالوا: َن بُوقْ ا   فَ َق اَل : َذاَك ليلحيَ ُه ودي  :َلوح ايَّتََّذح َ ذح َذاَك ليلنََّصاَرق . فَ َقاُلوا : لَ وح ايَّتَّ

 .وح َرفَ عحَنا َنرْا   فَ َقاَل : َذاَك ليلحَمُجو ي . فَ َقاُلوا : لَ 
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 المؤاخاة نين المهاجرين واألنصار (49

 من ملاقف األنصار ف  اإليثار :
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من ملاقف األخلة نين الصحان  : قص  عثمان وسعد نوون 

 أن  وقاص 

َحَمانَ  :َقالَ  بن أيب وقاص َسعحد روق أمحد والَتمذي وصححه اَلباين عن ُت  َمَررحُت بيُع دي َفَس لَّمح بح ني َعفَّ اَن يفي الحَمسح جي
نينَي ُعَم  َر بح  َن ا حَ  مي نَ يح  هي مي   ّي  َّ ملَح يَ   ُردَّ َعلَ   َّ السَّ  ََلَم َفخَتَ يح  ُت َأمي رَي الحُم  ؤح نينَي َه   ح َعَليح هي َفَم  أَلَ َعي ح مي طَّ  ابي فَ ُقلح  ُت اَي َأمي  رَي الحُم  ؤح

ء   سح  ََلمي َج   ح ي  ؟َح  َدَ  يفي اإلحي ُت َم  رََّتنيح دي َفَس  لَّمح َحَم  اَن ْنيْف  ا يفي الحَمسح  جي  قَ  اَل َِل َوَم  ا َذاَك قَ  اَل قُ لح  ُت َِل إيِلَّ َأيّني َم  َررحُت بيُع
َحَماَن َفَدَعاُه ف َ  نَ يحهي مي ّي  َّ ملَح يَ ُردَّ َعَل َّ السَََّلَم َقاَل َفَخرحَسَ  ُعَمُر إيَو ُع  َأنح َِل َتُك وَن َرَددحَت َقاَل َما َمنَ َع كَ َعَليحهي َفَمأَلَ َعي ح

ََّ َحلَ َف َوَحَلفح ُت قَ اَل  َّ إي  َحَم اُن َم  ا فَ َعلح ُت قَ اَل َس عحد  قُ لح ُت بَ لَ ف قَ  اَل َح  ي َك السَّ ََلَم قَ اَل ُع َحَم اَن ذََك  َر َعلَ ف َأخي نَّ ُع
تَ  حفيُر اَّللََّ َوأَُتوُب إيلَيحهي إينََّك َمَررحَت يبي ْنيفْ  عحتُ َه ا مي نح َرُس ولي اَّللَّي فَ َقاَل بَ َلف َوَأسح َِل َواَّللَّي  ا َوَأَن ُأَحدّيُ  نَ فحسي  بيَكليَم ة  مَي

َا إينَّ َرُس وَل ا  ذََك َر لَنَ ا َأوََّل َدعح َوة   َّ  َّللَّي َما ذََكرحيُفَا َقطُّ إيِلَّ تَ َ شَّف َبَصريي َوقَ لحيبي غيَشاَوة  َقاَل َقاَل َسعحد  َفَخَن أُنحبيُئَك هبي
ََّ قَ   اَم َرُس   وُل اَّللَّي  غ َفَش   َ َلُه َح    َرحَ   َج   اَء َأعح   َرايبي َفات َّبَ عحتُ   ُه فَ َلمَّ   ا َأجح   َفقحُت َأنح َيسح   بيَق ي إيَو َمنحزيلي   هي َض   َربحُت بيَق   َدمي  اَح

 َرُس وَل اَّللَّي قَ اَل َفَم هح قَ اَل قُ لح ُت َِل َواَّللَّي إيِلَّ فَ َقاَل َم نح َه َذا أَبُ و إيسح َحاَق قَ اَل قُ لح ُت نَ َع مح ايَ  َفالحتَ َفَت إيََلَّ َرُسوُل اَّللَّي 
ُّ َفَش َ َلَك قَ اَل نَ َع مح َدعح َوُة ذيي النُّ وني إيذح  َعح َرايبي َح ُ وتي أَنََّك ذََكرحَت لََنا َأوََّل َدعح َوة   َّ َج اَء َه َذا ا َِل إيلَ َه )ُه َو يفي َبطح ني احلح

َتَجاَب َلهُ  ( ُكنحُت مينح ال َّاليمينيَ إيِلَّ أَنحَت ُسبحَحاَنَك إييّني  ء  َقطُّ إيِلَّ اسح ليم  رَبَُّه يفي َج ح َا ُمسح  . َفإينَُّه ملَح َيدحُع هبي
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تأسوويا الم عمووس اإلسووعم  ومعايوودة اليهوولد  (50

 والمشركين

  دروس وفلائد :

م   م ع الفئ ات املوالي ة وسياسته احلكيم ة يف سس يس الدول ة وتن  يم أم ور اجملتم ع ، والتعا قيادته الفذة  (1
 واملعادية داخ  اجملتمع .

 جواز الصلح مع اليهود والكفار إذا كان فيه مصلحة للمسلمني، سواء كان صلحاْ مؤقتاْ، أو مطلقاْ. (2
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 اسعفزازات قريش ومشروعي  ال هاد (51

قص  طلاف سعد نن معاذ مس أمي  نن خلف وتهديد أنو  

 جهل :

لحَمديينَ ةي نَ  َزَل  عحدسَ أن  :ابن مسعودَعنح  روق البفاري َُميَّ َة بح ني َخلَ ف  وََك اَن أَُميَّ ُة إيَذا َم رَّ ِبي بحني ُمَعاذ  َكاَن َصدييْقا َي
ُ َعَليح  َكَّ َة نَ  َزَل َعلَ ف أَُميَّ َة فَ َلمَّ ا قَ ديَم َرُس وُل اَّللَّي َص لَّف اَّللَّ ََ هي َوَس لََّم الحَمديينَ َعَلف َسعحد  وََك اَن َس عحد  إيَذا َم رَّ كي َة انحطَلَ 
َُميََّة انح ُرح َلي َساَعَة َخلحَوة  َلَعلّي  َأنح َأُطوَف  َكََّة فَ َقاَل َي لحبَ يحتي َفَف َرَج بي هي َقرييبْ ا مي نح َسعحد  ُمعحَتميْرا فَ نَ َزَل َعَلف أَُميََّة كي ِبي

َواَن َمنح  َهَذا َمَعَك فَ َقاَل َهَذا َسعحد  فَ َقاَل َلُه أَبُ و َجهح    َأَِل َأرَاَك  نيصحفي الن ََّهاري فَ َلقييَ ُهَما أَبُو َجهح   فَ َقاَل اَي َأَِب َصفح
َكَّ َة ْمينْ ا َوقَ دح َأَوي ح ُتمح الصُّ َباَة َوَزَعمح ُتمح أَنَُّك مح تَ نحُص ُروََنُمح َوتُعيينُ وََنُمح َأَم ا َواَّللَّي  َواَن َم ا  َتطُ وُف كي لَ وحَِل أَنَّ َك َم َع َأيبي َص فح

ليَك َساليْما  رََجعحَت إيَو   .َأهح
نَ َعنََّك َما ُهَو َأَجدُّ َعلَ  َمح تَُه َعَليحهي َأَما َواَّللَّي لَئينح َمنَ عحَت ي َهَذا ََ يحَك مينحُه َطرييَقَك َعلَ ف الحَمديينَ ةي فَ َقاَل َلُه َسعحد  َوَرَفَع َصوح

َتَك اَي َسعحُد َعلَ ف َأيبي ا ََك مي َس يّيدي َأهح  ي الح َواديي فَ َق اَل َس عحد  َدعحنَ ا َعنح َك اَي أَُميَّ ُة فَ  َواَّللَّي فَ َقاَل َلُه أَُميَُّة َِل تَ رحَفعح َصوح حلح
َكَّ َة قَ اَل َِل َأدح  ُ مح قَ اتيُلوَك قَ اَل كي ُ َعَليحهي َوَسلََّم يَ ُقوُل إيَنَّ عحُت َرُسوَل اَّللَّي َصلَّف اَّللَّ ريي فَ َف زيَع لي َذليَك أَُميَّ ُة فَ َزْع ا َلَقدح مَي

َواَن َأملَح تَ   َريح َم  ا قَ  اَل َلي َس  عحد  قَالَ  تح َوَم  ا قَ  َج   لي  هي قَ  اَل اَي ُأمَّ َص  فح اَل لَ  َك قَ  اَل َزَع  َم َأنَّ دييْدا فَ َلمَّ  ا رََج  َع أَُميَّ  ُة إيَو َأهح

This file was downloaded from QuranicThought.com



13 
 

َكََّة قَاَل َِل َأدحريي فَ َقاَل أَُميَّ  ُمح قَاتيلي َّ فَ ُقلحُت َلُه كي ََبَُهمح َأَنَّ ُرُج مينح َمكَّةَ ُُمَمَّْدا َأخح  .ُة َواَّللَّي َِل َأخح
ح ُرَج فَ  ََ َفَر أَبُو َجهح   النَّ اَ  قَ اَل َأدحريُك وا عي ريَُكمح َفَك ريَه أَُميَّ ُة َأنح  تَ ن ح ر  اسح ُم َبدح َخََتُه أَبُ و َجهح    فَ َق اَل اَي َأَِب فَ َلمَّا َكاَن يَ وح

ََ َما يَ َراَك النَّاُ  َقدح َّتََ  َواَن إينََّك َم ََّ َصفح لَّفحَت َوأَنح َت َس يّيُد َأهح  ي الح َواديي ََّتَلَُّف وا َمَع َك فَ لَ مح يَ  َزلح بي هي أَبُ و َجهح    َح 
َوانَ  َكَّ َة  َّ قَ اَل أَُميَّ ُة اَي ُأمَّ َص فح َجح ََتيَينَّ َأجح َوَد بَعي ري  كي َت ي فَ َواَّللَّي ََ َواَن  َجهّي زيي ي فَ َقالَ تح لَ ُه قَاَل َأمَّا إيذح َغَلب ح اَي َأَِب َص فح

ُّ قَ اَل َِل َم ا ُأريي ُد َأنح َأُج وَز َمَعُه مح إيِلَّ َقرييبْ ا فَ َلمَّ ا َخ رَ  َح رييبي يَت َما قَ اَل لَ َك َأُخ وَك الحيَ  َج أَُميَّ ُة َأَخ َذ َِل يَ نح زيُل َوَقدح َنسي
ََّ قَ تَ َلُه اَّللَُّ  ر  َمنحزيِْل إيِلَّ َعَقَ  بَعيريَُه فَ َلمح يَ َزلح بيَذليَك َح  . َعزَّ َوَج َّ بيَبدح

 من فلائد القص :

 يف طواف سعد وإظهار إسَلمه عزة املسلم بدينه . .1
 يف حواره مع أيب جه  قوة إميانه وججاعته . .2
 يف يفديده إجارة إو أمهية املصاحل اِلقتصادية واست َلْلا لنصرة الدين والتصدي لألعداء . .3

قت     أمي   ة، فص   رف ال   رجلني ع   ن املوض   وع  ذك   اء س   عد وحكمت   ه حي   ث نق     الك   َلم إو موض   وع .4
 اَساس .
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محمود  روى نملذج من تحريش اليهلد نين المدولمين :

 نن إسحاق:
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 تحليل القبل  (58

 .ه  1408يف عام امللك فهد بن عبد العزيز رمحه هللا أعيد بناء وتوسعة مسجد القبلتني ِبمر  (1
إين ه مس جد ب     :م ر بتحوي   القبل  ة، فق ال بعض هماختل ف العلم اء يف تعي ني املس جد ال  ذي ن زل في ه اَ (2

 :، وفيما يل  أهم ما ورد يف ذلك وقال اآلخرون: إينه مسجد النيب  ( /مسجد القبلتني)سلمة 
ُ َعَليحهي َوَس لََّم َص لَّف َ ح  -1 ُهَما قَاَل َكاَن َرُسوُل اَّللَّي َصلَّف اَّللَّ ُ َعن ح َ  اَّللَّ َو بَ يح تي الحَمقح دي ي َعنح الحََبَاءي بحني َعازيب  َرضي

ُ َعَليح  هي َوَس  لََّم حيُي  اُّ َأنح يُ َوجَّ  َه  ْرا وََك  اَن َرُس  وُل اَّللَّي َص  لَّف اَّللَّ َعَة َعَش  َر َج  هح ُ سي  تََّة َعَش  َر َأوح َس  ب ح إيَو الحَكعحبَ  ةي فَ  خَن حَزَل اَّللَّ
هيَك يفي السََّماءي ) ُه مح َع نح )َوقَاَل السَُّفَهاُء مينح النَّا ي َوُهمح الحيَ ُهوُد ، عحَبةي فَ تَ َوجََّه َ حَو الحكَ  (َقدح نَ َرق تَ َقلَُّا َوجح َما َوِلَّ

َتقييم   َراط  ُمسح ديي َمنح َيَشاُء إيَو صي ريُق َوالحَم حريُب يَ هح َها ُق ح َّلليَّي الحَمشح َلتيهيمح الَِّتي َكانُوا َعَلي ح ّي َص لَّف  (قيب ح َفَصلَّف َم َع النَّ يبي
ُ َعَليح  َنحَص اري يفي َص  ََلةي الحَعصح ري َ ح َو بَ يح تي اَّللَّ م  مي نح اَح الحَمقح  دي ي  هي َوَس لََّم رَُج     َّ َخ َرَج بَ عح  َد َم ا َص لَّف َفَم رَّ َعلَ  ف قَ  وح

ُ َعَليح  هي َوَس  لََّم َوأَنَّ  ُه تَ َوجَّ  َه َ ح  وَ  ََّ  فَ َق  اَل ُه  َو َيشح  َهُد أَنَّ  ُه َص  لَّف َم  َع َرُس  ولي اَّللَّي َص  لَّف اَّللَّ ُم َح   الحَكعحبَ  ةي فَ َتَح  رََّف الحَق  وح
 . تَ َوجَُّهوا َ حَو الحَكعحَبةي 

م  َفَف َرَج رَُج    ِميَّ نح ويف لفظ للبفاري أيضاْ: ) -2 َها َص ََلَة الحَعصح ري َوَص لَّف َمَع ُه قَ  وح َوأَنَُّه َص لَّف َأوََّل َص ََلة  َص َلَّ
د  َوُه  مح  ُ َعَليح  هي َص  لَّف َمَع  ُه َفَم  رَّ َعلَ  ف َأهح   ي َمسح  جي َّللَّي َلَق  دح َص  لَّيحُت َم  َع َرُس  ولي اَّللَّي َص  لَّف اَّللَّ  رَاكيُع  وَن فَ َق  اَل َأجح  َهُد ِبي
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 ( .َوَسلََّم قيَبَ  َمكََّة َفَداُروا َكَما ُهمح قيَبَ  

يف صَلة الص بح إيذ ج اءهم ْت فق ال: إين الن يب  وعن ابن عمر رض  هللا عنهما قال: )بينما النا  بقباء -3
ن، وقد أمر أن يستقب  الكعبة فاس تقبي  هللا عليه وسلم قد أنزل عليه صلف وكان ت وج وههم إيو  ،لوهاالليلة قْر
 (. فاستداروا إيو الكعبة الشام

ر بحن الحََبَاء بحن َمعحُرور يفي َب ي َسَلَمة َفَص نَ َعتح لَ ُه طََعاْم ا َوَحانَ تح زار  وذكر مجع من أه  السري أنه  -4 ُأّم بيشح
ي    َّ أُمي َر فَاسح َتَداَر إيَو الح الطُّ  َعتَ نيح َحابيهي رَكح صح ر َفَصلَّف َرُسول اَّللَّ َصلَّف اَّللَّ َعَليحهي َوَسلََّم ِبَي د هح َ  ْ َمسح جي َكعحبَ ة َفُس مّي

ي ْ  َلَتنيح  .الحقيب ح

 :واآلاثر  اَحاديثمن  ا تقدمِم ما يستفاد
  .، كما هو ظاهر حديث الَباءرصَلة ال هأول صَلة صليت إو القبلتني ه   إن -1
الكعب  ة أان  اء  إيو مس  جد ب   س  لمة، فتح  ول الن  يب يص  ل  ال ه  ر يف  والن يب  تالتحوي    نزل   ْي ةن إ -2

  .أول مسجد صليت فيه صَلة واحدة إيو القبلتنيفهو  الصَلة فسم  هذا املسجد مسجد القبلتني
الواق دي واب ن النج ار واب ن حج ر اْليتم   ونقل ه ل    وهذان اَمران مها اختيار عدد من احملققني ك ابن حج ر و 
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 كَري عن غري واحد من املفسرين .
ال  َباء ب  ن مع  رور  يف ب    س  لمة مل  ا م  ات بش  ر ب  ن والتحقي  َ أن أول ص  َلة ص  َلها الن  يب  :ق  ال اب  ن حج  ر

 .حديث ابن عمر ِبه  قباء ال هر، وأول صَلة صَلها ِبملسجد النبوي العصر، وأما الصبح فهو من
ه    ص  َلة  أول ص  َلة كامل  ة ص  َلها إيو الكعب  ة بع  د ن  زول أم  ر التحوي    دل  ت رواي  ة البف  اري عل  ف أن -3

 ال ه ر يف مس جد ب   س لمة وم ر عل ف ب   حارا ة وه ممع ه ِم ن ص لف  ، وم ن جه ة أخ رق خ رج رج  العص ر

َلة الفج ر فتحول وا أاناء ص  يصلون العصر فخخَبهم ِبلتحوي ، فتوجهوا إيو الكعبة، أما أه  قباء فبل هم ا َب
  . إيو الكعبة

 وهبذا َتتمع اَحاديث واحلمد هلل رب العاملني .

 .اَتاههم ومشاعرهم وتقوية الرابطة بينهم مجع أه  الدين وتوحيد :احلكمة العامة لتحديد قبلة الصَلة (3

 :حكمة جعح  القبلة إو الشام يف املدينة  (4
يَّ ز هب ا عل ف الس يوط  م ن خصائص ه ال ِت متََ  ع دَّهو ب ني القبلت ني،  ، ليجمع له تكر  من هللا للنيب  ن ذلكإ أ  

 . اَنبياء واملرسلني
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 لليهود، كم ا قال ه أب و العالي ة، وق د يك ون ذل ك ُم راْدا هلل ِبل وح  أو م راْدا للن يب كان التوجه سليْفاوقي :  ب   

 . ِبجتهاد علف ا َلف يف ذلك
 يها.احلفاظ عل الِت جياجد اَقصف له منزلته وقداسته، املس ج    إن فيه تنبيْها للرسول علف أن

 :حكمة حتوي  القبلة من الشام إو مكةمسخلة :  (5
القبلَة الِت كن َت عليَه ا إِلَّ ل نعَلَم َم ن يتَّب ُع  ، كما قال سبحانه )وَما جعلحَناتحان املؤمنني الصادقني ومتييزهمأ   ام

 ، كما نق  عن ابن عبا .إِلَّ عَلف الذيَن َهَدق هللاُ( كانتح لكبريةْ َعقيبيهي، وإنح   الرسوَل ِمَّن ينقلُا عَلف
إب  راهيم، دون متيي  ز ب  ني أبن  اء إس  حاق  ب   الع  ودة ِبل  دعوة إو أص  لها، وه  و عامليته  ا القائم  ة عل  ف قواع  د

 .ْاليهودْ وأبناء إماعي  ْالعربْ 
قبلة املسلمني، وأن جياهد أهلها ح َ َض ع البي ت إو اإلسَلم، ففيها  أن مكة ِل بُدَّ أن تعوداإلجارة إو    ج

 .تطهريه من اَصنام و وبشارة بنصر الرسول علف قريش واستفَلص البيت منهم،  للمسلمني،
 

 زايرة مسجد القبلتني أو غريه من املساجد واآلاثر يف املدينة؟التقرب بشرع مسخلة : ه  ي (6
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 ، مس جد الن يبففيه ا  وموضع دفنه وبعَه  اجر رسول هللا أما املدينة النبوية مهقال العَلمة ابن عَيمني: 
ج رة أم امل ؤمنني عائش ة رض   حرض   هللا عنهم ا والََلا ة كله ا يف مك ان واح د  قَبه وقَب ايب بكر وعم روفيها 

ع م   أسد رسوله محزة بن عب د املطل اومن بينهم أسد هللا وفيها قبور الشهداء يف أحد، وفيها البقيع ،هللا عنها
ال  ذي ك  ان الن  يب  ،مس  جد قب اءوفيه  ا املس  جد ال  ذي أس س عل  ف التق  ف  ،رض    هللا ع  نهم أمجع ني س ول هللا ر 
  ما سواها ف َل أص   لزايرت ه أما  ،فهذه مخسة مواضع يف املدينة يؤتف اليها ،أيتيه ك  يوم سبت ماجيا وراكبا

 بعنةةن   خطبةة اه    (ص   لزايرت  هأه  ذا ِل ِل املس اجد الس  بعة ال ِت يزعم  ون وِل مس  جد القبلت ني وِل غ  ري ذل ك ك    
 ./ منقع  لشيخ قضاء  الجاز ت
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 غزوة ندر (59

 ن اة قافل  أن  سفيان:

 ،)ويف مس لم بسيس ة حيتم   أن ه لق ا ل ه( َعمح ر و بح نُ  سح َبسُ ومه ا بَ  قد أرس   جاسوس ني لتعق ا القافل ة كان 
 . الّزغحَباءي  َأيبي  بحنُ  َوَعدييّ 

َّ  َمَض  َيا قَ  دح  الّزغحبَ  اءي  َأيبي  بح  نُ  َوَع  دييّ  ، َعمح  ر و بح  نُ  سُ َبسح  بَ  وََك  انَ ق  ال اب  ن هش  ام:  رْا نَ   َزَِل  َح    تَ   ّ  إَو  فََخَنَخ  ا ، بَ  دح
َتقيَياني  َْلَُما َجّنا َأَخَذا  ُّ  الحَماءي  مينح  َقرييا   ر و بحنُ  وََمحدييّ  فييهي  َيسح ّ  َعمح َُه ي  ... الحَماءي  َعَلف اجلح
َب َ  َيانَ  أَبُو َوَأق ح َّ  َحرحب   بحنُ  ُسفح َّ  ، َحَذرْا الحعيريَ  تَ َقّدمَ  َح دييّ   فَ َقالَ  الحَماءَ  َوَردَ  َح ر و بحني  ليَمجح َسسح ت َه  ح :  َعمح  َأحح
ي  رَأَيح تُ  قَ دح  َأينّ  إِّل  أَنحَكَرهُ  َأَحْدا رَأَيحت َما فَ َقالَ  ، َأَحْدا   ُّ  ، َْلَُم ا َج نّ  يفي  اسح تَ َقَيا  ُّ  التّ  ّ  َه َذا إَو  َأَنَخ ا قَ دح  رَاكيبَ نيح
َيانَ  أَبُ  و فَ  خََتف.  انحطََلَق  ا َع  اري  مي  نح  فََخَخ  ذَ  ، ُمَناَخُهَم  ا ُس  فح َم  ا أَب ح  َوَاَّللّي  َه   ذيهي  فَ َق  الَ  ؛ النّ   َوق فيي  هي  فَ  إيَذا فَ َفتّ  هُ  ، بَعيريَيحهي
َح  ريبَ  َعََلئي  فُ  َي  نح َع   عي  رييهي  َوجح  هَ  َفَض  َربَ  ، َس  رييْعا َأصح  َحابيهي  إَو  فَ َرَج  عَ .  يَ  َ  ا َفَس  اَح َ  الّطريي   رْا َوتَ   َركَ  ، هبي  بيَيَس  اري  بَ  دح
 ََ َّ  َوانحطََل رَعَ  َح  . َأسح
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 )ملقفان(    جمس المعللمات عن العدو:

 )ذكره ابن هشام(   ن من ماء: .1
ق  ام ص  لف هللا علي  ه وس  لم ومع  ه أب  و بك  ر يستكش  ف أح  وال ج  يش املش  ركني، وبينم  ا مه  ا يتج  وِلن يف تل  ك 

يفا من العرب، فسخله رسول هللا صلف هللا عليه وسلم عن جيش قريش، وع ن ُمم د وأص حابه، املنطقة لقيا ج
وما بل ه صلف هللا عليه وسلم من أخبارهم: قال الشيخ ِل أخَبكما حَ َّت َباين ِم ن أنتم ا. فق ال ل ه رس ول هللا 

ال الش يخ: فإن ه بل    أن ، فق «نع م»فقال: أو ذاك ب ذاك؟ ق ال: « إذا أخَبتنا أخَبنك»صلف هللا عليه وسلم 
ُمم  ْدا وأص  حابه خرج  وا ي  وم ك  ذا وك  ذا، ف  إن ك  ان ص  دق ال  ذي أخ  َبين فه  م الي  وم كك  ان ك  ذا وك  ذا، للمك  ان 
ال ذي ب  ه ج  يش املس  لمني، وبل    أن قريْش  ا خرج  وا ي  وم ك ذا وك  ذا، ف  إن ك  ان ص دق ال  ذي أخ  َبين فه  م الي  وم 

َْل،   قال الشيخ: لق د أخَبتكم ا عم ا أردمت ا، ف خخَباين ككان كذا وكذا، للمكان الذي فيه جيش املشركني فع
،   انصرف الن يب ص لف هللا علي ه وس لم وأب و « ن من ماء»ِمن أنتما؟ فقال رسول هللا صلف هللا عليه وسلم: 

 بكر عن الشيخ، وبق  هذا الشيخ يقول: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ 
 ق ونقله عنه ابن هشام()ذكره ابن إسحا  القب  علف غَلم  جيش مكة : .2

بع ث ص لف هللا علي ه وس لم ويف مساء ذلك اليوم الذي خ رج في ه رس ول هللا ص لف هللا علي ه وس لم وأب و بك ر، 
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ليبح  ث ع  ن أخب  ار الع  دو، وق  ام ْل  ذه العملي  ة اَلا  ة م  ن ق  ادة امله  اجرين؛ عل  ف ب  ن أيب  اس  تفباراته م  ن جدي  د
غَلم  ني  ف  ر م  ن أص  حابه، ذهب  وا إو م  اء ب  در فوج  دواوال  زبري ب  ن الع  وام وس  عد اب  ن أيب وق  اص يف ن طال  ا

علي ه وس لم وه و يف الص َلة،  يستقيان جليش مكة، فخلقوا عليهم ا الق ب ، وج اءوا هبم ا إو الرس ول ص لف هللا
م  ن امل  اء، فك  ره الق  وم، ورج  وا أن يك  ون َيب س  فيان       ن س  قاة ق  ريش، بعَ  ون نس  قيهم :فق  اِل مهاو فاس تفَب 

 :اِلستيَلء علف القافلة   فضربومها ضرِْب موجْعا حَ اضطر ال َلم ان أن يق وِل هم بقااي أم  يفِلتزال يف نفوس
  .َيب سفيان فَتكومها  ن

إذا ص  دقاكم ض  ربتمومها، وإذا  ) :كالعات  ا ومل  ا ف  رو رس  ول هللا ص  لف هللا علي  ه وس  لم م   ن الص  َلة ق  ال ْل  م
  .(ريشلق كذِبكم تركتمومها، صدقا وهللا، إَنما

ه ذا الكَي  ا ال ذي ت  رق ِبلع دوة القص  وق،  ه م وراء :، ق  اِل(ين ع  ن ق ريشاأخ َب ) :  خاط ا ال َلم ني ق  ائَْل 
 :ق اِل (؟ي وم ك م ينح رون ك  ) :ِل ن درق، ق ال :ق اِل (؟م ا ع ديفم) :ق ال .كَ ري  :ق اِل (؟ك م الق وم) :فقال ْلما

،   ق ال (الق وم فيم ا ب ني التس عمائة إو اَل ف) :يوْما عشْرا، فقال رسول هللا صلف هللا عليه وسلميوْما تسْعا و 
ََتّق بن هشام، وحكيم ب ن :قاِل (؟قريش فمن فيهم من أجراف) :ْلما حي  زام،  عتبة وجيبة ابنا ربيعة، وأبو الَبفح
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َف  بن خويلد، واحلار  بن عامر، وطَُعيح  َع ة ب ن اَس ود، وأب و جه    َمة ب ن ع دق، والنض ر ب ن احل ار ،ونَ وح َوزمح
  .بن هشام، وأمي  ة بن خلف يف رجال مياهم

  .(قد ألقت إليكم أفَلذ كبدها هذه مكة) :فخقب  رسول هللا صلف هللا عليه وسلم علف النا  فقال

This file was downloaded from QuranicThought.com



26 
 

 :ندرغزوة مشايد من 

 سواد بن َغزييّة يف الصفوف: .1
 عليه وسلم يف بدر يعدل الص فوف ويق وم بتس ويتها لك   تك ون مس تقيمة مَتاص ة، وبي ده س هم كان صلف هللا

ِل ري  ش ل  ه يع  دل ب  ه الص  ف، ف  رأق رج  َلْ ام  ه س  واد ب  ن غزي  ة، وق  د خ  رج م  ن الص  ف فطعن  ه ص  لف هللا علي  ه 
َ والع دل فخق دين، فقال: اي رسول هللا أوجعت ، وقد بعَ ك هللا ِبحل « استوي اي سواد»وسلم يف بطنه، وقال له: 

م  ا محل  ك »فاعتنق  ه فقب    بطن  ه، فق  ال: « اس  تقد»فكش  ف رس  ول هللا ص  لف هللا علي  ه وس  لم ع  ن بطن  ه وق  ال: 
ل  دي ق  ال: اي رس  ول هللا حض  ر م  ا ت  رق ف  خردت أن يك  ون ْخ  ر العه  د ب  ك أن مي  س ج« عل  ف ه  ذا اي س  واد

 جلدك، فدعا له رسول هللا خبري .
 عمري بن احلمام يلق  ِبلتمر: .2

فق ال عم ري ب ن «. قوموا إو جنة عرضها الس ماوات واَر »سول هللا صلف هللا عليه وسلم َصحابه: قال ر 
ق   ال: ب   خ  ب   خ  )كلم   ة «. نع   م»: اي رس   ول هللا جن   ة عرض   ها الس   ماوات واَر ؟ ق   ال: احلم   ام اَنص   اري 

؟»تعج  ا(. فق  ال رس  ول هللا ص  لف هللا علي  ه وس  لم:  ِل وهللا اي رس  ول ق  ال: «. م  ا حيمل  ك عل  ف ق  ول: ب  خ  ب  خ 
 «.  فإنك من أهلها»هللا، إِل رجاء أن أكون من أهلها قال: 
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فخخرج مت رات م ن قرن ه )جعب ة النش اب( فجع   أيك   من ه،   ق ال: ل ئن أن حيي ت ح َ ْك   مت راو ه ذه إَن ا 
 . رواه مسلم .حلياة طويلة، قال: فرمف كا كان معه من التمر   قاتلهم حَ قُت 

 ات  وهو يقول: : وقويف رواية 
 إِل التقف وعم  املعاد       ركْضا إو هللا ب ري زاد 

 وك  زاد عرضة للنفاد   والصَب يف هللا علف اجلهاد

 التقف وال َب وال رجاد  غ ريَ                
ِْل م  يومئذ سيف ُعكَّاَجة بن ُميحَصن اَسدي، فختف رسول هللا وانقطع .3 ن صلف هللا عليه وسلم فخعط اه جي ذح

أخذه من رسول هللا صلف هللا عليه وسلم ه زه، فع اد س يْفا يف ي ده  ، فلما(قات  هبذا اي عكاجة) :حطا، فقال
 املنت، أبي  احلديدة، فقات  به حَ فتح هللا تعاو للمسلمني، وكان ذلك السيف يسمف طوي  القامة، جديد

  .روب الردة وهو عندهالَعوحن،   مل يزل عنده يشهد به املشاهد، حَ قت  يف ح

 قتال املَلئكة: .4
وأورد البف   اري ومس   لم وأمح   د ب   ن حنب     وغ   ريهم ع   دْدا م   ن اَحادي   ث الص   حيحة ال   ِت تش   ري إو مش   اركة 
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 املَلئكة يف معركة بدر، وقيامهم بضرب املشركني وقتلهم .
أمام ه، إذ م ع ض ربة  قال: )بينما رج  من املسلمني يومئ ذ يش تد يف إا ر رج   م ن املش ركني فعن ابن عبا  

فن  ر إو املش رك أمام ه  (اس م الف ر  ال ذي يركب ه املل ك) ِبلسوط فوقه، وص وت الف ار  يق ول: أق دم حي زوم
ََّ وجهه كضربة السوط فاخضر ذل ك أمج ع، فج اء اَنص اري  ففر مستلقْيا فن ر إليه فإذا هو ُخطيم أنفه، وُج

  رواه مسلم «سماء الَالَةصدقت  ذلك مدد من ال»فحد  بذلك رسول هللا فقال: 
إن إمداد هللا تعاو للمؤمنني ِبملَلئكة أمر قطع   اثب ت ِل ج ك في ه، وأن احلكم ة م ن ه ذا اإلم داد حتص ي  م ا 

 . يكون سبْبا ِلنتصار املسلمني

م  ا احلكم  ة يف إم  داد املس  لمني ِبملَلئك  ة م  ع أن واح  ْدا م  ن املَلئك  ة كجَبي    علي  ه الس  َلم ق  ادر س  ؤال:  -
 ؟ يف حل ة الكفار علف إِبدة

لق   د مض   ت س   نة هللا بت   دافع احل   َ وأهل   ه م   ع الباط     وأهل   ه، وأن ال لب   ة تك   ون وفْق   ا لس   نن هللا يف ال لب   ة 
وأن يهيئ وا ، قت ال ، وص مودهم واب ايفم يف احل ربالقدمه املؤمن ون يف يولكن ال لبة موقوفة علف ما ، واِلنتصار

ك  انوا أه  َلْ مل  دد حقق  وا أس  باب النص  ر واجتنب  وا موانع  ه   ف  إذا ، اَس  باب املادي  ة واإلمياني  ة لل لب  ة واِلنتص  ار
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 )وما ننزله إِل بقدر معلوم( .، وك  ذلك حبكمة، السماء وسييدهم ِبملَلئكة 
.. ن فيك   ون س   نة الت   درج : هللا تع   او خل   َ الس   ماوات واَر  يف س   تة أايم، وه   و ق   ادر أن يق   ول ك    -

 . حتر  ا مر كما يفية علف التدرج يف اَوامر والنواه  ،  مبنالشريعة .. ِبلتدرج  الشمس تشرق وت رب

والنص   ر ال   ذي نتح   د  عن   ه اآلن يف ب   در مل يق   ع يف ي   وم وليل   ة .. فه   ؤِلء ال   ذين َتزل   ون اجله   اد يف اجله   اد 
تفجريات طائشة أو أعم ال فردي ة ارَتالي ة يقت   فيه ا ع دد م ن الكف ار، ه ؤِلء ِل تش فع ْل م الني ة احلس نة أَن م 

 ومراعاة املصاحل واملفاسد ...سنن التدرج  حياربون سنن هللا يف الكونون الكفار، ََنم يف الواقع حيارب
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 :ندرمشايد نعد انعهاا غزوة 

 الوصية إبكرام اَسرق: .1
كم ا ق ال « استوصوا هب م خ ريْا»ملا رجع صلف هللا عليه وسلم إو املدينة فرَّق اَسرق بني أصحابه، وقال ْلم: 

ك  ان ه  ذا ا ل  َ ال  رحيم ق  د أا  ر يف إس  راع   .. طحعيُم  وَن الطََّع  اَم َعلَ  ف ُحبّي  هي ميسح  كييْنا َويَتييْم  ا َوَأسي  ريْا (َويُ : ) تع  او
 . َمموعة من أجراف اَسرق وأفاضلهم إو اإلسَلم

عم  ري ال  ذي خ  ا  املعرك  ة ض  د املس  لمني،مر ب  ه وأح  د  م  ر مص  عا ب  ن عم  ري العب  دري ِبخي  ه أيب عزي  ز ب  ن -
جد يديك به، فإن أمه ذات متاع، لعله ا تفدي ه من ك، فق ال أب و  :لألنصاري د يده، فقال مصعااَنصار يش
  .إنه أي اَنصاري أخ  دونك :فقال مصعا ؟أهذه وصاتك يب :مصعا عزيز َخيه

كن  ت يف نف  ر م  ن اَنص  ار  فك  انوا إذا ق  دموا غ  داءهم :أب  و عزي  ز ب  ن عم  ري أخ  و مص  عا ب  ن عم  ري  يق  ول -
 . ءهم أكلوا التمر، وأطعموين الَُبَّ لوصية رسول هللا وعشا
أبو العاص بن الربيع: كن ت يف ره ط م ن اَنص ار ج زاهم هللا خ ريْا، كن ا إذا تعش ينا أو ت  دينا ْا روين  ويقول -

 .والتمر زادهم حَ إن الرج  لتقع يف يده كسرة فيدفعهاإَلَّ وا بز معهم قلي ،ِب بز وأكلوا التمر 
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 :  عبا  عم النيب فداء ال .2
هللا أعل م إبس َلمك، ف إن »قال العبا : اي رسول هللا قد كنت مسلْما  فقال رسول هللا ص لف هللا علي ه وس لم: 

ق ال: م ا ذاك ، يكن كما تقول فإن هللا جيزيك، وأما ظاهرك قد كان علينا  فافتد نفسك واب  أخيك وحليف ك
فنت ه أن ت وأم الفض  ؟ فقل ت ْل ا: إن أص بت يف س فري ه ذا، ف خين امل ال ال ذي د»عندي اي رس ول هللا  ق ال: 

ق  ال: وهللا اي رس  ول هللا إين َعل  م أن  ك رس  ول هللا، إن « فه  ذا امل  ال ال  ذي دفنت  ه لب    الفض    وعب  د هللا وق  َم
 ..  هذا الش ء ما علمه أحد غريي وغري أم الفض 

ذن لن ا فلن  َتك ِلب  ن أختن ا العب  ا  ف  داءه، اس تخذن بع    اَنص  ار رس ول هللا ص  لف هللا علي  ه وس لم فق  الوا: ائ  و 
 .« وهللا ِل تذرون منه درمْها»قال: 

 (َن ج دة العب  ا  أم عب  د املطل  ا م  ن ب    النج  ار) أدب اَنص  ار يف ق  وْلم لرس  ول هللا: اب  ن أختن  اه ذا في  ه و 
 . لتكون املنة عليهم يف إطَلقه خبَلف لو قالوا: )عمك( لكانت املنة عليه 

 . نيب صلف هللا عليه وسلم عن إجابتهم لئَل يكون يف الدين نوع ُماِبةوإمنا امتنع ال
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 موقف يف إلقاء اجليف: .3
فسحا إو القلي ا، ن  ر رس ول هللا ص لف هللا  وملا أمر إبلقاء جيف املشركني يف الَقلييا، وأخذ عتبة بن ربيعة

أِب حذيفة، لعلك ق د دخل ك م ن ج خن  اي) :كئيا قد ت ري، فقال  عليه وسلم يف وجه ابنه أيب حذيفة، فإذا هو
رأاْي  ِل وهللا، اي رس ول هللا، م ا ج ككت يف أيب وِل مص رعه، ولكن   كن ت أع رف م ن أيب :فق ال (؟أبي ك ج  ء

وذك رت م ا م ات علي ه م ن  وحلْم ا وفض َْل، فكن ت أرج و أن يهدي ه ذل ك إو اإلس َلم، فلم ا رأي ت م ا أص ابه،
 . صلف هللا عليه وسلم خبري فدعا له رسول هللا .ن  ذلكالكفر بعد الذي كنت أرجو له أحز 

كان أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة يف صف املسلمني، وكان أبوه عتبة وأخ وه الولي د وعم ه ج يبة يف ص ف  -
 املشركني، وقد قتلوا مجيْعا يف املبارزة اَوو.

 يب ص  لف هللا علي  ه وس  لم ق  الروق اب  ن إس  حاق ع  ن اب  ن عب  ا  أن الن  وم  ن املواق  ف امل  ؤارة َيب حذيف  ة 

ْل م بقتالن ا، فم ن لق ف  إين قد عرفت أن رجاِْل م ن ب   هاج م وغ ريهم ق د أخرج وا كرْه ا، ِل حاج ة) :َصحابه
هش ام ف َل يقتل ه، وم ن لق ف العب ا  ب ن عب د املطل ا  أحْدا من ب  هاجم فَل يقتله، ومن لق ف أِب الَبفح ََتيّي ب ن

ون َتك  أنقت  ِْبءن وأبناءن وإخوانن ا وعش ريتنا :، فقال أبو حذيفة بن عتبة(ستكرْهام فَل يقتله، فإنه إمنا أخرج
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اي رس  ول هللا، دع    فألض  رب عنق  ه  :فق  ال عم  ر..  العب  ا ، وهللا ل  ئن لقيت  ه َحلمن  ه   أو َجلمن  ه   ِبلس  يف
 .فوهللا لقد نفَ ِبلسيف،

وِل أزال منه ا خائْف ا إِل أن تكفره  ا  لم ة ال  ِت قل ت يومئ ذ،م ا أن مم ن م ن تل ك الك :فك ان أب و حذيف ة يق ول
  .فقت  يوم اليمامة جهيْدا .عىن الشهادة

 حكم اَسرق يف اإلسَلم : .4
 واِلسَتقاق .اإلمام خمري يف اَسرق بني القت ، والفداء، واملن بَل فداء، 

 والتفيري هنا حسا املصلحة وْلذا كان القت  واجباْ يف بدر .
ِلسَتقاق فكان عرفاْ يف احلروب ْن ذاك، أم ا اآلن فق د انته ف واتف َ الن ا  عل ف إبطال ه ، وك ان اإلس َلم واما ا

 يتشوف إلل ائه .
 ولكن ، مَ ما اتفقت الدول علف معاهدات أو اتفاقيات فإنه يعم  به من ِبب العهود واملواايَ .
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 مشايد من غزوة أحد :

 :أبو دجانة وعصابة املوت .1
، فقام إليه رجال ليخخذوه   منهم علف (؟من أيخذ هذا السيف حبقه) :أصحابه قفْا ِبترْا وندسي س  النيب 

َاك بن بن وما  :َخَرَجة، فقال أيب طالا، والزبري بن العوام، وعمر بن ا طاب   حَ قام إليه أبو ُدَجانة مي
أن ْخذه حبقه اي رسول هللا، فخعطاه  :قال .(ينح  أن تضرب به وجوه العدو حَ) :قال ؟حقه اي رسول هللا 

  .إايه

إذا اعتصا هبا علم النا  أنه  وكان أبو دجانة رجَْل ججاعْا َتال عند احلرب، وكانت له عصابة محراء
العصابة، وجع  يتبفَت بني الصفني، وحينئذ قال  فلما أخذ السيف عصا رأسه بتلك .سيقات  حَ املوت

  .(إَنا ملشية يب ضها هللا إِل يف مَ  هذا املوطن) : صلف هللا عليه وسلمرسول هللا

 :بطولة أنس بن النضر بعد انكشاف املسلمني .2
ر  فَ َقاَل اَي َرُسوَل اَّللَّي روق البفاري عن  َ  اَّللَُّ َعنحُه قَاَل َغاَب َعمّي  َأَنُس بحُن النَّضحري َعنح قيَتالي َبدح  َعنح َأَنس  َرضي

ريكينَي َلرَيََينَّ اَّللَُّ مَ  َهَديني قيَتاَل الحُمشح ريكينَي لَئينح اَّللَُّ َأجح ُم ُأُحد  غيبحُت َعنح َأوَّلي قيَتال  قَاتَ لحَت الحُمشح َنُع فَ َلمَّا َكاَن يَ وح ا َأصح
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ليُموَن قَاَل اللَُّهمَّ إييّني َأعحَتذيُر إيلَيحَك ِميَّا َصَنَع َهؤُ  َحابَُه َوأَب حَرُأ إيلَيحَك ِميَّا َصَنَع َهُؤَِلءي َوانحَكَشَف الحُمسح َِلءي يَ عح ي َأصح
َنََّة َوَربّي  َلُه َسعحُد بحُن ُمَعاذ  فَ َقاَل اَي َسعحُد بحَن ُمَعاذ  اجلح ب َ تَ قح َم فَاسح ريكينَي  َّ تَ َقدَّ ُد ريحَيَها مينح  يَ عح ي الحُمشح ري إييّني َأجي النَّضح

لسَّيحفي ُدوني ُأُحد  قَاَل سَ  ْعا َوََثَانينَي َضرحبَْة ِبي َن بيهي بيضح َتطَعحُت اَي َرُسوَل اَّللَّي َما َصَنَع قَاَل أََنس  فَ َوَجدح َأوح  عحد  َفَما اسح
ريُكوَن َفَما َعَرَفُه َأَحد  إي  َنُه َقدح قُتيَ  َوَقدح َمََّ  بيهي الحُمشح م  َوَوَجدح َيْة بيَسهح ُتُه بيبَ َنانيهي قَاَل َأَنس  طَعحَنْة بيُرمحح  َأوح َرمح ِلَّ ُأخح
مينينَي ريَجال  َصَدُقوا َما َعا َباهيهي مينح الحُمؤح يََة نَ َزَلتح فييهي َويفي َأجح ري ُكنَّا نُ َرق َأوح َنُ نُّ َأنَّ َهذيهي اآلح َهُدوا اَّللََّ َعَليحهي إيَو ْخي

يَةي   .اآلح
 ا عليه ال ن القت  ، وأنه ليس من اِلنتحار .وفيه جواز الفدائية واِلن ما  يف العدو وإن غل -

 )أصريم ب  عبد اَجه ( :دخ  اجلنة ومل يسجد هلل سجدة .3
َحاقَ  ابحنُ  ذكر َّنةَ  َدَخ َ  رَُج    َعنح  َحّداُويني  يَ ُقولُ  َكانَ   قَالَ  ُهَري حَرةَ  َأيبي  َعنح :  إسح  يَ عحريفحهُ  ملَح  فَإيَذا ، َقطّ  ُيَص ّ  ملَح  اجلح
َه ي  َعبحدي  َب ي  ، ُأَصريحيم فَ يَ ُقولُ  ؟ ُهوَ  َمنح  هُ َسخَُلو  الّنا ُ  َجح ُرو ، اَح ُ  قَالَ  َوقحش   بحني  اَثبيتي  بحنُ  َعمح  فَ ُقلحت احلحَُصنيح

ُمودي  َُصريحيمي  َجخحنُ  َكانَ   َكيحفَ :   َأَسد   بحني  ليَمحح ََلمَ  أيَحَب  َكانَ   قَالَ  ؟ اَح ميهي  َعَلف اإلحيسح مُ  َكانَ   فَ َلّما.  قَ وح  َرُسولُ  َخَرجَ  يَ وح
ََلمي  يفي  َلهُ  َبَدا ُأُحد   إَو  َوَسّلمَ  َعَليحهي  اَّللُّ  َصّلف اَّللّي  َلمَ  اإلحيسح َفهُ  َأَخذَ   ُّ  فََخسح َّ  فَ َعَدا َسي ح  الّنا ي  ُعرح ي  يفي  َدَخ َ  َح
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َّ  فَ َقاَت َ  َنا قَالَ .  اجلحيَراَحةُ  أَا حبَ تَ تحهُ  َح َه ي اَحَ  َعبحدي  َب ي  مينح  ريَجال   فَ بَ ي ح  بيهي  ُهمح  إَذا الحَمعحرََكةي  يفي  قَ َتََلُهمح  يَ لحَتميُسونَ  جح
َُصريحيمُ  َهَذا إنّ  َوَاَّللّي :  فَ َقاُلوا َناهُ  َلَقدح  ؟ بيهي  َجاءَ  َما َلألح ََذا ليُمنحكير   َوإينّهُ  تَ رَكح َدييثَ  ْلي  َما:  فَ َقاُلوا بيهي  َجاءَ  َما َفَسخَُلوهُ  احلح
ُرو ايَ  بيك َجاءَ  ميك َعَلف َحَدب  أَ  ؟ َعمح ََلمي  يفي  َرغحَبةْ  َأمح  قَ وح ََلمي  يفي  َرغحَبةْ  َب ح  قَالَ  ؟ اإلحيسح َّللّي  َْمنحت اإلحيسح  َوبيَرُسوليهي  ِبَي

َلمحتُ  ت  ُّ  َوَأسح َّ  قَاتَ لحت  ُّ  َوَسّلمَ  َعَليحهي  اَّللُّ  َصّلف اَّللّي  َرُسولي  َمعَ  فَ َ َدوحتُ  ، َسيحفي  َأَخذح  ، َأَصاَب ي  َما َأَصاَب ي  َح
َّنةي  َأهح ي  َلمينح  إنّهُ  فَ َقالَ  َوَسّلمَ  َعَليحهي  اَّللُّ  َصّلف اَّللّي  ليَرُسولي  َفذََكُروهُ .  أَيحدييهيمح  يفي  َماتَ  َأنح  يَ لحَبثح  ملَح   ُّ   . اجلح
 :عبد هللا بن جحش  .4

،   أيخذين فيجدع أنف  قال يوم أحد: اللهم ارزق  رجَْل جديْدا حرده، جديْدا ِبسه، أقاتله فيك ويقاتل 
 .وأذين، فإذا لقيتك غْدا، قلت: من جدع أنفك وأذنك؟ فخقول: فيك ويف رسولك، فتقول صدقت

 . : لقد رأيته ْخر النهار وإن أنفه وأذنه ملعلقان يف خيطبن ايب وقاص قال سعد

متنيه ذلك وليس هذا من جواز دعاء الرج  أن يقت  يف سبي  هللا، و وه : هذا ا َب فائدة من  ذكر ابن القيم
 . مت  املوت املنه  عنه
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 )غسي  املَلئكة(:  حن لة بن أيب عامر  .5
يد ذحبه، ملا انكشف املشركون ضرب حن لة فر  أيب سفيان بن حرب فوقع علف اَر ، فصاح حن لة ير 

 فقتله .ِبلرمح  فخدركه اَسود بن جداد فحم  عليه
إين رأيت املَلئكة ت سله بني السماء واَر  كاء املزن، »م فقال: ذكر ذلك لرسول هللا صلف هللا عليه وسلف

فسخلوا صاحبته عنه فقالت: خرج وهو جنا حني مع « فاسخلوا أهله ما جخنه؟.. يف صحاف الفضة
 « . فلذلك غسلته املَلئكة»اْلاتفة)منادي اجلهاد(  فقال رسول هللا صلف هللا عليه وسلم: 

 :عبد هللا بن عمرو بن حرام  .6
بنه جابر: ما أراين إِل مقتوِْل يف أول من يقت  من أصحاب النيب صلف هللا عليه وسلم، وإين ِل أترك ِل قال 

 . )البفاري( ، وإن علف ديْنا فاق  واستوص ِبخواتك خريْابعدي أعز عل  منك غري نفس رسول هللا 
أصحاب رسول هللا صلف هللا عليه : ملا قُت  أيب يوم أحد، جعلت أكشف عن وجهه وأبك ، وجع  قال جابر

تبكني أو ِل تبكني ما »وسلم ينهوين وهو ِل ينهاين، وجعلت عمِت تبكيه، فقال النيب صلف هللا عليه وسلم: 
 )البفاري(« زالت املَلئكة ت لله ِبجنحتها حَ رفعتموه
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جابر أما علمت أن هللا أحيا  ما كلَّم هللا أحْدا قط إِل من وراء حجاب، وكلم أِبك كفاْحا، اي) :جلابر وقال 
أِبك فقال: اي عبدي، متنَّ علّ  أعطك، قال: اي رب حتيي  فخُقت  فيك اثنية، فقال الرب سبحانه: إنه سبَ 

َوَِل حَتحَسَ َّ الَّذييَن قُتيُلوا يفي َسبيي ي فخنزل هللا تعاو: ) ، م  أَنم إليها ِل يرجعون  قال: اي رب.. فخبلغ من ورائ 
َياء  عينحَد َرهبّييمح يُ رحَزُقوَن ( هللاي  َواَْت َب ح َأحح  . صحيح ابن ماجه(. )حسنه اَلباين يف  َأمح
 (إمنا اَعمال ِبلنيات)قزمان )َماهد يف النار( :  .7

أول من رمف من  وقي  إنهكان ِمن قات  مع املسلمني يوم أحد رج  يدعف قزمان، كان يعرف ِبلشجاعة، 
يقول: إنه من أه   وكان رسول هللا  .. ِبلسيف اَفاعي  حَ قت  سبعة أو تسعةاملسلمني بسهم،   فع  

قال: كاذا؟ فوهللا ما فخصابته جراحة، فناداه قتادة بن النعمان: اي أِب ال يداق، هنيْئا لك الشهادة  .. ف النار
عليه وسلم فقال: إنه قاتلت إو علف أحساب قوم ، فلوِل ذلك ما قاتلت، فذكر ذلك لرسول هللا صلف هللا 

 . من أه  النار، إن هللا تعاو يؤيد هذا الدين ِبلرج  الفاجر
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 دروس وعبر من غزوة أحد :

 درو  اْلزمية يف أحد، ملاذا؟ ويف هذا حكم كَرية َمموعة يف قوله تعاو: .1
ََرح ي فَانح ُُروا َكيحَف َكاَن عَ ) ريُوا يفي ا َهَذا بَ َيان  لّيلنَّا ي َوُهْدق   اقيَبُة الحُمَكذّيبينيَ َقدح َخَلتح مين قَ بحليُكمح ُسَنن  َفسي

عي َة  لّيلحُمتَّقينيَ  نينَي   َوَموح مي ُتم مُّؤح َن إينح ُكن ح ََعحَلوح َم َوَِل يفَيُنوا َوَِل حَتحَزنُوا َوأَن حُتُم ا ُكمح قَ رحح  فَ َقدح َمسَّ الحَقوح إين مَيحَسسح
ُم  ُلُه َوتيلحَك اَايَّ َ ح َذ مينحُكمح ُجَهَداَء َوهللُا َِل حيُياُّ ال َّالي قَ رحح  مّي َ النَّا ي َولييَ عحَلَم هللُا الَّذييَن َْمُنوا َويَ تَّفي  مينيَ نَُداويُْلَا َبنيح

ََ الحَكافيريينَ   َص هللُا الَّذييَن َْمُنوا َومَيحَح َنََّة َوَلمَّا يَ عحلَ    َوليُيَمحّي ُخُلوا اجلح ُتمح َأن َتدح ب ح مي هللُا الَّذييَن َجاَهُدوا َأمح َحسي
ُه فَ َقدح رَأَي حُتُموُه َوأَن حُتمح تَ نح ُُروَن (  مينحُكمح َويَ عحَلَم الصَّابيريينَ  َت مين قَ بح ي َأن تَ لحَقوح َن الحَموح ُتمح مَتَن َّوح  . َوَلَقدح ُكن ح

 ومن هذه احلكم:
 تعريف املؤمنني بسوء عاقبة املعصية والفش  والتنازع . -1
 يف الرس  وأَنم يدالون مرة ويدال عليهم أخرق فلو انتصروا دائمْا مل حيص  املقصود بيان سنة هللا -2

 من الرسالة واِلبتَلء ِبإلميان .

 متييز املؤمنني من املنافقني )حَ مييز ا بيث من الطيا( كما وقع لعبد هللا بن أيب ومن معه . -3
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 استفراج عبودية السراء والضراء ودوام التعلَ ِبهلل . -4

 َّتاذ هللا الشهداء من املؤمنني وإكرامهم ِبملنازل العالية الِت ِل يبل وَنا إِل ِبلشهادة .ا -5

 متحيص املؤمنني وتكفري ذنوهبم بوقوع املصيبة ِبْلزمية . -6

 حسن التخس  ِبَنبياء وتعرضهم للمصيبة واجلروح واَذق . -7
 كيفية معاجلة اَخطاء: .2

ن الكر  وهو يعقا علف ما أصا ب املسلمني يف أحد علف عكس ما نزل يف بدر من ْايت، فكان ترفَ القْر
ن الكر  يف ُماسبة املنتصر علف أخطائه أجد من حساب املنكسر  فقال يف غزوة بدر: )  َما أسلوب القْر

ن حَيا َوهللُا يُ  ََرح ي تُرييُدوَن َعَرَ  الدُّ َن يفي ا َحفي ََّ يُ  َرق َح ّ  َأن َيُكوَن َلُه َأسح َرَة َوهللُا َعزييز  َحكييم  َكاَن ليَنيبي  رييُد اآَلخي
ُُتح َعَذاب  َع ييم  (  ََ َلَمسَُّكمح فييَما َأَخذح َن هللاي َسَب  [. 68، 67]اَنفال:  َلوحَِل كيَتاب  مّي

لحُتمح َوتَ نَ وقال يف أحد: )  ََّ إذا َفشي ن َوَلَقدح َصَدَقُكُم هللُا َوعحَدُه إيذح حَتُسُّوََنُمح إبييذحنيهي َح ُتم مّي اَزعحُتمح يفي اَمحري َوَعَصي ح
هُ  َرَة  َّ َصَرَفُكمح َعن ح ن حَيا َومينحُكم مَّن يُرييُد اآَلخي نحُكم مَّن يُرييُد الدُّ َتليَيُكمح َوَلَقدح َعَفا بَ عحدي َما َأرَاُكم مَّا حتُيبُّوَن مي مح لييَ ب ح

مينينَي (   َعنحُكمح َوهللاُ ُذو َفضح   َعَلف الحُمؤح
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نية حيسن أن يلتزمها أه  الَتبية ويف ه  . التوجيهو ذا حكمة عملية وتربية قْر
 معاملة النيب صلف هللا عليه وسلم للرماة الذين أخطخوا واملنافقني الذين اخنذلوا: ومن ذلك  -

 أحد مل َرجهم الرسول صلف هللا عليه وسلم خارج الصف، ومل يق  ْلم إنكم ِل تصلحون لش ء 

يف رمحة وعفو ويف ماحة،   مش  سبحانه وتعاو برعايته وعفوه مجيع الذين اجَتكوا يف  ب  قب  ضعفهم هذا
مينينيَ فقال: ) هذه ال زوة  (، وقال )إن الذين تولو منكم... اآلية(َوَلَقدح َعَفا َعنحُكمح َوهللاُ ُذو َفضح   َعَلف الحُمؤح

 : خمالفة وَل اَمر تسبا الفش  .3
ة َمر النيب صلف هللا عليه وسلم ووقوعهم يف ا طخ الف يع الذي قلا املوازين، وي هر ذلك يف خمالفة الرما

 وأدق إو ا سائر الفادحة الِت حلقت ِبملسلمني. 
 خطورة إيَار الدنيا علف اآلخرة: .4

: ملا هزم هللا املشركني يوم أحد، قال الرماة: )أدركوا النا  ونيب هللا، ِل يسبقوكم إو قال ابن عبا  
َيا )فنزلت:  (حَ أيذن لنا النيب  ائم، فتكون ْلم دونكم( وقال بعضهم: )ِل نر ال ن ن ح مينحُكم مَّن يُرييُد الدُّ

َرَة (  .َومينحُكم مَّن يُرييُد اآَلخي
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 :ِل ِبَجفاص التعلَ واِلرتباط ِبلدين .5
َقلياح َعَلف َوَما ُُمَمَّد  إيِلَّ َرُسول  َقدح َخَلتح مين قَ بحليهي الرُُّسُ  َأفَإين مَّ )  ُتمح َعَلف َأعحَقابيُكمح َوَمن يَ ن ح َقَلب ح اَت َأوح قُتيَ  ان ح

زيي هللاُ الشَّاكيرييَن ( ْئا َوَسَيجح  . أي له أسوة هبم يف الرسالة ويف جواز القت  عليه َعقيبَ يحهي فَ َلن يَُّضرَّ هللَا َجي ح

إن ُممْدا قد مات، ومن كان يعبد هللا فإن : أما بعد من كان يعبد ُممْدا فبعد موته  قال أبو بكر وكما 
 . هللا ح  ِل ميوت

وِل يكفن ب  يدفن يف ايابه ودمائه )ََنا تشهد له يوم  ،السنة يف جهيد املعركة انه ِل ي س  أن .6
، واختلف يف الصَلة عليه وأحاديث ترك الصَلة أقوق فالراجح أنه ِل يصلف  وينزع عنه سَلحه ،(القيامة
 عليه .
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  : عبد هللا نن أنيا لقعل خالد نن سفيان الهذل سري   

 انن يشام

َيانَ  ابحنَ  َأنّ  بَ َلَ  ي  َقدح  إنّهُ  فَ َقالَ  َوَسّلمَ  َعَليحهي  اَّللُّ  َصّلف اَّللّي  َرُسولُ  َدَعايني :  أُنَ يحس   بحنُ  اَّللّي  َعبحدُ  الَ ق  نُ ب َيحح   بحني  ُسفح
 ّ َُذَلي َلةَ  َوُهوَ  ، لييَ  حُزويني  الّنا َ  َلي  جَيحَمعُ  اْلح تُ لحهُ  فَخحتيهي  بيُعَرنَةَ  َأوح  بيَنفح َّ  َلي  ان حَعتحهُ  اَّللّي  َرُسولَ  ايَ :  قُ لحت.  فَاق ح .  َأعحريَفهُ  َح
َنك َما َوْيَةُ  الّشيحطَانَ  َأذحَكَرك رَأَيحته إَذا إّنك قَالَ  َنهُ  بَ ي ح تَفَفرَ  قَالَ .  ُقَشعحرييَرةْ  َلهُ  َوَجدحت رَأَيحته إَذا أَّنك َوبَ ي ح  جح

َّ  ، َسيحفي  ُمتَ َوّجْحا ري  َوقحتُ  َكانَ   َوَحيحثُ  ، َمنحزيِْل  َْلُنّ  يَ رحََتدُ  ظُُعن   يفي  َوُهوَ  إلَيحهي  ُدفيعحت َح  َوَجدحت رََأيحته فَ َلّما الحَعصح
بَ لحت الحُقَشعحرييَرةي  مينح  َوَسّلمَ  َعَليحهي  اَّللُّ  َصّلف اَّللّي  َرُسولُ  َلي  قَالَ  َما يت َ حَوهُ  فََخق ح َنهُ  بَ يح ي  َتُكونَ  َأنح  َوَخشي  َُمَاَوَلة   َوبَ ي ح

َ ُل ي   َرُج   :  قُ لحت ؟ الّرُج ُ  َمنح  قَالَ  إلَيحهي  ان حتَ َهيحت فَ َلّما ، بيَرأحسي  ُأوميئُ  َ حَوهُ  َأمحشي  َوَأنَ  َفَصّليحت الّصََلةي  َعنح  َتشح
عَ  الحَعَربي  مينح  عيك بيك مَي َمح ََذا َوِبي  .  ليَذليكَ  َجاَءكفَ  الّرُج ي  ْلي
ْئا َمَعهُ  َفَمَشيحت قَالَ .  َذليكَ  َلفي  إينّ  َأَج ح  قَالَ   َّ  ، َجي ح لّسيحفي  َعَليحهي  مَحَلحت َأمحَكَن ي  إَذا َح   ُّ  ، فَ َقتَ لحته ِبي

َلحَ  قَالَ  ، فَ َرْيني  َوَسّلمَ  َعَليحهي  اَّللُّ  َصّلف اَّللّي  َرُسولي  َعَلف َقديمحت فَ َلّما َعَليحهي  ُمنحَكّبات   ظََعائيَنهُ  َوتَ رَكحت ، َخَرجحت  َأف ح
هُ   . َصَدقحت قَالَ .  اَّللّي  َرُسولَ  ايَ  قَ تَ لحته َقدح :  قُ لحت الحَوجح

َتهُ  فََخدحَخَل ي  ، يبي  قَامَ   ّ  كح  فَ َقالَ  ، َعْصا فََخعحطَايني  بَ ي ح  َقالَ .  أُنَ يحس   بحنَ  اَّللّي  َعبحدَ  ايَ  عينحَدك الحَعَصا َهذيهي  َأمحسي
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َا َفَفَرجحت  َأنح  َوَأَمَريني  َوَسّلمَ  َعَليحهي  اَّللُّ  َصّلف اَّللّي  َرُسولُ  َأعحطَانييَها:  قُ لحت ؟ الحَعَصا َهذيهي  َما:  فَ َقاُلوا الّنا ي  َعَلف هبي
َكَها عُ  َأَفََل :  قَاُلوا.  عينحديي أُمحسي خَ  َوَسّلمَ  َعَليحهي  اَّللُّ  َصّلف اَّللّي  َرُسولي  إَو  تَ رحجي  إَو  فَ َرَجعحت قَالَ  ؟ َذليكَ  مليَ  َلهُ فَ َتسح
َنك بَ يح ي  ْيَة   قَالَ  ؟ الحَعَصا َهذيهي  َأعحطَيحت ي  مليَ  اَّللّي  َرُسولَ  ايَ :  فَ ُقلحت َوَسّلمَ  َعَليحهي  اَّللُّ  َصّلف اَّللّي  َرُسولي  مَ  َوبَ ي ح  يَ وح
مئيذ   الحُمَتَفّصُرونَ  الّنا ي  َأَق ّ  إنّ .  الحقيَياَمةي  َّ  َمَعهُ  تَ َزلح  فَ َلمح  بيَسيحفيهي  أُنَ يحس   بحنُ  اَّللّي  َعبحدُ  فَ َقَرََنَا قَالَ  يَ وح   ُّ  َماتَ  َح
َا َأَمرَ  يْعا ُدفيَنا  ُّ  َكَفنيهي   يفي  َفُضّمتح  هبي  . مجَي

 :سرية عبد هللا بن أنيس فوائد

 ودقته يف رصده لتحركات أعدائه، وتوجيه الضرِبت اِلستباقية ْلم . براعة النيب  .1

لذوي الكفاءات، ورجال املهام الصعبة، وكان عبد هللا ججاعْا، وْلذا قال: وكنت ِل  اختياره  حسن .2
 أهاب الرجال .. ما فرقت من ج ء قط .

 ججاعة عبد هللا بن أنيس، وسريه لوحده هذه املسافات مستففياْ، وم امرته بقت  سفيان . .3

العصا ليتوكخ هبا    مكافخة اآلخرة، وْلذا أعطاه أن املكافخة احلقيقية الِت كان الصحابة يتطلعون ْلا، ه .4
 يف اآلخرة .
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 فائدة فقهية : مسخلة صَلة الطالا : .5

: إذا كان الرج  مطلوِْب فَل ِب  بصَلته سائْرا، وإن كان وأمحد(  أيب حنيفة اَوزاع  والشافع اجلمهور)
 .صلف ِبَر ينزل و ا فَل، ب  يطالبْ 

 ا سواء  ك  واحد منهما يصل  علف دابته. وقال مالك ومجاعة من أصحابه: مه
 . وعن الشافع : إن خاف الطالا فوت املطلوب أومخ وإِل فَل

أداه اجتهاده أن يصل  هذه  اِلجتهاد يف زمن النيب صلف هللا عليه وسلم: فعبد هللا بن أنيس  جواز .6
  . جدة ا وف ِبإلمياءالصَلة، ومل ينكر عليه صلف هللا عليه وسلم  ِما يدل علف جواز الصَلة عند 

 . زمن الوح و   وهذا اِلستدِلل صحيح َن عبد هللا فع  ذلك يف حياة النيب
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 حادث الرجيس )مقعل خبيب وزيد( :حديث البخاري ف   

َ  اَّللَُّ َعنحُه قَاَل بَ َعَث َرُسوُل اَّللَّي َصلَّف اَّللَُّ َعَليحهي َوَسلََّم َعَشَرةْ  َم بحَن  َعنح َأيبي ُهَري حَرَة َرضي ْنا َوَأمََّر َعَليحهيمح َعاصي َعي ح
ةَ  َفاَن َوَمكَّ َ َعسح ََدةي َبنيح ْلح ََّ إيَذا َكانُوا ِبي مي بحني ُعَمَر بحني ا حَطَّابي َح َنحَصارييَّ َجدَّ َعاصي َ ّ  مينح ُهَذيح   اَثبيت  اَح  ذُكيُروا حلي

َر يفي َمنحزيل  يُ َقاُل َْلُمح بَ ُنو حليحَياَن فَ نَ َفُروا َْلُمح بيَقري  ََّ َوَجُدوا َمخحَكَلُهمح التَّمح يا  مينح ميائَةي رَُج   رَام  فَاق حَتصُّوا ْاَثَرُهمح َح
َحابُُه جَلَُئوا إيَو َموحضي  م  َوَأصح َحريَب فَات َّبَ ُعوا ْاَثَرُهمح فَ َلمَّا َحسَّ هبييمح َعاصي ُم ع  فََخَحاَط هبييمح الحقَ نَ َزُلوُه فَ َقاُلوا متَحُر يَ  وح

نحُكمح َأَحْدا فَ َقا ُتَ  مي ُد َوالحمييََاُق َأنح َِل نَ قح يحدييُكمح َوَلُكمح الحَعهح ُم بحُن اَثبيت  أَي َُّها فَ َقاُلوا َْلُمح انحزيُلوا فََخعحُطوا ِبَي َل َعاصي
ح َعنَّ  َبي ُم َأمَّا َأَن َفََل أَنحزيُل يفي ذيمَّةي َكافير   َّ قَاَل اللَُّهمَّ َأخح لن َّبح ي فَ َقتَ ُلوا الحَقوح ُهمح ِبي ا نَبييََّك َصلَّف اَّللَُّ َعَليحهي َوَسلََّم فَ َرَموح

ايَنةي َورَجُ  ُهمح ُخبَ يحا  َوزَيحُد بحُن الدَّ دي َوالحمييََاقي مين ح ْما َونَ َزَل إيَليحهيمح َاََلاَُة نَ َفر  َعَلف الحَعهح َكُنوا َعاصي َتمح    َْخُر فَ َلمَّا اسح
ُهمح َأطحلَ  َحُبُكمح مين ح ري َواَّللَّي َِل َأصح َا قَاَل الرَُّجُ  الَّاليُث َهَذا َأوَُّل الحَ دح يّيهيمح فَ َرَبُطوُهمح هبي إينَّ َلي هبيَُؤَِلءي  ُقوا َأوحََتَر قيسي

َحبَ ُهمح  َلف َفَجرَُّروُه َوَعاجَلُوُه فََخَب َأنح َيصح َوْة يُرييُد الحَقت ح  . ُأسح
ُبَ يحا  َوزَ  ََ خبي َف   ُخبَ ي ح فَانحطُلي َاري ي بحني َعاميري بحني نَ وح ر  فَاب حَتاَع بَ ُنو احلح َعةي َبدح ََّ َِبُعومُهَا بَ عحَد َوق ح ايَنةي َح ْبا وََكاَن يحدي بحني الدَّ

ََّ َأمجحَُعوا قَ ت ح  ريْا َح ر  فَ َلبيَث ُخبَ يحا  عينحَدُهمح َأسي َم َبدح َاريَ  بحَن َعامير  يَ وح تَ َعاَر مينح بَ عح ي ُخبَ يحا  ُهَو قَ َتَ  احلح َلُه فَاسح
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ََّ َأََتُه فَ َوَجَدتحهُ  َا فََخَعارَتحُه َفَدرََج ُبَ غ َْلَا َوهيَ  َغافيَلة  َح دُّ هبي َتحي َاري ي ُموْسف َيسح ذيهي  بَ َناتي احلح َُمحليَسُه َعَلف َففي
َعَ  َذليَك قَاَلتح َواَّللَّي َما َوالحُموَسف بيَيديهي قَاَلتح فَ َفزيعحُت فَ زحَعْة َعَرفَ َها ُخبَ يحا  فَ َقا َف ح تُ َلُه َما ُكنحُت َي َ َأنح َأق ح َل َأََّتحَشنيح

ْما أيَحُكُ  قيطحْفا مينح عيَنا  يفي َيديهي َوإي  تُُه يَ وح ْا مينح ُخبَ يحا  َواَّللَّي َلَقدح َوَجدح ريْا َقطُّ َخريح َدييدي َوَما رَأَيحُت َأسي حلح َ  ِبي نَُّه َلُموَا
َكََّة مي  تُ ُلوهُ كي ََرمي لييَ قح ْبا فَ َلمَّا َخَرُجوا بيهي مينح احلح يفي احلحي ّي قَاَل َْلُمح ُخبَ يحا   نح ََثََرة  وََكاَنتح تَ ُقوُل إينَُّه َلريزحق  َرَزَقُه اَّللَُّ ُخبَ ي ح

ي فَ َقاَل َواَّللَّي َلوحَِل َأنح  َعَتنيح ي َفََتَُكوُه فَ رََكَع رَكح َعَتنيح ُبوا َأنَّ َما يبي َجزَع  َلزيدحُت  َّ قَاَل اللَُّهمَّ  َدُعويني ُأَصلّي  رَكح حَتحسي
ُهمح َأَحْدا  َّ َأنحَشخَ يَ ُقولُ  َي مين ح تُ لحُهمح َبَدْدا َوَِل تُ بح هيمح َعَدْدا َواق ح  :َأححصي

ليْما  َتُ  ُمسح نَي ُأق ح ُت ُأَِبَلي حي َرعي     فَ َلسح  َعَلف َأيّي َجنحا  َكاَن َّلليَّي َمصح
َلهي َوإينح َيَشخح َوَذلي  لحو  ُِمَزَّعي    َك يفي َذاتي اإلحي  يُ َباريكح َعَلف َأوحَصالي جي
ليم  قُتي َ   َاري ي فَ َقتَ َلُه وََكاَن ُخبَ يحا  ُهَو َسنَّ ليُك ّي ُمسح َبُة بحُن احلح رحَوَعَة ُعقح ََبَ   َّ قَاَم إيلَيحهي أَُبو سي ْا الصَََّلَة َوَأخح َصَبح

َحابَُه يَ وح  يُبوا َخََبَُهمح َأصح  .َم ُأصي
ء  مينحُه يُ عحَرفُ  ا بيَش ح تَ وح اُوا أَنَُّه قُتيَ  َأنح يُ ؤح نَي ُحدّي مي بحني اَثبيت  حي  وََكاَن قَ َتَ  َرُجَْل َوبَ َعَث َن   مينح قُ َريحش  إيَو َعاصي

َحَ  ال ُّلَّةيمينح الدَّ  م  مي ُ ليَعاصي ْئاَلمح يَ قحديُرواَأنح يَ قحطَُعوابحري َفَحَمتحُه مينح ُرُسليهيمح ف َ َع ييْما مينح ُعَ َمائيهيمح فَ بَ َعَث اَّللَّ  .مينحُه َجي ح
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 ذكرها ابن حجر :حادثة الرجيع فوائدمن 

 .ن يستخمنِباَخذ ِبلرخصة  ولهأن لألسري أن ميتنع من قبول اَمان وِل ميكن من نفسه ولو قت ،  .1

 ِلدهم .ِبلعهد، والتورع عن قت  أو وفيه الوفاء للمشركني  .2

 . إابات كرامة اَولياء .3

 . الدعاء علف املشركني ِبلتعميم .4

 .الصَلة عند القت   .5

 .  دينة اليقني وجدالدِللة علف قوة وهو إنشاد الشعر عند القت   .6
 للمؤمن ِبَسر والقت  واملكاره.هللا  ابتَلء .7

ة حلمه من املشركني، ومل مينعهم استجابة دعاء املسلم وإكرامه حيًّا وميتًّا، وإمنا استجاب هللا له من محاي .8
 . من قتله ملا أراد من إكرامه ِبلشهادة  ومن كرامته محايته من هتك حرمته بقطع حلمه
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 فوائد حادثة بئر معونة :من 

ِل بد للدعوة من تضحيات: إن للسعادة َثْنا، وإن للمجد والسلطان َثْنا، وَثن قت  الدعاة وابتَلئهم :  .1
 . هراق يف سبي  هللا من أج  حتقيَ جرع هللا ون امه  وتَبيت معامل دينههذه الدعوة: دم زك  ي

فعندما اخَتق الرمح ظهره حَ خرج من  : صاحا الكلمة حرام بن ملحان ( فزت ورب الكعبة) .2
 .صدره، وأصبح يتلقف الدم بيديه، وميسح به وجهه ورأسه 

حان يتساءل عن قول حرام: فزت ورب جع  جبار بن سلمف وهو الذي طعن حرام بن مل إن هذا املشهد
فقلت يف نفس : ما فاز؟ ألست قد قتلت الرج ؟ حَ سخلت بعد ذلك عن قوله، فقالوا: ، قال: الكعبة

 . للشهادة فقلت: فاز لعمر هللا، فكان سبْبا إلسَلمه

 وهذا املوقف ا ارق للعادة يدعون للتساؤل: ه  يتعر  الشهيد َمل املوت؟  .3
ما جيد »ة الشافية من رسول هللا صلف هللا عليه وسلم الذي ِل ينطَ عن اْلوق يف قوله: وستينا اإلجاب

 . الَتمذي وصححه اَلباين «الشهيد من مس القت  إِل كما جيد أحدكم من مس القرصة
ْعا َوَِل ُق  ِلَّ َأمحليُك لينَ فحسي  ن َ إجارة لقوله تعاو: )بئر معونة والرجيع  حاداتالل يا:  عدم معرفة النيب  .4 فح

َ السُّوُء  ََ رحُت ميَن ا حَريحي َوَما َمسَّ ي َتكح  ( .َضرًّا إيِلَّ َما َجاَء هللاُ َوَلوح ُكنُت َأعحَلُم الحَ يحَا َِلسح
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 :النظير  بنيغزوة  فوائدمن 

َرَج الَّذييَن َكَفُروا مينح َأهح ي الحكي الرعا جند من جند هللا: قال تعاو: )  .1 ََوَّلي ُهَو الَّذيي َأخح َتابي مين دياَيريهيمح 
َن هللاي فََخََتُهُم هللُا مينح َحيحثُ  ُم مَّانيَعتُ ُهمح ُحُصوَُنُم مّي حُرُجوا َوظَنُّوا َأَنَّ ََ ُتمح َأن  ري َما ظَنَ ن ح َشح ُبوا َوَقَذَف يفي احلح  ملَح حَيحَتسي

َيحدييهيمح َوأَيحدي  َُحريبُوَن بُ ُيويَفُمح ِبي ُوا اَي ُأوَلي اَبحَصاري قُ ُلوهبييُم الرُّعحَا  نينَي فَاعحَتَبي مي  (.ي الحُمؤح

إن هذه ال زوة در   لألمة يف مجيع عصورها تذكرهم أن طريَ النصر قريا وهو الرجوع إو هللا  .2
 واِلعتماد عليه والتسليم لشريعته، ولو كان عدوهم قواْي وكَريْا

اي ُممد، قد   إَنم قالوا:، فحتريَ املباينبقطع النف  و : لضرورة احلرب َّتريا ِمتلكات اَعداءجواز  .3
 كنت تنهف عن الفساد وتعيبه علف من صنعه  فما ِبل قطع النف  وحتريقها؟

قينَي(فخنزل هللا عز وج : )  زيَي الحَفاسي َا فَبيإيذحني هللاي َوليُيفح ُتُموَها قَائيَمْة َعَلف ُأُصوْلي  .َما َقطَعحُتم مّين لّييَنة  َأوح تَ رَكح
 ة فيها تفصي :واملسخل

أن اَص  هو عدم قطع الشجر وعدم َّتريا البناء؛ َن اْلدف من احلرب ليس إيذاء الرعية، ولكن  -1
 .دفع أذق الراع  ال امل 

أنه إذا تبني أن قطع الشجر وهدم البناء توجبه ضرورة حربية كخن يستَت العدو به ويتفذه وسيلة  -2
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 . فإنه ِل مناص منه إليذاء جيش املؤمنني 

 ال نائم احلربية علف نوعني:  .4
غنائم استوو عليها اجملاهدون حبد سيوفهم، وهذه ال نائم تقسم بني اجملاهدين بعد أن سخذ اَنفال:  -1

 الدولة مخسها لتصرفه يف مصارفه ا اصة. 
ية غنائم يوقعها هللا ِبيدي اجملاهدين دون قتال، وهذا النوع َتص رئيس الدولة اإلسَلمالف ء:  -2

 فيه حسا ما يرق املصلحة يف ذلك . ِبلتصرف
موقف املنافقني يف املدينة:  بينت اآلايت الكرمية حالة املنافقني، ووضحت موقفهم وحتالفهم مع  .5

َأملَح تَ َر إخواَنم من اليهود، وكشفت أيضا موقفهم من املسلمني، وموقف اليهود ونفسيايفم  قال تعاو: ) 
ُرَجنَّ َمَعُكمح َوَِل ُنطييُع إو الَّذييَن َنفَ ُقوا ي َ  ُتمح لََنفح ريجح َواَنييُم الَّذييَن َكَفُروا مينح َأهح ي الحكيَتابي لَئينح ُأخح ُقوُلوَن إليخح

ُمح َلَكاذيُبوَن ( َهُد إيَنَّ  . فييُكمح َأَحْدا أََبْدا َوإينح ُقوتيلحُتمح لَنَ نحُصَرنَُّكمح َوهللاُ َيشح
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 رواه مسلم :حزاب خبر حذيفة  في نهاية غزوة األ

ُت َرُسوَل اَّللَّي   :قَالَ  عن يزيد بن َجرييك قَاتَ لحُت َمَعُه َوَأب حَليحُت فَ َقاَل ُحَذي حَفُة أَنحَت  ُكنَّا عينحَد ُحَذي حَفَة فَ َقاَل رَُج   َلوح َأدحرَكح
َعُ  َذليَك لََقدح رََأي حتُ َنا َمَع َرُسولي اَّللَّي  زَ  ُكنحَت تَ فح َحح َلَة اَح َأَِل رَُج    ابي َوَأَخَذت حَنا رييح  َجدييَدة  َوقُ رغ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَّي لَي ح

َنا فَ َلمح جيُيبحُه مينَّا َأَحد   َّ قَالَ  َم الحقيَياَمةي َفَسَكت ح مي َجَعَلُه اَّللَُّ َمعي  يَ وح َََبي الحَقوح مي َجَعلَ أيَحتيي ي خبي َََبي الحَقوح ُه اَّللَُّ َمعي   َأَِل رَُج   أيَحتييَنا خبي
مي َجَعَلهُ  َََبي الحَقوح نَّا َأَحد   َّ قَاَل َأَِل رَُج   أيَحتييَنا خبي َنا فَ َلمح جيُيبحُه مي َم الحقيَياَمةي َفَسَكت ح َنا فَ َلمح جيُيبحُه مينَّا  يَ وح َم الحقيَياَمةي َفَسَكت ح اَّللَُّ َمعي  يَ وح

مي َوَِل َأَحد  فَ َقاَل ُقمح اَي ُحَذي حَفُة فَخحتينَ  َََبي الحَقوح محي  َأنح َأقُوَم قَاَل اذحَهاح فَخحتي ي خبي ا إيذح َدَعايني ِبي دح بُدًّ َََبي الحَقوحمي فَ َلمح َأجي َعرحُهمح ا خبي  َتذح
َا َأمحشي  يفي مَحَّام   تُ ُهمح فَ َرأَ ]كرامة[ َعَل َّ فَ َلمَّا َولَّيحُت مينح عينحديهي َجَعلحُت َكَخمنَّ ََّ َأتَ ي ح لنَّاري َح َرُه ِبي َياَن َيصحلي  َظهح يحُت َأَِب ُسفح

َل َرُسولي اَّللَّي  َيُه َفذََكرحُت قَ وح ْما يفي َكبيدي الحَقوح ي فََخَردحُت َأنح َأرحمي ُتهُ  فَ َوَضعحُت َسهح ََصب ح ُتُه ََ َعرحُهمح َعَل َّ َوَلوح رََمي ح َوَِل َتذح
َمَّ  َح ي احلح مي َوفَ َرغحُت ُقريرحُت فَخَلحَبَس ي َرُسوُل اَّللَّي فَ َرَجعحُت َوَأَن َأمحشي  يفي مي َََبي الحَقوح ََبحتُُه خبي ُتُه فََخخح ا َأتَ ي ح مينح َفضح ي َعَباَءة   امي فَ َلمَّ

َمانُ  ُت قَاَل ُقمح اَي نَ وح ُت فَ َلمَّا َأصحَبحح ََّ َأصحَبحح  . َكاَنتح َعَليحهي ُيَصلّي  فييَها فَ َلمح َأَزلح َنئيْما َح

يف رواية الزرقاين: وقال أبو سفيان: ليخخذ ك  رج  منكم بيد جليسه، قال حذيفة: فضربت بيدي علف يد الذي و  -
علف ميي  فقلت: من أنت؟ قال: معاوية بن أيب سفيان،   ضربت بيدي علف يد الذي عن مشاَل، فقلت: من أنت؟ 

 قال: عمرو بن العاص!! .
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 :غزوة األحزاب  فوائدمن 

 فارس ، وحسن رأيه يف ا ندق:فض  سلمان ال .1

: سلمان منا قال املهاجرون يوم ا ندق: سلمان منا، وقالت اَنصار: سلمان منا، فقال رسول هللا وْلذا 
 ع.سلمان ل نبوايْ . فكان وساماْ  أه  البيت

 علو اْلمة وعدم احتقار الرأي أو العم  ولو كان من واحد، كسلمان، وكنعيم بن مسعود . .2
جنده يف العم  املض   فخخذ يعم  بيده الشريفة، يف حفر ا ندق،  مشاركة النيب فذة، و القيادة ال .3

وينق  الَتاب حَ وارق ع  ال بار جلدة بطنه، ب  كان يستخار ِبملصاعا اجلمة دوَنم يعاين من أمل اجلوع  
حابه حَ بذلوا ك ريه، ب  يربط حجْرا علف بطنه الشريف من جدة اجلوع .. فخعطف القدوة احلسنة َص

 ما يف وسعهم إلجناز حفر ذلك ا ندق يف فَتة وجيزة .

وْلذا جند أن النيب صلف هللا عليه وسلم كان يرَتز بكلمات  رفع معنوايت اجلنود وإدخال السرور عليهم
 (   ميد صوته مخرها)                    :ابن رواحة وهو ينق  الَتاب

 وِل تصدقنا وِل صلينا 
 

 لوِل هللا ما اهتدينا  اللهم 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



54 
 

 وابت اَقدام إن ِلقينا 
 

 فخنزلن سكينة علينا  
   وإن أرادوا فتنة أبينا  

 
 إن اَعادي قد ب وا علينا  

 أن أصحاب ُممد صلف هللا عليه وسلم كانوا يقولون يوم ا ندق:  وعن أنس  
 ا  ن الذين ِبيعوا ُممدْ   أبْداعلف اإلسَلم ما بقني 

ظروف اجلند واإلذن ِبِلنصراف عند احلاجة: كان الصحابة رض  هللا عنهم علف قدر كبري من تقدير  .4
اَدب مع النيب صلف هللا عليه وسلم  فكانوا يستخذنونه يف اِلنصراف إذا عرضت ْلم ضرورة، فيذهبون 

إينَّ )نزل هللا فيهم: لقضاء حوائجهم،   يرجعون إو ما كانوا فيه من العم ، رغبة يف ا ري واحتساِْب له  فخ
َتخحَذنُوَك ليبَ عح ي َجخحَنييمح فَ  هللي َوَرُسوليهي فَإيَذا اسح ُنوَن ِبي مي َتخحذيُنوَنَك ُأولَئيَك الَّذييَن يُ ؤح ُهمح الَّذييَن َيسح ئحَت مين ح خحَذن لّيَمنح جي

يم   تَ  حفيرح َْلُُم هللاَ إينَّ هللَا َغُفور  رَّحي  ( .َواسح

وحسن سياسته حني اختار قبيلة غطفان ِبلذات  ظهرت حنكته ان: أمفاوضات الصلح مع غطف .5
 ملاذا؟ ،ملصاحلتها علف مال يدفعه إليها علف أن تَتك ُماربته

ن غطفان وقاديفا ليس ْلم من وراء اِلجَتاك يف هذا ال زو أي هدف سياس  يريدون حتقيقه  أو ِبعث َ
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 . خريات املدينة عند احتَلْلاو ل علف املال عقائدي يقاتلون حتت رايته، وإمنا كان هدفهم احلصو 

إو مقر قيادة النيب عيينة بن حصن واحلار  بن عوف  وحضر، مل يَتددوا يف قبول عر  النيب وْلذا 
الصحابة يف هذا  وقب  عقد الصلح مع غطفان جاور رسول هللا .. صلف هللا عليه وسلم واجتمعا به 

سعد بن معاذ، وسعد بن -ان جيْئا من َثار املدينة وقال السعدان اِلمر، فكان رأيهم يف عدم إعطاء غطف
 . وهللا ِل نعطيهم إِل السيف: عبادة

وقد أعجا النيب صلف هللا عليه وسلم ِبواب سعد  وتبني له منه ارتفاع معنوية اَنصار واحتفاظهم 
 .الصلح  فكرةِبلروح املعنوية العالية، فخل ف 

ن الكر  عن غزوو حتد  .6  ببيان أمور من أمهها ما يل : ، اَحزاب وقري ة القْر
اَي أَي َُّها الَّذييَن َْمُنوا اذحُكُروا نيعحَمَة هللاي َعَليحُكمح إيذح َجاَءتحُكمح تذكري املؤمنني بنعم هللا عليهم  كما قال تعاو: )  -1

َها وََكانَ  ريْا ( ُجُنود  فََخرحَسلحَنا َعَليحهيمح ريحْيا َوُجُنوْدا ملَّح تَ َروح َا تَ عحَمُلوَن َبصي  .هللاُ كي
قيُكمح التصوير البديع ملا أصاب املسلمني من هم بسبا إحاطة اَحزاب ِبملدينة: )  -2 إيذح َجاُءوُكم مّين فَ وح

هللي ال ُُّنو  َر َوَت ُنُّوَن ِبي ََناجي َفَ  مينحُكمح َوإيذح زَاَغتي اَبحَصاُر َوبَ َلَ تي الحُقُلوُب احلح  .َن (َومينح َأسح
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الكشف عن نوااي املنافقني السيئة، وأخَلقهم الذميمة، وجبنهم ا الع  ومعاذيرهم الباطلة  ونقضهم  -3
 . َوإيذح يَ ُقوُل الحُمَنافيُقوَن َوالَّذييَن يفي قُ ُلوهبييم مََّر   مَّا َوَعَدَن هللاُ َوَرُسوُلُه إيِلَّ ُغُرورْا(للعهود  قال تعاو: ) 

يف أقواله وأفعاله  وجهاده وك  أحواله  يف ك  زمان ومكان علف التخس  برسول هللا ح  املؤمنني  -4
َوة  َحَسَنة (استجابة لقوله تعاو: )    . َلَقدح َكاَن َلُكمح يفي َرُسولي هللاي ُأسح

 مدح املؤمنني علف مواقفهم النبيلة وهم يواجهون جيوش اَحزاب إبميان صادق ووفاء بعهد هللا تعاو  -5
ُهم مَّن يَنَت يُر َومَ قال تعاو: )  ُهم مَّن َقَضف َ حَبُه َومين ح نينَي ريَجال  َصَدُقوا َما َعاَهُدوا هللَا َعَليحهي َفمين ح مي َن الحُمؤح ُلوا مي ا َبدَّ

 . تَ بحدييَلْ (
َوَردَّ )و: بيان سنة من سنن هللا الِت ِل تتفلف  وه  جع  العاقبة للمؤمنني واْلزمية َعدائهم  قال تعا -6

مينينَي الحقيَتاَل وََكاَن هللاُ َقويايًّ عَ  ْا وََكَفف هللاُ الحُمؤح  . زييْزا(هللاُ الَّذييَن َكَفُروا بيَ يح يهيمح ملَح يَ َناُلوا َخريح
قال تعاو:  ،الرعا يف قلوهبم وإلقاءامتنانه سبحانه علف عباده املؤمنني حيث نصرهم علف ب  قري ة   -7
تُ ُلوَن َوسَح َوأَن حَزلَ ) يهيمح َوَقَذَف يفي قُ ُلوهبييُم الرُّعحَا َفرييْقا تَ قح ُروَن  الَّذييَن ظَاَهُروُهم مّينح َأهح ي الحكيَتابي مين َصَياصي سي

َواَْلُمح َوَأرحْضا ملَّح َتَطُؤوَها وََكاَن هللاُ َعَلف ُك ّي جَ   َفرييْقا ء  َقدييْرا(َوَأوحرََاُكمح َأرحَضُهمح َودياَيَرُهمح َوَأمح   .  ح
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  :منهاو وكان ْلا دور يف تَبيت املؤمنني، ، مرحلة حفر ا ندق خَلل  املعجزات احلسية لرسول هللا  .7
 تكَري الطعام الذي أعده جابر، وحفنة متر أخت النعمان بن بشري . -
 هللات: قال إار الضرِبفوعندما اعَتضت صفرة الصحابة وهم حيفرون، ضرهبا اَل  ضرِبت فتفتتت  -

 . أعطيت مفاتيح اليمن..  أعطيت مفاتيح فار ..  أكَب، أعطيت مفاتيح الشام
ِبن ستقتله الفئة الباغية   -عمار بن ايسر وهو حيفر معهم ا ندقعن إخباره صلف هللا عليه وسلم  -

 . فقت  يف صفني وكان يف جيش عل 

 أول مستشفف إسَلم  حريب: .8
فيها ، تداوي املسجدخيمة يف وكان ْلا رأة من أسلم يقال ْلا رفيدة، ام أن :جاء يف السرية النبوية ِلبن هشام

اجعلوه يف خيمة رفيدة، حَ  قد قال لقومه حني أصاب سعد بن معاذ السهم ِب ندق: اجلرحف، وكان 
 . أعوده من قريا

 رفيدة وأصبحتأول مستشفف إسَلم  حريب  ه  )إن صح التعبري( ذكر بع  الباحَني أن هذه ا يمة 
 . اَسلمية اَنصارية أول ِمرضة عسكرية يف اإلسَلم
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 :غزوة بني قريظة  فوائدمن 

 العلة يف قت  املشركني: .1

علف عدم جواز قت  مخسة أصناف من املدنيني احلربيني، وهم: النساء والصبيان، وا َناَاف  الفقهاءاتفَ 
 . املشكلني، والرس ، واجملانني

 والراها ،الشيخ الفاين، واَعمف، والَزمين، واَجري، والتاجر ال، مَ :اختلفوا: فيمن ليسوا من أه  القت
 . يعتصم يف الصوامع واجلبال وِل َالط النا  و وهمالذي 

 سبا ا َلف : ا َلف يف علة قت  الكفار .
 فيجوز قت  هؤِلء .الكفر، : العلة ه  عند الشافع   -1
 . هؤِلء فَل يقت  القتال أو إطاقة القتالالعلة ه  وعند اجلمهور:  -2

ي ة فكان من أنبت رَ يوم ق ُ  ضنا علف النيب ري عُ  قال:  ظ رَ عطية القُ حديث عموم وقد استدل اَولون ب
بو داود والنسائ  والَتمذي . رواه أ فكنت ِمن مل ينبت ففل  سبيل  ه،  سبيلُ لّي من مل ينبت خُ و  ، تي قُ 

 وصححه اَلباين .

ِبن حاداة ب  قري ة واقعة حال ِل عموم ْلا لتطرق اِلحتمال إليها، وقد وقعت هذه  :وأجاب اجلمهور
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احلاداة يف ظروف خاصة عندما نقضت قري ة العهد، ومل ينكر أحد منهم النق  إِل عمرو بن سعد الذي 
أنه إذا نق  بع  القوم العهد وأقرهم الباقون ورضوا به ؛  ديه عارضهم وخرج من عندهم، وكان من ه
 يراجع زاد املعاد . .غزا اجلميع كلهم وجعلهم نقضني للعهد 

 يف اإل  ولكنه يسارع يف التوبة بك  صدق . املسلم يقعيف قصة أيب لبابة در ، أن  .2

 :فضائ  كَرية  اَحزاب وقري ةيف  لسعد بن معاذ  ظهرت .3

 تعاو لدعائه عندما قال: )اللهم إن بق  من حرب قريش ج ء فخبق  له حَ أجاهدهم فيك(، استجابة هللا
قوموا »لألنصار:  قال له عندما إكرام رسول هللا ( .. دعا أيْضا: )وِل متت  حَ تقر عي  من ب  قري ةو 

عرش الرمحن  ازواهتز  ر أه  السماوات بقدومه اواستبشنهيك عن تشييع املَلئكة له، ..  «إو سيدكم
 .. لوفاته

 ومع هذا كله ضمه القَب   فرج عنه، وهذا فيه فائدة إابات عذاب القَب وضمته أجارن هللا وإايكم . .4
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 )قتل سالم بن أبي الحقيق(  :عبد هللا بن عتيك  سرية  فوائدمن 

  :ابن حجر: ويف هذا احلديث من الفوائدقال 
ه بيده أو مال ه أو لس ان وقت  من أعان علف رسول هللا  ،الدعوة وأصرجواز اغتيال املشرك الذي بل ته  -
. 
 اَخذ ِبلشدة يف ُماربة املشركني .وجواز التجسس علف أه  احلرب  وتطلا غريفم و  -
 . وجواز إيهام القوم للمصلحة -
 .وتعر  القلي  من املسلمني للكَري من املشركني -
 .أيب رافع بصوته واعتماده علف صوت الناع  كوتهلف والعَلمةِلستدِلل ابن عتيك ع واحلكم ِبلدلي  -
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 )أسر ثمامة بن أثال(  :  سرية محمد بن مسلمة فوائدمن 

 .)كعم  أو بناء(  ، أو دخول الكافر للمسجد حلاجةجواز ربط الكافر يف املسجد -1
 .  جواز املن علف اَسري الكافر، وتع يم أمر العفو عن املس ء -2
مل أيم ر اَل وف  ، والصحيح عدم وجوب ه َن الن يب إلسَلم كما فع  َثامة حني أسلماِلغتسال عند ا -3

 الِت أسلمت يوم الفتح .
املَلطفة ملن يرجف إس َلمه م ن اَس ارق إذا ك ان يف ذل ك مص لحة لوس َلم، وِل س يما م ن يتبع ه عل ف  -4

 ه .إسَلمه العدد الكَري من قوم
 . انقلا حبًّا يف ساعة واحدة للنيب أقسم أن ب ضه  ن َثامة، فإاإلحسان يزي  الب   وينبت احلا -5
 .  إذا أراد عم  خري   أسلم أن يستمر يف عم  ذلك ا ريله يشرع لكافر يف اعتمار َثامة، أن ا -6
اإلس  َلم ي   ري س  لوك امل  ؤمن ح  ني يض  ع املس  لم قدرات  ه حت  ت إم  رة اإلس  َلم واملس  لمني  كم  ا فع    َثام  ة  -7

 مح َه  مكة إِل إبذن من الرسول عليه السَلم. بعدم إرساله الق
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 :غزوة بني المصطلق )المريسيع(  فوائدمن 

 :حكم دعوة الكفار قب  القتال .1

 اختلف العلماء يف حكم دعوة الكفار إو اإلسَلم قب  القتال علف اَلاة أقوال: 
تهم الدعوة من قب  أو مل تبل هم القول اَول: وجوب دعوة الكفار إو اإلسَلم قب  قتاْلم مطلقاْ، سواء بل 

 . ودليلهم: عموم أدلة الدعوة قب  القتال .. . وهو املذها عند املالكية
تاْلم مطلقْا، سواء بل تهم الدعوة من قب  أو مل القول الَاين: عدم وجوب دعوة الكفار إو اإلسَلم قب  ق

 تبل هم . وهذا القول مروي عن نفع موو ابن عمر رض  هللا عنهما، وهو قول مرجوح عند احلنفية .

 .َحاديث دعوة الكفار قب  القتال  ةسف، وه  نعلف ب  املصطلَ  رسول ال ةغار ودليلهم: إ

اإلسَلم قب  قتاْلم إذا مل تكن بل تهم الدعوة، واستحباب دعويفم القول الَالث: وجوب دعوة الكفار إو 
 . واحلنابلة والشافعية إذا كانت الدعوة بل تهم . وهذا هو مذها اجلمهور، ومنهم اَحناف

 . َتتمع اَدلةوبه قول اجلمهور :  الراجح
ضحااي ِمن ِل جيوز جواز تبييت الكفار يع  اإلغارة أوالضرب ِبَسلحة املتعدية وإن وقع بسببها  .2

 يف رواية مرجوحة للمالكية.ء إِلوهذا قول عامة العلما،إذا مل ميكن التمييزجيوز قتلهم تبعاْ  فإنهقتلهم، 
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عن  سئ   :النيب  أن عن الصعا بن جَامة رض  هللا عنهيف الصحيحني  -1 : اَخرق ومن اَدلة -
 ْ . هم منهم: ْقال ؟ فيهم أه  الدار يبيتون من املشركني فيصاب من نسائهم وذرار 

علينا أِب بكر  ر رسول هللا أمّ : ْقال بن اَكوعسلمة وحسنه اَلباين عن أمحد و أبو داود  وروق -2
: قال سلمة ، أمت أمت : وكان جعارن تلك الليلة ، رض  هللا عنه ف زون نسا من املشركني فبيتناهم نقتلهم 

 .ْ  ت من املشركنيفقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أه  أبيا
 . نصا علف أه  الطائف املنجنيَ أبو داود يف املراسي  مرسَل أن النيب  وروق -3
 .عليه أمر املسلمني يف م ازيهموجرق  ..اتفَ أه  العلم يف اجلملة علف جواز رم  العدو ِبملنجنيَ و وه و 
ولكن إذا مجعت بني هذه . قاتلوا .، ما مل يَنف عن قت  النساء والصبيان وقد ابت مع ذلك أن النيب  -

اَحاديث ظهر لك أن املنه  عنه قصدهم ِبلقت  ، أما إذا كان قتلهم تبعا كحال البيات واإلغارة وعند 
 الكفار.ضمن عدم التمكن من متييزهم فَل ِب  بذلك ، فَل يعط  اجلهاد من أج  وجود نساء وصبيان 

 .)ن رية ال واهري(حيث طبقوها خطئاْ علف املسلمني ها،سخلة إحدق جبهات القاعدة وغري هذه املمَلح ة:
نزلت سورة )املنافقون( يف أعقاب غزوة ب  املصطلَ، حتدات السورة إبسهاب عن املنافقني، وأجارت  .3
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 . إو بع  احلواد  واَقوال الِت وقعت منهم
ه } ِل تنفقوا علف من نت مع عم  فسمعت عبد هللا بن أيب بن سلول يقول َصحابعن زيد بن أرقم قال: ك

عند رسول هللا حَ ينفضوا { و} لئن رجعنا إو املدينة ليفرجن اَعز منها اَذل { فذكرت ذلك لعم  
إو عبد هللا بن أيب وأصحابه فحلفوا  فحداته فخرس  رسول هللا  فدعاين النيب  فذكر ذلك عم  للنيب 

مل يصب  قط مَله فجلست يف البيت فقال عم  ما وصدقه فخصاب  ج ء  ما قالوا فكذب  رسول هللا 
 ومقتك فخنزل هللا تعاو } إذا جاءك املنافقون { فبعث إَل رسول هللا  أردت إِل أن كذبك رسول هللا 
 .اين، وصححه اَلبحسن صحيحوقال: الَتمذي رواه .فقرأها   قال إن هللا قد صدقك

 وكما فع  مع صفية. بنت احلار  يف هذه ال زوة، مع جويرية صحة جع  العتَ صداقْا كما فع    .4
 . مشروعية القرعة بني النساء عند إرادة السفر ببعضهن .5
 . جواز اسَتقاق العرب كما حد  يف ال زوة وهو قول مجهور العلماء .6
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 :حادثة اإلفك  فوائدمن 

علف أجرف ا لَ  در  يف الَبات والصَب علف البَلء .. لقد رأينا كيف كان وقع هذه احلاداة اَليمة .1
، وعلف زوجتيه الطاهرة الِت كاد قلبها أن ينفطر من احلزن والبكاء، وعلف صاحبيه الويف التق   ُممد 
صفواَن بني املعط  ، وهو يُرَمف خبيانة بيت النبوة؟ وهتك عر  من ه، وعلف وزوجت، هو أيب بكرالنق  

 حيبه حباْ ع يماْ بعد هللا عز وج  .
  أَنم مجيعاْ واجهوه ِبلصَب والَبات ، حَ أنزل هللا تعاو الفرج من عنده .ومع جدة البَلء إِل

فقد كان ابتَلء أسرة أيب  واملنح ومن رحم احملن، ا ري من انااي الشر، َرجحكمة هللا تعاو اقتضت أن  .2
قال حبديث اإلفك خريْا ْلم  حيث كتا ْلم اَجر الع يم علف صَبهم وقوة إمياَنم   بكر الصديَ 

نْ  ب  أنزل هللا يف براءة أمنا . ِلَ حَتحَسُبوُه َجرًّا لَُّكمح َب ح ُهَو َخريح  لَُّكمح (تعاو:)  يتلف  عائشة رض  هللا عنها قْر
 . إو ْخر الزمان

ن ورماها وْلذا أ .3 مجع العلماء علف أن من سا عائشة رض  هللا عنها بعد براءيفا براءة قطعية بنص القْر
 ن .. كما يتفوه به الكَري من مشايخ الرافضة اليوم .إنه كافر؛ َنه معاند للقْركا ايفمت به ف

ُنوَن )حسن ال ن فيما بينهم  قال تعاو: و احلرص علف معة املؤمنني،  .4 مي عحُتُموُه َظنَّ الحُمؤح َلوحَِل إيذح مَي
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ْا َوقَاُلوا َهَذا إيفحك  مُّبيني ( هيمح َخريح َن حُفسي ميَناُت ِبي  . َوالحُمؤح

َُتهَوَلوحَِل َفضح )بيان فض  هللا علف املؤمنني ورأفته هبم  قال تعاو:  .5  . (ُ  هللاي َعَليحُكمح َوَرمحح

عحُتُموُه قُ لحُتم مَّا )وجوب التَبت من اَقوال قب  نشرها، والتخكد من صحتها  قال تعاو:  .6 َوَلوحَِل إيذح مَي
ََذا ُسبحَحانَ   . َك َهَذا هُبحَتان  َع ييم (َيُكوُن َلَنا َأن ن ََّتَكلََّم هبي

علف سوء ال ن أو اِلعتماد  احلذر من ا و  يف أعرا  املسلمني ب ري حجة أو برهان ،علف املسلم 
 . وقالة السوء الِت ينشرها املنافقون

َشُة يفي لفاحشة بني املؤمنني، قال تعاو:)النه  عن إجاعة ا .7 يَع الحَفاحي  الَّذييَن َْمُنوا إينَّ الَّذييَن حيُيبُّوَن َأن َتشي
)  ٌ َرةي َوهللاُ يَ عحَلُم َوأَن حُتمح ِلَ تَ عحَلُموَن َيا َواآَلخي ن ح  ... هذا الذي حيا فكيف ِبلذي يفع   َْلُمح َعَذاب  أَلييم  يفي الدُّ

ُتوا َوَِل أيَحَت ي ُأوُلو الحَفضح ي مينُكمح َوالسََّعةي )  قال تعاو: ااحلث علف النفقة علف اَقارب وإن أساءو  .8 َأن يُ ؤح
َفُحوا َأَِل حتُيبُّوَن َأن ي َّ حفي  رييَن يفي َسبيي ي هللاي َولحيَ عحُفوا َولحَيصح َر هللُا َلُكمح َوهللُا َغُفور  ُأوَلي الحُقرحَب َوالحَمَساكينَي َوالحُمَهاجي

يم (  .رَّحي

لطيبات  والطيبات بيان سنة من سنن هللا اجلارية يف الكون وه  أن الطيبني جيعلهم هللا من نصيا ا .9
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َبييَُوَن ليلحَفبييََاتي َوالطَّيّيَباُت ليلطَّيّيبينَي )جيعلهن من نصيا الطيبني، قال تعاو:  َبييََاُت ليلحَفبييَينَي َوا ح ا ح
 ( .الطَّيّيُبوَن ليلحطَّيّيَباتي وَ 

 ة أقسام: ِبإلفك كانوا أربع عائشةقال الشيخ عبد القادر جيبة احلمد: إن النا  عندما رُميت  .10
 . وهو أكَر النا ، محوا أماعهم وألسنتهم فسكتوا، ومل ينطقوا إِل خبري اَول: -
 .هم أبو أيوب اَنصاري وأم أيوب من: سارع إو التكذيا، و الَاين -
أه  اإلفك  وهم حيسبون أن  قالكا  ا، ولكنهم حتداو ن املسلمني مل يصدقوا ومل يكذبواالَالث: مجلة م -

وحسان بن اثبت، ومسطح  ،ومن هؤِلء محنة بنت جحش ،م َمرد نقلني؛ ََنهنيالكَلم بذلك أمر 
 .بن أاثاة

 وهو الذي توو كَبه.  ،عدو هللا عبد هللا بن أيب ابن سلول همالرابع: الذين جاءوا ِبإلفك وعلف رأس -

عحُتُموُه َظنَّ الح إو فض  القسم الَاين  فقال: ) وقد أجارت اآلايت  مح َلوحَِل إيذح مَي هي َن حُفسي ميَناُت ِبي ُنوَن َوالحُمؤح مي ُمؤح
ْا َوقَاُلوا َهَذا إيفحك  مُّبيني  (   . َخريح
َواهيُكم مَّا َليحَس َلُكمح بيهي عيلحم  )قال هللا فيهم: أما القسم الَالث: فقد  ف ح َنتيُكمح َوتَ ُقوُلوَن ِبَي َلحسي نَُه ِبي إيذح تَ َلقَّوح
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ََذا ُسبحَحاَنَك َهَذا هُبحَتان    نحَد هللاي َع ييم  َوحَتحَسُبونَُه َهيّيْنا َوُهَو عي  عحُتُموُه قُ لحُتم مَّا َيُكوُن لََنا َأن ن ََّتَكلََّم هبي َوَلوحَِل إيذح مَي
َوَِل ) أابت ملسطح هجرته وإميانه ، كماقد أابت هللا عز وج  َه  هذا القسم فضلهمومع هذا ف. .َع ييم  (

ُتوا ُأوَلي الحُقرحَب َوالحَمَساكينَي َوالح أيَحَت ي ُأوُلو الحَفضح ي مي  رييَن يفي َسبيي ي هللاي نُكمح َوالسََّعةي َأن يُ ؤح   ( .ُمَهاجي
أما القسم الرابع: فقد أجار هللا إو مويفم علف الكفر، وأنه لن يقب  منهم توبة، وأنه أنزل عليهم لعنته يف 

َرةي َوَْلُمح إينَّ الَّذييَن يَ رح   حيث قال: )  الدنيا واآلخرة َيا َواآَلخي ن ح ميَناتي لُعيُنوا يفي الدُّ َصَناتي الحَ افيََلتي الحُمؤح ُموَن الحُمحح
َا َكانُوا يَ عحَمُلونَ   َعَذاب  َع ييم   نَ تُ ُهمح َوأَيحدييهيمح َوَأرحُجُلُهمح كي َهُد َعَليحهيمح أَلحسي َم َتشح ُم هللُا ديينَ ُهُم   يَ وح َمئيذ  يُ َوفّييهي يَ وح

َُّ الحُمبينُي(احلحَ   . ََّ َويَ عحَلُموَن َأنَّ هللَا ُهَو احلحَ
أيضْا أظهرت احلاداة حملنة جهْرا كامَْل، ولكن اِلبتَلء واعاش  الذي بشرية الرسول أظهرت احلاداة  .11

 حبمد هللا . ، فعندما حسم الوح  الل ط عادت املياه إو َماريهانبوته 
ا ومقدسايفا ، وك  ما يتعلَ بدينها ، وِل تزال احلمَلت امل رضة أن اَمة ِل تزال مستهدفْة يف رموزه .12

ن أو جناب النيب  ه سهاَمها إو اإلسَلم أو القْر  املتدينني .، أو الطعن يف العلماء أو الدعاة أو  توجّي
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 :عمرة الحديبية  فوائدمن 

ت الدولية، كا سبقها من تعتَب هذه املعاهدة أساْسا للمعاهدات اإلسَلمية ومنوذْجا فريْدا للمعاهدا .1
خر، ويف  يف النزول عند رضا الطرف اآل مفاوضات، وما حوته من جروط، وما متَ  هبا من خلَ النيب 

 كيفية الصياغة واِللتزام .

قضف أِل يكون قتال بني املسلمني واملشركني من أه  مكة يف هذه ال زوة  إن هللا سبحانه وتعاو .2
مذابح، وتزهَ أرواح كَرية، وتسفك دماء غزيرة أنه كادت تقع بسببه نها: ِبلذات؛ حلكم ظهرت فيما بعد م

يف مكة علف أيدي إخواَنم املستضعفني املؤمنني من احملتم  أن ينال القت  والتشريد بع  و من الطرفني، 
يَن ُهُم )الِت ِل يليَ كسلم أن يقع فيها، قال سبحانه: والعيا املسلمني ، وهذا فيه ما فيه من املعرة  الَّذي

ميُنونَ  ُلَغ ُمَيلَُّه َوَلوحَِل ريَجال  مُّؤح َي َمعحُكوفْا َأن يَ ب ح َدح ََرامي َواْلح دي احلح َنات  ملَّح َكَفُروا َوَصدُّوُكمح َعني الحَمسحجي مي  َونيَساء  مُّؤح
  َ خي ُهم مََّعرَّة  بيَ ريحي عيلحم  لّيُيدح ن ح يَبكم مّي ب حَنا الَّذييَن تَ عحَلُموُهمح َأن َتَطُؤوُهمح فَ ُتصي َتيهي َمن َيَشاُء َلوح تَ َزي َُّلوا َلَعذَّ هللُا يفي َرمحح

ُهمح َعَذاِْب َألييْما(  . َكَفُروا مين ح

فقال: ويف « حبسها حابس الفي : »فائدة جليلة من قوله  -رمحه هللا-استنبط ابن حجر العسقَلين  .3
ا اصة؛ َن أصحاب الفي  كانوا علف ِبط   هذه القصة جواز التشبيه من اجلهة العامة وإن اختلفت اجلهة
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ُم ، وأصحاب هذه الناقة كانوا علف حَ ُم ، لكن جاء التشبيه من جهة إرادة هللا منع احلرم مطلْقا  أما 
 . من أه  الباط  فواضح، وأما من أه  احلَ فللمعىن الذي تقدم ذكره

 النفسية يف احلروب: احلربأار  .4
، فاستفدم عنصر و أن يشنَّ علف املسلمني حرِْب نفسية عروة بن مسعود حاول ملا جاء  يهزمهم معنوايًّ
حاول إضعاف الَقة بني و  وتصوير املعركة ِبَنا يف غري صاحلهم،، عندما لوح بقوة قريش العسكرية اإلجاعة

 ك نويدعو إن هؤِلء سيفرون : القائد وجنوده عندما قال للنيب 

انتقلت احلرب النفسية لتعم  داخ  جبهة العكس، فقد  ، أنه حص عجائا اَحدا و  ومن املفارقات
اعتهم ، ونق  ْلم طوأصحابه ُمذرْا قريْشا من أن تدخ  يف صراع مسلح مع النيب عروة ورجع ، قريش

 . لنبيهم الكر  وحبهم له وتفانيهم ِبلدفاع عنه

فع ما هو جر منه، إن مصاحلة املشركني ببع  ما فيه ضيم علف املسلمني جائز للمصلحة الراجحة ود .5
 ا .دفع أعلف املفسدتني ِبحتمال أدنمهمن ِبب 

، وظهر هبذا أنه أفض  الع يمني وهو فوق عمر يف فض  أيب بكر وصديقيته وتسليمه هلل ورسوله  .6

This file was downloaded from QuranicThought.com



71 
 

 الرتبة،ومع هذا فإن عمراْ معذور يف ك  ما صدر منه َنه َمتهد، مراده إعزاز الدين وإذِلل الكافرين.
الوفاء ِبلعهد  والتقيد ِبِللتزامات الِت يقطعها املسلم يف در  وإعادته للكفار دل موقف أيب جنيف  .7

 املسلمون جناْحا ع يْما يف كبت عواطفهم وحبس مشاعرهم، ابت الرسول وقد أعلف نفسه، 

 املعارضة النزيهة: احَتام .8
وأسيد بن  عارضة عمروقد كان أجد النا  م، ظهرت بني املسلمني معارضة جديدة وقوية ْلذه اِلتفاقية

 حضري سيد اَو ، وسعد بن عبادة سيد ا زرج. 

كا أعطاه هللا من صَب وحكمة وحلم وقوة حجة استطاع أن يقنع املعارضني بوجاهة الصلح،  إِل أن النيب 
 .حتقَ ما أخَب به ، حَ وأنه يف صاحل املسلمني، وأنه نصر ْلم

 ، وحرية الرأي .م املعارضة النزيهةوضع قاعدة احَتا وهبذا يتبني أن الرسول 

 من العمرة: التحل يف  عندما استشارها  رض  هللا عنهاسداد رأي أم سلمة  .9

أمرهم ِبلتحل  أخْذا  حيث فهمت رض  هللا عنها وعن الصحابة أنه وقع يف أنفسهم أن يكون النيب 
أن يتحل  لينتف   عليهه، فخجارت يف حَ نفس أخْذا ِبلعزمية ِبلرخصة يف حقهم، وأنه يستمر علف اإلحرام
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 . عنهم هذا اِلحتمال، فلما رأق الصحابة ذلك ِبدروا إو فع  ما أمرهم به

 .ِل فرق يف اإلسَلم أن سو املشورة من رج  أو امرأة طاملا أَنا مشورة صائبة، وهذا عني التكر  للمرأة

مع ذلك مل يستجا أحد لدعوته، فلما قدم إو أمر وكرره و  أمهية القدوة العملية، فقد دعا رسول هللا  .10
 فوراْ . علف ا طوة العملية حتقَ املراد رسول هللا 

 : حكم اإلحصار يف العمرة واحلج .11

علف أن احملصر جيوز له أن يتحل ، وذلك ِبن يذبح جاة، حيث أحصر أو ما يقوم  دلَّ عم  الرسول 
 ك .النسِل يلزم بقضاء ، و مقامها، وحيلَ   ينوي التحل 

 ا رية فيما اختاره هللا، ويف طاعة رسول هللا : .12
 لقد كانت الصورة ال اهرة يف جروط احلديبية فيها ضيم للمسلمني  وه  يف ِبطنها عز وفتح ونصر

 الفتح الع يم من وراء سَت رقيَ . ين ر إو ما وراء املعاهدة من حيث كان رسول هللا 

كن أن حييطوا ِل مي، وأَنم ورسوله فيه ا ري ْلم ولدعوة اإلسَلمن التسليم َمر هللا تبني للصحابة أوقد 
ة املسلمني وحزَنم إو فرح فانقلبت ك بيف الطريَ او املدينة نزلت سورة الفتح ِبَسباب والنتائج .. وْلذا 
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 غامر .. وكان من َثرات الصلح عدة مصاحل:

 ا ِل تكون إِل بني ندين .عاهدة دائمْ اعَتفت قريش يف هذه املعاهدة بكيان الدولة املسلمة، فامل -1

 تيقن الكَري منهم ب لبة اإلسَلم .دخلت املهابة يف قلوب املشركني واملنافقني، و  -2

 . أعطت اْلدنة فرصة لنشر اإلسَلم وتعريف النا  به؛ ِما أدق إو دخول كَري من القبائ  فيه -3

 كانت غزوة خيَبوما بعدها.ف  واَعراب أمن املسلمون جانا قريش فحولوا اقلهم علف اليهود -4

 .لوك املرسائ  إو الإرسال .. و  َتهيز غزوة مؤتةمن  مكن الصلح رسول هللا  -5

ماه هللا . وقد كما سيخو يف قضية نق  ب  بكر العهد .  سبْبا ومقدمة لفتح مكةكان الصلح  -6
 ، وكان مقدمة لفتح مكة .فتح القلوب امل لقة هفتْحا؛ َن

 لكبري وهو جالس:حكم القيام علف رأ  ا .13
.. إظهار العز والففر والتع يم لومام وطاعته وفيه  ِبلسيف، يف قيام امل رية بن جعبة علف رأ  النيب 

 «من أحا أن يتمَ  له الرج  قياْما فليتبوأ مقعده من النار»بقوله:  وليس هذا من النوع الذي ذمه النيب 
. 
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 استحباب الفخل وأنه م اير للطرية: .14
 «سه  أمركم»قال رسول هللا:  هي  بن عمرو ملفاوضة رسول هللا ملا جاء س

 كفر من اعتقد أن للكوكا ساريْا يف إجياد املطر:و حتر  قول مطرن بنوء كذا،   .15
كانت من الليلة فلما   صَلة الصبح ِبحلديبية علف إار ماء صلف لنا رسول هللا  قال خالد اجله  

أصبح من »قالوا: هللا ورسوله أعلم. قال: « تدرون ماذا قال ربكم؟ ه »انصرف أقب  علف النا  فقال: 
عبادي مؤمن يب وكافر  فخما من قال: مطرن بفض  هللا ورمحته فذلك مؤمن يب وكافر ِبلكوكا، وأما من 

 . «قال: بنوء كذا وكذا فذلك كافر يب ومؤمن ِبلكوكا
اثرهم؟ ه  جيوز .16  التَبك بفضَلت الصاحلني ْو

يف حديث عروة بن مسعود وهو يصف أصحاب رسول هللا ، كما تقدم كَرية  فيجوز وفيه أحاديث أما النيب 
خنامة إِل وقعت يف كف رج  منهم فدلك هبا وجهه وجلده.. وإذا  حوله قال: فوهللا ما تنفم رسول هللا 

 . توضخ كادوا يقتتلون علف وضوئه
بعد موته عليه السَلم مل يقع من أحد منهم يف  الصحابة رض  هللا عنهمأما غريه فالصحيح عدم جوازه ، و 
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 لك اَجياءتفهو إذن إمجاع منهم علف ترك ، ج ء من ذلك ِبلنسبة إو من خلفه

 قصة كعا بن عجرة ونزول ْية الفدية: .17
ِبحلديبية ورأس  يتهافت قمَْل فقال:  : وقف عل َّ رسول هللا عا بن عجرة يف الصحيحني عن ك

َفَمن َكاَن مينحُكم مَّرييْضا َأوح قال: فنزلت هذه اآلية: ) « فاحلَ رأسك»نعم، قال: قلت: « أيؤذيك هوامك»
َيام  َأوح َصَدَقة  َأوح ُنُسك   يَة  مّين صي هي َففيدح ق بني رَ صم اَلاة أايم، أو تصدق بفَ : »فقال النيب بيهي َأْذق مّين رَّأحسي

 ء مصرحاْ به يف صحيح مسلم .والفرق: اَلاة ْصع، كما جا .« ستة أو انسك كا تيسر
 مشروعية الصَلة يف الرحال: .18
َّ  بن عمري أسامة  اَلباين عنابن حجر و وابن ماجة وصححه  أمحد وأبوداود روق َد النَّيبي َزَمَن   َأنَُّه َجهي

َفُ  نيَعاْلييمح فَخَ  َت َّ َأسح مي مُجَُعة  َوَأَصاهَبُمح َمَطر  ملَح تَ ب ح َُديحبيَيةي يفي يَ وح  . َمَرُهمح َأنح ُيَصلُّوا يفي ريَحاْلييمح احلح
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 فوائد قصة أبي بصير:من 

إمنا تكون ات واتفاقيات الصلح فإن املعاهد –كما هو احلال اليوم   –يف حال تعدد البَلد اإلسَلمية  .1
 .ملزمة بني أطراف املعاهدة فقط، خبَلف الدول اإلسَلمية اَخرق 

قد صاحل قريشْا  ، مع أنه حاربة قريش واإلغارة علف قوافلهاكا و بصري وأبو جندل ومن معهمأبوْلذا قام 
 علف وضع احلرب .

اي نيب هللا قد وهللا أوىف هللا ذمتك قد رددت  إليهم   ويدل علف ذلك ما جاء يف الرواية أن أِب بصري قال: )
ون معه ْخرون ِل يكون الصلح علف هذا، ولقنه الفرار تعريضاْ، ومتىن أن يك (، وأقره النيب أجناين هللا منهم

 ملزماْ ْلم ينصرونه ويعينونه .
الصحابة كخيب بصري وأيب جندل، فعلف الرغم من جدة ما نزل هبم، فلم يقولوا إن  قوة إميان املستضعفني من

 سبباْ  واكان، و اَقوايء املستضعفني، ب  حتولوا إو املسلمني َّتلوا عنا، ومل يرتدوا عن الدين كردة فع  للواقع الس ء
 جروطها عن قريش   لَتاجع

 وبع  الشباب اليوم لويكشر يف وجهه أخوه أو مل ميره ِبلسيارة ن ترك الصحبة الصاحلة وركا ترك الدين.
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 :غزوة الغابةمن فوائد 

إجارة إو إحدق احلاِلت املستَناة الِت جيوز فيها جهاد الطلا دون إذن اإلمام وه : أن  يف القصة .1
حصول ضرر ِبملسلمني كخن يتقوق العدو بوصول املدد ، أو فوات مصلحة ظاهرة ..  يَتتا علف اإلذن

 . فيجوز القتال حينئذ إِل أن يصدر منع من اإلمام

سلمة مل يكتف برد القوم فحسا، ب  اجتد يف طلبهم دون إذن ملصلحة ظاهرة تفوت أن وجه اِلستدِلل: 
 ل .ِبلتخخري وه  اسَتجاع ما استولوا عليه من اَموا

إذا فاجخ العدو املسلمني يف بَلدهم، وتعذر استئذانه، أما إن  يف جهاد الدفع عدم اجَتاط إذن اإلمام .2
 ه فيجا الرجوع إليه .ستئذاناأمكن 

قال مالك يف العدو ينزل بساح  املسلمني أيقاتلون ب ري إذن اإلمام ؟ قال: إن قرب منهم استخذنوه، وإن 
 .ْحَ ينفر إليهمبَ ُعد فليقاتلوهم وِل يَتكوهم 

، أن ينفروا ; املق  منهم، واملكَر، وِل َرجوا إو bوواجا علف النا  إذا جاء العدووقال ابن قدامة:ْ
 ْ . العدو إِل إبذن اَمري، إِل أن يفجخهم عدو غالا َافون كلبه، فَل ميكنهم أن يستخذنوه

ف داىن علف سلمة وأيب قتادة وأر ، ورجال املهمات الصعبة، حيث أاملواهاصحاب َ تقدير النيب  .3
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 سلمة علف نقته .
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 :غزوة خيبرمن فوائد  أحداث و

 الصدق مع هللا(در  يف )      اَعرايب الشهيد:  .1

ف من به، واتبعه، فقال: أهاجر معك؟ فخوصف به بع  أصحابه، فلما   جاء رج  من اَعراب إو النيب 
وقسم لألعرايب فخعطف أصحابه ما قسم له، وكان يرعف  جيْئا فقسمه، كانت غزوة خيَب، غنم رسول هللا 

 فخخذه فجاء به للنيب  ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول هللا 
قال: ما علف هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك علف أن « قسم قسمته لك»فقال: ما هذا اي رسول هللا؟ قال: 

حلقه، بسهم، فخموت فخدخ  اجلنة، فقال: إن تصدق هللا يصدقك،   َن  إو قتال أرم  هاهنا، وأجار إو 
فكفنه «. صدق هللا فصدقه»قالوا: نعم. قال: « أهو هو؟»، وهو مقتول، فقال: العدو، فُخو به إو النيب 

سبيلك، اللهم هذا عبدك خرج مهاجْرا يف »يف جبته،   قدمه، فصلف عليه، وكان من دعائه له:  النيب 
 وصححه اَلباين .أخرجه النسائ  واحلاكم والبيهق  «قُت  جهيْدا، وأن عليه جهيد

خر يف الوفاء( . )در  يفالراع  اَسود:  .2  الصدق ، ْو

جاء عبد أسود حبش  من أه  خيَب، كان يف غنم لسيده، فلما رأق أه  خيَب قد أخذوا جاء يف زاد املعاد: 
وا: نقات  هذا الذي يزعم أنه نيب، فوقع يف نفسه ذكر النيب، فخقب  ب نمه إو السَلح، سخْلم: ما تريدون؟ قال
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أدعو إو اإلسَلم، وأن تشهد أن ِل إله إِل هللا وأين »فقال: ماذا تقول؟ وما تدعو إليه؟ قال:  رسول هللا 
منت ِبهلل عز وج ، قال: « رسول هللا، وأِل تعبد إِل هللا لك اجلنة إن مت »قال العبد: فما َل إن جهدت ْو

 «. علف ذلك
أخرجها من عندك وارمها ب  : »فخسلم   قال: اي نيب هللا  إن هذه ال نم عندي أمانة، فقال رسول هللا 

ففع  فرجعت ال نم إو سيدها، فعلم اليهودي أن غَلمه قد « )احلصباء( فإن هللا سيؤدي عنك أمانتك
هم علف اجلهاد  فلما التقف املسلمون واليهود قت  فيمن يف النا ، فوع هم وحض أسلم، فقام رسول هللا 

اطلع يف  قت  العبد اَسود واحتمله املسلمون إو معسكرهم فخدخ  يف الفسطاط فزعموا أن رسول هللا 
لقد أكرم هللا هذا العبد، وساقه إو خيَب، ولقد رأيت عند رأسه »الفسطاط،   أقب  علف أصحابه، وقال: 

 .«العني، ومل يص  هلل سجدة قط اانتني من احلور
 النار:  يفبط  لكنه  .3

كان يف جيش املسلمني خبيَب رج  ِل يدع للمشركني جاذة وِل فاذة إِل اتبعها يضرهبا بسيفه، فقال رسول هللا 
« :فقالوا: أينا من أه  اجلنة إن كان من أه  النار؟ فقال رج : وهللا ِل ميوت علف « أما إنه من أه  النار
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حلال أبْدا، فاتبعه حَ جرح، فاجتدت جراحته واستعج  املوت، فوضع سيفه ِبَر  وذِببه بني هذه ا
« وما ذاك»ادييه،   حتام  عليه فقت  نفسه، فجاء رج  إو رسول هللا فقال: أجهد أنك رسول هللا، قال: 

من أه  النار، وإنه ليعم  إن الرج  ليعم  بعم  أه  اجلنة فيما يبدو للنا ، وإنه : »فخخَبه، فقال النيب 
  ة . رواه البفاري .بعم  أه  النار فيما يبدو للنا  وإنه ملن أه  اجلن

َنف عن متعة النساء يوم  إن رسول هللا )قال:  حتر  حلوم احلمر اَهلية ونكاح املتعة: عن عل   .4
 . أما ا ي  فيجوز أكلهاو رواه البفاري .  (خيَب، وعن أك  حلوم احلمر اَنسية

 :وطء السبااي حكم .5

َنحَصارييّي قَالَعنح ُرَويحفيعي بحني  قيَ  َماَءُه َزرحَع َغريحيهي يَ عح ي : ) اَثبيت  اَح ري َأنح َيسح خي مي اآلح َّللَّي َوالحيَ وح ميُن ِبي محريئ  يُ ؤح َِل حيَي ُّ ِلي
مي  َّللَّي َوالحيَ وح ميُن ِبي محريئ  يُ ؤح ََباَو َوَِل حيَي ُّ ِلي َياَن احلح َتَبحيئَ َها َوَِل حيَي ُّ  إيت ح ََّ َيسح َرَأة  مينح السَّيبحي َح ري َأنح يَ َقَع َعَلف امح خي اآلح

ََّ يُ قحَسمَ  ري َأنح يَبييَع َم حَنْما َح خي مي اآلح َّللَّي َوالحيَ وح ميُن ِبي محريئ  يُ ؤح  ( أبوداود وأمحد والدارم  وحسنه اَلباين .ِلي
  .قب  الوطء وائ  فَل بد من اِلستَباء أما احلوام  فَل جيوز وطؤهن، وأما احل

 .عدة ليها يضة واحدة فقط، وِل َتا عِلستَباء إمنا يكون ِبن تطهر من حوا
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عن عبد هللا بن عمر رض  هللا عنهما قال: أعطف النيب كما يف البفاري مشروعية املساقاة واملزارعة:   .6
 ا .جطر ما َرج منه صلف هللا عليه وسلم خيَب لليهود أن يعملوها ويزرعوها، وْلم

 . فتح خيَب فتْحا جديْدا ِبلنسبة للعَلقات املالية الِت جيري يف ظلها التبادل املاَلكان   وهبذا
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 :من غزوة ذات الرقاعفوائد 

يف صَلة ا وف مجاعة وهو يف أجد القتال، وإبزاء العدو، دلي  علف وجوب صَلة اجلماعة، وإِل  .1
 أدلة الوجوب، كما ذكر ابن كَري يف تفسريه . سقطت يف هذا املوقف، وهو من أقوق

مع اَعرايب )من مينعك م (، دلي  علف ججاعته، وقوة توكله علف هللا ، واقته بوعد  يف موقف النيب  .2
 )وهللا يعصمك من النا ( . :ربه الذي قال له
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 :من عمرة القضاءفوائد 

 القضاء؟العمرة يف عمرة  ه  جيا علف احملصر قضاء، كما قضف النيب  .1

ة: ه  كانت عمرة القضاء قضاء لعمرة احلديبية الِت مل تتم، أم أَنا جروع يف عمرة هذا مب  علف مسخل
 جديدة .

 . ذها اجلمهور إو أَنا عمرة جديدة بسبا الصلح، وْلذا جيا علف احملصر اْلدي وِل قضاء عليه
 احليطة واحلذر من غدر قريش: .2

ومل يقتصر علف السيوف حتسْبا لك  طارئ قد يقع، خاصة أن  معه السَلح الكام ، اصطحا النيب 
 . املشركني يف ال الا ِل حياف ون علف عهد قطعوه، وِل عقد عقدوه

 ة.راحلالبزمام  ْخذبد هللا بن رواحة يرَتز وهو جواز إنشاد الشعر يف مواقف اجلد، كما كان ع .3

 مراعاة احلرب النفسية وإظهار وإعَلم قوة املسلمني: .4

فخمر النيب صلف هللا عليه وسلم أصحابه وأصحابه ضعفوا وهنتهم محف يَرب،  جاعت قريش أن النيب ملا أ
وقد قصد رسول هللا صلف هللا عليه وسلم هبذه الطريقة الِت فعلها عند دخوله  ،بردائه أن يرملوا واضطبع

ْشا، وأن ي هر ْلا قوة املسجد احلرام وه  اِلضطباع واْلرولة، ورفع اَصوات ِبلتلبية، أن يرها قري
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 . املسلمني وعزميتهم ومتسكهم بدينهم، ومناعة جبهتهم، وقد أار هذا اَسلوب يف نفو  املشركني

إغاظة املشركني مقصد جرع  وعم  صاحل حيبه هللا: كما قال هللا تعاو: )وِليطؤون موطئْا ويتفرع عنه:  .5
 عم  صاحل( .ي يظ الكفار وِل ينالون من عدو نيَلْ إِل كتا ْلم به 

ن ذلك َيب دجانة أن ميش  متبفَتْا أمام املشركني إلظهار عزة  أذن عندما غزوة أحد زكما يف  املؤمن؛ َو
 ي يظ املشركني .

يف اْلدي مج  أيب جه  الذي غنمه يف بدر، لرياه املشركون فيزدادوا  ويف غزوة احلديبية ساق رسول هللا 
 ويذكرهم كصارع كبارهم .غي ْا 

 عمرة القضاء وإسَلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعَمان بن طلحة: الدعوي ل اراَ .6
لقد كان ساري هذه العمرة علف قريش وعلف عرب اجلزيرة ساريْا ِبلْ ا، فقد محلت يف مضموَنا مهمة دعوية 

وة ككة، كما وقف الكَري من قريش عند دار الندو ع يمة، ولقد سار أه  مكة من هذه العمرة السلمية. 
ولقد أقام ، عسكر ْخرون فوق اْلضاب احمليطة هبا ليشهدوا دخول الرسول صلف هللا عليه وسلم وأصحابه

الرسول يف مكة اَلاة أايم، ومعه املسلمون يرفعون راية التوحيد، ويطوفون ِبلبيت العتيَ، ويرفعون اَذان 
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م الصلوات ا مس يف مجاعة، وكان بَلل بن رِبح ويقيمون الصَلة ويصل  هبم رسول هللا صلف هللا عليه وسل
 . بصوته الندي يرفع اَذان من علف ظهر الكعبة، فكان وقعه علف املشركني كالصاعقة

 : إسَلم عمرو بن العاص 

مور علًوا منكرًا، وإين قد رأيت أمرًا، فماا : ملا انصرفنا مع األحزاب عن اخلندق مجعت رجاالً من قريش، فقلت هلم: تعلمون وهللا أين أرى أمر حممد يعلو األعمرو قال
يدياه أحاإ إليناا مان أن  ترون فيه؟ قالوا: وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق ابلنجاشي، فنكون عنده، فإن ظهر حممد علا  قومناا اناا عناد النجاشاي، فاإك أن نكاون  ات

إال خري، قالوا: إن هذا الرأي، قلت: فامجعوا لنا ما هنديه له، وااان أحاإ ماا يهادى إلياه مان  نكون  ت يدي حممد، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا، فلن أيتينا منهم
  هللا عليه وسلم قد بعثه إليه يف شأن أرضنا األدم , فجمعنا له أدًما اثريًا مث خرجنا حىت قدمنا عليه، فوهللا إك لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري، واان رسول هللا صل

ضاربت حابه، قال: فادخ  علياه، مث خارن مان عناده، قاال: فقلات ألصاحام: هاذا عمارو بان أمياة الضامري، لاو دخلات علا  النجاشاي، وساأل ه إ ه فأع انياه فجعفر وأص
هاديت إَّ  أعنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أين أجزأت عنها, حيث ق لات رساول حمماد، قاال: فادخلت علياه، فهاجدت لاه اماا انات أصانع، فقاال: مرح ًاا صاديقي، 

لك إين قد رأيت رجالً خرن من عندك، من بالدك شيًئا؟ قال: قلت: نعم، أيها امللك، قد أهديت إليك أدًما اثريًا، قال: مث قرب ه إليه فأعج ه واش هاه, مث قلت له: أيها امل
د ياده فضاارب أاا أنفااه ضااربة ظننات أنااه قااد اهاره، فلااو ان ااقت َّ وهاو رسااول رجا  عاادو لنااا، فأع نياه ألق لااه، فإنااه قاد أصاااب مان أشاارافنا وخيااارك، قاال: ف ضااإ، مث ماا

الناامو  األااا الاذي ااان  األرض لدخلت فيها فرقًا منه، مث قلت له: أيها امللك، وهللا لو ظننت أنك تكره هذا ماا ساأل كه، قاال: أتهاأل  أن أع ياك رساول رجا  أيتياه
: وحيك   عمارو أععا  وات عاه، فإناه وهللا لعلا  الاق، وليلهارن علا  مان خالفاه, اماا ظهار موسا  علا  فرعاون أييت موس  لق له قال: قلت: أيها امللك أاذلك هو؟ قال

عليااه، وا ماات علاا  وجنااوده، قااال: قلاات: أف  ااايع  لااه علاا  اعسااالم؟ قااال: نعاام، ف هااس يااده ف ايع ااه علاا  اعسااالم، مث خرجاات إ  أصااحام، وقااد حااال رأيااي عمااا اااان 
د جات عاماًدا إ  رسااول هللا ألسالم، فلقيات خالاد باان الولياد، وذلاك ق يا  الفا ن، وهااو مق ا  مان مكاة، فقلاات: أيان   أاب ساليمان؟ قاال: وهللا لقااأصاحام إساالمي مث خر 

 
م
رساول هللا صال  هللا علياه وسالم ، وإن الرج  لنيب، أذهإ وهللا فأسلم، فحىت مىت؟ قال: قلت: وهللا ما جئت إال ألسلم، قاال: فقادمنا املديناة علا  )ال ريق( مهم ن  اس قام امل

وال أذار ماا خخار، قاال: فقاال  ف قدم خالد بن الوليد، فأسلم، وابيع، مث دنوت، فقلت:   رسول هللا صل  هللا عليه وسلم إين أابيعك عل  أن ي فر َّ ما تقدم من ذنيب،
 .قال: ف ايع ه مث انصرفت« وإن اهلجرة جتإ ما اان ق لها   عمرو، ابيع فإن اعسالم جيإ ما اان ق له،»رسول هللا صل  هللا عليه وسلم: 
 : إسالم خالد بن الوليد 

ماا خارن خالد: قد شهدت هذه املواعن الها عل  حمماد، فلايم ماوعن أشاهده إال أنصار  وأك أرى يف نفهاي أين م وضاع يف واري شايء وأن حمماًدا سايلهر، فل يقول
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ة خرجاات يف خياا  امل اارات فلقياات رسااول هللا صاال  هللا عليااه وساالم يف أصااحابه بعهاافان، فقماات   ا ااه وتعرضاات لااه، فصاال  رسااول هللا صاال  هللا عليااه وساالم إ  الدي ياا
فاعلع عل  ما يف أنفهنا من اهلموم فصل  أبصحابه صالة العصر صاالة اخلاو ، فوقاع  -واانت فيه خرية-أبصحابه اللهر آمًنا منا، فهممنا أن ن ري عليه، مث مل يعزم لنا 

قلات يف نفهاي: أي شايء بقاي؟ ذلك م  موقًعا وقلت: الرج  ممنوع، وافرتقنا وعدل عن سنن خيلنا وأخذ ذات اليمت، فلما صاحل قريً ا ابلدي ية ودافع ه قريش ابلروح 
يهودية، فأقيم مع عجم اتبًعا، أو أقيم يف داري فيمن أين املذهإ إ  النجاشي؟ فقد ات ع حممًدا، وأصحابه آمنون عنده، فأخرن إ  هرق ؟ فأخرن من دي  إ  نصرانية أو 

النيب صل  هللا عليه وسالم  بقي؟ فأك عل  ذلك إذ دخ  رسول هللا صل  هللا عليه وسلم عمرة القضية، ف  ي ت فلم أشهد دخوله، واان أخي الوليد بن الوليد قد دخ  مع
ل اك، ومثا  يف عمرة القضية، ف ل   فلم جيدين فك إ إَّ ا ااًب فإذا ف ل اك عمق  يه: بهام هللا الار ن الارحيم، أماا بعاد: فاإين مل أر أعجاإ مان ذهااب رأياك عان اعساالم, وعمق 

لاو ااان جعا  نكاي اه وجاده اعسالم جهله أحد؟ وقد سأل  رسول هللا صل  هللا عليه وسلم عنك فقال: أين خالد؟ فقلات: أييت هللا باه؟ فقاال: ماا مثلاه جها  اعساالم، و 
 لمت عل  امل رات لكان خريًا له، ولقدمناه عل  وريه، فاس درك   أخي ما فاتك، فقد فات ك مواعن صالة. مع امله

ي اة، فورجات إ  بلااد قاال: فلماا جااءين ا ابااه ن ا ت للوارون، و ادين رو اة يف اعسااالم وسارين مقالاة رساول هللا، قااال خالاد: وأرى يف الناوم ااأين يف بااالد ضايقة جد
انت فيه من   قلت: إن هذه لرؤ .. فلما قدمت املدينة قلت: ألذارهنا ألم بكر، قال: فذارهتا فقال: هو خمرجك الذي هداك هللا لإلسالم، والضيق الذيأخضر واسع، ف

عثمان بن علحة، فأسارع يف  مث فأىب،عكرمة بن أم جه   مث فأىب، ال رك، فلما أمجعت للورون إ  رسول هللا قلت: من أصاحإ إ  رسول هللا؟ فلقيت صفوان بن أمية
 .مجيًعا  فاص ح واعمرو بن العاص أا,  فوجداة، د  اعجابة، حىت ان هيا إ  اهلم 

هللا  رسول هللا صل  حىت قدمنا املدينة فأخننا بلاهر الرة راابنا، فأ خا بنا رسول هللا صل  هللا عليه وسلم فهر بنا، فل هت من صاحل ثيام، مث عمدت إ قال خالد: 
، فما  ال ي  هم إَّ حىت عليه وسلم، فلقي  أخي فقال: أسرع فإن رسول هللا صل  هللا عليه وسلم قد أ خا بك فهر بقدومك وهو ين لرام، فأسرعت امل ي ف لعت عليه

المد هلل الذي هداك, قد انت أرى لك عقاًل » فقال: وقفت عليه، فهلمت عليه ابلن وة فرد علي الهالم بوجه علق، فقلت: إين أشهد أن ال إله إال هللا وأنك رسول هللا
قلت:   رسول هللا قد رأيت ما انت أشهد من تلك املاواعن علياك معاناًدا عان الاق, فاادع هللا أن ي فرهاا َّ فقاال رساول هللا صال  هللا « رجوت أال يهلمك إال إ  خري

قاال خالاد: وتقادم عمارو، « اللهام اوفار خلالاد اا  ماا أوضاع فياه مان صاد عان سا يلك»عل  ذلك؟ فقال: قلت:   رسول هللا، « اعسالم جيإ ما اان ق له»عليه وسلم: 
لمت يعدل ىب  أحد من أصاحابه وعثمان ف ايعا رسول هللا صل  هللا عليه وسلم، واان قدومنا يف صفر سنة مثان، فوهللا ما اان رسول هللا صل  هللا عليه وسلم من يوم أس

 ه .فيما حزب
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 :من سرية مؤتةفوائد 

كانت مؤتة ملحمة ندرة سج  فيها القادة الََلاة بطولة ع يمة انتهت ِبستشهادهم، وتفاىن فيها  .1
 اجليش املسلم القلي  .

لقد سج  ابن كَري رأيه يف هذه املعركة وقال: )هذا ع يم جدا أن يقات  جيشان متعاداين يف الدين، أحدمها 
عديفا اَلاة ِْلف، وأخرق كافرة وعديفا مائتا ألف مقات ، من الروم مائة وهو الفئة الِت تقات  يف سبي  هللا 

ألف، ومن نصارق العرب مائة ألف، يتبارزون ويتصاولون   مع هذا كله ِل يقت  من املسلمني إِل اانا عشر 
ياف، رجَل، وقد قت  من املشركني خلَ كَري، هذا خالد وحده يقول: لقد اندقَّت يف يدي يوم مؤتة تسعة أس

فما بقف يف يدي إِل صفيحة ميانية  فماذا ترق قد قت  هبذه اَسياف كلها؟ دع غريه من اَبطال والشجعان 
ن، وقد حتكموا يف عبدة الصلبان، عليهم لعائن الرمحن، يف ذلك الزمان ويف ك  أوان...(اه   من محلة القْر

 البداية والنهاية . 

من أهم املعارك الِت وقعت بني املسلمني وبني النصارق الصليبيني أمهية هذه املعركة: تعتَب هذه املعركة  .2
بني الفريقني، وأارت تلك املعركة علف مستقب  الدولة قوي من عرب وعجم؛ ََنا أول صدام مسلح 
 الرومانية، فقد كانت مقدمة لفتح بَلد الشام
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قة وقت  ُمقَ  وكان ذكاء خالد وحنكته، فقد انقذ خبطته تلك، جيش املسلمني به من هزمية ماح .3
 انسحابه قمة النصر ِبلنسبة إو ظروف املعركة .

يف أمر هذه السرية  فقد نعف املسلمني يف املدينة زيْدا وجعفْرا وابن أيب رواحة  لرسول ظهرت معجزة ا .4
ملا وقع للسرية وذرفت عيناه الدموع،   أخَبهم بتسلم خالد  قب  أن يص  إليه خَبهم، وحزن رسول هللا 

 . الراية، وبشرهم ِبلفتح علف يديه وأماه سيف هللا

من فقه القيادة: إنه در  ع يم يقدمه لنا الصحايب اجللي  اثبت بن أقرم العجَلين، عندما أخذ اللواء  .5
بعد استشهاد عبد هللا بن رواحة ْخر اَمراء، وذلك أداء منه للواجا؛ َن وقوع الراية معناه هزمية اجليش، 

يقب   ملو ع املسلمني أوِْل،   أعطف القو  ِبريها  فخعطف الراية أِب سليمان خالد بن الوليد، فقام اثبت ِبم
 قول املسلمني: أنت أمرين .

إن اثبْتا مل يكن عاجْزا عن قيادة املسلمني، وهو ِمن حضر بدرْا، ولكنه رأق من ال لم أن يتوو عمَْل ويف 
والعم  حينما يكون هلل ،  ي علف إسَلمه أكَر من اَلاة أجهراملسلمني من هو أجدر به منه، حَ ولو مل مي

 تعاو، ِل يكون فيه أار حلا الشهرة، أو حظ النفس. 
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العراقي  أمام الطاقات اجلديدة، أو توجيه الشباب ركا يضع أحدهم من يتزعمون قيادة الدعوة بع  
 .أن يتع وا من هذا الدر  فعلف أولئك القادة ، القيادية ت الفذة خوفْا علف مكانتهوالقدرا
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 :من سرية ذات السالسلفوائد 

 :إخَلص عمرو بن العاص  .1
قال عمرو بن العاص: بعث إَلَّ رسول هللا صلف هللا عليه وسلم فقال: خذ عليك ايابك، وسَلحك   ائت  

وي نمك،  فيسلمك هللا فختيته، وهو يتوضخ، فصعد يف الن ر،   طخطخ، فقال: إين أريد أن أبعَك علف جيش
وأرغا لك يف املال رغبة صاحلة، قال: قلت: اي رسول هللا ما أسلمت من أج  املال، ولك  أسلمت رغبة 

هذا  «اي عمرو نعم املال الصاحل للمرء الصاحل»:   فقال رسول هللا يف اإلسَلم، وأن أكون مع رسول هللا 
 دصححه اَلباين يف صحيح اَدب املفر و رواه ابن حبان احلديث 

يف سمري عمرو بن العاص علف أيب بكر وعمر دِللة علف جواز سمري املفضول علف الفاض  إذا امتاز  .2
        املفضول بصفة تتعلَ بتلك الوِلية . كما ذكره ابن حجر يف الفتح .

 )احلاداة ذكرها أه  امل ازي وأسانيدها غري قوية(  اِلحتاد قوة والتنازع ضعف: .3
بقيادة أيب عبيدة بن اجلراح جليش عمرو يف ذات السَلس ، أراد  بعَه رسول هللا عندما وص  املدد الذي 

أبو عبيدة أن يؤم النا  ويتقدم عمرو، فقال له عمرو: إمنا قدمت عل  مدْدا َل، وليس لك أن تؤم ، وأن 
ري أصحابه، إَل مدْدا، فقال املهاجرون كَل، ب  أنت أمري أصحابك وهو أم اَمري، وإمنا أرسلك النيب 
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فقال عمرو: ِل، ب  أنتم مدد لنا، فلما رأق أبو عبيدة اِلختَلف، وكان حسن ا لَ، لني الطبع  قال: 
لتطمئن اي عمرو، وتعلمن أن ْخر ما عهد إَل رسول هللا أن قال: إذا قدمت علف صاحبك فتطاوعا وِل 

 .  رو يصل  ِبلنا َّتتلفا، وأنك وهللا إن عصيت  َطيعنك  فخطاع أبو عبيدة، فكان عم
 عبقرية عمرو العسكرية يف ذات السَلس  يف حرصه علف وحدة الصف، ويف حرصه علف سَلمة قوته  .4

 ويتجلف ذلك يف عدة صور منها: 
محاية اجلند من إخفاء حتركاته عن عدوه، أنه كان يسري ليَْل وَتف  َنارْا: وحقَ بذلك أمرين مهمني:  -أ

 .جدة احلر 

جند إبيقاد النار: عندما طلا اجلنود من عمرو أن يسمح ْلم إبيقاد النار حلاجتهم عدم السماح لل -ب
كلمه أبو بكر يف ذلك فقال: ِل يوقد أحد منهم نرْا إِل قذفته فيها، ، ب   املاسة إو التدفئة منعهم من ذلك 

يوقدوا نرْا فريق  ، فسخله فقال: كرهت أن ْذن ْلم أن فلما رجعوا إو املدينة ذكروا ذلك لرسول هللا 
 علف فعله.  عدوهم قلتهم  فخقره النيب 

 منع اجلند من مطاردة أعدائهم:  -ج
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لئَل يَتتا علف هذه املطاردة مفسدة أع م منها  وه  أن يقع املسلمون يف كمني. ويتجلف هذا الفقه يف 
 .م مددللرسول صلف هللا عليه وسلم: وكرهت أن يتبعوهم فيكون ْل قول عمرو بن العاص 

 :من فقه عمرو بن العاص  .5
: احتلمت يف ليلة ِبردة يف غزوة ذات السَلس ، فخجفقت إن اغتسلت أن أهلك، قال عمرو بن العاص 

فتيممت،   صليت ِبصحايب الصبح، فذكروا ذلك للنيب صلف هللا عليه وسلم فقال: اي عمرو صليت 
تُ ُلوا وقلت: إين معت هللا يقول: ) ِبصحابك وأنت جنا؟ فخخَبته ِبلذي منع  من اِلغتسال  َوَِل تَ قح

يْما ( قال ا . [. فضحك رسول هللا صلف هللا عليه وسلم ومل يق  جيئْ 29]النساء:  أَن حُفَسُكمح إينَّ هللَا َكاَن بيُكمح رَحي

 ،: الحديث إسناده صحيح.509صحيح السيرة النبوية، ص في إبراهيم العلي
 ام من هذه القصة: بع  اَحك العلماء ولقد استنبط

 .التيمم يقوم مقام ال س  ِبلنسبة للجنا مع وجود املاء إذا خش  أن يؤدي استفدام املاء إو الضرر -أ
 . جيوز اِلجتهاد يف عهده  -ب

 . َتوز إمامة املتيمم ِبملتوضئ -ج

ْن وصلته به السرعة يف أخذ عمرو للقر يدل علف اجتهاد عمرو بن العاص ووفور عقله، ودقة استنباطه  -د
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 . وهو مل مي  علف إسَلمه أربعة أجهر
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 :أحداث إضافية في فتح مكة

وقف عمرو بن فيف املدينة، دخلوا خرج عمرو بن سامل ا زاع ، يف أربعني من خزاعة، حَ  االستغاثة : -
 وهو جالس يف املسجد بني ظهراين النا  فقال:  سامل علف رسول هللا 

 حلف أبينا وأبيه اَتلدا      اي رب إين نجد  ُممْدا 
 َُثت أسلمنا فلم ننزع يدا    د كنتم ُولْدا، وكنا والْدا ق

 وادع عباد هللا أيتوا مددا   نصْرا أعتدا  هداك هللافانصر 
 إن سيم خسفا وجهه تربدا    فيهم رسول هللا قد َتردا 

 إن قريْشا أخلفوك املوعدا   يف فيلَ كالبحر جيري مزبْدا 
 وجعلوا َل يف )َكَداءي( ُرصَّدا    يَاقك املؤكدا ونقضوا م

 وهم أذل وأق  عددا    أدعو أحدا وزعموا أن لستُ 
 وقتلون ركَّعا وُسجَّدا     هم بيتون ِبلوتري هّجدا 

عر  السحاب من السماء قال: ،   «ُنصرت اي عمرو بن سامل!. ِل نصرين هللا إن مل أنصر ب  كعا: »فقال النيب 
 ه السحابة لتسته  بنصر ب  كعا .إن هذ
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  : اسالم أبي سفيان -
 إسَلم أيب سفيان بن احلار  بن عبد املطلا وعبد هللا بن أمية:

خرج أبو سفيان بن احلار  وعبد هللا بن أمية بن امل رية من مكة  فلقيا رسول هللا بَنية العقاب فيما بني مكة 
سلمة فقالت: اي رسول هللا ابن عمك، وابن عمتك وصهرك، واملدينة، فالتمسا الدخول عليه، فكلمته أم 

فقال: ِل حاجة َل فيهما؛ أما ابن عم  فهتك عرض ، وأما ابن عمِت وصهري فهو الذي قال َل ككة ما 
فقال: وهللا ليخذنن رسول هللا صلف  -ومع أيب سفيان بن احلار  ابن له-قال، فلما خرج ا َب إليهما بذلك 

و آلخذن بيد اب  هذا،   لنذها يف اَر  حَ منوت عطْشا أو جوْعا، فلما بلغ ذلك هللا عليه وسلم أ
، وأنشد مه واعتذاره عما كان مضف فيهرقَّ ْلما، فدخَل عليه، فخنشده أبو سفيان قوله يف إسَل رسول هللا 
  أبياَتْ منها:

 خي  ُممدي  لت  لا خي  الَلت       لعمرك إين يوم أمح  راية

 فهذا أواين حني أهدق وأهتدي        احلريان أظلم ليلهلكاملدجل

 علف هللا من طردته ك  مطرد      هاد  غرُي نفس  ودل   هداين

 أبر وأوىف ذمة من ُممد     وما محلت من نقة فوق ظهرها
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  أنت طردت »يف صدره، فقال:  )إو هللا من طردت ك  مطرد(، ضرب رسول هللا  فلما أنشد رسول هللا 
لرمحة والعفو والتسامح، ولقد  لعال  مع ع م جرمهما، يف مَال وقب  عذرمها، عنهما،  وعفا  «ك  مطرد

حسن إسَلمه، وكان له موقف و  ،كفَّر أبو سفيان بن احلار  عن أجعاره السابقة هبذه القصيدة البلي ة
 . مشرف يف اجلهاد مع رسول هللا يف معركة حنني

  : الدخول من َكداء -
املبدع حسان بن اثبت  حني هجا  هأن يدخ  الكداء الِت ِبعلف مكة حتقيْقا لقول جاعر  النيب  وحرص

 : ومنهاهذه القصيدة من أروع ما قال حسان  و قريشا وأخَبهم ِبن خي  هللا تعاو ستدخ  من كداء  

 داء تَري النقع موعدها كَ    عدمنا خيلنا إن مل تروها 

ََ  ف أكتافهاعل    مص يات   اَعنةينازعن   مجع عنان الفر   ..  الرماح           ال ماء   سَ ا

 مسرعات   ..  مجع مخار                   النساء  ِب ُُمري مهن لطّ ت     متمطرات  ت   جيادن 

 وكان الفتح وانكشف ال طاء    فإما تعرضوا عنا اعتمرن

 يعز هللا فيه من يشاء     وإِل فاصَبوا جلَلد يوم

 وروح القد  ليس له كفاء     ي  رسول هللا فيناوجَب 

This file was downloaded from QuranicThought.com



98 
 

 إو أن قال:

 رسالة   ..   ظهر    ا فاء  برحفقد  لةْ ل َ م َ     أِل أبلغ أِب سفيان ع  

 ا اإلماء وعبد الدار ساديفُ     ِبن سيوفنا تركتك عبْدا

 وعند هللا يف ذاك اجلزاء     هجوَت ُممْدا فخجبُت عنه

 فشركما  ريكما الفداء    ! أيفجوه ولست له بكفء؟

 أمني هللا جيمته الوفاء   هجوت مبارْكا برًّا حنيْفا 

 وحيمده وينصره سواء   أمن يهجو رسول هللا منكم 

 لعر  ُممد منكم وقاء    فإن أيب ووالده وعرض 

   وحبري ِل تكدره الدِلء   ساين صارم ِل عيا فيه ل

    

 

ه وسلم علف دخوله من كداء ما جاء عن ابن عمر رض  هللا عنهما قال: وِما يؤيد حرص النيب صلف هللا علي
ملا دخ  رسول هللا صلف هللا عليه وسلم عام الفتح رأق النساء يلطمن وجوه ا ي  ِب مر؛ فتبسم إو أيب 
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 فخنشده قوله: « اي أِب بكر  كيف قال حسان؟»بكر فقال: 

 تلطمهن ِب ُُمر النساء  ت   جيادن متمطرات
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 :فوائد من فتح مكة

بدخول  كان لفتح مكة نتائج كَرية: فقد دخلت مكة حتت نفوذ املسلمني، وحتققت أمنية الرسول  .1
 . قريش يف اإلسَلم  فخصبح املسلمون قوق ع مف يف جزيرة العرب

حتقَ وعد هللا ِبلتمكني للمؤمنني الصادقني بعد ما ضحوا النصر مع الصَب والعاقبة للمتقني، فقد  .2
 . ِبل اَل والنفيس  وحققوا جروط التمكني وأخذوا ِبسبابه

فوق  ، يصعد اليوم«أحد أحد»وهو يردد:  احلديدو  ِبَغَللعذب يف بطحاء مكة الذي كان ِبَمس يبَلل ف
 الكعبة مؤذْن للصَلة، ويرفع نداء احلَ .

سيئايفم وغن كانت  يف قصة حاطا در  يف التسامح مع أه  الفض  والتقدم يف اإلسَلم، وال   عن  .3
 كبرية .

  يؤخذ يف اِلعتبار حسنايفم وقدرهم مع النصح والتسديد .فإذا وقع عامل أو داعية يف خطخ ينب   أن 

ويف قصة حاطا أيضُا الدِللة علف أن مواِلة الكفار فيها تفصي : فمنها ما هو كفر أكَب خمرج من  .4
 حلد الكفر .امللة وهو التوَل الكام ، ومنها ما هو معصية ِل تص  

 مع أيب سفيان وقوله )من دخ  دار أيب سفيان( در  يف دعوة علية القوم : يف تعام  النيب  .5
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من حيث َّتصيصهم كا يشبع ما تتطلع إليه نفوسهم، وتذكريه ِبن مكانتهم يف قومهم لن تنتقص يف اإلسَلم، 
 إلمياَنم . إن هم أخلصوا ونصروا الدين . ويف هذا تَبيت ْلم علف اإلسَلم وتقوية

إبيقاد عشرة ِْلف نر  يف حبس أيب سفيان كضيَ الوادي، حَ متر به جنود هللا ، وأمر رسول هللا  .6
يف ليلة واحدة ، استعمال للحرب النفسية، للقضاء علف روح املقاومة عند زعيم مكة، والتخاري علف معنوايت 

  يفكروا يف أية مقاومة،قريش، وحتطيم نفسيات أعدائه والقضاء علف معنواييفم حَ ِل

 :در  يف العفو والصفح .7
فقد ودعوته، ورغم قدرة اجليش اإلسَلم  علف إِبديفم   رغم أنواع اَذق الِت أحلقها أه  مكة ِبلرسول 

 .عفْوا عامًّا نلوا 
د وقد ترتا علف هذا العفو العام حفظ اَنفس من القت  أو السيب  وإبقاء اَموال املنقولة واَراض  بي

أصحاهبا  وعدم فر  ا راج عليها، فلم تعام  مكة كما عوملت املناطَ اَخرق املفتوحة عنوة؛ لقدسيتها 
 . وحرمتها، فإَنا دار النسك  ومتعبد ا لَ  وحرم الرب تعاو

 ِل َماملة يف احلَ وإنكار ا طخ ولو مع خيار اجملاهدين: .8
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اللهم إين أبرأ إليك »ورفع يديه إو السماء قائَل:  غضاعلف خالد قت  ب  جذمية، ب   فقد أنكر النيب 
سوِل منه واجتهاْدا خاطْئا  وذلك بدلي  أن الرسول  كان  قت  خالد لب  جذميةمع أن ..  «ِما صنع خالد

 . صلف هللا عليه وسلم مل يعاقبه علف فعله

 إنه ِل ينب   لنيب أن يكون له خائنة أعني: .9
مكة وقد أهدر  سرح قد أسلم وكتا الوح    ارتد  فلما دخ  رسول هللا كان عبد هللا بن سعد بن أيب ال

طويَل   قال:  دمه فر إو عَمان وكان أخاه من الرضاعة فلما جاء به ليستخمن له صمت عنه رسول هللا 
أما كان فيكم رج  رجيد يقوم إو هذا حني »ملن حوله:  فلما انصرف مع عَمان قال رسول هللا «  نعم»
إنه ِل ينب   لنيب أن يكون له خائنة »: فقالوا: اي رسول هللا، هَل أومخت إلينا؟ فقال «ين قد صمت فيقتله؟ْر

 . إن النيب ِل يقت  إبجارةويف رواية: «. أعني
 بعد ذلك ووِله عمر بع  أعماله   وِله عَمان.  عبدهللا قال ابن هشام: وقد حسن إسَلم

 . يف بيتهصَلة الصبح أو بعد انقضائها  ساجد يفوقال ابن كَري: ومات وهو 
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  :والطائف فوائد من غزوة حنين
لتوحيد ا الص اتصورهم  يدل علف عدمذات أنواط أن جيع  ْلم  بع  حديَ  العهد ِبجلاهليةطلا  .1

م ما يف طلبهم من معاين الشرك  وحذرهم من ذلك  ومل يعاقبهم أو ْل النيب فخوضح رغم إسَلمهم، 
، وهذا يدل علف التما  العذر حلديث العهد ِباهلية، ومَله الشاب حبدااة عهدهم ِبإلسَلميعنفهم؛ لعلمه 

 حديث العهد ِبملعصية وال فلة .
أن يكون  َنه ِل يشَتط فيمن َرج للجهاد دلي  علف ِبملشاركة يف اجلهاد؛ ْلم  لرسول  ، يف ماح ا .2

 وإمنا يعلم ووجه وهو علف خري .كام  اإلميان نق  العقيدة مائة يف املائة كما يقال، 

 اإلعجاب ِبلكَرة حيجا نصر هللا: .3
ن الكر  عن ذلك بقوله: )  َرُتُكمح وقد عَب القْر َم ُحَننيح  إيذح َأعحَجبَ تحُكمح َكَ ح َلَقدح َنَصرَُكُم هللُا يفي َمَواطيَن َكَيريَة  َويَ وح
ََرح ُ  ْئا َوَضاَقتح َعَليحُكُم ا بيرييَن (فَ َلمح تُ  حني َعنُكمح َجي ح ُتم مُّدح َا رَُحَبتح  َّ َولَّي ح  .  كي

 وعوام  النصر يف حنني:  اْلزميةأسباب  .4
 ا يف مكةضعاف اإلميان الذين أسلموا حديَْ  وجود( 3دد املشركني ( كَرة ع2العجا (1 :اْلزميةأسباب  -أ

ِبحسن  ا جيشهورتووضع الكمائن والرماة  فرتا الرماةمالك بن عوف سبَ ِبيشه إو حنني  أن( 4
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 ، وِبغت املسلمني .يتئصفوف رُ 
( 2 ب لته وهو علفب  تقدم  و عدوه  يف القتال وعدم تراجعه الرسول  ابات( 1 :النصرعوام   -ب

خطخ عسكري ( أعمف هللا هوازن فوقعت يف 3لنداء قائدهم وخاصة كبار الصحابة  اجلنوداستجابة  سرعة
 القتالإو ساحة  للعودةفرصة ال اهِما أعطفراره،  بعدجليش اإلسَلم  وهو عدم اِلستمرار يف مطاردة ا  قات 

واِلست ااة ِبهلل عز وج ، فقد كان الرسول  اِلستعانة(5 الكفار وجوه يف النيب رماها  الِتاحلصف،  رمية(4
َهاملَّح  ُجُنوْدا َوأَن حَزلَ ) زوة املَلئكة يف ال ( نزول6 اَعداء علفيلح علف هللا يف الدعاء ِبلنصر   ( . تَ َروح

 ال نائم وسيلة لتخليف القلوب: .5
وكان ، رأق صلف هللا عليه وسلم أن يتخلف الطلقاء واَعراب ِبل نائم سليْفا لقلوهبم حلدااة عهدهم ِبإلسَلم

 . اْلدف من هذا العطاء اجملزي هو حتوي  قلوهبم من حا الدنيا إو حا اإلسَلم
ان بشاجة القلا، بي  اإلغراء والتشجيع يف أول اَمر حَ َالط اإلميوالتخليف ْلذه الطائفة إمنا هو من ق

مالك: إن كان الرج  ليسلم ما يريد إِل الدنيا  فما يسلم حَ يكون كما قال أنس بن ويتذوق حَلوته ..  
 . اإلسَلم أحا إليه من الدنيا وما عليها
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هذا اِلعَتا   فراعف ، هم البشريةحبكم طبيعتقسمة ال نائم اَنصار من  بع سار عندما  موقفه  .6
وعم  علف إزالة التوتر  وبني ْلم احلكمة يف تقسيم ال نائم  وخاطا اَنصار خطاِْب إميانيًّا عقليًّا عاطفيًّا 

 . ، فكيف لو حضر املوقفإِل البكاءعندما مير به  وجدانيًّا، ما ميلك القارئ

 الصَب علف جفاء اَعراب: .7
حَ أجلخوه إو ججرة  الكَري من الصَب علف جفاء اَعراب  وطمعهم يف اَموال  لقد ظهر من رسول هللا 

 ا وْلم مربْيا ومصلْحا .فكان هبم رحيمْ  وتعلقوا بردائه،
هللا إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه هللا، قال: قال بعضهم يف قسمة ال نائم يوم حنني: ووقد 

يرحم هللا موسف؛ قد أوذي »  قال: « فمن يعدل إن مل يعدل هللا ورسوله؟!» قال:و ت ري وجهه  فلما أخَب 
 .« ِبكَر من هذا فصَب

 تعامله مع هوازن ملا أسلمت: .8
هوازن وحلفاءها  القبيلة الع يمة ن يكساهبا أمع خصومه مرنة إو أبعد احلدود؛ استطاع  سياسته كانت 

 .ا قوق الوانية يف املنطقة رأ  حربة يضرب هب هاإو صف اإلسَلم، واَّتذ من
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الدروع من  جواز اِلستعانة ِبملشركني إذا واَ هبم، وكان احلكم ال الا للمسلمني، كما استعار النيب  .9
 صفوان بن أمية .

يف حنني امرأة قد قتلت فقال: ما   اَص  أنه ِل جيوز قت  اَطفال والنساء والشيوخ ، وقد رأق النيب  .10
 حسن صحيح :2/144األلباني في صحيح سنن أبي داود وقال اود وابن ماجه أبو درواه  كانت هذه لتقات  .

 ولكن يستَىن من هذا إذا جاركوا يف القتال وأعانوا برأي أو فع  أو قول فإَنم يقتلون، وْلذا أقر النيب 
ف مالكْا قت  دريد بن الصمة وهو جيخ قد جاوز املائة لكن ملا كان من رأيه وخروجه مع قومه وإن كان خال

 يف رأيه، كما قال:
 فلم يستبينوا الرجد إِل ضحف ال د               أمريفم أمري كنعرج اللوق

  غوايتهم وأن  غري مهتد        فلما عصوين كنت منهم وقد أرق

 زية أرُجدغويت وإن َترجد غَ             وما أن إِل من َغزييّة إن غوت
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 :فوائد من غزوة تبوك

 الِت حدات يف ال زوة:  تاملعجزابع   .1
 السحاب لدعاء نبيه ِبلسقيا: يرس هللا تعاو  -1
إو رسول هللا صلف  ذلك فشكواوِل ماء ْلم،  النا َثود، أصبح  حجرالنيب صلف هللا عليه وسلم  جاز ملا

- فخرس  هللا لمني،واستسقف ملن معه من املس ربه،رسول هللا صلف هللا عليه وسلم  فدعا  هللا عليه وسلم
 . فخمطرت حَ ارتوق النا ، واحتملوا حاجتهم من املاء سحابة -سبحانه وتعاو

 ريح جديدة والتحذير منها: هببوباإلخبار  -2
وأمرهم ِبن حيتاطوا َنفسهم   ستها جديدة ارحيْ  ِبنيف تبوك  أصحابههللا صلف هللا عليه وسلم  رسول أخَب

 .ودواهبم 
: ستها هللا  رسولأيب محيد قال: وانطلقنا حَ قدمنا تبوك فقال  روق مسلم يف صحيحه إبسناده إو

 ) رحلة جوية من تبوك إلى حائل بدون تذاكر وال طائرات( .حَ ألقته ِبب  طيئ لريحريح جديدة، فقام رج  فحملته ا الليلةعليكم 

 
من  ال اهرةملعجزة يف جرحه علف صحيح مسلم معقبا علف هذا احلديث: هذا احلديث فيه هذه ا النووي قال
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 من القيام وقت الريح.  الضرروخوف  ِبمل ياخباره صلف هللا عليه وسلم إ
 تبوك واإلخبار كا ستكون عليه من خصا: عنيتكَري ماء  -3
وإنكم   إنكم ستختون غدا إن جاء هللا عني تبوك»رسول هللا صلف هللا عليه وسلم:  قال :بن جب   معاذ عن

 إليهافجئناها وقد سبقنا « لنهار، فمن جاءها منكم فَل ميس من مائها جيئا حَ ْوا يضحفلن ستوها حَ 
ه  »ا رسول هللا صلف هللا عليه وسلم: ممن ماء، فسخْل بش ء (2)تب   (1)رجَلن، والعني مَ  الشراك

أن يقول،    هللاْلما ما جاء  وقالقاِل: نعم، فسبهما النيب صلف هللا عليه وسلم « جيئا؟ مائهامسستما من 
يديه  فيهصلف هللا عليه وسلم  هللاوغس  رسول   غرفوا ِبيديهم من العني قليَل قليَل حَ اجتمع يف ج ء

رسول هللا صلف هللا عليه وسلم  قال.   .  كاء منهمر حَ استقف النا فجرت العنيفيها  أعاده   ه ووجه
  . كما يف صحيح مسلم« قد ملئ جنانْ ما هاهنا  يوجك اي معاذ إن طالت بك حياة أن ترق»بن جب :  ملعاذ
زالت تبوك حَ اليوم متتاز ِبناَنا وبساتينها  ماو  الزمن،فَتة قليلة من  بعد الرسول  بهحتقَ ما أخَب  ولقد

 . وخنيلها ومتورها

 :الطعامتكَري  -4
                                                

 و سير النعل ومعناه ماء قليل جدا. ( الشراك: ه1)
 بض: بفتح التاء وكسر الموحدة وتشديد الضاد ومعناه تسيل. ( ت2)
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لو أذنت لنا   ول هللاأصاب النا  َماعة، فقالوا: اي رس تبوككانت غزوة   ملا :سعيد ا دري  أبو قال
: اي فقال، فجاء عمر «افعلوا»وأدمنا، فقال ْلم رسول هللا صلف هللا عليه وسلم:  فخكلنا (3)فنحرن نواضحنا

رإَنم إن فعلوا ق  ال َّ   رسول هللا ادعهم بفض  أزوادهم،   ادع ْلم ِبلَبكة، لع  هللا جيع  يف  ولكن (4)هح
  دعاهم بفض  أزوادهم فجع  الرج  جي ء  فبسطه، (5)وسلم بنطع صلف هللا عليه هللاذلك، فدعا رسول 

ِبلكسرة حَ اجتمع علف النطع يف ذلك ج ء يسري،   دعا عليه  واآلخربكف الذرة، واآلخر بكف التمر، 
 وه،مألفخخذوا من أوعيتهم حَ ما تركوا من املعسكر وعاء إِل « خذوا يف أوعيتكم»: ْلمِبلَبكة،   قال 

هللا وأين  إِلأجهد أن ِل إله »حَ جبعوا، وفضلت منه فضلة، فقال رسول هللا صلف هللا عليه وسلم: وأكلوا 
 . (6)«فتحجا عنه اجلنة غري جاكّ   هبما عبد   ِل يلقف هللاَ   رسول هللا

وأصحابه تبني فيها صدق املؤمنني من  لقد كانت هذه ال زوة ب روفها الصعبة اختبارْا جديدْا للنيب  .2
 . املنافقني الذين رضوا ِبحلياة الدنيا وَّتلفوا عن رسول هللا  ظهر كذبصار واملهاجرين و اَن

ن جلرائمهم يف تبوك: .3  خطر املنافقني وفضح القْر

                                                
 ( نواضحنا: جمع ناضح وهي اإلبل التي يسقى عليها. 3)
 ( النطع: بساط من الجلد. 5)             ( الظهر: ما يحمل عليه من اإلبل. 4)

 

 (. 198 -21/196( الفتح الرباني )6)
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ألسنة، وِل  أكذبوِل   ما رأينا مَ  قرائنا هؤِلء، ِل أرغا بطونوأصحابه وقالوا:  عندما استهزؤوا ِبلنيب 
ن ).. فنزل ا أج  عند اللقاء َا ُكنَّا خَنُوُ  لقْر ُتمح  َونَ لحَعاُ َولَئينح َسخَلحتَ ُهمح لَيَ ُقوُلنَّ إيمنَّ هللي َوْاَيتيهي َوَرُسوليهي ُكن ح ُق ح َأِبي

زيُئوَن ( تَ هح  . َتسح

هللي َما قَاُلوا  حَيحليُفونَ ) :، فخنزل هللااغتيال رسول هللا  حاولوا  ََلميهيمح َقاُلوا َكليَمَة الحُكفحري وَكَ  َوَلَقدح ِبي َفُروا بَ عحَد إيسح
َاَومَهُّوا    .( املَح يَ َناُلو  كي
يف  وهوابن كَري أن الضحاك قال: إن نفرا من املنافقني مهوا ِبلفتك ِبلنيب صلف هللا عليه وسلم  ذكر وقد

 . نزلت فيهم هذه اآلية رجَلوكانوا بضعة عشر   غزوة تبوك يف بع  اللياَل يف حال السري
جيمع  لفقهية يف تبوك جواز اجلمع للمسافر ، وإن كان نزِْل ومل جيد به السري، فقد كان من اَحكام ا .4

وهو نزل يف تبوك رفقْا ِبلنا  .. وْلذا إن احتاج املسافر النازل مجع، وإن مل حيتج اَوو أن ِل جيمع فإن 
 مجع فَل حرج عليه لوجود رخصة السفر .

 درو  .قضية مسجد الضرار فيها الكَري من ال .5
 فك  عم  وإن كان صاحلاْ يف ال اهر، فإن النية الفاسدة حتوله إو عم  فاسد .
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منه اإلضرار  يرادأي عم  ضد  اَمَ  الضرار هو التصرف مسجداَمر هبدم  من قام به الرسول  ما  إن 
 . حبسمه وإزالة ْاثره ِبملسلمني وتفريَ كلمتهم

يف  ركا يكونو  .. طنه لسحَ اإلسَلم أو تشويههاإلسَلم وِب نشاط ظاهره ك   ضرارالمسجد  حبكميلحَ و 
وه  يف احلقيقة  تتحد  عن اإلسَلم أوَمَلت أوقنوات فضائية وكتا وحبو أوتن يمات  تشكيَلتصورة 

 تطعن فيه وتلبس علف النا  فهمهم له .

، فهو ملحَ غري مشروع غر ك  ما يتفذ ِما هو يف ظاهره مشروع، ويريد متفذوه حتقيَ :  قاعدةال
 . ِبملسجد الضرار

 إو بث مومهم بني أبناء املسلمني هبايقيمون مدار  ِبسم الدر  والتعليم ليتوصلوا اليوم أعداء اإلسَلم 

مستشفيات ِبسم ، و الَقافة وال ر  منها خلفلة العقيدة السليمة يف القلوب ِبسموكذلك يقيمون املنتدايت 
وقد   املرضف والضعفاء وصرفهم عن دينهم علفنية وال ر  منها التخاري احملاف ة علف الصحة وا دمة اإلنسا
 .ذريعة للتوص  إو أغراضهم الدنيئة  -يف بَلد إفريقيا ِلسيما-اَّتذوا من البيئات اجلاهلة والفقرية 

 منها:درو  وفوائد كَرية الََلاة الذين خلفوا قصة  ويف .6
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 . النجاة سفينةالصدق  -1
   ا ري، وأن التسويف من أسباب التفلف، فإذا هبت الرايح فاغتنمها .احلث علف املبادرة يف عم -2

 إصَلح وتوجيه املفطئني .وأاره يف  الَتبوياْلجر  -3
 .املسلم كله لتنفيذ أمر املقاطعة واْلجر  اجملتمعة الصحابة و استجاب -4
 عا بن مالك املسلمني لك هجرانت   فرصة أن يسالصلييب  العدو فقد أراد هلل ورسوله: التامالوِلء  -5

 . فيه انزلَ إبسَلمه، مل يتخار به وِل قوايْ  امن هذا اِلختبار واِلبتَلء عزيزْ  اْ مركعبلكن  

 كما فع  كعا عند نزول توبته .  عند النعمة: هلل اجكرْ  العبادات من أنواع مشروعية -6
  . التصدق ِبملال..  حيم  البشرق الذيمكافخة ..  الشكرمنها: سجود 
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 :لوداع فوائد من حجة ا

 مرحلة النضج الِت وصلت إليها اَمة: .1

وصلت اَمة اإلسَلمية يف السنة العاجرة مرحلة من النضج متقدمة  وكان ذلك يقتض  ملسات أخرية  
دائرة التلق  املباجر من خَلل استقباله الوفود  ومن خَلل رحلة احلج، فخوجد قاعدة عريضة حتم   فوسع 
 .دعوته 

 ع الصلة ِبجلاهلية واِلبتعاد عن الذنوب:تربية اَفراد علف قط .2
إو أمهية قطع املسلم عَلقته ِبجلاهلية، أواثَنا، واثرايفا، يف خطبة الوداع فقد أجار صلف هللا عليه وسلم 

 . ورِبها، وغري ذلك
يف خطبته ِبملرأة والرقيَ  وصف كما أ  الوقوف ِبانا الضعيف، وعلف  اَخوة يف هللاتربية اجملتمع علف  .3
 ِل فض  لعريب علف عجم ( .) املساواة بني البشروعلف  ،
 .سنة الكتاب و ال :ْلمالرجوع إو مصدرين ِل اثلث ها ِبحل  مشاكللألمة و  حتديد مصدر التلق  .4
بصورة عملية،  كباجرة ما يراد تعليمه العمل  التعليم اَساليا التعليمية من خطا حجة الوداع: من  .5

 . «مخذوا ع  مناسكك: »كما قال 
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 بع  اَحكام الفقهية املستنبطة من حجة الوداع: .6
 . كما أفطر   إفطار احلاج يوم عرفة -أ

بعرفة إذ  كيف يفع  كن تويف ُمرما؟ قال ابن عبا  رض  هللا عنهما: بينما رج  واقف مع رسول هللا   -ب
ء وسدر  وكفنوه يف اغسلوه كا»فقال:  فذكر ذلك للنيب  -أو قال فخوقصته-وقع عن راحلته، فوقصته 

 رواه البفاري.«فإن هللا يبعَه يوم القيامة ملبْيا اوبني، وِل حتنطوه وِل َّتمروا رأسه
 ه  جيوز احلج عن ال ري؟  -ج

قال ابن عبا  رض  هللا عنهما: كان الفض  رديف رسول هللا صلف هللا عليه وسلم، فجاءت امرأة من 
وجع  النيب صلف هللا عليه وسلم يصرف وجه الفض  إو الشَ خَعم  فجع  الفض  ين ر إليها وتن ر إليه، 

اآلخر، فقالت: اي رسول هللا إن فريضة هللا علف عباده يف احلج أدركت أيب جيْفا كبريْا ِل يَبت علف الراحلة، 
 رواه البفاري.وذلك يف حجة الوداع.« نعم»أفخحج عنه؟ قال: 

 :( ِل حرج  ِل حرج)منهج التيسري -د
 بن عمرو بن العاص رض  هللا عنهما: وقف رسول هللا صلف هللا عليه وسلم علف راحلته، فطفَ قال عبد هللا
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ن  يسخلونه فيقول القائ : اي رسول هللا، إين مل أكن أجعر أن الرم  قب  النحر فنحرت قب  الرم ، فقال 
جعر أن النحر قب  احللَ، قال: وطفَ ْخر يقول: إين مل أ« فارم وِل حرج»رسول هللا صلف هللا عليه وسلم: 
قال: فما معته ُيسخل يومئذ عن أمر، ِما ينسف املرء وجيه  «  ا ر وِل حرج»فحلقت قب  أن أ ر، فيقول: 

رواه «افع  وِل حرج»من تقد  بع  اَمور قب  بع  وأجباهها، إِل قال رسول هللا صلف هللا عليه وسلم: 

 . البفاري
من أراد املزيد فلرياجع ما كتبه اَلباين عن حجة الوداع  فقد  ص هذه بع  اَحكام املفتصرة  و  -

احلجة يف اانتني وسبعني مسخلة  وكتاب )الوصية النبوية لألمة اإلسَلمية( للدكتور فاروق محادة  فقد مجع من 
 .السري َثانية واَلاني بندا    قام بتحليلها وَّترجيها ادر اَدبية واحلديَية وكتا أه  املص
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 : ئد من وفاة الرسول فوا

فليذكر  كم مصيبة  إذا أصاب أحدَ : »قال وْلذا من أع م املصائا يف الدين..  كانت وفاته  .1
ان ر: السلسلة الصحيحة لأللباين رقم الطَباين وغريه وصححه اَلباين « يب  فإَنا أع م املصائا مصيبته
1106 

يصاب هبا املسلم بعده إو يوم القيامة، انقطع    َن املصيبة به أع م من ك  مصيبةوصدق رسول هللا 
الوح ، وماتت النبوة، وكان أول ظهور الشر ِبرتداد العرب  وغري ذلك، وكان أول انقطاع ا ري وأول 

 . . فك  مصيبة يفون دون املصيبة به . نقصانه

 مة اَمة .يف إمامة الصَلة، إجارة ِلستفَلفه يف إما عندما استفلفه النيب  بكر  فض  أيب .2

 َخَلتح مين قَ بحليهي َوَما ُُمَمَّد  إيِلَّ َرُسول  َقدح اآلية: )وتَلوته  عند موت النيب وعلمه  وججاعته ابات أيب بكر  
 تفالرُُّسُ ( .

قال القرطيب: هذه اآلية أدل دلي  علف ججاعة الصديَ وجراءته، فإن الشجاعة واجلراءة حدمها ابوت 
  ف هرت ججاعته وعلمه، قال النا : مل ، وِل مصيبة أع م من موت النيب القلا عند حلول املصائا

ميت رسول هللا صلف هللا عليه وسلم ومنهم عمر، وخر  عَمان، واستففف عل ، واضطرب اَمر  فكشفه 
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  (4/222تفسير القرطبي ) . اه  الصديَ هبذه اآلية حني قدومه من مسكنه ِبلسنح
من مصيبة درأها عن اَمة! وكم من فتنة كان املفرج علف يديه! وكم من  فرحم هللا الصديَ اَكَب، كم

ن والسنة، الِت خفيت علف مَ  عمر  ! فاعرفوا للصديَ مشكلة ومعضلة كشفها بشها اَدلة من القْر
 . حقه، واقدروا له قدره، وأحبوا حبيا رسول هللا صلف هللا عليه وسلم  فحبه إميان وب ضه نفاق

بكر أيضْا : دور وأار العلماء الراسفني واَئمة املهديني عند الفنت واضطراب النا  .. ويف موقف أيب  .3
 ومن أع م أسباب ابايفم وتَبيتهم النا  هو رد اَمر إو الكتاب والسنة والصدع بكلمة احلَ .

 أمهية اإلمامة واحلفاظ علف وحدة كلمة املسلمني : .4
بكر ِب َلفة،  إجراء املفاوضات واإلجراءات ملبايعة أيب ته ما سعف فيه الصحابة بعد وفا أولْلذا كان و 

حَ ِل جيد الشيطان سبيَْل إو تفريَ كلمتهم، ومتزيَ مشلهم، وِل تلعا اَهواء بقلوهبم، وليفارق رسول هللا 
 . صلف هللا عليه وسلم هذه الدنيا وكلمة املسلمني واحدة، ومشلهم منت م

، وفيه أيضْا أن اِلبتَلء ِبَمرا  والشدائد يف  مل ينج منها النيب  التنبيه لشدة سكرات املوت الِت .5
 حياة وعند املمات؛ سنة هللا يف أوليائه رفعة لدرجايفم عند هللا تعاو .
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 . التحل  من م امل العباد واداء احلقوق إو أهلها قب  املوت .. كما حرص علف ذلك النيب  .6

فر يف وسط )وهو احل والشَجهة القبلة( فر يف للحد )وهو احلأن ا ، حلد قَب رسول هللا فائدة يف  .7
 . َن هللا تعاو ِل َتار لنبيه إِل اَفض  أفض القَب( 

جائزان، لكن إذا كانت اَر  صلبة ِل ينهار تراهبا فاللحد أفض ،  وقد أمجع العلماء علف أن اللحد والشَ
   .وإن كانت رخوة تنهار فالشَ أفض

 : ة يف الرسول بع  مراا  الصحاب .8
 :   يف موت رسول هللا بن اثبتحسان جاعر اإلسَلم ا قاله ِم -

 كح  اَرمد  كحلت م قيها  ما ِبل عينك ِل تنام كخَنا 
 اي خري من وطئ احلصف ِل تبعد   جزعا علف املهدي أصبح اثواْي 
   غيبت قبلك يف بقيع ال رقد  وجه  يقيك الَتب ْلف  ليت  

 يف يوم اِلانني النيب املهتدق   دت وفاته ِبيب وأم  من جه
 اي ليت  مل أولد متلددا   ف للت بعد وفاته متبلدا 
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 اي ليت  صبحت سم اَسود   أأقيم بعدك ِبملدينة بينهم؟! 
 ولدته ُمصنة بسعد اَسعد   اي بكر ْمنة املبارك بكرها 
 من يهد للنور املبارك يهتدي   نورْا أضاء علف الَبية كلها 
 إِل بكيت علف النيب ُممد    وهللا أمع ما بقيت هبالك 
 يف جنة تَىن عيون احلسد    اي رب فامجعنا معا ونبينا 

 اي ذا اجلَلل وذا العَل والسؤدد   يف جنة الفردو  فاكتبها لنا 

 : صاحبه يبك   أبو بكر الصديَوِما قاله  -
 ور ضاقت عل َّ بعرضهن الد   ملا رأيت نبينا متجندِْل 

 والع م م  ما حييت كسري   ارَتع قليب عند ذاك ملوته ف
 والصَب عندك ما بقيت يسري  أعتيَ وحيك!! إن خلك قد اوق
 ُغيبت يف حلد عليه صفور   اي ليت  من قب  مهلك صاحيب

 تعيا ْلن جوانح وصدور    فلتحدان بدائع من بعده
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 (املشهور )ليس أبو سفيان بن حرب:رسول العم  ابن أبو سفيان بن احلار  بن عبد املطلاقال ِما و  -
 ولي  أخ  املصيبة فيه طول     أرقت فبات ليل  ِل يزول
 أصيا املسلمون به قلي    وأسعدين البكاء وذاك فيما
 عشية قي : قد قب  الرسول   لقد ع مت مصيبتنا وجلَّت
 تكاد بنا جوانبها متي      وأضحت أرضنا ِما عراها

 يروح به وي دو جَبائي      التنزي  فينافقدن الوح  و 
 نفو  النا  أو كادت تسي     وذاك أحَ ما سالت عليه
 كا يوحف إليه وما يقول    نيب كان جيلو الشك عنا
 علينا والرسول لنا دلي     ويهدينا فَل خنشف مَلما

 وإن مل َتزع  فهو السبي    أفاطم  إن جزعت فذاك عذر
 وفيه سيد النا  الرسول    فقَب أبيك سيد ك  قَب
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 ه :تبكي عمة رسول هللا  صفية بنت عبد املطلاقالت ِما و  -
 وكنت بنا بْرا ومل تك جافيا   أِل اي رسول هللا كنت رجاءن 
 ليبك عليك اليوم من كان ِبكيا   وكنت رحيْما هاداْي ومعلْما
 ولكن ملا أخشف من اْلرج ْتيا    لعمرك ما أبك  النيبَّ لفقده
 وما خفت من بعد النيب املكاواي   كخن علف قليب لذكر ُممد
 علف جد  أمسف بيَرب اثواي   أفاطم  صلف هللا رب ُممد

ِبئ  ونفس  وماليا   فدق لرسول هللا أم  وخالِت   وعم  ْو
 ومت صليا العود أبلَج صافيا   صدقَت وبل ت الرسالة صادقا
 مره كان صافيا سعدن، ولكن أ  فلو أن رب النا  أبقف نبينا
 وأدخلت جنات من العدن راضيا    عليك من هللا السَلم حتية

 .انتهى ما تم تحريره من الفوائد واإلضافات لشرح كتاب روضة األنوار في سيرة النبي المختار 

 العبد الفقير سامي بن خالد الحمود إمام وخطيب جامع الصفدي بالربوة بالرياض. :ليفوتأ جمع
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