
 0202واصولو الفقو  –المحاضرة االولى للمرحلة االولى لمادة السيرة 

 عليو وسلم وأسرتو اهلل  نسب النبي صلى

 عليو وسلم اهلل  نسب النبي صلى

جزء اتفق عليو كافة أىل السير   : م إلى ثالثة أجزاءعليو وسلم ينقساهلل نسب نبينا محمد صلى 
   . عليو وسلم وينتهي إلى عدنافاهلل واألنساب، وىو الجزء الذي يبدأ منو صلى 

وجزء آخر كثر فيو االختالؼ، حتى جاوز حد الجمع واالئتالؼ، وىو الجزء الذي يبدأ بعد عدناف 
ال يجوز سرده، بينما جوزه آخروف   : ـ، وقالواوينتهي إلى إبراىيم عليو السالـ فقد توقف فيو قو 

ثم اختلف ىؤال المجوزوف في عدد اآلباء وأسمائهم، فاشتد اختالفهم وكثرت أقوالهم حتى   . وساقوه
، إال أف الجميع متفقوف على أف عدناف من صريح ولد إسماعيل عليو السالـ    . جاوزت ثالثين قوال 

إبراىيم عليو السالـ وينتهي إلى آدـ عليو السالـ، وجل االعتماد  أما الجزء الثالث فهو يبدأ من بعد
فيو على نقل أىل الكتاب، وعندىم فيو من بعض تفاصػيل األعمػار وغيرىػا ما ال نشك في بطالنو، 

   . بينما نتوقف في البقية الباقية

   : عليو وسلم بالترتيب اهلل وفيما يلى األجزاء الثالثة من نسبو الزكى صلى 

بن عبد المطلب ػ واسمو ش ي ب ة ػ بن ىاشم ػ واسمو عمرو ػ بن عبد اهلل محمد بن عبد   : الجزء األوؿ 
ر ػ  مناؼ ػ واسمو المغيرة ػ بن ق ص ى  ػ واسمو زيد ػ بن ك الب بن م ر ة بن كعب بن لؤى بن غالب بن ف ه 

واسمو قيس ػ بن ك ن انة بن خ ز ي م ة بن وىو الملقب بقريش وإليو تنتسب القبيلة ػ بن مالك بن الن ض ر ػ 
ر كة ػ واسمو عامػر ػ بن إلياس بن م ض ر بن ن ز ار بن م ع د  بن عدناف    . م د 

ما فوؽ عدناف، وعدناف ىو ابن أ د د بن اله م ي س ع بن سالماف بن ع و ص بن بوز بن   : الجزء الثانى 
ن يدالؼ بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخى قمواؿ بن أبي بن عواـ بن ناشد بن حزا بن بلداس ب

داف بن سنبر بن يثربى بن يحزف بن يلحن بن أرعوى بن  بن عيض بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن ح م 



عيض بن ديشاف بن عيصر بن أفناد ابن أيهاـ بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمى بن مزى بن 
   . يهما السالـعوضة بن عراـ بن قيدار ابن إسماعيل بن إيراىيم عل

ما فوؽ إبراىيم عليو السالـ، وىو ابن تار ح ػ واسمو آزر ػ بن ناحور بن ساروع ػ أو   : الجزء الثالث 
ساروغ ػ بن ر اع و بن ف ال خ بن عابر بن ش ال خ بن أر ف خ ش د بن ساـ بن نوح عليو السالـ بن المك بن 

ن وخ ػ يقاؿ  عليو السالـ ػ بن يػ ر د بن م ه الئيل بن قيناف بن أن وش بن  ىو إدريس النبي  : م توش لخ  بن أ خ 
يث بن آدـ ػ عليهما السالـ    . ش 

 

  األسرة النبوية

عليو وسلم باألسرة الهاشمية ػ نسبة إلى جده ىاشم بن عبد مناؼ ػ وإذف اهلل تعرؼ أسرتو صلى 
   : فلنذكر شيئ ا من أحواؿ ىاشم ومن بعده 

   : ػ ىاشم  1

ا أف ىاشم ا ىو الذي تولى السقاية والرفادة من بني عبد مناؼ حين تصالح بنو عبد مناؼ قد أسلفن
وبنو عبد الدار على اقتساـ المناصب فيما بينهما، وكاف ىاشم موسر ا ذا شرؼ كبير، وىو أوؿ من 

أطعم الثريد للحجاج بمكة، وكاف اسمو عمرو فما سمى ىاشم ا إال لهشمو الخبز، وىو أوؿ من سن 
   : لرحلتين لقريش، رحلة الشتاء والصيف، وفيو يقوؿ الشاعر ا

نت ين ع ج اؼ    ِ  عمرو الذي ى ش م  الثريد  لقومو ** ق وـ  بمكة م س 

 س ن ت  إليو الرحلتاف كالىما ** س ف ر  الشتاء ورحلة األصياؼ 

حد بني عدى بن ومن حديثو أنو خرج إلى الشاـ تاجر ا، فلما قدـ المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أ
النجار وأقاـ عندىا، ثم خرج إلى الشاـ ػ وىي عند أىلها قد حملت بعبد المطلب ػ فمات ىاشم بغزة 

ـ، وسمتو شيبة؛ لشيبة كانت في  294من أرض فلسطين، وولدت امرأتو سلمى عبد المطلب سنة 
، وكاف لهاشم أربعة رأسو، وجعلت تربيو في بيت أبيها في يثرب، ولم يشعر بو أحد من أسرتػو بمكػة



الشفاء، وخالدة، وضعيفة،   : وخمس بنات وىن  . أسد وأبو صيفي ونضلة وعبد المطلب  : بنين وىم
   . ورقية، وجنة

   : ػ عبػد المطلب  0

وكاف  ] قد علمنا مما سبق أف السقاية والرفادة بعد ىاشم صارت إلى أخيو المطلب بن عبد مناؼ 
لما صار شيبة ػ عبد المطلب ػ   [ ومو، كانت قريش تسميو الفياض لسخائوشريف ا مطاع ا ذا فضل في ق

فرحل في طلبو، فلما رآه   . وصيف ا أو فوؽ ذلك ابن سبع سنين أو ثماني سنين سمع بو المطلب
فاضت عيناه، وضمو، وأردفو على راحلتو فامتنع حتى تأذف لو أمو، فسألها المطلب أف ترسلو معو، 

فأذنت لو، فقدـ بو مكة مردفو على بعيره، اهلل إنما يمضى إلى ملك أبيو وإلى حـر   : فامتنعت، فقاؿ 
ويحكم، إنما ىو ابن أخى ىاشم، فأقاـ عنده حتى ترعرع، ثم   : ىذا عبد المطلب، فقاؿ  : فقاؿ الناس

ه من أرض اليمن، فولى بعده عبد المطلب، فأقاـ لقومو ما كاف آباؤ   [ دماف ] إف المطلب ىلك بػ 
   . يقيموف لقومهم،وشرؼ في قومو شرف ا لم يبلغو أحد من آبائو، وأحبو قومو وعظم خطره فيهم

ولما مات المطلب وثب نوفل على أركاح بد المطلب فغصبو إياىا، فسأؿ رجاال  من قريش النصرة 
نجدىم، ال ندخل بينك وبين عمك، فكتب إلى أخوالو من بني النجار أبيات ا يست  : على عمو، فقالوا

فسار خالو أبو سعد بن عدى في ثمانين راكب ا، حتى نزؿ باألبطح من مكة، فتلقاه عبد المطلب، 
، ثم أقبل فوقف على نوفل، وىو جالس في اهلل ال و   : المنزؿ يا خاؿ، فقاؿ  : فقاؿ حتى ألقى نوفال 

ابن أختى أركاحو  ورب البيت، لئن لم ترد على  : الحجر مع مشايخ قريش، فسل أبو سعد سيفو وقاؿ
رددتها عليو، فأشهد عليو مشايخ قريش، ثم نزؿ على عبد   : ألمكنن منك ىذا السيف، فقاؿ

فلما جرى ذلك حالف نوفل بني عبد شمس   . المطلب، فأقاـ عنده ثالث ا، ثم اعتمر ورجع إلى المدينة
نحن ولدناه كما   : لب قالواولما رأت خزاعة نصر بني النجار لعبد المط  . بن عبد مناؼ على بني ىاشم

ولدتموه، فنحن أحق بنصره ػ وذلك أف أـ عبد مناؼ منهم ػ فدخلوا دار الندوة وحالفوا بني ىاشم 
   . على بني عبد شمس ونوفل، وىذا الحلف ىو الذي صار سبب ا لفتح مكة كما سيأتى

   : ومن أىم ما وقع لعبد المطلب من أمور البيت شيئاف

 قعة الفيل حفر بئر زمـز وو 



أنو أمر في المناـ بحفر زمـز ووصف لو موضعها، فقاـ يحفر، فوجد فيو األشياء التي   : وخالصة األوؿ
دفنها الجراىمة حين لجأوا إلى الجالء، أي السيوؼ والدروع والغزالين من الذىب، فضرب األسياؼ 

   . مـز للحجاجباب ا للكعبة، وضرب في الباب الغزالين صفائح من ذىب، وأقاـ سقاية ز 

ما أنا بفاعل، ىذا أمر   : قاؿ . أشركنا  : ولما بدت بئر زمـز نازعت قريش عبد المطلب، وقالوا لو 
خصصت بو، فلم يتركوه حتى خرجوا بو للمحاكمة إلى كاىنة بني سعد ى ذ ي م، وكانت بأشراؼ الشاـ، 

ـ ينزؿ عليهم قطرة، فعرفوا تخصيص  عبد المطلب مطر ا،اهلل فلما كانوا في الطريق، ونفد الماء سقى 
عشرة أبناء، وبلغوا أف يمنعوه اهلل عبد المطلب بزمـز ورجعػوا، وحينئذ نذر عبد المطلب لئن آتاه 

   . لينحرف أحدىم عند الكعبة

أف أبرىة بن الصباح الحبشى، النائب العاـ عن النجاشى على اليمن، لما رأي العرب   : وخالصة الثانى
ة بني كنيسة كبيرة بصنعاء، وأراد أف يصرؼ حج العرب إليها، وسمع بذلك رجل من بني  يحجوف الكعب

ولما علم أبرىة بذلك ثار غيظو، وسار بجيش عرمـر ػ عدده   . كنانة، فدخلها ليال  فلطخ قبلتها بالعذرة
فيلة  9 ستوف ألف جندى ػ إلى الكعبة ليهدمها، واختار لنفسو فيال من أكبر الفيلة، وكاف في الجيش

فيال، وواصل سيره حتى بلغ الم غ م س، وىناؾ عبأ جيشو وىيأ فيلو، وتهيأ لدخوؿ مكة، فلما   11أو 
كاف في وادى م ح س ر بين المزدلفة ومنى برؾ الفيل، ولم يقم ليقدـ إلى الكعبة، وكانوا كلما وجهوه 

برؾ، فبيناىم كذلك إذ أرسل  إلى الجنوب أو الشماؿ أو الشرؽ يقـو يهروؿ، وإذا صرفوه إلى الكعبة
وكانت الطير أمثاؿ   . عليهم طير ا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكوؿاهلل 

الخطاطيف والبلساف، مع كل طائر ثالثة أحجار؛ حجر في منقاره، وحجراف في رجليو أمثاؿ الحمص، 
م أصابت، وخرجوا ىاربين يموج ال تصيب منهم أحد ا إال صارت تتقطع أعضاؤه وىلك، وليس كله

عليو داء اهلل بعضهم في بعض، فتساقطوا بكل طريق وىلكوا على كل منهل، وأما أبرىة فبعث 
   . تساقطت بسببو أناملو، ولم يصل إلى صنعاء إال وىو مثل الفرخ، وانصدع صدره عن قلبو ثم ىلك

باؿ خوف ا على أنفسهم من معرة وأما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب، وتحرزوا في رءوس الج
   . الجيش، فلما نزؿ بالجيش ما نزؿ رجعوا إلى بيوتهم آمنين

عليو وسلم بخمسين يوم ا أو بخمسة اهلل وكانت ىذه الوقعة في شهر المحـر قبل مولد النبي صلى 
قدمة ـ، وكانت ت 341وخمسين يوم ا ػ عند األكثر ػ وىو يطابق أواخر فبراير أو أوائل مارس سنة 



استولوا على اهلل لنبيو وبيتو؛ ألن ا حين ننظر إلى بيت المقدس نرى أف المشركين من أعداء اهلل قدمها 
تػ ن ص ر سنة  ـ،  42ـ، والروماف سنة  . ؽ 384ىذه القبلة مرتين بينما كاف أىلها مسلمين، كما وقع لب خ 
ذ ذاؾ، وأىل الكعبة كانوا ولكن لم يتم استيالء نصارى الحبشة على الكعبة وىم المسلموف إ

   . مشركين

فالحبشة    . وقد وقعت ىذه الوقعة في الظروؼ التي يبلغ نبؤىا إلى معظم المعمورة المتحضرة إذ ذاؾ
كانت لها صلة قوية بالروماف، والفرس ال يزالوف لهم بالمرصاد، يترقبوف ما نزؿ بالروماف وحلفائهم؛ 

بعد ىذه الوقعة، وىاتاف الدولتاف كانتا تمثالف العالم ولذلك سرعاف ما جاءت الفرس إلى اليمن 
، وأنو ىو الذي اهلل فهذه الوقعة لفتت أنظار العالم ودلتو على شرؼ بيت   . المتحضر في ذلك الوقت

للتقديس، فإذف لو قاـ أحد من أىلو بدعوى النبوة كاف ذلك ىو عين ما تقتضيو ىذه اهلل اصطفاه 
للمشركين ضد أىل اإليماف بطريق يفوؽ اهلل مة الخفية التي كانت في نصرة الوقعة، وكاف تفسير ا للحك

   . عالم األسباب

، وحمزة، وأبو لهب، اهلل الحارث، والزبير، وأبو طالب، وعبد   : وكاف لعبد المطلب عشرة بنين، وىم
ر ار، والعباس كانوا    : قػ ث م، وقيل   : ا اسموكانوا أحد عشر، فزادوا ولد     : وقيل  . والغ ي د اؽ، والم ق و ـ، وض 

، وقيل  : ثالثة عشر، فزادوا ، وحجال ىو الغيداؽ، ولم   : عبد الكعبة وح ج ال  إف عبد الكعبة ىو المقـو
أـ الحكيم ػ وىي البيضاء ػ وبػ ر ة، وعاتكة،   : يكن من أوالده رجل اسمو قثم، وأما البنات فست وىن 

   . وصفية، وأر و ى، وأميمة

   : عليو وسلماهلل صلى اهلل والد رسوؿ اهلل بد ػ ع1

أحسن أوالد اهلل أمػو فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمراف بن مخزـو بن يػ ق ظ ة بػن مػرة، وكػاف عبد 
عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليو، وىو الذبيح؛ وذلك أف عبد المطلب لمػا تم أبناؤه عشرة، وعرؼ 

فطػارت القرعػػة على عػبد   ؟ إنو أقػرع بينهم أيهم ينػحػر   : اعوه، فقيل أنهم يمنعونو أخبرىم بنذره فأط
ثم أقرع بينو وبين اإلبل فطارت القرعة  . ـ ىو أو مائة من اإلبلاهلل  : فقاؿ . ، وكػػاف أحػب النػاس إليواهلل 

قداح فخرج إنو كتب أسماءىم في القداح،وأعطاىا قيم ىبل، فضرب ال : على المائة من اإلبل، وقيل
، فأخذه عبد المطلب، وأخذ الشفرة،ثم أقبل بو إلى الكعبة ليذبحو،فمنعتو اهلل القدح على عبد 

  ؟ فكيف أصنع بنذري  : فقاؿ عبد المطلب   . قريش،والسيما أخوالو من بني مخزـو وأخوه أبو طالب



وعلى عشر من اهلل ى عبد فأشاروا عليو أف يأتى عرافة فيستأمرىا، فأتاىا، فأمرت أف يضرب القداح عل
يزيد عشر ا من اإلبل حتى يرضى ربو، فإف خرجت على اإلبل نحرىا، اهلل اإلبل، فإف خرجت على عبد 

، فلم يزؿ يزيد من اإلبل اهلل وبين عشر من اإلبل، فوقعت القرعة على عبد اهلل فرجع وأقرع بين عبد 
بل مائة فوقعت القرعة عليها، فنحرت ثم تركت، عشر ا عشر ا وال تقع القرعة إال عليو إلى أف بلغت اإل

ال يرد عنها إنساف وال سبع، وكانت الدية في قريش وفي العرب عشر ا من اإلبل، فجرت بعد ىذه 
أنا ابن  ]   : عليو وسلم أنو قاؿاهلل الوقعة مائة من اإلبل، وأقرىا اإلسالـ، وروى عن النبي صلى 

   . اهلل د يعنى إسماعيل، وأباه عب  [ الذبيحين

آمنة بنت وىب بن عبد مناؼ بن زىرة بن كالب، وىي يومئذ تعد اهلل واختار عبد المطلب لولده عبد 
اهلل أفضل امرأة في قريش نسب ا وموضع ا، وأبوىا سيد بني زىرة نسب ا وشرف ا، فزوجو بها، فبني بها عبد 

بل خرج   : مر ا، فمات بها، وقيل في مكة، وبعد قليل أرسلو عبد المطلب إلى المدينة يمتار لهم ت
تاجر ا إلى الشاـ، فأقبل في عير قريش، فنزؿ بالمدينة وىو مريض فتوفي بها، ودفن في دار النابغة 

عليو وسلم، اهلل صلى اهلل الجعدى، ولو إذ ذاؾ خمس وعشروف سنة، وكانت وفاتو قبل أف يولد رسوؿ 
ولما بلغ نعيو إلى مكة رثتو   . مولده بشهرين أو أكثر بل توفي بعد  : وبو يقوؿ أكثر المؤرخين، وقيل 

   : آمنة بأروع المراثى، قالت 

 ع ف ا جانب  البطحاء  من ابن ىاشم ** وجاور ل ح د ا خارجػ ا في الغ ػم اغ ػػػم 

 د ع ت ػو المنػػايا دعػػوة فأجػابػػػهػا ** وما تركت  في الناس مثل ابن ىاشػم 

 سريػره ** تػ ع او ر ه  أصػحػابػػو في التزاحػػػػم  عشيػة راحػوا يحملػػوف

 فإف تػك غػالتػو المنػايا ور يػ ب هػػػا ** فقػد كػاف م ع طػػاء  كػثير التراحم 

خمسة أجماؿ، وقطعة غنم، وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أـ أيمن، وىي اهلل وجميع ما خلفو عبد 
   . عليو وسلماهلل صلى اهلل حاضنػة رسوؿ 

 



 المولد وأربعوف عام ا قبل النبوة 

  المولػػػد

عليو وسلم بشػعب بني ىاشػم بمكػة في صبيحػة يػػـو االثنين التاسع مػن اهلل ولػد سيػد المرسلػين صلى 
شػهر ربيػع األوؿ، ألوؿ عػاـ مػن حادثػة الفيػل، وألربعػين سنة خلت من ملك كسرى أنوشرواف، ويوافق 

ـ حسبما حققو العالم الكبير محمد سليماف  341وعشرين من شهر أبريل سنة ذلك عشرين أو اثنين 
   . اهلل ػ المنصورفورى ػ رحمو 

لمػػا ولػدتػػو خػػرج مػػن فرجػى نػػور   : عليو وسلم قالػػت اهلل صلى اهلل وروى ابػػن سعػػد أف أـ رسػػوؿ 
   . قريبػ ا مػن ذلكوروى أحمد والدارمى وغيرىمػا   . أضػػاءت لػو قصػور الشاـ

وقد روى أف إرىاصات بالبعثة وقعت عند الميالد، فسقطت أربع عشرة شرفة من إيواف كسرى، 
وخمدت النار التي يعبدىا المجوس، وانهدمت الكنائس حوؿ بحيرة ساوة بعد أف غاضت، روى ذلك 

مم مع قوة دواعى وليس لو إسناد ثابت، ولم يشهد لو تاريخ تلك األ  . الطبرى والبيهقى وغيرىما
   . التسجيل

ولما ولدتو أمو أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده،فجاء مستبشر ا ودخل بو الكعبة، ودعا 
تػ ن و يـو سابعو كما    . وشكر لواهلل  واختار لو اسم محمد ػ وىذا االسم لم يكن معروف ا في العرب ػ وخ 

   . كاف العرب يفعلوف

عليو وسلم بأسبوع ػ ثػ و يػ ب ة موالة أبي لهب اهلل راضع ػ وذلك بعد أمو صلى وأوؿ من أرضعتو من الم
م س ر وح، وكانت قد أرضعت قبلو حمزة بن عبد المطلب، وأرضعت بعده أبا   : بلبن ابن لها يقاؿ لو

   . سلمة بن عبد األسد المخزومي

  في بني سعد

ضع ألوالدىم ابتعاد ا لهم عن أمراض وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أف يلتمسوا المرا
الحواضر؛ ولتقوى أجسامهم، وتشتد أعصابهم، ويتقنوا اللساف العربى في مهدىم، فالتمس عبد 



عليو وسلم المراضع، واسترضع لو امرأة من بني سعد بن بكر، وىي اهلل صلى اهلل المطلب لرسوؿ 
ابن عبد العزى المكنى بأبي كبشة من بن الحارث، وزوجها الحارث اهلل حليمة بنت أبي ذؤيب عبد 

   . نفس القبيلة

بن الحارث، وأنيسة بنت الحارث، وحذافة اهلل عبد   : عليو وسلم ىناؾ من الرضاعة اهلل وإخوتو صلى 
اهلل صلى اهلل وكانت تحضن رسوؿ   [ وىي الشيماء؛ لقب غلب على اسمها ] أو جذامة بنت الحارث 

عليو وسلم وكاف اهلل صلى اهلل حارث بن عبد المطلب ابن عم رسوؿ عليو وسلم، وأبو سفياف بن ال
عليو اهلل صلى اهلل عمو حمزة بن عبد المطلب مسترضع ا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمو رسوؿ 

عليو وسلم من جهتين، من اهلل صلى اهلل وسلم يوم ا وىو عند أمو حليمة،فكاف حمزة رضيع رسوؿ 
   . ةجهة ثويبة ومن جهة السعدي

   : عليو وسلم ما قضت منو العجب، ولنتركها تروى ذلك مفصال  اهلل ورأت حليمة من بركتو صلى 

أنها خرجت من بلدىا مع زوجها وابن لها صغير ترضعو في   : كانت حليمة تحدث    : قاؿ ابن إسحاؽ 
  : لنا شيئ ا، قالت  وذلك في سنة شهباء لم تبق  : قالت   . نسوة من بني سعد بن بكر، تلتمس الرضعاء

بقطرة، وما نناـ ليلنا أجمع من صبينا اهلل فخرجت على أتاف لى قمراء، ومعنا شارؼ لنا، و  ما ت ب ض   
الذي معنا، من بكائو من الجوع، ما في ثديى ما يغنيو، وما في شارفنا ما يغذيو، ولكن كنا نرجو الغيث 

ركب حتى شق ذلك عليهم، ضعف ا وعجف ا، حتى والفرج، فخرجت على أتانى تلك، فلقد أذ م ت  بال
عليو وسلم فتأباه، اهلل صلى اهلل قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إال وقد عرض عليها رسوؿ 

وما عسى أف   ! يتيم  : إنو يتيم، وذلك أنا كنا نرجو المعروؼ من أبي الصبي، فكنا نقوؿ  : إذا قيل لها
لذلك، فما بقيت امرأة قدمت معي إال أخذت رضيع ا غيرى، فلما  تصنع أمو وجده، فكنا نكرىو

اهلل ، إنى ألكره أف أرجع من بين صواحبى ولم آخذ رضيع ا، و اهلل و   : أجمعنا االنطالؽ قلت لصاحبى
  : قالت  . أف يجعل لنا فيو بركةاهلل ال عليك أف تفعلى، عسى   : قاؿ   . ألذىبن إلى ذلك اليتيم فآلخذنو

فلما أخذتو رجعت بو إلى   : إليو وأخذتو،وما حملنى على أخذه إال أنى لم أجد غيره، قالتفذىبت 
رحلى، فلما وضعتو في حجرى أقبل عليو ثديأي بما شاء من لبن، فشرب حتى روى، وشرب معو 

أخوه حتى روى، ثم ناما، وما كنا نناـ معو قبل ذلك، وقاـ زوجي إلى شارفنا تلك، فإذا ىي حافل، 
يقوؿ صاحبى حين   : منها ما شرب وشربت معو حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة، قالت فحلب



  : قالت  . إنى ألرجو ذلكاهلل و   : فقلت  : يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة، قالتاهلل تعلمي و   : أصبحنا
يقدر عليو شىء من  لقطعت بالركب ما الاهلل ثم خرجنا وركبت أنا أتانى، وحملتو عليها معى، فو 

أر ب عى علينا، أليست ىذه أتانك التي    ! يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك  : حمرىم، حتى إف صواحبى ليقلن لى
ثم قدمنا   : إف لها شأن ا، قالتاهلل و   : ، إنها لهي ىي، فيقلناهلل بلى و   : فأقوؿ لهن  ؟ كنت خرجت عليها

أجدب منها، فكانت غنمى تروح على  حين اهلل ن أرض منازلنا من بالد بني سعد، وما أعلم أرض ا م
قدمنا بو معنا شباع ا ل ب نػ ا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنساف قطرة لبن، وال يجدىا في ضرع، حتى  

ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعى بنت أبي ذؤيب، فتروح   : كاف الحاضروف من قومنا يقولوف لرعيانهم
الزيادة والخير اهلل فلم نزؿ نتعرؼ من   . لبن، وتروح غنمى شباع ا لبن ا أغنامهم جياع ا ما تبض بقطرة

  . حتى مضت سنتاه وفصلتو، وكاف يشب شباب ا ال يشبو الغلماف، فلم يبلغ سنتيو حتى كاف غالم ا جفر ا
فقدمنا بو على أمو ونحن أحرص على مكثو فينا، لما كنا نرى من بركتو، فكلمنا أمو، وقلت   : قالت

 . فلم نزؿ بها حتى ردتو معنا  : لو تركت ابني عندي حتى يغلظ، فإني أخشى عليو وباء مكة، قالت  : اله

 شق الصدر

عليو وسلم إلى بني سعد، حتى إذا كاف بعده بأشهر على قوؿ ابن اهلل صلى اهلل وىكذا رجع رسوؿ 
ه، روى مسلم عن إسحاؽ، وفي السنة الرابعة من مولده على قوؿ المحققين وقع حادث شق صدر 

عليو وسلم أتاه جبريل، وىو يلعب مع الغلماف، فأخذه فصرعو، فشق اهلل صلى اهلل أف رسوؿ   : أنس
ىذا حظ الشيطاف منك، ثم غسلو في ط س ت   : عن قلبو، فاستخرج القلب، فاستخرج منو علقة، فقاؿ

، ثم أل م و ػ أي جمعو وضم بعضو إلى بعض ػ ثم أعاده في مكانو، وجاء الغلماف  من ذىب بماء زمـز
إف محمد ا قد قتل، فاستقبلوه وىو م ن ت ق ع  اللوف ػ أي متغير اللوف ػ   : يسعوف إلى أمو ػ يعنى ظئره ػ فقالوا

   . وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره  : قاؿ أنس

  إلى أمو الحنوف

   . مو إلى أف بلغ ست سنينوخشيت عليو حليمة بعد ىذه الوقعة حتى ردتو إلى أمو، فكاف عند أ

ورأت آمنة ػ وفاء لذكرى زوجها الراحل ػ أف تزور قبره بيثرب، فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ نحو 
عليو وسلم ػ وخادمتها أـ أيمن، وقيمها عبد اهلل خمسمائة كيلو متر ومعها ولدىا اليتيم ػ محمد صلى 



ذ لحقها المرض في أوائل الطريق، ثم اشتد المطلب، فمكثت شهر ا ثم قفلت، وبينما ىي راجعة إ
   . حتى ماتت باألبػ و اء بين مكة والمدينة

  إلى جده العطوؼ

وعاد بو عبد المطلب إلى مكة، وكانت مشاعر الحنو في فؤاده تربو نحو حفيده اليتيم الذي أصيب 
ده، فكاف ال يدعو بمصاب جديد ن ك أ الجروح القديمة، فػ ر ؽ  عليو رقة لم يرقها على أحد من أوال

كاف يوضع لعبد المطلب فراش في ظل    : لوحدتو المفروضة، بل يؤثره على أوالده، قاؿ ابن ىشاـ
الكعبة، فكاف بنوه يجلسوف حوؿ فراشو ذلك حتى يخرج إليو، ال يجلس عليو أحد من بنيو إجالال  

عليو، فيأخذه أعمامو عليو وسلم يأتى وىو غالـ جفر حتى يجلس اهلل صلى اهلل لو، فكاف رسوؿ 
إف لو لشأن ا، ثم يجلس اهلل دعوا ابني ىذا، فو   : ليؤخروه عنو، فيقوؿ عبد المطلب إذا رأي ذلك منهم

   . معو على فراشو، ويمسح ظهره بيده، ويسره ما يراه يصنع

عليو وسلم توفي جده عبد المطلب بمكة، اهلل ولثمانى سنوات وشهرين وعشرة أياـ من عمره صلى 
   . أي قبل وفاتو أف يعهد بكفالة حفيده إلى عمو أبي طالب شقيق أبيوور 

  إلى عمو الشفيق

ونهض أبو طالب بحق ابن أخيو على أكمل وجو، وضمو إلى ولده وقدمو عليهم واختصو بفضل 
احتراـ وتقدير، وظل فوؽ أربعين سنة يعز جانبو، ويبسط عليو حمايتو، ويصادؽ ويخاصم من أجلو، 

   . ذ من ذلك في مواضعهاوستأتي نب

  يستسقى الغماـ بوجهو

يا أبا   : قدمت مكة وىم في قحط، فقالت قريش  : أخرج ابن عساكر عن ج ل ه م ة بن ع ر ف ط ة قاؿ
طالب، أقحط الوادي، وأجدب العياؿ، فه ل م  فاستسق، فخرج أبو طالب ومعو غالـ، كأنو شمس 

لو أ غ ي لمة، فأخذه أبو طالب، فألصق ظهره بالكعبة،والذ بأضبعو د ج ن ة، تجلت عنو سحابة قػ ت م اء، حو 
الغالـ، وما في السماء قػ ز ع ة، فأقبل السحاب من ىاىنا وىاىنا وأغدؽ واغ د و د ؽ، وانفجر الوادي، 

   : وأخصب النادي والبادي، وإلى ىذا أشار أبو طالب حين قاؿ



 امى ع ص م ة  لؤلرامل وأبيض  ي ستسقى الغ م اـ بوجهو ** ث ماؿ  اليت

ير ى الراىب    ب ح 

وشهرين وعشرة أياـ ػ ارتحل بو أبو   : عليو وسلم اثنتى عشرة سنة ػ قيلاهلل صلى اهلل ولما بلغ رسوؿ 
طالب تاجر ا إلى الشاـ، حتى وصل إلى ب ص ر ى ػ وىي معدودة من الشاـ، وق ص ب ة لح ور اف، وكانت في 

وكاف في ىذا البلد راىب عرؼ   . ية التي كانت تحت حكم الرومافذلك الوقت قصبة للبالد العرب
ير ى، واسمو ػ فيما يقاؿ جرجيس، فلما نزؿ الركب خرج إليهم، وكاف ال يخرج إليهم قبل ذلك،   : ب بح 

ىذا سيد العالمين، ىذا   : عليو وسلم، وقاؿاهلل صلى اهلل فجعل يتخل لهم حتى جاء فأخذ بيد رسوؿ 
ما   [ و ]   : أشياخ قريش  [ أبو طالب و ] فقاؿ لو   . رحمة للعالميناهلل مين، ىذا يبعثو رسوؿ رب العال

إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر وال شجر إال خر ساجد ا، وال   : فقاؿ  ؟  [ بذلك ] علمك 
نا نجده في  وإ ] يسجداف إال لنبى، وإنى أعرفو بخاتم النبوة أسفل من غضروؼ كتفو مثل التفاحة، 

، ثم أكرمهم بالضيافة، وسأؿ أبا طالب أف يرده، وال يقدـ بو إلى الشاـ؛ خوف ا عليو من الرـو  [ كتبنا
   . واليهود، فبعثو عمو مع بعض غلمانو إلى مكة

  حرب الف ج ار

عليو وسلم وقعت في سوؽ ع كاظ حرب بين قريش ػ ومعهم  اهلل وفي السنة العشرين من عمره صلى 
أف أحد بني كنانة، واسمو البػ ر اض، اغتاؿ   : ػ وبين قػ ي س ع ي الف، تعرؼ بحرب الف ج ار وسببهاكنانة 

ثالثة رجاؿ من قيس عيالف، ووصل الخبر إلى عكاظ فثار الطرفاف، وكاف قائد قريش وكنانة كلها 
حتى إذا كاف  حرب بن أمية؛ لمكانتو فيهم سنا وشرف ا، وكاف الظفر في أوؿ النهار لقيس على كنانة،

ثم تداعى بعض قريش إلى الصلح على أف يحصوا   . في وسط النهار كادت الدائرة تدور على قيس
فاصطلحوا على ذلك، ووضعوا الحرب، وىدموا   . قتلى الفريقين، فمن وجد قتاله أكثر أخذ دية الزائد

هر الحراـ فيها، وقد وسميت بحرب الفجار؛ النتهاؾ حرمة الش  . ما كاف بينهم من العداوة والشر
عليو وسلم، وكاف ينبل على عمومتو؛ أي يجهز لهم النبل اهلل صلى اهلل حضر ىذه الحرب رسوؿ 

   . للرمي

  حلف الفضوؿ



  : وعلى أثر ىذه الحرب وقع حلف الفضوؿ في ذى القعدة في شهر حراـ تداعت إليو قبائل من قريش
ىرة بن كالب، وتيم بن مرة، فاجتمعوا في دار عبد بنو ىاشم، وبنو المطلب،وأسد بن عبد العزى، وز 

عاف التيمى؛ لسن و وشرفو، فتعاقدوا وتعاىدوا على أال يجدوا بمكة مظلوم ا من أىلها اهلل  بن ج د 
وغيرىم من سائر الناس إال قاموا معو، وكانوا على من ظلمو حتى ترد عليو مظلمتو، وشهد ىذا الحلف 

بن اهلل لقد شهدت في دار عبد  )   : بالرسالةاهلل وقاؿ بعد أف أكرمو   . معليو وسلاهلل صلى اهلل رسوؿ 
   .  ( جدعاف حلف ا ما أحب أف لى بو حمر النعم، ولو أدعى بو في اإلسالـ ألجبت

  : وىذا الحلف روحو تنافي الحمية الجاىلية التي كانت العصبية تثيرىا، ويقاؿ في سبب ىذا الحلف
قدـ مكة ببضاعة، واشتراىا منو العاص بن وائل السهمى، وحبس عنو حقو، إف رجال  من ز بػ ي د 

فاستعدى عليو األحالؼ عبد الدار ومخزوم ا، وج م ح ا وس ه م ا وع د ي ا فلم يكترثوا لو، فعال جبل أبي 
  : قػ بػ ي س، ونادى بأشعار يصف فيها ظالمتو رافع ا صوتو، فمشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب، وقاؿ

حتى اجتمع الذين مضى ذكرىم في حلف الفضوؿ، فعقدوا الحلف ثم قاموا إلى   ؟ ا لهذا مترؾم
   . العاص بن وائل فانتزعوا منو حق الزبيدي

  حياة الكدح

عليو وسلم عمل معين في أوؿ شبابو، إال أف الروايات توالت أنو كاف يرعى اهلل ولم يكن لو صلى 
ألىلها على قراريط، ويبدو أنو انتقل إلى عمل التجارة حين  غنم ا، رعاىا في بني سعد، وفي مكة

شب،فقد ورد أنو كاف يتجر مع السائب بن أبي السائب المخزومي فكاف خير شريك لو، ال يدارى وال 
   . مرحب ا بأخي وشريكي  : يمارى، وجاءه يـو الفتح فرحب بو، وقاؿ

عنها قاؿ ابن اهلل في ماؿ خديجة رضي وفي الخامسة والعشرين من سنو خرج تاجر ا إلى الشاـ 
كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرؼ وماؿ، تستأجر الرجاؿ في مالها،    : إسحاؽ

عليو اهلل صلى اهلل وتضاربهم إياه بشيء تجعلو لهم، وكانت قريش قوم ا تجار ا، فلما بلغها عن رسوؿ 
قو بعثت إليو، فعرضت عليو أف يخرج في وسلم ما بلغها من صدؽ حديثو، وعظم أمانتو وكـر أخال

ميسرة،   : ماؿ لها إلى الشاـ تاجر ا، وتعطيو أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار، مع غالـ لها يقاؿ لو
عليو وسلم منها، وخرج في مالها ذلك، وخرج معو غالمها ميسرة حتى قدـ اهلل صلى اهلل فقبلو رسوؿ 

   . الشاـ



  زواجو بخديجة

إلى مكة، ورأت خديجة في مالها من األمانة والبركة ما لم تر قبل ىذا، وأخبرىا غالمها  ولما رجع
عليو وسلم من خالؿ عذبة، وشمائل كريمة، وفكر راجح، ومنطق اهلل ميسرة بما رأي فيو صلى 

صادؽ، ونهج أمين، وجدت ضالتها المنشودة ػ وكاف السادات والرؤساء يحرصوف على زواجها فتأبي 
عليو اهلل ذلك ػ فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منبو، وىذه ذىبت إليو صلى عليهم 

وسلم تفاتحو أف يتزوج خديجة، فرضى بذلك، وكلم أعمامو، فذىبوا إلى عم خديجة وخطبوىا إليو، 
وعلى إثر ذلك تم الزواج، وحضر العقد بنو ىاشم ورؤساء مضر، وذلك بعد رجوعو من الشاـ 

رة بشهرين، وكانت سنها إذ ذاؾ أربعين سنة، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها   . وأصدقها عشرين ب ك 
، وىي أوؿ امرأة تزوجها رسوؿ  عليو وسلم، ولم يتزوج عليها غيرىا اهلل صلى اهلل نسب ا وثروة وعقال 

   . حتى ماتت

اسم ػ وبو كاف يكنى ػ ثم زينب، أوال  الق  : عليو وسلم منها سوى إبراىيم،ولدت لواهلل وكل أوالده صلى 
، وفاطمة، وعبد  يلقب بالطيب والطاىر، ومات بنوه كلهم في اهلل وكاف عبد   . اهلل ورقية، وأـ كلثـو

صغرىم، أما البنات فكلهن أدركن اإلسالـ فأسلمن وىاجرف،إال أنهن أدركتهن الوفاة في حياتو صلى 
   . تأخرت بعده ستة أشهر ثم لحقت بوعنها، فقد اهلل عليو وسلم سوى فاطمة رضي اهلل 

  بناء الكعبة وقضية التحكيم

عليو وسلم قامت قريش ببناء الكعبة؛ وذلك ألف الكعبة  اهلل ولخمس وثالثين سنة من مولده صلى 
كانت ر ض م ا فوؽ القامة، ارتفاعها تسعة أذرع من عهد إسماعيل عليو السالـ، ولم يكن لها سقف، 

كنزىا الذي كاف في جوفها، وكانت مع ذلك قد تعرضت ػ باعتبارىا أثر ا فسرؽ نفر من اللصوص  
عليو وسلم بخمس سنين اهلل قديما ػ للعوادى التي أدىت بنيانها، وصدعت جدرانها، وقبل بعثتو صلى 

جرؼ مكة سيل عـر انحدر إلى البيت الحراـ، فأوشكت الكعبة منو على االنهيار، فاضطرت قريش 
حرص ا على مكانتها، واتفقوا على أال يدخلوا في بنائها إال طيب ا، فال يدخلوف فيها إلى تجديد بنائها 

مهر بغى وال بيع رب ا وال مظلمة أحد من الناس، وكانوا يهابوف ىدمها، فابتدأ بها الوليد بن المغيرة 
لم يصبو شيء  ـ ال نريد إال الخير، ثم ىدـ ناحية الركنين، ولمااهلل   : المخزومى، فأخذ المعوؿ وقاؿ

تبعو الناس في الهدـ في اليـو الثاني، ولم يزالوا في الهدـ حتى وصلوا إلى قواعد إبراىيم، ثم أرادوا 



فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة،   . األخذ في البناء فجزأوا الكعبة، وخصصوا لكل قبيلة جزء ا منها
ولما بلغ البنياف موضع الحجر األسود اختلفوا   . باقـو  : وأخذوا يبنونها، وتولى البناء بناء رومي اسمو

فيمن يمتاز بشرؼ وضعو في مكانو، واستمر النزاع أربع لياؿ أو خمس ا، واشتد حتى كاد يتحوؿ إلى 
، إال أف أبا أمية بن المغيرة المخزومى عرض عليهم أف يحكموا فيما  حرب ضروس في أرض الحـر

صلى اهلل أف يكوف ذلك رسوؿ اهلل فارتضوه، وشاء شجر بينهم أوؿ داخل عليهم من باب المسجد 
ىذا األمين، رضيناه، ىذا محمد، فلما انتهى إليهم، وأخبروه الخبر   : عليو وسلم، فلما رأوه ىتفوااهلل 

طلب رداء فوضع الحجر وسطو وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أف يمسكوا جميع ا بأطراؼ 
ا أوصلوه إلى موضعو أخذه بيده فوضعو في مكانو، وىذا حل الرداء، وأمرىم أف يرفعوه، حتى إذ

   . حصيف رضى بو القـو

وقصرت بقريش النفقة الطيبة فأخرجوا من الجهة الشمالية نحوا من ستة أذرع، وىي التي تسمى 
بالحجر والحطيم، ورفعوا بابها من األرض؛ لئال يدخلها إال من أرادوا، ولما بلغ البناء خمسة عشر 

   . سقفوه على ستة أعمدة ذراع ا

متر ا، وطوؿ ضلعو الذي فيو  13وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقريب ا، يبلغ ارتفاعو 
  . متر من أرضية المطاؼ32 . 1أمتار، والحجر موضوع على ارتفاع  12الحجر األسود والمقابل لو 

ارتفاع مترين من األرض، ويحيط بها من  متر ا، وبابها على10والضلع الذي فيو الباب والمقابل لو 
متر ا وتسمى  12 . 2متر ا ومتوسط عرضها 03 . 2الخارج قصبة من البناء أسفلها، متوسط ارتفاعها 

   . بالشاذرواف، وىي من أصل البيت لكن قريش ا تركتها

 

  السيرة اإلجمالية قبل النبوة

ما في طبقات الناس من ميزات، وكاف طراز ا عليو وسلم قد جمع في نشأتو خير اهلل كاف النبي صلى 
رفيع ا من الفكر الصائب، والنظر السديد، وناؿ حظ ا وافر ا من حسن الفطنة وأصالة الفكرة وسداد 

الوسيلة والهدؼ، وكاف يستعين بصمتو الطويل على طوؿ التأمل وإدماف الفكرة واستكناه الحق، 
حياة وشئوف الناس وأحواؿ الجماعات، فعاؼ ما وطالع بعقلو الخصب وفطرتو الصافية صحائف ال



سواىا من خرافة، ونأي عنها، ثم عاشر الناس على بصيرة من أمره وأمرىم، فما وجد حسن ا شارؾ فيو 
وإال عاد إلى عزلتو العتيدة، فكاف ال يشرب الخمر، وال يأكل مما ذبح على النصب، وال يحضر 

، بل كاف من أ ا وال احتفاال  وؿ نشأتو نافرا من ىذه المعبودات الباطلة، حتى لم يكن شيء لؤلوثاف عيد 
   . أبغض إليو منها، وحتى كاف ال يصبر على سماع الحلف بالالت والعزى

وال شك أف القدر حاطو بالحفظ، فعندما تتحرؾ نوازع النفس الستطالع بعض متع الدنيا، وعندما 
اهلل عناية الربانية للحيلولة بينو وبينها، قاؿ رسوؿ يرضى باتباع بعض التقاليد غير المحمودة ػ تتدخل ال

ما ىممت بشيء مما كاف أىل الجاىلية يعملوف غير مرتين، كل ذلك يحوؿ  )   : عليو وسلماهلل صلى 
بيني وبينو، ثم ما ىممت بو حتى أكرمنى برسالتو، قلت ليلة للغالـ الذي يرعى معي الغنم بأعلى اهلل 
أفعل، فخرجت   : حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب، فقاؿ لو أبصرت لي غنمي  : مكة

عرس فالف بفالنة، فجلست   : فقالوا  ؟ ما ىذا  : حتى إذا كنت عند أوؿ دار بمكة سمعت عزف ا، فقلت
فعدت إلى صاحبي فسألني،   . على أذنػى فنمت، فما أيقظني إال حر الشمساهلل أسمع، فضرب 

ثم ما ىممت   .  .  . أخرى مثل ذلك، ودخلت بمكة فأصابني مثل أوؿ ليلةفأخبرتو، ثم قلت ليلة 
   .  ( بسوء

عليو وسلم وعباس اهلل لما بنيت الكعبة ذىب النبي صلى   : قاؿاهلل وروى البخاري عن جابر بن عبد 
اجعل إزارؾ على رقبتك يقيقك من   : عليو وسلماهلل ينقالف الحجارة، فقاؿ عباس للنبي صلى 

فشد عليو   ( إزاري، إزاري )   : جارة، فخر إلى األرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاؽ، فقاؿالح
   . فما رؤيت لو عورة بعد ذلك  : وفي رواية  . إزاره

عليو وسلم يمتاز في قومو بخالؿ عذبة وأخالؽ فاضلة، وشمائل كريمة، فكاف اهلل وكاف النبي صلى 
ا، وأعزىم جوار ا، وأعظمهم حلم ا، وأصدقهم حديث ا، وألينهم أفضل قومو مروءة، وأحسنهم خلق  

، وأوفاىم عهد ا، وآمنهم أمانة حتى سماه قومو   : ع ر يكة، وأعفهم نفس ا وأكرمهم خير ا، وأبرىم عمال 
لما جمع فيو من األحواؿ الصالحة والخصاؿ المرضية، وكاف كما قالت أـ المؤمنين خديجة   [ األمين ] 

، ويقرى الضيف، ويعين على نوائب الحقعاهلل رضي     . نها يحمل الكل، ويكسب المعدـو

 


